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األولى الموجة 

الريح َبْيضُة 

أريد ما  أعرف  لم  أكون  لكي   -1
كانت حياتي، منذ الطفولة، مزيًجا من أحداث، وأفكار، وأهواء. لم 
مجتمع،  وال  قبيلة،  وال  مدرسة،  وال  أسرة،  ال  مسارها:  أحد  لي  ز  يجهِّ
رغباتي  بين  التواطؤ  على  يقوم  لها  مساًرا  أصنع  فوجدتني  دولة؛  وال 
فيه،  ل  وأتوغَّ العامة،  الحياة  وأنماط  الثقافية،  وتطلُّعاتي  الشخصية، 
اء  يشطرني جرَّ تنازًعا عميًقا ظل  لكن  ناجًحا.  لنفسي ولآلخرين  فبدوُت 
برغباتها  ذاتي  إلى  ال  قاطعة  بصورة  أنتِم  فلم  العالم،  مع  للتكيُّف  َسْعيي 
لمنظومة  الممتثلة  الجماعة  عالم  إلى  وال  والفوضى،  بالطموح  المفعمة 
ا  ُمْعرًضا عمَّ الِقَيم، والعقائد، والعادات؛ فكنت أمزج بين هذا وذاك،  من 
عن  نابًعا  أراه  حينما  اآلخرين،  إجماع  بخرق  ا  وملتذًّ يناسبني،  أراه  ال 
فيها.  منِّي خيٌر  ُيرجى  والمداهنة، وال  د،  التودُّ منطقة  في  ُغْفٌل  فأنا  جهل، 
بين طريقين  أنني أمضي في درب ضيق  اه  بالخطأ مؤدَّ والزمني إحساس 
أتخلَّى  أن  دون  أشاء،  وقتما  منهما  ا  أيًّ أسلك  أن  في  الحق  ولي  معبََّدين، 

استثنائيًّا. تميًُّزا  أحياًنا،  م،  أتوهَّ جعلني  وذلك  الخاص،  مساري  عن 
عائليًّا  بناًء  أعهد  فلم  األُسري،  التنميط  غياب  إلى  ذلك  يعود 
متواصاًل بسبب اختفاء األب ثم األم في وقت مبكر من حياتي، فُدفعت 
إلى ممارسة دور أكبر من أن يقوم به طفل، وأصغر من أن يلبِّي خياالته، 
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تي أمسْت ثقيلة،  فتنامت فيَّ درجة عالية من الصرامة الذاتية، حتى إن ُأبوَّ
ودفعهم  حياتي،  في  المفقود  ة  األبوَّ لدور  ِقَيًما  ألبنائي  أرسم  شرعُت  إذ 
اف،  الشفَّ والحنان  الليِّنة،  ة  األبوَّ عاطفة  أعماقي  في  وضمرْت  به،  لألخذ 
حياته،  لهم  س  كرَّ كأٍب  بدوري  االقتناع  في  صعاًبا  خاضوا  أنهم  ح  وأرجِّ
طالما  الذي  األمر  ضحية  صاروا  مضادة،  بطريقة  وإْن  مثلي،  وأظنهم 
أسوار  بين  هم  كبروا  الحياة،  مسار  أحد  لي  د  يمهِّ لم  ففيما  أنا.  افتقدته 
د فيما  حياٍة ارتأيتها أنا لهم. وخلق هذا انطباًعا بأنني حرٌّ فيما أريد، متشدِّ
ي  المتخفِّ الفرد  أنا  أوالهما،  شخصيتين:  إلى  منقسًما  وكنت  يريدونه، 
وثانيتهما،  ارتواء،  دون  عطشى  ت  انفكَّ ما  التي  ورغباتي  أفكاري،  في 
به،  لُطالَّ بعد  وفيما  ألسرته،  حياته  في  شيء  كل  منح  الذي  الجماعي  أنا 

ائه. وُقرَّ
في  انخرطُت  أن  ندر  النسيان،  حدِّ  على  الرابضة  السنوات  وفي 
النسيج الصاخب لعالم الصغار؛ وما برحت الطفولة شبه مجهولة عندي، 
تأرجحُت  المدرسة  وفي  ُمختلق.  كوهٍم  انطفأْت  ثم  أهميتها،  وتضاءلْت 
إلى  ني  تشدُّ رأيتها  التي  قرويتي  تخطِّي  في  ورغبة  بالتميُّز،  إحساس  بين 
ة على األمل. وكان ُينظر إليَّ باعتباري أمثولة  الوراء، وال تفتح لي أية كوَّ
أرى من  مكاًنا  أنتبذ  أن  دت  تعمَّ بأنني  إليَّ  د. ويخيَّل  التفرُّ ل، وربما  للتعقُّ
يرى  ال  كمن  أخطائي  أرى  أن  دون  ذلك  وحال  اآلخرين،  أخطاء  خالله 
عمره،  حسب  ف  يتصرَّ أن  إلى  المرء  يحتاج  اآلخرين.  ظالل  إنما  ظلَّه 
أجهلها.  ألسباب  عنها  ُمنعت  أو  الصبا،  فات  تصرُّ عن  أحجمت  لكنني 
لم  إنما  تقريًعا،  أذني  ْت  ُشدَّ وما  المنع،  حدَّ  وجهي  في  أحد  ُيشهر  لم 
في  سنِّي  ُيناسب  ال  دوًرا  صت  فتقمَّ فتى،  وال  طفاًل  أكون  أن  معنى  أدرك 
اآلخرين،  حياة  إيقاع  عن  إيقاعها  انشقَّ  وبذلك  حياتي؛  مراحل  معظم 

إليه. أخلد  أخيًرا  مرفأ  لي  أعرف  ولم 
ما  لكنني  العنفوان،  وربما  بالكبرياء،  ُوصفت  أنني  الصحيح  من 
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الزهو  اء  جرَّ ازدهرتا  وكلتاهما  الصالفة،  ونأيت عن  العجرفة،  من  دنوت 
القرن  من  الثاني  النصف  طوال  العراق  في  شاع  الذي  األيديولوجي 
التي  للحروب  الداخلية  البطانة  هو  كان  مبهم  عنف  عنه  ونتج  العشرين، 
مسار  أستعيد  وحينما  األهلية.  الصراعات  عن  فضاًل  منها،  ثالًثا  شهدُت 
صعود  في  مضى  وقد  عمري،  بجلِّ  استأثر  منقطع  غير  دأًبا  أجده  حياتي 
وهما  والمهنية،  الكتابية  حياتي  في  شيء  كل  أعزو  وإليه  فيه،  ارتداد  ال 
كل  أن  على  سطحيهما.  على  ل  تشكَّ ما  فيهما  انعكس  متقابلتان  مرآتان 
العمل  على  والعكوف  العزلة،  في  الرغبة  من  خلفية  على  حدث  ذلك 
الدقيق. وليس من االدِّعاء القول بأنه ال ثمرة لعمل ال يراعي اإلتقان في 

ة. والهمَّ المقاساة  من  إطار 
مفيًدا  فليس  اآلخرين،  مع  االنسجام  ادِّعاء  مارسُت  مبكرة  سنٍّ  في 
أشبعْت  وما  بكفاءتها،  اقتنعُت  ما  لكنني  السائدة،  للِقَيم  إنكاًرا  ُأظهر  أن 
ط  أفرِّ فلم  بعد عام، ومع ذلك  العالم عاًما  انفتحت على  رغبتي في حياة 
قبلت  التي  أسرتي  انتباه  إليَّ  ألفُت  ومضيُت  ذاك،  في  وال  هذا  في  ال 
دوري على مضض في البداية، وظلت ترتاب به إلى ما بعد ثالثين سنة؛ 
دت  وتبدَّ لها،  واجتماعي  واعتباري  مالي  بمردود  يأتي  عملي  صار  إذ 
وأنا  العشرين،  القرن  من  األخير  العقد  من  بداية  رحُت  حينما  شكوكها 
لها  وأوفر  والمزارع،  واألمالك،  األموال،  عليها  أغدق  العراق،  خارج 
فيها  اصطناع  ال  فبرغبة  الصميم،  في  الفقر  ضربه  مجتمع  في  الحماية 
مدفوًعا  منَّة،  دون  تستحق،  وما  إليه،  بحاجة  هي  ما  أسرتي  أعطيُت 
ُأجبرت  وما  األبوية،  المسؤولية  وبشعور  تجاهها،  األخالقي  بالحس 

بشيء. أحد  يطالبني  ولم  ذلك،  على 
أزيح  أن  في  إلى صرامتي  الشكوك حول جدوى دوري  انبثاق  ر  أفسِّ
جانًبا أية مغريات َتحول دون مواصلة مساري الثقافي، وأدرك أن أسرتي 
التي  الصعبة  المراهنة  في  وليس  الحياة،  مرآة  في  صورتها  ترى  التقليدية 
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إليها  الساذج  االنتماء  حسُّ  كان  وما  وعليها،  نفسي  على  أنا  فرضتها 
وما  التسعينيات  حقبة  صعوبة،  الحقب  أكثر  في  حمايتها  إلى  دافعي  هو 
والحرب  واالحتالل،  والحصار،  الحروب،  آثار  تفاقمْت  إذ  بعدها، 
لم  هذا  أن  على  تجاهها.  الصادقة  األخالقية  نوازعي  وإنما  األهلية، 
كانت  حينما  أوالدي  على  حزًنا  مُت  تضرَّ فطالما  ا،  حجريًّ كائنًا  يجعلني 
مُت، وقلقُت، وتوتَّرُت، وجافاني  رسائلهم تصلني وأنا في ليبيا، وكم تأزَّ
أمام  ليِّنًا  جرًفا  وتآكلُت  المراهقة.  أخطاء  يقتطفون  كانوا  حينما  النوم، 
ولم  األمريكي،  االحتالل  خالل  عني  أخبارهم  انقطعْت  حينما  سيٍل، 
يوم  ظهيرة  السيارة  من  لت  ترجَّ أن  بعد  إال  ذلك،  من  نجوا  أنهم  ق  أصدِّ
دتهم واحًدا  المنزل، وتفقَّ 2003 أمام  الجمعة األول من أيلول/ سبتمبر 
القوات  بين  الحرب  خالل  عليهم  ق  ُمؤرِّ خوف  والزمني  بنفسي.  واحًدا 
نتج عن ذلك  بداية من صيف 2014،  الدولة اإلسالمية  الكردية وتنظيم 
الضاربة  لمزرعتنا وبيوتنا، وقلعنا من جذورنا  تهجيرهم، وتدمير األكراد 
في تلك األرض. ففي نهاية األمر كان نجاحي مرتبًطا بحمايتهم. وحينما 
ال  المباشرة  األبوية  العاطفة  وضمور  عليهم،  بالخوف  هوسي  بين  أقارن 
وأفكار،  تجارب،  من  خضت  فمهما  أمري،  في  الحيرة  من  وجًها  أجد 
على  وحافظ  المباشر،  االبتذال  على  سما  األبوي  دوري  فإن  وعالقات، 

ة. واألبوَّ ة  البنوَّ بين  الضرورية  المسافة 
م ِقَطعه المتناثرة، من  بدأت أكتشف أطراف العالم المحيط بي، وأرمِّ
ذلك صدى مجازر كركوك في عام 1959 إذ ُسحلْت في شوارع المدينة 
»قاسم  واسمه  تركماني،  وهو  نزرعها،  كنا  التي  األراضي  صاحب  جثُة 
إقطاعيًّا.  باعتباره  الشيوعيين  طرف  من  بجثمانه  وُمثِّل  النفطجي«،  بيك 
العامالت  النسوة  من  ونختلُس  أوالده،  ورثها  التي  مزارعه  في  نمرُح  كنا 
في  نشويها  ولياًل  مالبسنا،  تحت  نخفيها  البنجر  من  صغيرة  رؤوًسا 
وُقيض  والجمر.  الرماد  بفعل  اسودَّت  التي  الثمار  حول  ونتقافز  التنور، 
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لي أن أشتري جزًءا من تلك األراضي في النصف الثاني من التسعينيات، 
للبيع.  ُعرضْت رسميًّا  ا  لمَّ بها،  كبيرة، طالما حلمت  منها مزرعة  وأجعل 
أعيد  وقد  الليبية.  الجامعات  إحدى  في  أعمل  كنت  حينما  بذلك  قمت 
كركوك،  في  بهم  ل  ُنكِّ الذين  القتلى  كل  إلى  الثمانينيات،  في  االعتبار، 

بوصفهم شهداء. الساحات  في  تماثيل  لهم  وُنصبْت 
البائد،  العهد  يمثلون  ألنهم  جيلي؛  عن  ملوك  ُأخفي  ذلك  وقبل 
اسمه،  تحمل  التي  السجائر  من  »غازي«  يدعى  أحدهم  أن  وعرفُت 
جانبي  على  ملقاة  الذهبي،  بغالفها  صدفة،  عليها  نعثر  نادرة،  وكانت 
بها  ُبطَِش  الملكيَّة  الحاشية  أن  وعلمُت  القرية،  جوار  يمرُّ  الذي  الشارع 
المسؤولين  وكبار  أفرادها،  بعض  وُسحل  ذلك،  من  سنة  قبل  بغداد  في 
الملك  أما  السعيد«،  و»نوري  اإلله«،  »عبد  كالوصي  الشوارع،  في 
المتعاقبة  السياسية  األنظمة  ووصمت  قصره.  في  فُقتل  الثاني«  »فيصل 
الكتب  من  ذهني،  في  له  فارتسمْت  الكامل،  بالسوء  الملكي  العهد 
صورة  أن  على  سطورها.  من  الكراهية  ب  تتسرَّ قاتمة  صورة  المدرسية، 
له  رسًما  رأيت  ًرا  متهوِّ ا  عسكريًّ مخيلتي  في  ظهرت  قاسم«  الكريم  »عبد 
التحقُت  حينما  الطالب  على  عت  وزِّ التي  العتيقة  المدرسية  الدفاتر  في 
يوحي  القسمات،  نافذ  الرأس،  حاسر  ا  عسكريًّ لي  فَشَخص  بالمدرسة، 
ًفا،  متقشِّ زاهًدا،  كان  أنه  علمُت  متأخر  وقت  وفي  لصرامته.  بالنفور 
فظهر  به،  وتالعبْت  العراق،  في  المتضاغنة  السياسية  القوى  تجاذبته 
ست إذاعة »صوت العرب« في  ر في حقل ألغام. وكرَّ ًبا كسائق متهوِّ متقلِّ
فوصف  له،  الدكتاتور  صورة  الناصر«،  عبد  »جمال  من  بتوجيه  القاهرة، 
ثالثين  حوالي  بعد  لي  ُقيِّض  وحينما  مه.  مقسِّ بمعنى  العراق«  بـ»قاسم 
أي  في  له  ذكٌر  يرد  حيثما  فإنه  والخليج،  إفريقيا  شمال  في  العيش  سنة 

الناصرية. صورته  تطفو  كانت  مجلس 
أتذكر من هزيمة عام 1967 غير ما وصفه لي صديقي »سعيد«  وال 
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َحَجب  القطا،  من  سرب  فوقنا  فمرَّ  القمح،  حقول  أحد  في  كنَّا  حينما 
فوق  اإلسرائيلية  الطائرات  بأن  هو  وعلَّق  الشمس،  ضوء  من  جانًبا 
الصورة  َفَقَبعت  السرب،  هذا  مثل  لكثرتها  عنها  الشمس  تحجب  مصر 
من  نبذ  سوى  فلسطين  عن  أعرف  أكن  فلم  ذاكرتي،  في  المجازية 
المغاوير  بمالبس  قريتنا  إلى  الفدائيين  بعض  وصول  منها  عابرة  أحداث 
أجل  من  ع  التبرُّ يطلبون  رقابهم،  على  الملفوفة  والكوفيَّات  المرقَّطة، 
من  وبخاصة  حلُّوا،  حيثما  بسخاء  وقوبلوا  سة،  المقدَّ األرض  تحرير 
خشنة  بلحى  شباًبا  كانوا  لهم.  حليهنَّ  بعض  عن  تخلَّين  اللواتي  النساء 
وحسُّ  الفضول،  يدفعنا  حولهم،  ع  فنتجمَّ البيوت،  أمام  بحياء  يقفون 
الُبنيَّة، وكوفياتهم  ة باأللوان  المشاركة، وتثيرنا مالبسهم العسكرية المبقعَّ
الطويلة، ومن وسط كل ذلك  العسكرية  ة على رقابهم، وأحذيتهم  الملتفَّ
معلَّقة  الكف،  بوحيرد« بحجم  الجزائرية »جميلة  المجاهدة  تنبثق صورة 
أبي  أكبر لإلمام علي بن  المرآة، جوار صورة  بيتنا، فوق  الجدار في  على 
الكبيرة. الكثَّة، وعينيه الحالمتين، وعمامته  المنفرج، وذقنه  طالب بسيفه 
إلى  إزالتها  بعد  مكانها  آل  وقد  كركوك،  من  الغرب  إلى  قريتنا  تقع 
ضاحية من ضواحي المدينة، وتعود سجالت األحوال الشخصية ألسرتي 
المدينة،  في  األصليين  العرب  من  فنحن  العثمانية،  الحقبة  إلى  فيها 
العرب  ثقل  مركز  قرى  من  يتبعهما  وما  و»الرياض«  »الحويجة«  وتعدُّ 
من  جاورهما  وما  و»تازة«  »طوز«  في  التركمان  يقطن  فيما  كركوك،  في 
المدن، وإلى الشرق والشمال باتجاه السليمانية وأربيل، في »جمجمال« 
تداخلت  السنوات  بمرور  ولكن  الكرد،  يستقر  حولهما  وما  و»شوان« 
المدينة،  سكان  أما  والمصالح.  واللغة  بالنََّسب  وارتبطت  األقوام، 
في  بتفاوت  الكلدان،  اآلشوريين  عن  فضاًل  الثالثة،  األعراق  من  فمزيج 
النَِّسب حسب ظروف الهجرة والنزوح واإلقامة والعمل، ولم تكن نِسبة 
األعراق مهمة في البداية، ولكن لما اخُتلقت أهميتها في العقود األخيرة 



17

النسبة  من القرن العشرين وما بعدها، بهدف تحديد هوية المدينة، بقيت 
أحقية  حول  السياسي  التنازع  بسبب  لالدِّعاء،  موضوًعا  وأصبحت  ا،  سرًّ
العصور  إلى  أصولها  في  تعود  عة  متنوِّ بمدينة  االستئثار  في  جماعة  كل 

القديمة.  العراقية  للحضارات  األولى 
العشرين،  القرن  سبعينيات  في  كركوك  تعريب  سياسات  بدأت 
العرب  استياء  وأثارت  والتركمان،  األكراد  بين  الخوف  فزرعت 
وجنوبه،  العراق  وسط  كبيرة من عرب  بأعداد  ِجيَء  فقد  فيها،  األصليين 
محلَّ  حلُّوا  المناطق  بعض  وفي  ضواحيها،  في  أو  المدينة،  في  وأسكنوا 
كردية،  المدينة  اعتبروا  القومية  األفكار  باألكراد  ت  استبدَّ وحينما  أهلها. 
بعد  إليها  الكرد  من  كبيرة  أعداد  بدفع  تكريدها،  إلى  سعيهم  أثار  وقد 
ما  طمس  من  التركمان  مخاوف   ،2003 عام  في  األمريكي  االحتالل 
الصلبة  الكتلة  يمثلون  كونهم  للمدينة؛  تركمانية  هوية  أنه  إلى  يذهبون 
لم  أنهم  مع  التكريد  عملية  العرب  ورفض  بعيد،  وقت  منذ  قلبها  في 
أصالء  وإبعاد  فيها  غرباء  إحالل  كركوك  شهدت  المدينة.  بعروبة  يقولوا 
المتنوعة. قامت بذلك  عنها، مما أحدث فوضى اجتماعية محْت هويتها 
بالتناوب. حدث األمر بسبب  العربية والكردية على حدٍّ سواء  لطات  السُّ
والهوية؛  والثروة  لطة  بالسُّ صلة  لها  بدواٍع  المدينة  حول  القومي  التنازع 

األصول.  وتلفيق  المرويات،  تزوير  وقع  ذلك  وألجل 
المتهيِّجة،  الِعْرقية  الرغبات  َهدي  في  كركوك  إلى  كثيرون  ينظر 
يعرفون  وال  رة،  المزوَّ التاريخية  والدعاوى  الصافية،  الهوية  وخرافات 
منتصف  فإلى  الدائمة؛  التحوالت  إلى  وتنزع  ل،  وتتبدَّ تتغيَّر،  المدن  أن 
ذلك  ل  يتحوَّ أن  قبل  المدهش،  عها  بتنوُّ كركوك  افتخرت  السبعينيات 
واألعراق  األنساب  تشكيل  وإعادة  االندماج  وكان  دها.  يتهدَّ خطر  إلى 
األولى،  العالمية  الحرب  بعد  المدينة  سكنوا  أقرباء  فلدينا  فيها،  شائًعا 
أصول  من  أنهم  يعلمون  وال  التركمان،  من  أنهم  غير  األحفاد  يعرف  فال 
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التركمان أصبحوا كرًدا بسبب  هم معرفة ذلك، وكثير من  يهمُّ عربية، وال 
واكتسبوا  كوا،  تترَّ أو  بوا،  تعرَّ الكرد  من  وكثير  كردية،  أحياء  في  إقامتهم 
العربية أو التركية بالمعايشة والمزاوجة واالختالط؛ فالتحوالت الدينية، 
يسكنه  الذي  الثقافي  للسياق  خاضعة  واللغوية،  والِعْرقية،  والمذهبية، 
يذوب  حتى  قليلة  أجيال  إال  تمضي  فال  القبيلة،  أو  األسرة،  أو  الفرد، 

منها. جزًءا  ويصبح  األخرى،  الجماعة  في  الفرد 
الهوية  سؤال  يكن  ولم  ومتناغم،  د،  متعدِّ لعالم  مثااًل  كركوك  كانت 
ممن  لكثير  والدينية  الِعْرقية  الخلفيات  أجهل  وكنت  مطروًحا،  الصافية 
االحتالل  بعد  ذلك  آثار  من  أنُج  لم  ولكنني  عمري.  مقتبل  في  رافقتهم 
نة  مدوَّ أردُتها  وقد  السيرة،  هذه  كتابة  في  شرعت  فحينما  األمريكي، 
كركوك،  في  حياتي  من  شطًرا  فيها  واستعدت  تبريًرا،  وليس  اعتراف 
ف أصدقائي بأعراقهم، وربما بأديانهم. على أن ذكر ذلك لم  وجدتني أعرِّ
وليس  الطبيعية،  االنتماءات  إلى  واإلشارة  التعريف،  إال على سبيل  يأِت 
التعتيم  من  نوًعا  إغفاله  يكون  أن  وخشيت  أيديولوجية،  حمولة  أية  له 
فأنا  الثقافية،  بخصوصياتها  اعتراف  وعدم  فيها،  الخصبة  عات  التنوُّ على 
، لم َيْعلم، في الغالب، أن تعريف الشخص بقوميته، أو دينه،  أروي لمتلقٍّ
وألنني  وُسبَّة،  انتقاًصا  العشرين،  القرن  سبعينيات  خالل  يعدُّ  مذهبه،  أو 
بدأت أيًضا أشعر بأن الحقَّ األخالقي للمشاركة في المدينة يفرض عليَّ 
بالتعالي  زور  شاهد  أكون  كيال  األثيرة،  مدينتي  في  ع  التنوُّ صورة  كشف 
وأفكار  أفكاري،  في  تفضيليًّا  لت هاجًسا  ما شكَّ التي  الحقائق،  ذكر  على 

فيها. إليهم  فُت  تعرَّ َمْن 
نفسي،  في  تنامى  فقد  بها،  التصريح  ينبغي  أكبر  حقيقة  ثمة  ولكن 
وهي  أشطًرا،  بالدي  هوية  شطر  الذي  التناقض  ذلك  عقد،  بعد  عقًدا 
بأحالمي،  يضيق  العراق  فوجدُت  َردِمها،  في  العراقيون  أخفق  صدوع 
الرعاع،  ويسوسه  الطغاة،  حكمه  على  يتعاقب  إذ  أنفاسي،  على  ويطبق 
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خاطري  في  ترتسم  الخيالية  صورته  كانت  فيما  عنه،  أذاهم  ون  يكفُّ فال 
وحاضنًا  وآشور،  وبابل  لسومر  وارًثا  باعتباره  الِقَدم  في  ضارًبا  وطنًا 
االعتراف  عدم  اإلنكار  ومن  الرافدين.  بالد  الكبرى:  للحضارات 
لمعيار  تمتثل  لم  التي  شخصيَّتي  في  أثره  ترك  قد  االنقسام  ذلك  بأن 
والتعصب،  العنف،  أمواج  على  يعوم  عراق  بين  تتأرجح  فبقيْت  ثابت، 
والسياسية  االجتماعية  التركة  ومجمل  واالنغالق،  والفرقة،  واالستبداد، 
بنسبه  يرتفع  وعراق  منها،  طرًفا  عاصرت  التي  المضطربة  والمذهبية 
النوع  تاريخ  كتابة  في  أسهم  وقد  اإلنسانية،  الحضارة  فجر  إلى  الذهبي 
جرى  أن  وكان  العالم.  بالد  بين  المرموقة  بالمكانة  وحظي  البشري، 
أَلُقها  فانكبح  قيمته،  خفض  أو  الهوية  تلك  مضمون  في  مرضي  تضخيم 
فما  يتعثَّر،  حاضر  من  واإلحباط  بالمرارة  شعور  محلَّه  وحلَّ  نفسي،  في 
تخلَّوا  وال  األمم،  بين  حظوة  لها  ة  ألمَّ هوية  صوغ  في  العراقيون  أفلح 

بذلك. االدِّعاء  عن 
على  وقعت  التي  الجسام  األحداث  سيُل  أحسب،  فيما  تبعثَر، 
من  أيٌّ  ُرجحت  وما  جامعة،  هوية  إطار  في  ينصهر  ولم  الرافدين،  أرض 
وإنما،  وطني،  أو  قومي،  إطار  في  لسبكها  والثقافية  التاريخية  الروايات 
األعراق  بين  قت  وتفرَّ بعًضا،  بعضها  ض  قوَّ فقد  وتضاربها،  لكثرتها 
العام  المخيال  تصوغ  متماسكة  برواية  األخذ  يقع  فلم  والمذاهب، 
حيث  الجارتين؛  وإيران  تركيا  في  حدث  كما  وطن،  أو  ة  ألمَّ المنتج 
التراث  وبلور  األولى،  هوية  صوغ  في  دوًرا  الحربي  الموروث  لعب 
العراق  في  ع  التصدُّ ارتسم  ولهذا  الثانية،  لهوية  العامة  المالمح  األدبي 
تختطف  أن  دون  تحول  التي  الكبرى  االعتبارية  الروادع  لغياب  نتيجة 
ولم  فيه.  تكون  أن  ينبغي  ما  غير  إلى  البالَد  والمذهبية  الِعْرقية  فاُت  التطرُّ

ذلك.  منأى عن  في  كركوك  تكن 
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استثنائي أٍب  من  له  فيا  ُيقبِّلني،  ولم  مات   -2
نفسي  في  الذكرى  من  ينطبع  ولم   ،1965 عام  ربيع  في  أبي  مات 
لم  لبيتنا.  المجاورة  المقبرة  إلى  شيَّعوه  رجال  من  متدافع  جمٍع  سوى 
مع  دوره  صُت  وتقمَّ صفاته،  فورثُت  والسكينة،  بالدفء  أبي  يشعرني 
في  فصورته  الثامنة،  في  كنت  حينما  السبعين،  دون  وهو  قضى  أوالدي. 
القرن  من  األخير  العقد  مواليد  من  وهو  متباعًدا،  سراًبا  تلوح  ذاكرتي 
أندرج في عالمه  ة عميقة، ولم  التاسع عشر في كركوك. فصلتني عنه هوَّ
ذي  الخشبي  بالمذياع  مشغواًل  كان  منِّي.  أهم  كثيرة  بأشياء  المملوء 
ما  وذبالة  لندن،  إذاعة  إلى  يصغي  الضخمة  الزرقاء  الكربونية  البطارية 
في  آخر  وبرنامج  الكنسية.  بن«  »بغ  ساعة  قرعات  ذلك  من  لديَّ  ى  تبقَّ
وهو  األجش،  المذيع  صوت  الموسيقى،  مع  فيه،  يهدر  العراقية  اإلذاعة 
بالدي  تحتل  سوف  أنها  لي  خطر  وما  الشعوب«.  ة  عدوَّ »أمريكا  يردد: 

أربعين سنة. بعد 
ح  يمثل أبي أسطورة العائلة؛ فصورته المخبَّأة في طرف الذاكرة ترجِّ
من  أنجبني  عاطفة.  وبال  صامًتا،  طوياًل،  نحياًل،  عصاميًّا،  شيًخا  كان  أنه 
هذا  ى  ويسمَّ بها،  الكبرى  ابنته  بمقايضة  عليها  حصل  التي  زوجاته  آخر 
ورد  كما  اإلسالم،  في  م  محرَّ وهو  َغار«  الشِّ بـ»زواج  الزواج  من  النوع 
اإلسالم«.  في  ِشغاَر  وال  جنَب،  وال  جلَب  »ال  للرسول:  حديث  في 
البشرية  األنفس  تبادل  على  يقوم  زواٍج  أمر  في  المذاهُب  واختلفت 
ي  فأمِّ هذا  وعلى  فيها.  عشت  التي  المنطقة  في  شائع  ولكنه  ببعضها، 
الشعوب نجد رغبة عارمة  تواريخ  تصغر بعض إخوتي، وأينما بحثنا في 
في النساء الصغيرات. ليس لديَّ فكرة عن طبيعة العالقة بين أمي وأبي، 
المعلَّقة  وصورته  محلَّه،  هي  وحلَّْت  حياتنا،  من  تأثيره  انسحب  وبموته 
مْت، وُصبغْت بفرشاة لأللوان عن  ُرمِّ بيتنا، تظهره شاحًبا، وقد  في صدر 
نسخة عثرنا عليها في جواز سفره إلى مكة الذي أصدره في سنة والدتي 
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إليَّ  ويخيَّل   .2015 ربيع  في  بيتي  إحراق  مع  واحترقت   ،1957 عام 
فكادت  تروقه،  التي  بالطريقة  الصورة  إنتاج  إعادة  حاول  ر  المصوِّ بأن 
تتالشى األلوان بمرور الزمن. لكنَّ خيًطا أخضر من الصبغ غطَّى الوجنة 
العقال على  وغطس  الذقن،  أبيض على  خفيف  نبت شعر  فيما  اليسرى، 
غامضتان،  تان،  حادَّ عينان  ن  المتغضِّ الوجه  وفي  باليشماغ،  شدَّ  رأس 

منه. ن  أتمكَّ لم  ناٍء  حناٌن  وفيهما  محيِّرتان، 
منه  إليَّ  ب  تسرَّ وما  إليه،  ني  ضمَّ وما  بتحناٍن،  ي  خدِّ أبي  يلمس  لم 
أنَّه لم يكن ألبي  أنا كذلك. ُروي لي  لُه، بل  أي عطف، فربما أكون ظِالًّ 
إذ  أبيهما،  تركة  بمعظم  استأثر  منه،  أكبر  البنية،  ضعيف  وحيد،  أخ  سوى 
ورثا عنه أربعين ليرة عثمانية ذهبية ُطمرْت في رقبة بعير، فاحتفظ الكبير 
لمدة  عمل  أنَّه  وبلغني  أبي.  مع  مناصفة  الباقي  واقتسم  ا،  سرًّ بنصفها 
بة ذات المقابض الفضيَّة،  التبغ، ثم تاجر بالخناجر المحدَّ قصيرة في بيع 
من  بفتيلة  واحدة  رصاصة  تطلق  التي  البنادق  بعض  وباع  اشترى  وربما 
ثروة  فجمع  األولى،  العالمية  الحرب  قبل  ما  حقبة  إلى  تعود  القطن 
أمواله،  على  البركة  وتدفقِت  القرى،  إحدى  في  أرًضا  واشترى  صغيرة، 
عمل،  أو  رأي،  في  د  يتردَّ ال  مهاًبا  وكان  واألراضي،  األمالك،  من  فأكثر 
باألسرة  أبي  ونجا  إخوتي،  أحد  بها  قام  قتل  واقعة  في  به  أطيح  أن  إلى 
نصف  من  نحًوا  الحقنا  الذي  العشائري  الثأر  من  أخرى  منطقة  إلى  هرًبا 
شاب  أغنامه،  ورعى  أبي،  خدم  مكرهين.  لشروطه  نمتثل  أن  قبل  قرن، 
في  وصدرت  كتبتها،  التي  القصص  بطل  وهو  »الشاعلي«،  اسمه  كردي، 
كتابي »رمال الليل«. الحكايات المتداولة في عائلتي أظهرت أبي مزيًجا 
الذي  المكان  غير  في  الذكر  خامل  غريًبا  ُتوفِّي  لكنه  وطاغية،  وليٍّ  من 

أسرته. وبنى  فيه  عاش 
وجوده،  أستوعب  أن  قبل  غاب  الذي  أبي  أسطورة  ي  بنموِّ نمْت 
الحقيقة  لحظة  عن  نأينا  فكلَّما  والثبات،  العصامية،  مزايا  مْت  وتضخَّ



22

خارج  أسرتي  عن  غيابي  وفي  مفقود.  توازن  عن  بحًثا  تخيُّليًّا  استعدناها 
فيها تجديًفا،  التشكيك  يعدُّ  أبي  كثيرة أخرى عن  أساطير  العراق حيكْت 
ما  لها.  مصدًرا  أعرف  وال  قبل،  من  حياتي  طوال  شيًئا  منها  أسمع  ولم 
يصعب  مرويات  من  نتف  إنما  مكتوب  تاريخ  ألسرتي  ليس  أنه  أعرفه 
قبلي،  أحد  باهتمام  ذلك  استأثر  وما  متماسكة،  حقيقة  لتكوين  ضفرها 
فأنا  الذاتية،  لسيرتي  خلفية  يكون  أن  أجل  من  الختالقه  ا  مستعدًّ ولست 
إلى  الجميع  ينتسب  أن  الحكمة  من  وليس  أفكاري،  مع  ومتطابق  عنيد، 

ذلك. إلى  بالحاجة  وما شعرت  خالدة،  سالالت 
س  أدرِّ كنت  حينما  ولكن  ذلك،  في  وحاكيته  أبي،  يسَتنِْسب  لم 
أن  حدث   ،1999 عام  خريف  خالل  قطر  جامعة  في  القديم  األدب 
فيه  قارنْت  بحًثا  إليَّ  مْت  قدَّ طالبة  إلى  ه  التفكُّ سبيل  على  بذلك  أفضيُت 
ضحية  ته  عدَّ الذي  األخير  تفضيل  إلى  وانتهْت  فراس،  وأبي  المتنبِّي  بين 
القضبان  خلف  فراس  ألبي  تخطيًطا  بالبحث  أرفقْت  درجة  إلى  األول، 
يناجي حمامته في سجن الروم، وقد ُكسي بدرع حديدية، فقلُت لها إنني 
ل المتنبِّي على الرغم من أنني أنتسب إلى ساللة الثاني. وكالنار في  أفضِّ
الهشيم شاع بين طالباتي أنني حفيد أبي فراس، فطالبنني أن أدرسهنَّ شعر 
ج  أعرِّ كنت  إذ  وشاعًرا،  فارًسا  صورته  ارتسمت  الذي  المفترض  الجدِّ 
تمثال  لنفسه  نحَت  وقد  الطيِّب،  أبي  ضد  مكائد  صاحب  بوصفه  عليه 
األسير الذي يبثُّ لواعجه إلى حمامة، وما استأثر باهتمامي األدبي، فقد 
رفعت شأنه اإلمارة والفروسية، لكن عائلتنا في العقود المتأخرة أصيبْت 
بالهوس العشائري، وكل وليد ينبغي أن يسمى »فراًسا« ليتماهى أبوه مع 

السلف العظيم، في نوع من الخداع، والوهم النفسي.
يزورني  ابة  النسَّ جاء   2003 عام  بعد  للعراق  زياراتي  إحدى  في 
الوالئم،  من  األوداج  مملوء  جديدة،  بعباءة  متَّشًحا  طويلة،  غيبة  بعد 
في  كتاًبا  يعدُّ  الموصل،  إلى  البصرة  من  بالحمدانيين  ًبا،  منقِّ طاف،  وقد 
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نسبهم، فداعبته، وقد أصبحت القبليَّة والطائفيَّة هوية العراقيين الجديدة، 
له: فقلُت 

عاش  شخص  إلى  لتعيدني  الغامضة  المناسم  ا  شفويًّ تتبع  كيف   -
في  كان  إذا  شفوي،  انتساب  في  ثقة  ثمة  وهل  سنة؟  ألف  من  أكثر  قبل 

االنتساب؟ في  ثقة  ثمة  األصل 
ل هويتها،  مة العشيرة، ومؤصِّ ، وكأنه ُفجع، وُخذل، فهو عالَّ نظر إليَّ
قبل  فعاجلته  المثمرة،  األشجار  على  الُمشرع  مضيفنا  في  بلقمته  فغصَّ 
بالبطون  المثقلة  الشجرة  إلى  أحفادي  أسماء  إضافة  ينسى  أال  يختنق  أن 
ا من  واألفخاذ، فقد زدنا رجااًل في القرن الجديد. ولم تتضمن شجرته أيًّ

القرون.  في عواصف  تطاير  رماد  كأنهن  األسرة،  نساء 
وفي ليبيا، نحو منتصف التسعينيات، زارني صديق جامعي من أسرة 
سياق  وفي  العثماني.  التاريخ  في  ص  متخصِّ النجف،  في  الشيعية  ار  النجَّ
به،  ثه  أحدِّ كنت  االستعماري  بالوجود  األقليات  عالقة  عن  عابر  حديث 

مجيًبا عن سؤال عارض: فقلت  سألني عن عشيرتي، 
حمداني.  -

وقال: فوًرا،  فأوقفني 
أنك شيعي. يعني   -

وقال: رغبته،  يوافق  مسار  إلى  النقاش  ل  وحوَّ
الحمدانية شيعية. الدولة   -

صحيًحا،  قوله  وجدت  بيتي،  غادر  أن  بعد  ذلك،  في  دقَّقُت  ا  ولمَّ
من  التاريخ  أقرأ  لم  ألنني  به؛  أعرف  ولم  قبل،  من  ذلك  إلى  أنتبه  فلم 
الذي  الوردي  علي  االجتماع  عالم  بقول  فأخذُت  مذهبية،  نظر  وجهة 
فارتحال  وتاريخية،  اجتماعية  سياقات  في  والتسنُّن  التشيع  ظاهرة  ر  فسَّ
إلى  بها  يدفع  آخر،  مذهب  من  قبيلة  ديار  في  وسكنها  ما  طائفة  من  قبيلة 
ل خالل جيلين أو ثالثة إلى ذلك المذهب بالمخالطة. وهنا ينبغي  التحوُّ
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اللجوء إلى السخرية المقصودة، فعلى سبيل االحتمال البعيد، االحتمال 
الميالدي في  العاشر  القرن  ك دولة آل حمدان خالل  السجالي، فإن تفكُّ
يكون  قد  وحديًثا،  قديًما  ديارهم  من  جاورهما  وما  وحلب،  الموصل 
القبائل  إحدى  أنَّ  يثبت  لم  أنه  مع  جنوًبا،  االرتحال  إلى  ببعضهم  دفع 
تكون  العراق  شمال  استوطنت  التي  فالمجموعات  فعاًل؛  ارتحلت  قد 
يكونوا  لم  أنهم  بافتراض  هذا  أهلها،  من  أنهم  مع  للبيئة،  تبًعا  تسنَّنت  قد 
على  ظلَّت  العراق  جنوب  إلى  وصلْت  التي  والمجموعات  كذلك، 
االنتماء  فظهر  شيعي،  وسط  إلى  رحلت  ألنها  كذلك؛  كانت  إن  مذهبها 
منذ  المتصاهرة  العراقية  القبائل  أغلب  شأن  هو  كما  للقبيلة  المزدوج 
كانت  الحمدانية  الدولة  أن  تؤكد  التاريخية  المصادر  أن  على  القدم. 
فيها  يتغلَّب  ولم  واألديان،  واألعراق،  المذاهب،  من  متنوًعا  نسيًجا 
والسريان،  اآلراميون،  فيها  حافظ  درجة  إلى  آخر  على  عرق  أو  مذهب 
أفضل  ذلك،  كل  في  الدولة،  تلك  أهل  وحال  ودياناتهم.  لغاتهم،  على 

الحديثة.  العصور  في  ورثتهم  من  حااًل 
أعراٍف  سوى  تكن  لم  التي  المهترئة،  المذهبية  باألغطية  أعلم  لم 
في  وأنا  البصرة،  جامعة  في  إال  حسبُت،  كما  فيها،  تفاضل  ال  اجتماعية 
أحيوا  زمالئي  من  طالب  استجوبني  حينما  عمري،  من  العشرين  نحو 
مًعا،  فيه  نقيم  الذي  البيت  في  عاشوراء  ليلة  الحسين  اإلمام  على  ندًبا 
القديمة،  الفجيعة  تلك  إثراء  في  مشارك  وغير  واجًما،  قرفصُت  فيما 
وبيَّنوا  سنِّي،  بأنني  وأخبروني  الله،  عبد  أبي  قتلة  من  كأنني  فجافوني 
بهذا  آخذ  لم  لكنني  سنِّيًّا،  تصنيفي  جرى  وبذلك  بوضوح،  تهم  حجَّ لي 
تعريف  أي  عقلي  في  صدى  القى  وما  منه،  سخرت  إنما  أبًدا،  التعريف 
أنني عشُت في وسط عائليٍّ خاٍل  المواطنة. يعود جهلي باألمر إلى  دون 
أتزحزح عن شيء اخترته  أن  عليَّ  ر  الطوائف واألعراق، ويتعذَّ ثقافة  من 
الحادثة،  تلك  على  ونصف  عقود  ثالثة  وبعد   2012 عام  في  واعًيا. 
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»الخطاب  بعنوان  نفسها  البصرة  جامعة  في  دكتوراه  أطروحة  نوقشت 
انتهى  المنهجية«،  األسس  في  دراسة  إبراهيم:  الله  عبد  عند  النَّقدي 
»كل  نقدية  دراسات  من  كتبُت  فيما  أهملُت،  بأنني  القول  إلى  صاحبها 
اهتممت  أخرى  مذهبية  هنالك سرديات  الشيعي« وكأن  ردي  السَّ التراث 

األخرى! كتبي  وسائر  العربي«  رد  السَّ »موسوعة  في  بها 
في  أنخرط  وحينما  ما،  مذهب  إلى  أنتمي  بأنني  شعور  خالجني  ما 
أن  وأعتقد  مذاهب،  بال  إسالم  عن  ث  أتحدَّ القضية  هذه  فيه  تثار  سجال 
القبلي  االنتساب  بأوهام  يحفلوا  فلم  بي،  شبيهين  كانوا  وأجدادي  أبي 
في  الصاعدة  األجيال  عند  وجدته  ا  عمَّ مختلف  أمر  وهو  والمذهبي، 
األيديولوجي،  وليس  لإلنسان  الطبيعي  باالنتماء  أقول  العائلية.  ساللتنا 
المركزيات:  نقد  مشروع  في  ل  التوغُّ إلى  قادني  الذي  هو  اإليمان  وهذا 
كيفية  بيَّنُت  إذ  الثقافية،  والمركزية  الِعْرقية،  والمركزية  الدينية،  المركزية 
تفكيكها؛  واقترحت  خادعة،  مرويات  إلى  استناًدا  المركزيات  اختالق 
إلى  بالضرورة  ينتسب  الذي  الطبيعية لإلنسان  باالنتماءات  تتالعب  ألنها 

ثقافة. أو  دين،  أو  ِعْرق، 

الفطام مدى  بلغُت  ما  رضيٌع   -3
إثر  بالسرطان،  اعتاللها  لكن  أبي،  حياة  في  عليَّ  أمي  تأثير  ظهر 
بعد  به،  ُتوفِّيْت  ولما  يلتئم.  لم  نفسي  في  عميًقا  صدًعا  أحدث  وفاته، 
سنوات، كنُت تآلفُت مع ذلك الصدع، وتعايشت معه إلى درجة انتظرت 
ل  وتحوَّ وجُهها،  تآكل  فقد  العظام،  من  كومة  إلى  لْت  تحوَّ أن  بعد  موتها 
البطيء  موتها  وكان  والخروم،  بالثقوب  َمِليء  كهف  إلى  المشرق  ثغرها 
لم  به.  االعتراف  األيام، وإن شقَّ علينا  بمرور  وتقبَّلناه  نا عليه،  تمرَّ عذاًبا 
م المتواصل لمرض السرطان الذي علق بها  ن أحد من تعطيل التقدُّ يتمكَّ

عليها. أجهز  أن  إلى  عابر  خطأ  اء  جرَّ
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نحتاجه  الذي  للحليب  واحدة  ربينا  باألبقار،  أسرتنا  ت  اهتمَّ أن  َنَدَر 
في  تسبَّبت  إذ  أسرتنا،  في  مأساوي  دور  لها  كان  ذلك  ومع  اإلفطار،  في 
على  بقرتنا  يعين  أبي  كان  الربيع  أيام  أحد  عصر  ففي  وأمي؛  أبي  َمصَرع 
ر مخاُضها، فُأغمَي عليه، وانقضى  الوالدة في حظيرة المواشي، وقد تعسَّ
بقرته  من  لرفسة  ض  تعرَّ إذا  فيما  أعرف  ال  منَّا.  علم  دون  وحيًدا،  أجله 
أمي  وضرب  الحياة.  فيه  ُبعثْت  صغير  عجل  جوار  ميًتا  وجد  فقد  ال؛  أم 
العليا.  لثَّتها  فأورم  فمها،  في  الخلفي  بحافره  سنوات  ثالث  بعد  عجٌل 
وفي  فيه.  الحياَة  أبي  موُت  بعث  الذي  نفسه  العجل  يكون  أن  ويحتمل 
التالي  اليوم  صباح  في  فسارعت  شفتاها،  وازرقَّْت  وجهها،  م  تورَّ المساء 
البلسم  ُمهِلكة:  نصيحة  إليها  مْت  ُقدِّ وهنالك  عالًجا،  تنشد  كركوك  إلى 
ماد،  والضِّ اإلبر،  وزرق  األسنان،  قلع  عنه  ُعرف  ق  حالَّ عند  افي  الشَّ
ذلك  رأيت  طالما  األكراد.  سوق  في  محلُّه  يقع  الشعور،  جزِّ  عن  فضاًل 
طفت  كلَّما  بعد،  فيما  المتَّسخ،  األبيض  بإزاره  الطويل  الضامر  الرجل 
المتسبِّب  أنه  ح  أرجِّ زلت  وما  السوق،  تلك  في  وتوغلت  القلعة،  حول 
فشهرته  الشائعات،  بعض  وحسب  بربر«  »شكور  اسمه  أمي.  موت  في 
أن  قبل  أصابه  مزمن  رعاف  من  قاسم  الكريم  عبد  عالج  أنه  إلى  تعود 

الجمهورية. س  ويؤسِّ الملكي،  بالنظام  فيطيح   1958 انقالب  يقود 
أن  وبدل  لها،  ُمعين  ال  عزالء  امرأة  كانت  فقد  هدفها،  أمي  ضلَّت 
ص اتَّجهت إلى ُمزيِّن متطبِّب ُخيِّل إليه أنه قادر  تذهب إلى طبيب متخصِّ
أسنانها  ُقلعْت  إذ  ملثَّمة،  المساء  في  إلينا  العلل كلها، وعادت  على شفاء 
إلى  ابتسامتها  واختفت  الداكن،  البنِّي  ر  بالمطهِّ ثغرها  وُصبغ  األمامية، 
احتوتنا  أبينا  اختفاء  ُبعيد  درداء.  عجوز  إلى  فجأة،  أمي،  لت  تحوَّ األبد. 
بين  تعود،  المدينة  فمن  بها،  فتعلَّقنا  حياتنا،  تنظيم  إلى  وسعْت  هي، 
ة مملوءة بالجوز، والزبيب، والتمر  أسبوع وآخر، شجرًة مثمرًة تنوء بصرَّ
الخشبي  الصندوق  في  تضعها  المملَّحات.  وأكياس  بالفستق،  المحشو 
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حولها  نجتمع  أن  دون  حبَّة  التقاط  على  أحد  يجرؤ  فال  المزخرف، 
من  جماعة  كأننا  لياًل،  الفانوس  ضوء  على  تتوسطنا  خاص.  طقس  في 
ليلتنا  من  طرًفا  ونمضي  به،  جاءتنا  مما  كومة  فتخلط  مغارة،  في  الرهبان 
المجاورة،  القرى  يندر وجودها في  التي  المأكوالت  بتلك  ذ  نتلذَّ ة،  بمسرَّ
الذي  الدور  نفسي  في  زرعْت  وقد  أبينا.  وفاة  بعد  العزم  فينا  ي  تنمِّ وهي 
د:  تردِّ وكانت  إليه،  بي  ودفعْت  البيت.  رجل  النهاية:  إلى  به  ل  سأتكفَّ

صغيري«. يا  كبير  »أنت 
لثَّتها  فبانت  العليا ألمي،  الشفة  السرطان طرًفا من  الَتَهم  خالل شهر 
وجهها  في  التآكل  وانتشر  ذلك،  بعد  أضراسها،  ميناء  وُنخر  الحمراء، 
يعبث  الحالق  بدأ  ولما  إصابتها،  يوم  غزيًرا  نزًفا  فمها  نزف  الفم.  حول 
طبيب،  إلى  فاصطحبُتها  وجهها،  م  تورَّ للعالج،  تعاوده  وهي  بجروحها، 
من  وُمنعت  بكركوك،  الجمهوري  المستشفى  في  أياًما  عني  وُحجبْت 
السوداء،  الحديدية  البوابة  أمام  الفجر  منذ  رابطُت  يوم  وفي  زيارتها، 
عانقتني  تودعني.  كأنها  فاحتضنتني  مبكًرا،  القرويين  طالئع  مع  ودخلت 
وجهي.  على  سخيَّة  دموعها  وانهمرْت   ، ويديَّ وكتفي،  رقبتي،  ت  وشمَّ
في منتصف النهار أخذتني إحدى الممرضات إلى غرفة األطباء، فُأبلغُت 
ر عالجها، وقال لي: بأن أمي مصابة بالسرطان، أخبرني الطبيب بأنه يتعذَّ

لها! ال شفاء  بأمك  اذهب   -
حلَِّت  وقد  المستشفى،  غادرنا  موتها.  بعد  إال  ذلك  أستوعب  لم 
فكأننا سنفقد  ة مالبسها،  قلبي، ومشت هي خلفي تحمل صرَّ في  العتمة 

األبد. إلى  بعضنا 
بالنعيم  أحظى  ولن  المدينة،  إلى  أمي  مصاحبة  لي  ميسوًرا  يعْد  لم 
الكوابيس،  الليل غرقت في  انطفأ كل شيء بغتة. وفي  به.  الذي غمرتني 
نحو  في  وأنا  قت،  تمزَّ الوحيدة  ودرعي  وتائًها،  ووحيًدا،  عارًيا،  فخلتني 
العاشرة من عمري. في تلك الليلة، تداولنا مًعا بشأنها، وقررنا أن أذهب 
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بها للعالج في بغداد، وصباًحا رافقتها إلى العاصمة بحافلة ألمانية عتيقة 
المدينة  نهار كامل. وصلنا  إلى بغداد في  المسافة  بالديزل، قطعت  تعمل 
يقع  العثماني  العهد  إلى  يعود  عتيًقا  مستشفى  أدخلتها  الغروب.  وقت 
المعظَّم،  الباب  في  الطب  مدينة  عليه  ُبنيْت  الذي  المكان  من  جزء  في 
كالح،  عتيق،  بناء  عثمان.  آل  سالطين  أحد  إلى  نسبة  »المجيدية«؛  اسمه 
ع بالط  دته األمطار من رونقه، وتخالفْت على نوافذه األشجار، وتقشَّ جرَّ
عضااًل.  داًء  تغالب  كاملة  سنة  أمي  مكثت  األروقة  أحد  وفي  اته.  ممرَّ
كركوك  بين  ال  مترحِّ ووقت،  وقت  بين  المستشفى  على  د  أتردَّ بدأت 

أمي. بشفاء  آمالي  توارت  وقد  وبغداد، 
أمي  بحال  التصريُح  وصعب  زيارة،  كلِّ  إثر  عليَّ  يطبق  اليأس  كان 
كلما  آخر  بعد  أمي  وجه  من  يختفى  جزًءا  أجد  كنت  إذ  وأخي؛  ألختي 
ت األيام، وكنت الشاهد على ذوبانها، وتالشي ابتسامتها. وفي إحدى  مرَّ
ر إبعاد أمي من  زياراتي، قادتني ممرضة إلى الطبيب الذي أخبرني أنه قرَّ
أي  وفقدنا  البيت،  إلى  بها  فعدُت  عالجها،  إلى  سبيل  فال  المستشفى، 
بوجود  أشهر،  بعد  وُبلِّغنا،  باألوهام،  فتعلَّقنا  لها،  طبي  شفاء  في  أمل 
قربه  اآلسنة  العين  مياه  تشفي  اإليرانية،  الحدود  على  »مندلي«  في  مزار 
شيء.  من  واثق  غير  هناك  إلى  فاصطحبتها  بغداد،  أطباء  عنه  عجز  ما 
والخالص،  والعظيم،  بالطوز،  ومررنا  صباًحا،  كركوك  من  انطلقنا 
المحاطة  الصغيرة  المدن  من  فمجموعة  بعقوبة،  إلى  شرًقا  انعطفنا  ثم 
بأشجار  محاطة  قصبة  وهي  مندلي.  وصلنا  الغروب  وقبيل  بالبساتين، 
المتداعية  النخيل السامقة، نزلنا على مشارفها، ووقفت حائًرا جوار أمي 
فوجدناه  الشرق.  إلى  بعيًدا  يقع  الذي  المزار  إلى  نا  تقلُّ سيارة  عن  أبحث 
ونحن  ورأينا،  الموحلة،  باألجساد  يموج  داكن  مستنقع  جوار  تلَّة  على 
األسود،  بالوحل  نحاسية  أواني  يمألن  النساَء  إليه،  نأوي  مكاًنا  ى  نتحرَّ
نة، أو كنَّ متكئات على جدار المزار، وقد  الُمتغضِّ يمسحن به أجسادهن 
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فيما  بالَغرين األسحم،  الضامرة  لوثت سيقانهن وسواعدهن وصدورهن 
كريهة. روائح  منه  تفوح  الذي  المستنقع  في  أعناقهم  إلى  الرجال  غطس 

ننحدر صباح مساء  المصير، وبدأنا  لها في  عثرْت أمي على مثيالت 
أرقبها  وأنا  بالوحل،  ووجهها  فمها  بيديها  هي  تمسح  المستنقع،  إلى 
بين  الكئيبة  أسفاري  في  شهوًرا  أمضيت  والرجاء.  اليأس  بين  متأرجًحا 
بينها  وحيل  أم،  شبح  إلى  وآلْت  خاللها،  أمي  تداعت  ومندلي،  كركوك 
النطق.  عليها  ر  تعذَّ حتى  ورقَّت  عودها،  وجفَّ  عواطفها،  عن  والتعبير 
استبدلت  وبالكالم  لسانها،  م  وتضخَّ تريد،  ا  عمَّ به  تعبِّر  فم  لها  يعْد  لم 
الواهنة،  ها  كفِّ نبضات  باإلشارة.  اًل  توسُّ تريد  ما  تلتمُس  وانتهت  اإليماء. 
في  ادَّخرته  غزير  حنان  عن  للتعبير  وسيلتها  كانت  بيدي،  تأخذ  وهي 
بحزن  تشيان  النهار،  طوال  بالدمع  مغرورقتان  حائرتان،  وعيناها  فؤادها. 
إلى  أمرها  أوكلْت  وقد  النهائي،  الرحيل  قرار  فيهما  ارتسم  وقد  عميق، 

الله.
معظم  اختفى  وقد  بالسواد،  ملفوًفا  هيكاًل  البيت  إلى  بها  جئت 
رائحتها  فمألت  الذائبة،  األطعمة  تسقيها  عائشة  أختي  وبدأت  وجهها، 
البيت، وانقطع األقارب عن زيارتنا. ولم يبق من وجه أمي سوى العينين 
على  دها  نمدِّ لها.  أسنان  فال  تأكل  وال  لتبكي،  لها  فم  فال  السوداوين، 
كنا  يوم.  إثر  يوًما  أ  تتهرَّ ُثلمة  من  جوفها  في  السوائل  ونريق  ظهرها، 
الليالي  تلك  في  واألسى  الوجوم  طوانا  وقد  وصاغرين،  ذليلين  شهوًدا 
وانسحابها  البطيء،  أفولها  تقبَّلنا  وقد  عدًدا،  لها  نعرف  ال  التي  الرمادية 
أول  في  ذلك  حدث  له.  مردَّ  ال  كأمر  موتها  وانتظرنا  حياتنا،  من  المتأنِّي 
بُت  تدرَّ فقد  مصيري،  مواجهة  إلى  موتها  دفعني   .1970 عام  من  يوم 
عليه بجوارها، وصرت بعدها أمام الحقيقة، ولكن في أعمق نقطة، نقطة 
بلغُت  ما  رضيًعا  وتركتني  مضْت،  أنها  أعرف  كنت  والحنين،  االرتياب 

أمه. فراق  العالء عن  أبو  قال  كما  الفطام،  مدى 
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سكن عالم طفولتي وصباي عدد قليل من الشخصيات، وفيه تبوأت 
أمي  مضت  السنين  وبمرور  أبي،  دور  انحسر  فيما  األولى،  المكانة  أمي 
باليتم  أشعر  فلم  أبي،  توارى  فيما  اهتمامي،  من  األكبر  الجزء  انتزاع  في 
وأنا  يديَّ  بين  من  أمي  حياة  فلتت  حينما  إنما  ثماٍن،  ابن  وأنا  اختفى  ا  لمَّ
أدين  ا  عمَّ اإلطراء  كثرة  عني  المأثور  من  صار  عشرة.  الثالثة  نحو  في 
من  نوًعا  األفضال  تلك  في  ألجد  جهدت  ومهما  أفضال،  من  ألمي  به 
أغدقتني  عاطفية  أفضااًل  وجدتها  فإنما  أهميتها،  تقدير  لي  تتيح  السلوى 
لها، وهذا  ر  وتنكَّ المشاعر،  عائلي وقروي جافى هذه  بها صغيًرا في جو 
أنني  شعرت  وما  طوياًل،  الحاجة  تلك  والزمتني  إليه،  بحاجة  كنت  ما 
المدار  ذلك  إلى  تنقاد  مشاعري  ت  انفكَّ وما  أمي،  غير  امرأة  من  ارتويت 
هضابي  في  قلياًل  يتوقَّفن  عابرات  كنَّ  النساء  فكل  طفولتي،  دمغ  الذي 

آثاًرا شاحبة سواها. تاركات  يرحلن  أن  يلبثن  وما  القاحلة، 
الضبابية،  أو  ة،  النديَّ أو  الممطرة،  الباردة  األشتية  في  صباح،  كل  في 
أبتدئ  الذي  المشهد  كان  الجافة،  أو  المغبرة،  الملتهبة  األصياف  وفي 
يومي به هو المقبرة المقابلة لبيتنا. مقبرة عاصرِت األسالف، والتهمتهم، 
ة تحتجب وراء  ترتسم قبورها في غبش الفجر كاألهرام. كتل ترابية متراصَّ
، يعلو قبره عمود خشبي، ُعلِّقت عليه  طها مزار مسيَّج لوليٍّ بعضها، يتوسَّ
مزًقا  والعواقر،  والحوامل،  الرعاة،  منها  يقتطع  بها،  ك  للتبرُّ خضر  خرق 
الزاوية  وفي  كتمائم،  األطفال  رقاب  في  وتعلَّق  المعاصم،  في  ونها  يشدُّ
حصانة  في  ُأدرجْت  والثعالب  األرانب  لصيد  الحديدية  الفخاخ  من  كوم 
ُيفقد شيء  لم  أحد على خرقها. وطوال عشرين سنة،  يجرؤ  فال  المزار، 
أرامل،  والشفاعة.  للتبرك  ُتقتطع  التي  الخضر  المزق  باستثناء  المزار  من 
الرايات الخضر،  مَلْلَن االنتظار، يحملن نذوًرا، ويعلِّقن  وعجائز، ونساء 
ِخَرق  إلى  تتحول  ما  سرعان  خضر  ِقَطٌع  بالمزار.  متضرعات  ويُلذن 
أزواجهن،  إليهن  الله  يعيد  أن  يتضرعن  أرقبهن  كنت  ما  وكثيًرا  بالية، 
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الحكومية  القوات  بين  القائمة  الشمال«  »حرب  من  سالمين  أبناءهن،  أو 
األكراد. والمسلَّحين 

ة، اسم »المالَّ مصطفى البرزاني«.  في تلك المقبرة، سمعت ألول مرَّ
يسردان  إجازتيهما  في  فكانا  الحرب،  إلى  أخوالي  من  اثنان  سيق  حينما 
بُأسر  المقبرة  تمتلئ  الدينية  األعياد  في  الرهيبة.  الجبلية  المعارك  عليَّ 
وقاًرا  نواحهن  على  تضفي  سوداء  بمالبس  النسوة  تتزاحم  الموتى. 
ومع  الغربان.  من  متالزًما  سرًبا  الفجر  طيف  في  فيظهرن  ورتابة، 
الزاهية يرتجفون، ويتقافزون،  المقبرة بمالبسهم  الشروق يدهم األطفال 
المزار  يأخذ  حتى  الضباب  يتالشى  إن  وما  العيد.  حلوى  ويحملون 
بيتنا عاًما بعد عام إلى  التي تزحف ناحية  بالمقبرة  الواضح محاًطا  شكله 
النساء  تستبدل  وبالنواح  الغربي.  بطرفه  وأحاطت  جداره،  الصقْت  أن 
الموتى،  وُينسى  األحزان،  د  تتبدَّ الشمس  شروق  فمع  والُقبالت،  التهاني 

األفراح. وتحل 
متَّجًها  المصحف  أتأبَّط  كنت  وفاته  وُبعيد  المقبرة،  في  أبي  أودعنا 
بالكبرياء  وشعور  ي،  أمِّ برفقة  واألضحى،  الفطر  عيَدي  في  قبره  إلى 
دفَتي  بين  المتشابكة  األلفاظ  ون  يفكُّ الذين  القالئل  أحد  فأنا  يملؤني؛ 
َفَرًقا  أرتعد  فيما  متباهًيا،  القصار  السور  على  آتي  عجلة  وفي  الكتاب. 
ولذُت  يوًما،  وهنُت  ما  ولكنني  المصحف.  بداية  في  الطويلة  السور  من 
جزء  في  يربض  شعور  فثمة  البالية،  بخرقه  أتبرك  ولم  ضعًفا،  بالمزار 
من  الخرق جزء  تلك  القداسة على  إضفاء  بأن  لي  يؤكد  نفسي  من  خفيٍّ 
كنت  الشعور.  ذلك  ثمن  مبكًرا  دفعت  وقد  الدين،  من  وليس  التقاليد، 
النوابض  لفتح  وقدميَّ  بيديَّ  أستعين  بالفخاخ،  ألهو  المزار  إلى  أذهب 
برأس  النابض  أدفع  ثم  وهمي،  لصيد  زها  وأجهِّ بعصا،  وأثبِّتها  الصدئة، 
الفخ على نفسه محدًثا صوًتا عالًيا، قافًزا  ر حركته، فينقضُّ  العصا، ألحرِّ
األعلى،  في  الحديدية  الدائرية  وقاعدته  وجهه،  على  منقلًبا  الهواء،  في 
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القوس  فانطبق  ل،  المتعجِّ بلهوي  ة  مرَّ وسهوت  طريدة،  أية  من  خلًوا 
عدة،  أسابيع  ألًما  أتضور  فبقيت  يحطمها،  وكاد  أصابعي،  على  األعلى 
عن  فانقطعت  المزار،  بحقِّ  إثًما  اقترافي  على  عقاًبا  ذلك  أمي  واعتبرْت 
السور  تالوة  عن  توقفُت  أمي  اعتلَّت  أن  بعد  فنائه.  في  واللهو  دخوله، 

المقبرة. تلك  في  منها  ا  أيًّ أقرأ  ولم  القصار، 
الجدار،  خلف  فمن  لبيتنا،  امتداد  المقبرة  أن  طويل،  لزمن  تخيَّلُت، 
تزحف  المزار  حول  دائري  بشكل  معقودة  القبور  تظهر  الفناء،  وعبر 
منها.  لبيتنا  المجاور  الجزء  في  موتانا  دفن  على  نحرص  وصرنا  نحونا، 
اآلخر  الطرف  في  اآلبار  فكل  إلينا،  القبور  زحف  قادت  بئرنا  أن  على 
ُيخرج  فريًقا  فريقين،  عوا  يتوزَّ الموتى حتى  إن يصل ذوو  القرية، وما  من 
ولطالما  القبر.  حفر  إلى  ينصرف  وآخر  الجثمان،  لغسل  البئر  من  الماء 
على  ويحرصون  الميت،  جسد  يغسلون  متزاحمين،  لين،  متعجِّ رأيتهم 
ساعة  نصف  وبعد  ة.  ضارَّ حشرات  يذبُّون  كأنهم  الصغار،  نحن  إبعادنا 
ن يوصي الميت بما ينتظره في القبر: ينبغي عليه أن يقرَّ  نصغي إلى الملقِّ
كتابه،  والقرآن  دينه،  نبيه، واإلسالم  ربه، ومحمًدا  الله  بأن  المالئكة  أمام 
والكعبة قبلته. وُتعقد الصالة، فنتدافع وراء الرجال في صفوف مضطربة، 
متربين، مشعثين، خائفين من نهِرهم، وينفضُّ الجمع، ونبقى شهوًدا على 
آخر،  فيجاوره  الفواحة،  ورائحته  الطري،  األحمر  بترابه  الجديد  القبر 
باألرض،  قريتنا  يت  سوِّ ثم  الموتى،  وجاوره  بالقبور،  بيتنا  ق  طوِّ وآخر. 
وُجعلْت  الثمانينيات،  مطلع  في  التعريب  بذريعة  أراضيها  وصودرْت 
األمريكي،  االحتالل  بعد  عليها  السيطرة  الكرُد  وأعاد  للقمح،  مزارع 

أمِّي. بها سوى  يربطني  ال  كردستان.  من  واعتبروها جزًءا 

بالدم اقتحمني، وغسلني  خالسيٌّ مسعوٌر  كلٌب   -4
فأنا  بالمدرسة،  بااللتحاق  لي  يسمح  كي  أبي  أقنعْت  أمي  أن  ح  أرجِّ
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غامض  لسبب  َنحبهم  قضوا  أربعة  بعد  له  الحياة  ُكتبِت  الذي  البِكر  ابنها 
تلقيني  جرى  كما  بهم،  االلتحاق  من  النذور  فحمتني  بالتعاقب،  قبلي 
األولى  وهي  الوحيدة،  وأختي  بيني  كبيًرا  العمر  في  الفارق  كان  صغيًرا. 
فاستأثرُت  أنا،  إال  بعدها  وتساقط صريًعا كل من جاء  أمي،  أنجبتها  التي 
نُت ِذكر أبي من أمي؛ فأنا االبن  اللحظة، إذ دشَّ بأهمية الزمتني منذ تلك 
المبارك. وجدُتني في أول خريف عام 1963 ألتحق بحفنة من الطالب 
أرسلتني  التالي  اليوم  ة«. وفي  »المرَّ قرية  في  إلى مدرسة طينية  هين  متوجِّ
يجب  ما  إلى  ليرشدني  م  متقدِّ طالب  فيه  قريتنا  طرف  في  بيت  إلى  أمي 
وحاصرني  الخالسي،  كلبهم  دهمني  حتى  بيتهم  غادرت  إن  وما  فعله، 
في زاوية، ثم اقتحمني هائًجا، فإذا بالدم يغمر بطني، وُحملُت إلى البيت 
فانتهت  تفترسني الكالب من أجله،  إيقافي عن شيء  رْت أمي  فزًعا، فقرَّ

واحد. يوم  بعد  األولى  المدرسية  تجربتي 
من  لي  أخ  بيت  في  كركوك،  في  تلميًذا  وجدتني  التالية  السنة  وفي 
لاللتحاق  المجازفة  تلك  إلى  دعْت  التي  الظروف  أعرف  ال  أخرى.  أم 
في  واجهتني  التي  الصعاب  هو  ره  أتذكَّ ما  كل  المدينة.  في  بالمدرسة 
ُأْدِخلت  حينما  ن  متمدِّ شبه  صبي  إلى  تحويلي  جرى  فقد  البنطال،  لبس 
بطني،  حتَّى  ني  لفَّ الذي  السميك  القماش  من  طويل  أسود  جيب  في 
قت  وتعرَّ نفسي،  من  وسخرُت  َكَفن،  نصف  كأنه   ، ساقيَّ حول  ق  وتفرَّ
وتضفي  تحميني،  دشداشتي  كانت  إليه.  انتهيت  الذي  المصير  سوء  من 
جعلني  الذي  الخريف  ذلك  في  انتهكت  ولكنها  القروي،  شرعية  عليَّ 
التي  بالخجل  الطافحة  وذاتي  المشؤوم،  المدينة  زيِّ  بين  التوفيق  أحاول 
وجدت أن البنطال يفضحها، ويكشف مالمحها المستترة، فكأن عذريتي 

انُتهكت. قد 
أخي  استأجر  وفيها  التركمانية،  »المصلَّى«  محلَّة  في  المدرسة  تقع 
بيًتا من غرفتين مع أسرة أخرى. ُنحشر نحن في غرفة، واألسرة األخرى 
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ي،  صفِّ في  تدرس  شقراء  وابنة  صغيرة،  غزالة  جارتنا  لدى  الثانية.  في 
أوقات  وأمضي  بتلطُّف،  ذراعيَّ  بين  وآخذها  الغزالة،  أداعب  وكنت 
عليها  وأعرض  ًدا،  متودِّ حولها  أدور  المخملي،  وبرها  س  تلمُّ في  العصر 
مت  قدَّ أن  إلى  الذهبي.  نسيجها  في  وجهي  غ  وأمرِّ بسخاء،  الماء  أقداح 
لي جارتنا تحذيًرا بالكفِّ عن مضايقة غزالتها. انبتَّْت صلتي بالعالم أياًما 
إليها، وخائًفا، ومتردًدا، وعديم  أرنو  فرأيتني حزينًا  إثر كبح رغبتي،  ة  عدَّ
الرقيق  والحبل  حائرة،  إليَّ  تنظر  الغزالة  كانت  حانيتين  وبعينين  النفع، 

عنقها. يطوق 
أخذُت أكافح من أجل تخطِّي ُحْبستي، ومحنة كوني عربيًّا في وسط 
التركمانية،  ثون  يتحدَّ المدينة  أهل  فمعظم  لغته؛  أعرف  ال  الصغار  من 
ولم  أنا،  كما  بي  يقبلوا  لم  أقران  بين  ُمخالًفا  فبدوت  أعرفها،  ال  وأنا 
الشقراء  بسحنهم  التالميذ  واعتزلُت.  فانزويت،  لالندماج،  إْذًنا  ُأمنح 
الريف.  من  جاء  غريًبا  وافًدا  إليَّ  ينظرون  التركيَّة  أصولهم  على  ة  الدالَّ
عالم  ففي  اآلخرين،  من  مرفوض  أنني  لي  زيَّن  قد  انفرادي  يكون  ربما 
الطفولة تتداخل المناكدات بالنبذ واإلبعاد، ولم أنُج من إحساس برفض 
من  اآلخر  الطرف  في  بيت  إلى  أخي  انتقل  أن  لبث  وما  لي.  اآلخرين 
سررُت  ولكنني  الغزالة،  لفراق  حزنت  »القورية«.  محلة  في  المدينة، 
باالستمرار  أمرني  أخي  أن  على  المدرسة.  في  التمييز  من  رُت  تحرَّ إذ 
الت  مؤهِّ لديَّ  وليس  صغيًرا،  كنت  المسافة.  ُبعد  من  الرغم  على  فيها 
أوقفت  أن  لبثت  ما  مشكلة  فظهرت  والسعادة،  بالقوة  أشعر  تجعلني 

الثانية. المدرسيَّة  تجربتي 
الذي  صو«  »خاصة  نهر  األقدام،  على  مشًيا  أجتاز،  أن  عليَّ  ينبغي 
ثم  تيه،  ضفَّ على  السائبة  الكالب  خطر  وأواجه  كركوك،  مدينة  يشطر 
فحالما  يوم،  كل  الذهاب  أواصل  ومضيُت  الشتاء.  قدوم  مع  فيضانه 
السوداء  العربات  فيها  تقف  ساحة  في  الخيول  أسراب  أرى  البيت  أغادر 
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بتماثيل  المملوءة  َباع«  »السِّ بساحة  طريقي  في  أمرُّ  للكراء.  المتهيئة 
الحمراء،  باألزهار  وأشغف  األبيض،  الحجر  من  المنحوتة  األسود 
وردة  السياج  وراء  من  وأقتطف  الحارس،  وأغافل  أريجها.  ع  يتضوَّ
وأعبر  العمال،  نادي  مبنى  مختااًل  أتخطَّى  ثم  طريقي،  في  قها  أتنشَّ كبيرة 
النهر،  ضفة  على  مهجورة  منطقة  وأبلغ  بغداد،  إلى  المفضي  الطريق 
وأعلِّق  وردتي،  من  فأتخلَّص  واألنقاض،  والكالب،  النفايات،  حيث 
الحقيبة في عنقي، وأبحث عن الدرب الذي يقودني إلى الضفة األخرى 
ن  جي، وذبل زهوي، فأتمكَّ وسط أكوام القمامة، والُحفر، وقد انطفأ توهُّ
شزًرا،  ترقبني  السمينة  ِجرائها  بين  الُبقع  الكالب  متجنًِّبا  النهر  اجتياز  من 
فتك  بالذي  رني  فتذكِّ وتعوي،  وتتمطَّى،  تتثاءب،  ثم  ر،  وتكشِّ  ، تهرُّ وهي 

ذاكرتي. في  وصورته غمامة عاصفة  الماضية،  السنة  في  بي 
القرية،  إلى  أسبوع  كل  نهاية  معها  اصطحابي  على  أمي  اعتادت 
محلة  في  تسكن  لها  قريبة  عجوز  بيت  إلى  أواًل  بي  تمضي  كانت  لكنها 
قريبة  استأجرت  المدينة.  من  الشرقي  الطرف  في  الكردية،  »الشورجة« 
ولما  كردية،  عائلة  لبيت  مالصًقا  صغيًرا  بيًتا  طويلة،  مدة  منذ  أمي، 
ا  أمًّ وأصبحت  أطفالهما،  تربية  دت  تعهَّ وزوجته،  البيت  صاحب  ُتوفِّي 
القرار:  اتضح  ثم  وقريبتها،  أمي  به  تتهامس  غريًبا  أمًرا  سُت  تحسَّ لهم. 
السائبة،  الكالب  من  وال  فقط،  الفيضان  من  ليس  بي  المحدق  الخطر 
الذي هرسني  الكلب  أمي فاجعتي مع  فحسب- وذكرها يحيي في نفس 
السكارى  من  اعتداء  آخر،  نوع  من  »اعتداء«  من  الخوف  إنما  سنة-  قبل 
طريقي  في  يوم  كل  أمرُّ  حيث  المهجورة  الخرائب  في  عون  يتسكَّ الذين 
ضرب،  أنه  على  االعتداء  أفهم  كنت  منها.  وعودتي  المدرسة  إلى 
باحتمال  إفهامي  أجل  من  كبيًرا  جهًدا  بذلت  أمي  أن  ح  وأرجِّ وعراك، 
إلى  وُأرجعت  المدرسة،  بترك  ُأمرُت  آخر.  نوع  من  العتداء  ض  أتعرَّ أن 
عن  تتغاضى  أن  ألمي  وكيف  الخطر،  حافة  على  أنني  ُرِئي  فقد  القرية، 
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سنوات،  وطوال  ر،  أتذكَّ بقيُت  يوم!  بعد  يوًما  تتعاظم  خطيرة  احتماالت 
أنه في البيت الذي انتقلت إليه عائلة أخي كانت تشاركنا أسرة لديها فتاة 
وتضعني  وبطنها،  صدرها،  إلى  ني  وتشدَّ تحتضنني،  أن  اعتادت  عزباء، 
الحقة  سنين  في  أراها  كنت  ا  ولمَّ فخذيها،  بين  وحيدين  نكون  حينما 
الدافئ  والحوض  الصدر،  إلى  الدافئة  ات  الضمَّ تلك  مستعِذًبا  ُأحيِّي 

أميًرا صغيًرا. فيه  تربَّعُت  الذي 
جرى استبعادي من المدرسة، واقتِدُت إلى القرية، ففارقُت ورودي 
خامل  كجذر  صباح.  كل  سرقاتي  يتقبَّل  بدأ  الذي  والحارس  الحمراء، 
ألتحق  أن  رُت  وقرَّ القرية.  في  بعائلتي  وألحقُت  المدينة،  من  انتزعُت 
ثانية بمدرسة القرية التي حال الكلب، قبل سنتين، دون استمراري فيها، 
أمي  أنه استجاب لطلب  بطريقة غامضة، فاألرجح  أبي  وحصلت موافقة 
السرور  من  منتفًشا  بغلتي  ظهر  على  فوجدتني  قرن،  بربع  تصغره  التي 
في  الصف،  دخلُت  وحينما  المدرسة.  إلى  طريقي  في  األطفال  برفقة 
حظَّ  وال  مؤتمن،  غير  طالب  أنني  على  عوملُت   ،1965 خريف  أول 
ُأجبر  أن  وقت،  أي  في  تستدعي،  أبي  فأمالك  الدراسة؛  مواصلة  في  لي 
ذيَّل  هجرها.  في  سابقتين  لي  أن  كما  بها،  لالهتمام  المدرسة  ترك  على 
يحمل  وعاد  المخزن،  إلى  وذهب  المدرسي،  السجل  في  اسمي  المدير 
، وأنا منزٍو في نهاية الغرفة،  اني ورماها إليَّ رزمة ممزقة من الكتب. تحرَّ
المرتبة  أحرزُت  وبها  كتبي؛  فأصبحت  نة ألجرب،  متعفِّ ُترمى قصعة  كما 
األولى على أقراني في نهاية العام. وبقيُت متفوًقا طوال السنوات الست 
تنزل  لم  عليها  حصلت  التي  الدرجات  وأغلب  أحد،  يتخطَّاني  أن  دون 
تلك  الورقية  بشهاداتي  احتفظت  طويلة،  ولسنوات  األعلى،  الحدِّ  عن 

قي. وتفوُّ اجتهادي  برهاًنا على 
فوجئت  ة،  مرَّ أول  العراق،  إلى  عدُت  حينما   2003 عام  صيف  في 
يحملون  وهم  كُغزاة،  لياًل  مزرعتنا  يدهمون  القدامى  رفاقي  من  بجماعة 
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صفحتي  على  فدلُّوني  سنة،  أربعين  قبل  لمدرستي  األصلية  السجالت 
ثاقبتين  بعينين  أقرع،  طفاًل  وصورتي  كاملة،  الدرجات  وكانت  فيها، 
المدرسة،  ختم  وعليها  السجل،  صفحة  على  ملصقة  المجهول،  تطرقان 
رافقتهم  الذين  من  وكثير  كهول،  فجميعهم  األقران،  أما  المدير.  وتوقيع 
ُجرَّ  التي  المتتالية  الحروب  قتهم  عوَّ أو  هاجروا،  أو  قتلوا،  طفولتي،  في 

إليها طوًعا.  ذهب  أو  العراق  إليها 
أشكال  تعلَّمُت  قليلة  أسابيع  وفي  ر،  مبكِّ وقت  منذ  بالقراءة  شغفُت 
وفي  بالغة،  بسرعة  م  أتقدَّ وجدتني  الكلمات.  بعض  ورسم  الحروف 
في  »خالد  بعنوان  الممزق،  كتابي  من  األولى  الصفحات  في  يقع  درس، 
التي  الحيوانات  مع  غابته  في  »خالد«  مع  بتخيُّالتي  أهيم  شرعت  الغابة« 
وثمار  كثيفة،  وأشجار  وطيور،  وزرافات،  وفيلة،  أسود،  ببراعة:  ُرسمت 
من  أكثر  بعد  مُت،  صمَّ وسطها.  في  مأخوًذا  يقف  وهو  وأنُهر،  متدلية، 
في  بها  ُدهشت  كالتي  غابة  ألزرع  كبيرة؛  أرض  شراء  على  سنة،  ثالثين 
ق ذلك كله مع بيت منيف، وطرق معبَّدة. ولما أصبحت  طفولتي، وتحقَّ
تلك األحالم حقيقة على األرض قصفت الطائرات األمريكية بيتي الذي 
ط البستان يوم 2015/1/30 ودمرته، بذريعة القضاء على مسلَّحي  يتوسَّ
رت  الدولة اإلسالمية، ثم استباحته القوات الكردية، ونهبت ما فيه، وفجَّ
التي  مكتبتي  وأحرقْت  وبوابتها،  المزرعة  سور  ذلك  في  بما  منه  ى  تبقَّ ما 
كان  المثمرة.  األشجار  مئات  فت  جرَّ ثم  عاًما،  أربعين  عليها  سهرت 
الفانوس،  أمام صورته على ضوء  »خالد« سعيًدا في غابته، وكم سهرُت 
جوار أمي، وفي حضنها، أشاركه عالمه العجيب، وأحلم أن أكون مثله، 
، وال بستان، وال مكتبة، وال وطن! نُت من ذلك لم تكن لي أمٌّ ولما تمكَّ
وفاتها،  بعد  إال  بأمي  أفكر  لم  أنني  وكما  بأمي،  مكتبتي  أقرن  كأنني 
الكتب  بين  لت  ترحَّ ففيها  فقدتها،  حتى  مكتبتي  عن  بالكتابة  فكرت  فما 
لي  يكون  بأن  أحلم  كنت  يافًعا  كنت  وحينما  بها.  شغفت  التي  العظيمة 
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الثامنة  في  أصبحُت  وقد  ُأحِرقْت،  ولما  رفوفها،  من  رفٍّ  في  كتاب 
أكثر من عشرين  احتضن  قد  فيها  كامٌل  والخمسين من عمري، كان رفٌّ 
تنتهي  بأن  فيه، وأحلم  أتعبَّد  إنما صرح  كتاًبا لي. لم تكن مستودع كتب، 
إلى  أفردت  بيتي  بناء  تخطيط  في  شرعت  فحينما  جدرانه،  بين  حياتي 
لي،  أخيًرا  مثوى  لتكون  مربع  متر  خمسمئة  من  بنحو  حديقة  جواره 
ورعيُتها،  الحديقة،  تلك  استزراع  في  باشرت  البناء  من  انتهيت  وحينما 

الكبير.  البستان  وسط  األخيرة  مضافتي  لتكون 
جعلت المكتبة الكبرى في الطابق األعلى باالتجاه الغربي المشرف 
المحيط  البستان  أريج  حامل  العليل  النسيم  ق  أتنشَّ لكي  البستان  على 
على  مصباح  مئة  بحوالي  ي  مستقرِّ زينت  وقد  اتجاه.  كل  من  بالمنزل 
شتاء  الشرقية  الشرفة  في  بالجلوس  حلمت  ولطالما  كبيرة،  شموع  هيئة 
من  دورق  وأمامي  الظل،  في  صيًفا  الغربية  والشرفة  الشمس،  ُتجاه 
من  األخضر  والبساط  أمامي،  السامقة  النخيل  أشجار  وأتأمل  القهوة، 
من  سلخْت  مزرعة  في  شيخوختي  فأمضي  البصر،  مدِّ  على  األعشاب 
من  رفوًفا  مكتبتي  تكن  لم  والبناء.  والزراعة  اإلعداد  من  عقدين  عمري 
من  يقيها  زجاج  خلف  الثمينة  المجلدات  عليها  ُرِصَفت  الزان  خشب 
الغبار، فحسب، إنما كانت نعيًما أنزلق إليه راغًبا ومتلهًفا وباحًثا. وكلَّما 
من  النتشالي  سبيل  فال  أخرى،  خطوة  في  رغبت  خطوة  فيها  خطوت 
أي  في  نفسي  على  عثرت  وما  فيه،  ورغبت  معه،  تآلفت  عجيب  نعيم 
أربعة  وطوال  المكتبة.  في  إال  تكون،  أن  أرغب  كما  العالم،  في  مكان 
عقود رفدتها بأنفس ما اقتنيت، فكانت حقائب الكتب ترسل إليها حيثما 
في  مكاًنا  لها  وتأخذ  المكتبة،  تستوطن  وهي  بها،  خيالي  فيزدهر  أكون، 
مكاًنا  لها  حجزت  التي  الخالدة  اآلثار  جوار  إلى  بألفة  مقيمة  رفوفها، 
واقتحام  لداري،  األمريكيين  قصف  أتخيَّل  نفسي.  وفي  التاريخ،  في 
النار  وإيقاد  الحديدية،  بوابتها  وتحطيم  لمزرعتي،  الكردية  الميليشيات 
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من  كاملة  دورات  رصفت  حيث  األرضي  الدور  احترق  شيء،  كلِّ  في 
كبرى المجالت الثقافية، ثم طلع اللهب إلى الطابق األعلى الذي جعلته 
للروايات واألشعار، فلم يكتف بها إنما طال المكتبة الرئيسة بمساحة مئة 
ومعاجم  مصاحف  من  عليه  لت  تحصَّ ما  أثمن  أودعُت  وفيها  مربع،  متر 
وأرشيفي،  مؤلفاتي،  عن  فضاًل  ولغوية،  ودينية  وأدبية  تاريخية  ومصادر 
أتخيَّل  ثم  القديمة.  الكتب  تعرفها  بشراهة  النار  عليها  فأتت  وأوسمتي، 
اللهب  المحترقة، واندفاع  الزجاج السميك بفعل حرارة األوراق  انفجار 

اتجاه! كل  في 
يت  ي أزرُق« تحرَّ وفي درس نتعلَّم فيه كتابة »الهمزة« بعنوان »إزاُر أمِّ
ملمح  أول  ثديها.  برز  وقد  الخصر،  حول  بعباءتها  الملفوفة  األم  صورة 
كصخرة،  صلًدا  يابًسا،  فكان  الحساب  درس  أما  انتباهي.  يلفت  أنثوي 
واسمه  المعلِّم،  أجبرنا  فقد  الرسم؛  عن  وعزفت  فيه.  أتخلَّف  لم  لكنني 
بأن  أشعر  فلم  الفيكتوري،  الطراز  على  ريفية  بيوت  رسم  على  »نوزاد«، 
الريف  من  بيوت  رسم  في  سنة  أمضينا  عالمي.  إلى  بصلة  يمتُّ  ذلك 
المداخن  تنفك  وال  مقفلة،  زجاجية  ونوافذ  شاهقة،  بقبٍب  اإلنجليزي، 
تسحب  بخارية  قاطرة  األفق  وفي  السماء،  إلى  السخام  من  غيوًما  ترمي 
نعيش  التي  األكواخ  رسم  نتعلَّم  ولم  أطفال.  لعب  كأنها  حديدية  عربات 
فيها، وال الدروب المتربة التي تقودنا إلى المدرسة كل يوم. لم أَر قطاًرا 
البصرة.  إلى  بغداد  من  به  أسافر  كنت  حينما  سنة،  عشرة  اثنتي  بعد  إال 
عقود  ثالثة  بعد  إال  الفيكتوري  الطراز  من  بيوت  على  عيناي  تقع  ولم 
الريف  ثم   ،2001 عام  صيف  في  النورماندي  زرت  حينما  ونصف، 

ذلك. بعد  اإلنجليزي 
مريض  الرسم  معلِّم  أن  األساتذة  من  بنميمٍة  الطالب  إلى  ب  ُسرِّ
بُعصاب من أعراضه: سرعة االنفعال، والهياج، والغضب، ثم الشرود وما 
الفيكتورية،  البيوت  الرغبة في رسم  يعقبه من عطف ورحمة، فضاًل عن 
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بأنه  معلمنا  ُوِصف  حينما  اللغز  ُحلَّ  االستعماري.  اإلرث  من  وهي 
يأتون  فهم  يخالطهم،  وال  المعلِّمين،  يعتزل  كان  فقد  نفسي«،  »مريض 
 ، اللبِّ شارد  منفرًدا،  فيصل  هو  أما  األبواب،  مخلَّعة  »الندروفر«  بسيارة 
ُأغرينا  البريطانية.  »البحيرات«  منطقة  في  الرومانسيين  الشعراء  أحد  كأنه 
على  معدنيًّا  وعاًء  منا  كل  يثبِّت  القارسة،  األشتية  ففي  منه؛  لالنتقام 
بها  نندفع  إن  وما  األمام،  من  ونثقبه  جمًرا،  نمأله  الهوائية  دراجته  مقود 
الصوف  من  بكفوف  أيدينا  تحتمي  فيما  واللهب،  بالدخان  نتشبَّع  حتى 
في  دة  المتجمِّ األفاعي  رؤية  اعتدنا  المدرسة  إلى  الطريق  وفي  ن.  الملوَّ
لماذا  ر  أتذكَّ ال  الضحى.  وقت  الحياة  فيها  تدبُّ  رة  متكوِّ حيَّاٍت  الشتاء. 
غيرنا خططنا، فبعد أن كنا نتجاهلها، سحقنا إحداها بالعجالت، وتناوبنا 

األوباش. من  غيِّنا، كجماعة  في  مبتهجين، سادرين  عليها 
ة، فال خوف منها.  كانت حيَّة رقطاء، متينة، وبلون التراب، وغير سامَّ
ًرا،  تكوُّ وازدادت  عنَّا،  فأعرضت  معها  حاولنا  الستفزازنا.  تستجب  لم 
الطريق  طوال  وتطاردنا  دراجتي،  إلى  شددناها  ثم  بحزام،  فربطناها 
به  نتخلَّص  أن  فيه  ينبغي  الذي  المكان  وفي  المدرسة،  وقرب  الهين. 
من أفعانا الُمتكابرة، تغيَّرْت خطتنا، حينما رأينا معلِّم الرسم قادًما وحده 
في  تمرُّ  التي  الحافالت  إحدى  يستقلَّ  أن  اعتاد  إذ  األخرى،  الجهة  من 
ل، ويأتي مشًيا  القرية، فيترجَّ الرئيس على مسافة بضعة أميال من  الطريق 
أنه قبل أن يذهب إلى  الفكرة  لنا صوغ  ل  على األقدام إلى المدرسة. سهَّ
ومعتمة،  خربة،  غرفة  وهو  المرحاض،  إلى  ه  التوجُّ اعتاد  اإلدارة  غرفة 
وعلَّقنا  متواطئين،  أسرعنا  حاجتهم.  فيها  يقضون  بالمعلِّمين  خاصة 
إلى  واتَّجهنا  داخل،  كل  بها  يصطدم  بحيث  الخشبي،  سقفها  في  األفعى 

ووجل. تشفٍّ  بين  فعلتنا  نتيجة  نرقب  النوافذ  خلف  وربضنا  صفوفنا، 
العتمة.  لتعتاد  وقت  إلى  العين  وتحتاج  مشرقة،  الشمس  كانت 
وخرج  ية،  مدوِّ صرخة  سمعنا  ثواٍن،  وبعد  المرحاض،  إلى  معلمنا  اتَّجه 
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اندفع  حينما  باألفعى  اصطدم  فقد  المدرسة،  ساحة  وسط  يعثر  مذعوًرا 
م  التهكُّ إلى تعنيف مصطنع يفوح منه  أيام  ليقضي حاجته. تعرضنا طوال 
والسخرية، لم نشمَّ أية جدية من معلِّمينا الذين تتنزل عصيُّهم على أيدينا 
فعلنا.  بما  وا  تشفَّ المعاقبين  فكأن  األلم،  عين  مدَّ ى  فنتلوَّ بيسر،  الرقيقة 
في  يتباطأ  وشرع  هزأة،  االستعماري  منظوره  وأمسى  هيبته،  معلمنا  فقَد 
له  بديل  يأِت  ولم  مصيره،  نعرف  ولم  ذلك،  بعد  اختفى  ثم  حضوره، 

الفيكتورية.  البيوت  منظور  من  فقد شفينا  االبتدائية؛  دراستنا  طوال 
بأيام.  موته  قبل  اللون  خضراء  دراجة  أبي  لي  اشترى  الربيع  في 
وأدرُت  واعتليتها،  األرض،  على  مساندها  ثبتُّ  بأن  قيادتها  تعلَّمت 
أن  إليها،  وطلبُت  أختي،  بإشراف  الهواء  في  المعلَّقة  الخلفية  العجلة 
إلى  تنحدر  بها  فإذا  عليه،  أقُف  الذي  المرتفع  حافة  من  انسابْت  تدفعها. 
هدى،  غير  على  الهواء  في  ساقاي  تخبَّطْت  القرية،  من  اآلخر  االتجاه 
أن سيطرُت على  بعد  نت،  وتمكَّ الدفع،  بدواسَتي  قدماي  تتشبَّث  أن  قبل 
وفي  األولى.  التجربة  صعاب  فهضمت  بالمقود،  م  التحكُّ من  فزعي 
هجرت  وبذلك  الجديدة،  بدراجتي  رفاقي  فاجأت  التالي  اليوم  صباح 

البغال. ركوب 
وأكثر  عمري،  من  أكبر  أبدو  كنت  بالمعلِّمين.  جيدة  عالقة  ربطتني 
قي وضع الطالب المتميز في المدرسة،  جرأة من غيري. وأضفى عليَّ تفوُّ
المنطقة  وفي  أسرتي،  داخل  االجتهاد  في  للمثل  مضرًبا  أصبحت  ثم 
الصباحي،  النشيد  تالوة  إليَّ  المدير  ذلك عهد  وبسبب  فيها.  التي عشت 
بني  فارس  كأنني  بعبلة  ل  أتغزَّ فكنت  شداد،  بن  عنترة  معلَّقة  من  وجزًءا 
وأخوض  األعداء،  رمحي  ويطعن  سيفي،  حدِّ  من  الدماء  تسيل  عبس، 
باسًما،  األفق  في  عبلة  ثغر  لي  ويلوح  كلل،  بال  صباح  كل  في  معارك 
في  بفضول  إليَّ  قين  المحدِّ والمعلمين،  الطالب،  هامات  خلف  شهيًّا، 
أرافق  وصرت  أقراني،  قبل  القراءة  تعلَّمُت  للمدرسة.  الترابية  الساحة 
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أمين«  »دايي  من  القديمة  والكتب  المجالت  فأشتري  المدينة،  إلى  أمي 
بقراءتها. تعاظم شغفي  وقد  القرية،  إلى  بها  وأعود 

الطبيعة وأريج  األنثى،  األولى:  الجذوة   -5
السرطان،  من  وعالج  عالج  بين  القرية  في  أمي  وجود  أوقات  في 
الرغبات  أنا: غزتني  أتفتَّح  بدأت  تذوي،  وفيما هي  وبين رحلة وأخرى، 
السنة  في  ولْدنا  أحسُبنا  حسناء.  صبية  األولى  والمرأة  بالنساء،  ة  السريَّ
خني  ودوَّ األنوثة،  برحيق  جسدها  وامتأل  قبلي،  شبَّت  لكنها  نفسها، 
مساٍء  في  أت  تجرَّ للمرأة.  الطبيعة  أورثته  ما  أثمن  الطبيعي،  أريجها 
ونعومة،  برفق،  يدي  على  يدها  فوضعْت  جسدها،  وداعبت  بارد  شتائي 
مْت  ودوَّ النوم،  جافاني  أرتعش.  كنت  الليل  وطوال  وتلطُّف،  وقبول، 
هاوية.  إلى  جبل  سفح  من  ُدفعت  كأنني  رأسي،  في  ى  الحمَّ من  عاصفة 
وثخَن  فمي،  واْلتهَب  أجفاني،  وشحبْت  وتقلَّبُت،  قُت،  وتعرَّ أِرْقُت، 
جذوتي  التهبْت  فقد  جسدي،  اخترق  الرجولة  طفح  وكأن  لساني، 
أول  ا،  أنثويًّ لحًما  لمسُت  فبها  أتشممها،  ي  كفِّ ممسًكا  وبقيُت  األولى، 
الشتاء في  أيام  أمضينا  أمامي.  تفتَّح  ة في حياتي، وكأن عالًما مجهواًل  مرَّ

اللذة. أحالم  في  مستغرق  وأنا  مماثلة،  مداعبات 
الخفيفة،  المالمسات  لتلك  تستجيب  بدأت  أنها  إليَّ  ُخيِّل  ا  ولمَّ
وانكفأت  رغباتي،  فتآكلْت  غرامه،  في  سنين  بعشر  يكبرني  رجل  أوقعها 
صبيًّا  كنت  فيما  وبندقية،  سيارة،  ولديه  وكبير،  ثري  فغريمي  حزينًا، 
فإذا  كفي،  فمأل  براحتي،  ثديها  أحطُت  أنني  إليه،  انتهينا  ما  وآخر  حائًرا. 
يدي،  في  طير  ارتعش  تخيَّلت.  ما  كلِّ  من  ليونة  وأكثر  نافًرا،  ا،  طريًّ به 
ال  أثًرا  ثديها  حفر  باهرة.  لذة  فاخترقتني  وانتفض،  غفوته  من  واستيقظ 

يدي. عليه  ت  مرَّ ما  أرقَّ  لمسته ظلَّ  نهد  فأول  ذاكرتي،  في  ُيمحى 
لُت إلى أختها الكبرى،  وفي الصيف الذي توقَّفْت فيه مالمساتنا، تحوَّ



43

إلى  فقادتني  وشجعتني،   ، عليَّ نفسها  وعرضْت  وراغبة،  مطيعة،  وهي 
على  قدرتي  واكتشفت  ُقبلة،  أول  يديها  على  تعلَّمت  المتعة.  كهف 
نطلب  كنا  الَقْيظ.  من  سراًبا  غائمة  ذكراها  لكن  اثنتين،  مع  الشراكة  قبول 
تناول  ودوري  الحبوب،  مخزن  إلى  القمح  نقل  في  النساء  مساعدة 
وساعدتني  الثقيل،  بحملها  فأتت  المخزن،  في  وتفريغه  منهن،  القمح 
إلى  دفعتني  بل  تمتنع،  ولم  فاحتضنتها،  الجدار،  ناحية  القمح  جرف  في 
غْت جسدها بي، فكدنا نغوص في  الوراء، وارتمْت فوقي، وقبلتني، ومرَّ
جاءت  وكلَّما  الغرفة،  مغادرة  فأبيُت  منذهل،  وأنا  الذهبية،  الحبوب  تل 
ًدا، وقد استعذبنا ذلك، فكانت تصل حينما تغادر األخريات،  غنا مجدَّ تمرَّ
ورحنا طوال األيام الالحقة نقتطف ُقبالت ملوثة بغبار القمح، ونحتضن 
فيما  ثدييها،  وألفُت  موشوًما،  صدرها  كان  نريد.  ماذا  نعرف  وال  بعضنا، 

آخر. برجل  استبدلتني  إذ  المنال،  بعيدة  الصغرى  ظلَّت 
وأكبر  وعصيَّة،  ناضجة،  ثالثة،  امرأة  الخريف،  في  عالمي،  ومألْت 
حطَّت  بدوية  واإلقدام.  د  التردُّ حافة  على  يعيش  بيتيم  ُتشغل  أن  من 
مهرة.  كصهيل  السخيَّة  ضحكتها  اشتهيت  وطالما  منزلنا.  جوار  بخيمتها 
طرًفا  تسهران  فكانتا  أختي،  مع  وتآلفْت  بيتنا،  على  د  تتردَّ بدأت  أيام  بعد 
لتظهر  إرخاءه  د  تتعمَّ زاٍه  رأس  بغطاء  عة  متلفِّ أتذكرها  مًعا.  الليل  من 
عن  يشفُّ  الوردي  وثوبها  األحمر،  بشذرهما  وقرطيها  البيضاء،  رقبتها 
ثديين كبيرين. ارتعدت رغبة فيها، ورهبة منها، فتالعبت بي، وراوغتني. 
إليها،  باشتهاء  أنظر  ضبطتني  بة.  مجرِّ امرأة  ُتضل  ال  فاضحة،  نظراتي 
خفيف،  لحاف  تحت  فتناومُت  وصولها،  أترقَّب  كنت  وفضحتني. 
واستغرقت  بغيتي،  على  فعثرُت  منه،  أنظرها  ثقب  عن  أبحث  وبدأت 
مملوًءا،  بكامله،  الجسد  وأتخيَّل  الطويلة،  رقبتها  أتأمل  استيهاماتي،  في 
النظر  أسترق  وأنا  قبالتي،  تجلس  وهي  وموشوًما،  وشهيًّا،  وناضًجا، 
الذي  الفانوس  أمام  أختي  مع  فيه  ث  تتحدَّ طويل  وقت  ومضى  إليها، 
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إنما  تتواطأ  فلم  لي،  تدبِّره  عما  غافاًل  كنت  اذ.  األخَّ وجهها  لي  يضيء 
وقالت:  ، وتشفٍّ بسخرية  تني  وتحرَّ فجأة،  عني  اللحاف  أزاحِت 

وارتح! معنا،  واجلس  انهض،  كالحرامي؟  ص  تتلصَّ لماذا   -
والخوف،  بالعار،  مكلاًل  فهربُت  اآلثمة،  برغباتي  متلبًِّسا  ُضبطُت 
من  تأكدت  أن  إلى  البيت  خارج  أحوم  وبقيت  واالرتباك،  والخجل، 
مغادرتها. تواريت عن أنظارها، لكن رغبتي فيها تفاقمت، وازداد هوسي 

بها.
تخيُّالتي  أضاعف  وأنا  القرية،  عن  البدوية  رحلِت  الشتاء  أول  في 
ما  بعزم  تني  بامرأة صدَّ الرغبات  تلك  أن تخبو  قبل  ْت سنوات  عنها، ومرَّ
والمستهترة،  الشهية،  المرأة  لتلك  نظيًرا  أجد  لم  ذلك.  بعد  أبًدا  عهدته 
الرغبة  فيهن  تتمازج  اللواتي  السينما،  في  المصريات  »العوالم«  في  إال 
رقبتها،  في  الَوَدع  وعقد  بقرطيها،  الجريئة  البدوية  هجرتني  بالفجاجة. 
الواسعتين،  الكحالوين  والعينين  ذقنها،  على  األخضر  الوشم  وصليب 
الراعية  تلك  ولكن  نكرة،  كأنَّني  فمها،  في  الالمعة  الذهبية  والسنِّ 
ي،  السرِّ مائي  رْت  فجَّ إذ  عالمي،  من  أكبر  عالم  إلى  بي  أخذت  المغناج 
المضحاك  بتلك  ُشغفت  العار.  ذكريات  من  ذكرى  سوى  منها  أنل  ولم 
أحالمي  في  بذكرها  ولهجُت  وانثناءاتها،  التفاتاتها،  في  فحًشا  تقطر  التي 

وصفها. ر  يتعذَّ غامضة  ى  حمَّ به  دفعْت  مبهم  بها  وتعلُّقي  الشتاء،  طوال 
منِّي  أكبر  شابة  من  جاءتني  الفم  على  يتها  تلقَّ التي  األولى  والُقبلة 
الخميس  وظهر  كركوك،  في  المتوسطة  بالمدرسة  التحقُت  كنت  قلياًل. 
وأخي  عائشة  أختي  سوى  لي  يبَق  ولم  أمي،  توفِّيت  القرية.  إلى  أعود 
النهار  طوال  خالًيا  يظل  القرية،  من  الغربي  الطرف  في  بيتنا  ويقع  أحمد. 
بسبب انشغالهما، ولم أعلم أن تلك الشابة ترقبني، وتتَّجه إلى البيت بعيد 
فكانت  تريد،  أفصحت عما  لكنها  بالمصادفة،  تأتي  إليه. ظننتها  وصولي 
بقلعة ال أحد  الخشبي، فيصبح أشبه  بالمزالج  الباب  الدار، وتغلق  تصل 
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م رهبتي، وأستسلم لجهلي، وال  البدء كنت خائًفا، أضخِّ فيها سوانا. في 
قصيرة  ُقبالت  فنبدأ  الغرفة،  إلى  أقودها  رحُت  وببطء  أفعل،  ماذا  أعرف 
بنهديها  تضغط  وهي  وممتعة،  طويلة،  أصبحت  ثم  لها،  طعم  وال  خانقة 
وتشهق،  بي،  وتلتصق  خصرها،  على  يديَّ  وتلفُّ  الضامر،  صدري  على 
كالرخام  صدرها  فبرز  ثوبها،  أزرار  فتحْت  الفراش  على  دنا  تمدَّ وحينما 
أعماقي.  إلى  حلماتها  طعم  ب  فتسرَّ فمي،  إلى  بثدييها  ودفعْت  األبيض، 
البداية،  في  ا  شاقًّ تمرينًا  كان  الربيع.  في  الندى  بطعم  الفم  ُقبلة  علَّمتني 
أن  قبل  المرتعشين  الجسدين  أوتار  تتناغم  فيه  الصبا،  منذ  تعلَّمته  وقد 

الخلود. يعزفا سيمفونية 
آخر  حب  في  أشتبك  حتى  المدينة،  إلى  الجمعة  مساء  أعود  إن  وما 
أضع  كنت  الربيع  في  المدرسة.  طريق  على  بيتها  يقع  تركمانية  فتاة  مع 
وصادف  وأقرأ،  س،  فأتشمَّ أقيم،  حيث  أخي  منزل  سطح  فوق  الكرسي 
صحن  في  وحيدة  ابنتهم  فرأيت  ة،  مرَّ مجاور،  بيت  إلى  بصري  ذهب  أن 
دُت،  تردَّ ثم  خائًفا،  باإلشارة  امتنعُت  إليها.  ه  أتوجَّ أن  لي  تومئ  الدار 
في  أجهُد  كنت  التي  القصيدة  وتالشت  جانًبا،  الكتاب  ورميُت  ثُت،  وتريَّ
كُترٍس  ثم جفَّ ريقي، وطنَّ رأسي  حفظها، وخفق جسدي، واضطرب، 
من نحاس، فأغرتني الفتاة بأن خلعْت ثوبها، ووقفْت عارية. وفي صباح 
تضع  المدرسة،  إلى  طريقي  في  دارهم  باب  عند  اعترضتني  التالي  اليوم 
طالء أحمر قانًيا على فمها كلِّه، لكنني أفلتُّ من إغوائها كوعل مذعور، 
تبادلنا  ثم  دارها،  أمام  الرصيف  على  سرُت  أكثر.  اقتربُت  العودة  وعند 
وأدَّعي  وأتباطأ،  وأتريث،  ل،  أتمهَّ كنت  بعد  وفيما  يومين،  بعد  التحية 

غازًيا. البيت  في  توغلت  ثم  البيت،  جوار  أحد  انتظار 
الجسد،  األعلى من  للقسم  العري  التركمانية سرَّ  الصبية  فت من  تعرَّ
نهاية  قبل  الصغيرين.  بالنهدين  أنفرد  أن  قبل  الصدر  ات  مشدَّ وعلى 
فضفاض.  ثوب  في  جسدها  يسبح  ات  مشدَّ بال  أجدها  صرت  الربيع 
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عليَّ  فسهلت  أزرارها،  فك  طريقة  على  العثور  في  صعابي  أدركْت 
َنْحِرها، وال  بكعَبي  ى  فأتلهَّ ثوبها،  تنتظرني عارية تحت  بأن كانت  األمر، 
إليها، مكثت تحوم في  انطفأْت عالقتنا. وأخرى كنت أصبو  أتذكر كيف 
من  محميَّة  فهي  منها،  االقتراب  على  أجرؤ  فلم  صباي،  طوال  مخيلتي 
أب شرس، وإخوة أفظاظ، وكانت لوزية العينين. ُبحُت إلحدى قريباتي 
الغرفة،  لياًل، فإذا بهما تدخالن  ليلة كنت وحيًدا في دارنا  بما أريد، وفي 
خاطفة،  ُقبلة  به  القيام  استطعت  ما  وكل  علينا،  الباب  قريبتي  أغلقت 

البصر. لمح  في  د كل شيء  وتبدَّ مذعورة،  ملهمتي  ت  ففرَّ
رشيقة،  سوداء،  بعباءة  تلتف  رأيتها  طويلة  بيضاء  أخرى  وظهرت 
مع  أخي  أسرة  اتفقْت  خصرها.  إلى  طوياًل  ينسدل  وشعرها  اذة،  وأخَّ
المدينة.  مرابع معشبة جنوب  إلى  الجمعة  يوم  برحلة  القيام  أسرتها على 
تدبير  في  الخميس  مساء  وانهمكنا  والقرويات،  وأهلي،  القرية،  نسيُت 
لننفرد  تواطؤوا  أنهم  أعتقد  الصباح.  في  وغادرنا  الرحلة،  متطلَّبات 
إال  نقم  ولم  شلَّت،  قوانا  لكن  بالوادي،  تحيط  التي  الكثيفة  الغابة  في 
األشجار  بنا  وضاقت  المرتجفة،  أصابعنا  عنها  عبَّرت  بمالمسات 
عيها،  ندَّ براءة  في  النهار  ومضى  ندائها،  تلبية  على  نجرؤ  فلم  المتكاتفة، 
لكننا لم ننتهكها. وفي السيارة عائدين كنت أرى نظراتها مملوءة باإلدانة. 
أن  تترقَّب  كانت  فيما  أنتظر،  كنت  كما  هي،  تبادر  لم  ألنها  ذلك  حصل 
العثور على نقطة  أفلح في  بيننا، فلم  الحاجز يتصاعد  بالخطوة. ظل  أبدأ 
ذهبْت  أنا.  ر  أتحسَّ وبقيُت  هي،  تزوجت  التالية  السنة  في  بيننا.  تماس 
فاتنتي الطويلة ذات الشعر المالئكي. تزوجها، وهي صغيرة، رجل مسنٌّ 
وشقيًّا  بيتنا،  أمام  من  ليلة  كل  يمرُّ  راح  ُسْكًرا  ومترنًحا  السنين،  مع  أدمن 

جزاًرا! فعمل  من عمله،  وُطرد  انتهى،  معذًبا 
وأنا  صغيرة،  كثروة  والمدينة  القرية  في  النساء  من  رصيدي  تنامى 
بأكثر  ترغب  بامرأة  أحَظ  ولم  عفيفة،  شبه  تجاربي  عشرة.  الخامسة  دون 
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ح  أتبجَّ وال  أقراني،  عن  شات  التحرُّ أكتم  األصابع.  واشتباك  الُقبلة،  من 
والشفتين،  والصدر،  كالساقين،  المرأة  جسد  من  جانًبا  اكتشفت  بها. 
رة،  والسُّ البطن،  مجهولة:  ظلت  غامرة  سعادة  تبعث  أخرى  أماكن  لكن 
والظهر، والحوض، ومنبع اإللهام. أماكن تمَّ فركها برقة من فوق األلبسة 
الموانع،  تخطِّي  نحاول  ونحن  والرعشة  الخوف  نتبادل  كنا  الناعمة. 
منِّي،  إقداًما  أكثر  كنَّ  عرفتهن  اللواتي  النساء  أن  ومع  نفترق.  ما  وسريًعا 
فقد شككت بأنهن جاهالت، وتبين لي، بعد ذلك، أن مهارة الحبِّ ترثها 
عيًبا  بي  ولكن  والعجرفة.  البطء،  من  بكثير  الذكر  يتعلَّمها  فيما  األنثى، 
إال  باهتمامي  تستأثر  ال  النساء  بين  فمن  الصغر،  منذ  الزمني  ُيغتفر،  ال 
فيما  ُمنفرات،  خامالت،  لي  يبدون  العاديات  النسوة  أولئك  المميَّزات، 
والبيضاوات  المترفة،  العيون  ذوات  الطوال  السمراوات  إلى  أنجذُب 
َمْعلُم  ِجيدها  من  يصدح  امرأة  وكل  شفاههن،  من  اللذة  تتدفق  النهمات 
حضوره  يتجلَّى  ا  أنثويًّ رمًزا  المرأة  أتخيَّل  وصرُت  األسطوري.  األنوثة 
بجسد مفعم باإلثارة. استعرت نماذجي من السينما، وعارضات األزياء. 
ُيستثرن  اللواتي  األجساد  صغيرات  لحيوية  دهشُت  متأخرة  سنوات  وفي 
من  بكثير  يتخطَّين،  وهن  العليا  بنماذجي  مراًرا  ُخذلت  فيما  كاللبوات، 
دونها  بصعاب  نتسلَّقها  التي  الحبسة  تلك  برجل،  الخلوة  حبسة  البطء، 

الهيمااليا. صعود 
ال  قارة  امرأة  فكل  رت،  تصوَّ مما  أغنى  النساء  ع  تنوُّ أن  وأكتشف 
وفي  كلَّه.  العمر  معها  أمضى  لو  حتى  اكتشفها  أنه  االدِّعاء  للرجل  ينبغي 
ثابتة،  نماذج  إلى  النساء  اختزال  بأنه ال يمكن  وقت متأخر حينما سلَّمت 
امرأة  فكل  معاييري،  في  الفوضى  حلَّت  الشباب،  أيام  أفعل  كنت  كما 
مورثات  شبكة  إنها  قيمته.  تقدير  وال  كشفه،  في  مهارة  ال  ا  سرًّ تطوي 
المرأة  أن  لي  ُبرهن  ولطالما  شفراتها،  حل  في  أحد  يفلح  أن  من  أعقد 
ر  أكثر جرأة من الرجل، وأشد تصميًما، في بلوغ ما ترغب فيه. وال أتذكَّ
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 ، إليهنَّ لهفتي  إال ويرافق  كثيرات،  بأنهن  عًيا  مدَّ النساء، ولست  حالي مع 
خوض  في  منِّي  نت  تمكَّ رغبة  ولكن  بهن،  نهمي  يلجم  د  تردُّ البدء،  في 
الذين  الرجال  من  أكون  فربما  ُعرف،  ذلك  عن  ردعني  وما  اللجة،  تلك 
تقدير  خالجني  ما  أنه  على  الهالك.  إلى  بهم  وتدفع  الغواية،  تجرفهم 
لثقافة شطرت اإلنسان إلى روح خالدة وجسد فاٍن، ولم أعرف الظروف 
للعشق  صريح  ُبغض  عنها  نتج  التي  المغالطة  هذه  فيها  ترعرعت  التي 
إلى  الحب  تمزيق  ادَّخرت سخرية من  اإلنجاب، وما  إذا كانت غايته  إال 
يعرف  ال  الجامعة.  في  األدب  تدريس  توليت  حينما  ي،  وحسِّ عذري 

امرأة. حضن  في  ى  الحمَّ أطفأ  من  إال  الجسد  وحدة 
في  والرغبة  المتعة،  إجادة  إنما  للمفاتن،  استعراًضا  ليست  األنوثة 
اللذة، ثم السقوط  الداخلي لنهر  ب على ضبط اإليقاع  المشاركة، والتدرُّ
معرفة  في  كثيًرا  تأخرت  لكنني  باآلخر.  االندماج  عبر  الغيبوبة  ة  لجَّ في 
ت بمراحل توتر لم تنتِه إلى نهاية واضحة،  مفاتيح جسدي، فعالقتي به مرَّ
فضمن  قيادته.  عن  فكرة  بلورُت  وما  عليه،  السيطرة  إلى  أحد  قادني  وما 
األفق التربوي الذي نشأت عليه في مجتمع شبه مغلق كان جسدي موزًعا 
بين كونه رمًزا لفحولة، ومدونًة لعاٍر ينبغي أال يعرف اآلخرون تفاصيلها 
الداخلية. وكنت أبرز المظهر األول، وأعلن عنه، وربما أفتخر به، لكنني 
اآلخرين.  لمراقبة  موضوًعا  وجعله  انكشافه،  فكرة  هضم  من  ن  أتمكَّ لم 
كنت  د،  والتردُّ الخجل،  سمة  النساء  عن  أزيح  أن  في  أرغب  كنت  وفيما 
أضبط  أن  من  الرهبة  مشاعر  تخطِّي  في  نجحت  وما  ذلك،  في  أسقط 
فضاء  في  إال  ببعضها  تستمتع  ال  األجساد  بأن  فكرتي  خت  وترسَّ عارًيا. 
يكتنفني  وظل  والتواصل.  والوئام،  للشراكة،  حماية  يوفر  ومعتم،  مغلق، 

النساء. مع  في سلوكي  صالفة  أية  ونأيت عن  مرتبك،  حياء 
حينما أستعيد سنوات المراهقة يظهر لي أنني كنت أعيش في حبكة 
كاملة  عالقة  تمثله  حلٍّ  إلى  ذروتها  تصعيد  في  أفلح  ولم  دة،  معقَّ نسائية 
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المتواصلة  الليلية  االستيهامات  عذاب  تجنُّب  في  نجحت  وال  بامرأة، 
كها جسد  يها المجالت الرخيصة، واألفالم التركية، ويحرِّ التي كانت تغذِّ
ينتفض بأحاسيس مبهمة، فبقيت راغًبا، ملتهًبا، ولكنني ُمحِجم عن بلوغ 
وسنواتي،  وشهوري،  أيامي،  أمضي  فكأنني  الجسدي،  التعبير  ة  لجَّ
بانتظار  نفسي،  على  قيمة  أضفي  لكي  تضخيمها،  د  أتعمَّ صعاًبا  أخترق 
كتيار  متدفقة  رغبات  من  خليًطا  ب  أركِّ ومكثُت  امرأة.  تقتحمني  أن 
ذلك  ومردُّ  الرقيقة،  صدفتي  يفقأن  لنساء  متواصلة  وانتظارات  متذبذب، 
تقبل  ال  التي  كبريائي  األول  طرفه  رئيس  تناقض  حلِّ  على  قدرتي  عدم 
التناقض وال إلى  أنتِه إلى حلِّ هذا  االبتذال، والثاني رغبتي باألنثى. ولم 
إذابته، وأخفقت في إيجاد تآلف يريحني، فلست قادًرا على تحوير نغمة 
لنفسي  أبني  لكي  أكثر  خافتة  تكون  أن  في  أرغب  التي  الفردية  الكرامة 
دائًما  ويشعرنني  منِّي،  ذلك  ينتظرن  اللواتي  النساء  تكتسح  استعداد  قوة 
بانتظار  اإلحساس  من  أتخلَّص  ولم   ، هنَّ يبادرن  باليأس  يصبن  ا  ولمَّ به، 

بذلك. يشرعَن  أن 

لتتخيَّل تعيش  أن   -6
عام  في  »غازي«،  في كركوك، وهي سينما  للسينما  دار  ُل  أوَّ سْت  ُأسِّ
وُهدمْت  ه،  لتوِّ ُقتل  قد  كان  الذي  العراق  ملوك  ثاني  باسم  نًا  تيمُّ  1940
ِقبلة  السينما  تلك  وكانت  واحد،  بعام  الَملكيَّة  هدم  قبل   1957 عام  في 
طرَفي  يربط  الذي  الحجري  الجسر  قرب  وموقعها  منِّي،  األكبر  الجيل 
المدينة، وقد أزيل هو اآلخر في ربيع 1954 وُبني جواره جسر إسمنتي 
جديد. ولم يكن تاريخ السينما في كركوك ذهبيًّا، فخالل مجزرة كركوك 
األلواح  رت  وُكسِّ »الحمراء«،  وسينما  »أطلس«  سينما  مداخل  ُحطِّمت 
بسينما  لحق  األكبر  الضرر  لكن  قْت.  ومزِّ الصوُر  وانُتزعت  الزجاجية، 
من  أصحابها  بعض  وقتل  والمدخل،  القاعة،  بِت  ُخرِّ إذ  »العلمين«، 
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وراء  هم  األكراد  فالمتعصبون  التركمانية  للرواية  وطبًقا  »آوجي«.  عائلة 
تدمير نحو  المدينة، وجرى  أهالي  كل ذلك، وقتل عدد غير معروف من 
تعزو  المتواترة  الرواية  ولكن  تجاري.  ومحلٍّ  ومقهى،  مكتبة،  عشرين 
في  ذلك  حدث  قاسم.  الكريم  عبد  من  المدعومين  الشيوعيين  إلى  ذلك 

عام 1959. صيف 
السينما،  إلى  قادتني  التي  هي  تخيُّالتي  كانت  إذا  فيما  حائًرا  أزل  لم 
داخلي،  في  األولمب  كشعلة  التخيُّالت  تلك  أوقدْت  التي  هي  أنها  أم 
نافورة  داخلي  من  تنبثق  والدهشة  جة،  متوهِّ ولكنها  رة،  مبكِّ فالذكرى 
يصطدم  كيال  ينحني  عمالًقا  يرى  قروي  صبيٍّ  دهشة  نة.  ملوَّ أضواء 
أولى  كانت  تلك  كركوك.  قلب  في  أطلس  شارع  في  الكهرباء  بأسالك 
الستينيات.  في  المدينة  زيارة  اعتاد  الذي  المصري  للسيرك  مشاهداتي 
باألُسود،  تعجُّ  كبيرة  نة  ملوَّ خيمة  بنى  فيها  رأيته  التي  األخيرة  ة  المرَّ
الفضاء  في  الهوائية،  والدراجات  واألسالك،  والحبال،  والحسناوات، 
األحمر  بالمخمل  ُبهتُّ  دخلُت،  وحينما  العمال،  نادي  وراء  الخالي 
ويعانقن  كُدمى،  يتقافزن  وبالنساء  الدم،  لون  إلى  المكان  أحال  الذي 
حزب  مقر  نفسه  المكان  في  ُبني  سنوات  عشر  من  أقل  وبعد  الوحوش. 
اآلليَّة.  ببنادقهم  الحرس  وظهر  المحيطة،  الشوارع  وُنظِّمت  البعث، 
بعد  الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  ا  مقرًّ البعث  حزب  مبنى  أصبح 
الشوارع  في  المرور  وُمنع  عليه،  الحراسة  وتضاعفت  العراق،  احتالل 

المسلَّح. باإلسمنت  وأغلقت  إليه،  المؤدية 
البهلوان  ذلك  الطويل،  السيرك  لرجل  اق  البرَّ ي  الزِّ أدهشني 
كبرج  ترتفع  صفراء  بقلنسوة  رأسه  شدَّ  وقد  السحنة،  نوبي  المصري، 
سيرهم.  في  المتمايلين  جين  المهرِّ جماعة  يقود  وهو  الوراء،  إلى  مائل 
شارع  احتلَّ  الذي  بالموكب  مندهًشا  محسن،  أخي  ابن  برفقة  تابعتهم 
الدجاج،  باعة  وسط  القلعة،  جوار  ومررنا  الجسر،  فاجتزنا  أطلس، 
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تهادى  الذي  بالموكب  والتحقنا  العميقة،  األكراد  ودكاكين  والَحَمام، 
كقافلة  األجرد،  والنهر  التاريخية  القلعة  بين  الضيق  الطريق  في  صعوًدا 
سينما  أمام  وتوقف  الدهشة.  من  كرنفااًل  المدينة  فخلت  األلوان،  زاهية 
بوابته  ُتفتح  المغبر،  القرميد  من  بسقف  عتيق  مبنى  وهي  »الخيام«، 
أن  لبث  وما  جمل،  كظهر  انحنى  وقد  الشمال،  ناحية  الكبيرة  الحديدية 
لت  دين، ثم ُهدم، وتحوَّ ُهجر في السنين الالحقات وأصبح مأوى للمشرَّ
أرضه إلى حديقة طوتها يد األيام، فلم ترتفع فيها شجرة. وهنالك انفرط 

مساء. تبدأ  بأن عروضهم  جون  المهرِّ أخبرنا  فقد  عقدنا، 
القرية  إلى  أعد  ولم  مضطرًبا،  المفاجأة  أترقَّب  المدينة  في  بقيُت 
وطوال  االفتتاحي،  العرض  إلى  أخي  ابن  اصطحبني  ومساء  كعادتي، 
مبالغات  وسط  القرية،  في  ألقراني  ر،  وأكرِّ أعيد،  كنت  سنة،  من  أكثر 
السقف  في  المربوطة  األسالك  على  يمشين  النساء  وصف  مة،  مضخَّ
عمودين  بين  ُربط  حبل  على  تسير  واحدة  بعجلة  اجات  والدرَّ الشاهق، 
برفق،  دنها  يمسِّ النساء  للمسات  تستجيب  شة  المتوحِّ واألسود  مرتفعين، 
في  قربي  تمر  كانت  بأنها  دت  وأكَّ ُدمى،  كأنها  متوازنة  حركات  فتؤدِّي 
أعناقها،  حول  الكثيف  وبرها  رائحة  شممت  حتى  مهرولة  دائرية  حركة 
الصقني  حينما  سيلتهمني  أحدها  أن  منِّي  ظنًّا  الوراء  إلى  نفسي  فدفعت 
في  به  ح  تلوِّ سوًطا  تحمل  المرأة  مستجيًبا  خاملتين  صفراوين  بعينين 
من  أضيف  فشرعت  الزيارة،  تلك  إثر  العجائب  شغف  غزاني  الهواء. 

ب. مدرَّ اء  حكَّ وكأنني  أراه،  حدث  لكل  أهوااًل  خياالتي 
إلى  أخي  ابن  قادني  األول.  عشقي  السينما  أصبحت  ما  وسرعان 
ذلك العالم الساحر، وكان دليلي إليه. أزور المدينة صحبة أمي، وخالل 
األصياف أذهب وحدي أحياًنا، ألتقي ابن أخي، فنتابع، أواًل، اإلعالنات 
كبيرة محمولة  لوحات خشبيَّة  بها رجال على  يدفع  الطرقات  في  المثيرة 
صوفيا  صور  فتختلط  الشوارع،  في  بها  يمرون  صغيرة،  عجالت  على 
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رستم  وهند  الشهية،  بأنوثتها  جمال  وسامية  الكبير،  بصدرها  لورين 
الخاثر.  اللبن  لبيع  القرى  من  القادمات  بالفالحات  الباهرة،  برشاقتها 
األجساد  على  ج  فنتفرَّ نة،  الملوَّ بالصور  نة  المزيَّ القاعات  إلى  ندلف 
الصور،  في  الطويلة  للُقبل  ونعجب  افة،  شفَّ غالالت  خلف  المكتنزة 
الذي  اللذة  من  عالم  في  فلًسا،  بعشرين  التذاكر  نقطع  أن  قبل  ونحلِّق، 

األبيض. القماش  من  ينتظرنا على غاللة 
دخل  »العلمين«.  سينما  في  ة،  مرَّ أول  عارًيا،  ا  أنثويًّ جسًدا  وشهدُت 
سيجارته  دخان  من  غمامة  خلف  وجلس  مرقًصا،  الوسيم  التركي  البطل 
ة الجسد كأفعى  في نهاية القاعة، وعلى المسرح امرأة ترقص، تركية ملتفَّ
جسدها  عن  المالبس  فشيًئا  شيًئا  أزاحت  جامحتين،  كبيرتين،  بعينين 
ة  وخضَّ يرتعش،  بجسدي  ففوجئت  الصدر،  الة  بحمَّ رمت  ثم  الرخامي، 
تغمرني. لم أشهد من قبل ثديين عاريين، كانا شهيين، وناهدين، ودارت 
اإلعجاب،  بنشيج  العتيقة  القاعة  ت  فضجَّ ة،  عدَّ ات  مرَّ نفسها  حول 
ت  وفكَّ جانبها،  إلى  يدها  رْت  مرَّ وفجأة  واللذة.  والرجفة،  والدهشة، 
ظهرت  فيما  عنها،  فسقط  الداخلي،  للباسها  الرفيع  الخيط  البصر  بلمح 
فجأة  ُكشف  كنز  فثمة  البقعة،  صعقتني  فخذيها.  أعلى  مثلثة  سوداء  بقعة 
المثلث  أحدث  فقد  الذهول،  ة  هوَّ في  سقطنا  األنظار.  عن  توارى  ثم 
نفسها،  حول  دارْت  البصر  لمح  وفي  القاعة،  في  زلزااًل  الصغير  األسود 
في  تالشت  ثم  كمهرة،  مزهوة  وابتعدت  خلف،  ومن  أمام  من  فرأيتها 
ارتخت  وقد  أعماقي،  في  ضربني  ذهول  من  أرتعش  أنا  فيما  معتم،  فراغ 
قتين  المتعرِّ بيديَّ  بالخوف، وأنا أشدُّ  ساقاي، وارتجفت بطني، وشعرت 
متابعة  أستطع  ولم  عليه،  أجلس  الذي  للمقعد  الحديدية  المساند  على 
غيمة  الشاشة  وأضحت  البطل،  مصير  أعرف  لم  كما  الفيلم،  حكاية 
وصدرها  السوداء  ببقعتها  غزتني  التي  بالمرأة  َفِهمُت  شاحبة،  مضطربة 

ترميمه. ر  تعذَّ داخلي  في  صدًعا  أحدثت  فقد  العجيب، 
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المملوءين  النهدين  أن  الليندي«،  »إيزابيل  عند  بعد،  فيما  قرأت، 
ذلك  بعد  الستينيات.  حقبة  الزاهية،  الحقبة  تلك  في  األنوثة  جوهر  كانا 
شغفت  لكنني  الغالميات،  عصر  وحلَّ  وتسطَّحت،  الصدور،  ضمرت 
فوجئت  عريتها،  امرأة  أول  السينما.  بسبب  العامرة  بالصدور  لسنين 
بنهديها الصغيرين كبرعمين ناتئين يلتصقان بصدرها، كنت أسير انجذابي 

متعجًبا: فسألتها  القديم، 
صغيران؟! لماذا هما   -

قالت: لما  وصدمتني  بي،  ُخذلْت 
بثدييها. ليست  المرأة   -

ما  العتيقة،  معاييري  وغيَّر  القروي،  ُسباتي  من  أيقظني  درس  أول 
الصغيرة! النهود  أجمل 

م على قاعتين  دُت كثيًرا على سينما »أطلس« ببنائها الكبير المقسَّ تردَّ
الدرجة  بطاقة  أبتاع  كنت  ما  غالًبا  درجات،  ثالث  وفيها  وشتوية،  صيفية 
طويلة  خشبية  مقاعد  عليه  حجري  ج  مدرَّ هي  الصيفية  والقاعة  الثانية، 
إلى  فُت  تعرَّ وفيها  جانبي،  طريق  على  بوابتها  وتفتح  أخضر،  بطالء 
وشادية،  حمامة،  وفاتن  وماجدة،  لطفي،  نادية  العربيات:  الممثالت 
تكلُّف  وراعني   ، وبرودهنَّ حيائهنَّ  من  وقرفُت  الدين،  فخر  ومريم 
كله  بإعجابي  الشبقات  التركيات  استأثرت  إذ  ة؛  العفَّ وادِّعاء  االحتشام، 
ِعراًكا.  سأخوض  وكأني  الجسد  ز  متحفِّ السينما  فأغادر  ة،  المدَّ تلك  في 
البارودي، وناهد شريف، ونجالء فتحي،  ثم ظهرت بعد سنوات شمس 
بصدرها  األولى   . إليَّ خيِّل  كما  للتركيات،  واضح  تحدٍّ  في  ين  يتعرَّ فكن 
الناحل،  جسدها  بجرأة  والثانية  باإلغراء،  الموشوم  وفمها  الشهي، 

الباذخة.  برشاقتها  والثالثة 
لناهد  السوداء«  األقمار  »سيدة  فيلم  ب  خرَّ  1972 عام  نهاية  وفي 
»عايدة«  دور  في  حينما ظهرت  هباء،  ونثرها  لديَّ  المقاومة  بقايا  يسري، 
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جسد  ظمأ  بإطفاء  وشغفها  الجامحة،  وشهوانيتها  االستثنائي،  بغموضها 
بالضياع، ورحت  ك تماسكي، وخيَّم عليَّ شعور  فتفكَّ ال سبيل إلروائه، 
يستحق  الهوتي  وعد  كأنها  أفالمها  وأترقَّب  تكون،  حيثما  أخبارها  أتتبع 
االنتظار أبد الدهر، ولكن يا للحسرة التي هصرت شبابي وأحالته رمًما، 
الزمن؛  من  خاطفة  برهة  خيالي  في  شعَّ  أن  بعد  نيزكي  انطفأ  ما  فسرعان 
من  ُأشف  فلم  المحموم،  األرق  أغالب  وتركتني  األنظار،  عن  توارت  إذ 
دائها إال حينما شاهدت فيلم »ذئاب ال تأكل اللحم« لناهد شريف، التي 
وفاتنًا،  ا،  خمريًّ العربي  العري  بدا  إذ  البرية«،  بانكوك  بـ»وردة  عرفت 
حال.  على  تستقر  تكن  لم  التي  نة  المهجَّ معاييري  مع  ويتوافق  ومثيًرا، 
سيل  وغزاني  الضامرة،  ببطونهن  وأتمتع  بالعربيات،  أفتخر  أصبحت 
ات  والمشدَّ الفاضحة،  والغمغمات  العذب،  والشهيق  الرقيقة،  التأوهات 
التي  المصرية  السينما  في  الملونة  األفالم  بشائر  كانت  فتلك  الزاهية، 
من  أغلبيته  جمهور  وسط  فشعرُت  التركي،  االستحواذ  من  رتني  حرَّ

به. التصريح  ر  يتعذَّ الذي  الفخر  من  بنوع  التركمان 
عبيد،  بنبيلة  سحرُت  المصريات  الممثالت  جميع  بين  من  ولكن 
معظم  في  مراهًقا  بي  تالعبت  فقد  تمنًُّعا،  واألشدُّ  اشتهاء،  األكثر  األنثى 
في  تحجبها  ثم  كنوزها،  من  طرية  أجزاء  تكشف  كانت  حينما  أفالمها، 
نبيلة  م  تقدِّ لم   . أتالشى وأضمحلُّ فأكاد  ُمخاتلة،  بابتسامات  خفر مدعوم 
باإلغراء  فيها يضجُّ  ثيابها، لكن كلَّ شيء  د من  تتجرَّ ا، ولم  تامًّ عبيد عرًيا 
ُمبهرة، والصدر  أنوثة  الناعستان خلف  والعينان  األقنى،  واإلثارة: األنف 
قاومت  ذلك  وبكل  مغرمة،  مهرة  كصهيل  المجلجلة  والضحكة  الهائج، 
ربيع  الدوحة في  في  رأيتها  ذاكرتي طوال نصف قرن. وحينما  الزمن في 
ْت بشرتها الخمرية بعمليات تجميل، ورفعت  عام 2013، كانت قد شدَّ
تكون  ما  أقرب  الصريحة  الضحكة  بتلك  فبدْت  الخلف،  إلى  حاجبيها 

عاًما. خمسين  قبل  المغناج  الصبيَّة  إلى 
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المحكمة  مبنى  خلف  »العلمين«  سينما  ارتياد  على  واظبت  ثم 
وجدتها  حينما  االحتالل  ُبعيد  لكركوك  زيارتي  في  ُخذلُت  وقد  القديم، 
في  ُطبعت  ففيها  األخشاب،  لتجارة  عمارة  مكانها  في  وظهرت  أزيلت، 
ذاكرتي تلك البقعة السوداء التي ال سبيل لمحوها. كان مدخلها صغيًرا، 
أدخل  أن  الحمص واللفت شتاء، وقبل  منها بخار  يتعالى  وأمامه عربات 
إلى  وأصغي  الزجاج،  خلف  المثيرة  الصور  ًيا  متحرِّ باللذة  أتشبَّع  القاعة 
أرى  كنت  الصيفية  القاعة  وفي  الفيلم.  بدء  بانتظار  العربية  الموسيقى 
في  فكأني  المجاورة،  بيوتها  شرفات  من  األفالم  تتابع  بأطفالها  األُسر 
ما  على  فيها  أعثر  ال  وحينما  يساًرا.  أو  يمينًا  التفتُّ  حيثما  عائلي  جوٍّ 
يروق وُيبهج، أقصُد سينما »الحمراء« القريبة، وقد ُهدمت هي األخرى، 
ل مدخلها إلى محل لبيع األجهزة المنزلية الرخيصة، فيما أصبحت  وتحوَّ
فبدا  البقر،  رعاة  أفالم  إلى  فُت  تعرَّ وفيها  للسيارات،  مرآًبا  الكبيرة  قاعتها 
ش  متوحِّ لكنه  السراب،  غير  له  حدود  ال  فسيًحا  األمريكي  الغرب  لي 
والمطاردات،  بالخيول  أستثر  ولم  بهم.  ل  وينكِّ األبرياء،  بالهنود  يفتك 
إنما بالمواجهات في الحانات، وإطالق الرصاص، والسطو على البنوك، 
يشغف  حانة  في  عاملة  المرأة  تظهر  األفالم  تلك  وفي  الخيول.  وصهيل 
ويقودها  فيحوزها،  بالبيرة،  مترعة  أكواًبا  تحمل  وهي  بجسدها،  البطل 
الخصوم،  أنظار  تحت  األعلى،  الطابق  في  غرفته  إلى  خشبي  سلَّم  على 

النافذة. عبر  لياًل  يختفي  ثم  بُقبلة طويلة،  فمها  ويهصر 
أما سينما »الخيام« التي رأيت فيها السيرك المصري، فكانت تعرض 
إليها  يسعون  المراهقين  تجعل  أفالم  الواحدة.  للحفلة  فيلم  من  أكثر 
طويلة،  هندية  وأخرى  المدينة،  قلب  عن  ُبعدها  من  الرغم  على  الهثين 
وفيها شاهدت »أم الهند«، وكثيًرا من أفالم شامي كابور، وشاشي كابور، 
بأية ممثلة هندية، فقد وجدت  وراج كابور، وديليب كومار، ولم أعجب 
مروج  خلفية  على  ُقبالت  بشبه  إال  يسمحن  وال  العذارى،  خفر  فيهن 
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الحزين  العالم  بسبب  أنني  على  الراقصين.  من  وحشد  واسعة  خضر 
بين  متأرجًحا  األفالم  تلك  في  غرقت  الصبا  في  لحالي  يستجيب  الذي 
وقد  والغرامية،  العائلية  محنهم  في  األبطال  دور  متقمًصا  والترح،  الفرح 
اختزنت كرًها لألشرار الذين يعيقون لقاء العشاق، ويعملون على إبطال 
قادر  أنني  تخيَّلت  درجة  إلى  األفالم  بأغاني  تعلَّقت  كما  العفيف،  حبِّهم 
على أدائها كأنني في سهوب كشمير، وفيما كنت أهتاج باألفالم التركية، 
مكروًبا  وأخرج  المحزنة،  وحكاياتهم  الهنود،  األبطال  مع  أتماهى  كنت 
أخفي بكاء مؤكًدا، وأنا أشارك األبطال رحالتهم المتعثِّرة من اليأس إلى 

الظفر.
أجد  لم  عام 1970  في حوالي  الدين«  فتحْت سينما »صالح  حينما 
توافق  وال  بها،  لي  خبرة  ال  ة  جادَّ أفالًما  تنتقي  كانت  فقد  فيها؛  بغيتي 
وعيي  كان  فقد  الفضول؛  سبيل  على  نادًرا  إال  بها  أمرُّ  أكاد  فال  ذائقتي، 
درجة  إلى  االستيهامية  والرغبات  الدرامية،  والمواقف  باإلثارة،  منشبًكا 
لكنني هجرت كل  أهمية من ذلك طوال صباي.  أكثر  أمًرا  فيها  ما خلت 
»العصفور«  ثم  و»االختيار«  »األرض«  أفالم  فيها  شاهدت  حينما  ذلك 
حصار«،  و»حالة   »z« وفيلم  شاهين،  ليوسف  الضال«  االبن  و»عودة 
فتعرفت  غافراس،  لكوستا  و»حنَّا/ك«  و»الرهينة«،  »المفقود«  والحًقا 
عاًرا  السابقة  تجربتي  واعتبرت  عليها،  وواظبت  الجادة،  السينما  إلى 
دمغ شبابي. وفي زيارتي الثانية للعراق صيف عام 2004 وجدت سينما 
النار  فيها  أوقد  إذ  الكبير،  مدخلها  م  تفحَّ وقد  محترقة،  الدين«  »صالح 
لحظات  أستعيد  في مدخلها  فوقفت  للفجور،  مكاًنا  باعتبارها  دون  متشدِّ
جازفت،  حينما  عقود،  ثالثة  من  أكثر  عليها  مضى  التي  األولى  د  التردُّ
أفالم  من  عليه  أدمنُت  ا  عمَّ تختلف  أشياء  معرفة  إلى  وخطوت  ة،  مرَّ أول 
رخيصة. وفي زيارتي الالحقة للعراق وجدتها أصبحت معماًل للنجارة.

أبوابها إال صيًفا، وهي قاعة مستطيلة  أما سينما »السندباد« فال تفتح 
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المدينة. حانة  أقدم حانة في  قبالة سينما »أطلس«، وبجوار  تقع  مكشوفة 
وعشاق  السكارى،  قدامى  ها  يؤمُّ التي  غازي«  »أبو  لصاحبها  كركر«  »بابا 
يف، ويشاع عن  الخمر، ممن باعوا أرواحهم إلى العرق ذي الطعم الحرِّ
المدينة  حوذيي  من  ومعظمهم  واإلدمان،  والشراسة،  القسوة،  روادها 
من  بها  والذوا  السيارات،  ظهور  إثر  مهنتهم  تركوا  الذين  المتقاعدين 
بالشاربين  تعجُّ  كانت  أنها  لي  ُروي  السود.  والعربات  الخيول،  ذكريات 
في  ذكرى  أختزن  لم  العشرين.  القرن  من  األول  النصف  طوال  نهار  ليل 
شاحب  قماش  على  المنطبعة  األضواء  تلك  سوى  »السندباد«  سينما 

أطلس. في شارع  ة  المارَّ يراها  راقصة  صوًرا  فتشكل 
طقوسي في ارتياد السينما شبه ثابتة: أحضر قبل موعد عرض الفيلم 
خلفيَّة  على  سميك  زجاج  خلف  الُملصقة  الصور  على  ج  فأتفرَّ بساعة، 
الحليبية  المصابيح  تحت  األجساد  ببريق  أستثار  األخضر.  القماش  من 
القاعة.  إلى  ني  وتجرُّ حولي،  تلتفُّ  كأنها  إليَّ  المفاتن  فتندفع  الطويلة، 
وفي الصف العلوي من اللوحات المثبَّتة على الجدار، بمحاذاة السقف، 
على  بعجالة  عيناي  تمرُّ  والممثلين،  الممثالت  صور  ت  استقرَّ حيث 
براندو،  ومارلون  دوغالس،  وكيرك  بيرتون،  وريتشارد  غيبل،  كالرك 
شنايدر  رومي  وتستقصي  تتفحص  لكنها  ديلون،  وآالن  كوين،  وأنطوني 
وبريجيت  المملوءتين،  بشفتيها  لورين  وصوفيا  األرستقراطي،  بأنفها 
وإليزابيث  الشهي،  بغموضها  كاردينالي  وكلوديا  الفاتنة،  بشهقتها  باردو 
بعد  ل  وأتحوَّ الِعين،  الحور  وكأنهن  المغرمة،  كاللبؤة  زة  المتحفِّ تايلور 
والبطون،  الصدور،  في  ن  فأتمعَّ الصاعدات،  المصريات  إلى  ذلك 
الملون،  القماش  من  صغيرة  ِقطع  عنها  انحسرت  التي  واألرداف 
العميقة  والعيون  الرجال،  صدور  تلمس  الطويلة  األصابع  وأتملَّى 
والروائح،  والزحام،  بالصخب،  العابق  الجوُّ  ويثيرني  باإليماءات.  تطفح 
لألنفاس. وكاتمة  للبصر،  وخاطفة  مسلِّية،  أشياء  فأبحُث عن  والدخان، 
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متر،  مئة  نحو  إال  »العلمين«  »الحمراء« وسينما  بين سينما  يفصل  ال 
لكنهما على شارعين مختلفين، ولكل منهما قاعة شتوية وصيفية، وهما 
سقفيهما  من  العصافير  وفضالت  األصباغ  تتساقط  مهدمين،  شبه  مبنيان 
فأشبع  »الحمراء«،  سينما  مدخل  في  ع  أتسكَّ جين.  المتفرِّ رؤوس  على 
»العلمين«،  سينما  إلى  وأتَّجه  قبل،  من  أرها  لم  التي  بالصور  مخيلتي 
وعلى  األرصفة،  على  كراسيها  تتناثر  المقاهي  من  مجموعة  طريقي  في 
اإلعالنات  أتملَّى  الصغيرة،  والتحف  والهدايا،  للمالبس،  مخزن  ظهر 
وأجتاز  اليوم،  ذلك  في  تعرض  التي  لألفالم  الجدار  على  الملصقة 
كتبة  يرابط  حيث  المحكمة  بوابة  أمام  فأمر  األخرى،  الجهة  إلى  الشارع 
طويل،  البوابة،  أمام  مساء  ينتصب  مسلَّح  وشرطي  صباًحا،  العرائض 
األلمنيوم  كبير من  أنبوب  ينفخها  الكباب  رائحة  ق  أتنشَّ م.  أسمر، ومتجهِّ
مع الدخان من مطعم يحتل ركنًا مشرًفا على الساحة، وأبلغ هدفي حيث 
بالَعنَْبة  البيض  ساندويتشات  عربات  بالتعاقب:  األطعمة  عربات  تصطف 
المطبوخ  بالحمص  المملوءة  القدور  وعربات  أتجنَّبها،  التي  الهندية 
منها  البخار  يتصاعد  بالدبس  ع  المنقَّ الوردي  اللفت  وعربات  والليمون، 
الكبير،  النفطي  الفانوس  بالروائح على ضوء  أتشبَّع  إليها،  فأقترب  شتاء، 
أصوات  تتعالى  فيما  فلوس،  بعشرة  منها  مملوًءا  عميًقا  صحنًا  وأشتري 
المرطبات  عربات  إلى  وأتجه  خصام.  في  كأنهم  متنافسين  أصحابها 
الرصيف،  نهاية  على  الشاي  عربة  وأخيًرا  المملحات،  فعربات  الغازية، 
وصاحبها يصدر أصواًتا بضرب األقداح بين أصابعه، ويصب الشاي من 

وجمر. رماد  كومة  من  ينتشله  أسود،  نحاسي  إبريق 
السجائر،  وباعة  واألطفال،  بالنفايات،  يعج  الذي  المكان  أتخلَّل 
رصيًدا  وأثبِّت  الوقت،  أزجي  السينما  بهو  إلى  وأدلف  لين،  والمتسوِّ
في  واقًفا  تذكرة  أشتري  القادمة.  األيام  في  سُتعرض  التي  لألفالم 
المغلَّفة  الحديدية  بمقاعدها  الباردة  العرض  قاعة  وأدخل  طويل،  صف 
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األطرش،  فريد  أو  كلثوم،  أم  أغاني  تصدح  إذ  العتيق،  األحمر  بالجلد 
مغايًرا  عالًما  أستجلي  الوقت  من  ى  تبقَّ ما  أكمُل  حافظ.  عبد الحليم  أو 
عن عالمي، أتماهى مع وقائع األفالم التي أشاهدها، وال أعرف الحياد، 
أقف مع الخيِّر ضد الشرير. أعجب بالخائنات، والداعرات، والماكرات، 
يلعبن  نساء  مداري  تدخل  وال  والقرويات،  البيوت،  ربات  من  وأقرف 
تربيت  التي  والِقَيم  الجسد  جاذبية  بين  صراًعا  أخوض  الفاضلة.  األدوار 

مدنَّسة. أجساًدا  ق  أتعشَّ عليها، 
ز  محفِّ فالشتاء  المدينة،  يضرب  الذي  الصقيع  رغم  األشتية  أحب 
في  مختبًئا  أجدني  األثيرة،  األيام  تلك  أستعيد  وحينما  به،  أستمتع  لي، 
السقف  عالية  قاعة  في  أسناني،  وتصطك  البرد،  من  أرتعد  معطفي، 
الصيفية،  ذكرياتي  الخلف  إلى  تتوارى  فيما  لون،  المتجوِّ الباعة  يمخرها 
ا  سرًّ الشاشة  تكتنز  االستذكار.  على  والعصية  والخافتة،  الضامرة، 
القرية.  عالم  غير  آخر،  عالم  ل  يتشكَّ األبيض  سطحها  فعلى  عجيًبا، 
تذاكر  أجل  من  بفوضى  جموًعا  السينما،  دور  أمام  نتزاحم،  األعياد  وفي 
نتدافع  النوافذ، ونحن  رابضون خلف قضبان  إلينا رجال  يرميها  الدخول 
خشبية  مقاعد  عن  باحثين  الكبار،  أقدام  تحت  ُنهرس  ونكاد  بالمناكب، 
الممثلين،  أشباح  إال  نرى  الشاشة سوى خطوات، فال  تبعد عن  عتيقة ال 
والصراخ،  بالضجة،  ومستمتعين  باألحداث،  جاهلين  المكان  ونغادر 
ومناصرة األبطال الشجعان. تشغلنا الشتائم، وأصوات الباعة، والصفير، 

الكريهة.  والروائح  السجائر،  بدخان  ونختنق 
وحواراتها  الحزينة،  بقصصها  أعجبت  الهندية  األفالم  اكتشفت  ا  لمَّ
والمشاهد  الممثلين،  ووسامة  المؤثِّرة،  وحبكاتها  بالشجن،  المملوءة 
الدسمة  والمائدة  الصاخبة،  والموسيقى  الراقصة،  والحركات  الطبيعية، 
الحوارات  أحفظ  فأكاد  والغناء؛  واأللوان،  والمغامرة،  الشقاء،  من 
إلى  وشاهدته  إال  كركوك  في  ُعرض  ا  هنديًّ فيلًما  أترك  ولم  واألغاني، 
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وهمي  اكتشفت  أن  لبثت  وما   .1973 عام  في  المتوسطة  دراستي  نهاية 
من  بمزيج  رني  تخدِّ أفالم  في  إال  وجود  له  يكن  لم  ذلك  فكل  الخادع؛ 
بعدها،  ا  هنديًّ فيلًما  رأيت  وما  فهجرتها،  والمأساة،  والمغامرة،  اإلثارة، 
ق خجاًل، كلَّما تذكرت ذلك الماضي الشائن. ودفع بي اإلحساس  وأتعرَّ
أن  دون  سنوات  تمرُّ  السينما.  ارتياد  عن  التوقف  إلى  بالخداع  المريع 
مسبقة  فكرة  لديَّ  فيلم  على  حرًصا  أو  مهرجان،  لدعوة  تلبية  إال  أزورها 
األخير  القرن  ربع  أعرفه. وفي  لمخرج  أمره  يهمني  أو عن موضوع  عنه، 
ليبيا  في  سنوات  سبع  فطوال  معدودات،  ات  مرَّ إال  السينما  أدخل  لم 
وجودي  من  األولى  العشر  السنين  وخالل  قطر،  وفي  فيلًما.  أشاهد  لم 
ا،  جدًّ قليلة  ات  مرَّ ُدعيت،  أنني  سوى  ذلك،  على  اجترأت  ما  فيها، 
و»آالم  قندهار«  إلى  »الطريق  منها  ألفالم،  األولى  العروض  الفتتاح 
شاهدني  لو  بخجل  وأشعر  السماء«.  و»مملكة  و»اإلسكندر«  المسيح« 
حالي  وأتخيَّل  أتجاَسر،  وال  ذلك،  من  وأحذر  السينما،  في  معارفي  أحد 

الذنب. بهذا  متلبًِّسا  ُضبطت  لو  الصعبة 
واظبت  رخيصة  أفالم  مثَّلته  الذي  المعيب  الماضي  أستعيد  حينما 
عليها في مقتبل عمري، ال أملك شجاعة التخلُّص من الشعور بالخزي، 
وكأنها  طويلة،  مدة  نفسي  في  الئق  غير  محالًّ  السينما  احتلت  وبذلك 
مشاعري  وانتهب  الطفولة،  في  ُلبِّي  سلبني  الذي  الفضاء  بذلك  ليست 
يعيدني  الذي  المكان  بمقاومة  الذكرى  من  التخلُّص  فأريد  الشباب؛  في 
الفخمة  الصاالت  فتح  مع  ولكن  حياتي.  من  رة  المبكِّ المرحلة  تلك  إلى 
وتوريد  والعشرين،  الواحد  القرن  من  األول  العقد  بداية  »الدوحة«  في 
التخلُّص مما حسبته عاًرا مالزًما، وواجهت  إلى  ة، سعيت  الجادَّ األفالم 
صعاًبا في ذلك، وجرى تذليل جانب منها بمرور السنين، فحينما يبلغني 
التجارية  عات  المجمَّ أحد  إلى  ه  أتوجَّ مميَّز  اجتماعي  أو  تاريخي  فيلم  نبأ 
الليل،  منتصف  من  يقرب  وقًتا  أختار  ما  وغالًبا  الفاخرة،  القاعات  حيث 
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الخوف  ثمالة  برحْت  فما  اآلخرين؛  أنظار  عن  أتوارى  أن  أريد  كأنني 
فيه  ويرغب  نفسي،  تريده  بما  أجاهر  أن  دون  تحول  أعماقي  في  راسبة 

عقلي.
من  َنزعتني  التي  هي  فالسينما  ذلك،  كل  من  الُرغم  وعلى   
وجودها  ِخلُت  ما  رحيبة،  عوالم  في  بي  ورمْت  انتزاًعا  المغلق  عالمي 
والغرب  ة،  المصريَّ والحارات  ة،  الهنديَّ األرياف  في  بي  فطافت  بتاًتا؛ 
الصاخبة،  الليل، والحانات  ، وُعلب  الحبِّ األمريكي، وأدخلتني مخادع 
الحكومية، وقاعات  الحرب، والمكاتب  القمار، وساحات  وكازينوهات 
األفراد  توَق  لي  وبيَّنت  اآلن،  إلى  عليَّ رؤيته  ر  تعذَّ المحاكم، وكثيًرا مما 
حيث  الَخالصيَّة  بالنهايات  تعلَّقت  وقد  والخيانة،  والغدر  الطمع  إلى 
ينبغي أن ينتصر الشريف على الخبيث بعد عناء يتسبَّب في نفاد صبري، 
فأقبل  الشخصيَّات،  مع  وأتكيَّف  باألحداث،  أندمج  كنت  ذلك  وخالل 
نهاية  ال  دوامة  في  سواه،  وأستنكر  أمًرا  وأرتضي  ذاك،  وأرفض  هذا، 
ا رأيت، فأغتمُّ وأحزن،  ممَّ ُأْلفي حولَي شيًئا  القاعة ال  لها، وحينما أغادر 
وصرُت  الواقُع،  وانغلَب  الخياُل،  غلَب  أن  لبث  وما  ُمعتبًرا.  أتريَّث  فال 
بحالي،  رأفة  دونما  كيفما شئت  فيها  وأرتحل  الداخلية،  أصطنع عوالمي 

اليقظة. أحالم  بي  ْت  استبدَّ فقد 

إغريقية مأساة  في  قروي   -7
الفن،  هواة  من  الطالب  أخالط  بدأت  الثانية  المتوسطة  سنتي  في 
عالم  إلى  سبقاني  اللذان  حميد،  وزكي  علي،  عواد  ومنهم  بهم،  فأنسُت 
والرواية  رواية.  أكتب  أن  الهندية،  األفالم  من  بتأثير  رت،  فكَّ المسرح. 
ما استطعت من األحداث  فيها  دبَّجتها كانت بصفحة واحدة رميت  التي 
كاملة،  فقرة  الدموع  لوصف  وخصصت  الحب،  ووقائع  المأساوية، 
زكي.  على  عرضُتها  ثم  بها،  ُأتخمت  التي  األفالم  من  ذلك  كل  منتحاًل 
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فيَّ  ق  وحدَّ المتداخلة،  الكلمات  في  ن  وتمعَّ الطويلة،  الورقة  في  نظر 
وقال: متعجًبا، 

الصفحات! بمئات  الرواية  رواية؟!  إنها  أتقول  رواية؟  - هل هذه 
خجاًل.  المدرسة  وغادرت  فارتبكُت،  ومضى؛   ، إليَّ بالورقة  ورمى 
هندي،  لفيلم  تلخيص  سوى  يكن  لم  به  قمت  ما  أن  أدركت  البيت  وفي 
طوال  وبقيت  األولى،  روايتي  فمزقت  األفالم،  من  لمجموعة  توليفة  أو 
فصواًل،  أكتب  ذلك.  في  أفلح  أن  دون  رواية  لكتابة  نفسي  أعدُّ  عمري 
أنكفئ،  لكنني  شخصيَّات،  وأرسم  أحداًثا،  وأتخيَّل  مخطَّطات،  وأضع 

وأتوقَّف.
المدرسة  مكتبة  إلى  فذهبُت  عميق،  ُرقاد  من  حميد  زكي  أيقظني 
فوق  وضعتها  لهمنغواي،  والبحر«  »الشيخ  رواية  واستعرُت  أيام،  بعد 
منسيًّا  صبيًّا  كنت  االهتمام.  ويولوني  اآلخرون،  ليراها  المدرسية  الكتب 
قراءة  في  شرعت  أخي  بيت  إلى  عودتي  وحال  أحد.  باهتمام  يستأثر  لم 
التي  قة  المشوِّ األحداث  من  خالية  فهي  إليها،  أنجذب  ولم  الرواية، 
ر عليَّ فهم السبب الذي يدفع عجوًزا متعجرًفا  اعتدتها في األفالم. وتعذَّ
للمضي في جرِّ سمكة كبيرة إلى الشاطئ، يعرف أنها تحولت إلى هيكل 
المكتبة،  إلى  الرواية  فأعدت  األخرى؛  األسماك  نهشتها  أن  بعد  عظمي، 
بها،  إعجاًبا  أمتلئ  أن  قبل  مرَّ عقد  أمل من همنغواي.  بخيبة  وأنا مصاب 
دائرة  زرت  سنة  ثالثين  من  أكثر  بعد  عليه.  تنطوي  الذي  الرمز  وأفهم 
في  محطَّمة  شبه  مائدة  وخلف  أراضينا.  ملكية  بشأن  كركوك  في  الزراعة 
األمريكي،  االحتالل  عقب  والنهب  للحرق  ض  تعرَّ الذي  المبنى  مدخل 
وجدت زكي حميد، بشعره األبيض يجيب عن استفسارات المراجعين، 
على  متكئين  كرد  موظفين  من  إال  الخالية  المراجعة  غرف  على  ويدلُّهم 
استولوا  وقد  سجائرهم،  دخان  ينفثون  األرضي،  الطابق  في  الجدران 
تلك  ذهني  في  وطافت  الماضي،  عن  وتحدثنا  تعانقنا،  المكان.  على 
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الشعر  سوى  صديقي  من  يتغيَّر  لم  حياتي.  مجرى  لْت  حوَّ التي  الواقعة 
قبل  كنت  عالم  في  انخرطت  منه،  بسبب  أنني  يعرف،  كان  وما  األبيض، 

به. الواقعة على جهل  تلك 
أدوارهم، حيث  يؤدُّون  لمراقبة زمالئي  المدرسة  في مسرح  رابطت 
الحفل  ج عليها خالل  بالتفرُّ واكتفيت  أول مسرحية في حياتي،  شاهدت 
للسياب،  قصائد  فقرأت  للشعر،  نفسي  أعدُّ  بدأت  ألنني  المدرسي، 
الممثلين  أن  والفيتوري، والدواوين األولى لمحمود درويش. وظهر لي 
فت  وتعرَّ وتقرأ،  فيه  ث  تتحدَّ جماعة  فأصبحنا  األدب؛  حبَّ  يشاركونني 
شاع  التي  بالسريالية  وأعجبت  به،  وشغفُت  بسهولة،  الغربي  األدب  إلى 
في  وأنا،  البياتي،  وسامي  علي،  عواد  وفكرنا،  جيلي،  قبل  بها  التعريف 
»الخمسات  أي   »555« بعنوان  تكون  أن  واتفقنا  مدرسية،  نشرة  إصدار 
مؤسس  »بريتون«  إلى  يعود  بيان،  أو  قصيدة  عنوان  وهو  الثالث« 
أمام  وقفت  حينما   2001/7/26 يوم  صباح  ذلك  تذكرت  السريالية. 
 1928 عام  في  الصادر  السريالي«  »الرسم  كتابه  من  األولى  الطبعة 
باريس  في  الحديثة«  الفنون  »متحف  في  زجاج  خلف  والمعروض 
المدرسة،  مدير  منَّا  سخر  »السين«.  نهر  ضفاف  على  إيفل«  »برج  قرب 
اليوم  وفي  اإلدارة.  من  وطردنا  بعصاه،  ونهرنا  الجبوري،  علي  األستاذ 
»االنفجار«،  بعنوان  اإلعالنات،  لوحة  في  الجدارية  النشرة  علَّقنا  التالي 
األحالم  من  كثيًرا  السرياليون  ألهمني  رين.  محرِّ عليها  أسماؤنا  وُخطَّت 

وماالرميه. رامبو،  العظام:  بالرمزيين  أتعلَّق  أن  قبل  واآلمال 
كتَّابه،  من  خالية  وذاكرتي  الوقت،  ذلك  حتى  مسرحيًّا  ا  نصًّ أقرأ  لم 
كانت  تمثيلها،  في  اشتركنا  مسرحية  وأول  إليه.  قادتني  بعواد  وعالقتي 
عرفت  وفيها  نسكنه.  الذي  الحيِّ  في  الشباب«  »مركز  نشاطات  ضمن 
فيها،  أنا  أستمر  لم  وربما  المسرحية،  ُتعرض  لم  فائق.  سليمان  المخرج 
ُأدرجت، بعد سنة،  اقتناع المخرج بمواهبي الضامرة. ثم  ح عدم  والمرجَّ
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عن  تتفرع  وأحداثها  »أنتيغونا«  مسرحية  في  الجوقة  ضمن  ا  ثانويًّ ممثاًل 
وبالنظر  فائق.  تأليف جان كوكتو، وإخراج  »أوديب«، وهي من  أسطورة 
لجوقة  الخلفية  الصفوف  في  ُطمرُت  وخمولي،  الضحلة،  إلمكاناتي 
تعليقاتي  ألقي  كنت  الشعب.  وتمثِّل  األحداث،  على  تعلِّق  التي  الرجال 
وأراقب  اإلغريقية،  األناشيد  مقاصد  أفهم  أن  دون  منثوًرا  شعًرا  الناشزة 
رت عليه اآللهة اقتراف  مصائر عائلة أوديب بكثير من األسى، بعد أن قدَّ
بصره،  بإطفاء  نفسه  معاقبة  ثم  أمه،  من  والزواج  أبيه،  قتل  بليغ:  إثم 

المسرحية. محور  كانت  التي  أنتيغونا  ابنته  مصير  ومتابعة 
في  العالمي  المسرح  يوم  احتفاالت  في  المسرحية  لعرض  تهيأنا 
ثالثين  قرابة  ونحن  كبيرة،  بحافلة  بغداد  العاصمة  وقصدنا  الربيع، 
في  »النجاة«  فندق  في  أقمنا  ومساعدين.  ومخرًجا،  وممثلة،  ممثاًل، 
بنا ألننا من كركوك. وُعرضت  الميدان، وصاحبه تركماني احتفى  ساحة 
بتقريظ.  نحظى  أن  دون  الوزيرية  في  التربية  مديرية  قاعة  في  المسرحية 
لم  الذي  الرجل  »محاكمة  مسرحية  في  اشتركت  التالية،  السنة  وفي 
لسبب  ُتعرض  ولم  شعبان،  تحسين  وإخراج  عدوان،  لممدوح  يحارب« 
ره، ولكنني ال أنسى اللحظة التي انفصمْت بها عالقتي بالمسرح؛  ال أتذكَّ
لم  الذي  الرجل  محاكمة  أثناء  في  ينام  الذي  القاضي  دور  أمثِّل  كنت 
المدرسي،  النشاط  مديرية  مبنى  في  مستطيلة  غرفة  في  ُوضعنا  يحارب. 
وفي  ج.  متهدِّ خطابي  بصوت  اإللقاء  على  ب  بالتدرُّ المخرج  وأمرنا 
على  أتَّكئ  بها  أقوم  أن  ينبغي  حركة  وفي  بني،  يدرِّ كان  ات،  المرَّ إحدى 
للغرفة،  المتربة  ، وأثني األخرى، فالمست ركبتي األرضية  إحدى ركبتيَّ
المخرج  فانتصب  األزرق،  بنطالي  عن  التراب  نفضت  انتهيت  ولما 

وقال: أمامي، 
بداية  منذ  صحيحة  بصورة  يَتها  أدَّ التي  الوحيدة  الحركة  هي  هذه   -

التمرين.
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بأنني سأصبح  اقتنعت  ارتبكُت، ونفرُت. كان مصيًبا في حكمه، فما 
عليها  أيقظني  كالتي  يوقظني على حقيقة  المخرج  بتقريع  ممثاًل. شعرت 

حميد. زكي 
لكن  الثلج،  ككرة  م  تتضخَّ للتمثيل  صالحيتي  عدم  فكرة  بدأْت 
عن  مسرحية  في  فاشتركُت  نفسي،  في  عالقة  بقيت  العنيدة  الرغبة 
الفدائي  دور  فيها  ومثلت  رمضان،  أنور  أخرجها  فلسطين،  في  الفدائيين 
أيلول/  أحداث  عقب  األردن،  وزراء  رئيس  التل،  وصفي  قتل  الذي 
الموصل  في  المسرحية  وعرضنا   .1971 عام  القاهرة  في  سبتمبر، 
المسرح  يوم  في  يشارك  الشمالية  المنطقة  في  عرض  أفضل  الختيار 
تطفأ  أن  وينبغي  للقتل،  ض  أتعرَّ المسرحية  نهاية  في  بغداد.  في  العالمي 
األضواء لكي أغادر الخشبة، لكن المشرف على اإلنارة، وهو المخرج، 
المرقَّطة  العسكرية  ببذلتي  منطرح،  وأنا  بي،  ق  يحدِّ وظل  ذلك،  نسي 
همهمات  تصلني  والخزي،  بالمهانة  شاعًرا  الكاشفة،  األضواء  تحت 
وسط  المسرح  وغادرت  نهضت،  االنتظار،  من  يئست  ولما  الجمهور. 
الضوء  إطفاء  نسي  إنه  المخرج  قال  اهتمام  ودونما  المتفرجين.  قهقهات 
ح،  نترشَّ فلم  التحكيم،  لجنة  خذلتنا  بتمثيله.  أقوم  الذي  المشهد  بعد 
أربيل،  من  َقِدمْت  بديعة  اسمها  كردية  مخرجة  بغداد.  إلى  نذهب  ولم 
من  خلفية  على  والرجال  النساء  من  جماعة  ته  أدَّ خالًبا،  عماًل  وعرضت 
العقيم،  عرضنا  وليس  الخالق  العرض  ذلك  المبهرة.  القرمزية  األضواء 

الجائزة. ونال  العاصمة،  في  للمنافسة  ح  ترشَّ الذي  هو 
باغي« من  بعنوان »ملحمة گاوور  فيها كانت  آخر مسرحية اشتركت 
قام  شعبية  انتفاضة  عن  گرگر«  »بابا  فرقة  وتقديم  أيًضا،  شعبان  إخراج 
كانوا  الذين  اإلنجليز  ضد  األربعينيات  في  كركوك  في  النفط  ال  عمَّ بها 
يسيطرون على حقول النفط في العراق. وقد عرضت في المسرح الصيفي 
إلى  طريقي  في  أمامه  من  أمرُّ  كنت  الذي  المكان  وهو  »العمال«  لنادي 
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ا بورودي. كان العرض خطابة  المدرسة قبل أكثر من عشر سنوات مزهوًّ
مضى  لحدث  باإلنجليز  دين  مندِّ الرتيب  اإلنشاد  فيه  تبادلنا  ممجوجة 
فما  ستارة،  وال  ديكور،  وال  حبكة،  بال  م  ُقدِّ عقود،  ثالثة  من  أكثر  عليه 
المتكلَّفة.  الدرامية  تجربتي  ختمت  وبه  كركوك.  في  أحد  اهتمام  أصاب 
رني  التي اشتركت فيها احتفظت بصورة شخصية، تذكِّ وفي المسرحيات 
أي  نفسه،  لدى  وال  اآلخرين  لدى  ال   ، َقطُّ يثر  لم  مرتبًكا  ممثاًل  بحالي 

المآسي والمالهي. بأنه يستحقُّ االهتمام ليشق دربه في عالم  انطباع 
كان  واإلبعاد،  التجاهل  وربما  بالنبذ،  متوارًيا  إحساًسا  أن  على 
ر عليَّ هناءاتي  م، ويعكِّ يالزمني، منذ لحظة التحاقي بالتمثيل، وظلَّ يتضخَّ
التمثيل.  بحب  متصلة  هي  مما  أكثر  األصدقاء  برفقة  المتصلة  النادرة 
، وقد  ه بقايا السلوك غير المقنن لديَّ ويخيَّل إليَّ أن ذلك اإلحساس مردُّ
وجده المخرجون ناتًئا، وبحاجة إلى تشذيب، فكنت بالنسبة إليهم، مثل 
أن  تقتضي  ربما  الحاجة  لكن  استعمال،  دون  أظل  قد  االحتياط،  عجلة 
الهامش، ومرميًّا في ركن  أية لحظة. كنت موضوًعا على  ا في  أكون مهمًّ
لم  بالتمثيل،  االنخراط  في  أقراني  من  الراغبين  كثرة  إلى  وبالنظر  مهمل، 
يكن وجودي يعني أحًدا سواي، وما ُطلبت من المخرجين لتمثيل دور، 
وكل ما قمت به من أدوار خالل أربع سنين حدث بالمصادفة، فوجودي 
تحت أنظارهم جعلهم يتعثَّرون بي لسدِّ فراغ في هذه المسرحية أو تلك، 
ناحيتي،  من  وأنا،  يناسبني،  دور  تمثيل  في  لحاجة  أحدهم  يقصدني  ولم 
إلى  الدرب  هذا  في  للمضيِّ  أصلُح  رأيتني  وما  رضاهم،  ألنال  أثابر  لم 
بنا أحد، والمخرجون، وجميعهم  الفتيان ال يهتم  النهاية. كنا جماعة من 
من المعلِّمين، يتزاحمون حول الفتيات المراهقات، وبخاصة المسيحيات 
فنقبع خارج مدار عنايتهم. يمكن  أما نحن  الشقراوات من أهل »عرفة«، 
نريد ملء  بالعراق،  ثانوية  أمثالنا في كل مدرسة  العثور على عشرات من 
فخمد  الفن،  قعر  في  منسيَّة  كأحجار  ارتكسنا  وجميعنا  ضجًرا،  الفراغ 
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أخرى  عوالم  عن  بحًثا  الثانوية  دراستنا  انتهاء  قبيل  ق  نتفرَّ وُرحنا  ذكُرنا، 
الفترة. الرائج في تلك  السأم  ُتشبع ذلك 

محاكاة الشعر  بأن  القول  وفي  رامبو،  مأثرة   -8
غير  على  لت،  فترحَّ الكتاب،  استبدلت  المتعاقبة  المسرحيَّة  بخيباتي 
أرسطو  قرره  بما  متأثًرا  القصيرة،  والقصة  الشعرية  الخواطر  بين  هدى، 
ثقافيًّا  مناًخا  المدرسة  رفاق  لي  وفَّر  المعرفة«.  أول  »الدهشة  أن  من 
الكبيرة،  التطلُّعات  من  يخُل  ولم  بالهزل،  الجدُّ  فيه  اختلط  معهود  غير 
يتي،  وعفوِّ بداهتي  ب  خرَّ داخلي  في  وقع  ما  اًل  تحوُّ بأن  أشعر  وصرُت 
ا َغريًرا، ولكنني لم أصبح بعُد مدينيًّا حصيًفا، فقد انقطعت  فلم أعد قرويًّ
في  وإياًبا  ذهاًبا  أركض  فكأنني  أخرى،  في  جذوري  أمد  ولم  حال،  عن 
أعرف  وال  تغلي،  مشاعري  ولكن  مشبوبة،  عواطف  لديَّ  مغلق.  مسار 
بي،  المحيط  بالعالم  جهلي  اكتشفت  األمام  إلى  مضيت  وكلَّما  أريد،  ما 
الماضي.  في  يغريني  ما  ثمة  فليس  التراجع،  الممكن  من  يعد  لم  ولكن 
ويضفي  يها،  ويقوِّ يها،  ويغذِّ بفرديتي،  يلتصق  ا  عمَّ البحث  في  ونشطُت 
اعتبرته  الفترة  تلك  ومنذ  الكتاب.  في  ذلك  فوجدت  معنى،  عليها 
وأحلم  فيه،  أرغب  الذي  الحوار  معه  أقمت  الذي  حيوية  األكثر  الصوت 

اآلخر. أحدنا  يخذل  ولم  وأنتظره.  به، 
أخي  أسكنني  كركوك،  في  المتوسطة  بالمدرسة  التحقُت  حينما 
عة  الباب الخارجي، غرفة رطبة، ومتقفِّ بيته الصغير جوار  غرفة ضيقة في 
سنوات،  بعد  نتها،  زيَّ صغيرة  ومكتبة  الحديدي،  سريري  وفيها  الجدران، 
ودواوين  المال«،  لـ»رأس  العربية  الترجمة  من  السميكة  بالمجلدات 
النثرية  بالقصائد  وشغلت  والروايات،  القصصية،  والمجموعات  الشعر، 
المدرسة  تزودني  لم  العابثة.  الخواطر  من  وأكثرُت  باألوزان،  لجهلي 
وباستثناء   ، عليَّ عصيًّا  ظلَّ  الذي  الشعر  ق  تذوُّ على  ُلغوية  كفاءة  بأية 
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الجاهلي،  الشاعر  دور  ًصا  متقمِّ القرية،  مدرسة  في  االستعراضية  وقفاتي 
أنساها  لالمتحان  بصعوبة  أحفظها  التي  والقصائد  الشعر،  من  أقترب  لم 
األدب  تدريس  تعهدُت  ولما  ضعيفة.  االستظهار  على  وقدرتي  حااًل، 
دواوين  أتأبَّط  كنت  والقطرية،  والليبية،  العراقية،  الجامعات  في  القديم 
أطلب  حينما  بالًغا  حرًجا  وأجد  المحاضرات،  قاعة  إلى  معي  الشعراء 
وأطلب  النصية،  التحليالت  أستبدل  وبها  طلبتي،  من  للحفظ  نصوًصا 
أن  وندر  النصوص،  قراءة  من  واإلكثار  الشعراء،  دواوين  اقتناء  إليهم 

لنفسي. أقبله  لم  ما  لهم  قبلت  وما  بحفظ قصيدة،  كلَّفتهم 
محمود  الفلسطينية:  المقاومة  لشعراء  األولى  القصائد  من  بتأثير 
ساذجة  شعرية  محاكاة  بدأت  القاسم،  وسميح  زياد،  وتوفيق  درويش، 
ة،  عدَّ دفاتر  بها  مألت  شة،  مشوَّ مقطَّعات  أكتب  البكر.  طاقتي  استنفدت 
وكثير  إيقاعها،  في  متعثِّرة  تأتي  لكنها  التفعيلة  قصيدة  غرار  على  قها  أنسِّ
الحقل  جيًدا  أدرك  فال  أريدها،  التي  المعاني  عن  ينأى  ألفاظها  من 
كثيرة،  وأخطائي  ضحل،  ومعجمي  ضعيفة،  لغتي  للكلمات.  الداللي 
أعرف  ال  وأكاد  للكلمة،  الصرفية  البنيات  وأجهل  اإللقاء،  أجيد  وال 
انغمرت  عي، ومع ذلك  المدَّ مخارج األلفاظ، وفيَّ كل مساوئ الشويعر 
سنوات  بعد  إال  والقافية  بالوزن  أسمع  ولم  غيري،  مثل  الشعر  عالم  في 
وانجذبت  الشعراء،  دواوين  اقتنيت  المحاكاتية.  الممارسة  تلك  من 
األولى  كالدواوين  والمشاعر،  الغرائز  يثير  الذي  الغنائي  الشعر  إلى 
السياب،  عالم  إلى  الحقيقي  التوغل  محاوالتي  وأخفقت  قباني،  لنزار 
ريادة  عن  عامة  فكرة  لديَّ  لت  وتشكَّ وأدونيس.  والبياتي،  والمالئكة، 
غموًضا  حسبته  مما  نفرت  ذائقتي  لكن  الحر،  الشعر  لقصيدة  العراقيين 
في شعرهم. وبمضيِّ الوقت تجنَّبت تطوير رأي في الشعر لمعرفتي أنني 

بيننا. األلفة  فغابت  فيه؛  نظر  وجهة  تقديم  االستطاعة على  من  خلو 
وفي  البيت،  في  أقرأ  الصغيرة،  بالدواوين  مألى  حقيبتي  كانت 
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في  حااًل  تظهر  انطباعات  لتكوين  قراءات  الحافلة.  وفي  المدرسة، 
أبًدا،  الشعر  تمثُّل  لها، وما عرفُت  نظير  التي حسبتها قصائد ال  خواطري 
بين  ناشًئا  شاعًرا  ُدفعت  ذلك  ومع  عنه،  تفصلني  التي  ة  الهوَّ عبرُت  وما 
المناسبات  في  ونظهر  المنتديات،  على  نطوف  كركوك،  في  الشعراء 
بمرور  وتوارينا  الجوائز،  وننال  الوطنية،  المدرسية، وندعى لالحتفاالت 

منا. أحد  للشعر  يثبت  ولم  األيام، 
والصحف،  المجالت  إلى  خواطري  بعض  وأرسلت  غامرُت 
نشرت  ثم  األخيرة،  صفحاتها  في  منها  مقاطع  ليبية  مجلة  لي  وأظهرت 
أحمل  وبقيت  منها،  نسختين  فاقتنيت  كاملة،  قصيدة  »الثقافة«  مجلة  لي 
أعرف،  وال  أعرف،  من  كل  على  منتشًيا  أعرضها  طويلة  مدة  إحداهما 
الفضول  دفعني   2003 عام  صيف  في  شاعًرا.  كوني  على  ألبرهن 
من  العلوي  الطابق  في  مكتبتي،  أدراج  فتشت  الحقبة،  تلك  الستعادة 
منزلي في المزرعة غرب كركوك، فعثرت على دفتر سميك غالفه أزرق، 
كتبتها  خمسين  على  تزيد  التي  القصائد  تلك  أقرأ  كاملة  قيلولة  وأمضيت 
خواطر  عن  تفتَّقت  قريحتي  أن  ظهر  وفيها  و1974،   1973 عاَمي  في 
حينما  كلِّه  أرشيفي  مع  األزرق  المخطوط  ُفِقد  وقد  بالشعر.  لها  صلة  ال 

ربيع 2015. في  وأحرقته  بيتي  الكردية  الميليشيات  استباحت 
لم تزودني قراءاتي بمهارات لتقدير الشعر، فكل ما استأثر باهتمامي 
وقد  ووردزورث-  شيلي،  بالرومانسيين:  شغفت  المدهشة.  الصور  منه 
منطقة  في   2006 عام  صائفة  فأمضيت  الذكريات،  خطى  بت  تعقَّ
وردزورث  منزل  في  فاستعدت  بريطانيا،  غرب  شمالي  البحيرات، 
بايرون  خطى  بُت  وتعقَّ الصبا-  أحالم  من  طرًفا   »Dove-cottage«
ونهايته  د،  المتمرِّ ومزاجه  النساء،  وإغواء  بالمحرمات،  وشغفه  العرجاء، 
جلياًل  دوًرا  مت  وتوهَّ المفرطة،  األحاسيس  ى  حمَّ فاجتاحتني  اليونانية؛ 
فغمرني  الموت،  بفكرة  تعلَّقت  فجأة  ولكنني  العالم،  تغيير  في  ينتظرني 
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أهضم  أن  وقبل  فيه.  ألنني  ا  مهمًّ العالم  أرى  مراهًقا،  كنت  ثقيل.  حزن 
وماالرميه،  رامبو،  الفرنسيون:  الرمزيون  اقتحمني  الرومانسية،  التجربة 
ويتمان،  مع  صلة  أقمت  وبصعوبة  ِرمًما،  فتشظيت  وبيرس،  وفاليري، 
هما:  الحقبة،  تلك  آخر  في  عقلي  لهما  هفا  شاعرين  أكثر  لكن  وإيلوار، 
»أغنية  من  بدًءا  لألول،  الكبيرة  القصائد  على  اطَّلعت  وبودلير.  إليوت، 
الخراب«  و»األرض  الرماد«  بـ»أربعاء  مروًرا  بروفروك«  أللفرد  حبٍّ 
لـ»األرض  عدة  بترجمات  واحتفظت  الجوف«.  بـ»الرجال  وانتهاء 
الخراب«، وتابعت كلَّ ما ُترجم لبودلير، واستثرت عجًبا بديوانه »أزهار 

الجامعية. المرحلة  نهاية  حتى  باالثنين  ا  مهتمًّ وبقيت  الشر«. 
أن  يرى  الذي  ماالرميه  إلى  الغامض  الشاعر  دور  ص  تقمُّ دفعني 
على  مبهم.  معنى  إلى  آخرها  ينتهي  المعاني  من  كثيرة  طبقات  للقصيدة 
السادسة  الشعر في  فقد أسرني بسلوكه، ونزقه. كتب  برامبو،  بدأت  أنني 
والثالثين.  السابعة  في  ومات  والعشرين،  الحادية  في  وهجره  عشرة، 
انخرط في كومونة باريس، وعاش بوهيمية مع فيرلين، وترافقا، وتشردا، 
ومرت عالقتهما بتوترات تخلَّلها إطالق رصاص، وكانت موضوع ريبة، 
ب  بل شبهة. رحل إلى عدن، واستكشف المجاهل الشرقية إلفريقية، وهرَّ
يقايض  حبشيَّة،  برفقة  هراري  في  تاجًرا  تربع  ثم  إثيوبيا،  لملك  السالح 
عبيده  فحمله  ساقه،  تورمت  أن  إلى  بالسالح،  والمسك  والبن  الجلود 
بترت  وقد  فرنسا،  إلى  اتَّجه  مصر  ومن  أكتافهم.  على  النوبة  بالد  عبر 
وسوف  الربوع،  هذه  في  لي  أصدقاء  »ال  وكتب:  غربته،  فأدرك  ساقه، 
هناك  فلي  الحبشة،  إلى  العودة  أتمنى  كم  مصيري.  يقودني  حيث  أنطفئ 
 ، عليَّ يشفقون  الذين سوف  وهم  السنين،  من  من عقد  أكثر  منذ  أصدقاء 
ثمة  فليس  فرنسا  في  أما  أرغب.  كما  وأعيش  أعمل  أن  يمكن  ومعهم 
نهاية  في  بالزهري  نحبه  قضى  وقد  أحد«.  لي  وليس  رفيق،  وال  صديق، 

خريف 1891.
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قطعة  وهي  السكران«،  »المركب  قصيدته  لرامبو  قرأت  ما  أول 
ضمن  »شارلفيل«  قريته  في  عمره،  من  عشرة  السابعة  في  كتبها  جة  متوهِّ
خالل  عة،  المدرَّ األلمانية  الِفَرق  عبرها  اجتاحت  التي  »األردين«  منطقة 
المتَّقدة  نثرياته  عرفُت  ثم  الفرنسية.  األراضي  الثانية،  العالمية  الحرب 
»ينبغي  الشاعر  إن  لقوله  ودهشُت  و»إشراقات«،  الجحيم«  في  »فصل 
في  ة  وحادَّ دائمة  بلبلة  إحداث  على  وقادًرا  رائًيا،  نفسه  من  يجعل  أن 
غايته  وما  ممكنة،  ووجدانية  حسية  تجربة  كل  في  باالنغماس  حواسه، 
الكامنة  الجوهرية  الحقيقة  معرفة  إال  تشويهها  د  وتعمُّ الحواس  بلبلة  من 
في  يطوف  رامبو  برح  ما  عنها«.  والتعبير  الخارجية  الظواهر  وراء 
وما  شيء،  كل  في  مثله  أكون  أن  في  وأخفقت  ذكرى،  كأجمل  عالمي 
منتصف  في  كتبتها  التي  القصائد  وعشرات  بمحاكاته،  توهمي  نفعني 
إثبات  دليل  بها  واحتفظت  الشعرية،  طريقته  فيها  استوحيت  السبعينيات 

اآلخرين. محاكاة  في  واالستغراق  بالضياع،  إحساسي  على 
أعماقي، وتوارى  انطفأْت في  رامبو  أنَّ جذوة  توهمُت  السنين  وبِكرِّ 
؛ ألنني نبذُت تلك الحقبة التي  حضوره إلى خلفية عالمي، وقام بيننا سدٌّ
ربيع  في  رة  مدمِّ عاصفة  ينبثق  به  فإذا  الملهم،  الشيطان  مكانة  فيها  أ  تبوَّ
قرأت  أن  بعد  بغداد،  جامعة  في  دراستي  أواصل  كنت  حينما   1980
اشين«، فأعادني إلى هذيانات  كتاب هنري ميلر عنه »رامبو وعصر الحشَّ
والدنس،  د،  التمرُّ مالك  فتخيَّلته  رامبو،  غزاني  السبعينيات.  منتصف 
األوهام  خضمِّ  في  وأعيش  أحالمي،  في  إليه  أرنو  والمغامرة،  م،  والتبرُّ
الصميم،  في  الوجودية  وضربتني  شيء.  كل  في  له  كُمحاٍك  الكبرى 
في  به  أثق  ملمح  أي  أجد  ولم  هشيم،  إلى  الرمزية  القصائد  وأحالتني 
وأبدو  مفاجئة،  ورغباتي  سريعة،  أحكامي  فيه.  أعيش  كنت  الذي  العالم 
تخيُّالتي  وأجتر  ات،  كالمجرَّ تطوف  أحالمي  العالم.  في  ما  بكل  متبرًما 
إلى  أعرف  ال  لكنني  بي،  يضيق  عالم  من  للتخلُّص  وأسعى  السوداء، 
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والسأم.  والغثيان  القرف  جنون  عشت  بوصلة.  لي  تكن  لم  أتجه.  أين 
قدرة  أفقد  وكْدُت  شيء،  كل  تحطيم  في  والرغبة  الصمت  بين  أحيا 
فرويد  أقرأ  المرحلة.  تلك  تخطِّي  في  نجوت  كيف  أعرف  وال  االختيار، 
وحينما  روكنتان«،  »أنطوان  فُأقلِّد  سارتر  وأقرأ  أحالمي،  بتفسير  فأهتم 
ية أكثر غنى من حياته،  ادَّعيت بأن لي حياة سرِّ قرأت »اعترافات« روسو 
انطباعاتي كانت جزًءا من  المذهلة.  باعترافاتي  وأنني في سبيلي لإلدالء 
شعوري بالمبالغة، والمباهاة، والمحاكاة. كنت أضفي قيمة على األشياء 

أهميتي. ألبرز 

األزلية؟ النار  أيتها  كركوك  في  ُتخبِّئين  ماذا   -9
بالرئيس  تشيلي  في  »بينوشيه«  أطاح   1973 سبتمبر  أيلول/   11 في 
انقالب  هو  كورفالن.  الشيوعي،  الحزب  زعيم  واعتقل  الليندي، 
نيرودا،  مذكرات  قرأت  حينما  إال  تفاصيله  بعض  أعرف  لم  عسكري 
فانطلقِت  القتيل،  للرئيس  ابنة أخ  الليندي، وهي  الذاتية إليزابيل  والسيرة 
األغنية  ومنها  بتشيلي،  تتغنَّى  العراقي  الشيوعي  للحزب  الغنائية  الِفَرق 
چان  اللي  انگضى  بوَيْه  ْبسمانا،  نجمة  بالليل  ُتُمْر  »چيلي  تقول:  التي 
الليل،  في  كنجمة  مضيئة  بسمائنا  تمرُّ  تشيلي  أن  أي  گضانه«،  يحسب 
بالعاميَّة  مغرقة  وهي  علينا.  قضى  أنه  َحِسَب  َمْن  على  ُقضي  لقد  أبي  فيا 
العراقية، ويصعب تفصيحها، وفيها يدرج مؤلف األغنية مأساة تشيلي في 
سمائنا،  في  الحرية  نجوم  غياب  عن  كناية  العراقي  السياسي  الهمِّ  سياق 
ة تومض  البالد في مخيلتي نجمة مشعَّ أنا الحالم، فقد ارتسمت تلك  أما 
األول/  تشرين  حرب  اندلعت  ذلك  من  شهر  وبعد  الليل،  حندس  في 

تشيلي. فأنستني  أكتوبر، 
من  األول  األسبوع  نهاية  في  والعرب  إسرائيل  بين  الحرب  رت  تفجَّ
من  كأنني  فيها  النفسية  بالمشاركة  عارم  إحساس  فغمرني  الشهر،  ذلك 
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جنود الميدان، فأهملُت السينما، ونسيت كتب الشعر، وشعرت بالنُّضج، 
دروسي،  تارًكا  األولى  الساعة  ُبعيد  المدرسة  جدار  أتسلَّق  وبكرت 
الحرب  أخبار  ومتابعة  الصحف،  شراء  أجل  من  المكتبة  إلى  ألذهب 
والدبابات،  الطائرات،  من  إسرائيل  لخسائر  سجاًل  فتحُت  الراديو.  من 
خسائر  لمضاعفة  السبل  بكل  وجهدت  منها،  العرب  ولخسائر  واألفراد، 
أجمع  الليل  الوشيكة. وفي  في هزيمته  اآلخر، وتضخيم رغباتي  الطرف 
تخيَّلته  كما   ، َقطُّ يتحقق  لم  انتصاًرا  وأترقَّب  الخسائر،  وأقارن  األرقام، 
»الدفرسوار«  ثغرة  ُفتحت  فرحي حينما  ما تالشى  فيه. وسرعان  ورغبت 
يأكلون  الجنود  فشرع  المصري،  الجيش  فَِرق  بعض  وحوصرت 
السبل  بهم  وانقطعت  الماء،  لشرب  اآلبار  ويحفرون  البرية،  الحيوانات 

السويس. قناة  شرق 
عبر المصريون القناة ظهيرة السبت 6 تشرين األول/ أكتوبر، وتوقف 
الرئيس  لكن  الجوية.  الحماية  نطاق  عن  الخروج  من  خوًفا  هجومهم 
المصرية  القوات  فاندفعت  منه،   14 يوم  الهجوم  بتطوير  أمر  السادات 
الدبابات  من  دبابة   250 وخسرت  لإلسرائيليين،  وانكشفْت  سيناء،  في 
األربعمئة للهجوم. وفي هجوم معاكس قاده آرييل شارون، الذي أصبح 
ت القوات المصرية المهاجمة  رئيًسا لوزراء إسرائيل بعد ثالثة عقود، ُشقَّ
إلى نصفين، وعبر اإلسرائيليون القناة إلى الغرب يوم 16، وخالل يومين 
عة إلى غرب القناة، وبعد أسبوع قطعوا  نجحوا في دفع خمسة ألوية مدرَّ

القاهرة. باتجاه  أمامهم  المصري  العمق  فانفتح  السويس،  طريق 
ل  حمَّ الثغرة.  مسؤولية  حول  العقيم  الجدل  سنوات،  بعد  تابعُت، 
الشاذلي  للفريق  المسؤولية  الذات«،  »البحث عن  السادات، في مذكراته 
بعد  ما  إلى  الكبير  الهجوم  تطوير  في  تباطأ  ألنه  األركان؛  هيئة  رئيس 
الثغرة في يومها األول. فيما  القضاء على  أسبوع من بداية الحرب، وفي 
هجوم  على  ُأجبر  أنه  إلى  أكتوبر«  »حرب  مذكراته  في  الشاذلي  ذهب 
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الجوية  المظلة  عن  الخروج  بعدم  القاضية  األصلية  للخطة  مخالف 
وأن  السورية،  الجبهة  على  اإلسرائيلي  الضغط  من  التخفيف  بهدف 
لمحاصرة  القناة  شرق  من  ألوية  أربعة  إعادة  على  يوافق  لم  السادات 
المصريين،  حصار  محنة  وعشُت  أمره.  أول  في  اإلسرائيلي  الخرق 
وترنح  بالمهانة،  وشعوًرا  ًما،  وتبرُّ عميًقا،  َترًحا  الوافر  فرحي  فانقلب 
ما  وحدث  اإلسرائيلية.  الخسائر  من  نهار  ليل  أتصيَّده  كنت  بما  يقيني 
وقد  العراقي-  الجيش  ُسحب  ولما  السورية.  الجبهة  في  ذلك  يشابه 
وقف  على  احتجاًجا  أشهر  بعد  السقوط-  من  دمشق  َحمى  أنه  ُأفهمنا 
أرتال  سارت  كركوك.  في  اآلالف  استقبله  أهدافها،  تحقيق  قبل  الحرب 
تحملها  دبابة  بسرفة  وتعلَّقت  الحماس،  فأخذني  المدينة،  في  الدبابات 
ُيحيُّون  الذين  الجنود  مصافحة  وحاولت  الكبيرة،  الشاحنات  إحدى 

. َقطُّ تلتِق  لم  أيدينا  لكن  وخوذهم،  بأيديهم  المستقبلين 
العراق  أفق  في  يلوح  حسين  ام  صدَّ طيف  بدأ  السنوات  تلك  إبان 
الشركات  على  والضغط  النفط،  تأميم  مفاوضات  قاد  فاعاًل.  زعيًما 
الحكم  باقتراح  الكردية  للقضية  حالًّ  وطرح  فيها،  ونجح  األجنبية، 
والسياسية،  الثقافية  بحقوقهم  واالعتراف  العراق،  داخل  للكرد  الذاتي 
أحداث  واستثمر  انهارت.  ثم  تعثَّرت،  ما  سرعان  مفاوضات  وجرت 
حدودها  إلى  القومية  الكبرياء  جذوة  النفوس  في  فأوقد  أكتوبر،  حرب 
ال  كونه  إليه  األنظار  لفت  ومتفائاًل،  وأنيًقا  جذاًبا  شابًّا  كان  القصوى. 
البكر  الرئيس  جوار  إلى  المتواصل  ظهوره  وأكسبه  المداهنة،  يعرف 
ا في الدولة والحزب، فظهر لألغلبية مفعًما بالطموح الوطني،  موقًعا مهمًّ
ِت  ل جبهة وطنية ضمَّ العراقية، وشكَّ األحزاب  الحوار مع  فتح  والتغيير. 
أنه  بأكمله  جيل  واعتقد  الكردية،  األحزاب  وبعض  الشيوعي،  الحزب 
وينتفخ، ومع  لإلطراء،  يهشُّ  كان  ولكنه  زاهر،  إلى مستقبل  بالبالد  يدفع 
كان  الغرور  بريق  فإن  لإلعجاب،  مثيًرا  تماسًكا  الدوام  على  أظهر  أنه 
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لبث  وما  عليه.  الثناء  انصبَّ  كلَّما  محيَّاه،  على  ويطفح  عينيه،  في  يلمع 
على  صورُته  دْت  فتمرَّ عليه،  العناد  تسلَّط  وقد  مكابًرا،  مارًدا  استقام  أن 
مراهق  كأي  أفقي محدوًدا  كان  أمره.  أول  في  أحكم صنعه  الذي  اإلطار 

يعرف. وال  ُيعَجُب  مقتبل عمره،  في 
كركوك  في  والثقافي  الِعْرقي  التكوين  خلفيات  ببطء  لي  انكشفت 
األعداء،  رتبة  في  الكرد  قادة  النظام  وضع  الناس.  حياة  على  وتداعياته 
االنفصال  نوازع  ُيخفوا  لم  بدورهم  وهم  بين،  بالمخرِّ مقاتليهم  ووصف 
المستقلة،  كردستان  دولة  إقامة  في  القومية  الحقوق  بذرائع  العراق  عن 
األدبيات  بعض  في  إال  لها  ذكر  وال  معلنة  غير  كانت  الفكرة  تلك  لكن 
التعايش،  وتعثَّر  التفاهم،  سوء  ق  وتعمَّ الكراهية،  وتفاقمت  الكردية. 
أوائل  منذ  المندلع  للنزاع  الجبال، وهو تطوير  أعالي  الطرفان في  وتقاتل 
في  العسكرية  األعمال  نشطت  أن  وكان  والكرد.  الدولة  بين  الستينيات 
معاهدة  إثر  المسلحة  الكردية  القوات  بانهيار  انتهت  الشمالية  المنطقة 
وإيران،  العراق  بين   1975 مارس  آذار/   6 في  ُوقِّعت  التي  الجزائر 
بين  مناصفة  مت  ُقسِّ إذ  العرب،  شط  منطقة  في  الحدود  ترسيم  وأعادت 
البلدين استناًدا إلى أعمق نقطة في المجرى المائي. أوقفت إيران دعمها 
في  كركوك،  ومنها  البالد،  شمال  مدن  إلى  »البيشمرگة«  فتدفَّقِت  للكرد 
شبه  وحدثت  عنهم،  صدر  الذي  الرئاسي  العفو  بعد  جماعي،  استسالم 
فوضى، وارتسم الذل القومي، وطأطأ الكرد رؤوسهم معترفين بالهزيمة، 

الصواب. جادة  إلى  عادوا  خاطئين  باعتبارهم  وأفردوا 
يحدث  كان  ما  على  عينيَّ  السراج  الله  عبد  الكردي  القاص  فتح 
الكرد،  والمقاتلين  الجيش  بين  وفتك  تقتيل  من  الشمالية  المناطق  في 
انهيار  بعد  آوه«  »رحيم  منطقة  في  بيته  في  زرته  حينما  المدنيين،  شمل 
البيشمرگة، ووجدته مكروًبا، مقطب الحاجبين، ينظر إلى العالم بغضب 
هاوية،  شفا  على  العالم  وكأنَّ  كأس،  كعقب  السميك  نظَّارته  زجاج  عبر 
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كالراهب األعمى »يورج« في رواية »اسم الوردة«. ربما يكون ُفصل من 
يعتاش  وراح  للبيشمرگة،  المحليِّين  القادة  من  كان  فقد  تركه،  أو  عمله، 
بائًعا  المحارب  أمسى  أحالمه.  رت  تبخَّ وقد  بيته،  جوار  صغير  دكان  من 
مخلَّع  كرسي  على  يجلس  والنفايات.  باألوحال  يعج  شعبي  حيٍّ  في 
بانتظار األطفال يبيعهم بعض السكاكر والموالح. وكنت معجًبا بقصصه 
لقاءاتنا  بعد سنوات من  أربيل  إلى  الغموض، وقد رحل  الرمزية، شديدة 
يكتب  المقاهي، وهو  له على عنوانه في أحد  أكتب  في كركوك. مضيت 
دراستي  لمواصلة  بغداد  إلى  انتقلت  حينما  بيننا  السبل  انقطعت  ثم  لي، 
إال  نلتِق  ولم  التسعينيات،  مطلع  في  الرافدين  بالد  كالنا  غادر  ثم  العليا، 

أربيل. في  عام 2010  في 
والوسط  الجنوب  من  العرب  استقدام  تضاعف  الكرد  وبهزيمة 
شرط  مالية،  بإغراءات  المدينة،  ضواحي  في  وإسكانهم  كركوك،  إلى 
كانوا  فيها.  أعمالهم  ومباشرة  إليها،  الشخصية  أحوالهم  ت  سجالَّ نقل 
مدنهم،  في  للعمل  فرًصا  يجدوا  لم  الذين  الموظفين  صغار  من  خليًطا 
وشمل  األصلية،  مناطقهم  في  العوز  عانوا  الذين  المعدمين  والفالحين 
الشمال،  إلى  الجنوب  من  بشيوخها  نقلها  جرى  بكاملها  قبائل  ذلك 
عاطلين  من  األمر  يخُل  ولم  المدينة،  شمال  الزراعية  األراضي  ومنحها 
األحياء  قت  طوَّ ما  وسرعان  ذويهم.  من  منبوذين  وربما  العمل،  عن 
الكرد من  استاء  الالحقات.  العشر  السنوات  المدينة في  الجديدة  العربية 
ذلك، فقد جرى االستيالء على بعض أمالكهم وأراضيهم، ووقع ترحيل 

وأربيل. كالسليمانية  الكردية  المدن  إلى  منهم  كبير  عدد 
التي  المدينة  هوية  خدشت  فقد  ذلك،  من  رون  يتذمَّ التركمان  وبدأ 
»الُمصلَّى«  ثانوية  في  الصفيَّة  اللوحات  على  وُخطَّت  قلبها،  يستوطنون 
حيث كنت أدرس، شعارات »طورانية«، وُرسم العلم التركي على سطوح 
بتظاهرة  قوبل  تركيا  وزراء  رئيس  المدينة  زار  وحينما  الخشبية.  المقاعد 
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حتى  الضيف  غادر  إن  وما  ين،  المحتجِّ جموع  طائراٌت  رْت  وَصوَّ تظلُّم، 
تغيَّب  مقداد،  األستاذ  اإلنجليزية  للغة  سنا  ُمدرِّ منهم.  كثير  السجن  أودع 
جبهته  على  زرقاء  بكدمات  الوجه،  م  متورِّ وعاد  المدرسة،  عن  شهًرا 
بالترحاب،  التعريب  أمر  المدينة  العرب األصليون في  يقابل  وعنقه. ولم 
فقد وفد عليها عرب مختلفون عنهم في العادات والتقاليد، لكن أغلبهم 
ا يتصل بحرية االنتقال والعمل في أي مكان  ظنُّوه، أول األمر، حدًثا عاديًّ
لم  أنهم  ح  وأرجِّ المدينة،  هوية  تغيير  إلى  هادفة  خطة  وليس  البالد،  من 
سوا من ذلك كما حدث للكرد والتركمان. وباإلجمال ظهر ارتباك  يتحسَّ
الِعْرقية  التحيزات  مظاهر  أول  وارتسم  للمدينة،  االجتماعية  البنية  في 

الالحقة. العقود  في  ذلك  وتفاقم  والمذهبية، 
يعرف  ال  وطنيًّا  قائًدا  وظهر  الكردية،  القوات  انهيار  ام  صدَّ استثمر 
د، وال الرحمة في كل ما يخصُّ وحدة البالد. وجرى التضييق على  التردُّ
 1973 عام  في  الوطنية  الجبهة  تأسيس  من  وجيزة  مدة  بعد  األحزاب 
تعجيزية،  بشروط  ُقيِّدْت  أنها  تبيَّن  ثم  الحكم،  في  بالشراكة  رت  بشَّ التي 
األخرى  األحزاب  وما  القائد،  هو  البعث  حزب  يكون  أن  ينبغي  وفيها 
ولم  الجيش،  في  شيوعيون  وضباط  جنود  فُأعدم  له،  باهتة  ظالل  إال 
والقوات  التعليم،  تبعيث  معالم  خت  وترسَّ األكراد.  بالناشطين  يرأف 
من  أنا  فتخلَّصُت  الجموع،  بين  الخوف  وشاع  والشباب،  المسلحة، 
إال  ُأبِق  ولم  المال«،  »رأس  فيها  بما  مكتبتي،  في  الماركسية  الكتب 
ألخفي  بورق  الكتاب  غلَّفت  مهرنغ.  لكارل  ماركس«  »سيرة  على 
وقائع  بثِّ  في  التلفاز  شرع  الوقت  ذلك  وفي  للشبهات.  المثير  عنوانه 
بداية  منذ  لصالحه  الرهانات  ام  صدَّ حصد  وفيها  اإلنتاجية«  »تطوير  ندوة 
ظهوره نائًبا لرئيس مجلس قيادة الثورة. كان يرتدي بذالت أجنبية ثمينة، 
يده  في  الكوبي  السيجار  يحمل  ألوانها،  يوافق  بما  عنقه  ربطات  ويغيِّر 
كبار  وسط  مسترخًيا  وغرور،  بلذة  الدخان  وينفث  استعراضية،  بطريقة 
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المسؤولين، فيما يجلس بتوتر ظاهر، في الطرف المقابل، أحد مسؤولي 
بالتهمة. النطق  قبل  متهم  كأنه  الزراعية،  أو  الصناعية  المنشآت 

الحزبية في عام 1979 حينما  النخبة  اتبع صدام األسلوب نفسه مع 
بتهمة  والدولة  للحزب  العليا  القيادات  في  رفاقه  أسماء  على  ينادي  كان 
شأنه  ام،  فصدَّ هذه،  والحال  العراق.  رئاسة  انتزاعه  من  أيام  بعد  التآمر 
للمزاج  البار  االبن  هو  األسد،  وحافظ  والقذافي،  الناصر،  عبد  شأن 
إنما  بها،  يعترف  وال  بأخطائه،  يقرُّ  ال  المرء  حيث  الرومانسي،  القومي 
ُنذر  مخلًِّصا  نفسه  في  فيرى  أعداء،  ويتخيَّلهم  اآلخرين،  هفوات  م  يضخِّ
الزم  أمر  الخصوم  فوجود  ذلك،  دون  يحول  من  وثمة  كبيرة،  لقضية 
الطريقة  وبهذه  األعداء.  صنع  ينبغي  إذ  المأل،  أمام  الصراع  حبكة  لتظهر 

ثالثين سنة. زهاء  العراق  بمصير  م  تحكَّ
ام يكتسح المجال العام، وهو نائب لرئيس الجمهورية،  بدأ نفوذ صدَّ
خته زعيًما،  اليومية في اإلعالم رسَّ مة  المفخَّ المتواصل، وصورته  فعمله 
قضية  أية  عليه  تعرض  فحينما  البكر،  الرئيس  من  تغمز  نوادر  وشاعت 
السفير  وصف  عليها.  للموافقة  النائب«  »السيد  إلى  يحيلها  شائكة 
األمن  »أرشيف  في  مودع  تقرير  في  بول«  »بلفور  بغداد  في  البريطاني 
معه  لقاء  أول  إثر  حسين،  ام  صدَّ تاون«،  »جورج  جامعة  في  القومي« 
جادة  »شخصية  بأنه  والثالثين،  الثانية  في  وكان   1969 عام  خريف  في 
يتجزأ  ال  جزء  الجذابة  وابتسامته  اآلخرين،  البعثيين  القادة  تفوق  بدرجة 
كما  تعبِّر،  ال  وهي  فيه،  يتناقش  الذي  بالموضوع  العميق  اهتمامه  من 
على  عليه،  وُحكمي  فحسب.  مصطنع  ودٍّ  عن  اآلخرين،  عند  األمر  هو 
وعضو  به،  يستهان  وال  الخاص،  رأيه  له  رجل  أنه  سنه،  صغر  من  الرغم 

البعث«. حزب  قيادة  في سلك  الرأي  متصلِّب 
بالتدريج  المجتمع  على  نفوذها  الشمولية  األيديولوجية  بسطت 
الذي  العام  بالزهو  المنبهرون  الشباب  وبخاصة  السنوات،  تلك  خالل 
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أنا  أشذ  المخالفة. ولم  باألفكار  يكونوا على معرفة  أشاعه اإلعالم، ولم 
ا في داخلي. وحينما بدأت في  عن الجموع في الظاهر، لكنني كنت منشقًّ
ترتيب أحداث هذه الفترة من سيرتي، استناًدا إلى يومياتي، وجدُت أنني 
كنت  ا  عمَّ المعبِّر  اآلتي  النص   1977/1/21 الجمعة  يوم  فيها  لُت  سجَّ
عليه، وأنا في السنة األخيرة من دراستي الثانوية: »ليس بالمستطاع مطلًقا 
وااللتزام«.  االنتماء  وجمود  الفوضوية،  الروح  هذه  ثورة  بين  التوفيق 
التي  الداخلية  الصراعات  بين  الفاصلة  الحدود  الفقرة  هذه  رسمت 
تنبيه من  إلى أي  ض  أتعرَّ فلم  تفاقمت بمرور األيام.  كانت تمزقني، وقد 
والجمالي،  والفكري،  الفوضوي،  دأبي  بين  الخاطئة  الشراكة  فضِّ  أجل 
وانخراطي فرًدا خاماًل، وغير مباٍل، في سياق األيديولوجيا الشمولية التي 
انبثق التواطؤ بين أهوائي ومقتضيات  ها تلوك العراق وتلتهمه.  بدأت لتوِّ
الداخلية حافظت  ق فيه استغراقاتي  الحياة. وفي الوقت الذي رحت أعمِّ
ألنني  إنما  رياًء،  وال  نفاًقا  ال  العام،  بالمجال  تربطني  التي  الشعرة  على 
مارد  وراء  المجهول  إلى  ماضًيا  يْعَمُه  قطيع  عن  االختالف  سرَّ  أفهم  لم 
في  يدور  بما  زائًفا  وعيهم  كان  غيري  ماليين  بأن  إليَّ  ويخيَّل  مضلِّل. 
نوا  تمكَّ وحينما  يجري،  كان  بما  أصياًل  وعًيا  يمتلكوا  ولم  آنذاك،  العراق 
يحكم  هلًعا  ينتشر  الذي  الخوف  وسكنهم  ُأسروا،  قد  كانوا  ذلك  من 

الجموع.

كيخوته« و»الدون  الثانية  كركوك  10- جماعة 
طالئع  الحت  فقد  الرشد،  سنِّ  بداية  فوضى  في  انغمسُت  ولئن 
من  جماعة  إلى  فت  تعرَّ حينما   1974 عام  إقبال  مع  قراءاتي  في  ل  تحوُّ
و، وحمزة حمامچي، وإسماعيل إبراهيم، ومحمد  األدباء، وهم: جان دمُّ
ولما  الجماعة،  مرافقة  استمرأ  لكنه  أدبي  نص  أي  لألخير  أقرأ  لم  البدر. 
أفرادها  يكبرنا  التي  البوهيمية  شبه  الجماعة  وأنا،  علي  عواد  اقتحمنا، 
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إلى  ينتسب  اء  مشَّ وهو  منها،  البدر  كان  سنوات،  عشر  من  بأكثر  عمًرا 
إلى  المدينة  األقدام، من قلب  قادني، مشًيا على  أرسطو، ولطالما  ساللة 

وبيتنا. بيته،  يقع  حيث  الشرقي  جنوبها  أقصى 
ومن شهر آلخر يحضر رمضان محمد، وهو ضابط في رتبة متوسطة، 
فيما  حالت،  اها،  تلقَّ التي  الصارمة  التربية  لكن  أديًبا،  يكون  ألن  وسعى 
أرى، دون اندماجه الكامل في األدب، فبقي مجاوًرا للمنطقة األدبية إلى 
التسعينيات. ولطالما اصطحب  برتبة لواء في نهاية  التقاعد  إلى  أن أحيل 
ة،  مرَّ واسُتدعي،  باط،  الضُّ نادي  في  الفخمة  »القادة«  صالة  إلى  رهطنا 
كبار  قاعة  إلى  الصعاليك  من  جملة  دعا  ألنه  وحوسب؛  واستجوب، 
العراقي. وآخر عهدي به، زياراتي له، أو زياراته لي، خالل  قادة الجيش 
ذلك  وطوال   ،2012-2004 األعوام  بين  العراق  إلى  الصيفية  أسفاري 
عرفت  ُمذ  كركوك  تاريخ  عن  ضخم  مخطوط  تدوين  على  منكبًّا  كان 

»أرابخا«. القديم  باسمها 
له  مصطفى  فاروق  انتبذ  الصاخبة  الجماعة  هذه  عن  منأى  وفي 
على  ينقضُّ  ولكنه  المقاهي،  في  المخالطة  تتناهبه  فلم  يحميه،  مكاًنا 
الَجَلبة  تارًكا  أكثر  أو  ألسبوعين  يتوارى  ثم  وحين،  حين  بين  الُعصبة 
وفصيح،  أنيق،  وهو  م.  والتبرُّ باالستياء  صفوه  ر  يكدِّ أن  دون  وحدنا  لنا 
من  نحو  قبل  بغداد  جامعة  في  بها  اختصَّ  ألنه  بالعربية  معرفة  وأكثرنا 
التي  التعريب  حملة  ضمن  ذلك  بعد  الجزائر  في  َسها  ودرَّ سنين،  عشر 
الصغيرة  البرتقالية  السيارة  صاحب  ذلك،  إلى  وهو،  االستقالل،  أعقبت 
وفيما  أخرى.  فيه  تشاركها  ال  الذي  الفريد  بلونها  الشوارع  تجوب  التي 
مثل كدس  العتيقة  المقاهي  في  الصيف  ُعطل  رين خالل  متضوِّ نثوي  كنا 
ر علينا الترحال، كان هو يطوف  مهمل من بقايا الجنس البشري، وقد تعذَّ
نحن  بما  عابئ  غير  واإلسبان  واإلغريق،  والُسالف،  األناضول،  بالد 
وأصدر  الصغيرة،  الدواوين  من  عدد  في  أنيقة  قصائد  فاروق  كتب  فيه. 
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تطويها  أن  قبل  عاصرها  التي  األولى  كركوك  جماعة  عن  كتاب  من  أكثر 
خالل  الفراق  من  عقود  ثالثة  بعد  به  عالقتي  دْت  تجدَّ وقد  األيام.  يد 
أصطحبه  فكنت  2004؛  سنة  من  بدًءا  الدوحة  من  كركوك  إلى  زياراتي 
آفات  ضربتها  التي  مدينتنا  عن  بعيًدا  لالستمتاع  بسيارتي  السليمانية  إلى 
قرأناها  التي  الكتب  عن  بالحديث  الطريَق  فنسَلخ  واإلرهاب،  االحتالل 
وقد  البنية،  رقيق  نحياًل،  شيًخا  أمسى  أنه  ومع  قرن،  ربع  من  أكثر  قبل 
قريًبا  وكان  للكتب،  المفرط  وعشقه  بأناقته،  احتفظ  فإنه  السبعين،  جاوز 

يرضي. بما  وبعيًدا  يكفي،  بما 
من:  نت  تكوَّ التي  كاألولى،  شهرة  الثانية  كركوك  جماعة  تنتزع  لم 
وأنور  دمو،  وجان  العزاوي،  وفاضل  بولص،  وسركون  القيسي،  جليل 
ويوسف  الحيدري،  ويوسف  فائق،  وصالح  الراوي،  ومؤيد  الغساني، 
بعد  آخرون  إليهم  ُيضاف  وكان  الكنائس-  إحدى  قيِّم  وهو  سعيد- 
وجميعهم  فخًرا.  األولى  الجماعة  إلى  االنتماَء  األدب  تاريخ  جعل  أن 
غادروا العراق، باستثناء القيسي والحيدري اللَذْين انتصرا على كل شيء 
الجماعة األولى،  و من مخلفات  الوطن. وجان دمُّ بالموت داخل أسوار 
ومترجم  متناثرة،  شذرات  إال  له  ُيذكر  أدب  بال  أديب  الثانية،  زعيم  وهو 
ب عن معاني الكلمات في قاموس صغير يحمله معه، ولكنه مذواق،  ينقِّ
األدبية  بالتخيُّالت  تشبَّع  وقد  منطفئ،  وشبه  التثاؤب،  وكثير  وساخط، 
مثل »الدون كيخوته« الذي غرق قبله بأربعة قرون في روايات الفرسان، 

الغالي«. »أماديس  األعلى  مثاله  وكان 
أما إسماعيل إبراهيم وحمزة حمامچي فخاضا تجربتين متناقضتين، 
إذ انتميا إلى اإلخوان المسلمين أواًل، في الستينيات، ثم انتقال بعد ذلك 
وجائَعْين،  محبَطْين،  كانا  إليهما  فت  تعرَّ ولما  الشيوعي،  الحزب  إلى 
كثنائي  هدى  غير  على  عان  ويتسكَّ َكلل،  بال  الماضي  ذكريات  ان  يجترَّ
آخر،  ثنائيًّا  والحديدي  البدر  ل  شكَّ كركوك.  شوارع  في  أمره  ينفكُّ  ال 
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للدفاع  مديًرا  الثاني  أصبح  إذ  عالية،  وظيفية  مسؤوليات  في  جا  وتدرَّ
عقدين،  من  ألكثر  فتبوأ،  األول  أما  العراق.  مناطق  إحدى  في  الجوي 
للدواجن  مزارع  خاللها  واشترى  كركوك،  في  اإلحصاء  مدير  منصب 
مزارعه  األعراق  دهماء  اقتحم  األمريكي  االحتالل  وإبان  المدينة،  قرب 
كركوك،  غرب  رأسه،  مسقط  الورد«  »تل  قرية  إلى  بأسرته  ففرَّ  ونهبوها، 
فراق  إثر  للعراق  األولى  زيارتي  في  أليام  عنه  بحثُت  وقد  بقبيلته.  والذ 
قوات  اعترضتني  أن  بعد  متهاٍو  طيني  منزل  في  عليه  فعثرُت  طويل، 
أجزاء  سائر  في  وتنقيًبا  تفتيًشا  مالبسي  من  دني  تجرِّ وكادت  المارينز، 
كبرى  قاعدة  من  حجر  مرمى  على  الغروب-  ساعة  فأمضينا  جسدي، 
ونفكر  السبعينيات،  منتصف  في  عليه  كنا  ما  نستعيد  األمريكية-  للقوات 
في مصائرنا القاتمة، وقد الذ عقًدا من السنين بعد ذلك في منزله الطيني 
في  قريته  احتالل  على  اإلسالمية  الدولة  ومسلَّحو  الكرد  يتناوب  أن  قبل 
كما  الوجود  من  قريته  محت  البيشمرگة  أن  والراجح  و2015.   2014
فكنَّا  وأنا،  علي  عواد  أما  المجاورة.  العربية  والقرى  مزرعتي  محت 
وال  الكبيرة،  واألوهام  األدب،  سراب  في  نسبح  ْين،  رماديَّ مراهَقْين 
نؤمن بفكرة، وال نأخذ بمعتقد، وال نعرف ماذا نريد، وال هدف لنا، وقد 
عليه،  متفًقا  تصنيًفا  أعرف  وال  بالنجاة.  أمل  أي  منَّا  الفوضى  استأصلت 

آنذاك. حياتنا  فيه  ُأدرج  أن  يمكن 
آيدنجيان«  گربيت  »خاچيك  األرمني  الشاعر  بالجماعة  التحق  ثم 
عشرة  خمس  بعد  الليل«  »ماراثون  قصتي  في  شخصيته  استلهمُت  الذي 
أرمينيا،  تاريخ  استلهمْت  ملتوية،  شعرية  مطوالت  خاچيك  كتب  سنة. 
مطبعة  في  نشره  ثمن  ودفع  األفيونية«  »الحشرة  بعنوان  ديواًنا  وأعدَّ 
ق بين حرَفي الشين  د الحروف لم يكن يفرِّ قديمة في كركوك. لكنَّ منضِّ
»الحسرة  بعنوان  الكتاب  فصدر  الشاعر،  شأن  ذلك  في  شأنه  والسين، 
حسبناه  الذي  بالعنوان  الجماعة  ِت  سرَّ كما  بذلك،  هو  فسرَّ  األفيونية«؛ 
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الديوان،  مكث  ذكرى.  أصبح  الذي  وطنه  على  الشاعر  حسرة  عن  كناية 
مكتبة  في  مركوًنا  غالفه،  على  اليدوية  والرسومات  الرخيص،  بورقه 
جريدة  في  مقالة  عنه  فكتبُت  واحدة،  نسخة  منه  ُتباع  أن  دون  »الطليعة« 
مقاطع  من  به  نتمازح  كنا  ما  سوى  صدى  أي  ذلك  يثر  فلم  »الراصد«، 
منها،  الدارج  بنطق  يتعثَّر  وهو  بالعربية،  يكتب  شاعًرا  ولنتخيَّل  ركيكة. 
األلفاظ،  معظم  معاني  ويجهل  صرًفا،  وال  نحًوا  للفصحى  يعرف  وال 
باألرمنية  العبارة  ب  يركِّ كان  الثاني«  فيصل  »الملك  يقول  أن  أجل  ومن 
ذلك  اثنين«، ومع  فيصل  »الملك  قائاًل:  العربية  إلى  ويترجمها  ذهنه،  في 

الذهبية. السنوات  تلك  في  لمعاييرنا  طبًقا  فحل  فهو شاعر 
بكرش  ونقي،  شفاف،  وهو  شبابي،  في  رأيته  رجل  أضخم  خاچيك 
المدينة  شوارع  فيخترق  الشمال،  نفط  شركة  في  موظًفا  يعمل  كبيرة. 
الريح  بها  تلعب  عريضة  عنق  وبربطة  منفوخة،  كخيمة  هوائية  بدراجة 
التجاري  الجمهورية  شارع  نجم  وهو  لإلقالع.  سبيله  في  كأنه  خلفه، 
تتقاطع خطانا على  الجنوب، حيث  إلى  الشمال  الذي يشطر كركوك من 
إلى  هوسي  حنيٌن  يسكنه  وكان  وشتاء.  صيًفا  األماسي  طوال  أرصفته 
أرمينية. وفي مطلع  بملحمة  أرمينيا، وتخيَّلته في قصتي وقد وشم ظهره 
هايكاز.  وابنه  أستر  الشابة  زوجته  تارًكا  ألمانيا  إلى  غادر  الثمانينيات 
عينيه  ل  يكحِّ الجرمان، ولم  بالد  في  نحبه  أنه قضى  قرن  ربع  بعد  علمُت 
من  هرًبا  العشرين  القرن  مطلع  أسرته  منها  ارتحلْت  التي  أرمينيا  بجبال 
يوم  في  الزمن سيجعله،  أن  يراهن على  النهاية،  إلى  قة. وظل،  إبادة محقَّ
اإلغريق،  عند  هوميروس  شأن  األرمينية،  لألمة  الملحمي  الشاعر  ما، 
الهنود،  عند  وطاغور  الفرس،  عند  والفردوسي  العرب،  عند  والمتنبي 
فقضى  به،  تقطَّعت  السبل  لكن  وعنيًدا،  وحيًدا،  وطنه  شطر  وجهه  م  فيمَّ
قبل الوصول إلى أرض األحالم. ولست متأكًدا أن أحًدا من بالد األرمن 

بأمره. عرف 



84

لقبه، وقد  استعار  بيته، ومنه  يجاور  ام  َعِمَل حمزة حمامچي في حمَّ
سريره  فيها  واحدة  غرفة  من  ن  المكوَّ المعتم،  الخرب،  بيته  في  زرته 
الملطَّخ  الزقاق  في  نلتقي  كنا  المكان  ضيق  وبسبب  ومكتبته.  العائلي، 
حول  نتساجل  »أطلس«  شارع  نهاية  في  البيت  إلى  المفضي  بالسخام 
في  الله  صورة  بين  ونقارن  وتروتسكي،  ورامبو،  وماركس،  سارتر، 
عربي،  وابن  الرومي،  الدين  جالل  حول  ونتخاصم  والقرآن،  التوراة 
وولف.  وفرجينيا  وبروست  جويس  عن  برهبة  ث  ونتحدَّ والسهروردي، 
الخامسة  »الساعة  روايات  عن  نتحدث  حين  خاشعين  نركع  ونكاد 
والعشرون«، و»الفهد«، و»موبي ديك« و»فونتمارا«. ولم تكن قد ظهرت 
النثر،  اليابانية والالتينية. كتب حمزة قصيدة  الروايات  العربية أيٌّ من  في 
أجزاء  نشر  ثم  »الكلمة«،  مجلة  في  بالغرابة  مفعمة  مقاطع  له  وُنشرت 
من  مستعار  أنه  مت  فتوهَّ الجنة«  »ثيران  عنوانها  بالتركمانية،  رواية  من 
العنوان  أن  بعد،  فيما  واتضح،  لجويس،  »يوليسيس«  رواية  فصول  أحد 
»يتيم/ كلمة  بين  التمييز  لعدم  الترجمة  في  الخطأ  وحصل  الجنة«  »أيتام 

التركمانية. في  »ثور/أوكوز«  وكلمة  أوكسوز« 
الكهرباء  دائرة  في  عاماًل  حمزة  التحق  بغداد  إلى  رحلُت  حينما 
بكركوك، يحمل الساللم المعدنية، ويربط األسالك، وما غيَّر بيته العتيق 
أول  في  ده  أتفقَّ ذهبت  الحديثة.  البيوت  بين  كوًخا  آل  وقد  الُمستأَجر، 
الذي تضاعف  البيت  في  أجده  بعد االحتالل، ولم  العراق  إلى  لي  زيارة 
رت.  رتها، فتذكَّ ، إلى أن ذكَّ خرابه، إنما وجدت زوجته التي لم تتعرف عليَّ
ًدا  وممدَّ قلبية،  بأزمة  مصاًبا  فوجْدته  له،  زيارتي  كررت  التالية  السنة  وفي 
فكان  الكالم،  من  الطبيب  منعه  وقد  نفسها،  الدار  في  أريكة مخلَّعة  على 
لم  وكأننا  اإلثبات،  أو  النفي  حالَتي  في  برأسه  ا  هزًّ أسئلتي  عن  يجيب 
أنني في  المسهب حول األدب. على  بالحديث  الثرية  السنين  تلك  نعْش 
العصبة  من  تبقى  ما  شمل  بصعوبة  جمعت   2008 يوليو  تموز/  مطلع 
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القديمة، وذهبنا نفتِّش عنه، ووصلنا مديرية الكهرباء، فعلمنا أنه في ذلك 
بيته  إلى  إرشادنا  مون  متبرِّ موظفون  وحاول  التقاعد،  إلى  أحيل  قد  اليوم 
قائظة نبحث عن  بإشارات، وهمهمات، وعبًثا أمضينا ساعتين في ظهيرة 

أثر )توفي في أول عام 2017(. له على  نعثر  فلم  ر،  المعمِّ مرشدنا 
شعًرا  ينظم  عربي  كركوك،  بلدية  في  موظًفا  إبراهيم  إسماعيل  كان 
قة  خالَّ محاكاة  في  بالعربية  القصيرة  قصصه  يكتب  ولكنه  بالتركمانية، 
مكان  حلَّ  اإلنساني،  واالندماج  الثقافي،  فالتداخل  تشيخوف،  لواقعية 
فقد  اللغوي«  »االزدواج  من  يعدُّ  عما  أسأله  ولم  المغلقة،  الخصوصية 
شائعة  العربية  فاأللقاب  الضيقة،  االنتماءات  عن  منأى  في  تعايشنا 
العزاوي.  عائلة  األشهر  المثال  عربية،  غير  قوميات  من  األدباء  بين 
المدينة؛  هوية  صلب  من  ه  نعدُّ كنا  إنما  الثقافي،  االزدواج  يزعجنا  لم 
واآلشوري،  والتركماني،  والعربي،  الكردي،  التنوع  من  سبيكة  فكركوك 
ر  تفكِّ التي  كركوك  في  الكثيرة  النماذج  من  واحد  وإسماعيل  والكلداني. 
وتعبِّر بلغتين، وقد برع فيهما، فينطبق عليه وصف الجاحظ ألبي موسى 

والفارسية. العربية  إتقان  في  األسواري 
فيها  يمتزج  التي  »بريادي«  محلة  في  طفولته  فأمضى  عواد  أما 
فلسطين  إلى  ر  ُهجِّ ليهودي  يعود  بيت  في  بالعرب  باألكراد  التركمان 
فامتزج  عائلة؛  عشرة  ست  تسكنه  كبير  خان  والبيت  األربعينيات.  نهاية 
المتوسطة  المدرسة  جمعتنا  وقد  واألعراق.  اللغات،  متعدد  مجتمع  في 
منطقة  من  المدينة  إلى  أهله  نزح  ومثلي  واحًدا،  حيًّا  وسكنَّا  والثانوية، 
أن  بعد  عنه  تخلَّى  الذي  »المعماري«  بلقبه  يعتز  وكان  العربية،  القبائل 
احتقاًرا لالنتماءات  منذ سنوات  »الحمداني«  لقبي  نفسي عن  أنا  تخلَّيت 
بالتمثيل  تعلَّق  بها.  نؤمن  التي  الفكرية  الرؤى  توافق  ال  ألنها  العشائرية؛ 
بارتداء  ولوًعا  وكان  منِّي،  النقيض  على  فيه  موهوب  وهو  المسرحي، 
وتسريحة  وهندامه،  بأناقته،  يعنى  مراهقته،  في  األلوان  صارخة  مالبس 
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ناقًدا  الثمانينيات  في  وُعرف  ذلك.  بعد  تالشى  الذي  الطويل  شعره 
ثم  العراقي،  المسرح  في  السيميولوجيا  عن  أطروحة  وأنجز  مسرحيًّا، 
إلى  غادر  بسنة  العراق  مغادرتي  وبعد  بابل.  جامعة  في  أستاًذا  أصبح 
ثم  الدينية،  للدراسات  الملكي  المعهد  في  باحًثا  عمل  حيث  األردن 
استقدامه  من   2012 عام  في  نت  تمكَّ جنسيتها.  وُمنح  كندا،  إلى  هاجر 
الدوحة، لكنه فقد وظيفته بعد  الدبلوماسي في  المعهد  خبيًرا إعالميًّا في 

بطريقة غامضة. قطر  وترك  أشهر، 
بيروت  من  رجع  الذي  و  دمُّ جان  هو  فيَّ  تأثيًرا  أكثرهم  أنَّ  على 
جان  كان  المقاهي.  في  اللقاء  فألِْفنا  الجماعة،  تكوين  من  سنة  نحو  قبل 
ويمضغها،  العالم،  في  والشعراء  الكتَّاب  لكبار  المدهشة  األسماء  يلوك 
تعجبيًّا  صفيًرا  ويصدر  لألطفال،  حضانة  في  أصحابها  مع  تربَّى  كأنه 
المهابة  تهيِّج  أسماؤهم  كانت  فيما  منهم،  ا  أيًّ أمامه  نذكر  حينما  طوياًل 
القارة  تلك  أستكشف  ي  لتوِّ وكنت  األولياء،  من  لنخبة  كأنها  نفسي،  في 
البصرة،  بجامعة  التحاقي  من  أشهر  قبل  بغداد  إلى  جان  رحل  العجيبة. 
منتصف  في  األردن  إلى  يغادرها  أن  قبل  عاًما  عشرين  زهاء  فيها  ومكث 
في  العراق  عن  نائًيا  ُتوفِّي  حيث  أستراليا  إلى  عنها  رحل  ثم  التسعينيات، 

.2003/5/8
اهتمامه  محطُّ  وهي  الغربية،  باآلداب  شغفي  جمرة  و  دمُّ جان  أذكى 
أن  قبل  الشباب،  إبَّان  ظمئي  روى  ما  منها  نهلُت  وعنه  سواها،  دون 
أفضل  رواية  سيكتب  بأنه  وَعد  ولطالما  العربية،  اآلداب  صوب  أنعطف 
ظل  ديناًرا.  عشرين  أحد  أقرضه  لو  الشمال«  إلى  الهجرة  »موسم  من 
التي  السيارة  وأجرة  قهوته،  ثمن  ندفع  حياته،  في  يوم  آخر  إلى  مفلًسا 
يأتي بها من البيت. يتأبط كتًبا إنجليزية مسروقة من إصدارات »بنغوين«، 
ال  كريهة.  برائحة  تفوح  أسماله  لكن  الخمر،  على  بعد  أدمن  يكن  ولم 
لديه، وظل  مقدسة  كانت  أوساخه  أي شيء، حتى  تغيير  في  يرغب جان 
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النفايات  سلَّة  في  يرمي  كان  آدم«  »زقاق  مقهى  في  وفاته.  إلى  عنيًدا 
وما  كتبتها،  قصة  أية  عن  يرَض  ولم  عليه،  أعرضها  التي  القصص  ُمعظم 
من  الثاني  النصف  في  النقد  إلى  انصرفت  وحينما  فيها.  سطر  على  أثنى 
مريديه  يشغل  وراح  مصادفة،  قرأه  لي  بشيء  إعجاًبا  أظهر  الثمانينيات 
 ، الجدِّ مأخذ  يقوله  كان  ما  آخذ  ولم  بي،  ًرا  مبشِّ بغداد  في  المخمورين 

ا. قاصًّ أحالمي  أيام  أفعل  كنت  كما 
وصل جان كركوك قادًما من بغداد مساء يوم 1977/2/10 صحبة 
قرأت  وكنت  مصر،  من  طرده  بعد  العراق  استضافه  الذي  َهَلسا  غالب 
انتظرناه  لها.  ي رواية »الخماسين«، وربما كانت تلك زيارته األخيرة  لتوِّ
الليل،  في  أبرمناه  الذي  االتفاق  حسب  التالي،  اليوم  صباح  المقهى  في 
لكن جان لم يحضر، فاتَّجهنا، حمزة، وإسماعيل، وعواد، وأنا، إلى بيت 
الباب،  وقرعنا  البيت  المدينة. وصلنا  من  الشمالية  األحياء  أحد  في  أهله 
فأطلَّت شابة، فسألنا عن جان، فقالت: »دنخا؟«، وهو اسمه، وقد انتحل 
الطابق  إلى  وقادتنا  عادت  ثم  للحظة،  أمهلتنا  أدبي.  لسبب  اآلخر  االسم 
أنه  إلينا  ُخيِّل  كافكا.  بصرصار  أشبه  سرير  على  ًدا  ممدَّ فوجدناه  العلوي، 

المعهودة: أطلق شتيمته  لكنه  يليق،  بما  يستقبلنا  سوف 
البيت؟ إلى  بكم  جاء  الذي  ما  حقراء،  يا   -

الزيارة.  نهاية  إلى  غادر سريره  فما  الجأش،  رابط  بنا، وظل  يهتم  لم 
»بودلير  كتيب  عواد  ودسَّ  بكتبه،  عبثنا  عتيقة.  ببطانية  البرد  يتَّقي  كان 

لمعطفه. الداخلي  الجيب  في  بقلمه« 
الذي أزعج  الجنابي  القادر  ُعرف جان لصَّ كتب ال يجاريه إال عبد 
المكتبات في لندن بسرقاته إلى أن ُضبط متلبًِّسا فاقتيد إلى مركز الشرطة، 
فحصل  جان  أما  باريس.  إلى  غادر  أن  إلى  عمله  فواصل  ينثِن،  لم  لكنه 
وأحالها  الداخلية،  بطانته  ق  وشقَّ األرصفة،  باعة  من  طويل  معطف  على 
الصغيرة،  بالكتب  المعبَّأ  بمعطفه  بغداد  في  ُضبط  ما  وكثيًرا  جيوًبا، 
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بودلير،  بسرقة  األمر  ينتِه  لم  الشرقي.  الباب  مكتبات  بمغادرة  يهم  وهو 
الهادئ«  »الدون  فاختار  الكتب،  بعض  يبيعه  أن  عواد  على  عرض  إنما 
لشولوخوف، و»الدون كيخوته« لثيربانتيس، وتفاصال على الثمن، فنقده 
بغداد.  إلى  للعودة  يخطِّط  ا  ثريًّ جان  أصبح  وبذلك  دنانير،  أربعة  عواد 

َهَلسا. أمر  إليه  آل  بما  نعلم  ولم 
ما  أقرب  وقائعه  جرت  مشهًدا  وعواد  جان  بين  المساومة  كانت 
الثري  من معجم شتائمه  لفًظا  األول  يوفِّر  ولم  اآلتية،  الصيغة  إلى  يكون 

وقال: الكتابين،  عنواَني  إصبعه على  ر  مرَّ بالوقاحة: 
الدونين؟ لهذين  ثمنًا  حقير،  يا  كم ستدفع،   -

نطق عواد: الكتابين.  عنواَني  كناية عن 
دينارين.  -

إليه: الكتابين  جان  ضمَّ 
أريد ستة! مثلك،  وسخين  بدينارين  الدونين  منِّي  تنتزع  تافه،  يا   -

ل عواد: توسَّ
مفلس! أنا  والله  جان،  يا  كثير  هذا   -

جان: بودلير. بصق  بيمناه على  وضغط 
الدوانق! بهذه  الدونين  تحوز  اد،  قوَّ يا   -

مساوًما: رأسه  طأطأ عواد 
ثالثة. - طيب، سأدفع 

جان: فنشط 
خمسة. من  بأقل  تأخذهما  لن  يا صعلوك،   -

ببودلير: ذراعه  والتصقت  معطفه،  زرَّ عواد   
كيفك.  -

وقال: الضامرة،  بطنه  يده على  جان  ر  مرَّ
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ُترجى  فائدة  أالَّ  أعرف  شايلوك،  حفيد  يا  مرابي،  يا  أربعة  هات   -
منك!

واحتضن  إليه،  ورماها  جان،  أمام  وفركها  الدنانير،  عواد  أخرج 
جلوس  ونحن  إلينا  والتفت  ه،  بكفِّ النَّقدية  األوراق  جان  طوى  الكتابين. 

وقال: السرير،  حافة  قدميه على  قرب 
منكم،  أشرف  النذل  هذا  والله،  تريدون شيًئا؟  أال  يا سفلة،  وأنتم   -
تصبحوا  أن  وتريدون  تسرقون،  وال  تدفعون،  وال  تقرؤون،  عليكم،  تف 

هنا! مصيركم  هاه،  ُكتَّاًبا، 
نادم  إلى مؤخرته، ثم صفر متأوًها كأنه  النحيل، وأشار  وأدار جسده 

يخاطب عواد: وعاد  الصفقة،  على 
مثلهم  أنت  آدميًّا.  تصير  حتى  الكتابين  تقرأ  أن  أتمنَّى  سافل،  يا   -

قذر! يا  منك  ميؤوس 
فهو  بكامله،  كتاب  قراءة  أكمل  جان  أن  التصديق  المستحيل  ومن 
والتقينا  بعد ساعتين،  بيته  غادرنا  منه.  ينتهي  بكل شيء وال  ويبدأ  ملول، 
في  بنشرها  فوعد  جديدة،  قصائد  عليه  عرضت  إذ  المقهى،  في  مساًء 
أجد  لم  لكنني  الشيوعي،  الحزب  يصدرها  التي  الجديد«  »الفكر  جريدة 

بغداد. إلى  وحيًدا  التالي  اليوم  في  ورحل  ذلك.  بعد  أثًرا  لها 
فيغمرهم  الحاجة،  عند  أصدقائه  من  يريد  ما  يطلب  جان  عرفُت 
األدباء  نادي  أرتاد  بدأت  الثمانينيات،  من  الثاني  النصف  وفي  الرضا. 
إليَّ  فيأتي  بغداد،  جامعة  في  والدكتوراه  للماجستير  أعدُّ  كنت  حينما 
مال أصدقائه  قلياًل من  ينتزع  ثمن مشروباته.  إليَّ تسديد  النادل، ويطلب 
ان صيف 1997. كنت  ة رأيته كانت في عمَّ متى كان بحاجة له. وآخر مرَّ
منحُت  وقد  جامعاتها،  إحدى  في  أستاًذا  أصبحت  حيث  ليبيا،  من  قادًما 
صديق  مع  موعد  وعلى  األردن،  في  الشبَّان  للعلماء  شومان  جائزة  ي  لتوِّ
جان  رأيت  حتى  الصالة  دخلت  إن  وما  الدولي«.  »القدس  فندق  في  لي 
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أره  لم  إذ  قا،  متشوِّ إليه  فاتَّجهت  فخمة،  سوداء  جلدية  أريكة  على  متَّكًئا 
مع  البلد  وسط  عتيق  كوخ  في  يقيم  أنه  بلغني  وقد  العراق،  غادرت  مذ 
إلى  المتحدة  األمم  طرف  من  إنسانيًّا  لجوًءا  منحهم  بانتظار  له  ُصحب 
إحدى الدول الغربية أو أستراليا، فعرضُت عليه ما يحتاج من مال، فأبى 
نهض،  بعد،  فيما  المال  إلى  سيحتاج  بأنه  أخبرته  ولما  وغضب،  بعناد 
وغادر الفندق، ولم أره بعد ذلك. كان في حالة إفالس دائمة، لكنه نبيل 

اكتفى. متى 
و ظاهرة في الثقافة العراقية في العقدين األخيرين من  أصبح جان دمُّ
القرن العشرين، وقرأُت ما كتَب، وترجَم، فلم أجد فيه قيمة أدبية مميزة، 
والومضات  الشعرية،  االدِّعاءات  في  ينخرط  لم  حال،  أية  على  وهو، 
المتفرقة،  وقصائده  تنطفئ،  كانت  ما  سرعان  عنه  صدرت  التي  النارية 
أفق  في  ترسم  لم  العبقرية«-  إلى  »الهبوط  ومنها  عنوان-  بال  وبعضها 
المدهشة  اليقظة  تتنازعها  مثله  قصائده  إليه،  تقود  تجربة  مسار  ي  المتلقِّ
الثقافة  ظروف  تها  غذَّ ظاهرة  وهو  الطويل.  الدائم  والتثاؤب  السريعة، 
ضرب  فقد  العشرين،  القرن  من  األخيرة  الثالثة  العقود  في  العراقية 
الوجودية  من  مركٌب  مزيٌج  منهم-  وجان  األدباء-  من  الستينيات  جيَل 
أعماقهم،  مالمسة  في  القومية  األيديولوجية  تفلح  ولم  والماركسية، 
في  وماركسيًّا  والموقف،  والرؤية،  السلوك،  في  ا  وجوديًّ ظل  وأغلبهم 

الرسمي. االنتماء  في  وبعثيًّا  واالدِّعاءات،  السجاالت، 
منذ  العراقي  لألدب  الداخلية  البطانة  في  المدقِّق  الباحث  يجد 
فيه  مة  المتحكِّ الداخلية  الرؤية  أن  نهايته  إلى  العشرين  القرن  منتصف 
بالوجودية  تشبَّع  تمثيل.  خير  الحالة  هذه  جان  ويمثل  الوجودية،  هي 
كاملة،  بصورة  استغرقته  فيها  وجوده  وإبان  بيروت،  إلى  يذهب  أن  قبل 
األدبيات  إلى  المتقلِّب  النزق  ذوقه  توافق  بصبيانية  انجذب  عودته  وإثر 
شبه  بناية  سلَّم  تحت  متهرئ  بساط  على  رأيته  ولطالما  الماركسية. 
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بيوت  تتزاحم  حيث  لبغداد  العتيق  الحيِّ  »الحيدرخانة«،  في  مهجورة 
الروسي،  الريف  كهربة  حول  لينين  كراسات  في  غارًقا  المومسات، 
إلى  يتطلَّع  وكأنه  الدين،  من  والموقف  والثورة،  الدولة  بين  والعالقة 

الرافدين. بالد  في  ثورة شيوعية  قيادة 
وما  السبعينيات  في  ثالثة  اتجاهات  إلى  العراقيون  فون  المثقَّ انشطر 
اإلبداعية،  كتاباته  في  الترميز  إلى  ومال  صامًتا،  توارى  اتجاه  بعدها: 
إلى  هاجر  واتجاه  العامة،  الثقافية  النشاطات  في  ينخرط  ولم  واعتكف، 
في  انخرط  ثالث  واتجاه  العامة،  اآلفاق  انغالق  استشعر  أن  بعد  الخارج 
ك المجتمع األدبي مع بداية الحرب  بناء األيديولوجية الشمولية. ولما تفكَّ
الذين  شين  المهمَّ استقطاب  مركز  جان  أصبح   1980 عام  في  إيران  مع 
أعداد  وجابت  أعماقهم،  في  الخفي  الصوت  فهو  أعدادهم،  تضاعفت 
»الشورجة«  متاجر  من  السرقة  ومارست  بزعامته،  بغداد  خمارات  منهم 
ومنها  الشرقي،  الباب  حانات  في  يحتاجها  التي  القليلة  األموال  لتوفر 
عليهم،  نبيلة  »فتوة«  ومارس  الهادئ«.  »الركن  حانة  النهاري،  مقره 
وحيث يكون يفرض »إتاوات« خمرته على أصدقائه، كأنهم يفون بنذور 

أعماقهم. في  المحتجب  الصراخ  فيه  وجدوا  وقد   . لوليٍّ م  ُتقدَّ
إليه،  يحنُّون  ون  ينفكُّ ال  بماٍض  العراقيين  فين  المثقَّ و  دمُّ جان  ربط 
وال  يتمنَّونه  كانوا  ما  فيه  منهم  كثير  وجد  قبوله.  يستطيعون  ال  وحاضر 
وجودي  بطل  كأنه  ُيحتوى  ال  ناشًزا  هو  فظهر  فعله،  على  يتجاسرون 
األدباء  من  كبيرة  نسبة  أن  أحسب  الشمولية.  بغداد  قلب  في  د  متمرِّ
فيه  أخفقوا  لما  حيٌّ  تجسيد  فهو  عنهم،  نيابة  ينطق  أنه  يشعرون  كانوا 
التهم  فيما  طليق  حرٌّ  لكنه  وحقيق،  بحقٍّ  معدًما  جان  كان  وارتياًبا.  خوًفا 
ر  عكَّ الذي  المشاغب  الطفل  إنه  كافة،  اآلخرين  واالحتراُس  االرتياُع 

االستبداد. في عهد  العراقية  الثقافة  ركود 
الصغار  األدباء  من  ُزمر  الثمانينيات،  خالل  بغداد،  في  ظهرت 
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لطة بالعمل  الساخطين جراء الحرب مع إيران، وراحوا يحتالون على السُّ
في صحفها، ومجالتها، ومنتدياتها الثقافية، فقد عرفوا جهلها، وانشغالها 
بعضهم  وجد  مرموقة.  مناصب  على  منهم  كثير  وحصل  بالحكم، 
قصيدة،  ثالثين  زهاء  له  وجمعوا  به،  فأحاطوا  تهم،  ضالَّ و  دمُّ جان  في 
في  »أسمال«  بعنوان  وصدر  نشره،  كلفة  لوا  تحمَّ ديوان،  في  وطبعوها 
صاحبه،  إمضاء  عليها  وليس  منه،  نسخة  لي  أحدهم  جلب   .1993 عام 
الديوان  من  نسًخا  حوله  ة  الملتفَّ الجماعة  قت  فرَّ ي.  سرِّ منشور  كأنها 
فأصبح  والصحف؛  المكتبات  عن  فضاًل  ومعارفه،  أصحابه  معظم  على 
المكتبات  في  النوادر  من  يعدُّ  أنه  وأرجح  األدبي،  المجتمع  حديث  مثار 
النيران  أكلته  اقتناها، وقد  بها لمن  التفريط  أدبية يصعب  العراقية، ووثيقة 
المحبطين،  لمحفل  مخموًرا  زعيًما  جان  انتهى  مكتبتي.  التهمت  التي 
لجماعة  قطًبا  كان  كما  بغداد،  في  األدباء  من  والناقمين  دين،  والمتمرِّ
صدوره  فور  مقالة  »أسمال«  عن  كتبُت  عاًما.  عشرين  قبل  الثانية  كركوك 
في نوع من التضامن الخفي مع الحال التي يعيشها جان، ويعيشها أغلب 
كركوك  في  السالفة  عالقتنا  من  طرًفا  فيها  استعدُت  العراقيين،  المثقفين 

المدينة. مقاهي  في  العابثة  بالسجاالت  نضطرم  كنَّا  أيام 
أعقبت  التي  السنوات  في  تمامه  و  دمُّ بجان  الرمزي  االحتفاء  بلغ 
مغادرتي  قبل  شاهدته  احتفاء  ومنها   ،1990 عام  في  الكويت  أحداث 
ن منتدى األدباء الشباب من عقد ندوة عن القصة العراقية  البالد، إذ تمكَّ
القصيرة في فندق »السدير نوفوتيل« قرب ساحة األندلس، وعلى مرمى 
للقصف  ض  يتعرَّ كان  الذي  الفندق  وهو  األدباء-  اتحاد  مبنى  من  حجر 
المتواصل في السنوات األولى لالحتالل األمريكي من طرف المقاومة، 
فيه.  االحتالل  لسلطة  الداعمين  األجانب  والمقاولين  الخبراء  لوجود 
من  كبيًرا  عدًدا  ودعوا  للمشاركة،  بالنُّقاد  الندوة  على  المشرفون  اتصل 
يعلنوا رسميًّا  أن  الشرف دون  األدباء للحضور، وجعلوا من جان ضيف 
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له مالبس جديدة،  اشتروا  يكتب قصة واحدة في حياته.  لم  أنه  ذلك مع 
العليا،  طوابقه  أحد  في  الفخم،  الفندق  في  له  كبيرة  غرفة  وحجزوا 
تعرف  لم  الكبرى.  األرضية  القاعة  في  تجري  الندوة  وقائع  كانت  فيما 
في  العثمانية  للبيوت  العتيقة  والساللم  كركوك،  أزقة  سوى  جان  قدما 
به  االحتفاء  فبدا  الشرقي،  الباب  في  الرخيصة  والحانات  »الحيدرخانة«، 
الشباب،  أبَّهة  ووسط  الوسطى.  القرون  في  الساخرة  بالكرنفاالت  أشبه 
مسرحية  بطل  كأنه  دوره  يعي  ال  َثماًل  جان  َتهادى  واختيالهم،  وَلَغطهم، 

لتشيخوف. »النورس« 
القصة  عن  ببحث  السرد  محفل  في  للمساهمة  دعوة  تلقيُت 
في  أستاًذا لألدب  آنذاك  بإدارة إحدى جلساته، وكنت  وُكلِّفُت  القصيرة، 
ون حوله  يلتفُّ الشبان  باألدباء  المستنصرية، ورأيت جان محفوًفا  الجامعة 
بحفاوة  يجلس  كان  وبابل.  والبصرة،  وكربالء،  وبغداد،  النجف،  من 
ُأحيط  وقد  بأحد،  ُمكترث  غير  القاعة  نهاية  في  هدفها  عن  تفصح  ظاهرة 
األولى،  المقاعد  يحتلُّون  الذين  المسؤولين  من  م  يتهكَّ وغدا  بُمريديه، 
بلبلة  أحدث  وقد  را،  متذمِّ ويتثاءب  يتمطَّى  وأخذ  عاٍل،  بصوٍت  ًئا  ُمتجشِّ
األبنية  تحليل  في  المنهمكين  اد  النقَّ على  ش  فشوَّ القاعة؛  مدخل  عند 

القصيرة. للقصة  السردية 
الفندق  أرجاء  في  به  تطوف  جان  عصبة  جعلت  الندوة،  أيام  وطوال 
هبط  األماسي  إحدى  وفي  الضيافة،  أعراف  وتخرق  القواعد،  تنتهك 
بالسخرية،  عيونها  تشعُّ  بزمرة  محاًطا  الوحيدة،  وسنِّه  الجديدة،  ببدلته 
بهرج  فإذا  اإلصغاء،  متكلِّفين  للقاعة  األخيرة  المقاعد  في  وجلسوا 
أن  قبل  يستحمَّ  أن  عليه  وا  أصرُّ أصدقاءه  أن  وتبيَّن  الفندق،  باحة  يعمُّ 
القاعة  ينتظرون عند مدخل  ام، ووقفوا  الحمَّ تركوه في  المنتدين.  ف  يشرِّ
نسي  لكنه  مالبسه،  ارتداء  بعد  غرفته  جان  غادر  مازحين.  ليستقبلوه 
ومأل  بالماء،  الكبير  الرخامي  الحوض  فطفح  مفتوحة،  ام  الحمَّ حنفيات 
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انهمر من عٍل  ثم  الممر،  إلى  الباب، وتدفَّق  ب عبر  الوثيرة، وتسرَّ الغرفة 
خلخل  هرًجا  ذلك  فأحدث  الفندق،  إدارة  حيث  األرضي  الطابق  إلى 
التي  تهم  ضالَّ جان  في  المثقفين  من  كثير  وجد  األكاديمي.  النقد  أعمال 
إليه كانوا يعبِّرون عن أنفسهم بالوساطة  يحتمون بها، فبانحيازهم المرح 
ممن  كثيرون  نظر  عبوديتهم.  عن  كناية  حريته  فكأن  فيه،  يرغبون  ا  عمَّ
وهذا  له،  جذر  ال  مقتلًعا،  صعلوًكا  بوصفه  إليه  الرسمية  الثقافة  وسمتهم 
رين،  المتذمِّ الستقطاب  مركًزا  صار  فقد  به،  اتصل  من  كل  يعرفه  وهم 
العراقية لشخصية  الثقافة  لوال حاجة  يكن ذلك ممكنًا  ولم  والساخطين، 

مثله.
بالجامعة  التسعينيات،  أثناء  في  الرواية،  تدريس  إليَّ  ُعهد  حينما 
التَّركة التي ورثتها عن جماعة كركوك الثانية، التي  الليبية كان زادي منها 
األكثر  والمثل  األدبي،  للسرد  المتنوعة  العوالم  الستكشاف  بي  أخذت 
و، فأول  حضوًرا في الذاكرة رواية »الدون كيخوته« التي أربطها بجان دمُّ
النسق  ضمن  ها  أتلقَّ فلم  علي،  عواد  منه  ابتاعها  التي  نسخته  قرأت  ما 
المفارقة  على  فيها  عثرت  إنما  ساخرة،  مغامرات  رواية  باعتبارها  الشائع 
في  مضيت  وكلَّما  والواقع،  والخيال  والرياء،  الصدق  بين  المدهشة 

و. دمُّ جان  لحال  مضاعف  تأويل  بأنها  ثقة  ازددت  قراءتها 
التسعينيات  نهاية  في  األردنية  العاصمة  إلى  زياراتي  إحدى  في 
أسفاري،  في  ورافقتني  فاقتنيتها،  الرواية،  من  جديدة  طبعة  على  عثرُت 
المغرب  إلى  طويلة  رحلة  وفي  للقراءة.  الفصول  أحد  عشوائيًّا  أختار 
منه  أطراًفا  فقرأت  معي،  الكتاب  اصطحبت   2001 صيف  في  وأوروبا 
ومضيت  طارق،  جبل  لمضيق  العابرة  السفينة  في  فصلين  ثم  طنجة،  في 
إثر  أطالع فيه وأنا في غرناطة بعد عودتي من قصر الحمراء، وفي قرطبة 
»الخيرالدا«  زيارة  عقب  أشبيلية  وفي  »الميثكيتا«،  المسجد  في  التطواف 
طليطلة،  في  كانت  جذًبا  األكثر  الذكرى  أن  على  كروث«.  »سانتا  في 
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كيخوته  »دون  إليه  ينتسب  الذي  المنتشا  إقليم  في  تقع  التي  المدينة 
األحداث  معظم  وتقع  إليه،  ثيربانتيس  زوجة  وتنتمي  الالمنتشاوي« 
مخطوطة  اشترى  أنه  ثيربانتيس  ادَّعى  وقد  سهوله.  في  للكتاب  المتخيَّلة 
إحدى  اإليلي« من  اسمه »سيدي حامد  كتبها عربي  التي  العربية  الكتاب 
محطة  في  ترجمتها.  بعد  نشرها  وتولَّى  زهيد،  بثمن  طليطلة،  أسواق 
فيها  يتوهم  التي  المغامرة  أقرأ  متكًئا على حقيبتي،  قطار طليطلة جلست 
وتراءى  عليهم.  فيحمل  األعداء،  فرسان  من  كتيبة  القسس  كيخوته  دون 
البصر  مدِّ  على  المنبسط  السهل  في  يطوفان  »سانتشوبانثا«  وتابعه  أنه  لي 
حت أن فارس المنتشا سيظهر  ر المؤلف مغامراتهما. وقد رجَّ حيث صوَّ
رمحه،  ويحمل  الفرسان،  بزة  يرتدي  »روثينانته«  الهزيلة  بغلته  ظهر  على 
فال  كيخوته،  بالدون  دمو  جان  خيالي  في  اقترن  العجيب.  التابع  وخلفه 

ذاك. أم  هذا  إلى  فت  تعرَّ كنت  إن  أعرف  أكاد 
أتخذه  مسار  ثمة  يكن  ولم  توازني،  يغيب  وكاد  ُمزعزًعا،  كنت 
مت جماعة كركوك لي عصارة تجربتها: الضياع،  للمضيِّ في حياتي، فقدَّ
من  خروجي  حال  أطوف،  فكنت  األدبية.  التخيُّالت  وعشق  والسخط، 
المدرسة أو البيت، في رحاب المقاهي، والنوادي، واألرصفة، وأهملت 
وعلى  فيه.  أعيش  الذي  بالمحيط  عالقاتي  وتقطَّعْت  األسرية،  ارتباطاتي 
دي، وقد اجُتثَّ نزوعي إلى الصبر، ولم  هذا مضيت في غيٍّ أشعرني بتفرُّ

الفوضى. في  أسرفُت  وقد  دونه،  أذنيَّ  وردمُت  بنُصح،  آبه 
حالما أكملت دراستي الثانوية في صيف 1977 حتى بدأت البحث 
السنوات  في  بالقنوط  نفسي  ْت  َغصَّ فقد  العراق،  لمغادرة  وسيلة  عن 
جماعتي  تني  وغذَّ اإلخفاق،  وشملني  بالَخور،  وشعرُت  السالفة،  القليلة 
َنْصل اشتهى  المبهمة، فُشِحَذْت فوضاي، وُأرهَفْت كأنها  األدبية باآلمال 
كنت  لحظة.  أية  في  لالنبتات  قاباًل  مشدوًدا  وتًرا  أمسيُت  بل  بي،  الفتك 
ُأجبرُت على تقديم وثائقي الدراسية إلى كليَّة التربية في جامعة الموصل 
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فأمضيت  التعليم،  بتبعيث  الخاصة  التعليمات  حسب  ًسا  مدرِّ ألكون 
نبأ. أستمع  نبأ، وال  ُعلِّق من أهدابه، أنتظر أي  َكَمْن  الصيف أترقَّب مآلي 
يوم  كلِّ  هجيرة  في  أنيسي  أضحى  وقد  روسوس«  »ديميس  أغاني  إلى 
االنتظار  من  اليأس  غلبني  وحينما  أياُمه.  أمسكْت  َكِدر  صيف  طوال 
القانون،  كلية  إلى  ثم  اآلداب،  كلية  إلى  وثائقي  مُت  وقدَّ بغداد،  قصدُت 
ا أدركُت أن  عسى الخطأ ُيثمر صواًبا، كأنني ألتمُس إبعاد شبح عنِّي، ولمَّ
الخاصة.  نفقتي  على  للدراسة  مصر  إلى  االرتحال  عزمُت  معتمة  اآلفاق 
أولى  تالشْت  وبذلك  أيلول/سبتمبر،   26 االثنين  ظهر  العراق  تركت 

الريح. كبيضة  حياتي  أمواج 
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الثانية الموجة 

بصر؟ خداع  األمر  كان  هل 

الُمعزِّ قاهرة  في  ع  متسكِّ  -1
مطار  غير  وهو  »المثنَّى«،  مطار  هو  حياتي،  في  شاهدته،  مطار  ل  أوَّ
بغداد الدولي الذي لم يكن ُبني بعُد، ويقع في جانب الكرخ قبالة حديقة 
الحديقة  تلك  عن  ويفصله  الحديد،  السكك  محطة  وجوار  »الزوراء« 
الشارع  القطار  المنصور، وعن محطة  إلى حي  المؤدِّي  الشارع  الفسيحة 
الذي ينتهي بالجسر المعلَّق عند بوابة القصر الجمهوري، وأصبح المطار 
لم  المجاورة.  الخضراء  المنطقة  لحماية  قاعدة  األمريكي  االحتالل  بعد 
أن فارقت األرض حتى اختضَّ جسدي،  ة، فما  ُمسرَّ تكن تجربة اإلقالع 
الصحارى  فوق  الطائرة  حلَّقت  وحينما  قلبي،  وخفق  ساقاي،  وارتخت 
قبل،  من  ذلك  أتخيَّل  لم  كما  قاحلة  رأيتها  السعودية  شمالي  الواسعة 
فجأة  ثم  األفاعي،  من  ُكتل  مثل  متعانقة  ُسحٌم  جبال  فيها  تناثرت  وقد 
أثيرية  ُزرقة  رأيت  أكن  فلم  البصر،  مدِّ  على  األحمر  البحر  ُزرقة  شلَّتني 
وطوال  الشتاء.  فصل  في  القرية  غدران  ى  يتعدَّ ال  فعالمي  االتساع؛  بهذا 
برفقة  مصر  إلى  هت  توجَّ التي  »كيانتين«  الشابة  برفقة  كنت  الرحلة 
هجرات  أولى  أظن،  فيما  تلك،  كانت  أمريكا.  إلى  بعدها  للهجرة  أبيها 

العراق. من  المسيحيين 
كثبان  إلى  الجو  من  بنفسها  أللقت  خيِّرت  لو  إنها  »كيانتين«  قالت 
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فشعرُت  جذرها،  وفيها  ابنتها،  فهي  بغداد،  إلى  مشًيا  وانكفأْت  الرمال، 
الرحيل؟!  إلى  دفعني  الذي  فما  العودة،  عليَّ  ينبغي  اآلخر  أنا  وكأنني 
أرض  بعُد  أبلغ  ولم  مغامراتي  نصف  تهاوى  الطوعي؟!  الفرار  هذا  ولَم 
الخلفي،  الجزء  في  الطائرة  نافذة  أمام  الرحلة  الكنانة. وقفنا في جزء من 
فال  ببطء،  وُتقلَّب  أنظارنا،  تحت  صفحاته  ج  تتموَّ الرمال  كتاب  نتأمل 
التي  الصدمات  باكورة  تلك  فكانت  شفراتها،  نفك  وال  قراءتها،  نعرف 
يتها. أيمكن أن يكون العراق، في يوم ما، وطنًا ال ُتحتمل فيه الحياة؟  تلقَّ
ذهني  على  تطرأ  ولم  الفكرة،  هذه  ة  صحَّ توقُّع  عن  أكون  ما  أبعد  كنت 
الغرِّ الذي ترتسم  مي ببالدي هو تبرم المراهق  إال بعد عقد ونصف، فتبرُّ
الذين  واألدباء  الكتب،  من  يستعيرها  لمغامرات  متخيلة  صور  ذهنه  في 
وزادتني  أجهلها،  كنت  بل  الغربة،  فكرة  أعهد  ولم  أوطانهم.  غادروا 

بالخطأ. »كيانتين« شعوًرا 
ماكر  عقيد  يستجوبني  ساعة  الجوي،  القاهرة  ميناء  في  أمضيت، 
أنه  ولو  بأوراقي،  وعبث  اليدوية،  حقيبتي  انتزع  السياسية.  معتقداتي  عن 
لما  الخشبي،  مكتبه  بدرج  فيها،  كانت  التي  الستمئة  بالدوالرات  احتفظ 
طحلًبا  جعلتني  لها  معنى  ال  عتمة  في  سقطت  شيًئا.  أعمل  أن  استطعت 
كافكا.  شخصيات  إحدى  كأنني  متهًما  حالي  وتخيَّلت  آسنة،  مياه  في 
مصر،  في  معارف  لديَّ  وليس  للسياحة،  جئت  بأنني  العقيد  أخبرت 
انطبع  رني  حرَّ ولما  أعرفه.  ال  لسبب  الدراسة  في  نيَّتي  عنه  وأخفيت 
خوف داخلي في نفسي، فأنا واهن، وغريب، وصغير، وفي غير مكاني، 
أجله،  أمًرا جئُت مصر من  أنكرت  للمساءلة دونما سبب، وقد  ض  ومعرَّ
عناصر  معظم  البصر  بلمح  مت  تهشَّ أوانها؟!  قبل  المغامرة  بدأُت  فلماذا 

استنطاقي. خالل  السفر  رفيقة  اختفت  وقد  الوهمية،  قوتي 
الجوي«  القاهرة  »ميناء  الكبيرة  المعدنية  الالفتة  تحت  وقفُت  حينما 
المدينة.  إلى  تنتظر، فاقترحْت أن نستأجر مًعا سيارة  لبنانية  امرأة  وجدُت 
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خلته  ما  واألضواء  البشر  من  زحاًما  رأيت  القاهرة  وسط  إلى  الطريق  في 
عقود  ثالثة  بعد  نيويورك  في  سكوير«  »تايم  في  رأيته  ما  ضارع  أبًدا، 
في  المارة  من  شوارعها  تخلو  صغيرة  مدينة  من  قادًما  كنت  ونصف. 
شارع  في  التاكسي  رماني   . الُمعزِّ مدينة  ليل  في  بي  فإذا  المساء،  أول 
وخذلُت  بغداد،  من  رسالة  له  أحمل  شخص  يقيم  حيث  »شامبليون« 
المالصق  نصفي  يلتهب  وكاد  العطر،  بجسدها  حاصرتني  فقد  اللبنانية، 
في  غرفة  تدبَّرت  شيء.  كل  ومن  منها،  الهروب  أستعجل  وكأنني  لها، 
»أنجلو  بانسيون  في  صاحبها  إلى  الرسالة  وأوصلت  »كالريدج«  فندق 
كنت  مثلما  القاهرة  قلب  في  تجوالي  وبدأت  صديَقْين،  َفبِتنا  سويس« 

أيام. قبل  كركوك  في  أفعل 
ظهره  على  ُرمي  يشخر،  بدين  الغرفة  في  فجاري  ليلتي،  أنم  لم 
المطار،  في  الغامض  استجوابي  بسبب  فتوهمُت،  منتفخة،  شعير  كزكيبة 
لصٌّ  هو  ربما  أو  ي،  سرِّ ليعرف  يتناوم  المصرية  المباحث  من  أنه 
ترنَّحت  الصباح  انتظار  وفي  الفندق.  مغادرة  فقررُت  أموالي،  سيسرق 
بين اإلرهاق والُسهاد، ولم يطبق لي جفن. وحينما عْدُت ضًحى بعد أن 
بل.  السُّ به  انقطعت  أعمى  إيراني  هو  فإذا  به،  تعثَّرُت  آخر،  فندًقا  تدبَّرُت 
دت قبضة من الريح. وفي الفندق الجديد، فندق  ندمُت ألن مخاوفي تبدَّ
»إسكرابيه« المقابل لـ»األميريكين« استأجرت غرفة في الطابق السادس، 
النيل  كورنيش  على  عت  وتسكَّ حياتي،  في  »بانيو«  أول  في  غطسُت  ثم 
الثقافية العراقية في  التالي، ثم اتَّخذت طريقي إلى الملحقية  صباح اليوم 
الزمالك، فوجدتها مغلقة إذ كان يوم عطلة دون أن أنتبه إلى ذلك، فعدُت 
سياج  على  اتَّكأت  وقتي.  أْتلُف  ثانية  الكورنيش  إلى  األقدام  على  سيًرا 
في  إليوت  قال  كما  بالوطن،  ذكرتني  عليلة،  ريح  فهبَّت  الجسور،  أحد 
»األرض الخراب«. الحت لي مياه النيل أمواًجا هادرة، تمخرها يخوت 
روايات  أنبأتني  وقد  العتيقة،  امات  بالعوَّ النهر  ضفتا  ْت  ُرصَّ وقد  صدئة، 



100

إلى  انتهيت  والحرية.  واللذة،  الحب،  مخادع  أنها  بعد،  فيما  محفوظ، 
قبل  العلوية،  ات  الممرَّ أخذت  كاملة.  دورة  فيه  ودرُت  التحرير،  ميدان 
رحلتي  في  الشاي  من  كبيرتين  كأسين  وشربُت  الثمانينيات،  في  ُتزال  أن 
الطويلة ذهاًبا وإياًبا. وصلُت الفندق، فغرقُت في نوم عميق رأيت نفسي 

كثبانها. رجالي  ترفس  لها  نهاية  بيداء ال  في  مرميًّا  فيه 
إحدى  في  قبولي  أمر  لتدبُّر  الثاني  اليوم  في  الملحقية  زيارة  عاودت 
فيها.  الموجودة  القوائم  في  اسمي  وأدرجُت  المصرية،  الجامعات 
سياسي  توتر  اء  جرَّ العراق  إلى  الطلبة  إعادة  حول  بشائعات  سمعت 
الصالة  في  جلست  ذلك  ومع  الخيبة،  فغمرتني  والقاهرة  بغداد  بين  طرأ 
أنيقة،  ببدلة  كهٌل  فدخل  الماضي،  الصيف  انتظار  يشبه  مبهم  أمر  بانتظار 

لي: وقال  وأجلسني،  غرفته،  إلى  وقادني 
إبراهيم؟ الله  عبد  ألسَت   -

بلَّلتني: المطر  من  مفاجئة  مزنة  وكأن  قلت 
بلى.  -

قال:
ة سلَّمتك  - أنا المستشار الثقافي، كنت معاوًنا لمحافظ كركوك، ومرَّ

القصصية. المسابقات  إحدى  في  األول  الفائز  جائزة 
أن أدري. لم  ا دون  م، فلقد كنت مهمًّ بذاتي األدبية تتضخَّ أحسست 
. أخبرته بمشكلتي،  الموقف عليَّ ادَّعيُت ما فرضه  ره، لكنني  أستطع تذكُّ
ه في اليوم  فتكلَّم هاتفيًّا، وتبنَّى إنهاء موضوع قبولي، وطلب إليَّ أن أتوجَّ
شمس«.  »عين  جامعة  في  بالدراسة  لاللتحاق  الحقوق  كلية  إلى  التالي 
الكاملة  األعمال  اقتنيت  قفًزا.  النيل  عبور  في  أرغب  جذاًل  غادرت 
هت إلى  لـ»ليرمنتوف« باإلنجليزية من مكتبة مجاورة لـ»جروبي«، وتوجَّ
شارع 26 يوليو حيث فندقي، وبدأت للحال في ترجمة قصيدة »عروس 
الكتاب  حملُت  الزمان«.  هذا  من  »بطل  رواية  أحداث  مستعيًدا  البحر« 
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في  وجودي  خالل  قراءته  على  وواظبت  عودتي،  عند  العراق  إلى  معي 
القصيدة.  لتلك  شائهة  ترجمة  ونشرُت  بقاموس،  مستعينًا  البصرة  جامعة 
في  مدرًجا  فدخلت  شمس«،  »عين  إلى  اتَّجهت  الموالي  الصباح  وفي 
حديث  من  أسمع  ولم  بينهم،  وتهُت  الطلبة،  بمئات  يعج  الحقوق  كلية 
في  اآلخرون  يتهامس  فيما  نفسه،  إلى  ث  يتحدَّ كأنه  ُيذكر،  شيًئا  األستاذ 
أمسية  وأمضيت  القاهرة،  برج  الظهر زرت  وبعد  ويتضاحكون.  الخلف، 
ثم  فندقي.  قبالة  »األميريكين«  مقهى  في  وأخرى  األزبكية،  حديقة  في 
حول  الدرس  حلقات  فرأيت  بعدها،  واألزهر  القاهرة،  جامعة  زرت 
نظيرتها  وشاهدت  »األيام«،  كتاب  في  حسين  طه  وصفها  كما  األعمدة، 
»الحسين«  حيِّ  في  جمعة  يوم  في  وتجولت  قرن.  ربع  بعد  »ُقم«  في 
نهاية  في  »نابليون«  استخدمه  طبق  استوقفني  حيث  الخليلي«  و»خان 
مدينة  في  أنني  لي  البلد، ظهر  مقاهي وسط  وارتدت  الثامن عشر.  القرن 

أخرى.  صفحة  لي  ْت  تبدَّ فيه  صفحة  حاشية  بلغت  كلما  كالمخطوط 
ومع ذلك لم يتخفَّف إحساسي بالغربة كأني نبتة انتزعت من أرض، 
راكدة،  وأفكاري  تسيِّرني،  عواطفي  مالئمة.  غير  أخرى  في  واستنبتت 
واغتسلت  التصرف.  وسيِّئ  وجاهل،  مرتبك،  شيًئا،  أبصر  ال  وأكاد 
في  جواري  إلى  فتيات  أربع  بالضحك  انفجرت  حينما  خجاًل  بعرقي 
طبق  في  كلها  الحار  األحمر  الفلفل  زجاجة  أسكب  وأنا  المطاعم،  أحد 
»الكشري« معتقًدا أنها صلصة الطماطم، فالتهب فمي، وتقطَّعت أمعائي 
مكان  في  عارًيا  ضبطت  كأنني  العاثر،  حظي  ألعن  الليل  وأمضيت  ألًما، 
نفسه  الشعور  القاهرة،  في  والزمني،  النساء،  أمام  جهلي  ُفضح  عام. 
سنة،  عشرة  ثالث  نحو  قبل  كركوك  في  للدراسة  أمي  اصطحبتني  حينما 
وكلُّ احتفائي بالمغامرة ذهب أدراج الرياح. كنت أتعثَّر بتجارب ساذجة 

فيها. لي  خبرة  ال 
ُأرشدُت، بعد أيام، إلى شقة جوار الجامعة، وانتقلُت إليها، وهاتفُت 
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استغربت،  بغداد.  في  القانون  كلية  في  بقبولي  هنأني  الذي  الكبير  أخي 
إحساسي  م  وتورَّ عزيمتي،  خارْت  فأقسم.  للتأكد،  عليه  وألححُت 
ضعف  داخلي  في  وتصاعد  المغامرة،  على  تصميمي  وتهاوى  بالعزلة، 
بأنني  فأخبرته  ر،  مخدَّ كأنني  ل،  وتعجُّ تقدير،  وعدم  بجهل،  مخلوط 
الجامعة،  من  وثائقي  وسحبت  الشقة،  أخليُت  أسبوع.  خالل  سأعود 
الشرق  »طيران  على  وحجزُت  ثانية،  إليها  العودة  بعدم  ًدا  تعهُّ وأمضيُت 
البشرة،  بيضاء  هدايا،  بائعة  بي  وتعلَّقْت  فبغداد.  بيروت،  إلى  األوسط« 
مألُت  أن  بعد  أقنى،  وأنف  بارزة،  جانبية  وسن  كالليل،  مرسل  بشعر 
فأخذُتها  عصًرا،  نلتقي  أن  وطلبْت  والتُّحف،  بالهدايا  محلِّها  من  حقيبتي 
إلى كورنيش النيل، وجلسنا على مقاعد عتيقة بين األشجار، كأننا عشاق 
أنثِن.  لم  لكنني  العودة،  عن  تثنيني  أن  حاولْت  الخمسينيات.  أفالم  في 
مسار  لتغيَّر  التُّحف  بائعة  إلى  وأصغيُت  أخي،  إغراء  أمام  صمدُت  ولو 

بكامله. حياتي 
لبنانيين.  برجلين  الطائرة  فجمعتني  ظهًرا،  »القاهرة«  مطار  غادرت 
ا سألني أحدهما عن جنسيتي،  كنت أقرأ قصيدة »العجائز« لريتسوس، لمَّ

لي: وقال  باحتقار،  فشزرني  فأجبته، 
المجرمين؟! البعثيين  حكم  لتقبلوا  حمير  أنتم  عليكم، هل  بالله   -

للجلود  معمل  ببناء  عراقي  مسؤول  أغراه  كيف  يروي  واستفاض 
العمل،  بدأ  حالما  تهمة  له  ق  لفَّ لكنه  ثروته،  كلَّ  فيه  وضع  بغداد  في 
َعَرق  تدفَّق  بمعمله.  المسؤول  واستأثر  العراق،  عن  ُأبعد  ثم  فاعُتقل، 
ى  حمَّ وأخذتني  ظهري،  على  يسيل  به  وشعرت   ، فخذيَّ بين  غزير 
»العجائز«  قصيدة  إيحاءات  وتالشْت  بالعار،  شعوًرا  رت  وتضوَّ مفاجئة، 
ذاكرتي.  من  فانمحْت  الصحراء،  عن  جاهلية  معلَّقة  قرأت  كأنني  كلها، 
في  ُترتكب  كانت  التي  الفظائع  من  جزء  لي  ُكشف  الرحلة  تلك  ففي 
مطار  في  بجفاء  المتذمران  اللبنانيان  فارقني  بها.  عارًفا  أكن  ولم  بالدي، 
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»بيروت«، لكنهما زرعا في نفسي إحساًسا مريًرا بأنني أنا الذي استوليت 
الجلود. معمل  على 

حينما  دجلة  ضفتي  على  أضواؤها  فبهرتني  لياًل  بغداد  وصلت 
كلَّما  الحين  ذلك  منذ  الزمتني  دهشة  وهي  فوقها،  الطائرة  استدارت 
حديث  فندق  في  غرفة  استأجرت  العالم.  في  مدينة  أية  فوق  لياًل  مررت 
دمرته  الذي  المبنى  الرشيد،  شارع  في  االتصاالت  لمبنى  مالصق 
في  بنائه،  بعد  تدميره،  وأعادت   1991 عام  في  األمريكية  الصواريخ 
اتَّجهت  ا  الجديدة، ومزهوًّ ارتديت حلَّتي  الصباح  سنة 2003. وفي أول 
»القاهرة«  مطار  من  اشتريتها  دبلوماسية  حقيبة  حاماًل  القانون،  كلية  إلى 
على  اطلعت  ظاهر  وباستعراض  القانون.  في  طالًبا  حالي  بها  أستكمل 
ات  مرَّ دققتها  التي  القوائم  في  السمي  ذكًرا  أجد  فلم  المقبولين،  قوائم 
د الموظفون عدم وجود اسمي. قابلت  عدة. راجعت دائرة التسجيل، فأكَّ
به؛ فثقلْت حقيبتي كأنها حمل  ز ما ُأخبرُت  ق من األمر فعزَّ المدير للتحقُّ
حيث  المركزي  القبول  دائرة  إلى  أذهب  بأن  ُنصحُت  األحجار.  من 
مقبول  بي  فإذا  كلِّها،  العراقية  الجامعات  في  للمقبولين  الكاملة  القوائم 
نازًفا  شعوًرا  استبدلت  وبفرحي  الموصل.  جامعة  في  التربية  كلية  في 
ِقطًعا  الخذالن  ألوُك  النهار  طوال  بقيت  والندم.  والغضب،  باإلخفاق، 

غزيُت. ما  كأنني  مدينتي  إلى  واتَّجهت  ان،  الصوَّ من 

الخليج على  غريب   -2
كمن  مهنئين  األقرباء  زارني  كركوك.  في  بحفاوة  إخفاقي  اسُتقبل 
مستقبلي  بشأن  مدمدًما  غضًبا  كليم،  وأنا  كتمُت،  فيما  ة،  مكَّ من  قدم 
الموصل،  جامعة  إلى  مسرًعا  واتَّجهت  خادًعا.  سراًبا  استحال  الذي 
إلى  أسعى  فعدُت  شهر،  منذ  بدأْت  التي  الدراسة  من  حرماني  خشية 
بها،  مررُت  التي  التجربة  من  ارتياع  في  وأنا  منها،  هربُت  التي  الجامعة 
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معتم،  الموصل  في  أمضيته  الذي  والشهر  نفسي.  ر  أدمِّ ألن  رغبة  وبي 
طالبة  لسبعين  إجباري  بنقل  وانتهى  منه،  شيء  استذكار  أستطيع  وال 
بين  الطالبي  التبادل  سياسات  من  كجزء  البصرة  جامعة  إلى  وطالًبا 
وعدم  األمر،  تنفيذ  عن  باالمتناع  رنا  فكَّ منهم.  واحًدا  وكنُت  الجامعتين، 
لكنهم  العصيان،  ُمعلنين  عوا  فتجمَّ ًما،  تبرُّ منَّا  األكراد  وأظهر  االستجابة، 
عالقتنا  وُقطعْت  البصرة،  إلى  االتجاه  أو  بالطرد  وُأنذرنا  بالقوة،  قوا  ُفرِّ
والعرب،  التركمان،  من  خليًطا  كنا  صاغرين.  فامتثلنا  بالجامعة،  رسميًّا 
السبعين  بين  والسليمانية. ومن  وأربيل، ودهوك،  واألكراد، من كركوك، 
معهم  ُنقلنا  أننا  ح  ويرجَّ العرب.  من  وأنا  جابر  قحطان  كنا  وطالبة  طالًبا 
بنحو  ديارنا  عن  أبعدنا  ِعْرقي.  نفي  سمة  يتَّخذ  كيال  المنقولين  لتطعيم 

متر. كيلو  ألف 
تعارف المنفيون لياًل على رصيف محطة القطار في بغداد على مرمى 
ما  كبيًرا  طموًحا  حاماًل  شهرين  قبل  منه  غادرت  الذي  المطار  من  حجر 
أسرع ما ُأجهض. احتوانا المبنى األخضر العتيق للمحطة العالمية بأروقته 
ًزا  متحفِّ َيْصِفر  الذي  القطار  بانتظار  الطويلة،  الخشبية  ومقاعده  الرحبة، 
الخضوع.  ميثاق  بيننا  فانعقد  خامد،  بركان  كبقايا  المتصاعد  بدخانه 
وجدنا أنفسنا متَّجهين إلى مكان ال نعرف عنه شيًئا، وكأضراس منخورة 
جنوبها.  أقصى  في  جرداء  سبخة  في  ورمينا  البالد،  شمال  من  اقُتلعنا 
مهجورة  محطات  ورأينا  الخارطة،  على  عرفناها  مدًنا  القطار  بنا  اخترق 
تعلن  أجراًسا  يقرعون  كابية  بمعاطف  اًسا  وحرَّ الخريف،  برد  عليها  خيَّم 
نذيًرا  ينفث  للقاطرة  ي  المدوِّ البوق  وسمعنا  وساعة،  ساعة  بين  انطالقنا 
األهوار  واخترقنا  األرض.  حافة  إلى  طريقنا  في  فكأننا  المجهول،  ضد 
الراكدة،  المياه  القصب والبردي، وسطوح مترامية من  بأمواج من  فجًرا، 
 ، نترنَّح دون أن يغمض لنا جفن، فتلك أولى تجارب السفر بعربات تهتزُّ
في  مياًل  ثالثين  بسرعة  صدئة،  عريضة  سكك  على  عجالتها  وتصطفق 



105

الساعة. بلغنا محطة »المعقل« في البصرة، عند الثامنة صباًحا، بعد اثنتي 
زْت،  عشرة ساعة من الَسهد. تناطحِت العربات ببطء، ثم تمايلت، وتحفَّ

كالنعاج. الرملي  الرصيف  إلى  فاندفعنا  ثم خمدت،  وهدأت، 
جغرافيًّا:  تضامنًا  د  نجسِّ صغيرة،  جماعات  المحطة  في  تجمهرنا 
دهوك  جماعة  أما  أربيل.  وجماعة  السليمانية،  وجماعة  كركوك،  جماعة 
بالصرع بسبب قصف  بلُّوط غليظة، مصابة  فكانت طالبة واحدة كشجرة 
في  صرع  نوبات  تنتابها  الجبلية،  القرى  إحدى  في  لبيتها  الطائرات 
فتثور،  الدرس،  قاعة  أو  الشارع،  أو  المطعم،  أو  الحديقة،  أو  المكتبة، 
بالدم،  ج وجهها  بالذعر، ويتضرَّ الحانيتان  وتزبد، وتتقيَّأ، وتتوهج عيناها 
رني  فُتصدر صراًخا يحاكي أزيز الطائرات التي محقْت أهلها. وظلَّْت تذكِّ
النوبات،  إحدى  في  روحها  انطفأت  أن  إلى  وطني  في  المشينة  بالفظائع 
وسكَن  رافقني،  السليمانية  جماعة  من  ثالث.  جماعات  إلى  فاخُتزلنا 
الحكومة  وحارب  بالبيشمرگة  التحق  كردي،  طالٌب  كاملة،  سنًة  معي، 
عقب  األكراد  عن  العام  العفو  ضمن  وعاد  إيران،  إلى  فرَّ  ثم  المركزية، 

لي: يقول  وكان  بيننا.  متينة  صداقة  أواصر  وتشكلت  الجزائر،  معاهدة 
في جبال كردستان،  نخلة  العرب،  أنتم  لو زرعتم،  الله،  كاكا عبد   -

جذورها! من  نستأصلها  إنما سوف  نقطعها،  فلن 
ناحية  العرب  شط  عبرنا  ارتباًكا.  البصرة  جامعة  إلى  وصوُلنا  أحدَث 
ساحة  إلى  بازدراء  فُأعدنا  الجامعة،  مقر  حيث  المدينة  شرق  »التنومة« 
»أم البروم« حيث المبنى العتيق لكلية التربية الذي كان أحد مباني شركة 
ر  تذكِّ المتهرئ،  والخشب  الصفيح  من  وقاعاته  الخمسينيات،  في  النفط 
إسكاننا،  أمر  الجامعة  تدبَّرِت  القديمة.  الموانئ  في  الشحن  بمكاتب 
خالل  شرفتها،  ومن  الوطن.  شارع  على  مطلة  شقة  في  وأنا،  قحطان 
يتركون سياراتهم على  الكويتيين،  ج على  نتفرَّ نهاية األسبوع، كنا  أماسي 
بعد  ويخرجون  زرافات،  الليلية  المالهي  إلى  ويتقاطرون  الرصيف، 
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البصرة،  مالهي  من  ا  أيًّ أدخل  لم  البغايا.  أذرع  يتأبطون  الليل  منتصف 
لكنني وجملة من األصدقاء كنا نلتقي مساء الخميس في حانة »األهرام« 
التي تديرها سيدة مسيحية، ثم نتسكع بعد ذلك على ضفاف شط العرب، 
لكلٍّ  ُكتبت  وكأنها  الخليج«  على  »غريب  قصيدته  ونقرأ  السياب،  نناجي 

منا.
بأستاذة  فوري  من  وُأخذُت  اإلنجليزية،  اللغة  بقسم  التحقُت 
»اللسانيات« الشابة. وجدتها في مثل سني تقريًبا. لم أَر َقطُّ أستاذة جامعية 
وال  باليه،  في  رقصة  تؤدِّي  كأنها  المحاضرة  تلقي  ورشاقتها،  ِرقتها  في 
الهنود،  باألساتذة  مت  تبرَّ لكنني  القدمين.  تكون حافية  أن  ينقصها سوى 
المستغلقة  ألفاظه  فكِّ  من  ن  أتمكَّ فلم  »عطيل«،  مسرحية  حلَّل  أحدهم 
أنا  أما  الغريبة،  الهندية  الرطانة  مع  يتعايشون  الطالب  معظم  راح   . عليَّ
الرطانة  تلك  فكانت  بدئها،  من  شهرين  بعد  الدراسة  في  انتظمت  الذي 
لغًزا أعجزني في وقت لم يبَق على امتحان نهاية الفصل إال شهر واحد. 
إذ  تعاكسني؛  األحداث  أن  إلى  يأسي، وذهبت  وُأذكي  مْت مخاوفي،  تورَّ
حصدُت كدًسا من اإلخفاقات في طرفة عين. ولم أحرز في األسبوعين 
في  عشق  من  أتخيَّله  كنت  ما  سوى  اإلنجليزية  في  م  تقدُّ أي  لين  األوَّ

اللغة. علم  محاضرات 
جسيم.  خطأ  إلى  دفعتني  ا  قاصًّ إليَّ  االهتمام  لفت  في  رغبتي 
العربية،  اللغة  قسم  رئيس  إلى  داخلي«  »صخب  بعنوان  قصة  حملت 
بتأثير من رواية  القاهرة  إلى  أذهب  أن  قبل  كتبتها  ادي، وكنت  العوَّ نوري 
والتالعب  الوعي،  وتيار  الحر،  التداعي  وبأجواء  والعنف«،  »الصخب 
ادي  العوَّ فقابلني  برائعة فولكنر،  الذي ال تخفى صلته  بالزمن، وبالعنوان 
ًبا، وأخذ القصة، ُمظهًرا اهتماًما  بلطف وعذوبة، وأجلسني في مكتبه مرحِّ
يومين،  بعد  استدعاني  غرفته.  في  أحلِّق  فكدت  الزهو  من  نفخني  كبيًرا 
وطلب لي الشاي، وهنَّأني على قصتي، فأعاد إليَّ الثقة المفقودة بالنفس 
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 ، عينيَّ في  نظر  ثم  الكلية،  تصدرها  مجلة  في  نشرها  واقترح  أشهر،  منذ 
وأنا ثمل بإطرائه، منتفخ من الداخل كطاووس في مدينة الجاحظ، وقال 

جفن: له  يطرف  أن  دون 
قسم  في  هنا  مكانك  اإلنجليزية؟  قسم  في  موهبتك  تهدر  لماذا   -

العربية. اللغة 
فواجهني  »الدراما«  قاعة  باتجاه  مشوًشا  ادي  العوَّ مكتب  غادرت 
منه  قطرات  فسالت  بالزيت،  األسود  شعره  غسل  وقد  الهندي،  األستاذ 
فكِّ  من  ن  أتمكَّ فلم  عنقه،  بربطة  مختنًقا  وتابعته  الداكنة.  جبهته  على 
»ياغو«،  بالماكر  إعجابه  هو  فهمته  أنني  تخيَّلت  ما  كل  ألغازه.  من  أيٍّ 
ثم  المحاضرة،  انتهاء  يائًسا  وانتظرت  أشتاًتا،  وانتهيت  عاجًزا،  فترنَّحت 

قسمه. إلى  االنتقال  بموافقتي  أخبره  ادي  العوَّ إلى  سارعت 
قسم  في  غريًبا  وجدتني  اإلنجليزية،  بقسم  صلتي  انبتَّْت  أن  بعد 
لي  وصَف  لقد  األدبية.  بتصوراتي  له  صلة  ال  ندرسه  كنا  فما  العربية، 
د أستاذ النحو »الُمعيبد«  ادي سراًبا، ودعاني إلى مأدبة غربان. ثم عقَّ العوَّ
بقدرته  وتباهى  ما هو عليه،  فوق  مالك«  ابن  »ألفية  ابن عقيل على  شرح 
على سرد الخالفات النحوية بين مدرسَتي البصرة والكوفة، وتخريجها، 
األبيات  حفظ  على  يصرُّ  كان  ة.  فاذَّ وال  ة  شاذَّ منها  عليه  تخفى  فال 
كأنه  القواعد،  دون  الشواذ  على  ًزا  مركِّ فهمها،  دون  مالك  البن  العقيمة 
المسألة  تعلَّمُت  يديه  وعلى  العربية،  علم  في  له  مثيل  ال  جهبٌذ  نِْحِريٌر 
يتصيَّد  كان  البراغيُث«.  »أكلوني  ولغة  والكسائي،  سيبويه  بين  الزنبورية 
بها،  ض  وُيعرِّ مها،  وُيضخِّ أخطائنا،  من  ويسخُر  جهلنا،  غابة  في  مرتاًحا 
القرنين  في  النحويين  خصومات  عن  المباغتة  األسئلة  من  خوًفا  ق  فأتعرَّ
نحوية،  قاعدة  لخرق  المصنوعة  الشعرية  الشواهد  وعن  والثالث،  الثاني 
تارًكا  حفظها  في  الليل  من  طرًفا  أمضيت  التي  المعلومات  كل  فتتالشى 

حياتي. عليَّ  ُنغِّصت  وقد  للكويتيين،  الوطن  ات شارع  ملذَّ
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تعلَّقُت بعلم العروض الذي لم تكن لديَّ أية فكرة عنه قبل التحاقي 
ما.  يوم  في  الشعراء  زمرة  من  كنت  بأنني  زعمي  مع  البصرة،  بجامعة 
قاعة  في  يوم  كل  سقوطه  نترقَّب  كنا  الذي  النجدي  أحمد  المادة  سني  درَّ
مطوية  ادة  كسجَّ فنحمله  قلبه،  في  المزمن  الضعف  بسبب  المحاضرات 
واضعين  ًدا،  ممدَّ ونتركه  وآخر،  أسبوع  بين  الوعي  عن  غائًبا  مكتبه  إلى 
في  د  المتردِّ الموت  ملك  انتظار  في  العينين،  مغمض  صدره،  على  يديه 
مع  تواصل  بأي  أشعر  ولم  مئة.  دائًما  مادته  في  درجتي  وكانت  قراره. 
خطًأ  إليه  أعزو  الذي  ادي  للعوَّ الجافة  الطريقة  بسبب  العربية  البالغة 
قليلة  سنوات  بعد  ألمانيا  إلى  وعاد  العراق،  ترك  وقد  حياتي،  في  فادًحا 

البصرة.  جامعة  مغادرتي  من 
الجاهلي«،  »األدب  هو  نفسي،  في  ُحبه  انزرع  الذي  الموضوع  لكن 
والحديث  الجاهلي،  الشعر  يحفظ  كان  جياوك.  مصطفى  إياه  سني  درَّ
مرتجاًل،  الذهبي  العصر  ذلك  إلى  بنا  فيبحر  الكريم،  والقرآن  النبوي، 
المتأخرة  يقظته  في  ثم  ومجونه،  عبثه  في  القيس  امرئ  برفقة  فأجدني 
ل مع صعاليك الجاهلية المتذمرين مثلي  بحًثا عن دور خاص به، وأترحَّ
سياقات  الشعر  إنشاد  في  جياوك  يراعي  ُعرف.  أو  بقبيلة  يعترفون  ال 
به يطلُّ علينا من الصحراء مغبًرا بشعره األشيب،  القديم، فأحسُّ  األدب 
اإلعالن  في  متكتِّم  لكنه  جريًئا  كان  ر.  مقعَّ زجاج  خلف  القلقتين  وعينيه 
ة عن قضية لغوية، تحت الشجرة الوحيدة  عن أفكاره الخالفية. سألته مرَّ
في الكلية، فأخذ يدي واحتفظ بها بين يديه كأب حنون، وكمن يخاطب 

لي: قال  سيبويه، 
ألن  القرآن؛  هو  الداللي،  تطورها  وأوقف  العربية،  د  جمَّ الذي   -
دالالت  منها  ُتستقى  أن  ينبغي  التي  الثابتة  المرجعية  اعتبروه  العرب 
كما  العربية،  رِت  لتطوَّ ر  التصوُّ هذا  من  روا  تحرَّ ولو  كلها،  األلفاظ 

العالم.  في  األخرى  اللغات  تطورت 
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سمراء  إليها.  فملُت  التاريخ؛  قسم  من  شهالء  طالبة  لي  عرضْت 
الحب  وعود  في  فُغصنا  بنفسها،  إعجاًبا  تتهادى  السماوة،  من  فارعة 
عيناها  مدينتها.  في  تهبط  أن  قبل  القطار  في  رحالتنا  إحدى  خالل 
وصفها،  في  الجاهلي  األدب  أستاذ  أفاض  التي  المها  كعيون  سوداوان 
غادتي  أما   .2001 ربيع  البحرين  في  »العرين«  محميَّة  في  إال  أرها  ولم 
أن  قبل  أسابيع  عليَّ  وتمرُّ  األسبوع،  نهاية  في  أهلها  تزور  عادت  فما 
أحد  صباح  في  اتَّجهنا  أنيسين.  البصرة  في  نلبُث  كركوك،  إلى  أرتحل 
مقهى  وبلغنا  أَمٍد،  بال  النخيل  غاُب  حيث  الخصيب  أبي  إلى  األيام 
ومن  عاشقين.  نتناجى  الزوال  إلى  فيه  َفَبركنا  العرب،  شطِّ  على  مطالًّ 
الذي  د  بالتمرُّ تلتهب  راحْت  وقد  العظيم  النهر  وراء  ما  بالد  رأينا  ته  ضفَّ
طائفة  همًسا  لي  فقرأت  وتالمسنا؛  بعض  من  دنْونا  الخميني.  فيها  أوقده 
السنة  أول  في  بغداد  جامعة  إلى  ُنقلُت  وحينما  قباني.  نزار  غزليات  من 
أنذرتني  إنها  ثم  حقيبتي،  بها  فطفحْت  الغرام،  برسائل  أمطرتني  الثالثة، 

السعيدة. بالخاتمة  أعدها  لم  إن  العاصمة  إلى  بالزحف 
في  السياب،  عن  األدبي  المهرجان  في  للمشاركة  لي  زيارة  أول  في 
أبي  مروج  في  العليل  الشاعر  دار  أطالل  لرؤية  ذهبت  التسعينيات،  بداية 
حيث  المقهى،  على  بي  جوا  يعرِّ أن  مضيفيَّ  على  وأصررت  الخصيب، 
منقطع عن أحداث  كأنِّي  موا  منِّي، وتهكَّ الحيَّة، فسخروا  الذكرى  تربض 
في  اإليرانية  بالمدافع  ض  ُقوِّ المقهى  بأنَّ  وأخبروني  البصرة،  في  التاريخ 
من  الرغم  وعلى  العرب.  شطِّ  ضفة  على  القرى  كافة  مع  الحرب  ل  أوَّ
النخيل  أشجار  اجتثَّت  وقد  أحجار،  من  ُركاًما  فوجدت  قصدُته،  ذلك 
على  الفاو  مدينة  احتلت  التي  الفرس  جيوش  بها  تعتصم  أن  من  خوًفا 
العاشق  دور  أمثِّل  كنت  حيث  المقهى  من  شيًئا  أَر  ولم  الخليج.  رأس 

المتيَّم.
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أمضيت سنتي األولى في البصرة يكتنفني يأس ثابت، وارتخاء عقلي، 
بنفسي  الظنَّ  أسأُت  وقد  يفيدني،  ا  عمَّ أعرُض  ونفوًرا.  ملواًل،  فأصبحت 
وُسلواني  خليعة،  أحالم  في  وأغرق  متشائمة،  يوميات  أكتب  وبغيري. 
تعميق  سوى  أمٍر  تقبُّل  على  قادًرا  أعد  ولم  خائًرا،  بغرفتي  ألوذ  الكتاب. 
البصرة؛  بها  تغلي  بما يدور من أحداث  باإلحباط، وغير معنيٍّ  إحساسي 
بذلُت  وما  خائًبا،  مصر  من  عودتي  اء  جرَّ القنوط  َدرك  في  ارتكسُت  فقد 
فارس  بالد  بدأت  فقد  إيران،  في  يحدث  كان  ما  تتبُّع  في  كبيًرا  جهًدا 
العريضة،  السوداء  بعمامته  الخميني  وظهر  دينية،  ثورة  رياح  أمام  تترنح 
آخر  فينفتح  ا،  شقًّ يرتق  يترنَّح،  الشاه  نظام  راح  فيما  الكثين،  وحاجبيه 
في  تململ  ارتسم  األحداث  هذه  خلفية  وعلى  عبادان.  إلى  طهران  من 
ُضرب  ثم  للنظام.  المعارضة  الدينية  باألحزاب  أسمع  بدأت  البصرة. 
الشمال.  في  الكردي  د  التمرُّ د  وتجدَّ المنافي،  في  دوا  وتشرَّ الشيوعيون 
المسؤولون  أن طاف  فكان  الكلية،  إعدام بعض طلبة  أنباء عن  وتواترت 
انتمى  حال  في  باإلعدام  د  تعهُّ على  القاعات  في  الطالب  يوقِّعون  فيها 
ترك  شخص  ألي  أيًضا،  وباإلعدام،  البعث،  حزب  غير  إلى  منهم  أيٌّ 
النظام رقابة أمنية شديدة لضبط سلوك  الحزب وانتسب إلى غيره. أطلق 
الذي  العالم  بأن  إيران. شعرت  في  ما سوف يحدث  يترقَّب  مجتمع غدا 
الذي  الوقت  عن  وتساءلت  تخيالتي،  في  ارتسم  الذي  غير  فيه  أعيش 

الخوف! قمقم  في  منحبًسا  سأمضيه 
أكون  ربما  ببطء،  بنفسي  ثقتي  أستردُّ  بدأت   1979 عام  شتاء  في 
عريض،  بدور  حالًما  مباٍل،  غير  إنساًنا  رمتني  التي  بالفوضى  تشبَّعُت 
ني ألنني ُخنت وعودي  لفَّ باإلثم  نفسه. ولعلَّ شعوًرا  إثبات  وعاجًزا عن 
والعشرين  الحادية  بلغت  كنت  ضلَّلني.  سراب  إلى  وانزلقت  المبكرة، 
إلى  وتنبَّهت   ، فبهتُّ أريد؛  ما  أعرف  ولم  أريد.  ما  على  أعثر  أن  دون 
في  وانخرطُت  شة،  المشوَّ ادِّعاءاتي  وركلُت  فيه،  سقطُت  الذي  الخطر 
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عيوبي؟  محاربة  قررت  أكون  هل  أحد.  من  مؤازرة  دونما  نفسي  مساءلة 
خافتة  لنغمة  استجبت  أأكون  خلعه؟  ينبغي  بالًيا  ثوًبا  سلبيتي  رأيت  هل 
هباًء  السلبية  أحالتها  التي  أحالمي  فتوقظ  بشفافية  تعزف  داخلي  في 
ألنها  لي،  وقعت  التي  ل  التحوُّ وضعية  ضبط  على  قادًرا  لست  منثوًرا؟ 

ذكرى. كونها  ففقدت  تثمر،  أن  قبل  استغرقت طوياًل 
المنفتح  البصرة  مجتمع  مع  تآلفُت  الثانية  السنة  من  بدًءا  أنني  على 
عن  يختلف  وهو  به،  وآنسُت  والثقافات،  واألديان  األعراق  على 
الموصدة في عالقاتها االجتماعية،  العراق وغربه شبه  مجتمعات شمال 
ففيه صدق في المصاحبة، ولطف في المعاشرة، وسالسة في المخالطة، 
للمجتمعات  امتداد  وهو  وآرائي،  سلوكي  على  برقيب  شعرت  وما 
شهد  وقد  كانوا،  ا  أيًّ الوافدين  وقبولها  وصفحها،  عفوها  في  البحرية 
فأضحى  ناتًئا،  أو  فيه  جاسًئا  كان  ما  بت  هذَّ التاريخ  عبر  جساًما  أحداًثا 
الشعوب  عادات  من  غزيًرا  فيًضا  العرب  شطُّ  إليه  ونقل  وليِّنًا،  مرًنا 
ع  وتضوَّ فيه،  التسامح  فنما  والخليجية،  والفارسية،  الهندية،  الشرقية: 
ثغر  في  لمضيُت  وتقلُّباته  أحواله  في  القاسي  المناخ  ولوال  االختالف. 

النهاية. إلى  العراق 
نفوري،  ُكبح  ثم  جموحي،  ض  وُروِّ بالتدريج،  وضعيتي  تقبُّل  بدأت 
كله  سحبته  خيط  رأس  وكان  جامعيًّا،  أستاًذا  ألصبح  التخطيط  وباشرت 
من  شيًئا  مضض،  على  أفهم،  أمسيت  أنني  ومع  سنين.  عشر  نحو  في 
لي  فتح  نت.  تحسَّ األخرى  بالموضوعات  صلتي  فإن  والبالغة،  النحو 
قبل  من  الالهوتية.  وسجاالتها  اإلسالمية  الثقافة  نحو  باًبا  الكالم  علم 
على  رت  ُفسِّ فَِرق  وهي  والزنج؛  والقرامطة،  بالمعتزلة،  معجًبا  كنت 
لكن  الماركسي،  التحليل  بحسب  طبقية،  بثورات  قامت  عقالنية،  أنها 
بأبعاده  الديني  الفكر  وسعة:  صالبة  األكثر  الكتلة  نحو  لي  فتحت  نافذة 
التأثيرات  كل  أفلحْت  وما  بالعقالنية،  مغمور  الديني  ي  حسِّ الالهوتية. 
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قطيعة  لكن  الكبرى،  الدينية  بالِقَيم  آخذ  كنت  الضئيلة.  موارده  زيادة  في 
لسواي.  هة  موجَّ وجدتها  التي  والنصوص  الطقوس  وبين  بيني  واضحة 
جُت كلَّ نزواتي على أنها من حقوقي الدنيوية. ولم أعَن بالتضارب  وخرَّ
نفسها،  مع  منسجمة  ذاتي  فكانت  الدينية،  واألعراف  العام  سلوكي  بين 

الصغر. منذ  عرفته  الذي  الطريق  في  تمضي 
الثانية،  السنة  في  العربية  اللغة  قسم  على  األولى  المرتبة  حزُت 
الثالثة  السنتين  في  أيًضا  للتفوق  ًبا  متأهِّ كركوك  في  الصيف  وأمضيُت 
مكتبة  من  اقتنيته  الذي  وليلة«  ليلة  »ألف  كتاب  قراءة  وأعدت  والرابعة، 
عليه  سأنكبُّ  أنني  ِخلُت  وما  البصرة،  وسط  »الهنود«  سوق  في  صغيرة 
للتحليل  األساسية  المصادر  أحد  ليكون  سنوات،  عشر  بعد  باحًثا، 
بجمع  سأغرم  أنني  َحِسبُت  وال  للدكتوراه،  أطروحتي  في  السردي 
النصف  في  الصادرة  والمصرية  الهندية  فأقتني  منه؛  النادرة  الطبعات 
أحرقْت  التي  للنار  طعاًما  أصبحت  وكلُّها  عشر،  التاسع  القرن  من  األول 
فيها ألصدقاء لي عن شكواي  ليلية عبَّرت  فيما بعد. وفي جلسة  مكتبتي 

أحدهم: فقاطعني  البصرة،  أجواء  من 
- ما دمت غير مرتاح فيها لماذا ال تنتقل إلى جامعة بغداد، نتيجتك 

لذلك؟ لك  تؤهِّ العالية 
انثنيت،  بنفسي  لياًل  انفردت  وحينما  نفسي،  في  األمل  تراقص 
دراسي  موقع  على  وحصلت  أمري،  استقام  وقد  لي  فكيف  وتراجعت، 
كل  حيث  بغداد  جامعة  إلى  وأذهب  ذلك،  كل  عن  أتخلَّى  أن  متميز، 
عند  األمر  وحسمت  الليل،  طوال  نفسي  أنازع  بقيت  »عباقرة«.  الطالب 

الشروق. 
للنقل،  طلًبا  مُت  وقدَّ الصيف،  لهب  ذروة  في  البصرة  إلى  اتَّجهُت 
بالسنة  والتحقت  بغداد،  إلى  اتَّجهت  التالي  اليوم  وفي  الجامعة،  قته  صدَّ
استأجرت  العاصمة،  فيها  وصلت  التي  الليلة  في  جامعتها.  في  الثالثة 
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بثَّ  الصالة  في  وفيما كنت جالًسا  الجمهورية،  في شارع  فندق  في  غرفة 
واستالم  الجمهورية،  رئاسة  عن  البكر  حسن  أحمد  تنحية  نبأ  التلفزيون 
والحزب،  الدولة،  العراق:  في  األول  الرجل  لمناصب  حسين  ام  صدَّ
 ،1979 تموز/يوليو   16 في  بغداد  في  لطة  السُّ ام  صدَّ انتزع  والجيش. 
وبعد أسبوع ُعقد اجتماع حزبي لكوادر الحزب في قاعة الخلد، برئاسته، 
ظين على اختياره رئيًسا لمجلس  وفيه جرت عملية تمييز األعضاء المتحفِّ
ذلك  خلفية  وعلى  »خونة«.  باعتبارهم  الحزب  من  فطردوا  الثورة،  قيادة 
بينهم  من  البعثيين،  كبار  من  نخبة  بإعدام  انتهت  تنكيل  حملة  بدأت 
خمسة أعضاء في القيادة القطرية للحزب، واستمرت الحملة التي أطلق 
القيادات  من  شخًصا   450 حوالي  فطالت  التطهير«  »حملة  آنذاك  عليها 
أننا ماضون في طريق متعثِّر. فاجأتني  د  تأكَّ البارزة.  السياسية والعسكرية 

فيها. السالم  ُثلم  فقد  أتوقَّع،  لم  بما  بغداد 
العريق،  بطابعها  وطبعتني  التاريخية،  بهيبتها  دمغتني  قد  بغداد  كانت 
السالم،  دار  اف:  الشفَّ د  الزمرُّ مدينة  صورة  ذاكرتي،  في  لها،  فارتسمْت 
حذري  على  أتغلَّب  أن  قبل  سنوات  ت  ومرَّ فيها،  للعيش  نفسي  وهفت 
بها  فإذا  مثلي،  لطارق  أبوابها  تفتح  ال  منيعة  تخيَّلتها  فقد  اكتشافها،  من 
إليها من كلِّ حدب وصوب ال جامع يجمعهم  الوافدين  خليط هشٌّ من 
ة كاملة، وتوارى  نها الموروث الذي صهر أمَّ إال المكان، فقد تشظَّى تمدُّ
بدًدا في أطواء الماضي، فربما أكون شاهًدا جائًرا على أفول مدينة الرشيد 
أمست  حتى  إليها  قدومي  على  واحدة  سنة  إال  مضت  ما  إذ   ، أحبُّ التي 
االستنكار،  وصيحات  الثأر،  نداءات  شوارعها  في  تتعالى  كبيرة  ثكنة 
وإطالق الوعود، وما أفضى شيء منها إلى حصيلة ُترتجى. ُشغلْت بغداد 
بغير ما رسمته لها صفحات التاريخ من مجد سالف، وانتهى أمرها، بعد 
احتراس،  بال  المارينز  دبابات  تجوبها  مقفرة  ُطرق  إلى  ونيِّف،  عقدين 
فأصبح من األفضل، لي وربما لغيري، أن نستعيد بغداد االفتراضية التي 
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اتَّشحْت  حيث  أرضها  إلى  المذلِّ  الهبوط  بدل  عارم  ثقافي  خيال  أنتجها 
مع  أبًدا  تتطابق  لم  صورة  لبغداد  ُرسمْت  االحتالل.  بعد  هويًة  بالسواد 
التأم شملها،  فيها، وما  انفصام  أو  نفسي،  انفصام في  فقد حدث  واقعها، 
األخير  الربع  في  حقيقتها  مع  العام  المخيال  في  سيماؤها  تناغمت  وما 

العشرين.  القرن  من 

العزلة« من  عام  و»مئُة  وهٌج، وأصداٌف،   -3
صوب  أعبرها  المرتحل.  مرور  بها  أمرُّ  كنت  غريًبا.  بغداد  جئت 
أو  مسرحية  لمشاهدة  أذهب  كركوك.  إلى  عائًدا  أخترقها  أو  البصرة 
طويلة.  مدة  فيها  أقم  لم  لكنني  مكتبة،  لزيارة  أو  الكتب،  لشراء  أو  فيلم، 
قبل  المجيدية.  مستشفى  في  أمي  عالج  تابعت  حينما  عليها  تردَّدت 
أطرافها،  فيشوي  حارق،  وهج  يخترقها  َصَدفًة  تصورتني  إليها  وصولي 
لكنني فوجئت بالمستوى الضعيف للطلبة الذين زرعوا الرهبة في نفسي 
في  التسجيل  إلى  سارعُت  االنتقال.  قرار  اتَّخذت  حينما  كاملة  ليلة 
المظللة  الوزيرية  شوارع  أحد  في  البريطاني«  الثقافي  »المجلس  مكتبة 
األدبية  الكتب  معظم  تصفحُت  الخيالية،  مملكتي  فأصبحت  باألشجار، 
والمجالت  الصحف  على  أطَّلع  كنت  وفيها  منها،  كثيًرا  واستعرت  فيها، 
ترجمة  في  عليها  وأعتمُد  السوق،  في  تداولها  ُحظر  التي  اإلنجليزية 

»األقالم«. لمجلة  القصيرة  المقاالت 
البريطاني« خطر محتمل، فالخوف من زيارة  يرافق زيارة »المجلس 
وكنت  للقلق.  مثيرة  بصورة  انتشر،  ثقافية،  كانت  ولو  حتى  أجنبية،  جهة 
أشعر برقابة كلَّما اتَّجهت إلى المكان، وال أعرف الوقت الذي سأستدَعى 
تعلُّقي  ى تحذيرات من األصدقاء واألساتذة، لكن  أتلقَّ فيه لالستجواب. 
للمجلس  التجسسي  الدور  عن  بأقاويل  ُأخطرُت   . عليَّ تغلَّب  بالكتب 
البالد تنكفئ على نفسها، وترتاب  البريطاني، وسرعان ما أغلق. وبدأت 
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فلم  معلن،  أو  مضمر  خوف  صورة  على  حذر  فينا  وسرى  شيء.  بكل 
نكن نعرف المسافة الفاصلة بين الصواب والخطأ، واألمان والخطر. لم 
وطموًحا،  مجتهًدا  طالًبا  حولي  االنتباه  ولفتُّ  إال  قصير  وقت  سوى  يمر 
الطالب  يُت صدوًدا معلنًا من  وتلقَّ م أخطائي،  ثغراتي، وأرمِّ أسدُّ  فبدأت 
يتبوأ  كان  بصير،  طالب  قاد  األساتذة.  بتقدير  حظيت  لكنني  القدامى، 
وقد  أكبر،  أهداًفا  أروم  إذ  به  آبه  فلم  المهمة،  قبل،  من  األول  المركز 

بالصبر.  ًدا  متجلِّ هفواتي  أردُم  وبدأت  غلوائي،  تكسرْت 
من  اقتنيتها  لماركيز.  العزلة«  من  عام  »مئة  رواية  قرأت  الخريف  في 
بداية من  رد  السَّ الشرقي، فخلخلت تصوراتي عن  الباب  إحدى مكتبات 
أزاحت  التي  العاصفة  إلى  منها  األولى  الصفحة  في  الثلج  لمسة  ر  تذكُّ
متتاليتين،  تين  مرَّ قرأتها  الكتاب.  نهاية  في  الوجود  من  »ماكوندو« 
الستة  األجيال  لفهارس  ثبًتا  أنشأت  ثم  سميك،  أزرق  بغالف  وجلَّدتها 
والوقائع،  لألحداث  دة  المعقَّ التشعبات  أتتبَّع  لكي  »بوينديا«  ساللة  من 
النساء،  وطيران  السفاح،  وعالقات  والزواجات،  األنساب،  وألعرف 
من  تنحدر  الساللة  أن  لي  وتبين  المحاربين،  وكتائب  الغجر،  وإيقاعات 
للغجريات،  الشبق  المرافق  بوينديا«  لـ»أركاديو  األكبر  االبن  »خوزيه« 
»بوينديا«  ساللة  وتابعت  األصغر،  األخ  »أورليانو«  العقيد  من  وليس 
الحزين.  »أورليانو«  إلى  األب  »أركاديو«  من  والقتل  بالحب  بشغفها 
سنوات،  خمس  من  نحًوا  وتخيَّلتها  بأحداثها،  وحلمُت  بالرواية،  همُت 
ي الذي ندر أن حدث لي إال مع »الدون كيخوته«  في لذة عارمة من التلقِّ
قوله  أراد  ا  عمَّ ماركيز  سئل  حينما  ذلك.  بعد  الوردة«،  و»اسم  ذلك،  قبل 
محارم،  سفاح  فيها  حدث  إذا  أنه  تظنُّ  أسرة  حكاية  هي  أجاب:  فيها، 
على  وعيها  بكلِّ  َعملْت  عام  مئة  وطوال  خنزير،  ذنب  للوليد  فسيكون 
أجل  من  جهدها  قصارى  بذلت  الوعيها،  في  لكنها،  المحظور،  يقع  أالَّ 
وهي  المحارم،  أساطير  إحدى  الرواية  من  جعل  ماركيز  تأويل  يقع.  أن 
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في  الحمر  الهنود  عن  المعبِّرة  الملحميَّة  بالمشاهد  عارم  سردي  تركيب 
األهلية. والحروب  الصراعات  من  خلفيَّة  الكاريبي على 

 1984 عام  صيف  في  كانت  الرابعة،  وهي  للرواية،  قراءاتي  آخر 
ضابط  وأنا  وإيران،  العراق  بين  الحرب  جبهة  إلى  ه  بالتوجُّ ُأمرُت  حينما 
مجنَّد، فأتيُت عليها بشغف القراءة األولى بين تلك الجبال الشاهقة فيما 
بعيًدا  ليس  إيران  مع  الحدود  بمحاذاة  مدينة  آخر  ِدَزه«  »قلعة  مدينة  وراء 
التركي«  الكردستاني  العمال  »حزب  يتمركز  حيث  »قنديل«  جبال  عن 
النهر  مياه  في  قدميَّ  فيها  غمرت  التي  الظهيرة  نسيُت  وما  شعابها.  في 
نجاح  يصور  الذي  الفصل  أقرأ  وأنا  الجبال،  بين  عميق  شقٍّ  في  المثلجة 
فيه مدافع  »أورليانو« في فك رموز رقاق »ملكياديس« في وقت أحدثْت 
أكثر  بارتفاع  »بيرنك«  جبل  قمة  على  بقنابلها  ترابية  عاصفًة  اإليرانيين 
تغيَّرت  العزلة«  من  عام  »مئة  وبتأثير من  هامتي.  فوق  قدم  من ستة آالف 
أحداث  فيه  تدور  مكاًنا  أتخيَّل  فطفقت  ردية،  السَّ الكتابة  عن  راتي  تصوُّ
دت  سوَّ هذا  وعلى  »ماكوندو«.  غرار  على  اآلتية  ورواياتي  قصصي 
أدراج  ذهبْت  وكلها  سرابية،  شخصيات  أرسم  الصفحات،  عشرات 
قْت  تحقَّ ما  ووعود  يومياتي،  مألت  خواطر  سوى  منها  يبَق  ولم  الرياح، 
، سوى ما جاء في كتابي »رمال الليل« الذي تدور وقائع قصصه كلها  قطُّ
إبَّان   1988 عام  في  وصدر  األحمر«.  »الخشم  دعوته  واحد  مكان  في 

ذلك. دون  أو  أشهر  ألربعة  الخارجية  وزارة  في  باحًثا  عملي 
من  األخيرة  العشرين  السنين  خالل  نفسي  في  ماركيز  وهج  خفَت 
فجوة  في  تسبَّب  الذي  نا  وأيُّ التغيير؟  ضربه  الذي  نا  أيُّ أدري  وال  حياته، 
فما  تغيرت؛  الذي  أنَّني  ح  أرجِّ الوصال؟  حبل  قطع  نا  وأيُّ ردمها؟  ر  تعذَّ
قارًئا  فيها  صاحبته  التي  ة  الهمَّ بتلك  رواياته  ي  تلقِّ على  قادًرا  عدُت 
ق  تذوُّ مكانها  وحلَّ  القراءة،  انفعاالت  نضبت  فقد  شبابي،  في  مندهًشا 
الكتب،  جمرات  ف  أتلقَّ كنت  المتخيل.  الساحر  العالم  بذلك  بطيء 
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النظريات  بسبب  وانتهيت،  اتِّقادها،  فوق  فتتَّقد  ناري،  فيها  وأنفخ 
أعمل  الشمال،  فيافي  من  برودة  أشدَّ  التحليلية،  القراءة  وطرائق  النقدية، 
ُملهمي  وفاة  نبأ  الدوحة،  في  وأنا  بلغني،  الملتهبة!  جمراتها  إطفاء  على 
التحالف  بفكِّ  إيذان  وكأنه   ،2014/4/17 الخميس  ليلة  منتصف  في 
ذاكرة  من  جزًءا  الملحميَّة  السرود  فارس  أصبح  فقد  بيننا،  فيما  القديم 

الباهرة. للذكريات  إلى سجلٍّ  وآلْت  القديمة،  اإلثارة  فيها  َخَبْت 
حمالت  من  فُذهلت  »ستالين«  عن  »دويشتر«  كتاب  قرأت  ثم 
القوميات،  التي شنَّها ضدَّ خصومه، بما في ذلك بعض  اإلبادة الجماعية 
ذهني  في  المضاهاة  ولبثت  وستالين،  صدام  بين  المقارنة  لي  وخطرت 
الذي  »نيرودا«  مذكرات  قرأت  ثم  صحيحة.  وجدتها  وقد  طويلة،  مدة 
األيديولوجي،  الهذيان  من  فيه  رأيت  لما  قبل،  من  شعره،  عن  عزفت 
أنه  يظنُّ  يعرف شيًئا  أن  في  يرغب  الذي ال  الجاهل  منه موقف  فاتَّخذت 
السابقة، وغيَّرت  الدعاوى  أبطلت كلَّ  راته  المعرفة، لكن مذكِّ ال يستحق 
حة  الفالَّ مع  استثرت  وقد  النيرودية،  المغامرة  بروح  وتشبَّعت  موقفي، 
القمح،  بيدر  على   ، صبيٌّ وهو  لياًل،  اغتصبته  التي  »إيرنانديث«  آل  من 
الفرنسيات«  بـ»األرامل  وشغفت  يعرفها.  فلم  النساء  بين  وتوارت 
غريب  البقرة،  شاعر  بينغولة«  بـ»عمر  َكَلفُت  ولكنني  بودلير،  عاشقات 
في  القلم«  لـ»نادي  العالمي  المؤتمر  بقرته  برفقة  حضر  الذي  األطوار، 
جدلهم  المؤتمرين  تشارك  القاعة  وسط  تخور  فكانت  أيريس،  بيونس 
حلبة  في  كالكوتا«  »مارد  جنَدَله  كيف  نسيُت  وما  الالتينية،  الثقافة  حول 
بعنوان  ديواًنا  نشر  أن  فكان  هائج،  جمهور  استهزاء  وسط  المصارعة 
له،  نظير  ال  الذي  اإلهداء  األولى  صفحته  في  طبع  البقرة«  مع  »أحاديث 
األربعين  إلى  الفلسفي  الكتاب  »أهدي هذا  الكتب  تاريخ  في  أعلم،  فيما 
حلبة  في  بموتي  ويستهزئون  لي،  رون  يصفِّ كانوا  الذين  قحبة  ابن  ألف 

من شباط«. ليلة 24  الصراع 
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َغَزتني  الذات في بغداد  العزلة، والقراءة، وإثبات  بين  عُت  وفيما توزَّ
امرأة هيفاء. كربالئية، رشيقة، وناضجة، كأنها نخلة مجللة بالحزن. ُتعلِّق 
فستاًنا  وترتدي  صقيل،  رخام  رقبتها  أذنيها.  في  كبيرين  ذهبيين  قرطين 
مضيفة،  وقبَّعة  الفاخر،  الفرو  من  أسود  ومعطًفا  نهديها،  منبت  يكشف 
كأنها عارضة أزياء. بدأنا ننفرد في نادي الكلية حيث يضيع همسنا وسط 
مقهى  في  وأيدينا،  بأنفاسنا،  متشابكين  نجلس  ثم  الصاخبة،  الموسيقى 
األشجار  تحت  الوزيرية  في  ونتجول  المركزية،  المكتبة  قبالة  »الزيتونة« 
المالهي،  مدينة  إلى  اصطحبتها  المستقبل.  ُمحاالت  ونتخيَّل  العالية، 
صدري،  على  ارتمْت  »األخطبوط«  لعبة  وفي  المظلمة.  األنفاق  فمخرنا 
دقائق  الوعي  عن  وِغبنا  األلق،  من  اًل  شالَّ وجهي  على  شعرها  وانتثر 
فَوِددُت  مًعا،  الدوار  مزجنا  وقد  ارتخاء،  في  وأنا  هلع  في  هي  خمًسا، 
غدوُت  أرض  عن  بعيدين  لنبقى  الهواء  إلى  األخطبوط  كف  ألقتنا  لو 
بدت  وشهية  مثمرة  وكجنة  التاريخ،  زحام  في  تشابكنا  بها.  ِصلتي  أفقُد 
في  ْت  مرَّ نجمة  رغباتنا.  وهج  تحت  خموله  اهتزَّ  عالًما  بها  أطوف  لي، 
جاءت  طوياًل.  زمنًا  بصري  أعشى  ومًضا  فتركت  البرق،  بسرعة  سمائي 
السواد، فكانت تشهق كصدع جبال  الحزن األولى، من أرض  من أرض 

له. قرار  ال  بحر  كنسائم  وتتأوه  رة،  متكسِّ
أعد  لم  هيبتها،  وانحسرت  البغدادية،  التجربة  هضمت  أن  بعد 
مما  أكثر  الدراسي  وضعي  ن  تحسَّ بمجٍد.  حالًما  وال  وهم،  على  نائًحا 
ختام  وفي  الظهور.  في  األولى  كتاباتي  وبدأت  البصرة،  جامعة  في  كان 
بأنني  للمأل  وأعلن   ، قدميَّ أثبت  وصرت  االمتياز،  درجة  ُحزت  السنة 
 25 وفي  المدينة.  مفاتن  بعض  لي  وانكشفت  العليا،  دراستي  سأواصل 
إال  لها،  مثياًل  أَر  لم  بغداد  على  ثقيلة  عاصفة  هبَّت   1980 مارس  آذار/ 
فعطَّلْت   2003 عام  من  نفسه  اليوم  في  هبَّت  التي  الحمراء  العاصفة 
المجلس  فزرُت مكتبة  العاصمة،  تجاه  األمريكية شمااًل  الدبابات  زحف 
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البريطاني، وقرأت بعض الصحف، وانتهيت بمقهى »الزيتونة«. شاهدت 
في  الشعبي«  القومي  بغداد  »مؤتمر  النعقاد  تأييًدا  ُأخرجوا  الذين  الطلبة 
كثيًفا،  عصيًرا  أحتسي  المقهى،  بزجاج  التصقت  المستنصرية.  الجامعة 
وهياج.  بانفعال  يهتفن  للطالبات  المغبرة  والوجوه  العاصفة،  وأرقب 
تجني  غزو  إلى  سائرة  كأنها  بهستيريا  تتدافع  الجموع  مراقبة  لي  طابت 
جو  في  االنفعاالت  إلظهار  دفعها  الذي  السبب  وشغلني  الغنائم،  منه 
من  حال  في  خالله  انغمسُت  مضى  وقًتا  رت  فتذكَّ غباًرا،  سقاها  مكفهرٍّ 
االنفعال الهوسي استنكاًرا لفكرة أو تأييًدا لموقف، وها أنا أجثم كتمثال 
هنا  الصحيح  مكاني  فهل  عواطفي.  مشاركتهم  دون  أقراني  على  ًجا  متفرِّ

المشارك؟ أم  المتفرج  هو  دوري  وهل  هناك؟  أم 
اتَّجهت إلى كركوك، وأمضيت نهار الجمعة  في نهاية ذلك األسبوع 
في  بدأتها  التي  »ليرمنتوف«  قصيدة  ترجمة  وأعدت  ماركيز،  رواية  مع 
القاهرة. ورجعت في األول من نيسان/ أبريل إلى بغداد حيث انفجرْت 
المستنصرية،  الجامعة  في  كبير  طالبي  ع  تجمُّ وسط  قنبلة  الضحى  وقت 
رئيس  دبدب  ومحمد  الثورة،  قيادة  مجلس  عضو  عزيز  طارق  فُجرح 
ام  صدَّ أقسم  المساء  أول  وفي  وآخرون.  العراق،  لطلبة  الوطني  االتحاد 
تذهب  لن  المستنصرية  في  سالت  التي  الطاهرة  »الدماء  أن  ثالًثا  بالله 
سًدى«. واتُّهم بذلك »مير غالم« وهو عراقي الجنسية من أصول إيرانية، 
َفاَلح خطر مصدره الشرق وأداته عراقيون لهم صلة  وُأعدم هو وعائلته، 
أن  دون  ببطء  ى  تفشَّ وباء  أترقَّب  بدأت  بغداد.  قلب  في  لكنهم  بإيران 
األفق  في  معالمها  بانت  أزمة  على  المصاريع  وُفتحت  منه،  أحد  ن  يتمكَّ
الخالف،  واحتدم  الناس،  بين  األقاويل  استعرت  مقبلة.  سوداء  كغيمة 
الطمأنينة. البالد، فقد ولَّى زمن  بأهل  النفوس يهتك  وربض الخوف في 

 5 صباح  من  العاشرة  ففي  ذلك،  كل  عن  بعيًدا  أنا  أمكث  ولم 
إلى  الوصول  في  وأفلحت  زمالئي،  بعض  د  أتفقَّ ذهبت  أبريل  نيسان/ 
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كبيرة  جمهرة  لكن  الشديد،  الزحام  رغم  كليتنا،  حيث  المعظم«  »باب 
فغصَّ  اآلداب،  كلية  إلى  المؤدِّي  الشارع  من  تدفَّقت  المذعورين  من 
مبهم  عناد  أخذني  بعيدة.  ليست  انفجارات  دويِّ  من  بالمرتاعين  المكان 
وقبل  األمر،  لمعرفة  المعاكس  االتجاه  في  الفزعة  األرتال  فاخترقُت 
في  أستاذتي  بحري«  يونس  »منى  الدكتورة  التقتني  الكلية  إلى  أصل  أن 
وتعلِّق  يد،  في  الكبيرة  حقيبتها  تحتضن  التربوي«  النفس  »علم  ر  مقرَّ
قدميها،  على  تثبت  تكاد  فال  ذهواًل  ترتعد  وهي  حذاَءْيها،  األخرى  في 
الجامعة  من  القادمين  الطالب  لمظاهرة  وقعت  مذبحة  أن  وأخبرتني 
اإليرانية«  »المدرسة  سطح  من  عليهم  القنابل  ألقيت  حيث  المستنصرية 
أيام  قبل  لزمالئهم  حدث  ما  يستنكرون  خرجوا  وكانوا  »الوزيرية«،  في 
تملَّكني  وقد  الوراء،  إلى  البشرية  األمواج  مع  فانكفأت  الجامعة،  في 
أطوف  نهاري  َسحابة  فأمضيُت  بأمري،  وحرُت  تملَّكهم،  كما  الخوف 
هت  توجَّ ثم  أعرفه،  ال  شيء  عن  أبحث  الشرقي  الباب  في  المكتبات 
واألحذية،  الكتب،  أكداس  فشاهدُت  المجزرة،  مكان  إلى  مساء 
المحاذي  الرصيف  طول  على  بالدم  ملوثة  واألوراق،  والحقائب، 
الشارع  في  حفًرا  القنابل  تركِت  وقد  القطار،  سكة  بموازاة  للمدرسة 
اإليرانيون  اتُِّهم  الضحايا.  عدد  ُأعلن  وما  متخثِّرة.  بدماء  مملوءة 
في  الجرحى  ام  صدَّ وزار  مدرستهم،  من  القنابل  ُرميت  فقد  بالحادث 

باالنتقام. وأقسم  المستشفى، 
رت  ُهجِّ أنها  فعلمُت  »ابتسام«  ُتدعى  لي  زميلة  غابْت  أن  لبث  ما  ثم 
اإليرانية.  التبعيَّة  ذوي  العراقيين  ترحيل  بدأ  فقد  إيران،  إلى  أسرتها  مع 
من  وشطبهم  رجاالته،  على  ووزعها  ممتلكاتهم،  على  النظام  استولى 
األمر  على  التكتُّم  جرى  الحدود.  وراء  ورماهم  المدنية،  السجالت 
بعد  إال  التهجير  ن من االطالع على جانب من وقائع  أتمكَّ لم  إنني  حتى 
في  الفيليَّة  األكراد  من  سيدتين  مع  عشاء  مائدة  جمعتني  حينما  قرن  ربع 
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فندق »الله« في طهران مساء 2004/5/17، وهما »زينة« و»مشكوين« 
األستاذتان في جامعة »الزهراء«، إذ َروتا لي، طوال ساعتين، كيفية ترحيل 
قيام  ثم  العشرين،  القرن  من  األول  النصف  في  العراق  إلى  للفيليَّة  الشاه 
خامًسا.  طابوًرا  بوصفهم  األخير  ربعه  في  إيران  إلى  بإبعادهم  ام  صدَّ
عادت »زينة« إلى النجف بعد إسقاط النظام على يد األمريكيين، فزارِت 
المدينة التي ُأبعدْت عنها، وهي في الثامنة، ووجدت أثاث بيتهم لم يزل 
لتعيده  أصحابه،  عودة  في  تأمل  كانت  التي  جارتهم  بيت  في  محفوًظا 
وصلبة  شفافة  ذكرى  الكريستال.  من  قطعة  سوى  تستردَّ  فلم  إليهم. 

الزمن.  بمرور  م  يتهشَّ راح  لماٍض 
مزيًجا  أو  كرًدا،  أو  ُفرًسا  كونهم  بين  »الفيليَّة«  أصول  في  اختلف 
بقايا  فهم  المؤرخين  من  لكثير  وطبًقا  بذاته،  قائم  شعب  أنهم  أو  منهما، 
العراق  وسط  إليران  المحاذية  المناطق  في  الكوتيين  أو  العيالميين 
اللورية.  باللهجة  الكردية  ويتكلَّمون  الشيعة،  من  ومعظمهم  وجنوبه، 
الوالء  فكرة  عي  تدَّ أيديولوجية  ضوء  في  العراق  عن  معظمهم  ُأبعد 
للوطن، ففي السابع من أيار/ مايو1980 صدر قرار مجلس قيادة الثورة 
الجنسية  »ُتسقط  اآلتي:  على  ونصَّ  حسين،  ام  صدَّ بتوقيع   »666« رقم 
للوطن،  والئه  عدم  تبيَّن  إذا  أجنبي  أصل  من  عراقي  كل  عن  العراقية 
وزير  وعلى  للثورة.  العليا  واالجتماعية  القومية  واألهداف  والشعب، 
لم  ما  العراقية،  الجنسية  عنه  ُأسقطْت  من  كل  بإبعاد  يأمر  أن  الداخلية 
أمر تستدعيه ضرورة  العراق،  بقاءه في  بأن  بناء على أسباب كافية،  يقتنع 

الموثَّقة رسميًّا«. الغير  حقوق  حفظ  أو  قانونية،  أو  قضائية 
المبعدين عراقيون، وأن نزع الجنسية عنهم استند  بأنَّ  القرار  اعترف 
إلى فكرة عدم الوالء. ولم يأخذ في الحسبان بأن فكرة العراقي-األجنبي 
فيه  وتداخلت  والفارسية،  العثمانية  التركة  ورث  فالعراق  لها؛  معنى  ال 
العشرين، وبعد ترسيم  القرن  بداية  انتهت منذ  تاريخية  الشعوب لظروف 
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وتركيا  إيران  في  جماعات  َعِلَقْت  األولى  العالمية  الحرب  إثر  حدوده 
العراقي  النسيج  في  واندمجْت  مختلفة،  ِعْرقية  بأصول  ترتبط  والعراق 
من  المجتمع  تصفية  نزعة  إلحياء  األوان  آن  وقد  التركي،  أو  اإليراني  أو 
»نورنبيرغ«  قرار  نظير  القرار  هذا  الوالء.  باعتبارات  الماضي  شوائب 
 .1935 العام  في  اليهودية  األصول  ذوي  األلمان  عن  الجنسية  بإسقاط 
علمانية  قومية  ثورة  بين  منازعة  أنها  على  إيران  مع  المواجهة  َشَخَصِت 
الحكم،  في  الوسطى  القرون  الهوت  إحياء  تريد  دينية  وأخرى  حديثة، 

مدة طويلة. التفسير  بهذا  أنا  فأخذُت 

تصبح حقيقة والحرب حينما  ن،  متعفِّ رصيد   -4
في ظهيرة 22 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه كنت أزور أصدقاء لي 
فجأة،  التلفزيوني  اإلرسال  فُقطع  بالرصافة،  الوزيرية  حيِّ  في  الطلبة  من 
ت  وأعلن المذيع بدء الحرب. ُأخبر العراقيون بأن أسراًبا من الطائرات دكَّ
البلدين.  بين  الحدود  طول  على  البرية  القوات  لِت  وتوغَّ إيرانية،  أهداًفا 
اس تجاه الخطر الديني القادم من بالد  المس إعالن الحرب وتري الحسَّ
كان  الذي  العراق  في  للنظام  ي  السرِّ نقدي  لي  أن  الصحيح  من  فارس. 
يت  تغذَّ بدواٍع  بالدي  إلى  انحزت  لكنني  مكتومة،  مسارات  شكل  يأخذ 
عليها: الحفاظ على وطني من المدِّ الديني-المذهبي الذي يثير ازدرائي. 
أنها  على  الحرب،  سبقت  التي  السنة  طوال  األحداث،  رِت  ُصوِّ وقد 
أراضيه  في  الخميني  استضاف  الذي  العراقي  للجميل  ناكرة  استفزازات 
فالعراق  ذلك  وإلى  فرنسا عام 1978،  إلى  ُأبعد  أن  إلى  منذ عام 1964 
ى، ورفع تظلُّماته إلى الحكومة اإليرانية، واألمم المتحدة، ومجلس  تشكَّ
رة، بما فيها اختراق  األمن، والجامعة العربية، لوقف االستفزازات المتكرِّ
العراقية  باألراضي  االحتفاظ  ثم  المعارضة،  واحتضان  الجوي،  المجال 
سالمة  على  خطًرا  اإليراني  التهديد  أصبح  الجزائر.  معاهدة  تها  أقرَّ التي 
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فيه،  الطائفية  نات  المكوِّ على  باللعب  المجتمع  وحدة  وتمزيق  البالد، 
الوطنية. هويته  وتفتيت 

لم يخُل األمر من الكراهية واالنتقام، فقد نقلت مصادر عارفة، فيما 
ي المتصاعد  بعد، أن »تقاعس الشاه عن عمل أي شيء في مواجهة التحدِّ
ام،  صدَّ حفيظة  أثار  الجزائر،  معاهدة  بعد  وبخاصة  الخميني،  جانب  من 
العراق  إلى  لها  زيارة  أثناء  في  الشاه،  زوجة  »فرح«،  الملكة  ر  حذَّ الذي 
على  وخيمة  عواقب  له  ستكون  الخميني  نجاح  أن  من   1977 عام  في 
إيران والعراق على حد سواء. وأخبرها أن مئات األلوف سوف يموتون 
وُنقل  الخميني.  جماعة  ويسحق  المطلوبة،  بالشدة  الشاه  ف  يتصرَّ لم  ما 
به أن يطلب اإلذن  إنه ما كان يجدر  ام قوله، بعد ذلك بسنوات،  عن صدَّ
في حياته  ارتكبها  مفردة  أكبر غلطة  وإن  الخميني،  مع  للتعامل  الشاه  من 
انتهى  فقد  ندم،  فائدة من  العراق حيًّا«. ال  يغادر  الخميني  ترك  أنه  العامة 
وعلى  ُمطاًعا،  إماًما  إيران  في  الحكم  ة  سدَّ الخميني  أ  وتبوَّ الشاه،  عهد 
حقوقه  تثبت  ُحجًجا  ينشر  العراق  راح  للحدود  عابر  قتال  من  خلفية 
وصمه  فيما  استردادها،  أجل  من  دفًعا  الحرب  إلى  ُدفع  وإنه  التاريخية، 

عليهم. المعتدي  بأنه  اإليرانيون 
المنازعة  باالعتبار  األخذ  فمع  عميق،  توتر  الصراع  خلف  ربض 
الرافدين،  بالد  سهول  وشعوب  الفارسية  الهضبة  شعوب  بين  القديمة 
ال  تشكَّ أن  بعد  البلدين،  بين  اختصام  من  يخُل  لم  الحديث  فالتاريخ 
ا في القرن العشرين؛ ففي عام 1969 ألغت إيران مضمون  سياسيًّا وإداريًّ
على  اتُّفق  وفيها  العراق،  مع  حدودها  رسمت  التي   1937 عام  اتفاقية 
في  والفرات  دجلة  نهَري  التقاء  من  يتألَّف  الذي  العرب  شط  مناصفة 
لم  الخليج.  رأس  في  ويصبُّ  البصرة،  من  الشمال  إلى  »القرنة«  مدينة 
ه  وعدَّ المائي،  الممر  على  وسيطر  االتفاقية،  بمحتوى  الشاه  يعترف 
على  انقالب  محاولة  أول  واحتضن  اإليرانية،  اإلقليمية  المياه  من  جزًءا 
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إلى  الكردي  د  التمرُّ والسالح،  بالمال  ى،  وغذَّ العراق،  في  البعث  نظام 
الخليج،  في  العربية  الجزر  إيران  احتلت  وحين  السبعينيات.  منتصف 
إيران  فوضعت  العربية«،  »األرض  من  االنسحاب  وطلب  العراق  احتج 
نوًعا  ْت  الجزائر عدَّ أن معاهدة  الرغم من  ب. وعلى  تأهُّ جيشها في حالة 
من  كثيًرا  فإن  وإقليمية،  سياسية  أوضاع  فرضته  البلدين  بين  التفاهم  من 
لم   1979 شتاء  في  اإليرانية  الثورة  اندلعت  وحينما  ذ.  ُينفَّ لم  مضامينها 
ًدا،  اتَّقد أوارها مجدَّ القديمة، فقد  التركة  ا منهما قد تخطَّى تلك  أيًّ يبُد أن 
ولم ينَس الخميني أنه ُأبعد من العراق ُمرغًما، وكان يثير ذلك كلَّما وجد 

العداء. لتأجيج  مناسبة  الفرصة 
إلى  العراقي-اإليراني،  القديم،  االستقطاب  ل  تحوَّ أقل من سنة  بعد 
باعتباره  ام  صدَّ األول  يقود  مذهبية،  بطانة  على  قومي-ديني  استقطاب 
باعتباره  الخميني  الثاني  ويقود  العربي،  الحق  عن  مدافًعا  عربيًّا  زعيًما 
إلى  نداءات  ه  يوجِّ وبدأ  مكان،  كل  في  اإلسالم  بنشر  ًفا  مكلَّ دينيًّا  قائًدا 
الجيش  ويغري  كافر،  بنظام  اإلطاحة  على  فيها  يحثُّه  العراقي  الشعب 
واإلسالم،  القرآن،  أعداء  أوامر  إطاعة  »وعدم  الثورة  في  باالنخراط 
مزبلة  في  العراقي  النظام  »ُيرمى  ألن  والدعوة  الشعب«،  إلى  واالنضمام 
ام  صدَّ فعل  ردُّ  وجاء  المعارضة.  الدينية  األحزاب  واحتضن  التاريخ«، 
لمح  في  األدوار  قلب  الذي  اإليراني  األنموذج  تكرار  من  فخشية  عنيًفا، 
في  الهدى  بنت  وأخته  الصدر،  باقر  محمد  إعدام  على  أقدم  البصر، 
على  العراقيين  وحثَّ  ذلك،  الخميني  فاستغل   ،1980 أبريل  نيسان/ 
من  لإلسالم  ة  مضادَّ أنها  على  ضده  العراقية  الفعل  ردود  ر  وفسَّ د.  التمرُّ
ألن  والقرآن؛  لإلسالم  »مهاجمة  هي  إيران  فمهاجمة  »علماني«،  نظام 

إسالمية«. كلها  وقوانينها  وثورتها  الله،  أرض رسول  إيران هي 
الخمسينيات في ذروة  نهاية  الدعوة في  س حزب  الصدر قد أسَّ كان 
الصراع السياسي بين القوى الفاعلة في العراق، وحسب »جيل كيبل« في 
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كتابه »الفتنة« فإنه كان مفتوًنا بنمطين من التنظيم آنذاك: أولهما، الحزب 
وأراد  مصر،  في  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  والثاني،  العراقي،  الشيوعي 
الثاني،  مثل  ودينية  األول،  مثل  دنيوية  تطلعات  له  تكون  حزًبا  ل  يشكِّ أن 
يصير  شمولية  إسالمية  دولة  »إنشاء  وغايته  شيعية،  مذهبية  خلفية  على 
وتأتي  تعبير عن اإلسالم،  الُملك، ويكون خير  مؤتمنًا على  فيها  الحزب 
بالنظام  لإلطاحة  الحزب  أنصار  يخوضها  ثورية  معركة  بعد  الدولة  هذه 
ريثما  العلماء،  باتفاق  أو  بالشورى،  الشريعة  الدولة  هذه  وتطبق  الكافر، 
ن من الماركسية واإلسالم  يعود المهدي المنتَظر«. وهذا التكوين المهجَّ
التي  المرجعية  ضغوط  وبسبب  الحزب،  صفوف  في  االلتباس  أشاع 
م مبدأ الشورى باعتباره نظرية ُسنية، وتحرم ظهور دولة إسالمية في  تحرِّ
الصدر  على  الحوزة  في  الدينية  الطبقة  شنَّْت  المنتَظر،  المهدي  غيبة  ظل 
عن  فتخلَّى  الكبار،  المراجع  من  حلٍّ  في  أتباعه  جعل  ألنه  شعواء  حرًبا 
في  سعى  إنه  بل  المرجعية،  كنف  إلى  وعاد   ،1962 عام  في  الحزب 
بخطِّ  كتبها  التي  للحزب  النظرية  األسس  إلغاء  إلى  السبعينيات  مطلع 
القيادة الجديدة للحزب لم تستجب له، وظل  يده، ومنها الشورى. لكن 

إيران. إلى  قادته  انتقل  أن  إلى  العراقية  لطات  السُّ من  مطاَرًدا  الحزب 
بخالف  الخميني  مؤيِّدي  من  الصدر  أصبح  إيران  في  الثورة  ُبعيد 
بثَّ   1979 ربيع  أواخر  في  مواقفهم.  أخفوا  الذين  اآلخرين  المراجع 
هة إليه من الخميني يطالبه فيها  القسم العربي في إذاعة طهران برقية موجَّ
السيد  الحاج  والمسلمين  اإلسالم  ة  حجَّ »سماحة  النجف:  مغادرة  بعدم 
مغادرة  تعتزمون  سماحتكم  أن  علمنا  بركاته.  دامت  الصدر  باقر  محمد 
مغادرتكم  الصالح  من  أرى  ال  إنني  الحوادث.  بعض  بسبب  العراق 
هذا  من  قلق  وإنني  اإلسالمية.  العلوم  مركز  األشرف  النجف  مدينة 
»سماحة  جوابه:  وجاء  سماحتكم«.  قلق  إزالة  الله  شاء  إن  آمل  األمر. 
ظله..إني  دام  الخميني  الله  روح  السيد  المجاهد  اإلمام  العظمى  الله  آية 
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المسؤولية  بعمق  أشعر  نفحة روحية، كما  الشريف  توجيهكم  أستمد من 
لكم  أعبِّر  أن  وأودُّ  األشرف،  للنجف  العلمي  الكيان  على  الحفاظ  في 
في  والمؤمنين  المسلمين  من  الماليين  تحيات  عن  المناسبة  بهذه 
على  جديد  من  أشرق  الذي  اإلسالم  نور  في  وجد  الذي  العزيز،  عراقنا 
الكافر  المستعمر  لضرب  روحية  وطاقة  كله،  للعالم  هادًيا  ضوًءا  يدكم 
العالم من كل أشكاله اإلجرامية  واالستعمار األمريكي خاصة، ولتحرير 

فلسطين«. المقدسة  أرضنا  اغتصاب  جريمة  مقدمتها  وفي 
األمريكي  االحتالل  بعد  كبير  باهتمام  المراسالت  هذه  استأثرت 
الصدر  رسالة  أن  ومع  لطة.  بالسُّ الدعوة  حزب  انفرد  حينما  للعراق 
قبولها  يصعب  بحساسية  علنًا  ظهوره  يشي  ديني  زعيم  صوت  إلى  تلمح 
صلة  لهم  ممن  كثيرون  ذهب  فقد  لطة،  السُّ يحتكر  علماني  نظام  من 
لم  ألنه  وتوقيتها  البرقية  استغرب  »الصدر  أن  إلى  الدينية  بالمرجعيات 
والبرقية  مشاكل،  فيها  ليس  النجف  أن  كما  العراق،  مغادرة  ينوي  يكن 
تعقيدها  تفاقم  أجواء  ظل  وفي  ضده«.  األمني  التحريض  من  نوًعا  تعني 
والشعور  الصدر،  جانب  من  ي  التحدِّ مالمح  ارتسمت  يوم  بعد  يوًما 
تأييد،  مظاهرة  الصدر  بمنزل  طافت  النظام. وقد  جانب  من  بالخطر 
إيران،  ر الخالف مع  بيته. ولما تطوَّ د، وأعيد إلى  ر، ثم ُهدِّ فاعُتقل، وُحذِّ
وأعلن الخميني أنه يريد تغيير النظام في العراق، ُخشي أن يكون الصدر 
أداته في العراق، فاختطف ثانية، حيث قتل، ودفن في مقبرة النجف. لم 
أرض  على  الشاه  مع  الخميني  تجربة  تتكرر  أن  في  يرغب  ام  صدَّ يكن 

العراق.
ام حسين قرأ الواقع اإليراني قراءة  وبدأت الحرب، والغالب أن صدَّ
مفككة،  إيران  له  ظهرت  إذ  اللدود،  ه  عدوِّ من  النَّيل  في  رغباته  تطابق 
أفضل  وليس  العالم،  عداء  كسبت  وقد  متصارعة،  السياسية  وقواها 
يدرك  ولم  التاريخية.  المطالب  بحجة  خطرها  لدرء  الوقت  هذا  من 
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بها  ليعيد  بالده،  د  تهدِّ خارجية  ذريعة  أي  إلى  بحاجة  كان  الخميني  أن 
ا  عمَّ مغايرة،  بهوية  إمبراطورية  تعريفها  ويعيد  لرؤيته،  طبًقا  إيران  تشكيل 
أكثر  الداخلية  التناقضات  تمتصُّ  ة  قوَّ من  فما  الشاه،  زمن  في  عليه  كانت 
آخر  شيء  ه  يؤدِّ لم  كما  الدور  هذا  الحرب  ِت  أدَّ وقد  اني.  برَّ تهديد  من 
التناقضات، والخالفات، وتوارت  إذ تنوسيت  إيران الحديث،  في تاريخ 
الوطن«  عن  »الدفاع  في  لالنخراط  الجهود  دت  وتوحَّ السخط،  مشاعر 

الخصوم. القضاء على  جرى  ذلك  وفي ظل 
البادئ  أن  اعتبار  على  الحرب  بدء  قضية  حول  متشعِّب  جدُل  ُأثير 
تقليب  فتئ  وما  كلِّها،  الحرب  مسؤولية  ل  ويتحمَّ المعتدي،  هو  سيكون 
العسكرية.  الوقائع  وليس  السياسية،  الميول  حسب  جارًيا،  القضية  تلك 
وقت  أي  في  سليمة،  تكن  لم  بالعراق  إيران  عالقة  أن  عن  النظر  وبغضِّ 
من  الثالث  العقد  مطلع  في  الحديثة  الدولة  تأسيس  منذ  األوقات،  من 
القرن العشرين، ما رسم خوًفا عراقيًّا من جارته، أو، في األقل، إحساًسا 
الثورة،  بعد  العداء  أجواء  تهيئة  في  تمادت  إيران  فإن  منها،  األمان  بعدم 
الذهاب  أن  أفصحْت  إيران  في  الدين  رجال  ُخطب  أنَّ  سوًءا  األمر  وزاد 
من  الرابع  وفي  اإللهية.  العدالة  لتحقيق  األفضل  الطريق  هو  العراق  إلى 
شطِّ  ومنفذ  وحدودها،  أجواءها،  إيران  أغلقت  سبتمبر1980  أيلول/ 
وخانقين،  مندلي،  ومنها  الحدودية،  المدن  قصف  في  وبدأت  العرب، 
د  وحسب المنطوق العسكري ُيعدُّ هذا دخواًل في الحرب دون بيان، فهدَّ
معاهدة  لبنود  طبًقا  أراضيه  يسترجع  وسوف  بالمثل،  سيردُّ  بأنه  العراق 
أنهم  اإليراني  الجواب  وكان  منها،  اإليرانيون  ينسحب  لم  ما  الجزائر، 
العراق  استرجع  ولهذا  الشاه،  عقدها  معاهدة  في  ورد  بما  ملزمين  غير 

و»سيف سعد«.  القوس«  »زين  منطقَتي  بالقوة 
في  ام  صدَّ ظهر  أن  إلى  الطرفين  بين  المدفعي  التراشق  تواصل 
على  سيادته  بسط  العراق  أن  وأعلن  منه،   17 يوم  الوطني  المجلس 
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اإليرانيون  دام  ما  الجزائر  اتفاقية  بفحوى  يعترف  يعد  ولم  العرب،  شط 
معاهدة  إلى  ُيشار  كان  وحيثما  بائد.  نظام  طرف  من  ُوقِّعت  يعتبرونها 
»نظام  أبرمها  معاهدة  عن  مسؤولين  غير  إنهم  اإليرانيون  يقول  الجزائر 
األراضي  العراقي  الجيش  اقتحم  وحينما  كافر«.  »نظام  مع  مقبور« 
من  أكثر  استمرت  التي  الخالفات  معظم  األنظار  عن  توارت  اإليرانية، 
مت الحرب خطوة كانت  سنة، فوقائع الحرب ابتلعت أسبابها، وكلَّما تقدَّ
لعبة  األسباب  من  المتنوع  الرصيد  هذا  ى  غذَّ جديدة.  أسباٌب  لها  تختلق 
استغرقتها  التي  الثماني  السنوات  طوال  لفلسفتها  دعامة  واعتبر  الحرب، 

العراقيين. من  كبير  لدى عدد 
اليوم األول للحرب، أصدقائي وأنا، في حديث عنها،  أمضينا عصر 
شهًرا،  تستمر  أن  توقَّعنا  الجنراالت.  من  جماعة  كأننا  ونتكهن  نخطِّط، 
نظام  لتقويض  فيها  ُنسهم  أن  ينبغي  مغامرة  بأنها  إلينا  وُخيِّل  اثنين.  وربما 
تحت  وأسره  شعًبا  خدع  ساحر  من  واالقتصاص  للحداثة،  ناقض  ديني 
اليوم  أترقب  فكنت  ذلك،  بعد  سنوات  الفكرة  هذه  والزمتني  عمامته. 
الذي أزور فيه الجبهة ألرى الحرب رؤية العين. اتَّجهت في اليوم التالي 
إلى الكلية، فعلمُت بتأجيل الدراسة، فقصدُت كركوك في عطلة إجبارية، 
العراقية.  البيانات  معتمًدا على  بساعة  الحرب ساعة  وقائع  ن  أدوِّ وبدأت 
التي  لرؤية مدينتنا  زارني عواد علي عصًرا، فخرجنا، سيًرا على األقدام، 
جنوب  على  اإليرانية  الطائرات  أغارت  جولتنا  وخالل  حرًبا.  تخوض 
انفجارات  سمعنا  ثم  الغروب،  مع  بالنيران  السماء  والتهبت  المدينة، 
جنا إلى المستشفى فرأينا طالئع القتلى والجرحى محمولين  متوالية، وعرَّ
أضواؤه،  أطفئت  وقد  لنا،  طريًقا  أطلس  شارع  من  اتَّخذنا  نقاالت.  على 
لم  الحرب.  بحقيقة  فشعرت  مظلمة،  المدينة  كانت  ة.  المارَّ من  وُأخلي 
كنا  كما  دامس،  ظالم  في  مرهقين  أقدامنا  نجر  فعدنا  نا،  تقلُّ سيارة  نجد 

الثانوية. الدراسة  أيام  نفعل 
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هِت اإلذاعة العراقية  في صباح اليوم التالي ُأنبئنا بتطور مهم، فقد وجَّ
القضاء  بهدف  العراقي  الجيش  مع  للتعاون  »عربستان«  أهالي  إلى  نداء 
العراق  من  يتجزأ  ال  جزء  فعربستان  المحتلَّة،  اإليرانية  القوات  على 
محتلٍّ  جزء  بتحرير  عراقي  وعٌد  انطلق  لتحريرها.  األوان  وآن  العربي، 
فانتعشُت  مشاعري،  في  القومية  البطانة  النداء  المس  العرب.  أرض  من 
إمارة  هي  عربستان  أن  فوجدت  التاريخ؛  طيَّات  في  بت  ونقَّ ا،  مزهوًّ
وَمَسَخْت   1925 عام  في  عليها  إيران  استولت  التي  العربية  األحواز 
ماليين  أربعة  زهاء  وفيها  »خوزستان«  فجعلته  سنين  عشر  بعد  اسمها 
من  قرن  ربع  بعد  النفطية.  إيران  ثروة  أرباع  ثالثة  من  أكثر  وفيها  عربي، 
الرئاسي في طهران خارطة كبيرة إليران  القصر  هذه األحداث رأيُت في 
الجزيرة  شبه  على  كتب  وقد  لها،  المجاورة  والغربية  الجنوبية  والبالد 
»عربستان«  كلمة  العراق  وغرب  جنوب  الصحراوية  والمناطق  العربية، 
ُأعلن  للحرب  الرابع  اليوم  في  بإيران.  ُألحقْت  األخرى  المناطق  وسائر 
د  للتمرُّ عربستان  أهالي  ج  تؤجِّ النداءات  وتعالت  رة.  المحمَّ تحرير  عن 

ر.  المحرِّ العراقي  الجيش  إلى  واالنضمام 
ولم  الجوية،  الغارات  وتيرة  تقطَّعت  األول  األسبوع  نهاية  وفي 
أنا  لت  وتمهَّ الحرب.  صدمة  ْت  امتصَّ وبذلك  المخاوف،  تثير  تعد 
الشهر:  ذلك  آخر  في  فكتبت  رأسي،  في  سواها  وانبثقت  باندفاعاتي، 
رة،  والمحمَّ األحواز،  مثل  مغتصبة  عربية  مناطق  في  الجيش  دخول  »إن 
االعتراف  على  إيران  وإجبار  فيها،  والبقاء  عربستان،  من  أخرى  وأجزاء 
تاريخهم  في  العرب  قه  يحقِّ أن  يمكن  عمل  أكبر  سيكون  الحق  بهذا 
خيالي،  في  التهب  الذي  الرومانسي  الوهج  قيَّدُت  لكنني  المعاصر«. 
يمكن  ولهذا  قذرة،  غايتها  كانت  إذا  قذر  أمر  »الحرب  مستكماًل:  فقلت 
الحدود،  تثبيت  هو  الغرض  كان  إذا  أما  سة.  مقدَّ قضية  ألجل  مواصلتها 
شط  على  والسيطرة  المهملة،  الصحراوية  األجزاء  بعض  وإرجاع 
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م العسكري الشامل، وال يعدو سوى  العرب، فذلك ال يستحق هذا التقدُّ
وهذه  مجاورة،  أخرى  دول  وإرهاب  الجار،  إلرهاب  عسكرية  مغامرة 
سالل  في  يلقيها  أن  للتاريخ  ويمكن  بحتة،  شخصية  لرغبة  تخضع  أمور 
فيما  صائًبا  كنُت  كم  اآلن  االدِّعاء  الصعب  من  المستقبل«.  في  أوساخه 

كنُت صادًقا. لكنني  آنذاك.  نت  دوَّ
زيدان  نوري  صديقيَّ  دعوت  أكتوبر  األول/  تشرين  من  األول  في 
ونحن  هوسها  الَمَسنا  فقد  الحرب،  شأن  نناقش  البيت  إلى  علي  وعواد 
نتائج  من  ر  وحذَّ ظاهًرا،  امتعاًضا  نوري  أبدى  الشباب.  ريعان  في 
باألمر،  منا  أعرف  وهو  العسكرية،  الخدمة  أدى  أن  له  فسَبق  مجهولة، 
كنَّا، عواد  فيما  رآها خاطئة،  ُقتل في حرب  ولم يمض طويل وقت حتى 
. أعلن اإليرانيون  الغضَّ بها كأنها فتح طالما داعب خيالنا  وأنا، منفعَلين 
الجيش  وتسليم  ام،  صدَّ استقالة  وهي:  الحرب،  لوقف  شروطهم 
الخسائر  بإيران تعويًضا عن  البصرة  العراقي أسلحته لإليرانيين، وإلحاق 
أما  شعبي.  استفتاء  طريق  عن  النهائية  تبعيتها  وتحديد  بها،  لحقت  التي 
ة شطِّ العرب للعراق،  الشروط العراقية فبدْت لنا مقبولة: االعتراف بعائديَّ
اإليرانية  األطماع  ذكر  وعدم  العراقي،  الشأن  في  ل  التدخُّ عن  واالمتناع 
التي  اإلمارات  لدولة  التابعة  الثالث  الجزر  وعودة  العربي،  الخليج  في 
»ال  الشروط  هذه  بأن  صديقيَّ  أخبرت  السبعينيات.  بداية  إيران  احتلتها 
قيمة لها بالقياس إلى تحرير الجيش العراقي لمنطقة األحواز العربية، إذ 
ة  المرَّ وهي  إيران«.  مع  صلح  ألي  األساس  الشرط  تكون  أن  يجب  إنها 
العربية بشكل صحيح، فالمتداول هو  التي أنطق بها اسم المدينة  األولى 

»األحواز«. وليس  »األهواز« 
اد وأنا، للتجوال في كركوك عسانا نرى أثر  في أحد األيام خرجنا، عوَّ
الجمهورية.  شارع  في  ورابي«  »حمُّ حانة  قصدنا  ثم  المدينة،  في  الحرب 
سين غير واثقين أنها مفتوحة في ظلِّ الحرب، وقد أضيئت  دخلناها متوجِّ
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النُدل، فيما كان  زواياها بالشموع، والفوانيس. رأيت وجوًما على وجوه 
 ، تركمانيٌّ نهض  وفجأة  كلِّها.  المدينة  بلغات  الحرب  يناقشون  الشاربون 
تعتعته  وقد  الكردية،  باللغة  آخر  فشاركه  مرتفع،  بصوت  الخميني  وشتم 
ا لم يجد جواًبا، وقف مترنًِّحا،  الخمرة، ثم سأله: »هل أنت عربي؟« ولمَّ
المكان  شملت  حركة  في  بيده  ح  ولوَّ إليه،  األنظار  فاتجهت  ًيا،  ومتلوِّ
، وُشحنْت  الجوُّ فتكهرب  قاطبة متخطِّاًل بكالمه،  العرب  بأجمعه، وشتم 
ر صياح تهديد من  اسة، وتفجَّ النفوس، إذ نفذت الطعنة في المنطقة الحسَّ
ببذاءة  الكردي  فنهروا  لنا،  مجاورة  مائدة  من  ونهض عرب  كلِّها،  الزوايا 
استوعب  وقد  ناعستين  بعينين  يتلفَّت  واقًفا  فمكث  بذاءته،  عن  تقلُّ  ال 
شيء.  على  يلوي  ال  بالخروج  سارع  ثم  فيها،  نفسه  وضع  التي  الحال 
ر حرب عرقية بين السكارى الذين تعوم مواقفهم على بحيرة  خشينا تفجُّ

الحرب.  تأثير  إليه  انتقل  الذي  المكان  فغادرنا  الخمر،  من  صغيرة 
عن  القديمة  المصادر  في  بُت  فنقَّ ام«  صدَّ بـ»قادسية  الحرب  يِت  ُسمِّ
وجه الشبه بين معركة القادسية األولى التي وقعت في العراق، والقادسية 
في  انهزمت  »رستم«  بقيادة  الفارسية  القوات  أن  وهالني  الجديدة، 
القادسية األولى التي استمرت ثالثة أيام في 22 أيلول/ سبتمبر من عام 
العراق  أعلن  الحرب.  فيه  بدأت  الذي  اليوم  يوافق  تاريخ  وهو  636م، 
فتحققت  العربية،  األرض  من  جزًءا  بوصفها  رة،  المحمَّ ر  حرَّ أنه  رسميًّا 
ق هذا الهدف، فأرضى ذلك  نبوءاتي بأنَّ الحرب ستكون عبًثا إن لم تحقِّ
رُت اإليحاءات الغامضة التي رافقْت بداية الحرب التفسير  غروري، وفسَّ
اجح؛  الرَّ تفسيري هو  أن  يوًما وجدت  أربعين  فبعد  رأيته صحيًحا،  الذي 
تضفي  التي  الوحيدة  الركيزة  هي  باألرض  المتعلقة  التاريخية  فالمطالب 

. إليَّ بالنسبة  الحرب شرعيتها  على 
لذيذ  أيديولوجي وتاريخي وغطسُت في خدر  بُبعد  دعمُت حججي 
فيه  استرجع  عصر  في  عشُت  أنني  حظي  ُحسن  فمن  قبل،  من  عهدته  ما 
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رؤوس  على  بها  ناَدوا  طالما  التي  بالوعود  ووفَّوا  أرضهم،  العراقيون 
من  األول  الشهر  طوال  العراق  ده  تعمَّ الذي  اإلبهام  وعزوُت  األشهاد، 
القضية، إلى حسن تقدير، فلو أعلن هدفه قبل الحرب  الحرب، في هذه 
قام  ولكنه  الهدف،  تحقيق  دون  يحول  وإقليمي  دولي  بموقف  لُجوبِه 
القرار  اعتبرت  لفًظا.  تحريرها  عن  يعلن  أن  قبل  فعاًل  األرض  بتحرير 
لم  ذلك:  في ضوء  الوقائع  من  كثير  تفسير  وأعدُت  وفطنة،  ذكاء  ينمُّ عن 
رت شبًرا شبًرا ألنها عربية،  رة بالصواريخ والمدافع، إنما حرِّ المحمَّ تدكُّ 
وعبادان  باألحواز  يلحق  لم  والتخريب  رة،  مدمَّ استرجاعها  يجوز  فال 
وديزه  ومهران،  مثل: قصر شيرين،  اإليرانية  بالمدن  لحق  كما  العربيتين، 

فول.
معتقًدا  إلى أصدقائي  قته  مته، وسوَّ لرغباتي، فضخَّ التفسير  استجاب 
في  قديم  حلم  ق  تحقَّ إذ  الهوتي،  محفل  في  كأنني  عنه  ونافحت  صلًبا، 
النتائج اآلتية  اليوم األربعين للحرب إلى كتابة  غمضة عين. وانتهيت في 
عليها،  إيران  تسيطر  كانت  التي  األراضي  »تحرير  الحرب:  أنَفذتها  التي 
للعراق  الوحيد  المنفذ  ألنه  اإليراني،  اإلشراف  من  العرب  شط  وتحرير 
في  اإلمبراطوري  مجدها  باستعادة  الحالمة  إيران  وردع  الخليج،  على 
الخليج، وكسر شوكة  المطلَّة على  العربية  والدول  العراق  السيطرة على 
إعادة  بالدمار، وأخيًرا  المنطقة  د  تهدِّ التي كانت  اإليرانية  العسكرية  القوة 
منذ  بالهزيمة  طويل  إحساس  اكتسحهم  الذين  للعرب  الطمأنينة  شعور 
واجهوا من  مهما  النصر،  انتزاع  قادرون على  وبأنهم  الصليبية،  الحروب 
في  مدرار  مطر  انهمر  حتى  نفسي  في  القناعة  هذه  ثبتُّ  إن  ما  صعاب«. 
الصباح  وفي  لياًل،  الشوارع  وطفحت  مفاجئة،  بُمزنة  الشتاء  بدأ  كركوك. 
أشرقت الشمس وسط سماء زرقاء، وريح باردة لكنها عليلة. وحتى هذه 
ًرا  مبكِّ األمطار  سقطت  فلو  موقفي،  يخدم  بما  رتها  فسَّ الطبيعية  الظاهرة 
لدعم  وظفتها  وقد  اإللهية-  العناية  لكن  العسكري،  التقدم  ألعاقت 
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الشتاء  يحلَّ  أن  قبل  أهدافنا  فيها  ق  نحقِّ يوًما  أربعين  أمهلتنا  ُحججي- 
بالصعاب. أعداءنا  فيغمر 

من  يعد  ولم  خنادق،  قتال  إلى  الحرب  لت  تحوَّ الشتاء  بحلول 
وحينما  وقفها.  على  إيران  فيها  توافق  التي  اللحظة  انتظار  إال  الممكن 
كأنَّني  وتداعياتها،  وأبعادها،  للحرب،  الشاملة  الخارطة  في  تأملت 
وقفها؛  على  قادرين  نعد  لم  حرًبا  بدأنا  أننا  إلى  أنتهي  وجدتني  محارب، 
ومكثُت  نهايتها،  يضع  الذي  وهو  مفاتيحها،  يملك  الذي  هو  فاآلخر 
كنت  الذي  وبالفرح  سنوات،  ثماني  تأخرت  التي  اللحظة  تلك  أنتظر 
لألحداث  تبًعا  يتقلب  مزاجي  كان  فقد  التبرم،  استبدلت  قبل  من  عليه 
اليومية. طوال الشتاء عبَّرت الحرب عن نفسها بتصريحات عنيدة تخصُّ 
الدعاية  حجاب  وراء  الحربية  األعمال  فتوارت  والمطالب،  الحقوق، 
ة أخرى  السميك، وتدحرجْت شيًئا فشيًئا إلى هوة النسيان. ووجدتني مرَّ
هُت إلى  أفكر بجسدي، وبالنساء، فاستؤنفت الدراسة في الجامعة، وتوجَّ

الحرب. نسيُت شؤون  وقد  جديدة،  بمغامرة  وثنَّيُت  بغداد. 
بغداد  على  غريًبا  حللُت  حينما  لي  تراءْت  خيال  من  ناٍء  طيف  مثل 
عيناها  روماني.  كتمثال  طويل  أسود  بثوب  تعتصم  كانت  سنة،  قبل 
تزينه  خالق،  لمسة  وفمها  مثيران،  عميقان  وجفناها  قلقتان،  كبيرتان 
في  الغجريات. ضربتني  األميرات، ورغبة  وقار  عليها  داكن يضفي  بلون 
ترسل  لبعض،  ُخلقنا  كأننا  وتوهمت  بالنساء،  الهوسية  التخيُّالت  صميم 
تخبَّطُت  أخرى.  موناليزا  كأنها  شفرتها،  فك  عن  عجزت  ابتسامات  إليَّ 
في تأويالتي، فعشت منشطًرا بين الجنة والنار، منتظًرا انتشالي من مزيج 
الشقاء والسعادة الذي غطست فيه. وفي الليالي الباردات الطوال تآكلت 
ًبا كأنني مراهق أحبو دون الخامسة عشرة. أغرق في الهيام، وأشربه  متعذِّ
لذيًذا كأنه شهد رباني حرمت منه منذ البداية، غزاني الهيام، واستعبدني. 
ى في قلب الشتاء. دمائي  حينما التقينا تقطَّعت أنفاسي، وشملتني حمَّ
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أصابعي  إفريقي.  كطبل  يقرع  وقلبي  بالمخاوف،  يمور  ورأسي  تغلي، 
بين  الفاصلة  المسافة  في  سقطُت  كأنما  مخذولتان،  ورجالي  مرتجفة، 
منذ  عنها  أبحث  لؤلؤة  على  وعثرت  والذعر،  والفرح  واليقين،  الضالل 
اليوم  وفي  نار.  من  عاصفتين  على  زمهرير  فخيَّم  ابتسمنا  الخليقة.  بدء 
مشغولة  أكمام  ذي  أصفر  وقميص  طويل،  أسود  برداء  قِدَمْت  التالي 
كالورود، التقت أنفاسنا المعذبة، وتنازعنا حول حقائق الوجود الكبرى، 
»هيام«،  اسمي  قالت  التاريخ.  شاشة  على  عراة  االرتباك  في  سقطنا  ثم 
في  أنوثتها  عنف  اخترقني  األيام  ومع  نهار.  ليل  بها  هيامي  فاستدعيت 
متنها  يغطي  شعًرا  تسدل  مهرة  والضعف.  القوة  بين  المبهم  المجال 
الظالم.  عمق  في  جبل  كسفح  وجهها  يغمر  ْت  تتلفَّ وعندما  وردفيها، 
البابلي، وكبرياؤها األنثوية،  أنُفها األرستقراطي، وقواُمها  م تماسكي  هشَّ
ذلك  بكل  فإذا  وتعلُّقي،  ولهي،  وإطفاء  وشغفي،  لهفتي،  لطمر  فسعيُت 
ثم  ومزجنا،  فعَجنَنا،  مشترك،  انجذاب  أفق  احتوانا  واحدة.  دفعة  يتناثر 
وقد  لين،  المتعجِّ ندم  في  فُغصنا  الحسرة،  بيداء  إلى  بنا  ورمى  قنا،  فرَّ
في  تقرع  »هيام«  ظلت  منها.  شفاء  ال  عميقة  جروًحا  أعماقنا  في  وسمنا 
احترق،  أظنه  ال  ثاقًبا،  وِشهاًبا  جارًفا،  حلًما  السنين  عبر  وذاكرتي  نفسي 

رماًدا! أصبح  وال 

بصر؟ خداع  كان  ولكن هل  دانيال،  النَّبي  ضريح  بجوار   -5
ُكتَّاب  مع  الثقافة  وزير  يعقده  باجتماع  أبلغُت   1981 عام  ربيع  في 
القصة والرواية، وقد بدأت الوزارة ُترسل بهم إلى جبهات القتال لتوثيق 
ا،  قاصًّ نفسي  وحسبُت  سردية،  خواطر  نشرت  وكنت  المحاربين،  حال 
عن  قصص  من  قرأت  مما  بإيحاء  الحرب  عن  قصة  كتابة  وأزمعُت  بل 
قرأوا  فكأنهم  وطِربت،  الليل،  في  مزاجي  فتغيَّر  الثانية؛  العالمية  الحرب 
ثنا عن  هواجسي، وعرفوا بأمري. استقبلنا الوزير في مكتبه الواسع، وحدَّ
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تسجيل،  وجهاز  عسكرية،  بمالبس  دنا  زوِّ تنتظرنا.  التي  الجليلة  المهمة 
أقضي  أن  عليَّ  كان  أيام.  بعد  إليها  ه  سنتوجَّ التي  الوغى  بسوح  وُأبلغنا 
أسبوعين في الشوش داخل األراضي اإليرانية إلى الشمال من األحواز. 
وفي الموعد الذي ضربوه لي انطلقت بي سيارة عسكرية صغيرة روسيَّة 
السابعة  في  العمارة،  شرق  الحدودي،  ة«  »الفكَّ مخفر  فوصلُت  الصنع، 
لتدوين  ُبعثت  فقد  بلطف  بي  رحبوا  شباب،  ضبَّاط  استقبلني  مساء. 
على  واألحجار  التراب  من  أطنان  تحت  ملجأ  لي  نوا  وأمَّ بطوالتهم، 
شعرت  رة.  محرَّ عراقية  أرًضا  اعتبرتها  التي  األراضي  داخل  أمتار  مسافة 

الحرب. حافة  فهأنذا على  حلم سحري،  في  أطوف  أنني 
ثالثة  رفقة  القتال  أرض  في  توغلُت  التالي  اليوم  ليل  منتصف  وقبيل 
عة ُغمرت بالطين، فَسَلكنا مناسَم ترابية، وبعد عشرين  ضباط بسيارة ُمدرَّ
المتقاطعة،  الطرق  مفارق  بين  وِضعنا  الظالم،  االتجاه وسط  فقدنا  دقيقة 
هذه  في  الدبابات  ُسَرف  تها  شقَّ التي  المسالك  أمام  حائرين  فنا  وتوقَّ
الدرب  على  العثور  في  منهم  أحد  يفلح  لم  أشهر.  قبل  العذراء  األرض 
ومع  ممطرة،  غيوم  حجَبته  القمر  ألن  األخير؛  هدفنا  إلى  سيقودنا  الذي 
بزغ  حينما  البدر  أنجَدنا  ثم  بالخطر،  عابئين  غير  م  التقدُّ في  جازفنا  ذلك 
فجأة بين غيمتين، فشعَّ نوره في سماء رصاصية دفعت بنا نحو مقصدنا، 
من  ُزرعت  ما  أرض  في  متناثرة  كاألشباح  العلِّيق  أشجار  أمامي  وبانت 
في  وُأدخلت  كبير،  تلٍّ  سفح  في  محفورة  مواضع  إلى  فانتهينا  قبل، 
فيه.  وحيًدا  وُتركت  أعمى،  كأنني  طريقي  س  أتلمَّ أمين  حديدي  موضع 
األول  يومي  إنه  شديدة.  انفجارات  دوي  على  استيقظت  الصباح  وفي 
النار. في التاسعة عبرت خندًقا طوياًل أفضى بي إلى القطعات  على خط 
القائد، وهو  فاستقبلني  إال مرمى حجر،  العدو  تبعد عن  التي ال  األمامية 
ثم  ميداني،  القرآن، وهاتف  بة من  تزيِّن منضدته نسخة مذهَّ الثالثين،  في 
وصلنا  القذائف.  وابل  تحت  األمامية  السواتر  باتجاه  نهرول  مًعا  خرجنا 
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النهار  أمضيت  حيث  اإليرانيين  قبالة  الكرخة  نهر  على  المشرفة  ة  السريَّ
الظالم. حلول  مع  موضعي  إلى  الخندق  يقودني  أن  قبل  المقاتلين  بين 

موقع  إلى  ضابط  قادني  الثاني  اليوم  صباح  من  ر  مبكِّ وقت  وفي 
الشوش  بقلعة  يحتمون  اإليرانيين  أن  لي  وشرح  العدو،  برصد  خاص 
العراقيين،  عن  يفصلهم  الذي  النهر  خلف  الحجرية  بأسوارها  الظاهرة 
وإلى  لها،  المجاورة  األراضي  من  شاسعة  مناطق  على  القلعة  وُتشرف 
اإليرانيون  استغل  ئة.  المتهرِّ الخضراء  بمنارته  »دانيال«  ضريح  يمينها 
الحرب،  بدء  منذ  خلفه  مدافعهم  فوضعوا  اليهودي،  النبيِّ  مرقد  قداسة 
فحسب  للمرقد؛  احتراًما  المكان  قصف  العراقية  المدفعية  ضبَّاط  وأبى 
بابل  وصل  »داود«.  النبي  ساللة  إلى  »دانيال«  ينتسب  الدينية  المرويات 
األقوال  وتتضارب  الميالد،  قبل  السابع  القرن  في  اليهودي  السبي  ضمن 
اهتمامه،  فأواله  ر،  نصَّ نبوخذ  من  احتفاء  محلَّ  كان  أنه  قائل  فمن  حوله، 
كما  له  الركوع  رفض  الملك،  على  ُعرض  ا  فلمَّ ذلك؛  غير  قائل  ومن 
ح  جرت العادة، فُألقي في حلبة لألسود التي بدل أن تفترسه بدأت تتمسَّ
به، فأودع السجن زمنًا طوياًل إلى أن غزا الملك اإلخميني كورش مملكة 
ره، وأصبح وزيًرا في البالط على عهد داريوش، ثم أقام بعدها  بابل فحرَّ
في الشوش إلى أن وافته المنية. ومرقده محلُّ احتفاء المسلمين وسواهم، 
فال  ومذاهبهم،  دياناتهم  عن  النظر  بغضِّ  مكان  كلِّ  من  ار  الزوَّ ويقصده 

مرقده. هيبة  المدفعية  ضبَّاط  يراعي  أن  عجب 
ج، وما كان في مقدوري  ُعدت إلى مقر الفوج وحدي في خندق متعرِّ
ت  ط المنطقة بقذائفها، وأزَّ أن أظهر على جانبيه، ألن المدافع كانت تمشِّ
الخفيفة.  األسلحة  مرمى  في  كنت  إذ   ، أذنيَّ قرب  القناصين  رصاصات 
فحجبت  سوداء،  غيمة  األفق  في  تضخمت  حتى  موضعي  بلغت  إن  وما 
وتواصل  بغزارة،  أمطرت  ثم  وأرعدت،  السماء،  وأبرقت  الشمس، 
مدخل  في  قذيفة  انفجرت  الصباح  أول  وفي  الليل،  طوال  القصف 
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مترنًحا  وأسقط  السماء  في  أرتفع  أنني  فشعرت  فيه،  أقيم  الذي  الموضع 
رني العصف الشديد إلى الجدار الحديدي فيما غمرني  على وجهي. سمَّ
الغبار ورائحة البارود، ولم أعد أرى شيًئا حولي، ولما استعدت السيطرة 
الموضع،  مدخل  في  متكوًما  يخدمني  الذي  الجندي  رأيت  نفسي،  على 
كان  طبلتيهما.  العصف  مزق  اللتين  أذنيه  من  الدماء  تنزف  الوعي،  فاقًدا 
نصف  الشظية  فبترت  إفطاري،  م  يقدِّ وجاء  الشاي،  إبريق  يده  في  يحمل 

الثاني. النصف  مشدودة على  قبضته  وظلت  النحاسي  اإلبريق 
يعاد  أن  القصف  قواعد  فمن  المكان،  بمغادرة  باط  الضُّ أحد  أمرني 
بالُمنجدين،  مملوًءا  سيكون  ألنه  دقائق،  بعد  ثانية  ة  مرَّ الموضع  ضرب 
حصل  مشدود.  كوتر  متوجًعا  يصرخ  وهو  الجريح،  الجندي  وُحمل 
وطلب  الصاروخ،  من  البارز  الجزء  في  ربطه  هاتف  سلك  على  الضابط 
األبيض  بالطالء  عريضة  كتابة  فرأيت  األرض،  من  انتزاعه  الجنود  من 
أرسل  السورية«.  العربية  »الجمهورية  الخلفية  أجنحته  أحد  تحت 
إناء  إيران.  إلى  سوريا  متها  قدَّ التي  المساندة  حملة  ضمن  الصاروخ 
على  شاهًدا  ظل  عني  متر  مسافة  على  نصفين  إلى  انشطر  الذي  الشاي 
بالخوف،  أشعر  لم  لكنني  الهالك،  إلى  منها  اقتربت  التي  الخطر  درجة 
سنة،  عشرين  بعد  به،  أحسسُت  كالذي  باألمان،  إحساس  عليَّ  خيَّم  إنما 
الصحراء،  وسط  السعودية،  شمال  طويلة  نفط  شاحنة  دهمتني  حينما 
بالسيارة من األردن إلى قطر صيف عام 2001، ورفعت  لياًل، وأنا عائد 

الطريق. خارًجا عن  ورمتها  األرض  ذراًعا عن  السيارة 
شروح  إلى  استمعت  والضباط،  الجنود  مع  الطويلة  جلساتي  خالل 
منطقة  في  الماضية  السبعة  األشهر  خالل  العسكرية  للعمليات  لة  مفصَّ
عن  الحديث  يأبون  المقاتلين  من  كثيًرا  أن  انتباهي  لفت  الشوش. 
به  خاصة  بطولة  يحقق  لم  أنه  يعتقد  منهم  كل  إلحاح،  بعد  إال  بطوالتهم 
تعرفت  التي  األيام  انقضت  المنوال  هذا  وعلى  جماعية،  بطولة  هي  إنما 
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هبطت  أن  بعد  ودَّعتهم،  لي،  يوم  آخر  وفي  المقاتلين.  مئات  على  فيها 
وفيما  القذائف.  بين  تمرق  السيارة  فأسرعت  الشفق،  د  وتورَّ الشمس، 
نجيمات  من  إال  حالكة  السماء  كانت  النيران،  مرمى  عن  أبتعد  كنت 
في  وحكاياتهم  المقاتلين  صور  تشابكت  عودتي  طريق  في  متناثرة. 

ولكثرتها. لكثرتهم  ذاكرتي، 
عقود،  بعد  تفاصيلها  أستعيد  وحينما  حرب،  بتجربة  مفعًما  عدُت 
أكن  لم  أنني  فإما  هضمها،  على  قادًرا  لست  مريرة،  مفارقة  أمام  أجدني 
باط  الضُّ أرى األشياء على حقيقتها بل أرغب في رؤية ما أريده، وإما أن 
زيارتي.  خالل  شيء  كل  فرتَّبوا  لي،  إظهاره  هم  يريدون  ما  إلى  قادوني 
ولكن من الحق القول بأن الجنود والضباط كانوا في ذروة عنفوانهم، إذ 
حرب  على  جنودنا  غبطت  فلقد  المميت،  الحرب  سأم  بعُد  يدهمهم  لم 
أضفيت  التي  والقصص  بالحكايات  اًل  محمَّ عدت  لنا.  مفخرة  اعتبرتها 
عنها.  أحد  يسألني  ولم  أكتبها،  لم  لكنني  المتفائلة،  تخيُّالتي  عليها 
لة عسى أن أفرغ لمحتوياتها في يوم  احتفظت باألشرطة الصوتية المسجَّ
يحدث  لم  ذلك  لكن  الواقعية،  الحربية  القصص  من  سلسلة  وكتابة  ما، 

. َقطُّ
وأخي  كنت   1981/6/7 مساء  من  دقيقة  واألربعين  السابعة  في 
ا  لمَّ لبغداد،  الشمالي  المدخل  عند  »عدن«  حي  في  العشاء  نتناول  أحمد 
دقائق،  عشر  من  نحًوا  الغارة  استمرت  بالصواريخ.  بغداد  جو  التهب 
إثر صخب لم نشهده  المدينة فجأة  بالنيران، ثم هدأت  السماء  رت  وتفجَّ
النووي  المفاعل  دمرت  أنها  إسرائيل  أعلنت  الليل  في  الحرب.  بدء  منذ 
من  سرب  قام  إذ  التويثة،  منطقة  في  بغداد،  شرق  جنوب  »أوزيراك« 
أربع  طائرة،  عشرة  ست  من  الغالب،  في  ن،  يتكوَّ اإلسرائيلية  الطائرات 
للهجوم، واثنتي عشرة للمساندة والحماية، باالنطالق من إسرائيل، ومرَّ 
العراقية،  الغربية  الحدود  وعبر  السعودية،  فشمال  األردن،  جنوب  من 
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وأدى  ميل،  ستمئة  نحو  قاطًعا  قدم،  مئة  ارتفاع  على  الصحراء،  واخترق 
التحقت  أن  إلى  ذلك  بتفاصيل  جاهاًل  بقيت  وجه.  خير  على  ته  مهمَّ
بعنوان  التداول  محدود  كتيًبا  فقرأت   1988 صيف  في  الخارجية  بوزارة 
العراقيين  طموح  أوقفت  التي  الغارة  تفاصيل  وفيه  بغداد«  فوق  »دقيقتان 
بالسالح النووي، وزدت علًما بتفاصيلها بعد أن قرأت كتاب »غارة على 

عام 2005. في  الشمس« 
الصدمة  ون  يمتصُّ العراقيون  كان  وفيما  ذلك،  من  أيام  أربعة  بعد 
عليها  الطرفان  وتقاتل  عبادان،  في  الحرب  جبهة  اشتعلت  اإلسرائيلية، 
عبادان  وبقيت  األرض،  على  نصر  إحراز  في  العراقيون  يفلح  أن  دون 
في  السياسية  األحداث  تداعيات  لكن  الحرب.  نهاية  إلى  العراقيين  دون 
إيران أنعشت األمل بانهيار قريب للعدو، فقد ُعزل أبو الحسن بني صدر 
اإليرانية،  المسلحة  للقوات  العام  القائد  منصب  من  الجمهورية  رئيس 
النهاية  ُنذر  الحت  الخميني.  من  بأمر  محلَّه،  فالحي  الجنرال  وحلَّ 
لإلطاحة  الحرب  خسارة  مسؤولية  ل  ُيحمَّ أن  وينبغي  صدر،  لبني  السيِّئة 
به من الماللي، فاختفى بعد إقالته. نجح الخميني في القضاء على أنصار 
وعلى  اليسار،  على  وأجهز  ق،  مصدِّ تراث  كل  واجتثَّ  الوطنية،  الجبهة 
جرت  الوطني  الدفاع  فكرة  ظل  وفي  له،  المخالفة  الدينية  االتجاهات 
الخاصة  تلك  سوى  السياسية  االتجاهات  لكل  كاملة  اختزال  عملية 
اثنين  قتل  الجمهوري،  الحزب  مقر  في  كبير  انفجار  وقع  ثم  بالماللي. 
محاوالت  وجرت  الحزب،  زعيم  بهشتي  رأسهم  على  ا،  قياديًّ وسبعين 
وأعدم  واألقاليم،  المقاطعات  ام  حكَّ من  عدد  واغتيل  لخامنئي،  اغتيال 
مسعود  يقودها  التي  خلق  مجاهدي  منظمة  في  عضو  مئتي  من  أكثر 

محنته. في  صدر  بني  جانب  إلى  وقفت  وقد  رجوي 
القضايا  من  جملة  بين  أفكاري  في  قوي  تالزم  ظهر  الفترة  هذه  في 
دة، التي لم أستطع فكَّ تشابك خيوطها، فقد كنت أخرج ببطء من  المعقَّ
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الوطنية.  الجماعة  أكبر:  لجماعة  ببطء  وأنتمي  الضيقة،  األدبية  فرديتي 
الوطنية  الوحدة  حول  أفكاري  مجدًدا  يصوغ  بدأ  الجماعي  وخوفي 
وراء  فوجودها  بالخارج،  المرتبطة  القوى  من  أو  الخارج،  من  دة  المهدَّ
الريبة في نفسي تجاهها، ولم أعد إلى ما قبل هذه الحقبة،  الحدود بعث 
السياسية،  بالصراعات  الحدود؟ كنت جاهاًل  أمسْت خلف  لماذا  ألسأل 
عنه،  المختلفة  القوى  إقصاء  في  النظام  اتبعه  الذي  المنهجي  والتدرج 
الواحد،  الُبعد  ثقافة  فأنا من جيل نشأ في  ناظري،  بعيًدا عن  فذلك جرى 
التنوعات األيديولوجية للجيل الذي عاش قبلي، ولم أنخرط  ولم أشهد 
ولهذا  للحقيقة،  اآلخر  الوجه  ألكتشف  معارضة  سياسية  ممارسة  في 
العقائد  في  للتنوع  مكان  أفكاري  في  يكن  ولم  لها،  واحد  بُبعد  زُت  ُجهِّ

دية.  التعدُّ مفهوم  بعُد  لي  َخَطر  وما  السياسية، 
حالت  التي  االستبداد  ثقافة  يت  تغذَّ أنني  لي  ظهر  متأخر  وقت  وفي 
لها  م  وأقدِّ األخطاء،  أستعيد  وبدأت  النظام،  يريده  ال  ما  معرفة  دون 
تفسيرات مخالفة لتفسيراتي األولى، وهو أمر ال بد من اإلقرار به ليتَّسق 
بالوعي  والقول  الزائفة،  التحيزات  أمقت  فأنا  وتعثراته.  الوعي  مسار 
وقد  عنها.  الترفُّع  ينبغي  أكذوبة،  فتلك  كالوحي،  يهبط  الذي  األصيل 
الجانبين  بين  خلطي  بسبب  رْت،  وتأخَّ  ، لديَّ الوعي  ذلك  والدة  رت  تعسَّ
ارتسم  فكلَّما  والمواقف،  والرغبات،  األفكار،  في  والجماعي  الفردي 
فيه  أرى  الذي  الوقت  ففي  الضيقة.  الوطنية  بفكرة  ألوذ  جماعي  خطر 
خوفي  لحظات  في  أراه  ارتياحي،  لحظات  في  ا  مستبدًّ حسين  ام  صدَّ
إلى  يهدف  ديني  فكر  من  لها  وحامًيا  إليها،  أنتمي  التي  للجماعة  منقًذا 

إيران.  مع  الحرب  موضوع  في  األمر  هو  كما  تمزيقها، 
ام،  صدَّ نظام  سقوط  بعد  حتى  حاضًرا  الجماعة  على  خوفي  ظلَّ 
متخبِّطين  يعيدون  األمريكي،  االحتالل  ظل  في  العراقيون،  كان  فحينما 
والمذهبية  الِعْرقية  االنتماءات  تغلب  أن  من  فزًعا  كنُت  هويتهم،  تعريف 
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إلى  يفضي  الذي  والنَِّحل  الِملل  عصر  إلى  لنعود  الوطني،  االنتماء  فكرة 
االحتراب، ثم االنقسام. فقد زودتني فكرة الحداثة بأن المجتمعات تتطور 
خصوصياتها  في  المغلق  االرتماء  في  وليس  مكوناتها،  انصهار  بفعل 
حول  تمركز  أنه  على  ضيق  انتماء  كلَّ  ر  أفسِّ فكنت  والِعْرقية،  الطائفية 
ويهرب  البشري،  م  التقدُّ مكتسبات  ويهدر  المشاركة،  فكرة  يعيق  الذات 
إلى ما قبل العصر الحديث، ولكن ال ينبغي أن يكون ذلك على حساب 
المركزيات  نقد  في  ونصف  لعقد  بذلك  شغلت  وقد  الثقافية.  التعددية 
إلى  حنين  َيسُكنِّي  لم  واالختالف«.  »المطابقة  مشروع  ضمن  الكبرى 
فأنا  وعليه  سيًِّئا،  المستقبل  يكون  بأن  أخَش  ولم  الذهبي،  الماضي  فكرة 
إلى حافة تشاؤم مثالي حينما ال  أقترب  بفكرة االنحطاط، لكنني  ال آخذ 
ب  التنكُّ فكرة  من  فأحترز  أتصوره،  كما  متَّسًقا  االجتماعي  م  التقدُّ يطَّرد 
انفراط الجماعة، وحينما يرتسم ذلك بنوع من  ًما، خشية  عما أحسبه تقدُّ
األمواج  من  روًعا  ئ  أهدِّ المستحيل  صخرة  عن  ًبا  منقِّ أمضي  الوضوح، 

داخلي. في  المصطخبة 

البقاء أجل  من  أخالقية  ال  منازعة  الحزن:  قعر   -6
األربع  السنوات  أستعيد  بالجامعة،  األخير  يومي  في  بغرفتي  ُلذت 
تجاربي  وجدت  أمري،  صُت  تمحَّ وحينما  تعثُّر،  دونما  تخطَّيتها  التي 
ساذجة، وأفكاري مسطحة، وقراراتي سريعة، ولم أثبت على شيء، ولم 
خطَّطُت  كما  جامعيًّا،  أستاًذا  ألكون  العليا  الدراسة  مواصلة  من  ن  أتمكَّ
ظروف  ألن  دفعتي؛  على  األول  هو  ترتيبي  أن  من  الرغم  على  لذلك، 
األوائل  بأحقية  الخاصة  القوانين  وألغيت  ذلك،  دون  حالت  الحرب 
بكلية  مررت  جي  تخرُّ من  سنين  سبع  بعد  العالية.  دراستهم  مواصلة  في 
لوحة  انتباهي  فلفتْت  للدكتوراه،  المطلوبة  الوثائق  الستخراج  التربية 
اسمي  فوجدت  المدخل،  جوار  رخامي  نصب  على  كبيرة  نحاسية 
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المرتبة  على  حاصاًل  بوصفي  األسود  باللون  ومطليًّا  عليها،  محفوًرا 
.1981-1980 الدراسية  السنة  في  األولى 

الحرب  تنور  ر  فقد تسعَّ الخريجين،  ج كما هو شأن  بالتخرُّ أغتبط  لم 
تالشت  وفجأة  وقودها،  هو  جيلي  وكان  جديًدا،  وقوًدا  مترقًبا  وتلظَّى 
حدًثا  لكن  أغسطس،  آب/  في5  بالجيش  ألتحق  أن  أبلغُت  حينما  آمالي 
جلاًل وقع لي قبيل يومين من ذلك، فقد زارني أخي الكبير، واتفقنا على 
الليل  من  طرًفا  أمضيت  سامراء.  إلى  كركوك  من  أسرية  برحلة  نقوم  أن 
وفي  ويلز«،  لـ»هـ.ج.  رواية  عن  المعدِّ  الزمن«  »آلة  فيلم  مشاهدة  في 
الملويَّة-  وصلنا  بسياراتنا.  لالنطالق  بيتي  أمام  شملنا  اجتمع  السادسة 
فارتقيناها  صباًحا،  التاسعة  في   -2005 عام  في  قمتها  رت  ُفجِّ التي 
الهادي  علي  اإلمامين  ضريح  زيارة  في  النساء  رغبت  ثم  عائلية.  جماعة 
والقبة  المآذن  جوار  نسعى  رحابه  في  لنا  فتجوَّ العسكري،  الحسن  وابنه 
المذهبة- وكلُّها آلت خراًبا في تفجيرين وقعا في عامي 2006، 2007 
النهار  منتصف  وعند  العراق-  في  أهلية  شبه  حرب  اندالع  إلى  أدى  ما 
الغداء  ويتناولوا  يمرحوا،  أن  للجميع  ونترك  فيه،  نرتاح  مكان  عن  بحثنا 

لياًل.  أعدَّ  الذي 
فانتشر  المدينة،  قبالة  لدجلة  الغربية  الضفة  جوار  بستان  على  عثرنا 
الغداء  وُبعيد  الطعام،  بتهيئة  النسوة  شغلت  فيما  األشجار،  بين  األطفال 
فعثرنا  دجلة،  إلى  نقترب  أن  األطفاُل  عنا  شجَّ الماء.  إلى  كلنا  انحدرنا 
من  حذرين  الماء  في  ولهونا  مالبسنا،  من  وتخلَّصنا  راكدة،  بقعة  على 
أخي  ابن  وسليمان  أحمد،  وأخي  أنا،  ضيقة  دائرة  في  وتالزمنا  التيار، 
الكبير داود، ثم يوسف، وجبَّار، ابنا أخي إسماعيل، فيما وقف اآلخرون 
جون علينا. لم تمر إال دقائق وإذا بي أسمع استغاثة من إحدى النساء  يتفرَّ
تخبرنا بأن جبَّار يغرق، وحينما التفت ناحيته رأيته، ويوسف، وسليمان، 
يدفعون برؤوسهم فوق الماء للنجاة. أدركت فوًرا مظاهر الغرق، إذ سبق 



143

لي أن مررت بتجربة غرق قبل عشر سنين في نهر الزاب. أسرعت ناحية 
جبَّار، فيما اتَّجه أخي إلى يوسف، فقد ُأخذنا على عجل، ولم نكن على 

لذلك. نتأهب  ولم  الماء،  بغدر  دراية 
هو  به  شعرت  فما  ذلك،  بعد  حصل  ما  أِع  لم  بثواٍن  وصولي  إثر 
ثقيل  هالم  في  البطيء  والسقوط  الوعي،  وغياب  الهذيان،  من  خليط 
أمسكتا  الغريق  يَدي  أن  به  أحسسُت  ما  وكل  بعناد.  األسفل  إلى  ني  يجرُّ
واندفعت  قوتي،  استجمعت  القعر.  إلى  مًعا  فُغصنا  فوالذ،  من  طوًقا  بي 
وضعتنا  فيما  ثانية،  غصنا  ثم  الهواء،  من  قبضة  فاستنشقت  األعلى،  إلى 
جبَّار  ني  شدَّ الراكدة.  البقعة  من  أخرجتنا  أن  بعد  المجرى  وسط  المياه 
إلى القاع، وجدته جباًل معلًقا بي، وفي حال من غياب الحس األخالقي 
تبقى  بيننا منازعة، فقد أحكم يديه حولي، وُغصت أحتضر، وبما  وقعت 

النجاة. أجل  من  وليس  منه،  للتخلُّص  وظفتها  قوة  من  لي 
كنت  الحياة،  على  عزيًزا  أنازع  وأنا  حياتي،  لحظات  أطول  ت  مرَّ
وهو  الفوضى،  من  سديمي  وضع  إلى  المياه  تجرفني  القاع،  إلى  أنحدر 
ساَقيه  وال  عني،  يديه  فك  على  قادًرا  أعد  لم  الموت.  يقين  إلى  ني  يشدُّ
عليَّ  انقضَّ  كمارد  يطوقني  الجسد  متخشب  ه  أحسُّ حولي،  تا  التفَّ اللَتْين 
وتراخت  ورماًل،  وحاًل  جوفي  امتأل  المعتمة.  األبدية  إلى  وخطفني 
التخلُّص منه، وفي  أطرافي، وانفصلت عن جسدي، وفشلت في منازعة 
وقد  تركني،  الذي  هو  يكون  ربما   . أفلتُّ وكأنني  إليَّ  تناهى  ومضة  آخر 
عثرت  خصري.  حول  الملتفة  ِشباكه  من  التخلُّص  في  نجحت  أكون 
وإذا  األعلى،  إلى  واندفعت  الهول،  أبي  قوة  فيَّ  فانبثَّْت  بصخرة  قدمي 
فاصطدمت  ثانية،  وُغصت  الهواء،  من  قبضة  وأتلقى  الماء،  أشقُّ  بي 
فاتَّجهت  وعي،  بال  متخبًطا  األعلى،  إلى  وارتفعت  بالصخرة،  رجلي 
ال  والموت،  الحياة  بين  مائعة  حال  في  وعلقت  القريب،  الشاطئ  إلى 

النجاة.  من  تمكنني  قوتي  وال  يبتلعني  الماء 
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تقبَّلته  الماضية.  الدقائق  في  بي  عصف  أن  بعد  هادًئا  الموت  جاءني 
الرائعة،  النهاية  إلى  بي  يمضي  كي  أستعجله  ِصرت  خاسرة،  منازعة  بعد 
برأسي  وإذا  القوة،  ذبالة  فاستجمعت  صلًبا،  شيًئا  قدماي  المسْت  وفجأة 
يرمح في الهواء، يدفع ذخيرة األوحال من فمي، وال أدري كيف وجدتني 
مأهواًل  كنت  فقد  بداخلي،  ما  قذفت  الحصى.  من  فراش  على  مرميًّا 
ال  الوجود،  عن  فيها  غبت  التي  المدة  أدري  ال   ، عليَّ وُأغمي  بالِغْرَين، 
الموت.  وهن  عليَّ  وخيَّم  عنِّي،  أطرافي  انفصلت  وقد  بنفسي،  أشعر 
ولما فتحت عينيَّ المستا سطح الماء، رأيت جسد أخي مرميًّا في الجهة 
ُينتشل من كابوس، ُرحت  بالوحل سوى رأسه، وكمن  المقابلة، مغموًرا 
أعرف  ولم  الثالثة،  أخَويَّ  أوالد  من  أحًدا  أجد  لم  وعيي.  أستعيد  ببطء 
وكباًرا.  صغاًرا  الجميع  من  يتعالى  الذي  الهستيري  الصراخ  لهذا  سبًبا 
إلى  اآلخرون  انحدر  وقد  راكًدا،  الماء  سطح  لي  بدا  أجلسوني،  ولما 
قاعه. لم أكن قادًرا على رفع رأسي، يداي خرقتان، وساقاي منفصلتان، 

الماء. غيَّبهم  الذين  الغرقى  أنقذ  بأن  متداخلة  أصوات  عليَّ  تلح  فيما 
للنهوض  تي  قوَّ فاستجمعت  صميمي،  في  النجدة  صياح  ضربني 
وأخرجوا  القعر  إلى  غاصوا  رجال  وحضر  وسقطت،  تهالكت  لكنني 
رفعت  األطراف،  متيبِّس  فوجدته  األخير  نحو  زحفت  ويوسف.  جبَّار 
ذبالة  استجمعت  ولما  ذلك،  على  القدرة  وجدت  فما  فمه  ألفتح  يدي 
القنوط  من  حال  وفي  مًعا.  الوحل  في  دنا  وتمدَّ فوقه،  انهرت  قوتي 
الوحل  عبَر  كتفه  على  يوسف  حمل  صوبنا،  راكًضا  ا  شابًّ رأيت  والعجز 
ذلك،  بعد  ساعتان  مرت  بعده.  جبَّار  وأخرج  الشاطئ،  على  ورماه  قفًزا 
عثرنا  وما  السيارات،  إلى  الجثتين  حملنا  وعيي،  أستعيد  أن  استطعت 
أنا  وبقيت  كركوك،  إلى  المنكوبة  القافلة  عادِت  سليمان.  جثة  على 
ُخفِّف  دجلة.  مياه  غيَّبته  الذي  فقيدنا  عن  نبحث  رجاًل  عشرين  صحبة 
حضر  الثرثار.  نهر  إلى  منه  جزء  ل  وحوِّ السد،  طريق  عن  الماء  تدفق 
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شيء.  على  عثرنا  وما  وإياًبا،  ذهاًبا  النهر  سطح  زورق  ومخر  صيادون، 
رصاصية،  كريات  فيها  ُتعلَّق  صيد  شبكة  استخدام  الصيادين  أحد  اقترح 
يسحبونها  وراحوا  التيار،  مجرى  بها  وا  سدُّ وبزوارق  الرجال،  فاجتمع 
الماء،  ترتفع من وسط  ا متصلِّبة  كفًّ رأيت  بدقائق  الغروب  عكسه، وقبيل 
الجثمان  فأعدت  دجلة،  سطح  يعلو  الرأس  ورأيت  فذراًعا،  ساعًدا،  ثم 
كما  متجاورين  ودفناهم  قبور،  ثالثة  حفرنا  كركوك.  إلى  الليل  منتصف 

واحد. مكان  في  ماتوا 
ونجوت  قبل،  من  إليها  أقترب  لم  كما  الموت،  فكرة  إلى  اقتربت 
ذلك  فمنذ  فريدة،  حصانة  التجربة  تلك  ومنحتني  ق،  محقَّ هالك  من 
لكن  عالمي،  عن  مفعوله  وتوارى  معنى،  للخوف  أعرف  أعد  لم  اليوم 
بي. في خريف  أعرف متى سيغدر  الماء ظل يالزمني، وال  س من  التوجُّ
»زوارة«  مدينة  المتوسط على شواطئ  البحر  في  أسبح  عام 1998 كنت 
 ، ة بسبب المدِّ الليبية قرب الحدود التونسية، فانسقُت مع األمواج المرتدَّ
أطأه.  قاًعا  رجليَّ  تحت  أجد  فلم  بالتعب،  شعرت  ساعة  نصف  وبعد 
، وبوهن حادثة سامراء يغمرني، لكنني  بارتخاء في رجليَّ ويديَّ شعرت 
رمال  على  ارتميت  الغروب.  وقت  الشاطئ  وبلغت  عجزي،  قاومت 
الموت،  من  وبنجاتي  ذلك،  بعد  البحر  دخلت  وما  مضطرًبا،  الشاطئ 

أخرى. موجة  الجامعية، تالشت  دراستي  وبانتهاء 
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الثالثة الموجة 

ام صدَّ قادسية  في  ضابط  األقرع  األب 

نفسي؟ أستودع  أين  الذات:  تجريد   -1
ُألحقُت  الذي  األول  اليوم  في  بالدي  جيش  عن  أحالمي  تالشت 
وربما  فصيل  صغيرة،  وحدة  لقيادة  مجنًَّدا  االحتياط  باط  الضُّ بكلية  فيه 
ج  سرية. ُأجبرت على االنخراط في دورة تدريبية مدة أربعة أشهر ألتخرَّ
ثالث  عين  للمتطوِّ نفسها  الدورة  تستغرق  فيما  ثاٍن،  مالزم  برتبة  ضابًطا 
وَسوقي  العليا،  دراستي  تعثُّر  من  استأُت  ذاتها.  الرتبة  ليمنحوا  سنوات، 
للتفكير  زني  حفَّ ذلك  لكن   ، أخويَّ أوالد  غرق  وفاجعة  الجيش،  إلى 
الخدمة  أداء  على  ُأجبرت  دمت  ما  األفضل،  من  أنه  رت  فقرَّ بمصيري، 
في  الفرصة  لي  تتاح  فربما  ضابًطا،  وليس  ا  جنديًّ أكون  أن  العسكرية، 
الثانية،  الحال  في  صعب،  األمر  فيما  دراستي،  لمواصلة  األولى  الحال 
وصار  د،  وتتعقَّ ع،  تتوسَّ حرب  في  باط  الضُّ إلى  ة  ماسَّ الحاجة  بدت  إذ 
بسوق  المكلَّف  التجنيد  ضابط  نهرني  ا.  ملحًّ بسرعة  باط  الضُّ تخريج  أمر 
ا، وسلَّمني كتاًبا ألحقني  المجنَّدين حينما سألته عن إمكانية سوقي جنديًّ
عسكرية.  لمحاكمة  ضُت  ُعرِّ وإال  يومين  غضون  في  االحتياط  بكلية  فيه 
عقيد  برتبة  ضابط  عند  ط  للتوسُّ سعيت  أنني  إال  األمر،  نفَّذت  أنني  ومع 

مستقباًل. الدراسة  مواصلة  في  الرغبة  بذريعة  ا  جنديًّ ُأساق  كي 
بغداد،  شرق  الرشيد  معسكر  في  للكلية  الكبيرة  البوابة  دخلت 
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التي  الصقيلة، حاماًل حقيبتي  الحمر، وعصيِّهم  ببريهاتهم  يحرسها جنود 
ومالبسي  المنسدل،  وبشعري  سنوات،  أربع  قبل  القاهرة  من  اشتريتها 
وُأصرف  االلتحاق،  كتاب  سأسلِّم  بأنني  منِّي  ظنًّا  الكلية  دلفت  الخفيفة، 
أليام أمضيها في بغداد قبل أن ُأبلغ بااللتحاق النهائي. ربما أكون تلقيُت 
في  رأيته  الذي  بالحلم  مسكوًنا  أكون  أن  ح  المرجَّ ومن  خاطئة،  معلومة 
يحمل  وكلٌّ  متجمهرين،  بالمساقين  فوجئت  أشهر.  قبل  الحرب  جبهة 
جامعة  من  قادًما  جابر  قحطان  التقيت  الحشر.  ليلة  في  كأنهم  كتابه 

الموصل. جامعة  من  زيدان  ونوري  البصرة، 
وكنَّا  وفصائل،  سرايا  إلى  تقسيمنا  يقع  أن  إلى  باالنتظار  ُأبلغنا 
الكليات  إلينا أن ضبَّاط المشاة سيختارون من خريجي  باآلالف، فتناهى 
الكليات  خريجي  لكنَّ  نفسها،  الكلية  في  تدريبهم  وسيكون  اإلنسانية، 
الدروع،  في  ضباًطا  وا  لُيَعدُّ أخرى  أماكن  إلى  إرسالهم  سيتم  العلمية 
القوات  صنوف  من  ذلك  وغير  والمدفعية،  والمواصالت،  والهندسة، 
الحرب.  جوف  إلشباع  بسرعة  تشكيلها  ُيجرى  كان  التي  المسلحة 
بترميم  وبدأنا  أمرنا،  ُيعالج  أن  بانتظار  مظلَّل  ممرٍّ  في  بقحطان  انفردت 
قامته  ِخلُت  قزم  فدهمنا  مًعا،  سنتين  أمضينا  حيث  البصرة  في  ذكرياتنا 

ونهرنا غاضًبا: متًرا، 
الحمراء؟! في شارع  أنتم  هل   -

في إشارة إلى شارع المتع في بيروت قبل الحرب األهلية، فُلجْمنا، 
يقذف  القزم  رطن  اقترفناه.  الذي  الذنب  ندري  فال  وارتعدنا،  وُشدهنا، 
خلناه  إذ  مذعورتين،  نعجتين  مثل  اقتفيناه  نتبعه.  أن  وأمرنا  حمًما، 
جندي.  أنه  نعلم  ولم  ُرتب،  دون  من  البعثيين  بزة  يرتدي  كبيًرا  مسؤواًل 
وأمرنا  زجاجية،  غرفة  إلى  بنا  اللئيم  دفع  الجالد.  أمام  كالضحية  ارتبكنا 
كهربائية  ماكينات  بيديهما  قان  حالَّ بنا  وأمسك  كرسيين.  على  بالجلوس 
المرآة  ل في  تتحوَّ أنا منذهل، رأيت صورتي  الخراف، وفيما  تصلح لجزِّ 
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وتناثرت  الصفر،  درجة  على  شعري  جزَّ  أعرفه:  ال  كائن  إلى  الكبيرة 
ولمعْت  ومالبسي،  وصدري،  ورقبتي،   ، كتفيَّ على  السوداء  خصالته 
في  فارتسمت  ة،  مرَّ أول  فروها  من  دْت  جرِّ وقد  الضوء،  تحت  صلعتي 

العينين. اجتيازها مغمض  عليَّ  وينبغي  لها،  نهاية  عتمة سوداء ال  نفسي 
بعضنا  إلى  فحدقنا  زجًرا،  الحالقة  صالون  من  الجندي  طردنا 
وصلعتينا.  بحقيبتينا  ين  شاذَّ بدونا  قبل.  من  نلتِق  لم  كأننا  متفاجئين 
اإلهانة،  النهار هضمنا  ينتصف  أن  وقبل  م،  تهكُّ هزأة، وموضوع  أصبحنا 
تلك  أن  أدرك  ولم  اإلذالل،  فلسفته  جيش  آلة  من  جزًءا  أصبحنا  فقد 
المؤسسة  بها  تفخر  وعدوانية  دائم،  احتقار  إلى  مدخاًل  كانت  اللحظة 
أشهر.  بعد  ضابًطا،  بوصفي  مارستها،  إذ  منها،  نجوُت  وما  العسكرية. 
وتجريد  العدوانية،  على  قائمة  مؤسسة  في  غليًظا  تكون  أن  إال  يمكن  ال 
يقوم  ضعًفا.  يعدُّ  فيها  صالحك  الذاتية.  الكرامة  مقومات  من  اإلنسان 
الخوف،  قرينة  فيه  الطاعة  ُيطاع«.  ال  لمن  أمر  »ال  نظرية  على  الجيش 
أكثر  الجيوش  أن  أدركت  الزمن  بمرور  والتبعية.  واإلذالل،  والمسخ، 
مصطنعة  كرامة  بإظهار  باط  الضُّ يبالغ  انحطاًطا.  المجتمع  مؤسسات 

داخلية. مهانة  ليخفوا 
تحويلي  أمر  ل  ُيسهِّ كي  لديه  طت  توسَّ الذي  العقيد  وصل  أيام  بعد 
كلمة  استخدام  في  عليَّ  د  وشدَّ الكلية،  آمر  إلى  فاصطحبني  جندي،  إلى 
بينما  ترديدها. جلس هو  المخاطبة، واختبر قدرتي على  »سيدي« خالل 
تهامسا  قلبي في صدري.  يقرع  استعداد،  يابس في حالة  انتصبُت كجذع 
بشأني كأنهما يتبادالن حكًما باإلعدام، ثم رفع اآلمر عينيه بتثاقل، وسأل 

باستنكار:
أنت عربي؟ هل   -

فأجبت:
نعم، سيدي.  -
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قال:
أية عشيرة؟ من   -

فقلت: انتسابي،  مرويات  واستحضرت  تباطأت، 
حمداني، سيدي.  -

فقال:
انقلع! وطنك،  تخدم  أن  تريد  وال  وحمداني،  - عربي، 

الوراء،  إلى  مكاني  في  واستدرت  المرتبكة،  بالتحية  يدي  رفعت 
ا. جنديًّ منِّي  ليجعل  نفسه  انتدب  الذي  العقيد  أَر  ولم  وانصرفت، 

وأنا،  وقحطان  نوري  يجتمع شملنا،  لم  وسرايا.  فصائل  على  عنا  وزِّ
الهرولة  أو  التدريب،  طوابير  في  بعضنا  نلمح  معدودات.  ات  مرَّ في  إال 
مرهقين،  جائعين،  نترنح  ونحن  الجماعية،  العقوبات  أو  الصباحية، 
د من أحذيتنا في القيلولة  ين. وفي ساحة التدريب المطلية بالقار ُنجرَّ مَذلِّ
اهترأت  التي  أقدامنا  فُتشوى  وسطها،  الوقوف  على  ونجَبر  خطأ،  ألقل 
الصدئة،  الحديدية  المناضد  وعبر  المطعم،  وفي  الثقيلة.  الِجزم  في 
نتخاطب بعيوننا خفية عن العريف الذي تدور مقلتاه كصقر كاسر. لدينا 
»انِه«.  بأمر:  ونتوقف  »ابدأ«،  عسكري:  بأمر  نبدأ  الطعام،  الزدراد  دقائق 

إضافية. تدريب  بساعة  يعاقبون  المنضدة  خمسة على  وآخر 
نؤمر  لياًل.  عشرة  الحادية  في  وينتهي  فجًرا،  الخامسة  في  يومنا  يبدأ 
يتقلَّب،  أو  ينبس بصوت،  باألوامر، ومن  ُنساق  بالنوم.  نؤمر  باليقظة كما 
القاعة  بالوقوف في وضع استعداد ساعة بجوار  يعاقب  يغادر سريره،  أو 
إلى  يرسل  تذمر  نأمة  أحد  أبدى  وإذا  فصيل،  لكل  عنبًرا  ت  أعدَّ التي 
مملوءة  بزة  بارتداء  يؤمر  إضافي.  تعليم  بساعة  فيعاقب  الخفر،  ضابط 
الذي  الضابط  أنظار  تحت  الساحة  في  راكًضا  ويدور  الثقيل،  بالحجر 
، وحوله جماعة من العرفاء الناقمين،  يجلس على الكرسي يدخن بتشفٍّ
مؤكدين بأن هذه هي حياة الرجال وليست تلك الحياة المائعة مع النساء 
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في الجامعة، فيعمقون إحساسنا باإلذالل واالحتقار. ثمة تجريد منهجي 
الذكرى  حتى  ماضيه،  استئصال  في  وتماٍد  الشخصية،  المرء  بطانة  من 

بشًرا. كوني  في  فارتبُت  العلقم،  أخذت طعم 
ِدمن  من  مجتثًّا  وِعرًقا  وأقرع،  مهزواًل،  فأمسيت  وزني،  انخفض 
مقنَّن،  نمط  إلى  شهرين  غضون  في  تفكيري  ل  وتحوَّ قمامة،  في  وُملقى 
التي  بالطريقة  وُشغلُت  والقتل.  والعجرفة،  والبطش،  القوة،  على  يقوم 
أحمي بها نفسي، وأؤدي دوري، فكان مآلي مزيًجا من الفشل واإلحباط، 
المجال  خارج  إلى  عنوة  وُأخذُت  سعيي،  د  وتبدَّ حصانة،  بأية  أنعم  فلم 
أقود  معارك  أتخيَّل  وطفقت  إال  أسابيع  سوى  تمِض  ولم  توقَّعته.  الذي 
إلى  رتبة  من  ج  وأتدرَّ أقتله،  ثم  أقتله،  ثم  العدو،  وأقتل  جنودي،  فيها 
األوسمة،  أنال  ثم  فِفْرقة،  لواء،  ثم  لفوج،  آمًرا  فأصبح  فأخرى،  أخرى، 
المتخيلة  القوة  من  داخليًّا  هوًسا  أبني  لكي  ُبرمجُت  بالدي.  وأخدم 
ظننته  شيء  كلِّ  إنكار  عليَّ  ُفرض  بالفوز!  وأظفر  الصعاب،  بها  أتخطَّى 

وهوية شخصية. سمة 
المزيج  هذا  ب  تخرِّ كانت  الماضي  أحالم  من  خفيَّة  نبضة  لكن 
ساعة  عشرة  سبع  من  ألكثر  عه  أتجرَّ الذي  األعمى  العنفوان  من  الكثيف 
في  ُتزرع  والقتل،  بالعنف  تمور  عتمة  بين  أشطًرا  فُمزقُت  اليوم،  في 
حقيقة،  عليه  أنا  بما  رني  تذكِّ حالمة  وومضة  وتنمو،  وُتسقى،  داخلي، 
أن  قبل  لسنوات  الخطر  ة  لجَّ في  هناك  رابًضا  وبقيت  هاوية،  شفا  فبلغت 

عليه. كنت  ما  إلى  وأعود  نفسي،  أنتصر على 
أكثر الصعاب أذى هو القبول الذهني، والجسدي، والنفسي، لعملية 
التحول إلى شخصية أخرى، فهو مسٌخ بكل ما تعنيه الكلمة. كان البرنامج 
عن  فينبتُّ  المرء،  شخصية  في  تغييًرا  لُيحدث  أطرافه،  تتالزم  ًدا،  معقَّ
وسياق  وتطلعاته،  وأحالمه،  وعالقاته،  وأفكاره،  وسلوكه،  ماضيه،  كل 
ضابًطا  أصبح  ولكي  عليه.  اعتاد  ا  عمَّ مختلف  نسق  في  وينخرط  حياته، 
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وتحويل.  تبديل  إلى  وتحتاج  إال  صفة  بي  تكن  لم  محارب  جيش  في 
وجدت النظام العسكري أقرب إلى سرير »بروكرست« قاطع الطريق في 
فيقتطع  إلى سريره،  هم  المارة، ويشدُّ يعترض  الذي  اإلغريقية،  األساطير 
إذا كانوا قصاًرا،  إذا كانوا طوااًل، ويمد أطرافهم فيمزقها  الزائدة  األجزاء 
مواصفات  على  العسكري  النظام  حرص  عليهم.  يقضي  الحالتين  وفي 

اإلنسان. عليها  تربى  التي  انية  الجوَّ القيم  تستأصل  رة  مقرَّ
، وصار  رأيت خالل األيام األولى لبَّ الماضي العزيز عليَّ يضمحلُّ
الجسدي  االنشغال  سوى  لي  وليس  وتنقرض،  وتغيب،  تتناءى،  ذكرى 
ة تتكون من عشرات  والذهني والنفسي باللحظة الحاضرة. وكجماعة غضَّ
ين، ولم  الفصائل، لم نكن نعرف ما سيقع لنا بعد دقيقة، ُنساق عبيًدا مَذلِّ
يكن بيننا نظير لـ»سبارتاكوس«. علينا ترميم حياتنا من هشيم انتهينا إليه، 
العرق  ينزُّ  فيما  التدريب،  ساعات  طوال  عنَّا  الماء  ُمنع  محاربين.  لنكون 
من أجسادنا مدراًرا، وتتباطأ حركة الدم فيصبح وحاًل ثقياًل في شراييننا، 
أنفسنا فيها، فنعبُّ  َعِذًبا، وَنتوق إلى رمي  ُفراًتا  ونتخيل المجاري اآلسنة 

عبًّا.  اآلسن  ماءها 
بعد  الثالثة  الساعة  استراحة  بوق  دقَّ  حينما  االنهيار  حافة  بلغُت 
كنمور  واتَّجهنا  الكاوية،  الشمس  تحت  بين  المتدرِّ زمام  فانفلَت  الظهر، 
رنا مغاسل التبول،  هائجة إلى المراحيض المجاورة لساحة التدريب، كسَّ
وامتصصنا المياه من األنابيب البالستيكية الغاطسة في المجاري، ورأيت 
مقطورة ماء على مسافة مئَتي متر جوارها عمال مصريون ينشئون سواتر 
سواها،  العالم  في  أرى  ال  ركًضا  فاتَّجهت  الميدان،  مهنة  على  للتدريب 
قفزت  الحياة.  جائزة  خالدة،  بجائزة  سنفوز  كأننا  عشرات،  إليها  سابقني 
بالماء،  رأسي  ألغرق  السميك  الفوالذي  الغطاء  ورفعت  عجالتها،  فوق 
يمكن  وال  الظمأ،  بيداء  في  وأنا  بعيد  الماء  مملوءة.  نصف  أنها  فوجئت 
تعلَّق  فيما  فوقي،  األجساد  تراكمت  منه.  وأشرب  إليه،  ألصل  أتدلَّى  أن 
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الهواء. جاهدت  في  العجلة، وخبطت  انزلقت عن  التي  بأقدامي  آخرون 
ُخلقت.  ُمذ  انتظاره  في  كنت  كأمل  وتباعد  انحسر،  الذي  الماء  ألصل 
فبللت  الماء،  من  حفنة  بها  وانتزعت  فخاري،  كطاس  بخوذتي  أمسكت 
من  فُجررُت  ة،  الَكرَّ ألعيد  ُأمهل  ولم  والعرق،  الماء  من  بمزيج  ريقي 
آخرون  وتزاحم  الحياة،  بنصف  ظفر  كمن  ألهُث  بعيًدا،  وُرميُت  ساقيَّ 

واألجساد! الرؤوس  فيها  ْت  تدلَّ التي  الفتحة  حول 

دموي في حفل  هائجة  ضواٍر   -2
بعد أربعين يوًما من خدمتي في الجيش هضمُت تحوالت جسدي، 
وكان  مساء،  صباح  اها  نتلقَّ التي  العابثة  األوامر  عن  عزف  عقلي  لكن 
المصري  الرئيس  اغتيل  أكتوبر  األول/  تشرين   6 في  عسيًرا.  مخاضي 
وأربعة  ضابط  رماه  حينما  العسكري،  العرض  منصة  على  السادات  أنور 
بعد  وفاته  ُأعلنت  ولما  بالرصاص،  عليه  وانهالوا  يدوية،  بقنابل  جنود 
األحداث  قرأ  بصيًرا  رجاًل  يراه  ومن  له،  ن  مخوِّ بين  انقسمنا  ساعتين، 
هجوًما  شنُّوا  اإليرانيين  ألن  انحسر  السجال  لكن  وقوعها.  واستبق 
أزاحوا به القوات العراقية من شرق نهر الكارون قرب عبادان إلى غربه، 
الخلف  إلى  عراقي  انسحاب  عن  الحرب،  بدء  منذ  ة  مرَّ ألول  فأعلن، 

تحت ضغط عسكري.
العقوبات،  ى  وأتلقَّ وأزحف،  وأهرول،  أقفز،  صرُت  شهرين  بعد 
عليها،  عثرت  رجولة  أختبر  وكأنني  كبير،  احتجاج  دونما  واألوامر، 
أن  أحسُّ  يوم،  كل  »مع  فكتبت:  جسدي،  شمل  الذي  التغيير  وقبلُت 
يعتمد  فهو  جيد.  عليه،  نسير  الذي  السياق  ضمن  العسكري،  النظام 
هذه  يلمس  أن  المرء  استطاع  وإذا  والمسؤولية،  والنظام،  الضبط،  على 
من  الرغم  على  العسكرية  الخدمة  إنهاء  على  قادر  فهو  نفسه،  في  األمور 
ا.  عاديًّ شيًئا  الصعب،  والتدريب  الركض،  أصبح  الجانبية.  التعقيدات 
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المشاة،  في صنف  المستخدمة  األسلحة  التدريب على جميع  من  انتهينا 
المغاوير«. دورة  يبَق سوى  ولم  الميدان،  مهنة  ممارسة  وبدأنا 

اقتدنا  السنة.  نهاية  قبيل  صقيع  ذروة  في  المغاوير  دورة  افُتتحْت 
القاعات،  بين  فمررنا  شرس،  عريف  منا  يتقدَّ ج،  متعرِّ ثالثي  برتل  جميًعا 
آمر  أمام  أنفسنا  استعرضنا  ثم  حماسية،  بأناشيد  الطبول  وقع  على  نهتف 
العريف  وقادنا  بالطول،  فقطعناها  التدريب،  ساحة  إلى  واتَّجهنا  الكلية، 
ت لتصريف مياه المجاري، ومخلفات المطعم،  إلى حفرة بعمق قامة أعدَّ
والنفايات،  الطماطم،  وصناديق  والبراميل،  الثقيلة،  بالمياه  طفحت  وقد 
ن، وغاص شيًئا فشيًئا إلى أن توارى  ل عريفنا في ذلك الهالم المتعفِّ فتوغَّ
باط  الضُّ وقف  فيما  طريقه،  الرتل  شقَّ  وخلفه  الراكد،  الوحل  في  معظمه 
منا  أحد  يفكر  فلم  دين،  متوعِّ بعصيِّهم،  حون  يلوِّ الحفرة  جانَبي  على 
، فوسطي، ثم  بالنكوص. غصُت في خليط لزج، فغطَّت األوحال ركبتيَّ
هائجين،  اآلسنة  الوحول  اقتحمنا  أتقيأ.  أكاد  طريقي  وشققت  صدري، 
الثانية.  الجهة  في  صفوفنا  تنظيم  وأعدنا  واهنين.  مترنحين،  وخرجنا 
التدريب،  ساحة  خلف  األشجار  بين  طريق  إلى  العريف  بنا  ه  وتوجَّ
الجند  من  عشرة  مع  لالشتباك  ركًضا  م  نتقدَّ أن  ذاته  بالرتل  وُأمرنا 
حادة.  وسكاكين  األشجار،  من  انتزعت  ليِّنة  عصيٌّ  بيدهم  بين،  المدرَّ
حق  فلهم  يتراَخ  وَمْن  بنا،  المتربصين  بمواجهة  الحاجز  هذا  عبور  ينبغي 
يمر  وال  تدريًبا.  كونها  من  أكثر  أعداء  بين  مواجهة  فهي  وطعنه،  جلده، 
جلده،  من  حصتها  فتأخذ  الطرية،  العصيُّ  بجسده  تلتصق  أن  دون  أحد 

والهروب. الوراء،  إلى  ب  التنكُّ يمكن  وال 
انطلقت راكًضا ال أكاد أرى شيًئا أمامي أو حولي. عيناي كرتان من 
بجندي  فإذا  جاهلية،  حرب  في  قوس  كوتر  مشدود  وجسدي  اللهب، 
من  آسيوي  نمر  كأنه  يعترضني  الذراعين،  مشرع  البذلة،  أرقط  عمالق، 
أنه  إليَّ  فخيِّل  ظهري،  عرض  في  جرداء  بعصا  فساطني  األشجار،  وراء 
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كتفيَّ كطريق  بين  أشهر  الفقري. وبقيت بصمُة عصاه ستة  انتزع عمودي 
وألصقت  بالزيوت،  وفركته  بالمراهم،  دلكته  لمحوه.  سبيل  ال  منسمي 
مجرى  حفر  األثر  لكن  مالبسي،  تحت  بها  مت  تحزَّ بيضاء  شرائط  عليه 
سواه.  شيء  أي  عن  فأعماني  قاتمة،  كذكرى  وأربكني  ظهري،  في  داكنًا 
بسكاكين  المغاوير  من  ضباط  ثالثة  التقاني  األشجار  منعطف  وقبيل 
أرًضا  فاشتبكُت مع األول، وأسقطته  المهيأة،  أكفهم  بة، مشرعة في  محدَّ
اآلخرين،  من  وفررُت  الجندي،  عصا  سببتها  التي  الذعر  اندفاعة  في 

جريح. مثل عجل  كلَّ شيء  أمامي  األشجار، ساحًقا  مقتحًما 
الجنود بعصيٍّ طويلة،  اعترضتني جماعة من  المنعطف األخير  وفي 
إال  لحظات،  قبيل  ظهري  وسمت  التي  تلك  عن  تختلف  ال  نة،  متغضِّ
ه كشفرة حادة، فال يمكن  ة تلتف على الجسد فتنتزع كل ما تمسُّ أنها طريَّ
لعبث  أو سقطت،  تردَّدت،  أو  تباطأت،  لو  َجْلد.  الحاجز دون  عبور هذا 
بين  ملتهبة  َمْن يضمُّ جمرة  اقتحمتهم مثل  بين مؤمنين.  الجنود كوثن  بي 
وبطني،  ومؤخرتي،  ظهري،  على  العصي  فتصالبت  شيًئا،  أعي  ال  يديه، 
، وأصبحت وليمة لوحوش الغاب، وال أعرف كيف نجوت من  وفخذيَّ
الناقمين. وحينما وصلت  بينهم، فيظفرون بي ظفر  االفتراس، ولم أعلق 
دمي  وأمسح  المنتهك،  جسدي  د  أتفقَّ األرض  على  ارتميت  النهاية  خط 
قادر  وغير  عقلي،  عن  ومنفصاًل  نفسي،  عن  غريًبا  فبدوت  بذلتي،  عن 
بحفلة  المغاوير  دورة  بدأنا  فريسة.  أم  وحًشا  كنت  إذا  فيما  التمييز  على 

ام«. صدَّ »قادسية  في  أشاوس  ضباًطا  لنكون  تنكيل، 
لنا باألحجار الثقيلة، والخوذ الحديدية المربوطة  في اليوم التالي ُحمِّ
غ من العتاد، واتَّجهنا  بالعنق، والِجزم الطويلة المشدودة، والسالح المفرَّ
شرق  »بسماية«  تلول  في  اإلجمالي  التدريب  منطقة  إلى  الثالثي  بالرتل 
وكلَّما  الرصافة،  بقاذورات  الطافحة  الجيش  قناة  بجوار  مررنا  بغداد. 
في  رأسه  حتى  وُغطِّس  الرتل،  من  ُأفرَد  السير،  نظام  في  منا  أحد  أخطأ 
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األمريكية  القوات  اقتحمتها  التي  المعسكرات  اجتزنا  القناة.  مجرى 
نهر  وعبرنا   ،2003 ربيع  في  الشرقية  الجهة  من  بغداد  طوقت  حينما 

منشدين: لألمة  نهتف  بين سالحنا،  متنكِّ ديالى، 

يا عدوي طالع لك  طالع 
ومن كل شارع حارة  من كل 

القرى  داخل  كيلومتًرا  وعشرين  خمسة  توغلنا  كنا  الظهر  وقبيل 
الباب  ُفتح  إليها.  باالتجاه  فُأمرنا  واقفة،  عسكرية  شاحنة  رأينا  المتناثرة. 
تحبو  بدأت  الصغيرة،  البيضاء  األرانب  من  ثالثين  نحو  وأطلق  الخلفي، 
سة، وحائرة، ثم تفاجأت بسور من الرجال حولها، فاتَّقدْت عيونها  متوجِّ
اللحم  من  واحدة  قطعة  على  عثر  وإذا  عليها،  بالهجوم  وُأمرنا  بالذعر، 
الحيوانات  صوب  اندفعنا  وكالوحوش  جميًعا،  فسنعاقب  منها  ية  متبقِّ

الفارسي. العدو  جنود  من  أنها  حاسبين  البريئة 
منكمًشا  مذعوًرا،  أرنًبا  يمسك  ورأيته  المعمعة،  في  بقحطان  التقيت 
على نفسه، يرفس برجليه الصغيرتين الهواء، ينازع الموت ذعًرا، فاقتطع 
فأخيرة  »حرية«،  وهتف:  ثانية  اقتطع  ثم  »وحدة«،  وهتف:  لقمة  بفمه 
الذي  األرنب  ورمى  البعث.  حزب  أهداف  وهي  »اشتراكية«،  وهتف: 
ألوهم  شفتيَّ  على  األشالء  من  طرًفا  رت  فمرَّ  ، إليَّ أوصاله  قت  تمزَّ
انقبضت،  ثم  انكمشت،  معدتي  لكن  لحمه،  التهمت  بأنني  باط  الضُّ
في فمي، وقد شرعت  الدم  رائحة  احتمال  قادر على  ى غير  أتلوَّ ورحت 
! فيما أخذ الحماُس  ا فكيف بعدوٍّ يًّ برِّ ُأَعدُّ بعُد أللتهم أرنًبا  التقيُّؤ. لم  في 
ولم  الدم،  حفلة  انتهت  الفرائس.  طعم  ْت  استلذَّ وحوًشا  فبدوا  اآلخرين 
واللعاب.  والتراب،  بالدماء،  ر  المعفَّ األبيض  بوبرها  الجلود  سوى  تبَق 
وشهوة  الفوضى،  هيجتنا  أن  بعد  منتظمة  صفوًفا  باط  الضُّ أعادنا 
سوق  في  البغال  أسنان  ُتفحص  كما  فرًدا،  فرًدا  وُفحصنا  االفتراس، 
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وياقتي،  وذقني،   ، شفتيَّ على  المسفوح  بالدم  الضابط  ضلَّلُت  الماشية. 
بالتخاذل. ُأضبط  ولم 

ضباًطا،  لنصبح  النهائية  بالتدريبات  فيها  انهمكنا  التي  الفترة  خالل 
اإليرانيون هجوًما  الخفاجية. شن  الحرب، واندلعت معركة في  تطورت 
وأعلنوا  والمتطوعين،  الجند  من  مليوًنا  له  حشدوا  الفتوح«  »فتح  سموه 
اليهود،  دنس  من  لتطهيرها  القدس  إلى  واالتجاه  العراق،  تحرير  نيتهم 
إلى  وُدفعت  العراقية،  القوات  ُهزمت  رئيسة.  محاور  ستة  في  فتقدموا 
الحدود في هور الحويزة، وُرفع العلم اإليراني في مواقعها. أراد العراقيون 
عة  المدرَّ الفرقة  اندفعت  ثم  اإليرانيين،  فشاغلوا  الهجوم،  امتصاص 
اإليرانية،  القوات  وطوقت  البصرة،  شمال  ير«  »الدَّ منطقة  من  السادسة 
قت  فطوَّ هجمْت  أخرى  إيرانية  قوات  لكن  جنباتها،  في  بعنف  وضربتها 
يحاصر  منها  كل  متعادية  أحزمة  هنالك  فأصبحت  العراقية،  عات  المدرَّ
القطعات  »البسيتين« وضربوا  العراقيون بهجوم على منطقة  اآلخر. وقام 
اقتربوا  الهجوم، لكنهم  فانهارت، وتفككت، وخسر اإليرانيون  اإليرانية، 
منطقة  المعركة من  قاد  ام حسين  إن صدَّ قيل  العراقية.  الحدود  إلى  كثيًرا 
حرسه  فمنعه  م،  التقدُّ وقرر  بندقية،  حمل  األهوار.  قلب  في  »الصحين« 
من المضي في مخططه. ووصف قتال أحد ألوية القوات بأنه مثل »قتال 
الصحابة«. وظل اإلعالم العراقي يتداول هذا الوصف في كل معركة إلى 

ته بعد اثنتين وعشرين سنة. أن سقط النظام برمَّ

الخداع؟ ممارسة  ينبغي  الغامض: هل  اللغز   -3
موحلة.  واألرض  ممطًرا،   1982 الثاني/يناير  كانون   6 يوم  كان 
عريضة،  وأحزمة  العيون،  تظلل  كبيرة  بقبَّعات  سوًدا  بذالت  ارتدينا 
في  التخرج  مراسيم  ننتظر  التدريب  ساحة  في  ووقفنا  جديدة،  وجزم 
بالرتل  الصنوف، وتقدمنا  األلفين من شتَّى  يربو عددنا على  جوٍّ مكفهر، 
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األول  الفريق  الجيش  أركان  رئيس  حضر  الرئيسة.  القاعة  إلى  المفرد 
عبد الجبار شنشل، ثم ُتلي علينا األمر الوزاري، فُمنح كلٌّ منا رتبة مالزم 
وصلت   . كتفيَّ على  النحاسيتين  بالنجمتين  أهلي  إلى  هت  وتوجَّ مجنَّد، 
بلثغة  وني  وسمُّ مداعبين،  بأيديهم  صلعتي  أوالدي  فمسح  الرأس،  حليق 
لاللتحاق  بعدها  أعود  إجازة  أيام  ثالثة  منحت  األقرع«.  »بابا  الطفولة 
نظام  اتُّبع  جنا  تخرُّ شهدت  التي  القاعة  في  الجديدة.  العسكرية  بوحدتي 
الُقرعة في التوزيع. ُنصب صندوق خشبي كبير فيه من األوراق الصغيرة 
يأتي  ورقمها،  عسكرية  وحدة  اسم  تحمل  ورقة  كل  عددنا.  يساوي  ما 
ج فيمدُّ يده في الفتحة، ويستلُّ إحداها، وُيرَسل فوًرا إلى الوحدة  المتخرِّ
جبهة  في  وحدات  أسماء  ورقاتهم  حملْت  أصدقائي  كل  فيها.  المذكورة 

أغلبهم. هلك  فقد  ذلك،  بعد  منهم  أحًدا  ألتِق  ولم  الحرب، 
جوف  في  يدي  فمددُت   ، عليَّ نودي  االنتظار  من  ساعتين  بعد 
فيها،  نظرُت  ولما  الكف،  نصف  بحجم  ورقة  وأخرجت  الصندوق، 
وما  أحجية،  الحروف  لي  بدت  »ق.ق.ج.د.ج«.  اآلتي  اللغز  وجدت 
يحلُّ  من  أجد  عساني  أستفسرهم  أقراني  على  فطفُت  معناها،  أدركُت 
على  المشرف  بالضابط  فلذُت  منهم،  أحد  يسعفني  فلم  الطالسم، 

توضيح: دون  لي  فقال  القرعة، 
- يا لك من محظوظ، توجد بطاقتان فقط تحمالن اسم هذه الوحدة 

الصندوق. في  العسكرية 
كتفي،  على  ربَت  لكنه  الصدمة،  لتخفيف  يمازحني  أنه  حُت  رجَّ

الشفرة: وفكَّ 
الجوي. والدفاع  الجوية  القوة  قيادة   -

قبضتي  أغلقت  لكنني  األحرف،  تلك  عليه  تدلُّ  بما  سمعت  أكن  لم 
أن  إلى  ُأرشدت  استفساري  في  زدت  ولما  ثمين.  ككنز  الورقة  على 
القوة  »كلية  إلى  منه  وُأرسلت  إليه،  فذهبت  بغداد.  قلب  في  المكان 
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إلى  فيها  وبقيت  الصحراء،  حافة  على  تكريت،  قرب  الواقعة  الجوية« 
العسكرية  القواعد  أكبر  إحدى  الجوية  القوة  كلية  ربيع 1985. أصبحت 
السم  تخليًدا  »سبايكر«  قاعدة  وُسميت  العراق،  احتالل  بعد  األمريكية 
الطيار األمريكي الذي ُقتل في نزال جوي في اليوم األول لحرب الخليج 
الثانية، إذ ُأسقطت طائرته في الصحراء الغربية ليلة 1991/1/17، وُعثر 
مسلَّحو  َأعدم  وقربها  بالده.  إلى  وأعيد  سنوات،  أربع  بعد  رفاته  على 
تكريت  على  سيطروا  حينما  المجندين  من  كبيًرا  عدًدا  اإلسالمية  الدولة 
آمن  بسياج  كبيًرا  معسكًرا  كانت   .2014 يونيو  حزيران/  منتصف  في 
ُأبيد  وفيه  الحرب،  سعير  عن  بعيًدا  سنوات  ثالث  على  زاد  ما  فيه  أقمت 

بقيُت. ما  باقيًة  خلُتها  التي  مشاعري  من  بعض 
واجهتها  باط،  الضُّ سكن  من  األرضي  الطابق  في  غرفة  ُسلِّمُت 
اًما  حمَّ يوميًّا  آخذ  مشجرة.  حديقة  على  وتشرف  الزجاج،  من  الخلفية 
إلى  سيارة  تقلُّني  كركوك،  في  أهلي  مع  األسبوع  نهاية  وأمضي  ساخنًا، 
مطعم  فيه  باط،  الضُّ نادي  هو  كبير  مبنى  وجواره  مريح،  المكان  هناك. 
بالحانات  ر  يذكِّ خشبي  وقبو  متنوعة،  ألعاب  وقاعة  فاخر،  مجاني 
الكلية  تتكون  عشر.  التاسع  القرن  روايات  في  ذكرها  د  تردَّ التي  الروسية 
الطيران،  وجناح  التدريس،  وجناح  التدريب،  جناح  أجنحة:  أربعة  من 
فيتعلَّم  أشهر،  ستة  مدة  األول  في  الطالب  يدخل  اإلداري.  والجناح 
لدراسة  الثاني  إلى  ينتقل  ثم  السالح،  على  للتدريب  األولية  المبادئ 
قبل  الطائرات  للتدريب على  السنة األخيرة  ص  الطيران، وُتخصَّ نظريات 

طيار. مالزم  برتبة  يتخرج  أن 
ة. أستيقظ في  بالجناح األول، وُكلِّفت باإلشراف على سريَّ التحقُت 
التدريب،  ساحة  إلى  القاعات  من  ة  السريَّ إخراج  على  ُأشرف  السادسة، 
قبل  المرارة  أيديهم  على  ُذقت  الذين  بأولئك  رونني  ُيذكِّ عرفاء  يقودها 
بعد  اآلمر  فأنا  إلرضائي،  ويتسابقون  اآلن،  تصونني  رتبتي  لكن  أشهر، 
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السوداء  عصاي  أحمل  السائدة.  هي  المراءاة  فلسفة  المأمور.  كنت  أن 
ليس  بها،  أحًدا  أضرب  لم  لكنني  ب،  مذهَّ بفصٍّ  تنتهي  التي  الصقيلة 
وقبيل  المغاوير.  دورة  في  بآثارها  ظهري  وسمت  التي  العصي  كتلك 
فيما  المطعم،  إلى  الفصائل  فُتقاد  الساحة،  بمغادرة  أمًرا  ُأصدر  الظهر 
ًدا ما كان يقوم به ضبَّاط كلية االحتياط قبل أشهر.  أتبختر في الساحة مقلِّ

االبتكار.  وليس  التقليد  في  الضابط  كفاءة 
ليحمي  القوة  إلى  يلجأ  الذي  م  المتجهِّ الضابط  دور  لنفسي  رسمُت 
األول  الشهر  انقضاء  وقبل  ة،  والشدَّ والحزم  الضبط  من  والضابط  نفسه، 
ُعرفت صارًما، مواعيدي دقيقة، وال مجال لمخالفة أوامري، وال ُيرد لي 
فيتسارعون  ذعرهم،  فأثير  الجميع  أمام  هفوة  على  بمخطئ  أبطش  قول، 
الخطأ، ومقاصده، فذلك  أمامي. ال أسمح بمجادلة حول أسباب  ين  ُمَذلِّ
بقدرتي  ارتياب  دون  أراه  كما  أعالجه  إنما  محتواها،  من  سلطتي  ُيخلي 
أعماقي  في  العنف  زرعها  التي  العمياء  بالثقة  مأهواًل  كنت  ذلك.  على 
أتباعي،  من  أحد  كرامة  جرح  د  أتقصَّ لم  ولكنني  أشهر،  أربعة  خالل 
فدوري ينتهي عند حد مكافأة الخطأ بالعقاب. لجأت إلى التعنيف وليس 
د عالقتي باآلخرين،  التوبيخ، وما سمحت لمقاصد الضغينة أن تحدِّ إلى 
عليه  ترتَّب  ما  مع  ذلك  في  تحتمل. ومضيت  بدرجة ال  فبدوت مستقيًما 
ُمسَتدعى  كوني  عليه  دخياًل  يراني  عسكري  وسط  في  ُبْغٍض  من  ضدي 
أكون  أن  له. قصدُت  مهنة  العسكرية  اختار  لِحاجة، وليس ضابًطا أصياًل 
عة، وما لجأُت جزاًفا لممارسة مستنكرة، فذلك  إمَّ َمرهوًبا على أن أكون 
حسين  ام  لصدَّ عمٍّ  أبناء  أحد  اخترت  العراقي.  الجيش  في  شائع  نزوع 

اآلخرين. وبه سيطرت على  »رافع«  اسمه  لي  مساعًدا  ليكون 
اآلخرين.  حفيظة  ذلك  فأثار  محترًفا،  ضابًطا  بوصفي  فت  تصرَّ
محترفة،  مؤسسة  في  التابع  دور  استمراء  بين  البدء،  منذ  أمري،  حسمت 
وبين الضابط الذي يطبق التعليمات العسكرية ليحمي موقعه، وشخصيته، 
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، وأورث  الثاني. لكن هذا الخيار سرعان ما أفَرخ البغضاء عليَّ فاخترت 
بين  المباغضة  لي  وتبيَّنْت  وُعزلت،  الجماعة،  عن  فُأفردُت  الضغينة، 
تابًعا  أكون  أن  لي  وُيراد  الدنيا  الرتب  ذوي  من  كنُت  الجيش.  باط  ضُّ
العسكرية  رتبتي  رمي  في  ر  أتأخَّ ولن  طارًئا،  باعتباري  إليَّ  وُنظر  اًل،  متذلِّ
الجيش. ولم يكن أحد على خطأ، فهذا كان حلمي،  ًرا من عبودية  متحرِّ
المؤسسة.  تلك  في  موجوًدا  دمُت  ما  التصاغر  أقبل  أن  أبيت  ولكنني 
صورهم  لكن  استثناء،  دونما  العليا  الرتب  ذوي  طاعة  نفسي  على  رتبت 
ا،  جنديًّ كان  وبعضهم  يرتشي،  كان  منهم  كثير  مهزوزة.  كانت  نفسي  في 
باط  الضُّ بها.  يتباهى  فكان  عالية  رتبة  ُمنح  الحرب،  في  اشترك  ولكونه 
واالستخبارات،  األمن  مهمات  إليهم  ُتعهد  نافذة،  كلمة  لهم  تكريت  من 
أن  ويرون  ذعرهم،  ويثيرون  اآلخرين،  للضباط  سرية  ملفات  يفتحون 
في  تربطهم  التي  الوشائج  أجهل  كنت  غيرهم.  دون  لهم  والبالد  الجيش 
العالقات، والمصالح، واالنتساب، إذ عشت بعيًدا عن فكرة الوالء ألي 

المتواطئين. من سلوك  أستثار عجًبا  أزل  ولم  شخص، 
من  ومعظمهم  وسواهم،  الطالب  من  تكريت  ألهل  باط  الضُّ د  يتودَّ
سيارات  على  الحصول  لهم  لون  فيسهِّ عشيرته،  من  أو  الرئيس  أقرباء 
النار،  خطوط  إلى  إرسالهم  عدم  أجل  من  أو  سكنية،  أراٍض  أو  خاصة، 
انتفاع  منه  ُيشمُّ  عمل  أي  عن  وترفَّعت  الوساطة،  وتجنَّبت  ة،  الشدَّ تبنَّيت 
ثمرة  وجنيُت  البالد،  في  العسكرية  النخبة  أوالد  ت  ضمَّ مؤسسة  في 
منتصف  في  الجوية  القوة  كلية  غادرت  حتى  والمهابة  بالنزاهة  مخطَّطي 
أفقدني  بفطرتي.  له  صلة  وال  طبعي،  من  هذا  يكن  لم  الثمانينيات. 
ا فتضاءل ما سواه،  ني إلى عالم القسوة جرًّ الجيش نصيًبا من ُلبابي، وجرَّ
ُأختبر في غير ما كنت  أنني سوف  وقبع في منطقة متوارية، وما خطر لي 
فتملَّكني  الالحقة،  السنوات  خالل  حياتي  في  أثًرا  ترك  قد  ولعله  أتوقَّع، 

وقًتا طوياًل. استغرقتني  ة  ُمرَّ تجربة  وكانت  منه.  للتخلُّص  أسعى  أن  قبل 
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بمعجزة؟  الله  يأتي  ولكن هل  مفاجآت،  4- هدوء، 
ثم  الخفاجية،  في  اإليرانيون  هجم   1982 مايو  أيار/  من  األول  في 
»الكارون«  نهر  عبور  في  هم  نجحوا  العراقيون  ارتبك  وفيما  األحواز. 
رأس  وأسسوا  »عبَّادان«  شمال  حالوب«  »طاهري-جسر  منطقة  عند 
جسر لهم، ودفعوا الجيش العراقي إلى الخلف، وأصبح الهدف إخراجه 
على  تقوم  التي  المعارك  معظم  أن  الحسبان  في  آخذ  لم  رة.  المحمَّ من 
أكتوبر  حرب  في  المصريون  نجح  ناجحة؛  كانت  جسور  رؤوس  خطة 
وفي  وإيطاليا،  صقلية  في  الحلفاء  ونجح  السويس،  قناة  عبور  في 
اليوم  وفي  كثيرة.  واألمثلة  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  النورماندي 
وطريقة  نظري،  وجهة  عن  يعبِّر  بنصٍّ  ذلك  محلِّاًل  كتبت  منه  األخير 
تليق  ال  متشائمة  نظرة  المستقبل  إلى  المرء  ينظر  »قد  بالحرب:  تفكيري 
منذ  وأراني  َقبِل.  أم  أبى  سواء  إرادتها  تفرض  الظروف  أن  بيد  برجولته، 
شهر متشائًما من المستقبل الذي يقبع على مبعدة أشهر أو سنوات، وهو 
قادنا  خادًعا  أراه  إليه،  أطمئن  ال  غامًضا،  معتًما،  أراه  إليه.  لنصل  بنا  يترقَّ

المجن«. لنا ظهر  ليقلب  لعبته  بخيوط 
»مدينة  أي  شهر«  »خونين  وها  وسمُّ رة،  المحمَّ اإليرانيون  دخل 
شط  على  َطَفت  فيما  عراقي،  آالف  عشرة  من  أكثر  وأسروا  الدم«، 
العرب جثث الهاربين طلًبا للنجاة، أو الذين قامت فَِرق اإلعدام العراقية 
ر المدينة. توتَّر الموقف  ح الخميني بأن الله هو الذي حرَّ بإبادتهم. وصرَّ
مواليد  واستدعيت  الجنوب،  جبهة  في  كبار  ضباط  وُأعدم  العسكري، 
وبتنا  العسكرية،  الكليات  طالب  عدد  مضاعفة  وجرى  للحرب،  جديدة 
أنهم سيهجمون في  أم  إذا كان اإليرانيون قد هجموا  فيما  لنتأكد  نستيقظ 

الحرب. فوق ساحة  غيمة سوداء  ارتفعت  القادمة.  الليلة 
في العاشرة من مساء 13 تموز/يوليو عبر اإليرانيون الحدود باتجاه 
البصرة في جبهة عرضها عشرة كيلو مترات، فردَّ العراقيون عليهم بهجوم 
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اتَّبعوا أسلوب  العراقية.  ة، على األرض  القتال، أول مرَّ في الصباح. وقع 
تبنَّى  الجانبين.  من  كاملة  فرق  وأبيدت  الستنزافنا،  المتتالية  الهجمات 
هم،  ينسحبون  العدو  يهجم  فحينما  السيَّار،  الدفاع  أسلوب  العراقيون 
وثمة قوة مهيأة في الخلف تقوم بهجوم مقابل، فتسترد المواقع المحتلة. 
فكرة االنسحاب مستحيلة؛ ألن البصرة تقع خلف الحدود مباشرة، وأي 
أغدق  حتى  الحرب  إيقاع  هدأ  إن  وما  المدينة.  بتسليم  ينتهي  انسحاب 
العتمة  إثر  بالجيش  الثقة  أنا  واستعدت  باألوسمة،  ضباطه  على  ام  صدَّ
إلى إحياء  البصرة  أدَّت معارك شرق  المحمرة.  بعد سقوط  التي غمرتني 
وبدأوا  الكارون،  عبور  منذ  المتواصل  انهيارها  بعد  العراقيين  معنويات 

أرضهم. دفاًعا عن  يقاتلون 
للحرب،  الثانية  السنوية  الذكرى  لمناسبة  العراقية،  الطائرات  حلَّقِت 
وكيالن  زهاب،  سربيل  وقصفت  وكرمنشاه،  وأصفهان،  طهران،  فوق 
توقَّعت   1983 عام  من  األول  اليوم  وفي  وسومار.  ومهران،  غرب، 
أسباب  فقدت  ألنها  السنة؛  من  األول  النصف  خالل  الحرب  تنتهي  أن 
استمرارها. وانصبَّ اهتمامي على األوضاع االجتماعية، إذ شرع األكراد 
ثم  الحركة،  البالد، معطِّلين  المدن في شمال  بين  لياًل  الطرقات  يقطعون 
المعارضة  من  بتدبير  العراقية  األنباء  ووكالة  التخطيط،  وزارة  رت  ُفجِّ
واتَّخذت  أبناءها.  الحرب  أنجبت  لقد  إيران.  من  المدعومة  الدينية 
العالم،  في  القادة  كبار  رات  بمذكِّ فلذُت  رتيًبا،  طابًعا  العسكرية  حياتي 
نهاية  وفي  العالميتين.  الحربين  حمالت  وصف  في  أبطااًل  وتخيَّلتهم 
»الشيب«،  منطقة  في  معركة  اندلعت  فبراير  شباط/  من  األول  األسبوع 
قد  ام  صدَّ وكان  ُسحقوا.  لكنهم  عتين،  مدرَّ بفرقتين  اإليرانيون  هجم  إذ 
وأسلحتهم،  المهاجمين،  وعدد  للهجوم،  الصفر  ساعة  يعرف  أنه  أعلن 
بكل  انتحاًرا  وسيكون  ميًتا،  سيولد  »الهجوم  قال:  ثم  بإبادتهم،  ووعد 
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والتي  سلًفا،  ة  المعدَّ الخطة  من  شيًئا  اإليرانيون  يغير  لم  الكلمة«.  معنى 
بالتفصيل. العراقيون  عرفها 

وأْذَبلني،  والثانية،  األولى  السنة  في  َمملوًكا  الجيش  استعبدني 
إال  ُمجدًبا  وصرت  نفسي،  وأْمَحلْت  خيالي،  وَجفَّ  ذويُت،  فكأنَّني 
فانتبهُت  منطفئة،  شبه  ذكرى  إال  العنفوان  عاد  وما  الحرب،  شؤون  من 
لحالي، وببطء أخذُت أستردُّ جانًبا من رغباتي اإلنسانية والكتابية. قلَّلت 
كتب  على  ج  أعرِّ وبدأت  به،  تعلَّقت  الذي  العسكري  التاريخ  قراءة  من 
الحرب  كابوس  من  ألبَرأ  الضبَّاط  من  أقراني  مجالسة  وأتجنَّب  األدب، 
القصيرة،  القصص  وبعض  يومياتي،  كتابة  وأواصل   ، عليَّ جثم  وقد 
فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  مصيري.  في  الحاسمة  المفارقات  وأتخيَّل 
العراق-  احتالل  شبح  عليَّ  وخيم  اهتمامي،  بجلِّ  الحرب  استأثَرت 
أرض  احتالل  من  العراق  موقف  فانقلب  عاًما-  عشرين  ر  تأخَّ الذي 

أرضه. حماية  إلى  اآلخرين 
بحملة  والجيش،  والحزب،  الدولة،  أجهزة  ُأمرْت  الصيف  أول  في 
التلفزيون  وبالغ  الحربي،  المجهود  دعم  أجل  من  بالذهب  ع  للتبرُّ
القصر  أمام  عين  المتبرِّ والرجال  النساء  لطوابير  مشاهد  عرض  في 
في  ومقراته  للحزب،  القطرية  والقيادة  الوطني،  والمجلس  الجمهوري، 
للتبرع  بيًتا  بيًتا  والقرى  المدن  جابت  لجان  لت  وُشكِّ كلها،  المحافظات 
أطنان  عت  فتجمَّ بنفسه،  ام  صدَّ عليه  أشرف  ا  إجباريًّ طابًعا  اتَّخذ  الذي 
م  التبرُّ لكن  الدينار.  قيمة  ارتفعت  إذ  الحملة،  ثمار  وُجنيت  الذهب،  من 
الطرقات،  في  ترابط  مسلحة  فمفارز  يخفى،  يعد  لم  اإلجبارية  بالحملة 
قيمة  عن  يقل  ال  بما  ع  التبرُّ السائقين  على  وتفرض  السيارات،  وتوقف 
بأمر  ُأبلغنا  بالوقود.  السيارة  تزويد  يمنع  وبخالفه  الذهب،  من  مثقالين 
ع  التبرُّ عليَّ  ُفرض  الجيش.  في  ونحن  ع  التبرُّ علينا  يفرض  رئاسي 
وفي  وخوف،  عنف،  الحملة  ورافق  راتبي.  ثلث  وهو  ديناًرا،  بخمسين 
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نسبة  بأن  ام  صدَّ أكد  الموضوع،  هذا  حول  دارت  التي  الكثيرة  خطبه 
والشعب. للوطن،  اإلخالص  نسبة  د  ُتحدِّ بالذهب  ع  التبرُّ

قد  كان  الذي  »مسرور«  العقيد  برفقة  نادرة  طيران  تجربة  ُخضت 
أعدمهم  ممن  فيلق  لقائد  مساعًدا  كان  ألنه   1979 عام  الجيش  من  طرد 
الطالب  لتدريب  الكلية  معه  تعاقدت  بمذبحة.  عهده  دشن  حينما  ام  صدَّ
على الطيران. كان تركمانيًّا مرًحا، وكريًما، جعل من غرفته مرتًعا للمتع. 
الثابتين.  الجناحين  ذات  الخفيفة  »البرافو«  طائرة  في  جولة  إلى  دعاني 
ام  منتجعات صدَّ أحد  الثرثار، ونهر دجلة، ومررنا فوق  بحيرة  طِرنا فوق 
يرتفع  بدأ  حينما  عصًرا  ُمهرت  المحفورة  والذكرى  العوجة.  مدينة  في 
ارتفعنا  يغنِّي.  وأسمعه  األذن،  كمامات  أضع  وأنا  األعلى،  إلى  بالطائرة 
أترنَّح،  متقلِّبة، حلزونية، جعلتني  قدم في حركات  إلى نحو عشرة آالف 
وأفقد نصف وعيي، وأتقيأ غرينًا انتشر على مالبسي، فيما هو يقهقه غير 
ت باتجاه  ك الطائرة، فخرَّ آبه بي. وحينما ارتقينا صهوة السماء، أطفأ محرِّ
وضاق  شراييني،  وتمزقت  وُشللت،  ُذهلت،  حجر.  من  قطعة  األرض 
أحشائي،  وارتعشت  رجالي،  واصطكت  عني،  الهواء  وهرب  صدري، 
ك، فإذا بها  وخذلت بنفسي وتاريخي، وفي المئة متر األخيرة أدار المحرِّ
إلى  سقوط  في  زال  ما  جسدي  كان  فيما  المعاكس،  االتجاه  في  تندفع 
الهاوية. شعرت برأسي يتفتَّت كأنه طحن تحت رًحى، وأطرافي تتداخل 
في بعضها. كنت أعوم في بحيرة دماء متخثرة، وقد تالعب بي مثل دمية 

جسدي. ال تحمالن  يومين  ترتجفان طوال  وظلت ساقاي  صماء، 
يومياتي  ن  أدوِّ بيتي،  في  كنت  الخريف،  في  الحرب،  ذكرى  يوم  في 
قراءة  وأعدُت  الحرب.  يوميات  أول  فيها  لُت  سجَّ التي  نفسها  الغرفة  في 
وحرصت  شيء،  منه  يتحقق  لم  توقَّعته،  ما  كل  أن  فوجدُت  كتبُت،  ما 
شتى  ذهني  في  تثير  كانت  الحرب  »كلمة  ذلك:  كل  تفاصيل  رسم  على 
البشاعة والموت، وكان  تثير معنى  اآلن فهي  أما  الرومانسية،  اإليحاءات 



166

المعارك  رت  تفجَّ الخيالية«.  العراقية  العقلية  إنضاج  في  دور  للحرب 
وادَّعوا  »بنجوين«  مدينة  على  اإليرانيون  هجم  إذ  الشمالي،  القاطع  في 
الفرنسية.  اتندار«  »سوبر  طائرات  صفقة  على  العراق  لمعاقبة  دخولها 
َم العراقيون ميناء »بندر خميني«  ا على الهجوم في أقصى الشمال، َلغَّ وردًّ
على ضفاف الخليج بهدف عزل المدينة عن أي اتصال بحري مع السفن 
دت  هدَّ الفرنسية.  الطائرات  بموضوع  األحداث  هذه  اشتبكت  التجارية. 
الغربية،  وألمانيا  وبريطانيا،  أمريكا،  وقامت  هرمز،  مضيق  بغلق  إيران 
فرنسا  لكن  العراق.  إلى  الطائرات  تسليم  لوقف  فرنسا  على  بضغوط 

وسلَّمتها. في عهدها  مضت 
األمر  كان  ما  بغير  إليها  أنظر  وبتُّ  وزعزعتني،  األحداث،  تجاذبتني 
دليل  فال  خاطري،  في  الطويلة  الحرب  خرافة  وارتسمت  قبل،  من 
الحروب  كل  تنتهي  فال  ذلك،  في  الراغبة  توقُّعاتي  رغم  انتهائها  على 
منها:  كثيرة،  عوامل  إلى  استمرارها  وعزوت  أيًضا.  بغيرها  إنما  بالقوة، 
العراق،  في  المستترة  دات  التمرُّ ظهور  وإغراء  اإلسالمية،  الثورة  تصدير 
الجيش،  من  الهروب  ذلك  في  بما  العراقية،  الدولة  في  العام  والتفكك 
إلى  العوامل  هذه  على  اإليرانيون  راهن  وقد  للعيان.  برزت  ظاهرة  وهي 
اإليرانية  التناقضات  ر  سيفجِّ وقفها  فإن  أخرى  جهة  ومن  الحرب.  نهاية 
مدافعة  باعتبارها  العام  المخيال  في  خ  تترسَّ بدأت  التي  لطة  السُّ يهدد  ما 
وقف  في  للعراق  خيار  ال  المتوارثة.  الفارسية  والكرامة  اإلسالم،  عن 

الحرب.

العراق انهيار  ومنع  أمريكا  ام:  صدَّ مصافحة   -5
المبعوث  »رامسفيلد«  زيارة  كان  نظري  لفت  الذي  الخبر  لكن 
الرئاسي األمريكي إلى العراق، وهو يشغل منصب رئيس شركة »سيرل« 
حول  »ريغان«  من  رسالة  وسلَّمه  ام  بصدَّ فاجتمع  الكيماوية،  للصناعات 
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نهاية  تكون  أن  المفارقة  ومن  األمريكية.  المساعدة  عارًضا  الحرب 
للدفاع  وزيًرا  أصبح  الذي  رامسفيلد  يد  على  سنة،  عشرين  بعد  ام،  صدَّ
ام،  في إدارة »بوش االبن«، وقد أقام حفاًل في منزله ابتهاًجا باعتقال صدَّ
مساء  عليه  القبض  إلقاء  من  ساعات  بعد  إليه  بين  المقرَّ من  عدًدا  دعا  إذ 
مناسبة  عن  منهم  ألي  يفصح  لم  لكنه  تكريت،  قرب   2003/12/13
أحد  يعرف  لم  العليا.  باإلدارة  ا  خاصًّ ا  سرًّ آنذاك  كانت  التي  االحتفال 
رت  تفجَّ حينما  التالي  اليوم  صباح  في  إال  لالحتفال  الحقيقي  السبب 

العالم. كلِّ  في  األخبار 
الرئيس  وقَّع  حينما  للعراق  م  ُتقدَّ العسكرية  التسهيالت  بدأت 
معلومات  بتقديم  فيها  سمح  رة  مذكَّ  ،1982 عام  ربيع  في  األمريكي، 
األمريكي  الحياد  »يخرق  كيال  سرية،  بصورة  العراق  لدعم  استخباراتية 
»جيف  إليها  أشار  التي  المذكرة  في  ورد  كما  الحرب،  في  الرسمي« 
األمريكي  للمركز  وثيقة  وحسب  المستقبل«.  »عراق  كتابه  في  سيمونز« 
العراق  فإن  الشيوخ،  مجلس  سجالت  في  ُحفظت  األمراض  لمكافحة 
األسلحة  صنع  في  تستخدم  أن  يمكن  بيولوجية  عناصر  على  حصل 

الكيماوية.
حرًبا  باعتبارها  اإليراني  المجتمع  نسيج  الحرب  دعاية  اخترقت 
المتطوعين  دفع  طرائق  عن  كثيرة  أنباء  بت  وتسرَّ اإلسالم،  عن  للدفاع 
»صحوة  بعنوان   2007 عام  صدر  الذي  كتابه  وفي  الجبهة،  إلى  الشباب 
ربع  قبل  للحرب  عين  المتطوِّ تعبئة  أجواء  ولي«  »نصر  استعاد  الشيعة« 
من  اآلالف  مئات  تعبئة  إلى  اإليرانية  الحكومة  »لجأت  فقال:  قرن، 
األبرياء  بهؤالء  ُدفع  وقد  اإلسالمية.  الجمهورية  عن  للدفاع  المتطوعين 
يمثل مفتاح  بعدما أعطي كلٌّ منهم مفتاًحا بالستيكيًّا  الجبهة  إلى خطوط 
الجنود  فيها  استيقظ  الحرب  خالل  ت  مرَّ ليلة  من  وكم  الجنة.  بوابات 
فرس  صهوة  ويمتطي  بالبياض  كله  ملفًعا  آدميًّا  شكاًل  ليروا  اإليرانيون 
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في  كانت،  هذه  المنتظر«  »المهدي  أشباح  بركاته.  عليهم  ع  يوزِّ بيضاء 
المقاتلين؛  معنويات  لرفع  قصد  عن  أرسلوا  محترفين  ممثلين  الحقيقة، 
نشأوا  فالحية  بيئات  من  فتية  غالًبا  وهم  العاديون،  الجنود  فكان 
إلى  بنقل الحكاية  البسيط، يقومون  التديُّن والورع  وترعرعوا في جوٍّ من 
إذا  هذا  دياًرا،  يسمونها  التي  والدساكر  القرى  في  وأصدقائهم  أقربائهم 
مئات  مات  الشاكلة  تلك  على  ديارهم..  إلى  وعادوا  النجاة  لهم  ُكتبت 
النهاية  في  ام  صدَّ جيش  أجبروا  أنهم  غير  اإليرانيين،  الشبان  من  األلوف 
على الجالء عن أرضهم. لقد حارب المتطوعون ليس في سبيل الوطن، 
كل  بأن  النظام  م  عمَّ عشر.  الثاني  اإلمام  رجال  إنهم  الدين.  أجل  من  بل 
العديد  ُدفن  وقد  الجنة.  في  مكاًنا  لنفسه  يضمن  المعركة،  في  يسقط  من 
أحمر  ماء  تنفث  نافورة  وتتوسطها  طهران،  في  الشهداء  مقبرة  في  منهم 
أكثر  الحرب  صارت  وكلَّما  أراقوها.  التي  الدماء  ذكرى  تحيي  اللون 
والشر،  الخير  بين  معركة  أنها  على  تصويرها  في  النظام  أمعن  تطلًبا، 
دينية  أسماء  اختيار  إلى  الطرفان  وعمد  وأعدائه«.  المنتظر  المهدي  بين 
العراق  ى  غذَّ فيما  األئمة،  أسماء  اإليرانية  المعارك  حملت  للمعارك. 

الله. كتاب  من  بآيات  العسكرية  بياناته 
الحرب. ظهر  في  لمواد كيماوية  العراق  استخدام  رت قضية  تفجَّ ثم 
إيرانيين،  النمسا عشرة جنود  إلى  أن وصل  بعد  الخردل«  موضوع »زيت 
على  العراق  وأدين  كيماوية،  بضربات  أصيبوا  خمسة،  السويد  ووصل 
ضد  عالمية  إدانة  حملة  أمريكا  قادت  مة.  المحرَّ األسلحة  هذه  استخدام 
كان  اإلصابات  مصدر  أن  يؤكدوا  لم  المعالجين  األطباء  لكن  العراق، 
أسلحة  لديه  أن  وأكد  األسلحة،  هذه  استخدام  العراق  ونفى  ا،  كيماويًّ
في  بغداد  زار  رامسفيلد  أن  أمريكية  وثيقة  في  ورد  تأثيًرا.  أكثر  تقليدية 
باستعمال  د  ندَّ الذي  األمريكي  البيان  أن  للعراق  ليؤكد  الوقت  ذلك 
وحينما  البلدين.  بين  العالقات  على  يؤثر  لن  كيماوية  أسلحة  العراقيين 
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ام من  ر صدَّ أثيرت هذه القضية بعد احتالل العراق ذكر رامسفيلد أنه حذَّ
ية  السرِّ المالحظات  مع  تتعارض  رواية  وهي  األسلحة،  تلك  استخدام 
ام، إذ لم ُتِشر إلى هذا التحذير.  التي أوردتها الوثيقة عن اجتماعه مع صدَّ
ام بمصافحة حارة اعُتبرت دعًما له، وقد  انتهت مقابلة رامسفيلد مع صدَّ
التقط »جويس باتل« تلك اإلشارة الرمزية، فيما بعد، فأصدر كتاًبا بعنوان 
-1980 العراق  صوب  األمريكي  ل  التحوُّ حسين:  ام  صدَّ »مصافحة 
التي  العراقية  األمريكية  للعالقات  الخفية  المسارات  فيه  1984«، كشف 
رئاسيًّا  توجيًها  أصدر  أن  ريغان  لبث  وما  البلدين.  بين  بعودتها  جت  توِّ

العراق«. انهيار  »منع  مصممة على  أمريكا  أن  فيه على  أكد 

كردية ِرقاًقا  ح  يتصفَّ الجبال  صديق   -6
المسلحة  للقوات  العام  القائد  أمر  صدر   1984 مايو  أيار/  في 
على  بالجبهة  الحرب  في  يشتركوا  لم  الذين  باط  الضُّ التحاق  بوجوب 
إلى  وُأرسلُت  األولى،  الوجبة  في  اسمي  فأدرج  متتالية،  دفعات  ثالث 
من  فانطلقت  الحدود،  على  للمغاوير  بلواء  ُألحقُت  الشمالية.  الجبهة 
حيث  »عربت«  ناحية  شرًقا  اتَّجهت  ثم  بالسليمانية،  ومررت  كركوك، 
الغروب  وقبيل  »هرزلة«.  جبال  في  يتخندق  المغاوير  لواء  بأن  علمت 
محترقة،  فوجدتها  »بنجوين«  حوض  باتجاه  باريز«  »نال  مدينة  اخترقت 
على  األولى  ليلتي  قضيت  جدرانها.  مت  وتفحَّ إال  دار  فيها  تبَق  ولم 
تساقطت  الليل.  طوال  االنفجارات  دويُّ  تواصل  وقد  »هرزلة«  سفوح 
الحرب،  بمسار  م  يتحكَّ كصنم  رابًضا  الجبل  فراقبت  حولنا،  القنابل 
يتبادل المحاربون هدايا الموت عبره، وال يجرؤ أحد على احتالل قمته. 
الخلفية  المقرات  إلى  فجًرا  سيعود  اللواء  بأن  وصولي  ليلة  ُأبلغُت 
يشعر  كيال  ين  متخفِّ الفجر  في  فانسحبنا  بها،  ُمني  التي  الخسائر  بسبب 
فُأمرُت  السليمانية،  شرق  وصال«  »شيخ  منطقة  إلى  عدنا  بنا.  اإليرانيون 
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أقصى  في  نائية  منطقة  وهي  ِدَزه«  »قلعة  في  للواء  آخر  بفوج  ألتحق  بأن 
للوصول  »دوكان«  بحيرة  حول  كاماًل  نهاًرا  الطواف  وعليَّ  الشمال، 
الجبال،  وسط  وأربيل  السليمانية  بين  الرابطة  الطريق  فأخذت  إليها، 
عهد  في  ت  شقَّ وقد  بغربه،  اإلقليم  شرق  تربط  التي  الوحيدة  وهي 
بـ»دوكان«  العشرين، فمررت  القرن  البريطاني مطلع ثالثينيات  االنتداب 
الفوج  أنَّ  أبلغُت  حيث  مقصدي،  ووصلت  و»رانية«،  قرنة«  »جوار  ثم 
في  ارتفاًعا  القمم  أكثر  أحد  »بيرنگ«  جبل  قمة  يحتلُّ  إليه  بُت  ُنسِّ الذي 
الوعر في نحو  الجبل  المنطقة، فتسلَّقت بي سيارة عسكرية صغيرة ذلك 
الضخمة  الصخور  بها  يفتِّت  افة  جرَّ يقود  اآلمر  وجدت  ونصف.  ساعة 
إليه،  نفسي  ف  أعرِّ كنت  وفيما  القمة،  إلى  الطريق  تمهيد  لمواصلة 
ظهره  على  يطوي  بغاًل  يقود  جندي  وصل  بالغبار،  مغطى  ل  يترجَّ وهو 
الفارغة  جمجمته  فرأيت  المْفرق،  عند  رأسه  شظية  مزقت  قتياًل،  ا  جنديًّ
الوجه  على  المخُّ  تناثر  وقد  المعلَّق،  جسده  من  المتدلية  مة  المهشَّ
أن  فأدركت  والكتفين،  الرقبة  لحُم  وُفرم  بالدماء،  ج  والمتضرِّ د،  الُمسرَّ

الوغى«. هذه هي »سوح 
به  نحتمي  حصين  صخري  منجرف  في  اآلمر  مع  ليلتي  أمضيت 
عة،  المدرَّ »البانزر«  وفرق  النازية،  الجيوش  عن  ونتحدث  القصف،  من 
على  تسيطر  ة  سريَّ إلى  ه  بالتوجُّ ُأمرُت  الصباح  وفي  الخاطفة.  وحروبها 
وادي »هسبيچر« حيث سأقضي مهمتي في عمقه. امتطيت فرًسا سوداء، 
كيخوته  دون  كأننا  عجفاء،  بغلة  امتطى  كربالء،  من  جندي  ودليلي 
المتناثرة  األلغام  من  رني  ويحذِّ بخطوات،  هو  مني  يتقدَّ بانثا.  وسانشو 
صعدنا  شبًرا.  قدمه  تزل  َمن  منها  ينجو  ولن  الضيق،  الممر  جانَبي  على 
وبدأت  أعطافها،  قت  وتعرَّ فرسي،  فترنَّحت  لساعتين،  الجبل  سفح 
ترتقي  بغلته  نشطت  فيما  قوائمها،  وترتجف  بالصخور،  تتعثَّر  ا،  دبًّ تدب 
الوادي  هاوية  راقبت  يميننا  إلى  قدمين  مسافة  بقوة. وعلى  السفح صعًدا 
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الوديان  في  نفسها  ترمي  البغال  أن  مرافقي  أخبرني  قعره.  ُيرى  ال  الذي 
منتحرة إذا أصيبت باإلرهاق، وعناية الجيش بالبغال في المناطق الوعرة 
في  واألرزاق  العتاد  وحمل  التنقل،  وسيلة  ألنها  بالجنود  عنايته  تفوق 
أحدها  َينفق  وحينما  وأعالف،  وأرقام،  سجالت  ولها  الجبلية،  المناطق 
بالنسبة  الوفاة  شهادة  يماثل  اآلمر،  من  موقَّع  عنه  رسمي  كشف  م  يقدَّ
الوادي  إلى  هبطنا  ثم  حذرين،  الجبل  سفح  حول  استدرنا  الجنود.  إلى 

مقصدنا عصًرا.  فوصلنا  اندفاعنا،  من  ئ  نهدِّ السحيق، 
ًبا  ترقُّ كمين  في  خرجْت  قد  إليها  ُنسبُت  التي  ة  السريَّ أن  وجدُت 
ة مجند مثلي من النجف، يقود خمسين مقاتاًل،  لهجوم إيراني. آمر السريَّ
من  نجدته  وتستغرق  الخفيفة،  األسلحة  مدى  إال  العدو  عن  يفصله  وال 
الجوز،  من  كثيفة  أشجار  تحت  ة  السريَّ تختبئ  كاماًل.  يوًما  هجوم  أي 
ل  رحِّ وقد  الحدودية،  المناطق  من  فالوادي  والرمان،  والتين،  والعنب، 
حرب.  ساحة  إلى  أرضهم  لت  وتحوَّ خلفية،  مناطق  إلى  األكراد  األهالي 
زحًفا  دخلته  متر،  نصف  ارتفاعه  ملجًأ  عجل  على  ة  السريَّ آمر  لي  هيَّأ 
م  المتورِّ ظهري  دعكُت  الصباح  وفي  فيه.  جفن  لي  يهنأ  ولم  كثعبان، 
ارتفاع  على  سقفه  في  معلَّقة  السرطانات  فيما  المسنَّنة،  الصخور  بسبب 
وال  الصخور  من  ال  معي  حملته  الذي  الفراش  يقنِي  ولم  أنفي.  من  قدم 
التالي  اليوم  وفي  كاملة.  ليلة  جسدي  فوق  مرحت  التي  الحشرات  من 
ا يشرف على دعامة الحدود، ورأيت  تسلَّقت الجبل، فبلغُت قطًعا صخريًّ
العالمة  قدم، وهذه  بارتفاع  أنبوب  يتوسطها  األسمنت  من  مربعة  صخرة 
القمة،  اإليرانيون  احتل  بلدين.  بين  تفصل  منطقة  في  أننا  على  الوحيدة 
دُت  وترصَّ ا،  عسكريًّ ناظوًرا  حملت  الوادي.  قعر  في  مختبئين  كنا  فيما 
هبطت  ثم  منهم،  أحد  برؤية  أظفر  أن  دون  مساء  السادسة  حتى  األعداء 
إلى عريني ذي السرطانات التي ال تكلُّ العزف لياًل. حينما أظلم الوادي 
بدا مخيًفا ككهف ال نهائي، وفوقي في األعالي القصية تألألت نجيمات 
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بوحشة  فأحسست  المفرط،  ضياعي  على  الوحيد  الشاهد  كانت  متناثرة. 
العزلة. 

معاٍد  تسلُّل  بوجود  »الرازيت«  جهاز  أشعرنا  التالية  الليلة  في 
الحجابات  إلى  وأنا،  الجنود  من  ونخبة  ة  السريَّ آمر  فانطلقنا،  باتجاهنا، 
مشيت  الصخور.  بين  جة  متعرِّ طرًقا  س  نتلمَّ بالرصاص،  ة  محشوَّ ببنادق 
ومنحدراته.  انعطافاته،  وعرفوا  الطريق،  هم  اعتادوا  فيما  هديهم،  على 
منا  فتقدَّ لغم،  من  اقتربت  كلَّما  أزيًزا  ُيصدر  ألغام  بكاشف  دوني  زوَّ
الليلي،  بالناظور  األمامية  األلغام  حقول  راقبنا  ملساء.  كأفاٍع  صامتين 
بغاًل  أن  ُأبلغنا  حينذاك  يظهر.  لم  ا  عدوًّ وانتظرنا  حصينة،  مواقعنا  فبدت 
تلك  في  أنْم  لم  اإللكترونية.  الرصد  أجهزة  فكشفته  الوادي  في  َعِلق 
دفاًعا  هنا  العرب  نحن  نوجد  أن  يغيظني  ما  »أشد  فجًرا:  وكتبت  الليلة، 

تعنيهم«. ال  الحرب  وكأن  يمرحون،  فيما هم  وكردستان،  األكراد  عن 
طوال  يقع  لم  معاٍد  هجوم  انتظار  طائلة  تحت  سريتنا  ُوِضَعْت 
على  المتساقطة  بالقذائف  إمطارنا  اإليرانيون  واصل  فيها.  وجودي 
فأسمع  مواقعنا،  باتجاه  متناثرة  شظاياها  فترتد  الصخرية،  السفوح 
لم  منهم  أحًدا  لكن  ملتهب.  حديد  من  َبرًدا  موضعي  فوق  سقوطها 
رواية  في  »بوينديا«  ساللة  مع  نهاراتي  من  طرًفا  سلخُت  أمامنا.  يظهر 
ناحل،  بغل  كظهر  أجرد  صخري  سن  وأمامي  العزلة«،  من  عام  »مئة 
المدافع عبر  وفوقي شجرة جوز عمالقة، وأفكاري مشتتة، يصلني دوي 
التي  بالكيفية  واسُتثرت  الوادي.  من عمق  يأتي  الماء  خرير  فيما  الجبال، 
أفكُّ  مثله  وكأني  »مليكاديس«  لرقاق  ة  السريَّ الرموز  »أورليانو«  فيها  فكَّ 
أتأمل  وأنا  القرآن،  لترتيل  األيام  أحد  غروب  في  وانتشيت  كردية،  رقاًقا 
دها أقدار  ًبا أفكاري، فالمصائر ُتحدِّ الجبال، مقلِّ فسحة السماء من وسط 

النائية. األصقاع  تلك  في  غامضة 
وهبطت، بعد أيام، إلى غابة عذراء، تشابكت فيها أشجار الصفصاف 
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الجافة،  واألحراش  الطويلة،  األعشاب  مت  وتكوَّ المثمرة،  باألشجار 
واألدغال المتسلِّقة، ونطقت شالالت صغيرة بخرير هامس، تصبُّ ماءها 
دْت جذور األشجار من لحائها. طبيعة بكر،  على صخور ملساء، وقد ُجرِّ
وانتحيت صخرة، وُرحت  تناولت رمانة،  ثمارها في كل مكان.  مت  تكوَّ
مظلل  ضيق  درب  في  الغابة  شققت  ثم  ًظا،  متلمِّ الحامضة  حباتها  أمضغ 
األعالي،  في  تتشابك  نهاياتها،  ترى  ال  سامقة  أشجار  قبل،  من  ُيطرق  لم 
فال تترك لشعاع الشمس أن يضيء األرض. وانحدرت إلى أرض أخرى 
اق والجوز، فبرزت لي شجرتا خوخ جاسئتان غير  مَّ تكسوها أشجار السُّ
ناضجَتي الثمار. أزحت األدغال بواخزة األلغام، وكنسْت عيناي األرض 

وطمأنينة. بصفاء،  وشعرت  لها،  حقل  الوقوف على  من  خوًفا 
في األيام األخيرة من المعايشة العسكرية التي ُأمرت بها اتَّجهت إلى 
لنا في المدينة، واشتريت  ِدَزه« يرافقني أربعة جنود للحماية، فتجوَّ »قلعة 
وغربت  إيران،  من  بة  المهرَّ بالبضائع  العامرة  األسواق  من  الهدايا  بعض 
في  الكراهية  ومضت  األكراد.  بالمسلَّحين  تعج  مدينة  في  علينا  الشمس 
األهالي  د  يتودَّ محتلَّة،  مدينة  في  كأننا   ، ِغالًّ حدقاتها  واتسعت  العيون، 
آخرون  جنود  حولي  ع  تجمَّ يخفى.  ال  سخًطا  ويبطنون  خوًفا،  للجنود 
كتيبة  فأمسينا  عشرة،  من  عددنا  فاقترب  حماية،  بال  أنفسهم  وجدوا 
ر  تذمُّ كان  فقد  األبد،  إلى  ذكرنا  يطمر  أن  المتاح  من  كان  مسلَّحة. 
لكننا غادرنا سالمين ال نحمل  متواصل،  الجيش في تصاعد  األكراد من 
ذلك  في  الوجود  سؤال  عليَّ  خيَّم  الُبغض.  نظرات  من  جارح  وخز  غير 

خالل عودتي. المكان 
انتهت  وقد  عائًدا،  عتيقة  عسكرية  سيارة  بي  انطلقت  يومين  بعد 
لتهريب  سوًقا  وكانت  بـ»جيراوه«  ومررنا  ِدَزه«،  »قلعة  فاجتزنا  تي،  مهمَّ
»جوار  ثم  »رانية«  وبلغنا  »دوكان«،  بحيرة  حول  ودرنا  اإليرانية،  السلع 
عصًرا.  كركوك  في  بيتي  وصلت  وأخيًرا  فـ»شوان«،  فـ»طقطق«  قرنة« 
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الكردية  الجماعات  بين  المذابح  أخبار  السائق  لي  روى  الطريق  في 
يت  سمِّ قوات  وجنَّدْت  تفكيكها،  في  لطة  السُّ نجحت  فقد  دة.  المتمرِّ
األموال  لطة  السُّ لها  تدفع  مسلحة  كتائب  وهي  الدين«  صالح  بـ»فرسان 
المئات  رأيت  عليها.  الخارجة  الجماعات  لقتال  أو  تحييدها،  بهدف 
في  السليمانية  على  المشرفة  الخضر  التالل  على  الخمر  يحتسون  منهم 
والتركمان  العرب  مئات  بهم.  الكردية  المدن  وامتألت  لها،  زياراتي 
إثبات  غير  المرء  على  فما  الجيش؛  من  فُأعفوا  كأكراد،  أنفسهم  سجلوا 

مشروع. الحرب  واالحتيال على  الموت،  من  ليبتعد  كردي  أنه 
وغالبيتها  الطالباني،  جماعة  جماعتين:  إلى  الكرد  الثائرون  انقسم 
في  فساًدا  عاثت  وقد  الشعبوية،  القومية  باأليديولوجية  المؤمنين  من 
ممتلكات  فنهبت  الثالثة،  الخليج  حرب  في  النظام  سقوط  إثر  كركوك 
بت جزًءا منها إلى إيران، وظلت كركوك سنوات عدة تحت  الدولة، وهرَّ
ومؤسسات  األمريكية،  القوات  وجود  من  الرغم  على  الفعلية  سيطرتها 
بحيرة  جوار  »كلكان«  قرية  في  الطالباني  جالل  ولد  المركزية.  الدولة 
قيادة  عن  وانشق  الحقوق،  كلية  في  ج  وتخرَّ  ،1933 عام  في  »دوكان« 
تبنَّى فيه الكفاح المسلَّح  به  ا  البرزاني، وأسس حزًبا خاصًّ المال مصطفى 
فاعلة  شخصية  وأصبح  والقومية،  الماركسية  األفكار  من  خلفية  على 
 2005 في  العراقية  للجمهورية  رئيًسا  انتخب  إذ  العراق،  احتالل  بعد 
له  الرئاسة  دت  ُجدِّ ثم  الرئاسة،  سدة  إلى  يصل  كردي  أول  باعتباره 
لبث  وما  والِعْرقية،  المذهبية  التوازنات  خلفية  على  سنين  خمس  بعد 
الرئاسي  منصبه  وظل  ألمانيا،  في  للعالج  فُأرسل  الوعي،  عن  غاب  أن 
في  معصوم.  فؤاد  هو  له  رفيق  اختير  حيث   2014 انتخابات  إلى  شاغًرا 
فرئيس  والمحكومين،  الحاكمين  مواقع  ُتبودلت  الزمان  زهاء عقدين من 
ُعلِّق  ما  وسرعان  األمريكيين،  لدى  معتقل  حسين  ام  صدَّ الجمهورية 
في  الطالباني  جالل  القانون«  على  »الخارج  يقيم  فيما  المشنقة،  بحبل 
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خيال  شطحة  يعدُّ  األمر  هذا  وكان  بالمستشارين.  محاًطا  الرئاسة  قصر 
القريب. الماضي  في 

حول  التفَّ  وديني  قبلي  مزيج  وهي  البرزاني،  مسعود  جماعة  أما 
المال مصطفى البرزاني وامتثلت بوالء لشخصيته الكارزمية التي أصبحت 
المولود  البرزاني األب  القومية. ظهر  المرجعية األولى لتطلعات األكراد 
العراق  البريطانية في  في عام 1903 على خلفية السياسات االستعمارية 
بعد  لألكراد  خاص  بوضع  طالبت  انتفاضة  الحفيد  محمود  قاد  حينما 
انهيار السلطنة العثمانية. وكان يتطلَّع إلى أن »يكون ملًكا على كردستان 
إحدى  في  ورد  كما  يرغبوا«  لم  أم  ملًكا  فيه  أهلها  رغب  سواء  موحدة، 
بن  فيصل  الملك  فإن  »بيل«  وحسب  بيل«.  »غيرترود  اآلنسة  رسائل 
نظام  إقامة  دون  حائاًل  تقف  لن  العراقية  الحكومة  »أن  أبلغه  الحسين 
يعني ذلك  أالَّ  العراقية شريطة  المملكة  ذاتي لألكراد داخل حدود  حكم 
مضى  الحفيد  لكن  الكردية«.  للمناطق  اقتصادي  أو  سياسي  فصل  أي 
فيما يريد، فقصفت القوات الجوية البريطانية مدينة السليمانية، واحتلتها 

إيران. إلى  الحفيد  ففرَّ   1924 يوليو  تموز/  في 
العراقية  الدولة  ضمن  لألكراد  ًجا  متدرِّ دمًجا  البريطانيون  أجرى 
الشعوب  شأن  شأنهم  األكراد،  لكن  »تشرشل«،  ذلك  تولى  الجديدة، 
بعيد  القديمة،  اإلمبراطوريات  انهيار  إثر  العالم  إلى  بوجهها  أطلَّت  التي 
لالستقالل  أماًل  التهبوا  كانوا  العثمانية،  ومنها  األولى،  العالمية  الحرب 
في  فرساي  قرب  وقِّعت  التي  »سيفر«  معاهدة  لهم  حملتها  لوعود  طبًقا 
الشعوب  مت  تقدَّ حال  »في  أنه:  على  بنودها  أحد  ونصَّ   ،1920 عام 
بمخاطبة مجلس  المعاهدة،  نفاذ هذه  تاريخ  عام من  الكردية في غضون 
عصبة األمم بما يفيد بأن غالبية سكان تلك المناطق ترغب في االستقالل 
هذا  لمثل  مؤهلة  الشعوب  تلك  المجلس  اعتبار  حال  وفي  تركيا،  عن 
تنفيذ  على  تركيا  توافق  االستقالل،  بمنحها  أوصى  َثمَّ  ومن  االستقالل، 
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بتلك  المتعلقة  والملكية  الحقوق  جميع  عن  تخلِّيها  مع  التوصية،  تلك 
أكراد  إلى  أشير  إنما  تركيا،  أكراد  على  األمر  يقتصر  ولم  المناطق«. 
االندماج  على  الرئيسة  المتحالفة  القوى  من  أي  تعترض  »لن  العراق: 
الطوعي بمثل هذه الدولة الكردية لألكراد الذين يقطنون ذلك الجزء من 
ق مضمون بنود  كردستان المضموم لحد اآلن بوالية الموصل«. لم يتحقَّ
الحديثة، وعقدت معاهدة »لوزان«  تركيا  انبثقت  المعاهدة، وحينما  تلك 
ظل  وفي  »سيفر«.  معاهدة  في  ورد  ما  إلى  يشر  لم  سنوات،  ثالث  بعد 
اإلدارة  قررت  الكبرى،  اإلمبراطوريات  انهيار  تعقب  التي  الفوضى  هذه 
العراق. في  دولة كردية  األكراد إلنشاء  أهلية  العراق عدم  في  اإلنجليزية 
البرزاني  مصطفى  فرَّ  العشرين  القرن  ثالثينيات  منتصف  حوالي  في 
ًدا، لكنه سعى للتفاوض مع المستشار البريطاني  من السليمانية، وقاد تمرُّ
إيران  إلى  بهروبه  األمر  وانتهى  قومه،  لبني  ا  حقًّ لينتزع  »كورنواليس« 
وبعد  والعدة.  العدد  قليلة  جماعته  ضخمة  عراقية  قوة  اكتسحت  حينما 
البرزاني  تولى  التي  إيران  شمال  في  الكردية  »مهاباد«  جمهورية  سقوط 
السوفييتي  االتحاد  إلى   1947 عام  في  اتَّجه  المسلحة  قواتها  مسؤولية 
برفقة نحو 400 من أتباعه، واستنجد بـ»ستالين« لمساعدته، لكن الزعيم 
الحكومية  المزارع  إحدى  في  اًنا  وزَّ عيَّنه  إنما  يستقبله،  لم  السوفييتي 

»جنرال«. رتبة  ُمنح  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  )السوفخوزات(. 
أقلعت  التي  »جورجيا«  الباخرة  ظهر  على  العراق  إلى  البرزاني  عاد 
نزاع  اندلع  أن  لبث  الملكي، وما  النظام  إثر سقوط  »أوديسا«  ميناء  به من 
بين العراق الجمهوري بزعامة عبد الكريم قاسم واألكراد بزعامته، وظل 
قائًما طوال الستينيات، وفيه ظهر البرزاني زعيًما قبليًّا وقائًدا للبيشمرگة، 
الجبال في جزء  الموت«، وفرض سيطرته على  أمام  ومعناها »الزاحفون 
الجبال«.  إال  لألكراد  صديق  »ال  القائل:  وهو  البالد،  شمال  من  كبير 
ذاتي  1970 حكم  آذار/ مارس  البعث ُعرض في 11  وبمجيء حكومة 
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بـ»الحقوق  االعتراف  وجرى  ذلك،  على  الطرفان  واتفق  األكراد،  على 
الحكم  قانون  لتطبيق  سنوات  أربع  االتفاقية  دت  حدَّ الكردية«.  القومية 
بنود  تنفيذ  فيها  ينبغي  التي  الكيفية  حول  نشبت  الخالفات  لكن  الذاتي، 

االتفاق.
البرزاني  اغتيال  التوتر على األجواء، وانهار كل شيء بمحاولة  خيَّم 
في  لمقابلته  ُأرسل  الدين  رجال  من  وفًدا  استقبل  حينما   1971 عام  في 
م، ويستهدف اغتياله. وقد نجا بأعجوبة حينما انفجر  ه، وتبيَّن أنه ملغَّ مقرِّ
م له أحد أعوانه كأًسا من الشاي،  الحزام الناسف في اللحظة التي كان يقدِّ
البرزاني  القتال من جديد، فلجأ  فسقط اآلخرون بين قتيل وجريح. وبدأ 
القتال  واشتدَّ  عليه،  األسلحة  فتدفَّقِت  وإيران،  أمريكا،  مع  التعاون  إلى 
ذهبت  الخارجي  الدعم  على  علِّقت  التي  اآلمال  لكن  كردستان.  في 
غضون  في  الكردية  الحركة  فانهارت  الجزائر،  اتفاقية  إثر  الرياح  أدراج 
اليوم وحدنا دونما  الحرب متأسًيا: »نحن  انتهاء  البرزاني  أسبوع، وأعلن 
أصدقاء، أوقف األمريكيون أية مساعدة لنا، إننا ننتظر أياًما سوًدا قاتمة«. 
عام  مارس  آذار/  من  األول  في  بأمريكا  مريًضا  البرزاني  ُتوفِّي  أن  وبعد 
الدفع  في  أبيه  محلَّ  حلَّ  الذي  مسعود  ابنه  إلى  القيادة  انتقلت   1979

مستقلة.  كردية  دولة  بظهور 
حرب  والبرزاني  الطالباني  جماعَتي  بين  نشبت  التسعينيات  في 
والتنازع  التركية،  الحدود  على  األموال  جباية  حول  الخالف  بسبب 
أن  إلى  منها،  الحكومية  القوات  انسحبت  أن  بعد  الكردية  المناطق  حول 
الطالباني،  ام في صيف سنة 1996 لضرب خصمه  استعان مسعود بصدَّ
مبنى  فوق  العراقي  العلم  ورفعت  أربيل،  العراقية  الدبابات  فاكتسحت 
في  معقلهم  من  وأخرجتهم  الجالليين،  وطاردت  الكردي،  البرلمان 
هرب  فيما  كردستان،  على  سيطرتهم  البرزانيون  وبسط  السليمانية، 
الغرب  من  مساعدته  عدم  حال  في  بأنه  د  وهدَّ إيران،  إلى  الطالباني 
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إيرانية،  بمساندة  عاد  وبالفعل  إيران.  من  إسالمية«  »قوات  فسيطلب 
كردستان  شرق  في  نفوذه  وبسط  ونصف،  شهر  بعد  السليمانية  واستعاد 

العراقية.
الطرفين  األمريكية  المتحدة  الواليات  أمرت  التسعينيات  نهاية  في 
»أولبرايت«  الخارجية  وزيرة  برعاية  واشنطن،  في  عليه  فوقَّعا  لح،  بالصُّ
ي الطالباني والبرزاني بيديها، وعقدتهما أمام المأل،  التي قبضت على كفَّ
في  ونجحا  األخرى،  العراقية  المعارضة  أطراف  مع  قواهما  دا  فوحَّ
المؤيدين  أشدِّ  من  وأصبحا  أمريكية،  بقيادة  حسين  ام  صدَّ نظام  إسقاط 
وفرضا  والطغيان،  االستبداد  من  محررهم  وه  عدُّ الذي  لالحتالل 
عام  ربيع  وفي  العراق.  في  لكردستان  القومية«  بـ»الفيدرالية  رغبتهما 
الطالباني  وحضرها  كردستان،  برلمان  جلسات  أولى  افتتحت   2005
العراق«،  »نهاية  كتابه  في  »غالبريث«،  نقل  وكما  للعراق،  رئيًسا  بوصفه 
اليمين  أدائهم  البرلمانيين لدى  إلى  الجلسة، فقد »ُطلب  الذي شهد تلك 
إلى  بعضهم  فعمد  العراق،  كردستان  إقليم  لوحدة  بالوالء  يقسموا  أن 
ثمانية  وبعد  الكبرى.  كردستان  وحدة  قاصدين  العراق«  كلمة  اختزال 
تطلَّع  وحيثما  لإلقليم.  رئيًسا  مسعود  تنصيب  على  البرلمان  ت  صوَّ أيام 
ة ترمز للديانة  طه شمس مشعَّ المرء فسيقع نظره على علم كردستان تتوسَّ
الزرادشتية، وهي الديانة القومية لألكراد قبل اإلسالم، وقد أعيد االعتبار 
. ربطت الزرادشتية بين النور  لها، فالمعتقد العام أن زرادشت نبيٌّ كرديٌّ
تكون  الوطني،  العلم  على  بدمغها  التي  الشمس  ومصدرهما  والنار، 

كردستان. ربوع  أشرقت على 

أحافظ  أن  العظيم  بالله  »أقسم  المجلس:  أمام  مسعود  قسم  في  جاء 
وأن  كردستان،  مواطني  ومصالح  ووحدة  ومكتسبات  حقوق  على 
العراق،  لكردستان  ذكر  أي  يرد  لم  وإخالص«.  بصدق  مهامي  أؤدي 
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هو  اإلقليم  ورئيس  كردستان.  مطلق  يعني  مما  العراق،  جمهورية  وال 
هي  وهذه  للبيشمرگة،  العام  والقائد  التنفيذية،  للسلطة  األعلى  الرئيس 
بعد  لألكراد  المصيرية  التطلعات  بلورة  نحو  األولى  الفعلية  الخطوة 
أعقبت  التي  السنوات  وطوال  المركزية.  لطات  والسُّ بينهم  طويل  نزاع 
على  والعرب  األكراد  بين  الخالف  ظل  للعراق  األمريكي  االحتالل 
وحينما  وديالى.  والموصل  كركوك  في  بينهم  عليها  المتنازع  المناطق 
من  وجزء  وتكريت  الموصل  على  سيطرتها  اإلسالمية«  »الدولة  بسطت 
سارعت  فيها،  العراقي  الجيش  وانهار   2014 صيف  أول  في  كركوك 
كردستان  من  جزًءا  باعتبارها  كركوك  على  للسيطرة  البيشمرگة  قوات 
أن  لبث  وما  مزرعتي.  ومنها  العربية،  القرى  من  كثيًرا  وأزالت  الجنوبية، 

كردستان. الستقالل  قانون  إعداد  البرلمان  من  مسعود  طلب 

لجهلي ر  مبكِّ تشريح  المعرفة:  افتراض   -7
بيته.  إلى  القيسي  جليل  دعاني  الجبال  أعالي  من  عودتي  ُبعيد 
دالي،  وسلفادور  درويش،  وسيد  الوهاب،  وعبد  أسمهان،  عن  تحدثنا 
لديه  فلمست  العامة،  األوضاع  عن  حديث  إلى  وانزلقنا  وشولوخوف، 
تصوًرا رومانسيًّا ألحوال البالد، فقد تعلَّق بأوهام أيديولوجية، ولم ينظر 
وأفكاره،  حياته،  وفي  ضيق.  منظور  عبر  إال  العراق  في  يجري  ما  إلى 
وكان  ترديدها،  في  أسرف  تجريدية  لمقوالت  أسيًرا  القيسي  وقع  وأدبه، 
يدرجها في قصصه، ومسرحياته. ووجدت فهمه للحرب ناقًصا، ونظرته 
من  بخليط  نفسه  يلزم  وكان  فيه،  نحن  فيما  تفكيره  وليس  قراءاته  نتاج 

غالًبا. التعميم  في  ويسقط  والوجودية،  الماركسية،  الشعارات 
لطة،  السُّ خلقته  الذي  الواحد  البعد  إنسان  أنني  القيسي  أكد  ما  كثيًرا 
ر مواقفي  أنه يفسِّ ًدا عنوان كتاب هربرت ماركوز. وعزوت ذلك إلى  مردِّ
يكبرني  الذي  الكهل  وهو  لي،  وبدا  الكتب.  تقوله  لما  طبًقا  وآرائي 
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بعشرين عاًما، معزواًل عن إيقاع الحياة، يستعرض ثقافته النظرية ويجعلها 
على  حريًصا  وكنت  قراءاته.  الستعراض  شاشة  ونصوصه  ألدبه،  خلفية 
بأنني  تذكيري  في  وسًعا  يدخر  لم  بيننا.  الودية  العالقة  خالفنا  يفسد  أالَّ 
اآلخر،  على  حكمه  في  مخطًئا  منا  أيٌّ  يكن  ولم  النظام.  مسوخ  أحد 
لمشاعري  خاصة  بطانة  مثَّل  ماٍض  من  جزًءا  أصبحا  بأمرين  اقتنعت  فقد 
نفسي  أعدُّ  كنت  فقد  صائًبا؛  كان  عني  القيسي  قاله  ما  معظم  وذاكرتي: 
ا، وال حدود لحريتي، وآرائي، لكن ذلك كان من الوهم الفردي،  فوضويًّ

. مستبدٍّ نظام  جيش  في  ضابًطا  فقد كنت 
من الصحيح أنني كنت مجنًَّدا، ولكن ذلك اليشفع لي أمام المثقفين 
ذلك  بكل  الصلة  أقطع  أن  في  يرغب  القيسي  كان  بأمري،  العارفين  غير 
أخطائي  أضبط  أن  يريدني  كان  وأفكاري.  نفسي  مع  منسجًما  ألكون 
أديًبا  بين كوني جزًءا من سلطة طاغية، وكوني  التلفيق  وأقنِّن  األخالقية، 
التوفيقية،  هذه  استئصال  من  السنوات  تلك  خالل  ن  أتمكَّ ولم  وإنساًنا. 
ولم أِع أنها بمرور الزمن سوف تشطرني شطرين، وسأمر بمرحلة طويلة 
من القلق قبل أن أعيد االنسجام إلى نفسي وفكري. ولكنني، في الوقت 
نفسه، لم أنظر بعين التقدير النَّقدي إلى أعمال جليل األدبية. إنها مبهرة، 
السؤال،  إثارة  من  تتهرب  مستعارة،  افتراضية،  لكنها  غريبة،  أنيقة، 
منها  وكثير  سجاالتنا،  أستعيد  وحينما  أخرى.  إبداعية  عوالم  وتستلهم 
لتنقيتي من شوائب األخطاء  المستحيل  أنه بذل  يومياتي، أجد  ن في  مدوَّ
نقداته،  أثمرت  وقد  فيها،  االرتكاس  على  مصمًما  كنت  فيما  الكبرى، 
رهانات  من  خلَّصني  الذي  األصيل  الوعي  تنشيط  في  سنوات،  بعد 

الكبرى. األخطاء 
األخير  الشهر  في  أمريكا،  من  عزيز،  طارق  الخارجية  وزير  أعلن 
وأمريكا،  العراق  بين  الدبلوماسية  العالقات  عودة  عن   1984 عام  من 
تنحاز  جديدة  ساندة  بقوة  فشعرنا  ونصف،  عقد  على  زادت  قطيعة  بعد 
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انتهت،  الحرب  بأن  حلمُت  ذلك  من  شهر  نحو  وبعد  الحرب.  في  إلينا 
إثر  فيه  وقع  الذي  أسره  من  جابر  قحطان  وعاد  ذكرى،  وأصبحت 
استطال  وقد  عليه،  مما  أضخم  وهو  االحتياط،  باط  الضُّ كلية  مغادرته 
ه، وغارت وجنتاه، وبدا متعًبا كأن الحرب نخرت عظامه. تعانقنا بقوة  فكُّ
الموظفين،  نادي  في  وأنا،  وعواد  القيسي  شملنا،  اْلتأم  ثم  بجفاء.  ولكن 
ناقًدا  سأكون  أنني  على  القيسي  فأكد  القصيرة،  قصصي  عن  ثنا  وتحدَّ
عليها  ُتبنى  أن  يجب  التي  الحادة  الدرامية  الحاالت  بناء  أجيد  ال  »ألنني 
قدرات  يعرف  »اإلنسان  الليل:  في  وكتبت،  رأيه،  استهجنت  القصة«. 
قاله  ما  كل  ق  تحقَّ حتى  سنوات  إال  تمِض  لم  اآلخرين«.  من  أكثر  نفسه، 
جامعة  في  العليا  الدراسات  بنتائج  ُأنبئُت   1985/1/25 في  بحذافيره. 

أخرى. ل  تتشكَّ وبدأت  موجة،  فتالشت  بغداد، 
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الرابعة الموجة 

نطفح ال  لكنَّنا  َنْغلي  كالِقْدر 

النساء؟ في عطر  رأيك  ما   -1
القلق  من  حالة  عشت   1985 عام  من  األولين  الشهرين  خالل 
أسقط  ولم  عنها،  أبتعد  لم  الهاوية،  حافة  على  متأرجًحا  وبقيت  المريع، 
إثر  بغداد،  جامعة  في  اآلداب  كلية  إلى  العسكرية  ببذلتي  اتَّجهت  فيها. 
ده.  لُت عليه من آمري الذي ضاعف من تشدُّ استئذان، ليوم واحد، تحصَّ
ة، في أن أتَّجه إلى الحياة المدنية. أرسلني  لم يكن أحد يرغب، هذه المرَّ
غ  التفرُّ فكرة  ولكن  سنة،  قبل  األولى  الدفعة  في  الحرب  جبهة  إلى 
لدراستي العليا عسيرة الهضم، وأكبر من أن يتقبَّلها أحد. في مطلع ذلك 
في خنادقهم، وأصدر  المقاتلين  بمعايشة  قراره  ام حسين  ألغى صدَّ العام 
األمامية،  الخطوط  إلى  الحرب  في  يخدم  لم  َمْن  كلِّ  بنقل  جديًدا  قراًرا 
في  نحبه  معظمهم  ولقي  إليها،  أفواًجا  والجنود  باط  الضُّ إرسال  فتوالى 

الربيع. أول  رت  تفجَّ التي  المعارك 
دوًرا  وأنهيت  العسكرية،  بذلتي  خلعت  فبراير  شباط/   26 في 
اتَّجهت  ُيرد.  أقبله بعد أن أصبح قدًرا ال  تقمصته ألربع سنوات، وكدت 
نشوة  غمرتني  وقد  اآلداب،  كلية  في  للماجستير  طالًبا  بغداد  جامعة  إلى 
فُلذُت  الخريف،  في  بالدراسة  رسميًّا  االلتحاق  ُأبلغُت  لكنني  الظفر، 
أقوم  أن  ينبغي  وكان  لذلك.  نفسي  أعدُّ  كاملة  أشهر  سبعة  بكركوك 
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صلتي  توثيق  وإعادة  األربعة،  األعوام  َكْرب  من  ذاتي  تنقية  بأمرين: 
في  ُمسترسلة  بقراءات  نفسي  أنعشت  إذ  عسيًرا،  الثاني  يكن  لم  باألدب. 
الدراسات  باتجاه  خطواتي  بدأُت  وبها  عليها،  عكفُت  األولى،  األشهر 
من  بها  نفسي  دت  جرَّ التي  الطريقة  صاحبت  ة  المشقَّ ولكن  السردية، 
يلين  ال  َصْلًدا  ُجلموًدا  فأحالتني  منِّي،  نت  تمكَّ التي  اإلسبارطية  تلك 
ويجب  دوره،  استنفَد  عارض  أمر  الستئصال  األوان  آن  وقد  طرف،  لي 
إعادة النظر في الصرامة العمياء التي ال توافق حااًل مدنيَّة أصبحُت فيها. 
ح أنني انتهيت إلى تركيب ثالث؛  ومع أنني قاسيُت كثيًرا من ذلك، فأرجِّ
ي  التروِّ من  َضرب  إلى  فخُلصُت  العزم،  واستبقيُت  الُغلواء،  أبطلُت  فقد 

والفكر. العمل  في  حياتي  انتظمت  وبه  الجاد، 
الماجستير،  ألطروحة  سأختارها  التي  الموضوعات  لي  تراءت 
ثقافتي،  تركيب  إلعادة  الفرصة  مستثمًرا  العمل،  استبدلت  وباالستنظار 
الفني  البناء  اآلتية:  الموضوعات  َمخضُت  رد.  السَّ هو:  خياري،  وكان 
الرمزية  البنية  القصيرة.  العراقية  للقصة  الفني  البناء  كلكامش.  لملحمة 
كنت  وقت  وفي  العربية.  الرواية  في  الموت  القصيرة.  العربية  القصة  في 
عاشًقا  كنت  السردية.  ثقافتي  أبتني  أخذُت  آخر،  على  موضوًعا  أغلِّب 
الرغبة  أيًضا  نفسي  في  وجدت  لكنني  بالثاني،  وعارًفا  األول،  للموضوع 
أفكاري  بوصلة  األخيرين.  الموضوعين  أحد  لمعالجة  ع  التوسُّ في 
مرموق  نصٍّ  اختيار  إلى  وتطلَّعت  كلكامش،  ملحمة  إلى  انجذبت 

عليه. ردي  السَّ التحليل  مهارات  لتجريب 
ة، وانطلقت  مايو حملت أفكاري الطريَّ في األسبوع األول من أيار/ 
في  العربي  األدب  أساتذة  من  بأي  معرفة  على  أكن  لم  بغداد.  إلى  بها 
غرفة  في  منزوًيا  وجدته  سلُّوم«.  »داود  به  تعثَّرت  من  أول  اآلداب.  كلية 
السنة  في  العليا  بدراسته  سيلتحق  كطالب  بنفسي  فته  عرَّ قاتمة.  مستطيلة 
فكيف  واستصغار،  واستنكار،  بازدراء،  بي  ق  وحدَّ فاه،  ففغر  القادمة، 
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إيضاح  كان  بعُد!  ُيقبل  لم  وهو  أطروحته،  موضوع  لمناقشة  طالب  يأتي 
أمري أكثر التباًسا من تفسير الموضوعات التي جئت أنوء بحملها. وبعد 
بالترتيب  عليه  طرحُت  حماستي،  مْت  هشَّ التي  الَعَقبة  تلك  اجتزت  أن 
م  وهدَّ آمالي،  كلَّ  اليابس  جوابه  د  فبدَّ للبحث،  المحتملة  الموضوعات 

: عليَّ ينقضُّ  كاسٌر  ُعقاب  وكأنه  قال،  تخيُّالتي. 
ُيكتب  لم  النصَّ  ألن  كلكامش  ملحمة  في  البحث  يمكنك  ال   -
تكون  أن  وأستبعُد  قبُل،  من  فمبحوثة  األخرى  موضوعاتك  أما  بالعربية، 

فيها! بجديد  اإلتيان  قادًرا على 
سلُّوم،  اعترضني  طريق  قاطع  فمثل  خاسًرا،  كركوك  إلى  عدت 
وقف  ذلك  من  سنوات  ست  بعد  جمل.  بثالث  الثمين  كنزي  وانتزع 
أطروحتي  إجازة  على  التوقيع  عن  امتنع  حينما  نفسه  الموقف  سلُّوم 

يحاججني: قال  العتيق،  بيته  ففي  العربية«.  ردية  »السَّ للدكتوراه عن 
ما  العربية،  الثقافة  إلى  لإلساءة  كلهم  المستشرقون  اجتمع  لو   -

أطروحتك هذه! في  به  قمت  ما  لها  إساءتهم  بلغت 
المناقشون  وقَّعه  الذي  المناقشة  محضر  على  التصديق  ورفض 
موقف  عن  كتبتها  التي  الصفحات  تمزيق  إلى  دعاني  ما  اآلخرون، 
توقيعه  ليضع  لألطروحة  ق  الممزَّ األصل  له  م  وأقدِّ الكتابة،  من  الرسول 

المحضر. على 
شعرت بإخفاق الحائر خالل الساعات التي استغرقتها رحلة العودة 
على  العثور  وال  القضايا،  استنباط  في  خبرة  لديَّ  تكن  فلم  بيتي،  إلى 
هاٍو  سوى  كنت  وما  الميدان،  هذا  في  غرٌّ  إال  أنا  فما  الجديدة،  األفكار 
رُت ساهًرا الليالي بالبدائل  لألدب، أما اآلن فينبغي أن أكون باحًثا فيه. فكَّ
شيًئا  جعبتي  في  أجد  فلم  بغداد،  في  يته  تلقَّ الذي  الزجر  إثر  الممكنة 
إليه، وأعوزتني  بحاجة  أنا  مما  فيه، وخال مكنون صدري  الرجاء  ألتمس 
بيداء،  تائًها في  باالهتمام، فخلتني  ابتكار أي موضوع جدير  القدرة على 
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في  آخًذا  شهرين،  في  لتها  تحصَّ ثروة  رماد  عين،  برمشة  سلُّوم،  نفخ  وقد 
فقد  ُحفنة من غبار،  تناثرت  أما وقد  منها.  ُيقبل شيء  أن  بدَّ  أالَّ  الحسبان 
دراسة  فكرة  مدة قصيرة  بعد  إذ طرأت  الخطأ،  ة  هوَّ إلى  اًل  متعجِّ خطوُت 
أنني  خلُت  بعدما  إليها  الحرب  اقتادتني  الحرب«.  لرواية  الفني  »البناء 

منها. نفسي  انتزعت 
بمعمارها  المركزية  المكتبة  في  الصيف،  أشهر  مدى  رابطت، 
ى ما ينتسب  األندلسي الذي ُبنيت به في ثالثينيات القرن العشرين، أتقصَّ
موضوًعا  سيكون  أنه  بدا  فقد  ومقاالت،  قصص  من  الحرب  ألدب 
 ، عليَّ بخدماتها  َسخْت  غزير  بنَمٍش  تركمانية  سمراء  ألطروحتي. 
المنضدة  على  ووضعت  فيها،  وحبستني  الدوريات،  قاعة  فأدخلتني 
وخالية،  معتمة،  رطبة،  القاعة  العراقية.  الصحف  مجلَّدات  الطويلة 
إال  فيها  يحوم  وال  للخفافيش،  مأوى  تكون  وتكاد  السقف،  ومرتفعة 
إلى  فطنُت  فيه،  ُطمرت  نسائيًّا  كرًما  أردُّ  كيف  ُمرتاًبا  َثبتُّ  وفيما  شبحانا، 
عابرة.  نزوة  عنِّي  يدرأ  كامد  ووجه  متواصل،  يوميٍّ  ثناء  بين  أشقى  أنني 
ع عطٌر، وتتالمس  ، ويتضوَّ بِمنَكب، ويرتخي َشعٌر على خدٍّ تلتصق كتٌف 
وركيك  حف،  الصُّ رديء  على  منكبٌّ  أنا  فيما  طيفان،  ويتداخل  أصابع، 
المعادن  تحويل  ظنَّ  الوسطى  القرون  من  خيميائي  كأنني  النصوص، 
من  أستفد  لم  سنة،  بعد  الكتابة،  بدأت  وحينما  ذهب.  إلى  الَخسيسة 

تقليبها. في  الصيف  التي سلخُت  الثخينة  المجلدات 
رد  السَّ نظرية  حول  مستفيضة  قراءات  في  فانخرطت  البيت  في  أما 
الجذاذات،  أفرد  كنت  ذلك  ومع  شحيحة،  المصادر  وكانت  وتطبيقاتها، 
عناصرها  وأصنِّف  الحرب،  رواية  نصوص  وأحلِّل  المالحظات،  ن  وأدوِّ
عمري  من  سنتين  أسلخ  بأن  جديرة  قيمة  فيها  ألمس  أن  دون  الفنية، 
يدفع  الشرقية  الحدود  على  الحرب  شبح  لكن  المتزايدة.  أكداسها  بين 
بأنني  نفسي  أعلِّل  وكنت  لها.  أهمية  ال  أشياء  أهمية  الدِّعاء  المرء 
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ر  تبشِّ مما  حلٌّ  فأنا  لدالالتها،  مستنطًقا  ولست  النصوص،  لبنية  واصف 
مستنبًطا  النَّقدية  الكتابة  على  نفسي  ب  أدرِّ ورحت  وعنف.  قتل  من  به 
في  جديًدا  المدخل  هذا  وكان  سواها.  دون  ردية  السَّ النصوص  أبنية 
ضيق.  نطاق  في  إال  ُعرفت  تكن  لم  ردية  السَّ فالدراسات  العربي،  النقد 
مت  قسَّ بالدراسة.  التحاقي  قبل  ألطروحتي  العام  المخطط  وضعت 
الحرب:  لرواية  الفنية  العناصر  فيه  أبحث  أول،  قسمين:  على  البحث 
د  تحدِّ نظرية  خلفية  ضوء  في  والمكان،  والزمان،  والشخصية،  الحدث، 
داخل  العناصر  تلك  فيه  أدرس  وثاٍن،  العناصر.  لهذه  ردية  السَّ الداللة 
دت  وتقصَّ ردية«  السَّ »البنية  مفهوم  لديَّ  س  تأسَّ وبذلك  ردي،  السَّ النسيج 
بالبعد األيديولوجي لرواية الحرب، والظروف  له  أن أكتب بحًثا ال صلة 

رتها. قرَّ كما  الخطة  ونفذت  بها.  المحيطة 
بالدراسة،  فعليًّا  التحقت  سبتمبر  أيلول/  من  األخير  األسبوع  في 
صدأ  عني  ونفضت  المتعة،  جنان  إلى  نقلتني  التي  بـ»أزهار«  والتقيت 
أستعير  أن  وطلبت  اآلداب،  كلية  ات  ممرَّ أحد  في  اعترضتني  الماضي. 
بذلك،  فوعدُتها  اسمه،  لي  وذكرت  األندلسي،  األدب  عن  كتاًبا  لها 
المكتبة  في  إنما  الكلية  مكتبة  في  يوجد  ال  الكتاب  أن  ت  ألحَّ لكنها 
اآلن،  أريده  قالت  إنما  تتريَّث  ولم  إليه،  عاجلة  حاجة  في  وهي  الوطنية، 
ت في  وطلبْت أن نذهب مًعا الستعارته. في السيارة فتحت حقيبتها ودسَّ
في  أغرقتني  التي  األغنية  إلى  أصغيت  الصغيرة.  لنجاة  شريًطا  مسجلتها 
سحر الحب. طلبت الكتاب فُأخبرت بأنه غير موجود، فدفعني الفضول 
دعوتها  نغادر  نحن  وفيما  ذكًرا،  له  أجد  فلم  الكتب،  بطاقات  تقليب  إلى 
للغداء في مطعم »قصر الخورنق« على كورنيش األعظمية، فاستجابت. 
ذكرته  الذي  بالعنوان  كتاب  بأال  دجلة،  ضفاف  على  ونحن  لي  قالت 
كان.  وقد  مًعا،  لنخرج  سبًبا  تريد  كانت  إنما  العالم،  من  مكان  أي  في 
تعلَّقنا ببعضنا، وداومنا على مغادرة الكلية إلى مقاهي بغداد، ومطاعمها، 
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ومخابئها، وحدائقها الغنَّاء، وكثيًرا ما كنا نختلي أعلى »برج الزوراء« في 
عٍل. من  المدينة  حركة  ونراقب  الفخم،  الدائري  الزجاجي  المطعم 

اندلعت  أودي  يقيم  ا  فيها عمَّ أفتِّش  فتات األدب  وفيما داومت على 
وانحسرت،  خفتت،  ثم  المعارك«  بـ»تاج  سميت  التي  األهوار  معارك 
وهدأت الجبهة، كأنها تترقَّب حدًثا جلاًل؛ إذ بدأت حشود إيرانية ضخمة 
شباط/   9 ليلة  وفي  وعزلها.  تطويقها  إلى  تهدف  البصرة  قرب  تتراءى 
وجنوبها:  المدينة  شمال  محاور  ثالثة  على  هجوم  ُشنَّ   1986 فبراير 
على  والثاني  المهاجمة،  القوة  وأبيدت  الثالث،  الفيلق  قاطع  على  األول 
جزيرة أم الرصاص، وقد ُقضي عليه بعد يوم واحد، والثالث على الفاو، 
برتلين،  اإليرانيون  اندفع  الخليج.  رأس  على  الواقعة  المدينة  فاحُتلت 
غرًبا  والثاني  البصرة،  ناحية  اإلستراتيجي  الخط  على  شمااًل  اتَّجه  األول 
ن  على الطريق الساحلي صوب مدينة »أم قصر« والحدود الكويتية. تمكَّ
أرتال،  لت قوة من ثالثة  إذ ُشكِّ البصرة،  الهجوم على  العراقيون من ردع 
الطريق  وعلى  العرب،  لشط  المحاذي  الطريق  على  بالتوازي  تقدمت 
وتجميده  الهجوم،  ردُّ  وجرى  الساحلي.  الطريق  وعلى  اإلستراتيجي، 
ح طرف  في منطقة »الممالح«، ودارت معارك بين الطرفين دون أن يترجَّ
على طرف إلى أن ُحررت المدينة بعد نحو سنتين. وباحتالل الفاو ارتبك 
مت فيه األضاحي ُجملة  العراقيون، وانقلبت األدوار. كان الربيع مريًرا قدِّ

ئ من روعي.  كأنها نذور لوثن جاهلي، أما أنا فغصُت فيما ُيهدِّ
أمضي  كركوك  في  كنت   1986 عام  من  أبريل  نيسان/  منتصف  في 
الوقت  تريدني. كان  بغداد  اتصلت من  أزهار  نهاية األسبوع، لكن  إجازة 
مجنونة  رغبة  التالي.  اليوم  صباح  من  التاسعة  في  تنتظرني  وهي  لياًل، 
باللقاء استعرْت فيها وال بد أن ُيستجاب لها. وجدتها متآكلة من االنتظار 
في  نتمادى  ُهدى  غير  على  فخرجنا  الموعد،  في  وصلت  والترقُّب. 
ل على شكل سمكة،  ُفصِّ ا  فرنسيًّا ورديًّ ثوًبا  ترتدي  العشق. كانت  ضالل 
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أطالل  إلى  اتَّجهنا  الظهر  وقبيل  وقدميها.  ساقيها  تشد  الخلفية  زعانفها 
في  الفاخر  المطعم  في  غداء  فتناولنا  القديمة،  الفرس  عاصمة  المدائن، 
بالعشاق.  المكتظة  الصفصاف  غابات  في  واختلينا  السياحي،  ع  المجمَّ
بعمق  أنَّت  الصغير.  ثديها  وانتزعت  الرخامي،  صدرها  مائدة  ست  تلمَّ
الدائم،  الخلود  بسعادة  فأحسسنا  الوجود،  مجال  خارج  وُدفعنا  ولذة، 
شفتيها.  َد  توقُّ وأطفأُت  بيدي،  نهدها  ثورَة  أُت  هدَّ بالموت.  وبالرغبة 

جماله. في  مذهاًل  عالًما  نفترع  بغداد  إلى  وُعدنا  بلذة،  صدحنا 
هجمات  تعتمد  إستراتيجية  عن  العراق  أعلن  الصيف  ل  أوَّ في 
ة«  »الفكَّ منطقتي  في  حدث  كما  اإليرانية،  األراضي  داخل  خاطفة 
وسواها.  كالفاو  المحتلة،  العراقية  باألراضي  ومقايضتها  و»مهران« 
العراق  أعلن  فلطالما  شيًئا؛  ق  تحقِّ ولن  لة  متعجِّ اإلستراتيجية  وجدت 
سوف  أنهم  اإليرانيون  ويعرف  اإليرانية،  األراضي  في  له  أطماع  ال  بأن 
تطوير هجوم  إلى  يطمحون  بل  أرضهم،  َشطٍر محتلٍّ من  أي  يسترجعون 
النظام.  وإسقاط  كلِّه،  العراق  الحتالل  م  والتقدُّ البصرة،  ليشمل  »الفاو« 
ة التي احتلُّوها، أو التي يخطِّطون  ال يمكن المقارنة بين األهداف الحيويَّ
ذلك  وإلى  العراق.  عليها  سيطر  التي  المهجورة  والتالل  الحتاللها، 
أنه  العراق  ادَّعى  فقد  لواضعها،  النفسي  البعد  ضحالة  الخطَّة  كشفت 
األراضي،  مقايضة  يريد  البصر،  بلمح  هو،  وها  أرضه،  تحرير  على  قادر 
لتدمير  خاطفة  هجمات  شنَّ  والصواب  حرب،  أية  في  يستقيم  ال  وذلك 
عة  المدرَّ القوات  اإليرانيون  حيَّد  فقد  الحدود،  إلى  والعودة  العدو، 
الدروع  لحرب  صالحة  غير  مناطق  في  يهجمون  راحوا  حينما  العراقية 
لدى  تضاءل  فيما  عندهم،  البشري  ق  التفوُّ وظهر  والجبال،  كاألهوار، 
الفاو،  التهام  منها  كبيرة،  نتائج  اإليرانية  اإلستراتيجية  قْت  حقَّ العراقيين. 

االحتالل. أمام شفرة  البصرة  ووضع 
االحتماالت  بتغليب  وابتليُت  الخوف،  هواجس  وَغشتني  توتَّرُت، 
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أكن  ولم  الغزاة بالدي-  يطأ  أن  فكرة  ُذعرُت من  بل  السيِّئة على سواها، 
ُأغري، حالًما،  فأمسيُت  والثالثة-  الثانية  الخليج  بعد حربي  َعهدُت ذلك 
ع في  ا إلفناء الحشود اإليرانية، ثم التوسُّ كة مدعومة جوًّ بزجِّ قوات متحرِّ
في  إال  بذلك  يؤخذ  ولم  للحرب،  الداعمة  االقتصادية  األهداف  ضرب 
ناضبة  ثمالة  من  تغترف  أجدها  لنفسي  أنتبه  كنت  وحينما  الحرب.  نهاية 
في  طمرها  فأحاول  العارضة،  العسكرية  تجربتي  من  عقلي  في  َرسبْت 
ألصقها  التي  الدفينة  الُمراءاة  تلك  من  الحبُّ  َوقاني  ما  أزهار.  أحضان 
فما  نة،  المتلوِّ كالحرباء  انبجسْت  إخمادها  حاولت  فكلَّما  بي،  الجيُش 

بها.  ارتباطي  انفكَّ 

العباسي القصر  في  بيزنطي  2- جدل 
ولهذا  والكتب،  الحب  في  غارًقا  كنت  حينما  الصيف  إجازة  بدأت 
ينبغي؛  كما  الفاو  هزيمة  س  أتحسَّ ولم  عالمي،  عن  الحرب  شبح  انحسر 
التي  العتمة  صوب  الحثيث  االنزالق  عني  الذاتي  االنتشاء  حجب  فقد 
علي،  وعواد  زيدان،  نوري  والتقينا،  البالد.  جنوب  أقصى  في  خيَّمت 
فاِره  مكان  وهو  كركوك،  في  العباسي«  »القصر  مطعم  في  للغداء،  وأنا، 
نوري  كان  الصائفة.  تلك  في  لليأس  العراقيين  نهم  ُيشبع  لكي  ه  لتوِّ ُفتح 
ة في الشمال، أما عواد فانُتدب للتدريس ُمعلًِّما، وأنا  قد أصبح آمًرا لسريَّ
غ لدراستي العليا. أعيد لمُّ شملنا مدة وجيزة، وكان ذلك اللقاء آخر  متفرِّ
سواها،  حديث  فال  الحرب،  حول  بنا  الحديُث  طاف  الجماعية.  لقاءاتنا 

قبل ست سنوات. منها  توقَّعناه  ما  غير  إلى  أفضت  أنها  وتوافقنا على 
وضعته  ضابًطا  فتجربته  للجيش،  المعنوية  الحال  عن  نوري  ثنا  حدَّ
أكثر  طالت  حرب  من  الجند  قنوط  ولمس  اإليرانيين،  مع  تماس  في 
أحد من  يريد  يأًسا. ال  أكثر  بدورهم أصبحوا  اإليرانيين  لكن  ينبغي.  مما 
اإليرانيين  أن  نوري  أخبرنا  يعرفه.  ال  شيء  أجل  من  يموت  أن  الطرفين 
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الحجابات  إلى  ويتسلَّلون  جماعات،  يتفقون  سبب،  دونما  يستسلمون 
العراقية، ويعلنون رغبتهم في األسر؛ فهذه هي الوسيلة المتاحة للحفاظ 
األسر.  فكرة  إنجاز  في  ظفر  ألنه  باغتباطه  ح  يصرِّ وبعضهم  الحياة.  على 
عن  ويبحثون  ذاته،  باألسلوب  يفكرون  جنودنا  أن  نوري  يستبعد  ولم 

القتلة. تبحث طرائُدها عن  َغيِّها  في  الحرب  تتمادى  حينما  آسريهم. 
ل بنا الكالم إلى اليأس الذي حلَّ وافًدا متسلًِّطا فاستبَطَن الناس  تحوَّ
ز النظام  وَكَبَتهم، فاتفقنا على أن مبعثه عبء الحرب وطولها، وبسببه عزَّ
من القيود الدينية، وُأشيع أنه سيفرض الحجاب على النساء قاطبة. وَجَد 
الحرب،  فرضته  خداًعا  رأيُته  فيما  العلمانية،  بالمبادئ  غدًرا  ذلك  عواد 
في  رغبته  نزوة،  حسبته  بما  عواد،  أعلن  المجتمع.  ودِّ  لكسب  ا  وِغشًّ
ضحايا  أحد  يكون  أن  يريد  وال  الحياة  يحب  ألنه  العراق  من  الهروب 
على  نفسي  أقسر  وأنا  عصًرا،  افترقنا  ذلك.  في  نوري  وأيَّده  الحرب، 
جماعي  بحسٍّ  تعلَّقُت  بالتشاؤم.  مغموَرين  كانا  صديقيَّ  ولكن  التفاؤل، 
بالبدائل  بالمخاطرة، وال  ر  أتبصَّ قائم، وال  ما هو  االطمئنان على  به  أريد 
نعيش  التي  للحال  مفارًقا  شخًصا  أكن  لم  محتماًل.  هالًكا  ترتسم  التي 
زجاجية  كرة  فالعراق  فيها؛  سقطنا  التي  العثرات  رؤية  من  ن  ألتمكَّ فيها، 
ع من الداخل. كنت صادًقا،  م من الخارج، أو تتصدَّ أجزع عليها أن تتهشَّ
لألحداث،  رؤيتي  من  ة  مشتقَّ فمعاييري  موقفي،  في  األخالقي،  بالمعنى 
وتقويمي لها متذبذب بين نقمة دفينة، وقبول عام. وبالكاد كانت األسئلة 
شافية،  عنها  إجابات  لديَّ  تكن  ولم   ، عليَّ نفسها  تطرح  غدْت  الكبرى 

والمكابرة. بالعناد  فأعتصم 
عمره  تاريخ  في  رة  المتجذِّ العراقي  المجد  برواية  آخًذا  آنذاك  كنت 
بالد  مجد  وريثة  بالدي  بأن  القائلة  الرواية  نُت  ُلقِّ فقد  سنة،  آالف  ستة 
فقد  الجهات،  كل  من  اآلخرين  أطماع  إليه  تهفو  سهل  وهي  الرافدين، 
ُغزيت من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب، وال يصونها إال حكم 
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منها مجتمًعا متجانًسا.  ليجعل  المتناقضة  قادر على صهر مكوناتها  قوي 
القوة تمهيًدا لالستبداد، ومدخاًل للعدوان  لكنني لم أرغب في أن تكون 
تلك  نسيج  تخريب  عليَّ  ينبغي  كان  إن  تساءلت  ولطالما  اآلخرين.  على 
لتجعل  كثيرة  عناصر  صاغت  وقد  نفسي،  في  مفعولها  وكبح  الرواية، 
أنخرط  ولهذا  بالدي؟  لتتشظَّى  تفككها  أقبل  أنني  أم  وشعًبا  وطنًا  منها 
الرواية،  تلك  بأهمية  جاهلين  إما  أراهم  الذين  اآلخرين  مع  سجال  في 
ل تبعاتها. وانتهيت، بعد وقت طويل، إلى اإلقرار  وإما عاجزين عن تحمُّ

فحسب.  برواية  مؤمنًا  كنت  بأنني 
وُلذت  مكروًبا،  عشاء  دعوة  من  ُعدت  بأسبوع،  المأدبة  تلك  بعد 
فيها  استعدت  قصة  كتبت  فجًرا.  الخامسة  في  إال  أغادرها  ولم  بغرفتي، 
وقائع رأس السنة التي أمضيتها في نادي »عرفة« قبل أشهر مع »ساجدة« 
ثم غابت. وأخضعت نفسي  لليلة واحدة  وهي صديقة طرأت في حياتي 
في  بعثته،  الذي  »الشاعلي«  قصصي  بطل  من  لمساءلة  القصة  تلك  في 
غرفتي  يقتحم  أن  له  وآن  عنِّي،  نيابة  الحرب  ليخوض  سابقة،  قصص 
الموت  ضه لخطر  أعرِّ بي ألن  تدفع  التي  األسباب  لياًل، ويحاسبني على 

»الغريب«.  عنوان  للقصة  وضعت  بيتي.  في  آمن  أنا  فيما  في كل قصة، 
ن  عمَّ الليبية  الجامعة  في  طالباتي  تراهنت  سنين  عشر  من  أكثر  بعد 
في  فجًرا  به  ويجول  بيته،  في  الكاتب  يدهم  الذي  الليلي«  »الزائر  يكون 
عن  وامتنعت   ، لهنَّ حالًّ  م  أقدِّ فلم  بالنتيجة،  منني  وحكَّ المدينة،  طرقات 
في  سنة،  عشرة  خمس  بعد  مشكلة،  لي  سبَّبْت  القصة  لكن  ر.  السِّ كشف 
وأرسلتها  اإلنترنت،  على  موقعي  من  طالبة  استنسختها  لما  قطر،  جامعة 
رد المباشرة  إلى زميالت لها، وفيها ارتباط غير شرعي بامرأة، فصيغة السَّ
اوي هو المؤلِّف، فاعُتبرت  فيها، والنبرة االعترافية، غلَّبْت تأويلهنَّ أن الرَّ
ر القصة  ست مقرَّ َنى، والخمر. وحينما درَّ برهاًنا على اقتراف كبيرتين: الزِّ
ألَمع  ت  أصرَّ قطر،  جامعة  في  وجودي  من  األخيرة  السنة  في  القصيرة 
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حماسها،  أقاوم  ولم  للتحليل،  أنموذًجا  اختيارها  على  »لولوة«  طالباتي 
خاطبتني  لكنها  الكاتب.  اسم  إخفاء  وهو  ارتضيته،  حلٍّ  إلى  لنا  فتوصَّ

خضراوين: بعينين 
مجهول؟! لكاتب  ندرس قصة  كيف   -

فاتفقنا على نسبتها لـ»موباسان« وطمس ذكر كركوك فيها. فُدِرسْت 
أفَرطن  الطالبات  بعض  الشهير.  الفرنسي  الكاتب  على  منحولة  القصة 
إلى  ة  دالَّ بقرائن  لن  وتوصَّ نسوي،  بمنظور  الداللي  مستواها  تحليل  في 
عليه  وينطبق  اإلسالمية،  بالقيم  مؤمن  وغير  الضمير،  عديم  المؤلِّف  أن 
سهرة  أمضى  حينما  ُمحصن  وهو  كبيرة  فاحشة  اقترف  ألنه  الرجم  حدُّ 
لها،  إخالصه  إلى  مطمئنة  البيت  في  نائمة  زوجته  فيما  أخرى  امرأة  مع 
األخالقي،  الخطأ  ذلك  منهن  أي  تغفر  ولم  األخرى.  الكبيرة  وُنسَيْت 
عن  تنافح  منفعلة،  األمامي،  الصف  في  جلست  التي  »لؤلؤة«  سوى 

المؤلِّف:
، أيجوز محاسبة كاتب فرنسيٍّ من القرن التاسع عشر  - بالله عليكنَّ
وهم  أخالقهم،  لهم  الفرنسيين  أنَّ  تعرفَن  أال  شخصياته؟!  أخالق  على 

الزوجية؟ العالقات  إلى  نظرتهم  في  عنَّا  مختلفون 
بيننا. ر  السِّ كتم  وجرى 

رون مخدِّ وسحرة  مسلَّحون،  أنبياء  أيديولوجي:  عناد   -3
وا مدينة »مهران«  في األول من تموز/ يوليو هجم اإليرانيون، واستردُّ
التي احتلَّها العراقيون في وقت سابق، فتراجعوا إلى الحدود الدولية في 
القاطع األوسط، بعد أن أعلنوا أنهم لن ينسحبوا منها مهما كان الثمن إال 
اإليرانيون  استطاع  »لَم  السؤال:  وكان  الفاو.  من  اإليرانيون  انسحب  إذا 
بمهران  االحتفاظ  في  العراقيون  فشل  فيما  أشهر،  ستة  بالفاو  االحتفاظ 
الحدود،  إلى  اندفعوا  حتى  مدينتهم  استعادوا  إن  وما  واحًدا؟«  شهًرا 
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أن هذا  اإليراني  الوزراء  رئيس  وأعلن  وراءها.  ما  إلى  العراقيون  فتراجع 
الهجوم هو مدخل لتحرير »كربالء« ثم لتحرير العراق من الطغيان.

فخلت  الجيش،  إلى  الرجال  من  البالغون  سيق  الصيف  ذلك  في 
المدارس  طالب  والخمسين.  العشرين  بين  منهم  االقتصادية  المرافق 
معسكرات  إلى  استثناء  دون  أرسلوا  وأساتذتهم  والجامعات  الثانوية 
الخارجي.  التهديد  الداخلي خطًرا فاق  ر  التذمُّ ل  التدريب الصيفية. وشكَّ
داخل  إلى  المعركة  نقلوا  إذ  الحرب،  إطالة  في  هدفهم  اإليرانيون  حقق 
تتفكك. وسقطت  الحرب  آلة  قامت عليها  التي  البالد، فراحت األواصر 
التوازن  يعيد  كبير  عمل  عن  يومياتي  في  وبالغُت  التشاؤم،  هوة  في  أنا 
الخسائر«.  حجم  كان  مهما  الفاو  »استعادة  العراقيين، وهو  عند  المفقود 
ذكرى  فأصبحت  البهجُة،  واحتجبت  الكمُد،  وخيَّم  الجزُع،  تفاقم 
علي  وعواد  القيسي  جليل  السليمانية،  إلى  بسيارتي  فاتَّجهنا  تروى، 
اللقاء  نروم  فيها  لنا  أصدقاء  لزيارة  أغسطس  آب/  منتصف  في  وأنا، 
العرض  حضرنا  أونيل.  ألوجين  »الغوريال«  مسرحية  ومشاهدة  بهم، 
وتوجهنا  التالي،  النهار  خالل  المدينة  ضواحي  في  لنا  وتجوَّ مساء، 
بُزَمٍر  عليه  المطلَّة  التالل  انَحَشكت  وقد  »سرجنار«،  مصيف  إلى  عصًرا 
بأفواج  والتحقوا  العسكرية،  الخدمة  من  أعفوا  الذين  المخمورين  من 
والنيل  الكردية،  بالحركة  االلتحاق  منع  ذلك  من  والغاية  »الفرسان« 
فرض  النظام  به  يريد  صريح  ارتشاء  وهو  النظام.  ضد  السالح  حملة  من 
حالة  في  تعيش  أنها  نتخيَّل  كنا  التي  بالمدينة  طفنا  كردستان.  في  األمن 
نزاع  في  وهي  الكردي،  القومي  التعصب  قلب  فالسليمانية  لياًل،  حرب 
لضرب  البيشمرگة  من  جماعات  تقتحمها  المركزية،  لطة  السُّ مع  دائم 
ه األكراد أمًرا طبيعيًّا،  قوى األمن والجيش. سمعنا إطالق نار متقطًعا عدَّ
في  الكردية.  القضية  نناقش  األصدقاء  أحد  شقة  في  الفجر  حتى  وبقينا 
قاع  في  ظهرت  التي  »الخميني«  سوق  في  لنا  تجوَّ التالي  اليوم  ضحى 
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الثمن. اإليرانية رخيصة  بات  للمهرَّ المدينة 
اصطحبنا،  »بوسكاني«،  ُيدعى  كردي  نِعمٍة  ُمحَدُث  للغداء  دعانا 
أخبرنا  منها.  أزواًجا  وأهدانا  يملكه،  لألحذية  معمل  إلى  الموعد،  قبل 
إبَّان  ببغداد  الرشيد  شارع  في  الحجرية  األعمدة  صقل  في  يعمل  كان  أنه 
يترك  يتظاهرون  وحينما  شيوعيًّا،  يكون  أن  في  حلم  وقد  الملكي،  العهد 
به  لُيعترف  عليه  القبض  الشرطة  تلقي  أن  عسى  أمامهم  ويبرز  سقالته، 
إليه  يتوسل  اعتقاله.  فيأبى  دِعيًّا،  يعرفه  كان  الضباط  أحد  لكن  مناضاًل، 
عودتنا  طريق  في  بطاًل«.  منك  أجعل  »لن  فيجيبه:  يفعل،  أن  »بوسكاني« 
البعث.  لمقر حزب  المجاور  الفخم  منزله  إلى  بنا  مرَّ  من معمل األحذية 

لنا: قال 
دين  للمتمرِّ م  وأقدِّ دين،  المتمرِّ من  ليحموني  للبعثيِّين  ِرشى  أؤدِّي   -

نفسه! اليوم  في  لالثنين  أدفع  وأحياًنا  مخلًصا،  ا  كرديًّ ليعتبروني  ِرشى 
وكلُّهم  فين،  المثقَّ من  جماعًة  شرفنا  على  للغداء  »بوسكاني«  دعا 
المنطقة  معظم  أحالت  ألنها  المركزية،  للسلطة  رفضهم  عن  عبَّروا 
الحديث وأسفر عن  تشعَّب  بأهلها. وحينما  للتنكيل  ميدان  إلى  الشمالية 
على  المسلَّحين  من  حشٌد  مجلسنا  َدَهم  أطرافه،  تداخلت  ُمطنب  سجال 
الُمَضيِّف، وصاروا  بأمر من  ْت لهم مائدة طويلة  ُمدَّ أن  غير موعد، فكان 
ا،  عسكريًّ ا  زيًّ يرتدي  قبالتي،  جلس  ملتٍح،  شاب  انتباهي  لفت  منَّا.  جزًءا 
وُيعلِّق مسدًسا ضخًما في وسطه، وجهه عريض، ولحيته طويلة مشعثة، 
ا علم أنَّني ال أعرف  ويقلِّد »غيفارا« في إيماءاته. بدأ كالمه بالكردية، ولمَّ
العربي.  للضيف  إكراًما  بالعربية،  الحديث  أتباعه  ألَزم  ُنَتٍف،  سوى  منها 
أفواج »الفرسان« وأردف: »يعني  أنه مستشار ألحد  بنفسه على  ف  ثم َعرَّ
لطة ُيصَطلح عليه بـ»جاش« أي »َجحش«. َجحًشا«، فكلُّ متعاون مع السُّ

د على عائلته ذات الخلفيات  ثم باشر يروي حكايته، فهو قاصٌّ متمرِّ
كردستان،  التي شملت  الفوضى  ظل  وفي  الُمحافظة،  والعشائرية  الدينية 
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في  البعثيين  المسؤولين  من  بأمر  قبيلته  رجال  من  ُمسلًَّحا  فوًجا  ل  شكَّ
أمُرهم  وانفكَّ  الُجندية،  من  حوا  ُسرِّ وبذلك  قيادته،  وتولَّى  السليمانية، 
أقرَّ  ثم  وشمالها،  المدينة  شرق  الحدود  على  يحارب  الذي  الجيش  عن 
آنذاك،  ا  جدًّ كبير  مبلغ  وهو  شهر،  كلِّ  في  دينار  ألف  خمسين  ى  يتلقَّ أنه 
الرعاة  من  وُجلُّهم  ألتباعه،  اآلخر  نصفها  ويبذل  له،  نصفها  َينتهُب 
يسلُخ  منهم  ُثلَّة  اختار  وقد  الجبال،  ِشعاب  من  القادمين  والفالحين 
الجديدة.  للحاجة  تلبية  تضاعفت  التي  السليمانية  حانات  في  معها  لياليه 
عون قمعهم  ا، ويدَّ ار سرًّ والفرسان، شأنهم شأن »بوسكاني« يساندون الثوَّ

علنًا. لطة  السُّ أمام 
في  وكتبت  أطروحتي،  من  األول  الفصل  المشرف  سلَّمُت  أيام  بعد 
بدقة،  ا  نقديًّ يعامل  أن  يجب  الحرب  روايات  من  التافه  »السيل  يومياتي: 
له  تقوم  أن  الصعب  من  منقرض،  هزيل،  فن  إلى  الرواية  تحولت  وإال 
»المؤتمر  لحضور  دعوة  يُت  تلقَّ حتى  بغداد  من  عدت  إن  وما  قائمة«. 
محمود  مع  بسيارتي  إليها  فاتَّجهت  أربيل،  في  األكراد«  للشعراء  الثالث 
باالس«  »شيرين  فندق  في  أنيًقا  جناًحا  ُأسكنَّا  علي.  وعواد  جنداري 
وياسين  ثامر  فاضل  إلى  فت  تعرَّ وفيه  التاريخية،  القلعة  على  المشرف 
للعمل  العراق  من  األول  أخرجُت  ذلك  من  سنين  عشر  وبعد  النصيِّر، 
وأصبح  األمريكي،  االحتالل  قبيل  بغداد  إلى  عاد  ثم  ليبيا،  في  ًسا  ُمدرِّ
الشعري في  الملتقى  نهتم كثيًرا بشأن  رئيًسا التحاد األدباء والُكتَّاب. لم 

الحرب. ومآل  البالد،  حول  حوارات  في  إنما غصنا  أربيل 
المدينة،  شمال  الخالبة  المصايف  إلى  التالي  اليوم  في  مًعا  اتَّجهنا 
رت  تفجَّ البرق  وبسرعة  الملتوية.  الطرق  في  صعوًدا  بنا  تترنح  والسيارة 
بلغنا  وحينما  جهيًرا.  الرأي  وُأعلن  السيارة،  داخل  عالية  االنتقادية  النبرة 
»شقالوة« كنَّا قد انشطرنا قسمين: هم األربعة انتهوا إلى أن العراق أصبح 
اليوم  لهجروه  منهم  ألي  الفرصة  توفَّرت  ولو  الحياة،  فيه  رت  تعسَّ ِسجنًا 
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وقادتني  الِعناد،  وربما ساقني  الهزيلة،  األمل  بقشة  تعلَّقُت  فيما  قبل غد، 
عون  يدَّ فين  لمثقَّ العدمية  النزعة  فشجبُت  بعُد،  ُثِلمْت  ما  التي  الطبع  ُة  ِحدَّ
أدواًرا في مجتمعهم، لكنهم هروبيون، ويتملَّصون من مسؤوليتهم حينما 
بريبة  النصير قد نظرا  ثامر وياسين  ح أن كالًّ من فاضل  . وأرجِّ الجدُّ يجدُّ 
إلى  المجتمع  واختزل  الحدود،  واستبهمت  المعايير،  التبست  فقد   ، إليَّ
نغادر  أن  الغريب  وليس  الكامل،  االستقطاب  ووقع  وأشرار،  أخيار 
ب  يتأهَّ وهو  توفِّي  الذي  جنداري  سوى  النظام،  على  حانقين  العراق 
تلك  أشباه  تركت  الراحلين.  ل  أوَّ كنت  أنني  هو  المدهُش  إنما  لذلك، 
جليدي  تذيب  فكانت  عنها؛  أعرْض  فلم  عقلي،  في  أثرها  المطارحات 
لي  يخيَّل  أفكاري.  وترميم  أحكامي،  تنقيح  إلى  بي  وتؤدِّي  مهل،  على 
يهتف بي للخروج من أحادية  الداخلي  الصوت  إلى  أنني أخذُت أصغي 

السائدة. لأليديولوجيا  االمتثال  وعدم  النظرة، 
لمشاهدة  »الرشيد«  مسرح  إلى  هت  توجَّ الخريف  أماسي  إحدى  في 
مسرحية »العودة« في عرضها االفتتاحي. وهي من تأليف الشاعر يوسف 
ابنه  قتل  ألنه  الرئيس  مه  كرَّ الذي  الرجل  حكاية  واستلهمت  الصائغ، 
الهارب من الجيش، واختلف الرأي العام حول ذلك، إذ ذهب فريق إلى 
جواز  إلى  آخر  ذهب  فيما  هربه،  اء  جرَّ االبن  قتل  فكرة  قبول  ر  يتعذَّ أنه 
األمر،  ام  الوطن. حسم صدَّ الدفاع عن  قتله ألنه نكص عن واجبه، وهو 
على  ُمثنًيا  به  وأشاد  الجمهوري،  القصر  إلى  القروي  األب  واستدعى 
تكريم  في  األشهاد  رؤوس  على  به  واحتفى  عظيم،  فعل  من  به  قام  ما 
، وينبغي أن تكون المشاركة في  ؛ ألن الوطن أعزُّ من األبناء وأجلُّ سخيٍّ

وأبنائهم. اآلباء  بين  العالقة  نوع  تحديد  في  الفيصل  الحرب هي 
انجرف ُكتاب كبار مع هذا التيار لتفسير عالقة األبوة بالبنوة، وراحوا 
بمنصبه  كوفئ  الذي  الصائغ  ومنهم  آلخر،  أو  لسبب  النظام  يتملَّقون 
جريدة  في  نشره  اًل  مفصَّ اعتراًفا  م  قدَّ ألنه  والمسرح،  للسينما  ا  عامًّ مديًرا 
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ر  وتنكَّ الحقبة،  تلك  من  أ  وتبرَّ الشيوعي،  ماضيه  على  فيه  ندم  »الثورة« 
اإلغراء  سياسات  عن  تعبيًرا  مرموقة،  وظيفة  ومنحه  النظام  فالتقطه  لها، 
فالصائغ،  السبعينيات،  نهاية  في  للشيوعيين  الجماعي  الهروب  بعد 
يصلح  الوديع،  وسلوكه  الرفيعة،  األدبية  حساسيته  عن  النظر  بغضِّ 
عريق  وماركسي  غزيرة،  تجربة  ذو  شاعر  فيها  ل  يتحوَّ التي  للكيفية  مثااًل 
فات  تصرُّ يراقب  أخالقي  واعظ  إلى  أفكاره،  عن  دفاًعا  السجون  عرف 
تبشيرية  أيديولوجيا  بالخطأ والصواب في ظلِّ  األشخاص ويحكم عليها 

س. المقدَّ األقنوم  رتبة  إلى  الوالء  فكرة  من  رفعت 
تشرين  من  العاشر  فجر  ية  مدوِّ بانفجارات  كركوك  أهل  بوغت 
المحاذية  التالل  تقصف  طائرات  أصوات  أعقبتها  أكتوبر،  األول/ 
الفيلق  ومقر  النفط،  شركة  أن  الصباح،  في  وتبيَّن،  الشمالي،  لطرفها 
ضت لقصف مدفعي  األول، والقاعدة الجوية، ووحدات الصواريخ، تعرَّ
كتائب  أن  اإليرانيون  أعلن  حينما  األمر  اتضح  ثم  المصدر،  مجهول 
مختارة لهم بالتعاون مع جماعة الطالباني عبروا الحدود، وتوغلوا بعمق 
العسكرية،  المنشآت  وضربوا  العراقية  األراضي  داخل  كيلومتًرا   150
في  مدفع  قذيفة  آالف  ثالثة  واستخدموا  كركوك،  في  واالقتصادية 
وغياب  الحرب،  سبات  ففي  الظالم.  جنح  تحت  جرى  الذي  هجومهم 
ا، في عمق البالد، وضربت  الحذر، تغلغلت قوات سيَّارة، ومحمولة جوًّ

األوان.  فوات  بعد  إال  العراق  ينتبه  ولم  المباغتة،  ضربتها 
نادًرا،  ا  عسكريًّ إنجاًزا  اإليرانيون  ها  عدَّ التي  العملية  العراق  أنكر 
من  النفطية  المنشآت  وأزالوا  خراًبا،  المدينة  أحالوا  أنهم  وأشاعوا 
اليوم  في  النفط  ضخ  استؤنف  فقد  صحيًحا،  ذلك  يكن  ولم  الوجود. 
هوة  في  سقطوا  الناس  لكن  للمدينة،  الطبيعية  الحياة  وعادت  التالي، 
الموالية  الكردية  المدن  يخترقوا  أن  لإليرانيين  الممكن  فمن  البلبلة، 
الحاسم  المفصل  أنها  الجميع  افترض  التي  كركوك  إلى  والوصول  لهم، 
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حراس  من  ألًفا  أن  بلغني  الجنوب.  في  البصرة  كما  الشمال  في  للحرب 
وقاموا  كردية،  بمعونة  ووصلوا  سوريا،  في  بوا  تدرَّ اإليرانية  الثورة 

مدينتي. إلى  اإليرانيون  وصل  الخريف  ذلك  في  بالعملية. 

المنزل؟ إلى  يقودنا  الذي  ذا  َفَمْن  مجنون،  وأنت  ثمل  أنا   -4
توثَّقت عالقتي بالمجتمع الثقافي في بغداد خالل السنة التحضيرية، 
فيكون  فيها،  وقتي  من  كبيًرا  شطًرا  أمضي  كنت  للبحث  غت  تفرَّ وحينما 
األدباء،  واتحاد  والصحف،  والمكتبات،  الكلية،  بين  مزدحًما  برنامجي 
ومراكز الفنون. وغطست في قراءة مصادر النقد الحديث، وانفتحت لي 
كركوك  في  أما  الجديدة.  النَّقدية  والمناهج  ردية،  السَّ الدراسات  أبواب 
ما  فيه  نتداول  أسبوعيًّا  وأنا،  وعواد  والقيسي  جنداري  لقاؤنا،  فأمسى 
في  مدرًسا  ه  لتوِّ ُعين  الذي  بنا حسن مطلك  التحق  ثم  أفكار،  من  يشغلنا 
أكتوبر اتصل بي جنداري هاتفيًّا،  الفني. في آخر تشرين األول/  المعهد 
فاتَّجهنا إلى نادي »عرفة« ووجدناه مغلًقا، فطلَب أن نزور عواد في بيته، 
وعليه  التدريس،  من  انتدابه  بإنهاء  ُأبلغ  فقد  االنهيار،  حافة  على  فألفيناه 
فخم  مكان  وهو  »البهو«  مطعم  إلى  فاصطحبناه  بالجيش،  االلتحاق 
بجوار مبنى المحافظة. خلط عواد مزيًجا من المشروبات دون أن يمهلنا 

وقال: دير،  من  انُتزع  كراهب  جهش  أمره،  تدارك  في 
النمسا! إلى  الذهاب  أريد  العراق،  ترَك  أريد   -

في  القديمة  أدواره  يستعيد  كأنه  متوجًعا  ونادى  بكتفي  تعلَّق 
»أنتيغونا«: فيها  مثَّلنا  أيام  اإلغريقية  التراجيديات 

ذلك؟  يستحق  َمن  ثمة  هل  أموت؟  َمن  أجل  من  لي،  قل  لي،  قل   -
لي! قل  تريد؟  أال  فيينا؟  مالهي  في  أرقص  أن  لي  تريد  أال 

األسى،  بركان  ينفث  أن  لُت  فضَّ فيما  ُمكبًِّتا،  يؤنِّبه  جنداري  شرع 
في  الموت  سوح  إلى  ُيرسل  أن  ينتظر  هو  وها  ًما،  متأزِّ نهاره  أمضى  فقد 
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طويلة  مدة  أمضى  حيث  اإليرانيين  مواجهة  في  الجنوبية  األهوار  عمق 
هناك قبل انتدابه. في الثانية فجًرا أقفر المكان، وخال من سوانا، وهممنا 
ولفَّ  بها،  ن  وتحصَّ المنضدة،  محتضنًا  وَحَرَن  يمتنع،  به  فإذا  بالمغادرة، 
به  وخرجنا  ة،  والشدَّ اللطف  من  بمزيج  فاقتلعناه  ركائزها،  على  ساقيه 
فيه.  وأودعناه  منزله،  إلى  يئنُّ  ثماًل  به  وعدنا  اليدين،  بارد  الوجه  شاحب 
شعرت خالل تلك الليلة كأننا نسترجع أجواء منتصف السبعينيات حيث 
عدنا  ما  ولكنَّنا  متاًحا،  الغضب  أو  بالنحيب  النفس  عن  اإلفصاح  كان 
أعماقنا  عن  الكشف  من  خائفين  أصبحنا  بنا  العمر  مضى  فكلَّما  كذلك، 
ر ألنفسنا المرهفة. لم أرقد  الحميمة، نستتر خلف أوهام الرجولة، ونتنكَّ

الليلة. تلك  في 
محيي  بوصول  وأخبرني  القيسي،  هاتفني  الالحق  الخميس  مساء 
فوصلناها  السليمانية،  إلى  السفر  على  واتفقنا  ديالى،  من  زنگنه  الدين 
يغطي  الثلج  ونثار  بارًدا،  الجو  كان  التالي.  اليوم  صباح  من  العاشرة  في 
مزدحمة.  والشوارع  مشرقة،  الشمس  لكن  بالمدينة،  المحيطة  الجبال 
في  األصدقاء  صحبة  لنا  وتجوَّ »الخميني«،  سوق  من  هدايا  اشترينا 
الحزن  ملمس  السليمانية  على  أضفى  الشمس  أفول  المدينة.  أطراف 
على  المخمورين  بأكداس  فمررنا  »سرجنار«  إلى  اتَّجهنا  والشجن. 
»ذو  األخير  اسمه  يعني  الذي  دلباك،  جهاد  زادنا  المجاورة.  التالل 
رجال  نصف  نحو  لون  يشكِّ فهم  بأمرهم،  تفصياًل  النظيف«،  القلب 
المال  يتوفَّر لديهم  الفرسان،  أو في كتائب  التهريب  المدينة، يعملون في 
مشروباتهم  يشترون  محتلَّة،  بالد  في  يعيشون  أنهم  ويعتقدون  والفراغ، 
ومأكوالتهم، ويتناثرون جماعات على جوانب الُطرق مستمتعين بالخمر 
أقرأ أو  القادم، وقد صدق تخيُّلهم. لم  والطعام، ويتخيَّلون عصر الحرية 
مئات  ترى  أن  العالم،  في  آخر  مكان  أي  في  مماثلة  ظاهرة  عن  أسمع 
من  الدخان  أعمدة  تتصاعد  فيما  الخمر،  أواني  حول  ُثَلٍل  في  الرجال 
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حرًبا  بالدهم  فيه  تخوض  وقت  في  اللحوم،  لشيِّ  ت  ُأعدَّ صغيرة  مواقد 
مدينتهم. من  حجر  مرمى  على  ضروًسا 

جميلة،  غرفة  إلى  وُأدخلنا  الراقية،  النوادي  أحد  إلى  لياًل  ُدعينا 
بيگرد.  رؤوف  القاص  منهم  األكراد،  فين  المثقَّ من  خمسة  فيها  شاركنا 
بدأنا الحديث عن األدب الكردي، ثم األدب في أمريكا الالتينية، وأخيًرا 
المساجلة،  من  القيسي  أنقذنا  وفجأة  الصمت  زنگنه  والزم  الماركسية، 
تعتمد  غنائية  رباعيات  وهي  التركمانية،  بـ»الخوريات«  ترنَّم  حينما 
شهق،  العراق.  عرب  عند  »المقام«  مكانة  التركمان  عند  ولها  الجناس، 
والتقط  واألنين،  بالمتعة  الجلسة  فُشحنِت  ي،  ويورِّ ي،  يقفِّ وهو  ع،  وتضرَّ
بيگرد نهاية إحدى »الخوريات« وعال صوته بأغاٍن فارسية عميقة القرار، 
ين في فيافي العرفان كُمريدين، وقد  فَسرح بنا في ربوع إيران، نخبُط ضالِّ

ع.  التوجُّ في  وأسرفنا  اإلصغاء،  لذة  في  ِهمنا 
المتعة.  في  إخوة  فتمايلنا  الخالف،  محا  الذي  األليف  للجوِّ  ذهلت 
ذ بعمق اآلهات، وصدى  التلذُّ انعقد أمرنا حول بيگرد الذي استغرق في 
ألحان  للذوبان في  أعماقه  الرغبة في  الترجيعات يصدرها صوته، ورنين 
إلى  ودفعت  وعقلي،  نفسي  واقتحمت  عالمنا،  وسط  في  ها  لتوِّ انبثقت 
بتراث  معرفتي  دون  حائاًل  تقف  كانت  التي  الحرب  بأحاسيس  الوراء 
بصيرتي  الحرب  أعمِت  فقد  بالخطيئة،  متلبًِّسا  نفسي  وضبطُت  فارس. 
صلة  وأوثقهم  الجيران،  أقرب  عند  الغامرة  انية  الجوَّ العذوبة  س  تلمُّ عن 
تلك  اختبأت  رأسي.  في  بالعار  الشعور  من  اف  شفَّ ملمح  طاف  بثقافتي. 
ربيع  في  طهران  إلى  ُدعيت  وحينما  ونصًفا،  عقًدا  داخلي  في  األلحان 
سرى  فقد  بالمتعة،  أغدقتني  ممغنطة  بأسطوانات  اًل  محمَّ عدت   2004
ولم  زرادشت،  برفقة  كأنني  كالترياق،  رأسي  في  السليمانية  ليلة  مفعول 

أم هالك. ترياق شفاء  كان  إن  ن  أخمِّ
رغبتنا  فاتَّقدت  برد،  لفحة  ضربتنا  رين  متأخِّ المكان  غادرنا  حينما 
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هنا  تسمع  قة  متفرِّ نارية  وإطالقات  مقفرة،  الشوارع  كانت  بالمتع. 
الصوفية  المقاعد  على  ارتمينا  وحالما  هادئة،  سماء  في  تتقاطع  وهناك، 
الوثيرة داخل السيارة أنَّ القيسي جواري بـ»الخوريات«، وطلب، وعيناه 
تتوهجان كعينَي نمر ظامئ، شراًبا. طفنا بفنادق المدينة، وانتهينا خائبين، 
ولما علم بأمرنا قريب للشاعر »شيركو بيكس« أرسل قارورة، فاحتضنها 
هدى،  غير  على  بهيم  ليل  في  تطوافنا  وواصلنا  نادر،  بابلي  كأثر  القيسي 
الرومي:  الدين  جالل  قول   ، بيديَّ السيارة  مقود  دائرة  ضارًبا  د،  أردِّ وأنا 
لقد نصحتك  المنزل.  إلى  يقودنا  الذي  ذا  فمن  وأنت مجنون،  ثمل،  »أنا 
أحًدا  أرى  ال  المدينة  وفي  ثالًثا.  أو  كأسين  الشرب  من  تقلَّ  أن  ة  مرَّ مئة 

ومجنون«. وولهان،  ثمل،  وهو  إال 
ى  وصلنا بيت دلباك وقد غمرنا اإلرهاق والنعاس، فانفرد هو بما تبقَّ
بسمرته  الطوارق،  رواة  أحد  كأنه  الجدار،  إلى  واتكأ  الراح،  قنينة  من 
ة،  الهشَّ الوالءات  يروي لي خفايا قضية األكراد. فضح  البرونزية، وشرع 
الطالباني  وصف  الكرد.  د  تهدِّ التي  والمخاطر  والمصالح،  والتحيُّزات، 
بأنه متقلِّب المزاج، يتبعه بعضهم ألنهم ال يجدون زعيًما غيره، وقضيتهم 
العراق فسيكون األكراد لقمة سائغة  انتصر  ماضية في طريق حالك، فإذا 
التعاون  وإظهار  الحرب،  حقبة  طوال  دهم  لتمرُّ سيعاقبهم  الذي  للنظام 
أحالمهم  ستكافح  الدينية«  فـ»الهمجية  إيران  انتصرت  وإذا  العدو،  مع 
القول  إلى  األمر  به  وانتهى  الجراد.  أسراب  تكافح  كما  االستقالل،  في 
في  مطامع  لها  أطراف  يها  تغذِّ إنما  مستقلة،  ليست  الكردية  الحركة  إن 
قيض  لو  إنه  بالقول  نومنا،  قبل  حديثه،  النظيف  القلب  ذو  وختم  البالد. 
أجل  من  ذلك  يفعل  فلن  الجبال،  إلى  والصعود  يوًما،  السالح  حمل  له 
أحاسيس  بين  تمزق  حالة  يعيش  فهو  نفسه،  حماية  أجل  من  إنما  القضية 
تنبأ  ما  المركزي.  النظام  يفرضها  ومخاوف  مجهضة،  وقومية  شخصية 
الحرب،  من  ام  صدَّ يخرج  أن  فقبل  بعد،  فيما  بحذافيره  وقع  ثي  محدِّ به 



203

و»حلبچة«. »األنفال«  في  منهم  اآلالف  وأباد  األكراد،  إلى  التفت 
بارد، ووصلنا كركوك  يوم  العاشرة صباًحا من  السليمانية في  غادرنا 
القيسي  من  هاتف  أيقظني  أن  إلى  الرابعة  حتى  نمت  ظهًرا.  مرهقين 
موزارت،  إلى  فاستمعنا  بانتظاري،  زنگنه  مع  وجدته  بيته.  إلى  يدعوني 
غوخ،  وفان  غوغان،  عن  ثنا  وتحدَّ أسمهان،  وأخيًرا  درويش،  وسيد 
السياسة كما تقتضي ذلك  إلى  نقاشنا  ل  الليل تحوَّ وغويا. وعند منتصف 
للقيسي  مسرحيتين  نشر  رفضت  الثقافة  وزارة  كانت  العراقية.  السهرات 
بنفسيهما  نَأَيا  لكنهما  الُكتَّاب،  كبار  من  فهما  َرين،  متذمِّ فكانا  وزنگنه، 
رديئة.  َجلَبة  وسط  ناشًزا  صوتهما  فبدا  الحرب،  ثقافة  في  المشاركة  عن 
بأنني »جدانوف«  القيسي  اتهمني  العراقية.  الثقافة  أزمة  الحديث عن  دار 

خاطبني: خاطئة،  ثقافية  يدافع عن سلطة  آخر 
وموسكو  بغداد  بين  الموسيقى  أسطوانة  سعر  في  الفرق  إلى  انظر   -
بروبل  بوشكين  كتاب  ُيباع  موسكو  في  وبينهم.  بيننا  الفرق  تعرف 

تافهة! لكتب  ثمنًا  الدنانير  ندفع  نحن  فيما  فحسب، 
أكن  لم  الحياة.  وقائع  تتخطى  تفتيش  محكمة  إلى  السهرة  لت  تحوَّ
لطة، إنما ُخيِّل إليَّ بأنني أنظر إلى الظروف العامة  من المدافعين عن السُّ
أصيل  وعٌي  بعُد  لديَّ  ن  يتكوَّ لم  أنه  والمؤكد  الحرب،  حال  ضوء  في 
من  َقِدَما  وكأنهما  لي  بدَوا  صديقيَّ  لكنَّ  فيه،  نمضي  الذي  بالمسار 
الوصف  كان  إن  بـ»الجدانوفية«  يشاركني  القيسي  أن  لي  خطر  الفضاء. 
التبرير، وسقط  صحيًحا، فهو بمثال بوشكين وموسكو والروبل وقع في 
الوهاب  عبد  ترنَّم  وحينما  هو.  فعل  كما  اتهمته،  ما  لكنني  التسويغ،  في 
التهم،  وانحسرت  الحماس،  وذاب  فجأة،  صمتنا  األربعينيات،  بأغاني 
وانبثقت روح التآخي الحميم، فقبَّلنا بعضنا، وخرجت مغادًرا إلى منزلي 

األسفلت. الرقيقة على  الجليد  طبقة  السيارة  ر تحت عجالت  تتكسَّ
دعوة  وصلتني  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  األخير  األسبوع  في 
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وعواد  والقيسي  جنداري  بسيارتي:  فسافرنا  »المربد«،  مهرجان  لحضور 
ًزا للمشاركة  وأنا، على أن نمر بديالى لنصطحب زنگنه معنا. كنت متحفِّ
وكاتب،  شاعر  ألف  من  أكثر  يحضره  األدباء،  ألباب  خلب  مهرجان  في 
ر باألبعاد الدعائية له، فقد سيطرت عليَّ الرغبة في لقاء اآلخرين.  ولم أفكِّ
الكافتيريا  لعامالت  ندفعه  كنا  القهوة  ثمن  فحتى  امتياز،  بأي  نتمتَّع  لم 
ننطلق  أسبوًعا  أمضينا  ميليا«.  »المنصور  فندق  من  األرضي  الطابق  في 
الجلسات  لمتابعة  مساء  ونعود  الدراسية،  الحلقة  لحضور  صباًحا  فيه 
ل  أوَّ اتحاد األدباء. كان ذلك  الشعرية، ولياًل نسهر حتى وقت متأخر في 

العرب. الُكتَّاب  مع  لي  تماس 

ومغامرة جديدة الكتابة،  إيحاءات  الثالثاء:  لقاء   -5
ة  مرَّ ثابتة،  بصورة  شملنا  يلتئم  أن  اقترحنا  بغداد،  من  ُعدنا  حينما 
»لقاء  ذلك  ي  نسمِّ أن  واتفق  »عرفة«،  نادي  في  األسبوع،  في  واحدة 
النادي،  في  األول  اللقاء  انعقد   1986/12/16 يوم  وفي  الثالثاء«. 
»األقالم«.  مجلة  في  ُنشرت  التي  »الحافات«  جنداري  رواية  فيه  ناقشنا 
اللقاء  التأم  ثم  والقيسي،  جنداري  بين  تنافًسا  لمست  األولى  الجلسة  في 
الضغط  من  القيسي  ى  تشكَّ األدب،  عن  الحديث  نبدأ  أن  وبدل  الثاني، 
حفنة  بعد  بها  مات  التي  القلبية  أزمته  عن  جنداري  كشف  ثم  ر،  والسكَّ
عواد  كتبناه  ا  عمَّ للحديث  انتقال  القاتمة  المقدمة  هذه  وإثر  السنين،  من 
وإذا  مميًَّزا،  ملمًحا  ُيشكل  ال  بأنه  القيسي  قال  قصيرة.  قصص  من  وأنا 
أخرى،  مجاالت  في  عليها  العثور  فيمكن  القصة  في  مواهبنا  نجد  لم 
القصصية،  مواهبنا  في  يشكُّ  أنه  وأكد  إلينا،  نظر  ثم  للحظة،  وتوقف 
ففي  الكتابة،  نوع  تغيير  يجب  بل  الكتابة،  طريقة  تغيير  فقط  ليس  وينبغي 
نقدية  مالمح  تظهر  الشفوية،  وآرائي  المنشورة،  القليلة  النَّقدية  كتاباتي 
الذين  العراق  في  المسرح  نقاد  أحد  عواد  يكون  أن  يمكن  فيما  جيدة، 
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د  شدَّ ما  ة  صحَّ الالحقة  السنوات  أثبتت  أكاديمية.  تجربة  على  يرتكزون 
القيسي، فجزم  يفنِّد رأي  الثالثاء. أما جنداري فبدأ  القيسي عليه في لقاء 
تكون  أن  ح  والمرجَّ القصة،  كتابة  في  جيدة  بمواهب  ُيبشر  كتبناه  ما  بأن 
فالكتابة  الصعاب،  أمام  االنثناء  عدم  على  وحثَّنا  لها،  أخلصنا  إذا  متميزة 

الدائمة.  المغامرة  من  نوع 
أعلن عواد أنه ال يستطيع، وال يرغب، في كتابة القصة، ولن يمضي 
فيها، ويجد نفسه في كتابة النقد المسرحي، ونجح في ذلك ناقًدا يشار له 
ا تأدَّى  بالَبنان، لكنه بعد عشرين سنة انثنى، وكتب عدًدا من الروايات عمَّ
وعًدا،  أعرض  فلم  أنا  أما  خراب.  من  للعراق  األمريكي  االحتالل  عن 
وال نكوًصا، ولكن من حيث ال أشعر أخذت بما قاله القيسي بعد ذلك. 
االتحاد  في  المسرح  عن  جدل  إلى  الليل  منتصف  بعد  الحديث  ارتقى 
منتصف  في  الشيوعية  الثقافة  في  ينفخ  داعيًة  القيسي  ظهر  السوفييتي. 
تحوالت  من  البالد  تلك  في  يمور  كان  ما  ويتجاهل  العشرين،  القرن 
سياسية، وما لبثت أن أمست ذكرى كما أمسى لقاؤنا. أما جنداري فمال 
المكان،  غادرنا  وحينما  خاصة.  حاالت  في  يجيدها  التي  السخرية  إلى 
وطافت بنا السيارة في الشوارع الخالية، أغرقنا القيسي بنكاته الفاضحة، 
ففي الليل يكون غير ما هو عليه نهاًرا من انزواء وخوف، وقبل أن نصل 
ب بمزيد من  جنوب المدينة حيث يسكنان، ُعدنا ثانية إلى وسطها للتشرُّ

والمتعة. النكات 
األول/  كانون   24 األربعاء  مساء  من  التاسعة  في  اإليرانيون  هجم 
أهمية  تأتي  ال  مخاوفي:  عن  فعبَّرت  البصرة،  لتطويق   1986 ديسمبر 
البصرة من كونها مدينة تجارية، وفيها أهم حقول النفط، إنما أيًضا ألنها 
وما  خطيًرا،  وضًعا  يخلق  واحتاللها  الخليج،  بدول  العراق  اتصال  حلقة 
الظروف  تنشأ مشكلة طائفية، فربما تكون  رين سوف  المهجَّ خال مشكلة 
مناسبة لوجود اإليرانيين فيها، واحتاللها سُيحدث شرًخا في حال البالد، 
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واحتالل  خطيرة،  الطائفية  فالمشكلة  عام،  انهيار  يتبعه  أن  يستبعد  وليس 
ذلك  سيتبع  احُتلَّت  وإن  العراقية،  القيادة  في  ضعف  عن  يكشف  البصرة 
سيجعل  وهذا  إيران،  في  السياسيين  الالجئين  من  دينية  حكومة  تأسيس 
عام  المحمرة  معركة  في  عليه  كانوا  مما  أكثر  بتفوق  يتمتعون  اإليرانيين 

.1982
وطمأن  ام،  صدَّ نظام  انهيار  قرب  عن  اإليراني  الوزراء  رئيس  أعلن 
ع  بتصدُّ الخاصة  التطورات  من  مأمن  في  ستكون  أنها  الخليج  دول 
ر  ودمَّ للهجوم،  نهائي  فشل  عن  العراق  أعلن  يومين  بعد  ولكن  العراق. 
الجمهورية  رئيس  ولكن  خميني«.  »حرس  من  ألوية  وستة  فرق،  ست 
أن قواته  ح  الخميني- صرَّ بعد وفاة  للثورة  الذي أصبح مرشًدا  خامنئي- 
استخدم  العراق  إن  وقال  أهدافها،  حققت  أن  بعد  مواقعها  إلى  انسحبت 
نصًرا  ساعة  وثالثين  تسع  خالل  الهجوم  ردُّ  اعُتبر  الكيماوية.  األسلحة 
معارك  إثر  األسفل  دركها  إلى  العراقيين  معنويات  انحطَّت  أن  بعد  كبيًرا 
على  َخيَّم  َقَدٌر  أنها  وبدا  أْوِجه،  في  الحرب  عنفوان  كان  ومهران.  الفاو 
بعد  فصاًل  لتنفيذه  آلة  سوى  الشعبان  يكن  ولم  له،  رادَّ  ال  كأمر  البلدين 
فصل، وعزا كثيرون ذلك إلى عناد الخميني، وتطابقه مع نفسه، واعتقاده 

الباطل. ضد طرف  الحق  يقود طرف  أنه  في  المطلق 
كبيرة  ثقة  وله  وعنيًدا،  صلًبا،  كان  الخميني  أن  نصر«  »ولي  ذكر 
وكان  باحترام،  ويتمتع  بالنباهة،  ويتصف  الروحية،  وبمكانته  بنفسه، 
إيران-  الشيعة، وهوية  بالهوية- هويته هو، وهوية  يملك شعوًرا واضًحا 
فلم تكن آراؤه السياسية والدينية تعكس الشيء الكثير من تاريخ الشيعة، 
للعقائد  فهمه  بحكم  لنفسه  عيها  يدَّ التي  لطة  السُّ تعكس  كانت  ما  بقدر 
دراية  عي  يدَّ يترجمه شخص  جديد،  نوع  من  تشيًُّعا  تشيُّعه  كان  الصوفية. 
مباشرة بالحقيقة. وقد وظَّف الطاقة العاطفية واالنفعالية للتراث الشيعي 
إيران،  الشيعية ليس فقط في معاونته على بسط سيطرته على  واألساطير 
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التشيُّع. ولعل أهم عامل  بالقبض على روح  بل وكذلك في إسناد دعواه 
للمال  األربعة«  »األسفار  تحليل  في  فائقة  براعة  أبدى  أنه  له شهرته  صنع 
أربع  من  سفر  شكل  على  الحقيقة  عن  البحث  طريق  رسم  الذي  صدرا 
الستقبال  ذاته  يفتح  كيف  فيتعلَّم  الله،  إلى  أواًل  اإلنسان  يقود  مراحل، 
الله،  مع  اتَّحد  كامرئ  العالم  إلى  يعود  َثمَّ  ومن  الروحانية،  الحكمة 

السماوية. وسجاياه  صفاته  فيه  ليعكس 
الخميني  إليها  التي وصل  الذات  التطابق مع  الخلفية من  وعلى هذه 
حائري  مهدي  له  رواها  حكاية  »نصر«  نقل  صدرا،  المال  من  بتأثير 
سنوات  أحلك  من  ليلة  ففي  الخميني،  يَدي  على  ف  التصوُّ درس  الذي 
فوجد  ألًما،  يعتصر  وقلبه  القديم  أستاذه  منزل  حائري  قصد  الحرب، 
صغيرة.  ماء  بِركة  أمام  حديقته  في  سجادة  على  ًعا  متربِّ بمفرده  الخميني 
اشتملت  التي  الحرب  أهوال  إزاء  االضطراب  أشد  مضطرًبا  حائري  كان 
ففتح  والعراق.  إيران  في  المدنية  األحياء  على  صاروخية  هجمات  على 

وقال: للخميني،  بالكآبة  المثقل  قلبه 
- حرام على المسلمين أن يقتلوا مسلمين. إن مئات اآلالف يموتون 

نبيلة! غاية  تخدم  وال  لها  نهاية  حرب ال  في 
ومن  ثم  كالمه.  حائري  أنهى  أن  إلى  شفة  ببنت  الخميني  ينبس  لم 

تأنيبية: ولكنها  هادئة  بنبرة  الخميني  إليه، سأله  يلتفت  أن  دون 
زلزااًل؟ أرسل  إذا  أيًضا  الله  أتلوم   -

كان  فما  القدير،  بالعلي  ضمنًا  نفسه  الخميني  لمقارنة  حائري  صعق 
واحدة. بكلمة  ه  يتفوَّ أن  دون  من  المكان  وغادر  نهض  أن  إال  منه 

إلى  ه  للتوجُّ وأنا،  وعواد  جنداري  دفعنا،  الذي  السبب  أتذكر  ال 
األدباء.  اتحاد  نادي  في  لياًل  السنة. سهرنا  نهاية  من  أيام  ثالثة  قبل  بغداد 
النادي  أغلق  وحينما  ناصر.  الستار  وعبد  النصير،  ياسين  جلستنا  ضمت 
حانة  في  فانتهينا  السهر،  لمواصلة  الستار  عبد  دعانا  الليل،  منتصف  بعد 
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إلى  ام  صدَّ زيارة  وقائع  يبث  التلفزيون  كان  حينما  الشرقي«  »الباب  في 
البصرة. ركض عارًيا وحرسه حول  في  ق  تحقَّ الذي  بالنصر  ابتهاًجا  مكة 
ال  فهد،  بصديقه  يستنجُد  ذهب  أيامه،  آخر  »إنها  النصير:  علَّق  الكعبة، 
اليوم  مساء  في  وشاهدت  الثانية.  في  الغنم«  »رَيش  تناولنا  الله«.  ليشكر 
مع  وتفاعلت  وليامز،  لتنسي  الغد«  تصور  أستطيع  »ال  مسرحية  التالي 
في  الحكاية  فتناثرت  بيتهما،  في  الوحيدين  بالزوجين  الخاصة  العزلة 
للسهر  ثانية،  ة  مرَّ لياًل،  اتَّجهنا  السحيقة.  األعماق  في  وقبعت  ذهني، 
استطالت  شخًصا.  عشرين  من  نحًوا  مجلسنا  ضمَّ  األدباء.  نادي  في 
أستغرق  شعرتني  وفيما  المغلقة،  القاعة  السجائر  دخان  ومأل  منضدتنا، 
في ُمتع الحياة الجميلة كان بصري يخترق الزجاج لرؤية الشجيرات شبه 

المسرحية. في  الوحيدين  بالزوجين  أفكر  الحديقة،  في  دة  المتجمِّ
تلك  من  األخير  اليوم  فجر  من  الثانية  وفي  كركوك،  إلى  مًعا  عدنا 
في  ظهرت  التي  كبيرة«  بيضاء  »وردة  قصتي  كتابة  من  انتهيت  السنة 
فكرتها  ارتسمت  وقد  »الطوفان«  بعنوان  اليتيمة  القصصية  مجموعتي 
سهرتنا  إثر  لياًل  بها  شغلُت  »وليامز«.  مسرحية  أشاهد  كنت  حينما 
رأسي  في  فكرتها  اسَتَعَرْت  كركوك،  إلى  العودة  طريق  وفي  الغريبة، 
كحريق وثني. تناولنا الغداء في استراحة »العظيم« وواصلنا السفر وسط 
عن  بمرح  نتحدث  السيارة،  تعيق  كانت  التي  الشديدة  األمطار  من  سيل 
بدأت  والمطر.  الفرح  الكتابة:  أجواء  لي  توفَّرت  شيء.  وال  شيء  كل 
الفراش،  إلى  واتَّجهت  القصة،  من  انتهيت  حلم،  في  كأنني  لياًل  الكتابة 

في سبات عميق. وغطست 
أول  بدء  ومع  »عرفة«،  نادي  في  السنة  رأس  حفلة  جماعًة  أمضينا 
في  »أردميس«  األرمنية  وزوجته  القيسي  جليل  انطلق  موسيقية،  نغمة 
أنيقة،  ببذلة  هو  وتغطَّى  ملثَّمة،  بدوية  بزي  هي  رت  تنكَّ »تانغو«.  رقصة 
منتصف  عند  ثنائي.  ألفضل  الرقص  بجائزة  السهرة،  نهاية  في  وفازا، 
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الضجيج  وذاب  األنوار،  ُأطفئت  المتعة،  أثير  في  نتعالى  ونحن  الليل، 
في  وغادرنا  والرغبة،  واللذة،  باأللفة،  مسكوًنا  كنت  آهات.  فاستحال 

المدينة. يكسو طرقات  والثلج  فجًرا،  الخامسة 

بطيء، وسراب من شكوك ارتياب  االكتشاف:  ة  لذَّ  -6
الحرب، واتقاد جمرتها،  اليوم األول من عام 1987 استذكرت  في 
أنه  على  التاريخ  ففسروا  العراقيين  الغروُر  ركب  المثيرة.  جاتها  وتموُّ
التي  الدائمة  الدينية  الثورة  حلُم  اإليرانيين  وركب  قوميات،  صراع 
تكتسح الحدود، وتزيح األنظمة العلمانية، وتقيم حكم الله في األرض، 
وتهيِّئ لدولة المهدي المنتظر. خالل السنة التي سبقت الحرب لم يفكر 
الخطر  وتضخيم  والوطنية،  القومية  السيادة  لهجة  كانت  ذلك.  بغير  أحد 
ألهمية  سحري  تفخيم  يقابلها  العراقي،  الخطاب  في  تتنامى  الخارجي 
يرى  قسم  قسمين:  إلى  العراقيون  انقسم  اإليراني.  الخطاب  في  الدين 
كنت  دونها.  يراه  وقسم  الشرقية،  الحدود  وراء  للحياة  األمثل  األنموذج 
الثاني، وما شعرت بعقلي يرغب، وال بنفسي تهفو  القسم  البداية من  في 
يابًسا  السنوات، حتى خلته هيكاًل  تآكل، بمرور  إلى األول، لكن خياري 
بين  الفاصلة  المسافة  في  يقع  من  شأن  وشأني   ، يديَّ بين  يتفتَّت  يكاد 
الوطن  بفكرة  بدأت  للقلق.  السرابية  المنطقة  وفي  والخداع،  الحقيقة 

السياسي.  النظام  أستبدل 
وتمثَّلت  داخليًّا،  عراقيًّا  موضوًعا  الحرب  جعل  في  اإليرانيون  نجح 
لها،  نهاية  وضع  عن  واإلعراض  أمدها  إطالة  أمرين:  في  إستراتيجيتهم 
وفي  كفرة،  معتدين  ضد  اإلسالم  عن  الدفاع  ة  بحجَّ البشر  قيمة  وابتذال 
بأكداس  فدفعوا  بوقفها،  ينادي  صوت  كلِّ  عن  آذانهم  وا  صمُّ ذلك  ضوء 
أنجزوا  لكنَّهم  مباشر،  عسكري  هدف  أي  تحقيق  دونما  المتطوعين 
الوغى«،  »سوح  وراء  ما  تقع  منطقة  في  لوا  توغَّ فقد  الحرب،  هدف 
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ال  الرؤية.  التبست  كلَّما  عتمة  وتزداد  ُترى،  ال  شعورية  منطقة  وهي 
بوطأتها.  نشعر  فبدأنا  والبشر،  للزمن  قيمة  بحسابها  اإلستراتيجية  تأخذ 
ونزَّ  مكان،  كل  في  أنباؤه  وترامت  بكامله،  مجتمًعا  وعمَّ  اليأس  َوَفَد 
ليعلنوا  النِّزال  نتيجة  بوا  وترقَّ الحرب،  عن  بأنفسهم  األكراد  فنأى  نزيًزا، 
غير  غالء  موجة  وظهرت  تخفى،  ال  طائفية  نزعة  ست  وتكرَّ موقفهم، 
غزا  ونساء.  رجااًل  العسكري،  التدريب  على  المدنيون  وُأجبر  مسبوقة، 

فوصلني. الجميع،  التشاؤم 
فضاء  في  مأسوًرا  كنت  قبل  فمن  مغايرة،  بطريقة  ر  أفكِّ أخذت 
التناقضات، لكن خروجي من الجيش، ومخالطة  عسكري، أكاد ال أرى 
فين، جعالني أتزحزح عن »الدوغما« التي الزمتني في بدء الحرب.  المثقَّ
ت بي،  استمتعت بما حسبته اكتشاًفا للحقيقة، لكن مخاوف أخرى استبدَّ
وباشرت في كبحي، وكأنني الوحيد الذي يعرف مصلحة البالد. خشيت 
خطًرا  افترضتها  التي  والِعْرقية  الطائفية  للتناحرات  متخيلة  صورة  من 
ر وعًيا بفكرة حقوق الطوائف، واألقليات،  ينبغي االحتراز منه، ولم أطوِّ
لطة،  ولم ُأهيَّأ بعُد للتفكير بالتعددية، والشراكة، والفيدرالية، وتداول السُّ
الخليج  بعد حرَبي  إال  به  أحد  يقل  ولم  عنِّي،  نائية  منطقة  في  كان  فذلك 
الثانية والثالثة. واتضح أن مغامرتي األدبية كانت ذهنية، كَمْن يرى ُسعار 
الذي  العالم  تجاه  موقًفا  س  ليؤسِّ تأثيرها  يمتد  ولم  به،  اللهب وال يحسُّ 
طريقي  في  فأنا  وااللتباس،  د،  بالتردُّ شعور  ل  التحوُّ صاَحَب  فيه.  أعيش 
وإذا كنت  به.  أشعر  ُأالمسُه وال  أعرفه،  فيه وال  أعيش  لولوج عالم كنت 
القرية وعالمها الضيق في مقتبل العمر، معتقًدا أنني  انسلخت من تجربة 
ثقافي  نسق  من  لالنسالخ  طريقي  في  فهأنذا  ثقيل،  عبء  من  رت  تحرَّ
عالم  إلى  ذاهب  لكنني  وتخيُّالتي،  لحياتي  مناسًبا  ووجدته  به،  تشبَّعت 

باالنهيار. القديم  عالمي  مقومات  بدأت  لقد  أجهله.  أكاد 
ن منِّي في شتاء 1987. بدأت أصغي إلى صوت  م وتمكَّ طواني التبرُّ
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وخالي  المواطنة،  لحسِّ  فاقًدا  خلتني  حتى  ه،  أصدَّ أن  بدل  اآلخرين 
عليه،  نشأت  ا  عمَّ مختلًفا  كوني  بعُد  أتقبَّل  فلم  شيء،  أيما  من  الوفاض 
الحرب،  خسارة  فكرة  تقبُّل  من  تمنعني  األلماس  كقطعة  صلبة  ثقة  لكن 
إلنهاء  رة  المتيسِّ الوسيلة  هي  القوة  تكون  فربما  العراقيين،  بين  واالقتتال 
تلك  بها  د  ُيبدِّ التي  فاته  تصرُّ النظام  على  أعيب  أصبحت  عابثة.  حرب 
مخاوفي،  د  لتؤكِّ األحداث  وجاءت  بحكمة.  استخدامها  وعدم  القوة، 
السنة  من  الثاني  األسبوع  مطلع  في  البصرة،  على  اإليرانيون  هجم  فقد 
الجديدة، فسبحُت في بحر احتماالت ال نهاية له، لم أنُج منه ولم أغرق 
من  بصر  مرمى  على  »األسماك«  بحيرة  فاحتلوا  الهجوم  روا  طوَّ ثم  فيه. 
العراقية،  اليابسة  على  جسر  رأس  سوا  وأسَّ البحيرة،  عبروا  المدينة. 
تحت  العرب  شط  من  الشرقية  الجهة  في  »التنومة«  نخيل  وأصبح 
ا لجامعة البصرة حينما كنت  أنظارهم. أعرُف المكان جيًدا، فقد كان مقرًّ

قبل عشر سنوات. فيها 
فيما  الثوري،  الحرس  من  فرقة  عشرة  إحدى  إبادة  عن  العراق  أعلن 
عدم  أن  وجدت  العراقيين.  من  ألًفا  عشر  أربعة  مقتل  اإليرانيون  أعلن 
األعداء.  بيد  أسبوع  في غضون  البصرة  المفرطة سيجعل  القوة  استعمال 
المنطقة  في  يهجمون  بهم  فإذا  الغامضة،  حب  السُّ انقشاع  أترقَّب  كنت 
القاطع  في  الجمهوري  الحرس  فيلق  وجود  إلى  وبالنظر  الوسطى. 
القوات  هذه  تثبيت  يريدون  أنهم  ظهر  فقد  بغداد،  عن  للدفاع  األوسط 
أنهم  فاستنتجت  فيها،  األمر  لحسم  البصرة  إلى  ُتنقل  كيال  مكانها،  في 
وأي  السيف،  حدِّ  على  العراقيون  ُوِضع  حاسمة.  طويلة  لحرب  ون  يعدُّ
أصبحت  الفيحاء.  قلب  في  اإليرانيين  سيجعل  األنفاس  اللتقاط  تراجع 
أي  في  األمر  يكن  لم  كما  إليه،  العراقيون  يستند  الذي  الجدار  المدينة 

قبل. من  وقت 
المهاجمون  فسقط  واطِّراد،  ببطء،  الوغى  سعير  اإليرانيون  أدام 
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من  ة  متراصَّ بكتل  زحفهم  تؤكد  األنباء  وكل  الدم،  ة  لجَّ في  والمدافعون 
أسبوعان  مرَّ  لكن  فساعة.  ساعة  وقوًدا  الحرب  ساحة  إلى  ُتلقى  البشر 
المعركة  ُتحسم  أن  ودون  يتراجعوا،  أن  ودون  البصرة،  يصلوا  أن  دون 
فما  َمعينهم.  نضب  وما  واهتلكوا،  الخصوم،  تفانى  لقد  طرف.  أي  من 
انشغلت  حينما  محدًقا  الخطر  بدا  البحيرة؟  تلك  في  يجري  كان  الذي 
منها،  الهدف  يتَّضح  أن  دون  المستوى  عالية  باجتماعات  العراقية  القيادة 

البصرة. إلخالء  وإما  للقوة،  مفرط  باستعمال  قرار  إما التخاذ  لُتها  فأوَّ
»األسماك«،  بحيرة  جنوب  مقاتل  ألف  خمسين  لإليرانيين  أن  د  تأكَّ
إذ  القتال،  المقاتلين، وفرضوا طريقتهم في  بسيول من  اندفاعهم  وأداموا 
اإليرانيون  احتله  ما  على  للسيطرة  نهاًرا  تندفع  العراقية  األرتال  راحت 
تهدأ  ولم  مواقعها.  على  والسيطرة  لياًل،  بإبادتها  اإليرانيون  فيقوم  لياًل، 
نهار  ليل  المنطقة  تلك  على  الجيوش  تناوبت  إذ  شهرين  طوال  المعركة 
العراقيون  اها  سمَّ الخصمين،  من  اآلالف  مئات  على  أتت  حرب  في 
سجااًل  وكانت  الحسم«.  »عام  اإليرانيون  ودعاها  األكبر«  »الحصاد 
ترك  لكنه  هدفه  ق  يحقِّ لم  الهجوم  أن  الصحيح  من  للموت.  صرًفا 
وبقيادتهم،  ببعضهم  العراقيين  ثقة  انحسرت  العراقية.  القدرة  في  ا  شكًّ
صديقي:  المعركة  في  ُقتل  غامض.  نزاع  في  الجيش  من  ُنخب  وُأبيدت 
األولى  اللحظات  في  فاقُتطف  الشمال،  من  وحدته  ُنقلْت  زيدان.  نوري 
المعركة.  أرض  على  ل  يترجَّ وهو  شظية،  ذبحته  البحيرة،  حافة  لوصوله 
ا.  ج من سيدة جميلة، وحصل على سيارة، وامتلك بيًتا خاصًّ كان قد تزوَّ

ذلك. بعد  أره  ولم  األخضر«  »البابا  أستورياس  رواية  منِّي  استعار 
األحداث،  عقد  وانفرط  الخلف،  إلى  تتناءى  نقطة  األمل  صار 
والحت لي المعالم األولى للخداع. وجدتني في بلد الخوف، واالرتباك، 
التي  للطريقة  سوء  نتاج  أنه  على  الناس  ر  تذمُّ رت  وفسَّ باللوم،  وأخذُت 
إدارتها،  ُحسن  إلى  بها  ابتهاجهم  قبل  من  رت  فسَّ كنت  كما  بها،  ُيقادون 
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لطة في داخل البالد، وبين  وفي النهاية بانْت لي فجوة بين ممارسات السُّ
م  ُيضخِّ الذي  الخطاب  لذلك  اق  البرَّ الغطاء  فتحَت  الخارجي،  خطابها 
واستئصال  رأي،  كلِّ  لبتر  عنيف  عمل  يجري  الخارج  من  المخاوف 
ارتهنت  وعالقاتهم،  ومشاعرهم،  الناس،  هواجس  مخالفة.  نأمة  كل 
 ، تردُّ ال  شريعة  أضحت  العنف  ممارسة  مًعا.  لطة  والسُّ الحرب  بوضع 
والوطنية.  اإلخالص  عنوان  فالحرب  والوالء،  باالمتثال  الجميع  يؤمر 
من  كثيًرا  لكن  أتبنَّاه،  حلٍّ  إلى  الوصول  في  الداخلي  التأمل  أعجزني 
أؤنِّب  أال  تعلَّمت  َمضْت.  ذكريات  إلى  وآلت  ذابت،  الماضي  أوهام 

منه.  بالخروج  أفتخر  إنما  أقصده،  خطأ ال  في  السقوط  نفسي على 
قلق  فأصابني  السنين  بمرور  نفسي  َنَمت في  ثم  الفكرة مضغة  كانت 
تجربة  من  العاجل  لالنسالخ  ُمهيًَّأ  أكن  لم  العالج.  يخشى  الذي  الطفل 
يعدُّ  اختالف  فأي  ذلك  إلى  يخالفها،  بما  لألخذ  اًل  مؤهَّ ولست  اعتدتها، 
بدأت  المخالفة،  اآلراء  من  استياء  أظهر  قبل  من  كنت  وفيما  خيانة. 
الذي  بالسبب  ر  وأفكِّ نبراتهم،  وأتمثَّل  المختلفين،  نغمة  إلى  أصغي 
من  طرٌف  لي  ف  وتكشَّ بطريقتي،  وليس  بطريقتهم  رون  يفكِّ جعلهم 
الصالحة  الوحيدة  التي أصدر عنها هي  الفكرية  المرجعية  األمر؛ فليست 
وليس  السبعينيات،  منذ  محوها  جرى  أخرى  مرجعيات  ثمة  للتفكير. 
األخيرة  وظلَّت  والدينية.  الماركسية،  كالمرجعية  عنها  قة  معمَّ فكرة  لديَّ 
في منأى عن اهتمامي وتقديري، لكن األولى كانت في متناولي، ألممُت 
لكن  وتروتسكي.  ولينين،  وإنجلز،  ماركس،  عند  أدبياتها  من  بطرف 
من  أزنها  وكنت  ُمقرفة،  لي  بدت  الثالث  العالم  في  الشيوعية  تطبيقات 
الكاملة.  أبعادها  لفهم  فرصة  لي  ُمنحْت  فما  القومية،  المرجعية  منظور 
الهشَّ  الغطاء  أن  وجدت  الصحب  مع  الليل  مجالس  في  انخرطت  ا  ولمَّ
إلى سلطة  ل  تحوَّ مفعوله حينما  انتهى  إنما  العطب،  يطوقني سريع  الذي 
بي  دفع  الحرب  وقائع  فرضته  الذي  م  التأزُّ أن  وأدركت  ومستبدة.  قامعة 
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بطريقة مختلفة. التفكير  إلى 
»أكزوسيت«  بصواريخ  عراقي  طياٌر  قصف   5/17 األحد  يوم  في 
منها،  كبيًرا  جزًءا  ر  فدمَّ الخليج،  مياه  في  »ستارك«  األمريكية  الفرقاطة 
إلى  األمر  وعزت  العراقية،  الحكومة  اعتذرت  بحارتها.  من   37 وقتل 
المنطقة  في  تعمل  فالفرقاطة  الهدف،  يميِّز  لم  الذي  الطيار  ارتكبه  خطأ 
بفارق  األمر  وقع  حرب.  منطقة  سنوات  ثالث  منذ  العراق  أعلنها  التي 
سبقهم  الطيار  لكن  الطائرة،  لضرب  ب  يتأهَّ الطاقم  كان  ثانية.  ثالثين 
للرئيس األمريكي،  برقية مواساة  ام  منها. بعث صدَّ بصاروخ نسف جزًءا 
لكشف  أمريكية  تحقيق  لجنة  وصلت  أسبوع  بعد  الضحايا.  ُأسر  وإلى 
للرسالة  الطيار  امتثال  دون  حال  الذي  السبب  وبيان  الحادث،  مالبسات 
أصرَّ  العراق  لكنَّ  الفرقاطة.  هوية  بخصوص  إليه  هة  الموجَّ الالسلكية 
سعي  لسببين:  مقصودة  الضربة  وجدُت  خطأ.  د  مجرَّ األمر  أن  على 
وإظهار  منسية،  صارت  حرب  عن  العام  الرأي  انتباه  لفت  إلى  العراق 
قبل  إيران  إلى  هة  موجَّ رسالة  وهي  حصين،  هدف  بضرب  الجوية  قوته 
تعقيد  دون  حال  الحرب  في  للعراق  األمريكي  واالنحياز  األمريكيين. 
تداعيات الحدث، فُقبل االعتذار، وطوي الملف بسرعة، وصرح مساعد 
العراق  رؤية  احتمال  نستطيع  »ال  أرميتاج:  األمريكية  الخارجية  وزير 

مهزوًما«.
في  للمشاركة  أربيل  إلى  وأنا،  جنداري  هنا،  توجَّ أسبوعين  بعد 
»ملتقى القصة العراقية الثاني«، وُعدنا إلى كركوك صامتين طوال الطريق 
على  كردية  بقرية  فوجئنا  حتى  أربيل  عن  ابتعدنا  إن  فما  مأتم.  في  كأننا 
وحينما  القتحامها.  الجند  استعدَّ  وقد  بالدبابات،  قة  مطوَّ الطريق  جانب 
ع  مجمَّ أمامنا  ظهر  ثم  والخجل،  الصمت  إلى  خلدنا  القرية  تخطَّينا 
وجمعهم  األكراد  لتهجير  حملة  ضمن  بالديناميت،  بيوته  ُنسفت  سكني 
الجبال.  في  المسلحين  عن  اإلمداد  لقطع  السيطرة  تحت  مخيمات  في 
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وسخنت  رأسي،  في  ى  الحمَّ فتصاعدت  ني،  وهزَّ المشهد،  أذهلني 
ل  دمائي، فارتبكت وأوقفت السيارة، إذ لم أعد قادًرا على قيادتها، وترجَّ
ينفخ  كمن  غضًبا  ننفث  سيارتنا  حول  نحوم  وبقينا  بالتقيُّؤ،  يهمُّ  جنداري 
ناًرا في ذلك الضحى المشمس. لم أستطع السيطرة على رجفة الغضب 
ظهر  وقبيل  بأفعالي.  التحكم  على  قدرتي  فُشلَّت  غمرتني  التي  الداخلي 
للماجستير،  رسالتي  من  األخيرة  الجملة  كتبت   1987/6/10 يوم 

الُمشرف. إلى  لتقديمها  بغداد  إلى  واتَّجهت 

والحب المعرفة  لبحر  قاع  ثمة  فليس  عميًقا،  اغطس   -7
اسمها  والعشرين  الحادية  في  خمرية  فتاة  الربيع،  في  وغزتني، 
»ظمياء«، أجريت تحريًفا بسيًطا على الحرف األول من اسمها، بعد ست 
التسعينيات:  يت به المرأة األكثر حضوًرا في حياتي طوال  سنوات، وسمَّ
حقيقتها.  ابتلع  الجديدة  للمرأة  الرمزي  االسم  إن  حتى  رافع«،  »لمياء 
السماء.  وأثير  األرض  سراب  بين  مبهجة  لحظة  »ظمياء«  لي  تراءت 
لفنجان  دعوة  إثر  ببعضنا  فتعلَّقنا  غامضة،  لي  بدت  المكتبة.  في  التقينا 
الربيع  أمضينا  راغبة.  عادت  ثم  تمنَّعت،  للغداء  دعوتها  وحينما  قهوة، 
سبقتني  وجدتها  جي،  تخرُّ بعد  الخارجية  بوزارة  التحقُت  وحينما  مًعا، 
الثالثة  األشهر  خالل  كثيًرا  السابع  الطابق  في  مكتبي  في  زارتني  إليها. 
استقلُت من عملي،  أن  بعد  أبًدا  باحًثا هناك، وما رأيتها  فيها  التي عملت 

الدكتوراه. بدراسة  والتحقُت 
المشرف،  لدى  األطروحة  أودعت  أن  بعد  كركوك  إلى  عدُت 
عين  إلى  »الطريق  رواية  قراءة  في  يوليو  تموز/  من  األول  في  وبدأت 
األجواء  من  انتشلتني  فقد  ثراؤها،  لي  راق  كينان.  لعاموس  حارود« 
النَُّسخ  طباعة  من  انتهيت  الصيف  ذروة  وفي  الحرب.  لرواية  العقيمة 
يقع  مكتب  في  الطباعة  على  إشرافي  وخالل  األطروحة،  من  األولى 
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عن  مختلفة  امرأة  حب  في  وقعت  بغداد،  في  المركزية  المكتبة  قبالة 
واسمها  فرعاء،  شهوانية،  مثيرة،  جريئة،  قبل،  من  عرفتهنَّ  اللواتي  كل 
وانتثر  أنفاسنا، وتداخلت،  فتصافحت  أطروحتي،  بطباعة  ُكلَِّفْت  »وفاء«. 
عينها  وتغمض  ناحيتي،  سيجارتها  دخان  تنفث  وجهي.  على  شعرها 
تصحيح  على  اتفقنا  كالفرقدين.  بعضنا  إلى  فاهتدينا  بها،  يغريني  بإيحاء 
دعوة  تقبل  كانت  إن  سألتها  ا  ولمَّ المساء.  ساعات  في  األطروحة  أصول 
مطعم  إلى  فاتَّجهنا  الوقت  من  مزيد  لدينا  يكن  لم  فوًرا.  وافقت  عشاء 
في  األسبوع  أيام  معظم  نلتقي  أمسينا  ثم  النصر.  ساحة  قرب  »الرند« 
َمرٌح  كان  حرامي«.  واألربعين  بابا  »علي  ُنصب  بجوار  »البجعة«  مطعم 

أيامي. رتابة  ونزعني عن  قلبي،  في  اختلج  عاصٌف 
سبتمبر،  أيلول/   9 صباح  من  التاسعة  في  المناقشة  موعد  د  ُحدِّ
فكنت  دفعتي،  في  درجة  أعلى  وهي  االمتياز،  على  األطروحة  وحصلت 
بتخصيص  الكلية  وأوصت  البكالوريوس،  في  األمر  كان  كما  ل  األوَّ
مواصلة  قبل  سنتين  بمرور  القاضية  القوانين  من  استثناء  للدكتوراه  مقعد 
»الفراهيدي«  قاعة  امتألت  وقد  بالمناقشة،  منهمًكا  كنت  الدراسة. 
مهدي  أزهار  ودخلْت  الباب،  ُفتح  حينما  والصحفيين،  باألصدقاء 
للحظة،  المناقشة  فتوقفت  وردية،  وتنورة  الدانتيل،  من  أبيض  بقميص 
فدعوتها  لي،  المقابلة  الجهة  في  مقعًدا  اختارت  جميًعا.  ُبهتنا  فكأننا 
من  أستفد  لم  بها.  عهدي  آخر  ذلك  وكان  التالي.  اليوم  في  للغداء 
انتهى تأجيلي من الخدمة العسكرية، فأرسلُت  جي  توصية الكلية، وبتخرُّ
سنة  نحو  أمضيت  حيث  المسبح  منطقة  في  العسكري  اإلعالم  دائرة  إلى 

العليا. دراستي  مواصلة  أو  الجامعة  في  وظيفة  أنتظر 
مقالة  أكتب  وبدأت  لبغداد،  الشرقي  المدخل  في  ة  شقَّ استأجرت 
وأتردد  العسكري،  عملي  في  النهار  أمضي  األدبي.  رد  السَّ عن  أسبوعية 
والمهرجانات،  والمعارض،  والمسارح،  األدباء،  اتحاد  على  لياًل 
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من  الفاعلة  النخبة  وسط  أديًبا  كوني  شروط  فاستكملت  والندوات، 
أفلح  ة  مرَّ كل  وفي  العليا،  دراستي  مواصلة  أمر  تعرقل  العاصمة.  في  مثقَّ
قائمة  ُأدرجُت في  فيها للحصول على موافقة تظهر صعاب جديدة. وقد 
االنتظار محتفًظا بحقي في االلتحاق بالدراسة في أول دفعة يعلن قبولها 
أنأى  قبلُت وضعي، وكدت  بغداد، ولكنني  الدكتوراه في جامعة  لدراسة 

الكبرى.  الهموم  بنفسي عن 
لمواجهة  به  أتوازن  مالًذا  النساء  في  وجدت  أنني  خافًيا  يعد  لم 
الت التي تتصارع في داخلي، فقد انزلقت إلى منحدر أجهل قراره،  التحوُّ
وبحضورهن  جانب،  كل  من  أحاطني  الذي  القلق  إلطفاء  مدخلي  وكنَّ 
الجديدة  ترتيب رؤيتي  أعيد  وأنا  التي تالحقني،  السراب  تتالشى مظاهر 
وأطوف  ر،  وأقرِّ وأتراجع،  وأقدم،  وأتريث،  وأحجم،  د،  فأتردَّ للعالم، 
نفسي  عن  ال  االنفصال  لي  يتيح  فال  واحدة،  بحالة  يربطني  مركز  حول 
وتبيَّن  ة.  اُلمرَّ الحقائق  مواجهة  أتفادى  بالمرأة  فكأنني  عالمي،  عن  وال 
عن  يختلف  وال  تقليدي،  بالمرأة  الرجل  لعالقة  ري  تصوُّ أن  الحًقا  لي 
فيَّ  تمور  انية  جوَّ أزمة  لعبور  وسيلة  ليست  فهي  العامة،  للشؤون  نظرتي 
حملتها  التي  الموروثة  التركة  نسف  ينبغي  شريًكا.  تكون  أن  ينبغي  إنما 

ذلك! قادر على كل  أنني  في  وثمة شك  الماضي،  من  معي 
»المربد«  مهرجان  ضيوف  رافقت  نوفمبر  الثاني/  تشرين  ختام  في 
المستشرق  الفرنسي  الوفد  ضم  الوسطى.  الحرب  جبهة  إلى  زيارة  في 
كنت  جواره.  إلى  جلست  الحافلة،  في  وحيًدا  وجدته  ا  ولمَّ بيرك،  جاك 
بذلة  يرتدي  السبعين،  ناهز  وقد  أنه،  إلى  وانتبهت  كتبه،  بعض  قرأت  قد 
مما  طويلة  سوداء  جزمة  قدميه  وفي  عسكرية،  وبيريه  عراقي،  جندي 
الجديد،  الفرنسي  بالنقد  إعجاًبا  أبديت  الجيش.  مستودعات  في  يوجد 
إليَّ  فنظر  وجينيْت،  وبارت،  وغريماس،  تودروف،  أسماء  وذكرت 
قد  بارت  كان  وإذا  أصدقائه.  من  ذكرتهم  الذين  بأن  وأخبرني  متفاجًئا، 
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غريماس.  األحياء  فأهم  الفرنسية،  الجامعات  إحدى  أمام  بسيارة  ُدهس 
النَّقدية لجينيت الذي اطَّلعت على كتابه »خطاب  القيمة  ا في  وأبدى شكًّ
الزمن  عن  »البحث  بروست  لرواية  استقصائيًّا  تحلياًل  ن  وتضمَّ رد«  السَّ
وفيه  »أشكال«  بعنوان  مجلدات  بعدة  كبير  كتاب  من  جزء  وهو  الضائع« 
شبه  الجديدة  المصطلحات  كانت  رد.  السَّ لعلم  األولى  القواعد  وضع 
مبهمة، من ذلك »Structuralism« الذي ترجم بـ»البنيوية« ثم »الهيكلية« 
بـ»الشعرية«   »Poetics« ترجمة  جرى  أنه  أخبرته  وحينما  و»اإلنشائية«. 
واستشهد  األول،  وأقرَّ  قلياًل،  ل  تمهَّ الشعر«  »فن  أو  األدب«  »صناعة  أو 
الترجمة  إن  له  قلت  ا  ولمَّ الحياة«،  »شعرية  عن  لهولدرلين  ببيت 
»التشريحية«  عن  فضاًل  »التفكيكية«  هي   »Deconstruction«لـ المتداولة 
أن  قبل  سنوات  ْت  مرَّ البقية.  من  وامتعض  األولى،  اختار  و»التهديمية« 
يستطرد،  بيرك  وجدت  العربية.  الثقافة  في  المصطلحات  تلك  تستقر 
يفكر،  أنه  فاكتشفت  الحديث،  سياق  ينسى  كأنه  ويستأنف،  يتوقف،  ثم 

عليه. هو  فيما  جاريته  وقد  أفكاره،  يعرض  وهو  ويتأمل، 
إلى  يتجهون  العرب  أن  فأكد  العامة،  الشؤون  إلى  الحديث  أخذنا 
أبدى  أخطائهم.  لنقد  العقالنية  إلى  بحاجة  لكنهم  السليم،  الطريق 
في  العرب  قها  حقَّ خطوة  أهم  ذلك  وعدَّ  االستعمار،  بزوال  سروًرا 
السياسية  بالتبعيات  ممثاًل  عاد  إنه  بالقول  علَّقت  ولما  العشرين،  القرن 
خطًرا.  االستعمار  دون  ه  عدَّ لكنه  التسلُّل،  بهذا  اعترف  واالقتصادية، 
كنت  التي  الت  التحوُّ ضوء  وفي  العراق.  إلى  الحديث  قادنا  ما  وسرعان 
فالحرب  بالقلق،  وشعوري  المستقبل،  من  بتشاؤمي  صارحته  بها،  أمرُّ 
إن  وقال  إليَّ  نظر  السبعينيات.  في  تخيَّلناها  التي  التطلُّعات  كل  بت  خرَّ
بالدور  اآلن  يمر  والعراق  للشباب،  الفكرية  الميزات  من  هو  اليقين  عدم 
فاليعقوبية  عشر،  الثامن  القرن  في  فرنسا  دور  ُيشبه  الذي  »اليعقوبي« 
بها  تمرَّ  أن  بد  ال  مرحلة  وهي  الفرنسي،  القومي  الكيان  فكرة  أنجزت 
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نها. الحت لنا الجبال، ونحن  الشعوب واألمم قبل استكمال شروط تكوُّ
مستأنًفا: بيرك  فمضى  اإليرانية،  الحدود  باتجاه  بعقوبة  مدينة  نجتاز 

- الحرب التي تخوضونها هي ثمن النهوض الحضاري في بالدكم، 
نقدي. موقف عقالني  عنها  ينتج  وسوف 

معادلة  يضبط  كأنه  وشجونها،  الحرب  عن  الحديث  في  وأطنب 
ا  جنديًّ كان  أنه  فذكر  معه،  وانسقُت  الماضي،  إلى  انعطَف  ثم  كيماوية، 
واألمريكية،  اإلنجليزية  القوات  أمام  األلمان  هزيمة  وشهد  تونس،  في 
النازيين،  قاتلوا  الذين  الفرنسيين  فين  المثقَّ من  بعض  لمواقف  وعرض 
لـ»فيركور«  صديق  بأنه  ذكر  حينما  المفاجأة  وارتسمت  مالرو.  ومنهم 
صاحب رواية »صمت البحر« وهي عن المقاومة الفرنسية ضد األلمان، 
بالرواية من  وقد شغفُت  الفرنسيين،  الُكتَّاب  اسم حركي ألحد  وفيركور 

قبل. 
ة أخرى إلى الحال التي نحن فيها، فذكر أن وضع العراق في  عاد مرَّ
الثانية، فلم تحتل  الحرب أفضل من وضع فرنسا خالل الحرب العالمية 
وقادنا  المحتلَّة.  »الفاو«  أمر  ونسي  الحرب،  طول  من  الرغم  على  أرضه 
إن  قال  الذي  إقبال«  بـ»محمد  فاستشهد  اإليرانية«  »الثورة  إلى  الحديث 
أنه  واستطرد  والماللي«،  ب،  والتعصُّ »الصوفية،  ثالثة:  اإلسالم  د  يهدِّ ما 
»إقبال«:  مخاوف  من  اثنان  فيها  توافر  فقد  اإليرانية  الثورة  يخص  فيما 
مصالح  لها  متميزة  طبقة  لون  يشكِّ ين  الدِّ فرجال  والماللي،  التعصب، 

وتساءل: لسانه،  وقلَّبها على  الدين«  »رجال  عبارة  عند  وتوقف  خاصة، 
ين رجال؟ للدِّ - هل 

كنت  إن  متسائاًل  نفسي  على  فانكفأت  عليه،  اإلرهاق  مفعول  بان 
م  مي باألوضاع التي كانت عليها العراق، فها هو مفكر يتقدَّ مبالًغا في تبرُّ
عت  تجمَّ العسكرية  المواقع  بلغنا  ا  ولمَّ به.  أشعر  كنت  لما  مخالفة  برؤية 
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كانت  التي  اللحظة  وفي  والجنود،  والدبابات،  المدافع،  لرؤية  الوفود 
اإليراني  بـ»العدوان  رأيه  تسأله  ام«  رسَّ »شميم  التلفزيونية  المذيعة  فيها 
فاهتزت  واحدة،  دفعة  الكبيرة  المدافع  من  ستة  انطلقت  العراق«،  على 

وقال:  بيرك،  ابتسم  األرض.  لها 
رأيي! هو  هذا   -

وتالزمت  مساًء،  السابعة  في  مرهقين  وُعدنا  مًعا،  النهار  أمضينا 
لم  التسعينيات.  مطلع  في  بيرك  ُتوفِّي  آخر.  لقاء  أمل  على  بقوة،  أيدينا 
الجزائرية،  »تيهارت«  بمدينة  »فرنده«  قرية  في  ولد  بيرك  أن  أعرف  أكن 
به  أخبرتني  ما  فذلك  موته،  قبل  الشخصية  مكتبته  القرية  أهدى  وأنه 
مًعا  ُندقِّق  كنا  حينما  الناعسين  بجفنيها  ترف  وهي  »أمينة«  مساعدتي 
فقد   ،2005 خريف  الدوحة  في  السيرة  لهذه  األولى  الصياغات  إحدى 
ج  كانت هي األخرى من تلك المدينة التي زرتها في ربيع تلك السنة. توَّ
الفرنسية، وحينما كان يترجم بدأ  إلى  القرآن  بترجمة  الطويلة  بيرك حياته 
قرأُت  »كيف  بعنوان  كتاب  تأليف  إلى  فانتهى  للقرآن،  قراءته  عن  يكتب 

القرآن«.

قاتلة كتابة، وخوف، وغازات   -8
طويلة  إقامة  بعد  كركوك  تارًكا  بغداد  إلى  بسكني  انتقلت  قد  كنت 
في  للتوظيف  أوراقي  م  أقدِّ أن  لي  صديق  اقترح  ا  لمَّ أجدادي  إلى  تعود 
وزارة  لي  به  مْت  تقدَّ الذي  العرض  رفضُت  دمُت  ما  الخارجية،  وزارة 
وأجريت  الطلب،  مت  قدَّ الكوفة.  جامعة  في  للتعيين  العالي  التعليم 
المدن،  حرب  ت  اشتدَّ ذلك  وخالل  فيه.  ونجحُت  باإلنجليزية،  اختباًرا 
فاستعمل العراق صاروًخا بعيد المدى ُأطلق عليه »الحسين« وضرب به 
اإليرانيون  احتل  ثم  بغداد.  قصفت  بأن  إيران  وردَّت  طهران،  العاصمة 
القرى  السليمانية، وسيطروا على »خورمال« وبعض  مدينة حلبچة شرق 
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العسكرية  العمليات  من  سلسلة  مع  األحداث  هذه  تزامنت  الحدودية. 
ضد األكراد التي ُعرفت بـ»األنفال« واستمرت من شتاء إلى خريف عام 
ذلك ضرب  في  بما  ر،  متأخِّ في وقت  إال  عنها  أنباء  تصلني  ولم   ،1988
دقيقة من  الحادية عشرة وسبع وعشرين  الكيماوية في  باألسلحة  حلبچة 

.1988 مارس  آذار/   16 صباح 
الكيماوي  السالح  أمر استخدام  انقضى وقت طويل قبل أن يكشف 
في حلبچة. وحسب التاريخ الشائع لهذه المأساة حلَّقت طائرات عراقية 
قتل  إلى  ذلك  فأدَّى  والخردل،  السارين،  بغازات  وأمطرتها  المدينة  فوق 
في  نفى،  الخزرجي  نزار  الجيش  أركان  رئيس  لكنَّ  آالف.  خمسة  زهاء 
عن  العراقي  الجيش  مسؤولية  اإليرانية،  العراقية  الحرب  عن  مذكراته 
العملية، وعزاها إلى اإليرانيين الذين يملكون وحدهم العامل الكيماوي 
الدراسات  لمعهد  تقرير  في  وورد  العملية.  تلك  في  اسُتخدم  الذي 
»القوة  بعنوان  األمريكي  للجيش  التابعة  الحرب  كلية  في  اإلستراتيجية 
التأكيد  األوسط«  الشرق  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  وأمن  العراقية 
الرغم  على  حلبچة،  على  الهجوم  بشأن  العراق  إلى  اللوم  ه  »ُوجِّ اآلتي: 
مما اتضح الحًقا، بأن إيران أيًضا استخدمت األسلحة الكيماوية في هذه 
الذي  هو  اإليراني  القصف  يكون  أن  ح  المرجَّ ومن  العسكرية.  العملية 
اإليرانيين  مسؤولية  أكد  فقد  ذلك  وإلى  األكراد«.  إبادة  في  فعاًل  تسبَّب 
أسلحة  »انتشار  كتابه  في  »كوردسمان«  اإلستراتيجي  الخبير  الكارثة  عن 
اللجنة األمريكية  المذهب  «. وذهبْت هذا  الشرِّ الشامل في محور  الدمار 

الحرب. انتهاء  بعد  المدينة  زارت  التي 
تلقيُت، وأنا في قطر، دعوة من جامعة السليمانية إللقاء محاضرة على 
 ،2011 مايو  أيار/  منتصف  في  العليا  الدراسات  الجامعة وطلبة  أساتذة 
فقد  السليمانية،  شرق  الواقعة  حلبچة  زيارة  طلبت  ذلك  من  يومين  وبعد 
وقد  قرن،  ربع  زهاء  عليها  مضى  التي  المقتلة  مسرح  ألرى  الوقت  حان 



222

فرافقتني  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  لليهود  النازية  بالمحرقة  ُشبِّهت 
المدينة  إلى  الطريق  كان  الجامعة.  في  الخارجية  العالقات  مسؤولة 
عنا  تحجب  فتكاد  السيارة،  زجاج  المطر  سيول  غطَّت  فيما  موحاًل، 
عن  روايتها  المدينة،  أهل  من  وهي  مرافِقتي،  إليَّ  مت  وقدَّ الطريق،  رؤية 
الحدث، وهي رواية مكتومة لم ُتعرض بعُد على شاشة االختبار، وطبًقا 
بين  القتال فيها  التي تداخل  المبهمة  اللحظة  لها، فقد ُضِربت حلبچة في 

أخرى. جهة  من  واألكراد  واإليرانيين  جهة،  من  العراقيين 
بالنزوح  المدينة  أهل  البيشمرگة  قادة  أحد  أمر  فقد  هذه،  والحال 
ساحة  تصبح  سوف  المدينة  ألن  المعركة  عشية  اإليرانية  األراضي  إلى 
حرب بين الطرفين. لكن األهالي انقسموا بين مؤيِّد لذلك ومعارض له، 
منهم شرًقا،  أعداد  نزحت  الخطر. وعلى هذا  منهم درجة  كثير  ر  يقدِّ فلم 
خطوط  في  وتداخل  كامل،  التباس  ظل  وفي  بيوتها.  في  أعداد  وبقيت 
النار، وربما عدم معرفة ما يجري على األرض، ُضربت المدينة بالغازات 
ومؤيديهم،  العراقيين  بيد  أصبحت  أنها  اإليرانيون  رأى  فقد  السامة. 
لإليرانيين،  مثوى  وأصبحت  أهلها،  من  خلْت  أنها  العراقيون  رأى  فيما 
وأخذ  اإليرانية،  الرواية  شاعت  كالهما.  وربما  بالضربة،  أحدهما  فقام 
توظيفها  وجرى  للحقيقة،  ممثلة  باعتبارها  تعميمها  ووقع  األكراد،  بها 
للكرد  العرب  دلياًل على كراهية  لها  ج  األكراد، وروِّ لفائدة قضية  سياسيًّا 
يعترف  لم  فيما  الجماعية،  اإلبادة  رتبة  فيها حقدهم  بلغ  إلى درجة  قاطبة 
وخالل  االدِّعاءات.  سراب  في  الحقيقة  ضاعت  بذلك.  قام  أنه  العراق 
ثم  نفوذه،  وانحسر  العراق،  في  النظام  ترنح  حينما  الالحقة،  السنوات 
خائنًا  بها  الشاكُّ  وأصبح  إليه،  بكاملها  الجريمة  نسب  جرى  تهاوى، 
لعربيٍّ  تفصح  ولم  الصمت،  مرافقتي  فالتزمْت  منه؛  االقتصاص  ينبغي 

مدينتها. حول  عن شيء 
طريق،  حول  ممتدة  قرية  بها  فإذا  الظهر،  قبيل  حلبچة  دخلنا 
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للرواية  طبًقا  للمدينة  حدث  ما  أزرق  برداء  شقراء  سيدة  لي  وشرحْت 
ذلك  في  بما  الصور،  معرض  زيارة  إلى  ورافقتني  الرسمية،  الكردية 
جناح  إلى  قادتني  ثم  الضيِّقة،  األزقة  في  لإلبادة  التمثيلية  األشكال 
والكتب  والمجالت  الصحف  من  أكداًسا  فرأيت  والوثائق،  األرشيف 
بشتَّى اللغات عن المذبحة، ثم قرأُت على ألواح معلَّقة محاضر االتهام، 
في  بما  هم،  بحقِّ القضاء  وأحكام  المتهمين،  ضد  القضائية  والمرافعات 
القلم  جواره  وإلى  المجيد،  حسن  علي  الرئيس  المتهم  إعدام  قرار  ذلك 
الذي جرى به توقيع االتهام، وشهادة وفاته بعد تنفيذ الحكم به. وحينما 
أعمى،  شبه  كنت  ساعات  ثالث  بعد  للقتلى  التذكاري  الصرح  غادرت 

الحقائق. معرفة  إلى  فال سبيل 
الحركة  تتوقف  إذ  ا  كرديًّ تقليًدا  حلبچة  مأساة  ذكرى  إحياء  أصبح 
أرواح  على  ِحداًدا  كردستان  أرجاء  في  سنة  كل  من  التوقيت  هذا  في 
الضحايا. وفي نهاية المطاف توارى القول بأن إليران ضلًعا في المجزرة 
أدرجت قضية  ثم  الغازات عراقية،  إن  القائلة  الرواية  وانتصرت  البشرية، 
أول  ُأدخل،  وحينما  حسين.  ام  صدَّ عهد  جرائم  أشهر  باعتبارها  حلبچة 
قرأ  لمحاكمته،  التحقيق  قاعة  إلى  الخميس 2004/7/1  يوم  ُظهر  ة،  مرَّ
هة إليه، وهي سبع تهم، في أولها  عليه قاٍض عراقي الئحة االتهام الموجَّ

حلبچة. في  األكراد  إبادة  كانت 
تخييل  وهي  الليل«  »ماراثون  قصة  بكتابة  الربيع  طوال  ُشغلت 
ُيطاَرد  للمعرفة  يرمز  حكيم  شخصية  عن  ألحداث  تاريخي-سردي 
وثامر  وعواد،  جنداري،  زارني  يوم  وفي  واألمكنة.  العصور  عبر 
جريدة  في  نشرها  معيوف  عرض  القصة  عن  ث  نتحدَّ كنا  وفيما  معيوف، 
باسم  ناطقة  وهي  فيها،  الثقافي  القسم  على  يشرف  التي  »القادسية« 
رت  صوَّ »الطوفان«  بعنوان  قصة  لي  نشرت  الجريدة  وكانت  الجيش. 
الكالب.  تفترسها  طفلة  رمز  عبر  بلغناها  التي  االستبداد  حال  فيها 
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على  الصغار«  يقتلون  »إنهم  بعنوان  تظهر  أن  التحرير  رئيس  وارتأى 
لكنها  المقترح،  العنوان  رفضت  الجياد«.  يقتلون  »إنهم  فيلم  غرار 
ذبح  ر  تصوِّ أنها  فظهر  بالفلسطينيين،  الخاص  األرض«  »يوم  في  ُنشرت 
شيء  يكن  ولم  اإلسرائيليين،  الجنود  أيدي  على  الفلسطينيين  األطفال 
القصة  نشر  على  معيوف  أصرَّ  كتبتها.  حينما  خاطري  في  دار  هذا  من 
كان  الذي  اليوم  في  ُمنعْت  ثم  لُتنشر،  ها  أعدَّ إليه.  فسلَّمتها  الجديدة، 

فيه. تظهر  أن  ينبغي 
وشرعت أول الصيف في قراءة كتاب »بنية العقل العربي« للجابري، 
مغلق،  شبه  أفًقا  الكتاب  لي  فتح  العربي«.  العقل  »تكوين  قرأت  أن  بعد 
الثالثة:  العربي  العقل  لنظم  التحليلي  ومنهجه  الصارمة،  النَّقدية  بلغته 
أعهده.  لم  الفكري  التحليل  من  جديد  نمط  والعرفان.  والبرهان،  البيان، 
وجدُت أن الحرب عزلتني عن إيقاع التفكير الحديث- أصبحنا، الجابري 
إلى  ودعوته  الرسائل،  وتبادلنا  التسعينيات،  منتصف  منذ  أصدقاء  وأنا، 
كثيًرا  هزَّ  الذي  الكتاب  من  انتهيت  حينما   -2002 ربيع  في  الدوحة 
أصدقائي  أغري  رحت  نفسي،  في  األوهام  على  القائمة  المسلَّمات  من 
، نبهني أصدقاء من الشيعة  بقراءته. وبسبب غياب الشعور المذهبي لديَّ
وصفه  الذي  الشيعي  الفكر  على  الجابري  تجنيات  من  اعتبروه  ما  إلى 
بالعرفان، وعقد فصاًل أثار غضبهم عن »ميثولوجيا اإلمامة«. ولما حضر 
إلى بغداد في نهاية عام 1991 صارحته بهذه المالحظة، وأكدت له بأنه 
تسبَّب في جرح وجدانهم. سررت بالنقد الذي مارسه في تحليله لطريقة 
أكثر  بعد  نقده في عقلي إال  العربية، ولم يخفت وهج  الثقافة  التفكير في 
النَّقدية، ولكن من زاوية  الممارسة  إذ انخرطت في  السنين،  من عقد من 

مختلفة.
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شبقة تيوس  برفقة  الفاو  ممالح  في   -9
عسكري  بيان  أعلن   1988 نيسان/أبريل   18 مساء  من  السابعة  في 
تحرير مدينة »الفاو« بعد سنتين وثالثة أشهر من احتاللها. ولم يكن ثمة 
في  فاصل  أثر  له  سيكون  العسكري  النصر  هذا  أن   ، إليَّ بالنسبة  شك، 
عام  شعور  خيَّم  حينما  اليأس،  هاوية  إلى  انزلقنا  فقد  الحرب،  موضوع 
باستحالة تحرير المدينة، ولذا فوجئ الكثيرون، وأنا منهم، بالهجوم الذي 
ماهر  بقيادة  السابع  والفيلق  الراوي،  إياد  بقيادة  الجمهوري  الحرس  شنَّه 
وألقوا  المدينة،  من  اإليرانيين  فيه  اقتلعوا  يومين،  واستمر  الرشيد،  عبد 
عزوها  لكنهم  بالهزيمة،  فاعترفوا  العرب،  شطِّ  من  الشرق  إلى  ببقاياهم 
إلى المساعدة األمريكية، واستخدام األسلحة الكيماوية. عكست معركة 
األيام  بِِهَمم  َرْت  فذكَّ العراق،  يريده  الذي  باالتجاه  الحرب  تيَّار  الفاو 
ومع  ثمرته،  الراوي  وقطف  الجمهوري،  للحرس  النصر  ُنسب  األولى. 
اإلستراتيجي«  والفهم  التعليم  »ينقصه  كان  فقد  شجاع،  درع  ضابط  أنه 
التي  الجمهوري،  الحرس  قادة  أحد  الحمداني،  رعد  شهادة  حسب 
على  عاًما  عشرين  من  أكثر  بعد  صدام«  »جنراالت  كتاب  في  ظهرت 

المعركة. تلك 
الوفود  يوًما من تحريرها ضمن عشرات  بعد سبعة عشر  الفاو  زرت 
ِقَبل  من  ُكلِّفت  إذ  خارجه،  ومن  العراق  داخل  من  عليها  تقاطرت  التي 
اتَّجه  ين  الدِّ رجال  من  وفد  بمرافقة  إليها  أنتسب  التي  العسكرية  الدائرة 
يته، ووجب  تلقَّ أمر  إنما هو  اختياري،  لم أعرف دوري، وال سبب  إليها. 
لنا  ُحجزْت  المدنية.  الوفود  بمرافقة  الجارية  العادة  حسب  تنفيذه،  عليَّ 
مين، وطوال الليل  عربات في قطار البصرة، فوجدتني بين نخبة من المعمَّ
حلويون«،  »المؤمنون  المأثور  للقول  تطبيًقا  الحلوى،  يزدردون  كانوا 
وقد  شبقة،  تيوس  بين  أنني  إليَّ  خيِّل  حتى  النساء،  عن  ثون  ويتحدَّ
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جمعية  لتأسيس  ام  صدَّ إلى  التماس  تقديم  فكرة  الرحلة،  خالل  بلوروا، 
التي  األرامل  مشكلة  حلِّ  بذريعة  الثاني،  الزواج  في  الراغبين  تدعم 
األساسية  الشخصيات  دوا  وحدَّ العامة،  األفكار  صاغوا  الحرب.  سببتها 
من  عودتهم  إثر  لمفاتحته  وقت  أفضل  أن  على  واتَّفقوا  الجمعية،  في 

العسكري. انتصاره  ذروة  في  فيباغتونه  الفاو، 
محطة  من  سيارات  أقلتنا  أن  بعد  صباًحا،  السابع  الفيلق  مقر  وصلنا 
صحارى  يخترق  الوعر  الطريق  كان  الفاو.  إلى  جنوًبا  واتَّجهنا  المعقل، 
سرابية تغطيها ممالح واسعة، وبعد ألي عثرنا على الطريق اإلستراتيجي 
لت  تحوَّ التي  الممالح  يشقُّ  خادًعا  طريًقا  كان  ملحميًّا.  قتااًل  شهد  الذي 
مسطَّحاتها إلى مرايا عاكسة، فكأننا نخترق سراًبا في سعة البحر. تخطَّينا 
الدفاعات اإليرانية المهجورة، والدبابات المحترقة، ورأينا مدافع ملتوية 
الدروع،  م  تقدُّ تعرقل  القضبان  من  ضخمة  حديدية  وكرات  األعناق، 
قوًسا  وكانت  المدينة،  بوابة  واجتزنا  باألوحال،  ُملئت  غرينية  وبحيرات 
حديدها،  وذاب  الوقود،  خزانات  رت  تفجَّ وقد  أطرافها،  احترقت  كبيرة 
تبَق  الطريق، ولم  البيوت على جانَبي  لت إلى رماد أسود، وُنسفت  وتحوَّ
مفرداتها،  بعض  إال  أفهم  لم  فارسية  بشعارات  ُلطِّخْت  جدران  سوى 
وصلنا  ما  أول  النخيل.  ورؤوس  والهاتف،  الكهرباء،  أسالك  وُقطِّعت 
في  وُطرحْت  منتصفها،  من  منارته  ُبترت  الذي  المدينة  مسجد  كان 
اإليرانية،  للقوات  مطبخ  إلى  المصلَّى  ل  وتحوَّ المتناثرة،  بزخارفها  الفناء 
األرز  من  وتاِلاًل  نة،  المتعفِّ البطاطا  من  أكواًما  مدخله  عند  فالحظت 

أحد. ها  يَمسَّ أن  دون  مة  المسخَّ القدور  ُتركت  وقد  المطبوخ، 
عليها  فوجدت  المتروكة،  األوراق  آالف  بين  من  رسالة  التقطُت 
إليه.  المرسل  واسم  العسكرية  الوحدة  رقم  ومعها  »أحواز«  كلمة 
ورأيت  األنقاض.  بين  الحضور  فصلَّى  األذان،  ين  الدِّ رجال  أحد  رفع 
الجمهورية  مقر  فاطمية:  »قضاء  عبارة  للمسجد  الداخلي  الجدار  على 
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مدخاًل  وها  وعدُّ المدينة،  اسم  اإليرانيون  غيَّر  فقد  العراقية«،  اإلسالمية 
احتاللها  قبل  الفاو  الخميني  وصف  العراق.  في  إسالمية  لجمهورية 
عليها،  السيطرة  على  الثوري  الحرس  وحثَّ  لإلسالم،  إساءة  مركز  بأنها 
ام  صدَّ لتهنئة  بغداد  إلى  يذهب  بأن  خامنئي  د  تعهَّ احتاللها  جرى  وحينما 
مجلس  باسم  الرسمي  الناطق  يلبث  ولم  استعادتها،  في  نجح  هو  إن 
في  شيعية  لجمهورية  نواة  ستكون  إنها  قال  أن  إيران  في  األعلى  الدفاع 

بغداد.  إلى  الزحف  قبل  العراق  جنوب 
ظهرت  حيث  العرب  لشط  المحاذي  طرفها  باتجاه  المدينة  اخترقنا 
فاستقبلنا  الفيلق،  إلى مقر  الضفة األخرى، وعدنا ظهًرا  مدينة عبادان في 
ماهر عبد الرشيد في خيمة طويلة. ألقى بعض الحضور قصائد بين يديه، 
بوفود أخرى.  فقد اختلط وفدنا  وُألقيْت ُخَطب قصيرة،  مدًحا وتمجيًدا، 
دافع  فقد  ومغتاًظا؛  حانًقا  حديثه  بدأ  والُخطب،  األشعار  انتهت  ولما 
فيلقه عن المدينة منذ احتاللها إلى تحريرها، وقواته قادت رأس الهجوم 
قبل  الجمهوري،  الحرس  قادة  من  نخبة  جمع  ام  صدَّ لكن  الصفر،  ساعة 
المدينة، دون  تحرير  في  ببطوالتهم  وأشاد  رفيعة،  بأوسمة  مهم  أيام، وكرَّ
البسيطة،  العسكرية  لألعمال  ُيمنح  مما  وساًما  إال  الرشيد  عبد  يقلِّد  أن 
انتهَب  الحرس  أن  الرشيد  عبد  رأى  السابع.  الفيلق  ذكر  على  يأِت  ولم 
المسترسل  وصفه  وفي  المدينة.  بتحرير  غيره  من  أولى  وكان  نصره، 
الجيش، في مذكراته،  أركان  الخزرجي، رئيس  نزار  الفاو خلص  لتحرير 
دخول  في  السبق  قصب  له  كان  الذي  هو  الجمهوري  الحرس  أن  إلى 
الفاو وتحريرها. ومع أن كافة صنوف الجيش اشتركت في تحرير الفاو، 

الهجوم.  قوة  ثلثي  الحرس  ل  فقد شكَّ
كأنه  ووقف  شاب،  ضابط  الخيمة  دخل  نا،  تلفُّ الدهشة  كانت  وفيما 
العسكرية، ثم صافحه،  التحية  له  القائد، وأدَّى  إلى  يحييني، لكنه استدار 

الرشيد: عبد  فخاطبنا 
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دخل  من  أول  وهو  ألبي،  الرابعة  الزوجة  من  غسان،  أخي  هذا   -
إن  يقول  َمْن  وكل  المدينة،  اقتحمت  سرية  أول  من  دبابة  أول  على  الفاو 

نفسه! يغالط  فإنما  السابع،  الفيلق  غير  الفاو  ر  حرَّ أحًدا 
أ عليه، وما  ب الجنراُل رئيَس الدولة على رؤوس األشهاد، وتجرَّ كذَّ
عبد  نجم  خبا  ما  سرعان  إذ  بغداد،  ذلك  فبلغ  تغاضى؛  لو  أحسن  كان 
بتكريت  مزرعته  في  لألغنام  راٍع  إلى  ل  تحوَّ أنه  أشيع  أن  إلى  الرشيد، 
بعد  الجنوب  في  دين  المتمرِّ لقمع  اسُتدعي  لكنه  الالحقة،  السنين  في 
العراق،  احتالل  إثر  األمريكية  القوات  اعتقلته  ثم  الكويت،  أحداث 
الذي  الجيش  في  استشاري  منصب  عليه  وُعرض  سراحه،  وُأطلق 
لكنه  االحتالل،  ظل  في  عالوي  إياد  برئاسة  المؤقتة  الحكومة  لته  شكَّ
حزيران/  نهاية  في  ُتوفِّي  أن  إلى  ذكره  وتوارى  الرعي.  مواصلة  ل  فضَّ
فيها  وُدفن  عمره،  من  السبعين  ناهز  أن  بعد  السليمانية  في   2014 يونيو 
مسلَّحي  بين  حرب  ساحة  أصبح  رأسه  مسقط  ألن  عائلته  من  بطلب 

الصائفة. تلك  في  الحكومية  والقوات  اإلسالمية  الدولة 
وحينما  صافية،  بدوية  بلهجة  ث  يتحدَّ الرشيد  عبد  أن  نظري  لفت 
أن  إلى  أقرب  بدوية  بنفسه قصيدة  ألقى  احين،  المدَّ الشعراء  د حماس  تبدَّ

قال: انتهى،  وحينما  منها،  كثيًرا  أفهم  ولم  نبطيَّة،  تكون 
من  لي  ى  تبقَّ ما  »نجد«  بادية  في  أعيش  أن  الخترت  ُخيِّرت  لو   -

ذلك. وسأعمل على  فيها،  وأدفن  حياة، 
بادية  عنه  ونأت  الكردية،  الجبال  في  ُدفن  فقد  ُمراده،  يستثبْت  لم 
يقصُّ  استطرد  حينما  ذلك،  بعد  السيف،  َحدِّ  إلى  اقترب  لكنه  العرب، 
ب  التحسُّ عن  بعيًدا  فظهر  بهم،  الثقة  وعدم  ام،  الحكَّ غدر  عن  حكايات 
النقمة  أو  أصابه،  الذي  الغرور  هو  فربما  يشمله،  أن  يمكن  خطر  أي  من 
ت  زالَّ من  وتلك  غيره،  إلى  ُينَسب  نصره  يرى  وهو  فيه،  َتمور  العنيفة 
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إلى  واتَّجهنا  ين،  الخدَّ وذابل  الوجه،  شاحب  ودَّعنا  وعثراتهم.  الرجال 
النساء،  عن  األحاديث  تعميق  في  الليل  أمضينا  حيث  القطار،  محطة 
موجة  على  للعوم  بت  تأهَّ وقد  رأيت،  بما  مغموًرا  فجًرا  بغداد  ووصلت 

جديدة.
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الخامسة الموجة 

الخيول َنبيُّ 

الخارجية وزارة  إلى  بي  يفضي  يأس   -1
ًسا  ُمدرِّ توظيفي  أمر  صدر   1988 مايو  أيار/  من  العاشر  وفي 
المستنصرية،  الجامعة  في  التربية  كلية  في  العربية  اللغة  قسم  في  مساعًدا 
شرعت  إنني  حتى  الدكتوراه،  دراسة  لمواصلة  خطَّتي  عن  صرفني  فما 
فكأنَّني،  قبولي،  من  أشهر  ستة  قبل  لألطروحة  عام  مخطَّط  وضع  في 
لت  سجَّ الشهر  ذلك  منتصف  وفي  الماجستير.  تجربة  أنسخ  ذلك،  في 
أحد  أعدها  مهمة،  فكرة  عليَّ  »تلحُّ  السنة  مطلع  منذ  بأنه  يومياتي  في 
والنقد،  البحث  مجال  في  أهمها  وربما  حياتي،  في  األساسية  المشاريع 
ردية،  السَّ ُنظمه  وتحديد  وتوصيفه،  العربي  رد  السَّ فحص  في  ص  وتتلخَّ
وألف  والمقامات،  والحكايات،  القرآني،  والقصص  الكهان،  كسجع 
األنظمة  كشف  إلى  المشروع  بهذا  وأهدف  الشعبية،  َير  والسِّ وليلة،  ليلة 
النثر الحكائي العربي منذ القدم إلى الرواية العربية الحديثة،  ردية في  السَّ
لنظم  دراسة  العربية:  ردية  »السَّ البحث  هذا  عنوان  اآلن  من  وسأقترح 
في  كان  إن  له  اإلعداد  المشروع  هذا  منِّي  ويتطلَّب  العربي«،  رد  السَّ
الحديثة؛  والمراجع  األساسية،  المصادر  أو  المذكورة،  النصوص  دراسة 
فالموضوع يندرج في صميم دراسة الثقافة والمخيِّلة العربيتين، ويالحق 
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حديثة،  وبمنهجية  حديثة،  برؤية  مسلًَّحا  دخوله  من  بد  وال  تطورهما، 
الهدف«.  هذا  تحقيق  إلى  وصواًل 

المطلب  ذلك  تحقيق  على  العمل  في  قرن  ربع  من  أكثر  أمضيت 
أبرمُته مع نفسي، وربما  الذي ارتسمت مالمحه آنذاك، وقد جعلته عهًدا 
الموضوع  لُت  سجَّ الدكتوراه  في  ُقبلُت  فحينما  وبالغُت،  فيه  أسرفُت 
باالسم الذي ذكرته، وبعد إتمام األطروحة، ونشرها، مضيت أعمل سنة 
بأجزائها  العربي«  رد  السَّ »موسوعة  أكملُت  أن  إلى  َتلبُّث  دون  سنة  بعد 
مساء  في  آمال  من  لته  سجَّ ما  معظم  ت  ضمَّ وقد   ،2016 عام  في  التسعة 
باالنصراف  ا  إمَّ قديمه وحديثه  العربي  رد  السَّ بتحليل  ُشغلت  اليوم.  ذلك 
عليَّ  ر  يتعذَّ باهتمام  َحظيْت  المؤلَّفات  من  كبير  عدد  في  كتابًة  ذلك  إلى 
وأصابت  العربية،  الجامعات  في  واسع  نطاق  على  فشاعت  مداه،  تقدير 
وجائزة  اآلداب،  في  العالمية  فيصل  الملك  جائزة  مثل  مرموقة،  جوائز 
خالل  ردي  السَّ الدرس  بإشاعة  ا  وإمَّ النقدية،  الدراسات  في  زايد  الشيخ 
إليه  قصدُت  ما  ذلك  ومن  المدة،  تلك  طوال  والثقافي  الجامعي  عملي 
الرابع  العربي  رد  السَّ ملتقى  في  ردية«  السَّ راسات  الدِّ »جماعة  بإطالق 

مساء 2014/6/23.  ان  عمَّ في  أعماله  افتتح  الذي 
بالتوظيف،  إخطاًرا  يُت  تلقَّ حالما  المستنصرية  الجامعة  إلى  اتَّجهت 
بذريعة  الجيش  من  انتدابي  طلب  ترويج  عن  امتنع  الجامعة  رئيس  لكن 
إذ  الخريف،  بداية  إلى  االنتظار  عليَّ  فينبغي  الدراسية،  السنة  انتهاء 
العمل  محلِّ  إلى  باالنتداب  يقضي  قرار  من  االنتفاع  حقَّ  عليَّ  استكثر 
طرق،  مفترق  بلغت  إذ  النوم  جافاني  الليل  في  الموافقة.  صدور  حال 
أم  إليها،  مت  تقدَّ التي  الخارجية  وزارة  إلى  أتَّجه  هل  أختار:  أن  وعليَّ 
أمضيتها  التي  السنين  إلى  تضاف  الجيش  في  أشهر  ثالثة  وأبقى  أتريث، 
سنوات؟  عشر  منذ  خطَّطُت  كما  جامعيًّا،  أستاًذا  عملي  في  فأنخرط  فيه، 
الفراش  على  ى  أتلوَّ كنت  وفيما  الدكتوراه؟  قبول  انتظار  في  أبقى  أم 
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ر  تيسِّ فسوف  بالخارجية  التحقت  إذا  أمامي:  والصعاب  اآلمال  بت  تشعَّ
فيها  العمل  ولكن  أجهله،  الذي  العالم  استكشاف  فرصة  الوظيفة  لي 
فأنا  ذلك  وإلى  شيء،  منها  لديَّ  ليس  »دبلوماسية«  ثقافة  إلى  يحتاج 
التمثيلية؟  بالمهمة  أقوم  أن  لي  فكيف  ي،  التروِّ خبرُت  وما  صريح، 
أين  ثم  األدبية،  لتطلُّعاتي  ا  حدًّ الوظيفة  هذه  تضع  أن  ويغلب  متى؟  وإلى 
البحث  في  المنخرط  الجامعي  األستاذ  حلم  بي،  التصق  حلم  من  أنا 
أوشكْت  وقد  حياتي  ثمرة  قطف  عن  أحِجم  أن  يجوز  هل  والتدريس؟ 
في  بالجامعة  وألتحق  أشهر،  بضعة  أنتظر  ال  فلَم  ي؟  كفِّ في  تكون  أن 

الخريف؟ مطلع 
أعوزني  وقد  ُيحتمل،  ال  ُسهاد  في  الليل  طوال  فراشي  في  تقلَّبُت 
عن  كتبها  التي  التراجيديا  في  لي  ليقول  جانبي،  إلى  شكسبير  وجود 
بالغ  كلَّما  ذهني«.  أعماق  إلى  األفكار  أيتها  »انحدري  الثالث:  ريتشارد 
رُت،  بكَّ الخطأ.  في  سقوطه  رجح  حاسم،  قرار  باتخاذ  التفكير  في  المرء 
العينين، إلى عملي في مديرية اإلعالم العسكري. لم أشعر بطعم  محمرَّ 
مدفوًعا  رئيسها،  لمواجهة  الجامعة  إلى  اتَّجهت  ساعة  وبعد  القهوة، 
تقصُد  كأنها  مزدحمة  بغداد  شوارع  كانت  لي.  أنه  شعرت  الذي  بالحقِّ 
يكاد  الشخصية  األنفة  وهج  انبثق  الحديدية  البوابة  وأمام  قراري،  إعاقة 
فما   ، مذلٍّ ٍل  توسُّ غير  تكون  أن  تعدو  ال  لمسؤول  مقابلة  فكل  يحرقني، 
وما  به،  اآلخرون  يتالعب  أن  فالمتوقَّع  بقانون،  مرتهن  غير  الحقُّ  دام 
الجامعة  مدخل  إزاء  قبوله.  وأعياني  ل،  المتوسِّ دور  هضم  على  اقتدرُت 
في  الوقود  دواسة  َكَبسُت  سنوات،  ثالث  بعد  فيها  أستاًذا  سأصبح  التي 
توظيفي  أمر  صدر   6/25 في  الخارجية.  وزارة  إلى  واتَّجهت  سيارتي، 
باحًثا فيها، وباشرت العمل فيها بعد أسبوعين، فُألحقُت بدائرة البحوث، 

أشهر. ثالثة  بعد  غادرتها  أن  إلى  فيها  بأي عمل  أقم  ولم 
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؟ للسمِّ ًعا  تجرُّ الحرب  يعني وقف  2- هل 
مسار  تغيَّر  الجديدة  الوظيفة  بأمر  فيها  ُشغلت  التي  المدة  في 
شرق  احُتلَّْت  التي  المناطق  رِت  وحرِّ الفاو،  نصر  اسُتثمر  فقد  الحرب، 
لنا على الله«. بدا للعيان أن تغييًرا  يت هذه المعارك بـ»توكَّ البصرة، وسمِّ
في  بالمعارك  يظفرون  العراقيون  فراح  الحرب،  مسار  في  حدث  ًدا  مؤكَّ
ُتمنَى  غضون ساعات بعد أن كانت تستغرق أسابيع، وربما شهوًرا، وقد 
لكلِّ  ر  ُقدِّ أن  بعد  ساعة  وثالثين  خمًسا  استغرقت  الفاو  فمعركة  بالفشل، 
صفحة من صفحاتها نحو أسبوع من القتال. َمَلَك العراق زمام المبادرة، 
السيَّارة  بدروعه  اكتسح  بل  فقطعة،  قطعة  المحتلَّة  أراضيه  يسترجع  وبدأ 
ويعود  يعترضه،  ما  كلَّ  ر  يدمِّ فكان  بعيدة،  لمسافات  اإليرانية  األراضي 
قبل  ه  عدوِّ من  ينتقم  وكأنه  جديد،  لهجوم  زا  متحفِّ الحدود  إلى  ظافًرا 
الفرصة،  خلق«  »مجاهدي  منظمة  واهتبلْت  أوزارها.  الحرب  تضع  أن 
نفوذها  وبسطت  مهران،  مدينة  العراقي،  الجيش  بإشراف  فاحتلَّْت، 
من  الثاني  األسبوع  نهاية  وفي  الحدودية.  اإليرانية  المدن  من  كثير  على 
أربع ساعات، وتالفًيا  في  »زبيدات«  منطقة  العراقيون  ر  حرَّ يوليو  تموز/ 
وبنجوين،  عمران،  وحاج  حلبچة،  من  اإليرانيون  هرب  للمواجهة 

حالهم.  اضطربت  وقد  الحدود،  وراء  ما  إلى  وانكفأوا 
االثنين  ُظهر  بعد  اإليرانيون  أعلن  العالم  أذهل  ر  تطوُّ وفي 
األمن  مجلس  قرار  قبول  على  المشروطة  غير  موافقتهم   1988/7/18
داٍم  ملفٍّ  غلق  خبر  أحد  ق  ُيصدِّ لم  الحرب.  بوقف  القاضي   598 رقم 
أنه  وأعلن  بصدقه،  ك  شكَّ العراق  إن  حتى  سنوات،  ثماني  نزفه  استمر 
فقد  الموافقة،  ليعلن  عليه  االطِّالع  وطلب  بمضمونه،  رسميًّا  ُيبلغ  لم 
قائد  بأعمال  القائم  رفسنجاني  أعلن  النهاية.  هذه  إلى  الوصول  من  يئس 
على  بناء  اتُّخذ  القرار  أن  البرلمان،  ورئيس  المسلحة،  اإليرانية  القوات 
يطلب  الخاطفة  العراقية  الهجمات  إثر  قادته  إلى  الخميني  وجهها  رسالة 
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«. وجدتني جذاًل  ع السمِّ فيها وقف الحرب، وعدَّ ذلك أصعب من »تجرُّ
إيران  العراقيين، فقد جاء بعد أسبوع من إصدار  الذي فكَّ حبسة  بالقرار 
خدمة  في  كافَّة  والمادية  البشرية  الموارد  وضع  الذي  الحرب  لقانون 

العراق. لسحق  الجيش 
في  الحكم  مؤسسة  داخل  ية  السرِّ التفاعالت  عن  أحد  يفصح  لم 
حول  التكهنات  من  كثير  د  وتردَّ المفاجئة،  بصورته  القرار  التخاذ  إيران 
 2006 عام  في  بت  سرِّ أن  إلى  السبب،  عن  رسميًّا  يعلن  لم  لكن  ذلك، 
م  ُيقدِّ »أن  الثوري  الحرس  قائد  رضائي  أبلغ  رفسنجاني  أن  ذكرت  وثيقة 
الحرب،  في  تنتصر  لكي  إيران  تحتاجها  التي  العسكرية  ات  للمعدَّ تقديًرا 
طائرة   300 إلى  تحتاج  إيران  بأن  تقول  رسالة  في  ه  ردَّ رضائي  فبعث 
هجومية،  هليكوبتر  طائرة  و300  دبابة  و2500  جديدة  قاذفة  مقاتلة 
حمل  على  قادرة  الليزر  بأشعة  هة  الموجَّ الصواريخ  من  كبير  وعدد 
على  قادرة  تكون  لن  إيران  فإن  ات  المعدَّ هذه  دون  ومن  نووية،  رؤوس 
حسين،  ام  صدَّ جيش  هزيمة  على  تشتمل  التي  القومية  أهدافها  تحقيق 
االحتالل  من  القدس  لتحرير  م  والتقدُّ بغداد،  في  إسالمي  نظام  وإقامة 
رضائي  علم  وبدون  الخارطة.  من  اليهودية  الدولة  ومسح  اإلسرائيلي، 
نقل رفسنجاني طلباته إلى الخميني؛ ألنها كانت خارج نطاق قدرة إيران 
يعد  لم  الحرب  أن  د،  بتردُّ الخميني،  قرر  ولذلك  عليها،  الحصول  في 
إطالق  وقف  إنهاء  على  توافق  بأن  الحكومة  فأمر  ممكنًا؛  فيها  االنتصار 

المتحدة«. األمم  من  بدعم  النار 
السالم  حلول  قت  صدَّ وما  شكوك،  في  وغصُت  ارتياب،  أحاطني 
إيران  قبلت  أن  فبعد  طوياًل،  مدى  استغرق  باألرواح  ُمفرط  فتٍك  إثر 
الطرفين،  بين  مفاوضات  عن  المتحدة  األمم  أعلنت  األمن  مجلس  قرار 
لكن  كلَّها،  الحرب  مشاكل  تحلُّ  مباشرة  مفاوضات  في  العراق  ورغب 
القاطع  في  السريعة  هجوماتهم  العراقيون  فاستأنف  ذلك،  رفضت  إيران 
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األوسط باتجاه قصر شيرين، وكيالن غرب، وسربيل زهاب، ثم انطلقت 
منظمة »مجاهدي خلق« صوب كرمنشاه، وسيطرت على مدينَتي گرند، 
عمق  في  العراقية  عات  المدرَّ لت  توغَّ الجنوب  وفي  غرب،  آباد  وإسالم 

َخراًبا. وأحالت معسكر »حميد«  األحواز،  قرب  إلى  إيران 
أن  يريد  وهو  خصمه،  لتركيع  ة  القوَّ استخدام  في  العراق  أسرف 
النار  إلطالق  وقًفا  إيران  تطلب  فيما  ماتها،  مقوِّ بدكِّ  الحرب  يتخطَّى 
يوم  تعيين  واحد:  آن  في  أمرين  إنفاذ  هو  المالئم  أنَّ  رأيُت  وقد  فقط. 
فمن  الحرب؛  تبعات  معالجة  في  للبدء  وآخر  النار،  إطالق  لوقف 
المدة  في  العراق،  عمَل  أنَّ  لي  بان  الحال.  في  شيء  كلِّ  إمضاء  ر  المتعذِّ
على  مفعولها  وسريان  النار،  إطالق  وقف  على  الموافقة  بين  الفاصلة 
الموقف  انشقاق في  فثمة  الطرف اآلخر؛  بنوايا  األرض، صادٌر عن شكٍّ 
بالفتاَوى،  ي  ُغذِّ ًسا  مقدَّ جهاًدا  ُيحبط  سوف  الحرب  فإنهاء  اإليراني، 
طاهرة،  أرًضا  دنَّس  َغريم  من  والثأر  العالمي،  االستكبار  بمقاومة  وُربط 
بدء  منذ  اإليرانية  السياسة  في  شرعيتها  انتزعْت  متداخلة  فرضيات  وهي 
الحرب، واستغلقْت، فال سبيل لحلِّها مًعا. سعى العراق الستثمار فرصة 
دون  ليحول  تكون  حيثما  مالحقتها  في  فشرع  اإليرانية  القوات  انهيار 

المستقبل. في  ه  ضدَّ استخدامها 
ر العراق جني الثمرة األخيرة في غابة الحرب ليظهر منتصًرا فيها،  قرَّ
شروطه  فرض  إلى  يتطلَّع  كان  الحرب،  متعلِّقات  تسوية  فكرة  وبطرحه 
ن إيران من تجزئة المطالب؛ فتفقد عنصَري المبادأة والقوة.  في أال تتمكَّ
في  عقالنية  أكثر  بَدوا  القرار،  صدمة  يستوعبون  اإليرانيون  كان  وفيما 
الفصل بين وقف إطالق النار، واالنتقال لمناقشة الخالفات والمطالب. 
المطالب  من  بأي  يسلِّموا  لم  اإليرانيين  ولكن  الظافر،  أنه  العراق  أوهم 
العراقية التي ادَّعى العراق أنها كانت وراء نشوب الحرب، ومنها مطلب 
غزو  بين  الفاصلة  الفترة  وفي  سنتين،  وبعد  العرب،  شطِّ  على  السيادة 
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ام رسالة إلى رفسنجاني أقرَّ فيها بالحقوق  الكويت وتحريرها أرسل صدَّ
الثماني. السنين  حرب  اندالع  قبل  القائمة  اإليرانية 

قبول  نفًعا سوى  إيران  العراق شيًئا من حربه، وما قطفت  لم يحصد 
الكامل  شبه  الدمار  فضحه  عاًرا  المنازلة  كانت  فيها.  الدينية  السلطة 
فرص  وتالشت  الوطنية،  الثروات  خاللها  دْت  ُبدِّ ووطنين،  لشعبين 
حتفها  الماليين،  وربما  األرواح،  من  اآلالف  مئات  ولقيت  التنمية، 
الجراح،  بأية عبرة سوى تعميق  الطرفان  ألهداف عابثة. ولم يخرج منها 
والثقافة،  الدم،  في  تالزًما  األرض  شعوب  أكثر  بين  التفاهم،  وسوء 
األشرار  فيها  نفخ  تاريخية-مذهبية،  نار  جذوة  ُأوقدت  فقد  والعقيدة. 

المنظور.  المدى  في  إخمادها  ر  المتعذِّ من  فأصبح  كثيًرا، 
ُأعلن   1988/8/8 ليلة  من  دقيقة  وعشرين  عشرة  الثانية  في 
ابتهاًجا  بغداد  سماء  في  النار  سيول  رت  فتفجَّ النار،  إطالق  وقف  قرار 
األبد،  إلى  تالشى  ظنوه  الذي  الفرح  ى  حمَّ في  الناس  وارتمى  بالحدث، 
الحرب  أن  رُت  وفكَّ الموت.  أمواج  بين  من  الحياة  شعاع  انبثق  فأخيًرا 
الجيوش،  تنسحب  منه.  شفاء  ال  مسموم  كجرح  مزعجة  ذكرى  ستبقى 
ح، وتصمت المدافع، ويتصافح الساسة، ويوقِّعون مواثيق السالم،  وتسرَّ
السامة،  بالغازات  واالختناق  واإلعدام،  والموت،  القتل،  ذكريات  لكن 
الذين  والمعوقين  الخنادق،  في  الجثث  خ  وتفسُّ المدنيين،  وقصف 
الحياة،  أسباب  وتعطيل  المدن،  ودمار  والشوارع،  الطرقات  يملؤون 
القيم،  وانهيار  والجماعية،  الفردية  التطلُّعات  وخنق  بالنفوس،  والعبث 
وتخريب اآلمال العظيمة، تلك أمور لن ُتنسى بوقف البيانات العسكرية، 
الحرب  ببدء  نبتهج  السالم،  بجنون  نفسه  عن  عبَّر  الحرب  جنون  أنَّ  غير 
في  كلَّما غطس  المفرطة  اللذة  في  نفسه  يرمي  فالمرء  بوقفها،  نبتهج  كما 
بالحرب،  مهم  تبرُّ عن  العراقيون  د  تجرَّ لحظات  وفي  الكامل.  الحرمان 
عات  بون بها من الجيش، والحزب، والتبرُّ ونسوا الطرائق التي كانوا يتهرَّ
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كثيراٍن  هائجين  بأنفسهم  وألقوا  االستهالك،  في  والترشيد  اإلجبارية، 
وعليهم  حياتهم،  في  عابرة  لحظة  سيكون  كأنه  الفرح  ة  لجَّ في  حبيسة 

ثمالتها.  احتساء 
بيتي  غادرت  النار  إطالق  وقف  إعالن  من  دقيقة  أربعين  بعد 
األيام  أن  الرئاسة  ديوان  أعلن  فقد  بغداد،  عليها  التي  الحال  أستطلع 
النار،  إطالق  وسط  ببطء  طريقي  شققُت  رسمية.  عطلة  الموالية  الثالثة 
الجنوب  أقصى  في  يقع  الذي  بيتي  من  قادًما  »البيَّاع«  منطقة  واخترقت 
المرور  طريق  على  بغداد  وسط  إلى  أتَّجه  أنا  وفيما  للمدينة.  الغربي 
الدبابات األمريكية  الذي قاد  الطريق  المطار- وهو  إلى  المفضي  السريع 
أبريل  نيسان/  من  الثاني  األسبوع  بداية  في  الجمهوري  القصر  الحتالل 
سيارتي  فأوقفت  الطرق،  ملتقى  عند  زحاًما  وجدت   -2003 عام  من 
ر  شمَّ قد  الذقن،  أشعث  بشيخ  فإذا  الفرح،  زحام  ك  يتفكَّ أن  انتظار  في 
ى جسده، واستغرق في رقصٍة سكرى. كان  عن ساقيه المعروقتين، وعرَّ
منسجًما مع نفسه، وكأنه ضبط إيقاعه على موسيقى سرية مثل »زوربا«. 
العجوز  ذلك  رأيت  كما  نفسه،  مع  تطابق  بعد  ومن  قبل  من  أحًدا  أَر  لم 
األشيب، كأنه ُيفرغ حزًنا خفيًّا، وهو يضرب ببطء، ولكن بانتظام، قدميه 
بنورها على  فاضت  التي  الكبيرة  المصابيح  أضواء  األسفلت تحت  على 

كل شيء.
له  هل كان الشيخ غارًقا في فرح أم مستغرًقا في حزن؟ ما الذي يشكِّ
أم  وأمنية،  وخدر،  وعد،  هو  هل  حياته؟  أفول  في  امرئ  عند  الحدث 
من  وربما  الجنوبية،  األهوار  من  َقِدم  خلته  وفداء؟  وتضحية،  نذر،  هو 
في  حارًسا  أو  مدرسة،  في  مستخدًما  يكون  وقد  الغربية،  الصحارى 
يكون  ربما  الواسعة.  الرافدين  يملك شبًرا من أرض  أجيًرا ال  أو  مصنع، 
السيل  أوقف  ولكنه  الحرب،  في  أًخا  أو  ابنًا  فقد  أنه  واألغلب  أرمل، 
ر عليَّ تفسيرها، فانتصبُت  الهادر للسيارات، وأعلن عن نفسه برقصة تعذَّ
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لم  النفس.  مع  المسبوق  غير  التماهي  لذلك  وتقديًرا،  ودهشة،  إجالاًل، 
ينطوي  الذي  العميق  السرِّ  فهم  على  قادًرا  وال  لمشاركته،  شجاًعا  أكن 
رأيتها  التي  الغموض  مظاهر  ألكثر  مقنع  تفسير  عن  أحجمت  إنما  عليه، 
تساءلت  الحرب  سبَّبته  الذي  الجماعي  الموت  خلفية  فعلى  حياتي؛  في 
من  استثناء  أنهم  أم  العراقيين،  نفوس  في  للفرح  ثفالة  وجود  إمكانية  عن 
أنفسهم  يجلدون  فكأنهم  باأللم،  بهجتهم  عن  يعبِّرون  األرض  شعوب 

اآلخرون! بهم  أنزله  لوجٍع  ًذا  تلذُّ
الحرس  معسكرات  فجاوزُت  المزدحم،  الطريق  في  اندفعُت 
القصور  وحاذيت  البعث،  لحزب  القومية  القيادة  مباني  ثم  الجمهوري، 
في  التحرير  ساحة  إلى  عبرت  ثم  الجمهورية،  جسر  قرب  الرئاسية 
وغصَّ  بالمحتفلين،  أحيط  سليم  لجواد  الحرية  نصب  وجدُت  الرصافة. 
وقد  السعدون،  شارع  إلى  يمينًا  فاتَّجهُت  والسيارات،  بالناس  الميدان 
والفنادق  العمارات  شرفات  واكتظت  بالراجلين،  الرحب  الشارع  امتأل 
المارة،  على  أغصانها  ق  ويفرِّ األشجار،  يقتلع  من  رأيت  جين.  بالمتفرِّ
عليها  ُيقرع  الطبول  ورأيت  موسيقية،  كآالت  األواني  يطرق  من  ورأيت 
سماء  وأضيئت  السيارات،  فوق  بهلوانية  بحركات  فتيان  وقفز  بفوضى. 
النارية، وأطلقت أبواق السيارات مزيًجا  العاصمة بالرصاص، واأللعاب 
أجساد  أنصاف  رأيت  د.  موحَّ إيقاع  في  انتظم  أن  لبث  ما  األصوات  من 
وزجاجات  تتعانق،  وأيدي  بعنف،  ترقص  السيارات  نوافذ  من  تندفع 
برقصات  األرض  ر  تتفجَّ ومتر  متر  وبين  المحتفلين،  بين  تطوف  خمر 
عن  قمصانهم  فتحت  وقد  نة،  ملوَّ سراويل  يرتدون  شباب  يها  يؤدِّ عنيفة 

الغزير.  العرق  غطَّاها  صدور 
واألطفال  والرجال  والنساء  الشيوخ  فيه  شارك  ا  أسطوريًّ طقًسا  كان 
قة. لم ننتِه من اختراق  والشباب في صورة عناق من ينجو من كارثة محقَّ
في  إال  خطوة  آالف  خمسة  حوالي  طوله  يبلغ  الذي  السعدون  شارع 
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صديقاتي  أصطحب  كنت  حيث  كهرمانة  ساحة  حول  ونصف.  ساعتين 
»األربعون  توارى  وقد  جرتها،  من  الماء  شهرزاد  تصبُّ  وحيث  للعشاء، 
طوفان  انقضَّ  نهديها،  جوار  ينصب  الزالل  الماء  سيل  يرقبون  حرامي« 
وراحوا  مشروباتهم،  يحملون  المعشبة،  الحديقة  إلى  الرجال  من 
فوق  تعالت  الشمبانيا  من  صغيرة  نافورات  المخمورين.  بلذة  يتساقونها 
الكفوف  وتدافعت  الخرافية،  كهرمانة  نافورة  تحاكي  وهي  الرؤوس، 
في  الزحام  واجتزت  ادة،  الكرَّ إلى  اتَّجهت  المتناثرة.  القطرات  تجمع 
فجًرا  بي  أفضى  الذي  »الجادرية«  جسر  أبلغ  أن  قبل  أخرى،  ساعة 
ساحة  في  الجموع  يرعى  التلفزيون  على  الرئيس  فوجدت  البيت،  إلى 
ت االحتفاالت طوال النهار، فالليل، ثم النهار،  االحتفال الكبرى. استمرَّ

األخيرة. الليلة  في  وُختمت 
ظهر  عة.  متنوِّ أزياء  وارتدى  االحتفاالت،  على  ام  صدَّ أشرف 
بمالبس  ظهر  ثم  تقليدية،  بندقية  من  النار  وأطلق  أواًل،  العربي  باللباس 
عن  وتوارت  بالنصر،  حضوره  اقترن  درجة  إلى  متنوعة  وقبعات  حديثة 
ألف   367 بنحو  العالمية  المصادر  رتها  قدَّ التي  الحرب  خسائر  األنظار 
عدد  ن  وُخمِّ عراقي،  قتيل  آالف  و105  إيراني  ألف   262 منهم  قتيل، 
الحرب  طالتهم  الذين  المدنيين  عدا  ما  المليون  أرباع  بثالثة  الجرحى 
فتراوحت  األطلسي  حلف  تقديرات  أما  بالماليين.  وهم  وجدوا،  حيثما 
بين 420-580 ألف قتيل إيراني، و300 ألف قتيل عراقي. لكن العراق 
أعلن أنه قتل ما ال يقل عن 800 ألف إيراني. وُحِسَبِت الخسائر المادية 
بألف مليار دوالر. بدا الكرنفال كأنه طقس غسل دماء الضحايا في ثالثة 

أيام.
والسياسات  األوضاع  طبيعة  معرفة  إلى  الجديد  الوضع  دفعني 
»محدودة  لكتب  محمومة  بقراءات  فانهمكت  إيران،  في  الداخلية 
بكتاب  بدأت  الخارجية.  وزارة  مكتبة  في  مودعة  إيران  عن  التداول« 
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و»عاصفة  نجاش،  لشاؤول  اإلسالمية«  والثورة  إيران  الله:  آيات  »حكم 
1978« لسياوش بشيري، و»الثورة اإليرانية« للمهدي بزركان، و»وارث 
ُملك السالطين« لحميد خواجة نصيري، و»إيران بين ثورتين« لسالميان، 
وكتبت  السياسي،  التفكير  في  اإليرانية  الطريقة  عرفت  بأنني  إليَّ  فخيِّل 
التقارير  من  وكثير  الكتب  هذه  قراءة  بعد   9/6 في  يومياتي  خاتمة  في 
السياسية  األمور  إدارة  كيفية  فهم  من  مقربة  على  »أصبحت  إيران:  حول 
اإلمكان  قدر  تحاول  فهي  براغماتية،  اإليرانية  الحكومة  إن  إيران.  في 
الكتل  تحييد  استطاعت  ولهذا  لصالحها،  السياسية  الظروف  من  اإلفادة 
بوقف  قبلت  كبير،  تحدٍّ  أمام  نفسها  وجدت  ا  ولمَّ األخرى،  السياسية 
مع  صرف  براغماتية  بروح  تتعامل  تظلَّ  أن  أستبعد  وال  النار،  إطالق 
رقم  األمن  مجلس  قرار  تفريغ  في  تنجح  أن  إلى  والعراق  األمن  مجلس 
أسبوعين  بعد  توقَّعته  الذي  المسار  اتَّخذت هذا  وقد  598 من محتواه«. 
النار من محتواه فحسب،  قرار وقف إطالق  ُيفرغ  فلم  المفاوضات،  من 

منسيًّا. نسًيا  أصبح  إنما 
إلى  إيران  مع  العراق  اتَّبعها  التي  الفوز  استثمار  سياسة  انتقلت 
لة مع األكراد،  الداخل، ففي إبان المفاوضات قام بتصفية حساباته المؤجَّ
الثاني  األسبوع  في  السليمانية.  في  منزله  في  دلباك  لي  قاله  ما  رت  فتذكَّ
في  الكردية  والقرى  المدن  بعض  الجيش  هاجم  سبتمبر  أيلول/  من 
عمليات انتقام ضد المدنيِّين والمسلَّحين، وأعلنت الصحافة العالمية أنه 
استخدم األسلحة الكيماوية، األمر الذي دفع بمجلس الشيوخ األمريكي 
بتهمة استخدام أسلحة  العراق  اتخاذ إجراءات لفرض عقوبات ضد  إلى 
من  ألًفا  وعشرين  مئة  نحو  نزح  قد  وكان  المدنيين،  ضد  الشامل  التدمير 
وحظر  التكتُّم،  على  العراق  وراهن  التركية،  األراضي  باتجاه  األكراد 

المعلومات.
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الخارجية أروقة  في  الظباء، وهمسات طويلة  نسيج   -3
اليوم  ففي  والشخصية،  الثقافية  حياتي  عن  األحداث  تصرفني  لم 
خمريتها  تني  شدَّ أمامي.  »ظمياء«  وجدت  بالخارجية  فيه  التحقت  الذي 
ري. في اليوم الثاني اعترضتني  الجذابة، وبريق عينيها، وخفر األنوثة السِّ
في الممر، فأخبرتها بمكان مكتبي، فأضحت زائرتي كل صباح، عطشى 
ملتهبة  فتشعُّ جذوتها  فيها،  الرغبات، وتنفخ  ُتوقد  نائية.  للهمس، ولكنها 
اسمها  أخرى  امرأة  حياتي  واقتحمْت  مبهم.  بتمنُّع  تنطفئ  ثم  خطرة، 
وقد  مكتبي،  في  مقيمة  شبه  وأصبحت  عزباء،  قصيرة،  رقيقة،  »بشرى«، 
نهاية  في  مصائرنا  تتقاطع  أن  قبل  الخطر  ة  لجَّ وقاربنا  ببعضنا،  ُشغفنا 
»ماري  للشاعرة  األيام«  هي  »تلك  قصيدة  بيدها  لي  كتبت  الخريف. 
كنت  الغدر.  سمته  زمن  عن  غفلة  في  رمل  من  قصًرا  وَبنَت  هوبكنز«، 
العالقات  الحفاظ على  لي على  الجديدة، وال مطاولة  بالتجارب  شغوًفا 
الحب  منحنني  لنساء  ر  ومتنكِّ ومخادع،  ملول،  بأنني  أدَّعي  ال  القديمة. 
عالقات  ترقَّبت  وطالما  والمطاولة،  الصبر،  إلى  أفتقر  لكنني  واللذة، 
في  كبصمة  العميقة  الذكرى  سوى  عليها  يترتب  وال  وصادقة،  خاطفة، 
موضوًعا  تكن  لم  فالمرأة  الروح،  عمق  في  وكوشم  الشخصي،  التاريخ 
والمتعة، واأللفة. المغامرة،  في  لكنها شريكة  العابرة،  الجسدية  لرغباتي 
تغلَّبت عالقات التملُّك واالستئثار على عالقات الحب بين الرجال 
العاشقة،  للنفوس  الداخلية  الصالت  فهم  ويشقُّ  مجتمعاتنا.  في  والنساء 
القيود الشرعية، ويعاد صوغها طبًقا  ينبغي أن تطمر تحت  تلك الصالت 
الزوجية  العالقة  مفهوم  يخص  فيما  لصرامتي  وبالنظر  السائدة،  للقيم 
االجتماعية،  السكينة  إنما  النفسي،  اإلشباع  رفد  في  كفًؤا  أجده  لم  الذي 
بينهما،  أحترق  ال  بما  وذاك،  هذا  بين  متعارضة  أقطاب  تنازعتني  فقد 
ميسورة  تصبح  صعاب،  وتلك  القطبين،  من  أيٍّ  إلى  نهائيًّا  أنجذب  وال 
استغالاًل،  باعتبارها  النسوية  التطلعات  تتعارض مع  لكنها  الزمن،  بمرور 
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العالقة  بمدِّ شمول  النساء  تنتهي عالقاتي بسبب رغبة  ما  وغالًبا  وتالعًبا. 
على  وال  ذلك،  قبول  على  قادًرا  كنت  وما  العامة،  الحياة  إلى  ة  الخاصَّ
لمن  األمانة  بين  بثبات  تربَّع  العالقات  من  ضرًبا  طورت  فقد  استيعابه. 
الحياة  مالبسات  في  االنخراط  عدم  في  حريتي  عن  والدفاع  أحب، 
مقبواًل،  ويصبح  يلين،  ربما  ورفًضا،  صدوًدا،  أجد  أحياًنا  وكنت  العامة، 
للعالقات  الذهبي  المجاز  هذا  نسائي  تكتشف  وحينما  حقيقة.  وينتهي 
النهاية. ولم يلحق أحدنا  أنتظرها، كنَّ يمسكن به، ويمضين فيه إلى  التي 
ا  ودًّ فينا  ت  َنمَّ خلواتنا  في  اها  نتلقَّ كنا  التي  الحب  فدروس  غدًرا،  باآلخر 
وتقديًرا حاال دون التفكير بأي أذى، حينما ننتوي االفتراق، أو ُنرغم عليه.
كتابي  صدور  وترقَّبت  »التفكيك«،  بعنوان  كتيِّب  مخطوط  أنهيت 
»رمال  القصصية  ومجموعتي  العراق«  في  الحرب  لرواية  الفني  »البناء 
»ماراثون  قصة  حذف  بين  علوان،  عباس  علي  الرقيب،  وخيَّرني  الليل«. 
الليل« أو منع المجموعة من النشر، وبوضوح قال لي إنه لن يجرؤ على 
»األقالم«،  مجلة  في  إظهارها  محاوالت  وفشلت  نشرها.  على  الموافقة 
الوقت، فقد  فاضطررت إلى نشرها في مجلة مغربية. وجدت متسًعا من 
بت نفسي على قيلولة مناسبة، واالستيقاظ حتى الثالثة لياًل. كان لديَّ  درَّ
والكتابة  القراءة  بين  المنزلية  المكتبة  في  أمضيها  ساعات  سبع  من  نحو 
باستثناء يوم األربعاء الذي أسهر فيه بصحبة األصدقاء في اتحاد األدباء. 
مصادري  وحصرت  المرتقب،  الدكتوراه  مشروع  إلعداد  وقًتا  خصصت 
في  ُأقبل  لم  إن  أنه  وقررت  َير،  والسِّ والخرافات،  المقامات،  من  الرئيسة 

الموضوع. في  كتاب  تأليف  إلى  أنصرف  فسوف  الدكتوراه 
أكتوبر  األول/  تشرين  من  عشر  السادس  ظهر  بعد  من  الواحدة  في 
بغداد  جامعة  من  هاتًفا  يُت  تلقَّ مكتبي،  لمغادرة  ب  أتأهَّ أنا  وفيما   ،1988
الغد سأبذل  اعتباًرا من صباح  أنه  رُت  فقرَّ الدكتوراه،  في  بقبولي  أعلمني 
للدراسة.  خاللها  غ  أتفرَّ سنوات  لثالث  إجازة  على  للحصول  جهدي 
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ذلك،  على  عزيز  طارق  الوزير  موافقة  عدم  احتمال  هو  الوحيد  والعائق 
 518 رقم  الثورة  قيادة  مجلس  لقرار  طبًقا  ُقبلُت  أنني  من  الرغم  فعلى 
فإن  أخرى،  شروط  أية  من  استثناء  الدراسة  في  األوائل  بقبول  القاضي 
للدراسة،  غ  التفرُّ حديًثا  ُعيِّن  لمن  تجيز  ال  الخارجية  وزارة  تعليمات 
سلطة  بين  مصيري  ُعلِّق  ذلك.  على  للموافقة  ل  المخوَّ هو  والوزير 
نفسه، سعيًدا  الوقت  في  وَقِلًقا  تنفيذية. وجدتني سعيًدا  تشريعية وأخرى 
الحقيقي،  هدفي  إلى  واقتربت  عاب،  الصِّ كل  تخطِّي  من  نت  تمكَّ ألنني 
قرار  إال  أمامي  ليس  الحال  هذه  وفي  الموافقة،  عدم  من  خوًفا  وَقِلًقا 
أخير، وهو تقديم استقالتي من الخارجية، ولكن هذا أيًضا يقرره الوزير، 
وبافتراض موافقته، فكيف سأعيش وأسرتي في ذروة األزمة االقتصادية؟ 

استقالتي. ُترفض  أن  هو  أتصوره  كنت  ما  أسوأ 
بغداد،  جامعة  رئاسة  من  قبولي  قرار  على  لُت  تحصَّ التالي  اليوم  في 
غ. كنت معلًقا في  وأعددت خطاًبا للوزير مرفًقا بقرار القبول، طالًبا التفرُّ
فأرى  الكرسي  أدير  بغداد،  من  جزء  على  مطالًّ  األخير،  قبل  ما  الطابق 
الرئاسي  المجمع  يميني  إلى  السامقة.  واألشجار  الحديثة  العمارات 
المؤتمرات،  وقصر  الرشيد،  وفندق  التخطيط،  وزارة  ومبنى  الضخم، 
ع  والمجمَّ المنصور،  وفندق  واإلعالم،  الثقافة  وزارة  مبنى  وأمامي 
وأساتذة  العليا،  الشهادات  حملة  على  وزع  الذي  الحديث  السكني 
الجامعات، يتوسطه برج أزرق اللون، ولم يكن لي متر خاص في بغداد، 
الزجاج،  المناطق حولي عبر  لت في هذه  تأمَّ فيها.  التملُّك  وممنوع عليَّ 
المكان أصبح  فوجدتني غريًبا ومنقطًعا في أرض حسبتها وطني- وهذا 
فقد  الخضراء«-  بـ»المنطقة  ي  وُسمِّ االحتالل،  بعد  لألمريكيين  ا  مقرًّ
ولم  نفسية،  روابط  به  تربطني  ال  لكن  العالم،  هذا  بكفاءتي  اقتحمت 
أطور بعُد لغًة لقبوله والتفاهم معه، ولم أكن أعرف ما يدور في الطوابق 
نيويورك  أو  بغداد  في  الوزير  كان  إن  أدري  وال  الوزارة،  في  األخرى 
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هذه  لمعرفة  رغبة  لديَّ  تكن  لم  إذ  اإلعالم،  وسائل  من  إال  جنيف  أو 
أعدَّ  لم  وظيفي  سياق  في  نفسي  وجدت  إذ  ًما،  متبرِّ كنت  التفاصيل. 
الموت،  شفا  على  كأنهم  المتكتِّمين  الموظفين  من  جماعة  ووسط  له، 
عندي  تفوق  التي  الدافئة  النساء  وأحاديث  القراءة،  في  وقتي  فأمضي 

حديث. أي  أهمية 
الرابع.  أنه  فعرفت  الوزير،  مكتب  يحتلُّه  الذي  الطابق  عن  سألت 
قابلت مدير المكتب، فأخبرني أنه المعتاد أن تنتظر الطلبات على مكتب 
بالجامعة  التحاقي  أتدبَّر  لم  فإذا  صعقُت،  بها.  للبتِّ  أشهر  عدة  الوزير 
المفاوضات  القبول. كنت أعرف قضية  خالل أسبوعين يسقط حقي في 
الشهر.  نهاية  ستستأنف  أنها  الصحافة  من  وعلمت  إيران،  مع  المتعثِّرة 
إلى  الوزير  بحضور  أمري  ُربط  باإلحباط.  مملوًءا  مكتبي  إلى  عدت 
قبل  وذلك  أمري،  شأن  للصغيرة  الكبيرة  المهام  من  غه  وبتفرُّ مكتبه، 

الذي سيتَّخذه. بالقرار  التفكير 
تنشد  وبدأْت  المكتب،  اقتحمِت  حينما  العتمة،  من  بشرى  انتشلتني 
في  غرقت  ما  سرعان  لكنني  »هوبكنز«،  قصيدة  من  مقاطع  باإلنجليزية 
تقع  أن  قبل  أشهر  عدة  االنتظار  ح  المرجَّ فمن  بالقلق،  المملوء  عالمي 
عمل  في  ل  التدخُّ على  ليجرؤ  أحد  يكن  لم  طلبي.  على  الوزير  عينا 
مجلس  أعضاء  من  أنه  وبما  صالحية.  أية  من  الوكالء  د  ُجرِّ وقد  الوزير، 
بالتذمر  ر  يفكِّ أن  ألحد  يمكن  وال  المساءلة،  فوق  كان  فقد  الثورة،  قيادة 
الحياة،  ت عليه فرصة  يفوِّ قد  تأخير لمطلب  أي  أو  قرار يصدره،  أي  من 
القصيدة  أن  عرفت  بشرى  بأن  إليَّ  خيِّل  معي.  يحصل  أن  يحتمل  كما 
ل في ذاكرتي،  التي حفظتها عن ظهر قلب تعبر الزجاج خلفي، وال تتمهَّ
أفكر  فيما  األيام«  »تلك  عن  ث  تتحدَّ وهي  المقفل،  عالمي  تالمس  وال 

الغرفة.  من  كفراشة  فانسحبْت  اآلتية«  بـ»األيام  أنا 
األخير،  الطابق  معظم  يحتل  الذي  الرحب  المطعم  إلى  اتَّجهُت 
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وقاتمة،  كئيبة،  لي  بدت  التي  بغداد  أتأمل  وُرحت  مقعًدا،  وانتحيت 
رت  تذكَّ القهوة  أرتشف  أنا  وفيما  لظلمتي.  انعكاس  وكأنها  وغريبة، 
مصيري  وكأنَّ  فخلُت  الوزارة،  وكيل  مكتب  مديرة  أيام  قبل  التقيُت  أنني 
قهوتي،  أنهيت  الباذخ.  وحضورهن  العميق،  لودهنَّ  يا  النساء،  يَدي  بين 
بأمري،  فأخبرتها  المكتب  أمام  السمراء  تلك  قابلتني  إليها.  وهبطت 

وقالت: يدي،  من  األوراق  فأخذت 
- دع األمر لي، هذا من اختصاصات مديري المكاتب، الوزير يوقِّع 
على ما يجده على مكتبه، واآلخرون بالنسبة إليه أوراق، وليسوا كائنات 

بشرية.
أن  أبى  فقد  غي،  لتفرُّ الوزير  برفض  ُأبلغت  أيام  عشرة  زهاء  بعد 
بدون  إجازة  خيارين:  فيه  أطرح  بطلب  مت  فتقدَّ دراسية،  إجازة  يمنحني 
راتب، أو االستقالة. أعددت الطلب بالتعاون مع السمراء، التي نصحتني 
فال ضوابط  بها،  الوزير  أستميل  فربما  بي،  الخاصة  المؤهالت  بذكر كل 
زته  قانونية تحول دون تمتُّعي بحقوقي. كتبت طلًبا كأنه مقالة قصيرة، عزَّ
يكون لحضوري  أن  الوزير عسى  مقابلة  في  الكتابية، ورغبت  بمؤهالتي 
ببرود:  ، وكتب  إليَّ ل، ونظر  بتمهُّ الطلب  فقابلته. قرأ عزيز  أثر في قراره، 

استقالته«. »ُتقبل 
النَُّسخ  فتسلَّمت  الثقافية،  الشؤون  دار  إلى  نفًثا  الغيظ  أنفث  اتَّجهُت 
السيارة،  صندوق  في  رميتها  القصصية.  ومجموعتي  كتابي،  من  األولى 
ة أخرى،  واتَّجهت إلى منزلي. عليَّ خوض تجربة العودة إلى الجيش مرَّ
االستقالة،  كتاب  على  حصلُت  التالي  اليوم  في  الجامعة.  إلى  منه  ثم 
إلى  إلحاقي  بإجراءات  قامت  التي  باط،  الضُّ إدارة  إلى  إعادتي  وطلبُت 
العسكرية في آن واحد، وألحقتني طالًبا  الجيش، ثم تأجيلي من الخدمة 
فت  تعرَّ من  جميع  بين  ومن  بغداد.  بجامعة  اآلداب  كلية  في  للدكتوراه 
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إليهم طوال األشهر الثالثة، ودَّعت فقط النساء الثالث: ظمياء، وبشرى، 
الخارجية. وزارة  في  الطارئ  وجودي  ذكرى  ختمت  التي  والسمراء 

الناعمة األمطار  بغداد: عذراء   -4
بمطر  فوجئت  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  األخير  اليوم  صباح  في 
تتمايل  طرية،  عذراء  عليه،  كانت  ما  غير  على  فبدْت،  بغداد،  يغسل 
إلى  الغربي  أقصى جنوبها  بسيارتي من  المدينة  اخترقت  والدعة.  باأللفة 
الزجاج،  على  ينثال  المطر  راقبت  اآلداب.  كلية  حيث  الشرقي  شمالها 
وكأن بغداد مرآة لنفسي التي ذاب عنها الكرب، وأفعمت بالفرح. توقف 
األمطار  تحت  دقائق  عشر  فبقيت  القديم،  »العيواضية«  جسر  فوق  السير 
ة العزلة. وحينما ُفتح الطريق عبرت باتجاه باب المعظم، وفي  شاعًرا بلذَّ

الدكتوراه. أولى محاضرات  حضرت  العاشرة 
اتحاد األدباء  الروائي« في  الخطاب  بعنوان »شعرية  ألقيُت محاضرة 
في  والبناء  رد  السَّ نظم  فيها  بيَّنت  ديسمبر،  األول/  كانون  منتصف  في 
 )Narratology( ردية«  »السَّ مفهوم  عن  ًرا  تصوُّ بلورت  وكنت  الرواية، 
جمع  على  جهدي  انصب  العربية«.  ردية  »السَّ عن  فكرتي  أقمت  وعليه 
مكتبتي،  العتيقة  المجلدات  فغزت  العربية«  ردية  لـ»السَّ األولية  المادة 
كتابين  مت  قدَّ الشتاء  وفي  بيتي.  في  األعلى  الطابق  ات  ممرَّ واحتلَّت 
ردي«، وثانيهما »التفكيك:  للنشر في وزارة الثقافة: أولهما »المتخيل السَّ

بعد سنتين. المغرب  في  وصدرا  ُرفضا،  لكنهما  والمقوالت«،  األصول 
وسط  مكتبتي،  في  صباًحا  جلست   1989 عام  من  األول  اليوم  في 
خالل  أمري  تقييم  محاواًل  البالد،  ضربت  التي  الزمهرير  من  موجة 
سكني  انتقل  فقد  القلق،  مرحلة  تخطَّيت  وجدتني  الماضية،  السنة 
سلخته  الذي  الليل  وبخاصة  الوقت،  استثمار  فضمنت  بغداد،  إلى 
العمل  وأواصل  التاسعة،  في  القهوة  من  فنجاًنا  أتناول  القراءة.  في 
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سنة،  عشرين  من  نحًوا  الطقس  هذا  على  وحرصت  فجًرا.  الثالثة  إلى 
العربي«،  رد  السَّ »موسوعة  ذلك  في  بما  الكبيرة،  كتبي  كل  فيه  أنجزت 
المسلمين«.  أعين  في  الوسطى  القرون  و»المطابقة واالختالف« و»عالم 
ينبهني  ما  وغالًبا  الغروب،  من  نوًعا  إليَّ  بالنسبة  الليل  منتصف  كان 
لي  أتاحت  الصباح.  قدوم  إلى  العمل،  غمرة  في  وأنا  الفجر،  مؤذِّن 
هي  قصصية،  ثالثية  من  وانتهيت  متنوعة،  بثقافات  د  التزوُّ فرصة  بغداد 
رمزي  تصوير  وفيها  العقبان«،  و»مسلَّة  الليل«  و»رواة  الليل«  »ماراثون 
الحديث،  العصر  إلى  السومري  العهد  منذ  الرافدين،  بالد  في  لالستبداد 
قصص،  مجموعة  أو  رواية  يقرأ  أن  يمكن  كتاب،  في  بنشرها  رت  وفكَّ

ذلك. تحقيق  في  أمِض  لم  لكنني 
ملتقى  في  للمشاركة  البصرة  جامعة  دعوة  لبَّيت  الربيع  مطلع  في 
شارع  ر  ُدمِّ فقد  بة،  مخرَّ ذكرياتي  مدينة  وجدت  األول.  السياب 
من  الثاني  النصف  في  الليلية  المالهي  على  ُمطالًّ  أقمُت  حيث  الوطن 
الجميالت  برفقة  ُحمُت  حيث  الكورنيش  أرصفة  واقُتلعْت  السبعينيات، 
»حنَّا«  سوق  بت  وُخرِّ الهنود،  سوق  وُأحرقت  النخيل،  أشجار  تحت 
وقادني صديق  الصغيرة هدايا لصديقاتي.  أبتاع من حوانيتها  كنت  حيث 
درس  التي  والمدرسة  السياب،  بيت  خرائب  فزرت  الخصيب،  أبي  إلى 
الخصيب  أبي  مقهى  زيارة  في  ورغبت  الخشبية،  الشناشيل  تأملت  فيها. 
وُحفر  ُأزيل،  بأنه  ففوجئت  قباني،  نزار  قصائد  صديقتي  لي  قرأت  حيث 
النخيل  بستان  وُأبيد  متناثر،  حطام  سوى  منه  يبَق  ولم  حرب،  خنادق 
وكأن  فأحسست  بمياهه،  أقدامنا  غمسنا  حيث  العرب  لشط  المحاذي 
بقيت  ملتهًبا.  فناًرا  عالمي  في  البصرة  رسخت  فقد  منِّي؛  استؤصل  جزًءا 
منهارة،  شبه  بة  المحدَّ والقناطر  آسنًا،  العشار  نهر  كان  أيام.  ثالثة  فيها 
األبواب  أمام  يقفن  اللواتي  الصغيرات  البغايا  من  ار  بشَّ شارع  ُهجر  وقد 
البصرة  الحرب، وكأن  ما قبل  الطافحة برغبات  المارة بصدورهن  يغرين 
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يقول  به  وكأني  العمياء«،  »المومس  قصيدته  السياب  تلهم  لم  القديمة 
الليل؟«. هذا  جاء  أي غاب  »من  اآلن: 

ندوة  في  للمشاركة  الموصل  جامعة  إلى  اتَّجهت  أيام  عشرة  بعد 
»اتجاهات النقد األدبي الحديث في العراق«، وألقيت بحًثا عن »إشكالية 
الرؤية والمنهج في النقد العراقي الحديث«. طرحُت فيه قضية التحديث 
الذي  أوبروي«  »نينوى  فندق  في  أقمنا  النَّقدي.  المنهج  في  المطلوبة 
ا لها بعد عقد ونصف. ظهرُت في المؤتمر  اتَّخذته القوات األمريكية مقرًّ
نقاًشا  البحث  أثار  عليه.  دخيٌل  إنني  قيل  حتى  النَّقدي،  للتراث  وفيٍّ  غيَر 
الطاهر  ناقًدا على رأسهم علي جواد  فيه نحو خمسة عشر  اشترك  طوياًل 

المؤتمر. قبل  بي  ر  يبشِّ كان  أن  بعد  عنِّي  يديه  نفض  الذي 
القسس،  غرف  ورأيت  فيه،  لنا  وتجوَّ متى«  »مار  دير  إلى  ُأخذنا 
بهيبة  وزرع  363م،  عام  في  الدير  ُبني  العجوز.  اس  الشمَّ مع  ثت  وتحدَّ
في صدر الجبل، واستعدته بكامله بعد خمس وعشرين سنة حينما كنت 
وضعتني   .2014 ربيع  خالل  لبنان  شمال  في  »البلمند«  دير  في  أطوف 
للخصومة  موضوًعا  وأصبحت  النَّقدية،  الحركة  قلب  في  الموصل  ندوة 

أربع سنوات. بعد  العراق  غادرت  أن  إلى  ثمنها  أدفع  وبقيت  الثقافية، 

العراق في  الجديد  النَّقدي  المشروع   -5
لوظيفة  جديًدا  ًرا  تصوُّ تبلور  نقدية  جماعة  إلطالق  أخطِّط  بدأُت 
النقد في مطلع عام 1987، واقترحت أن تكون باسم »حلقة بغداد للنقد 
ا قرأته عن »حلقة موسكو« التي انبثق  األدبي«. لم تكن التسمية بعيدة عمَّ
وال  العشرين،  القرن  من  الثاني  العقد  نهاية  في  الروس  الشكالنيون  عنها 
في  عرية.  الشِّ اللغة  دراسات  رت  طوَّ التي  الثالثينيات  في  براغ«  »حلقة 
باألمر،  علي  عواد  أخبرُت   1987 يونيو  حزيران/  من  األخير  األسبوع 
أكاديمية  في  العليا  بدراسته  التحق  قد  آنذاك  يكن  ولم  ارتياحه،  فأبدى 
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باألمر،  النُّقاد  من  عدًدا  ثت  حدَّ ثم  بغداد،  جامعة  في  الجميلة  الفنون 
النصير،  وياسين  الصگر،  وحاتم  ثامر،  وفاضل  الغانمي،  سعيد  ومنهم: 
التي كنت مشغواًل بها إلى  وآخرون، لكنني لم ألمس تفاعاًل مع األفكار 
اإلعالن  ر  تأخَّ ولهذا  جديدة.  نقدية  جماعة  تبلور  أن  يمكن  التي  الدرجة 
النقد الجديد في العراق« في  عن ذلك، فظهرت الجماعة باسم »جماعة 
البيان الخاص بها، ونشرته، وألقيت بحًثا  ربيع عام 1988 بعد أن كتبت 
خصص  الذي  المؤتمر  في  بالمنهج  الرؤية  اقتران  ضرورة  عن  اًل  مفصَّ
الموصل، وقد ُنشر  العراق وعقَدته جامعة  النقد الحديث في  التجاهات 

عام 1990.  في  ردي«  السَّ »المتخيل  لكتابي  مدخاًل  البحث 
ولم  العراقيين.  النُّقاد  بعض  مع  طويلة  ثنائية  حوارات  في  انخرطت 
بعد  عبيد  صابر  محمد  ثم  علي،  وعواد  الغانمي،  سعيد  سوى  يؤازرني 
»الثورة«  جريدة  في   1988/4/3 بتاريخ  نقدي  بيان  بنشر  فقمت  ذلك، 
نقد  إلى  الحاجة  فيه  بيَّنت  العراق«  في  الجديد  النَّقدي  »المشروع  بعنوان 

اآلتية: الركائز  يقوم على  جديد 
شعريات  وتحديد  أجناسه،  بسائر  اإلبداعي  الخطاب  استقراء   -1

جنس. بكل  خاصة 
من  وتستفيد  األدبي،  الخطاب  من  نابعة  نقدية  رؤية  تنظيم   -2

المعاصرة. اإلنسانية  المعارف 
االقتراب  من  ن  وتمكِّ الرؤية،  تلك  تحكم  منهجية  أطر  تحديد   -3

األدبي. الخطاب  إلى 
الستكشاف  بها  ُيستعان  النَّقدية  المفاهيم  من  منظومة  اقتراح   -4

األدبي. للخطاب  والتركيبية،  واألسلوبية،  الداللية،  المستويات 
االرتقاء  إلى  يهدف  »المشروع  هذا  أن  على  بالتأكيد  البيان  انتهى 
إال  األساسي  هدفه  تحقيق  له  يقيض  ولن  العراق،  في  النَّقدية  بالحال 
في  المشاركة  عبء  تتحمل  التي  تلك  وبخاصة  الجادة،  الجهود  بتضافر 
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النَّقدي. ولعل في مقدمة  األفكار الجديدة، واالنخراط في تجديد الفكر 
لكن  الركائز«.  هذه  حول  جاد  فكري-نقدي  حوار  فتح  ضرورة  ذلك 
ك  الشَّ سوى  المشروع،  مع  تفاعل  أي  عن  عزفوا  العراقيين  النُّقاد  معظم 
في  السطح  على  تظهر  شكوك  وهي  والمنهجية،  المعرفية  قيمته  في 
به إال بعد  بوادر االهتمام  َتُلْح  أثار فضولهم، ولم  الخاصة، وما  مجالسنا 
هذه  من  كثيًرا  أن  المحتمل  ومن  األساسية.  فكرته  نشر  من  سنة  من  أكثر 
الطالعة  بشخصيتي  تتصل  اختزالية  نظرة  إليها  ُينظر  كان  الجديدة  الوعود 
وتباغضاته،  العراقي،  الثقافي  الوسط  فاحتقانات  النقد،  مجال  في  ها  لتوِّ
شخصية،  ومصالح  أمزجة،  إلى  شيء  كل  تحيل  كانت  تفسيراته،  وسوء 
تتعلَّق بأدوار وليس بأهداف حقيقية. وأيَّدني عواد، ثم عبيد، وكان تأييًدا 
د،  والتردُّ الشكوك  يثير  الغانمي  ظل  فيما  الجد،  مأخذ  أخذته  ما  انفعاليًّا، 

اآلخرين.  تعجيل  من  أفضل  الكابح  ده  تردُّ أن  فوجدُت 
التحق  حينما   1986 عام  خريف  في  الغانمي  إلى  فُت  تعرَّ كنت 
بالجلسة األسبوعية في نادي اتحاد األدباء التي تكاد تقتصر على جماعة 
لما  مجالستهم  لألدباء  يروق  فال  المفرطة  بالجدية  يوصمون  النُّقاد  من 
اد النادي. وقد عرف عن الغانمي،  كانوا يرونه فيهم من وقار ال يليق بروَّ
ذكي،  ف  مثقَّ وهو  والترجمة،  اللغويات  إلى  انصرافه  أمره،  أول  في 
لكنه  متينة،  ولغته  واألجنبي،  العربي  األدبين  بخارطة  وعارف  ر،  ومتبصِّ
الكاملة،  ته  جديَّ إليه  جذبتني  موقفه.  عن  يفصح  وال  نفسه،  على  منطٍو 
المشترك،  كتابنا  فكرة  الثقافية  عالقتنا  أثمرت  وقد  الموسوعية،  ومعارفه 

عام 1990. في  ُطبع  الذي  اآلخر«  »معرفة  مع عواد علي، 
األمر  بي  انتهى  وحينما  ومترجًما،  ناقًدا  ببراعة  طريقه  الغانمي  شقَّ 
إلى  سارعت  التسعينيات  مطلع  في  الليبية  الجامعات  إحدى  في  أستاًذا 
في  وهو  إليه  وإرساله  التعليمية  المعاهد  أحد  في  له  عمل  عقد  إبرام 
التونسية  الحدود  قرب  زوارة  مدينة  في  لسنوات  فجاورني  العراق، 
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قطر  جامعة  إلى  أنتقل  أن  قبل  وتأليًفا،  ترجمة  الثقافي،  للعمل  منصرًفا 
إثر  وهناك  هنا  عابرة  لقاءات  إال  بل  السُّ بيننا  فتقطَّعت   ،1999 عام  في 
انتقاله إلى أستراليا، واستغراقه في التأليف والترجمة والتحقيق. أما عبيد 
من  الثاني  النصف  في  الموصل  جامعة  ندوات  إحدى  في  إليه  فت  فتعرَّ
بيتي طوال تلك السنوات حينما يزور بغداد،  الثمانينيات، وكان يقيم في 
خبت،  ما  سرعان  ولكنها  وقوة،  بسرعة  الشخصية  عالقتنا  توثَّقت  وقد 
من  عقدين  مكانها  في  تراوح  وبقيت  التسعينيات،  أول  منذ  وفترت، 
الموصل،  جامعة  ثم  تكريت  جامعة  في  أستاًذا  خاللهما  هو  عمَل  الزمن 
في  الجًئا  انتهى  وقد  كثيرة،  موضوعات  في  الكتب  من  دزينة  وألَّف 
مدينة  اإلسالمية  الدولة  احتلَّت  أن  بعد  »وان«  بحيرة  جوار  تركيا  شرق 
في  السبعينيات  أول  إلى  تعود  علي  بعواد  معرفتي  أن  على  الموصل. 
حينما   2013 عام  بعد  عني  ذكره  اختفى  أن  إلى  تنقطع  ولم  كركوك، 
ُأنهي عمله في وزارة الخارجية القطرية، وغادر الدوحة بطريقة ال أعرف 
إلى  ُيشار  كان  وحيثما  األربعة،  نحن  نا  ضمَّ عام  أفق  ل  تشكَّ تفاصيلها. 
على  العراقية،  الثقافية  الصحافة  في  العراق«  في  الجديد  النقد  »مشروع 
سميت  التي  الجماعة  هذه  به  يقصد  كان  فقد  االحتفاء،  أو  اإلزراء  سبيل 
باسمه، دون سواها، ولم يدرج، على اإلطالق، أحد من النُّقاد العراقيين 
الفكر  تجديد  في  منهم  كثير  أسهم  إنما  دة،  المحدَّ التسمية  هذه  تحت 

اإلطار. هذا  خارج  النَّقدي 
العراق«  في  الجديد  النَّقدي  بـ»المشروع  الخاص  البيان  كتابتي  بعد 
المشروع  في  اإلشكالية  »وحدة  بعنوان  مقالة  الغانمي  كتب  ونشره، 
في  طرحتها  التي  األفكار  فيها  ناقش  العراق«  في  الجديد  النَّقدي 
ميالد  عن  إعالن  »بمثابة  جاءت  المقالة  أن  إلى  الغانمي  ذهب  البيان. 
هي  الغانمي  قصدها  التي  واإلشكالية  العراقي«.  األدب  في  جديد  نقدي 
تداخل المشكالت الخاصة بكل من الرؤية والمنهج، وعدم القدرة على 
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معالجة أي منهما. ثم كتب عبيد مقالة بعنوان »المشروع النَّقدي الجديد 
م  في العراق: قراءة في مقترح البيان«، دعا فيها نقاد المشروع إلى أن يقدِّ
»كل واحد منهم منهجه ورؤيته الخاصة، ضمن أفق اإلشكالية العامة التي 
بيانهم  س  يتأسَّ المختلفة،  المناهج والرؤى  فيها، وباجتماع هذه  يتَّحدون 
القول  إلى  ومضى  النَّقدية«.  نظريتهم  نواة  ل  شكَّ الذي  الجديد  النَّقدي 
بأن المشروع المطروح »ليس مغلًقا، أو حكًرا على أحد. إنه مفتوح على 
بالضرورة جزء ال  ناقد عراقي جديد، هو  المبدعة، فكل  الطاقات  جميع 
ثابتة  أطر  في  د  تحدَّ أن  من  أكبر  القضية  ألن  المشروع،  هذا  من  يتجزأ 
وحدة  في  الدخول  هو  االنتماء  فشرط  انتمائية،  رسمية  وقواعد  وقوانين 
المشروع،  نقاد  يفلح  أن  نطمح  الذي  النَّقدي  الجديد  اإلشكالية، وتقديم 
تأسيس  إلى  والعلمية،  بالوعي  ز  المعزَّ وإبداعهم  عطائهم  خالل  من 

األدبي«.  النقد  في  جديدة  عراقية  مدرسة 
النُّقاد  من  فيه عدد  فشارك  المشروع  الجدل حول  ر  تفجَّ ما  وسرعان 
البصري،  الجبار  عبد  الناقد  ذلك  في  أسهموا  َمْن  بين  ومن  العراقيين، 
انطلق  الجديد«  النَّقدي  والمشروع  »النَّصية  بعنوان  مقالة  كتب  الذي 
للنصوص،  المغلق  العقائدي  الفهم  على  تحيل  »النَّصية«  أن  من  فيها 
عن  النَّص  بعزل  سيقومون  فهم  للنَّصية،  يدعون  الُجدد  النُّقاد  أن  وبما 
بأشياء  مرتبط  شيء  كل  ألن  »خرافة«  بالنَّصية  فالقول  الثقافية،  سياقاته 
مآله  النَّصية،  بدعوته  الجديد،  النقد  مشروع  أن  واستنتج  أخرى.  كثيرة 
األدبي،  النَّص  جماليات  على  بانغالقهم  المشروع  نقاد  ووصم  الفشل، 
قبل  من  شاعت  تهمة  وهي  لألدب،  الفكرية  القيمة  تقدير  عن  وعزوفهم 
حول روالن بارت، حينما بلور المالمح البنيوية في مجال النقد األدبي، 

للتجديد. محاولة  أية  مع  الذكرى  تلك  تستعاد  أن  الطبيعي  ومن 
طويلة  مقالة  نشرت  الموصل  جامعة  ندوة  من  بغداد  إلى  عودتي  إثر 
على  سنة  مرور  بعد  المنهج«  إشكالية  ومواجهة  الجديد  »النقد  بعنوان 
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في  المقالة  كتبُت  المشروع.  فكرة  فيه  طرحت  الذي  األول  البيان  نشر 
وأروقة  الثقافية،  الصحافة  في  المشروع  حول  اندلع  الذي  الجدل  ضوء 
اتحاد األدباء، والمجالس األدبية، وفي ضوء ما عرضُت من أفكار حوله 
وما  الجديدة،  النَّقدية  للتيارات  التي ُخصصت  الموصل  ندوة جامعة  في 

ردود سلبية. من  واجهت 
والمنهج،  الرؤية  بإشكالية  تتصالن  المقالة على قضيتين  في  دُت  شدَّ
موضوعات  ال  لألدب  النقد  مقاربة  آلية  هو  اإلشكالية  تلك  فموضوع 
اقتران  عدم  تكشف  اآللية  تلك  إلى  متفحصة  ونظرة  المقاربة،  تلك 
إضفاء  أولهما،  اثنين:  مستويين  وجود  أخرى  وبعبارة  بالمنهج،  الرؤية 
كينونة  على  عقليًّا  مجردة  أو  مرئية  ُنظم  من  ة  مستمدَّ خارجية  رؤى 
الواقع  لمكونات  كاملة  انزياح  عملية  إلى  أدَّى  وهذا  باأللفاظ،  مختلفة 
الرؤية  هذه  أطَّرت  ولقد  التقليدي،  النَّقد  تصور  حسب  األدب  عالم  إلى 
الرؤية  إلى  تفتقر  منهجية  نظم  إسقاط  وثانيهما،  ذلك.  تكشف  بطرائق 
قاد  مما  اإلبداعية،  الخطابات  على  سياقاتها  في  نشأت  التي  األصلية 
الوقت  ففي  اإلبداعي.  الخطاب  بدل  النَّقدي  المنهج  االشتغال على  إلى 
بالواقع،  إنما  بالخطاب  لها  عالقة  ال  خارجية  رؤية  فيه  توفرت  الذي 
عالم  عن  منظَّم  غير  حديث  إلى  النَّقُد  فآل  عنها،  التعبير  طرائق  غابت 

المتخيَّل. للعالم  سابق 
ثمة  وهل  إذن؟  الرؤية  ما  اآلتي:  السؤال  طرحت  التوطئة  هذه  بعد 
هي  النَّقدية  الرؤية  اإلجابة:  وجاءت  النَّقدية؟  الرؤى  د  تتعدَّ ألن  إمكانية 
وبنيتها،  نسجها،  نواحي  في  اإلبداعية  للفعالية  الشامل  الفهم  خالصة 
وداللتها، وتأويلها، فعناصر الرؤية تستجمع من اإلبداع، وليس من عالم 
األلفاظ  تركيب  بمتابعة  ي  المتلقِّ ذهن  في  ل  يتشكَّ الخطاب  عالم  آخر. 
الخطاب،  عالم  عليه  يصطلح  متخيَّل  عالم  خلق  إلى  يؤدِّي  نحو  على 
وال يختلف هذا العالم عن العالم الواقعي في صورته فقط، إنما يختلف 
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يتوهم  حينما  الواقعي  العالم  على  يحيل  وقد  وعناصره،  بمكوناته  عنه 
ألن  وهم؛  هي  المطابقة  هذه  لكن  العالمين،  بين  مطابقة  وجود  ي  المتلقِّ
يعني  ال  هذا  أن  على  والغاية.  والبنية،  العناصر،  في  مختلفان  العالَمين 
الزمنية  والخلفيات  والشخصيات،  األفكار،  من  خلو  المتخيَّل  العالم  أن 
ذلك،  كل  يتضمن  العكس،  على  إنه  واألحداث.  والوقائع،  والمكانية، 
يستمد  أن  الناقد  وعلى  الواقعي،  العالم  في  يناظره  ما  عن  مختلف  لكنه 
ثم  ودالالته،  وأبنيته،  أساليبه،  فيدرس  الجديد،  العالم  هذا  من  رؤيته 
يمكن له أن يقوم بتأويله بعد ذلك، فعملية التأويل هي قراءة فردية لربط 
تاريخيًّا  إنتاج الخطاب  يتعلَّق بظروف  النَّص بمرجعياته، وما سوى ذلك 
إنما  الناقد،  شأن  من  ليست  لكنها  ا،  جدًّ مهمة  وهي،  ونفسيًّا،  واجتماعيًّا 
تلك  والستخالص  النَّفس.  وعالِم  االجتماع،  وعالِم  المؤرخ،  شأن  من 
مثل  النَّص،  لمقاربة  الناقد  بها  يقوم  إجرائية  خطوات  من  بد  ال  الرؤية 
وكشف  عناصره،  تركيب  إعادة  ثم  عناصره،  وتنظيم  الموضوع،  تحديد 
أبنيتها، ودالالتها، ثم تأويلها، وهي خطوات مترابطة ال يمكن فصلها عن 

الفني«.  »االستقراء  بمنهج  العملية  هذه  واصُطلح على مجمل  بعضها، 
النُّقاد،  من  عدد  من  النظير  منقطع  باستهجان  ية  الجدِّ هذه  قوبلت 
الغرفة  نقد  »مشروع  بعنوان  تفصيلية  مناقشة  حمودي  باسم  كتب  فقد 
الجديد  النقد  مشروع  أن  إلى  فيها  ذهب  الصلعاء«،  البنيوية  ومسرحية 
الذي  الكالم  من  النمط  ذلك  أي  الصامت،  النقد  خيمة  تحت  »يدور 
وربما  الشبان،  من  ثالثة  بين  الحوار  ى  يتعدَّ وال  ذاته،  سوى  يساجل  ال 
اه إلى اآلخرين، فهو  أربعة، حول مشروعهم الخاص بالنقد دون أن يتعدَّ
غرفة  داخل  يجري  حوار  وهو  غيره،  إلى  ذاته  ى  يتعدَّ ال  محايث،  نقد 
موسيقى  يعزفون  فين  مثقَّ بين  الصيف،  زمن  مبردة  الشتاء،  زمن  دافئة 
إلى  لتصل  الموسيقي  يفترضها  التي  األحاسيس  عنها  تترشح  واحدة، 
حالة من التجريد شبه الكامل«. وانتهى إلى أن المشروع النَّقدي الجديد 
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ومقالة  البنيوية،  فاتته  لحنًا  لتؤدِّي  تظهر  صلعاء«  »بنيوية  هو  العراق  في 
ثالثة  بين  غرفة  في  تجري  تجريدية  حوارية  »موسيقى  إبراهيم  الله  عبد 

الصلعاء«. المغنية  مسرحية  من  فصول  أمامهم  ُتعرض  شبان 
الجديد  النَّقدي  »المشروع  بعنوان  مقالة  فكتب  فوًرا  عواد  اسُتثير 
فيها مضمون مقالة حمودي كاشًفا عن  ك  الصلعاء« فكَّ المغالطة  ومأزق 
ا: »إن المرأة الصلعاء التي يضرب بها  تناقضات كثيرة فيها، وختم مستخفًّ
لعله  يديه  بين  وتستقر  إليه،  ترتد  الجديد  النَّقدي  المشروع  جدار  الناقد 
المضلل،  المرئي  سطحها  الثاقب  بنظره  ويخترق  جديد،  من  صها  يتفحَّ
يقرأها  التي  الصلعاء«  »المغنية  فمسرحية  الدفينة.  أسرارها  على  ليقع 
عنها  تترشح  المشروع  نقاد  على  بها  ليتهكم  الساذجة  الطريقة  بتلك 
إلى  سبيل  كل  التقاليد  عليها  أغلقت  شريحة  عقلية  من  مروعة  سخرية 
واألطروحات  اآلراء  إطار  داخل  تفكيرها  فانحصر  االبتكار،  أو  التجديد 
الخالية  المألوفة  الشعارات  على  لغتها  واقتصرت  والمبتذلة،  المطروقة 
يجعل  أن  على  يونسكو  حرص  السبب  ولهذا  معنى،  أو  معرفة  من 
بما  يربطها  منهج  ثمة  وليس  عشواء،  خبط  الحوار  في  تنطلق  شخصياته 

يليها«. بما  أو  يسبقها 
انفلت زمام األمر بعد أن صبَّ عواد الماء على الزيت الملتهب، فردَّ 
حمودي بمقالة فيها درجة عالية من االزدراء واالستصغار تحمل عنوان 
فيها  شنَّ  الصغار«  البنيويين  مع  شتراوس  وجدل  الناقد  الشباب  »مأزق 
يناقش  كان  فقد  الموضوع،  على  ل  بالتطفُّ اتهمه  إذ  عواد،  على  هجوًما 
عرًضا،  عواد  فجاء  إبراهيم،  عبدالله  مقالة  في  ُطرحْت  التي  األسس 
حمودي،  ص  تقمَّ لمقالته.  عواد  تفنيدات  وفنَّد  المناقشة،  في  وانخرط 
مجلة  جماعة  وصف  الذي  »شتراوس«  دور  المقالة،  عنوان  َيِشي  كما 
روالن  حول  ون  يلتفُّ وكانوا  وديلوز-  ودريدا،  غواتاري،  وهم  كل«  »تل 
فجماعة  صغار«  »بنيويون  بأنهم  الروحي-  قطبهم  كان  الذي  بارت، 
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المشروع النَّقدي الجديد جماعة مارقة شأنها شأن الجماعة الفرنسية التي 
االختالف. فلسفة  تشكيل  في  وبدأت  البنيوية،  عباءة  من  ها  لتوِّ خرجت 

على  أضفى  فيما  الفرنسي،  األنثروبولوجي  معطف  حمودي  لبس 
يكتِف  ولم  ع،  الرضَّ البنيويين  صفة  الجديد  النَّقدي  المشروع  جماعة 
الجماعة  موقع  معرفة  في  واإلخفاق  المشروع،  أصحاب  قيمة  بتبخيس 
شتراوس  رأي  هذا  كان  »إذا  قائاًل:  المقالة  ختم  إنما  ة،  المنشقَّ الفرنسية 
في تالمذته وزمالئه، فلماذا يستكثر الشباُب علينا مناقشتهم وفق المنطق 
شتراوس،  دور  ص  تقمُّ في  برغبته  حمودي  يكتِف  لم  به«.  نؤمن  الذي 
الثقافي  التي نشطْت ضد الجماعة في الوسط  إنما ساير لهجة االستعداء 
المسيري  الوهاب  عبد  كتبها  بمقالة  فاستعان  بالمكائد،  المشحون 
النص«  »لذة  مصطلح  أن  إلى  فيها  ذهب  اليهودي  الفكر  في  ص  المتخصِّ
قبالية  »لذة  به  يقصد  األدبي،  للنص  قراءته  نسيج  في  بارت  اقترحه  الذي 
للكتاب  اليهودية  رية  السِّ التأويالت  من  مستعارة  وهي  بالتوراة«  تتعلق 
المقدس، كما طورتها الفرقة اليهودية القبالية، فنحن إذن جماعة مشتطة 
بها  ختم  التي  النهاية  اليهودي.  التأويل  مبدأ  اعتمدت  التي  الفرقة  كتلك 
الفكر  بت من  بمفاهيم مضللة تسرَّ متأثرون  أننا  إلى  مقالته تشير  حمودي 
وهذا  خطورتها،  نعي  أن  دون  وأخذناها  الفرنسية،  الثقافة  إلى  اليهودي 
الفكر  فإدخال  القويم،  الطريق  عن  ومروًقا  فكرية،  بخيانة  وصمنا  يعني 
بدأت  سياسي  نظام  ظل  في  العراق،  في  القومية  الثقافة  إلى  اليهودي 

إليه. التنبيه  ينبغي  خطير  أمر  أوهامه،  تتضخم 
شيخ  مباشرة،  غير  بطريقة  ولكن  الجدل،  في  انخرط  أن  لبث  وما 
فيها  عرض  مطولة  مقالة  كتب  الذي  الطاهر  جواد  علي  العراقيين  النُّقاد 
يأخذ  من  وأن  الفرنسي،  االستعمار  نتاج  من  هي  »البنيوية«  أن  على  أدلة 
بها إنما يطالب بعودة االستعمار، وكأنه لم يدرس في فرنسا االستعمارية 
على   . بشكٍّ أحد  يقابله  ولم  بذلك،  يفتخر  وكان  الخمسينيات،  مطلع 
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القرن  منتصف  منذ  العراق  في  النَّقدي  للفكر  ًدا  مجدِّ ُقبل  فقد  العكس 
العشرين، وها هو ينقلب، ويصطف مع التقليديين ضد فكر ما زال النُّقاد 
اندلع  حينما  األمر  د  وتعقَّ به.  عالقتهم  في  مخاض  مرحلة  في  العراقيون 
نقاش في الصحافة حول الميول الفكرية للنقاد الُجدد، وبدأ التنقيب في 

الشخصية. وأوضاعهم  الفكرية،  مرجعياتهم 
الغانمي  ولكن  بالجماعة،  مباشًرا  ضرًرا  يلحق  بما  األمور  تتداَع  لم 
من  جزء  أنه  على  ذلك  فسرُت  وقد  النتيجة،  من  ف  متخوِّ بأنه  لي  أسرَّ 
لوصم  الطاهر،  بها  م  تقدَّ التي  القوية  النفحة  لكن  الشخصية.  توجساته 
شاهد  شهادة  فهذه  الجد،  مأخذ  ُأخذت  تكون  أن  بد  ال  بالعار،  الجميع 
الفكرية،  بالعدمية، والالمسؤولية  النَّقدية  الجماعة  من أهلها. لكنَّ وصم 
لنقده، كما  نفسي  إعداد  بدأت في  أنا  الذي كنت  الغربي-  بالفكر  والتأثر 
ورحلنا.  حللنا  حيثما  يالحقنا  كان  الغربية-  المركزية  كتاب  في  ظهر 
الفكر،  مشارف  إلى  ليصل  األدب  حدود  ى  يتعدَّ ضرر  األفق  في  ارتسم 

قائم. هو  لما  مغايًرا  فكًرا  تشيع  جماعة  مع  تسامح  إظهار  يمكن  وال 
مهرجان  في  للمشاركة  دعوة  تلقيت   1990 عام  من  مايو  أيار/  في 
ا بوصفه ناقًدا مسرحيًّا،  المسرح الكردي في السليمانية، وكان عواد مدعوًّ
أمر  إلتمام  فجاء  الغانمي  أما  الموصل،  من  عبيد  دعوة  تدبير  وجرى 
السليمانية،  في  شملنا  فالتأم  الشمالية،  المنطقة  في  الجيش  من  تسريحه 
بـ»جماعة  يعرف  كان  لما  واألخير  األول  الجماعي  اللقاء  وانعقد 
قبل،  من  المشروع،  أمر  لمناقشة  نلتِق  لم  الجديد«.  النَّقدي  المشروع 
ثالثة  اجتمع  أن  وندر  معهم،  اآلراء  أتبادل  كنت  إنما  جماعية،  بصورة 
منا مًعا. يسكن عواد في كركوك، وعبيد في الموصل، وأنا والغانمي في 
بغداد، ونلتقي أسبوعيًّا تقريًبا في اتِّحاد األدباء، ونتبادل الزيارات بصورة 
دائمة. كما كان عواد يزورني كثيًرا، وبين وقت وآخر يزورني عبيد، لكن 
كثير من  نشترك في  كنا  أننا  لقاءات جماعية كاملة مع  لنا فرصة  تتوفر  لم 
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الغرفة  في  فالتقينا  الجامعات وسواها.  في  األدبية  والمؤتمرات  الندوات 
من  الثالثة  الساعة  في  السليمانية،  وسط  »السالم«  فندق  من   308 رقم 

المشروع. حال  لمناقشة   ،1990/5/6 األحد  يوم  عصر 
ق بعد  أصبح اللقاء الجماعي أمًرا ال بد منه، فكثير من الوعود لم تتحقَّ
صريح،  مكاشفة  لقاء  على  حرصت  وكنت  المشروع،  إطالق  من  سنتين 
د الوعود الكبيرة  نضع فيه معالَم ما نريد، ونوقف الجمود الذي راح يتهدَّ
ألسباب  اقترحُت،  حولها.  طوياًل  جداًل  وخضنا  قبل،  من  مناها  قدَّ التي 
يتيح  بما  المقترحات،  وتدوين  اللقاء،  بإدارة  أحدنا  يقوم  أن  تنظيمية، 
نته  دوَّ ما  أول  بذلك.  إليَّ  فعهدوا  يريد،  ما  بكل  م  يتقدَّ أن  ث  متحدِّ لكل 
كتبه  ما  خالل  ومن  أنجزناه،  ما  خالل  من  لنا  النَّقدية  التجربة  تقويم  هو 
المناقشة.  وبدأنا  الجماعي،  النَّقدي  البيان  فكرة  ثم  انفراد،  على  منا  كلٌّ 
ا سوى  كان الغانمي أول المتحدثين فأكد أن المشروع لم ينجز فكًرا نقديًّ
التجربة  لتقويم  معنى  فال  وعليه  بنفسه،  منا  كلٌّ  أنجزها  التي  البحوث 
لكن  قليلة،  وُكتبنا  الجماعة،  يمثل  شيًئا  بعد  ننجز  فلم  للمشروع،  النَّقدية 
بحوثنا النَّقدية كانت تظهر في كبريات المجالت المتخصصة، وعبيد لم 
المشترك  القاسم  الوقوف على  يصدر كتاًبا بعد. لكن هذا ال يحول دون 
نقف  أن  تستحق  نقطة  وهذه  منا،  كل  لجهد  صريح  تقويم  وعلى  بيننا، 

أواًل.  أنا  أبدأ  أن  إليَّ  ولهذا طلب  عليها، 
نقدية  بلغة  يكتب  وجدته  الذي  علي  عواد  عن  بالحديث  بدأُت 
يتكئ  أنه  كما  يكتب،  فيما  المنهج  أهمية  تمثيل  عن  عاجز  لكنه  جيدة، 
يحتاج  وهو  يكتب،  فيما  انسجاًما  أجد  فال  اآلخرين،  جهود  على  كثيًرا 
إلى إعادة إنتاج واعية لما يقرأ بدل أن يتأثر سلًبا باآلخرين. أما عبيد فهو 
يكتب كل شيء من الخاطرة، إلى القصيدة، إلى المقال غير األدبي، إلى 
نحو  على  األمور  ويستسهل  رد،  السَّ عن  الكتابة  إلى  الشعر،  عن  البحث 
ال يمكن قبوله، وأظنه لم يقرأ في العلوم اإلنسانية، وبخاصة الكشوفات 
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الغانمي، فعلى الرغم  ا. أما  المنهجية الجديدة، فتفاعله معها محدود جدًّ
فما  والنقد،  واللسانيات  الترجمة  بين  النهائي  اتجاهه  اتضاح  عدم  من 
يكتبه في غاية من األهمية، وهو مبتكر، وموظِّف بارع للمناهج واألفكار 

ا. جدًّ مهمة  القليلة  فبحوثه  ولهذا  يكتب،  فيما 
حرج  أي  من  روا  يتحرَّ أن  الصراحة،  أمر  دشنت  وقد  إليهم،  طلبت 
الغانمي  بخصوص  قلته  فيما  وافقني  بأن  عواد  بدأ  أفكارهم.  طرح  في 
المنهجي  الجو  في  أعيش  زلت  ما  أيًضا  أنا  أنني  إلى  أشار  لكنه  وعبيد، 
فينبغي  للماجستير،  أطروحتي  في  سنوات  منذ  طرحتها  التي  لألفكار 
لغتي  بأن  فأكد  عبيد  أما  األدبي.  رد  السَّ جانب  إلى  اهتماماتي  توسيع 
ويعزف  منها،  القارئ  وينفر  أدبية،  ليست  وهي  فيها،  إيحاء  ال  وصفية 
وصل  مما  الكالم  التقط  فقد  الغانمي  أما  معها.  يتجاوب  ال  وربما  عنها، 
أريد  عما  التعبير  في  دقيقة  ليست  ذلك  عن  فضاًل  إنها  فقال  األخير  إليه 
ضدي  أثيرت  التي  دوستويفسكي  بقضية  ذلك  على  مثاًل  وضرب  قوله، 
التي أوردتها عن دوستويفسكي حول كون  فالعبارة  قبل أشهر من ذلك، 
ألن  الشفقة  تثير  الحديثة  رديات  بالسَّ مقارنة  والعقاب«  »الجريمة  روايته 
أن  الغانمي-  حسب  تعني-  فيها،  يقول  أن  يريد  ماذا  يدري  ال  الروائي 
من  كبيرة  درجة  على  أنه  أقصده  ما  بل  الشفقة،  يثير  ال  دوستويفسكي 
ورحنا  اللغوي.  التعبير  في  قصوري  من  وهذا  يكتب،  وهو  الحيرة 
عبيد  أن  واتَّضح  امتعاض،  وال  اعتراض،  دونما  بشفافية  اآلراء  نتبادل 
والتقط  يكتب،  ما  بأمر  التفكير  إلى  يحتاج  وأنه  صارم،  لتقويم  ض  تعرَّ
إحساس  تحت  غالًبا  يكتب  إنه  وقال  بالمالحظات،  وأقر  الحديث،  هو 

العوائق. هذه  من كل  قريًبا سيتخلَّص  وإنه  المادية،  بالحاجة 
النَّقدية  الرؤية  تطوير  هي  عليها  ألحُّ  كنت  التي  األخرى  الفكرة 
كان  ووظيفته؟  األدب  حول  جديدة  رؤية  نقدم  أن  لنا  وكيف  وبلورتها، 
رؤية  إلى  الوصول  يمكن  فكيف  ر،  متعذِّ أمر  ذلك  أن  الغانمي  جواب 
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التي  الرؤية  أن  جوابي  فكان  دائم،  تطور  في  ونحن  منهجيًّا،  عنها  نعبر 
مقيدة،  غير  وهي  األدبي،  النص  تجاه  معرفي  موقف  عن  تنبثق  أقصدها 
ونقوم  منهجيًّا،  ندعمها  عامة  رؤية  بتكوين  فيه  نفلح  الذي  الوقت  ففي 
الثبات،  في  نقع  كيال  والنهج،  للرؤية  متزامن  بتطوير  األمر  تطلَّب  كلَّما 
والسكون، فطرح الغانمي تساؤاًل على غاية من األهمية، وهو: هل نحن 
بدوري:  أنا  فسألت  العظيم؟  المعرفي  الهدف  بهذا  القيام  على  قادرون 
األساس  هذا  عن  ينا  تخلَّ لو  الجديد  النَّقدي  المشروع  من  يبقى  الذي  ما 
التي  المعضلة  أمام  وضعنا  فقد  أنا،  فيهم  بمن  الجميع  صمت  المعرفي؟ 

منذ سنوات.  إليها  الوصول  أريد 
وكيفية  إلينا،  ه  توجَّ كانت  التي  بالتُّهم  خاص  موضوع  إلى  انتقلنا 
علينا.  اآلخرين  حفيظة  تثير  التي  األخطاء  في  الوقوع  من  أنفسنا  حماية 
يستسهل  أنه  معروًفا  كان  عبيد  لكن  شبهات،  حولنا  تثر  لم  والغانمي  أنا 
جادة.  لبحوث  ينصرف  أن  دون  موضوع  أي  وحول  مكان  كل  في  النشر 
مناقشة  وكانت  توثيق.  دون  المصادر  عن  االقتباس  عنه  فأشيع  عواد  أما 
للعرض  السيميائي  التحليل  عن  ألطروحته  العدوانية  المطلبي  مالك 
المصادر،  أمام  والتذلل  واألمانة،  الدقة  بعدم  وصمته  قد  المسرحي 
اآلخرين  جهود  على  االتكاء  في  متلبًِّسا  ضبطه  في  المطلبي  ل  تمحَّ فقد 
وُعدَّ  وصمت،  وارتبك،  ة،  ِغرَّ حين  على  عواد  فُأخذ  محكم،  إسناد  دون 
البحث،  في  األمانة  شروط  بكامل  نلتزم  أن  بد  فال  اعتراف؛  دليل  ذلك 
فاآلخرون ينقبون بال هوادة فيما نكتب، وبعضهم يتمادى في ذلك، وقد 
يعرف  ال  مكان  من  بشخص  ُتطيح  أن  السهل  فمن  أخطائنا،  في  ينفخون 
رؤيتنا  حول  ًعا  موسَّ بحًثا  نكتب  أن  اقترحُت  وأخيًرا  فيه.  األضعف  أنه 
ونديم  مًعا،  نعمل  وأن  عنها،  المعبرة  المنهجية  واإلجراءات  النَّقدية، 
فعاًل.  نريده  عما  معبًرا  بحًثا  ذلك  يجعل  بما  األفكار،  ونتبادل  التواصل، 
تبادلُت  فقد  بنقاء،  أشعر  كنت  مساء  السابعة  في  جمعنا  انفضَّ  وحينما 
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كانت  التي  اآلراء  كل  بهم،  النَّقدي  وضعي  رهنت  زمالء  مع  بصراحة، 
تشغلني.

ْت في السليمانية كثلوج  لم تمهلنا األحداث، فذابت وعودنا التي ُأقرَّ
جبالها وقت الربيع، إذ سرعان ما احتل العراق الكويت. كنت أستاًذا في 
1993، ثم  يوليو  العراق في تموز/  المستنصرية حينما غادرت  الجامعة 
فالغانمي، فيما واصل عبيد عمله أستاًذا في جامعة تكريت.  غادر عواد، 
قد  الالحقة  النَّقدية  أفكارنا  كانت  إذا  فيما  الحكم  على  قادًرا  أعد  ولم 
في  اآلمال  من  بكثير  أطره  ننسج  كنا  الذي  المشترك  األفق  في  ت  تمَّ
خمسة  نحو  لي  ظهر  فقد  العشرين،  القرن  ثمانينيات  من  الثاني  النصف 
من  مماثاًل  عدًدا  والغانمي  وعبيد  عواد  من  كلٌّ  وأصدر  كتاًبا،  وعشرين 
الكتب لكل منهما، وربما أكثر، وتباينت اهتماماتنا، فقد انخرطت أنا في 
في  وعواد  الشعريات،  في  وعبيد  الثقافية،  المركزيات  ونقد  رديات  السَّ
الدراسات المسرحية، فيما مضى الغانمي في مساره مزاوًجا بين الترجمة 
ومن  أستراليا،  إلى  كندا  من  المسافات  بيننا  وباعدت  والتحقيق.  والنقد 

األحمر. الكبريت  من  أعدم  بيننا  اللقاء  وأضحى  قطر،  إلى  تركيا 

رديات السَّ كهف  في  عواصف   -6
ردية  لت مشروع أطروحتي بعنوان »السَّ بانتهاء السنة التحضيرية سجَّ
القسم،  رئيس  فاستدعاني  ذلك،  قبل  عليه  عزمت  الذي  العنوان  العربية« 
وطلب  العنوان،  لغموض  عليه  يوافق  لم  الكلية  مجلس  أن  وأخبرني 
ر تعريفه في األوساط  ردية« نكرة يتعذَّ توضيًحا كافًيا، إذ كان مصطلح »السَّ
بالعنوان، وبعد أسبوعين  أريد  ح ما  أربع صفحات توضِّ الجامعية. كتبت 
ة الثالثة،  مت توضيًحا ضافًيا للمرَّ حدث معي مثل ما حدث من قبل، فقدَّ
الثالث أخبرني عميد  الموافقة. بعد االجتماع  أترقَّب  الكلية  ورابطت في 

الكلية، نوري حمودي القيسي، بأن المجلس لم يوافق، ومازحني:
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عنوان  من  المقصود  ألعضائه  فتشرح  االجتماع  تشاركنا  ال  لماذا   -
أطروحتك؟

قائاًل: ق سخريته  وعمَّ
والفلسفة،  والتاريخ،  اآلثار،  أقسام  رؤساء  يعرف  أن  تريد  كيف   -

داللته؟! أعرف  ال  العميد  أنا  عنواًنا 
ا بأن هذا غير ذاك،  رد العربي« فمانعُت ُمحتجًّ واقترَح بدياًل هو »السَّ
فهم  المجلس  ألن  ليس  ُقبل  وأظنه  جديد،  توضيح  كتابة  منِّي  وُطلب 
داللته، وإنما ألنه ملَّ من األمر، وأدرك أنَّني مصرٌّ على عنوان أطروحتي، 
المصطلح،  تثبيت  في  ماضًيا  كنت  أريد.  بما  عارًفا  أكون  أن  بد  وال 
وانصرفت إلى جمع مادة ضخمة عن حيثيَّات الموضوع كمن سيخوض 
 1989 أغسطس  آب/  من  الثالث  ليلة  منتصف  ُبعيد  تاريخية.  مرافعة 
في  الكتابة  مفهوم  عن  العربية«  ردية  »السَّ من  األولى  الفقرة  تحرير  بدأت 
من  وانتهيت  اإلسالمي،  الفكر  في  للوجود  الكتابي  ر  والتصوُّ القرآن، 
يوم  كل  ساعات  عشر  من  أكثر  أعمل  ومضيُت  فجًرا،  الرابعة  في  ذلك 
األول؛  الفصل  من  الموالي  االثنين  فجر  من  الثالثة  في  انتهيت  أن  إلى 
أثارت  التي  العربية«  »الشفاهية  فكرة  من  األولى  الركيزة  أمام  بي  فإذا 
في  الكتاب  نشر  دون  وحالت  سنوات،  ثالث  بعد  المناقشين  سخط 
نظرية  عن  وهو  الثاني،  الفصل  أنهيت  تالية  أيام  عشرة  وخالل  العراق. 
وعقدت  الثالث،  الفصل  أنهيت   8/25 ليلة  وفي  العرب،  عند  اإلسناد 
وموقف  رد،  السَّ في  واإلسناد  المشافهة  أثر  عن  للكشف  أخيًرا  فصاًل 

ليلة 9/4. منتصف  بعد  الثانية  في  منه  وانتهيت  القص،  من  اإلسالم 
طوياًل  وتنقيًحا  ًثا  تريُّ ألزمني  وعجلته  طموحه  في  ُمسرًفا  إبحاًرا  كان 
يزيد  لألطروحة  مدخاًل  نت  دوَّ وجدتني  منه،  انتهيت  وحينما  ذلك،  بعد 
ت  على مئة صفحة، استغرق جمع مادته نحًوا من سنة ونصف. وما انفكَّ
وأتعلَّق  بعضها،  عن  وأعرض  صها،  وأمحِّ فأقلِّبها،  تزاحمني،  األفكار 
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إلى  يسعى  ال  ومثلي  بالنقص،  ُمتَّصٌف  الفكر  أن  مدرٌك  وأنا  ببعض، 
الفقرات  بين  دمًجا  أجريت  أنني  ومع  واظبت.  لكنني  يُت  فتروَّ الكمال، 
التي  األفكار  لكن  وأضفت،  وحذفت،  مت،  وقدَّ رت،  وأخَّ والفصول، 
من  وبقيْت  األطروحة،  في  ظهرت  التي  هي  الصائفة  تلك  في  نتها  دوَّ
كاماًل  كتاًبا  عاًما،  عشرين  من  أكثر  بعد  استقامت،  أن  إلى  شواغلي  أول 
رد  السَّ »موسوعة  األول من  الجزء  كلَّها، وهو  األطروحة  في حجمه  فاق 
والسياقات  ة،  النظريَّ األسس  العربيَّة:  ة  »السرديَّ بعنوان  وجاء  العربي«، 
بنية  صاغت  التي  الدينية  هات  للموجِّ استكشاًفا  َن  وتضمَّ الثقافيَّة«، 
الناظمة  األُطر  تكاد  إذ  بينهما،  األواصر  فانَجلت  السردية،  المرويَّات 
اللُّبِّ  المرويات اإلخبارية، وفي  انتساًخا ألطر  السردية تكون  للمرويات 
ألَهمني،  الذي  هو  الطرفين  بين  الصلة  تلك  وعقُد  النبوي،  الحديث  منها 
رد، كما  بعد زهاء عشر سنين، اقتراح الصلة بين المركزيات الثقافية والسَّ

واالختالف«.  »المطابقة  كتاب  في  ذلك  تجلَّى 

دوستويفسكي األحمر  الرفيق   -7
في  وأنا  بي،  تطيح  وكادت  تعاظمت  ُدعابة  الوقت  ذلك  وتخللْت 
منأى  في  وال  الصبا،  ُخيالء  عن  بعيدة  تكن  ولم  النقدي،  عمري  مقتبل 
األمسيات  إحدى  ففي  بغداد؛  في  األدبي  المجتمع  في  التباغض  عن 
عن  وسألني  »القادسية«  لجريدة  الثقافي  ر  المحرِّ معيوف  ثامر  زارني 
ن من استكمال قراءته، فقلت »الجريمة والعقاب«  الكتاب الذي لم أتمكَّ
صغيرة  زاوية  ضمن  األخيرة  الصفحة  في  الرأي  نشر  لدوستويفسكي. 
بصورة  متهيًئا،  كنت  الذي  »الكتاب  ونصه:  المزاد«  في  »كتاب  بعنوان 
ه، هو رواية »الجريمة والعقاب« لدوستويفسكي،  كاملة لقراءته، ولم أتمَّ
في  أفلحت  ا  ولمَّ بها،  وأعجبت  له،  أقاصيص  قبل  من  قرأت  ولطالما 
قبل  القيسي،  جليل  صديقي  من  والعقاب«  »الجريمة  على  الحصول 
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بعيد،  حد  إلى  الشفقة  تثير  بصورة  مفكًكا،  ا  نصًّ الرواية  وجدت  سنوات، 
ا،  جدًّ صغيرة  حال  عن  يعبِّر  أن  أجل  من  يحتاج،  فيها  ودوستويفسكي 
عشرات  إلى  ردية،  السَّ البنية  في  أساسية  وحدة  يمثل  ال  عابر،  موقف  أو 
الخصائص  إلى  يفتقر  إنشاء  سوى  تكون  أن  تعدو  ال  التي  الصفحات 
نقل  لم  إن  شيًئا،  يقول  أن  يريد  ال  بأنه  يوحي  مما  والجمالية،  اإلخبارية 
ترافق  األمور  هذه  مثل  تكون  وقد  يقول،  أن  يريد  ماذا  يعرف  ال  إنه 
النصوص األدبية الكبرى، كما نلمس ذلك في »الجذور« إللكس هالي، 
أن  إال  لشولوخوف،  الهادئ«  و»الدون  ميلفيل،  لهرمان  ديك«  و»موبي 
جعلني  مما  ردي،  السَّ المتن  خصائص  من  كثيًرا  تطمس  الرواية  هذه 
مكابرة  من  الجواب  في  ما  ومع  تقريًبا«.  الكتاب  منتصف  عند  أتوقَّف 

الرواية. انصرافي عن  ذريعة  بيَّن  فقد  وتيهان، 
أن  أوشكت  ضارية،  تشهير  حملة  وبدأت  إالَّ  أيام  سوى  تمِض  لم 
للمقاالت  موضوًعا  وصرُت  األكاديمية.  األهلية  عني  وتنزع  بي،  تفتك 
ما  ونالني كل  والمجالت،  الصحف،  في  الكاريكاتير  الساخرة، ولرسوم 
فكتب:  ناصر،  الستار  عبد  الحملة  بدأ  قصد.  سوء  من  النفوس  تطويه 
»عندما انتقل دوستويفسكي إلى رحمة الله، كان يدري أن هنالك غرائب 
يأتي  أن  ق  ما كان ُيصدِّ بعد موته، لكنه- مطلًقا-  وعجائب كثيرة ستظهر 

السن«. ناشئ صغير  كاتب  ُيقال عن  ما  عنه  ُيقال  الذي  اليوم 
فكتب:  لناصر،  صديق  وهو  قاسم،  رياض  السخرية  نبرة  والتقط 
وال  المقروء،  اختيار  أحسنَّا  فما  سًدى،  قراءتنا  ذهبت  لقد  للحسرة..  »يا 
اعتبرنا  حتى  إشاعات  وأخذتنا  وكتاب،  كاتب  كل  طبيعة  إدراك  أحسنَّا 
وكنا  جيًدا،  عماًل  والعقاب«  »الجريمة  دوستويفسكي  رواية  مثل  رواية 
كاتًبا  لنا  الحظ  قيَّض  حتى  دليل،  دون  نتخبَّط،  أوهامنا  في  سادرين 
رواية  أن  فأفادنا  النور،  منافذ  فتح  الذي  إبراهيم  الله  عبد  السيد  مثل 
وما  بعيد!«.  حد  إلى  الشفقة  يثير  ًكا  مفكَّ ا  نصًّ تمثِّل  هذه  دوستويفسكي 
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مقالة  باء«  »ألف  مجلة  نشرت  حينما  الفكاهة،  من  جوٌّ  ُأشيع  أن  لبث 
الله!«  عبد  وعقاب  دوستويفسكي  »جريمة  بعنوان  محمد  سامي  كتبها 
أرفقت برسم كاريكاتيري يصور ناقًدا يمتطي حماًرا متهالًكا، ينخسه من 
أن رأي  فيها،  ينادي على دوستويفسكي، ومما ورد  ليسير، وهو  الخلف 
وعًيا  تمتلك  التي  العراقية  الثقافة  إلى  بالغة  »إساءة  يعدُّ  إبراهيم  الله  عبد 
أدبيًّا عالًيا بما أنجزه كبار الُكتَّاب األجانب، ومن ضمنهم دوستويفسكي، 
يدل  الكاتب  عبَّر عنه  ما  بأن  القول  إلى  وانتهى  وميلفيل، وشولوخوف«، 
فاشل،  قارئ  أنه  منه  دراية  بال  واعتراف  الثقافي،  وعيه  في  »قصور  على 
الذوقية  بقدراته  ك  فإنني أشكِّ إبداعي، ومن هنا  لتقييم عمل  ل  وغير مؤهَّ
منح  الزميل  كان  وإذا  يكتب.  فيما  الثقة  منه  أسحب  ما  بقدر  والنَّقدية، 
لنفسه الحقَّ في أن يسيء ضمنًا إلى تشكيل وعينا الثقافي، وذوقنا القائم 
ده  على سنوات كثيرة من البحث عن سبل المعرفة وأدواتها، فلنا أن نجرِّ
األدبية  المسؤولية  فإن  وعليه  المعرفي..  ذوقه  ومن  النَّقدية،  أهليته  من 
تلحق  التي  القناعات  هذه  بوجه  يقفوا  أن  الجميع  على  تحتِّم  والنَّقدية 
الدوافع  هذه  مثل  يدعوا  أالَّ  تحتم  كما  الثقافي،  وعينا  في  بالًغا  ضرًرا 

حساب«. بال  تمر  أن  وراءها  تقف  أن  بنياتها  المشكوك 
الت  انتقل الموقف من السخرية واالستعداء إلى تجريدي من المؤهِّ
ثم  العام،  للوعي  ومخرًبا  الثقافي،  الذوق  في  طاعنًا  بوصفي  الثقافية 
رشدي  الشاعر  كتب  فقد  األكاديمية،  دراستي  بوقف  الدفع  إلى  وصل 
الساخرة  المحاكاة  من  نوع  في  رأى«  الذي  »هو  بعنوان  مقالة  العامل 
صدر  الذي  الرأي  أن  طويلة،  مقدمة  بعد  فيها،  جاء  ومما  كلكامش،  مع 
بحق دوستويفسكي »رأي غريب لم نجد له مثياًل لدى أي ناقد أو كاتب 
آخر، منذ صدور الرواية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى 
الرأي  هذا  »ألن  خيبته  عن  وعبَّر  العشرين«.  القرن  أواخر  من  العقد  هذا 
سواء  سًدى  ذهبت  الورق  من  أكواًما  وأن  ا،  جدًّ متأخًرا  جاء  المدهش 
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أو  العالمية،  اللغات  بمختلف  الرواية  هذه  طبع  في  أهدرت  التي  تلك 
الدراسات والكتب عنها، كما ذهبت  التي ذهبت مجاًنا لطبع مئات  تلك 
الذين عنوا  العالم  ُكتَّاب ومفكري  ألمع  أوقات عدد ال يحصى من  هدًرا 
الفرصة  فاتت  وبذلك  كثيًرا،  العراقي  الناقد  مجيء  ر  تأخَّ لقد  بدراستها. 
اكتمالها،  وروعة  الرواية  هذه  بأهمية  ُضلِّلت  عندما  متعددة  أجيال  أمام 

وبصيرتها«. بصرها  يفتح  ناقد  لها  يقيض  أن  دون 
ة الشذوذ في االستنتاجات،  بعد أن جرى تأليب اآلخرين عليَّ بحجَّ
يتهيَّأ  الناقد  األستاذ  أن  األمر  في  المثير  »من  القول:  إلى  العامل  انتهى 
أحد  شك،  دون  سيغدو،  أنه  يعني  وهذا  الدكتوراه،  على  للحصول 
الشابة  العقول  صياغة  مسؤولية  عليهم  تقع  الذين  الجامعيين  األساتذة 
الحق  لنا  فإن  هنا  ومن  ودقيقة،  ضخمة  مسؤولية  وهي  القادمة،  ألجيالنا 
في التساؤل عن الحصاد الذي سيجنيه شبابنا في حقول المعرفة اإلنسانية 

والمبتسرة«. السريعة  األحكام  وفق هذه  معرفتهم  تلقوا  هم  إذا  الشاملة 
ر الوسط الثقافي في العراق، وحيثما أقتني  أصبح الموضوع مثار تندُّ
يتيمة منصفة وسط هجوم  مقالة  تظهر غير  بي. ولم  تشهيًرا  أجد  صحيفة 
شامل كتبها مدني صالح، جاء فيها: »لم أجد في موقف عبد الله إبراهيم 
دوستويفسكي  قدر  من  ينقص  ال  الذي  الصدق  إال  دوستويفسكي  من 
تأليف  في  في شرح حاله، ودوستويفسكي عظيم  الله صادق  فعبد  شيًئا، 
موقف  وال  الله،  عبد  بموقف  يخل  دوستويفسكي  موقف  ال  أدبه، 
وال  تضاد  وال  تناقض  من  وليس  دوستويفسكي،  بموقع  يخل  الله  عبد 
وإن  النَّقدي،  موقفه  بالموقف،  صادق  الله  عبد  إن  قولك  في  تضارب 
بالموقع، موقعه األدبي، فذلك من جميل الصدق،  دوستويفسكي عظيم 

اإلبداع«. جميل  من  وهذا 
من  نخبة  فيها  واشترك  بها،  اإلحاطة  يصعب  بما  اآلراء  تفاعلت 
بينهم، وذهبوا مذاهب شتى، ولم يكتِف بعضهم  الُكتَّاب، واختلفوا فيما 
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بذلك، إنما بطعن ما أكتب من نقد، وبعض الصحف كانت تنشر مقالتين 
منها  أكثر  الحملة شخصية  كانت  أفكاري.  تهاجم  كلتاهما  آن واحد،  في 
السبب  إلى  اإلطالق،  على  المهاجمين،  من  أحد  يشر  فلم  موضوعية، 
ردية،  السَّ البنية  الذي ذكرته فيما يخص »الجريمة والعقاب« وهو ضعف 
إلى  الحاجة  بدافع  ُكتبت  الكبيرة  أن رواياته  يعرفون  اء دوستويفسكي  فُقرَّ
أو  أسبوعية  فصول  إلظهار  المجالت  ناشري  مع  عقوًدا  فيوقِّع  المال، 
بحوزته  ما  وتسليمهم  للكتابة،  يستعجلونه  كانوا  ما  وغالًبا  منها،  شهرية 
عليه  ويلحف  الدائنون،  فيطارده  المطلوبة،  المواعيد  في  به  يِف  لم  ألنه 
التماسك  بمهمة  ينهض  الذي  الترابط  إلى  تفتقر  فدبَّج فصواًل  الناشرون، 
عشية  دوستويفسكي  كتبها  رسالة  في  جاء  ردي.  السَّ النَّص  مكونات  بين 
تحت  رواية  كتابة  في  البداية  على  »أوشك  الرواية:  كتابة  في  شروعه 
أجعلها  أن  ويجب  النقود،  إلى  المطلقة  الحاجة  بسبب  أي  الكرباج، 
مين،  مهمتي السريعة«. لم تغب عنِّي الخلفيات الشيوعية لمعظم المتهجِّ
لم  »لينين«  أن  يبلغهم  لم  أنه  ح  وأرجِّ الحسبان،  في  أخذتها  ما  لكنني 
به  ُيحتَف  ولم  رواياته،  في  الدينية  النزعة  بسبب  دوستويفسكي  يحبَّ 
ما  بذلك  علموا  فلو  تولستوي،  مع  حدث  كما  السوفييتي  العهد  طوال 
القيصريَة  بالَده  ورثْت  كاتب  عن  نافحوا  إنما  لسهامهم،  هدًفا  أمسيت 

الحمراء. الرايُة 
ا ظل ينتظرني  جمعُت بعًضا من تلك المقاالت الكثيرة، وأودعتها ملفًّ
الدوحة،  إلى  معي  فحملته   ،2003 صيف  في  عدت  أن  إلى  العراق  في 
وتمتعت به كفصل طريف من ماٍض راح يتباعد، وينطفئ، فمعظم الذين 
سخروا منِّي، واستهزأوا بي، غيَّبهم الموت خالل السنوات المظلمة التي 
في  بحريتهم  إيماًنا  أحياء،  وهم  عليهم،  الردِّ  عن  نأيت  وكما  ذلك،  تلت 
عني  قالوه  مما  ًرا  تذمُّ أبدي  أن  دون  تحول  ة  فالعفَّ وتقبُّله،  رأيي  تخريج 
محكوم  أنه  أعرف  أكن  لم  عالم  في  وجودي  فيه  ل  أشكِّ كنت  وقت  في 
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بنزعة الوالءات والميول األيديولوجية. لكنَّ تبعات تلك الدعابة كشفت 
أتعثَّر  كدُت  أمامي  حجًرا  رمى  وقد  به،  جاهاًل  كنت  التكاُره  من  نوًعا  لي 
الدكتوراه  شهادة  نزع  على  شارف  أنه  على  آبه،  غير  مضيت  لكنني  به، 

بعد سنتين.  عنِّي 

وذكريات وقلق،  زوابع،   -8
المغرب  يت طرًدا من  تلقَّ  1990 يناير  الثاني/  الثالث من كانون  في 
الليل«.  »ماراثون  قصتي  وفيها  »الموقف«  مجلة  من  نسختين  احتوى 
راح  القصة  بكتابة  اهتمامي  ولكن  كتبته،  كما  النَّص  يظهر  بأن  ُسررت 
الحالمين،  تراود  التي  المستحيلة  األحالم  من  فكأنه  ويتراجع،  ينحسر، 
وتفتقر  لها،  ظالل  ال  قاطعة  وألفاظي  منضبط،  أسلوبي  عنهم.  تنأى  ثم 
في  المضيِّ  على  قدرتي  في  الشكُّ  وراودني  األدبية،  اإليحاءات  إلى 
، فقد انعطفت إلى غيره، ورحت أقطِّع حبال الودِّ مع  المسار الذي أحبُّ
الماضي. وامتثااًل للخطة شرعت في كتابة الفصل األول من الباب الثاني 

فبراير. ليلة األول من شباط/  من األطروحة، وانتهيت منه منتصف 
بن  »حي  بكتاب  ُشغلت  العربية،  السيرة  مالمح  استنبطت  أن  بعد 
إشراقية  سيرة  إنما  الفلسفة،  في  كتاًبا  وجدته  فما  طفيل،  البن  يقظان« 
النص  به، فأعدُت قراءة  مقنَّعة لصاحبه. دهشت من االكتشاف، وغاليُت 
ها ابن طفيل في كتابه للحيلولة دون الكشف  في ضوء المواربات التي دسَّ
من  الفكرية  سيرته  َكتب  بأنه  لديَّ  فرجح  اإلشراق،  بفكرة  اعتقاده  عن 
ل  مفصَّ بحث  في  متها،  وقدَّ الفكرة،  رت  طوَّ يقظان«.  بن  »حي  قناع  وراء 
بعنوان  المستنصرية  الجامعة  في  األدبية«  ردية  »السَّ ندوة  في  سنتين،  بعد 
»حي بن يقظان: سيرة ذاتية البن طفيل«، وقد انتزعت مكانها المميز في 

العربي«. رد  السَّ »موسوعة  في  والحًقا  الدكتوراه،  أطروحة 
الثالث حول الحكاية  الباب  مارس في اإلعداد لمادة  أمضيت آذار/ 
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تنظيم  سوى  يبق  ولم  قبل،  من  وصنَّفتها  المادة  جمعت  كنت  الخرافية. 
النهار،  معظم  أعمل  هائلة،  بقوة  الشتاء  ذلك  ني  أمدَّ األساسية.  األفكار 
وأنام الظهيرة، ثم أشرع نحو التاسعة بالكتابة إلى الفجر، ولم يكن غريًبا 
كانت  الواحد.  اليوم  في  صفحة  عشرة  خمس  إلى  عشر  من  أكتب  أن 
القهوة،  فنجان  أمام  وحيًدا  الرصاص  بالقلم  كتبتها  ملتهبة،  أولية  مادة 
الدار  في  »التفكيك«  عن  كتابي  وظهر  مؤقت.  لموت  الجميع  آوى  فيما 
أنني  عني  يخف  لم  شهور.  بعد  إال  منه  نسخة  أتلقَّ  لم  لكنني  البيضاء، 
طمرت نفسي في ركام من المصادر، وما خلتني قادًرا على إبعادها عني 

األنفس.  بشقِّ  إال 
منشآته  لضرب  تخطِّط  إسرائيل  أن  في  العراق  ك  تشكَّ الربيع  في 
يجلس  ام  صدَّ كان  وفيما   ،1981 عام  في  جرى  ما  غرار  على  النووية 
يمتلك  العراق  أن  أعلن  أبريل  نيسان/  مطلع  في  باطه  ضُّ كبار  وسط 
قامت  إذا  إسرائيل  نصف  سيحرق  وأنه  المزدوج،  الكيماوي  السالح 
وطلب  شنيًعا،  التهديد  األمريكيون  عدَّ  العلمية.  منشآته  على  بعدوان 
ض  تعرَّ إذا  سيرد  إنه  العراق  قال  تهديده.  يسحب  أن  ام  صدَّ إلى  بوش 
األمر  فُعدَّ  الشرط،  صيغة  حذفت  اإلعالم  وسائل  لكن  إسرائيلية،  لضربة 
ًدا غير مشروط بإضرام النار في نصف إسرائيل. زار العراق وفد من  توعُّ
الموصل،  في  الرئيس  وقابل  دول«،  »بوب  السيناتور  برئاسة  الكونغرس 
جعل  ما  أيًضا،  ذلك  أسقط  اإلعالم  لكن  الشرط،  صيغة  على  د  فشدَّ

مقيَّد. غير  التهديد 
السفارة  في  الدبلوماسيين  كبير  وهو  ويلسون«،  »جوزيف  كشف 
األمريكية في بغداد، مالبسات تلك الوقائع في كتابه »سياسات الحقيقة« 
قواته  انطلقت  صدام  تحذير  أعقاب  ففي  2005؛  عام  في  صدر  الذي 
أنها  األمريكيون  وفهم  مناورات،  إلجراء  العراق  جنوب  إلى  العسكرية 
ضوء  وفي  التهدئة،  سياسة  اتِّباع  فاعتزموا  إسرائيل،  لمواجهة  ب  تتأهَّ
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القاهرة  يزور  الذي  الكونغرس  لوفد  أمًرا  األمريكي  الرئيس  أصدر  ذلك 
جرى  حيث  مروحية  بطائرة  الموصل  قصَد  ومنها  بغداد،  إلى  ه  بالتوجُّ
إلى  بوش  رسالة  ُدول  سلَّم  المدينة.  فنادق  أحد  في  ام  صدَّ مع  اللقاء 
الشاملة،  األسلحة  برامج  التخلِّي عن  العراق على  اها حثُّ  ومؤدَّ ام،  صدَّ
لم  الحقيقة  في  »أنا  ه:  ردُّ فكان  إلسرائيل،  تهديده  حول  حديث  ودار 
هاجمتنا  إذا  قلت  ولكنني  إسرائيل،  نصف  أحرق  سوف  بأنني  أقل 
الردِّ  على  ُأجبرُت  ما  »إذا  وأضاف:  نصفها«.  سنحرق  عندئذ  إسرائيل 
صورته  تشويه  من  غضبه  عن  للتعبير  حانًقا  وانعطف  ًرا«،  ُمدمِّ فسيكون 
الوفد، ومنهم »متزنباوم«  انتهى علَّق بعض أعضاء  أن  في اإلعالم. وبعد 
أن  أستطيع  الرئيس،  »سيادة  قال:  إلسرائيل،  الشديد  بوالئه  المعروف 
السالم«.  وتريد  وذكي،  قوي،  أنك  وأدرك  شريف،  رجل  إنك  أقول 
»فخامة  ام:  صدَّ أمام  منحنًيا  العمالقة  بقامته  سيمبسون  آالن  ل  وتدخَّ
الرئيس، أستطيع أن أفهم أن ما لديك هو ليس مشكلة تتعلق بسياساتك، 
وإنما هي مشكلة مع الصحافة، فما تحتاج له يا سيادة الرئيس هو اختيار 
برفقة  اللقاء  ن وقائع  دوَّ الذي  رجل عالقات عامة جيد«. وعلَّق ويلسون 
أن  ام،  صدَّ عن  ناهيك  سيفهم،  امرئ  أي  أن  غالسبي،  أبريل  السفيرة 
الدمار  أسلحة  عن  التخلِّي  على  إجباره  ليست  األمريكي  الوفد  مهمة 
أهداه  فقد  شريًفا،  رجاًل  بوصفه  تقريظه  إنما  جيرانه،  وإرهاب  الشامل، 

يريد. كان  ما  بأنفسهم  الخصوم 
الخالصة،  تلك  إلى  المستقبل«  »عراق  كتابه  في  سيمونز  وانتهى 
تلك  لمحضر  المختلفة  النسخ  يقرأ  شخص  أي  يسع  »ال  قال:  حينما 
وبلغت  سادتها،  التي  العامة  االسترضائية  اللهجة  في  ك  يشكِّ أن  الجلسة 
الصحافة  انتقاد  حدَّ  ام  صدَّ خاطر  تطييب  األمريكيين  الشيوخ  محاوالت 
ام كان يريد أن يمارس ضغًطا، بصورة  األمريكية«. وحسب ويلسون فصدَّ
األموال  وتقديم  ديونها،  عنه  لُتسقط  الخليجية  الدول  على  مباشرة،  غير 



272

يه إلسرائيل. ففي  رته الحرب مع إيران، عبر إظهار تحدِّ إلعادة بناء ما دمَّ
فبراير  شباط/  في  عمان  في  عقدت  التي  العربي  التعاون  مجلس  قمة 
يعرف  فهو  األموال  له  م  تقدِّ لم  إن  إنها  بالقول  الدول  تلك  ر  حذَّ  1990
مليار  ثمانين  من  أكثر  العراق  ديون  وكانت  بنفسه.  عليها  يحصل  كيف 
الناتج المحلِّي للبالد، فتهديده إلسرائيل  دوالر، وهي تعادل 150% من 
ذهب  الثرية.  الخليج  لدول  الغليظة  بالعصا  تلويح  إنما  ا  جادًّ يكن  لم 
ح  صرَّ وقد  آخر.  اتجاه  في  فذهبت  أفعاله  أما  اتجاه،  في  ام  صدَّ خطاب 
صدرت  التي  مذكراته  في  الصحراء«  »عاصفة  حملة  قائد  شوارتزكوف 
إلى  »أقرب  ام  صدَّ ون  يعدُّ كانوا  الخليج  زعماء  معظم  أن  الحرب  بعد 
إس  »يو  مجلة  إن  حتى  العراقي،  للخطر  تضخيم  حدث  طريق«.  قاطع 
في  رجل  »أخطر  بأنه  حسين  ام  صدَّ وصفت  ريبورت«  ورد  آند  نيوز 
واعتبره  بصورته،  غالفه  ُزيِّن  »نيوزويك«  مجلة  من  عدد  وظهر  العالم«، 

األمريكي. للشعب  األول  العدو 
الداخلية والخارجية،  التفاعالت  التهديد في ذروة سلسلة من  وجاء 
الصاروخية،  قوته  تطوير  في  إيران  مع  الحرب  بعد  العراق  مضى  فقد 
كشف  اآلخرين.  مخاوف  تثير  مفاجأة  عن  يعلن  كان  وآخر  وقت  وبين 
الفضاء  إلى  االصطناعية  األقمار  إلرسال  فضائية  منظومة  تصنيع  عن 
الخارجي، وأطلق صاروًخا إلى الفضاء دعاه »العابد«، وسعى للحصول 
فأصبح  برامجه،  في  المضي  على  تساعده  التي  الدقيقة  التقنيات  على 
كل  عن  بنفسه  النأي  به  ويفترض  السالح،  ولتجار  للجواسيس،  مرتًعا 
من  ا  أيًّ بعد  يستعد  ولم  طويلة،  حرب  من  ًحا  مجرَّ خرج  أن  بعد  ذلك 
أحيا  ذلك  عكس  على  لكنه  واالقتصادية،  االجتماعية  العافية  مظاهر 
ر  وتصوَّ الفلسطينية،  القضية  يخص  فيما  السبعينيات  إلى  تعود  رهانات 
تهديده  فالقى  إسرائيل،  إلى  القادمة  معركته  سينقل  العراق  أن  كثيرون 
األمام،  إلى  يهرب  العراق  بدأ  الهائج.  الترحيب  إلى  أقرب  عربيًّا  قبواًل 
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فبدل معالجة آثار الحرب، أراد تصدير أزمته إلى الخارج، ثم قبض على 
المنشآت  إحدى  بازوفت قرب  يدعى  إيراني  بريطاني من أصل  صحافي 
بعد  وأعدم،  إسرائيل،  لصالح  يعمل  بوصفه جاسوًسا  واتهمه  العسكرية، 
ثائرة  فثارت  عليه،  الحكم  بتخفيف  الخاصة  النداءات  كل  فشلت  أن 
رات  لمتفجِّ مطاراتها  أحد  في  تهريب  عملية  عن  كشفت  التي  بريطانيا 
الجامعة  طلبتها  مكثِّفات  إنها  العراق  فقال  النووية،  القنابل  في  تستعمل 
عن  أيًضا  باإلعالن  بريطانيا  وأردفت  علمية.  ألغراض  التكنولوجية 
بتصنيعه،  العراق  يقوم  عمالق  لمدفع  ضخمة  ماسورات  تهريب  محاولة 
إسرائيل،  د  يهدِّ وهو  العالم،  في  معروف  مدفع  أي  مدى  من  أبعد  ومداه 
بول،  جيرارد  يدعى  كندي  صممه  كيماوية،  رؤوًسا  يحمل  أن  ويحتمل 

بروكسل. في  الحق  وقت  في  اغتيل  وقد 
أمام  عريضة  منصة  وراء  فبرك  الماراثون،  عن  ام  صدَّ ر  يتأخَّ لم 
صنعه  الذي  المكثِّف  بيديه  يعرض  وهو  العراق،  لمساندة  شعبي  مؤتمر 
العراقيون، واآلخر المستورد من الخارج، في رسالة مزدوجة تهدف من 
م الصناعات العراقية، وإلى أنه ماٍض في البرامج العسكرية  جهة إلى تقدُّ
السالح  صناعة  قضية  في  اإلعالم  بالغ  بأحد.  عابئ  غير  أخرى  جهة  من 
وحيثما  العالم،  في  دولة  أقوى  خامس  أنه  للجميع  ُخيِّل  حتى  العراقي 
بعد  إسرائيل  من  سينتقم  الذي  ام  بصدَّ ًقا  تعلُّ يزدادون  الناس  أجد  أذهب 

لها. غ  تفرَّ أن 
من  األخير  قبل  ما  وهو   ،6/20 في  السابع  الفصل  من  انتهيت 
مت طلًبا إلى الكلية  ل الحكاية الخرافية«، وقدَّ األطروحة، وهو عن »تشكُّ
فرفضته،  مصادري،  الستكمال  ومصر  المغرب  إلى  السفر  أجل  من 
ًها  موجَّ الجامعة،  جريدة  في  بنشره  فقمُت  فرفضته،  الجامعة  إلى  فرفعته 
قبلُت،  الشخصية.  نفقتي  يكون على  أن  فوافقوا شرط  التعليم،  إلى وزير 
السفر  كان  البالد.  لمغادرة  موافقة  على  الحصول  هو  أريده  كنت  فما 
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عليها.  الحصول  يصعب  بموافقات  إال  للخروج  سبيل  وال  ممنوًعا، 
بالموافقة. وُأعلمُت  العالي،  التعليم  وزارة  إلى  اسُتدعيت 

حينما  بالكويت  العراق  عالقات  توتَّرت  يوليو  تموز/  منتصف  في 
اتهمها بأنها تسرق نفط العراق، وهي كالخنجر المسموم في ظهره ألنها، 
الذي  بالنفط  السوق  بإغراق  إضعافه  تريد  اإلمارات،  دولة  مع  بالتنسيق 
انخفاض  وكل  الواحد،  للبرميل  دوالًرا  عشر  ثالثة  إلى  سعره  انخفض 
في  مليار دوالر  مقدارها  العراقي  باالقتصاد  يلحق خسارة  بمقدار دوالر 
ذهبت  منه   25 وفي  األزمة.  لتطويق  والسعودية  مصر  فتدخلت  السنة، 
السفيرة األمريكية أبريل غالسبي إلى وزارة الخارجية العراقية، وسلَّمت 
طارق عزيز نص بيان الخارجية األمريكية القائل بأنه »على الرغم من أن 
الكويت  مع  مشترك  دفاع  معاهدة  لها  ليس  األمريكية  المتحدة  الواليات 
والترهيب  لإلكراه  مجال  هنالك  ليس  أنه  يعرفون  وغيره  العراق  أن  إال 

ر«. المتحضِّ العالم  في 
إلى  وُأخذت  ثانية،  اسُتدعيت  لكنها  مكتبها،  إلى  السفيرة  عادت 
بأنها  الكويت  ووصف  وديونه،  العراق،  موقف  لها  بسط  الذي  ام  صدَّ
األمريكية  اإلدارة  بموقف  السفيرة  أبلغته  فيما  و»أنانية«،  »متعجرفة« 
واربْت  ثم  سلميًّا،  خالفاتها  حل  على  المتنازعة  األطراف  حثُّ  اه  ومؤدَّ
بالنسبة  األمر  هو  كما  العربية-العربية،  النزاعات  في  لنا  رأي  »ال  قائلة: 
إلى  يلجأ  لن  أنه  ام  صدَّ فوعد  الكويت«،  مع  الحدودي  خالفكم  إلى 
تقرأ  لم  غالسبي  وألن  جارية.  الكويت  مع  المفاوضات  دامت  ما  القوة 
للتمتُّع  العراق  غادرت  فقد  قريب،  شؤم  نذير  تطوي  أنها  على  األحداث 
بإجازتها الصيفية قبل يوم واحد من اندفاع القوات العراقية إلى الكويت. 
األمريكية،  اإلدارة  ارتباك  مذكراته  في  الجنرال شوارتزكوف كشف  لكن 
»أن  التأكيد  إلى  انتهى  الخارجية  من  تقريًرا  العسكريون  القادة  ى  تلقَّ فقد 
النفط  أسعار  معركة  في  الكويت  على  ليستقوي  بالسيف  ح  يلوِّ ام  صدَّ



275

أبًدا«.  أخرى  عربية  دولة  ستهاجم  عربية  دولة  من  ما  وأنه  فحسب، 
العسكرية  القوافل  بمراقبة  وُشغل  التقرير،  مضمون  البنتاغون  فتجاهل 
تتجه من بغداد إلى البصرة، وقد اتَّخذت الدروع وضع التأهب للهجوم. 
إنما خطة  للقوة،  استعراض  د  بأن ذلك مجرَّ م  للتوهُّ ثمة مجال  يكن  ولم 

ل.  التشكُّ قيد  حرب 
أن  توقَّع  حسين.  ام  صدَّ به  قام  ما  نصف  األمريكي  القائد  توقَّع 
فعلى  بكامله.  يبتلعه  ولن  الكويت،  نصف  باحتالل  سيكتفي  العراق 
إلى  األمريكيون،  الساسة  ظل  للحرب  المتنامية  االستعدادات  من  الرغم 
ثانوية على  الخليج »مجرد ومضة  أزمة  أن  يرون  الكويت،  اجتياح  لحظة 
لقاء  من  واحدة  ساعة  بعد  شوارتزكوف  فوجئ  ولذا  اإلنذار«.  شاشة 
رياضته  يمارس  كان  حينما  الكويتية،  الحدود  عبور  بخبر  الدفاع  وزير 
ضباط  من  كثير  العترافات  طبًقا  الالحقة،  السنوات  في  وتبيَّن  اليومية. 
كانوا  العرب  الزعماء  أبرز  أن  والوثائق،  األمريكية،  االستخبارات  وكالة 
الغزو، وأن اإلدارة األمريكية  بتنفيذ فكرة  ام لن يجازف  يعتقدون أن صدَّ
أذهانهم  في  ارتسمت  فقد  توصياتهم،  بناء على  قراراتها  في  كثيًرا  تريثت 
الغازي  وليس  بالمال،  ُيسترضى  أن  يمكن  الذي  المبتزِّ  ام  صدَّ صورة 

البصر. لمح  في  الكويت  التهم  الذي 
من  نسختان  اآلداب،  كلية  في  وأنا  وصلتني،  يوليو  تموز/  ختام  في 
بطريق  بيتي  إلى  فاتَّجهت  المغرب،  في  صدر  الذي  »التفكيك«  كتابي 
المرور السريع، وقبيل معسكر الرشيد انحدرت غرًبا، فعبرت دجلة عند 
الحديثة،  األحياء  اخترقت  ثم  الدورة،  مصفى  قرب  الشديدة  انحناءته 
على  وخلفه،  »المواصالت«.  حيِّ  في  استأجرته  الذي  بيتي  ووصلت 
يسمح  وال  الرئاسية،  القصور  وفيها  الرضوانية،  منطقة  تقع  أميال،  ُبعد 
بالمضي في ذلك االتجاه. كنت أضع إلى جواري نص مشروع الدستور 
االنتخابات  أن  إلى  إشارة  وفيه  الصباح،  في  نشر  الذي  للعراق  الدائم 
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رئيس  لصالحيات  توسيع  مع  إقراره،  من  شهرين  بعد  سُتجرى  الرئاسية 
تجاربه  أولى  سيخوض  العراق  بأن  ووعد  تقييدها،  وليس  الجمهورية 
إلى  الحاجة  عن  الحديث  بدأ  وكان  الحديث،  تاريخه  في  الديمقراطية 
وال  عام،  جدل  إلى  يرتِق  ولم  مكانه،  في  ُحبس  الحديث  لكن  التعددية. 
د،  التعدُّ دون  حال  ع  بالتنوُّ االعتراف  فعدم  الممارسة،  من  نوع  أي  إلى 
منها  ق  يتحقَّ لم  وعوًدا  نترقَّب  وبقينا  رهم،  تذمُّ عن  أسفروا  الناس  لكن 

شيء.
السوفييتي«  »الفيلم  مهرجان  لحضور  بيتي  غادرت  المساء  أول  في 
موسكو  في  االنفتاح  إلى  قت  تطرَّ وكلها  أفالمه،  من  ستة  شاهدت  الذي 
التطورات  وتابعت  العاشرة،  نحو  في  وعدت  »البريسترويكا«.  بسبب 
الليلة،  تلك  في  كتاًبا  أقرأ  لم  الكويتي.  العراقي  الخالف  في  المتسارعة 
ُعلِّقت  أنظاري  لكن  القريب،  للسفر  ومتهيًئا  بالسينما،  منتعًشا  كنت  فقد 
مجلس  رئيس  نائب  الدوري،  ت  عزَّ بين  ة«  »جدَّ في  منعقد  باجتماع 
لحلِّ  سعودية  برعاية  الكويت،  عهد  ولي  الله  العبد  وسعد  الثورة،  قيادة 
للجنة  الليل جرت وقائع جلسة مفتوحة  متأخر من  المشكلة. وفي وقت 
استجوب  حيث  األمريكي،  النواب  مجلس  في  الخارجية  العالقات 
مساعد وكيل الخارجية جون كيلي، ولما سئل: »هل توجد معاهدة دفاع 
معاهدة  لدينا  »ليس  أجاب:  المتحدة؟«  والواليات  الكويت  بين  مشترك 
الدول  دفاع مشترك مع دول الخليج، ولكننا ندعم استقالل وأمن جميع 
الموقف  في  فالمواربة  ر،  قرَّ فيما  ام  صدَّ عزم  عن  وفضاًل  المنطقة«.  في 
شرط  اسُتكمل  وبذلك  له،  المعارضة  الكبح  قوة  خفضت  األمريكي 

مباشر. البحث عن سبب  إال  يبق  ولم  الغزو، 
النفط، وما سوف  برميل  العراق في رفع سعر  أسبوعين نجح  خالل 
وبلغت  السنة،  في  دوالر  مليارات  بثمانية  ر  ُقدِّ السعر  فارق  من  يجنيه 
في  برميل  ألف  وأربعين  ومئة  ماليين  ثالثة  النفط  من  التصديرية  حصته 
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في  األموال  من  مزيد  جني  تعني  األسعار  في  زيادة  وكل  الواحد،  اليوم 
د  تتعمَّ الكويت  أن  العراقي  للشعب  ر  ُصوِّ م.  والتضخُّ الجوع  ضربه  بلد 
المليار  ونصف  مليارين  نحو  قيمته  ما  بسرقة  واتهمت  اقتصاده،  تدمير 
من  كثيًرا  ألحقت  وأنها  إيران،  مع  الحرب  إبان  »الرميلة«  نفط  من  دوالر 
حقول النفط العراقية بها. ظهر األمر نوًعا من المساومة حول أموال بين 

الزمان.  من  خالل عقد  ُأفِقر  وآخر  ُمترف  مجتمع 
أزمتهم  أن  لهم  ر  وصوَّ العراقيين،  عواطف  دغدغة  في  النظام  نجح 
على  المياه  تتدفَّق  أن  بانتظار  ذلك،  أتابع  كنت  وفيما  الكويت،  مصدرها 
وراء  الكويتيين  أن  الصحيح  من  كان  إن  أفكر  رحت  الملتهبة،  األزمة 
مساندة  في  أموااًل  موا  وقدَّ بدورهم،  ام  صدَّ أشاد  فطالما  العراق،  أزمة 
رت  صدَّ النفطية  آبارهم  من  بعًضا  إن  قيل  حتى  الحرب،  طوال  العراق 
ورجحُت  وضحاها؟!  ليلة  في  األمر  تغيَّر  فكيف  باسمه،  خصيًصا  النفط 
بدء  منذ  نفسه  في  لت  تأصَّ التي  اللوم  سياسات  ضحية  وقع  ام  صدَّ أن 
اآلخرين  يلوم  به،  خاصة  مشكلة  حلَّ  يتولى  أن  فبدل  إيران.  مع  الحرب 
في  ين  مستفزِّ كانوا  الكويتيين  من  أْنفاًرا  لكن  فيها.  السبب  أنهم  على 
العراقي،  الدينار  قيمة  انهارت  فقد  هم،  وتهتكِّ بذخهم  مظاهر  عرض 

البصرة. باتجاه  الحدود  يعبر  حالما  مليونير  الكويتي شبه  وأصبح 
يريد،  وقتما  دنانير  ببضعة  العراقية  بالمرأة  يستمتع  الكويتي  أن  شاع 
ض إلى مهانة الجوع والعوز. وسمعُت  وهو أمر جرح كرامة مجتمع تعرَّ
المال  يكون  حيث  البصرة  في  يمارسونه  الجنسي  ش  التفحُّ مظاهر  عن 
تداول  وجرى  الفجور،  في  واإلغراق  الجسدية،  الرغبات  إلرواء  وسيلة 

العراقية. المجالس  في  األخبار  تلك 
أثير  الموضوع  هذا  أن  ة«  »جدَّ مفاوضات  عن  كتبوا  ممن  عدد  أورد 
مطالبه  في  العراقي  الطرف  بالغ  فلما  والكويتي،  العراقي  الوفدين  بين 
»إذا  أحدهم:  قال  ُتغتفر.  ال  إساءة  الكويتي  الوفد  من  بدرْت  المالية، 
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جمعها«.  أجل  من  لنسائكم  المجال  أفسحوا  لألموال  بحاجة  ا  حقًّ كنتم 
العراقي  الوفد  فغادر  للتفاهم،  احتمال  كل  أغلقْت  العبارة  هذه  إن  وقيل 
تبقى  التي  القبلية  النقمة  فيه  ْت  واستفزَّ ام،  صدَّ إلى  تقريره  م  وقدَّ غاضًبا، 
القوات  تدفَّقِت  الليلة  تلك  في  مناسبة.  أول  في  تنفجر  أن  إلى  مطمورة 
العراقية إلى الكويت، وقبيل شروق الشمس كانت العاصمة في قبضتها. 
األول  ُظهر  لمحاكمته  جلسة  أول  ففي  ذلك،  من  شيء  إلى  ام  صدَّ أشار 
الحرائر  بافتضاض  الكويتيين  حات  تبجُّ ذكر   2004 يوليو  تموز/  من 
يحاكم  »كيف  قال  الكويت،  غزوه  تهمة  على  ا  فردًّ بدنانيرهم،  العراقيات 
الكويتيون  قال  أن  بعد  شرفهنَّ  للعراقيات  ردَّ  الذي  وهو  حسين،  ام  صدَّ
إنهم يستبيحون العراقيات بعشرة دنانير؟ كيف يحاكم وقد أعاد للعراقيين 

الكالب؟«.  من  أرضهم  في  هم  حقَّ
حدًثا  استعدُت  إذ  المتداولة،  اإلشاعات  تلك  عن  منأى  في  أكن  لم 
»الشيراتون«  فندق  في  مقيًما  كنت  الفائت.  الربيع  في  بنفسي  شهدته 
الليالي  إحدى  وفي  البصرة،  في  »السياب«  ملتقى  في  للمشاركة  ا  مدعوًّ
الفندق صحبة جماعة من األصدقاء،  أنتظر العشاء في أحد مطاعم  كنت 
ا اقتحم المنضدة المجاورة لنا كويتيان وأربع عراقيات، فتسارع النُّدل  لمَّ
الرأس  غطاء  من  الكويتيان  تخلَّص  نريد.  بما  آبهين  غير  وتركونا  إليهم، 
والعقال، فبدت جبهتاهما صدئتين، وشعرهما مشعًثا، وقد أحيطا بالغواني 
العارية،  وسواعدهن  أثداؤهن،  فبرزت  أكتافهن،  ستر  ما  خلعن  الشابات 
والمقبِّالت،  واألطعمة،  الخمر،  زجاجات  المنضدة  على  وتدفَّقت 
وراحوا  بامرأتين،  الرجلين  من  كلٌّ  أحيط  النُّدل.  كبيُر  الجوار  في  ورابط 
وثملوا،  هابطة،  بأغاٍن  أمروا  ثم  المترعة،  الكؤوس  يتساقون  جميًعا 
وأخرج أحد الرجلين رزمة من الدنانير، ورماها في الهواء، فتناثرت فوق 
النُّدل يجمعون قبضاٍت مما سقط  النساء، وابتهج  الطعام وأكتاف  أطباق 
جيب  من  نقود  قبضة  وانتزع  اآلخر،  الرجل  فاستثير  األرض،  على  منها 
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الصدور.  حماالت  تحت  دنانيره  يدسُّ  المائدة  حول  ودار  دشداشته، 
في  المقهى  إلى  وهبطنا  المطعم،  فغادرنا  واالنزعاج،  باالستفزاز،  شعرنا 

دونما عشاء.  األرضي  الطابق 
من  وكان  تتوارى.  أن  قبل  ألشهر  ذاكرتي  في  الحادثة  علقت 
البصرة،  بساتين  في  مساكن  يشترون  كويتيين  أثرياء  أن  المعروف 
طالًبا  كنت  وحينما  األسبوع.  نهايات  يزورونهن  مراهقات،  ويتزوجون 
في  بهم  يمتلئ  »الوطن«  شارع  كان  سنة  عشرة  اثنتي  قبل  الجامعة  في 
النساء،  ومصاحبة  الخمور،  تعاطي  في  يبالغون  وهم  األسبوع،  نهاية 
اس  الحسَّ الوتر  األفعال  هذه  المست  متخنًِّثا.  ك  ويتفرَّ يتثنَّى،  وبعضهم 
من  يعد  فلم  إيران،  مع  الحرب  انتهاء  بعد  نشطت  التي  العراقية  للكرامة 
بالعاهرات. ومع أن  العراقي بسوء حتى لو اختصَّ  المقبول مسُّ الشرف 
االعتبار  في  يأخذ  وال  لالستمتاع،  الناس  بعض  حاجات  يغفل  هذا  كل 
ومراتع  وخمور،  وزبائن،  ادين،  وقوَّ مومسات  من  البغاء،  سوق  شروط 
ومحافظ،  تقليدي  مجتمع  حفيظة  يثير  مما  جنسية،  وخدمات  ليلي،  لهٍو 
الكويتيين  الُمثرين  بعض  باستفزازات  شحنوا  العراقيين  أن  الراجح  فمن 
بأموالهم،  المعلنة  للمتع  طلًبا  وبغداد  البصرة  إلى  يسارعون  كانوا  الذين 
وليس  ام،  صدَّ شهادة  في  ورد  كما  مقصود،  سلوك  أنه  كثيرون  م  فتوهَّ

منفلتين. بأفراد  مجوًنا مخصوًصا 
من  األول  يوم  شمس  غروب  قبيل  النوم  من  مشوًشا  استيقظت 
المهرجان  ُيختتم  حيث  الرشيد  مسرح  إلى  واتَّجهت  أغسطس،  آب/ 
ذي  بالفيلم  أعجبت  بالدموع«.  تؤمن  ال  »موسكو  بفيلم  السوفييتي 
المتقاطعة  بالمصائر  يعنى  وهو  الفخمة،  والمشاهد  الملحمية،  السمات 
اتحاد  على  ذلك  بعد  جُت  عرَّ ثم  مختلفة.  أوروبية  بالد  في  نساء  لثالث 
األدباء حيث سهرتي األسبوعية مع األصدقاء، وعدت بعد منتصف الليل 
من  السفر  أمر  الستالم  الصباح  أول  في  أخرج  أن  أمل  على  البيت،  إلى 
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ة، وعودة الوفد  الجامعة، وقبل أن أخلد إلى النوم بلغني فشل مؤتمر جدَّ
الجمهوري.  القصر  في  ام  مقابلة صدَّ إلى  ه  توجَّ الذي  بغداد  إلى  العراقي 
أن تالشت  بعد  التوتر موجة أخرى،  استقامت من عمق  الليلة  تلك  وفي 

لها.  سابقة 
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السادسة الموجة 

بغداد َتْيُس 

والغموض الذهول  من  1- عشرون ساعة 
الخميس 1990/8/2 على مهل، وحينما كنت  يوم  أفطرت صباح 
بغداد،  إذاعة  على  السيارة  راديو  مفتاح  أدرت  المرآب،  باب  فتح  أنتظر 
الكويت،  في  ثورة  قيام  يعلن  الثورة  قيادة  مجلس  عن  صادر  ببيان  فإذا 
ر من أي  المسلحة لحمايتها من األعداء، وحذَّ بقواته  العراق  ل  وقد تدخَّ
اه بـ»النظام السابق«. بحثُت عن  ه إدانة لما سمَّ ط خارجي فيها، ووجَّ تورُّ
»يا عرب،  استغاثات:  ُتصدر  كويتية  بإذاعة  تعثَّرت  أن  إلى  أخرى  أخبار 
ُتطفئ  معلومة  استخراج  في  أفلح  ولم  ُتستباح«.  إنها  الكويت،  أنقذوا 
البقاء  أو  السفر  إجراءات  الستكمال  البيت  مغادرة  بين  وتردَّدت  قلقي، 
كويتية  إذاعة  على  عثرت  التاسعة  حوالي  وفي  األمر.  جلية  لمعرفة 
يمكن  لما  ًعا  توقُّ لت  وسجَّ مفكرتي  تناولت  ثم  البالد،  بأمير  تشيد  أخرى 
يمكن  وال  العراق.  وسُيضرب  الكويت،  مع  أمريكا  »ستقف  يحدث:  أن 
الثورات  قيام  شروط  تتوفر  فلم  الخليج،  في  أو  الكويت،  في  ثورة  قيام 
بما  بأجمعه،  والعالم  العراق.  لضرب  الفرصة  إسرائيل  وستنتهز  فيها. 
م  وتأزُّ جة،  متفرِّ إيران  وستبقى  العراقي.  بالقرار  ب  يرحِّ لن  العربي،  فيه 
أعلن  المنطقة، ومثلما  أمريكي في  تواجد  إلى  األوضاع سيقود ال محالة 
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الخليج  دول  حق  فمن  الكويت،  أرض  على  الوجود  في  حقه  العراق 
األمريكية«. الحماية  طلب 

القوات  تقليص  قرارات  ألغى  عراقي  بيان  صدر  التاسعة  في 
ثم  السابقة.  األشهر  في  أعلنت  التي  الشعبي،  والجيش  المسلحة، 
مع  الحرب  بعد  ألغيت  مشاة  فرقة  عشرة  أربع  تشكيل  بإعادة  آخر  أعقبه 
االحتياط  باط  الضُّ يأمر  فآخر  األهوار،  قوات  بقيادة  العمل  وإعادة  إيران، 
َسْوق  وإعادة  بالجيش،  فوًرا  بااللتحاق   33-28 الدورة  من  حين  المسرَّ
فرق  ثالث  وتشكيل   ،1973-1961 مواليد  من  حين  المسرَّ الجنود 
فقد  االلتحاق،  بأمر  ُشملُت  وبذلك  عة؛  مدرَّ إحداها  جديدة،  عسكرية 
العراق  م  ُقسِّ الحادية عشرة  العليا. وفي  دراستي  كنت مؤجاًل الستكمال 
القائد  هو  البعث  لحزب  القطرية  القيادة  عضو  يكون  مناطق،  خمس  إلى 
الشعبي. وبعد خمس  الجيش  إلى  بالنسبة  فيها  يوجد  التي  للمنطقة  العام 
وغيرهم،  للعراقيين  الخارج  إلى  السفر  منع  عن  ُأعلن  ذلك  من  دقائق 

الطيران. حركة  وُأوقفْت  الحدود،  ُأغلقت  ثم  بالقرار،  فشملُت 
نشرة  ن  تتضمَّ ولم  اإلمارات،  دولة  إذاعة  التقطُت  عشرة  الثانية  في 
الكويتية  اإلذاعة  لكن  الكويت.  في  حدث  ا  عمَّ إشارة  أية  األخبار 
مصدر  عن  تعلن  أن  دون  من  بالعرب  تستنجد  انفكت  ما  شة  المشوَّ
واحد،  والكويت  العراق  طريق  بأن  فيؤكد  التلفزيون  أما  االستباحة. 
أناشيد  ومنها  إيران،  مع  الحرب  زمن  يذاع  كان  مما  وطنية  أغاني  ويبث 
الشاشة  على  شعاًرا  ويعرُض  ام،  بصدَّ تشيد  وكلها  كويتيين،  لمطربين 
لخدمة  واحد  طريق  والكويت  »العراق  آخر  ثم  الكويت«،  ثوار  »عاش 
ذلك  بعد  ونصف  لساعتين  إليه  أطمئن  بيقيٍن  أخرج  ولم  العربية«.  األمة 
أعلن  الظهر  بعد  والنصف  الثانية  وفي  واألناشيد.  االستغاثات،  سوى 
األمير، ووليُّ  وُعزل  المؤقتة«،  ة  الحرَّ الكويت  تشكيل »حكومة  بيان عن 
البيان  وأوضح  األمة،  مجلس  وُحلَّ  السابقة،  الحكومة  وأعضاء  العهد، 
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بالتزاماتها  كة  متمسِّ وهي  القديمة،  على  انتفضت  الجديدة  الحكومة  أن 
كان  مهما  الكويت  شؤون  في  األجنبي  التدخل  من  ر  وحذَّ الدولية، 

مصدره. 
القصيرة،  الموجة  على  طهران  إذاعة  التقطُت  عصًرا  الثالثة  في 
فأوضحْت ما أنا بانتظاره: احتلت القوات العراقية فجًرا القصر األميري، 
األمير من قصره  الكويت، فهرب  العاصمة  احتالل  التاسعة  وأكملت في 
القوات الكويتية  بطائرة مروحية. وفي الحادية عشرة وقعت مواجهة بين 
االنسحاب،  العراق  من  أمريكا  وطلبت  األميري،  القصر  قرب  والعراقية 
وعقد  الخليج،  إلى  ه  بالتوجُّ الطائرات  حامالت  إلحدى  أمر  صدر  فيما 
أورد  ساعة  ربع  وبعد  الموقف.  لبحث  طارئة  جلسة  األمن  مجلس 
الكويت  حكومة  عن  الصادَرْين  و3   2 البياَنْين  نص  العراقي  التلفزيون 
الكويتية،  والموانئ  واألجواء  الحدود  َأغَلقت  األول  في  المؤقتة.  الحرة 
لمساعدة  التدخل  العراق  ناشدت  الثاني  وفي  والتجول،  السفر  وَمنعت 
حركة الثورة الكويتية، ودعت المواطنين إلى الترحيب باألشقاء العراقيين 
دمشق  إذاعة  أعلنت  والنصف  الثالثة  وفي  ثورتهم.  في  أنجدوهم  الذين 
لدراسة  عاجل  عربي  قمة  مؤتمر  عقد  اقترح  األسد  حافظ  الرئيس  أن 
الكويتية  األرصدة  األمريكي  الرئيس  تجميد  عن  خبًرا  وأوردت  األمر، 

عليها. العراق  من سيطرة  خوًفا  األمريكية  البنوك  في  والعراقية 
هيئة  طريق  عن  الموقف  اتضح  عصًرا  والنصف  الخامسة  وفي 
خاللها  من  تبيَّن  شاملة،  إخبارية  تغطية  مت  قدَّ التي  البريطانية  اإلذاعة 
وأكملت  فجًرا  الثانية  في  مواقعها  من  انطلقْت  العراقية  القوات  أن 
بطائرة  الهرب  من  األمير  ن  وتمكَّ الشمس،  شروق  مع  العاصمة  احتالل 
المركزي،  والمصرف  المطار،  على  العراقيون  وسيطر  السعودية،  إلى 

االقتصادية. والمنشآت  والوزارات، 
فت إلى  بعد زهاء خمس عشرة ساعة من بداية أحداث الكويت، تعرَّ
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على  استلقيت  النهار.  وطوال  أمس  ليلة  وقع  لما  الكاملة  شبه  الصورة 
توقُّعاتي  قرأت  وحينما  الغموض،  انقشع  أن  بعد  المكتبة  في  مقعدي 
أنها  وجدُت  معلومات،  من  لديَّ  استقرَّ  ما  ضوء  في  ثانية  الصباحية 
وعشته،  تعلَّمته،  شيء  كل  من  أمل  خيبة  في  فغطست  كلُّها،  ستتحقق 
أنتقل  محبًطا،  البيت  في  ل  أتجوَّ ورحت  عليه،  شاهًدا  وكنت  وعاصرته، 
أريد.  وماذا  أفعل،  ماذا  أعرف  ال  الحديقة  إلى  الصالون  إلى  المكتبة  من 
وفركُت األحداث فرًكا، ألزيل غموضها، فما بان لي شيء منها، فارتبُت 
ختمت  تكاثرت.  التي  الليل  أخبار  جديًدا  لي  ُتضف  ولم  وبنفسي.  بها 

ْكرى. السَّ اليقظة  من  بعد عشرين ساعة  بإغفاءة  الطويل  اليوم  ذلك 

النهاية إلى  فيها  فامِض  العراقية،  المتاهة  إليك  حسنًا،   -2
أفقُت، في صباح اليوم التالي، من ُرقاد متقطِّع، كأنني معلَّق في فراغ، 
الكويت،  على  الكاملة  سيطرتها  بسطْت  قد  العراقية  القوات  أن  لي  وبان 
الكويتية  األسرة  تتواجد  حيث  ة«  »جدَّ في  قمة  مؤتمر  ُيعقد  أن  وُيحتمل 
استبعدت  لكنني  بالجمع،  سيلتحق  حسين  ام  صدَّ أن  وُأشيع  الحاكمة، 
رسميًّا،  عنه  يعلن  ولم  غامًضا،  زال  ما  العراقي  الهدف  أن  وبما  ذلك. 
يكن  فلم  الكويت،  ال  العراق  باسم  ناطقة  المؤقتة  الكويتية  والحكومة 
الصدمة.  لتخفيف  داخلي  ستار  تحت  غ  سوِّ غزًوا  األمر  اعتبار  إال  أمامي 
ثم  أواًل،  للعراق  موالية  حكومة  تشكيل  حُت  رجَّ الثاني  اليوم  ومنذ 
نفسه  العراق  ينتشل  أن  هو  تمنَّيته  ما  وكل  ثانًيا،  بالعراق  الكويت  إلحاق 
تأديًبا  هدفه  كان  وإذا  إلنقاذه.  سبيل  فال  فيه،  يغرق  أن  قبل  المستنقع  من 
االنسحاب  من  أفضل  وقت  فال  فعلية  حقوق  له  كانت  وإن  ق،  تحقَّ فقد 
العراقيين  أغلب  كان  التي  المطالب  على  القديمة  الحكومة  ومساومة 
العراقية  الدعاية  روجته  ما  إالَّ  وشرعيتها،  تفاصيلها،  يجهلون  والعرب 

األزمة. من  قبل شهر 
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الثراء  على  تعوم  بالد  به  تقوم  أرعن  سلوك  من  استحياء  غمرني 
خطط  على  اعتماًدا  نفسها  َبنَت  صغيرة  إمارة  تجاه  والبشري  المادي 
عدم  في  فأخالقياتي  النفط.  لعائدات  موفَّق  واستثمار  محكمة،  اقتصادية 
فه،  تصرُّ لسوء  وأفلس  ُمثرًيا  كان  محَبط،  كبير  أٌخ  بحسد  َينظر  أن  قبول 
في  تسبَّب  بأنه  واتِّهامه  نشاًطا،  واألكثر  ثراء،  األقل  الصغير  أخيه  إلى 
مماثل.  ف  تصرُّ أي  وال  العراقي،  العدوان  بغفران  لي  تسمح  لم  إفقاره، 
فيما  ظهرت  التي  السياسية،  التحليالت  من  كثيًرا  أن  من  الرغم  وعلى 
وعي  في  حاضرة  ظلَّت  الكويت  في  العراق  أطماع  أن  إلى  ذهبت  بعد، 
العشرين  القرن  الملك غازي في ثالثينيات  العراقيين، منذ عهد  والوعي 
الدفينة،  تطلُّعاتهم  من  جزًءا  كانت  وأنها  نهايته،  في  ام  صدَّ عهد  إلى 
فعددُت  أمامي،  الرغبة  هذه  عن  عبَّر  واحًدا  عراقيًّا  أن  أعرف  لم  لكنني 
الكويت  باستعادة  عراقي  طموح  عن  تعبيًرا  وليس  عقابيًّا،  إجراًء  الغزو 
ُألحقت  حينما  الغزو  بعد  ظهرت  االدِّعاءات  فهذه  منه.  جزًءا  كونها 
سبب  فاخُتلق  عشرة«  التاسعة  »المحافظة  ت  وعدَّ بالعراق،  اإلمارة 
العراقية  الحرب  بداية  في  مماثل  بأمر  رني  ذكَّ ما  وهو  للغزو.  تاريخي 
فجعلني  وتحريرها،  عربستان،  استرداد  العراق  أعلن  حينما  اإليرانية 
الحال  العراق كان على حق في  أن  الحرب، متوهًما  ُأضفي شرعية على 
من  صار  بالقوة  الضمِّ  فأمر  الثانية،  الحال  في  أخدع  لم  لكنني  األولى، 

تغيَّر. من  أنا  إنما  الحقائق  تتغيَّر  لم  الماضي.  تركة 
يعد  لم  وأجوائها،  حدودها  وإغالق  الكويت،  على  العراق  بسيطرة 
أحد يعرف ماذا يدور في داخلها، وخالل نهار 4 آب/ أغسطس اقتربت 
أذيع  الليل  في  الكويت.  جنوب  السعودية  الحدود  إلى  العراقية  القوات 
وهي  باط،  الضُّ صغار  من  نت  وتكوَّ الكويتية،  الحكومة  تشكيل  بيان 
عقيد،  وهو  رئيسها،  وُكلِّف  المدنية،  الشؤون  تولَّت  عسكرية  حكومة 
للقوات  العام  والقائد  األركان،  ورئاسة  الحكومة،  رئاسة  ات  بمهمَّ
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الخالف  إنهاء  تريد  أنها  حْت  وصرَّ والداخلية،  الدفاع  ووزير  المسلحة، 
للقيام  الدوري  ت  عزَّ نائبه  ام  صدَّ فكلَّف  حااًل،  العراق  مع  الحدودي 
نت: »أعيش بذهول،  بمهمة المفاوضات. أما أنا فقد لذت بمكتبتي، ودوَّ
ذلك  تقيُّؤ  القدرة على  أمتلك  لو  وأتمنَّى  أيام،  ثالثة  منذ  وحزن،  وحيرة، 
ُغصَّ  أن  وبعد  يخنقني«.  يكاد  الذي  والحزن  الحيرة،  وتلك  الذهول، 
أصبح  السعودية.  على  المخاوف  ارتسمت  الكويت  ابتالع  بأمر  العالم 
نيَّته  نفى  العراق  لكن  حدودها،  من  حجر  مرمى  على  العراقي  الجيش 
تارًكا  الكويت،  من  منظًَّما  انسحاًبا  سيبدأ  أنه  أعلن  إنما  أراضيها،  دخول 

البالد. إدارة  أمر  الجديدة  للحكومة 
لها  االنصياع  ويجب  العسكرية،  بالقرارات  ُشملت  أنني  أغفل  لم 
العسكرية؛  التعبئة  مديرية  تصرف  تحت  نفسي  وضع  ويتحتَّم  ُمرغًما، 
جزاء  اإلعدام  وسيكون  بحذافيرها،  القرارات  تنفيذ  تريد  الدفاع  فوزارة 
العسكرية  المحكمة  تتولَّى  وسوف  الحرب،  حالة  في  عنها  يتخلَّف  من 
مديرية  إلى  بغداد  جامعة  في  بالعشرات  لي  أقران  مع  هت  فتوجَّ أمره، 
باإلعفاء،  نحظى  عسانا  الدراسية  وثائقنا  وسلَّمناها  العسكرية«  »التعبئة 
أن  إلى  غامًضا  مصيًرا  ننتظر  الحديدية  بوابتها  أمام  طويلة  مدة  ومكثنا 
مشاة  »مركز  إلى  باالتجاه  وأمرنا  األول،  الطابق  شرفة  من  ضابط  أطلَّ 

البالد.  أقصى شمال  في  الموصل« 
تولَّى أمرنا، في الموصل، مركٌز ناء ال وظيفة له غير إرسال المجنَّدين 
الِفَرق  ُأمراء فصائل وسرايا وأفواج في  أننا سنكون  إلى الحرب، واتضح 
الغروب،  قبيل  المدينة  وصلُت  أيام.  ثالثة  منذ  لت  تشكَّ التي  الجديدة 
عون  يتجمَّ أمثالي  من  مئات  فوجدت  المطلوب،  المكان  إلى  واتَّجهت 
شبه  معسكرات  في  المركز  كان  الوقت.  بمرور  العدد  وتضاعف  هناك، 
أحد،  أعدَّ الستقبال  يكن  ولم  ماء وال طعام،  فيه ال  يوجد  مهجورة، وال 
ى  نتلوَّ وبقينا  يجري.  كان  ا  عمَّ فكرة  أية  لديهم  ليس  فيه  الجنود  حتى 



287

ضابط  قام  أن  إلى  أمرنا  في  ينظر  أحد  من  وليس  والجوع،  التذمر  من 
الليل.  منتصف  عند  به  وجاء  بيته،  في  المركز  مدير  إلى  ه  بالتوجُّ الخفر 
وبعد جدل طويل، بدا وكأنه مساومة في سوق لألغنام، وافق على إعادة 
التي  الجهة  من  أمرهم  من  د  للتأكُّ بغداد  إلى  دراسية  ألسباب  لين  المؤجَّ
العسكرية«  »التعبئة  مديرية  قاصًدا  فجًرا  بغداد  إلى  وعدت  أرسلتهم. 
عساها تبتُّ في األمر، فبتَّْت بتأجيلي من الَسْوق إلى الجيش الستمراري 
إلى  هُت  وتوجَّ أخرى،  مهلكة  من  نجوت  وبذلك  الدكتوراه،  دراسة  في 

وعشرين ساعة. أربع  بعد  بيتي 
ام أحًدا فأصدر أمًرا بتشكيل إحدى عشرة فِرقة عسكرية  لم ُيمهل صدَّ
قدميها  على  تقف  ال  قوة  وهي  قبل.  من  لت  ُشكِّ التي  الِفرق  غير  أخرى 
أنباء  وتواردت  السالح.  حمل  على  القادرين  العراقيين  معظم  بجمع  إال 
المحايدة.  المنطقة  في  والسعودية  العراقية  للقوات  متقابل  د  تحشُّ عن 
عراقية  ُتثبت  مقاالت  تنشر  أضحت  العراقية  الصحافة  أن  نظري  لفت 
ل في الهدف من عقاب بالد إلى االستئثار  الكويت، فالَح في األفق تحوُّ
اعترف  وقد  الكويت،  عمق  إلى  كبيرة  قوات  دفع  من  العراق  ن  تمكَّ بها. 
على  بون  يتدرَّ ذلك  من  أسبوع  قبل  كانوا  األمريكيين  أن  شوارتزكوف 
رجل  ألف   300 قوامها  عراقية  قوة  لمواجهة  محتملة  حرب  سيناريو 
إلى منابع  القوة كيال تصل  و3200 دبابة و640 طائرة، وكيفية صدِّ هذه 

حقيقة. إلى  ل  تحوَّ قد  األمر  هو  وها  السعودية،  والموانئ  النفط 
بقي  فقد  أبقع،  ُغراٍب  بانتظار  كأنني  الخامس  اليوم  أحداث  تابعُت 
لي  برزت  منها  واحدة  تخطيت  كلَّما  متعاقبة  صعاب  رهينة  مصيري 
أنني  تخيَّلت  كلَّما  التي  القيود  من  لسلسلة  أرتهن  متى  فإلى  األخرى، 
في  الصغيرة  الحديقة  في  كرسيًّا  وضعت  أسيرها؟!  أجدني  حطَّمتها 
بها  تالزمت  التي  الطريقة  في  ر  وأفكِّ الراديو،  في  األنباء  عن  أبحث  بيتي 
اآلمال  عن  نتخلَّ  لم  مًعا.  نتعثَّر  فكنَّا  بالدي،  وأوضاع  الخاصة  أوضاعي 
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ترابطت  فيما  قدًما  اآلخرون  يمضي  منها.  ا  أيًّ ق  نحقِّ ولم  بعُد،  الكبيرة 
أخالقية،  غير  لعبة  في  كأفراد  اسُتخدمنا   . ُيفكُّ ال  نحو  على  مصائرنا 
د  يهدِّ إنما  فقط  شعبنا  د  يهدِّ ال  الذي  الخاطئ  المسار  في  كبالد  بنا  وُدفع 

اآلخرين.
العراق،  مع  والعسكري  التجاري  التعامل  األمن  مجلس  حظر 
وللحال أعلن األتراك والسعوديون االلتزام بمضمون القرار، وهذا يعني 
وقف تصدير النفط من األنبوبين المارين عبر أراضيهما، وهما الوحيدان 
العامالن. وقد امتثل المستهلكون للقرار األممي. ثم بدأت أزمة »الرهائن 
والتجار،  والمستشارين،  الخبراء،  كبار  الكويت، وهم من  في  األجانب« 
عددهم  يبلغ  وعوائلهم،  والمصارف،  الشركات،  ومديري  والعسكريين، 
األزمة،  ر  تفجُّ ساعة  الكويت  في  يعملون  كانوا  اآلالف،  وربما  المئات، 
ح  المرجَّ ومن  واألجواء،  الحدود  ُأغلقت  أن  بعد  بل  السُّ بهم  فانقطعت 
صورة  لنفسه  العراق  رسم  للمساومة.  ويحتجزوا  بغداد،  إلى  ينقلوا  أن 
رهائن  األجانب  أخذ  إنما  بلد  بالتهام  يكتِف  فلم  العالم،  أمام  المعتدي 

لديه.
األمريكية  البحرية  القوات  طالئع  فيه  كْت  تحرَّ الذي  الوقت  وفي 
األمريكي  الدفاع  وزير  بدأ  الخليج،  ناحية  والفرنسية  والبريطانية 
بينهما  المشترك  العسكري  التنسيق  أمر  السعوديين  مع  ة  جدَّ في  يتدارس 
قيل  إذ  موقعها،  حول  األنباء  تضاربت  التي  العراقية  القوات  لمواجهة 
الحدود.  على  تتأهب  إنها  وقيل  السعودية،  األراضي  في  لت  توغَّ إنها 
دخول  عدم  هو  األمر،  أول  األمريكي،  فالقرار  شوارتزكوف  وبحسب 
»الهجوم  األمريكي  الرئيس  وعدَّ  بالكويت،  العراق  اكتفى  إذا  الحرب 
بنخبة  األمريكيين  القادة  اجتماع  وفي  للحرب«.  إعالًنا  السعودية  على 
إلى  بالدخول  تفويًضا  األمريكيون  طلب  الحاكمة  السعودية  العائلة  من 
الملك  لكن  القرار،  اتِّخاذ  في  الحاضرين  بعض  د  فتردَّ المملكة،  أراضي 
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الكويتيين  »إن  قائاًل:  التباطؤ  من  رهم  حذَّ سعود،  آل  العزيز  عبد  فهد بن 
لم يسارعوا في اتخاذ قرارهم، ولذا فهم اليوم ضيوف في فنادقنا«. حسم 

الموافقة. وُمنحت  الجدال،  الملك 
كان  إذا  فيما  د  للتأكُّ »األواكس«  بطائرات  كثيف  جوي  نشاط  بدأ 
السعودية  شرق  النفط  حقول  باتجاه  مهم  تقدُّ سيستأنفون  العراقيون 
أجل  من  يتماَكرون  األمريكيين  أن  لي  ظهر  بالكويت.  سيكتفون  أم 
نكوص  أي  دابر  قطع  غايتها  مجابهة  في  والسعوديين  العراقيين  توريط 
السلَّة  في  تهوي  أن  وعليها  أينعت،  العراقية  فالثمرة  الوراء؛  إلى  عراقي 
بالمضي  للعراق  ري  السِّ اإلغراء  سُيرجئ  باالنكفاء  قرار  وأي  األمريكيَّة، 
مشروًعا.  اآلخرين  حضور  ليصبح  الفتيل  إيقاد  من  بد  فال  مغامرته،  في 
صوب  م  فيتقدَّ ذلك،  في  يمضي  سيجعله  العراق،  استفزاز  أن  وافترضُت 
النفط  من  برميل  ماليين  عشرة  ألن  عالمية  أزمة  وستقع  النفط،  حقول 

األمريكية. القوة  بيد  الحلول  وسترتهن  األسواق،  يوميًّا ستتوقف عن 
اليوم السابع بعد احتالل  من الطريف أن العراق والسعودية بقيا إلى 
أية  العراق  نفى  بينهما.  فيما  األخوية  العالقات  عن  ثان  يتحدَّ الكويت 
تعبئة  أية  هي  ونفت  السعودية،  حدود  من  جيشه  اقتراب  عن  أخبار 
سوف  الكويت  أن  إليَّ  ُخيِّل  حتى  متبادل،  خداع  ثمة  لقواتها.  عسكرية 
التهامها،  عن  الطرف  غضِّ  فمقابل  االثنين،  بين  التواطؤ  ضحية  تصبح 
يقوم العراق بتأمين أمر السعودية. وكان أمًرا وارًدا أن تذهب بي الظنون 
المتسارعة  والتطورات  المعلومات،  شحة  ضوء  في  شتى  مذاهب 

الكبرى. القرارات  وغموض  لألحداث، 
وترسيخها  للعراق،  العدوانية  الصورة  لتعميم  كبرى  حملة  انتظمت 
القمع  سياسات  على  الصمت  بين  الغربي  الموقف  تراوح  إذ  العالم،  في 
الفظيعة،  األعمال  بعض  فة ضدَّ  إثارة مخفَّ أو  بمصالحه،  األمر  اتصل  إذا 
كاستخدام السالح الكيماوي، لكن لم يكن هناك أية حملة عالمية حول 
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الرئيس  أن  ظهر  ما  وأول  والحريات.  واالستبداد،  المدنية،  الحقوق 
النظام  إضعاف  بضرورة  األمريكية  المركزية  المخابرات  أمر  األمريكي 
المناوئة  الكتل  وتشجيع  واجتماعية،  وسياسية  اقتصادية  أزمة  بإحداث 
في  خاطًئا  إجراًء  هذا  وكان  ودعمها.  والدولة،  والحزب  الجيش  في  له 
أصدرت  بقوة.  أمره  في  ُيشتبه  من  بكل  يبطش  النظام  شرع  إذ  توقيته، 
في  ثم  بالعراقي،  الكويتي  الدينار  قيمة  بمساواة  أمًرا  الكويتية  الحكومة 
»الجمهورية  فأصبحت  الكويت  اسم  تغيير  عن  ُأعلن  مفاجئة  خطوة 
نهاية  يوم  وهو  النصر«،  »يوم  لمناسبة  خطاًبا  ام  صدَّ ألقى  ثم  الكويتية«. 
مشرًقا  »أماًل  ها  وعدَّ الكويت«  »انتفاضة  فيه  تبنَّى  إيران،  مع  الحرب 

العربي«.  القومي  للنهوض 
األمريكي  الطلب  على  وافقت  السعودية  أن  ُعرف   8/8 صباح  في 
ومياهها  وأجوائها،  أراضيها،  في  وبحرية،  وجوية،  برية،  قوات  بوجود 
اإلقليمية، فبدأت القوات بالتدفُّق لحماية المملكة من أي هجوم عراقي. 
السعودية،  شرق  اجتياح  العراقيين  بوسع  كان  لشوارتزكوف  وطبًقا 
قوة  ثمة  تكن  فلم  أسبوع،  غضون  في  النفط،  حقول  على  والسيطرة 
في  خطًّا  رسمت  بالده  أن  أعلن  بوش  الرئيس  لكن  ذلك.  دون  تحول 
فألقى  باجتيازه،  ألحد  تسمح  ولن  العراقي،  العدوان  لمواجهة  الرمال 
»انسحاب  السعودية:  إلى  قوات  إرسال  من  األهداف  فيه  د  حدَّ خطاًبا 
الكويتية  الكويت من دون أي شرط، وعودة األسرة  العراقية من  القوات 
يلحق  قد  ضرر  أي  من  األجانب  الرهائن  وحماية  البالد،  إلى  الحاكمة 
الحكومة  إعالن  مع  ذلك  تزامن  الخليج«.  منطقة  في  واالستقرار  بهم، 
اندماجية، فصدر  العراق في وحدة  الكويتية رغبتها في ضم الكويت إلى 
ُألحقت  وبذلك  الكويتي،  الطلب  بقبول  الثورة  قيادة  مجلس  عن  بيان 

بالعراق.  الكويت 
جرْت عملية ضمِّ الكويت على النحو اآلتي: عرض أعضاء الحكومة 
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الثورة  قيادة  مجلس  فعقد  لهم،  فاستجاب  ام،  صدَّ على  طلبهم  الكويتية 
ه  والقيادة القطرية للحزب اجتماًعا في أول ليلة 8/7 وأقرَّ الضم، ثم توجَّ
قصيًرا،  خطاًبا  وألقى  الوطني،  المجلس  إلى  مساء،  العاشرة  في  ام،  صدَّ
كان  فما  المجلس،  أعضاء  على  األمر  وُعرض   ، مدوٍّ بهتاف  كثيًرا  قوطع 
»األمل  فهي  الوحدة،  قضية  لمناقشة  مجال  ال  أنه  أكد  أن  إال  رئيسه  من 
باألصل«.  و»الفرع  بالكل«  الجزء  »إلحاق  بأنه  الضم  وصف  والمصير«. 
بغداد  سماء  امتألت  أغسطس،  آب/   8 يوم  ذلك  عن  أعلن  وحينما 
هدوء  أطبق  بالخرس.  العالم  الكويت  ضمُّ  أصاب  النارية.  باأللعاب 
أمرين:  فترقَّبت  العاصفة،  يسبق  السكون  كأنه  التالي  اليوم  نهار  طوال 
ة  القمَّ مؤتمر  وانعقاد  السعودية،  إلى  األمريكية  القوات  بوصول  التعجيل 
العراق  حضور  بين  ن  أخمِّ وبقيت  الغزو،  لمناقشة  القاهرة  في  العربية 
لن  صغير  بوفد  الحضور  أمر  المطاف،  نهاية  في  وغلَّبُت،  غيابه،  أو 
تراجع  فأي  الضم،  قرار  وبخاصة  المؤتمر،  يصدره  قرار  ألي  يستجيب 
ام  صدَّ بها  أغلق  فوالذ  بوابة  الضمُّ  كان  سترها،  يمكن  ال  فضيحة  سيبدو 
المجال على العراق، وإذ مخضُت االحتماالت استقرَّ لديَّ أنها المناسبة 

العراق تحت غطاء عربي. ُيضرب  المالئمة ألن 
فيه عملية ضمِّ  السعودي خطاًبا رفض  العاهل  ألقى  الثانية ظهًرا  في 
األمريكي  الوجود  غ  وسوَّ له،  األمن  مجلس  رفض  على  تأكيًدا  الكويت 
عن  للدفاع  جاءت  صديقة  بأنها  األجنبية  القوات  ووصف  بالده،  في 
كنت  وحينما  األخطار.  تتالشى  حالما  بالدها  إلى  وستعود  المملكة، 
السوار  إحاطة  باألعداء  أحيطت  التي  ببالدي  رت  فكَّ الخطاب  أتابع 
بالمعصم، فضاًل عن عدوٍّ متربِّع في قلبها. سقط العراق في الخانق الذي 
الصواب.  إلى  العودة  من  أهون  الخطأ  في  المضيُّ  وصار  فيه،  نجاة  ال 
الدبلوماسية  والهيئات  السفارات  بإلغاء  قرار  صدر  مساء  الثامنة  وفي 
حلَّ  وحينما   .9/24 يوم  قبل  بغداد  إلى  واالنتقال  الكويت،  في  العاملة 
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الموعد، امتثلت أربع منها، وهي: السويسرية، والبولندية، واإلندونيسية، 
أجَلْت  فقد  أمريكا  أما  سفارتها،  تغلق  قد  أنها  اليابان  أعلنت  والسويدية. 
دبلوماسييها سوى السفير وبعض المسؤولين، لكن المفاجأة أن االتحاد 
بغداد،  من  رعاياه  بإجالء  سيبدأ  أنه  وأعلن  سفارته،  أغلق  السوفييتي 
السفارات  أمام  عراقية  قوات  رابطت  أن  لبثت  وما  الخبراء.  على  مبقًيا 
والخروج  إليها،  الدخول  ومنعت  والفرنسية،  والبريطانية،  األمريكية، 

باقتحامها. تقم  لم  لكنها  منها، 
انشطرت المواقف الشعبية شطرين: شطًرا شاجًبا مثَّلته دول الخليج 
ومصر وسوريا والمغرب، وشطًرا يتأرجح بين الصمت والتأييد استجابة 
لغليان شعبي ظهر في األردن وفلسطين والجزائر وليبيا وتونس والسودان 
الدول.  هذه  من  كثير  في  العراق  لمساندة  شعبية  لجان  وانبثقت  واليمن، 
أبدوا  ألًفا،  خمسين  نحو  وحدها،  األردن  في  المتطوعين،  عدد  بلغ 
منطقة  إلى  االنتباه  لفت  في  نجح  الذي  العراق  إلى  ه  للتوجُّ استعدادهم 
ليكون  ع  توسَّ والكويت،  العراق  بين  الصراع  ُيحصر  أن  فبدل  مختلفة، 
العراق  وظل  للصراع،  شعبية  أرضية  ُبنيت  وبذلك  وأمريكا،  العراق  بين 
العام  م  التبرُّ من  ا  مستمدًّ للنزاع  األيديولوجية  المرجعية  بهذه  يتالعب 
الدينيين  القادة  من  كثير  وانساق  قراراته،  شرعية  وإسرائيل  أمريكا  ضد 
تفسيرات  العراق  ر  طوَّ للصراع.  الجديد  التفسير  هذا  وراء  والسياسيين 
الكويت،  في  تاريخي  كحقٍّ  ر  تطوَّ ثم  كعقاب،  األمر  بدا  لألزمة.  متعاقبة 
وقوى  العرب  بوحدة  طامحة  قومية  قوة  بين  صراًعا  أصبح  أسبوع  وبعد 

ثرواتهم. بنهب  استعمارية طامعة 
قوتان  وقائعه  في  مت  تحكَّ تأجيل  بعد  القمة  مؤتمر  انعقد  حينما 
بطريقة  المؤتمر  فُأخرج  العام،  الرأي  وقوة  األمريكية،  القوة  متعارضتان: 
الجامعة  في  بها  المعمول  لإلجراءات  مخالف  قرار  وانُتزع  مرتجلة، 
األمريكية،  الضغوط  بسبب  مبارك،  المصري،  الرئيس  ُدفع  إذ  العربية، 
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واإلغراءات المالية الخليجية، إلى إنهاء المؤتمر بطريقة كوميدية. حضر 
الطعام،  تناول  أثناء  في  بالصحون  وتراشقا  والعراقي،  الكويتي  الوفدان 
مع  المؤتمر  وقائع  تماثلت  سياقها.  األحداث  لتناسب  تهريج  من  بد  فال 

الساعة! تلك  في  القاهرة  مسارح  مها  ُتقدِّ كانت  التي  الساخرة  العروض 

الرسول وقبر  مكة  تحرير  الرمال:  طعم  ق  تذوُّ  -3
ام نداء إلى العرب  ه صدَّ فيما كان مؤتمر القمة منعقًدا في القاهرة وجَّ
التي  األمريكية  وللقوات  لحكامهم،  ي  التصدِّ إليهم  وطلب  والمسلمين، 
ُيلزم الواجب الشرعي تحرير مكة وقبر  تواصل تدفُّقها إلى السعودية، إذ 
ة تحت  وا لألساطيل المارَّ الرسول منها، كما خاطب المصريين أن يتصدَّ
البحرية  القوات  منع  على  الُعمانيين  وحثَّ  السويس،  قناة  في  أنظارهم 
الدينية  األبعاد  فيه  اختلطت  الذي  وبندائه  هرمز.  مضيق  عبر  المرور  من 
إلى  األمور  ودفع  ممكن،  حلٍّ  أي  على  بل  السُّ أغلق  بالقومية  بالوطنية 

ام. والحكَّ األنظمة  ضد  التحريض  إلى  لجأ  المواجهة ألنه 
سوى  مقاومتها  العرب  من  ألحد  يمكن  ال  أهداف  عن  ام  صدَّ أسفر 
ينتزعون  بقواتها، وانتشر مندوبوها كالزنابير  المنطقة  قت  التي طوَّ أمريكا 
العراُق  افَتَرع  التي  الدولية  للشرعية  صوًنا  لهم  مساندة  مواقف  َلْسًعا 
الذين  شين  المهمَّ ماليين  عواطف  كسب  إلى  ام  صدَّ سعى  عذريتها. 
تكون  أن  فبدل  مقلوًبا،  ميزاًنا  يعدل  إنما  العراق  أن  أفقهم  في  ارتسم 
طرف  من  مدعومة  بدويالت  تنحصر  بها  إذا  العرب،  بين  مشتركة  الثروة 
الكبرى لكي تستقيم األمور على وجهها  المنازعة  آن وقت  أمريكا، وقد 
يخُب  ولم  التاريخية،  األسس  إلى  استناًدا  الضم  شرعية  فأحيا  الصريح، 

الواحدة.  العربية  األرض  حول  األفكار  وهج  بعد 
العربية واإلسالمية  الشعوب  إلى  ًها  تهييجيًّا موجَّ العراق خطاًبا  تبنَّى 
واألنظمة  االستعمار  قوى  لمواجهة  يدعوها  منفعلة،  كتلة  باعتبارها 
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في  التهم  إذ  عدوانيًّا،  العراق  فأظهر  اآلخر  الطرف  خطاب  أما  الفاسدة. 
الصراع  انتقل  أخرى.  دول  عن  الشرعية  بنزع  ونادى  دولة،  عين  غمضة 
أن  إلى  الحال  هذه  على  وثبت  الوقائع،  عن  وتعالى  المفاهيم،  إلى 
التضاغن،  على  القائم  العرب  انقسام  ُفضح  أشهر.  بعد  الحرب  اندلعت 
عقد  وانفرط  الخادع،  تماسكهم  ق  وُمزِّ واالرتياب،  والذم،  والوقيعة، 
في  غريب  وتاريخي  وأخالقي  سياسي  تجاذب  وجرى  بينهم،  المهادنة 
ن الوعد العراقي،  السياسات العالمية طوال أكثر من عقد لم ينتِه إال بتعفُّ

ربيع 2003. في  وسقوطه  مقوماته،  وانهيار  وتحلُّله، 
جندي  مليون  ربع  إلرسال  خططها  األمريكية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
إلى  وبريطانية  فرنسية  قوات  هت  وتوجَّ الطائرات،  ومئات  المنطقة،  إلى 
كندية،  تعزيزات  وتوالت  فالخليج،  األحمر،  البحر  ثم  المتوسط،  البحر 
أمام  والسعودية،  وتركيا،  قبرص،  أجواء  وفتحت  وإيطالية،  وأسترالية، 
المتنامية، حتى ظهر أن الشرق األوسط أصبح  الحركة الجوية العسكرية 
أن  العراقي  الفعل  رد  وكان  والسفن.  بالطائرات  يعجان  وميناء  مطاًرا 
بالدروع  زين  معزَّ ألًفا  وخمسين  مئة  من  أكثر  إلى  الكويت  في  قواته  زاد 
تنظيمات  من  المليون  أرباع  ثالثة  التطوع  على  وأجبر  والصواريخ، 
حسب  جارية  فرقة  ثالثين  قرابة  تعبئة  بأن  التذكير  وجرى  الجيش، 
أن  فكرة  لألحداث.  والخامس  األول  اليومين  في  أعلنت  التي  الخطط 
المضي  سوى  لديه  يعد  ولم  واضحة،  صارت  الخطأ  في  وقع  العراق 
تصريفها  يمكن  ال  تطوعها  عن  لفظيًّا  تعلن  التي  المنفعلة  فالحشود  فيه؛ 
على  تتالشى  أمواج  وهي  الحرب،  ميدان  في  وال  السياسة،  سوق  في 
الشواطئ الصخرية ألنظمة استبدادية تريد لشعوبها أن ُتنفِّس عن مشاعر 

خارجية. مناسبة  في  السخط 
إذ ُسمح  السفر في صباح 11 آب/ أغسطس،  حصلُت على موافقة 
تخزرني  الجوازات  مديرية  في  النهار  أمضيت  البالد.  بمغادرة  للموفدين 
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نتيجة،  دونما  اليوم  وانتهى  اخترته،  الذي  التوقيت  من  بة  متعجِّ العيون 
كثيرة  بتفاصيل  للمعلومات  استمارة  وعبَّأت  التالي،  اليوم  في  فبكرُت 
وُطلب  إضبارتي،  ظهر  على  ل  ُسجِّ رقًما  وأعطيت  السفر،  دواعي  عن 
باستكمال  المكلَّف  الضابط  وقف  زجاجي.  عازل  خلف  االنتظار  إليَّ 
طلب  ضابط  إلى  سلَّمه  ثم  الكبير،  ي  ملفِّ ُيقلِّب  جنًبا  وانتحى  إجراءاتي، 
قراءته،  في  واستغرق  مكتبه،  درج  من  ا  ملفًّ أخرج  ثم  الشخصية،  هويتي 
هل  الخارجية:  الشؤون  ضابط  »السيد  الملف  ظهر  على  يكتب  ورأيته 
أن  إليَّ  أشار  ثم  لإليفاد؟«،  األخيرة  بالتعليمات  مشمول  إليه  المومأ 
وقرأه  الملف،  تناول  الذي  الخارجية،  الشؤون  ضابط  غرفة  إلى  أذهب 

ببرود: خاطبني  ثم  مشمول«.  »غير  وكتب   ، إليَّ رأسه  يرفع  أن  دون  من 
الدكتوراه. تشمل طالب  ال  اإليفاد  تعليمات   -

د القول الشائع: »المصائب ال تأتي فرادى«، فقد  عدُت إلى البيت أردِّ
وقطعت  لألحداث،  العام  السياق  في  االندماج  على  قادر  غير  وجدتني 
فأطفأت  قبل،  من  عليها  كنت  التي  الكتابية  الحال  مع  الذهنية  الصلة 
أن  فبعد  عامة.  أو  شخصية  أزمة  كل  في  لي  يقع  كما  بالقراءة،  حيرتي 
والمذياع.  الكتب  على  انغلقُت  لألحداث،  األولى  الصدمة  هضمت 
قرأُت  الذاتية.  التجارب  تصور  التي  ردية  السَّ التخيُّالت  كتب  إلى  لجأت 
بعنوان  لماكسويل  بكتاب  رني  فذكَّ ليونغ  األهوار«  إلى  »عودة  كتاب 
األهوار  لمجتمع  فاتن  تصوير  الكتابين  وفي  الريح«.  مهبِّ  في  »قصبة 
رحلته  روى  الذي  لهيردال  الشمس«  »آلهة  كتاب  ثم  للعراق،  الجنوبية 
ها  »سمِّ وكتاب  عتيقة،  كاريبية  حضارات  عن  بحًثا  الجنوبية  البحار  في 
لجورجيو،  والعشرون«  الخامسة  »الساعة  رواية  ثم  لكالدويل،  تجربة« 
في  ثابتة  استجابة  على  عثرت  »كوروغا«  فيها  الرئيسة  الشخصية  فأحزان 
ا  خاصًّ تقديًما  كتبُت  ذلك  من  قرن  ربع  وبعد  ونصف،  عقد  منذ  نفسي 
لطبعة جديدة منها صدرت في تونس، وعدت إلى كتاب الزمني طوياًل، 
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أزمة  فوسط  ُلبِّي،  الذي خلب  أسد،  لمحمد  اإلسالم«  إلى  »الطريق  وهو 
الوصول  »أسد«  اختار  متواصلة.  ساعة  ثالثين  برفقته  أمضيت  أخالقية 
ام. وأخيًرا أعدت قراءة مذكرات  اقترحها صدَّ التي  الطريق  إلى مكة بغير 
فالحال  »السويس«،  أزمة  عن  فيها  ورد  ما  على  متوقًفا  إيدن«،  »أنطوني 
الدولي اآلن يماثل  التي نحن فيها، والوضع  الحال  في تلك األزمة تشبه 
الذي  السوفييتي  االتحاد  غير  يغب  ولم   ،1956 عام  في  عليه  كان  ما 
كان يمثل صمام األمان، وبغيابه في هذه األزمة، انفلْت مسار األحداث، 

الدولية.  العالقات  في  الفوضى  وسادت 
بزمام  يمسك  الذي  القرار  صاحب  مستوى  إلى  أوهامه  ام  صدَّ ر  طوَّ
في  العراق  وجود  معاملة  تضمنت:  األزمة،  لحل  مبادرة  فطرح  األمور، 
وجود  وشأن  وسوريا،  ولبنان  فلسطين  في  إسرائيل  وجود  شأن  الكويت 
انسحاب  يجري  وأن  إيران،  في  العراق  وجود  وشأن  لبنان،  في  سوريا 
فيها، وحسب أسبقية وجودها  التي توجد  البالد  القوات من  لجميع هذه 
تنسحب  ثم  ولبنان،  وسوريا  فلسطين  من  إسرائيل  تنسحب  أواًل  فيها. 
العراق  ينسحب  وأخيًرا  إيران،  من  العراق  وينسحب  لبنان،  من  سوريا 
مراعاة  مع  استثناء،  دون  من  الجميع  على  الشروط  وتطبَّق  الكويت،  من 

الكويت«. وخيارات شعب  الجنوبية،  أراضيه  في  العراق  »حقِّ 
العراقية-الكويتية  األزمة  ربط  إلى  هذه  مبادرته  من  ام  صدَّ هدَف 
د مًعا، وتبقى معلَّقة،  بأزمات المنطقة كلها، فإما أن تحلَّ مًعا وإما أن تتعقَّ
وتهيئة  حوله،  من  الخصوم  صف  لخرق  فرصة  العراق  منح  إلى  وهدَف 
جمود  من  واإلفادة  بالوقت،  والتالعب  لمواجهتهم،  فاعلية  أكثر  ظروف 
ر العالم بأن القضايا الكبيرة في الشرق  مشكالت عالقة، فهو يريد أن يذكِّ
إسرائيل،  مع  العالقة  طبيعة  وبسبب  الغرب،  برغبات  جمدت  األوسط 
د تلك المصالح. ُرفضت المبادرة  ج الموقف ضد العراق ألنه يهدِّ فيما ُأجِّ

العراقية، واعتبرت هروًبا من الحل بتعقيد مشكالت المنطقة.
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باعتقاله العربي،  أيها  ضيفك،  أكرم   -4
مع  الحرب  طوال  إليه  لجأ  الذي  الرسائل  أسلوب  ام  صدَّ اعتمد 
اإليراني  الرئيس  إلى  رسالة  ه  وجَّ آب/أغسطس  منتصف  ففي  إيران. 
عشر  قبل  الحرب  اندالع  منذ  البلدين  بين  العالقة  القضايا  حل  يقترح 
 1975 اتفاقية  العتماد  إيران  مقترح  على  الموافقة  فيها:  جاء  سنوات. 
استقبال  أو  طهران  إلى  وفٍد  وبعُث  البلدين،  بين  المشاكل  لحل  أساًسا 
البلدين. وللتعبير  بين  المشاكل  تنهي  اتفاقية  لتوقيع  إيراني في بغداد  وفد 
تبادل  ثم  اإليرانية.  األراضي  من  االنسحاب  يبدأ  العراق،  نية  ُحسن  عن 
هو  سيباشر  العراق  نية  ُحسن  عن  وكإعالن  البلدين،  في  لألسرى  شامل 

يومين. بعد  بذلك 
أجل  من  إيران  مع  األوضاع  تطبيع  إلى  العراقية  المبادرة  هدفت 
ترابط  هائلة  قوات  تمثلها  التي  المعطَّلة  العسكرية  العراق  طاقة  تحرير 
بين  النار  إطالق  وقف  اتفاق  إلى  التوصل  عدم  بسبب  الحدود  على 
وطأة  من  للتخفيف  العام  المناخ  وتهيئة  إيران،  مغازلة  ثم  البلدين، 
دولة  أمريكا، وهي  مع  المواجهة  ثم وتحت ضغط  االقتصادي.  الحصار 
المتعلِّقة  المشكالت  لحل  مناسًبا  الظرف  ام  صدَّ وجد  إليران،  معادية 
تنازل  أي  ألن  البلدين؛  بين  الحرب  قبل  الصفر  نقطة  إلى  والعودة  معها، 
ر على أنه تفريط  عن المطالب العراقية في غير هذا الظرف المرتبك يفسَّ
إال  تكن  لم  وإيران  العراق  بين  الطويلة  الحرب  أن  ظهر  قبوله.  يمكن  ال 
حساباتهم،  في  ماهرون  اإليرانيين  أن  غير  له،  هدف  ال  ا  مأساويًّ فاصاًل 
حساًبا،  للوقت  يحسبوا  لن  سلَّتهم  في  الناضجة  الثمرة  سقوط  وبانتظار 
النيل من خصمهم على يد قوى  انتظروا  إنما  وما استدرجوا إلى الصراع 
أمريكا  أْهَدْتهم  فقد  توقُّعهم؛  خاب  وما  بالنيابة.  انتقام  فذلك  عظمى، 
من  سنة  عشرة  ثالث  بعد  له  احتاللها  إثر  ذهب  من  طبق  على  العراَق 

الكويت. أحداث 
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بوش  إلى  مفتوحة  رسالة   8/16 مساء  من  السابعة  في  ام  صدَّ ه  وجَّ
رسالة  كانت  والمراوغة.  بالكذب  فيه  اتهمه  لألخير  تصريح  على  ا  ردًّ
ال  ضحل  رجل  وأنه  اب،  الكذَّ هو  بوش  أن  فيها  ورد  اللهجة،  شديدة 
من  آالًفا  وأن  بسببه،  والخسارة  الخزي  بأمريكا  وسيلحق  شيًئا،  يعرف 
مغامرته  اء  جرَّ نعوش  على  محمولين  بالدهم  إلى  سيعودون  األمريكيين 
من  نوع  أي  في  الئقة  تكن  لم  بوش  تصريحات  أن  وكما  الرعناء. 
نت  منها، وتضمَّ ما هو أسوأ  إلى  ام  انحطَّْت رسالة صدَّ فقد  المخاطبات، 
معجم  من  ونهال  فتقادحا،  الرئيسين،  بين  خالف  اشتجر  معيبة.  عبارات 
غنيمة  على  األلفاظ  ببذاءة  يتنازعان  ين  بلصَّ أشبه  ظهرا  حتى  البذاءة، 
ذلك  ودفعني  المخاطبة،  صيغ  في  االنحطاط  لمستوى  فذهلُت  تافهة، 
الستذكار سلوك العيارين في التراث األدبي. اختزل الرئيسان النزاع إلى 
الدول  رؤساء  أ  تجرَّ ما  فإذا  والخداع،  والتزوير  بالتضليل  تستعين  معايرة 
والمجافية  للمشاعر،  والمهينة  للحياء،  الخادشة  األلفاظ  استخدام  على 

غيرهم! بال  فما  للقيم، 
العراق  أعلن  إذ  باالهتمام،  األجانب  الرعايا  قضية  استأثرت 
احتجازهم إلى أن تنتهي األزمة. وضعوا في القواعد الجوية، والمؤسسات 
م  توهَّ له.  مفاجئ  أي ضرب  بهم من  ُيحتمى  دروًعا  فأصبحوا  الصناعية، 
الغربية  الحكومات  على  ضغط  أداة  ستكون  الرهائن  قضية  أن  العراق 
خطأ  َنَفَذ  عليه.  للضغط  وسيلة  ستكون  أنها  يحسب  ولم  شعوبها،  من 
التقدير،  وسوء  التخبُّط،  من  فهذا  مؤلمة،  طعنة  نفسي  إلى  العراق 
إال  أحسبه  ال  سياسي  بموقف  الظفر  أجل  من  أبرياء  بمصير  فالتالعب 
العراق مضى في  البشر. ولكن  ببني  ًفا أخرق، وتمادًيا في االستهانة  تصرُّ
غزوه  وهي  األصلية،  المشكلة  حلِّ  إلى  يلجأ  أن  فبدل  األخطاء،  تعميق 
باحتجاز األجانب  أنه  الكاذب، فظنَّ  القوة  بلًدا مجاوًرا، غطس في وهم 
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النزاعات  األبرياء في ظل  أرواح  المساومة على  القوي.  الطرف  سيكون 
األبد.  إلى  َمحوه  ينبغي  دنيء  فعل  المسلحة 

ولتخفيف  الغزو،  من  يوًما  عشرين  بعد   22000 الرهائن  عدد  بلغ 
بالمغادرة  المحايدة  الدول  لمواطني  سماحه  العراق  أعلن  الحدث  َوْقع 
أن  المفارقات  ومن  المعادية.  الدول  برعايا  وسيحتفظ  يرغبون،  ساعة 
مصطلًحا  اإلنجليزية  اللغة  أكسب  المحتجزين  حول  المفاهيم  تباين 
رهائن  يهم  فتسمِّ دولهم  أما   )Guests( ضيوًفا  يهم  يسمِّ فالعراق  جديًدا، 
ولعله   .)Guestages( الرهائن«  »الضيوف  مصطلح  فنُِحَت   )Hostages(
ُتفاجئ  لها.  حصر  ال  خسائر  بين  األزمة  تلك  من  الوحيد  المكسب 
أجزاء  هتلر  ضم  فحينما  لهم،  تخطر  لم  بمفردات  اللغويين  األزمات 
في  »تشمبرلين«  البريطاني  الوزراء  رئيس  به  اجتمع  تشيكوسلوفاكيا  من 
مصطلح  انبثق  أن  وكان  السالم،  باسم  هتلر  ه  فابتزَّ  1938 عام  ميونخ 
أصحاب  لمطالب  التنازل  عن  تعبيًرا   )appeasement( »االسترضاء« 

أشرار. إنما ألنهم  حقٍّ  ليس ألنهم أصحاب  القوة، 
غايته  اختطاف  فهو  الرهائن،  موضوع  في  ة  مرَّ من  أكثر  العراق  أثَِم 
على  اعتداء  فذلك  عليهم،  القبض  إلقاء  في  أثَِم  مكسب.  على  الحصول 
بالذعر،  فأصابهم  للقصف  ضة  معرَّ أماكن  أودعهم  حينما  وأثَِم  براءتهم، 
وأثَِم ألنه رسم صورة بغيضة لعراق تالعب بأرواح بريئة من أجل تحقيق 
عنه،  إبعاده  اآلخرون  يريد  وحينما  بلد،  على  يستولي  فهو  باغية،  أهداف 
في  الوساطات  بتقبُّل  بدأ  ألنه  وأثَِم  العقاب،  ليتجنَّب  بالخطف  يلوذ 
محاواًل  القضية،  هذه  في  د  موحَّ موقف  في  يمِض  فلم  سراحهم،  إطالق 
يطلق  فراح  درجات،  إلى  تقسيمهم  عبر  الخصوم  تضامن  يفكك  أن 
لفرضية  ر  تنكَّ حينما  أخيًرا،  وأثَِم،  يخفى،  ال  نفاق  إلى  استناًدا  وجبات 
القليلة  الجماعة  الرأفة اإلنسانية إلطالق سراح  االحتجاز؛ فاختلق حجة 

لديه. ية  المتبقِّ
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عشرات  وجد  فقد  العراق،  داخل  بلبلة  الرهائن  قضية  أحدثت 
اآلالف من األجانب أنفسهم بال حماية شخصية أو قانونية، ألن بالدهم 
يحملون  وال  الكويت،  في  كانوا  منهم  كثير  األعداء.  صف  في  ُوِضعت 
ر  تفجُّ وقت  هنالك  يكونوا  أن  طالعهم  سوء  شاء  إنما  رسمية،  صفات 
األزمة، أو ربما ألنهم كانوا يديرون أو يشرفون على أعمال خاصة بهم، 
أوضاعهم.  عن  شيًئا  العراق  يعرف  وال  شيًئا،  دولهم  عنهم  تعرف  فال 
لجأ  الذي  الجماعي  والهروب  البالد،  سادت  التي  الفوضى  ضوء  وفي 
من  فئات  تظهر  أن  الطبيعي  فمن  الخليج،  دول  باتجاه  الكويتيون  إليه 
التخطيط  أو  لهم،  حماية  أو  لألجانب،  ملجأ  يوفرون  الذين  المستفيدين 
أن  يريد  العراق  وألن  الملتهبة.  المنطقة  يبتعدوا عن هذه  لكي  لتهريبهم، 
قيادة  مجلس  قرار  صدر  فقد  المساومة،  بهدف  منهم  عدد  أكبر  يحتجز 
وعقوبتها  البالد،  ضد  س  تجسُّ جريمة  األجنبي  إيواء  عدَّ  الذي  الثورة 

اإلعدام.
المحاربين  مؤتمر  في  ألقاه  خطاب  في  العراقي  الخطر  بوش  ق  عمَّ
وال  بهتلر،  أشبه  وهو  القانون،  على  خارج  بأنه  ام  صدَّ فوصف  القدماء، 
هتلر  بين  المقارنة  في  األمريكية  الصحف  وشرعت  استرضاؤه.  ينبغي 
تبلغ  سوف  العراقية  القوات  أن  إليَّ  ُخيِّل  حتى  األزمتين،  وبين  ام،  وصدَّ
يقوم  ما  الناس  يعرف  أن  العربية. وبدل  الجزيرة  لشبه  الجنوبية  السواحل 
جرى  الخليج،  في  األمريكيون  به  يقوم  وما  الكويت،  في  العراقيون  به 
ام  صدَّ ه  وجَّ بوش  خطاب  على  ا  وردًّ الرهائن.  بقضية  العام  الرأي  خداع 
ركب  ألنه  القانون؛  على  الخارج  هو  بأنه  فيها  وصفه  مفتوحة  رسالة  إليه 
أهلها  على  حرًبا  ليشن  المنطقة  إلى  وجاء  قرصان،  أي  مثل  أساطيله 
مستعبدة  شعوب  عن  يدافع  الذي  القانون،  على  الخارج  فمن  اآلمنين، 

المحيطات؟  وراء  من  القادم  الغازي  أم 
الملك  بصوت  إنها  قيل  شة  مشوَّ صوتية  رسالة  بغداد  تلفزيون  بثَّ 
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منها  وُفهم  اسمه،  عن  ُيعَلن  لم  شخًصا  فيها  يحادث  العزيز  عبد  بن  فهد 
العراق  مواجهة  تخص  األولى  قضيتين:  في  العراق  على  يتواطآن  أنهما 
وعدَّ  والكويت،  العراق  بين  النفطي  الخالف  عن  والثانية  إلسرائيل، 
ولم  متقطًعا،  الصوت  كان  السعودي.  التآمر  على  برهاًنا  الرسالة  العراق 
البدوية  اللهجة  لكن  قة،  ملفَّ أم  صحيحة  الرسالة  كانت  إن  أبًدا  أعرف 
يعوزه  َمْن  أنا  لكنني  للخطأ،  احتمال  أدنى  بال  النبرة  ميَّزُت  تخفى.  ال 
مرتين،  واجهته  أمر  وهو  المتداخلة.  النجدية  األلفاظ  فك  على  ب  التدرُّ
ة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز،  ففي شتاء عام 2005 أصغيت بمكَّ
استبهَم عليَّ  ببطء نصف ساعة، ولكن  ث  فتحدَّ للعهد،  وليًّا  آنذاك  وكان 
الجبلي  قصره  زيارة  من  ذاكرتي  في  يبق  ولم  حديثه.  في  ورد  ما  أغلب 
بطونهم  تلفُّ  جلدية  بسيور  المزنَّرون  حرسه  إال  »ِمنى«  مشارف  على 
رة،  وُمشذَّ األغماد،  معقوفة  مذهبة،  سيوف  منها  تتدلَّى  وصدورهم، 
وفي  معه.  الوقوف  بإطالة  أحًدا  يمهلون  ال  كالنُّمور  به  يحيطون  وهم 
طرف  من  فيصل  الملك  جائزة  ُمنحُت  حينما  الرياض  في   2014 ربيع 
يصبح  أن  قبل  أيًضا،  للعهد  وليًّا  وكان  العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك 
في  همًسا  يحيِّيني  وهو  ألفاظه  بعض  معنى  عنِّي  فغاب  سنة،  بعد  ملًكا 
أحاطوني  الذين  األمراء  كبار  حديث  من  كثير  عليَّ  واستغلق  الحفل، 
لهجة  من  العشاء،  طوال  اتخذوا،  حينما  التكريم،  بعد  العشاء  مائدة  في 
بتلك  العراق  أراد  ومعي.  بينهم  فيما  للحديث  وسيلة  وأجدادهم،  آبائهم 
الرسالة عرض دليل على تورط السعودية في شؤونه الداخلية، واستعداء 

واغتياًبا. َثلًبا  ذلك  في  ورأيُت  عليه،  اآلخرين 

أوانها يئْن  فلم  الدائمة  اليقظة  من  احترْس   -5
سياق  عن  التدريجي  االنفصال  في  شرعُت   24 يوم  بصباح  بدًءا 
أردت  لكنني  مسارها،  ألعرف  متابعتها  في  راغًبا  كنت  األحداث. 
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أنني  الحسنة،  ربما  أو  السيِّئة،  خصالي  فمن  أطروحتي،  إلى  العودة 
أنتهي  أن  بعد  إال  أغادره  وال  واحد،  شيء  على  كلِّه  باهتمامي  أرمي 
العبث  فمن  قريبة،  نهاية  لها  أن  يبدو  ال  الغزو  تداعيات  أن  وبما  منه. 
كبيرة  كل  على  للوقوف  المذياع  مؤشر  على  قابًضا  البيت  في  أرابط  أن 
إنشائية  ببيانات  ومنشغاًل  والتحليلية،  الفكرية  تي  حاسَّ معطاًل  وصغيرة، 
بأن  قراًرا  فاتَّخذت  بال.  ذا  ت على عجل، وال تكشف شيًئا  ُأعدَّ مرتبكة، 
والظهيرة،  الصباح،  في  ساعات  ثالث  األخبار  فأتابع  أمري،  من  أنصف 

األكبر.  إلى هدفي  أنصرف  ثم  والمساء، 
راجعت فصاًل عن »التأليف الخرافي عند العرب«، وبدأت في وضع 
ردية للحكاية الخرافية«، ولم يبَق لي سوى الباب  مخطَّط فصل »البنية السَّ
األخير عن »المقامة العربية«. لكنني لم أتمكن من كتابة شيء، فانتهزت 
»الحب في زمن  قراءة صفحات من رواية  الغداء، وأعدت  بعد  ما  ساعة 
رت عالقة »فلورنتينو أريثا« بأرملة  الكوليرا«. بدأت بالصفحات التي صوَّ
البحر،  شاطئ  على  بيت  في  الحب  ممارسة  عن  الصفحات  »ناثاريث«، 
و»داثا«  »أريثا«  العجوزين  لقاء  وصفت  التي  الصفحات  إلى  انتقلت  ثم 
على ظهر السفينة، وخلدت إلى القيلولة، على أمل متابعة أخبار الظهيرة 
اكتشفت  وكأنني  الغروب،  إلى  عميق  نوم  في  غرقت  لكنني  الثالثة.  في 
أي  منِّي  يفلت  أن  دون  تحول  بيقظة  لالحتفاظ  نفسي  مع  مارسته  خداًعا 
حدث، وحينما استيقظت، وجدتني صافًيا ونقيًّا، حتى شعرت وكأن كل 
بدأت  وجهي،  على  الماء  أنثر  كنت  وفيما  كابوس.  هو  إنما  حدث  ما 
أغرب  إنما هو حقيقة  وقع  ما  بكل  فإذا  تخيَّلته،  كنت  الذي  الوهم  أغادر 
القاضي   665 القرار  الدولي  األمن  مجلس  اتَّخذ  فقد  نفسه؛  الخيال  من 
باستخدام القوة العسكرية لتطبيق الحظر االقتصادي. ولم تمض غير أيام 
ر مجلس قيادة الثورة اعتبار الكويت المحافظة التاسعة عشرة من  حتى قرَّ

محافظات العراق، ومركزها مدينة »كاظمة«.
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وحل  في  غطست  التي  العراقية  السياسة  على  َحنقي  تضاعف 
في  قوة  أية  بظهور  يسمح  ال  الغرب  أن  ُتدرك  ولم  المتالزمة،  األخطاء 
كما  لألزمة  رؤيته  الغرب  صاغ  شريرة.  كانت  لو  حتى  العربية،  المنطقة 
خطأ،  أو  استفزاز،  وأي  شائنًا،  العراق  عمل  فظهر  مصالحه،  تستدعيها 
في  العالم  انخرط  فقد  محالة،  ال  واقعة  حرب  هي  الحرب.  فتيل  سيوقد 
العراق  يستطيع  مغاير  دولي  استقطاب  أي  وانعدم  األمريكي،  الماراثون 
ويواجه  أخطاءه،  يقترف  وهو  نفسه  إلى  يستند  أن  فوجب  إليه،  االستناد 
بل  إليه،  اإلذعان  اآلخرين  على  ويفرض  بمصالحه،  ر  يفكِّ مسلًَّحا  عالًما 
يريد تطابًقا مع وجهة نظره في كل شيء. وهذا هو نتاج المركزية الغربية 
د  التي تفرض على اآلخرين معاييرها في تقويم الظواهر والعالقات. تردَّ
الكويت،  أحداث  من  سنة  قبل  خاطري  في  الغربية«  »المركزية  مصطلح 
من  شهر  بعد  عليَّ  يلح  عاد  لكنه  بأطروحتي،  ُشغلت  حينما  وتوارى 
إلى  واقع  من  أهرب  األزمة  خالل  كنت  إذا  فيما  متيقنًا  ولست  الغزو، 
باعتبارها  نقدها  في  أفكر  أنني  أم  تالزمني  بدأت  تاريخية  ظاهرة  تفسير 
أم  الحافز  هذا  أكان  وسواء  بالدي.  من  الغرب  لموقف  الشرعي  المانح 
عنها  كتابي  فظهر  ذلك،  بعد  طويلة  مدة  تحليلها  إلى  انصرفت  فقد  ذاك، 

عام 1997.  في 
بعيًدا  بي  تدفع  ألنها  ازدريتها  حالمة  شطحات  من  أيامي  تخُل  لم 
فمهما  بالقوة،  الوحدة  فكرة  ومنها  متينة،  ركائز  تتوفَّر على  إلى حلول ال 
بمصالحه  يدفع  مخادع  نظام  تصرفات  مع  تقاطع  في  نفسي  وضعت 
تحت غطاء الشمولية القومية، فلم أكن ألخفي الغبطة حينما أرى شعوًبا 
وثقافية،  اجتماعية،  عالقات  وطورت  بينها،  فيما  االمتزاج  من  نت  تمكَّ
واقتصادية، وأنتجت نظًما سياسية تصون وجودها، ومصالحها، وعبرت 
عن تطلعاتها الكبرى، كما حدث لألوروبيين، ولم يُدر في بالي أن تكون 
هذه الشعوب ضحية لمفهوم »الوحدة القومية« بل اعتقدت أن ذلك يوفِّر 
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تأخذ  التي  الجماعات  عقد  بانفراط  جزوًعا  كنت  إذ  ومكانة،  ًعا  تطلُّ لها 
لقبول  ذريعة  أجد  ولم  اقتصادي،  أو  ثقافي  أو  ديني  أو  ِعْرقي  بمشترك 
ك بالد بدواٍع لها صلة بالنظم السياسية الزائلة فيها؛ فاألحرى تطوير  تفكُّ
بدل  االعتراف  على  يقوم  مكوناتها  بين  المشترك  للتعايش  مرن  أنموذج 
بها حكام ُجدد  الِفرقة، واختالق أوطان تكون دريئة يحتمي  النزوع نحو 
التاريخ،  تجارب  بعض  أثبتت  كما  سابقيهم،  من  أسوأ  يكونوا  أن  ح  يرجَّ
على  للحفاظ  الشعوب  به  تقوم  أنه  يجب  عما  هروب  هو  البالد  فتمزيق 
ال  أفراد  بغياب  كرنفال  فال  وقيمها،  وهيبتها،  ومصالحها،  وجودها، 

الفرح. ناظم  ينتظمهم 
القومية  أن  في  »ِغلنر«  االجتماع  عالِم  أوافق  أنني  من  الرغم  وعلى 
واستخدام  شعبية،  ثقافات  تتنازعه  مجتمع  على  رفيعة  ثقافة  فرض  هي 
تلبِّي حاجة نظام مركزي صارم، وإقامة  المنظم لنشِر لغة معيارية  التعليم 
منهم  أي  عن  االستعاضة  يمكن  متشظُّون،  أفراده  قطيعي،  غفل،  مجتمع 
باآلخر، ألن ما يربط المجتمع القومي هو التماسك امتثااًل لثقافة مشتركة، 
ع  والتنوُّ د  التعدُّ ثمرات  بأن  أعتقد  فإنني  للمجتمع،  الطبيعية  البنية  وليس 
ر عالقات تتصل من جهة بالتماسك االجتماعي، ومن  يمكن لها أن تطوِّ
ُتفهم  العام، فخالصة »ِغلنر«  الثقافي  النسيج  الخاص داخل  د  بالتفرُّ جهة 
وخصوصيته،  عمقه  الفرد  عن  تنزع  التي  الشمولية  النظم  خلفية  على 
إلى  تطلَّعُت  طالما  لكنني  دة.  ومجرَّ مجانية  عمومية  خضم  في  به  وتدفع 
عبر  وليس  االختالف،  نسيج  من  لألعراق  عابًرا  وعًيا  رت  طوَّ تجارب 
كالشعوب  األيديولوجية،  أو  التربوية،  والصرامة  التأصيل،  نزعات  إحياء 
الخطأ  إلى  الوصول  من  س  متوجِّ أنني  على  واألوروبية.  األمريكية، 
قادت  التي  التفوق  نزعات  إفراز  وهو  الشعوب،  تلك  فيه  وقعْت  الذي 
يكون  أن  يمكن  فهل  الذات«.  حول  »التمركز  أيديولوجيات  ظهور  إلى 
القومية شتات مكوناتها إلى وفاق عام،  الدولة  العنف وسيلة تتخطَّى بها 
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الضامن  ما  ولكن  عشر؟  التاسع  القرن  في  وألمانيا  إيطاليا  في  وقع  كما 
األبد؟ إلى  في سلوكها  ذلك  خ  يترسَّ أالَّ 

أفكر  متفيًئا،  العنب  دالية  تحت  جلست  تأمالتي  من  انتهيت  حينما 
وال  متسارعة،  جسام  أحداث  خضم  في  وتفتَّتْت  انتهكت،  التي  ذاتي  في 
يحكمها منطق أخالقي. شعرتني رجاًل يمتحن نفسه في المسافة الفاصلة 
من  الثالثين  أوائل  في  وأنا  كنُت،  فإذا  والنجاح،  بالفشل  اإلحساس  بين 
وعاش  طويلة،  حرًبا  وخاض  مغلقة،  بأفكار  تشبَّع  لجيل  ممثاًل  عمري، 
َنَمْت في طيات وعود  في ظل نظام شمولي، وسكَت على روح عدوانية 
الخطر  تقدير  الممانعة، وعدم  يدلُّ على ضمور حسِّ  اقة. هذا  برَّ عريضة 
بنا إلى هالك واضح، فأنا الكائن  بيننا، والقبول بمسار أفضى  وهو يدرج 
الخوُف، وخشي  باغته  الذي  الكائن األبكم  النظام،  أراده  الذي  االمتثالي 
لم  له.  نهاية  ال  باحتراس  فارتهن  ومستقبله،  وأسرته،  نفسه،  على  النقمة 
وسط  في  نفثات  شكل  أخذت  إنما  معلن،  موقف  إلى  تحفظاتي  تتحول 

جهاًرا.  نفسها  عبَّرْت عن  وما  متبخترة،  وتخطُّالت كالمية  الُصحب، 
عيناي  ثقيل.  كحمل  له  أسيًرا  وأسقطني  الظهيرة،  نعاس  قني  طوَّ
حيًّا،  دمت  ما  تثمر  لن  وربما  بعُد،  ُتثمر  لم  التي  األشجار  على  مثبتتان 
ًعا كأنه ينوح، ورجالي ترفسان تراب الحديقة،  والكرسي يئنُّ تحتي متوجِّ
الجدار  متها دونما وعي، وأنا في مواجهة  استأصلُت األعشاب وكوَّ وقد 
ًبا  ُمعذِّ أم  العامة،  بفعل األحداث  ًبا  ُمعذَّ أكنت  يراها.  نفسه وال  كمن يرى 
حتى  قيلولة  في  نفسي  ورميت  النوم،  غرفة  إلى  اتَّجهت  بسببها؟  نفسي 

المساء.

الحقائق رؤية  لتجنُّب  العمى  ادِّعاء   -6
أن  ُيحتمل  أمريكية  خطَّة  عن  خاطًفا  نبًأ  التقطُت  الصخب  عمق  من 
ونصف،  أشهر  خمسة  بعد  الحلفاء،  اعتمدها  التي  وهي  ا،  عسكريًّ ذ  تنفَّ
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الخطة  اقترحت  للتضليل.  بت عن عمد  ُسرِّ الصحراء، وربما  في عاصفة 
ضربة  الحلفاء  قوات  فيها  ه  ُتوجِّ األولى  مراحل:  ثالث  على  هجوًما 
العراق،  في  والسيطرة  القيادة  ومراكز  والصاروخية،  الجوية  للقواعد 
السعودية،  صحراء  عبر  ي  برِّ شعبتين:  ذي  بهجوم  فيها  تقوم  والثانية 
العراقية  القوات  خلف  إنزال  ذلك  يرافق  الكويت،  ميناء  عبر  وبحري 
أرتال  فيها  تندفع  وثالثة  تطويقها،  يتمُّ  حيث  الكويت،  في  المنتشرة 
ى من قواته  سريعة الحركة عبر الصحراء إلى داخل العراق لتطويق ما تبقَّ
وعزلها  الجمهوري،  الحرس  من  ومعظمها  الفرات،  غرب  االحتياطية 
م وال تنسحب، فيقع  عن أي إسناد جوي أو بري، وشلِّ حركتها فال تتقدَّ

أسرها. أو  تدميرها 
ميناء  في  اإلنزال  خال  ما   1991 شتاء  في  بحذافيرها  الخطة  ُطبِّقت 
لم  ولكن  بذلك،  العراقيين  إليهام  بحرية  قوات  ُحشدت  إذ  الكويت، 
وأماكن  المعركة،  أرض  طبيعة  أن  ومع  اليابسة.  إلى  المقاتلون  يهبط 
ح  الحديثة، ترجِّ الميكانيكية  الحرب  العراقية، وضرورات  القوات  توزيع 
اقتراًبا غير مباشر للحلفاء لخنق العراقيين في مناطق معلومة قبل قتلهم، 
العراقي،  الجيش  في  األركان  ضباط  انتباه  يلفت  لم  ذلك  من  ا  أيًّ لكن 
فاعتباًرا  القادمة.  المعركة  لمجريات  خاطًئا  ًرا  تصوُّ عليهم  َفرض  وربما 
واستبعد  والحلفاء عاجزون،  تقع،  لن  الحرب  أن  ج  ُروِّ التاريخ  ذلك  من 
العراق وقوعها إلى ما قبل ساعات من إعالنها، فكأنه يتعامى عن حقيقة 
أوضح من عين الشمس، فاإلصرار على استبعاد أمر هو نوع من اإلقرار 

بحدوثه. الواعي  غير 
على  ال  لها  شعبيًّا  َفهًما  تعتمد  بطريقة  اآلتية  الحرب  ام  صدَّ قرأ 
تجعله  قوة  المسلمين  استثارة  في  فرأى  أمرها،  يتدبَّر  عسكري  تخطيط 
د  التشدُّ فسياسات  المساومة.  على  الحلفاء  يجبر  ما  فيها،  القوي  الطرف 
هذه  النجاح  في  لها  أمل  ال  ولكن  التاريخ،  حقب  بعض  في  نجحت 
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ومن  قوة،  أية  عن  ًدا  مجرَّ تشكياًل  معه  للوقوف  ام  صدَّ حثَّ  فقد  ة؛  المرَّ
ولو  اإلنشاء.  قوامها  لرسائل  استجابة  مسلَّح  حلف  ينشأ  أن  المستبعد 
تحكم  التي  النظم  مع  ِصداًما  يعني  فذاك  فعلية  استجابة  دعوته  وجدت 
الصميم،  في  كاملة  مجتمعات  األزمة  ضربت  وقد  الشعوب،  تلك 
بما  الكويت،  من  العمالة  هروب  جراء  اآلالف  مئات  أرزاق  وُقطعْت 
طلب  يؤكد  وسواها.  الخليج  دول  إلى  الكويتيين  معظم  لجوء  ذلك  في 
العراق ال  أن  إنشائية تدغدغ مشاعرها  برسائل  الشعوب اإلسالمية  نجدة 
تصديق  عن  الجمهور  عزف  وقد  خصومه،  لمواجهة  فعلية  قدرة  يمتلك 
رسائل االستثارة الخطابية التي خيَّبت آماله، فطالما ُخدع بخطب زعماء 
أن  ينتظر  فال  بأفعالهم،  أقوالهم  األوقات،  من  وقت  أي  في  َيْقِرنوا،  لم 

نتيجة.  أية  ام  صدَّ تؤدِّي رسائل 
وهو  غبار،  له  يشقُّ  ال  استراتيجي  مخطِّط  بأنه  صدام  تباهى  لطالما 
إيران،  مع  الحرب  خالل  العراقية  العسكرية  األدبيَّات  أشاعته  افتراء 
الذي  المعنى  أدرك  وما  الحروب،  عالم  في  ًزا  مبرَّ قائًدا  منه  فجعلت 
هدفه  عنف  »فعل  الحرب  بأن  »كالوزفيتز«  عبارة  على  أمريكا  أضفته 
ُيجَتّث  لم  إن  كامل  نصٌر  ق  يتحقَّ فال  إرادتك«  تنفيذ  على  خصمك  إجبار 
عدو. وأهمل قول »صن تسو« الشائع بين المتحاربين »إذا عرفت عدوك، 
ضدَّ  صدام  ن  يتحصَّ لم  معركة«.  مئة  نتيجة  تخشى  فلن  نفسك،  وعرفت 
يفلت  إن  فما  تنفيذه،  على  األمريكية  اإلدارة  حرصت  الذي  التالزم  هذا 
أمريكا  أهداف  كانت  وقت  وفي  االنتصار.  م  يتوهَّ حتَّى  العقاب  من 
صدام  بال  في  اختلطت  فقد  العراق،  هدف  يلفُّ  الغموض  كان  واضحة 
وأمته،  وبلده،  وشعبه،  ونظامه،  ودوره،  نفسه،  عن  الدفاع  كثيرة:  أهداف 
اإلطالق،  على  يهتم،  هدف. ولم  بال  أنه  إلى  فانتهى  وقيمه،  وعقيدته، 
تكون  أن  اه  ومؤدَّ البروسي،  الحرب  منظِّر  أطلقه  الذي  الذهبي  بالتحذير 
هو  مما  بغيرها  خلطها  ينبغي  »فال  القادة  عند  واضحة  الحرب  أهداف 
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وذلك  ماهيتها«.  عن  غريبة  حرًبا  منها  يجعلون  وال  طبيعتها،  عن  غريب 
قاده إلى إهمال التحذيرات المصاحبة للحروب، ومنها إضفاء ثقة هوسية 
وفقدان  بالعمى،  أصابه  فذلك  بالعظمة،  الكاذب  والشعور  الذات،  على 
ُتعرف  قد أصبحت »مملكة غموض« ال  المرتقبة  بالحرب  فإذا  البصيرة، 
»في  ح  صرَّ حينما  نفسه،  »كالوزفيتز«  إليها  أشار  قضية  وهي  تخومها. 
ب غير استجابة الجندي المبتدئ،  الحرب تكون استجابة الجندي المجرَّ
فاألول أشبه ما يكون ببؤبؤ العين في العتمة، فهو يتَّسع بالتدريج مستعينًا 
أن  إلى  فشيًئا،  شيًئا  األشياء  إلى  ف  يتعرَّ ثم  المكان،  في  القليل  بالضوء 
يميِّزها بصورة جيدة، فيما يغطس الثاني في العتمة العميقة«. انطبق على 
حرًبا  يخوض  الذي  وحده  األحمق  القدماء:  عن  المأثور  القول  صدام 

فيها. ينتصر  ال  أنه  يعرف 
أكثر  الحلفاء  إلى وهم جديد، كان  ام  فيه صدَّ انزلق  الذي  الوقت  في 
خيفة  س  تتوجَّ التي  المجاورة  للدول  العملية  الحاجات  قراءة  على  قدرة 
لشعوبها،  اليومية  الحاجات  معرفة  في  قوة  أكثر  وربما  العراق،  قوة  من 
وزير  بيكر،  أعلن  ولهذا  والتعليم،  والصحة،  الخبز،  إلى  تحتاج  فهي 
ام، أن أمريكا تهدف إلى  الخارجية األمريكية، بعد ساعتين من رسالة صدَّ
قادرة  دول  من  يتألَّف  األوسط،  الشرق  منطقة  في  إقليمي  نظام  تأسيس 
ن الحلف من  يتكوَّ العراقية، ويحتمل أن  المطامع  الوقوف في وجه  على 
المنطقة،  األمريكية  القوات  تغادر  ولن  وإسرائيل،  الخليج، ومصر،  دول 
تلك  إدراج  أمريكا  تريد  الجديد.  النظام  لهذا  حربة  رأس  ستكون  إنما 
في  إسرائيل  دمج  ثم  العراقي،  التهديد  طائلة  تحت  لها  تبعية  في  الدول 
رت  أنها قرَّ التهديد يأتي من العراق، وليس منها، كما  المنطقة باعتبار أن 
وتغيير  بل  الشامل،  الدمار  أسلحة  من  والتخلُّص  العراقية،  القوة  كبح 

المستقبل. في  ته  برمَّ العراق  في  الوضع 
الُبعد  العراق  العراق وأمريكا. خاطب  بين  متوازن  اندلع سجال غير 
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اني المضبَّب، والمقيَّد لشعوب مسلوبة اإلرادة لم تتبنَّ هدًفا واحًدا  الجوَّ
األمريكيون  رسم  فيما  استبدادية،  نظم  من  خائفة  فانكفأت  حياتها،  في 
على  كثيرة  دواًل  وأجبروا  أساطيلهم،  وأرسلوا  عسكرية،  أحالف  خرائط 
األوسط  والشرق  الخليج  منطقة  أصبحت  سياساتهم.  في  االنخراط 
العسكرية،  لقواتها  حرب  وساحة  األمريكية،  للسياسات  ًما  مؤمَّ فضاًء 
الدول  أمريكا  وضعت  حقيقي.  وزلزال  خادع  حلم  بين  فرق  فثمة 
وأظهرت  ومصالحها،  نفسها،  عن  للدفاع  استنفار  حال  في  والشعوب 
القيم  احترام  والعدوان، وعدم  والطمع،  للشره،  أنموذج  أنه  العراق على 
ا،  وماديًّ ا  رمزيًّ ُبعدين،  أخذ  المنازعة  جوَّ  أن  وبما  والقانونية.  اإلنسانية 
العراق سيضع نفسه في رهان خاسر يقوم على استثارة  المفهوم أن  فمن 
همم غير موجودة. قرف العراقيون من خطب ُخدعوا بها طوياًل، فكيف 

إليها. ة  المدعوَّ القضية  طبيعة  تعرف  ال  بشعوب 
تلفزيونية  رسالة  ه  وجَّ الذي  بوش  إلى  ام  صدَّ رسائل  عدوى  انتقلت 
قضية  في  العراقية  القيادة  خطأ  على  فيها  أكد  العربية،  الشعوب  إلى 
إذا  الحرب  خيار  يستبعد  ولم  االنسحاب،  على  د  وشدَّ الكويت،  احتالل 
قلياًل،  توقَّف  ثم  األمن.  مجلس  قرارات  تطبيق  عدم  على  العراق  أصرَّ 
في  ألقاه  كان  ام  لصدَّ حديث  من  مقطًعا  وقرأ  جيبه،  من  ورقة  وأخرج 
العرب  فيه  خاطب   1988 عام  بغداد  في  ُعقد  العرب  للمحامين  مؤتمر 
إذا  العراق  ضد  جيوشها  ُتجيِّش  أن  كلها  العربية  الدول  على  »إن  قائاًل: 
اتخاذ  في  أمريكا  تأنَّت  ذلك  كل  ومع  عربية«.  دولة  أية  على  اعتدى  هو 
معركة  لكسب  تخطِّط  أصبحت  األول،  االندفاع  فبعد  الحرب.  قرار 
الرأي العام قبل أي عمل عسكري، فال يخفى جموح اإلدارة األمريكية، 
من  الهدف.  تحقيق  من  د  التأكُّ أجل  من  نفسه  يكبح  بدأ  جموح  لكنه 
درجة  ليكتسب  الكامل  َمداه  يأخذ  أن  العراقي  للخطأ  السماح  الالزم 
افة  شفَّ خلفية  على  األمريكي  الموقف  يظهر  أن  أجل  من  الخطيئة، 
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توارى  لقد  األهمية.  بالغة  قيمة  تعطيه  التي  األخالقية  المسؤولية  من 
إلى  الدوليين، ويسعى  الشرعية والقانون  باسم  ينطق  التهديد، وبدأ بوش 
األساطيل حجبت  لكن  ام.  ُخدع بصدَّ والمسلمين وكأنه  العرب  مخاطبة 

الخليج. مياه 
أن يضع اآلخرين  فأراد  الهجومية،  العراق في تطوير سياساته  مضى 
من  خاطفة  ضربة  يخشى  ال  إنه  فيه  قال  بياًنا  فأصدر  الدفاع،  موضع 
الحصار،  استمرار  حال  وفي  لها،  ي  للتصدِّ جاهز  هو  إنما  األعداء، 
ه  الخليج، وسيوجِّ السعودية ودول  في  النفطية  المنشآت  فسيقوم بضرب 
ظل  في  يمكن،  وال  األزمة،  هذه  من  المستفيدة  ألنها  إلسرائيل  ضربة 
وبما  المنطقة،  مشاكل  لمناقشة  فرصة  أية  تتوفَّر  أن  األمريكية،  الحراب 
وال  العراق،  من  جزء  والكويت  كلِّها،  حلِّها  من  بد  فال  متداخلة،  أنها 
من  أنه  وأضاف  ظروف.  أية  تحت  عنه  فصلها  إعادة  أمر  مناقشة  يمكن 
المحظور مناقشة أمر ضمِّ الكويت، وإذا كان ثمة مجال للحوار فسيكون 
يتخطَّى  العراق  بدأ  الماضي.  عن  وليس  المستقبل،  عن  فيه  الحديث 
العالم،  على  شروطه  إمالء  في  رغبة  فيها  أظهر  درجة  إلى  الواقع  عقبات 
النظم  بين  التناقضات  ويوقد  العواطف،  ويثير  المشاعر،  ج  يؤجِّ فهو 
والشعوب، لكنه ال يسمح بمناقشة األزمة في ضوء المرجعيات القانونية 

صخرية.  بسواحل  االرتطام  إلى  به  انتهى  في سراب  فعاَم  السائدة، 
إلى  رسالة  ام  صدَّ ه  وجَّ سبتمبر  أيلول/   26 مساء  من  السابعة  في 
تستغرق  لم  فيما  دقيقة،  وسبعين  ستًّا  بثُّها  استغرق  األمريكي  الشعب 
أمريكا،  موقف  فيها  د  حدَّ دقائق  ثماني  غير  أيام  عشرة  قبل  بوش  رسالة 
فلم تعرف فن االختزال،  ام  أما رسالة صدَّ به.  العراق  يقوم  أن  ينبغي  وما 
إلى  وانتقل  لألحداث،  التاريخية  الخلفية  يشرح  الجاحظ  سليل  فبدأ 
حرب  من  أشدَّ  وستكون  والعرب،  العراقيين  على  الحرب  آثار  بيان 
وتعيد  القديمة،  المواجع  تثير  إذا وقعت، وسوف  األمريكيين  فيتنام على 
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يعلن  أن  المستغرب  من  يكن  لم  آسيا.  شرق  جنوب  في  طهم  تورُّ ذكرى 
ن من مواصلة االستماع إلى  بالنعاس، ونام، دون أن يتمكَّ أنه شعر  بوش 

العصماء.  الرسالة 
وبعد  أطروحتي،  من  األخير  الفصل  فجًرا  الرابعة  في  فأنهيت  أنا  أما 
صياغتي  من  انتهيت  لراحة  فيه  أركن  لم  الذي  العمل  من  أسابيع  ثالثة 
 500 نحو  في  الرصاص  بقلم  مخطوط  يديَّ  بين  واستقام  لها،  األولى 
ستكون  المناقشة  أن  نت  وخمَّ سنتين،  من  ألكثر  عليه  انكببت  صفحة، 
في  يأخذ  لم  الذي  الوهم  من  ضرًبا  كان  تخميني  لكن  السنة.  نهاية  في 

فيها. غاطًسا  كنت  التي  الظروف  الحسبان 

نيويورك في  الجماعي  للرقص  قصير  فاصل   -7
بوش  ألقى  فقد  األبيض،  البيت  ام  صدَّ مبادرات  عدوى  اقتحمْت 
خطاب بالده في األمم المتحدة، ودعا إلى حلِّ مشاكل الشرق األوسط، 
هم  وها  فالفرنسيون،  السوفييت،  التقطها  ثم  ام،  صدَّ أطلقها  التي  الدعوة 
بدا  العالم.  دول  رؤساء  يضم  ع  تجمُّ أهم  في  يطرحونها  األمريكيون 
القبول بمبدأ الحلِّ وكأنه نافورة من الماء المتصاعد وسط اللهيب الذي 
بالعراك  وا  غصُّ أن  بعد  واحدة  رقصة  الجميع  رقص  شهرين.  منذ  اندلع 
مضى  ولكنه  خطابه  في  ام  صدَّ الَن  الصبيانية.  والخصومة  اللفظي، 
قواته  سيل  لكن  إطفاء  رجل  وكأنه  بوش  وظهر  إجراءاته،  في  د  يتشدَّ
الرئيسين  أن  أم  متبادل  خداع  ثمة  فهل  الخليج.  صوب  زحف  الهادر 
ليلتين  سهرُت  الكويت؟  صدمة  به  تسبَّبت  الذي  االنفعال  يكبحان  شرعا 
خلفية  على  للخصمين  الخطابي  اللين  المتناقضتين:  الصورتين  أقارن 
إلى  كثيرة  بقوات  والدفع  سلمي،  حلٍّ  عن  البحث  دعوات  من  عالمية 
باحتمال  األمريكيين  لدى  برق  طيًفا  بأن  إليَّ  خيِّل  حتى  الحرب،  منطقة 
تقاسم الغنائم مع العراق، وإعادة توزيع األدوار بالتخلِّي عن نظم قديمة 
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فاقدة للقوة والشرعية، واحتواء نظم جديدة قادرة على فرض التفاهم مع 
المدى. بعيدة  مصالح  أساس  أمريكا على 

 3 في  الكويت  فزار  الطارئ،  لينه  عن  تخلَّى  حسين  ام  صدَّ لكنَّ 
التاسعة عشرة، فدمغ  العراقية  المحافظة  باعتبارها  أكتوبر  تشرين األول/ 
شهرين  طوال  اتُّخذت  التي  اإلجراءات  كلَّلت  عراقية  ببصمة  الكويت 
ًيا، وهو يزور الكويت في  لدمجها في جسد بالد الرافدين. صورته متحدِّ
الذكرى الشهرية الثانية القتحامها، أبرزه رجاًل غير آبه بمواقف اآلخرين. 
الكالمية  الدعوات  الذين خدعتهم  يتسارع أولئك  وقد كانت مناسبة ألن 
المنعقد  الحرب  مجلس  قرارات  وانتظار  األمريكية،  الخيمة  لولوج 
من  فليس  وحدث،  قول  كل  جدوى  في  ك  أتشكَّ بدأت  داخلها.  في 
أمر  بأن  أعتقد  التي  الدرجة  إلى  األمور  ط  أبسِّ أن  ُأخَدع، وال  أن  الحكمة 
والقوى  العالمية،  السياسات  أن  د  المؤكَّ فمن  حسم.  قد  بالواقع  التسليم 
تكفي  ال  ناحية  إلى  األمور  بمسار  ستدفع  الخليج،  وأموال  العسكرية، 
به مخطئ  ى  يتلقَّ أن  ما يمكن  بأقسى  إنما معاقبته  العراق على عقبيه،  لردِّ 
تقوم  التفاوض هي حملة عالقات عامة  بفكرة أن دعوات  عقاًبا. أخذُت 
توهمه  إنما  متَّسًخا،  جسًدا  تنظف  ال  الماء  رذاذ  تشبه  وهي  الدول،  بها 

الخلف. إلى  لالنثناء  مجااًل  تترك  لم  ام  صدَّ وزيارة  باالنتعاش، 
ز مواقفها. اعتزمت  اتها، وتعزِّ ُختم الخريف وأطراف النزاع تحشد قوَّ
من  مليون  نصف  هو  وضع  فيما  الكويت،  من  العراق  طرد  على  أمريكا 
لة، وجرى حديث عن  المؤجَّ االنفجار  العالم لحظة  فترقَّب  فيها،  جنوده 
بسرعة.  يتآكل  ال  أعماقي  في  البٌِد  عتيق  ٌس  توجُّ فانتهبني  النظام،  تغيير 
تفضي  قد  عنف  أعمال  اندالع  إلى  ستؤدِّي  الحرب  تبعات  أن  نُت  خمَّ
العراق،  وتماسك  النظام  بين  أربط  كنت  العراق.  في  أهلية  حرب  إلى 
ثمة  يعود  فال  وقبائل،  وأعراق  ِشيع  إلى  البالد  عقد  انفراط  وحدسُت 
النظام  على  بالقضاء  أنه  معتقًدا  مخاوفي  تعاظمت  يحتويها.  عام  إطار 
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لطة  السُّ تبديد  بمرحلة  ونمرُّ  المجاورة،  الدول  نفوذ  دائرة  في  سندخل 
االختصام  مرحلة  ونخوض  بالقوانين،  وتقييدها  تنظيمها  بدل  المركزية 
الِعْرقية والمذهبية، وقد يصل األمر إلى مرحلة االستئثار  بين الجماعات 
أخفق  فقد  والطائفي؛  اإلثني  للتوزيع  تبًعا  األرض  من  معينة  بأجزاء 

ع.  بالتنوُّ اعُترف  وما  الصهر، 
ما استجبُت لفكرة قدوم قوة غازية تتولَّى تغيير النظام، فتلك الفكرة 
من  إبدالها  امتنع  الشمولية  النظم  أن  الشعوب  استدلَّت  حينما  َنمت 
ألمانيا،  في  حصل  كما  تكسرها،  خارجية  قوة  ذلك  يلزم  إنما  الداخل 
للقوة  تدميًرا  الغزو  في  رأى  بتفسير  أخذُت  بل  واليابان،  وإيطاليا، 
الدولية  الشرعية  فباسم  ينبغي تحويل وظيفتها ال تقويضها،  التي  العراقية 
من  النظام  تجريد  الحكمة  تقتضي  قومية.  تطلُّعات  له  نظام  على  ُيجهز 
عن  جليَّة  فكرة  صغت  أكن  لم  فوضى.  في  البالد  ترك  ال  عدوانيته 
السلطة  جبروت  غُت  سوَّ ذلك،  قبل  ات،  مرَّ وفي  الشمولي،  االستبداد 
تنتهي  وحدة  في  مة  المهشَّ الجماعات  إلدراج  الناجعة  الوسيلة  أنها  على 
أن  اها  ومؤدَّ لجيلي  نت  ُلقِّ التي  الكبرى  المرويات  أسيَر  كنت  بالمواطنة. 
مذاهب  في  ترتع  لطوائف  أهمية  فال  الجليلة،  األهداف  ثمن  التضحية 
األمم.  لظهور  السبيل  هو  الرشيد  الصهر  إنما  ُمجِدبة،  وأنساب  وأعراق 
النظام،  اقترفها  التي  المريعة  الفظائع  رؤية  عن  بصري  ذلك  حَرَف  ربما 
ووعيي  للمتغيِّرات  تبًعا  ل  يتحوَّ فموقفي  مطلقة،  بفكرة  أتشبَّث  لم  لكنني 
ضوئه،  في  موقفي  مراجعة  عليَّ  ر  يتعسَّ ال  جديًدا  اكتشفت  وكلَّما  بها، 
طوال  السوانح  هذه  الزمتني  فيه.  خبراتي  زادْت  أمٍر  عن  أعرضُت  وما 

الخريف.
ينبغي  غازًيا  وبدا  العالم،  إلى  نظره  وجهة  إيصال  في  العراق  أخفق 
لألخالق،  ُمجانًبا  ابتزاًزا  باعتبارها  الرهائن  قضية  وارتسمت  معاقبته، 
من  ُزمٌر  فتدفَّقت  المساومة؛  إلى  الغرب  دول  من  كثير  لجأ  ولهذا 
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الدين، وعادت تصطحُب  السالم، ورجال  الساسة، واإلعالميين، ودعاة 
إرسال  أن  ورأيت  منهم،  تقريًبا  العراق  خال  حتى  الرهائن،  من  مواطنيها 
متر  كيلو  ألف  عشر  السبعة  ذات  الكويت  إلى  جرارة  جيوًشا  العراق 
مربع قرار مغلوط، فباإلمكان تطويقها وأسرها، أو إبادتها بأسلحة فتاكة، 
الدفاع،  أو  الهجوم  حاالت  في  بها  المناورة  ر  يتعذَّ ضخمة  قوات  وهي 
المحتملة،  الحرب  لساحة  الفاصلة  المقتربات  عند  ترابط  أن  واألفضل 
كالحدود العراقية السعودية، وال بد من تشتيتها لتتجنَّب ضرًبا مدمًرا لها. 
السياسية  مواقفها  ر  وتطوِّ وعنفوان،  برشاقة  تتحرك  أمريكا  أن  البيِّن  ومن 
ة: الدفاع عن السعودية،  والعسكرية، وقد وضعت في اعتبارها أهداًفا عدَّ
وإخراج العراق من الكويت، وتهيئة المنطقة لتقبُّل نظام دولي جديد، ثم 
ضرب القاعدة الصناعية في العراق بذريعة امتالك البالد ألسلحة الدمار 
متالزمة  أهداف  وهي  االقتصادي،  الحصار  تطبيق  عن  فضاًل  الشامل، 
ضمن  العراق  حوصر  فيما  نفوذها،  تحت  المنطقة  وضع  إلى  كلها  تقود 
في  التصلُّب  سوى  حصيف،  أداء  أي  تطوير  دون  يحول  خانق  مجال 

المنازلة. عند  ا  ثباًتا عسكريًّ يضمن  ال  الذي  الموقف 
تقوم  وهي  مذكراته،  في  لها  وفصَّ الحرب،  خطة  شوارتزكوف  وضع 
العراق،  وجنوب  الكويت  في  عراقي  مليون  نصف  من  أكثر  إبادة  على 
القوة  هذه  لشلِّ  القيادة«  رأس  »قطع  هو  به  التفكير  يجب  ما  ل  وأوَّ
وقصف  اإلمدادات،  خطوط  وقطع  الكامل،  الجوي  ق  التفوُّ ثم  الكبيرة، 
»ال  الجمهوري  الحرس  تدمير  وأخيًرا  الشامل،  الدمار  أسلحة  منشآت 
وإذا  القتال«.  على  قادرة  الجمهوري  الحرس  من  قوة  أرى  أن  أريد 
في  الكاملة  الحرية  لنا  »فستكون  الكويت  من  العراقية  القوات  انسحبت 
ل  وفصَّ العراق«.  داخل  الحدود  وعبور  العسكرية  قدراتنا  كل  استخدام 
األجواء  على  السيطرة  وبسط  اإلستراتيجي،  القصف  فأواًل  الخطة: 
وأخيًرا  والقوات،  واالستحكامات،  المدفعية،  مواقع  وقصف  الكويتية، 
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من  العراقية  القوات  لجم  أساس  على  تقوم  فالخطة  البري،  الهجوم 
رتل  سيندفع  إذ  العمليات،  مسرح  في  وإبادتها  مكان،  أي  إلى  ك  التحرُّ
العاصمة،  لتطويق  الكويت  قلب  إلى  والسعودية  األمريكية  القوات  من 
فيما تقوم قوة مصرية وسورية وسعودية بهجوم مواٍز هدفه احتالل عقدة 
الكاسحة من  الضربة  العاصمة. وتأتي  الرئيسة شمال غرب  المواصالت 
داخل  مياًل   350 وبعمق  العراقية-السعودية،  الحدود  عبر  الغرب  جهة 
فتبلغ ضفاف  والفرنسية،  والبريطانية  األمريكية  القوات  بها  تقوم  العراق، 
ب  تخرِّ أن  بعد  الجمهوري  الحرس  أمام  االنسحاب  طريق  لسدِّ  الفرات 
هذه  تنعطف  حتى  التطويق،  يقع  إن  وما  كافة.  الجسور  الجوية  القوات 
»أريد  الجمهوري:  الحرس  لضرب  شرًقا  األمريكية،  وبخاصة  القوات، 
البحر، وأن نقتحمه،  أن نشلَّ الحرس الجمهوري في مكانه، وظهره إلى 
لن  ألنه  بغداد،  باتجاه  الهجوم  لمواصلة  ونستعد  كلية،  بصورة  ونسحقه 
ذلك  يكون  لن  وربما  ذلك،  دون  تحول  عراقية  قوات  هنالك  تكون 

انتهت«. تكون  الحرب  ا، ألن  ضروريًّ
القتل«،  »غريزة  سوى  قادته  في  تتوفر  أالَّ  على  شوارتزكوف  د  شدَّ
في  عثرة  كل  وإزالة  والهجوم،  والهجوم،  الهجوم،  على  تقوم  فالخطة 
إنما هذه الحرب هي من أجل هيبة  ا فقط  الطريق. والسبب ليس عسكريًّ
القوات المسلحة، وبالتالي هيبة أمريكا. وقد اختار لذلك نخبة من خيرة 
الخطة  فيه  عرض  الذي  اجتماعه  إثر  منتعًشا  وكان  سين،  المتمرِّ باط  الضُّ
الواسع  الطيف  هذا  ببركة  حظي  التاريخ  في  ميداني  قائد  من  »ما  عليهم 
النار.  ينفثون  القاعة وهم  قادته من  أن يخرج  المواهب«. ورغب في  من 
لكن القادة العراقيين بتفكيرهم التقليدي، وإمكاناتهم البدائية، والمركزية 
القائد  بوصفه  ام  بصدَّ تنتهي  أن  ينبغي  التي  القيادة  مفهوم  في  المفرطة 
فكرة  تبنِّي  إلى  الوصول  من  بكثير  أبعد  كانوا  المسلحة،  للقوات  العام 

مصيري. صراع  قيادة  إنما  العدوان،  مضاعفة  منها  ُيراد  ال  التي  المبادأة 
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الوزن انعدام  8- حالة 
وإالَّ  الكويت  من  لينسحب  يوًما   45 العراق  األمن  مجلس  أمهل 
األسبوعين  وطوال  العادة،  غير  على  بارًدا  الشتاء  بدأ  بالقوة.  ُأخرج 
من  أة  المدفَّ بغرفتي  ألوذ  كنت  ديسمبر،  األول/  كانون  من  األولين 
محاضرة  إلعداد  ودريدا،  وهابرماس،  وماركس،  هيغل،  أقرأ  الزمهرير 
بعنوانها أصاًل لكتاب كامل. لكن  الغربية«، وأصبحت  »المركزية  بعنوان 
ذلك لم يُحْل دون انجرافي مع سياق الحدث الكبير، فقد مرَّ ثلث المهلة 
الممنوحة للعراق، وما زال الموقف يزداد تعقيًدا، لكن ومضة برقت في 
األزمة،  حول  العراق  مع  حوار  فتح  بمبادرة  بوش  م  تقدَّ إذ  البعيد،  األفق 
دبلوماسي  خالف  فاندلع  أسابيع،  بعد  يقع  سوف  لما  مسبق  تأبين  وكأنه 
الطرفان  اتفق  اآلخر.  البلد  إلى  بلد  كل  خارجية  وزير  زيارة  موعد  حول 
يتفقا  لم  ولكن   ،12/17 حدود  في  أمريكا  عزيز  طارق  يزور  أن  على 
السنة،  نهاية  قبل  الموعد  يكون  أن  تريد  أمريكا  بيكر.  زيارة  موعد  على 
فيما يصرُّ العراق على أن يكون يوم 1991/1/12. ُحشدت األدلَّة ضد 

عقابه. يبَق سوى  ولم  العراق 
أيام  بثالثة  يسبق  المقترح  فالموعد  العراقي،  الطلب  أمريكا  رفضت 
القوة  العراق باستخدام  اللقاء إبالغ  انتهاء مهلة االنسحاب، والهدف من 
تفاوض،  فال   ،1991/1/15 ليلة  منتصف  قبل  ينسحب  لم  إن  ضده 
يبَق غير  ولم  الضغط،  استنفدت وسائل  أنها  للعالم  تبرهن  أن  تريد  وهي 
المنطقة مهتدًيا  العراق طرح حواًرا شاماًل ألزمة  العسكري. لكن  الخيار 
تباين  ثمة  الثمن.  كان  مهما  انسحاب  أالَّ  وأعلن  القديمة،  ام  صدَّ بمبادرة 
إال  اتفاق  إلى  الوصول  المستحيل  ومن  ردمه،  يمكن  ال  المواقف  في 

نهايته. إلى  م  بالتأزُّ تدفع  بصفقة 
الحرب  مشهد  أمام  أنفسهم  العراقيون  وجد  السنة  تنقضي  أن  قبل 
كان  وقت  في  كوابيس،  مثل  خيَّمت  التي  االحتماالت  وتماوج  الفظيع، 
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ألقى  فقد  الخداع،  من  جانب  لي  وظهر  ًبا.  تصلُّ يزداد  العراقي  الموقف 
الجامعة،  في  محاضرة،  الوزراء،  رئيس  نائب  رمضان،  ياسين  طه  علينا 
»مبادرة  قال:  انتحاره. فوجئت حينما  يعني  العراق  انسحاب  أن  فيها  أكد 
مبادرة  إال  حقيقتها  في  هي  ما  ام،  صدَّ الرئيس  طرحها  التي  آب   12
مع  التعامل  في  معاييره  ازدواجية  لكشف  الغرب  مع  والحوار  للجدل 
القضايا العربية، وليس لها أصل، وال هدف سوى كشف ذلك االزدواج، 
محل  الحق  هذا  يكون  أن  يمكن  وال  تاريخيًّا،  ا  حقًّ استرجع  فالعراق 
علينا  وألقى  اآلداب،  كلية  في  ُجمعنا  أيام  وبعد  مساومة«.  أو  مفاوضة 
أن  وتبيَّن  نفسه،  األمر  على  فيها  أكد  محاضرة  الوطني  المجلس  رئيس 

العراقيون. قها  صدَّ خدعة  إنما هو  تداوله  وجرى  وُطرح،  ُأذيع،  ما  كل 
أمريكا  دفعت  القوة.  عروض  في  الطرفان  بالغ  الضائع  الوقت  في 
بعيدة  صواريخه  ب  يجرِّ العراق  وراح  الطائرات،  حامالت  من  بمزيد 
أولى  في  إسرائيل  لضرب  يستعد  فهو  الغربية،  الصحراء  في  المدى 
ب  والتدرُّ الغاز،  أقنعة  اقتناء  على  الناس  تهافت  الحرب.  لحظات 
والبيولوجية.  الكيماوية  الضربات  ضد  المالجئ  وتهيئة  االختباء،  على 
يتالعب  أن  العراق  يريد  اإلسرائيلي.  المجتمع  عمق  في  هستيريا  ودبَّت 
في  المدى  بعيد  صاروًخا  أطلق  فكلَّما  األزمة،  انفجار  قبل  بخصومه 
يعبر األراضي األردنية  أن  القوات األمريكية، وتوقَّعت  تدريباته، رصدته 
حال  في  التنبيه  ووسائل  الجوي،  الدفاع  قوات  فتدخل  إسرائيل،  باتجاه 
أم  الحدود  ستتجاوز  الصواريخ  كانت  إن  يعرف  أحد  يعد  ولم  إنذار، 
األولى  الضربة  أن  ام  صدَّ أعلن  التدريب.  مديات  ضمن  برمجت  أنها 
قلب  إلى  ستكون  معاٍد،  لهجوم  ض  تعرَّ ما  إذا  العراق،  هها  سيوجِّ التي 
أنه  ح  إنذار قصوى، وُرجِّ أبيب«. وضع الجيش اإلسرائيلي في حال  »تل 
ليبعد  العراق،  من  الغربية  األطراف  ويحتل  األردنية،  األراضي  سيقتحم 

الصواريخ. شبح 
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يقول  شائعات  وسرت  الوزن«،  »انعدام  حال  في  العراقيون  عاش 
األعداء  يفاجئ  أن  يريد  أقصاها  إلى  األزمة  بدفعه  العراق  إن  بعضها 
بقرار انسحاب ُيفشل االستعدادات األمريكية للحرب، وتقول أخرى إنه 
الكيماوية  بأسلحته  السعودية، وسيضرب  في  المرابطة  القوات  سيكتسح 
وبخاصة  المدن،  إخالء  أوامر  ذلك  ز  عزَّ للحلفاء.  الكبرى  عات  التجمُّ
بغداد، تأهًبا لحرب كيماوية، أو نووية، فمن الممكن أن يلجأ الحلفاء إلى 
المدن. وكثيًرا ما كانت  ب على إخالء  التدرُّ فبدأ  الشامل،  الدمار  أسلحة 
تصدر أوامر متناقضة فال يعرف الناس متى تبدأ تدريبات اإلخالء، ومتى 
الكيماوية،  الضربات  ضد  البيوت  تحصين  على  ب  التدرُّ وجرى  تنتهي، 

السامة.  الغازات  من  الوقاية  أقنعة  عت  ووزِّ

المشرقة بغداد  نهارات  آخر  األخيرة:  الزفرة   -9
منذ اليوم األول لعام 1991 بدأ العراق يطلق مسيرات ضخمة تنادي 
ام للبالد. ومضى األسبوع األول  ك بالكويت، واإليمان بقيادة صدَّ بالتمسُّ
التي تغيَّر ترتيب مواعيدها،  العراقية-األمريكية  في اإلعداد للمفاوضات 
مجلس  مهلة  انتهاء  من  أسبوع  قبل   1/9 يوم  جنيف  في  تعقد  أن  واتُّفق 
د على أنه لم يحضر »إلعادة التفاوض  األمن. بدأ بيكر االجتماع بأن شدَّ
بشأن قرارات المجتمع الدولي التي صدرت عن مجلس األمن«، وسلَّم 
إلى  بوش  الرئيس  رسالة  »قرأت  قال:  ثم  قرأها،  رسمية،  رسالة  لعزيز 
في  مألوفة  غير  لغة  فيها  أن  كما  التهديد،  بعبارات  مملوءة  وهي  رئيسي 
التخاطب بين رؤساء الدول، لذلك فإني أعتذر عن تسلُّمها«. اعتبر عزيز 
ينمُّ  ر  متحضِّ بأسلوب  مواقفنا  عن  نعبِّر  »أن  إلى  ودعا  الئقة،  غير  الرسالة 
الرسالة لغة غير  المتبادل«، فأجاب بيكر: »إنني ال أرى في  عن االحترام 

رة«.  متحضِّ
د بيكر أنه جاء ليطرح  ُشحن جوُّ التفاوض منذ اللحظات األولى، فأكَّ
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سؤااًل واحًدا: »هل ستغادرون الكويت بطريقة سلمية أم سُتجبرون على 
ذلك؟« وأضاف: »لو كان هنالك حل سلمي لألزمة، وانسحبتم، فالذين 
كان  لو  أما  العراق،  مستقبل  في  قول  لهم  سيكون  اآلن  العراق  يقودون 
المستقبل«.  ذلك  يقرر  َمْن  فسواهم  القوة،  استعمال  نتيجة  االنسحاب 
الكويت،  من  العراق  إلخراج  القوة  استخدموا  لو  الحلفاء  »إن  ومضى: 
من  كامل  ق  وتفوُّ تكنولوجي،  ق  تفوُّ لدينا  رة..  مدمِّ ستكون  فالعواقب 
الدولية،  القوى  ذلك  في  بما  المنطقة  في  الموجود  الكلِّي  الثقل  حيث 
بقدرة  تتمتع  قوات  ستواجه  اتكم  فقوَّ الصراع،  حدث  لو  أنه  رأينا  وفي 
ر  ستدمِّ القوى  هذه  إن  أقول  أن  أودُّ  أخرى  ة  ومرَّ ساحقة..  تدميرية 
قواتكم«.  قيادة  على  قدرتكم  ر  وستدمِّ البلد،  تديروا  أن  على  قابليتكم 
الشامل ضد  الدمار  العراق ألسلحة  استخدام  في حال  بأنه  د  يهدِّ راح  ثم 
الوسائل  ولدينا  الثأر،  سيطلب  األمريكي  الشعب  »فإن  الحلفاء  قوات 
لتنفيذ ذلك..إذا حدث أي استخدام لمثل هذه األسلحة، فهدفنا لن يكون 
الحالي، وأي  بالنظام  أيًضا اإلطاحة  الكويت، ولكن سيكون  فقط تحرير 
للمساءلة  عرضة  سيكون  األسلحة  هذه  استخدام  عن  مسؤول  شخص 
أجل  من  كافحتم  شيء  كل  ر  ستدمِّ »الحرب  وأكمل:  المستقبل«.  في 
الكويت  إنهاء عدوانكم على  في  رغبتكم  وبفضل عدم  العراق،  في  بنائه 

ومتخلِّفة«.  ا،  جدًّ دولة ضعيفة  إلى  ل  يحوَّ فسوف 
القيادة  معرفة  وصف  في  فأسهب  عزيز  لطارق  الفرصة  ُأعطيت 
على  ووقف  األخطار،  وتقدير  العالمية،  السياسات  بمجرى  العراقية 
من  خاطئ  تقدير  هذا  »إن  العراقية:  القيادة  بإزالة  األمريكي  التهديد 
المستقبل،  وفي  اآلن،  العراق  حكم  في  ستبقى  الحالية  القيادة  جانبكم.. 
وإنما  العراقية،  القيادة  ليس  السياسي  المسرح  عن  سيختفون  والذين 
مقتنع  وهو  جانبنا،  إلى  يقف  شعبنا  المنطقة..  في  حلفائكم  بعض 
هذا  غربي..  وصف  وهذا  ا،  مستبدًّ نظاًما  نظامنا  ون  تسمُّ أنتم  بموقفنا. 
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لكم  م  قدَّ وإذا  الحقيقة،  هي  هذه  يحبُّنا..  وإنما  فقط،  يؤيدنا  ال  الشعب 
أحد معلومات مغايرة فهو مخطئ ويريد خداعكم«. وجواًبا على الكيفية 
»أنتم  قال عزيز:  الحرب،  الطرفين في حال  بين  المجابهة  بها  تنتهي  التي 
هذه  فعالية  عن  تقديراتكم  ولديكم  قوية،  أسلحة  تمتلكون  عظمى،  دولة 
الحرب  بدأتم  ما  إذا  بأنكم  مقتنعون  وأنتم  خططكم،  ولديكم  األسلحة، 
ضد العراق فستنتصرون، وأنكم ستسحقوننا، ونحن لدينا قناعة مختلفة، 
ومنهم  عراقي،  مليون  عشر  تسعة  بأن  ادِّعاء،  وبدون  بصدق،  لك  وأقول 
نحن  فإننا  وبينكم،  بيننا  الحرب  نشبت  إذا  أنه  مقتنعون  العراقية،  القيادة 
ما  بأن  قناعتنا«. وأردف  أقول هذا بدون غرور. هذه هي  الذين سننتصر، 
حصل في الثاني من آب/ أغسطس 1990 هو »عمل دفاعي من جانبنا، 

علينا«.  يتآمرون  الذين  فضربنا  بالدنا،  نحمي  أن  أردنا  نحن 
الفلسطينية،  القضية  إلى  عزيز  من  بتشجيع  المتحاوران  وانزلق 
الِعبر.  من  كثير  ففيه  بالتاريخ  الذ  الحاضر  نحو  محاوره  بيكر  دفع  وكلَّما 
ألن  المباحثات؛  انهارت  ساعات  ست  استغرقت  جلسات  ثالث  وبعد 
إذا  العراق  أن  بيكر  فهدد  أنملة،  قيد  موقفه  عن  يتزحزح  لم  منهما  كالًّ 
الصناعة.  عصر  قبل  ما  إلى  تعيده  ضربة  إلى  ض  سيتعرَّ بموقفه  ك  تمسَّ
هدفها،  تحقيق  في  ماضية  أمريكا  أن  بوش  ح  صرَّ المفاوضات  وبانهيار 
العراقيين  بأن  ام  صدَّ أكد  فيما  بالقوة،  الكويت  من  العراق  إخراج  وهو 
العراق.  إذا هاجموا  دمائهم  األمريكيين يسبحون في بحر من  سيجعلون 
من  الحرب  قرار  على  للحصول  القانونية  باإلجراءات  األمريكيون  وبدأ 

الحرب. لوحة  األخيرة على  اللمسات  العراق  وضع  فيما  الكونغرس، 
في  النظام  أسقطوا  األمريكيون  وكان  سنة،  عشرة  خمس  زهاء  بعد 
بانتظار  السجن  في  المسؤولين  وكبار  وعزيز  ام  بصدَّ وزجوا  العراق، 
فيه  جمع  كتاًبا  بوش  أصدر  البشري،  الجنس  إبادة  بتهمة  محاكمتهم 
ام:  صدَّ مخاطًبا  فيها  جاء  ومما  بيكر،  حملها  التي  رسالته  ومنها  رسائله، 
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هذه  بدأت  أجمع.  والعالم  العراق  بين  حرب  عشية  اآلن  نحن  »ها 
العراق  ينسحب  أن  بعد  إال  تنتهي  ولن  الكويت،  اجتحَت  يوم  الحرب 
وإذا   ،678 رقم  األمن  مجلس  لقرار  وفًقا  شروط،  دون  ومن  منها،  كليًّا 
ال  الخطر  من  درجة  على  الحال  فألن  شخصيًّا،  اليوم  أخاطبك  كنُت 
به.  محدقة  كارثة  العراقي  الشعب  على  توفِّر  فرصة  أية  إغفال  فيها  ينبغي 
يمكن  وما  الحقيقية،  العراق  عزلة  تجهل  أنك  بلغني  ألنه  إليك  أكتب 
ثمة  وليس  يكافأ،  أن  عدوان  ألي  يمكن  ال  ذلك..  نتيجة  لبالدك  يقع  أن 
مجلس  قرار  العراق  َقبِل  فإذا  تسوية،  أية  تستبعد  مبادئنا  إن  مفاوضات. 
المستقبل  وفي  الدولية،  األسرة  ضمن  موقعه  يستعيد  فسوف  األمن، 
وفي  الماحقة.  الخسائر  العراقيون  العسكريون  القادة  سيتجنَّب  القريب 
أية  دون  ومن  كاملة،  بصورة  الكويت،  من  تنسحب  لم  فإن  المقابل 
غًدا،  سيحرر  البلد  فهذا  الكويت-  من  أهم  هو  ما  تفقد  فسوف  شروط، 
والخيار  العراق..  مستقبل  تخسر  فلسوف  أنت  أما  موقعه-  إلى  ويعود 
خيارك، وأتمنَّى أن تتَّخذ قرارك بضمير يقظ«. ُتركت الرسالة على مائدة 
فقد  المفاوضات،  احتضن  الذي  السويسري  الفندق  في  المفاوضات 
استعادتها  بيكر  إلى  بالنسبة  المقبول  رفض عزيز استالمها، ولم يكن من 
الوفدين،  إليه. وآلت، بعد مغادرة  المرسل  بعد أن أصبحت من مقتنيات 
بعد  عليها  ُيعثر  التي  المفقودات  شأن  الفندق،  مقتنيات  من  جزًءا  لتكون 
رسالة  في  ورد  ما  كلُّ  االبن  بوش  عهد  في  ق  تحقَّ ولقد  النزالء.  رحيل 

العراق. مستقبل  ام  صدَّ خسر  إذ  األب،  بوش 
في 12 كانون الثاني/ يناير منح الكونغرس تفويًضا باستخدام القوة 
نفسه  اليوم  في  بغداد  واحتضنت  الحرب،  شرعية  فانتزعت  العراق،  ضد 
ام أنه إذا كان الحلفاء  »المؤتمر اإلسالمي الشعبي العالمي« وفيه أعلن صدَّ
لصالحه  فاألغلبية  فرقة،  ستين  حشد  فالعراق  فرقة،  عشرة  أربع  حشدوا 
المهاجمة  القوة  تكون  أن  بد  فال  الحروب  لنظريات  وطبًقا   ،1/4 بنسبة 
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لرجال  ا  نظريًّ ام  صدَّ برهن  النصر.  ق  تحقِّ لكي  المدافعة  أضعاف  ثالثة 
ق النصر، فالحلفاء بحاجة إلى ثالثة أضعاف القوة  ين أن العراق محقِّ الدِّ
ولم  عسكرية.  فرقة  وثمانين  مئة  إلى  بحاجة  أنهم  أي  لالنتصار،  العراقية 
أغفل  إذ  أن كالمه محض خداع،  الحروب  أحد ممن خبروا  يخَف على 
جاهزية قواته، والمعلومات المتوفِّرة لدى الخصم، والخطط العسكرية، 
ك  تتحرَّ أن  قبل  الحرب  أمر  ستحسم  التي  القوات  ذكر  على  يأِت  ولم 
للقارات،  العابرة  الصواريخ  ذلك  في  بما  مواقعها،  من  العراقية  الِفَرق 

الحديثة.  الطائرات  من  األسراب  ومئات  الثقيلة،  والقاصفات 
القوات  تقل  لم  األنباء  لجميع  فطبًقا  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
الخصوم  أن  اعتباره  في  ام  صدَّ يأخذ  ولم  مليون،  نصف  عن  المتحالفة 
االنتظار،  طائلة  تحت  العراق  وضع  فيما  يخسروها،  لن  حرًبا  موا  صمَّ
في أي  الحركة  تمتلك رشاقة  مترهلة ال  كانت  بحيث  الكثافة  من  وقواته 
ُيعدُّ  ماذا  تعرف  ولم  االستطالع،  إلى  وافتقرت  الحرب،  صفحات  من 
اتجاهات  وال  التحشيد،  أماكن  اليقين  وجه  على  تعرف  ال  إنها  بل  لها، 
إيران،  من  الحرب  من  خبراتهم  اكتسبوا  الذين  القادة  أن  سوى  الهجوم، 
استنتجوا أن الهجوم سيكون من جنوب الكويت، فحفروا خنادق عميقة 
تعرقل  أن  بانتظار  ملغومة،  بدفاعات  وأحيطت  الخام،  بالنفط  أغرقت 
الكويت،  أرض  عن  للدفاع  خططت  العراق  إستراتيجية  العدو.  تقدم 
شبر  كل  في  الجيش  ُنشر  ولهذا  الخصم.  وتدمير  جيشه،  لحماية  وليس 

الصغيرة. األرض  تلك  من 
غادرت البيت بسيارتي في التاسعة من صباح يوم 14 كانون الثاني/ 
أبلغت  العراق«.  المرتقب على  »العدوان  للمشاركة في مسيرة ضد  يناير 
فيها.  المشاركة  عن  متخلِّف  لكل  رادعة  إجراءات  وثمة  بالحضور، 
كلية  إلى  السريع  المرور  طريق  عن  هت  فتوجَّ مشرقة،  الشمس  كانت 
الطريق  أخذت  ثم  الدورة،  لمصافي  المجاور  الطريق  قطعت  اآلداب. 
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ناحية  أنعطف  أن  قبل  السياحية،  بغداد  باتجاه جزيرة  الرصافة  الذي يشق 
يعرف  فال  المشرقة،  بغداد  نهارات  آخر  أنه  نفسي  ثُت  حدَّ المعظم.  باب 
احتجاج  مسيرة  في  انخرطت  المهلة.  انتهاء  إثر  سيحصل  الذي  ما  أحد 
الليل،  وطوال  التالي،  النهار  في  البيت.  إلى  متعًبا  وعدُت  لساعتين، 
فيه  ناشد  خطاًبا  األسد  حافظ  وجه  عاطفية.  لضغوط  العراق  ض  ُعرِّ
إذا هوجم  العراق  يدافع عن  أن  تعهده  وأبدى  االنسحاب،  ام حسين  صدَّ
الشخص  هو  العراقي  الرئيس  إن  فهد  الملك  وقال  انسحابه،  أثناء  في 

الكارثة. المنطقة  يجنب  أن  يستطيع  الذي  الله  بعد  الوحيد 
أمريكا.  لوم  على  أحد  يجرؤ  ولم  اللوم،  طائلة  تحت  العراق  وقع 
الرجل  ام  صدَّ وأصبح  العراقيين،  صفوف  في  الثقة  ِت  ُهزَّ هذا  وعلى 
السالم  مبادرات  وانهمرت  حرية.  السِّ الحلول  كل  بيده  الذي  الوحيد 
واالتحاد  المشتركة،  األوروبية  والسوق  المتحدة،  األمم  متها  قدَّ التي 
وطافت  األوروبية.  الدول  وسائر  وإسكندنافيا،  واليابان،  السوفييتي، 
مليون  على  أوروبا  في  زادت  الحرب  بتجنُّب  تنادي  مظاهرات  العالم 
هدفها:  للمهلة،  يوم  آخر  في  لمظاهرات  يعدُّ  العراق  كان  فيما  متظاهر، 
التهديدات  بإزاء  تراجع  وال  والكويت،  العراق  وحدة  عن  عودة  ال 
ثقياًل طوياًل  يرتدي معطًفا  الكويت،  في  الليل  ام  األمريكية. وأمضى صدَّ
نأمة  ُتْترك  ولم  العسكريون،  القادة  به  يحيط  ستالين،  بمعطف  شبيًها 

األمل. منها  ب  يتسرَّ
شيء،  يقع  ولم   1991/1/15 صباح  من  الثامنة  في  المهلة  انتهت 
في  أمل  ثمة  يعد  فلم  الهالك،  شفا  إلى  العراق  فيه  اندفع  نهاًرا  كان  لكنه 
اإللكترونية  األجهزة  بتشويش  بدأوا  الحلفاء  أن  األنباء  أوردت  شيء. 
من  لالنطالق  عمالقة  قاصفة  وعشرون  خمس  بت  وتأهَّ العراقية، 
الحرب،  لخوض  الحكومة  لندن  في  النواب  مجلس  ض  وفوَّ بريطانيا، 
منع  المغرب  ملك  وأعلن  الفرنسي،  النواب  مجلس  ذلك  في  وجاراه 
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المغربي في  الشعب  بد أن يكون  للعراق، وقال: »ال  المؤيدة  التظاهرات 
منأى عن نتائج دموية سببها ثالثة أو أربعة مجانين في العالم«. وشهدت 
الطائرات،  حركة  في  شلل  ووقع  الغربيين،  الدبلوماسيين  نزوح  المنطقة 
إذا  إسرائيل  سيضرب  أنه  العراق  وأعلن  التأمين،  أسعار  وتضاعفت 

أمريكا. هاجمته 
بعد  ستبدأ  الحرب  أن  خمنُت  التالي  اليوم  صباح  من  التاسعة  في 
الخارجية  بوزيري  بوش  اجتمع  فقد  المهلة،  انتهاء  على  ساعة  مرور 
للنوم  خلد  ثم  األركان،  هيئة  ورئيس  القومي،  األمن  ومستشار  والدفاع، 
في الواحدة بتوقيت واشنطن، بانتظار أن توقظه أنباء الحرب، فيما كانت 
مضطربة،  األحاسيس  لكن  كثيف،  ضباب  في  وغاطسة  هادئة،  بغداد 
األرياف،  إلى  النزوح  في  شرعوا  الذين  الماليين  على  يخيِّم  والذعر 
وأسرة  عائلتي،  سوى  أسكنه  الذي  الحي  في  يبَق  لم  المجاورة.  والمدن 
الحرب  ثمرة  أصبحت  الشوارع.  وأقفرت  بنا،  الذتا  امرأتين  من  أخرى 
بدأت  بغداد.  على  أخيرة  رثاء  نظرة  ألقي  فخرجت  اليد،  قبض  الفاسدة 
من الجنوب باتجاه الشرق ثم إلى الشمال، وعبرت دجلة ناحية الغرب، 
المدينة،  قلب  إلى  وانعطفت  المطار،  ثم  غريب«  »أبو  صوب  وانطلقت 
البيت،  إلى  العودة  في  راغب  غير  النهار،  من  تبقى  ما  طوال  بها  فطفت 
فيما كان األهالي ينزحون حشوًدا منها، وكأنَّ موجة من موجات التاريخ 

معها. وتكتسحني  بغدادي،  تكتسح 
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السابعة الموجة 

أجله؟ من  نموت  أْن  يستحقُّ  أمر  من  هل 

غدكم كيف سيكون  تعلمون  ال  ألنَّكم  اسهروا   -1
الهدوء  من  خليط  في   1991/1/17 األربعاء  نهار  طوال  سقطُت 
قبل  ذهني  في  رسمُته  لحدث  الدقيقة  التفاصيل  أرى  وكأنَّني  ل،  والتأمُّ
خاطري.  في  شاخًصا  ظل  للخوف  المصاحب  الخداع  لكن  وقوعه، 
أفق  في  ارتسم  لبالد  مكروه  يحدث  أالَّ  في  الرغبة  به  دفعت  خداع 
انتظارها المكروه بكامله. اجتاح الفزع بغداد فتدافع معظم أهلها هاربين 
هوا  توجَّ والغرب،  الشرق  ثم  والشمال،  الجنوب  باتجاه  صريح  هلع  في 
واإلسكندرية،  والمحمودية،  والفلوجة،  كبعقوبة،  القريبة  المدن  إلى 
والراشدية،  الخالص،  بساتين  أما  وسامراء،  وكربالء،  والنجف، 
ليس  الذين  ألولئك  مالًذا  فآلْت  والمحمودية،  واليوسفية،  والطارمية، 
صغيرة  خياًما  نصبوا  أو  إقامة،  منازل  سياراتهم  من  فجعلوا  أقارب،  لهم 
سلطات  منعت  حياتهم.  اقتحم  الذي  الطارئ  الظرف  مع  بها  يتكيَّفون 
لكن  مذعور،  الشعب  أن  يظهر  كيال  األولى  األيام  في  النزوح  األمن 
النزوح  حظر  في  تفشل  جعلها  مطروقة  غير  مسارات  على  الناس  عثور 
وينقضُّ  ويتعاظم،   ، يشتدُّ كالشجاعة  فالخوف  المدينة؛  عن  الجماعي 

قمته. إلى  المجتمع  قاع  من  ويسري  الجميع،  على 
إلى  وانتهوا  الجماعي،  الفزع  ظاهرة  االجتماع  علماء  بعض  حلَّل 
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الكبرى  األزمات  يستبطن  ا  هستيريًّ سلوًكا  األول  رآه  مختلفين:  تفسيرين 
مذعورة،  جماعة  في  فينصهر  وموقفه،  الفرد،  استقاللية  تتالشى  إذ 
نوًعا  الثاني  ورآه  الخطر.  مبتعًدا عن مصدر  نفسه  لحماية  معها  وينجرف 
عن  األفراد  يتخلَّى  وفيه  بالفردية؛  المفرط  اإلحساس  سببه  الَخَرع  من 
منهم  ن  ويتمكَّ األخطار،  معالم  ترتسم  حينما  المدني  الجمعي  هم  حسِّ
سلوك  وطأة  تحت  العام  السلوك  فينهار  للنجاة،  طلًبا  الهرب  هاجس 
أناني ضيق األفق يطلب الحماية الخاصة بعيًدا عن الجماعة. والخالصة 
وعلى  آمنًا.  مكاًنا  م  تتوهَّ مرتاعة  جماعة  تظهرهم  األفراد  لسلوك  الكلية 
فيه سوى  تشاركنا  منِّي في حيٍّ ال  بقرار  الرغم من ذلك صمدْت أسرتي 
أرملة وبنت أخيها، الذتا بنا طلًبا للحماية. ومع أنني جهدت لَِئالَّ تقتحم 
عنيًدا،  كنت  األطفال.  عيون  في  انكساًرا  لمست  فقد  بيتنا،  الهلع  حالة 

وهن. إنما عن  رفعة  يأتي عن  ال  الذي  اإلنساني  الضعف  ومستهجنًا 
كبيًرا  فراًشا  فوضعنا  بارد،  طقس  في  مشرقة  بشمس  التمتُّع  اخترنا 
البعيد،  أمام ناظري غيمات شاحبات في األفق  الدار. طافت  على سطح 
أجرؤ  فلم  طويلة،  مدة  منذ  به  أشعر  لم  أسرتي  ألفراد  حنين  وربطني 
أحبهم  األبوة.  ة  برقَّ عواطفي  شحنُت  وال  عنهم،  دي  تفرُّ هوة  ردم  على 
بالنسبة  مجهواًل  ظل  غامض  سلوك  وهو  والدعة،  الحنان،  عن  منأى  في 
استهجنت  ما  وكثيًرا  بمساربها،  جاهٌل  عواطفي،  بإظهار  ضنين  فأنا   ، إليَّ
فكأنها،  أبنائهم،  مع  للعالقة  ًما  متمِّ جزًءا  يظهرونها  الذين  اآلباء  سلوك 
محتمين  حولي  وا  التفُّ ذلك  ومع  األب.  لرمزية  اختزال   ، إليَّ بالنسبة 
القرابة  على  نفسي  ن  أمرِّ فلم  عنهم،  ُبعدي  واكتشفُت  فاستثرُت،  بي، 
الداخلية التي تبيَّن لي أنها أقوى الصالت بين البشر. كانوا يلعبون بمرح 
حيٍّ  في  وحيدين  عليهم  أبقي  لماذا  أحد  لهم  ر  يفسِّ لم  الذين  المعزولين 
دفعني ألن  الذي  هو  الداخلي  كان خوفي  إن  أدرك  ولم  فجأة.  أهله  نزح 
الغداء تحت  تناول  اقترحت  النهار حتى  أسرتي طوال  عالم  في  أستغرق 
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بدور  األخالقي  شغفي  أن  أم  علينا،  الكامل  إشراقها  فاض  التي  الشمس 
حياتهم. أفق  في  خوف طاف  من  عليَّ تحصينهم  فرض  األب 

كنت  بأنني  عليَّ  يخَف  ولم  ببعضها،  محتمية  جماعة  الوقت  أمضينا 
المركز، ومصدر القوة، فكأن الرغبة في عدم وقوع الحرب حجبت عنِّي 
د، إذ مرَّ نهار وليل، ونهار آخر على انتهاء إنذار الحرب  أمر قدومها المؤكَّ
والفوضى  الداخلي،  الحسَّ  لكن  تقع؟  أالَّ  يحتمل  فهل  تقع،  أن  دون 
باالحتماالت  الليل  منتصف  إلى  ُشغلت  ذلك.  غير  أكدا  الخارجية، 
أقرأ،  مضيت  شيء،  يتبيَّن  لم  وحينما  أتابعها،  التي  لألنباء  طبًقا  الممكنة 
يدور  بما  عارف  غير  مكتبتي  في  السوداء  القهوة  من  كبير  بفنجان  ا  ملتذًّ
بركة  إلى  األرض  البرد  أحال  وقد  صافية،  السماء  كانت  المنزل.  خارج 
المطلَّة  النافذة  النَّدى على الجزء المكشوف من  من صقيع. رأيت تراكم 
على الحديقة، ذلك الجزء الذي انحسرت عنه الستارة الوردية السميكة. 

الداخل. من  الزجاج  في  أثًرا  تركا  وأنفاسي  الغرفة  دفء 
اقترب  نائًيا،  رعًدا  سمعت  الخميس  فجر  من  والنصف  الثانية  في 
أنين  وصلني  ثم  الجهات،  جميع  من  متالحقة  انفجارات  فصوت  ببطء، 
طائرات عالية. وفجأة خلخل ثبات الغرفة شيء غريب يشبه صوت شجرة 
الغرفة ُسحبْت خلف الصوت  جرفتها ريح عاصفة، فشعرُت بأن جدران 
والزجاجيات،  والمقاعد،  والمكتبة،  أنا،  نا  فهزَّ فراًغا،  أحدث  الذي 
توازنها.  األشياء  وفقدت  الهواء،  من  أفرغت  الغرفة  وكأن  واللوحات، 
ُتحدث  التي  هة  الموجَّ »كروز«  صواريخ  أنها  أعرف  أن  قبل  أيام  ومرت 
قفًزا  درجاته  وتخطَّيت  السلَّم،  ناحية  ركضت  خلفها.  الضغط  في  فراًغا 
من  يأتي  ومتزايًدا،  متواصاًل،  االنفجارات  دويُّ  كان  الدار.  سطح  إلى 
الطريق  إلى  نظرت  الغربي.  جنوبها  أقصى  في  ونحن  المدينة،  وسط 
بقيت  متأللئة.  األضواء  كانت  نفسه،  المطار  وإلى  المطار،  إلى  الموصل 

بدأت. الحرب  أن  تصديق  في  راغًبا  لست  وكأنني  لنصف ساعة 
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المدينة  فتحولت  واحدة  دفعة  بغداد  أضواء  انطفأت  فجًرا  الثالثة  في 
إلى مقبرة مهجورة، وكأنها من ثغور القرون الوسطى. ولم يبَق سوى البدر 
واالنفجارات.  الصواريخ  ألهبتها  مثلجة،  جرداء  سماء  في  يتيًما  شاهًدا 
لم  مكتبتي.  في  الزجاجية  المنضدة  على  الراديو  لمالزمة  جرًيا  هبطت 
أدفع  ومضيت  فانوًسا،  أشعلت  الحرب.  بدء  نبأ  التقطُتها  إذاعة  أية  م  ُتقدِّ
بالمؤشر بحًثا عن إذاعات لم يتوقَّف بثُّها، فيما كانت أمواج من القصف 
شوارتزكوف  لمذكرات  وطبًقا  الحرب.  أنها  في  شكٌّ  ثمة  ليس  تتوالى. 
هذا  في  الجوية  الحملة  بشن  األركان  رئيس  من  هاتفيًّا  أمًرا  ى  تلقَّ فإنه 
بيوم.  يناير، أي قبل مفاوضات جنيف  الثاني/  الموعد منذ يوم 8 كانون 
من  أسراًبا  أرسل  لكنه  فجًرا،  الثالثة  هي  الرسمية  الصفر  ساعة  أن  وذكر 
طائرات الشبح لتدكَّ بغداد قبل تلك اللحظة، وسبق ذلك توغل قاذفات 
المدن  نحو  ات  ممرَّ لفتح  الجوي،  الدفاع  وقواعد  اإلنذار،  مراكز  رْت  دمَّ

الشامل. بالهجوم  بدأت  التي  الصفر  قبل ساعة  العراقية، 
اليومي  بالحضور  ُأمرنا  حيث  صباًحا  اآلداب  كلية  إلى  طريقي  في 
بغداد  أرجاء  بعض  فطفُت  لياًل،  حدث  ما  معرفة  إلى  الفضول  دفعني 
الباب  الدفاع في  اقتربت من مبنى وزارة  ضت له.  الدمار الذي تعرَّ لرؤية 
الشعب  قاعة  فرأيت  الطب،  لمدينة  المحاذي  الجسر  أعبر  وأنا  المعظم، 
الكريم قاسم  فيها عبد  التي استسلم  القاعة  بها أي ضرر، وهي  لم يلحق 
لكن   .1963 عام  في  أعدم  حيث  اإلذاعة  مبنى  إلى  واقتيد  للبعثيين، 
إخماد  اإلطفاء  سيارات  وتحاول  النيران،  فيه  تشتعل  كانت  الوزارة  قلب 
أثًرا للحرب،  الحديثة فما وجدت  بمبانيه  الحرائق. ومررت بشارع حيفا 
فاتَّجهت إلى المنصور، ثم اليرموك، وعبرت طريق المطار باتجاه البياع، 
الجزء  واخترقت  فالكرادة،  بغداد،  جامعة  إلى  الجادرية  جسر  عبرت  ثم 
أمضينا  أخرى.  ة  مرَّ الكلية  إلى  هت  توجَّ ثم  بغداد،  من  الشرقي  الشمالي 

الحرب.  بأحوال  الجاهلين  في سجال  النهار 
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بغارة  بغداد  اقُتحمت  مساء  التاسعة  في  بيتي  إلى  طريقي  في 
سريعة،  بومضة  السيارة  مصابيح  أضيء  كنت  النفط.  مصافي  استهدفت 
حاذيت  إن  وما  وخالًيا،  مظلًما  الطريق  كان  إذ  باستقامة  وأمضي 
تركت  والصواريخ.  القصف  من  سيل  وسط  ووجدتني  إال  المصافي 
الرصيف،  أتعثَّر بحافة  الطريق، وركضت على غير هدى  السيارة بجانب 
وتناثرت  القذائف،  أمامي  تقاطعت  فيما  مهجور،  بيت  بشرفة  واحتميت 
إلى  أصغيت  للطائرات.  المقاومة  اإلطالقات  آالف  فوقي  السماء  في 
إذ  يتوقف،  الزمن  فخلت  قربي  الشارع  في  يتساقط  الرصاص  صوت 
منطقة  في  ساعة  ربع  أمضيت  والرصاص.  بالنار  تحيطني  غارة  أعهد  لم 
باتجاهي،  يزحف  والرصاص  الجدار،  إلى  نفسي  ألصق  النيران  تقاطع 
رت الخزانات  ، ورائحة الدخان تخنقني، إذ تفجَّ واالنفجارات تصم ُأذنيَّ

اللهب. وتعالى  للوقود،  الضخمة 
ملتهب،  هواء  إليَّ  واندفع  أمتار،  ُبعد  على  انفجار  ُأذنيَّ  صمَّ  وفجأة 
انفجار  أو  طائرة  سقوط  أنه  حت  فرجَّ الحطام،  من  ونثار  كريهة،  ورائحة 
اآلخر  الطرف  إلى  تتَّجه  النار  سيول  رأيت  الشرفة  تحت  ومن  صاروخ، 
من المدينة، فسنحْت لي فرصة خاطفة، وركضت إلى السيارة، فوجدتها 
ًعا أن يتحطَّم الزجاج على  مغطاة باألنقاض، فأسرعت صوب البيت متوقِّ
أرى  ال  الوسطية،  ات  والممرَّ األرصفة،  اقتحمُت  لحظة.  كل  في  وجهي 
اخترقت شالاًل  أن  بعد  القصف، ووصلُت  المباني على ضوء  أشباح  إال 

ُتنسى. ال  لوحة  الظالم  في  النيران رسم  من  هادًرا 
المشهد  صورة  لألنباء  المتناثر  الحطام  من  جمعُت  الليل  في 
إذ  النهار،  وطوال  الفائتة،  الليلة  منتصف  بعد  له  العراق  ض  تعرَّ الذي 
العسكرية  األهداف  من  نخبة  على  بهجوم  المتحالفة  القوات  قامت 
التقليدية،  واألسلحة  الشامل،  الدمار  أسلحة  مواقع  منها  والمدنية، 
والمدنية،  العسكرية  المواصالت  وشبكة  واألمنية،  العسكرية  ات  والمقرَّ
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ات الرئاسية، وضربت  والمطارات، والصواريخ، ومخازن العتاد، والمقرَّ
م دعًما  ُيقدِّ القاصفات العمالقة الحرس الجمهوري شمال الكويت كيال 
إلى  إما  يعود  ره  تأخُّ أن  نت  وخمَّ العراق،  يردَّ  لم  جنوبها.  في  للقوات 
ضربته،  لتنفيذ  أسلوب  عن  البحث  إلى  وإما  الضربة  الستيعاب  خطة 
ذلك  حصل  وإذا  المدى.  بعيدة  الصواريخ  ات  منصَّ تدمير  إلى  وربما 
سياسيًّا  إخراًجا  يريد  كان  إذ  المواجهة،  في  أساسيًّا  عنصًرا  َفَقَد  يكون 

ا. وليس عسكريًّ للحرب 
الردَّ  أن  فيه  د  أكَّ بصوته  بياًنا  ه  وجَّ حينما  الشكوك  دابر  ام  صدَّ قطع 
اإلذاعة  برامج  توقفْت  فجًرا  الثانية  وفي  حاسًما.  سيكون  العراقي 
ه صواريخه إلى »تل أبيب« و»حيفا«،  اإلسرائيلية، وأعلنْت أن العراق وجَّ
التطور  الكيماوية. دلَّ هذا  الوقاية من األسلحة  أقنعة  ارتداء  وحثَّْت على 
ام بوعده، وتوسيع دائرة الحرب، والبرهنة على أن قواعد  على وفاء صدَّ
إسرائيل  دْت  تعهَّ الحال  في  بكاملها.  ُتضرب  لم  العراقية  الصواريخ 
هت  توجَّ إسرائيلية  طائرات  من  أسراًبا  بأن  الليل  أواخر  في  وأشيع  بالرد، 
في مهمات لم ُيعلن عنها، لكن أنباء الفجر كشفْت أن الرئيس األمريكي 

عنها. التي ستنوب  فأمريكا هي   ، الردِّ إليها عدم  طالًبا  بإسرائيل  اتصل 
األوراق،  يخلط  لكي  اإلسرائيلي  الفعل  ردِّ  على  ام  صدَّ ل  عوَّ
لكن  الخليج،  دول  وليس عن  إسرائيل  مدافًعا عن  اآلخر  الطرف  ويظهر 
اإلسرائيلي.  الردَّ  العرب،  الزعماء  مشورة  على  وبناء  َكَبحْت،  أمريكا 
الهيبة  فانتهكت  اإلسرائيلي،  المجتمع  في  ذعًرا  العراقي  الهجوم  أثار 
يهتم  لم  والصاروخي.  الجوي  بتفوقها  المعروفة  إلسرائيل  الدفاعية 
التي قطعت مسار كثير من  بالخسائر، وال بصواريخ »الباتريوت«  العراق 
كان  أهدافها.  إلى  وصولها  قبل  الجو  في  رتها  ففجَّ العراقية،  الصواريخ 
المنطقة  أزمات  بهدف ربط  النزاع  في  أن إلسرائيل مصلحة  البرهنة  يريد 
ببعضها. ذكر شوارتزكوف في يوميات الحرب أن عشرات من القاذفات 
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اإلسرائيلية انطلقت في الخامسة فجًرا لتوجيه ضربة ثأرية للعراق، لكنها 
يكتِف  لم  عنها.  نيابة  بالردِّ  أمريكا  بموجبه  تقوم  اتفاق  على  بناء  ُأعيدْت 
إدارة  في  بالمشاركة  لمخطِّطيهم  السماح  فطلبوا  بذلك  اإلسرائيليون 
األمريكيون  بالرياض، فرفض  الحرب  قيادة  العسكرية في مقر  العمليات 
فرض  إال  منهم  كان  فما  العربي،  العام  الرأي  إلى  ذلك  ب  تسرُّ خشية 
ب قصفها، فجرى قصفها فعاًل، بما فيها أهداف سبق  قائمة أهداف يتوجَّ
للطائرات األمريكية تدميرها بالكامل، وسقطت بعض القنابل على كثبان 

ذلك! ت على  أصرَّ إسرائيل  خالية ألن  رملية 
حُت استخدام العراق  أمضت أسرتي ليلتها في خوف، وبما أنني رجَّ
جنس  من  ضربة  إلى  ض  سنتعرَّ أننا  إلى  انتهيت  فقد  كيماوية،  ألسلحة 
الطابق  وأخلينا  واحدة،  غرفة  في  األسرة  جمعُت  العراقية.  الضربة 
األعلى. كان األطفال يرتجفون، ويلوذون بالزوايا كلَّما هزَّ البيت انفجار 
والباب  النوافذ  على  البالستيك  من  كبيرة  قطًعا  أثبُِّت  كنت  فيما  جديد، 
الغرفة  تأمين  من  نا  تمكَّ ساعة  بعد  إلينا.  اإلسرائيلي  الغاز  يتسرب  كيال 
الماضية،  األيام  في  اإلعالم  وسائل  بها  دتنا  زوَّ التي  للمواصفات  طبًقا 
ففتحت  باالختناق،  شعرنا  ما  سرعان  ولكننا  مصيرنا.  نترقَّب  وجلسنا 

الحبيسة. أنفاسنا  غير  هواء  لنستنشق  الباب 
كثيفة  أمواج  وصلت  التالي  النهار  صباح  من  والنصف  التاسعة  في 
والمطار،  الجمهوري،  القصر  على  حمًما  وأسقطت  الطائرات،  من 
أكد  عراقي  بيان  صدر  ثم  منهما،  تتصاعد  والنيران  الدخان  فشهدت 
بد  وال  سيستمر،  القصف  أن  اتضح  و»حيفا«.  أبيب«  »تل  قصف  على 
فليس  هذا  ضوء  وفي  البرية.  الحرب  تبدأ  أن  قبل  العراق  ُيستنزف  أن 
أن  فاألصح  النار،  أمطار  تحت  العراقية  القوات  تنتظر  أن  الصواب  من 
الباطن«  »حفر  في  التحالف  قوات  على  وتهجم  مخابئها،  من  تخرج 
ات،  والممرَّ الطرق،  ُتقصف  حينما  مواضعها،  في  وتثبَّت  ُتكبَّل،  أن  قبل 
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وُتعزل القوات عن مراكزها القيادية، وعن التموين بكافة أنواعه، بما في 
إلى سقوط 65  العراقية  البيانات  الوقود والعتاد واألرزاق. أشارت  ذلك 
النهار  شهد  الحرب.  من  األولى  الثالثين  الساعات  خالل  معادية  طائرة 
األول للحرب توقًفا للحياة، ُأغلقت المدارس، والجامعات، واألسواق، 
فتوقفت  الكهربائي،  التيار  وانقطع  االتصاالت،  وتوقَّفت  الدولة،  ودوائر 
محطات الوقود، وتعثَّر ضخ الماء، وفسدت المواد الغذائية المخزنة في 
وقت  أي  في  تكن  لم  كما  خالية  شبه  بغداد  كانت  المبردة.  الثالجات 

قبل.  من  فيه  رأيتها 
في  وقتي  معظم  أمضي  كنت  للحرب  األول  اليوم  صباح  من  بدًءا 
لت في كلية اآلداب. ولم يكن لدينا عمل غير أن  قوة الطوارئ التي تشكَّ
ونتابع  بغداد،  سماء  في  تحوم  الطائرات  ونراقب  الحرب،  عن  ث  نتحدَّ
ثقيلة، وأحمل  االنفجارات، ونتبادل األخبار. كنت أرتدي بذلة عسكرية 
قناًعا للوقاية من الغازات السامة، ضمن جماعة ليس لديها واجب سوى 
الحرب  آثار  أسفرت  الثالث  اليوم  من  وابتداء  تصدر.  لم  أوامر  انتظار 
العاصمة  ألن  ندر؛  ما  إال  الشوارع  عن  السيارات  غابت  وجهها.  عن 
أصحاب  مسلَّحون  ُيجبر  الحاالت  بعض  وفي  الوقود،  من  خلت 
بيتنا،  جوار  طائرة  ُأسقطت  الحزبية.  المقرات  إلى  إليصالهم  السيارات 
ينفث  لمكتبتي  المالصق  البيت  حديقة  في  الملتهب  محركها  وارتمى 
على  العليا  الرفوف  مجلَّدات  وتساقطت  الغرفة،  فاهتزت  أبيض،  دخاًنا 
أنهم  األمريكيون  وأعلن  بأحد عشر صاروًخا،  إسرائيل  األرض. ُضربت 
عة،  المدرَّ القوات  بتدمير  وسيبدأون  الثابتة،  األهداف  قصف  من  انتهوا 
أن  إسرائيل  حق  من  أنه  ومصر  سوريا  وأعلنت  الجمهوري.  والحرس 
إفريقيا،  شمال  في  الهائجة  الجماهير  لكن  بالصواريخ،  قصفها  على  تردَّ 
ما  التي  إسرائيل  بقصف  ترحيًبا  خرجت  واليمن،  والسودان،  واألردن، 

تأسيسها. عام  منذ  بالصواريخ  العرب على قصفها  من  أحد  جرؤ 
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الجريح الوعل  أيها  ذاتك  في  استغرق   -2
ميناء  في  كبيرة  نفط  بقعة  ظهرت  الحرب  بدء  من  أسبوع  بعد 
ُأشعلت  وقد  الخليج،  مياه  في  عت  وتوسَّ الكويت،  جنوب  »األحمدي« 
سوف  جنوًبا  هبوطها  حال  ففي  الخليجية،  الموانئ  د  هدَّ مما  النار،  فيها 
تعطَّل محطات تحلية المياه على السواحل الغربية، وتلك كارثة للمدنيين 
لكن  األنحاء.  تلك  في  مياه عذبة  فال  في حياتهم،  عليها  يعتمدون  الذين 
إلى  الكامل  ه  سرِّ عن  يفصح  ولم  أمره،  د  تأكَّ ثم  كإشاعة،  ب  تسرَّ خبًرا 
إن  قيل  إيران.  إلى  العراقية  الطائرات  من  أسراب  هروب  وهو  النهاية، 
لتدمير  ض  تتعرَّ اإليرانية كيال  المطارات  إلى  بين 7-24 طائرة لجأت  ما 
وإيران  العراق  وصمت  عددها،  عن  األمريكيون  ُيعلن  لم  الحلفاء. 
العدد  حول  البلدان  اختلف  بيوم  النار  إطالق  وقف  وبعد  األمر،  عن 
مدنية،  و33  مقاتلة   115 منها  طائرة،   148 إنه  العراق  قال  اإلجمالي. 
فيما لم ُتقر إيران بغير 22 طائرة فقط، وأصدرت تشريًعا قانونيًّا استولت 
الجوية  بالقوة  وألحقتها  الحرب،  تعويضات  من  بوصفها جزًءا  عليها  فيه 

اإليرانية.
العراق  هاجم  يناير  الثاني/  كانون  من  األخير  قبل  ما  اليوم  في 
المدينة  فاحُتلَّت  السعودية،  »الخفجي«  مدينة  الخامسة  عة  المدرَّ بالفرقة 
بعد  وُأعلن،  العراقية،  الدبابات  فاعلية  شلَّ  القصف  لكن  سويعات،  في 
ولجأ  العراقية.  القوة  معظم  وتدمير  المدينة،  استعادة  عن  واحد،  يوم 
»الوفرة«  مدينة  في  قواته  فحشد  األول،  فشل  بعد  ثاٍن  خيار  إلى  العراق 
خاطري  في  فطافت  السعودية،  من  الساحلي  الشريط  الكتساح  الكويتية 
من  أسبوعين  بعد  جيشه  معنويات  رفع  يريد  أنه  إما  احتماالت:  أربعة 
جرُّ  وإما  كليًّا،  ر  ُدمِّ بأنه  القائلة  التقارير  لنقض  قوته  إظهار  وإما  الحرب، 
تغيير  في  يرغب  أنه  فربما،  وأخيًرا،  أوانها،  قبل  ة  بريَّ معركة  إلى  الحلفاء 
اء عدم ظهور ردٍّ فاعل منذ  موقف الرأي العام الذي أصيب باإلحباط جرَّ
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ستغيِّر  أنها  يظهر  ال  التي  المدى  بعيدة  الصواريخ  سوى  الحرب  إعالن 
األحداث. مسار  من 

العمليات  ساحة  إلى  ام  صدَّ زيارة  إثر  »الخفجي«  معركة  بدأت 
للقوات  العام  القائد  وجود  عن  للتعبير  فجاءت  الكويت،  في  العسكرية 
يومين  بعد  العراق  أعلن  الهجوم  أخفق  ولما  الميدان.  في  المسلحة 
رني  ذكَّ طويل  بيان  في  العراقي  الهجوم  ذكر  ورد  المدينة.  من  انسحابه 
خبر  جاء  فيما  اإليرانية،  العراقية  الحرب  خالل  المسترسلة  بالبيانات 
بهزيمته.  التغنِّي  إلى  بحاجة  العراق  يكن  فلم  واحد،  بسطر  االنسحاب 
جرِّ  إلى  سعى  العراق  أن  فرأيت  اهتمامي،  »الخفجي«  معركة  اجتذبت 
الحلفاء  لجوء  لكن  بشرية،  خسائر  بهم  ليلحق  قتل  منطقة  إلى  األعداء 
واتضح  ذلك،  دون  حال  بالحمم  أمطرته  التي  العمالقة  القاذفات  إلى 
فقد  السياسية  معركته  إلى  إسرائيل  جرِّ  في  فشل  أنه  فكما  مزدوج،  عجز 
بعيدة  الحلفاء  جيوش  بقيت  البرية.  معركته  إلى  الحلفاء  جرِّ  في  أخفق 
الجوي،  بالقصف  العراقي  الجيش  تفكيك  انتظار  في  االشتباك  تريد  ال 
عن  العسكرية  الفرق  وفصل  واالتصاالت،  المواصالت  طرق  وقطع 
أي  قبل  الجيش  لينهار  الزمن  واستثمار  بغداد،  في  الرئيسة  القيادة  مراكز 

عليه. هجوم 
انفضحت نبرتي الساخطة من الحال التي نحن فيها، واألسباب التي 
ُأمرت  ما  َعصيُت  مي.  تبرُّ اشتدَّ  الحرب  أوار  اشتد  فكلَّما  إليها،  أوصلتنا 
به، واعتكفت في بيتي. لم تكن لي رغبة في دور زائف، فقد أجبرت على 
الدفاع  بين  الفاصلة  الهوة  في  يقع  به  آمنت  ما  لدور  مرتبك  بتمثيل  القيام 
عن  أدافع  أنني  متخياًل  سنوات  عليَّ  ت  مرَّ وطن.  عن  والدفاع  نظام  عن 
الوطن  فقد كانت فكرة  هل عليَّ فكُّ االشتباك،  السَّ يكن من  وطني، ولم 
أنزلق  وبدأت  تقاوم.  ال  جذب  ومنطقة  خالص،  كأمل  مخيالي  في  تعوم 
القديمة،  الوطن  فكرة  كت  وتفكَّ والنظام،  الوطن  بين  الفصل  مرحلة  إلى 
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اء قرار اتُّخذ في منعطف  وبدأت تتالشى، وحينما بدأت أنفاسي تهدأ جرَّ
فانوسي  ، أضأت  بالغ عليَّ تأتي بضرر  أن  التي يمكن  الكبرى  الحماقات 

الزمان«.  هذا  من  »بطل  رواية  أقرأ  وشرعت  المظلمة،  المكتبة  في 
التي حسمت  أزمتي  الرواية في ذروة  تلك  قراءة  لم تغب عنِّي داللة 
عن  وانفصالي  جديدة،  بحال  باتصالي  الخاص  المزدوج  األمر  فيها 
ممارسة  عن  بة  خالَّ مذكرات  »بتشورين«  بطلها  ترك  فقد  قديمة،  حال 
غامر،  أنه  الصحيح  من  دارًجا.  سلوًكا  النفاق  من  جعل  عصر  في  النفاق 
قام  التي  األدوار  هذه  من  أي  من  تأِت  لم  بطولته  لكن  وقاتل،  وعشق، 
ببتشورين  معجًبا  أكن  لم  بذلك.  تميَّز  عصر  في  مرائًيا  كونه  من  إنما  بها، 
بها.  واالعتراف  أخطائه،  كشف  في  لجرأته  ر  مقدِّ لكنني  بسلوكه،  وال 
كانت  إذا  فيما  أحسم  ولم  األولى،  ة  للمرَّ الرواية  أكتشف  كأنني  وجدت 
أنني  أم  جريئة  قرارات  اتخاذ  على  عني  تشجِّ التي  هي  العظيمة  الروايات 

داخلي؟ في  تمور  التي  الخوف  براكين  لتهدئة  بها  ألوذ 
الالزم  فمن  البيت،  في  االحتجاب  قرار  سبب  على  أحًدا  ُأطلع  لم 
لها  وليس  حياتها،  وعطَّلْت  الحرب،  دهمتها  أسرة  كربِّ  دوري  أداء 
سواي، فتبيَّن أن انشغالي بأفكاري كاد يعطِّل حياة عائلتي. من الصحيح 
األخرى  الحاجات  كل  ولكن  للتدفئة،  أقل  ووقوًدا  قلياًل  طعاًما  لدينا  أن 
النهار.  ساعات  تستغرق  صعبة  تجربة  طعام  وجبة  إعداد  كان  مفقودة. 
دبابات  من  انتزعه  الكف،  بحجم  اللون  أحمر  نفطيًّا  موقًدا  أخي  جلب 
الحرس الجمهوري حيث ُأمر بالخدمة، يصلح لتسخين علبة صغيرة من 
إلعداد  الوحيدة  الوسيلة  فوجدناه  الشاي،  من  وقدح  المحفوظ،  الطعام 
الغاز،  ُفقد  أشخاص.  تسعة  من  ألسرة  الخبز  ذلك  في  بما  الطعام، 
فكنَّا  الصغير،  النفطي  الموقد  غير  أمامنا  يكن  ولم  الكهرباء،  وانقطعت 
نابًضا  ونحرك  بمنفاخ،  وقوده  ونضغط  األبيض،  النفط  من  بكأس  نمأله 
حينما  أزرق  لهب  وينبثق  الوقود،  من  رذاذ  فيتدفق  أعاله،  في  صغيًرا 
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ِقدٌر  عليه  وُتترك  الحديقة،  في  الموقد  يوضع  الثقاب.  عود  إليه  ب  نقرِّ
كيس  على  حصلت  التي  الوحيدة  الثمار  وهي  البطاطا،  بحبات  مملوءة 

أيام.  مدة عشرة  وأطعمنا  اآلخرين،  مع  متدافًعا  اشتريته  منها  كبير 
التي  الكبيرة  البطاطا  حبات  تنضج  والظهر  الضحى  ساعات  خالل 
يؤخذ  الخبز.  إعداد  يبدأ  ذلك  وبعد  بالطين،  ثة  ملوَّ أحجار  كأنها  تبدو 
العجين  ظهره  على  ى  ويسوَّ الموقد،  على  وُيرمى  ب،  محدَّ صغير  صاج 
 . مرٍّ طعم  ذي  الكف  بحجم  رقيق  خبز  إلى  دقائق،  عشر  في  ل،  ليتحوَّ
افترضت أن الفرد منا يسدُّ رمقه برغيفين في كل وجبة، فنحتاج إلى أكثر 
يستغرق  سوف  الموقد  شروط  ضوء  وفي  يوم.  كل  رغيًفا  خمسين  من 
نهار  إلى  والقهوة،  الشاي  ات، فضاًل عن  مرَّ لثالث  الطعام والخبز  إعداد 
وفيما  األمر.  نهاية  في  الطعام تجهز  كانت وجبات  فقد  وليلة. ومع ذلك 
في  أنا  انكببت  بالطعام،  مشغوالت  والنساء  الحديقة،  في  الصغار  كان 

مي. وتبرُّ عزلتي،  أحد سبب  يعرف  ال  القديمة  الخيمياء  غرفتي كسحرة 
الخارجي  العالم  ضغوط  لمقاومة  الوحيدة  وسيلتي  أن  أعرف 
ي  أقوِّ أن  ينبغي  ذاك  أقاوم  فلكي  الداخلي،  عالمي  في  االستغراق  هي 
الحلفاء  أعلن  الهاوية.  نحو  مسرعة  تمضي  كانت  األحداث  لكن  هذا، 
ونسفوا  طائرة،  مئة  ونحو  أبيها،  بكرة  عن  العراقية  البحرية  دمروا  أنهم 
مئة  من  أكثر  حطَّموا  أنهم  الحرب  بعد  وُكشف  جسًرا.  وعشرين  خمسة 
عبر  البالد  من  واألوسط  الشرقي  الجزء  تربط  كانت  جسًرا  وخمسين 
أقسام:  ثالثة  إلى  البالد  مت  فقسَّ منها،  الغربي  بالجزء  والفرات  دجلة 
االنتقال  ر  وتعذَّ الفرات،  غرب  ثم  النهرين،  بين  والمنطقة  دجلة،  شرق 
بين هذه األجزاء التي لم تعرف انفصااًل فيما بينها منذ بدء التاريخ. التزم 
ولم  به،  الحلفاء  أخذ  الذي  المنهجي  الدمار  هذا  على  الصمت  العراق 
النحسار  وبالنظر  الحرب.  بعد  إال  تفاصيله  عرفت  وما  ذكره،  على  يأِت 
وكأن  ظهر  الجنوبية،  المعركة  ساحة  على  زه  وتركُّ المدن،  عن  القصف 
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ما زال مقيًدا، فقد ُضرب  العراق  قريًبا هناك. لكن  المأساة سيكون  ختام 
ما  يستخدم  سوف  أنه  األنباء  حت  رجَّ الفتَّاكة.  أسلحته  يستخدم  لم  لكنه 
كثيرون  ن  وتكهَّ منها،  أفتك  هو  ما  يملكون  الخصوم  لكن  قوة،  من  لديه 
العراق  استعمل  إذا  فيما  النووية  القنابل  تستخدم  سوف  أمريكا  بأن 
نووية  قنابل  بقوة  العراق  يخضع  أن  يستبعد  لم  الشامل.  الدمار  أسلحة 
العالمية  الحرب  نهاية  في  لليابان  وقع  كما  الحرب  أمر  تحسم  صغيرة 
سادة  هم  فالحلفاء  استخدامها؛  من  يمنعهم  سبب  على  أعثر  ولم  الثانية، 
غوا جحيًما  العالم، ويستطيعون تسويغ ذلك وسط ابتهاج عالمي كما سوَّ

النووية.  القنابل  يقل عن  ال  القصف  من 

البشر لحم  من  ولكن  شواء،  3- حفلة 
في صباح السابع من شباط/ فبراير بلغ عمر الحرب اثنين وعشرين 
جوية  غارة  ألف  وأربعين  خمسة  نفث  فاتًكا  تنِّينًا  الحرب  كانت  يوًما. 
الرياض،  العاصمة  من  المعلنة  البيانات  حسب  الرافدين  أرض  على 
الحرب  طوال  ألمانيا  على  وصواريخ  قنابل  من  ُألقي  ما  ذلك  وفاق 
الجمهوري  الحرس  سيقصفون  أنهم  الحلفاء  وأعلن  الثانية،  العالمية 
ما  الحلفاء  ق  حقَّ صغيرة.  نووية  لقنبلة  مكافئ  وتأثيرها  الوقود،  بقنابل 
حينما  جرى  تغييًرا  لكن  الحرب،  من  األولى  المرحلة  ضمن  له  خطَّطوا 
والمعامل،  والصناعية،  والعمرانية،  االقتصادية،  المراكز  رون  يدمِّ شرعوا 
األحياء  وبعض  والمستشفيات،  والجامعات،  والمدارس،  والجسور، 
مواقع  ضمن  أنها  أو  عسكرية،  ألغراض  تستخدم  أنها  بحجة  السكنية، 
ام منذ النهاية  ِت األخبار من الطرف العراقي، واختفى صدَّ عسكرية. شحَّ
تجاه  العراقي  القرار  غموض  إلى  وبالنظر  »الخفجي«.  لمعركة  الخائرة 
ر  التذمُّ إلى  العراقيون  انزلق  فقد  الحياة،  مرافق  وتعطُّل  الحرب،  وقائع 
السيطرة  الممكن  من  يعد  ولم  العدو،  من  رهم  تذمُّ من  أكثر  النظام  من 
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لكنه  لطة  السُّ قبضة  بارتخاء  انفلت  الذي  الساخط  الجمعي  الشعور  على 
المجاهرة. درجة  يبلغ  لم 

ح أطروحتي في نحو الثالثة من فجر األربعاء 1991/2/13  كنت أنقِّ
ة  مرَّ تستقر  أن  قبل  وتتمايل،  الهواء،  في  ترتفع  غرفتي  بأن  أحسست  ا  لمَّ
البيت  اهتزَّ  فقد  وجهي،  في  ستنفجر  الفانوس  زجاجة  وخلت  أخرى. 
منزلي،  من  حجر  مرمى  على  أنهما  نت  خمَّ متتاليين.  انفجارين  بفعل 
ترقد  حيث  الصالة  إلى  راكًضا  الفانوس  حملت  فنائه.  في  يكونا  لم  إن 
أسرتي كلها في مكان واحد، فوجدت األطفال يتصارخون وسط العتمة، 
من  اتَّخذت  ثم  روعهم،  من  ئ  أهدِّ أن  حاولت  هدى.  دون  ويتدافعون 
السلَّم طريًقا إلى السطح ألرى إن كنا في منأى من الخطر الذي اقتحمنا 
في  فليس  الصواريخ،  ضربته  مكان  تحديد  في  أفلح  لم  ة.  غرَّ حين  على 
أو  اقتصادية،  أية منشأة  المجاورة  المناطق  التي نسكنها، وال في  المنطقة 

رة. المدمِّ القوة  بهذه  للضرب  ض  ليتعرَّ أو عسكري،  أمني،  مركز 
كان على  »العامرية«.  ملجأ  األنباء عن ضرب  تواردت  الصباح  وفي 
بعد ميلين عن منزلي، ومع ذلك ظننت أن القصف كان في محيطه، وتبين 
خصيًصا  مْت  ُصمِّ بالليزر  صواريخ  الملجأ  إلى  وجهتا  شبح  طائرَتي  أن 
لتفجير المواضع الحصينة. حامتا فوق المنطقة، فقصفت األولى السطح 
الخارجي له، وهو عبارة عن خرسانة مسلحة بالحديد بُسمك أربعة أمتار 
تقريًبا، فأحدثت فيه ثقًبا كبيًرا، ثم أطلقت الثانية صواريخها الموجهة في 
رت في داخل الملجأ الذي ضم زهاء ألف مدني  الثقب، فاخترقه، وتفجَّ
يسعان  اللذين  الطابقين  في  الضحايا  عدد  أحد  يعرف  لم  به.  احتموا 
وصهرت  البشرية،  األجساد  الصواريخ  أذابت  فقد  العدد،  هذا  من  ألكثر 
تم  ما  كل  الداخل.  في  الموجود  وباألثاث  والحديد،  باألسمنت  العظام 
أن  بعد  وذلك  الخارجية،  البوابات  عند  كانت  التي  الجثث  هو  إخراجه 

التالي. اليوم  النيران ظهر  أطفئت 
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بغداد  في  د  موحَّ بتصميم  ملجأ  وثالثين  أربعة  سويدية  شركة  َبنَْت 
المدخل  قبالة  يقع  المالجئ  تلك  أحد  العراقية-اإليرانية.  الحرب  خالل 
األسبوعين  خالل  الطوارئ  لقوة  مكاًنا  كانت  التي  اآلداب  لكلية  الرئيس 
وبوابته  حديدي،  سياجه  حصينة،  قلعة  يبدو  كان  الحرب.  من  األولين 
الملجأ،  أمام  تقف  عسكرية  سيارات  أن  نظري  لفت  ضخمة.  زرقاء 
بواجبات  مكلَّفون  أنهم  وفهمت  إليه،  يدخلون  كبار  ضباط  منها  وينزل 
فيه  يبق  ولم  عنه  السيارات  سيل  انقطع  أسبوع  بعد  ولكن  بهم.  خاصة 
لفت  ما  أول  الملجأ.  ودخلت  ة،  مرَّ ذهبت  عسكريان.  حارسان  إال 
عليهما  ُكتب  متر،  نصف  نحو  منهما  كل  ُسمك  فوالذيتان  بوابتان  نظري 
مربعة  كبيرة  صالة  إلى  أسمنتي  ممر  قادني  النووية.  الضربات  ضد  أنهما 
حديث،  تلفزيون  جهاز  صدرها  في  متًرا،  خمسين  عن  ضلعها  يقل  ال 
الصغيرة ُصفت في نظام واضح وإلى جوارها صاالت  الكراسي  ومئات 
تقود  فتحة  ثم  نظيفة،  للنوم، ومرافق صحية، ومطابخ  ة  أسرَّ فيها  وضعت 
األرضي،  للطابق  مماثل  األرض  تحت  آخر  طابق  إلى  يفضي  سلَّم  إلى 
فكرت  حتى  الملجأ  عن  شيء  كل  لي  فشرح  اس،  الحرَّ أحد  ع  تطوَّ وقد 
أن تجعل  بدل  بالمكان،  تنتقل لالحتماء  أن  الطوارئ  قوة  أقترح على  أن 
يجول  كان  ما  له  وقلت  لها،  مكاًنا  الكلية  في  المحاضرات  قاعات  من 
لرئاسة  ص  ُخصِّ المكان  ألن  ممكن  غير  ذلك  بأن  فأخبرني  خاطري،  في 
إلى مقرات عسكرية  لت  تحوَّ المالجئ  بأن  ام  األركان. وحينما علم صدَّ
وأمنية أمر بإخالئها فقد ُبنيت في األصل لحماية المدنيين، وال يجوز أن 
بعد  الملجأ  إلى  األسر  تقاطرت  ما  وسرعان  أخرى،  جهة  أية  تستخدمها 
ضين  معرَّ كنا  أننا  من  الرغم  على  به،  االحتماء  من  نحن  ن  نتمكَّ لم  أيام. 
األشجار  بين  أرض-أرض  صاروخين  إخفاء  جرى  أن  بعد  للقصف 
على  منبطَحْين  رصدتهما  األمريكية  الطائرات  أن  وافترضنا  الكلية،  في 
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لما  الصعداء  سنا  تنفَّ لكننا  الموت،  بانتظار  فمكثنا  عسكريتين،  شاحنتين 
أيام. بعد  إسرائيل  إلى  أرسال 

آخر،  نبأ  أي  على  النهار  طوال  »العامرية«  ملجأ  قصف  أنباء  طغت 
األمريكيين  لكنَّ  المدنية،  المالجئ  تضرب  بأنها  أمريكا  اتُّهمْت  فقد 
ام  صدَّ وأن  وأمنية،  عسكرية  ات  كمقرَّ ُتستخدم  المالجئ  أن  أعلنوا 
بالقوات  لالتصال  مركًزا  أصبح  الذي  ذاته  الملجأ  على  د  يتردَّ كان  نفسه 
واحد،  آٍن  في  ومخطئون  مصيبون  أنهم  أدركت  الكويت.  في  العسكرية 
األول  األسبوع  في  عسكرية،  ألغراض  المالجئ  بعض  استخدمت  فقد 
م، وبما أن الحرب  من الحرب، لكن أمر تخصيصها للمدنيين َصَدَر وُعمِّ
أسابيع  ثالثة  منذ  كانت  المالجئ  أن  يعني  فهذا  شهر،  نحو  عليها  مضى 
فعاًل  صح  إذا  قديمة،  األمريكية  فالمعلومات  وعليه،  بالمدنيين،  مملوءة 
التفسير العراقي ذكر أنهم  ا. ولكن  ا عسكريًّ أنهم ضربوا الملجأ كونه مقرًّ
مزار  إلى  المكان  ل  تحوَّ الحرب  بعد  العراقيين.  إلبادة  قصًدا  استهدفوه 
تين: واحدة  مرَّ الملجأ  العراقيين واألجانب. زرُت  مئات اآلالف من  ه  أمَّ
في  زالت  ما  البشرية  اللحوم  رائحة  كانت  حيث  مباشرة  الحرب  بعد 
الداخلية،  بجدرانه  ملتصقة  المحترقة  األشالء  وبقايا  والدماء  المكان، 
وتضيق  الجسم،  له  يرتعد  ما  رأيت  الحالتين  وفي  أشهر.  بعد  واألخرى 
اختلقها  لنزاعات  ثمنًا  بشعة  بطريقة  نحبهم  مدنيون  قضى  فقد  النفس، 

قادة طامحون!
ال  مدنية  مرافق  ُقصفت  إذ  »العامرية«،  ملجأ  على  األمر  يقتصر  لم 
مؤتمر  الستضافة  ُبني  الذي  المؤتمرات«  »قصر  منها  بالحرب،  لها  صلة 
وآخر  ذلك،  دون  حالت  اإليرانية  العراقية  الحرب  لكن  االنحياز،  عدم 
ام  صدَّ قال  وفيه   1990 ربيع  نهاية  في  العربي  القمة  مؤتمر  فيه  انعقد  ما 
القصر  ُقصف  األرزاق«.  قطع  وال  األعناق  »قطع  الكويت:  ًدا  مهدِّ قولته 
على  الحزن  خرمني  وكما  »العامرية«،  ملجأ  فيه  ُضرب  الذي  الوقت  في 
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ذلك  أعقب  الذي  والليل  النهار  طوال  ألًما  رت  تضوَّ وضحاياه،  الملجأ 
الثانية  ة  المرَّ أذكر  تين.  مرَّ زرته  فقد  المؤتمرات«،  »قصر  قصف  بسبب 
على  سيًرا  إليه  اتَّجهنا  »المربد«.  مهرجان  الفتتاح  كانت  فقد  جيًدا، 
إبراهيم جبرا،  القيسي، وجبرا  ميليا«، جليل  »المنصور  فندق  األقدام من 
بعد.  به  يكن معمواًل  لم  الذي  اإللكتروني  بالتفتيش  فوجئنا  ما  أول  وأنا. 
للتخلُّص  األمن  رجل  فأعاده  صوًتا،  الجهاز  فأصدر  القيسي،  منا  تقدَّ
من  سلسلة  على  فعثر  جيوبه  في  القيسي  بحث  معدني.  هو  ما  كل  من 
ثانية،  يعلو  بالصوت  فإذا  الحاجز،  وتخطَّى  جانًبا،  وضعها  المفاتيح 
وساعة،  جيوب،  من  لديه  ما  كل  أفتش  أن  إليَّ  طلب  أخرى.  ة  مرَّ فأعيد 
كأنه  الثالثة  ة  للمرَّ متردًدا  فاندفع  شيء،  كل  من  دته  فجرَّ وأقالم،  وخاتم، 
األول.  المكان  إلى  فُأعيد  أيًضا،  يئزُّ  بالصوت  فإذا  َسَقر،  نحو  يخطو 
إلى  انتبهت  كبير.  كطفل  مرتبًكا،  خجواًل،  وبدا  بالعرق،  جبهته  ُغِسلْت 
حاولت  الكبير.  الحديدي  الحلق  ذي  العتيق  الجلد  من  كان  حزامه، 
به  فانتحيت  ضيقة،  كانت  الحلقات  لكن  البنطال  من  الحزام  سحب 
وهو  أخرى،  بعد  واحدة  الحلقات  من  الحزام  أستخرج  ورحت  جانًبا، 
جوار  إلى  الحزام  رميت  االرتباك.  من  عليه  يغمى  يكاد  يديَّ  بين  يدور 

العبور. في  أخيًرا  ونجحنا  اإلطار، 
والقاعات  المعماري،  والطراز  بالفخامة،  ُبهرنا  القصر  دلفنا  حالما 
العصير  كؤوس  يوزعون  وبالنُّدل  الملونة،  المزججة  والنوافذ  الفسيحة، 
بالرخام  المغطاة  القاعة  غادرنا  أن  وبعد  األنيقة.  السود  ببذالتهم 
القاعة  إلى  فوصلنا  ثمين،  بسجاد  مغطاة  فسيحة  ات  ممرَّ احتوتنا  األبيض 
جلسنا  يتوافدون.  ألف  على  زادوا  الذين  األدباء  جمهور  حيث  الرئيسة 
في  المنصة.  من  أمتار  مسافة  على  اليمين  ناحية  من  الثالث  الصف  في 
يتجاذبان  الصباح  وسعاد  قباني  نزار  وقف  األول،  الصف  وأمام  الوسط، 
الصحافيون  حولهما  التف  فيما  دوًرا،  يمثالن  كأنهما  ضاحًكا،  حديًثا 
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اآلخرين  التحيَّات على  يردان  االنشراح، وهما  يصورونهما في حال من 
بتكلُّف.

بعد نصف ساعة، وفيما كنت أتأمل فضاء القاعة بأضوائه، وأعمدته، 
بقصيدة  المهرجان  افتتح  الغامقة،  الحمراء  بستائره  الفخم  والمسرح 
استفاض  ثم  يمدح،  ج  وعرَّ عام،  بمطلع  بدأ  الواحد.  عبد  لعبد الرزاق 
الذي سجنه ألنه  ابنه عدي  يعفو عن  أن  العراقيين،  باسم  ام،  يلتمس صدَّ
قتل حارسه »كامل حنَّا«. فوجئ كثيرون، وأنا منهم، كيف ُيسرق صوت 
شعب، فيصبح وسيلة يستجدي بها شاعر مكاسب يحلم بها. ولم تمِض 
عن  تنازلوا  الضحية  أهل  أن  بادِّعاء  عدي  عن  عفو  صدر  حتى  أيام  إال 
إلى  اإلصغاء  أكمل  لم  القاتل.  إعفاء  التماسهم  قبل  الرئيس  وأن  حقهم، 
ات، والساللم  بالممرَّ العليا، وشغلت  الشرفة  إلى  اتَّجهت  إنما  القصيدة، 
مزيج  هي  قصيدة  ُتلقي  الصباح  سعاد  إلى  أصغيت  عٍل  ومن  الرخامية. 
الذي  للعراق  َدينًا  ُتعيد  نفسها عراقية  ت  فعدَّ ام،  والمديح بصدَّ الغزل  من 
بدوية خارقة في جاذبيتها، وما  المحن، وبدْت لي  بقائده في وجه  صمد 
فتئت عيناها تومضان برغبة اشتهاء كأنها مهرة ملفوفة برداء أنيق، طويلة، 
ام حسين، وظهرا مًعا على شاشة  كحيلة العينين. وفي الليل استقبلها صدَّ
بالدها  غزو  إثر  ثمين.  ورق  على  ديوان  بغداد  في  لها  وُطبع  التلفزيون، 
فقد  العراق،  ضد  عدوانية  الكويتيين  فين  المثقَّ أكثر  إلى  الصباح  لت  تحوَّ
وموقف،  برجل  وخدعت  الرومانسي،  حلمها  وانهار  وجدانها،  جرح 

فشملت الجميع بالذم دونما تفريق، فحذار من جرح كبرياء األنثى.
فتح لي قصر المؤتمرات نافذة إلى سحر العمارة الفخمة الذي رأيته، 
فيما بعد، في الكنائس والقصور في إسبانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، 
الرابضة  بالذكرى  اختنقت  والنمسا، وبريطانيا، وأمريكا. ولهذا  وإيطاليا، 
أن  فبعد  األمريكية قصفته.  الطائرات  بأن  ذاكرتي حينما علمت  في  بعناد 
كبيرة  موجة  وصلت  النار،  إطالق  وقف  ساعة  األمريكي  الرئيس  د  حدَّ
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ر  يدمَّ لم  ما  كل  رت  ودمَّ بوحشية،  بغداد  أجواء  مخرت  القاذفات،  من 
سنة  من  ألكثر  رأيت  ولطالما  القصر.  ضرب  ذلك  ومن  قبل،  من  كاماًل 
بعد الحرب قاعته الكبرى، وقد انهارت قبَّتها، وتحطَّمت جدرانها، كلَّما 
مررت بسيارتي من الطريق المحاذي للقصر، إلى أن أعيد ترميمه خالل 
رته الحرب، فاستقام القصر مجدًدا. وقد أصبح ضمن  حملة إعمار ما دمَّ
الكبرى  إثر االحتالل األمريكي، ومعظم االجتماعات  المنطقة الخضراء 
بعد  العراقية  الوطنية  للجمعية  ا  مقرًّ وأصبح  فيه،  جرت  بغداد  سقوط  إثر 
ا لمجلس النواب، وقد منعني األمريكيون من المرور  االنتخابات، ثم مقرًّ

صيف 2004. للعراق  الثانية  زيارتي  في  أمامه  من 
جسرين  أعرق  على  أيًضا  األمريكيون  أجهز  الحرب  نهاية  قبيل 
الرموز  من  وكالهما  الجمهورية،  وجسر  المعلق،  الجسر  بغداد:  في 
دجلة  عمق  في  مرتمًيا  المعلق  الجسر  وسط  رأيت  بغداد.  في  المعمارية 
على  مشدودة  جنباته  وظلت  غيلة،  به  ُغدر  شجاع  برجل  ر  ُيذكِّ منظر  في 
وسط  الممزقة  األحشاء  من  ككتلة  وسطه،  ارتمى  فيما  النهر،  ضفَتي 
من  الجمهورية  جسر  من  كبيرة  حلقات  وقطعت  الهادرة.  دجلة  أمواج 
الحرية لجواد سليم  التحرير، حيث يقف نصب  القريبة من ساحة  الجهة 

قرينه. شاهًدا على 

الظهيرة في  4- ظالم 
الثورة،  ببيان عن مجلس قيادة  أعلن العراق رغبته في وقف الحرب 
الكويت، على أن  القاضي بخروجه من  وقبوله قرار مجلس األمن 660 
والبحر  البر  في  النار  اآلتية: وقف إطالق  بالشروط  مقيًدا  انسحابه  يكون 
المتحالفة  القوات  وسحب  كافة،  األمن  مجلس  قرارات  وإلغاء  والجو، 
النار،  إطالق  وقف  من  شهر  غضون  في  والخليج  األوسط  الشرق  من 
وضمان  ولبنان،  والجوالن  المحتلة  األراضي  من  إسرائيل  وانسحاب 



344

ترتيب  ويكون  سياسي،  حلٍّ  أي  في  والبحر  األرض  في  العراق  حقوق 
إلى ممارسة ديمقراطية، وليس على  الكويت مستنًدا  السياسي في  الحل 
المتحالفة  الدول  د  وتعهُّ الصباح،  آل  لعائلة  المكتسبة  الحقوق  أساس 
العراق  في  وعلمية  صناعية  منشآت  من  الحرب  رته  دمَّ ما  إعمار  بإعادة 
الدول  بين  عالقات  وإقامة  العراق،  ديون  وإلغاء  الخاصة،  نفقتها  على 
منطقة  فيها، وإخالء  التنمية  لتحقيق  متوازن  الفقيرة بشكل  الغنية والدول 

األجنبية. القواعد  من  الخليج 
ام بخلطه األمور أن يفلت من الحرب البرية التي لن تكتفي  يريد صدَّ
أجزاء  احتالل  إلى  ستؤدِّي  إنما  الكويت،  من  وإخراجه  الجيش،  بتدمير 
أنه  ام  لصدَّ ُخيِّل  السياسي.  النظام  انهيار  يعني  وهذا  البالد،  من  كبيرة 
الجوانب،  كل  من  عليه  أطبق  الذي  التحالف  ُعرى  تفكيك  في  سينجح 
يريد  لكنه  يوافق،  هو  فها  االنسحاب  هو  الحلفاء  مطلب  كان  فإذا 
الربط  عي  يدَّ حينما  العربية  الشعوب  استثارة  ويريد  مشروًطا،  انسحاًبا 
في  دوًرا  إيران  يمنح  أن  ويريد  الفلسطينية،  والقضية  الخليج  أزمة  بين 
أن  على  يبرهن  أن  ويريد  البلدين،  بين  ب  تقرِّ فالمبادرة  األوسط،  الشرق 
إعادة  سوى  يريد  ال  فالعراق  إسرائيل،  هو  مبادرته  من  الوحيد  ر  المتضرِّ
المال  العراق  يطلب  بالمال،  السالم  مقايضة  من  نوع  يقع  وهنا  إعماره. 
الخليجية قادرة على دفع تكاليف اإلعمار، فيما  ويمنح السالم، والدول 
األساس مختلف عن  في  فمشروعها  التوسع واالستيطان،  تريد  إسرائيل 

العراقي. المشروع 
في  الحاكمة  األسرية  األنظمة  في  صدًعا  ُيحدث  أن  ام  صدَّ أراد 
الكويت،  إلى  الحاكمة  الكويتية  األسرة  عودة  على  فبموافقته  الخليج، 
يريد أن يجعل من آل الصباح عنصًرا ضاغًطا على دول الخليج إلعادتها 
أنه  لي  بدا  وأخيًرا  نفسه.  لبناء  العراق  يحتاجه  الذي  المال  منح  مقابل 
تعوم  التي  الصواريخ  ضغط  غير  إسرائيل  على  آخر  ضغط  ممارسة  أراد 
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في  الوحيدة  الدولة  إسرائيل  يجعل  المبادرة  على  فالموافقة  سمائها،  في 
االحتالل. ة على  الُمصرَّ المنطقة 

»ظالم  عنوانها  كوستلر  ألرثر  برواية  العراقي  البيان  مضمون  رني  ذكَّ
الشيوعي  الحزب  في  مركزية  لجنة  عضو  اعتقال  عن  وهي  الظهيرة«  في 
للتخاطب  لغة  السجناء  ر  يطوِّ السنين  وبمرور  انفرادية،  زنزانة  في  ُيلقى 
تقوم على نقر على الجدران الداخلية للزنزانات، فيتبادلون األخبار بهذه 
كيف  فيسأله  له،  مجاور  سجين  على  »القومسير«  هذا  ف  يتعرَّ الوسيلة. 
السجن،  في  أمره  ُنسي  وقد  فيه،  هو  الذي  الموقف  من  يتخلَّص  أن  له 
فيكون  باعتباره منحرًفا،  الجمهور عليه  بتأليب  الحزب  تقوم جريدة  فيما 
فهو خيط ضمن  منها،  أن حالته ميؤوس  الجدار،  نقًرا عبر  جواب اآلخر 
الدورات،  آالف  فدارت  كبيرة،  »َبكرة«  على  لفت  التي  الخيوط  ماليين 
إما  خياران:  إال  أمامه  وليس  األخرى،  الخيوط  تلك  مع  خيطه  وتشابك 
التي  النقطة  إلى  الخلف،  إلى  »الَبكرة«  يعيد  أن  وإما  خيطه،  يقطع  أن 
الصديق  نصيحة  خيطه.  ينتزع  لكي  األخرى  بالخيوط  خيطه  فيها  التفَّ 
التاريخ  يعيد  أن  استحالة  إلى  فبالنظر  حلَّين،  ال  واحد  حلٍّ  أمام  وضعته 
إلى الوراء، إلى لحظة ما قبل أن يصبح شيوعيًّا، فليس أمامه إال أن يقطع 

محنته. من  ليتخلَّص  نفسه  يقتل  أي  خيطه، 
التاريخ إلى الوراء، فذلك من المحاالت، إذن  ليس للعراق أن يعيد 
آتية  تعوم في سمائه،  التي  زة جنوبه، وتلك  المتحفِّ فالقوة  االنتحار،  عليه 
لتدميره، وليس أمامه سوى قبول تلك النهاية. موت يأخذ معنى االنتحار. 
أن  للعراقيين  ُخيِّل  بالرصاص.  السماء  امتألت  المبادرة  عن  اإلعالن  إثر 
الهياج  ونسوا  الوطن،  إلى  سالمين  الجنود  وسيعود  ستتوقف،  الحرب 
يوم  الرصاص  أطلقوا  فالذين  أشهر،  قبل  الكويت  ضمَّ  صاحب  الذي 
فالتالعب  منها،  االنسحاب  عن  اإلعالن  يوم  أطلقوه  الذي  هم  ها  ضمِّ

أخالقي. رادع  أي  بدون  النظام  اعتاده  أمر  ومواقفهم،  الناس،  بوجدان 
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عشرة،  التاسعة  المحافظة  واعتبرها  الكويت،  ضمِّ  عن  ام  صدَّ أعلن 
الوراء،  إلى  التاريخ  إعادة  يمكن  فال  عنه،  رجعة  ال  ضمها  أن  وكرر 
فما  ذلك،  خالف  يعلن  هو  ها  تناله،  درجة  إلى  التهديد  وصل  وحينما 
خدعة  المبادرة  أن  وجدت  النتيجة؟  هي  هذه  كانت  إذا  الضم  جدوى 
التي  بالمهانة  وفكرت  البرية،  المعركة  قبل  االنسحاب  إعالن  تخفي 
دون  حرب،  أية  في  نظيرها  قلَّ  بصورة  استبيحوا  الذين  بالجنود  ستلحق 
باالنسحاب  يؤمرون  بهم  فإذا  شهر،  مدة  طعام،  وال  قيادة،  وال  دفاع، 
فعليًّا سيهزم  ام، ولكن  يهزم صدَّ ا سوف  رمزيًّ إليهم.  العدو  أن يصل  قبل 
إلى  الذين سيقوا جموًعا  أولئك  األمامية،  المواضع  في  القابعون  الجنود 
يعد  ولم  الخطر،  هاوية  إلى  العراق  انحدر  اصطناًعا.  اصطنعت  أزمة 
وقفها،  يمكن  وال  دارت،  الحرب  فعجلة  الكارثة،  تجنُّب  الممكن  من 
بوش  أعلن  الرافدين.  بالد  وترنَّحت  نفسه،  عن  العام  االنهيار  عبَّر  وقد 
في  النظام  على  القضاء  يتم  أن  ل  وفضَّ العسكرية،  للعمليات  وقف  أالَّ 
الموافقة  يمكن  وال  شائن،  األمريكي  المطلب  بأن  العراق  وردَّ  العراق، 

األخيرة. اللحظة  وساطات  وأخفقت  عليه. 

5- طريق الموت: جيُشنا كبغل الطواحين يجري وهو معصوٌب
القادة  ض  فوَّ أنه  بوش  أعلن   2/24 يوم  فجر  من  الخامسة  في 
الكويت.  من  العراقية  القوات  إلخراج  بري  هجوم  شن  في  العسكريين 
الرئيس »إذ تدفق  الهجوم بدأ قبل ساعة من إعالن  بأن  قال شوارتزكوف 
ارتدوا  المطر، وقد  وابل  الظالم تحت  الكويتية في  الحدود  المارينز عبر 
المالبس السوداء الواقية من األسلحة الكيماوية، وتدلَّت أقنعة الغاز من 
وفي  العربية.  القوات  بعض  مع  العراقية  الدفاعات  فاخترقوا  أحزمتهم، 
من  ولواء  الفرنسية  عات  المدرَّ اندفعت  ميل   300 مسافة  على  الغرب 
قاعدة  على  للسيطرة  العراقية  األراضي  عمق  إلى  األمريكيين  المظليين 
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وحينما  عة«.  المدرَّ األمريكية  القوات  وصول  لتأمين  الجوية  »السلمان« 
متغنًِّيا:  كتب  الرياض،  في  وهو  الهجوم،  عن  األولى  التقارير  وصلته 
أنا  تجرَّ مما  أفضل  تحملها  التي  األنباء  كانت  تصلنا  التقارير  بدأت  »لما 
الموانع  ون طريقهم عبر  يواجهوا، وهم يشقُّ فالمارينز لم  به،  الحلم  على 
من  جدراًنا  يجدوا  ولم  االجتياز،  على  عصية  ألغام  حقول  أية  األولى، 
فاندفعوا  واهنة،  المقاومة  القاتلة، وكانت  الغازات  واباًل من  اللهب، وال 
إلى خط الموانع الثاني، واجتازوه، ولم يشتبكوا إال مع وحدات صغيرة، 
طالبين  المحكمة  خنادقهم  من  خرجوا  الذين  األسرى  مئات  واحتجزوا 
دونما  الساحلي  الطريق  على  بنجاح  السعوديون  م  وتقدَّ االستسالم. 
باألعالم  حون  يلوِّ الطريق  العراقيون على جانبي  فيما كان  ُتذكر،  مجابهة 
تواصل  واألمريكية  الفرنسية  القوات  كانت  الغرب  أقصى  وفي  البيضاء. 

أحد«.  يعترضها  أن  دون  لها  كما هو مخطط  زحفها 
رقم  العراقي  العسكري  البيان  صدر  دقيقة  واألربعين  الواحدة  في 
امتص  الجيش  أن  الناس  لُيخبر  الهجوم،  من  ساعات  تسع  نحو  بعد   60
الهجوم المعادي الذي راحت قواته تتخبَّط أمام الدفاعات العراقية، وأن 
العراقية  القوات  بيد  العسكري  فالموقف  كاملة،  بصورة  فشل  هجومه 
الحلفاء  اختراق  يؤكد  بما  األخبار  توالت  ثم  الحلفاء.  قوات  بيد  وليس 
كيلومتًرا   80 بعمق  لوا  توغَّ أنهم  الفرنسيون  وأعلن  العراقية،  للخطوط 
الحرس  لتطويق  عة  مدرَّ أمريكية  قوات  برفقة  العراقية  األراضي  داخل 
بل  فحسب،  الكويت،  في  الجيش  سحق  الحلفاء  يريد  ال  الجمهوري. 
تدمير القوة الضاربة داخل العمق العراقي، فتخيَّلت سهًما ضخًما ينطلق 
من داخل األراضي السعودية، فيخترق الصحراء إلى ضفاف الفرات، ثم 
ينعطف شرًقا، ليحيط بالحرس الجمهوري، ويقطع صلته بغيره، ويوقف 
الفرات،  نهر  على  الجسور  تدمير  من  الهدف  اتضح  لقد  إمداده.  طرق 

مكانها. في  وتدميرها  االنسحاب شمااًل،  من  القوات  لمنع 
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عسكري  بيان  أي  يذع  لم  ساعة  عشرة  اثنتي  فطوال  العراق،  َخِرَس 
سوى األناشيد الحماسية، لكن سحابة هائلة من الدخان غطت الكويت، 
إلى  وبالنظر  العراق.  باتجاه  وشمااًل  البحرين،  باتجاه  جنوًبا  وانتشرت 
الحلفاء  أن  افترضت  الجمهوري  الحرس  أحاطت  التي  العسكرية  الهالة 
يعني  وذلك  وعزله،  تطويقه  على  األمر  يقتصر  وسوف  به،  يصطدموا  لن 
الواحدة والنصف  العراقية. لكن في  الحرب ستكون داخل األراضي  أن 
باالنسحاب  الجيش  يأمر  عراقي  بيان  ُأذيع  فبراير  شباط/   26 فجر  من 
أنجز  أن  بعد  الوطن  إلى  الجيش  يعود  العراقية-الكويتية.  الحدود  إلى 
البيان رصاصة رحمة أطلقت على جيش  التي أوكلت له. جاء  المهمات 
والخوف  والظمأ  والجوع  القصف  من  عانى  أن  فبعد  مهانة،  إلى  ض  تعرَّ
مشتبك  وهو  المعركة،  ساحة  من  باالنسحاب  ُأمر  يوًما،  أربعين  طوال 

العدو. مع  بقتال 
أنهم  فأعلنوا  نصرهم،  الحلفاء  واستثمر  العراقية،  القوات  انهارت 
ولن  االنسحاب،  العراق  إعالن  من  الرغم  على  الحرب،  في  ماضون 
جميعها،  األمن  مجلس  لقرارات  رضوخه  ام  صدَّ أعلن  إذا  إال  يتوقفوا 
بالكويت  لحق  ما  كل  عن  العراق  بمسؤولية  االعتراف  ذلك  في  بما 
أ  يتلكَّ سوف  ام  فصدَّ الجيش،  تدمير  أمد  إلطالة  ذريعة  وهذه  دمار،  من 
تحقيق  قبل  الحلفاء  يتوقَّف  ولن  عليه،  ُيفرض  أن  قبل  االعتراف  في 
وسيتدفَّق  النظام،  سينهار  الجمهوري  الحرس  على  وبالقضاء  أهدافهم؛ 
البصرة،  وتطويق  للفرات،  المشاطئة  العراقية  المدن  الحتالل  الحلفاء 
القوة،  لمطالب  الرضوخ  د  تعوَّ الذي  ام،  صدَّ ولكن  بغداد.  إلى  واالتجاه 

العاصمة. من  الحلفاء  اقتراب  قبل  المساومة  يقبل  سوف 
أن  في  شك  يخالجني  لم  المعركة.  ساحة  في  الحرب  أمر  ُحسم 
فقد  تفكيكها،  إلى  يفضي  منظَّم  تدمير  إلى  ض  تتعرَّ العراقية  القوات 
تراجع  خيار  ألًما:  الحرب  خيارات  أكثر  إلى  دفعها  في  قائدها  أسهم 
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أكد  خطاًبا  الظهر،  قبيل  ام،  صدَّ ألقى  سريع.  عدو  هجوم  أمام  بطيء 
إلى  الرسالة  توجيه  على  يجرؤ  ولم  الكويت،  من  العراق  انسحاب  فيه 
ولم  الجيش.  من  ى  تبقَّ ما  على  ليحافظ  األمن  مجلس  إلى  أو  الحلفاء 
يخَف على الحلفاء هذا التجاهل، ففي الثالثة ُظهًرا ُرفض كل ما جاء في 
مجلس  قرارات  على  العراق  موافقة  إلى  صراحة  يشر  لم  ألنه  الخطاب، 
بالقرارات  يعترف  لم  أنه  يعني  الذي  األمر  االنسحاب،  عدا  ما  األمن 
ح أحد  غ ضرب جيش منهار في حالة انسحاب صرَّ األخرى. ولكي يسوَّ
في  وإنما  انسحاب،  حالة  في  ليس  الجيش  بأن  األمريكيين  القادة  كبار 
الفتك  في  المضي  أجل  من  جديدة  ذرائع  الختالق  وذلك  اشتباك،  حالة 
غير  وجوههم  على  وهاموا  والوهاد،  الصحارى  في  تناثروا  بمحاربين 

العسكري. بالموقف  عارفين 
فبراير،  شباط/   27 األربعاء  صباح  في  العسكري  الموقف  انتهى 
ن  ويتكوَّ المتحالفة،  للقوات  الغربي  الجناح  م  تقدُّ اآلتية:  النتيجة  إلى 
إلى  بالطيران  زة  معزَّ وفرنسية،  وبريطانية،  أمريكية،  عة  مدرَّ قوات  من 
فرابط  متًرا،  كيلو  وستين  مئة  على  تزيد  لمسافة  العراقية  األراضي  عمق 
جنوبي  بين  النهر  غربي  االتصال  خطوط  وقطع  الفرات،  شاطئ  على 
الجمهوري، والقوات  الحرس  بين قوات  الصلة  العراق وشماله، وَفَصم 
شمااًل  الفرار  تحاول  عة  مدرَّ كتائب  مع  اشتبك  أنه  وأعلن  األخرى، 
الشمال  من  القوات  حوصرت  وقد  رة،  مدمَّ الجسور  لكن  بغداد،  باتجاه 
إذ  األول،  الدفاعي  الخط  الجمهوري  الحرس  أصبح  وبذلك  والغرب، 
البالد،  تلك  المتحالفة  األرتال  واخترقت  الكويت،  في  الجيش  انهار 
العراقي  الجيش  معظم  تطويق  فجرى  العراقية،  الحدود  إلى  واتَّجهت 
حرب  على  يعتمدون  الحلفاء  أن  وبما  العراق،  وجنوب  الكويت  داخل 
وهو  تدميره،  أجل  من  العدو  منه  يتسرب  منفًذا  يتركوا  أن  بد  فال  سيَّارة، 

بالمواجهة. وليس  باالنسحاب  تفكير  حالة  في 
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كل  في  هارت«  »ليدل  اإلنجليزي  اإلستراتيجي  المخطِّط  اشترط 
وعدم  الخصم،  من  مباشر  غير  اقتراب  إلى  يصار  أن  سيَّارة  حرب 
االستبسال،  من  نوًعا  يخلق  فالحصار  كاملة،  بصورة  تطويقه  استكمال 
في  وهو  الخصم  تدمير  إلى  فيؤدِّي  لالنسحاب  ضيق  مجال  ترك  أما 
الحرس  تطويق  الحلفاء  يكمل  لن  ذلك  ضوء  وفي  بالنجاة.  تفكير  حالة 
يلتزموا  ولن  انسحاب،  حال  في  وهو  يضربوه  أن  أجل  من  الجمهوري 
الضخمة  القوات  تلك  على  يجهزوا  لكي  النار  إطالق  وقف  بقرار 
غيري،  وتوقعه  توقعته  مما  أيٌّ  يخب  لم  الشمال.  إلى  بفوضى  المتدافعة 
والبصرة،  الكويت  بين  الرابط  الطريق  وهو  الموت«،  »طريق  ظهر  فقد 
والمدافع،  والسيارات  والدبابات  العجالت  آالف  ُأحرقْت  حيث 
أي  في  حصلت  مجزرة  أكبر  ُعدَّ  فيما  الجنود،  من  اآلالف  وعشرات 
صيد  »حفلة  بأنها  المذبحة  الغربية  الصحافة  شبَّهت  وقد  قبل،  من  حرب 
بالمصير  تعنى  الحلفاء،  قيادة  وال  العراقية،  القيادة  ال  أنه  تبيَّن  ضخمة«. 

هؤالء. لفَّ  الذي 
هذا  إلى  الحقيقة«  »سياسات  كتابه  في ختام  »ويلسون«  السفير  أشار 
ع، فقال: »شهدت األيام األخيرة من حرب تحرير الكويت  الموت المروِّ
الذي  السريع  الطريق  طوال  على  العراقية  المسلَّحة  للقوات  كبيًرا  تدميًرا 
الكويت،  من  تنسحب  العراقية  القوات  كانت  فقد  الموت،  بطريق  ُعرف 
الجوية  النارية  للقوة  ع  مروِّ الستعراض  ضت  تعرَّ األثناء  تلك  وفي 
المرعبة، وقد دلَّت الصور على حدوث مجزرة.. فعملية تحرير الكويت 
ز  يعزِّ ولكي  الخلف«.  من  نار  إطالق  وعمليات  مذابح،  إلى  لت  تحوَّ
أن  وهو  النار  إطالق  لوقف  شرًطا  أعلنوا  يريدون،  كما  اإلذالل  الحلفاء 
يلقي كل جندي سالحه ويسلِّم نفسه، وهذا مستحيل ألنه ال توجد قيادة 
أسلحتهم  ألقوا  أنهم  تعلن  أو حتى  باألمر،  أحًدا  تبلغ  أن  تستطيع  ميدانية 
الصريحة  موافقته  العراق  يعلن  أن  ضرورة  على  وا  وأصرُّ وانسحبوا، 
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على  وموافقته  الكويت،  حول  عشر  االثني  األمن  مجلس  قرارات  على 
آل  يعترف بحكم عائلة  أن  الكويت، وأخيًرا  إعمار  إعادة  تكاليف  ل  تحمُّ

الكويت. أراضي  في  أطماع  أية  والتخلِّي عن  الصباح، 
بتحميص  مبتهج  اٍن  كفرَّ القتل،  حب  في  هوًسا  شوارتزكوف  أظهر 
األبيض  البيت  من  طولب  حينما  المذبحة،  أهمية  من  قلَّل  إذ  الجثث، 
»طريق  ببرود  فوصف  العالم،  ذعر  أثار  الذي  فيه  المبالغ  للقتل  بتفسير 
أشالء  عليه  تناثرت  للمرور،  خطوط  بأربعة  »طريق  أنه  على  الموت« 
وحافالت،  وشاحنات،  عسكرية،  عربة  ألف  من  ألكثر  محترق  وحطام 
أشيع،  قتاًل وحشيًّا كما  ليس  الكويت«. وهو  منهوبة من  وسيارات مدنية 
أجهزة  إغالق  األبيض  البيت  في  السياسيين  القادة  وعلى  مغاالة،  فهذه 
التلفزيون لتجنُّب اإلصغاء إلى هذه األنباء المبالغ بها. وطلب من كولن 
من  ى  تبقَّ ما  لَمحق  يوًما  يمنحه  أن  المشتركة،  األركان  هيئة  رئيس  باول، 
الجوية في  القوة  أريد أن تمضي  أقترح،  ما  العراقي، قال: »إليك  الجيش 
أريد  رة،  المدمَّ الجسور  أمام  الفرات  نهر  عند  المحصورة  القوافل  قصف 
يعترض  ما  وتدمير كل  البحر،  إلى  ه  والتوجُّ غًدا،  البري  الهجوم  مواصلة 

الصحراء«. خطة عاصفة  في  المرسوم  الهدف  هو  فهذا  طريقنا، 
المئة ساعة. وهي صورة مماثلة  انتهت حرب  المريعة  الصورة  بهذه 
لما وقع في األسبوع األول من نيسان/ أبريل 2003 على مشارف بغداد. 
والدبابات  السيارات  بأنقاض  امتأل  وقد  الموت«  »طريق  العالم  شاهد 
بها  ويلقون  حاويات  في  الجثث  يجمعون  األمريكيون  وبدأ  المحترقة. 
ك  تفكَّ الجيش  أن  وبما  بدفنها.  العراقيون  ليقوم  العراقية  األراضي  داخل 
للكالب  طعاًما  الجثث  وصارت  متناثرة،  الحاويات  تلك  ُتركت  فقد 
العراقية،  القوات  معظم  طوقت  األمريكي  للقائد  وطبًقا  والثعالب. 
ونحو 1000  من أصل 4000  دبابة،  منها: 3000  كبيرة  أجزاء  رت  ودمِّ
عة، ونحو 2000 مدفع، وأسر 80000 جندي، وأخرجت من  عجلة مدرَّ
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وصل عدد  الوقت  وبمرور  من أصل 42،  فرقة  كاملة 26  بصورة  القتال 
الحرب  تناثرت في ساحة  التي  الجثث  أما  فرقة.  إلى 40  المدمرة  الفرق 
. وكشف  على أرض الكويت، وجنوب العراق، فما ُعرف عنها شيء َقطُّ
أنه كان باإلمكان االندفاع صوب بغداد ألنها بال حماية، فمعظم القوات 
ال  وبغداد  االستسالم،  وتريد  الخلف  في  بقيت  ر  تدمَّ لم  التي  العراقية 

إليها. مه  تقدُّ دون  حالت  واشنطن  أوامر  لكن  مياًل،  تبعد سوى 175 

الثمار لجني  مة  مخرَّ ِسالل   -6
فحسب  نصًرا  تريد  ال  فأمريكا  اإلذالل،  فكرة  داخلي  في  نشطْت 
ممطرة،  َلْيَلى،  والليلة  الغرفة،  ظالم  في  أرًقا  ليلتي  أمضيُت  إهانة.  إنما 
الكويت  في  المحترقة  الدخان  ُسحب  وصلت  وقد  ة،  ومكفهرَّ وعاصفة، 
والتائهين،  المذعورين،  الحائرين،  الجند  مصير  عليَّ  وهيمن  بغداد،  إلى 
ر  ُقدِّ فكيف  غيًظا،  أتميَّز  فيهم  التفكير  جعلني  الصحارى.  في  يتخبَّطون 
أنفس  بمصائر  تالعب  وكيف  العيار؟  هذا  من  إثًما  يقترف  أن  لقائد 
إلى  انتقلت  ثم  إحباط،  حالة  في  استغرقُت  هوجاء؟  فكرة  لتنفيذ  ِسيَقت 
يعانون  ساعات  قبيل  كانوا  الذين  فالكويتيون  األدوار،  تبادل  في  التأمل 
احتالاًل ألرضهم، أصبحوا اليوم أحراًرا يحتفلون في الشوارع صاخبين، 

ين.  ُمذلِّ أمسوا  تهم  بقوَّ وا  اغترُّ الذي  العراقيون  فيما 
السفارة  وفتحت  الكويتية،  العاصمة  »المارينز«  طالئع  دخلت 
األحكام  فرض  بأن  سلطته  استعادة  عن  الكويت  أمير  وعبَّر  األمريكية، 
شبه  حكومة  وتشكيل  البالد،  شؤون  تنظيم  إلعادة  أشهر  لثالثة  العرفية 
العمل  ق  وتنسِّ البالد،  إدارة  على  تشرف  العهد  ولي  برئاسة  عسكرية 
أعلن  نفسه  الوقت  وفي  االحتالل.  ره  دمَّ ما  إعمار  وتعيد  الحلفاء،  مع 
وأن  الوطنية،  المقاومة  من  جزًءا  كانوا  أنهم  الداخل  في  الكويتيون 
واصطحبوهم  األسرى،  بعض  واحتجزوا  المدينة،  في  عاثوا  العراقيين 
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معهم إلى العراق، وقد ظلَّت هذه القضية معلَّقة إلى أن أسقط األمريكيون 
عام 2003.  في  النظام 

، وال  يمرُّ الزمن  َكَمْن يزحف في وحل، فال  والليل  الظهيرة  أمضيت 
ى حائًرا، وطيش من  أنا قادر على عبور ِغرَين من الهمِّ أغرقني. بقيت أتلوَّ
ر في نفسي كبركان هادر، وكنت أسير البيت ليس لي حول  الغضب يتفجَّ
لألمم  العام  األمين  العراق  أبلغ  العصيبة  األوقات  هذه  وخالل  قوة.  وال 
لي  السيادة:  »صاحب  األمن:  مجلس  قرارات  لبعض  امتثاله  المتحدة 
ة أخرى على قبولها  العراقية إذ تؤكد مرَّ أبلغكم بأن الحكومة  الشرف أن 
لالمتثال لقرار مجلس األمن رقم 660 لعام 1990 فإن القوات العراقية 
آب/  قبل1  فيها  كانت  التي  المواقع  من  باالنسحاب  باشرت  المسلَّحة 
تامة  الكامل بصورة  االنسحاب  ُينجز  أن  ل  المؤمَّ 1990، ومن  أغسطس 
خالل الساعات القليلة القادمة برغم استمرار القوات األمريكية والقوات 
أودُّ  كما  باالنسحاب.  قيامها  أثناء  في  العراقية  القوات  بمهاجمة  األخرى 
أن أبلغكم بأن الحكومة العراقية توافق على االمتثال للقرارين 662 لعام 
ينص  األمن  مجلس  قرار  صدور  حالة  في   1990 لعام  و674   1990
العسكرية  العمليات  وجميع  النار،  إلطالق  الفوري  الوقف  قرار  على 
قرارات  اعتماد  عليها  تم  التي  األسس  واعتبار  والجو،  والبحر  البر  في 
 1990 لعام  و670   1990 لعام  و665   1990 لعام   661 المجلس 
الحكومة  أن  كما  القرارات،  تلك  مفعول  ينتهي  هذا  وعلى  زالت،  قد 
بإطالق  مباشرة  النار  إطالق  وقف  بعد  الكامل  استعدادها  تؤكد  العراقية 
ا  جدًّ قصيرة  فترة  خالل  أوطانهم  إلى  وإعادتهم  الحرب،  أسرى  سراح 
للصليب  الدولية  اللجنة  لعام 1949 وبرعاية  الثالثة  وفًقا التفاقية جنيف 
الجمهورية  خارجية  وزير  الوزراء/  رئيس  نائب  عزيز/  طارق  األحمر. 

العراقية 1991/2/27«.
عقد مجلس األمن جلسة لمناقشة الرسالة العراقية التي وصلت عن 
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حولها  المشاورات  واستمرت  بغداد،  في  سفارتها  عبر  موسكو  طريق 
طرًفا من الليل، فيما الحلفاء ينهشون الجسد المتهاوي للجيش، وانفضَّ 
تضع  ألنها  العضوية  الدائمة  الخمس  الدول  ِقَبل  من  برفضها  االجتماع 
األمن،  لمجلس  عشر  االثني  القرارات  على  الموافقة  وتهمل  شروًطا، 
فليس من حق العراق أن يشترط إلغاء أي قرار مقابل وقف إطالق النار. 
يذعن  أنه  أقرَّ  الليل  من  ر  متأخِّ وقت  في  أخرى  رسالة  م  وقدَّ العراق  فعاد 

استثناء. دون  القرارات  لجميع  تماًما 
للنظر  األمن  مجلس  ينعقد  أن  وقبل   2/28 فجر  من  الخامسة  في 
قصيرة  كلمة  في  األمريكي  الرئيس  أعلن  للعراق،  الجديدة  الموافقة  في 
الثامنة  الساعة  تمام  في  النار  إطالق  الحلفاء ستوقف من جانبها  دول  أن 
بتوقيت بغداد/ الخامسة بالتوقيت العالمي، وعلى العراق تنفيذ الشروط 
النار:  بوقف إطالق  االلتزام  الحلفاء في حلٍّ من  اآلتية، وإالَّ كانت دول 
ذلك  في  بما  عشر،  االثني  األمن  مجلس  قرارات  بكل  الكامل  االلتزام 
والتعهد  بالكويت،  دمار  من  لحق  بما  العراق  بمسؤولية  االعتراف 
والمواطنين  األجانب،  والرعايا  لألسرى  فوري  إطالق  إعماره.  بإعادة 
إلى  الصواريخ  توجيه  عن  التوقُّف  احتجازهم.  تم  الذين  الكويتيين 
البرية والبحرية  تقديم خرائط كاملة لحقول األلغام  السعودية وإسرائيل. 
يهيِّئ  بأن  العراق  أمر  إنما  الشروط  بهذه  بوش  يكتِف  لم  الكويت.  في 
العسكرية، وسيكون  المشاكل  بشأن  للتفاوض  مجموعة عسكرية عراقية 
القوات  انسحاب  إلى  َقطُّ  يشر  ولم  العمليات،  ساحة  في  اللقاء  مكان 
الجمهوري،  الحرس  عن  الحصار  فك  إلى  وال  العراق،  من  المتحالفة 

االقتصادية. العقوبات  رفع  إلى  وال 
مجرى  فيه  كشف  صحافيًّا  مؤتمًرا  عقد  أن  شوارتزكوف  لبث  وما 
النار،  إطالق  وقف  سبقت  التي  الثالثة  األيام  خالل  العسكرية  العمليات 
برمائي  بإنزال  القيام  ينوون  بأنهم  العراقيين  ضلَّلوا  الحلفاء  أن  فتبيَّن 
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خادعة  إنزال  عمليات  وجرت  توهمُت-  كما  الخليج-  شواطئ  على 
الساحل،  من  سيكون  الحلفاء  هجوم  بأن  تعتقد  العراقية  القوات  جعلت 
في  العراقي  الدفاع  خنادق  على  العربية  القوات  هجوم  ذلك  ورافق 
والفرنسية،  األمريكية،  القوات  قامت  فيما  للكويت،  الجنوبي  اللسان 
الباطن  حفر  قرب  الكويت،  غرب  يقع  مكان  من  بهجوم  والبريطانية، 
المنطقة  من  العراقية  األراضي  ودخلت  توقَّعت-  كما  الشمال-  باتجاه 
وانقسم  الناصرية،  مدينة  جنوب  الفرات  صوب  زحفت  ثم  المحايدة، 
الجمهوري،  الحرس  مواضع  إلى  شرًقا  اتَّجه  واحد  قسمين:  إلى  الرتل 
السريع  اإلمداد  طريق  وقطع  الفرات،  بجوار  فرابط  شمااًل،  اندفع  وآخر 

للنهر. المحاذي 
 160 نحو  منها  كيلومتًرا   290 مسافة  المتحالفة  القوات  قطعت 
كيلومتًرا داخل األراضي العراقية، فأوقفت إمدادات الحرس الجمهوري 
المتحالفة  والقوات  جهة  من  ار«  »الحمَّ هور  بين  وحاصرته  الخلف،  من 
اخترقت  التي  القوات األخرى  أرتال  الجنوب  الغرب، واندفعت من  من 
»نورمان  ي  بعدوِّ إعجابي  إخفاء  عليَّ  صُعب  الشمال.  ناحية  الكويت 
أنه  كثيرون  م  توهَّ أن  بعد  البصر  لمح  في  جيًشا  محق  الذي  العاصف« 
لون  رابع أقوى جيش في العالم. وبعد أيام كان الجنود األمريكيون يتجوَّ
التي  المناطق  خارج  تقع  التي  »الزبير«  مدينة  في  مبتهجين  بسياراتهم 
أن  لألسى  إثارة  األمور  أكثر  ولعل  أحد.  يعترضهم  أن  دون  يحتلونها 
بقيت  الكويتية  األراضي  عمق  في  مة  المتقدِّ العراقية  الوحدات  بعض 
فكرة  لديها  وليس  االنسحاب،  بأمر  أحد  ُيبلغها  ولم  مواقعها،  في  رابضة 
زحفهم  األمريكيون  أوقف  النار.  إطالق  ووقف  البرية،  المعركة  عن 
وحينما  الحرب،  جراح  لعق  ة  مهمَّ للعراقيين  وتركوا  قوتهم،  أوج  في 
أمر  في  للبتِّ  األمريكيين  والعسكريين  السياسيين  القادة  شمل  التأم 
فيها  المضي  أو  األمن  مجلس  لقرار  طبًقا  المهمة  النتهاء  الحرب  وقف 
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زادة«،  خليل  »زلماي  أوصى  األمريكية،  الرغبة  حسب  النظام،  إلسقاط 
الوصول  ألن  بوقفها،   ،2005 عام  بغداد  في  سفيًرا  يصبح  سوف  الذي 

البالد. تشظِّي  إلى  بغداد سيؤدِّي  إلى 
ر  تعذَّ فقد  فراغ،  في  أعوم  كنُت  مارس  آذار/  من  األول  صباح  في 
ج العراق بأن  عليَّ هضم فكرة الهزيمة الخاطفة. انتهت المعركة التي تنفَّ
البري، وستة أسابيع  اصطلح عليها »أم المعارك« بمئة ساعة من الهجوم 
منذ  األفق  في  تلوح  مالمحه  كانت  مذلٍّ  باستسالم  الجوي،  القصف  من 
لكل  العراق  وامتثل  الحرب،  وقف  فرض  في  الحلفاء  نجح  البداية. 
ضباط  من  جماعة  ل  فشكَّ األمريكي،  الرئيس  بها  م  تقدَّ التي  المطالب 
وتقديم  األسرى،  سراح  إطالق  حول  الحلفاء  مع  للتشاور  االرتباط 
المعاند  دور  يمثل  كان  الذي  عزيز  وأرسل  الكويت،  في  األلغام  خرائط 
أن  الشرف  »لي  فيها:  جاء  رسالة  األمن  مجلس  إلى  األزمة  طوال  الُمبتزِّ 
 660 للقرار  االمتثال  على  توافق  العراقية  الحكومة  بأن  رسميًّا  أبلغكم 
رسالة  وهي  األخرى«.  األمن  مجلس  قرارات  ولكل  كاملة،  بصورة 
األمن.  مجلس  إلى  هة  موجَّ هي  مما  أكثر  األبيض  البيت  إلى  هة  موجَّ
ر  تقدَّ أراضيه  من  كبيرة  منطقة  واحتلَّت  استسالمه،  العراق  أعلن  وبهذا 
»الزبير«  إلى  الشيوخ«  »سوق  من  تمتد  المربَّعة  األميال  من  آالف  ببضعة 
يربط  الذي  الطريق  بموازاة  ثم  ار«،  »الحمَّ وهور  الفرات  نهر  بمحاذاة 
الرأس  ثم  العراقية-الكويتية،  الحدود  باتجاه  وتنحدر  بالكويت،  البصرة 
صاعد  بخط  وتنتهي  والسعودية،  العراق  بين  المحايدة  للمنطقة  الشرقي 
ساعة،  مئة  غضون  وفي  هكذا  الناصرية.  مدينة  جنوب  باتجاه  شمااًل 

العراقية. األراضي  من  احتالل %15  جرى 
لن  المتحالفة  القوات  بأن  »تشيني«  األمريكي  الدفاع  وزير  أعلن 
قرارات  فعليًّا  العراق  يطبق  أن  بعد  إال  المحتلة  المناطق  من  تنسحب 
الكويت،  في  للعراق  أطماع  وجود  بعدم  والتصريح  األمن،  مجلس 
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مجلس  قرارات  ألن  التعويضات،  مبدأ  وقبول  إعماره،  بإعادة  د  والتعهُّ
بالقوة؛  الكويت  العراقية من  القوات  انتهى مفعولها بطرد  األمن األخرى 
ولن تنسحب تلك القوات إال بعد تنفيذ العراق للمطالب الجديدة. وبما 
القوات  تبقى  أن  المحتمل  فمن  البالد،  انهيار  بسبب  ر  سيتأخَّ ذلك  أن 
إلى  متَّقدة  ستبقى  جديدة  مطالب  ظهرت  ما  وسرعان  ألشهر.  األجنبية 
سنة،  عشرة  ثالث  بعد  البالد  واحتالل  العراق،  تدمير  إلى  تؤدِّي  أن 
منشآت  وتفكيك  العراقية،  الشامل  التدمير  أسلحة  من  التخلُّص  ومنها 
أن  من  الرغم  وعلى  الة.  فعَّ تقليدية  قوة  أية  من  العراق  وتجريد  إنتاجها، 
وهي  قوته،  استعادة  باإلمكان  زال  ما  أنه  إال  هائاًل  دماًرا  جنى  العراق 
الضعفاء  لجيرانه  تهديًدا  ل  تشكِّ القديمة،  قوته  إلى  قياًسا  ضعفها،  على 

الجنوب.  في 
مئة  أسرت  المتحالفة  القوات  بأن  البريطانية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
جندي  مليون  بين  ومن  والضباط،  الجنود  من  ألًفا  وسبعين  وخمسة 
بعيدة  مناطق  في  مليون  ربع  سوى  يبَق  لم  الحرب،  إلى  سيقوا  عراقي 
وقرب  بغداد،  في  الجمهوري  للحرس  فرقتان  منها  الحرب،  ساحة  عن 
في  العام  االنهيار  لكن  خسائره  عن  العراق  يعلن  لم  وكربالء.  النجف 
أدَّى  الحلفاء  هجوم  اشتداد  ذروة  في  انسحاب  أوامر  ي  وتلقِّ القيادة، 
إلى  والضباط  الجنود  من  اآلالف  مئات  واتَّجه  الجيش،  بنية  ك  تفكُّ إلى 
والناصرية،  البصرة  إلى  الكويت  جنوب  من  األقدام  على  سيًرا  بيوتهم 
على  الحصول  من  ن  تمكَّ أن  إلى  هدى  دون  يسير  أسبوًعا  ظل  وبعضهم 
صدمة  إنما  فحسب،  عسكرية  الهزيمة  تكن  لم  أهله.  إلى  فاتَّجه  سيارة 
كان  ا  عمَّ مختلف  وضع  ظل  في  نفسه  العراق  وجد  قاسية.  جماعية 
عليه  ينبغي  الكويت،  من  للخروج  اآلخرون  يفاوضه  أن  فبدل  عليه، 
بناء منشآته  اآلن مفاوضة اآلخرين لالنسحاب من أرضه، وعليه أن يعيد 
والمعامل،  والجسور،  الطرق،  وبناء  األخرى،  واالقتصادية  النفطية 
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الحصار،  عليه  ُفرض  أن  بعد  مالية  مصادر  لديه  وليس  االتصال،  ومراكز 
األزمة،  في  روا  تضرَّ الذين  وسائر  للكويت  تعويضات  يدفع  أن  وعليه 

عامة. فوضى  يعيش  ذلك  إلى كل  وهو 
يطلقون  العراقيون  تسابق  النار  إطالق  وقف  اإلعالن عن  لحظة  منذ 
ساعة،  وعشرين  أربع  مدة  فرح  أنه  يعتقدون  فيما  ومضوا  الرصاص، 
األساسية  المعالم  كل  فيها  رت  ُدمِّ التي  واألربعين  االثنين  األيام  ونسوا 
ألف  مئة  من  نحًوا  ألقت  جوية  غارة  ألف  مئة  من  أكثر  ونسوا  البالد،  في 
كيلو  خمسة  كانت  العراقي  الفرد  حصة  إن  حتى  المتفجرات،  من  طن 
األطفال  وذعر  والوجوم،  الخوف،  ونسوا  المتفجرات،  من  غرامات 

الرماد.  من  المنبعثة  كالعنقاء  جديد  من  ولدوا  وكأنهم  والنساء، 

إذعان  -7
»صفوان«  مدينة  في  مارس  آذار/   3 األحد  نهار  ُظهر  بدأت 
قبل  الحلفاء  وأوضح  المتحالفة،  والقوات  العراق  بين  المفاوضات 
إنما  مفاوضات  إلجراء  يأتوا  لم  بأنهم  المفاوضات  خيمة  إلى  ههم  توجُّ
دِت الحرب،  لعرض شروط استسالم، وعلى العراقيين الموافقة وإالَّ تجدَّ
ووافق العراق على كل ما سيطرح عليه. حضر عن الحلفاء شوارتزكوف 
العراق  ومثَّل  العربية،  القوات  قائد  سعود،  آل  سلطان  بن  خالد  يساعده 
قبل  للدفاع  الذي أصبح وزيًرا  برئاسة سلطان هاشم  باط  الضُّ جماعة من 
سقوط  بعد   2003 عام  لألمريكيين  نفسه  وسلَّم  الثالثة،  الخليج  حرب 

ذلك. بعد  مدة طويلة  واعتقل  بأشهر،  بغداد 
بلغت  العراقية  األرض  من  محتلٍّ  جزء  على  المفاوضات  جرت 
بما  محكوًما  كان  فيها  دار  ما  وكل  الكويت،  مساحة  ضعَفي  مساحته 
تصويًتا  أجرى  األمن  مجلس  وكان  ومهزوم.  منتصر  بين  عادة  يجري 
قراراته  كل  على  العراق  يوافق  أن  شرط  النار،  إطالق  وقف  قرار  على 
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العراق  تجاه  المسؤولية  من  حلٍّ  في  المجلس  يكون  وأن  استثناء،  دون 
مجلس  إلى  الرجوع  دون  د  ستتجدَّ فالحرب  الشروط،  أحد  خرق  فإذا 
والحظر  العقوبات  رفع  إلى  إشارة  أية  ترد  ولم  موافقته.  ألخذ  األمن 
االقتصادية  العقوبات  بقاء  بين  ربطوا  األمريكيين  إن  بل  االقتصادي، 
إال  يرفعوها  فلم  بشرطهم،  وفَّوا  وقد  بوجوده،  ُترفع  فال  النظام،  وبقاء 
طائرات  استخدام  في  الحق  سوى  العراق  يطلب  لم  أسقطوه.  أن  بعد 
إذ  والسياسيين،  العسكريين  القادة  لتنقل  الجناح،  ثابتة  وليس  مروحية، 
لطة  السُّ وتحلَّلت  الجيش،  قيادات  واختفت  والطرق،  الجسور،  رِت  دمِّ
المدنية في البالد، وهم بحاجة إلى استخدام الطائرات المروحية للتنقل، 
إنها  ذلك،  بعد  وقيل  ذلك،  على  الحلفاء  وافق  البالد.  تنظيم  وإعادة 
والثائرين  دين  المتمرِّ قصف  في  الطائرات  استخدمت  إذ  خدعة،  كانت 

وشماله. العراق  جنوبي  في 
خطاب  األمريكي  الرئيس  ألقى  مارس  آذار/  من  السابع  في 
قها جيشه،  »االنتصار« أمام الكونغرس، أكد فيه على روح الظفر التي حقَّ
قوة  دون  األنقاض  بين  يتخبَّط  حسين  ام  صدَّ »تركوا  الحلفاء  أن  وكيف 
د بها جيرانه«. وأشار إلى أربعة تحديات يجب التصدي لها  عسكرية يهدِّ
وحلُّها، وهي: تأسيس نظام أمن إقليمي جديد في منطقة الشرق األوسط، 
الشرق  لتنمية  العربي-اإلسرائيلي، ووضع أسس صحيحة  الصراع  وحل 
المنطقة. وختم بأن  األوسط، وأخيًرا منع وجود أسلحة تدمير شامل في 
لم  لكنه  ضرر،  من  بالمنطقة  ألحق  ما  جراء  عقابه  يلقى  أن  بد  ال  ام  صدَّ
من  ألي  حلٌّ  ق  يتحقَّ لم  سنة  عشرة  اثنتي  وطوال  العقاب.  نوع  د  يحدِّ
ام،  به بوش األب من ضرورة معاقبة صدَّ يات، سوى ما وعد  التحدِّ تلك 
من  كجزء  إنما  بالمنطقة  ضرًرا  ألحق  ألنه  ليس  بذلك،  االبن  بوش  فقام 
ال  قطفتها  التي  الثمرة  إن  حتى  العالم،  على  السيطرة  في  أمريكا  رهانات 
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الصراع  يحل  ولم  أمني،  نظام  يتأسس  فلم  الوعود،  تلك  بكل  لها  صلة 
المنطقة من أسلحة  د  أية تنمية، ولم ُتجرَّ ق  العربي اإلسرائيلي، ولم تتحقَّ

العراق. أسلحة  من  ر  ُدمِّ ما  غير  الشامل  الدمار 
أبريل  السفيرة  أدلت  الشهر  ذلك  من  الثالث  األسبوع  نهاية  في 
دت  الكونغرس، وأكَّ الخارجية في  الشؤون  أمام لجنة  غالسبي بشهادتها 
الكويت، هو: أن  أيام من دخول  قبل  به  اجتماعها  ام في  قالته لصدَّ ما  أن 
لدول  الداخلية  الشؤون  في  له  تدخُّ مغبَّة  من  ة  بشدَّ العراق  ر  تحذِّ أمريكا 
مصالحها،  وعن  المنطقة،  في  أصدقائها  عن  ستدافع  وأنها  الخليج، 
ف  حرَّ العراق  لكن  تامة.  بصورة  الموقف  م  تفهَّ ام  صدَّ وأن  د،  تردُّ دونما 
من  خلًوا  ونشره  كلها،  التحذير  عبارات  منه  وحذف  االجتماع،  محضر 
أية إشارة إلى التحذيرات األمريكية، بحيث ُفهم لدى العموم بأن أمريكا 
في  ا  عسكريًّ ل  تدخَّ هو  إذا  العراق  ضد  العسكرية  الوسائل  تستخدم  لن 

الكويت. 
أجنبيًّا  سفيًرا  يستقبل  ولم  منعزل،  رجل  بأنه  ام  صدَّ السفيرة  وصفت 
ذلك  وشرحت  عادت  ثم  بها.  اللقاء  يطلب  أن  قبل  سنوات  سبع  طوال 
على  سنة  عشرة  ثماني  نحو  مرور  بعد   2008/3/15 في  معها  لقاء  في 
األمريكية، ومفادها  اإلدارة  تعليمات  ام  أبلغت صدَّ بأنها  تلك األحداث، 
وكل  يقلق،  »أالَّ  بوش  الرئيس  أبلغي  لها:  فقال  الكويت«،  تحتلَّ  »ال 
أمريكا،  بأن  القائلة  الرواية  شاعت  وقد  يرام«.  ما  على  سيكون  شيء 
بوجه  تشهر  لم  ألنها  الكويت؛  غزو  في  للعراق  ُطعًما  مت  قدَّ بسفيرتها، 
بين دول  الخالفات  أن  إلى  باإلشارة  اكتفت  إنما  ام تحذيًرا صريًحا،  صدَّ

كثيًرا. األمريكية  اإلدارة  تعني  ال  المنطقة 
النار  أمريكا على مجلس األمن مشروع قرار لوقف إطالق  عرضت 
عليه،  التصويت  يجري  أن  قبل  العراق  ذها  ينفِّ أن  بد  ال  شروًطا  ن  يتضمَّ



361

والبيولوجية،  الكيماوية،  األسلحة  تدمير  وهي:  الحرب،  دت  تجدَّ وإال 
تتجاوز  ال  مدة  في  دولي،  بإشراف  المدى  بعيدة  والصواريخ  والنووية، 
تسعين يوًما، وإنشاء صندوق مالي من عائدات النفط العراقي المباع في 
التي  األضرار  جراء  الكويت  تطلبها  التي  بالتعويضات  لإليفاء  المستقبل 
ن  لحقت بها، وتعويضات الدول األخرى، وكل المؤسسات واألفراد ممَّ
والعراق،  الكويت  بين  الفاصلة  بالحدود  واالعتراف  ممتلكاتهم،  رت  دمِّ
في  أطماع  أية  عن  والتخلِّي  وقانونية،  نهائية  بصورة  عليها  والتوقيع 
األراضي الكويتية في المستقبل، واستكمال إعادة األسرى الكويتيين في 
عليها  استولى  التي  والممتلكات  المنهوبات  كل  استرجاع  ثم  العراق، 
بعد  المجلس،  ت  فيه، فصوَّ ما ورد  العراق على كل  فوافق  الكويت.  من 
أسلحة  بتدمير  قضى  الذي   686 القرار  على  الرسمية،  الموافقة  تلك 
المدى،  ومتوسطة  طويلة  والصواريخ  كافة،  العراقية  الشامل  الدمار 
وإعادة ترسيم الحدود طبًقا التفاقية عام 1963، وإنشاء صندوق خاص 
القرار على ضرورة أن يعلن العراق صراحة  د  بتعويضات الكويت. وشدَّ

لإلرهاب. نبذه 
السنوات  خالل  بتمامه  ق  تحقَّ الذي  الحالك  األفق  أمامي  ارتسم 
عقود،  طوال  بناه  ما  بيديه  العراق  ر  يدمِّ أن  وجب  فقد  الالحقات،  العشر 
الحاجة  بأمس  هو  التي  األموال  من  ينتهي  ال  سياًل  للكويت  يدفع  وأن 
سحب  أجل  من  عليه  الحلفاء  به  ل  سيتفضَّ الذي  الزمن  ينتظر  وأن  إليها، 
وأن  والحرمان،  العوز  من  عجاًفا  سنين  يشهد  وأن  أراضيه،  من  قواتهم 
إرادة  على  نظام  انتصار  األفق  في  والح  قمعه.  في  ُيمعن  نظاًما  يقبل 
لإلمعان  إنما  معاقبته  إلى  األمن  مجلس  قرارات  ه  تتوجَّ فلم  شعب، 
وجدتني  اإلذالل  صدمة  من  أفقُت  وحينما  الشعب.  ذلك  تعنيف  في 
على  بي  تنزلق  عصا  على  أتوكأ  اإلغريق،  مآسي  في  افين  كالعرَّ بصيًرا 
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فأتعثَّر حيث قصدُت،  الخطأ،  إلى مواضع  بالدم، وتقودني  طريق موحل 
غشيٍة  من  نجوُت  بأنني  توهمُت  وقد  مضيُت،  حيث  شيء  بال  وأصطدم 
مة، وتكاد بصيرتي تنطفئ، فال  لحقتني. عيناي مغمضتان، وأجفاني متورِّ
ارتسم  وقد  بالهالك،  ُتنذر  قادمة،  تلوح  أخرى  عاتية  موجة  سوى  أتخيَّل 

قبل. من ذي  عتمة  أكثر  خلفها  األفق 
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الثامنة الموجة 

األسود الليل  خارطة 

الله تقطيع حبل   -1
اتَّقدْت جمرتها تحت الرماد، إذ اندلع  ُأطفئْت شعلة الحرب، ولكن 
وأصبح  البصرة،  في  فبراير  شباط/  من  األخير  اليوم  عصر  مسلَّح  د  تمرُّ
دجلة  حوَضي  كامل  فشمل  مارس،  آذار/  من  األول  صباح  في  حقيقة 
النظام.  على  صريحة  احتجاج  حركة  في  بغداد  باتجاه  صعوًدا  والفرات 
مدفعها  الكويت  من  منسحبة  عراقية  دبابة  هت  وجَّ حينما  الجذوة  اتَّقدت 
قذيفة  وأطلقت  البصرة،  في  سعد  ساحة  قرب  حسين  ام  لصدَّ ُنصب  إلى 
ات  الشرطة، ومقرَّ رت مراكز  دمِّ ما  الخوف، وسرعان  فانهار جدار  عليه، 
العامة.  الممتلكات  وُنهبت  الحكومية،  والمؤسسات  البعث،  حزب 
األقدام  الهاربين سيًرا على  الجنود  البصرة محطَّة عبور ألرتال  أصبحت 
األهالي. ولكي  نفوس  في  الكامن  ر  بالتذمُّ فامتزج غضبهم  الكويت،  من 
كبيرة  دفعات  بتسريح  ام  صدَّ أمر  تتبلور،  أن  قبل  النقمة  النظام  يمتصَّ 
منهم، وإعادة خدمات الكهرباء والوقود، وكلها توقَّفت منذ ليلة الحرب 
داكنة  وأمطار  ظالم  وسط  منازلهم  في  قابعين  الناس  فمكث  األولى، 

البالد. ت  عمَّ
على  للتدمير  ض  تتعرَّ لم  التي  الجمهوري  الحرس  ألوية  هجمت 
دين،  المتمرِّ سيطرة  من  األحياء  بعض  استرداد  في  ونجحت  البصرة، 
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األساسيين  الدينيين  المعقلين  وكربالء  النجف  في  اندلع  د  التمرُّ ولكن 
وفيما  إنذار.  سابق  دون  متظاهر  أي  على  النار  بفتح  فُأمر  الجنوب،  في 
السليمانية،  على  السيطرة  األكراد  أكمل  الجنوب،  يكتسحون  الثوار  كان 
لقمع  إضافية  رواتب  العسكرية  القوات  ام  صدَّ منح  أربيل.  إلى  هوا  وتوجَّ
موجة  وصلت  الثورة  أعمال  على  أسبوع  مرور  وبعد  بسرعة.  د  التمرُّ
شملت  وتخريب  نهب  أعمال  ذلك  ورافق  بغداد،  مشارف  إلى  د  التمرُّ
كالمستشفيات،  العام  النفع  ذات  المؤسسات  فيها  بما  المؤسسات،  كل 
والمصارف،  النفوس،  وسجالت  العقار،  ومؤسسات  والمدارس، 
والحزبية،  واألمنية،  العسكرية،  المراكز  عن  فضاًل  العامة،  والمخازن 

األساس. في  المستهدف  هي  كانت  التي 
أخبار  وتواردت  مدينة،  وعشرين  ثالًثا  د  التمرُّ عمَّ  أسبوعين  خالل 
كربالء  في  الشامل  الدمار  ألسلحة  الجمهوري  الحرس  استخدام  عن 
قت مخاوفي من االقتراب  م األكراد باتجاه كركوك، وتحقَّ والنجف. وتقدَّ
المجتمع  في  واضًحا  االنقسام  بدا  األهلية.  فالحرب  الفوضى،  إلى 
النظام  إزالة  في  الراغبين  دين  المتمرِّ تؤيد  راحت  ماليين  بين  العراقي 
من  تخشى  أخرى  وماليين  نكراء،  هزيمة  في  البالد  وزجَّ  ظلمهم،  الذي 
المجاورة  الدول  أجرتها  التي  المداوالت  األمر  ز  أهلي. وعزَّ نزاع  ظهور 
اآلخر  بعضها  وخشي  النظام،  تغيير  بعضها  ع  شجَّ العراق،  مستقبل  حول 
فيما  لها  امتداًدا  تكون  جوارها  مذهبية  دولة  إيران  تريد  الفوضى.  من 
قوميًّا  ا  حقًّ تمنح  فدرالية  دولة  تركيا  تريد  ال  بذلك.  السعودية  تقبل  ال 
وليس  المذكورتين،  الدولتين  من  ا  أيًّ سوريا  تريد  وال  لألكراد،  واضًحا 
اجتثاث  إلى  فتتطلع  الكويت  أما  العراق،  في  التغيير  األردن  مصلحة  من 

بغزوها. صلة  له  ما  كل 
نظام  أنقاض  على  بديل  بنظام  يطالبون  وارثين  الجديد  الوضع  أفرز 
الذي  بيروت  في  العراقية  المعارضة  اجتماع  في  ذلك  تجلَّى  ك.  يتفكَّ
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الخالفات  لعشرين حزًبا معارًضا، وارتسمت  مئتي مندوب  حضره زهاء 
األَْوَلى  أنها  واليسارية  القومية  األحزاب  رأت  األول.  اليوم  منذ  فيه 
انهيار النظام، وأرادت األحزاب الشيعية استلهام  بتسلُّم زمام األمور بعد 
أخبار  لكن  بالفدرالية.  فطالبت  الكردية  القوى  أما  اإليراني،  األنموذج 
وأصيبت  األجواء،  على  خيَّمت  كركوك  إلى  الجمهوري  الحرس  ه  توجُّ
الحفاظ  سوى  يهمه  وال  عدة،  جهات  على  يقاتل  فالنظام  بالشلل،  البالد 
والنقل  والمعامل  المدارس  في  المدنية  الحياة  وتعطَّلت  نفسه.  على 
على  مشًيا  المدن  يجوبون  الراجلين  أرتال  وظهرت  والمياه،  والكهرباء 
ما  وكثيًرا  كان.  ثمن  بأي  تقلُّهم  نقل  وسيلة  على  يعثروا  أن  دون  األقدام 

أغادره. أن  األمر  يلزم  حينما  البيت،  إلى  القدمين  ح  مجرَّ أعود  كنت 
خطورة  على  فيه  د  أكَّ مارس،  آذار/  منتصف  في  خطاًبا  ام  صدَّ ألقى 
وستخمده  الجنوب،  في  أخمدته  المسلَّحة  القوات  بأن  وأعلن  د،  التمرُّ
وزارة  وبتشكيل  الحكم،  نظام  في  جذرية  بتغييرات  ووعد  الشمال،  في 
»قطعان  بأنهم  دين  المتمرِّ ووصف  البالد،  إعمار  بمهمة  تنهض  جديدة 
غوغاء  يعاونهم  رة..  المزوَّ العراقية  الهوية  حملة  الحاقدين  الخونة  من 
إلى  ض  تتعرَّ كانت  التي  البالد  إلى  تسلَّلوا  الصحيح«  بيل  السَّ ضلوا 
قوية  »بإرادة  االنتفاضة  من  نوًعا  عليهم  القضاء  واعتبر  خارجي،  عدوان 
وعزم صارم لحماية العراق من هذه الفتنة الغادرة«. وقد لجأ إلى التفسير 
النَّْيل  أرادوا  دين  المتمرِّ أن  ومفاده  النظام  نظر  وجهة  يمثِّل  الذي  الجاهز 
فهم  به،  للوطنية صلة  ليس  البالد وهي في حال حرب، وهو موقف  من 
»عمالء األجنبي الذين تدفعهم دوافع الخيانة والحقد واألنانية والغوغاء 

وشرفه«. الوطن  وعزة  والبالد  الشعب  مصلحة  حساب  على 
أغدق  والعمالة،  بالخيانة،  دين  المتمرِّ وصم  في  استفاض  أن  بعد 
بناء  في  للمباشرة  حان  الوقت  »إن  فقال:  الوعود،  الشعب  على  ام  صدَّ
واثقون من  إننا  يواجهنا من صعوبات.  ما  برغم  الجديدة  المرحلة  أركان 
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استقاللها،  على  الحريصين  لبالدهم،  المخلصين  األصالء  العراقيين  أن 
مؤسسات  في  سيجدون  وازدهارها،  بنائها،  وعلى  ودورها،  تها،  وعزَّ
والتعبير  العمل،  وسائل  من  تتيحه  وما  الجديدة،  المرحلة  وصيغ 
وبنَّاء  ا  السياسي من أحزاب، وجمعيات، وصحافة، سيجدون مجااًل حرًّ
للمساهمة في كل ما يحقق عز العراق والعراقيين، ومصالحهم، وأمنهم، 
تشكيلة  »تعيين  هي  الجديدة،  المرحلة  إلى  خطوة  وأول  واستقرارهم«. 
والبناء  اإلعمار  إعادة  أولى،  كمهمة  عاتقها،  على  تأخذ  جديدة  وزارية 
عاتقها  على  يقع  ما  ومتابعة  الشعب،  ألبناء  األساسية  الخدمات  وتوفير 
بإجراءات  الشروع  مهمات  من  إشرافها  وتحت  القيادة  مع  بالتعاون 
المنبثقة  المؤسسات  وبناء  عليه،  واالستفتاء  الدستور،  مشروع  استكمال 
الغدر  بـ»صفحة  أعمالهم  ووصف  بالغوغاء،  دين  المتمرِّ نعت  عنه«. 

والخيانة«.
بدأت األخطار تزحف على بغداد، وتقطَّع حبل الله بين المتنازعين، 
د في مكان  ن الحرس الجمهوري من إخماد تمرُّ وتخارسوا، فما إن يتمكَّ
القضاء  حول  الرئيس  قاله  ما  تنقض  األنباء  وكل  آخر،  في  ويندلع  إال  ما 
العاصمة،  إلى  ماضية  بأنها  المعارضة  حت  صرَّ وقد  المنتفضين،  على 
وشاع الحديث عن القتل العشوائي في مناطق كثيرة من الجنوب. ولكي 
عرضت  إيران  تغذيه  الذي  المقصود  التخريب  بطابع  األعمال  هذه  تسم 
وسائل اإلعالم العراقية المرئية مشاهد الدمار الذي أحاق بالمؤسسات. 
أحيائها.  بعض  اشتعلت  فقد  األخرى،  المدن  عن  بغداد  تختلف  ولم 
وبالنظر إلى أنني أقيم في أقصى جنوب غرب بغداد، فالمتوقَّع أن تتدفَّق 
الشوارع،  فُملئت  العاصمة؛  إلى  أسكنه  الذي  الحيِّ  من  د  التمرُّ قوى 
أي  إلطفاء  سياراتهم  في  يرابطون  رأيتهم  األمن،  برجال  واألسواق، 

يندلع.  أن  يمكن  َشغب 
ال  بابلي  كتمثال  منزلي  في  قابع  وأنا  الخطر،  عن  منأى  في  أكن  لم 
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يبَق  ولم  األلم،  في  طاقتي  استهلكت  فقد  وجومه،  في  إال  حزنه  يظهر 
الطروب،  جارتنا  منزلي.  في  التهديد  ارتسم  أن  إلى  منها،  مزيد  لديَّ 
أو  ليوم  تتغيَّب  راحت  الحرب،  أيام  في  بنا  الذت  التي  والمغناج، 
والنجف،  الحلَّة،  إلى  تذهب  أنها  بلغني  فجأة.  وتعود  البيت،  عن  يومين 
تفعله  ما  أول  بغداد، وسيكون  إلى  الثائرين  تنتظر وصول  وكربالء، وهي 
كانت  التي  بجارتي  ُفجعت  منِّي.  لالقتصاص  منزلنا  إلى  بهم  ستأتي  أنها 
في  به  خذلتها  مما  ى  تتشفَّ وكأنها  مواربة،  دون  خطتها  عن  وتعلن  تزورنا 
أخالقيات  منِّي  نت  تمكَّ فقد  بيتي،  في  تقيم  وهي  الباردة،  الليالي  تلك 

حمايتها. وقبلت  الجوار، 
وتتنفَّج  عاجاًل،  بالثائرين  يأتي  أن  الله  تدعو  الحسناء  جارتنا  مضت 
كلَّما  بغداد  الجتياح  بخططهم  يخبرونها  فهم  نواياهم،  تعرف  أنها  في 
وصولهم،  في  رغباتها  بين  أخلط  لم  أنني  ومع  الحلة.  إلى  ذهبت 
وبين  نفسها،  على  أهمية  إلضفاء  بهم،  عالقة  على  بأنها  وتخيُّالتها 
لها  أمنتها  التي  الحماية  نوع  تقدير  في  لسوء  منِّي،  االنتقام  في  رغبتها 
أمضي  أن  المسلِّي  من  وجدت  فقد  الحرب،  من  يوًما  األربعين  خالل 
العشرينيات  أنثى في منتصف  التي تتصاعد من  االنتقام  في معرفة طريقة 
الحبيسة  اآلمال  عن  وأستطلع  المكتبة،  إلى  أدعوها  فكنت  عمرها،  من 
نَّة،  السُّ من  االنتقام  في  رغبة  عن  التعبير  في  تتلعثم  ولم  داخلها،  في 
البعثيين، ورجال األمن، والمخابرات، فهم كتلة واحدة حان وقت  ومن 

اجتثاثها.
لم  إن  جارتي،  نظر  في  آخر  مذهب  من  جاًرا  فحسب،  أعد،  لم 
فك  عن  عجزْت  أنوثتها.  خذل  رجل  إنما  األصل،  في  مذهب  بال  أكن 
امرأة  حماية  ن  المؤمِّ بمظهر  أظهر  أن  أرد  فلم  منها،  موقفي  في  االلتباس 
غمرة  وفي  أسبابها.  تداخلت  لنقمة  موضوًعا  فأصبحت  خاص،  بهدف 
راغبة  امرأة  بحق  اقترفته  إثم  الموت جراء  »فليأِت  لنفسي  قلت  تأمُّالتي، 
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الجحيم  إلى  ُيرَسل  الرجل  بأن  »كازانتزاكي«  قالها  حكمة  مقتفًيا   » فيَّ
والقصاص  المعلن،  العقاب  نبرة  لكن  فيه.  امرأة  رغبة  خيَّب  ما  إذا 
غريًما  حسبُتها  ال  فيها.  الرغبة  ذبالة  أطفأت  اللينة،  لهجتها  في  الصريح، 
مت استعادة توازنها في حال من اختالل أهل  أنثى توهَّ إنما  وال خصًما، 
للنيل  اختارتها  التي  الطريقة  مُت بسبب  المذاهب واألعراق. ومثلها تهشَّ

ترميمي. باإلمكان  يعد  ولم  منِّي، 
الفترة  تلك  في  نشأ  الذي  لاللتباس  مثاَلْين  وأنا  جارتي  وجدُت 
والعرب  والشيعة،  نَّة  السُّ من  الناس  ماليين  نفوس  في  المضطربة 
واألكراد والتركمان. لم ُيخِف كثيرون فكرة االنتقام، إنما تركوها تتنامى 
االنتقام  أحالم  في  االستغراق  حرية  لجارتي  وتركت  فاسدة،  كطحالب 
وحينما  شهر.  لنحو  نفسها  في  تمور  ظلَّت  أحالٍم  بيتي،  وسط  المعلنة 
رأسها،  في  اليقظة  أحالم  انطفأت  ببغداد،  الُمحدقة  المخاطر  انتهت 
المحموم  انتظارها  وتناسينا  ووحيدة،  قريبة  جارًة  أسرتنا  في  فاندمجت 
أن  خشية  فيها،  رغبة  أية  نفسي  في  تالشت  كما  الجنوب،  من  للقادمين 

جسد طري. في  منفذ  له عن  يبحث  مستتًرا  ثأًرا  عنها  التعبير  يكون 

بذلك أعدك  أنا، سأخبرك،  َمن  أعرف  2- حينما 
أو  لطة،  السُّ تتالشى  حينما  الناس  سواد  هياج  قبُل،  من  عرفُت،  ما 
عدد  طرف  من  ُرصدت  لكنها  بها،  دراية  لي  ليس  حال  فتلك  تنحسر، 
سامًيا  يكون  الهياج  أن  إلى  ذهب  الذي  »لوبون«  ومنهم  رين،  المفكِّ من 
على  ة،  العامَّ ض  تحرِّ التي  للدوافع  طبًقا  خانًعا،  أو  شجاًعا  ًما،  مجرَّ أو 
حب  غريزة  أن  درجة  إلى  النفوس  في  يستحكم  كلها،  األحوال  في  أنه، 
تهييج  على  القادرة  ضات  المحرِّ ع  تنوُّ إلى  وبالنظر  أمامه.  تتالشى  الحياة 
لحظة  في  فتنتقل   ، حدٍّ أبعد  إلى  حيوية  تظهر  لها،  انقيادها  ثم  الجماهير، 
المطلقة. والجمهور  البطولة  إلى حالة  الدموية  الضراوة  واحدة من حالة 
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وينتقل  العواطف،  أنواع  يعيش كل  فهو  يكون جالًدا وضحية،  أن  يمكنه 
التي  اللحظة  في  ض  المحرِّ بتأثير  البرق،  بسرعة  نقيضها  إلى  حال  من 
كل  في  وتبعثرها  األعاصير،  بها  تلعب  التي  األوراق  يشبه  فهو  يعيشها، 

هامدة.  األرض  تتساقط على  أن  قبل  اتجاه 
الصعب  من  تجعل  الجماهير  تميِّز  التي  المتغيرة  الصفة  هذه 
وترغب  السيطرة،  من  ن  تتمكَّ حينما  وبخاصة  عليها،  والسيطرة  حكمها، 
على  القدرة  لها  ليس  ولكن  المجانين،  بُسعار  األشياء  إلى  الوصول  في 
االحتفاظ بها مدة طويلة، ألنها عاجزة عن اإلرادة طويلة المدى، وتفتقر 
ومتقلِّبة،  انفعالية،  ليست  الجماهير  أن  المستقر. على  الدائم  التفكير  إلى 
معنى  وال  وتحقيقها،  الرغبة  بين  تحول  عقبة  بأية  تعبأ  ال  وإنما  فحسب، 
ال  أنه  يدرك  ألنه  الجمهور،  حركة  في  المنخرط  الفرد  لدى  للمستحيل 
ينخرط  إن  ما  ولكنه  مخزًنا،  ينهب  أو  قصًرا  يحرق  أن  وحده  يستطيع 
ولن  والكثرة،  العدد  بها  يأتي  التي  بالقوة  يشعر  حتى  الجمهور  وسط  في 
عقبة  وكل  لذلك،  فرصة  أول  له  تتوفَّر  حالما  النهب  أو  القتل  في  د  يتردَّ

مسعوًرا. يحطمها  تعترض طريقه 
توقير  إلى  تميل  وال  القوة  تحترم  الجماهير  أن  »لوبون«  رأى  ثم 
عواطفها  تتجه  فال  الضعف،  مظاهر  من  مظهًرا  ها  تعدُّ ألنها  الطِّيبة، 
عليها  سيطروا  الذين  الطغاة  على  تنصبُّ  وإنما  المسالمين،  القادة  إلى 
للطغاة،  إال  تذكارية  ُنصًبا  أقام  جمهور  عن  يعرف  ولم  والبأس،  بالقوة 
َفَقد  فذلك ألنه  المخلوع،  الُمستبدَّ  بأقدامها  داست  الجماهير  كانت  وإذا 
َمْن  هو  مخيالها  يداعب  الذي  فالبطل  له؛  هيبة  ال  ضعيًفا  وأصبح  قوته، 
يكون على شاكلة القيصر، فخيالؤه تجذبها، وهيبته تهيمن عليها، وسيفه 
قدرة  على  تنطوي  الجماهير  أن  إلى  وبالنظر  الرعب.  نفوسها  في  يزرع 
القوية.  للسلطة  إال  رأسها  تحني  ال  فهي  الضعيفة،  لطة  السُّ على  د  التمرُّ
إلى  تعود  فالجماهير  شك،  محلَّ  أو  متأرجحة  لطة  السُّ هيبة  كانت  وإذا 
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إلى  العبودية  ومن  العبودية،  إلى  الفوضى  من  وتنتقل  المتذبذبة،  طباعها 
انتفاضتهم،  في  »لوبون«  وصف  إلى  قريبين  العراقيون  كان  الفوضى. 

القوة. أمام  السريع  انطفائهم  وفي 
أعلن  البالد  أرجاء  معظم  غطَّى  الذي  د  التمرُّ لدعم  خطوة  في 
اسُتعملت  إذا  عراقية  طائرات  أية  بإسقاط  سيقومون  بأنهم  األمريكيون 
إدارة  ستتولَّى  جديدة  حكومة  عن  أعلن  العراق  لكن  الثائرين.  قمع  في 
صالحيات  منحت  إذا  بعقبتين،  تصطدم  سوف  أنها  فوجدُت  األزمة، 
الثقة  وعدم  ر  والتذمُّ والخراب  د  التمرُّ حالة  أوالهما،  مؤكدة:  عمل 
ام،  صدَّ يمثلها  التي  النظام  بقيادة  االصطدام  وثانيتهما،  العام،  واإلحباط 
ينوي  النظام  أن  إلى  وخلصت  البعث.  وحزب  الثورة،  قيادة  ومجلس 
التغييرات  من  االقتراب  على  يجرؤ  أن  دون  شكلية،  تغييرات  إجراء 
واالستقرار،  الهدوء  تأمين  هي:  المطلوبة  فالتغييرات  بِنْيته.  في  الحقيقية 
ي النظام، وإحالل نظام ائتالفي ال تشوب مصداقيته ونزاهته شائبة،  وتنحِّ
البالد  تنتهي  أن  بد  ال  بديلين  أمرين  نت  وخمَّ المحال.  إلى  أقرب  وذلك 
مزيد  توقُّع  مع  النظام  بقاء  وهما:  المحنة،  تلك  إثر  بأحدهما  األخذ  إلى 
أو  البالد،  غمرت  التي  الثورة  إخماد  في  أفلح  إذا  بخصومه  التنكيل  من 
إلى احتراب داخلي،  المعارض، وهو ما قد يؤدِّي  د  التمرُّ انهياره ونجاح 
الجنوبية  المدن  في  ذلك  ظهر  وقد  وِعْرقية،  طائفية  مذابح  وحصول 
في  يعد  لم  الذين  الثائرين  على  االنتقام  روح  سيطرة  بسبب  والشمالية 
مقدورهم التمييز بين المذنب والبريء. وفي الحالين الح لي بأن العراق 

وفاته. اإلعالن عن  موعد  ن  أخمِّ ولم  ببطء،  يحتضر  راح  أعرفه  الذي 
يوم 19  احتالل كركوك  األكراد  إعالن  الثاني  بالبديل  ق تخميني  عمَّ
آذار/ مارس، واستكمال سيطرتهم على معظم المناطق الشمالية، باستثناء 
ر أزمة خطيرة، ألن اكتساح األكراد لها  الموصل، فكركوك يمكن أن تفجِّ
النظام  أغراهم  الذين  أولئك  وبخاصة  العرب،  من  انتقام  أعمال  سترافقه 
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نسب  تركيب  إعادة  أجل  من  فيها  فأسكنهم  السبعينيات،  منتصف  منذ 
األصليون  السكان  وهم  التركمان،  أما  العرب.  لصالح  فيها  القوميات 
فوا من تعريبها. وجدت  فون من تكريد كركوك، كما تخوَّ للمدينة، فيتخوَّ
وتاريخي  وذكرياتي،  وأصدقائي،  وأقربائي،  فأهلي،   ، إليَّ يقترب  الخطر 

نفسي.  إلى  األثيرة  المدينة  بتلك  مرتبط 
اندفعت القوات الكردية إلى كركوك من الشرق والشمال، فانهارت 
ونصبوا  المدينة،  على  األكراد  وسيطر  وهربت،  الحكومية  القوات 
جديدة،  بقوة  د  التمرُّ كركوك  على  سيطرتهم  ت  أمدَّ إلدارتها.  محافًظا 
بغداد  على  لالنقضاض  والشمال  الجنوب  في  الثائرين  بين  تنسيق  فظهر 
ية في كتابه »القسوة والصمت«  في غضون أسبوع. وقد كشف كنعان مكِّ
التعاون  أدارت  بلجنة  واألكراد  الشيعة  دين  المتمرِّ بين  تنسيق  جرى  أنَّه 
ُتجرى  أعمالها  وكانت  اإليرانية،  »بختران«  مدينة  في  الطرفين  بين 

اإليرانيين. بإشراف 
والتجهيل،  والحرمان  القمع  سياسات  الشعبي  االضطراب  فضح 
والمصارف،  العقاري،  والتسجيل  الشخصية،  األحوال  دوائر  نهبت  إذ 
السينما،  ودور  المركزية،  واألسواق  والمدارس،  والمستشفيات، 
إنما  بالنهب،  ُيكتَف  ولم  الكبرى،  والمخازن  التجارية،  والمحالت 
نظامه  على  ناقم  شعب  من  فعجبُت  عام،  هو  ما  كل  وُأحرق  ب،  ُخرِّ
للشعب؛  إنما  للنظام،  ليست  المؤسسات  فتلك  ممتلكاته،  بتحطيم  يقوم 
نظام  تأييد  بين  الحيرة  فتنازعتني  له،  الخدمة  ن  وتؤمِّ فهي تصون حقوقه، 
استبدادي قاد البالد إلى حرب مهينة، وتأييد هائجين ينهبون، ويحرقون، 
شعاًرا  الشيعة  دون  المتمرِّ رفع  أيديهم.  تطوله  ما  كل  بون  ويخرِّ ويقتلون، 
الجنوب  مدن  وطافوا  جعفري«،  قائد  إْنريد  علي،  يا  أكبر  »الله  موحًدا: 
الشيعة  ثوار  عليه  كان  لما  متخيَّلة  محاكاة  في  وخناجر  سيوًفا  متقلِّدين 
النجف  في  سة  الُمقدَّ المراقد  من  وجعلوا  األولى،  الهجرية  القرون  في 
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بالمتعاونين مع  وكربالء مراكز قيادة، وفي صحونها ُنفذت أحكام إعدام 
النظام. 

استقالل  شعارات  ورفعوا  االنفصال،  في  رغبتهم  األكراد  وأعلن 
األراضي  إلى  للدخول  المعارضة  قوى  زعماؤهم  ودعا  كردستان، 
وتشكيل  العراق،  تحرير  عملية  في  واالنخراط  رة،  المحرَّ العراقية 
في  العراق  أهل  المركزية  لطة  السُّ ضعف  أغرى  وطني.  خالص  حكومة 
فال  واضح،  خيار  إلى  أنتِه  ولم  المعجزات.  بتحقيق  والجنوب  الشمال 
باألفعال  قابل  أنا  وال  به،  الواهنة  صلتي  قطعت  مستبِّد  بنظام  قابل  أنا 
بالشعارات  وال  أحدثوها،  التي  بالزعزعة  وال  دون،  المتمرِّ بها  يقوم  التي 
األعراق،  ع  متنوِّ د،  موحَّ بعراق  حلمت  فطالما  أجلها،  من  دون  يتمرَّ التي 
والتراتب،  بالمفاضلة،  يسمح  ال  بما  واأللسن،  والثقافات،  والمذاهب، 
الزوال. إلى  في طريقه  به  أحلم  كالذي  عراًقا  بأن  وحدست  واالختزال. 

من  المحتلَّة  أرضه  وباستثناء  عسكري،  لحكم  العراق  ُأخضع 
الحلفاء، فإن قرارات عسكرية صدرت تولَّى بموجبها إدارَة المحافظات 
ماهر  ومنهم:  إيران،  مع  الحرب  سنوات  في  نجمهم  لمع  ضباٌط 
بهم،  جيء  وغيرهم.  الدوري،  وطالع  الفخري،  وهشام  عبد الرشيد، 
صالحيات  وُمنحوا  أهلهم،  مع  فيه  يتواجهون  مختلف  لدور  ة،  المرَّ هذه 
اقترفه  عما  تفاصيل  فال  الجيش،  دور  على  تعتيم  جرى  للقتل.  كاملة 
جرى  لما  العيان  شهود  روايات  سوى  أعمال  من  الجمهوري  الحرس 
هو  صالحياته  في  باط  الضُّ جميع  فاق  الذي  والشخص  الربيع.  طوال 
د  التمرُّ إلنهاء  يده  أطلقت  الذي  الجمهوري،  الحرس  قائد  الراوي،  إياد 
وكان  العراق.  احتالل  بعد  األمريكيين  بيد  أسيًرا  وقع  وقد  الجنوب،  في 
حسن  علي  يه:  عمَّ وابنَي  ام  صدَّ من  أوامرهم  ون  يتلقَّ باط  الضُّ هؤالء 
ركن،  أول  فريق  رتبة  ُمنحا  وكالهما  المجيد،  كامل  وحسين  المجيد، 
 1996 فبراير  شباط/   23 في  ام،  صدَّ ابنة  زوج  وهو  األخير،  قتل  وقد 
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اعتقل  فيما  نادًما،  منها  وعودته  األردن،  إلى  فراره  إثر  ام  صدَّ من  بإيعاز 
يناير  الثاني/  كانون   25 في  وأعدم  االحتالل،  بعد  األول  األمريكيون 

حلبچة. في  األكراد  بحق  الجماعية  اإلبادة  بتهمة   2010
االهتمام، وهي ظهور  أحد جذبت  تكن في حسبان  لم  مفاجأة  لكن 
م  معمَّ وهو  التلفزيون،  في  »الخوئي«  األعلى  الشيعي  المرجع  مع  ام  صدَّ
ث  فتحدَّ أصوله،  تكشف  فارسية  بلهجة  العربية  يتكلَّم  السن،  في  طاعن 
للفتنة  القديم  اإلسالمي  المفهوم  مستعيًرا  بـ»الفتنة«  ووصفه  د،  التمرُّ عن 
ع  يتشفَّ ولم  إخمادها،  في  نجح  ألنه  ام  لصدَّ شكًرا  م  وقدَّ أبعاده،  بكامل 
إجراءات.  من  اتَّخذ  فيما  ام  صدَّ يؤيِّد  وكأنه  فظهر  أتباعه،  من  ألحد 
وصفهم  الذين  دين  المتمرِّ به  يضرب  مذهبي  موقف  انتزاع  ام  صدَّ أراد 
المرجعيات  بدور  جهلي  ضوء  وفي  فتنة.  أهل  بأنهم  األعلى  مرجعهم 
بأهمية  يحظى  الخوئي  يكون  أالَّ  نت  خمَّ آنذاك،  الشيعي  المجتمع  في 
آخرون  رأى  فيما  أتباعه،  وإدانة  الظهور  على  وافق  فكيف  وإالَّ  كبيرة 
تدمير  بعد  البالد  بت  خرَّ الدهماء  من  جماعات  بإزاء  وطني  موقف  أنه 
ذلك  اتخاذ  على  ُأجبر  أنه  إلى  ذهبوا  الشيعة  أغلبية  ولكن  لها.  الحلفاء 

الموقف.
من  التسعين  نحو  وفي  أذربيجان،  من  إيراني  وهو  الخوئي،  أصدر 
دين  المتمرِّ فيها  خاطب  مارس،  آذار/  من  الخامس  في  فتوى  عمره، 
فيه  »لما  يوفِّقهم  أن  الله  من  والتمس  المؤمنين«،  األعزاء  »أبنائي  بصيغة 
للقيم  صالًحا  »مثااًل  يكونوا  أن  بهم  أهاب  ثم  اإلسالمية«،  األمة  صالح 
أعمالهم  في  دقيقة«  رعاية  الشرعية  األحكام  برعاية  الرفيعة  اإلسالمية 
وأموالهم  الناس  »ممتلكات  على  الحفاظ  إلى  ودعا  وتصرفاتهم، 
والحرمان  الجميع،  ملك  ألنها  العامة  المؤسسات  وكذلك  وأعراضهم، 
الشوارع  في  الملقاة  الجثث  »دفن  إليهم  وطلب  للجميع«،  حرمان  منها 
أخالقنا  من  ليست  فإنها  بأحد،  المثلة  وعدم  الشرعية  الموازين  وفق 
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المدروسة  غير  الفردية  القرارات  اتخاذ  في  ع  التسرُّ وعدم  اإلسالمية، 
العامة«. والمصالح  الشرعية  واألحكام  تتنافى  والتي 

وينتزع  المأل،  أمام  الخوئي  يحاور  وهو  ومتباهًيا،  ا،  مزهوًّ ام  صدَّ بدا 
ببعضها،  الخيوط  يربط  ولكي  بالفتنة.  وصف  لشغٍب  مباشرة  إدانة  منه 
د عن  التمرُّ العام في المجتمع العراقي، ويبعد  ويؤجج نوًعا من التضامن 
اتُّهمت  ولهذا  حدث.  ما  ر  يفسِّ دليل  من  بد  ال  كان  المحبطين،  األهالي 
أعقبت  التي  الفوضى  واستغلت  بة،  مدرَّ قوات  جنَّدت  بأنها  رسميًّا  إيران 
لواءين  بأن  وأشيع  الجنوب.  في  والقتل  للتخريب  بها  فدفعت  الحرب، 
العراق،  في  اإلسالمية  للثورة  األعلى  للمجلس  التابعة  »بدر«  قوات  من 
البري  الهجوم  مع  البالد  دخال  مقاتل،  آالف  ثالثة  على  يربو  وعددهما 
استولوا  وبهزيمته  للجيش،  الخلفية  المقرات  ران  يدمِّ وشرعا  للحلفاء، 
على األسلحة، واقتحموا المدن، فهبَّ األهالي للتضامن معهم، واتَّجهوا 

وتخريب. نهب،  ذلك  وتبع  النظام،  مراكز  تدمير  إلى 
بوالئها  وافتخرت  اإليراني،  المحضن  في  »بدر«  قوات  نشأت 
للعراق،  األمريكي  االحتالل  بعد  حتى  ذلك  على  أمينة  وظلَّت  له، 
أحضانها،  في  ترعرعت  وجماعات  إيران  بين  الصلة  بتر  الصعب  فمن 
علنًا  عنها  ُيعبَّر  وسلوكية  وعقائدية  منهجية  أطر  ضمن  تسييسها  وجرى 
ميليشيا  اإليراني، وقد أصبحت  الثورة  مناسبة، فكأنها من حرس  في كل 
وُأدمجت  األمريكي،  االحتالل  عهد  في  ة  والعدَّ بالعدد  الجانب  مهابة 
بناء  نفسه،  ندب  الذي  الشعبي«  »الحشد  لبَّ  لت  شكَّ ثم  الجيش،  في 
»السيستاني«  الديني  المرجع  أصدرها  التي  الكفائي  الجهاد  فتوى  على 
الشمالية  األطراف  على  سيطرتها  إثر  اإلسالمية«  »الدولة  لمواجهة 

عام 2014. صيف  في  العراق  من  والغربية 
بمواصلة  أغرتهم  إنما  دين،  المتمرِّ مع  تعاطفها  طهران  ُتخِف  لم 
أربك  ام  صدَّ برفقة  الخوئي  ظهور  لكن  النظام.  ينهار  أن  إلى  دهم  تمرُّ
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للثورة  األعلى  المرشد  اتَّهم  إذ  تفسيرها،  إيران  مت  فقدَّ كلها،  المواقف 
وأن  األعلى،  المرجع  خطفت  بأنها  العراقية  لطات  السُّ خامنئي  علي 
الحكومة  لت  اإلكراه، وحمَّ التهديد، وفي ظل  ام جرى تحت  اللقاء بصدَّ
أشعل  األكبر.  المرجع  سالمة  على  الحفاظ  مسؤولية  العراق  اإليرانية 
في  يأخذ  الذي  الشيعي  الوسط  في  د  التمرُّ من  مزيًدا  اإليراني  االتهام 
د،  غالبيته بما يأتي به مراجعه الكبار. أراد النظام سحب الشرعية عن التمرُّ
ام  الخوئي لصدَّ تهنئة  يوقدونه على لسان مرشدهم. لكن  باإليرانيين  فإذا 
أن  الخوئي  انكسرت. وما لبث  د  التمرُّ الكبرى من  الموجة  أن  دلَّت على 
أعلنه  ما  ب  وكذَّ النجف،  في  األجانب  الصحافيين  من  جماعة  استقبل 
بالفتنة في الجنوب.  ًدا  د مجدَّ إنه ندَّ نبأ اختطافه واعتقاله، بل  خامنئي من 
يعقبه  د  للتمرُّ األول  السد  فانهيار  الحاالت  من  كثير  في  يحدث  وكما 
األكراد  سيطرة  أن  الطالباني  جالل  ح  فصرَّ الشمال،  في  أما  عام.  انهيار 
نهم من اإلعالن عن حكومة إلدارة شؤون كردستان،  على مناطقهم تمكِّ
الحرب  في  والمضي  اإلدارة،  هذه  على  لإلشراف  سوريا  من  قادم  وهو 

المركزية.  الحكومة  تسقط  أن  إلى 
بعين  األحداث  فحصُت  وإذ  تعقيده،  ذروة  الداخلي  الوضع  بلغ 
تسقط  حالما  أهلية  لحرب  مقدمة  وجدُتها  تحيُّزات،  دونما  دة،  متجرِّ
أطلقت  وقد  نَّة،  السُّ من  ن  تتكوَّ الجمهوري  الحرس  فقوات  بغداد، 
لقتال  قريًبا  ُتطلق  وسوف  الجنوب،  في  دين  المتمرِّ الشيعة  لقتال  أيديها 
الشمال،  في  وِعْرقي  الجنوب،  في  مذهبي  طابع  ذو  فالقتال  األكراد. 
البالد،  سالمة  دون  يهدِّ أعداء  أنهم  على  مًعا  الخصوم  دمج  جرى  إذ 
يتقاتل عرب مسلمون استناًدا  وُأخفيِت الصالت األخرى. ففي الجنوب 
واحد  مذهب  من  مسلمون  يتقاتل  الشمال  وفي  مذهبية،  الختالفات 
الذي  الوطنية  الوحدة  مفهوم  ذلك  مزق  وقد  ِعْرقية،  الختالفات  استناًدا 
المشاركة  في  المضي  دون  ليحول  يكن  لم  التباس  وهذا  أمره.  ش  ُشوِّ
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الشيعة  فين  المثقَّ بعض  وجدت  النزاع.  في  المباشرة  غير  أو  المباشرة 
نجتمع  بدأنا  وقد  األدباء،  اتحاد  حديقة  في  ألتقيهم  الذين  أصدقائي  من 
الجنوب،  في  د  للتمرُّ بعواطفهم  انحازوا  والخوف،  الظالم  بسبب  نهاًرا 
حال  من  بأفضل  يكونوا  لم  وأغلبهم  بغداد،  إلى  طالئعه  وصول  يترقَّبون 

البارد.  الشتاء  في  أملها  خيَّبت  التي  الناقمة  جارتي 
ذهبت  بعدوانية  ممزوج  خوف  عن  معظمهم  فأسفر  نَّة  السُّ أهل  أما 
إلى أنه بدون البطش فكل شيء سينتهي بالدماء. ومع أن هذه التناقضات 
كانت كالمية في بغداد، لكنها اتَّخذت في الشمال والجنوب مظهر القتل 
بين  تمييز  دونما  بإفراط  الشيعة  الجمهوري  الحرس  ضرب  إذ  الحقيقي، 
من  هاربين  والقرى  بالبساتين  الماليين  فالذ  وشيوخ،  ونساء،  أطفال، 
أثناء الحرب،  ض لقصف ال يقل عن قصف الحلفاء في  مدن بدأت تتعرَّ
ُجعلت  التي  المقدسة  والمراقد  السكانية،  األحياء  على  قصًفا  كان  بل 
وفي  رمزية.  حماية  عليهم  تضفي  أنها  منهم  ظنًّا  دين  للمتمرِّ ات  مقرَّ
العرب  وتقتل  العربية،  البيوت  تقتحم  الكردية  الكتائب  كانت  الشمال 
العربية  بالقبائل  أقربائي،  فيهم  بمن  منهم،  نجا  من  والذ  تمييز،  دون  من 
قرن،  ربع  زهاء  بعد  ممتلكاتهم-  واستبيحت  الحويجة،  مناطق  في 
مزرعتي  وتخريب  وحرق  بنهب  الكرد  دهماء  قام  مماثلة،  ظروف  وفي 
يكن  ولم  كركوك-  غرب  في  العربية  القرى  من  وكثير  ومكتبتي،  وبيتي 
النظام  ألن  أهلية،  حرب  مات  مقدِّ أنها  على  اإلعالن  على  ليجرؤ  أحد 
بوصفهم  وليس  وخونة،  بين،  مخرِّ باعتبارهم  خصومه  على  يقضي  كان 
النظام  على  القضاء  هدفهم  أن  يعلنون  دون  المتمرِّ فيما   ، حقٍّ أصحاب 
في  وإما  الِعْرق  في  إما  إخوة  هم  الذين  نَّة  السُّ على  وليس  االستبدادي، 
نَّة  السُّ باستثناء  أنه  للنزاع، هو  المذهبي-الِعْرقي  الطابع  ز  عزَّ وما  العقيدة. 
الحرب،  جراء  العسكرية  الِفَرق  كت  تفكَّ فقد  الجيش،  في  أحد  يبَق  لم 
الذي  الجمهوري  الحرس  سوى  يبَق  ولم  بيوتهم،  إلى  الجنود  وذهب 
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أنها ممثلة لمذهب  فُدفعْت على  نجت منه فرقتان أو ثالث من الحرب، 
ضد  نية  السُّ والقرى  المدن  تنتفض  لم  وبالمقابل  دين.  المتمرِّ ضرب  في 
عت  تجمَّ كركوك  في  العربية  المناطق  وفي  هادئة،  بقيت  إنما  النظام، 
وغربها،  المدينة  جنوب  د  تحشَّ الذي  الجيش  وساندت  العربية،  القبائل 
األزمة  وتفاقمت  تساعده.  كانت  الكردية  القوات  على  انقض  وحينما 
فُمنع  بغداد،  أحياء  بعض  في  اندلعت  مصادمات  عن  أنباء  وردت  حينما 

العاصمة. إلى  الدخول  أو  الخروج  وُحظر  فيها،  ل  التجوُّ
ُعرفت هذه الحقائق لكن جرى الصمت عليها، ألن الناطق بها ُوصم 
مفهوًما  العراقيون  ر  طوَّ لقد  العراقية.  الثقافة  في  سبَّة  وهي  بالطائفية، 
فيه.  الكامنة  الداللة  زحزحة  في  يفلحوا  لم  لكنهم  الطائفي،  للسلوك 
شة مذهبيًّا  اتَّخذ الصراع مسارات مضلِّلة، فقد انتفضت الجماعات المهمَّ
للمنازعة  الظاهر  الوجه  لكن  مهيمنة.  صغيرة  جماعة  وجه  في  وِعْرقيًّا 
فوضى  بوصفه  وحورب  شمولي،  استبداد  على  د  التمرُّ طابع  اتَّخذ 
لقوى  مواجهتها  لحظة  في  بالبالد  غدرت  التي  الغوغاء  من  جماعات 
الغدر والخيانة«. لقد  إلى درجة سميت االنتفاضة بـ»صفحة  اإلمبريالية، 
ن من  التي لم تتمكَّ أنه خاض المواجهة مع القوى الخارجية  النظام  زعم 
الغادرين  على  القضاء  وهي  جديدة،  صفحة  إلى  انتقل  ثم  عليه،  القضاء 
دة،  لتطهير البالد منهم. وتخطَّى الخطاب الرسمي للنظام األكثرية المتمرِّ

واحد.  في غضون شهر  هائجة  قوى  فسحق  المفرط،  العنف  وطبَّق 
فقد  خصومه،  قوة  تتبلور  أن  قبل  السريع  القمع  إلى  النظام  سارع 
عشر  خمسة  وحدها  النجف  بمدينة  ألحق  الجمهوري  الحرس  أن  ُأعلن 
ألف قتيل، واستخدم الغازات الكيماوية، والسوائل الحمضية، وصواريخ 
أرض أرض، والطائرات المروحية- التي استأذن الحلفاء في مفاوضات 
هلًعا  العنيف  الردع  فخلق  عسكرية-  غير  ألغراض  باستخدامها  صفوان 
ه  وبردِّ تماسكهم.  وانهار  الجنوب،  في  دين  المتمرِّ صفوف  في  جماعيًّا 
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أعاد  فقد  منه،  الشفاء  ر  يتعذَّ تاريخيًّا  جرًحا  ام  صدَّ نكأ  عنفه  في  المبالغ 
سيفضي  بالخصوم  التنكيل  ألن  المواطنة؛  مرحلة  قبل  ما  إلى  العراقيين 
المجتمع  مكونات  تنتظم  التي  الواهية  العروة  يقطع  أعمى  عنف  إلى 
الحرس  فرق  بسطت  حتى  قصير  وقت  سوى  يمِض  ولم  العراقي. 
الحلفاء،  بقوات  الهاربون  فالذ  الجنوب،  على  سيطرتها  الجمهوري 
مخيم  في  السعودية  إلى  نقلوا  ثم  الصحراء،  في  مخيمات  لهم  وأقيمت 
العالم.  دول  من  كثير  في  طويلة  نفي  بمرحلة  وا  يمرُّ أن  قبل  »رفحاء« 
أغنية فرنسية تقول:  رت  فيها، فتذكَّ يقع  بما  راقبت أحداث بالدي جاهاًل 

بذلك«.  أعدك  أنا، سأخبرك،  من  أعرف  »حينما 
عن  فأعلن  زمن،  منذ  أتوقَّعها  التي  التخدير  ُحقن  إلى  النظام  لجأ 
وتشكيلة  نائبان،  يعاونه  الرأس،  على  ام  صدَّ فيها  يظل  جديدة  حكومة 
ل  ُعوِّ وقد  الشيعة،  المهنيِّين  من  وهو  حمادي،  سعدون  يرأسها  وزارية 
في  ا  حقًّ انتزعوا  أنهم  يتخيَّلون  الذين  دين  المتمرِّ غضب  يمتصَّ  أن  عليه 
الوزارات  وسلِّمت  للحل.  قابلة  غير  فداء ألزمة  وسيكون كبش  الحكم، 
كان  الرئيس.  أقرباء  إلى  والعسكرية  األمنية  األوضاع  ضبط  في  الفاعلة 
الوزراء  رئيس  ن  يتمكَّ ولم  األسماء،  في  وليس  المناصب  في  التغيير 
من  األحداث  وانزلقت  حاوًيا،  ليس  فهو  التناقضات،  شتات  جمع  من 
رئيًسا  باعتباره  األمريكي  االحتالل  بعد  حمادي  اعتقل  أسوأ.  إلى  سيِّئ 
بين  ل  وتنقَّ أشهر،  تسعة  بعد  سبيله  وأخلي  العراقي،  الوطني  للمجلس 
األردن ولبنان، وفي منتصف تشرين األول/ أكتوبر عام 2005 جمعتني 
وقد  طويل،  عمر  بعد  منفاه  أصبحت  التي  الدوحة  في  عشاء  دعوة  وإياه 
وتواترت  الحركة،  وبطيء  شاحًبا،  فبدا  والشيخوخة،  المرض  شمله 
إلى  البعث  حزب  أدخل  الذي  هو  حمادي  أن  المعروف  ومن  لقاءاتنا. 
في مطلع  بيروت  في  األمريكية  الجامعة  في  دراسته  أنهى  أن  بعد  العراق 
 2007 مارس  آذار/   15 في  ُتوفِّي  وقد  العشرين.  القرن  خمسينيات 
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مدفن  إلى  نقله  ر  تعذَّ إذ  فيها،  ودفن  قطر،  إلى  جثمانه  ونقل  ألمانيا،  في 
»على  ترسم  أن  على  فيها  د  شدَّ التي  وصيته  حسب  كربالء،  في  العائلة 

العربي«. الوطن  خارطة  الضريح  وجه 

النبي موسى  مع  ليس  ولكن  3- خروج، 
آذار/   21 في  تبدأ  التي  »النوروز«  الفارسية  السنة  رأس  أعياد  في 
مارس أوقد األكراد »شعلة كاوه« فالتهمت النار آالف اإلطارات العتيقة، 
بالمناسبة  الخشب، والنفايات، وأضيئت سماء كركوك احتفااًل  وأكداس 
توقد  الزرادشتية  األساطير  وحسب  الفرس.  قدامى  من  استعاروها  التي 
الظلم  اقترن  ولطالما  المتجبِّرين،  ظلم  من  الخالص  عن  تعبيًرا  النار 
به  يحتفلون  للكرد  قوميًّا  عيًدا  الطقس  ذلك  أمسى  وعليه  بالظالم؛ 
هياج  ذروة  وفي  نة.  الملوَّ المالبس  وارتداء  النار  بإشعال  عام  كل  في 
المستعر،  اللهيب  في  العرب  ببعض  ُألقي  المتطرفة  الكردية  الجماعات 
فوق  من  وُدفعوا  بُعُقلهم  آخرون  وُقيِّد  األنظار،  تحت  يحترقون  وتركوا 
أحد الجسور إلى نهر »خاصة صو«، فغاصوا في أوحاله غارقين. ويعتبر 
كالبهيمة  ه  وجرُّ به  الرجل  يَدي  وربط  العربي،  لكرامة  رمًزا  »الِعقال« 
حسب  أحياء  إلى  المدينة  األكراد  م  قسَّ ثم  ولقومه.  له  إهانة  أبلغ  يعدُّ 
جماعة  أو  حزب  سيطرة  تحت  حيٍّ  كل  وُوضع  الساكنين،  أعراق 
ا  مقرًّ الثانوية  دراستي  فيها  أنهيت  التي  المدرسة  فأصبحت  مسلَّحة، 
اقَترفوا أعمااًل مشينة؛ إذ ُقطع رأس مدير السوق  للحزب الشيوعي. وقد 
أحد  جمجمة  واستعملْت  قين،  المتسوِّ أمام  وعرض  بالمنشار  المركزية 
ل  وُنكِّ في مكان عام،  السجائر  منفضة ألعقاب  الوطني  المجلس  أعضاء 

بذلك. اتُّهم  من  أو  األمنية  باألجهزة  صلة  له  كانت  من  بكلِّ 
الحرس  األكراد على كركوك زحف  أيام من سيطرة  بعد نحو عشرة 
الجمهوري بدروعه من الجنوب إلى الشمال، واخترق المدينة، فانهارت 



380

المدينة  عرب  وُسرَّ  وأربيل،  السليمانية  باتجاه  ت  وفرَّ الكردية،  القوات 
ا  حدًّ النظام  وضع  كركوك  وبإعادة  لالنتقام.  منازلهم  إلى  وعادوا  بذلك، 
استعادة  البالد طوال شهر، وحال  التي شهدتها  االنهيار  بين حال  فاصاًل 
أربيل  إلى  بالنسبة  األمر  كان  األكراد.  في مطاردة  الجيش  وبدأ  األنفاس. 
الطريق  لكن  الدبابات،  أمام  مفتوح  إليها  الطريق  ألن  سهولة،  أكثر 
تقدم  دون  البيشمرگة  حالت  وقد  بالصعاب،  محفوف  السليمانية  إلى 
بالجبال. على أنَّ حال االنهيار  قة  المطوَّ المدينة  عة صوب  المدرَّ األرتال 
رت أزمة نازحين كما حصل  أجهزت على فكرة الدفاع والمقاومة، وتفجَّ
باتجاه  الشرقية  الجنوبية  أو  السعودية  باتجاه  الغربية  الجنوبية  في األجزاء 
البالد،  كامل  على  السيطرة  بسط  في  عنيًفا  اًل  تعجُّ النظام  أظهر  إيران. 
د في الجنوب، كما  التمرُّ د أعمال  فكل تأخر في الشمال يفضي إلى تجدُّ
الثائرين  باغت  دين، ولهذا  المتمرِّ إلى  ل وصول األسلحة  التأخير يسهِّ أن 

مصائرهم. العالم على  يفيق  أن  قبل 
باتجاه  الجمهوري  الحرس  زحف  أبريل  نيسان/  من  األول  وفي 
السليمانية  باتجاه  كركوك  من  األول  كبيران  رتالن  انطلق  الشمال. 
الواقعة على  والمدن  باتجاه دهوك وزاخو  الموصل  والثاني من  وأربيل، 
ُتذكر.  مقاومة  دون  الكردية  القوات  فتهاوت  والسورية،  التركية  الحدود 
األكراد  استغاثات  تعالت  حتى  الهجوم  بدء  على  ساعات  إال  تمِض  لم 
ه مسعود البرزاني نداء إلى الدول المتحالفة  طالبين الحماية الدولية. وجَّ
كلها،  المنطقة  في  الهلع  ساد  كردستان.  على  الهجوم  وقف  إلى  يدعوها 
طعام،  بال  وهم  الحرس،  من  خوًفا  بالجبال  ألًفا  ثالثين  من  أكثر  والذ 
إلى  ه  التوجُّ نيتهم  أيام،  قبل  أعلنوا،  أن  فبعد  الموازين  انقلبت  ماء.  وال 
ربع  حوصر  منه.  للحماية  طلًبا  يستغيثون  بدأوا  النظام،  إلسقاط  بغداد 
مليون كردي في أقصى الشمال حيث حال الجيش التركي دون عبورهم 
وقعت.  قد  إنسانية  كارثة  بأن  د  وتأكَّ النار.  بإطالق  قابلهم  إنما  الحدود، 
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الثائرين  تركت  ألنها  عميق  لوم  إلى  األمريكي  بالدعم  السرور  وانقلب 
المتحالفة. القوات  أنظار  أمام  بهم  فتك  الذي  الحرس  أمام  حماية  دون 

الحرس  اقتحم  أبريل  نيسان/   3 األربعاء  ظهر  بعد  من  الثانية  في 
على  سيطرته  بسط  كما  عليها،  سيطرته  وبسط  السليمانية،  الجمهوري 
وإيران  تركيا  لكن  مليون،  بنصف  النازحين  أعداد  رت  وُقدِّ أربيل. 
مأوى  وجود  لتعذر  أراضيهما  إلى  الكبيرة  األعداد  هذه  دخول  عارضتا 
لها. انهارت القوات الكردية بالطريقة نفسها التي انهارت بها إثر معاهدة 
1975. لم يقتصر الهرب على المدنيين، إنما شمل البيشمرگة، والزعماء 
آذار/   26 في  دخلها  التي  زاخو  عبر  تركيا  إلى  الطالباني  فرَّ  إذ  أنفسهم، 

التحرير. أبطال  فيه  حاكى  احتفال  في  من سوريا  قادًما  مارس 
األكراد  النازحين  مشكلة  ارتقت  أبريل  نيسان/  من  الرابع  من  ابتداء 
هتلر  زمن  في  اليهود  بحال  حالهم  وقورن  كله،  العالم  اهتمام  ة  ُسدَّ إلى 
حتى شبَّه مراسل غربي مشهد النزوح الجماعي بأنه أشد هواًل من مشهد 
من  اآلالف  عشرات  تدفَّق  فقد  التوراة،  في  الوارد  موسى  قوم  خروج 
الشمالية والشرقية  الحدود  النوم عبر  األطفال والنساء والرجال بمالبس 
نتيجة ضغط مارسه  آمنة  إلى مالذات  العبور  للبالد. نجح ربع مليون في 
والذ  الحدود،  على  علقوا  الهاربين  من  اآلالف  عشرات  لكن  الغربيون، 
مماثل  اهتمام  يجِر  ولم  طعام.  أو  مأوى  دون  بالجبال  األكبر  العدد 
لها  ضوا  تعرَّ التي  القمع  عملية  أثناء  في  الجنوب  في  العرب  للنازحين 

أسابيع. قبل 
على  أبيه  بكرة  عن  د  يشرَّ كاد  بشعب  حلَّت  التي  المأساة  ضغطت 
تقديم  إلى  ودعا  العنف،  أعمال  فيه  أدان  قراًرا  فأصدر  األمن،  مجلس 
مجلس  استبق  القرار،  مضموَن  النظاُم  ُيفرغ  ولكي  للكرد.  عاجلة  إغاثة 
أو  قتل  جرائم  اقترفوا  الذين  باستثناء  عنهم،  ا  عامًّ عفًوا  وأصدر  األمن، 
الرئيس  فزوجة  األكراد،  تجاه  صريًحا  تعاطًفا  فرنسا  أظهرت  تخريب. 
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الفرنسية-الكردية  العالقات  ترعى  جمعية  تترأس  التي  ميتران  فرانسوا 
التي  للرعاية  عاداًل  طابًعا  تعطي  ولكي  لهم،  حماية  بطلب  مت  تقدَّ
عن  االقتصادية  العقوبات  ورفع  معاملتهم  ُحسن  بين  قرنت  تريدها، 
إغاثة  مواد  ستلقي  بالده  طائرات  بأن  األمريكي  الرئيس  وأعلن  العراق. 
لمعاينة  بالطائرة  بيكر  الخارجية  وزير  ه  وتوجَّ العراقية،  األراضي  داخل 
الكردية  القضية  انتقلت  التركية.  العراقية  الحدود  قرب  النازحين  وضع 
من رتبة كونها مأساة أقليَّة إلى مشكلة عالمية مطروحة للبحث في أروقة 
لصالح  استخدمها  لكنه  بقوة،  دعمها  الغرب  أن  ومع  األمن.  مجلس 
سياساته؛ فالمدخل اإلنساني في مساندة األكراد طمس المجزرة البشرية 
الحرب،  أثناء  في  للعراق  العنيف  قصفهم  في  الغربيون  اقترفها  التي 
قسًما  ُيبيدون  قسمين؛  إلى  مجتمع  بشطر  الذنب  عن  رون  يكفِّ فكأنهم 

النظام.  لذلك  ضحية  ألنه  آخر  وُينجدون  مستبد،  لنظام  الحاضن  ألنه 
الروابط  يالمس  الذي  األخالقي  الحس  إلى  الغربيون  الساسة  افتقر 
ومنها  األوسط،  الشرق  لمجتمعات  الداخلية  البطانة  ل  تشكِّ التي  الخفيَّة 
ثم  بقوة،  المجتمعات  تلك  كرامة  يجرحون  إنهم  العراقي.  المجتمع 
لم  مستعصية  أمراًضا  يعالجون  أنهم  مين  متوهِّ ئات  مهدِّ لها  مون  يقدِّ
يكونوا طرًفا في تسببها، وقد بولغ بهذا الجهل في حرب الخليج الثالثة، 
التدمير  أمر  األمريكيون  به  قام  الذي  النظام  إسقاط  أخرى  ة  مرَّ طمس  إذ 
العراق،  األمن حلبة إلدانة  أصبح مجلس  الحرب.  للبالد خالل  الشامل 
واإلقليمي،  العربي،  محيطه  عن  عزله  من  الغربية  الدول  نت  وتمكَّ
قمع  من  النظام  ن  تمكَّ أن  فبعد  جديدة،  داخلية  نقمة  وتولَّدت  والدولي. 
ا بالعراقيين،  اها أن العالم يريد شرًّ ي نزعة عداء مؤدَّ دين، راح يغذِّ المتمرِّ
أعمال  باقتراف  ذلك،  عن  فضاًل  ُيغريهم،  إنما  بلدهم،  بتدمير  يكتفي  فال 
على  سيطرتها  بسط  الدولة  تريد  وحينما  البالد،  تمزيق  إلى  تؤدِّي  عنف 
هو  الغرب  فهدف  إنسانية،  أزمات  باختالق  الكبرى  الدول  تقوم  البالد 
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والِعْرقية.  المذهبية  النواحي  من  للمجتمع  المتجانسة  العالقات  تدمير 
نحو  على  الحرب  بتداعيات  اإلقليمية  الدول  تالعبت  فقد  هذه،  والحال 
التزام  عن  تعبِّر  لكي  ال  شعبيًّا  ًدا  تمرُّ دعمت  إذ  بصلة،  لألخالق  يمت  ال 
إنما  فيها،  األقليات  قمع  بنفسها  تمارس  ألنها  مظلومة،  جماعات  بحق 
عاقبوا  حينما  مغالطة  في  الغربيون  وقع  فيما  الغربية،  للسياسات  مجاراًة 
ذلك  عن  روا  ليكفِّ رة  متضرِّ جماعات  وناصروا  نظام،  نزق  اء  جرَّ شعًبا 

الخطأ. 
الضحية،  دور  ومثَّلوا  اللوم،  سياسات  في  الكرد  زعماء  انخرط 
عن  النظر  بصرف  الدولية  الحدود  إلى  بالنزوح  شعبهم  أمروا  حينما 
إنساني  ضغط  لممارسة  المناطق،  من  كثير  في  دهم  يتهدَّ خطر  وجود 
في  ونجحوا  القومية.  بقضيتهم  االهتمام  وإثارة  الكبرى،  الدول  على 
خلفية  على  الدولي  المجتمع  باهتمام  استأثرت  مشكلة  قضيتهم  جعل 
المغمورة  بالمشاكل  أحد  يعرف  فال  هدفهم،  قوا  وحقَّ النازحين،  معاناة 
أحد  ذهن  عن  يغب  لم  إليها.  االنتباه  يشدُّ  لها  ثمنًا  الشعوب  تدفع  لم  إن 
أعلنت  سياسية.  ألدوار  موضوًعا  صارت  لألكراد  اإلنسانية  المأساة  أن 
تركيا عن دخول نصف  أراضيها، وأعربت  مليون دخلوا  أن نصف  إيران 
ذلك العدد إليها، ودفع الزعماء بالقضية إلى مداها األبعد من أجل انتزاع 
النازحين في  مكاسب سياسية لهم. وندر أن ارتفع صوت يميز بين حال 
طائرات  بالسماء  المعلَّقة  بعيونهم  لون  يتسوَّ مئوي،  صفر  حرارته  طقٍس 
السياسية  المصالح  رهانات  يناقشون  وسياسيين  األمريكية،  اإلغاثة 

النفوذ.  ومناطق 
بوضع  البريطاني  المقترح  تبنِّي  جرى  أبريل  نيسان/  من  الثامن  في 
الشعب  إبادة  لمنع  عسكرية  حماية  تحت  العراق  شمال  من  أجزاء 
في  واقعة  حقيقة  الفكرة  تكون  أن  الفرنسي  الرئيس  د  وتعهَّ الكردي، 
يستطع  لم  لكنه  لسيادته،  انتقاًصا  ذلك  كل  العراق  وعدَّ  قريب.  وقت 
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الداخلية  األوضاع  بشأن  الغربية  الدول  اتَّخذته  قرار  أي  على  االعتراض 
خط  شمال  العسكرية  نشاطاته  بوقف  العراق  ُأنذر  أيام  ثالثة  وبعد  فيه. 
من  االنسحاب  إما  وعليه  أربيل،  جنوب  المار  الخط  وهو   36 عرض 
وبهذا  فيها،  قتالي  عمل  أي  عن  االمتناع  وإما  شماله،  الواقعة  المدن 
األوضاع  هذه  ظل  وفي  الحكومية.  القوات  من  األكراد  منطقة  دْت  ُجرِّ
ة  العراقية بحجَّ لْت في األراضي  الحدود، وتوغَّ التركية  القوات  اقتحمت 
مت إيران بطلب حماية دولية للشيعة في الجنوب،  حماية النازحين، وتقدَّ

الكردية. الحماية  غرار  على 

العالمين؟ إلى رب  ه  موجَّ نداء  أهو  َتَوا:  ها   -4
التقيت  الكارثة.  ذيول  فرأيت  شهر  نحو  بعد  كركوك  إلى  هُت  توجَّ
أقربائي وأصدقائي ممن عادوا إلى المدينة بعد النزوح سواٌء أكانوا أكراًدا 
بعد  أحياء،  فظلُّوا  الموت  عقبة  تخطَّوا  الذي  أولئك  تركماًنا،  أم  عرًبا  أم 
الحلفاء،  المدينة: قصف  أن شهدوا خالل شهر واحد ثالث حروب في 
فجعت  وصلت  حينما  الجمهوري.  الحرس  واستباحة  األكراد،  وغزو 
بالطها،  واقتلعت  شوارعها،  الدبابات  ُسَرف  بت  َخرَّ فقد  مدينتي،  بحال 
الجنوبي  الجزء  ل  وتحوَّ أسالكها،  وتقطَّعْت  الكهرباء،  أعمدة  والتوْت 
بالخراب  المدينة حتى ذهلت  إلى شمال  جُت  عرَّ إن  وما  ثكنة.  إلى  منها 
وكأن  لي  بدا  بالديناميت.  منها  كثير  ُنسف  التي  الكردية  لألحياء  المنظَّم 
اختلطت  الذي  الشرقي  الطرف  أما  كاملة،  إبادة  إلى  ض  تعرَّ الجزء  هذا 

ُهجر. فقد  باألكراد  العرب  مساكن  فيه 
له  ضت  تعرَّ الذي  النهب  إنما  فحسب،  الدمار،  ليس  أفَزعني  ما 
المعوزات،  والنساء  العراة،  شبه  الصبية  من  جماعات  رأيت  المدينة. 
األبواب،  حطَّموا  فقد  الكردية،  األحياء  ينهبون  الشرهين،  والرجال 
وخلعوا النوافذ، وجمعوا أكواًما من المالبس واألثاث، وأكياس الطحين 
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جرارات  أو  سيارات،  في  لونها  يحمِّ وراحوا  البيوت،  أمام  واألرز، 
على  المنهوبات  يحملن  نساء  رأيت  الحمير.  ها  تجرُّ عربات  أو  زراعية، 
وهم  األسالب،  عليها  مْت  كوِّ باليد  عربات  يدفعون  وصبياًنا  رؤوسهن، 
وا من المدينة حينما اقتحمها األكراد، قبل أيام، وُنهبت  أنفسهم الذين فرُّ
فوجدوا  للمدينة،  الجمهوري  الحرس  اجتياح  إثر  عادوا  وقد  بيوتهم، 
شيء.  كل  ينهبون  وشرعوا  الكردية،  األحياء  إلى  فاتَّجهوا  خالية،  بيوتهم 
ٍق، عدواني المظهر، يقود حماًرا بعربة وسط  استوقفني منظر أْعرابي ُمَعرَّ
ومالبس  مطبخ،  أدوات  وبقايا  عتيقة،  أفرشة  عليها  ُرميت  وقد  الشارع، 
كنز  استعاد  كمن  بغنيمته،  ظافًرا  بدا  وقد  ُسْخٌم،  نحاسية  وقدور  نسائية، 

والجهل. واالنتقام،  العوز،  يفعله  بما  دهشت  سليمان. 
إال  المدينة  في  بقائي  مدة  طوال  صديق  أو  قريب  بيت  أدخل  لم 
مجتمًعا  َوَسم  ُمشينًا  عاًرا  كان  األكراد.  منهوبات  من  شيًئا  فيه  ووجدت 
تخالط بالمساكنة، والمعاشرة، والتزاوج، والمصالح، لكنه َجَحد كلَّ هذه 
النَِعم، وأسَرف في اإلغارة، واالختالس، وأخذ بالكراهية والبغضاء، فيا 
َحْملة  أن  األعراب  أحد  ني  سرَّ عويص!  وخالف  مبهم،  شقاق  من  له 
الحرس الجمهوري على كركوك جاءت بنعمة عليهم ال بنقمة، فقايضوا 
نهًبا بنهب. وحينما أذاعت الشرطة أنها سُتجري تفتيًشا للبيوت من أجل 
وطمرها،  غنائمهم  َكتم  في  تفنَّنوا  الناهبين،  وحجز  األسالب،  ضبط 
وحدث أن رأيُت من هو حائر في التخلُّص منها، فيعرضها بأثماٍن بخسة 
من  َطْقٌم  أمامي  ُعرض  لي  قريبة  امرأة  بيت  في  العقاب.  من  يفلُت  عساه 
عشرة  الحادية  نحو  في  د  مشرَّ شبه  أشعث،  صبيٌّ  انتهبه  الذهبية  المالعق 
بمالعق  عراقيٌّ  يأكل  أن  ُدهشُت  الكرد.  أثرياء  أحد  بيت  من  عمره،  من 
من ذهب، وحسبُت ذلك خرافة تروى. لم يعرفوا معدن الغنيمة، فرموها 
مين أنها من النحاس الرخيص، وحينما  في سلَّة صدئة مع المالعق متوهِّ

مسروق. بطقم  أثرياء  أصبحوا  إذ  عليهم،  ُيغمى  كاد  بأصله  علموا 



386

من  وهم  الكردية،  األحياء  في  لنا  أنسباء  األيام  أحد  عصر  زرُت 
أحدهم  لي  روى  قرن.  نصف  منذ  المدينة  إلى  هاجروا  الذين  العرب 
بساعات.  وصولي  قبل  بيته  إلى  وعاد  معهم،  كان  إذ  النازحين،  مأساة 
الكردية،  األحياء  على  قصفه  ز  ركَّ كركوك،  اقتحم  ا  لمَّ الحرس  إن  قال 
اآلالف  وفرَّ  الذعر،  فدبَّ  ة،  سامَّ أنها  ُظن  مساحيق  الطائرات  وألقت 
وبوصفه  الجموع.  إلى  الحامل  وزوجته  هو  وانضم  السليمانية،  باتجاه 
بعد  وسيعود  المدينة،  بمغادرة  القصف  من  سينجو  أنه  اعتقد  عربيًّا 
مدينة  إلى  وصلوا  األقدام  على  السير  من  يوم  وبعد  بيته.  إلى  ساعات 
بالراحة،  يهنأوا  أن  راجلة،  مسيرة  بعد  وزوجته،  هو  أِمَل  هنجير«.  »قره 
»جاؤوا«،  لقد  أي  َتَوا«،  »ها  النداء:  تعالى  الليل،  منتصف  وحوالي 
صوب  الجموع  فتراكضت  الجمهوري.  الحرس  قدوم  إلى  إشارة  في 
الليل  منتصف  عليهم  يأِت  ولم  »چمچمال«  وصلوا  يوم  وبعد  الجبال. 
»بازيان«  فيه  وصلوا  ثالث،  يوم  فمضى  أخرى،  ة  مرَّ النداء  وتعالى  إال 

بزوجته. االتصال  فقد  حيث 
ناحية  الجموع  وهربت  النذير،  فتعالى  شديدة،  األمطار  كانت 
بالنازحين،  المدينة  ِت  غصَّ آخرين.  يومين  بعد  وصلوها  التي  السليمانية 
يوم  كأنه  قبل  من  كان  ا  ممَّ صخًبا  أكثر  اضطراب  وقع  النداء  تعالى  ولما 
الحشر. انقسم الهاربون شطرين: شطًرا هرع شمااًل باتِّجاه »أزمر«، وآخر 
العودة،  على  قادًرا  يعد  لم  هؤالء.  من  هو  وكان  »عْرَبْت«،  باتِّجاه  شرًقا 
جانبي  على  ُيتركون  ضع  الرُّ األطفال  رأى  بزوجته.  حلَّ  ما  يعرف  وال 
الشابات  بناته  من  ا  أيًّ جوا  يتزوَّ بأن  الرجال  ل  يتوسَّ أًبا  ورأى  الطريق، 
نجوا  أنهم  معتقدين  اإليرانية  الحدود  بلغوا  أيام  ثالثة  بعد  بهن.  لوا  ليتكفَّ
فماجوا،  اإليرانية،  األراضي  داخل  وصلهم  النداء  لكن  الهالك،  من 

منهم.  الثقيلة عشرات  القنابل  مزقت  أن  بعد  هاربين  وهاجوا 
النازحين  وقصف  الحدود،  على  ر  المظفَّ الجمهوري  حرسنا  وقف 



387

اإليرانية  »نوسود«  مدينة  إلى  قريبنا  اتَّجه  اآلمنة.  المالذات  في  بمدافعه 
العثور  من  يئس  ا  ولمَّ »كرمنشاه«.  إلى  ووصل  »باوة«  مدينة  دخل  ثم 
ا  العراقية. ولمَّ على زوجته، رجع، وعبر الحدود بحًثا عنها في األراضي 
صدر عفو عن األكراد كان حائًرا بين تصديق ذلك أو المضي في النزوح 
على  »بازيان«  في  زوجته  على  عثر  العودة  طريق  في  البالد.  خارج  إلى 
في  فاختبأت  الهروب،  مواصلة  من  حملها  منعها  إذ  السليمانية؛  مشارف 
الشاب  هو  أما  الساقين،  مة  متورِّ األقدام،  حة  مقرَّ وجدها  األودية.  أحد 
درجة  من  »الجودو«  ألعاب  في  وسام  على  والحاصل  البنية،  متين 
طوال  دًما،  يتقيَّأ  الوجنات،  غائر  شاحًبا،  لي  فظهر  األسود«،  »الحزام 

بيته. في  مكثتها  التي  الثالث  الساعات 
ينعقد  كاد  وما  عميًدا،  أصبح  وقد  محمد،  رمضان  دعاني  الليل  في 
َطرًفا  له، وأمضيت  ة  ابن عمَّ به  فإذا  ملتٍح،  إلينا رجل  وانضمَّ  إال  مجلسنا 
السليمانية،  في  األمن  رجال  أحد  أنه  أخبرني  إليه.  ُمصغًيا  الليل  من 
حفظ  إليهم  ُعهد  شرطيًّا،  وخمسين  ومئتين  ضابًطا  ثمانين  برفقة  يعمل 
مقاومة  بعد  دون  المتمرِّ دخلها  ُأبيدت،  قوتهم  لكن  فيها.  الداخلي  األمن 
أحدهما.  هو  اثنان  ونجا  أسروا،  ضباط  ستة  باستثناء  أسبوًعا،  استمرت 
أن  إلى  مطارديه  عن  متوارًيا  أسبوًعا  فمكث  بيتها،  في  كردية  أسرة  آَوْتُه 
وعصا،  قة  ممزَّ عسكرية  بذلة  له  َجلبوا  بأن  للهروب  ذريعة  ُحماته  له  دبَّر 
كان  جريًحا.  شيعيًّا  ا  جنديًّ باعتباره  األقدام  على  سيًرا  السليمانية  وغادر 
يتعارج كلَّما صادف أحًدا في الطريق ثم يسرع جرًيا حينما يخلو إلى أن 
عقوبة  فيه  ذ  تنفَّ بأن  وأمر  كركوك،  قرب  الجند  من  بفصيل  عقيد  اعترضه 
والُجبن،  التخاذل  فتهمته  العسكرية،  وحدته  من  هرب  ألنه  اإلعدام؛ 
فاستغاث  له،  قريًبا  اإلعدام  فصيلة  مع  لَمح  النار،  عليه  ُتطلق  أن  وقبل 
كي  الخداع  إلى  لجأ  متخفٍّ  أمن  ضابط  إنما  ا  جنديًّ ليس  أنه  وكشف  به، 
كركوك.  إلى  الوصول  تسهيالت  له  مْت  فُقدِّ دين،  المتمرِّ من  يتخلَّص 
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ولم  منها،  الجيش  وهرب  المدينة،  البيشمرگة  اقتحمت  أيام  بعد  ولكن 
له،  بيت صديق  ى أليام في  فتخفَّ النازحين،  العرب  الفرار مع  يستطع هو 
أطلق  إذ  أخرى،  حيلة  إلى  اهتدى  أن  فكان  وأحرق،  بيته  خاللها  ُنهب 
وغادر  شيعي،  دين  رجل  عباءة  وارتدى  عمامة،  على  وحصل  ذقنه، 
وصول  إثر  عاد  ثم  والعمامة،  الجبَّة  ألقى  حيث  الحويجة  إلى  مخبأه 
ذلك  عصر  في  غريبتين  حكايتين  بإزاء  وجدتني  الجمهوري.  الحرس 
اليوم ومسائه. حكايتان ملتبستان، حبكتهما ظروف متشابكة، وفيهما من 

المأساوي. الصدق  من  فيهما  ما  بمقدار  المستحيلة  الصدف 
اصطحبني   ،2011/5/18 نهار  ضحى  في  سنة،  عشرين  بعد 
السليمانية  في  األمن  مقر  إلى  زيارة  في  جبَّار«  »طيب  الكردي  الشاعر 
ذلك  فيه  قاوم  الذي  العالية  بأسواره  المهجور  الحصن  سور«،  »أمن 
يزوره  للذكرى  ُمقاًما  أمسى  وقد  البيشمرگة،  هجوم  ورفاقه  الضابط 
الكرد.  ضد  األمن  رجال  مارسه  الذي  الخوف  عهد  فوا  ليتعرَّ الناس 
المحترقة،  الدبابات  ورأيت  الُمعشب،  الخارجي  الفناء  في  لت  تجوَّ
وزرُت  مضت.  حقبة  على  شاهًدا  عليها  ُأْبِقي  وقد  الصدئة،  والمدافع 
التعذيب  وقاعات  التحقيق،  وغرف  النساء،  ومعتقل  الرجال،  سجن 
بأبوابها الحديدية، ورأيت أسالب السجناء متناثرة في األروقة بعد مرور 
متحف  إنشاء  جرى  المبنى  من  طرف  وفي  األحداث.  تلك  على  عقدين 
األحمر،  بالماضي  ر  يذكِّ الطالباني،  زوجة  »هيروخان«  من  بأمر  صغير 
صغيرة  مرآة  ألف  وثمانون  مئة  ُألصقت  حيث  المرايا«  »ممر  إليه  يقود 
السقف  وُزيِّن  الكردية،  الرواية  حسب  األنفال  ضحايا  عدد  عن  كناية 
انثلمت  حلبچة.  ضحايا  عدد  إلى  إشارة  صغير  مصباح  آالف  بخمسة 

بنفسها. تنأى  كردستان  وبدأت  األلفة،  وانصدعت  الِعشرة، 
فقد  خطيرة،  نتائج  وسواه  ذلك  عن  تأدَّى  الالحقات  السنين  في 
تفاهم  سوء  بينهم  وشاع  والكرد،  العرب  بين  الوثيقة  الصلة  تآكلت 
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بعضهم؛  من  ونالوا  فتخارسوا،  لذاك،  هذا  ُأُذن  ُفتحت  وما  متبادل، 
فتوارت اللغة العربية وتراثها عن كردستان، وما عاد لها ذكر، فال يعرفها 
باعتبارهما  الزرادشتية،  والديانة  الكردية،  اللغة  وانتعشت  رون،  المعمِّ إال 
العربية- للهوية  بدياًل  فيه  تكونان  يوم  يأتي  وقد  الكردية،  للهوية  إطاًرا 
األخرى.  العراق  أرجاء  سائر  في  الديني  الُغلوُّ  اختمر  أن  بعد  اإلسالمية 
ال يعرف عدد الزرادشتيِّين في كردستان فهم يتكتَّمون على ديانتهم خوًفا 
. وحينما صدر  على أرواحهم من المسلمين، لكنهم توارثوها أًبا عن جدٍّ
في  رسميًّا  بالزرادشتية  اعُترف   2015 عام  في  األقليات  حماية  قانون 
خاص  ثقافي  مركز  وُفتح  لها،  أعلى  مجلس  تشكيل  عن  وُأعلن  اإلقليم، 
إزاحة  مهمته  روحيٌّ  مرشد  وُعيِّن  عبادة،  دار  احتوى  السليمانية،  في  بها 
وهو  للكرد،  الدينية  باألصول  ًفا  معرِّ بالتجوال  له  وسمح  عنها،  الحجب 

فرنسا.  في  الزرادشتي  المعهد  من  الالهوت  في  يحمل شهادة 
لتكون  أمر »األنفال«  فيها  ى  أتقصَّ إلى جبال كردستان  وفي زيارة لي 
عام  صيف  في  السليمانية  غرب  الوعرة  الجبال  زرُت  واضحة،  شهادتي 
المخبأ الصخري  لت في قرى »سركلو« و»بركلو« ورأيُت  2009، وترحَّ
ثم  بالصواريخ،  مدخله  ُردم  وقد  أوجالن،  وعبدالله  الطالباني  لجالل 
أخذني مرافقي إلى صدر جبل شاهق، فإذا بي في معبد زرادشتي ُحفرت 
السليمانية  في  كنت  ذلك  من  سنتين  وبعد  الشمس.  عالمة  صدره  في 
حينما زارني زرادشتي اسمه »أرارات« في صالة فندق »قصر السليمانية« 
الديانة  اإلسالم  قبل  كانت  التي  الزرادشتية  عن  ساعتين  مدة  وتحاورنا 
لكنها  عام،  ألف  على  أنافت  مدة  إيرانية  إمبراطوريات  لثالث  الرسمية 
ثي  لُمحدِّ وطبًقا  فارس،  وبالد  للعراق  اإلسالمي  الفتح  منذ  ُحظرت 
معظم  في  ينتشرون  الزرادشتية  فأتباع  النار،  جبل  من  اسمه  اشتقَّ  الذي 
يمارسون  لكنهم  وثائقهم  في  »مسلم«  صفة  ويحملون  كردستان،  أرجاء 
ويعرف  االسالم.  عن  االرتداد  القانون  يمنع  إذ  ا،  سرًّ الدينية  طقوسهم 
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الروحي  المرشد  يلفُّ  الحزام« وفيه  بـ»شدِّ  الزرادشتية  إلى  العودة  طقس 
خصَر المرء بلفائف ثالث من قماش بهدف »التثبيت«، تثبيته على ديانته 
كان  بما  وصله  وإعادة  عليه  ُفرض  معتقد  عن  نزعه  أي  إليها،  له  تحوُّ ال 
الطقس  ذلك  وخالل  اإلسالم.  دخول  عند  الشهادة  يناظر  وهو  عليه، 
الصالح،  والقول  الصالح،  الفكر  الزرادشتية:  بالثالثية  التذكير  يجري 
بحث  والمذهبي  الديني  فهم  تطرُّ في  العرب  بارتكاس  الصالح.  والعمل 

بهم. خاصة  مالذات  اآلخرون عن 

الحرية ربيع  انطفاء  ام:  صدَّ ل  توسُّ  -5
برئاسة  كردي  وفد  بغداد  وصل  أبريل  نيسان/  السبت21  يوم  في 
الحدود  طرَفي  على  تناثروا  الذين  النازحين  أمر  في  للبحث  الطالباني 
أعلنوا  أن  بعد  حسين  ام  صدَّ لون  يتوسَّ األكراد  بدأ  وإيران.  تركيا  مع 
نشوة  تطايرت  كردستان.  رون  ويحرِّ حكمه،  ضون  سيقوِّ أنهم  شهر  منذ 
عمق  مطلبهم  وكشف  الكبرى،  المدن  إلى  زحفهم  رافقت  التي  الحرية 
إلى  بالعودة  للنازحين  يسمح  لكي  استعطفوه  فقد  باإلذالل،  اإلحساس 
حاجة  هي:  كما  البشرية  الحقيقة  فظهرت  سالمتهم،  وتأمين  ديارهم، 
المأساة  ضربت  لقد  والملجأ؛  واألمن،  والملبس،  المأكل،  إلى  اإلنسان 
عجلة  لكن  والحماية  المساعدة  لتقديم  الغرب  هبَّ  صميمه.  في  شعًبا 
الحل  يوجد  حيث  بغداد،  إلى  الزعماء  فسارع  اآلالف،  سحقت  الكارثة 

للكارثة. قرًبا  األكثر 
وجرت  ام،  صدَّ أصدره  الذي  العفو  ُبعيد  الكردي  الوفد  وصل 
إلى جانبهم  بقوته  الغرب وقف  بأن  فالنظام يعرف  الطرفين،  بين  مساومة 
بعد أن اقتحمت قضيتهم قاعة مجلس األمن، فال مجال للتعنُّت ورفض 
كبيًرا  جزًءا  بأن  األكراد  الزعماء  ويعرف  اإلنسانية،  الطبيعة  ذي  المطلب 
الغربية  والقوى  وجائًعا،  مشرًدا،  والثلوج،  الجبال،  في  عالق  شعبهم  من 
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أن  إلى  النظام  مفاوضة  من  بد  وال  كردستان،  خارج  مكاًنا  له  ن  تؤمِّ لن 
تداول  بغداد  في  يتفاوض  الوفد  كان  وفيما  حقيقة.  الغربية  القوة  تصبح 
القوات  دِت  وُهدِّ آمنة،  منطقة  وتحديد  الحماية،  تقديم  بشأن  الحلفاء 
عن  فُأجليْت  فيها،  تتواجد  التي  المناطق  من  باالنسحاب  الحكومية 

للحلفاء.  ا  مقرًّ المدينة  وأصبحت  التركية،  الحدود  »زاخو« على 
َعه ضابطان، عراقي  جرى اتفاق حول ذلك بين العراق والغربيين، وقَّ
المناطق  في  عسكرية  قوة  وجود  على  العراق  بموافقة  يقضي  وأمريكي، 
إلى  للعودة  النازحين  ع  وتشجِّ المخيَّمات،  إقامة  على  تعمل  الحدودية 
إلى  الالجئين  إعادة  تركيا،  من  بضغط  الغربية،  القوى  أرادت  البالد. 
منخفضة  بارتفاعات  تمرُّ  اإلغاثة  طائرات  فكانت  وسيلة،  بأية  موطنهم 
العراقية،  األراضي  داخل  إال  أحمالها  تسقط  فال  النازحين،  جموع  فوق 
كانت  الجمهوري،  الحرس  من  تركيا خوًفا  إلى  الجموع  تندفع  أن  وبدل 
األرز  أكياس  وراء  عائدة  فزحفت  للخبز،  طلًبا  العراق  إلى  تتراجع 

بطونهم! من  الوراء  إلى  األكراد  ُجرَّ  والطحين. 
بعد خمسة أيام من المفاوضات ُأعلن عن بداية اتفاق لم يأخذ على 
استغالل  يريد  الطرفين  كال  ألن  التطبيق؛  أشكال  من  شكل  أي  اإلطالق 
نقاط ضعف اآلخر. ولكي ُيضفى على االتفاق طابع الدعاية التي يستفيد 
ام الوفد الكردي، وبظهوره  منها كلٌّ منهما بطريقته الخاصة، استقبل صدَّ
العلني مع الزعماء األكراد، أراد شق صفِّ المعارضة التي اتفقت فصائلها 
لهم  يضمن  األكراد  مع  معلن  اتفاق  هنالك  يكون  فحينما  إسقاطه،  على 
سياسيًّا  نصًرا  األكراد  ق  حقَّ وقد  لآلخرين.  ضرورة  فال  والسالمة،  األمن 
أجبرتهم  النازحين  فظروف  العسكري،  نصرهم  انهار  أن  بعد  لقضيتهم 
النظام  من  كلٌّ  فتخيَّل  الخصم،  ومحاورة  الواقع،  أرض  إلى  العودة  على 

بغداد. لقاء  من  مكاسب  حصد  أنه  األكراد  والزعماء 
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فرويد ة  ام ورضَّ صدَّ المطابقة:  6- وهم 
الرابع  ميالده  بعيد  ام  صدَّ احتفل  أبريل  نيسان/   28 األحد  يوم  في 
من  أكثر  فيه  الذ  وقت  في  واإلسراف  بالبذخ  تميَّز  احتفااًل  والخمسين 
وجنوًبا.  شمااًل  الجمهوري  الحرس  من  خوًفا  بالفرار  الجئ  مليون 
واألمريكيون  بعد،  خ  تتفسَّ لم  الحرب  قتلى  وجثث  معطَّلة،  الحياة  كانت 
له  فغنَّى  بميالده،  الرئيس  احتفل  العراق.  سماء  بطائراتهم  يمخرون 
الثنتي  االحتفاالت  التلفزيون  وعرض  والنساء،  والرجال،  األطفال، 
مختااًل  بيضاء  ببذلة  ام  صدَّ ظهر  منها  ثالث  وفي  متواصلة،  ساعة  عشرة 
الحدث  على  يضفي  الذي  النِّفاق  من  األمر  يخُل  ولم  األضواء.  تحت 
لالحتفال  الجماهيري  اإلقبال  بأن  ُأعلن  فقد  السوداء،  الكوميديا  طابع 
هم  مليوًنا،  عشر  تسعة  أن  على  يدل  وهذا  ا،  عفويًّ كان  القائد  بميالد 
لهم،  وقوميًّا  وطنيًّا  رمًزا  إال  ام  صدَّ في  يرون  ال  العراق،  سكان  مجموع 

األبد. إلى  المحبَّة  قلوبهم  في  زرع  ألنه 
العشائر  وفود  تزاحمْت  فقد  مألوفة،  غير  ظاهرًة  الهزيمُة  أفرزت 
على  باالنتصار  ام  لصدَّ إقرارها  عن  معبِّرة  الرئاسية  القصور  بوابات  أمام 
فانتعشت  والمناصرة،  المؤازرة  دور  وُأتقن  مًعا.  والغوغاء  األعداء، 
إلى  تتنامى  وظلت  االجتماعية،  بالعالقات  ت  واستبدَّ القبلية،  الروح 
الدولة  انهيار  إثر  ازدهرت  ثم  ونيِّف،  سنوات  عشر  بعد  النظام  سقوط 
عالمة  والمذهبي  القبلي  االنتساب  فأمسى  األمريكي،  االحتالل  بعد 
طوال  البالد،  في  المدنيَّة  التكوينات  شت  ُهمِّ أن  بعد  النفس،  عن  التعبير 
إلى  النظام  عاد  والجيش.  والشرطة،  الحزب،  محلَّها  وحلَّ  عقود،  ثالثة 
فظهرت  والحزبية،  األمنية  مؤسساته  رْت  ُدمِّ أن  بعد  العشيرة  توظيف 
م  وتقدِّ العشائر،  تشرف على زعماء  الجمهورية  رئاسة  ديوان  في  مكاتب 

قبائلهم. والء  مقابل  شى  الرِّ لهم 
وُزرعْت  والمجتمع،  الدولة  شرايين  إلى  االسترشاء  ثقافة  تسلَّلت 
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ألصدقائه  ام  صدَّ منحها  التي  األوسمة  متها  مقدِّ وفي  الفساد،  ُسنن 
تنظِّم  الرئيس«،  بـ»أصدقاء  خاصة  قوانين  عت  وُشرِّ جمهورية،  بمراسيم 
في  الرئيس  مع  وقفوا  ألنهم  وعالقاتهم؛  ووظائفهم،  المالية،  امتيازاتهم 
بعشرات  »األصدقاء«  فئة  التسعينيات،  طوال  وظهرت،  المعارك«.  »أمِّ 
والرواتب  والهبات،  والقروض،  األراضي،  منحوا  ممن  األلوف، 
إضافية  درجات  ألبنائهم  صْت  وُخصِّ وثراًء،  فخًرا  فانتفخوا  المجزية، 
يريدون،  التي  بالكلِّيات  االلتحاق  من  نتهم  فمكَّ الدراسية  معدالتهم  فوق 
فضاًل  مجزية،  مالية  مكافآت  ودينية  وطنية  مناسبة  كل  في  لهم  وُمنحت 

القائد. أصدقاء  من  باعتبارهم  رواتبهم  إلى  المضافة  النسبة  عن 
الخداع  استثناء:  دونما  الشمولية  النظم  إليه  تلجأ  ما  إلى  النظام  لجأ 
عليها،  ُتجبر  أفعال  على  الثناء  خالل  من  الجماهير  تخدع  بالثناء. 
أنه  على  الخداع  ر  ويفسَّ مفضوًحا،  طابًعا  تأخذ  حدث  ألي  فالدعاية 
النظام  في  أثًرا  د  والتمرُّ الحرب  تجربة  تترك  لم  لقائدها.  الجماهير  حبُّ 
من  سالًما  خروجه  بغير  ر  يفكِّ يعد  فلم  انغالًقا،  ة  الرضَّ تلك  زادته  الذي 
الحرب، وبرهن ذلك، بالنسبة إليه، على صواب كل ما قام به من أفعال، 
»الضربة  مقولة  حرفيًّا  َطبَّقُت  شيًئا.  له  يعني  يكن  فلم  الماليين  مصير  أما 
يسميه  مما  نوًعا  الهزيمة  أصبحت  أقوى«.  تجعلني  تقتلني  ال  التي 
وهي  الجسد،  في  ورضوًضا  كسوًرا  تترك  التي  العنيفة  ة  بالهزَّ »فرويد« 
انفتاح  إلى  تفضي  أن  فبدل  ام،  صدَّ عند  عكسي  سلوك  إلى  أدَّت  ة  رضَّ
ومراجعة  والعالم،  المجاورة،  والدول  المجتمع،  تكوينات  على  النظام 
والخارجية  الداخلية  األخطار  أن  بدعوى  االنغالق  إلى  قادته  الماضي، 
العنف  أصبح  أن  فكان  العراقية،  الهوية  وتستهدف  البالد،  وحدة  د  تتهدَّ

قائد. ويتوارى  وطن،  ك  ويتفكَّ يتعثَّر شعب،  كيال  مشروعة  ممارسة 
التي  المدن األربع  ام موقًفا طائفيًّا ال غبار عليه حينما زار  أظهر صدَّ
م بزيارته مدًنا  د: الرمادي، ديالى، الموصل، وتكريت، فكرَّ لم تعلن التمرُّ
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الفرد  إخالص  فاقترن  عليه،  ثارت  التي  رفس  فيما  العصيان،  تعلن  لم 
عن  عزلته  التي  الكبرى  األوهام  في  ام  صدَّ أبحر  له.  بإخالصه  للعراق 
به  تطابق  ما  شبيه  نفسه  مع  فتطابقه  شعبه؛  لشؤون  المنظِّمة  كات  المحرِّ
مفاهيم  به  يختبر  معياًرا  ذاته  أصبحت  التاريخ.  في  أنفسهم  مع  الطغاة 
لينظر  عنها  االنفصال  يحاول  أن  دون  والكفر،  واإليمان،  والشر،  الخير، 
إنسان. كل  يرتكبها  التي  األخطاء  تصحيح  من  نه  تمكِّ نظرة  أفعاله  إلى 
وأفضى ذلك التطابق إلى نوع من العماء الذي قاد إلى الغرور، والتعالي، 
العالم من حوله،  بها  يمور  التي  الحقائق  أذنيه عن سماع  ام  فقد سدَّ صدَّ
على  يصطلح  جعله  الذي  األمر  مقدًسا،  يراه  هدف  تحقيق  في  ومضى 
ذلك  في  ومضى  المؤمن«،  الله  بـ»عبد  اآلخرين  إلى  رسائله  في  نفسه 
الكويت  احتالل  أمر  يخص  فيما  اتَّخذه  الذي  القرار  لمعاينة  تريُّث  دون 

العراق. في  وتبعاته 
ولم   ، منحطٍّ عالم  في  أصيلة  قيم  عن  ينافح  َولِيٌّ  وكأنه  ام  صدَّ ظهر 
الواقع  إلى  والنظر  ذاته  عن  قلياًل  باالنفصال  التفكير  إلى  الحرب  تدفعه 
يرى  َوَغدا  حوله،  الوهم  غاللة  نسج  في  أمعن  بل  ه،  مشوَّ غير  بمنظار 
فعل اآلخرين مخالًفا للقانون إن تناقض مع رؤيته، وبدل أن يعاين عمل 
ا، ومكث، إلى نهاية حياته،  الخصم سارع إلى القضاء عليه باعتباره عدوًّ
ُظهر  لمحاكمته  جلسة  أول  ففي  المطلقة؛  الحقيقة  صاحب  بأنه  مؤمنًا 
ألنه  القاضي،  أمام  بنفسه  التعريف  عن  امتنع   2005/10/19 األربعاء 
االدِّعاء  نسبها  التي  التُّهم  من  بالبراءة  يقينه  وأعلن  ف،  ُيعرَّ أن  من  أكبر 

إليه.  العام 
وحسب  الَمْكر،  أعَوزه  وما  هاء،  الدَّ إلى  حسين  ام  صدَّ افتقر  ما 
الِفطنة  بين  »يجمع  كان  فقد  صدام«  »بعث  كتابه  في  ساسون«  »يوسف 
المواقف  مختلف  مع  التعامل  في  »موهوًبا  وكان  الذهن«  ة  وِحدَّ والذكاء 
وجاذبيته  تأثيره  »قوة  يستخدم  كيف  وعرف  صالحه«،  إلى  وتحويلها 
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في  نظيرها  قلَّ  مهابة  ولشخصيته  القدر«  بذات  واألعداء  األصدقاء  على 
في  وتضلَّع  العامة،  وثقافته  حديثه،  في  برع  وقد  الحديث،  العراق  تاريخ 
ناحية  من  وصف،  ولكنه،  المحن،  في  المراس  وأتقن  الصعاب،  خوض 
يؤتمن  ا، وقاسًيا بال شفقة، وال رحمة« فال  ًبا ونزويًّ بأنه كان »متقلِّ أخرى 
ى معظم رفاق دربه. ويغلب أنه لم يرغب في أن »يستمع  جانبه، وقد صفَّ
وعليه  بأعداء«  »ُمحاط  بأنه  يشعر  أن  عجب  فال  صوته«  غير  صوت  ألي 
»المشتبك  القائد  صورة  نفسه  في  رأى  إذ  دوره،  وترسيخ  حياته،  صون 
المعاصرة واستعادة  إلى  العراق  لقيادة  في نضال طويل بطولي وملحمي 
الذي  الخارق  »المثالي  الزعيم  صورة  فَقبِل  القديم«.  التاريخي  مجدها 
وجه  على  سة  »مقدَّ شخصيته  أضحت  إنما  القدرات«  في  البشر  يفوق 
وإهانة  وهرطقة  تجديًفا  يعدُّ  كان  بعداء  تلميح  أو  انتقاد  فأي  التقريب، 
دها، وأثبتها، فأصدر »وصايا«  أيَّد صدام تلك الصورة، وأكَّ للوطن« وقد 
الروحيين،  والقادة  األنبياء  »وصايا  مثل  العراق  أنحاء  سائر  في  أصبحت 
في  روتيني  بشكل  س  تدرَّ وأصبحت  الحياة،  مناحي  كلَّ  تخلَّلت  فقد 
في  الحزبي  للتثقيف  الرئيسة  المادة  لت  وشكَّ والجامعات«  المدارس 
في  الرسمية  الرسائل  من  العلوي  الجزء  على  ُتطبع  وكانت  العراق. 
تلك  وأثمرت  الماليين،  نظر  عن  تغيب  فال  كافة،  الدولة  مؤسسات 
صدام  صار  بأن  األمر  وانتهى  قاصرة،  رعيَّة  به  شمل  ا  أبويًّ دوًرا  الصورة 
فما  وتمازجا،  فاتَّحدا،  حسين،  صدام  هو  والعراق  العراق،  هو  حسين 

ذلك. بغير  القول  يجرؤ على  أحد  عاد 
ام حسين هو، بمعنى  إلى أن صدَّ انتبهت  في إحدى لحظات ذهولي 
ال  درجة  إلى  ذاته  مع  تطابق  فقد  كيخوته«؛  »الدون  قرين  المعاني،  من 
رؤيته  في  صدر  اإلسباني  الفارس  أن  واثًقا  كنت  وإن  أخطاءه.  فيها  يرى 
نظيره  أن  ًدا  متأكِّ فلسُت  الكبرى،  بالقيم  عميق  وإيمان  براءة،  عن  للعالم 
حكم  اشتقاق  الصعب  فمن  رأي؛  وفساد  خبث،  عن  صدر  العراقي 
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وكما  ُبعد.  عن  أراها  كنت  التي  المتالطمة  األخطاء  مزيج  من  سديد 
هذا  ظهر  عصرين،  بين  المتوترة  المخيِّلة  ارتباك  من  الفارس  ذاك  انبثق 
كيخوته  الدون  مقاسمة  يجوز  حقبتين.  بين  التاريخ  ارتباك  من  الحاكم 
أفعالهما  قبول  يمتنع  لكن  الرؤية،  ومشاطرتهما  الموقف،  وصدام 
منطقية؛  وغير  ساخرة،  تبدو  لغرابتها  التي  ة،  الضالَّ وسقطاتهما  ة،  الشاذَّ
ويعيد  النوايا،  طبيعة  األفعال  سياق  يفضح  إذ  للمفارقة  تجسيٌد  فهما 
أن أخطاء فارس  بينهما هو  الوحيد  الفارق  تفسيرها بطريقة غريبة. ولعل 
واالعتبار،  للتأمل  موضوًعا  فآلت  كتاب،  َدفََّتي  بين  ت  استقرَّ »المانتشا« 
وأمة،  مجتمًعا  العراق  ام  صدَّ أخطاء  فيما شملت  والمتعة،  التسلية  وربما 

واالنتقام.  الُكْره  بل  والندم،  موضوًعا لألسى  فأصبحت 
ام المستبدُّ غير اآلبه بحركة الحياة من حوله،  ُبعيد الحرب ظهر صدَّ
خاطئة،  أفعال  على  بالثناء  اآلخرين  يطالب  الحرب  ة  رضَّ جعلته  وقد 
وثالثة  العالم،  في  دولة  ثالثين  أن  إليه  ُخيِّل  الكبرى.  أوهامه  في  فغطس 
نوا منه، فليس له إال اإليمان بخرافته الشخصية،  أرباع العراقيين، لم يتمكَّ
وصواب مساره؛ فما دام حيًّا فكل شيء في مساره الصحيح. وما شكَّ أنه 
أخطأ، وكما قال »نيتشه« فإن اليقين الجازم، وليس الشك، هو الذي يقتل، 
ق ما  البالد إلى مرحلة أخرى من األيديولوجية الشمولية، وتحقَّ فانتقلت 
بوهم  اإليمان  على  المجتمع  حثِّ  من  سنة  عشرين  خالل  ام  صدَّ تمنَّاه 
التماثل،  بوتقة  في  المجتمع  ُضغط  والثقافي.  والديني،  الِعْرقي،  النقاء 
والتباين  منقصة،  ق  الخالَّ ع  التنوُّ جعل  الذي  الشمولية  مرجل  إلى  وُدفع 
كائنات  إلى  بشرية  جماعات  كونهم  من  األفراد  ل  فتحوَّ عاًرا،  الطبيعي 
الطاعة  بوا  وتشرَّ الهلع،  عليها  سيطر  مخلوقات  من  سرًبا  أمسوا  مبهمة، 
العمياء الهادفة إلى تحويل االختالفات إلى تماثالت بغية تحقيق الوالء، 
وُدفعوا إلى تقريع أنفسهم إما بالخوف الذي سكنهم، وإما بالعجز الذي 
بالتكفير عن أخطاء ما قاموا بها. ُوضع  شلَّ اختياراتهم وعالقاتهم، وإما 
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متَّقًدا  عر  الذُّ ليبقى  النظام  أنصار  بكبار  وُفتك  الشك،  موضع  المجتمع 
وتوارى  واألعمال،  بالظواهر  زائف  وعي  وساد  أحًدا،  أحد  يأتمن  فال 
من  للحماية  وسيلة  نفسه  عن  يعلن  التملُّق  وبدأ  بها،  األصيل  الوعي 
األفراد  إرادة  وتالشت  برأي،  الجهر  ر  وتعذَّ المكُرمات.  لنيل  أو  النظام، 
ن المختلفين، وينظر إليهم باعتبارهم مصدر خطر.  في خضم شعور يخوِّ
تنهض  باالمتثال  أنها  مت  فتوهَّ س،  بالتوجُّ مشبع  فضاء  في  أجيال  نشأت 
واحد  ُبعد  غير  تعرف  وال  ذاكرة،  بال  ألنها  عظيم،  تاريخي  تغيير  بمهمة 

الحقيقة.  أبعاد  من 
يوافق  بما  التاريخ  كتابة  فأعيدت  وللماضي،  للحاضر  تنقية  جرت 
خين، ُعرفت بـ»هيئة إعادة  لت هيئة من كبار المؤرِّ الرؤية الشمولية، وتشكَّ
رت كل  ة حول تاريخ العراق، وُفسِّ كتابة التاريخ« وأصدرت مجلدات عدَّ
عصر  إلى  السومريين  منذ  الرافدين  بالد  شعوب  شهدتها  التي  الحوادث 
الثرية  بالتنوعات  يفي  ال  تأوياًل  وفرضت  شحيحة،  لرؤية  طبًقا  ام،  صدَّ
والثقافات،  والديانات،  األعراق،  من  متفاعلة  التي عرفت طبقات  للبالد 
ر  مقرَّ ُفرض  أفق.  بال  أليديولوجيا  المدرسية  الكتب  جت  وروَّ واللغات، 
فكر  ُدرس  وفيه  العراقية،  الجامعات  في  القومية«  »الثقافة  بعنوان  دراسي 
حزب البعث وتاريخه اعتماًدا على تقارير المؤتمرات القومية والقطرية، 
كفاح  ُرسم  وفيه  العربية«  »الحضارة  بعنوان  آخر  ر  مقرَّ دراسة  وُأوجب 
القومية  القيادة  في  أعضاء  رات  المقرَّ كتب  فيها.  ع  تنوُّ ال  الدم  نقيَّة  أمة 
العليا،  الشهادات  على  حصولهم  يشترط  ال  به  أعضاء  سها  ودرَّ للحزب، 
نها الطالب الجامعي  بوا على المناهج األكاديمية والنَّقدية، وُيلقَّ ولم يتدرَّ

ألربع سنوات. 
وقع  إذ  سبقه،  والذي  جيلي  آمال  دغدغ  وعًدا  البعث  حزب  م  قدَّ
بما  الحاضر  ووقائع  الماضي  أحداث  بين  التماهي  ضرورة  من  نوع 
فكرة  على  البعث  حزب  س  تأسَّ األصولية.  اإلسالمية  األدبيات  يماثل 
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جاء  األموات  من  جماعة  كونها  في  األمة  فاختزل  واالنبعاث،  اإلحياء، 
محاضرة  ففي  اإلحياء.  لفكرة  الرمزي  البعد  إخفاء  دون  إلحيائها،  هو 
ألقاها عفلق في 5 نيسان/ أبريل من عام 1943 بعنوان »ذكرى الرسول 
البعث  حركة  بين  الصلة  على  د  شدَّ دمشق،  جامعة  مدرج  في  العربي« 
ينبغي  تأسيس  لحظة  محمد  الرسول  شخصية  واعتبر  الديني،  والماضي 
الرسول  حياة  في  المتمثلة  اإلسالم  حركة  »إن  األمة:  لنهوض  اعتمادها 
بالزمان  ر  تفسَّ فحسب،  تاريخيًّا  حادًثا  العرب  إلى  بالنسبة  ليست  الكريم 
ترتبط  واتساعها  وعنفها  لعمقها  إنها  بل  والنتائج،  وباألسباب  والمكان، 
ورمز  صادقة  صورة  أنها  أي  المطلقة،  العرب  بحياة  مباشًرا  ارتباًطا 
األصيل،  واتجاهها  الغنية  وممكناتها  العربية  النفس  لطبيعة  خالد  كامل 
هو  فاإلسالم  روحها..  في  دوًما  د  التجدُّ ممكنة  اعتبارها  لذلك  فيصحُّ 
بالحياة  فتجيش  العربية  األمة  في  القوى  كامن  ك  تحرِّ التي  الحيوية  ة  الهزَّ
األمم  على  االصطالح..فتفيض  وقيود  التقليد  سدود  جارفة  الحارة، 
العرب،  كل  محمد  »كان  خطابه:  عفلق  وختم  وعماًل«.  فكًرا  األخرى 

اليوم محمًدا«.  العرب  كل  فليكن 
كانت أدبيات االنبعاث نادرة في النصف األول من القرن العشرين، 
نفوذها  الفكرة  بسطت  القرن  نهاية  وفي  البعث،  حزب  لها  ن  دشَّ وقد 
من  انتهى  كان  البعث  حزب  لكن  اإلسالمي«  »العالم  أرجاء  معظم  في 
وتماثلت  اإلسالمية،  الجماعات  مع  بقاياه  وتحالفت  الفعلية،  الناحية 
تحسب  ال  التي  الخالصية  األفكار  شأن  هو  وهذا  أهدافها.  مع  أهدافه 
طوال  والمكان.  للزمان  عابر  بالهوت  تختزله  إنما  ا  دنيويًّ حساًبا  للتاريخ 
الثقافية والِعْرقية منقصة تلحق  التفاعالت  إلى  الثمانينيات كانت اإلشارة 
ر كيف ُصدم الحضور  بثقافة صار نقاؤها امتياًزا، وصفاؤها مفخرة. وأتذكَّ
حينما   ،1987 عام  خريف  اآلداب،  كلية  في  »الفراهيدي«،  قاعة  في 
القرآن،  لغة  حول  العليا  الدراسات  طالب  ألحد  مناقشة  تجري  كانت 
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القائل  الرأي  فيها  بما  الموضوع،  حول  الشائعة  اآلراء  يعرض  فشرَع 
اللغويين  كبار  القرآنية كما ورد لدى  األلفاظ  لبعض  باألصول األعجمية 
العربية  أن  أثبت  الذي  »الجواليقي«  ومنهم  للهجرة،  الثاني  القرن  منذ 
تتضمن قرابة 1500 كلمة أعجمية، فدخل القاعة سمير الشيخلي، وزير 
العسكرية،  بأزيائهم  مرافقيه  مع  بجلبة  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
دقائق  وُبعيد  المناقشة.  لجنة  يدي  بين  الطالب  مه  يقدِّ الذي  العرض  إبان 
للعربية،  أعجمية  أصول  هنالك  تكون  أن  رافًضا  ووقف  الوزير،  هاج 
ولبعض مفردات القرآن، وقاطع المناقشة، وصرخ غاضًبا مطالًبا بوقفها، 
ومع  القاعة.  على  خيَّم  رعب  وسط  المكان،  وغادر  األطروحة،  وإلغاء 
فالوزير شأنه شأن  »الُعجمة«  في داللة  المشينة  االنتقاص  بشحنة  اإلقرار 
ام، لم يميز بين األعاجم والفرس،  المسؤولين في العراق، بمن فيهم صدَّ
وروم،  وبربر،  أحباش،  من  العربية  غير  األقوام  به  يقصد  فالمصطلح 

وسواهم.  وهنود،  وترك،  وفرس، 
العربية  غير  العشائر  من  وكثير  سمجة،  لعبة  العروبة  عاء  ادِّ صار 
ضوء  في  د  يتحدَّ األعراق  تبديل  أمر  وأصبح  عربيًّا،  نسًبا  لها  اصطنعت 
إلى  واألكراد  التركمان  من  كثير  فانتسب  للبالد،  السياسية  التطورات 
القومية«  تصحيح  »قانون  ُسمي  تشريع  وصدر  ألنفسهم،  حماية  العروبة 
الفكرة  ت  مرَّ وقد  العربية.  إلى  قوميته  يغيِّر  من  لكل  حماية  يوفِّر  وهو 
 1988 عام  في  الثورة  قيادة  مجلس  عن  صدر  قرار  نص  إذ  بمرحلتين، 
على أنه »يمنع العراقي عربي القومية من تغيير قوميته إلى قومية أخرى«، 
ظروف  بفعل  عربيًّا  أصبح  من  بقومية  النظر  إعادة  دون  بذلك  فحال 
أجاز  قرار  صدر   2001 عام  خريف  ففي  كافًيا،  ذلك  يكن  ولم  سابقة. 
»لكل عراقي أتمَّ الثامنة عشرة من العمر الحقَّ في طلب تغيير قوميته إلى 
قومياتهم؛  المختلطة،  المدن  أهالي  من  كثير  غيَّر  وقد  العربية«.  القومية 
ون  يضحُّ فكانوا  العرب،  لغير  العقارات  شراء  منعت  التمليك  دوائر  ألن 
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وفيها  ترابها،  في  رؤوسهم  سقطت  مدن  من  روا  ُيهجَّ كيال  بأعراقهم 
ينتمون.  وإليها  وذكرياتهم،  وأمالكهم،  ُأسرهم، 

والء  عدم  النظام  أدرك  حينما  الثمانينيات،  من  الثاني  النصف  في 
بأفواج  وألحقهم  الجيش،  من  حهم  سرَّ الحرب،  في  الكرد  من  كثير 
انخرطوا  والتركمان  العرب  من  عدًدا  وأعرف  له.  الموالية  »الفرسان« 
الخدمة  من  تهرًبا  مزيفة،  وبوثائق  كرديتهم،  بادِّعاء  األفواج  تلك  في 
وكانوا  البشرية،  لألرواح  هائلة  محرقة  إلى  لت  تحوَّ التي  العسكرية 
إال  لهم وجود  وليس  رواتبهم،  لهم عن  فيتخلَّون  آمريهم،  مع  يتواطؤون 
بسبب  كركوك  في  معروف  الِعْرقية  الزحزحة  وأمر  الرواتب.  قوائم  في 
عبر  المدينة  عرفتها  التي  التكريد،  أو  التعريب،  أو  التتريك،  سياسات 
العشرين  القرن  من  األخير  الربع  خالل  المقبول  التفكير  كان  تاريخها. 
في  العامة  السياسات  يوافق  عروبي  إطار  في  المرء  ينتظم  أن  بد  ال  أنه 
العميقة  الخالفات  اندلعت  حينما  أندهش  لم  ذلك  ضوء  وفي  البالد، 
العراق،  هوية  حول   2005 صيف  في  كتبت  التي  الدستور  مسودة  في 
وبالكاد  عربيًّا،  يكون  أن  رفضت  بها  االحتالل  جاء  التي  الفاعلة  فالقوى 
الحديث  وبدأ  العربية،  األمة  من  جزء  فيه  العرب  أن  إلى  إشارة  رت  ُمرِّ

عراقية«. »أمة  النظام عن  منذ سقوط  يدور 
العراق،  في  كثيرة  وهي  العربية،  غير  األقليات  طمس  جرى  لقد 
والثقافة،  التعليم،  في  حاضًرا  هاجًسا  االختالف  صور  تغييب  أمر  وصار 
والقوانين، والُتهمِت األقليات الِعْرقية، والدينية، وثقافاتها، وجرى تطهير 
مختلقة  ذرائع  إلى  استناًدا  البالد  من  أخرى  وُطردْت  لبعضها،  ِعْرقي 
العثمانية والفارسية،  الدولتين  بين  الصراع  أيام  العابرة  الوالءات  فرضتها 
الحدود  عبر  للناس  المتينة  والتعايش  التجاور  عالقات  فرضتها  كما 
العراقية اإليرانية، وُأخذ بفكرة صهر المجتمع في بوتقة واحدة، وإهمال 
وليس  بالعرب،  خاص  وكأنه  الدين،  توظيف  وُأعيد  عة.  المتنوِّ طبيعته 
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»األنفال«،  تسمية  تحت  األكراد  ضد  اإلبادة  حمالت  ُتشنَّ  أن  بغريب 
السور،  إحدى  في  ورد  كما  فاألنفال،  القرآن،  من  داللتها  اسُتعيرت  فقد 
في  الكفار  من  عليها  المسلمون  استولى  التي  الحرب  غنائم  على  تحيل 
ست  معركة بدر، إذ أبيح لهم سلب أرواح مشركي قريش وأموالهم، فُكرِّ
واألكراد  للمسلمين،  ممثاًل  الجيش  باعتبار  للحملة  النهائية  الداللة 

للكفار.  ممثلين 
ونها  يتلقَّ المعلومات«  »طلب  استمارات  المواطنين  على  عت  وزِّ
وفيها  سبع،  على  صفحاتها  عدد  ويزيد  السكن،  أو  العمل،  أماكن  في 
والسياسية،  والوظيفية،  والقبلية،  الشخصية،  األحوال  عن  تنقيب 
األقارب  أسماء  شملت  حتى  فيها  وبولغ  كافة،  للعراقيين  والمهنية، 
وإخوان  األخوات،  ألزواج  الثالثية  كاألسماء  البعيدة،  الدرجات  من 
العراق  داخل  إقامتهم  ومحلِّ  ومهنهم،  وأعمارهم،  وأوالدهم،  الزوجة، 
وبطاقاتهم  نفوسهم،  سجالت  وأرقام  الدراسية،  وشهاداتهم  خارجه،  أو 
للنظام،  والئهم  ونوع  والسابقة،  الحالية  السياسية  وميولهم  الشخصية، 
دقة  األكثر  التفاصيل  عن  ناهيك  ال،  أم  العسكرية  الخدمة  أدوا  وهل 
ألقارب الدرجات األولى، وتنتهي االستمارة- التي تقتضي تعبئتها أحياًنا 
قين في  دة عن أقارب متفرِّ أسابيع عدة، من أجل جمع المعلومات المؤكَّ
المعلومات  ل المسؤولية عن كل  بالتوقيع، وتحمُّ البالد وعرضها-  طول 
عن  المطلوبة  المعلومات  فيه  ضخم  سجل  فاسُتكمل  فيها،  الواردة 
المناطق  بحسب  والحزبية  األمنية  األجهزة  إليها  تحتاج  التي  المواطنين 
خصوصيات  في  ل  يتدخَّ الحزب  أصبح  فيها.  يعملون  أو  يقيمون  التي 
عليهم  فَحظر  بأعضائه،  وبدأ  قبل،  من  ُتعرف  لم  نعرات  ًعا  مشجِّ األفراد، 
خلط األنساب، فال يجوز الزواج بغير العربية، وأصدرت أمانة سرِّ القطر 
لحزب البعث قراًرا في خريف عام 1983- مودعة نسخة منه في »مركز 
األمريكي  الجيش  نهبه  مما  وهي  أمريكا،  في  الصراع«  ت  سجالَّ أبحاث 



402

بدقَّة  ُتفحص  »أن  فيه  أوجبت  االحتالل-  بعد  العراقية  الوثائق  أطنان  من 
األصول العربية ال لعروس المستقبل فقط، بل ألسرتها أيًضا، وال ُتعطى 

ينتمون ألصل عربي«.  ال  ممن  الزواج  يريدون  ألعضاء  موافقات 
ام  صدَّ شحن  لصالحه  للمجتمع  الروحي  البعد  توظيف  يعيد  ولكي 
هتلر  فخطابات  الشمولية،  النظم  تفعل  كما  الدينية،  بالدالالت  خطاباته 
تخللتها االقتباسات الدينية، ومن ذلك قوله: »سوف أكمل الطريق الذي 
الخليج  حرب  خالل  الدينية  النبرة  تصاعدت  أن  فكان  المسيح«،  بدأه 
وكان  الثانية،  في  العراقي  العلم  على  أكبر«  »الله  عبارة  وكتبت  األولى، 
خطاباته  وانتهت  المؤمن«،  الله  »عبد  باسم  رسائله  بعض  يمضي  ام  صدَّ
التي  األخيرة  الخطبة  فيها  بما  الدينية،  المواعظ  من  جملة  إلى  األخيرة 
أنفسهم  َيِصفون  رفاقه  وكان   .2003/4/9 يوم  اختفائه  قبيل  لها  سجَّ
والتماثل  نبيًّا.  نفسه  يتخيَّل  كان  أنه  على  يحيل  الذي  األمر  بالصحابة، 
العراقية  العسكرية  فاالستعراضات  يخفى؛  ال  وهتلر  ام  صدَّ عهدي  بين 
اكتظاظها  في  برلين  في  كنظيرتها  بغداد  في  النصر  وساحة  النازية،  تماثل 
أحد  في  هتلر  وراء  الضخم  والنسر  المناصرين،  من  اآلالف  بعشرات 
قصوره يماثل النسر الهائل في قصر الرضوانية، وتكريس فلسفة اإلغواء 
الحياة،  لديهما، واحتقار  الشباب ركن من األركان األساسية  أوساط  في 
وتمجيد الموت خصيصة مشتركة ال يمكن إغفالها بينهما. تصاب األمم 
هو  العراقي،  عليه  تربَّى  الذي  المبدأ  وكان  بالخدر،  االستبداد  ظل  في 
هتلر  كان  ما  وهو  األخير،  الحق  منه  ُيسحب  أن  قبل  ناقش«  ثم  ذ  »َنفِّ
أن  وينبغي  مطيًعا،  شعًبا  »نريد  لأللمان:  الكثيرة  ُخطبه  في  إليه،  يدعو 
أخضعها  أن  أستطيع  كالنساء  »الجموع  إن  وقوله  الطاعة«،  على  بوا  تتدرَّ
المجتمع  تفريغ  في  حكمه،  من  قرن  ربع  خالل  ام،  صدَّ نشط  إلرادتي«. 
إلى  االستبداد  يلجأ  الخوف  فلسفة  تسود  فحيثما  الطبيعية،  مقوماته  من 

والِعْرق. ين  الدِّ مكبوتات  بعث 
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ام نهر دجلة سباحة  وفي هوس بمواصلة الحفاظ على القوة َعَبَر صدَّ
الكبيرة  األنهر  أحد  اجتاز  حينما  تونغ«  »ماوتسي  به  قام  ما  غرار  على 
ليثبت قدرته على قيادة  السبعين من عمره  سباحة عام 1966 وقد جاوز 
محل  هذا  فحلَّ  القائد،  إلى  الوطن  من  الوالء  زحزحة  وجرت  الصين. 
ده توجيهات القائد ووصاياه التي  ذاك، وأصبح السبيل إلى المواطنة تحدِّ
وُتقرأ  والموظفين،  الطالب،  على  كمطويات  ع  وُتوزَّ الصحف،  تنشرها 
عن  الدفاع  مكان  القائد  عن  الدفاع  وحلَّ  والتلفزيون.  اإلذاعة  في  يوميًّا 
ث  البالد. وظلَّ اإلعالم في حروب الخليج األولى والثانية والثالثة يتحدَّ
ألنهم  ليس  العسكرية،  األعداء  حمالت  وفشل  العراق،  انتصار  عن 
نوا  يتمكَّ لم  ألنهم  وإنما  فعلوا،  وقد  البالد،  من  كبيرة  أجزاء  يحتلوا  لم 
القائد،  وجود  من  داللتها  ت  استمدَّ االنتصار  ففكرة  حسين،  ام  صدَّ من 

العراق. الدفاع عن  من  وجاهة  أكثر  ام  صدَّ الدفاع عن  وصار  وسالمته. 
فانقلبت  والتحلُّل،  خ  التفسُّ إلى  انتهى  مجتمع  خلق  في  ام  صدَّ نجح 
فنشأ  النجاة،  بوعد  ليخدع  المتهم  خانة  في  البريء  وُوضع  المفاهيم، 
ر  ُيحذَّ عبًئا  المسؤولية  وأصبحت  الالمباالة،  وشاعت  الطاعة،  قطيع 
على  هيمنت  التي  دريدا-  تعبير  حسب  السافلة-  الدولة  فظهرت  منه، 
زت  وتركَّ واستعبدتهم،  بمصائرهم،  مت  وتحكَّ بعامتهم،  الناس  مقادير 
فينبغي االمتثال لسطوته  له،  يقود قطيًعا مذعنًا  الذي  القائد  بيد  لطات  السُّ
الرمزية والفعلية. ظهر القائد الضرورة، الكائن المطلق، وتجلَّى حضوره 
الهستيريا  فحلَّت  والعلوم،  والتاريخ،  واألفكار،  واآلداب،  الفنون،  في 
الَمَرضيَّة المعبِّرة عن الوالء له محلَّ التأمل في معرفته، فنُسبت المعجزات 
عمل  كل  ل  وتحوَّ البشر،  طاقة  تفوق  المنجزات  من  بسلسلة  مشفوعة  له 
ل بهما على المجتمع بما فيه  يقوم به إلى مكرمة وسخاء شخصي، يتفضَّ
في  وغرق  األدوار،  تخيُّل  في  العراقي  المجتمع  وسبح  الدولة.  ميزانية 

األخطار. م  توهُّ
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ام تسوء مع أهل الخبرة، فاسُتبعدوا شيًئا فشيًئا عن  بدأت عالقة صدَّ
المبرزين  النظام يستعين بهم، من  الذين كان  القرار، وحتى أولئك  مراكز 
الحدود  في  إال  المعرفية  قدراتهم  عن  التعبير  لهم  ُيتح  لم  خبراتهم،  في 
التصنيع  خدمة  في  وضعوا  فالعلماء  لهم،  مسبًقا  النظام  رسمها  التي 
صورة  تضخيم  على  واإلغراء  بالتخويف  اإلعالميون  وُأجبر  العسكري، 
للفنون، وفي مقدمة ذلك  بدائيًّا  الفنانون فهًما  س  ام، وتسويقها، وكرَّ صدَّ
طبًقا  الماليين  وعي  بصوغ  التربويون  وُكلِّف  وتماثيله،  التذكارية  ُنصبه 
الفادحة لسياساته، واألدباء في  لتوجيهاته، والسفراء في تسويغ األخطاء 
تبجيله، فانتهى بوهم كونه روائيًّا خلَّف ُكتًبا شاحبة في لغتها، وأسلوبها، 
من  ب  مركَّ مزيج  إلى  العراقية  النخبة  فانتهت  ومعانيها؛  ومضامينها، 
يجوز  فال  التابع،  ألدوار  الطامحين  والمسطَّحين  المحبطين،  الصامتين 
وضوًحا  أشد  صارت  فاألكذوبة  ثياب،  بال  اإلمبراطور  إن  القول  ألحد 

أي شيء.  من 
ام والعراقيين وجدتها مرتبكة،  كلَّما أنعمُت النظر في العالقة بين صدَّ
حاجاتهم  عن  أذنيه  صمَّ  فقد  طرفه،  من  إليهم  دونية  لنظرة  وخاضعة 
عزي  وإليه  عهده،  قبل  حفاة  كانوا  بأنهم  وعايرهم  والمعنوية،  المادية 
مكرمة  بأنه  ُوصف  يستحقون  ما  فكل  وتحديثهم،  تمدينهم  في  الفضل 
سواء  القومية،  للثروة  متواصاًل  تراجًعا  أن  هذه،  والحال  لشعبه.  القائد 
ألنه  منها،  المادي  معيُن  فنضب  عهده،  في  وقع  فكرية،  أم  مادية  أكانت 
أن  إلى  العراقي  المجتمع  وانتهى  واألمن،  والتسلُّح،  الحروب،  في  د  ُبدِّ
بين  للفقر  األولى  المواقع  يحتل  فهو  بطنه،  على  يسعى  كسيًحا،  يكون 
ازدهاًرا  عهده  يشهد  فلم  وتراجع،  الفكر،  وانحسر  األرض،  شعوب 
األيديولوجيا،  خدمة  في  وضعت  فالثقافة  بالبنان،  إليه  يشار  ثقافيًّا 
الوعي  تنشيط  بأداء وظيفة  لها  يسمح  ولم  عنها،  وعبَّرت  بها،  واندمجت 

للمجتمع.  العام 
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ما  لكل  متواصاًل  إقصاًء  ر  وأعواًنا، وطوَّ أشخاًصا،  ينتقي  ام  كان صدَّ
وثقافاته،  ومذاهبه،  وأعراقه،  بطبقاته،  المتنوع  المجتمع  بمفهوم  صلة  له 
وفد  إنما  النسيج،  لهذا  المتفاعل  التركيب  صميم  من  ينبثق  لم  ذاته  فهو 
أن  ينبغي  ا  عمَّ بعيًدا  وظل  بالقوة،  بحكمه  واستأثر  بالعنف،  طارًئا  إليه 
من  يحتمي  وكأنه  رئيًسا،  فجعلته  الظروف  تفاعلت  شخص  به  يقوم 
الذين  األعوان  وأولهم  عنه،  الجميع  تخلَّى  بأن  وانتهى  بأعوانه،  شعبه 
ص االختيارات الكثيرة المتاحة أمامه في عالقته  غدروا به. وحينما نتفحَّ
ة الحكم.  بالعراقيين، نجد أنها اختزلت إلى خيار واحد هو بقاؤه في سدَّ
بخصومه،  استهانة  فيها  أبدى  درجة  إلى  العنف  إلى  لجأ  ذلك  ولتحقيق 
ففقد القدرة على سبر درجة خطرهم عليه، وما حسب أنه بالقمع يجرف 
منحت  ما  كة  متحرِّ كثبان  أنها  له  يخطر  ولم  عليها،  وقوفه  م  توهَّ رمااًل 
ام ضحية أخطائه.  التاريخ. بمعنى من المعاني كان صدَّ ثقتها لحاكم عبر 
إذا  يحكمه:  الذي  والمجتمع  المستبد  مآل  خلدون«  »ابن  وصف  وقد 
الناس،  عورات  عن  ومنقًبا  العقوبات،  في  فاحًشا  قاهًرا،  الحاكم  كان 
، والذوا منه بالكذب والمكر والخديعة، فتخلَّقوا  شملهم الخوف والذلُّ

وأخالقهم. بصائرهم  وفسدت  بها، 
القوة  ُأسَّ  باعتبارها  للفحولة،  مة  مضخَّ مفاهيم  ام  صدَّ أشاع 
بمزيج  ونجح  العراق،  في  النسوي  الوسط  في  سحره  فيبث  والرجولة؛ 
متداخل من اإليحاءات الفحولية، واالدِّعاءات بمناصرة المرأة، وتسميتها 
األنثوي  المجال  في  الذكوري  نفوذه  يتغلغل  أن  العراقية«،  بـ»الماجدة 
العالقات  من  عصرية  موجة  بعد  عهده  في  الفاعلة  حريته  ُحيِّدْت  الذي 
يعيد  المجتمع  بدأ  السبعينيات، حينما  منتصف  في  انكمشت  االجتماعية 
تركيب عالقاته طبًقا لمقتضيات السلوك الريفي المبتذل للحكام الُجدد، 
العراقية  المدن  في  توجد  التي  الحضرية  العالقات  إلى  استناًدا  وليس 
منذ  االجتماعي  ر  التحرُّ في  ريادة  عرفت  التي  بغداد  وبخاصة  الكبرى، 
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على  بالتركيز  نفسه  عن  السلوك  عبَّر  العشرين.  القرن  من  األولى  العقود 
الحشمة، والعزل، والرقابة، وكانت نقطة االنطالق الحمالت التي قادها 
تتربَّص  فَِرًقا  فيها  ل  وشكَّ ام،  صدَّ وخال  بغداد  محافظ  طلفاح،  الله  خير 
ق تنوراتهن  بالنساء في الشوارع، وتصبغ سيقانهن العارية بالدهان، وتمزِّ
جماليات  استئصال  فجرى  لة،  المتهدِّ الشباب  شعور  وتقصُّ  القصيرة، 
ونهرب  الشرطة،  نتحاشى  كنَّا  أننا  كيف  ر  وأتذكَّ بالقوة.  الفردي  ر  التحرُّ
على  ونخشى  العريضة،  البنطلونات  نرتدي  ونحن  الصبا،  أيام  منها 

ترحم. التي ال  ات  المقصَّ من  الطويلة  شعورنا 
لموجة  امتداًدا  والعالقات  الملبس  في  الفردية  الحريات  ِت  ُعدَّ
الحريات العامة في الغرب خالل تلك الحقبة، وغير متوافقة مع البدايات 
فعالقات  الشمولي.  المجتمع  ركيزة  ُتعدُّ  التي  التفحيل  لحملة  األولى 
الثمانينيات،  الشراكة تدفع باتجاه احترام المرأة، وكل هذا تغيَّر بداية من 
الشيطان،  طيف  فيها  يحوم  أن  بد  ال  خلوة  المرأة  مع  الجلوس  وصار 
العسكري.  ه  وبزيِّ ام  صدَّ بمخيال  وأشبع  األنثوي،  المجال  تأميم  وجرى 
وفي الحالتين كانت الكاريزما الشخصية تتعالق مع القوة التي كان يتفنَّن 
النسيج  هذا  خلق  وقد  ودوره.  شخصه  في  حضورها  عن  التعبير  في 
حد  عند  لديهن  الحرية  سقف  تثبيت  جرى  نساء  عند  متواصاًل  استيهاًما 
ال يتجاوز فيه المفهوم الرعوي للعالقات بين الجنسين؛ فالقدرة الفكرية 
االكتفاء  هو  والهدف  الذكوري،  االستبداد  ظل  في  بها  يعترف  ال  للمرأة 
شخصية  بناء  في  أساسيًّا  دوًرا  اإلغراء  ولعَب  السلبية.  األنوثة  بتنشيط 
إلى  وأحالها  فردية،  كميزة  األنوثة  خلخلة  في  ام  صدَّ ونشط  المستبد، 
ي المجتمع بأبطال يفتدون قائدهم، فجرى تشجيع اإلنجاب،  وظيفة تغذِّ

الصيدليات.  في  الحمل  موانع  وُحظرت 
»طالب  أورد  وقد  النظام،  مع  تواطؤ  بعالقات  النساء  اتِّحاد  ارتبط 
ريف  من  النازحين  من سلطة  القرية: فصول  كتابه »حكومة  في  الحسن« 
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إدارة نادي »الصيد«، وهو  نائب رئيس مجلس  تكريت« وثيقة موقَّعة من 
أعالها  في  كتب  التي  الوثيقة  وهذه  حسين،  ام  صدَّ يرتاده  الذي  النادي 
العامة  »السكرتارية  إلى  هة  موجَّ رسمية  رسالة  كانت  للغاية«  ي  »سرِّ
ها:  العراق« وموضوعها »حفل ترفيهي ساهر«، ونصُّ العام لنساء  لالتِّحاد 
العراقي بمناسبة  الصيد  نادي  ُيقام حفل ترفيهي ساهر خاص في  »سوف 
والفنانات،  الفنانين  من  عدد  فيه  يشترك  العظيمة،  يوليو  تموز/   17 ثورة 
إعالمنا  فُيرجى  الجبهة،  في  األشاوس  الجيش  ضباط  من  عدد  ويحضره 
الحفل  هذا  بحضور  ترغب  ن  ممَّ اتِّحادكم  أعضاء  من  عدد  كان  إذا  فيما 
وقت  إلى  البقاء  من  يمانعن  ال  وممن  األشاوس،  ضباطنا  عن  للترفيه 
الموقف،  ليتسنَّى إعداد ما يقتضيه   ، الليل بدون صحبة ذويهنَّ ر من  متأخِّ
هو  جال  الرِّ من  األشوس   .» لهنَّ ا  جدًّ مغرية  مكافآت  ُتمنح  وسوف 
نادي  مرابع  في  وليس  الحرب،  في  المراس  شديد  القتال،  في  الجريء 

»الصيد«.
العشرين،  القرن  من  األخير  بع  الرُّ عبر  األنوثة  صور  أستعيد  حينما 
بة في النصف األول من السبعينيات، وفي  ر بأنني جالست محجَّ فال أتذكَّ
من  قسمنا  في  حجاًبا  ترتدي  التي  الوحيدة  الفتاة  كانت  البصرة  جامعة 
ا  ولمَّ النجف.  في  الدينية  المراجع  أحد  ابنة  هي  تقريًبا،  طالبة  مئة  بين 
وجدت  التسعينيات  بداية  في  المستنصرية  الجامعة  في  أستاًذا  أصبحُت 
احتجاب  نحو  الصاعد  المنحنى  هذا  بات.  طالباتي محجَّ أكثر من نصف 
يبة، فالجسد موضوع اتهام.  المرأة يكشف صعوًدا مطَّرًدا لقيم الشك والرِّ
النصف  في  وشاعْت  العالم،  في  للجسد  فلسفة  فيه  نشطْت  وقت  وفي 
ولبنان،  وتونس،  المغرب،  إلى  وامتدت  العشرين،  القرن  من  الثاني 
الجزيرة،  وشبه  والسودان،  ومصر،  إيران،  في  األنثوي  التدفق  انكسر 
بأشكاله  واالستبداد  المغلق،  فالتعليم  الشام،  بالد  ومعظم  والعراق، 
ينبغي  عاًرا  األنثوي  الجسد  من  جعل  والعشائرية،  والدينية،  السياسية، 
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الحديث  العام. وصار  المجال  في  والحيلولة دون حضوره  لجم خطره، 
يلحق  خطًرا،  أمًرا  للنقاش  كموضوع  الحجاب  عن  الجامعي  الوسط  في 
خالل  ليبيا  في  صفيًّا  نقاًشا  فتحت  أنني  ر  وأتذكَّ الرأي.  بصاحب  ضرًرا 
فأعلنْت  الحجاب،  موضوع  في  الطالبات  آراء  إلى  ف  للتعرُّ  ،1995 عام 
أولى المتحدثات: أن كل سافرة هي عاهرة، فُأغلق الحوار، واحمرَّ وجه 
عينيها،  الدمع من  وتدافع  القاعة،  في  الوحيدة  السافرة  األمازيغية  الطالبة 
لوحة  ُكتبت  قطر،  جامعة  في  البنات  مبنى  بوابة  وعلى  القاعة.  وغادرت 

الحساب«. قبل  الحجاب  المسلمة:  »أختي 
العالقة  يخص  فيما  الوسطى  القرون  إلى  بالعودة  العراق  انتهى 
تبنِّي  إلى  لجأ  هدفه،  عن  ام  صدَّ يعبِّر  أن  أجل  فمن  والرجل.  المرأة  بين 
مفاهيم  على  المجتمع  فربَّى  بالذكورة،  د  يتجسَّ الذي  الرجولة  مفهوم 
فكرة  زرع  بهدف  الديني،  والتباهي  القومية،  والغطرسة  الوطنية،  الخيالء 
بشخصيته،  والمصير،  والتاريخ،  المجتمع،  فاختزل  والسمو،  التفوق، 
الشمولية  األيديولوجية  ألنَّ  العام،  سلوكه  في  معه  اآلخرون  تماهى  فيما 
وينتهي  ُتطيع،  ورعية  يأمر،  راٍع  إلى  فيه  األفراد  ينقسم  مجتمًعا  س  تكرِّ
الخداع  إلى  العراقي  المجتمع  انزلق  ينفعل.  إنما  ر،  يفكِّ ال  بقطيع  األمر 
للنفس  الطبيعية  المزايا  وتدمير  خيالي،  دور  بلعب  اإلغراء  العظيم: 
البشرية، واإليمان بسرد مخصوص للتاريخ الوطني، والقومي، والديني، 
عن  ذوًدا  والفداء،  والشهادة،  التضحية،  مفاهيم  وهيمنت  سواه،  ُيقبل  ال 

وهمية.  فكرة 
العسكرة،  طريق  في  شوًطا  العراقي  المجتمع  قطع  الزمن  بُمضيِّ 
إلى  االستماع  مقبواًل  يكن  فلم  واحد،  باتجاه  ضيق  مسار  في  وُأدخل 
إذاعة  على  المؤشر  مرَّ  إذا  َفَرًقا  المرء  ويرتعد  األجنبية،  اإلذاعات 
في  كلثوم  ألم  أغنية  أو  القديمة،  العراقية  األغاني  تبثُّ  وهي  إسرائيل، 
حتى  أو  أمريكا،  صوت  أو  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  أو  معلومة،  ساعة 
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ينية؛  الدِّ لألحزاب  االنتماء  لتهمة  تجنًبا  ة؛  مكَّ في  الكريم  القرآن  إذاعة 
منظَّم  توجيه  وتنامى  للغرب،  عداء  وانتعش  خطر.  مصدر  فالخارج 
ذلك  إلى  والوسيلة  الخالصة،  الوطنية  حول  الجماعي  الوعي  لصوغ 
فيهم  فتالعبت  الجموع  غرائز  طت  نشَّ التي  الجماهيرية  الثقافة  هي 
أردنت«  »حنَّة  توصلت  وكما  البسيطة.  النفعاالتهم  اليومية  التغذية  عبر 
استعداد  لديه  ن من خلق جمهور  تتمكَّ الدعائية  بالثقافة  الشمولية  فالنظم 
للعقل،  منافًيا  ذلك  كان  لو  حتى  الدعاية،  تلك  تنشره  ما  أسوأ  لتصديق 
في  هذا  كل  وقع  التضليل.  حتى  فيها  يتقبَّل  درجة  الجمهور  هذا  ويبلغ 
ْرف، وفي  ة، المتالك الحقيقة الصِّ العراق، فالشمولية هي االدِّعاء، وبالقوَّ
الهدف  ولتحقيق  العبودية.  وانتعشت  الطاعة،  أخالقيات  تنامت  ظلها 
االمتيازات،  ومنح  الخوف،  فرض  من  مزيج  على  الحكم  فلسفة  ُبنيت 
واألقلية  الذعر،  هاوية  إلى  يجرفها  الذي  التخويف  معها  اتُّبع  فاألغلبية 
الحياة  إيقاع  عن  وانفصلْت  الحظوة،  فنالِت  باالمتيازات،  عليها  ُأغدق 
اء  صمَّ كتلة  لت  ُشكِّ يوميًّا،  ُيشحذ  الذي  المتواصل  الوالء  فعبر  اليومية. 
العالقات  من  دائري  نسق  داخل  نفسها  على  وانغلقْت  الرأفة،  تعرُف  ال 

والمصالح.
ام واأليديولوجيا التي ُيمثِّلها على أنهما أثمن شيء، وينبغي  رأى صدَّ
الدم عالمة على  لون  فارتسم  بأنفسهم،  وافتداؤها  افتداؤه  اآلخرين  على 
رغبة الضحية في االفتداء، واسُتعيدت خرافة األضحية األولى. ولم يعد 
متعالًيا، ومميًَّزا،  كائنًا  باعتباره  به  ر  ُفكِّ إنما  إنساًنا،  بوصفه  بالقائد  التفكير 
على  فيها  الضوء  ُسلِّط  لطفولته  نضال  حكاية  وُنِسجت  الجميع.  وفوق 
واألئمة،  واألنبياء،  سل،  الرُّ إلى  نسبه  فوِصل  لحياته،  الصعب  المسار 
إلى  الطغاة  التي تنسب  التخيلية  الرواية  عِت  وبدورهم قورَن دوره. وتوسَّ
الشخصية  الجاذبية  طت  نشَّ اإلعالم  وبوساطة  الروحيين،  القادة  أرومة 
يجتذب  تشكيل  منها  وانُتقي  وحديثه.  وملبسه،  حركته،  في  بالتالعب 
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فمحاكاة  المنال،  عصيُّ  ولكنه  للمحاكاة،  أعلى  مثاًل  ليصبح  اآلخرين 
هات  توجُّ توافق  تربوية  نزعة  ونشأْت  المطابقة.  درجة  تبلغ  ال  اآلخرين 
طويلة،  مدة  الزمن  إيقاع  عن  ُعزل  ألنه  عاجز  المجتمع  أن  فتبيَّن  القائد، 
األيديولوجيات  أن  ومع  المعايير.  واختلفت  األدوار،  فيه  تغيَّرت  وقد 
السلوكية والقيمية،  لنظمها  الداخلي  التأزم  بالتحلُّل بسبب  تبدأ  الشمولية 
إلحاق  في  تنحبس  ال  فممارساتها  خارجي،  بتأثير  تنهار  ما  غالًبا  لكنها 
الضرر بمجتمعها إنما بشيوع الروح العدوانية القائمة على أفكار التعالي، 
العيش  أو  الدولية،  أو  اإلقليمية،  بالقوى  باالصطدام  وتنتهي  والتأصيل، 

الجميع.  مع  متوتِّرة  ضمن عالقات 
الحب  من  بمزيج  الشعب  يفتديه  الجانب  مرهوب  أًبا  ام  صدَّ أصبح 
قه بمزيج من النِّفاق والطمع، فارتسمت  الظاهر، والخوف المبطَّن، ويتعشَّ
للتحدي،  رمًزا  العراقي  وأضحى  الكبرى،  القيم  عن  مدافًعا  صورته 
تاريخه  وتوارى  والثقافية،  الروحية  ميزاته  وضمرت  والمقاومة،  والقوة، 
الفتداء  استعدادها  أعلنت  المراهقين  من  ميليشيات  وُأنشئت  الخصب، 
الخليج  له. وخالل حرب  األكبر  النجل  إشراف  ام، ووضعت تحت  صدَّ
الحرب  في  النازية  للفرق  استعارة  في  الموت«  بـ»فَِرق  ُعرفت  الثالثة 
دة  المعقَّ االستبداد  ظواهر  إحدى  الميليشيات  هذه  وتعدُّ  الثانية.  العالمية 
له  ض  تعرَّ الذي  والحصار  والثانية،  األولى  الخليج  حربا  أفرزتها  التي 
أدَّى  ذلك  فكلُّ  األخالقية،  مسؤولياتها  عن  الدولة  ب  وتنكُّ العراقيون، 
ضعف  بسبب  العنف  يمارسون  فراحوا  الفتيان،  من  كثير  تهميش  إلى 
النظام،  فالتقطهم  رمقهم،  يسد  ا  عمَّ يبحثون  وطفقوا  األسرية،  الروابط 

والسالح. المال  عليها  وأغدق 
الفتيان  جذب  أمكن  للمجتمع  الرابطة  العالقات  تدمير  ظل  في 
الظهور  وحب  القائد،  بحماية  الوعد  ضمنها  من  اإلغراءات،  من  بمزيج 
منهم  كبيرة  أعداد  فسارعْت  طويلة،  لسنين  جوع  أفرزهم  مراهقين  لدى 
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الذي  اإلعالم  أبرزها  للفداء  بؤرة  لوا  شكَّ التنظيم،  بهذا  االلتحاق  إلى 
باإلغراء  ع  المتلفِّ اإلجبار  من  نوع  جرى  ثم  الرئيس،  ابن  عليه  سيطر 
الترهيب، حتى زاد عددهم على  بنوع خفي من  لضم آالف آخرين منهم 
االستعداد  الحياة:  في  طيًشا  األكثر  الفكرة  تلقينهم  جرى  ألًفا  خمسين 
»الخمير  جماعة  الميليشيات  هذه  وتشبه  بأنفسهم.  ام  صدَّ يفتدوا  ألن 
أو  بالماليين،  فتكت  التي  بوت«  »بول  عهد  في  كمبوديا  في  الحمر« 
االستبداد  ن  تمكَّ إذ  الثمانينيات،  خالل  إيران،  في  »المنذورون«  جماعة 
الحياة  إلى  جاؤوا  الذين  هؤالء  من  اآلالف  عشرات  حشد  من  الديني 
بن  الحسين  لخدمة  منذورين  »الحسينيات«  في  وُربُّوا  المتعة،  بزواج 
من  لالقتصاص  األلغام  حقول  إلى  ُيدفعون  فكانوا  بثأره،  واألخذ  علي، 
كما  بأنفسهم،  إمامهم  يفتدون  وبذلك  اإلمام،  قتلة  باعتبارهم  العراقيين 

ام«. صدَّ »فدائيي  خاليا  تفعل  كانت 
التي  الدموية  الشعارات  وُرفعت  والقسوة،  العنف  مفاهيم  شاعت 
تهتم  ال  ام  صدَّ و»يا  ام«  صدَّ يا  نفديك  بالدم  »بالروح  مثل  الفرد،  د  تمجِّ
بشعة  عقوبات  ابُتكرت  هذا  كل  وبموازاة  دم«.  تشرب  رجال  عندك 
وقطع  ى،  المحمَّ بالحديد  الوجوه  ووسم  اآلذان،  وبتر  األنوف،  كجدع 
األلسنة، وتذويب األجساد في الحوامض، والتمثيل الجسدي بالخصوم. 
نهاية  في  الجمهوري  العهد  بداية  مع  رت  تفجَّ التي  العنف  نزعة  وُوظِّفت 
أبادت  بمذبحة  عهدهم  الجمهورية  جنراالت  دشن  فقد  الخمسينيات، 
سحل  وجرى  الَمَلكية،  القصور  أحد  في  أبيها  بكرة  عن  المالكة  العائلة 
رئيس  جثة  قْت  وُمزِّ الصيف،  أوج  في  بغداد  شوارع  في  بعضها  جثث 
أحد  ًذا  متلذِّ يمضع  العراقيين  أحد  وشوهد  السعيد«،  »نوري  الوزراء 
كبده،  مضغت  امرأة  أن  وُروي  دجلة،  فوق  الشهداء  جسر  على  أصابعه 
عمِّ  المطلب  عبد  بن  حمزة  كبد  مع  عتبة«  بنت  »هند  فعلت  بما  اقتداء 

الكريم. الرسول 
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استوديو  في  قاسم  الكريم  عبد  ُأعدم   1963 فبراير  شباط/  في 
مساء  كل  ُتعرض  بالرصاص  قة  الُمخرَّ جثته  وظلَّت  والتلفزيون،  اإلذاعة 
على الجمهور، وجوارها يظهر أحد الجنود يرفع رأس الزعيم من شعره، 
الشيوعيون  وتبادل  وجهه.  في  الفم  بملء  ويبصق  المشاهدين،  بمواجهة 
والبعثيون أدوار التمثيل البشع في األجساد في عام 1959 و1963، بما 
الكهرباء،  أعمدة  على  األجساد  وتعليق  الشوارع،  في  السحل  ذلك  في 
مثيرة  بصورة  بعد  فيما  اسُتثمر  رصيد  ن  فتكوَّ والموصل،  كركوك  في 
للهلع بعد االحتالل األمريكي للعراق حيث جرى تشريع قانوني لوجود 
فيما  واحتربت  البالد،  بشؤون  مت  تحكَّ واألعراق  للطوائف  ميليشيات 

أهلها. الدفاع عن  بدواعي  فساًدا  وعاثت  بينها، 
االختالس،  مجتمع  ونشأ  والتدمير،  والسطو،  النهب،  قيم  ست  تأسَّ
العامة  الممتلكات  فأصبحت  وسيلة،  وبأية  شيء،  بكل  االستئثار  وحب 
الكلية،  والوفرة  التام  الحرمان  بين  ربط  الوعي  ألن  للسرقة،  مباحة 
النظام،  مسخها  التي  الدولة  ممتلكات  على  االستحواذ  رغبة  فانبثقت 
البريطانية  القوات  بيد  البصرة  سقوط  من  أيام  ثالثة  فبعد  محلها.  وحلَّ 
حية  صور  ُعرضْت   ،2003 مارس  آذار/  من  األول  األسبوع  نهاية  في 
فيها. وفيما كان  المركزية  لطة  السُّ انهيار  إثر  المدينة  ت  التي عمَّ للفوضى 
جامعتهم.  ينهبون  البصريين  مئات  َق  تدفَّ دباباتهم  على  يربضون  الغزاة 
والكراسي،  األثاث،  وِقَطع  الحاسوب،  أجهزة  يحملون  رأيتهم  ولقد 
التي  المنتفخة  الجثث  وسط  الجامعة،  باحة  في  منهوباتهم  ويجمعون 
أخالقيات  فيهم  تستيقظ  أن  فبدل  إليها،  يلتفتوا  أن  دون  بها  يمرون 
تعتبر  التي  لطة  السُّ رموز  من  باالنتقام  شعور  تنامى  الجمعي  الضمير 
فندق  أثاث  ينهبون  األهالي  رأيت  نفسه  اليوم  وفي  لها.  ممثلة  الجامعة 
أقيم  السياب- وكنت  العرب، قرب تمثال  المطل على شط  »الشيراتون« 
ِقَطع األثاث  يرمون  البصرة- فكانوا  فيه حينما أشارك في ندوات جامعة 
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يقومون  ثم  العليا،  الطوابق  نوافذ  من  والمكيفات،  والمراوح،  الفاخر، 
الحمير. ها  تجرُّ وتحميلها على عربات  الباحة،  في  حطامها  بجمع 

الوعي  غياب  عن  بغداد،  في  األمريكيون  ل  توغَّ حينما  النهب،  عبَّر 
ُزمًرا  وأفرز  المجتمع،  وجدان  مسخ  النظام  ألن  العمومية؛  األشياء  بقيمة 
ذلك  في  بما  شيء،  كل  من  لالنتقام  الفرص  يتحيَّنون  اللصوص  من 
والقضاء،  الشخصية،  األحوال  سجالت  ُأحرقْت  فقد  هو.  ممتلكاته 
تاق  الوعي  فكأن  والوزارات،  والمدارس،  المرور،  ومكاتب  والملكية، 
إلى طمس الحقبة الماضية بحرق الوثائق الدالة عليها، وخلق مجتمع بال 
ُأتلفت وثائق األحوال المدنية، وملكيَّة المنازل، والسيارات،  ذاكرة، فقد 
ًرا. عانيُت من ذلك في  والمزارع، والمعامل، وصار إثبات المواطنة ُمتعذِّ
العراق،  لمغادرة  سفر  جواز  استخراج  أردت  حينما   ،1993 عام  صيف 
سيطرة  أثناء  في  ُأحرقت  كركوك  في  الشخصية  األحوال  ت  فسجالَّ
كوني  من  د  التأكُّ الممكن  من  يعد  ولم  سنتين،  قبل  المدينة  على  األكراد 
ر  ُتزوَّ كانت  التي  بالوثائق  ُيعتد  وال  األصلية،  الوثائق  غياب  في  عراقيًّا 

بغداد.  »مريدي« شرق  في سوق  علنًا 
اللصوص  بالنهب، والتخريب، فيحاكون  ديهم  عاع من جالَّ الرِّ ينتقم 
ا ُمضاًعا، باالستيالء  الكبار الذين حكموهم، ويظنُّون أنهم يستعيدون حقًّ
القطع  آالف  نهب  جرى  قيمتها.  يدرون  وال  يعرفونها،  ال  أشياء  على 
تنهار  فحينما  وآشور،  وبابل  سومر  حضارات  إلى  تعود  التي  األثرية 
ذلك  إفراز  هي  ناقمة  حثالة  تظهر  االستبداد  ظل  في  المجتمع  مات  مقوِّ
من  النقمة  إال  يِرثوا  فلم  تهميشهم،  جرى  الذين  العَوام  إنهم  االستبداد؛ 
والفنادق،  والمتاحف،  والوزارات،  الجامعات،  تمثله  منظَّم  مجتمع 
نهبها  جرى  فقد  الفنون،  ومراكز  والمكتبات،  والقصور،  والمصارف، 
المؤسسات  وأصبحت  والدولة،  المجتمع  بين  الصلة  انفصَمت  حينما 

للتدمير.  هدًفا  أمنية،  أو  أو عسكرية  مدنية  أنواعها،  بكل 



414

على  وليس  الوالء  على  يقوم  المنغلق  التفكير  من  نسق  وُأفرز 
لصالت  البالد،  إدارة  في  الرفيعة  بالمكانة  الثقة  أهل  فيحظى  الخبرة، 
ما  كائنًا  الخبرة  أهل  ُيستبعد  فيما  أيديولوجية،  أو  طائفية  أو  عشائرية 
وُمعاٍد،  ُمواٍل  إلى  المجتمع  ترتيب  يعيد  فالمستبِد  مؤهالتهم؛  كانت 
ُسلِّمْت  الثالثة  الخليج  حرب  فقبيل  العدو،  موضع  يوضع  والمختلف 
ام: ابنه قصي المسؤول  بين الُخلَّص لصدَّ قيادة البالد إلى ُعصبة من المقرَّ
عن  المسؤول  المجيد  حسن  علي  ه  عمِّ وابن  الوسطى،  المنطقة  عن 
المسؤول  الدوري  ت  عزَّ الثورة  قيادة  لمجلس  ونائبه  الجنوبية،  المنطقة 
خضر  مزبان  الثورة  قيادة  مجلس  أعضاء  وأحد  الشمالية،  المنطقة  عن 
منهم  أيٍّ  لدى  وليس  األوسط.  الفرات  منطقة  عن  المسؤول  هادي 
رتًبا  يحملون  وال  محترف،  جيش  في  ينخرطوا  فلم  عسكرية،  خبرة 
سيل  من  كجزء  رفيعة  رتب  من  ولهم  لنفسه  ام  صدَّ وهبه  ما  إال  عسكرية 
وُرسمت  بين،  المقرَّ السياسيين  إلى  القيادة  آلت  الثقة.  ألهل  المكرمات 
واالحتماء  المدن،  إلى  العدو  قوات  سحب  قاعدة  على  الدفاعية  الخطة 
بالمدنيين  االحتماء  على  تقوم  فالخطة  العراقية،  الحواضر  في  باألهالي 

حمايتهم.  وليس 
وكان  إيران،  مع  الحرب  بداية  منذ  العسكرية  البذلة  ام  صدَّ ارتدى 
والثالثة  الثانية  الحربين  لكن  له.  النصر  وُينسب  أحداثها،  كل  ر  يتصدَّ
إلى  يفتقر  ال  إنه  القول  اإلنصاف  ومن  دولة.  ورجل  قائًدا  أهميته  ضتا  قوَّ
الكبرى.  القرارات  في  النظر  وُبعد  البصيرة،  إلى  يفتقر  ولكنه  اإلرادة، 
والقرارات  كالحروب،  سلبية،  بنتائج  تأتي  قراراته  كانت  الزمن  ومع 
تخيُّلي  عالم  في  وعاش  والخارجية،  الداخلية  والسياسات  االقتصادية، 
ولم  راته.  لتصوُّ الواقع  إخضاع  وهم  في  يستغرق  وراح  مزاجه،  يوافق 
الذي  المجتمع  هجَرها  فكرة  وهي  التضحية،  على  التأكيد  غير  لديه  يبَق 
كان  كما  ام،  صدَّ وكان  قائله.  به  يؤمن  ال  شعار  أنها  مستتر  بحسٍّ  كشف 
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الخداع  درجات  أكثر  هو  وهذا  األمة،  ستموت  بموته  أنه  يعتقد  هتلر، 
الذات.  مع  الَمَرضي  والتطابق  للنفس 

ينبغي  شيء  فكل  بالتسمية،  قيمة  فائض  األشياء  على  صدام  أسقط 
اسمه  تحمل  وهي  والمنشآت  األماكن  مئات  فظهرت  اسمه،  يحمل  أن 
للفنون،  ام  صدَّ ومركز  اإلسالمية،  ام  صدَّ وجامعة  ام،  صدَّ مطار  مثل: 
ومشروع  ام،  صدَّ وسدُّ  ام،  صدَّ وجسر  ام،  صدَّ ومستشفى  ام،  صدَّ ومدينة 
للمدن  المجاورة  الصغيرة  المدن  عشرات  بناء  عن  فضاًل  ام،  صدَّ ري 
اميَّات«. ولم أتفاجأ حينما زرت بابل، فوجدت أن  الكبيرة ُسميت »الصدَّ
وشارع  البوابة،  ذلك  في  بما  القديمة،  المباني  بها  مْت  ُرمِّ التي  األحجار 
في  وجودهم  ترسيخ  يريدون  فالطغاة  ح«،  »ص.  عليها  ُكتب  الموكب، 
تغيير  هو  البديل  الحكم  إليه  سعى  ما  أول  أن  والطريف  بالقوة.  األشياء 
أن  ض،  تعوَّ ال  التي  الخسارة  من  ولعله  ام.  صدَّ تركة  واجتثاث  هذا،  كل 
بل  غزاها،  بوش«   = »كورش  ألن  فقط  ليس  بابل،  أخرى،  ة  مرَّ ر،  تدمَّ
حيرة  ثمة  باسمه.  مصيرها  فربط  التاريخ،  إيقاع  ي  تحدِّ أراد  طاغية  ألن 
ام عن هذه اآلثار، وليس من  َمْن يتخذ قرار إزالة صدَّ أخالقية تداهم كلَّ 
تدمير  يعني  الرمزي  ام  صدَّ اجتثاث  التنازع:  طرَفي  بين  التوفيق  السهولة 
مظهًرا  القيمة  فائض  اتَّخذ  كما  بوجوده.  مرتهنة  بها  القبول  أو  ثانية،  بابل 
والنظر  بدمه،  القرآن  من  نسخة  ُتكتب  أن  ام  صدَّ أمر  ا  لمَّ ًشا  مشوَّ دينيًّا 
يقرن  أن  أراد  ثابتة، وبعمله هذا  نة  فالقرآن مدوَّ القصد،  العميق ال يخطئ 
فقهي  جدل  بعد،  فيما  دار،  وقد  الله.  كلمات  يحمل  بمصحف  نفسه 
إذا كان مادة  به، وفيما  الكالم اإللهي  الدم، وهل تحلُّ كتابة  حول طبيعة 
حضوُره  يالزم  أن  وهو  أراده،  الذي  الهدف  وانطلى  طاهرة،  أم  نجسة 

كتابه. في  الله  حضوَر 
يؤطِّر  أن  األديب  على  ينبغي  االستبداد  ة  ُلجَّ في  غرق  مجتمع  وفي 
الموروثة  المديح  بأخالقيات  لها  ن  ويدشِّ بالبهجة،  السياسية  الحال 
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يضفي  أن  المستغرب  من  وليس  ذلك.  في  ويسرف  القديم،  الشعر  في 
في ذلك  أسهم  ام.  والُكتَّاب، مكانة جليلة على صدَّ والفنانون،  الشعراء، 
معروف،  عراقي  شاعر  جعل  ر  مبكِّ وقت  ففي  صغارهم،  قبل  كبارهم 
وعضو سابق في القيادة القومية لحزب البعث، ووزير لإلعالم، ومؤلِّف 
قال  الثمانينيات.  في  منه  بأمر  ُقتل  وقد  إلًها،  ام  صدَّ من  الوطني،  النشيد 

فيه:

المطر نزل  ما  لوالك 
الشجر نبت  ما  لوالك 

البشر ُخلق  ما  ام  صدَّ يا  لوالك 

»لقد  ميالده:  عيد  في  بالمرأة  شعره  اقترن  شهير  عربي  شاعر  وكتب 
ام حسين يلصق أجزائي، وجئت كافًرا  جئُت إلى بغداد مكسوًرا فإذا بصدَّ
أعصابي.  ويشدُّ  إيماني،  إليَّ  يردُّ  حسين  ام  بصدَّ فإذا  العرب  بممارسات 
ام  لصدَّ فشكًرا  والعافية،  بالشمس  ممتلئ  وأنا  بغداد،  من  أعود  وهكذا 

األخضر«.  اللون  عينيَّ  في  قطَّر  الذي  حسين 
الدولة  سيف  مدح  في  المتنبِّي  دور  ص  تقمَّ الذي  شاعره  أما 
في  المتنبِّي  كتب  ما  ضعَفي  من  أكثر  القصائد  من  فيه  وكتب  الحمداني، 

قال: فقد  ملهمِه، 

نفسي أرخص  أن  أملك  وحدك  لك 
رأسي أحني  وحدك  لك 

كأسي أرفع مخموًرا  وحدك  لجاللك 
بدمي مترعة 

اإلرهاق حدَّ  ممتلئ  قلمي  هذا 
األوراق ترفع هذي  حتى  باسمك  مختوم 

أحداقي في  الساكن  هذا  يا 
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الملكوت ذا  يا 
الباقي الحيُّ  أنت 

كانت  لكنها  االستهجان،  وربما  االستغراب،  النصوص  هذه  تثير 
مون بسببها،  مألوفة في الوقت الذي قيلت فيه، يفتخر بها أصحابها، ويكرَّ
ويحظون بالثناء. وما كان غريًبا أن يحمل أحد جنود المارينز، إثر اقتحام 
أن  حرص  فقد  ام،  لصدَّ ضخًما  ا  برونزيًّ رأًسا  دبابته  صندوق  في  بغداد، 
إلى تحفة  آل  ام  أمريكا؛ ألن صدَّ إلى  يعود  نادرة حينما  تكون معه ذكرى 
في األدب واإلعالم والفنون. وبلغ المديح غرابته من طرف أحد أعضاء 
النهر  »مولد  بأنه  ام  صدَّ ميالد  عيد  وصف  الذي  الفلسطينية  فتح  حركة 
الثالث في العراق« بعد دجلة والفرات. ومنذ منتصف الثمانينيات أصبح 
»مظهر عفوي عن  بأنه  ذلك  ام  عيًدا رسميًّا وعطلة، وفسر صدَّ اليوم  هذا 
وكما  الشخصي«.  الفخر  إلظهار  وليس  القيادة،  حول  الشعب  التفاف 
والقذافي بالدهم على هواهم، صاغ  صاغ ستالين وهتلر وكاسترو وماو 
ام  صدَّ قال  »إذا  الشاعر:  قال  المعنى  هذا  وفي  هواه.  على  العراق  ام  صدَّ

العراق«. قال 
وغابت  والقوة،  الضخامة  من  مزيج  هو  هالميًّا  طابًعا  الفن  واتَّخذ 
المعنى،  على  وليس  الفخامة  على  التركيز  وأصبح  الجمالية،  المزايا 
في  العرب  لشط  الغربية  الضفة  على  للمقاتلين  ة  المتراصَّ فالتماثيل 
الثمانينيات- حيث كنت أمضي األمسيات برفقة  التي ُنصبْت في  البصرة 
وتماثيل  الفن،  شروط  عنها  غابت  الطعام-  مقاصف  وسط  صديقاتي 
وحتى  الفني.  األداء  في  ضحالة  كشفت  مكان  كل  في  المزروعة  ام  صدَّ
مة،  مفخَّ رمزية  خلف  الدقيقة  المهارات  منها  اختفت  الكبيرة  النُّصب 
تحته  مرَّ  الذي  الكبرى،  االحتفاالت  ساحة  في  النصر  قوس  ولعل 
وأسلحتهم،  اإليرانيين  الجنود  خوذ  من  وُصنع  األبيض،  بحصانه  ام  صدَّ
يفان  والسَّ ه،  لكفِّ مة  المجسَّ والقبضة  الرمادي،  فالبرونز  مقرًفا،  يبدو 
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تستعيد  عناصر  فهي  العنف،  تمجيد  على  إالَّ  تحيل  ال  المتقاطعان، 
عملية  وجرت  العربية،  الحماسة  أشعار  خلَّدته  متغطرًسا  حربيًّا  موروًثا 
للفهم  مسايرة  الذوقية  مهاراتهم  جانًبا  وضعوا  فنانين  من  لفهمه  مدرسية 
في  فني  ُنصب  أكبر  بأنه  افُتخر  ولطالما  االستبداد،  ثقافة  أشاعته  الذي 
ام  العالم؛ فالضخامة هي المعيار النهائي في قيمة اآلثار الفنية. وكان صدَّ
والتماثيل.  بالنصب  الخاصة  التصميمات  قبول  في  األخير  الفيصل  هو 
فهي  فة،  المجوَّ للفخامة  أنموذًجا  تكون  أن  الرئاسية  القصور  وتصلح 
جة،  مزجَّ ونوافذ  ثقيلة،  وسقوف  رخامية،  بأعمدة  هائلة  بمالجئ  أشبه 
بدائي،  بذخ  على  تدل  داكنة،  خشبية  وزخارف  ضخمة،  بلورية  وثريات 
الغرابة المستنكرة، فكأنها عمارة قوطية،  إنما  الفني  تثير العجب  وهي ال 

المستطيلة. والنوافذ  الشاهقة،  واالرتفاعات  باألشكال  متراصة 
ل النظام في تغيير نسق عالقات اإلنسان بالبيئة، فبفعل أخطار  وتدخَّ
التي  الجنوبية  األهوار  إلى  األنظار  اتَّجهت  اإليرانية  العراقية  الحرب 
لدرء  عسكري  أسلوب  ابتكار  وبدل  اإليرانيين،  لتسلُّل  مالًذا  أصبحت 
ر به أحد، إذ انطلقت حملة كبرى  الخطر، اتُّخذ أغرب قرار يمكن أن يفكِّ
الكثيف،  القصب  وإحراق  السنين،  آالف  عبر  تشابك  الذي  البردي  لجزِّ 
وأعيد  لها،  موطنًا  األهوار  غير  تعرف  لم  التي  األسر  آالف  ذلك  د  فشرَّ
وسرعان  فيها.  ترعرعت  التي  البيئة  عن  مختلفة  صحارى  في  توطينها 
األهوار،  أعماق  في  ضاربة  فجذوره  ثانية،  والبردي  القصب  استطال  ما 
والخارجين  الجيش،  من  للهاربين  مالًذا  ة،  المرَّ هذه  األهوار،  فأمست 
فت  ُجفِّ مًعا.  والطبيعة  اإلنسان  معاقبة  نفسه:  الخطأ  ووقع  النظام،  على 
المتناثرة  »الجبايش«  ذلك  في  بما  وأصبحت،  سكانها،  ر  وُهجِّ األهوار، 
جنوب  في  القاحلة  للبيئة  امتداًدا  المياه،  من  بحر  في  صغيرة  جزًرا 
السومري  العصر  منذ  أفرز  الذي  والبشري  البيئي  النظام  فانهار  العراق، 
الموروثة  البشرية  العالقات  كانت  الصيد.  اقتصاديات  من  فريدة  طرًزا 
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حرب  ُبعيد  »الثورة«،  جريدة  نشرت  فقد  انتقاص،  محلَّ  األهوار  في 
اتَّهمت أهل  العراقيين،  بين  بالًغا  استياء  أثارت  الكويت، سلسلة مقاالت 
الشرق من  فاتحي  الجاموس، وأن  يعرفون سوى  بهائم ال  بأنهم  األهوار 
بعرب،  هم  فما  المناطق،  هذه  وأسكنوهم  الهند  من  جلبوهم  المسلمين 
الحواضر  أهل  أنهم  وهي  الناصعة،  الحقيقة  وُأخفيت  بعراقيين،  وال 
حيث  والقرنة،  وميسان،  والكوفة،  والبصرة،  وبابل،  أور،  العريقة: 

األولى.  البشرية  الحضارات  ظهرت 
ر« بعد أن انفصمت عالقته  ام أبعد ما يكون عن »نبوخذ نصَّ كان صدَّ
ا  د األكراد، فذلك الملك العراقي أدرك غريزيًّ بـ»صالح الدين« بسبب تمرُّ
لزوجته  المعلقة«  »الجنائن  بنى  إذ  الترحيل،  بنظرية  األخذ  يمكن  ال  أنه 
عاشت  التي  بالجبال  استيهاماتها  تواصل  كيال  أميس«  »سمير  اآلشورية 
بأنه  األهوار  تدمير  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  ربوعها. وقد وصف  في 
التاريخ، ويمكن أن يضاهى بتجفيف بحر  البيئية في  »من أسوأ الكوارث 
حينما  باألهوار  ُسحرُت  المطيرة«.  األمازون  غابات  وإزالة  األورال، 
وما  األهوار«،  إلى  »عودة  وكتاب  الريح«  مهب  في  »قصبة  كتاب  قرأت 
جامعتها،  في  أدرس  كنت  حينما  البصرة،  إلى  القطار  آخذ  وأنا  نسيت، 
وهو  البطيء،  للقطار  الكبيرة  النافذة  قرب  فجًرا  الخفيفة  الوسن  حاالت 
ببطء  الشمس  تنبثق  فيما  القصب والبردي،  الماء، ويخترق أجمات  يشقُّ 
المائية  السطوح  عمق  في  ممتدة  النور  خيوط  تاركة  السكون،  قلب  من 
يدفع  بكسل،  الماء  عباب  الطويلة  القوارب  تمخر  األفق  وفي  الصقيلة، 
تتصاعد  فيما  عريضة،  بأحزمة  أوساطهم  ون  يشدُّ ملثمون  صيادون  بها 

وهناك. هنا  من  الخضيري  أسراب 
ُأجبر على تجفيف األهوار مئات األلوف من العراقيين الذين سيقوا 
به ستالين في  قام  لما  ُمناظر  إليها، وذلك  المدن واألرياف  جماعات من 
المياه  توصل  قناة  بحفر  الفالحين  أمر  حينما  العشرين  القرن  ثالثينيات 
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إال  العمل  بهذا  يقوم  وال  مجرمون،  بأنهم  لهم  يقال  فكان  موسكو،  إلى 
فون بها في  النبالء من الرجال، وسنعطف عليكم، ونمنحكم فرصة تتشرَّ
حياتكم، فعليكم أن تبرهنوا على والئكم للوطن بالحفر أواًل، لنجد سبًبا 
لنقص  إشباًعا  ال  نهار  ليل  مضٍن  عمل  في  هؤالء  فيتسابق  عنكم،  للعفو 
حدث  ما  للحياة.  طلًبا  إنما  والوطنية،  بالنُّبل  الداخلي  إحساسهم  في 
البصرة إلى  العرب من  الغربية لشط  لألهوار حدث شبيه له في الضفاف 
للنخيل  مستوطنة  أكبر  توجد  حيث  كيلومتر،  مئة  تزيد على  بمسافة  الفاو 
به  يعتصم  أن  خشية  أشجاره  من  الشريط  تجريف  جرى  إذ  العالم،  في 
وبخاصة  جرداء،  بادية  النخيل  أرض  وآلت  الحرب،  خالل  اإليرانيون 
البساتين  معظم  به  أزال  العرب  لشط  موازًيا  طريًقا  الجيش  شقَّ  أن  بعد 
ما  غير  إلى  البصرة  وانتهت  الجنوب،  إلى  الشمال  من  بجواره  الممتدة 
ُتحدُّ  ال  »غابة  بأنها  توصف  كانت  فقد  العراقيين،  مخيال  في  عليه  كانت 
« بأشجار زاد عددها عشية الحرب على خمسة عشر مليون  وأنهار ال ُتعدُّ

مليونين. تزيد على  ال  الحرب  انتهاء  بعد  بها  فإذا  نخلة، 
الدسيسة،  استبدلِت  وية  السَّ فبالقيم  غريبة،  مقايضة  أيًضا  جرْت  لقد 
حالة  تقتضيها  مصالح  على  بناء  األفراد  مصائر  دت  وتحدَّ واالغتياب، 
الدولة  مؤسسات  ابتلعت  هجينة  تشكيالت  لتظهر  الحية،  الذاكرة  محو 
تصوغ  مكاتب  ففيه  الدولة،  مؤسسة  الرئاسة«  »ديوان  فالتهم  والمجتمع، 
الجيَش،  الجمهوري  الحرُس  وامتص  واإلدارات.  الوزارات  سياسات 
فبدأ  المجتمع،  محل  الحزب  وحلَّ  الشرطَة،  المخابراُت  واختزلِت 
لطة  السُّ ام، فهو رئيس  بيد صدَّ ز كل شيء  عصر »المجتمع الحزبي«. تركَّ
الجمهورية، ورئاسة  )رئاسة  والتنفيذية  الثورة(،  قيادة  التشريعية )مجلس 
البعث(،  لحزب  العراق  قطر  قيادة  سر  )أمانة  والسياسية  الوزراء(، 
الجمهوري  القصر  ل  المسلحة(. وتحوَّ للقوات  العام  )القائد  والعسكرية 
 ، أي ملك مستبدٍّ بطانة  به  ك  تتمسَّ بما  ام  بطانة صدَّ كت  إلى بالط، وتمسَّ
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أنها  على  أخطائه  وتخريج  الملك،  عيوب  مالحظة  عن  االمتناع  وهو 
جريمة.  يعدُّ  ذلك  بغير  التفكير  وكان  نادرة،  إلهامات 

فتح  حيث  السبعينيات،  أول  في  عليه  كان  ما  غير  على  ام  صدَّ انتهى 
وعرًضا،  طواًل  البالد  وجاب  المواطنين،  وبين  بينه  مباشًرا  هاتفيًّا  خطًّا 
البدايات  بين  خلطُت  لو  مرائًيا  وأكون  شيء.  كل  على  بنفسه  وأشرف 
التغيير.  عملية  الحسبان  في  آخذ  أن  دون  القاتمة،  والنهايات  الناصعة 
لها  ج  روَّ التي  الكاريزمية  صورته  صورتان:  ام  لصدَّ كانت  أنه  د  والمؤكَّ
تنكشف  ولم  ُأخفيْت،  التي  المستبدِّ  وصورة  العام،  المخيال  في  اإلعالم 
من  بناُه  ما  كل  ب  خرَّ الداخل  إلى  ام  صدَّ واعتكاف  ر.  متأخِّ وقت  في  إال 
رات الدولة كلها بيده،  قبل، ففي العقدين األخيرين من حكمه كانت مقدَّ
من  يعدُّ  كان  الدولة  ألجهزة  ُيدفع  ما  وكلُّ  معلنة،  ميزانية  ثمة  تكن  ولم 

البالد. كامل  في  المهيمنة  السمة  الفساد  فأصبح  القائد«،  »مكرمات 
وقد  فيه،  يرغب  بما  ر  يفكِّ مسطًَّحا  عقاًل  الشمولي  الحكم  أفرز 
س  يؤسِّ ألنه  الغربية«  »المركزية  كتابي  في  التفكير  من  النمط  هذا  نقدُت 
واالنتماء  الوالء  فكرة  ترتيب  يعيد  العقل  فهذا  واحد،  ُبعد  ذا  مجتمًعا 
فكرة  من  األفراد  نفور  إلى  الفكرة  هذه  وتؤدِّي  الرغبوية،  لشروطه  طبًقا 
ُمنفرة.  ذكرى  إلى  تؤول  ثم  سراًبا،  وتصبح  أذهانهم  في  ج  فتتموَّ الوطن، 
العراق  وصار  التسعينيات،  بداية  في  االنتماء  بعدم  شعور  غمرني  وقد 
عشرين  من  أكثر  وطوال  االستبدادي.  النظاُم  الرمزية  قيمته  سلب  مكاًنا 
الوطن  ناكًرا لجميل  إذا كنت  فيما  أفكر  البالد، كنت  عاًما قضيتها خارج 
عالقات،  من  أشتات  سوى  أستحضره  شيًئا  أجد  ولم  فيه،  نشأت  الذي 
معتم.  حاضر  وسط  من  إليَّ  يندفع  عريق  وتاريخ  وأحداث،  وذكريات، 
طوال  بالعراق  والذهنية  الروحية  عالقتها  ُمسخت  أجيااًل  أن  إليَّ  ويخيَّل 
معتقاًل  النظام  أحاله  إذ  حلًما،  منه  الخروج  فصار  الشمولي،  الحكم 
الذين  أو  البالد  في  مكثوا  الذين  أولئك  سواء  العراقيين،  وأغلبية  كبيًرا، 
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دة  المعقَّ عالقتهم  ترميم  إلى  يحتاجون  كانوا  عنها،  الرحيل  في  نجحوا 
الشعب  يحتاج  شاملة،  إعمار  إعادة  إلى  البالد  تحتاج  وكما  بوطنهم. 
النظام  انهيار  وُبعيد  بالده.  إلى  االنتماء  صلة  ليعيد  ذهني،  بناء  إعادة  إلى 
أعلنت  جماعات  باتجاهين:  المكبوتات  رت  تفجَّ االحتالل،  جراء 
األطر  فيها  بما  تخريبها،  في  انخرطت  حينما  بالبالد  السلبية  عالقتها 
بالجماعات  ممثلة  واالقتصادية،  والثقافية  التاريخية  لهويتها  نة  المكوِّ
المغتربين، من  الطائفية والقومية، وجماعات من  اإلرهابية والميليشيات 
ت عن  ارتدَّ لكنها  العودة،  بحلم  نفسها  تؤثِّث  بدأت  مهاجرين، ومنفيين، 

نفسه. الخاطئ  االتجاه  في  لة  متعجِّ تمضي  البالد  رأت  ا  لمَّ عزمها 
وضعت  حتى  العراق  في  الشمولية  األيديولوجية  تصلَّبِت  إن  ما 
دون  فحالت  اإلنسانية،  لألبعاد  األصلية  التشكيالت  مواجهة  في  نفسها 
تمتثل  التي ال  الحر، ومنعت االجتهادات  االبتكار، والتفكير  شيوع روح 
تقرُّ  ك ألنها ال  بالتفكُّ وبدأت عراها  الداخل،  من  مت  تأزَّ ولهذا  ألطرها، 
وقدراتها،  اإلنسانية  الطبيعة  من  الكفء  الجزء  على  ز  تركِّ وال  بالتطور، 
أفراده،  أمام  الحياة  سبل  ت  فانسدَّ بكامله،  مجتمًعا  مسخت  وألنها 
ونشأ  الناظم،  المجتمع  عقد  انفرط  اإلبداعية.  استعداداتهم  وضمرت 
والقيمية،  واالقتصادية،  االجتماعية،  العالقات  في  اختالل  ذلك  عن 
رْت  واضطرب الحراك االجتماعي، وانهارت األنساق الكلية. ولهذا تفجَّ
أي  على  اتُّفق  أن  وندر  النظام،  إسقاط  بعد  بكاملها  المجتمع  مكبوتات 
تناحر  لقد  سقوطه.  أعقبت  التي  السنين  خالل  أثيرت  التي  القضايا  من 
والهوية  ين،  والدِّ والفيدرالية،  والديمقراطية،  التعددية،  حول  العراقيون 
واالنتخابات،  واإلرهاب،  والمقاومة،  والمذهب،  والثروة،  الوطنية، 
بينهم حول ذلك بسبب األوهام، والتخيُّالت،  فيما  والدستور، واحتربوا 
أصبحت  درجة  إلى  واألدوار،  والمخاوف،  واالمتيازات،  والمظالم، 

للعالم. محيِّرة  العراقية  الظاهرة 
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الذات الكتشاف  باهر: محاولة  ضوء   -7
فترة  من  ى  تبقَّ ما  طوال  المفرط  انطوائه  إلى  ام  صدَّ ة  رضَّ أفَضْت 
ضُت أنا لها فلها وجه مختلف، إذ كشفْت لي  ة التي تعرَّ حكمه، أما الرضَّ
أنار  باهًرا  ضوًءا  كانت  عشتها.  التي  األحداث  من  لكثير  مختلفة  وجوًها 
بالحال  عالقتي  أستعيد  فبدأت  داخلي،  في  الُمعتمة  المنطقة  من  ى  تبقَّ ما 
الماضية،  وقائعها  لكثير من  بها، وتفسيري  ترتيب وعيي  العراقية، وأعيد 
الشمولية  للَكْبوة  إدراكي  بطء  فتبيَّن  أفضل،  بطريقة  معرفتها  إلى  وأسعى 
لم  منها.  ضئياًل  شيًئا  إال  أصبُت  وما  النَّقدية،  الرؤية  إلى  افتقرت  ألنني 
االستشراف  ة  حاسَّ تكون  وربما   ، لديَّ واضًحا  االستبداد  مفهوم  يكن 
ق فيَّ بصيرة المعرفة،  عة ُتعمِّ ضامرة، فما توفَّرت على تربية سياسية متنوِّ

مجتمع سليم. لكل  هة  الموجِّ البوصلة  وهي 
موقع  إلى  ام  صدَّ بصعود  الشمولي  الحكم  ركائز  معظم  ُشيِّدت 
والحزب،  الدولة،  على  استحواذه  ثم  البالد،  في  األولى  لطات  السُّ
والجيش، ثم المجتمع، فأصبح حضوره سافًرا في مناحي الحياة العراقية 
وشائج  فشيًئا،  شيًئا  ُقطعت،  السبعينيات،  وطوال  ذلك،  وقبل  كلِّها، 
االتجاهات  وُأزيحت  المختلفة،  والسياسية  الفكرية  التيارات  مع  الحوار 
في  المغاير  للوعي  ط  منشِّ دور  أي  عن  والمستقلَّة  واليسارية،  الدينية، 
المكتبة  وُأغلقت  اإللحاد،  بذريعة  الوجودية  األدبيات  وُحجبت  البالد، 
الباب  في  رمزية،  بأثماٍن  الماركسية،  لألدبيات  ج  تروِّ التي  الوحيدة 
منابع  بَتنشيف  ُيباشر  حالما  األفق  في  الشمولية  تلوح  ببغداد.  الشرقي 
ذلك  في  األولى  المكانة  الثقافة  أ  وتتبوَّ بشيء،  تفيض  فال  االختالف 

الطويل. الدرب 
إثر اندالع الحرب مع إيران ُحظر تداول كثير من المظان الكبرى في 
متاًحا  عاد  وما  العليا،  الدراسات  وطالب  واألساتذة،  الباحثين،  أوساط 
خلدون«،  ابن  »مقدمة  ُمنعت  الرسمية.  المكتبات  في  عليها  االطِّالع 
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والنِّحل«  »الِملل  وكتاب  الطبري«،  و»تاريخ  »األغاني«،  وكتاب 
العربية- الثقافية  الحياة  وصفت  التي  المصادر  من  وكثير  للشهرستاني، 

بالشعوبية، وجرى  واتُّهمت  العباسي،  العصر  المتواشجة طوال  الفارسية 
مذموم،  الثقافي  بالتفاعل  فالقول  وألقابهم،  المؤلِّفين  أصول  في  التنقيب 
وحين  الثقافي.  والصفاء  الِعْرقي،  بالنقاء  ادِّعاء  يرافقه  استبداد  وكل 
اإلعارة  موظَّفة  تخبرني  أن  أتوقَّع  كنت  العليا  دراساتي  إلى  انصرفت 
قائمة  في  أطلبه  الذي  الكتاب  بأنَّ  »الوطنية«  أو  »المركزية«  المكتبة  في 
قسم  مكتبة  عن  المسؤولة  الودود،  العجوز،  الموظَّفة  أما  »الحجب«. 
مستطيلة  غرفة  وهي  الكتب،  خزانة  بدخول  لي  فتسمح  العربية،  اللغة 
فيها  ترتمي  التي  الزوايا  البحث في  رني من  بالرفوف، لكنها تحذِّ مملوءة 

الغبار.  يواريها  عنِّي  منأى  في  ظلَّت  وقد  المحجوبة،  الكتب 
الكتب  عشرات  ا  سرًّ فتداولنا  خطر،  مصدر  الكتاب  أصبح 
الجهل«،  »تشتِّت  التي  هي  فولتير،  قال  كما  والكتب،  المستنسخة، 
اقها  عشَّ عن  الكتب  حجُب  لالستبداد.  األمين  الحارس  هو  والجهل 
كتاب  ألف  عشرين  من  أكثر  فيها  ُأحرق  التي  النازية  المأثرة  يشابه 
ْت  ُعدَّ التي  الكتب  وهي   ،1933 مايو  أيار/  من  العاشر  في  برلين  وسط 
النازيين،  األنصار  من  ألف  مئة  بحضور  األلمانية«،  للروح  »مناهضة 
وبروست،  وماركس،  فرويد،  والمفكرين:  األدباء  من  لنخبة  كتب 
وزوال،  وتسفايغ،  وآينشتاين،  وريمارك،  مان،  وتوماس  وبريخت، 
الرقابة، وهي دائرة كبيرة  وويلز، وهمنغواي. بدل تحريق الكتب نشطت 
الخارج،  في  المطبوعة  الكتب  بدخول  والتصريح  النشر،  في  م  تتحكَّ
من  صفحة  كل  على  ختمها  تضع  أن  بد  فال  مخطوًطا،  أجازت  وإذا 
دخول  واحدة،  ة  مرَّ لي،  أتيح  وقد  عنه.  المطابع  اعتذرت  وإال  صفحاته 
نشر  إذن  على  للحصول  ذهبنا  حينما  القيسي،  جليل  برفقة  الدائرة  تلك 
بُكتب  مملوءة  الغرف  رأيت  ا  لمَّ واستغربت  واحد«.  زورق  »في  كتابه 
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الثخينة  السود  المجلَّدات  رأيت  وهنالك  بتوريدها،  السماح  قبل  ُتدقَّق 
عليها،  الحصول  أنتظر  وبقيُت  »دويتشر«،  كتبها  التي  »تروتسكي«  لسيرة 
التي  الطرائق  تفضح  ألنها  بتوريدها؛  التصريح  يجر  ولم  سنوات،  طوال 
ذهبنا  ليبيا.  في  كنت  حينما  فاقتنيتها  غريمه،  تصفية  في  »ستالين«  اتبعها 
د  حه للتأكُّ بالمخطوط إلى مطبعة قرب ساحة التحرير، فقام مديرها بتصفُّ
سوء  من  وكان  صفحاته،  من  صفحة  كل  على  الرقابة  ختم  وجود  من 
فامتنع  سهٍو،  عن  ذلك  حدث  وربما  ختم،  بال  إحداها  ُوجدْت  أن  الحظ 
الصفحة  تلك  ُتختم  أن  قبل  الحديث في شأنه  الكتاب، ورفض  عن طبع 

الشاردة.
من  كثير  وفي  داخلية،  رقابة  فمارست  والمجالت  حف  الصُّ أما 
يرفضون  أو  الكتابية،  النصوص  من  مقاطع  المحررون  يحذف  األحيان 
نشرها بكاملها، خشية سوء التأويل من ِقَبل المسؤولين، األمر الذي يعني 
عقاًبا صارًما. والمبدأ المتَّبع هو أن رفض الكتاب أسهل من إجازته، فال 
تبعات لرفض، ولكن وجود أية إشارة مثيرة للجدل في كتاب ُأجيز تتبعه 
أدَّى  من  فمنهم  العجب،  تثير  حكايات  الرقابة  ولموظفي  كثيرة.  أخطار 
ه.  عدم دقته، أو سوء فهمه، أو تأويله للنصوص، إلى عقوبات مؤذية بحقِّ
ُسجن  التلفزيون،  في  يعمل  وكان  جامعيًّا،  أستاًذا  أصبح  شاعًرا  وأعرف 
شخصياته  إحدى  ه  تتوجَّ فرنسي  فيلم  إلى  ينتبه  لم  ألنه  ام  صدَّ من  بأمر 
إسرائيل  أن  يعني  ذلك  ألن  ام  صدَّ غضب  إجازتها.  لقضاء  إسرائيل  إلى 
إلى  الشاعر  ُيرَسل  أن  فأمر  إجازته،  المرء  فيه  يمضي  أن  يمكن  آمن  بلد 
السبب.  المشاهدون  يعرف  أن  دون  الفيلم  عرض  وُأوقف  السجن، 
مسرحية  عن  ة  المعدَّ البغدادية«  الفحم  »دائرة  مسرحية  عرض  ُألغي  كما 
أيها  »انهض  مسرحية  عرض  ومنع  القوقازية«،  الطباشير  »دائرة  بريخت 
الرافدين.  بالد  في  للشعوبيين  ج  تروِّ أنها  واعتبر  عصرك«  هذا  القرمطي، 
التجريف  ذلك  من  أنا،  ومنهم  البلدان،  من  كثير  في  المؤلِّفون  ويخشى 
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اء سوء تأويل، أو خشية في غير  ض له صفحات كتبهم جرَّ الذي قد تتعرَّ
العامة. األخالق  الوصاية على  في  رغبة  أو  محلِّها، 

العسكرية  يؤدِّي خدمته  الشهرية، وهو  إجازاته  في  يجلب  أخي  كان 
الكردية  المدن  أسواق  في  ُيعرض  مما  بسيطة  هدايا  البالد،  شمال  في 
إيران في آخر عهد الشاه، فجاءني بحقيبة  بة من  بأثماٍن زهيدة، وهي مهرَّ
جامعة  في  وأنا  واألمريكي،  البريطاني  الَعَلمان  عليها  جلدية  مالبس 
لجسدي  المالصقة  الجهة  إلى  األعالم  يجعل  بما  فأحملها  بغداد، 
تحتجزني،  وكادت  عسكرية،  مفرزة  فضبطتني  األنظار،  عن  إلخفائها 
أكن  لم  أنني  ادَّعيت  حينما  منها  بصعوبة  فتخلَّصت  الحقيبة،  وتصادر 
شفرات  استخدام  في  تفنَّنت  البيت  وفي  إمبريالية.  أعالم  أنها  أعرف 
فشلُت  ولما  الحقيبة،  جيوب  على  المطبوعة  األعالم  إلزالة  الحالقة 

جيوب. دون  من  حقيبة  أحمل  جت  تخرَّ أن  إلى  وبقيُت  انتزعتها، 
ما  لكنني  الصعاب،  بعض  تخطِّي  في  شرعُت  الثمانينيات  في 
حينما  أصدقائي،  من  للخلَّص  ا  سرًّ إال  رفضي  إشهار  على  تجاسرُت 
إذ  الجهر،  الهمس مكان  ر واالستياء، فيحلَّ  للتذمُّ ُتمسي جلساتنا محفاًل 
الحزب،  ثالثية:  وحالت  الصريح،  بالرأي  والجهر  لالحتجاج،  مكان  ال 
من  أبكر  وقت  في  عينيَّ  عن  الحجب  تمزيق  دون  والجيش،  الحرب، 
أبعاد  كشف  على  قدرة  األدبية  ثقافتي  لي  أتاحت  فما  ذلك  وإلى  ذلك. 
في  ل  التأمُّ عن  نأت  اقة  برَّ كانت  فقد  إليه،  ُدفعنا  الذي  الخانق  الطريق 
موالًيا،  تجعلني  لم  د،  التمرُّ بنزعة  لكنها  واألحداث،  والظواهر،  األشياء، 
إما بعدم االكتراث شأن شخصيات »كامو« في »الغريب«  ُأخالِف  فكنت 
و»الموت السعيد«، وإما بالصمت شأن شخصيات »فيركور« في »صمت 

َقوٌل.  لساكٍت  وال  فِعٌل،  لُمْحِجٍم  ُينسب  وال  البحر«. 
أديًبا  بي  االعتراف  وانتزاع  األدبية،  جدارتي  بإثبات  االهتمام  يُت  تولَّ
حولي،  يدور  ا  عمَّ العمى  من  نوع  في  السقوط  إلى  ذلك  فدفعني  ناشًئا، 
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في  منها  طرًفا  فصورت  المستعصية،  الحال  من  جانًبا  أدركت  ذلك  ومع 
سياج  على  شة  متوحِّ كالب  افترستها  طفلة  عن  وهي  »الطوفان«،  قصة 
األم  بين  طوياًل  حواًرا  وأدرت  وضفائرها،  جسدها  قت  فمزَّ حديقة، 
يدركان  ال  فجعلهما  طويلة،  سنوات  فيه  غطَّا  الذي  النوم  حول  واألب 
المترفين  الغرباء  ألولئك  الفخمة  البيوت  في  للدم  الظامئة  الكالب  و  نمُّ
الدموية  العاصفة  اجتاحت  كيف  وأخيًرا  بأخطارها،  يشعروا  أن  دون 
محاصرين  فأصبحوا  النوافذ،  تدق  الحمراء  السيول  فتصاعدت  المنزل، 
بالدم. وأخشى من القول إن ما وقع للبالد، بعد سنوات من ذلك، قارب 
ادِّعاء  أنه  على  ذلك  ُيفهم  أن  والمؤكد  القصة،  تلك  في  ا  سرديًّ ر  ُصوِّ ما 

وغرور. 
هما  قصتين  كتبُت  وبعدها،  األكراد،  ضد  »األنفال«  حمالت  إبان 
المجتمع  اكتنفت  التي  الحيرة  عن  العقبان«  و»مسلَّة  الليل«  »ماراثون 
فيقيم  الوراء،  إلى  الزمان  فيه  يتراجع  معقول  غير  عالم  في  أسيًرا  فصار 
بعد  عنها  ُكشف  أن  إلى  رأيتها  أكن  ولم  األرض،  تحت  سجون  في 
قاره«  لـ»حبس  مطابقة  أنها  وفوجئت  تخيَّلتها،  إنما  سنة،  عشرة  خمس 
الرهيب  »إسماعيل«  موالي  المغرب،  ملك  احتفره  الذي  مكناس  في 
طفُت  وقد  المدينة،  تحت  األرض  أعماق  في  والنصارى  البربر  لطمس 
ُألغي  أن  بعد  المغرب،  في  الليل«  »ماراثون  نشرُت   .2001 صيف  فيه 
في  ونشرتها  الثانية،  أحداث  على  تعمية  أجريُت  فيما  بغداد،  في  نشرها 

من سنة. أكثر  ت  استمرَّ مماطلة  بعد  »األقالم«  مجلة 
الدار  إلى  أرسلتها  أن  فبعد  يمرَّ بسالم،  لم  الليل«  أمر »ماراثون  لكن 
د من نشرها، حلَّ في بيتي ضيًفا »إبراهيم جنداري«  البيضاء، وأنا غير متأكِّ
ر  بتعذُّ فأخبرته  الموصل،  جامعة  تصدرها  أسبوعية  صحيفة  تحرير  مدير 
يته  وتحدَّ منِّي،  طلبها  أن  فكان  النشر،  حرية  عن  حوار  سياق  في  نشرها 
ي  للتحدِّ ضحية  أصبح  أنه  ن  وأخمِّ نشرها،  على  قدرته  حول  ًها  متفكِّ
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شهر  بعد  منزلي.  في  العشاء  تناول  خالل  بصلة  الجدِّ  إلى  يمتُّ  ال  الذي 
نشرها  صعاب  ادِّعائي  وعزوت  متتابعين،  عددين  على  منشورة  وصلتني 
يكتبون،  ما  خطورة  حول  الُكتَّاب  تنتاب  التي  مة  المضخَّ النرجسية  إلى 
ارتفع  نشرها  فإثر  الصحيفة،  إدارة  من  ُطرد  أنه  مدة  بعد  أخبرني  لكنه 
فيها  لما  القصة،  الجريدة، ومؤلِّف  يحتجُّ على  المساجد  أحد  في  صوت 
ل األمن، وُأجري تحقيق معه، وُأبعد عن  من اإليحاءات السياسية. فتدخَّ

لي. صديق  من  نال  لكنه  القصة  يصلني شرُر  لم  منصبه. 
أدرجُت  الثقافة،  وزارة  في  للطبع  الليل«  »رمال  كتاب  مت  قدَّ حينما 
»ماراثون الليل« في أوله، لكن الخبير الثقافي، علي عباس علوان، الذي 
أحيل الكتاب إليه للبتِّ في صالحيته للنشر، طلب مني إبعادها إذا كنت 
ا  خاصًّ استثنائيًّا  أمًرا  هذا  يكن  ولم  بدونها.  فنُشر  الكتاب،  نشر  في  راغًبا 
لمعظم  النشر،  من  كثيرة  نصوص  ُمنعت  فطالما  الوقوع،  كثير  فمثله  بي، 
إلى  تتطرق  لم  التي  األدبية  فاألعمال  وباإلجمال،  العراقيين.  الُكتَّاب 
يعلن  واإلعالم  الثقافة  وزير  وكان  الحرب.  خالل  نشرها  ر  تعذَّ الحرب 
لهم  وتدفع  أدبهم،  ترعى  الدولة  ألن  يمتنُّوا  أن  عليهم  بأن  الُكتَّاب  أمام 
قائاًل: »إن رسًما  النظير  باستخفاف منقطع  ة خاطبهم  مالية، ومرَّ مكافآت 
يومية،  جريدة  من  األخيرة  الصفحة  في  الخميني،  من  يسخر  ا  كاريكاتيريًّ
»دابادا«  رواية  ُرفض  ما  أمثلة  ومن  تكتبونه«.  الذي  األدب  كل  من  أهم 
لقاء  على  نداوم  كنا  حينما  مخطوطة  عليها  اطلعت  مطلك«.  لـ»حسن 
النُّقاد،  كبار  من  لخبير  أحيلت  للنشر  مها  قدَّ ولما  كركوك،  في  الثالثاء 
اإلعجاب  شديد  أنه  وأخبرني  ماركسية،  بخلفيات  جامعي  أستاذ  وهو 
يناسبان  ال  وأسلوبها  مضمونها  أن  بحجة  نشرها،  بعدم  أوصى  لكنه  بها، 
ل من المسؤولية األخالقية، فعليه  التنصُّ ظرف الحرب، فطلبت منه عدم 
نشرها  في  البتِّ  أمر  الثقافة  لوزارة  ويترك  صالحة،  كانت  إن  يجيزها  أن 
مع  انجرفوا  الذين  المئات  شأن  ذلك،  رفض  لكنه  ذلك.  عن  االمتناع  أو 
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على  المؤلف  شجعُت  مجراه.  يغيِّر  أن  لفرد  يمكن  ال  الذي  الهادر  التيار 
من سنة. أكثر  بعد  ذلك  من  ن  فتمكَّ بيروت،  في  نشرها 

من  قادًما  بالغبار  ملوًثا  األدباء  اتحاد  مبنى  إلى  مطلك  جاءني 
من  له  رفيق  من  سيارة  استعار  فقد  »دابادا«  من  نسًخا  يحمل  »الشرقاط« 
أجل توزيع بعض نسخها على أصدقائه. وحينما مرَّ في منطقة »العطيفية« 
ُنسخ  وتناثرت  القطار،  فدهسها  الحديد،  السكة  فوق  السيارة  تعطَّلت 
ُيْثنِه  ولم  الموصل.  باتجاه  صاعًدا  القطار  ومضى  الشارع،  في  الرواية 
تلك  وفي  علينا.  روايته  ع  ووزَّ االتحاد،  مبنى  فوصل  هدفه،  عن  ذلك 
على  فيها  اعتمدُت  عراقية«  برواية  »االحتفاء  بعنوان  مقالة  كتبت  الليلة 
المخطوط الذي اطلعُت عليه من قبل، وقد ُكتب بخطه الجميل العريض، 
يت  وبالحبر الصيني األسود، ونشرتها في إحدى الصحف العراقية، وتأسَّ

العراق. في  نشرها  المقالة على رفض  في 
من  للتخلُّص  محاولة  في  منخرًطا  مطلك  كان  المدة  تلك  خالل 
رفاقه  من  عشر  سبعة  مع  ُأعِدم  حتى  وأشهر  سنة  إال  تمر  ولم  النظام، 
األخيرة،  اللحظات  في  اكُتشف  حسين،  ام  صدَّ ضد  انقالب  تدبير  في 
 1990/1/7 صباح  عليه  ُقبض  فيه.  المشتركين  جميع  على  وُقضي 
»صبيح«  قرية  في  لها  مديًرا  يعمل  التي  المدرسة  إلى  متوجًها  كان  حينما 
العرض  في  ُتنفذ  أن  ُخطِّط  التي  المحاولة  من  يوم  بعد  »الشرقاط«  في 
السادات،  اغتيال  غرار  على  الكبرى  االحتفاالت  ساحة  في  العسكري 
بغداد،  في  العامة  األمن  لمديرية  الخامسة  الشعبة  في  أشهر  لستة  واعُتقل 
ولم ُيسمح لعائلته بمعرفة مصيره، وأعدم شنًقا في السابعة من مساء يوم 
بـ»العراقيون  سميت  جماعة  ضمن  واشترك  خطط  ألنه   1990/7/18
ألنهم  اآلخرين  على  الرصاص  أطلق  فيما  الحكم،  نظام  لقلب  األحرار« 

ذويهم.  من  الرصاص  ثمن  واسُتحصل  عسكريون، 
أسرة »محمود جنداري«  زيارة  أواظب على  األيام كنت  تلك  خالل 
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محتجز  أنه  تبيَّن  أن  إلى  غامضة،  ظروف  في  اختفى  الذي  كركوك،  في 
الخاصة  التحقيقات  ضمن  اسمه  ورد  فقد  العامة،  المخابرات  في 
يبلغ  ولم  باألمر،  علم  ألنه  سنة،  بعشرين  عليه  فُحكم  القضية،  بتلك 
اره،  زوَّ أوائل  من  »أبو غريب« كنت  إلى سجن  أحيل  لطات. وعندما  السُّ
له  جرى  ا  عمَّ ث  ويتحدَّ السجن،  أرجاء  في  للتجوال  يصطحبني  وكان 
ُأطلق  قبل ذلك.  مما عهدته  بكثير  أكبر  بدا شيًخا  التحقيق، وقد  أثناء  في 
الكويت، وتردَّت أحواله  سراح جنداري في عفو عام صدر بعد أحداث 
ن من الوصول إلى األردن في منتصف التسعينيات، لكنه  الصحية، وتمكَّ
منه رسالة  ليبيا. وصلتني  في  أنا  أعرفه، وكنت  لسبب ال  العراق  إلى  عاد 
المرارة  من  بمزيد  ويشير  له،  عمل  تدبير  منِّي  ويطلب  بي،  فيها  يستنجد 
جزء  وهذا  للـ...  منظًفا  العمل  من  نه  تمكِّ ال  الثانوية  شهادته  أن  إلى 
مستعجلة  رسالة  فكتبت  نفسه،  من  ة  المرَّ السخرية  عبر  لذاته  َجْلده  من 
لشهرين،  البريد  أنتظر  وبقيت  بيتي،  في  ليكون   ، إليَّ السفر  عليه  عرضُت 
عن  قلبية  بنوبة   1995 يوليو  تموز/   14 في  وفاته  خبر  سوى  أتلقَّ  فلم 
التي  »الحافات«  الوحيدة  روايته  قرأت  كنت  سنة.  وخمسين  إحدى 
دار  في  أرشيف  سوى  ِذْكرِه  من  يبَق  لم  معروف  رجل  وفاة  فيها  ر  صوَّ
حزب  إليه  انتهى  الذي  للمصير  ترمز  أنها  تأويلي  وكان  المحفوظات، 
التعمية  النشر سنوات، وأخيًرا، وبمزيد من  تنتظر  الرواية  البعث، وظلت 
على رموزها ُنشرْت، ولم تستأثر باهتماٍم نقدي بسبب الظروف السياسية 

بالمؤلف. أحاطت  التي 
أكثر  التقيُت  فقد  سجنه،  في  وهو  جنداري  أجل  من  صراًعا  خضت 
ة في بيت أحمد خلف مع إبراهيم أصالن، وإبراهيم عبد المجيد،  من مرَّ
وهما اللذان حمال معهما، إلى القاهرة، مخطوط مجموعته »احتماالت« 
االحتماالت  تعرض  فهي  العراق،  في  ممكنًا  نشُرها  يكن  لم  التي 
زيارة  وفي  أثره.  واختفى  الحرب،  إلى  عنوة  سيق  رجل  لمصير  الممكنة 
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بحملة  وفكرنا  اعتقاله،  بأمر  أخبرتهما  المجيد  وعبد  ألصالن  الحقة 
البالد  انتهاز فرصة وجودهما في  خارج العراق من أجله، وطلبت منهما 
كانوا  الذين  الضيوف  من  بوصفهما  بشأنه،  اإلعالم  وزير  مع  للحديث 
المربد، ولم يصلني شيء مما  بالعشرات والمئات على مهرجان  يحلُّون 
في  عضًوا  كنت  حينما  األدباء،  اتحاد  في  قضيته  إثارة  فقررت  به،  قاما 
المكتب التنفيذي. ولم أفلح في الوصول إلى أية نتيجة، فاألبواب توصد 
هرًبا  ويتوارى  النظام،  بمناوأة  متهمين  بأشخاص  تتصل  محاولة  أية  أمام 
انتهى  الذي  المصير  من  مستاء  وكنت  هذا.  مثل  بموضوع  ُيفاتح  َمن  كلُّ 
إليه، وبخاصة أنه أخبرني بأن الحكم في المحكمة الصورية التي عقدت 
سمع  إذ  لصالحه،  كان  المخابرات،  مبنى  في  العينين  معصوب  وهو  له، 
من  سخر  قين  المحقِّ أحد  لكن  الوطني«،  موقفه  »سالمة  وهو  منطوقه، 

كان.  وقد  لعشرين سنة،  السجن  في  يلقى  بأن  وأمر  ألسرته،  أنه سيعود 
بطارق  االجتماع  األدباء  من  ُطلب  واألخيرة،  األولى  وهي  ة،  مرَّ
من  فكنت  الثانية،  الخليج  حرب  بعد  الُكتَّاب  أحوال  في  للتداول  عزيز، 
في  وجدت  المستنصرية.  الجامعة  في  وأستاًذا  ناقًدا  بوصفي  المدعوين 
على  تزيد  العراقية،  والمدن  بغداد  من  الُكتَّاب  من  كبيرة  جماعة  القاعة 
في  الُكتَّاب  التحاد  رئيس  ألنه  فأخبرته  ياسين،  نجمان  ومنهم  المئة، 
ر  َتعذَّ وإذا  المدينة،  تلك  من  ألنه  جنداري  قضية  يطرح  بأن  الموصل، 
أغفل  دوره  جاء  وحينما  بذلك،  فوعدني  األمر،  فسأتولَّى  ذلك،  عليه 
لتناول  المجاورة  القاعة  في  ونحن  اللقاء،  انتهى  ا  فلمَّ جنداري.  وضع 
منها  ُحرمُت  التي  الفرصة  ضياع  على  معاتًبا  به  انفردت  المرطبات، 
ده هو بطرح الموضوع، فما كان منه إال أن التفت إلى حميد سعيد،  لتعهُّ

ومسمعهم: الجميع  مرأى  له على  فقال  جوارنا،  يقف  الذي 
جنداري. مسألة  في  توريطنا  يريد  إبراهيم  الله  عبد  بادية،  أبا   -

وقال: بمكر،  حميد  فابتسم 
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وقتها؟ هذا  هل  دكتور؟  يا  لك  جرى  ماذا   -
ًرا: أومأ محذِّ ثم 

أبًدا. فيها  الحديث  يجوز  ال  القضية  هذه   -
الحرب. بعد  ما  إلى  معتقاًل  جنداري  وظل  الموضوع،  أغلق  وبها 

لي  وتبيَّن  مختلف،  ضوء  في  بالعراق  ر  أفكِّ الحرب  ة  رضَّ جعلتني 
إنما  واالدِّعاء،  بالرغبة  الوعي  أمر  يستقيم  فال  مشوًشا،  أزل  لم  أنني 
في  وعًيا  ر  أطوِّ أن  حاولت  وكلَّما  المباشرة.  والمالمسات  بالتجارب 
الوعي  اكتساب  بأن  اآلن  أدرك  ولعلي  أخرى.  في  خاماًل  أجدني  قضية 
الماضي  من  متداخلة  أحاسيس  لديه  تلتبس  فالمرء  مستحيل،  أمر  كاماًل 
وهو  والمخاوف،  التأمالت  ومن  والمصالح،  العالقات  ومن  والحاضر، 
يترقَّب  به.  تحيط  التي  بالظواهر  المتواصل  وعيه  تعريف  إلعادة  بحاجة 
ملتوية،  مساراته  لكن  شيء،  بكل  للوعي  متصاعًدا  مساًرا  اآلخرون 
وهي  إليها،  ستنتهي  التي  بالنهايات  التنبؤ  ويصعب  وبطيئة،  ومتداخلة، 
موجة  فتنحسر  آخر،  حينًا  وتتتابع  حينًا،  تتدافع  المتالطمة،  كاألمواج 

أخرى. لتظهر 
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التاسعة الموجة 

البراري وعاهرة سومر حمار 

قليلة بخطوات  األفق  وراء  ما  إلى   -1
فقد  كابوًسا،  آلْت  إنما  الحروب،  ككلِّ  ذكرى  الحرب  تصبح  لم 
ضرب العوُز والذلُّ مجتمًعا بأكمله؛ فتولَّى الناَس إحباٌط استحال سخًطا 
الذين  األكراد  سوى  منه  يفلت  ولم  الغضب،  كبح  النظام  لكن  مدمدًما، 
دائمة.  شبه  عسكرية  بحماية  الغربي  الدعم  توظيف  في  زعماؤهم  نجح 
العسكرية،  قوته  من  دوه  جرَّ إنما  أشالؤه،  قْت  ُمزِّ بلًدا  الحلفاء  يترك  ولم 
البالد،  على  وداخلي  خارجي  طوق  وُضرب  والسياسية،  واالقتصادية، 
قمعهم،  في  داخليًّا  النظام  أمعن  الخارج،  في  العراقيين  العالُم  نبذ  وفيما 
عن  أنا  وأمسكت  الخصوم.  بين  كراهية  حلُف  هم  ضدَّ ل  تشكَّ أن  فكان 
عن  واحًدا  حرًفا  أكتب  فلم  كاملة،  يوم  لمئة  العامة  الشؤون  متابعة 
القلق  هواجس  ُتنسيني  قراءات  إلى  انصرفت  إنما  األحداث،  تداعيات 

للمناقشة.  والتهيؤ  وطبعها،  أطروحتي،  وتنقيح  الفائتة،  األشهر  خالل 
مثل  النظام  تناساها  الكويت  لغزو  األولى  الذكرى  ِت  مرَّ حينما 
»عيد  اه  سمَّ بما  أيام  ستة  بعد  االحتفال  في  بالغ  لكنه  طمسه،  ينبغي  عاٍر 
أن  أحًدا  يفت  ولم  اإليرانية.  العراقية  الحرب  وقف  تاريخ  وهو  النصر«، 
تعويض  هو  أعقبتها،  التي  بسبب  منسيًّا،  نسًيا  صارْت  بحرب  االحتفاء 
من  نخبة  وسط  ام  صدَّ وظهر  تعقيًدا.  تزداد  تداعياته  فتئت  ما  خطأ  عن 
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كأنهم  إيران  مع  الحرب  أيام  يستذكرون  فشرعوا  األركان،  ضباط  كبار 
للحرب  د  المتعمَّ فالتجاهل  القاعة؛  دخولهم  قبل  الميدان  من  قدموا 
النفسي  بالبعد  مطبق  جهل  عن  نمَّ  األولى،  استحضار  د  وتقصُّ الثانية، 

الذكرى. إلى  المرارة  من  فهو هروب  العراقي،  للمجتمع 
البالد  تهلك  لم  الدموية  العواصف  وكأن  عجرفة  ام  صدَّ أظهر 
أحد  يجرؤ  فلم  له،  ُحبَّه  تخيَّل  بشعب  ُخذل  كَمْن  َصلًفا،  بدا  والعباد. 
جهد  وُبذل  النبرة،  جارح  السياسي  الخطاب  أصبح  إليه.  االقتراب  على 
البالد  أن  على  األمر  ر  فُصوِّ نصر،  إلى  الهزيمة  تحويل  أجل  من  جبار 
الحرب  اسم  وُمهر  دولة،  ثالثون  فيه  اشتركت  عدوان  أمام  صمدت 
في  العسكري  الموقف  د  تعقَّ الصيف  مطلع  وفي  الثالثيني«.  بـ»العدوان 
الغربي  الدعم  وأصبح  ديارهم،  إلى  األكراد  عاد  أن  فبعد  البالد،  شمال 
ملموًسا، ظهرت المقاومة الكردية واستعادت المدن واحدة بعد أخرى. 
تعمية  وجرت  السليمانية،  على  سيطرت   1991 يوليو  تموز/  نهاية  وفي 
النظام  يكن  الربيع، ولم  بشأنه خالل  األكراد  تفاوض  الذي  االتفاق  على 
حينما  راغبين  يكونوا  ولم  ملموسة،  أشياء  منحهم  فيها  يستطيع  حال  في 
ُطرحت  التي  الوعود  وتالشت  النزوح،  وقف  بغير  بغداد  إلى  جاؤوا 
العامة، وقوانين الصحافة، ولم  التعددية، والحريات  عقب الحرب حول 

منها شيء.  يظهر 
انتهيُت من طباعة أطروحتي، وراودتني  في منتصف آب/ أغسطس 
العقد  في  األحداث  على  شاهًدا  تجربتي  عن  رواية  أكتب  أن  في  رغبة 
ها أكثر الحقب  األخير. كنت راغًبا في تقديم شهادة سردية عن حقبة َأعدُّ
إنما  ذاتها،  لألحداث  تاريًخا  أكتب  أن  أرْد  لم  العراق.  تاريخ  في  أهمية 
فيه  أوظِّف  والواقع،  التخيُّل  بين  يتأرجح  لحدث  خلفية  منه  أجعل  أْن 
المكبوحة  رغبتي  وأستعيد  رد،  السَّ تقنيات  في  اكتسبتها  التي  الخبرات 
مناقشة  انتظرُت  طويلة.  مدة  عنها  ُفطمُت  أن  بعد  الروائية  الكتابة  في 
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الدافئ.  بالرحم  اتصالي  وأعيد  البحث،  عبء  عنِّي  ألنزع  األطروحة 
قبل  ُنشر  الذي  اآلخر«  »معرفة  كتاب  من  األولى  النسخة  وتسلَّمت 
»المتخيَّل  كتابي  أن  وافترضت  أعلم بصدوره،  أن  أربعة عشر شهًرا دون 
أراه.  أن  قبل  أخرى  سنة  مضت  ولكن  معه،  متزامنًا  صدر  قد  ردي«  السَّ
بعد  لجيمس جويس  »يوليسيس«  لرواية  ثانية  قراءة  وأنهيت فجر 8/25 
ب بقوة نادرة تبلغ درجة التعقيد،  عشرة أيام متواصلة، وهي أثر أدبي مركَّ
كبيًرا  وجزًءا  نهاًرا  يمضي  زوجته،  بخيانة  معرفة  على  تائه  يهودي  بطلها 
في  البيت  إلى  مخموًرا  ويعود  »ديدالوس«  برفقة  »دبلن«  في  الليل  من 

الحر. التداعي  من  مبهرة  حالة  تعيش  الفراش  في  فيجد زوجته  الفجر، 
أيلول/ سبتمبر لجنة لمناقشة أطروحتي من  الثاني من  لت، في  تشكَّ
حالوي،  وناصر  نصيف،  وجميل  سلُّوم،  وداود  رئيًسا،  الخياط  جالل 
اليوم  اإلله أحمد. وفي  المشرف عبد  وفائق مصطفى أعضاء، فضاًل عن 
الجمالي:  »الخطاب  بعنوان  الفنون  مركز  في  محاضرة  ألقيت  الموالي 
صين،  المتخصِّ من  جماعة  يلقيها  محاضرات  ضمن  وحدوده«  مفهومه 
وحاتم  الغانمي،  وسعيد  ثامر،  وفاضل  سعيد،  آل  حسن  شاكر  منهم 
الصگر، وقد عملنا مًعا من أجل تشكيل جماعة تعنى بدراسات »الخطاب 
م أحدنا محاضرة عن أحد  الجمالي« فكنَّا نلتقي صباح كل ثالثاء، إذ يقدِّ
التشكيلي،  والفن  والمسرح،  رد،  والسَّ عر،  كالشِّ الجمالية،  الخطابات 
خالل  وانتهيت  بها،  ُشغلُت  التي  الرواية  كتابة  في  شرعُت  ثم  والسينما. 

فصول. أربعة  من  شهر 
التي  المناقشة  انتهت   1991/10/3 ُظهر  بعد  من  الثالثة  في 
انصبَّ  إذ  مستفيضة،  مناظرة  فكانت  متواصلة،  ساعات  ست  استغرقت 
ردية العربية«. وكان مدخل  النقاش على »الشفاهية العربية« وأهملْت »السَّ
شديدة  بمعارضة  قوبلُت  حوله.  االختالف  وقع  الذي  هو  األطروحة 
العربية« فال  »الثقافة  إلى  أشير  أنني حيثما  إلى  المقدمة  في  حينما أشرت 
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العربية،  اللغة  أنتجتها  التي  »الثقافة  إلى  إنما  ِعْرقي«  »مقصد  إلى  أرمي 
والتي كان التفكير والتعبير فيها يترتَّب بتوجيه من الخصائص األسلوبية، 
ألساليب  الثقافة  تلك  امتثلت  وقد  اللغة.  لتلك  والداللية  والتركيبية، 
ُفهم  العرب«.  جوار  إلى  كثيرة  أعراق  فيها  وأسهمْت  ودالالتها،  العربية، 
التي  العربية  بالحضارة  العرب، وتعريض  انتقاص من دور  أنه  ذلك على 

بالشفوية. بداياتها  وصفت 
القديمة،  العربية  الثقافة  إلى  اإلساءة  د  بتعمُّ سلُّوم  داود  اتهمني 
من  نوع  ظهر  المناقشة  باب  هو  فتح  وحينما  تقويضها،  إلى  والسعي 
فالثقافة  نقدها؛  مخاطر  تقليب  في  واسترسل  المناقشين،  بين  التواطؤ 
الستئناف  سبيل  ال  سة  مقدَّ هوية  كأنها  النقد،  عليها  يجوز  ال  القديمة 
م سلُّوم المخاوف لدى المناقشين الذين بدأوا  النظر في تضاريسها. ضخَّ
إلى  كثيًرا  النقاش  وطال  المناقشة،  في  أحدهم  شرع  كلَّما  ضمنًا  يؤيدونه 
ت  درجة راح فيها يقرأ صفحات من األطروحة أمام الجمهور الذي غصَّ
القصص  أن  على  تنصُّ  جملة  قرأ  أنه  ذلك  ومن  »الفراهيدي«،  قاعة  به 
النفي،  أداة  سلُّوم  يلحظ  فلم  لالعتبار،  إنما  للتسلية،  به  يؤَت  لم  القرآني 
يطعن  وشرع  للتسلية،  جاء  القصص  ذلك  أن  أساس  على  الجملة  وقرأ 
فرغبته  اإلعالم،  وأجهزة  الحضور  أمام  بي  ر  ويشهِّ يني،  الدِّ موقفي  في 
وهو  ا،  مستخفًّ ض  يعرِّ مضى  ثم  النفي.  أداة  يرى  ال  جعلته  اتهامي  في 
ضبط  داعية  فكأنه  المارق،  صورة  لي  رسم  وقد   ، عليَّ بالالئمة  ينحي 
من  تقوية  خلفية  على  تقريًعا  منه  ى  وتشفَّ الضالل،  ميدان  في  زنديًقا 
عنه  يلزم  للتسلية  أنه  على  القرآني  القصص  فتخريج  العميق،  اإليمان 
ولم  إياه،  لني  قوَّ ف  متعسِّ تأويل  وهذا  للقرآن.  االعتباري  الهدف  إبطال 
أغلق  ظافًرا،  انتهى  وحالما  النهاية.  إلى  تحليله  في  يمضي  فتركته  أقله. 

خاطبني: ثم  األطروحة،  صفحات 
الله؟ عبد  يا  اآلن  تقول  ماذا   -
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قائاًل: إليه،  ووجهت كالمي  قرأها،  التي  الصفحة  يفتح  بأن  فأجبته، 
لعرفت  قرأتها  ولو  الجملة،  في  النفي  أداة  تقرأ  أالَّ  دَت  تعمَّ إنك   -

لالعتبار. جاء  إنما  للتسلية  جاء  القرآني  القصص  بأن  َقطُّ  قلُت  ما  بأنني 
فضجَّ  هي،  كما  الجملة  وقرأ  الصفحة،  وفتح  باألمر،  ففوجئ 

وقال: المنضدة،  ورماها على  األطروحة،  وأغلق  الجمهور، 
مناقشتي. أنهي  إنني   -

الشفاهية  سلُّوم  ربط  لكن  نصابها،  إلى  األموَر  الخطأ  تصويُب  أعاد 
م  د األمر. وعلى الرغم من أن جالل الخياط تفهَّ ين، عقَّ بالبدائية، ثم بالدِّ
لت إليها، وأن ناصر حالوي كان على معرفة باألمر منذ  النتائج التي توصَّ
نصيف  جميل  وأن  سنوات،  قبل  بيته  في  بها  حدثته  التي  الفكرة  انبثقت 
مصطفى  فائق  وأن  بذلك،  يعبأ  كان  ما  ماركسية  خلفية  إلى  يستند  الذي 
إليها،  أنتهي  أن  في  الحرية  لي  التي  الفكرية  الحقوق  من  ا  حقًّ األمر  عدَّ 
إال أن الظهور العدواني لسلُّوم، وتأجيج الكراهية بادِّعاء أنني ضد كل ما 
ًدا  ينية، والِعْرقية، والثقافية، والتاريخية، جعلهم أكثر تشدُّ يتصل بالقيم الدِّ
الصعب  من  كان  خطورتها.  في  الشك  إلى  ودفعهم  النتائج،  قبول  في 
وطوال  طرقُته،  كالذي  اس  حسَّ موضوع  في  نفسه  مناقٌش  أستاٌذ  يزجَّ  أن 
سوى  عنه  يفصلني  ال  الذي  الُمشرف  كان  الجدل  من  الست  الساعات 
فطبًقا   . إليَّ منفعاًل  ق  يحدِّ احمرَّ وجهه وهو  وقد  غيًظا،  يتميَّز  واحد،  متر 
فاع  بالدِّ َيختِم  فإنه  األكاديمية،  المناقشات  في  بها  المعمول  لإلجراءات 
فكرة  كونها  من  ها  نموِّ على  وشاهًدا  عليها،  مشرًفا  باعتباره  الرسالة،  عن 
الدقائق  في  الحديث  حقَّ  الُمشرف  ُمنح  وعندما  كتاًبا.  استقامت  أن  إلى 
األخيرة، فإن ما جاء به لم يقله أحد في تاريخ المناقشات في الجامعات 
فيما  قالوه  ما  كل  على  المناقشين  يوافق  بأنه  قال  أحسب.  فيما  العراقية، 
منها،  ر  ُحذِّ وقد  خطرة،  منطقة  دخل  فالطالب  ين؛  والدِّ الشفاهية  يخص 
منها؛  أ  يتبرَّ فهو  األطروحة  على  مشرًفا  وبوصفه  رأيه،  على  أصرَّ  لكنه 
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أنه كتبها في منأى عن مشورته،  إلى درجة  يعتدَّ بإشرافه  ألن صاحبها لم 
فيها. ُذكر  بما  له  فال عالقة  وعليه 

أكن  لم  الُمشرف.  من  يأتي  لجهدي  تدميًرا  المناقشة  خاتمة  اعتبرُت 
تأجيج  عدم  ينبغي  ولكن  ذلك،  إلى  بحاجة  فلسُت  دفاًعا،  منه  أنتظر 
أكثر  فيه  أمضيت  جهد  من  براءته  معلنًا  انفعالية  بطريقة  ضدي  الموقف 
غير  بأنه  إحساًسا  نفسي  في  ورسخ  أغضبني،  فذلك  سنوات،  ثالث  من 
أفكاري  على  يوافق  ال  بأنه  أعرف  أنني  الصحيح  من  مت.  قدَّ بما  آبه 
ال  ألنه  القديم،  العربي  رد  للسَّ ينية  والدِّ الشفوية  األصول  يخص  فيما 
تقريًبا  ة  مرَّ ل  ألوَّ يطرح  الذي  اإلشكالي  الموضوع  بهذا  معرفة  يمتلك 
يكن  لم  ذلك  من  رني  حذَّ بأنه  ادعاءه  ولكن  ردية،  السَّ الدراسات  في 
صحيًحا. ومع أنني ما كنت ألرتدع عن قضية انتزعتها بحًثا من المصادر 
تخريج  في  الدقة  إلى  افتقر  فقد  الوسيطة،  المراجع  من  وليس  األصلية، 
ُأثير قضايا  أنني  أنه لما وجد  الحقيقة  البحث. ففي  إليه في  عدم رجوعي 
انتهائك منها.  ال معرفة له بها، قال لي: اكتب الرسالة ودعني أقرأها بعد 

انتهيت. أن  إلى  االتفاق  بناء على  أكتب  مضيت  هذا  وعلى 
بعد  الحرب، ولم تكن لديَّ سيارة، استطعت  األيام األخيرة من  في 
مذعوًرا،  فوجدته  القدمين،  ح  مجرَّ بيته،  أصل  أن  المشي،  من  ساعتين 
الفضول  ودفعه  بغداد،  ُقصفْت  حينما  المظلم  البيت  في  وحيًدا  كان  إذ 
من  بأقل  وأخطأته  ناحيته،  قنبلة  من  شظية  ت  فمرَّ الباب،  أمام  للوقوف 
وصلت  رأسه.  قرب  للباب  الحجري  اإلطار  من  جزًءا  وقلعت  قدم، 
ليس  هذا  بأن  فأجابني  الرصاص،  بقلم  المخطوطة  األطروحة  حاماًل 
إلى  وقادني  عليها،  نظرة  إلقاء  من  ن  يتمكَّ لكي  المناسب  الوقت  هو 
يرتجف  وكان  الماضية،  الليلة  في  له  جرى  ما  على  وأطلعني  الباب، 
أن  أريد  كنت  ولكنني  فعاًل،  وقته  في  يكن  لم  طلبي  بأن  فشعرت  خوًفا، 
المخطوط  فأبقيُت  باألخطار،  تنذر  ظروف  في  معلَّق  عبء  من  أنتهي 
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تفصيلية  أنه كتب مالحظات  أسابيع وجدت  ثالثة  بعد  ا عدت  ولمَّ لديه. 
بأكثرها؛  أخذت  الرسالة  صوغ  أعدت  وحينما  الصفحات،  معظم  على 
وبقوله  طباعتها،  بعد  إال  عليها  يطلع  لم  أنه  تأكيده  في  صادًقا  يكن  فلم 
الُمشرف  من  يأتي  التأكيد  كان  فإذا  سلُّوم،  اتهامات  على  شرعية  أضفى 

من جهدي. محايًدا  موقًفا  أحد  يقف  فلن 
اختلِت اللجنة في غرفة مجاورة، وبقينا ونحن قرابة مئة من الحضور 

وقلت: جانًبا،  به  انتحيت  أحمد.  اإلله  عبد  ومعنا  القاعة  في 
أما  فيها،  ر مصيري  يتقرَّ التي  اللحظة  في  موقفك  هذا  يكون  لماذا   -

أو تصمت؟! صادًقا  تكون  أن  تستطيع  كنت 
العلمية  الثقة  هزَّ  وقد  نفسي،  أتمالك  فلم  أستاذي،  تجاه  قاسًيا  كنت 
سترفض  المناقشة  لجنة  أن  حُت  فرجَّ والمخالفة،  بالجفاء  واتهمني  بيننا، 
ولكن  العربي،  والفكر  ين  الدِّ بخصوص  مساءلة  أية  لتتجنَّب  األطروحة 
بانحناءته  الخياط  مهم  يتقدَّ كالكرادلة  المناقشون  دخل  ما  سرعان 
مع  بطبعها،  والتوصية  األطروحة،  بإجازة  اللجنة  قرار  فَتال  الكهنوتية، 
األصول«.  وهيمنة  ينية  الدِّ »الرؤية  عن  وهو  منها،  الثاني  الفصل  حذف 
سلُّوم،  لعناد  واستجابة  األعضاء،  بين  والخالف  االستعجال  حال  ففي 
المتعلِّق  بالخالف  له  صلة  ال  فصل  بحذف  فأوصْت  اللجنة  أخطَأت 
الذي  الفصل  فيما  الكتابة،  من  اإلسالم  موقف  فيه  أعالج  آخر  بفصل 
ا أخبرت الخياط  رد. ولمَّ ُطلب إليَّ حذفه يخص موقف اإلسالم من السَّ
الذي  بالخالف  له  عالقة  ال  فصل  بحذف  أوصت  اللجنة  وبأن  بالخطأ، 
ا.  الموضوع سرًّ يحلُّ  ريثما  الخطأ،  إثارة  التغاضي عن  بيننا، طلب  شجر 
غيًظا  أتميز  كنت  لكنني  الشهادة،  ومنح  الرسالة،  بإجازة  المناقشة  انتهت 
بعد  ُنشرْت  للنشر كاملة، وقد  بيروت  إلى  إرسالها  فيها  رُت  قرَّ إلى درجة 
القرارات  أكثر  الخطوة كانت أحد  أن تلك  أقل من سنة كما كتبتها. ومع 
أمامي  الكتاب  فتح  إذ  آنذاك،  النشر  مجال  في  صواًبا  اتَّخذتها  التي 
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حول  أثير  إذ  مستاء  كنت  لكنني  صدوره،  منذ  العربية  النشر  دور  كبرى 
الصعاب  هذه  بأن  وتوقَّعُت  دينيًّا،  طابًعا  اتَّخذ  مسيَّس  جدل  األطروحة 

العراق.  في  للنشر  مه  ُأقدِّ حالما  الكتاب  وجه  في  سُتثار 
أثارها  التي  المشكلة  بحلِّ  وعد  الذي  الخياط  زرُت  المساء  في 
بحذف  أقوم  أن  يمكن  فال  المناقشة.  لجنة  خطأ  ولتصحيح  سلُّوم، 
أتولَّى  أن  إليَّ  وطلب  عليه،  الُمختلف  بالموضوع  له  عالقة  ال  فصل 
الجادرية،  ناحية  من  المعلَّق  الجسر  رأس  عند  منزل سلُّوم،  إلى  الذهاب 
الكلية  اإلساءة  فكرة  عليَّ  وأعاد  الشاي،  لي  م  وقدَّ بُلطف،  فاستقبلني 
لن  أنه  إلى  أشار  النقاش،  في  خطوة  م  نتقدَّ أن  وقبل  العربية،  للثقافة 
مشكلة  له  تسبِّب  أن  يمكن  أفكار  بوجود  األطروحة،  إجازة  على  يوقِّع 
يدمج  المستقبل. وجدته  أثير أي شيء حولها في  لو  فيما  لطات  السُّ أمام 
األمر  من  كثيًرا  يحذر  أنه  لي  ورجح  والخوف،  القناعة  عدم  مًعا،  أمرين 
متعصًبا  أره  ولم  الدكتوراه،  مرحلة  في  لفصل  سني  درَّ كان  فقد  الثاني، 
أصرَّ  يعرفه.  من  كل  استغراب  أثارت  بطريقة  المناقشة  في  ظهر  كما 
إساءتها  في  تفوق  إنها  ًرا  مبرِّ لي  وقال  الرسالة،  إجازة  عن  االمتناع  على 
إال  الرسالة  ُيجز  ولم  العربية.  الثقافة  ضد  المستشرقون  به  جاء  ما  كل 
من  نسخ  عشر  اآلداب  كلية  في  الصغير  مكتبه  إلى  حملت  أن  بعد 
الرسول  موقف  فيها  أحلِّل  التي  الصفحات  منها  وانتزعُت  المخطوط، 
َأِصُمها  أنني  استنتج  التي  العربية  للثقافة  الشفوية  واألصول  الكتابة،  من 

بالبدائية.
ُيفهم منها  كان األكاديميون، شأن سلُّوم، يخافون من إجازة أطاريح 
صدق  وقد  المساءلة.  خشية  السائدة،  األيديولوجيا  عن  مختلف  موقف 
لت بأمر من وزير التعليم العالي لجنة تحقيق حول الرسالة،  حدُسه إذ تشكَّ
المستنصرية.  الجامعة  في  أستاًذا  ُعيِّنُت  آنذاك  مناقشتها، وكنت  وظروف 
وأخبرتني  القاعة،  السكرتيرة  دخلت  محاضراتي  إحدى  ألقي  كنت  فإذ 
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مكتب  في  مطلوب  بأنني  فأنبأني  إليه،  فذهبت  يطلبني،  العميد  بأن 
ا  ملفًّ الوزير  أمام  فوجدت  مكتبه  مدير  أدخلني  وصلت  وحينما  الوزير. 
»الرافدين«  مجلة  متها  قدَّ التي  الصحافية  التغطية  نص  فيه  اللون  أخضر 
أشرطة  أسلِّمه  أن  الوزير  طلب  ام.  لصدَّ األكبر  النجل  عدي  يرأسها  التي 
شروط  فمن  فاستغرب،   ، لديَّ وجودها  فأنكرت  المناقشة،  تسجيل 
حدث  ذلك  بأن  له  ذكرُت  تسجيلها.  يتمَّ  أن  الجامعية  الرسائل  مناقشة 

الحرب.  بعد  ُأصلحْت  الكهرباء  تكن  لم  وقت  في 
أيام،  بعد  للمناقشة، وحينما حاولُت،  بتسجيل ستة أشرطة  قام أخي 
فما  واضًحا  الصوت  أجد  لم  المناقشة  بات  تشعُّ لمعرفة  إليها  االستماع 
اللجنة  ولكن  وجودها،  عدم  على  فأصررُت  الوزير،  ألحَّ  بها.  احتفظت 
وبعد  الكلية.  عميد  ومعهم  المناقشين،  استجواب  في  مضت  الوزارية 
الحقيقة  سيقول  أنه  حانًقا  فأخبرني  سلُّوم،  داود  رأيت  أن  صدف  أيام 
الجملة،  ر  كرَّ استفهمُت،  فلما  مقصده،  د  يحدِّ ولم  اللجنة،  أمام  كاملة 
من  رُت  ُحذِّ أنني  على  المشكلة،  يت  ُسوِّ كيف  أعرف  وال  وانصرف. 
توافق  ال  كونها  باألطروحة،  االعتراف  سحب  إلى  يفضي  قد  ذلك  أن 
من  ُطلب  ولو  الجامعات.  في  بها  المعمول  للسياسات  العام  االتجاه 
في  الرفض  أحد  بمقدور  يكن  لم  إذ  تردَّدت،  ا  لمَّ ذلك  المناقشة  لجنة 

الظروف. تلك 
وهو  مهدي«،  »سامي  أثاره  فقد   ، الحدِّ هذا  عند  الموضوع  ينتِه  لم 
البعث، ورئيس  القومية لحزب  القيادة  في  الثقافة واإلعالم  عضو مكتب 
وقد  ُمجيد،  شاعر  ولكنه  الحزب،  باسم  الناطقة  »الثورة«  جريدة  تحرير 
ها  فخصَّ الثقافة،  وزارة  في  للنشر  قدمُتها  حينما  نشرها  على  رقيًبا  عين 
الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  إلى  بإحالتها  فيه  أوصى  ٍل  مفصَّ بتقرير 
أرفقتها  ثم  أشهر،  ستة  األوقاف  وزارة  بها  واحتفظْت  أمرها.  في  للبتِّ 
لما  نشرها  قاطعة  بصورة  فيه  رفضت  صفحة  وعشرين  إحدى  في  بتقرير 
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مهدي  كتب  بيروت  في  نشرُتها  ا  ولمَّ اإلسالمية.  للثقافة  إساءة  من  فيها 
الفكر  إلى  أسأت  أنني  إلى  فيه  انتهى  عربية«  »آفاق  مجلة  في  عنها  بحًثا 
تجاهلت  لكنني  مقالته،  على  الردَّ  إليَّ  وطلب  تخفى،  ال  بصورة  القومي 
ذلك،  بكلِّ  يكتِف  ولم  »الثورة«.  جريدة  في  أخرى  مقالة  فنشر  ذلك، 
من  العربية  »الثقافة  بعنوان  حولها  كتيِّب  بنشر   1993 عام  في  قام  إنما 
قبل  الكتاب  عن  الخطِّي  تقريره  مضمون  فيه  أعاد  الكتابة«  إلى  الشفاهية 
آنذاك  وكنت  االستعداء،  سوى  له  قيمة  ال  ضحاًل  كتيًبا  ووجدته  نشره، 
أعمل في إحدى الجامعات. وكثيًرا ما أغراني الناشر بإظهار هذه الوثائق 
أقبل أن أرهن  الطبعات الالحقة، لكنني لم  بالكتاب في  الخطيَّة الخاصة 
في  باإلشارة  واكتفيت  به،  أحاطت  التي  الخارجية  بالظروف  كتابي  قيمة 
ض له الكتاب من سوء تفسير في العراق،  مقدمة الطبعة الثانية إلى ما تعرَّ
لكل  الفكري  المحو  عمليات  على  شخصي  مثٌل  وهذا  نشره،  ُمنع  حيث 

اختالف.
في  قراًرا  بغداد  جامعة  أصدرت  حينما  الصفحة  تلك  ُطويْت 
العربية،  اللغة  فلسفة  في  دكتوراه  شهادة  بمنحي   1991/10/15
فيها.  أستاًذا  للعمل  المستنصرية  الجامعة  إلى  التالي  اليوم  في  هت  فتوجَّ
مُت  تقدَّ حينما  الجامعة  رئيس  أثارها  التي  الصعاب  أمامي  ارتسمت 
الخارجية. أمضيت  إلى  الذهاب  إلى  للتوظيف قبل سنوات، فاضطررت 
التي كتبها »تسفايج«  أنطوانيت  أقرأ سيرة مارى  بيتي  الذي تاله في  اليوم 
قة منها كانت في مكتبتي منذ أكثر من عشر سنوات،  الممزَّ فالنسخة شبه 
األعلى  الطابق  أغادر مكتبة  إلى تصفُّحها. ولم  يدفعني  لم  الفضول  لكن 
تعالْت  التي  بالسيدة  فذهلت عجًبا  الكتاب،  أنهيت  أن  بعد  إال  البيت  من 
الرغم  المطابقة، على  أشد أشكال  نفسها في  على عالمها، وتطابقْت مع 
ام  الطبيعي أن أستحضر صورة صدَّ من تغير الظروف المحيطة بها. ومن 
وهم  في  غرَقا  أنهما  في  االثنين  بين  تماثاًل  وجدت  نفسه.  مع  المتطابق 
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التعالي الخادع، وعدم اإلذعان لمسار أحداث جرفت الجميع إلى اتجاه 
لسواهما.  ضحايا  وليس  أوهامهما  أسيَري  فوقعا  مختلف، 

عضو  بتوظيفي  أمًرا  العالي  التعليم  وزير  أصدر   1992/1/23 في 
هيئة تدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية في الجامعة المستنصرية، 
وانتهى األمر بالفقرة اآلتية: »علًما أنه تمَّ التأكد من توفر شروط السالمة 
الختامية  الفقرة  هذه  تعني  التدريس«.  صالحية  واختبار  فيه،  الفكرية 
المنطقة  في  األمنية  األجهزة  تها  تقصَّ التي  المعلومات  أن  أولهما  أمرين: 
التعيين  يستحيل  فبدونها  لصالحي،  جاءت  المخابرات،  ودائرة  السكنية، 
في أية وظيفة. وهذا يكشف أن حالتي لم تكن وصلْت بعُد إلى الملفات 
َتُحول  أن  قبل  األمر  تدارك  وعليَّ  والحزبية،  األمنية  لألجهزة  األساسية 
التي  الرغبة  وهي  جامعيًّا،  أستاًذا  وعملي  بيني  الجديدة  المعلومات 
فعاًل  أنني  والثاني  سنة،  عشرة  خمس  نحو  منذ  أجلها  من  جهًدا  بذلت 
كلية  أساتذة  كبار  من  لجنة  لْت  تشكَّ إذ  للتدريس،  صعًبا  اختباًرا  اجتزت 
اآلداب في جامعة بغداد، فألقيت أمامها محاضرة استغرقت نحو ساعة، 
ممتاًزا،  أدائي  واعتبرت  اللجنة،  فأجازتني  ظافًرا،  وانتهيت  خائًفا،  بدأتها 
فتوفَّرْت فيَّ صالحية األستاذ الجامعي. وفي غضون أيام التحقُت بعملي 

الجديد.

وُأقحوان، وُرضاب ِمْسٌك،  الضباب:  أميرة   -2
بدأ ربيع حياتي العاطفية في خريف عالقتي بالعراق. ظهرت »لمياء 
السنين  في  بي  جْت  تدرَّ التي  العتمة  لحظات  أوج  في  عالمي  في  رافع« 
فأضاءْت  وتداعياتها،  الحرب  في  القصوى  حالتها  وبلغْت  األخيرة، 
سنوات  لعشر  أعماقي  في  نار  من  قبًسا  وأوقدْت  الظالم،  ذلك  ًدا  مجدَّ
أسبوعين  نحو  بعد  أنكيدو.  مصير  غيَّرْت  التي  سومر  َبْغي  مثل  قادمة، 
بعنفوانها  لمياء  جذبتني  عالمنا.  في  الحب  أشرق  بالجامعة  التحاقي  من 
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عشقنا  لكنَّ  والجاذبية،  لألنوثة  أنموذًجا  مخيَّلتي  في  وطافت  العجيب، 
حضرنا  أن  بعد  للجامعة  العليا  األروقة  أحد  في  باردة  ظهيرة  في  ر  تفجَّ

اآلداب.  كلية  في  األطاريح  إحدى  مناقشة 
وأسقطْت  اقتحمتني،  التي  الضباب،  أميرة  البابلية،  باألفعى  ُسحرُت 
القوة،  من  خاماًل  بركاًنا  فيَّ  واستفزْت  الجافة،  ثماري  واحدة  ة  بهزَّ
للخطر.  األخيرة  الحافة  على  النهاية  إلى  فعشنا  والمخاطرة،  والعشق، 
كان  وعنفواًنا.  دالاًل،  العالم  مراهقات  أكثر  لكنها  بسنة  تصغرني  كانت 
فيه  وغطسنا  ُمغتصبة،  أرض  في  صالحة  بؤرة  لنفسه  وجد  محًضا  عشًقا 
كثير  لدى  السنة  أيام  أول  في  الربيع،  ذروة  في  التقينا  ثم  كاماًل.  عقًدا 
د الدوري القديمة، فكأننا عنقاوان  من األمم، وقد امتثلنا ألسطورة التجدُّ
ننبعث من رماد ماضينا متَّشحين بأزهار األقحوان. تالشى العالم المحيط 
الحتساء  دعتني  سواها.  أرى  أعد  فلم  وسطه،  في  لمياء  وتربَّعْت  بي، 
أثملني  طالعي.  وقرأت  الفنجان،  فأخذِت  الجامعة،  مقهى  في  القهوة 
تستكشف مجاهلي  بابلية  في حضرة ساحرة  أتوقعه، وشعرتني  لم  سحر 
أنظر  وكأنني  حزني  د  فتبدَّ ساعة،  من  نحًوا  األمر  استمر  غريب.  بحدس 
نتواجه على منضدة خشبية  نفسي ونحن  أتمالك  لم  عٍل.  العالم من  إلى 
محفورة بالزخارف، وشعرها قربي يعبق برائحة األنوثة، فتناولت خصلة 

خالدة. لذة  في  غارًقا  وَقبَّلتها،  وشممتها،  منه، 
العشق  إلى  فانجرافنا  ببطئه،  عاندنا  الذي  الزمن  مقاومة  نستطع  لم 
عنفوانها  ف  وتكشَّ بركاًنا،  وُفْرَنا  نبًعا،  رنا  فتفجَّ ب،  ونتلهَّ نتلظَّى،  جعلنا 
بني  تخلق  ة،  مرَّ ألول  بدأت،  الطبيعة  كأن  المحتدمة،  ورغبتها  الصاعق، 
ة الخطر، ولم نخمن أثر ذلك  البشر. اشتبكنا في لحظة مبهمة، وركبنا لجَّ
اتَّقدت  علينا، إذ تشابكت عواطفنا، ولم نعد قادرين على ضبط سلوكنا. 
سيضبط  اللقاء  أن  ظننا  حينما  الخطأ  وتوهمنا  إطفاءها.  ُنِجْد  فلم  نارنا 
رتني  إيقاع هوانا الجارف، فما افترقنا إال وبدأنا نهفو للقاء. وهي َمن حذَّ
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وقد  أرعن،  كنت  عليه.  السيطرة  تستحيل  عشق  جذوة  سيوقد  ذلك  أن 
عالم  من  هرًبا  ملتهب  َتْيٍم  في  فارتميُت  الحبيسة،  رغباتي  هي  طْت  نشَّ
بحب  منجرفين  كنا  مثلي.  رعناء  كانت  أنها  أعلم  ولم  به.  صلتي  قطعُت 
تدفَّق منذ اللقاء األول، وقد شرعنا نفكر في كيفية الحفاظ عليه، وصونه، 
واإلبقاء على سريته. وفجأة وجدتني شاعًرا، فبعد اإلخفاق المريع خالل 
منذ  الشعر  ونسيان  األكاديمي،  البحث  تجربة  وبعد  تالها،  وما  الحرب 
كتبت  منها  فبإيحاء  اللذة،  كهف  إلى  لمياء  أعادتني  سنة،  عشرة  خمس 
تكتب  أن  لديها، على  وأودعتها  ا،  مقطًعا شعريًّ مئة وسبعة عشر  أكثر من 
تحقيًقا  مشترك،  نص  إلى  وصواًل  النصوص،  بدمج  فنقوم  مقاطعها،  هي 

نعيشها. التي  المشتركة  للتجربة 
فصولها  كتبُت  التي  الرواية  في  مشاركتي  لمياء  على  وعرضت 
آخر،  هي  وتكتب  فصاًل،  فأكتب  الكتابة،  في  التناوب  وحاولنا  األولى، 
فصل  سوى  هي  تكتب  لم  الحب.  ذلك:  من  أهم  هو  بما  شغلنا  لكننا 
وأغيُِّر،  أكتُب،  فكنت  الكتابة،  في  كثيرا  أنا  مضيت  وما  أشهر،  بعد  واحد 
أستاذ  يقوم  وفيه  األول،  سردية:  مستويات  ثالثة  تثبيت  إلى  وانتهيُت 
في  اختفى  كاتب  لشخصية  تركيب  بإعادة  رديات  بالسَّ ص  متخصِّ جامعي 
فتختلط  رواياته،  شخصيات  من  تهديد  إلى  ض  تعرَّ أن  بعد  الحرب  أثناء 
أبحاثه بآثار ذلك الكاتب. ومستوى ثاٍن، خاص بالسيرة الذاتية للكاتب، 
إحدى  رموز  في  بحث  وهو  ثالث،  ومستوى  الُبرسي«.  »نسيم  واسمه 
وحوش  إلى  لت  تحوَّ غامضة  كائنات  اختلق  الذي  »الُبرسي«  روايات 
أن  األخير  بالمستوى  أردت  تدميرها.  في  وتسبَّبت  البالد،  اجتاحت 
إلى  الشمولية  األيديولوجيات  بذور  بها  تتحول  التي  الكيفية  على  أقف 
الزمن إلى عقائد  ل بمرور  إنها أفكار متخيَّلة تتحوَّ د كل شيء.  خطر يتهدَّ
هوسي  كشف  بالثاني  وأردت  الهالك.  إلى  بالمجتمعات  تفضي  مغلقة 
أن  فأردت  األول  أما  الفكرية.  بالمتعة  اللذة  فيها  تمتزج  سيرة  بكتابة 
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ردية  السَّ البنية  من  فيه  ر  أتحرَّ روائي  عمل  تشكيل  في  خبراتي  فيه  م  أقدِّ
اآلمال  تلك  تحقيق  في  مضيُت  ما  ولكنني  الروائية.  للنصوص  التقليدية 

الكبيرة.
ندوة  الجامعة  تقيم  أن  اقترحُت   1992 أبريل  نيسان/  منتصف  في 
في  تعقد  التي  أعلم،  فيما  األولى،  الندوة  كانت  وقد  األدبية«  ردية  »السَّ
أجل  من  اإلعداد  بدأنا  ردية«.  »السَّ عن  العربي  العالم  في  وربما  العراق، 
أن ُتعقد الندوة في نهاية الربيع، وكنت ضمن اللجنة التحضيرية، وكتبت 
لمفهوم  معظمه  خصصت  بحوثها،  احتوى  الذي  للكتاب  طوياًل  تمهيًدا 
البن  ذاتية  سيرة  يقظان:  بن  »حي  بعنوان  بحًثا  مُت  قدَّ ثم  »السردية«، 
اشتباًكا  الندوة  شهَدت  أطروحتي.  في  وردْت  فقرة  فيه  رت  طوَّ طفيل« 
في  معروًفا  يكن  لم  الذي  ردية«،  »السَّ مفهوم  حول  المشاركين  بين  ا  نقديًّ
الجامعة  في  الجديد  المصطلح  ثمرات  أولى  لي  فظهرت  العربي،  النقد 
جواد  علي  سخرية  من  وافر  نصيب  ونالني  ذلك.  بعد  خارجها  في  ثم 
أعلنَّا  الختامية  الجلسة  وفي  الطارئة.  المفاهيم  من  م  يتهكَّ وهو  الطاهر، 
صغت  وكنت  النَّقدية«،  للدراسات  المستنصرية  »جماعة  تأسيس  عن 
ردية« في الدراسات العليا  أهدافها. وفي الخريف جرى تثبيت مقرر »السَّ

الماجستير. لطلبة  بتدريسه  وقمُت  العراق،  في  مرة  ألول 
في مبتدأ الصيف عرضت لمياء عليَّ فكرة الزواج، ورأت أن عالقتنا 
إلى  مًعا  لنعيش  الصعاب،  تخطِّي  في  ننجح  وسوف  به،  تنتهي  أن  بد  ال 
ال  التي  الكائن  »خفة  رواية  في  »توماس«  قول  عليَّ  تعيد  وكأنها  األبد، 
شبيهة  واحدة  حياة  غير  نحيا  أالَّ  عن  »عجزنا  كونديرا:  لميالن  تحتمل« 
لكن  نا،  تشدُّ التي  األسرة هي  فكرة  تكن  لم  اإلطالق«.  عيشنا على  بعدم 
أنني  ومع  متبادل.  لشغف  ومشاعرنا  أفكارنا  خضعت  مًعا.  العيش  فكرة 
به  نتوج  الذي  الحلُّ  هو  اقتراحها  أن  وجدت  فقد  وعارضت،  عاندت 
التي  شروطها  الزوجية  للمؤسسة  قديمة:  بفرضية  احتميت  لكنني  أمرنا، 
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من  أكثر  ت  ومرَّ نريد.  كالذي  حب  وجود  دون  النهاية،  في  ستحول، 
لمياء. رأس  من  الفكرة  تتالشى  أن  قبل  خمس سنوات 

والوقائع التخيُّالت  بين  3- عوم مضطرب 
لالتحاد  الرابع  المؤتمر  وقائع  جرْت  يوليو  تموز/  من  الثالث  في 
والتنفيذي.  المركزي  المجلسين  بعضوية  ففزُت  والُكتَّاب،  لألدباء  العام 
لكن  خبرة،  وال  فيه،  رغبة  لديَّ  وليس  عام،  عمل  بأي  قبُل  من  أفكر  لم 
وحينما  االتحاد،  عمل  تحديث  فكرة  من  بدافع  أغروني  األصدقاء 
بدأ  القرار.  اتَّخذت  قد  أكن  لم  الرشيد،  مسرح  في  االنتخابات  حضرت 
في  اللوحة  في  اسمي  ن  ودوِّ رغبتي،  فأبديُت  أنفسهم،  حون  يرشِّ الُكتَّاب 
الثالثين  ضمن  وفزت  المساء،  أول  االنتخابات  انتهت  القاعة.  صدر 
النتخاب  االتحاد  مبنى  إلى  وانتقلنا  المركزي،  المجلس  لعضوية  األُول 
أيًضا،  وفزُت  العربية،  العالقات  لمسؤولية  حُت  فُرشِّ التنفيذي،  المكتب 
مرهق،  لكنني  التنفيذي،  المكتب  في  عضو  وأنا  البيت،  إلى  لياًل  وعدت 
أهمية:  العامة  العوالم  يفوق  الخاص  عالمي  كان  فقد  م،  التبرُّ وشديد 

وكاتًبا.  عاشًقا،  عالمي 
البرلمان  عن  انبثقت  حكومة  أول  أربيل  في  لت  تشكَّ يومين  بعد 
نجح  ذلك.  قبل  كردستان  في  جرت  انتخابات  إثر  ظهر  الذي  الكردي 
مع  للتعاون  مباشر  خط  وُفتح  بغداد،  في  النظام  قوة  تحييد  في  األكراد 
القوى الغربية، لضمان أوضاعهم، وراحوا يشنون هجمات على الجيش 
الكبرى  المدن  فوقعت  الشمال،  من  باالنسحاب  انتهى  األمنية،  والقوى 
نا  وتمكَّ الكرديين،  الحزبين  سيطرة  تحت  ودهوك،  وأربيل،  كالسليمانية، 
فظهرت  المتنازعين،  الطرفين  ترضية  على  اعتمدت  انتخابات  إجراء  من 
وُعزلت  مماثلة،  حكومة  ثم  المناصفة،  على  ُبنيت  برلمانية  تجربة 
لألكراد  سمح  فيما  إليها،  الحواجز  عبور  من  العرب  وُمنع  كردستان، 
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تعرضوا  الجامعة  في  طلبتي  من  كثيٌر  العراقية.  المدن  سائر  إلى  بالعبور 
أتلفْت  وقد  د،  مشدَّ لتفتيش  فخضعوا  الوهمية،  الحدود  عبور  لمهانة 
نجيب  عن  عليه  أشرفُت  بحًثا  كركوك،  شمال  التفتيش،  نقاط  إحدى 
مكتبي  في  باكية  فانهارت  الكرديات،  طالباتي  خيرة  من  لواحدة  محفوظ 
محفوظ،  عن  شيًئا  يعرف  ال  شرطي  ده  بدَّ الذي  الضائع  الجهد  على 

الدولة.  أمن  د  يهدِّ منشوًرا  البحث  م  فتوهَّ
باللذة  ومضاء  مبهًجا  صباًحا  فكان  الصيف،  ذروة  في  لمياء  التقيت 
ثنا عن نصف سنة من الشغف المتبادل، وجرى أول تواطؤ  والفرح. تحدَّ
تعاند  عالقة  من  أجمل  لنا  فليس  رائعة،  لكنها  ة،  حرَّ عالقتنا  بيننا:  مبهم 
فضاًل  مشترك،  مصير  في  البحث  أن  واتفقنا  األعراف.  وتعارض  الزمن، 
وخالية  وتقليدية،  نمطية،  منها  ويجعل  جمرتها،  سيطفئ  صعوبته،  عن 
قبل  ُينقض،  كان  ما  كثيًرا  التواطؤ  هذا  لكن  فيها.  ننفثه  الذي  ج  التوهُّ من 
يتيًما  فصاًل  لي  مْت  فقدَّ أسبوعين،  بعد  والتقينا  األخير.  خيارنا  يصبح  أن 
عن  ث  تتحدَّ أنها  هو  فاجأني  وما  مًعا،  نكتبها  أن  اتفقنا  التي  الرواية  من 
»نسيم الُبرسي« و»لمياء رافع« باعتبارهما نحن، فقد خلعُت عليها االسم 
الرمزي الذي هو اسم بطلة الرواية، ولهذا كثيًرا ما كانت تربط بينها وبين 

الرواية.  في  لمياء 
الوردة«،  »اسم  رواية  من  نسخة  لي  حمل  طرًدا  تونس  من  يُت  تلقَّ
الصلة  شديد  فأنا  أعيشه،  كنت  الذي  الذهني  االنقسام  فيها  فوجدُت 
حقبة  يمثل  أنه  العتقادي  ورؤاه،  مضامينه  عن  عزوف  ولكنني  بالتراث، 
عنها؛  اإلفصاح  يصعب  دينية  بمواقف  يرتطم  التصور  هذا  لكن  مضْت، 
فالمشكلة ليست مشكلة التراث، إنما في صلتي به، ورواية »إيكو« تتنزل 
وضع  أنه  نظري  ولفت  بالماضي،  الحاضر  عالقة  من  القلقة  المنطقة  في 
فيها خبراته قارًئا، وناقًدا، وروائًيا، كما كنت أطمح في روايتي المتخيَّلة، 
حينما  الوقائع  بصدق  القارئ  يخدع  الذي  السردي  اإليهام  إلى  لجأ  إذ 
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أخذت  السردية.  اآلداب  في  شائعة  فكرة  وهي  المخطوط،  فكرة  وظَّف 
استفحل  الذي  المذهبي  التناحر  لوصف  التاريخي  بالتخيُّل  الرواية 
الصراعات  ففضحت  النهضة،  عصر  ومطلع  الوسيط  العصر  نهاية  في 
يشغلني  كان  ما  وهو  مًعا،  والعقائد  البشر  تدمير  في  وآثارها  الطائفية، 
كوني،  نظام  لوجود  الديني  التفسير  من  جزوًعا  بطلها  وظهر  العراق.  في 
ن بعُد من هضم التسليم الكامل بوجود تفسير علمي لذلك  لكنه لم يتمكَّ
بين  الفاصل  الحدِّ  على  وقف  وقد  وتأمالته،  تصوراته  فتضاربت  النظام، 
بين  عالًقا  فوجدته  الحديثة،  العصور  ف  ومثقَّ الوسطى  القرون  ف  مثقَّ
»يرتكب  فكان  حالي،  هو  كما  بعُد،  شملهما  يلتئم  لم  ثقافيين  نسقين 
»الرغبة  هو  للعمل  ودافعه  فكره«  لكبرياء  نظًرا  الغرور  أفعال  من  كثيًرا 

الحقيقة«. معرفة  في 
عرض  خط  جنوب  التحليق  من  العراقية  العسكرية  الطائرات  ُمنِعِت 
32 وهي منطقة واسعة تشكل أكثر من ثلثي جنوب العراق، فأضيف هذا 
الحظر إلى ما فرضه الحلفاء على المنطقة الواقعة شمال خط عرض 36 
الظروف  توفَّرت  الجنوب  في  آمنة  منطقة  وبتأسيس  الحرب.  نهاية  منذ 
إعالن  إلى  فيصار  الشمال،  في  الحكومة  غرار  على  فيه  حكومة  لتأسيس 
الحكومة  وكأن  يظهر  بحيث  النظام،  إلسقاط  الحكومتين  بين  اتحاد 
نحو  زحف  يقع  أْن  أستبعد  ولم  البالد.  وحدة  أمام  العائق  هي  المركزية 
للنظام  الرمزية  السيطرة  القرار  طعن  وإسقاطها.  ومحاصرتها،  بغداد، 
في  به  رت  تطوَّ الذي  باألسلوب  األحداث  رت  تطوَّ ما  فإذا  البالد،  على 
الهويات، وذلك  البالد ثالث قوى واضحة  تتنازع على  الشمال، فسوف 

العام.  د  التمرُّ سيوقد شرارة 
واقتصرت  المتنفذة،  الحلقة  فضاقت  سياساته؛  من  النظام  يغير  لم 
الدم،  برابطة  المتَّصلين  وعشيرته  أهله  من  إليه  بين  والمقرَّ ام  صدَّ على 
في  والعلمية  الثقافية  النخبة  فخيرة  سيطرته.  عن  تخرج  البالد  فشرعِت 
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خالل  ماليين  بضعة  بخروج  األمر  وانتهى  للنزوح.  تخطِّط  وهي  ر،  تذمُّ
وانتشار  وإدارته،  إعاشته  لصعوبة  ك  يتفكَّ الجيش  وبدأ  سنوات،  عشر 
وَفَقد دوره  ك أعمق،  تفكُّ إلى  الحزب  ض  المحسوبية في أوساطه، وتعرَّ
من  البلد  وقوطع  االقتصادي،  الوضع  وانهار  للنظام،  دعامة  بوصفه  إال 

الدولية. الهيئات 
لم يمِض غير أسبوع إالَّ وبدأت آثار الحماية على المنطقة الجنوبية، 
االستقرار،  وتزعزع  الحكوميين،  المسؤولين  الغتيال  حملة  ُشنَّْت  إذ 
ًدا بالسلب  وُقطعت المواصالت بين المدن لياًل، وأصبح كل مسافر مهدَّ
كانت  األهوار  من  تندفع  التي  دة  المتمرِّ الجماعات  من  فكثير  القتل،  أو 
إشاعة  عبر  سياسية  غاية  يؤدِّي  عملها  ولكن  الممتلكات،  على  تستولي 
الذي  الخطر  اء  جرَّ األسعار  فتضاعفت  األمن،  واضطراب  الفوضى 
هيبة  وُضربْت  الجنوب،  أهل  عن  لطة  السُّ يد  ارتخت  األفق.  في  الح 
التظاهر  إلى  التهديد  تحت  شعبية  بقوى  النظام  دفع  وبالمقابل  الدولة، 
وتوالْت  البالد.  وحدة  تخريب  تريد  التي  الخطوة  لهذه  رفًضا  بغداد  في 
تحت  قواتها  تضع  أنها  ُتعلن  الجمهوري  القصر  إلى  العشائر  وفود 
إلى  هة  الموجَّ البرقيات  مئات  وانهمرْت  األعداء،  لضرب  القيادة  ف  تصرُّ
التهديد،  طائلة  تحت  الناس  بها  م  يتقدَّ معه،  التضامن  عن  للتعبير  ام  صدَّ

واإلغراء. واإلجبار، 
األدبية«  ردية  »السَّ لمقرري  اإلعداد  الدراسي  العام  أول  في  باشرت 
وأنا  لمياء  واستأنفنا  الماجستير،  لطلبة  الحديثة«  النَّقدية  و»المناهج 
وُنشغل  زاوية  فننتحي  حيفا،  شارع  في  الفنون  مركز  إلى  نسارع  لقاءاتنا. 
المجموعات  نشاهد  المركز  بطوابق  نطوف  ما  وكثيًرا  المالئكة،  بهمس 
ُنهبْت  وجميعها  الحديث،  العراقي  بالفن  الخاصة  اللوحات  من  الثمينة 
لمياء  نأت  كلَّما   .2003 ربيع  في  بغداد  األمريكيين  دخول  بفضل 
العاصف  بحضورها  غزتني  وكلَّما  العامة،  األحداث  مع  أنجرُف  عني 
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بوجودها  أعيش  صرُت  الزمن  ومع  سواها،  شيء  بأي  اهتمامي  تضاءل 
أحلم  الليل  وفي  م،  وتبرُّ ضجر  يدهمني  البيت  إلى  أعود  فحينما  معي، 
ر،  تتفجَّ وأفكاري  تفور،  مشاعري  توقُّدي،  أعيش  معها  مريعة.  بكوابيس 
الكآبة  بحر  في  أسقط  فيما  وأعظم،  وأزهى،  أجمل،  لي  العالم  ويبدو 
أذواقنا  نفسها،  الكتب  نقرأ  بدأنا  نفترق.  حالما  التالي  اليوم  صباح  حتى 
حتى  نفسها،  العطور  ونستخدم  القهوة،  من  واحًدا  نوًعا  نشرب  متقاربة، 
د، وتناغمنا كراقصين  األزياء السوداء الفاخرة كنا نرتديها مًعا كثنائي متفرِّ

الهالك.  أرض  في  أحداثها  تقع  عريقة  أوبرا  في 
غرقنا مًعا في »الحب في زمن الكوليرا« لماركيز، و»كتاب الضحك 
و»الغابة  لكازانتزاكي،  غريكو«  إلى  و»تقرير  لكونديرا،  والنسيان« 
أن  إلى  تحتاج  مأثرة  حبنا  بأن  نعتقد  وصرنا  البرتي،  لرافائيل  الضائعة« 
حب  في  شغفنا  تعاظم  عنها.  للذود  اآلخرين  أمام  ونصمد  نحميها، 
فنتهاتف،  لياًل،  النوم  فيها  إلى درجة جافانا  انبثق في عالمنا  عاصف كأنه 
ضربنا،  خ  ُمدوِّ جنون  من  له  يا  مًعا.  لنكون  الشمس  تشرق  أن  انتظار  في 
البيت  إلى  عدت  ة  ومرَّ لمياء.  بغير  لي  رغبة  وال  عاشًقا،  كنت  وأَسَرنا! 
نوم عميق، لكن  الفراش وغطست في  الليل، وارتميت في  عند منتصف 
الفراش  في  ساعة  تقلَّبُت  ًقا.  ومتعرِّ عطًشا،  فوجدتني  أفزعني،  كابوًسا 
نشيد  في  جاء  ما  أردد  وأنا  الفجر،  حتى  األرق  وأصابني  أغفو،  أن  دون 
وجدته«. فما  نفسي،  تحبُّه  َمْن  طلبُت  فراشي،  الليل، على  »في  اإلنشاد: 

الهاوية تأرجح على حافة   -4
األدباء  نادي  في  أكتوبر  األول/  تشرين  من  األول  أمسية  أمضيت 
صحبة األصدقاء. كان الجو لطيًفا، وليس غير لدغة برد خفيفة إثر صيف 
جلسة  بعد  المركزي  للمجلس  الشهري  االجتماع  من  انتهينا  كنا  حار. 
طرًفا  ننتحي  أن  االتحاد،  رئيس  وهو  معلَّه،  األمير  عبد  اقترح  صاخبة. 
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المجيد،  عبد  إياد  ثم  علي،  وعواد  أنا،  فتجمعنا  مًعا،  لسهرة  الحديقة  من 
وقد  الناصرية-  من  الخفاجي  ومحسن  البصرة،  من  األحمدي،  وكاظم 
كوبر  سجن  في  ورمته  العراق  دخولها  حال  األمريكية  القوات  اعتقلته 
بنا  والتحق  ذلك-  إثر  وُتوفِّي  السنتين،  على  تزيد  لمدة  قصر  أم  قرب 
ناقد  وهو  صنكور  وصفاء  مغمور،  شاعر  وهو  حمندي،  عبد المنعم 
شهرين،  خالل  الثالث  هو  مطول،  حوار  معلَّه  وبين  بيني  دار  سينمائي. 

العراق. في  السياسية  األوضاع  عن 
النجف  بأهل  فبسبب وشايته  النظام،  أزالم  معلَّه من  أنَّ  أعرف  كنت 
حديثة  أمريكية  بسيارة  ام  صدَّ مه  كرَّ الحرب،  بعد  وقع  الذي  د  التمرُّ إثر 
أحياء  أرقى  في  أرًضا  وأقطعُه  الكويت،  منهوبات  من  فاخرة  بيضاء 
بغداد، ثم مزرعة بمئتي دونم في مسقط رأسه في النجف. وحينما ذهب 
الستطالع المزرعة، وجد فيها مقبرة جماعية مملوءة بجثث المنتفضين، 
معالم  لطمس  األزيديين  من  القبائل  رجال  تستدعي  أن  لطات  السُّ فأبلغ 
المقبرة، وأخبر الرئيس بأن الشيعة لو عرفوا باألمر في مزرعته فستتحول 
المزرعة  وبتلك  شكره،  أن  إال  ام  صدَّ من  كان  فما  س،  مقدَّ مزار  إلى 

األولى. مساحتها ضعف  أخرى  استبدل 
إلى  قنا  تطرَّ وحينما  الجنوب،  في  اآلمنة  المنطقة  حول  الحديث  دار 
عدو  بأن  أنا  علَّقُت  الحلفاء،  من  جوي  لقصف  العراق  ض  تعرُّ احتمال 
أردنا  وإذا  العدو،  نرى  أن  دون  ُبعد،  عن  ُقصفنا  فقد  مرئي،  غير  العراق 
أتخيَّله  وأنا  يتشعَّب،  الحديث  كان  وفيما  بيننا.  رابض  فالعدو  الحقَّ 

وقال: األحمدي،  ل  تدخَّ خاصة،  جلسة  في  نظر  لوجهات  عرًضا 
أعدم  حسين  ام  صدَّ بأن  تعلم  هل  دكتور؟  يا  لك  جرى  الذي  ما   -
الدعوة، ومع ذلك فأنا على  انتمائهما إلى حزب  بتهمة  اثنين من إخواني 

عنه؟ دفاًعا  وأموت،  وأقاتل،  السالح،  أحمل  أن  استعداد 
فخيَّم الصمت حينما انحرف الحديث في اتجاه آخر. ولم أدِر بأنني 
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 . عليَّ شهود  بالصحب  فإذا  ي،  ضدِّ مؤكدة  تهمة  سيكون  لما  ُأسَتْدرُج 
إلى  بسيارتي  وعواد،  والخفاجي،  األحمدي،  وأوصلت  العشاء،  تناولنا 
الطريق  كان  البيت.  إلى  واتَّجهت  مدنهم،  إلى  للسفر  السيارات  محطة 
خالًيا، واألضواء خافتة، فغشاني حلم يقظة بلمياء، ونمت حالما وصلت 
مع  لي  متداخلة  وصوًرا  كوابيس،  من  متناثرة  شذرات  فرأيت  منزلي، 
أكن  ولم  مكتبتي،  دخلت  الثامنة  وفي  عطًشا،  تين  مرَّ واستيقظت  لمياء، 

حياتي.  في  فاصلة  الليلة ستكون  تلك  بأن  أعلم 
لمياء وحيَدْين.  مع  فرأيتني  الالحقات،  الليالي  في  األحالم  غمرتني 
عالٌم  والرفعة،  باأللفة،  يفيض  وأمتع،  وأرحب،  أجمل،  العالم  لي  بدا 
، وهو غير العالم اآلخر الذي أعيش فيه. وحينما افترقنا بدا  متوثِّب، قويٌّ
وكأننا ننتزع نفسينا من دوحة مترفة إلى جحيم مخيف. بقيت رائحتها في 
يقرع،  م غضًبا من ال شيء، صدري  فمي، وأنفي، ووجودي. كنت أتضرَّ
ى الشوق الذي حسبته هيِّنًا  وعيناي ملتهبتان، ولساني جمرة. ُأصبت بحمَّ
ق  أصدِّ وِكدُت  مكماًل،  حلًما  التالية  الليلة  في  وشهدت  عظيم.  هو  فإذا 
أمر  الثالث حدث  الحلم  وفي  ثور.  قرَني  الراقصة على  األرض  أسطورة 
غريب، فقد شعرُت بانكسار، وسقطُت كرماد متناثر، وانطفأْت جذوتي، 
قطًعا  مخذولين  وتركنا  عنَّا،  نأى  وقد  بارًدا،  محايًدا،  بجسدي  وفوجئُت 
كحبة  داخلي  في  يقبع  ى  معمَّ شيء  ثمة  إذن  ع.  المتصدِّ الكريستال  من 
أعد  فلم  مجهولة،  منطقة  في  ضربني  شيء  عين.  جفن  في  صغيرة  رمل 
متصالًحا مع نفسي، وأخفقُت في التعبير عن جسدي. وحينما استيقظت 
ثم  حياتي،  نظام  بتغيير  شعرُت  أعهدها.  لم  حااًل  أعيش  عدة  أياًما  بقيُت 
القرية  الوادي في  يترقَُّب فيضان  غرقُت في أحالم متنوعة، فرأيتني طفاًل 
الضباب،  من  تنبثق  بيتنا  جوار  القبور  أشباح  أرى  طفولتي،  شهدت  التي 

أٌب.  لي  يكن  ولم  تحميني،  أمٍّ  ثمة  ليس  ولكن 
حضرت مساء السبت 10/10 اجتماع المكتب التنفيذي، ووجدت 
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م  تقدَّ أنه  فيها  ذكر  وقد  االتحاد،  رئيس  استقالة  األعمال  جدول  ضمن 
يتعارض  أسلوًبا  ينتهج  تنفيذي  مكتب  مع  العمل  يستطيع  ال  ألنه  بها 
بالنشاطات  تسمح  ال  جماعة  وفيه  البالد،  في  الوطنية  السياسات  مع 
يتطلَّب  النضالي  فـ»ظرفنا  األمريكي،  العدوان  ضد  للصمود  الداعمة 
إدامة النشاطات ذات الطابع التعبوي، مما يتطلَّب إعادة النظر في صلب 
المفرطة  »الحساسية  لديها  جماعة  وجود  إلى  وأشار  الثقافي«.  البرنامج 
مواجهة  خندق  في  يقف  االتحاد  وكأن  والهيئات،  المؤسسات،  إزاء 
المؤسسات والهيئات ال في خندق واحد ووراء متراس واحد في  لتلك 
مباشرة  إشارة  وهذه  الرجعي«.  الصهيوني  االستعماري  العدو  مواجهة 
يمثِّلها  التي  الحزبية  المؤسسة  عن  االتحاد  لفصل  به  مُت  تقدَّ مقترح  إلى 
الرغم  على  يستقيل  بأنه  وأشار  البعث.  لحزب  المهنية  الشؤون  مكتب 
الثورة  »قبل  تكليفه  شرف  حمل  وقد  االتحاد،  مؤسسي  أحد  أنه  من 
المباركة بإجراء اتصاالت لتشكيله بالصيغة النضالية التي كانت تقتضيها 

الظروف«.  تلك 
المكتب  أعضاء  بعض  أن  أساس  على  خالفه  صورة  معلَّه  رسم 
التنفيذي يفتقرون إلى الشعور الوطني، وال يوافقون على سياسات النظام 
ال  فالذين  آنذاك،  الخطر  فائق  أمر  النظام  مع  بالتعارض  والقول  الحاكم. 
األهداف  يخدمون  الذين  والعمالء  الخونة  هم  سياساته  على  يوافقون 
يريد  االتحاد  رئيس  إن  بالقول:  فبدأُت  االستقالة،  نوقشت  األمريكية. 
صالحياته،  الداخلي  النظام  د  حدَّ منتخب  مكتب  أعمال  في  التدخل 
أحال  سنوات،  ثماني  طوال  ومعلَّه،  االتحاد،  رئيس  صالحيات  د  وحدَّ
يرتاده  الذي  الليلي،  النادي  به، ولوال وجود  إلى مؤسسة خاصة  االتحاد 
قائل  بين  األعضاء  انقسم  أمره.  وُنسي  لُهجر  والشراب،  للطعام  األدباء 
المركزي  المجلس  إلى  يرفعها  إنما  االستقالة  بأمر  المكتب  يبتَّ  أالَّ 
وكنُت  قراره،  في  لمناقشته  االتحاد  رئيس  باستضافة  وقائل  لمناقشتها، 
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لصالحياته،  طبًقا  االستقالة  على  المكتب  يوافق  أن  القائلين  من  الوحيد 
أغلبية  ضوء  في  ولكن  عليها.  للتصديق  المركزي  للمجلس  ويرفعها 
واالستماع  استدعائه،  أمر  على  اآلخرين  أوافق  أن  وجدت  األصوات 

مساء.  التاسعة  في  وانتهينا  نظره،  وجهة  إلى 
في وقت مبكر من صباح اليوم التالي اتَّجهت إلى الجامعة. سلَّمتني 
بكل  »أحبك،  اآلتي:  المقطع  تضاعيفها  في  ورد  طويلة،  قصيدة  لمياء 
أيا  مًعا،  تسحقنا  بكارثة،  ن  أتكهَّ الرائعتين  عينيك  في  والخوف،  الحزن 
العربية«  ردية  »السَّ كتابي  أن  يومين علمُت  قريب«. وبعد  م عما  تتقدَّ ليتها 
م به سامي مهدي الذي ُكلِّف  أحيل إلى »رقيب ديني« بناء على مقترح تقدَّ
األولى  الصفحات  من  بدنه  سيقشعرُّ  دين  رجل  أي  أن  خمنُت  بإجازته. 
»المعرفة  ميدان  في  والخاتمة  لين  األَوَّ الفصلين  في  يبحث  للكتاب؛ ألنه 
ين. تلقيت أيًضا عدًدا من مجلة »آفاق عربية« وفيه  الدينية« وليس في الدِّ
وهو  المرويات«  تفكيك  في  بحث  بابل:  »برج  بعنوان  لي  ل  مطوَّ بحث 
إلى نفي  ينتهي  بالبرج،  الخاصة  تحليل نقدي-تاريخي مقارن للمرويات 
وجوده، إنما هو من نتاج مبدأ االسم في التراث الرافديني القديم. وبعد 
الله  النجل األكبر للرئيس بأن عبد  ها  التي يتوالَّ أيام كتبْت جريدة »بابل« 
بابل.  برج  وجود  نفي  خالل  من  العراقية  الذاكرة  إلغاء  إلى  لجأ  إبراهيم 
»رؤيا  قصة  عن  لي  بحث  وفيه  »األقالم«  مجلة  من  عدًدا  تلقيت  كما 
والحيرة،  المتاهة،  موضوع  عن  تحليل  وهو  خضير،  لمحمد  البرج« 
واتَّجهت  القصة.  تلك  عن  وليس  نفسي،  عن  أكتب  وكأنني  والضياع، 
نشرت  بها  فإذا  »بابل«،  جريدة  إلى  انتبهت  السيارة  وفي  الجامعة،  إلى 

يومين.  منذ  ناقشناها  التي  االتحاد  رئيس  استقالة 
استقالته  نشر  أنه  فظننت  التنفيذي،  المكتب  بتوصية  معلَّه  يلتزم  لم 
ُنسخ  خمس  أعد  بأنه  بعد  فيما  وعلمت  المكتب،  أعضاء  على  للضغط 
والثانية  عليها،  الرئيس  ليطَّلع  الجمهورية  رئاسة  إلى  األولى  أرسل  منها، 
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إلى وزارة الثقافة واإلعالم، والثالثة إلى مكتب الشؤون المهنية للحزب، 
ع الثقافي، والخامسة  ام حسين بوصفه رئيًسا للتجمُّ والرابعة إلى عدي صدَّ
إلى المكتب التنفيذي، وتريَّثت الجهات لمعرفة موقف الرئاسة إال عدي 
الذي كان قد شرع يبسط نفوذه على اإلعالم والثقافة، فسارع إلى نشرها 

الحقيقة. أمام  معلَّه  ليضع  جريدته  في 
الموضوع  مناقشة  نا  لتوِّ بدأنا  كنا  وفيما  التنفيذي،  المكتب  اجتمع 
مع  متضامنًا  المركزي  المجلس  من  استقالته  م  وقدَّ سعيد،  حميد  دخل 
واإلعالم  الثقافة  مكتب  وعضو  ام،  لصدَّ الثقافي  المستشار  وهو  معلَّه، 
يثني حميد سعيد عن االستقالة لكنه  العام أن  في الحزب. حاول األمين 
برئيس  اتصلوا  األعضاء  وبعض  العام  األمين  بأن  لي  اتضح  وقد   . أصرَّ
إلى  موجًها  أسطر  أربعة  من  بياًنا  وأعدوا  استقالته،  عن  يثنونه  االتحاد 
االستقالة،  قبول  عن  اعتذر  التنفيذي  المكتب  أن  اه  مؤدَّ »بابل«،  جريدة 
أيام،  قبل  ناقشها  حينما  ره  قرَّ المكتب  كان  ما  مع  يتناقض  أمر  وهو 
إلى  وأعيد  سجال،  اندلع  ذلك  وبدل  للجريدة،  المكتوب  الرد  فُسحب 
إلى المجلس  المكتب على االستقالة ويرفعها  النقطة األولى: هل يوافق 
إلى  السجال  ل  تحوَّ رأيه؟  ُيبدي  أن  دون  من  سيرفعها  أنه  أم  المركزي، 
عليه،  دت  شدَّ الذي  االقتراح  وفاز  تصويت،  ُيجَرى  أن  اقترحت  خصام. 
بستة أصوات ضد  المركزي  المجلس  إلى  ُقبلِت االستقالة، ورفعت  فقد 
إلى  معلَّه سيلجأ  بأن  أتوقَّع  أكن  لم  المحضر.  في  وُثبِّتْت  ْت،  فُأِقرَّ أربعة، 
األمن  ضباط  أحد  أن  وبلغني  أدائه،  في  رأيي  اء  َجرَّ عليَّ  النظام  استعداء 
زار اتحاد األدباء، وطلب معلومات كاملة عنِّي، وحسبت ذلك ترهيًبا لي 

المركزي. المجلس  اجتماع  قبيل 
بصحبة  وغادرُت  يومين،  بعد  االتحاد  قاعة  في  ندوة  حضرُت 
جلسنا  إن  وما  العشاء،  لتناول  بالمبنى  الملحقة  الحديقة  إلى  األصدقاء 

لي: وقال  المجلس،  في  التركمان  ممثل  إليَّ  اقترب  حتى 
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ر  - أنا عاتب عليك، تمرُّ كل يوم من أمام مكتبي بسيارتك، ولم تفكِّ
القهوة عندي! وشرب   ، عليَّ بالسالم 

فأبديت عجبي:
مكتًبا. لك  أن  أعرف  مكتبك؟ ال  أين   -

قال:
المستنصرية. الجامعة  جوار  نشر صغيرة  دار  لديَّ  نعم،   -

وقال: بي،  التصق  لكنه  الصباح،  في  بزيارة  فوعدته 
المكتب. في  قهوة  فنجان  إلى  اآلن  أدعوك  بل   -

واصل: لكنه  لياًل،  التاسعة  فالساعة  استغراًبا،  أبديت 
قليل. بعد  هناك، سنعود  ر  نتأخَّ لن   -

وقال: بيدي،  أخذ  لكنه  إلى سيارتي،  به  واتَّجهت  فنهضت، 
في سيارتي. مًعا  نذهب  بل   -

باتجاه  السريع  المرور  متَّخذين طريق  األندلس  استدرنا حول ساحة 
صغيرة  بناية  أمام  وقفنا  ثم  إليها،  المؤدِّي  المقترب  في  وهبطنا  الجامعة، 
المصابيح،  وأضاء  الخارجي،  الباب  ودفع  مني،  فتقدَّ لنا،  ترجَّ مظلمة. 
بمقاعد  مؤثثة  صغيرة  شقة  باب  ففتح  األول،  الطابق  إلى  َم  السلَّ وارتقينا 
يدير  كأنه  صامًتا،  القهوة  يعدُّ  وراح  الصالة،  في  وتركني  سوداء،  جلدية 
وجلس  السوداء،  بالقهوة  مترعين  بفنجانين  جاء  باله.  في  قلقة  ما  فكرة 

مقدمات: دون  وقال  قبالتي، 
تمضي سهراتك؟ أين   -

ه بودٍّ ال يترك أي سوء من الظن. أجبت: كان سؤااًل مباغًتا، لكنه ُوجِّ
األدباء. اتحاد  في  األصدقاء  جلسة  لديَّ سوى  - ال سهرات 

قال:
- إننا لسنا أصدقاء، على الرغم من أننا كركوكيان، وأكبرك بعشرين 
عن  ممثاًل  االتحاد  في  قبلك  سنوات  ثماني  أمضيت  إنني  ثم  سنة، 
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التركمان، وبصراحة لم أصادف أحًدا مثلك في المجلس المركزي، وال 
الكثيرين،  يعجب  ال  وهذا  وصعب،  مباشر،  إنك  التنفيذي.  المكتب  في 

االتحاد! في  الكبار  األعضاء  بين  التواطؤ  تعرف  ال  أنك  ويبدو 
وأضاف:

اليوم  الليلة. لقد زارني قريب لي ظهيرة  َدَعوُتك  - ولكن ليس لهذا 
تقرير  بوصول  وأخبرني  العام،  األمن  مدير  مكتِب  مديُر  وهو  البيت،  في 
ن تهمة شتم الرئيس في جلساتك الخاصة! من رئيس االتحاد عنك يتضمَّ

وقال: عيني،  في  نظر 
وهو  األمن،  مدير  مكتب  في  وملفك  الرئيس،  بشتم  متهم  أنت   -
ولو  معلَّه،  من  قة  ملفَّ تهمة  أعرفها  ألنني  بذلك  ُأخبرك  الرئيس.  شقيق 
كنت مكانك ما أمضيت الليلة في بيتي. تستطيع الهرب إلى الخارج عن 
لم  باألمر، واآلن  أحد  لو علم  وبقريبي  بنفسي  أخاطر  أنا  الشمال.  طريق 

ثمين! فالوقت  قهوتك،  تشرب  أن  المهم  من  يعد 
قلت:

الُمرة! القهوة  هذه  أشرب  أن  بد  ال   -
ضد  ضغينة  أحمل  فلم  عجيب،  بصفاء  شعرُت  عودتنا  طريق  في 
الُخلَّص  أصدقائي  بين  ًرا  تذمُّ ُأبدي  وأنا  سنوات  عشر  نحو  منذ  أحد. 
الكويت،  أزمة  بعد  مبلغه  فبلغ  ر  التذمُّ هذا  وازداد  النظام،  ممارسات  من 
نة للحوار مع نفسي. على أن إحساسي  لكنني أودعه يومياتي، وهي مدوَّ
أنني  كما  أحد،  من  خوًفا  ر  أطوِّ ولم  ضعيًفا،  كان  حولي  من  بالخطر 
المواربة،  أجيد  وال  أفكاري،  عن  التعبير  في  المبطَّن  الحسِّ  إلى  أفتقر 
عني.  شيًئا  يخفوا  لم  وهم  أصدقائي،  عن  ومواقفي،  آرائي،  ُأخِف  ولم 
الليل  وفي  إشهاره.  في  ح  أتبجَّ ولم  به،  أومن  ا  عمَّ للتكتُّم  جهًدا  أبذل  لم 
رُت  ح بين العناد واالستسالم، قرَّ قلَّبُت األمر مع نفسي، وفي حال تتأرجَّ

قلق. ترقُّب  طائلة  نفسي تحت  أضع  أالَّ 
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المركزي  للمجلس  الطارئة  الجلسة  حضور  إلى  ذهبُت  أيام  بعد 
مكاًنا  فوجدت  الداخلين  آخر  كنت  االتحاد.  رئيس  استقالة  في  للبتِّ 
جانب  على  جلس  فقد  الرئيس  هو  معلَّه  وألن  القاعة،  نهاية  في  خالًيا 
األخرى،  الجهة  من  قبالته  أنا  جلست  فيما  الباب،  من  القريب  المنضدة 
عارف  لكلِّ  وضح  والعشرون.  الثمانية  األعضاء  برك  الجانبين  وعلى 
للعداء.  وتناصب  رمزي،  تقاُبل  أنه  الماضية  األسابيع  في  بيننا  جرى  بما 
أعضاء  يَدي  بين  األمر  وضع  ثم  استقالته،  أسباب  بعرض  الجلسة  افتتح 
لي  صدمة  تسبِّب  تزل  لم  التي  المفاجآت  أكثر  إحدى  ولعل  المجلس. 
الذي طالما حرص على  مبارك،  ثين، وهو محمد  المتحدِّ أول  كانت من 
ر النَّقدي، وكان يتغطَّى بالعباءة الماركسية، ويمكن  الظهور بمظهر المفكِّ
مجلة  لتحرير  رئيًسا  بعد،  فيما  وأصبح،  النظام،  ضحايا  أحد  اعتباره 
فإذا  »األقالم« في ظل االحتالل األمريكي. كان يجلس إلى جوار معلَّه، 

بكنيته: يخاطبه  به 
ذلك،  د  يؤكِّ النضالي  وتاريخك  لنا،  قائًدا  ك  نعدُّ إننا  سامر،  أبا  يا   -
يمر  التي  العصيبة  المرحلة  هذه  في  األدباء  قيادة  سواك  ألحد  وليس 
في  زمالئي  أناشد  إنني  الثالثيني.  العدوان  ضد  كفاحه  في  العراق  بها 
كما  استقالتك،  بقبول  التنفيذي  المكتب  توصية  يرفضوا  أن  المجلس 

عنها. العدول  منك  ألتمُس  باسمهم  إنني 
فألقى  لالتحاد،  الموصل  فرع  رئيس  ياسين  نجمان  الكالم  والتقط 
إن  بالقول  وختم  اإلذاعة،  دار  في  وكأننا  العراقية  الوطنية  حول  خطبة 
ر  سيفسَّ فذلك  االستقالة،  قبول  دون  يحول  به  البالد  تمر  الذي  الظرف 
بالمعنى نفسه،  ث آخرون  العدوان األمريكي. وتحدَّ أمام  أنه هزيمة  على 
اقترح  وأخيًرا  جيفارا،  هو  معلَّه  وكأن  المكشوفة،  المراءاة  من  نوع  في 
عضًوا  وعشرون  ثمانية  َت  فصوَّ الموضوع،  على  التصويت  العام  األمين 
رفعت  الذي  أنا  إال  منصبه،  إلى  معلَّه  وعودة  االستقالة،  إلغاء  لصالح 
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معي  وقفوا  الذي  أولئك  كل  الحضور  بين  توارى  وقد  معارًضا،  يدي 
بالمحضر،  إليَّ  يأتي  أن  وطلبُت  القرار،  الجلسة  ر  مقرِّ ل  فسجَّ قبل،  من 
م  قدَّ أن  بعد  إلى منصبه  الرئيس  إعادة  أوافق على  فكتبت بخط يدي: »ال 
طلبُت  ثم  اسمي،  فوق  ووقَّعُت  التنفيذي«،  المكتب  وقبلها  استقالته، 

الكالم:
شخصية،  خصومة  بيننا  أن  معلَّه  األمير  عبد  األستاذ  يعتقد  ربما   -
أمام  رأيي  أعلن  أن  بد  وال  ا،  خاصًّ موقًفا  منه  لديَّ  أن  ر  يتصوَّ وربما 

المجلس.
بُكنيته: وخاطبته 

االتحاد،  لقيادة  صالح  غير  إنك  نظري،  وجهة  من  سامر،  أبا  يا   -
يناهزون األلف  الذين  الثالثة لك في قيادته، وأوضاع األدباء  الدورة  هذه 
فالنظام  إنك تحتل موقًعا شرفيًّا،  بعد يوم.  يوًما  تتدهور  وخمسمئة عضو 
الداخلي وضع في الستينيات ليكون الجواهري رئيًسا لالتحاد، ولم ُيغيَّر 
منذ ذلك الوقت، وأنت اآلن تريد التمتُّع بامتيازات الجواهري االعتبارية 
في  ف  التصرُّ حرُّ  أنك  رت  فتصوَّ كبيًرا،  شاعًرا  بوصفه  له  وضعت  التي 
رت حرصي في المكتب التنفيذي على تقييد صالحياتك  كل شيء، وفسَّ
به  تقوم  أن  يمكن  ما  أفضل  بأن  أعتقد  ما زلت  أنه موقف شخصي.  على 

للجميع. أفضل  فذلك  استقالتك،  في  تمضي  أن  هو 
وقال: ابتسامة،  فاصطنع  الوجه،  ممتقع  قبالتي،  يجلس  كان 

البعث،  حزب  في  تعلَّمته  الذي  الديمقراطي  بالسلوك  منِّي  إيماًنا   -
أعدُّ كالمك تعبيًرا عن وجهة نظر خاصة بك، وال ردَّ لي عليه، إنما ألبِّي 

المركزي. المجلس  أعضاء  أغلبية  طلب 
إياد  فجاءني  االتحاد،  باحة  إلى  فخرجنا  االجتماع،  معلَّه  ختَم 

أذني: في  وهمس  البصرة،  فرع  رئيس  عبد المجيد 
يردَّ عليك؟ َلْم  لَِم  أتعرف   -
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قلت:
. كالَّ  -

لالتحاد،  الداخلية  الساحة  طرف  في  المركونة  سيارته  إلى  ني  فجرَّ
وقال: »القادسية«،  جريدة  وأخرج  صندوقها،  وفتح 

األسبوعية؟ مقالته  في  اليوم  كتبه عنك  ما  اطلعت على  - هل 
 ،1992/10/15 يوم  الصادرة  للجريدة  األخيرة  الصفحة  فرد  ثم 
التفاصيل  ر معلَّه  المقالة. صوَّ نقرأ مًعا  الكهربائي  المصباح  ووقفنا تحت 
على  ثناء  وفيها  أسبوعين،  قبل  االتحاد  حديقة  في  لجلستنا  الكاملة 
»قادسية  منذ  كبعثي  البالد  عن  للذود  استعداده  أعلن  الذي  األحمدي 
العدو  مع  الحرب  سنوات  »طوال  كان  فقد  المعارك«،  »أم  إلى  ام«  صدَّ
فافتدى  ورؤياه«  رؤيته  في  وصدق  بكلمته،  مقاتاًل  المهووس  اإليراني 
عنه  الممنوع  المستقبل  إلى  طريقه  باألرواح  يفجُّ  الذي  »الوطن  بروحه 
ام حسين  وعليه.. طريقه الذي ال يضرم الظلمة بالضوء فيه غير بصر صدَّ
الذي تعالى على جراحه الخاصة بمقتل أخوين له، وال  وبصيرته«، وهو 
َهمَّ له اآلن سوى الدفاع عن البالد والقائد، فهو يقوم بواجباته في البصرة 
البعثيين،  وغير  منهم  البعثيين  العراقيين  ومواطنيه  وزمالئه  إخوته  »مع 
المنتصرة  النفس  في  كذلك  يكون  أن  إالَّ  البعث  ما  إذ  الحزبيين  أعني 
جة  المتأجِّ الجلسة  تلك  »وسط  بأنه  معلَّه  وختم  شيء«.  كل  وقبل  أواًل 
عن  الدفاع  أمر  أن  يرى  الصوت،  خافت  »ضال«  شخص  ثمة  بالوطنية 
موضوًعا  سة  مقدَّ فكرة  تكون  أن  يمكن  فهل  نظر،  وجهة  هو  إنما  الوطن 
لوجهة نظر، فال يوجد في الظرف الذي نمر فيه سوى الوطن واألعداء«، 
د واقعة االتهام، وذكر  العشاء. لقد حدَّ وذكر أسماء الحاضرين في دعوة 
أراد  التي  الطريقة  لبس،  بال  عرفُت،  بالخيانة.  الضال  ووصم  الشهود، 
بها معلَّه أن يقتصَّ منِّي، فقد كان عمله مشحوًنا بالُبغض، ويرشح بوحل 

اآلسن. االنتقام 
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في  األمنية  الرقابة  عليَّ  ُفرضْت  ذلك  على  واحد  يوم  مرور  بعد 
رأي  أي  الستئصال  دة  المعقَّ الشبكة  بالتفصيل  أعي  أكن  ولم  الجامعة، 
واتضح  سابقة.  تجربة  لي  فليس  هو،  كما  الخطر  ر  أقدِّ ولم  مختلف، 
حافة  على  كنت  بأنني  أدركت  ذلك.  بعد  القصوى  حدوده  في  األمر 
األيام؟  تلك  في  الرئيس،  وشتم  بالخيانة،  ُيتهم  رجل  مصير  ما  هاوية. 
إلى  بي  يدفع  الوعيي  فكأن  جنوني،  حب  في  أغرق  رحت  ذلك  وخالل 
الطويلة أكتب أشعاًرا  الليالي  أمامي، وفي  أزمة نصفها فقط يظهر  تخطِّي 
والجموح،  االستياء  ه  يلفُّ بماٍض  محماًل  جاء  منا  كلٌّ  للمياء.  منثورة 
ومضينا  حلول،  بنصف  عشناها  حياة  عن  االنقطاع  ضرورة  وندرك 
نروم  جامح  حصان  ظهر  على  بأننا  حلمت  مستحيل.  حب  من  نغترف 
اجتياز جبل شاهق، وخلفنا على حصان آخر رجل يطاردنا، يريد القضاء 
في  مالحقتنا  عن  يكفُّ  ال  لكنه  مبتعدين،  عنه  فررنا  اقترب  وكلَّما  علينا، 
الجبل،  اجتياز  على  نشرف  كنا  وفيما  خطرة،  ومنحدرات  وعرة،  أودية 

فاستيقظت.  بنا،  أمسك 
وُوِضعُت  والجامعة،  واالتحاد،  البيت،  في  األمن  رجال  زارني 
الخيانة،  بتهمة  عليَّ  النظام  تستعدي  مقالة  ُنشرْت  فقد  المراقبة،  تحت 
االستبداد  دولة  في  للوشاية  متَّبًعا  أسلوًبا  كان  كثيرون.  بذلك  وعرف 
جلسة  وقائع  ن  فيدوِّ بزمالئه،  اإليقاع  الُكتَّاب  اتحاد  رئيس  يمارس  حيث 
األسبوعية،  مقالته  في  وينشرها  خاصة،  سهرة  في  بينهم  حديث  فيها  دار 
ويسبقها بتقرير إلى مديرية األمن العام. في اليوم األخير من ذلك الشهر 
القيلولة،  ونمت  غدائي،  وتناولت  الجامعة،  من  ُظهًرا  البيت  إلى  عدُت 
وفي الرابعة تمَّ إيقاظي، إذ وجدت أمام الدار ضابَطي أمن بسيارة حديثة 
مدخل  في  التحقيق  فوقع  استجوابي،  وطلَبا  بهويتهما،  أخبراني  سوداء، 

المنزل.
في  األدبي  النقد  مؤتمر  إلى  ُدعيت  قد  كنت   1997 عام  صيف  في 
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خمس  نحو  عليَّ  مضى  وقد  األردنية،  إربد  مدينة  في  اليرموك  جامعة 
أمينًا  كان  الذي  جواد  الستار  عبد  المدعوين  بين  ومن  ليبيا،  في  سنوات 
في  اآللوسي  ثابت  فدعانا  األحداث،  تلك  وقعت  حينما  لالتحاد  ا  عامًّ
وقائع  فاستعدنا  جرش،  جامعة  في  يحاضر  كان  حيث  الصغيرة،  شقته 

يقول: بجواد،  فإذا  الماضي،  من  جزًءا  أصبحت 
ال  إبراهيم  الله  عبد  حتى  أنه  أعتقد  أحد،  يعرفه  ال  ا  سرًّ سأكشف   -

يعرفه.
يروي: ومضى 

- بعد أن كتب عنه معلَّه تقريًرا إلى مديرية األمن العام، ونشر مقالته 
الرئاسة  ديوان  من  تحقيق  لجنة  االتحاد  وصَلت  »القادسية«،  جريدة  في 
أكثر  وبعد  معلَّه.  واستجوبوا  فاستجوبوني،  باط،  الضُّ من  جماعة  ت  ضمَّ
لرئيس  والتقريع  اللوم  بتوجيه  رسمي  كتاب  االتحاد  إلى  ورد  شهر  من 
صحيحة.  ليست  أنها  تبيَّن  بتهمة  جامعيًّا  وأستاًذا  ناقًدا  اتَّهم  ألنه  االتحاد 
معتقًدا  طريقة  بأية  الله  عبد  إلى  ب  التقرُّ معلَّه  حاول  التاريخ  ذلك  ومنذ 
أنه على عالقة بديوان الرئاسة، بل ظنَّ أنه ضابط في المخابرات، فسعى 

تجاهله. الله  عبد  لكن  مصالحته،  إلى 
لْت  توصَّ الرئاسة  ديوان  أجهزة  ألن  أواًل   ، إليَّ بالنسبة  مفاجأة  كانت 
الرئيس،  تخصُّ  تهمة  في  التدقيق  عنها  ُيعرف  فلم  القناعة،  هذه  مثل  إلى 
هذه  مثل  في  يحصون  ال  ضحايا  ولها  جريرة،  بأية  اآلخرين  وتأخذ 
ولم  بالموضوع،  جاهل  القضية،  صاحب  وأنا  ألنني،  وثانًيا  الحاالت، 
ب  للتقرُّ المستميتة  يصلني شيء منه، فاتضحت لي اآلن محاوالت معلَّه 
الرئاسة  تقرير  ر  فسَّ فقد   ،1993 صيف  في  العراق  غادرت  أن  إلى  إليَّ 
م من قبل سبًبا إللحاق الضرر بي.  م سبًبا، كما توهَّ راته، فتوهَّ طبًقا لتصوُّ
سنوات  بعد  ليبيا،  في  س  أدرِّ وأنا  وفاته،  نبأ  بلغني  حينما  عليه  مت  وترحَّ

ذلك. من 
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حسين ام  لصدَّ التصفيق  ليِّنًا:  وال  صلًبا  لسُت   -5
وفي  العام،  األمن  مديرية  وفي  الداخلية،  وزارة  في  ملفٌّ  لي  ُفتح 
فيه،  أسكن  الذي  للحيِّ  األمنية  المنطقة  وفي  المستنصرية،  الجامعة  فرع 
في  ألقي محاضرتي  وفيما كنت  ذلك،  الخطر. ومع  دائرة  في  وأصبحت 
ًفا  مغلَّ وسلَّمتني  السكرتيرة،  دخلت  أكتوبر،  األول/  تشرين   17 صباح 
العربية«.  ردية  »السَّ كتاب  من  نسختين  وجدت  فضضته  وحينما  كبيًرا، 
وقع  من  أول  بي.  تحيط  عاصفة  أزمة  وسط  عليلة  ريح  نسمة  عليَّ  هبَّت 

رافع.  لمياء  كان  بعدي  الكتاب  نظره على 
فيه  يشارك  »الرشيد«،  فندق  في  يعقد  سوف  مؤتمًرا  أن  علمت 
الواجب  من  فوجدت  العراق،  خارج  من  القادمين  معارفي  من  بعض 
ث  يتحدَّ قاعة  إلى  فُجررُت  الفندق،  وصلت  ودعوتهم.  زيارتهم  عليَّ 
في  جلست  الحرب.  بعد  العرب  واقع  حول  الخطباء  من  جمع  فيها 
بي  فإذا  العصماء،  الخطب  نتابع  األصدقاء  من  ثالثة  مع  القاعة  طرف 
وتحيِّيه.  ام  صدَّ باسم  ُتنادي  هتافات  ثم  الخلف،  من  تصفيًقا  أسمع 
صدام  أبصرت  التفتُّ  ولما  أيًضا،  نحن  فنهضنا  خلفنا،  الصفوف  َوَثبت 
باتِّجاه  جواري  إلى  مرَّ  المتزاحمين،  يحيِّي  العسكرية  ببزته  قادًما  حسين 
يديَّ  فألصقُت  ُمبتسًما،  الُخطى  واثق  بحرسه  ُمحاًطا  األولى  الصفوف 
وغرق   ، والَدويِّ بالهتاف  َطفحْت  القاعة  لكن  صخرة،  كأنني  بجانبيَّ 
فتضاَربت  بالتصفيق،  القاعة  فالتهبت  االنفعال،  حمى  في  الحضور 
الجمهور،  يصيب  الذي  بالهلع  فكرت  هياجهم.  اآلخرين  مشارًكا  اي  كفَّ
قت  صفَّ المشاعر.  نوع  في  إال  فرًقا  أجد  لم  يغزوه.  الذي  وباالبتهاج 
مواربة  تصفيقي  أيكون  مغتبًطا،  أم  خائًفا  كنت  إذا  فيما  عارف  غير  وأنا 
التفسير  من  َفزعُت  وخور؟  هشاشة  عن  إعراًبا  أم  وحنق  غضب  إلخفاء 
حبًّا  ق  أصفِّ لم  عنِّي.  َفينأى  أطلبه  عليه،  أقبض  فال  يراوغني  ظلَّ  الذي 
وعيي،  فيها  توارى  لحظة  في  حالهم  اآلخرين  شاطرُت  وربما  ام،  بصدَّ
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ويحتمل أن يكون الخوف قد استوعب عنادي كإحدى الذرات الضائعة 
المنفعل، لبدوُت  في المجتمع الشمولي، فلو أحجمُت، وسط الجمهور 

وغريًبا.  ، وضاالًّ ا،  شاذًّ
له  أوسعوا  الذين  ثين  المتحدِّ ط  وتوسَّ المنصة  إلى  ام  صدَّ ه  توجَّ
إلى  وطلب  بالجلوس،  إليهم  فأومأ  إشارته،  بانتظار  ووقفوا  مكاًنا، 
ة  منصَّ على  حديثه  يواصل  أن  فلسطيني،  وهو  قوطع،  الذي  ث  المتحدِّ
بالدهم  باعوا  الذين  العرب  ام  للحكَّ تقريًعا  ه  يوجِّ فمضى  الخطابة، 
يسترضي  كأنه  بهم،  التعريض  في  مبالًغا  بحرابهم،  لألمريكيين، واحتموا 
إليه  ذهب  فيما  معه  يتفق  ال  إنه  وقال  مقاطًعا،  فأوقفه  حسين،  ام  صدَّ
من  وليس  أمرهم،  على  ُغلبوا  العرب،  ام  الحكَّ من  فكثير  تعريض،  من 
الحكمة تقريعهم، إنما مدُّ يد العون لهم. ولم يفسح للخطيب أن يمضي 
حديًثا،  يستأنف  كمن  ومضى  الكالم،  عن  ه  فكفَّ الجمهور،  صدر  موغًرا 
كأنه  له  وجود  ال  تضامنًا  يستحثُّ  وراح  توقَّعُته،  ما  تسامًحا  أظهر  وقد 
الجمهور  يغريه  يتوقَّف  كان  وحينما  درس.  قاعة  في  اجتماعي  مصلح 
مدخاًل  وارتأى  يستجب،  ولم  سمعه،  صكَّ  لكنه  ضة،  الُمعرِّ بالهتافات 
فكأنه  القاعة،  على  الموتى  سكون  فخيَّم  واثًقا،  بقياده  أخذ  وقد  مغايًرا، 

االنتقام. إلى  الجمهور  اشتياق  إلجهاض  قِدم 
أخرق  جعلني  الذي  السبب  فهم  محاولة  بأمرين:  فشغلت  أنا  أما 
أبيض  نحياًل، طوياًل،  إذ وجدته  في وجهه  س  التفرُّ ثم  ق،  صالبتي وأصفِّ
شاشة  على  مة  المتجهِّ الصورة  عن  ومختلًفا  لالصفرار،  ميل  مع  البشرة 
الذي  هذا  فهل  هو،  يكون  أن  في  شك  راودني  درجة  إلى  التلفزيون 
ألنها  صوته  نبرة  أخطئ  لن  لكنني  الحقيقي؟  أم  المتخيَّل  ام  صدَّ أمامي 
إلى  ينتمي  كالنا  إذ  متقاربة،  لدينا  األلفاظ  فمخارج  صوتي،  نبرة  تشبه 
يربض  ولكن  مياًل،  خمسين  سوى  بيننا  يفصل  وال  تقريًبا،  واحدة  منطقة 
ث  يتحدَّ كان  الذي  بأن  ا  شكًّ تترك  لم  الصوت  نبرة  حمرين.  جبل  بيننا 
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ُركن  سنة.  عشرين  زهاء  وأحاديثه  ُخطبه  إلى  أصغيت  الذي  الرجل  هو 
ام  صدَّ غادر  أن  إلى  المنصة،  وراء  وذاهاًل،  صامًتا،  مهماًل،  الخطيب 
لـ»روبرت  بغداد«  من  »يوميات  كتاب  قرأت  ذلك  من  سنين  بعد  القاعة. 
وقد  الكويت،  أزمة  خالل  بغداد  في  »سي.إن.إن«  شبكة  مراسل  واينر« 
التي  ة  المدَّ في  بغداد  في  ية  السرِّ المواقع  أحد  في  صدام  مع  لقاء  أجرى 
»ما  الزمتني  كالتي  دهشة  عن  المعبِّر  اآلتي  الوصف  وقدم  فيها،  رأيته 
أدنى  دون  من  اكتشفت  حتى  ودمه  لحمه  في  حسين  صدام  رأيت  إن 
وهو  ونفوذ.  سطوة  له  وَمْن  القائد  سمات  عليه  تبدو  رجل  أنه  شكٍّ 
جمااًل  وأكثر  الصفرة،  إلى  ضارب  أسمر  بشرته  ولون  الجسم،  متناسق 
الحرير  فاخرة من  بذلة  مرتدًيا  الصور. وكان  في  عليه  يظهر  مما  ووسامة 
األزرق  من  مزيج  ولونه  الصغير،  العلوي  الجيب  في  أحمر  منديل  مع 
لم  ولكني  الجنون،  على  يدلُّ  ما  عينيه  في  أرى  أن  وتوقَّعت  والرمادي. 
يفلُّ  ا  قويًّ عزًما  ذلك  من  بداًل  رأيت  بل  القبيل،  هذا  من  شيًئا  أكتشف 

الحديد«.
مني  ن  وتمكَّ الهوى،  في  ُغصُت  األخطار  بي  أحدقْت  وقت  في 
باطِّراد،  الزمتني  عزلة  لت  وفضَّ العامة،  األجواء  عن  فأعَرضُت  الَجوى، 
في  عددهم،  يزد  لم  مخصوصين  أفراد  مع  الطفيف  بالتواصل  واكتفيُت 
لديَّ  رغبة  ال  كاملة  أشهًرا  فأمضي  الواحدة،  اليد  أصابع  على  وقت،  أي 
والسفر  بالكتابة  ولذت  العمل،  عالقات  تفرضه  ما  سوى  أحد  لقاء  في 
يرغب  لكنه ال  الصحبة،  يتمنَّى  الذي  بـ»بروست«  أراني شبيًها  بعد.  فيما 
أستمتع  ها.  يمسُّ ال  ولكنه  األشياء  إلى  يشير  اآلخرين،  مع  صلة  أي  في 
حماسي  ولكن   ، ُأسرُّ اللقاء  صديق  عليَّ  يقترح  وحينما  والنساء،  بالكتب 
ما يلبث أن ينطفئ، فال أستجيب لدعوة أخرى. كنت معروًفا ومجهواًل، 

يجهلون شخصيتي.  لكنهم  باالسم،  يعرفونني  كثيرون 
شعرت أن حياتي ُمرج بأسوار، وليس من الحكمة مشاركة اآلخرين 
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بها. فيها سرٌّ ينخدش إذا انكشف، وُينتهك إذا ُمنح للعموم، فيما عالمي 
أريد  كما  وليس  هم،  يشاؤون  كما  فيه  لون  يتجوَّ لآلخرين  مباح  الفكري 
فما  َنَدر،  ما  إال  والمصاحبة  المخالطة  عن  ذاتي  حجبُت  وألنني  أنا. 
ى  فأتلقَّ بأفكاري،  اآلخرين  عبث  من  بامتعاض،  وال  باستياء،  شعرت 
في  الحرية  ممارسة  أنه  على  ورضاهم،  مهم،  وتبرُّ وتقديرهم،  سخطهم، 
خطر  وما  ولهم،  لي  أفضل  فذلك  لهم،  المتاحة  األفكار  بتلك  ف  التصرُّ
أن أتولَّى حراسة أفكاري، وأستأثر بتفسيرها دون اآلخرين، فما طمحت 
أن  رأيت  نفوسهم.  في  للمتعة  ومثيرة  أسئلتهم،  على  باعًثا  تكون  أن  إليه 
ل الفردي، واستكشاف ممتع  العزلة تنقيٌح للثبات الداخلي، وصقل للتأمُّ

اآلخرين. أهواء  بعيًدا عن  للذات 
عن  ببحث  ُشغلت  أكتوبر  األول/  تشرين  من  األخير  األسبوع  في 
»المركزية الغربية واالستشراق« دعيُت إللقائه في مؤتمر الُكتَّاب العرب 
إلى  أنفذ  سوف  به  أنني  آنذاك،  ِخلُت،  وما  العام،  نهاية  في  ان  عمَّ في 
الثقافية«.  »المركزيات  موضوع  وهو  حياتي،  من  شطًرا  اْلتهم  موضوع 
األيسر.  الثدي  جوار  قرمزية  بقعة  لطخته  أسود  ثوًبا  ترتدي  لمياء  زارتني 
عن  ث  تتحدَّ وطفقت  وجريئة،  مثيرة،  كانت  الفضاء.  في  شعرها  انتثر 
تنبؤاتها  أكثر  هذا  وكان  شملنا،  خاللهما  يلتئم  عامين  دْت  وحدَّ أحالمنا، 
خطأ. أخبرتها بزيارة رجال األمن، لكن َجنيَن الذكرى استأثر بنا، فداعبناه 
وقد  السراب؛  في  توارى  أن  إلى  نزًقا  ينتفض  فظل  بعد،  َيْحُب  لم  أرنًبا 
المساء  وفي  بيننا.  اليقين  ظالل  ارتسمت  وبفنائه  به،  ى  نتلهَّ لغًزا  استحال 
العربية  للعالقات  مسؤواًل  وبصفتي  التنفيذي،  المكتب  جلسة  حضرت 
نوع  في  األردن،  في  َهَلسا«  »غالب  لجائزة  حين  المرشَّ أسماء  عرضُت 
أحد  لكنَّ  قرن.  ُربع  مدة  دخولها  عليه  ممنوًعا  كان  إذ  له  االعتبار  رد  من 
نهاية  إلى  النقاش  ودفع  َهَلسا،  ذمِّ  في  وبدأ  الترشيح،  عارض  األعضاء 

قائاًل: خاطبني  حينما  مسدودة، 
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الرئيس،  السيد  يشتم  ج لجائزة تحمل اسم شخص كان  تروِّ - كيف 
العراقيات  شذوذ  لبغداد«  وجوه  »ثالثة  روايته  في  ر  صوَّ أنه  تعلم  أال  ثم 

الخمر؟ بقناني  إال  يرتوي شبقهن  اللواتي ال 
أنه  فبيَّنُت  العراقية،  العذرية  وجرح  الدولة،  باستعداء  الحوار  ارتطم 
في  الدولة  له  وفَّرتها  خاصة  شقة  في  ومحميًّا  العراق،  في  ًما  مكرَّ كان 
وقد  بيروت،  إلى  غادر  أن  إلى  مصر  من  ُطرد  ُمذ  بغداد  أحياء  أرقى 
ذكرى،  وأصبح  ُتوفِّي،  إنه  ثم  طويلة،  مدة  األقالم  مجلة  في  ًرا  ُمحرِّ ُعيِّن 
سْت جائزة باسمه. عارض المكتب فكرة  وبالده أعادت له االعتبار، وأسَّ

الجائزة. إلى  عراقي  كاتب  أي  ترشيح 
حينما غادرت االجتماع كانت األمطار تنهمر غزيرة، فغسلت شوارع 
بغداد، وجرت سيواًل فيها. لم أكن على عالقة طيِّبة بَهَلسا خالل وجوده 
في العراق، فبعد أن التقيته في كركوك شتاء 1977 جمعتنا لقاءات متفرقة 
مجلة  في  لي  بحث  نشر  رفض  حينما  خالف  بيننا  حدث  ثم  بغداد،  في 
جبرا  إبراهيم  جبرا  مع  وصفه  الذي  صالح،  الطَّيب  عن  كتبته  »األقالم« 
النُخبة،  كتَّاب  من  موقفه  لكن  العربية،  »البرجوازية«  كتَّاب  من  بأنهما 
وقرأت  الماركسية،  بميوله  عارف  فأنا  نفسي،  في  أثًرا  يترك  لم  قال،  كما 
فيها  حلَّلت  التسعينيات،  منتصف  في  دراسة  عنه  كتبت  ثم  كافَّة،  رواياته 
في  األردني  الملكي  الثقافي  المركز  في  وألقيتها  »سلطانة«  رواياته  آخر 

العربي«. رد  السَّ »موسوعة  في  مدرجة  وهي  ان،  عمَّ

الوراء إلى  نصف خطوة   -6
أقَو على  إثر الحرب بما ال عهد لي به، ولم  العراق  تفاقمت أوضاع 
ني تريث  ل بالمغادرة حيث كنت أريد وأرغب، إنما شدَّ اتخاذ قرار متعجِّ
رة،  متيسِّ ناضجة، ولكنها غير  الخروج  فكرة  كانت  ني.  ، وصدَّ أطبق عليَّ
اتَّقدت بها مدة طويلة من قبل ليقيني بأنني أجهل العالم، وأجهل نفسي، 
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ًعا  متصدِّ م  وتهشَّ االستبداد،  بفعل  للوطن  االنتماء  توارى  فقد  وإلى ذلك 
مجتمع  على  تخيُّالته  م  عمَّ مستبد  احتكره  ب  لتعصُّ البالد  ارتهنت  حينما 
لألدباء  عشر  الثامن  المؤتمر  أعمال  في  للمشاركة  دعوة  يت  تلقَّ بأكمله. 
جديًدا  واستخرجت  القديم،  سفري  جواز  فأسقطت  ان،  عمَّ في  العرب 
المهنة ستكون  بأن تلك  فيه عملي أستاًذا جامعيًّا. ولم أكن ألعرف  ثبَّت 
بمنع  رئاسي  مرسوم  صدور  بعد  الحدود  على  دة  المشدَّ للرقابة  عرضة 
الدوائر  تقوم  أن  الرئاسة، على  بموافقة ديوان  إالَّ  الجامعات  سفر أساتذة 
تستغرق  أن  والمعهود  الموافقة على ذلك،  قبل  بإجراء تحقيقاتها  األمنية 
مؤتمر  إلى  دعوة  ى  يتلقَّ لمن  أشهر  وأربعة  شهرين  بين  السفر  موافقات 
العالم.  عن  عزلوا  إذ  العراقيين  راود  حلًما  السفر  أصبح  البالد.  خارج 
وجدت  إذ  األردن،  بلغت  إن  ما  بدهشة  أصاب  أن  الغريب  من  وليس 
سوى  نعهد  فلم  الوسطى،  القرون  بغداد  من  قادم  فكأنني  نظيفة،  ان  عمَّ

والحصار. الحروب  جراء  الفوضى، 
حصولي  حال  في  أنه  رت  وقرَّ العلمية،  وثائقي  معي  اصطحبت 
بعد  به  قمت  ما  وهو  الوفد،  عن  سأنشق  أعود.  فلن  عمل،  فرصة  على 
خوًفا  الشارد  بمظهر  أظهر  أالَّ  بُت  تحسَّ لكنني  ذلك.  من  أشهر  ثمانية 
انتقام بسبب خروج ذويهم  ض له األقارب من  يتعرَّ على أسرتي لما كان 
دونما موافقة. انطلقنا في حافلة صباح 12/10 وكنا أربعة عشر شخًصا 
طوال  استمالتي  معلَّه  حاول  منهم.  اثنين  أو  بواحد  إال  صلة  تربطني  ال 
ان،  وعمَّ بغداد  بين  ساعة  عشرة  خمس  من  أكثر  ت  استمرَّ التي  الرحلة 
له  وقلت  فتجاسرُت  ه،  ذلُّ وحيَّرني  صاغًرا،  اإلهانة  فابتلع  رددته،  لكني 
ولم  ضرر.  من  بي  ألحقه  ما  كل  على  لمقاضاته  وقت  طويل  يبَق  لم  إنه 
مهدي،  سامي  لكن  تقريع،  من  الرئاسة  ديوان  إليه  هه  وجَّ ما  أعرف  أكن 
أيًضا، ففاجأته حينما  ب  يتقرَّ بدأ  العربية«،  ردية  »السَّ الذي حال دون نشر 
وجهي،  في  س  تفرَّ البيضاء.  والدار  بيروت  في  ُنشر  الكتاب  بأن  أخبرته 
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الرقابة  موافقة  أستحصل  لم  كتاًبا  فيها  أطبع  التي  للجرأة  صعق  وكأنه 
نشره. العراقية على 

»جراند  فندق  في  وُأسكنَّا  الليل،  منتصف  حدود  في  ان  عمَّ وصلنا 
فيه  أقمت  الذي  الملكي-الفندق  الثقافي  للمركز  المجاور  باالس« 
»جماعة  إطالق  عن  المذكور  المركز  في  أعلنُت  حيث   2014 صيف 
ولم  غفوتها،  من  تنهض  ان  عمَّ رأيت  الصباح  في  ردية«-  السَّ الدراسات 
اًما  حمَّ أخذت  المدينة.  جبال  على  كنجوم  متناثرة  الخافتة  األضواء  تزل 
ا أعرف، فشعرت  ساخنًا، وجلست خلف الزجاج أرقب مدينة مختلفة عمَّ
من  ُنسخ  خمس  المساء،  في  يت،  تلقَّ ما  وأول  ونقاوته.  الهواء  بطراوة 
محمد  الشاعر  الكتاب  حمل  دوالر.  وألف  الناشر،  من  ورسالة  كتابي، 
للثقافة.  وزيًرا  سنوات  بعد  أصبح  الذي  المغرب،  وفد  رئيس  األشعري، 
شاهدت  ان،  عمَّ مكتبات  أكبر  وهي  البلد،  وسط  »الشروق«  مكتبة  في 
كتابي معروًضا في الواجهة الزجاجية، فغمرني حبور المؤلِّف المجهول 
أمام  كتاًبا لي معروًضا  فيها  ة أرى  مرَّ فتلك هي أول  يعرفه أحد،  الذي ال 
ربطت  حينما  بتجريح  فقوبلت  بحثي،  ألقيت  التالي  اليوم  وفي  األنظار. 

للهند.  البريطاني  االحتالل  من  موقفه  في  واالستشراق  ماركس  بين 
بعض  فُثلم  األردنية،  الجامعات  من  أيٍّ  في  للعمل  فرصة  أجد  لم 
بغداد مغموًما من اإلخفاق.  إلى  به، وقفلت راجًعا  الذي غادرت  قراري 
وجدت لمياء في انتظاري وكأننا افترقنا دهًرا بأكمله. لففنا بعضنا كجذر 
ضرب  قد  الحبُّ  كان  السنة  تلك  نهاية  سبق  الذي  األسبوع  في  واحد. 
منظَّمة  حملة  إلى  وإنساًنا  عاشًقا  ضُت  تعرَّ وقد  نقطة،  أعمق  في  شغافي 
من  نجد  نذهب  فحيثما  تنتهي،  ال  تحذيرات  ى  نتلقَّ بدأنا  التشويه.  من 
أخاف على  أعد  لم  أنني  األمر  بي  انتهى  الرقابة، حتى  بأنَّنا تحت  يخبرنا 
التي عرفتها  الكبرى  المأثرة  العام، وجدت أن  إنما عليها. وبانتهاء  نفسي 
من  السنة  تلك  في  لته  سجَّ ما  وآخر  أخوضها،  التي  الحب  تجربة  هي 
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وجهدي  وقتي  من  كثيًرا  أخَذا  أمران  هما  تنفيذها،  ينبغي  عملية  أفكار 
استوفيته  الذي  والديني  الثقافي  التمركز  مشروع  التاليات:  السنين  في 
بمجلَّد ضخم صدر بعنوان  قة، ثم ُجمع في عام 2004  بثالثة كتب متفرِّ
رد العربي« الذي لم أنتِه  »المطابقة واالختالف«، ومشروع »موسوعة السَّ

قرن. ربع  بعد  إالَّ  مجلَّدات  تسعة  في  األخيرة  صورته  تدوين  من 

إيمانه أضاع  وكاهن  الثلج،  غواية   -7
العطلة  لذلك  فانتهزت  ثانية،  مرة  األردن،  إلى  بالسفر  ُشغلت  ثم 
أمواج  من  النجاة  في  أفلح  عساني   1993 شتاء  في  القصيرة  الجامعية 
هت  فتوجَّ بي،  تلتحق  ثم  أواًل،  مغادرتي  إلى  وأنا  لمياء  وانتهينا  غمرتني، 
يوم  وفي  البقاء.  عليَّ  استحال  إذا  إالَّ  أعود  أالَّ  وقراري  ان،  عمَّ إلى 
أسرعت  البالد.  مغادرة  من  األساتذة  يمنع  رئاسي  مرسوم  صدر  سفري 
الموافقة،  أجد  بي  وإذا  سفري،  جواز  الستالم  الجوازات  مديرية  إلى 
أن  ُأبلغُت  لكنني  بقليل،  القرار  صدور  قبل  الخروج  تأشيرة  ختمت  فقد 
يصل  من  كلُّ  وسُيعاد  الجامعات،  أساتذة  بأسماء  دت  ُزوِّ الحدود  نقاط 
الستة من  المجلَّدات  نهايته. أودعُت  إلى  باألمر  إليها، ومع ذلك مضيت 
الحدود عند  العلمية، ووصلت  وثائقي  آمن، وحملت  يومياتي في مكان 
من  السيارة  ُمنعت  والصغار.  بالكبار  مأهولة  حافلة  في  الليل  منتصف 
دخول األراضي األردنية إلى الصباح بسبب اإلجراءات األمنية، والتدقيق 
ك  محرِّ وأطفأ  متَّسخ،  بيشماغ  وجهه  السائق  فلفَّ  المسافرين؛  وثائق  في 
نرتجف  وترَكنا  نوم،  في  غطس  ثم  ًرا،  متدثِّ المقود  على  ر  وتكوَّ السيارة، 

ما عهدناه.  قرٍّ  من 
من  ن  أتمكَّ أالَّ  هو  خوفي  يثير  كان  فما  واالنتظار،  البرد  أخَش  لم 
فغامرت  أيام،  بعد  إالَّ  تصل  لن  التعليمات  أن  افترضت  الحدود.  اجتياز 
لي  حيلة  وال  غاضبة،  سماء  أرقب  ساهًرا  بقيت  بغداد.  من  بالخروج 
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أضواء  لمحُت  أن  إلى  الصحراء،  زمهرير  من  أوصالهم  تختلج  أنفار  بين 
د بالوقود، وتنطلق صوب بوابة  محطة وقود تمرُّ بها سيارات صغيرة تتزوَّ
دمًعا  تذرفان  وعيناي  المحطة،  إلى  واتَّجهت  حقيبتي،  حملُت  الحدود. 
من الريح الالذعة تصفع وجهي عساني أجد منفًذا للعبور. وقفُت بانتظار 
عت: الليل، والبرد، والعزلة، والخوف  عاب التي تجمَّ أن أتغلَّب على الصِّ
أدري  وال  غامًضا،  شيء  كل  كان  الحدود  خلف  بغداد.  إلى  ُأعاد  أن  من 
األردن،  سوى  دولة  أية  إلى  تأشيرات  لديَّ  تكن  لم  ذاهب.  أنا  أين  إلى 
فيها  عشت  بالًدا  أغادر  أن  هو  أعرف  ما  فيها.  سأبقى  كيف  أعرف  وال 
اقتربت  خواطري،  أقلِّب  أنا  وفيما  هجرها.  إلى  ا  مضطرًّ وصرُت  طوياًل 
ا  ملتفًّ شخًصا  ورأيت  فتوقَّفت،  بجسدي،  فاعترضتها  صغيرة،  سيارة 
أن  َوَقبل  الحدود،  عبور  في  رغبتي  فأخبرته  السائق،  جوار  ثقيلة  بعباءة 
وحقيبتي  فارتميُت  الشخصية،  السيارات  بعبور  يسمح  إذ  معه،  يصحبني 
من  بالخوف  المشوب  التفتيش  من  ساعتين  وبعد  الخلفي.  الحوض  في 
ختم  وقد  السفر،  جواز  وسلَّمني  باط،  الضُّ أحد  ناداني  مهنتي،  مالحظة 
حواجز  آخر  السيارة  عَبرت  حينما  ق  ُأصدِّ لم  الخروج.  تأشيرة  عليه 

العراقي. الجانب  من  الحدود 
عنه،  الثقيلة  األغطية  وأزال  األمام،  في  القابع  الرجل  إليَّ  التفت 
مباشًرا  سبًّا  ووجه  قرون،  منذ  متراكًما  غضًبا  يفرغ  كمن  بعمق  وتنفَّس 
أسابيع  قبل  ار  التجَّ كبار  من  وأصدقاؤه  أقرباؤه  ُأعدم  إذ  حسين  ام  لصدَّ
إخوانه  من  الرئيس  أقرباء  ألن  بغداد  في  تاجًرا  أربعون  ُأعدم  قليلة. 
في  بالسلع  المضاربة  وبدأوا  التجارية،  األسواق  على  سيطروا  وأوالده 
هت  روا إزالتهم. ُوجِّ ظل الحصار، ووجدوا أمامهم نخبة من التجار، فقرَّ
اليوم  في  وُأعدموا  في غضون ساعة،  فُجمعوا  السلع  احتكار  تهمة  إليهم 
نفسه دون محاكمة. رفيق دربي نجا ألنه لم يكن في محلِّه ساعة مداهمة 

التجار.  مكاتب 
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فطرقُت  وطواها،  مخاوفي  َنَشر  أهوج  ليل  ختام  في  اَن  عمَّ أدركُت 
إلى  يقود  حجري  منحدر  في  اعترضني  عتيق  فندق  باب  ُمْلِحًفا  بقبضتي 
َوثنًا  ُأكالِم  كأنني  أحٌد  أجابني  فما  ناديت؛  ثم  وناديُت،  المدينة،  وسط 
من  ينهرني  بصوت  فإذا  لي،  حيلة  ال  ملول  غير  الطَّرق  فواصلُت  غابًرا، 
أعلى السلَّم يطلب أن أكفَّ عن اإلزعاج، فال مكان لديه. عدُت إلى نهر 
الشارع عساني أعثر على فندق آخر، ولما َيِئسُت، وِخبُت، أوقفت سيارة 
مضى  فقد  يرَتئيه،  فندق  أي  في  بي  يرمي  أن  السائق  إلى  وطلبت  أجرة، 
اعتقدت  ما  بي  طاف  خاطفة.  غفوة  ولو  ُرقاد  بال  ساعة  خمسون  عليَّ 
لالجئين  »الوحدات«  مخيم  قرب  وألقاني  المدينة،  أحياء  كل  بأنها 
يخالف  رثٌّ  فندق  وهو  الجديد«.  ان  »عمَّ اسمه  فندق  أمام  الفلسطينيين 
ال  كقبر،  طويلة  نتنٍة  غرفة  على  فيه  عثرت  المخالفة،  كلَّ  حقيقته  اسمه 
ًرا  متكوِّ فارتميت  َعطِنة،  أغطية  من  ُركام  إنما  تدفئة،  وال  فيها،  ام  حمَّ
استيقظت  وحين  ًدا،  متشرِّ خلتني  حتى  أشواك،  دون  قنفًذا  نفسي  على 
وصولي،  لحظة  رأيته  مما  سوًءا  أكثر  المكان  وجدت  قصيرة  هجعة  من 
فدفعت ثمن إقامتي، واستأجرت سيارة أخرى، ورحت أبحث عن فندق 
مركز  في  »العبدلي«  بساحة  رايز«  »سان  باسم  آخر  على  فعثرت  جديد، 

المدينة.
المطر  انسكب  الثلوج  من  يوم  فبعد  شتائها،  ذروة  في  ان  عمَّ كانت 
إذ  األردن،  في  بوجودي  أخبره  السعافين«  لـ»إبراهيم  هتفُت  مدراًرا. 
من  نوع  إلى  يقودني  أن  يمكن  الذي  الطريق  على  يدلَّني  أن  لت  عوَّ
االستقرار، فهو أستاذ في الجامعة األردنية، لكنني لم ألمس لديه اهتماًما 
النصراوين«،  »جالل  زارني  أجلها.  من  غادرت  التي  الفكرة  إلى  يرتقي 
مكتبي  في  كنت  غريب:  ظرف  في  سنة  قبل  بغداد  في  عليَّ  ف  تعرَّ الذي 
نحيلة،  صبيَّة  برفقة  الغرفة  يدخل  الخمسين  في  برجل  فإذا  الجامعة،  في 
»جئت  نفسه  على  فني  فعرَّ باإليجاب،  فأجبت  فالن،  أنت  هل  لي  قال 
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بغداد ضمن الوفد المساند للعراق، ورغبت في أن ُتقبل ابنتي في إحدى 
الطريقة  عن  المؤتمر  سكرتارية  في  النساء  إحدى  فسألت  الجامعات، 
المستنصرية،  الجامعة  إلى  أذهب  أن  عليَّ  فاقترحْت  األمر،  بها  يتم  التي 
وأدخلتهما  واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  إلى  بسيارتي  قدتهما  عنك«.  وأسأل 
قسم  في  قبولها  أمر  ووقَّع  ابنته،  وثائق  ص  تفحَّ الذي  الكلية،  عميد  إلى 
لها غرفة  نت  وأمَّ الجامعي،  مدير اإلسكان  إلى  المحاسبة، واصطحبتهما 
في  ابنته  ُقبلت  وقد  ساعة،  من  أقل  بعد  وغادرنا  الطالبي،  السكن  في 
فجاء  ذلك،  النصراوين  ينَس  لم  وآمن.  مريح  مكان  لها  وتوفَّر  الجامعة، 
الصالة  من  انتزعني  حضوره.  أنعشني  وقد  بذلك،  علم  حالما  مسرًعا، 
كلَّما  ينأى عنا  الهدف كان  به، لكن  لما سنقوم  التخطيط  بيته، وبدأنا  إلى 

إليه. االقتراب  منا  توهَّ
وظيفة  يشغل  الذي  سعيد«  آل  حسن  »شاكر  زيارة  في  رغبت 
البناية  إلى  بالصعود  أهم  كنت  وفيما  شومان.  مؤسسة  في  فني  مستشار 
الشارع راكًضا  يعبر  رأيته  المؤسسة في منطقة »الشميساني«  التي تشغلها 
تحت  انتظرته  العاصفة.  األمطار  تقيه  سوداء  مظلة  يحمل  كخفاش 
على  سعيد  آل  أصر  بحضوري.  فباغتُّه  اقترب،  أن  إلى  الشرفات  إحدى 
لشقته،  مجاور  فيه  أقيم  الذي  الفندق  بأن  وفوجئنا  الغداء،  إلى  دعوتي 
النَّقدية  المناهج  حول  نتحاور  أن  يريد  إنه  قال  معه.  أقيم  أن  عليَّ  د  فشدَّ
الخطاب  »جماعة  في  انخرطنا  حينما  السابقة  أيامنا  ونستعيد  الحديثة، 
يجتاز  شاهدته  الفندق،  بوابة  عند  افترقنا  ولما  بغداد.  في  الجمالي« 
بين  يخبُّ  أسود  بمعطف  ا  ملتفًّ مظلته،  يحمل  راكًضا  »العبدلي«  ساحة 

إيمانه. أضاع  ساقيه، ككاهن 
زيارتي،  سعيد  آل  عاود  التالي  اليوم  صباح  من  مبكر  وقت  في 
قد  وكان  مرسمه،  بجوار  غرفة  لي  ص  وخصَّ الفندق،  من  وانتزعني 
المزدوجة  اللوحة  في حياته:  الجديدة، واألخيرة  الفنية  في مرحلته  شرع 
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مساًء  أمضينا  والقفا.  الوجه  الجهتين:  من  الزجاج  خالل  إليها  ينظر  التي 
مثلًجا، بمالبس ثقيلة، نتحاور، وهو يرسم، ويصلِّي. وفي الليل تساقطت 
العمارة،  باب  أمام  الصباح،  منذ  فرابطُت،  الطرق،  وُأغلقِت  الثلوج، 
أعددنا  فيها.  نفسي  غ  ُأمرِّ أن  تمنيت  التي  الثلوج  أتأمل  الشرفة،  تحت 
الليلة  في  النوم  قطعه  حديًثا  وواصلنا  الثلج،  أثر  به  ندرأ  دسًما  فطوًرا 
ًرا  متأخِّ ولًعا  سعيد  آل  أظهر  التي  الحداثة  بعد  ما  مدارس  عن  السابقة 
إلى  الخروج  واستأذنته  بمرآه،  فشغفت  أثارني،  قد  كان  الثلج  لكن  بها. 
الثلجية  بالطبيعة  التصاق  في  ساعة  فأمضيت  المجاور،  »اللويبدة«  جبل 
األولى.  عناصرها  من  عنصًرا  وأصبَح  فيها،  أذوَب  أن  تمنَّيت  حتى 
وشمااًل،  يمينًا  البطيئة  الريح  بها  تدفع  متباطئة  تتساقط  الثلج  ُنَدف  كانت 
أقدامي  بأن  أحسُّ  فيما  ورأسي،  وجهي  وتغمر  البيوت،  بجدران  فتلصق 
العالم  تماهيت مع  بها، وكأنني أمشي على رماد.  المغطاة  تمس األرض 
التي أعيد بها الوصل مع نفسي قبل  األبيض فكأنني عثرت على الطريقة 

العراق.  في  والمخاوف  والصراعات  الحروب 
عدت طفاًل كما كنت قبل ثالثين سنة جاهاًل بالكهوف المظلمة في 
القرية،  في  بيتنا  يحيط  الذي  الضباب  واستحضرت  البشر،  بني  نفوس 
القمح  وحقول  المنزل،  بوابة  أمام  كأهرامات  فجًرا  تنبثق  القبور  وأشباح 
سابًحا  فأخرج  فيها،  أرتمي  وسطي،  إلى  فتغسلني  وسطها،  أقفز  الندية 
كنته؟  الذي  الماضي  ذلك  من  اآلن  أنا  أين  جاٍر.  نهٍر  في  غطست  كأنني 
بها أهلها  التجارب، ألنتهي شبه هارب من بالد دفع  لَم خضت كل هذه 
الماضي  كان  الثلجي  الحاضر  بمتعة  أتشبَّع  وجدتني  وكلَّما  هالك؟  إلى 
ًعا على كومة ثلج، واحتضنت جذع  يندفع إلى ذاكرتي بقوة. جلست متربِّ
ظنوني  فربما  بارتياب،  إليَّ  نظروا  العاصمة  شرطة  أفراد  إن  حتى  شجرة 
غ على الرصيف دون أن يعي شيًئا، ولم أكن أقل رغبة  مجنوًنا يريد التمرُّ
بكنيسة  فمررُت  بقوة،  صاعًدا  درًبا  أرتقي  ومضيت  ذلك.  أفعل  أن  في 
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س أحجارها الكبيرة، وُطفت  كبيرة تكاد تغرق بالثلوج، ُدرت حولها أتلمَّ
مدخله،  الثلج  غطى  وقد  »كناري«  فندق  أمامي  فظهر  الخلفي،  بالشارع 
في  كان  الذي  سعيد  آل  إلى  رجعت  له.  الموازي  الرصيف  على  وتراكم 

الثلج. غواية  أنفسنا  به  نقي  آخر  مًعا غذاء  نعدَّ  أن  فاقترح  انتظاري، 
»عمان  وجامعة  »فيالدلفيا«  جامعة  إلى  النصراوين  اصطحبني 
يكن  ولم  واإلقامة،  العمل  صعوبات  فظهرت  وسواهما،  األهلية« 
ألنها  األردنية،  الجامعات  من  أي  في  عمل  على  العثور  الممكن  من 
الدراسية.  السنة  بداية  منذ  التدريس  هيئة  ألعضاء  حاجتها  استكملت 
في  غارًقا  رأيته  الذي  »كناري«  فندق  إلى  االنتقال  قررت  يومين  بعد 
ال  بعناد  كت  تمسَّ لكنني  يثنيني  أن  سعيد  آل  حاول  قبل.  من  الثلوج 
الحديقة  على  مطلَّة  غرفة  استأجرت  إليه.  واصطحبني  فأذعن،  ر،  يفسَّ
ر  أفكِّ أمضيتها  التي  األولى  الليلة  في  ضربني  طوياًل  أرًقا  لكن  الثلجية، 
المجاور  بيته  إلى  التالي دعاني »يوسف ضمرة«  اليوم  بلمياء. وفي مساء 
رشدي«؛  لـ»سلمان  الليل«  منتصف  »أطفال  رواية  وأعارني  للفندق، 
فأمضيُت ليل السهاد الثاني في قراءتها، وحينما ختمتها وجدت المؤلف 
األحداث  أن  اطِّرادها، ومع  تعيق  ردية  السَّ األفعال  بتعليقات حول  مولًعا 
بريطانيا،  من  الهند  تحرير  يوم  في  طفلين  استبدال  مفارقة  على  تقوم 
من  ذلك  على  يترتب  وما  وباكستان،  الهند  هما  دولتين  إلى  وانفصالها 
تلبِّي  أنها  إلى  ُشهرتها  عزوت  فقد  يكبران،  حينما  المصائر  في  تضارب 
حاجة المخيال الغربي لوصف شرق دموي يكتبه رجل من أهل الشرق.
الثقافي والسياسي مشغواًل بالفتوى التي  في ذلك األوان كان العالم 
صدور  إثر  رشدي،  سلمان  دم  بهدر  وفاته،  قبيل  »الخميني«  أصدرها 
الفتوى  روايته األخرى »آيات شيطانية« في خريف عام 1988. جاء في 
المعنون  الكتاب  مؤلِّف  بأنَّ  العالم  في  المسلمين  جميع  ُأبلُغ  »إنني 
»اآليات الشيطانية« الذي ُألِّف وطبع ونشر ضدَّ اإلسالم والنبي والقرآن، 
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وعلى  بالموت،  ُحكموا  قد  بمحتوياته  الواعين  الكتاب  ناشري  وكذلك 
بعد  أحد  يجرؤ  ال  كي  وجدوهم؛  أينما  ذلك  تنفيذ  المسلمين  جميع 
ظهر  شهيد«.  فهو  الطريق  هذا  في  ُيقتل  ومن  اإلسالم،  إهانة  على  ذلك 
القراءة  ُلبس في ذلك، ولكن  الديني، فال  التاريخ  ُمنافًحا عن  »الخميني« 
مقصد  لإلسالم،  ازدراء  من  تطويه  ما  جانب  إلى  ُتردُف،  للرواية  العميقة 
م، عبوس، يلتفُّ برداء  رشدي في عرض صورة ساخرة إلمام ُملتٍح، ُمعمَّ
فضفاض، ويحلم بالسيطرة على جزء من العالم، يماثل »الخميني«، وقد 
األخرى،  اإلسالمية  الشخصيات  من  م  تهكَّ ما  بأكثر  منه  رشدي  م  تهكَّ

الفتوى! مضاًفا إلصدار  باعًثا  يكون  ذلك  َفلَعلَّ 
ة  ُمدَّ استمر  هائاًل  َلغًطا  أثارت  إنما  عارضة،  رشدي  قضية  تكن  لم 
بين  القديم  التفاهم  سوء  من  خامًدا  فتياًل  فأذَكْت  قرن،  ربع  على  تزيد 
الغرب والمجتمعات اإلسالمية التي رأت أن المؤلِّف الهندي-البريطاني 
ما  عليه،  هو  ما  غير  على  وأخرجه  الُعلى«  »الغرانيق  بحديث  تالعب  قد 
الناشرون  د  وُهدِّ اغتيال،  لمحاولة  ض  فتعرَّ لإلسالم،  بالغة  إساءة  اعتبر 
من  كثير  في  نسخها  وُأحِرَقت  ترجمتها،  أو  روايته  نشر  من  العالم  في 
ترجمة  لها  تصدر  ولم  قاطبة،  اإلسالمي  العالم  في  وُمنعت  المكتبات، 
طلبُت  وقد  أعلم.  فيما  السطور،  هذه  كتابة  لحظة  حتى  معتمدة  عربية 
»الخميني«  فتوى  من  أسبوع  بعد  ألمانيا  إلى  سافر  صديق  لي  يقتنيها  أن 
لكنها انُتزعت منه في مطار بغداد حين عودته. كانت الحرب قد وضعت 
أوزارها، وعاضد العراق الفتوى، ومنع تداول الرواية، وقد جرت سيول 
من  الغالبة  األغلبية  تعرف  لم  أدبي  أثر  عن  والخصام  السجال  من  هادرة 

أحداثه.  بتفاصيل  الناس 
سياق  في  الرواية  دراسة  إلى  انصرفُت  ذلك  من  عقدين  نحو  بعد 
الخطاب االستعماري،  »التابع« في  تمثيل صورة  فيها  التي جرى  الكيفية 
مت  قدَّ كونها  خال  ما  بالتقدير  جديرة  سردية  قيمة  على  فيها  عثرت  فما 
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»التابع«  البريطانية  اإلمبراطورية  فيها  تمسُخ  التي  للكيفية  جيًدا  مثااًل 
االستعمارية  للثقافة  امتثاله  بمقدار  معنى  لحياته  أنَّ  رأى  الذي  الهندي، 
على  قامت  وجدتها  وقد  ومعتقداته.  وأفكاره  سلوكه  في  ومحاكاتها 
الختالل  ضت  تعرَّ أن  بعد  شخصياتها  بعض  وعي  في  متداخل  تخليط 
بفكرة  فأخذْت  بريطانيا،  جنوب  تقلُّها  كانت  طائرة  سقوط  عقب  الذاكرة 
الذي جعلها  األمر  الهندية،  الثقافة  لشروط  يستجيب  بما  األرواح  تناسخ 
تهذر بشذرات من وقائع الحقب األولى للتاريخ اإلسالمي؛ ولعلِّي أكون 
ل عنوانه »السرد والتمثيل االستعماري  ها ببحث مفصَّ الوحيد الذي خصَّ
مدينة  في  العربية«  الرواية  في  اآلخر  »تمثيالت  مؤتمر  في  ألقيته  للعالم« 
»الباحة« جنوب السعودية في خريف 2010. وظهر بعد ذلك في كتابي 
كان  إذ  االستعمارية«  والتجربة  واإلمبراطورية  السرد  التاريخي:  »التخيُّل 
الحديث والكتابة عن الرواية ومؤلِّفها محظورين إال إن كان شتًما وثلًبا؛ 

به. الجميع  أخذ  الذي  للتجريم  استجابة 
ان غير عشرة أيام، وما جنيُت شيًئا من رحلتي  د في عمَّ لم أقاوم التشرُّ
إلى  االنكفاء  فاعتزمُت  لياًل،  واألرق  الُمثلجة،  األزقة  في  المرح  سوى 
كل  الثلج  ُنَدف  ت  وامتصَّ آمالي،  وانقبضت  حماسي،  تالشى  إذ  بغداد، 
األمام  إلى  كالسهم  فيها  أمضي  أن  ينبغي  كان  التي  اللحظة  ففي  مي؛  تبرُّ
ووجدتني  صالبتي،  بعُد  أختبر  فلم  الصفر،  نقطة  إلى  متراجًعا  انثنيت 
إلى  فيلجأ  المجهولة،  الطرق  من  م مخاوفه  الوراء كمن يضخِّ إلى  أمشي 
ذهبت  يعرف.  ما  إلى  إنما  يطمح  ما  إلى  تقوده  ال  وهي  منها،  المطروقة 
أمام  افترقنا  وحينما  فيها.  أراه  ة  مرَّ آخر  تلك  وكانت  سعيد،  آل  لتوديع 

وقال: بيدي،  أمسك  ثلًجا،  تذرف  والسماء  بيته، 
العودة؟ في  جاد  أنت  - هل 

حلم مخيف: إلى  أنزلق  كأنني  الحائر  بارتباك  قلت 
أجل.  -
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رابط  فيما  له،  حت  لوَّ ق.  مصدِّ غير  مستغرًبا  إليَّ  ق  يحدِّ واقًفا  ظل 
يترك  أن  أبى  وقد  القصيرة،  البيضاء  ولحيته  الصغيرة،  بحدبته  الباب  أمام 
في  ُيتوفَّى  أن  الصدف  غرائب  من  ولعل  له.  فكانت  األخيرة،  النظرة  لي 
انتهيت  إن  السيرة، فما  به في هذه  الجزء الخاص  ر  الذي كنت أحرِّ اليوم 
بوفاته.  علمت  حتى  له  زيارتي  وصف  من   2004/3/5 الجمعة  نهار 

استعدته. الذي  اليوم  في  فقْدُته 

ة مرَّ ب آلخر  التأهُّ الفأس:  قبضة   -8
تصادف موعد رجوعي في الذكرى األولى لبدء عالقتنا، لمياء وأنا. 
شغف  من  أسبوع  بعد  إال  نفق  ولم  األولى.  سنته  في  رضيًعا  حبنا  كان 
األول  األسبوع  نهاية  في  األفق.  في  المخاوف  ارتسمت  حينما  اللقاء، 
آخر  »المطابقة واالختالف«، وكتاب  انتهيت من كتاب  آذار/ مارس  من 
من  ا  أيًّ لكن  بيروت،  في  نشرهما  وقررت  المتقابلة«،  »المرايا  بعنوان 
على  الثاني  مادة  َعت  ُوزِّ فقد  كتبتها،  التي  بالصيغة  النور  يَر  لم  الكتابين 
»المركزيات«  مفهوم  ع  توسُّ لكن  للنشر.  فدفعته  األول  أما  أخرى،  كتب 
من  الموضوع  على  العمل  فأعدُت  ليبيا،  في  وأنا  نشره،  أوقف  جعلني 

واالختالف«. »المطابقة  مشروع  استقام  أن  وكان  جديد، 
األردن  إلى  بالسفر  الثالثة،  للمرة  ُشغلت،  حتى  أسابيع  إال  تمر  لم 
رئيس  من  وصلتني  دعوة  إثر  »مؤتة«  جامعة  في  مؤتمر  في  للمشاركة 
فقد  سفري؛  على  الموافقة  حصول  دون  بدأ  المؤتمر  لكن  الجامعة، 
الكلية،  عميد  ثم  القسم،  برئيس  تبدأ  دة،  ومعقَّ بطيئة  اإلجراءات  كانت 
إلى  بعدها  تحال  ثم  الوزراء،  فمجلس  فالوزير،  الجامعة،  فرئيس 
عدم  حال  وفي  الشأن،  صاحب  وضع  في  للتدقيق  األمنية  الجهات 
الجوازات  مديرية  إلى  ُتحمل  التي  الموافقة  تصدر  عليه  اعتراض  وجود 
وأنا  أعماله  المؤتمر  افتتح  البالد.  مغادرة  على  موافقتها  على  للحصول 
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ووجدت  العالي،  التعليم  وزير  مكتب  إلى  اتَّجهت  العراق.  في  أزل  لم 
مدير المكتب ذاته الذي رأيته قبل أكثر من سنة حينما اسُتدعيت للتحقيق 
الموافقة  عدم  سبب  عن  ُيعلمني  بأن  فطلبت  الدكتوراه،  أطروحة  حول 
على سفري لمؤتمر علمي ُدعيت رسميًّا إليه، فارتسمت ابتسامة خفيفة، 

قال:
وصولك  قبل  وسينتهي  ينتهي،  يكاد  والمؤتمر  سفرك  فائدة  ما   -

األردن؟
قلت:

الموافقات؟ رت  تأخَّ لَِم  ولكن   -
ني: وأسرَّ قهوة،  لي  طلب 

يوافق. لم  األستاذ   -
قلت:

الوزير؟ تقصد   -
األعلى: إلى  مؤشًرا  قال 

الوزير. من  أعلى   -
قلت:

من؟  -
فأجاب:

الوزارة. المشرف على  كامل،  حسين  األستاذ   -
باإلشراف  الحرب،  بعد  ُكلِّف،  المذكور  أن  أسابيع  بعد  علمت 
التعليم  بموافقته، ومنها وزارة  إال  فيها  بأمر  ُيبتُّ  على خمس وزارات ال 
أعد  لم  بالد  العلمي. ضاعت ثالث فرص لإلفالت من  والبحث  العالي 

فيها. البقاء  أطيق 
يستجوب  األمن  ضباط  أحد  فوجدت  »األقالم«  مجلة  زرت 
لألوضاع  ض  تتعرَّ بأنها  رْت  ُفسِّ قصيدة  نشرت  ألنها  تحريرها،  رئيس 
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بأنها تنشر  المجلة  يتَّهم  تقريًرا  البالد، فقد كتب أحد األدباء  الداخلية في 
باط  الضُّ أحد  إرسال  األمر  فاستوجب  األحوال،  إلى سوء  ُتلمح  نصوًصا 
ليس  مسروًرا  وكان  بذلك،  إليَّ  أسرَّ  الذي  التحرير،  رئيس  الستجواب 
إليه،  سيؤول  الذي  المصير  بعد  يدِر  لم  فهو  حاله،  في  تركه  الضابط  ألن 
لالستجواب  األمن  مديرية  إلى  بالذهاب  يأمره  هاتًفا  يتلقَّ  لم  ألنه  إنما 
فوجدت  أمتار،  غير  تبعد  ال  التي  عربية«  »آفاق  مجلة  إلى  اتَّجهت  فيها. 
عن  مقالة  وفيه  المجلة،  من  جديًدا  عدًدا  لي  أبرز  الذي  مهدي  سامي 

فداعبني: صورتي،  ره  تتصدَّ العربية«  ردية  »السَّ
عليَّ  تردَّ  أن  أنتظر  صورتك،  فأظهروا  كتابك،  عن  المقالة  كتبت   -

أيًضا. صورتي  تنشر  لكي  القادم  العدد  في 
المخطوط  لتقريره  توسيًعا  وجدتها  البيت  في  المقالة  قرأت  وحينما 
القومية.  للثقافة  تهديًدا  يشكل  الكتاب  أن  إلى  بها  ينتهي  الكتاب،  عن 
من  انزعجت  لكنني  األدبي،  المجتمع  حديث  مدار  منِّي  موقفه  أصبح 
باالهتمام،  يستأثر  الكتاب  بدأ  ثقافية.  بذريعة  عليَّ  الدولة  استعدائه 
بعد  إال  علمُت،  فيما  البالد،  يدخل  لم  لكنه  منه،  كثيرة  ُنسخ  رت  وُصوِّ
والجامعة.  والكتب  لمياء  بين  وخريفي  صيفي  أمضيت  النظام.  سقوط 
في  الجابري«  عابد  بـ»محمد  ة،  مرَّ أول  التقيت،   1993 ربيع  وفي 
ما  بغداد، وأول  لمشاهدة  بسيارتي  العراقي، فاصطحبته  العلمي  المجمع 

المدينة: من  الشرقي  الجانب  نطوف  ونحن  لي،  قاله 
للحرب. أَر عالمات  لم  حرًبا،  تخوضوا  لم  كأنكم   -

بت: فعقَّ
النفوس! موطنها  الحروب  آثار   -

داست  دخولنا  أثناء  وفي  يقيم،  حيث  »الرشيد«  فندق  إلى  وانتهينا 
على  ُترسم  أن  ام  صدَّ أمر  التي  بوش،  األمريكي  الرئيس  صورة  أقدامنا 
تدوسها  أن  بعد  إال  الدخول  ر  يتعذَّ بحيث  الفندق  مدخل  في  الرخام 
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وفي  التاريخ.  في  له  نظيًرا  أعرف  لم  البدائي  االنتقام  من  نوع  األقدام. 
المجمع  رئيس  العلي«،  أحمد  »صالح  انتظار  في  ونحن  الجابري،  غرفة 
الذي  العربي«  العقل  »نقد  حول  مشروعه  عن  تحدثنا  العراقي،  العلمي 
قرأت أجزاءه الثالثة »تكوين العقل العربي، وبنية العقل العربي، والعقل 
ألن  العراق،  في  الشيعة،  اء  القرَّ حفيظة  الثاني  أثار  العربي«.  السياسي 
أبناء  بين  التحاسد  الغائب على  اإلمام  الغلو، وفكرة  بنى فرضية  المؤلِّف 
علي بن أبي طالب، محمد ابن الحنفية من جهة، والحسن والحسين من 
يستأثر  لم  فيما  الرسول،  ابنة  أمهما  لكون  األخيران  م  ُكرِّ فقد  ثانية،  جهة 
وصف  الجابري  أن  كما  السبايا.  من  أمه  ألن  باالهتمام  الحنفية  ابن 
»ميثيولوجيا  بعنوان  كبيًرا  فصاًل  لها  وعقد  »أسطورة«،  بأنها  اإلمامة 
الشيعة  اء  القرَّ من  بكثير  هذا  فدفع  بالغنوص،  التشيُّع  وربط  اإلمامة«، 
خاص،  بتبجيل  اإلمامة  قضية  إلى  ينظرون  وأغلبهم  منه،  االستياء  إلى 

له: قلت  الشيعية.  للهوية  األساسية  الركيزة  ونها  ويعدُّ
- إلى ذلك فأنت تستعين بمصادر عن الفكر الشيعي ُتعدُّ في العراق 

ثانوية.
أجاب: بأن  ففاجأني 

المغرب سواها. في  لي  تتوفَّر  لم   -
قلت:

ثانوية. إلى مصادر  استناًدا  نتائج مهمة  إلى  الوصول  يبيح ذلك  - ال 
على أن أمًرا آخر بدر منه خالل أحداث الكويت أثار سخطي. ومع 
الدوحة  إلى  ودعوته  مراسالت،  وبيننا  بعد،  فيما  أصدقاء  أصبحنا  أننا 
في  ت  اهتزَّ ر  كمفكِّ صورته  لكن  األحداث،  هذه  من  سنوات  عشر  بعد 
البرية  الحرب  لبدء  األول  اليوم  ففي  لقائنا؛  من  سنتين  زهاء  قبل  داخلي 
الثالثة  بها، وفي  أتعلَّق  أبحث عن أخبار  الثانية، كنت  الخليج  إبان حرب 
سمعته  العسكري،  االنهيار  بسبب  المخيِّم  العبوس  جوِّ  ووسط  ظهًرا، 
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سؤال  على  ا  وردًّ األردنية،  لإلذاعة  بالهاتف  البيضاء  الدار  من  ث  يتحدَّ
خطوة  أهم  الكويت  من  االنسحاب  قال:  البرية،  الحرب  تطورات  حول 
اتَّخذها العراق، فقد جرَّ األمريكيين إلى حرب مستنقعات أشد هواًل من 
د ألن أخبره  أتردَّ فلم  النتيجة،  إلى هذه  ينتهي  فيتنام. عجبت كيف  حرب 

جوابه: فكان  بذلك، 
إذاعتكم. في  ذلك  أعلنتم  أنتم   -

العراقية. بالدعاية  مشبًعا  الجابري  لي  ظهر 
ردية  السَّ البنية  دراسة  في  للشروع  أفكار  راودتني  الربيع  ذلك  في 
واألزمنة،  لألحداث،  جالء  فيها  سردية  نة  مدوَّ فالكتاب  للقرآن، 
قيمي  نزاع  على  القائمة  النهائية  الحبكة  ثم  والشخصيات،  واألمكنة، 
الكتاب  وهو   ، حيٍّ لكل شيء  األخير  والمآل  والمشركين،  المؤمنين  بين 
العالم  صوغ  تريد  رسالة  يحمل  الذي  أحسب،  فيما  التاريخ،  في  الوحيد 
بذاته  مكتٍف  سردي  خطاب  فهو  المتخيَّل،  العالم  غرار  على  الواقعي 
القرآن  عن  يتأدَّى  العالم  الدارجة،  للتفسيرات  طبًقا  غيره  على  يحيل  ال 
على  األرضية  الوقائع  ُتصاغ  أن  ينبغي  وفيه  العالم،  عن  هو  يتأدَّى  وال 
القرآن«.  الكتاب عنواًنا هو »سردية  النَّصية. وضعت لفكرة  الوقائع  غرار 
للنص  النَّقدية  بالدراسة  تحفُّ  التي  المخاطر  إدراكي  من  الرغم  وعلى 
أبدأ بذلك، ولكنني  لم  للفكرة طيًفا الزمني طوياًل،  يني، فقد رسمت  الدِّ
العربية«  ردية  »السَّ مدخل  في  الفكرة  على  مررت  أنني  على  انتهيت،  ما 

تفصيل. دونما 
الدراسية  الحلقة  في  للمشاركة  دعوة  الربيع،  نهاية  في  يُت،  تلقَّ
تكون  ألن  أخطِّط  وبدأت  األردن،  في  »جرش«  لمهرجان  الموازية 
لمياء  ردعتني  السبب.  كان  مهما  منها  أعود  لن  التي  األخيرة  الرحلة 
نفسي  في  ٌة  قارَّ فالفكرة  السيف،  حدِّ  على  أقف  جعلتني  ارة  فوَّ بعواطف 
ذلك  ومع  عليه.  يديها  تضع  حينما  طينًا  ان  الصوَّ تحيل  تكاد  لمياء  لكن 
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وال  دعوتي،  بموضوع  الجامعة  أخبر  لم  االتفاق.  إلى  فانتهينا  أرتدع،  لم 
عن  الموافقات  كل  فأجريُت  عودتي،  عدم  بقرار  وال  سفري،  بموضوع 
االمتحانات  ُأجري  وكنت  أيام،  سوى  تمِض  ولم  األدباء.  اتحاد  طريق 
في  أبريل«  من  »السابع  جامعة  من  عرًضا  يت  تلقَّ حتى  لطالبي،  النهائية 
بغداد،  في  الليبية  السفارة  موافقة  على  حصلت  فيها.  أستاًذا  للعمل  ليبيا 
حوصرت  التي  ليبيا  إلى  الوصول  قبل  بتونس  المرور  ينبغي  كان  ولكن 
قلًقا  لي  سبَّبت  التي  التونسية  التأشيرة  على  حصلت  وبالكاد  ا،  جويًّ
العراق،  إلى  أعود  ثم  فقط،  األردن  إلى  أذهب  أن  الموافقة  ِت  نصَّ إذ 
سافرت  التي  المهمة  على  الحدود  ضبَّاط  يطَّلع  إن  ما  بأنه  واستنتجت 
على  تنص  التي  التونسية  التأشيرة  يالحظون  ثم  األردن،  إلى  أجلها  من 

خروجي. دون  يحولوا  حتى  ليبيا،  إلى  عبرها  المرور 
من  سيول  انهمرت  لما  أشرعتها،  نشرت  التي  السفينة  مثل  كنت 
مقرَّ  فدمَّرت  لياًل،  الثانية  في  بغداد  قلب  على  األمريكية  الصواريخ 
منزل  على  سقط  وأحدها  المجاورة،  األحياء  وبعض  المخابرات، 
األنقاض.  تحت  ممزقة  فوجدْت  المنصور،  حي  في  العطار  ليلى  الفنانة 
أسبوع  قبل  ولمياء  أنا  التقيناها  وقد  الفنون،  لمركز  مديًرا  العطار  كانت 
عيناها  أقصر،  ولكنها  وأناقة،  جمااًل  لمياء  تضاهي  وكانت  وفاتها،  من 
ُتوفِّي  اًذا،  أخَّ حضوًرا  عليها  ُيضفي  الطويل  األسود  وثوبها  كبيرتان، 
نحو  بسيارتي  اتَّجهت  وحينما  بأعجوبة.  طفالها  ونجا  معها،  زوجها 
ا  ردًّ القصف  جاء  خراًبا.  لْت  ُحوِّ وقد  المباني  رأيت  الصباح  في  الجامعة 
على تهمة محاولة اغتيال »بوش« وقت زيارته الكويت، وهو آخر قصف 

له. مغادرتي  قبل  العراق  في  شاهدته 
سفر  بإجراءات  القيام  من  بد  ال  كان  الليبي  العرض  يت  تلقَّ أن  بعد 
مطلع  في  طوياًل  التقينا  الفراق.  قبل  نهًما  نروي  بلمياء  شغلت  طويل. 
كنت  لكنني  سفري،  فكرة  من  موقفها  غيرْت  ووجدتها  يوليو،  تموز/ 
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في  كتبت   7/10 في  شيء.  كل  عن  اشتباكي  فكِّ  أجل  من  أسعى 
وأعلِّق  اليوميات،  هذه  ن  أكفِّ أخرى  ة  »مرَّ يومياتي:  من  األخيرة  الصفحة 
 . التاريخ الذي يحكمها، وقد يطول فراقي عنها، ولكنها أثيرة لديَّ سياق 
ن هذه اليوميات عساني أستأنفها في مكان آخر، وزمان آخر، وها أنا  أكفِّ
كيف  أعرف  ال  جديدة،  تجربة  إلى  المجهول،  إلى  ًدا  مجدَّ رحالي  أشدُّ 
الليل،  في  أسرتي  مع  ثم  لمياء،  مع  النهار  سحابة  أمضيت  ستكون«. 

أخرى. موجة  األردن على ظهر  إلى  صباًحا  واتَّجهت 
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العاشرة الموجة 

البرابرة ُنزل  في 

1- مخاوف، وعوم، وحيرة
وألزمُت  ان،  عمَّ في  رحلي  حطَّ   1993/7/12 ليلة  منتصف  قبيل 
الصعداء  وتنفَّست  العراق،  في  قائًما  النظام  دام  ما  العودة  بعدم  نفسي 
ام حسين تحت  لما عبرت الحدود، وآخر ما رأيت جدارية أسمنتية لصدَّ
قراري  ق  عمَّ ما  أثمن  فكانت  الحافلة،  نافذة  من  تابعتها  باهرة،  أضواء 
صيف  في  عائًدا  الحدود  تخطَّيت  ا  ولمَّ موجوًدا.  دام  ما  العودة  عدم  في 
عام 2003، وجدت دبابة أمريكية رابضة قرب الجدارية ذاتها، وقد اتَّكأ 
وعدت  طاغية،  صورة  على  بالدي  غادرت  المارينز.  جنود  أحد  عليها 

محتل!  صورة  إليها على 
نهًبا  شيء  كل  تركت  عنه.  قريبة  عودة  ال  قرار  على  سفري  انطوى 
الحتماالت كثيرة، وأكثر مخاوفي كانت على أسرتي، ومكتبتي، ولمياء، 
فمن السهولة أن يشي كارٌه، ويتَّهمني بأية تهمة، فتكون عائلتي موضوًعا 
ر انشقاقي عن وفد  النتقام كما حصل آلالف غيرها، فال ضمانة بأالَّ ُيفسَّ
بفكرة  مسكونة  فالبالد  السياسية؛  المعارضة  في  انخراط  أنه  على  رسمي 
لسنين  الرسمي،  اإلعالم  وظل  النظام،  ضد  يكون  أن  بد  ال  المغادر  أن 
بعد ذلك، يصف الخارجين بالكالب الضالة. لكن جرح فراق لمياء كان 
تقطَّع   . َقطُّ منه  ُأْشَف  ولم  فالزمني،  القلب،  شغاف  في  طعنة  ألنه  مؤلًما 
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إلى  مشدوًدا  وكنت  ان،  عمَّ في  إقامتي  مكان  »القدس«  فندق  في  نومي 
أنباء  وصلتني  ذلك  وخالل  وعالقاتي،  رغبتي  واحد:  وقت  في  عالمين 
المكالمات  ليبيا، وُنصحت في إحدى  متضاربة حول عمل األساتذة في 
صوب  الطائرة  بي  وحلَّقْت  الوفد،  عن  انفصلت  ولكنني  أتريَّث،  بأن 

أغسطس.  من آب/  األول  في ظهيرة  تونس 
وقد  »قرطاج«،  مطار  في  ينتظرني  الربيعي  الرحمن  عبد  وجدت 
إذ قطعت نصف  لياًل،  النوم  حجز لي غرفة في فندق »سالمبو«. جافاني 
سابق  زميل  صادفني  المتوسط،  البحر  فوق  ونحن  الطائرة،  في  الطريق. 

لي: فقال  الليبية،  الجامعات  إحدى  في  يعمل  وهو  الجامعة،  في 
عاقاًل،  كنت  إذا  عليك  بالله  تونس  من  عْد  بك؟  جاء  الذي  ما   -

الليبية. الجامعات  في  وال عمل  سيِّئة،  فاألمور 
بعد  ما  إلى  الجامعات  إحدى  في  يعمل  وظل  بسنة،  سبقني  كان 
مكثت  التي  الليبية  الصحراء  مجاهل  إلى  ُخطاي  قادتني  ليبيا.  مغادرتي 
إلى  اليوسفي  لطفي  محمد  اصطحبني  التالي  اليوم  في  سنين.  سبع  فيها 
وهي  المتوسط.  البحر  في  وغطست  العاصمة،  شمال  »قربص«  مصيف 
عين  إلى  بالسيارة  صعًدا  أخذنا  ثم  بحًرا،  فيها  أدخل  التي  األولى  ة  المرَّ
الماء  في  تغطس  الشمس  نراقب  جبل  قمة  على  فنا  وتوقَّ الساخنة،  الماء 
الثالث  اليوم  أمضيت  لياًل.  العاصمة  إلى  أدراجنا  وُعدنا  الغروب،  ساعة 
في  هت  وتنزَّ »إفريقيا«،  ومقهى  »باريس«  مقهى  بين  المدينة  قلب  في 
القرنفل،  عطر  واستنشقت  »بورقيبة«،  لشارع  الوارفة  األشجار  ظالل 
وأعيد  قطعة،  قطعة  الماضي  أنفث  كنت  العصافير.  زقزقة  إلى  وأصغيت 

مسارها. أعرف  ال  جديدة  حال  مع  ترتيب عالقتي 
إلى  مساء  الثامنة  في  وانطلقت  ليبيا،  إلى  ا  برًّ للسفر  بطاقة  حجزت 
الجنوبية،  التونسية  بالمدن  مررنا  الحافلة.  في  الليل  أمضيت  طرابلس. 
آب/  4 صباح  طرابلس  ووصلت  الحدود،  في  لنا  ترجَّ أننا  ر  أتذكَّ وال 



489

أغسطس بعد ثالث سنوات من غزونا الكويت. عثرت على سيارة أجرة 
شوارع  في  بي  طاف  فندق.  أي  إلى  سائقها  يوصلني  أن  وطلبت  عتيقة، 
ثمن  دفع  الفندق  صاحب  طلب  »غرناطة«.  فندق  في  ورماني  متربة، 
ومرهًقا،  جائًعا،  كنت  بانتظاري.  ا  حديديًّ سريًرا  فوجدت  ًما،  مقدَّ الكراء 
في  القنوط.  من  حال  في  وأنا  استيقظت  ثم  لساعة،  غفوت  وجاهاًل، 
العاريات،  شبه  النساء  من  ثلَّة  وجدت  الممر  نهاية  عند  الواقع  ام  الحمَّ

إليه. وصلت  كما  اًل  متعجِّ فغادرته  للبغايا،  مالذ  الفندق  أن  فأدركت 
لم أعرف موقع الجامعة التي دعتني للعمل فيها، وتبيَّن، بعد السؤال، 
أنها في »الزاوية«، فاتَّجهت إليها بالطريق الذي قادني لياًل إلى طرابلس، 
واتَّجهت  العاشرة،  في  وصلت  بذلك.  أعرف  أن  دون  بها  مررُت  فقد 
إلى مكتب أعضاء هيئة التدريس، فعلمت بأنني سأعمل في كلية اآلداب 
باتجاه  غرًبا  أخرى  متر  كيلو  مئة  قرابة  العودة  عليَّ  وينبغي  »زوارة«  في 
كبيرة  قرية  بها  فإذا  ظهًرا،  الصغيرة  المدينة  وصلت  التونسية.  الحدود 
الكلية، وهو زميلي في  بشوارع من رمال، فوجدت »صالح هويدي« في 
ص لي كرفان  الجامعة المستنصرية الذي غادرها قبلي بنصف سنة. ُخصِّ
كنت  اكة«.  »برَّ الليبيون  يسميه  شاليه،  شبه  البحر،  ضفاف  على  خشبي 
أمامي،  بالساحل  ترتطم  أمواجه  وأراقب  الكبيرة،  النافذة  من  البحر  أرى 
القادم  أنا  البحر  هدير  أعتْد  فلم  نومي،  ويقلق  تجاهي،  صوته  ويندفع 
فال  بيضاء،  ورمالها  بربرية،  المدينة  أن  عرفت  أنهارها.  جفَّت  أرض  من 
في  جهلتهم.  طالما  قوًما  أعايش  أن  لي  مغرًيا  األمر  وكان  فيها.  عرب 
المدينة زهاء سبع  تلك  في  أمضيت  البحر.  مياه  في  التالي غطست  اليوم 

حياتي. من  سنين 

واسط صحراء  في  إفريقية ورفس  2- رسائل 
»الرسائل  هي  لمياء،  إلى  رسائل  األول  اليوم  منذ  أكتب  طفقت 
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إلى  أرسلها  ثم  األسبوع،  نهاية  في  وأجمعها  ليلة،  كل  أكتبها  اإلفريقية«. 
وصولي،  من  أسبوع  بعد  البريد  في  منها  األولى  الدفعة  أودعت  بغداد. 
تنعش  البحر  أمواج  بدأت  فيما  أن تصلني أجوبتها،  قبل  وانتظرت طوياًل 
ماراثون  في  قبل  من  كنت  السابقة:  السنوات  طمرتها  التي  الذكريات 
ألتبيَّن  المتقطِّعة  أنفاسي  ألتقط  مؤقتة،  براحة  ألوذ  أنا  وها  حقيقي، 
ذكرى  فانبثق  الماضي  أما  أفكاري،  على  المستقبل  استحوذ  موقعي. 
ت  امتصَّ متقطِّعة.  غفوات  إنما  هانًئا  نوًما  لي  تتيح  فال  بليلي  ش  تتحرَّ
ت الُصحبة، فكنت أمضي  األيام دهشتي بالبحر، ونمت األلفُة بيننا، وتقوَّ
د  تتبدَّ الرملي حيث  الساحل  إلى  ُمقبلة  أمواجه  العصر في مراقبة  ساعات 
»األمواج«  فكرة  لي  خطرْت  ومنها  وأخرى،  أخرى،  فتعقبها  راكًدا،  زبًدا 

السيرة.  هذه  في  حياتي  لمراحل  نظاًما  التي جعلتها 
أيلول/  من  األول  في  اآلداب  كلية  في  أستاًذا  عملي  باشرت 
على  داومت  لكنني  المدينة،  وسط  في  كبيًرا  بيًتا  استأجرت  ثم  سبتمبر، 
وصلتني  شهر  بعد  البربر.  بالد  في  غيره  سلوى  فال  البحر،  معاشرة 
قادًرا  بي. كنت  لاللتحاق  استعداداتها  ل  تفصِّ وفيها  األولى،  لمياء  رسالة 
ظننت  حقيقة.  إلى  الفكرة  تحويل  أجل  من  شيء  بكل  التضحية  على 
واقًعا.  أمًرا  معي  وجودها  لجعل  شيء  كل  أمتلك  بحيث  القوة  من  أني 
اثنتين،  وتلقيت  ثالًثا  أرسلت  رسائلنا.  تقاطعت  الالحقة  األسابيع  وفي 
الذي  ما  تدري  وال  حائرة  لمياء  ظهرت  المتوقَّعة.  الصعاب  لنا  والحت 
عه.  عليها أن تفعله. َشَخصْت ُقبالتها الحقائق كالعلقم الذي يستحيل تجرُّ
لم تعد قادرة على تعيين البداية، وتخاف أن تتداعى األمور إن بدأت فال 
قادرين  نعد  لم  ولكن  مًعا،  نكون  أن  اخترنا  عليها.  السيطرة  من  ن  تتمكَّ
هي،  تشرع  أن  وانتظرت  األولى،  المرحلة  أنا  قطعت  ذلك.  تحقيق  على 
واقًعا.  لتصبح  كارثة  إلى  تحتاج  إنها  بحيث  الصعوبة  األمور من  أن  وبدا 
ب  فتسرَّ مستحيل،  شبه  منها  الصحيح  بدا  خيارات  بين  َعِلقُت 
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البحر.  إلى  إال  األعزل،  كالنبي  ة،  عدَّ أليام  البيت  أغادر  ال   ، إليَّ الملل 
تتضافر  وحينما  المكتب،  إلى  الصالة  إلى  الفراش  من  الكتاب  يرافقني 
إلى  بالكتابة  ألوذ  المريعة،  واإلخفاقات  واآلمال،  واألحزان،  الحدوس، 
الحكمة  في  ر  أفكِّ غابة  في  كنمر  شرسة  مشاعري  ُتمسي  وحينما  لمياء، 
التي  المرأة  عن  بعيًدا  حياته  مثلي  رجل  يمضي  أن  من  المستخلصة 
العزلة  والكراسي.  ة،  واألسرَّ الجدران،  سوى  عيناه  تصافح  وال  يحب، 
رائعة لكنها عسيرة، وتحتاج إلى وحي يديم التواصل مع العالم، وأتخيَّل 
َيُلْح  لم  أشهر  أربعة  بعد  لكن  هبوطه.  أنتظر  الذي  الوحي  هي  لمياء  أن 
في  معي  ستكون  أنها  ووعدتني  مكالمة  منها  يت  تلقَّ أمل.  أي  األفق  في 

ُحبنا. لبداية  الثانية  السنوية  الذكرى 
غادرْت بيتها، وتركْت لزوجها رسالة تقول له فيها إنها غير قادرة على 
أن  رها من عالقة صارت كابوًسا، ورجته  أن يحرِّ التواصل معه، وتطلب 
عن  له  وتنازلْت  اإلكراه،  على  تقوم  حياة  من  فائدة  أالَّ  حسبانه  في  يضع 
بيت  في  فاعتكفت  دها،  فهدَّ رفضت  إلرجاعها  جاء  ا  ولمَّ حقوقها.  كل 
خوًفا،  إليه  األسرة  وانحازت  الخالف،  لرأب  األقرباء  ل  وتدخَّ أهلها، 
أن  تخبرني  واتصلت  له،  حدود  ال  الذي  ل  التوسُّ مناخ  في  وُأدخلت 
فلم  لها،  مثيل  ال  حال  في  أصبحنا  النجاح.  من  قليل  حظ  لها  محاولتها 

فيه. نحن  فيما  البقاء  وال  التراجع،  وال   ، المضيِّ قادرين على  نعد 
ببيت  والذت  بغداد  في  الفخم  بيتها  لمياء  تركت  السنة  نهاية  قبيل 
في  وأبقت  بمكانها،  تخبرهم  بأهلها  واتصلت  الكوت،  في  لها  أخت 
العيش  ضوئها  في  ر  يتعذَّ حجًجا  فيها  ذكرت  لزوجها  رسالة  منزلها 
وطريقة  برسالتها  أنها،  وظنَّت  الحب،  من  أقفر  بيت  في  بينهما  المشترك 
بعد  الطالق.  قرار  باتخاذ  فيقوم  الزوج  تستفزُّ  أختها،  منزل  إلى  لجوئها 
البيت.  يقتحمون  وأخوها  وشقيقه  هو  كان  المكالمة،  من  ساعات  ثالث 
الكوت  بين  واسط  صحراء  في  دامس.  ظالم  في  السيارة  إلى  وها  َجرُّ
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ونزل  عنها،  بعيًدا  وتوقَّفت  الرئيسة،  الطريق  السيارة  غادرت  وبغداد 
أطرافها،  تخلَّعت  العسكرية.  بجزمهم  يرفسونها  وراحوا  الثالثة،  الرجال 
في  ذلك  تفاصيل  لي  روت  بغداد.  إلى  بها  وانطلقوا  جسدها،  وُهرس 
استبدَّ  الكبرى.  ركائزه  إحدى  في  ثلم  حلمنا  أن  وأدركُت  لة.  مطوَّ رسالة 
عشرات  فتبادلنا  آخر،  بعد  إخفاًقا  لي  تحمل  رسائلها  وبدأت  حنق.  بي 
وأنا  الثانية  الذكرى  ت  ومرَّ الالحقة.  الستة  األشهر  خالل  الصفحات 

. يملُّ فال  دني  يتوعَّ النافذة كخصم  عبر  البحر  هدير  يصلني  وحيد 
على  مرمية  مدينة  في  تجربتي  من  المستخلص  المعنى  في  رت  فكَّ
م  تبرُّ محلَّها  وحلَّ  األيام،  بمرور  دهشتي  وتالشت  الصحراء،  أطراف 
من  دعوة  يت  تلقَّ طموحي.  من  شيًئا  الجديد  المكان  يمثِّل  فلم  واستياء، 
ان في  الجمعية الفلسفية للمشاركة في المؤتمر الفلسفي الذي ُعقد في عمَّ
ان،  عمَّ إلى  اتَّجهت  ومنها  فروما،  تونس،  إلى  فسافرت   ،1994/7/12
فندق  في  أقمت  المؤتمر.  افتتاح  من  يوم  بعد  لياًل  العاشرة  في  فوصلت 
األردنية  الجامعة  قرب  الرشيد  ضاحية  في  ربوة  أعلى  على  »الضواحي« 
محمود«  نجيب  »زكي  ر  تصوُّ في  الغربي  المؤثِّر  عن  بحًثا  ألقيت  حيث 
أن  وقررت  شقة،  استأجرت  المؤتمر  انتهى  ا  ولمَّ العربي.  الفكر  لتجديد 
الهواء  أستنشق  الشرفة  في  لياًل  أجلس  فيها.  الصيف  من  شطًرا  أمضي 
قضيتها  التي  باأليام  وأفكر  للمدينة،  المتراقصة  األضواء  وأتأمل  العليل، 
في  يرتاده  مطعم  في  للعشاء  البياتي«  الوهاب  »عبد  ودعاني  لمياء.  مع 
»السياب«  ريادة  بأهمية  استدراجه لالعتراف  »الجاردنز« فحاولت  شارع 
في الشعر الحديث، لكنه اكتفى بالحديث عن ذكرياته في الخمسينيات، 
فكرة  فظهرت  الجيوسي«  بـ»سلمى  والتقيت  الجلسة،  أفسد  ما  منه  ونال 
التعاون بيننا بما أثمر بعد ثماني سنوات كتاًبا عن »عالم القرون الوسطى 

المسلمين«. أعين  في 
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المتخيَّل عراقي   -3
شيء  كل  عن  فانقطعت  الرمال،  بالد  في  حياتي  نظام  العزلة  غيَّرت 
المحاضرات  عن  فضاًل  األسفار،  وبعض  والكتابة،  القراءة  إال  تقريًبا 
العراقية،  لحياتي  الساخط  اإليقاع  يضمحلُّ  وبدأ  بها،  ُكلِّفت  التي  القليلة 
الحال  لكن  وأمكنة،  وأحداث،  أشخاص،  عن  ذكريات  استبدلت  وبه 
تنقصها  ال  بقوة  عكفت  إليه.  الحنين  عن  تني  صدَّ العراق  في  نة  المتعفِّ
قبوله  أمر  يحسم  لم  مجتمع  في  غريًبا  ذاتي  تشكيل  إعادة  على  البراعة 
أتحلَّل من روابط  أن  إليه، وهو  ما كنت أصبو  قت  بذلك حقَّ لي، فكأنني 
أكثر  شكاًل  بالعراق  عالقتي  اتَّخذْت  ذلك  ومع  الماضي،  من  ورثتها 
أخذت  نفسي  إلى  الذكريات  من  متداخلة  سلسلة  وتدافعت  شفافية، 
األوضاع  على  تخفى  ال  بنقمة  الممزوج  دي  تشدُّ الوراء  إلى  تزيح 
الجميل،  دافًئا لمسار حياتي في مظهرها  فيه، فتجلَّى لي محضنًا  السائدة 
القديمة  صورته  يطابق  بالبهجة  مفعم  لعراق  مخيلتي  في  ُأؤثث  وُرحت 
باالنفصال  الجديد، أحس  الترتيب  أعد، في ضوء هذا  فلم  في خاطري، 
ًدا،  أتَّصل به مجدَّ ، مراقبة عواطفي كيال  عنه. لكنني آثرت، بيقظة ال تكلُّ
إلى  بعيًدا عنه  بقيت  لو  إلى مغادرته، حتى  الذي دفعني  وهو رهين األمر 

األبد.
توارت أحاسيس االنتماء الُعذري إلى بالد رسمُت لها صورة وردية 
بدأت  خاطًئا،  مساًرا  أراه  ما  في  المضيِّ  في  أخفقُت  أن  وبعد  قبُل.  من 
ال  متالزمين  النهاية  إلى  مًعا  نمضي  أن  الحكمة  من  كان  إن  أتساءل 
كعصفور  أتلظَّى  وأنا  أخرى،  خطوة  وخطوت  بيننا،  العالقة  ُعرى  تنفكُّ 
من  ا  أيًّ فيها  وجدت  ما  ببالد  التعلُّق  معنى  عن  متسائاًل  موقد،  في  ُرمي 
الصور التي رسمتها في أحالم العقدين الماضَيْين من حياتي، وأصبحت 
لتكون  تشكيلها  وأعيَد  واالستبداد،  والخوف،  والعدوان،  للعنف،  مرتًعا 
المتنوع  عمقها  وتالشى  اآلخرين،  نفوس  في  الذعر  تثير  لبالد  أنموذًجا 
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ف  ُيصرِّ مغلقة  فكرة  إلى  واختزلْت  ودينيًّا،  وثقافيًّا،  وِعْرقيًّا،  تاريخيًّا، 
الخصبة.  عاتها  تنوُّ فاستأصل  شعبه،  وعلى  نفسه  على  حانق  رجل  أمرها 
للمال،  الشرهين  من  لجماعة  وعاء  أصبحت  ببالد  يربطني  الذي  فما 

لطة؟  والسُّ
ق  فتمزَّ بي،  ستفضي  أين  إلى  أدري  ال  دم  نافورة  أفكاري  تصاعدت 
الذي  بالمكان  أهتم  أعد  ولم  فكرة،  العراق  وأمسى  باالنتماء،  شعوري 
أعيش فيه ما دمت أنتمي إلى فكرة. وقد حلَّ لي راهب سكسوني ُيدعى 
قال:  إذ  المعضلة،  تلك  الميالدي،  عشر  الثاني  القرن  في  عاش  فيكتور، 
أن  السليم،  العقل  ذي  اإلنسان  لدى  الفضيلة،  مصادر  أهم  من  »لعل 
نظرته  تغيير  على  ذلك،  بعد  خطوة  إثر  خطوة  ثم  البداية،  منذ  ب  يتدرَّ
أثيرة  بالده  أن  يؤمن  الذي  فاإلنسان  يتخطَّاها،  لكي  الطارئة،  األشياء  إلى 
بلغ  فقد  كلها  األرَض  وطنه  في  يرى  الذي  أما  العود،  طريُّ  غرٌّ  هو  إنما 
بأجمعه  العالم  أن  يجد  لم  إن  الكمال  يبلغ  ال  المرء  لكن  القوة.  مشارف 
والقوي  العالم،  من  بقعة  على  حبه  ز  يركِّ الذي  هو  فالغضُّ  عنه؛  غريب 
جذوة  أطفأ  الذي  اإلنسان  فهو  الكامل  أما  العالم،  بحبِّه  يغزو  الذي  هو 

األبد«.  إلى  حبه 
متخيَّل  وطن  إلى  بعد،  فيما  وتغيَّر،  بها،  أتعلَّق  فكرة  إلى  العراق  آَل 
حينما  الفكرة  هذه  صدى  ووجدت  فيه.  أعيش  أن  دون  من  فيَّ  يعيش 
فقد  المخترع«  »بلدي  الموسومة  ألليندي«  »إيزابيل  سيرة  على  اطلعت 
بعثرْت في نفسي فكرة االنتماء، والهوية، واختراع األوطان، بالنسبة إلى 
أولئك الذين غادروا بالدهم قسًرا أو اختياًرا، ولم يندمجوا في الجماعة 
الجماعة  نفسه،  الوقت  في  ينسوا،  ولم  فيها،  يعيشون  التي  الجديدة 
وقد  وثقافتين.  مجتمعين  بين  عالقين  فظلوا  منها،  روا  تحدَّ التي  القديمة 
حال  وصف  في  المكان«  »خارج  الشائقة  سيرته  في  سعيد«  »إدوارد  برع 
والذاكرة.  المخيلة  بين  والخيال،  الحقيقة  بين  القلقة  المنطقة  في  المنفي 
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بلًدا  فيخترع  الحنين،  نوازع  ئ  يهدِّ أن  أجل  من  وطن  لتخيُّل  المرء  يلجأ 
وال  الجديدة،  الجماعة  في  الكامل  االنخراط  المنفي  يستطيع  ال  جديًدا. 
انتماًء  فيخترع  فيها،  ولد  التي  القديمة  بالجماعة  الصلة  قطع  من  ن  يتمكَّ
أمريكا  عن  سيرته  في  سعيد  ث  يتحدَّ لم  متخيَّلة.  بالًدا  ويختلق  مهجنًا، 
في  أسرته  وحياة  فلسطين،  عن  ث  تحدَّ إنما  حياته،  معظم  أمضى  حيث 
ثت عن  القاهرة حينما كان صبيًّا. وحينما قررت ألليندي كتابة سيرتها تحدَّ
وتكتب.  تعيش  حيث  أمريكا  في  حياتها  عن  وليس  تشيلي،  في  طفولتها 
وقد ألهمتني هذه األفكار وسواها، فضاًل عن حالي الشخصية، بعد عقد 

والمنفى«.  »الكتابة  بعنوان  الموضوع، ظهر  في  كتاب  تحرير  ونصف، 
متخيَّلة  بالد  بين  َعلقوا  قد  الخارج  في  العراقيين  من  كثيًرا  وجدت 
من  نوا  يتمكَّ لم  جديدة  وبالد  القديمة،  ذكرياتهم  شذرات  من  ُبنيْت 
ما  بلد  جنسية  على  المرء  حصول  إن  مجاًزا  القول  يمكن  فيها.  االندماج 
بالماضي،  صلته  قطع  عراقيًّا  أجد  لم  ولكنني  مجتمعه،  في  اندماج  يتبعه 
يرسمون  كانوا  بهم  التقيت  من  فكل  أعماقه؛  في  الماضي  عاش  إنما 
بالحنين  تزدان  صورة  عنه،  الرحيل  قبل  له  مطابقة  شفافة  صورة  للعراق 
في  البالد  تربض  تجريدية.  وتصبح  المخيلة  في  فتتعالى  واالشتياق، 
وتنحبس  بالرغبات،  الزمن  بمرور  ن  وتتلوَّ الذاكرة  من  النشطة  المنطقة 
في  معلقة  صورة  المتخيلة  البالد  تصبح  التغيير.  تقبل  ال  زمنية  حقبة  في 
مغايرة  يرسمون صوًرا  المهاجر  في  العراقيين  الذاكرة، وكثير من  متحف 
له،  األمريكي  االحتالل  بعد  العراق  زار  من  وكل  العراق،  حال  لواقع 
لم  القديمة.  ذكرياته  إلى  استناًدا  تخيَّلها  التي  غير  ببالد  مثلي،  ُصِدَم، 
ذلك  ومع  عنه،  المتخيَّل  حلمي  يطابق  ال  عراق  رؤية  لنفسي  أشفع 
المقفلة أرحب من بالدي. ُمنحت حرية  ليبيا شبه  التجربة أن  كشفت لي 
ذلك  وعلى  وأسافر،  وأفكر،  وأعمل،  أقرأ،  كنت  كبير.  سجن  في  نسبية 

والكتابة. بالبحث  إال  منشغل  غير  فيها  السبع  أمضيت سنواتي 
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القذافي لمقابلة  احتجاز  من زجاج:  بيوت   -4
لم تخُل األيام من مفاجآت، إذ نشرت جريدة »أخبار األدب« المصرية 
وظهر  العراق،  في  ُكتبهم  ُحظرت  الذين  بالُكتَّاب  قائمة   1995 ربيع  في 
اسمي مع أكثر من عشرين كاتًبا شملهم المنع، بما في ذلك محو ذكرهم 
ال  بذريعة  االنتقام  أسرتي  أفراد  يطال  أن  فخشيت  اإلعالم،  وسائل  في 
دت مخاوفي بُمضيِّ األيام  أعرف أسبابها، وقلقت طوال تلك السنة، ثم تبدَّ
فلم يصبهم أذى. وانصب اهتمامي على مشروع »المطابقة واالختالف« 
فانتهيت من تحرير جزئه األول بعنوان »المركزية الغربية« في ظهيرة يوم 
1996/9/12. انقطعت عن العالم حينما انصرفت لكتابته حتى إن عينيَّ 
الكتاب  دة  مسوَّ ظهرت  الشمس.  ضوء  مواجهة  على  قادرتين  تعودا  لم 
برزمة ضخمة من ورق أبيض كبير الحجم ُكتبت بقلم باركر أسود اللون 
بيروت  من  استلمت  سنة  من  أقل  وبعد  سفري.  قبل  لمياء  إياه  أهدتني 
ُنسخته األولى. أما النسخة الخطية األصلية فقد حملتها معي قرابة عشرين 
عاًما، ثم أودعتها أرشيفي في العراق، فما مرَّ عليها إال أقل من عام حتى 

أتت عليها النار التي أحرقت مكتبتي في ربيع 2015.
عن  ندوة  في  للمشاركة  القاهرة  من  دعوة  يت  تلقَّ الشتاء  أول  في 
ا  برًّ زوارة  فغادرت  »زينب«،  رواية  ريادة  عن  الكتابة  واخترت  »هيكل«، 
مالبس،  حقيبة  ومعي  وتونس،  ليبيا  بين  الفاصلة  إجدير  راس  نقطة  إلى 
إلرساله  الغربية«  »المركزية  كتاب  مخطوط  فيها  وضعت  يدوية  وأخرى 
طويل  شرطي  واجهني  التونسي  الجانب  في  بيروت.  في  الناشر  إلى 
حقيبة  قلَّب  كبتين.  الرُّ دون  ما  إلى  ًرا  مزرَّ أسود  ا  جلديًّ معطًفا  يرتدي 
ا رأى المخطوط الضخم، أخرجه،  مالبسي، وطلب الحقيبة اليدوية، ولمَّ
العنوان  أمام  عيناه  وارتجفت  الشاحب،  المصباح  ضوء  إلى  واقترب 

الغامض، فقال متذاكًيا:
الكتاب؟ هذا  ومعك  بالدنا  تدخل  كيف   -
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فتحاورنا حوار أطرشين حتى إنني قررت بيني وبين نفسي أنه لو أمر 
يشوبه  سجال  في  ُعْمنا  جئت.  حيث  من  أعود  فسوف  كتاب،  بمصادرة 
أقسمُت  أن  إلى  فانتهيت  طرفي،  من  له  نهاية  ال  وتفسير  جانبه  من  عناد 

التونسية: بالمحكية  زاجًرا  قال  والسياسة.  ين  بالدِّ للكتاب  بأالَّ عالقة  له 
القادمة. ة  المرَّ في  كتاًبا  معك  تجلب  بالك  ُرْد   -

ومنه  الحدود،  كبوة  بعد  األخيرة  اللحظة  في  »جربة«  مطار  وصلت 
ألن«  »روجر  التقيت  حيث  »القاهرة«  ثم  العاصمة،  »تونس«  إلى  أقلعت 
كمبريدج  »تاريخ  موسوعة  في  ببحث  للمساهمة  دعوة  منه  يت  تلقَّ الذي 
العصور  في  األدبية  الفنون  أحد  عن  أكتب  أن  واخترت  العربي«  لألدب 
بما  العربية  الرواية  ريادة  عن  محاضرتي  ألقيت  »البند«.  وهو  المتأخرة، 
منذ  ظهرت  غيرها  عشرات  واقتراح  كثيًرا،  الوراء  إلى  بـ»زينب«  دفع 
سنوات  بعد  له  خصصت  موضوع  وهو  عشر،  التاسع  القرن  منتصف 
القاهرة غير ما عهدتها حينما  الحديثة«. بدت لي  العربية  ردية  كتاب »السَّ
على  المركزي  األمن  رجال  ربض  فقد  عقدين؛  قبل  طالًبا  بابها  طرقت 
ة  بمارَّ الشوارع  ِت  وغصَّ الكبرى،  والمؤسسات  البنوك  أمام  األرصفة 

المدينة. كبيرة على  دخان  وأطبقت غمامة  غير هدى،  يمضون على 
العربية  »الثقافة  كتاب  على  العمل  استأنفت  ليبيا  إلى  عودتي  حال 
والمرجعيات المستعارة«، لكنني دعيت إلى طرابلس للمشاركة في ندوة 
»الثقافة  بعنوان  بحًثا  مت  وقدَّ »المهاري«.  فندق  في  والهيمنة«  »العولمة 
بعد،  يستقرَّ  لم  »العولمة«  مصطلح  وكان  والكونية«.  الحديثة  العربية 
طت، على المنصة، الجلسة بين »غارودي« و»محمد فوزي«، وزير  فتوسَّ
المشاركين،  الندوة مئات  الناصر. جمَعت  المصري في عهد عبد  الدفاع 
من  المناسبة  تخُل  ولم  انعقادها،  طوال  جزائرية  صحافية  بي  وتعلَّقْت 
إلى  مساء  الثامنة  في  مضيفونا  أخَذنا  فقد  التنظيم؛  سوء  مصدره  إزعاج 
في  األمريكية  الطائرات  قصفته  الذي  العزيزية  باب  في  القذافي  مسكن 
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الحرس،  أمامها  رابط  ضخمة  بوابة  لها  ثكنة  دخلنا   .1986 عام  ربيع 
ة بزجاج سميك ُخيِّل  ب، ُغلِّفت األسرَّ لنا في بيت كبير نصف مخرَّ وتجوَّ
بيًتا رئاسيًّا. فيما بعد، زرت  فيها  ة أزور  أنه مضاد للرصاص. أول مرَّ إليَّ 
بمكة،  ِمنى  في  السعودي  العاهل  ثم قصر  في شمال طهران،  الشاه  قصر 
هواء  تيار  علينا  هبَّ  غادرناه  ا  ولمَّ أوروبا.  في  الملكية  القصور  وبعض 
حفل  لمتابعة  الحديقة  في  بالستيكية  مقاعد  على  نجلس  أن  فُأمرنا  بارد، 
الملتحفين  لقائدهم، فوصلت جموع من  تأييدهم  الليبيون  فيه  يستعرض 
وصول  بانتظار  حجر  مرمى  على  يهدرون  ووقفوا  الصوفية،  بجرودهم 
ثني عن  القذافي. تزايد البرد، وهبَّت الرياح، فالتصقت الجزائرية بي تحدِّ
اإلسالميون  المقاتلون  يلوذ  حيث  بالنابالم  للغابات  بالدها  جيش  حرق 
سواء،  حد  على  دين  والمتمرِّ بالمدنيين  القتل  فلحق  األطلس،  جبال  في 
وصًفا  له  وجدت  ما  وهو  للنظام،  التابعة  الموت«  »فَِرق  أحياًنا  تقوده 
مفصاًل في كتاَبين هما: »الحرب القذرة« لحبيب سويديه، و»من قتل في 
مذبحة بن طلحة« لنصرالله يوس، اللَذْين صدرا في باريس عام 2001.
غمرتنا الرجفة مًعا، فقررنا العودة إلى الفندق خشية اإلصابة بعارض 
صحي، وحينما اقتربنا إلى البوابة نهَرنا الحرس بفظاظة، وأعادونا بالقوة 
أية  في  القذافي  وصول  فالمتوقَّع  المغادرة،  من  وُمنعنا  كنا،  حيث  إلى 
الخفيفة،  سترتي  عن  للسيدة  فتخلَّيت  يتوافدون،  الليبيون  ظل  لحظة. 
عليها،  وأغمي  النحيلتان،  ساقاها  واصطفقت  أخذتها،  البرد  رعشة  لكن 
إلى  ُتنقل  أن  بذلك عسى  ضين  الممرِّ إسعاف، وأخبرت  فشاهدت سيارة 
في  إال  عنا  ُيفرج  ولم  وتجاهلونا،  بأمرنا،  يهتموا  لم  لكنهم  المستشفى، 
بيت  أصبح  وقد  المنتظرين.  على  القذافي  يطل  أن  دون  صباًحا  الثانية 
التي  الثورة  خالل  فيه  اعتصم  حيث  القذافي  لنظام  رمًزا  العزيزية  باب 
 23 في  وتخريبه  نهبه  جرى  وقد   2011 فبراير  شباط/   17 في  اندلعت 

القذافي. وفرار  إلى طرابلس،  المسلَّحين  تدفُّق  إثر  أغسطس على  آب/ 
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بنيَّة  صباًحا  التاسعة  في  غرفتي  غادرت  للندوة  األخير  اليوم  في 
ه إلى »زوارة« حيث أقيم، لكنني وجدت ضيوف الندوة متجمهرين  التوجُّ
السفر  جوازات  تسليمهم  للندوة  المنظِّمون  رفض  إذ  الفندق،  باحة  في 
مدينة  إلى  بالطائرة  ه  التوجُّ عليهم  ينبغي  إنما  اإلدارة،  في  المودعة 
أغلب  القذافي.  لمقابلة  متر  كيلو   400 على  تزيد  مسافة  على  »سرت« 
مع  يكونوا  أن  يريدون  للمغادرة،  زوا  وتجهَّ حقائبهم،  أنزلوا  الضيوف 
لكن  واحد،  يوم  إال  موعده  على  يبَق  لم  الذي  العيد  مناسبة  في  ُأسرهم 
وا على اصطحابهم للقاء »األخ القائد« في خيمته، وزادوا  المنظِّمين أصرُّ
السفر، وحدثت فوضى  يرفضون  فاعتصم هؤالء  وثائقهم،  احتجزوا  بأن 
وتركت  زوارة،  إلى  بسيارتي  الفندق  فغادرت  أنا  أما  الضجيج.  وتعالى 

واستعدته.  إلى طرابلس  أسبوع  بعد  وُعدت  هو،  حيث  جواز سفري 
انتهت  الرهائن«  »الضيوف  مع  دارت  شاقة  مفاوضات  أن  علمت 
يحَظ  لم  اآلخرين.  سراح  أطلق  فيما  منهم،  خمسين  من  وفد  سافر  بأن 
وصولهم  قبل  أخرى  خيمة  إلى  ه  توجَّ الذي  القذافي  بمقابلة  الوفد 
مجالستي  كانت  »المهاري«  فندق  في  الفريدة  والذكرى  المدينة. 
معنا،  تقيم  منهم  جماعة  كانت  إذ  الزرقاء،  بمالبسهم  الملثَّمين  للطوارق 
لثامهم مع كل لقمة، وهم يتجنَّبون الجلوس مع  ُينزلون  ومكثوا صامتين 
أن  فاتضح  بعضهم،  إلى  الطوارق  ف  يتعرَّ كيف  أعجب  وكنت  اآلخرين. 
قطر  جامعة  في  تدريسي  فخالل  الوحيدة،  التعرف  حاسة  ليست  العين 
المنقبات، بأصواتهن، وعيونهن،  إلى طالباتي  ف  التعرُّ نت نفسي على  مرَّ
القرون  »عالم  كتاب  إعداد  في  استغرقت  ا  ولمَّ أصابعهن.  وأحياًنا 
بالد  في  الة  الرحَّ ألحد  نص  على  عثرت  المسلمين«  أعين  في  الوسطى 
إذا  الحرب  في  القتيل  إلى  فون  يتعرَّ ال  مقاتليهم  أن  كيف  يروي  الطوارق 

إليه«. لنتعرف  اللثام  »أعيدوا  فيقولون  عنه،  اللثام  سقط 
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قابس في  مجنون  وروائي  ماكبث،  شبح   -5
جنوب  في  »قابس«  مدينة  إلى  وجيزة،  مدة  بعد  زوارة،  من  هت  توجَّ
بحًثا  وألقيت  والتجريب«،  العربية  »الرواية  ندوة  في  للمشاركة  تونس 
الحدود  عبرت  أن  بعد  بيوم  االفتتاح  قبل  وصلت  الروائية«.  »السيرة  عن 
البرية في »رأس إجدير«. استغرق الطريق نحو ثالث ساعات، وأسكنت 
جو  كان  الندوة.  وقائع  انعقدت  وفيه  »شمس«  ُنزل  هو  عتيق،  فندق  في 
التقيت  وهنالك  بالحسناوات،  الفندق  وامتأل  بالجدية،  مفعًما  الندوة 
عراقيًّا،  كوني  إال  بالعراق  رسمية  صلة  تربطني  تكن  لم  مينه«.  »حنَّا 
محاضرتي.  ألقيت  حينما  أمامي  العراقي  الَعَلم  ثبَّتوا  المضيفين  ولكن 

ألحد. ممثاًل  أكون  أن  في  أرغب  ولم  ا،  حرًّ كنت 
جلسة  في  الذاتية  تجربته  عن  قاسية  شهادة  الرزاز«  »مؤنس  ألقى 
فقد  العراق،  في  كان  حينما  عليه  شاهًدا  كان  ا  عمَّ ث  تحدَّ أنا.  أدرتها 
بعد  لمضايقة  ض  تعرَّ ثم  البعث،  لحزب  المساعد  العام  األمين  أبوه  كان 
ام إلى الحكم، وُفرضت عليه اإلقامة الجبرية في بغداد ألربع  وصول صدَّ
سنوات، وُتوفِّي في نوبة نزيف استمرت من الصباح إلى المساء دون أن 
أفاض  ابنه.  قال  كما  عمًدا  اغتيل  أنه  أي  أحد،  زوجته  لنداء  يستجيب 
البعثيين في سوريا  مؤنس في اعترافه، فقد نشأ مدلاًل كونه ابن أحد كبار 
لطات  السُّ من  ركنًا  بوصفه  حميد  غير  سلوك  في  وانخرط  العراق،  ثم 
اغتيل  ولما  يقول.  كان  كما  صغير،  مستبد  سلوك  البلدين،  في  الحاكمة 
نفس  في  اإلنساني  الحس  استيقظ  الريبة  يثير  بأسلوب  الرزاز«  »منيف 
األشخاص  وعلى  به،  وآمن  عليه  نشأ  الذي  الفكر  على  فانقلب  االبن، 
يكتب  وطفق  العراق،  في  السياسية  لطة  السُّ نخبة  وهم  عاشرهم،  الذين 
المستبد  شخصية  الرزاز  مؤنس  في  ازدوجت  ذلك.  عن  تعبِّر  روايات 
ف الذي اكتشف الحقيقة،  المتوارية خلف غاللة شفافة، وشخصية المثقَّ
ر حياته يوًما  وما إن يعاقر الخمر حتى تنبثق الشخصية األولى، فكان يدمِّ
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ذلك.  كل  عن  اعترافاته  نشر  حياته  من  األخيرة  السنة  وفي  يوم.  بعد 
ف مسار حياته، فجعل من ماضيه موضوًعا ألحاديثه،  اكتشاف الخطأ حرَّ
أنه  ويظن  براءته،  تصديق  إلى  الناس  يدفع  وكأنه  ورواياته،  وشهاداته، 
فيه  يستيقظ  حتى  وعيه  يتوارى  إن  ما  ولكن  اعترافاته،  بنشر  نفسه  ر  يطهِّ
بجبل  بيته  في  بذلك  لي  اعترف  اإلطالق.  على  يتغيَّر  لم  الذي  العدواني 
لي  قرأ  حيث  أشهر  بخمسة   2002 عام  ربيع  في  وفاته  قبيل  »اللوبيدة« 

اعترافاته.  من  فصل  آخر 
فتكلَّم  باحتفاء،  مته  قدَّ تجربته،  عن  للحديث  الرزاز  دور  جاء  حينما 
واألسرار،  العالقات،  من  المخزية  البطانة  كاشًفا  العراق،  في  حياته  عن 
 ، إليَّ ينظر  وهو  بدهشة،  الجمهور  تابعه  العليا.  السياسية  الطبقة  وفساد 
االعتراف،  في  جرأته  على  شَكرته  انتهى  ا  ولمَّ العراقي.  الَعَلم  وأمامي 
عيان،  شاهد  عن  صادرة  ألنها  لشهادته  الوثائقية  بالقيمة  وأشدت 
»حكاية  الحياة  أن  يرى  الذي  »ماكبث«  في  شكسبير  قول  واستعرت 
بأنه  يرويها مجنون، ملؤها الصخب والعنف، وال معنى لها«، ثم أضفت 
د لي في ضوء شهادة مؤنس بأن حياتنا ال معنى لها، إنما هي حكاية  »تأكَّ
فانفجر ضاحًكا،  إليه،  المجنون« وأشرت  لنا هذا  صاخبة وعنيفة، رواها 
لم  فظائع  بإزاء  نفسه  وجد  أن  بعد  الصعداء  الجمهور  وتنفَّس  ومسروًرا. 
لي  سيسبِّبه  ا  عمَّ يعتذر  فجاءني  الجلسة،  انتهت  شيًئا.  عنها  يعرف  يكن 
بمضمون  صلة  على  بأنني  العراقية  لطات  السُّ تفهم  فربما  إحراج،  من 
له  دت  فأكَّ كبيرة،  مخاطر  عليَّ  يرتِّب  وذلك  بها،  م  تقدَّ التي  الشهادة 
رت حرًصا  التي فجَّ اللحظة  أنها  ح  به. أرجِّ آبه  بأنني ال أخشى ذلك، وال 
بيننا، واهتمامه بي كلَّما زرت عمان إلى أشهر قبل  متباداًل على الصداقة 

من عمره. والخمسين  الحادية  في  وهو  وفاته، 
ودعاني  التونسيين،  أحد  بي  انتحى  القاعة  بمغادرة  هممنا  حينما 
األصدقاء،  من  جملة  مع  »شنَّني«  ُتدعى  المدينة  خارج  نخيل  واحة  إلى 
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»قابس«.  خارج  وعرة  طرق  في  الغروب  بعيد  بالسيارات  فانطلقنا 
فأمضينا  النخيل،  بسعف  فيها  المنتجع  غرف  ُبنيْت  إذ  بالواحة  فوجئت 
الفجر.  قبيل  وُعدنا  النحيب،  وبعض  الدموع،  تخللتها  فيها  طويلة  سهرة 
رنا »سهيل إدريس« وأنا، أن نذهب إلى »مطماطة«  وعلى مائدة اإلفطار قرَّ
القرية البربرية المرمية على كتف جبل. أدهشتني البيوت المحفورة على 
أمتار،  عشرة  عمق  على  األرض  في  المحفورة  األخرى  وتلك  السفوح، 
وانطلقت أستكشف المكان بيًتا بيًتا، وحفرة حفرة، وانتهى بي األمر إلى 
بالسائحين  مكتظًّا  وجدته  الصخر.  في  ُحفر  فندق  وهو  البرابرة«  »ُنزل 
وكذلك  الصخر،  في  محفورة  ُغَرفه  واأللمان.  الفرنسيين  من  العراة  شبه 
المكان  توسَطت  فيما  االستقبال،  مكتب  وحتى  والمشرب،  المطعم، 
في  أقيم  أن  تمنَّيت  الضوء من خاللها.  يسقط  السماء  مفتوحة على  باحة 

البرابرة«. »نزل 

ة مكَّ في شارع  الرغبات  فوضى   -6
في  للمشاركة  »مصراتة«  إلى  هت  توجَّ حتى  زوارة  وصلت  إن  ما 
ناشًرا  أصبح  وقد  بسيارته،  الزريقاني«  »سالم  اصطحبني  هناك.  ندوة 
مرموًقا بعد سنوات حينما أسس ثالث دور للنشر في بيروت وطرابلس. 
التي  مصراتة  إلى  صباًحا  وانطلقنا  »زليتن«  في  بيتهم  في  الليل  أمضينا 
افتتحنا  حتى  أسبوع  سوى  يمر  ولم  عليه.  الثورة  بعد  القذافي  فيها  ُقتل 
الجلسة  أدرت  طرابلس.  في  »الفتح«  مجمع  في  العربية«  ردية  »السَّ ندوة 
ثم  الليل«.  وصبيان  ر  المتنكِّ اج  »الحجَّ بعنوان  بحًثا  وألقيت  األولى، 

األردن.  في  الصيف  إلجازة  بت  تأهَّ
أنه  وأخبرني  الفندق،  في  ُظهًرا  علي«  »عواد  فزارني  ان،  عمَّ وصلُت 
جبال  أحد  سفح  في  العتيق  بيته  إلى  لياًل  ودعاني  الثانية،  ة  للمرَّ ج  تزوَّ
على  قادًرا  أكن  ولم  المنزل،  في  زوجتيه  وجدت  حيث  الفقيرة،  ان  عمَّ
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 12 ظهيرة  لمياء  وصلْت  األمسية.  تلك  في  مدرارة  بدموع  المشاركة 
أمضينا  منه.   25 نهار  ان  عمَّ وغادرت  بغداد،  من  قادمة  أغسطس،  آب/ 
بالمعنى  فأحسست  أحد؛  إلى  بحاجة  أننا  شعور  دونما  مًعا  كله  الوقت 
من  ركنًا  ألسبوعين  انتحينا  قبل.  من  به  أشعر  لم  كما  للعشق  االستثنائي 
في  وأنا  إثارتها،  ذروة  في  لمياء  كانت  مكة.  شارع  في  عدن  فردوس 
العذابات  ونسينا  والخوف،  الوهم  من  رنا  فتحرَّ شوقي،  درجات  أقصى 
وربما  نعهدها،  لم  بألفة  أحسسنا  دربنا.  في  سنوات  أربع  ألقتها  التي 
وأذهلنا  الحياة،  إيقاع  قنا  تذوَّ قبل.  من  اكتشافها  على  قادرين  نكن  لم 
سنلتقي  متى  نعرف  ولم  بيدي،  ملوًحا  ودَّعتها  بيننا.  العجيب  التوافق 
ثماره  نقتطف  وآثرنا حبًّا  دائمة،  مًعا بصورة  نكون  أن  توارت فكرة  ثانية. 

وأخرى. بين سنة 
أعقب الخريُف الصيَف، وفي أول الشتاء تلقيت دعوة من »القيروان« 
ليلة  منتصف  فوصلتها  األدبي،  للنقد  رشيق  ابن  مؤتمر  في  للمشاركة 
المدينة  وُزرت  »اإلنتركونتننتال«،  فندق  في  أقمت   .1997/12/11
وجود  يشاع  حيث  البلوي«  زمعة  »أبي  فمقام  األغالبة،  بركة  ثم  القديمة، 
ورأيت  نافع،  بن  عقبة  مسجد  ثم  المقام،  في  للرسول  شعرات  ثالث 
واصُطحبُت  العباسية.  الخالفة  أوائل  إلى  يعود  الذي  الخشبي  المنبر 
إلى سوريا. وصلت  ان، في طريقي  إلى عمَّ اتَّجهت  العاصمة، ومنها  إلى 
صالة  من  أقلوني  انتظاري.  في  المستقبلين  فوجدت  »دمشق«،  مطار 
للُكتَّاب  العشرين  المؤتمر  في  للمشاركة  »المريديان«  فندق  إلى  الشرف 

بالثلج.  المغطَّى  »قاسيون«  لجبل  مواجهة  غرفة  فُأسكنت  العرب، 
اليوم  صباح  الفندق  غادرت  ا  لمَّ مطر  موجة  من  دمشق  خرجْت 
لكنني  األرصفة  األوحال  غطت  األقدام.  على  مشًيا  إليها  ف  أتعرَّ التالي 
أحد  وفي  دمشق،  جامعة  في  المؤتمر  افُتتح  المدينة.  برؤية  سعدت 
الرئيس  بنائب  وإذا  الفندق،  قاعات  إحدى  إلى  النزول  إلينا  ُطلب  األيام 
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أكثر  مرور  وبعد  للمشاركين.  التحدث  في  يرغب  خدام«  »عبد الحليم 
بعشرات  وإذا  نقيًّا،  هواء  أتنفَّس  فخرجت  بالملل،  شعرت  ساعة  من 
دقائق  وخالل  بالخروج،  مباِدًرا  ينتظرون  فكلهم  يتبعونني،  األدباء 
اإلصغاء.  عون  يدَّ الرسميون  إال  يبَق  ولم  بالمؤتمرين  ات  الممرَّ امتألت 
انشق  سنين  ثماني  وبعد  ساعات،  أربع  من  ألكثر  ث  يتحدَّ خدام  استمر 

باريس.  إلى  ولجأ  عنه  ينافح  أفنى عمره  الذي  النظام  عن 
خلفه  الذي  للدمار  وُذهلت  القنيطرة،  إلى  المضيفون  أخَذنا 
شبه  مبنى  إال  يبَق  ولم  شيء،  كل  روا  فجَّ إذ  المدينة،  في  اإلسرائيليون 
علينا  تطلُّ  التي  المدينة  لرؤية  سطحه  إلى  صعدنا  لمستشفى  م  مهدَّ
القرى  ذكرى  إلى  أعادني  وقد  مفجًعا،  المنظر  كان  األسمنتية.  جدرانها 
المكان  لمغادرة  ب  نتأهَّ كنا  وفيما  العراق.  رأيتها في شمال  التي  الكردية 
أنها  وعلمت  بيوتها،  حطام  تفترش  التي  األُسر  عشرات  انتباهي  لفتت 
يوم  تزور  فكانت  مساكن،  بال  وظلت  دْت  تشرَّ قد  المدينة  احتالل  منذ 

سنون طويلة. تدميرها  مضى على  التي  األنقاض  الجمعة 
كالمطر.  عليَّ  لمياء  رسائل  انهمرت  حتى  زوارة  إلى  عدت  إن  ما 
أخذتني إلى الماضي، إلى األفق األكثر بعًدا، حيث تومض نجمة، ويلمع 
إلى  فأعود  أطياف،  وتتقاطع  ذكرى،  تنبثق  األحالم  نسيج  ومن  شهاب، 
بمنحنى  ب  التعجُّ دائم  كنت  حينما  قزح،  قوس  طفولة  األولى:  طفولتي 
وشفافيته!  الماضي  لسحر  يا  بيتنا.  خلف  األفق  في  يرتسم  الذي  األلوان 
كل  عن  بعيًدا  أصبحت  كم  الحياة؟  بأمطار  المفعم  الربيع  ذلك  وأين 
اكتشاف  لحظة  أصعب  ما  وطوياًل؟  مؤلًما  المخاض  كان  وكم  ذلك؟ 
أعود  سريًعا  لكنني  بجسدي  أذهب  وبعيًدا  عني!  أبعدها  ما  الذات! 
الهموم واآلمال،  المتشابك من  النسيج  إلى  مرتع األحالم،  إلى  بذاكرتي 
أشد  فيَّ  توقظ  الوسطى  العصور  من  قادمة  كلوحة  لمياء  وجه  يظهر  إذ 
الذي أحب، وتأخذ  الماضي  تأتي من  الحب والشوق والحنين.  حاالت 
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قزح  قوس  مثل  بعنف،  يهطل  كُمزٍن  ربيعية،  كسحابة  أيًضا،  إليه  بيدي 
بعيدة  صارت  التي  الطفولة  تلك  في  المتألقة  الربيع  نهارات  إلى  ني  يشدُّ
ضفاف  وعلى  الحياة.  معنى  يتوارى  طيَّاتها  ففي   ، عليَّ وصعبة  عني، 
القوس  انبثق فجأة ذلك  المتوسط، وبعد مزنة عاصفة أربكت كل شيء، 
أنتبه إال وأنا على حافة  في األفق ناحية البحر. كم ُذهلت به يتلوى، ولم 
البحر، وأمامي على مرمى حجر ينتصب ذلك القوس العجيب، فسكنت 
لقانونها،  الطبيعة  استسالم  على  شاهًدا  كنت  الرياح.  وهدأت  األمواج، 

ته.  للذَّ الجسد  يستسلم  كما 

وملقَّحة ناضجة،  أنا  لي:  تقول  وأميرة  اللذة،  7- على جبل 
 1998 أبريل  نيسان/  في  فاتَّجهت  يديها،  بين  رهينة  األيام  أخذتني 
بي  احتفى  الكوني«.  »إبراهيم  عن  ندوة  في  للمشاركة  بنغازي  إلى 
بالدهم.  في  إقامتي  من  الرغم  على  بهم  لقائي  ر  تأخَّ الذين  البنغازيون 
األودية  اخترقنا  األخضر.  الجبل  إلى  بالضيوف  اتَّجهوا  أن  لبثوا  وما 
المختار«،  »عمر  بقيادة  الليبيين  المجاهدين  معاقل  كانت  التي  السحيقة 
فباغتتنا  وعرة،  جبلية  منطقة  إلى  انحرفنا  ومنها  »البيضاء«،  مدينة  فوصلنا 
يربض  الصيادين  بيت ألحد  باتجاه  السيارات صعوًدا  في  األمطار ونحن 

جبل. على سفح 
رني بعشيق »الليدي تشارلي«  ا وكريًما، فذكَّ بدا صاحب المنزل حيويًّ
البنادق  وُعلِّقت  بدائي،  ومطبخ  عتيقة،  أفرشة  من  إال  بيته  خال  وقد 
احتفر  ثم  كبًشا،  فيها. ذبح  ليلتي  التي قضيت  الغرفة  ان في  الودَّ ورؤوس 
منها  وأخرج  كبيرة،  ِقدر  في  الطري  اللحم  ووضع  األرض،  في  ا  شقًّ
التراب عليه،  قصبة، ومأل الشقَّ بالوقود، وغطَّاه بصفائح حديدية، وهال 
وأزاح  التراب،  ونفض  إالَّ  انقطع  إن  وما  بخاًرا،  تنفث  القصبة  فبدأت 
وهبوب  األمطار،  هطول  تزايد  الناضجة.  اللحوم  واستخرج  الصفائح، 
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الرياح، فُلذنا بجبل اللذة جوار »قورينا« حيث نشأت فلسفة المتعة ألول 
ة في التاريخ، وكانت هذه الجبال أولى المستعمرات اإلغريقية خارج  مرَّ

اليونان.  بالد 
ارات العراق أيام  جاء الليبيون بزقٍّ من راحهم المخبأة، فكأننا في ديَّ
تأملت  الناعسات.  وغالمياته  نواس  أبي  سوى  ينقصنا  وال  العباسيين، 
ان المعلَّقة، والبنادق من الطرز القديمة، وسرى بيننا ضجيج  رؤوس الودَّ
أوصدنا  القذافي.  بيت  في  ليلتي  رت  فتذكَّ ترتجف،  وأوصالنا  الحوار، 
الوحيدة  الكأس  ناًرا من خزين األخشاب، وتناوبنا على  الغرفة، وأوقدنا 
األوصال  له  ترتعد  الطعم  يف  حرِّ سائاًل  منها  نرتشف  بالتعاقب،  تدور 

الصهباء. ة  لذَّ تسلَّلت  ما  وسرعان  ره،  وتخدِّ اللسان،  تبلُّ  بجرعات 
َحبِّ  من  الله  غضب  سوى  يصلنا  فال  بارد،  قمقم  في  العالم  اعتزلنا 
في  بآثامنا  َفُلْذنا  يل،  سجِّ من  كحجارة  السقف  على  هادًرا  نسمعه  الُمْزن 
مضت  ولو  وعيًدا،  نخشى  وال  تحذيًرا،  نسمع  ال  المنيع،  الصياد  عرين 
ولم  بأحد.  نتَّصل  أن  لنا  سبيل  فال  وهلكنا،  لُعزلنا،  ماءها  تصبُّ  السماء 
تفلح الراح الالذعة، والجمرات المتَّقدة، في تأجيل الرجفة في أطرافي. 
واحد  غطاء  تحت  الليبيون  تراصف  فيما  ان،  الودَّ رؤوس  بغرفة  ُأكرمُت 
وفيما  لتنتقم.  تترقبني  كأنها  بزمهرير  شعَّت  غرفتي  لكن  البرد،  يتَّقون 
الناحل  الفانوس  ضوء  على  المعقوفة  القرون  إلى  ًقا  محدِّ انكمشُت 
غدير  في  غطسُت  فكأنني  فوقي،  الجلود  يرمي  الجاسئ،  الصياد  ل  عجَّ
السماء  فخلت  السحاب  َخِرس  الليل  آخر  وفي  هرمة،  تيوٍس  صنان  من 
الجلود  ِقَطع  بين  من  منفًذا  لعينيَّ  وجدت  ولما  وبروقها،  رعودها  من 
كأنهم  لإلفطار  البيض  من  قدًرا  يسلقون  رفاقي  رأيت  فوقي  المتراكمة 
لي  يغمْض  فلم  الشمس،  وأشرقت  المطر،  احتبس  وقد  هائجة  ذئاب 
إلى مدينة  تنا  أقلَّ إلى سيارة  َنُخبُّ وسط األوحال  نزلنا  الظهر  قبيل  جفن. 
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فأخذت  طرابلس،  إلى  بالطائرة  ومنها  بنغازي،  إلى  وُعدت  البيضاء. 
زوارة. إلى  واتَّجهت  سيارتي 

إلى  في طريقي  وأنا  تتالشى  أن  قبل  اللذة أليام  برودة جبل  الزمتني 
النسائية«.  »الرواية  ندوة  في  للمشاركة  التونسي  الساحل  على  »سوسة« 
بخالف  واألنوثة،  واللطف،  قة،  والرِّ بالعطور،  يفوح  ا  أثيريًّ ا  جوًّ كان 
الندوة نسوية إشراًفا،  المرتجلة، فكل شيء منظَّم. كانت  الرجال  ندوات 
إلى  فرافقنني  »قرطاج«،  مطار  في  بانتظاري  الُمضيِّفات  وجدت  وإدارة. 
من  سلَّة  فيها  تركن  وقد  الفندق،  في  غرفتي  إلى  وأوصلنني  سوسة، 
وهالني  الشمس،  طلوع  مع  استيقظت  والزهور.  بالفواكه  مترعة  جريد 
الماء  فتترك خيوًطا متأللئة من  البحر كحورية،  نفسها من  تنتشل  منظرها 
متوهًجا  أحمر  قرًصا  تكتمل  أن  إلى  فشيًئا  شيًئا  ترتفع  ثم  خلفها،  المشعِّ 
يبسط نوره على سطح البحر. كنت رأيت الشمس تغطس في البحر عند 
تنتزع  أراها  التي  األولى  لكنها  قبل خمس سنوات في »قربص«  الغروب 
نافذة  من  بدهشة  راقبته  الذي  المنظر  خلبني  البحر.  من  بكسل  نفسها 
البحر،  على  مفتوح  تقليدي  بطراز  فندق  مرحبا«،  »تاج  فندق  في  غرفتي 
إلى  الضحى  منذ  عارية  عليه  األجساد  تترامى  بيضوي  مسبح  طه  ويتوسَّ

الغروب.  وقت 
ط  يتوسَّ الذي  الدائري  المقهى  إلى  الندوة  مدير  قادني  اإلفطار  بعد 
فني بـ»أطياف وهراني«، سمراء، صغيرة  الباحة الداخلية للفندق، وفيه عرَّ
باتجاه  منا  فيمَّ أرستقراطية.  مسحة  أنفها  وفي  واسعتان،  عيناها  الجسد، 
وحوش  برؤوس  تنتهي  التي  الخشبية  القوارب  حيث  »قنطاوي«  ميناء 
نعرف  أننا  شعرنا  وقد  الفندق،  إلى  ظهًرا  وُعدنا  األسود،  بالقار  مطلية 
تعرفه.  أنك  تشعر  شخًصا  تلتقي  حينما  للعجب  يا  األزل،  منذ  بعضنا 
فيه،  الجهل، وما منحنا األحاسيس وقًتا تنضج  َلين صعاب  تخطَّينا متعجِّ
َقِدم كلٌّ منَّا من ماٍض مرير، فكأنه سيزيف ال ينتهي حمله.  نيئة.  فُقطفت 
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بأطياف  لقائي  مغلقة.  دائرة  في  اشتبكنا  المصائر  تقاطع  من  لحظة  وفي 
التي  المرأة  كأنها  أحدب،  كحسام  وجارح  كبرق،  خاطف  فهو  ُينسى  ال 
من  شفاء  فال  بحضورها،  اسُتثِرت  القش.  بيدر  على  »نيرودا«  دهمْت 
وفي  يهضم.  أن  من  وأعسر  يوصف،  أن  من  أسرع  ًقا  تعلُّ كان  ذلك. 
م  التقينا فيه، حينما تقدَّ القهوة مًعا في المكان الذي  الصباح، كنا نرتشف 

لنا: وقال  اليد،  مقطوع  إلينا شاب 
قباني! نزار  مات   -

الصدمة: متفادًيا  قلت 
كذبة إلرباكنا؟ أتكون  نيسان  أواخر  في  إننا   -

وشرد  أطياف،  شحبت  كتاب.  دفَتي  بين  من  خرج  كأنه  مضى  لكنه 
في  سُتردم.  أنها  أتخيَّل  لم  ة  هوَّ في  سقطنا  وقد  القهوة،  ونسينا  ذهنها، 

غرناطة. إلى  غادرْت  التالي  اليوم  صباح 
ا.  لفتت انتباهي صحافية تغطي أعمال الندوة، أجمل الحاضرات طرًّ
بعينين  إليَّ  تنظر  المنضدة  إلى  تستند  رأيتها  الجلسات  إحدى  أثناء  وفي 
نتسلَّى،  فانتشلتني من ضباب أفكاري، وبدأنا  َقِلَقتين: عينا غزالة شاردة، 
أن  قادرة  هي  وال  القاعة،  مغادرة  أستطيع  أنا  فال  المضيفين،  ونخادع 
الدائري،  المقهى  إلى  اتَّجهت  الكيل  طفح  وحينما  واجبها.  عن  تتخلَّى 
العشب  رأيت  الزجاج  وعبر  جواري،  تتدفق  الماء  نافورات  وراقبت 
الجلد  حقيبة  من  أخرجت  معي.  بها  فإذا  الخارجي،  الفناء  في  األخضر 
إليَّ  ت  مدَّ ثم  أنثى،  بجموح  شعًرا  مدفوعة  تقرأ  وراحت  دفتًرا،  السوداء 
بديوانها المكتوب بخط مغربي جميل، وحيثما يتوافق رسم الكلمات مع 
في  بالصورة.  المعنى  ي  يغذِّ بما  ى،  وتتلوَّ الحروف،  ُتمدُّ  الرغبة،  معاني 
التي  الطائرة  انتظار  أنا بعد يوم. وفي  المساء غادرت »أميرة«، ثم رحلت 
الجزيرة  في  أحطَّ  أن  وقبل  الديوان،  بقراءة  باشرت  »جربة«  إلى  أقلَّتني 
أتيت عليه كاماًل. ديوان شعر تتراقص اإلشارات الحبيسة فيه كأمواج ال 
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تربض  القصائد  وخلف  الغامضة،  باإليماءات  ويطفح  تنطفئ،  أن  تلبث 
مدن  في  مؤرخة  فالقصائد  تجربة،  ظل  قصيدة  كل  ووراء  حارة،  رغبة 

كثيرة.  وأزمنة  عديدة 
المخطوط  فاجأني  فقد  العاصمة،  إلى  أعود  أن  في  رغبة  راودتني 
الرسائل  وبدأت  ليبيا كأحمق.  إلى  لكنني مضيت  فاجأتني صاحبته،  كما 
الليل  »أمضيت  ُمستَثاًرا:  فكتبت  تونس،  إلى  بالعودة  تغريني  المتالحقة 
وفيها  جسدي،  طبول  تدق  قصائدك  أن  شعرُت  الشمس«.  »دمعة  برفقة 
فال   ، عليَّ االلتفاف  يواصل  وخيط  جذَلى،  رنة  النهاية،  إلى  البداية  من 
ثمة  فليس  شواطئ  ال  وإذ  محيطي،  في  عاتية  موجة  كأنك  منه،  فكاك 
ليضرب  البهي،  طيفك  جاء  النارية  باألحاسيس  خالدة  ساللة  من  أفق. 
ُدميتها  أنت  فهل  كالشمس،  دائم  ل  مترحِّ إال  أنا  فما  عالمي،  في  وتًدا 
ْيه، كأن  الجميلة؟ وخلف هذا الضباب من األلغاز يربض النمر باسًطا كفَّ
في  كأفعى  ماهرة  أنت  أحضانه.  في  السماء  من  ستسقط  وحيدة  نجمة 

عاف«. الزُّ ك  بُسمِّ جسدي  ب  تشرَّ فقد  َلْسعي 
ثم التقينا بعد شهرين في مطار »قرطاج«، وأنا في طريقي إلى مؤتمر 
تونس  في  قلياًل  تريَّثت  األردن.  في  »اليرموك«  جامعة  في  األدبي  للنقد 
عن  أفصحت  حتى  المطار  مقهى  في  مكاًنا  انتحينا  إن  وما  السفر،  قبل 
بوميض  عيناها  برقت  حة«.  وملقَّ ناضجة  »هأنذا  فرنسي:  بمَثل  عواطفها 
بلفاع  ت خصالت شعرها  بآهة، وقد شدَّ الصغير  يقاَوم، وصدح فمها  ال 
البحر  البشرة. جاءت ترفل بجمال  أسود مرقَّع باألصداف كشَف نصاعة 
إذ  الثالثين-  في  امرأة  والجاذبية،  اإلثارة  أنتج  مهجن  خليط  المتوسط، 
بالحيوية. وبدا  الطافح  الرشيق، والحوض  بالقوام  بلزاك-  رت رواية  تذكَّ
يكون  أن  كفَّ  شيء  وكل  مدارية،  عاصفة  مثل  يجري  الزمن  أنَّ  لكلينا 
وأنفاسنا،  عيوننا،  تعانقت  صاخبة.  رقص  صالة  المطار  وكأن  هادًئا، 

حنين غامض. في  وأيدينا، 
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اْقُتِرف خلسة  كإثم  8- عذراء 
وحينما  الشمال،  في  »إربد«  قصدت  ثم  ان«،  »عمَّ مطار  وصلت 
صالة  في  تنتظرني  لمياء  وجدت  لياًل،  عشرة  الحادية  في  الفندق  دخلت 
السنة  في  مرض  بتجربة  مرَّ  الذي  الخياط«،  »جالل  صحبة  االستقبال 
ر  قرَّ لكنه  اليرموك،  مؤتمر  في  المشاركة  بذريعة  العراق  وغادر  الفائتة، 
ذلك  وكان  بريطانيا.  في  المقيمة  أخته  برعاية  للمعالجة  لندن  إلى  السفر 
كانون  منتصف  في  »مكة«  في  وأنا  وفاته  نبأ  وبلغني  به،  عهدي  آخر 
الليالي  فقطعنا  ًيا،  وتروِّ نضًجا  أكثر  لمياء  بدت   .2005 يناير  الثاني/ 
الصيف  مًعا  فيها  كنا  التي  األيام  بريق  أعدنا  ان  عمَّ وفي  دائم،  سهر  في 
الليالي أن تنقضي. ودَّعتها  الماضي في شارع مكة، فما كان ينبغي لتلك 
تاريخ  على  أسى  في  منكبَّة  وهي  عام،  قبل  فيه  فارقتها  الذي  المكان  في 
أَبى أن ُيكتب من جديد، ولم تفد وعودي بلقاء قريب في إخماد حزنها، 

األيام.  يد  تطوي  ما  أعرف  ولم 
وأمضيت  طويلة،  رحلة  في  فزوارة،  فجربة،  تونس،  إلى  ُعدت 
يسمى  المدينة  شمال  مصيف  في  البحر  شواطئ  على  الصيف  من  شطًرا 
بوابتها  من  أرى  خيمة  في  والقراءة  بالسباحة  األيام  انقضت  »ماوجوك«. 
ينسحب  كرجل  صباًحا  وتنحسر   ، المدِّ بسبب  عصًرا  تزبد  البحر  أمواج 
وتتراجع  بهدوء،  الرملي  الشاطئ  على  ر  تتكسَّ أمواج  أنثى.  جسد  من 
عمق  في  ب  تتأهَّ معتمة  زرقاء  وأخرى  األبيض،  كالغمام  رغوة  مخلِّفة 
البحر، تريد االنفالت صوب الشاطئ. تابعت تناوب األمواج، وتعاقبها، 
ى، ويجهر،  ر، ويجزع، ويعشق، ويتشهَّ يتنفَّس بها، ويتطهَّ البحر  فوجدت 
فال  الخليقة،  بدء  منذ  نهار  ليل  نفسه  يحاور  وبها  الدائم،  ُرضابه  فهي 
إليَّ  ُعهد  حتى  الخريف  مطلع  في  العمل  بدأ  إن  وما  سواها.  له  أنيس 
الدراسات  لطلبة  »الفاتح«  جامعة  في  األدبية«  »األجناس  نظرية  بتدريس 
العليا، فكنت أذهب كل أربعاء إلى طرابلس، وُعدت من أجل ذلك إلى 
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الرواية،  تدريس  وواصلت  وآخرين،  وجينيت،  وتودوروف،  أرسطو، 
والشتاء. الخريف  انقضى  هذا  وعلى  الحديثة،  النَّقدية  والمناهج 

الدفء  فيها  اجتمع  بِكٌر  غادة  الحت  حينما  مزهًرا  الربيع  جاء 
متالصقتين  خيمتين  استأجرنا  الفائت  الصيف  خالل  البربري.  والعشق 
وقوامها  الطويل،  شعرها  مستحيلة.  بآمال  وترنَّمنا  البحر،  ضفاف  على 
اْقُتِرف  كإثم  الصغير  والفم  بالظمأ،  الطافحتان  والشفتان  المتناسق، 
اإلطالق،  على  المصائر  لتقاطعات  منعطف  أخطر  في  التقينا  خلسة. 
هاوية  ونترقَّب  د،  تردُّ دون  ي  السرِّ المجد  سلم  نرتقي  نفَسْينا  فوجدنا 
منه  نجاة  ال  الذي  الشاطئ  إلى  ُقدتها  عمقها.  في  نسقط  متى  ندري  ال 
صحراء  في  تركتها  اللذيذة.  الثمار  اقتطفنا  الهالك.  إلى  مآل  كل  حيث 
في  مقيمة  وستبقى  ُمزنة،  إليَّ  تسلَّلْت  خاطًفا.  وحلًما  غريبة،  نبتة  الريح، 
األلم،  بوميض  قلبها  يخفق  التي  األبدية  سليلة  األنثى  حواسي.  تقاطع 
برق،  عيناها  الزمن.  من  برهة  دتني  توسَّ شبق،  وفنار  نائية،  فراشة  مثل 
انبثقت من سهول  القلب،  في  الندبة األشد حضوًرا  ، وهي  وجسدها سرٌّ

الذاكرة.  رمال  وجرفت  المخيلة، 
وطلبْت  اإلنسانية،  العلوم  بجائزة  بفوزي  »شومان«  مؤسسة  أبلغتني 
األفكار  فيه  أعرض  األردنية  الجامعات  أساتذة  من  نخبة  على  ألقيه  بحًثا 
الغربية«،  »المركزية  بكتاب  لها  مت  تقدَّ وكنت  الجائزة،  عليها  نِْلت  التي 
ُأخذت  ثم  كونتننتال«،  »األردن  فندق  في  وأقمت  ان،  عمَّ إلى  فتوجهت 
اآلداب  كلية  في  باألساتذة  ْت  غصَّ قاعة  في  محاضرة  وألقيت  إربد،  إلى 
الرزاز،  مؤنس  زارني  ان.  عمَّ إلى  مساء  وعدت  اليرموك،  بجامعة 
عراق  عن  حديثه  في  وأفاض  اللوبيدة  جبل  في  منزله  إلى  واصطحبني 
حرم  في  بالجائزة  الفائزين  كلمة  ألقيت  التالي  اليوم  وفي  وراءنا.  أصبح 
فأمضينا  علي  عواد  زارني  التكريم  حفل  وباختتام  األردنية،  الجامعة 
أصبح  إذ  الطويل،  حياتنا  مسار  نستذكر  الفخمة،  غرفتي  في  الليل  معظم 
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أقارع  رحت  فيما  ان،  عمَّ في  الدينية  للدراسات  مركز  في  باحًثا  هو 
وصعابه،  الماضي  يستعيد  وهو  عواد  رقَّ  أخرى.  قارة  في  المستحيل 
كركوك  في  له  حدث  كما  الفجر،  حتى  الزمه  تطهري  بكاء  في  فانخرط 
باحًثا  بليبيا  كيلي  فاض  وقد  أسبوع،  بعد  وعدت  السنين،  من  عقد  قبل 

نفسي. فيه  أجد  آخر  مكان  عن 
هت  فتوجَّ ألساتذة،  حاجتها  عن  أعلنت  اإلمارات  جامعة  أن  بلغني 
حينما  القطرية  بالسفارة  فتعثَّرت  السفارة،  مكان  عن  أسأل  طرابلس  إلى 
واتَّجهت  سيارتي،  ركنت  الدولة.  أعرف  ولم  يرفرف  عنابيًّا  علًما  رأيت 
العاصمة  في  ها  لتوِّ ُفتحت  أنها  فعلمت  المقفلة،  الحديدية  البوابة  إلى 
لي  وُفتح  هويتي،  عن  يستفهم  صوت  وجاءني  الجرس،  قرعت  الليبية. 
الباب، فقادتني فتاة تونسية إلى صالة فخمة، ثم جاءني رجل أسمر بزي 
إنما  أريد،  ا  عمَّ يسألني  ولم  القهوة،  وطلب  بي  رحب  أبيض،  خليجي 
أحداث.  من  تاله  وما  للكويت،  العراق  غزو  عن  حديث  في  انطلقنا 
كل  أجهل  وأنا  قطر،  جامعة  في  العمل  إمكانية  عن  أسأل  بأنني  أخبرته 
الجامعة  من  ولجنة  التعليم  وزير  بأن  فأخبرني  البالد،  تلك  عن  شيء 
قابلني معاون  فوافقت.  مقابلتهم،  أيام في طرابلس، واقترح  بعد  ستكون 

لي: وقال  الجامعة،  مدير 
نريدك. نحن  َأْنِه عقدك،   -

عرض  لي  وأرسل  إالَّ  قصيرة  مدة  غير  مضت  وما  الوثائق،  وأخذ 
العمل. 

شباط/  في  المستعارة«  والمرجعيات  العربية  »الثقافة  كتابي  صدر 
األدبية«  النصوص  »تحليل  كتاب  صدر  بأيام  وبعده   ،1999 فبراير 
كتاب  مادة  جمع  على  انصب  جهدي  لكن  هويدي.  مع  باالشتراك 
وفيما   ،2003 عام  في  إالَّ  منه  أنتِه  لم  الذي  الحديثة«  العربية  ردية  »السَّ
الثقافية«.  والسياقات  ي  »التلقِّ كتاب  مادة  ُأرتِّب  كنت  وقت  من  لي  توفَّر 
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انتظار ذلك غرقُت في  ليبيا، وفي  بمغادرة  التعجيل  في  وتفاقمت رغبتي 
التي  اإلسالمية  المركزية  حال  الختبار  والرحالت،  الجغرافي  األدب 
يناظر  بما  اإلسالمية  العربية  الثقافة  في  التمركز  أسس  كشف  بها  أريد 
فضالن،  ابن  قرأت  الغربية.  الثقافة  في  التمركز  ركائز  كشف  على  عملي 
واالصطخري، وابن حوقل، وأبا الفداء، وياقوت الحموي، والمقدسي، 
إلى  رحلته  في  فضالن  ابن  عن  فصاًل  وأنجزت  المغربي،  سعيد  وابن 
»المركزية  كتاب  في  الحًقا  ُأدرج  ًقا  متفرِّ كتبته  ما  وأغلب  الشمال،  بالد 

اإلسالمية«.

وأوهام وتحيُّزات،  كراهيَّات،   -9
انقطعت  ضرورية،  إنما  ليبيا،  في  خاطئة  حياتي  تجربة  تكن  لم 
ُركنُت  الشاسعة  البالد  تلك  وفي  عليها.  اصطبرت  ما  حال  عن  فيها 
شاطئ  على  اليابسة  من  الغربي  النتوء  نهاية  في  ُترى  تكاد  ال  مدينة  في 
إْجدير«  »رأس  بوابة  بيتي  نافذة  من  أرى  فأكاد  المتوسط،  األبيض  البحر 
خالل  وحدها  »زوارة«  في  قبعُت  ما  ولكنني  تونس.  مع  الحدود  على 
ناهز  الذي  الساحلي  الشريط  مدن  معظم  زرُت  إنما  الطويلة،  المدة  تلك 
بأوديتِه  األخضر«  »الجبل  حيث  »بنغازي«  وراء  ما  إلى  وصواًل  كم  ألفي 
بين أسبوع  ثابًتا  تردُّدي على »طرابلس«  العميقة. وكان  بة، وكهوفه  الخالَّ
جبال  خال  ما  الصحراوية  األعماق  في  ل  التوغُّ لي  أتيح  ما  ولكن  وآخر، 
وجودي  طوال  األمازيغ  ظهراني  بين  أقمت  البربر.  موطن  وسة«،  »نفُّ
وفيها  مدينتهم،  هدوء  لي  راق  فقد  بينهم،  حيٌف  لحقني  وما  هناك، 

الكتابي. لعالمي  غت  تفرَّ
يحتاط  ال  َمْن  فيها  يضيع  ة  قارَّ شبه  ليبيا  أن  وصولي،  حال  أدركُت، 
بالفوضى،  عجَّ  حياة  نظام  عن  االنفصال  سوى  خيار  لي  وليس  ألمره، 

االندثار. من  تقيني  مسافة  من  بدَّ  وال  أركانه،  وتزعزعت 
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باألجانب،  واالرتياب  األجوف،  والتباهي  م،  الُمضخَّ ح  التبجُّ لَفتني 
ن  التمدُّ عنه  ُيحجب  كاد  جمهور  في  القذافي  نظام  أشاعه  مما  وهي 
عاشرتهم،  الذين  الليبيين  طبيعة  اكتشافي  دون  تحل  لم  لكنها  الحديث، 
فال  النفيس،  معدنهم  لي  وبان  ملموًسا،  وتقديًرا  بالًغا،  كرًما  فأظهروا 
القبلية  الروح  لكن  الليبي،  للمجتمع  العامة  األخالقيات  على  تثريب 
تركيب  أعاد  القذافي  فانقالب  سارية،  زالت  ما  المقايضة  على  القائمة 
ذلك المجتمع في ضوء مفاهيم غامضة للعدل، والحق، والحرية، وزرع 
ا مبطنًا باآلخرين، وأدرجهم بالقوة في رهانات الغدر من أجل إثبات  شكًّ

الوالء.
والعباد،  البالد  إدارة  في  افي  القذَّ به  أخذ  الذي  المبدأ  عنِّي  يغب  لم 
ينبغي أن يكون عليه، ونتج  إنه الفوضى الضاربة في مجتمع ظلَّ دون ما 
عن ذلك والٌء مثَّلته اللِّجان الشعبية والثورية، وهي اليد اإلدارية واألمنية 
للنظام، ونفاٌق مارسه مجتمع استكان خوًفا، فال عجب أن تزعزع النظام 
فقد  ليبيا؛  مغادرتي  من  سنين  عشر  زهاء  بعد  االحتراس  انقشع  حالما 
من  عاًما  أربعين  فأمضى  أبصرها،  ما  بوعود  ي  وُغذِّ كامل،  مجتمع  ُخنق 
ويتأفَّف  بخطبه،  م  يتبرَّ أن  أحد  يجرؤ  ال  ثرثار  واعظ  أمام  يجلس  تاريخه 
من أحاديثه، التي طفح بها المجال العام، فقد جعل من نفسه قائًدا لرعيَّة 
دمائه.  من  أن شربت  إلى  وطاردته  المطاف،  نهاية  في  عنه  كارهة عزفْت 
الكتب  فامتألت  لبالده،  خصًما  العالم  إنتاج  في  القذافي  نظام  نجح 
المعيار  نفسها  من  تجعل  صبيانية  ومركزية  مقيتة،  بعنصرية  الدراسية 
هذه  خت  وفرَّ والشر،  والخير،  والباطل،  الحق،  على  للحكم  الوحيد 
العملة  وانهارت  األجانب،  تجاه  المواطنين  بين  أحقاًدا  السياسات 
ئات  المهدِّ من  الرغم  على  تتردَّى  وظلت  التسعينيات،  طوال  الوطنية 
ما  كائنًا  األجنبي،  إلى  ينظر  المواطن  بدأ  لطات.  السُّ إليها  لجأت  التي 
في  كراهية  هذا  فولَّد  البالد،  لثروة  ناهب  أنه  ومهارته، على  كانت خبرته 
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المجتمع الليبي، فالمواطن يفكر طبًقا لمصالحه وثقافته، وأصبح للدولة 
المقارن، فضاًل عن  التي ال ُتحصى. لما ُعهد إليَّ تدريس األدب  عيونها 
النُّقاد  من  كثير  أسماء  محاضراتي  في  دْت  تردَّ فقد  ة،  السرديَّ الدراسات 
الغربيين، فأبلغُت أن طالبي، من اللجان الثورية، كتبوا عدًدا من التقارير 
فيما كنت  العظمى،  المعادي للجماهيرية  الغربي  بالفكر  بالتبشير  تتهمني 

الغربية«. »المركزية  كتابي  في  لنقده  اإلعداد  في  وقتذاك  منهمًكا 
وجدته  ما  طقسي  تديُّن  ولكنه  التديُّن،  شديد  الليبي  المجتمع  رأيت 
فهو  الفساد،  ممارسة  دون  يحول  متماسك  قيم  نظام  إلى  ل  تحوَّ قد 
العالقات  تنظيم  في  للدين  األخالقية  الجذوة  وغابت  عبادة،  ال  عادة 
مظهر  حال،  أية  على  وهو،  الفردي،  السلوك  ضبط  وفي  االجتماعية، 
في  ظاهرة  الدينية  الطقوس  كانت  المسلمين.  ديار  في  عين  تخطئه  ال 
مبالغ  د  تشدُّ يرتسم  رمضان  شهر  وفي  فاعلة،  غير  لكنها  الحياة،  مفاصل 
أظفاره.  االستغالل  وينشب  تتضاعف،  األسعار  لكن  دينية،  بدعاوى 
ى  ُيضحَّ التي  األنعام  وهي  األضاحي،  حكم  في  العلماء  اختالف  ومع 
الكبير  العيد  في  وجوبها  إلى  الليبيون  ذهب  فقد  الله،  إلى  ًبا  تقرُّ بها 
من  تتألف  التقليدية  األسر  كانت  ا  ولمَّ المالكي،  المذهب  لحكم  امتثااًل 
أشاهد  فكنَت  بعضهم،  عن  مستقلِّين  كانوا  وإن  البالغين،  من  وفير  عدد 
العيد،  ليلة  بثغائها  المدينة  المنازل حيث تضج  أمام  قطيًعا من األضاحي 
ي  ُيضحِّ ال  وَمْن  الذبح.  موعد  من  ساعات  قبل  مصيرها  تستشعر  فهي 
سبًبا  هذا  وكان  العقاب،  ويستحق  الدينية،  األعراف  على  خارًجا  يعدُّ 
قضيته  عيد  أول  في  أضحِّ  لم  ألنني  نظرهم  في  مارًقا  أظهر  ألن  كافًيا 
ما  وغالًبا  الوجوب،  حكم  تأخذ  العراق  في  األضاحي  تكن  فلم  بينهم، 
التالية جاء ابني َينشُج ألن  ُيكتفى بواحدة إال للقادرين عليها. وفي السنة 
عن  أبحث  فسارعت  الِملَّة،  على  بالخروج  اتهمونا  المدرسة  في  رفاقه 
وُحسب  األمازيغية،  اللغة  وعرف  بهم،  واندمج  إيمانه،  فانتعش  أضحية، 
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وجودنا  على  سنوات  ثالث  بعد  عراقي  أنه  أحد  عرف  وما  أهلها،  من 
بينهم.

َمضض  على  إال  العربية  يتكلمون  فال  األم  للغتهم  األمازيغ  ب  يتعصَّ
المدن  في  العرب  على  هم  وُسموِّ برفعتهم،  ويشعرون  غيرهم،  مع 
على  حافظت  أقلية  كونهم  في  ويتميَّزون  لمدينتهم،  المجاورة  الصغيرة 
ترابطها االجتماعي. وقد جعل ذلك العرب ينظرون إليهم على أنهم من 
األغلبية  من  االرتياع  بين  تتأرجح  فاألقليات  اإليطالي؛  االستعمار  بقايا 
ذلك.  عن  منأى  في  الليبيون  األمازيغ  يكن  ولم  لألجنبي،  والتزلُّف 
األمازيغية  الخارجي،  الشكل  ومن  بسهولة،  ميَّزت  اآلداب  كلية  وفي 
أما  وحديثها،  بمظهرها  وتعتني  ونظيفة،  بيضاء،  فاألولى  العربية؛  عن 
وسيقانهن،  وجوههن  على  الشعر  ينبت  نافرات،  فمهمالت،  العربيات 
وتتعالى رائحة األغنام منهن في قاعة الدرس، ويتثاءبن كلَّما توغلُت في 

والتفكيك.  للبنيوية  النَّقدي  التحليل  تضاعيف 
أحسب،  فيما  المرأة،  على  سلبية  نتائج  ق  بالتفوُّ األمازيغ  شعور  ولَّد 
المواليد  وأغلب  عامة،  بصورة  األسرة  في  مرتفعة  الخصوبة  أن  ذلك 
نسبة  على  أضعاف  أربعة  بنحو  تزيد  نسبتهنَّ  أن  بلغني  حتى  اإلناث  من 
يجيز  لكنه  لعربي،  أخته  أو  ابنته  تزويج  عن  األمازيغي  ويمتنع  الذكور، 
»العنوسة«  ظاهرة  ذلك  عن  فنتج  األمر،  لزم  إذا  عربية  من  الزواج  لنفسه 
ل  يفضَّ أنه  وبلغني  ليبيا،  من  الغربي  الطرف  في  عين  عن  تخفى  ال  التي 
الدمج  وأخفق  عربي،  من  احتضانها  على  األمازيغية  القبُر  يحتضن  أن 
نزاع  ضوء  في  تزدهر  سوف  ولعلها  الظاهرة،  هذه  إزالة  في  االجتماعي 

القذافي. نظام  زوال  بعد  ليبيا  في  الهويات 
نتيجة شكٍّ في عالقة حبٍّ مع  ُقتلْت طالبة من طالباتي األمازيغيَّات 
طالب عربي في الكلية، والغالب أن تتوارى العاشقة اآلثمة عن األنظار، 
فُتدفن  طبيعية،  بوفاة  َقضْت  أنها  وقت،  بعد  يشاع،  ثم  مآلها،  ُيعرف  فال 
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عن  تغيب  ولن  عليه.  الجميع  يتواطأ  تكتُّم  وسط  جنائي،  فحص  بال 
ذاكرتي تلك الطالبة، فهي ذكية، وجميلة، وطموح، وفي سنتها الجامعية 
المفتوح  الطالبي  النادي  في  لها  زمياًل  تجالس  أنها  لوحظ  األخيرة. 
للجميع، فُوشي بها لذلك، واختفت من محاضراتي، وعلمت بوفاتها بعد 
المحاضرات،  قاعة  في  نقاًشا  أدير  حينما  عليها  م  أترحَّ كنت  أسبوعين. 
في  للشكِّ  ُقتلت  أنها  الصغيرة  أختها  أخبرتني  حينما  ذلك  عن  فتوقفُت 
لي  روت  ثم  سيطاله.  االنتقام  ألن  الجامعة  ترك  الذي  بالعربي  عالقتها 
اغتيااًل شنيًعا.  تلزم  خطيئة  اقتراف  إلى  جنحْت  أختها  كأن  ا  الحقيقة سرًّ

لم تكن طالبتي مثاًل ُمفرًدا، إنما كنت شاهًدا على أخرى، فقد اْضُطرَّ 
يهرب  أن  الكلية،  في  اإلنجليزية  اللغة  قسم  رئيس  هو  فلسطيني،  أستاذ 
لياًل عبر البحر إلى مالطة، ومنها إلى األردن، تارًكا بيته وسيارته وحقوقه 
قْت  فُلفِّ مكتبي،  جوار  مكتبه  في  زيارته  على  واظبت  طالبة  ألن  المادية، 
ثبتْت صحتها على اإلطالق، وكان  البالد ما  له تهمة غامضة إلبعاده عن 
ُأحيل إلى لجنة تحقيق في الجامعة، ثم ُرفعت قضيته بسرعة إلى المحاكم 
ل  الكلية، فسهَّ أمن  بين طالبه ضابط  باالنتقام، وكان من  للتعجيل  الليبية 
المتَّهمة  العاشقة  أما  علنًا،  بالقتل  د  ُهدِّ أن  بعد  طرابلس،  ميناء  من  هروبه 
عددها،  في  األمثلة،  هذه  وتتضاءل  وجود.  لها  عاد  وما  ذكرها،  فتوارى 
أو  بعربي  أمازيغية  تتعلَّق  إن  فما  البالد،  خارج  الهروب  حاالت  أمام 
أعادْت  وقد  خفيَّة.  بطريقة  ليبيا  مغادرة  هو  به  يفكران  ما  ل  فأوَّ أجنبي 
بعد  الثالثين،  في  وهي  أهلها،  بيت  إلى  اللعوب  جارتنا  الحدود  شرطُة 

مع عاشق سوري.  تونس  إلى  الهرب  حاولت  أن 

بذكرى وْشُمك  ينبغي  ترحل  أن  قبل   -10
فواظبت  ليبيا،  في  قضيته  صيف  آخر  عملي  إنهاء  إجراءات  ابتلعت 
تحرير  إلى  ساعًيا  »الزاوية«  مدينة  في  الجامعة  رئاسة  إلى  الذهاب  على 
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ت األيام رتيبة لرجل قطع  نفسي مما أمسى طوًقا أنتظر اإلفالت منه، ومرَّ
»البياتي«  ُتوفِّي  أغسطس  في 3 آب/  االنطالق.  ينتظر سوى  الحبال وال 
جائزة  الستالم  ذهبت  ا  لمَّ ان  عمَّ في  سفره  يوم  التقينا  وكنا  دمشق،  في 
وأخبرني  »المراثي«،  األخير  ديوانه  وأهداني  للعشاء،  ودعاني  شومان، 
سوريا،  في  لإلقامة  األسد«  »حافظ  السوري  الرئيس  من  دعوة  ى  تلقَّ بأنه 
خمس  يحمل  أن  ر  وقرَّ الرئاسية،  البيوت  أحد  في  بسكن  تكريم  مع 
يرتاد مقهى »الفينيق«  انتهى وحيًدا  ُكتبه، وما ُكتب عنه. وقد  حقائب هي 
لياًل  فيقودهم  المفلسين  األدباء  من  عصبة  حوله  تلتف  أن  قبل  ان  عمَّ في 
ل ثمن شرابهم وطعامهم، وكانوا  إلى مطعم في شارع »الجاردنز« ويتكفَّ
دمشق  إلى  انتقاله  فكرة  فجاءت  لهم،  الشعرية  ته  أبوَّ عين  مدَّ إليه  يتزلَّفون 
د االحتفاء الرسمي به هناك، ودفع ثمن لسانه  . ولكن ما لبث أن تبدَّ حالًّ
بأكثر من سنة  قبله  ُتوفِّي  الذي  قباني«  بـ»نزار  ر  يشهِّ السليط، حينما طفق 
ع  فودَّ أشهر  عشرة  سوى  عليه  يمِض  ولم  األيام،  مع  فُأفرد  لندن،  في 

السبعين.  تخطَّى  أن  بعد  الحياة 
رزمت  الدوحة.  إلى  السفر  انتظار  في  الخريف  من  طرًفا  أمضيت 
وكتبي  بحوثي،  وجمعت  ومخطوطاتي،  ووثائقي،  ويومياتي،  رسائلي، 
وتقرر موعد  قدره.  اإلنسان  كثيرة ألحملها كما يحمل  يمأل حقائب  مما 
سفري في األول من تشرين األول/ أكتوبر إلى األردن، ثم قطر، فانطلق 
المطار  دخلنا  فجًرا.  الثالثة  في  طرابلس  إلى  بسيارته  صديق  وأسرتي  بي 
يخبرنا  أن  دون  الظهر  إلى  االنتظار  قاعة  في  وبقينا  الحقائب،  نحمل 
إلى  يفضي  ممر  في  كالقطيع  األمن  رجال  قادنا  ثم  اإلقالع،  بموعد  أحد 
الطائرة. تزاحم الركاب، ونشبت بينهم والشرطة معركة سالت فيها الدماء 
الخالف،  حسم  ننتظر  الشمس  تحت  ساعة  ُأوقفنا  المطار.  أرض  على 
المصالحة  ت  تمَّ ا  ولمَّ الطائرة،  إقالع  بعدم  باط  الضُّ أحد  أقسم  أن  بعد 
خلف  األرض  على  المرمية  حقائبنا  د  تفقُّ إلينا  طلبوا  المتخاصمين،  بين 
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سلَّمُتها  حيث  ُتركْت  فقد  حقائبي،  من  أيٍّ  على  عثرت  فما  الطائرة، 
فجًرا. ُعدت راكًضا إلى مبنى المطار، فوجدت الحقائب مركونة، وأحد 

الطائرة. إلى  ترسل  أن  قبل  ا  يدويًّ تفتيشها  يطلب  بجوارها  يقف  باط  الضُّ
كانت المفاتيح في الحقيبة التي تركتها مع زوجتي وهي تصعد سلَّم 
ُتفتح.  أن  قبل  ُتشحن  لن  أنها  على  أصرَّ  لكنه  بذلك،  فأخبرته  الطائرة، 
االنكسار،  أبى  الكبيرة  الحقيبة  قفل  لكن  منها،  ثالث  أقفال  رت  كسَّ
فدعوته لمساعدتي، وكسرناه، ولم يكن هذا إال جزًءا من المشهد المرح 
في الدقائق األخيرة من وجودي في ليبيا، فال بد أن ُتحمل الحقائب باليد 
نت أن  إلى الطائرة، ولم يكن هنالك من أحد، وليس ثمة خدمات، وخمَّ
عليَّ  عرض  حينما  الثقة  من  طرًفا  واستعدت  دوني،  من  أقلعت  الطائرة 
متر،  مئة  من  ألكثر  األرض  على  الحقائب  فجررنا  المساعدة،  شخص 
ولما وصلُت أرض المطار وجدت الطائرة أغلقت أبوابها، وُسحب سلَّم 
زوجتي  فيما  لإلقالع،  ب  تتأهَّ وهي  المحركات،  وأديرت  عنها،  الصعود 
يراقب  كان  الذي  الطيار  قلب  رقَّ  المطار.  طرف  في  واقفان  وابني 
إلى  الحقائب، وصعدنا  ثانية، وُشحنت  السلَّم  فأعيد  قمرته،  المشهد من 

ذكرى. أسوأ  نحمل  ونحن  أخرى،  موجة  راحلين على  الطائرة 
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عشرة الحادية  الموجة 

الُغَشماء عصر 

الِحساب قبل  الِحجاب   -1
فلفحْت   1999/10/3 ليلة  منتصف  قبيل  »الدوحة«  مطار  وصلت 
الطائرة لم أعهدها من قبل. وجدت  وجهي سموٌم ملتهبة حالما غادرت 
دار  إلى  فُأخذُت  بانتظاري،  قطر  جامعة  في  العامة  العالقات  موظَّفي 
منعزلة  قلعة  الجامعة  لي  بدْت  »األندلس«.  ع  مجمَّ في  للضيافة  فخمة 
إلى  ف  أتعرَّ فلم  متاهة،  كأنها  مْت  ُصمِّ وقد  والمجتمع،  المدينة  عن 
جرداء  صغيرة  هضبة  على  تقع  وهي  سنة.  بعد  إال  المتقاطعة  اتها  ممرَّ
للنساء.  واآلخر  للرجال  أحدهما  طريقان،  إليها  يوصل  المدينة،  خارج 
الوردة« فلطالما تهُت  الدير في رواية »اسم  البنات بمكتبة  رتني مكتبة  ذكَّ

الدائرية. وساللمها  اتها،  وممرَّ طبقاتها،  بين 
وجدت  العمل.  لمباشرة  الموالي  اليوم  في  محاضراتي  أولى  ألقيُت 
وجميعهن  شيء،  بكل  زة  مجهَّ حديثة  قاعة  في  طالبة  عشرين  نحو  أمامي 
أرباعهن  ثالثة  وزهاء  القدمين،  حتى  يغطيهنَّ  األسود  بالخام  بات  محجَّ
بات بعيون كثيفة األهداب، وقد اسَتعْدَن شغف »نفرتيتي« بالمسحوق  منقَّ
وكأنهن  غريًبا،  النساء  ُكدس  ظهر  األبيض  هان  الدِّ خلفية  وعلى  األسود. 
مع  للحديث  األولى  تجربتي  وتلك  التاريخ.  صفحة  في  حزينة  بقعة 
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يومي  إلى  معهن  التواصل  صعاب  والزمتني  عيونهن،  غير  أرى  ال  نساء 
الخطأ  في  وأسقط  وُأخطئ،   ، بينهنَّ أخلط  فكنت  الجامعة،  في  األخير 
ثم  الحجاب،  إلى  السفور  من  نسائي  عالم  في  تقهقرت  فقد  أخرى،  ة  مرَّ
إلى النِّقاب، ومن بهجة األلوان إلى العتمة، وكأنني أعوم في سديم داكن 

البشر.  بني  من 
العمل،  وأماكن  والجامعة  المجتمع  في  الجنسين،  بين  الفصل  خلق 
المحاضرات  عن  شيًئا  يعرفن  وال  رجل،  أي  أمام  يتلعثمن  ات  هشَّ نساء 
باستثناءات  ية  صفِّ مناقشات  فتح  في  وأخفقُت  الحوار،  على  القائمة 
عدد  على  األوقات،  من  وقت  أي  في  يزدن،  لم  طالبات  مع  محدودة 
بأعصر  ِقرًبا  يحشو  كمن  باهتمامهنَّ  أفكاري  تستأثر  ولم  الكف.  أصابع 
أوراق  استبدلت  الجامعة  تعهدها  لم  التي  المباشرة  وبالمناقشة  غابرة. 
عروًضا  نة  المتضمِّ األوراق  من  سياًل  ى  أتلقَّ فكنت  والبحوث،  العمل 
د،  تمرُّ انبثق  جانًبا،  يُته  نحَّ وحينما  ر،  المقرَّ المنهجي  الكتاب  عن  منقولة 
آخذ  فلم  عليه،  خروج  ال  مستقيم  مسار  من  بد  فال  بشكوى،  وانتهى 
عات الجديدة في المادة  بالشكوى التي عددتها نوًعا من عدم قبول التوسُّ
ُأبلغُت رسميًّا بعد أسبوعين بضرورة أن يكون 75% من حديثي،  أن  إلى 

ر. المقرَّ الكتاب  من  وأسئلتي،  ومناقشاتي، 
فالمتعلِّم  كانت،  ا  أيًّ األفكار  تقبُّل  عدم  من  متين  سور  أمام  وجدتني 
من  المعلومات  وصبِّ  االستماع،  على  يقوم  مدرسيًّا  أسلوًبا  اعتاد 
تقليب  على  اعتدُت  كنت  ا  ولمَّ االمتحان.  يوم  الورقة  إلى  الكتاب 
تقديم  كيفية  في  ِحْرت  فقد  ونقدها،  وتفكيكها،  وتحليلها،  األفكار، 
فالمطلوب  الجامعة،  في  الشائعة  بالطريقة  لها  أعدُّ  وبدأت  محاضراتي، 
إبداء  ثم  ر،  المقرَّ الكتاب  في  هو  كما  ج  بالتدرُّ الموضوع  شرح 
التعليم  نتيجة  للطالبات  الفكرية  الخلفية  غياب  إلى  وبالنظر  مالحظات. 
أنهن لن يستفدن  المؤكد  نقدها، ومن  ثم  المادة،  التقليدي، فعليَّ عرض 
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أبدأ  أن  أرجو  بنقدها. وكنت  يقوم  ثم  بنفسه،  المادة  يعرض  ث  متحدِّ من 
حول  ومراجع  بمصادر  ُمدعمة  باألولى  هن  يبدأن  فيما  الثانية،  بالخطوة 
أبًدا،  أرضتني  ما  دنيا  حدود  في  إالَّ  هذا  من  أيٌّ  ق  يتحقَّ ولم  الموضوع. 
عدد  وباستثناء  طوياًل.  وقًتا  تكوينها  في  جهدت  التي  األفكار  دت  فتبدَّ
بغير  مشغوالت  فاألغلبية  شخصي،  بمجهود  برزن  اللواتي  من  صغير 
واستجابة  استهالكي،  مجتمع  في  وجاهة  تعدُّ  التي  الجامعية  الدراسة 
رة  المقرَّ المدة  ضعف  يمكثن  منهن  فكثير  االجتماعية.  الحياة  النغالق 
الدراسي،  الفصل  في  ثالثة  أو  رين  مقرَّ فيسجلن  الجامعة،  في  لهن 
لكن  المنازل.  أسيرات  مكوثهن  يعني  جهن  فتخرُّ النجاح،  هنَّ  يهمُّ وال 
فأصبح  المرأة،  تمكين  جرى  حينما  عقدين،  أو  عقد  بعد  تغيَّرت،  الحال 

مكان.  كلِّ  في  مرئيًّا  حضورها 
وافًدا  وبدوت  العربية،  اللغة  قسم  في  زمالئي  وجفاء  ببرود  قوبلت 
العالقات  على  ظالله  الحذر  وبسط  بالريبة،  مملوء  فالجو  طريقه،  ضل 
العلوم  دار  خريجي  من  وجلُّهم  األساتذة،  بين  والعلمية  اإلنسانية 
فلم  رسوبية،  كصخور  صامتين  واحد  مكتب  في  يتراكمون  المصرية، 
الموضوعات  أن  وفوجئت  إنسانية،  أو  فكرية  عالقات  أية  بيننا  ل  تتشكَّ
األدبية في الجامعة تعود إلى ما قبل منتصف القرن العشرين في مناهجها 
َدْين في  سان كمجدِّ ومضامينها، حتى إن أحمد شوقي وحافظ إبراهيم يدرَّ
وأدونيس،  المالئكة،  ونازك  للسياب،  ذكر  وال  الحديث،  العربي  الشعر 
للرواية،  ر  مقرَّ يوجد  وال  درويش.  ومحمود  الصبور،  عبد  وصالح 
المناهج  ذكر  وُأغفل  كافر،  بأنه  يوصف  محفوظ  نجيب  ُيذكر  وحينما 
أما  ي.  والتلقِّ القراءة  ونظرية  والتفكيك،  والبنيوية،  كالشكالنية،  الحديثة 
طوال  أحد  سمع  تطرق  فلم  بها،  صُت  تخصَّ التي  ردية،  السَّ الدراسات 
مثاله  أكاديمي  وسط  في  أعمل  أنني  واكتشفت  الجامعة.  في  وجودي 
موقًعا  القديم  النحو  أ  يتبوَّ وفيها  العلوم،  ودار  األزهر،  رات  مقرَّ األعلى 
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والبصريين،  الكوفيين  بين  الخالفات  هو  األصل  حيث  آخر،  يدانيه  ال 
وعدد أساتذته الُمْسَتكِرشين يقارب نصف عدد األساتذة في القسم، وال 
اإلعرابية.  والتخريجات  والشذوذ  القواعد  حول  االختصام  غير  لهم  همَّ 
أصابع  عن  القسم  في  القطريين  من  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  زاد  ما 
فكانت  النساء،  من  وكلُّهم  الجامعة،  في  مكوثي  طوال  الواحدة  اليد 
هذا  كلَّ  ولكن  لهم.  تابًعا  حقاًل  الجامعة  اعتبروا  الذي  للمصريين  الغلبة 

بعد. فيما  تغيَّر 
رأي  فكلُّ  فيه،  ُرميت  الذي  بالمحيط  عارف  غير  ببطء  أدبُّ  أخذُت 
وافقُت  بها،  النطق  قبل  معناها  من  الكلمة  سلخ  وينبغي  ارتياب،  محطُّ 
عن  الحديث  فاقترحت  لألساتذة،  محاضرة  تقديم  عليَّ  اقُتِرح  حينما 
المنهج،  قضايا  في  حسين«  »طه  أفكار  توجيه  في  االستشراق  تأثير 
في  منه  طرًفا  عالجت  أن  سبق  موضوع  وهو  الجاهلي،  الشعر  وانتحال 
كتابي »الثقافة العربية والمرجعيَّات المستعارة« واصطلحُت عليه بـ»مبدأ 
المقايسة«؛ قياس ظواهر الثقافة العربية بنظيرتها الغربية، فما دام الغربيون 
ك نحن  قد ارتابوا باألصول الشفوية للمالحم اإلغريقية، فينبغي أن نشكِّ
ضُت لهجوَمْين متناقضين:  بأصول الشعر العربي. وما إن انتهيت إالَّ وتعرَّ
وثانيهما  ُيَطال،  فمقامه ال  العربي،  األدب  نقد عميد  ؤ على  التجرُّ أولهما 
ك في أصوله. أصغيت  ب األدب العربي وشكَّ اختياري كاتًبا علمانيًّا خرَّ
دار  الذي  بالجدل  تتصل  الثانية  فوجدت  االتهامية،  المالحظات  إلى 
منه  بالموقف  واألولى  العشرين،  القرن  ثالثينيات  في  حسين  طه  حول 
رائًدا  وُعدَّ  النقد،  فوق  وأصبح  شأنه،  استقام  حينما  القرن  منتصف  بعد 
باتجاه لم يغب عني، فمن جهة  ُتدفع  المناقشة  للتنوير والتجديد. وبدت 
المصريين،  األعالم  من  لَعَلم  ا  جذريًّ نقًدا  عرضُت  ألنني  طعني  تريد 
ألنني  الملَّة؛  على  الخارج  بالتحديث  وصمي  تريد  أخرى  جهة  ومن 
عني  شاع  ما  وسرعان  الدينية.  الثقافة  في  معروفة  آراء  له  كاتًبا  اخترت 
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أضمرُت  ولطالما  وفكًرا.  وأدًبا  دينًا  اإلسالمي  بالموروث  االلتزام  عدم 
ادِّعاء.  لكلِّ  احتقاًرا 

الُمتأسِلفة  الجماعات  بين  التآلب  أستنبط  أن  قبل  َمديد  وقت  مرَّ 
فكتبي  عليها،  أتستَّر  لم  أفكار  عن  أفصحُت  فقد  العربية،  اللغة  قسم  في 
اآلخرين  الت  لتدخُّ االعتبار  أقيم  أن  شأني  من  وليس  منتشرة،  وبحوثي 
قبضتي.  من  وأفلتْت  مداري،  خارج  أمست  ألنها  وتأويلها،  تفسيرها  في 
طعنات  ى  أتلقَّ فكنت  الماضي،  أحضان  في  ارتمت  عصبة  بين  وجدتني 
في  أنك  تدل  الظهر  فطعنة  وايلد«  »أوسكار  يقول  وكما  الخلف،  من 
ق  فعمَّ للتغيير،  فيه  ُأسرُت في عالم ضيق ال فرصة  بأنني  اتضح  المقدمة. 
في  قراري  واتَّخذت  البحث،  في  وقتي  معظم  قضاء  على  إصراري  ذلك 
يشغلها  وافدة  وجماعات  للغرباء،  طاِرٍد  مجتمع  في  االندماج  تحاشي 
من  ُحفنة  إال  قطر  في  وجودي  طوال  ذلك  على  وحافظت  التضاغن، 
عليه  كنت  ما  مواصاًل  والكتابة  البحث  على  فاعتكفت  بين،  المقرَّ أعفِّ 
ب  أتهرَّ كنت  الذي  ي  التحدِّ واجهت  األول  األسبوع  ومنذ  ليبيا.  في 
على  الكتابة  إلى  القديم  مستواها  من  الكتابة  طريقة  تحويل  وهو  منه، 
فاقتنيُت حاسوًبا، وارتبطُت بشبكة اإلنترنت، وخالل أشهر،  الحاسوب، 
والسياقات  ي  »التلقِّ هو  يدي  خطَّته  كتاب  وآخر  بالقلم،  الكتابة  هجرُت 
كتبتها  الالحقة  كتبي  وكل  ليبيا،  في  بعُد  وأنا  للطبع  دفعته  الذي  الثقافية« 
تتدفَّق  حيث  ع،  التوسُّ في  ورغبة  لذة،  عليه  الكتابة  ففي  الحاسوب،  على 
مرحلة  تلك  وكانت  واحدة.  ريشة  من  وليس  األنامل،  سائر  من  األفكار 

عبور صعبة. 
في نهاية السنة األولى اتَّجهت، عبر السعودية، إلى األردن، بسيارتي 
القرون  »عالم  كتاب  إعداد  على  الجيوسي«  »سلمى  مع  اتفقت  أن  بعد 
ان،  بعمَّ الرشيد  ضاحية  في  شقة  سكنت  المسلمين«.  أعين  في  الوسطى 
وأمضيت نحو ثالثة أشهر بمساعدة باحث ونصف طقم من السكرتيرات 
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بشروط  الوفاء  في  ترغب  لم  ألنها  عالقتنا؛  مت  وتأزَّ الكتاب،  إعداد  في 
طبع  في  المؤلف  حقُّ  وهو  بنوده،  أحد  فطبقُت  بيننا،  الموقَّع  العقد 
ظبي،  أبو  في  الثقافي«  »المجمع  إلى  فبعثته  شاء،  أنَّى  بالعربية  الكتاب 
الخريف  خالل  يت  وتلقَّ كبيرين.  مجلَّدين  في  سنة  من  أقل  بعد  وظهر 
مقامات  ي  تلقِّ كاظم« عن  »نادر  أطروحة  ومناقشة  البحرين،  لزيارة  دعوة 
فوجدت  ذلك،  بعد  ات  مرَّ ُدعيت  ثم  الحديث،  النقد  في  الهمذاني 
أماسي  وفي  ة.  مرَّ من  أكثر  اإلمارات  وزرت  جة.  ومتوهِّ أليفة  البحرين 
التجارية،  والمراكز  األسواق،  أسرتي،  برفقة  أطوف،  والجمعة  الخميس 
في  ذاته  المنوال  على  ومضيت  عامة.  حياة  لديَّ  تكن  ولم  والمكتبات، 
أوروبا  إلى  صيًفا  واتَّجهت  التأليف،  في  إفراط  مع  الالحقة،  السنوات 

بهولندا.  ومنتهًيا  بلجيكا،  ثم  وفرنسا،  إسبانيا،  من  بادًئا 
وما  بها،  ًقا  تعلُّ ازددت  األيام،  ت  مرَّ وكلما  الدوحة،  مدينة  أحببُت 
المدينة شريًطا  كانت  األولى. حينما وصلتها  السنة  في  األمر كذلك  كان 
تنهض،  بها  فإذا  الخليج،  شاطئ  على  قديمة  وأسواق  بيوت  من  متناثًرا 
المدن  أحدث  فُتضاهي  حدوثها،  خلُت  ما  عجيبة  بطريقة  عقد،  خالل 
لت  ترحَّ مثابًة  فجعلُتها  باألمان،  فيها  شعرُت  قد  ولعلِّي  المعمورة،  في 
إال ثالث  الجامعة  في  لم أمض  أنني  العالم، ومع  بالد  كثير من  إلى  منها 
قطر  لجائزة  ًقا  منسِّ الثقافة  وزارة  بعدها  أخذتني  فقد  َكدرة،  سنوات 
خبيًرا  األميري  الديوان  من  عرض  بقبول  أمري  وانتهى  للرواية،  العالمية 
فيها  عكفت  نادرة  هبة  تلك  فكانت   ،2010 ربيع  منذ  فيه  ًغا  متفرِّ ثقافيًّا 
عقدين،  من  نحًوا  بنهاري  ليلي  جمعت  العربي«.  السرد  »موسوعة  على 
فهي  والسفر،  والنساء  بالكتابة  له  عالقة  ال  ما  كل  ظهري  وراء  وألقيُت 
التمسُت  وكلما  األولى،  أحالمه  قت  وتشقَّ بالده،  عت  تصدَّ رجل  ترياق 
كلَّ  َتِجذُّ  َتنِي  ال  باترًة  َشَفرات  كبواته  ى  أتلقَّ كنت  العراق  عن  بنفسي  نأًيا 

ووريد. شريان 



527

الرسالة تصل  لئال  الرسول  اقتْل   -2
قيلولة  من  استيقظت   2001/9/11 يوم  عصر  من  الثالثة  في 
شاعًرا  األريكة  على  دت  وتمدَّ بيتي،  في  الصالة  إلى  واتَّجهت  ثقيلة، 
ذلك  فربما  آكله،  لم  ثقيل  بطعام  متخم  كأنني  مصدره،  أعرف  ال  بتعب 
فتحت  أيام.  منذ  انتهت  التي  أوروبا  إلى  الطويلة  رحلتي  مخلَّفات  من 
فقد  أمريكا،  من  اإلرسال  ويبدأ  فجأة،  ُيقطع  بالبث  فإذا  التلفزيون  جهاز 
الدخان  وتعالى  نيويورك،  في  العالمي  التجارة  مركز  ُبرَجي  أحد  ُضرب 
في  خطأ  ثمة  أن  وتخيَّلت  حواسي،  واستيقظت  خدري،  فتالشى  منه، 
ألسنة  تعالت  العلمي.  الخيال  من  لفيلم  وكأنها  تبدو  فالصور  األمر، 
قنوات  في  بحثت  ا  ولمَّ الُبرَجين،  ألحد  الزجاجية  النوافذ  من  اللهب 
والترقُّب  التشتُّت  من  حال  في  كنت  ذاتها.  الصور  تبثُّ  وجدتها  ُأخر 
كتلة  فاندفعْت  لألول،  المجاور  البرج  واخترقِت  طائرة،  َقِدَمْت  ا  لمَّ
مركز  أنه جرى ضرب  واتضح  للمبنى،  األخرى  الواجهة  من  هائلة  لهب 
الُبرج  وتبعه  الجنوبي،  البُرج  فانهار  مدنيتين،  بطائرتين  العالمي  التجارة 
دْت  وتردَّ البنتاغون،  إلى  طائرة  نفسه،  الوقت  في  هْت،  وتوجَّ الشمالي، 
أسواق  فُأغلقْت  الكونغرس،  ومبنى  األبيض،  البيت  قصف  عن  أنباء 
الذي  العنف  لمواجهة  العالم  األمريكية، وساد ذعر في  المال، واألجواء 

مصدره.  بعُد  أحد  يتبيَّن  لم 
السياسات  على  فعل  رد  أنه  ساعة  من  أقل  مرور  بعد  ح  ُأرجِّ بدأت 
نقلِت  وعربية.  إسالمية  جهاٌت  بها  ُتتَّهم  أن  والراجح  األمريكية، 
وواشنطن،  نيويورك  في  وبخاصة  أمريكا،  في  االرتباك  حال  الفضائيات 
العملية  أحد  يتوقَّع  لم  الصميم.  في  األمريكية  الكرامة  ُطعنت  فقد 
من  األمريكية  القوة  سُتطلق  أنها  وجزمُت  بدقة،  ذْت  ُنفِّ التي  المنظَّمة 
الغروب  قبيل  واتَّضح  ذلك.  ثمن  تمييز،  دون  كثيرون،  وسيدفع  عقالها، 
يكون  أن  فراودتني خشية  إسالمية،  أصولية  منظمات  به  قامت  العمل  أن 
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االستناد  دون  فعل  ردود  على  بناء  فون  يتصرَّ فاألمريكيون  عشوائيًّا،  الرد 
إسالمية،  جهات  به  قامت  العمل  هذا  أن  ق  تحقَّ وإذا  كاملة،  حقائق  إلى 
د  يتجدَّ عريق  وهو  واإلسالم،  الغرب  بين  التفاهم  سوء  ق  سيعمِّ فذلك 
بصغير األحداث وكبيرها. وكل ما وقع بعد ذلك هو ما برق في خاطري 
قبل  النتائج  حدسوا  غيري  ماليين  أن  د  والمؤكَّ اللحظات،  تلك  خالل 

الجميع. أمام  المستقبل  خارطة  انكشفت  فقد  وقوعها، 
ذلك  عصر  من  الرابعة  في  الحدث  عن  خواطري  معظم  لُت  سجَّ
فكأني   ،2002/7/29 يوم  إلى  يومياتي  تدوين  عن  وتوقَّفت  اليوم، 
بروح  محكومة  األحداث  رت  تطوَّ ذلك  وخالل  شيء،  كل  عن  ُبشمُت 
أنظمة  من  االقتصاص  باتجاه  األمريكية  السياسة  انعطفت  إذ  االنتقام، 
الذي  العنف  ر  وتفجَّ الوقائية،  بالحرب  ي  ُسمِّ بما  ومنظَّمات  وشعوب 
»القاعدة«  تنظيم  مها  يتزعَّ جهادية  سلفية  منظَّمات  أن  وثبت  توقَّعته، 
ضد  األمريكية  للسياسات  انتقاًما  والبنتاغون،  الُبرجين،  بضرب  قامت 
لتنظيم  الحاضنة  الدولة  كانت  أفغانستان  أن  وبما  بالدهم،  في  المسلمين 
هدف  د  ُحدِّ فقد  طالبان،  هي  سلفية  جماعة  ِقَبل  من  ومحكومة  القاعدة، 
حول  سجاالت  وجرت  بالترقُّب،  العالم  وُشحن  األمريكي،  االنتقام 
 ، صراع الحضارات، والعقائد، والثقافات، وبدأت أمريكا تعدُّ العدة للردِّ
تنظيم  نظام طالبان، وُطورد  فانهار  أفغانستان،  لْت أحالًفا، وضربت  فشكَّ
العاَلمين اإلسالمي  بين  العداء  ق  الرئيسة، فتعمَّ كْت خالياه  القاعدة، وُفكِّ
وأمريكا،  أوروبا،  في  والعرب  المسلمين  على  تضييق  وجرى  والغربي، 
ركب  في  العراق،  باستثناء  واإلسالمية،  العربية  الدول  وانخرطت 
قوة  عن  فجأة  كشف  الذي  العدو  من  لالقتصاص  األمريكية  السياسات 
وضرب  وقادها،  بالمسافرين،  معبَّأة  مدنيَّة  طائرات  خطف  حينما  هائلة، 
العسكري.  والرمز  االقتصادي،  الرمز  ْين ألمريكا:  رمزيَّ َمْعَلمين  أهم  بها 
ذْت  قة ُنفِّ تبيَّن بعد أيام أن تلك الهجمات سلسلة من الضربات المنسَّ



529

من   19 قام  أمريكية،  تحقيق  لجنة  أصدرته  لتقرير  ووفًقا  عالية،  بمهارة 
الرجال التابعين لتنظيم القاعدة، ومعظمهم من السعودية، باختطاف أربع 
فارتطمت  حيوية،  مراكز  إلى  بها  هوا  وتوجَّ بالركاب،  مملوءة  طائرات 
بفارق  بنيويورك  »مانهاتن«  في  العالمي  التجارة  مركز  بُبرَجي  منها  اثنتان 
وزارة  مبنى  إلى  فاتَّجهت  الثالثة  أما  الُبرَجان،  فانهار  بينهما،  دقيقة   17
الغربي منه، وسقطِت  رِت الجزء  الدفاع )البنتاغون( بوالية فيرجينيا، فدمَّ
ح  ُرجِّ الذي  هدفها  تبلغ  أن  دون  بنسلفانيا،  والية  في  حقل  في  الرابعة 
 2985 القتلى  مجموع  وكان  الكونغرس،  مبنى  أو  األبيض  البيت  أنه 
منهما  كلٌّ  ن  يتكوَّ اللَذْين  التوأم  الُبرَجين  إلى  وباإلضافة  تقدير.  أقل  على 
التجارة،  مركز  موقع  في  أخرى  مباٍن  خمسة  رْت  ُدمِّ طوابق،   110 من 
فيما  مبنى،   25 البليغ  الضرر  أو  للدمار  ض  وتعرَّ أنفاق،  محطات  وأربع 
آخر  قسم  وانهار  للحريق،  نتيجة  لضرر  البنتاغون  مبنى  من  جزء  ض  تعرَّ

المبنى. من 
موقع  ُزرت   2013/7/10 األربعاء  يوم  صباح  من  مبكر  وقت  في 
وهما  تذكاريين،  ُنصَبْين  مكانهما  فوجدت  مانهاتن،  جنوب  في  الُبرَجين 
األرض  في  غائر  الشكل  مربع  كبير  حوض  من  متطابقتان  نسختان 
بهوة  ينتهي  قاع  إلى  األربعة  الجوانب  من  المياه  شالالت  فيه  تنسكب 
وُحفرت  األسود،  بالرخام  النُّصبان  ُبني  الماء.  تبتلع  الوسط  في  مربعة 
المكان،  في  حتفهم  لقوا  الذين  القتلى  أسماء  الخارج  من  السياج  على 
عمق  إلى  تنحدر  حيث  متناغم  صوت  المنتظم  المياه  النسكاب  وكان 
عن  تعبيًرا  الغياب«  بـ»تجسيد  النُّصب  ي  وُسمِّ أمتار،  عشرة  نحو  يبلغ 
واجهاته  ُغطِّيت  المكان  بجوار  شاهق  برج  وُبني  الضحايا.  أرواح  فقدان 

»الحرية«. برج  ُسمي  بالزجاج، 
بوزارة  خبيًرا  فانتقلت   ،2002 صيف  في  قطر  بجامعة  عقدي  ُأنهي 
د على نادي »الغولف«،  لُت أسرتي إلى العراق، وبدأت أتردَّ الثقافة، ورحَّ
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وفيه  فاخر،  ومطعم  األعشاب،  من  مترامية  بحقول  فسيح  مكان  وهو 
كنت  األولى.  موجتها  وأنجزت  السيرة،  هذه  لكتابة  خطَّتي  وضعت 
والنوم  والقراءة،  الكتابة  في  أستمر  ثم  ُظهًرا،  الواحدة  في  أستيقظ 
فجًرا  الثالثة  من  العمل  أواصل  ثم  لياًل،  والثالثة  الواحدة  بين  لساعتين 
تستجيب  التي  الرتيبة  الجدية  طابع  حياتي  اتَّخَذت  صباًحا.  التاسعة  إلى 
التي  البالد،  بتلك  عهدي  آخر  إلى  مضيت  وبه  لي،  مناسًبا  أراه  لما 
بمزاج  التأليف  على  واظبت  الدهر.  صروف  من  حماني  مالًذا  أصبحت 
بتحرير  تي  همَّ استجمعت  ذلك  وخالل  أريد،  ما  ويلبِّي  ميولي،  يوافق 
البوصلة  فقدان  حدَّ  بشيء  االستغراق  دون  ارتيابي  حاَل  وقد  فاتي.  مؤلَّ
ذلك  وتبع  ورغباتي،  بتطلُّعاتي  حياتي  نظام  فمزجت  لحياتي،  هة  الموجِّ
محيط  في  سابحة  جمالية  شذرات  باعتبارها  للنصوص  فهمي  توارى  أن 
العالم. ساعدتني  لغوي، وانبثق تأويل يراها تعبيرات مجازية عن أحوال 
التاريخ  عمق  لي  تبيَّن  فبها  للعالم،  نظرتي  تعديل  على  الكثيرة  األسفار 
المتاحف  في  ومحفوًظا  والكنائس،  والمساجد  والقصور  بالِقالع  ًنا  مدوَّ

للنفس. كاشفة  مرآة  الطبيعة  وأصبحت  والمكتبات، 
في بدايات الخريف الحْت ُنذر الحرب ضد العراق بعد أفغانستان، 
مسار  وكشف  بالمهمة،  للقيام  ُقَواها  األمريكية  اإلدارة  استجمعت  وقد 
األحداث أن الحرب واقعة ال محالة. اجتمع الرئيس بوش االبن بأعضاء 
توني  بريطانيا  وزراء  رئيس  والتقى  الموضوع،  لمناقشة  الكونغرس  من 
األوسط،  الشرق  منطقة  فالتهبْت  العراق،  ضد  تحالف  نواة  لتشكيل  بلير 
بحًثا  التفتيش  فَِرق  إعادة  لمطالب  العراق  الهاوية، ورضخ  إلى  واندفعت 
فَِرق  وهي  الحرب،  لشنِّ  ذريعة  أمست  التي  الشامل  الدمار  أسلحة  عن 
الخليج  حرب  منذ  العراق  في  مهمتها  أنجزت  بأنها  أمريكا  تعترف  لم 

الثانية.
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الرمال بروق   -3
القديم،  قلقي  في  أنا  غرقُت  العراق  على  الحرب  ُنذر  ارتسمت  فيما 
إذ خبرُت وحوَل الحروب، وكنت شاهًدا عليها. من الصحيح أنها سوف 
وغير  األجنبي،  االحتالل  لفكرة  رافض  لكنني  شموليًّا،  نظاًما  تستأصل 
ل  يؤهَّ لم  مجتمع  في  أتوقَّعها  فوضى  من  ف  ومتخوِّ بالدي،  لتدمير  قابل 
وتغيير  وِعْرقية،  مذهبية،  منازعات  وفيه  االجتماعية،  مكوناته  لقبول  بعُد 
د، مع نفسي،  ر صراًعا أهليًّا بمرور الوقت، فُرحُت ُأردِّ النظام بالقوة سيفجِّ
وحينما  شافًيا«.  الموت  ترى  أن  داء  بك  »كفى  للمتنبي:  ا  شعريًّ شطًرا 
البنية  في  تغييًرا  ُيحدُث  سوف  النظام  إسقاط  أن  حت  رجَّ الحال،  لت  تأمَّ
بانتعاش  ُيسبق  سوف  ولكنه  العراق،  في  لالستبداد  الحاضنة  االجتماعية 
مستنقع  إلى  البالد  سيجرُّ  وذلك  والِعْرقية،  المذهبية  للهويات  خطير 
كنت  واالنتقام.  الكراهية  سُيطلق  باالحتالل  االستبداد  غطاء  فرفع  الدم؛ 
وُتطلق  بالًدا  تخرب  حرب  ضدَّ  ولكنني  ا،  مستبدًّ نظاًما  يزيل  إجراء  مع 
قبول  ينبغي  بالحرب  أقبل  فلكي  السراب،  منطقة  في  مكثت  أحقاًدا. 
ر  تعذَّ االستبداد.  على  شرعية  أضفي  أن  فيجب  أرفضها  ولكي  نتائجها، 
يبق للعراقيين لتعديلها إال  النظام، ولم  بنية  المتراكمة في  تقويم األخطاء 

القبول بغزو يفتك ببالدهم. كنت أقف على شفرة سيف. 
التخطيط  بدأت  أمريكا  أن  الحرب  بعد  عنها  ُكشف  وثائق  في  ورد 
2001. وبعد شهر من  الفعلي إلسقاط النظام في تشرين األول/ أكتوبر 
ضرب مركز التجارة العالمي ُعقدت اجتماعات مع »العراقيين األحرار« 
األمريكية  الخارجية  ولكن  العراقية.  المعارضة  مع  الجهود  لتنسيق 
في  الحرب  بعد  لما  التخطيط  في  ية  جدِّ »فجوات  وجود  من  رت  حذَّ
وبداية  الحرب  نهاية  بين  اإلنسانية  والمساعدات  العام،  األمن  مجاالت 
العراق«  مستقبل  »مشروع  باسم  العمل  بدأ  اإلعمار«.  إعادة  عملية 
واألمريكيين  العراقيين  من  عمل  مجموعة  عشرة  خمس  لت  وُشكِّ
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االقتصادية،  المجاالت  في  الحرب،  بعد  االنتقالية  للمرحلة  للتحضير 
ما  كل  تجاهلت  األمريكية  الدفاع  وزارة  لكن  والقانونية.  والسياسية، 
ر اإلخفاق الكبير في السيطرة على البالد  إليه فَِرق العمل ما فسَّ لْت  توصَّ
الذي أعقب االحتالل.  السياسي واألمني  االرتباك  الحرب، وظهور  بعد 
ومعظم  للعراق،  المجاورة  والبلدان  الناتو،  حلف  تأييد  أمريكا  انتزعت 
دول العالم، للقيام بحملة لتجريد العراق من قوته؛ فكان ال بد من تزوير 
للتهديد  العراق  استجاب  العام.  الرأي  تضليل  أجل  من  المعلومات 
مخر  ثم  صفحة،  آالف  أربعة  في  تسليحه  ملفَّ  م  فقدَّ التمنُّع،  من  بنوع 
إبراء  في  شرَع  أن  لبث  وما  الرئاسية،  القصور  فيها  بما  البالد  المفتشون 

يوم. بعد  يوًما  تنازالت لخصمه  وتقديم  ته،  ذمَّ
رات »تينيت« رئيس جهاز المخابرات األمريكي التي نشرها  في مذكِّ
بأن  واضح  إقرار  العاصفة«  قلب  »في  بعنوان   2007 عام  منتصف  في 
تزييف  أمر  تولَّت  األمريكية  اإلدارة  في  ذة  متنفِّ صغيرة«  »جماعة  هنالك 
وأن  بيرل،  وريتشارد  وولفوفيتز،  وبول  تشيني،  ديك  مثل  الغزو،  أسباب 
الفرصة  ُتمنح  لم  المخابرات،  ومنها  األمريكية،  المؤسسات  من  كثيًرا 
وأشار  بها،  لها  علم  ال  بوقائع  تتفاجأ  فكانت  ذلك،  في  رأيها  لتقديم 
كلينتون،  في عهد  الُجدد  المحافظين  الغزو حملتها جماعة  فكرة  أن  إلى 
مسؤولياته  بوش  تولِّي  من  أسبوعين  بعد  اإلدارة  أجندة  على  وأدرجتها 
لكن  العسكرية،  النتيجة  في  شك  أيُّ  هنالك  يكن  »لم  ختم  ثم  الرئاسية. 
أن  يمكن  لما  الكبيرة  الصورة  في  علمي،  حدِّ  على  كثيًرا،  النظر  يجِر  لم 
سنلقى  إننا  للقول  فين  متلهِّ السياسة  ُصنَّاع  بعض  كان  ذلك.  بعد  يحدث 
أبلغهم  االستخبارات  أن مجتمع  يذكروا  لم  لكنهم  رين،  الترحاب كمحرِّ
يمكن  الوضع  وأن  محدودة،  فترة  سوى  يدوم  لن  الترحاب  هذا  مثل  أن 
السرعة«.  وجه  على  ومستقرة  آمنة  بيئة  ن  نؤمِّ لم  ما  بسرعة  يتدهور  أن 
»الفوضى  ذلك  وأول  الغزو،  بعد  ما  مرحلة  عواقب  من  تحذير  وجرى 

العراق«.  ك  وتفكُّ



533

األحداث  وتنفرط  الفوضى،  من  حال  الحرب  تعقب  أن  أستبعد  لم 
بذريعة  واالنتقام،  الثأر،  حاالت  فتتقد  وقوعها،  حال  عنقودي  نحو  على 
أنها  الضيقة  هوياتها  في  المنحبسة  الجماعات  م  وتتوهَّ العدالة،  تحقيق 
ُسلطته  من  غ  المفرَّ العراق  سيظهر  نفسها.  تحمي  اآلخرين  باستبعاد 
د  تهدِّ أنها  على  سُتفهم  قوة  فكل  عامة،  قوة  فيه  تتبلور  ولن  المركزية، 
ا، وسياسيًّا،  طائفة أو ِعْرًقا، ولن ُتفهم على أنها تخصُّ دولة قوية اقتصاديًّ
ُيستبعد  وال  والنزاعات،  الحدود  ناحية  من  قلقة  منطقة  في  ا،  وعسكريًّ
التنازع بين األقاليم حول األدوار، والثروات، والهويات، وسُيعاد ترتيب 
والِعْرقية.  المذهبية  االنتماءات  ضوء  في  المجاورة  الدول  مع  الوالءات 
للمكونات  الفاعلة  والمشاركة  التعددية،  حقبة  عن  العراَق  يفصل 
تجعل  طويلة  مدٌة  األفراد،  لحقوق  ضامنة  دولة  وتأسيس  االجتماعية، 

متباعد.  وراء سراب  يربض  حلم  وكأنه  ُيرى،  ال  الهدف 
أسلحته،  من  العراق  د  ُجرِّ  2003 يناير  الثاني/  كانون  نهاية  في 
طابًعا  األمريكي  التهديُد  واتَّخذ  المتعثرة،  حركته  وُقيِّدْت  النظام،  وُعزل 
الشر«  »محور  تسمية  الشهر،  ذلك  نهاية  في  بوش  أطلق  حينما  شرًسا، 
الشمالية، فخلع غطاء أخالقيًّا على حملته  العراق، وإيران، وكوريا  على 
العراق  صلة  في  العالم  شكَّ  باإلرهاب.  ومتَّهمة  مارقة،  رآها  أنظمة  ضد 
مارس  بالقوة.  فرضيتها  مْت  عمَّ أمريكا  لكن  اإلرهابية،  بالمنظمات 
عودة  شيء:  كل  يقبل  أسرع  الممانعة  فبعد  االسترضاء،  سياسة  العراق 
ومقابلة  س،  التجسُّ بطائرات  والقبول  أمامهم،  البالد  وفتح  المفتشين، 
طبيعة  في  معهم  والتحقيق  التسلُّح،  برامج  عن  المسؤولين  العلماء 
رجعة  ال  مساًرا  اتَّخذْت  أمريكا  ضغوط  لكن  السرية.  التسليحية  البرامج 

بالقوة.  لتنحيته  حرب  خوض  وإما  النظام،  ي  تنحِّ إما  فيه: 
انبثق  الذي  العراقية  للمعارضة  التنسيقي  االجتماع  أربيل  في  ُعقد 
خياًرا  الفيدرالية  ضرورة  إلى  وَخُلَص  لندن،  في  ُعقد  سابق  مؤتمر  عن 
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ام،  ز الجدل حول عراق ما بعد نظام صدَّ لمستقبل العراق السياسي. وتركَّ
بأنه  فيه  وعد  العراق،  مستقبل  حول  خطاًبا  األمريكي  الرئيس  وألقى 
أن  وأكد  األوسط،  الشرق  في  والديموقراطية  للحرية  أنموذًجا  سيكون 
ام فحثَّ  األمريكيين سيتواجدون فيه طالما كانت هنالك ضرورة. أما صدَّ
العراقيين على المواجهة، وأمر بحفر الخنادق في الحدائق المنزلية، وبدأ 
يكتب رواية جديدة. وقبلها بمدة قصيرة ُشغل بما سوف يكتبه الروائيون 
ثمانين  من  نحًوا  دهم  وعدَّ به،  لقائهم  إثر  عنه  العراقيون  والقصاصون 
إليه،  هة  موجَّ واإلعالم«  الثقافة  »مكتب  عن  صادرة  لرسالة  فطبًقا  كاتًبا، 
نشرها »ساسون« في كتابه »بعث صدام« من بين ماليين الوثائق المودعة 
بعد  األمريكية  القوات  نهبتها  التي  الصراع«  ت  سجالَّ أبحاث  »مركز  في 
بها«  كلِّفوا  التي  األعمال  كتابة  في  »شرعوا  قد  الكتَّاب  فإن  االحتالل، 
وإن مخطوطاتهم كانت ُترسل إلى ديوان الرئاسة لمراجعتها قبل نشرها.

لقاءات  يبثُّ  العراقي،  التلفزيون  أمام  الليالي،  تلك  طوال  رابطُت، 
ام وقادة الِفَرق واأللوية واألفواج العسكرية، يجلسون كالتالميذ  بين صدَّ
ثين  المتحدِّ إلى  ُيصغي  عالية،  منصة  على  هو  يقبع  فيما  كبيرة،  قاعة  في 
كوبيًّا،  سيجاًرا  يدخن  قسماته،  على  واإلرهاق  الالمباالة  ارتسمت  وقد 
طال  وكلَّما  الحاسمة.  المعركة  في  قادته  يبارك  أن  الله  من  ويرجو 
بالده  في  يدور  ا  عمَّ دهر  يفصله  مستبدٍّ  غير  أَر  لم  ذلك،  في  استغراقي 
استسالمه،  على  وال  مقاومته  على  ال  دليل  أي  لي  ح  يترجَّ ولم  وحولها. 
بشعور  احتمى  مهيًأ لالستسالم، وقد  الحرب، وليس  قادر على  فهو غير 
جعله بمنأى عن تقدير األخطار، وانعطافات التاريخ الحاسمة، فمظهره، 
وذهول  واقعية،  وليست  افتراضية،  أخطاًرا  يواجه  أنه  ن  يدالَّ وسلوكه، 
األمريكيون  ألقى  حينما  فيهما  لمسته  الذي  ذاته  هو  عينيه  في  الالمباالة 
فقد  ذلك.  من  سنة  من  أقل  بعد  تكريت،  قرب  حفرة  في  عليه،  القبض 

وحيرة. وهن  يحوطه  مستسلًما  ظهر 
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من المناسب أن أدعم حدوسي بروايتين الحقتين لشاهَدي عيان من 
بين له وصَفا ما كانت عليه أفكاره خالل األشهر التي سبقت الغزو  المقرَّ
األمريكي، فقد ذكر رعد الحمداني، قائد فيلق الحرس الجمهوري الثاني 
في مذكراته »قبل أن يغادرنا التاريخ« أنه ُدعي ومجموعة كبيرة من القادة 
وُأمروا   2002/12/30 يوم  »الرضوانية«  في  بقصره  ام  صدَّ لقاء  إلى 
المسلحة  القوات  تواجه  التي  الصعوبات  عن  الرئيس  مع  ثوا  يتحدَّ بأالَّ 
ألن  للجيش؛  العالية  المعنويات  على  التركيز  إنما  القادمة،  الحرب  في 
العراق  »أن  ام  صدَّ أخبرهم  اللقاء  هذا  وفي  ومرهق«.  »متعب  الرئيس 
نريد  ال  »إننا  قائاًل:  فيهم  خطب  ثم  محظور«.  سالح  أي  من  تماًما  خاٍل 
ر جيوشها على  ع أمريكا، وندمِّ هذه الحرب، ولكن إذا ُفرضت فإننا سنُركِّ
السابق  السوفييتي  االتحاد  أمام  انهارت  أمريكا  أن  فلو  الصحراء..  حافة 
وأنا  ذلك.  في  غرابة  وال  عظمى،  قوة  غلبت  عظمى  قوة  الناس:  لقال 
يبَق  إذا جاءت بجيوشها؛ ألنه لم  انتصارنا، ومن تركيع أمريكا  د من  متأكِّ
إجمالية  رواية  ووردت  العراق«.  جيش  سوى  سبيله  في  يقاتل  جيش  لله 
مها عالء بشير، طبيبه الخاص، في كتاب »سقوط بغداد«  ام قدَّ لحال صدَّ
بل  للعراق  رئيس  أنه  فيها  ر  يفكِّ يعد  لم  نقطة  إلى  »وصل  إنه  قال  حيث 
األساس.  هذا  على  ف  يتصرَّ وصار  كبيرة،  عشيرة  أو  قبيلة  قائد  أو  شيخ، 
يقوله  ما  وكل  األمة،  هذه  والد  أنه  يفكر  صار  جانًبا.  األمة  قوانين  أزاح 

الصواب«. هو  ويفعله 

البجع بحيرة  4- على ضفاف 
االفتتاحي  الحفل  حضرُت   2003 مارس  آذار/  من  الثاني  في 
لمهرجان الدوحة الثقافي في إحدى قاعات فندق »الشيراتون«، وغادرُت 
قبيل منتصف الليل في جو بارد غير معهود في الخليج بعد موجة أمطار، 
على  النارية  األلعاب  رِت  تفجَّ الكورنيش،  شارع  في  مررت  وحينما 
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وحولها،  عليها  تتناثر  البارود  وأوراق  سيارتي،  أوقفُت  الطريق.  جانَبي 
الرغم  وعلى   . ُأذنيَّ تصمُّ  وأصواتها  فوقي،  المضيئة  االنفجارات  وُكتل 
ليس  لها  ُيعدُّ  فالحرب  مصطنًعا،  االحتفالي  الجو  لي  بدا  هذا  كل  من 
اندالعها  يترقَّب  وهو  مشلواًل  العالم  ظهر  بحيث  المكان  هذا  عن  بعيًدا 
في كل ساعة. وفي مساء اليوم التالي غنى »بافاروتي« في القاعة الرئيسة 
للمتعة  نفسي  سلَّمت  بيوم  وبعده  سالم.  بحيرة  الخليج  وكأن  لالحتفال، 
يحكي  لتشايكوفسكي.  البجع«  »بحيرة  باليه  لمشاهدة  فذهبت  القلقة، 
بجعة  إلى  الساحر  لها »سيغفريد«  التي حوَّ الجميلة  »أوديت«  الباليه قصة 
امتزجِت  مذهاًل  البولشوي  فرقة  قدَمته  الذي  العرض  كان  واحد.  ليوم 
الحركة بالموسيقى في أرقى أشكالهما. عدُت لياًل مملوًءا بالحبور الذي 

الجارية. األحداث  بفعل  ذوبانه سريًعا  توقَّعت 
أنكر  كيماوية  ومواد  باألنثراكس،  خاصة  وثائق  عن  العراق  كشف 
صراعات  في  الكبرى  الدول  فيه  انهمكت  وقت  في  قبل،  من  وجودها 
القلق  حال  عشُت  قواته.  من  العراق  تجريد  شروط  حول  دبلوماسية 
 ،1991 عام  حرب  عشيَّة  بها  مررت  التي  الحال  األقصى،  ها  بحدِّ
بين  اللقاء  انتهى  أيام  وبعد  قبل.  من  فعلت  كما  القراءة  على  فانكببت 
إسبانيا،  وزراء  ورئيس  بريطانيا،  وزراء  ورئيس  األمريكي،  الرئيس 
الفاصلة  المسافة  وسط  »اآلزور«  أرخبيل  في  البرتغال،  وزراء  ورئيس 
لحل  سبيل  أالَّ  باتفاق  األطلسي،  المحيط  في  وأمريكا  أوروبا  بين 
الفرصة  إعالن  هو  اللقاء  بأن  بوش  أعلن  الحرب.  سوى  العراقية  األزمة 
القمع  مارس  العراق  في  النظام  أن  إلى  وأشار  األزمة،  لحل  األخيرة 
وخالف  األوسط،  الشرق  في  السالم  عملية  وأعاق  الجماعي،  والقتل 
وتوظيف  االقتصادية،  العقوبات  برفع  د  تعهَّ ثم  المتحدة.  األمم  قرارات 
االستبداد،  من  وتحريره  العراقي،  الشعب  مصلحة  في  البالد  ثروات 
قيم  بإشاعة  وعد  وأخيًرا  والتعددية،  الديموقراطية  المؤسسات  وبناء 
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ام  صدَّ أصدر  اللقاء  ذلك  إثر  وعلى  طوياًل.  العراقيون  منها  ُحرم  جديدة 
منطقة  الحرب:  أعباء  لمواجهة  مناطق  أربع  إلى  العراق  بتقسيم  قراًرا 
رفيقه  ها  وتوالَّ الشمالية  والمنطقة  قصي،  البنه  أمرها  وعهد  الوسط 
حسن  علي  ه  عمِّ البن  الجنوبية  المنطقة  أمر  وأسند  إبراهيم،  عزت 
هادي  خضر  مزبان  إلى  أمرها  فعهد  األوسط  الفرات  منطقة  أما  المجيد، 
أن  الثورة، وكان دوره اإلشراف عليهم جميًعا، على  قيادة  عضو مجلس 

والصاروخية.  الجوية  بالقوة  م  يتحكَّ
المتحدة  لألمم  العام  األمين  أعلن   3/17 مساء  من  الثامنة  في 
النفط  برنامج  وتعليق  العراق،  من  التفتيش  فَِرق  سحب  عنان«  »كوفي 
الذي  القرار  مشروع  األمريكي  الخارجية  وزيُر  وسحَب  الغذاء،  مقابل 
الفيتو  باستخدام  دت  هدَّ فرنسا  ألن  األمن؛  مجلس  على  معروًضا  كان 
المتحدة.  األمم  موافقة  بدون  الحرب  إلى  المضي  معناه  وهذا  ضده، 
العراق  بين  السالح  المنزوعة  المناطق  من  الدولية  القوات  ُسحبت 
بغداد،  في  األجنبية  السفارات  من  كبيرة  مجموعة  وُأغلقت  والكويت، 
هذا  كل  حدث  األوسط.  الشرق  دول  بعض  من  رعاياها  أمريكا  وَأْجَلت 
رْت منذ عشرين سنة في  في وقت كان التلفزيون العراقي يبث أغاني ُصوِّ
ام، وظهر شعراء شعبيون يمتدحونه ليس بوصفه قائًدا عراقيًّا  تمجيد صدَّ

عالميًّا. إنما  فحسب  عربيًّا  أو 
خطابه  توجيه  من  بوش  انتهى  التالي  اليوم  مساء  من  السادسة  وفي 
ثماٍن  خالل  ابنيه  مع  العراق  مغادرة  بضرورة  ام  لصدَّ األخير  اإلنذاري 
الحكم  من  إلخراجه  الحرب  إلى  أمريكا  ستلجأ  وإالَّ  ساعة  وأربعين 
بالقوة، وخاطب الجيش العراقي بضرورة عدم المقاومة، وتجنُّب الدفاع 
لها  سيكون  التي  النفطية  المنشآت  تدمير  من  ر  وحذَّ يحتضر،  نظام  عن 
الدور األهم في إعادة إعمار العراق بعد الحرب، ووعد بتحرير العراقيين 

والدكتاتورية. االستبداد  من 
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وقوعه  ر  تصوُّ يصعب  خداًعا  بوش  خطاب  من  العراق  موقف  جاء 
فقد  االستبداد،  يد  تحكمها  بالد  إلى  بالنسبة  ومكان،  زمان  أي  في 
فانطلقت  المناسب،  الموقف  ليتَّخذ  الشعب،  إلى  القراَر  ام  صدَّ أحال 
اإلنذار  رفض  تعلن  األخرى  والمدن  بغداد  في  المدبَّرة  المظاهرات 
أن  العراق  أعلن  العراق.  من  الرئيس  خروج  إلى  الداعي  األمريكي 
بقائدهم  ك  والتمسُّ بلدهم،  عن  للدفاع  استعدادهم  عن  عبَّروا  الماليين 
أسلحة  لنزع  العراق  ستدخل  قواتها  بأن  أمريكا  أعلنت  فيما  األبد،  إلى 
من  ى  تبقَّ ما  خالل  الحكم  عن  ام  صدَّ تخلَّى  لو  حتى  الشامل  التدمير 
مت  وتقدَّ الكويت،  في  قواتها  زت  وتحفَّ ساعة،  ثالثون  وقدرها  المهلة، 

الحدود.  تجاه 
ُبعد  من  القلق  يخُل  لم  الُرقاد.  طعم  فيها  أعرف  لم  أيام  ت  مرَّ
واألكراد،  العرب  بين  الفاصلة  المنطقة  في  تعيش  فأسرتي  شخصي، 
القوات  لتحشيد  مكاًنا  تكون  أن  بد  ال  بها  المحيطة  والمناطق  ومزرعتنا 
القوات،  تلك  بانهيار  توقُّعي  ضوء  وفي  كركوك.  غرب  في  العسكرية 
المتوقَّعة  إلى منطقتنا، ونتيجة للفوضى  الكردية ستندفع  الميليشيات  فإن 
األحداث  من  عليها  حافظُت  التي  بأسرتي  سيلحق  ضرًرا  نُت  خمَّ
ولم  أخرى،  ة  مرَّ الدار،  باب  تطرق  المخاطر  هي  وها  الماضية،  الجسام 
فراغ،  في  أسبح  بأنني  شعور  انتابني  قليلة.  ساعات  إال  عنها  يفصلنا  يعد 
الثانية،  الخليج  حرب  عشية  األمن  مجلس  إنذار  انتهاء  بعد  لي  وقع  كما 
أن  يمكن  ما  منتظًرا  ودور،  فعل  أي  عن  ًدا  مجرَّ وجدتني  الحالين  ففي 
أيام من  بعد  نُت من محادثة أسرتي هاتفيًّا  تمكَّ القلق.  وأنا شديد  يحدث 
المدينة،  هجروا  كركوك  في  العرب  أن  فأخبروني  الفاشلة،  المحاوالت 
من  خوًفا  مزارعنا  في  الخنادق  بحفر  وبدأوا  العربية،  باألرياف  والذوا 

الزناد. قدح  يبق سوى  ولم  القصف، 
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بالدي في  المارينز  السيف:  لها  أطلق   -5
هو  فال  األحداث،  مسار  اتضح  وقد  ترقُّب،  في  يقًظا  الليل  أمضيت 
صباح  من  والنصف  الخامسة  في  وأصغيت  الخطأ.  وال  االنحراف  يقبل 
20 آذار/ مارس إلى الرئيس األمريكي يعلن بدء الحرب. جاءت إشارة 
منتخبة  عراقية  أهداف  ضد  المدى  بعيد  صاروًخا  أربعين  بإطالق  البدء 
ام.  أنه سيبث خطاًبا لصدَّ العراقي  التلفزيون  الثامنة أعلن  في بغداد. وفي 
ثانية  اإلرسال  عاد  ثم  العراقية،  القناة  توقَّفِت  اإلرسال  في  تعطُّل  وبعد 
تلفزيون  على  الخطاب  ُبثَّ  وأخيًرا  ام.  صدَّ تمجيد  في  أغاٍن  بعرض 
وألقى  العراقيين،  ِهَمم  ج  يؤجِّ راح  ثم  قرآنية،  بآية  ام  صدَّ بدأ  الشباب. 

مطلعها: حماسية  قصيدة 

أطلــق لهــا الســيف ال خــوف وال وجل
أطلــق لهــا الســيف وليشــهد لهــا زحــل

أطلــق لها الســيف قــد جاش العــدوُّ لها
البطــل العاقــل  إال  يســبيه  وليــس 

خطر  ما  أول  بها.  ام  صدَّ ترنَّم  التي  األبيات  كانت  لمن  ُيعرف  لم 
العابرة للقارات بأشطر ركيكة من الشعر،  ، على الصواريخ  لي، وهو يردُّ
الصعوبة التي ستواجه أجهزة اإلعالم في ترجمتها إلى اللغات األخرى. 
العسكرية  البذلة  يرتدي  العراق. كان  انتصار  بنظم مصنوع،  ام،  د صدَّ تعهَّ
عينيه  على  ووضع  المدني،  الزي  ارتداء  من  سنوات  بعد  إليها  عاد  التي 

يديه. بين  مبعثرة  أوراق  من  خطابه  وقرأ  مكبِّرة،  نظارات 
اإلعالم  لوزير  ُمرتجل  صحفي  مؤتمر  ُعقد  ساعة  من  أقل  بعد 
سقطت  إذ  الفجر،  أذان  مع  بدأ  الهجوم  أن  فيه  ورد  اف«،  »الصحَّ
مرتزقة،  األمريكيين  وأن  المآذن،  في  التكبير  ارتفاع  مع  الصواريخ 
الذاكرة  في  و»العلج«،  »العلوج«،  عليهم  وأطلق  وأوغاد،  وقراصنة، 
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ذو  الشرس  والمقاتل  والغليظ،  الضخم،  الكافر  األجنبي،  هو  العربية، 
د  ت اثنتا عشرة ساعة دون أن يظهر ما يبدِّ شة. مرَّ الطباع الحيوانية المتوحِّ
التاسعة لياًل قصف غزير على بغداد، وتواردت  الغموض إلى أن بدأ في 
الدبابات  تدفُّق  د  تأكَّ ثم  الكويت،  من  انطالًقا  ي  برِّ هجوم  عن  أنباء 

البصرة. باتجاه  والبريطانية  األمريكية 
وُرفع  الفاو،  جزيرة  شبه  على  الحلفاء  سيطر  الثاني  اليوم  ظهيرة  في 
شافية  معلومات  بغداد  تعرض  ولم  قصر.  أم  مدينة  في  األمريكي  العلم 
ل  بتوغُّ اعترف  الدفاع  وزير  لكن  البالد،  جنوب  أقصى  في  وقع  ا  عمَّ
فأعلنوا  األمريكيون  أما  العراقية،  األراضي  داخل  األجنبية  القوات 
القول  وأعاد  ام،  صدَّ بسالمة  العراق  ُشغل  ميل.  مئة  من  ألكثر  لهم  توغُّ

وخير. بأمان  إنه 
بسيارتي  الدوحة  شوارع  ومخرُت  الثقافة،  وزارة  في  مكتبي  غادرت 
مستبدٍّ  نظام  فريسة  بالدي  أصبحْت  فقد  جسدي،  في  استعر  لهًبا  أخمد 
ى  وحمَّ غيًظا،  أنفُث  هدى،  غير  على  بالمدينة  طفُت  ب.  مخرِّ وغاٍز 
أعرف  ال  وحولي،  أمامي  شيًئا  أرى  أكاد  وال  رأسي،  في  تغلي  الحيرة 
الحرجة  النقطة  في  األحداث  وضعتني  أذهب.  أين  إلى  وال  أريد،  ما 
سببتها  منازعة  في  رأي  لي  وليس  كلها،  المتناقضات  فيها  تختلط  التي 

الداخلية.  والعجرفة  الخارجية  المصالح 
الناصرية،  مدينة  األمريكيين  دخول  عن  أنباء  أشيعت  الظهر  ُبعيد 
الذين  القادة  المشهد  عن  وغاب  البريطانية،  للقوات  البصرة  واستسالم 
دْت أمريكا أرصدة العراق  ُأنيطت بهم مسؤولية الدفاع عن الجنوب. جمَّ
في  سفاراتها  وإغالق  فيها،  سفاراته  إلغالق  الدول  ودعت  الخارجية، 
إدارة  تشكيل  عن  وُأعلن  بالنظام.  الدولي  االعتراف  لسحب  بغداد، 
أهداف  دت  ُحدِّ ثم  وبعدها.  الحرب  خالل  العراق  شؤون  تدير  انتقالية 
التدمير  أسلحة  عن  والبحث  حسين،  ام  صدَّ نظام  إسقاط  الحرب: 
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حول  األنباء  وتضاربت  اإلرهابية.  الشبكات  على  والقضاء  الشامل، 
العاصمة. باتجاه  يشق طريقه  ًعا  مدرَّ رتاًل  أن  د  تأكَّ البري، ولكن  الهجوم 
معلومات  ب  تتسرَّ كيال  قصد  عن  العسكري  الموقَف  الغموُض  لفَّ 
الزاحف  الرتل  أن  يومين،  بعد  اتَّضح،  أن  إلى  بالمتحاربين  ضرًرا  تلحق 
النجف،  باتجاه  والسماوة،  الناصرية،  مخترًقا  ميل  مئتي  من  أكثر  قطع 
الشعب  أصبح  الحرب  إعالن  من  أيام  ستة  بعد  بغداد.  قاصًدا  وكربالء، 
إنهم  يقولون  ففيما  والنظام،  الحلفاء  بين  لمنازعة  موضوًعا  العراقي 
المحيطات  قطعوا  إنهم  هو  يقول  مستبد،  نظام  قبضة  من  لتحريره  جاؤوا 
حول  أخالقية  بادِّعاءات  مبطَّن  صراع  دار  ثرواته.  ونهب  الستعباده، 

ورغبته. إرادته  انُتهكت  الذي  بالشعب  االستئثار 
لها،  المخطَّط  بالعمليات  القيام  دون  الحمراء  العواصف  حالت 
السعودية،  للحدود  المجاورة  الغربية  المناطق  في  انتشروا  الحلفاء  لكن 
مكانه،  في  الجمهوري  الحرس  حركة  تثبيت  إلى  وقصدوا  واألردنية، 
ومنعه من مواجهة األرتال المهاجمة. استغل العراقيون العاصفة الترابية، 
الرمح  رأس  لوقف  النجف  قرب  بهجوم  الحرس  فَِرق  إحدى  فقامت 
نحو  من  مؤلفة  هجوم  لقوة  الطريق  يفتح  وهو  شمااًل  المندفع  األمريكي 
ة. وبانقشاع العاصفة وجد  مة على أرتال عدَّ أربعين ألًفا من المارينز مقسَّ
بالتفاصيل  جهل  على  بقيت  ق.  متفوِّ لطيران  فرائس  أنفسهم  العراقيون 
إلى أن اطلعت عليها كاملة في كتاب »كوبرا 11: التفاصيل الخفية لغزو 

واحتالله«. العراق 
األوسط،  الفرات  مدن  في  مقاومة  إثر  بغداد  باتجاه  الزحف  توقَّف 
مزج  والنجف.  والسماوة،  والناصرية،  البصرة،  حول  التفَّ  لكنه 
المقاومة مستثمرين أجواء مغبرة.  التقليدية وقتال  الحرب  بين  العراقيون 
غضون  في  بغداد  تطويق  احتمال  هاشم«  »سلطان  الدفاع  وزير  ح  ورجَّ
لفتح  أربيل  شرق  »حرير«  مطار  في  فوًجا  األمريكيون  وأنزل  أسبوع. 
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عن  الحرب  كشفت  ثم  كركوك.  القتحام  األكراد  ب  وتأهَّ الشمال،  جبهة 
أقبح وجوهها بانهمار الصواريخ على األحياء المدنية في بغداد، فُقصف 
المعماري  صممه  الذي  الرشيد  شارع  في  الدولية  االتصاالت  مركز 
واألعظمية،  والمأمون،  العلوية،  في  البريد  ومراكز  الجادرجي«،  »رفعة 
وُدفع  المقاومة،  العراق  تبنَّى  والتلفزيون.  اإلذاعة  ومبنى  والكاظمية، 
أما  المدن،  حرب  خوض  إلى  ام،  صدَّ وفدائيي  العرب،  بالمتطوعين 
على  المصطلح  د  وتردَّ الموت«  بـ»فَِرق  هؤالء  كل  فسموا  األمريكيون 
ذكرى  ُيحيي  كأنه  األلمانية،  األصول  ذي  »رامسفيلد«  الدفاع  وزير  لسان 
بالماضي. على  الحاضر  فيربط  النازيين،  الغربي عن  المخيال  مندثرة في 
نقتل  د: »نحن  ُيهدِّ بالزي األسود  الموصل  للفدائيين في  قائًدا  أنني رأيت 

األمريكيين«. يقاتل  ال  َمن  ونقتل كل  األمريكيين، 
وقعت، في اليوم العاشر للحرب، مجازر في بغداد التي سقط عليها 
الدخان  ويتصاعد  تحترق،  الرشيد  مدينة  فظهرت  صاروخ،  ألفي  نحو 
المقاومة،  بسبب  النجف  مشارف  على  الهجوم  تعثَّر  ثم  أرجائها.  من 
الحرب  خطة  في  تغيير  وقع  الطويلة.  اإلمداد  خطوط  تأمين  وضرورة 
الجيش  وانهيار  بغداد،  نحو  السريع  م  التقدُّ أسس:  ثالثة  على  ُبنيت  التي 
الحلفاء  لكن  رين.  محرِّ باعتبارهم  بالحلفاء  العراقيين  وترحيب  العراقي، 
الحكومة  من  الشرعية  ونزع  والمدن،  الجيش  بقصف  ذلك  استغلوا 
»النفط  برنامج  ملف  سحب  األمن  مجلس  أقرَّ  لذلك  وامتثااًل  العراقية، 
، من  العراق، وُسلِّم إلى األمم المتحدة، فحلَّ الغذاء والدواء« من  مقابل 
اعتقاد،  ساد  حسين.  ام  صدَّ محل  عنان  كوفي  وإجرائية،  قانونية  ناحية 
تقبل  ال  أمريكا  لكن  وقاسية،  بطيئة،  ستكون  الحرب  أن  قصير،  لوقت 
غير  حرب  في  الحلفاء  توريط  العراقيون  أراد  الحروب.  من  النوع  بهذا 
الغزاة،  الكفار  ضد  دينيًّا  واجًبا  باعتباره  الجهاد  إلى  ام  صدَّ فدعا  نظامية، 
ع عربي للدفاع عن قلب دار اإلسالم. وأعلن عن وصول ستة آالف متطوِّ
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مشارف  إلى  األمريكيين  وصول  العراق  نفى  عشر  الرابع  اليوم  في 
وكربالء،  والحلة،  الكوت،  من  كالًّ  اخترقت  أرتال  ثالثة  لكن  العاصمة، 
والغرب،  والجنوب،  الشرق،  من  بغداد  على  لإلطباق  متواٍز،  م  تقدُّ في 
مطار  ُقصف  ثم  البالد،  مساحة  ُربع  على  إال  تسيطر  الحكومة  تعد  ولم 
ل  فتجوَّ ام  صدَّ أما  »بغداد«،  مطار  إلى  اسمه  وُغيِّر   ، واحُتلَّ ام«،  »صدَّ
رافًعا  يحيِّيهم  فيما راح  اليسرى،  ه  كفَّ ُيقبِّلون  الناس حوله  راجاًل، والتفَّ 
ام كانا في بغداد.  د أن كالًّ من األمريكيين وصدَّ تأكَّ الرؤوس.  ُيمناه فوق 
تقاتل العراقيون واألمريكيون على المطار مدة قصيرة من الزمن. إذ 
الرئاسي  القصر  إلى  المطار  من  االندفاع  فكرة  على  الهجوم  خطة  قامت 
وقال  بغداد،  على  عة  المدرَّ والشرقية  الغربية  األرتال  تطبق  أن  قبل 
حية  صور  وُبثَّت  المطار،  قرب  األمريكية  المفارز  هزموا  إنهم  العراقيون 
األخيرة.  الزفرة  لكنها  المقاتلين،  أهازيج  وسط  قربه  محترقة  لدبابات 
 100-50 بين  يتراوح  بعمق  بغداد  يحيط  أنه  الجمهوري  الحرس  أعلن 
األطواق  تلك  تخطِّي  يعني  المطار  إلى  األمريكيين  ووصول  متر،  كيلو 
فال  الكاملة،  بقوتها  وتركها  معادية،  قوة  اختراق  يمكن  وال  الدفاعية، 
ما  أهمية  فتالشت  التالية،  المرحلة  في  م  التقدُّ لتأمين  تدميرها،  من  بد 
وكربالء.  والحلة،  الكوت،  بين  الواصل  األحمر  الدفاعي  بالخط  ُعرف 
األمريكية  القوات  بها  قامت  التي  التريث  ظروف  في  الحرس  ك  تفكَّ
بالعراقيين.  إنما  بالعدو  ضرًرا  ُتلحق  لم  الترابية  فالعواصف  أيام،  قبل 
الحرس  والصواريخ،  بالطائرات  فحطَّموا،  العاصفة  األمريكيون  استثمر 
دون  للحيلولة  الطريق  منتصف  في  لمالقاتهم  مخابئه  من  خرج  الذي 
العدو،  قبضة  في  العاصمة  الخاطف وضع  الهجوم  نتج عن  بغداد.  بلوغ 
قنابل  المطار،  معركة  في  استخدموا،  األمريكيين  أن  ذلك،  بعد  د،  وتأكَّ
لحمها،  ب  ُذوِّ لمقاتلين  جثث  على  ُعثر  إذ  مة؛  المحرَّ األبيض  الفسفور 

العظام. المالبس سوى  داخل  يبَق  ولم 
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جانب  في  الجمهوري  القصر  احُتلَّ   4/7 يوم  من  مبكر  وقت  في 
على  آخر  وبإنزال  فنائه،  في  بالمارينز  هبطت  طائرات  من  بإنزال  الكرخ 
أما  الرصافة.  أي هجوم عراقي من جهة  احتمال  لقطع  الجمهورية  جسر 
مت على محورين: األول من ناحية المطار، فاتَّخذت  القوات البرية فتقدَّ
طريق المرور السريع مسلًكا للتوغل إلى قلب بغداد، واخترقت المنطقة 
القصور  باتجاه  يساًرا،  المأمون  وحيِّ  يمينًا،  البيَّاع  حيِّ  بين  الفاصلة 
الطريق  واتخاذ  بغداد،  جنوب  الدورة  حيِّ  اختراق  والثاني  الرئاسية. 
بناؤه  جرى  بطابقين،  حديث  جسر  عبر  العاصمة،  وسط  إلى  المفتوح 
ويفضي  الجادرية،  بحيِّ  الدورة  منطقة  ويربط  الثانية،  الخليج  حرب  بعد 
الجمهوري.  القصر  بوابة  عند  ينتهي  الذي  القديم  المعلَّق  الجسر  إلى 
في  والحديث  دجلة،  منحنى  عند  القديم  القصرين  على  وبالسيطرة 
فيصل  بالملك  الخاص  الزهور  قصر  موقع  في  ُبني  الذي  الحارثية- 
الرئاسية،  بالقصور  المحيط  المجال  على  السيطرة  اسُتكملت  الثاني- 
لحزب  القومية  والقيادة  والتخطيط،  واإلعالم،  الخارجية،  وزارات  وفيه 
المسؤولين،  كبار  وبيوت  ام،  بصدَّ الخاصة  الحماية  ات  ومقرَّ البعث، 
وهي  المؤتمرات،  وقصر  الرشيد،  وفندق  الكبرى،  االحتفاالت  وساحة 
ا  مقرًّ وأصبحت  الخضراء«  بـ»المنطقة  بعد  فيما  اشتهرت  التي  المنطقة 
للقوات األمريكية، ويحيطها نهر دجلة من الشمال، والشرق، والجنوب، 

استقامته.  في  ثانية  ويعود  بغداد،  جامعة  حول  يلتف  أن  قبل 
من  ر  متأخِّ وقت  وحتى  النهار،  وطوال  وانقلب،  شيء  كل  اهتزَّ 
رت الستباحة مدينة  الليل تابعُت األحداث المثيرة لمعركة بغداد، وتضوَّ
رأيت  فقد  والعاطفي،  العلمي  تكويني  مرحلة  فيها  وقضيت  أحببتها، 
الذي  النظام  أن  يبدو  وال  لها،  الدبابات  واجتياح  عليها،  القنابل  تساقط 
البالد.  لبِّ  حماية  يستطيع  القدس  عن  للدفاع  ماليين  سبعة  تعبئة  ادَّعى 
نقط  آخر  وكانت  البريطانيون،  دخلها  التي  البصرة  في  فوضى  اندلعت 



545

الحدائق  في  الجثث  وتناثرت  ها،  مقرُّ احترق  التي  الجامعة  في  المقاومة 
انفجارات  سلسلة  إلى  أدَّى  قصف  إلى  الموصل  ضت  وتعرَّ المجاورة، 
ففي  بغداد،  في  ا  دمويًّ القتال  أصبح  والعشرين  الحادي  اليوم  وفي  هائلة. 
حيفا،  وشارع  الجمهورية،  وجسر  المعلق،  الجسر  بين  الواقعة  المنطقة 
اشتركت  معركة  رْت  تفجَّ المجهول،  الجندي  ونصب  الزوراء،  وحديقة 
جسر  عبور  األمريكية  الدبابات  حاولت  الظهر  وقبيل  الطائرات.  فيها 
الجمهورية باتجاه الباب الشرقي لكنها توقَّفت ثم عادت، وجرى قصف 
الرشيد  معسكر  في  أعنف  معركة  دارت  الشرق  وإلى  »فلسطين«،  فندق 
الذي توجد فيه قاعدة الرشيد الجوية، والكليات العسكرية، والمستشفى 

لبغداد. تطويق  وجرى شبه  العسكري. 
 ،2003/4/9 األربعاء  هو  للحرب  والعشرون  الثاني  اليوم  وكان 
لحقبة  الرمزية  النهاية  يوم  الحديث،  العراق  تاريخ  في  أهمية  األيام  أكثر 
في  الفوضى  رت  تفجَّ األُول  الساعات  فمنذ  أخرى،  لحقبة  والبداية 
وفي  وحرقها.  المؤسسات  نهب  وبدأ  لبغداد،  الشرقي  الشمالي  الجانب 
م رتل صغير من الدبابات في شارع السعدون من جهة  الرابعة عصًرا تقدَّ
ق ساحة »الفردوس« جوار فندَقي »فلسطين« و»الشيراتون«  المسبح، وطوَّ
ع عدد من العراقيين ال يزيد عددهم على عشرة في الساحة، وراحوا  فتجمَّ
قاعدته،  تسلَّقوا  ثم  باألحذية،  ام  لصدَّ البرونز  من  كبيًرا  تمثااًل  يقذفون 
الفاشلة،  المحاوالت  من  ساعة  نصف  وبعد  إلسقاطه.  بحبل  وربطوه 
فشلوا،  لكنهم  عليه  ينتصب  الذي  المرمري  العمود  تخريب  حاولوا 
فربطوا  المارينز،  من  اثنان  وصعد  رافعة،  عليها  أمريكية  دبابة  مت  فتقدَّ
بالعلم األمريكي  التمثال بسلسلة حديدية غليظة من عنقه، وغطوا وجهه 
فانخلع  قاعدته،  من  وسحبوه  العراقي،  بالعلم  وغطوه  أزالوه،  ثم  أواًل، 
هتاف  وسط  المنصة،  على  الراسختين  قدميه  سوى  األرض  على  هاوًيا 
الرأس، وسحلوه في شارع السعدون، فاستعادوا  الذين فصلوا  العراقيين 
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ذلك  واستغرق  المَلِكيَّة،  انهيار  منذ  العراق  في  رة  المتجذِّ السحل  ثقافة 
الساعات  وبتلك  أجمع،  العالم  إلى  الهواء  على  بثٍّ  ساعات  ثالث  نحو 

وثالثين سنة.  خمًسا  العراَق  َحَكَم  نظام  لنهاية  خ  ُأرِّ

اللَِّجام 6- خلع 
ينجحوا  لم  كما  االستبدادي،  النظام  تغيير  في  العراقيون  ينجح  لم 
ام، إذ ألَجَمهم الخوُف، فخلع األمريكيون لجاَمهم،  في تدمير تمثال صدَّ
الوسيلة  الرمزية على أن قوة خارجية ربما تكون  العملية  دلَّلت هذه  وقد 
فت  وتخوَّ توقَّعته،  ما  وحدث  الشمولية.  النظم  على  للقضاء  الوحيدة 
مجتمع  فوضى  وهي  أشكالها،  أبشع  في  الفوضى  رت  تفجَّ فقد  منه، 
نفسه.  جلد  يستعذب  كمن  بلده،  من  انتقاًما  ب  فتلهَّ اللِّجام،  من  ُخلِّص 
بغداد  في  تحرس  لم  التي  األمريكية،  القوات  أنظار  تحت  ذلك  جرى 
والتربية،  العالي،  التعليم  وزارات  لكنَّ  والماليَّة،  النفط  وزارَتي  إالَّ 
والتجارة، والزراعة، والتخطيط، والصحة، والصناعة، والعدل، والثقافة، 
ودار  والفنادق،  والمتاحف،  الجامعات،  عن  فضاًل  واإلسكان،  والنقل، 
ومركز  اإلذاعة،  ومكتبة  المتاحف،  العامة،  والمكتبات  المخطوطات، 
الفنون، ونادي الفروسية، واألسواق الكبرى، ومئات من المرافق العامة، 
بفوضى  العالم  ُشغل  صراحة.  للناهبين  وأبيحت  كلُّها،  استرخصت 

بلد. احتالل  وُنسي  شعب، 
وُزمر  َشراذم  والتخريب،  واإلتالف  والسلب،  بالسطو  قامت 
الذي  للجيل  واألخالقي  التربوي  األنموذج  مثَّلت  الثياب،  ة  رثَّ حافية، 
واقتحمت  االقتصادي.  والحصار  والحروب،  االستبداد،  ظل  في  تربَّى 
مستشفى  على  وهجمت  البصرة،  في  مسلَّحة  جماعاٌت  المصارف 
من  البصريين  وتركت  الكهربائية،  المولِّدات  ونهبت  بالجرحى،  مملوء 
الحكومية  القوات  انهارت   4/10 يوم  وفي  يحتضرون،  جلدتهم  أهل 
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الطريق،  في  تالشت  ثم  تكريت،  باتجاه  متناثرة  وهربت  كركوك،  في 
من  اآلالف  عشرات  وتبعها  مقاومة،  دون  المدينة  البيشمرگة  فدخلت 
كانت،  حيثما  العامة  الممتلكات  نهب  وبدأ  ومبتهجين،  هائجين  األكراد 
السليمانية  إلى  الغنائم  فنُقلت  والعسكرية،  الحكومية  ات  المقرَّ وإحراق 
وبيَعت  الشرقية،  الحدود  معظمها  عبر  الشاحنات  من  بأرتال  وأربيل 
افات،  والجرَّ والمدافع،  الدبابات،  هياكل  ذلك  في  بما  إليران،  ُخْرَدة 
التالي،  اليوم  في  الموصل  سقطت  ثم  والصناعية.  الزراعية،  واآلالت 
واستولوا  خزائنه،  وحطَّموا  فيها،  المركزي  البنك  مسلَّحون  فباغت 
مبنى  محتويات  على  آخرون  واستحوذ  فيه،  المودعة  األموال  على 
الحكومية،  والمؤسسات  والمتحف،  المركزية،  والمكتبة  المحافظة، 
زرقة  الدخان  سحائب  ثت  ولوَّ والمباني،  الشوارع  في  حرائق  ونشبت 
فِرق  بقصٍد،  تولَّت  وديالى،  والموصل،  كركوك،  في  أنه  على  السماء. 
وبذلك  الملكية،  ووثائق  الشخصية،  األحوال  ت  سجالَّ إتالف  بة،  ُمدرَّ
وأمالكهم،  وأعراقهم،  وأعدادهم،  سكانها،  عن  األصلية  ة  األدلَّ ُفقدت 
بعد  فيها،  غرباء  وإسكان  المدن،  تلك  هوية  بتغيير  التالعب  أتاح  بما 

كركوك. وبخاصة  ذلك، 
الخارجية  بوابته  رت  ُفجِّ حينما  بغداد  في  العراقي  المتحف  نهب  بدأ 
في  استباحته.  أعلنت  وبذلك  أمامه،  ترابط  كانت  أمريكية  دبابة  بقذيفة 
في  العراقي  المتحف  »نهب  بعنوان  كتاب  لندن  في  صدر   2005 عام 
السلب  وصف  القديمة«،  الرافدين  بالد  المفقود لحضارة  التراث  بغداد: 
ض له المتحف، بأنه تراجيديا ثقافية ليس لها مثيل في التاريخ،  الذي تعرَّ
مرأى  على  بالديناميت  النفيسة  للمقتنيات  الحصينة  األبواب  رت  ُفجِّ فقد 
للمتحف،  المقابلة  الساحة  في  دباباتهم  على  الرابضين  »المارينز« 
أحد  يعترضها  أن  دون  المبنى  إلى  باآلثار  محترفة  عصابات  واندفعت 
عالميين  وسطاء  لطلب  استجابة  واألنفس  األقدم  المقتنيات  عن  تبحث 
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على  بغداد  في  مقيمين  ودبلوماسيين  لهم،  أنصاًرا  المحتلين  بين  وجدوا 
قطعة. ألف  بـ170  المفقودة  الِقَطع  رت  وُقدِّ بمحتوياته.  دراية 

لجنة  ورئيس  المارينز،  في  العقيد  »بوغدانوس«  األمريكي  أورد 
مسهبة  تفاصيل  بغداد«  »لصوص  كتابه  في  النهب  حوادث  في  التحقيق 
اللصوص  سيطرة  تحت  ظل  أنه  إلى  وأشار  العراقي،  المتحف  نهب  عن 
الذي  النمرود«  »كنز  يكون  أالَّ  الصدف  ومن  متواصلة.  ساعة   36 مدة 
ن من أكثر من ألف قطعة ذهبية تعود إلى األلف الثامن قبل الميالد،  يتكوَّ
عشرة  من  أكثر  قبل  الكويت،  أحداث  خالل  ام  صدَّ أمر  إذ  فيه،  موجوًدا 
من  أكثر  بعد  عليه  وُعثر  المركزي،  المصرف  قبو  في  يحفظ  أن  أعوام، 
المصرف.  ممتلكات  من  ى  تبقَّ ما  يجردون  المحتلون  بدأ  حينما  شهر 
بما  يعرفوا  ولم  الخضراء،  األوراق  برزم  اهتموا  اللصوص  أن  والراجح 
ل »غالبريث« أمريكا مسؤولية  الماء بعمق 20 قدًما. وقد حمَّ ُغمر تحت 
وللمكتبة  العراقية،  للمتاحف  الحماية  توفير  عن  لعجزها  »نتيجة  ذلك 
القانوني-  واجبها  أداء  في  األمريكية  اإلدارة  أخفقت  فقد  الوطنية، 
ذلك  ومردُّ  للعراق،  الثقافي  التراث  حماية  في  احتالل-  دولة  بوصفها 
غرور الزَم تلك اإلدارة في أالَّ تستعين بمشورة الخبراء في هذا المجال، 
الحاالت،  مثل هذه  في  الدولي  القانون  يتطلبه  ما  تجهل  كانت  ذلك  إلى 
أو أنها تغاضت عنه. وال مسوغ للرأي القائل بأن العراقيين هم َمْن قاموا 
سلطة  النهيار  محتمة  نتيجة  بوصفه  ذلك  حصل  فقد  والحال،  بالنهب. 

النظام«. إثر سقوط  القانون 
العراقيين  إحساس  عن  عبَّرت  النهب  عملية  إن  المحتلُّون  قال 
بالحرية الكاملة جراء قمع نظام وحشي، وهذا تفسير قاصر؛ فالمتشبِّعون 
بأفعالهم ليس بوصفها ممارسة للحرية،  اء االستبداد يقومون  بالعنف جرَّ
غضَّ  لألمريكيين  التاريخ  يشفع  ولن  واالنتقام،  للفوضى،  مزاولة  إنما 
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ادَّعوا تحريره،  بلد  الطرف عن كل ذلك، والوقوف شهوًدا على تخريب 
الفوضى. تزرع  حرية  فبئست 

واشنطن بغداد، وصقور  نسور  المأكول:  العصف   -7
في  شرعوا  حتى  العراق  على  سيطرتهم  األمريكيون  بسط  إن  ما 
التكتُّالت  ظهور  إلى  ذلك  وأدى  والطائفية،  القَبلية  الروابط  إحياء 
في  الشيعية  المرجعيات  بين  التناقضات  وتفاعلت  والِعْرقية،  المذهبية 
للتهديد  للشيعة،  األعلى  المرجع  السيستاني،  ض  تعرَّ أن  بعد  النجف 
المرجع  نجل  الخوئي  المجيد  عبد  واغتيل  وأنصاره،  الصدر  مقتدى  من 
بغداد،  احتالل  من  يوم  بعد  طالب  أبي  بن  علي  اإلمام  مقام  في  األسبق 
أمريكية.  بالبحرين، بطائرة  بريطانيا، مروًرا  النجف من  إلى  وكان قد عاد 
رها  تقرِّ الشرعية  إن  يقول  شعاًرا  رفعت  مظاهرات  النجف  وطافت 
ت  غضَّ التي  الدينية  المرجعيات  نفوذ  العيان  إلى  وظهر  العلمية،  الحوزة 
بصرها عن الغزو، وارتسم حس مذهبي معلن في البالد. وأصبح سقوط 
ام،  صدَّ واختفاء  للنظام،  السريع  فاالنهيار  حلِّه،  في  اخُتلف  لغًزا  بغداد 
األولى  شائعتان:  َفسرْت  بالًغا،  اهتماًما  أثار  الحاكمة،  السياسية  والطبقة 
الجتماع  هم  ضمَّ بيت  في  معه  والعسكرية  السياسية  والنخبة  ام  صدَّ مقتل 
عقد  والثانية  النظام،  تالشي  إلى  أدَّى  ما  بغداد،  وسط  المنصور  حي  في 
تجري  الجمهوري،  الحرس  ضباط  وكبار  األمريكيين  بين  سرية  صفقة 
على  السيطرة  تسهيل  مقابل  أمريكا،  إلى  وترحيلهم  حمايتهم،  بموجبها 

بغداد.
ُشغل األمريكيون في ترسيخ وجودهم العسكري، فاستبدلوا بالمارينز 
العراقيون  باط  الضُّ وعقد  األمن.  حفظ  على  قدرة  لها  التي  المشاة  قوات 
األحرار لقاء ضمَّ جماعة منهم من أجل تشكيل جيش جديد على أنقاض 
بها  التي جاء  المعارضة  النظام، وسيطرت األحزاب  بانهيار  اختفى  الذي 



550

السابقين،  المسؤولين  البعث، وبيوت كبار  ات حزب  االحتالل على مقرَّ
برئاسة  الوطني  المؤتمر  احتل  لها.  ات  مقرَّ وجعلتها  الراقية،  والنوادي 
»البيت  من  وجعل  العليا،  للطبقة  ص  المخصَّ الصيد  نادي  الجلبي  أحمد 
على  عالوي  إياد  بزعامة  الوفاق  حركة  واستولت  له،  مسكنًا  الصيني« 
مدرسة اإلعداد الحزبي، وسكن هو في قصر طه ياسين رمضان، واستأثر 
الحزب الشيوعي بمبنى مديرية أمن بغداد، واحتل المجلس األعلى للثورة 
اإلسالمية قاعة الرباط في شارع المغرب، وجعل عبد العزيز الحكيم من 
بيت طارق عزيز منزاًل له، وسيطر على نادي الفروسية، ونادي الزوارق، 
واحتل  بغداد،  جامعة  جوار  ة«  »السدَّ منطقة  في  الراقية  القصور  ومعظم 
عزت  قصر  الدين،  جمال  مصطفى  األديب  ابن  وهو  الدين،  جمال  إياد 
إبراهيم على ضفاف دجلة، أما الشريف علي بن الحسين، سليل األسرة 
الملكية العراقية، فقد استأثر بقصر وطبان إبراهيم الحسن، وانتزع مشعان 
الجبوري قصر أخيه سبعاوي، وخلَّص الشيخ غازي الياور، الذي أصبح 
المجيد،  لنفسه قصًرا يعود لعلي حسن  الجديدة،  أول رئيس للجمهورية 
الثاني،  فيصل  للملك  كان  قديًما  قصًرا  فسكن  المهدي  عبد  عادل  أما 
المنصور،  في  البعث  ا لحزب  مقرًّ الكردستاني  االتحاد  احتل حزب  فيما 
واستوطنت  الحكومية،  المباني  على  األخرى  األحزاب  عت  وتوزَّ
الشخصيات األخرى قصور المجمع الوزاري في حي القادسية، وبذلك 
القديم  النظام  حلَّت طبقة وافدة مدعومة من االحتالل محلَّ طبقة رجال 

التي توارت عن األنظار.
المسؤول  »غارنر«  الجنرال  بغداد  وصل  أبريل  نيسان/   21 في 
بعض  إلى  زيارات  في  وباشر  اإلعمار،  إعادة  عن  األمريكي  اإلداري 
إلى  اتَّجه  ثم  رة،  المدمَّ الكهرباء  ومحطَّات  المنهوبة،  المستشفيات 
ردَّ  إذ  ارتباكه،  أثارت  بحفاوة  السليمانية  في  اسُتقبل  حيث  البالد،  شمال 
هجوم  إثر  مساعدتهم  لعمليات  ًقا  منسِّ كان  حينما  قديًما  َدينًا  األكراد  له 
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فالموصل،  أربيل،  شطر  بعدها  م  ويمَّ  .1991 ربيع  في  عليهم  الجيش 
خالل  األحداث  أفرزتها  التي  اإلدارية  بالتشكيالت  اعترافه  عدم  وأعلن 
العراقية  الوزارات  أن  وأكد  النظام،  سقوط  أعقبت  التي  العشرة  األيام 

أسبوع. في غضون  تستأنف عملها  سوف 
النظر  وبغض  الفوضى،  ظل  ففي  شروطه؛  االحتالل  واقع  وفرض 
يبسط  أن  هو  العملي  الخيار  أن  وجدُت،  شخصية،  مواقف  أية  عن 
أن  قبل  واالستقرار،  األمن،  لتوفير  البالد  على  سيطرتهم  األمريكيون 
االنتقالية،  الفترة  خالل  بينهم  فيما  حوار  ممارسة  في  العراقيون  ينخرط 
د،  فالمؤكَّ ذلك،  إغفال  جرى  ما  وإذا  شملهم.  يجمع  عقد  على  لالتفاق 
االنتقام  الطائفي، والِعْرقي، فضاًل عن  ى االحتراب  إلى حمَّ هو االنزالق 
تقدير  ر  يتعذَّ ا  جدًّ كبيرة  وهي  وأتباعها،  القديمة  السياسية  الطبقة  من 
عددها، ولها وجود في كل مدينة، وقضاء، وناحية، وقرية، وعليها قامت 
مؤسسة النظام القديم طوال ثالثين عاًما في الجيش والشرطة واالقتصاد 
مدنيًّا،  مجتمًعا  أردنا  فإذا  العراقية،  بالدولة  عالقة  له  ما  وكل  والحزب، 
هذا  على  ب  نتدرَّ أن  فينبغي  وفيدراليًّا،  ا،  وتعدديًّ ديمقراطيًّا،  وحكًما 
وانهارت  وقع،  فاالحتالل  االنتقالية،  الفترة  خالل  القاسي  التمرين 

النظام.  واختفى  الدولة، 
إزالة  فغايتها  بذلك،  مهتمة  تكن  لم  األمريكية  اإلدارة  أن  على 
أسس  على  بنائها  وإعادة  وأهلها،  البالد  على  الحفاظ  وليس  النظام، 
للمجتمع  العميقة  بالبنية  جاهلة  أنها  قصير،  وقت  بعد  ف،  وتكشَّ حديثة. 
بقوله:  السعودية،  في  الذي خدم سفيًرا  »فريمن«  ذلك  عبَّر عن  العراقي. 
العراق ال وجود  أحالمنا، وذلك  إنما غزونا عراق  العراق  بغزو  نقم  »لم 
برزت  التي  العراق  صورة  أن  غرابة  فال  نفهمه،  نكن  ولم  الواقع،  في  له 
أمامنا، أثارت فينا العجب، ألنها مختلفة عن تصوراتنا، والجهلة هم َمْن 

الدهشة«. تنتابهم 
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وقف العراق على مفترق طرق بين اندالع شرارة االنفعال والعجلة، 
أنفاسها  الخارج  من  القادمة  الجماعات  تلتقط  أن  أجل  من  ل  التمهُّ وبين 
ِعْرقيًّا ومذهبيًّا وسياسيًّا، وال  البالد، لكنها جماعات متنافرة  لتولِّي حكم 
والعوز  المنفى  ب  وقد خرَّ والمال،  لطة  بالسُّ االستئثار  إال  يجمعها جامع 
والمجتمع.  الدولة  نظام إلدارة  بناء  في  تنجح  أن  في  اآلمال  والطمع كل 
القوة  من  مزيج  من  بد  فال  االستبداد،  مرحلة  طول  إلى  نظرنا  وإذا 
ويحتضر.  جراحه،  تنزف  لبلد  مضمون  مستقبل  صنع  أجل  من  والصبر 
الطائفية  التحيُّزات  بها  تتالعب  دينية  تيارات  من  س  فالتوجُّ أما مخاوفي، 
على  المعلَّقة  اآلمال  فتنهار  للحكم،  وسيلة  منها  وتجعل  والِعْرقية، 
ترسيخ  في  تنجح  لم  التي  واليسارية،  والليبرالية،  العقالنية،  االتجاهات 
والخارج.  الداخل  في  طوردت  إنما  االستبدادية،  الحقبة  طوال  وجودها 
فت منه في انتخابات عام 2005، التي أفرزت جماعات  وحدث ما تخوَّ
في  البالد  فأغرقت  السياسية،  البرامج  وليس  المذهبي،  التواطؤ  ميَّزها 
وانتهى   ،2010 عام  انتخابات  في  ذلك  كل  وتفاقم  والفساد،  العنف 
في  اإلسالمية«  »الدولة  تأسيس  وإعالن  واإلرهاب،  الميليشيات  بظهور 

العراق.  مساحة  ُسني شمل نصف  د  تمرُّ خلفية  2014 على  صيف 
وأوروبا  أمريكا  في  المقيمين  العراقيين  من  جماعات  قدوم  توالى 
غنيمة  وأهمها  االحتالل،  غنائم  بانتظار  بغداد  في  وأقامت  وإيران، 
الجنوب  مدن  في  انطلقت  مظاهرات  لكن  بالثروة.  تأتي  التي  لطة  السُّ
في  األولى  المرجعية  اعتبرت  التي  النجف  لحوزة  رئيس  بدور  طالبت 
تقرير مستقبل البالد، فهي »األب الرحوم للمجتمع اإلسالمي العراقي«، 
الدولة  شرايين  إلى  الكهنوت  ب  لتسرُّ األولى  الخطوة  كانت  وتلك 
إيران منذ عام 1979 حيث تستمدُّ الدولة شرعيتها  احتذاء بما جرى في 
يقبله  ال  للحكم  أنموذج  ابتكار  ألوانه  السابق  فمن  الفقيه«،  »والية  من 
دت  وتأكَّ والقومي،  الديني  الالهوت  بِقَيم  تشبَّع  الذي  التقليدي  المخيال 
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الطوائف  لرغبات  يستجيب  أنموذج  لتلفيق  الخطأ  الطريق  في  أننا 
والمشاركة  المواطنة  فكرة  الحتضان  يصلح  وال  المتصارعة،  واألعراق 

واحدة. بالد  في  الجماعية 
في  تجاذبته  لقوى  ارتهن  قد  احتماالت،  أرض  العراق  أصبح 
المآل  وإما  األلماني  المآل  إما  لمصيره:  احتماالن  وثمة  اتجاه،  كل 
الرغم  على  األلماني  االتحاد  على  األمريكيون  حافظ  فقد  اليوغسالفي، 
وأمكن  غربية،  وأخرى  شرقية  دولة  إلى  البالد  شهدته  الذي  ق  التمزُّ من 
فهو  اليوغسالفي  أما  الواحدة،  لحمته  إعادة  العشرين  القرن  نهاية  في 
كبير  عدد  من  العراق  يتألَّف  والدينية.  اإلثنية  األقليات  بين  البالد  تناثر 
لم  منها  والكبرى  والثقافية،  والقومية  والطائفية  الدينية  الجماعات  من 
توافق على سياسات النظام السابق، وما وافقت على االحتالل، فُطمرت 
إرساء حكومة  األمريكي، وعدم  الدور  مظالم، وظهرت أخرى، فضعف 
تطلُّعات  وهي  جماعة،  بكل  الخاصة  التطلُّعات  تنشيط  إلى  يؤدِّي  قوية، 
بأدوار  الحالمة  الجماعات  تلك  بين  نزاع  إلى  ينتهي  وسوف  فيها،  مبالغ 

القديمة.  الفاقدة ألدوارها  أو  جديدة 
فقد  عليه،  تواطأت  وربما  ينبغي،  كما  ذلك  لكل  أمريكا  تحتسب  لم 
مظاهرة  على  النار  فتحت  حينما  قاهرة  احتالل  قوة  باعتبارها  ظهرت 
غير  المحتل  طيُف  َفالح  والجرحى،  القتلى  فتساقط  الفلوجة،  في  أهلية 
األطراف  متداخل  رفض  فتيل  فاتَّقد  تحريره،  ادَّعى  شعب  بأرواح  اآلبه 
النظام السابق، والتيارات األصولية، وكل  ن من رجاالت  لالحتالل يتكوَّ
الذين أطاح االحتالل بمواقعهم وامتيازاتهم وأدوارهم، فُأعلن »الجهاد« 
من  شرعيته  يستمد  الذي  »المقاومة«  مفهوم  وغاب  وطني،  إجماع  دون 
ال  حرًبا  باعتباره  الجهاد  ُطرح  البالد.  تحرير  بهدف  االحتالل  وجود 
بين  المفارقة  فارتسمت  كانوا،  أينما  ومناصريهم  الكفار  ضد  فيها  هوادة 
موروث قديم انبعث من طيَّات الالهوت يقوم على مفهوَمي دار الحرب 
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كثير  في  االستعمار  ضد  الوطنية  للمقاومة  أعراف  وبين  اإلسالم،  ودار 
مشهد  على  الباب  وبانفتاح  الجنوبية،  وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  دول  من 
وليس  الدين  من  الشرعية  تستمد  عقائدية  قوى  بين  ُيغلق  فلن  القتل 
ولم  الحكم.  إلى  تتطلَّع  لالحتالل  داعمة  أو  محتلَّة  وأخرى  الوطن، 
ر االنتقام، إذ بدأت جماعات ترتبط باألحزاب، مثل حزب الدعوة،  يتأخَّ
مع  حسابها  تصفية  بدر،  ومنظمة  الفضيلة،  وحزب  الله،  ثأر  وجماعة 
يقتطف  أن  الطبيعي  ومن  لألذى.  أيديهم  على  ضت  تعرَّ قدامى  خصوم 
االنتقام، في طريقه، كثيًرا من األرواح البريئة ألنه شمل جماعات وليس 

أفراًدا.
تلوذ  ناموس  وهذا  القانون،  اقتصاص  بدل  األفراد  اقتصاص  بدا 
واتَّخذت  واحد،  مجتمع  في  تنصهر  أن  قبل  المتصارعة  الجماعات  به 
عمليات االنتقام طابًعا مذهبيًّا متباداًل، وانتهت إلى منازعة طائفية شديدة 
المشترك.  العيش  أواصر  وَغُلَظْت، وقطَّعت  فَبَغْت،  ُعرًفا،  ترع  لم  البأس 
بها  جاء  التي  السياسية  الطبقة  من  شرعيته  اكتسب  النزاع  وكأن  لي  وبدا 
الضيقة:  بهوياتها  فت  االحتالل، فقد كانت منقسمة وليس منصهرة، وُعرِّ
الوحيد  هو  العراق  وكأن  اختزال،  وهذا  والكردية،  والُسنية،  الشيعية، 
القوى  تعريف  إعادة  واألصوب  وأكراد،  وشيعة  ُسنة  فيه  يوجد  الذي 
لخلفياتها  طبًقا  وليس  بها،  تؤمن  التي  األيديولوجية  لالتجاهات  طبًقا 
أنها شيعية،  فت على  ُعرِّ التي  القوى  إلى  بالنسبة  والِعْرقية. وحتى  الدينية 
التي تتصل بساللة  بين منظوراتها، فهنالك الحوزة »الناطقة«  فثمة صراع 
وُقتل  الثمانينيات،  مطلع  في  ُقتل  األول  ومرجعها  العربية،  »الصدر« 
إلى  تدعو  التي  »الصامتة«  الحوزة  وهنالك  التسعينيات،  نهاية  في  الثاني 
السيستاني وسائر  الله  آية  الديني  المرجع  الديني، ويمثلها  الدور  تكريس 
العراق  أن  بصر  ذي  لكل  اتَّضح  إيرانية.  أصول  من  رين  المتحدِّ المراجع 
وفيما  للمستقبل،  إنما  فقط  الحكم  لشكل  ليس  متأنٍّ  اختيار  إلى  بحاجة 
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أقاليم،  من  اتحاًدا  سيكون  أم  المعروفة،  بحدوده  موحًدا  سيظل  كان  إذا 
واألعراق. الطوائف  حسب  ِقَطًعا  أنه سيتناثر  أو 

الزعفران الخرنوب، وقطف  موسم   -8
رئيًسا  »بريمر«  األمريكية  اإلدارة  عيَّنت  مايو  أيار/  مطلع  في 
شهادة  ولديه  »ييل«،  جامعة  خريج  وهو  العراق،  في  المدنية  لإلدارة 
للجنة  رئيًسا  كان  بالمهمة  تكليفه  جرى  وحينما  هارفارد،  من  ُعليا 
في  الُجدد  المحافظين  أفكار  توافق  ونظريته  اإلرهاب،  لمكافحة  القومية 
اتَّخذنا موقًفا  ة: »هذه الحرب ال يمكن كسبها إذا  واشنطن، وقد كتب مرَّ
اإلرهابيين  نقتل  أن  علينا  بالهجوم،  البادئين  نكون  أن  علينا  لذا  دفاعيًّا، 
أنها موطن لإلرهاب  الرافدين، وفي ذهنه  يقتلونا«. جاء إلى بالد  قبل أن 

استئصاله. ينبغي  الذي 
الجديدة  السياسية  الجماعات  شمل  التأم  بغداد  إلى  بريمر  بوصول 
وهي  األمريكيين،  ظل  في  تعمل  تة  مؤقَّ حكومة  ينتخب  مؤتمر  لعقد 
الحزبان الكرديان، والمؤتمر الوطني العراقي، والمجلس األعلى للثورة 
الدستورية  والحركة  الَمَلكية،  والحركة  الوفاق،  وحركة  اإلسالمية، 
وقادتها  إقليمية،  أو  دولية  جهات  من  دعًما  تلقت  وكلها  الديمقراطية، 
الفوضى  حال  يغفلون  لكنهم  ُعليا،  ومناصب  سياسية،  ألدوار  طامحون 
أرخْت  وإذا  منها،  شيء  تخفيف  في  يسهموا  ولم  البالد،  على  المخيِّمة 
رؤاهم،  محالة  ال  فسيفرضون  بالحكم،  إليهم  وعهدت  قبضتها،  أمريكا 
قمقم  من  ه  لتوِّ خرج  عراًقا  فإن  إليَّ  وبالنسبة  وتصوراتهم،  ومصالحهم، 
وعراقيين  المحتلِّين،  مع  الخارج  من  زاحفين  بين  قادته  ينقسم  مغلق، 
إلى  يحتاج  حقيقته،  على  العالم  رؤية  عن  أبصارهم  َكفَّت  الداخل  في 
الحياة،  ي، أي استتباب األمن، وتوفير الخدمات، واستئناف حركة  التروِّ
يشترك  الجديدة، وبعد ذلك  الحياة  إلى  ف  والتعرُّ العالم،  واالنفتاح على 
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وتثبيت  السياسية،  للممارسات  بهم  ُيدفع  ثم  دستور،  وضع  في  الجميع 
المذهبية  بالتوترات  المشحونة  الشعارات  أما  الجديدة،  الدولة  أركان 

ممزًقا.  أو  ا،  استبداديًّ أو  احترابيًّا،  عراًقا  إما  ثمرتها  فستكون  والِعْرقية 
رُت من عبء أحال العراق رميًما، وأخذت  راودني شعور بأنني تحرَّ
يقترف  أن  خشيت  لكنني  انتظرته،  طالما  تغييًرا  ألرى  للرجوع  أرسُم 
عندي  رجح  الذي  والخطأ  المستقبلي،  اختيارهم  في  خطًأ  العراقيون 
الطائفية،  المنازعة  وإما  اإلثني،  التناحر  فإما  مفتوحة،  انتظم في مسارات 
حة  المرشَّ الخلطة  وهي  كلها،  منها  مزيج  وإما  الدينية،  الشمولية  وإما 
للعالم  الجديد  التاريخ  يدخل  أن  للعراق  يمكن  فال  العراقي،  للمستقبل 
إلى  تؤدِّي  فتنة  مبعثها  فاتي  وتخوُّ األخطاء،  هذه  من  أي  في  وقع  ما  إذا 
»أسياد  فيها  يسيطر  مرحلة  إلى  بالبالد  يذهب  وذاك  الشمل،  انفراط 
طوائف  زعماء  بهم  االحتالل  جاء  الذين  األشخاص  فمعظم  الحرب«، 
وِعْرقية  مذهبية  فشرعيتهم  العنف،  ممارسة  في  سوابق  ولهم  وأعراق، 
وليست وطنية، فال إجماع عليهم إال من طوائفهم وأعراقهم وأحزابهم، 
حال  وفي  ومطالبها،  مظالمها  عن  إال  يعبِّرون  وال  سواها،  يرون  ال  وهم 
نَّة  السُّ عن  الدفاع  بحجة  السابق  النظام  أتباع  سيظهر  األمني  االنفالت 
النظام  على  واالجتراء  القاعدة،  هي  الفوضى  تصبح  وسوف  العرب، 
هو  االنتقالية  للفترة  ضماًنا  األكثر  العالج  المتَّبعة.  الوسيلة  وهو  العام 
دولة  هنالك  فتكون  د،  التعدُّ وثقافة  القانون،  وهيبة  األمن،  فرض  تزاوج 
في  المنال  بعيد  يبدو  هذا  وكل  وديمقراطية،  ومتنوعة،  قانونيًّا،  آمنة 
 ، المحتلُّ له  د  مهَّ أن  بعد  بأنفسهم،  العراقيون  يمارسه  الذي  الدمار  ظل 
أواًل، ثم حرمتهم،  للناس حياتهم وأمالكهم  فال بد من وضع حدٍّ يحفظ 
تلك  ثالًثا.  ودستورهم  السياسي،  نظامهم  نوع  تحديد  ثم  ثانًيا،  ورأيهم 

بسرعة. بها  الشروع  من  بد  الخطوات ال  من  ومتعاقبة  مترابطة  سلسلة 
ة بالتباطؤ األمريكي في إحكام السيطرة  غمرت العراقيين شكوك جديَّ
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أعمال  هويتها عادت  بغداد  َسَلَخت عن  التي  الفوضى  فبعد  البالد،  على 
تقطع  مسلَّحة  ُثلل  وبرزت  والِقصاص،  والتخريب،  للنهب،  منظمة 
وتقوم  سابقين  مسؤولين  منازل  وتقتحم  اآلمنين،  وتختطف  الطرق، 
وأساتذة  واألطباء،  العلماء،  اغتيال  في  تضلَّعت  ما  وسرعان  بتصفيتهم، 
ل في المدن  الجامعات. وأصبح الخروج في الليل مخاطرة، وُمنع التجوُّ
ر السيطرة  الكبرى، األمر الذي وضع البلد على حافة فوضى أخرى يتعذَّ
عليها حتى من ِقَبل األمريكيين، وكانت قد تراخت يد الدولة حتى توارى 
فتعطَّلت معظم  محلَّها سلطة االحتالل؛  بغداد، وحلَّت  وجودها بسقوط 
لحكومة  ة  ماسَّ الحاجة  وصارت  واإلهمال  الخراب  وعمَّ  الحياة،  مرافق 

العامة.  الشؤون  تتولَّى تصريف  مؤقتة 
الحكيم«  باقر  »محمد  العراق  إلى  عاد  بغداد  احتالل  من  شهر  بعد 
البصرة  وصل  إيران.  من  اإلسالمية  للثورة  األعلى  المجلس  رئيس 
تحت  أتباعه  من  ألفان  فاستقبله  البري،  بالطريق  صباًحا  التاسعة  في 
الذي  للنظام  شروطه  فيها  د  حدَّ خطبة  وألقى  البريطانيين،  الجنود  أنظار 
ومحترًما  وفيدراليًّا،  ا،  وحرًّ ديمقراطيًّا،  يكون  أن  وهو  العراق،  سيحكم 
يحاول  أن  من  المخاوف  امتصت  عامة  شروط  وهي  اإلسالمية،  للقيم 
عن  يكشف  لم  الخطاب  ولكن  العراق،  في  اإليرانية  التجربة  استنساخ 
بإيماءة تعريفية ال تسبب ذعر اآلخرين، لكنه  الفاعلة، فهو أشبه  الحقائق 
المعارضة عن  قادة  ث أي من  يتحدَّ لم  إذ  قوية في تضاعيفه،  نبرة  يحمل 
مشاريعهم السياسية، ولم يستقبلوا من أنصارهم، فقوى المعارضة كردية 
بصيرة  من  حرم  مجتمع  في  أدواًرا  تنتزع  أن  تريد  ليبرالية  أو  شيعية  أو 
اختيار  هو  رأيُت،  فيما  فاألفضل،  واالستبداد،  العزلة  بسبب  االختيار 
من  االحتالل  مع  تتعاون  السياسية  باألحزاب  لها  صلة  ال  مهنيَّة  حكومة 
ق إلى شرعية وجوده، ثم يقع  أجل تأمين االستقرار واألمن دون أن تتطرَّ
االنفتاح التدريجي على العالم، وإعادة ترميم الشخصية العراقية، وينتهي 
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للعالقات االجتماعية والسياسية  منظًِّما  إطاًرا  يكون  األمر بوضع دستور 
في  كافَّة  لألحزاب  الباب  ُيفتح  وبعدها  واتجاهاتها،  مستوياتها  بكل 
ُيعلن مطلب إخراج قوات  الدستوري، ثم  السياسي ضمن اإلطار  العمل 

الوطنية.  المقاومة  يرفع شعار  التباطؤ،  حال  وفي  االحتالل، 
عليه  يكون  سوف  ما  اسَتَبَقْت   5/12 نهار  في  أحداث  ثالثة  وقعت 
النجف قادًما من  إلى  العراق: األول وصول »الحكيم«  القوى في  صراع 
»الصحن  في  مؤيِّديه  من  اآلالف  عشرات  وسط  خطبة  وإلقاء  البصرة، 
العويل  ميراث  أْذَكى  حينما  وأبَكى،  فَبَكى  حماَسهم،  ألهبْت  الحيدري«، 
خطبته،  في  الزًما  إيقاًعا  النحيب  من  وجعل  األنحاء،  تلك  في  اسخ  الرَّ
ام،  صدَّ من  سخر  ثم  النشيج،  غير  ها  َكفَّ وما  سيواًل،  الدموع  َفَجرت 
النَِذْل  ام  »صدَّ ائين  البكَّ ارتعاش  يغالبه  ج  متهدِّ بصوت  وهتف  م،  وتهكَّ
كما  النجف  جماهير  فاستقبلته  عرشه،  عن  خلعه  الذي  هو  وكأنَّه  َوْينَه!« 
اسم  ووضع  ذاتها،  االحتفاء  شعارات  وَعلْت  قبل،  من  صدام  استقبلت 
صبًّا،  الدمع  يذرف  وهو  خطابه،  استأنف  ثم  ام«.  »صدَّ بدل  »الحكيم« 
دور  وإعطاء  الدينية،  المرجعيَّات  وحدة  على  د  فشدَّ بالَعَبرات،  ويختنق 
وإظهار  الشيعية،  بالهوية  ك  والتمسُّ البالد،  مستقبل  تقرير  في  للحوزة 
المدنية  للحياة  العشائرية، دون اإلشارة  القيم  الحسينية، وتنشيط  الشعائر 
السنوات  في  ل،  وتأصَّ ذلك،  كل  تثبَّت  وقد  وواجبات،  حقوق  من 
فوصول  الثاني  أما  النجف.  مرجعية  صوت  لغير  ُيسمع  عاد  فما  حقة  الالَّ
وإعالن  محتلِّين،  وليس  رين  محرِّ جاؤوا  الحلفاء  أن  وإعالنه  »بريمر«، 
الحرس  ومنه  والجيش،  البعث،  حزب  حلِّ  ضرورة  »فرانكس«  الجنرال 
واالحتراب.  للفوضى  المانعة  القوة  من  البالد  تجريد  فوقع  الجمهوري، 
القادم  الكبيسي«  »أحمد  الشيخ  نِّي،  السُّ الدين  رجل  فقيادة  األخير،  أما 
باالرتجال  اتَّصفت  بغداد  وسط  في  مضطربة  مسيرة  اإلمارات،  دولة  من 
ممثاًل  ليكون  به  ُدفع  الذي  الكبيسي  مظاهرة  تعثَّرت  وكما  والهشاشة، 
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الرافدين. تركت  دوا، وَأفِل عهدهم في بالد  تعثَّروا هم، وتبدَّ نَّة، فقد  للسُّ
قوة  األول  بلور  العراق:  مستقبل  في  عميقة  تأثيرات  الثالثة  األحداث 
وجعل  شاملة،  فوضى  إلى  البالد  الثاني  ودفع  لطة،  بالسُّ استأثرت  شيعية 

ومتناحرين. وناقمين  مضطربين  نَّة  السُّ األخير 
فُمنع  أيام،  بضعة  بعد  البعث  حزب  باجتثاث  قراًرا  بريمر  أصدر 
الفروع،  أعضاء  الحكومية من درجات  الوظائف  في  العمل  من  البعثيون 
لم  ولما  للمحاكمة،  وتقديمهم  مطاردتهم،  وينبغي  والِفرق،  عب،  والشُّ
تكن ثمة محاكم، وال أسانيد جرميَّة، فقد جرى االقتصاص من كثير منهم 
لحوالي  والسياسية  الوظيفية  المشاركة  حظر  على  القرار  نصَّ  باالنتقام. 
أعداد  الحزب، فضاًل عن  ُبني عليهم  الذين  البعثيين  كبار  ألًفا من  ثالثين 
مهمٌّ لمرحلة جديدة  بة  ال ُتحصى من األعضاء. إن استئصال فكرة متعصِّ
النظام  استوعبهم  الذين  الماليين  لعقاب  ذريعة  ذلك  يكون  أالَّ  على 
فاالستغناء  بالترغيب،  وإما  بالترهيب  إما  سنة  وثالثين  خمس  طوال 
هو  الجماعي  العقاب  ألن  وإنساني؛  عملي  ضرر  له  ومطاردتهم،  عنهم، 
للتحقيق  القانونية  األطر  توفير  من  بد  وال  النظام،  مارسه  لعقاب  فعل  ردُّ 
التي  الغاب  شريعة  إلى  فالعودة  وإالَّ  ومجازاتهم،  طين  المتورِّ أمر  في 
ترميم  وإعادة  والوفاق،  المصالحة  من  أفضل  ليس  السابق.  العهد  سنَّها 
جهة،  من  االستبداد،  ضغائن  يتخطَّوا  لكي  للعراقيين  ونفسي  اجتماعي 
النميمة،  فستكون  ذلك  وبدون  ثانية،  جهة  من  بينهم،  اآلثمين  ومعاقبة 
لبث  بالبعث. وما  لهم صلة  الذين  باألشخاص  والوشاية، وسيلة لإليقاع 
حينما  فيه،  مرغوب  غير  خصم  بكلِّ  للغدر  وسيلة  بريمر  قرار  أصبح  أن 
فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  البعث«.  الجتثاث  الوطنية  »الهيئة  لت  تشكَّ
ومذهبية  عائلية  والءات  على  بناء  اكين  سفَّ ضد  تطبيقه  عن  النظر  ُصرف 

وعشائرية.
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والرابعة  للذة،  والثالثة  للفرح،  والثانية  للظمأ،  األولى  الكأس   -9
للهذيان

مواقف  انبثقت  العراق،  في  أنفاسهم  األمريكيون  يلتقط  أن  قبل 
متناقضة بخصوص هويته المستقبلية، فتعالت أصوات تنادي بنزع هويته 
األكراد،  من  ِعْرقية  لجماعات  إطاًرا  العربي  العراق  يصلح  فهل  العربية، 
الجماعات  وبخاصة  األخرى،  واألقليات  واآلشوريين،  والتركمان، 
األغلبية  بوصفهم  العرب  من  جاء  بها  لحق  الذي  الضرر  أن  ترى  التي 
األفراد  حقوق  العراق؟  في  الحاكمة  السياسية  األنظمة  أفرزت  التي 
إطار  في  ُتضمن  إنما  وطنية،  أو  قومية  بأطر  ُتضمن  ال  والجماعات 
فترة  إلى  العراق  ويحتاج  وعالقاته،  سياساته  في  تداولي  مدني  مجتمع 
االجتماعية،  تشكيالته  يخص  فيما  األساسية  خياراته  يحدد  لكي  طويلة 
وهويته الثقافية، وعالقاته بدول الجوار. فالعراق المدني هو الذي يدمج 
فيه دوائر االنتماء الفردي، والوطني، والقومي، واإلسالمي، والمسيحي، 
واإلنساني، دون أن تتضارب تلك الدوائر فيما بينها، فيحول بعضها دون 
إلى  الفاعلين وليس  إلى رتبة  ترفع األفراد  الدمج  فاعلية األخرى. عملية 

األتباع. 
االنتقالية،  الحكومة  اختيار  أمر  العراق  هوية  تقرير  في  د  التردُّ ورافق 
»مجلس  يت  ُسمِّ االحتالل،  بإشراف  شائهة  هيئة  بتشكيل  األمر  وانتهى 
يقبل  ال  قوي  وجود  عن  فيه  الدينية  القوى  وعبَّرت  االنتقالي«،  الحكم 
والديمقراطية.  والليبرالية،  العلمانية،  القوى  توارت  فيما  المزاحمة، 
الرابضة  األحزاب  لمطالب  الحلفاء  استجابة  من  الخوف  شديد  أمسيُت 
القتل،  عمليات  في  أسهمت  أن  بعد  ومال،  مناصب  عن  بحًثا  بغداد  في 
يحيطون  وزعماؤها  العامة،  الممتلكات  على  واالستيالء  والنهب، 
انتقالية  بحكومة  التعجيل  أجل  من  بالمعصم  السوار  إحاطة  باألمريكيين 
أساس  من  االنطالق  هو  الخوف  ومصدر  البالد،  على  السيطرة  تتولى 
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تحلم  السياسية  فالجماعات  خاطئة،  نتائج  إلى  النهاية  في  سيقود  خاطئ 
قومية عربية، وكردية، وتركمانية،  وبأدوار  ُسنية، وشيعية،  بأدوار طائفية، 
والوظائف  األدوار  فيه  ع  تتوزَّ لمستقبل  أقشعر  جعلني  الذي  األمر 
والخبرات،  الكفاءات  وُتلغى  وِعْرقية،  طائفية  أسس  على  والمسؤوليات 
بة، هي  المقرَّ والعشيرة  الذي جعل األسرة،  السابق  النظام  بذلك  قام  كما 
الحاكم األول واألخير للعراق. انتهى عصر الَحْمقى وبدأ عصر الُغَشماء.
في  المقيمين  وأولئك  الخارج،  من  القادمين  العراقيين  أن  رأيت 
ألسباب  حقيقية  ديمقراطية  ليبرالية  تجربة  لتمثيل  لين  مؤهَّ غير  الداخل، 
واالضطهاد،  د،  والتشرُّ الثأر،  بأفكار:  مشبعون  الخارج  فأهل  عملية؛ 
سلوكية،  ال  ذهنية  معرفة  الديمقراطية  الحياة  بُطرز  ومعرفتهم  والمنافي، 
عاَمْت  أهلها، وقد  في  يندمجوا  لم  لكنهم  كثيرة،  بالد  في  وكانوا طارئين 
إلى  التسامح  نفذ  وما  كلِّها،  مؤتمراتهم  في  والعقاب  االستئصال  خواطر 
بالخطر،  محفوف  للحكم  جاهزة  نماذج  فاقتباس  ذلك  وإلى  نفوسهم، 
الموجودة  عات  التنوُّ ينبثق من صلب  أنموذج  إلى تطوير  فالعراق بحاجة 
بأن  يشعرون  فهم  وباإلجمال،  اآلخرين.  تجارب  من  مستفيًدا  البالد  في 
فيه  يتشاركون  وطنًا  وليس  واالنتفاع  الثأر  سياسة  لممارسة  مكان  العراق 
وليس  ذاك،  أو  الطرف  هذا  إلى  يعود  تملُّك  موضوع  وهو  اآلخرين،  مع 
فون به، وسوف يقع نزاع  إطاًرا جغرافيًّا-ثقافيًّا، ينتمي الجميع إليه، ويتعرَّ
د بجزء منه وتوسيعه على  حول ملكية العراق، فكل طرف يلَتمس أن يتفرَّ
إلثبات  القوة،  عن  فضاًل  والجغرافيا،  بالتاريخ  وسيلوذ  اآلخر،  حساب 
التجارب  تكرار  إلى  سيقود  وذلك  الزمن،  سلبها  التي  الماضي  حقائق 

قبل.  من  فيه  وقعت  التي  الخاطئة 
الحرية،  مفاهيم  على  ب  التدرُّ من  فُحرموا  الداخل  أهل  أما 
وفي  والجامعات،  المدارس  في  وصيغوا  والشراكة،  واالختالف، 
مطلق،  استبدادي  وحكم  مغلق،  إعالم  ظل  وفي  الحزبية،  التنظيمات 
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ما  على  المستقبل  في  قاسًيا  الحكم  كان  ومهما  والطاعة،  الخوف  على 
اختيار حصيف  أثنائه، على  قادرين عشيَّة االحتالل وفي  أقوله، فهم غير 
البوادي  يجوبون  وهم  مفتوحة،  جراحهم  زالت  فما  العراق،  لمستقبل 
من  وُجلُّهم  ذويهم،  ُرفات  ت  ضمَّ جماعية  مقابر  عن  باحثين  والسهول 
بْت  ُخرِّ العمل  المجهول، فمواقع  انتظار  بيوتهم في  يقبعون في  الحائرين 
خشية  يختبئون  البعثيين  آالف  مئات  عن  فضاًل  ُنهبت،  أو  ُأحرقت  أو 
وتقتل  البالد،  تجول  مسلَّحة  عصابات  من  مرتاعين  مصائرهم،  على 
ر عليهم االنغماس في قضايا التمثيل النيابي، وحقوق  ألدنى شبهة؛ فيتعذَّ
الثقافية، والحكومة  الدستوري، والفيدرالية، والتعددية  اإلنسان، والنظام 

المنتخبة. 
إدارة  تشكيل  عن  وأعلن  غارنر،  سلفه  وعود  من  نفسه  بريمر  أحلَّ 
إلى  سنة  من  تتراوح  مدة  االحتالل  سلطة  تحت  تعمل  مدنيَّة  عراقية 
القانوني  الجدل  في  للمشاركة  العراقيين  تأهيل  خاللها  يجري  سنتين، 
الجماعات  أن  وأعلن  الحكم،  وشكل  السياسي،  التداول  قضايا  حول 
ل النظر  الحزبية الكبيرة السبع في بغداد ال تمثل العراقيين كلَّهم، وأنه أجَّ
رات تنطلق من مستوى القرى والمدن  في عقد مؤتمر وطني لبلورة تصوُّ
العاصمة، وتهدف إلى ترشيح أشخاص تكون لهم  الصغيرة وصواًل إلى 
احتالل  قوة  أمريكا  أصبحت  المدنية.  اإلدارة  تلك  إفراز  على  القدرة 
وإهمالها،  فضعفها،  العراق،  في  شيء  كل  عن  مسؤولة  فتكون  رسمية 
طائفية،  أشكااًل  تأخذ  مقاومة  ظهور  إلى  سيؤدِّي  ومللها،  وقصورها، 
فمقاومة،  فوضى،  إلى  العراق  ينزلق  فسوف  وإال  وِعْرقية،  وسياسية، 

أهلية. فحرب 
البريطاني  العراق  من  فتخلَّص  التنفيذية؛  إجراءاته  في  بريمر  مضى 
بأجمعها،  العراقية  المسلَّحة  القوات  فقد حلَّ  له،  أمريكية  نسخة  وأصدر 
والمحاكم  األمن،  وأجهزة  الجمهوري،  والحرس  الدفاع،  وزارة  وألغى 
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العسكرية، ومحاكم أمن الدولة، وعلَّق العمل بقانون التجنيد اإلجباري، 
تشكيل  إلى  ودعا  لها،  التابعة  المؤسسات  وكل  اإلعالم،  وزارة  وألغى 
التطوع وليس  قائًما على  إدارة مدنية يكون  له  ُتعيَّن  فيلق عسكري جديد 
ضابط  مليون  نصف  حوالي  عن  االستغناء  ر  ُقدِّ اإلجباري.  السوق 
في  أزمة  أحدث  ما  العمل،  عن  العاطلة  للماليين  أضيفوا  وجندي، 
فقرارات  وعوائلهم؛  لهؤالء  المعيشية  الحياة  ناحية  من  المجتمع  بنية 
احتقن  ر.  متعذِّ بديلة  أعمال  في  المطرودين  إدراج  ولكن  سهلة،  الطرد 
إلى  الوالء  وانحرف  بها،  الوفاء  االحتالل  يستطع  لم  بمطالب  المجتمع 
ُمتعطِّلة،  بحياتهم  فإذا  شهر،  نحو  بعد  الناس  استفاق  فقد  أخرى،  ناحية 
هذه  دت  مهَّ الجديدة.  المرحلة  صعاب  لتالفي  طريقة  فال  وُمهددة، 
القرارات أرضية خصبة لمقاومة أمريكا ليس باعتبارها قوة احتالل فقط، 
ُسلبت،  بالدهم  أن  اكتشفوا  الذين  العراقيين  من  انتقام  أداة  بوصفها  إنما 

فلحقهم. الضرر  وتجاوز  واحُتلت، 
بعد  صدرت  التي  العراق«  في  »سنتي  مذكراته  في  بريمر  وقف 
أن  فذكر  الموضوع،  هذا  على  مدنيًّا،  حاكًما  مسؤوليته  انتهاء  من  عامين 
في  األمريكية  السياسة  تعارض  الحرب  كته  فكَّ الذي  الجيش  إحياء  فكرة 
أنه  العتقادهم  بنائه  بإعادة  األكراد  الزعماء  يقبل  لم  ذلك  وإلى  العراق، 
يحتمل  مركزية  قوة  يريدون  فال  المستقبل،  في  هم  ضدَّ يستخدم  سوف 
والثروات،  والقرار  باألرض  استقاللهم  على  خطر  مصدر  تكون  أن 
قام  ما  روا  تذكَّ حينما  الجمهوري  الحرس  شبح  من  الشيعة  زعماء  وفزع 
الجيش  ثكنات  عن  عدا  الثانية،  الخليج  حرب  بعد  بأهلهم  تنكيل  من  به 
بفقدان  يخاطر  لم  أنه  إلى  بريمر  وانتهى  الكبيرة.  مدنهم  ضواحي  في 
أجل  من  العراق  في  األمريكي  للوجود  المؤيدين  أولئك  مع كل  التعاون 
ه »خطوة حاسمة  الحفاظ على القوات المسلحة، فاتَّخذ قراره، الذي عدَّ
وعلى  ام«.  صدَّ نظام  عليها  يقوم  كان  التي  األسس  لتدمير  جهودنا  في 
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الزعماء  أم  بريمر  أكان  يغيب عن عارف، سواء  فال  ذلك،  الرغم من كل 
سة  بخاصة، مؤسَّ الجمهوري  والحرس  الجيش،  أن  بغداد،  إلى  الوافدين 
الجماعة  تحويل  وقلعه  النافذ،  نِّي  السُّ الناُب  ألنها  تفكيكها؛  ينبغي  ُسنيَّة 

درداء. جماعة  إلى  نيَّة  السُّ
أن  »فرانكس«  أعلن  مايو  أيار/  من  األخير  األسبوع  بداية  في 
الجمهوري  الحرس  في  باط  الضُّ لكبار  ضخمة  ِرشى  دفعوا  األمريكيين 
منهم  رسائل  ى  وتلقَّ بغداد،  لدخول  الطريق  وتمهيد  القتال،  عدم  مقابل 
حياتهم،  لتأمين  أموال  َدْفع  شرط  ام  لصدَّ يعد  لم  والءهم  أن  له  يؤكدون 
حرب  وسيلة  العراقيين  باط  الضُّ رشوة  الدفاع  وزارة  مسؤولي  أحد  وعدَّ 
جانب  في  الضحايا  من  وقلَّلْت  وسريًعا،  سهاًل،  نصًرا  أثمرت  مؤثرة 
هذا  وجاء  بدقة.  هدفه  ق  حقَّ ه«  موجَّ بـ»صاروخ  ووصفها  الحلفاء، 
في  بغداد  سقوط  إلى  أدَّت  خيانة  وجود  من  أشيع  لما  تأكيًدا  الكشف 
ُتفكُّ  ذلك،  صحَّ  ولو  الحروب،  تاريخ  في  عاصمة  عرفته  وقت  أسرع 
األمريكيون  أعلن  وحينما  الجمهوري.  للحرس  السريع  االختفاء  ُأْحجية 
من  جزء  أنه  على  ذلك  ر  ُفسِّ الحرس،  قادة  مع  رفيعة  اتصاالت  لهم  أن 
هم،  مهامِّ عن  القادة  بعض  تقصي  فعل  بردود  للقيام  النفسية  الحرب 
قائدان  باط  الضُّ هؤالء  من  ُعرف  وقد  العراقية.  الدفاعية  الخطة  فترتبك 

حسين. ام  لصدَّ بين  المقرَّ أشدِّ  من 
الذي  باالحتالل  م  تبرُّ إلى  ل  تحوَّ النظام  بتغيير  حبوري  أن  الحظُت 
يعد  ولم  الماضي،  في  انحبس  مجتمع  لتغيُّر  نافذة  وهلة،  أول  حسبته، 
التغيير  طرق  أن  وجدت  حينما  د  تتبدَّ َشرعْت  آمالي  لكن  للتغيُّر،  قاباًل 
من  التخلُّص  على  قادرين  نعد  فلم  للظهور،  باألسوأ  تدفع  ووسائلها 
الصيغة  قت  تمزَّ فلقد  خطًرا،  أشد  أخرى  ُبعثت  إنما  القديمة،  المساوئ 
صيغة  وهي  للمجتمع،  السابق  النظام  ألبسها  التي  المذهبية  الِعْرقية 
القرن  من  الثالث  العقد  بداية  في  للعراق  تأسيسها  في  بريطانيا  اقترحتها 
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على  القائمة  المواطنة  صيغة  لظهور  األوان  آن  أنه  وحسبُت  العشرين، 
صيغة  وهي  بعًضا،  بعضها  العراقية  الجماعات  وقبول  ق،  الخالَّ ع  التنوُّ
بالحكم،  إحداها  استئثار  وليس  القوى،  مشاركة  على  تقوم  أمريكية 
الفوضى،  الهدوء واالستقرار، لكنها خطيرة في ظل  وهي ناجعة في ظل 
للظهور  حة  المرشَّ هي  والِعْرقية،  والطائفية،  القَبلية،  الروابط  أن  واتَّضح 
خالفات  فتنشب  السياسي،  النظام  مالمح  سترسم  التي  وهي  والهيمنة، 

العام.  االجتماعي  للخيال  هة  الموجِّ الخلفيَّات  تلك  إلى  استناًدا 
األزمة  جذور  إلى  والنورس«  »القرش  كتابه  في  »دوفيلبان«  أشار 
اإلدارة  في  الُجدد  المحافظين  نفوذ  إلى  فأرجعها  والعراق،  أمريكا  بين 
القديمة  مخططاتهم  انتعشت  إذ  االبن،  بوش  انتخاب  بعد  األمريكية 
استياء  عن  عبَّروا  وكانوا  بتحديثه،  التفكير  دون  العراق  الحتالل  الداعية 
التغيير،  بدل  االحتواء  سياسة  تبنَّت  التي  »كلينتون«  إدارة  من  بالغ 
يحطِّم  عليه  والقضاء  خطًرا،  ل  يشكِّ بغداد  في  النظام  أن  إلى  وانتهوا 
العراق  أن  هي  المباشرة  وحجتهم  العالم،  في  ألمريكا  المناهضين  هيبة 
ضلَّل فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل عقًدا من الزمان، ولم يعد 
المراوغة  في سياسات  يمضي  أن  فيمكن  الحقيقة،  تجنُّب هذه  باإلمكان 
دور  األمريكية  اإلدارة  تجاهلت  ولهذا  معه،  نتيجة  إلى  الوصول  دون 
أخالقية  لمسة  ُتضفي  ولكي  خطتها،  تنفيذ  أجل  من  المتحدة  األمم 
الدولية،  اإلرادة  على  الخارج  العراق  صورة  إنتاج  فيلزم  هدفها  على 
الحكم  إلى  االبن  بوش  وبمجيء  اإلرهابية،  بالمنظمات  والمرتبط 
اإلدارة،  إلى  والجامعات  البحوث  مراكز  من  الُجدد  المحافظون  انتقل 
تتبنَّاها  قرارات  إلى  راتهم  أفكارهم وتصوُّ لتحويل  مناسًبا  المناخ  وأصبح 
اآلتية:  العناصر  من  للحرب  األولى  الحبكة  لت  تشكَّ هذا  وعلى  اإلدارة، 
د لألمن اإلقليمي والعالمي، وتطلُّع  خصم عنيد، ومراوغ، ومغلق، وُمهدِّ
وقوة  رمزية،  تبشيرية  نوازع  كها  تحرِّ وإدارة  العالم،  للهيمنة على  أمريكي 
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إلى  إشارة  أية  ترد  ولم  العالم.  لتكتسح  االنفالت  تترقَّب  محبوسة  هائلة 
العراق. في  لالستبداد  االجتماعية  الحاضنة  تغيير  إمكانية 

من الصحيح أن هنالك مجتمعات تقليدية تحتاج إلى تغيير جذري، 
رها، ودون انخراطها في قلب  وتحكمها عالقات رعوية تحول دون تطوُّ
عليها،  المسيطرة  العميقة  الُبنى  تغيير  إلى  بحاجة  وهي  الحديث،  العصر 
ة  مضادَّ أفكار  حروب  ي  تغذِّ األفكار  حرب  ولكن  لحركتها،  والُمكبِّلة 
دامت  ما  جة  متأجِّ األفكار  حروب  وستظل  المجتمعات،  تلك  في 
الحروب  تلك  يطفئ  وال  للتطور،  الواحد  بالخط  مؤمنة  اإلمبراطوريات 
األفكار  من  مشتركة  أرضية  على  اآلخر  وقبول  د،  والتعدُّ ع،  التنوُّ إال 
لخوض  األمريكية  الفرضية  قامت  المشتركة.  والمصالح  الحديثة، 
هيمنتها  ممارسة  البالد  لهذه  يحقُّ  أنه  أساس  على  العراق  في  الحرب 
أن  تقتضي  العالم  فمصلحة  وسياسيًّا،  ا  وعسكريًّ ا  اقتصاديًّ لة  مؤهَّ ألنها 

فيه.  الحداثة  مكاسب  الحفاظ على  قوة عظمى  تتولَّى 
ينبغي  رسالتها  دون  يحول  شرير  وكل  أخالقية،  رسالة  أمريكا  تبنَّْت 
القضاء عليه في المكان الذي يكون فيه. هذه الروح التبشيرية-الخالصية 
فظهر  لها،  عدو  أو  ألمريكا  مؤيد  إلى  العالم  تقسيم  إعادة  إلى  أفضت 
والدينية  الثقافية  بمكوناته  للعالم  الساذج  التنميط  هذا  ثقافية.  ِقَيم  نزاع 
االنقسام  مفهوم  تضاعيفه  في  يعيد  المتنوعة  واألخالقية  واالجتماعية 
ودار  للسالم  دار  بوجود  القائل  الوسطى  القرون  في  العالم  عرفه  الذي 
ذلك  في  القول  لت  فصَّ وقد  للشيطان،  ومدينة  لله  ومدينة  للحرب، 
قبل  الغربية«  و»المركزية  اإلسالمية«  »المركزية  هما:  كتبي  من  بكتابين 

بسنوات.  الحرب 
التي  العلمانية  المكاسب  لكل  للتاريخ  الالهوتية  الرؤية  هذه  ر  تتنكَّ
بين  تفاعلية  العالقات  حيث  قرون  عدة  خالل  الغربية  الحداثة  قتها  حقَّ
نقائض،  إلى  التاريخ  وقائع  تشطر  ضدية  وليست  واألحداث،  الظواهر 
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تواجه  فلقد  الوجود،  إلى  الحرب  بفكرة  دفعت  للعالم  ثنائية  رؤية  وهي 
خيار  إقرار  في  األمريكية  اإلدارة  وانتصرت  هائجة.  قوة  مع  مستبد  نظام 
لم  الذي  األمر  ولكن  النظام،  وإسقاط  العراق،  غزو  وجرى  الحرب، 
والتهيؤ  فيه،  الجاد  التفكير  ربما  أو  له،  اإلعداد  من  األمريكيون  ن  يتمكَّ
سبَّبتها  التي  الفوضى  وهي  ذلك،  كل  على  ستترتب  التي  النتائج  هو  له، 
األمريكية،  السياسات  على  للناقمين  مالًذا  البالد  أصبحت  الحرب. 
رين  المتضرِّ ومن  ووطنيين،  وقوميين،  إسالميين،  من  لها،  والمعارضين 
إلسرائيل،  الداعمة  سياستها  على  والغاضبين  عنها،  والمختلِّفين  منها، 
على  يعوم  وسط  في  المنظمة  للجريمة  مؤاتية  أجواء  توفر  عن  فضاًل 
الحرمان والعوز بسبب سياسات الحظر االقتصادي التي فرضتها أمريكا 

عام 1990.  صيف  في  الكويت  أزمة  منذ  العراق  على 
ثم  عالمية،  بدأت  العشرين  القرن  خالل  النزاعات  أن  الصحيح  من 
فهي  الهوية،  مبدأ  على  القائمة  األهلية  بالحروب  ُختمت  لكنها  باردة، 
و»العالم  اإلسالمي«  »العالم  بين  النزاع  إن  بل  ثقافية،  نزاعات  بذلك 
للتاريخ،  الغربية  الرواية  برفض  صلة  له  ثقافيًّا  طابًعا  اكتسب  الغربي« 
ر  للتطوُّ إسالمي  طريق  فثمة  البشري،  م  للتقدُّ الغربي  التفسير  قبول  وعدم 
الفرضيات  هذه  خلفية  وعلى  للنجاة.  تحقيًقا  سلوكه  ينبغي  اإلنساني 
ظهرت جماعات أصولية في الجانبين دفعت بمجتمعاتها إلى الحروب. 
وتمثِّل  الوصف،  هذا  عليها  ينطبق  ظاهرة  الُجدد  المحافظون  يمثِّل 
الجماعات المتأسلفة، ومنها »القاعدة« والحًقا »الدولة اإلسالمية« طرًفا 
ومحور  الشرِّ  محور  عن  ث  تتحدَّ األولى  الجماعة  كانت  وإذا  نقيًضا. 
وكلتاهما  الشر،  وفسطاط  الخير  فسطاط  عن  ث  تتحدَّ الثانية  فإن  الخير، 
الوسطى  العصور  ثقافة  أشاعتها  التي  الالهوتية  التركة  استثمار  تعيد 
بالمسيح،  المؤمنين  مرتع  وهي  الله«  »مدينة  وجود  حول  المسيحية 
عليه،  الخارجون  بها  يقبع  أرضية«  »مدينة  ووجود  برسالته،  واآلخذين 
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الثقافة  أفرزته  ما  ذلك  ويناظر  كانوا،  ما  كائنًا  به،  جاء  بما  المؤمنين  وغير 
الحرب«. »دار  ومفهوم  اإلسالم«  »دار  مفهوم  من  اإلسالمية 

ر عليَّ اإليمان بخدع  بدأت أخشى من انحسار الروح الدنيوية، وتعذَّ
انحسرت  الزمن  م  تقدَّ فكلَّما  لي؛  مالزًما  االستشعار  هذا  وظل  مزورة، 
وصار  جديدة،  يوتوبيا  يبسط  الوسطى  القرون  سحر  فكأنَّ  الدنيا،  مباهج 
خيَّم  وحينما  الدنيا،  إيقاع  من  الناس  حياة  في  حضوًرا  أشد  اآلخرة  وعد 
الشيعة  حلم  لألساطير:  الجموع  ُنذرت  يني  والدِّ السياسي  االستبداد 
األكراد  والزم  الخالفة،  عصر  انبعاث  نَّة  السُّ وترقَّب  المنتظر،  بالمهدي 
تردِّي  بأن  آمنت  وما  الزوال،  فكرة  أسير  أقع  لم  القومية.  بالدولة  حلٌم 
من  النهل  وينبغي  تاريخنا،  في  ما  نقطة  عن  نأينا  كلَّما  سُيحلُّ  األحوال 
األلق  انحسار  الحظت  الحاضر.  في  بها  لالسترشاد  الماضي  مرويات 
الهوية  بأوهام  يتعلَّق  لم  ومن  الفرد،  محلَّ  القطيع  حلَّ  وقد  الدنيوي، 
إلى  فيه األخيار  انزاح  بأنني أعيش في عصر  الضيِّقة فهو مارق، فشعرت 
بالترهيب  الدنيا واآلخرة  ره األشرار، وفرضوا رؤيتهم عن  الوراء، وتصدَّ
لالمتثال  بهم  ودفعوا  حياتهم،  بداهة  من  الناس  دوا  فجرَّ والترغيب، 
فتراءى  سوية،  بحياة  األمل  عليهم  حجر  وديني  وقومي  مذهبي  لتعريف 
فأصبحُت  أنا  أما  الدنيوي،  الخيال  وهج  وخبا  وأجمل،  أكمل  الماضي 

الخاص. عالمي  وانكفأُت على  أملي،  وتعثَّر  ًما،  متبرِّ
دُت  بدَّ بأنني  شعوٌر  أعقبته،  التي  والسنين  االحتالل،  ُبعيد  خامرني، 
باعتبارها  إال  أعماقي  لم تالمس  ة  عامَّ في شؤون  وافًرا من عمري  نصيًبا 
انفعاالت، وما استطعت أن أغيِّر فيها شيًئا، فقد انقسمت ذاتي الصغيرة، 
واالنزواء  والتهاون،  والعزم  واإلذعان،  االستقواء  بين  الظروف،  حسب 
إلى أحداث جسام، ثم  باالنصراف  والمخالطة، ولطالما أغفلُت مطالبها 
واستياء  غامض  ارتياح  بين  ِمزاجي  ويتقلَّب  عداها.  ما  مهماًل  إليها  أرتدُّ 
على  سهرُت  وقد  أعلن،  فيما  وَحِييٌّ  أخفي،  فيما  صريح  فأنا  مبهم، 
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ط  أفرِّ أن  الُرشد  من  فهل   . خاصٌّ هو  وما  عامٌّ  هو  ما  بين  المسافة  صون 
الحياة  مغامرة  خوض  ينبغي  أم  مبهمة؟  رهانات  أجل  من  فاتنة  بحياة 
ى،  وأتروَّ ُمتعي،  في  ر،  وأتفكَّ ر،  أتبصَّ االختالء  جعلني  كافَّة؟  بأبعادها 
وال  بالخطأ،  شعور  ردعني  وما  األصقاع.  هذه  في  به  البوح  يحذر  ما 
ارتواء ال  َكَمنْت رغباتي تطلب  فيها، وقد  إحساس باإلثم من االستغراق 
وانحسرت  بلدي،  فقدُت  حينما  األربعينيات  منتصف  في  كنت  ينطفئ. 
فازدهرت  ببهجتها،  نفسي  تدمغ  أن  للمتع  أَتحُت  القديمة، وبذلك  آمالي 
ُعصاب  من  أعاني  وال  بالعزلة،  مهووًسا  لست  وأفكاري.  مشاعري 
أكثر إحساًسا  بتكتُّم لذيذ؛ فأمسيت  نهًما مكبوًحا  الوحدة، لكنني أرويت 
لجموح  الُمكافئ  فهنَّ  النساء؛  أسعفتني  قبل.  من  عليه  كنُت  ا  عمَّ بذاتي 

. عليَّ خيَّم  إحباط عظيم  من  خلفيَّة  حارًقا على  استعر 
كلها  االجتماعية  بتكويناته  العراق  شهد  الشمولي  النظام  وبانهيار 
تنهار  حينما  الهوية  تعريف  إلعادة  الحاجة  تظهر  للهوية.  تعريف  إعادة 
التفكير واالنتماء  التي تريد إخضاع المجتمع لنمط خطِّي من  السياسات 
الهوية  تعريف  وإعادة  واحدة،  بوتقة  في  صهره  وتريد  والتطلُّعات، 
على  اجتماعية،  وتعددية  ثقافيًّا،  تنوًعا  تشيع  ألنها  للتغيير  ضرورية 
الناظم  العقد  انفراط  إلى  ذلك  يؤدِّي  قد  إذ  بالمخاطر،  محفوفة  أنها 
جماعات  على  العراق  يحتوي  الوئام.  محلَّ  النزاع  فيحل  للجماعات، 
التي  الفوضى  ظل  في  نفسه  تعريف  يعيد  أن  يريد  منها  وكل  كثيرة، 
أكثر  للظهور  فة  المتطرِّ واآلمال  بالرغبات  يدفع  وهذا  البالد،  في  ضربت 
الجماعات  اعتقاد  في  الخطر  يكمن  اآلخر.  وقبول  بالحقائق  التفكير  من 
وسيقود  الهوية،  تعريف  إلعادة  المتاحة  الوسيلة  هي  القوة  أن  الكبرى 

االستئصال. ثم  فاالستبعاد،  والغلواء،  ف  التطرُّ إلى  ذلك 
والمذهب،  كالعشيرة،  التقليدية  األهلية  التشكيالت  انتعشت 
الحديثة  المدنية  التشكيالت  غابت  فيما  والعقيدة،  والعرق،  والطائفة، 
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القوى  شراكات  إلى  وتعبرها  الدوغمائية،  األسيجة  هذه  تتخطَّى  التي 
الهوية  مفهوم  في  النظر  إعادة  في  تسبَّب  وذلك  الفاعلة؛  االجتماعية 
بالعنف.  لهويتها  تعريًفا  تفرض  القوية  الجماعات  جعل  بما  نفسه، 
ين والهوية بين الطوائف واألعراق  التأويل الصحيح للدِّ والخالف حول 
االستبداد  دولة  بظهور  إالَّ  يتوقَّف  ال  الذي  العنف  إلى  يفضي  ما  غالًبا 
بالقوة.  لهما  واحًدا  تأوياًل  وتفرض  التأويالت،  صراع  على  تسيطر  التي 
بمقاومتهم  شرعيتهم  العراق  في  الجديدة  الجماعات  زعماء  اكتسب 
حالوا  لكنهم  عنهم،  الشرعية  زالت  وبزواله  الشمولي،  النظام  لسياسات 
ضوء  في  بجماعاتهم  عالقاتهم  ترتيب  بإعادة  شرعيتهم  فقدان  دون 
التطلُّعات  شرارة  إليقاد  القديمة  النقمة  فاستثمروا  الماضي،  مخاوف 
ونها بأكاذيب كثيرة، وقاد ذلك إلى حقبة  الِعْرقية، والمذهبية، وراحوا يغذُّ
الحقبة  نهاية  الصين  في  ظهرت  كما  الحرب«  »أسياد  أو  الحرب«  »أمراء 
والصومال،  وأفغانستان،  ويوغسالفيا،  لبنان،  من  كل  وفي  اإلقطاعية، 
بذريعة  جماعات  قيادة  يتولَّون  الحرب  فأسياد  األهلية،  الحروب  خالل 
حمايتها من خطر الجماعات األخرى. ُتسلِّمهم الجماعات زمامها، فيما 
ك األواصر بين أسياد الحرب وجماعاتهم ما إن  يحتمون هم بها، وتتفكَّ
في ظل عدم  تنتعش  العالقة  تلك  ولكن  الفوضى،  االستقرار محل  يحل 
قادة  طوياًل  البقاء  في  الحرب  أسياد  رغبة  ف  بالتطرُّ يها  وتغذِّ االستقرار، 

وأحالمها. خيالها  تلهب  ومذهبية  قومية  برفع شعارات  لجماعاتهم 
خلص »آندرسن« إلى أن القوميات هي جماعات آخذة بسرد خيالي 
لنفسها  ما  صورة  فتقبل  الجماعات  مشاعر  الخيال  ج  يؤجِّ ماضيها.  عن 
ممارسة  إلى  وتلجأ  به،  تؤمن  الذي  المتخيَّل  إلى  استناًدا  لغيرها  أو 
الِعْرقية،  حقوقها  عن  قها  تصدِّ برواية  منها  إيماًنا  طبيعي  كحق  العنف 
والحق  وبحقوقهم.  بهم،  االعتراف  عدم  ينبغي  غرباء  اآلخرين  وتعدُّ 
اإليراني  المفكر  يقول  وكما  ومطلقة،  ونهائية،  ثابتة،  لهوية  وجود  فال 
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هوية  إلى  نحتاج  أننا  أي  وجًها،  بأربعين  لهوية  بحاجة  فنحن  »شايغان« 
قبول  الممكن  من  يعد  لم  وبغيرنا.  بأنفسنا  عالقاتنا  تنظيم  تعيد  بة  مركَّ
بينها،  فيما  متداخلة  الدوائر  فهذه  واحدة،  ثقافية  أو  ِعْرقية  أو  دينية  هوية 
ويستحيل االكتفاء بأي منها، وهذه الهويات لن تكون مفيدة إن ارتكزت 
هذه  على  قبل  من  قامت  التي  الهويات  فكل  اآلخر،  إقصاء  فكرة  على 
االشمئزاز.  تثير  لحقبة  ذكرى  مجرد  وأصبحت  انهارت،  المفاهيم 
نفسه  والعراق  عة،  ومتنوِّ كثيرة  موارد  من  نة  المهجَّ للهويات  المستقبل 
وهيلينية،  وآشورية،  وبابلية،  سومرية،  كثيرة:  لهويات  جامًعا  إطاًرا  كان 
وأوروبية...  وفارسية،  وتركية،  وعربية،  ويهودية،  وإسالمية،  ومسيحية، 
واحد  ُبعد  ذات  هوية  في  نفسها  الجماعات  تحجز  أن  يمكن  فهل  إلخ. 

للعراق؟  المتنوع  التاريخ  هذا  مع 
عراقي  مئة  نحو  األمريكيون  قتل  يونيو  حزيران/  منتصف  في 
العاجلة،  الوفاء بالحاجات  الغربية، فعدم  المناطق الشمالية  قاوموهم في 
واستطاع  الجهاد،  باسم  العنف  فظهر  د،  وتمرُّ رفض،  حاالت  إلى  أدَّى 
تسبب  التي  السريعة  الصدمة  إثر  أنفاسهم  يلتقطوا  أن  القديم  النظام  أتباع 
السقوط بإحداثها، وتبلور موقف القوى اإلسالمية المتشددة بقيادة »أبي 
ماذا  يعرفون  وال  يتخبَّطون،  األمريكيين  أن  وبدا  الزرقاوي«.  مصعب 
لكن  جديدة،  حياة  أسس  لبناء  كفء  عمل  إلى  بحاجة  والبالد  يريدون، 
أدخل  الحياة،  مرافق  وتوقُّف  القانون،  وغياب  المفاجئة،  الفعل  ردَّات 

العنف. امة  دوَّ في  العراق 
األمريكي  الجيش  عها  وزَّ التي  العلبة  َقَطري  صديق  أهداني 
رجاالت  من  العراق  في  لها  المطلوبين  والخمسين  الخمسة  لألشخاص 
المطلوبين  صور  وجهها  على  وضعت  َلعٍب  أوراق  وهي  السابق،  النظام 
ام هو المطلوب رقم واحد، ثم قصي، وعدي، فسكرتيره  وأرقامهم. وصدَّ
العلبة، وتصفَّحت األوراق كلها، وجدت أن  عبد حمود، وحينما فتحت 
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عائلة  من  وهم  »التكريتي«  لقب  يحملون  المطلوبين  من  وعشرين  أربعة 
العراقية. الحديث عن »المقاومة«  بدأ  ام وأقربائه. في مطلع الصيف  صدَّ

ام  وصدَّ المارينز  أخرى: جندي  ة  مرَّ الصحراء  10- على حدود 
حسين 

إجماع  ودونما  أوانها،  قبل  العراق  في  »المقاومة«  مالمح  ارتسمْت 
والشيعة ووصموها  األكراد  دينية. عارضها  واتَّخذت سمة  عليها،  وطني 
الحياة،  شؤون  عرقلة  وهو  منه،  ر  يحذَّ ما  إلى  هي  ولجأت  باإلرهاب، 
عدة،  عقود  منذ  العراقيون  به  حلم  الذي  االستقرار  دون  والحيلولة 
النفط،  أنابيب  رت  ففجَّ االقتصادية،  الموارد  تخريب  إلى  وعمدت 
عن  فضاًل  الكهرباء،  ومحطات  الغاز،  أنابيب  رت  وفجَّ ه،  ضخَّ وأوقفت 
ى ذلك إلى المساجد،  القتل األعمى بتفجير األسواق والمؤسسات، وتعدَّ
فُشحنت  االحتالل،  قبل  عليه  كانت  مما  أسوأ  إلى  تسير  األمور  أن  وبدا 
أنفسهم  حماية  األمريكيين  وهاجس  وانقسموا،  العراقيين،  عواطف 
والفلوجة،  الرمادي،  وغربها:  بغداد  شمال  في  تنتهي  ال  هجمات  من 
ضرًبا  األهلي  لم  بالسِّ الحلم  أصبح  الغربية.  المنطقة  وعموم  والموصل، 

المستحيل.  من 
رت األحداث نزاًعا اشتبك فيه الخصوم كلهم في وقت واحد،  وطوَّ
وهم يستغيثون بمرجعيات شعبية أو دينية إلضفاء مشروعية على نزاعهم 
بتعقيد  يدفع  منها  لجزء  حلٍّ  فكل  الحبكة،  خيوط  دت  وتعقَّ الدموي. 
إنما  فحسب،  المتخاصمين  ليس  لترهيب،  وسيلة  القتل  وصار  جديد، 
العام  النظام  فانهار  تبنِّيه،  إلى  المجتمع  دفع  بالعنف  فاإلفراط  المجتمع، 
ذلك  حدث  كما  األفق،  في  المرتسم  الخطر  على  صمت  المجتمع  ألن 
ليعيدوا  عابثة  معركة  نتائج  الناس  يترقَّب  إذ  الشمولي،  النظام  عهد  في 
حيث  الثيران  مصارعة  بجمهور  أشبه  فهم  المنتصر،  مع  موقفهم  تشكيل 
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إلى  المصارع،  مع  وأخرى  الثور  مع  ة  مرَّ وتتعارض  العواطف  ع  تتوزَّ
نفسه  الجمهور  يخدع  النهائي.  اإلعجاب  األخير  المنتصر  يحوز  أن 
إلى  النظر  دون  المنتصر  مع  ا  شعوريًّ يتماهى  ألنه  يتوهمه  بانتصار 
بركان  د  معقَّ نحو  على  امتزج  العراق  حالة  وفي  المصاحبة.  الظروف 
ضروب  عنه  تولَّدت  سياسي،  وغلو  والقومية،  المذهبية  العواطف  من 
المتبادل  للقمع  يمكن  فال  المضادة،  والتحيُّزات  التحيُّزات  من  كثيرة 
تمثيلها  يعاد  فيتنام  في  األمريكية  التجربة  وكأن  لي  والح  ذلك.  وقف 
األمريكية  القوات  فستنسحب  فشلها،  حال  وفي  الرافدين،  بالد  في 
ازدادت  أخرى  ة  ومرَّ بدونها،  أو  الجهادية«  »القوى  مع  مساومات  بعد 
االنتقام  حوادث  وتضاعفت  وصالبة،  متانة  التقليدي  المجتمع  قوى 
أنباء  تواترت   7/22 في  بها.  أمريكا  جاءت  التي  الجماعات  طرف  من 
مع  عنيفة  مواجهة  إثر  الموصل  في  ام  صدَّ ولَدْي  وقصي  عدي  مقتل  عن 

يومين.  بعد  مقتلهما  وثبت  األمريكيين، 
إمكانية  فيها  أستطلع  أولى  زيارة  في  العراق  إلى  للعودة  أتهيَّأ  بدأُت 
 ، ألمانيَّ مطابقة  عودة  تجعلها  لم  العنف  أعمال  لكن  النهائي،  رجوعي 
صاخبة  أمواج  على  البالد  تأرجحت  بها.  مضيت  ذلك  من  الرغم  وعلى 
كانت  إذا  وفيما  إليها،  ستعيدني  موجة  أية  أعرف  وال  الصيف،  خالل 
الدوحة  غادرت  أتونها.  في  سترميني  أنها  أم  وصولي،  قبل  ستتالشى 
عن  أبحث  ان،  عمَّ في  يومين  وأمضيت   ،2003 يوليو  تموز/   28 مساء 
البري  والطريق  مغامرة،  فالرحلة  العراق،  إلى  فيها  أدخل  التي  الكيفية 
طرف  من  يوميًّا  وُيقطع  بالمخاطر،  محاط  وبغداد  ان  عمَّ بين  الطويل 
تصبح  ما  وغالًبا  يملكون،  ما  تسلبهم  أو  المسافرين،  تختطف  عصابات 
لكنني  وخصومهم،  األمريكيين  بين  نيران  تقاطع  في  المسافرين  قوافل 

عنه.  فال عودة  قراري  اتَّخذت 
أغسطس.  آب/  من  األول  في  العراقية-األردنية  الحدود  وصلت 
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حجرية  مصطبة  على  متهيًبا  وجثوُت  الليل،  منتصف  بعد  الوقت  كان 
لياًل،  تتوقف  العراقية  األراضي  داخل  البرية  فالقوافل  الصباح؛  بانتظار 
الهواء  كان  ة.  البريَّ الحدود  نقطة  من  الضوء  ساعات  أول  مع  وتنطلق 
بها  أشعُر  بصري،  عن  جى  الدُّ يحجبها  أمامي  مترامية  والصحراء  منعًشا، 
ُجوُد  كأنه  سخيٍّ  ضباب  من  ُمزنة  ببطء  م  يتقدَّ الفجر  وغدا  أراها،  وال 
قلقي  مع  يتجاوب  والتثاقل،  االرتخاء  بين  وفاتًرا  كساًل  فيتثاءب   ، بدويٍّ
بُت زيارة بالد ُفصلُت  ترقَّ التريُّث والتأنِّي.  أو في  الدخول،  في استعجال 
تحت  فاستغرقُت،  الجديدة،  صورتها  من  س  متوجِّ لكنني  عنها،  طوياًل 
واألفق  بالدي،  بها  مرت  التي  المفارقة  ل  تأمُّ في  الضوء،  كامد  مصباح 
ذلك  االنتظار  ساعات  في  واستعْدت  الفجر،  أمام  يتمنَّع  الذي  الغامض 
ذاكرتي  في  تناثرت  تجارب  األخيرة.  العقود  لتجارب  ج  المتعرِّ الطريق 
وما  المتعاقبة،  كاألمواج  وتدافعت  الحدود،  خلف  المتأللئة  كالنجوم 
األراضي  خارج  الدفع  رباعية  بسيارته  السائق  اندفع  حتى  الفجر  الح  إن 
عينيَّ  أمام  ظهرت  حتى  دقائق  غير  ت  مرَّ وما  العراقية،  باتجاه  األردنية 

لبالدي. ة  الحدوديَّ النقطة 
سوى  أجد  فلم  ب،  مخرَّ شبه  مبنى  في  سفري  جواز  ألختم  لت  ترجَّ
تأشيرة  بأالَّ  ضجًرا  لي  ر  فأشَّ الزجاج،  محطَّمة  نافذة  وراء  يقبع  شرطي 
األسمنتية  الجدارية  واجهتني  استدرُت،  ا  ولمَّ مفتوحة،  فالبالد  دخول، 
قبل  غادرت  حينما  رأيت  ما  آخر  كانت  التي  حسين  ام  لصدَّ الضخمة 
هدف  إلى  بيمناه  يؤشر  له  رسم  وعليها  يوًما،  عشر  وثمانية  سنين  عشر 
د المغادرين، وقد ُرشَّ أعالها بسيل  غامض، كأنه يحيِّي القادمين أو يتوعَّ
ال  الصارمة  فالمالمح  ضئيل،  أثر  سوى  فيها  ُيحدث  فلم  الرصاص،  من 
اقتربُت  العتيق.  الطالء  غير  منها  النار  رشق  ُيزل  ولم  عين،  عن  تخفى 
ِخلُتها  ُلْقيٍة  في  النظر  وُأنعم  الماضي،  من  أصبح  حسبته  أثًرا  ص  ألتفحَّ
معدنيَّة  بُخوذة  المارينز  من  ا  جنديًّ فوجدُت  التاريخ،  من  جزء  إلى  آلت 
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أو  بها،  يحتمي  كأنَّه  ظهره،  بكامل  الجدارية  على  يتَّكئ  رأسه،  تحمي 
وضع  في  بندقية  وحمل  للرصاص،  مضادة  درًعا  ارتدى  وقد  يحميها، 
عنِّي  األمريكي  والجندي  حسين  ام  صدَّ حجب  دني.  يتوعَّ كَمْن  قتال 
النقطة الفاصلة بين  ال ظالًّ طوياًل امتد إلى ما وراء  شروق الشمس، فشكَّ

األخرى. والصحراء  المتخيَّل،  عراقي 





 


