
 

  
  

  

  



  

  

  

  "مود اجلنرال تذكار " 
  جبيليضياء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رواية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  أي قلبي، یا أوفى جزء من كیاني، ال تقف شاهداً 

  ضدي أمام المحكمة،

  ألنك اإلله الموجود في جسمي،

  وخالقي المحافظ على أعضائي

  

  الفقرة الثالثون

  الموتى كتاب 

  

  

  ) ُیحفظ بعیدا عن متناول األطفال( 

  

  - تحذیر صحي -
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مــع  عــن عمــٍر نــاهز الثانیــة والتســعین"  كــریم عبــد الواحــد" جــد " انقــالب " تــوفي الســید           

ومنهـا حكایـة امـرأة تسـكن . كـان حّكـاء مـاهرًا، ینسـج أجمـل الحكایـات وأغربهـا. ١٩٨٦حلول عـام 

حدى القالع النائیة، افترس الكوسج أوالدها الستة، كان یسـردها علینـا بـین فتـرة وأخـرى، لعلنـا في إ

فتسري في أوصـالنا رعشـة الخـوف ونقـرر . نكّف عن الذهاب إلى الشّط، ونهتم بواجباتنا المدرسیة

یـوم التـالي، إال أن شیئًا ما یبدو سحریًا للغایة یشدنا إلى الشّط في ال. عدم الذهاب إلى هناك ثانیة

فنركض نحوه، وال نعود منه إال في آخر النهار، ملطخین بالطین، وزفرة السـمك وفسـاء السـالحف 

تضـــمخ ثیابنـــا، وعلـــى رؤوســـنا دروع ســـالحف محدبـــة كنـــا نشـــنقها، ونصـــلبها علـــى أشـــجار الســـدر 

فـــي حـــین نعلـــق علـــى أكتافنـــا بنـــادق مـــن . هنـــاك، فتـــذوب شـــحومها وتنزلـــق أجســـادها إلـــى األرض

  . ملیئة بالجّري، نطعم به قططنا الجمیلة المبقعة اً رید، ونحمل بأیدینا علبالج

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١(  

  

  

  عزیزي السید قرش

  ..أهدیك تحیاتي

  

  

  

  

فلو حصل واطلع أحدهم على ما . أكتب لك بمنأى عن أعین الناس من أهلي ورفقتي          

سـیأخذ األمـر علـى محمـل الهـزل، أو النكتـة  –فـي أقـل التقـدیرات  –أقوم بـه اآلن، فـال بـّد أنـه 

قبل أن تفعـل فعلتـك وتفتـك بـأعّز أصـدقائي  –التي دائمًا ما كنت أمیل إلى تألیفها، والتفكه بها 

  . هذا إن لم یظّن أحدهم أني صرت في عداد المجانین –

  

ــم كــم أنــا حــزین، وأّي بــؤس أعیشــه اآلن، طبعــًا بعــد أ.. عمومــاً            ن مزقــت أنــت ال تعل

إنه أسمر، بل تكاد سمرته تقترب من لـون الحبـر، وكـان . بفكیك المفترسین جسد صاحبي كریم

بوسعك أن ترى تلك الزرقة القاتمة وهي تلمع على جسده في شمس تموز وآب المحرقین، فمـا 

ه نعم، لم یكن لحم. الذي أغراك فیه یا ُترى ؟ كما أن لحمه لم یكن طریًا، أكاد أجزم بهذا الشأن

طریًا بما یكفي لیكون وجبـة شـهیة لقـرٍش مفتـرس وجشـع مثلـك، یبحـث عـن األجسـاد الطازجـة 

القائظـة  قد تغري برودة الماء في الظهیرات. لنسوٍة یغسلن األواني والثیاب، على ضفاف األنهر

تجعل أنت منهـا كومـة سدها لعاب الرجال والزمن المّر، فلتزیح عن ج إحداهن، فتنزل إلى الماء

كـذلك هـم األوالد، لـم تكـن لتفـّوت فرصـة . للحم والعظام سرعان ما تأخذ طریقها إلى جوفـكمن ا

  . المّد النهري فتتسلل خفیة لتنقّض علیهم بینما هم یلهون على الجرف

  

لقـد سـمعنا مـن السـید انقـالب مـرارًا بحكایـة التهامـك سـتة أوالد ألم واحـدة تسـكن فــي           

هـل كانـت لحـومهم طریـة إلـى تلـك : ، بودي أن أسألك یـا سـید قـرش لكن. إحدى القالع النائیة

غیـر أنـك . الدرجة التي تحبذ أن تكون علیها فرائسك ؟ نعم، ال بّد أنهم كـانوا كـذلك فـي النهایـة

كان بوسعه أن یؤكد . فكریم هذا لحمه مرّ . ال تستطیع أن تقارن بینهم وبین لحم صاحبي كریم

فیقولهـا محـذرًا، . أو عند شعوره بأن شخصا مـا یریـد اسـتغفاله ذلك كلما أوشك على المشاجرة،



یفعل ذلك كمن یفتق شـیئًا ویـولج فیـه آلـة، قبـل أن . مطلقًا العنان لیدیه محاكیًا أمیتاب باتشان

یعفط بصوٍت عاٍل، ویلقي شتیمة عادة ما تكون ذلك الشيء الذي ال یعدو عن كونه أبًا لعشیرة 

  !من األعضاء التناسلیة 

  

بالتأكید یا سید قرش، لو قّدر لك أن تكـون واحـدًا مـن بنـي البشـر، السـتطعت التمییـز          

بـین لحـم دجاجـة صـغیرة وطریـة، ولحـم دیـك عجـوز قضـى عمـره . بین اللحم المر واللحم الحلو

نعـم قـرش . لكنـك لـن تقـدر أن تكـون غیـر قـرش. یلتقط بمنقاره الوزغ وسالبیح المیـاه الطافحـة

لیس لدیك ذائقة تقرر ما الذي یمكـن أن یؤكـل، ومـا الـذي ال یصـلح كوجبـة غـداء  نهم وجاهل،

مــع أننـي ال أعجــز عـن توجیــه أكثـر النعــوت . الحــظ هنـا، أننــي ال أسـعى إلــى اسـتفزازك. دسـمة

صـنع . العـوم فـي میـاه الشـطّ : " واألوصاف فجاجة إلیك، ما دام أني لن أمارس األمـور التالیـة 

. التفّرج على رسوم سمك القرش المنقوشـة علـى الجـدران العتیقـة. قرشدمیة من الطین بهیئة 

تمثیـل دور صـیاد . تشبیه أحد األصدقاء بـالقرش. افتراض أن برجًا في السماء على شكل قرش

 بامتهـان الصـحافة، أو أذهـب إلـىكما أود أن الفـت انتباهـك إلـى أننـي لـن أفكـر " یصطاد قرشًا 

  .ن هجوم أسماك القرش على الصیادین وفتیان القرى الساحلیةالخلیج ألجري تحقیقًا صحفیًا ع

  

حتى وأنا أكتب لك هذه الرسالة، ال أبدو خائفًا منـك، علـى الـرغم مـن أنـك فـاغر فمـك           

طوال الوقت، وتبدو مسـتعدا دائمـًا ألن تطبـق علـى فریسـة تظـن أنهـا فـي الطریـق إلیـك، لتغـرز 

فة عشـرة أمتـار ك أنـي أجلـس فـي مكـان یبعـد عنـك مسـاأضـف لـذل. أسنانك القاطعة في لحمهـا

. فكرت في القفز تجاهي علیك أن تضع في الحسبان أنك ستنتهي إلى الیابسـة وٕاذا. على األقل

عندئذ لن تنفعك شراستك، كما لن أضمن لك سالمة إحدى عینیـك مـن األذى، إذا مـا تسـنى أن 

، ال لشـيء سـوى أن أنـتقم منـك شـر أصـنعه مـن جریـد سـعفة اً أو رمحـ حدیـدٍ  أغرز فیها شـیَش 

  :وٕان شاءت األقدار وأنطقك اهللا لتسألني . انتقام

  

  " لماذا تفعل بي هذا یا ولد ؟ " 

  

سأبصق ! " ألنك اختطفت أعّز أصدقائي أیتها السمكة المعتوهة : " سأصرخ بوجهك           

بـق میتـة وأصـلبك سـأعلقك فـي غصـن شـجرة ن. علیك، وأجّرك من ذیلك في الطرقـات والسـواحل

وال أظـن أن ثمـة . عـه علـى المرضـى جنسـیاً وزِّ هناك في الشمس المحرقة، حتى ینضـح زیتـك وأُ 

  .من یلومني إذا ما قطعتك إربًا وقلیت لحمك وأطعمت به القطط والكالب السائبة



  

ویـروي فـي الیـوم التـالي مـا كـان یـراه مـن . دائما مـا كـان كـریم عبـد الواحـد یحلـم بـك          

قـد تنطبـع . وابیس لم یكن لیستّل تفاصیلها من أفالم الرعب التي عادة ما نشاهدها في التلفازك

صور تلك الكوابیس في أذهاننـا فتـرة مـن الـزمن، أو تـذكرنا بالسـید انقـالب وحكایتـه عـن المـرأة 

تقشـعر أبـداننا ونحـن نعـوم فـي میـاه الشـّط، وقـد سـادت فـي . التي الـتهم القـرش أوالدهـا السـتة

البقیـة  یتربص بنا، لیسرق أقدامنا، إن لم یجـد فـي اً متوحش اً وسنا الهشة فكرة أن هناك قرشرؤ 

  . ، في تلك الظهیرات المحرقة من صیفنا القائظمن أجسادنا ما یسد نهمته

  

یحدث أن نشمئز من شيء ما، أو نشعر حیاله بالرعـب، نفكـر بـه أو یمـرق بأذهاننـا           

ینقش في أخیلتنـا فیظهـر كاألختـام االسـطوانیة علـى ألـواح الطـین، ثـم  بین فترة وأخرى، قبل أن

یأتینا في األحالم بأشكال مختلفة، أكثر قبحا وترویعًا ممـا یكـون علیـه دائمـا فـي الواقـع أو فـي 

فالمسـألة هنـا أشـبه مـا تكـون بعملیـة ولـوج أحـدنا عبـر شاشـة التلفـاز إلـى . الحكایات الخیالیـة

هكــذا كنــُت أحســب األمــر مــع كــریم وأحیلــه إلــى . ومصاصــي الــدماء أجــواء فــیلم عــن الجنیــات

لعل من الطبیعـي جـدًا أن یحلـم كـریم بـالقروش المتوحشـة، إمـا تطـارده : االستنتاج أعاله قائال 

فـي السـن ُیـدعى  اً طاعنـ اً ثمـة جـدأن  مـن الممكـن أن یحـدث ذلـك مـا دام .أو تنهش مـن لحمـه

الحكایــة التــي ربمــا ســمعناها . عة، بــین الحــین واآلخــرانقــالب مــا زال یــروي تلــك الحكایــة البشــ

قد سمعها عشرات المرات حتـى رسـخت فـي  اً بالقدر الذي یسمح لنا بحفظ فصولها، إال أن كریم

لكن، هل كان السـید انقـالب یـروي تلـك الحكایـة علـى سـبیل الترهیـب، لكـي یـدفعنا . ذهنه تماماً 

فـي مغامراتنـا النهریـة ؟ أم أن فـي األمـر حكایـة لالهتمام بواجباتنا المدرسیة بـدال مـن الخـوض 

  ؟ اً حقیقی اً ؟ قرش اً ثانیة ؟ لغز 

  

بلغة غریبـة وغیـر مألوفـة، یفعـل ذلـك فـي األقـل مـع أحیانا كان السید انقالب یتحدث           

وعدا ذلك . في حین یظل حدیثه بالعربیة ركیكًا، ومشوبا بالغموض في الكثیر من كلماته. نفسه

أن یرطن باالنكلیزیة على نحٍو مفهوم نوعا مـا، وقـد تعلـم ذلـك أثنـاء عملـه كسـائق  باستطاعته

قبـل أن . للسیدة مارغریتا زوجة السید فیلیب أحد المساهمین في شـركة تصـدیر عـرق السـوس

فـي الوقـت الـذي مـا زالـت . تنهي تلك السیدة خدماته بـداعي مغـادرة العـراق والعـودة إلـى أمیركـا

ى أنه ُطرد بسبب عالقته المشبوهة مـع القرویـات العـامالت فـي جنـي نبـات تؤكد فیه نجمیة عل

أو هكذا تظن بنانا زوجة السید انقالب، وأخبرت بـه كنتهـا نجمیـة ذات یـوم، مـا . عرق السوس

أتاح لها توجیه اللوم إلى السـید انقـالب، وتحمیلـه مسـؤولیة مـا أصـاب زوجتـه، فمـا أن علمـت 



إال أن السـید انقــالب كــان . ت تلطــم عینیهـا إلــى أن انطفأتـا تمامــاً المـرأة بتلــك العالقـة حتــى راحـ

یكّذب كّنتـه نجمیـة دائمـًا ویـدلل علـى ذلـك بـأن زوجتـه بنانـا كانـت خرسـاء وال یسـعها أن تخبـر 

  . أحدا بذلك في النهایة

  

یتكأ علـى سـیاج . كان السید انقالب یجلس عصر كل یوم على جذع نخلة عند الباب          

فنجتمع حوله، نحـن . یدخن سجائر ماركة بغداد، أو یضع السویكة في فمه ویظل صامتاً البیت 

وفي كل مرة یروي لنا السید انقـالب حكایـة مسـلیة تنتهـي دائمـا . ة من أصحاب حفیده كریمشل

إمــا بِعبــرة أو بموعظــة حســنة، ینـــتفض أحــدنا مطالبــًا الرجــل بـــأن یــروي لنــا حكایــة الكوســـج 

 اً ولعـل كریمـ. د انقالب ذلك مقسما حكایته إلى حلقات، فـي كـل یـوم حلقـةالمفترس، فیفعل السی

كان من أشد المولعین بتلـك الحكایـة الغریبـة، قبـل أن ینفـر منهـا، خصوصـا بعـد أن صـار یـرى 

أحالمــا مخیفــة، دائمــا مــا یكــون ذلــك الكــائن المفتــرس المســمى قرشــًا هــو الباعــث علــى الرهبــة 

  .والخوف فیها

  

كمـا لـم أفكـر یومـًا فـي . ن أعرف بالضبط األصل الذي ینحدر منه السید انقـالبلم أك          

إال أن أبــي یقــول أن الســید انقــالب جــاء إلــى حیینــا قبــل فتــرة . أن أســأل حفیــده كــریم عــن ذلــك

طویلـة بصـحبة فتـى فــي الحادیـة عشـرة مــن عمـره، وزوجـة خرسـاء وشــبه عمیـاء تُـدعى باســم 

في إحدى الصرائف، على مقربة  الواحد عبدسكنا مع ابنهما د وكان الزوجان ق. غریب هو بنانا

عمــل انقــالب حمــاال فــي الــداكیر، قبــل أن یعمــل فــي النقــل النهــري، إذ كــان یســحب . مــن النهــر

ــال مربوطــة حــول صــدره، ویقطــع  ــل بواســطة حب المهــیالت المحملــة بالبضــائع والتمــور والتواب

وٕاذا مــا تســنى للمــرء ســماع الســید ! مــال شــاقا كــان ع. مســافات بعیــدة، باتجــاه القرنــة والعمــارة

انقالب وهو یروي حكایاته، أو یتشاجر، فسـیلحظ إكثـاره مـن حـرف الـواو فـي آخـر الكلمـة، مـع 

بعض التحریفات في كلمات أخرى، یمكنك یـا سـید قـرش أن تمیـز مـن یـتكلم بهـا علـى أنـه مـن 

فقد اكتشفت أنها . في وقت متأخرلكنني لم أعرف معنى تلك المفردات إال . عائلة السید انقالب

قبــل بدایــة  میــة موغلــة فــي القــدم، انــدثر أغلبهــامفــردات ذات أصــول ســومریة أو أكدیــة أو آرا

  األلف المیالدي األول ؟ 

  

كثر مـن أصـول مختلفـة، بعضـهم صـارت جـذوره مكشـوفة للعیـان بشـكل  اً أعرف أناس          

ثمـة هنـود، . آلخر ما زال یخفیها لدواٍع كثیـرةواضح بفضل اللون والطقوس والعادات، والبعض ا

وعجم، وبلوش، وأفارقة، أرمـن، یهـود، إحسـائیون، أتـراك، بحارنـة، مصـریون، مغاربـة، مغـول، 



تتر، صینیون، انكلیز، ألمان، وغیرهم الكثیر مـن أولئـك الـذین تمتـد جـذورهم إلـى بلـدان عدیـدة 

. نة مفتوحـة علـى العشـب والمـاء والصـحراءفالبصرة یا سید قرش مدی. في أوربا وآسیا وأفریقیا

بمنتهى السـحر . مدینة إشكالیة، وفي الوقت نفسه یمكن عدها من المدن ذوات السهل الممتنع

 –وعلــى أیـة حــال، ال یمكــن أن یكــون السـید انقــالب أحــد أولئــك الجنــود . والرعونـة فــي آٍن معــاً 

العشـرین، ومـا أن وطـأت أقـدامهم أرض الذین جاؤوا برفقـة االنكلیـز فـي بدایـة القـرن  –الَكرَكة 

فـإذا كـان ثمـة شـخص أخـذ ! البصرة حتى تبادرت إلى أذهانهم مقولة أن البصرة هـي الفـردوس 

كمـا ال . منه كریم وبعض أخوته سمرتهم الشدیدة، فتلك هي جـدتهم بنانـا ذات األصـول النوبیـة

بحـارة الفـرس أو أحـد األرمـن یمكن أن یكون أحـد الصـیارفة األتـراك أو الخواجـات االنكلیـز أو ال

الهـــاربین مـــن مـــذابح األتـــراك، أو الزنـــوج المعتـــوقین فـــي بدایـــة القـــرن العشـــرین، أو التجـــار 

الصقلیین الذین رأوا فـي البصـرة فینیسـیا الشـرق السـاحر، أو أحـد أولئـك الوافـدین عبـر البحـر، 

أولئـك الـذین مـا . جدید الذین اكتشفوا مرارة أن تلقي مرساتك في شط البصرة وتعود لترفعها من

زالــت جــداتنا المعمــرات یــتفكهن بتلكــئهم فــي لفــظ الكلمــات باللهجــة البصــریة، ویقلــدن حركــات 

  . التحبب التي یقوم بها الباعة في سوق الهنود

  

كنا ننهض أنا وكریم عبد الواحد وناصر عباس الذي ندعوه بكاكـاو وأسـعد ضـمد فـي           

خصوصـا فـي أیـام الشـتاء، . لذي نقرر فیـه الـذهاب إلـى السـینماساعة مبكرة من صباح الیوم ا

نتمشى بمحاذاة النهـر حتـى بلوغنـا جسـر الربـاط، الـذي نعبـر فوقـه . وحبذا لو كان الجو ممطراً 

إلــى الجهــة المقابلــة، حیــث تخــوض أقــدامنا فــي وحــل الطریــق الــذي یقســم محلــة التمیمیــة إلــى 

لخندق، ونكمل مسیرنا على طریقة أفراخ الـبط، فـي نصفین، ثم نجتاز الجسر الثاني على نهر ا

سلسلة متمایلة، وهي إحدى أالعیبنا المجنونة في ذلك الوقت، والتي كنا نمارسـها علنـا، دونمـا 

خجل، حتى نصل إلى ساحة أسد بابل ثم إلى شارع الوطن، بعد مرورنـا مـن أمـام جـامع المقـام 

تلك األیام الشـتویة أن  وصادف في أحد. شارسر على نهر العوخطوة اإلمام الرضا وعبورنا الج

  . في سینما أطلس لفك المفترستم إعادة عرض الجزء األول من فیلم ا

  

كان من المناسب جدًا أن ُیعـرض ذلـك الفـیلم بعـد مضـي أقـل مـن شـهرین علـى وفـاة           

، دونمـا إثـارة السید انقالب في تلك السنة، وتالشي سحر الحكایة إذا ما فكر أحدهم بأن یرویها

ولما لم یكن بوسـعي رؤیـة قـرش یفتـرس أحـدا مـن . وتشویق كما كان یفعل ذلك الراوي األصلي

كنُت مستعدا دائمًا لرؤیة ذلك، حتى وان كان مشـهدا سـینمائیًا، یلعـب فیـه الخیـال دوره  -قبل، 

. ا أطلسفقد آثرت الدخول إلى سینم –المؤثر في إظهار الصور البشعة، كما لو كانت حقیقیة 



فــي حــین رفــض كــریم عبــد الواحــد اصــطحابنا، مــؤثرا الــدخول إلــى ســینما . تبعنــي كاكــاو وأســعد

الرشید، حیث ُیعرض هناك أحـد األفـالم الهندیـة، مـن بطولـة أمیتـاب باتشـان، الـذي كـان مغرمـًا 

وعـدا ذلـك كـان مـن أشـد . به، یواظب على مشـاهدة أفالمـه، ویرتـدي تـي شـیرت یحمـل صـورته

  .عًا بتحصیل الصور الخاصة بهذا الممثل الهندي الشهیرالهواة ول

  

آخــر مــا زال یطــارده فــي  اً مفترســ اً فكــ ریم مشــاهدة الفــك المفتــرس، ألنربمــا رفــض كــ          

ال تقـل أنـك لـم . أحالمه، هو فكك یا سید قرش، أو ربما هو الفك العائد إلى أحد أبنـاء فصـیلتك

، عندما كان بوسعنا ونحن في تلك األعمار، أن نشعر تنغص علیه عیشه في تلك الفترة تحدیداً 

لـذا، . بالخوف من حكایات یروینها الجدات عن الجـن والطناطـل وخضـرة أم اللیـف وأم الصـبیان

ربمـا ظـنَّ أن مشـاهدة أحـد القـروش علـى شاشـة السـینما هـو . كره صدیقنا كریم مشـاهدة الفلـم

ذ ال یزال هناك ولد سابع كان من المفتـرض أن إ. الحلقة المفقودة في حكایة جده السید انقالب

ألم یكن هناك سـبع سـماوات وسـبع أرضـین، وسـبعة أیـام، وسـبعة حكمـاء جـاءوا . یأكله القرش

وسـبعة أیـام كـان . فـي الغابـة وسبع لیاٍل قضاها أنكیدو مع بغيّ  بخطط المدن األقدم في البالد،

! في النهایـة سـبعة أوالد وسـبعة قـروش فال بد أن یوجد . على جلجامش أن یبقى خاللها یقظاً 

ــرك الفراغــات هكــذا، مــن دون  ــرى أن مــن الالئــق أن نت ــا ســید قــرش ؟ هــل ت وٕاال مــاذا تقــول ی

السـید انقـالب السـومریة ثمـة استدعاء أحد لیشغلها ؟ ألیس من المفترض أّال یكون في حكایـة 

  نفعًا ؟لترك سؤال، واإلجابة عن سؤال آخر، یراه أحدنا أسهل وأجدى  مجال

  

هل تعلم ماذا كان یتمنى صـاحبي كـریم أن ! ما الذي فعلته بي ؟! یا سید قرش .. آه          

وٕاال، لمـا التهمتـُه بهـذه الطریقـة الهمجیـة، دون أن تتـرك لـه فرصـة . یفعله ؟ قطعا أنت ال تعلم

تـراوده فـي  أخیرة لتحقیق حلم واحد علـى األقـل، مـن تلـك األحـالم الكثیـرة والمخیفـة، التـي كانـت

  : أنا أقول لك . لكن هذا ال یهم. یقظته ومنامه

  

كـان بـوده أن یـتقن اللغـة ! كان كریم یتمنى أن یكتب روایة عظیمة، ثم یموت بعدها           

قطع نصف الطریق بهذا الشأن، وكان من المسّلي جدا أن نسمعه یلفـظ حـرف الــ  –االنجلیزیة 

 )t  ( یة في آخر حرف العطف باالنكلیز )but  ( طاًء عربیة، فیبدو وهو یلفظها كأنه یقول بّط

في مركز تدریب مشـاة البصـرة األول، ) ١٤(عریف فصیل " مندیل " كان یتمنى أن یصفع  –! 

كـان ! " إن اسـتطعت .. ردهـا: " على طریقـة عبـد اهللا غیـث فـي فـیلم الرسـالة ویصـرخ بوجهـه 

كـم هـي جمیلـة ابتسـامتك أیهـا : " فـي أذنـه  بوده أن یلتقط صورة مع أمیتاب باتشان، ویهمس



تهــوى علــى رأس حمــار الحــّي فتخلصــه مــن نهیقــه " كیلــة شــفل " كــان بــوده لــو أن ! " الوســیم 

كان یوّد لو یسافر على جنح عنقاء أو تنین صیني، وال بأس إن كان ثمة قبعة ساحر . المزعج

كان كریم یتمنى ! عم یا سید قرش ن. أو كّف عفریت یحمله إلى ما وراء تخوم األلف لیلة ولیلة

  ! أن یهرب كراهب خاطئ لیختبئ في صومعة على جبل شاهق، ال یرى القرد وال القرد یراه 

  

كــان بــوده أیضــًا أن یفیــق مــن نومــه ذات صــباح، لیجــد نفســه قــد تحــول إلــى حشــرة           

هل سمعت به !  افكامسا، في روایة فرانز كهائلة جدًا، على ما صار علیه غریغوري سا. هائلة

نعـم، أنـا ال أشـك . لكنـك ربمـا سـمعت بهمنغـواي! ؟ حسنا، ومن أین لك أن تسمع بفرانز كافكـا 

ال بد أن رفاقـك القـروش، الـذین أكلـوا سـمكة الصـیاد سـنتیاغو المسـكین . في ذلك یا سید قرش

  . أخبروك من هو السید أرنست همنغواي

  

ت من الدخول إلى شط البصرة، وأثارت ذعـر رش تمكنأن ثمة أسماك ق: یقول الخبر           

األهالي من سكنة القرى على جانبي الشط، في الوقت الذي ما زال یؤكد فیه ذلك شهود عیـان، 

، عندما صار انتشال رأس مقطـوع أو أحـد ٢٠٠٦حدث ذلك في منتصف آب . فتیان وصیادون

أحـد األنهـر المتفرعـة منـه أمـرا أطراف الجسد البشري، من قبـل الصـیادین، فـي شـط البصـرة أو 

وتوغلت أكثر حتى بلغت نهر دجلة وصـوًال  لك الفرصة تولو أتیح. دوث في أي وقتممكن الح

إلى بغداد، لصادفت في طریقك الكثیر مـن الـرؤوس واألقـدام واألیـدي وأنصـاف وأربـاع األجسـاد 

ى مـاذا ننتحـر؟ یمكننـا نعـم، وعلـ. أما هؤالء یا سید قرش، فال یمكن أن یكونـوا منتحـرین. هناك

أن نــزج أنفســنا فــي ســوق للخضــار أو موقــف مســطر للعمــال، أو مخبــز أو مطعــم، أو طــابور 

ــراج أو ــي جــامع أو ك ــا ف ــزود بــالوقود، وربم ــي إحــدى محطــات الت وتــأتي ... للمتطــوعین، أو ف

 لي، أو قاتل مـأجور أو مجاهـدشاحنة مفخخة أو حمار أو دراجة أو امرأة مجنونة أو فتى منغو 

في األقل نتخلص من تبعـات . لیحیلنا إلى أشالء، ویقذف بها في األنهر ومكبات النفایات ملتح

ربمــا توجــد بعــض الحــاالت هنــا وهنــاك، . لــذلك نحــن ال ننتحــر یــا ســید قــرش. مــا بعــد االنتحــار

ومهما كثرت فهـي ضـئیلة جـدًا إذا مـا قورنـت بظـواهر أخـرى مثـل اللـواط بصـغار السـن والتمتـع 

  .الفتیات والرشوة واالختالس بالقصر من

  

  . انتبه لما سأقوله لطفاً . سأخبرك شیئًا یا سید قرش          

  



إذا مــا ازدادت قناعتــك فــي یــوم مــا بعــدم الجــدوى مــن البقــاء فــي أعمــاق بحــٍر یوشــك           

علــى الجفــاف، أو یتحــول إلــى كتلــة لزجــة مــن الــدهان والبتــرول والنفایــات النوویــة، ورأیــت أن 

ــراب اال  ــة الملوثــة، رأســك فــي الت ــاه الثقیل ــك المی ــًا مــن العــیش فــي تل نتحــار ســیكون أجــدى نفع

ومؤخرتــك مكشــوفة للعیــان، تــرتطم بهــا زعــانف األســماك النافقــة، وتلونهــا أحبــار األخطبوطــات 

اختر أنجر سفینة غارقة وأزح عنه العلیقات والقواقـع . المحتضرة، فلك أن تفعل ذلك في النهایة

ثم اندفع نحوه كما یفعل ذلـك رجـل السـاموراي، واغـرس إحـدى خطاطیفـه فـي بطنـك  والطحالب،

 أو اعثـر علـى جبـل فـي الجـوار وألـقِ  اركب موجة هائجة لترمـي بـك نحـو السـاحل. حتى الموت

لكن، إن تفعل ذلك وتجلس علـى إحـدى مصـاطب . بنفسك منه، تمامًا كما تفعل الحیتان والبغال

ق لك، أو تنبت في حبل مشنقتك وردة، فأقول لـك مـن اآلن، إنهـا اآلخرة هناك، تنتظر من یصف

وفكر جیـدًا كیـف تخلـف وراءك أسـبابًا واضـحة، ألنـك إذا فعلـت العكـس . ترهات ومضیعة للوقت

وجعلت السبب وراءك غامضًا، كأن یكون البطالة أو العزوبیة أو عـدم إیجـاد بیـت صـغیر یـأوي 

ة طبعًا، فجر بها فالن فانتحرت، أو یقال عنك أنك كنـت عائلتك، سیقال أنك عاهرة إذا كنت امرأ

وتأكد أن ثمة من سـیقول فـي . لوطیًا، في حال ما زلت فتیًا تربي شعرك وترتدي الجینز الضیق

ون المصیبة أعظـم فـي حـال أنـك تركـت وستك! غفر اهللا ذنب فالن، كان قوادًا : نهایة المطاف 

  .  األقل أربع فتیات جمیالت في وراءك

  

إزعاج النـاس الهـاربین : في كل األحوال، هذه هي عاداتكم السیئة یا معشر القروش           

اإلغارة على قوارب الصیادین المرهقین وسرقة أسماكهم . من حرارة الصیف إلى السواحل الباردة

التقاط ما تیسر في الطریق من رؤوس وأطراف الضحایا، في الشواطئ واألنهـار، أثنـاء . الكبیرة

مزاحمة الدالفین وطیور األطیش والحیتان في موسـم تكـاثر . لحروب األهلیة واألزمات الطائفیةا

مـا هـذا الخـراء یـا سـید . سمك السردین في عـرض البحـر، وأیضـا افتـراس سـتة أوالد ألم واحـدة

  !قرش 

  

ال تعجبني عصامیة كـریم عبـد الواحـد أحیانـًا، خصوصـا فـي فتـرة مبكـرة ... هل تعرف          

. من حیاته، عندما كانت تحبطه عصي المعلمین وسحق أحذیتهم النتنة في المدرسة االبتدائیـة

فعندما كان فـي الصـف األول االبتـدائي، كانـت معلمـة القـراءة الحزبیـة التـي ترتـدي بدلـة كاكیـة 

الطویلــة، المطلیــة بـألوان العلــم العراقــي  تورمـا، وأحیانــًا تخدشــهما بأظفارهـاتقـرص خدیــه حتــى ی

یــة ، التــي كانــت ترمــز للوحــدة والحر الــثالثحمــر واألســود واألبــیض، واألخضــر لــون النجــوم األ

وكان بوسع كریم أن یدرك في تلك السن المبكرة، أن ما تقوم بـه معلمـة القـراءة ال . واالشتراكیة



یمكن أن یكون نوعا من التحبب، أو التدلیل، ما دام أنها صارت تفعـل ذلـك بمزیـد مـن القسـوة، 

جل شيء سوى أنها تظن أن هذین الخـدین المنفوشـین، علـى الـرغم مـن سـمارهما الـداكن، ال أل

تجمـع التالمیـذ حولـه، . كانـت تغششـه فـي اإلمـالء عنـوة. ي ابنتهـا البدینـة البلهـاءینافسان خدَّ 

! " الغشـاش ! الغشـاش : " فُیزف إلى غرفة المدیرة، علـى وقـع صـفیرهم وتصـفیقهم وهتافـاتهم 

لهـاتفین، كنـُت مـن بـین ا! " من غشنا لیس منـا : " الیوم التالي الحدیث النبوي وتعطینا واجب 

بتلك النظرة التي تكبره بستین عامًا، مع أنه لم یبلـغ بعـد كنُت أصفق وأهتف، بینما هو یرمقني 

هكــذا قلــُت لــه، ومــا أن . كنــُت أظــن أنهــا لعبــة فــي البدایــة. ثلثــي هــذا الــرقم عنــدما لقــي حتفــه

فجــأة، صــرُت . األمــر ضــحیة حتــى انهمــرت دمــوعي، وصــرُت أجهــش بالبكــاء اكتشــفت أن فــي

شرخًا في روح طفل لم یبلغ السابعة بعد  –معلمة القراءة مثًال  –أعرف معنى أن ُیحدث أحدهم 

وما الذي یمكن أن یشعر به الطفل نفسه في العام التالي، عنـدما تـرطم معلمـة . في ذلك الحین

كذلك هو معلم االنجلیزیـة فـي الصـف السـادس . اد تفعل ذلك كل یومالعلوم رأسه بالسبورة، وتك

كـان یطرحـه أرضـًا ویـدوس . كانت عصاه تلعب على یدي كریم في أكثر األیام بـرودة. االبتدائي

یفعل ذلك ألتفـه األسـباب، منهـا . على رأسه بحذائه حتى یبدو أثناء ذلك كأنه یسحق رأس جرذ

هل الحظت معـي  –. له في الصف نفسه، بالشطارة اً قریب اً یذینافس تلم اً أنه كان یظن أن كریم

وما زال هذا المعلم األشوس یتربص به حتى بلغـت بـه  –! نعم یظن . كان یظن: یا سید قرش 

المكیدة أن لفق له تهمة سرقة الرتبة المشرشبة لبدلة الطالئع السماویة المبقعة بخارطة العالم 

! البـواَك : ذ، ُزّف كریم مرة أخـرى وسـط هتافـات أنكـى وأقسـى عندئ. العربي، والعائدة إلى قریبه

فقــط أحسســت أن شــیئا فــي . إال أنــي هــذه المــرة لــم أصــفق أو أهتــف أو حتــى أبكــي! " البــواَك 

داخلي هو الذي أجهش بالبكاء، ولم تطفح منه سـوى ذبالـة صـغیرة راحـت تلمـع أخیـرًا، قبـل أن 

. ن ذراعــي علــى الرحلــة الخشــبیة، وبــدأت أنشــجتكبــر حتــى إذا غمــرت عینــيَّ أخفیــت وجهــي بــی

ــون هــو  ــن أن یك ــف یمك ــین األصــدقاء األل ــل مــن ب ــي األق ــة أن واحــدًا ف ــي معرف ــذاك، أمكنن وقت

  . الفردوس

  

  " لماذا ال تخبر أهلك بذلك ؟ " 

  

ســألته فــي الیــوم نفســه، عصــرًا، وهــو یحــدث شــقا صــغیرا فــي كعــب قــدمي الیمنــى،           

. كبیرة أصبت بها أثناء ما كنا نقفز األنهار الصـغیرةخرنوب یخرج شوكة بزجاجة خضراء، لكي 

خطر في بالي أن أشج رأس معلم االنجلیزیة بنصف طابوقـة أحملهـا معـي وأنـا . لكنه لم یجبني

 ل هذه الطریقة على أن یخبر والدیهوربما فكر كریم بذلك أیضا وفض. في الطریق إلى المدرسة



تى اآلن أجهل السبب الذي جعله یصمت كل تلك الفترة، حتى انتقالنا ولم أزل ح. وأخوته باألمر

  . حقًا أنا أجهل السر وراء ذلك. إلى المرحلة المتوسطة

  

في تلك الفترة، ولم یمِض على وفاة جده السید انقالب فترة طویلة، جلب أبـوه خروفـا           

اسـم كلـب فـي فلـم  –ه شـیلبا صغیرا، سرعان ما ألف أحـدهما اآلخـر علـى نحـٍو حمیمـي، فأسـما

یملــي علیــه فیجعلــه  اً شــیطان الغرابــة مــا جعــل نجمیــة تظــن أن كــان شــیلبا یحمــل مــن -هنــدي 

فـإذا قـال لـه أقبـل ُیقبـل، وٕاذا أشـار علیـه باإلدبـار . ینصاع ألوامر یوسـف، ویفهـم مغـزى كالمـه

فع قائمیه إلى صدره، عدا تلك الحركات المثیرة التي یقوم بها، كأن یر . یفعل ذلك بطریقة مذهلة

، أتاحــا لــه مناطحــة الــرائح د كُبــر شــیلبا ونمــا لــه قرنــان صــغیرانلقــ. كأنــه یریــد بــذلك مراقصــته

والغادي من خـراف الجیـران، وفـي كـل مـرة یغلـب فیهـا أحـدهم، یقبـل نحـو كـریم ونظراتـه تسـبقه 

  . لمعانقته

ّر فـأرًا وال جـرذا فـي البیـت لم یبق هذا اله. وفي الوقت نفسه، كان ثمة هّر بمعیة صاحبي كریم

كان مرحا جـدا، یلعـب بكـرات الصـوف التـي تحـوك منهـا نجمیـة ثیابـا للشـتاء، . إال وقضى علیه

وأمینــا بشــكل مــدهش، یصــل الــى حــٍد ال یجــد فیــه مانعــا مــن حراســة ســمكتي زینــة فــي حــوض 

  .زجاجي صغیر یحتفظ به كریم في الهول منذ فترة لیست بالقصیرة

  

بیحة عیـد األضـحى، أسـتیقظ كـریم عبـد الواحـد علـى رائحـة كریهـة، مـا زالـت وفـي صـ          

تنبعث من المطـبخ منـذ سـاعة مبكـرة، فـي الوقـت الـذي ُیفتـرض أن تفـوح رائحـة شـواء الكلیجـة 

هرع إلى هناك، لیرى ما القصة، . والبخور وماء الورد، كما هي العادة في أول أیام العید الكبیر

وق بین یـدي أمـه، وهـي تحـاول أن تعطـب علـى نـار الطبـاخ النفطـي ففوجئ برأس شیلبا المسل

كانت أوصاله موضوعة في طشت فافون، وأمعاؤه تعبث بها . الصغیر ما تبقى فیه من الصوف

كانـت . القطط، وكراعینه ما زالت في قدر الماء المغلي، في حین ُجعل صوفه مداسا عنـد البـاب

واألخـت الصـغرى تلقـي شـیئا مـن إلیتـه فـي القـدر، . األخت الكبرى تطهـو كبـده علـى نـاٍر هادئـة

لـم یرتـِد . من المشـهد ففزع كریم. التوابل لتطییب النكهةواألم تلفت انتباهها لكي تضیف بعض 

سرق سـیجارتین سـومر سـن طویـل مـن أبیـه وهـرب إلـى المرحـاض، بجانـب البـاب . ثیاب العید

لقـد بكـى بحرقـة مـن . یتمالـك نفسـه لـم. الرئیسي، جلس هناك یتغوط، ویبكي، ویدخن السـجائر

لـم یـدخل شـیئا مـن لحـم شـیلبا فـي جوفـه، إنمـا كـان یطعـم بحصـته منـه قطـه . فقد صدیقا وفیاً 

وما زال ال یطیـق أكـل لحـوم الخـراف، أو أي لحـم لدابـة أخـرى ألكثـر مـن . )عتاوي(الذي یدعوه 

فـة مـن الجانـب اإلیرانـي، عام كان أهله قد تركوا خالله البیت، كالعادة بعد كل موجة قصف عنی



حتى أحدث ذلك عنده نقصا فـي عنصـري البـروتین والحدیـد، مـا أجبـره علـى العـودة مرغمـا إلـى 

أكل اللحوم الحیوانیة، إال أن ثمة غصة ظلت في حلقه، ودمعـة مـا زال بوسـعه أن یـذرفها وفـاء 

  . لصدیقه الذبیح شیلبا

. د خفـت وتیرتـه، وعـاد األهـالي إلـى الحـيّ إلى ذلك الحین، كان القصف اإلیراني على المدینـة قـ

. ففوجئ كریم بهّره الودیع عتاوي، وقد توحش، وتحول لونه إلى األبیض الضارب إلى الشحوب

لم یتعرف علـى صـاحبه، إلـى درجـة أمكنـه معهـا أن یعـده غریبـًا، فنشـب مخالبـه فـي یـد كـریم، 

، حـین صـار عتـاوي منـذ فحـزن، وربمـا سـقطت مـن عینـه دمعـة. عندما حاول هذا الترحیب به

  . ذلك الیوم یجفل منه، إلى أن اختفى تماماً 

ربمــا قتلتــه شــظیة قنبلــة طائشــة ســقطت علــى مقربــة مــن مكــب للنفایــات، حیــث تتجمــع القطــط 

هناك، علها تظفر بطعـام مختلـف، أو أنـه هـاجر إلـى حـّي آخـر، وجـد فیـه غایتـه، قطـة جمیلـة 

  . وال الوقت لیظفر بالمكافأةیضاجعها، كرات صوف، وأسماك زینة یحرسها ط

  

یمكننـي تخّیـل . ال أعرف ماذا قلت لرّبك عندما افترسـت األوالد السـتة فـي تلـك القلعـة          

هـــا لطمــت خـــدیها، وخمشـــتهما مـــن المؤكــد أن. مــا آل إلیـــه الوضــع بالنســـبة ألمهــم المســـكینة

قـت بنفسـها فـي بركـة وربمـا شـجت رأسـها، ونتفـت شـعرها، وأل. حتى سـال منهمـا الـدم بأظفارها

فــي ظهیــرة یــوم مــن أیــام  حتـى ماتــت بعــد افتراســك الولــد السـادسومــا زالــت تنــدب هنــاك . وحـل

حیث یكثر الموت، ویغرق الناس في األنهار بسـهولة، ویـذهب الغواصـون إلـى . حزیران المغبرة

، دائمـًا أولئـك األوالد. عرض البحر وال یعود منهم سوى صدى أغانیهم ترددها الموجات التائهـة

ما یتناهى إلى أذنّي صخبهم وهم یلعبون في فمك الفاغر، یرشق أحدهم اآلخر بالمـاء، وعنـدما 

كـریم لـم تقتلـه  : "یشتّد أنیني على صـاحبي كـریم عبـد الواحـد أسـمع أحـدهم كأنمـا یهمـس لـي 

  ! "كریم التهمه الكوسج  ..موجة تائهة

  

أمــا تلــك األصــوات والتراشــق بالمــاء . قتلــه فــي النهایــة أنــا ال أشــك فــي أنــك أنــت مــن          

فـال مفــّر مــن اعتبارهـا أوهــام وأخیلــة  لـه منبعثــًا مــن فمـك منــذ فتــرةوالصـخب الطفــولي الــذي أخا

. فكـك المفتـرس لالقتراب مـن أمامك، أو كان ثمة مناسبة تدعوني في ذهني كّلما جلست تمرق

ي أفضــل الكتابــة إلیــك، ووضــع مــع أننــي أســتطیع أن أوجــه لــك كالمــي علــى نحــٍو شــفاهّي، لكنــ

رسائلي في قناني العرق والبیرة التي یتركها السكارى من سـواق الشـاحنات والجنـود والمشـردین 

والمتســولین والمجــانین، بعــد كــل ســهرة یقضــونها قریبــا منــك، یســكرون ویعربــدون، ویغنــون أو 

  . یجهشون بالبكاء، العنین الحظ والحرب وحبیبات خائنات



  

ســأكتب لــك المزیــد بشــأن صــدیقي كــریم، لعّلــك تلقــي عظامــه فــي . المــرة القادمــة فــي          

ولن أنسى طبعًا عیدان نبش األسنان، سأجلبها لك لكي تنتـزع مـا علـق فـي أسـنانك مـن . األقل

امرأة أو نغل طاٍف على سطح المیاه، كانت أمه قد ألقته فـي الشـّط . لحم آخر فریسة اقتنصتها

  .في لیلة مظلمة
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تشرفت مؤخرًا مدرسة األلیانس في البصرة بحضور الجنـرال سـتانلي مـود الحفـل المقـام علـى شـرفه 

هذا وكان في استقباله مدیر . بمناسبة تسّلمه قیادة الجیوش البریطانیة في العراق خلفًا للجنرال لیك

مـــن القناصـــل األوربیـــین والوجهـــاء واألفندیـــة والخـــواتین،  دٌ ة البصـــرة، والحـــاكم العســـكري، وعـــدبلدیـــ

وأقیم بهذه المناسبة حفل خـاص . والجالیة االنكلیزیة، إضافة إلى التالمیذ والكادر التربوي للمدرسة

وُیــذكر أن الجنــرال مــود وصــل إلــى البصــرة عقــب . وزعــت فیــه الحلــوى والمرطبــات علــى الحضــور

للمشـــاركة فـــي حمـــالت اإلنقـــاذ التـــي ُأرســـلت لفـــك الحصـــار عـــن انتهـــاء معـــارك الـــدردنیل الطاحنـــة 

. حامیة الكـوت، وكـان قبلهـا یقضـي فتـرة استشـفاء فـي لنـدن بعـد إصـابته بجـروح خطیـرة فـي فرنسـا

ومن المؤمل أن یغادر المدینة خالل الشـهرین المقبلـین إلـى جبهـة الكـوت، لقتـال األتـراك، وتحریـر 

  .ثن الجیوش العثمانیةبغداد وبقیة المدن العراقیة من برا
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  أروي ألسلیكم 

  

  !مولیسة 

  

ففـي اللیلـة التـي . هـل تـرون األسـم فـي األعلـى ؟ إنـه اسـمي، ولـه عالقـة بـالبحر. مرحباً           

ن البحر كـان هائجـًا یقول أ. ولدت فیها كان أبي في الصید، ورأى أمي في الحلم وهي تلد له ذكراً 

فــي تلــك اللیلــة، بفعــل الریــاح الهوجــاء، فاســتیقظ علــى هــدیر أمواجــه العاتیــة وأصــوات البحــارة فــي 

  :السفینة وهم یرددون 

  

  ! " یا مولیسة ! یا مولیسة " 

  

وٕالــه العواصــف واألمطــار، لكــي ینقــذ أمنــا بســیما " ادد " جلــس برهــة یتوســل بســید الرعــد           

وقـد فعـل ذلـك أخیـرًا، إذ بعـث ادد المعظـم . ق، وُیخرجني من رحمها الخصـیب سـالماً من آالم الطل

  . رسوله المبجل خانیش لینفث في قلب أبونا یاما الطمأنینة، ویبشره بوالدتي

  

ن جسـده النحیـف بـین البحـارة المغـامریابتهج أبونا یامـا، ورقصـت أحاسیسـه فرحـًا، فـزج ب          

  :یجذف أخبرهم أن اآللهة منحته مولودا ذكرا أسماه وبینما هو . في السفینة

  

  ! " مولیسة طبعًا .. مولیسة"  

  

وهناك طریقة ثانیة لدفع الضر وعین الحاسد عن . هكذا یسمي الناس في قلعتنا أوالدهم          

الموالیــد الجــدد، وذلــك باختیــار أســماء الوحــوش والشــیاطین واألشــیاء الذمیمــة، كمــا هــو الحــال لــدى 

ومولیســة اســـم غریــب علــى أیـــة حــال، لــیس لــه عالقـــة بموروثنــا الشــعبي والطقوســـي . قیقنا رقــوشــ

ن تمخر سفنهم التجاریـة وهي كلمة تعلمها صیادونا من البحارة الذی. السومري في أوروك العظیمة

عندئذ، صارت تلك الكلمـة . یا موالي: ، إذ یلهجون بها أثناء التجذیف، ویعنون بها عباب الخلیج

  . كبیر اآللهة المعظم" آنو " ویذتهم المباركة التي یستنجدون بواسطتها بـ تع



  

لــذا، . أو هكــذا تقــول أمــي دائمــاً . لســُت أكبــر أخــوتي، لكنــي األقــرب فــیهم شــبهًا إلــى أبــي          

أمــا . إنــه غـواص: هـل أخبـرتكم . هـي تتأمـل فــي مالمـح وجهـي طــوال األیـام التــي یغیـب فیهـا عّنــا

عائلة فهو الثـاني، بعـد شـقیقنا األكبـر رقـو وقبـل شـقیقنا الثالـث أورمـاخ هـاوي التمثیـل، ترتیبي في ال

نقــش علیــه صــورة ألحــد اآللهــة بعینــین منتفختــین  اً فضــی اً الــذي یرتــدي فــي أصــبعه الســبابة طلســمان

بحیــث یكــون فمــه إلــى األعلــى  لكنــك إذا نظــرت إلیــه بــالعكس،. وأنــف طویــل وفــم صــغیر مبتســم

فــي كــل األحــوال، احــذروا أورمــاخ ألنــه . ســفل ســترى صــورة لعضــو تناســلي ذكــريإلــى األ وعینــاه

  .وسواسي وسیحاول إخافتكم

   

ــیكم حكــایتي           لكــن قبــل ذلــك سأصــف لكــم . حســنًا، ســأزعم أنــي هنــا لتســلیتكم وأقــّص عل

  :ین الذهب قلعتنا ع

  

میـر وحشـیة وثیـران سـماویة قلعتنا كبیرة، لها أربعة أبواٍب تحرسـها أسـود مفترسـة وح          

مجنحــة، مــن عمــل كبــار النحــاتین فــي طائفتنــا، الــذین حرصــوا علــى إضــافة تماثیــل لمخلوقــات 

مخیفــة نصــفها بشــر والنصــف اآلخــر عقــارب، تنــذر أتبــاع جلجــامش بمصــیر ســيء، فیمــا إذا 

ــتهم تفضــي إلــى مــا ال ُیرجــى بــه الخیــر لســكان قلعتنــا الحصــینة  وهــذه األبــواب كمــا. كانــت نّی

بـاب المدینـة وبـاب الصـحراء وبـاب العشـب، وبـاب البحـر : أطلق علیها أسالفنا، هي كالتالي 

وعدا ذلك ثمة أبراج كثیرة في القلعـة . القاهر، یجّر وراءه صیده العظیم تاور نینالذي دخل منه 

ـــد الحـــرس والبـــرج  دراوســـیزیینـــاهز تعـــدادها العشـــرون برجـــًا، أعظمهـــا بـــرج  الحكـــیم، وبـــرج قائ

  .ي المتقدم عند بوابة البحر، من جهة الساحلالدفاع

قلعتنــــا مبنیــــة مــــن حجــــر الكلــــس، وتتــــألف مــــن حصــــنین، الحصــــن الــــداخلي والحصــــن           

فأما الحصن الداخلي فیحیط به خندق محفور فـي الصـخر، سـلطت علیـه قنـوات تحمـل . الخارجي

، وله بوابات رئیسیة تتصل إلیه میاه األمطار، ویفصل هذا الخندق الحصن الداخلي عن الخارجي

ـــة بـــذلك  ـــاب، مؤلف ـــدریجیا حتـــى الب ـــة تنحـــدر ت ـــة األربعـــة، بواســـطة دهـــالیز طویل ـــاألبواب الخارجی ب

ویمتاز هذا الحصن بأبراجه الدفاعیة العالیة ووجود أبواب تفضـي . منعطفات دفاعیة في منتصفها

تحــیط بهــا األقبیــة  كمــا یتــألف الحصــن مــن طــابقین، األرضــي ویضــم فســحة ســماویة. إلــى الخنــدق

فــي . وثمــة قاعــة لالجتماعــات وملحقــات أخــرى كالمطــاعم والحجــرات والمعاصــر القدیمــة. والعنــابر

  .   حین یحتوي الطابق العلوي على أسطح مكشوفة ومهاجع وأبراج



ویتشـكل مـن عـدة طوابـق تحتـوي . أما الحصن الخارجي، فمحاط هو اآلخـر بخنـدق          

ر إما وهو مزود بأبراج بعضها دائري والبعض اآلخ. غرف الجلوسعلى قاعات واصطبالت و 

وعدا ذلك یوجد لدینا في القلعة مدرسة ومعبد كبیر تزدان جدرانه الخارجیة . أو مستطیل مربع

بالجـــداریات والتماثیـــل، التـــي تصـــور عشـــتار فـــي أوضـــاع إیروتیكیـــة غایـــة فـــي البراعـــة، وثمـــة 

آبــار مــاء،  میــدان الكبیــر، ودار العــدل، وثــالثالمســرح حجــري قــدیم ذو شــكل دائــري یقــع فــي 

مبـادئ ن لغـتهم األم، ومدرسـة أخـرى حربیـة یتلقـون فیهـا أضف لـذلك وجـود مدرسـة تعلـم الفتیـا

وال . القتــال، تحــرزا ألي هجــوم مباغــت یمكــن أن یقــوم بــه جنــود الملــك جلجــامش علــى القلعــة

ن هنـاك أكثـر مـن ثالثـة آالف أعرف بالضبط عـدد السـكان فـي القلعـة، لكـن یمكننـي تخمـین أ

إال أن حجــم النمــو الســكاني بــدأ بــالتقلص بعــد أن أنجبــت أمنــا بســیما شــقیقنا . وســتمائة نســمة

الحكـــیم ســـلیل أحـــد الحكمـــاء الســـبعة الـــذین جـــاءوا  دراوســـیزی األصـــغر أدابـــا، وذلـــك بقـــرار مـــن

ة فــرض قیــود بأصــول العمــران إلــى أقــدم ســبع مــدن فــي الــبالد، والــذي رأى أن مــن قبیــل الحكمــ

جدیدة تحد من عملیات اإلنجاب العشوائیة، وتحدید عدد األطفال الذین یمكن إنجابهم بطفلین 

فقط، في حین سیحرم الطفل الثالث من حصة التموین، على اعتبـار أن وجـوده یسـبب ضـررا 

  .   في خطة االكتفاء الذاتي، ویشارك في تفاقم أزمة السكن

  

رة مــن عمـــري عنـــدما افُترســـُت مــن قبـــل ســـمكة كبیـــرة ومتوحشـــة كنــُت فـــي السادســـة عشـــ          

حـدث ذلـك علـى طریـق السـاحل بینمـا كنـُت أتمـرن علـى الغـوص لعلّـي أصـبح فـي ! ُتدعى القـرش 

یــوم مــا غّواصــًا محترفــًا مثــل أبــي، وأبلــغ القیعــان الســحیقة، أســتخرج منهــا لؤلــؤًا، ومقتنیــات وأوانــي 

مـن رحالـة وأمـراء وتجـار یجوبـون الصـحارى والسـواحل بعیـرهم السفن الغارقة، ألبیعها علـى المـارة 

كـــان أبــــي . المحملـــة باألقمشـــة والعطـــور والتوابــــل الهندیـــة الُمشـــّهیة، وأتحـــرى مــــنهم أخبـــار العـــدو

یصطحبني معه في رحالت الغوص برفقة الصیادین من أبناء طائفتنا التـي اسـتوطنت تلـك القلعـة 

جوانب، كل جانـب لـه خصوصـیة أو میـزة  ةوالمحاطة بأربعالقدیمة والمهجورة على ساحل البحر، 

بزرقتــه الخالبــة . فالجانــب الشــرقي یحفــل بــالبحر. دائمــة ال تكــاد ُتمحــى مالمحهــا طــوال أیــام الســنة

ـــه وســـعة أفقـــه الخیـــالي الرائـــق، وكنـــوز أســـراره الغامضـــة. وســـحر شـــروق الشـــمس . بمتعـــة حكایات

لى سـاحله البـارد وخضـرة أعـین جنیاتـه الحسـناوات بتلویحات عرائسه من وراء الصخور الجاثمة ع

قـــاهر  نینورتــاوخــوارق عــادات أبطالــه مــن إیتانــا الــذي صــعد إلــى الســماء علــى ظهــر نســر حتــى 

  .القروش ومصارع الحمیر الوحشیة

  



وتمكـــث الصـــحراء علـــى الجانـــب الغربـــي، أو تســـتلقي علـــى حصـــیرة مـــن الـــبن والمســـك           

أنغـــام الربابـــات الجریحـــة وهدهـــدة األمهـــات فـــي المخـــادع المعتمـــة، تغـــادر الشـــمس علـــى . والرمـــل

ودربكـــة الخیـــل، ووقـــع أقـــدام الصـــعالیك، وصـــلیل الســـیوف وعویـــل الـــریح الـــذي یتخللـــه دق القهـــوة 

وخــض اللــبن فـــي القــرب الجلدیـــة وفرقعــة الفنـــاجین فــي بیــوت الشـــعر ونحیــب األرامـــل علــى شـــدو 

علـى وسـادة رملیــة، مـع إغفـاءة الّرّضــع فـي األحضــان  هنــاك، حیـث تنـام الشــمس. القـوافي النبطیـة

. أمــا الجانــب الشــمالي، فبإمكــان المــرء أن یمــد بصــره علــى طــول المراعــي المعشــبة هنــاك. الدافئــة

یســـتلقي تحـــت ظـــل شـــجرة أثـــل أو نبقـــة، أو یختـــار االنحنـــاء علـــى باقـــة زهـــر بـــرّي یفكـــر بقطفهـــا 

ه أنغــام النایــات الحزینــة وأغــاني الرعــاة العاشــقین، تثملــ. همــاعز هــداءها إلــى حبیبتــه، أو إطعامهــا لوإ 

التـــي تحملهـــا نســـمة بـــاردة وعذبـــة مـــن هنـــاك، حیـــث یمكـــن لحقـــول الشـــوفان وعبـــاد الشـــمس والـــذرة 

ودائمـًا مـا یكـون البـاب المسـمى ببـاب . الصفراء أن تبعث في الروح مرحا شفیفًا ونشوة فوق العـادة

ذلك أنه سیفضي في نهایـة المطـاف إلـى الجهـة . الوقت المدینة مقفًال، وتشدد علیه الحراسة طوال

أو قــل بوابــة الغــزاة، التــي یمكــن أن تضــع أذنــك علیهــا، لتســمع طبــول الحــرب وجحافــل . الجنوبیــة

الطغــاة وهــي تشــق طریقهــا إلــى القلعــة، لتفتــك بســكانها، ولــن تخــرج منهــا إال وقــد جّوعــت أطفالهــا 

  . نقوسبت نسائها وعلقت رجالها على أعواد المشا

  

لــم یتــرك ابنــًا ألبیــه، ( ذاك هــو جــیش جلجــامش طاغیــة أوروك وحاكمهــا الجــائر، الــذي           

جلجـامش الـذي یـدعي أنـه راعـي أوروك وبـاني أسـوارها ) ولم تنقطع مظالمه عن الناس لیل نهـار 

ــا –ي إ ( العظیمــة ومعبــد بــدًال مــن أن ) الســور والحمــى ( جلجــامش . بیــت عشــتار المقــدس)  أن

ون ذلــك الملــك القــوي والجمیــل والحكــیم، صــار طاغیــة عصــره، وراح یعبــث بــالبالد والعبــاد، لــم یكــ

یترك فتاة عذراء لحبیبها وال ابنة مقاتل شرس، وال خطیبة لبطل مغوار من أبطال أوروك إال وفتق 

  .   بكارتها، وانصرف إلى طقوس السكر والعربدة، یشرب نخب جبروته على جماجم الضحایا

  

بالكاد یوجد ما یسمى بالمدینة، ومـا یتبقـى مـن الضـواحي . كل جنوب مستعر وفوضوي          

. مــا هــي فــي الواقــع إال مقــابر جماعیــة للمــوتى األحیــاء، یشــحذون الســكاكین لیبقــروا بهــا بطــونهم

جنوب شقّي، نقشت مخالب الغربـاء والمحتلـین والقتلـة وقطـاع الطـرق والطوائـف الغازیـة علـى بابـه 

  . بعد الخراب ماذكرى 

  

وهــو میــدان * ســمیت قلعتنــا بعــین الــذهب لوجــود عــین عجیبــة تقــع فــي میــدان األنونــاكي          

كبیر ینتصب في وسطه أضخم مجسم منحوت ببراعـة، یحـاكي آلهتنـا المعظمـة مجتمعـة، ویظهـر 

دأ المناحـة مخترقًا إنانا ومنویاتـه تقطـر منـه قبـل أن یهـوى إلـى العـالم السـفلي وتبـ موزيدفي أعاله 



الكهنة القدامى أطلقوا على هذا المكان عین الخراء، العتقـادهم أن ثمـة أرواح شـریرة تسـكن . علیه

لهــذا الســبب عمــل نحــاتو القلعــة مجســم . تحــت القلعــة، وتقــذف بغائطهــا النــتن إلــى ســطح األرض

ة وضــع األنونــاكي لیكــون طوطمــًا یــردع نوایــا تلــك األرواح فــي إیــذاء الســكان، ومنــه جــاءت حركــ

ومـــا زال هـــذا . اإلبهـــام بـــین الســـبابة واألصـــبع األوســـط إلبعـــاد الفـــأل األســـود وٕابقـــاء الیـــوم أبـــیض

یادینا االعتقاد سائدًا، حتى جاء میر سلوم أفندي، وهو تاجر من المدینة، انتزعه مجموعـة مـن صـ

إال أن . هبالحكیم، لیطلق على تلك العین اسم عین الـذ دراوسیزی واهمن أیدي صعالیك البریة، وآ

شــیئا مــن الــذهب لــم یخــرج بعــد مــن ذلــك المكــان، فقــط هنــاك مــادة معدنیــة ســوداء وســاخنة تقــذفها 

العین، وهي عدیمة الفائـدة، إال فـي حـاالت طفیفـة حـددها العّشـابون، كإیقـاد القنادیـل وُسـرج القلعـة 

قبل أن ُیفاجئ میـر . للیًال، أو كدهان لعالج البهاق واألكزیما والصدفیة والروماتیزم وآالم المفاص

ســلوم أفنــدي شــعب القلعــة برغبتــه فــي مقایضــة كمیــات مــن ســائل العــین، بالغــذاء والــدواء وبعــض 

أهمیـة العـین لـدى السـّكان حتـى كـاد بعضـهم ان یتـرك عبـادة  تعندئـذ ازداد. الحاجیات الضروریة

  . آنو وعشتار وباقي اآللهة ویعبدوا عین الذهب

  

لــي عــن حادثــة تعــرض قافلــة التــاجر میــر ســلوم أفنــدي للســلب علــى كــان أبــي قــد روى           

الحادثــة وقعــت قبــل أكثــر مــن عشــرین ســنة، . أیــدي صــعالیك البریــة الخفــاف، الســریعین، واألقویــاء

لــم یبــق ســائس وال حّمــال فــي . أثنــاء مــرور القافلــة علــى طریــق الســاحل الــذي تشــرف علیــه القلعــة

ه وحیدًا هنـاك یـدرأ عـن بضـاعته خطـر السـلب، بعـد أن رأى أن القافلة إال وهرب بجلده، تاركًا سید

مــــن العــــار تــــرك بضــــاعته وأموالــــه نهبــــًا للصــــوص وقطــــاع الطــــرق، وكانــــت المحصــــلة أن أثخــــن 

صعالیك البریة جسده بالجراح حتـى ُأغمـي علیـه وكـاد أن یمـوت، لـوال أن مجموعـة مـن الصـیادین 

الحكــیم كبیــر  دراوســیزیى القلعــة، قبــل أن یــأمر كــان مــن بیــنهم أبــي، انتشــلوه مــن هنــاك وأدخلــوه إلــ

  .الطائفة بإسعافه وٕایواءه في القصر

  

 دراوســـیزی لبـــث میـــر ســـلوم أفنـــدي فـــي القلعـــة فتـــرة مـــن الـــزمن، أقـــام خاللهـــا فـــي قصـــر          

وكان یتلقى العالج على ید أوشینا الحكیمة، التي ظلّـت تتـردد علیـه یومیـًا لتمسـح جراحـه . المبّجل

تستخلصه من األعشاب، وتغّیر له الضماد إلى أن استعاد عافیته، وصار یخرج للتنـزه فـي بدهان 

أرجاء القلعة، وعلى الساحل، برفقة كبیـر طائفتنـا المبّجـل، حتـى جـاء الیـوم الـذي الحـظ فیـه وجـود 

أخـذ شــیئًا مــن الســائل . األمـر الــذي أثــار اسـتغرابه فــدنا منهــا. تلـك العــین فــي وسـط المیــدان الكبیــر

  : ثم بصق صائحًا بمن حوله  لحسه. شّمه. للزج وقّربه من أنفهاألسود ا

  

  ! " أشم ذهبًا .. ذهب" 



  

یأخذ من سائل العین الساخن ویلطخ به لحیته . كان یقفز فرحًا، یحضن هذا ویقبل ذاك          

التــي مرحــى لــألرواح الشــریرة ! مرحــى للشــیاطین التــي تتغــوط ذهبــًا ! ذهــب یــا جماعــة، ذهــب : " 

  ! " مرحبا بكم في قلعة عین الذهب ! تبیض ذهبًا 

  

هــذا التــاجر األفنــدي، لــم ُتغمــد خنــاجر الصــعالیك العتــاة فــي لحمــه بشــكل جیــد، لتصــنع           

ربمــا كــان دجاجــة، أو . ذكرنــي بحكایــة الكــائن الــذي یبــیض ذهبــاً . منــه معتوهــًا، كمــا خیــل للــبعض

فمــن أیــن جــاء الســید میــر ســلوم . لــم یكــن كــذلك أبــداً . طاناً لكنــه لــم یكــن شــی. ســلحفاة... نعامــة، أو

  بكل ذلك الهراء ؟

  

أظــن أن هــذا هــو بالضــبط مــا خطــر لســكان القلعــة فــي ذلــك الیــوم، وكــان بمقــدورهم أن           

یفهموا فحوى ما قاله، إذ تعلموا الكثیر من الكلمات العربیـة أثنـاء اسـتیطانهم أول مـرة فـي المدینـة، 

وحكمه الجائر، ثم لجوئهم إلى هذه القلعة المهجورة، بعـد  هبطشمن ملحمة َكلَكامش و  بعد هروبهم

ومنـذ صـیحة میـر سـلوم . سماعهم خبرا یفید بعزم كلكامش على اللحاق بهم بصحبة جیشه الجـرار

أفندي بتلك العبارة وهـذه القلعـة ُتسـمى عـین الـذهب، مـع أنَّ شـیئًا لـم یكـن لیلتمـع هنـاك، فـي وسـط 

اقتـرح علـیهم . المبجـل ووزرائـه دراوسـیبزیفـي الیـوم التـالي اجتمـع السـید میـر سـلوم . الكبیـر المیدان

بعض األمور التـي قـال أنهـا سـتعود بالفائـدة علـى طائفتنـا، وسـتنتعش الحیـاة فـي القلعـة علـى نحـٍو 

  .یحقق الرفاهیة للجمیع

  

  . كّنا نختبئ في تلك القلعة          

مــن أن مغمضــة، لكــي تهجــع نســاؤنا فــي مخــادعهن بأمــان، وهــنَّ یعلرجالنــا ینــامون بعیــوٍن نصــف 

، هنــاك فــي األبــراج وعلــى أســوار هنن كأســود بابــل الضــاریة، یحرســونًا، شرســیأشــداء اً فرســان هنــاك

نأكـــل مـــا نزرعـــه ونربیـــه مـــن المواشـــي والطیـــور . كنـــا نعـــیش حیـــاة شـــبه مشـــاعیة. القلعـــة الشـــاهقة

نسـتر عرینـا بصـوف الغـنم، وجلـود المـاعز . حبـاري واألسـماكالداجنة او ما یصطاده رجالنا مـن ال

وكان على الفتى أن یتعلم بدًال مـن الرمایـة والسـباحة وركـوب الخیـل، كیـف یصـنع . وریش الدجاج

كرسیًا أو سریرًا من الجرید، حتى جاء الیوم الذي صرنا نقایض فیه السائل األسـود اللـزج الـذي مـا 

ة والخشـــب، والســـالح، والخیـــوط واإلبـــر والكحـــل والحنـــاء ولعـــب زالـــت تقذفـــه تلـــك العـــین، باألقمشـــ

ن عامــًا والملقــب ئهــا لــوال الســید میــر ســلوم ذو الســتیوأشــیاء أخــرى كثیــرة لــم نحلــم باقتنا. األطفــال

الطویــــل، صــــاحب الجثــــة الضــــخمة، والبشــــرة الحنطیــــة، والعینــــین الصــــفراوین، واألنــــف . باألفنــــدي

  . أنه یمضغ شیئًا كلما هم بالحدیثكالطویل المعقوف، والفم الذي یبدو 



  

ما زال میر سلوم هذا یزور القلعة بین فترة وأخرى، ویفعل ذلـك خلسـة، لكـي ال یكتشـف           

الحكـــیم، لكـــي یزیـــد  دراوســـیزییـــأتي إمـــا لجلـــب المـــؤن، أو للتملـــق إلـــى . أحـــد أمـــر العـــین الناضـــحة

وفي الطریق یجلب . جلبها إلى القلعةحصته من زیت العین مقابل حاجیات معیشیة أخرى یتعهد ب

لهـذا نحـن فـي . معه أخبار جیش كلكامش، وتحركاته، وتوقعاته بالهجوم علـى قلعتنـا فـي أي وقـت

لكنه صار یتغیـب فـي الفتـرة األخیـرة، حتـى اختفـى تمامـًا، ولـم یعـد . نفیر عام واستعداد دائم للقتال

إرسـال مـن یتحـرى خبـره فـي المدینـة، وكـاد أن  الحكیم، وفكـر فـي دراوسیزیافتقده . یأتي إلى القلعة

. بهــذه الخطــوةكهنــة المعبــد ومعاونیــه الــذین حــذروه مــن مغبــة أن یقــوم یفعــل ذلــك، لــوال أن بعــض 

  .فربما یقود ذلك في النهایة جواسیس العدو إلى القلعة، فیتعرض أهلها إلى اإلبادة الجماعیة

  

  : ه علیكم سأسرد. في تلك األیام، حدث أمر مهول          

  

وما زال غریب الدماء حتى بدأت خوارق عاداتـه . سلیل طوائفنا المهاجرة تاینور نلم یكن           

ولــم یكــن عمــره قــد  –وقیــل أن أحــد الرعــاة عثــر علیــه . تتــرك أثرهــا الســاحر فــي نفــوس أهــل القلعــة

ثمرهـا الصـمغي  تحت شجرة البمبر الوحیدة من بین األشجار، التي تعطـي -تجاوز الثالثة أشهر 

إلى مرض القصبات الهوائیة واضطرابات المعدة والقولون، كما وصفته أوشینا الحكیمة مع العدیـد 

  . من األدویة العشبیة، التي اخترعتها، وأملت على أحد الكتبة تسجیله في مخطوط باألكدیة

  

شـجار وعلـى ومثل كل قصص األطفال المرمیین علـى عتبـات أبـواب المعابـد وتحـت األ          

اف األنهــر ورمــل الســواحل البعیــدة، ال بــد أن یكــون ذلــك الراعــي أجــدبًا، أو أن زوجتــه عــاقر، فضــ

وحـدث أن حبلـت . حتى یتسـنى لهمـا االحتفـاظ بـأول طفـل مجهـول الهویـة یصـادفانه علـى الطریـق

ه أنجبـت وفـي العـام الـذي تـال. سـنته األولـى، وأنجبـت بنتـًا حلـوة نینورتـازوجة الراعي عندما تعدى 

وما زال رحمها یلفـظ المزیـد مـن األوالد بـین ذكـر وأنثـى ومفـرد وتـوأم حتـى أمسـكت . توأمین ذكرین

. إلــى المرعــى یتشــبث بثیــاب متبنیــه لكــي یصــحبه نینورتــاعــن ذلــك فــي العــام الثــامن، عنــدما كــان 

، حیــث رأى هنــاك أشــباح الصــعالیك وهــي تخطــف كالســباع بــین أشــجار األثــل والحــور والكــالبتوس

یحاول االلتحـاق . یسمع أشعارهم وقصص مغامراتهم الشیقة. لتنقض على القوافل المارة من هناك

. بهـــم متـــى مـــا رأى أنهـــم علـــى مقربـــة مـــن القلعـــة، یتربصـــون بقوافـــل التجـــار علـــى طریـــق الســـاحل

فُیطردونه بعـد أن ُیضـرب ویمتلـئ جسـده بطبـع األكـف والخطـوط الحمـر التـي تتركهـا عصـیهم إمـا 

حتــى رضــخوا إللحاحــه العجیــب وســمحوا لــه باالنضــمام إلــى مجــتمعهم . ه أو علــى ردفیــهعلــى قفــا

حـــدة . الجـــرأة والـــذكاء. الخفـــة والســـرعة. حیـــث أمكنـــه هنـــاك تعلـــم فنـــونهم. الغریـــب، والمثیـــر للریبـــة



صار یمتلك عضالت مكنته أخیرا من مصـارعة الثیـران واصـطیاد النسـور . البصر وسعة البصیرة

حتـى أن أهـالي القلعـة ظنـوا أن خمبابـا عفریـت . الوحشیة وحمل الصـخور الثقیلـةومطاردة الحمیر 

غابــة األرز صــار یتلــبس هــذا الرجــل، ویجعــل منــه قویــًا وشــجاعًا إلــى درجــة أنــه صــار یرغــب فــي 

وفي الوقت نفسه، كَن النساء یغرمن به، والمتزوجات یتبركن بـه كـي یحـبلن . مطارحة نمور البریة

مـــن مغامراتـــه مـــع الصـــعالیك، فیأخـــذه الخجـــل ویفلـــت مـــن بـــین أیـــدیهن بشـــق مـــا أن یرینـــه عائـــدا 

  . األنفس

  

  .إحدى أوالء النساء هي هیلما زوجة زلكا االبن البكر لكبیر الطائفة وولي عهده الموقر          

  

  

القـاهر علهـا تحبـل  تـاینور بن فبعد أكثر من سبعة أعواٍم من الجدب خطـر لــهیلما أن تتبـرك        

فســمح لهــا زوجهــا بالــذهاب إلــى البریــة علــى محمــل یحرســه أفــراد مــن حــرس القصــر، . النهایــة فــي

ولمـا حـدث ذلـك وحبلـت هیلمـا بعـد فتـرة قصـیرة ُسـّر . وتطلـب منـه البركـة تـاینور ن لتعثر هناك علـى

. إال أن ما أزعجهما بعد ذلك أن هیلما توحمت بزیت القرش. الحكیم وابنه بالخبر العظیم دراوسیزی

بطل األبطال في طائفتنا، وربیب الصعالیك، الذي هزم وحوش البّر وأّدب قطاع  تاینور ن اسُتدعيف

الحكیم لمهمة قـال أن أحـدًا غیـره لـن یقـدر علیهـا، وهـي العثـور  دراوسیزیاسُتدعي من قبل . الطرق

مـو على سمكة قرش وجلبها إلى القلعة الستخالص سـمنها وٕاطعامـه لهیلمـا زوجـة زلكـا، لكـي ال تن

إال أن  تـــاینور نفمـــا كـــان مـــن . بقعـــة أشـــبه بكبـــد القـــرش علـــى رقبـــة أو جبـــین أو خـــّد حفیـــده اآلتـــي

  . یستجیب لطلب كبیر الطائفة، ویخوض البحر بحثًا عن قرشٍ 

  

غائبــا عــن األنظــار ال یعلــم أحــدًا مــا إذا قــبض علــى القــرش أو أن موجــة  تــاور نینمــا زال           

بـــل أن یهـــوى بـــه أحـــد التیـــارات العارمـــة إلـــى القـــاع، حتـــى فـــوجئ عاتیـــة غلبتـــه وحطمـــت مركبـــه، ق

وقـــد  ،تــاور نینذاك هــو . األهــالي بشــخٍص یســحل ســـمكة كبیــرة ویــدخل بهـــا مــن أحــد أبــواب القلعـــة

الحكــیم، قّبلــه فــي جبینــه، واحتضــنه كمــا تحضــن األمهــات أبنــائهّن العائــدین مــن  دراوســیزی اســتقبله

أشـــعة لـــه علـــى البـــرج الوســـطاني للقلعـــة، وســـال زبـــده تحـــت أمـــا القـــرش، فقـــد ُعّلـــق مـــن ذی. األســـر

في آنیة من الفضة، وطهون به النساء دجاجة كبیرة قدمنها إلى هیلما، التي كانت تشتهي  الشمس

  .أكثر من اشتهائها للدجاج المطهو بزیت القرش نینورتا رؤیة

  

ین سـیقان عبـاد الشـمس فـي ، بـخـارج القلعـة تـاینور ن بعد أیام، ستضرب هیلما موعدًا مـع          

أو هكذا قیل وتردد على ألسنة الناس حتى اخترق الخبر جدران القصر، ووصل . الجانب الشمالي



ومـن . القـاهر فجـأة، كـأن األرض انشـقت وابتلعتـه تـاور نینلیختفي بعدها . إلى أذني زلكا في غرفته

  ! یعلم، ربما التهمه قرش 

  

وال أعلـم مـاذا . ا بعـده بأشـهر، وقیـل أنهـا نفقـت أثنـاء الـوالدة، وماتـت هیلمـتاور نیناختفى           

لـــم أكـــن ألبتعـــد كثیـــرًا عـــن . أنجبـــت، فقـــد ارتـــدت بعـــدها البحـــر، وافترســـني القـــرش فـــي ذلـــك الیـــوم

الســاحل، أو أغــوص عمیقــًا، مــا دمــت أعــرف أنــي حــدیث عهــد بــالغوص، وكنــُت أفكــر فــي حجــم 

على صدفة فیها لؤلؤة، كنـت سأصـنع منهـا قرطـًا، السعادة التي ستغمر أمي، في حال أني عثرت 

كنــت . وأهدیــه لهــا، عنــدما شــعرت بأســنان القــرش وهــي تطبــق علــى قــدمّي، وتســحبني إلــى األســفل

أعلم أني األول في قائمة تضم أوالدًا آخرین، لكني في الوقت نفسه بتُّ عاجزًا عـن اإلخبـار بـذلك 

 . أكثر من أّي وقت مضى
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  ! من موته دقیقة ٤٠ ل یعود إلى الحیاة بعدطف

  

  خاص –الراصد 

  

أفاق طفل یبلغ عمره ثمانیة أعوام من موت محقـق، كـان قـد لحـق بـه جـراء إصـابة           

وكـان . التصـریح باسـمه قـد انقطعـت أنفاسـه وُیذكر أن الطفل الذي رفض أبواهُ . بلیغة في رأسه

ن میتـًا، وفـي طریقـه إلـى المقبـرة، بعـد ان قذفتـه أمـه بیـد هـاون حدیدیـة من المفتـرض أن یكـو

فكان ذلك مدعاة لدهشـة واسـتغراب األقـارب . لكنه أفاق فجأة بعد أربعین دقیقة من موته. ثقیلة

 .والجیران
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  عزیزي السید قرش

  ...بعد التحیة

  

دقیــق ألمثالــك مــن القــروش المفترســة، كمــا یتحــذلق إنــه لمــن الصــعب إیجــاد تعریــف           

یتراءى لي أحیانـًا أنـك أحـد المخلوقـات الفضـائیة التـي نشـاهدها . بذلك علماء الكائنات البحریة

یبــدو جسـدك ملتویـًا أكثــر مـن الــالزم، وثمـة محاولــة . سلسـلة أفــالم حـرب النجــوم المتخّیلـة فـي

ى العكس مـن فكیـك، إذ یبـدوان عل. على الطمأنینة تبذلها عیناك، لیبدو البریق فیها أكثر باعثاً 

لكنـك مـع ذلـك كـائن مفتـرس، وال یجــب . ن، وهمـا علـى هـذا الحـال، یسـیل منهمـا اللعـابمخیفـی

إن كنـت حوتـًا كمـا یظـن  الوثوق من أنك لن تعّض أحدًا صار في نیته االقتراب منك، الكتشـاف

  .كالدالفین ، وما إذا كنت ودودًا ومرحاً الكثیر من سكان البصرة

  

في حین یبدو جلدك خشنًا، كأنـه . أنت ال تشبه الدالفین ذوات الملمس الناعم.. قطعاً           

ــذكرت . أوراق الصــنفرة ــك ! صــحیح، ت ــًا أن ــبش األســنان، لكــن هــل حق ــدان ن ــك عی ــت ل ــد جلب لق

ي لكــن هــّال أخبرتنــ. فأســنانك تبــدو نظیفــة ولماعــة وناصــعة البیــاض. تســتعملها ؟ ال أظــن ذلــك

ُتــرى بمــاذا تمتــاز أنــت عــن بقیــة القــروش ؟ وهــل هــو امتیــاز أم شــذوذ أن یكــون للقــرش . أمــراً 

فــالقروش كمـا تعلــم یــا عزیـزي الســید قــرش ال تحـتفظ بأســنانها فتــرة طویلــة، إذ . أسـنان دائمیــة

  .سرعان ما تسقط، لتنمو مكانها أسنان جدیدة

   

أســـنانها آالف المـــرات فـــي الســـنة یحـــدث أن تســـتبدل بعـــض القـــروش مـــن أقربائـــك           

ظ بأســنانك منــذ نهایــة ولعــل األغــرب مــن ذلــك أنــك مــا زلــت تحــتف! ألــیس هــذا غریبــًا ؟. الواحــدة

فـي النهایـة أعتقـد أنـه مـن قبیـل الشـذوذ أن تتمـرد علـى بنـي جنسـك . مـع إیـران حربنا الطویلـة

  : ا أقول لك هل تعرف لماذا یا سید قرش ؟ أن! بمعنى آخر أنت شاذ . بهذه الطریقة

وعـدا ذلـك أنـك مـا زلـت هنـا منـذ فتـرة لیسـت بالقصـیرة، تمـّد . ألنك وببساطة شـدیدة قـرش وغـد

في حین ال یمكـن ألحـد مـن القـروش أن یلبـث كمـا تفعـل أنـت اآلن، أو ! رأسك كالموت األحمر 

ــارة مــن الشــعب  ــي مغ ــب، أو ف ــى ســریر عــائم مــن الطحال ــة صــغیرة عل ــر بأخــذ قیلول ــى یفك حت

  !فكیف تمكنت أنت من فعل ذلك، وما زلت حتى اآلن تمّد رأسك في الهواء . یةالمرجان

  



لعلي أضیف لمعلوماتك شیئًا مهمًا سیزید من احتمال أنك قرش شاذ ولئیم، وهو أنـك           

ال تستطیع تقییم فریستك بتلك الدقة المتناهیة التي یتمتع بها القرش الطبیعي، مـن أول عّضـة 

وكم أراها معیبة مسألة أن ال تتوفر لـدیك السـرعة الالزمـة فـي معرفـة . طریدتهینهش فیها لحم 

ــة مثــل الفقمــة وســباع  ــوفرة فــي الفــرائس المثالی ــة، خصوصــًا الــدهون المت حجــم الطاقــة الغذائی

لهذا، وألنك كسول أیضًا، وانتهازي، لم تبِد هّمتك في معرفة ما إذا كان تذّوق شـیئًا مـن . البحر

ــة، لتــرى إن كــان باإلمكــان عــّد جســده غــداء شــهّیاً  لحــم صــدیقي كــریم إنمــا . یســتحق المحاول

استخدمت همجیتك، وكنت فظًا وعشوائیًا جدًا، إلى درجة أنـك لـم تجـد مانعـًا مـن افتـراس الرجـل 

  !دفعة واحدة 

  

لقد وعدتك في الرسالة الماضیة أن أحـدثك عـن صـدیقي كـریم ... عزیزي السید قرش          

  :وها أنا ذا أفعل  .عبد الواحد

  

أمـه  .ترتیبه في العائلة هو السابع، فقد ولد قبله ستة أوالد، ثالثة ذكور وثالثة إناث          

كلما ظهر فـي التلفـاز، وكـان صـغیرها " واوا " ، وتصفه بالـ ربة بیت ما زالت تشتم صدام حسین

ة، الـذین ُحكـم علـیهم بـالموت كریم في حضنها، قبل أن تبدأ بالنواح على والدها وأخوتها الثالثـ

رمیا بالرصاص، وُنفذ الحكم في قسم األحكام الثقیلة في سجن أبـي غریـب، بتهمـة التـآمر ضـد 

إال أنـه لـم یكـن محترفـًا بمـا . كان أبوه نجارا في الجیش. نتماء إلى الحزب الشیوعيالدولة، واال 

نتیكـات الخشـبیة، إذ اقتصـر یكفي لعمل غرف النوم واألبـواب والشـبابیك وبعـض الموبیلیـات واال 

عمله على صناعة النعوش، إال أن تلك الممارسة وفرت له فـي النهایـة إمكانیـة أن یجیـد عمـل 

بعــض االشــیاء المفیــدة والرائجــة فــي ذلــك الوقــت، فحــول إحــدى غــرف البیــت إلــى ورشــة نجــارة 

تلــك التــي  لصــناعة أقفــاص الطیــور، والحصــاالت، والرفــوف، والبراویــز، وتخــوت الحمامــات، أو

  .ُتستعمل في فرم الخضراوات، إضافة إلى بعض األلعاب الخشبیة

    

كنت قد جایلت كریم عبد الواحـد طـوال مراحـل الدراسـة، فـي االبتدائیـة والمتوسـطة ثـم           

فـي حـین . اإلعدادیة، قبـل أن یـدخل هـو الجامعـة فـي كلیـة العلـوم قسـم األحیـاء، ویتخـرج فیهـا

حــدود الصــف الســادس اإلعــدادي، حتــى تلقفنــي الجــیش وبــت أتنقــل بعــد  بقیــت أنــا أتخــبط عنــد

تسـریحي منـه مـن عمـل إلـى آخـر، عامـل بنـاء، نـادل فـي مطعـم، قهـوجي، بـائع أسـلحة، حتــى 

وعلـى الـرغم مـن تخرجـه، . سـعداستقر بي الحال حارسًا في كراج لمبیـت الشـاحنات فـي سـاحة 

لـم یعمـل فـي  اً كریمـ م یكمل تعلیمـه الجـامعي، لكـنّ ن لالخدمة اإللزامیة القصیرة قیاسا بم وأدائه



سـلك التـدریس لكــي ینـأى بنفسـه عــن االنخـراط القســري للتدریسـیین فـي صــفوف حـزب البعــث، 

قبـل أن یجـد . فراح یزاول أعماال حرة، بعضها شاقة واألخرى مریحـة نسـبیًا، لكـن بـأجور هابطـة

الســنة، إذ قادتــه الصــدفة إلــى  وزوال نظــام صــدام فــي تلــك ٢٠٠٣فرصــته الحقیقیــة بعــد حــرب 

الصــحافة بعــد نشــره عــدة مقــاالت فــي الصــحف المحلیــة، أظهــرت براعتــه فــي كتابــة العمـــود 

  .الصحفي، ما جذب إلیه انتباه رؤساء التحریر

  

یرســم وجوهــًا غریبــة . یحــب األدب ویعشــق الســینما. كــان كــریم موهوبــًا منــذ الصــغر          

لقـد كتـب لـي . ویؤلـف الحكایـات منمقـاً  یكتـب شـعراً . ئ متمیـزهو أیضًا قـار . بمكعبات تخطیطیة

  !رسائل غرامیة كثیرة بإمكانها إذابة الحجر وجذب ملكات الجمال وعرائس البحر

حسنًا، هل ترى أني أبالغ یا سید قرش ؟ ألخفف إذن من إمكانیة أن تكون رسـائل كـریم حاویـة 

الرغم من رومانسیتها وخفتها اللذیذة وعذوبة على هذا الكم الهائل من الغوایة، وألقل أنها على 

رس بعــض الفتیــات اللــواتي كنــُت محتواهــا مــن الغــزل والوجــع، لــم تكــن لتصــمد أمــام أنفــة وتغطــ

إال أن أشیاء عدیدة في كریم لم تكن علـى مـا یـرام، أو هكـذا ! ورائهن مثل قطط المطابخ  ألهث

وأوّد أن . ضـها ونـافرا مـن الـبعض اآلخـركنا نراه، نحن رفقته، في حین یبدو هـو متكیفـًا مـع بع

وهـي أمــور قـد تعتبرهــا مجـرد ترهــات بــدأُت . أحیطـك علمــًا بـبعض األمــور الغریبـة عــن صــاحبي

لكن، بما أنك التهمته وصـار فـي عـداد المـأكولین مـن قبلـك، ال یهـم إن . أنسجها حول صدیقي

  .راودني مؤخراً صّدقتني، أو أحلَت ما سأقصه علیك اآلن إلى أخیلة ناشزة بدأت تُ 

  

لعّل ما سمعته من قبل یا سید قرش بشأن غریبي األطوار ال یساوي شیئا أمام غرابة           

أطوار صاحبي كریم، والتي بدأت تظهر علیه منذ أن كان طفال في عامه األول، عندما انفتحت 

ضـًا، ویلتفـت كان بإمكانه المشي ألكثر من سـبعة خطـوات، قبـل أن یقـع أر . شهیته ألكل التراب

األمـر الـذي أعیـا . إلى والده ضاحكًا، فیرى هذا بوضوح بقایـا التـراب علـى أسـنان ابنـه الصـغیرة

. أمــه نجمیــة التــي مـا زالــت تحــاول أن تحــول بینــه وبـین التهامــه المزیــد مــن التربــة. أمـه كثیــرا

ن جدیـد، لكنها، وفي كل مرة تظن فیها أنه كـّف عـن تلـك العـادة السـیئة، تعـود لتنـدب حظهـا مـ

ألحـت علـى زوجهـا أن یكسـو أرضـیة . حینما تعرف أنـه عـاد لیـدخل إلـى جوفـه قـدرا مـن التـراب

الحوش باألسمنت، وٕالى أن استجاب الزوج وفعل ذلـك أخیـرا، كـان كـریم قـد الـتهم كمیـات كبیـرة 

یتســلل إلــى  لــد الصــغیرإال أن المشــكلة لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، إنمــا صــار الو . مــن التــراب

فضـال عـن ذلـك، وقـد حصـل . وبشكل كاف هناك على ما یحتاجهع، حیث یمكنه الحصول الشار 

هــذا التطــور فــي ســنته الثالثــة تحدیــدًا، عنــدما بــدأت رائحــة الخشــب تجتذبــه، علــى النحــو الــذي 



صار یشعر معه بلذة مـن یأكـل جـوز الهنـد المبـروش، مـا أن تتـاح لـه الفرصـة ویكـون بوسـعه 

األمر الذي الحظـه . ب، حینما یكون برفقة أبیه في ورشته الصغیرةالتهام شیئا من نشارة الخش

ولمـا رأى أن ذلـك یلهیـه عـن عملـه فـي الورشـة، كـّف . فحاول أن یمنعه. األب في وقت متأخر

عــن اصــطحابه، وراح یغلــق البــاب، لكــي ال یكــون بمقــدوره التســلل، كلمــا اجتذبتــه رائحــة نشــارة 

ذلك لن یحول دون عثور كریم على المزید من الخشب  ویعلم األب جیدا أن. الخشب إلى هناك

ولـم یكـن لیتظـاهر بعـدم . في البیت، مـا دام أن ثمـة أبـواب وطـاوالت ومقـابض سـكاكین خشـبیة

لكنــه ال یــرى بأســًا أو ضــررا یمكــن أن یــؤدي إلــى المــوت فــي نهایــة . االكتــراث لمثــل هــذا األمــر

وهـو أفضـل مـن شـرب ربـع لتـر مـن  –ب هكذا كان یفكـر األ –فهذا أمر مقدور علیه . المطاف

  . النفط األبیض، أو مقدار قدح صغیر من المطهر دیتول، كما یفعل ذلك الكثیر من األطفال

إن كریم یا سید قرش، مثله مثل بقیة األطفال، كل شيء تحذر منه األم أو األب أو أحد أخوتـه 

منشـار " واوا " ومـوس الحالقـة " اوا و " ومفـك البراغـي " واوا " فالسـكین " واوا " األكبر سنًا هو 

جارحـة، " واواوات " جمیع تلك األشیاء عبـارة عـن . الرئیسالكالبتین ومبراة األظافر، و الخشب و 

أو " العاعـا " أو مؤذیة ُیفضل االبتعـاد عنهـا قـدر اإلمكـان، ولـم تكـن نجمیـة تفـرق بینهـا وبـین 

  .طة اشتراها له جده من بائع متجولالخراء الذي یفرغه كریم في قعادة بالستیكیة بهیئة ب

  

الحـرب مـع إیـران،  أیلـول، بعـد مضـي عـام كامـل علـى بـدء في ضحى أحد األیـام مـن          

 بـیالً نكانـت تحمـل فـوق رأسـها ز . كانت نجمیة في طریقها إلى البیت عائدة مـن سـوق الخضـارة

كانـت تتمایـل . بع تحتهابالفواكه والخضر وثمة نصف كیلو غرام من اللحم یق من الخوص ملیئاً 

بیض، ویحمل األ مطاط من الكان یرتدي نعالً . من یده اً بكرشها على جانب الطریق، وتجر كریم

ــد، ســال بعضــها علــى حنكــه ولطــخ دشداشــته " لوزینــة " فــي یــده الثانیــة  برتقالیــة بجــوز الهن

منطقــة مــرق االثنــان مــن أمــام صــورة للــرئیس وضــعت مــؤخرًا عنــد رأس الجســر فــي . الرمادیــة

الخندق، ویظهـر فیهـا مرتـدیا بدلـة زیتونیـة وخـوذة مشـبكة ومطینـة كنـوع مـن الغـش واالختبـاء 

 –جـي  –بـي  -وحیل المعارك الحربیة، تظلـل عینیـه نظـارة شمسـیة، وثمـة قاذفـة مـن طـراز آر

في الجانب اآلخر ثمـة  –. سفن تستریح على كتفیه، وقد وجه صاروخها نحو السواتر اإلیرانیة

یـرة للخمینـي فـي أحـد شـوارع قـم أو طهـران، یرتـدي ثیابـا كاكیـة، لكنـه یحمـل بـدال مـن صورة كب

عندئذ، صاح كریم وهو  -القاذفة بندقیة یوجه فوهتها بین أجمات القصب نحو الضفة العراقیة 

فارتبكــت األم، وانحنــت بســرعة علــى ابنهــا ! " مامــا، أنظــري، واوا، واوا : " یشــیر إلــى الصــورة 

بیـل مـن علـى رأسـها، ووقـع علـى األرض، تبعثـرت الفاكهـة، وصـار بإمكـان نلق الز لتسكته، فانز 

الكــالب التــي كانــت تبحــث فــي القمامــة علــى الجانــب اآلخــر مــن الطریــق أن تشــم رائحــة اللحــم 



األمــر الــذي انتبهــت إلیــه نجمیــة، لكنهــا لــم تكــن لتفعــل شــیئًا، ألن الكــالب راحــت تمــزق . النیــئ

ك األثناء، وتتعارك فیما بینها على نحٍو فیه من الشراسة والعنـف، مـا بأنیابها قطع اللحم في تل

  .جعل نجمیة تلغي فكرة استرداده

  

وال أعـرف . هل ترى بأنني أدیر الحكایـة كمـا یجـب ؟ أتمنـى ذلـك. حسنا یا سید قرش          

قـد ومـا إذا كـان كـریم " الـواوا " إن كان ثمة تساؤل ربمـا خطـر لـك فـي هـذه اللحظـة بخصـوص 

لفظ هذه الكلمة، أو أنه اختار كلمة أخرى تتالءم مع سنه وطریقة تفكیره في ذلـك الوقـت، كـأن 

ــ! " مامــا، أنظــري، منشــار " یقــول  ــك  ةأو مفــك براغــي، أو ســكین، أو أّی كلمــة بدیلــة تشــبه تل

المسمیات، فلربما ترى یا سید قـرش أنـه لـیس مـن المناسـب أن یسـتمر طفـل فـي السـابعة مـن 

  ". واوا " یة كل تلك األشیاء عمره بتسم

  

  . وبمناسبة الحدیث عن الرئیس، سأقص علیك حادثة بهذا الخصوص          

  

وعنـدما أقـول لـك . نحن یا سید قرش نسـكن فـي حـيٍّ أشـبه بالقریـة فـي وسـط مدینـة          

السـدر یبـدو ذلـك مـن أشـجار النخیـل و . بأننا نعیش في قریة وسط مدینة، فأنا أعني ذلك حرفیاً 

من األراضي المزروعـة بـأنواع كثیـرة مـن الخضـراوات، ُتسـقى مـن  التي تظلل مساحاتوالبمبر، 

تتفـرع مـن نهـر الربـاط، وتختـرق البسـاتین سـواٍق متناسـقة، تنمـو " شـوائخ " میاه أنهر صغیرة 

لكـن المشـكلة فـي هـذه القریـة وسـط المدینـة . على جانبیها حشائش ونباتات غایة فـي الروعـة

فشـوارعها غیـر مبلطـة حتـى . ال تتمتع بربع الخدمات التي من المفترض أن توفرها البلدیةأنها 

میــاه المجــاري اآلســنة طافحــة علــى الــدوام، وهــي معمــل تنشــط فیــه شــتى أنــواع . هــذه اللحظــة

الجراثیم، مـا شـجع أحـد سـكان الحـي، وهـو الحـاج شـریف، علـى بیـع الجـزم المطاطیـة الطویلـة 

ء اإلسالة الخابط في األنابیب لیوم أو أكثر، ولیس بوسـعك فـي بـاقي أیـام قد یجري ما. لألهالي

األســبوع أن تســمع ســوى صــوت الخــواء عنــدما ینبعــث مــن فوهــات الصــنابیر الصــدئة كصــوت 

حتـى فـرق مكافحـة . كذلك هي محوالت الكهرباء المسـتهلكة، واألعمـدة اآلیلـة للسـقوط. الغرغرة

لطبیـة الجوالـة المعنیـة بإعطـاء اللقـاح لألطفـال ال تـدخل البعوض والحشرات المزعجة، والفـرق ا

  . إلى حّینا

  

  برأیك، لماذا یفعلون ذلك یا سید قرش ؟           

  



هم یعمدون إلى فعل ذلك بذریعة أن حّینا لـیس ضـمن خریطـة المدینـة : أنا أقول لك           

  ! میًا هل تصدق هذا الهراء یا سید قرش ؟ هذا الحي غیر معترف به رس! 

  

وعلى الرغم من شـحة الخـدمات والبـؤس الـذي یمكـن أن یلفـت نظـر الزائـر، فـیعلم أن           

إال أن بوسـعه إیـواء . الحي الذي نقطن فیـه هـو مـن أتعـس األحیـاء فـي المدینـة، وأكثرهـا خـراء

مـن  فعلـى سـبیل المثـال، لـدینا فـي الحـي شـلة. العاهرات والرفاق الحزبیین واألثریـاء والمجـانین

وتوجــد لــدینا مقبــرة لالنكلیــز، یســكنها رجــل فــي . القحــاب برعایــة قــوادة محترفــة تُــدعى ســنابس

إضافة إلى كونه حارس المقبـرة، یـزاول هـذا . الخامسة واألربعین من عمره، اسمه فیصل الدفان

. الرجل مهنـة أخـرى هـي دفـن األطفـال حـدیثي الـوالدة، فـي مقبـرة تقـع فـي ظهـر مقبـرة االنكلیـز

ك أیضــًا مجموعــة مــن الرفــاق الحــزبیین، أكثــرهم شــهرة شــخص متعجــرف اســمه حكمــت، وهنــا

ویلقبونه بالبصام، لكثرة ما كان یبصم بإبهامـه علـى التقـاریر السـریة التـي یرفعهـا إلـى مدیریـة 

  . األمن العامة

 )نعـیم حركـات ( هـو  اً أما عـن المجـانین، فیوجـد أكثـر مـن واحـد، إال أن أكثـرهم إثـارة، وغموضـ

نعرف فقط أنه كـان جنـدیا فـي الجـیش العراقـي، سـرح فـي . لذي ال یعرف أحدا أصله وال فصلها

بدایة الحرب بعد إصابته بشظیة في رأسه، أحدثت فیـه خلـًال ذهنیـًا، أظهـره كمـا لـو أنـه مصـاب 

 عارضـة خشـبیة یعلـق علیهـا أكیـاس غـزلیحمـل . بالزهایمر، فامتهن بیع الحلوى على األطفال

وكانت لدیه طریقة خاصـة وطریفـة فـي التـرویج لبضـاعته، وهـي أنـه . لون الورديبنات ذو الال

في كل مرة یشتري منه أحدنا كیسا من شعر بنات یقدم نفسه، كما لو أنه أمام آمـره العسـكري، 

إذ یبدأ برتبته ثم اسمه ثم صنفه، قبل أن یبدأ بتردید ما جاء في التقریر الطبي بشأن إصـابته، 

یفعـل ذلـك بسـرعة خاطفـة . صیب فیها، ونوع القنبلة التـي جـاءت منهـا الشـظیةوالمعركة التي أ

   .أ بعدها إعالنه الترویجي المضحكلیبد

  

. وٕاذا كان ثمة من یضیق علیه أو یزعجه مـن صـبیة الحـي، فإنـه یبـدأ بشـتم الـرئیس          

نون، أو هـذا هـو إال أن أحدا من الحزبیین لم یعر األمر أهمیة، فهو في النهایة لیس سوى مج

  .بالضبط ما كان یظنه األهالي بشأن نعیم حركات

  

. یختــرق المقبــرة شــارع  یــربط الحــي بالشــارع العــام، حیــث ینتهــي بســاحة النــافورات          

ویقسـم هــذا الشــارع المقبـرة إلــى نصــفین، النصــف األول خـاص بالضــباط والجنــود البریطــانیین، 

والنصــف الثــاني كــان . ولــى، أثنــاء المواجهــات مــع االتــراكالــذین قتلــوا فــي الحــرب العالمیــة األ 



مخصصا للَكرَكة، أو الجنود المجلوبین من أقالیم الهند، بعضهم من الهندوس، والـبعض اآلخـر 

ــرة . مســلمین ــى مقب ــذتیها عل ــاني، وتطــل إحــدى ناف ــدفان فــي النصــف الث وتقــع غرفــة فیصــل ال

سور حدیدي، وخط طویل مـن أشـجار الخرنـوب األطفال، التي یفصل بینها وبین مقبرة االنكلیز 

فیما تطل النافذة الثانیة على العراء المليء بشـواهد القبـور، وثمـة مجسـم مـن حجـر . المشوكة

الكلس أشبه بالمسلة، یعلوه التاج الملكي البریطاني، ینتصب في الوسط، علـى قبـر كبیـر یبـدو 

  .أنه عائد إلى أحد الضباط الكبار

  

یـدعك عینیـه، ثـم یغسـل وجهـه . ا كان فیصل الدفان یستیقظ من نومه متأخراً دائمًا م          

ینظر إلى المرآة المكسورة المثبتة في أحد الجدران المتآكلة هنـاك، . من ماء الحنفیة في غرفته

وفي كل مرة یتثاءب فیها، كأنه یریـد العـودة . عیناه واسوّد ما تحتهمالیرى إلى أي حٍد انتفخت 

  .كتشف أن ثمة من یتلصص علیه في تلك اللحظةإلى الفراش، ی

  

كانت تلك شتیمته التي یطلقها علینا، ما أن یرانا نراقبه مـن وراء زجـاج النافـذة ! " أوالد الزنا " 

  " شتریدون من صباحیات اهللا ؟ : " 

  

فـي حـین یسـأله . كنـت أسـأله دائمـًا، مـع أنـي أعلـم أنـه لـن یجیبنـي أبـداً " كم عمرك یا عـم ؟ " 

هـل : " وینبري كریم بعـده قـائال بتوسـل طفـولي مفـرط " متى تموت ؟ : " او سؤاال استفزازیا كاك

  " تسمح لنا باللعب ؟ 

  

إذا عبثـتم بـالقبور : " الدفان من مكانه في الغرفة، معربا عـن غضـبه  یصیح فیصل! " إیاكم " 

  ! " أدفنكم فیها 

  

ى النافذة إلخافتنا، وكان كلمـا فعـل ذلـك كان یلتقط عصاه من تحت السریر، ویهرع إل          

نختبئ خلف الجدار، ننتظر أن یطل برأسه لیرى ما إذا كنا قد هربنا فعال، . نتظاهر نحن بالهرب

قبل أن یفلته . عندئذ، یقبض أسعد ضمد على أنفه الكبیر، ویسحبه بقوة. أو ما زلنا في الجوار

مــا هــو یتخــبط علــى أرضــیة الغرفــة فجــأة، فیتشــقلب هــو علــى مؤخرتــه، ونســمع شــتائمه بین

ملوحــا نضــحك ونهــرب حینمــا یخــرج إلینــا هــو  وفــي كــل مــرة تنطلــي علیــه الخدعــة،. االســمنتیة

  .بعصاه

  



أحیانــًا، یلجــأ فیصــل الــدفان إلــى بیــت ســنابس القــوادة، لیفــرغ خــزین ســنة كاملــة، قــد           

. األطفـال حـدیثي الـوالدةیحصل خاللها على مبلغ مـن المـال، ال بـأس بـه، مـن عملـه فـي دفـن 

فینفــق نصــفه علــى الطعــام والعــرق، ویرمــي النصــف اآلخــر فــي أحضــان إحــدى بنــات ســنابس 

أثنـا عشـر شـهرًا یقضـیها فیصـل الـدفان، ! هـل تـرى ذلـك یـا سـید قـرش . القوادة في لیلة واحدة

  . دون أن یلمس خالل أیامها الطویلة امرأة

  

  شيء مروع، ألیس كذلك ؟           

  

إال أن شـیئا مـا . كان یفعل ذلك خلسة خشیة أن یراه الناس، فیسـتغنون عـن خدماتـه          

حــدث فــي النهایــة، وجعــل فیصــل الــدفان مترفــا إلــى الحــد الــذي صــار بإمكانــه مضــاجعة بنــات 

ذلك أن بلـدا تحكمـه الغـیالن وفـوق ذلـك ُیحاصـر مـن جمیـع الجهـات، بـرا . سنابس في كل لیلة

عنه الغذاء والدواء، ویهلك في أحضان األمهات وحاضنات الّخـدج، والغـرف  وبحرا وجوًا، وُیمنع

ال بـد أن تمتلـئ فیـه جیـوب حفـاري فالمعتمة، والردهات الوضیعة ملیون ونصف الملیون طفل، 

  .بالمزید في أرضه الرخوة القبور، وتصدح معاولهم

   

دعني . باهنا في ذلك الوقتهل تعلم یا سید قرش ما هي الظاهرة األكثر لفتًا النت          

لیس ألن الناس عندنا یحبون لعب الغمیضة، . نعم، االختفاء. إنها ظاهرة االختفاء. أقول لك

قد تبدو هذه مجرد لعبة عندما یمارسها الصغار، فتنتهي على وئام، أو بعراك تدمى فیه . أبداً 

ستها، وكان أحد العبیها لكنها تختلف نوعًا ما، إذا ما فكر الكبار بممار . الجباه والرؤوس

إذا ف. دیناصورا أو تنینًا، بإمكانه رؤیة األشیاء بوضوح، واقتالع الشجرة التي تظن أنها تخبئك

وٕاذا قابلت في الطریق ثورا فعلیك التنحي عنه . كنت تخاف من الكالب فال تزعج كلبا نائما

الجدار حتى تصل إلى البیت  أما إذا كان خنزیرا بریا فما علیك سوى السیر خلفه ومرافقة. حاال

وٕاذا حدث وقابلت حكمت البصام ببدلته الزیتونیة، وتعلم أنك ارتكبت . بأطراف وأعضاء سلیمة

إثمًا عظیما كالذي ارتكبه ضمد بائع الفالفل، فإن أفضل سالح تملكه حینذاك هو الهرب، ألنك 

كذلك فعل ضمد بائع . ى األبدإذا بقیت واجما إزاءه كاألبله فأن ذلك یجعلك مؤهال لالختفاء وٕال

في بیته، على الرغم من أنه  أ ؟ لقد اختبألكن أین تظن أنه اختب. الفالفل والد صدیقنا المختفي

  . یعلم جیدا ان البیت لیس مكانا صالحا لالختباء

  



مأكوالت السعادة " كان ضمد یملك عربة جوالة ثبت على واجهتها لوح ُكتب علیه           

كریم یحب الفالفل، كان یغمس نصف السندوتش في إناء العمبة الملیئة  ا كانولم" ترحب بكم 

یتسخ قمیصه، تضطرب معدته بعد ساعة، وتظهر على وجهه . بالتوابل، قبل أن یلتهمه

عالمات الغثیان، یتقیأ الفالفل وصفار العنبة الحارة، في وقت ما زال فیه ضمد یعلن للمارة كم 

وحدث أن اشترى االبن االصغر . ت الفالفل المقلیة التي یبیعهاهي لذیذة وصحیة سندوتشا

لحكمت البصام بعضا من كرات الفالفل كان ضمد قد لفها في ورقة كان من المفترض أن تأخذ 

طریقها إلى مكب النفایات في صباح الیوم التالي، مع قشور الخضراوات والرقي والمنادیل 

المستهلكة، لكنها وقعت في ید حكمت البصام، فكان  الورقیة المستعملة والحفاظات النسائیة

من سوء حظ ضمد أن تكون تلك الورقة هي النصف األعلى من الصفحة األولى لجریدة 

الثورة، والتي تحتوي على صورة الرئیس تحوطه خوذ الجنود، وفوهات بنادقهم في إحدى 

السري والشخصي، وأرسله  ال شك أن حكمت البصام أسرع في كتابة تقریره. المواقع العسكریة

إلى مدیریة األمن مرفقًا بصورة الرئیس الناقعة بالسمن الحیواني المحترق الذي كانت تطفو 

  . فیه كرات الفالفل، وٕاال لما اختفى الرجل بعد یومین فقط

  

مـا زال البعـوض یتغـذى علـى دمائنـا، : هـل تعلـم ! سحقًا لها من حیاة یا سـید قـرش           

لقـد . كل من أطباقنا، ولیس ثمـة ثقـب فـي جـدار یخلـو مـن الـوزغ والعقـارب واألفـاعيوالذباب یأ

عششت الدیدان في أمعائنا، وتمكنت الفیروسات من أكبادنا، وصارت تسبح في أوردتنـا جـراثیم 

شــلل : أطفالنــا أصــیبوا بعاهــات مســتدیمة . التایفوئیــد والبلهارزیــا والكــولیرا والمكروبــات الســامة

أكثر من أربعین بالمائة من أطفالنـا كسـیحون، یحجلـون كالغربـان، . ساح، الحصبةاألطفال، الك

هـذا الزمـان یـا سـید قـرش أن  ولعـل مـن غرائـب. أو یزحفون على مؤخراتهم النحیلـة كـدود القـزّ 

ال أعـرف مـا الـذي دفعـه لزیـارة . في صباح أحد األیام، بزیارة رئیس الجمهوریة إلى حّینـا ُنفاجأ

، إال إذا تبادر إلى ذهنه أن من المعیـب علـى الجـار أن ال یتفقـد جـاره ؟ فـنحن حّي بائس كحینا

یا ندیمي لم یكن بوسعنا في تلك األثناء، أن نخلـع الرؤسـاء كمـا یفعـل أحـدنا مـع فردتـي حـذاء 

مترب ممزق،  لننتعل رؤساء وأصحاب فخامة آخرین، فنقول أن الرئیس عمـد إلـى أن تخـوض 

ائس الفقیر، لتوزیع البطانیات والفـوانیس والـدنانیر علـى األهـالي لكـي قدماه خراء هذا الحي الب

علـى قصـره  ربمـا كـان مـاراً . الحـالیون بالضـبطیحظى بأصواتهم في النهایة، كما یفعل الساسـة 

فرأى أن مـن المناسـب . الواقع على الطرف الجنوبي، في الموقع الذي كانت فیه مكینة السوس

أتـذكر  –! تصـور یـا سـید قـرش نحـن جیـران السـید الـرئیس  –ره جدًا تفقد الحي المجاور لقصـ

نضــع " قــّبط " كنـا نلعــب لعبــة ُتسـمى . كــریم وآخـرین ال أتــذكر أســمائهمذلـك جیــدا، كنـت برفقــة 



 ونقــذفها بكــرة. رغــة بعضــها فــوق بعــضعلــب معجــون الطمــاطم أو الفاصــولیاء أو البــازالء الفا

، التـي یقـذفها أحـد العبـي الفریـق المنـافس، صـغیرةم نتفـرق لكـي ال تطالنـا تلـك الكـرة التنس ثـ

كنـا نغمـس الطابـة بطمـي المجـاري، لكـي یظهـر طبعهـا علـى ثیـاب . ویجري وراء أحدنا لیصـیبه

المتبــارین، دفعــا للغــش، ونــركض فــي حــدود خطــة عــادة مــا تكــون عبــارة عــن مربــع نخطــه إمــا 

  .بالماء أو بزیت السیارات المستعمل

  

كـل مـرة یـزور فیهـا الـرئیس أحـد األحیـاء، خصوصـا الفقیـرة منهـا أمثـال  كالعادة، فـي          

 أحــاطوا. رجــال ونســاء، أطفــال وكهــول. حّینــا، خــرج األهــالي مــن بیــوتهم، التــي تشــبه القبــور

الرئیس من كل جانب، وراحوا یهتفون له باألرواح والدماء، بینما هو یلوح لهـم بیـده ویحیـیهم ب

بدأ التدافع، وراح أحدهم یـزیح اآلخـر لكـي یصـل . دس البیضاءمن على مقدمة سیارته المارسی

قبـل أن یطلـب . نن مـا یـزال محاطـا بحراسـه الزیتـونییإلیه، وقد سمح لبعضهم بتقبیـل یـده، وكـا

لم أفهم كل ما قاله فـي ذلـك . أحد أولئك الحرس من األهالي الهدوء، لكي یتحدث إلیهم الرئیس

لصــابون والنظافــة والثقافــة الصــحیة، التــي یجــب علــى الیــوم، لكــن أظننــي ســمعته یــتكلم عــن ا

وفهمت من كالمـه، أنـه لـیس علـى الشـعوب أن تتـرك النظافـة لمجـرد أنهـا . األهالي اإللمام بها

  .تخوض حروبها العادلة

  

ربمـا الحــظ الــرئیس ان ثمـة أطفــال كســیحون، وهــم ُكثـر، حشــروا بأجســادهم الضــئیلة           

ه، عــدا أولئــك المعــاقین الــذین ُحملــوا علــى األكتــاف، لكــي یكــون بــین الجمهــور المتمــوج أمامــ

بمقدورهم رؤیة الرئیس، الذي كان قد همـس فـي أذن أحـد مرافقیـه مـن ذوي الشـوارب الغلیظـة، 

فلما . فأوعز هذا إلى حكمت البصام أمرا، فهرع البصام بدوره إلى تجمیع أطفال الحي على حدة

ة واألكبــر ســنا وقفــوا صــفا واحــدا فــي المــؤخرة، فــي حــین تــم األمــر وُجمعنــا ســویة، طــوال القامــ

  .جلسنا نحن األقصر واألصغر سنا على جذوع نخیل، كالفریق العراقي المتأهل إلى كأس العالم

  

بما أنني  –أحدث الحرس شقا في صفوف األهالي، فرأینا الرئیس وهو یقبل باتجاهنا           

ومـا أن  -هل هـذا مفهـوم یـا سـید قـرش ؟ ف الجمع األطفال، سأستحدث بصیغةكنُت أحد أولئك 

كانــت عینــاه . كتفیــه بالضــحك حتــى برقــت أســنان الــرئیس واهتــزت رزت تلــك الوجــوه الكالحــةبــ

ن على النحو الذي یشعر المـرء حیالـه أنـه سـیكون مجبـرا علـى بـذل المزیـد مـن الجهـد، مظلمتی

علیــه أن . ة الســید الــرئیسلــیس هــو نفســه الــذي كــان قبــل زیــار . لیكــون لــیس هــو فــي النهایــة

یتحلى بأكبر قدر مما یسمى بالشهامة حسب المفاهیم الوطنیة في زمن الحروب، وفي كراریس 



حتـى وٕان كـان ذلـك الشـخص طفـال أو فیـه مـس مـن الجنـون، علیـه أن . وثوابت الحزب الواحـد

وحلهـا،  یتطبع بتلك المیزة لكي یكون علـى غیـر شـاكلته، التـي اعتـاد أن یجـد نفسـه راكسـا فـي

كإنسان مسحوق یعیش فـي حـّي بـائس غیـر مـدرج ضـمن خطـط اإلعمـار، ولسـبب أزلـّي وتافـٍه 

  . جدًا، هو أنه لیس على خریطة المدینة

  

غجــر نحــن، أم مــاذا ؟ وأي نظافــة تلــك التــي .. ! هــا.. مــا هــذا الهــراء یــا ســید قــرش          

أقرؤهـا فـي ظ بعض العبارات التـي یتحدث عنها سیادة الرئیس ؟ هل تعلم یا سید قرش، أنا أحف

ویحصل أن تدفعني شدة تأثري بها إلى تكرارها في الیوم عشـرات المـرات، حتـى أحفظهـا  الكتب،

علـى األقـل أسـجلها فـي . عن ظهر قلب، حتى لـو كانـت مقـززة، وتحمـل بعـض الكلمـات البذیئـة

 ِملّـو سـكیرا حـاميالموسأنقل لـك إحـدى تلـك العبـارات، وهـي عائـدة إلـى . دفتر مالحظات صغیر

  :أصغ إلّي رجاء . قالها للصحفي فیرمینو. الضائع داماسثنو مونتیروفي روایة رأس 

  

  ! " كي تفهم بؤس هذه الحیاة، علیك أن تدخل یدیك في الخراء : یقول المحامي " 

  

لكن صدقني یا سید قرش، ویمكنك في هذه األثناء أن تالحظ إلى أي مدى یمكـن أن           

، نتناً  األكثریعان قالدیتي، وأنا أقول لك، لو أدخلنا ایدینا وأرجلنا، بل وحتى رؤوسنا في تصل ج

المســماة حیــاة، مــا فهمنــا عشــرا مــن  لیــه المحــامي، وهــي نقــرة الغــائطعلــى أن نفهــم مــا أشــار إ

  . الرئیس وهو یتكلم عن النظافة في زمن الحروببؤسها الذي یمكن أن تجده في مالمح 

  

نعـم، أعتقـد . نعد اآلن الى زیـارة الـرئیس الـى حینـا الفقیـر، وحدیثـه إلینـا عـن المـوزل          

أني سمعته یقول أنه لم تكن حاجة الناس إلى أكل الموز من ضـرورات الحیـاة، التـي یمكـن أن 

ــن مــن الضــروري جــدًا أن یســعى المــرء إلــى أن یجعــل للقلــم  ــؤدي غیابهــا إلــى التهلكــة، ولك ی

أظنه كان یحثنا على الدراسة، والوصول بالبلد إلى مسـتویات عالیـة مـن . ةوالبندقیة فوهة واحد

الكفــاءة، مــا یجعلنــا قــادرین علــى صــناعة الصــواریخ والمــدافع العــابرة للقــارات وطــائرات اإلنــذار 

اقتــرب منــا كثیــرا، صــار بوســعنا رؤیــة أزرار قمیصــه وســاعته . المبكــر، وربمــا القنبلــة النوویــة

ــرابض علــى بی ــة فــي والنســر ال ــك الظلمــة القاحل ــه الســوداء، ومالمــح وجهــه الضــاحكة، وتل ریت

راح یحّول بصره مـن وجـه إلـى آخـر واالبتسـامة علـى وجهـه لـم تفتـر بعـد، حتـى وقعـت . عینیه

. عیناه على كریم عبد الواحد، الذي كان جالسا إلـى جـانبي علـى جـذع النخلـة، ال یحـرك سـاكناً 

ــا إذا  ــدما ســأله عــن اســمه، وم ــى عن ــانحت ــد  ك ــي الجــیش العراقــي ق ــون ضــابطا ف ــرر أن یك ق



مستقبًال، لیدافع أن أرضه وسیادة وطنه، أو طیارًا ینتف بصواریخه ریش الطائرات المعادیة، لم 

كان یحشر سبابته في أنفه وینظر إلیه فقط، وربما تساءل في نفسـه عمـا إذا كـان . یجب كریم

مـا زال بوسـعه توزیـع الهـدایا علـى األطفـال،  هـذه،" الـواواوات " هذا الرجل الماثل أمامـه، كتلـة 

ال بـد أن تكـون  –لكنه تكهن أنـه لـن یحصـل علـى أیـة هدیـة . كما رأى ذلك في التلفاز یومًا ما

" ما دام أنه لم یعد بإمكانـه تـذكر كلمـات أنشـودة  –عبارة عن دبابة أو بندقیة أو طائرة سمتیة 

إال أن أیـًا مـن تلـك الهـدایا . لرئیس منـه إلقاءهـاالتي ربما سیطلب ا" عاد أبي من جبهة القتاِل 

كما لم یطلـب الـرئیس مـن كـریم، أو أیـًا مـن أطفـال الحـّي . واأللعاب، لم تكن لتظهر في النهایة

لكنـه لفـت أخیـرا انتبـاه محـافظ المدینـة، ومـدیر البلدیـة . إنشاد تلك المحفوظة في كتـاب القـراءة

كــون بمثابــة هدیــة مقدمــة مــن ســیادته إلــى أطفــال إلـى ضــرورة إنشــاء حدیقــة ألعــاب صــغیرة، لت

فـإذا مـا حـدث وواجهـت هـذا الموقـف بعینـه، فعلیـك أن ال . هكذا هو األمر یا سـید قـرش. الحي

تطلب من الرئیس شیئا، إنما تنتظر أن یفعل ذلك من تلقاء نفسـه، فربمـا یهبـك شـیئا مـن ثمـن 

  .  تذهب إلى الجحیم أنت وحّیك البائسأو . ما ُیباع في سوق النفط العالمیة، والسوق السوداء

  

ــام، ظهــرَ            ــة ألــف بــاء، وصــحف الجمهوریــة والقادســیة  بعــد مضــي ثالثــة أی فــي مجل

مانشـــیتات عریضـــة، وصـــور . والثــورة حـــدیث الســـید الـــرئیس المقتضـــبة عـــن النظافـــة والمـــوز

س المغموسـة التـن في الثامنة من عمـره، بـدا طبـع طابـاتلسیادته وهو یمسح على رأس صبي 

صور أخرى یظهر فیها الـرئیس ضـاحكا، وقـد أعطـى خـده . بطمي المجاري واضحا على فانیلته

أضـف . المرأة عجوز لفت رأسها بعمامة، وقد وِشَم حاجبیها وحنكها وذراعها التي طوقت رقبتـه

لــذلك رســومات عدیــدة ألقــالم وبنــادق ملتصــقة ببعضــها، وآخــر مــا ظهــر منهــا كــان فــي مجلــة 

هناك أیضا خبر عن مكرمة أوعز بهـا . ، التي وزعت علینا في المدرسة بعد فترة قصیرةالمزمار

  .الرئیس تفید بإلحاق الحي بشبكة میاه المجاري ودخول فرق التلقیح المیدانیة إلیه

  

إن مــا زاد مــن ذهــول نجمیــة فــي ذلــك الوقــت، وعلــى نحــٍو أشــاع الــذعر فــي قلبهــا،           

أن یكون ابنها كریم بشرا سـویًا، هـو أنـه لـم یتوقـف عنـد الحـّد، الـذي وجعلها تشك في إمكانیة 

جعل من التهام كمیات من التربة والخشب، أمرًا محببًا بالنسبة له، إنما تعّداه إلى عـادٍة ال تقـل 

السـنوات الثمـاني هـذه المـرة شـیئًا أطیـب نكهـة مـن  عـن سـابقتیها، إذ لـم یجـد الفتـى ذي سوءا

ي حـین رأى األب أن مـا صـار یفعلـه ابنـه فـي اآلونـة األخیـرة، وأّرق أمـه، فـ. المطاط والبالستك

التي یظهر فیها القط توم حلقات توم آند جیري،  لیس سوى تقلید طائش لما یشاهده في إحدى

كذلك صار . له المطاطيّ وحیدا في قارب وسط البحر، منهكا وجائعا إلى درجة أنه راح یقضم نع



كــان یلــتقط النعــل، . فــي البیــت دون أن یتــرك علیــه أثــرا مــن أســنانه لــم یبــِق نعــالً . كــریمیفعــل 

مـا اضـطر بعـض أخوتـه . یشمه، ثم یثلم منه كما تفعل ذلك فأرة جائعة مـع قطعـة جـبن مملحـة

  . إلى دخول الحمام حفاة

األمـر الـذي یمكـن عـّده . مع مرور األیام، صار باسـتطاعة كـریم أن یفعـل أكثـر مـن ذلـك بكثیـر

ففـي . ًا ولٌد طبیعيخرافي وخیالي إلى حدٍّ یثیر الشك في صحة من یقول أن كریم. خارقا للعادة

یوم من أیام تلك السنة، رأته نجمیة یقضم من نعـل لهـا، كانـت إحـدى قریباتهـا قـد اعتمـرت بـه 

ولما نهته عن فعل ذلك ولم ینتِه، قذفته بید الهاون . في مكة العام الفائت، فأخذته منها للتبرك

الذي كانت تدق فیه ثومًا لتضیفه إلى مرق البامیاء، في ضحى ذلك الیوم، علّـه یقلـل الحدیدي 

وحـدث أن جـاءت یـد . من شدة االنتفاخ الـذي یعـاني منـه الـزوج جـراء إصـابته بتهـیج القولـون

لـم تأبـه األم لـذلك فـي البدایـة، لكنهـا عنـدما . الهاون تلك في رأس كریم فشـّجته، وُأغمـي علیـه

لـم یكـن یتـنفس، ومـا زال علـى هـذا الحـال حتـى . قلبتـه. هرعـت إلیـه صـارخةه یشخب بدمـ رأته

  : صرخت 

  

  ! " مات الولد " 

  

. رأسـها هـي األخـرى تناولت ید الهاون نفسـها وشـجت. لطمت فخذیها، وشقت جیبها          

  : ، وكل واحد منهم یقول متأسفًا مع الجیران صراخها، فهبوا إلیهاس

  

  ! "  خائبةروا ما فعلت الأنظ" 

  

. كاد كریم أن ُیدفن في یومها، على اعتبار أنه میت، لوال أنه أفاق بعد أربعین دقیقـة          

احتضنته أمه، وراح أبوه یرطم رأسه بالخزانة وهو ینتحب ویتوعد زوجته بالطالق إن هي كررت 

المـرء فـي أنـه  وفي كـل مـرة یكـتم فیهـا كـریم أنفاسـه بهـذا الشـكل، بحیـث ال یشـك. فعلتها ثانیة

مـا جعـل . فارق الحیاة، وتظن األم أنه مات فعًال، یستفیق فجـأة بعـد مضـي نحـو أربعـین دقیقـة

شـاع . من إغماءتـه أبـداً فربما یأتي یوم ال یفیق كریم . نجمیة تكون أكثر حذرا في التعامل معه

لصــحفیین ن دقیقــة فــي الحــي وتعــداه إلــى األحیــاء المجــاورة حتــى وصــل إلــى أحــد اخبــر األربعــی

فزار بیـت عبـد الواحـد النجـار والـتقط صـورة لكـریم مقابـل علبـة نسـتلة . یعمل في جریدة الراصد

ماركة رأس العبد ومسدس ماء، وُنشر الخبر مـع صـورته وهـو یقضـم مـن مسدسـه البالسـتیكي 



وما زالت تلك الصورة معلقة علـى أحـد جـدران . في حین ال یبدو مهتما بالنستلة في یده األخرى

  .هول في بیت عبد الواحد النجار وقد زینت بشریط أسود عند أحد أركانهاال

  

            

لكنـي أشـعر بـالحزن علـى . الكتابة لك شيء ممتع، أكاد أجـزم بهـذا. آه یا سید قرش          

كمـا أنـي أشـعر باإلعیـاء، سـأذهب ألسـتریح، . وتعتریني رغبة وشیكة في البكـاء. صاحبي كریم

  .   دیك أني سأعود ألروي لك عن كریم حكایات جدیدةولیكن واضحًا ل

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



)٦ (  
  

ُألقـــي القـــبض علـــى شـــخص بحوزتـــه كمیـــة كبیـــرة مـــن الـــنفط الخـــام، معبـــأة فـــي برامیـــل            

وقالــت الســلطات أن هــذا الشــخص یــروم . وغالونــات مربوطــة علــى عربــات ممّوهــة تجرهــا البغــال

فاقتیــد فــي إثرهــا مباشــرة إلــى مقــر الحــاكم العســكري . لحمولــة إلــى مكــان مــا عبــر الحــدودتهریــب ا

  !الستجوابه، ومعرفة مصدر النفط الخام 

  

  جریدة األوقات العراقیة

١٩١٦/ ٣٠/٨   
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  أروي ألخیفكم 

  

  

أقـل جزعـًا علـى شـقیقي مولیسـة،  كنـُت سـأكون. األبن الثالث لیامـا الغـواص. أنا أورماخ          

ومــا زالــت دمــوعي علــى وجنتــيَّ لــم تجــّف، حینمــا طلــب منــي المعلــم دودو أن ! لــو لــم یأكلــه قــرش 

 درایزیوســالمرعــب، فــي مســرحیة قصــیرة مــن تألیفــه ســیتم عرضــها أمــام حضــرة  رتــاینو نأمّثــل دور 

ولــم أكــن ألرفــض . ةالحكـیم، تتغنــى بأمجــاد قــاهر القــروش، الــذي اختفــى فجـأة فــي ظــروف غامضــ

ــم ینتــه بعــد وعلــى مــا یبــدو أن . هــذا العــرض، علــى الــرغم مــن أن حــدادي علــى شــقیقي مولیســة ل

المعلــم دودو قــد رآنــي أكثــر مـــن مــرة برفقــة شــّلة مــن هـــواة التمثیــل، ونحــن نــؤدي بعــض المشـــاهد 

فنا لیحـاكي الكبیـر الـذي بنـاه أسـال ) ناآ –ي إ( لعالم السفلي على مقربة من معبد المستوحاة من ا

  . ویجاور هذا المعبد البئر الكبیرة إلى یسار بوابة العشب. المعبد القدیم في أوروك

  

خالل العام الفائت، منعتنا أمنا بسیما من الذهاب إلى البحر خشیة أن نغرق في أعماقـه،         

  : إذ ما زالت تسخر من فرضیة أن مولیسة أكله القرش 

  

  ! " مولیسة ابتلعه البحر مولیسة لم یأكله القرش، " 

  

ــةً ثــم ســرعان مــا تعــود لتنفــي ذلــك، معوِّ            علــى حدســها، واعتقادهــا أن مولیســة اختطفتــه  ل

ا یاما لكي یبحـر إلـى تلـك رة نائیة، وما زالت تلّح على أبینجنّیات البحر، وهو یعیش اآلن في جزی

لـك الحـین سـوى أن یتظـاهر بـالنزول ولـم یكـن أمامـه فـي ذ. الجزیرة، عّله یعثر على مولیسة هنـاك

جاثیـة أمـام مجسـم آنـو  ، في حین تقضي هي وقتها في المعبد،إلى البحر بنیة البحث عن الجزیرة

المعظــم، إمــا تعّلــق علــى یدیــه قالئــد المحــار، أو تنثــر تویجــات األقــاحي والــدفلى أســفل قــدمي إنانــا 

جنیـــات البحـــر مولیســـة وتحـــرره مـــن ّك أســـر أبنهـــا تبتهـــل لهـــا بیـــدین ضـــارعتین بـــأن تفـــ. المقدســـة

  . الماجنات

  

أقـول أرواحـه  –أما أنا، فما زال بوسعي االعتقاد أن كلكـامش مـات وأن أرواحـه الشـریرة           

التي ظلت تقذف غائطها من العالم  -ألنه مثل القط بسبعة أرواح كما تقول بذلك أوشینا الحكیمة 



فقاقیع براقة، فـي ذلـك الموضـع مـن المیـدان الكبیـر، هـي السفلي، لیتدفق على شكل نافورة تتخللها 

فقــد رأیتــه عنــد غــروب الیــوم الــذي ســبق اختفــاءه، وهــو یحنــي قامتــه . مــن اختطفــت شــقیقي مولیســة

الفارعة على العین، بعد هدوء فورتها في مثل ذلك الوقت من المساء، فال یظهـر منهـا سـوى حفـرة 

ـــى ركب تیـــه، وأدخـــل رأســـه فـــي فوهتهـــا وقـــال شـــیئًا أشـــبه ســـوداء عمیقـــة، كـــان مولیســـة قـــد جثـــا عل

  .بالسباب

  

أنــا فــي هــذه األثنــاء ال أســتطیع أن أنكــر اعتقــادي بوجــود مثــل تلــك األرواح الشــریرة فــي           

كـذلك هـو األمـر بالنســبة للبقیـة مـن األهـالي، بمــا فـیهم أمـي التــي . العـالم السـفلي الملـيء بالغرائــب

حن أوالدهـا، مـن بـین جمیـع األمهـات فـي القلعـة، خصوصـا بعـد اختفـاء تبدو األكثر خوفًا علینا، ن

مولیسة في ذلك الیوم األسود في تاریخ عائلتنـا، مـا زاد مـن سـوداویة االعتقـاد بوجـود تلـك األرواح 

 ةوال بد أن ملكنا الطاغی. التي ترید أن تنشر الخراب في أرجاء هذا المكان، مالذ أسالفنا الهاربین

نًا طویًال بعد هـروب أولئـك األسـالف مـن ظلمـه، وخلّـف مـن زوجـات وخطیبـات كلكامش عاش زم

وحبیبــات رجــال أوروك وأبطالهــا آالف اللقطــاء ممــن یشــبهونه، قبــل أن یمــوت ویعبــث دود األرض 

التــي مــا  وأبقــت لنــا أرواحــه الســبع. إللهیــینبثلثــه البشــري، فــي حــین اســتعادت أمــه ننســوني ثلثیــه ا

قرت في تلك العین البغیضة، التي یفضل السید میر سلوم التاجر تسمیتها زالت تالحقنا، حتى است

إذ . دفعتـه للـتلفظ بمثـل هـذه الترهـات روح شریرة من تلك األرواح السـبع بعین الذهب، وال أعلم أيّ 

مــا زالــت أرواح جلجــامش تحــوم علــى منــازل الســكان، لــتقض مضــاجع األمهــات، وتــروع األطفــال 

رأیـت أشـكاًال عدیـدة تحركهـا تلـك األرواح، وتملـي علیهـا أفعالهـا المشـینة  لقـد. اآلمنین في مهـودهم

حیث یمكنها الحلول في أّي شيٍء من الحصـى إلـى الجبـل، . وحركاتها الهدامة وأفكارها المسمومة

  . ملة إلى الفیلومن الن

  

صـرت أراهـا  ثـم. لقد رأیت تلك األشكال في أحالمي، أوًال، وكانت مرعبـة ومقـززة للغایـة          

على السقف الذي أحدق إلیه وأنا أردد كلمات أغنیة من موروثنا السـومري العریـق، كانـت أمـي قـد 

علمتنــي إیاهــا، زاعمــة أنهــا تنفــع فــي إلهــائي عــن تصــور المزیــد مــن تلــك األشــكال المخیفــة، التــي 

علـى نفسـي  یمكنني رؤیتها على الجدران، التي كانت تتشقق وتهوى علـّي بثقلهـا فـي كـل مـرة أقفـل

أراهــا فـي حســاء العظــام الــذي یحبــه أبــي، ویخنــة . بـاب الغرفــة، ألتمــرن علــى أداء أدواري التمثیلیــة

أراها فـي الیرقـان الـذي یخـرج مـع غـائطي، . العدس وخبز أمي المحّمص وطبق الرز على العشاء

نــدما أنظــر أراهــا فــي وجهــي ع. والــذي یتــراءى لــي فــي تلــك األحیــان كأفــاٍع ثنائیــة وثالثیــة الــرؤوس

ر كلما سـنحت الفرصـة ومرقـت بمعبـد أراها وأنا أقبل قدمي عشتا. إلیه في المرآة وأنا أمشط شعري

أراها في جدائل الكاهنة لینكي بینما هي تحاول إخراج عفریت تظن أنه ما . المقدس ) ناآ –ي إ( 



لكاهنـــة أراهـــا فــي الطلســـمان الــذي أعطتـــه ا. زال یعبــث فـــي جــوفي، لیحـــولني إلــى نصـــف مجنــون

ألمي، وهو عبارة عن خاتم من الفضة ُنقش علیه شكل اإلله مـردوخ المبجـل، ألبسـتني إیـاه عنـدما 

شریرة تختبئ خلف الباب أو  اً كلما شعرت أن ثمة روح في السابعة، وما زلت أحكه بأظفاريكنت 

 فیهـا اللیالي الظلماء، خال ىحدحین الفرص إلیذائي، حتى خلُت في إتحت السریر في غرفتي، تت

امش، وجــثم علــى قــم خــرج مــن ذلــك الخــاتم علــى شــاكلة َكلَكــالســراج مــن الزیــت وانطفــأ، أن ثمــة قم

صــــدري، أطبــــق بیدیــــه علــــى عنقــــي، وراح یضــــغط ویضــــغط حتــــى كــــادت روحــــي أن تخــــرج مــــن 

في تلك اللحظة وفي یدها سراج، طرد الظلمة، فتالشـى فـي الحـال  دخلتالتي أمي  عي، لوالأصاب

  .الفضي عفریت الطلسمان

  

غایة في البشاعة تتلبسها أرواح  ومنذ أن اختفى شقیقي مولیسة، وأنا أرى أشكاال جدیدة          

امش الهائمة، ولم یكن شكل القرش المفترس آخرها، لكنه بالتأكید أكثرها نشاطًا هذه األیام فـي َكلكَ 

وكنـت فـي حینهـا قـد إشاعة الرعب بین األهالي، وجعلي أتوجس خیفة من ظلـي، إذا مـا ظهـر لـي 

  .نسیت أنه من الطبیعي جدًا أن یجري الظل خلف صاحبه في اللیالي المقمرة

  

ـــى حضـــور البروفـــات فـــي أوقـــات مبكـــرة           ـــدأ التحضـــیر للمســـرحیة، وكنـــت أواظـــب عل . ب

إال أن . بأسنان من المحار یحاكي شكل القرش ي البدایة أن أكون بمواجهة مجسم جلديوهالني ف

ودو حـــاول أن یهـــدأ مـــن روعـــي، شـــجعني، وراح یعّلمنـــي كیفیـــة التعامـــل مـــع ذلـــك القـــرش المعلـــم د

أرواح كلكـامش الشـریرة كمـا  ىحـدفتى من زمالئي یختبئ تحته ولیس إ االفتراضي، مؤكدًا أن ثمة

فكـرُت كثیـرا قبـل أن أتـورط فـي أداء هـذا . أعتقد، لـذا توجـب علـيَّ أن ال أتهـور أو أفكـر فـي إیذائـه

م تمــِض لیلــة واحــدة دون أن أدّوخ رأســي بــالتفكیر وأتســاءل مــع نفســي عمــا إذا كــان علــيَّ لــ. الــدور

مواجهــة ســمكة قــرش مفترضــة، مــا زلــت أظــن أن ثمــة قــوى خفیــة یمكــن أن تحــل بهــا مــا دام أنهــا 

كون حقیقـة إذا مـا آمنـُت بـذلك، كمـن یـؤمن بحجـر والفرضیات كما هو معلوم یمكن أن تافتراض، 

مضت األیام سریعًا، وحان موعد العـرض المسـرحي الـذي یـروي عـن بطـوالت . ةوینطق في النهای

صائد القروش، وحامي حمى القلعة، وكیـف أنـه غلـب سـمكة القـرش فـي ذلـك الیـوم وتمكـن  نورتاین

إال أن . وقد حضر زلكا بالنیابـة عـن والـده زیوسـدرا الحكـیم، الـذي قیـل أنـه یعـاني مـن وعكـة. منها

ما یرام في ذلك الحین، وربما لوحظ ذلـك مـن عبـوس وجهـه، وكـأن شـیئًا مـا زلكا هذا لم یكن على 

المرعــب الُممثلــة علـى المســرح الــدائري الصــغیر  نورتـاین قـّض مضــجعه، وجعلــه غیـر آبــٍه ببطــوالت

. المرعـــب ســـیواجه قرشـــًا فـــي تلـــك المســـرحیة انورتـــینولـــم تكـــن أمـــي تعلـــم أن . فـــي المیـــدان الكبیـــر

و ثورا سماویًا، أو حمارًا وحشـیًا أو ربمـا تنـین، فجـّن جنـون المـرأة حینمـا تصّورت أن یكون أسدًا، أ

  .رأتني أقف إزاء القرش على خشبة المسرح



  

. سمعت أمي تصرخ في الصف األخیر، وتصفع خـدیها، وتنـدب شـقیقي مولیسـة معولـة          

هـو  اً وجشـع اً حقیـر  اً قرشـهنـاك  مؤمنـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى، أنحینذاك، أدركت أنهـا صـارت 

القــرش یطبــق علــى قــدمي أخــي بأســنانه ویســحبه إلــى . تصــورت المشــهد أمــامي. مــن أكــل مولیســة

أزعجنــي المشــهد . عمــٍق یتــیح لــه الســیطرة علیــه، وتمزیــق جســده الطــري إلــى قطــع یســهل هضــمها

كـان هـزیال وأسـنانه المحاریـة توشـك . نظرت إلى القرش المفترض أمامي. المرّوع وشتمت مخیلتي

ثمة عینان في جوفه كان یمكنني رؤیتهما، وكیف أنهمـا راحتـا تبرقـان كمـا لـو كانتـا . ى السقوطعل

أمــددني * فلتمنحنــي قوتــك یــا أنكــي ســحقًا،. قــرش ال، أبــدًا، لــم تكونــا عینــي. حقیقــي قــرش نــيعی

 .ن هما عینا شقیقي مولیسة تستنجدان بيفیین لكي ال أصدق أن تلكما العینیالكا بالحكمة والدهاء

قلوب . إذن، هل صدقت أمنا بسیما یا ُترى ؟ نعم، ال یمكن لحدِس أٍم ثكلى كأمنا بسیما أن یخطأ

تتعـرف علیـه حتـى وٕان كـان جثـة فـي . األمهات كخیـاالت اآللهـة والـرواة، تشـم ریـح الولـد عـن بعـد

  . جوف سمكة قرش هائلة، تطل عیناه الممسوختان من بین فكیها المفترسین

  

الغضب، وودت لو أن قرشـًا یعـوم علـى مقربـة منـي، ألطعنـه بفالـة ذات خمسـة شعرت ب          

ولمــا لـــم یكـــن أمــامي ســـوى ذلـــك القــرش علـــى المســـرح، جمعــت شـــتات غضـــبي . خطــاطیف حـــادة

رأســي بفّكیــه وراح یطبــق علــى رقبتــي بقــوة هــو المــوزع علــى أســماك القــرش وهجمــت علیــه، فتلقــف 

ها اإلحساس بالموجودات حـولي، ولـم أعـد أسـمع شـیئًا فقدت بعد. حتى التقت أسنانه عند حلقومي

  . عدا صوت أمي وهي تولول وتتوسل بالقرش أن یلقي رأسي

  

  !منذ ذلك الیوم وأنا ال أشّك بأني میت           

  

لكنــي أســتطیع تصــّور الحــال التــي انتهــت إلیهــا أمنــا . ال أعــرف مــا الــذي حــدث بعــدها          

تركـــع أمامهمـــا، باكیـــة . لـــى المعبـــد لتعتـــب علـــى آنـــو وٕانانـــا المبّجلـــینال بـــّد أنهـــا عـــادت إ. بســـیما

ربما ُأغمى علیها، فحملها السدنة إلى الخارج، قبل أن یأتي أبونا یامـا لیحملهـا بـدوره إلـى . منتحبة

، وتحـرص فـي القابـل مـن األیـام، علـى أّال . البیت وعندما ستفیق من إغماءتهـا سـتقیم مناحـة علـيَّ

  .ة جدیدة في صفوف اوالدها، أو قرش آخر ینتظر عشاءه في الجواریكون هناك خسار 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إله الحكمة والماء.  



ناسبة اإلتیان على ذكر آنو وٕانانا، ما زال هذان اإللهان مـن بـین أكثـر رمـوز الخلـق وبم          

كــــذلك همــــا یتزعمــــان المشــــهد العبــــادي . والخصــــب والطاقــــة اإللهیــــة مهابــــة فــــي أوروك العظیمــــة

وثمـة الكثیـر مـن مجسـمات اآللهـة األخـرى التـي عبـدها أسـالفنا منـذ . والروحاني في قلعتنا المنیعة

بأشــكال وأنــواع مختلفــة تنتشــر فــي األزقــة والحــواري والبیــوت وفــي المعابــد والمیــدان  آالف الســنین،

والقسـم اآلخـر مـن . امشَكـلمن أوروك، بعـد هـروبهم مـن طغیـان كَ  بعضها أحضره أجدادنا. الكبیر

  . عمل نّحاتي طائفتنا العریقة، الذین ینحتون على الخشب والصخور

  

شرب الماء في غرفة مظلمة، أو تهـدي اآللهة وأنت تحاول  أحد أولئكیمكنك أن تعثر ب          

وٕاذا مـا اضـطرتك الظـروف فـي أحـد األیـام وكنـت . حبیبتك باقة صغیرة منها مزینة بأشـرطة ملونـة

محاصـرًا مــن قبــل شــلة مــن األوغــاد فلــك أن تســتعین بأحــدها، لتفلــق بهــا رأس مــن یعتــرض طریقــك 

ویحصـل النحـاتون علـى مـوادهم الخـام . أحدهم لك بقصد السلب، أو غایة أخرى ناتجة عن عداوة

مــن حجــر وشــمع وجــّص وخشــب وحجــر الكلــس والغرانیــت، وجــذوع الصــنوبر والســاج الهنــدي مــن 

میــر ســلوم أفنــدي، الــذي یــزودهم باإلضــافة إلــى تلــك المــواد باألزامیــل المختلفــة والمطــارق الخفیفــة 

واألســّرة والمالعـــق واألثـــاث والشـــمعدانات منهــا والمتوســـطة، لینقشـــوا بهــا علـــى األبـــواب والشـــبابیك 

روعــة، أشـكاًال جمیلـة آلنـو وعشـتار، ویصـنعون براویـز رائعـة ثـم یحفـرون علیهـا نقوشـًا غایـة فـي ال

ومثـل هـذه اللوحـات . مرسـومة لإللهـین وهمـا فـي أوضـاع متنوعـة قبل أن یتسـنى لهـم وضـع صـور

شـر رســومهم علـى ســقوف المعابـد وجــدران واآلیقونـات عــادة مـا یتفــنن بهـا رســامو القلعـة، الــذین تنت

. أتــذكر جیــدًا ذلــك الیــوم الــذي جلــب فیــه أبونــا أحــد الرســامین المغمــورین. الحكــیم درایزیوســ قصــر

كنــت فــي الســابعة مــن عمــري، وقــد انطبعــت فــي ذهنــي حركاتــه التــي كــان یفتعلهــا بینمــا هــو یرســم 

وســموقان إلــه الماشــیة،  بــوه ســینلإللــه شــمس وزوجــه آي وأ اً بیتنــا مــن الخــارج نموذجــعلــى جــدران 

وقد طلبت أمي من ذلـك . إلهة الغلة والحبوب، وتموز إله الخضار والربیع، وأیا إله الماء صابایون

الرسـام أن یجعـل لكــل واحـٍد مــنهم میزاتـه الظــاهرة، وأن یكونـوا كآلهــة حقیقیـین ال مجــرد رسـوم جلبــًا 

بصــور إنانــا بأشــكالها المتعــددة مــن إلهــات فــي حــین ُزینــت بــاقي الجــدران . للبركــة والفــأل الحســن

ـــك البقـــرة . الحـــب أشـــخارا وننخرســـاج وننمـــاخ وننتـــو ـــم یجـــرؤ بعـــد أن یجعـــل مـــن تل إال أن أحـــدا ل

ا دام أنهــا والــدة الملــك المتجبــر طوطمــًا یعلقــه علــى واجهــة منزلــه، مــ نننســو  الوحشــیة التــي تُــدعى

ة أوروك ومغتصـــب ربـــات الجمـــال امش، وكـــذلك هـــي أرورو التـــي خلقتـــه وجعلـــت منـــه طاغیـــَكلَكـــ

  .وذباح أبطالها الغیارى 

  

یمكــن ألي أحــد مــن ســكنة القلعــة اختـــراع صــورة أو شــكل أو مجســم خــاص بــه، یركـــع           

على أن تكون . أمامه ویقبله، ویطلب منه المراد، لیكون بالتالي حامیه وشفیعه لدى اآللهة العظام



كلیة تحـــاكي إلهـــي المعبـــد آنـــو وٕانانـــا وبـــاقي اآللهـــة تلـــك الصـــور واالشـــكال والمجســـمات نســـخًا شـــ

  .  المقتدرین

  

فـي الفتـرة األخیـرة مـأوى  لقد اشتقت لقلعتنـا علـى الـرغم مـن أنهـا صـارت. ال أخفیكم أمراً           

ــ . ألخــوتي ورفقتــي. ألبوینــا یامــا الغــواص وبســیما. اشــتقت لبیــت العائلــة. امش الشــریرةألرواح َكلَك

ــي الــنفس فــي العــودة مجــددًا، بمــا فیهــا تلــك األشــكال حتــى األشــیاء الخس یســة صــرت أعزهــا، وأمّن

ولو قّیض لي العودة إلى الحیاة، لقّبلت جدران بیتنـا، . المخیفة التي كنت أراها في منامي ویقظتي

أیتهــا . وشــممت رائحــة الغبــار المتصــاعد جــراء رّش المــاء مــن قبــل أمنــا بســیما فــي اوقــات العصــر

  ماذا عليَّ أن أفعل لكي أعود إلى تلك األجواء ؟  اآللهة العظیمة،

  

العبـادات الطقوسـیة لیلهـو بالحشـرات مـن رقو الـذي كثیـرا مـا كـان یتهـرب شقیقي ! ورقو           

    !كم اشتقت لرؤیته . أو یكتب الرسائل الغرامیة إلى حبیبته نینا

  

جـدتنا ) یـاال ( عـن تـأثره إن بــ  اً تجـال أحد یعلم فیمـا اذا كـان تـآلف رقـو مـع الحشـرات نا          

ألبینا، التي ُیروى أنها كانت كافرة، تعبـد الخنفسـاء، ومـا زالـت علـى معتقـدها المنحـرف هـذا، حتـى 

أو ان السبب في ذلك هو صرصور توّحمت به أمنا بسیما، فأكلتـه حتـى كـادت أن تمـوت . توفیت

ولـــم تعـــد تتفـــأل بأشـــباههما مـــن الرمـــوز  وحـــدث أن تركـــت جـــدتنا یـــاال عبـــادة آنـــو وٕانانـــا. بالمالریـــا

المقدسة في قلعتنا، عندما لم تلمس منهما اسـتجابة لتضـرعاتها وٕالحاحهـا بإعـادة ابنهـا الوحیـد یامـا 

فجربـت فـي البدایـة أن . من البحر بعـد أن غـاب هنـاك ألكثـر مـن ثالثـة أشـهر –أبونا  –الغواص 

تــدحرج كــرات الــروث فـــي  تــرى خنفســاءأن تعبــد البحــر وشــجرة الكــالبتوس فــي حدیقــة بیتنـــا، قبــل 

تناســـخت فـــي هـــذه  أرواح اآللهـــةحجرتهـــا، وتنـــدس تحـــت فراشـــها بـــین حـــین وآخـــر، فخیـــل لهـــا أن 

  . الكائنات، فراحت تتوسل بها، وتندب ابنها الغائب یاما

  

لیاٍل حتى عـاد یامـا الغـواص  نا یاال بآلهتها الجدیدة سوى سبعلم یمِض على توسل جدت          

رحلتــه الطویلـة ســالمًا، ومعـه خــاتم یقـول أنــه عثـر علیــه فـي جــوف سـمكة دوكــان كبیـرة، أهــداه  مـن

وهي اللیلة التي تكونـت فیهـا نطفـة رقـو، الـذي لـم . بعد فترة قصیرة إلى أمنا بسیما في لیلة زفافهما

م آخرین، یخرج إلى الحیاة الجدیدة قبل أن یتم عشرة أشهر، ثم لفظه رحم أمنا بسیما مع ثالثة توائ

حــدث ذلــك فــي وقــٍت كانــت فیــه جــدتنا یــاال تعــیش حیــاة العزلــة فــي كــوخ یقــع فــي أحــد . ال یشــبهونه

الحكـــیم  درایزیوســـأركـــان القلعـــة، بعـــد أن نبـــذها الســـكان تماشـــیا مـــع عقوبـــة العـــزل التـــي أصـــدرها 

لهتنـا بتوصیة رفعتها إلیـه لینكـي كاهنـة المعبـد الكبیـر، تقضـي بمحاسـبة كـل مـن یرتـد عـن عبـادة آ



أعطــت أحــدهم إلحــدى خاالتنــا العقیمــات، . فــي تلــك الســنة أنجبــت أمنــا التــوائم األربعــة. المقدســة

. وأعطــت اآلخـــر وهــو رقـــو إلــى جـــدتنا یــاال لترفـــع عنهــا مشـــقة االعتنــاء بأربعـــة أوالد دفعــة واحـــدة

نة النـاس، فكانت تلك الوالدة الجماعیة هي الحدث األبرز في القلعة، والذي ما زال یتردد على ألس

ورحن النسوة العاقرات ینظرن إلى أمنا بسیما بعـین الغیـرة والحسـد، حتـى نفـق ثالثـة مـنهم بعـد أقـل 

من عام، ولم یبق سوى رقو، وكان ما یزال في عهدة جـدتنا یـاال التـي رفضـت إعادتـه إلـى حضـن 

ولم تكن تلـك . أمنا بسیما، وما زالت تهتّم به طیلة السنوات العشر األخیرة من عمرها، حتى ماتت

  .الفترة طویلة بما یكفي لتجعله مؤمنًا أن هذا العالم تدیره خنفساء

  

ومنذ أن عاد رقو إلى حضنه األول، حتى بادرت بسیما إلى تغییر اسمه، لكي ترد عنه           

  !األعین الحاسدة التي اختطفت قبله التوائم الثالثة، وهو منذ ذلك الیوم ُیدعى رقو، أي سلحفاة 
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  !ثانیة تحت الماء  ٢١دقیقة و ٤٠ 

  

  خاص -ألف باء 

  

تمكن فتى عراقي مـن تحطـیم الـرقم القیاسـي العـالمي فـي حـبس الـنفس تحـت المـاء،           

بحریـة وذلك ضمن الفعالیات التي أقیمت في البصرة، بمناسبة الذكرى السنویة لتأسیس القـوة ال

عامـًا، أسـتطاع البقـاء تحـت المـاء  ١٦ عبد الواحـد كریم وأفاد مراسلنا في البصرة أن  .العراقیة

ــنّفس ٢١دقیقــة و ٤٠لمــدة  ــى الت ــة، ومــن دون أّي وســیلة مســاعدة عل هــذا وقــد حصــل . ثانی

المتســابق علــى كــأس رئــیس النــادي البحــري، ومبلــغ قــدره خمســة دنــانیر مقــدم مــن الســید آمــر 

مـع التأكیـد علـى ضـرورة . لبحریة، سّلمه نیابة عنه نقیب ضـفادع بشـریة سـالم شـنینةالقیادة ا

أن ترفـع توصـیة خاصـة إلـى الجهـات المعنیـة بشـأن مخاطبـة القـائمین علـى موسـوعة غینــیس 

  . لألرقام القیاسیة، من أجل إدخال اسم المتسابق في الموسوعة
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  عزیزي السید قرش

  تحیة طیبة

  

وال أخفیـك أمـرًا هـو أننـي أشـعر بالمتعـة وأنـا . حكایاتي مع كریم عبد الواحد ال تنتهي          

ربمـا یضـجر المـرء . أروي لك بعض تلك الحكایات، وٕان كان فیها شيء من العنف، والمأساویة

ال بّد أن ذلك سیسـتغرق منـه زمنـًا طـویًال، قبـل أن یفكـر أحـدهم . عندما یروي قصصًا للصبیان

بــالنوم، أو حتــى التظــاهر بــالنوم، فینصــرف األب لمواقعــة األم، أو قــراءة روایــة جنســیة إذا مــا 

تحججت الزوجة بألم الرأس أو نزول الدورة الشهریة، في حین یقضي االبن جزء مـن اللیـل فـي 

ولـن أكـذب علیـك یـا سـید قـرش إن قلـت لـك، أن شـیئًا مـن الضـجر لـم . ممارسة عاداته السیئة

  .أنا أقّص علیك حكایات عن كریمأشعر به، و 

  

في تلك السنة، ولم یمِض بعد على زیارة الرئیس إلى حّینا الفقیر ثالثون یومـًا، رأینـا           

ــة  ــا المعــتم ألول مــرة، فقــد دخلــت إلــى الحــّي شــاحنة كبیــرة محمل بــوادر التطــور تلــوح فــي أفقن

وما أن یتم اإلعالن . ة میاه المجاريأخیرا یا سید قرش، سُیشمل حّینا المنسي بشبك. باألنابیب

عن انتهاء المشروع، حتى یحتفل األهالي، ولن یضطر أحدهم بعد ذلك إلى شـراء جزمـة جدیـدة 

ــاه اآلســنة ــد تجــارة الحــاج شــریف. لیخــوض بهــا فــي المی هكــذا كــان األهــالي . وســتبور بالتأكی

رون بلـذة االنجـاز، قبـل یصدقونه، یثقون به، ویكتمل في مخیالتهم، ویشـع. ینظرون إلى األمر

أن یتجرعــوا مــرارة أن یصــدق المــرء كــل ذلــك، ثــم یســتیقظ علــى وقــع الــریح وهــي تجــري عكــس 

إال أن ذلك لم یكن هو المهـم بالنسـبة ألطفـال . المجرى الذي ما زالت تتخبط فیه سفنهم الخائرة

هـي تخـوض فـي تتراوح أعمارهم بین الثالثة أعـوام وأثنـي عشـر عامـًا تكـاد أقـدامهم أن تصـدأ و 

میاه حیهم اآلسنة، إنما كان هناك ما جعـل الغبطـة تجـوس فـي أعمـاقهم مرحـًا، بإنشـاء حدیقـة 

ولعلــك تجهــل یــا ســید قــرش أن اهللا ! ، جیــران الــرئیس أطفــال الحــي. هــم نحــن أولئــك. األلعــاب

أوصى بسابع جاٍر، فكیف ترى الحال وجـدران صـرائفنا، أكواخنـا المتهرئـة هـذه مـا زالـت تلتصـق 

  . بجدران قصر السید الرئیس، تلك الجدران الشاهقة

  



كنا نخرج في صبیحة كل یوم، نهرع إلى المكان الذي حددته البلدیـة، إلنشـاء حدیقـة           

نجلــس علــى غصــن شــجرة نبــق عالیــة، . األلعــاب، علــى مقربــة مــن ســاحة الكــرة، بجــوار النهــر

نحفــظ بعــض المفــردات باللهجــة . البنــاءنراقــب مــن هنــاك أعمــال . وأقــدامنا تتــأرجح فــي الهــواء

المصریة من العمال المصریین، الذین ألفنا فیهم خفة الروح، وحفظنا مـنهم الكثیـر مـن النكـات 

كان أحدهم یشبه عادل إمام في فیلم الهلفوت، یرتدي َكلبیة زرقاء وحذاء من المطاط . والشتائم

المهـاترات  یفعـل شـیئا سـوى الخـوض فـيكان الوحید بینهم مزاجـه غلـیظ نوعـًا مـا، وال . األسود

وكان كـریم یجلـس علـى الغصـن المتفـرع مـن شـجرة النبـق نفسـه، الـذي . وكیل الشتائم لزمالءه

لكنـه كـان یـدیر وجهـه . كنا نصطف علیه كزرازیر تفغر أفواهها بانتظار مـن یـزق فیهـا الدیـدان

االتصــاالت الحدیــدي  ینظــر إلــى بــرج. ناحیــة أخــرى، ورائنــا حیــث یقبــع هنــاك القصــر الرئاســي

یراقب العمـال الهنـود وهـم یتسـلقون . الشاهق الملحق بالقصر، وكان في مراحل االنجاز األخیرة

یرى الواحد منهم بحجم ذبابة، فال یعلم إن كان یشبه أمیتـاب باتشـان، أو شاشـي كـابور . البرج

هــه لیســتمتع بمــرور الــزمن، اكتشــفت أن صــاحبي كــریم لــم یكــن یــدیر وج. أو حتــى دارا منــدرا

بالمشــاهد المأســاویة لســقوط العمــال الهنــود مــن أعلــى البــرج، أو یســمع صــرخاتهم األخیــرة فــي 

إنما كـان ثمـة شـيء . الهواء، أو صوت ارتطام أجسادهم باألرض االسمنتیة الصلبة في األسفل

ى آخر یحدث هناك ویبدو غامضا، ال یرید كریم االلتفات إلیه، لذلك هـو یلهـي نفسـه بـالنظر إلـ

شیئًا فشیئًا، ظهرت مالمح الحدیقة على األرض بشـكل جلـّي زاد مـن نمـو . برج القصر الرئاسي

، اً صـغیر  اً مسـلیة ودوالب هـواء ومسـرح اً ألعابـ قلوبنا الغضـة، عنـدما علمنـا أن هنـاكالبهجة في 

 إال أن أكثر ما زرع الدهشـة فـي نفوسـنا،. ستكون في طریقها إلى االنجاز في القابل من األیام

هـو ذلـك المجسـم الغریـب، الـذي ُأنشـأ عنـد منتصـف  –إال كـریم عبـد الواحـد  –وفرحنا به كثیرًا 

لكننــا . أحــد األنهــر الصــغیرة المتفرعــة مــن نهــر الربــاط الكبیــر، لــم تظهــر مالمحــه النهائیــة بعــد

تكهنا أنه ربما یكون مغارة مائیة صغیرة، على غرار مغارات الرعـب فـي مـدن األلعـاب الترفیهیـة 

وبــدال مــن العربــات التــي تســیرها الكهربــاء علــى ســكة مــن الحدیــد، یمكــن اختــراق هــذه . الكبیــرة

المغــارة بواســطة زورق، حتــى یتســنى للمــرء مشــاهدة الحیتــان واالخطبوطــات وأشــباح القراصــنة 

وهــم یلوحــون بســیوفهم، والهیاكــل العظمیــة للبحــارة الغرقــى، ظننــا أن األمــر ســیكون ممتعــًا فــي 

  ....دام أنها مغارة مائیة، أو عبارة عن سمكة كبیرة، حوت أزرق ربما، أو النهایة، ما

  

ــا ســید قــرش، هــذا أنــت ؟            ــك ی ــذي أظهــرك بهــذه ! ســحقًا ل أكــاد أجــزم أن األســطة ال

ومع أن ال شيء یمكن أن یجعلك خالف الصـورة التـي . النسخة السخیفة لم یَر في حیاته قرشا

 أننــي أقــول، كــان بإمكــان ذلــك األســطة أن یجعلــك تبــدو كقــرش تبــدو فیهــا كمخلــوق فظیــع، إال



قــرش یــا أخــي، قــرش، . حقیقــي، كتلــك القــروش التــي نراهــا فــي صــور المجــالت وأفــالم الســینما

مجـرد أســطة . لكــن مـاذا یفعـل، فهــذه هـي إمكانیاتـه، وهــو فـي النهایـة أســطة! ولـیس سـلحفاة 

  .فال تبتئس. ولیس فناناً 

  

حـدث ذلـك فـي . فجأة، وتوقف معه مشروع إلحاق الحي بشبكة المجاري العملتوقف           

 بعد موجة قصف عنیفة تعرضت لها المدینة، ُقتل خاللها عامالن مصریان. بدایة السنة التالیة

ووصـلت مـن الجبهـة توابیـت كثیـرة  .إمام ، كان من ضمنهم شبیه عادلبشظایا القنابل اإلیرانیة

فــي الوقــت الــذي مــا زالــت تــذاع فیــه بیانــات . ین مــن أهــل الحــيمعبــأة بأشــالء الجنــود العــراقی

بعــد ذلــك سلسـلة مــن أغــاني الحــرب  المعـارك بصــوت مقــداد مـراد ورشــدي عبــد الصــاحب، لتبـدأ

" اهللا واكبـر للنصـر خطواتنـا " و " دكي یـا الراجمـة " و " أحنا مشینا للحرب " المخیفة من قبیل 

لفزیون المحلي أشعارا شعبیة سـیئة الصـیت، ویطلـب وینشد عباس جیجان في مقر االذاعة والت

هنـا " من المقدمة التي ترتدي الزیتوني وتلف حول رقبتها یشماغ أحمـر أن تـردد معـه الالزمـة 

ویظهــر عقیــد المــرور . بعــد كــل شــطر وعجــز مــن قصــیدة بائتــة تحمــل العنــوان نفســه" البصــرة 

تـذمر العـراقیین مـن حـزام األمـان، ویـتكلم ابتهاج الیاور في برنـامج السـالمة العامـة منوهـًا إلـى 

ویعــدد مقــدم برنــامج اللیاقــة . عــن كثــرة الحــوادث التــي تســببها ســیارة البرازیلــي، لیختفــي بعــدها

ن فـي الیـوم كأقـل تقـدیر، لكـي رة أن یأكل اإلنسان موزة أو اثنتـیالبدنیة عن فوائد الموز وضرو 

امج التي كان یقدمها ى برنامجه من قائمة البر ر، وُیلغینعم بتلك الفوائد، لیختفي بعدها هو اآلخ

في حین یثیر كامل الدباغ في برنامج العلم للجمیـع غضـب المـوظفین . التلفزیون العراقي آنذاك

أما مؤید البـدري، فمـا زال ال یسـتطیع الـرد . والطلبة، بعد اقتراحه بشأن العمل بالتوقیت الصیفي

الریاضـة فـي أسـبوع، واستفسـارات المشـاهدین فیهـا  على الرسائل الكثیرة التـي تـرد إلـى برنـامج

  .عن السبب وراء حلق شعر رؤوس العبي المنتخب الوطني العراقي

  

مضى عام آخر، ولم یعد العمال وأسطواتهم إلى حدیقة األلعاب، لیكملوا ما بدؤوه من           

مسرح، لتقام علیـه بعـد فقط كان هناك بعض أفراد الجیش الشعبي، الذین أّهلوا ال. أعمال البناء

ذلك بیومین حفلة غنائیة راقصة، نظمتها الفرقة الحزبیة في المنطقة، وأحییتها إحـدى مطربـات 

وحدث في تلك اللیلة أن قذف أحـدهم بقنبلـة . الدرجة العاشرة، مع شلة من الراقصات الغجریات

أخفـت والـده  یدویة في وسط الحفل، وهـو شـاب مـن أهـالي الحـي المجـاور، كانـت السـلطات قـد

الذي كان یعمل مراقبًا فـي محطـة قطـار المعقـل، ویقـال أنـه أفشـى السـر وراء االهتمـام المریـب 

قبـل أن یعـود إلـى البصـرة فـي صـباح . بأحد القطارات كان یشق طریقه إلـى محطـة قطـار بغـداد



مسیر إلى الیوم التالي، لُتشحن عرباته من جدید، بالموز الكوستاریكي واألكوادوري، ثم یعاود ال

بغــداد، جنبــًا إلــى جنــب، مــع القطــار المحمــل بجثــث الجنــود المفرومــة فــي معــارك نهــر جاســم 

ــاو ــى القصــور الرئاســیة، . والســیبة وأم الرصــاص والف ــذهب إل ــان ی ــا صــدیقي ك إال أن المــوز ی

في حین ُتحشـر أشـالء الجنـود العـراقیین فـي توابیـت . وثكنات الحرس الخاص بالرئیس وعائلته

أن ما حـدث یـا سـید قـرش . ُتلف بالعلم العراقي، وُتوزع على امتداد الطریق إلى بغدادخشبیة، و 

ذلك الشخص الحانق الجمهور الكاكي الثمل بقنبلة یدویة تمكن مـن  ة هو أن فاجأفي تلك اللیل

إلقاءهــا فــي وســط الحــزبیین وأفــراد الجــیش الشــعبي، كــانوا یراقصــون الغجریــات أســفل المســرح 

من ضـباط إحـدى القطعـات العسـكریة شـبه المـدمرة، والتـي كانـت تعیـد تنظـیم  الصغیر، وآخرین

أخلـي المصـابون . تمهیدا لزجها في معـارك شـرق البصـرة مـن جدیـدفي ذلك المكان،  صفوفها،

إلى المستشفیات القریبة، وأُلقي القبض على منفذ العملیة بعد ثالثة أیام، وحكم علیه باإلعـدام 

یوم التالي تشرق، حتى سمعنا مكبرة صـوت مثبتـة فـي مقدمـة سـیارة ولم تكد شمس ال. الفوري

أمن الندكروزر كانـت تجـوب الشـوارع، وتطلـب مـن األهـالي التوجـه إلـى حدیقـة األلعـاب، حیـث 

  .  جيء بمنفذ العملیة، وُأعدم رمیا بالرصاص في المكان نفسه الذي ألقى فیه القنبلة الیدویة

  

ن مــن كتملــة إلــى مكــان ُیعــدم فیــه الهــاربولــت حــدیقتنا الغیــر مبعــد تلــك الحادثــة، تحو           

الخدمة العسكریة، ثم إلى ثكنة للجحافل المنهزمة، أو تلك المنسحبة من المعارك، فتمكث فیهـا 

حیــث ُیمكــن ســماع الجنــود . فتــرة مــن الــزمن، لتجمیــع الشــتات، والتئــام الجــراح، وعــودة الُلحمــة

قد یرددون كلمات أغاٍن حزینـة لسـعدي . صون ویكفرونالسكارى من هناك، وهم ینشجون ویرق

علـى  ّق أنـاملهم وقـرع مالعقهـم ومـراود بنـادقهمالحلي وحمید منصـور وسـعدون جـابر، علـى د

ثـم تحولـت بعـد ذلـك . صنادیق العتاد وخّلب القنابل والقصعات المعدنیة وكؤوس العرق األبیض

نازحین من المدن والقرى العراقیة المنكوبـة، إلى مأوى للصوص والبغایا والمجانین، أو مخیمًا لل

  . على الحدود العراقیة اإلیرانیة، في السیبة والفاو والشالمجة والتنومة

  

أنا في هذه األثناء أقرأ أفكارك، وأعـرف جیـدًا أن مـا سـأرویه .. هل تعلم یا سید قرش          

ومــن تلــك . ومغــرور مثلــكلــك اآلن، هــي أمــور ال ُتصــدق، فــي األقــل بالنســبة لقــرش متعجــرف 

ال أعـرف بالضـبط كیـف كـان یفعـل ذلـك، مـع . األمور هي قدرة كریم العجیبة على ضغط حجمـه

ــأر أو صرصــور وهــو ینفــذ مــن الفجــوات  ــل ف ــدو مث ــتقّلص حتــى یب ــُت أراه یتضــاءل، وی أنــي كن

فـي  الضیقة، أو من بین القضبان الحدیدیة في النوافـذ المحكمـة، وأنابیـب المجـاري التـي ُتركـت

نعم یا سید . مكانها، منذ أن ُأفرغت من الشاحنة، في موضع قریب من مدرسة الرباط االبتدائیة



إنمـا . قرش، لم یجِر خراؤنا في تلك األنابیب أبدًا، وال مئات األطنان من بولنا ومیـاه االسـتحمام

ذي اغتبط األمر ال. ظلت مرمیة هناك حتى صدئت، وتناهبها مهربو السكراب بعد الحرب األخیرة

له الحاج شریف بائع الجزم، كما یغتبط تجار الحنطة والشعیر بالطاعون، وبائعو الثلج بانعـدام 

  .التیار الكهربائي في صیفنا الالهب

  

مـات بهـدوء ورائحـة السـویكة مـا زالـت تنبعـث . مـات السـید انقـالب ١٩٨٦في شتاء           

 أن حفیـده كـریم یظـن أنـه كـان بحاجـة إلـى مـن إال. ربما لم ینازع الموت كثیراً . من فمه الفاغر

" أحد أولئك الهنـود وعما إذا كان لكنه مات في النهایة ولم یجب عن سؤاله، . یفشي إلیه بسره

األوائل، لم تغره كلمات المهاتما غاندي بالعودة إلى الهند المستقلة، فتشبث بالمدینة، "  الَكرَكة 

سـوى بعـض  ولم یخلـف السـید انقـالب وراءه. وسة الحارةوراح یعلم أبنائها عمل العمبة والسمب

 مــر شــفاه خــاٍل، وقــارورة طــالء أظفــارحتــوي علــى قلــم أحیاألســمال، وصــندوق خشــبي صــغیر 

. ك الصندوقوال یعرف كریم من أین جاء جده بهذه األشیاء، ولماذا یحتفظ بها في ذل. ومكحلة

وكان من بین تلك األشـیاء عریضـة . یبمن مقتنیات السیدة مارغریتا زوجة السید فیلربما هي 

خطیة قدیمة، كان السید انقالب قد رفعها إلـى المحكمـة، ویطلـب فیهـا تغییـر اسـمه، وقـد أرانـي 

  .إیاها كریم، فالحظت أن االسم الذي اعتزم جده تغییره مشطوب علیه

  

حینمـا وجدها كریم في دشداشة جـده التـي كانـت علیـه  أیضا آخر علبة سجائر هناك          

جلبها مع علبة كبریت ماركة دجلـة، عنـدما كنـا نـبطح نخلـة . لفظ أنفاسه األخیرة في ذلك الیوم

حلـوة یـا سـید قـرش، أكلنـا خاللهـا الكثیـر مـن  اً كانـت تلـك أیامـ. خرج جّمارهـاعلى األرض، لنست

الجمـار وطلــع النخیـل والنبــق وشـربنا مــن مــاء النهـر، وشــفطنا مـن دخــان السـجائر، حتــى لــذع 

ــا الصــغیرة، فــي المــراحیض وأقنــان الــدجاج وفــوق أســطح البیــوت، وعلــى أغصــان طع مــه رئاتن

ذلـك فتـرة ازداد  تثـم أعقبـ. أشجار السدر والبمبر، بین أوراق الجت والبـربین والكـرفس والحنـاء

فیهــا ســعار القصــف اإلیرانــي علــى المدینــة، ونــال حّینــا نصــیبا كافیــا مــن الــدمار، وهلــك بعــض 

بــرج الحدیــدي الملحــق بالقصــر الرئاســي، إذ كــان مــن الســهل علــى المدفعیــة الســكان، بســبب ال

  . اإلیرانیة رصده، وٕالقاء المزید من القنابل بغیة تدمیره، لكن دونما جدوى

  

موهبة جدیدة أذهلتنا نحـن رفقتـه، عنـدما  في تلك السنة، نبغت لدى كریم عبد الواحد          

خطر في الطریق إلیه، كسقوط جسم ثقیل، أو توّلد نّیـة  صار بمقدوره استشعار ما إذا كان ثمة

فصار یمتلك آلیات مدهشة مّكنتـه مـرارًا . سیئة من شخص ما تجاهه، یمكن أن ُتترجم إلى أذى



من النجاة بنفسه، ومن تلك المیزات تمتعه بحاسة فریدة تشـعره بالتموجـات التـي تحـدثها قنابـل 

قرش، كنا نلعب  أتذكر عصر احد تلك األیام یا سید. قهاالمدفعیة اإلیرانیة في الهواء، فور إطال

كریم یجلس علـى جـذع سـدرة مقطـوع، كـان بمثابـة مصـطبة االحتیـاط، یحـك إلیتیـه وكان . الكرة

" أبـو خریـان " هناك، في حین ابتعد عنه البقیة من أفراد فریقنـا الكـروي، خشـیة انتقـال عـدوى 

كانت حمى كرة القدم . كریم یعاني منه في وقتهاإلیهم، وهو المرض المزعج، الذي كان یوسف 

، وكـان  ٨٦قد بلغت ذروتها مع اقتراب خوض المنتخب العراقي مباریاته في موندیال مكسـیكو 

تلفزیون بغداد یعرض على شاشته مشاهد من تدریبات المنتخب هناك، ولقاءات مع الالعبـین، 

قد تقطع . الرائجة في تلك األیام" هللا علیه منتخبنا اسم ا" تتخللها مقاطع من أغنیة ربیعة كریم 

الجنوبیة والشمالیة : األخبار والبیانات العاجلة عن المعارك الحربیة الدائرة في الجبهات الثالث 

أو تبث إذاعة بغداد تحیات األسرى العـراقیین فـي إیـران إلـى عـوائلهم، . والوسطى، تلك المشاهد

ثل هذا الوقـت مـن المسـاء، وتـدعو علـى الـرئیس في حین تكشف نجمیة صدرها للسماء، في م

بالهالك، رصاصـة فـي بلعومـه أو سـرطان فـي حنجرتـه، وزوجهـا ینبههـا إلـى أن للجـدران آذان 

لم تكد تمضي دقائق على بدء مباراتنا مع فریق أحـد األحیـاء المجـاورة فـي ذلـك الیـوم، . تسمع

را، الفتـا انتبـاهي إلـى أن ثمـة همـس فـي أذنـي محـذ. حتى دخل كریم إلى الساحة، واتجه نحوي

كـان صـغیرا علـى . نعـم یـا سـید قـرش. إال أنني لم أصدقه. مكروه سیحصل بعد دقیقة أو اثنتان

لذا لم أصدقه، على الرغم من التأثیر الذي ظـل عالقـًا بـي، منـذ . أن یتنبأ بتلك الطریقة العجیبة

أمـا الـذي حـدث فـي ذلـك . سماعي أن بوسع هذا الفتـى أن یحـبس أنفاسـه طـوال أربعـین دقیقـة

سقطت ثالث قنابل نمساوي إیرانیة، اثنتـان خـارج السـاحة، وواحـدة فـي . الیوم، فقد كان مروعا

إال أن أحدًا لم ُیقتل، إنما كانت هناك إصابات عدیدة، بعضها خطیرة، لحقت بمجموعة . وسطها

. ثرهـا دمـا كثیـراً بشـظیة صـغیرة شـرحت أذنـى الیسـرى، ونزفـت فـي إ أنا وأصبت. من فتیان حینا

وما زال كریم یتنبأ بمزید من تلك الحوادث، ما یتیح لنـا فرصـة الهـروب، أو االختبـاء مـن خطـر 

إلـى أن جـاء الیـوم الـذي . القنابل بینما نحن نعوم في میاه النهر، أو نلعـب الكـرة، أو الغمیضـة

ى كریم عبد الواحـد أعقب لیلة حمراء عنیفة من شدة القصف اإلیراني، فهرعت إلى كاكاو، ثم إل

آه یـا . وأسعد ضمد لنجمع الشظایا، لكني فوجئت بالسالسل واألقفال وهي تطوق أبـواب بیـوتهم

  . سید قرش، أما تلك، فكانت أیام دنس حالوتها بارود الرصاص وشظایا القنابل

  

لــم نكــن لنســتقر فــي مكــان مــا، حتــى یطــال القصــف البقعــة التــي نلجــأ إلیهــا، فنحــزم           

حتـى انتهـى بنـا المقـام فـي ناحیـة أم . تعتنا من جدید، لنولي وجوهنا ناحیة أخـرى أكثـر أمانـاً أم

حیـث لبثنـا هنـاك ألكثـر . ، على الحدود العراقیة الكویتیة، لیس بعیـدا عـن البحـرالساحلیة قصر



من عامین، انقطعت خاللها أخبار كریم، ولم أسـمع عنـه سـوى خبـر قرأتـه فـي مجلـة ألـف بـاء 

یة، كان یجلبها قریب والدي، الذي أفرد لعائلتنا غرفة من بیته، طـوال فتـرة نزوحنـا إلـى األسبوع

لقد ظهر كریم على غالف المجلة، بصورة ملونة، كما یحصل ذلك مع نجوم الریاضـة . أم قصر

كان یحمل كأسًا ومظروفـا فیـه مبلـغ مـن . ببشرته السمراء الداكنة، وجسده النحیف. وأهل الفن

لقـد . فوزه في سباق للغوص أقیم في مسبح بهو اإلدارة المحلیة في منطقـة الجبیلـةالمال، بعد 

األمـر . استغل كریم موهبته في كتم االنفاس، واستطاع أن یبقى تحت الماء نحو أربعـین دقیقـة

الذي أذهل الجماهیر الحاضرة، وحّیر أمهر الغواصین وهواة الغطس، ممن تبجح بعضهم، وراح 

فـي حـین قـدر صـاحبنا علـى تحقیـق مـا لـم یحلـم بـه . الغطـس لبضـع دقـائق یفاخر بقدرته على

  .أبطال العالم من طراز نیكوال بوتیجناتو وبیتر كوالت ودیفید مارلیني

  

الماء، مـن ن دقیقة قضاها كریم تحت أكثر من أربعی !هل تصدق ذلك یا سید قرش ؟          

ة ونقیة من األوكسجین، لیستنشـقها قبـل ن على المسابقة كمیة كافیدون أن یضمن له القائمو

نعـم،،، هكـذا . الغطس بعشِر دقائق، تماشیًا مع القواعد المعتمدة في هكـذا نـوع مـن المنافسـات

وبمـا أنـك مـا زلـت ُتخـرج رأسـك منـذ فتـرة طویلـة، وتطـل علـى عالمنـا البـرّي . إذن یا سـید قـرش

بّد أن تعرف حجم التلوث الذي أصـاب  تمّده على النحو الذي أراك فیه اآلن أمامي، ال. المزدحم

ودخـان اآلبـار  بیئتنا وجعل منها بیئة موبوءة، وملیئة باألمراض والنفایات وٕاشعاعات الیورانیـوم

وعلــى الـرغم مــن ذلــك، أخـذ كــریم كفایتــه مـن أوكســجین عالمنــا الملـوث، وحطــم الــرقم . النفطیـة

وهـا هـو . غینـیس لألرقـام القیاسـیةوعلى الرغم من ذلك، ظـلَّ مجهـوًال لـدى موسـوعة . القیاسي

  . اآلن، لسوء حظه، ینتهي فریسة سهلة بین فّكیك المفترسین

  

في تلك البقاع، بـین الرمـل والبحـر، قضـیت أیـامي بعیـدا عـن رفقتـي ومـدینتي، حیـث           

وقتـذاك، كـان صـدام حسـین یحتفـل فـي سـاحة النصـر ببغـداد، . لبثنا هنـاك حتـى انتهـاء الحـرب

جمــاهیر بإشـارة النصــر، والخمینــي فـي طهــران یتجـرع مــرارة الســم بقبولـه وقــف إطــالق ویلـوح لل

وكانت عودتنا إلى الحي بعد ذلك بفترة قصیرة، في وقـت كانـت فیـه المدینـة تشـهد حملـة . النار

في حین كان كریم یرى أن حملة اإلعمار هذه لم تكن في الحقیقـة سـوى تشـویه . اعماٍر واسعة

ثیــرا عــن تشــویه الحــرب لمــدینتنا، حیــث لــم یبــق لهــا وجــه یمكــن أن تــدل حقیقــي، ال یختلــف ك

  . مالمحه إلى عراقة األمكنة، ورائحتها

  



لقد أتیح لي المجال في أم قصر بتقصي خبر القلعة التي ما زال السید انقـالب یـروي           

كـان الرجـل األحداث الجسـیمة، التـي وقعـت فیهـا، حتـى نفـق فـي ذلـك الیـوم، ولـم نعـرف مـا إذا 

لكننـي لـم . فـي النهایـة أن فـي األمـر أشـیاء یمكـن تصـدیقها یروي حكایات خیالیة للتسـلیة، أو

كنت وقتها في الخامسة . بأیام وقت متأخر، قبل عودتنا إلى منزلنا في المدینة أفعل ذلك إال في

ي لـم لكنـ. عشرة من عمري وقد نما في داخلي الفضول وحب االستطالع، وولع طفیف بالتاریخ

. كنـت أتسـاءل كثیـرًا، وأحلـم كثیـراً . هذه هـي المـرأة األولـى التـي أكتـب فیهـا أشـیاء كثیـرة. أكتب

. وكــان اكتشــاف تلــك العــوالم القصــیة الغامضــة والســاحرة أحــد أكثــر األحــالم تشــویقا فــي حیــاتي

 وكان ما یزال األمـر ممكـن الحـدوث، مـا دام أننـي أحـد أولئـك النـازحین مـن القصـف إلـى مدینـة

فقط هناك بناء أشبه بالقلعة، قیل أن . إال أن أثرا من تلك القلعة لم یظهر بعد. تطل على البحر

أحــد تجــار البصــرة وُیــدعى أحمــد بــن رزق أنشــأه فــي مكــان مــا فــي أم قصــر، فــي بدایــة القــرن 

لكنني اكتشفت فیما بعد أنه یقع في الجانب الكویتي، ولم أكن ألخـاطر باجتیـازي . التاسع عشر

یكــن فــي الحقیقــة  دود إلــى هنــاك، خصوصــا بعــد أن علمــت أن بنــاء أحمــد بــن رزق هــذا لــمالحــ

اندثرت معالمه ولم یبق منه سوى قواعده، وهـذه اختفـت هـي األخـرى بمـرور سوى قصر كبیر، 

  . الزمن

  

فهناك . ربما ثمة قلعة في مكان ما، فأم قصر لیست المكان الوحید القریب من البحر          

ــاو  ــروخــالف ــك لصــدیقي. ور الزبی ــت ذل ــریم قل ــد الواحــد ك ــام آذار  عب ــوم مــن أی ــي ی ،  ٢٠٠٤ف

واســتغرب أن تظــل حكایــة القلعــة عالقــة فــي ذهنــي كــل تلــك الفتــرة، منــذ أن كــان الســید انقــالب 

ولم یكـن صـدیقي كـریم لیتـرك هـذه الحكایـة أن . یحكیها لنا بطریقته المحببة، كحكواتّي محترف

ترتكبـه تلـك  اً صنع منهـا قصصـا غایـة فـي الروعـة، لـوال أن ثمـة عنفـتفلت من یدیه، دون أن ی

ما وّلد لدیه انطباعا سیئًا، ونوعًا من التوجس الغریـب، والحـذر مـن خـوض . القروش المفترسة

إذ لم یكد كـریم . غمار هكذا تجربة كتابیة، ربما تفضي في النهایة إلى عودة الكوابیس المخیفة

، حتى برزت له كوابیس أخرى أشـد رعبـًا، ومؤلمـة إلـى درجـة یتخلص من كوابیس القروش تلك

  . تشعره، كما لو أنه غریغوري سامسا وقد تحول إلى حشرة هائلة

  

وقـد . ، لم یجد كریم مانعـًا فـي تحـري األمـر، مـا أن تتـاح لـه الفرصـةاً وبما أنه صحفی          

ى الفـاو، لعمـل تحقیقـات صـحفیة حدث ذلك في العام التالي، عندما ُأرسل إلى خور الزبیر ثم إلـ

. حول مقتل وخطف مجموعة من الصیادین العراقیین، من قبل خفر السواحل اإلیرانیة والكویتیة

فقـط معلومـات تفیـد أن ثمــة قلعـة شـیدها األتـراك علــى . لكنـه لـم یحصـل علـى شــيء ذو أهمیـة



قـول المصـادر أنهـا ، وهناك قلعة أخـرى ت ١٩١٤ساحل الفاو، وقام بتدمیرها االنكلیز في حرب 

. بنیــت فــي عهــد أردشــیر بــن بابــك، ملــك الفــرس الساســانیین، وتــدعى قلعــة أردشــیر المدهشــة

وقد ُخربت أثناء مـا . وموقع هذه القلعة في موضع الخریبة، على مقربة من مدینة الزبیر حالیاً 

فسـها إال أن ذلـك قلـل مـن احتمـال كونهـا هـي ن. كان عتبة بن غزوان فـي طریقـه لفـتح البصـرة

قلعة عین الذهب في حكایة السید انقالب، ما دام أن هذا الموضـع یبعـد عـن البحـر مسـافة، ال 

یرغب أحد من الصیادین تحمل عناء قطعها، لمجرد صید السمك والغوص فـي المیـاه بحثـًا عـن 

  .اللؤلؤ

  

لـم . سـنتینوكاكاو وأسعد من جدید، بعد طول فراق امتّد ألكثر من  اً أخیرا، رأیت كریم          

لم یقبـل أحـدنا اآلخـر، كمـا . تتعانق أكتافنا، كما یحصل دائما بین الكبار على الطریقة البصریة

كاكـاو بـدا . كنا كالغرباء الذین یلتقون للمـرة األولـى. ُیفترض بالفتیان ممن هم في أعمارنا فعله

. ها قسوة نوعـًا مـافي مظهٍر رجولّي، أزاح المالمح الطفولیة عن وجهه، لتحل مكانها مالمح فی

كــان فرحــا بتخلصــه مــن المدرســة، وال یبــدو متحــرزًا وهــو یضــع الســیجارة بــین أصــبعیه، ویبــدو 

مضحكًا وهـو یـتكلم باللهجـة البغدادیـة، بعـد أن هضـم كلماتهـا طـوال الفتـرة الماضـیة، التـي لجـأ 

صـار أطـول على العكس من كریم، الذي لم یتغیر فیه شـيء، عـدا أنـه . خاللها أهله إلى بغداد

كان طویال بما یكفي إلجبار والده على الصعود على كرسّي أو . قامة مما كان علیه قبل سنتین

وكـان متعصـبًا للهجتـه البصـریة، جـاعال مـن كاكـاو . تخت خشبّي، حتى یكون باإلمكـان صـفعه

و كانت لذة االنجاز الذي حققه فـي مسـبح بهـ. أضحوكة، ما أن یتكلم األخیر باللهجة البغدادیة

والحـق یقـال یـا سـید . اإلدارة المحلیة ال یزال یغمر قلبه، ویجعلـه بادیـًا علـى وجهـه بشـكل جلـيّ 

قــرش، لــم تكــن مرافقــة كــریم عبــد الواحــد بعــد الحــرب وهــو علــى تلــك الحــال مــن الشــهرة بــاألمر 

إذ كان من السهولة تعرف الناس علیه، فـي السـوق، . النافع، بالنسبة لي ولكاكاو وأسعد أیضاً 

ي المدرسة، وفرن الصمون، وحتى في دورة المیاه، فیشار إلیه بإعجـاب، كمـا یشـیر أحـدهم وف

إلى ربیعة كریم وسهى عبد األمیر، إذا ما ظهرن على شاشة التلفاز وهن یغنین ویرقصن علـى 

بینما كنا نحن ال نساوي فلسـًا أمـام مـا صـار صـاحبنا كـریم یتمتـع بـه . إیقاع الخشابة البصریة

  .مؤخراً 

  

فجأة، أصبحت رؤیة كریم على تلك الشاكلة، التي یبـدو فیهـا المشـاهیر، مـن األمـور           

ة سـكان یتسلق األشجار بالسرعة التي تتوفر لدى قرد، ویعبـر النهـر الكبیـر بغط. التي ال ُتطاق

واحدة، ویقفز من فوق ثالثة أنهر صغیرة بصورة متتالیة، في حـین كنـا نحـن رفقتـه نخفـق فـي 



تُـرى .. آٍه یـا سـید قـرش. دائمًا ما نسقط في وسط النهـر الثـاني، أو عنـد ضـفته األخـرىذلك، و 

أّي مخلوق هذا الذي یمتلك مثل تلك القوى الخارقة ؟ وأّي غیرة تلك التـي كانـت تقطـع أكبادنـا، 

منـا ملطخـًا بـالطمي، وقـد  اً فنعض شفاهنا غضبًا من القهقهة التـي یطلقهـا كـریم كلمـا رأى أحـد

قدمیــه فــي طــین الضــفة، والتصــقت علــى وجهــه العلیقــات والطحالــب وحلزونــات النهــر انغــرزت 

.. فنــركض وراءه، نتســلق فــي إثــره أشــجار النخــل والســدر والبمبــر العالیــة، لكنــه نغــل. المزعجــة

نعم، ولدیه من الخفة ما یجعله قادرا على القفـز مـن شـجرة إلـى أخـرى والتعلـق باألغصـان مثـل 

ربما زادت تلـك األالعیـب الخارقـة مـن . ینا بنوى النبق الذي یقذفه بفمهشمبازي وقح، ینهال عل

تعلقنـــا الطفـــولي بكـــریم، لكنهـــا أیضـــًا كانـــت تشـــعرنا باإلحبـــاط، وتجعـــل نـــار الحســـد تأكـــل تلـــك 

الحمیمیة الناشئة بیننا، كأبناء جیل واحد، حتى إذا عاد كریم إلـى طبیعتـه مـن جدیـد، مـن دون 

ویمكنـك یـا سـید . نمتلكه من قدرات اعتیادیة، عادت تلك الحمیمیـة ممیزات تجعله یعلو على ما

قرش أن تعرف مقدار الشّر الذي كان یملؤنا حینذاك، وكم كنا شریرین إلـى الحـد الـذي لـم نجـد 

لكـي نعـرف إن كـان . خنقًا، أو ربما إغراقه في النهر مثال. عنده مانعًا في قتل كریم عبد الواحد

ــي األمــر ســحرٌ  ــا ف ــرة، أو ربم ــاه صــغیرتان، . خدعــة كبی ــى بهــذا العمــر، رئت ــان فت لنعــرف إن ك

لنعرف ما إذا كان كریم بشرًا حقیقیـًا أم كائنـًا مـن الجـّن، .  یستطیع حبس أنفاسه كل تلك المدة

ومـا . أو مخلوقًا فضائیًا یرید استغفالنا، واللعـب علینـا كمـا تلعـب الطناطـل اللیلیـة علـى األطفـال

. بص له حتى ظفرنا به في ظهیرة یوم من أیام الصیف، من تلك السـنةزلنا نتحین الفرص ونتر 

أوثقنــا یدیــه بحبــل صــنعناه مــن خــوص الســعف، ومــا زال هــو یحســب . فحوطنــاه مــن كــل جانــب

ثـم خرجنـا مـن النهـر، ولـم یسـاورنا الشـك فـي أنـه . األمر لعبة حتى أركسناه فـي القـاع العمیـق

  .تاليوربما ستطفو جثته في صباح الیوم ال. مات

  

تعانقنــا، وبــدأنا ننتحــب، ونتبــادل الشــتائم، ویصــفع أحــدنا . جلســنا علــى حافــة النهــر          

نـه رآه تحـت بكریم وهو یخرج مـن النهـر خائفـًا، مرتعبـًا مـن شـيء یقـول أ ل أن ُنفاجأاآلخر، قب

كتفیـه ، وذرف الدموع على ولم نكن لنهتم بذلك بقدر اهتمامنا بمعانقته. الماء، ویظن أنه قرش

فقـط كـان ینظـر إلـى النهـر، . ، من دون أن یفهـم هـو السـر وراء ذلـك البكـاء والنحیـبالمالحین

. ویشیر بأصبعه إلى زعنفة كبیرة یقول أنها تحوم هنـاك قبـل أن تشـق المیـاه نحـو شـط البصـرة

  .نلتفت، فال نرى شیئاً 

  

لكـن هنـاك أمـر مـا زلـت . هینكانت غیرة أوالد معتو . حسنًا أنه نجا من غیرتنا القاتلة          

هل حقًا كنَت هناك یا سید قرش ؟ وٕاذا كنت حاضرًا فعًال، لماذا لم تفترسـه ؟ هـل ألنـك : أجهله 



؟ من یعلم،  لالفتراسكنت على تلك الهیئة التي تبدو فیها أسماك القرش متخمة وغیر مستعدة 

غیـر عـابئ برائحـة التوابـل  .ربما كنت تنتظر أن ینضج أكثر وتكثر دهونـه ویكـون جـاهزًا لألكـل

وٕاذا كان هذا هو تفكیرك یا سید قرش، فاسـمح لـي أن أقـول لـك أنـك . التي ترشح من مساماته

حتى أنك لم تتـرك ألمـه شـیئًا . لكن، وعلى الرغم من ذلك، أنت لم تنفر من طعمه المرّ ! أحمق 

  .ار االصطناعیةمنه، لكي تكفنه وتضعه في قبر یلیق به، ترش علیه الماء وتزینه باألزه

  

الكتابـة، حینمـا عثـر فـي مكتبــة یة كـریم عبــد الواحـد إلـى فـي تلـك األثنـاء، بـدأت شـه          

  . المدرسة على صرصور ضخم ُیدعى غریغوري سامسا
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 –لعظــیم المكتشــف ا" لــم یشــأ الجنــرال مــود أن یقطــع علیــه أحــد متعتــه فــي قــراءة كتــاب            

ولــــم یــــزل كاتمــــًا غضــــبه، حتــــى أخبــــره الحــــاكم " رحلــــة كریســــتوفر كولــــومبس إلــــى أرض األحــــالم 

تناولهـا فثـم ناولـه ورقـة . األهمیـة توجـب اإلطـالع علیـه من في غایةینة أن ثمة أمرًا العسكري للمد

الجنـــرال بحركـــة تـــنم عـــن حنقـــه ووضـــعها أمامـــه علـــى الطاولـــة، فـــوق الخـــرائط والخطـــط العســـكریة 

فــي حــین تنّحــى الحــاكم العســكري . الُمعــدة الجتیــاح حامیــة الكــوت، ومــن ثــم الســیطرة علــى بغــداد

  .جانبًا، وكان على أهبة االستعداد لتنفیذ التوجیهات الالزمة، متى ما أمر الجنرال بذلك

  

  .القیادة العسكریة العلیا/ إلى 

  

  

  .الملكیة في العراقحضرة الجنرال ستانلي مود، القائد العام للجیوش البریطانیة 

  ...تحیة واحترام

  

امتثاًال ألوامركم بشأن إجراء تحقیق حـول تفشـي ظـاهرة تهریـب الـنفط الخـام، نـوّد إعـالم           

والـذي ُألقـي . سیادتكم إلى إننا أجرینا تحقیقًا مع المدعو میر سلوم أفندي، تاجر من سكنة البصـرة

بین البصرة والزبیر، وبحوزته ما یقدر بطن ونصف  القبض علیه متلبسًا، على الطریق الصحراوي

وبعــد . الطـن مـن الــنفط الخـام، المعبـئ فــي برامیـل وغالونـات مخبئــة تحـت أكیـاس العلــف الحیـواني

 .مماطالت من قبل الموقوف، اتضح أن مصدر هذا النفط هو عین تقع في أحدى القـالع األثریـة

، أن هـذه القلعـة تقطنهـا طائفـة كبیـرة یقـول أنهـا والُمالحظ من اعترافات الموقوف میر سـلوم أفنـدي

  . نزحت من بلدة قدیمة

  

وفـي . هذا ما نقله إلینا المدعو میر سلوم أفندي عن هذه الطائفة، ومصدر الـنفط الخـام          

الوقت الذي ننتظر فیه أمرًا من سیادتكم یقضي باتخاذ اإلجـراء الـالزم بهـذا الخصـوص، نتأمـل أن 

  . فائق التقدیر واالحترامتتقبلوا مّنا 

  

  المیجور ستیورات

  الحاكم العسكري



  بصرة

١٩١٦/ ١/٩  

لــم یعلــق الجنــرال مــود علــى مــا قــرأه فــي اعترافــات تــاجر الكیروســین، إال بعــد فتــرة مــن           

ثـم أوعـز للحـاكم العسـكري بإبقـاء التـاجر . الصمت، نتف خاللها بعض الشعیرات من شاربه الكثّ 

جبریــة لحــین اســتدعاءه فــي مهمــة، باإلضــافة إلــى جلــب زمــرة مــن الحــدادین وتنكجیــة قیــد اإلقامــة ال

عــاد بعــدها لتكملــة القــراءة فــي . العشــار، علــى أن یــتم ذلــك فــي غضــون الســاعات القلیلــة المقبلــة

 .كتاب المكتشف العظیم
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  أروي ألغریكم

  

  

یـا، ومعنــى اسـمي هـو السـاحرة أو الفاتنـة، وأحیانـًا یفّســره وشـقیقتي تُـدعى كا. أنـا دامكینـا          

اعـًا حسـنًا عـن الشخصـیة، قـد تعطـي بعـض معـاني األسـماء انطب. الكهنة على أنه زوجة اإللـه أیـا

لكــن، . الرائــي، أن لـیس ثمــة صـلة بــین ذلـك المعنــى ومـا تكــون علیـه الشخصــیة حینـذاك ثـم یتفاجـأ

على مسمى كما ُیقال عادة عن الفتاة ذات الوجـه الحسـن،  بوسعكم االطمئنان إلى أن دامكینا أسم

  : وقصتي مع شقیقتي كایا لیست مسلیة، لكني سُأقصها علیكم . والقوام البدیع، والمفاتن الجذابة

  

أو هكــذا أســمیته أنــا، فــي حــین " امش خیبــة َكلَكــ" ولــدنا معــًا فــي یــوم . أمــانأنــا وكایــا تو           

امش یــوم عــاد َكلَكــ" وأمــي تطلــق علیــه " یــوم غلبــت األفعــى َكلَكــامش "  أنیتــا تســمیه كانــت شــقیقتي

فهـو ذلـك الیـوم الـذي  كـان ثمـة تعریـف آخـر لـهلقد نسیت أسمه الحقیقي وٕاذا ". إلى أوروك خاسرًا 

على عشبة الخلود وانتصارها على  تجري فیه االحتفاالت السنویة المهیبة بمناسبة استیالء األفعى

إذ مـا زال الـرواة ینقلـون أخبـاره فـي كـل مـرة یحـدودب ظهـره ویمتقـع وجهـه . كتهامش وكسر شـو َكلكَ 

وتحمــر عینــاه مــن الــدمع، بــدءًا مــن مــوت خلــه وصــاحبه العتیــد أنكیــدو مــرورا بفشــله فــي مقاومــة 

وتجـري هـذه االحتفـاالت السـتجداء عطـف . النعاس ووصـوال الـى هزیمتـه مـن قبـل األفعـى السـارقة

على أن یتم ذلك في المعبد الكبیر، الذي أسسه . تسقي أهل البادیة المطرورضا آنو وٕانانا كما یس

ـــیكم ســـوى . أســـالفنا مـــن الكهنـــة العظـــام وٕاذا مـــا أردتـــم معرفـــة تفاصـــیل قصـــتي مـــع كایـــا، فمـــا عل

اإلصغاء، فثمة أشیاء لذیذة هنا تستحق أن ینفـق المـرء المزیـد مـن الوقـت لیسـمعها، دون أن یفكـر 

  .مضیعة لوقتهبإمكانیة أن یكون ذلك 

  

كنــت محظوظــة بالقــدر الكــافي الــذي یتــیح للفتــاة أن تكــون فــي غایــة الرقــة والجمــال فــي           

فعنـدما تولـد . قلعتنا التي تكاد أن تخلو من الحسناوات، األمر الذي بدأت تشعر كایا حیاله بالغیرة

محــط أنظــار الجمیــع،  الفتــاة فــي قلعــة عــین الــذهب جمیلــة إلــى هــذا الحــّد فــذلك یعنــي أنهــا ســتكون

یطلــب ودهــا الشــبان الوســیمون، . تُبجــل وُتعظــم، وتحمــل علــى كرســي القداســة كاآللهــة واألمیــرات

فــي حــین ال یســع المــرء أن ینظــر لفتــاة مثــل كایــا إال بعــین . ویتــذلل لهــا القــادة والفرســان األشــداء

  .   السخریة واالبتذال، ما دام أنها دمیمة



  

مـــن الحـــالوة مـــا یمكـــن أن یغـــري النـــاظر ویجعلـــه متیمـــًا بـــي، هائمـــًا  نعـــم، كنـــت أمتلـــك          

بغرامــي، مــن أول نظــرة یلقیهــا، فتصــطدم بجبــل الِكبــر الــذي یمــأل بثباتــه جبینــي وعینــّي العســلیتین 

. ال مفّر من شـباكي عنـدما ألقیهـا فـي بحـر الفحولـة الهـائج الملـيء باألسـماك المتوحشـة. الحلوتین

. دامكینا لیست ساحرة. ي إلرغام أنوف الذین یقولون أن دامكینا لیست فاتنةلكنَّ ُطعمي لذیذ ویكف

دامكینا ال تصلح أن تكـون زوجـة ألیـا المقـدس القـابع فـي المعبـد برأسـه الـذي یشـبه حشـفة قضـیب 

عندئذ، ستغدو تلك الكائنات المتوحشة أسماك زینة، صغیرة وضئیلة، تعتـاش علـى فتـاتي، . أغلف

لم یقدر عليَّ سوى قرش عنید خرق القاعدة التي تقول أن القروش ال تفترس  .وترجوني أن أطلقها

لكــن یبــدو أن ذلــك القــرش أعجبــه شــكلي، فمــّزق شــباكي، وأســتطاع أخیــرًا مــن . النســاء الحســناوات

نهش شیئا مني ال أتـذكر مـا هـو، وعنـدما رأى أن مـن الـال منصـف تجاهـل . الوصول إليَّ بسهولة

بهنَّ یمتلكن العدیـد مـن الغـدد التـي تفـرز الـدهن، وتثیـر الشـبق، راح یكمـل النساء، في حین أن أغل

فطوره في ذلك الیوم اآلذاري الجمیل، حیـث یبـدأ زهـر التولیـب بـالنمو علـى الشـرفات فـي مثـل هـذا 

الوقـــت، وتُثقـــل أغصـــان الســـدر بـــالنبق المتـــدلي علـــى األســـیجة والباحـــات، وتتســـلق حبـــال اللوبیـــا 

لیـــق علـــى جـــدران المنـــازل، وتلتـــف األشـــواك الخطافیـــة ونبـــات االیفـــي حـــول وحشیشـــة الـــدینار والع

  .یمالحك درایزیوس دعامات المعبد الكبیر وقصر

  

دائمـــًا مـــا كنـــُت أســـتعین بكایـــا، لتحلـــق لـــي زغـــب عـــانتي، وتقـــرأ لـــي رســـائل المعجبـــین،           

ع لي دمى الطین، وتدرأ تصن. المزینة برسوم اآللهة الموشاة بشرائط ملونة على شكل ورود وقلوب

تحممنــي وتظفــر جــدائلي الســود، . عنــي حــّر الظهیــرة بمروحــة یدویــة أهــداها لــي أحــد فرســان القلعــة

وعلـى الـرغم مــن . وتثقلهـا بـالحلي واألحجـار الكریمـة، كلمــا ضـربت موعـدا غرامیـا مـع حبیبــي كـور

كــم . فلســفة المســاج قبحهــا، لكنهــا كانــت ذكیــة بمــا یكفــي لتهضــم عــدة فلســفات فــي آٍن واحــد، منهــا

تبــدو كایــا مهذبــة وفــي أرقــى درجــات اللطافــة وهــي تعمــل لــي المســاج، لتمنحنــي القــوة واالنســجام 

لكننــي . والتــوازن الروحــي عبــر تلــك الفلســفة المذهلــة، تلــك المحــاورة اللذیــذة بــین األصــابع والجســد

ض الناعمــة فــي صــرت أشــعر مــؤخرًا بعــدم حرصــها علــى أن ال ینزلــق أحــد أصــابعها الطویلــة البــی

فلو حدث وكـان ذلـك اإلصـبع آثمـًا إلـى حـد بغـیض، فـانزلق ومـزق بكـارتي، لفقـدت مكـانتي . الشقّ 

  .شقیقتي الغیورة كایا. وعلى ید من ؟ على ید أكثر الناس قربًا مني. بفقدي عذریتي

  

ا بعضــه. ثمــة معابــد فــي القلعــة، كــان الفــرس یعبــدون فیهــا آلهــتهم قبــل مجــيء أســالفنا          

مـا زالـت  ة مـن تلـك المعابـد، اثنـان أو ثـالثوقلـ. عّمره الكهنة لیكون مكانًا مالئمًا لعبادة آنو وٕانانا

تقصدها الفئران والسـحالي والعرابیـد، ویتواعـد فیهـا العشـاق، ویبـول علـى جـدرانها الصـبیة . مهجورة



أحـد النقاشـین . یةالوقحون، أو یمارسون فیها عاداتهم المشینة على رسوم مستقاة من مشـاهد جنسـ

الفــرس رســم علــى جــدار المعبــد الــذي قصــدته فــي صــباح ذلــك الیــوم، بعــد ســتة أشــهر مــن مــوت 

علـى ظهـره مـن التخمـة،  یاً شقیقتي كایا تلك المیتة البشعة، قرشًا كبیرًا، لكنه یبدو مسـترخیًا ومسـتلق

نســوة بشــعور منفوشــة  وقریبــًا منــه ثمــة. فــي النهایــة اً وكــان رأســه غریبــًا كأنــه رأس ثــور، لكنــه قرشــ

وكــان ! أكلهــم القــرش ... وخــدود متقّرحــة، وجیــوب مشــقوقة، ینــدبن أوالدًا ُأســروا، أو ُقتلــوا، أو ربمــا

خذًة بنصیحة أمنا بسیما، التي حضرت علینا االقتراب بتعاد عن ذلك الرسم قدر اإلمكان آعليَّ اال

إال أن شیئًا في ذلك الرسـم، . من القروش، حتى وٕان كانت على شكل دمى أو رسوم أو مجسمات

شــقیقيَّ  وأظــّن فــي البدایــة أننــي رأیــت طیفــي .ال أعــرف مــا هــو بالضــبط، كــان یغرینــي بالــدنو منــه

ربمـــا دنـــوت منـــه ألســـمعهما، أو . مولیســـة وأورمـــاخ، وهمـــا یصـــارعان مـــع اآلخـــرین أمعـــاء القـــرش

وهو االعتقاد السائد . نخطرت لي فكرة انتشالهما من هناك، حیث یرقدان في جوفه، أسیرین تائهی

  . لدى أمنا بسیما مؤخراً 

  

كنت أنتظر هناك حبیبي كور، عندما سمعت عویل النساء النادبات على الجدار، ربمـا           

مـن ذلــك، إنمـا خّیــل لـي أن امــرأة مـا زالــت  أو ربمـا لــم أسـمع شــیئاً . شـهره المحــزنینـدبن تمـوز فــي 

  : تقول  أصاخ السمع جیدًا أن یسمعها وهي ویمكن للمرء إذا ما. ها هناكتنعى فقید

  

مولیسـة وأورمـاخ . مولیسة وأورماخ وكایا لم یبتلعهم البحر، ولم تسرقهم الشیاطین وجنیات البحر" 

  ! " وكایا ابتلعهم القرش 

  

  !كان ذلك صوت أمنا بسیما           

  

ة الـریح كمـا یقـول أبونـا یامـا لم تعد أمنا بسیما كما كانـت مـن قبـل، امـرأة قویـة، مثـل هبـ          

، ال تكـاد االبتسـامة تفـارق وجههـا الـذي تقطـر منـه الرحمـة اً ضـحوك. عذبـة وحیویـة. الغواص دائماً 

بعضـها كالحـة، واألخـرى . لم یكن وجه أمنا بسیما كسائر وجوه النسوة في القلعة. والقناعة المزهرة

ان ینظر إلى عیني بسیما لیكتشف حجـم أما اآلن، فیمكن للمرء . شاحبة وقد صفعتها أكف العناء

لیكتشـــف عمــق الجـــرح الــذي تركـــه . الخــراب الــذي عـــم أعماقهــا، ونخـــر إرادة المــرأة الحدیدیـــة فیهــا

ن كــان واضــحًا فــي تلكمــا العینـــی. خــرىُألـــتهم أنــا األ وأورمــاخ وكایــا علــى كبــدها، قبــل أنمولیســة 

طرقهـا علـى البـاب، حتـى جـاء الیـوم الخوف المتفشي في داخلها من نكبـة جدیـدة، مـا زالـت تسـمع 

كانـت تخشـى مـن فقـدان قطعـة . الذي تالشى فیه وجودي من الحیاة، وأصبحت أسـیرة هـذا الظـالم

أخرى من قلبها، أو تذهب كومة من األعوام قضتها في التربیـة والرضـاعة واالعتنـاء بأوالدهـا إلـى 



ثمــة امــرأة غیــر بســیما اختــار وكــأن لــیس . جــوف القــرش، الــذي كأنمــا ُســلط علــى آل یامــا الغــواص

لذلك، فقدت أمنا بسـیما الكثیـر . ذلك القرش اللعین أن یتعلم بأوالدها الصید ومن أین یؤكل الكتف

شـــطارتها فـــي الحـــوك ووشـــم أیـــدینا . مهارتهـــا فـــي الطهـــو وعمـــل المقـــبالت. مـــن أشـــیاءها الجمیلـــة

نا یاما الغواص، الذي صـار ال یإمتاع الجزء الحي المتبقي في أب فقدت حتى قدرتها على. بالحناء

  .  الموتى من یعلق على سواده المزید من رسوم یتردد في تشبیهها بالجدار الذي ینتظر

  

لكننـي ! ذلك الفتى، كم أعشـقه . كان عليَّ أن أطرد تخیالتي تلك، فقد جاء حبیبي كور          

القــرش المــتخم، والمســتلقي كنــُت كمــن أصــابها الخــدر فــي رأســها، ولــم تعــد تــرى أمامهــا ســوى ذلــك 

وال أتذكر أني كنت فضولیة وطفولیة، عدا تلك المرة، التي صرُت فیها . على ظهره باسترخاء لذیذ

واألحــرى انــي كنــُت أبحــث عــن طیــف أو شــبح أو حتــى . راغبــة بالتطفــل علــى تلــك الرســوم األثریــة

بالتخمة، وال یرغب في عظمة صغیرة عائدة إلى شقیقتي كایا في جوف القرش الذي ما زال یشعر 

لمـاذا لـم یتسـن لـي .. صـحیح. التهام المزید من األجساد، على األقل خالل األشهر القلیلـة القادمـة

مـاذا سـیقول . مـا الـذي حـدث یـا تـرى! أیتهـا اآللهـة ..آه! رؤیتها ؟ ألم یأكلها القرش هي األخرى ؟

  !دار، ویبدو منتشیًا عني حبیبي كور حینما یراني أهلوس مع القرش المستلقي على الج

  

  هل أحدثكم عن حبیبي كور ؟           

مع أنه لـیس وسـیما بالصـورة التـي یظهـر . كم أخشى على هذا الولد، وأحترق علیه من الغیرة.. آه

وقــد تعرفــت . علیهــا شــبان آخــرون، عــادة مــا یكــون أحــدهم موضــع غیــرة وحســد الكثیــر مــن النــاس

  . ن الُخّطابعلیه بعد موت شقیقتي كایا، ویأسي م

  

لم یكن كور متمیعـًا، لكنـه یفتعـل حركـات تحیـل المـرء إلـى الشـّك بشـأن جیناتـه الوراثیـة،           

حسـٌن، لمـاذا علـّي أن أطیـل مـن أمـد السـّر . وما إذا كان قد أخذ من أحـد أجـداده شـیئا مـن الشـذوذ

أقـول لكـم،  هـا أنـا ذي. ماضـیة مـا دمـت أنـي میتـةالذي أحتفظ به عن حبیبي كور، طوال الفتـرة ال

إنـه مـن . لكنه ربما یعاني هیامه بي نوعا غریبا مـن الشـذوذ. أبدًا، هو لیس مثلي! إنه لیس مثلي 

أولئــك الــذكور الــذین یعشــقون جــزء مــن المــرأة ویــدیرون ظهــورهم لمــا هــو أمتــع وأجمــل مــن كونــه 

وال . النـوع مـن الـذكوركـم أعشـق هـذا ! آه، اللعنـة . خصلة شعرة أو حلمة نهد أو شحمة أذن مـثالً 

منــي أنــا األخــرى، لكنــي ال أســتطیع  الفكــاك مــن اللزوجــة اللذیــذة التــي  اً أعــرف إن كــان ذلــك شــذوذ

أو . یستعمل لسانه. كان یعشق قدمّي، وخصوصا األصابع. یتركها لعاب كور على أصابع قدميّ 

واع جنونـــه ولعـــل أخطـــر أنـــ. یضـــع عضـــوه الصـــغیر والنحیـــل بـــین أصـــابع قـــدمّي العشـــر ویفعلهـــا



بأصابعي هو اختیاره النوم إلى جنب قدمّي، دون أن یفكر أن ثمة ما هو أجدر بأن ینال اهتمامـه 

  . في ذلك الحین، وهو رأسي

  

  !كان یعبد قدمَي         

  

الــبعض هنــا یعبــدون أشــیاء ال تمــت إلــى آنــو وٕانانــا بصــلة، كــالفئران والجــرذان وأفــاعي           

كنــُت صــغیرة . ورأیــت فــي یــوم مــا شــیخًا یعبــد ثــدي امــرأة. انــت تعبــد خنفســانةجــدتنا یــاال ك. الكــوبرا

كــان . ألعــب مــع كایــا فــي الباحــة، وكنــت أحمــل دیكــًا صــغیرًا أفلــت مــن یــدّي ودخــل بیــت الجیــران

الباب مواربًا، فدخلت منه ألبحـث عـن دیكـي الصـغیر، حیـث رأیـُت هنـاك ذلـك الشـیخ وهـو ینحنـي 

تصـوروا أن هنـاك مـن یعبـد . العجوز الخائرة، توسـل بـي أن ال أفضـحهبقامته ویسجد لثدي امرأته 

األرواح الشریرة، ویتبرك بخرائها األسود الذي تنفثه العین في وسط المیـدان الكبیـر، دون أن یعیـر 

فإذا حدث وعلم به الكهنة والناس الـذین . یفعل ذلك خلسة. اهتمامه آلنو وٕانانا وبقیة اآللهة الكبار

طبعًا، لـم أكـن . نا العظام، فلیحسب نفسه في عداد المنبوذین، كما حصل لجدتنا یاالیؤمنون بآلهت

ألشي بحبیبي كور، ألنني إن فعلت ذلك سأحرم نفسي من  متعة تلك الدغدغة اللذیذة التي یثیرها 

أما اآلن، فبودي لو أقطع لسانه بأسناني، بعدما صـار یجلـب فتـاة أخـرى . لسانه في أصابع قدميّ 

  ! خائن . س المكان الذي كنا نتواعد فیهإلى نف

  

سمعت صوتًا جهد صاحبه في أن یجعله أقرب إلـى صـوت القـرش، وهـو یهـاجم .. فجأة          

أحــد ضــحایاه، مــع أن قرشــًا لــن یصــدر صــوتًا إذا مــا أراد االنقضــاض علــى أحــد الصــیادین، لكنــه 

، قبــل أن جفلــت وارتعشــت قــدماي لكنــي. كثیــراً لــم أخــف . فعــل ذلــك حتــى یكــون المشــهد أكثــر رعبــاً 

یصطبغ وجهي غضبًا، عنـدما علمـت أنهـا أحـد مقالـب كـور، الـذي جثـا علـى ركبتیـه وقّبـل قـدمي، 

والحـق أقولـه، أنـا هـي . لقـد ضـاجع كـور قـدمّي ببـرودة. بالكاد شعرت ببـرودة لعابـه علـى أصـابعي

ال أثــر لشــقیقتي كایــا  مــن یجــب أن تســمى بالبــاردة، إذ فقــدت شــهوتي المعهــودة، عنــدما تــذكرت أن

كـــان هـــو اآلخـــر . ولـــم یشـــعر كـــور بتلـــك البـــرودة، فقـــد أخـــذ حاجتـــه وانصـــرف. فـــي جـــوف القـــرش

متعجًال، فقـد أخبرنـي بینمـا هـو یرهـز علـى قـدميَّ كهـرٍّ یـنكح جارتـه القطـة علـى جـدار مرتفـع، أنـه 

لقـرش المـتخم، نهضت بعـدها ألتفقـد ا. درا الحكیم بشأن الصلح مع العدوییرید سماع خطاب زیوس

الــــذي یســــتلقي علــــى الجــــدار غیــــر عــــابئ بصــــراخ النســــوة الالتــــي مــــّزقن ثیــــابهنَّ تمامــــًا، فظهــــرن 

لـــى بطـــن مـــددت یـــدي إلـــى الجـــدار وأمررتهـــا ع. كالممسوســـات، بكـــروش متهدلـــة وأثـــداء ممطوطـــة

ّي ولما كان من العسیر عل. ن، كعیني حرباء، وهما تراقبانيرأیت عینین جاحظتی. القرش المنتفخة



رة، حتـى وٕان كـان وجودهـا رمزیـًا علـى جـدار أو یـأن أثبت أو أنفي حقیقـة أن القـروش كائنـات خط

  .في مسرح، التقطت حجرًا ألحّك به عینا كایا

  

لكننـــي فـــي تلـــك . مـــا زلـــت أریـــد محوهمـــا! مختبئتـــان هنـــاك . لـــم أشـــك أنهمـــا عینـــا كایـــا          

اللعـین الـذي كـان مـن المفتـرض أن یتقیـأ إذا  القرش! قضمها القرش . اللحظة فقدت شعوري بیدي

وبالســرعة نفســها، كمــن یغــوض فــي حلــم مظلــم، . مــا فكــر بالتهــام المزیــد مــن األطــراف والــرؤوس

  !لكن،،، أین هو الباب ؟.... وجدت نفسي في مكاٍن یشبه المعبد المهجور

  

كور، الـذي مـا زال  كذلك. كنت بحاجة إلى المزید من الوقت ألصدق أني فارقت الحیاة          

علــى اعتبــار أنــه المكــان األخیــر . یتــردد علــى المعبــد المهجــور بــین فتــرة وأخــرى، یتــذكرني ویبكــي

أو ربمــا انشــقت األرض . ُقتلــت وُدفنــت تحــت بالطاتــه. الــذي رآنــي فیــه، ویعتقــد أننــي اختفیــت فیــه

تصـرخ كاشـفة شـعرها وهنـاك احتمـال أخیـر عائـد ألمنـا بسـیما، التـي أكـاد أسـمعها وهـي . وابتلعتني

  : آلنو وٕانانا في المعبد الكبیر 

  

  ! " دامكینا أكلها القرش . دامكینا لم تبتلعها األرض" 

  

الحكیم من علـى شـرفة  درایزیوسالقلعة تموج بسكانها، وهم ینتظرون إطاللة  بینما كانت          

الحـواري، ویـدعون النـاس خطابـه الـذي مـا زال بعـض خدامـه یجوبـون األزقـة و  إللقاءبرجه العالي، 

إلى التجمهر في المیدان الكبیر لالستماع إلیه، والتفّكر بهذا الشأن وما ستؤول إلیـه األوضـاع فـي 

  .مع العدوحال رفض أو قبول الصلح 

  

الحكــیم مــع حاشــیته مــن الــوزراء والكهنــة، ومــد عنقــه وراح یحیــي  درایزیوســ أخیــرا ظهــر          

قبل أن . ألسفل حیث یقع المیدان الكبیر، على مقربة من عین الذهبالسواد المتحرك هناك، في ا

یفتتح خطابه بالحدیث عن العزلة، وما تخلفه من خراب وانحطاط اجتمـاعي واقتصـادي بـین أبنـاء 

عازیـا . الماضیة من تخلف الفترة ه طوالت، وما جنطائفتنااستعرض بعدها تاریخ . ةالواحد طائفةال

ممــا أدى إلــى تخلفنــا عــن . علینــاة المقیتــة التــي مــا زالــت تحكــم أســوارها الســبب فــي ذلــك إلــى العزلــ

الحكـیم یقـدم المزیـد مـن التبریـرات،  درایزیوسـ ولم یـزل. مواكبة التطور الحاصل في العالم الخارجي

مــر الــذي لــم األ. امشــیینالَكلكَ حتــى أفصــح عــن نیتــه فــي قبــول الصــلح المعــروض علیــه مــن قبــل 

ة، أو یرفـع یـده ملوحـًا بـالرفض، عـدا صـوت جـاء مـن وراء الجمـوع، فیـه ینبس أحـد بعـده ببنـت شـف

مـــن الخشـــونة والعنـــف مـــا جعلـــه یتـــردد بـــین أســـوار القلعـــة، لیصـــل فـــي النهایـــة إلـــى آذان الســـكان 



الحكــیم، الــذي اســتطاع أن یســحر  درایزیوســ ابــن صــوت زلكــا ذلــك هــو. بإحســاس حماســي مهیــب

. امش وفلولـه القادمـة مـن أوروك البعیـدةالحـتالل َكلَكـ نصف سكان القلعة بموقفه الجريء الرافض

في حین احتوى والده النصف اآلخر بطریقة هادئة وعقالنیة، استطاع خاللها كسب رضاهم، قبل 

أن یعلن من على شرفته العالیة قبوله بالصلح، دون أن یأبه لصیحات االحتجاج التي راح یطلقها 

  .في تلك األثناء زلكا أتباع

  

الـذي سـیزور  امشالملـك َكلَكـفي الیوم التـالي، بـدأت أعمـال التحضـیر السـتقبال موكـب           

عندئــذ، ســینال ســكان القلعــة حــریتهم، ویــزول خطــر مهاجمــة القلعــة . القلعــة، لتوقیــع بنــود الصــلح

وكنــُت ســأطلب مــن ذلــك القــرش أن یمنحنــي المزیــد مــن الوقــت، حتــى یكــون بمقــدوري . وتــدمیرها

  !لئیم ! سیم، لكنه أبى إال أن یأكلني حضور تلك المرا

  

أكــاد أشــعر بحــرارة المصــاب . مســكینة أمنــا بســیما، لقــد صــّدعت األقــدار الســیئة كبــدها          

أذى، وذلـك بتضـییع وقتـه فضـًال عمـا سـببه شـقیقنا األكبـر رقـو مـن . بفقدها أربعـة أوالد حتـى اآلن

ـــه  مـــع الصراصـــیر هـــا هـــا قحبـــة، وأباأمنـــا بســـیما عنهـــا أنوفـــي عشـــق فتـــاة أقـــل مـــا یمكـــن أن تقول

القــاهر أو  نورتــایبنمتعجــرف إلــى درجــة أنــه اشــترط علــى المتقــدم للــزواج منهــا أن یكــون إمــا شــبیها 

  . محظوظا بالقدر الكافي الذي یتیح له العثور على طائر الشقراق مكسور الجناح

  

لمكـاره إنمـا هـو بسـبب جـدتنا مؤخرًا، صارت أمنا بسیما تؤمن بأن كل ما حدث لنا من ا          

  .یاال وكفرها بآلهتنا العظام

  

بالتالي صار لزامـًا علـى هـذه اآللهـة أن تنـتقم لنفسـها، وذلـك بإرسـال اللعنـات إلـى بیتنـا،           

، وال أظـّن أنهـا یلتع ُث بأسرة یاما الغـواص خرابـًا، بـدءًا مـن مولیسـة ثـم أورمـاخ ثـم كایـا وصـوًال إلـيَّ

من أخوتي، بما فیهم رقو، الذي لم یكن سویًا بما یكفي لنقـول أن تآلفـه مـع تلـك  ستكف عن البقیة

. وطالما ظنَّ أبونا یاما أنه ُجنَّ بشـكل صـار واضـحاً . المخلوقات الكریهة نابع من حبه لالكتشاف

مـا زال یتسـتر علـى رقـو بهـذا الشـأن خوفـًا علیـه مـن الطلـب،  –أبونا یامـا  –لكنه في الوقت نفسه 

. الحكــیم، وظــنَّ النــاس أنــه یكفــر باآللهــة درایوزیوســا وصــل الخبــر إلــى كاهنــة المعبــد الكبیــر إذا مــ

  .األمر الذي لم یعتد علیه أحد في القلعة منذ إعالن جدتنا یاال كفرها الصریح أمام المأل

  

أخونــا األكبــر رقــو، بــدأت األســاطیر الصــغیرة . هــذا الفتــى غریــب األطــوار المــدعو رقــو          

حیــث تكونــت هنــاك تلــك . حــاك حولــه منــذ األیــام األولــى لوالدتــه، ثــم انتقالــه إلــى كــوخ جــدتنا یــاالتُ 



األلفــة العجیبــة بینــه وبــین الحشــرات علــى مختلــف أنواعهــا وأشــكالها، خصوصــًا الصراصــیر، التــي 

ــیًال، ال ألجــل شــيء ســوى الحصــول علــى شــيء مــن رمــوش عینیــه، وزغــب  كانــت تــأتي لزیارتــه ل

تفرك أطرافها المسننة باألضـلع البـارزة فـي أجنحتهـا البنّیـة . لو أنها تفعل ذلك للتبرك حاجبیه، كما

وقبــل ذلــك، عنــد الغــروب، تتســلل . الشــفافة، فینبعــث جــّراء ذلــك االحتكــاك عریرهــا احتفــاًء بوالدتــه

السرطانات الصغیرة من األنهار القریبة، إلى مهـده فـي الغرفـة، وتخـرج العقـارب مـن الثقـوب أسـفل 

كــذلك العناكــب والجداجــد والجنــادب التــي تتقــافز فوقــه بمــرح، كمــا لــو أنهــا تلعــب . الجــدران الطینیــة

حشـــود الجعـــارین بیضـــاویة ومحدبـــة، . تحـــّف أســـنانها المشـــطیة علـــى أجنحتهـــا طـــوال اللیـــل. معـــه

وهي  بقرونها العصویة وألوانها الداكنة حینًا، واللماعة ذات األشكال والخطوط المختلفة حینًا آخر،

حشــرات النــار . تــدحرج كــرات الجیــف والقــاذورات وروث الحیوانــات، زاحفــة نحــوه فــي موكــب حلمــيّ 

األســود واألخضــر : التـي تحمــل لــه بــذور الزیزفــون، فــي حــین تـزین الخنــافس مهــده بألوانهــا البراقــة 

جتمـع العـّث والفـراش ولیـث عفـرین والرعاشـات، وهـي ت. والمنّقط باألحمر واألصفر واألبیض القاتم

وتهــّب األرضــة مــن أماكنهــا فــي األنابیــب والكتــل الطینیــة علــى . حولــه فــي مشــهد كرنفــالي عجیــب

البراغیث بأجسامها الضئیلة المغطاة . األثاث وجذوع النخیل واألبواب والحیطان واألشجار المعمرة

فوقــه  بــق الفــراش المســطح ذو اللــون البنــّي، والــذباب الــذي یحــوم. بــدروع قشــریة وشــعر هلبــّي حــاد

  .   ویمأل المكان بطنینه

حتــى عنــدما صــار بمقــدوره الجلــوس علــى مؤخرتــه، والزحــف علــى بطنــه مســافة لیســت           

بالهینة لمن هم في سّنه، كانت الصراصیر تتـردد علـى مهـده بـین لیلـة وأخـرى لتلهـو معـه وتسـلیه، 

حیــث ابنهمــا رقـــو . لحلممــا جعــل أبوینــا مندهشــین إزاء مــا صــار واضـــحًا أمامهمــا، ویشــاهدانه كــا

وعلـى مـا یبـدو أنهمـا اعتـادا تلـك المشـاهد، والكائنـات القشـریة، التـي . محاط بشتى أنواع الحشـرات

صـرنا . یبدو أغلبها مقززًا، ومن المفترض أن یكون باعثًا على خوف األطفـال ممـن هـم فـي عمـره

كي بأشـكالها عـددًا ال نحسده على كثرة ما صار بمعیته من ألعاب خشبیة وأخرى مـن القمـاش تحـا

كــان أبونــا یامــا . خنفســانات وعناكــب وعقــارب وصراصــیر وأفــراس النبــي: بــأس بــه مــن الحشــرات 

یجلبها له كلما عاد من إحدى رحالت الغـوص، بـین فتـرة وأخـرى، لتكـون عوضـًا عمـا كـان یشـغله 

لیبدیـه فـي النهایـة،   أن شـیئًا مـن االهتمـام لـم یكـن رقـوإال. دائمًا من الحشرات والزواحـف الحقیقیـة

األمر الذي جعـل أمنـا بسـیما تشـعر بـالعجز . بل زاد ذلك من تعلقه الغریب بكائناته. لتلك األلعاب

وهــي تحــاول التــأثیر علیــه بــأكثر الطرائــق ســلمًا، لكــي یكــّف ولــدها عــن مطــاردة الزنــابیر والــدبابیر 

یاد العقـــارب والســـالحف وغـــزالن البـــّر، وتعّقـــب األرضـــة فـــي األخشـــاب والجـــدران الرطبـــة، واصـــط

  .وٕاجبار األخیرة على إطالق ریحها النتن

  

  



ســتقولون، كیــف تســنى . نــا رقــوه عــن أخیأعــرف أنكــم لــن تصــدقوا حرفــًا واحــدًا ممــا قلتــ          

لطفــل صــغیر مثلــه االحتكــاك بكــل تلــك الحشــرات القمیئــة دون أن ُیصــاب بالتایفوئیــد أو الطــاعون 

یـــا وداء الفیـــل والحمـــى الصـــفراء ؟ ولكـــم الحـــق فـــي ذلـــك طبعـــًا، لكـــن وااللتهابـــات الجلدیـــة والمالر 

بوسعي أن أؤكد لكم أن ألفة عجیبة ال ُتصدق كانـت ومـا زالـت حتـى وقـت قریـب، تجمـع بـین رقـو 

 .       وعالم الحشرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)١٢ (  

  

  ..عزیزي السید قرش

  كیف حالك الیوم ؟ 

  

. في الحلم األول رأیتك تلحق بي وفي نیتك افتراسي. بَك ثالث مراتلیلة أمس حلمُت           

وفي الحلم الثـاني كنـَت ودیعـًا جـدًا، ترتـدي مـایوه أحمـر ونظـارة شمسـیة، وكنـت تعـوم فـي میـاه 

وال ! أنـت مّیـت . تصّور ذلك یا سید قرش! أما في الحلم الثالث، فقد رأیتك میتًا . زرقاء صافیة

شفقت علیك، ما أن رأیتـك بتلـك الهیئـة، جثـة مرمیـة علـى السـاحل، تأكـل أخفیك أمرًا هو أنني أ

لكــن هــذا ال یهــم اآلن، فهــا أنــت أمــامي، بكــل حیویتــك . لحمــك الســباع، وتفقــأ عینیــك العقبــان

وال یبــدو أنــك ســتكون كائنــًا بحریــًا صــالحًا، مــا دام أنــك تحــب الخــوض فــي . وجموحــك األخــرق

  .طبوطات الكریهة وكالب البحر المشحمةضحالة األنهار، تاركًا البحر لإلخ

  

  برأیك یا سید قرش، ما هو تفسیرك ألحالمي الثالثة ؟           

  

  : لقد رویت تلك األحالم لجدتي، فأخبرتني اآلتي           

أما تفسیر الحلم األول فمعناه أن ثمة عدوٍّ یتربص بي، وهناك احتمال إصابتي بأزمة           

وعن تفسیر الحلم الثاني، قال جدتي، . قٍع یجلبان لي المزید من األحزان والهموممالیة وفقٍر مد

أني سأكون موضع غیرة وحسد اآلخرین، نظرًا لتنّعمي وتلذذي بالنسـاء الشـقراوات الحسـناوات، 

وأما بشأن الحلم الثالث، ذاك الذي رأیتك فیه میتًا، فینبئ بتحسن . مما یجلب لي الهم والتعاسة

  . ونیلي حظًا وافرًا من السعادة التي ستظل تالزمني ما دام أنفي یتنّفس الهواء األحوال،

  

هـا أنـَت قـد سـمعت تفسـیر جـدتي ألحالمـي الثالثـة، وال بـّد أنـك . حسٌن یا سـید قـرش          

في الحقیقة أنا ال أنتظر أن یتحقق شیئًا مما قالته . سأقول لك شیئاً . تنتظر تعلیقي بهذا الشأن

جدة ما دام أن أمورًا تتعلق بالهموم والفقـر واألزمـات المالیـة والتعاسـة هـي باألصـل واقـع تلك ال

. وٕاذا كان ثمة عدّو یتربص بي طـوال الوقـت، فـذاك هـو الفقـر. الحال الذي أعیش بین ظهرانیه

نعم،، الفقر مثلك یا سید قرش، غـادر، مفتـرس، وال تأخـذه الرأفـة، حینمـا یـنقّض علـى أمثـالي، 

أمـا ! منهم هیاكل حراس كراجات شبحیة وأطـالل تسـّف بهـا ریـح الظلمـة المسـماة حیـاة لیجعل 



هـل فهمتنـي یـا سـید قـرش ؟ . عن التنعم بالنساء الشقراوات، فتلك من هذیانات جدتي المخرفّـة

  . آمل ذلك حقاً 

  

  ! " اذهب وأقصص حلمك على الخراء " 

  

تقولهــا دائمــًا، ناصــحة . لكنهــا عبــارة جــدتيأنــا ال أخاطبــك طبعــًا، . عفــوًا یــا ســید قــرش        

لكي ال تحدث مصیبة، علیك أن تفعـل ذلـك : " إیاَي، بأن أروي أحالمي المزعجة في المرحاض 

لكني لم أعد أصدقها، أو أؤمن بحكمة العجائز، منذ آخر حلم رویته فـي المرحـاض، ومـات ! " 

  .وتلك حكایة أقصها علیك فیما بعد. بعده صدیقي كاكاو

  

على  كریم عبد الواحد في مكتبة المدرسةفي یوم من أیام كانون الثاني الباردة، عثر           

جــد نفســه قــد تحــول إلــى شــخص اســتیقظ فــي صــباح أحــد األیــام وو قصــة مشــوقة تحكــي عــن 

فاضـطر فـي النهایـة إلـى سـرقة القصـة، . صدمته الفكرة، ولم ینم طیلـة أسـبوع. صرصور ضخم

  : ثم قرر بعدها . ها حتى أعاد قراءتها عشرات المراتوكان ما یزال مبهورًا ب

  

  ! " سأصبح كاتبًا " 

  

بعد عثوره على تلك القصة المؤلمة، بدأ كریم بكتابـة قصـص متشـابهة تحـاكي قصـة           

وراح یمأل دفاتره المدرسیة وأوراق االمتحانات برسوم غریبة لحشرات مـا أن تقـع . المسخ لكافكا

قد یطردونه من الصـف، أو یجبرونـه علـى . سین حتى ینهالون علیه بالشتائمعلیها أیدي المدر 

أصــبح یمتلــك أشــبه مــا یكــون بــالمتحف الــذي یحتــوي علــى أنــواع . الوقــوف ووجــه إلــى الجــدار

الحشــرات، بمــا فیهــا الصراصــیر األمیركیــة والشــرقیة واأللمانیــة التــي یمكــن أن تصــل إلینــا عــن 

كـان كـریم یحـتفظ بصـورها والرسـوم التفصـیلیة . أعـداد غفیـرةطریق بواخر الشحن لتتكاثر هنا ب

الخاصــة بهــا، ودراســات مختلفــة حــول أصــنافها وأنواعهــا، حصــل علیهــا مــن مؤسســات علمیــة 

األمر الذي لم یترك ألبویه مجاًال للشك بأنه سیكون إما . واظب على مراسلتها في الفترة األخیرة

سـمال، ویجـوب األزقـة والخرائـب ودورات المیـاه القـذرة، عالمًا في النهایة، أو مجنونـًا یرتـدي األ

في تلك الفترة بالتحدیـد، أبـدى كـریم تفوقـًا ملحوظـًا فـي المدرسـة، . بحثًا عن الصراصیر المقززة

فكان أذكى مـن كونـه فتـى غریـب األطـوار، یأكـل التـراب والبالسـتك ونشـارة الخشـب، أو شخصـا 

األنابیـــب الضـــیقة، ویبحـــث عمـــن یدخلـــه فـــي  خارقـــا، بمقـــدوره أن یضـــغط حجمـــه، لـــیلج عبـــر



موســوعة غیــنس لألرقــام القیاســیة، إذ مــا زال بوســعه كــتم أنفاســه تحــت المــاء ألكثــر مــن ثلــث 

  . الساعة

  

وما زال كریم یتوق إلى اكتشاف المزیـد مـن عـوالم وأسـرار الصراصـیر، ویهـوى كتابـة           

ة المدرسـة، وهـو یحلـم أن یتحـول إلـى القصص الكابوسـیة، منـذ أن قـرأ قصـة المسـخ فـي مكتبـ

حشرة كبیـرة، تضـامنًا مـع غریغـوري سامسـا، الـذي أحبـه كثیـرًا ومـا زال یشـفق علیـه كلمـا أعـاد 

وقد بلغ ولعه بسامسا هذا حـدًا توقـف عنـده طـویًال لیتمـاهى معـه علـى نحـٍو . قراءة تلك القصة

حقیقــة المــرة وراء تحــول طالمــا جلــب لــه المتاعــب، وجعلــه موضــع ســخریتنا، دون أن نفهــم ال

فــي حــین كــان مــدرس الــدین یوبخــه دائمــًا، علــى اعتبــار أنــه یتشــّبه . سامســا هــذا إلــى حشــرة

أما أستاذ التـاریخ المسـیحي الكـاثولیكي، . بالیهود، ریثما یموت وُیحشر في زمرتهم یوم القیامة

" صـحا كـریم بقـراءة نا. فلم یكّف یومًا عن اعتبار الیهود الحربة التي ُأغمدت في جنب المسـیح

لجیوفري تشوسر، وكتب أخرى لفولتیر ودوروثي سایرز، وأجاثا كرستي، وأف " قصة بریوریس 

  .   سكوت فتزجیرالد، بدًال من تعلقه البوهیمي الكریه بكاتب یهودي مختل مثل فرانز كافكا

  

عالم كافكا، رأى  وفي لیلة من لیالي كانون الثاني، عندما بلغ كریم ذروة انشداده إلى          

في منامه مشهدًا مروعًا حّفزه علـى إلغـاء أمنیتـه بـالتحول إلـى صرصـور علـى غـرار غریغـوري 

صـار یخشـى علـى نفسـه، إلـى  اً وعلى الرغم من تعاطفه مـع سامسـا هـذا، إال أن كریمـ. سامسا

تلـك  فحـاول أال ینـام مخافـة أن یعـاوده الحلـم المخیـف، وتتحقـق. درجة أنه ُأصیب برهاب النـوم

وقد رأى كریم نفسه فـي ذلـك الكـابوس نائمـًا علـى سـریر یقبـع فـي وسـط غرفـة مؤثثـة . األمنیة

وكان یتلوى تحـت شرشـفه البـالي، ویسـتغیث بأبویـه . بعفش من الطراز األوربي في الثالثینیات

 أزاح أباه عنه الشرف فنّدت مـن أمـه. اللذین هرعا إلى الغرفة، فوجداه یئّن هناك من شدة األلم

تراجــع االثنــان منــذهلین وهمــا . صــرخة طفیفــة، وقــد حجبــت وجههــا بیــدیها مــن هــول مــا رأت

یشاهدان صرصورًا هائًال یلوح بقوائمه فـي الهـواء، ویحـاول أن ینقلـب علـى بطنـه دون جـدوى، 

شاعرًا بـاأللم إثـر تفتّـق جسـده، الـذي نضـح منـه سـائل مـائي یمیـل إلـى الخضـرة الخفیفـة، وذو 

  .یغمر أرضیة الغرفة رائحة عطنة، راح

  

منذ تلك اللحظة التي أفاق فیها من حلمه فزعًا، وراح یتحسس جسده، لكي یتأكد أنه           

ما زال ذلك الكـائن الـذي بمقـدوره األكـل والشـرب والتغـوط، وهـو یعـیش تـداعیات إصـابته بفوبیـا 

غوري سامسا لحظـة بعد أن جّرب ذلك الشعور المقزز الذي انتاب غری. التحول إلى شيء حقیر



عندئــذ، ذاق مــرارة أن ُیمســخ المــرء إلــى كــائن غریــب یشــمئز منــه . اكتشــاف تحولــه إلــى حشــرة

  .األقارب واألصحاب

  

وفي كل مرة یستیقظ فیها كریم على صوت المنبه، ینظر إلى وجهه فـي مـرآة صـغیرة           

ت علــى وجهــه بعــض یضــعها تحــت وســادته دائمــًا، حتــى یكــون بوســعه التأكــد فــي مــا إذا طــرأ

ولـم یكـن ذلـك لیخفـى علـي أو علـى . استشعار في رأسـه غیرات، كأن تنمو له قشور، أو قرناالت

كاكاو وأسعد، فاقترحنا علیه الذهاب إلى طبیب نفسي أو عمل تعویـذة، عـّل ذلـك ینفـع بانتزاعـه 

صـه، إذ ومثلما هي في رسـومه، كانـت الصراصـیر تحتـل حیـزًا كبیـرًا فـي قص .من عالمه الغریب

عمد في أحد األیام، إلى كتابة قصة تدور أحداثها في برلین، أثناء الحرب العالمیة الثانیة، بین 

كانــت قصــة مضــحكة، أو هكــذا رآهــا أســتاذ األدب . الصراصــیر األمیركیــة والصراصــیر األلمانیــة

  .عندما طفق یضحك، ساخرا من أفكاره التي وصفها بالسوداویة. والنصوص

  

. ب كریم بعدها بمرض غامض وصلت فیه حرارة جسمه إلى سبعین درجة مئویـةأصی          

وعلى هذا األساس توقع األطباء حدوث إحدى اإلصابتین، إما الصرع الحراري، أو داء السحایا، 

إال أن شیئًا من تلك األمـور لـم تحـدث فـي النهایـة، عنـدما . ولیس ثمة خیار ثالث سوى الموت

ن شیئًا لـم یـدخل إلـى معدتـه طـوال األشـهر الثالثـة التـي أمضـاها فـي تماثل كریم للشفاء، مع أ

ثــم عــاد . الفــراش، عــدا المــاء الــذي كــان یشــرب قلــیًال منــه، كلمــا عــاد إلیــه وعیــه كــل أســبوعین

في حـین كـان انجذابـه إلـى عـالم . بعدها إلى مقاعد الدراسة، لكنه كان أقل حماسة من ذي قبل

تى أنه ابتكر في حینها طریقة مدهشة للتالعب بكارتات النتائج ح. الحشرات یزداد یومًا إثر یوم

وقـد علمنـي . الفصلیة، وتغییر العالمات السیئة فیها إلى عالمات جیدة ومقبولـة مـن قبـل ذویـه

تلــك الطریقــة عنــدما رأى التراجــع الفظیــع فــي عالمــاتي حینــذاك، ومــا قــد یســببه ذلــك مــن أذى 

ى نحٍو متقن، أحتاج إلى قلیل من دبس التمـر، أضـع فلكي أفعل ذلك عل. وضغط من قبل ذویي

قطرات منه على مكان الدرجات الهابطة، ثم أدخلهـا فـي صـفیحة سـبق وأن حبسـت فـي داخلهـا 

صرصورین في األقل، وجوعتهما لكي یتسنى لهما لعق قطرات الـدبس، فُتمحـى معهـا العالمـات 

ت التـي أرغـب بهـا، فكنـت أختـار الوسـطى السیئة المكتوبة بالقلم الجاف، ثم أبدأ بكتابة العالمـا

علـى أن أعیـد بعـد ذلـك . منها لكي ال أثیر الشبهة عندما أسلم كارت النتیجة إلـى أبـي المتشـدد

في النهایة یـا سـید قـرش، رسـبت . كتابة العالمات القدیمة قبل إعادة الكارت إلى إدارة المدرسة

اسة قبـل نهایـة الفصـل، قـد یخفـق فـي أنا ونجح كریم في مسعاه، إذ كان یكثف جهوده في الدر 

حتـى وصـل إلـى . مادة أو انثنیتن، لكنه سرعان ما یعود لیتالفى ذلك اإلخفاق فـي الـدور الثـاني



وقــد ازداد هوســه بــالقراءة وكتابــة القصــص الكابوســیة، أو تلــك التــي . الصــف الســادس العلمــي

. ي مجتمـع الصراصـیریمكن القول أنهـا قصصـًا شـهوانیة تتحـدث عـن عالقـات إباحیـة تجـري فـ

ودائمًا ما یكون كـریم خلیعـًا وهـو یقـّص علینـا أحـداث تلـك القصـص، التـي یكتبهـا فـي كـراریس 

لصراصیر متضـاجعة بطرائـق مختلفـة، فمنهـا مـا هـو بـدائي، ومنهـا مـا مرفقة برسوم ایروتیكیة 

  . هو شرقي تقلیدي، وبعضها یمكن عّده على الطریقة الغربیة الحدیثة

      

ــي            ــة ف ــدبابات العراقی ــام بمشــهد ال ــا فــي صــباح أحــد األی ــالي، فوجئن ــام الت فــي آب الع

ظن أبي في البدایـة أنهـا ربمـا تكـون منـاورات عسـكریة، . التلفاز، وهي تقتحم الكویت المجاورة

: ثم سرعان ما صدر البیان الذي حدد طبیعة تلك الممارسـة . أو شيء متفق علیه بین البلدین

األمـر الـذي سـّوغ لألمـم المتحـدة . ت، واعتبارهـا المحافظـة العراقیـة التاسـعة عشـرةاحتالل الكوی

نعـم یـا ســید قـرش، بوســعي تـذكر تلــك . إصـدارها لقـرار فــرض الحصـار االقتصــادي علـى العــراق

األیــام العصــیبة بشــكل جیــد، عنــدما بلــغ الحصــار حــدًا صــار مــن الصــعب معــه الحصــول علــى 

وكانت أساطیل عاصـفة . ائلة تتكون من خمسة عشر شخصاً خمسة أرغفة من الخبز إلطعام ع

فـي . الصحراء، وحامالت طائراتهـا المقاتلـة تتكالـب علـى سـواحل الخلـیج مـن كـل أصـقاع الـدنیا

الوقت الذي كان فیه صدام حسین قد أطلق سراح آخر دفعـة مـن الرهـائن األمـریكیین، وأرسـلهم 

د الحلفــاء بــإحراق إســرائیل فــي حــال نفــذوا مــع محمــد علــي كــالي فــي الیــوم التــالي، وراح یتوعــ

  .هجومهم على العراق

  

كریم وكاكاو وأسعد في ساعة مبكرة من صباح كل و  افي تلك األثناء، كنا نستیقظ أن           

یــوم، نتغیــب عــن المدرســة لنطــارد الجــراء فــي الشــوارع واألمــاكن الخربــة، نصــطادها، ونحبســها 

ي أكیــاس الجنفــاص، ونحملهــا فــي نهایــة األســبوع إلــى علــى أســطح البیــوت، قبــل أن نضــعها فــ

میناء المعقل، نتسلل إلى هناك خلسة، لنبیع بضاعتنا على البحارة الفلبینیـین، أولئـك الـذین مـا 

زالــوا عــالقین فــي البــواخر الراســیة علــى أرصــفة المینــاء منــذ اجتیــاح الجــیش العراقــي للكویــت، 

السمین بخمسمائة فلس، والجرو الهزیـل بمـائتین كنا نبیع الجرو . وفرض الحصار على العراق

كنـــا نراقـــب الطهـــاة الفلبینیـــین وهـــم یخنقـــون الجـــراء، ثـــم یبقـــرون بطونهـــا . وخمســـون فلســـاً 

بالسكاكین، ویفرغون أجوافها من األمعاء، لیتم سلقها بالماء المغلي، وُتسلخ بعد ذلك جلودهـا، 

حـین ُیقلــى القسـم اآلخـر بالسـمن والزبــدة، وُتمـرغ بالتوابـل وُتحّشـى، ثـم ُیشــوى قسـم منهـا، فـي 

  . حتى تتحمص كلیة، وتبدو للناظر مغریة، وجاهزة لألكل، مع الصلصة الحارة وبعض المخلالت



ــتن  ــى م ــون عل ــي یقیمهــا الفلبینی ــوالئم الت ــك ال ــى واحــدة مــن تل ــا إل ــي إحــدى األمســیات ُدعین ف

درجــة، التــي تظهــر فیهــا صــدور ولمــا كــان مشــهد الجــراء الناضــجة مغریــًا إلــى تلــك ال. بــاخرتهم

الدجاج محّمصة وشهیة، لم یتردد أحد من رفقتي في تذوق شيء من لحم الجرو الـذي وضـعه 

یفعـل ذلـك بینمـا هـو یشـیر . شیف فلبیني أمامهم على المائدة، معربًا عن امتنانـه بلغـة مبهمـة

ك هي المـرة األولـى كانت تل. بیدیه إلى زجاجات الویسكي والبیرة وعصیر الللیمون على الطاولة

أمـا . ضرب وسـلخ وشـتائم بالجملـة. التي نسكر فیها، ونتلقى في إثرها ما ال یتحمله بغل جبلي

عن نفسي، فمـا زلـُت أعـاني لعـدة أشـهر مـن كسـور لحقـت بأصـبعین فـي یـدي الیمنـى، عنـدما 

سـعد فـي حـین نجـح أ. كنُت أبعد عن وجهي غصن أثٍل غلیظ انهال به عليَّ أبي في تلـك اللیلـة

. وكاكاو في التمویه على ذویهما، واإلفالت من العقاب، وذلك بإخفاء اآلثار الدالة على سكرهما

ــة ــي النهای ــه ف ــد فضــحه قیئ ــریم، فق ــا عــن ك ــت محشــوة . أم ــك الجــراء كان ــذ اكتشــافه أن تل فمن

وكان قد فقد وعیه تمامًا مع أول ضربة . بالصراصیر، وهو یتقیأ ویشعر كأنه أكل من لحم أخیه

  . ٍل مطاطي تلقاها من والدهنع

  

في تلك الفترة تحدیدًا، بدأ كریم یشعر بانجذابه إلى النساء، وبطریقة طفیلیـة غریبـة،           

فمـا أن یلـتقط أنفـه تلـك الرائحـة العطنـة . األمر الذي قّض مضجعه وجعلـه محرجـًا طـوال الوقـت

لقطـار، أو فـي السـینما، أو حتـى التي تنبعث من بقعة قـد تتركهـا امـرأة مـا، فـي صـالة انتظـار ا

برغبــة هائلــة تجــّره مــن عضــوه إلــى تلــك  لفیــة لبــاص المصــلحة، حتــى یشــعرعلــى المقاعــد الخ

المرة األولى التـي أحـّس فیهـا . المرأة، ظنًا منه أنها أفرزت تلك المادة رغبة منها في مضاجعته

لتقط كــریم الرائحــة فــا. بــذلك، كــان بصــحبة أمــه نجمیــة فــي إحــدى عیــادات األمــراض النســائیة

خة نفسها، المنبعثة من بقعـة دمویـة تركتهـا إحـدى النسـاء المراجعـات علـى أحـد المقاعـد الُمدوّ 

ولّمـا لـم یكـن بمقـدوره مقاومـة تلـك الرائحـة، نهـض مـن مكانـه . البالستیكیة في غرفة االنتظـار

نتظـر هنـاك حتـى وراح یتعقب خیط الدم على األرضیة اإلسمنتیة حتى وصل إلى دورة المیاه، وا

خرجت المرأة من أحد المراحیض، فاندفع نحوها یرید تقبیلها، لكنهـا باغتتـه بصـفعة قویـة علـى 

وجوده في دورة المیـاه مـع امـرأة ثالثینیـة العمـر،  عندئذ، استغرب كریم. عادت له وعیهوجهه أ

علـى  كانت تنظف نفسـها مـن آثـار الطمـث الـذي فاجئهـا، بینمـا هـي تنتظـر دورهـا فـي الـدخول

  .الطبیبة

  

أرجوك، ال تفعل ذلك، . أنا ال أستطیع تحّمل نظرة تكذیبك لما أرویه. آه، یا سید قرش          

  اتفقنا ؟ . دعني أكمل فقط. أنك تؤذیني یا سید قرش



  

            

فحـبس نفسـه فـي . كان موجعاً . أفزع كریم الدمار الذي لحق بالمدینة. اندلعت الحرب          

وراح یكتب رسائل إلى فرانز كافكا یحدثه فیها عن الصراصیر، وكیف بإمكانها أن تكون غرفته، 

كتـب . هي الكائنات الوحیدة التي بوسعها البقاء على قید الحیاة، إذا ما حلت فـي األرض كارثـة

وقرأ العدید من الروایـات لكـولن ولسـون وكافكـا وجمـیس . قصصا كثیرة، بأسلوب بدائي ومباشر

میلر وارنسـت همنغـواي ودوستویفسـكي، اشـتراها بـثمن الجـراء التـي كـان یبیعهـا  جویس وهنري

لم یكن یخرج من البیت إال لغرضین، إما لزیارتي في البیت، والتنزه . على الفلبینیین قبل الحرب

على ضفة النهر، عندما تخلو السـماء مـن طـائرات الحلفـاء القاصـفة، أو لشـراء السـجائر التـي 

زید منها في المرحاض، أو یختلي بنفسه فوق سطح الدار مساء، حیث یكـون ما زال یدخن الم

بإمكانه مشاهدة آالف اإلطالقات الناریة لمدافع مقاومة الطائرات، وهي تضيء السماء بلهبها، 

والشبح والمیراج اإلفالت من طلقات  ١٦في حین كان من السهولة على طائرات التورنادو وأف 

لوصـــول إلـــى أهـــدافها حیـــث یمكنهـــا هنـــاك إلقـــاء آالف األطنـــان مـــن الـــدیمتروف الرباعیـــة، وا

وما زال كـریم یـرى تلـك المشـاهد، وینصـت إلـى صـراخ المنكـوبین . المتفجرات والقنابل العنقودیة

  .    في األحیاء المجاورة، حتى ُأعلن في المذیاع عن قرار العراق باالنسحاب من الكویت

  

الي الشتاء تلك، فـي العـام الـذي وقـع فیـه جـوع شـدید، كـان فعند انتصاف لیلة من لی          

ــة ــدام الحــرب وهــي تغــادر المدین ــى وقــع أق ــین األعــوام الســالفة، اســتیقظ النــاس عل . األقســى ب

إال أن السیل الخـاكي للجنـود . أجهشت البنادق بالرصاص واحمرت السماء احتفاء بهذه النهایة

 –ى الــوطن، كطوفــان دٍم علــى طریــق المــوت المنســحبین مــن الكویــت مــا زال یزحــف عائــدا إلــ

وحده فیصل الدفان یعلم ما یجري فـي المدینـة، . قبل أن یتجه صوب العراء المجهول -سفوان 

إذ لم تكف البنادق عن رشق السـماء المتجهمـة برصاصـها، فـي حـین مـا زال معولـه یوغـل فـي 

ل الجفــاف والشــلل والســل األرض، لیوســع قبــورا مــا انفــك وهــو یحفرهــا منــذ بــدأ الحصــار، ألطفــا

  . الرئوي، ویبدو أنه سیوارى فیها جثث الجنود من ذوي الهویات المجهولة

  

ترجـل منهـا رجـل . هدأت االنفجارات، وتوقفت في منتصف الشارع سیارة حمل عسكریة نوع إیفا

 إنه نعیم حركات، لكنه ال یبدو ذلـك الشـخص. یرتدي تراكسود أبیض ویلف رأسه بوشاح أخضر

یحمـل فـي یـده سـجال كـان . بنـات علـى أطفـال الحـيال لمجنون، الذي یبیـع حلـوى غـزلنصف ا



، وفي األخرى جهازا مكبرا للصوت، رفعه إلى فمه وراح ینادي الناس طالبا منهم المجـيء ازرق

  .بسرعة

  "والنساء معفیات ... لكل رجل بندقیة"  

یة أو مسدسا، یسجل اسمه كان حوض السیارة ملیئا باألسلحة، وكان كلما سّلم رجال بندق

  " الذي ال یحمل جنسیة ال أعطیه شيء : " وعنوانه وعمله، في السجل قائال 
  

  

  "شترید بندقیة لو مسدس؟: " قال نعیم حركات ألسعد ضمد بعد أن دّون اسمه... " ها" 

  : رّد أسعد بنبرة حماسیة ضحك منها نعیم حركات قائال... " أرید قاذفة" 

  " فة ؟ وشتسوي بالقاذ"  

  " أفلش تمثال صدام "  

  " لیش هوة بقى بیه شي؟"  

  ! " رجلیه"  

أكو تمثال على الشّط، مقابل البنك : " أعطاه القاذفة ومعها حربة" عجل هاي قاذفة "  

  "واقف هناك صارله قرن . المركزي

  

یـرتعش وجه قاذفته نحـو تمثـال السـیاب، وأصـبعه علـى الزنـاد . ذهب اسعد إلى هناك          

ألــیس مــن المفتــرض أن یتحلــى نعــیم حركــات بالقــدر الــالزم مــن : تســاءل . مــن شــدة الخــوف

ألن كثیرا من ) لعد ( ؟ في األقل كان علیه أن یقول ) عجل ( بدال من ) جا ( جنوبیته، فیقول 

) لعـد ( الجنوبیین أصبحوا یتبغددون فـي اآلونـة األخیـرة، وقـد یرافـق حـدیثهم شـیئا مـن تلـك الــ 

أغمـض . السید الرئیس، فیمـا لـو اسـتخدمها نعـیم حركـات) عجل ( تي ستكون أقل وطأة من ال

عبـد  كـریم لكنـه تـذكر حـدیث. إصـابة الهـدفعینًا، في حین فـتح األخـرى لیكـون أكثـر دقـة فـي 

ورأى كم هو یشبهه، نحیل جدا بوجـه ممـتص وأصـابع نحیفـة، وجیـب . عن هذا الشاعر الواحد

  .  ثم راح یبحث عن حكمت البصام في الحيفأنزل قاذفته، . مثقوب

  

مع إطاللة الفجر، صار من غیر المحتمل أن یكـون إطـالق األعیـرة الناریـة المسـتمر           

  . ناتجا عما ظنه السكان احتفاء ببلوغ الحرب نهایتها

  "یبدو أن الحرب لم تنته بعد؟ : " قالت رسمیة!..." ما القصة"  

  :من تحت البطانیة قائال بغضب   فأردف زوجها حكمت البصام



  ! "تكاد تحترق.. أما ترین السماء یا امرأة.. وهل أنت عوراء"  

   

كان ممددا على سریره في الغرفة، أزاح البطانیة جانبا وراح ینهر امرأته رسمیة،           

نت وینفي قولها أن الحرب لم تنته، حتى نهضت، وأطلت برأسها من خلل النافذة لترى إن كا

فهرع الزوج  "تعال وأنظر بعینك یا رجل : " فصاحت من هناك. السماء ما تزال مضاءة حقا

  . مقسما بأن یلقي بها من النافذة أن ثبت العكس

      

نجمیات صغیرة راحت تلمع في السماء قبل أن تختفي خلف الغیوم المتفرقة، هي كل           

الق صاروخ قاذفة من مكان ما ثم انفالقه في ما رآه حكمت في تلك اللحظة التي تالها انط

  .الهواء أمامه

  

سمع فیصل الدفان صوت االنفجار ثم صراخ رسمیة التي أفزعها ما حدث لزوجها           

توالت بعدها االنفجارات في المدینة، ثمة قذائف هاون . بعد أن مألت الشظایا الصغیرة وجهه

ن الخطورة البقاء في عراء المقبرة عرضة سقطت في الجوار، فرأى فیصل الدفان أن م

هرع إلى غرفته وجلس على السریر منصتًا إلى الفوضى المدِمرة . للرصاص والقنابل الطائشة

واالنفجارات التي استمرت لساعات قبل انحسارها تدریجیًا في قلب المدینة، حیث تقع ساحة أم 

. الطائرات وهي تومض في السماء ثم عودتها من جدید، في نوبة عنیفة تخللها دوي. البروم

اهتزت الغرفة، تحطم جزء من زجاج النافذة التي اخترقتها رصاصات انطلقت من جهة 

مجهولة، مرقت من أمام فیصل الدفان الذي انبطح في حركة سریعة، ثم راح یتدحرج حتى 

  :  كانه أن یسمع من هناك أصوات تهتفاستقر تحت السریر، حیث كان بإم

    

  ! " ة وال غربیة جمهوریة إسالمیة ال شرقی" 

  

في البدایة، ظن السكان في الحي أنهم األمریكان، اجتاحوا المدینة واصطدموا ببقایا           

صحیح أن الطائرات ما تزال تحوم في السماء الغائمة، تلقي أطنانها على األرتال . الجیش

 .لیلة أمس عن وقف إطالق النار المنسحبة عبر الحدود، لكنهم تذكروا ما سمعوه في المذیاع

وعلى الرغم من علمه بما تفعله الجیوش المنهزمة عند عودتها إلى الوطن، تجر وراءها الخوذ 

المثقوبة، وأسلحتها الصدئة، لكن فیصل الدفان استبعد أن یجري مثل هذا األمر من قبل جیش 

وراحت تقتلع الشظایا  في حین كفت رسمیة عن الصراخ،. أغلق عینیه وحاول أن ینام. منهك

  .الصغیرة التي مألت وجه حكمت البصام بملقط تغمسه كل حین في إناء معدني ملیئ بـالدیتول



  

  .یقول حكمت وعیناه مغلقتان! " ما هذا البالء یا ربي"  

  !..."   عیوني یا امرأة، عیوني تحرقني: " تقول له حانقة، فیصرخ..." أصبر یا رجل"  

شظیة رمتهـا فـي االنـاء، فیسـمعها هـو عنـدما تـرتطم فـي القـاع المغمـور  وكلما انتزعت رسمیة

  .بالمحلول المعقم والدم فیغمى علیه

  

ظن أنهـم . سمع من یلهج باسمه من بعید. سرعان ما أفاق فیصل الدفان من غفوته          

یشـیعه أقارب ضمد بائع الفالفل، سحلوا حكمت البصام من یاقته، واقتادوه إلـى مكـان مجهـول، 

ثـم سـرعان . صراخ زوجته رسمیة التي ترید أن ترمي بنفسها مـن الشـرفة المطلـة علـى الشـارع

ارتطم رأسه بحافة السریر، راح یزحف . ما صار فیصل یسمع تلك األصوات تتوسل به عن قرب

. على ركبتیه باتجاه النافذة التي یمكن أن یرى منها الشارع الترابي الذي یخترق مقبـرة األطفـال

أى هناك عددا من األشخاص یرتدون زي الجیش، یتحلقون حول سیارة عسـكریة تجـّر وراءهـا ر 

حین خرج إلـیهم، اتضـح أنهـم أحـد . قاطرة كبیرة تنبعث منها رائحة نتنة یتنشقها المرء من بعید

  . عشَر جندیا تلطخت ثیابهم بالدماء وبان على وجوههم الخوف والتعب

  

 " األمانات یا عم : " ود صاح أحد الجن... " األمانات" 

  : وقال آخر متوسال 

  ! " هذا یومك" 

هّز فیصل الدفان رأسه متأسفا ثم التفت إلى القبور المحفورة التي أعدها لمزید من ضحایا 

  .الجفاف من األطفال، ثم أدخلهم إلى المقبرة

  

الرائحـة التـي مـا  في الساعة السادسة بدأ المطر بالتساقط، األمر الـذي زاد مـن نتانـة          

وفي تمام الساعة السابعة أفلتـت المدینـة مـن سـیطرة . زالت تنبعث من القاطرة المحملة بالجثث

فخــرج النــاس لســد جــوعهم حتــى امــتألت البطــون، وامــتألت الشــوارع بأشــالء األرتــال . الحكومــة

هــا نحــو مقــر المنســحبة واألســلحة واآللیــات الحربیــة الثقیلــة ومنهــا الــدبابات التــي وّجهــت فوهات

  .الفرقة الحزبیة

  

) ٣٢(أحصى فیصل الدفان جثث القتلى الموزعة على القبور، توقف عند الرقم           

في حین جلس . مرحال ما تبقى من األشالء والرؤوس واألطراف إلى حفرة كبیرة حفرها مؤخرا

، مستعینا األحد عشر جندیا، یراقبونه عن كثب، یتأملون بحزن مشهد الدفن الذي شرع به



بأضخمهم جثة وأطولهم قامة، وفي ذات الوقت أكثرهم جزعا، لیناوله جثث الجنود التي 

سیودعها في قبورها، قبل أن یهیل علیها التراب الذي تحول إلى طین لزج بسبب المطر 

  .المتساقط ببطء

   

  :التائه صاح فصیل الدفان زاجرا معاونه الجندي البدین الذي بدأ ینشج كالطفل ! " أسكت"  

  ! " تسكت أو أكّبك على وجهك في الطین"  

. ثم راح یعالج البلغم العالق في أنفه بحمحمة مستمرة، قبل أن یبصقه أمامه في أحد القبور 

لكن سرعان ما تحول . توبیخه بالنبرة الغاضبة نفسها ا لینهر الجندي البدین ویكررعاد بعده

تحب بشدة، وهو یعنف به شاتما، وٕاذا بهما ین: ومازال الجندي هكذا. النشیج إلى عویل

الدفان ما زال یهیئها،  من القبور التي انتهت الحرب، وفیصلیودعان آخر جثة في قبر 

یحرص على تنظیفها، كلما عبثنا بها أثناء انغمارنا في لعبة الحرب التي تتطلب منا االختباء و 

ة یطردنا فیصل الدفان نستخدم حیلنا وفي كل مر . في داخلها وتراشق الماء والبصاق فیما بیننا

نقذفه بالحجارة وأكیاس البول، نضحك علیه، فتغیظه قهقهاتنا الساخرة فیرد علینا : إلغاظته 

  : بقوله

أنهـا لكـم یـا : " یشیر بیده نحو المقبرة، ثم یتابع ما بدأ بـه شـاتما ..."هل ترون هذه القبور؟"  

  ! "أوالد القحبة

  

. شر جندیا مقبرة األطفال، في حین انصرف فیصل الدفان إلى غرفتهغادر األحد ع          

جلس على سریره متأمال وجوه القتلى وأمهاتهم، وأطفالهم وزوجاتهم، في الصور التي انتشلها 

وبینما هو یضع نقودهم جانبا في صندوق حدیدي جعل علیه قفال كبیرا، راح . من جیوبهم

كان صوتا رخیما مثقال بالحزن والعتمة . المفتوحة ینصت إلى صوت ناٍع تسلل عبر النافذة

بلوزه الجرسي األزرق الذي خلع  .فبكى حفار القبور. التي بدأت تعري الیوم من نهاره الباهت

وبنطاله . أهداه له احد جنود البحریة أبان الحرب األولى عندما مروا في طریقهم إلى الخلیج

ویبدأ بعدها على السریر  لیستلقي . زرق الفاتحومعطفه األسود الكبیر وقمیصه األ . الكابوي

  .بالشخیر

  

  

لم تمض الكثیر من االیام حتى اجتاحت قوات من الحـرس الجمهـوري المدینـة، بـدأت           

فیمـا علّـق بعضـهم علـى . االعتقاالت، وشاع الدمار على نحٍو كارثي، وُأعدم الكثیـر مـن النـاس

اآلخـر دفنـوا أحیـاءا أو  القسـم. أحواض القیـر المغلـي أعمدة الكهرباء، أو صهرت أجسادهم في



فـي حـین اعتقـل اآلالف . وفـي السـاحات العامـة تـم إعـدامهم بالرصـاص علـى أسـیجة المـدارس

ــي الســجون ــاتوا ف ــرهم وم ــي مــألت الشــوارع والثكنــات . غی ــث المتفســخة الت تفشــت رائحــة الجث

بــل أن تظهــر جثــثهم طافیــة فــي والمستشــفیات، واقتیــد أكثــر المعتقلــین إلــى جهــات مجهولــة، ق

حینـذاك، كانـت سـنابس وبناتهـا یلـوحن باألیـدي . األنهار أو مرمیة في المزابل واألماكن الخربـة

. والثیاب الداخلیة ألفواج الحرس الجمهوري، وینثرن الحلوى على الخـوذ مـن علـى سـطح الـدار

دني الــذي نهبــه مــن مــأل القــزان المعــ. فــي تلــك الســاعة، كــان فیصــل الــدفان یســتحم فــي غرفتــه

مدرعة محترقة توقفت أمام المقبرة، بالماء، ووضعه على طباخ نفطي صغیر حتى بدأ بالغلیان، 

خلـع ثیابــه، التصــقت مؤخرتــه المشــعرة فــي قــاع طشــت . ثـم اضــاف لــه مــن مــاء الحنفیــة البــارد

  .الفافون، وراح یدلق الماء على جسده، مرددا أغنیة ریفیة لداخل حسن

  

كـانوا . ت أیام قبل أن تصل فرق التفتیش الحزبیة بصحبة أفـراد األمـن إلـى الحـيمض          

كانوا بإمرة ضـابط . مدججین بالسالح، یرتدون الزي الرسمي، ویلفون رؤوسهم بیشماغات حمر

لـم . على شاكلة الـرئیس فـي جوالتـه الریفیـة بالبیشماغیرتدي الزیتوني، ویلف هو اآلخر رأسه 

البنـات، نصـف المجنـون، ولعـل السـجل  نعیم حركات، بائع حلـوى غـزل حي أنهیشك أحد في ال

األزرق الذي یحمله معه، والذي یحتوي على أسماء من أطلقت علـیهم الحكومـة بـالمخربین أو 

لقــد اعتقلــت قــوات نعــیم حركــات كــل مــن اســتلم ســالحا مــن . الغوغــاء، یوضــح ذلــك بشــكل جلــيّ 

ولم تكن المدینـة بعـد ذلـك بحاجـة إلـى الكثیـر . د ضمدسیارة اإلیفا في ذلك الیوم، بما فیهم أسع

من الوقت لكي تدب فیها الحركة من جدید، لكنها كانـت حركـة متخبطـة، ذلـك أن آثـار الحصـار 

االقتصادي بدأت تظهر في أقسى أشـكالها، وأكثرهـا مأسـاویة، فـي األقـل خـالل السـنوات األولـى 

عنـه شـیئا، عـدا أن السـلطات لـم تنتظـر أمـا عـن صـدیقنا أسـعد ضـمد، فلـم نسـمع . بعد الحـرب

، ٢٠٠٣حتـى عنـدما انهـار نظـام صـدام فـي عـام . بلوغه السن القانونیة، لُیحكم علیه باإلعدام

  .لم یجدوا رفاته في أّي من المقابر الجماعیة المنتشرة في طول البالد وعرضها

  

وســوعة غینــیس مــا زال كــریم عبــد الواحــد یبحــث عمــن یســاعده علــى الوصــول إلــى م          

لألرقام القیاسیة، لكي یدخل اسمه كأفضـل شـخص قـادر علـى حـبس أنفاسـه تحـت المـاء لمـدة 

یطــارده، كلمــا أعــاد أحــدهم إلیــه وعیــه بصــفعة أو  والخجــل وســیظل اإلحســاس بالخیبــة. طویلــة

وكس حدیدي أو موس حالقة، لیفصل بینه وبین امرأة كان قـد التصـق بهـا بعـد أن شـم رائحـة ب

أعیـاه التفكیـر بهـذه الحالـة الغامضـة، التـي . لتي تركتها في مكان ما فظن انها تشتهیهالبقعة ا

 ، بدأت تنتابه مؤخرًا، دون أن یجد الدافع الحقیقي وراء ظنه أن ثمة نساء یدعونه للنـوم معهـنَّ



ویلوحن له بذلك من خالل ما یفرزنه في أیـام محـدودة مـن كـل شـهر، ویتركنـه علـى شـكل بقـع 

وقد ازداد األمر سوءا ما أن دخل إلـى الجامعـة، وصـار یعـاني مكابـدات تلـك . كریهةذات رائحة 

فیلتصـق بهـذه، ویحـاول تقبیـل . المحنة، كلما شّم ما كان یعتقد علـى الـدوام أنهـا رائحـة الرغبـة

تلك، حتى ُسجلت ضده العدید من دعوات التحرش الجنسي، وُطرد من الحرم الجامعي أكثر من 

ذى وردات الفعـــل العنیفـــة مـــا جعـــل وجهـــه ملیئـــًا بالنـــدوب وآثـــار األمـــواس مـــرة، وذاق مـــن األ

فـراح یفكـر . قبل أن یجد أن من غیر المالئم االستمرار فـي الحیـاة علـى هـذا النحـو. والسكاكین

نفسه من أعلى عمـارة مـثًال، أو یثقـل جیوبـه بالحجـارة بباالنتحار، لكنه لم یجرؤ على أن یلقي 

بذلك مؤلمًا بالنسبة له، كالشعور بتحوله إلـى  التفكیر كان مجرد. صرةویغرق نفسه في شط الب

  .صرصور
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 دامكیناأروي ألفضح 

  

  

أننــي قبیحــة وكنــت أشــعر بــالغیرة عشــرة مــن عمرهــا  خامســةقبــل قلیــل ادعــت فتــاة فــي ال          

وهي جمیلة مثلي وناعمة ولّماحة، وتمتلك أصابع قدمین . ادامكینإنها توأمي ! ال تصدقوها . منها

حتى أمنا بسیما لم تعد تعـرف . جمیلة كأصابع الحلوى بالفستق، لذا، ال أحد یستطیع التمییز بیننا

ومع ذلك، لـم أكـن ألشـعر . من هي كایا ومن هي دامكینا، إال إذا مارست األخیرة عاداتها المقززة

ــاةبــالغیرة مــن أصــابع شــقیقتي أل الشــبان األكثــر نــیًال للحظــوة عنــد  ننــي وبتواضــع شــدید كایــا، الفت

لســــبب بســــیط هــــو أننــــي ال ألهــــو مــــع الفئــــران، أو ألعــــق نخــــامتي، أو أتســــلق ، والفرســــان األشــــداء

وهــو مــا كانــت . الجــدران، أو أعبــث بثــدیي، وآكــل مــع الجــراء، أو أطلــق ریحــًا نتنــًا، أو أبــول وقوفــاً 

، حینمـا  ،األمر الذي لم ترتح لـه. شقیقتي دامكینا تفعله فراحـت تحـوك لـي الدسـائس، وتحتـال علـيَّ

وجــدت أن بقـــائي علـــى قیـــد الحیـــاة سیضـــیف إلـــى تعاســـتها المزیـــد مـــن الهـــم والغـــم ومـــرارة العـــیش، 

، عنــدما كّنــا نلهــو فــي باحــة البیــت، ونصــنع مــن الطــین دمــى الشــتاءفأوقعــت بــي فــي یــوم مــن أیــام 

  .وحیوانات بحریة

  

الكراهیـــة المســـماة ب حبـــة القـــرع الفاســـدة الملیئـــةكـــان علیهـــا أن تـــتفهم، تلـــك المتعجرفـــة،           

ما . أن أكون مهذبة إلى الحد الذي جعلني أبدو كربات الجمال األسطوریات، أني لم أختر دامكینا

جعل المعجبین یرغبون بلعقي، لیحظـوا بتلـك الحـالوة، وقطـر ألنوثـة والجمـال الـذي مـا زال ینضـح 

یبـدو أن الغیــرة أعمتهــا، وقادتهـا الجــرأة فــي . قــوامي، حتـى أجهــزت علــّي تلـك الســاقطة دامكینــا مـن

لكــن مــاذا حصــل فــي النهایــة ؟ هــا . التــي كانــت تحبهــا كثیــراً  كایــاالنهایــة إلــى قتلــي، وتقمــص دور 

ألنـه  العنـین كـورتشـتم حبیبهـا . هي اآلن وقد انتهت إلى نفس الظلمة، وال یبدو أنها شـاعرة بالنـدم

وتبـدو نهمـة وهـي . صار یرافق فتاة غیرها ویجلبها إلى نفس المعبد الخرب الذي كانا یتنایكان فیه

  !تقرأ رسائل تأتي من مكاٍن مجهول یظن كاتبها أن قرشًا ما أكل صاحبه 

  

. كنت أظن أننا مندمجتان في األحاسیس. تشعر بالغیرة مني دامكینالم أعرف یومًا أن           

، وذلـك بسـبب عاداتهـا مـن األخـرى، إال فـي أعـین األهـالي واألقـارب ر إحدانا بأنهـا أفضـلوال تشع



ولــو كنــُت أعلــم بــذلك لمــا جعلتهــا تســتمر علــى مــا هــي علیــه مــن قــبح الســریرة وســوء النیــة . الســیئة

لكنهــا أشـهرت مــا كانـت تخبئــه تحــت . كایــا لفعلـتوهــي  دامكینـاأنــا  لــو قُـّدر لــي أن أكـون. تجـاهي

إال . اكتشفت أنها تكرهنـيحیث في ذلك الیوم األكثر نحسًا في قلعة عین الذهب، من قبح، ثیابها 

وكنـُت قبلهـا أنـأى . أن شیئًا لم یبق في حینهـا، ألفعلـه ویكـون لـي سـترًا یمنـع عنـي خطـر االفتـراس

عمــا أحّســه قــوى خفیــة غاشــمة تریــد اإلیقــاع بینــي وبــین شــقیقتي األغلــى، وتجعلنــي أشــك فــي أنهــا 

ففـي لیلـة مـن لیـالي . فـي مجتمـع القلعـة المفضـلةأمورًا الغایـة منهـا التقلیـل مـن كـوني األنثـى  تفعل

الذین  الكفاروهو یدفع عني مجموعة من  اإلله آنو الخریف الباهتة، استفقت من كابوس رأیت فیه

ن حصـلت علیـه مـ مجسمًا خشبیًا إلنانا المقدسة كانت أمنا بسـیما قـدمون هتك عذریتي، ألجد و یر 

جریــا علــى ، منــذ فتــرة طویلــة لیكــون شـفیعي وحــامي عــذریتي الكبیـر ) نــاآ –ن إ( أحـد ســدنة معبــد 

عادة جداتنا في أوروك، الالتي كن یفعلن الشيء نفسه لیدرأن عن أنفسـهن خطـر االغتصـاب مـن 

  . مغروسا بین فخذيّ  من كثرة التقبیل ؤهُأزیل طالوجدت ذلك المجسم الذي . قبل جلجامش

  

وفرحــت كثیــرا حینمــا  .عیادتهــاالحكیمــة  فــي أوشــینا فــي الیــوم التــالي، أخــذتني أمــي إلــى           

كانــت فالمـرة الثانیـة أمـا . لــم یتعـّد الغشـاء، وأننـي مـا زلــُت بـاكراً اإللـه الخشـبي أخبرتهـا الحكیمـة أن 

مـراء في صباح یوم من أیام الشتاء الممطرة، عندما نهضُت من الفراش، فرأیت في مكاني بقعـة ح

إال أن . ینــدب حظــهارتعبــت أمــي حینمــا رأتهــا، وأخبــرت أبــي بــذلك، فــراح . كبیــرة ذات رائحــة زنخــة

 بأوشـــینافاســـتعانت . بعـــد عاشـــرةلـــم تكـــن لتصـــدق أننـــي أحـــیض ولـــم یتجـــاوز عمـــري ال بســـیماأمنـــا 

الحكیمـــة مـــرة أخـــرى، وبعـــد أن فحصـــتني وشـــمت عینـــة مـــن الـــدم الـــذي لطـــخ فخـــذي وفراشـــي، ثـــم 

  .هي من فعلت ذلك دامكینااآلن وبعد أن مّت، لم أعد أشك في أن . لت أنه دم جرذتذوقته، قا

  

ن، حتى جاء ذلك الیوم الذي صنعت فیـه یأبدًا، كنا متحابت دامكینالم أشك في إخالص           

كنـا نجلـس . كانت تعرف أني أحب دمى الطین، التي تعلمنا صـناعتها مـن جـدتنا ألبینـا. لي دمیة

ـــ ـــالطین، لنصـــنع منهـــا ســـاعات طویل ـــة ب ـــة نصـــفها أســـد ة، نعجـــن الترب مجســـمات لمخلوقـــات غریب

عربـات تجرهـا البغـال ونسـاء یـدبغن الجلـود، . حمیـر وحشـیة وثیـران مجنحـة. والنصف اآلخر نسر

وتسـاعدنا . الشـمس تحـتونجففهـا  أنصـاف آلهـةكنـا نصـنع . دجلـةأو یغسلن الثیاب على ضفاف 

ون بوســعنا تقبیلهــا واالنحنــاء لهــا أثنــاء صــلواتنا الیومیــة، حتــى علــى تســمیتها حتــى یكــ بســیماأمنــا 

  . صار لدینا الكثیر منها

  

وفي یوم كانت فیه الشمس مشرقة، وما یزال الطین فـي باحتنـا لینـًا بسـبب أمطـار اللیلـة           

كانـت و . كنُت وقتها ناعسـة وأرغـب فـي مزیـد مـن النـوم. إلى اللعب بالطین دامكیناالفائتة، دعتني 



بـین  وأخـوتي .فـي البحـریامـا قـد خرجـت لجلـب بعـض الحاجیـات، فـي حـین كـان أبونـا  بسـیماأمنا 

أغراني الطین والتماع أشـعة الشـمس علیـه، وكنـت أنظـر مـن خلـل النافـذة  .نائم والعب في الخارج

ن قفزت من النافذة، ولـم تكـ. وهي تكوم الطین وتدعوني من هناك دامكیناالمطلة على الباحة إلى 

أخـذت . أمي لترضى على فعلي هـذا، مـا دام أن القفـز مـن علـو یعرضـني إلـى خطـر تفتـق البكـارة

أنــا لــم أر فــي . ثــورا مجنحــا، وصــنعت منــه مجســمًا یحــاكي دامكینــاكومــة مــن الطــین الــذي جمعتــه 

یـــاال التـــي مـــا زالـــت تـــروي عـــن ، لكنـــي جمعـــت أوصـــافه مـــن حكایـــات جـــدتنا ثـــورا مجنحـــاحیـــاتي 

درا الحكـیم علـى الجـدات ورواة یلبطولة على الرغم من الحظر الذي فرضه زیوسامش قصص اَكلكَ 

، وأظـن الغریـب والعجیـب حاولت أن أجعله یقتـرب فـي شـكله مـن ذلـك الكـائن. القصص في القلعة

التـــي كانـــت تشـــیر إلیـــه ســـاخرة، مشـــبهة إیـــاه  دامكینـــاأنـــي فشـــلت فـــي النهایـــة، وعرفـــت ذلـــك مـــن 

ظلـت تخبئـه عنـي بـداعي المفاجـأة، ولـن تسـمح لـي برؤیتـه حتـى  وكانت هي تصنع شیئاً . بسحلیة

عندئــذ، ســتطلب منــي أن أغمــض عینــيَّ كمــا هــي عادتهــا، فــي كــل مــرة تصــنع فیهــا دمیــة . یكتمــل

  . طینیة وتهدیها لي مع قبلة أخویة

  

رأیـــت فـــي . وأقبلـــت نحـــوي مبتهجـــة دامكینـــالـــم یمـــض المزیـــد مـــن الوقـــت حتـــى نهضـــت           

كانـت تخبـئ مـا صـنعته خلفهـا، حینمـا طلبـت منـي إغمـاض . ة غریبة لم آلفها مـن قبـلعینیها نظر 

وكأن دهرًا مرَّ . نعم، كانت قبلة رطبة وساخنة. جبیني تلسعففعلت ذلك، وأحسست بقبلتها . عینيّ 

، ولــم أســمع  كــان . وهــي تــوعز لــي بفــتح عینــيَّ ألرى مــا صــنعته لــي فــي ذلــك الیــوم دامكینــاعلــيَّ

خفــت أن . علكــًا أو مــا شــابه ذلــك. حالكــًا، وثمــة مــن یمضــغ شــیئًا ویســحقه بأســنانه الظــالم أمــامي

مولیســة تجــرأت أخیــرا وفتحتهمــا فــإذا بــي أمــام شــقیقيَّ . أفــتح عینــّي أول مــرة فــأرى الظلمــة نفســها

. كانــا صــامتین، وتحــیط أعینهمــا هــاالت ســود، وقــد اســتحال لــون بشــرتهما إلــى الصــفرة. وأورمــاخ

  .لم تأِت أبداً  دامكینالكن . لعلها تطلّ  دامكینا، وجلست هناك أنتظر ظننُت أني أحلم

  

مـــا تـــزال فـــي الباحـــة  دامكینـــاكانـــت . إلـــى البیـــت لـــم تجـــدني بســـیماعنـــدما عـــادت أمنـــا           

وكانت تحمل فـي  –! هل كانت تبكي حقًا ؟ –ها بالدموع االموحلة، تقف هناك وقد اغرورقت عین

  : سألتها أمي، وكانت عیناها تفیضان بالدموع هي األخرى . كة قرشیدها مجسمًا طینیًا لسم

  

  " ؟  أین كایا" 

  

  ! "  كایاأنا : "  دامكیناأجابتها " ؟  كایا" 

  



تــوأمي التــي تعــرف مــاذا أحــّب ومــاذا . هــي شــقیقتي. لقــد حفظــت دامكینــا عــاداتي جیــداً           

ا دامكینــــا ولیســــت كایــــا ضــــربًا مــــن تقمصــــت الــــدور جیــــدًا، حتــــى صــــار أمــــر اكتشــــاف أنهــــ. أكــــره

  .المستحیل، إال إذا رآها أحد ما وهي تلعق نخامتها، أو تبول على الجدران

  

فأنا لم أكـن أحلـم بـأكثر مـن رجـل ! اللعنة علیك یا دامكینا، على ماذا قتلتني یا دامكینا           

تقیــه فــي تلــك المعابــد یعشــقني، ال یعشــق قــدمي ویتــرك لعابــه الكریــه علــى أصــابعي فــي كــل مــرة أل

لم أكن أرغب بأكثر من رجـل یحبنـي، یجلـب لـي السـمك . الوضیعة كما كان یفعل عشیقِك الفاشل

الطازج وقالئد اللؤلؤ ویسرق الخالخل من عرائس البحر ویخطف من الجنیات فساتینهنَّ الصـدفیة 

ن ویغرقهــا المــوج یتــربص بالســفن المــارة مــن أمــام الیابســة، لعــّل الــریح تعصــف بإحــداه. البیضــاء

لم أكن أریده مثل ننورتا القاهر، ألن أشباهه من . العالي، فیغنم منها القبعات والنبیذ وأحمر الشفاه

یلّینــون المســكوكات . العفاریــت ال یرضــیهم النــوم مــع امــرأة واحــدة مــا دام أنهــم عفاریــت فــي النهایــة

اشرون الصعالیك الغالظ ویصطادون المعدنیة بأجفان أعینهم ویلوون الحدید ویحملون األثقال ویع

. سـادي وطمـاع. لم أرغب بأمیٍر مثل زلكا یبدو عنینـًا ویضـاجع المـرأة بإصـبعه. القروش المفترسة

لـو أنـِك أبقیـِت . قد یحتفظ بامرأة ما لكنه یجعلها في خزانة مثل مجسم إلنانا، ثم یطالبها باإلنجاب

ي كل حین ألرى مـا عني مثل أمي، التفت ورائعلّي في ذلك الیوم لما كنت مثل دجاج المفاقس، أ

من فراخي قد خرج من السیاق لیكون مغفال إلى درجة أنه یخوض في مجاري القذارة  إذا كان أحدٌ 

  . بحثًا عن الیرقان

  

مــاذا جنیــُت لتفعلــي بــي كــل هــذا، تصــنعي لــي قرشــا وتحرضــینه ! آٍه یــا دامكینــا الوقحــة           

ما الذي حصلِت علیه في النهایة، فها هي الحفرة التي حفرتها لي قـد  لكن أخبریني. على التهامي

  !وقعِت فیها أنِت أیضًا 

  

عنــدما بلغنــا مرحلــة لــم تعــد أمنــا بســیما تشــك بعــدها بشــأن إفرازنــا تلــك الســوائل الدمویــة           

م العطنة، في أوقات معینة من كـل شـهر، راحـت تحرضـنا علـى الـذهاب إلـى سـاحل البحـر فـي أیـا

الربیــع التــي یفــرش فیهــا تمــوز بســاطًا ســحریا جمــیال مــن العشــب والــورد والمــاء، أســوة بفتیــات قلعــة 

عــین الــذهب ممــن بلغــن الخامســة والسادســة عشــرة، الالتــي ُترســلهّن أمهــاتهن إلــى هنــاك الســتمالة 

الشــبان والحصــول علــى فرصــة الــزواج مــن أحــدهم علــى طریقــة اإللهــة الحســناء ننلیــل فــي محاولــة 

كنا نغتسـل بمیـاه البحـر الزرقـاء، ونظهـر مـا أمكـن مـن سـیقاننا البیضـاء التـي . واءها اإلله أنلیلإغ

أحیانـًا نظهـر مـا تخفیـه الثیـاب . ننتف زغبها بعجینة الحلـوى فتبـدو فـي تلـك األثنـاء ملسـاء ومغریـة

جنسـیة من األرداف البیضاء واالثداء الناهدة، نفعل ذلك بشكل خاطف مع كركرة وغنج وٕایمـاءات 



خفیفة، على مقربة من الشبان الذین یسبغ الشـبق علـى بعضـهم صـفة الحیوانیـة فیظهـرون كمـا لـو 

فـي حـین تحمـر . أنهم كالب البریة التي تزبد أفواهها وینضح منها عرق الكبت والشـهوة المحبوسـة

وجوه البعض اآلخر من شدة الخجـل، ویخفـون انتصـاب أعضـائهم فـي المـاء، أو یتظـاهرون بعـدم 

لقــد اســتطعت اســتمالة العدیــد مــن ألئــك . الكتــراث بــأن یمــازح أحــدهم اآلخــر أو یتراشــقون بالمــاءا

ســـامة ورجولـــة، ال أتـــذكر اســـمه اآلن، أن یتقـــدم لخطبتـــي لـــوال أن دامكینـــا و الشـــبان، وكـــاد أكثـــرهم 

دامكینــا التــي لــم تســتطع إغــواء أحــد ســوى فتاهــا . الحقــودة فعلــت فعلتهــا نالــت منــي فــي ذلــك الیــوم

لمخنــث كــور عنــدما أغــراه منظــر األصــابع التــي تبــدو كمــا لــو أن أحــد النحــاتین المهــرة تفــنن فــي ا

ا بعــد كــل مــرة یرونهــا تقــرض فــي حــین مــا زال أغلــب الشــبان ینفــرون منهــ. نحتهــا بأزمیــل ســحري

  .بأسنانها أو تنزع عن أبطیها القمل أظفارها

  

التـي كانـت  بسـیمارحمـة ألمنـا جمیـع بالبكـاء كان یومًا كئیبًا یوم اختفیـت، أجهـش فیـه ال          

كان اللغط دائرا بین السكان في میدان األنوناكي بشأن ظهـور التـاجر في حین . إیايتولول نادبة 

میــر ســلوم أفنــدي فــي القلعــة، بعــد غیابــه فتــرة لیســت بالقصــیرة، اثــارت الریبــة فــي نفــوس الســكان، 

، یعـــرض فیهـــا الصـــلح علـــى زیوســـدرا لَكـــامشكَ ویقـــال انـــه یحمـــل معـــه رســـالة مـــن الملـــك الطاغیـــة 

أن یكون حاكمًا عادًال، وال نصدق أن مثلـه  َكلَكامشفي كل األحوال، نحن ال نرتجي من  .الحكیم

  . یمكن أن یشعر بالندم على ما فعله من األعمال المشینة بحق شعب أوروك

  

قـــزام وتظللـــه غمامـــة ال بـــد أنـــه ســـیأتي علـــى كرســـي خشـــبي متحـــرك تدفعـــه زمـــرة مـــن األ          

تلـــك التـــي . انظـــروا إلـــى مـــا فعلتـــه ربتنـــا الجلیلـــة بشـــجرة الصفصـــاف. یســـخرها أنلیـــل خصیصـــًا لـــه

اقتلعتهــا الــریح الجنوبیــة وجرفتهــا میــاه الفــرات إلــى شــاطئ أوروك، فرأتهــا هــي عنــدما كانــت تتســكع 

، علـى أمـل أن تكبـر على ضفاف النهر، انتشلتها وأخذتها إلى بسـتانها المقـدس وتعهـدتها بالرعایـة

وبـــدال مـــن أن تفعـــل ذلـــك، راحـــت تصـــنع لجلجـــامش كرســـیا . وتصـــنع مـــن أخشـــابها كرســـیًا وســـریراً 

ذبح الثعبـان الـذي كـان قـد اتخـذ مـأواه أسـفل الشـجرة، وطـرد طـائر  – َكلَكامش –متحركا، ذلك أنه 

ویقـال أنـه . هو وزوجته وصـغارهما مـن العـش الـذي ابتنـاه علـى أغصـانها) زو(الصاعقة المسمى 

اغتصـب الشـیطانة لیلــث التـي اتخــذت مسـكنها فــي وسـط الصفصــافة، بعـد أن صــلبها هنـاك تحــت 

فضال عن ذلك، صـنعت إنانـا المبجلـة مـن أعلـى شـجرتها المفضـلة ومـن أسـفلها . الشمس المحرقة

، الـــذي لـــم یكــن حصـــیفًا بمـــا فیـــه الكفایـــة لكـــي یحـــتفظ بتلكمـــا َكلَكـــامشطبــل ومـــدق وأهـــدتهما إلـــى 

وقعـد علـى ضـفة النهـر ینـدبهما كمـا ینـدب طفـل . تین، إنما ضیعهما في العالم السـفلي الرهیـباآلل

ولم یكتِف بـذلك، إنمـا دفـع بخلّـه الـوفي وصـاحبه الشـجاع أنكیـدو إلـى العـالم . سرقت الغربان لعبته

إلـى  شَكلَكـامإنمـا عـاد . هكـذا وصـلتنا األخبـار. إال أن انكیـدو لـم یعـد. السفلي علـه یعـود بـاآللتین



راح یتـــردد علـــى معابـــد . مناحتـــه وصـــار ینـــدب صـــاحبه الغـــارق فـــي ذلـــك الظـــالم الهالمـــي المریـــع

اآللهة في أور ونفر وأریدو، یتوسل بهم لكي یعیدوا آلتیه وصاحبه، تمامًا مثل أمي وهي تستجدي 

ین تظن أنا المقدس، لكي یعیدا لها أوالدها الذ –عطف آنو وٕانانا في معبدهما الكبیر المسمى آي 

  . أن القرش أكلهم

  

ـــة، وجفـــاء المـــدن العظیمـــة یریـــد طاغیتنـــا            اآلن، وبعـــد كـــل تلـــك الســـنین، والعزلـــة المقیت

ال ألنــه یرغــب بالســالم، بــل ألنــه لــم یعــد ذلــك الفحــل القــوي الوســیم الــذي . أن یصــافحنا َكلَكــامش

ال وثاكـل األمهـات ومغتصـب لم یعد هو نفسه ذلك الملك المتغطرس مسـخر األبطـ. أنجبته اآللهة

العذراوات، بعد أن مات ثلثه البشري ونخرته الدیـدان نفسـها التـي رآهـا تنخـر جسـد صـاحبه أنكیـدو 

من قبل ولم یصدق، ما دفعه إلى اللهاث وراء عشبة الخلود،  إال أن األفعى كانت بانتظاره هنـاك 

إلینـا علـى كرسـّي خشـبي متحـرك إذا لهـذا السـبب أتوقـع أن یـأتي . لتذیقه الطعم المر للفشل الـذریع

  .  صنع في أوروك: ما قلبته ستجد هناك نقشا یقول 

  

 یاال، فأعتقد أن ما ذكرته شقیقتي كان صحیحًا، ویمكن لجدتنا رقونا یأما بخصوص أخ          

أن تؤكــده فقــط، لــو أنهــا مــا زالــت علــى قیــد الحیــاة، فقــد حــدث كــل ذلــك علــى مــرأى ومســمع منهــا، 

لكنهـا . یـاالالتي تقول أنها رأت كل تلك األشـیاء، قبـل وبعـد نقلـه إلـى كـوخ الجـدة  بسیماا كذلك أمن

ال تتــذكر فیمـــا إذا كانــت قـــد ألقــت ســـّرته فـــي المرحــاض، إذ بـــدت منزعجــة وهـــي تــراه یبحـــث عـــن 

الصراصیر هناك، وفي مجاري المیاه الثقیلة، حتى أنها تنبأت له بمستقبل لن یكون فیـه أكثـر مـن 

ي بلدیة القلعة، ال یشعر بالراحة عندما ال یكون على مقربة من حفر الخراء، حیـث یمكنـه عامل ف

    .العثور على المزید من تلك الحشرات، لیمأل أذنیه بعریرها المزعج

  

فــي تحــت شــرفة نینــا العالیــة، أو ویقضــي أغلــب وقتــه  المدرســیةیتــرك فروضــه  رقــوكــان           

، دون أن یعبــأ بنصــائح المعلــم ري اآلســنة، والمــراحیض القــذرةالبحــث عــن الصراصــیر، فــي المجــا

ــــى المدرســــة، فیــــراه وهــــو ــــه یقنعــــه بــــالعودة إل ــــاك عل ــــى هن ــــذي كــــان یتبعــــه إل ــــر دودو ال ــــد عری  یقل

یجّزأ أجسامها البیضـویة . یصطادها بمهارة، ویضعها في قواریر. ، ظنا منه أنها تفهمهالصراصیر

یتفحصــها بعدســة مكبــرة كانــت مــن بــین ثــالث . ى الســمرةالشــكل، والمفلطحــة، بلونهــا الضــارب إلــ

صار نهمًا في االطالع على كل ما یتعلـق بالصراصـیر، . میر سلوم أفنديعدسات جلبها التاجر 

یسأل أسـئلة . أنواعها، أشكالها، بیئتها، وطریقة تكاثرها ودورات حیاتها، واألماكن التي تتواجد فیها

  : عي أن أروي لكم بعض ما شاهدته بعینّي في أحد األیام وبوس. كثیرة ویستنتج بطریقة علمیة

  



كـان یطعـم صراصـیره . هنـاك أیضـاً  رقـوفـي إحـدى غـرف البیـت، وكـان  وأورنینـاكنـا أنـا           

المحبوســة فــي القــواریر الزجاجیــة فتاتــًا مــن الكعـــك ونشــارة الخشــب وقطــع مــن البالســتك كــان قـــد 

رصــورًا تائهــًا أســفل أحــد الجــدران فــي غرفتــه حتــى صــاح ومــا أن رأى ص. ســحقها، ونعمهــا بأســنانه

  : علیه 

  

  ! " أنت، یا صرصوري الودیع،، تعال إلى هنا .. هییي" 

  

، . فالتفت الصرصور نحوه           وأظن أن حـوارًا جـري بینهمـا . أیضاً  وأورنینارأیت ذلك بعینيَّ

ره، كمـا لـو أنـه یـدلل بـذلك علـى على نحٍو لم نفهمه، إذ بدأ ذلك الصرصور بتحریـك قرنـي استشـعا

  !معه  رقوتلقیه حدیث 
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  .. !أحم، أحم          

  

أرى أنــك متعكــر المــزاج فــي هــذه األثنــاء، وتبــدو أكثــر إثــارة للرعــب مــن . ســید قــرش          

، فـي حـین ُیفتـرض بـك أن القروش االصطناعیة التي نشاهدها في سلسلة أفالم الفك المفتـرس

ولـیكن معلومـا لـدیك، أننـي لـن . كـریم عبـد الواحـدتكون متلهفًا لسماع المزید من حكایاتي عن 

وربما سأتحدث قلیال عن نفسي . إنما سأقّص علیك شیئًا عن صدیقنا كاكاو. أتحدث عنه الیوم

  .بد الواحدوأعني بالشلة نحُن، رفقة كریم ع. في القابل من األیام، وعن بقیة الشلة

  

ینـدب حظـه، ویشـتم جـده األكبـر، ال  -ناصـر عبـاس شـعبان  –دائمًا مـا كـان كاكـاو           

لشيء سوى أنه اختار العراق لیكون مقبرة ألمنیاته، بدًال من أن یكون أرض األحالم الموعودة، 

ما، كان قـد تلك التي ال یكون فیها مضطرًا لاللتفات وراءه، لیهّشم ببوكسه الحدید أضراس أحد 

  : نبزه ساخرًا 

  

  ! " هیییییي، العبد " 

  

مـا  مسكین، قد نال من الشتائمفي أحد األیام عندما رأى صدیقنا كریم أن ذلك الجد ال          

لم ینله جـّد آخـر علـى وجـه األرض، دونمـا ذنـب، أوضـح لكاكـاو أن العبیـد فـي ذلـك الـزمن، لـم 

ار التوجه إلى العراق لم یكن بید جده، بقدر ما كان ذلك وبالتالي، فإن قر . یكونوا مالكي أنفسهم

ناتجًا عن رغبة النّخاس العربي في سوقه إلى سباخ البصرة، مـع اآلخـرین، كمـا ُتسـاق الخـراف 

  !إلى مرعى غادرته الحیاة 

  

  " شنو یعني نّخاس ؟ " 

  

  : مرة أخرى، أوضح له           

  

والعبیـد فـي ذلـك الوقـت ُیبـاعون . یتـاجر بالبشـرالنّخاس یا صدیقي، هو ذلـك الشـخص الـذي " 

  ! " وُیشترون، كما یحدث ذلك اآلن في صفاة غنم، أو في سّماكة، أو في سوق خضار 



  

  : قال كاكاو، وقد غّص بریقه وراح یكّح ! " افتهمت " 

  

یعني هّسة هـذا ابـن القحبـة، مالَكـة غیـر البصـرة، علـى مـود ایجیـب جـدي ألهـة ؟ نعلـة علـى " 

  ! " نّخاس  شرفك

  

تمنى كاكاو لو أن نّخاسًا أوربیًا هـو مـن اشـترى جـده األكبـر، بـدًال مـن ذلـك النّخـاس           

العربــي البلیــد، لكــان اآلن فــي أمیركــا مــثًال، العــب كــرة ســلة، أو مالكــم محتــرف، أو مغنــي راب 

ني من آالم شهیر، أو أّي شيء آخر ال یكسر ظهره، أو یجعل منه ولد عمل أو جندّي شغل یعا

إال أن . الرقبة جرّاء حمله أكیاس الرمل والیوریـا فـي مخـازن المینـاء، أو فـي الثكنـات الموبـوءة

حملـه علـى مـتن سـفینة شـراعیة . ذلك النخاس العربي كان قد دفع ثمن جده وانتهى كـل شـيء

حیـث أبحرت من سواحل القرن األفریقي مرورًا بمسـقط ثـم البحـرین، وصـوًال إلـى مرفـأ البصـرة، 

ین كانـت سـیاط فـي حـ. ُزجَّ هناك مع آالف العبید والمساجین، ممن ُسّخروا لحفر أنهار المدینـة

عندئـــذ، وفـــي تلـــك الســـباخ النائیـــة اخُترعـــت الرقصـــة . ظهـــورهم العاریـــة بنـــو العبـــاس تلهـــب

، حیـث فصـوص الملـح ین الصـحراء وغابـات النخیـلالسواحیلیة األولـى، بـین المـاء والیابسـة، بـ

تلك هي بصرة : ورائحة الطمي والتوابل الهندیة، والحجارة الرخوة الضاربة إلى البیاض والمحار 

  . أو باصورا أو بصریاثا

  

كّنــا نجلــس بــین حشــائش الحلفــى وأغصــان العلیــق وحّبــات الشــفّلح وأوراق الســوس،           

و وجـه جـده على ضفة نهر الرباط، الذي یفصـل بـین حّینـا ومحلـة التمیمیـة، عنـدما تخّیـل كاكـا

األكبر في المیاه الخضراء الصافیة، وهو یحمي وجهه بذراعیه لكي ال تطالـه سـیاط السـجانین، 

كنـا . بینما یوغل معوله عمیقًا في أرض البصرة، لكي یحفر نهرًا ُیسمى في النهایـة باسـم سـّیده

عـه بسـرعة نراقبه وهو یجمع لعابه في فمه، ثم یحصره بـین لسـانه ولهاتـه الفوقیـة، قبـل أن یدف

وفي كل مرة یفعـل ذلـك یحـرص كاكـاو علـى . خاطفة، فیخرج من الفتحة بین أسنان فّكه العلوي

ضـفدعة، أو رأس . أن یكون ثمة هـدف علـى سـطح المیـاه، لكـي یلصـق علیـه تفلتـه المزدوجـة

أحیانـًا . سلحفاة صغیرة، حّیة ماء، أو ربما زنبور یحّط أمامه على قصـبة أو قطعـة فلـین تائهـة

إلى استدعاء وجوه أشخاص یكرههم، وقد یكون وجـه الشـخص المسـتدعى إلـى مخیلتـه  یضطرّ 

حیاته المتناثرة بین ثكنات الحرس الجمهـوري، وأكیـاس . المرسومة على سطح النهر وجهه هو

آخـر شـخص اسـتدعاه كاكـاو إلـى . الیوریا والتمر المتعّفن، والَكاز المّهرب إلى المدن السـاحلیة



س العربــي، بعــد أن تخّیلــه بتلــك الهیئــة التــي عــادة مــا یظهــر فیهــا الممثلــون مخیلتــه هــو النّخــا

  : بأدوار النّخاسین الجشعین، في المسلسالت التاریخیة 

  

  ! " تفووو علیك نّخاس " 

  

راح بعــدها یقضــم مــن جــزرة مخللــة، . كــرع كاكــاو مــن بطــل الجــّن مقــدار كــأس ملــيء          

تعـّرى . نهـض مـن مكانـه علـى الضـفة المعشـبة. النحیلـة ویلعق شیئًا من روب ناشف بسـبابته

تمامًا، وما أن رأیته على تلك الحال شرعت برشقه بحّبـات الشـفّلح الناضـجة، فتلطخـت مؤخرتـه 

عصـر ذلـك الیـوم، أشـعل كاكـاو سـیجارة، وقـذف نفسـه فـي میـاه . بلون باطنها األحمر، كـالرقي

خـرى كـان أشـبه بـالغول، وهـو یصـرخ بصـوت عبره بغطتین، وحینما خرج عند الضفة األ. النهر

  : راح یتردد صداه في فضاء النهر 

  

  ! "  تفووو علیك نّخااااااس " 

  

یمكن لـبعض طالبـات الثانویـة العائـدات إلـى بیـوتهّن رؤیتـه، . أنتشل نفسه من النهر          

ي تلـك یتخـبطن صـارخات مـن هـول مـا یرینـه فـ. بینما هو في طریقـه إلـى أحـد البسـاتین هنـاك

األثنـاء، وهــو عــري ناصــر الــذي ســرعان مــا یعــود إلــى ضــفتنا عائمــًا مثــل جــاموس، وقــد قــبض 

دون أن یكترث لشتائم فالح البستان الذي كان یلوح وراءه . بأسنانه على باقة بربین أو ریحان

  : بمنجل، متوعدًا إیاه 

  

  ! " إال أخلیه هذا بطیزك ! الصخل " 

  

ئمًا، هو وكریم عبد الواحد، یغطسـان فـي میـاه النهـر، وال یخرجـان یفعل كاكاو ذلك دا          

إال وفي أیدي كّل منهما شيء من مّدخرات النهر، بسطال، أو أخمس بندقیة، أو ربما قاذفة آر 

وعـادة مـا یتركنـا كـریم هنـاك، . ١٩٩١بي جي سفن، من مخلفـات الجـیش العراقـي فـي أحـداث 

وهـي تقهقـه مـع رفیقاتهـا " سـیدوري " النهـر، لیسـمع یرتدي ثیابـه علـى عجـل ویسـیر بمحـاذاة 

یقــف عنــد رأس الجســر، . یســبقهنَّ بخطــى مســرعة. الالئــي یشــتمن كاكــاو علــى الضــفة األخــرى

حیث یمكنه الوقوف هناك وقفة العاشـق، متكئـًا علـى الـدرابزین الحدیـدي، وینظـر إلـى سـیدوري 

. یقاتهـا الفضـولیات، لتنظـر إلیـهتخاتـل رف. وهي تسحب خصلة مـن شـعرها، وتلولبهـا بأصـبعیها



كـان یعـرف أنهـا . تمرق من أمامه وخداها محمران، والتوتر على وجهها المارلیني یبدو واضحاً 

فجأة، یسمع صوت كاكاو . ربما تعجبها رسائله وعشقه لها، لكنها في النهایة ال تحبه. ال تحبه

  : یخترق أذنیه فیبدد غربته التي یخلفها رحیل سیدوري 

  

  . یقول له! " ساها یا أخي، ما تفیدك ان" 

  

  ! " أعرف كاكاو، أعرف یا صدیقي، بس شسوي مو بیدي " 

  

كنا نمرق مـن أمـام محـالت التسـجیالت الصـوتیة، عنـد ركنـي سـوق المغـایز، عنـدما           

ومـا أن . الفـاحش" میرانـدا " نكون في طریقنا إلى سینما الـوطني، فـي كـل مـرة ُیعـاد فیهـا فـیلم 

مع كاكــاو الموســیقى التــي تنبعــث مــن مكبــرات الصــوت، یحــّرك كتفیــه طربــًا، أو یهــّز رأســه، یســ

قـد یلفـت ذلـك انتبـاه المـارة وأصـحاب المحـالت . ویتمایل بجسـده علـى إیقـاع األغـاني الصـاخبة

والبسطات، عند مرورنا بشارع الكویت باتجاه المغایز، فیلكزه كریم منبهًا، لكنه یستمر علـى مـا 

  : ، دون أن یأبه ألحد هو علیه

  

  ! " شسوي یا أخي، مو بیدي 

   

ــاو كانــت فــي عــام            ــا فیهــا لوجــود كاك ــة ١٩٨٥أول مــرة انتبهن ــاء الحــرب العراقی ، أثن

في زیارة إلى بیـتهم فـي  " ربیعة " المغنیة السمراء الشهیرة  عندما جاءت قریبة والده. اإلیرانیة

غمیضـة " كنـا وقتهـا نلعـب . ردد على ألسنة الناس فترة طویلةكان حدثًا استثنائیًا ظل یت. الحي

إلــى  إلـى أســماعنا خبــر قـدوم ربیعــةوبینــا نحـُن كــذلك، تنــاهى . ى مقربــة مـن النهــرعلــ" جیجـو 

إال أن أحدًا مّنا لم یعر األمر اهتمامًا، أو یشعر بتلك الغبطة التي تنتاب المرء، عندما . المنطقة

اسـتغرق لهونـا " الخـرز " حفرنا نقرة صغیرة، وبـدأنا نلعـب . اهیرتتاح له فرصة رؤیة أحد المش

تبعنـي كـریم . بذلك نحو ساعة، وبعد أن خسرت ما بمعیتي من الخرز، تبّولت في النقرة وهربت

وشّج رأسي بمحارة كبیرة، بینما كنُت أحاول عبـور قنطـرة علـى نهـر صـغیر، فوقعـت فـي میاهـه 

  .ثیراً تبللت ثیابي، ونزفت دمًا ك. الضحلة

  

ســحلتني مــن فــانیلتي . تلقتنــي أمــي بــذراعین ســمینین ســدا علــّي الطریــق إلــى البیــت          

ّمزقتهــا علــّي فــي . قــي المتأهــل إلــى كــأس العــالمالخضــراء المطبــوع علیهــا صــورة المنتخــب العرا



. حممتنـي. أقعـدتني هنـاك فـي طشـت فـافون، وراحـت تسـلخ جلـدي بكفیهـا. الطریق إلى الحمام

. ى جرحي بعض القولونیا، ولّفت رأسـي بقماشـة بینمـا هـي تشـتم أجـداد صـاحبي كـریمرشت عل

أكلـت البرتقالـة بقشـورها، . أعطتني برتقالة وأجلستني قبالة المدفئة النفطیة ماركـة عـالء الـدین

هنـاك وفي الوقت نفسه كنت أشاهد فترة برامج األطفال على تلفزیون بغداد، حیـث غرانـد دایـزر 

وبینمـا كنـُت أنـا علـى هـذه الشـاكلة، آكـل . ن بالرزة المزدوجـةدائه األخطبوطیییحصد رؤوس أع

فعلمـت ... ! " آآآریـا ریـا ریـا" یصـیح فـي الخـارج  وأنشج وأشاهد غراند دایزر، سمعت أحدًا مـا

في حینها أنه كریم عبد الواحد، وهذا هو ندائنا المتفق علیه قد أطلقه حاثًا إیاي على الخروج، 

  : أطراف أصابعي، وخرجت من الباب الخلفي، فإذا بصوته یمأل أذنيَّ فجأة فتسللت على 

  

  ! " أمشي خلي انشوف اربیعة " 

  

ًال كـ. نسـاء وشـبان وأطفـال. كان بیت عباس األسـود مـا یـزال غاّصـًا بأهـالي المنطقـة          

تـى أسـود یأكـل كانـت تمسـك بیـِد ف. الطیني البیت، التي خرجت أخیرًا من منهم یرید رؤیة ربیعة

كـان . مخططة مأل جیوبها بـالخرز، وفـي یـده األخـرى خـیط ودّوامـة" بازة " نبقًا ویرتدي بیجامة 

سمح لي كریم بالصعود على كتفیـه علـى الـرغم مـن ضـآلة جسـده، فرأیـت مـن . یصغرنا بعامین

ان سـتكانت ترتـدي الف. هناك ربیعة وهي تبتسم لألهالي المتحلقین حولها من كل ناحیة وصوب

التـي ذاع صـیتها، وصـرن یؤدینهـا مـؤخرًا " هیة وهاي وهـوه " في أغنیة  نفسه الذي ظهرت به

وكیـف انحنـت علـى . ها البـیضكـان بإمكـاني رؤیـة أسـنان. مغنیات عربیات وتركیات وسـویدیات

بعض الشبان والفتیات طلبوا توقیعها في دفاتر جیـب صـغیرة، فـي حـین الـتقط . كي تقبلهكاكاو 

  .صورة، ظهر فیها كاكاو، الذي ما زال یأكل النبق ویرمي النوى أمامهأحدهم لها 

  

ركبت ربیعة سیارة برازیلي حمراء یقودهـا سـائق أسـمر یرتـدي قمیصـا كاریبیـًا وخاتمـا           

وقرقعة علـب الفاصـولیاء واللحـم " الجراقي " وغادرت منطقتنا، وسط فرقعة . من الذهب المزیف

  . صبیة في مؤخرة السیارةالمعّلب التي ربطها ال

  

ســیظل أبــي حانقــًا علــى كاكــاو، ألنــه عّلمنــي جمــع الشــظایا وخّلــب الطلــق النــاري فــي           

فبعد كل موجة قصف للمدفعیـة اإلیرانیـة علـى المدینـة، نهـرع إلـى الحفـر . خوذة جندي مجهول

ظایا، أو نسـتلها ننتشـل الشـ. حفـر سـوداء مـا زال الـدخان یتصـاعد منهـا. التي تحدثها القـذائف

كّنا نجمعها في تلك الخوذة ونخبئها فـي تنـانیر الطـین فـوق . من جذوع النخیل وجدران المنازل



التنـانیر التــي هجرتهـا األمهــات وصــارت مـأوى للشــظایا وخلّـب الطلقــات الفارغــة . أسـطح بیوتنــا

رة یؤتى بأحـد في الهواء، في كل م من بنادقهم الكالشنكوف، التي یرشقها أفراد الجیش الشعبي

  .قتلى المعارك في نهر جاسم وشرق البصرة إلى ذویه، في تابوت ملفوف بالعلم العراقي

  

اشتّد القصف في السنة التالیة، وكانت قذائف النمسـاوي تشـوه المدینـة وتحیلهـا إلـى           

عـدها، إذ لـم أعـد أَر كاكـاو ب. أطالل، زهقت أرواح الكثیر من سـكنة المنطقـة واألحیـاء المجـاورة

ولبثنـا . هربنا في إحدى اللیالي الشتائیة البـاردة إلـى ناحیـة أم قصـر، علـى الحـدود مـع الكویـت

هناك إلى أن انتهت الحرب وعدنا الى البیـت، وأول مـا وقعـت علیـه عینـي فـي تلـك األثنـاء هـو 

ئحـة كاكاو، عندما هرعت إلـى النهـر ألتفقـده بعـد طـول فـراق، والحنـین إلـى میاهـه وأسـماكه ورا

بمحـارة " سـمتیة " كنُت برفقة كریم عبـد الواحـد، فرأینـا كاكـاو هنـاك یشـق ظهـر سـمكة . ضفافه

ثــم راح یحتطــب . ویرمــي أحشــائها لألســماك األخــرى التــي مــدت أفواههــا مــن تحــت ســطح المــاء

رحنـا نراقبـه وهـو یفعـل ذلـك، حتـى نضـجت السـمكة، فـدعانا لألكـل . ویشعل نارًا لیشوي سـمكته

فقفزنــا إلــى . أغــوتني رائحــة الشــواء ورفقــة كاكــاو وكــریم. رفضــت ألــحَّ علــيَّ یوســفمعــه، ولّمــا 

  . أسفل الضفة، وبدأنا نأكل

  

وشـقیقي " أبـو ضـلوف " وأمي تطلق علیه " عبد طنَكورة " كانت عمتي تسمي كاكاو           

لكثیر من وقته لفرط محبته للنهر، إذ ما زال یقضي ا" عبد الشّط " وأنا أسمیه " كوفي " یسمیه 

إما عائمًا في میاهه صیفًا، أو جالسًا على ضفته شتاء، یسامر كائناته، ویتدفأ على حـرارة نـار 

  .یوقدها من كرب النخیل

  

***  

  

دي إلى بیت سنابس ما زال أبي حانقًا على كاكاو، ما دام أنه دّلني على الطریق المؤ           

رائحة العـرق المحلـي، فـي كـل لیلـة أعـود فیهـا . حةتفضحني الرائ. المصابات بالسفلس وبناتها

مترنحًا، دون أن تنفع رؤوس البصل التي ألتهمها وأنا في طریقي إلى البیت لیًال، في طرد تلك 

بإمكان أمي أن تشمها، مـا أن أدخـل، وأشـق طریقـي إلـى الفـراش مباشـرة، فتـوقظ أبـي . الرائحة

  : هامسة في أذنه 

  

  ! "  أَكعد خایب، ابنك سكران" 



  

ــائمیأبــي بــدو            ــى . نره یــوقظ أخــوّي الن ــألواح خشــبیة، یهشــمونها عل یــدبغون جلــدي ب

. أتقیـأ هنـاك بینمـا هـو یطبطـب علـى قفـاي، ویشـتم أحـداً . أهرب إلى بیت كاكاو. ظهري وساقيّ 

كّنــا شــلة مــن األوغــاد المعتــوهین، المغــرمین، الالهثــین وراء أحــالم . كانــت تلــك أیــام جــوٍع وذلّ 

بعضـنا تسـّرح مـن جـیش صـّدام، والـبعض اآلخـر مـا یـزال هاربـًا، یسـرق . خیفة، وأخرى سـیئةم

لیسكر ویبیت لیالیه في األحراش، لیروي لنا في الیوم التالي عن الطناطل وجنّیات النهر وعبیـد 

كّنا نكذب كثیرًا، . الشّط، قصصًا مخیفة ومغامرات نهریة إیروتیكیة برفقة عرائس الشّط الغاویات

ونكــبح شــهواتنا المســعورة بتخیــیالت قــذرة، قبــل أن نلجــأ إلــى النهــر، لیــزیح عــن أجســادنا صــدأ 

  .في حین تبقى أدرانها عالقة في دواخلنا القصیة. الحیاة

  

آه یا سید قرش، ماذا أحكي لك بعد عن كاكـاو ؟ كـان هـذا الفتـى یجیـد الـرقص علـى           

. یعشـق أغـاني الـراب خصوصـا فیفتـي سـنت. وراقصـة یخترع ألحانًا غریبـة،. إیقاعات الخّشابة

وعلى الرغم من أنه العب كرة قدم سيء، إال أننا كنا نشركه في كل مباراة نلعبها، كمن یضـیف 

وعمـل فـي الكثیـر مـن المهـن، . جرب المالكمة وكرة السلة والعدو والغناء. ملحًا إلى أكلة باهتة

إال . لـم أعـد أراه. از األهلیـة، بعـد الحـرب األخیـرةالَكـ استقّر أخیرًا في إحدى بـواخر تهریـب حتى

فــي أوقــات محــدودة، یســرد لــي خاللهــا مغامراتــه البحریــة، وضــحالة أن یعــیش المــرء مــن دون 

  . امرأة

  

  . أخبرني أنه سیتزوج في غضون شهر          

  

، كنــت خاللــه أصــّف بضــاعتي مــن األســلحة ٢٠٠٤وفــي یــوم كئیــب مــن أیــام صــیف           

ولم یمِض الكثیر من الوقت على انتهائي مـن ذلـك، حتـى رّن . الرصیف في سوق العشار على

  .وكان المتصل صدیقنا كریم، أخبرني بموت كاكاو تلك المیتة البشعة. هاتفي النّقال

  

ولم ُأصدم . لم أتفوه بكلمة. إلیه بصمت كان یتحدث معي باكیًا، بینما كنُت أنا أصغي          

نعـم اتخیـل شـاب أسـود بعینـین . لكني كنـُت أتخیـل. ل من عینّي دمعة بحجم ذبابةلم تنز. طبعاً 

ضــاحكتین، وشــفتین غلیظتــین، وأنــف أفطــس، وقــد غــاص فــي جــوف إحــدى الغــوارق البحریــة، 

موجـة  فجـأة، اهتـزت الجنیبـة الغارقـة بفعـل. على مقربة من ساحل الفاو، وراح یكتشف كعادتـه

ى األعلـى، كـان ضـوء النهـار سـاطعًا عبـر الفتحـة التـي ولـج إلـ نظر كاكـاو. قادمة نحو الساحل



. ولما كان الهواء في رئتیه یوشك على النفاذ، دفع نفسه نحو األعلـى. منها إلى جوف الجنیبة

اعترضت طریقه بعض الطحالـب المزعجـة، وبینمـا هـو یحـاول الـتخلص منهـا، صـفعت الجنیبـة 

طحالب كان باب الفتحة في األعلـى قـد أغلقتـه وٕالى أن تخّلص من ال. موجة ثانیة هّزتها بعنف

مـّزق المحـار الملتصـق فـي . موجة ثالثة، فعم الظالم هنـاك، وشـعر كاكـاو بالتیـه، وبـدأ یختنـق

وحینما أخرجوه بعد ساعات، وجـدوا فـروة رأسـه مهشـمة هـي . سقف الجنیبة یداه، دونما جدوى

  . األخرى، وقد نبتت فیها رؤوس المحار القاطعة

  

  ! ه موجة تناصر قتل          

  

المارة على ساحل البریطانیة الحربیة موجة خرقاء، خّلفها مرور أهوج ألحد الطرادات           

ومــن یعلــم، ربمــا التهمتــه أنــت أو أحــد رفقتــك مــن . الفــاو، أو ربمــا هــي بــاخرة محملــة بــالموز

مـا زال یمـرق  لـم یبـَق مـن كاكـاو سـوى طیـف،! كـریم القروش المتوحشة، كمـا حـدث ذلـك مـع 

، تاركًا آثاره على سواحل أحالمي البلیدة  . مـرح طفـولي، قالئـد مـن محـار، وأغـاني بحـارة: عليَّ

ـــاعي  ـــه الن ـــذلك صـــوت أم ـــوووب: " أضـــف ل ـــوب، ت ـــا بحـــر.. ت ـــن اهللا. ی ـــا تخـــاف م ـــا ... م ی

  ! " ــــــــر ...حـ...بـ

  

عندما كنا نستعیر بعض المرح إلى الشط، نتذكر تلك األیام،  كنُت أذهب بصحبة كریم          

كان كریم حینذاك یعاني مـن . من صدیقنا كاكاو، ونجهش بالبكاء، دون أن یواسي أحدنا اآلخر

أو یشكو من عدم تقدیره لما یقـوم بـه مـن . تغطرس رئیس التحریر في الجریدة التي یعمل فیها

د لكـــي یخرجهـــا عمــل الریبورتاجـــات الصـــحفیة والقصــص الخبریـــة، إذ یبـــذل المزیـــد مــن الجهـــ

بالصــورة الالئقــة، كــأي صــحفي محتــرف بمقــدوره فعــل الكثیــر مــن األشــیاء المهمــة، التــي تثیــر 

تلــك األشــیاء التــي یمكــن أن یربــت أحــدهم علــى كتفــه، كأقــل مكافئــة مــن الممكــن أن . اإلعجـاب

ادي في تلك الفترة بالتحدید، ظهر كریم كأي مواطن ع. ُتمنح له تقدیرا لشطارته في هذا المجال

احتــال االنتهــازیون علیــه، وجعلــوه یتحســس رأســه لیتأكــد إن نمــا لــه أذنــا حمــار، أو قرنــا ثــور 

كنـت أراه متمـثال بصـورة الحـالم المتـذمر الـذي سـرقت أحالمـه، وبالتـالي وجـد نفسـه فـي . مغفل

  .مهب الریح، وقد ضاق ذرعا بما وصلت إلیه المدینة من خراب

  

  

 هل سمعت بها ؟. وي لك عن سیدوريفي المرة القادمة، سأر           

  



  

)١٥(  

  

استیقظ السكان في صباح الیوم الماضي على وقع أقـدام وهمهمـة فصـائل جنـود المشـاة           

الهنــود، وهــم یســحبون ویــدفعون عربــة كبیــرة تحمــل نصــبا معــدنیا المــرأة حســناء عاریــة تقــف علــى 

زال موكـب التمثـال المعـدني یشـق طریقـه وكان ما یـ. أسدین جاثمین وعلى جانبیها بومتان قائمتان

عبر طرقات البصرة برفقة جوق موسیقي وكتیبة من الفرسان، وسط ذهول السكان وارتیابهم، حتى 

وصل إلى باب الزبیر، حیث وردتنا أخبار من هناك تفید بالتحاق الجنرال مود بالموكب، الـذي لـم 

  !غریب ُتعرف وجهته حتى اآلن، أو المغزى وراء ذلك المجسم ال

  

  جریدة األوقات العراقیة 
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١٦(  

  

  !أروي ألغویكم 

  

أحــب الفلفــل . مــوزيد أنــا شــاعرة وُأدعــى أورنینــا، مــن موالیــد بــرج الحمــل وهــو بــرج اإللــه          

  . ح الشهیرةوالتوابل الحارة التي أدخلها الجنود الهنود إلى القلعة بعد توقیع اتفاقیة الصل

  

نعم، بوسعي التأكیـد علـى أنـي أمتلـك مـن المهـارة فـي كتابـة الشـعر مـا دعـى الكثیـر فـي           

ویبدو ذلك جلیًا بالنسبة لمن هو على مقربة مني، ویعـرف . قلعتنا الى أن یلقبونني بسیدة القصیدة

  .تم تقرؤونأني أعشق الشعر بشكل حقیقي، وموهوبة جدًا، ال تنسوا أن تذكروا ذلك وأن

  

وكانت تلك . أنا موهوبة إلى درجة أني أّلفت أولى قصائدي ولم أبلغ الخامسة عشرة بعد          

ولــم تكــن قصــیدتي مجــرد نــواٍح وأبیــات تحــرك المشــاعر، كــالتي . قصــیدة رثیــت بهــا شــقیقي مولیســة

ن مرثیتـي األولـى أبـدًا، لـم تكـ. غین من ذلك ندب تموز في العالم السفليتیرددنها بعض النسوة ویب

التــي أهــدیتها إلــى روح شــقیقي مــن هــذا الطــراز، إنمــا كانــت علــى مســتوى عــاٍل مــن الحداثــة فــي 

الشـكل وٕانتــاج المعنــى علــى نحــٍو یجعــل المســتمع والقــارئ مــأخوذًا بصــورها ومجازاتهــا واســتعاراتها، 

و مـن مظـاهر حیث یشـعر بمتعـة أن تكـون أبیاتهـا محركـة للمشـاعر بالطریقـة المتحضـرة التـي تخلـ

  . العنف، مثل شق الجیوب وخمش الخدود وشج الرؤوس

  

انتبــه أبونــا یامــا إلــى إمكانیــاتي المدهشــة فــي نظــم الشــعر، علــى غــرار مــا ُیقــرأ لــبعض           

فألحقني بإحدى حلقـات الحفـظ التـي أسسـها المعلـم دودو . الشعراء في المناسبات واألعیاد الرسمیة

والحكـائي ألوروك العظیمـة، فتتلمـذت علـى یـده، وازدادت فرصـي فـي  للحفاظ على التراث الشـعري

االطـالع علــى نمــاذج أدبیــة مكتوبــة باللغــة األكدیــة التــي توشــك علــى االنــدثار لصــالح لغــة الجزیــرة 

العربیة ولهجة األقوام المحیطة بالقلعة، والتي تعلم غواصونا وصیادونا ورعاة مواشینا مفرداتها من 

لعرب، فبدأت باالنتشار في القلعة حتى صـارت لغتنـا خلیطـا مـن العربیـة واألكدیـة البحارة والرعاة ا

  .واللهجات البابلیة واآلشوریة واألرامیة، إضافة إلى اللهجات الغریبة التي دخلت مؤخراً 

  

لم یلبث المعلم دودو فترة طویلة حتى بدأ بتعلیمي أصول وقواعد الكتابة باللغة األكدیة،           

وهـي اللغـة . لقربها وتأثرها باللغة العربیة، فهمـا مـن عائلـة واحـدة وهـي عائلـة اللغـات السـامیةنظرًا 



ملحمـة كلكـامش، التـي كانـت مـا تـزال  –یقـال أن اسـمه شـینئیقي نـونیني  –التي كتب بها المؤلـف 

 .أسیرة أحد األقبیة في مكتبة الملـك اآلشـوري آشـور بانیبـال، حتـى اكتشـف بعـض اآلثـاریون أمرهـا

وبینما هم یخرجون ألواحها الطینیة من ذلك القبو، تسللت طائفة من شعب أوروك المضـطهد إلـى 

حـدث ذلـك فـي لیلـة ظلمـاء . خارج أسوار المدینة، التي بنیت على جماجم ودماء مهابل العـذراوات

 فــي وقـت كــان فیــه. ال یكـاد الواحــد مـن أســالفنا الهــاربین أن یـرى إصــبعه إذا مـا جعلــه أمــام عینیـه

ما یزال غائبًا، إال أن أخباره كانت تصل إلیهم باستمرار، فقیل أنه كان في طریق عودته  َكلَكامش

إلى أوروك خائبـًا، بعـد أكلـت األفعـى عشـبة الخلـود، وأن عینیـه كانتـا حمـراوین مـن شـدة الغضـب، 

هـي السـبب وقد صار في نیته االنتقام من سكان المدینة، ألنه یعتقد أن شكواهم إلى اآللهة كانت 

  .وراء حلول لعنة الفناء علیه، بعد أن فشل في مسعاه ولم یأخذ بحكمة سیدوري العالمة

  

لقد تمكنت أخیرا من توظیف أكثر األنـواع التـي یتعـین علـى الشـاعر إجادتهـا فـي كتابـة           

ا لشــقیقي أمـا قصـائد الغــزل فكنـُت أكتبهـ. الشـعر، بـدءًا مـن شــعر الغـزل ثـم الرثـاء والمــدیح والهجـاء

والرثــاء مــا زلــت أكتبــه كلمــا فقــدت شــقیقًا لــي وكانــت دامكینــا . رقــو لیرســلها بــدوره إلــى حبیبتــه نینــا

فـي حـین كنـت أكیـل المـدیح لحضـرة زیوسـدرا الـذي . آخرهم، قبل أن أختفـي أنـا بعـدها بسـتة أشـهر

وأمـــا هـــذا المهـــم، لـــم یبـــق ســوى الهجـــاء، .... كــان فـــي نیتـــه اســتدعائي ألكـــون شـــاعرة بالطـــه لــوال

وقـد أكتـب أحیانـًا . الوهمیـة الغرض فكنت أوظفه للنیل من جلجامش طاغیة أوروك وتفنید بطوالته

لشــقیقي الراعــي أدابــا لكــي یلحنهــا ویتســلى بهــا بینمــا هــو یرعــى بقرتنــا الحلــوب فــي الجانــب  أغــاني

  . الشمالي الخصیب

  

ظم، ال یعرفـه أي أحـد، إال أن أن ما اكتبه یخضع بطبیعة الحال إلى فن خـاص مـن الـن          

قصائدي ال تختلف عما كتبه الشعراء األولون، إذ أعمد إل تقسیم القصیدة إلى وحدات، كل وحدة 

والسائد في البیت الثاني أن یكون المعنى إما مغایرًا لمعنى البیت األول أو . منها تتكون من بیتین

صــائد عالمــات وفواصــل بــین مصــراعي وأســتعمل فــي بعــض الق. یكـون مشــابها، وأحیانــا مكمــال لــه

ویمكــنكم مالحظــة كــم أنــا مــاهرة فــي الصــیاغة اللفظیــة، وأجیــد . البیــت الواحــد أو بــین بیــت وآخــر

وبإمكـان قـارئ شـعري أن یأخـذ . أیضا كتابة ضربا من القصائد الشعریة التي تحتوي على األلغـاز

لـى بعـض، عندئـذ سیكتشـف المقاطع األولى من كل بیـت فـي القصـیدة ویجمعهـا، ویضـم بعضـها إ

  .  أنها تؤلف جملة ذات معنى، كأن یكون ذلك اسمي الكامل أو دعاء خاصا إلله معین

  

. كمــا هــو الحــب والحیــاة، مــن بــین أكثــر الموضــوعات التــي ینشــغل بهــا الشــعر! المــوت           

وبما أنني . وهو أمر بدیهي أن یتوجس الشاعر من الموت، في كل مرة یكتب قصیدة تعّج بالحیاة



شــاعرة، فقــد تصــورت جمیـــع أشــكال المــوت، حرقـــًا، غرقــًا، صــلبًا، أو ربمـــا یغتــالني أحــدهم بـــدافع 

فهـذا ! لكـن،،، أن یفترسـني قـرش . الغیرة، أو یهوى على رأسي بسندان ثقیل من أعلى بـرٍج شـاهق

لسـّر وراء ما لم أفكر به في حیاتي أبدًا، وما زلُت أجهل كیف تكون تلـك الصـورة، حتـى اكتشـفت ا

  !اختفاء أشقائي، عندئذ، صار بمقدوري تصّور بشاعة أن ُیفترس شخص من قبل قرش 

  

صــرت ال أســخر مــن . فجــأة، صــّدقُت أمــي، وحكایاتهــا المروعــة عــن القــروش المفترســة          

  : وصیتها التي كانت تودعها في أذني كلما سنحت الفرصة في الخروج 

  

  ! " حذاِر أن یأكلك القرش " 

  

إال أن . تقولها، وتبدو في تلك األثناء كمن فقدت صوابها وصـارت تهلـوس طیلـة الوقـت          

شــیئًا مــن تلــك الهلوســة ال یظهــر علیهــا وهــي تمــأل جیــوبي بالتمــائم، وتعــوذني مــن القــروش بآلهــة 

صـغیرة مـن الخشـب والشـمع واألحمـر، موشـاة بشـرائط ملونـة، تـدور بهـا حـولي، وهـي تـردد كلمــات 

  .سومریة قدیمة بلغة

  

وفــي لیلــة مــن لیــالي الصــیف، ارتقیــت الســلم إلــى ســطح دارنــا، ألســتمتع بمــرأى النجــوم           

فهــالني أن أرى أحــد تلــك . البراقــة فــي الســماء، واألبــراج الفلكیــة والنیــازك الخاطفــة مــن هنــا وهنــاك

ُتــرى مــا الــذي . اً أمــر غریــب حقــ. التــي یبــدو علیهــا بــرج الحــوت عــادة األبــراج علــى غیــر الشــاكلة

لمـاذا كلمـا نظـرت إلیـه أراه ! حصل لذلك البرج فجعله یشذُّ عـن القاعـدة الفلكیـة القائلـة أنـه حـوت ؟

أشــبه بســمكة قــرش ؟ نعــم، قــرش كبیــر یفــتح فّكیــه علــى نحــو مخیــف، لیفتــرس ثــورًا، مــا زال معلقــًا 

. عینـــيَّ ونمـــت أغمضــتُ . أّرقنـــي األمــر، فأشـــحت بــوجهي ناحیـــة أخـــرى. هنــاك، علـــى مقربــة منـــه

ومــا أن تحقــق ذلــك ورّوضــتها، واقتربــت منــي بكــل وداعــة . حلمــُت أنــي أحــاول إغــواء ســمكة قــرش

غاصــت تحــت . وثقــة، حتــى فاجأتهــا بطعنــة مــن ســكین حــادة اســتقرت فــي عینهــا الیمنــى، فاختفــت

المــاء، ولــم یظهــر منهــا ســوى دمــاء غزیــرة اصــطبغت بهــا المیــاه، حتــى صــار ســطح البحــر أحمــر 

  .، بلون تلك الدماءومخیف

  

وضـعت . في اللیلة التالیة، تمددت علـى فراشـي، فـي المكـان المعتـاد، علـى سـطح الـدار          

 قبل أن أحـدق فـي. األحالم المزعجةتحت وسادتي طلسمانا مباركا بهیئة آنو المبجل، لیقیني شّر 

أن یكون حوتًا، إنما كان السماء، ألرى هناك المشهد نفسه، حیث الحوت لیس كما مقدر له فلكیًا 

! لم یكن ثـورًا، وال حتـى سـرطانًا صـغیرًا، إنـه حمـل ! أبدًا .. ال.. ال. قرشًا یطارد ثور اللیلة الفائتة



لكـــن، مـــاذا یریـــد هـــذا القـــرش اللئـــیم مـــن ذلـــك الحمـــل الودیـــع ؟ . نعـــم،، أنـــا متأكـــدة مـــن أنـــه حمـــل

متـوحٍش لحمـل ظریـف وجمیـل كالـذي رأیتـه  تساءلُت، وكنُت أعلم جیدًا ما المراد من مطاردة كـائنٍ 

  .في تلك اللیلة، وهو یحاول اإلفالت من فّكي القرش المفترس

  

لقـد تعثـر بنجمـة ! المسـكین . وما زال ذلك القرش یحاول اللحـاق بـه، حتـى سـقط الحمـل          

لة، وغرز كبیرة باهتة، ولم یسعفه الوقت للنهوض والهرب من القرش، الذي اندفع نحوه بسرعة هائ

الشّك أن ذلك الحمل تعّذب كثیرًا حینما . أسنانه في جسده وراح ینهش لحمه حتى افترسه بالكامل

بآالمـه وٕاحساسـه بفقـدان أمنیـة . أقول ذلـك ألنـي شـعرت بـه. كانت أسنان القرش تفرم لحمه الطري

الُمفتـرس، رحـت  وكمـا لـو كنـُت أنـا. أن یعیش أكثر من تلك الفترة، بین النجوم والمذنبات الخاطفة

أتـألم معـه، وقـد تالشــت قـواي تمامـًا، وأحسســت بجسـدي قطعـًا مفرومـة بعنایــة، وهـي تأخـذ طریقهــا 

  . إلى جوف القرش

  

حینما اشرقت شمس الیوم التالي، ولم أنهض افتقدتني أمنـا بسـیما، فصـعدت إلـى سـطح           

  !كم تعلمون أین أنا اآلن لقد اختفیُت، وأظن أن. الدار لتوقظني، لكنها لم تجدني هناك

  

، مـا دام أنـه حـاز علـى بعـض رقـوبعـض األمـور المتعلقـة بشـقیقي أوّد هنا التحدث عن           

، حتى صار یتصرف على نحٍو غریب هذا الفتى عامه السادس عشرفما أن بلغ . االهتمام مؤخراً 

  : مثًال . جلب الكثیر من عالمات االستفهام بشأنه

  

نهمة لألكل، كما كان یفعل ذلك من قبـل، حتـى أنـه لیمضـي الیـوم دون أن  لرقود لم تع          

فنحل عوده إلى درجة أثارت الشكوك بـین أفـراد األسـرة حـول إمكانیـة أن یكـون . یدخل معدته شیئاً 

لیلـه أو ینشـد شـعرًا  أضف لـذلك أنـه صـار یختلـي بنفسـه كثیـرًا، ویتعـاطى التنبـاك، ویغنـي. مریضاً 

ومـا زلـُت أعطـف علیـه كلمـا رأیتـُه یهـیم علـى وجهـه فـي ! عرفت أن شقیقي عاشـق  ذدئعن. ویبكي

الصحراء، حیث یقضي هناك أیامًا قبل أن یعود إلى البیت، وقد هزل تمامًا، وبرزت عظامه على 

كـان قـد حبسـه فـي  طـائراإلى القلعـة حـامًال معـه  رقوفي المرة األخیرة، عاد . نحٍو یثیر فینا الشفقة

أتـذكر ذلـك جیـدًا، . جریحاً  الطائركان . بّي صغیر ربما عثر علیه، على طریق الحجّ صندوق خش

فأما یتغذى به . لكي تطهوه بسیماأن یذبحه وینتف ریشه ویسلقه ثم یعطیه ألمنا  لرقووربما خطر 

  . ألصدقائه من الحشرات طعمهأو ی

  

  ! " راق شق.... ولدي الشجاع رقو عثر على" صاحت أمنا بسیما ! " شقراق " 



  

اقتربت األم من الطائر وراحـت تمعـن النظـر إلیـه، لتتأكـد مـا إذا كـان شـقراقا حقیقیـًا، ثـم           

  ! "أي وربتنا المعظمة إنانا إنه شقراق : " قالت مبتهجة 

  

لفتـه فـي خرقـة صـفراء، كانـت قـد . حملته برفق كما تحمل أم طفال خرج من رحمها للتو          

. بعد أن قطعـت ثـالث سـمكات حـّف كبیـرة جلبهـا أبونـا یامـا منـذ الصـباح البـاكر مسحت بها یدیها

كاد طائر الشقراق أن یختنـق مـن رائحـة الزفـرة وعنـدما شـعرت أمنـا بسـیما بـذلك أخرجـت رأسـه مـن 

الخرقة القذرة، لكنها عادت بعد لحظات لتدس الطائر تحت ثیابها، وهنا ال بـد أن الشـقراق الجـریح 

  . أ بشم روائح أخرى، لكنها ربما تكون أقل نتناً المسكین قد بد

  

  . الكبیر ) ناآ –ي إ( هرعت أمنا بسیما إلى معبد           

  

معنى أن یعثـر شـقیقنا المعتـوه رقـو علـى  –نحن أوالد بسیما ویاما الغواص  –كنا نعرف          

فـي القلعـة  اً حـارة أو زقاقـلـذا، لـم نـدع  –ي بكبي كأسماه فیما بعد  –طیر الشقراق مكسور الجناح 

ن كـل حـدب وصـوب وتوجهـوا فهـرع النـاس مـ. إال وأشعنا خبر العثور على ذلك النـوع مـن الطیـور

وبـذلك یكـون . الكبیر لرؤیة طائر الشـقراق الـذي كسـرت الربـة إنانـا جناحـه ) ناآ –ي إ( إلى معبد 

  . ن یزوجها إیاهرقو قد حاز على إعجاب نینا، وبالتالي تحتم على والدها المتعجرف أ

  

في حین ما یـزال هنـاك العشـرات مـنهم . الكبیر بأهالي القلعة المعبدفي ذلك الیوم امتأل           

وبینمــا كانــت أمنــا بســیما تفــرك یــدیها . برؤیــة طیــر الشــقراق تــدافعون عنــد البوابــة، علهــم یظفــرونی

ا یامــا یبــدو متحمســًا لمــا وتجلــس عنــد قــدمي اإللهــة إنانــا، تعــض أصــابعها مــن فــرط الغبطــة، وأبونــ

ستقوله الكاهنة لینكي فُیعد ثنـاء مـن قبـل المعبـد المقـدس بحـق عائلتـه، التـي سـتكون بعـد ذلـك مـن 

أكثر العوائل تبجیًال في قلعة عین الذهب، فوجئ الجمیع بالكاهنة لینكي وهي تخـرج مـن مخـدعها 

د نكثـت یـدیها وهـي مشـمئزة وترمي الطائر في حضن بسیما كما یرمي أحـدهم كتلـة مـن البـراز، وقـ

  : ثم صاحت 

  

  ! " یا بسیما، إنه غراب  اً إنه لیس شقراق" 

  



ثم التفت إلى األهالي المتجمهرین هناك، وقد فغروا أفـواههم والحـت عالئـم الخیبـة علـى           

فـــي وقـــت ظهـــرت الشـــماتة بادیـــة علـــى وجـــوه الـــبعض اآلخـــر وهـــم یتلقـــون صـــیحة . وجـــوه بعضـــهم

  :  الكاهنة لینكي

  

  ! "  اآلن .... أخرجوا من معبدي! غراب أیها الحمقى " 

  

فــي الیــوم التــالي، بینمــا كــان رقــو یحــاول التــودد إلــى نینــا، فــوجئ برشــقة كبیــرة مــن میــاه           

المجاري، ألقتها علیه من طست كانـت تحملـه، حینمـا ظـنَّ هـو أنهـا خرجـت إلـى الشـرفة لتغمـز لـه 

تبع ذلك جملة من الشتائم المقذعـة راحـت أم . ن یدها الناعمة البیضاءحة میبطرفها أو تحییه بتلو 

هـذا یقذفـه بالحجـارة، وذاك . نینا تقذفها علیه، ما دفعه إلى الهرب، وثمـة صـبیة یركضـون فـي إثـره

  . یشتمه واصفًا إیاه بالسلحفاة

  

مـؤخرًا، لعقـد الصـلح وحاشـیته، الـذین زاروا القلعـة  ّكلَكامشحتى مراسم استقبال الملك             

درا الحكـیم، لــم یفكـر رقــو فـي حضــورها، إنمـا راح یهــتم باكتشـاف المزیــد مـن خبایــا عــالم یمـع زیوســ

مشاهدة موكب عدونا اللـدود وهـو یـدخل  في حین لم تفتني. ذلك في سجل كبیرالحشرات، ویدون 

دیـة التـي جلبهـا هـؤالء وقد أدهشـني مـرأى اله. كان شیئا أشبه بالخیال. إلى القلعة من باب المدینة

درا الحكــیم، وكانــت عبــارة عــن مجســم هائــٍل إلنانــا مصــنوع مــن صــفیحة كبیــرة مطویــة یإلــى زیوســ

ویمكن رؤیة الكتابة المنقوشة بالمسماریة القدیمة . بشكل طولٍي، وقد تم طالؤها بدهاٍن ذهبٍي بّراق

  : على قاعدة التمثال 

  

درا الحكیم یوش البریطانیة في العراق إلى حضرة زیوسهذه هدیة الجنرال ستانلي مود قائد الجی( 

  )وشعب قلعة عین الذهب السعید 

  

وككــل فــرد مــن شــعب . إال أن ثمــة مــا أثــار اســتغرابي بشــكل حقیقــي بشــأن تلــك الكتابــة          

إلــى تغییــر اســمه لیغــدو فــي تلــك األثنــاء الجنــرال  َكلَكــامشتُــرى لمــاذا عمــد : القلعــة رحــت أتســاءل 

ولمــاذا هــو قائــد الجیــوش البریطانیــة فــي العــراق، ولــیس ملــك أوروك العظــیم وبــاني . مــود ســتانلي

هــل هــي إحــدى أالعیبــه فــي الغــش واالختبــاء ومــواراة أنــه . أســوارها المنیعــة وقائــد جیوشــها المهابــة

ذلــك الــوحش الكاســر ومضــطهد الشــعوب ؟ فضــال عــن ظهــور حاشــیته بثیــاب غریبــة، وبشــرة أكثــر 

الحمرة، بعیـــون زرق وشـــعر أشـــقر، محـــاطین بفرســـان ذوو وجـــوه ســـمر كالحـــة، بیاضـــا ومشـــربة بـــ

الذي سمى نفسه الجنرال ستانلي  َكلَكامشأما هو، وأعني به . یرتدون سراویل قصیرة وأحذیة ثقیلة



وعلــى الــرغم مــن أحقــاد شــعبنا المتنامیــة لهــذه الشخصــیة المقیتــة إال . مــود فقــد ظهــر بصــورة هزیلــة

بشــارب كــّث وجســد لعجــوز ضــئیل، علــى العكــس مــن . لظهورهــا بتلــك الصــورةأننــي تألمــت كثیــرًا 

یكـون ذلـك هـو ملكنـا العتیـد  فمهما بدر منـه فـي الماضـي، أزعجنـي حقـًا أن. وجوه حاشیته الحلیقة

، الذي غلـب مـع خلـه وصـدیقه الحمـیم أنكیـدو الثـور السـماوي، وألحقـا الهزیمـة ذو الخیالء والبطش

ة حـال، أنـا أیضـا ســأدعوه بـالجنرال مـود مـا دام أنــه ارتضـى بهـذا االســم علـى أیــ. بخمبابـا العفریـت

  .الغریب، وتلك الصفات التي ال تلیق بالملوك الذین ثلثي أجسادهم إلهیة والثلث الباقي بشري

  

درا الحكـــیم علـــى أن تجـــري مراســـم توقیـــع اتفاقیـــة الصـــلح أمـــام ســـكان یلقـــد حـــرص زیوســـ          

الطمأنینة في نفوس من راودهم الشّك، وتجرؤا على الهتاف مع زلكـا ضـد القلعة، في محاولة لبّث 

وقـــد وجـــد مستشـــارو الحـــاكم أن المیـــدان الكبیـــر هـــو أفضـــل مكـــان یمكـــن االحتفـــال بـــه، . االتفاقیـــة

درا الحكـیم، یفُنصبت هناك منصة، في حین اُتخـذ مـن المسـرح الـدائري مجلسـًا للجنـرال مـود وزیوسـ

وعلى ما یبدو أن كل شيء في ذلك الیوم كان على ما ُیـرام، . عرتحت سقف بیت صغیر من الش

إال أن الغریب فـي . عدا شيء واحد ما زال باعثًا على الریبة، وهو حضور األمیر زلكا إلى الحفل

علـى العكـس، كـان مهتمـا . األمر أن شیئا من التوتر أو إمارات المعارضة لم تبـُد علیـه فـي حینهـا

مالیــة علــى التحضــیرات، وقــد وقــف علــى اهبــة االســتعداد، قریبــًا مــن بإضــافة بعــض التفاصــیل الج

ولـــم تفـــارق االبتســـامة وجهـــه االســـمر . الكرســـي المخصـــص للجنـــرال مـــود، علـــى المســـرح الـــدائري

الحكیم حیاله باالرتیاح، وفي الوقت نفسه لم یكـن الشـّك یفارقـه  درایزیوس األمر الذي شعر. الوسیم

األمیر زلكا، وانقالبـه المفـاجئ مـن معـارض، إلـى مؤیـد التفاقیـة  بشأن التغییر الحاصل في موقف

  .الصلح المزمع توقیعها

  

الحكـــــیم ضـــــیفه إلـــــى المكـــــان المخصـــــص  درایزیوســـــانتهـــــت مراســـــم االســـــتقبال، ورافـــــق           

وكان من كرم خلق هذا الضیف أنه رفض الجلوس قبل أن یجلس . لجلوسهما، تحت خیمة الشعر

كیم الذي سحرته نیاشین الجنرال، وقیافته، ومشیته الملكیة، وخطاه التي كأنمـا الح درایزیوسحضرة 

وقعت على إیقاع ونظرته الثاقبة، واألنفة التي شّدت مالمحه لتجعله أكثر جدیة وصرامة مما كان 

إللحاحـــه، وأخــــذ مكانـــه علـــى الكرســـي الخشــــبي  درایزیوســـومـــا أن امتثــــل حضـــرة . علیـــه أول مـــرة

ال مختلفة آللهة القلعة، هّم الجنـرال مـود إلـى الجلـوس هـو اآلخـر، حتـى كـادت المنقوش علیه أشك

إال أن شـیئًا مـا حـدث . مؤخرته أن تالمس الكرسّي المخصص له، إلى جانـب كرسـّي حـاكم القلعـة

ذلــك أن . فجــأة، وجعــل الجنــرال یســقط أرضــًا ویتشــقلب علــى نحــٍو أثــار موجــة هــادرة مــن الضــحك

كرسي الجنـرال بقدمـه، لیصـنع بـذلك مشـهدًا قصـیرًا ُخّیـل لنصـف سـكان  األمیر زلكا عمد إلى ركل

أنه مجتزأ من مسرحیة هزلیة، ما أثار موجة من الضحك  –ن لالتفاقیة في األقل المناوئی –القلعة 



الحكـــیم محرجـــًا، ال یكـــاد یفعـــل شـــیئًا ســـوى نتـــف المزیـــد مـــن شـــعر لحیتـــه  درایزیوســـ بشـــكل جعـــل

  . یقة السومریةالبیضاء المجدولة على الطر 

  

نهــض الجنــرال مــود، وراح ینكــث التــراب عــن بذلتــه األنیقــة، فــي الوقــت الــذي ســاد فیــه           

إال أن . ا فعلتـهالصمت على نحٍو راح ینذر أن ثمة أمر خطیر سیحصـل بعـد أن فعـل األمیـر زلكـ

وبینمـا كـان . صـافحتهالجمیع بما فیهم زلكا نفسه عندما مّد یده إلیه یرید بـذلك م الجنرال مود فاجأ

سـدرا الحكـیم بقبـول المصـافحة، راح الجنـرال مـود یرّبـت یاألمیـر یـرفض ذلـك متجـاهًال إیمـاءات زیو 

زلكـا فـي الـذي تالفـى تبـاطؤ ابنـه  ،درایزیوسـلكنـه تلقـى الجـواب مـن . على كتفه، ویسأله عن اسمه

  : بنبرة تناهشها الخجل اإلجابة، فقال 

  

  ! " دة الجنرال، ابني البكر وولي عهدي زلكا، األمیر زلكا یا سیا" 

  

وماذا یعني زلكا عندكم یا : " قال الجنرال مود وقد غمرت وجهه ابتسامة مفبركة ! " جمیل جدًا " 

  " الموّقر ؟  درایزیوسسیادة 

  

، وقــد فعــل ذلــك مسدرا، وراح یعتــذر عمــا بــدر مــن أشــعة الشــیأجــاب زیوســ!... " أشــعة الشــمس " 

فهّز الضیف رأسه بمرح، وقد دّس إبهامي یدیه تحت . زید من التزلف والتخضعحكیمنا المحترم بم

فتــارة ینظــر إلــى زلكــا وتــارة أخــرى إلــى . یریــد الطیــران ننطاقــه، فــي حــین راح یحــّرك أصــابعه كمــ

ولـم . فجلس االثنان على كرسیهما تحـت الخیمـة. درا الحكیم، الذي طلب من ضیفه الجلوسیزیوس

التــي ترتبــت علیهــا علــى حادثــة الكرســي، حتــى تــم توقیــع اتفاقیــة الصــلح  یمــِض الكثیــر مــن الوقــت

ا حصــول البریطــانیین علــى كمیــات غیــر محــدودة مــن الســائل األســود الــذي تقذفــه هــبنــود مــن أهم

ٕادخــال بــوادر الحضــارة إلیهــا، ونیــل عــن المالحقــة و العــین فــي وســط المیــدان الكبیــر، مقابــل الكــّف 

 .وصـایة قـد تـدوم لفتـرة مـن الـزمن دنقـل وتقریـر المصـیر، بعـتادة والشعبها الحریة فـي العـیش والعبـ

غــادر بعــدها الجنــرال مــود قلعتنــا، وقــد أخــذ معــه تــذكار مــن القلعــة هــو الكرســي نفســه الــذي جلــس 

أما أشعة الشمس أو ما یسمى زلكا فقد أشار كهنة المعبـد الكبیـر علـى . علیه أثناء توقیع االتفاقیة

  .عه السجن مدة من الزمن، بغیة تأدیبهدرا الحكیم بإیدایزیوس

  

ولـو قُـّیض لـي ذلـك الختـرت تلـك المیتـة . كم تمنیت أن أموت مثل الشعراء العظـام.. آه          

وا أســفاه، ال أتــذكر مــا اســمه . أحــد الشــعراء الســومریینوأعنــي بــذلك میتــة . التــي تشــبه زفــة عــرس

 .بالضبط



  

ف بشر، وهو أحد أولئك الذین عشقتهم أنانا المبجلة، نصف إله ونصكان شاعرا عذبًا،           

وأرادت التســلي بأشــعاره الجمیلــة عســى أن تكــّف عــن النــواح علــى تمــوز طــوال الخریــف، وانتظــار 

ولمـــا رفـــض هـــو معاشـــرتها غضـــبت وانتقمـــت لكبریائهـــا المهـــان بـــأن مســـخت . إطاللتـــه فـــي الربیـــع

وظل هذا الشاعر العذب یطلق نعیبه بدال . نصفه إلى غراب في حین لم تقدر على نصفه اإللهي

وبینمـا هـم كـذلك وٕاذا بجثتـه . فاختصمت اآللهة ومعاشر الغربان بشأنه. من األناشید إلى أن مات

فأمـــا المالعـــق . الموضـــوعة فـــي جـــذع صـــنوبر أجـــوف تتحـــول إلـــى مالعـــق فضـــیة وأخـــرى ذهبیـــة

لمالعق الذهبیة فقـد صـنعت منهـا وأما ا. الفضیة فقد انقضت علیها الغربان وأخذتها إلى أعشاشها

   .براقة لتاج إنانا المبجلة اً اآللهة نجوم
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 السید قرش المحترم

  ... تحیاتي

  

یبدو أن أحد أحالمي الثالثة التي رأیتها ورویتها لك قبل أیـام . لك عندي أخبار سیئة          

نعــم، الیـوم جـاء أحــد المقـاولین المتخصصـین بأعمــال . شسـتموت یــا سـید قـر . سـتتحقق أخیـراً 

ألـم تـرُه ؟ قـال أن الحكومـة تعتـزم بنـاء مجسـر . الهدم ورفع األنقاض وسألني أسئلة كثیرة عنك

فـي سـاحة سـعد، وبمـا أنــك تنتصـب هنـا منـذ فتـرة طویلــة ویمكـن أن تعیـق عملیـة البنـاء آثــروا 

رف ما إذا كان باإلمكان تدمیرك بالمطارق الثقیلـة لقد تفحصك جیدًا، لیع. إزالتك من هذا المكان

  .  أو نسفك بدینامیت

  

لها  سیكون أوّد أن أعلمك أن الحكایة التالیةومهما تكن علیه اآلن من بؤس الحال،           

نعم، سیدوري اسم غریب ألـیس كـذلك ؟ لكنـه  .عبد الواحد صدیقنا كریمسیدوري حبیبة عالقة ب

لكنـي لـم أكـن أعـرف بالضـبط مـاذا . ة عنـدما تلفظـه وتقصـد بـه فتـاة تحّبهـاجمیل أیضًا وفیه لذّ 

، َكلَكـامشأنه عائد لصاحبة الحكمـة التـي أهملهـا كریم،  ا االسم، حتى أخبرني صدیقنایعني هذ

  .وراح یبحث عن عشبة الخلود

  

دخل على العموم یا سید قرش، لیس هذا ما أوّد الحـدیث عنـه فـي هـذه األثنـاء، وسـأ          

ُتدعى كریم عبد الواحد  وكما قلُت لك، هي حكایة معاصرة عن فتاة عشقها. في الحكایة مباشرة

  : أظنك حفظت االسم جیدًا . نعم، نعم، یا سید قرش. سیدوري

  

، فـي مـذخر أدویـة یقـع ضـمن مخـازن ١٩٩١تعرف كریم على سیدوري أثناء فرهـود           

بینمـا . بحث هناك عن زجاجة أنسولین ألمها المحتضـرةحینما كانت ت. الغذاء عند مصب النهر

كـــان هـــو یبحـــث عـــن علـــب حلیـــب نیـــدو وصـــنادیق القشـــدة المنهوبـــة مـــن مخـــازن الكویـــت، 

فسألته عما إذا كان بمقدوره التعـرف علـى دواء السـكري . والمخزونة في ذلك المكان منذ أشهر

األرفف المعدنیة وأكوام األدویة  حث فيوبینما هو یب. رة هنا وهناكمن بین أنواع األدویة المتناث

أصـابه . والعقاقیر وكانت هي تقف في مكان لیس بعیدا عنه، تنّسم كـریم تلـك الرائحـة المدوخـة



فقـد كامـل تركیـزه مـا أن رأى قطـرات الـدم تنضـح مـن سـیدوري . الدوار حتى كاد أن یغمـى علیـه

  . وتبقع األرض االسمنتیة تحتها

  

فــي البــاص فــي . ت مــا یــزال یتلقــى فیــه كــریم الصــفعة تلــو األخــرىحــدث ذلــك فــي وقــ          

المستوصف، في الشارع أو أي مكان آخر توجـد فیـه نسـاء یـدركهن الحـیض، فیتـركن فـي تلـك 

أو حتـى تفكـر . وحـدها سـیدوري لـم تصـده. األماكن ما یظنه یوسف إشارة أو دعوة إلى الفراش

تشتمه، أو تبصق علیه أو تصـرخ فـي وجهـه  في أن توجه إلیه صفعة، أو تضربه بحقیبتها أو

واصفًة إیاه بالسرسري وقلیل األدب الـذي أعطـي خبـزا ولـم ُیعطـى مـن التربیـة مـا یكفـي للتفكیـر 

حتى عندما جذبها إلیه . بأن االلتصاق بامرأة في مكان عام إنما هو أقصى درجات سوء الخلق

علـى نهـدیها الصـغیرین، لـم تحـتج ثم دفع بها إلى الجـدار، حوطهـا بذراعیـه حتـى قـبض بكفیـه 

ن حو ال یشك معه المـرء مـن أن االثنـیسیدوري، لم تصدر منها حركة تمنع التصاقه بها على ن

فجــأة، وبینمــا هــي ترفــع تنورتهــا وهــو یحــاول التركیــز لكــي یفــتح . باتــا یمارســان الجــنس وقوفــاً 

ســمع . مــام المــذخرســحاب بنطالــه الجینــز، ســقطت قذیفــة هــاون فــي الباحــة المبلطــة بــالقیر أ

االثنان إطالق نار وتكبیرات وشعارات بسقوط النظـام، ثـم دربكـة لمجموعـة مـن الرجـال والنسـاء 

تشتت . واألطفال وهم یقتحمون المذخر وینهبون محتویاته من األدویة في الصنادیق الكارتونیة

ن بینمـا حشـر نفسـه بـین النـاهبین وراح یبحـث هنـاك عـن االنسـولی. فكر كریم وأعتق سـیدوري

سیدوري واقفة في إحدى الزوایا تحجب البقعة الحمراء على تنورتها بید، وتقضم حلـوى تیفـاني 

علیهـا  لتي یحملها أحد الصـبیة كـان قـد مـرّ كانت قد التقطتها عندما وقعت من أحد الصنادیق ا

ــریم زجاجــة األنســولین ــاك، تــدعو أن یجــد ك ــا هــي واقفــة هن ــد وجــدها حتمــا وناولهــا . بینم وق

یدوري التــي لــم تكــن لتنتظــر اكثــر مــن ذلــك، لتظفــر بعلبــة لبــان ماركــة النمــر الــوردي، إنمــا لســ

ركضت نحو الحي، دون أن تلتقط شیئا من التوابل وعلب التاید والبن والصابون المتنـاثرة علـى 

  . طول الضفة الیمنى لنهر الرباط

  

عها من البیـت إلـى المدرسـة كان یتب. منذ ذلك الیوم وسیدوري لم تغب عن ذهن كریم          

یكتـب لهــا الرسـائل ویتـودد إلیهــا حتـى التـذلل ویغــامر ألجلهـا، فمـا مــن نسـمة عذبــة . وبـالعكس

یتشــاجر مــع الشــبان الــذین یالحقونهــا، ویهشــم أضــراس مــن . تهــب إال وقــال تلــك مــن ســیدوري

وال یرى في  حاول أن یتالفى العمى الشبقي الذي یصیبه. یتفوه بكلمة سوء ویعني بها سیدوري

حــاول أن ال . سـواد هالمــه الكریــه ســوى امــرأة تطمــث علــى مقربـة منــه، فیخیــل إلیــه أنهــا تــوّده

كان یلتقط من القمامة التي یرمیهـا أخوهـا الصـغیر . یشتهي أو یتخیل أو یعشق سوى سیدوري



وراق خطوطها واألرقام التـي تكتبهـا علـى أ. ما یرى أنه یخصها، أو في األقل كان من مقتنیاتها

ومنادیلهـــا  أمشـــاطها المكســـورة وقالمـــات أظفارهـــالفافـــات مـــن شـــعرها المحنـــى و . االمتحانـــات

الملطخة بأحمر شفاهها، وعلب الحلـوى التـي تحبهـا وبقایـا أقالمهـا الرصـاص وأربـاع الممـاحي 

أعجبهــا ذلــك، خصوصــا الرســائل الغرامیــة، ولــم تجــد مانعــا مــن . وأمــواس المبرایــات المكســورة

! سـیدوري نغلـة یـا سـید قـرش . كنها وهو ما أخبرت به صاحبي كریم مرارًا، ال تحبـهمواعدته، ل

وهي مسـتعدة دائمـًا ألن تبـدو . بهلوانة نغلة تأخذ ما یعجبها، وما ال یروق لها تقذفه في الشطّ 

مثل اإلخطبوط، تمد أطرافها من جمیع الجهات، وفي كل جهة تجد هناك عاشق مولع بها یظن 

  .  ي یطمر أنفه بین نهدیهاأنه الوحید الذ

            

االثنـان . حـب لوسـیا منـدیزعبـد الواحـد ی وكـریمكانت سیدوري تعشق إدواردو یانس،           

أحــد المسلســالت الناطقــة باإلســبانیة،  –أكثــر مــن مــائتي حلقــة  –بطــال ملحمــة عــروس البحــر 

الشـباب مـن القنـوات الفضـائیة والمدبلجة إلى العربیة الفصـیحة، والتـي كـان یقرصـنها تلفزیـون 

  . العربیة، ویتم عرضها على شاشته في أوقات العصر

  

تلفزیون الشـباب، الـذي أسسـه عـدي صـدام فـي بدایـة التسـعینات، بـدأ أول عروضـه           

بفیلم شبه إباحي لماروشكا دیتمرز مما أثار ضجة توقف فـي إثرهـا البـّث فتـرة مـن الـزمن، قبـل 

ــا أن یعــود مجــددًا، لی ــة مــن المسلســالت المقرصــنة، مــن طــراز عــروس البحــر، وماری ــدم نخب ق

مرسیدس، وقوادا لوبي، وغیرها من الدراما المكسیكیة التي كنا نواظب على مشاهدتها، ال ألجل 

شيء سـوى عمـل كـوبي بیسـت ألكثـر المشـاهد إثـارة، تلـك التـي تظهـر فیهـا مـاري إلینـا نصـف 

. لبي یعضعض شفتیها الكرزیتین، ویوغل لسانه في فمهاعاریة، مغمضة العینین، بینما لوي فی

. عنیـف وبـدائي جـداً . یفعل ذلك برفق ورومانسیة شـفیفة، قبـل أن یتحـول إلـى شـمبازیا هائجـة

بینما تجري عملیة نقل ملفات تلك القبلة الساخنة من شاشة التلفاز إلـى مخیالتنـا الفتیـة، لیـتم 

مســتلة مــن أفــالم ومسلســالت أجنبیــة وعربیــة، خزنهــا هنــاك، مــع عشــرات الصــور والمشــاهد ال

في الغرف الموصدة، أو بینما هم جلـوس علـى و لممثالت وممثلین یتبادلون الُقبل، على األسرة 

وٕالـى أن نلتقـي علـى . رمال شاطئ دافئ، أو ربما تحت مظلـة علـى الكـورنیش، فـي لیلـة مـاطرة

ون قبلـة لـوي فیلبـي ومـاري إلینـا تك" بیت أصفر " ، على مقربة من البصرةالضفة الیمنى لشط 

عندئـذ، نبـدأ بممارسـة عاداتنـا . فـاً نقد نضجت، وصارت لذیذة، لكنهـا فـي النهایـة لیسـت أقـل ع

  . السیئة تحت الماء

  



نـدنس میـاه الشــّط بخیاالتنـا الجامحـة، بینمــا یحـاول هـو تطهیرنــا . كنـا نلعـب، ونلهــو          

  . الزهر، وفي وجوهنا تخضر البساتین على أكتافنا ینمو. لنبدو رغم ذلك أبریاء

  

  

مـا  هكـره نفسـی ارصـ. شّبه سیدوري بماري إلینایأن  كریم بعد فترة من الزمن، سیغیظ          

. تخیل وجهها مغطى بالسـوائل الهالمیـة التـي تـنّط مـن غـیالن الفحولـة، فـي أفـالم البورنـویأن 

إال أن . ها بصـور أخـرى أكثـر خالعــةسـتبدلیأو  نـامحـو صـورة مـاري إلینـا مــن أذهانیحـاول أن 

ّض یعـلكـم هـذا، و یسـوى أن  هلـم یعـد أمامـ. عـرض الحـائط همقترحـ نالـم یأبـه، وضـرب اأحدًا منـ

، عـدا فتـى نـاأكثر  هكثیرًا، وفارقـ معنا تشاجر. ركسه في طین الضّفةیشّج رأس آخر، أو یذاك، و 

ّف السجائر ما دامت جیوب اسمه عماد، ما زال یطمح بالحصول على المزید من التبغ وورق ل

وبمـرور األیـام، اكتشـف أن لوسـیا منـدیز وٕادواردو . ذهب إلـى هنـاكیعد یلم . ال تخلو منهكریم 

كّني بها یأسمائهم، أو  أن یستعیر ى المرءیانس لم یكونا مهمین إلى تلك الدرجة التي تحتم عل

ًا آخـر یعـود لممثلـة تركیـة ر لسـیدوري أسـماأخیـرًا اختـ .، مقارنـة بممثلـي هولیـودنفسه أو غیـره

نـا خبر یلـم  هإال أنـ. فیلم أزرق أزرق في سینما أطلس همشهورة هي هولیا أوشار، بعد مشاهدت

بمفـاتن تلـك الممثلـة، فتعـود سـیدوري بهیئـة ذلـك المرمـى  نـاخشـى أن تمتلـئ أذهانی انكـ. بذلك

  .المشرع الذي تمزق شباكه ألعابهم الناریة

  

سیدوري أمام مدرستها، مع شلة من الشبان المغرمین، وقفوا هناك ه فتات كریم انتظر          

بعضـــهم . بقمصــانهم الكشــمیریة الملونــة وبنــاطیلهم الفضفاضــة، وأحــذیتهم الروغــان اللماعــة

كــان بإمكــانهم ســماع . ارتــدى ســاعات صــینیة، وخــواتم شــذراتها مــن الیــاقوت والعقیــق المزیــف

البـات إعدادیـة الخنســاء فـي محلــة الطویسـة مــن جـرس االنصـراف الــذي دّق مـؤخرًا، فخــرجن ط

تــوزعن نحــو الطــرق الســالكة إلــى منــازل ذویهــّن، عنــدذاك بــدأ الغمــز واللمــز . البــاب الرئیســي

لـم تبـق مـنهن سـوى  .تلك البروتوكوالت اإلشـاریة. وٕایماءات األعین العاشقة، واألنامل الناعمة

ادة، باتجــاه األزقــة، وقــد أخــذتهّن األنفــة القبیحــة الدمیمــة، أمــا أوالء فقــد أســرعن الخطــى، كالعــ

  !الزائفة 

  

فانفصـلت عـن كـروب الفتیـات النزقـات، . نحـو النهـر لهـا لسیدوري، وأومـأكریم غمز           

، هرفیقاتها، الالتي كّن یقرصنها أو یهمسن في أذنهـا كلمـات نابیـة كـل حـین، فتلتفـت هـي نحـو 

ت الجسر الموصل بین الرباط والتمیمیة، وراحت عبر . عشقهایوعلى وجهها تلك االبتسامة التي 



في إثرها، حتى وصلت إلى بقعة ما زال النخل فیها كثیفًا، ولم تطله  هوتمشي بمحاذاة النهر، و 

ساترًا من الطین المسـتخرج مـن النهـر،  ا معاً أمسكها من یدها وعبر . فؤوس المتاجرین بالجّمار

حملهـا مثـل عـروس وأجلسـها خلـف نخلـة . ارةسـقطت وُجرحـت یـدها بمحـ. أثناء عملیات الكري

سـماع صـخبهم وهـم یمرحـون فـي الشـوائخ المتفرعـة  هثمة صبیة یمكنـ. برحیة وسط الحشائش

قبلـة أثنـاء مـا كانـت هـي تتـأوه متألمـة مـن الجـرح فـي  هطلب من سیدوري أن تعطی. من النهر

  .یدها الیسرى

   

  ! " أنِت تشبهین هولیا أوشار : " لها  الق

  

  : بالمثل قائلة  هتأمل تعابیر وجهها وهي توشك على البكاء، وأنتظر أن ترد علی          

  

  ! " وأنت تشبه ابراهیم طاطلس 

  

تتـأوه . لم تكن تتأوه، بل كانت تتغّنجربما ال، ال، . كانت تتأوه فحسب. لكنها لم تنطق          

منهـا  ىفدن. وهو ینضح من یدها رؤیة الدم همزق. ال أعرف بالضبط ماذا كانت تفعل! تتغّنج ! 

مثـل هـّر جـائع،  ه كـریملعقـ. بـدمها یهبیدها الجریحة، فخّضبت شفت هقبلها، لكنها دفعت وجهیل

. أخیـرًا قبلهـا" ! قبلة صـغیرة ورخیصـة یـا سـیدوري "  كل هذا من أجل قبلة. مكبوت یموء شبقاً 

كـرر علیهـا ذلـك یلیا أوشار، و شبهها بهو ید لاوعندما ع. كانت قبلة خفیفة استقبلتها على حیاء

  : كل حین، مع كل محاولة فاشلة للفوز بقبلة ثانیة أحّر وأكثر لّذة قالت البنت 

  

  ! " وأنَت تشبه إدواردو یانس " 

  

  . قالتها وهربت          

  

وأیـن ذهـب ! یـا إلهـي  .إدواردو یانس ال كریم هو نفسهاللحظة ما ز  تلكحسن، حتى           

  ! س یا ُترى ؟إبراهیم طاطل

  

  ! " هي ال تحبك أنت " 

  



المتهـرئ  ههدهـدها علـى فراشـیلیلـة،  كل هخادع نفسویش ویردد مع محمود در كان ی          

 ه، فـي حـین یعـوم برجـسـیدوري رى األبـراج تغـازل بـرجیـنظر إلى السـماء، فی. فوق سطح الدار

فكرة  هفي تلك اللحظة خطرت ل. ةبحث عن بریقها في العتمة الالمتناهیت، آفلة تائهًا بین نجوم

لكـن لـیس قبـل مضـي أكثـر مـن ثـالث . ظن أن ذلك سـیعجبها. عطیل هولتكن هي دزدمونة و : 

  . سنوات، تكون بعدها قد تخلصت من شاب یشبه ابراهیم طاطلس

  

الباب، وجلسا  هل تفتح. قد أخبرها بذلك قبل ساعات انتسلل إلى دار ذویها لیًال، وك          

دیك معتوه راح یصیح عنـد  هماكاد ان یفضح. على مقربة من قن دجاج في الحدیقة انتهامسی

 ه، ما دام أنـفي القن دجاجاتالرائحة ذروق  كریم ولم یتحسس أنف. ف اللیلصالثانیة بعد منت

أخبرهــا بأنهــا تشـبه دزدمونــة، لكنهــا لــم . بــین دقیقــة وأخـرى رائحــة الــدم الناضـح منهــاشـم راح ی

  .كانت تنظر إلى السماء، وُتلولب نهایة ضفیرتها بأصابعها النحیفة. بعدتنبس ببنت شفة 

  

  " قولي شیئًا " 

  " ألم أقل لك ؟ " 

  " ماذا ؟ " 

  ! " أنك تشبه إدواردو یانس " 

  

  .. !إدواردو یانس یعني لوي فیلیبي          

  

یظـن أن القمـر  حدق خاللهـا بالسـماء، مثـل أبلـهٍ ی انغادر بعد ساعة من الصمت، ك          

مستیقظًا طیلة السـاعات المتبقیـة، حتـى بزغـت شـمس الیـوم التـالي، ال وما ز . قطعة من الجبن

الوقـوف عنـده، إذ سـتمرق سـیدوري مـن هنـاك كعادتهـا فـي  ادوهرع إلى رأس الشارع الذي اعتـ

قـد  مـن أهـالي الحـي فـوجئ بشـابٍ  هلكنـ. لعّلها تقول شـیئًا، كـأن تشـّبه بعطیـل. مثل هذا الوقت

تأنق جیـدًا ووقـف علـى مقربـة مـن عمـود الكهربـاء، ثـم اتكـأ علیـه وكـان یفـرك مسـبحة صـفراء 

، التي غمـزت لـه، سیدوريوما زال یصهر انتظاره على هذا النحو حتى أقبلت . براحتیه ویشمها

أیضـًا تبعهمـا، ولـم یمـض الكثیـر مـن الوقـت حتـى لحـق الشـاب بهـا، وأمسـكها مـن  هو. فتبعها

  .الباص معاً یدها، وركبا 

  



شـبهها یفكـر خاللهـا بـأكثر اإلنـاث جمـاًال، لكـي ینتظر ثالثـة أعـوام أخـرى، یسـ. أیضاً           

  . في فیلم تایتناك جاك هووٕالى ذلك الحین، ستكون هي روز و . الجافیة هبحبیبت

  

تقـن أ. بدو أنیقًا مثل لیونـاردو دي كـابریو، لكـن لـیس أكثـر وسـامة منـهیتمرن كثیرًا ل          

عد نجومًا أكثر من التـي یصبر، أو یكن لیولم . رسم مالمحها، وابتسامتها، ونظرتها المونالیزیة

 أخبرتـهؤمن بآخر تویجـة تولیـب یصدق كلمات محمود درویش، أو حتى ی، أو هصارت في جیب

  : عندئذ، أخبرها . ، تلك المعّمدة بماء الورد، وحلیب الطلع، والبمبر الجنوبيهأنها ال تحب

  

  " هل تعلمین أنك تشبهین روز ؟ " 

  

  : خبئت وجهها خلف یدیها، قائلة . ابتسمت

  

  ..... ! " أنت تشبه إدواااا.. وأنت" 

  

  ! "  ، ذاك هو أناإدواردو یانس، نعم: " قاطعها           

  

لمــح طیــف یلــم . رى مــاري إلینــا، وال هولیــا أوشــاریــعــد یلــم . هــرب فــي لیلــة ممطــرة           

 وســیم شــاب، أو حتــى روز الجمیلــة، التــي هربــت هــي األخــرى إلــى خــارج البلــد برفقــة دزدمونــة

فـي  إدواردو یـانس، أو لـوي فیلیبـي أو مایـك هـو الز یـفـي حـین مـا  .أصغر منها بخمسة أعـوام

  . فیلم ذه بونیشر

  

  

***  

  

، تجارة األسـلحة یـا سـید قـرش تجـارة بـائرة، وهـي فـي كـل األحـوال مضـرة وخطـرة جـداً           

تركتها، بعد أن شاهدت أحد اآلباء في التلفـاز وهـو یعـرض ابنـًا لـه فـي . خصوصًا على األطفال

الخامسة من عمره أمام الكامیرا، وُیناشد السلطات المحلیة بمنع استیراد ألعاب األسلحة، إذ فقد 

ذلك االبـن عینـه الیمنـى بطلقـة بالسـتیكیة طائشـة مـن مسـدس صـدیقه، بینمـا همـا یلعبـان فـي 

آلمني ذلك األب، شعرت أني أحد المتسببین في إیذاءه، فتركت المتاجرة بأسلحة . صبیحة العید



وكــان آخــر مســدس مــاء بعتــه لطفلــة فــي الرابعــة مــن عمرهــا، أو هكــذا بــدت لــي فــي . األطفــال

 .ة كــریم عبــد الواحــدحبیبــ. تمامــًا مثــل ســیدوري. كانــت مألوفــة جــدًا، وناعمــة ولّماحــة. وقتهــا

إحــدى المصــحات فــي رومــا، إثــر فــي ، وقیــل أنهــا ترقــد اآلن اعها صــاحبيأضــ ســیدوري التــي

تعّرضــها لصــدمة عنیفــة، بعــد حــادث غــرق عبــارة قــرب الســواحل اإلیطالیــة، كانــت تقــل الجئــین 

  .   عراقیین وٕایرانیین، غرق أغلبهم، وكان عشیقها الرسام من بینهم، في حین نجت هي بصعوبة

  

، وهروب سیدوري غیـر المتوقـع، حادثتـان تركتـا فـي نفـس كـریم موت كاكاو المفاجئ          

ربمـا كـان علـى سـیدوري أن تعشـق غیـره وتسـمح لهـذا . أثرا وغّصة ومرارة في الحلـق ال ُتمحـى

لـیس  –وهـو مـا یظنـه صـدیقنا كـریم  –الغیر أن ینام معها أو حتى یرسمها وهـي عاریـة، لكـن 

  . وجه مزرّق كوجوه الغرقى في فیلم تایتانكعلیها أن تهرب، وال یراها إال في أحالمه، ب

  

كانـت أمـه تزورنـي لتطلعنـي . ومنذ أن فقد سیدوري و كـریم یحـبس نفسـه فـي البیـت          

على أخباره، تقول أنه ال یفعل شیئا فیه فائدة، فقط یـدخن السـجائر ویقـرأ الهـراء الـذي یكتبونـه 

والحقیقة یا سید قـرش . وسیدوري طوال اللیلفي الجرائد، یكتب كثیرا، یثمل، ویبكي على كاكاو 

أن نجمیة لم تكن تذكر سیدوري هذه بخیر، كانت تكرهها وتقول أنها سـاقطة وطینتهـا معجونـة 

بلعاب الشیاطین وأن ما حدث لها إنما هو عقاب إلهي ما كان من المفترض أن یتأخر كـل هـذا 

وعلى الرغم مـن زیـاراتي . الدنیا الوقت، لكي یجعل منها امرأة مجنونة تقطن في مصح في آخر

المتكررة إلى بیت عبد الواحد النجار، إال أنني لم أفلح في إخراج كـریم مـن عزلتـه المقیتـة التـي 

المرة األخیـرة التـي مرقـت . وجد نفسه غارقا في بؤسها منذ هروب سیدوري مع عشیقها الرسام

لـدها مـؤخرًا، منهـا أنـه صـار نجمیة على بیتنا، حكت لي عن طبائع غریبـة بـدأت تظهـر علـى و 

هو اآلن یستطیع معرفـة . یتمتع بحاسة شم قویة تمكنه من التنبؤ بقدوم أي مخلوق إلى البیت

هویة الضیوف بعد مغادرتهم، وذلك من الرائحة التي یتركونهـا علـى األرائـك والبسـط، والكـؤوس 

. بـین أولئـك الضـیوفواستكانات الشاي، وبالتالي صار بإمكانه تجنب من یرى أنه فضولي من 

فضال عن ذلك، صار كریم ال یطیق رائحة المبیدات، التي كانت یجلبها والده لیكافح بها جحافل 

الصراصیر التي تكاثرت بشكل غریب، في كل مكان مـن البیـت، خصوصـا فـي المرحـاض، حیـث 

ى یقضي هناك فتـرات طویلـة، ال یفعـل شـیئا سـوى االصـغاء إلـى عریـر الصراصـیر، والتحـدث إلـ

أما أنه یتحدث إلى الصراصـیر ویصـغي إلیهـا . احد ما، ربما هو طیف كاكاو، أو خیال سیدوري

  . كما تقول أمه، فأعتقد أن ذلك شيء بمنتهى القرف

  



راح یكتب مقاالت سیاسـیة سـاخرة تنشـرها صـحیفة سـیئة . فجأة خرج كریم من عزلته          

لصـــحیفة أخـــرى متخصصـــة فـــي فضـــائح  ثـــم انتقـــل بعـــدها إلـــى الكتابـــة. الصـــیت دون مقابـــل

وكانـت مهمتـه تحدیـدا فـي تلـك الصـحیفة هـي كتابـة مقـاالت مطولـة، بـین االنتقـاد . السیاسیین

ــالي مصــاح ــار فضــائحیة عــن وزراء فاســدین، الشــرس والســخریة الالذعــة، لتكــون بالت بة ألخب

، یطلقــن عــن نائبــات شــبقات. نومحــافظین مختلســین، ونــواب إرهــابیین، وكتبــة دســتور مجــرمی

  .عضالت مفتولة اسهن الشخصیین، فتیان حلوین ذويأزواجهّن، لیتزوجن من حر 

  

لم یلبث كریم عبد الواحد في تلك الصحیفة سوى ثمانیة أشهر، أغلقت بعدها بـداعي           ٍ 

في حین تلقى هـو مجموعـة مـن التهدیـدات . نشرها تقاریر مسمومة ودعمها اإلعالمي لإلرهاب

وكــان التهدیــد یــأتي إمــا عــن . أنــه اســتمر فــي كتابــة المزیــد مــن تلــك المقــاالتبالقتــل فــي حــال 

عـدا القنابـل الصـوتیة . طریق الهاتف الجوال أو بـدّس مظـاریف تحتـوي علـى رصاصـة مسـدس

كـذلك تعقــب أثـره مـن قبــل . التـي روعـت ذویـه فــي كـل مـرة ُتلقــى إحـداها مـن وراء ســیاج البیـت

ثـم . هرباء في البیـت فتـرة مـن الـزمن جـاوزت السـتة أشـما دفعه إلى االخت. اشخاص مجهولین

عــاطال عــن العمــل زهــاء ثالثــة أشــهر كــان یتــردد خاللهــا علــى  خروجــه مــن تلــك األزمــة وبقائــه

وقـد أتـاح . مقهى األدباء في العشار، حیـث تسـنى لـه االلتقـاء هنـاك بمجموعـة مـن الصـحفیین

. حــدى الصــحف الكبــرى فــي بغــداداحتكاكــه بالوســط اإلعالمــي فرصــة العمــل كمراســل صــحفي إل

وكان أول تقریر قام بإعداده بنجاح ونشره باسـم مسـتعار یتحـدث عـن ظـاهرة قتـل النسـاء علـى 

وعلـى الـرغم مـن الرعـب الـذي تركتـه التهدیـدات . أیدي الجماعات الدینیة المتشددة فـي المدینـة

عار، دفعـا لوقوعـه فـي األخیرة فـي نفسـه، إال أنـه اسـتمر فـي كتابـة تلـك التقـاریر باسـمه المسـت

  .  قبضة المتشددین وسرادیب األحزاب الدینیة الحاكمة

  

ما القصة یا سید قرش ؟ هل ترید أن تسألني عما إذا كان عشاق سیدوري یشـبهون           

ال أحــد . ابـراهیم طـاطلس وعطیــل ولیونـاردیو دي كــابریو حقـًا ؟ والحــق أقولـه لــك یـا ســید قـرش

ال ثمــة أشــیاء یفعلونهــا یمكــن ان تــربط بیــنهم وبــین ابــراهیم طــاطلس مـنهم كــان یشــبه هــؤالء، إ

فمثال كـان األول یشـرب العـرق األبـیض، ویربـي شـاربًا كثـًا یخفـي . وعطیل ولیونادو دي كابریو

والثـاني . شفته العلیا، ویغني في األعراس أغاٍن تركیة یجهل معاني كلماتها لكنه یحفظهـا جیـداً 

. ء، یرفــع األثقــال وتنمــو علــى ذراعیــه عضــالت أشــبه بالبالونــاتكــان مــن ذوي البشــرة الســمرا

والثالث لم یكن وسیما إلى الحد الذي یمكن معه تشبیهه بجاك، لكنه كان رسامًا مغمـورًا یصـبغ 

شعره ویضع المساحیق على وجهه، وُیروى أنـه كـان یتصـید الفتیـات القاصـرات بـداعي الرسـم، 



ذلك الیوم بوشایة من أحدهم، وجده یرسم ابنتـه وهـي  حتى عندما داهم والد سیدوري شقته في

 .   عاریة تقریبا ومتمددة على كنبة، تداعب بأصابعها قالدة على شكل قلب بلون الكرز

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١٨(  
  

  أروي ألمتعكم

  

  

  . أنا أدابا، راعي البقر

  

لكنـــي لســـُت ككـــل الرعـــاة فـــي . تُـــدعى دشـــنو اً بـــجمیلـــة وحلو  منــذ ســـنتین وأنـــا أرعـــى بقـــرةً           

بحــوزتي، لكننــي مــا زلــُت  لــى النــاي، علــى الــرغم أن ثمــة نــايالحكایــات الشــعبیة ال أجیــد العــزف ع

. أجهل كیف یكون بوسع المرء تلحین بعض أغاني الرعاة، من تلك التـي كانـت تكتبهـا لـي أورنینـا

سـد التـراب، أفعـاي الكـوبرا التـي أخبئهـا دائمـًا وال أظن أن أحـدًا بوسـعه التمـاهي مـع ألحـاني سـوى أ

  .في بستوقة فخاریة مثقبة مطلیة باللون األخضر

  

  !آٍه یا شقیقتي أورنینا، كم كنِت كریمة ومتواضعة، فلترحمِك اآللهة  

  

كانت على أسد التراب، حارسنا وكاسر شوكة جلجامش، أن تأخذ بنظر االعتبار وجود           

دعى أدابا، یرغب في اقتناء كـوبرا راقصـة، قبـل أن تفكـر فـي اللجـوء إلـى قلعتنـا راٍع صغیر مثلي یُ 

طلبًا للفئران، وما أكثرها في هذا المكان، خصوصـًا فـي الیـوم الـذي یصـادف فیـه شـعور جلجـامش 

  . بالخیبة، حیث یفتح سكان القلعة بیوتهم ألسود التراب، ویطعمونها الجرذان

  

التـراب عنـدما رأیتهـا للمـرة األولـى، وقـد رفعـت الجـزء األمـامي مـن  لم یروعني شكل أسـد          

أعجبنـي الشـكل . جسدها، ومددت أضلع رقبتها، حتى صـار ذلـك الجـزء واسـعًا وممطوطـًا كقلنسـوة

الممیز في مؤخرة رأسها، حیث الدائرتان الموصـلتان بخـط مائـٍل یصـل بینهمـا، واللتـان تكونـان فـي 

وال أعرف بالضبط ما الذي أعجب أسد التراب بـي، عنـدما نكسـت . ارةالنهایة أشبه ما یكون بالنظ

! كــوبرا .. وأّي أفعــى هــي. كأنهـا قطــة ولــیس أفعـى. قامتهـا وزحفــت نحــوي بوقـار، وراحــت تتملقنــي

وعلــى الــرغم مــن ذلــك، دائمــا مــا أقــوم بإزالــة الســم مــن أنیابهــا وأهبــه ألوشــینا الحكیمــة لتصــنع منــه 

ت المصارعة بمواجهة حیـوان الـنمس، فـي النـزاالت العنیفـة التـي عـادة قد أزج بها في حلبا. مصال

ما تُقام في المیدان الكبیر، إلى جانب حلبات مهارشة الدیكة والعقارب والكالب والسـالحف وحتـى 

  .  األرانب

  



لـذا سـأهمل الحـوادث . في الحقیقة، لم تكـن قصـتي لتختلـف عـن قصـص ضـیاع أخـوتي          

المســافة حتــى أصــل إلــى تلــك اللحظــة التــي شــّبهت فیهــا أحــد أصــدقائي بقــرش  الجانبیــة، وأختصــر

معتوه، ثم أفرغ لروایة ما جرى في القلعة قبل أن ُأفترس في ذلك الیوم، عندما كنُت برفقة ثالثة أو 

كان من بینهم شاب ُیدعى كاكا، وهو حّكاء هزلي ماهر یتعاطى نوعـًا مـن الحشـیش . أربعة شبان

كــان كاكــا هــذا یؤلــف النكــات . اتفاقیــة الصــلح القلعــة علــى نحــو واســع بعــد توفیــعفــي المخــدر راج 

وبما أنـه كـذلك، كانـت روح الدعابـة عنـده . ویرویها للناس على نحٍو مضحٍك طالما جلب األنظار

تعمل بشكل جید، فهو یـتقن تشـبیه اآلخـرین ویرتجـل ذلـك بطریقـة سـاخرة، مضـحكة أحیانـًا ومقـززة 

والحق یقال، أننا ما كنا لنفعل . مر الذي لم یكن یجاریه فیه أحد سوانا نحن رفقتهاأل. أحیانًا أخرى

إنما لتحریك تلك الروح العجیبة فیـه، والتواقـة إلـى كـل مـا یمكـن أن . ذلك على سبیل المجاراة، أبداً 

 ُیسـتدّل علـى أنــه وقاحـة، وقلــة أدب، یتفـنن كاكــا فـي إظهارهمـا، كلمــا رأى أحـدًا تمیــل مالمحـه إلــى

كــائٍن مــا، فیعمــد إلــى اســتدعاء ذلــك الكــائن، مــع إضــافة بعــض النكهــات التــي مــن شــأنها إظهــار 

كــأن یــرى امــرأة بســمار داكــن، تصــبغ شــفتاها بلــون أحمــر . الشــخص المســتهدف بصــورة كومیدیــة

  !غامق، فیعمد إلى تشبیهها بحمار أكل رمانًا 

  

وكانـت دشـنو . ن خـارج القلعـةصـدیقین آخـریلربیعیة، كنُت برفقة كاكا، و في أحد األیام ا          

عنـدما . معنا، ترعى هنـاك، وسـط العشـب واالزهـار البریـة التـي تنمـو بـین أشـجار األثـل والخرنـوب

جاء وقت الغذاء، فتحـت صـرة طعـامي، فوجـدت فیهـا . بدأنا نتبادل التشبیهات الخسیسة، ونضحك

رغبتهمــا فــي ارتیــاد  نااثــم أبــدى صــدیق. نــاأكل. و الجمیلــةخبــزًا وتمــرًا وجبنــًا مشــتقًا مــن حلیــب دشــن

وكنـت علــى وشـك مرافقتهمـا، قبــل أن أتـذكر وصــیة . السـاحل البحـري، لــیس بعیـدًا جـدًا عــن القلعـة

فـي . أمنا بسیما لي بعدم االقتراب مـن البحـر، وأنـا أرعـى دشـنو الحلـوب، خشـیة أن یـأكلني القـرش

حل، إذ مـا زال یشـعر بالتخمـة والنعـاس حتـى حین أبدى كاكا عدم موائمـة مزاجـه لفكـرة ارتیـاد السـا

اما أنا فجلست على مقربة منه، ورحت أنفخ في نایي لعّلي أحّرض صـدیقتي . نام تحت أثلة كبیرة

أسد التـراب علـى الخـروج مـن البسـتوقة، وافتعـال بعـض الحركـات المسـلیة، لكـن یبـدو أنهـا لـم تكـن 

  . ا مریضةثمة شيء یشغلها، أو أنه. على ما یرام، لتفعل ذلك

  

هنــاك، خطــرت لــي فكــرة البحــث عــن صــورة مضــحكة، أو حتــى كریهــة أللصــقها بكاكــا           

. مــن المؤكــد أنكــم تعرفــون بمــاذا سأشــبهه. فربمــا أغلبــه فــي النهایــة. المــاكر عنــدما یفیــق مــن نومــه

ـــاً ! نعـــم،، سأشـــبهه بقـــرش  ـــه ســـیكون قرشـــًا عادی ـــونكم إلـــى أن ـــذهبن ظن ـــداً .لكـــن، ال ت نمـــا إ. ال،، أب

وفــي الوقــت الــذي مــا زال فیــه كاكــا . ســأحرص علــى أن یكــون مختلفــًا، لیجلــب معــه بعــض التســلیة

یشــــخر تحــــت شــــجرة األثــــل، كانــــت تمــــّر بــــذهني عشــــرات الصــــور لقــــروش تحــــاول أن تكــــون إمــــا 



مضــحكة، أو بصــورة فّجــة، لتفــوز فــي النهایــة بفرصــة إحــراج كاكــا، والحــّد مــن إمكانیــة أن یكــون 

مــن بینهــا صــورة لقــرش تفلفــل فمــه، ووقعــت أســنانه،  تتــألیف التشــبیهات، وكانــشخصــا بارعــًا فــي 

لــم أتــذكر نصــیحة أمــي فــي وقتهــا، فقــط ! وذابــت مالمحــه جــّراء التهامــه جنــدیًا هنــدیًا مــن الَكرَكــة 

رحــت أتصــور إلــى أّي حــٍد یمكــن أن یكــون ذلــك القــرش مضــحكًا، دون أن التفــت إلــى أن الشــاب 

  . ي تفلفل فمه، یمكن أن یكون أحد أخوتيالذي أكله وكان السبب ف

  

مــا أن اســتیقظ صـــدیقنا كاكــا مــن نومـــه، فــرك عینیــه وتثـــاءب، كمــا لــو صـــار فــي نیتـــه           

هـل تعلـم یـا صـدیقي كاكـا أنـك بهیئتـِك : العودة إلى النوم، حتى دنوُت منه، وقلت له عبارتي تلك 

ومــاذا . ال بــّد أنكــم تعرفــون البقیــة! ســحقًا أوه، .... ! هــذه، وأنــت تســتیقظ مــن نومــك، تشــبه قرشــاً 

لن تصدقوا ما سأقوله لكم، حینما تراءى . حدث بعد أن ألقیت عبارتي التشبیهیة اللعینة بوجه كاكا

لــي صــدیقي هــذا علــى شــكل قــرش ُمحّمــص الوجــه، كمــا لــو أن أحــدا أشــعل النیــران فــي جوفــه، مــا 

آخــر أخــوتي الُمفترســین، مســتغربًا فــي الوقــت كــان مســتاء جــدًا، ویلعـن . جعـل أوداجــه تنــتفخ غیظــاً 

نفســه أن فتــاة جمیلــة ُیفتــرض أن تكــون رقیقــة وانتقائیــة یمكــن أن تلــتهم هــذا الكــم الهائــل مــن الفلفــل 

وال أخفــیكم أمــرًا، هــو أن ذلــك القــرش قــد تــذوق شــیئًا منــي، لیــرى فــي مــا إذا كنــُت . والتوابــل الحــارة

علــى أننــي خــالف شــقیقتي أورنینــا، لــم یجــد أمامــه ســوى أحــب التوابــل، ولمــا صــار بوســعه التأكیــد 

تبریــد جوفــه بالتهــامي علــى ثــالث دفعـــات، فــي كــل مــرة أشــعر فیهـــا أنــي أنتقــل إلــى ذلــك المكـــان 

المجهول، أتذكر أمي المسـكینة، ومـا إذا كانـت سـتلحق األذى بنفسـها، كمـا وعـدت بـذلك فـي حـال 

  . أنها فقدت ولدا جدیداً 

  

بســـیما، ومنـــذ أن اختفـــت شـــقیقتنا كایـــا تظـــن أن وراء هـــذا االختفـــاء المفجـــع كانـــت أمنـــا           

وبمــا أن النسـاء هــنَّ أكثـر مــن یتعــاطى . والفقـد المتكــرر ألوالدهـا ضــربًا فاحشـًا مــن الســحر األسـود

مع هذا النوع من السحر، تظن أمنا بسیما أن ثمة امـرأة شـیطانة تُـدعى لیلـث تحمـل مـن الضـغینة 

لــذا، لــم تســتطع فعــل شــيء تــدرأ بــه . هــول هــي مــن تفعــل تلــك األفاعیــل المشــینةتجاهنــا الشــيء الم

خطر السحر المتفشي تأثیره في عائلتنا، سوى أن تعلق المزید من الطواطم المحاكیـة لآللهـة، كمـا 

فهي تعتقـد علـى الـدوام أنـه ال بـد أن تصـیب . یعلق البدو الخرز الزرقاء والنعل وحذوات األحصنة

لطواطم المحفورة على صفائح التنك شیئًا من قوة آنو وٕانانا وأنلیـل وسـین علـى صـد هذه األشباه وا

هــذه اإلجــراءات األخیــرة، . الســحر األســود، وٕاحــالل الســالم علــى مــن تبقــى مــن آل یامــا الغــواص

رافقتهـــا ممارســـة أمنـــا بســـیما لـــبعض الحركـــات التـــي مـــن شـــأنها طمـــس الفـــأل الســـیئ، كـــأن تضـــع 

تفعــل ذلــك كلمــا رأت الشــیطانة لیلــث، أو . بابة، إشــارة إلــى المضــاجعةاألصــبع األوســط فــوق الســ



صادفتها في الطریق مـن المعبـد إلـى البیـت، حیـث تقضـي هنـاك نصـف النهـار بالتوسـل إلـى إنانـا 

  . المبجلة لكي یعیدا لها أوالدها المفقودین

  

لــذهب، وكیــف غــدت علــى العمــوم، ســأروي لكــم شــیئًا عــن القلعــة، قلعتنــا المســماة عــین ا          

فــي األشـــهر القلیلـــة التـــي أعقبـــت اتفـــاق الصـــلح، وعـــاش خاللهـــا النـــاس فتـــرتهم الذهبیـــة، فـــي ظـــل 

االختراعات المذهلة التي دخلت إلینا مباشرة بعد مغادرة الجنـرال مـود فـي ذلـك الیـوم، الـذي حـازت 

ك أیــام بهجــة نعــم، كانــت تلــ. فیــه القلعــة علــى حریتهــا، بعــد عشــرات الســنین مــن العــیش فــي الظــل

ودهشة، رأینا خاللها من العجائب ما جعل الـبعض یظـن أن الشـیاطین والعفاریـت، صـارت تسـكن 

القلعـة مــؤخرًا، لتحـرك بقواهــا الخارقــة مـا عجزنــا عــن تقبلـه فــي البدایـة، ولــم نكــن لـنحلم برؤیتــه مــن 

، والفونوغراف، ولعل أكثر ما أثار دهشتنا وانبهرنا به من تلك العجائب هي خطوط التلغراف. قبل

فبعــد فتــرة قصــیرة مــن توقیــع الصــلح، قــام البریطــانیون بنصــب خــط تلغــراف بــین القلعــة . والســیارة

ولـم یـزل الكثیـر مـنهم ال یعـي حقیقـة أن . األمر الذي أثار دهشة السكان في تلك االثناء. والمدینة

حتـى . فـي المدینـة بإمكان المـرء أن یـدّق عـل قطعـة مـن الحدیـد فـي القلعـة، فیسـمع النـاس صـوتها

ظن بعض الكهنة أن ثمة شیاطین تتلبس األسالك، وبالتالي ال یمكن ألي قدرة أن تنقل األصوات 

  . في لحظة واحدة عبر تلك األسالك، ولمسافات طویلة غیر قدرة الشیاطین

  

ــدعى الفونــوغراف، كانــت قــد بثــت            ویتفــق الحــال مــع مــا وجــده الســكان فــي آلــة أخــرى ُت

فكـان مـن . في نفوس من شاهدوها للمرة األول، فجفلوا منها كما تجفـل األغنـام مـن الـذئاب الرعب

أعجــب األشــیاء أن تــردد علیــك تلــك اآللــة مــا كنــَت قــد قلتــه بعــد لحظــات مــن لفظــه، أســمك أو أي 

عبارة قصیرة لن تفكر كثیرا قبل أن تقولها، فما یهمك في مثل تلـك األحـوال هـو أن تسـمع صـوتَك 

لكن بمرور األیام، أصـبح فـي كـل بیـت فونـوغراف، . عث كما هو من دون تغییر أو تبدیلوهو ینب

ُیســـمع منـــه أصـــوات المغنـــین الصـــاعدین، وبعــــض التراتیـــل التـــي یرددهـــا الكهنـــة أثنـــاء العبــــادات 

وبوســعي تــذكر الیــوم الــذي دخلــت فیــه أول ســیارة إلــى قلعتنــا، كــان قــد أهــداها الحــاكم . الطقوســیة

مدینة إلى زیوسدرا المعظم، لتسهل علیه التنقل بین المدینة والقلعة، بدال من تحمل العسكري في ال

فما أن دخلت تلك السـیارة إلـى القلعـة، حتـى خـرج السـكان للتفـرج . مشقة السفر على ظهور البغال

بعضـــهم لـــم یهضـــم حقیقـــة أن بإمكـــان هـــذه اآللیـــة أن تســـیر هكـــذا دونمـــا وســـیلة مســـاعدة . علیهـــا

أمـا الشـيء المـذهل . بطح بعضهم محاوًال رؤیة قوائم الحصان الذي یظنون أنه یحركهاتقلیدیة، فان

. حقا من بین تلك األشیاء هي البنادق التي تم تزوید حرس القلعـة بهـا بطلـب مـن زیوسـدرا الحكـیم

وبإمكان هذه اآللـة أن تطلـق النـار، . وهي على نوعین، أحدهما یسمى جاقماقلي والثاني شیشخان

وفضــال عــن ذلــك ازدهــرت القلعــة علــى . عــادة فــي حفــظ األمــن أو مواجهــة عــدو محتمــلوتســتعمل 



نحو مدهش، ما جعل سكانها ینعمون بالراحة ویعیشون في رخاء حقیقي، بعیدا عـن الخطـر الـذي 

وحدث ذلك بشكل خاص عندما ُجلب إلیها الكثیر من اآلالت الحدیثة، . ظل قائما عشرات السنین

. كــان ُیــدار بالبخــار، وینــتج أنواعــا جیــدة مــن األقمشــة الصــوفیة والقطنیــة مثــل معمــل النســیج الــذي

ومكــائن طحــن الحنطـــة والشــعیر، وتهبــیش القمـــح، والتــي أراحـــت أیــدي النســاء والبغـــال مــن عنـــاء 

الرحــى الیدویــة، أو تلــك التــي تــدیرها الــدواب، دون أن یأبــه أحــد مــن ســكان القلعــة أو تزعجــه تلــك 

 ن الممتــع جـدا أن یكـون هنـاك معمــلولعـل مـ. یـة جـراء عملهــا طـوال النهـارالمكـائن، واهتـزاز االبن

ومعمــــل آخـــر ینــــتج نوعـــًا غریبــــًا مــــن . لتصـــنیع الــــثلج عـــل شــــكل صـــفائح تشــــبه الزجــــاج الســـمیك

أما الطریف في تلك األشیاء هو ذلك النوع من اآلالت التي تسـتخدم *. المشروبات ُیسمى ناملیت

بینها سالسل تتشبث فیهـا سـكاكین جارحـة، مثبتـة فـي مقـابض في شعائر الندب على تموز، ومن 

خشـــبیة تســـتعمل لضـــرب األكتـــاف والظهـــور العاریـــة علـــى قـــرع الطبـــول الكبیـــرة وأصـــوات البوقـــات 

  .  النحاسیة

  

ولــم تــزل قلعتنــا الســعیدة تــنعم بالمزیــد مــن رغــد العــیش، فــي ظــل االختراعــات العجیبــة،           

یــر زلكــا مــن حبســه، بــأمر مــن القیــادة البریطانیــة، وتحدیــدًا الجنــرال حتــى فــوجئ النــاس بخــروج األم

مود، وتعیینه حاكما للقلعة خلفًا لوالده زیوسـدرا الحكـیم، الـذي ُعـزل ثـم وضـع قیـد اإلقامـة الجبریـة، 

  .وهذه حكایة أخرى تستحق أن ُتروى. حتى مات فجأة في إحدى اللیالي المقمرة من ذلك العام

   

أقدم األمیر زلكا عل فعله في تلك األیام، هو أن زج بجمیع كهنة المعبـد الكبیـر  أول ما          

ولم یكـن أمـر عـزل . في السجن بما فیهم الكاهنة الكبیرة لینكي عقابًا لتأییدهم قرار زیوسدرا بحبسه

زیوسدرا الحكیم وحبس أولئك الكهنة لیمر بسالم دونمـا ضـجة، إنمـا عمـد الكثیـر مـن مؤیدیـه علـى 

إلـى الحكـم، وٕاطـالق سـراح الكهنـة  بها بإعادة زیوسدرال جماعات معارضة أطلقت أول مطالیتشكی

مــن الســجن، وحــدث ذلــك فــي مظــاهرة قامــت بهــا تلــك المجــامیع أمــام قصــر األمیــر زلكــا فــي أحــد 

األمر الذي أزعج حاكم القلعة الجدید وأجج غضـبه، فـأمر حراسـه بقمـع تلـك المظـاهرة وزج . األیام

  . یدي علیهم من المحتجین في السجنمن تقع األ

  

وفي أحد تلك األیام، فوجئ شعب قلعة عین الذهب بـاألمیر زلكـا وهـو یلقـي خطابـًا مـن           

  : قال . على شرفة قصره العالیة، والمطلة على میدان األنوناكي

  

مــن هــو ســالحه نورتــا إلـه الحــرب یاســألوا ن. تعرفنــي وحــوش البریـة وصــعالیكها األقویــاء. أنـا زلكــا" 

زلكـا، هـو زلكـا : اسألوا أدد إله الـریح مـن رسـولك المفضـل، سـیقول لكـم ! زلكا : الفتاك، سیجیبكم 



زلكــا، ذاك هــو زلكــا : اســألوا جلجــامش الســور والحمــى مــن هــو خّلــك وصــاحبك، ســیقول ! طبعــًا 

واج یــا ربتنــا اســألوا الربــة المبجلــة إنانــا، ممــن تریــدین الــز ! شــمس قلعــتكم وســلیل أوروك العظیمــة 

وبمــا أننــي حــاكم قلعــة عــین الــذهب ! زلكــا، هــو ال غیــره، حبیبــي زلكــا : المعظمــة ؟ ســتقول لكــم 

ـــى العـــالم الســـفلي، كمـــا فعلـــت  ـــا إل ووریـــث مملكـــة أوروك القـــاهرة، ال أرغـــب أن تبعثنـــي الربـــة إنان

وال . مـةأو ترسـل لـي أفعـى تأكـل خصـیتي عنـدما ال تجـد عشـبة الخلـود المزعو . بدوموزي المسكین

أریـد أن یحصـل لـي مثلمـا حصـل مـع طیـر الشـقراق المـرقش، الـذي كسـرت الربـة جناحـه، ومـا زال 

وأشـباه ذلـك مـن معشـوقیها !* كبـي ! كبي : " یتخبط في وحل البساتین المجدبة كالخنازیر، نادبًا 

ي ال أحــب أن تمســخني ربتنــا الجلیلــة إلــى ذئــب أو ضــفدع كمــا فعلتهــا مــع راعــ. كاألســد والحصــان

وبمــا أننــي ال أرغــب أن تحــل بــي لعــائن هــؤالء، ســیكون مــن . القطیــع وأیشــولنو بســتانّي أبیهــا آنــو

دواعــي ســروري القبــول بــالزواج مــن إنانــا المعظمــة، علــى أن تقــام المراســم الدینیــة لزواجنــا المقــدس 

  " أنا الكبیر  –غدا في معبد آي 

  

تـزال محبوسـة فـي سـجن القلعـة، أصـیبت  حینما سمعت الكاهنة لینكي بذلك، وكانـت مـا          

إذ لـم یـدر فـي . وقیل أنها انتحرت قبیل الفجـر فـي زنزانتهـا المعتمـة. بالرهاب، وماتت بعد ساعات

خلدها، وهي ابنة الثمانین عامًا، أن یضـاجعها أحـد مـا جریـا علـى العـادة المتبعـة فـي مراسـم زواج 

التـي تقـوم بـدور الربـة إنانـا فـي شـعائر الـزواج  الملوك من اإللهات، إذ یتصل الملك بكاهنة المعبد

فاســـتعیض بلیلـــث الملقبـــة بالشـــیطانة، تلـــك الســـاحرة الحســـناء، لـــم تكـــن لتـــرفض عـــرض . المقـــدس

األمیــر زلكــا، فضــاجعته بوحشــیة وســمع األهــالي صــراخها، وأجبــرن النســوة علــى إطــالق الزغاریــد 

لیلـث أقزامهـا الـذین یشـبهون العفاریـت  ثـم اسـتدعت. وقرع الطبـول علـى أنغـام نایـات رعـاة الماشـیة

  . لتؤسس بذلك جیال من الكهنة الموالین لألمیر زلكا

  

لـم یـدع عروسـًا إال وأركـس فـي فرجهـا . سـاديأوروك ودكتاتورهـا ال َكلَكـامشكأنه ! زلكا           

عــذراء لــم یــدع فتــاة . عضــوه قبــل أن ُتــزف إلــى عریســها، لــیكمال لیلتهمــا الحمــراء بالبكــاء والعویــل

لحبیبها، وال أبنـا ألمـه وال زوجـًا صـالحًا لزوجتـه إال ولطـخ بدمائـه األسـرة والمعابـد واآلبـار وعتبـات 

  . المنازل وجدران الزنازین المظلمة

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جناحي ! جناحي : لفظ بابلي بمعنى!  

  



ثم سرعان ما تطور األمر إلى قیام تلك المجامیع المعارضة بالعصیان المسلح، بعد أن           

بعــض  واجموا ســجن القلعــة وهرّبــاهــف. عــذیب الــذي یتعــرض لــه المعتقلــونوصــلت إلــیهم أخبــار الت

ما دفع األمیر زلكا إلى اسـتخدام وسـائل أشـد . المساجین، فضال عن االستیالء عل بعض البنادق

فتكًا، وصلت إلى درجة أنه لم یعد یتوانى عن إصـدار األحكـام العرفیـة التـي تقضـي بقتـل كـل مـن 

بالشــنق قبــل أن تــزداد األمــور ســوءا عنــدما أعطــى أوامــره بتنفیــذ أحكامــًا . ُیعتقــد أنــه مــن الغوغــاء

فــي أحــد تلــك األیــام العصــیبة مــن تــاریخ . والســحل وٕالقــاء بعــض المعتقلــین مــن فــوق أســوار القلعــة

لكننــي ســمعت . لــم یــدع لــي فرصــة ألرى نهایــة حكــم األمیــر زلكــا. القلعــة التهمنــي القــرش المجنــون

و فـي ویمكننـي تخیـل المشـهد الـذي ظهـر علیـه زلكـا وهـ. سمعت بتلك النهایة المأسـاویة. بها طبعاً 

 .           لحظات حیاته األخیرة
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  عزیزي السید قرش

  تحیة معطرة

  

فهــا هــي آالت الهــدم الحدیدیــة . أظــن أن هــذه الرســالة هــي األخیــرة التــي أكتبهــا لــك          

. لـك الـداخليوا بنخـر هیكوقـد سـلخوا جلـدك البرونـزي وبـدأ. یـةالثقیلة تتكالب علیك من كـل ناح

لـذا، رأیـت أن . تجمعوا علیك كما تتجمع الغربان على جیفة تركتها النسور في عـرض الصـحراء

. من قبیل الكیاسة أن أترك شیئا من الحمیمیة هنا، حتى وٕان كانـت مفتعلـة أو حبـرا علـى ورق

عنـه الـذي أنـا بصـدد الحـدیث  قاتل صدیقيإذ لیس من المعقول أن أعّطر رسالة ثم أبعثها إلى 

ال بد أنك استعدت طعمه الحار في هذه اآلونة، ما أن سمعتني ألفظ . في رسالتي الختامیة هذه

اسمه مجددا، وفي القلب حرقة، یمكنـك أن تالحـظ أثرهـا مـن الـدموع التـي تتحـادر علـى وجنتـي 

  .كلما تذكرته وأجهشت بالبكاء

  

مـن  اء الـذي كـان یمـزق كریمـاً حجـم االسـتی في الفترة األخیـرة، صـار بإمكـاني معرفـة          

وذلك من نبرته الساخطة التـي تهـبط أحیانـًا إلـى . من خرابان یحدث للمدینة الداخل، إزاء ما ك

حــد ال یمكــن معــه اعتبــار كــریم شخصــا مثقفــا ُیفتــرض أن یكــون علــى درجــة كبیــرة مــن االتــزان 

لـواز، ویتحـدث إلـى والعقالنیة، بینما هو یجلس في المقهى، یشرب قهـوة مـرة ویـدخن سـجائر ك

ــاولین صــغا ــة وعــاطلی وشــرطة مــرور وصــباغير مق ن عــن العمــل ومتســولین وحشاشــین أحذی

ن، یحكــي لهــم عــن قصــص المــوت المروعــة التــي تجــري فــي الخفــاء، وال یــرون وشــعراء شــعبیی

أو یحاول إقناع المتفائلین منهم بأن مـا تعیشـه المدینـة . منها سوى آثار الدماء على األرصفة

كان یظن . التمدنحروب السابقة، من مالمح ااغتصاب حقیقي لما أفلت من مخالب ال اآلن هو

ــاك ــوع آخــر أن هن ــون، یقودهــا سیاســیون كحــرب مــن ن ــواد أحــزاب متطرف ــن وق ــار ورجــال دی  ب

ومهربــون وجواســیس أقلیمیــون، وتجــار أســلحة وبتــرول، هــي التــي أحالــت المدینــة إلــى مكــب 

  .الرؤوس واألطراف واألعضاء البشریة للنفایات وثالجة عاطلة تتكوم فیها

  

كان بمقدور كریم أن یحشـر أنفـه بـین أشـالء الضـحایا وثالجـات المـوتى، وفـي ظـالم           

المحاكم الشـرعیة ومخـابئ الجماعـات المسـلحة ومقـار األحـزاب وأقبیـة الخـاطفین وفـرق المـوت 

لتـي بوســعه أن یعطـي مــن وغـرف إعـدام النســاء، مـا دام أنــه صـحفي ولــه مصـادره المختلفــة، ا

ثم یجهد نفسـه فیمـا بعـد لكـي یكـون دقیقـا عنـدما یـذكر . خاللها صورة واضحة لما یجري هناك



. في تقاریره الصحفیة عدد الجثـث المجهولـة الهویـة التـي تصـل إلـى دائـرة الطـب العـدلي یومیـاً 

ُیخطـف ثـم ُتبقـر  وكـم طبیبـا ُیقتـل فـي الشـهر، وكـم طفـالً . وعدد النساء المغتصـبات والمقتـوالت

بطنه من ناحیة الكلى، ویتم العثور علیه في المزابل والخرائب المهجورة، على مقربة مـن دائـرة 

یكتب كریم كل ذلك، أو یتحـدث بـه علنـا فـي المقهـى، قبـل أن یظهـر المتحـدثون . الطب العدلي

ي الـذي یتحدثون عن حجم التهویـل اإلعالمـ. باسم الحكومة، وهم كثر، رسمیون وغیر رسمیین

ــة لیروعــوا بهــا الســكان ــر محترفــون، یؤلفــون القصــص المرعب ــه صــحفیون غی فالنســاء . یفتعل

الالتـي ُیقـتلن، ویمكـن العثـور علـیهن فـي المقـابر أو مصـلوبات علـى أعمـدة الكهربـاء فـي حـر 

الظهیرة، إمـا یكـونن عـاهرات أو مطـاردات مـن قبـل عشـائرهّن، الرتكـابهن الفاحشـة، وعلـى هـذا 

وٕاذا كـان ثمـة أطفـال ُیقتلـون حقـًا فهـؤالء مـن باعـة العـرق . تلن بداعي غسـل العـاراألساس ُیق

في حین یكـون مـن السـهل جـدا أن ُیعـزى سـبب قتـل األطبـاء وتهجـرهم إلـى . واألقراص اإلباحیة

وبالتـالي، فـإن قـانون العـین بـالعین . أخطاء فادحة یرتكبونها بحق مرضاهم، تـؤدي إلـى مـوتهم

ي سیسود في النهایة، وتصبح الدولة بریئة تمامًا عما یحدث في الشارع، والسن بالسن هو الذ

  . ویمكن أن تراه وأنت في طریقك إلى العمل، بین یوم وآخر

  

  .هل تالحظ ذلك یا سید قرش ؟ دائمًا هناك مسوغات          

  

دة، التـي صدام حسین كانت له مسوغاته العدی. العراق بدأ الحرب وٕایران أطالت أمدها          

ومن لم یعجبه األمر، كان على الحكومة أن تنزع . أقنع بها المالیین بعدالة حربنا مع اإلیرانیین

أو تسـوقه إلـى . منه الجنسیة العراقیة، وكأنها نعل ولیسـت جنسـیة، ثـم تقـذف بـه علـى الحـدود

ــه والخمینــي هــو اآلخــر، . الجندیــة كمــا ُتســاق قطعــان العیــر إلــى مــراٍع ملیئــة باأللغــام كانــت ل

مسوغاته، التي أقنع بها شعبه، حتى تراءى لهم فردوس كـربالء مـن وراء غابـات النخیـل علـى 

 .رب ُیـرجم، أو ُیشـك فـي أصـل نطفتـهومن لم یؤمن بعدالة تلك الح. القرى الحدودیة في البصرة

 زین الدین زیدان عندما نطح ماتیرازي في نهائي كأس العالم، ومایك تایسون عندما راح یهشـم

لیتـزوج مـن  لیزا ماري بریسـليأنوف وكامیرات المصورین، ونیكوالس كیج حینما طلق الحسناء 

  . نادلة

  

  . ما من شيء إال وخلفه مبرر. كل شيء مبرر یا سید قرش          

  



فلكــي تبــرر جینــا جونســون الطریقــة التــي أوصــلتها إلــى عــرش الممــثالت اإلباحیــات           

ول أنهــا تعرضــت لالغتصــاب مــرتین، األولــى مــن قبــل أربعــة شــبان، األكثــر شــهرة وثــراء، ســتق

أن  فلـیس مـن قبیـل االنصـاوأنت كذلك یا سید قـرش . والثانیة كانت على ید عم صدیقها جاك

فـي تلـك  یبـرر فعلتـك هـذه، كـأن تكـون جائعـاً  أن یكـون ثمـة شـيءدون  اً كریمـ تفترس صاحبي

قـل ! كـریم  وت من الجوع إن لـم آكـل صـاحبكسأمكنت : فبإمكانك أنت أیضًا أن تقول . االثناء

كـل مـا تحتاجـه هـو أن . جد لك نصـًا فحسـب. لیس األمر صعبا كما تظن. ذلك فقط، وسأعذرك

  .یبیح لك فعل ذلك تجد لك نصاً 

  

. شــعرة مــن جلــد خنزیــر، أحصــل علیهــا قبــل فــوات األوان. هــي شــعرة یــا ســید قــرش          

  .ولیذهب الوطن إلى الجحیم

  

منذ أن كان صغیرًا، في الصف السادس االبتـدائي، وكـریم عبـد الواحـد یراقـب المدینـة           

كـان یـرى كـل شـيء فـي . ا الحقیقـيكأنها بـذلك تسـلك أقصـر الطـرق إلـى هالكهـ. وهي تحتضر

مدینــة تعبــد طرقاتهــا . هــذه المدینــة یتالشــى، یختفــي، یتشــوه، یهــرم، وتدوســه بســاطیل العســكر

رف الدبابات، ویرقص على جثث أطفالها حكام فاشیون مجرمون، ورؤسـاء الخوذ واألسلحة وس

صـاحبي كـریم  –كأنـه یعلـم . فاسدون وانقالبیون عبثیون، وزراء مأبونون ومتدینون متطرفـون

أن مسلسل التشوه هذا لن یتوقف بمجرد اإلعالن عن وقف إطالق النار، وانسحاب الجیوش  -

دائمًا، یمكنك أن تشم رائحة بارودهـا الكریـه، فـتعلم انهـا  فالحرب یا سید قرش قریبة. المنهزمة

حـروب : وهي مستعدة دائما للقیـام بزیـارة مفاجئـة، والظهـور بأشـكال متعـددة . تتنزه في الجوار

ســتكون علــى أهبــة االســتعداد لتلبیــة . عالمیــة، حــروب أقلیمیــة، حــروب أهلیــة، حــروب طائفیــة

وأسلحتهم . اتهم رتیبة وخریفیة على الدوام بدون حربدعوة الجنراالت، الذین عادة ما تكون حی

صـدئة ونجــومهم آفلــة علــى األكتــاف، ونیاشــینهم باهتـة، فــي ظــل الســلم الباعــث علــى الشــعور 

الســلم الــذي تقبــع فــي ســالل نفایاتــه بطــوالتهم الزائفــة، وأناشــیدهم المنســیة، . بالكآبــة والعطــل

  .وقصص الحرب الكاسدة

  

رأى بعینیـه كیـف تـم عسـكرة مجتمـع المدینـة، . هذا الخراب عـن كثـب ظل كریم یراقب          

لــم . وتحویلهــا منــذ الحــرب األولــى إلــى ثكنــة عســكریة یطغــى علیهــا اللــون الكــاكي األشــد قتامــة

یســتطع نســیان حلمــه المخیــف وألــم غریغــوري سامســا، الــذي كــان یشــعر بــه كلمــا رأى حشــرة 

لقـد حلمـت أحالمـًا كثیـرة ُأضـرب فیهـا، وتجـري . ةُتسحق أو صرصورًا مبادًا برشة بف باف قاتلـ



فكیـف قـّیض لكـریم أن یتـألم فـي . مني الدماء، لكني لم أشـعر یومـًا أنـي أتـألم فـي تلـك األحـالم

ربمــا كــان یتــوهم ذلــك، إال أن الشــيء الــذي . حلمــه الغریــب، والمســتل مــن عــالم روایــة المســخ

هو ما أخبرتني به أمه نجمیـة، وهـو تالفیـه حصل في الفترة األخیرة، وال یمكن أن یكون وهمًا، 

إذ یـرى أنـه لـیس مـن الضـروري أن . ه أو أبویهخرین، حتى وٕان كانوا أولئك أشقاءمصافحة اآل

یفعل ذلك، وٕاذا ما أخطأ مرة وصافح أحدهم، فبوسعك أن تـرى عالمـات االسـتیاء والتقـزز بادیـة 

د أمامـه فـي تلـك األثنـاء سـوى أن فـال یجـ. الخـراء كما لو أنه غط یده فيعلى وجهه بوضوح، 

یفعل ذلك علـى الـرغم مـن أنـه هـو نفسـه صـار یفـرز عرقـا ذو . یسرع إلى الحمام لینظف نفسه

  .رائحة كریهة، ال تشبه تلك التي تخرج من األجساد البشریة، رائحة منفرة

  

خیـاره ومنذ أن بلغ كریم هذا الحـد الخطیـر مـن غرابـة األطـوار، وهـو یعـیش تـداعیات           

إنهـا العزلـة یـا . األخیر الذي أوجده، بعد ان صار كتلة من اللحم الهش، تنفث الروائح الكریهـة

ــرش ــي الشــعور . ســید ق ــدورك تالف ــون بمق ــا مــثال، وال یك ــون أرنب ــون بوســعك أن تك ــدما یك فعن

وتكـون رائحتـك ال تطـاق، وتقـودك رائحـة اإلنـاث . باالشـمئزاز مـن مالمسـة اشـباهك مـن االرانـب

نشــارة الخشــب والمطــاط، ألــّذ مــن الكنتــاكي والشــاورما و ئضــات إلــى التهــور، ویكــون التــراب الحا

واللحم بالعجین، یستحسن أن تحبس نفسك في جحٍر بعید في أقصى البریة، بعیـدا عـن الـذئاب 

المفترسة والغربان المزعجة، ثـم تبـدأ بكتابـة قصـة تمسـخ فیهـا جمیـع الوحـوش فـي الغابـة إلـى 

تـرك عملـه فـي الصـحیفة وتفـرغ للكتابـة . هو ما صار كـریم بصـدده فـي النهایـةو . أشیاء حقیرة

لكن، ماذا تظـن أنـه سـیكتب یـا سـید قـرش ؟ األحـرى مـاذا تتوقـع أن یفعـل رجـل شـهم اغتصـبوا 

هل یحبس نفسـه فـي البیـت، یأكـل . امرأته أمامه، بینما هو معلقا من رجلیه في مروحة سقفیة

یقــرأ روایــات . كــوال أكســبایر، ویشــاهد األفــالم اإلباحیــةرب كوكــا یتــزا المحلیــة المجمــدة، ویشــالب

الواقعیــة القــذرة فــي أمیركــا، أم یكتــب قصصــا طریفــة وأخــرى جنســیة ؟ لــم یكــن كــریم یخــرج مــن 

كنـت . البیت إال لمامًا، أو عندما تخوى جیوبـه فـال یملـك عنـدها ثمـن سـجائره وبطاقـات التعبئـة

دي انزعاجـه مـن زهـایمر والـده وثرثـرة أمـه وعـراك زوجـات أتحدث معه على الهاتف الجوال، فیبـ

قد نتفـق علـى لقـاء سـریع لسـاعة أو أكثـر، ألتقیـه علـى . أخوته ونفاق رؤساء تحریر الصحف

فیبـدو حینـذاك كمـا . مقربة من النهر، أقرضه بعض المال فیحدثني عـن قصـته المزمـع كتابتهـا

كتب علـى یف ووثائق حاز علیها مـؤخرًا سـیكان یحدثني عن أرش. لو أنه یرید أن یقتل أحدا ما

ها أحــداث تلــك القصــة، وعــن ألــم غریغــوري سامســا الــذي شــعر بــه یومــًا، وكــم هــو فظیــع ضــوئ

ومؤلم أن یتحول شخص ما إلى حشرة تعیش في عتمة األنابیب الصدئة، وتحت أغطیة اآلهین 



كــان یــتكلم بلهجــة . اتلــةفــي البالوعــات الخانقــة، وُتســحق باألحذیــة النتنــة وتُــرش بالمبیــدات الق

  یرید كریم أن ینتقم لمدینته، لكن ممن ؟ . نعم یا سید قرش. انتقامیة

  

لم یجد كریم تفسیرا لما صار ینتابه مـن شـعور بـالتقزز مـا أن یلمسـه أحـد، كمـا هـو           

ثمـة عـادات غیـر مألوفـة . الحال بالنسبة لما كان یحـدث لـه منـذ أن كـان فـي الثالثـة مـن عمـره

كــن عــدها خارقــة أو هــي مواهــب تفتقــر إلــى الصــقل، حتــى تكــون فــي النهایــة شــیئًا ذا قیمــة یم

استشـعاره األخطـار قبـل وقوعهـا، وكـتم أنفاسـه ألكثـر مـن أربعـین . ونجومیة، ومدعاة لالفتخـار

دقیقة، كأنموذجین حاضرین دائمًا، قبل أن یبدءا بالتالشي في سن الثالثة والثالثین، عنـدما لـم 

وهناك عادات أخـرى سـیئة، لـم . كریم أن یلتقط أنفاسًا كافیة إلنعاش رئتیه المتعبتین یعد بوسع

ــى أن أصــبح  ــة، إنمــا تطــورت إل ــة الغریب ــك الطریق ــاده األعمــى نحــو النســاء بتل ــد انقی ــِه عن تنت

وهو مـا رأیتـه بعینـي عنـدما صـافحته ألودعـه، بعـد سـاعتین مـن . احتكاكه بالناس شیئا مروعاً 

على ضفة النهـر، حـدثني خاللهـا عـن تـردده فـي الـذهاب إلـى الفـاو، وتحدیـدًا  التسكع قضیناها

إلــى المملحــة أو مــا ُیســمى بــراس البیشــة، لتقصــي الحقــائق بشــأن أخبــار تــرددت مــؤخرًا، تفیــد 

. بتســلل أســماك قــرش مفترســة مــن میــاه الخلــیج إلــى شــط البصــرة وافتراســها بعــض الصــیادین

وراح ینظـر إلیهـا، مـع أن ثمـة محـاوالت لتالفـي ذلـك لكـن  وبمجرد أن صافحته أفلت كـریم یـده،

عنـدما ال یكـون بوسـعه تالفـي النظـر  ا جدوى، وبدا في ذلك الحین كشخص في المرحاضدونم

ولمــا لــم یكــن بمقــدوره تحمــل المزیــد مــن شــعوره المقیــت بــذلك، قفــز الســور . إلــى الغــائط تحتــه

نعـم، فعـل ذلـك . ى بنفسه في المیاه الضحلةالكونكریتي وهبط إلى أسفل الضفة، خلع ثیابه وألق

على الرغم من علمه باحتضار النهر، وأسونة میاهه، وبلوغه مرحلة الیباس، وأنه لـم یعـد ذلـك 

النهر ذو المیاه العذبة، الحافلة باألسماك والبردي والطیـور وظـالل النخیـل والضـفاف المعشـبة، 

وُغّلفـت ضـفتیه بحجـر الكلـس أثنـاء حملـة وقد بدأ أولى مراحل احتضاره منـذ أن اغتیـل العشـب 

  . اإلعمار المزعومة بعد انتهاء الحرب مع إیران

  

كنوع من التشفي، مارس كریم سادیته الخیالیة في تلك القصة، إذ عكـف فـي البدایـة           

وثمــة . علـى إعـداد قائمــة بأسـماء الحشـرات، علــى مختلـف شـعبها وصــنوفها ورتبهـا وفصـائلها

ضم أسماء من یظن أن لهم الید الطولى فـي تخریـب المدینـة، أولئـك الـذین یقـول قائمة أخرى ت

أنهم شاركوا في تحویلها إلى حاویة كبیرة للرؤوس والجثـث المتعفنـة فـي المزابـل وعلـى ضـفاف 

مع نسـبة تبـین حجـم المشـاركة تلـك كـي . األنهار، وتحت الجسور، وعلى جانبي الطرق العامة

فـإذا كـان قـاتًال . شرة المناسبة لجـرم الفئـة أو الشـخص المـراد تحویلـهیكون بمقدوره اختیار الح



تعین مسخه إلى ُذبابة، وٕاذا كان مختلسًا توجـب تحویلـه إلـى قملـة عانـة، أمـا إذا كـان مغتصـبًا 

فإنه ُیمسخ إلى جرادة نطاطة، وفي حال كانت جریمة الشخص هي االبتزاز فـال بـّد مـن تحویلـه 

ختِطــف، إذ یــتم تحویلــه إلــى أبــو الجعــل، أمــا بالنســبة لمهربــي الــنفط إلــى قملــة إبــط، وكــذلك المُ 

وزارعـي  وقـاطعي الـرؤوسیـث، ومفخخـي السـیارات واآلثار، فمن المالئم جدًا تحویلهم إلـى براغ

ن إلــى جــراد وأرضــة وعثــث وشــرطة متــواطئی نالعبــوات إلــى خنــافس أوراق وروث، غــزاة ومحتلــی

وفــي حــال كــان . ن إلــى صراصــیرونــواب فاســدی ني، وزراءخطافیــة الــذیل بلونهــا األصــفر اللیمــو 

ـــًا  ـــًا ُیفتـــرض مســـخه إلـــى دعســـوقة، أمـــا إذا كـــان رئـــیس الـــوزراء أنانی الـــرئیس ســـارقًا انتهازی

وبعكسـه المحـافظ المخـتلس الـذي سـیجد نفسـه فـي . ودكتاتوریًا فال مفّر من تحویلـه إلـى قـرادة

حتـى تشـمل القائمـة كـل مـن یـؤّم المدینـة  وهكذا یـا سـید قـرش،. النهایة وقد ُمسخ إلى بعوضة

فضـًال عـن . من جواسیس، ومخابرات إقلیمیة، ومارینز وفـرق قـذرة، وفـرق جـرذان، فـرق مـوت

القتلـــة والمجـــرمین، والمبتـــزین والمتطـــرفین، الجماعـــات المســـلحة، عصـــابات الخطـــف، تجـــار 

المتجولــة، لصــوص المخــدرات، مافیــات التهریــب، قتلــة النســاء، غاســلي األمــوال، فــرق المــوت 

ـــد ي أحزمـــة ناســـفة، قـــاطعي رؤوس، مـــزورین، مزیفـــي النقـــود، مقـــاولین وقطـــاع طـــرق، مرت

، ن، عصـابات تهجیـرمقامرین، موظفین مرتشـین، تجـار جشـعین، وزراء مـرابین، قتلـة مـأجوری

  .ن باألعضاء البشریةمستوردي أطعمة فاسدة، والمتاجری

  

  

ــ           ــان كــریم یتشــفى بالكتاب ــي أجســاد وبینمــا ك ــّث آالم الســید غریغــوري سامســا ف ة ویب

. شخصیاته القصصیة الكثیرة، لوحظ تقلص نسبة الفساد واإلجرام في المدینـة علـى نحـو ملفـت

ویمكن االستدالل على ذلـك مـن تـوفر التجهیـزات الكاملـة لـذوي االحتیاجـات الخاصـة فـي مراكـز 

المیـاه المغذیـة وأدویـة األمـراض  الرعایة االجتماعیة، وعدم شـكوى المرضـى مـن تسـریب قنـاني

امـتالء المخــازن بمــواد الحصـة التموینیــة كاملــة، . المزمنـة مــن المستشـفیات والمراكــز الصــحیة

. وتحسن الطاقة الكهربائیـة واختفـاء النفایـات وعـدم قـدرة البنـوك علـى اسـتیعاب األمـوال العامـة

ت الجـرائم واختفـى نصـف القتلـة شیئا فشیئا، صارت المدینة تشهد تحسـنًا أمنیـًا واضـحًا، تقلصـ

واللصــوص، ولــم تعــد الجثــث مجهولــة الهویــة تمــأل مكبــات النفایــات، واألنهــار وثالجــات الطــب 

كانــت . تالشــى المســلحون، ولــم یعــد باإلمكــان مشــاهدة ظــل جنــدي أو مجنــدة أجنبیــة. العــدلي

لصـوص وقطـاع األخبار جیدة نوعًا ما، ویبدو أن األمور كانت تجري على نحو سيء بالنسـبة ل

كـل ذلـك یجـري . الطرق والمختلسـون، وفـرق المـوت والعصـابات المسـلحة، وعصـابات التهجیـر

صار یعـاني مـن ضـیق التـنفس وتنتابـه . في الوقت الذي كان كریم یفقد فیه المزید من مناعته



ظـل . صحته تسوء بینما هـو یكتـبو نوبات االختناق اللیلي، واإلرهاق الشدید، وكان وزنه یزداد 

كان بإمكاني معرفة أنه مریض وربما یعاني . هاتفني باستمرار، وكان یفعل ذلك بین یوم وآخری

من التدرن الرئوي، ویبدو ذلك من سـعاله الحـاد، نبـرة صـوته غیـر المطمئنـة، خصوصـا عنـدما 

أخبرني أنه مفلس تمامًا، وبالتالي لن یكون أمامه مـن حلـول سـوى الـذهاب إلـى الفـاو، إلعـداد 

وكان ما یزال یحاول الظهور على أنه سـعید بقـرب . في عن القروش المفترسة هناكتقریر صح

انتهــاءه مــن كتابــة القصــة، وكــان آخــر المتحــولین علــى یــده هــو مــدیر أحــد مراكــز الرعایــة 

. االجتماعیة كان قد سرق ثیاب وطعام المتخلفین عقلیـًا، وتـركهم جیـاع عـراة یتغوطـون تحـتهم

خیر منها والحاسم في الفاو، علـى سـاحل الخلـیج أو ربمـا فـي قـارب قال أنه سیكتب المقطع األ

مع صیاد سیطلب منه التوقف عند نقطة التقاء میاه الخلیج المالحة بمیاه شط البصـرة العذبـة، 

كــان مشــهدًا فنطازیــا مروعــا أو هكــذا وصــفه لــي كــریم، حیــث خرجــت فیــه . عنــد راس البیشــة

ومـع كـل . أحجامها وأنواعهـا تسـیر أو تـنط أو تطیـرالصراصیر والحشرات األخرى على اختالف 

خطوة أو نطة تزداد تلك الحشرات وزنًا، كأنما هنـاك قـوى خفیـة تـنفخ فـي جوفهـا الهـواء، حتـى 

تغدو كالبالوات، فتنفجـر فـي مشـهد جمـاعي مقـزز، حیـث تتسـخ المدینـة بكتـل الهـالم والقشـور 

  .الكریهة

  

بــة القصــص، وكــذلك عمــل الریبورتاجــات والتقــاریر ربمــا أثــق بقــدرات كــریم علــى كتا          

فهـو صـاحب سـبق صـحفي محتـرف، أو . وٕاجراء المقابالت الصحفیة وتحصیل األخبـار العاجلـة

لكـن، . هكذا رأیته منذ أن قرر أن یصبح كاتبًا، لكنه أیضا مغبـون، وذو حـّظ سـيء علـى الـدوام

أكـن علـى فهـذا هـو بالضـبط مـا لـم أن یذهب إلى الفاو لیكتب تحقیقًا صحفیًا عن سمكة قرش، 

  . سیفعله في النهایةعبد الواحد كریم  ثقة واضحة بأن صاحبي

  

  ! "وخذ صورة معها إن استطعت " 

ل مـن فكـوك قـروش كثیـرة یاصطد سمكة مارلین عمالقة وضعها في قـارب، سـترى اللعـاب یسـ" 

  ! " هناك 

  

التحریــر إلــى كــریم، عنــدما كــان ن أرســلهما رئــیس كانــت تلــك آخــر رســالتین قصــیرتی          

هـاتفني بعـدها، فسـألته إن كـان علـى مـا یـرام، ومـا إذا كـان راغبـا . األخیر في طریقه إلى حتفه

فقـال، وكانـت نبرتـه مـا تـزال ثقیلـة ومتلكئـة، أن األلـم الـذي قـد تسـببه . حقا بالذهاب إلـى الفـاو

ــم تحــول النــاس إلــى حشــرات ق شــریة، وصــوت مضــغ أســنان القــرش، هــو أهــون بكثیــر مــن أل



القروش للحم البشري، أقل وطأة على األذن من صـوت انفجـار الصراصـیر والخنـافس والعقـارب 

لـم أفهـم المغـزى وراء . تحت األحذیة الثقیلـة، أو احتراقهـا بـرذاذ الرشـاش الكیمیـاوي ماركـة ریـد

  .كان محبطًا ویائسًا، وربما ال یعلم أین هو ذاهب في تلك اللحظة. كالمه هذا

  

مــّر . مــّر الیــوم الثــاني والثالــث والرابــع والخــامس. مــّر یــوم ولــم یعــد كــریم عبــد الواحــد          

لن أطیل علیك یـا سـید قـرش، بعـد أیـام قلیلـة سیمضـي عامـا كـامال علـى اختفـاء ....... أسبوع

ُترى أیـن ذهبـت بـه یـا سـید قـرش ؟ قـل . صدیقي الذي أحبه على الرغم من غرابة أطواره. كریم

  .ن أخبر أمهلي ول

  

فــي الیــوم الــذي كــان مــن المفتــرض أن یقضــیه كــریم فــي الفــاو، یســتمع إلــى إفــادات           

الصیادین، ویلتقط صورا لفتیان القرى الساحلیة، ممن بترت القروش أرجلهم، أو اقتطعـت شـیئًا 

بة من مؤخراتهم النحیفة، ثم یجلس على ربوة صغیرة ومعشبة تشرف على الماء، أو صخرة مثق

فـي ذلـك الیـوم وقفـت . تدخل وتخرج منها السرطانات الصغیرة، لیكتب المقطع األخیر من قصته

ــدنا، أو  تلفــاز، متســائال عمــا إذا انقــرض ذوومندهشــا أمــام شاشــة ال الفخامــة والســیادة فــي بل

حزموا أمتعتهم وغادروا دفعة واحدة إلى هاواي أو جزر الكناري مـثال، لالسـتجمام هنـاك، بحیـث 

 -مــن الصــعب جــدًا العثــور علــى أحــدهم، وجلبــه أمــام الكــامیرا، لكــي یأخــذ علــى عاتقــه صــار 

إذاعـة  -كرئیس للوزراء أو وزیر للدفاع أو حتى ضـابط صـغیر فـي مركـز شـرطة علـى الحـدود 

الخبر المفرح على السكان، بدال مـن المذیعـة المزوقـة بصـورة سـیئة تعبـر عـن الـذوق األخـرق 

المضحك في تلـك المذیعـة یـا سـید قـرش أنهـا كانـت تلفـظ الـراء . القناةلعاملة الماكیاج في تلك 

ــذار عــن عــدم وجــود أحــد  ــه بكلمــة اعت ــدمت ل ــذي ق ــر، ال ــذیع الخب ــت ت ــا كان ــة، بینم المــًا خفیف

والغریب أنـي صـدقتها، نعـم یـا سـید . المسئولین، لكي یعلن للناس عن خلّو المدینة من اإلجرام

خالف ذلك تمامًا، إذا كان من زّف بشـرى خلـو المدینـة مـن وسیكون األمر . قرش صدقتها فوراً 

لكنها . القتلة واللصوص والمجرمین والغزاة هو رئیس الوزراء أو وزیر الداخلیة أو وزیر الدفاع

  .       مذیعة ساذجة تلفظ الراء المًا خفیفة. مذیعة

  

رب، لــن تخســر جــ. ولــك أن تجــرب. آه یــا ســید قــرش، علــى األرجــح أنــك ال تصــدقني          

ال تصدق األفالم التي تتحدث عن . شیئًا، فالخیال بالمجان، ال أحد یستطیع أن یدخل إلى رأسك

عش ما رویته لك على . السطو على خیاالت اآلخرین، من أجل االستیالء على مواریث الموتى

ب احـبس نفسـك فـي سـفینة تقبـع فـي القـاع، وأكتـ. سبیل االفتراض، ستجد أمامـك أشـیاء رائعـة



ســترى إلــى أّي حــٍد ســیكون األمــر ممتعــًا فــي . قصــة تمســخ فیهــا مــا تشــاء مــن وحــوش البحــر

تخیـل، اسـتعر، . عش ذلك ولو للحظات یـا سـید قـرش. النهایة، عندما تمارس سادیتك الخیالیة

  ... استدعي

  

  ! أقتل یا سید قرش، أقتل           

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)٢٠(  

  

  أروي ألنهي الحكایة 

  

  !كبي كبي 

  

النحیـــل، ذو الوجـــه المصـــفر، والعینـــین الغـــائرتین والشـــفتین هكـــذا كـــان یســـمیني الشـــاب           

ولم أكن قبل ذلك أمتلك اسما صریحًا، إنما كانـت هنـاك ُكنـى وألقـاب، . ن، الذي ُیدعى رقوالذابلتی

وأمـا تلـك . أقبـل بـه كنت أرى بعضها مناسبًا، والبعض اآلخر لم یكن یملك مـن اللیاقـة مـا یجعلنـي

حتــى عثــر علــيَّ رقــو فــي أحــد . األلقــاب المشــینة فمــا زال ینبزنــي بهــا غرمــائي فــي مجتمــع الغربــان

األیــام، عنـــدما كنــُت أتخـــبط فـــي بركــة میـــاه ضـــحلة، جــّراء إصـــابتي بطلـــق نــاري، اختـــرق جنـــاحي 

  . األیسر

  

و هكذا ظهر لي أول مرة، كثعلٍب لم أكن ألفرح بذلك أبدًا، ما دام أن رقو یبدو جائعا، أ          

  . هزیل صار في نّیته نتف ریشي والتهامي نّیئاً 

  

  : قلُت له           

  

ربمـا ضـحك علیـك أحـدهم بقولـه إن لحـوم الغربـان . إن لحمي لیس كما تظـن. مهًال، یا صاحبي" 

نصـیحتي أن . لك ذلـكالوزغ والحشرات المقززة، وربما ال یروق فأنا آكل الجیفة و . أبدًا، أبداً . ةلذیذ

  ! " تجد لك فاختة أو بطًا برّیًا، أو حتى ُهدهد 

  

انتشــلني مــن البركــة، بعــد أن فــرق بالحجــارة ثالثــة كــالب . طبعــًا، لــم یفهــم رقــو مــا قلتــه          

راح یؤرجحني بیـده كمـن یـزن شـیئا أو یختبـر مـدى صـالحیتي ألكـون وجبـة . أوشكن أن یفترسنني

ولم أكن ألعترض على ذلك، أو أقول شیئًا أتوقع أن یثیر فیـه الشـفقة . عهغداء كافیة یسد بها جو 

ما دعاني إلى االستسالم لقدري، الذي تـراءى لـي وقتهـا عبـر مشـهد مـرّوع كنـُت فیـه ذلـك . تجاهي

وضـعني فـي . الطائر البائس المسّجى علـى طبـٍق مـن الخـزف الصـیني، تنبعـث منـه رائحـة الشـواء

لـم . ثقبـه مـن جمیـع جوانبـه، لكـي ال ُیحـبس عنـي الهـواء وأختنـق صندوق خشـبي صـغیر، كـان قـد

، ومـرة أخـرى علـى ظهـري. أستقر على حال وأنا فـي ذلـك الصـندوق عـدا . فمـرة أنقلـب علـى جنبـيَّ



المــرات العدیــدة التــي كنــت أتــدحرج فیهــا كلمــا مــال بــي الصــندوق، بــین یــدي رقــو، الــذي لــم یكــن 

ومــن یعلـم، ربمــا كـان یعــاني مــن . لحظتـه علیــه منـذ البدایــة كــان قلقـًا، وهــو مــا. مسـتقرًا هــو اآلخـر

خطب جسیم ألم به فجأة، وراح یعذبه، حتى أحالـه إلـى تلـك الهیئـة التـي یبـدو فیهـا یائسـًا ویتشـبب 

  . بفتاة ُتدعى نینا ما زال یلهج باسمها منذ أن رأیته في ذلك الیوم

  

  :شعر ویبكي كان بإمكاني سماعه وهو یقول شیئا أشبه بال          

  

  ...رقو" 

  ! أبن یاما الغواص، وبسیما الثكلى 

  شقیق كًال من مولیسة، وأورماخ،

  ! ودامكینا، وكایا، وأورنینا، وأدابا 

  

  .. رقو

  الذي ُأصیب بمّس من الجنون 

  وصار طاغیة مثل جلجامش 

  وراح یطعن بقرنیه 

  ! بقسوة ... قلوب الزاحفین نحوكِ 

  

  ..رقو

  : راءه الذي رمى أوساخِك و 

  وجهِك الملوث بالسخریة 

  أنوثتك الذائبة على خطوط التلغراف

  مواعیدك السریة

  رسائلك الغرامیة

  التي نزفت كلماتها عل نحٍو سيء

  !في جیوب عاشقیِك الذین ال یعرفون القراءة 

  

لكــن، ! فعرفــت فــي الحــال أن رقــو هــذا عاشــق . موجعــة، ألــیس كــذلك ؟ أنــا رأیتهــا هكــذا          

  ! ل أن یكون ذلك سببًا في تردي أحواله، وظهوره على شاكلة من ُبعث لتوه من القبور أیعق

  



  

وبینمـــا كنـــُت محبوســــًا فـــي ذلـــك الصــــندوق، فـــي الطریـــق الــــى حیـــث ال أعلـــم، ســــمعت           

لعل أبرزها هو لغط نسوة یتحدثن عن هجوم جلجـامش المرتقـب، ومشـاكل الطمـث، . أصواتًا كثیرة

في هذه األیام، وصالفة أعین الكنات، وعن حبل فالنـة مـن عشـیقها وعالنـة التـي وغالء المعیشة 

وثمـة صـخب لصـبیة یتراشـقون بالمـاء أو یقـذف أحـدهم اآلخـر بشـتائم مـن العیـار . فجر بهـا خالهـا

ه الــى اردتهم لرقـو، ویرمونـه بــالطمي مـا إن یـروه مارقـًا مـن هنـاك، فیزفـو قبـل أن یبـدءوا مطـ. الثقیـل

  . ه شتائمهم وهتافاتهم المزعجةالبیت وتالحق

  

ال أعرف بالضـبط أیـن وضـعني رقـو فـي تلـك األثنـاء، وتفـرغ هـو لیشـحذ سـكینًا عمیـاء،           

في حین ما زالت أمه عند الباب تكیل الشتائم . یمكنني سماع احتكاك نصلها بأحد جدران المطبخ

ال . " یــت وقــد تلطخــت ثیابــه بــالطميألمهــات األوالد الــذین كــانوا یطاردونــه، حتــى أوصــلوه إلــى الب

قلت في نفسي وتجّرعت شیئًا مرًا راح یلذع حلقومي بقسوة، مـا أن تـذكرُت أن ! " شك أني سُأذبح 

لــیس بوســعي تودیــع أنثــاي وصــغاري الــذین تــركتهم فــي عــّش لــم یمــِض الكثیــر مــن الوقــت، عنــدما 

القلعــة ألطـــرد نســرًا كـــان یحــوم فـــي  وهـــا أنــا ذا ألعـــن الســاعة التـــي حّلقــُت فیهـــا فــوق هـــذه. ابتنیتــه

فلمحت شیئًا یلتمع في مكـان مـا فـي . الجوار، على مقربة من عشنا العائلي على شجرة أثل عالیة

وامـرأة یتنایكـان فـي إحـدى  فرأیت هناك رجـالً . األسفل، فهبطت ألرى ما إذا كان بإمكاني اختطافه

ع مــن فــوق هــو حلیــة ذهبیــة زّینــت بهــا ولــم أشــك فــي حینهــا أن الشــيء الــذي رأیتــه یلتمــ. الخرائــب

ظللت أحوم فـوق تلـك البقعـة وأتـربص بـالمرأة والرجـل، بانتظـار أن یبلغـا . المرأة خصلة من شعرها

وما أن حدث ذلـك ورأیـت الرجـل یـنهش مـن رقبـة المـرأة ویجرهـا مـن . لحظات الذروة في تالحمهما

صــى مــا أمكننــي مــن ســرعة، شــعرها كــدیٍك راح ینتــف ریــش دجاجتــه حتــى انقضضــت علیهمــا بأق

فعــل ذلــك بخفــة ال ُتصــدق كمــا لــو  –لكنــي فوجئــت بالرجــل وهــو یســتل قضــیبه مــن جــوف المــرأة 

ویطلق علّي رصاصة من بندقیة كـان المعلـون  –كانت منایكته مع تلك القحبة خدعة الستدراجي 

نمـا قاومـت لكنني لم أهـو إلـى األرض مباشـرة، إ. یخبئها تحت ثیاب عشیقته فأصابني في جناحي

ثمــة . إصــابتي وابتعــدت عــن القلعــة مســافة لیســت بالقصــیرة، ألقــع بعــدها رهــین تلــك البركــة اآلســنة

ولـــوال أن رقــــو انتشــــلني فــــي الوقــــت . كـــالب راحــــت تتعقــــب أثــــري مـــا أن ســــمعت إطالقــــة البندقیــــة

  .المناسب، لكنُت اآلن ولیمة تلك الكالب البائسة

  

وناولهــا ألمــه، التــي بــدت مســتعدة ألن تنحــر شــیئا مــا، انتهــى رقــو مــن شــحذ الســكین،           

وكـان رقـو الـذي ظهـر أكثـر عتهـًا مـن . األحرى أن هذا الشيء هو أنا كما سیتبین ذلك عما قریب

ذي قبل قد أخرجني من الصندوق الخشبي، الذي ما زالت تعبق في داخله رائحة الشـاي السـیالني 



ي حینها باإلسهال أو ما یسمى في عالم الطیور كنت قد أصبت ف –التي امتزجت برائحة غائطي 

  : وراح یلوح بي أمام أمه المدعوة بسیما قائال  –! أبو ذریج 

  

  ! " أنظري أماه " 

  

  ! " ما هذا الشيء یا رقو، لقد أرعبتني " 

  

  ! "ال تخافي یا أمي، إنه لیس شيء، إنه هدهد " 

  

  ! " نعم، أعرف، لكن ال بّد أنه یكون شیئًا في النهایة 

  

  :وراحت تحدق إليَّ مهمهمة . اقتربت مني بسیما كثیراً 

  

  ! " شقراق " 

  

. ال بد أنكم تعرفون بقیة الحكایة، أظن أن تلك الفتاة التي تدعي أنها شاعرة قصـتها علـیكم...... 

وهـي حكایـة ملفقـة . كذلك روت حكایة طریفة عن شاعرها المفضل الذي شبهت میتته بزفة عـرس

 وفي أقل التقدیرات هـي تشـبه حكایـة شـاعر هنـدي ولـد ألسـرة مسـلمة وعـاش فـي. ةأو ربما مسروق

ومــا زالــت هــذه الحكایــة . ُیــدعى كبیــر القــرن الخــامس عشــر، بــالقرب مــن مدینــة بینــارس فــي الهنــد

تنتقـــل مـــن غـــراب إلـــى آخـــر حتـــى وصـــلت إلینـــا، وال بـــأس أن أســـردها علـــیكم قبـــل أن أعـــود إلـــى 

  : صدیقي رقو 

  

هذا شاعرا عذبًا، وقـد خلـدت أشـعاره وأغانیـه، وراحـت تنمـو مـع كـل قصـة " كبیر " ن كا          

وعلــى الــرغم مــن أنــه كــان مــن مریــدي الراهــب الهندوســي . حــّب، حتــى حفظهــا الشــعراء والعشــاق

الشهیر رامامناندا، لكنه لم یترهبن أبدًا، إنما اشتغل في حیاكة المالبـس، وتـزوج وأنجبـت لـه زوجـه 

أنه عندما توفي نشب خالف بین أتباعه، واختصموا بشأن طریقة : وُیروى عنه . الدعددا من األو 

فـي حـین اختـار لـه . إذ أصّر المسلمون على مواراة جثمانه الثرى حسب الشـریعة اإلسـالمیة. دفنه

  . الهندوس طریقتهم التي تقضي بحرق جثته

  



الخصـــوص الـــذروة، فوجئـــوا وبینمـــا هـــم یختصـــمون علـــى ذلـــك، وقـــد بلـــغ ســـجالهم بهـــذا           

هم بفــتح التــابوت وقــد أشــار علــی. بالشــاعر كبیــر نفســه، یظهــر لهــم فــي تلــك األثنــاء لــیحكم بیــنهم

، فهـم الجمیـع المعنـى مـن عندئـذ. ا مجددًا، لكن هذه المرة بكومة كبیرة من األزهـارؤو ففتحوه، لُیفاج

فــي حــین أحــرق الهنــدوس . فــي قبــرفأمــا المســلمون فقــد دفنــوا زهــورهم . وا بتقاســم الزهــورأذلــك، وبــد

  .      النصف اآلخر الذي صار بحوزتهم، وذروا رماده في میاه الغانغا

           

  :  لنعد اآلن إلى صدیقنا رقو           

  

  " ولیس هدهد أیضًا ؟ : " قالت بسیما للكاهنة نینكي وهي تتفحصني ! " لیس شقراق ؟" 

  

أن مــا كــان یظنــه زیــدًا عقیقــًا لــم یكــن فــي الحقیقــة ســوى  قالــت ذلــك كمــن یكتشــف فجــأة          

غادرت بعدها المعبـد الـذي أذهلتنـي . وقد حملقت فيَّ عن قرب حتى احولت عیناها. حصى تافهة

ألواحــه الطینیــة خصوصــا مشــهد إنانــا وهــي تنتــف شــعرها وتشــق زیقهــا بعــد أن اغُتصــبت مــن قبــل 

وثمــة لــوح آخــر تظهــر فیــه ربــتهم إنانــا أیضــًا . انهفــالح ُیــدعى شــوكلیتودا بینمــا هــي نائمــة فــي بســت

حـــت عینیهـــا بـــذهول لتـــرى هنـــاك وهـــي ممـــدة علـــى ســـریر مـــن الجریـــد وباریـــة مـــن القصـــب وقـــد فت

ن األول اسمه كاالتورا والثاني كوركارا وهما ینثران على جسدها العاري ماء وطعام الحیاة، مخلوقی

ظفـر أحـد أصـابع یــده، ثـم أرسـلهما إلـى العــالم حیـث أوجـدهما اإللـه أیــا مـن الطـین الموجـود تحــت أ

أمــا فــي اللــوح الثالــث فتبــدو إنانــا محاطــة بزمــرة مــن شــیاطین العــالم . الســفلي لیبعثــا إنانــا مــن جدیــد

الســـفلي، الـــذین جلســـوا فـــي النصـــف الثـــاني مـــن اللـــوح علـــى جـــذع نخلـــة بانتظـــار أن ترســـل الربـــة 

ك العالم المظلم، وأظن أنها أرسلت حبیب القلـب السومریة بدیلها الذي سیأخذونه معهم الى قاع ذل

  :تموز  

    

أخشــى أن یصــدق غرابــك البــائس، الــذي علــى ! تحســب الغــراب هدهــدًا ! كــم أنــت خائــب یــا رقــو " 

وشك أن یلفظ أنفاسه، أنه هدهد، كما صّدق أرنب جارتنا المحبوبة أنه كلـب، فـراح یرعـى الخـراف 

" !  

  

تلكمــا . لحــادهــا منــي خطــر لــي أن أفقــأ إحــدى عینیهــا بمنقــاري اعنــدما قربــت بســیما وجه          

ن، لم تتضح فیهما النیـة بـذبحي، وهـو مـا منعنـي مـن إیـذائها فـي اللحظـة العینان نصف الجاحظتی

وال أظــن أن . األخیــرة، وكنــت ســأفعل لــو ثبــت لــي ســوء تلــك النیــة ولتفعــل بعــد ذلــك بــي مــا تشــاء

ل الشؤم، أو بمعنى أقرب نذیر الشـؤم عنـدما سـألها رقـو وصفها لي بالطائر السارق الذي یبعث ع



لـم أكـن . بینما هما في الطریق إلى البیت عما إذا كان إبقائي على قید الحیاة سیعود علیه بالفائدة

على ثقة تامة أن ذلك الوصف، وٕان كـان سـیئا نوعـا مـا، سـیوفر لـي ذریعـة كافیـة ألحكـم بموجبهـا 

ال،، لم أكن ألفعل ذلك في النهایة، ما دام أن شیئًا . مرها عوراءعلى تلك المرأة بأن تعیش بقیة ع

حــدث . مــن الرأفــة التمــع فــي عینیهــا، اللتــین أتســع جحوظهمــا بشــكل خلــت معــه أنهمــا عینــا ســحلیة

أجســـادها الصـــدفیة الناعمـــة إلـــى قطـــع  ، بینمـــا هـــي تقطـــع رؤوس الســـمك وتجـــزئُ ذلـــك فـــي البیـــت

تجهــش بالبكــاء تــارة، وتلتفــت إلــى رقــو الــذي مــا زال . یــرمتســاویة، تغســلها ثــم تضــعها فــي قــدر كب

كســرت قلبــي . قبــل أن تبــدأ بالعویــل نادبــة أوالدًا یبــدو أنهـا فقــدتهم فــي الفتــرة األخیــرة. یحملنـي كقــطّ 

وقــد رق قلبــه وصــار یتعــاطى . بنحیبهــا، ورقــو هــو اآلخــر راح ینشــج كطفــل تلقــى دمغــة عــل رأســه

الـذي ربمـا ظـّن أننـي قـط حقیقـي، وهـو مـا دعـاه إلـى أن  معي بلطف أكثر من ذي قبـل، إلـى الحـد

  .یمسد بیده على رأسي، ما أشعرني وقتها بالتدلیل، ثم النعاس

  

األمــر . بمـرور األیــام علمــُت أن بســیما فقــدت أربعــة مــن أوالدهــا الســبعة، ذكــرین وأنثیــین          

نصـــفًا مــن وزنهـــا، : ماضــیة الــذي جعلهــا تفقـــد أنصــافًا عدیـــدة ممــا كانـــت تتمتــع بـــه فــي حیاتهـــا ال

ونصفًا آخر من رغبتهـا بـالعیش أطـول فتـرة مـن الـزمن، ونصـفًا ثالثـًا یمكـن أن تتجلـى صـورته فـي 

امرأة نصف مجنونة، ما زالت تحتفظ بالجزء المتبقي من قواها العقلیة، لكي ال تفقـد األوالد الثالثـة 

  . الباقین، الذین ما زالت أنوفهم تستنشق الهواء

  

نزفـت دمـا كثیـرًا، ومـا عـاد باالمكـان . كنُت ما أزال أتـألم مـن الجـرح فـي جنـاحي األیسـر          

نظفنـي . نعم، كنت أتضور جوعًا، عندما حممني رقو في حوض حجـري. تحمل المزید من الجوع

ضــمد جرحــي بمطهــر ظــل یلــذعني فتــرة . مــن الــدماء المتیبســة علــى ریشــي، ورائحــة البركــة الزنخــة

وقـدمت لـي . یأتي بلوحین خشبیین صغیرین، لیقوم بشـدهما عـل جنـاحي المصـابطویلة، قبل ان 

بسیما طعامًا خسیسًا، رؤوس وأحشاء السمك الـذي قامـت بتقطعیـه سـلفًا، ولـم أكـن ألعتـرض علـى 

ذلك أبدًا، ما دمت جائعًا، ومعتـاد فـي الوقـت نفسـه علـى ذلـك النـوع مـن الفضـالت، وقـد ال یخطـر 

رؤوس وأحشـاء السـمك البحـري، إال إذا كانـت هنـاك ولیمـة فـي الجـوار لي أن أطمع فـي أكثـر مـن 

  .  تنهش النسور من لحمها، لكنني في تلك االثناء كنت ما أزال عاجزا عن الطیران

  

وكـــان بـــودي أن . لقـــد ســـمعتم بســـیما تقـــول ألبنهـــا رقـــو أنـــي طـــائر ســـارق وأنـــذر بالشـــؤم          

ربما تجـذبنا . فنحن الغربان لم نكن في یوم ما ُسراق. نأوضح االلتباس الذي وقعت فیه بهذا الشأ

األشیاء الالمعة والملونة، وربما لیس العثور فـي أعشاشـنا علـى قطـع الصـابون، واألشـیاء المذهبـة 

انمــا یحــدث أن نســتولي علــى تلــك األشــیاء بــداعي . أو تلــك الالمعــة بــاألمر الغریــب والمثیــر للریبــة



وٕاال مـــا الــذي تفعلـــه زوجتــي بالصـــابون . مــن كوننـــا لصــوص الفضــول، دون أن یكـــون ذلــك نابعـــاً 

وأحمــر الشــفاه وطــالء األظـــافر، وهــي تقضــي وقتهـــا إمــا فــي حضـــانة األطفــال، او تــدریبهم علـــى 

لكــن یبــدو أن بســیما مقتنعــة بشــأن مــا قیــل عنــا منــذ ســـالف . المشــي والطیــران وانتشــال الزواحــف

لـــيَّ تـــروي ألورنینـــا وأدابـــا المزیـــد مـــن تلـــك األزمـــان، فهـــا هـــي بعـــد خمســـة أیـــام مـــن عثـــور رقـــو ع

وأننــي . ومنهــا أننــي فــي زمــن مضــى كنــُت أحســد العصــافیر عــل مشــیها. الحكایــات المفبركــة عنــي

كنت أحاول تقلیدها، وتعلم طریقتها في المشي، وحدث أن فشـلت بـذلك فـي النهایـة، لكنـي فوجئـت 

لى، فرحُت أحجل في مشیي كمـا لـو عندما أردت العودة إلى سابق عهدي أنني نسیت مشیتي األو 

هذه حكایة، والحكایة الثانیة األغرب التي ما زالت ترددهـا بسـیما بمزیـد مـن السـخریة، . كنت مقیدا

أني كنُت في یوم ما أنادم الـدیك فـي خمـارة، ولـم نـزل نحتسـي : حتى حفظها أدابا وأورنینا، فتقول 

ولمـا لـم یكـن معنـا . رابا األخیر بـثمن الشـالنبیذ دون أن نعطي صاحب الخمارة شیئا، حتى طالبن

  : ، اقترحت على صاحب الخمارة أن یبقى صاحبي الدیك عنده، حتى أجلب له الثمن شیئٌ 

  

  ! "   وذهب الغراب لیأتیه بالثمن، ورهن الدیك، فخاس به وبقي محبوسا " 

  

خیالهمــا شــیئا، عنــدما  قــد یضــیفان أدابــا وأورنینــا مــن. هكــذا تنتهــي حكایــة الخمــارة دائمــاً           

. یرویانهـــا إلـــى رفقتهمـــا، لتـــزداد بـــذلك نبـــرة الـــتهكم، التـــي تجعـــل مـــن الغـــراب أكثـــر جلبـــًا للشـــبهات

. والغریب أن یحدث ذلك في وقت كان من المفترض أني كنُت أعلم قابیل كیف یوراي سوءة اخیه

ي أجــد ربــوة أو ألمــح أو ربمــا كنــُت أحلــق وقتهــا فــي الســماء، ألرى أیــن وصــل منســوب المیــاه، عّلــ

یابسة، ألعـود بـالخبر إلـى سـفینة نـوح، الـذي اختـارني مـن بـین جمیـع الطیـور، ألقـوم بهـذه المهمـة 

كنـت أطـارد صرصـورا مـن  –وكما لو كانت بسیما تقرأ أفكاري فـي تلـك السـاعة . التاریخیة الجلیلة

عین بهـا مـؤخرًا، هّشـت علـيَّ بعصـا صـارت تسـت. اقتربـت منـي –صراصیر رقو في حجرته، آلكله 

بعــد ان احــدودب ظهرهــا، وراحــت تشــزرني بعینــین یكــاد الــدمع أن یمســخهما ویحولهمــا إلــى بیــاض 

  : مخیف، فقرأت فیهما ما عجزت عن قوله بلسانها 

  

ومــاذا بشــأن الجیفــة التــي وقعــت علیهــا فــي تلــك األثنــاء، وشــغلتَك عــن ! یــا غــراب البــین ... إیــه" 

  ! " سفینة ؟مهمتك، ولم تعد بعدها إلى ال

  

قبل أن ُأصاب في ذلك الیوم الذي وجدني فیه رقو، كنُت أهبط إلـى البسـاتین، ألسـتمتع           

قـد ألمـح فـي أحـد األهـوار خنزیـرا ، بأكل البطیخ والموز والطماطم والخیـار وأنـواع الخضـر والفواكـه

أو . جـرذ، فـأفوز بـهیبحث في األرض فأتسلق ظهره، بانتظار أن ینتج عن بحثه في التربة خـروج 



أصــادف فــي غابــات أبــي الخصــیب ثعلبــا یحمــل فریســة، دجاجــة مــثال، فأنعــب ألثیــر بــذلك فضــول 

هذا ینقره، وذاك ینعب فوقه، وأنا أنشـب مخـالبي فـي . اصدقائي من الغربان، فنتجمع حول الثعلب

  .ظهره، حتى یضیق ذرعا فیترك فریسته ویهرب، لنعتاش نحن علیها ردحًا من الزمن

  

  ! " على األقل، نحن في مجتمع الغربان أكثر عدالة منكم أنتم البشر "           

  

  : وددت لو تفهم األم بسیما مغزى كالمي في تلك الساعة           

  

نعــم أیتهــا األم الحزینــة، فــالغراب الــذي یســرق طعـــام األفــراخ الصــغار فــي مجتمعنــا نقــوم بنتـــف " 

ن بمقدوره الطیران، أسوة بتلك األفـراخ الصـغیرة التـي مـا زالـت ریشه، ریشة تلو أخرى، حتى ال یكو 

وأما جریمة هدم العش، فتكتفـي محكمتنـا بـإلزام الغـراب المعتـدي ببنـاء عـّش جدیـد . في طور النمو

ولن تصدقي مـا الـذي یمكـن أن یحصـل للغـراب الـذي یغتصـب أنثـى غـراب . لمالك العّش المخّرب

مة، تحت حراسة مشـددة، مـنكس الـرأس خافضـا جناحیـه، ممسـكًا غیره، أما هذا فُیجلب إلى المحاك

فــإذا صــدر حكــم اإلعــدام عمــدت جماعــة مــن . عــن النعیــب، داللــة علــى اعترافــه بارتكــاب الــذنب

تتـولى بعـدها جماعـة أخـرى دفنـه وٕاهالـة . الغربان إلى نقره وخمشه، ولن ُیترك إال وهو جثـة هامـدة

ال تعجبـي . ، ألـیس كـذلك ؟ طبعـًا، طبعـًا أیتهـا األم بسـیماال یبدو األمر مسلیاً . التراب على جسده

ألــم نعلــم مــن قبــل قابیــل . ممــا رویتــه لــِك اآلن، فهــذا هــو بالضــبط مــا یجــب أن یحــدث فــي النهایــة

وبوســعِك أیتهــا األم بســیما أن ! الیــوم العــالمي للقتــل . كیــف یــدفن أخــاه، فــي ذلــك الیــوم المشــؤوم

ة فـي قلعـتكم، فهـذا هـو األمیـر زلكـا یقتـل ویغتصـب ویخـرب دونمــا تقـارني ذلـك بـالال عدالـة المتـوفر 

ثــم مــا الــذي یجعلــك تســخرین هكــذا مــن الغربــان، فــي حــین توجــب علیــك ذرف . وازع مــن ضــمیر

اركعي آللهتك شكرا ألني لم أنقر عینِك في ذلك الیوم ! المزید من الدموع على أوالدك المفقودین ؟

" !  

  

یفعل ذلـك حتـى فـي أكثـر . بي، یطعمني، ویضمد جرحي على الدوامما زال رقو یعتني           

الظــروف بؤســا، وأشــدها تعاســة، تلــك التــي اختفــت فیهــا أورنینــا، ثــم بعــدها بفتــرة لیســت بالطویلــة 

اختفــى أدابــا، الــذي ذهــب للرعــي ولــم تعــد منــه ســوى بقرتــه الجمیلــة دشــنو، وأفعــاه الكســولة الملقبــة 

ولعـل أغـرب مـا رأیتـه وأنـا بمعیـة رقـو هـي تلـك . مقسـوم إلـى نصـفینبأسد التراب ونایـه المكسـور ال

األلفة العجیبة بینه وبین الحشرات، التي كانت تثیر فيَّ شهوة األكل، فاصطاد بعضـها علـى غفلـة 

  . منه

  



األمـر الـذي طالمـا . كانت الصراصیر تمشي في إثره، أو تحـیط بـه كمـا لـو أنهـا تحرسـه          

أكثـــر النـــاس فـــي القلعـــة، ومثـــارا لتســـاؤالتهم، عمـــا إذا كـــان ثمـــة صراصـــیر  كـــان مـــدعاة الســـتغراب

حقیقیة تفعل ذلـك، فضـال عـن حشـرات أخـرى مثـل الزنـابیر التـي تحـط علـى كتفیـه ورأسـه، والجـراد 

الذي یتقافز مـن جیوبـه، والخنـافس التـي یمكـن العثـور علیهـا أینمـا حـلَّ رقـو، وتختفـي فـي كـل مـرة 

ات جنونه، التي تدفعه إلى التیه على وجهه في العراء، كلما تذكر أن ثمة یعیش فیها نوبة من نوب

وكانـت نافـذة غرفتهـا العلویـة تطـل علـى المیـدان . فتاة جمیلـة یعشـقها تـدعى نینـا ابنـة أحـد البقـالین

فقــد . الكبیــر، حیــث یمكــن إیجــاد رقــو هنــاك فــي حــال فكــر أحــدهم أنــه ربمــا ضــاع فــي تلــك الســاعة

كبر من یومه في تلك البقعة، على مقربة من نصب األنونـاكي ینتظـر هنـاك كان یقضي الجزء األ

إطاللة نینا من على شرفتها العالیة، لیلوح لها برسائله ومنادیلـه الملونـة، فتبتسـم هـي لـه، قـد تفعـل 

. ذلك بشكل خاطف، أو تغمز له بطرفها، مما یولد عنده انطباعًا لذیذا وبهجة تمرغ وجهـه النحیـل

ن ما تعود لتصده من جدید وتغیـب عـن ناظریـه فجـأة، تاركـة لـه اللوعـة لتأكـل أوصـاله لكنها سرعا

فتـارة یتشـبب بهـا . وهو ما ظل یعاني منه رقو فترة طویلة وینشد االشعار بهـذا الشـأن. طوال اللیل

وتــارة أخــرى یهجرهــا . ویبــث لهــا لواعجــه مــن هنــاك، ذارفــا أمــام شــرفتها العالیــة المزیــد مــن الــدموع

كــان یبكــي لفراقهــا علــى نحــو مــّر . إیاهــا، شــاكیا للصــحراء وســباعها صــدودها وجفــاء قلبهــا هاجیــا

یشبه المرارة التي ما زالت تمزق كبد بسیما كلما فقدت قطعـة منـه بفقـدانها أحـدا مـن أوالدهـا، حتـى 

 هزلت تمامًا وأكل العمى عینیها، ولم تعـد قـدماها قادرتـان عـل حملهـا بالسـهولة التـي كانـت تجـدها

مــن قبــل، فــي حــال أنهــا شــعرت بالحاجــة إلــى التبــول، فصــارت تفعلهــا فــي الفــراش، بعــد أن مــات 

زوجهــا یامـــا الغـــواص فجـــأة، مـــا أن ســـمع بنبـــأ اختفـــاء أدابـــا فـــي ذلـــك الیـــوم، إذ وجـــدوه جالســـا فـــي 

وقتـذاك، لـم أعـد بحاجـة إلـى مزیـد . حجرته على كرسي من جرید النخل، لم یكن فیه شيء یتحرك

ة، فقــد بــرأ جرحــي وتحســنت أحــوالي وصــار بمقــدوري الطیــران إلــى عّشــي، هنــاك، حیــث مــن الرعایــ

وعلى الرغم من اشتیاقي . أنثاي وصغاري یترقبون عودتي على إحدى المنائر الشاهقة في المدینة

الجنوني لعائلتي لكني لـم أكـن راغبـا بالمغـادرة قبـل أن أبطـل الخالصـة السـیئة للحدوتـة التـي تقـول 

أردت أن أقــدم خدمــة . رهــن ندیمــه الــدیك عنــد صــاحب الخمــارة ولــم یعــد بــثمن النبیــذ بــأن الغــراب

وكنــت أود لــو . صــغیرة لصــدیقي رقــو عرفانــًا بالجمیــل، فعســى ولعلنــي اســتطیع إســعاده فــي النهایــة

. لن یفهمني مهما تكلمت! أسأله عن الخدمة التي یظن أنني أقدر على تقدیمها له، لكن وا أسفاه 

عندئـذ، سـیظن أنـي أطالبـه . یتناهى كالمـي إلـى أذنیـه بهـذا الخصـوص نعیبـًا لـیس إال إذ ال بد أن

لكنني عزمت على أال أتركه قبل أن أفعل شیئًا یذكره . بأن یطلق سراحي وقد فعل ذلك في النهایة

  .بي ویعود علیه بالفائدة

  



جیوبــه، دون أن یجــد  كنـت أراه یكتــب الرســائل الغرامیـة التــي عــادة مـا كانــت تنتهــي إلـى          

. من یوصلها إلى نینا حتى امتألت بها تلك الجیوب، وما فاض منها كـان یحـتفظ بهـا فـي حجرتـه

لم أكن . نعم، ال بد أنه سُیسر بذلك. فخطرت لي فكرة، هي أن أسعى إلى إیصال رسائله إلى نینا

الـذي یبـدو فیهـا غـراب  فاقترحت علیه الفكرة لكنني فشلت في إیصالها على النحو. أشك بذلك أبداً 

فعمـدت إلـى خطـف إحـدى تلـك الرسـائل وطـرت . أخرق استمالة أحد اآلدمیین من أجل بقایـا جیفـة

بها، ولم یزل هو یتعقـب أثـري وقـد استشـاط غضـبًا وراح یشـتمني ناعتـا إیـاي بالخـائن، حتـى رآنـي 

فتخــرج هــي . قــاريأحــّط علــى الســلك الــذي تنشــر علیــه نینــا غســیلها علــى الشــرفة، وأنقــر البــاب بمن

  :نصف عاریة، فأنعب أنا بوجهها وأرمي لها الرسالة 

  

أصــابعِك التــي ســرقتها فــي ظهیــرة قائظــة، وخبأتهــا بــین دّفتــي كتــاب ســحرّي، مــا زال (           

هــا هــي اآلن، . یحكــي للنــوارس قصــص الحــّب العذبــة، بــین عــرائس البحــر وربابنــة الســفن الغارقــة

لتطــرق زجــاج نافــذتي المطلــة علــى آالف األصــابع، دون أن ُتجفــل  تتســلق إلــى جــوزائي الشــاهقة،

الُقّبرات في أعشاشها، أو تكّف الفواخت عن هدیلها فوق النخل، أو حتى ُیعكر ذلـك لـذة االشـتهاء 

لكننـي أعرفهـا،  .الغـبش البـاردفي عناق األحّبة، من خلل النوافذ المتواطئـة واألبـواب المواربـة، فـي 

علـــى رمـــل . عرفهـــا، عنـــدما تتـــرك بصـــماتها الندیـــة علـــى الـــورد فـــي الحـــدائقأ. أصـــابعِك الحالمـــة

فــوق األســیجة المعشــبة، الفاصــلة بــین أســطح المنــازل، هنــاك، حیــث یتبــادل . الســواحل المهجــورة

العشاق الرسائل المثقلة بالقلوب المنفطرة، والمنادیل المبللة بالدموع، ورحیق الُقَبل، واألمنیات التي 

ها خمـــر الجنـــائن، وعســـل األصـــابع المحمومـــة، وتحرقهـــا نـــار القبائـــل، ولهیـــب یجـــري فـــي ســـواقی

كنــُت أرقــب النمــور مــن نافــذتِك، وهــي تغــدو بــین أصــابعِك قططــًا ألیفــة تلهـــو  !الطوائــف الغازیــة 

كنُت سأسرق قبلتِك اللذیذة علـى خـّد ! بكرات الصوف، وتنعم بقیلولتها تحت شجرة رمان، وأحترق 

كنــُت سأرضــى أن تكــون ُقبلتــِك . وب، وأذوب، حتــى ال یبقــى منــي ســوى هیكلــيالقمــر البــارد ثــم أذ

  ) !السكین التي ُتغمد في خاصرتي، وأحمر شفاهك الشفاف،، دمي 

  

اغتبط رقو لما فعلته، وازداد سروره عندما رأى الدهشة ترتسم على وجه حبیبته في ذلك           

وجـد أن مـن المناسـب جـدًا جنـي المزیـد مـن . تهالیوم، وقد وقفت مأخوذة بسـحر الكلمـات فـي رسـال

ولـم أكــن ألرفـض ذلــك مـا دام أن مــا . البهجـة، بإرســال رسـائل أخــرى أجمـل وأكثــر رومانسـیة وحلــم

حتـى أنـه رآنـي . أفعله صـار یعـده رقـو نوعـًا مـن رّد الجمیـل، الـذي قدمـه لـي طـوال الفتـرة الماضـیة

ب الجـدران والمـراحیض دون أن یـرّف لـه جفـن في أحد األیام أطارد صراصیره، وأظفر بها في ثقـو 

منـذ ذلـك الیـوم وأنـا أنقـل الرسـالة . أو حتى یمنعني من ذلك، كما كان یفعل فـي السـابق مـن األیـام

ولم یكن یشغله ذلك في النهایـة، إذ . تلو األخرى إلى نینا دون أن یتلقى رقو منها رّدا یشفي غلیله



نســـبة إلیـــه إلـــى الحـــّد الـــذي لـــن یأبـــه بعـــده إن أحبتـــه نینـــا كــان مجـــرد تلقیهـــا تلـــك الرســـائل مهمـــًا بال

لكنـه شـعر بالخیبـة فیمـا بعـد وتمنـى لـو یـدفن رأسـه فـي الخـراء، علـى أن . الجمیلة أو لم تفعل ذلـك

یكتشــف أن نینــا الســاقطة كانــت تحــول الكــالم فــي رســائله إلــى صــیغة المؤنــث وترســلها إلــى أحــد 

األمــر الــذي دفــع رقــو إلــى حافــة الجنــون . تقــع فــي الجـوارالجنـود الشــقر الوافــدین فــي ثكنــة صــغیرة 

وعلى الرغم من ذلك، لم تكن صراصیره لتتركه یزحف وحده نحو شرفة نینـا إنمـا تزفـه إلـى . األكید

  !هناك مثل عریس بائس 

  

رقـــو ؟ فكـــرت كثیـــرا قبـــل أن أكتشـــف أن صـــدیقي  ل ألعیـــد البســـمة إلـــىتُـــرى، مـــاذا أفعـــ          

كانــت . مــارس العــادة الســریة ویقــذف مائــه علــى رســوم إیروتیكیــة لفتــاة تشــبه نینــاالعاشــق المهــان ی

أشـكال وضـیعة وُمذلّـة یمكـن . رسوم سیئة على أیة حال، اتخذت فیها تلك الحبیبة أوضاعًا غریبـة

أن تشعر المرأة، أي امرأة، باإلهانة فیما لو ضاجعها رجل ما بهذه الطریقة، التي تظهـر فیهـا نینـا 

كانـــت تصـــرخ، لـــیس مـــن األلـــم الممتـــع للولـــوج فـــي . ثـــر ممـــا هـــو علیـــه الحـــال كجـــالدةكضـــحیة أك

فـي حـین یظـل . جوفها، فلیس ثمة ما یدل علـى فعـل المؤانسـة واإلمتـاع فـي تلـك المشـاهد المشـینة

وقــد یصــل بــه الیــأس حــدًا ینتحــب معــه مــا أن یــرتعش جســده . رقــو فــي تلــك األثنــاء یبكــي، ویبكــي

ه على الرسم، ویكـون نحیبـه فـي ذلـك الوقـت یهرق ماء لى الذروة، قبل أنمعلنًا عن قرب وصوله إ

لم أعجب لمـا صـار یقـوم . قد تالشى، لیحل مكانه صوت عواء أو صیاح دیٍك أو ربما خوار ثور

لــم أشــك فــي أنــه كــان راغبــًا فــي االنتقــام، وقــد التمعــت فــي ذهنــه هــذه . بــه رقــو فــي اآلونــة األخیــرة

شـعرت أنـه بحاجـة إلـى . عتبـار ورتـق الجـزء المهـان، والمشـروخ فـي روحـهالطریقة كنوع مـن رّد اال

ربمـا . فاحشـة، غیـر متقنـة، لكـي یكـبح جمـاح شـهوته الوحشـیة اً أشیاء أخرى أكثر من كونها رسوم

  . إلى أشیاء ملموسة تقتنیها نینا فیشعر صاحبي معها بالتشّفي، كما لو كان یغتصب حبیبته فعالً 

  

تـــرك نینـــا بـــاب غرفتهـــا المفضـــي إلـــى الشـــرفة مواربـــًا، خصوصـــا فـــي األیـــام دائمـــا مـــا ت          

مــا یتــیح لــي فرصــة . واللیــالي التــي تهــب فیهــا الــریح مــن جهــة البحــر، رطبــة ومؤرقــة علــى الــدوام

التجسس علیها، في أوقات دائمـا مـا تكـون فیهـا إمـا نائمـة، أو ثملـة بالخـدر الشـهي الـذي عـادة مـا 

السیئة، فال یمكنها في تلك األثناء أن تشـعر بوجـود غـراب فـي غرفتهـا، ینتج عن ممارسة عاداتها 

صار في نیته فعل أي شـيء، بمـا فـي ذلـك السـرقة، إلرضـاء صـدیقه الـذي منـع الكـالب أن تنتـف 

فـــي أحـــد تلـــك األیـــام . ریشـــه فـــي أحـــد األیـــام، وتصـــنع مـــن لحمـــه خـــراء تقذفـــه المـــؤخرات الضـــحلة

أن طــرت إلــى شــرفتها دخلــت الغرفــة، فوجــدتها هنــاك عاریــة الرطبــة، تســللت إلــى غرفــة نینــا بعــد 

تعصــر صــدرها، أو تــدس مجســمًا ألحــد اآللهــة بــین فخــذیها بعــد أن ترطبــه . تتقلــب علــى ســریرها

ولمـــا كــان مـــن المتعـــذر علیهــا اكتشـــاف أننـــي كنــُت هنـــاك رحـــت . بلعابهــا وتتـــأوه بصــوت خفـــیض



هتز على نحو أعنف مما كان علیه قبـل صار ی -أتجول في أرجاء غرفتها، فعثرت أسفل السریر 

أكــاد أجــزم أن . كــان لونــه أحمــر علــى مــا أتــذكر ورائحتــه كریهــة. علــى لباســها الــداخلي -دقــائق 

رائحته كانت كریهة عندما التقطته بمنقاري، فألقیته في مكانه وقفلت عائدا إلى بیت یاما الغـواص 

ي أعلى الجدار، فوجدته هنـاك حابسـا نفسـه وتحدیدا إلى غرفة مالیكا، التي دخلت إلیها من كوة ف

نظــر إلــيَّ بعینیــه الســوداویین الصــغیرتین البــاكیتین، ولمــا لــم یــَر شــیئا . مــع الصراصــیر والحشــرات

تركتــه ورحـت أفكــر فــي مــا الـذي یمكــن أن أجلبــه فــي المــرة . أحملـه إلیــه مــن غرفــة نینـا بــدأ بــالنواح

لـديَّ مـن خبـرة فـي اختیـار األشـیاء التـي عـادة مـا حسنًا، هذا یتوقف على مـدى مـا یتـوفر . القادمة

  .تكون مثار شهوة الذكور

  

بعد مضي ثالثة أیام على ذلك، خطر لي أن أسرق أحمر شفاه نینا، بعـد أن فكـرت أن           

ولـم تكـن النسـوة فـي القلعـة . هذا النوع من مواد التزویق یمكنه أن یؤجج الخیـال الجنسـي عنـد رقـو

ومنهــا مــواد . ر الشــفاه إال مــؤخرًا بعــد دخــول أنــواع مختلفــة مــن المــواد الحدیثــةیعــرفن مــا هــو أحمــ

وكــنَّ قبــل ذلــك یمضــغن لحــاء شــجرة الجــوز أو الســنط والعنــدم الحــار لتصــطبغ . التجمیــل النســائیة

وهــذا وجدتــه فــي صــندوق خشــبي صــغیر تمكنــت مــن فتحــه بســهولة، إذ لــم . شــفاهن بلونــه الشــفاف

. أخذتها جمیعـاً . وجدت أیضا قارورة لطالء األظافر ومكحلة. رفة حینذاكتكن نینا موجودة في الغ

ورأیت كم من الغبطة والمرح الطفولي حملت تلك األغـراض إلـى . جلبتها إلى رقو غرضا تلو آخر

  .رقو، الذي بدأ بممارسة أفعاله االنتقامیة في ذلك النهار

  

زیــد مــن مقتنیــات نینــا، كانــت بســیما تلفــظ فــي تلــك االثنــاء، بینمــا كنــُت أجلــب لرقــو الم          

وكـان قبـل . ولم یكن رقو لیشعر بذلك إال في وقت متأخر. أنفاسها األخیرة في إحدى غرف البیت

لكــن . قـد یـأتي بشـيء مـن الطعـام، أو یحمــل لهـا إنـاء فیـه مـاء. ذلـك یمـرق علیهـا بـین وقـت وآخــر

. دخل علیها فـي تلـك السـاعة وجـدها تحتضـرشغلته أشیاء نینا الممتعة في الفترة األخیرة، وعندما 

وحـین . لكنـه لـم یبـدأ بالبكـاء بعـد. وقد التصق جلـدها علـى عظامهـا بشـكل أیقـن معـه أن أمـه میتـة

ال أعـرف بالضـبط مـا الـذي . نمیها ووضع یده هناك وجدهما بـاردتیكشف الغطاء المتعفن عن قد

إال أن ثمـة شـيء یبـدو أنـه تهشـم فـي . فمع تأكیدي على أنـه لـم یبـكِ . حصل لرقو في تلك اللحظة

داخلــه، وتنــاثرت أشــالؤه عــل نحــو جعلــه یبــدو كمــا لــو كــان خائفــًا، أو مــذهوال بالشــكل الــذي یكــون 

علـى الـرغم أن مظـاهر المـوت صـارت منتشــرة . علیـه طفـل فـي السادسـة رأى أول مّیـت فـي حیاتـه

بیت جثة لرجل معلقة هنا، وجثة في القلعة مؤخرًا، ویمكن للمرء أن یشاهد في طریق عودته إلى ال

وكـــان رقـــو مـــا یـــزال جاثیـــا علـــى ركبتیـــه إزاء أمـــه . أخـــرى المـــرأة هنـــاك، تفـــوح منهـــا رائحـــة الشـــواء



فنهض وقد تمكن منه الیأس، وخرج من البیت كمـا لـو أن ثمـة مـن یطـارده، . الممددة على السریر

  .والمكحلة أحمر الشفاه وطالء األظافر: بعد أن صّر أشیاء نینا في قماشة 

  

فــي البدایـــة، وخـــالل األیـــام الثالثــة األولـــى التـــي مضـــت علــى مغادرتـــه القلعـــة فـــي ذلـــك           

الیوم، كنُت أظن أن ما صار علیـه رقـو فـي تلـك االثنـاء، إنمـا هـي إحـدى نوباتـه الجنونیـة ورغبتـه 

ســیعود رقــو إلــى  عــاجًال أم آجــال. لــم أشــك فــي أنــه ســیعود. البوهیمیـة فــي التشــرد والتصــعلك والتیــه

بیته، بعد أن توشك رمال الصحراء أن تأكل عینیه، ویتوق ألن یمرغ أمعائه بزیت السمك البحـري 

كمل ما سیبدؤه مـن حیاة جدیدة ویُ  ٕالى ذلك الحین، ربما سیفكر في بدءو . ومربى الرقي الذي یحبه

یـَر أحـد ظـال لرقـو فـي  مضـى أكثـر مـن ثالثـة أشـهر ولـم. لكنه لـم یعـد. ها المسلیةدون نینا وأشیائِ 

ه وكنُت خالل هذه األشهر الثالثـة أمـرق علـى بیـتهم بـین فتـرة وأخـرى وقـد طالتـ. القلعة أو خارجها

أما الذي حدث فعًال في . إال أن ذلك لم یحصل في النهایة. أدراجه ید الخراب، ألرى إن كان عاد

شــاكلة أولئــك الــرواة، الــذین  تلــك القلعــة، قلعــة عــین الــذهب فقــد كــان مهــوال، وهــو مــا ســأرویه علــى

وهـــو مـــا ســـأفعله . بلغـــوا حـــدًا أدركـــوا معـــه أن مـــن المالئـــم جـــدًا وضـــع نهایـــات مناســـبة لحكایـــاتهم

  : بالضبط 

  

یقال أن الجنرال مـود عـاد إل القلعـة مجـددًا، برفقـة جـیش جـرار، بعـد فراغـه مـن احـتالل           

میـر زلكـا الـذي فاتـه ان یقطـع خـط التلغـراف وفـي نیتـه القضـاء عـل حكـم األ. بغداد في تلـك السـنة

الــذي یــربط القلعــة بالمدینــة، لیقطــع بــذلك الطریــق علــى المعارضــین فــي إیصــال اســتغاثاتهم ونقــل 

صورة واضحة لألوضاع المزریة التي كانت تعاني منهـا القلعـة وسـكانها، بسـبب طغیـان وجبـروت 

إلـى هنـاك الكثیـر مـن الوقـت، حتـى بـدأ ولم یمِض على وصول الجنرال مـود . األمیر زلكا وأتباعه

حملتـه العســكریة بقصـف القلعــة بالقنابــل، واسـتمر ذلــك لیـومین متتــالیین، وفــي الیـوم الثالــث دخلــت 

طالئع الجیش البریطاني إلى القلعة، بعد أن حطمت أبوابها األربعة، وتم إلقاء القبض عل األمیـر 

إال أن . شــكو مــن جــرح فــي ذراعــه األیســرأنــا الكبیــر، وكــان ی –زلكــا فــي ســرداب تحــت معبــد آي 

فكـــان مـــن األمـــر أن حكمـــت علیـــه . ذلـــك لـــم یقـــف حـــائًال دون محاكمتـــه بتهمـــة اإلبـــادة الجماعیـــة

  .وحدد الیوم التالي موعدًا لتنفیذ الحكم الصادر. محكمة عسكریة باإلعدام شنقًا حتى الموت

  

قـد طلبـه مـن زیوسـدرا الراحـل، وهـو وقد جلب الجنرال مـود جلـب معـه التـذكار الـذي كـان          

الكرسـّي نفســه، الــذي ركلــه األمیــر زلكــا عنــدما كــان الجنــرال مــود یهــم بــالجلوس علیــه، فوقــع أرضــًا 

واتسخت ثیابـه، وصـار موضـع سـخریة الحضـور فـي ذلـك الیـوم الـذي وقـع فیـه اتفاقیـة الصـلح مـع 

یوم تنفیذ الحكم، بینما هو مقید  فعمد الجنرال إلى وضعه تحت قدمي األمیر زلكا. زیوسدرا الحكیم



وبعد أن ألقى الجنـرال سـتانلي مـود خطابـًا قصـیرًا، . بالسالسل، وقد ُجعل حبل المشنقة حول رقبته

ذكر فیه األهالي بالجرائم التي ارتكبها أمیرهم ضد االنسـانیة، ثـم تـال الحكـم الصـادر بحقـه، التفـت 

لـم یـَر سـوى وجـه شـاحٍب وعینــین ك األثنـاء، لكنــه إلـى زلكـا لیـرى مـا إذا كـان لدیــه مـا یقولـه فـي تلـ

ن، التمع الدمع في بیاضهما عل نحٍو أثـار الشـفقة فـي نفـوس بعـض السـكان، الـذین خرجـوا غائرتی

  .لیروا طاغیتهم للمرة األخیرة

  

ـــد مـــن الوقـــت، فربمـــا ازداد تعـــاطف الســـكان مـــع            ـــرال مـــود المزی ـــم ینتظـــر الجن عندئـــذ، ل

لـــى ركـــل الكرســـّي، لیتـــدلى جســـد األمیـــر زلكـــا للحظـــات ســـمع الجمهـــور أثناءهـــا األمیـــر، فســـارع إ

ربما یشبه صوت دجاجة أطبق أحدهم عل عنقها بقـوة أو . صوت مقزز، ال أشك في هذا. شخیره

ظــّل جســده متشــنجًا متــدلیًا مــن الحبــل المشــدود فــي عارضــة المشــنقة حتــى . هــو صــوت ضــفدعة

الصــمت الــذي ســاد فــي المیــدان الكبیــر، مــن یبكــي علــى  فُســمع مــن هنــاك، فــي لجــة. ســكن تمامــاً 

نعــم، كـان واضــحًا جـدًا أن ثمـة مــن تبقـى فــي قلبـه ذرة مـن الرحمــة أو البالهـة لیبكــي . األمیـر زلكـا
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جــاء مخالفــًا لألعــراف والتقالیــد واألســماء الالئقــة والمتعــارف علیهــا فــي ....... إن اســم           

في حین أني ........ فلیس من المعقول یا سیادة القاضي أن یدعوني الناس بـ. مجتمعنا المحافظ

ٍد إسـالمي یحتـرم أال ترى أن ذلك یخل بكوني فـردا مسـلمًا، وأعـیش فـي بلـ. أعتنق الدین اإلسالمي

حریة اإلنسان في اختیار اسمه الشخصي ؟ ولعلك تعرف یا سیادة القاضي المـوقر، أنـه لـیس مـن 

العدل أن یموت اإلنسان ولیس له اسم مناسب تدعوه به المالئكة وحور العین والولدان المخلدون، 

كمـا ال . لمصـفىإذا ما حدث وشق طریقه إلى تلك الجنان الفسیحة، حیث سواقي الخمر والعسـل ا

یعنـي رجحـان كفـة موبقـاتي علـى كفـة مـا عملتـه مـن إحسـان طـوال حیـاتي الماضـیة، وذهـابي إلــى 

جهــنم، أن أبقـــى مجـــردا مـــن اســـٍم یلیــق بـــي، وینـــادیني بـــه زبانیـــة الجحــیم كلمـــا حـــان الوقـــت لســـلخ 



الء ال نعــم یــا ســیدي، حتــى هــؤ . جلــدي، أو الرقــود فــي أحــد التوابیــت الناریــة مقیــدا بسالســل اللهــب

  ...... !أحب أن ینادیني أحدهم باسم

  

  : سیدي القاضي الموقر           

  

وٕاذا سـألتني مـا هـي عرجـاء الـدواب سـأجیبك . أنا ال أحـب أن أبقـى مثـل عرجـاء الـدواب          

لــم أكتــب لــك . نعــم، ألننــي لــم أحضــر إلــى هنــا ألســلیك، أو أمتعــك، أو أفضــح شخصــا مــا. بأمانــة

أخیفــك أو أغریــك أو أغویــك كمــا یفعــل ذلــك الشــعراء الضــالون، حــاملي ألویــة  هــذه العریضــة لكــي

أنـا هنـا ألقنعـك . كما ال أرغب أن تراني كمن یرید أن یـروي لینهـي حكایـة بائسـة. العهر إلى النار

  هل تفهم ذلك یا سیدي القاضي ؟ ........ بعدم جدوى استمرار الناس بمناداتي باسم

  

أول مثل سمعته عندما جئت إلى هذه المدینة، قاله أحد الصیارفة ! واب مثل عرجاء الد          

كنـت أعمـل وقتهـا . لساحب عربة محملة بالتوابل أثناء شجار لساني نشب بینهما في سوق الهنـود

حماال فـي أحـد مخـازن الحبـوب هنـاك، وكنـُت مـا أزال علـى دیـانتي القدیمـة، ولمـا لـم یكـن بوسـعي 

كنت أبدو في ساعات النهـار كـأي . ك الوقت رحت أتظاهر باإلسالماالفصاح عن معتقدي في ذل

كادح من المسلمین أحرقت شمس البصرة سحنته، فأصبح كرسٍم بالفحم تركـه أحـد التاعسـین علـى 

وفي المسـاء أنصـرف إلـى غرفـة وضـیعة تقـع فـي أحـد الخانـات القدیمـة فـي العشـار، . جدار عتیق

. هنـدوس، أسـتغل العتمـة ألمـارس طقوسـي الوثنیـة بهـدوءحیث أسـكن هنـاك مـع نفـٍر مـن العمالـة ال

مثل الجاموسة العرجاء یا سیدي، فهـي تخفـي عیوبهـا أثنـاء عومهـا فـي المیـاه والسـیر مـع القطیـع، 

وبودي أن أسألك عـن شـيء . وعندما ترید أن تكن وتأكل، فال تجد مانعًا من فعل ذلك مع األبقار

توجب علیك إخفاؤه كما یخفي أحدهم عینه المفقوءة لكي ال هل ُیعد اعتناقك لدیانة أخرى عیبا ی: 

  یراها الناس ؟ ألیس ثمة مكان آخر غیر جهنم یذهب إلیه هؤالء یا سیدي القاضي ؟ 

  

كنُت أعمل طوال النهار، لذا لم تسنح لي فرصة التعرف على المدینـة واكتشـافها بشـكل           

مــل األثقــال والبضــائع علــى رأســي وقفــاي حتــى ومــا زلــت علــى هــذا الحــال أنهــك قــواي بح. جلــيّ 

انتقلــت إلــى عمــٍل خــر أقــل وطــأة وأفضــل دخــًال، عنــدما اســتخدمني أحــد أثریــاء البصــرة ورجاالتهــا 

البــارزین، وأعنــي بــذلك الســید حامــد بــك النقیــب، الــذي عملــت فــي بیتــه الكبیــر ألكثــر مــن خمــس 

أسـتقر فـي عمـٍل واحـد، ففـي الوقـت  لكننـي لـم. سنوات كانت هي األجمـل منـذ مجیئـي إلـى المدینـة

الذي كنت أعمل فیه بستانیًا كنت أحرس البیت أیضًا، وأجلب المیاه العذبـة وأرعـى الخیـول، وأقـدم 

الطعـــام، وأقـــوم بالخدمـــة أثنـــاء األماســـي التـــي تقـــام فیهـــا الحفـــالت والـــوالئم، علـــى شـــرف الباشـــوات 



ا بعملـي هـذا حتـى جـاء الیـوم الـذي ومـا زلـت سـعید. والضیوف من الساسـة والشخصـیات المرموقـة

صـرت فیـه ضـمن مجموعـة مـن الخـدم المسـتغنى عـن خـدماتهم ألسـباب مالیـة، فعـدت ألسـكن فـي 

الخان القدیم من جدید مـع أصـدقائي الهنـدوس الـذین لـم تنقطـع عالقتـي الحمیمـة معهـم طـوال فتـرة 

أن أتـــذكر األیـــام  وكنـــت مـــا أزال أتحســـر وتخنقنـــي العبـــرة مـــا. خـــدمتي فـــي بیـــت الســـید حامـــد بـــك

الجمیلة التي قضیتها في ذلك البیت الكبیر، حتى توفرت لي فرصة العمل في وكالـة لبیـع المـاتور 

وكـان مالـك . سیكالت في البصرة، أو كما یسمیها بعض األهالي في مدینة الزبیر بحصان أبلـیس

ن معهــم أمــوال طائلــة، الوكالـة رجــال ثریــًا مــن أغــوات مكــة والمدینــة الــذین لجئــوا إلــى البصــرة حــاملی

ومستندات بملكیة الكثیر من األمالك واألطیان، بعد أن تم االستغناء عن خدماتهم في بدایة عهـد 

كان رجال ورعًا وكریمًا وذو فراسة مكنته مـن اكتشـاف أمـر تنكـري بلبـاس . الدولة السعودیة األولى

كــل مــرة یحــاول خاللهــا أن  اإلســالم، وعلــى الــرغم مــن ذلــك كــان یــدعوني إلــى بیتــه باســتمرار وفــي

یرشدني إلى اإلسالم أجابه محاولته تلك بالرفض وأتجاهل إغراءاته المادیة والمعنویـة وحدیثـه عـن 

  .اآلخرة وعذاب القبر

  

حصل ذلـك . بمرور الوقت، تحولت الوكالة التي أعمل فیها إلى وكالة لبیع الموتوكارت          

ساعة في الیوم، وآوي إلى تلـك  ةي عشر تاللها أكثر من أثنبعد ثالثة أعوام، كنت ما أزال أعمل خ

الغرفـة الوضـیعة فـي خـان نعمـان، نسـبة إلـى اسـم مالكـه نعمـان كریمـي، وهـو رجـل مـن العجـم فـي 

الستین مـن عمـره، یعـیش حیـاة بوهیمیـة، وینفـق إیـرادات الخـان علـى الخمـر والغلمـان الحلـوین فـي 

كنـُت فـي البدایـة . ك الوكالـة فرصـة تعلـم قیـادة المركبـاتلقد أتاح لي العمل في تل. مالهي العشار

ثم تعلمت بعدها القیادة على ید شـخص ودود یعمـل . لیس أكثر من ماسح زجاج ومنظف إطارات

معـــي فـــي الوكالـــة كانـــت مهمتـــه فحـــص المركبـــات للزبـــائن قبـــل الشـــراء، واصـــطحابهم فـــي جـــوالت 

ض صـــباحًا، وٕادخالهـــا قبـــل موعـــد اإلقفـــال التجربـــة، وٕاخـــراج بعـــض المركبـــات خـــارج الوكالـــة للعـــر 

وطــوال تلــك الفتــرة، لــم ییــأس اآلغــا الثــري مــن إمكانیــة أن یــدخل الجنــة مــن خــالل إقنــاعي . مســاء

. كنُت بالنسبة له كبولیصة التأمین التي تتیح له تجاوز ضنك القبر وعذابه األلیم. بدخول اإلسالم

مل أسلوبه الهادئ والسلس في الحدیث وقدرتـه إذ ما زال یضع أمامي المزید من المرغبات، ویستع

الساحرة والشفافة على اإلقناع، عسى ولعّل أن ینفع ذلك في جذبي إلى صفه، وهو ما حصـل فـي 

  . هذه قصة اعتناقي دینكم السمح ببساطة وتواضع. نعم یا سیدي القاضي. النهایة

  

وفـي . عطایـا والهبـات السـخیةباعتناقي اإلسالم، حصلت من اآلغا الثري علـى بعـض ال          

مـاتور . كل مرة أهجر فیها عادة من عادات ما أسماها هو بعادات الجاهلیة، یعطیني هدیـة ثمینـة

 اً زیادة في أجرتي الیومیة وثیاب. سیكل استعمله كوسیلة مواصالت من الخان إلى الوكالة وبالعكس



في المرة األخیرة أعطاني . ألسناني اً بفص من العقیق الیماني األصیل، سواك اً فضی اً خاتم. جدیدة

أنــا متأكــد أنــك مــا أن تقــرأ هــذه الفقــرة حتــى تفغــر فمــك عجبــًا . هــو كــذلك یــا ســیدي القاضــي. امــرأة

امرأة ! نعم یا سیدي، امرأة : وأنا أقول لك ! امرأة دفعة واحدة ؟! ما هذا السخاء یا إلهي : وتقول 

هي مزیج من دماء حجازیة ودماء نوبیة . عى بناناخالسیة جمیلة في التاسعة عشرة من عمرها ُتد

ببشرة سمراء فاتحة وشعٍر لم یكن بتلـك النعومـة مـا لـم یمـر مـاء العـرق العربـي فـي . نصف سوداء

إنمـا . هـي لیسـت ابنتـه، فـاألغوات یـا سـیدي القاضـي خصـیان، ال یخصـبون. مهبل جـدتها الرابعـة

ائن فـي محلـة القطانـة، كانـت یتیمـة فـي صـغرها، هي إحدى ربیباته القاطنات في منزله الكبیر الكـ

ومـــن عـــادة األغـــوات إیـــواء الیتـــامى والتـــزوج مـــن النســـاء األرامـــل علـــى طریقـــة المـــرود والمكحلـــة، 

إال أن عیبـًا . واإلنفاق علیهن وعلى أوالدهن حتى یكبروا، في مسعى لكسب المزید من رضا الرب

ذلـــك أن بنانـــا الجمیلـــة كانـــت . لحلـــوة ال تكتمـــلفادحـــًا فـــي تلـــك المـــرأة جعلنـــي أؤمـــن أن األشـــیاء ا

هــل تریــدني التــزوج مــن خرســاء ؟ ال بــّد أنــك فقــدت جــزءا مــن ! مــاذا قلــت ؟ خرســاء ! " خرســاء 

لم أجـرؤ ! " سیرضى بالزواج من بنانا الخرساء ...... عقلك أیها اآلغا الحكیم، عندما اقتنعت أن

. مـا یـدل علــى قلـة أدب واحتـرام لرجــل مثـل اآلغــاطبعـًا أن أوجـه مثــل هـذا الكـالم، الــذي إن دل فإن

لكنــي لــم . كنــت أود أن أرده بالطریقــة المحترمــة التــي عــرض بهــا علــي الــزواج مــن امــرأة خرســاء

. أفحمنـي منطـق اآلغـا الحكـیم والوقــور. حتـى هـذه لـم أقـدر علیهـا یـا سـیادة القاضـي المـوقر. أقـدر

واج مـن امـرأة جمیلـة وصـغیرة ال ألجـل شـيء لكـي تـرفض الـز ....... مـن أنـَت یـا : وّبخُت نفسـي 

انت لست سوى صفر، مجرد صفر في طابور من االصفار التي تكره األرقام ! سوى أنها خرساء 

الكبیــرة مجاورتهــا، فلمــاذا هــذا العنــاد ؟ وال أخفیــك أمــرا یــا ســیدي القاضــي هــو أنــي ُأغرمــت ببنانــا 

خرســاء ؟ ولــم ال ؟ . قــع فــي قلبــي فجــأةثمــة شــيء مــن ذلــك الســحر الــذي تبثــه عیناهــا و . الخرســاء

  .ذلك أفضل من أن یكون لها لسان سلیط ینغص عليَّ عیشي

  

وكــان عمــري وقتهــا خمــس  ١٩٣١حــدث ذلــك فــي عــام . عقــد القــران، وأصــبحت بنانــا فــي حضــني

  .أي أن ثمة الكثیر من منویاتي ما زالت نشیطة. وثالثون عاماً 

  

علـى مقربـة مـن سـینما روكسـي فـي الجهـة المقابلـة فضال عـن ذلـك، هنـاك بیـت صـغیر           

عشــنا فیــه بفــرح غــامر طــوال عــام، قبــل أن تســقط بنانــا . للســوق، ســمح لــي اآلغــا بشــغله أنــا وبنانــا

كــأن عینــًا أصــابت البنــت وجعلــت الجنــین ال . ثــم تبعــه الثــاني فــي العــام الــذي تــاله. جنینهــا األول

فكــان مجمــوع مــا أســقطته هــو أربعــة أجنــة . یســتقر فــي بطنهــا أكثــر مــن خمســة أشــهر ثــم تجهضــه

لتستمر بعده سلسلة اإلسقاطات، فـي كـل عـام . فرادى وتوأمین، قبل یأتي عبد الواحد بشق األنفس

فـي العـام التـالي مـات اآلغـا الثـري وانقطعـت عنـا . جنین إلى أن أجـدب رحـم بنانـا، ولـم تحبـل بعـد



فقــد أهملــوا الوكالــة حتــى . كــانوا كســولین. مثلــهإمداداتــه، فــاألغوات الــذین خلفــوه لــم یكونــوا كرمــاء 

ولم أكن كسوال إلى الحـد . أغلقت أبوابها مع آخر سیارة فولغاسواكن بیعت على أحد التجار الیهود

الذي یجعلني أمكث في البیت، أقابـل وجـه بنانـا الكئیبـة طـوال النهـار، أتعـارك معهـا، اشـتمها فتـرد 

أبـدًا یـا . ا ابني في إحدى الزوایا المعتمة یصرخ من الجوعالشتیمة بأن تصفق یدیها وتغمني، بینم

فما زلُت أبحث عن عمل حتى أرشدني زمیلـي الـذي كـان یعمـل معـي فـي الوكالـة . سیدي القاضي

إلى عمل جدید، مراقب في حقول السوس، على ضفة نهر الرباط، وفي الوقت نفسه سائق لزوجة 

وهـو رجـل . نبات عرق السـوس وتصـدیره إلـى أمیركـاأحد المساهمین األمریكان في شركة محتكرة ل

  . في الخمسین من عمره، یتعاطى الماریجوانا، وزوجته سیدة حسناء ُتدعى ماریغریتا

  

خالل عملـي سـائقًا لموتوكـارت السـیدة مارغریتـا، رأیـت الكثیـر ممـا كـان خافیـًا علـّي مـن           

ه بغال العمل، أقضي ثلثي الیوم في وكالـة بیـع الحیاة في البصرة، طوال الفترة التي كنت فیها أشب

الموتوكـــارت، وأنفـــق نصـــف أجرتـــي علـــى قـــواریر األعشـــاب وخـــرز دفـــع الضـــر والســـحر والحســـد 

والتمائم، التي أجلبها من العشابین وشیوخ الطرائق، وأعطیهـا لزوجتـي بنانـا، لعـل أحـد تلـك األجنـة 

كنت أصحب السیدة مارغریتا إلـى . النهایة یتشبث في أحشائها، وتنجب أخًا البني عبد الواحد في

كنـت أشـعر بـدفء ونعومـة . وسـاحة فكتوریـا وسـوق الهنـود والبصـرة القدیمـة مـاكرو بولـو. د متجر

یدها على كتفي، عندما تربت علیه وتوصیني أن ال أسرع، ألتجنب بذلك إفزاع المارة على جانبي 

ة مـن الشـیب عنـد بدایـة الفـرق أعلـى جبهتهـا كانت امرأة ودودة وجمیلة، بشعر تتخلله هال. الطریق

وتعتمــــر قبعــــات أنیقــــة بشــــرائط مــــن الســــاتان، . ترتــــدي فســــاتین بــــألوان زاهیــــة. البیضــــاء الصــــافیة

  .ومشبكات تظلل عینیها الزرقاوین من الشمس

  

لكننــي وبفضــل تلــك المــرأة الرائعــة، . كــان لســاني مــا زال یتلعــثم عنــد حــدیثي باالنجلیزیــة          

أتحـــدث بصـــورة یتحـــتم علـــيَّ معهـــا لفـــظ الجملـــة بـــبطء حتـــى تفهمهـــا الســـیدة مارغریتـــا، ثـــم صـــرُت 

تضحك لتبدو أثناء ذلك كأجمل امرأة رأتهـا عینـاي، وكانـت سـتكون أجمـل ممـا هـي علیـه لـوال تلـك 

وعلـى الـرغم . الصفرة التي تركها نیكوتین السجائر على أسـنانها المصـفوفة بشـكل متناسـق وجمیـل

  . أشتهي لعق تلك األسنان، كلما سنحت الفرصة إلضحاك السیدة مارغریتامن ذلك كنت 

  

كانـــت تـــدخن ثـــالث علـــب مـــارلبورو فـــي الیـــوم، وتفضـــل عـــرق مســـتكي وزحـــالوي علـــى           

 –اسـمي المعیـب جـدًا یـا سـیادة القاضـي  –كانـت تلفـظ اسـمي . الشراب االسكوتلندي جوني ووكـر

فـي حـین تتحـدث . ي تبـدو كأنهـا دخلـت فـي دورة میـاه قـذرةتفعل ذلك فـي اللحظـة التـ. بشكل سيء

إلـــى الباعـــة والصـــیارفة بلهجـــة محلیـــة مضـــحكة، ككـــل الخواجـــات الـــذین ال یراعـــون الصـــیغة التـــي 



ولـم أكـن . أو نكـرة اً أو غیـر عاقـل، معرفـ یتحدثون بها، وما إذا كان المتحدث ذكرا أو أنثى، عاقالً 

ربیتــي ركیكــة خصوصــا مــع دخــول الكثیــر مــن المفــردات أفضــل منهــا بهــذا الشــأن، إذ مــا زالــت ع

ـــة واالنجلیزیـــة والهندیـــة علـــى اللهجـــة المحلیـــة، أو حســـب لغـــة الدولـــة والمســـتعمرة وأتباعهـــا  التركی

  .ومرتزقتها

  

. كان علـيَّ أن أكـون دقیقـًا وأنـا أروي لـك قصـة السـیدة مارغریتـا. عفوا یا سیادة القاضي          

  .أصححه اآلن فثمة خطأ حدث وأرید أن

  

نعم، أنا متأكد من أنها كانت تبتسـم فحسـب، ولـم تكـن . لم تكن السیدة مارغریتا تضحك          

أسـتطیع أن أؤكـد . الغایـة منهـا مالطفتـي –كذبة حلـوة علـى أیـة حـال  –ابتسامتها تلك سوى كذبة 

ت بـذبول زهورهـا إلى عمق سحیق یكمـن وراء هـذه االبتسـامة، التـي أحسسـ اً غائر  اً لك أن ثمة جرح

ففي مساء یوم من أیام آیار كان فیه الصیف یطرق . منذ أن علمت أن السید فیلیب یخون زوجته

على األبواب بیدین ساخنتین رطبتین، طلبت مني السیدة مارغریتا أن أتبع سـیارة السـید فیلیـب مـع 

مـة مـن یقتفـي ضرورة أن أستعمل خبرتـي فـي مجـال الغـش والمنـاورة، لكـي ال یكتشـف زوجهـا أن ث

لم تكن المسافة من محلة الباشا، حیث یقـع بیـت السـیدة مارغریتـا، إلـى شـارع . أثره في ذلك الحین

حیـث توقفـت موتوكـارت السـید فیلیـب أمـام أحـد المالهـي . في سوق العشار طویلة ) أبو األسود( 

ن السیدة مارغریتـا وبما أ. كان علینا الجلوس في الموتوكارت حتى ساعة متأخرة من اللیل. اللیلیة

كانت في مزاج سّيء ال یسمح لها بتزجیة الفراغ مع سائقها بقصـص الخیانـة الزوجیـة، ومغـامرات 

  . أللهي نفسي بشيء ما، كأن أختلق حزورة ثم أبدأ بفك طالسمها: الزوج الجنسیة، قلُت 

  

  :وبدأُت 

  

شــفتي السـید فیلیــب مـا هـو أحمــر الشـفاه الـذي تفضــله السـیدة مارغریتـا، وتتــرك آثـاره علـى  - 

  ووجنتیه ویمكن إیجاده على منادیله الناعمة ؟ 

  . احمر غامق/ ج 

  

ما هو طالء االظافر الذي تستخدمه السیدة مارغریتا وتظن أنه اللون الذي یعشقه زوجهـا  - 

  ویجذبه إلیها عندما تحرك سبابتها وتشیر بها إلى الفراش ؟ 

  . أحمر أیضاً / ج 

  



  ا الكحل ؟ هل تستخدم السیدة مارغریت - 

نعم، أصبحت السیدة مارغریتا مهووسة بالكحل، بعد أن أهـدتها إحـدى نسـاء اإلقطـاعیین / ج 

  . مكحلة في حفلة شاي

  

  ماذا ترتدي السیدة مارغریتا تحت تنورتها ؟  - 

علـــى األقـــل فـــي الصـــیف، عنـــدما تكـــون . ال ترتـــدي الســـیدة مارغریتـــا شـــیئًا تحـــت تنورتهـــا/ ج 

ولــن تنفــع معهــا الكریمــات المرطبــة، خصوصــًا . الغــراب فــي مشــیهامضــطرة إلــى محاكــاة أنثــى 

  .المؤرقة" الشرجي " مع تزاید نسبة الرطوبة في أیام 

  

وكنــُت . فــي أحــد األیــام، طلبــت مــن الســیدة مارغریتــا أن تحــدثني عــن بلــدها أمیركــا          

ریـــات أن أعلـــم جیـــدًا أنـــه ال یجـــب علـــى مـــن هـــم مثلـــي أن ینتظـــروا مـــن ســـیدات حســـناوات وث

صــار الحــدیث عــن ذلــك بكلمــة أو ربمــا ســتفكر إحــداهنَّ باخت. یسترســلن بالحــدیث عــن بلــدانهنَّ 

أو تفتعــل حركــة مشــینة لكنهــا معبــرة وتفــي بــالغرض، كــأن ترفــع تنورتهــا إلــى األعلــى . نكلمتــی

تفعــل ذلــك بخفــة عجیبــة علــى غــرار مــا یفعلنــه فتیــات االســـتعراض . لتكشــف لــك عــن عریهــا

  : لة قائ. اإلباحي

  

  ! " هذه هي أمیركا " 

  

یقال أن المنایكة في أمیركا في الشوارع، هل هذا صحیح یا سیدي القاضي ؟ ربما لهذا           

لسبب وجیه ومقنـع تمامـًا، . السبب سأرفض الذهاب إلى هناك، إذا ما أتیحت لي الفرصة في ذلك

. ُیمـارس فیـه الجـنس فـي الشـوارعهو ألنني مسـلم یـا سـیدي القاضـي، وال یمكـن أن أعـیش فـي بلـٍد 

لطفًا، هـال تنحیتمـا : وٕاذا ما رأیت مشهدا كهذا سأربت على مؤخرة الزاني والزانیة وأنصحهما قائال 

  !جانبًا، وراء جدار أو في حاویة قمامة 

  

رات بدأت تفقـد نكهتهـا منـذ على أیة حال یا سیادة القاضي، ربما الحظت أن الحزو           

بعد كل مرة التفت فیها  وكنت أجیب عنها. زوراتبدت كأنها أسئلة أكثر منها ح، حتى البدایة

إلـــى الســـیدة مارغریتـــا التـــي كانـــت تســـند رأســـها علـــى حافـــة المقعـــد وتشـــخر، ألرى لـــون احمـــر 

كانـــت مزوقــة بشـــكل یــوحي أنهـــا . ومــا إذا كانـــت تضــع كحــًال أم ال. شــفاهها وطــالء أظافرهـــا

  . س من أجل التجسس على زوجهاذاهبة إلى حفلة بالو راقصة ولی

  



  : بقي سؤال واحد           

  

هل من الضرورة أن یكون الغرض من دخول الرجـال المتـزوجین إلـى الملهـى هـو مضـاجعة " 

عـاهرة هنـاك، أو راقصـة راحـت تبحـث بـین الزبـائن عـن رجـل ثـري مثـل السـید فیلیـب لتصـحبه 

  "    إلى فراشها ؟ 

                 

لـم أكـن أعلـم أنهـا مسـتیقظة فـي ذلـك الجـزء مـن الدقیقـة الـذي . معتني السیدة مارغریتـاس          

وا باالنصــراف فــي حــدود مامهــا إلــى زبــائن الملهــى الــذین بــدأكانــت تنظــر أ. طرحــت خاللــه ســؤالي

 كانوا یترنحون ویسند بعضهم اآلخر، یتقیئون على إطـارات السـیارات وفـي. الساعة الثانیة صباحاً 

ن أجســادهم النحیلــة، وقــد أبــدى بعضــهم تــذمره فــي تلــك الســاعة لتــي یحشــر فیهــا المتســولو الزوایــا ا

  . المبكرة من الصباح

  : هناك، قالت السیدة مارغریتا 

  

یمكنه . م وآخریفعل ذلك بین یو . فهو یضاجع أیضا القرویات في حقول السوس. لیس هذا فقط" 

ومـــع أن عمـــره تجـــاوز الخامســـة . ن زمانـــهإنـــه راســـبوتی. مـــنهن فـــي آن واحـــد أن یفعلهـــا مـــع أربـــع

الـذي كـان یـربط شـریطًا " دروكبا كینلـي " ن، إال أنه ما یزال یتمتع بنشاط جنسي هائل كـ لخمسیوا

ــًا حــول عضــوه الضــخم المنتصــب مــن أجــل الحصــول علــى البركــة والتوفیــق إنــه مــن قــراكم . زهری

  ! " البعیدة في بوتان 

   

أال ترین ذلك یا سـیدة مارغریتـا . أنا مواطن عراقي من البصرة! لكني لسُت من بوتان یا سیدتي " 

  " ؟ 

  

  ! " بوسعي رؤیته جیدًا .. نعم، نعم" 

  

كانــا یترنحــان، وقــد . عبــر زجــاج المتوكــارت رأت الســیدة مارغریتــا زوجهــا بصــحبة امــرأة          

یح الكهربائیــة رأینــا ذلــك بوضــوح فــي ضــوء المصــاب. أســند بعضــهما اآلخــر حتــى ركبــا الموتوكــارت

  " مقهى سامیة یرحب بكم : " التي طوقت لوحة مكتوبة بالخط العریض 

  

ثمة خبر نشرته إحدى الصحف المحلیة في العام الماضي، ال أعرف إن كنت قد قرأتـه           

  : یقول هذا الخبر . یا سیدي القاضي المحترم



  

وق العشــار بشــكل ســریع شــبت النــار لیلــة أمــس حــوالي الســاعة والنصــف أفرنكــي فــي ســ (

ومخیف، ویقال أنها بدأت أوال من محل مـرقص سـامیة هنـاك، واسـتمرت النـار تلـتهم الحوانیـت 

وقـد تضـرر مـن . ومخازن البضـائع المجـاورة لهـذا المـرقص مـدة ثـالث سـاعات علـى مـا یشـاع

اد وقـد قـام بإطفـاء الحریـق أفـر . جراء ذلك مرقص سامیة وثالث حانات ومنـزل وثالثـون حانوتـا

  . )فرقة المطافئ والشرطة

  

فعنـدما . نعم یا سیدي القاضي. أنا شخصیًا أعتقد أن السیدة مارغریتا وراء ذلك الحادث          

یكون بوسع المرأة أن تشم رائحة ما علق في عضو زوجها من لزوجة المهابـل الغریبـة، بینمـا هـي 

أن حـرق مدینـة بأسـرها، إنمـا هـو مـن  تحاول لعقه في مثل تلك األوقات الحمیمة من اللیـل، فـاعلم

  .األمور التي یمكن أن یفعلنها النساء من طراز السیدة مارغریتا، ال لشيء سوى االحتفاظ برجل

  

طبعــًا لــم تحــرق الســیدة مارغریتــا ذلــك المكــان بنفســها، إنمــا ثمــة مــن دفعتــه لیفعــل ذلــك           

االثنــاء یــا ســیدي القاضــي هــو أن ال تأخــذك  والــذي أرجــوه فــي هــذه. مقابـل مبلغــًا مجزیــًا مــن المــال

أنا جلبـت الجـاني إلـى السـیدة مارغریتـا . أنا لم أحرقه. الشكوك بعیدا، فتتهمني بإحراق ذلك الملهى

وهو رجل مخیـف مرقـع الوجـه، فـي األربعـین مـن عمـره، عثـرت علیـه فـي أحـدى المقـاهي . فحسب

فعلــت ذلــك . فــرع المنســیة فــي ســوق الهنــودالتــي تعــج بالشــقاوات وأربــاب الســوابق، تقــع فــي أحــد األ

  . خوفًا على لقمة عیالي یا حضرة القاضي، ولم أفعله عن بطر

  

تركـت الصـالة ولـم . في تلك الفترة تحدیدًا ارتكبت العدیـد مـن الـذنوب یـا سـیدي القاضـي          

ســــیدة أعــــد قــــادرًا علــــى صــــیام اكثــــر مــــن یــــومین دون أن تجــــذبني رائحــــة العــــرق الــــذي تحتســــیه ال

" الشرجي " كانت تتعرى في أیام . مارغریتا، لتقتل األلم الذي خلفته خیانات السید فیلیب في قلبها

وتجلــس إلــى طاولــة علیهــا عــدة أنــواع مــن الشــراب، وعلبتــا ســجائر أو أركیلــة فیهــا حشیشــة، أغیــر 

ئًا، حتـى كـان جسـدها یترهـل شـیئا فشـی. جمرها بین الحین واآلخر، فتزیغ عیناي على عري السـیدة

لم یعد ذلك الجسد المحموم، الذي تتسرب إلّي حرارته في كل مرة تربت فیهـا صـاحبته علـى كتفـي 

أثنــاء قیــادتي الموتوكــارت، فینتصــب عضــوي وأحســه كــاألفعى التــي تجــوس بــین فخــذي وتریــد فــتح 

  . السحاب لتفعل شیئا ما

  

فمن عاشر القـوم یـا سـیدي . لقرویاتكنت ما أزال أعاقر الخمر، وأبول وقوفًا وأنام مع ا          

ولــم یكــن ذلــك لیخفــى علــى بنانــا، التــي یبــدو أنهــا اتبعــت طریقــة . القاضــي صــار مــنهم فــي النهایــة



السیدة مارغریتا في شم رائحـة النسـاء الغریبـات علـى جسـدي، فهجرتنـي، وراحـت تلطـم عیناهـا فـي 

ي أیهـا القاضـي العـادل، هـو أننـي إال أن أكثر ما كان یحّز فـي نفسـ. العتمة حتى أطفأت إحداهما

وفي فترة كان السید فیلیب ما زال یخون زوجته، كنت أنا من یجلب له القرویـات لكـي یضـاجعهنَّ 

بین أوراق السوس أو یفعل ذلك وقوفـًا فـي كـوخ صـغیر علـى ضـفة النهـر علـى مقربـة مـن مضـخة 

فـي وقـٍت كانـت . منكـراتلكنني سرعان ما عدت إلى رشـدي وتبـت عمـا اقترفتـه مـن ال. ماء السقي

فیــه الســیدة مارغریتــا وزوجهــا خــارج البلــد، فــي ســفرة اســتجمام أمضــیاها فــي أمیركــا، عــادت بعــدها 

السیدة لوحدها وكانت موشحة بالسواد حدادًا على زوجها الذي تقول أن سمكة قـرش هجمـت علیـه 

لقــد . مــن قتلتــه لكننــي ال أشــك فــي أنهــا هــي. بینمــا هــو یعــوم فــي المیــاه علــى ســاحل نیــو جیرســي

وال یعنـي ذلـك أنهـا دفعـت إلحـدى أسـماك . سمعتها یومـا تقـول أنهـا سـتقتله وتطعـم لحمـه لألسـماك

ربمـا طعنتــه بســكین أو أطلقــت علیــه النـار مــن بندقیــة صــید ثــم . القـرش المفترســة هنــاك لكــي تقتلــه

المهجـورة،  جزأته إلى أوصال وضعتها في صندوق سیارتها الشوفرلیت ورمتهـا علـى أحـد السـواحل

  .    حیث یكون بإمكان عدد من أسماك القرش العوم هناك بحثا عن طرائد جاهزة

  

لم تلبث السـیدة مارغریتـا فـي البصـرة سـوى شـهرین، باعـت خاللهمـا مـا ورثتـه مـن أسـهم           

غــادرت بعــدها المدینــة . زوجهــا فــي شــركة تصــدیر عــرق الســوس، مــع بعــض األمــالك والعقــارات

ولــم تتــرك فـــي منزلهــا شـــیئا عــدا أحمــر شـــفاهها وقــارورة طـــالء . میركـــا لتســتقر هنـــاكعادئــة إلــى أ

فــي حــین مــا زلــُت أنــا عــاطال عــن العمــل، وقــد تلقیــت إبالغــًا مــن البلدیــة . األظــافر ومكحلــة فارغــة

یخطرنـي بــإخالء المكـان، ألن الحكومــة تعتـزم هــدم البیـت مــع بقیـة العقــارات المجـاورة لهــا والعائــدة 

في حین ما زالت بنانا تلطم . لى أغوات مكة والمدینة، وذلك إلنشاء أحد الشوارع الخدمیةملكیتها إ

  .     عینیها حتى أطفأت الثانیة

  

  هل ترى أن ما رویته لك لیس له عالقة بدعوى تغییر أسمي ؟           

  

هــیالت أنــا اآلن أعــاني ظروفــًا غایــة فــي القســوة یــا ســیدي القاضــي، أعمــل فــي ســحب م          

. البضــائع، وفــوق هــذا، ال أســتطیع تحمــل المزیــد مــن ســخریة اآلخــرین ممــن یعرفــون معنــى اســمي

انتقلت أنا وعائلتي إلى أحد العشش على مقربة من مكینة السوس القریبة مـن نهـر الربـاط المتفـرع 

مــن شــط البصــرة الكبیــر، اشــتریته مــن مــال ادخرتــه وأضــفت لــه ثمــن خلخــالین ذهبیــین همــا عطیــة 

  .غا لربیبته بنانا في لیلة زفافنااآل

  

)٢(  



  

فــي شــهادة المــیالد، وفــي كافــة األوراق الرســمیة مــؤثرًا فــي حیــاتي ....... لقــد جــاء اســم          

كمــا انـه ال یتفــق مـع آدمیتــي . الیومیـة، وعلــى نفسـیتي ومزاجــي الشخصـي عنــد التعامـل مــع النـاس

  .وطبیعتي البشریة كفرد من المجتمع

  

ســتكره حیاتــك . نــت ال تعــرف یــا ســیادة القاضــي معنــى أن یكــون لــك اســم كهــذا االســمأ          

ستشــعر بالغصــة وهــي تســد حلقومــك، مــا أن تســمع احــدهم ینادیــك بــه، ثــم تســمع بعــد ذلــك . طبعــاً 

فالناس هنا، في مجتمعنـا . كلمات السخریة وترى عالمات التعجب بادیة على وجوه من هم حولك

یركضون وراء الشائعات، لكي یشـغلوا بقالقـیلهم سـاعات الخـواء التـي  الحضاري یا سیدي القاضي

یسـألونك عـن . یحشرون أنوفهم فـي كـل شـاردة وواردة. یقتفون أثر الفضائح. یغرقون في ضحالتها

كـــذلك هـــم یبحثـــون عـــن عیـــوب وعاهـــات اآلخـــرین، لكـــي یجعلـــوا مـــن صـــاحبها ! النغـــل مـــن أبـــوه 

وأنـا كمـا تـرى یـا سـیدي أحمـل اسـمًا هـو عبـارة عـن . القـذرةموضوعًا للهزل فـي المقـاهي والحانـات 

عیب كبیر، عاهـة مسـتدیمة مـا زالـت تالحقنـي لعناتهـا منـذ أن حللـت فـي هـذه البقعـة، مـع أن ثمـة 

نعـال، : وٕاال مـا الشـيء الممیـز فـي أسـماء كهـذه . أشیاء خسیسة یتسمى بها الكثیر من الناس هنـا

لكن . في النهایة أسماء محلیة ربما اعتاد الناس على سماعها؟ لكنها .... زبالة، هوهو، واوي إلخ

  .فهذا بحث آخر یا سیادة القاضي....... أن تنادي شخصا ما

  

أود أن ألفـــت انتباهـــك إلـــى أننـــي لـــم أتعمـــد . هنــاك مالحظـــة صـــغیرة یـــا ســـیدي القاضـــي          

وبقوة بكوني أحد أفراد أتحدث بصیغة الجمع ألنني أعتقد ( السخریة بوصفي مجتمعنا بالحضاري 

  : وسأروي لك شیئًا بهذا الخصوص . إنما عنیت ما قلته بالضبط) هذا المجتمع 

  

وصـــل األمیــر فیصــل بـــن الحســین المرشــح العـــتالء  ١٩٢١فــي یــوم مـــن أیــام حزیــران           

وكـان برفقتـه مجموعـة مـن الشخصـیات . عرش العراق إلى البصـرة علـى مـتن البـاخرة نـورث بـروك

على شرفه مأدبة غداء في بیت حامد بك  توأقیم. مة، من بینهم السفیر االنكلیزي كورنوالیسالمه

تــذكر یــا ســیدي القاضــي أننــي كنــت أعمــل هنــاك، . النقیــب، حضــرها أكثــر مــن ثالثمائــة شخصــیة

وكنـــُت أشـــبه بأولئـــك الفتیـــان المخصـــیین الـــذین یرافقـــون أســـیادهم إلـــى حفـــالت الشـــاي والمناســـبات 

ن عليَّ أن احمل مظلة تقي االمیر فیصل شمس تلك الظهیرة أثناء تجواله في ضـیعة كا. الرسمیة

 اً فضفاضـــ األحمــر مطـــرز بخیـــوط بیضــاء، وســـرواالً  الســید حامـــد بــك، أرتـــدي قمیصـــًا مــن الكتـــان

إن ما لفت انتبـاهي أیهـا القاضـي المحتـرم فـي . لكي أبدو عبدًا حقیقیًا في النهایة. أحمر اً وطربوش

وكنُت أود الحدیث عنه، هي تلـك المالعـق والشـوكات والسـكاكین، التـي وضـعت أمـام  تلك المأدبة



المدعوین على المائدة الطویلة، التي تصدرها األمیـر فیصـل بلباسـه العربـي األنیـق الـذي مـا زالـت 

تفوح منـه روائـح العنبـر األصـیلة، كـذلك عقالـه السداسـي المـذهب وطرفـي شـاربه المعقـوف ولحیتـه 

لمشـــهد الـــذي لـــم أره مـــن قبـــل، إال أن صـــاحبي الهندوســـي مالیكـــا وصـــفه لـــي إذ كـــان ا. األمیریـــة

یحضــر المأدبــات والحفــالت الراقصــة، التــي كانــت تقیمهــا القنصــلیات األوربیــة علــى مــتن البــواخر 

العائمـــة فـــي دجلـــة، وكـــان ُیـــدعى إلیهـــا كبـــار الضـــباط االنكلیـــز، ومـــن بیـــنهم المارشـــال الـــذي كـــان 

  .ندوس المستمیتین الغالظ، وكان صاحبي مالیكا من بینهمیحرسه أربعة من اله

  

هل الحظت یا سیدي أن وجود مثل تلك األشـیاء، وأعنـي مـن ذلـك المالعـق والشـوكات           

والســكاكین الصــغیرة علــى المائــدة العــامرة بشــتى أنــواع الطعــام، إنمــا هــي داللــة واضــحة علــى رقــي 

لكنـك إذا مـا أردت أن تـرى الحقـائق . في تلك الفترة المبكـرة المجتمع، وغدّو البصرة مركزًا حضاریاً 

المــرة خــارج هــذه الحقیقــة الباذخــة التــي یبــدو علیهــا االرســتقراطیون، علیــك أن تمــرق علــى العشــش 

لتــرى هنــاك الحیــاة البدائیــة التــي مــا زال یعیشـــها . والخرائــب التــي یســكنها الفقــراء مثلــي یــا ســـیدي

أن تأخـذني كـأنموذج حاضـر لتصـدق أن أوجـه التشـابه بـین إنسـان ولـك . إنسان المدینة المسـحوق

المالعـــق والشـــوكات والســـكاكین، وٕانســـان العشـــش والخرائـــب تكـــاد أن تكـــون معدومـــة، إن لـــم تكـــن 

خصوصــًا بالنســبة لســاحب مهــیالت محملــة بــالتمور واألخشــاب وكــور عــروق . معدومــة بشــكل تــام

إنها حبال الزمن المر الـذي نعیشـه یـا . ال الوقتالسوس، ما زالت الحبال تأكل ذراعیه وصدره طو 

صـحیح . وأظن أنها ستتبعني إلى القبر، تمزق كفني وتلتّف حولي وتشدني إلى القـاع بقـوة. سیدي

زق بأنیابهــا أجســاد المــوتى تخــرج مــن بــاطن األرض إلــى القبــر لتمــ یقــال أن ثمــة أفــاعي: تــذكرت 

لكــن علــيَّ أن اكــون مــذنبا فــي البدایــة، حتــى  یمكــن لهــا أن تكــون حبــاال هــي األخــرى،. نالمــذنبی

وأما من هذه الناحیة فال أعتقد أن األفاعي ستمرر لي ما اقترفته في حیـاتي . یتسنى لها فعل ذلك

  .السابقة من خطایا، كانت السبب وراء تردي وضعي المعیشي وانتهائي إلى هذا العش الخرب

  

هنـــاك المدینـــة التـــي . عشـــب والمـــاء والصـــحراءفهنـــاك ال. اذهـــب إلـــى البصـــرة: قیـــل لـــي           

لكنـي لـم أجـد هنـا ) أولهـا الرطـب وأوسـطها العنـب وآخرهـا القصـب. بیوتها الـذهب ونهرهـا العجـب(

سوى التعب یا سیدي القاضي، وحبال المهیالت التي تلتف حول رقبتـي كأفـاعي اآلخـرة، تـدعوني 

ي أریــدها أن تقطــع عروقــي وتمــزق إلیهــا فأســتجیب، ال ألجــل شــيء یســتحق المجازفــة، ســوى أننــ

ال أعـرف یـا سـیدي القاضـي إن كـان بمقـدور اإلنسـان أن . ذراعّي وتحیلنـي إلـى بغـل أعمـال شـاقة

كـأنني عشـت فـي عـالمین . ألن هـذا هـو بالضـبط مـا أشـعر بـه علـى الـدوام. یعیش أكثـر مـن حیـاة

لكـن، أال تـرى أن . ثـاممنفصلین عن بعضهما، وتركت فیهما الكثیر من آثار ما كنت أقترفـه مـن آ

من المقرف یا سیدي أن یشعر المـرء بكـل تلـك الحماقـات، ثـم یتـوهم أن كـل شـيء عاشـه مـن قبـل 



سیجد طریقه إلى القمامة، ما أن یعكف على كتابة عریضة طویلـة یبـدي فیهـا أسـباب عزمـه علـى 

  تغییر اسمه ؟   

  

ذنـب ابنـي عنـدما ینادیـه المعلـم فـي مـا : لكنـي سـأبقى أتسـاءل . ألذهب أنـا إلـى الجحـیم          

المدرسة باسمي ؟ سأفترض أنه أحد أولئك المعلمین المتعجرفین، وسیسأل كریم عما إذا كان لدیـه 

یـد سأفترض أنه معلم فضولي جدًا، إلى حٍد لن یكـف معـه مـن ترد. فكرة واضحة عن معنى اسمي

سـتكون فرصــة ثمینـة لتزجیــة الفــراغ ؟ أعتقـد أنهــا ....... مـا بـــ سـؤاله عــن الجـدوى مــن تسـمیة أحــدٍ 

  : ن في إعطاء الدروس، وسیعود ابني إلى البیت لیسألني اسل المعلمیالذي یخلفه تك

  

  "هم معیبة ؟ لماذا على اآلباء أن تكون أسماؤو " 

  

  : فسأقول له ....... وٕان خطر له سؤالي عن معنى اسم          

  

نعــم، قــل لــه إن ! جیفــة مــثًال . لــیس لــه قیمــة أي شــيء. قــل لــه أي شــيء. قــل لــه فســاء! فســاء " 

اسـمي یعنـي جیفـة، وٕاذا رأیتــه اشـمئّز أو شـّق علیـه األمــر قـل لـه أن أبـي یبلغــك تحیاتـه ویقـول لــك 

  ! "  فلتضرب رأسه بالجدار 

  

)٣(  

  

  .معذرة یا سیادة القاضي          

  

بالكالم غیر الالئق إال بحدود  أنا إنسان مهّذب، ویعلم بذلك صحبتي وجیراني، وال أتفوه          

وقد أوردت بعض الكلمات البذیئة عمدًا مني، لعّللك تتفهم المغزى من ذلك، . ما تقتضیه الضرورة

ال ألجــل شــيء ســوى . وتلمــس حســن نیتــي وحجــم معانــاتي ومــدى حماســي فــي هــذا الوقــت بالــذات

وعلــى أســرتي الصــغیرة فــي فهــذا االســم یــا ســیدي المــوقر یــؤثر علــيَّ . قبــول جنــابكم بتغییــر اســمي

فلـیس . إنـه اسـم فـج غلـیظ وغریـب تمامـًا عـن مجتمعنـا المـدني المتحضـر. كثیر من نواحي الحیـاة

وقـد .......! من الالئق أن تسیر مدینة مثل البصـرة نحـو المزیـد مـن التمـدن، وفیهـا شـخص اسـمه

سـیدي، علـى الـرغم لكـن، صـدقني یـا . أخبرتك سلفًا أن زوجتي بنانا أجهضت العدیـد مـن األسـقاط

مــن أنهــم أســقاط، ولــم تكتمــل خلقــتهم بعــد، ولــم تستنشــق أنــوفهم هــواء الــدنیا، لكننــي وضــعت لكــل 

لكي ال تكون لهم الحجة غـدًا فـي تجریمـي إذا مـا مثلـت أمـام الـرب عاریـًا . جمیالً  اً سقط منهم أسم



لذلك، اخترت لكـل  .مسلوب اإلرادة، في یوم ال تجد فیه حتى ورقة توت صغیرة لتستر بها عورتك

فهل من المعقول أن یكون ألسقاطي مثل تلك االسـماء الجمیلـة الرائعـة، . یلیق به اً واحد منهم اسم

ال . أنـا أكـره اسـمي. یـا سـیادة القاضـي هذا لیس عـدالً ! في حین ُینادى أبوهم باسم كریه كاسمي ؟

مثــل قصــیدة . نــي فراغــاً اســتعمل أضــعف اإلیمــان واجعل. أمحــوه، أو جــد لــي غیــره! أطیقــه یــا أخــي 

  ! عنوانها الصمت وكلماتها بیاض 

  

إنـه . إلـى اسـم انقـالب....... وعلیه أطلب منك متذلًال أن تقضي لي بتغییـر اسـمي مـن          

وٕاذا . كــن مطمئنــًا یــا ســیدي القاضــي أنــه االســم الــذي أراه مناســبًا لــي فــي هــذه اآلونــة. اســم جمیــل

  . ء اختیاري لهذا االسم فسأعطیك إجابة مقنعة تماماً سألتني عما إذا كان ثمة سبب ورا

  

ثمة مناسبة مفرحة حصلت في العام الفائت وكنت قـد قرأتهـا فـي . نعم یا سیادة القاضي          

. أحــدى الصــحف، تقــول أن شــعب الهنــد العظــیم، أبنــاء المهاتمــا غانــدي األســطوري قــد نــال حریتــه

وبمـا أننـي أحـب الهنـد وأحـب . ن االستعمار البریطـانيحصل على استقالله التام وتخلص من براث

عو مالیكـــا، ولـــدي أصـــدقاء هنـــود الماهاتمـــا غانـــدي العـــادل وأحـــب صـــدیقي المحـــارب العتیـــد المـــد

ن كنــت أســكن معهــم وتحــدثوا عــن معجــزات الماهاتمــا، ونضــال الشــعب الهنــدي، اختــرت أن طیبــو 

كمـا . االسـم، منـذ أن ُنشـر فـي الصـحیفة علمًا أن أحدا لم یعترض على هـذا. ُأسمي نفسي إنقالب

یمكـنكم االطـالع علـى الكتـب التـي بوسـعكم إبراقهـا إلـى الـدوائر الحكومیـة للتأكـد مـن أننـي ال أروم 

من مسألة تغییر االسم الحصول على بعض المصالح الدنیویة الزائلة، كأن أتهرب من الضـرائب، 

الء على مواریث الموتى، أو التنكر ألعمـامي أو التواري عن أنظار الشرطة والمخبرین، أو االستی

وأخــوالي والبــراءة مــن أصــلي، أو اإلفــالت مــن حكــم باإلعــدام شــنقا حتــى المــوت، أو التنصــل مــن 

لسـت تـاجرًا محتكـرًا أو . فأنا یا سـیدي القاضـي رجـل فقیـر ال أملـك إال قـوت یـومي. كوني ماسونیاً 

 محتـــاًال وال ســـلیًال للغجـــر وال قـــاتًال مـــأجورًا وال إقطاعیـــًا جلفـــًا، ولســـت شـــیوعیًا مقارعـــًا للســـطة وال

  .  جاسوسًا محترفاً 

  

هـل أسـأت األدب عنـدما وسـمت البریطـانیین باالسـتعمار ؟ كـم . عفوا یـا سـیادة القاضـي          

لقد نسیت أن بریطانیا العظمى التي كانت تستعمرنا من قبل هـي نفسـها اآلن بریطانیـا ! أنا مغفل 

وهذا هو حال الدول المنتصرة في الحرب یا سـیدي القاضـي، مـا أن تمـنح . ا القویةالعظمى حلیفتن

 والمحمیات التابعـة لهـا، وٕاال مـا الشعوب حریتها حتى تعود لتحالفها، أو تجعل منها أشبه باألقالیم

هــــؤالء الصــــبیة ذوو الوجــــوه الكالحــــة واألســــمال البالیــــة یقتلعــــون عــــرق الســــوس فــــي الحقــــول  بــــالُ 

مــن قبــل الســید فیلیــب، ویشــحنونه فــي البــواخر المتجهــة إل أمیركــا لیعــود إلینــا بعــد فتــرة  المســتأجرة



كــوال مــنعش، كمــا كــان یفعــل مــن قبــل أبنــاء الماهاتمــا غانــدي فــي قصــیرة عــل شــكل أدویــة وكوكــا 

  . سباخ الملح

ائـد وبمناسبة الحدیث عن االستعمار، هل تعلم كیف مات الجنرال مـود ؟ سـتانلي مـود ق          

تعرفــه ؟ لقــد كــان صــدیقي الهندوســي مالیكــا هنــاك ورأى بعینــه جثمانــه، وشــهد . القــوات البریطانیــة

وهـــي صـــحفیة أمیركیـــة، أن تـــزامن ولعـــل مـــن ســـوء طـــالع الســـیدة إلیـــانور إیغـــان، . موكـــب تشـــییعه

  . ها إلى بغداد مع موت الجنرال مودمجیؤ 

  

  : یقول صدیقي المحارب مالیكا           

  

كانت الیانور ایغان ثاني امـرأة غربیـة تـدخل بغـداد منـذ انـدالع الحـرب العالمیـة األولـى،           

بعد المس جرترود بیل التي أرسل فـي طلبهـا المنـدوب السـامي بیرسـي كـوكس فوصـلت إلـى بغـداد 

ونزلـت فـي دار قدیمـة سـرعان مـا تـذمرت منهـا قبـل  ١٩١٦قادمة من البصرة في منتصـف نیسـان 

ـــى ـــاججي انتقالهـــا إل أمـــا الصـــحفیة . دار أخـــرى تقـــع فـــي أحـــد البســـاتین التابعـــة لموســـى جلبـــي الب

، بعــد حصــولها برقیــًا ١٩١٧األمیركیــة الیــانور ایغــان فقــد وصــلت إلــى بغــداد بدایــة تشــرین الثــاني 

على إذن الجنرال مود الـذي ضـیفها فـي داره الواقعـة علـى دجلـة، قبـل أن یرافقهـا إلـى حفلـة ُأقیمـت 

مدرســة األلیــانس الیهودیــة، وكــان فــي اســتقباله هنــاك فــي ســاحة المدرســة المزینــة علــى شــرفه فــي 

بــاألعالم واألشــرطة الملونــة حشــد مــن النــاس علــى مختلــف أعــراقهم وقومیــاتهم، كمــا یبــدو للمســز 

ایغان التي استدلت على ذلك من الطرابیش والكوفیات والعمائم والكالوات الفارسیة التي یضـعونها 

یمــا كــّن النســاء یرتــدین العبــاءات الحریریــة ویســفرن عــن وجــوههنَّ مجتمعــاٍت فــي ف. علــى رؤوســهم

  . وسط الساحة

  

فـي تلـك اللیلــة، جلـس مـود علــى كرسـٍي مزخـرٍف ُأعــّد لـه خصیصـًا، وضــع علـى منصــة           

فیمـا جلســت ضــیفته ایغـان إلــى جانبــه، . أخـذت مكانهــا فـي وســط الصــف األول، بمواجهـة المســرح

عندئذ، شرب الجنرال قهوته بعـد خلطهـا بمقـدار كبیـر مـن الحلیـب البـارد . قّل ارتفاعاً على كرسّي أ

غیــر المغلــي الــذي ســكبه مــن قــارورة موضــوعة علــى منضــدة صــغیرة وضــع علیهــا أیضــًا كوبــان 

  . ووعاء للقهوة وصحن فیه سكر، فیما شربت المسز ایغان القهوة من غیر حلیب

  

تــدح الجنــرال مــود وبریطانیــا العظمــى، ألقتــه علــى المســرح فتــاة بــدأت الحفلــة بخطــاٍب یم          

یهودیــة صــغیرة، فــي حــین لــم تكــّف أیــدي الحاضــرین عــن التصــفیق بعــد كــل عبــارة تنطــق بهــا تلــك 

فـــي تلـــك األثنـــاء، انتبـــه الجنـــرال مـــود إلـــى فـــوات موعـــد نومـــه فـــي الســـاعة العاشـــرة، فـــأراد . الفتـــاة



درسـة طلـب منـه راجیـًا البقـاء لفتـرة وجیـزة بغیـة االسـتماع إلـى االنصراف إلى داره، إال أن مدیر الم

وما أن تّم ذلك حتـى عـاد مـود أدراجـه بصـحبة ایغـان فـي حـین اسـتمّر الحفـل . نشید باللغة العربیة

  . بعده حتى الرابعة صباحاً 

  

ال في صباح الیوم التالي، أصیب مود بوعكة صحیة، لكنه واجه ذلك بنوٍع من العناد ال          

مجـــدي، إذ تفاقمـــت حالتـــه الصـــحیة فـــي المســــاء، فاســـتدعي فـــي إثرهـــا كبیـــر األطبـــاء الكولونیــــل 

ولمــا شــعر . وبعــد إجــراء الفحوصــات أكــد ویلكــوكس هــذا إصــابة مــود بــالكولیرا الحــادة. ویلكــوكس

الجنــرال بعجــزه عــن الــذهاب إلــى مكتبــه فــي الیــوم الثــاني، اســتدعى أحــد ضــباطه مــن بعقوبــة وهــو 

ارشـال، لیتـولى القیـادة العامـة بـدًال عنـه، فیمـا اسـتمّر هـو یبـذل جهـده فـي مقاومـة عقیمـة الجنرال م

  .  ١٩١٧انتهت بموته مساء الثامن عشر من تشرین الثاني 

  

بعد ذلك التاریخ، أصیب مالیكا برصاصة أثناء معـارك الشـمال مـع القـوات التركیـة، مـا           

الســبب وراء االســتغناء عــن خدماتــه، وتخییــره بــین  أدى إلــى حــدوث عــرج فــي قدمــه الیســرى كــان

العــودة إلــى الهنــد أو البقــاء فــي العــراق، فاختــار البقــاء فــي العــراق طبعــًا، لكنــه لــم یســتغل فرصــة 

حصوله على مكافئة نهایة خدمته، ویكون له عمل خاص بـه، إنمـا راح ینفـق روبیاتـه فـي مالهـي 

البدنیـة وبنیتـه الضـخمة باألعمـال الشـاقة فـي مسـفن الطرب إلى أن أفلس تمامًا، وراح یسـخر قـواه 

  . البضائع الكائن في الداكیر

   

الجنــرال مــود، أعلــى ســلطة حاكمــة فــي الــبالد فــي ذلــك الوقــت : تصــور یــا ســیادة القاضــي المــوقر 

  !مات بالكولیرا العراقیة 

      

 ، وأنا متأكد أنكم أهلٌ واالهتمام في النهایة، أرجو أن تأخذوا طلبي على محمل من الجد          

  .للعدالة المطبقة في بلدنا العزیز، في ظل الحكم الرشید لجاللة الملك

  

  مع وافر التقدیر واالحترام          

  

  

  ......السید / المدعي

  ١٩٤٨تموز  ٢٣دونت في البصرة بتاریخ 

       



     هامش القاضي                                                       

  

تغییـر اسـمه ولـیس تغییـر ........ كما هو مفهوم من نـوع العریضـة المرفوعـة إلینـا، یطلـب السـید 

علـــى أن یجلـــب المـــدعي الئحـــة أخـــرى . وعلـــى هـــذا األســـاس تـــم رفـــض الئحـــة الـــدعوى! حیاتـــه 

ا لكتابة الالئحة ورفعها إلین)  اً محامی(  اً رسمی ویكلف لذلك وكیالً . ملخصة، ولیس سیرة عن حیاته

  مع بالغ التقدیر.. من جدید

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




