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حــــكـــــــــــــــــايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــوت مــعــلــــــن
شــــــاكــــــر األنــبــــــاري

منـذ عقــد التــسعيـنيــات ،وحتــى فتـرة قــريبـة،
ظل "اجل ـن ـ ــدي" بـ ـطـالً مفـ ــضالً لـك ـث ـي ـ ــر مــن
الــروايــات الع ــراقيــة ،ه ــذا ألن العق ــد الث ــامن
والـتـ ــاسع مـن الق ــرن املـن ـص ــرم ،ك ــانـ ــا عق ــدي
حــروب مـع اجليــران .ف ــالثــامـن اكلـته احلــرب
العراقية االيرانية ،والتاسع حرب الكويت وما
رافقهـا من حصـار وقصف بني احلـني واآلخر،
ثـم اغـلق الق ــرن اسـتعـ ــدادا للح ــرب األخـي ــرة
الـتـي شــالـت الـنـظــام مـن جــذوره ،هــو وح ــزبه
وم ـن ـ ــاصـ ـ ــريه وأفـكـ ـ ــاره ومف ـ ــاه ـيــمه .احل ـ ــرب
األخ ـي ـ ــرة ح ـ ــدث ــت يف مف ـت ـتـح ألف ـي ـ ــة وق ـ ــرن
جديديـن الغي اثرها التجنيد االلزامي وصار
اجلـن ــدي اجل ــدي ــد يخـت ــار مـصـي ــره تـط ــوع ــا.
جندي القرن املاضي ،كان بطال لرواية كتبتها
يف عـ ــام  1995وسـمـيــتهـ ــا "ألـ ــواح" ،وهـي تـ ــدور
حــول اجلـنــدي الـطـيـب ،الـنـم ــوذج ،املهــزوم يف
حــرب الكــويت ،وقـد قـادته قـدمـاه الـى بغـداد،
بع ــد ان ان ــدحـ ــرت الكـت ــائـب ام ــام زحف ق ــوى
الــتحـ ـ ــالف ال ـ ــدولــي ال ـتــي اخ ـ ــرجــت الق ـ ــوات
الع ــراقـي ــة مــن الك ــويـت .رجـع ذلك اجلـن ــدي
مشوشـاً الى العـاصمة .ظل ميـشي دون هدف،
مــستــذكــراً تــاريخ هــذه املــدينــة ،وأســاطيــرهــا،
وذك ــري ــاته فـيه ــا .ك ــانـت احل ــرب يف نه ــايـته ــا،
لـذلك كُتب لـذلك اجلنـدي ان يبيـت ليلته يف
ملجـأ اسمه ملجأ العـامرية ،والـعامريـة اليوم
يف اطراف بغـداد ومن املناطق السـاخنة .كيف
مـضى الـى ذلك املـلجأ ،وملـاذا ،وما هـي األقدار
الـتـي ق ــادته ال ــى هـن ــاك؟ كـل ذلك غـي ــر مهـم،
وغـيـ ــر مـفه ـ ــوم .املهــم انه وج ـ ــد نفـ ــسه وســط
حشد من األطفـال والشيوخ والنساء واجلنود
الهـاربـني مثلـه ،واملسـؤولني احلــزبيني ،ورجـال
اخملابرات وغيرهم.
كان امللجـأ محصنـاً جداً ،بنـته شركـة فرنـسية
يف بدايـة احلرب العراقية االيـرانية ،ويفترض
ان هـذا امللجأ ميكـنه ان يتحمل ضـربة نـووية،
وذلـك ل ـ ـس ـمـك جـ ـ ــدرانه وطـ ـ ــريقـ ـ ــة ته ـ ــوي ــته
واألسرار اخملبأة يف أقبيته وصفائحه.
يف تـلك اللـيلــة وردت تقــاريــر ال ــى البـنتــاغــون
تـؤكـد ان مـعظـم القيـادات العــراقيــة تتحـصن
يف ملجأ الـعامريـة ،لذلك صـدرت األوامر الى
طــائــرتـني مـن سالح اجلــو األمـيــركـي بـضــرب
امللجــأ عنــد الــصبــاح .املــشكلــة ان هــذا امللجــأ
يصـعب علــى األسلحــة التـقليـديـة اصــابته او
الـ ـت ـ ـ ــأثـ ـي ـ ـ ــر فـ ـيـه .وبـع ـ ـ ــد دراس ـ ـ ــات س ـ ـ ــريـع ـ ـ ــة
ومستفـيضة اكتشف اخلبـراء العسكريون ،من
خالل خـرائط امللجـأ التـي حصلـوا عليهـا من

الشركة الفـرنسية ذاتها ،ان نقطة ضعف ذلك
املـلجـ ــأ تـكـمـن يف فــتحـ ــة الــتهـ ــويـ ــة .لـي ــس يف
املدخل ،امنا يف فتحـة التهوية الغـربية .ابتكر
اخلـبـ ــراء خ ـطـ ــة لـتـفجـيـ ــر املـلج ـ ــأ ،او يف أقل
تق ــدي ــر ،ح ــرق كل مـن يف ال ــداخل .ك ــان بــطل
رواية "الـواح" ،ذلك اجلنـدي الطـيب ،واملنهك،
قد دفعه حظ تعـيس كي يبيت يف امللجأ ،وكان
ميـنّي نفـسـه بليلـة هـانئـة ال يـسـمع فيهـا دوي
انفجارات .لم يدر ان هناك طائرتني مزودتني
بصـاروخني حـديثـني ومبتكـرين ،تتجهـان الى
بـغداد ،الـى ملـجأ الـعامـرية بـالتـحديـد ،حيث
مــن املفـتـ ــرض ان تـك ـ ــون القـي ـ ــادة العـ ــراقـيـ ــة
متخفية هناك.
الصاروخ األول سيفجّر فـتحة التهوية ويوسع
املـنف ــذ ال ــى ال ــداخل ،ام ــا الـث ــانـي ف ـسـي ــدخل
بــراحــة الــى اجلــوف ،الــى األجـس ــاد الن ــائمــة،
الغاطة يف أحالمها أو كوابيسها أو أرقها.
وهذا ما حـصل ،اذ حتول جوف امللجـأ صباحاً
الـ ــى ف ـ ــرن حقــيقـي ،ف ـ ــرن صهـ ــر الـبـ ـش ـ ــر مع
احلـ ــديـ ــد واملـ ــواسـيـ ــر واألغ ـطـيـ ــة واملـعلـبـ ــات
واألحالم والكـوابيـس ،ومـن بني ذلك الـصهيـر
تـس ــامت روح ذلـك اجلن ــدي لتــسبـح يف سمــاء
بغــداد .عـنــد بــزوغ ال ـشـمــس ،ومــا ان أفــاق أب
ذلـك اجلندي يف قريته البعـيدة ،يفترض انها
قــريــة احلــامــضيــة ،حتــى رأى ،مـثل حـلم ،روح
ابنه وقد طـارت الى أصلها ،فـرتل بصوت عال،
وهو يسجد على فراش من خوص النخيل :يا
ايــته ــا الــنف ــس امل ـطـمـئـنـ ــة ،ارجعـي الـ ــى ربك
راضية مرضية.
كـان رئيـس الواليـات املتحـدة آنذاك ،أي داخل
احلـدث الــروائي ،هـو جـورج بـوش ،وبعـد عـشـر
سـن ــوات مـن تـلك ال ــرواي ــة ،أي يف الع ــام 2005
ك ــان رئـيــس ال ــوالي ــات املـتح ــدة ج ــورج دبلـي ــو
بـوش ،االبن ،وكـانت األحـداث قـد جـرت بـشكل
معكــوس هــذه امل ــرة .استــدارة صــارمــة لـنبــوءة
روائية ،أبت اال ان تسير عكـس عقرب الساعة.
اذ ان االبن هـو الـذي قــرأ تلك اآليـة علـى روح
أبيه ،واقعاً هذه املرة وليس روائياً.
كـ ـ ــان الـ ـ ــوقــت عـ ـصـ ـ ــراً حــني ف ــتحــت نـ ـ ــافـ ـ ــذة
الـ ـص ـ ــال ـ ــون ،وتـ ـطـلعــت يف ال ـ ـس ـم ـ ــاء .س ـم ـ ــاء
اخلـ ـ ــريف ذات الـ ـضـ ـ ــوء األصف ـ ــر املـ ـ ــائل ال ـ ــى
احلمــرة .ثمــة غيــوم شفـيفــة يف الهــواء ،رأيت
مـن خاللهــا شـكالً ادخل الــرعـب ال ــى نف ـسـي.
ك ــان هـن ــاك خ ـطـ ــان غلـي ـظـ ــان يلــتف ــان ف ــوق
األشجـ ــار وذرا الـبـيـ ــوت ،يـ ــرسـمـ ــان مــن خالل
التفـافهـما شـكل انشـوطة او مـشنقـة ،تدوّم يف
فضاء بغداد ،البعيد.
اكـتــشفـت الحق ـاً ان تـلك االن ـشــوطــة رسـمهــا
دخـان طائـرة اميـركيـة حومـت يف السمـاء قبل
دق ــائـق .هل هـي ص ــدفـ ــة ام مت ذلك بـتق ــدي ــر
غــريـب ،ام نـبــوءة غــامـضــة؟ تـلك االن ـشــوطــة
جـعلتـني اشعـر بـالـرعـب ،ولم اتـوسـم فيهـا أي
خيــر ،خــاصــة وقــد رافقهــا انـقبــاض يف قلـبي،
وهـو مـا يحـدث عـادة حني جتـري احـداث غيـر
سـارة لي .نـوع مـن التخـاطـر رمبــا .التقـاطـات

قلـبي الـشفـيف ،كمــا كنـت اصفهــا لنفـسي .يف
ذات املساء اتصل اخي من قرية احلامضية يف
محافظة األنبار ،وأنبأني باخلبر املشؤوم .قال
فجــأة :حــدثـت كــارثــة .كــان صــوته مـتقـطع ـاً،
وبـارداً ،وخالـياً من أيـة مشـاعر .خالل اقل من
عـشــر دقــائق عــرفـت مغــزى تلك الــرؤيــة الـتي
شـاهـدتهـا يف الـسمـاء .وعـادت لي احـداث تلك
الـروايـة املـكتـوبـة يف مـنتـصف العقــد التـاسع،
الــروايــة املــسمــاة أل ــواح .هن ــاك مك ــان يفجــر،
وهـناك صـاروخان ،وهـناك رئـيس اسـمه جورج
دبليو بـوش .لقد عرفت الحقـاً كل التفاصيل،
وهـي تفــاصـيـل ميكـن ان تـت ـشـكل مـنهــا روايــة
المعــة .لـن يكــون الـبــطل جـنــديــا هــذه املــرة،
كعـ ــادة الـ ــرواي ـ ــات العـ ــراقـيـ ــة الـتـي كـتـبـت يف
الـتــسعـيـنـيــات مـن القــرن املــاضـي .ولـن يكــون
ب ــطل الـ ــرواي ـ ــة شخ ـص ـ ـاً واح ـ ــداً فقــط ،امنـ ــا
اشخ ــاص بلغ عــددهـم ثالثــة ع ـش ــر شخـص ـاً،
احـت ــرق ــوا ب ـص ــاروخـني اطـلقــتهـم ــا ط ــائ ــرات
اميــركيــة من طــراز فــانتــوم .عــرفـت تفــاصـيل
كـثـي ــرة عـن احل ــادث .حـت ــى شـبهـته ــا ب ــرواي ــة
مـ ــاركـيـ ــز (ق ـصـ ــة مـ ــوت مـعلـن) .اذ ان جـمــيع
الــشه ــود رأوا احلـ ــادث ،ولكـن كل واح ــد مـنهـم
يرويه بطريقته اخلاصة.
احلقـيقــة الـشــاخـصــة يف كـل تلك الـتفــاصـيل
والتنـاقضـات يف قصـص الشهـود هي ان ثـالثة
ع ـ ـشـ ـ ــر شخـ ـص ـ ــا غ ـ ــادروا احل ـي ـ ــاة األرض ـي ـ ــة،
لـيـ ـســبحـ ــوا يف سـمـ ــاء خـ ــريفـيـ ــة غـ ــائـمـ ــة .يف
السـاعـة التـاسعـة صبـاحـاً شـاهـد اهـالي قـريـة
احلامضيـة طائرة ابـاتشي حتتـرق يف السماء،
وهـي تعبــر فضـاء نهـر الفــرات متجهـة الـيهم.
لقـد ضـربهـا صـاروخ محمـول علـى الـكتف من
الـشــاطـئ الثــانـي .هي مـن فعل "اجملــاه ــدين"
بــالتــأكيــد .كــان الــدخــان يتـطــايــر مـنهــا وهي
تـقتــرب مـن نخـيل القــريــة وشجــرهــا ،وك ــانت
تتباطـأ وتتطـاير اشالء ،الـدواليب ثم املـروحة
اخللـفية ثـم أبوابهـا األمامـية ،لتـسقط قـريبا
مــن ب ـيــت خـ ـ ــال ــي .وعلـ ـ ــى حــني غـ ـ ــرة اش ـتـعل
الفضاء بالرصاص ابتهاجاً بسقوط الطائرة،
وجتـمع ح ــول الـط ــائ ــرة بعــض الفـض ــولـيـني،
وع ــدد من امل ــوالني لـتنــظيـم القــاعــدة يف بالد
الــرافــديـن ،ومجــامـيع مـن األطفــال .زغــردت
بعض الـنسوة وكـانت هنـاك جثث ثالثـة جنود
داخـل قمــرة الـطــائــرة .انقـض بعـض الــشبــاب
على اجلـثث وأخرجوها من القمرة ،ثم جلبوا
سعف نخـيل يـابـس وكـوّمــوه علــى اجلثـث ،ثم
اضـ ــرمـ ــوا الـن ـ ــار بعـ ــد ان جـ ــردوا اجلـثـث مـن
امل ـس ــدس ــات الــشخـصـي ــة .يف ال ــدقـيق ــة ذاته ــا
حومـت طائرة ابـاشي ثانيـة فوق املكـان ،ويبدو
ان الطـائـرة طـلبت جنـدة سـريعـة ،فمـا هي اال
دقـ ــائق حـت ــى ج ــاءت ط ــائ ــرت ــان م ــروحـيـت ــان
وحـطـت ــا يف احلـقل الق ــريـب مـن بـيـت خ ــالـي.
انـتشـر اجلنـود بـني البيـوت ،وطـوقـوا املـنطقـة،
وهم مــدججــون بــاألسلحــة .لقــد رأوا اجلـثث
حتـتــرق ف ـســارعــوا الــى نـقلهــا الــى املــروحـيــة
اجلاثمة وسط احلقل مثل حيوان اسطوري.

زوجـ ــة خـ ــالــي األرملـ ــة سـ ــارعـت الـ ــى اخـ ــراج
ابنـائهـا األربعـة وغـادرت املكـان بسـرعـة البـرق.
بيـت عمي الفخـم كان يـبعد حـوالى كـيلو مـتر
عـن مكـان سقــوط الطـائــرة .بيـت ابي يجـاوره
متــام ـاً .أمــر ابـي ،وهــو كـبـي ــر الع ــائلــة ،ويـبلغ
عمـره ثمـانني سنـة ،كل عـوائل أبنـائه مبـالزمة
الـبـي ــوت .عـمــي فعل ال ـشـيء ذاتـه ،لكـن فج ــأة
سمعوا دوي رصاص ينطلق من مكان ال يبعد
سـوى امتـار عن بـيت عمـي الفخم .كـان هنـاك
ش ــاب مـن جـم ــاعـ ــة الق ــاع ــدة ي ــرمـي ب ــاجت ــاه
الطـائــرة احملتـرقـة والقـوة املـسـانــدة .يبـدو ان
اجلنــود رأوه فجــاءوا يتــراكضـون بـاجتـاه بـيت
عـمـي .هـل دخل ذلـك الـ ـشـ ــاب الـ ــى ح ـ ــديقـ ــة
عـمـي؟ ام ان اجلـن ــود ت ــوهـمـ ــوا ذلك؟ ال اح ــد
يـدري فاألحـداث تسـارعت بـشكل كبـير .سـماء
القـ ــريـ ــة امــتألت بـ ــال ـطـ ــائـ ــرات ،مـ ــروحـيـ ــات
وطائـرات حربية وجنود ينتشرون على األرض
ي ـت ـ ــراك ـضـ ـ ــون يف كل اجت ـ ــاه .ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ــرم ـ ــون
عـشوائـياً ،قتلـوا بقرتني وجـرحوا مـؤذن جامع
القرية وكـان راجعا من منبـره ،وهدمت واحدة
مـن قـ ــذائفهـم احملـم ــولـ ــة علـ ــى الكـتف زاوي ــة
السياج الذي يحيط ببرتقال عمي ونخيله.
يق ــول ال ــرواة ان ثل ــة مـن اجلـن ــود دخلـت ال ــى
بـيـت عـمـي ،وه ــو مـن ط ــراز "ال ــدبل ف ــالـي ــوم"،
وهـذا الـطـراز شــائع يف العــراق ،اذ يتـألـف من
طــابقني ومـن جنـاحني فـسـيحني ،وقـد صـرف
علـيه عـمـي سـنـتـني مـن الـبـن ــاء حـت ــى اكـتـمل
وصار أجمل قصـر يف القرية .يـقال ان اجلنود
فتشوا البيت غرفـة غرفة ،ولم يعثروا على أي
شيء .لـم يكن عـمي من هــواة جمع األسلحـة،
بل ولـم يكـن يحبـذ الـعنف او الـتطـرف .وهـذا
حال عـائلتنـا كلها .قـيل ان ضابـطاً ومـترجـماً
صعدا الى سـطح القصر ثم تركا قرصا هناك
ونزال .والـقرص كـما هـو معـروف جهـاز صغـير
بحجـم اظف ــر االبه ــام ،يـبـث ذب ــذب ــات ت ــرش ــد
الـطائـرة الى الـهدف املـراد تدمـيره .كـان عمي
يقطن يف الطـابق األرضي هو وزوجـته وأبناؤه
األربع ــة غـي ــر املـت ــزوجـني ،فـيـمـ ــا يق ـطـن ابـنه
املتــزوج يف الـط ــابق العلــوي .وابن عـمي لــديه
بنتـان وطفل رضيـع ال يتجاوز عـمره اخلمـسة
اشهـر .وهو رغم الضجـة التي احدثهـا اجلنود
ظل نـائما يف سـريره دون ان يـدرك ما ينـتظره
من مـصيـر .تــرك اجلنـود بـيت عـمي وركـضـوا
راجعـني الــى م ــوقع سقــوط الـطــائــرة .ومــرت
دقائق مـن الصمت املـطبق ،حيث كـانت جميع
العـ ـ ــوائل تـك ـب ــت انفـ ـ ــاسه ـ ــا ،وت ــتلـ ـص ــص مــن
ال ـشـب ــابــيك ،مـنـت ـظ ــرة م ــا ســيحـ ــدث .يق ــول
اخ ــوتـي الـن ــاج ــون مـن الك ــارث ــة انهـم سـمع ــوا
انفج ــاراً رهـيـب ـ ـاً ،تك ـس ــر عل ــى اث ــره كل زج ــاج
ال ـن ـ ــوافـ ـ ــذ يف مح ـي ــط ي ـبـلغ م ـئ ـ ــة م ـت ـ ــر .ثــم
انـطلقت مـوجـة عـارمـة مـن الغبـار والـشظـايـا،
ضـ ــربــت واجهـ ــة بـيـتـنـ ــا وبـيـت أخــي األصغـ ــر
وخــالي الثـاني ،فـظن كل واحـد مـنهم ان بـيته
هو الـذي قصف .هذا ولم تكف املـروحيات عن
الدوران يف سـماء القريـة .لم متر سـوى دقيقة

حـت ــى ع ــرف اجلـمـيع ان بـيـت عـمـي ك ــان ه ــو
الهـدف .نظـروا من خالل الغبـار ،دققـوا خلف
النخيل ،لقـد اختفى الـطابق الثـاني من بيت
عمي .جـاء علـيه الصـاروخ حتـى آخر عـضادة.
بـيت عمي يضم اكـثر من عشـرة اشخاص .من
مـات مـنهم؟ مــا هي اخلـسـائـر؟ ومـا هـو سـبب
قصف بـيت يبعـد كيلـومتـرا عن مـكان سـقوط
الطـائـرة؟ كــان الفضـول واخلـوف والـرعب قـد
دفع اجلـمـيـع نح ــو الـبـيـت امله ــدم .ركــض ابـي
واخ ــوتي وأخ ــواتي وأخ ــوالي وخ ــاالتي ونـســاء
اجليـران واألطفــال أجمع نحـو الـبيت .حتـول
الـبـيــت ،او بقـيــته ،ال ـ ــى خلـي ـ ــة مـن الـبـ ـش ـ ــر.
ينبشون ،يفتـشون ،ينوحون ،يتفقدون الوجوه
املــدمــاة امل ـسـتكـيـنــة حتـت بقــاي ــا الك ــونكــريـت
واحلديد ونثار اخلشب واألغطية.
عـمي مــا زال حيـا ،وكــذلك زوجـته وبعـض من
األبنـاء .حفيدة عـمي نور ،وكـان عمرهـا اثنتي
عـش ــرة سنــة ،قــذفه ــا االنفجــار حتـت سقـيفــة
البقـر ولـكنهـا بقـيت سلـيمـة .الـطفل مـات يف
سـريره وعلـى وجهه ابتـسامـة شاحبـة .اما امه
فق ـ ــد تخـلعـت اط ـ ــرافه ـ ــا وسحـبـت مـن حتـت
الدرج الـى ارض احلديقة .لقـد رأت القرية ما
ح ـ ــدث فــتجــمع أهـله ـ ــا ح ـ ــول ال ـب ـيــت ،وف ـ ــوق
سـطوحه املـتهاويـة ،وكان الـرعب يـسيطـر على
العـيـ ــون واألذهـ ــان .فـ ــوق ،يف الـ ـسـمـ ــاء كـ ــانـت
املـروحيـات حتلق مـراقبـة مـا يجـري يف الـبيت
املنكوب .لـم يتوقع احد ان ثمة صـاروخا ثانيا
سيـنفجــر بيـنهـم ،ببـسـاطـة ألنـهم لـم يقـرأوا،
ابـ ــداً ،روايـ ــة "الـ ــواح" الـتـي كـتـبـت عـن مـلجـ ــأ
العـامـريـة الـذي احتـرق فيـه ذلك اجلنـدي يف
حـرب الكـويت .بعـد ربع سـاعـة فقط فـاجـأهم
الـصــاروخ الـثــانـي .يـبــدو ان الـطـيــار لـم ي ــرقه
صـمــود الـط ــابق األرضـي ،فع ــاجل الـبـيـت مـن
جهة الغـرب بصاروخه الـذي احال قصـر عمي
الـى ركــام .انه الـصـاروخ الـذي احــدث الكـارثـة
التي اخبرني بها اخي.
عائلتنا تشبه عائلة اجلنرال بوينديا يف رواية
ماركيـز "مائة عـام من العزلـة" .تكرر اسـماءها
كل جـيل ،لــذلك نـحن منـتلـك اكثــر مـن ثالث
ح ـسـيـنـ ــات وأربع عـمـ ــرات وعلـيـني وأكـث ــر مـن
خمـس حسنـات .عمي الذي قـتل اسمه حسن،
مــات سـمـيه ح ـسـن وهــو ابـن اخـي كـمــال .ابـي
الــذي اسـمه حـسـني سحـب معه الــى الــسمــاء
حفيده حـسني وهو ابن اخي محـمد .اما علي
الـصغيـر وهــو ابن اخـي جمـال فـذهـب وحيـدا
مع امل ــوت ــى دون ان ي ــأخ ــذ اخــي الكـبـيـ ــر علـي
معـه .انه اخي الذي اخبـرني بحدوث الـكارثة.
ومـن بني الفـتيـات الـصغيــرات رحلت نـور ابنـة
ابـن عمي وهي مـا ان جنت من الـصاروخ األول
حتـى عـادت ثــانيـة ودخلـت الصـالــون مع ابي،
فلم تـستطع النجاة هذه املـرة .ال يتذكر اهلها
اليوم منها سـوى عينيها الزرقاوين ،وهما لون
نـادر يف القـريـة .تـركت نـور املتـوفـاة صـديقتهـا
ابنة عـمها نـور الثانـية التـي ظلت مختـبئة يف
املـطبخ ،وهـي متتـلك عيـنني صفـراوين لـكنهـا

املـولــــع بـــالـخـيــــــــــــول
ريــــــــــاض األســــــــــدي

-1إقتـربـت من االسـطبل الـصغيـر الكــائن خلف
البيت ،إنتابني شعور غامض ومباغت بأن ثمة
طلقـة بندقيـة دوت بالقرب من املـكان يف أثناء
نومي..
لم اكن أسمع بتلك الطلقة من قبل.
كـنت أحـسـب كل مـــا أسمـعه محـض حـســد
عيشة وغيرة فقط.
الفـرس "السبـوق" التي الحقتهـا العيـون وسط
عاصفة مـن غبار متطـاير كسهـم احمر أنطلق
فـأدهش مـوظفي إدارة الـسبـاق الـذين تـركـوا
مـناضدهم اخلـشبية الهـزازة ألول مرة وراحوا
يــرقـبــون مفــاجــأة املــوسـم :فــرس شــرطــة
اجلـمــارك الــســابقــة ،وهـي تـتقــدم اجلـيــاد
مبسافة كبيرة.
النـواظيـر املـؤجـرة مـن اكشـاك بيـع السجـائـر
الرديـئة بـدت أكثـر أهميـة يف ذلك اليـوم من
بـدء مشـاركتـها يف الـسبـاق .ميكننـا ان نلحظ
ظهـور "السبـوق" ألول مرة مع تـأجيـر نواظـير
طوليـة جديدة "متـابعة القرصـان" رخيصة من
صـنـع محلـي :انهـــا ال تعـــدو ان تكـــون غـيـــر
انبـوبني أسطوانـيني من الصفيح الـرقيق تثبت
فيهــا مكبـرات زجــاجيـة مـستـعملــة يف أغلب
االحيـان ،مع حتذيـرات كاملـة بعدم الـسقوط
علــى األرض أثنــاء متـابعـة الـسبـاق .ولــذلك
يصعب القيام بأية حـركات انفعال يف عمليات
املراقبـة .وميكن النـظر ببـساطـة الى الـسباق
من خالل اغماض احدى العينني.
صفيـر طـويل وضـاج ،وصـراخ هـائج متـواصل
ينـبعث من أماكن مخـتلفة على املـدرجات شبه
املتـآكلــة واملكـتظـة بـالـنظــارة :سبــوق سبـوق
سبوق!
كنت اول من اطلق عليهـا هذا االسم :سبوكي!
اجلـمهور هـو الذي خـففه الى سـبوق .مـنذ ان
تـسلمتهـا من دائرة جـمارك املنـطقة اجلنـوبية
بـــوصل بـيـع حكـــومـي ،كـتـب حتـته :حـيـــوان
مـطـــاردات مـصـــاب بعـــاهـــة دائـمـــة .املــبلغ
املستوفى عشرة دنـانير فقط ال غير! التوقيع:
مدير حسابات جمارك املنطقة اجلنوبية.
دفعت املبلغ الـى مديـر احلسـابات علـى شكل
أرباع دنانـير خضر كـثيرة االستعمـال وملفوفة
بعنـاية .بـيعت "السـبوق" بعـد إصابـتها بـإلتواء
حاد أثنـاء واجب مطـاردة حاميـة ضد مـهربي
ويسكـي ومسدسات على طـرق صحراوية غير
مــألــوفــة .كــان املـــراهنــون الـــدائمــون علــى
املدرجـات أو خارج ملعـب السبـاق هم اول من
علم بشرائي "السبـوق" .ثم عرف بشأنها مربو
خـيــول الــسـبـــاق ،والفـضــولـيــون ،وعــشــاق
املـراهنـات ،ومهـربـو الـويـسكـي واملسـدسـات،
وشـرطـة اجلمـارك ممن أمـتطـوا الـسبـوق يف
واجباتهم سابقاً.
لكن سؤاالً واحـداً حار به اجلمـيع :ماذا ميكن
ان يـفعل صـبـي مـثل عـبــدول جــاكـي بفــرس
عرجاء خدمت يف الشرطة؟
أحـد الـشـرطـة نـصحنـي بتـشـديـد احلـراسـة
علـيهــا دون ان يــذكــر سـبـب ذلك ..ثـم جــاء
آخـرون فأكـدوا لي أهمـية مـراقبـة الفرس يف
الليل .لـم اعر لذلك اي اهـتمام وحينـما كثرت
التحذيرات ،سألت:
هل ثمة خطب ما ال اعرفه يف السبوق؟-ألنها السبوق ،احلمراء املشاكسة يا عبدول!

وماذا يعني ذلك؟! ما ال تعرفه :محاوالت تـسميمها يف مربضخيل الشرطة القدمي
سـمعــت ذلك ..مـن يـــرغـب بقـتل حـيـــوانمسكني؟
أفهم ..وما لم تسمعه أيها اجلاكي :هو الثأرالقدمي بني سبوقك واملهربني.
أي ثـأر ..أوووهـووو! سـأعـاجلهـا ..مـا شـاناملهربني بحيوان أعرج؟
احذر! فقط.علـى ظهـرهـا أشعـر بـالـطيـران حتـى وهيعرجاء.
ولد ..ابله!-2جئت بهـا يف الصبـاح الباكـر من كانـون البارد
وانـا اقـودهــا من بـستــان النـخيل الــى منـزل
هـاكـوبيـان البـيطـري العجـوز غيـر الــرسمي.
جتـمـــدت قـــدمـــاي ،ورحــت أرجتف طـــوال
الطـريق والـسبـوق تـنظـر إلـي بحنـو غــريب
خلفـي .وعلــى الــرغـم من أرتــدائـي معـطفــاً
خـاكياً تدلت كتـافيتاه جانبـاً ويستعمله اجلنود
يف الشمـال للحراسـات الليليـة يف الربـايا ،إال
إني كنت أرجتف بقوة مثل سعفة يابسة .رمبا
كنت مصاباً باحلمى.
لكن الولع بالسبوق انساني نفسي.
هاكوبيان يا هاكوبيان!
يف هــذا الــشتــاء القــارص تــوقف املـــاء عن
اجلـريـان يف االنـابـيب .يحـدث ذلك نـادراً يف
اجلنوب .ولـم يسبق للـسبوق ان تعـرضت إلى
هـذا اجلو الثلجي من قبل .ولم يسبق للمدينة
التـي تقع علـى طــرف الصحـراء ان تعـرضت
إلـى عاصفـة ثلجية منـذ عقود كثـيرة .أي برد
مجنـون هـذا الـذي ميكـن ان تشـفي به ألتـواء
ساق؟ بـدت السبـوق وهي تنـظر الـى حركـتها
حزينة من خالل تلك النظرة العميقة لألسفل
وهي تسير مخذولة كامنا خسرت معركة.
البـاب األزرق الواطـئ نسبـياً واملغـلق .العتيق.
املرصع باملسامير الصدئة.
هاكوبيان! اين انت أيها الثمل؟
هل تسمعني؟ هوووو!
باب كبير يغوص يف االرض قليالً.
الدنـانيـر العـشرة الـتي دفعتهـا ثمنـاً للسـبوق

العـرجاء هي كل ما املـك يف هذا العالم .وما
تبقى غيـر دينار واحد أستدنته لشراء خضار
وخبـز الــى املنـزل يف االيـام القـادمـة .مـبلغ
عشرة دنانير ليس باالمر السهل بالنسبة لي.
هاكوبيان!! او صمخ!
لم يستطع املـراقب البلدي ان مينع هـاكوبيان
من ممـارسة البـيطرة علـى أية حـال ألنه كان
يعـالج خيل الـشرطـة مجانـاً .ها قـد اتيت له
بـالفـرس أخيـراً مـاشيـاً -كمـا امــر من قبل-
علـى طول الطـريق املؤديـة الى وسط املـدينة
املـوحلـة ،تـبعني الـصبيـان العـابثـون ،والهنـود
اجلوالـون ،والفلسطينيون الذين يحملون على
اكتـافهـم اقمـشــة للبـيع ،والكالب الـســائبـة،
واولئك الذين أسمعوني كلمات ال معنى لها..
فجـأة ،فتح الـشبـاك اخلشـبي ،واطل بـرأسه
االشيب الصغير وعينيه املتورمتني.
ملاذا تصرخ منذ الصباح الباكر؟ ها؟ها هي السبوق!اسم ال باس به ..دنيا جامدة .أال ترى؟كما اتفقنا ..جئت .هل انت سكران ايضاً؟أي سكـــران ..أي اتفـــاق! ال اذكـــر ..مـــاذاميكن ان أفعل يف يوم مثل هذا؟
تفعل الكثير ..يا صديقي.هات دينارين أوالً للسكران!كان اتفاقنا بعد السباق..غيرت رأيي! هل سمعت لسكران رأياً ثابتاً؟هه؟!
طيب ..طيـب سأعطيك دينارا اآلن ،وديناراًآخر بعد السباق.
خـرج من الـشبـاك اخلـشـبي .تـامل الـسبـوق
جيداً وقـال :اعرف هـذه الفرس جـيدا ً.ربت
علـــى رقبــة الفــرس كـثيــراً وهــو يحــدق يف
عـينيهـا :ثم قبـلها بـرفق .لم أستـطع ان أفهم
سلوكـه ولذت بصمت مـطبق .كانت الـزجاجة
ال تزال يف جيبه اخللفي رمقني بنظرة ملؤها
احليرة ،وهـو يحتسي قليالً مـنها أكتشفت ان
هـاكـوبيـان بال أسنـان وان مـا يـضعه منـذ ان
رأيته هما فكان أصطناعيان.
اخـرج مشطـاً اسود صغيـراً من جيب بـنطاله
اخللفـي ،ورتب مـن شعيـرات فــوديه البـيض
القليلـة املتطايـرة .وقال :العنـاية بفـرس ،أيها
اجلـاكـي! ،يتـطلب كـثيـراً من الــوقت واملهـارة

واحلب .هل أنت قادر على ذلك؟
أمتالك فـرس يتطـلب الظهـور مبظـهر حـسن
أيضـاً من أيـن لك بهـذا املـعطف يـا عبـدول؟
الـسبـوق تكـره املعـاطف العـسكـريـة .ميـكنك
شـراء قميص أبـيض وقمصلـة سوداء قـصيرة
مـن سوق "البـاالت" لكي تبـدو جاكـياً محتـرفاً
ووسيماً .أليس كذلك؟
خـذ دينـارك من اجل هـذا ،واذهب الـى سوق
"الباالت" فوراً ايها اجلاكي املبتدئ.
لن تقبل الـسبـوق بجـاكي ودشـداشته ممـزقة
كبـالـون سـاقـط من دائـرة األرصـاد اجلـويـة.
أبداً .مفهوم؟
شكراً هاكوبيان .انت نعم الصديق.لــست صــديقــاً ألحــد ..أنــا كـبيــر ..لكـنيصديق السبوق من هذه اللحظة!
هل عاجلتها من قبل؟ ال اذكــر ..ثمــة خيـول كـثيـرة مــرت علي..خـيول عـربات ،خـيول شـرطة ،خـيول سـباق،
خيول زينة ،خيول تائهة ال احد لها تركت بعد
خدمة طـويلة .ال تسالني عن اخليول :أعرفها
جميعـاً .لكني لـم أشاهـد مثل سـبوقـك هذه.
كلّ خيول السباق اصدقائي تقريباً.
اشتريتها بعشرة دنانير!مبلغ تافه!لكنك غالباً ما تخسر يف املراهنات.أخسـر ..ومـن فينـا الـرابح؟ اشتـر للـسبـوقجالال جديدا ايضا.
هذه مصاريف ال أقدر عليها اآلن..هل تريد ان تـربح يف السباق دون ان ترضيسبوقك؟ جاكي بخيل!
هل ستعدو كالسابق؟لسـت ادري ..ولكن مـا دام لـدي هـاكـوبيـانرأس .ساحاول كل جهدي.
شكراً.أجلس الفرس علـى االرض بحركة واحدة منه
تـطلبت مهـارة خاصـة قلمـا يعرفهـا اجلاكـية.
وكــان قــد احـضــر عــدة عـمله الـطـبيـــة من
الداخل وهي علـى شكل صندوق شاي خشبي
عالمـة الفالحة احتـوى على مفكـات سيارات
وكماشـات كهربـائيني وروابط حـديديـة وخرد
حديـد متنـوعة .وشـرع بربط الـساق امللتـوية.
ثم حدث الفـرس باللغـة االرمنيـة ،وراح يترمن
بـاغنـية مـتداولـة طاملـا كررهـا وعلم اآلخـرين
معانيها ،عن ضياع املزارع والبعد عن احراش
الـطفولـة ،والسيـر يف طرقـات جبلـية مـوحلة
وزلقــة .االرمن املـطــاردون .وبعـد دقــائق من
الغـنــاء املــشحــون بـبكــاء هــاكــوبـيــانـي لـم
أستوضحه ،نفرت السبوق بقوة.
ماذا فعلت؟!اعالج االلتواء.عاملها برفق من اجلي.ال تعلمني عملي.كـانت الـسبــوق تسـتجيـب جلبيـرة هـاكـوبيـان
بـسـرعـة علـى نحـو غـريب .قـال بعــد انتهـاء
عمله هاتفاً :اما اآلن يا عبدول عليك إحضار
عربـة حلمل سبـوقك .ونفـذ كل ما اقـوله لك
بـاحلـرف الـواحــد ..ثم عـد بهـا بعـربـة بعـد
شهـر ..من اليوم ..احسـب جيداً ..انا ضعيف
باحلساب هذه االيـام ..مفهوم ولتتغذ السبوق
جيداً طوال هذه املدة.
أمــا انت ،أيهـا اجلـاكـي املتـدرب ،فـخفف من
وزنك خالل هــذه املــدة حتــى تـصـبح ريـشــة
صقر.
-3ال تشـد اللجـام بقـوة ،دعهـا تنـطلق وحـدهـا.
تعلـم ان تـطـلق صفـيــرك اخلــاص يف الـــربع
االخير من املسافـة ،ال تلتفت الى الوراء أبدا،
إن فعلت ذلك -كمـا يفعل كثـير من اجلـاكية-
فـانت تهني فـرسك .ثم تـذكر ان حـب الفرس
والـتعلق الـدائم بهـا هـو سـرّ الفـوز بـالـسبـاق

يف العـم ـ ــر نفـ ــسه .ابـن اخـي ال ــصغـي ـ ــر علـي،
ربـطـته امه الـى الــشبــاك بعـد الـصـاروخ األول
خـوفـا علـيه ،لكنه غـافلهـا وأطلق سـراح نـفسه
ليجـدوا جسـده مدمـى حتت جـسر كـونكـريتي
يزن اكثر من خمسة أطنان.
قــال اخـي كـم ــال انه كــان يـقف علــى ال ـســطح
بع ـ ــد ال ـص ـ ــاروخ األول ،لـكــنه وج ـ ــد نفـ ــسه يف
مــستـشفـى املــدينـة ،وقـد حـدّث الـشهـود انـهم
رأوا ج ـ ـسـ ـ ــده مع آخ ـ ــريــن يـ ـط ـيـ ـ ــر يف اله ـ ــواء
لينقذف قـرب سقيفة الدجاج على بعد عشرة
ام ـتـ ـ ــار مــن ك ــتلـ ـ ــة ال ـب ـيــت ال ـت ــي بال مـالمح.
اح ـصــت الع ـ ــائل ـ ــة كل األسـم ـ ــاء املـتـ ـش ـ ــابه ـ ــة
واألسـم ــاء غـي ــر املـت ـشـ ــابه ــة مـن اخ ــوة وآب ــاء
وأحفـاد وابناء عمـومة ليجـدوا انهم فقدوا يف
ذلـك اليــوم احــدى عـشــرة ضـحيــة ،فـيمــا شــاء
احلـظ لـش ــابني مـن اجليــران ان يكــونــا ايـض ـاً
بني الضحـايا .انه الـرقم املشـؤوم ثالثة عـشر.
وأحـصــوا جــرحــاهـم ،من ك ــان منـهم بــاصــابــة
خ ـطـيـ ــرة او بـني بـني فـ ــوجـ ــدوا العـ ــدد يفـ ــوق
الثالثني.
طــوال ال ـسـنـتـني املــاضـيـتـني دأبـتُ علــى زيــارة
أهلي كل شـهر ،وكـان بيـت عمي املـنيف يتـبدى
لي مـا ان انعـطف مـن الطـريق احملــاذي لنهـر
الفـ ـ ــرات .ت ـتـ ـ ــراءى مـ ـصـ ـ ــاب ـيـحه وش ـبـ ـ ــاب ـيــكه
وواجهـاته املـرمـريـة وأعمـدته "الـدبل فـاليـوم"،
لـكنني يف تـلك الظهيـرة التـي ذهبت فيهـا الى
القـ ــريـ ــة ،لـم ار سـ ــوى ذرا الــنخــيل ،ولـم اشـم
سوى رائحة املوت وهي تلف القرية من شجرة
الكـيـن ــا العـمالقــة ،وهـي بــدايـتهــا ال ـشــرقـيــة،
وحتــى شجـرة الـصفـصـاف الـتي زرعهـا جـدي
قبل مئة سـنة ،وهي حدود القريـة الغربية .لم
يعـد هنـاك بيـت اسمه بـيت عـمي ،وهـو امـر ال
أصــدقـه حتــى ه ــذه اللحـظــة .كـنت كـثيــرا مــا
أسـأل نفـسي تـرى لـو قــرأ اهل القـريـة روايـتي
"ال ــواح" الـيــس مـن املـمكـن انهـم سـيـتجـنـب ــون
املـصـيــر املــؤلـم ذاك؟ تــرى لــو انـتـظــروا فـتــرة
اطـ ــول قـبـل ان يهـبـ ــوا لــنجـ ــدة امل ـصـ ــابـني ،اال
ميـكــن انهـم لـم يــتعـ ــرضـ ــوا لـ ــذلـك ال ـصـ ــاروخ
الثاني؟
التكنولـوجيا ال تكتفي بضـربة واحدة .األولى
جتـريب والثانيـة تأكيـد .لقد ضرب األمـيركان
الع ــراق للـتجــريـب يف ح ــرب الكــويـت ،لكـنهـم
ضربوه للـتأكيد يف احلـرب األخيرة .لكن ذلك
كـله افـت ــراض ــات وخـي ــاالت روائـي ــة ،ف ــاحلـي ــاة
لـي ـسـت رواي ــة .مـ ــا يج ــري يف ال ــرواي ــة ق ــد ال
يـتـ ـشـ ــابه م ـطـلقـ ــا مع الـ ــواقع .لـكـن الـ ــروايـ ــة
حتـتــمل الـنـب ـ ــوءة علـ ــى أيـ ــة حـ ــال .وحتـتــمل
احلدس والتخاطر وتوقع ما سوف يأتي .لكن
مـن يـت ــوقع ان يـفعل اشـتـبــاك األسـمــاء فـعله
حتى لدى األموات؟
ففي املقبـرة التي دفنـوا فيها ضحـايا العـائلة،
كـتـبـ ــوا اسـم اخـي األكـب ـ ــر علـي حـ ـســني علـ ــى
القـبــر ،بـيـنـم ــا يفـت ــرض ان يكـتـبــوا اسـم علـي
جمـال ،فـاملتـوفـى ابـن اخي جمـال وليـس اخي
الكبير علي.

اصــــــدارات عــــــراقــيــــــة
الربيكان
قصائد خمتارة
دائمـاً .نصائح هاكـوبيان قواعـد ذهبية ،انا ال
انصح كلّ جاكـي ياتيني بفرس مـريضة .طبعاً
معظم اجلاكية مغرورون .ال تغتر انت.
أجتـازت السبـوق اخلط النهـائي دون ان تثـير
خلفهـا اي عـاصفـة .كـأمنـا تـطيـر يف الهـواء.
وازدادت صـيحـات اجلـمهــور :سبــوق سبـوق
سبوق!
بعد السباق دعاني مدير ملعب السباق نفسه،
عبـادي البـدين الـذي يجلـس يف دائرته دائـماً
ويـرقب الـسبـاق بنـاظـور انكليـزي قـدمي ورثه
عن ضابـط إسكوتلـندي منـذ احلرب العـاملية
الثـــانيــة .الــدخـــان ميأل املكـــان من غـليــونه
املرصـع بالفـضة .كـان قد دعـاني الـى وليـمة
ألسمـاك بحرية .وجلـس هاكوبيـان حذراً وهو
يـرقب الـسبـوق من وراء زجـاج املكـتب يف كل
حلظة تقريباً.
قال املدير :من هذا يا عبدول؟
هاكوبيان!ما عالقته بالفرس؟صديقها. هل هو شريكك فيها؟قلت :صديقها! ال أفهم..ميكنك ان تعده شريكاً..طـيب أيها (املـولد) اسمع :خـسرتنـا سبوقككثيرا.
فقال هاكوبيان :ولسوف تخسرون أيضاً!
دع هذا األرمني السكير خارجا يا عبدول.ال هو صديقي .قل لي ماذا تريد منا؟ميكنك التباطؤ قليال يف السباق..يصعـب السيـطرة علـى سبـوقي يف الـركض.اجلميع يعرف ذلك .اسأل هاكوبيان!
أيها االفاق!واهلل!!قم قم!-4عـصــا اجلـــاكيــة ،الـســوداء الــرفـيعــة ،ذات
الـنهــايـــات املفلـطحــة .الـبـنـطلــون االســود
القـصير .القبعـة البيضاء اجلـديدة بشـريطها
االزرق املتطايـر الى اخللف .عشـرة امتار بني
الــسبـوق وثــاني فـرس يف الــسبـاق .شـخيـر
مـتواصل بعـد كل جولـة وهياج عـام يف امللعب
وسـط صيحـات حـاميـة :سبـوق سبـوق!! رفع
القـبعة حتية للجمهور املتمـاوج وامللوح بدنانير
الرهان الزرق الفائـزون واخلاسرون السكارى
والصـاحـون كلهم قـذفـوا احـذيـتهم وخفـافهم
"الشطراويـة" واالسفنج ،والزجاجـات الفارغة
الـــى ســـاحــــة امللعـب ،وألول مـــرة يف تـــاريخ
السباقات واملراهنات كما حدثني هاكوبيان.
تقبل اجلـاكيــة تلك الثـورة عـن طيب خـاطـر.
وعــدوهــا حــالــة طـبيـعيــة بعـــد ان اصبـحت
املــراهنـات بعـشـرات الـدنــانيـر ،وازداد رواد
"الريسز" اضعافا.
حلـظـة تــأملت الــسمـاء وســط الهيـاج بـدت
حمـراء شفيفـة عجيـبة .كـانهـا غيـر السـماء.
ريح مفـعمــة بــرائحــة مـطهــرات صـفيــر يف
اخلـارج وصـفيـر يف الــرأس خلع هـاكــوبيـان
قبـعته الـســوداء الكـاحلــة وانحنـى الول مـرة
للـسبـوق التـي ربح من املـراهنــة عليهـا مـائـة
دينــار يف يــوم واحــد .لكـنه تــرمن بــاالغـنيــة
االرمنية نفسها.
جـلس هـاكـوبيـان بـالقـرب من بـاب األسـطبل
الـذي أعددته للـسبوق حـديثا .ولـم يكن يبكي
كعادتـه ،كان ساهمـاً نحو مكان مـا يف السماء
القريبـة .كمن يرقـب مجهوال قادمـاً .كان باب
االسطبل مـنخلعاً متـاماً وثمـة ساقيـة صغيرة
مـن دم احمـر قـان تـسيل بـبطء بـالقــرب من
مـشبك اخلـشب املصـبوغ بـاالبيض .كالنـا لم
يدخل االسطبل أبداً.

ترجمة/
شبيب احمد
الناصر

اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت دار
املــأمــون طـبعــة
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بـق ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مـخـ ـت ـ ـ ـ ــارة م ــن
شع ــر ال ـش ــاع ــر
الكبيـر محـمود
الـبـ ــريك ــان ق ــام
بتـرجمتهـا الـى
االن ـكـلـ ـيـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــة
االستــاذ شبـيب
احمــد النـاصـر
مـ ـ ــن ك ـلـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفنون يف جامعة بغداد واجملموعة تضم قصائده
املـنـ ـش ـ ــورة يف الفـت ـ ــرة 1939 - 1953وق ـ ــد نـ ـش ـ ــرت
ب ــالع ــربـي ــة واالنـكلـي ــزي ــة معـ ـاً بـ  254صفح ــة مع
ببلـوغـرافيـا خـاصـة بـالشـاعـر الـذي قـام بكتـابتهـا
باللغة االنكليزية.

الثقافة االجنبية
العدد االول من عام 2006

ت ـ ـ ــواصل مـجلـ ـ ــة (ال ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة
االجـنـبـيـ ــة)
ن ـشـ ــاطهـ ــا
بـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــدار
ع ـ ـ ـ ـ ــددهـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـفـ ـ ـ ـصـلـ ـ ـ ــي
االول
لـ ـ ـ ـس ـ ـن ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــابـعـ ـ ـ ـ ــة
والـع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـ ـ ــن
حـ ــاويـ ــة عـ ــدداً
م ـ ــن املـلـف ـ ـ ـ ـ ـ ــات
واملـ ـ ــوضـ ـ ــوع ـ ـ ــات
امله ـمـ ـ ــة وم ــنهـ ـ ــا
محـور العــدد عن
ازراب ـ ــاون ـ ــد ال ـ ــذي
شــارك يف ت ــرجمــة
مـواده ابراهيم عبد
الرزاق وهنـاء خليف وعـادل العامل وجنـاح عباس
مـع نصــوص من شعـر بـاونـد تــرجمهـا يــاسني طه
حـ ــافــظ –رئـي ــس الــتحـ ــريـ ــر ود .فـ ــائـ ــز يـعقـ ــوب
احلمـداني وسلمان التكـريتي وضم العدد دراسات
اولـى ومتـابعـات مع تـرجمـة كـاملـة لكتـاب (ستـون
عـامـاً يف الـشـرق) للـمهنــدس وليـم ويلكـوكـس قـام
بترجمتها كاظم سعد الدين.

السنني العادية
تأليف /جلي كوبر

ال شيء حـدث يف عـاملهـا ممـا يــوجب غـرابـة مـا يف
معيشتهـا الهادئة بني الكالب والـناس حيث كتبت
جلـي كوبـر روايتـها هـذه الصـادرة حديـثاً يف لـندن
عـن دار منيـرفــا حيث تـعتمـد كـوبـر اثــارة اللحظـة
ودميــومتهــا قيـاسـاً الــى خبــرات احليــاة املتــراكمـة
لديها.

