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يف يوم منع التجوال

قصص حزينة ملجانني شوارع بغداد

قريباً من الطرق الرسية ..بعيد ًا عن املفخخات!
بغداد  /مفيد الصايف
بــالــدهــون وايــديهـم ولهجــاتـهم
اخل ـشـن ــة .عـن ــد وص ــولـي ال ــى
مـنــطقــة بــاب ال ـشــرقـي ،عـبــرت
استوديـوهات املصـورين ،بجانب
ال ــنفـق أوالد فقـ ـ ــراء يـلعــبـ ـ ــون،
ضــرب احــدهـم اآلخــر فــالـتجــأ
الـ ـ ـ ـ ـ ــى اهـلـه .شـ ـ ـ ـ ـ ــوارع بـغـ ـ ـ ـ ـ ــداد
هـ ــادئـ ــة،مـ ـسـكـيـنـ ــة اسـت ــسلـمـت
لق ــدره ــا ،بـيـنـم ــا كـنـت اجتـنـب
حـرارة الشـمس فـأسيـر بجـانب
اجل ــدران العــالـيــة الـتـي شـكلـت
ظـالً للــمـ ـ ــارة ،يف ذلـك الـ ـ ــوقــت
أحـسـست بـاألمـان الـى حـد مـا،
فـل ـ ــم ي ــك ـ ــن عـل ـ ــي ان أم ـ ـ ـ ـ ـ ــارس
طــريقـتي الـســريــة يف االبـتعــاد
عن سيارات املوت التي ميكن ان
تـنـفج ــر يف اي ــة حلــظـ ــة ويف كل
مكان.

كل شيء بـدا مخـتلفـا إلـى حـد
مـا يف ذلك اليـوم ،بعـد ان دخل
اوان منع التجـوال منذ الـساعة
احلاديـة عشـرة صبـاحا مـن يوم
اجلمعة ،وتختفي السيارات من
الـشــوارع،وينـزوي املــواطنـون يف
بيــوتهـم .لم يـكن الـوصـول الـى
الــصحــيفـ ــة سـهال ذلـك الـيـ ــوم،
عـادت سيـارة (الكـوستـر) الـتي
تـنقلني مـن مديـنة الـصدر،بـعد
أن أنزلتنا يف منطقة قريبة من
شـارع فلـسـطني ،مع ان سـائقهـا
ب ــذل جه ــدا كـبـي ــرا يف االبـتع ــاد
عن مناطق املنع والتفتيش ،اال
انه اضـط ــر أخـي ــرا ال ــى الع ــودة
مـن حـيـث جـ ــاء،بع ــد إغـالق كل
املنـافـذ إلـى البـاب الـشـرقـي من
جـميع االجتـاهـات ،حـسنــا علي
ان استعمـل أقدم وسيلة نقل يف
العالم.
شمـس بغــداد متنـاقضـة دائمـا!
صفـ ــاء يف الـ ـسـمـ ــاء وغـيـ ــوم يف
األرض! هـ ــذا مـ ــا أقـ ــوله دائـمـ ــا
الـ ــى أصـ ــدقـ ــائـي .وأنـت متـ ـشـي
تسمع أصواتا خـفية تأتيك من
بعيـد ،الـسـاعـة احلـاديـة عـشـرة
والنـصف اقتــرب منـع التجـوال
مــن س ـ ـ ــاع ـ ـ ــة ال ـ ـ ــذروة ،ومـعـه ـ ـ ــا
صـمـمــت علـ ــى الـ ــوصـ ــول الـ ــى
الــصحـيف ــة مهـمــا حــدث ،بــدت
بغ ـ ــداد مخ ـتـلف ـ ــة ك ـثــي ـ ــرا ذلـك
اليــوم ،وكــأنـني أشــاهــدهــا الول
مـ ــرة ،رمبـ ــا ان حـ ــركـ ــة االشـيـ ــاء
الـبـطـيـئ ــة الـتـي جت ــري أم ــامـي

جتعلـنـي أبـصــر بــوضــوح اكـثــر،
الـشـوارع فـارغـة او كـادت تفـرغ .
يف منـطقـة شـارع فلــسطـني ،لم
يكـن هنـاك اال عــدد قلـيل جـدا
م ــن املـ ـ ـ ــارة ،مم ــن ل ــم ي ـ ـ ـسـعـفـه
ال ــوقـت واضــط ــر ال ــى ال ـسـي ــر،
حـ ـســن ـ ــا لق ـ ــد وج ـ ــدت ســي ـ ــارة
(ك ــوستــر) أخــرى قــال س ــائقهــا
انـه م ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــوجـه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
الـشــورج ــة،ولكـنه أوصـلن ــا عبــر
منطـقة الـشيخ عمـر التـي بدت
مـهج ــورة ،مـنـ ــدفع ــا ال ــى ش ــارع
الكفاح وقـد قطع اغلب الـطرق
ســائــرا بــاالجتــاه املعــاكـس وهــو
ميزح مع اصدقائه.
اجـتـ ــزت مـن ــطقـ ــة ابـي ســيفـني
وشـ ـ ـ ـ ــارع ال ـكـفـ ـ ـ ـ ــاح ،األطـفـ ـ ـ ـ ــال
يــتقـ ــافـ ــزون هـنـ ــا او هـنـ ــاك يف
اط ــراف الــش ــوارع ،او ي ـشـكل ــون
مجـاميع صغيـرة يقلـدون لعـبة
ميـ ـ ـ ــارسه ـ ـ ــا الـكــب ـ ـ ــار! وكـ ـ ـ ــأنهــم
ميلـك ـ ــون امل ـ ــديــن ـ ــة،او احــي ـ ــان ـ ــا
يـلعـبـ ــون كـ ــرة القـ ــدم بـ ــدال مـن
الــت ـ ـ ــدافع.لــم تـكــن هــنـ ـ ــاك اال
ب ــضع ســي ـ ــارات تــتجـ ـ ــول داخل
احيائها،رائحة الطرق القدمية
ت ــوحـي ب ــازلـي ــة ال ــزمـن ،وج ــوه
بغ ــدادي ــة مت ــر أم ــامك ،مـن كل
صـنف ،مــا اغــرب هــذه املــديـنــة
اخملـ ـ ـتـل ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـكـل االديـ ـ ـ ـ ـ ــان
والـطــوائف! بغــداد يف احيــائهـا
الـفقــيـ ـ ــرة تخ ـتـلف عــن بغ ـ ــداد
املـ ــرفه ــة.يف االحـي ــاء الـفقـي ــرة
خ ـ ـ ـ ــرج ع ـ ـ ـ ــدد ال ب ـ ـ ـ ــاس بـه م ــن

املواطنني يف املقاهي ،بعض من
النسـوة ممن فـاتهن التـسوق يف
ي ــوم اخلـمـيــس ،ك ــان علـيهـن ان
يـجلنب الـطعـام الـى عـائـالتهن.
ف ــالفق ــراء علـيهـم الـنــزول الــى
ال ــس ـ ــوق كل يـ ــوم .تـتـنــبه الـ ــى
ظـاهـرة اخــرى وهي ان اصحـاب
الـ ـ ــدراجـ ـ ــات كـ ـ ــانـ ـ ــوا وحـ ـ ــدهــم
احمل ــظـ ـ ــوظ ــني ،فف ــي كل شـ ـ ــارع
كـنت تـرى الـدراجـات الـصغيـرة
التي يقـودها شـبان صغـار وهم
يتحركون بحرية ورمبا جتمعوا
عل ــى شـكل جـم ــاع ــات ف ـشـكل ــوا
فرقا صغيرة ،فـالطرق مفتوحة
بـ ـ ــالــنـ ـ ـســب ـ ـ ــة لهــم وحـ ـ ــان وقــت
النزهة!
عبــرت من جـانـب رجل شـرطـة،
أم ـ ــر ش ـ ــاب ـ ــا يعــتلــي دراجــته ان
يعـ ـ ــود مــن ح ـيــث جـ ـ ــاء . ،ق ــبل
اخل ـ ـ ــروج م ــن ش ـ ـ ــارع الـكـف ـ ـ ــاح،
شـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــدت رجـل ــني ك ــب ــيـ ـ ـ ــري ــن
يجلـســان عل ــى مقع ــدين لـهمــا
ويــتـ ـطـلعـ ـ ــان يف امل ـ ـ ــارة بهـ ـ ــدوء
غريب ،ثم اجتزت مقهى الكورد
الفــيلـي ـ ــة القـ ــريـب مـن ج ـ ــامع
الـ ــش ــيخ عــبـ ـ ــد القـ ـ ــادر ،اعـ ـ ــرف
الكـثيــر من روادهــا ،وكتـبت مـرة
حتـق ـيـق ـ ـ ــا عــن ع ـ ـ ــودتـهــم ال ـ ـ ــى
العــراق ،وعن قـصـص الـتهـجيـر
ومـآسـيهم ،كـانـوا انـاسـا طـيبني.
بـع ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا تـخ ـ ــط ــي ــت مـحـالت
الفـيتـريــة ،هنــاك وقف البـعض
منهـم يتندر على األخر وهم يف
مــالبـ ـ ـ ـ ـ ـســهـ ـ ــم الـ ـ ــتـ ـ ــي ام ـ ـ ـتــألت
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بغداد  /آمنة عبد العزيز
يـتـ ـسـكعـ ــون يف
الطرقات على
غــي ـ ـ ــر ه ـ ـ ــدى
يفــتـ ـ ــرشـ ـ ـ ــون
األرص ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ويلــتحفـ ــون
ص ــن ـ ـ ـ ــادي ــق
الـكـ ــارتـ ـ ــون
غـطــاءً لهـم،
عــاملهـم الفـسـيح الـذي ال يــدخله
غـيــرهـم ،يـتحــدثــون إلــى أنفــسهـم يـبكــون ،يـضـحكــون
دومنا السبب.
أحـدهم وقـف يخطـب وسط شـارع الـرشيـد ليقـول :أنـا
من شيد هذا الشارع وهو ملك ولي؟!
وأن لم تـصــدقــوني ســأقــول لـكم كـم عمــوداً أسـطــواني ـاً
فيه؟ وراح يركض وهو يعدها.
يف حي الكـسرة تـشاهـد أحد هـؤالء ال تسـتر جـسده إال
بعض قطع الثياب املمزقة ويعرف بالطيار اجملنون!
حـاالت الـتعـذيـب التـي تعــرض لهــا يف سجــون النـظـام
السـابق أفقدته صوابه ،وكلمـا انتابته نوبـة جنون قوية
صعد إلـى أقرب مرتفع يعتليه فـاحتاً ذراعيه ثم يهبط
إلــى األرض بـســرعــة وهــو يــردد (أفـسحــوا الـطــريـق كي

أحط بطائرتي وإال أصابكم سوء مني!!
الطيـار اجملنون أسمه (ع.ن) وهـو اب لثالثة أبنـاء ،كلما
ح ــاول ــوا أخ ــذه إل ــى الـبـيـت واإلشـ ــراف عل ــى ن ـظ ــافـته
ولبـاســة يعـود إلـى حـالـته األولـى وميـزق الـثيـاب الـتي
يـرتديهـا لكن أبنه الـبكر (ر) يقـول حينـما أكلـمه وأقول
له :أبي أنت تخجلنـي مبظهرك هذا وتـصرفك اجملنون
ونحن بحاجة إليك؟ تـأخذه نوبة بكـاء شديدة ثم يبدأ
بالضحك مباشرة.
أما قـصة العـاقل اجملنـون (خ) أو كمـا يلقـب (بالـعاشق)
فـالـسبب الـذي جعله يفقـد عقله ،أنه تعـرض لصـدمـة
نفسية عنيفة بسبب قصة حب فاشلة.
(خ) كـان يـدرس علـوم الـتكنـولــوجيـا يف جـامعــة أدنبـرة،
لـكــنه لــم يحـتــمل زواج اإلنـ ـسـ ــانـ ــة الـتـي أرادهـ ــا زوجـ ــة
وحبـيبـة ،وهجـرانهــا له واالرتبـاط بـرجل آخـر! لـيتـرك
دراسـته ويعـود إلــى العـراق حـامـالً معه شهــادة اجلنـون
(بـامـتيــاز)؟ مظهـر خـضيــر متفـاوت فـأحيـانـاً تـشـاهـده
نـظـيفـاً ومــرتب الـهنـدام ومـرات كـثيــرة متـسخ الـلبـاس
واجلسد.
شقـيقـه األكبــر يقــول :يف كل مــرة نحــاول أن نـســاعــده
ونعـيده إلى املنـزل بدالً من املبيت يف الـشارع ويف أماكن
محـددة نعرفها لكنه ال يستـجيب ويكون عدوانياً داخل
البيـت على عكـس سلوكه يف الـشارع فهـو مسـالم يحاور

البعـض ويتحـدث اللغــة اإلنكليـزيــة بطالقـة أمـا أجمل
مك ــان الســتحـم ــام خ ـضـيـ ــر فهـ ــو نهـ ــر دجلـ ــة الق ــريـب
فيــدخل النهـر بكـامل مالبـسه لـيغتـسل به ،ثـم ينـزعهـا
وينشرها على اجلرف كي جتف؟!
اجملنـون الصـامت :يف حي األعـظميـة كثـيراً مـا يشـاهد
رجالً يف مـنتـصف اخلمـسيـنيـات مـن عمـره وهــو يحمل
علــى كـتفه قـطعــة أسـمنـتيــة صـغيــرة ويــدور بهــا ،وكــان
كثيراً مـا يعبر بهذه الكتلة األسمنـتية جسر األئمة إلى
اجلهة املقابلة ليعود من حيث بدأ؟
قصته كما يقول كثيرون أنه فقد ولده يف حادث مروري
أم ــام عـيـنـيـه وظل حـ ــامالً هـ ــذه القــطع ــة األسـمـنـتـي ــة
املشابهة لتلك التي سقط عليها أبنه ميتاً.
هـذا الرجل ال يتكلم أبداً وكلما أراد أن يرتاح من حمله
الـثقـيل الــذي عل ــى اكت ــافه يقـف وينـظــر إلــى الــسمــاء
لتتساقط دموعه دون كالم.
يبقـى عـالـم اجملنـون عـاملـاً خـاصـاً ولـكنـه يبقـى إنـسـانـاً
يتـمتع بـاحلقـوق اإلنـسـانيـة ،الــواجب علـى اجملـتمع أن
يـتكفل بهـا ،من إيـواء ومـأكل وملـبس وهـذا مـا يجب أن
تـوفره املـؤسسـات احلكومـية واملنـظمات اإلنـسانيـة التي
يـقع علــى ع ــاتقهــا األخــذ بـيــد هــؤالء إل ــى مكــان آمـن
بعـي ــداً عـن ال ـضـي ــاع يف الـ ـشـ ــوارع بع ــد أن ذهـب عــنهـم
العقل.

مواطنون لـ(املدى):

خطة أمن بغداد أشاعت الطمأنينة ..واإلرهاب لن ينترص علينا
بغداد  /سها الشيخلي

خـطــة أمـن بغــداد ،حتــدث عـنهــا الكـثي ــر من
امل ـ ـس ـ ــؤولــني قــبل أس ـ ــابــيع مــن تـ ـط ـب ـيـقه ـ ــا.
األربع ــاء /13ح ــزي ــران شه ــدت ش ــوارع بغ ــداد
ان ـت ـ ـش ـ ـ ــاراً واسعـ ـ ـ ـاً للـ ـ ــدوريـ ـ ــات واحلـ ـ ــواجـ ـ ــز
والـسيطرات تـرى كيف رأى املواطنـون تطبيق
اخلطة؟
امل ــدى اسـت ـطـلعــت آراء الع ــدي ــد مـن شـ ــرائح
مختلفة لبغداد وخرجت باحلصيلة التالية:

بدون استثناء

أم ص ــالح ( )42ع ــامـ ـاً صـمـتـت قلـيالً قـبل أن
جتيـب علــى س ــؤالنــا حــول اخلـطــة األمـنيــة
وقالت:
برغم زيـادة أعداد الـدوريات لـكني أرى أنها ال
ت ــزال دون احل ــاج ــة الـفعلـي ــة بـيـنـم ــا ي ــذهـب
امل ــواطـن (أب ــو شه ــاب) ص ــاحـب ب ـسـطـي ــة يف
الباب الشرقي إلـى أن على احلكومة أن تعيد
النظـر يف خطتهـا األمنـية فـليس مـعقوالً أن
يشهد يـوم السبت أكثـر من خمسـة تفجيرات
يف بغــداد كمــا إن أعمـال اخلـطف والتـسلـيب
يف منـطقــة الــسيــديــة أمــر جــديــد لـم تعــرفه
املنطقة من قبل.

توعية إعالمية

إعادة نظر

بيـنما يقول املتقاعد عبد الرزاق عبد الوهاب
( )60عاماً ما جـدوى منع التجوال والهاونات
والقنـابر مخبـأة يف املزارع والبـساتني القـريبة
من بغــداد .يجب أن جتـرى عـمليــة التفـتيـش
عـن األسلحــة والــذخــائــر بكـل املنــاطق بــدون
اسـتثنـاء فقـد زرع النظـام السـابق اإلرهـابيني
يف كل مـك ـ ــان وي ـنــبغــي الــبحــث عــنهــم يف كل
مكان.
املـهنــدس امل ــدني رض ــا عب ــد الكــرمي الــزوبـعي
يـرى أن تـرافق اخلطـة األمنيـة نـدوات تعـدهـا
مـنظمـات اجملتمـع املدنـي تشـرح فيهـا أهداف
اخلطـة وأبعادها الـسياسية واالجـتماعية وأن
تتولـى القنـوات الفضـائية أيـضاً التـرويج لها
بــاسـتـضــافــة رجــال قــانــون وسـيــاس ــة وإعالم
لتبصير املواطن بهذه اخلطة.

تخبط اإلرهاب
علــى بقــايــا فلــول اإلرهــاب وتـشــاركهــا الــرأي
تقـول املعلمـة شكـريــة رحمن :إن اإلرهـاب بـدأ ال ـط ــالـب ــة اجلـ ــامعـي ــة رش ــا أحـمـ ــد الع ــزاوي
يتخبط بعـد أن فقد عقله املدبـر واعتقد بأن وتـضيف :بأن التفتيش ينبغي أن يكون دقيقاً
خـطــة بغــداد األمـني ــة ستـســاعــد يف القـضــاء واعتقـد بـأن هنـاك تهـاونـاً بهـذا املـوضـوع وإال

مبـاذا نفسر دخول انتحاري إلى وسط جامع
براثا وبرغم ذلك فإن اخلطة قد جنحت إلى
حـد ما يف إشـاعة أجـواء من الطمـأنينـة عند
املواطن البغدادي.

الضيـــــــــــــــــــــاع فــــــي حفــــــــر البــــــــــــــــــــــــاطن
(الورقة اخلامسة عشرة واألخيرة)
لو كنت رأيت الرعب الباطني
ألكرمتني مبزيد من ذلك
الوجيب الذي كاد يهلك
ولعرفت ،قبل اختالل العدالة
وغرقك املفروض يف ظلمة
دركي االعلى ،ان ضياعي
اخلفي ،موتي يف طابور الهالك
الطويل هو انت دائماً.
أهذه نهاية حرب!؟ .أيعـني نبأ االنسحاب الذي وصلني
متأخراً إن كل شيء قد انتهى؟ وان اللعبة الدموية بكل
فصـولهـا املـدويـة قـد انتهت؟ .مـا الـذي يـعنيه فـرار آخـر
عــربــة "ايفــا"محـملــة بــالـغن ــائم؟ .هـل انتـهت احلــرب؟.
وهـل سيعــود كل شيء إلـى مـا قـبل الثـانـي من آب؟ .هل
هذه هي الـنهايـة فعالً؟ .أنشهـد أنا واالشتـر نهايـة ما؟.
أيــة نهــايــة؟ .ال ،ال ميـكن أن تـهبـط الـنهــايــات هكــذا .ال
ميكن ان تأتي وتبسط ارادتها ومتحو كل شيء ومع هذا
تـبدو وكـأنهـا ليـست نهـاية .ال أنـا ال أرى اية نـهايـة .هذا
فـراغ غـامـض يتـسع بــأقصـى سـرعـة ،حتـى انـني اكـاد ال
أفهمه ..هذا وهم ،نعم هذا هو الوهم.
لق ــد ف ــرضـت االسـتع ــدادات للح ــرب ان يلق ــى القـبـض
علـيـن ــا يف معــسكــر تــدريـب م ـشــاة ال ــدريهـمـيــة ،واثـنــاء
الـوحـدة التـدريبيـة الـصبـاحيـة االولـى .ثم قـذف بنـا يف
سجـن املعــسكــر وأمـضـينــا فـيه نهــاراً ولـيل ــة حتــى جــاء
الــصبــاح بــرفق ــة سيــارات "الــسخــرة"الـتي حـملـتنــا إلــى
وادي البـاطن .فـكيف يفـر اآلن الـسيـد آمـر الـوحـدة مع
حـاشـيته ويتـركنـا يف العـراء!؟ .ملـاذا نسـاق مـثل البهـائم
ونـضيع يف الرمـال ومتزقنـا صواريخ كـروز والتومـا هوك
والقـذائف اللـيزريـة ونيـران املقـاتالت ثم يـتركـوننـا مثل
الـبه ــائم ايـض ـاً؟ .مـثل كـلب الــسيــد آمــر الــوحــدة؟ مـثل
البعــارين  -وسـائـل االتصـال الـتي تــركت مـثلنـا!؟  -هل
كتـب علـينــا ان منحــو ونـصــدق ومنحــو ونـص ــدق هكــذا
بــسهــولــة؟ ..ولـكن ملــاذا؟ ...ال ،هــذا فــراغ ضــائـع يتــسع
بجنـون ويكبـر بني انفصـال مفاجـئ لضيـاعيـني رمليني
بــاطـنـيـني .ان ــا ال ميكـن ان اصــدق غـيــر ذلـك .ال ميكـن
لضيـاعي ان يـنتهي هكـذا .ال ميكن لعـربة ايـفا محـملة
بـالغنـائم ان تغـدو مـؤخـرة لهـزميتنـا .انـا لم اهـزم بعـد.
االشتر وكلب السيد اآلمر واجلمال لم يهزموا بعد..
ولكن ملــاذا يجتـاحـني كل هــذا العنـاد ازاء هـزميـة؟ ..إال
انـني مهـزوم بــالفطـرة؟ اعـانـي من الـتخمـة وال يـسعـني
قـب ــول ه ــزمي ــة اخـ ــرى؟ .ام الن اله ــزمي ــة الـتـي حـملـت
رمـوزهـا وهــرولت بـاجتـاه الــزبيـر تـركـت كل اسئـلتهـا يف
رأسي؟ تعرت وتـغوطت على رؤوسنا جـميعاً ،انا واالشتر
واجلـم ــال والـكلـب واجل ــرذان والـ ــدود والقـمل ،ثـم ولـت
ه ـ ــارب ـ ــة ومخـلف ـ ــة كل ه ـ ــذه االك ـ ــوام مـن اخل ـ ــراء ..ان ـ ــا
شخصـياً أمـيل إلى الـرأي الثـاني واشعـر انني فـشلت يف
قبـول الهزمية كأن ضـياعي اكتسب يف اعمـاقي نوعاً من
القـداسة ولـم ينتهِ بـذلك النـوع من الـهزميـة .ظل معي
يـنـم ــو وظللـت امنــو يف وح ـش ــة .وكلـمــا ســألـتـنـي رمــال
البــاطـن :اين وصـلنــا؟ .قـلت :إلــى الـظالم يــا حبـيبـتي،
إلى ظالم مـا بعد الهـزمية ،إلـى تلك اللحظـة املتنـاهية
يف الصغر مـن فراغ يف طرفه اآلخـر كان يتسع بـسرعة.
وكنت اقف يف طرفه األول قـرب ملئ السيـد االمر الذي

لم يفتـتح بعد  ،بينمـا اختفى االشتـر أو كاد يختفي يف
طـرفه االخـر تـابع جـريه الـسـريع بـاجتـاه عـربـة االيفـا
وهــو يـطلـق النــار بـجن ــون .ثم بــدأ يه ــرول حتــى خـفت
هرولته فراح ميشي باجتاهها واخيراً توقف .ولكنه ظل
يتـابـع تلك النـدبـة املتحـركـة بعنـاء ،فلمـا اخـتفت اصـر
عل ــى متــابعــة اوارهــا الــذي ضــاع هــو اآلخ ــر بني امــواج
العــواصف الــرمليــة .عنـدهــا جمــد هنــاك علــى مبعـدة
ثالثـني يـ ــاردة عـن مـلجـ ــأ األمـ ــر الـ ــذي كـنــت اقف إلـ ــى
جانبه.
كنت اراه مـثل شبح مـخيف ،استـدار نحـوي وراح يخـطو
ببـطء .فبات البعـد ،بعد الفـراغ .يقترب ،يـضيق ،يقارب
بني طـريف الهـزميــة يف اول ليلـة مـوحـشـة ومفـزعــة من
ليالي الضياع اآلخر.
وصل األشتـر اخيـراً مطـأطـأ الـرأس ،رمـى ببنـدقـيته يف
حفـرة مهجـورة ووقف قبـالـتي ..ولكـنني كـنت هنـاك مع
عـربة االيـفا ،مع اهـتزازاتهـا وطقطقـة الغنـائم والنـصر
ال ــذي سيـحتـفيــان بـه يف بيـتيـهمــا ..لـصــوص احلــروب
وانهيـار انظمـة احلكم .ابـطال الفـرهود يف كل العـصور.
دود املقابر...
يف تلـك اللحـظ ــة ،الـن ــدب ــة الــصغـي ــرة مـن ذلـك الف ــراغ
الــذي بــدأ يـضـيق بـســرعــة ،سمـعت حـشــرجــة وتــأوهــات
وادركـت ان االشتــر ك ــان يبـكي بــصمـت محــاوالً حت ــاشي
م ــوجـ ــة بك ــاء ع ــارم ــة رمب ــا سـتخ ــذله يف اي ــة حلـظ ــة..
وسـمعـت ايـض ـاً نـبــاح الـكلـب الــذي ب ــدأ يعل ــو ويخــدش
الــسكــون الــرهـيب الــذي غــزا الـصحــراء الول مــرة منــذ
اكثر من شهر وبعـد دقائق ظهر الكلـب وراح يدور حولنا
بسرعة ويشم رائحة بـساطيلنا القذرة بحثاً عن صديق
جديد ينيب عن صديقه اخلائن السيد اآلمر سابقاً.
لم يحـتمله األشتـر ،ركله بقـوة ،ثم اسـتدار حـولي وركله
مرة اخـرى ثم عـثر عـلى حجـر كبـير وقـذفه علـى الكلب
ال ــذي راح ينـبح بــاعلــى صــوته وهــو يهــرب نح ــو ملجــأ
سـيـ ــده القـ ــدمي ..ولكـنه س ــرع ــان مـ ــا ظه ــر مـن اجله ــة
االخرى وعـاود شم بساطيـلنا .وحني هم األشتـر برفسه
ثـانية ،اعتـرضته وصحت يف وجهه :دعه ،اال تـراه منهكاً
وم ـ ــذعـ ـ ــوراً؟ .انه افـ ــضل مــن س ـيـ ـ ــده .انه ال ي ـ ــري ـ ــد ان
يفارقنا .ولكن االشتر ظل يدور حولي من اليمني ،ومن
اليـسـار محـاوالً الـبطـش بـآخـر رمــز من رمـوز الهـزميـة
والغدر .ولو كانت بيده بندقية لقتل الكلب يف احلال.
لم اعـد اقـوى علـى البقـاء يف العـراء ،وشعــرت ان الكلب
املــسكـني بــات بـنـظــر االشـتــر هــو الـضـيــاع ،الــذي يجـب
اخلالص مـنه يف تلـك اللـيلــة الـب ــاردة والهــادئــة جــداً..
مــسكـت االشـتــر مـن ي ــده وتقــدمـن ــا نح ــو ملجــأ اآلمــر
القــدمي ..بــدا ب ــاب امللجــأ ه ــزيالً ،خــالـي ـاً مـن احلــرس
وامل ــراسلـني والـطـب ــاخـني ..ركلــته بح ــذائـي ودخلـت ثـم
تـبعـنـي األشـتــر واوقــد عــدة فــوانـيــس مـعلق ــة يف سقف
امللجــأ وزوايــاه ،فــاتـضحـت معــالـم امللج ــأ من الــداخل.
وبـدا مبهـراً ..اجلدران مـكسـوة بخـشب الـصاج .الـسقف
يلهث بــالنقـوش والـزخـارف اخلـشـبيـة ،تتـوسـطه جنمـة
ثمــانيــة االضالع ،كـبيــرة ،تتفــرع منهـا خـطـوط وزنــابق
ومكعـبات هـندسـية ونـباتـية مخـتلفة .امـا ارضيـة امللجأ
فـقد مت فـرشهـا بسـجادة فـاخرة مـن نوع "كـاربت" ..ومع
انـت ـشــار ض ــوء الفــوانـيــس ،اتـضحـت محـتــوي ــات امللجــأ
واثـاثه ..تلفـزيـون ملـون ،ثالجـة ،سـريـر خـشبي ،خـزانـة
مالبــس ،مـن ـض ــدة كـبـي ــرة ،ك ــرسـي مــتح ــرك ،شـم ــاع ــة
معدنية ،وعدة "فلورسنات"معلقة يف السقف واجلدارن.
تـسـاءلـت مع نفــسي ،لـو لـم تكـن سيــارة االيفــا محـملـة
بانـواع الغنـائم ،لـو قدر لقـريب الـسائق ان يحـصل على

عـربة أخرى ملـا بقي كل هذا االثـاث .لقد كانـا فعالً على
وشك الفرار حلـظة اكتـشافـهما ..فـضّال ان ال نقاسـمها
الغنـيمــة ،خصـوصـاً بعـد افـتضـاح أمــرهمـا .نعـم هكـذا
ظننا فهربا قبل حلول الظالم.
جل ـسـت عل ــى ح ــاف ــة س ــري ــر اآلم ــر ،فغـط ـسـت به .ك ــان
الف ــراش ن ــاعـمـ ـاً وب ــارداً ج ــداً .نهـضـت قلـيالً ثـم ع ــدت،
ك ــررت ذلـك ثالث م ــرات .كـنـت اتل ــذذ بلـي ــون ــة االسفـنج
واالغـطيــة القطـنيـة والـبطـانيـات اجلـديـدة ،بعـد شهـور
مـن النـوم علـى الـرمـال الـرطبـة واخلـرق البـاليـة .وكـان
الكلب ،كلب الـسيد اآلمـر يحوم حـول السـرير ثـم يبرك
قبالـتي ماداً قـائمتيه االمـاميتـني الصغيـرتني ومحـدقاً
يف وجهي .يف وجه سيـده اجلديـد الذي بـداله حتـما يف
اســوأ احــواله..شعــر كـث ومجه ــد وحليــة قــذرة وعـينــان
غـ ــائـ ــرتـ ــان ..هل كـ ــا يفـكـ ــر بـي؟ يف وجـه الغـ ــازي الـ ــذي
استـولـى علـى كل ممـتلكــات سيـده الهـارب؟ .أكـان يـظن
انني سـأطلق عليه اسماً مـا بعد الهزميـة؟ .انا ال اعرف
اســمه ال ـسـ ــابق .اسـم م ــا قـبـل الف ــرار .هـل اطلـق علــيه
السيد آمر الوحدة اسم لوسي أو فلّه أو جوجو؟...
كـان األشتـر يف حـركـة دؤوبه .يخـرج من امللجـأ ثم يعـود
مـحمالً بالغـنائم .وكـان يف كل مرة يحـدج الكلب بـنظرة
غــاضـبــة ويـتــوعــده ثـم يخــرج مـنــزعـ ـاً ..لق ــد جلـب لـي
مدفـأة نفطـية فـاخرة ،اوقـدها بـسرعـة فشـاع الدفء يف
كل ارج ــاء امللجــأ .الول مــرة أتـلمــس ذلك ال ــدفء منــذ
شهــور .ألول مــرة أخلـع قمـصـلتـي واشعــر بخفــة ،وألول
مــرة اخلـع الكلـيتــة عـن رأسي وأحتــرر مـن ذلك الـقنــاع
الصحراوي اخلانق..
االشـتـ ــر عـث ـ ــر علـ ــى "لـ ــوك ــس"ولـكــنه فـ ـشـل يف ايقـ ــاده،
فــاشعلـته بــدالً عـنه ،كــذلـك عثــر االشتــر علــى بــدلـتني
زيت ــونيـتني وبـسـط ــالني جــدي ــدين وبـط ــانيــات وافــرشــة
عـديــدة .واطعمـة طـريـة وجـافـة وكـان يف كل مـرة يـلعن
الكلب ويلعن سيده القدمي.
طلبت منـه ان يحاول العـثور علـى راديو .ولكـنني ذهلت
مــن رده" :رادي ـ ــو!؟ .ك ـ ــأنــك عل ـ ــى رادي ـ ــوات!"وفـعالً ع ـ ــاد
محمالً بعد قـليل بنصف دزينة من الـراديوات الصغيرة
والكبـيرة واملـسجالت والكـاسيـتات .وبـعد ان رمـاها عـلى
املـنضـدة اخلـشبيـة الـواسعـة قـال" :تـذكـرت سـاذهب إلـى
ملجأ الـشفج" .ضابـط التوجـيه السيـاسي ،اكيـد مليان
حاجات".
اجبته :طبعاً ،ثم متـددت على سرير اآلمر الفاره ورحت
أجــيل بـن ـظ ــري يف املـنـمـنـم ــات والــنق ــوش وال ــزخ ــارف،
ولكـنـنـي اح ـس ـسـت ب ـشـيء صلـب وم ـسـتقـيـم يــوخــزنـي.
شيء مـا مخبـأ حتت الفـراش يعيق متـددي .حـاولت ان
اجتاهـله ،فلطاملا منـت على احلصى والـرمال واالحجار
وجـثث الـقتلــى وصنـاديـق العتـاد والقـاذفــات ،فمـا بــالي
اآلن وانــا املسـتلقي بـامـان علـى سـريـر الـسيـد اآلمـر!؟..
ال ،اجل ـ ـس ــم الغـ ـ ــريــب بـ ـ ــدأ يـ ـ ــؤمل ـنــي .ملـ ـ ــاذا ال أخ ـ ـ ــرجه
واستريـح؟ ...نهضت بتثـاقل وطويت الغـطاء ،ثم ازحت
الفـراش عن السـرير فبـان لي اجلسـم الصلب املـستقيم
واملـنقوش انهـا عصـا التبختـر .عصـاك يا سيـدي اآلمر.
آمــرنــا القــدمي فــر مـبكــراً وتــرك كل ذلك اخلــزي اسفل
فــراشه .تفحـصـتهــا بيـدي فــاكتـشـفت ان الــسيـد اآلمـر
حولـها إلى راية لالستسالم .راية بيـضاء .قماشة مثبتة
بـكلبـسـات علــى عصــا التـبختــر ،ثم دسهـا اسفل فـراشه
وحتـمل وخزاتها املؤملة طيلـة اكثر من شهر ونصف على
بدء الهجـوم اجلوي لـيبقى علـى متاس مع استـسالمها
مع خـزيهــا .ولتـذكــره دائم ـاً بنهــايته ،وبـوجـودهــا حتت
عـجيــزته .لقـد كـانـت تلك الـرايـة هـي امله الــوحيـد يف
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حلـظ ــة االسـت ـسـالم .امله يف ان يـبق ــى حـيـ ـاً بـني جـثـث
جـميع افـراد سـرايـا وحـدته .ولـذلك كـان يحـرص علـى
اخفــائهـا عـن اعني حـاشـيتـه ويجعلهـا قــريبـة جــداً من
مؤخرته .هل كان يخوزق بها يف آخر الليل!؟.
االشـتر عـاد يف تلك اللحـظة وهـو يهتـف باعـلى صـوته:
"هـاي هـاي ،خـاب تعـالـى شـوف ظالمي اهلل وطـركَـاعته..
شـ ــوف الـ ـشـفج ،آمـ ــر الـتـ ــوجــيه الـ ـسـيـ ــاسـي شـمـ ـسـ ــوي
وشمحضر الروحه"..
الـتفت نحـوه فـرأيـته يقلب بـرايـة اسـتسالم أخـرى .رايـة
بـيضـاء مـن صنع يـدوي صحـراوي بـاطـني ..أو مـأت له
بـراية اسـتسالم اآلمـر فسـألني :وهـا شنهـي؟ ..فاخـبرته
انـنـي وج ــدته ــا مخـب ــأة حتـت ف ــراش سـي ــادته ..فـص ــاح:
"اسلع ،بعد بـيتي"ثم استدرك" :من هـاي كام يبكي مثل
احل ــرمه مـن سـمع بــاالنــسح ــاب" .وفجــأة الـتفـت نحــو
الكلب وقـال" :شـوف .شـوف .عمـك ورفيجه شـمسـوين؟
دريـت بـيهـم ل ــو كـنـت ت ــدري ومـغلــس؟ وت ــالـي ع ــاف ــوك
وراحوا ..من طاح حـظ عمك وحظ رفيجة"...ثم انهال
علـيه بعصـا التبخـ .....اقـصد بـراية االسـتسـالم وطرده
من ملجأ السيد آمر الوحدة سابقاً.
ولـكن هـل لي ان اع ــرف ،سيــدي كـيف متـكنـت من صـنع
رايـة استـسالمـك املبكـر؟ وكيف حـافـظت علـى اخفـائهـا
حتـت عجـي ــزتك وحتـملـت كـل آالم لك ــزاتهــا؟ ..ملــاذا لـم
حتـمله ــا معك؟ .ملــاذا تــركـتهــا أو نــسيـتهــا يف حجــرك؟
ولكـن من أيـن ستــدري ان جنـدي ـاً مهـمالً مـن مخلفـات
وحــدتك سيغـزو حجــرك ويكتـشف حجم اخلـزي الـذي
خلفـته حتـت س ــري ــرك؟ ..هل كـنـت تعـتق ــد انك دفـنـت
مـاضـيك يف رمــال البـاطـن وتخلـصـت من رايـتك؟ لقـد
عثــر عليهـا بعـد سـويعـات من فـرارك لـتتحـول إلـى رمـز
مـن رمـ ــوز اله ــزميـ ــة ولكــن بعـ ــد حفـن ــة مـن االع ــوام...
تـبـ ــادلـنـ ــا انـ ــا واالشـتـ ــر رايـتـي االسـت ــسالم .اخـ ــذ رايـ ــة
استـسالم الـسيـد اآلمـر ومنـحني رايـة استـسالم ضـابط
التــوجيه الـسيـاسي .فـاكتـشفت ان الـرايـتني مـن قطعـة
قمـاش مــربعـة واحـدة .قـسـمت إلـى نـصـفني علــى شكل
مثلثني وثبتتا على عصا تبختر كل منهما باحكام.
رمينـا الــرايتني يف زاويـة امللجـأ .وبـينمـا انـشغل االشتـر
مبعاينة احلاجات التـي عثر عليها من مجالت خالعية
وصـور اباحـية واجهـزة تسجـيل وشرائـط وغيرهـا ،قررت
ان ابحث عن خـبر قـرار االنسحـاب يف االذاعات .حـركت
املؤشر على عدة اذاعات عربية واجنبية ولكنني فوجئت
بعدد كبير من االغاني واملقابالت واملسلسالت االذاعية.
وبـدا لي األمـر وكـأن احلـرب مـا زالت قـائمـة .وان كل مـا
جرى هنا يف هذا الوادي العميق ما زال مجهوالً.
ومـا ان مضت الـساعـات االولى مـن تلك الليلـة التي لم
تـكن سهلـة ابـداً حتـى دب بنـا الـرعب ..بـدأنــا نتحـسـس
اخلـطــر بـبـطء .وكالن ــا راح يغــرق يف وح ــدته .ويـتــأهـب
ملـصيـره اجملهـول .كـيف سنقـضي هــذه الليلـة لـوحـدنـا؟
هل سننام؟ ام نحـرس انفسنا بـانفسنا؟ .لـم نعد ندافع
عـن شيء ســوى حيــاتنــا ..ان نـبقــى احيــاء يف عــواصف
الـرمـال فقـط ..ولكن مـاذا لـو هجـمت علـينـا الـوحـوش
البـرية؟ .مـاذا لو أحـست ان دوي العـواصف قـد تخلص
مـن دوي الـصـ ــواريخ والقـ ــذائف .وع ــاد إل ــى الــصح ــراء
سكـونهـا الـرهـيب إال تخــرج من جحـورهــا وتتجــول بني
املـالجئ والـســواتــر؟ .ان هــذا الــصمـت يبــدو اقـس ــى من
جـحيم القـذائف والصـواريخ .انه يـخيفنـا حقـاً ..يكفي
ان تتصور انك ستعيش يف صحراء قاحلة لوحدك ،من
دومنـ ــا امل واهـن حـت ــى تـ ــرى ان كل خـي ــوط صـم ــودك
الـواهية قد تقـطعت وسرعان مـا تنهار وترتعـد .لقد كنا

يف محنة حقاً.
حاولت ان استعيـد قواي وابحث مـرة اخرى يف االذاعات
ولكنـني فـشلت .وبـدا لـي كل شيء مـثيـراً للـرعـب .حتـى
ن ـب ـ ــاح الــكلــب ب ـ ــدأ ب ـ ـســتف ـ ــزنــي ويجـعل ـنــي ارتعـ ـ ــد .هل
سيـقتـحمــون املالجـئ ويقـتلــوننــا؟ هـل سنـبقــى يف هــذه
الصحـراء حتـى نهـلك وتتفـسخ جـثثنـا ثـم يعثــر عليهـا
الرحالة؟
ب ــدأن ــا منـيل إل ــى الـصـمـت العـمـيق خ ـشـي ــة ان نح ــدث
خــربـشــة بــسيـط ــة فيـفتـضح امــرنــا .وبــدت الـنقــوش يف
سقف امللجـأ تـشبه افـواه فـاغـرة تـتجه نحـونـا .فــاتفقنـا
عل ــى اطفــاء االض ــواء والعــودة إل ــى اللـيــالـي املــظلـمــة.
ولكـنـن ــا س ــرع ــان م ــا اخــتلفـن ــا يف جل ــة الــظالم بع ــدم ــا
داهـمنـا اخلـوف مبـوجـات اعـنف فقـررنـا اضـاءة فـانـوس
واحـد علـى االقل .لـم نشعـر بـاجلـوع أو العطـش يف تلك
الليلـة الباردة رغم اننـا لم نأكل وجـبة واحدة مـنذ شهور
واكتفينا كالعادة بتناول صمونة يابسة.
كـ ــان م ـطــبخ اآلمـ ــر ملـيـئ ـ ـاً بـ ــالـلحـ ــوم والـ ــدجـ ــاج والـ ــرز
والع ـ ــدس والف ـ ــاص ـ ــولـي ـ ــا والـب ـ ــاقالء والـث ـ ــوم والـب ــصل
والـطمــاطم والـبطـاطــا .ولكـن من يجـرؤ علـى حتـضيـر
وجبة العشاء يف تلك الليلة املوحشة؟
ما زلت اعجـب كيف امضينـا الساعـات يف معاينـة امللجأ
والبحث عـن حاجـاته دومنـا خوف! ملـاذا بدأنـا نتحـسس
اخملـاطر ببـطء؟ هل كانت حـرارة الصـدمة كـافية لـصهر
مخ ــاوفنــا؟ ام ان االحـســاس بــالــضيــاع كــان علــى أوجه،
فـتصـرفنـا بال مبـاالة حتت وطـأة اليــأس الشـديـد الـذي
يقود املرء إلى االنتحار فيما بعد؟
حـزنت كـثيـراً يف تلـك الليلـة وانـا أوانـس صـوراً للقـاءات
اجلنــود الــذين سـمعــوا بـنبــأ االنـسحــاب منــذ مـنتـصف
الـنهـ ــار ومتكـن ــوا مـن الف ــرار وه ــا هـم يـجل ـس ــون وســط
عوائلهـم ،تنهال علـيهم القبل من كل جـانب داخل عالم
من الزغاريد والتهاني.
لقـد انتهى ضياعـهم ،تركوه لي ولالشـتر واجلمال وكلب
الـسيـد اآلمـر ..ولكن مـاذا لـو أن هـذا الـضيـاع سيـستمـر
إلى شهر أو شهرين أو إلى ماالنهاية.
هل س ــاعيــش مع الــوحــوش ،امـشـي علــى يــدي وق ــدمي
وانام يف اجلحور واشرب من ماء املطر؟...
عـ ـ ــدت إلـ ـ ــى االذاعـ ـ ــات ورح ــت ابحــث عــن ذلـك اخل ـبـ ـ ــز
اللعني .وكنـت اعرف انه ال يعـني شيئـاً ملصيـري ومصـير
االشتـر .لقد مات ،احتـرق ،بات خبراً قـدمياً لنا يف وادي
البــاطـن ولكـنه سـيغــدو اعـظـم خب ــر يف صبـيحــة الغــد.
ستتالقفه وسائل االعالم بنهم وستبثه وتنشره لعشرات
املـرات .سيفـرح به الـكثيـر ويـرقـص يف الشـوارع ..ولـكننـا
سنبقى مجرد مخلفات مفقودة ،ضائعة ،مهملة.
ويف الـسـاعـة الـواحــدة ليالً ،قـطعت اذاعـة صـوت العـرب
مـن القــاهــرة ب ــرامجه ــا فجــأة ..كــانـت تـبـث م ـســرحـيــة
"شاهـد مشفش حـاجة" ..ظهـر صوت املـذيعة مـرتبكا يف
اول االمــر .لم تكـن مصـدقـة ملـا تقــرأه عن تلـك النهـايـة
البائسة والواقعية.
قــالت املـذيعــة وهي تـرتعــد :أعلن الــرئيـس العـراقـي عن
سحــب ق ـ ــواته مــن الـك ـ ــويــت ق ـبـل قلــيل .وع ـ ــزا اس ـب ـ ــاب
االنسحاب السباب لوجستية ووو..........
نهضت ،وحدقـت يف كومة البـساطيل ،يف اقصـى الزاوية،
شــاه ــدت رايتـي االستــسالم تغـطـي العــديــد مـنه ــا .ومن
دومنــا ارادة قلـت :اخيـراً وردنـي نبــأ الهـزميــة من "صـوت
العرب"وبلسان عربي فصيح.
انتهى اجلزء االول من الرواية

