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  تقدیم

 تسفیر بین الواقع والخیال

تستوحي قصة تسفیر أحداثھا م�ن معان�اة الش�ریحة الفیلی�ة م�ن الش�عب الك�ردي ال�ذي تع�رض 
الى التھجیر القسري عدة م�رات خ�الل الق�رن العش�رین، وكان�ت أقس�ى موج�ة تھجی�ر ح�دثت 

ھجرت آالف األسر الكردی�ة م�ن بغ�داد وواس�ط ودی�الى ومیس�ان وبقی�ة م�دن ، إذ 1980عام 
 15وسط وجنوب العراق، وغیبت السلطات آنذاك آالف الشباب الذین تتراوح أعمارھم ب�ین 

عاماً وتعرضوا إلى القتل بأسالیب ھمجیة، وكشفت المقابر الجماعیة االسالیب الفظیع�ة  40و
 .الكرد الذین فقدوا حیاتھم جراء تلك الحمالتالتي مورست بحق اآلالف من الشباب 

كانت حمالت التھجیر القسري التي مورست بحق الكرد ف�ي بغ�داد و وس�ط وجن�وب الع�راق 
قد بدأت منذ وضع قانون الجنسیة العراقي أواسط العشرینات من الق�رن الس�ابق وال�ذي ن�ص 

نص�ف أبن�اء الع�راق م�ن على أن العراقي ھو من كان یحمل الوث�ائق العثمانی�ة، وب�ذلك ح�رم 
حق المواطن�ة وجعلھ�م ت�ابعین إلی�ران، ألن الع�راق قب�ل االس�تقالل ك�ان تح�ت نف�وذ ال�دولتین 
العثمانیة واالیرانیة، وكان أغلب سكان وسط وجن�وب الع�راق یحمل�ون وث�ائق إیرانی�ة، ل�ذلك 

قس�ري  أي م�ن التابعی�ة إلی�ران، وكان�ت أوائ�ل حم�الت التھجی�ر ال -تبعی�ة  -اصبحوا یس�مون 
 . جرت إبان العھد الملكي المباد بعد أحداث انتفاضة الحي في خمسینیات القرن الماضي

إن قصة تسفیر تعید صیاغة رغبات الشاب المھجر ال�ذي یطم�ح للع�ودة ال�ى مدینت�ھ وحبیبت�ھ 
 .التي أُجبر على تركھا وتتوالى أحداث القصة حول ھذا المحور

  مؤید عبد الستار

  السوید 2020

muayed@gmail.com 
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ربما ... سیتحقق أخطر فصل من فصول حیاتھ في اللیل�ة القادم�ة ...                           
 .ال وقت لالنتظار، علیھ أن یسرع لیصل قبل الغروب

استجمع شجاعتھ وسار بخطى ثابتة نحو المقھى الطیني المش�ید م�ن أحج�ار ل�م تص�قل جی�دا  
خیل، سلّـم على الجالسـیـن دون القاء نظرة فاحصة عل�یھم. ومن سقف منخفض من جذوع الن

اتخذ مكاناً لـھ في طرف المقھى، جلس على كرسي مصنوع من الخوص والخیزران، وأخ�ذ 
 .یرقب البراري الـمـمـتـدة أمامھ من خالل الباب المشرع على الفضاء

ال��رأي ع��ن  اس��تدار حول��ھ ف��رأى مجموع��ة م��ن الرج��ال یتحلق��ون ح��ول ش��یخ نحی��ل یتب��ادلون
 .االغنام واالسلحة والبضائع المھربة

لیس غریباً الحدیث عن تھریب االغنام أو البضائع في ھذه المقھى الواقعة عل�ى خ�ط الح�دود 
الفاصل بین العراق وإیران، غالبا ما تجد البضائع مثل الشاي والصابون طریقھ�ا ال�ى ع�یالم 

والزعف�ران والك�رزات، وم�ن یری�د لق�اء من ھنا، وتأتي بضائع اخرى بدال عنھا مثل السجاد 
 .أي مھرب من الجانبین البد وان یأتي الى ھنا، إلى مقھى خسروي

كشفت االبتسامة العابرة التي ارتس�مت عل�ى وجھ�ھ أث�ر الس�نین واالح�داث الت�ي عاش�ھا، فق�د 
ظھرت الغضون والتجاعید حول عینیھ العسلیتین لتظھر جبھتھ العریضة نافرة بس�بب س�مرة 

الزائدة الت�ي اظھرتھ�ا أكث�ر ب�روزا ووض�وحا م�ن تق�اطیع وجھ�ھ الباھت�ة والت�ي امت�زج  اللون
 .سمارھا بصفرة تنم عن معاناة طویلة

تلفت الشیخ الذي كان یجلس وسط تلك الحلقة من الرجال بعباءاتھم السوداء وضحك بصوت 
الراع�ي  عال وھو یشیر الى كبش نزا على نعجة سمینة تركض وس�ط االغن�ام الت�ي ع�اد بھ�ا

الص�غیر ال��ى القری�ة، فأث��ار المش�ھد الش��بق تعلیق�ات س��اخرة م�ن الش��یخ وابتس�امة كش��فت ع��ن 
 .اسنان أكبر من المعتاد كأنھ استعارھا من بعیر عجوز

قضى جوامیر وقتاً یشرب الشاي ویتبادل حدیثا متقطع�ا م�ع الش�یخ ال�ذي قل�م أط�راف ش�اربھ 
 .ح طائر فضيوقص لحیتھ البیضاء بعنایة جعلتھا تبدو كجنا

ظـل یـنـتـظر وسط ھواجس القلق والترقب بینما ھیأ صاحب المقھى شیئا من الطعام، فما أن 
انتھت صالة المغرب حتى وضع أمامھم طبقا من الخوص فیھ أرغفة من الخب�ز وطاس�ة م�ن 

 .اللبن الرائب وباقات من الفجل االبیض مع أوراقھ الخضراء الكبیرة

یغمس�ون الخب�ز ب�اللبن ویقض�مون الفج�ل بت�ؤدة وی�أكلون بـشھ�ـیة اقتربوا من بعضھم واخذوا 
 . كبیرة

تمتد البراري أمام المقھى فسیحة وتنتھي عن�د االف�ق بسلس�لة م�ن ال�تالل ت�نعكس علیھ�ا أش�عة 
الش��مس الت��ي تتغی��ر الوانھ��ا م��ن بقع��ة ال��ى اخ��رى فتج��دھا ت��ارة ص��فراء ذھبی��ة ھن��ا، وحم��راء 

م�م البعی�دة الت�ي تب�دو كلوح�ة فسیفس�اء ح�ین تتن�اثر فوقھ�ا مشوبة بسواد كثبان التالل ح�ول الق
 .طیور زاھیة االلوان عائـدة الى أعشاشھا وقت الغروب
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أثارت األلوان الجذابة التي ترتسم أمامھ رغبتھ في السیر قل�یال خ�ارج المقھ�ى، إال أن الش�یخ 
 .الشیخأخبره ان الوقت حان للمغادرة، فطوى رغبتھ في السیر لوحده وانتظر نھوض 

كانت الخیوط االخیرة للشمس توشك على االختفاء ح�ین ح�ط س�رب م�ن طی�ور الحم�ام عل�ى 
جذع یمت�د م�ن س�قف المقھ�ى یت�أرجح ف�وق الب�اب، فس�مع الطی�ور تدن�دن وتغ�رد بھ�دیل مثی�ر 
للحن��ین والعواط��ف الدافئ��ة ذك��ّره بمطل��ع اغنی��ة قدیم��ة فت��رنم بص��وت خف��یض: ی��ا � ی��ا طی��ر 

  .....سالم یا � یا طیر الحمامالحمام بلغ احبابي ال

سرعان ما مزقت قرقعة محرك سیارة الالندروفر ھدیل الطیور فطارت فوق المقھ�ى لتحل�ق 
 . في مسار دائري حولھم

توقف�ت الس�یارة الالن�دروفر أم��ام ب�اب المقھ�ى، خ��رج منھ�ا رج�ل یلتح��ف عب�اءة بنی�ة مبطن��ة  
عل�ى الش�یخ ف�دعاه ال�ى تن�اول اس�تكان  بفروة قدیمة من جل�د الم�اعز، دل�ف ال�ى المقھ�ى، س�لم

 .شاي قبل أن یغادروا

تناول الشاي وقطعة السكر من ید صاحب المقھى وأخذ یتح�دث بص�وت خف�یض م�ع الش�یخ، 
 . بدا مستعجال في حدیثھ الذي انھاه بكلمة قاطعة وھو یقول: یا هللا

 . حو الغربغادر جوامیر معھما ، صعد الى السیارة الالندروفر ، وانطلقوا ببطء ن 

استعاد الشیخ مزاجھ الساخر حین جل�س ف�ي ص�در الس�یارة ف�اخرج مس�بحتھ  لیس�بح بحباتھ�ا  
المتراصة  وبدأ یحكي لھم وكأنھ م�ا زال جالس�ا ف�ي المقھ�ى غی�ر مكت�رث برجرج�ة الس�یارة 

 . التي  تھتز وتقرقع  على الطریق الترابي

  :  جشتنحنح وبلع ریقھ ، تذكر سنین بعیدة  ، حدثھم بصوت أ

 . كان الوقت فجرا حین بدأ جنود الكركة یقتحمون خنادقنا

ثب��ت نظرات��ھ عل��ى مس��بحتھ وس��رح ف��ي زم��ن مض��ى واكم��ل بنب��رة ھادئ��ة: جل��س بعض��نا ف��ي 
الخنادق متأھباً، عقل البعض ساقھ، ربطھا تحت الركبة كي ال یفر أمام الھجوم المتوقع ل�یالً، 

 . دهاقسم البعض أن لن یدعھم یمرون إال فوق جس

ف��ي تل��ك المعرك��ة م��ع ج��یش االوردو الھن��دي ال��ذي ق��اده االنجلی��ز ال��ى بغ��داد، وقع��ت معرك��ة 
تیسفون كما دعاھا الجنرال مود، قرب مدین�ة الص�حابي الجلی�ل س�لمان الفارس�ي الت�ي ت�دعى 
سلمان ب�اك أیض�اً، أص�یب الش�یخ ف�ي كتف�ھ وفق�د ال�وعي، ل�م ینتب�ھ إال مس�اء ح�ین ك�ان جن�ود 

 .لقتلى والجرحى، یجمعون ما لدیھم من أسلحة وخواتم ونقودالكركة یفتشون ا

جمع��وا الجرح��ى ف��ي س��احة المعرك��ة وأم��روھم ب��الجلوس ف��ي س��احة مھج��ورة قریب��ة م��ن 
المعسكر، بقایا قریة تناثرت فیھ�ا بع�ض األك�واخ الخرب�ة وبع�ض الخ�یم الت�ي نص�بھا الج�یش 

 .البریطاني وجنوده من الھنود السیخ والكركة
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األسرى خلیط�اً عجیب�اً م�ن بقای�ا الج�یش العثم�اني ال�ذي ك�ان یق�وده المی�راالي كان الجرحى و
 .شوكت باشا

رغم الخسارة التي حاقت بھم إال أنھم دافعوا بعزیمة عن خنادقھم، لكن قلة األرزاق والعت�اد  
والتموین وقوة قصف المدفعیة البریطانی�ة  دك�ت خن�ادقھم ودس�اكرھم، أش�اعت الفوض�ى ف�ي 

 . یة وجعلت من السھل على المھاجمین الكركة والسیخ  االنتصار علیھمالخطوط الخلف

كان��ت األرض مش��بعة برائح��ة ال��دم والب��ارود، والص��باح م��ثقالً بالرطوب��ة والن��دى والض��باب، 
ھج��وم الكرك��ة األخی��ر ف��ي ذل��ك الص��باح ھ��و ال��ذي حس��م المعرك��ة، ل��م یك��ن أم��امھم إال القت��ال 

عداد الكبیرة من الكرك�ة الت�ي تحم�ل س�كاكینھا المعقوف�ة بالسالح األبیض، فكانت الخیالة واأل
تقاتل بمھارة عالیة، سیوف الس�یخ ت�نقض عل�یھم م�ن جمی�ع الجھ�ات حت�ى فق�دوا الق�درة عل�ى 

 .الصمود بوجھ الھجوم الكاسح، سقط أغلبھم جرحى أو صرعى التعب والجوع واإلرھاق

عضھم قضى نحبھ م�ن الج�وع مات العدید من الجرحى وھم في األسـر في معسكر الكركة، ب
 .والعطش والبرد

یا لھ م�ن مش�ھد ال ینس�ى بع�د انتص�ار الكرك�ة، ھجم�وا عل�ى الق�رى القریب�ة الت�ي كان�ت ف�ي  
س�اقیة الخطوط الخلفیة وجاءوا بنسائھا وأجلسوھن في صف طویل عل�ى مرتف�ع، ف�وق كت�ف 

ف�ي ط�ابور تن�اول في وضح النھار كأنھم یقفون  ووقفوا یغتصبوھن، عّروا مؤخراتھن، جافة
  .الحساء

ح��دى أكب��ر وآخ��ر مع��ارك الج��یش العثم��اني عل��ى الجبھ��ة العراقی��ة قب��ل دخ��ول إتل��ك كان��ت 
 .االنجلیز بغداد بقیادة الجنرال مود

طل��ب الش��یخ س��یجارة م��ن ج��وامیر وأكم��ل ق��ائالً: التأم��ت جروح��ي  بس��رعة  خ��الل مك��وثي 
جابا میت�اً، التقطت�ھ م�ن األرض، أسـیـراً في  معس�كر الكرك�ة، وف�ي لیل�ة ممط�رة ش�اھدت س�ن

ربطتھ ف�وق رأس�ي، عمل�ت م�ن أط�راف ث�وبي ذی�الً، ب�دأت أزح�ف  مث�ل الكل�ب عل�ى أرب�ع، 
اقتربت من سیاج المعسكر الذي كان عبارة عن أسالك  وأشواك وأغصان األشـجار الجاف�ة، 

إل�ى  شققت من بینھا طریقاً ونفذت منھ  بھدوء غریب، سرت كالكل�ب الس�ائب دون أن ألتف�ت
خل��ف، م��ا إن ابتع��دت مس��افة مناس��ـبة حت��ى وقف��ت أنظ��ر إل��ى المعس��كر ال��ذي ترك��ت فی��ھ 
اصحابي، نزعت فروة السنجاب عن رأسي وحللت ثیابي وانتصبت واقفاً، استعدت كبری�ائي 
كإنسان من جدید، أردت أن أصرخ فرحاً بحریتي ولكني كتمت صوتي، اقتربت من ش�جرة، 

ل��ى خی��وط الفج��ر. توجھ��ت نح��و ج��دول ص��غیر ف��ي الج��وار، اس��تلقیت تحتھ��ا حت��ى انبلج��ت او
 .شربت قلیال من الماء، قطعت غصناً حملتھ بیدي وواصلت المسیر ثانیة

قطع سائق الالندروفر استرسال الشیخ، وأكمل قائالً: نعرف أنك وصلت إل�ى قری�ة ص�غیرة، 
ل عرفت ش�یئاً وتزوجت فیھا، ولكن أخبرنا ماذا حل بأصحابك الذین تركتھم في المعسكر، ھ

 عن أخبارھم، وماذا عن الجرحى؟



6 
 

نع��م، نع��م ... أج��اب الش��یخ بثق��ة، األحی��اء م��ن أص��حابي أخ��ذوھم أس��ـرى ال��ى ھـنـدوس��ـتان، 
علمت ذلك من زمیلى الیوزباشي رجب الذي عاد إلى العراق بع�د ث�الث س�نوات س�یراً عل�ى 

 .طعة حیدر آباد في الھنداألقدام ھارباً من معسكر األسرى في مدینة بیالور التابعة لمقا

توقف��ت الس��یارة الالن��دروفر أم��ام بئ��ر ب��دا مھج��وراً، ن��زل الس��ائق واش��ار لھ��م بی��ده: ھی��ا بن��ا، 
سنترك السیارة ھنا قرب البئر، تعالوا مع�ي ال�ى ذل�ك الك�وخ، وأش�ار ال�ى ك�وخ ص�غیر عل�ى 

 .مرمى حجر یتسلل منھ ضوء خافت

 نب�اح كل�ب ض�خم، فخ�رج لھ�م رج�ل طوی�ل ما أن اقترب الرجال الثالثة من الكوخ حتى عال
 .ھزیل، رحب بھم وصاح على الكلب بصوت ھادئ فأسكتھ

س��لموا علی��ھ ودلف��وا داخ��ل الك��وخ، جلس��وا فق��دم لھ��م ك��یس التب��غ، ووض��ع إبری��ق الش��اي عل��ى 
 .النار

 :بادر السائق الذي لف جسده بالعباءة البنّیة مخاطباً صاحب الكوخ

من��ك أن تأخ��ذه عب��ر الح��دود، وتدل��ھ عل��ى فری��ـج العرب��ان، ی��ا ش��یخ، ھ��ذا ھ��و ج��وامیر، نری��د  
 .ھناك خلف تلك التالل التي ترعى فیھا أغـنامـك، لیعود الى العراق

ثم تحدث معھ جوامیر بالكردیة، واتفقوا على أن یدفعوا لھ مبلغاً من المال مقابل نقل جوامیر 
 .  إلى الجانب اآلخر من الحدود

لھ�م م�ا س�یقوم ب�ھ: س�أخرج غ�داً ص�باحاً عن�د طل�وع الش�مس قدم الراع�ي لھ�م الش�اي وش�رح 
 .أرعى االغنام، وسأعود مساء

أن یبق��ى ف��ي الك��وخ، سیراف��ـقني ف��ي اللیل��ة القادم��ة لیعب��ر إل��ى الجان��ب االخ��ر  عل��ى ج��وامیر
وسأرشده الى الطری�ق، یتح�تم علی�ھ أن یس�یر لیل�ة كامل�ة حت�ى یص�ل ال�ى مدین�ة ب�درة، وم�ن 

 .ھناك یذھب في اللیلة التالیة الى جصان ثم إلى الكوت

خ�رى بالعربی�ة: س�یأخذك شرح لھ الراعي األمر مـرة أخرى وأكـد علیھ الش�یخ بص�بر م�رة أ
أي الى بس�تان الخب�از، ویترك�ك ف�وق تل�ة تط�ل عل�ى  –الراعي اللیلة القادمة الى بقجة التولة 

فریج العربان، ستكمل الطریق وحدك، علیك أن تجتاز البقج�ة وتقط�ع الحم�ادة، وھ�ي منطق�ة 
كن على حذر مجدبة تنبت فیھا األشواك والنباتات البریة، لتصل إلى بدرة قبل طلوع الفجر، 

واف��تح عیون��ك وال ت��نم ف��ي الطری��ق، فالبقج��ة والحم��ادة الت��ي تلیھ��ا تع��ج بال��ذئاب وال��دوریات 
 .العسكریة واأللغام

    قافلة الحساویة
اش��تھر المك��اري قرم��زي بعب��ور ھ��ور الش��ویجة والتج��ارة م��ع ع��یالم، ك��ان یـنـق��ـل الرج��ال 

ف��ي الجان��ب االیران��ي ق��رب مدین��ة  والبض��ائع ب��ین مدین��ة الك��وت ومدین��ة فی��روز اب��اد، الواقع��ة
مھران، دون الحاجة ال�ى موافق�ة حكوم�ات البل�دین الت�ي تك�اد تك�ون غائب�ة وال دخ�ل لھ�ا بم�ا 
یق��وم ب��ھ الن��اس م��ن أعم��ال، وإذا اقتض��ى األم��ر ف��دفع الرش��وة یع��الج المش��اكل مثلم��ا یع��الج 
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الض�خمة قوی�ة من الحمیر الحس�اویة  المكاري مجموعةكانت لدى  .امراضنااالسبرین جمیع 
 .بھالكثرة الرحالت التي كانت تقوم  الطریق جیداً البنیة، تعرف 

ھور الشویجة ال�ذي تغم�ره المی�اه  فیھ قطع یستطیع المكاريالموسم الذي  موسم الصیف ھو 
عبوره، یصبح بحیرة كبیرة یصعب اجتیازھا، وحین تنحس�ر المی�اه وی�نخفض  شتاء فیستحیل

منس��وبھا تس��تطیع ش��احنات االنجلی��ز الت��ي كان��ت تس��تخدم ف��ي الح��رب العالمی��ة الثانی��ة لنق��ل 
وب�درة  وم�دن جص�انب�ین مدین�ة الك�وت  تس�تخدم للس�فر حی�ثالش�ویجة، الجنود، عبور ھور 

 . وزرباطیة

ن الواقع�ة ش��رق نھ�ر دجل�ة والمحاذی��ة للح�دود االیرانی�ة ع��ن الم�د یع�زل تل��كھ�ور الش�ویجة  
 القجم�ة) یؤھلھ�اعلیھ�ا اس�م ( والت�ي یطلق�ونمدینة الكوت. السیارات التي ظل لونھا عس�كریا 

م�اكن، ك�ان الس�واق یش�دون بع�ض األ المنطق�ة ف�يالتي تغمر  المیاه الضحلة ارتفاعھا اجتیاز
یص��بح ھ��ور الش��ویجة  .وح��الاألغ��رس ف��ي حدی��د ك��ي ال ت(سالس��ل) زن��اجیر  ح��ول ال��دوالیب

ً أ ً  رضا ال في اللیل بسبب الحرارة العالیة والعطش لعدم توفر إ اال یمكن اجتیازھ جرداء صیفا
عش�اش عل�ى أیض�ع بیض�ھ ف�ي  ال ین�ام،. اشتھر بكثرة القطا الطائر ال�ذي االمیاه واالنھار فیھ

ھ لع�دم نوم�ھ ف�ي اللی�ل خ�وف ، فكان الناس یضربون المث�ل ب�رض، لذلك یسھل صیده لیالً األ
  . االصطیاد، قالوا : لو ترك القطا لنام

 قافلت��ھ م��روراً ال��ى ع��یالم م��ع  لی��ال للوص��ولكان��ت رحل��ة المك��اري قرم��زي تس��تغرق ث��الث 
الك��وت، یس��یر ل��یال  االیرانی��ة ومدین��ةأقص��ر طری��ق ب��ین الح��دود  وب��درة ف��يجص��ان  بم��دینتي

ل�ى إن یغ�ادر أف�ي ب�درة قب�ل  وحین یصل جصان یبقى طیلة النھار ھناك، وكذلك یبقى نھ�اراً 
 .یرانإ

ھن��اك م��ع قافلت��ھ ال��ى مدین��ة  لینقل��ھ م��ن مدین��ة جص��انیأم��ل ج��وامیر ان یلتق��ي بالمك��اري ف��ي  
ت��ي فھ��و المك��اري الوحی��د ال��ذي یس��تطیع اجتی��از ھ��ور الش��ویجة ویع��رف الط��رق ال الك��وت،

 .حمیرهن ینال العطش منھ ومن قافلة أقبل  الى مدینة الكوتیسلكھا لیصل 

*       *          * 

                     لقاء قبضإ
ثن�اء االنتفاض�ة، بع�د ألقت الشرطة القبض على جوامیر قبل عامین  بسبب نشاطھ السیاس�ي أ

 . كھ شھادة الجنسیةلى ایران بحجة عدم امتالإسجنھ لبضعة أشھر صدر قرار تسفیره 

ل�ى مدین�ة الك�وت كثی�رة أھمھ�ا الع�ودة إالواق�ع، ف�دوافع عودت�ھ  لألمر جوامیر یستكینلم یكن 
ع�ن خلی�ة حزبی�ة تض�م  ك�ان مس�ؤوالً  إذ، ومھامھ السیاس�یةالتي ظلت تـنـتـظره،  خطیبتھالى 

 .مجموعة من شغیلة السوق الكبیر

الى مدین�ة جص�ان، وم�ن ھن�اك الع�ودة  الوصولواحدة: حلم جوامیر الوحید تلخص في كلمة 
  ت.الكولى مدینة إمع المكاري قرمزي 
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قرر المغامرة،  .جصانیجب علیھ بلوغ  دماغھ.جصان ھي الكلمة الوحیدة التي تعشعش في 
استطاع الحصول على ھویة شخصیة جدیدة غیر فیھا اسمھ ال�ى جم�ال، واتف�ق م�ع الراع�ي ف

لى الطریق الم�ؤدي ال�ى إراضي العراقیة ویرشده لھ داخل األن ینقأالكردي في منطقة عیالم 
 .جصانلى إ السیر منھالیواصل  مدینة بدرة

 علیك؟قبضوا  الندروفر: كیف سائق سیارةسألھ 

من أین اب�دأ  الحكای�ة... بع�د فش�ل االنتفاض�ة الت�ي ش�اركت فیھ�ا م�ع مجموع�ة م�ن الجن�ود و 
ل�ى س�جن إفي الطریق بین مدینة الح�ي و مدین�ة الك�وت، نقل�وني  لقي القبض عليّ أالفالحین، 

ح�دى الحم�الت ك�ان إیام الالحقة شنت الش�رطة حم�الت ش�دیدة عل�ى الن�اس، إلاالكوت، وفي 
یرانی�ة، إص�ولنا أن أھدفھا تھجیر المواطنین المشكوك ب�والئھم، وكان�ت الحج�ة ج�اھزة، ھ�ي 

ش�نت ول�ى أی�ة مدین�ة أخ�رى خ�ارج الح�دود، إا ننا ولدنا في مدینة الكوت ولم ننتقل منھأرغم 
ھلن��ا وس��كان ح��ي س��ید حس��ین وعك��د االك��راد  حمل��ة أم��ن الس��ري عل��ى ق��وات الش��رطة واأل

م�ن، وم�ن ث�م وض�عونا الش�رطة واأل اعتقلون�ا  ف�ي مراك�زفعداد غفیرة منا، أشرسة، جمعت 
لت��ي تثب��ت وراقن��ا اأموالن��ا وألق��ت بن��ا عل��ى الح��دود بع��د أن س��لبوا أف��ي س��یارات عس��كریة 

خ���ذوھا  ك���ي یحرمونن���ا م���ن  التس���جیل ف���ي الم���دارس أعراقیتن���ا، حت���ى ش���ھاداتنا المدرس���یة 
 . یرانیة في الصفوف التي یحق لنا الدراسة فیھااإل

ی��واء إیرانی��ة وف��رت لن��ا القلی��ل م��ن وس��ائل الع��یش، رغ��م ص��عوبة ن الس��لطات اإلأنحم��د هللا 
 . ھا السلطات العراقیةعداد الكبیرة التي رحلتّ األ

وراق الشخص�یة نا مصمم على العودة، لن أدعھم یسلبوا مني وطني، قد یستطیعون سلب األأ
قات�ل م�ن أج�ل اس�تعادة أو س�أعودمن ھویة وجنسیة وغیر ذلك، ولكن وطني لن أتخلى عن�ھ، 

ن یخف�ف أراد الراع�ي أوطني وخطیبتي قازه...ردد ذلك بحماس عدة مرات خالل الطری�ق، 
  :   بابا طاھر الھمداني على مقام الدشت یغني شعرعنھ بعض ھمومھ فترنم بصوت رخیم 

  كارم ھمھ نالھ وخروش است امشب

 نھ صبر بدید است ونھ ھوش است امشب

 دوشم خوش بود ساعتي بنداري

  كفاره خوش دلي دوش است امشب

        *              *                  *   

 ة التولةبقجعبور 
  :التولة)شار لھ راسما بیدیھ حدود بستان الخباز (بقجة أجلس معھ الراعي فوق الرابیة و
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التخفي  التولة، بسبببقجة  الفجر، تجتازبعد صالة العشاء الى  ساعات،الى عدة  انت بحاجة
 مام�ك ف�الةأبع�د البس�تان س�تنفتح  العسكریة.الذي یجب ان تكون حذرا جدا فیھ من الدوریات 

 .قطتـنم  من الذئاب وتجرد سالحك، ال ن تكون حذراً أواسعة علیك 

ً أاحذر   نح�و الغ�رب مس�تدال ب�النجوم، ض�ع تل�ك النجم�ة كالوی�ز  ن تنام، واصل السیر متجھا
 ب.الغر وتقدم نحوأمامك 

 .الغربلھ المسار الذي یقوده نحو  النجمة كالویز وحددخط سیره بداللة  لھ الراعيبین 

ب�درة ض�واء مدین�ة أطلوع الفجر بصیص  وسترى قبل، بقجة التولة ستسیر لیالً  بعد اجتیاز  
 . راً ، فتسیر باتجاھھا، ستصلھا فجأمامك

ودع الراع�ي وس�ار  ث�م وخنج�ر،غلیظ�ة  م�اء ص�غیرة وعص�احمل معھ بعض الخب�ز وقرب�ة 
 .بدرةنحو الغرب، نحو 

                     *  *   * 

ك��م س��یحتاج م��ن  المدین��ة،عن��ھ ف��ي س��وق  سیص��ل ویس��أل ب��درة،المع��ارف ف��ي  أح��دلدی��ھ اس��م 
ن المكاري قرم�زي یقط�ع المس�افة إ، قال لھ البعض مدینة جصان بدرة الىالوقت لیصل من 

تسیر في النھار، یستریح في النھ�ار وس�ط الطری�ق، ینص�بون  بلیلة واحدة او لیلتین، قافلتھ ال
ظ�رون حت�ى غ�روب الش�مس ك�ي یواص�لوا بعض الخیام الخفیفة التي تق�یھم م�ن الش�مس وینت

 .لیالالمسیر 

ن��ھ ھ��و إكی��ف س��یقول لخطیبت��ھ ق��ازه  ن،اآللدی��ھ اس��م جدی��د  متخفی��ا،س��یدخل مدین��ة الك��وت  
ج�وامیر ھ أنّ�م�ور، ھ�ل تص�دق ، اال تلت�بس علیھ�ا األاسما مستعارا جدیداً  مادام یحملجوامیر 

... مھ�ران إی�رانفي ھذا المنفى... ن تغیرت مالمحھ خالل السنتین اللتین قضاھما أبعد  نفسھ
 ال�ى أقارب�ھس�یذھب   .الكوت...عیالم ... كم من المدن تنقل فیھا على أمل العودة الى مدینتھ 

ویت�زوج س�یعمل ف�ي معم�ل الح�دادة  بی�ت عم�ھ برای�ان الح�داد،الى  المدینة،الذین مازالوا في 
 ھ�م أن یص�لیص�ل، ولك�ن األ عمال سینجزھا بس�رعة حالم�امامھ الكثیر من األأ قازه، حبیبتھ

بواب�ة لیھ�ا ف�ي الس�ابق، جص�ان إلم�اذا ل�م یس�افر  ؟وال ... آه ...كیف ھي جصانألى جصان إ
 ؟لعودة الى أھلھ وحبیبتھ، ترى كیف ھي جصانل أحالمھ

               *  *    * 

 زقاق ضیق ایروتیكي فيمشھد 
فشھر مایس یتمیز ببرودة صباحاتھ، ولك�ن  باردة،مازال الصباح یحمل نسمات  جمعة،الیوم 

ً تي الظھیرة حتى تبدأ الحرارة أما أن ت  اً.فشیئ باالرتفاع شیئا

ً شاھد اطفال   . كان�ت الحمی�ر المك�اري قرم�زيلعدد م�ن الحمی�ر أم�ام ب�اب دار  المحلة تجمعا
س ھذا الع�ر جاءا لحضورعن المحلة،  المكاري ورجالن غریبانفي حالة استنفار یحیط بھا 

  .المثیر
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حال��ة طف��ال وبن��ات الزق��اق والنس��اء الل��واتي تجمع��ن ش��اھدوا الحمی��ر ف��ي لدھش��ة الش��باب واأل
ث��ار ص��یاح المتجمھ��رین، ك��ان المك��اري نفس��ھ أعض��اؤھا بش��كل أوھی��اج، اس��تطالت  اس��تنفار

ل�ى الح�ائط م�ن أج�ل التش�بیب بكلم�ات إتن التي ربطوھا یشجع الحمیر على ركوب ظھور األ
 . غریبة على اسماعھم وبعض الصفیر والزعرره

لط�ول عض�وه  یس�تطع اإلی�الجالرمادیة لم  ظھر االتان الحساوي االبیضحین اعتلى الحمار 
سارع أحد ال�رجلین لیمس�ك بعض�و ف الھدف،الذي لم یكن یستطیع السیطرة على توجیھھ نحو 

 وعلت زغاری�دن، فتصاعدت صیحات المتجمھرین من الشباب تافرج األ ویولجھ فيالحمار 
 .النساء

 ً ش�ارك  كبی�راً  حف�الً كان  بالتتابع،كان یجري  الحمیر الذيلحفلة عرس  اصبح الزقاق مسرحا
 .  الصیاح والزغاریدعلى أفضل ما یكون العرس حتى الظھر وسط  الجمیع واستمرفیھ 

           *  *  * 

 الھجع...
الخب�از، قرب جرف س�اقیة ف�ي بس�تان  حملھا معھ، أخرجھا بعد أن جلس قلیال ًرسالة قدیمة ی

ق�ازه فیھا رغم ضوء القمر الخاف�ت، م�زق آخ�ر س�طر منھ�ا یحم�ل اس�م وتوقی�ع حبیبت�ھ  تطلع
یری�د  بید إحدى الدوریات في حالة اعتقالھ، فتنكشف عالقت�ھ بحبیبت�ھ، ال وقوع الرسالة خشیة

  ب.أن یسبب لھا المتاع

المكتوب�ة بقل�م الرص�اص تمی�ل ال�ى البی�اض،  صارت سطورھالف حتى ربما للمرة األ قرأھا
نھ حفظھا عن ظھر قلب مثل أیة محفوظ�ة ش�عریة لك�ان یص�عب معرف�ة م�ا كت�ب فیھ�ا، ألوال 

نھای�ة الص�فحة ال�ذي یخترق�ھ الس�ھم وتقط�ر من�ھ قط�رات ال�دم دالل�ة  المرسوم ف�يترك القلب 
ل�ى القل�ب وكأن�ھ قلب�ھ إنظ�ر ث�م مزق م�ن الرس�الة،  مع ما على عظمة حبھا لھ دون أن یمزقھ

 الكوت؟!یحملھ بین كفیھ، كم أحبك یا قازه! متى أصل الى مدینة 

م�ر كل�ھ یتوق�ف ن األإم�ن ھن�اك لك�ل ح�ادث ح�دیث،  جص�ان، الى مدینةعلیھ أوال أن یصل  
ة عل��ى وص��ولھ ال��ى جص��ان. ھن��اك س��یلتقي المك��اري قرم��زي ال��ذي س��یعبر ب��ھ ھ��ور الش��ویج

ي أیوج�د مثل�ھ ف�ي  لى مدینة الكوت، سیأكل ھن�اك س�مك  الش�بوط اللذی�ذ، س�مك الإویصحبھ 
مكان آخر، سمك نھر دجلة الذي یصطادوه قرب سدة  الك�وت، ھن�اك یك�ون الش�بوط أطی�ب، 
یقاوم میاه النھر التي یحاول اجتیازھا وعبورھا ولكن سدة الكوت تمنعھ وتعی�ده ال�ى ال�وراء، 

ن أ س�راب الطی�ور الب�یض ف�ي انتظ�ارأنھر دجلة یجتمع س�مك الش�بوط  ك في تلك القطعة من
دري لم یصر عل�ى الس�باحة عك�س تی�ار  المی�اه، یق�اوم بض�راوة م�ن أیرحل نحو الشمال، ال 

 . شھر الصیفأأجل أن یسبح نحو الشمال، ربما یبحث عن مصیف یقضي فیھ 

المكین ال�ذي یقط�ع نھ�ر دجل�ة م�ن  تبدو كالطود سحرھا،كان لتلك السدة التي شیدھا االنجلیز 
شاطئ مدینة الكوت الى الضفة االخرى التي كانت تسمى سابقا الفیص�لیة ث�م اس�تبدلوا اس�مھا 

 اخ�رى،وال یعلم االن ھ�ل ظل�ت عل�ى اس�مھا ذاك ام تغی�رت م�رة  تموز،الى العزة بعد ثورة 
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ج�وامیر واحم�ل االن حتى االسماء في بالدي ال تعرف االستقرار ، مثلي تماما ، كان اسمي 
اسما اخر ، ھویة فیھا ص�ورتي الحدیث�ة واس�م اخ�ر ، جم�ال ... لم�اذا جم�ال ال اع�رف ربم�ا 

لقد اختاره لي رفیق الحزب الذي نظ�م ل�ي الھوی�ة  ول،األالنھ یتشابھ مع جوامیر في الحرف 
ن جم��ال اس��م ش��ائع ومرغ��وب ل��دي الق��ومیین الج��دد، انھ��م یحب��ون جم��ال عب��د إالجدی��دة، ق��ال 

الناصر لذلك حتى لو وقعت في ایدیھم سوف ال یدققون كثیرا في شخصك، ربما س�تنجو م�ن 
 .نھم سذجإقبضتھم، 

سیقض�ي اللی�ل كل�ھ ف�ي الس�یر  مس�افة طویل�ة،أمام�ھ  الس�یر،ھل یغفو لساعة قب�ل ان یواص�ل 
وص��اه أفنجم��ة كالوی��ز مازال��ت أمام��ھ، یس��یر مثلم��ا  الطری��ق، ئأال یخط��عس��ى  ب��درة،نح��و 

لكردي، سیبقى یسیر باتجاه الغرب، علیھ أن یسیر في خط مستقیم ك�ي ال ی�دور ف�ي الراعي ا
 .البراري

الجغرافی�ة طریق�ة الس�یر ف�ي  یعلمھ�م معل�ملماذا لم  باتجاھھا.السماء ویسیر  نقطة فيسیثبت  
 ب��أمسالس��كان، المن��اخ ... یش��عر  العواص��م، س��خیفة،الب��راري، ل��م یدرس��وا س��وى مواض��یع 

ل�ى جص�ان ... آه جص�ان .... تن�اھى ال�ى إلى معرفة اتج�اه الس�یر نح�و ب�درة ومنھ�ا إالحاجة 
یك�ون نحو الصوت، عس�ى أن  سأتجھ العربان،ربما ھم فریج  كالب، بعید، عواء سمعھ نباح

ً  اتجاھي  .صحیحا

، س��یغذ لیبلغھ��ا قل��یالً كث��ر أل��ى س��اعة أو إھ بحاج��ة نّ��أن بعی��دة ف��ـتوجھ نحوھ��ا، خّم�� ش��اھد ن��اراً 
؟ ال�ى جص�ان على ظھ�رهلماذا لم یوافق الراعي الكردي على بیعھ الحمار كي یسافر  السیر،

نص�حھ الراع�ي بالس�یر  ؟ألم یكن أسھل علیھ قطع الطریق على حمار م�ن الس�یر عل�ى قدمی�ھ
ذا ش�عرت إ، ق�ال ل�ھ ف�ي المنطق�ةعلى قدمیھ كي یستطیع التمویھ على الدوریات الت�ي تتج�ول 

تتح�رك حت�ى ل�و س�اروا ف�وق ظھ�رك، تحم�ل ك�ل  حف�رة وال بمرور دوریة انبطح ف�ي أق�رب
ی��ن یع��رف أھك��ذا ق��ال بالض��بط، م��ن  –بول��ة بش��ط  –ش��يء ك��ي ال ینكش��ف أم��رك وت��ذھب 

الراعي الكردي ھذا المثل الذي نس�تخدمھ ف�ي الع�راق كثی�را ...ابتس�م وھ�و ی�ردد المث�ل عل�ى 
 !!بشتطریقة الراعي الكردي: بولھ 

اللی��ل بل��غ ف��ریج العرب��ان، كان��ت ھن��اك حفل��ة زواج اجتم��ع فیھ��ا ش��باب الق��وم  قب��ل منتص��ف
ن الق�وم أبقایا رز وعظام یب�دو  طعام فیھیرقصون حول نار ملتھبة وعلى مقربة منھم خوان 

 .خرى من ھناكأوما زال البعض یتحلق حولھا یـتناول لقمة من ھنا و لحمھا اتوا على معظم

ً  لھ، اھتمامھمردوا علیھ السالم ولم ینتبھوا  علیھم،اقترب من الخوان وسلم  عل�ى  كان منص�با
ك�ان  ی�رقص،بص�وت ع�ال واخ�ر  الطبل�ةلى جانبھ ش�اب یق�رع إمغني یصرخ بصوت حاد و

 :الھجع الشھیرة والبعض یتمایل مع الغناء والطبلة یغني أغنیة

 .... الھجع ... عیني الھجع 

 ... اجلبنك...  یالیلي اثنعش تجلیبھ

  ...  ھجع 
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یس�تقدمونھا ف�ي  الغجری�ة الت�يالغنائی�ة  اعض�اء الفرق�ةحس�بوه م�ن  الطعام،تناول ما شاء من 
االحتف��اظ بم�ا لدی�ھ م�ن خب�ز وم��اء  الً م�اء مفّض� رش�فةطل�ب  یری��د.م�ا  یأك�لترك�وه  ف�راح،األ

 .جصانلمسیرتھ القادمة نحو 

ن ھ�ذا التجم�ع ھ�و أ إدراك�ھل�ى الخل�ف بع�د إقضى نحو ساعة مع المحتفلین وانس�حب بھ�دوء 
ق�وم م أنّھ�، وعل�م ن مس�اره ك�ان ص�حیحاً أل الع�رب، ف�رحالذي یسمى فریج العربان، أي حي 

من رعیھا وبیع منتجاتھا من صوف  غنام یعیشوناألبعض  البراري، لدیھمیتنقلون في  رحل
ً إولبن، یتوجھ�ون عن�د حل�ول فص�ل الش�تاء  م�ن الغ�نم بع�د أن تك�ون  ل�ى المدین�ة لیبیع�وا قس�ما

 بأراض�یھا اللور وعیالم المعروف�ةالبراري الخضراء عند حدود بالد  وترعرعت فيالدت تو
   .حراشواألالخصبة بالعشـب 

اللی�ل ولكن�ھ قض�ى معظ�م  ،ةب�درعلی�ھ أن یص�ل  الس�اطع،قرر مواصلة الس�یر مھت�دیا ب�النجم 
أخ��ذ  .و ث��الثأحت��ى وص��ل ال��ى ف��ریج العرب��ان، وال من��اص م��ن أن یس��تریح لس��اعتین  یس��یر

  .طویلةقدماه لم تعتادا السیر لمسافات  بالتعب،شعر ی

ف�رش عباءت�ھ ف�وق  الص�غیرة،بحث عن ش�جرة ك�ي یس�تریح تحتھ�ا فوج�د بع�ض الش�جیرات 
 .تحتھااالحراش ونام 

            *   *   * 

 

كان�ت خی�وط الفج�ر  الش�جیرات، المنتشرة ب�ینوزقزقة بعض العصافیر  الطیور،سمع تغرید 
ن في ب�راري شاس�عة ال ی�رى فیھ�ا ھو اآل نومھ، ھااشرقت بینما كان مستغرقا في  االولى قد

م�ن قط�ع تل�ك الب�راري الت�ي ق�د  فضل أن ینتظر بدالً سوى بعض االحراش والكثبان...من األ
 ً ع��ن مھرب��ي  یتع��رض فیھ��ا للخط��ر م��ا دام��ت ال��دوریات العس��كریة تتج��ول فیھ��ا احیان��ا بحث��ا

رعیة والسیاسیین المطلوبین للحكومة الذین یفرون باتجاه بطرق غیر ش البضائع والمسافرین
  .السوفیتيلى االتحاد إ وأومن ھناك یرحلون الى الخلیج  إیران

ھ�ذا  النھ�ار ف�يسیقض�ي  .یتحرك في ھذه االرض المكش�وفة الأوعلیھ أن یختفي عن العیون 
  .مفترسةحیوانات  عسكریة اودوریة  منھ أیة بأال تقترالمكان عسى 

ش�عة أفوضعھا فوق بعض االح�راش والش�جیرات لیحتم�ي تحتھ�ا م�ن  عباءتھ سقفاصنع من  
 .االفق القلیلة وأخذ یرقبھیأ خنجره ورتب حاجاتھ  الظھیرة،شمس 

 

*              *                 * 
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  شھادة
  .... دخلوا البیت لیالً 

بینما لم  مسدساتھم،یشھرون  الكاسرة،رجال كالوحوش  اقتحموه، یدخلوه وانمافي الحقیقة لم 
 .وأمھ العجوز البیت سواهیكن في 

اخرج�وه وأم�ھ دون أن  الك�رد،المتف�رع م�ن عق�د  الزق�اق الض�یقطوقوا البیت القدیم واحتلوا 
 .معنا تأتيقالوا لھ یجب أن  الضروریة،أخـذ بعض حاجاتھم  لھما فرصةیتیحوا 

 .الضیقةدروب الحي  ة بینبسرعواقتادوھما  آب،اركبوھما سیارة بیك 

 .المواطنین من مع بعضاألمدیریة  في ااحتجزوھم

یرانی��ة ف��ي س��یارات عس��كریة م��ن ن��وع زی��ل ل��ى الح��دود العراقی��ة اإلإ ای��ومین س��اقوھمبع��د 
 .الروسیة

  .یرانإلى إعبور النھر والتوجھ  اقرب نھر صغیر وقالوا لھم علیكم اانزلوھم

وراق الت���ي األ ااالبت���زاز والتفت���یش ال���دقیق، اخ���ذوا منھم���ل���ى إم���ن تعرض���ا ف���ي مدیری���ة األ
 . دون ھویة فأصبحا ابحوزتھم

الص�بیر، مجموع�ة م�ن الع�راقیین ت�رفض الحكوم�ة االعت�راف  كأشجارعلى الحدود انتشروا 
  ھا.لى دولة اخرى لیصبحوا من رعایاإن ترسلھم أیرانیة، ترید بھم بحجة اصولھم اإل

م�ن عب�ر الح�دود، احتج�زوا الش�باب، حج�زوھم ف�ي مع�تقالت األ وشیوخ سارواطفال أ نساء،
ی��ران، االف الش��باب راح��وا ض��حیة االعتق��ال إل��ى إس��رھم المبع��دة أول��م یس��محوا لھ��م مرافق��ة 

 .مصیرھموالموت دون معرفة 

حت�ى عث�روا  ،ط�ویالً أین یذھبون، ساروا  یعرفون العراء المجامیع من العراقیین تفرقوا في 
 .والطعاملى مخفر حدودي، ثم أسعفوھم ببعض الماء إة اقتادتھم على دوریة ایرانی

  .منھمالعطش والجوع والتعب نال  الزلزال،كانوا أشـبھ بقوم جاءوا من بلد ضربھ 

  .الموحشأشـباح تسیر في الطریق الترابي 

نھ�م ال یعرف�ون اللغ�ة الفارس�یة، تح�دثوا وأل ایرانی�ة،لم یتوقعوا أن تعثر علیھم دوریة ش�رطة 
ً  الكردیة فأصبحیعرف  دوریة الشرطة كانمعھم باللغة الكردیة، أحد افراد   .لھم مترجما

 قالوا لھم ماذا تفعلون ھناوراضي المھجورة وجودھم في ھذه األ الشرطة من تعجبت دوریة
 !؟

وق�ات ى ظھ�ره أكث�ر األل�ى حم�ل أم�ھ العج�وز عل�إ في مسیرتھ التي طالت یوم ولیل�ة اض�طر
تق�وى عل�ى مض�غ  نھ�ا كان�ت عج�وزا الواطعامھا من الحشائش بعد أن كان یمضغھا بفم�ھ أل

 . الحشائش
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  لقطة جانبیة
دون أمھ العجوز، لقد ماتت ھناك، وراء الح�دود،  العراق وحیدالى إجلس في طریق العودة  

ھ�ا جثمان ن ینق�لأن ت�دفن ف�ي وادي الس�الم، وع�دھا أمام�ھ، كان�ت تتمن�ى  مقبرة بیردفنھا في 
 ً المالئك��ة  بأفی��اءقب��ور الم��ؤمنین یض��للھا  اجنحت��ھ ف��وقل��ى ھن��اك حی��ث الحم��ام ینش��ر إ یوم��ا

ی�ات رواح الم�وتى، ق�راء الق�رآن یرتل�ون اآلأیوزع�ون المی�اه الب�اردة عل�ى  اةالصالحین. السق
غاء وج�ھ هللا والرحی�ل ع�ن ال�دنیا الفانی�ة رواح الھائمة في وادي السالم ابتالبینات من أجل األ

واالرتحال الى الدنیا االخرة، وسط ابتھ�االت ق�راء الروض�ة الحیدری�ة الكب�ار ال�ذین یجعل�ون 
ً  مام،اإل في حبالصخر یبكي  ج�داد، ب�اء واألرض اآلأال�ى  ھل یستطیع حقا أن یعود بھا یوما

 ... خیرة، لقد وعدھاتھا األمنیأیجب أن یحقق ؟ لى العراق، ویدفنھا في وادي السالمإ

 

  *              *    * 
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  بعید المدى

س��اطعة رض، ب��دت بیض��اء كان��ت الش��مس ق��د ارتفع��ت للت��و ف��وق س��طح األ االف��ق،ل��ى إنظ��ر 
ً  ن الم���ن معم���ل ال���ثلج، اآل خرج���ت االن وكأنھ���ا  مكش���وفة، ف���األرض، یس���تطیع الس���یر ق���دما

ن أعلی�ھ  ،التي یستحیل السیر تحت اشعتھا بعد س�اعات قلیل�ةضافة الى الحرارة والشمس باإل
ینتظر ھنا حتى المساء، سیجلس بین ھذه الشجیرات القلیلة، یحتمي بھا عن عی�ون ال�دوریات 

ن یقتص�د أخب�ره ب�ھ الراع�ي الك�ردي، وأالعسكریة، التي تج�وب المنطق�ة، علی�ھ أن یتقی�د بم�ا 
ھ�ذه الش�جیرات  للمی�اه،ل�یس م�ن االفض�ل ان یبح�ث ل�ھ ع�ن مص�در أبالماء الذي معھ. ولك�ن 

  .في الجوار على وجود ماءتدل 

بحث عن الماء فیما حولھ من أجمات، فوجد بركة صغیرة تجمع فیھ�ا ق�در قلی�ل م�ن الم�اء ال 
 ً ً  یتجاوز حـفـنة یـد، فاخذ غصنا وبدأ یحف�ر ح�ول الم�اء ویعم�ق الحف�رة ك�ي ت�زداد كمی�ة  یابسا

ي فیھا، استمر یحفر حتى استطاع الحصول على  كمیة ال بأس بھا م�ن الم�اء، حم�ل الماء الت
، ل�م یك�ن حل�و الم�ذاق، ق�رر أن یش�رب من�ھ شیئا منھ وجرب أن یشربھ، وجد طعم�ھ  مقب�والً 

س�اس مط�ارة م�اء  حین یعطش ویحتفظ بما لدیھ في مطریة صغیرة یحملھا معھ، وھي في األ
یس�میھا العس�كر "زمزمی�ة" عد على عزلھا عن حرارة الطقس، لمنیوم مغلفة بلباد  یسامن األ

 . یفرط  بالماء ن الأثناء خروجھم في دوریات ومھام عسكریة، علیھ أالجنود معھم  ویحملھا

ف�ي وق�ت مع�ین  حص�ة، ویتن�اول ك�ل حصصأما الخبز الذي یحملھ فقرر أن یقسمھ الى ستة 
باحتی�اطي ل�ى جص�ان، س�یحتفظ إیصل فیھا ي المدة التي یتوقع أن أبحیث یكفیھ لمدة یومین، 

 .ي سبب مجھول، لئال یتأخر في الطریق ألیوم

 فكر قلیال في م�ا فیھ،یستطیع مبارحة المكان الذي ھو  ال المساء، یمتد حتىلدیھ وقت طویل 
ً  یفعل��ھ،یج��ب علی��ھ أن  حت��ى الظھ��ر ث��م ین��ام س��اعة ویسـتـیـق��ـظ بس��رعة، س��یكون  س��یبقى یقظ��ا

ً ، علی��ھ أن ین��ح��ذراً  ً  ام نوم��ا  العس��كریة ووق��ت الظھی��رة، ك��ي یحت��رس م��ن ال��دوریات  متقطع��ا
فضل لھ لو یستغل الوقت ویكتب ما جرى لھ في رحلتھ تلك الت�ي الحیوانات الضاریة، من األ

ً ؟ وراق لدی��ھ وال قل��م، كی��ف س��یكتبأی��ران...ولكن ال إ قض��اھا ف��ي  لم��اذا ل��م یحم��ل مع��ھ قلم��ا
  ھ.لن وكتب ما جرى وورقة، كان استفاد من وقت فراغھ الكبیر اآل

رض س��یكتب عل��ى األ ض،راألع��واد الیابس��ة ویب��دأ الكتاب��ة عل��ى م��ن األ حس��نا لیش��حذ ع��وداً 
ل��ى إم��ن بع��ده م��ن یسـت��ـطیع نق��ل م��ا كت��ب  ی��أتي یت��ذكره ولربم��ا س��یكتب م��اویحف��ر الكلم��ات، 

ً أعل��ى االحج��ار والج��دران، ھ��و  ة منقوش��ةالقدیم��أغل��ب الكتاب��ات  تألیس�� ؟ال��ورق، ل��م ال  یض��ا
ً سیكتب قصتھ على األ رض، مث�ل تل�ك النق�وش الس�ومریة عل�ى عل�ى األ رض، سینقشھا نقش�ا

 .والتماثیلالمسماریة على الجدران  بیستون والكتاباتسفح جبل 

ول�ى الكلم�ات بھ�ذه أس�یكتب  س�خونة،أص�بح الھ�واء أكث�ر  الس�ماء،نظر الى الشمس في كب�د  
ً أر وأصبحالعصا التي شحذھا  یشاء، س�یكتب ف�وق  یستطیع بواسطتھا كتابة ما حاداً  سھا مدببا
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رض، على التراب ویرشھ بقلیل من الماء لیص�بح مث�ل الط�ابوق ح�ین یج�ف وب�ذلك سطح األ
شعة الشمس الحارة وتبقى على مر الزمن مثلم�ا أ الكلمات تحت، ستجف ستبقى كتابتھ طویالً 

 .الجدرانظلت قصص الملوك القدماء مدونة على 

ال ی�دري ل�م ب�دأ م�ن  الح�دود،لى إالكلمات عن ذكریاتھ، عن الیوم الذي وصل فیھ  ولىأرسم 
ف�ي حیات�ھ ال یمك�ن  ن نقط�ة الح�دود الت�ي وص�لھا تمث�ل فاص�الً أاعتق�د  ألنھھذه النقطة، ربما 

ن مرافع�ة قض�ائیة كتب قانوني یدوّ نسیانھ، بدأ یخط الكلمات بھدوء غریب وكأنھ یجلس في م
 :    و وثیقة قانونیةأ

ل�ى مك�ان إالعجوز على ظھري وسرت بھا  حملت أمي ، حتىن القت بنا سیارات الجیشأما 
 حولھ�ا،تستطیع رؤیة ما یدور  ال ،جلسنا، كانت ضعیفة البصر شجرة صغیرةقریب.  قرب 

 .الرضامام لى اإلإجبتھا نحن في طریقنا أأین نحن،  سألتني

ل�م تك�ن تف�رق ب�ین الم�ذكر  طریقتھ�ا،منھ�ا عل�ى  تحفظ شیئااالدعیة التي  وبدأت تقرأفرحت  
حیان�ا للمؤن�ث عالم�ة ت�ذكیر، كان�ت أو تأنی�ثتض�ع للم�ذكر عالم�ة  تشاء،كما  والمؤنث، تقرأ

مام الرضا بعد س�اعات، ت�ردد ب�ین ح�ین تقرأ بحماس غریب وكأنھا ستصل حقا الى مرقد اإل
  : نبویةقارئة منقبة  كأنھاغنائي واخر بصوت 

 ....... یا بعید المدى ..... یا بعـــــــیـد المـــ ــ ـــ ـــــدى

 ..... المـــدىیا بعــیـد   

  *            *                          *  
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 غریبان في مدینة غریبة
 ش��دید،ف��ي ش��وارع المدین��ة الجدی��دة س��رنا أن��ـا وأم��ـي، كان��ت تتك��ئ عل��ى كتف��ي وتس��یر ب��بطء 

ضر بنا، جلست وایاھا قرب أحد المساجد لنستریح ولنتعرف عل�ى وجھتن�ا، فالمدین�ة أالجوع 
م�اء ال الح�دائق ون�افوراتفیھا وسـائل ترفـیھ وزی�ـنة، تتوس�ـطھا وة، ترفم صغرھا تبدورغم 
 . روانشـذ یدعونھا التي

ً  م�ر ،فك�اريأبینما أنا مس�تغرق ف�ي   ض�ع بـی�ـد أم�ي قطع�ة نقدی�ة، تطلع�ت وش�خص  مس�رعا
ل�ھ قلت  بیده،أسـرعت خلف الرجل وأمسكت  !نملك منھا: تومان فیھا، رأیتھا عملة غریبة ال

 !متسولین لسنا

فیھ مكانا و منزل نستأجر أن كان یستطیع أن یدلنا على مكان إأعطیتھ قطعتھ النقدیة وسألتھ  
 .لننام ریثما نستطیع تدبیر شؤننا

ً أبك�ى الرج�ل  وترحیلن�ا... باختص�ار حالن�اشرحت ل�ھ  أمرنا...سألنا عن  ً  لم�ا عل�ى م�ا  وحزن�ا
 .نوم عمیق واستغرقنا فيغرفة  فیھبھشت، استأجرنا  الى خان یدعى خان فیھ فأخذنانحن 

                                *** 
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  مولوي
ق�د تج�دني  عل�ي،كأنھا تح�اول التع�رف  مسرعة،رأسي وتمضي  تحلق فوقبعض العصافیر 

 .البراري فتسرع ھاربةغریبا في ھذه 

وال مج��ال للمس��اومة م��ع ال��زمن،  وض��عي ح��رج ج��داً  حی��وان،و أحرك��ة أو طی��ر  أراق��ب ك��ل
ً أابتعدت عن الشجیرات المتناثرة وبركة الماء الص�غیرة ك�ي ال  ض الحیوان�ات ل�بع ك�ون ھ�دفا

رأس�ي عب�اءتي،  وض�عت ف�وقعش�اب بع�ض األ مرتف�ع فی�ھعل�ى ت�ل  الضاریة، جلست بعی�داً 
االختب�اء  الش�مس اسـت�ـطیعثبتھا فوق بعض العی�دان الجاف�ة وعمل�ت منھ�ا مظل�ة تقین�ي اش�عة 

 .اللونیتماھى مع لون التراب فھي عباءة خاكیة  الحاجة، لونھاتحتھا عند 

فرش حصیرة صغیرة من الخوص وجلس علیھا،  البركة،ب بعد وقت قصیر مر درویش قر
 .عباءتيتواریت تحت  ألنيلم یشاھدني 

خش�بیة بدأ یقض�مھا ویش�رب بع�ض الجرع�ات م�ن ق�ارورة م�اء  خبز،أخرج الدرویش قطعة 
، ل�م اقترب�ت من�ھرغیف�ھ، فخرج�ت م�ن تح�ت العب�اءة،  أنھ�ىراقبھ حتى أمعھ، جلست  یحملھا

 :صائحارفعت صوتي  ،حصیرتھیتحرك ولم یتزحزح من فوق 

  السالم علیكم  -

 .منھن انـتـظر أي رد ألى جانبھ دون إ، اقـتربـت منھ بصمت، جلست بـتـأنٍ  نحويالتفت  

لى االفق وكأننا نبحث عن طائر فقدنا إ، جلست أنظر معھ بباتجاه الغر فقاألكان یحدق في 
 .أثره في السماء

ناولتھ قسما فتناولھ بھدوء وبدأنا نقض�م  نصفین،قسمتھا  معي،أخرجت قطعة من الخبز الذي 
 .الخبز معا

اخ��رج  تناول��ھ،امتن��ع ع��ن  م��ائي،عرض��ت علی��ھ  منھ��ا،تناول��ت مطری��ة م��ائي ش��ربت جرع��ة 
 .مكانھاالخشبیة وشرب منھا جرعة واحدة واعادھا الى  قارورتھ

   أنیق: مولوي بخط فارسيالحظت ان قارورتھ مكتوب علیھا 

  ؟أنت متوجھ الى جصان قلت لھ، ھل

  ال  -

 ً ن�ا ذاھ�ب أأمام وقلت لھ  بیدي الىمتابعة االسئلة. أشرت  أستطعبحیث لم  كان جوابھ مقتضبا
 .جصانلى إ

وراق�ا عتیق�ة عبق�ة الرائح�ة وب�دأ یق�رأ بص�وت  م�نغم  أوفتح  ثیابھ،اخرج كتابا من بین طیات 
 :    قراء المقام بأصواتذكرني 
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ول فل�یس ن�ت األأ ش�ي،أعوذ بك م�ن ش�ر ك�ل  والنوى،فالق الحب  م،العظیاللھم رب العرش 
 ... خر فلیس بعدك شيءنت اآلأقبلك شيء، و

 : ن مسح یده فوق رأسي ثالث مرات وھو یرتلأوختم قراءتھ ب

 ... تعالى... بھ نام خدا وند  تعالىوند  نام خدابھ  ...تعالى دنام خدا ونبھ 

  ً عل�م ك�م اقت�رب الخ�اتم م�ن وجھ�ي لكن�ي أیده الیمن�ى أم�ام عین�ي، ال  إصبعفي  ثم رفع خاتما
مص�اب  ك�أنيعیني سنة م�ن الن�وم، فس�قطت  یضفي على يالالزوردأحسست بلونھ االزرق 

  بالصرع، ازدادت انفاسي وتتابعت، شعرت بخدر غریب في جسمي

 ..... غیبوبة طویلة سرحت في

 بع��ـید الم��دى... ی��ا ... هللا ... ی��ا ال هللاإل��ھ إص��وات تراتی��ل بعی��دة تن��ادي: ال أوظلل��ت اس��مع 
 ... بـعـیـد المدى

 ...بعـیـــ ــــ ــد المـ ــ ـدى بعید المدى ... یا أمي یرن في أذني ... یا واسمع صوت

رأس�ـي ت�ي ف�وق  المغـی�ـب، عب�اءحین نھض�ت وج�دت الوق�ت مس�اء والش�مس تـوش�ـك عل�ى 
 .مولويالدراویش علیھا شیخ  مكتوبالكتان قطعة اخرى خضراء من قماش  وفوقھا

نظرت حولي في جمیع االتجاھات فلم أجـد أي أث�ر للشـی�ـخ، وج�دت قطع�ة  عطشانا،نھضت 
عن�ھ م�ن  سأستفس�ر؟ اس�رارهقماش خضراء فقط، فمن كان ھذا الشیخ الذي مر ب�ي وم�ا ھ�ي 

 .یعرفونھنھم ألى ھناك، البد إأھل جصان حین أصل 

ق��ررت المس��یر نح��و  الم��اء،ز أخ��رى وش��ربت قل��یال م��ن ش��عرت ب��الجوع فتناول��ت قطع��ة خب��
ً فالشمس بدأت تھ�بط  الغرب،جصان باتجاه   أس�تریحمس�افة س�اعتین وبع�دھا  س�أقطع ،س�ریعا

ف��ق وكأنھ��ا بح��ر تطرزھ��ا الت��ي تمت��د أم��امي شاس��عة م��ع األ –الحم��ادة  –ف��ي البری��ة العاری��ة 
الغروب وأش�ـعة الش�مس الص�فراء والحم�راء، تراوح�ت ب�ین الل�ون  بألوانالسماء المزركشة 

تل��ك  النظ��ر ف��يجلس��ت دق��ائق عل��ى حاف��ة الب��راري اقل��ب  والبرتق��الي،االرج��واني واالحم��ر 
 ل�تقط لھ�األالسماء التي تظلل البراري الشاسعة... یالھ من منظ�ر س�احر لیتن�ي امتل�ك ك�امیرا 

 .صورة

ص�حاب أھ�ل التح�ق ال�درویش بجماعت�ھ  ودف�وف،تناھت الى أذني أصوات موسیقى وطب�ول 
 !ي؟في طریق سألتقیھمھل  ؟الخرقة الخضراء وبدأوا الغناء وقرع الدفوف

قب�ل الفج�ر، یج�ب أن أس�یر بنش�اط،  سأص�لساترك ھذه النجوى وأغـذ السیر نحو جصان... 
واص��ل أل��دي طاق��ة تجعلن��ي  خب��ز.واقط��ع مس��افة طویل��ة م��ا دم��ت ق��د التھم��ت نص��ف رغی��ف 

 ... حتى الصباحالسیر 

  * * * 
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  مجلس وداع
االف�راج عن�ھ، حم�ل أب�و س�لمان عباءت�ھ عل�ى كتف�ھ،  الش�رطة ب�أمرمور مركز أحین أخبره م

 ً  أیام وبضع معھم بضعةالموقوفین الذین قضى  تناول مسبحتھ السوداء وغادر المركز مودعا
 .لیال

عن��ھ  ب��اإلفراجت��دخالت العدی��د م��ن وج��وه وأعی��ان مدین��ة الك��وت ل��دى الس��لطات  لق��د أس��ھمت
 .سـبیلھواخالء 

م�ن  س�لك ب�دالً  السوق،كراد حاول تجنب المرور في األ یتوسط عقدفي طریقھ الى بیتھ الذي 
یسیر بمحاذاة النھر ویتقاطع فیم�ا بع�د م�ع الس�احة الحس�ینیة الت�ي  الموازي الذيذلك الشارع 

و ساحة موسكو، لقد اكتسبت ھذا االسم بعد ثورة تموز أكان البعض یسمیھا الساحة الحمراء 
 .كراداأللى عقد إالن المھرجانات واالحتفاالت الجماھیریة كانت تقام فیھا، الساحة تؤدي 

اس��توقفھ ال��بعض عن��د  البی��ت،التق��ى بع��ض معارف��ھ ف��ي الطری��ق فس��لموا علی��ھ ورافق��وه ال��ى  
ن یس�تغرق أم�ن  المن�وال ب�دالً عل�ى ھ�ذا  معھ�م،وطلب�وا من�ھ أن یش�رب الش�اي  مقھى الحدیقة

 ... كثر من ساعةألى إطریقھ نصف ساعة تمدد 

 طالق س�راحھإحتجازه، وبو سلمان منشغل البال بتحلیل أسباب األى البیت كان إفي طریقھ  
... 

ی�ران إل�ى إ ن غایة السلطات كانت كسر ش�وكة المعارض�ین لھ�ا، وتھدی�دھم بالتس�فیرأشك  ال
نس�ان المول�ود ف�ي ن االصول البعیدة لیس�ت حج�ة عل�ى اإلأصولھم الفارسیة، متناسیة أبحجة 

م الكثیر من مادا باألصولجداد، فما معنى االحتجاج باء واألوطنھ، الوطن الذي عاش فیھ اآل
 ؟!حساءاألو أو الیمن أنھم جاءوا من نجد أرجال الحكم في العراق یفتخرون 

اب��و س��لمان تج��اوز الس��تین م��ن عم��ره، نحی��ف البنی��ة، یرت��دي الیش��ماغ ال��ذي یلف��ھ عل��ى ش��كل 
وفي حر الظھیرة یجلس في دكانھ الصغیر بطاقیتھ البیض�اء  رأسھ،على  -تشراویة  - عمامة

ً  -العرقجین  – ً الیشماغ  واضعا  .جانبا

ال إك��ان جمی��ع س��كان عق��د االك��راد یعرفون��ھ بمرح��ھ وتعلیقات��ھ الس��اخرة، ال أح��د یم��ر علی��ھ 
حادیث الممتعة التي ال یخلو منھا حتى وھ�و ف�ي أش�ـد و األأ اآلراءویتوقف لیسمع منھ بعض 

ة ع�ن منی�بن�اء محلت�ھ ومس�اءلتھم ف�ي المراك�ز األأحاالت الضیق التي تنتابھ بسبب اعتق�االت 
ل��ى دفت��ر خدم��ة عس��كریة وش��ھادة إوراقھ��م الثبوتی��ة م��ن جنس��یة أص��ولھم وطل��ب ھوی��اتھم وأ

جنسیة، في محاولة لمضایقتھم ومنعھم من العمل السیاسي مع معارض�ي الس�لطة، فالحكوم�ة  
ً أنّ تش��عر بعزل��ة كبی��رة ع��ن الن��اس، حت��ى  أش��ـبھ  ھ��ا جن��دت بع��ض اتباعھ��ا لیص��بحوا حرس��ا

س��وأ ظ��اھرة عرفتھ��ا مدین��ة الك��وت، بع��د زوال أیة، ك��ان الح��رس بتنظیم��ات العص��ابات الفاش��
ى مراك��ز إل��قرب��ائھم  لتس��لیمھا أل��ى ارس��ال أس��لحتھم  بی��د إقلیل��ة  اض��طروا  بأش��ھرس��لطتھم 

 ً  . من غضب الناس الشرطة خوفا
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مرك��ز الش��رطة بس��بب ازدح��ام قاع��ة  س��لمان) ف��يو أب��تتال��ت نوب��ات ض��یق ال��نفس عل��ى (
ً  یطاق،الموقوفین والحر الذي ال  مور المرك�ز یس�مح ل�ھ أمن أن یـفـق�ـد حـیات�ـھ ك�ان م� وخوفا

  .المكانبالخروج الى باحة المركز لیرتاح من عـناء وضـیـق 

 البی�ت،ل�ى إلى البیت فاجأه ابناء محلتھ بالتجمع حولھ وھو ف�ي طریق�ھ إبعد خروجھ وتوجھھ 
ل�ى البی�ت وس�ط جم�وع إ ، لذلك كان علیھ قـطـع الزق�اق ك�ي یص�لوسط الزقاقكان بیتھ یقع 

ل�ى البی�ت، اس�تغربوا إن یتفرق�وا ویترك�وه لیس�یر وح�ده أتتزاید من ابناء المحل�ة، طل�ب م�نھم 
معھ الى البیت وتجمھر الكثیر منھم أمام  حتى دخلواعلى مرافقتھ، لم یتركوه  وأصروامر األ

 .لھمباب داره لعدم استیعاب البیت 

م ترك�ھ وع�دم مرافقت�ھ، وھ�ل ھ�و مراق�ب م�ن قب�ل حد أبناء محلتھ عن س�بب طلب�ھ م�نھأسألھ 
 االمن السري؟

ولكن الش�رطة والمس�ؤولین ح�ین یش�اھدون مث�ل ھ�ذا  بھا، ارتكبھا لیدانجریمة  ال ال، اجابھ،
 .وشأنھوعند ذاك سوف ال یتركونھ  كبیر،التجمع حولھ سیظنون انھ مسؤول تنظیم 

ال�دكان ف�ي ش�ارع الس�جن  ص�احب م�اميروى لھ أحـد الزائرین اخر نكتھ حدثت م�ع الح�اج 
 .محلتھمالقریب من 

ك���ان س���جنا للسیاس���یین م���ن  المش���ھور،اش���تھر س���جن الك���وت ف���ي الخمس���ینات باالعتص���ام  
 أعی�د افتتاح�ھ ف�ي الس�بعینات، فاستبش�ر خی�راً و الس�تینات،لكن السجن أغلق اوائ�ل  الوطنیین،
ب معارف�ھ وس�كان الزق�اق ن افتتاح السجن مف�ـید، اس�تغرإمامي، وقال  الدكان الحاجصاحب 
بری�اء م�ن ن السجن یذكرنا بالظلم واعتق�ال األإكیف ذلك حاج مامي،  سألوه:و الرأيمن ھذا 

 !المعارضینن الحكومة ستزج فیھ المزید من الوطنیین أالوطنیین، افتتاحھ من جدید یعني 

ً أكث�ر أنما سیصبح الش�ارع إخر، آھذا شيء  :فأجابھم اللص�وص عل�ى س�ـرقة ؤ وال یج�ر ،من�ا
 !!نھاردكاني بسبب تواجد الشرطة في الشارع لیل 

اعتقل��ت الكثی��ر م��ن س��كان مدین��ة الك��وت  ج��ائرة،بع��د أش��ھر قلیل��ة نظم��ت الس��لطات حمل��ة 
ً ثم سفّ  من،األوجمعتھم في مقر  وراقھ�م أوممتلك�اتھم وس�لبت  نھبت أم�والھمن أبعد  رتھم تباعا

ا أن� ك�ان یص�یحبو علي الوزان ال�ذي أامي المعروف الشخصیة ووثائقھم، كان من بینھم المح
من والشرطة تسحبھ بالقوة م�ن بیت�ھ لترمی�ھ ف�ي .. عراقي ... بینما ثلة من رجال األ.عراقي 

 .الحدودلى إسیارة عسكریة لتنقلھ 

ً كان ابو سلمان  ب�ھ م�ع  وألق�وام�ن ط�ریح الف�راش، وم�ع ذل�ك حمل�ھ بع�ض رج�ال األ ،مریضا
 .نحو الحدودسكریة لتنطلق بھ مع أحد أبنائھ فراشھ في سیارة زیل ع

یرانیة ودفن ف�ي مقب�رة الش�یخ بی�ر راضي اإلسلمان في قریة داخل األ توفي ابوبعد أیام قلیلة 
  .المدینةلھ مجلس عزاء في مسجد  فأقیمجاء الخبر الى الكوت  ،مامھ
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  البدوي
 ً ویس��وق  یمتط��ي جم��الً  بع��د أن قط��ع ج��وامیر مس��افة كیل��ومترین باتج��اه جص��ان رأى ب��دویا

 .باتجاھھصوتھ وركض  بأعلىبعیرین أمامھ، صاح علیھ 

أس�ـرع أكث�ـر وص�اح ویراه الب�دوي،  أالخشى ف االرجاء،كان الغروب قـد نشـر عباءتھ على 
 جوامیر فس�ألھلحق بھ  الركب ریثمابطأ السیر، ثم وقف فأیھ إل علیھ مرة ثانیة، انـتـبھ البدوي

 :علیھبعد السالم 

 جصان؟ھل أنت ذاھب الى 

  لى بدرةإال 

 .لى الكوت وبدرة في طریقناإرید الذھاب أ ألنيرید مرافقتك أ

 الجمل؟ال مانع لدي ولكن ھل تستطیع ركوب 

 !جربأس حیاتي، ولكنركب جمال في أال، لم 

 .الجملوازن جسمـك مع حركة  ورك الجمل،علیك أن تـجـلـس على 

 .الركوبسأنـیـخ الجـمل واساعـدك على  

توازن��ھ اخـت��ـل  وس��ار قل��یال حت��ىالجم��ل  أن نھ��ضالجم��ل وم��ا  ف��وق م��ؤخرةجل��س متخش��با 
 .عالالجمل الذي بـدا وكأنھ جـبل  ظھر فوقمن  فانزلق

ش�ـرح ل�ھ الب�دوي طریق�ة  قل�یال،توقفت القافلة  معھ،فنزل البدوي وجلس  رض،األسقط على 
ً  البع�ـیر ش�داً واخیرا اتفق معھ على أن یشـده الى ، ركوب الجمل ً  یس�قط،ك�ي ال  محكم�ا  تمام�ا

  .بالقماطمثلما یربط الطفل 

وھو الراكب المشدود ال�ى  وثالثة جمالالقافلة  البدوي حادي الصغیرة،وھكذا سارت قافلتھم 
 .الثاني بإحكامالجمل 

               *** 
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  رحلة قرمزي األخیرة
لـنـق��ـل الخ��روج ال��ى ع��ـیالم  قرم��زي عل��ىوالمك��اري مس��اء اتف��ق اب��ن جوج��ان القجقج��ي 

م�ن ع��یالم  وی�أتياب�ن جوج�ان ینق��ل بض�اعتھ م�ن الص��ابون والش�اي عل�ى حص��انھ  البض�ائع.
  .یضاأفیون ھ یتاجر باألأنبحمولة بسیطة من التبغ، البعض یتھمھ ب

ق��دام، األعل��ى  ویرافق��ھ بع��ض الرج��ال س��یراً  عل��ى حمی��ره بض��ائع مختلف��ة قرم��زي یحم��ل
  .بالفستق والسجاد ثم یعود الحدود،ھم في الطرف االخر من قاربأ یزورون

  .عیالمأربعة حـمــر حـساویة قـویة الـبنـیة مجربة في رحالتھا الى  قرمزي منتتألف قافلة 

 .جصانقبل غروب الشمس خرجت القافلة باتجاه 

بض�اعة، ع�ادت ثالث�ة  وأأح�ـمال دون  قرمزي وح�ـدھابعد ثـالثـة ایام عادت حـمر المكاري 
 .طویلةتـبدو كأنھا ركضت مسـرعة مسافة  البیت منھكة،منھا الى 

  ً جزیرة ھور الش�ویجة، ل�م  القافلة في قرمزي ورجالعن  خرجت مجموعة من الرجال بحثا
م��ا ف��ي اللی��ل أ، ن الش��مس الحارق��ة ال تس��مح ب��التجوال كثی��راً یس��تطیعوا االس��تمرار بالبح��ث أل

 .شیاءاألفیصعب رؤیة 

ن اللص��وص ھ��اجموھم ح��ین ك��انوا إال��بعض ق��ال  أث��ر،فش��لت جھ��ودھم ف��ي العث��ور عل��ى أي 
نھ��م ظل��وا ن العط��ش ق��تلھم ألأل��ى إخ��رون آیس��تریحون فس��لبوا بض��اعتھم وقتل��وھم، وذھ��ب 

ل��ى البی��ت فھ��ي تع��رف إ الطری��ق ف��ي ھ��ور الش��ویجة، وح��ین س��قطوا ص��رعى ع��ادت الحم��ر
ن ش�رطة الجم�ارك الحق�تھم فھرب�وا إق�ال  كثر م�ن البش�ر، ال�بعضأالطریق وتتحمل العطش 

منھا باتجاھات مختلفة مما سبب تفرقھم في ھور الشویجة فماتوا من العط�ش وع�ادت الحم�ر 
 . لى الكوتوحدھا إ

 .المدینةالرجال التي سارت معھ لغزا تتحدث بھ  قرمزي ومجموعةظل اختفاء المكاري 

                               *** 
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  بدرةلى إ
اوق��ف الجم��ال ث��م أن��اخ جم��ل  الب��دوي،ن��زل  الب��دوي،بع��د مس��یرة نص��ف س��اعة توقف��ت قافل��ة 

  .ساعده على الوقوف رباطھ،جوامیر وفـك 

نأك�ل  الجم�ال،برك�ة م�اء قریب�ة تش�رب منھ�ا  اللی�ل لوج�ودبقی�ة  س�نرتاح ھن�ا الب�دوي:قال لھ 
ل�ى ب�درة قب�ل إلنص�ل  فج�راً  ذان الفجر ثم نواص�ل الس�یرأالخبز والتمر وننام ھنا حتى  بعض
 . الظھر

 ... وھكذا كان

ً  بعد أن قال ل�ھ الب�دوي م�ا اس�مك   –الخالل  –صفر من الخبز وحفنة من التمر األ تناوال شیئا
 : مرسألھ عن نسبھ، فشرح لھ جوامیر األ، وومن أي قبیلة

  نحن من الكورد االوفیلیة

 وعاد یسألھ:معرفة بعشائر المنطقة،  وكأنھ علىوالنعم ، أجابھ البدوي   -

 الكبیر؟ھل أنت من اللور الصغیر أم 

 !اللورنحن من اللور الصغیر، ما أدراك بعشائر 

أجلب لھم الملح من العمارة، أبادلھ معھم بالفستق  االنحاء،قال البدوي: انا أبیع الملح في ھذه 
الص�یف، أم�ا ف�ي الش�تاء فانتق�ل  ف�ياالنح�اء في الكوت، أقوم برحلتین الى ھذه  والتبغ وأبیعھ

 .وكربالءالملح في مدن الحلة والدیوانیة  ألبیعالى بادیة السماوة 

 ھل انت متزوج؟ ابناء،ھل لدیك أسرة،  

الملح تتطل�ب ب� . تج�ارتيالرفاعيفي مرابع عشیرتي في  تقیماننعم ، متزوج ولدي بنتان،  -
بانتظ�ار مول�ود جدی�د عس�ى أن یك�ون ، نح�ن أص�بحت ص�عبةالحی�اة  المدن،مني الرحیل بین 

 س�أتزوجوول�دت انث�ى ثانی�ة  نحن بانتظاره منذ خمس سنوات، اذا لم تلد زوجتي ذك�راً  ،ذكراً 
 متزوج؟ھل أنت  .ماذا عنك،خرىأامرأة 

 .عميبنت  ألتزوجنا ذاھب الى الكوت أ ال،

 .واالجانبال تتزوج من االغراب  الھم،بنت العم تزیل  تفعل،حسنا 

 ؟لى الكوت عن طریق بدرة غداً إستطیع الوصول أھل 

لھ�م المل�ح واش�تري م�نھم الس�جاد،  س�أبیعسنتوقف في مدینة بدرة،  ألننا یومین،ال، ربما بعد 
لدیھم سجاد صوف جمیل، لھ س�وق جی�دة ف�ي مدین�ة الك�وت، ب�درة مش�ھورة بتمرھ�ا، س�نأكل 

ل، لكن یصعب االحتفاظ ب�ھ ھناك  تمر حاج عمران ونتزود منھ في رحلتنا، طعمھ مثل العس
 ً یمك�ن نقل�ھ، أطی�ب تم�ر ذقت�ھ ھن�ا ف�ي  بس�رعة، ال أكثر من نھ�ار واح�د، یس�یل ویص�بح دبس�ا
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 ً ویص�بح   بدرة، نخیلھا تشرب الماء من  نھر الكالل، نھر كبیر في الشتاء ولكنھ  یجف صیفا
 ً  . ان میاھھبینما في الشتاء تغرق مدینة بدرة من فور ،ساقیة  صغیرة نستطیع عبوره مشیا

طل�وع ب�ل، وأغف�و قل�یال، لن�نھض قب�ل اإل س�أرقباتركك تنام،  ،یبدو علیك النعاس یا جوامیر
 .الفجر

                        *** 
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  حادي العیس
دع�ا ج�وامیر  الم�اء،أكل شیئا من الخبز وشرب  القافلة،ھیأ  البدوي،الیوم التالي، نھض  فجر

 .الخبز قبل الشروع بالرحیلتناول  لىإ

  الجمل، وساق القافلة أمامھ وبدأ ینشد جدید الىربط جوامیر من ثم 

  یالیل ھذا الفجر   /   اشكیلك احوالي

 بداللي لياللقمان ما طیبو    /   جرح 

 وال تبالي المعاني / عنديسیّـر یازین 

  ھـیالِ  الفـشـك / كالرملودونك لخلي 

التي  ذكریات العسكریةالى  الرمل نقلھبانھیال  -الفشك  -الرصاص تـشـبـیھ البدوي طلقات  
... ت�ذكر كی�ف خطفت�ھ مف�رزة م�ن جن�ود االنض�باط  ف�ي بغ�داد خدم فیھا في معسكر الوش�اش

حتج�زوا مجموع�ة م�ن الص�بیة ك�ان یلع�ب معھ�م  االعسكري الذین انتشروا في عقـد االكراد و
عش�رة جن�ود، امس�كوا بھ�م م�ن  ع�ن عدی�دھاق، طوقتھم مف�رزة جن�د یزی�د كرة القدم في الزقا

دشادیشھم ورموھم داخل السیارة العسكریة المسلحة برشاش فوق قمرة السائق، خطفوا سـتة 
 .والد بعمر الزھور، بحجة البحث عن مطلوبین للعسكریة من الشبابأ

انتبھن الى ص�راخ  الشارع،في كانت بعض االمھات  التجنید،انطلقت بھم السیارة نحو دائرة 
 .خطفالمر للسرعة التي جرت فیھا عملیة والد، ولكنھن لم یتمكن من معرفة األاأل

 ... هللا ویاك ابني ابني،كانت أمھ تركض خلف السیارة العسكریة باكیة وتصیح هللا ویاك 

 .بداأحسبت انھ لن یعود  الجیش ...صراخھا تحول الى أنین حین ابتعدت سیارة  

حلق�وا رؤوس�ھم   خاص�ة.فتح�وا لھ�م س�جالت  وعن�اوینھم،في دائرة التجنید س�جلوا اس�ماءھم 
 .للتدریب ة اللونعسكریة خاكینمرة صفرة وسلموھم مالبس 

ل�ى بی�وتھم إجازة لمدة اسبوع للع�ودة إمنحوھم  الجیش،سجلوھم مكلفین للخدمة العسكریة في 
ل�ى معس�كر الت�دریب خ�ارج إد ك�ي یرحل�وھم ل�ى دائ�رة التجنی�إومن ثم عل�یھم االلتح�اق ثانی�ة 

 .المدینة

أن كانت وع�دتھم بم�نحھم  االكراد بعدشنت حربا على  ألنھاكانت الحكومة بحاجة الى جنود 
خ���ذت تجم���ع الش��باب م���ن المن���اطق الش��عبیة وتس���وقھم للخدم���ة أل��ذلك  المش���روعة،حق��وقھم 

ً أالعسكریة ف  .الرشـدرغم عدم بلوغھ سن  صبح جوامیر جندیا

خم��س طلق��ات ت��درب فیھ��ا عل��ى  العری��ف،الت��ي منحھ��ا ای��اه  –الفش��ك  –ر تل��ك الطلق��ات ت��ذك
  .القتالثم نقلوه الى جبھات  التدریب،معسكر  الرمي في
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اسـتـوق��ـفھم فج��أة أح��ـد حی��ث  الب��دويم��ن  بإش��ارةالقافل��ة وق��وف فانتب��ھ ال��ى  ب��العطش،ش��عر 
ً  الدراویش   .البدويأن یسیر معھم، فوافق  طالبا

  ؟ن كان یجید االنشادإفسألھ البدوي ، بالغناء البدوي وأعجبھ سمع انشاد إنقال الدرویش 

 !نعم ولكن بالفارسیة -

 !ال یھم أسمعنا

 فانشد لعمر الخیام

 ین قافلھ عمر عجب  می گذردإ

 گذرد طرب میدریاب دمی کھ با 

 ساقی غم فردای حریفان  چھ خوری

 گذرد را کھ شب میپیش آر پیالھ 

 ... این قافلة عمر عجب میكذرد ... میكذرد البدوي: ردد

 ... سـارت القافـلة من جدید بـبـطء الى أمام

 ،سـقـط  الجـمـل وتـبـعـثـرت الحـمـولـة، تـدح�ـرج الب�دوي بعی�داً  جار، دوى انف.... بـم .بم ..
ھ�رب الجم�ل ال�ذي رب�ط  لى جوار البدوي وینش�د رباعیت�ھ،إسقط الدرویش الذي كان یسیر و

 .القافلةالبدوي وتبعثرت  أرجل جملانفجر لغم أرضي تحت . الیھ جوامیر بعیداً 

الوحی�دة  انھا الھدیة المجانی�ة واالیرانیة،اعتادت الحكومة زراعة االلغام بین الحدود العراقیة 
 .للحكومةالتي یتلقاھا الناس دون دفـع أي ثمن 

یس�تطع ج�وامیر ایقاف�ـھ، ظ�ل یس�یر ب�ھ دون  لبری�ة، ل�ما جوامیر ف�يالذي یحمل  ھرب الجمل
ص�ـداء مجـم�ـوعة أى ضریح أح�د االولی�اء فتناھ�ت ال�ى اس�ـماع ج�وامیر إلھدف حتى وصل 

 .المتصوفةمن 

ن س�ـمع نب�اح كل�ب ف�ي الج�وار حت�ى  ت�رك المك�ان وس�ـار ف�ي ات�ـجاه إوما  قلیال،ھدأ الجمل 
تظ�ل ... الجم�ل یبتع�د ع�ن المك�ان ...   امبإحك�مربوط�ا عل�ى ظھ�ره  خـر، وما زال جوامیرآ

 :  الدرویش تتردد كالصدى في اسماع جوامیر كلمات

 .... این قافلة عمر عجب مي كذرد .... عجب مي كذرد 

  ... أیـن سیقف الجمل ... الى أیـن یسـیر بـھ

 ؟جصانھل یأخذه الى بدرة أم الى 

، نظ��ر ال��ى الف��الة الت��ي أمام��ھ،   بإحك��امب��ین الیقظ��ة والنع��اس وھ��و مرب��وط عل��ى ظھ��ر الجم��ل 
 ً یتھادى في  متاھة البراري، تناھ�ـت  شـعـر بـثـقـل اجـفانـھ،  یحـمـلھ الجمل ویسـیـر بھ ھادئا
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خی�ھ الص�غیر ك�ي ین�ام ... الى اسـماعھ ھـدھـدات أمـھ ح�ین كان�ت ت�ـترنم ل�یال وھ�ي تغن�ي أل
 .. دللولدللول ... دلللول ... عدوك علیل وساكن الجول ... 

 !بھیعرف أین یسیر  على جمل ال الفالة وحیدا الیوم یجوبھا ھو 

بـت�ـؤدة غی�ر مب�ال بج�وامیر  یـق�ـضم من�ھ خ�ذأالع�اقول فوجد ش�یئا م�ن  یسیر حتىظل الجمل 
  المشدود على ظھره

 ..الجملوكأنھ أصبح جزء من سنام 

دة من عقده الت�ي تش�ده عق وساقیھ فكاستطاع بعد نزاع مع الحبل المربوط الى وسطھ وكتفھ 
فتحررت رجـلـھ وتحرك جانبا لیفتح العقدة الثانیة ف�اخرج كف�ھ م�ن الحب�ل، ، الى وسط الجمل

خ��رى بھ��دوء ال یقل��ق بع��د معالج��ة بقی��ة العـُق��ـد الت��ي تسلس��لت ب��ین یدی��ھ لیفكھ��ا واح��دة بع��د األ
ج�وامیر  نأوكأن�ھ ش�عر م�ھ، الجمل، انزلق من على ظھر الجم�ل ال�ذي أخ�ذ یس�یر بھ�دوء أما

 .الطریقأصبح حادیھ وصاحبھ الجدید بعد أن استشعر وحشة 

تناولھ�ا وش�رب  والم�اء،أخرج جوامیر قطعة من الخبز من الصرة الت�ي یح�تفظ فیھ�ا ب�الخبز 
فق یستكشف االتجاه الذي لى األإأعطى البعیر لقمة من الخبز ووقف ینظر  الماء،جرعة من 

ل�ى الس�یر خلف�ھ ف�ي إیسیر فیھ، سار الجمل أمامھ دون انتظار أمـر الرحیل فاضطر ج�وامیر 
 .الجملمحاولة لعدم ترك فجوة كبیرة بینھ وبین 

 

   *  *  * 
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 ملحق
   االسم والنسبة -الكـُرد الفیلیون

منطق�ة جغرافی�ة شاس�عة فیھ�ا سالس�ل جبلی�ة  وھيعرفت بالد الكـرد عموما باسم كردستان، 
م�ارات عدی�دة حمل�ت اس�ماء إو أو والی�ات أوض�من ب�الد كردس�تان توج�د مقاطع�ات  شھیرة،

داری���ة ش���بھ بالوالی���ات اإلأ الس���ابقة، وكان���تمختلف���ة، كان���ت تع���یش وف���ق ظ���روف العص���ور 
ي أرس�تان، و المقاطعات، منطقة لوأمارات، المستقلة، ضمن كردستان الكبرى، ومن تلك اإل

بالد اللور، والتي حملت ھذه التسمیة بسبب منطق�ة معروف�ة فیھ�ا ت�دعى ل�ور، وق�د ورد ذك�ر 
ع��نھم انھ��م قبیل��ة م��ن الك��ـُرد تع��یش ف��ي الجب��ال ب��ین خوزس��تان  الل��ور عن��د ی��اقوت، وق��ال

من مملكة ایالم، وكان�ت مملك�ة معروف�ة، اس�تولي ملكھ�ا  اً واصفھان. وبالد اللور تشكل جزء
ل�ى عاص�متھ إقب�ل الم�یالد،  1150ناخونت�ھ عل�ى باب�ل ونق�ل مس�لة حم�ورابي ع�ام شوتروك 

وتكت��ب ف��ي العربی��ة سوس��ة، بس��بب ترجمتھ��ا ع��ن ) وتعن��ي الخض��راء ف��ي الك��ـُردیة هس��وز
عث�ر الفرنس�یون عل�ى المس�لة  هف�ي س�وز(و المنقول�ة ع�ن الس�ومریة  SOSA  االنجلیزی�ة

 ).ة  منھاونقلوھا الى متحف اللوفر، ومنحوا العراق نسخ

ذ ھاجمھ�ا اش�ور بانیب�ال، ف�ي عھ�د المل�ك إتعرضت لھ ایالم ھو الھج�وم االش�وري،  قسى ماأ
قب�ل الم�یالد،  653االیالمي تیومان الذي خسر المعركة فاحت�ل الج�یش االش�وري ای�الم ع�ام 

ونھبھا. وقد استمر تخریب مملكة ایالم طوال اربعین  هوخربھا واستولى على العاصمة سوز
ھم س�رى ورحل�تّ الف األآخ�ذت أعاما، قامت بھ الجیوش االشوریة ف�ي حملت�ین عس�كریتین، و

االشوریة، وس�ھل ھ�ذا الخ�راب ال�ذي ح�ل ب�بالد ای�الم االم�ر  لإلمبراطوریةالى مناطق تابعة 
میدیة، ف�ي التق�دم نح�و ای�الم واالس�تیطان على القبائل الفارسیة التي كانت على تخوم الدولة ال

ح��د أن ھ��و أول ف�ي ب��الد الل�ور. ام��ا تس��میة الك�ورد الل��ور ب��الفیلیین ف�ان ذل��ك یع��ود لس�ببین األ
خ�رى عل�یھم اس�م بیل�ي ق�وام األاأل المثلث�ة) فأطلق�تبیل�ي (بالب�اء  Pele مل�وكھم ك�ان ی�دعى

(ب�ثالث نق�ط) حرف الباء المثلث�ة لى فیلي، وذلك لعدم وجود إوتحول االسم تدریجیا بالعربیة 
قوی�اء البنی�ة، ل�ذلك ك�انوا أش�داء، وأن الكـُرد كانوا مق�اتلین أخر في اللغة العربیة. والسبب اآل

ل�یھم الق�وة والفروس�یة وظل�ت التس�میة تس�تخدم ف�ي الفارس�یة إ یشبھون الفرسان بھم وینس�بون
 .ومنھا اشتقوا بھلوي، فھلوي، وبھلوان

واطلقت على الكتاب�ة المس�ماریة الت�ي ك�انوا یس�تخدمونھا تس�میة الكتاب�ة البھلوی�ة، والفھلوی�ة، 
لغ�ة ك�ـُردیة لھ�ا رواب�ط أنھ�ا وھي التي تطلق على ما یسمى الفارسیة القدیم�ة، والحقیق�ة ھ�ي 

 ، اقتبس�وااإلیالمینقویة باللغة السومریة، ولكن بسبب احتالل القبائل الفارسیة لمناطق الكرد 
كتابتھم  ولغتھم، ول�ذلك نج�د الل�وح الم�دون فی�ھ اعم�ال داری�وس ف�ي ط�اق بس�تان، ف�ي ای�الم 

والت��ي  -الخ��ط االیالم��ي المس��ماري  –منقوش��ا  ب��ثالث لغ��ات، اح��داھا الك��ـُردیة المس��ماریة 
اس��تطاع العالم��ة االیرلن��دي، ع��الم المص��ریات ال��دكتور ھ��نكس ح��ل الرم��وز المس��ماریة ف��ي 

م ب�ین فیھ�ا ان 1846السماء الفارسیة، اذ نشر مقالة بھذا الخصوص عام اللوح استنادا الى ا
اللغة المكتوبة عل�ى الل�وح ھ�ي لغ�ة مقطعی�ة ولیس�ت ھجائی�ة، وھ�و الع�الم ال�ذي اكتش�ف ع�دة 



30 

نص��ر، وس��نحاریب واورش��لیم وغیرھ��ا.  وم��ن ث��م س��اھم علم��اء ورحال��ة  خ��ذ اس��ماء مث��ل نب��و
كتاب�ة المس�ماریة م�ن خ�الل ھ�ذا الل�وح الموج�ود الرحالة الیارد في فك طالسم ال خرون مثلآ

 .في ایالم بالد الكـُرد، صاحبة أقدم حضارة سومریة بستان،في طاق 

*** 
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