
 
 !واأليتام األراملحي 
 

 
 طارق حربي

 
 (وأمكنة شخصيات..  الناصرية) كتاب من فصل* 

 

ويسمي العراقيون الواحدة  ،ودالالت معانيالتي تحمل  المناطق السكنية من مدينة في العراق تكاد التخلو

 ولاأليشير وغيرها،  الشهداء والثورة والشعلةالحي العسكري و !حياءمن األ سكانهربما ألن  ،منها حي  

 عيالميينجوتيين وة به من المحيطالطامعة األقوام  مسرحا لغزو تكان أن بالد مابين النهرينإلى 

والننسى دفاعات سومر ضد األعداء  ،الحقا االحتالل األمريكيووبريطانيين وحيثيين وكوشيين ومغول 

 لكنوتخطيط المدن المتصدية للغزوات وتوزيع المعابد وأماكن حفظ المؤن وبيوت المقاتلين وغيرها، 

العراقيون  بعدما التحق( م366/  هـ11)الفتح العربي اإلسالمي  ثكنة عسكرية منذ أصبح برأيي العراق

يا العراق كثرة ضحاعلى  قاطع دليلفالثاني أما ، !العراق علفا لدوابهحقول واتخذ من  مقاتلين لهذا الجيش

حياء بكثرة ضحايا الحرب العراقية االيرانية تلك األ وتوسعت قليمية والعربية،في الحروب المحلية واإل

وهو ماتقتضيه مصلحة  ،راضي والسيارات لذوي الشهداءث وزعت حكومة صدام الفاشي قطع األحي

 مهد الثورات واالنقالباتكان إلى أن العراق  ثالثالفيما يشير  في ذلك الوقت،والحرب الطويلة النظام 

ة إلى ، وكذلك إشار !(نقالبات؟د أول تدشين في العالم العربي لإليع 1363انقالب بكر صدقي سنة )



دالالت  حملبعد اندالعها، والشك أن الرابع  انطلقتأن التسمية  تموز المجيدة وأميل إلى 11ثورة 

 للشعلة كثيرة وتماثيل نصب  تموز 11بعد ثورة  وشيدتأفضل للشعب والوطن، مل بغد األ ومعاني

صورة مع إحداها  الماضي القرن من الثمانينيات أواسط وكنت التقطت ،باعتبارها رمزا للثورة والتغيير

 .خيون آل عبيد في مدينة الشطرة الشيخ قرب جسر وتقع

 

صغير  حيبيتا بدون مقابل في  15توزيع  1391سنة حياء دشنها طرأ شيء جديد على تسمية األلكن 

والأقصد هنا ، واأليتام األراملحي ويدعى  (المحافظات من عدد في كذلك)  مدينة الناصرية شرقييقع 

 الدخل وذوي للفقراء تموز 11 ثورة بعد قاسم الكريم عبد الزعيمالشهيد  حياء التي شيدهاالبيوت واأل

عادت مايزال الناس يتذكرون ذلك ويتمنون لو و الناصرية، وبينها العراقية المدن من العديد في ،المحدود

أحزاب دينية وكردية ومن جاء بعده من  االجرامي،ونظامه كلما أمعنوا التفكير بأيام صدام  ،يام الزعيمأ

 !لحكم العراق فاسدة

 

 والد الصغاراألكما أطلق عليه  ،!(وروح أبوي)حي أو  واأليتام األرامليتام أو حي دور األرامل واأل

، ذلك !من قدرهم على شكل سخرية التوصيف جاءون أن اليعلم ولعلهم ،منذ االيام االولى عفويةبالغ الب

 يوروح أبو: وغيرها  الموجهة إلى البعض منهميقسم خالل اللعب أو الشجار أو تهم السرقة  يا منهمأن أ

بيتا  15من  الحي يتكونو، !وغيرها مو آنهوروح أبوي هو بدأ بالشجار ، !وروح أبوي ماشفته ،!مو آنه

، سكانه عموم ذي قار شجرة في 15مقطوع من  حي الآباء له ،(مترا مربعا 65 سعة البيت الواحد)

وكبر السن  والعمل باء بالجلطات والسكتات وحوادث السيرفقدوا اآلصغار وكبار أوالد بنات وأرامل و

 .غيرهاو

 

 قائمة وتنجب بنين وبنات أضيفوا إلى الشابات األراملعدد من قضت إرادة الحياة أن تتزوج لكن 

خوفا من الفضيحة أو خشية الوشاية إلى الحكومة فتطرد زيجات بالسر تمت ال، !اإلخوان من ناحية األم

الحي ودرج الصغار في شوارعه  تضاعف سكان سنة بعد أخرىو، !من البيت (سابقا)كانت أرملة  من

والشرطة والوظيفة والجامعات  الجيشب والتحقوا المدارس وا في ، وتعلمثم نهضوا إلى اللعب الضيقة

، ومن (انتفاضة آذار)بعد أقل من عقدين  ومنهم من غيبه صدام في المقابر الجماعية ،واألعمال الحرة

 !ثته حتى اليوم وهو الشهيد الشاب باسمولم يعثر على جأواسط الثمانينيات قتل بشكل غامض 

 

المعيش في  آخر محطات (11/1/1391)في  بالجلطة الدماغية الذي توفي فيه أبي 13كان شارع 

 البعيد نسبيا عن مركزها راملاألحي  إلى خارجها أي إلى ، قبل أن ترمينا قوة طاردة مركزيةالمدينة

قوة  ،وماحولهماقبل توزيع قطع االراضي في الحي العسكري وحي سومر وذلك  ،وكان معزوال

بعد  ،يخالل عمليات توسعها الديموغراف عن مركز المدينة زحزحتنا شيئا فشيئا اقتصاديةاجتماعية 

 في قلب فبعدما ولدت   ،ومارافقها من تحسن اقتصادي الطفرة النفطية التي شهدها العراق في السبعينيات

في زقاق باشا أبو الطرشي ذو االصول العثمانية، انتقلنا إلى وبالتحديد في شارع الحبوبي  أي الناصرية

وكان )تاح هذا البيت جاء عمي الشاعر زامل سعيد الف وإلى ،ابل الذي ينتهي بتوراة اليهودالزقاق المق

 العائلة أفراد على يهجر القسم الداخلي وينام في بيتنا ويؤلف اشعارا ساخرةيدرس في دار المعلمين لكنه 



ونسعد بخفة دم حيث كنا نعيش في بيت واحد يدفع إيجاره أبي وأوالدهن وأزواجهن وأعمام من عمات 

 ،رة أجرة خط ناصرية بغدادبتوصية من أبي الذي كان يعمل سائق سيا( !وموهبته وسخريته الشاعر

سنة في وكان ذلك  هاشم البناء، االستاذ لمعلم االول الراحليد الى مدرسة قرطبة وسلمني لني إواصطحب

 هثمانية أو تسعة في شارع الحبوبي وحوالي ، ثم توالت بيوت االيجار!المشؤومة 1336الحرس القومي 

ومازلت  ،نظرا للفقر والعوز الشديدينمي بدون استيفاء اإليجار الشهري السيف في بيت جدتي ألمنطقة و

بعد تحسن طفيف في الحالة للبيت  (!في الغالب يكون مستخدما) اأتذكر جيدا أن أبي كلما اشترى أثاث

دالل صحبة أبي يأتي  ،!خالل عطالتهبعد فترة قصيرة يضطر إلى بيعه  ،فترة عمله المعاشية خالل

يلقي نظرات  دشداشة شادا وسطه بحزام جلدي أسودمرتديا من السوق القريب  عريض الكتفين طويل

 من خيار إال القبول أبي ولم يكن أمام، !أبخس األثمانقبل أن يسومه بديه بيمتفحصة على االثاث ويقلبه 

وكانت عيوننا  من إشباع األفواه الجائعةحينذاك المفر إذ  ،مضض فيوافق علىبالسعر الذي يحدده الدالل 

نحن الصغار تشيع األثاث المرفوع على أكتاف العمال حتى نهاية الزقاق حيث تقف عربة يجرها 

 العالمية السيما في الروايات والقصص لفقراءلبشع لواستغالله ا الدالل أمثال وجدتالحقا و، !حصان

الفقراء الكثير من بيوت  ضمالذي  13شارع  أما آخر المطاف فكان ،السوفيتية التي قرأتها فيما بعد

والمعلمين والقماشين وغيرهم  الكسبة جرها الخيول والحمير،ب عربات األجرة التي توالمعوزين وأصحا

الكتابة والتشكيل والمسرح نخبة من المبدعين في بيوت إلى جانب صحاب المصالح الخاصة، من أ

 .طالبت النخبة الثقافية في المدينة بتغيير اسمه إلى شارع المبدعينمؤخرا و ،وغيرهاوالرياضة 

 

سعدي عياش عريم محافظ األستاذ لدى  االستاذ معاذ عبد الرحيم حصلنا على البيت بتوسط زوج خالتي

أمي وأخواتي ونظفن البيت من بقايا في صباح ربيعي الأنساه ماحييت سبقتنا الناصرية في ذلك الوقت، 

وجلست  أغراضنا ونقلناحصان يجرها جيراننا التي  عربة ستأجرناا وقبل الظهر ،الطابوق واإلسمنت

والحصان ينهب  ربةلم تكن عكما لو  ،!الأعرف كيف أصف سعادتي في ذلك اليوم (الدواشك)فوق 

إلى بيت تمليك ألول مرة في إخوتي الصغار وأنا بل بساط ريح طرنا به في طريق الشطرة الطريق نهبا 

 ويناسب مترا 65 ت مساحتهحتى لو كان (بيت ملك)أخيرا وأصبح لدينا يبتسم لنا  هاهو الحظ ،!حياتنا

 وتكثر فيه النساء الناعيات أزواجهن، !أنفس عشرة من مكونة العائلة( زكرتي) واحد شخص معيش

ووقوف مالك البيت في  (رأس الشهر)ـ وداعا لتنفسنا الصعداء وقلنا  أخيرا، !بووأوالدهن في الحر

 نسدد فكيف قوت يومنا نملكلم نكن إذ  واجهنا صغارا حرج موقفوكان ذلك أ ،يفاء اإليجارالباب إلست

 !؟اإليجار

 

ت مطبخ وحديقة ستة أمتار مربعة زرعناها بالسيسبان فأخضر   نوم واحدة وهول ونص ربع ة فغر

من المستنقعات واسعة جدا طل منه على مساحات ن يقع في منتصف سياج واطىء، وباب صغير عةبسر

على حمل السالح يتدربون بنساء ورجال  اتستمتلىء المساح سنوات عشر بعد أيالحقا و ،واليابسة

انبطاح النساء على بطونهن  كان أكثر المشاهد إثارةو بالنسبة للرجال، قواطع الجيش الشعبيب لتحاقلإل

ين غير بعيد عن حلقة وإمساكهن للبندقية وإغماض العين غير المستعملة كأنهن يغمزن لنا نحن الواقف

 طع االراضي على المواطنين أو تشيدقحيث لم توزع الحكومة بعد المساحة المفتوحة  قلت، !التدريب

مؤسسات ومن بينها مستوصف صحي ومستشفى أسنان ودار رعاية اجتماعية ستعمل به أمي طباخة فيما 

 عامل بناء باألجرةعملت بها واعدادية صناعة  الحقا شيدوإلى اليمين ت   ،لغرض إعالتنا لفترة محدودة بعد

 من الجهة الثانية مديرية الطرق والجسور ويقابلها، (سطرالطريق غلى الم)كما ذكرت في الفصل السابق 



من الرهيب الذي سيكون فرع األ وقبالتها يقع داكن اللون غامض، بزجاج نوافذ تحيط بغرفها وقاعاتها

، بعد هروب عناصره وتمكن الثوار من اطالق سراح السجناء فيه 1331لثوار انتفاضة آذار سهال هدفا 

ابتداء من شارع سومر حيث يقع فرع في اللحظات األولى من االنتفاضة ولما خرجنا في مظاهرات 

هاتفين بسقوط صدام ونظامه الفاشي  ،فرع اطفاء الحريق ذهابا وإيابا حيثوانتهاء بشارع عشرين  االمن

بينهم الصديق الشاعر محمد الكعبي الذي سيعمل بعد األرامل حي وبجانبي الكثير من أبناء  الدموي

بادية  آثار التعذيبشاب  جاء إلي  وبينما نحن هكذا إذ  ،مراسال لفضائية المسار األولى 1556التغيير 

وكان يحمل بعض الثياب وآنية ستيل مما يحفظ بها الشاي الناحلتين ويديه  األصفر الممتقع وجههعلى 

خلصتونه خويه صدك جذب )وقبلني  وعانقنيهاتفا بحرقة قلب وهو يراني أتقدم الصفوف  وقال ليحارا 

 وعانقته لم أتمالك نفسي حينذاك فطفرت الدموع من عينيو ،!(من االمن وهللا مامصدك خويه الف شكر

 !بحرارة طويال

 

انطالقا من  فقد كانت وجهتي مع المتظاهرين، من السجن قت سراحهلمر أنا الذي اطفي واقع األ كنلم أ

، !إلى بؤرة بعثية أخرى هي منظمة الشيباني في الجهة المقابلة أي بجانب المستوصف الصحي البيت

من داخله الخارجه  المبنىأردت أن أرى  عصرا الوقت وكان ساعات بعد دخلت إلى فرع األمن لكني

 دخلت إلى، ، متحاشيا النظر إلى وجوه حراسه المتلصصة!كما تعودت أن أراه في طريقي إلى البيت

 من عصيبيدي أدوات التعذيب قلبت وها من قبل الثوار أقفالها وابوابها رسبعد ك اإلغالق محكمة غرف

 يقول أحد الداخلين معي وكانوا بالمئات سمعتو رفيعة وغيرها، قطن وخيوط وكالبات حديد وأسياخ

 يالقسوة له فقلت ،!الصغيرة النوافذ أسياخ إلى المعتقلين ايدي لربط تستخدم كانت إنها : ملثما وكان

أو  ا كثيرة يبدو أنها لمعتقلين وربما لمطلوبينصور وشاهدت ،!العراقيين؟ على المجرمين البعثيين

ولمحت بينها وجه أحد  البالط وعلى روقةاأل في مبعثرة المدنية االحوال وهويات وأوراقهم مالحقين

 !زمالء الدراسة المتوسطة

 

 حسب بل كان الكثير من العوائل نزحتمن الناصرية  األراملحي  جميع سكان ليس بالضرورة أن يكون

عن ح يفص في الشارع خالل اللعب وكان االشتباك بين االطفالونواحيها،  من أقضية محافظة ذي قار

الناصرية،  وتقاليد سكان مع عاداتاختالفها العادات والتقاليد القروية و الطباع وربما شيء من تالفاخ

ت في وهو أول بي البيتسمع لغطهم وأنا في وأ( ارالز)الكرة والقمار لكن االطفال ينسجمون في لعب 

 .ال على حي سومر تنفتح على الناصرية ول وبابه الصغير كوة صغيرةالصف األ

 للعب بيتنا قرب يتجمعون ،لوحتها الشمسو والفقر والفاقة السنين تعب هدها سمراء أوالد يتامى وجوه

 وكانوا يفضلون اللعب بجانب بيتنا قليل، بعد يعودون لكنهم فيستحون ويتفرقون وأنهرهم والتشاجر الزار

 خوفامن جهة الناصرية  الواسعة المساحة على وإطاللةآمنا  مالذا سومر لحي المقابل حائطه معتبرين

 !الوقت ذلك في النجدة شرطة غارات من

 من كال إليها دعيت عفوية شبه شعرية أمسية أول أقمنا ، 1393ربيع سنة في واحد أي عام  بعد

 الفراتنهر  في سيغرقان الذين االزرقي جواد والقاص ويحيى سبتي كمالوالكتاب الراحلين  الشعراء

 عوده الرائع والمثقف الوجودي، المثقف ثجيل وسعد فالح وعدنان الرزاق عبد ضياء، و1391 سنة

 من عام مائة) رواية وعوالم أخيلة عن لي يحكي كان الذي الخضراوين، العينين ذي االسمر هراب



 عمالهأ لجملة نوبل جائزة نال الكاتب ومعلوم أن ،وأقرأها أشتريها أن قبل ماركيز للكولومبي( العزلة

اب يهرب وسوف المذكورة، الرواية مقدمتها وفي الروائية  بالخالص حلمه تحقيق بتغاءإ العراق من هر 

 تركيا إلى وصوله قبل عليه القبض ألقوا حينذاك صدام نظام مع المتعاونين االكراد لكن الذبح، بالد من

 !التعذيب تحت واستشهد العراقية المخابرات ليد وسلموه

وبينهم كما  الكونكريتي السلم على جلسوا االصدقاء من وعدد بحجم راحة الكف الحديقة في توزعنا

 أشعارا قرأنا، !سنوات ولم يعد حتى اليوم سبع سيذهب إلى الحرب بعدالأنسى أبدا وجه أخي حسين الذي 

 عشرة الثانية الساعة وقبل ،!معه مشروبه أحضر مدعو وكل الزحالويشهرزاد وعرق  البيرة وتناولنا

 !المسطر إلى وأذهب التالي اليوم في مبكرا ألصحو أنام أن علي   وكان االصدقاء ودعنا

 بشبه المحيطة المستنقعات من الكريهة الروائح انبعاث رغم البيت سطح على الصيف نومة من أحلى ال

 التي وكالب قطط من المتفسخة الميتة الحيواناتو النفاياتب وكانت مزدهرة دائما ،!راملاأل حي جزيرة

 بعد الباردة النسمات لكن ،!المستنقعات في وترمى خارجها أو البيوت في تنفق بل القبور مصيرها يكن لم

 والمشبعة األهوار من القادمة( الشرجي) الشرقية الرياح هنا والأقصد والروح القلب تنعش الليل منتصف

 عد أما ،!الهواء مكيف رحمة تحت والنومالوحيدة  الغرفة إلى النزول سوى معها الينفع فهذه بالرطوبة،

 هموم تنسي التي السرحانات أنواع وأعظم ومسحوقيه العراق لفقراء ةن  س   أصبحففي السماء  النجوم

من جبهة الحرب،  الدورية تياإجاز خالل السطح طالما سرحت معها فوقو ،والحرمان والفقر الحرب

 ليالي في االخبار سماع لكن سنوات، بعد لي ماسيتحقق وهوإلى العالم الواسع  العراق من بالهروب حالما

 عن بحثا عنه، الغنى شيئا أصبح بعيدة محطة إشارة لتقاطإل( ريلاأل) ومد االجنبية ذاعاتاإل من الصيف

 يرد قد بوابة األرملي الصيف سطح فوق (الراديو) كان وعبثيتها، الحرب طول من تنقذنا أمل بصيص

 دول التي رعتها الحرب تدويل بعد ،!؟اليأتي وقد الجائر للنظام  معادية إذاعة من طيب بخبر أمل منها

 !في السلطة اإلجرامي ونظامه صدام على بقاءاإل مع وإقليمية دولية ومصالح سالح وتجار عظمى

 وبيوت بيتنا في طفال شهدتها وكنت اجتمانفسية دراسات إلى الناصرية في النواعي ظاهرة تحتاج

 ويبدأن المسناتو االعمار متوسطات من النساء من عدد أو وبناتها األم بجلوس وتتلخص الجيران

 يغطين وبعضهن متقابالت ، وغيرها، األمراض أو الحروب في سواء ميت على والبكاء بالعويل

 احداهن النواعي تدير الحزين، الوجه تعابير خرياتاأل لتفادي مالحظة (الشيلة) أو بالعباءة وجوههن

 تركز وحاضره ماضيه عبر مآسيه بكل حزنه أن وتشعر القلب ويفطر العراق شجى يحمل قوي بصوت

بين بيوتها أو  من النواعي وأنت مار الكثير سماع األرامل حي فيوالتعدم  ،المأتمية الجلسة هذه في

 نفس في كالعدوى بيت إلى بيت من انتقلت وربما ،!نهارا وليال (مركز الناصرية)عائدا من الواليه 

 شيئا مضيفا األحزان غائلة الكعبي محمدالشاعر  جيراننا وقد يبدد ،!متصل مأتم في أنك وتشعر الساعة

 بسماعة تسجيل جهاز من حافظ الحليم عبد أغاني أشجى بإطالق البيوت من األول الطابور في الفرح من

 في ويتحاور الشعر ويكتب كثيرا يستمتع كان الجهتين، من الجيران على تشرف السطح فوق مربوطة

 !وأخته العلوية أمه من خلسة أحيانا الخمر ويشرب الثقافة

 

 



، فالصغيرات الحيرات في بنية ي، حدثت تغيوماتالها 1393سنة  العسكريةلخدمة التحاقي إلي ابعد 

االمهات تزوجن وجئن  ، وبعضفي المعاهد والكليات درستمنهن من وكبرن وخطبن وتزوجن 

في الجيش وأصبحوا ضباط صف وضباطا وتطوع عدد من االوالد بالعريس الجديد ليعيش معهن، 

لكنهم  ،!وأمي توصي بذلك إخوتي دائما لمة ضد الحكومة أمامهمورجال أمن كنا نتحاشى أن تفلت منا ك

، ويوما بعد يوم أصبح في السابقكرة القدم كما  كانوا يزاولون حياتهم وألعابهم مع اصدقائم السيما

سنة في الجيش أربعة  11أمضيت  حيث عنه، الطويللغيابي  في الحي نظرا ألخوتي أصدقاء أكثر مني

وأخذت  حرب، وتجدد الحي باالجيال المتعاقبة وتضاعف عدد نفوسهمنها خدمة المكلفية وثمانية في ال

هات لم يعد الكثير من الرجال من جب ،!ال األعراس الحرب ماأخذت وامتألت السياجات بالفتات النعي

رامل واسمه حيدر أحد أبناء حي األ ء الحرب أن، ومما أتذكره من أجواوا أسرى ومفقودينالحرب وأمس

 منتصف الثمانينياتإلى مزيد من الوقود تم استدعاء قصار القامة ، ولما احتاج الجحيم كان قصير القامة

كان شباب األرامل يراقبون نمو طول حيدر خالل و ،!مع اإلبقاء عليهم في الثكنات وزرقهم إبرا خاصة

 !الحرب سيق إلى جبهاتف طبيعيبطول شاب  ال بضعة أشهر حتى أصبحي هي إماهو الشهرية، إجازاته

 

وإذا بأعضاء  ،ذات يوم كنت في إجازة شهرية لمدة أسبوع جالسا أتشمس وقت الضحى بباب البيت

المنظمة الحزبية يأتون إلى بيتنا ويطلبون مني التوجه إلى المنظمة لتزويدي ببندقية وبزة الجيش الشعبي 

يصدق ، وكان رئيس المجموعة البعثية أحد زمالئي في مدرسة قرطبة ولم !القواطع والتوجه إلى أحد

حتى دخلت إلى البيت وأتيت بوثيقة اإلجازة  ،أنني أتمتع بإجازة من جبهة شرق البصرة لمدة أسبوع

 !فانصرف ولم يعتذر

 

 السطح فوق ألنام مبكرا صعدت ،الأتذكر بالضبط 1391أو  1391 سنة من الصيفية الليالي إحدى في

 في شرق البصرة حياتي إليه ستؤول فيما مفكرا الفراش في أتقلب أنا وبينما شهرية، إجازة في وكنت

 الملىء (الكون جبير) طور شديد بحزن يغني طفال سمعت، وفقدانا أسراأم  بليغا موتا أم تعويقا جرحا

 على ألشرف الفراش من نهضت ،!؟المستنقعاتمحلقا فوق  البعيدة فاقاآل من يأتي غناء جارح بالشجن،

من  قلقدرت عمره حينداك بأالطفل الذي  وجه شاهدأ لكن لم ،كل الجهات من بالبيت محيط مطبق ظالم

أم وراء  سومر حي أم األرامل بيوت أحد في يغني كان إن الشاسع لم أتبين الظالم في و ،عشر سنوات

يعلو إلى ذرى مأساة الحرب العراقية اإليرانية التي بال وجه والمالمح  حزين صوت ،!؟المستنقعات

 ،وخدماته اإلنسانية ومواطنيه أطفاله وإهمال الجنوب ألم كلكانت ضروسا في سنواتها العجاف، حامال 

وربما فقدان األب أو األخ  الحرب سني وطول والحرمان والفقر الفقد ألم هتصريع بقلب يغني طفل

 وكان ،!الذي يفطر القلب أن يجيد بالفطرة طور جبير الكون لهحتى اليوم كيف يمكن  لم أفهمو ،وغيرهما

 !من العذاب والقهر الجنوبيخالصة فونية عتبره سماألطوار الغنائية في الناصرية وأ من أصعب

 

 ،البيت سطح على عديدة مرات عائلتي وأفراد وقفت ،1331 سنة من وشباط الثاني كانون شهر في

 و (B52) طائرات الـ كانت الناصرية، من منتخبة لمواقع التحالف دول طائرات قصف وشاهدنا

(F16) العالم صدر إلى موجهة باالصل كانت التي االمريكية، االستراتيجية القاذفات من وغيرها 

 وسايلو والمدارس والشوارع سواقواأل الجسور على حممها ترمي الباردة، الحرب خالل الشيوعي

وقف المئات من أبناء الجيران فوق ومفرد، جملة والحيوان البشر تقتل والبنزين النفط وخزانات الحبوب

السطوح المتالصقة وتبادلنا عبر السياجات الخفيضة مشاعر من يدمر وطنه أمام عينيه واليستطيع أن 



 أعمدة وتصاعد انفجارات دوي نسمع لكن المجردة بالعين الطائرات النرى كنا !يمنع ذلك أو يوقفه

 فيها وتشعل وتدمرها االهداف تقصف كانت أنها بمعنى الجهات، كل ومن ووراءنا أمامنا الدخان

 سلسلة أصوات نسمع ثم ،الخليج في أو (B52)الـ  خاصة أسبانيا في مواقعها إلى عائدة وتستدير الحرائق

 غيضي شدة من األرضولم تحملني  ،!البيت باهتزاز معها أشعر هزا رضاأل تهز االنفجارات من

 سطح من نزلتف مكثفافي وقتها  القصف وكان المرات حدىإ فيوالغرب  وأمريكا صدام على وحقدي

 المواطنين من الفاآل وشاهدت الطائرات، مادمرته على قفألكالمجنون  المدينة إلى وهرولت البيت

 تنقل االسعاف سيارات وكانت الحدادين سوق إلى وصلتحتى  االتجاهات، جميع في مذعورين يهرولون

 !عربته بجانب ميتا حصانا( السيف)قرب مخازن الحبوب  وشاهدت المصابين

 

أسبوع واحد كل شهر )زة دورية بإجا جبهةال من كلما جئتكنت  في أجواء الحرب وطولها وعبثيتها

 ففي كل إجازة، !بنائهأفي الحي كما لو أني لم أكن أحد شخص غريب  أشعر بأني( يوما 15وأحيانا كل 

 ،البيوتوأشكال  لحقت حتى تصاميموتغيرات  وجوه غريبة وبعد سنوات بين أجيال جديدة نفسي أجد

آخرون شرفات شيد فيما  مثال، إلى إلغاء الحديقة وبناء غرفة تضطر العائلةوالد فبعد زواج أحد األ

وتمكنهم من شراء  األوضاع المعاشيةوأبدلوا السياج الخفيض بباب كبير بعد تحسن  وغرفا فوق السطح،

 !سيارة

 

حيدر وأحمد  شاهدت أخوي   (6/6/1331) في الناصرية في صباح اليوم الذي اندلعت فيه انتفاضة آذار

ين فوقفت معهما وكانت الشمس خجولة تظهر من ب !بسر رغبة اإلفضاءبباب البيت وقرأت في العيون 

!!( بحزب الدعوة وراح يوزعون علينه أسلحة راح تصير ثورة بالعراق واحنه صرنه)فقال حيدر  الغيوم

لحزب لم أخفي امتعاضي من انتمائهما ثيين األرجاس لكني البع فرحت للثورة والتغيير ونهاية حكم

 !شاءاني ويقررا ما رجلين بالغين حينذاكج من يدي فقد كانا رمر خالدعوة الرجعي، لكن األ

 

 :وهذه هي القصة  نتفاضةة للحرس الجمهوري بعد انتكاسة اإلوشهد البيت زيارة ثقيل

وأعطي صدام بحسب واألنبار وتكريت طبعا محافظة عراقية دون بغداد  11بعد أن انتفضت نحو 

توجه  ،(الهليكوبترات)ات االجنحة الثابتة والحق في استخدام الطائرات ذ( 1331)معاهدة خيمة صفوان 

لقمع المدن المنتفضة وبينها الناصرية، وأشيع في وقتها أن المقبورين علي حسن المجيد وزير الدفاع 

 أصدرا من هناكو ،حدى عشائر الناصرية بمنطقة الغرافإاستقبال في آنذاك وعزيز صالح النومان 

أبناء المدينة في أصيب الكثير من ة الناصرية بالطائرات والمدافع، بضرب مديناليومية أوامرهما 

شي في أحد الشوارع والبيوت والمحال وبينهم أخي حسن أصيب بجرح بليغ في رقبته بينما كان يم

المستشفى الجمهوري  وبعض الجيران إلى ن حيدر وأحمدالشوارع القريبة من البيت، فأوصله األخوا

 كان الجيش نأل ويهربواوحده  ليالقي مصيره يتركوه حسن من الجميع أن وطلب وسط الناصرية،

 !الجرح هذا من ينجو لن نهأ حينذاك أحس ن حسنألومن جهة ثانية  المدينة على بهجومه وحشيا

عدد من افراد الحرس  جاءوفي الردهة المقابلة  ا غزيرادم فبعدما نز الرقبة من مذبوح شبه اكان نائم

وكانت األجواء المخيمة على اإلنتفاضة المجروحين أيضا وشددوا عليه الحراسة،  رجال بأحد الجمهوري

مروعة حيث سيارات اإلسعاف تنقل الشهداء والجرحى الذين سقطوا تشفى في ذلك اليوم وماتاله المس



 على االنتفاضة اثناء ختهاأ مع تعمل الحبوبي سكنة شارع من مراةوكانت اجراء القصف الوحشي، 

 منثم  شفىتسالم منفيما بعد  ختهاوأ هي هربت) االنتفاضة جرحى يأ شفىسالم في رحىالج مداواة

أي ورقة مزورة بأنه كان يقاتل مع  شفىتسالم من الخروج اذن لحسن حصلت (ايران لىإ الناصرية

 تامة بصورة تهسيطر لم يكن في تلك الساعات بسط الجيش ن، ذلك أل!!البعثيين ضد رجال االنتفاضة

 !هللا؟ عناية في كان حسن نأل وأ شفىتسبالم الوضع على

 سرعة وأقصىكانت  بأي صورة بالهروب نصحته لحسنالمزورة  الخروج بورقة ماجاءت بعد المرأة

من مراقبة أحوال  عليه وماكانت الممرضة بنصيحة خذأ حسنولعل  ،!الجيش قبضة في اليقع حتى

أي إلى  سفلأ لىإ نزلثم  الممرات بينوسار  فورا فى فنهض من السرير وغادر ردهة الجرحىالمستش

 ومشت به مسكتأو فتركته لما رأت من امر حسن ابنها مع كانتو النساء احدى سارعتهناك و ،لحديقةا

 ابنها ثم عادت إلى!( الهلك كبل روح خالة وياك هللا) له وقالت الشارع الى ثم الخروج باب لىإ معه

 

وكنا هربنا من حي  ،من بيت عمي بالمدينة أمي وأناعدنا  وبعدما في اليوم التاليتقول أختي هدى 

 اقتحم ،فراشه في مستلقيا كانونحيط بحسن ونرعاه في البيت و قبل يومين، األرامل جراء القصف الشديد

فارتبكت أمي وتسمرت أنا في مكاني وقد اجتاحني الرعب  الجمهوري الحرس افراد من ثالثة بيتنا

 رقبتي على عصا ة ووضعقابكل صف الجندي األولاقترب مني  حسن، ومالبث أنوالقلق على مصير 

 بعد اال الجواب استطع لم روحي انبهتت !!(يول  ي   بالليل بيه ترامينه اللي الرشاش وين) بلهجته لي قائال

 ثم ،!؟وكم كانوا مقرفين ولما سمعوا الرد انطلقوا بالضحك سالح يأ بالبيت (ماعدنه) لهم قلت لحظات

 جرحك ضمد ومن صبتأ ينأ سأله أحدهم فراشه على اممدد حسن اوجدوو تينفتشوا المطبخ والغرف

منهم ومن  ونجى شفىتسالم من الخروج ورقةأي  نقاذاإل ورقة لهم برزوأ القصف اثناء صبتأ جابهمأ

 !شرهم

 

نحو خمسة وإذا كان حي األرامل يتكون من خمسين بيتا فإن العراق ورث من عهد صدام اإلجرامي 

نسبة ال بحسب استبيانات لمنظمات إنسانية ومجتمع مدني، هذه ماليين أرملة وثالثة ماليين طفال يتيما

نتيجة الفساد وانعدام التخطيط  الحكومات العراقية المتعاقبة بعد التغيير من السكان لم تهتم بأمرهم الكبيرة

ذكريات وأحداث كثيرة ألمت بالحي لم أعشها ألكتب عنها كما ذكرت لغيابي ، وأخيرا فإن وغيرها

، حلوها ومرهاخلت بيام ذكرى ألم ومعيش أحي األرامل في جبهة الحرب، لكن يبقى سنوات طويلة 

صداقات  تكوينو على التآلف مع االحياء الجديدة ممن عدم قدرته وكان الكثير من سكنة الحي اشتكوا

على زيارة  مازالوا يواظبونلكنهم  ،حياءاال تلك واالنتقال إلىخالل فترة الحصار بيوتهم بعد بيع  ،فيها

وحدة اجتماعية وإنسانية وحدتها إرادة العيش  الحي وإدامة العالقة مع أصدقاء الطفولة، إن حي األرامل

لمالقاة وجوه والهوية، وكل من خرج منه يحن إليه ويعود بين فترة وأخرى المشترك والقبول بالمصير 

 !االحبة متذكرا معهم أياما جميلة لن تعود

 

 (يظهر في الصورة)الصورة المرفقة لعدد من ابناء حي األرامل وااليتام جمعها األخ حسن الدره * 

 

 


