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ف$$ي خ$$ضم ال$$ساع$$ات األل$$يمة ال$$تي ع$$شناه$$ا ون$$حن ن$$نتقل ب$$ني ال$$بلدي$$ن ل$$م ت$$كن ت$$دور ف$$ي ع$$قلي أس$$ئلة
رب$$ما م$$ن أث$$ر ال$$صدم$$ة ،ل$$م أك$$ن ألع$$لم ب$$أن$$ني س$$أع$$يش ع$$مري ك$$له ب$$عدم$$ا ع$$لى ه$$يئة ع$$الم$$ة اس$$تفهام
$قرر ل$$ي ش$$كل وروح وط$$ني؟ وك$$يف ت$$أتّ$$ت ل$$ه الس$$لطات ال$$تي ت$$خول$$ه
ك$$بيرة م$$تسائ$$ال  :مل$$اذا ي$$وج$$د م$$ن يّ $
لتج $$ري $$دي م $$نه ألن $$ه ج ّ $دا ل $$ي ال أع $$رف $$ه ـ ح $$دث أن س $$قط رأس $$ه س $$هوا ف $$ي م $$وق $$ع ج $$عراف $$ي ب $$عيد؟ ح $$ني
رس$موا الح$دود واق$تطعوا ال$بالد وق$رروا اس$م ال$وط$ن الج$دي$د وص$فة امل$واط$ن الج$دي$دة ،ح$ني ق$رروا أي
ج $$زء مح $$دد م $$ن ال $$تأري $$خ س $$يعظم وي$ $تّبع  ،ألن الج $$زء اآلخ $$ر م $$نه ي $$ؤرخ ل $$لبلد امل $$جاور .ح $$ني ب $$لوروا
امل$شاع$ر امل$ثيرة للفخ$ر وق$ول$بوا أش$كال االن$تماء ل$م يح$دث أن س$أل$ون$ي  ،ول$و ف$علوا ب$ال$ذات ح$ني اق$تطعتُ
م$$ن ج$$ذرى ورم$$يت ع$$لى ق$$ارع$$ة غ$$رب$$ة ه$$ائ$$لة مج$$ردا م$$ن ه$$وي$$تي وع$$مري ،ل$$كنت ك$$فرت ب$$كل ت$$أري$$خهم،
ح$$دوده$$م ،فخ$$ره$$م وان$$تماءات$$هم ال$$هشة ف$$هؤالء ال$$جباب$$رة ال$$قساة أه$$ملوا ت$$مام$$ا ح$$قيقة أنّ$$ني أن$$ا ال$$وط$$ن
ب $$ذات $$ه م $$اش $$يا ع $$لى ق $$دم $$ني تح $$مالن ع $$ود م $$راه $$ق ن $$حيل ف $$ي ال $$ثال $$ثة عش $$رة اس $$مه ل $$ؤي م $$جيد حس $$ني
ال$صائ$غ ،م$وال$يد ال$عام  ١٩٦٧ال$دي$ان$ة مس$لم  ،ل$ون ال$عينني ن$رج$سي ،ل$ون ال$شعر أش$قر ،ل$ون البش$رة
أبيض(…) .
أن$$ا ذل$$ك ال$$وط$$ن غ$$ير أن$$هم أص$$روا ع$$لى ت$$جاه$$لي وال$$كفر ب$$ي ي$$وم أخ$$ذون$$ا م$$ن ب$$يتنا ب$$ثياب$$نا ال$$تي ع$$لينا
وأوص$لون$ا إل$ى م$قر ح$زب$ي ف$ي م$كان م$جهول خ$ارج ال$عاص$مة ب$غداد ح$يث أدخ$لون$ا إل$ى ق$اع$ة ري$اض$ية
ك $$بيرة ج $$دا ل $$نفاج $$أ ب $$حشود ه $$ائ $$لة م $$ن ال $$ناس واألس $$ر متج $$معني ف $$يها ،ك $$لهم ك $$ان $$وا م $$ثلنا ع $$لى وش $$ك
التسفير.
عن قسمت لحوراء النداوي2018،
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