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إلى ضحايا الِتيه....

الذين ابتعدت عنهم

شطآن أوطاِنهم

عساهم يعودون إليها يومًا
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رغبة مكبوتة

اأوقفني اأحدهم عند مفرق ال�شليخ �شائاًل عن ج�شر ال�شرافية، �شوته 
يف اأذين كان مبعرثًا كنقيق �شفدع جائع، وخمدو�شًا بتاأتاأة طاملا اأثارت قريف 
ومالأت �شدري باحلقد الأ�شود. وقبل التدقيق يف وجهه الأ�شمر العاب�س، 
�شعرت غلَّ العامل موجود يف هذا ال�شوت، الذي اأعرفه، لذاك املدعو عبد 
اأبو  ب�شجن  التدجني  نوبات  اأحــد  يف  ع�شاه  �شربة  من  جنوت  الــذي  اهلل 
رفاق  نحن جمموعة  بحقنا  نطق احلكم  على  �شنة  احتفاًل مبرور  غريب 
غ�شب الرئي�س على وجودنا ال�شيا�شي قريبًا منه. كان منظره خميفًا، كاأنه 
مل ينم �شنتني متتاليتني، وكان اخلوف هو اخلمرية التي يريدها الرئي�س 

كافية لتحويلنا من �شجناء �شيا�شيني اىل حيوانات مدجنة. 
مل  وعندما  ال�شيطان.  حال  من  واقرتب  �شكله  تغريرّ   َ ملمِ نف�شي  �شاألت 
عًا اخلطى رك�شًا باجتاه  اأجد جوابًا، تركته وخملب الذعر ينه�شني م�شررّ
اأحمله  اأرنب يتبعه كلب �شيد اأجرب. مل ي�شاعدين ج�شم  الوزيرية، مثل 
زيادة  بعد  خطوة،  ع�شرين  من  اأكرث  بالرك�س  ال�شتمرار  على  مرتهاًل 
فا�شحة للوزن ملا يقارب الع�شرين كيلوغرامًا، وترهٍل م�شطرد للع�شالت 
عبد  من  اخلوف  و�شدة  ب�شببهما  ا�شطررت  الأخريتني.  ال�شنتني  خالل 
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خيول  عربات  فيه  حفرت  الــذي  الر�شيف  حافة  على  اجللو�س  اىل  اهلل 
غزت �شوارع بغداد اإبان حروبها جيوبًا مالأتها النفايات، ومع هذا وبعد 
ا�شتعادة ما ت�شرب من خزين طاقتي وا�شلت ال�شري قلقًا، معاودًا التدقيق 

يف جهاتي الأربع. 
كاأن البيت الذي تعودت زيارته مرتني يف الأ�شبوع يف اأقل تقدير، قد 
تغريت هياأته، بات �شياجه الطيني منخورًا بفعل املطر، َبنت فيه الدبابري 
خ�شب،  اىل  الأخــرى  هي  تغريت  احلديدية  �شبابيكه  ممالكها.  احلمر 
اأن�شاأت فيها ح�شرة الر�شة ممرات لها ب�شكل وا�شح. لون طالء جدرانه 
اأ�شود حزين، كاأنه م�شكن اأ�شباح. حريين حاله وعواء كالب تكاثرت يف 
ال�شارع املجاور، تفت�س عما ي�شد رمقها من جوع نافذ، ت�شببت فيه خ�شارة 
وامراأة عجوز تقف على �شطحه،  الأخرية يف احلرب،  قيل عنها  معركة 

مثل �شاحرة متتطي ع�شا يف نهايتها ق�س. 
مغلوبًا  للهروب  �شاعيًا  وجهي  اأدرت  اأتيت،  حيث  من  بالعودة  هممت 

على اأمري، فجاء �شوت هاين من جهة الباب املخلوع ن�شفها الأمين:
- اىل اأين اأنت ذاهب وجئت قا�شدًا لأمر مهم؟. 

كان وكاأنه ينتظر قدومي، واإن مل اأبلغه القدوم. 
�شاألته عما اأخرجه من هذا البيت امل�شكون يف حلظة حرج اأهُم فيها 

قا�شدًا الرجوع؟. 
اأجاب بهدوء غري م�شبوق: 

كنت اأنتظرك، وكان الوقت املتوقع لو�شولك قبل �شاعة من الآن. قلت: 
- لقد اأخرين اخلوف املنبوذ. 
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�شاأل بامتعا�س:
- مل اأ�شبحت هكذا خوافًا يف �شنيك الأخرية؟. قلت:   

- األ تعلم اأين اأخاف ال�شري يف الأماكن املكتظة بالنا�س، ومن خيايل 
عندما اأ�شري يف ال�شارع اأثناء النهار؟. هل ن�شيت من يتبعني طوال التنقل، 
يرت�شدين جلي�س فرا�س اأفلج بني ال�شحو والغفوة، فيزيد عمدًا خماويف 
التي �شكلت �شلوكي، لتجنب بني الب�شر منذ الأيام الأوىل لدخويل �شجن 
اأبو غريب، وا�شتمر مر�شو�شًا بناءه يف داخلي اىل هذه اللحظة التي اأقف 
بها اأمامك، خائفًا منك ومن عواء الكالب، ومن تلك ال�شاحرة ال�شمطاء 

يف اأعلى ال�شطح؟.
توقفت قلياًل عن الكالم، كمن يحاول ترتيب اأوراق له تبعرثت يف جلة 

ريح و�شاألت:  
- هل تتكاثر يف بيتك الكالب؟.

بتكاثر  واأعرف  مقدمك،  من  الق�شد  واأعرف  �شيء،  كل  اأعرف  نعم 
�شيارته  مفاتيح  الع�شكرية  �شرتته  جيب  من  واأخــرج  هاين،  قال  الكالب 

ال�شوبر. واأ�شر بيده اليمنى: 
- خذها، �شوف لن اأف�شح عما اأعرف. اإنها حديثة تفي بالغر�س، لقد 
ا�شتلمتها من الدولة قبل اأيام اإثر ح�شويل على نوط ال�شجاعة العا�شر يف 

معركة مل اأ�شرتك فيها. 
- �شاأذهب بها حيث عائلتي املتواجدة هناك منذ اأ�شبوع. 

اجلهة،  ا�شاألك عن  لن  �شئت  ما  افعل  تريد،  مكان  اأي  اىل  اذهب   -
والأ�شباب فاإين عارف بكل �شيء. 
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وجهي  ا�شفرار  من  فــزاد  وا�شح،  ب�شكل  هياأتي  على  الوجوم  خيم 
الأمين  كتفه  اتكاأت على  ال�شاقني.  ارجتاف  �شدة  و�شاعف من  العاب�س، 
على  ا�شابعه  اأطــراف  مرر  وعندما  ال�شيارة،  مقود  خلف  ال�شعود  قبل 
�شاحبه  يعزف  عود  اأوتــار  مثل  ارجتافا  ج�شمي  ع�شالت  اهتزت  كتفي، 

بن�شاز. 
مل اأودعه. 

مل اأ�شكره على املوقف واملفاتيح. 
مل اأ�شاأله ثانية عن تكاثر الكالب. 

ومل اأعرف ال�شبب.

 ٭         ٭         ٭

مريحة.  جــدًا  م�شاألة  ياباين  مبكيف  حــار  �شيف  يف  ال�شيارة  قيادة 
فاندفعت  ال�شباب.  عامل  اىل  نقلني  النا�شط  و�شوته  حمركها  ا�شتجابة 
لل�شغط على دوا�شة الوقود، كي اأ�شعر اأكرث بن�شوة ال�شباب. عزمت جتريب 
امل�شهور،  ال�شرافية  ج�شر  وعلى  القريب،  ال�شارع  يف  الق�شوى  �شرعتها 
رمقني �شرطي املرور بابت�شامة ثناء على ما اأقوم به من جتريب. كان من 
حمبي ال�شرعة ومن اأن�شار اإقامة �شباقاتها يف �شوارع بغداد التي متالأها 
عربات جترها حمري بحوافر مثقوبة. بغداد التي يلفها مغيب فيه ب�شي�س 
اأذان املغرب، وقد اختتمه موؤذن  اأجواء كرخها  من نور معتم، يتعاىل يف 

اجلامع الكبري توًا، يف الوقت الذي مل يبداأ يف ر�شافتها العامرة بعد.
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فرقًا يف  يعي�شون  ال�شوبني  اأبناء  �شاكنيها من  غالبية  بغداد،  م�شلمو 
احلال  هو  هكذا  دقائق.  الع�شر  من  يقرتب  لــالأذان  ال�شالمي  التوقيت 
فروق يف الوقت، و�شكل الوقوف يف ال�شالة، وطريقة الدعاء منذ مئات 
ال�شنني. الأجيال احلالية تثني على اأجدادها ملا اأورثوه لهم من خالفات 
هذا  على  وحواراتهم  جل�شاتهم،  يف  ويثنون  اأخــرى،  واأ�شياء  التوقيت  يف 

الزاد يف مد النتقام بجرع تطيل اأمده اىل يوم الدين. 
يف هذا الزمن العابر بني التوقيتني، راحت عينيَّ الغائرتني اىل مراآة 
ال�شيارة فوق الزجاج الأمامي من الداخل، دون �شيطرة من عقلي امل�شغول 
وعندما  بعدي،  من  املركبات  �شري  تدقيق  اىل  �شاعية  ال�شباب،  بن�شوة 
عند  فاأخرجت  اجلـــراأة،  من  بقليل  اأ�شعرتني  قريبة،  اإحــداهــا  جتد  مل 
رئي�س  اإياه  اأهداين  قد  كان  الأعلى، م�شد�س  الدرجة  و�شول اجلراأة اىل 
بحركة  جانبي  اىل  و�شعته  ب�شنوات.  �شجاعتي  فقدان  قبل  اجلمهورية، 
القلقة  اأتعودها حتى يف �شنيرّ املراهقة، كمن يريد اكتمال �شخ�شيته  مل 
مب�شد�س يرمز اىل القوة، وكاأن هذا امل�شد�س قد مالأ الفراغ الذي كان قد 
�شكل جيوبًا للخوف يف خ�شائ�س �شخ�شيتي املكت�شبة، و�شجعني للتجوال 
ت�شكعًا  �شوارعها  الوقت يف  بع�س  اعتدت ق�شاء  التي  املن�شور  يف مدينة 

اأيام العزوبية، ب�شخ�شية ل تعوزها اجلراأة.
 قلت ب�شوت م�شموع وكاأين اأخاطب اأحدًا يجل�س بجانبي �شاأتوقف عند 
املوجودة  موائدها  بني  مبت�شمًا  امل�شري  عاملها  يتنقل  التي  املقهى  هذه 
على الر�شيف بحلة جديدة تقليدًا ملقاهي بريوت، ع�شاي اأتذكر املا�شي... 

احللو من املا�شي لي�س غري. 
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�شاألني قبل كل �شيء عن موعد عودته اىل النيل، الذي يخ�شى ن�شيان 
مياهه العذبة، والع�شاق اجلال�شني على حافاته وبائع الك�شري، وقد اأغلقت 
بالدولر  التحويالت  اأي�شًا عن  و�شاأل  للعودة،  املمكنة  ال�شبل  كل  احلرب 
التي ُعلقت اىل حني حت�شن املوقف املايل. وختم ا�شئلته ب�شوؤال هو الأهم: 

- هل يتح�شن املوقف املايل يف العراق؟. واأكمل: 
- �شاأطلب لك فنجانًا من القهوة اأعمله خ�شي�شًا ملن ينوي النطالق 
مبهامه اخلا�شة من هذه املقهى، ينفعك يف البقاء ن�شطًا طوال الطريق، 

ف�شاألته: 
- وهل تقراأ الفنجان؟. 

بقايا بن يف  اأ�شهل بكثري من قراءة خطوط ترتكها  الأفكار  - قراءة 
فنجان، يعتمد اأ�شحابه القراء و�شائل ايحاء ك�شبيل مقبول للو�شول اىل 

القناع. قلت:
ذاكرتي  ينع�س  اأريد ع�شريًا طازجًا  م�شاًء،  القهوة  �شرب  اأحب  ل   -

امل�شو�شة. 
ويف  فالذاكرة  املجهول،  اىل  بعيدًا  الذاهب  �شيدي  خطاأ  على  اأنت   -
متاعب  من  �شيواجهك  وما  حميطها  يف  املجهول  وهام�س  مهمتك  مثل 
ومفاجئات، لي�س من املنا�شب اإنعا�شها. املنا�شب يف هذا الطريق الطويل 
تنفع  ل  وما�شيك  املا�شي،  ت�شتدعي  التي  التذكر  منافذ  �شد  هو  فقط، 

حمتوياته الآن، ويف هذا الزمن، ولهذه املهمة بالذات. 
- مقهاكم البريوتية، ل ي�شبه روادها العراقيون اأولئك البريوتيون. 

بع�شهم  يع�شقون  �شباب  هناك  روادهــا  اأحــدًا،  ي�شبه  اأحــد  ل  نعم   -
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البع�س، مقاهيهم اأ�ش�شت اأ�شاًل ملن يحب احلياة، قريبة من بحر ينفتح 
حافات  عند  موائدها  تنت�شب  هنا  مقاهينا  باحلياة.  مليء  عامل  على 
املنت�شر  بني  مت�شاوية  نتائجها  معارك  من  عائدون  روادهــا  احلــرب، 
واملهزوم، يوؤمها من يكره حياة احلرب، ومن يريد اإقناع نف�شه اأنه خارج 

اأ�شورتها املوقدة بالنار. 
- احلرب اأيها امل�شري البعيد عن نيله العجيب تن�شي الع�شق والتاأمل، 
مبعايري  تافهة  كانت  وان  احلياة،  يف  بالت�شبث  الرغبة  فقط  تقوي  اإنها 

احل�شارة احلالية.  
واأنا اأتكلم مع امل�شري الذي يتحرك بني الطاولت، يرد ويبت�شم، مل 
تقرتب  املقهى، حيث مل  اأمام  املتوقفة  و�شيارتي  ال�شارع  عينيَّ عن  اأرفع 
اجلهة  يف  اأو  القريب  يف  لها  مكانا  واحــدة  تاأخذ  ومل  �شيارة،  اأي  منها 
مراقبة،  وجــود  بعدم  ا�شتنتاج  بعد  بالطماأنينة،  جميل  �شعور  املقابلة، 
فرد  الرحيل.  وقت  لقد حان  والقول  بالإ�شارة  امل�شري  اأودع  لأن  دفعني 

بالقول: 
مهمتك  من  العودة  املقهى يف  على  مــرورك  تن�َس  ل  �شيدي  وداعــا   -
والذاهبون  احلــرب،  من  العائدون  املقهى  رواد  تطمئنني،  كي  املجهولة 
يف  ال�شتعجال  بعدم  اأو�شيك  الأمــوات،  اأح�شي  كي  لديرّ  ي�شجلون  اليها 
املكلفني  اأن  وذاك،  هــذا  ــم من  والأه اأوانـــه،  �شيء يف  كل  املــوت،  طريق 
باملراقبة لهذا اليوم يف اإجازة، لقد ح�شروا هنا وغادروا هذه املقهى اىل 

بيوت اللهو يكتبون منها التقارير عنك، وعن بقية الزمالء.

٭         ٭         ٭
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نظرتي اىل الطريق ال�شريع بغداد ال�شماوة باقية كما هي، مفتوح لل�شري 
دون �شرعات حمددة. ال�شرعة هنا وعلى هذا الطريق يحددها اأ�شحابها 
يف  الزمن  اأ�شحى  حتى  منهم،  واحد  واأنــا  ال�شتعجال  بحواز  امل�شابون 
با�شتعجالنا  منه  يتعلق  ما  ال  له،  قيمة  ل  الأجــداد  املنقولة عن  ذاكرتنا 
احل�شول على ما نريده، وان كان رغيف خبز ياب�س. زخات مطر يف هذا 
ال�شيف تبداأ مع دخويل الطريق من جهة اليو�شفية، مل تعيق هذه ال�شيارة 
ب�شرعة  ال�شري  �شائقًا حلت عليه اجلراأة فجاأة من  تثنيني  احلديثة، ومل 
توؤ�شرها اللوحة مائة وخم�شني كيلومرتا يف ال�شاعة، لأنني اأحث اخلطى 
�شاعيًا الو�شول اىل هديف يف ال�شماوة قبل انت�شاف القمر املكتمل و�شط 
اأنها غارقة يف ماء �شاف يقرتب من  لو  الدنيا كما  ال�شماء، حيث تكون 

الزرقة. لكن املطر الذي تزايدت �شدته، يبطئ �شرعتي. 
وواحد  الكيلو مائة  الطريق يف  املاألوفة على هذا  ال�شيول غري  م�شهد 
اىل  اأحدهم  ي�شيعون  كاأنهم  فواني�س  يحملون  رجال  اأربــع  الرعب.  تثري 
مثواه الأخري، يتقدمهم الأنحف عودًا، وهم يقرتبون من ال�شيارة بجهد 
يقاومون به الجنراف اىل القعر بقوة ال�شيل. بانت هياأته عند اقرتابه 
خطوة اأخرى، وكاأنه �شبح تاه �شاحبه يف �شحراء الربع اخلايل قبل مئات 

ال�شنني، قال ب�شيطنة وا�شحة: 
- ل ميكنك ال�شتمرار يف ال�شري والأر�س مفتوحة �شهيتها. 

قال الآخر، ق�شري القامة: 
- لقد حاولنا ال�شتمرار من قبلك بدقائق معدودات، فجرَف ال�شيل 
لإنقاذ  الزريبة  اىل  طريقه  يف  فــالح  وكــان  �شائقنا،  اأغـــرق  �شيارتنا، 
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بـ  اخللفي  ال�شيارة  زجاج  ك�شر  عندما  اأرواحنا  على  اأبقى  قد  حيواناته، 
)حدرته()1(. 

طلب الثالث انحرافًا حادًا بال�شيارة اىل اليمني ثم قال: 
اىل  اإي�شالنا  مقابل  املنا�شب  الطريق  على  ُندلك  ن�شحبك،  دعنا   -

الديار �شاملني، يف مدينة بابل الأثرية. 
- لكنني ل اأعرفكم، والوقت قد اأ�شبح لياًل. 

قال الرابع:
- ل حاجة لك اأن تعرفنا، نحن ُنخيرّم هنا كل اأ�شبوع، ن�شطاد طيورًا، 
نقيم لها حفل �شواء خا�س، نحت�شي �شرابًا اأحمر كدم امل�شيح، ثم نعود اىل 

اأهلنا مع الفجر الذي نعده اأ�شل احلياة. 
تاأخذنا  اأن  ال�شماء هذه املرة، ل نريد  - حترك فال�شيول �شتاأتي من 
لنا  ُتطفئ  اأن  نريد  ول  عنا،  ي�شاأل  من  فيها  جند  مل  اأماكن  اىل  ق�شرًا 
فواني�س نحتفظ بها �شاحلة حلفالت قادمة، كما ل نريد حلياتنا هذه، 

وحياتك اأنت نهاية يحددها املطر. 
- مالكم وحياتي؟. 

قال النحيف: 
- لأننا نعرفك جيدًا. 

1- احلدرة، ع�شا مبتو�شط طول يقرتب من ثالثة اأرباع املرت، يف نهايتها حديد 
من  كنوع  العراقي،  الريف  يف  ت�شتخدم  كانت  ال�شكل،  بي�شوي  جتعله  م�شبوب 

ال�شالح الب�شيط للدفاع عن النف�س.  

�سعد العبيدي 15



- لكني ل اأتذكركم. 
فاأكمل النحيف القول: 

- لقد م�شحت ال�شيا�شة واحلرب وال�شجن جزءا من ذاكرتك، واأبقى 
التمتع  همنا  ال�شحراء،  بدو  كذاكرة  �شليمة  ذاكرتنا  بالهروب  التفكري 
مبفاتن الدنيا مثل امراأة جميلة بعيون دعجاء، حالوة ريقها خمر اأبقانا 
اأحياء يف هذا املطر الغزير، وبهذا الزمن الذي اأف�شده الأ�شحاب، وهمك 
النتقام، فارق الهمني �شيبقينا �شعداء يف اأماكننا، و�شيعر�شك ملتاعب مل 
تكن يف احل�شبان. انزلنا هنا واذهب يف طريق انتقامك. �شوف لن نبلغ 

اأحدا عن نواياك.  
- وجوهكم وكاأنها ماألوفة، اأعرفها منذ كنت طالبا يف ثانوية احللة.
- ها قد عادت ذاكرتك. اتركنا هنا فقد و�شلنا املكان الذي نريد. 

- واملطر؟. اأمل تقولوا نخ�شى املطر. 
- اأر�شنا عط�شى، واملطر مزن �شيف ل تنفع يف اكبار اخل�شية.

٭         ٭         ٭

ال�شماوة كما األفتها مل تتغري. نهر الفرات الذي يق�شمها �شطرين هو 
الذي تغري، عندما �شحت مياهه من امل�شدر، ونبت الق�شب على حافاته 
يف  خميلتي  ر�شمته  ملا  منا�شب  �شباحًا  الثالثة  ب�شاعته  الوقت  القريبة. 
بغداد. ب�شي�س ال�شوء الداخلي لل�شيارة ال�شاقط على ورقة اأخرجتها من 
جيب �شرتتي ي�شري اىل اقرتابي من حي ال�شباط الذي ي�شكنه �شاحبي 
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يف بيت ح�شل عليه مكرمة من الرئي�س، عرفانا باإماتته �شجني ب�شربة 
اأهــوج.  غ�شب  اأعماه  يوم  غريب  اأبــو  �شجن  يف  حديد  عمود  من  واحــدة 
ع�شر دقائق تلزمني لتنفيذ ما جئت من اأجله، زادتها �شيارة حمل ت�شد 
ثقياًل مل  وقعها  اأ�شبح  دقائق،  املق�شود ثالث  البيت  اىل  املوؤدي  ال�شارع 
يكن يف احل�شبان، بعد اأن تيقنت ا�شتحالة اإطالق �شوت التنبيه »الهورن« 
لجتيازها والنا�س نيام، فلم يبَق �شوى الرجوع اىل اخللف باأق�شى �شرعة، 

حاًل ع�شاه اخت�شار للوقت املهدور، والتخفيف من الوقع الثقيل. 
اأخ�شى حلوله،  الذي  الفجر  واأخرى على  ال�شاعة،  وعيني على  وقفت 
وارتفاع الأذان، ونهو�س النا�س من نومهم، قبل حتقيق املطلوب. قلت يف 
نف�شي، ل اأريد لهذه اخلطة اأن تف�شل، ول اأقبل الف�شل مهما كان. �شاأجته 
اىل ال�شارع الرتابي املوؤدي اىل البيت املق�شود، ل يهمني الرتاب املتطاير 
من �شرعة احتكاك الطارات بالأر�س، فالنيام ل يرون الغبار ول ي�شمونه. 
ال�شمنتي،  ب�شياجه  املق�شود  البيت  هو  كان  الثانية.  للمرة  توقفت 
على  الــرب  حمدت  املــجــاورة،  الأر�ــس  وقطعة  ال�شوداء  احلديدية  وبابه 
اأنقا�س تركها اأ�شحاب البيوت التي  انها مازالت مليئة بالزبالة، وبع�س 
اأجنزوا بناءها حديثًا، جميعهم اعتادوا رمي النقا�س يف الر�س اخلالء، 
نفعًا يف  الزبالة  لأكــوام  اأ�شبح  لقد  القوم،  �شادة  ا�شحابها من  كان  وان 
اخفاء ال�شيارة والت�شلل منها اىل البيت املق�شود، لتنفيذ ما هو مطلوب، 
فكان يل هذا وكانت امل�شافة منها اىل البيت اللعني ل تزيد عن الع�شرين 
القلق،  من  عاليًا  قــدرًا  واح�ش�شت  كيلومرتات،  عــدة  اأح�ش�شتها  مــرتًا، 
اأ�شعرين كمن يطفو م�شيًا على غيوم عابرة، لكني و�شلت، دفعت الباب 

�سعد العبيدي 17



اخلارجي باأنفا�س مقطوعة، فانفتحت اأمامي وكاأنها ترحب بالدخول، اأو 
اأنها ت�شمر �شرًا ل اأعلمه.

يخيم ظالم كقعر بحر ميت على هذا البيت املكبل بالغمو�س. �شككت 
�شاهدت عمود  وعندما  بحذر،  اقرتبت  ال�شالم،  وادي  �شراديب  اأحد  به 
الكهرباء َح�شبُت تياره ُقطع عمدًا لت�شهيل مهمتي، اأو اأن �شاحبي ا�شتعجل 

النتقال اليه قبل اكتمال تاأ�شي�شاته الكهربائية ليقرب حتفه. 
جميع الغرف خالية ال من بع�س اأثاث من الدرجة الثانية وقط اأ�شود 
الزجاج  عرب  ال�شارع  من  يت�شلل  الذي  النور  خيوط  بع�س  عيناه  عك�شت 
الذين  اجلــان  مــن  واحــد  ــه  اأن اعتقادي  عند  فــزعــًا  �شهقُت  الرخي�س، 
روحي  وكاأن  �شعرت  مكاين،  يف  ت�شمرت  منهم،  بعده  �شاحبي  يحر�شون 
كان  نف�شًا  اأخــذت  وعندما  كثريًا،  ات�شعت  التي  اأنفي  فتحات  من  تخرج 
باإ�شهال  اأ�شبت  وكاأين  احلمام،  لدخول  ملحة  حاجة  اأح�ش�شت  متع�شرًا 
حاد. مل اأهداأ ومل ينقطع ال�شهال ال بعد مداهمتي من فكرة كانت عالقة 
املوجودة يف  الــروح  اأن  من  اأبو غريب  ال�شجن يف  فرتة  ابان  عقولنا،  يف 
هذا البيت تعود اىل رفيق من بيننا مات بع�شا �شاحبه يف اأحد غزوات 

التدجني، َح�شرت لتعينني على تنفيذ مهمتي الع�شرية. 
بقية  اأفت�س  كي  اأ�شابعي،  اأطــراف  على  لأم�شي  هلعًا،  الفزع  جترعُت 
الغرف، مل يكن اأحد موجود �شواي والقط الأ�شود. عندها جال يف تفكريي 
مكانًا  ال�شطح  من  ياأخذون  ال�شكان  من  غريهم  مثل  البيت  اأ�شحاب  اأن 
التي  بابه  ال�شيف، فاجتهت نحو  الزمنية من  الفرتة  للنوم، خالل هذه 
يتحكم بها مزلج من جهة ال�شطح، ن�شي �شاحبي و�شعه يف احللقة التي 
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تتم الغلق.
ي�شود  قلقًا  �شمتًا  فاأح�ش�شت  الباب،  خــارج  اليمنى  قدمي  َو�شعُت 
الأبدي يف القرب، ك�شرَه �شرير  الرقود  ياأتي بعد  املكان، مثل ذاك الذي 
الباب العتيقة، ما دفعني لأن الت�شق خوفًا بحافتها اخلارجية مثل متثال 

م�شنوع من الربنز. 
انتظرت ردود الفعل. مل يح�شل اأي رد فعل من اأي اأحد، و)چا�شب( 
كيف  تذكرُت  بعمق،  يتنف�س  �شريره  على  راقد  ال�شميك،  اجللد  �شاحب 
بتُّ  غريب،  اأبو  يف  اخلا�س  القاطع  نزلء  بني  للبول  مــدرًا  ح�شوره  كان 
اأح�س اإيقاع انفا�شه العدائية تنه�س اأنفا�شي، تقدمت نحوه واخلوف يبطئ 
اىل  نومه  انقلب يف  وعندما  �شريره اخل�شبي،  وقفت مبواجهة  خطواتي، 

جهة اليمني تال�شت كل ظالل اجلراأة يف نف�شي، كدت اأ�شقط خوفًا. 
�شبغها  غريب،  اأبو  اأيام  عن  طويلة  �شارت  �شارباه  جيدًا،  به  متعنت 
اأ�شود،  بهباب  مدخنة  من  خرجت  اأنها  لو  كما  فبانت  الفاحم،  بالأ�شود 
حاجباه الغزيرتان تقربانه من �شورة مهرج يف �شريك روماين، وجفناه 
ال�شعر  عار.  الأعلى  من  ن�شفه  ال�شكر،  على  اإدمانه  يوؤ�شران  املتهدلتان 
دون  الأفريقية  بالغوريال  �شبيها  يجعالنه  وكتفيه  �شدره  على  الغزير 
منازع، زاد وزنه عن تلك الأيام التي كان فيها �شيد اأهل ال�شجن، ل�شراهته 
البائ�شة يف الأكل، حتى اقرتب من اأن يكون برمياًل بال�شتيكيًا منفوخًا. 
عدت التمعن به ثانية فلم اأجد يف �شورته ما هو خملوق لرحمة ان�شان. 
كانت بجانبه من جهة الي�شار زوجته ذات ال�شعر الأ�شعث، ويف ميينه طفلة 

ل تتعدى الع�شر �شنني، جميلة املظهر وال�شكل. 
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بفوهته  اقرتبُت  الرئي�س،  من  هدية  به  اأعتُز  الذي  م�شد�شي  �شهرُت 
من راأ�ٍس ت�شورته فارغًا، ال من حقد جعل وجهه اأ�شفر مزرق، ف�شعرت 
وكاأين اأحقق ن�شرًا يف حرب كونية، ويف حلظة انتظرتها ثالث �شنني يف 
ال�شجن، ومن بعدها �شنتني خارجها، تذكرت كل �شوط �شاعني به، وتلك 
املثقوبة.  اأذين  على  الو�شخ  حذاءه  و�شغط  احلديد،  وق�شبان  الهراوات 
التفُت جانبًا دون ارادة مني، فوجدُت جنب �شريره احلذاء الأجرب لن 
يتبدل، وكاأنه قد احتفظ به تذكارا للذل. حاولت و�شعه بقدمي والدو�س 
به على الراأ�س الفارغ، لكن رائحة العفن املنبعثة من داخله حالت دون 
حتقيق هذه الأمنية التي جاءت طارئة، مل اأكن قد و�شعتها يف خمططي 
الذي يقت�شر على املجيء لالقت�شا�س من هذا الكائن موتًا بهذا امل�شد�س 

املو�شوم هدية من الرئي�س. 
الزناد، وقبل حتركها �شغطًا لإمتام  اليمنى على  �شبابة يدي  َزحَفت 
فعل النتقام، فتحت الطفلة اجلميلة عينيها، حاَولت كبح انفا�شها كيال 
يالحظ عليها النفعال الذي ي�شتدرج الدموع، وكاأنها مل تكن طفلة، �شاألت 

بثقة عالية: 
- ما لذي اأتى بَك يف هذا الليل الدام�س؟. تعال واجل�س اىل جانبي. 

العفاريت يف �شريري تبعد عني النوم. 
- اإين مل اأح�شر اىل هنا كي اأتبادل احلديث، جئت اأطالب بَديٍن يل 

عند هذا النائم اىل جانبك.
- وهل يل ان اأ�شدد هذا الدين بدًل عنه؟. 

- ل ميكن ت�شديده ال من قبله �شخ�شيًا. 
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ل  ــاء،  ــي الأ�ــش عــواقــب  اأدرك  فــاأنــا  ــن،  ــدي ال هــذا  اأخـــربين طبيعة   -
ت�شت�شغرين. 

- اأريُد اأخذ روحه، لأنه.... 
- اأكمل ما تريد قوله، وللمرة الثانية اأقول ل تنظر ايلرّ با�شت�شغار. 

اأفكر  اأ�شدقائي وعذبني عذابًا، كنت يف كل مرة  اأرواح  - لأنه قب�س 
بقتله.  

- هل اأنت عزرائيل، اأم جئت بدياًل عنه، وهو املخول الوحيد بقب�س 
معه،  روحي  فاقب�س  حقًا  هو  كنت  ما  واذا  هــذا؟.  تعرف  اأمل  الأرواح؟. 

لأنني ابنته ال�شغرى، ول ا�شتطيع العي�س دونه. هل لك اأبنة مثلي؟. 
- نعم لدي خم�س بنات واحدة يقرتب عمرها من عمرك. 

مل ميهلها چا�شب فر�شة ال�شتمرار يف حديث بت اأ�شتمع اليه ب�شغف، 
وقد اأخرج من حتت خمدته م�شد�شًا، هو كذلك هدية من الرئي�س. اأطلق 
يف  م�شتلقيًا  الرتابية  ال�شطح  اأر�س  على  اإثرها  هويت  واحــدة،  ر�شا�شة 

مكاين، كمن ا�شت�شلم اىل قدر ل يريد ا�شتفزازه. 
اأزاحها جانبًا،  دنت مني ال�شغرية يف حماولة منها اكمال احلديث، 
انق�س على �شدري النازف مثلما كان يفعلها من قبل مثل وح�س متمرد. 
بات يخنقني، وقبل انقطاع نف�شي، �شرخت �شاأقتلك يف املرة القادمة، ما 

زلُت قادرًا على قتلك، �شياأتي اليوم الذي اأتخل�س منك اىل الأبد. 
كنت اأ�شرخ، واأنا كذلك اأ�شرخ �شعرت وكاأن يد اأقوى منه امتدت اىل 
جرحي النازف، �شاعية انقاذي من هذا الوح�س، و�شمعت حلظتها �شوؤال 

يوقظني من املوت:
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كل  يف  �شماعها  اأعتدُت  الرحيم«  الرحمن  اهلل  »ب�شم  ثم  بك؟.  ما   -
عرثة ا�شادفها يف النوم اأو يف ال�شحوة من حبيبة ت�شاركني احلياة حلوة، 

قائلة:
- اأظن اأن الكابو�س ذاته قد عاودك من جديد. 

اأفقت مذعورًا. 
اأ�شعر من  كنت  مثلما  نف�شي هادئًا  اأر  فلم  القريبة  املراآة  اىل  نظرت 
الكابو�س  اأنه  فتيقنت  ظننت،  مما  حاًل  واأ�شوء  ا�شطرابًا  اأكرث  بل  قبل، 

الذي يتكرر يوميًا، ُيح�شر يف نومي، يوقظني مرعوبًا اأكرث من مرة. 

٭         ٭         ٭
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أصل الفكرة

�شاأترك وطني هذا، تاريخي، حا�شري، م�شتقبلي. 
�شاأهرب من نف�شي، ومن كوابي�س تقلق منامي.

من حمنة اأبقت يف داخلي �شرخًا، مثل �شق اأحدثه زلزال.
من قناعات بحا�شر اأمة َتبنَي زيفه وم�شتقبل لها، �شطرُه احلاملون يف 
خيال  وحم�س  وهٌم،  اأنها  تبني  حكايات  بع�س  عنه  وقالوا  تقراأ،  ل  كتب 

منفر.
قائم على قطع  للو�شول على كر�شي  ال�شباق  فيها  �شيا�شية  من رفقة 

الرقاب. 
من نف�شي كي ل اأعرث بها، َفُيح�شب العرث خطاأً متعمدًا لتدني�س الأر�س، 
يعيدين ب�شببه �شديقي الرئي�س اىل ال�شجن ثانية، حيث ل خروج منه بعفو 

ياأتي ب�شاعة رحمن، ول مبكرمة حتل يف �شاعة يغيب فيها ال�شيطان. 
عبارات قلتها حال جلو�شي على ال�شرير بعد ال�شتفاقة من الكابو�س، 
واأكملتها باأخرى جاءت للتاأكيد على عهد اأقطعه على نف�شي يف هذه الليلة 
التي كاد چا�شب يقتلني فيها، خالل حلم عابر يف منام كان متقطعًا مثل 
التيار الكهربائي الذي بات ياأتي متقطعًا يف اأيام احلرب هذه. لكنها مل 
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تتنبه، وكاأن عقلها �شرَد منها اىل عامل اآخر، فم�شكُت يدها واأكملت قويل، 
من اأن هذا القرار ل منا�س عنه، ول اأخفي �شرًا من اأن فكرته راودتني 
منذ اأول �شربة تلقيتها يف باحة ال�شجن، وقد َتركت على جبهتي جرحًا، 
اأقنعني حت�ش�س الدم النازف منه، اأين ما زلت موجودًا على قيد احلياة. 
فكرة انطبعت يف خميلتي مثل نق�س على حجر. كانت �شربة اأعادين على 
بني  حم�شورًا  اأبقوين  زنزانتي،  اإىل  اأكفهم  على  حمموًل  رفاقي  اثرها 
ما  اإل  ذاكرتي،  خمزون  الغليظة  الع�شا  اأحمت  وقد  ال�شماء،  جدرانها 
يتعلق منها بالنتقام. من ذاك اليوم وانا قلق حد الهياج من فكرة املوت 
التي اأ�شحت يف نظر الرئي�س وال�شجان، ل تعدو اأن تكون ق�شية اعتيادية، 
حكايات  ي�شمعوين  وا�شحة،  مالمح  بــال  �شياطني  اأ�شباح  نظري  ويف 
النتظار ملوجة تعذيب تدفع اآخرين لأن يكونوا من بني املوتى. لقد حتولت 
العود  اأ�شُر على حتقيقه، تفاديًا لحتمالت  اليوم اىل قرار  الفكرة هذا 

ثانية اىل عامل املوتى والأ�شباح. 
�شاأهرب. ل �شنهرب معًا واإن كان دفعًا اىل املجهول، وملا تنبهت اىل 
وتبني  يتعاىل،  الديكة  �شقاع  وكــان  هل،  قد  ال�شباح  كان  عقلها  �شرود 
عني  لتطرد  القراآن  من  اآٍي  وبع�س  الفاحتة  �شورة  بقراءة  من�شغلة  اأنها 

الكوابي�س.     
اأتخيل املجهول وطنًا بال حزب  راأ�شي على �شدرها احلنون،  و�شعت 

يقتل اأبناءه، ول رئي�س يتفياأ بظل الله. 
ال�شماء  على  املطل  الغرفة  �شباك  من  نظرت  قلياًل،  راأ�شي  رفعت 
�شماء  تغطي  للحلفاء  طائرات  اأ�شراب  هناك  كانت  الوا�شع،  بف�شائها 
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بغداد، وهناك اأ�شراب اأخرى تغطي اأماكن اأخرى من هذا الوطن اجلريح. 
تابعت تلك التي ق�شدت بغداد بنظرات اأح�شتني وكاأنها اأ�شراب ن�شور 
جارحة، جذبتها اىل اأجواء العراق رائحة املوت التي ن�شرتها احلرب يف 
كل مكان، فاعت�شرين وجع املقت، وزاد يف داخلي �شدة الدافع على تنفيذ 

فكرة الهروب. 
قلُت بلعاب متجمد: 

ـ �شاأنفذها واإن كانت تقتلعني من جذوري، واأهلي ومن وطني العليل، 
مثل اقتالع ال�شدر املعمر من مكانه، ل ميكنني الآن ا�شتبدال فكرتها بكل 

متع الدنيا. 
لهذه  منفتحة  وا�شعة  ال�شماء  وا�شحة،  كانت  ال�شباك  من  الــروؤيــا 
ت�شيدوا  الذين  الطيارين  لأولئك  مالئمة  وجــع،  بال  املحلقة  الأ�ــشــراب 
ب�شماتة  خ�شروها  تدخلها،  اأن  قبل  احلرب  خ�شرت  بالد  اأجواء  وحدهم 
مالأت نفو�شهم مبن اأراد احلرب جمدًا له �شخ�شيًا، واأرادوها هم خ�شارة 

له كي يتخل�شوا من اأجماد يريد بناءها وهمًا على اأكتافهم. 
من  فقللوا  العظم،  حتى  الغل  يف  ميعنون  الن�شور،  لنقل  اأو  الطيارون 
ارتفاعات حتليقهم بالتدريج، لت�شبح مرئية لأهل بغداد بو�شوح، وكتبوا 
ثم  الذلل،  يف  وزيــادة  لهزميتنا،  كناية   )v( الن�شر  كلمة  بعوادمها 
عناء  دون  من  اأخرى  لتعود  �شبعت  حوٍم  ن�شور  الن�شق،  بت�شكيل  ان�شحبوا 
َقة  يف التعرف على املكان. اآلتهم احلديثة تدلهم على املكان واإن كان عَليرّ

و�شط �شحراء اأو بئر جف منه املاء. قالت: 
َ ل حتاول النوم بعد طلوع ال�شباح حبيبي وقد اأرهقك ال�شهاد. - ملمِ

�سعد العبيدي 25



- ل اأريد النوم ون�شف اأو�شايل مقطعة من الداخل، ون�شفها الآخر 
من�شغل بهموم الطريق اىل ذاك املجهول. 

- اأرجو اأن تخف�س �شوتك خ�شية اإيقاظ البنات من نومة ال�شبح التي 
يحبون. 

- لقد تعودت الكالم ب�شوت عاٍل يف اللحظة التي دق فيها چا�شب قلم 
الر�شا�س يف اإذينَّ عمدًا لتمزيق الطبلة يوم كنت نزياًل يف الزنزانة الرقم 
)5(، تلك الزنزانة الذي اعتاد الذباب ي�شفر يف ربوعها حد القيئ، يف 
اأوقات الظهر القائظ على وجه اخل�شو�س. ها هو اأمل التمزيق يعاودين 
مل  عندما  ذاتها  الرائحة  هي  اأ�شمها،  كــاأين  الــدم  رائحة  وكذلك  الآن. 
ي�شمح چا�شب اآنذاك مب�شح الدم النازف من بع�س �شرايينها، لكي يتفرج 
على حايل النزلء الآخرون يف ذهابهم اىل حمامات ال�شباح ويتع�شوا.  

٭         ٭         ٭

ودوائر  بها  اأعمل  التي  الدائرة  يف  فالدوام  مبكرًا،  البيت  اىل  عدت 
الدولة الأخرى مرتبك جدًا، ب�شبب الق�شف اجلوي الذي بداأه احللفاء 
الثانية،  عنها  يقولون  خليجية  حرب  يف  العراق  اأنحاء  وبقية  بغداد  على 
اأُم املعارك، �شعيًا منه لإعطائها قيمة معنوية تدفع  ويقول عنها الرئي�س 
الع�شكر اىل املوت بال اأمل، ويك�شب هو املجد دومنا عناء، هو هكذا وقادته 
اأي�شًا، يعطون ملعاركهم �شيماء ذات وقع على ال�شامعني، واإن كان بع�شها 
خا�شرًا. اإنهم ل يعرتفون باخل�شارة، كل عمل يقومون به م�شمون ربحه، 
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يقوي الأمة، يعيد بناءها موحدة من جديد، �شعارات يعتقدون اأن ال�شامع 
قد �شدقها، ويعتقد ال�شامع اأنهم �شدقوا وهَم �شدٍق مل يح�شل اأ�شاًل.

لقد بلع الطعم، قلتها ونظرت اىل من حويل، فوجدت احلبيبة واأربع 
عن  ال�شتف�شار  يرغنب  جميعًا  كاأنهن  وطفلتني،  ال�شباب  ريعان  يف  بنات 
العبارة املبهمة وجمريات احلال، لكني اأغلقت باب ال�شتف�شار باللتفات 
اليهن طالبًا التهيوؤ للخروج من بغداد التي تنعق يف �شمائها الغربان. ومع 
وقت  حلول  الفطري  بذكائها  هي  ــْت  اأدَرَك جانبي  من  املتعمد  الغلق  هذا 

الرحيل اىل املجهول. 
اأ�شبه  كــانــت  احلــيــاة،  مــن  احلــرجــة  اللحظة  هــذه  يف  اليها  نــظــرت 
بال�شائعة، تتحرك يف املكان. تاأخذ �شيئًا ما، فترتكه اىل غريه لتعود اليه. 
تفتح خزانة مالب�شها لتاأخذ منها ثوبًا ثم تعيده اىل مكانه، وكاأنها مل تعد 
لتعود  ترتكه  ثم  �شريعة،  وجبة غذاء  لإعداد  املطبخ  تدخل  اليه.  بحاجه 
اىل خزانة املالب�س، كاأنها ن�شيت نوع الغذاء الذي ذهبت لإعداده. مل يكن 
احلال ارتباكًا، ل ميكن ت�شميته ارتباكًا، بل كان قلقًا يوؤ�شر ح�شوله كرث 

التحرك يف املكان و�شدة الن�شيان.  
�شعفها  اإظهار  تريد  ل  اكت�شافها،  قبل  غ�شبًا  نزلت  دمعًة  َم�شحت 
اأمام البنات، فامل�شوار طويل، ومليء باملفاجئات من العيار الثقيل. وهي 
من�شغلة ومرتبكة، تتكلم مع نف�شها كالمًا غري وا�شح، َفتحُت الراديو قبل 
اأن ينقر�س، وخ�شية هذا النقرا�س اأبقيتُه مفتوحا لأتابع اأَخبار العراق يف 
�شوت اأمريكا، اأتنقَل منها اىل الذاعة الربيطانية، ثم مونت كارلو، اأرى 
اأنها جميعًا قد اتفقت يف الراأي على اأن العراق دخل اأتون الفو�شى، ولن 
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يخرج منها �شاملًا. فعاودُت تكرار عبارتي ال�شابقة »لقد بلع الطعم«. 
ومعلومات جمعتها عن  اإيــران،  مع  ر�شم احلدود  و�شعت يف خميلتي 
اأ�شهر اىل الكويت  انتقال غالبية القطعات الع�شكرية املدافعة عنها قبل 
لت�شارك يف �شنع املجد. اأظن �شهولة عبورها، واأظن املجازفة يف جمالها 
الرئي�س  باإ�شدار  ارتباكًا،  يزداد  و�شعًا  العتبار  يف  اآخذًا  عالية،  لي�شت 
الدولة  الكويت،  داخل  من  فــورًا  بالن�شحاب  املدافعة  للقطعات  اأوامــره 
اأوامــر  يناق�س  مبا  ع�شرة،  التا�شعة  حمافظته  اأ�شهر  قبل  ح�شبها  التي 
�شابقة له بعدم الن�شحاب واإن جاءت مذيلة با�شمه �شخ�شيًا، الأمر الذي 
اأطالل  على  الع�شكر  واأوقف  املدافعني،  وانك�شار  الفو�شى  وتائر  من  زاد 
اأو  الزمن  هم  ريَّ �شَ اأن  بعد  النك�شار  وجع  من  الدمع  يذرفون  حدودهم، 
اأ�شعى  البيت الذي  اأنذا الآن ويف هذا  َ عيونهم دامعة ب�شهولة. وها  ريَّ �شَ
على  ح�شرًة  معهم  الدمع  اأذرف  بترّ  املجهول  �شوب  والتوجه  تركه،  اىل 
العراق، وخوفًا من النك�شار يف الطريق اىل املجهول، اأنع�شُر اأملًا من �شدة 
الح�شا�س بالنف�شال عن بالد اأحببتها، كاأين اأجتاز واإياهم خط احلدود 
وخزًا بحراب العدو، ف�شحُت من وجع النف�س »لعنة اهلل عليه«، �شيحًة مل 
يفهمها املوجودون. ولكي اأجتنب �شيحة اأخرى ت�شعفني اأمامهم، �شحبت 
نف�شي اأو �شحبني عقليَّ الباطن اىل ذكريات اتهامي بامل�شاركة يف موؤامرة 

قيل دبرها حممد عاي�س. 
التمتع بفر�شة هدوء،  راأ�شي من بطالن دوافع التهام، وقبل  هززت 
جلدي  عموم  غــزت  ا�شفرار  لفحة  عــن  بال�شوؤال  �شيماء  اأُم  بادرتني 

املك�شوف، وعن حبات عرق تناثرت بغزارة على وجهي احلزين. 
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البعيد،  الذاكرة  قعر  نف�شي اىل  �شحبُت  الجابة  وبدل عن  اأجب،  مل 
بترّ اأقلب اأقنيتها وعيناي مفتوحتان، كاأنهما اندفعتا اىل خارج حماقهما، 
وا�شطبغتا بلون الدم الذي يكاد يعميني. قلبُت وَقلبْت، َف�َشلَّ كرث التقليب 
الوان،  قبل  �شاخت  وكاأنها  ت�شتجيب،  ل  اأ�شبحت  حتى  عقلي  خاليا 
فعاودت الكرة ثانية، لكي اأبعد الياأ�س عن خطوط دفاعي، فجاء امل�شهد 
الذي ظهرُت فيه ع�شر اأحد اأيام ال�شيف يف �شجن اأبو غريب، ل اأدري 
اأنه كان �شيفًا، وكان امل�شوؤول عن قاطع ال�شجن  اأتذكر فقط  اأي �شيف، 
البت�شامة  هذه  من  تعجبنا  مرة،  لأول  فيه  ابت�شم  اأن  وكان  چا�شب،  هو 
التي �شبهها حليم مثل نور �شاطع من ال�شماء، لكنه وبعد حلظة ودون اأي 
�شبب انقلب اىل حيوان بائ�س، غا�شب من �شيء ما، وقد اكت�شى �شوته 
بنربة عداء عندما ناداين بكنيتي »اأبو �شماخ« طالبًا مني ب�شيغة الأمر 
ال�شباك اخلا�س  زاوية  اأنبوب حديدي ممدود من  اىل  اأجته  اأن  الفوري 

بغرفة اخلفراء، اىل حافة البناء املوؤدي اىل احلمامات. ثم قال: 
اأكوام  الباقي على قيد احلياة و�شط  اأيها احلقري   تعلق بكلتا يديك، 

املوتى. 
قالها وهو يغزين من موؤخرتي عندما قفزت �شريعًا دون تفكري مباهية 
عن  التاأخر  ال�شجناء،  الرفاق  من  غريي  ول  اأنــا  اأ�شتطيع  ل  اذ  الأمــر، 

التنفيذ حتى لو كان الأمر خطوة وا�شحة باجتاه املوت. 
والع�شرين  املائة  عن  يزيد  بــوزن  ال�شخم  ال�شجان  وحميدي  تعلقت 
كيلوغرامًا، وطول يقرتب من املرتين، يقف »بب�شطاله« املليء بالقاذورات 
بثقل  عليها  ي�شغط  املذكور،  بالأنبوب  اأم�شكت  التي  يــديَّ  اأ�شابع  على 
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�شعف  مثل  مرتع�شًا  ج�شدي  ليقدم  احلديد،  بــرادة  من  اأطنانًا  ح�شبته 
مطاط  باأنبوب  لي�شرب  الأ�شفل،  يف  الواقف  ال�شجان  �شامل  اىل  النخيل 
. كان ال�شرب �شديدًا وقا�شيًا ومتوا�شاًل،  اأ�شابع قدميرّ »ال�شوندة« على 

مل اأعرفه من قبل يف عموم حفالت التعذيب التي �شبقت.  
ما بك �شاألت حبيبتي؟. كاأنك ل تقوى على الوقوف. 

فاأجبت:
الرع�شة  بقليل من  �شعرُت  القلق،  ي�شتحق  اأمر  من  لي�س هناك  ل.   -
اأنتم جاهزية  اأكملوا  اأرتاح قلياًل.  الأريكة،  �شاأجل�س على هذه  يف جويف، 

الرحيل.
اأثناء  والآن، ويف  ال�شرب يحدث هنا  وقع  كاأن  القوى،  جل�شت منهك 
النفعال  ا�شتح�شار  باأمل  امل�شحوب  الذكريات،  �شريط  ا�شتمر  جلو�شي 
اأ�شابع  توًا يف  ُغرَز  اأح�ش�شت وجعًا وكاأن دبو�س قد  املكبوت فاعاًل، حتى 
، بعد اأن ا�شتح�شر العقل الباطن، �شور ال�شرب املتكرر على جذر  قدميرّ
الأظفر لإبهام قدمي اليمنى، حتى خرج من مكانه، وتلك الكلمات التي 
لقدمي  البهام الخر  ال�شرب على  وقع  ليزيد  �شامل  وجهها چا�شب اىل 

الي�شرى لقتالع اظفره اأي�شا. 
كان �شامل وح�شًا يف تكراره ال�شرب على جذور الأظافر، وكان چا�شب 
كان  وقتًا  امل�شهد  دام  لقد  بالدماء،  فري�شته خم�شبة  ا�شتهاء  حيوانًا يف 
يتحول  الوجع  وكان  لكنه طويل جدًا،  تذكر مقاديره،  طوياًل، ل ميكنني 
فيه من القدمني عندما يرفع �شامل خيزرانته ا�شتعدادا لإ�شقاط ال�شربة 
الخرى اىل ر�شغ اليدين التي ت�شحق اأ�شابعها �شغطًا من حميدي ذاك 
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التي متزقت  الكتف  مفا�شل  ليطال  الأعلى،  من  فوقها  الواقف  احليوان 
كان  ال�شنق.  ماكنة  التهمته  مظلوم  رقبة  مثل  ومتــددت  اأوتــارهــا،  بع�س 
حفاًل خا�شًا، ُهم ي�شمونه احلفل، ونحن ن�شميه الربزخ، فيه حميدي فنانًا 
الذي  وال�شمال، وچا�شب  اليمني  ال�شغط، وحتريك )الب�شطال( نحو  يف 
باإماتة �شجنائه، يطلب املزيد من  اأنه ي�شبق مراجعه الكبار  يتفاخر من 
ال�شغط، �شرهًا مل َي�شبع غريزته يف اليذاء حتى �شقوط اآخر اظفر من 

اأ�شابع القدمني وامتالء املكان بدماء ا�شودت من فرط الغيظ.           
نكران  وعـــاودُت  ال�ــشــفــرار،  و�شدة  حــايل  عن  ال�شوؤال  هي  عـــاَودْت 
تعر�شي لأي �شيء، وطماأنتها حبيبة، بات وجودها القوي �شروري لإجناح 
الغو�س يف جنبات املجهول.  اأخذتها جانبًا، ل اأريد اأحدًا ي�شمع �شيئًا مما 
املجهول  معاقرة  يف  للمجازفة  ال�شائد  الظرف  مبالءمة  هم�شت  اأقــول. 

الذي انتظرته طوياًل. 
من  عنه  اأخربتها  اأن  �شبق  الذي  احللم  راأيها يف حتقيق  عن  �شاألتها 

قبل، اأجابت بالثقة ذاتها: 
- اإين والبنات معك اىل املوت. 

- ل يا عزيزتي ل تطرقي على م�شامعي �شرية املوت، لأريده لكم. ما 
اأريده النتقال واإياكم اىل حياة بال عذابات، حياة من نوع اآخر ل توجد 
اأذهب بكم بعيدًا اىل  للرئي�س.  اآثم  فيها تهم ول افرتاءات، ول ت�شفيق 

عامل بال نفاق. �شاألتني: 
- عن ماذا تتكلم؟. وكاأنك تهذي، وهل الوقت منا�شب لتحقيق الأحالم 

يف ظروف مل يعد فيها اأحد يعرف نف�شه اأو م�شريه؟. فاأجبت: 
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ويتوه  الأمور  اإذ وعندما تختلط  املالئم،  الوقت  بل هو  انه مالئم،   -
وتختفي  علينا،  الرتكيز  يقل  نف�شه،  يعرف  منهم  اأحــد  يعد  ومل  القوم، 
اأمل  الزمان.  اأنف�شهم من عاديات  الرقابة، وينتقل اجلهد حلماية  عيون 
تالحظي كم يحب كبريهم نف�شه، وكم يخاف املوت؟. ميكنك معرفة هذا 
ب�شهولة من خالل اأرتال احلمايات واإجراءات الأمن التي يعدها يف تنقله 

وال�شري، ومن مقادير ال�شك يف نف�س له اأ�شناها ال�شك.  

٭         ٭         ٭

الخبار التي تتناقلها وكالت النباء والإذاعات العاملية، توؤكد ا�شتمرار 
باجلنود  �شوارعها  امتالأت  يوم  الب�شرة،  من  قادمًة  اجلنوب،  انتفا�شة 
للرئي�س،  �شخ�شيًا  عدوًا  فيها  يقاتلوا  ل  اأن  قرروا  معركة  املهزومني من 
وامتالأت بوحل اأ�شود غطى )ب�شاطيلهم( املتهرئة م�شيًا، وهم ين�شحبون 
من الكويت، الدولة التي قرر الرئي�س عدها حمافظة من عنده، واأ�شعل 
فتيل احلرب. وب�شخام دخان يت�شارع مقدمه من اآبار النفط املحرتقة يف 
تلك الدولة - الـُمَحافظة، باأمر منه �شخ�شيًا. وتوؤكد اأي�شا امتدادها اىل 
العمارة والنا�شرية، وُر�شوِّ قدماتها يف اليوم اخلام�س، عند مدينة احللة 

القريبة من بغداد. 
�شورة  تفارقني  ل  م�شتعجاًل،  النافرة  احلــرية  و�شط  البيت  تركُت 
التعلق يف النبوب احلديدي، واأ�شافر اأ�شابع قدميَّ التي اقتلعت جميعها، 
ووقوعي من بعدها على الأر�س ال�شمنتية غري قادر على النهو�س حتى 
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الذي  املكان  لنقلي من  امل�شاعدة  تقدمي  ومنع چا�شب  النوم،  وقت  حلول 
حياة  و�شطه  لأنهي  مكانًا  اأنا  ومتنيته  عليه،  مير  ملن  بوؤ�س  اإ�شارة  اأراده 

اأ�شبعت بهموم التعذيب. 
غبُت ن�شف �شاعة، قا�شدًا الدائرة التي غادرها معظم املنت�شبني. 

مللمت جل اأوراقي املهمة، ختمُت هوية اأعددتها بنف�شي لنف�شي، خبريًا 
بعدها  من  وعدت  املنك�شرين.  اأرتال  و�شط  املرور  لت�شهيل  الكهرباء،  يف 

متجهًا اىل البيت م�شرعًا اأت�شابق مع الزمن كاأين جمذوب. 
امل�شي  على  ت�شميمًا  فيهما  فوجدت  ال�شوداويتني،  عينيها  نظرُت يف 
اىل اآخر امل�شوار، وترددًا اأو خوفًا من ال�شري اىل املجهول، لكني مل اأتوقف 
فالأمر قد ح�شم، وكل التف�شريات تاأتي اىل �شالح اخلو�س بالتجربة اىل 

اآخر امل�شوار. 
فاندفعت  ال�شروع،  لبداية  تلميحًا  اأعطيتها  التي  الإ�ــشــارة  َفهَمْت 
م�شتعجلًة بو�شع كل الحتياجات، من مالب�س ولوازم �شرورية يف �شنطة 
واحدة، واقت�شمت معي املبلغ املكنوز خم�شة وثالثون الف دينار. و�شعت 
احلرام،  اهلل  بيت  يق�شدون  الذين  باحلجاج  خا�س  حزام  يف  ح�شتها 
كانت حتتفظ به ليوم تريد فيه امتام فري�شة احلج. اأخفته حتت مالب�شها 
طعام،  لتهيئة  املطبخ  اىل  �شريعًا  بالتوجه  ل�شيماء  واأومــاأت  العتيادية، 
الدائرة.  من  القريب  احلكومي  البيت  هذا  يف  الأخــرية  وجبتنا  اأح�َشتُه 
اأما اأحالم الثانية يف الت�شل�شل، فتقدمت للم�شاعدة يف نقل البنزين من 
ال�شيارة احلكومية اىل �شيارتنا اخلا�شة، وعندما وجَدْت �شعوبة يف مد 
ال�شيارة احلكومية طلبت من  اىل حو�س  »ال�شوندة«،  املطاطي  النبوب 
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�شقيقتها الأ�شغر معاونتها يف نقله، بوا�شطة قدر تفرغان فيه الوقود اأوًل، 
ثم تعيدان اإفراغه يف حو�س ال�شيارة )املاليبو( لحقًا، حتى اأمتالأ متامًا، 
لل�شفر،  املالئمة  املالب�س  اجلميع  ــدى  واأرت بالطعام،  البطون  وامتالأت 
وكاأننا عائلة تتجه اىل الأقارب خارج بغداد، مثل غرينا من العائالت التي 
غادرتها خ�شية معاودة الق�شف الدويل على العا�شمة من جديد والتجاأت 

اىل اأقاربها يف املحافظات. 
تبعتني �شيماء وبقية العائلة بال�شيارة املاليبو، واأنا بال�شيارة احلكومية 

اأحث اخلطى متجهًا اىل املوؤ�ش�شة. 
وقف حار�س املراآب اأبو علي مبواجهتي متعجبًا الرغبة يف اإعادة هذه 

ال�شيارة اىل مكانها يف هذا اليوم الع�شيب، و�شاأل: 
- ملاذا تعيدها �شيدي يف يوم هو يوم خدمتها �شيارة حكومية، وقودها 

باملجان؟.
به حلاجة  الذي يفرت�س الحتفاظ  الوقود،  اإنها �شرهة يف �شرف   -

وطنية اأهم. 
اأن  اللرتات، لك احلق يف  اآلف  اأمامك  الذي  هناك يف هذا اخلزان 

تاأخذ منه ما ت�شاء ومتى ت�شاء. 
للمجهود  دعمًا  بالوقود  القت�شاد  ال�شروري  من  ت�شليمها،  عليرّ   -
احلربي، اأقل ما علينا فعله يف هذا اليوم هو القت�شاد ب�شرف الوقود، 
اأن الع�شكر يف احلرب واملهام احلكومية هم الأحوج، واأنا �شاأ�شتعمل  ثم 
�شيارتي اخلا�شة اقت�شادًا بالوقود. وداعًا اأبا علي، اأيها احلار�س امللتزم. 
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الأ�شئلة  اليه بحركة �شدت عليه م�شاعي ال�شتمرار يف توجيه  اأ�شرت 
و�شط  وحــيــدًا  يعي�شه  الــذي  املكان  وح�شة  عن  تعوي�شًا  الــكــالم،  ملجرد 
ال�شيارات والوقود، اآخذا يف العتبار �شريورته وكيل اأمن، مثله مثل غريه 

بعد اأن اأ�شبح جل احلرا�س وكالء اأمن ر�شوا اأو مل ير�شوا. 
اأخذت مكاين خلف مقود ال�شيارة املاليبو. اأدرت راأ�شي �شوب البيت 
معلقًا  �شورتي  زالت  وما  امل�شوار،  من  الوىل  خطوتي  لأبــداأ  واملوؤ�ش�شة، 
الثاين،  لليوم  زنزانتي  من  اخلروج  عن  وعجزي  حديد،  عمود  بعار�شة 
وم�شاعب الذهاب اىل احلمام �شباحًا، واأمل اجلروح من اأ�شابع تورمت 
مل تفارقني، وكاأنها اأ�شبحت هي الدافع الذي يحثني على ال�شتمرار يف 

ال�شري نحو غياهب املجهول.  

٭         ٭         ٭

و�شلنا العامرية بعد الظهر، كانت هي حمطتنا الثانية، لتبداأ الثالثة 
مع �شامي، اخلال الأكرب للبنات الذي اأخذ مكانه خلف املقود، متجهًا بهم 
ب�شيارة  املاليبو  ا�شتبدل  ع�شرًا،  اليها  و�شولهم  وحال  بابل،  مدينة  اىل 
الفولفو العائدة اىل عواد �شقيقي الأ�شغر لتفادي املتابعة الأمنية ل�شيارة 
املاليبو، وا�شتمر يف طريقه اىل مدينة الديوانية التي و�شلها م�شاًء، وقد 
يف  و�شعته  حيث  جابر،  املهند�س  اأ�ــشــراري  وكــامت  �شديقي  عند  �شيرَّف 
حمتملة  كمحطة  الهروب،  فكرة  فيها  تر�شخت  مرة  اأول  عند  احل�شبان 

على الطريق. 
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مل يتفاجاأ جابر باملو�شوع، بل كان متوقعًا ح�شوله بني �شاعة واأخرى، 
فهو يتفق معي اأن الوقت منا�شب، وقد بني راأيه هذا يف الت�شال الهاتفي 

الذي مت بيني وبينه م�شفرًا اأول اأم�س. 
ق�شيت ليلتي هذه التي بداأت بها الزحف �شوب املجهول مع املحامي 
مزهر يف العامرية.  مرت �شاعاتها نقا�س وتخطيط ومتنيات، و�شباح لحق 
العزيزية ل�شطحاب احلاج  املرور يف  بعد  الدبوين  معًا اىل  فيه  اجتهنا 
عا�شور، واحللول �شيفًا على ال�شيخ �شعالن، ال�شديق القدمي، ذو التاأثري 
الوا�شع على الباقني من ال�شكان الذين ينتمون اأغلبهم اىل ع�شريته، معنا 
امل�شاء،  علينا  حل  اأن  وبعد  الرئي�س.  على  بحنقه  املعروف  مزعل  ال�شيد 
توافد كبار القوم عند م�شيف ال�شيخ لتناول الع�شاء. وعندما خرجوا بعد 
انق�شائه ب�شاعتني، اأف�شحت عن حلم انتظرته طوياًل، وعن اإيران خيارًا 

اأوًل لتحقيقه يف هذه الأيام الأكرث منا�شبة للتنفيذ الآمن بن�شب عالية. 
�شاأل احلاج عا�شور: 

َ اأخرتت اإيران جهًة للهروب؟.  - ملمِ
الرئي�س،  مع  عداء  يف  مازالت  وحكومتها  اإلينا،  الأقــرب  حدودها   -
وعلى هذا فان الهاربني اإليها �شيكونون يف ماأمن من الأ�شئلة، والتحقيق 
الذي تثريه ال�شكوك يف مثل هكذا حالت، ثم اأين قررت اأن ل اأبقى فيها 
اأجته وعائلتي اىل �شوريا  للمرور فقط، ومنها  �شاأتخذها طريقًا  طوياًل، 
التي  �شوريا  امل�شتويات.  كافة  على  جيدة  ــران  اإي مع  عالقتها  تعد  التي 
زمن  اليها  هروبي  اأيام  البعيدة  ذاكرتي  يف  وا�شحة  ب�شور  لها  احتفظ 
ال�شباب، �شي�شتقبلونني فيها حتمًا، خا�شة واإنهم يعرفون تهمتي امل�شاركة 
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يف موؤامرة هم اأي�شا متهمون طرفًا فيها على حد �شواء. اأكاد اأكون واثقًا 
من اأنهم �شي�شتقبلونني كادرًا حزبيًا يعرفونه جيدًا. 

عليها  �شيطر  التي  الب�شرة  اىل  واأ�شار  الــراأي،  هذا  مع  مزعل  اأتفق 
املنتف�شون احتماًل مقبوًل للنفاذ اىل اإيران، واإن كان الطريق اليها من 
الع�شكرية  القوات  اأجزائهمِ  غالبية  على  ال�شيطرة  تتبادل  العمارة  الكوت 
واملنتف�شون، وكذلك احلال بالن�شبة اىل الطريق املار بالنا�شرية، واأ�شار 
اأي�شًا اىل ح�شا�شية املو�شوع، وخطورته، وحاجته اىل التاأين قدر امل�شتطاع. 
واقرتح حميدي العودة اىل بغداد، ومنها التوجه اىل خانقني، وقال ثالث، 
على  واملقرتحات  الآراء  وهكذا كرثت  ال�شمال،  اىل  التوجه  املنا�شب  من 
بعد  ما  اىل  الأوجــه  املتعدد  النقا�س  وا�شتمر  امل�شيف،  يف  املتبقني  عدد 
منت�شف الليل على موقد نار مادته اأغ�شان �شجر من الطرفة التي تكرث 
يف املنطقة، كان فيه �شعالن م�شتمعًا جيدًا، وكاأنه غا�س يف هموم ل يريد 
الفاقة من وقعها، اىل اأن نادى على ولده م�شاري ب�شوت فيه �شيغة اأمر 
حول  واأخوته  عمومته  اأبناء  مع  جال�س  الأبناء  كبري  م�شاري  وا�شحة... 
و�شيفهم  الآباء  بعيدًا عن  يت�شامرون  الدخان،  منه  يت�شاعد  اآخر  موقد 

العزيز، من�شغلون بهموم ال�شباب. 
- اأح�شر �شيارة احلمل ال�شغرية »البيك اآب« على الفور، وا�شطحب 
بني  بقوته  ومعروف  �شجاع  اأنه  تعرف  �شلمان،  بينهم  اأخوتك  من  اثنني 
املزرعة، ملالأها بن�شف طن من حم�شول  ثم اذهب اىل  ال�شباب، ومن 

اخل�س.
- يف هذا الليل؟. مل ل مل نوؤجل التنفيذ اىل ال�شباح حيث القدرة على 
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انتقاء النا�شج من اخل�س يف و�شح النهار. 
اأعاد ال�شيخ �شعالن تاأكيد طلب يريد تنفيذه الآن.

- خذ فانو�س لالإ�شاءة، وامالأ ال�شيارة باملح�شول عن اآخرها، ومن 
بعد توجه وحدك اىل بدرة، لتكون فيها قبل �شروق ال�شم�س، ول تن�س اأخذ 
وعاء فيه ع�شرون لرت »بنزين« احتياطي، حت�شبًا لحتمالت غلق حمطات 

الوقود يف هذه الظروف غري الطبيعية. 
- نعم، ثم �شاأل: 

- هل هناك طلبات اأخرى؟. ماذا �شاأفعل باملح�شول يف ق�شاء بدرة 
الذي مل ي�شبق اأن �شوقنا له اأي من حما�شيل مزرعتنا؟.

ال�شباب،  بقية  من  م�شموع  غري  اإعتقده  ب�شوت  كلمه  جانبًا.  �شحبُه 
التي  الع�شكرية  اأيام اخلدمة  اإىل  وكاأنه عاد  �شلطة قوية،  نابع من  كالم 

و�شل خاللها اىل رتبة عريف يف �شنف امل�شاة، قائاًل: 
النا�س  على  فوزعه  تفلح  مل  واإن  ثمن،  بــاأي  املح�شول  بيع  عليك   -
العتياديني يف �شبيل اهلل. ل تبَق يف املدينة اأكرث من ن�شف �شاعة. توجه 
اىل احلدود، �شوب مزرعة عمك الفريق حماد التي خ�ش�شها له الرئي�س 
مكرمة حرب يوم خ�شر كل منت�شبي فرقته يف معركة �شرق الب�شرة ابان 

احلرب العراقية اليرانية. 
- هل تتذكرها؟. �شبق ان زرناها معًا قبل �شهرين. دقق يف تفا�شيل 
اإمكانية عبور احلدود عن طريقها اىل اإيران ب�شالم. اأنا اأعتمد عليك اأنت 

ابني الكبري، اأ�شتودعك اهلل. 
- اأب�شر، اأنا اأخو رميا.
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كان م�شاري واثقًا من تنفيذ الأمر الذي عده مهمة يهوى تنفيذها يف 
امليل  املجازفة. من طبيعته  فيها حدود  وتعلو  الغمو�س،  يكتنفها  ظروف 

اىل ركوب موج املجازفة، كاأنه ي�شتهي املثري. 
وعاء بال�شتيكي اىل  بنزين يف  لرت  و�شل وحمولة اخل�س مع ع�شرين 
ال�شائد  ال�شعر  بن�شف  املح�شول  باع  �شباحًا.  ال�شاد�شة  بال�شاعة  بدرة 
للبيع يف �شوق تبدو راكدة، ومن بعده اجته �شوب املزرعة التي متر احلدود 
من جانبها ال�شرقي، انعطف اىل الي�شار، �شاأل �شدهان، فالحها الوحيد 
بعد اإلقاء ال�شالم عن عمه ال�شيد الفريق، فلم يح�شل على اإجابة وا�شحة 
عن مكانه ال�شحيح. وبدل من احل�شول على الجابة املالئمة عن مكان 
الفريق، رد �شدهان ب�شوؤال عن الغاية واملطلوب من ال�شيد الفريق يف هذا 

ال�شباح الباكر؟. 
الفالح  تذكري  حــاول  �شعالن.  ال�شيخ  ابن  نف�شه  عن  م�شاري  َف  عــررّ
عن  لي�شاأل  بعثه  الوالد  اأن  قال  بالف�شل،  �شعر  وعندما  ومنزلته،  بالوالد 
الأيــام،  هذه  يف  ما  ل�شيء  حمتاجًا  كان  اإذا  فيما  الفريق،  ال�شيد  قريبه 
خامتًا تعريفه هذا بالتاأكيد على اأن الفريق هو من اأخوال الوالد وعزيز 
عليه. عند هذا ا�شتجاب �شدهان لهذا التعريف، رحب به وبالوالد لطيبة 
بهذه  الفريق  اخبار  تعهد  كبريًا.  �شيخًا  له  ال�شالم  اي�شال  طلب  اأ�شله. 

الزيارة، وال�شوؤال حال جميئه من تكريت. 
توقف م�شاري جانبًا، �شاأل عن املياه التي تغطي اأر�شهم اإذ مل ي�شاهدها 
يف املرة ال�شابقة التي ح�شر بها مع الوالد، وجتول مع ال�شيد الفريق يف 

ربوعها. اأجابه �شدهان املخل�س اىل الفريق قائاًل: 
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املا�شية،  الأيـــام  يف  غــزيــرًة  هطلت  اأمــطــار  مــن  �شيول  مياه  اإنــهــا   -
فتجمعت هنا يف هذا اجلزء املنخف�س عدة كيلومرتات اىل اليمني، ومثلها 
وبقية  اأمتارًا،  �شوى  اأر�شنا  تغمر من  لكنها واحلمد هلل مل  ال�شمال،  اىل 
املياه املمتدة اىل التل املقابل، هي يف جمموعها تغطي اجلانب الإيراين 

من احلدود.
اأرادها م�شاري قد اكتملت، فخطرت يف باله  التي  مل تكن املعلومات 
وال�شيد  الوالد،  بني  دار  الــذي  النقا�س  يف  �شمعها  لقد  الألغام،  م�شاألة 
الفريق يف الزيارة ال�شابقة، �شاأل فيما اإذا ت�شببت ال�شيول يف جرفها اأو 
اأظهرت ما كان مرتوكًا منها من اأيام احلرب، مما يعني ت�شببها يف بع�س 

املخاطر عليهم، وعلى زرعهم بعد اليبا�س. طماأنه �شدهان بالقول: 
- ل توجد الغام، وان ال�شيد الفريق يوم ا�شتالمه الأر�س من املحافظة 
عملوا  الع�شكرية،  الهند�شة  من  جماعة  جلب  الرئي�س،  ال�شيد  من  هدية 
الإيراين  اإن  كما  األغام.  وجود  تاأكدوا من عدم  لأرجائها جميعًا،  م�شحًا 
تتجول  احلنطة،  مبح�شول  �شنويًا  اأر�شه  يزرع  املقابلة،  الأر�س  �شاحب 
انفجار لغم قد ح�شل خالل  ن�شمع  فيها ماكنة احلراثة واحلا�شدة، مل 

هذه ال�شنوات الثالث التي ق�شيناها هنا. 
وبق�شد تلطيف الأجواء �شاأل م�شاري:

- عمي �شدهان، هل اليراين �شاحب الأر�س املقابلة هو كذلك برتبة 
فريق؟. 

�شحكا معًا، ومن بعد قهقهة كاد �شداها ي�شل الفالح اليراين. قال:
اأماكنها  يف  �شتبقى  وهل  عميقة؟،  تبدو  التي  املياه  هذه  ق�شة  ما   -
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طوياًل؟. رد �شدهان:
- بالن�شبة اىل املياه فان بقاءها مرهون مبدى ت�شاقط اأخرى يف الأيام 
املقبلة، اأما عمقها فهي لي�شت عميقة بح�شب جتربة خو�شي لها بالأم�س 
العمق فيه  اأدنى م�شتوى ل يزيد  اأظن و�شولها يف  جللب طري ا�شطدته، 
عن م�شتوى احلزام، با�شتثناء بع�س احلفر التي اأجزم وجودها يف عدة 

اأماكن غري معروفة.
اكتفى م�شاري مبا ح�شل عليه من معلومات اعتقدها وافية بالغر�س 
الذي جاء من اأجله. �شلَم على عمه الفالح، وطلب اي�شال ال�شالم نيابة 

عنه وعن اأبيه اىل ال�شيد الفريق، واعدًا بزيارة لهما يف القريب. 
ال�شيخ  والده  اىل  �شالمه  ابالغ  م�شاري  من  �شدهان  املقابل طلب  يف 

�شعالن. 

٭         ٭         ٭

و�شل م�شاري بيته عائدًا من احلدود مع اأوىل �شاعات امل�شاء. اأ�شركه 
بها.  ُكلَف  التي  املهمة  لتنفيذ  اأهليته  ثبتت  اأن  بعد  حوارهم  يف  الكبار 
ا�شتمروا وهو معهم يف حماولة اتخاذ قرار ب�شدد ا�شتخدام هذا امل�شلك 
منه  طلب  ما  اأجنز  الذي  بولده  مفتخرًا  �شعالن  الوالد  بدا  عدمه.  من 
باقتدار، وبداأ هو �شرحًا مف�شاًل جلولته باملزرعة، كاأنه واحد من جنود 
ال�شتطالع، اأردفه بالإ�شارة اىل نهج حواره مع الفالح، وطبيعة الأر�س، 
وجتمع ال�شيول على خط احلدود، الذي يقت�شي العبور من خالله، َترْك 

�سعد العبيدي 41



ال�شيارة واخلو�س م�شيًا مل�شافة ت�شل اىل ما يقارب ن�شف كيلو مرت يف 
اأ�شيق نقطة توؤدي اىل الياب�شة يف اجلانب الإيراين، اأو ا�شتخدام زورق. 
اأكد لهم واثقًا اأن العبور م�شيًا اأو با�شتخدام زورق لبد ان يتم يف الليل، 

ومبعرفة �شدهان، الذي يبدو حذرًا بع�س ال�شيء.
م�شاألة الفالح لي�شت م�شكلة، امل�شكلة يا جماعة اخلري بالزورق، من 

اأين لنا بزورق يف هذا الوقت احلرج، قال ال�شيخ �شعالن. 
هنا ويف هذه العقدة من املو�شوع تدخلُت قاطعًا الطريق على مزيد من 

التفكري يف هذا امل�شلك، فقلت:
بدرة  ا�شطحابه من هنا اىل  لأن  الــزورق،  التغا�شي عن  لبد من   -
والتوجه به اىل احلدود، �شيثري عالمات ا�شتفهام يف عقول رجال الأمن 
وال�شتخبارات، الغارقني يف ال�شك بكل �شيء. كذلك فاخلو�س مبياه غري 
معروفة يف ليل �شتاء مظلم لعائلتي من البنات، جمازفة ل ميكن اتخاذها 

باي حال من الأحوال. 
�شاأل املحامي مزهر:

- وما احلل اإذن؟.، فاأجبته ب�شوت ل يخلو من م�شحة اكتئاب: 
- لبد من درا�شة اخليارات الأخرى. 

�شحيح قال ال�شيخ �شعالن واأ�شاف خماطبًا:
- اخليار الآخر هو الب�شرة، لكن م�شكلة تربز باملواجهة، تتعلق بكيفية 
النفاذ اليها ... مدينة يتوزع من حولها الع�شكر ... �شيطرات متعددة على 

الطريق؟.  
لقد اأخذت املناق�شة واإبداء الآراء ردحًا من الليل، َقلبُت خاللها اأوراق 
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التحقيق  و�شري  جزافًا،  باملوؤامرة  التهام  تفا�شيل  ق�ش�شت  ذاكرتي، 
واملحاكمة التي كانت �شورية. بداأت بالأيام الأخرية، ومن تبقى معي على 
طواله  و�شعورنا  الرهيب،  ال�شجن  ذاك  يف  حلظة  اآخر  حتى  احلياة  قيد 
باإطاللته  الرئي�س  خل�شة  نتائجها  بع�س  على  يتلذذ  جتارب،  فئران  اأننا 
مرات،  عدة  التعذيب  �شاحة  من  قريبًا  للموتى  املخ�ش�شة  الغرفة  عرب 
عرفته من وقفته وال�شيجار الذي ينفث دخانه مبتعة كبرية، على الرغم 
كئيبًا  جمملها  وقع  كان  ذكريات  اإنها  تقليدي.  عربي  بلبا�س  تخفيه  من 
وذا وزن ثقيل على ال�شامعني، حاولت اأن اأغري من �شريها فاأخربتهم اأن 
فكرة الهروب تكونت عندي يف اأول �شربة تلقيتها يف ال�شجن، َت�شخمت 
يف عقلي املهوو�س بالهروب، ن�شجُت خيوطها يف اللحظة التي دخلت بها 
البيت مطلق ال�شراح وبقية الرفاق بعفو من الرئي�س. فكرة اأ�شحت مت�شي 
تخيلتها  اأق�س م�شجعي.  الذي  الكابو�س  منذ  معي  كذلك  وت�شبح  معي، 
ايران. ت�شورتها ركوبًا  تو�شلني اىل  م�شيًا بني جبال الكراد، ووديانهم 
وثالثة  ال�شورية،  ال�شحراء ت�شعني عند احلدود  املهربني عرب  ل�شيارات 
حيًا،  البقاء  يف  اأمــاًل  اأعطتني  طاملا  فكرة  اجلبال.  عرب  التــراك  �شوب 
واأبعدتني عن اجلنون، كما اأعانتني على حتمل البقاء يف و�شع القرف�شاء 
بالزاوية اليمنى من الزنزانة منذ ال�شباح حتى حلول وقت النوم كجزء 
من العقاب ُيطَبق بني احلني واحلني... فكرة مل تقلل من �شدة امليل اىل 
الثالثة يف ال�شجن، عندما  ال�شنة  اإجراءات الن�شف الثاين من  تنفيذها 
منت�شف  وهراوات  العرا�س  وخد�س  اجلالدين  �شتائم  فجاأة  ا�شتبدلت 
الليل، باأوراق جلبها العميد لمع �شابط اأمن اجلهاز، امل�شرف على م�شروع 

�سعد العبيدي 43



التدجني، قدمها ملن بقي منا على قيد احلياة لنكتب فيها �شجبًا موجعًا 
للموؤامرة، وا�شرتحامًا لعفو عن ذنوبها املخجلة ح�شب قوله. اآه كم ر�شخت 
چا�شب  غياب  رغبتها  غلواء  من  يخفف  مل  حتى  الفكرة،  هذه  عقلي  يف 
املوؤقت ل�شهر ق�شاه يف دورة خا�شة داخل اجلهاز لتعلم فنون الذلل على 
يدمِ خرباء يوغو�شالف، ا�شتقدموا خ�شي�شا لهذه الغاية، كما مل تقلل من 

َوْقعها الأ�شهر الثالثة التي ق�شيتها �شيفًا يف املخابرات.
قال �شعالن: 

- ما هذا الكالم؟، كيف تكون �شيفًا، واأنت �شجني مطلوب اأماتتك اأو 
تدجينك من قبل الرئي�س؟. فاأجبت: 

- ان رئي�س اخلفر طلبني اىل غرفته م�شاء اأحد اأيام ال�شتاء، كان هو 
اأنهم �شيذهبون بي اىل غرفة  اأبو غريب، ت�شورت  ال�شتاء الثالث لنا يف 
العدام، وعندما خرجت ب�شيارة حمكمة الغلق غريت ت�شوري، معتقدًا 
هذه املرة اأنهم �شيدفنونني حيًا يف مكان ما من اأر�س العراق، �شبقني اىل 
الدفن فيها اآلف املغدورين. لكن الأمر بدا خمتلفًا متامًا حال الو�شول 
با�شمي  ناداين  الحــرتام،  مبنتهى  �شابط  ا�شتقبلني  اإذ  املخابرات،  اىل 
تعودت  فقد  ال�شريح،  با�شمي  ناداين  بالغرابة عندما  �شعرت  ال�شريح، 
على كنيتي الدارجة »اأبو �شماخ«. بعدها بقليل اأر�شل طبيب لغر�س اإجراء 
الفح�س ال�شريري لكل اأع�شاء ج�شمي. وبعد اأن عرف ا�شابتي بالذبحة، 

كتب يل دواًء واأمر يف اأن يكون غذائي مقت�شرًا على امل�شويات. 
دجــاج  وتكة  كباب  امل�شويات،  �شحن  فيه  جــاء  يــوم  اأول  اأتــذكــر   -
كذلك  بحاله،  دهــرًا  الأكــل  يذق  مل  كمن  ب�شراهة  التهمتها  و�شمونتني، 
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مَل  نف�شي  �شاألت  اليوم.  يف  �شاعة  ال�شم�س  اىل  اإخراجي  الطبيب  طلب 
هذا الدلل، مل يخطر يف بايل احتمال اخلروج بعفو خا�س من الرئي�س، 
لقد حتريت حقًا يف الأمر، وتبني بعد ا�شتعادة جزء مهم من عافيتي اأن 
العميد قوات خا�شة حمدي العزاوي قد جنح يف املوت انتحارًا يف املرة 
كلفهم  الذين  بني  من  فتذكره  الرئي�س،  على  اأوراقــه  وُعر�شت  الثانية، 
�شخ�شيًا باغتيال الفريق حردان التكريتي نائب رئي�س اجلمهورية داخل 
الكويت يف العام 1971، وتذكر حماولته الأوىل لالنتحار، وتكليفي عندما 
كنت م�شوؤوًل للتنظيم يف كركوك بالتحقيق يف املو�شوع، ورعاية العزاوي 
انتحارًا  العزاوي  موت  بعد  الرئي�س  اأي  واأراد  املنفذين،  اأهم  اأحد  بكونه 
هذه املرة توثيق هذه الق�شية ب�شيغة اأن يكون فيها بطاًل، هو من خطط 
للمو�شوع وا�شرف على تنفيذه. ومبا اأين اأ�شبحُت عارفًا ببع�س تفا�شيلها 
من العزاوي عند حماولته الأوىل الفا�شلة، فقد ا�شار اىل ا�شتدعائي من 
اإعادتي  بعدها  ومن  وال�شورة،  بال�شوت  �شهادتي  وت�شجيل  غريب،  اأبو 
اىل ذاك ال�شجن امل�شوؤوم. وهكذا �شجلت �شهادتي، فيها اكبار ل�شخ�شه، 
وت�شخيم لدوره، اأ�شفت من عندي مزيدًا من ال�شادة واملديح. اأعرتف 
اأن يعتقد عند م�شاهدتها اأين ق�شرت  ُت يف ال�شادة خائفًا من  اأين زيدرّ
، وبالوقت نف�شه  يف بع�س منها، يريده هو بارزًا، في�شب جام غ�شبه عليرّ
ا�شتثمرت هذه الف�شحة التي تعد جنة باملقارنة مع ما يجري يف اأبو غريب 
لإطالتها جهد المكان فكانت ثالثة �شهور، ل ميكن عدها من اأيام ال�شجن 

باأي حال من الأحوال. 
اأح�ش�شت فجاأة بالتعب ال�شديد، فاأ�شرت للموجودين واأنا اأمللم �شتات 
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اأفكاري، اأين اأ�شعر بالتعب واحلاجة اىل النوم. التعب الذي اأح�ش�شته ل 
عالقة له بالإجهاد احلا�شل من الطريق، ول حتى من كرث الكالم، كان 
وبالتحديد من تداعي النفعالت امل�شاحبة للكالم. حتى مل اأجب مزهر 
املخابرات،  يف  �شيفًا  مكوثي  عن  الي�شاح  من  املزيد  مني  طلب  عندما 
ال�شاعة  بلغت  قد  ها  وقلت  الكويت،  التكريتي يف  اغتيال حردان  وكيفية 

الرابعة �شباحًا، علينا النوم وال�شتعداد لغد قد يكون طوياًل.     

٭         ٭         ٭

كان حلول ال�شباح بهيجًا بعد �شهرة امتدت قريبًا من حلوله. غاب يف 
ربوعه طائر احلجل، و�شوته اجلميل يف مناداة ذكوره لالإناث، وقد اعتاد 
ال�شباح،  بداية  املمتدة على طول مزارعها  البيوت  اأطراف  التقرب من 
املنطقة،  هذه  فوق  بكثافة  الآن  حتلق  التي  الطائرات  اأزيز  تخاف  كاأنها 

قا�شدة �شرب اأهداف لها يف بغداد. 
نه�س مزهر قبل غريه، تناول رغيف خبز من على التنور الذي تعلو 
ناره لتهيئة الفطور، واأخذ �شيارته التويوتا قا�شدًا الديوانية، �شاعيًا جلب 
ت  ُعدرّ التي  النقطة  هذه  يف  �شعالن  ال�شيخ  بيت  اىل  هناك  من  العائلة 

اأ�شا�شًا لالنطالق يف تنفيذ خطة الهروب.  
�شاألت �شيماء والدتها حال �شماعها خرب التهيوؤ للذهاب اىل الدبوين: 
- مل هذه املغادرة املفاجئة، ومل يعد لنا يف بيت العم جابر �شوى ليلة 
واحدة؟. وما معنى  الذهاب اىل بيت العم عا�شور، ونحن ل نعرفه ومن 
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الوقت يف ريف مل نفهم عادات  لنا ق�شاء  اأ�شاًل؟. وكيف  البيت  معه يف 
اأهله؟. حتى مل ي�شبق اأن التقينا باأي من بنات جيلنا يف هذه املنطقة التي 

تكاد تكون وكاأنها معزولة عن ح�شارة بغداد. 
هذا ما اأراده الوالد، انا ل اأعرف اأي�شًا، قالت الوالدة بالتياع حزين، 

فردت عليها بع�شبية: 
- بلى تعرفني، لقد �شمعتك تتكلمني بطريقة ت�شبه تبادل الأ�شرار مع 
الوالد عندما عاد من الدائرة م�شتعجاًل يف اإر�شالنا اىل الديوانية، وبقَي 

هو يف بيت خايل ببغداد لأمر ما، مل اأفهمه. فاأجابتها بهدوء كعادتها:
مثلهم  ونحن  الق�شف،  من  خوفًا  بغداد  تركت  قد  العائالت  اأكرث   -
من  لفرتة  راحتكم  فيه  ناأمل  مكان  عن  التفتي�س  حقنا  ومن  تركناها، 

الوقت، ع�شاه اأن ل يطول. 
- لكني مل اأقتنع. 

اأريد  ل  اأخواتك،  من  قريبة  ابقي  املهم  تقتنعي،  اأن  املطلوب  لي�س   -
ما  اإذا  �شرًا  نكتمك  لن  و�شوف  �شيء،  كل  �شتعرفني  الأ�شئلة،  من  املزيد 

كانت هناك اأ�شرار كما تخمنني، اأنت اأبنتنا الكبرية.    
�شعالن  ال�شيخ  ديوان  اىل  الطريق  يف  واأنا  فجاأة  ذاكرتي  يف  وم�شت 
�شنيار  حممد  عــودة  العريف  هيئة  الكبار،  واأولده  معه  الفطور  لتناول 
�شائقًا  وخدمته  ال�شيوخ،  �شوق  ق�شاء  �شمن  الكرم�شية  قرية  يف  �شاكنًا 
التي  املدينة  اىل هذه  الذهاب  قررت  �شنوات،  ع�شر  الع�شكرية  ل�شيارتي 
حتاذي الهور وال�شحراء يف اآن معا، ل�شتطالع الطريق، وا�شتمزاج راأيه 
مبا ي�شتطيع تقدميه لتنفيذ احللم املوعود. اأيدين اجلال�شون على الفطور، 
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وطلب ال�شيخ امتام حت�شري ال�شيارة، وانتظار عودة مزهر من الديوانية. 
ف�شرعنا  الظهر،  �شالة  من  قريبًا  مزهر  و�شل  ال�شيارة،  حت�شري  مت 
الثالثة يف �شفرة ال�شتطالع وج�س النب�س، �شقينا الطريق املر�شوم و�شط 
اأرتال ع�شكرية كانت مك�شورة، تن�شحب مبعرثة بني نقاط لل�شيطرة اأقامها 
اجلي�س، وقن�س من بعيد للثوار املنتف�شني. تلك ال�شيطرات مل تهداأ ومن 
يقف فيها من جنود الن�شباط الع�شكري كانوا متوترين يطلبون هويات 
العابرين بع�شبية، جميع العابرين، فال�شك بالإن�شان املار من هنا مل يدع 
جماًل لال�شتثناء. وال�شيخ �شعالن جاهز ملبادرتهم ب�شوؤال بات يتكرر بعد 

اأن ثبت فاعليته يف تبديد ال�شك: 
- األ يكفي هذا العقال هوية للن�شامى؟. فيبادرونه بالرتحيب: 

- تف�شلوا، اأهاًل بالعمام. 
حل امل�شاء يف ناحية الن�شر لتكون املحطة الأخرية لهذا اليوم ال�شاق، 
فالوقت قد اقرتب من العا�شرة لياًل، ل ي�شاعد على ال�شتمرار يف ال�شري 

على طرق موح�شة باجتاه �شوق ال�شيوخ. 
الطرق  اأعــاد  باخلال،  يناديه  الــذي  مو�شى  ال�شيد  باب  مزهر  طرق 
اأم�شى والثوار يجوبون املنطقة، ورجال  باإحلاح، تاأخر الرد فالظالم قد 
اأمن احلكومة املند�شون يجوبونها اأي�شا. بعدها انفتحت الباب عند تكرار 
ذنب  من  لتخفف  متوالية  الرتحاب  كلمات  فجاءت  كلل،  دون  املحاولت 
التاأخري، فلمزهر مكانته اخلا�شة، ولل�شيوف حقوق، اأقلها اأوامر �شدرت 
َة  َيميرّ قمِ عادة  لهم،  اإكراما  للع�شاء  الذبيحة طعامًا  ونحر  النريان،  باإيقاد 

لأهل املنطقة املعروفني بتم�شكهم ال�شديد ببع�س العادات. 
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َجهَزت الوجبة فخمة يف ال�شاعة الرابعة �شباحًا، قال عنها مزهر:
- �شيء جيد اأن يكون الع�شاء فطورًا للمتعبني، علينا التوجه اىل النوم 

�شاعتني بغية التهيوؤ مل�شوار الغد، والغد م�شوار جمهول. 
حل الغد وبات م�شواره رفقة زاد فيها مو�شى، لنكون اأربعة، ويكون هو 

ال�شائق والدليل اىل �شوق ال�شيوخ. 
هنا نهاية الدولة العراقية احلالية التي بداأت تتاآكل يوميًا، هذا مدخل 
املدينة الذي تنت�شب فيه �شيطرة ع�شكرية متثل ال�شلطة الر�شمية لهذه 
الدولة املتاآكلة، ما بعدها يتمركز الثوار املنتف�شون ال�شاعون اىل ا�شقاطها 
بعد امتام تاآكلها، ويف اجلهة الغربية اأقام الأمريكان مع�شكرًا لهم ي�شتمل 
على م�شتو�شف �شحي، يقدم اخلدمات العالجية ملن يريد. ايجاز قدمه 

مو�شى، وهو باق يف مكانه خلف مقود ال�شيارة. 
اأمر  ال�شيطرة  العائلة لهذه  العبور مع  هذا يكفي لنعود اىل الدبوين، 
اىل  اجته  ال�شيطرة  من  جندي  على  وعينيَّ  هذا  قلت  بامل�شتحيل،  لي�س 
ال�شيارة الواقفة على اأمتار، �شاأل وقد هياأ نف�شه لتوجيه التهام بالتج�ش�س 

على الدولة ل�شالح الثوار الذي و�شفهم بالغوغاء: 
مَل اأنتم واقفون يف املكان املمنوع؟. فتكفل بالإجابة على ا�شئلته ال�شيخ 
لتنتهي  لل�شيارة،  اخللفي  احلو�س  يف  مكانه  من  ترجل  اأن  بعد  �شعالن 
املقابلة ب�شالم، ومتنيات من قبل اجلندي بو�شولنا اىل الدبوين ب�شالم. 

�شاألت ال�شيخ يف طريق عودتنا دون توقف عن احلوار الذي دار بينه 
وبني اجلندي، فاأوجز قائاًل: 

- ان هذا اجلندي هو �شاجد بن مريو�س املحمد من ع�شرية البو حمل، 
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التي نرتبط واياها بن�شب قريب. 
بعدها غط يف نومه طوال الطريق، وفعلت مثله ن�شف هذا الطريق 

الذي تبادلُت ال�شياقة على طوله مع مزهر.   

٭         ٭         ٭

قلت بعد و�شولنا البيت موجهًا كالمي اىل زوجتي والبنات:
- تعالوا اإىل الغرفة التي اأقيم بها. 

نذهب  ال�شيوخ،  �شوق  اىل  ال�شباح  يف  �شنخرج  جيدًا،  ا�شمعوين   -
هناك لنقيم عند عمكم عودة يف قريته حتى انتهاء احلرب التي �شتنتهي 

حتما بعد اأيام، قالت �شيماء: 
- اإذا ما كانت احلرب �شتنتهي حتمًا وبعد اأيام كما تقول، ملاذا نرتك 

مكانًا ناأمنه كل يوم؟، وكاأننا يف ترحالنا هذا ن�شبه قبائل الغجر.
تكلمت بع�شبية، معطية احلق اىل نف�شها يف اأن تقول، كما ان عالقتها 
بيرّ ت�شمح لها بتوجيه الأ�شئلة، وقول ما تريد قوله دومنا حرج، فاأجبت:       
- اأنا منذ البداية اأردت الذهاب اىل هناك، ملعرفتي اأنه املكان الأكرث 

اأمانا لنا، ل تكرثي يف الكالم، اأنا اأدرى مب�شلحتكم.
- هكذا تقولون جميعًا اأنتم الرجال، وكاأن ل راأي لنا نحن البنات، ول 

من ميثلنا يف الوجود.      
- ماذا تقولني؟. 

- ل اأقول �شيئًا مهمًا والدي العزيز، كنت اأكلم نف�شي عن نف�شي، وعن 
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املكان  ثم  ومن  الطريق  اىل  جلهوزيتهن  جهدًا  يتطلنب  اللواتي  اأخواتي 
اجلديد، عله يكون الأخري يف رحلة ال�شندباد. 

٭         ٭         ٭
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الوقوع في األسر 

تدافعت الن�شوة يف حميط الدار، طوال عمل لإعداد الطعام مطبوخًا 
على احلطب، مثل خلية نحل يف ربيع مزهر، خوينة، الزوجة الثالثة لل�شيخ 
ملنا�شبة  تقديرًا  اأ�شهر،  منذ  تقاعدت  اأن  بعد  التنور  اىل  عادت  �شعالن 
توديع فريدة من نوعها، فهي م�شهورة برباعتها يف اخلبازة بالتنور، لقد 
لتحقيق  مهمة  قاعدة  �شكل  الذي  املكان  الأخري يف هذا  الع�شاء  هو  بات 

احللم املوعود. 
الرجال من جانبهم منهمكون بتفا�شيل الكالم عن الأم�س الذي اأوجد 

كل هذا الدمار. 
عن احلروب التي �شنها الرئي�س واأخطائه يف ادارة الدولة التي كونت 

كل هذا الفجور. 
عن الغد غري امل�شمون وما بني ال�شطور. 

عن الهروب و�شكل اخلوف طوال الطريق وخماطره، وبقية الأمور. 
كٌل يفتي من عنده. 

يقدم اقرتاحًا كذلك من عنده. 
بني  الكبري  فهو  احرتامًا  الآخــرون  ف�شكت  اأوًل  �شعالن  ال�شيخ  تكلم 
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القوم، و�شيخهم اجلليل اأكد اأول عن اأهمية اللب�س العربي وو�شع العقال 
فوق الراأ�س كجواز عبور م�شمون، عزز راأيه بالقول: 

يف  واحلرا�شة  التفتي�س،  مبهام  القائمني  اجلنود  واإن  هيبة،  اأنــه   -
العقال،  تقد�س  بل  حترتم  ريفية  اأ�شول  من  غالبًا  ينحدرون  ال�شيطرات 

حَت�شُب ملن ي�شعه فوق راأ�شه األف ح�شاب. 
نقاط  يف  املوجودين  اأولئك  على  ال�شحر  وقــع  له  كــان  كيف  هم  ذكررّ
عامل  للبنات،  احلجاب  بارتداء  اقرتاحًا  واأ�شاف  اأم�س،  يوم  ال�شيطرة 

ح�شمة ووقار. 
فاللب�س  متامًا،  خمتلٌف  الواقع  اأن  يعتقد  الــذي  كاظم،  راأيــه  خالف 
املدين التقليدي من البدلة وربطة العنق، وقمي�س اأبي�س يعطي انطباعًا 
باأهمية ال�شخ�س و�شلته باحلكومة، وهذا مهم باجتاه فتح املجال للمرور 
الكالم، رجَح  الأخري يف  يكون  اأن  تعمَد  الذي  اأما مزهر  من دون عناء. 
كل  يحتاج  ل  برمته  املوقف  اأن  معتقدًا  ذاك،  اأو  هذا  دون  املرور  �شهولة 
البنات خري جواز  والعائلة بو�شعها احلايل، وتكوينها من  التعقيد،  هذا 

للمرور.
تذكر �شعالن اأمرًا، اأراد الكالم ثانية فهو يف املعتاد يت�شدر املتكلمني 
يف الدواوين واجلل�شات، يهتم دائمًا يف التفا�شيل، فاإنه يرى قراءة �شورة 
نقطة  اىل  الو�شول  قبل  قراءتها  الأكيد، مقرتحًا  املرور  ل�شمان  الواقعة 
ال�شيطرة بعدة اأمتار، واإذا ما مت النتهاء من القراءة عند الو�شول اىل 

اجلندي املعني يف النقطة �شيكون العبور اأكيدًا دون عقبات. 
اأكمل مقرتحه بثقة عالية قائاًل: 
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- جربتها عندما هربت من وحدتي الع�شكرية التي كانت تع�شكر قرب 
الفاو يف العام 1986، بعد احتاللها من قبل اليرانيني يف اأق�شى معركة 
ابان احلرب التي دارت معهم لثماين �شنوات، اإذ و�شلت اىل الدبوين من 
مقابل  هجوم  وحمــاولت  املتبادل  الق�شف  بنريان  امللتهبة  املنطقة  تلك 
اأية  اأحد ول  بلغت من جانبنا ع�شرات املرات. و�شلت من دون اعرتا�س 
اعاقة طوال الطريق، رغم كرثة ال�شيطرات والت�شديد والتدقيق والعدام 

امليداين للهاربني، لقد نفذت من بينهم مثل �شبح يف ليل. 
اأبو م�شاري، قلت مقاطعًا:

اأحد،  اأنا ل اأحفظ من القراآن �شوى �شورتي الفاحتة، وقل هو اهلل   -
املحكمة  اأمام  الواقف  ال�شف  نف�شي يف مقدمة  اأين عندما وجدت  حتى 
التي حاكمتني وجمموعة من الزمالء بتهمة امل�شاركة يف موؤامرة حممد 
عاي�س كما كانوا ي�شمونها، معتقدًا مثل الآخرين، اأننا �شُنعدم، حاولت اأن 
اأي  اأن  يبدو  الفاحتة.  �شوى  اأجد  فلم  لأرددهــا،  القراآن  �شورة من  اأتذكر 
�شخ�س حلظتها ل يتحمل �شغط الوقت الذي فيه توقعًا للموت، فيحاول ل 
اراديًا اإ�شغال نف�شه ب�شيء ما، واأنا �شغلتها اآنذاك بقراءة �شورة الفاحتة، 
وعند النتهاء من قراءتها، كررتها مرة ثانية، وثالثة من دون �شيطرة من 
نف�شي على نف�شي اىل اأن نطق رئي�س املحكمة باحلكم �شبع �شنوات. كان 
اىل جانبي �شرمد الذي �شغل نف�شه برتديد ن�شيد اجلي�س �شور للوطن، ذلك 
الن�شيد الذي كان يردده طلبة الكلية الع�شكرية يف م�شريات ال�شتعرا�س. 
التوقع  �شغط  مع  بالتعامل  نف�شها  اخلا�شة  لالأ�شباب  هكذا،  فعل  لقد 
العايل للموت. اأما يف اجلانب الآخر مني فكان فيه �شتار يرجتف، لأنه مل 
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ي�شغل نف�شه ب�شيء يجتاز بوا�شطته وقتًا ينبئ باملوت، مير بطيئًا موؤملًا على 
النف�س اخلائفة من حياة جمهولة ما بعد املوت. يا لها من حلظات �شعبة 
لو قارنتها بتلك التي مرت عليرّ واأ�شحابي داخل زنزانات ال�شجن، اأجد 
اأننا فيها مل نعد نخاف املوت، بل جميعنا متناه يف بع�س الأوقات، لأن اأمل 
التعذيب كان اأكرب من خوف يتعلق بحياة اأخرى، واثقني اأن اهلل �شيغفر 

لنا فيها كل اأعمال لنا ارتكبت دون ق�شد. 
ب�شغف  ايلرّ  ين�شتون  جميعًا  وجدتهم  املوجودين،  وجــوه  اىل  التفُت 
ال�شتماع اىل حكواتي اأيام زمان، فاأكملت م�شتغربًا موقفي يف تلك الثواين 
القومية  القيادة  التي انت�شب و�شطها ع�شو  احلرجة من وقت املحكمة، 
اأع�شاء.  القطرية  القيادة  اأع�شاء  من  وجمموعة  رئي�شًا،  حــداد  نعيم 
ولو  ت�شوري  ن،  ُتَطمئمِ ل  التي  اأحكامها  من  قلق  واقف  واأنا  فيها  الغريب 
للحظات اأن املوجودين على املن�شة هم النقالبيون، واإن البكر و�شدام 
�شقيق  برزان  وجود  من  الرغم  على  النقالبني،  هوؤلء  قتلوا �شحايا  قد 

�شدام واقف على جنب، وكاأنه امل�شوؤول الأول والأخري عن ما يدور. 
معلم  مثل  ال�شرح،  يف  وا�شرت�شلت  نف�شه،  املكان  يف  جلو�شي  عدلت 

جمبول بالإطالة يف الإي�شاح، واأكملت: 
اأعتقد ان ت�شوري هذا يرجع اىل �شدة الذهول، ورمبا اىل عالقة   -

ال�شداقة التي تربطني بالرئي�س اآنذاك.
لكني وعندما اأدركت اأن امل�شتمعني لهذا ال�شرح تفاوتوا يف ال�شتجابة 

ملالحظتي هذه، رفعت من وترية �شوتي عندما قلت عبارة:
ثقتي  اأفقد  الآن  اأنا  املبادئ.  اأعمتني  وكم  مغفاًل،  يومها  كنت  كم   -
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وعدم  اأهدافه،  اأوىل  احلزب  و�شعها  التي  العربية  وبالوحدة  باملبادئ، 
و�شط  لها  معنى  ل  التي  وباحلرية  اأفــاقــون،  ودعاتها  حتقيقها  امكانية 
حاجة  بالعتبار  تطبيقاته  تاأخذ  ل  َوهٌم  وبال�شرتاكية  الطغاة،  اأ�شاطري 
البقعة من  وال�شتحواذ. جميعنا على هذه  والتميز  التملك  اىل  الن�شان 

الأر�س مغفلون. 
قلت هذا وكاأن يف قويل رغبة لتجاوز حمتويات املوقف غري املرغوبة 
منهما، مما دفعني اىل تغيري املو�شوع اىل اآخر �شادفته يوم كنت ع�شوًا 
اأركان اجلي�س ال�شابق  يف امل�شوؤولية ال�شيا�شية عام 1969، يتعلق برئي�س 
مكتب  يف  معتقاًل  كان  الــذي  الن�شاري  في�شل  ابراهيم  الركن  اللواء 
نزار  الرائد  اأخيه  ابن  جــاءين  يوم  التاآمر  بتهمة  العامة)1(  العالقات 
املذكور دومنا مربر  املكتب  تعذيب عمه يف  ق�شاوة  �شاكيًا من  اخلزرجي 

فقلت:
الذي  �شاكر،  �شعدون  اآنذاك  املكتب  رئي�س  بنف�شي اىل  اأخذته  لقد   -
تربطني به �شداقة قدمية، وقام من جانبه بعد الرتحاب منقطع النظري 
باإح�شار الن�شاري، مبالب�س نظيفة وهيئة حمرتمة. جل�س معنا لدقائق، 
و�شرب واإيانا ال�شاي، وعندما �شاأله �شعدون فيما اذا عذبه اأحد اأو �شغط 

1- تاأ�ش�س مكتب العالقات اأول كامتداد جلهاز حنني ال�شري ليقوم مبهام تتعلق 
ح�شني،  �شدام  ا�شراف  وحتت  احلاكم،  ال�شرتاكي  العربي  البعث  حزب  باأمن 
وتو�شع بالتدريج وتغري ال�شم فيما بعد اىل جهاز املخابرات، وعلى الرغم من 

تن�شيب رئي�س للجهاز بقَي الإ�شراف عليه ح�شرًا اإىل �شدام ح�شني.    
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عليه يف �شياق التحقيق اأي من ال�شباط؟. اأجاب: 
املعاملة  كانت  هذا  من  العك�س  وعلى  بل   ، عليَّ يده  اأحد  ل مل ميد   -
من اجلميع ممتازة، وانا ممنت لك ابا رعد كرئي�س للمكتب، واأدعو لك 
يف ال�شالة التي هداين اهلل اىل اأدائها يف اأوقاتها اخلم�شة منذ و�شويل 

اليكم. 
ب�شدة  اأنبته  غا�شبًا،  نزار  وبجانبي  �شعدون  مكتب  من  خرجت  لقد 
على ت�شديقه ال�شاعات املغر�شة �شد احلزب والثورة. وبعد، قال ال�شيخ 

�شعالن. فقلت: 
- البعد يا �شادتي، زيارة قمت بها اىل الن�شاري حال خروجي من 
اأبو غريب، كانت الأوىل ل�شخ�س اأعرفه، اإذ وبعد اأن رحب بيرّ �شاألته، يا 
�شيدي، ملاذا قلت يومها مل يعذبني اأحد يف مكتب العالقات ونحن قادمون 

لزيارتك خ�شي�شًا، ولهذا املو�شوع بالذات؟. فاأجاب باحلرف الواحد: 
قوله  على  معي  اتفقوا  ما  قــويل  من  الرغم  وعلى  هـــددوين،  لقد   -
التعذيب.  معدل  وارتفع  الت�شييق،  عليَّ  زاد  خروجكم  وحال  اإذ  م�شبقًا، 
اأر�س الزنزانة باملاء، و�شحبوا البطانية التي كانت موجودة  لقد اأغرقوا 
كفرا�س وغطاء يف ال�شتاء، مل يفتحوا الباب اإل مرة واحدة خلم�س دقائق 
ال�شقف مقلوبًا  يوميًا اىل  لأغرا�س اخلروج اىل احلمام، علقوين �شاعة 
من ال�شاقني، ا�شتمروا ب�شربي ب�شكل يكاد يكون يوميًا. جماعتكم الذين 
يدعون العفة والعدالة وبناء دولة الوحدة، هم اأ�شد النا�س عداوة للمبادئ 
اإنهم  اأكرث ال�شا�شة خروجًا عليها، وخرقًا لها،  ومتزيقًا لأوا�شرها، وهم 
املاء  من  واحلرمان  التعذيب  نظريات  كل  ال�شجن  نــزلء  على  يطبقون 
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والطعام لعدة اأيام، واأكمل:
اإنهم يعذبونني، فال اأعتقد انكم  - ثم يا اأخي حتى لو قلت لكم نعم 

�شت�شدقون، كيف ت�شدقون وقد اأعمت الثورة ب�شريتكم؟. 
ــزاب  الأح يف  املــبــادئ  عمى  عن  تكلم  من  خري  الن�شاري  كــان  لقد 

احلاكمة، وب�شكل دقيق.
يعلق  ليمر عابرًا، زفر بحرارة، وهو  املوقف  ال�شيخ �شعالن  مل يرتك 

باأمل مريب: 
- ربك �شبحانه ميهل ول يهمل، الآن هم يعي�شون اأق�شى الأيام، ومن 

يدري قد يحاكمون يف الغد، ورمبا اأنتم من يحاكمهم.
اتفقت معه وقلت: 

الذي  طاهر  فــاإن  م�شاري،  اأبــو  لكالمك  وتاأييدًا  �شحيح،  هذا  اأن   -
�شنوات،  قبل  املوت  حتى  �شنقًا  ال�شامرائي  اخلالق  عبد  بحكم  ا�شرتك 
وقف معه واإيانا يف هذه املحكمة وحكم عليه بالإعدام، ومت تنفيذ احلكم 

بكليهما متجاورين يف الزمان واملكان ذاتيهما. 
اإل  تف�شريها  املمكن  غري  من  اأنه  واأ�شاف  مزهر،  عنها  قال  مفارقة 

ب�شوء حكم اهلل �شبحانه، واإمهال الب�شر ع�شى اأن يتوبوا. 

٭         ٭         ٭

مدر�شي طالبه  وكاأنهم يف �شف  عالية،  بنباهة  ا�شتمتع اجلميع  لقد 
ملتزمون، نطقوا جميعهم بعبارة واحدة )ونعم باهلل(، واأنا مبواجهتهم 
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يف  املكبوت  اخلزين  دافعًا  املــوت،  كجوؤار  بداخلي  يحز  حزن  يف  مكلوم 
ثناياها  بني  اأحملها  اآهات  من  املزيد  اإخــراج  اىل  املوجوع،  عقلي  خاليا 

ذاكرة مبعرثة فقلت: 
- اجلعبة مملوءة، فيها الكثري من املفارقات التي يندى لها اجلبني 
كان �شديق  قليل  قبل  عنه  كلمتكم  الذي  اللعني، فطاهر  الزمن  يف هذا 
وع�شو  ال�شابق  املخابرات  جهاز  رئي�س  �شاكر  ل�شعدون  وال�شباب  ال�شبا 
املحكمة. �شداقتهم ُت�شرب بها الأمثال داخل احلزب وخارجه ويف حملة 
َوُعرفا  العامة،  اإنهما عمال معًا يف مكتب العالقات  الف�شل ببغداد، كما 
معًا بجديتهما يف جمال عملهما. اإذ وبعد اأن ُحكمنا وبداأنا اخلروج من 
قاعة املحكمة بالرتل املفرد، و�شل طاهر مبواجهة �شعدون اأقرب �شديق 

له كما قلت، فخاطبه بالقول: 
- ملاذا اأبا رعد، حكمتم عليرّ باملوت بتهمة حيازة اأ�شلحة وجدمتوها يف 
بيتي؟. قلتم اأنها جلبت لأغرا�س املوؤامرة، واأنت تعلم جيدًا اأن امل�شد�س 
القطرية،  القيادة  معًا من  ا�شتلمناهما  وقد  مثله،  كان عندك  بينها  من 
هدية الرفيق القائد اآنذاك، والبندقية هي الأخرى �شالح تابع اىل املكتب، 

وم�شجل ذمة على ا�شمي، فهل هذا جزاء ال�شداقة وامللح؟.
وماذا كانت الجابة يف تلك اللحظة احلرجة؟ �شاأل مزهر.

له  بالن�شبة  العتب  كان  احلــرج،  لهذا  حت�شب  قد  يكن  مل  �شعدون   -
مفاجاأة، وكان الرد من قبله، يدًا هوت ب�شفعة قوية مثل مطرقة حديد 
واأدمت  لطاهر،  كان  اأ�شعث  �شعر  من  تبقى  ما  بعرثت  اأعلى،  من  نزلت 
اأنفه، �شاحبها �شيل من ال�شباب انتهى بعبارة )اأ�شكت ابن الكلب، كيف 
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تتطاول هكذا على املحكمة واحلزب والقائد؟(.
النقا�س هنا ويف هذه الليلة الأخرية ل يقت�شر على الرجال، فالبنات 
تكون  اأن  من  تقرتب  غرفة  داخــل  �شجون  ذي  بحديث  من�شغالت  اأي�شا 
معزولة عن بقية غرف البيت، يتحاورن كذلك ب�شاأن هذا الو�شع الغريب، 
وعن فك اللغز الذي يزداد تعقيدًا مع مرور الوقت، ومع هذا فاإن اثنتني 
من بنات ال�شيخ �شعالن يتفرجن على هذا النوع من النقا�س غري املاألوف 
اآخر العنقود كما  اأهل البيت، ويف الغرفة نف�شها تتنطط جنالء  يف بيئة 
كانت تف�شل ت�شميتها الوالدة، تخرج منها وتدخل اأخرى، فهي الوحيدة 
التي تتمتع باحلرية املطلقة، ومعها اأخريات من عمرها ل عالقة لهن مبا 
يجري بعد اأن اجتمعن عند نوع من اللعب البدائي، عدَّ القا�شم امل�شرتك 

بينهن اأطفال من بيئتني خمتلفتني. 

٭         ٭         ٭

الفرق املتحاورة بجاللة قدرها مل ت�شل اىل نتيجة يف جميع املوا�شيع 
التي اأثارتها، ومل يح�س اأي منها بقدر من القبول اجلماعي، ولو باحلدود 
اأهلها  ال�شيا�شة يف عراق يقال عنه حديث، ل يتفق  الدنيا، �شاأنهم �شاأن 
على طريقة  اختالف  ل  ال�شماء  مو�شوعه مطر من  كان  وان  �شيء  على 
نزوله، على هذا بقيَّ اجلدال بينهم ما�شيًا بالوترية ذاتها بعد اأن تعددت 

الآراء، وكرثت الجتهادات.
توقف  بالراأي،  والعتداد  الجتهاد  وكرث  الختالف،  ذروة  ويف  هنا 
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النقا�س فجاأة عند دخول النقيب حممد ح�شني القرغويل بلبا�س امليدان 
مارًا باملكان، وهو يف طريق الن�شحاب مع ع�شرين جنديًا هم املتبقون من 
فوج م�شاة بعرثه الن�شحاب، يعمل فيه م�شاعدًا لآمٍر تركهم وذهب اىل 
مدينة  اأهله يف �شواحي  اىل  لقد ذهب  اأحد اجلنود  قال  جهة جمهولة، 
ناقدًا  كان  لأنه  املنتف�شني،  التحق ب�شفوف  قد  اإنه  اآخر،  وقال  كركوك، 
للنظام، وقال الثالث، هناك معلومات ترجح انتحاره، لأنه كان ممتع�شًا 

من الهزمية. عار�شه الرابع بالقول، ل اأحد ينتحر يف هذا الزمان. 
النقيب  خالله  بان  والختالف،  للنقا�س  جديد  مو�شوع  ُفتَح  عندها 

منهك القوى، جائعًا وكذلك جنوده املنك�شرين. 
اجلال�شني  ف  ُيــَعــرمِ مل  اأنــه  العقيم  النقا�س  هــذا  و�شط  مزعل  تذكر 

بالنقيب فبادر بالقول: 
- اإنه النقيب حممد ابن عمنا، �شخ�س موثوق به، جاء �شالكًا الطريق 
الذي نتناق�س ب�شاأن كيفية اجتيازه اىل �شوق ال�شيوخ، دعونا ن�شركه معنا. 
فقد  اجلــزم  ي�شتطيع  اأحــد  ل  التعب،  اأو  اجلــوع  وب�شبب  النقيب  لكن 
حدد النتيجة التي فت�شوا بحواراتهم عنها ل�شاعات بدقيقة واحدة، ودون 

احلاجة اىل التو�شع بالنقا�س، �شاأل اأول:
- هل لديك �شورة �شخ�شية؟. 

تعجبت من ال�شوؤال، ومع هذا اأكدت وجودها يف املحفظة التي اأخرجتها 
اأو  اأحلم،  كاأنني  يجري،  له غري م�شدق مبا  �شلمتها  بنطايل،  من جيب 
اآخر. ومن جانبه مل  انتقلت من حلم اىل حلم  اأو  توًا من حلم،  �شحوت 
يعر اهتماما لعجبي، وكاأنه كان واثقًا من كونه وكياًل لالآمر الذي غاب 
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مفقودًا. 
بعث جنديًا من جنوده املنك�شرين اىل ال�شيارة الع�شكرية التي حتمل 
حمتويات املكتب، طالبًا جلب اأمنوذج هوية مع ختم الوحدة، قال ال�شورة 

منا�شبة، و�شعها يف املربع اخلا�س، �شاأل عن ال�شم، قال: 
- لبد اأن يكون قابل للتذكر، �شاأ�شع ا�شمك الأول وعليك اختيار الأب 

واللقب. 
واأخريًا كتب بخط يده يف المنوذج )النائب ال�شابط �شامل(، فاأكملت 
من عندي جميد علي الربيعي. ختمه باخلتم اخلا�س بالوحدة، ثم عزز 
هذا التعريف باأمنوذج اجازة مطابق لال�شم ذاته، نافذ من قبل ح�شول 
النتفا�شة، وحال ت�شليمهما قال �شتنفعك يف الطريق الذي تود �شلوكه، 

بعد اأن وزعت عليه ال�شيطرات الع�شكرية يف اأكرث من مكان. 
عند هذا احلد نه�س منت�شيًا، ومعه بقية جنوده، بعد اأن ح�شلوا على 
الطاقة الالزمة، وجبة ع�شاء كافية، تو�شلهم ن�شطني كما هو مطلوب اىل 

مع�شكر التاجي، حمطتهم التي يفرت�س بلوغها قبل ظهر الغد حتمًا.

٭         ٭         ٭

من  اخلروج  على  �شاعدت  عذب،  هواء  ن�شمة  فيه  نديًا  ال�شباح  حل 
�شالة  يف  الرجال  يئم  لأن  �شعالن  بال�شيخ  ودفعت  ملل،  دون  النوم  قاع 
فجر جماعية مع ركعتني ُدعاء بو�شولنا �شاملني. جنح يف اإمتامها واإن كان 
البع�س ل عالقة له بال�شالة. اأمر بعد ركعتها الأخرية تقدمي الفطور، من 
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انتاج مزرعته التي تكاد تكون مكتفية ذاتيًا ملا يتعلق بالفطور. ومن بعده 
وقف وجميع اأفراد عائلته، لتوديعنا جال�شني يف �شيارة الفولفو قا�شدين 

ال�شري يف طريق املجهول. 
الواقفون ومعهم مزهر ومزعل، كانوا يلوحون يف منظر توديع مهيب 
اىل  نظرت  ليلتني.  معهم  تواجدها  خالل  اأحبوها  وعائلة  عزيز  ل�شديق 
ايديهم وهي تلوح، �شاهدتها رخوة، و�شاهدت عيونًا تدمع خوفًا من املجهول. 
اأو  احلدود،  بعبور  النجاح  مت  �شواء  الخرية  النظرة  اأنها  بع�شهم  اعتقد 

�شار الوقوع بيد ال�شلطة واأجهزتها اللعينة واحدًا من الحتمالت. 
اإخفاء  حاولت  القلق،  يثري  املجهول،  من  قدر  فيه  املو�شوف  الطريق 
القلق ما ا�شتطعت اىل ذلك �شبيال، فمن معي ل يتحملون اآثاره، م�شكت 
بدايته، وبعد اأقل من األف مرت داهمني �شعور بالثقة يف قدرتي على اإكماله 
حتى النهاية، متكاًل على اهلل يف �شريي باجتاه حلم مازال موعودًا. �شرت 
قدميًا  املزفت  �شطحه  على  املن�شحبة  الدبابات  �شرف  اأكرثت  وقد  عليه 
من احلفر، مل اأعد اأهتم باحلفر، ول بال�شيارة التي اأركبها، كاأين و�شعت 
تبايل  ل  كذلك  وهي  متمر�س،  قفاز طبيب  مثل  واحدة  ملرة  ا�شتخدامها 
تتابع  ي�شاري  على  ال�شم�س  وكانت  متينة،  كانت  واملطبات،  احلفر  تلك 
حركتي متكئة على حافة ال�شماء، ت�شللت بع�س خيوط اأ�شعتها اىل داخل 
�شفحاتها،  قلرّبُت  بليل،  الذاكرة كطري  دخولها  عند  فانتف�شت  ال�شيارة، 
كمن يقلب �شفحات فيها طال�شم تقي من �شر الأفاعي، والوحو�س التي 

تخيلتها ماكثة على هذا الطريق. 
فيه  لحــت  و�شباح  غريب،  اأبــو  �شجن  يف  يل  يــوم  اآخــر  عند  توقفت 

�سعد العبيدي 63



تكن  مل  املــرة،  هذه  خمتلفة  كانت  بالتجمع،  اخلا�شة  ال�شافرة  زجمرة 
ويف  ذاتها  بال�شرعة  جميعًا  ح�شرنا  مرة،  كل  مثل  طوياًل  ممتدة  خ�شنة 
تاأخر قلياًل، مثل ذاك الذي  الواحد منا خوف من اجَللد اذا ما  خميلة 

يطبق متامًا على مرتكبي الزنا اأيام زمان. 
ال�شافرة هذه املرة ناعمة ومتقطعة، وكاأنها تنبئ ب�شي غري الأ�شياء 
التي كانت تعرب عنها من قبل. جتمعنا نحن الباقني على قيد احلياة يف 
ل  كيف  والأ�شرار،  بالق�شوة  يعج  خا�س  �شجن  من  امل�شوؤوم  القاطع  هذا 
وقد اأ�شبحنا مطيعني، نت�شرف اآليا بعدما تعلمنا المتثال نتيجة التعر�س 
امل�شتمر اىل عقاب التدجني؟. بتنا ن�شتجيب كما قال �شمري فيما بعد ملا 
علمها  الــذي  الرو�شي  النف�س  عــامل  )بافلوف(  كــالب  مثل  منا،  يطلب 
ال�شتجابة ال�شرطية لفعل يريد ح�شوله ملجرد تعري�شها ملثري يحدده هو. 

قال ال�شابط بلغة ملوؤها اللطف غري املعهود: 
- توجهوا الآن اىل احلمامات، اأحلقوا ذقونكم. 

قال �شرمد الواقف اىل جانبي ب�شوت خافت، اأ�شم رائحة �شوؤم غري 
معهود. 

ــح الــ�ــشــجــني امللقب  ــال ــًا مـــن ف ــب اأكـــمـــل الــ�ــشــابــط تــوجــيــهــاتــه طــال
)بالزعرتي()1(، بحالقة اجلميع، حالقة نظامية هذه املرة يف �شالون 

ميتهن  الــذي  ال�شخ�س  تعني  العراقية  اللهجة  يف  دارجــة  كلمة  الزعرتي،   -1
ختان الطفال، وهي وبعد التوجه اىل امل�شمد ال�شحي والطبيب لجراء عملية 

اخلتان، تكاد اأن تختفي من قامو�س اللهجة ال�شعبية. 
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اأعد يف الفراغ البقية من احلمامات، يحوي على �شفيحة معدنية)تنكة( 
جلبها �شامر من املطبخ ُح�شبت كر�شيًا. كان اجللو�س عليها مريحًا، بل 
اأي�شًا  ويحوي  وفري،  كر�شي  اأي  على  اجللو�س  عن  الناجتة  الراحة  تفوق 
ماكنة حالقة يدوية، انقر�شت منذ �شتينيات القرن املا�شي، ومق�س جلز 
دوري  جاء  عندما  مــراآة،  ون�شف  ن�شله،  من  جــزءًا  ال�شداأ  اأكل  ال�شعر 
لكني مل  مبكرًا،  داهمتني  �شيخوخة  من  تعجبت  مرة  لأول  فيها  ونظرت 

اأعر لها اهتمامًا، فال�شيخوخة يف هذا القاطع ل تعني �شيئًا. 
ا  �شاألت حليم بعد خروجنا من هذا املكان الذي ا�شموه بال�شالون، عمرّ
يجري، وهل يعقل ما يجري؟، وقبل اأن اأكمل اأ�شئلة مازالت متالأ خميلتي 

اأجاب: 
- كل �شيء يف عاملنا يعقل وقد ل يعقل، وما الذي منلكه يف دنيانا هذه 

�شوى اأن نعقل.   
هي حلظات واإن ُملمِئت بال�شك والتوج�س، لكنها م�شكت ب�شي�شًا من 
والتعذيب، والهانة،  الغ�شب،  ملا احتوته من  تغيري يف �شب جام  الأمل 
املراآة فتذكرت  التي كانت �شائدة. عدت يف خميلتي اىل ن�شف  وال�شتم 
اأين قد فقدت من وزين الكثري، وان البت�شامة غابت عن وجهي، وظهرت 
التجاعيد قبل اأوانها وكذلك ال�شيب، يا لها من مهزلة يحدث كل هذا يف 

�شجن طاملا متنيناه لأعدائنا. 
فقلت لنف�شي اأين هم الأعداء، لقد و�شعت العداوة يف قوارير ال�شداقة، 
وانقلبت من على طاولة الدولة التي اأقمناها دولة عداوة بقوالبنا الثورية، 

فاأختلط العجني ومل نعد نعرف اأ�شولها. 
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بوابات  اأقفلت  ال�شاعة،  يف  كيلومرت  املــائــة  جـــاوزت  التي  ال�شرعة 
الذاكرة موؤقتًا واأعادتني اىل الواقع لأقلل منها، لكنها �شرعان ما انفتحت 
الزمالء  من  الغائب  الن�شف  �شور  �شطحها  على  لتقذف  جديد،  من 
الأربعة ع�شر الذين اأزهقت اأرواحهم يف ال�شجن باأمر من رئي�س الدولة، 
اإبان فرتة ال�شجن من  ورمبا اجتهاد من رئي�س اجلهاز، فاحلكم باملوت 
�شالحيتهم ح�شريًا. �شور املوت ل متحى، واحل�شرة وكيف كان الواحد 
كان  واإن  للموت،  ا�شتعدادا  الحت�شار،  اأثناء  يف  ع�شالته  يرخي  منهم 
بطرق خمتلفة، كذلك ل تن�شى، ومعها لقطات لعبد الرزاق الذي اأعادوه 
يف اإحدى املرات حمموًل، وقد غطت بقعة كبرية من الرطوبة »بجامته« 
من الأمام واخللف، موؤ�شرة اأنه ومن �شدة ال�شرب، وج�شامة اخلوف فقد 
بالتغوط  تتحكم  التي  تلك  على  وكذلك  مثانته،  ع�شالت  على  ال�شيطرة 
بعد اأن خربها چا�شب بع�شاه التي د�شها يف املوؤخرة، واأدارها دورة كاملة 
ي�شاركه  الذي  �شرمد  قال  بالدم،  منقوعة  اأخريا  ليخرجها  مرات،  عدة 

الزنزانة:
اأر�س الزنزانة، فكان كوم من حلم، حمموم يهذي  - لقد رمَي على 
من �شدة الحت�شار، حتى اأين ت�شنعت النوم خوفًا من خطورة امل�شهد، 
وعندما مل ميت يف �شاعتها فتحوا فمه مب�شبك حديد، وو�شعوا يف جوفه 
حبة )ثاليوم( اأماتته قبل نهاية اليوم، فاأكتمل العدد املطلوب لهذا ال�شهر.
وقبل  اأنهم،  حتى  اماتته  املطلوب  العدد  اكتمال  عن  نعلم  جميعا  كنا 
اماتة عبد الرزاق اأوهموين قبل يوم من هذا اليوم الذي مات فيه، اأنهم 
�شيعدمونني لإكمال العدد، وطلبوا مني اأن اأمتنى اأمنية واحدة. �شدقتهم، 
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اىل  فــاأعــادوين  املــوؤامــرة،  ال�ــشــرتاك يف  بــراءتــي من  تثبت  اأن  فتمنيت 
الزنزانة فاقدًا الوعي.     

تنبهت اىل نف�شي �شاغطًا على دوا�شة الوقود من دون وعي مني، كمن 
يريد ا�شتعجال الو�شول اىل الهدف الذي عد من املجهول، اأو التخل�س من 
موقف ل ميكن تخيله �شربًا بالع�شي اأو وخزًا باأعمدة احلديد، وت�شميمًا 
مب�شبهات الدوية، وايالجًا باخلوازيق املحلزنة يف الأدبار اأو حرقًا باأل�شنة 
ال�شرعة  الف�شالت. لكن  بالتهام  النخيل، وخنقا  الآتي من �شعف  اللهب 
حمذورة من اأهل بيتي املوجودين يف ال�شيارة، وكاأنهم يحتجون على ل�شان 

اأُم �شيماء التي قالت: 
- اأمل تر اأنك تزيد ال�شرعة اأكرث من الالزم، لقد بداأُت اأرجتف رعبًا. 
بهدف  �شعالن  ال�شيخ  وبيت  الريف،  عن  البنات  مع  الكالم  عــاودت  ثم 

تقليل التوتر الناجم عن ال�شرعة. 
مالطفة  حاولت  ق�شد.  دون  ال�شرحان  على  وتاأ�شفت  خففتها  لقد 
جنالء التي ت�شعى طوال الوقت اىل مغادرة مكان جلو�شها بني اأخواتها يف 

احلو�س اخللفي، والنتقال اىل الأمام حيث جتل�س احلبيبة اىل جواري.

٭         ٭         ٭

الع�شكر  بتدافع  نح�س  عليه،  نخطوها  خطوة  كل  مكتظ،  الطريق 
املن�شوبة  ال�شيطرة  ونقاط  اجلهات،  جميع  اىل  ال�شري  يف  وت�شارعهم 
واملدنيني  اجلنود  من  م�شيًا  ال�شائرين  تخيلت  التدافع،  ذاك  لتنظيم 
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الفارين حجيج يف وادي منى، لكن احلج هنا خمتلف، ل يرفع اأ�شحابه 
الأيادي عاليًا بق�شد الدعاء، ول يبت�شمون ملالقاة الرب، كانوا غا�شبني، 

تعلو وجوههم م�شاهد النك�شار من حرب اأخرى:
�شيارة تقطر عربة طويلة، فوق العربة كوم جنود، وفوقهم يف ال�شماء 

حتلق ن�شور. 
طاقم  داخلها  يف  واحــرتق  الطويلة،  مقطورتها  فوق  احرتقت  دبابة 

جنود، حتوم حولها كالب. 
جنود ي�شريون دون انتظام على حافات الطريق، يرتقبهم ثوار، وهم 

كذلك يراقبون الثوار.
ل  الرئي�س،  م�شامع  وعــن  الثوار  عيون  عن  ابتعادًا  يت�شابقون  قــادة 
يعريون اهتمامًا ملا يجري، كاأنهم ل يعرفون ما يجري، وما يجب اأن يكون، 

حمنتهم كبرية. 
ق�شف  من  النريان  من�شاآتها  يف  ت�شتعل  زالــت  ما  قريبة  مع�شكرات 

احللفاء، واأخرى اأغار عليها الثوار، واأ�شعلوا فيها النريان. 
و�شطها  املجيئ،  اأو يف  الرواح  ما�ٍس يف  اليها  الناظر  ت�شر  ل  م�شاهد 
بقيت �شيارة الفولفو ت�شري م�شرعة �شوب احللم املوعود، ل تاأبه مل�شاعر 
النك�شار، لأنها يف الأ�شل حزينة ول جمال يف وعائها العقلي ملزيد منه 

يف هذا النهار. 
كانت العائلة داخلها كما قال مزهر جواز مرور جيد، وهوية النائب 
�شابط جاهزة ل�شتخدامها يف ال�شيطرات التي تعرت�شها فجاأة من قبل 
عليها  ي�شيطر  التي  تلك  يف  فاعلة  الأخــرى  هي  الكهرباء  وخبري  الثوار، 
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دون عقبات حتى  اأ�شهمت يف مرورها من  العام،  والأمــن  رجال اجلي�س 
اجل�شر  اىل  والآخــر  النا�شرية،  ج�شر  اىل  منه  فرع  يــوؤدي  الــذي  املفرق 

الهولندي، القريب منها. 
فطلبُت  بها،  يتحكم  من  على  التعرف  ي�شعب  اأماكن  من  اقرتبت 
غري  اخلطاأ  خ�شية  غــريي،  اأحــد  يتكلم  ل  واأن  حذرين،  جميعًا  نكون  اأن 
املق�شود. َردت جنالء ب�شقاوة وا�شحة، وما معنى اأن نكون حذرين اأين 

مل اأفهم ما تق�شد؟.
- اأمل اأقل ا�شكتوا، واأنتمِ اأول من عليه ال�شكوت.

- �شاأ�شكت، لكني �شاأطالب بحقي يف اأن اأفهم، بعد ان ترفع عنا املنع، 
وتاأذن لنا بالكالم.

جميعها  ا�شئلتك  عن  و�شاأجيب  ت�شكتي،  ان  املهم  �شيدتي،  حا�شر   -
لحقا.  

كاد الطريق ين�شطر ن�شفني، ن�شفه الأول فرع اىل مدينة النا�شرية 
والآخر اجتاه اىل �شوق ال�شيوخ، يقف على نا�شيته قبل الن�شطار �شابط 
حرب  اأن  رغــم  �شحيحة،  كذلك  ووقفته  �شحيحة،  رتبته  رائــد،  برتبة 
اأتت من بعدها بال فوا�شل زمنية  التي  اإيــران، وهذه  �شنوات مع  الثمان 
بعدم  اأوامــره  نف�شه ومن  واثق من  ال�شحيح.  لتجاوز غري  كافيتني  كانتا 
املرور من هذه النقطة التي ينت�شب عليها قائدًا بال منازع، ل ي�شمح لحد 

بالتوجه �شوب اجلنوب، ما�شيًا كان اأو راكبًا �شيارة من اأي نوع تكون. 
ر بع�شًا كان يتاأبطها كمن يقف يف �شاحة تدريب جلنود م�شتجدين،  اأ�شرّ
و�شم  »هكذا  والع�شاة  اجلي�س  بني  الفا�شل  احلــد  على  التوقف  طلب 
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املنتف�شون بالع�شاة«. واأدار �شهم ع�شاه قلياًل اىل الي�شار م�شرت�شال يف 
كالمه: 

اإطالقات  الأمتار،  �شوى مئات  تبتعد عنا  اإنهم هناك، مواقعهم ل   -
م�شموح  وغري  املكان جدًا خطري،  والآخــر،  بني احلني  ت�شلنا  قنا�شتهم 
ل وقفته واأدار  الوقوف فيه ول املرور من عنده باأي من الجتاهني، ثم عدرّ
ع�شاه قلياًل اىل اليمني، ذاك هو ال�شبيل الوحيد من اأمامكم عودة من 
تعني  اإ�شارة  الي�شرى  بيده  التاأ�شري  اأكد  ثم  اأتيتم ويف احلال، ومن  حيث 
اأدرك عدم ا�شتجابتي  ال�شتدارة والتحرك من هنا على الفور، وعندما 
املرة،  بلغة خمتلفة هذه  تكرارها  التنفيذ، حاول  اأ�شدرها لزمة  لأوامر 
فيها قدر من اخل�شونة، طالبًا العودة بالعائلة حاًل وعدم تعري�شها اىل 

التهلكة. 
تر  امل  �شائاًل  مهدمة  بيوت  جمموعة  اىل  بها  اأومــاأ  ع�شاه،  اىل  عاد 
اإنها املكان الذي يتواجد فيه الع�شاة املخربون،  تلك اخلرائب؟، واأجاب 
يف  اأو  راجــاًل  الطريق  ي�شلك  من  على  وكذلك  باجتاهنا،  النار  يطلقون 
�شيارة، واأكمل كالمه طالبًا تركيز النظر على �شيارة ني�شان �شالون على 
بعد خم�شمائة مرت، مازال الدخان باق يت�شاعد من بدنها املحرتق، قائاًل:
لإنقاذ  النا�شرية،  باجتاه  املرور  على  اخلائب  �شاحبها  اأ�شر  لقد   -
زوجة له داهمها املخا�س، لكنهم ُقتلوا جميعًا بقذيفة )RBG7( اأُطلقت 
على �شيارتهم من تلك اخلرائب، ل نريد تكرار املاأ�شاة، ول ميكن ال�شماح 

بتكرارها.
مل يبق من بد �شوى الرتجل من ال�شيارة، والتوجه �شوبه قائدًا وحيدًا 
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يف املنطقة. فعلتها بهدوء، اأخذته جانبًا بطريقة حاولت اليحاء ب�شرية 
املهمة التي جئت من اأجلها. وانا يف الطريق اليه اأخرجت هوية اخلبري 
بنف�شي خبريًا  الر�شمية. عرفته  ب�شيغة تقرتب من  كلمته  الكهرباء.  يف 
الرئي�س  ال�شيد  من  وباأمر  الوزير،  ال�شيد  قبل  من  اأر�شلُت  الكهرباء،  يف 
القائد. قلت، حفظه اهلل ورعاه، قوًل يعزز �شفتي موظفًا يف الدولة، هكذا 

د ا�شم الرئي�س، واأكملت:  جميعهم كانوا يقولون عندما َيرمِ
بفعل  توقفت  التي  النا�شرية  ت�شغيل حمطة كهرباء  اأجل  - جئت من 
معهم  فنيون  خم�شة  الأم�س  يف  اليها  �شبقني  لالأوغاد،  املعادي  الق�شف 

اأدوات احتياطية. 
من هيئته تاأكد حد�شي من اأن ذكر الرئي�س كان كافيًا لإثارة م�شاعر 
الريبة من الوقوف بال�شد، ويكفي للغو�س يف اأعماق اخل�شية من العقاب. 

�شاألته:
- اأمل تر الفنيني التابعني لدائرتنا وقد مروا من هنا؟. فاأجاب:

- اإين مل اأكن موجودًا هنا يف الأم�س، كل دقيقة تتبدل فيها املواقف 
والأحوال وكذلك امل�شوؤوليات. 

الطمئنان  من  قدر  هياأته  ومن  ايجابية،  ا�شتجابة  كالمه  من  مل�شت 
يف موقف، عادة ما يكون مو�شوم بال�شد والتوتر الع�شبي العايل، عندها 

اأبديت قدرًا من التاأييد، وا�شتغالل الفر�شة بالقول: 
- األ تعلم �شيدي الرائد اإن الفنيني املر�شلني مل ينجحوا يف ت�شغيلها 
حتى الآن، ما ا�شتوجب حتمية تدخلي لأين اخلبري املخت�س. لقد جلبُت 
قربه  يتواجد  مكان  يف  مررنا  اإذا  فيما  التغطية  لأغرا�س  معي  العائلة 
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الع�شاة، وكان هذا باأمر من ال�شيد الرئي�س. باإمكانك الت�شال ل�شلكيًا، 
ل يف ح�شاباته اأدق التفا�شيل.  »حفظه اهلل« ُيدخمِ

قلتها واأنا واثق من توقف جميع الت�شالت يف حرب طرفها اجلي�س 
منذ  كبري  ب�شكل  اللكرتونية  وحربه  التقني،  منوه  توقف  الذي  العراقي 
اأمريكا  الثاين  وطرفها  تقليديًا،  القتال  اأعتاد  حتى  اإيــران،  مع  احلرب 
الدولة الأوىل يف العامل تقنيًا، وعلى هذا اأوقفت حتمًا كافة الت�شالت، 
اأجاب  حيث  حمله،  يف  حد�شي  وكان  عليها،  �شو�شت  فقد  تفعلها  مل  واإن 

الرائد منفعاًل:  
كل  وبات  ات�شالتنا،  كل  اأوقفوا  واحللفاء  عنه،  تتكلم  اأت�شال  اأي   -
دون  الف�شاء  يف  �شابحة  تطوف  جنمة  حتت  اجلي�س  هذا  يف  منا  واحــد 

ات�شال مع الر�س.
الت�شفيه  لقد حتولت لهجته من اجلد يف موقف ع�شكري حازم، اىل 
مما يجري، وكاأن يف كالمه غ�شب يريد اإخراجه، ملا اآل اليه حال جي�شه 
الذي متنى بقاء �شورته كما هي عظيمًا يف كل الأزمنة والأوقات. وحتول 
قريب،  بامل�شاعر  توا�شل  فيها  انفعالت  تبادل  اىل  هذا  بعد  من  احلوار 
وفيها احتجاج مبطن على ما يجري، لأننا وكما اأعتدنا منذ �شنني ل ميكن 
ال�شديد  خوفنا  ب�شبب  احلياة،  مواقف  يف  الفا�شح  الحتجاج  نتبادل  اأن 
من  ملزيد  مالئما  املوقف  يل  بدا  هكذا  الأمنية.  واأجهزته  الرئي�س  من 
اأ�شحى قريبًا من املنال، فقلت اهلل  ال�شتثمار، اىل �شالح عبوري الذي 
يف العون، ومع هذا ل جمال للرتاجع عن مهمة يحددها ال�شيد الرئي�س 
»حفظه اهلل«، حتى لو �شحيت بنف�شي والعائلة فداء له وللوطن العزيز. 

72تيه الجنوب / رواية



اىل  الو�شول  على  وا�شراري  خطوتي،  بــارك  بالذات  اجلملة  هذه  عند 
املحطة وال�شهام يف ت�شليحها ب�شفتي اخلبري املخت�س، وعلق على هذه 

اخلطوة قائاًل: 
- لو كان لدينا ع�شرة من اأمثالك لكان العراق بخري.

- لدينا الكثري �شيادة الرائد، واأنت اأولهم بطل يقف مبواجهة الع�شاة، 
�شاأ�شرح هذا املوقف لل�شيد الوزير، وبالتاأكيد �شينقله اىل ال�شيد الرئي�س.
قلت هذا عارفًا مبقدار الرغبة يف نفو�س ال�شباط، غالبية ال�شباط 
قد  حتول  اليه  فالو�شول  ر�شاه،  وك�شب  الرئي�س  اىل  الو�شول  اأجــل  من 
قلتها  الأحـــوال،  كل  يف  اأعلى  وترقية  املــال،  يف  غنًا  احلياة،  يف  يح�شل 
مزهوًا بنجاحي يف ادارة احلوار واقناعه بحتمية املرور باجتاه املجهول. 
فاأ�شار عليَّ �شرورة ال�شري نحو اجل�شر الهولندي. ن�شح بالنحراف اىل 
اليمن ومن هناك اىل املحطة، مع ا�شادة ثانية بالإ�شرار على تنفيذ املهام 

الوطنية يف هذه الظروف ال�شعبة.

٭         ٭         ٭

اتخذ جنود بعد ان�شطار الطريق مب�شافة ل تزيد عن الأربعمائة مرت 
اأن�شاق قريبًا  اأياديهم على الزناد، ا�شطفوا يف  و�شع النبطاح، واآخرين 
من حافة الطريق الي�شرى. طلبوا باإ�شارة من اأ�شلحتهم امل�شرعة واأياديهم 
التي رفعت اأ�شابعها من على الزناد، اأن نتوقف على الفور، اآمرهم املالزم 
كان هو الأجراأ، والأكرث حر�شًا فقد نه�س من و�شع النبطاح، وتقدم نحو 
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لنا  �شمح  وا�شحة عمن  بغدادية  وبلهجة  بينة،  بع�شبية  �شائاًل  ال�شيارة، 
باملرور على هذا الطريق الذي و�شفه باخلطري، واأ�شماه »طريق الهالك 
ب�شيغة  طلب  ثم  مولود،  منه  والناجي  مفقود  �شالكه  عن  وقال  الأكيد«، 
الأمر اإبراز هوياتنا، واجلهة التي نق�شدها، ثم ختم حديثة بعبارة املرور 

من هنا ممنوع حتمًا، ولأي �شبب كان. 
كنت هنا اأكرث قوة وثقة بالنف�س مما كنت عليه قبل قليل يف ح�شرة 
دون  فاأجبت  الرائد،  موافقة  هو  اليه  اأ�شتند  اأ�شا�س  لدي  كان  الرائد، 
مبهمة  هنا  اأين  من  املنا�شبة،  الإجــابــة  ب�شياغة  التفكري  اىل  احلاجة 
ر�شمية ت�شتحق املجازفة باملرور من على هذا الطريق، وان و�شفته بطريق 
الهالك. والرائد جميد املتواجد يف املفرق له علم بكافة التفا�شيل، وكل 

�شيء يهون اأمام الواجب املقد�س. 
- ماذا تقول؟. 

- الذي اأقوله اأمٌر من ال�شيد الرئي�س، بحتمية ت�شغيل حمطة الكهرباء 
املتوقفة عن العمل قبل ال�شياء الأخري ليوم غد.

عاود ال�شوؤال هذه املرة عن اللغة الع�شكرية التي اتقنها ب�شكل وا�شح؟، 
فاأخربته عن خدمة يل �شابقة ابتكرت �شفتها �شابط احتياط يف اللواء 
الرابع والأربعني، ت�شرحت بعد النت�شارات التي حققها جي�شنا العظيم يف 
القاد�شية العظيمة. تعمدت التعظيم �شبياًل اىل تقريب امل�شافة النف�شية 
بيني وبينه، التي �شهلت بالفعل احل�شول على موافقته باملرور... موافقته 
الرد  فبادرته  م�شوؤوليتي اخلا�شة.  نتائجها على  تكون  اأن  م�شروطة على 

من اأن حتمل امل�شوؤولية واجب وطني يف هذا اليوم احلرج، وقلت:
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حتمل  ي�شتحق  اأمــر  الكهرباء  حمطة  بت�شغيل  الــوطــن  خدمة  ان   -
امل�شوؤولية. 

لأن  النتباه،  املالزم على �شرورة  اأكد  املكان  ال�شروع مبغادرتي  وقبل 
الع�شاة موجودون على الطريق بعد مائتي مرت من هذا املكان الذي هو 
وجنود الف�شيل قائمني عليه، و�شرورة اجتيازه باأعلى �شرعة ممكنة لكي 
اللعاب الذي  بلع  الت�شويب بدقة. قلت ويف حماولة مني  ل تعطى فر�شة 
امتامه  يريدون  �شيء  كل  اأن  من  م�شموع  غري  وب�شوت  حلقي،  يف  جتمع 
ب�شرعة، وتذكرت على الفور كلمة ال�شرعة التي اأرادها مانع �شابط اأمن 
املخابرات الذي اأ�شرف على تدجيننا �شبياًل لتنفيذ اإطالق ال�شراح بالعفو 
اخلا�س، مما تبَق من �شني احلكم بالن�شبة ملن قاوم املوت منا يف زنزانات 
بحياة  الهتاف  وتعاىل  �شريع،  بوقع  العفو  قراأ  اإنه  حتى  اخلا�س،  القاطع 
القائد الأوحد بوقع �شريع، وقدم اليجاز بالنت�شارات الفريدة يف احلرب 
الدائرة مع اإيران كذلك ب�شكل �شريع. حلظات ل ميكن ن�شيان تفا�شيلها 
وان كان وقعها �شريعًا، لأنها وا�شحة بل اأو�شح من جمريات هذا الطريق 
املليء باملفاجئات، خا�شة تلك اللحظة التي بداأت با�شتالم بدلة ال�شفاري، 
ولب�شها ب�شرعة دون التدقيق بالقيا�س، كان القيا�س متقاربًا بح�شب اأوزان 

ل يتعدى الأوفر حظًا فيها خم�شني كيلوغرامًا يف اأح�شن الأحوال. 
حتريت حلظتها من اأمري ومن تداعي الأفكار يف ذاكرتي، فاأ�شابني 
الذهول. م�شكت قلبي خوفًا من توقفه حريًة. حت�ش�شت دموع قد انهمرت 
من اعت�شار الأ�شى، و�شور من مات بني يديرّ اأو يف ح�شني، ومن املرات 
التي ف�شلت فيها املوت، داخل الزنزانة التي تقرتب من ان تكون ثالجة 
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اأكن  مل  نف�شي  مع  قلت  ال�شيف.  يف  ال�شمون  ل�شواء  وفرنًا  ال�شتاء،  يف 
وحدي من ف�شل املوت على البقاء حتت رحمة رفاق يف اأجواء ربيع، اأجزم 
املوح�س.  الوقت  املوت طوال ذاك  القاطع جميعنا متنى  �شكنة هذا  اننا 
�شمري  �شحوة  يف  الرئي�س  اأ�شدره  الذي  العفو  ذاك  قبل  املوت  اأن  وقلت 
قبل النوم، كان حلمًا طاملا متنيناه مكرمة خال�س من فعل التعذيب. لكن 
احلال قد اختلف اليوم واختلفت معه الحالم والتمنيات، حتى اأن ال�شري 
مع العائلة على هذا الطريق املو�شوم بالهالك وبكرث املفاجاآت غري ال�شارة 
قوية  هنا  الرغبة  اأح�س  العك�س،  وعلى  بل  املــوت،  متنيات  من  يقرتب  ل 
باحلياة من اأجل اإثراء احلياة، وحتقيق احللم املوعود بالهروب، وجتنيب 

العائلة �شدمات اأُخرى يف هذا املجتمع الذي ُخلق لتكوين ال�شدمات. 
تبدل،  قد  احلــال  وكــاأن  اأ�شعر  هذا  ومع  متوترًا  اأقــف  م�شرعًا،  اأ�شري 
بان  العتقاد،  ب�شاط  على  تتدحرج  اخلال�س  يف  اأمل  وم�شة  بعقلي  اأرى 
الأ�شواأ من احلال �شينتهي يف القريب عند حافات احلدود. خليط عجيب 
ال�شتمرار  �شوى  متاحة،  ل خيارات  ومع هذا  والحا�شي�س،  امل�شاعر  من 
تاأتي من هذه  اإطالقات  تخللته  واإن  امل�شوار،  اآخر  اىل  املر�شوم  بالجتاه 

اجلهة اأو تلك.

٭         ٭         ٭

اأ�شموه اجل�شر الهولندي، ل عالقة ل�شكله احلايل بهولندا من قريب اأو 
من بعيد، وهو يلوح يف الأفق كئيب، غري را�ٍس عن حاله يجثم على �شفتي 
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نهر واطئتني يغطي الربدي م�شاحة وا�شعة منهما، ول عالقة له مبا يحدث 
قريبًا منه بعد ان بات حدًا فا�شاًل بني ال�شلطة والثوار املنتف�شني، �شفته 
ال�شفة  اىل  �شيطرتهم  مد  ي�شرون  منتف�شني،  باأيديهم  �شقطت  املقابلة 

القريبة بهجمات اأ�شبحت متكررة عدة مرات يف اليوم. 
اإقناع  فيها  جنحت  متكررة،  توقفات  بعد  حــذرًا  موقعه  من  اقرتبُت 
بلوغ مقدمته  وقبل  توج�شًا،  ال�شري  ال  باملرور. ل جمال  ال�شماح  الع�شكر 
الع�شكرية،  اأحذيتهما  اأ�شم مبائتي مرت ظهر جنديان، وقد خلعا  ج�شرًا 
طويلة،  م�شافة  هــذه  ب�شاكلتهم  اجتازا  كاأنهما  �شديد،  ببطء  مي�شيان 
لتجاوز حالة  تكفي  با�شرتاحة  يتمتعان  يتناولن خاللها طعامًا، ومل  مل  
العياء. اأ�شرا بكلتا يديهما اإ�شارة توحي، وكاأنهما يتو�شالن من يجنبهما 
هذا  من  انقاذهم  عمرًا  الأكرب  تو�شل  امل�شري.  على  يقويان  ل  اإذ  املوت، 
احلال الذي هم فيه، وذلك با�شطحابهم يف هذه ال�شيارة املكبلة بحمولة 
تزيد عن القيا�س، لأنهم ل يقويان على ال�شري، وقد تركا وحدتهما التي 
تبخرت يف ال�شحراء، هم هكذا منذ يومني، ي�شريان راجلني باجتاه �شوق 

ال�شيوخ.
- لكن �شيارتنا ممتلئة كما ترون، ول جمال يف داخلها لطفل ر�شيع. 

تو�شل الثاين ل�شطحابهم، ولو باجللو�س فوق بع�شهم البع�س لأنهم 
جانبها  ومن  اأخــرى.  �شاعة  هكذا  تركوا  ما  اإذا  وجوعًا  تعبًا،  �شيموتون 
من  وترجلت  ا�شطحابهم،  يف  رغبتها  موؤكدة  �شيماء،  اأُم  عطفًا  تو�شلت 
مكانها يف الأمام متجهة اىل احلو�س اخللفي من ال�شيارة. ح�شرت نف�شها 
مع البنات �شابعة لهم يف مكان �شمم يف الأ�شل لثالثة اأ�شخا�س، وقبل اأن 
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ياأخذ اجلنديان مكانهما ح�شرًا يف الأمام، ناولت كل واحد منهم �شمونة 
مليئة بلحم الدجاج، كانت قد اأعدتها للبنات متاع طريق، التهماها بلمح 

الب�شر من �شدة اجلوع. 
احللفاء،  من  مق�شوفًا  بان  اعتالئه  حماولة  عند  الهولندي  اجل�شر 
بع�س حديد الت�شليح ي�شاهد وا�شحًا بعد تفتت احل�شى وال�شمنت نتيجة 
�شيارة  كئيب.  هو  ال�شبب  لهذا  �شيماء  قالت  للق�شف.  القوي  الع�شف 
ثمنًا  حياته  فقدم  العبور،  �شائقها  حاول  عندما  املاء  اىل  هوت  �شالون 
فتقدمُت  ال�شديد،  اخلــوف  وكذلك  احلــذر  اىل  يدفع  منظر  للمجازفة. 
نحوه ببطء �شديد. وقفت على بدايته. نظرت اىل حجم اخلراب نظرة 
�شقر جارح، وكذلك فعل اجلنديان، فاتفقنا على ا�شتحالة عبوره ب�شالم 
ليبتعد عن جزء من  اأذرع احلديد الظاهر،  ل اعوجاج بع�س  ُنَعدمِ اإذا مل 
الر�شيف هو املتبقي �شاحلًا ل�شتخدامه يف املرور من فوقه بقدر مقبول 
من املجازفة. عند هذا التفاق بالراأي، وامتام مهمة تعديل اأذرع احلديد 
اأ�شبح اجلميع يف  اأن  بعد  �شديد  بتاأٍن  العبور  بتنفيذ  ال�شروع  الظاهر مت 

مركب جناة واحد. 
وجهته  اخللف،  اىل  قافاًل  مي�شي  �شنًا  الأ�شغر  اجلندي  اأحمد  كان 
ال�شيارة، يوؤ�شر بكلتا يديه، قليل اىل اليمني، كفى مثله اىل الي�شار، ا�شتمر 
بالتقدم كما اأنت الآن. يف الوقت الذي مي�شي فيه م�شعود خلفها، ي�شرب 
على غطاء �شندوقها، اإذا ما اأقرتب الإطار من حافة الر�شيف امله�شمة 
ال�شماء،  اىل  اأيديهن  ارتفعت  فقد  والأُم  البنات  اأمــا  الــالزم،  من  اأكــرث 
يرددن دعاء ال�شالمة مع كل مرت يتم اجتيازه باأمان. ومت الجتياز باأمان، 
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باأنه هو من  الثقة  وتعززت  و�شكر اهلل،  اإمتامه احلما�س،  وت�شاعد عند 
الطمئنان  وزاد  العبور،  امتــام  يف  للم�شاعدة  اجلنديني  هذين  �شخر 

باجتياز احلاجز الخري اىل باب النجاة، �شوق ال�شيوخ.
الطريق،  املنتف�شني قب�شتهم على  الثوار  هنا يف هذا اجلانب يحكم 
الأوىل  ال�شيطرة  اآمــر  طلب  مــرت.  خم�شمائة  كل  عند  �شيطرة  يقيمون 
الهويات، اأعطيَّ الهوية املوجودة يف اجليب الأمين نائب �شابط، ففعلت 
فعلها، حتى نقطة ال�شيطرة الأخرية التي يديرها رجل بلحية �شوداء كثة، 
يقف اىل جنبه �شاب متحم�س، طلبا الهويات ب�شوت فيه قدر من ال�شك 
هوية  فظهرت  اخلطاأ،  بطريق  الأي�شر  اجليب  يف  يدي  اأدخلت  الوا�شح. 
الأخرى من اجليب  لإظهار  �شريعًا  اإعادتها اىل مكانها  اخلبري. حاولت 
الأمين نائب �شابط، لكن الرجل امللتحي مل ي�شمح باإمتام احلركة التي 
ل تخلوا من الرتباك، وطلب على الفور الطالع على ما باليد، م�شممًا 

على الطالع. قرء ب�شوت فيه ن�شوة فرح، فتعاىل �شوته دون متحي�س: 
- ما �شاء اهلل خرباء الت�شنيع، اأعوان ح�شني كامل يف �شاحتنا، اإنها 

من عالمات ال�شاعة. 
عندها �شاقت يف نف�شي الدنيا وماتت كل العذار، ومل يبق ال كلمات 
اىل  التفُت  فيها.  ُو�شعت  التي  هذه  ورطــة  اأي  النكران،  لأغرا�س  قليلة 
ت وكاأن اإله اخلوف قد طوقها  من حويل، فلم اأجد �شوى وجوه قد ا�شفررّ

بعباءته ال�شفراء، قلت:
- اأي ح�شني كامل تق�شد؟. اأنا رجل اأعمل يف وزارة الكهرباء خبري، 

ما عالقتي بح�شني كامل. 
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يتحركون  الثوار  وباقي  وا�شح،  ب�شكل  الرتباك  ي�شوبه  ب�شوت  قلتها 
اإمام  ح�شرة  يف  يطوفون  كاأنهم  املاأ�شورة،  ال�شيارة  حول  وجميئًا  رواحًا 
ح�شني  اماتة  �شابقة  زيــارة  يف  منه  طلبوا  قد  كانوا  بال�شفاعة،  معروف 

كامل، وعادوا اىل زيارته بعد ان حقق لهم ما ارادوه. 
قال اأحدهم وهو يطوف، نعم اإنه م�شاعد ح�شني كامل. 

وقال اآخر، هذا من اأعوان الرئي�س. 
على  للتج�ش�س  مر�شل  اأنه  يخيب،  ل  اإعتقده  اأمني  بح�س  اأكد  وثالث 

الثوار. 
وقبل ان ينتقلوا اىل مرحلة الفعل امليداين كما اعتادوا ان يفعلوا قتاًل 
للم�شكوك بهم، ح�شم قائدهم امللتحي الأمر، بعدم الت�شرع يف اتخاذ اأي 
اجراء، لوجود عائلة يف الو�شط، ولبد من عر�س مو�شوع الأ�شري، م�شاعد 

اللعني ح�شني كامل على ال�شيد قا�شم يف �شوق ال�شيوخ.
مل يكن ال�شري بهذه ال�شيارة هينًا، بعد جلو�س �شخ�شني من الثوار على 
غطاء حمركها الذي يزاأر من �شدة التزوير. ومن فرط احلمولة اأ�شحى 
ج�شدها الهالك، وكاأنه يالم�س الأر�س. املنظر من خارجها وباقي الثوار 
من حولها وخلفها، يتحاورون ويكربون مبا حققوه يف جهادهم لهذا اليوم، 

بدا وكاأنه زفة عر�س لأحد جنود احلرب عاد �شليمًا منها باأعجوبة. 
يف خ�شم هذه التطورات املت�شارعة بوؤ�شًا �شكت اجلنديان، رمبا ب�شبب 
ال�شعور باحلرج من  نتيجة  اأو  التي مل تكن يف احل�شبان،  ال�شدمة  �شدة 
احلال،  هذه  يف  وهم  كامل  ح�شني  م�شاعد  من  عطفًا  امل�شاعدة  تلقيهم 
ولرمبا قال لبع�شهما اأن تقدمي امل�شاعدة لهم جاء لأغرا�س التغطية على 
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اأ�شل الهوية، وهم على هذا يف حل عن تبعاتها. اهلل اأعلم فالقول مباح 
يف ظروف ال�شدة، وتغيريه وارد يف مثل هكذا مواقف، بل ويف اأ�شهل منها 

يجري التغيري. 
كم  »قــوٌم  فقط  منه  فهمت  ي�شمع،  ل  يكاد  بكالم  �شيماء  اأُم  متتمت 

ي�شت�شهلون فعل التغيري«. 
ظهرت امل�شافة اىل احل�شينية قريبة، وبان الو�شول اليها دافعًا لإيقاف 
فر�شة  فرحًا،  امل�شهد  �شجيج  و�شط  الزفة  وبانت  القول،  يف  الت�شعب 
اأن  بعيدًا دون  املكان، ذهبا  للت�شلل هربًا من  ا�شتغلها اجلنديان  مالئمة 
ام �شيماء بعد  اأحد عن وجودهما مثل ف�س ملح ذاب، كما قالت  ي�شاأل 
ف�شل حماولتها ال�شتجارة بهما �شهود عيان من اأهل املنطقة على النوايا 
ال�شليمة للمجيء، واأكدت اأن امللح يف الطعام الذي التهماه ب�شرعة مل يغزر 

بهما.
احل�شينية هي املوقع القيادي للمنتف�شني، دخلناها جمع من الآ�شرين 
واملاأ�شورين، م�شك اأحدهم ر�شغي خ�شية هروبي وكاأين �شيد ثمني، وم�شى 
اأكرب«،  »اهلل  معًا  ُيكربان  لأي طارئ.  متهيء  �شالحه  �شاهرًا  اآخر خلفي 
القاء القب�س على م�شاعد ح�شني كامل، فالتف حولهما ع�شرات  يعلنان 
مل  الو�شط  مواقع  يف  ينتظرون  الذين  وكذلك  واملتفرجني،  الثوار  من 
نح�شد  ل  موقف  احل�شور.  بني  من  الغالبية  وهم  بعد،  اأمرهم  يح�شموا 
عليه ول ميكن اأن يح�شد عليه اأحد، ح�شل قبل بلوغ الهدف الأول �شوق 

ال�شيوخ مبئات الأمتار. 
النتظار  دقائق  مع  فكري  وجــال  نف�شي  مع  قلتها  نح�س،  من  له  يا 
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الأخرية، اأمام العميد مانع يف عملية اإطالق ال�شراح، وكيف عاجلت قلقي 
اليمنى  قدمي  و�شعت  وكيف  الهروب،  بفكرة  الن�شغال  مبعاودة  اآنذاك، 
على اأر�شية ال�شيارة الكو�شرت، يوم اأقلتني وباقي الزمالء من ال�شجن اىل 
التي ت�شررت يف  ال�شاق  ثني  ديارنا، م�شتعينًا بكتف �شرمد مل�شاعب يف 

اأحد غزوات التعذيب. 
كما  ثوارها  وقائد  احل�شينية  من يف  كبري  قا�شم،  ال�شيد  اأمام  وقفت 

تبدو هيئته، مت�شرباًل بثياب التيه بني اأربعة جدران:
جدار خال�س بالهروب من حمنة.

وجدار بوؤ�س بالوقوع يف ورطة. 
جداُر ما�ٍس فيه بقايا اأبو غريب وخيانة رفقة.

احللم  حتقيق  يديه  على  يكتب  اأمريكي  وجــود  فيه  حا�شر  وجــدار 
النق�شا�س  اىل  طريقهم  يف  انتفا�شة  ثوار  اليمني  على  وفيه  بالهروب، 
احلزب  بقايا  من  اأ�شباح  ال�شمال  وعلى  والرئي�س،  احلــزب  �شلطة  على 

وال�شلطة تلب�شت اأج�شاد ثوار تدعي احلكمة. 
�شاألت من كان ما�شكًا ر�شغي �شاغطًا على مف�شله، اأهذا الذي اأنا فيه 
حقيقة اأم جمرد خيال؟. اأميكن اأن يحدث فعاًل اأم اأنه �شرب من �شروب 
اأمترت�س  اأن  الناجت،  الأمل  دفعني  بقوة،  املف�شل  على  ف�شغط  املحال؟. 
املتهرئة،  �شفحاته  بع�س  قلبت  ما�س  اىل  الــذاكــرة  واأعيد  بال�شمت، 
فظهرت ثانية �شيارة الكو�شرت التي غادرت اأ�شوار ال�شجن امل�شوؤوم، وظهر 
بغداد  عامل  يف  مبهورين  اجللدية،  كرا�شيها  على  جل�شوا  الذين  ركابها 
اجلديد خارج ال�شجن، لقد تغريت الكثري من مالحمه يف هذه ال�شنوات 
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چا�شب  اىل  ال�شوؤال  توجيه  كذلك  واأنــا  منهم  الواحد  يجراأ  ل  القالئل، 
اجلال�س يف املقدمة، ول يجراأ المعان يف ال�شارع، وحركة النا�س ومرور 
ال�شيارات، تعودنا ال�شمت وتلقي التوجيهات حتى يف النظر اىل الأ�شياء، 

وتعودنا اخلوف من توجيه الأ�شئلة وال�شتف�شار. 
لقد توقف التذكر وتقليب ال�شفحات فجاأة، وحتول اجلهد العقلي اىل 
لوم قا�ٍس للذات على خطاأ ارتكبتُه يف اإظهار هوية اخلبري، واأدت اىل الوقوع 
باأ�شر ثوار يرون باأفعالهم �شبياًل لنجاح ثورتهم والنتقام من النظام. مل 

يكن هذا يف ح�شاب خطط الهروب التي متت مراجعتها مرارا.
مع هذا اللوم وعدم الرغبة يف فقدان ال�شيطرة على الذات، ح�شرت 
فكرة املقارنة يف املوقف والتعامل ويف كل �شيء، بني هوؤلء الثوار الآ�شرين 
يف منطقة نفوذهم، وبني احلكومة التي اأوقعت رجالها يف غياهب ال�شجن 
دون ذنب، فاأيقنُت اأن لهوؤلء الثوار ويف ظروف القتال املعقدة احلق يف ان 
يت�شككوا، ولهم احلق يف التم�شك بالأ�شرى، لكن لي�س للحكومة احلق يف 
اأن تقيم احلد على اأعوانها ملجرد عدم ر�شا الرئي�س، اأو اأحد من حا�شيته. 
مقارنة خففت من �شدة القلق، ومن درجة اللوم اىل الذات املك�شورة يف 
اعلى  على  املجازفة  فيها  التي  الطريقة  وبهذه  الهروب،  قرار  اتخاذها 
ت�شل  ل  فعلوا  ومهما  املنتف�شني  الثوار  اأن  من  التيقن  وبعد  امل�شتويات. 
حدود ق�شوتهم البقاء �شاعه حتت رحمة اجلالد يف اأبو غريب، خف القلق 
وتكونت حالة من ال�شتعداد للدفاع اأي كانت النتيجة، وقدرة للخروج من 

التمرت�س بال�شمت.
اأنت، قال ال�شيد. 
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مل اأنتبه، فغزين املا�شك بر�شغي بحذاء عتيق، �شعرت حل�شتها ارتطام 
قدمي بالأر�س، اأعاد يل وعيي. 
قال تقدم خطوة اىل المام.

تقدمت واقفًا مثل �شاحب ذنب ملفق يف حمكمة ميدان ثورية، متلهفًا 
يف اأن تبلعني الر�س بكامل قواي.

رفعت يديَّ عاليًا اأدعو كي تبلعني. 
�شاألني:

- مل ترفعهما؟. 
قلت:

- لكي تبلعني، فظن هو واحل�شور اأين جننت. 

٭         ٭         ٭
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االقتراب
من حافة الموت

يف  واملتفرجون  واجلال�شون  الواقفون  وا�شتمر  �شائدًا،  الهرج  ا�شتمَر 
اأماكنهم ينتظرون النتيجة التي ل تعني البت بوجود احلقيقة من عدمها، 
عن  ي�شاأل  قا�شم  ال�شيد  وا�شتمر  اتخاذه.  املطلوب  الق�شا�س  ب�شكل  بل 
احلاج حممد، ال�شخ�شية النافذة يف �شوق ال�شيوخ، للتباحث يف ال�شاأن، 
�شريعًا  امتامها  قــرر  التي  واملحاكمة،  التحقيق  هيئة  ن�شاب  واكــمــال 
الرئي�س  �شهر  كامل  حل�شني  الأميــن  امل�شاعد  ب�شفة  متهمًا  ل�شخ�شي، 

ووزير ت�شنيعه املقرب. 
لي�شرتيح،  البيت  اىل  ذهب  احلاج  اأن  املنرب  من  القريبني  اأحد  قال 
تواجدهما  �شرورة  واأكد  الفور،  على  رغيف  اأبو  وال�شيد  ح�شوره  فطلب 
قريبني منه، ليتخذون معًا قرار التعامل مع �شيد اعتقدوا اأنه ثمني. اأما 
اأن ال�شيد قا�شم قد اأقرتب يف �شره من القرار  اأنا فكان ظني يف وقتها، 
ح�شروا  اأخــريًا  واحلــزب.  �شهره  اأو  الرئي�س،  يتبع  من  كل  ت�شفية  على 

بوقت يح�شب �شريع لقرب بيوتهم من احل�شينية.
اأ�شر لهما اأن يجل�شا على جانب من املكان فجل�شا، وجل�س معهم فكانوا 
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ثالثة هم اأ�شحاب القرار وبيدهم امل�شري. تكلم هو اأوًل عن ظلم الرئي�س 
ودور ح�شني كامل يف تعزيز هذا الظلم، فاأيداه باإمياءات متكررة، كاأنهم 
يريدون من الكالم والمياءات، تهيئة اأنف�شهم ندًا ملن اعتقدوه م�شاعدًا 
البالد،  الثاين يف  الرجل  التاأثري  بح�شابات  املح�شوب  الوزير  لهذا  فعليًا 
وال�شاعد الأمين للرئي�س اأو اأنهم يودون تكوين كومة اأفكار لدى احل�شور 

توؤيد قرارهم يف احلكم بالإعدام املنوي اتخاذه. 
بالن�شبة يل اأكاد مل اأحترك يف وقفتي وقد غرقت بنزيز اخلجل. 

اأ�شتعد ملحاكمة بيني  نظرت اىل من حويل بعينني ل ترم�شان، ولكي 
م�س  قد  املوت  وهاج�س  متكاأً،  بر�شغي  املا�شك  من  اتخذت  الزمن،  وبني 

قلبي الواهن، فحوله طباًل اأجوف ل يدمدم، فاأوج�شت منه خيفة. 
املنتف�شني،  بــالــرجــال  املــزدحــم  املــكــان  اأرجــــاء  نــظــري اىل  مـــددت 
واملتفرجني، واجلوا�شي�س، وال�شخب، فاأدركت اأنها توحي ب�شهولة اتخاذ 
قرار الإعدام ميدانيًا، بل ت�شجع على هذا، خا�شة واإن اأجواء النتفا�شة 
�شاحة  يف  ُتنحر  النظام،  اأهــل  من  قرابني  تقدمي  اىل  حمتاجة  برمتها 
التمرد يف  الثورات، لتعطي دفعًا قويًا اىل م�شاعر  التعبئة، كما هو �شاأن 
اأن تظهر، فالعقول هنا وهناك على وجه الجمال َقيدها اخلوف من ظل 
اولئك  �شاعتها  تذكرت  تظهر.  كي  اأي�شًا  هي  تقاتل  عقود،  لعدة  اخَلَيال 
الرفاق الذين ُحكموا بالإعدام، وكيف نفذ بهم رفاقهم احلكم يف �شاحة 
اإنها  نف�شي  مع  فقلت  حــروب،  خلو�س  اأنف�شهم  يعدون  لع�شاكر  تدريب 
الفر�شة الوحيدة التي قدمها احلزب بق�شد امل�شاواة بني جميع رفاقه، 
من خالل امل�شاركة معًا يف اعدام بع�شهم بع�شًا كرفاق، لكي مل يبق بعد 
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فعل امل�شاركة بالإعدام فا�شل بني مذنب وبريء، وقلت اي�شًا اأن فعل اأهوج 
مثل هذا، كان بداية اللغاء املقنن للفوا�شل بني الرفيق احلزبي واجلالد، 
وبداية احالل الذعان املربمج حمل الحرتام الرفاقي املوؤدلج، عندها 

بكيت ب�شمت، خ�شية اأن يقول اجلمهور اأين نادم ويثبتوا التهمة بحقي. 
بال�شتعداد  تنبئ  الظلم  اأ�شناها  اأج�شاد  من  التعرق  رائحة  كانت 
وان  الذهول،  حد  حايل  بلغ  و�شطهم  واأنا  العــدام،  تنفيذ  يف  للم�شاركة 
مثل  اخلوف  عتبات  وجتاوز  النتقام،  روتني  و�شط  الأ�شواأ  تقبل  اعتدت 
الوقوف على قدميَّ م�شت�شيطًا من  املذعورة، متكنت من  الرانب  �شغار 
عقل  على  ال�شيطرة  فاأفقد  اأغ�شب،  ل  كي  �شفتيَّ  على  اأع�س  الغي�س، 
مطلوب ابقائه منب�شطًا ليدافع بكفاءة. وكان ال�شوؤال التقليدي و�شط هذه 
اجللبَة وامام ح�شد مالأ املكان عن ال�شم احلقيقي، وكان اجلواب على 
�شكل مقدمة لفتح حوار، َحوَل اخلوف يف داخلي اىل حما�شة يف القول، 

فقلت:
مُت من بغداد اىل هنا، ومهما تكن نوايا مقدمي فاين بحكم  - اأين َقدمِ

ال�شيف يف دياركم الأ�شيلة حتى يثبت العك�س. 
اأن  تنبئ  اإ�شارات  الوجوه  وبانت على  ال�شخب،  �شكت اجلميع، وهداأ 
مقدمة كالمي قد اأطفاأت جانبًا من نريان العداء امل�شتعلة يف قلوب الهياأة 
التي �شكلها ال�شيد برئا�شته للتحقيق، ودفعته اىل ال�شرت�شال بكالم كان 

اآخره القول:
ب�شيوفنا  نرحب  ال�شيوخ  �شوق  اأهل  وكل  اأنا  بعيد،  القادم من  اأيها   -
على  ق�شاة  اأ�شداء،  ذاته  الوقت  ويف  لكننا  �شيوف،  فعاًل  كانوا  اإذا  فيما 
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اخلونة واجلوا�شي�س اإذا ما كانوا حقًا كذلك. 
عندها وبعد ا�شتعادة التوازن والثبات يف الوقوف على الر�س، �شهل 
عليَّ التحكم مبجريات احلديث، و�شهل الطلب بال�شماح للجلو�س ب�شبب 
القلب  فيه  بات  اأبو غريب حدًا  زاده �شجن  الذي  املر�س  التعب، وكذلك 
�شعيفًا، ل يقوى على حتمل مثل هكذا �شدمات اآتية من اأهل الدار. فقال 

اأبو رغيف: 
وكنت  كامل،  ح�شني  م�شاعد  اأنــت  كيف  بدايًة،  تعلمنا  اأن  لك  هل   -

�شجينًا يف اأبو غريب؟. 
يف  عملت  حتى  اأو  كامل،  ح�شني  اىل  م�شاعدًا  نف�شي  عن  اأقــل  مل   -
الت�شنيع الع�شكري. ان احد ال�شباب هو من قالها عند م�شاهدة هويتي، 
حتى مل يعطني الفر�شة اأن اأقول احلقيقة من اأين  �شامل ح�شني، عقيد 
اآب   10 يف  غريب  اأبــو  دخلت  �شابق،  و�شفري  بعثي  وكذلك  �شابق،  ركــن 
يف  ال�شرتاك  بتهمة  �شجنًا  اأق�شيها  �شنوات  ب�شبع  عليرّ  حمكومًا   ،1979
على  حكم  ال�شتني  عن  تربو  جمموعة  معي  وكان  عاي�س،  حممد  موؤامرة 

بع�شهم بالإعدام. 
املوت  عيون  فراأيت  الأمــام،  ويف  من حويل  اىل  وتلفُت  قويل،  اأكملُت 
يف كل مكان، قلت مع نف�شي �شاعتها، ل ميكن اإدراك احلقيقة، اإل عرب 
عيون املوت. عند هذه الروؤية بالتحديد، �شاأل احلاج حممد على الفور عن 

حقيقة وجود موؤامرة؟. 
الوقت  واأخذ  ال�شوؤال منا�شبة جللب النتباه،  كانت الإجابة على هذا 
الكايف لتقليل م�شاعر عداء تتجه اىل الزدياد بني اجلميع تدريجيًا، مثل 
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برادة حديد و�شعت جوار قطعة ميالأها املغناطي�س، وكانت البداية ذكر 
وعلى  واملزيد  املزيد،  طلبوا  �شماعها  وعند  وال�شجن،  املحاكمة  تفا�شيل 
العقل،  خاليا  �شلت  �شموم  و�شريان  بال�شى،  �شعور  انتاجه  من  الرغم 
بقائها م�شتثارة على الخر، كان  املطلوب  تعطيل احلوا�س  واقرتبت من 
الثوري  النفعال  حجبها  التي  باحلقيقة  املوجودين  لإقناع  �شهلة  فر�شة 
ومن  ال�شرد،  مقدمة  يف  الثاليوم  بحبة  مرت�شى  احلديثي  موت  القاتل. 

بعده حامد الدليمي الذي متت اماتته حرقًا بالكحول. 
اأ�شبحوا ي�شمعون ب�شغف، ويطلبون تفا�شيل خا�شة عن عملية احلرق 
ال�شاعية  الفعل  وردود  ال�شئلة،  من  اأكــرب  قــدرًا  ــارت  اث التي  بالكحول 
كانت  فكرة  تعذيب )على  اآخر حفل  بعد  ومن  قلت  وعنها  النتقام،  اىل 
حفالت التعذيب تختلف اأعدادها من اأ�شبوع لآخر ح�شب املنهج الآتي من 
اإذ  الرئي�س قاعدة نفوذه من خاللها،  التي بنى  املخابرات(. املخابرات 
والغتيال  والقتل  بالتعذيب  املخت�س  اجلهاز  هذا  كان  البداية  ومن  اإنه 
ياأمتر باأمره، وهو املهند�س الوحيد لفعل التعذيب اخلا�س لهذه املجموعة 
الواحد عدة  اليوم  املختارة من قبله. تعذيب على �شكل نوبات تتكرر يف 
مرات ح�شب املنهج املو�شوع يف اجلهاز، حتى بلغ اأعلى حد له �شت ع�شرة 
نوبة يف اليوم الواحد، وكان يف م�شاء اأحد اجلمع من �شهر متوز احلار، 
ملن  احللق  يف  اللعاب  جفاف  يف  يت�شبب  الالهب  الن�شيم  فيه  كان  يوم 
يفتح فمه، وقبل �شافرة النوم بقليل، بان يف املمر الفا�شل بني الزنازين 
چا�شب ومعه حار�س اآخر، يدعى �شبهان، يحمل بيده اليمنى غالونًا مملوء 

بالكحول، حيث الرائحه توؤ�شر اىل هذا. 
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لقد اأثار لفظ الكحول ف�شول اأحد احلا�شرين، فعلق بخبث وان اأراد 
تغليف تعليقه بال�شخرية، قائاًل، اأنه )العرگ()1(، اإنهم كفرة ي�شربونه 
باحلذاء. وعلقت اأنا بالنفي، واأكدت اأنه  »ال�شبريتو«)2(. وقد �شبوا بع�شه 
على يديرّ حامد وقدميه بعد اإخراجهما من فتحة الباب امل�شبكة باحلديد، 
اللحم  احرتق  حتى  ف�شية،  قداحة  من  فيهما  النار  باإيقاد  چا�شب  وقام 
�شواء  حفل  يف  القاطع  وكاأن  ال�شواء،  رائحة  وانت�شرت  مكانه،  يف  اأ  وتهررّ
بري، وحامد الرجل املعروف ب�شدة باأ�شه ي�شرخ يف البداية، اىل اأن اأتلفت 
النار الو�شالت احل�شية يف قدميه ويديه، ف�شكت عن ال�شراخ، وجتمدت 
حركاته وردود فعله الع�شلية، وبدا اأخريًا وكاأنه يف عامل اآخر. كان فعال 
لقد  الأمل،  �شدمة  عن  الناجت  الفكري  ال�شطراب  عامل  اآخــر،  عامل  يف 
ت�شو�شت ذاكرته، ومل يعد يقوى على تذكر �شوى القليل من اأيام الطفولة، 
يف مدينة احللة التي عا�س فيها وكرب يف ريفها. لقد ذهبت ب�شريته، هي 
ال�شبب  ول  فيه،  الذي هو  املكان  يعرف  يعد  فلم  ال�شبب،  لنف�س  الأخرى 
الذي وجد من اأجله، يهذي بكلمات بع�شها غري مفهوم يف غالب الأحيان، 
يلتهم الأكل مثل حيوان جائع، وهو جاثم على بطنه ل يقوى على اجللو�س 

1- العرگ. كلمة باللهجة العامية العراقية تعني �شراب كحويل ُيقطر يف البالد 
من التمر)العرق(، وقد ا�شتهر بكرث تناوله، و�شدته يف احداث فعل ال�شكر.  

تعني  التي   )sprit( الإجنليزية  الكلمة  عن  م�شتق  �شعبي  لفظ  ال�شبريتو،   -2
اأو  للتعقيم  ت�شتخدم  التي  املادة  تعني  الدارجة  العراقية  اللهجة  ويف  الكحول، 

لالإيقاد.   
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ب�شكل طبيعي على األيتيه. ي�شرب املاء بل�شان متحرك كما هو ل�شان الكلب 
يف ولوغه املاء. لقد تركوه هكذا وعندما اأقرتب ال�شهر من نهايته، وحلت 
احلقيقة باإمتام اماتة ثالثة من ال�شجناء، منعوا عنه الأكل فمات يف يومه 

ال�شابع، وقد اأكمل العدد املطلوب لالإماتة ثالثة.                             
و�شاأل هذه  الكحول،  الذي علق على مو�شوع  ال�شخ�س  يهداأ ذلك  مل 
املرة عن الأعمام الذين ينت�شب اليهم حامد، ومل ي�شكت اإل بعد ان عرف 
ال�شنني،  مئات  من  احللة  ت�شكن  التي  الدليم  قبيلة  من  انــه  بالتحديد 
فرد هذه املرة بقدر من الحرتام مكتفيًا بكلمة »والنعم«. اأما غريه من 
ملعرفة  عط�شهم  ي�شبع  ومل  النفعالية،  كفايتهم  ياأخذوا  فلم  املوجودين، 
للمزيد،  اأماكنهم طلبًا  يتحركون يف  فكانوا  املوجز،  ال�شرد  املا�شي هذا 
كانا  حلامد  زميلني  اىل  امل�شهد  ختام  يف  عرجُت  يريدون  ملا  وا�شتجابة 
معه يف الزنزانة حليم و�شامل، حيث مل ي�شتطيعا النوم حتى مماته، وقلُت 
لد امل�شلوخ، والتقرح اآملهم واأبعد عنهم النوم، لكنهم كانوا  ان منظر اجلمِ
مغلويل الأيدي، ل ي�شتطيعون فعل �شيء، ول حتى اعطائه �شربة ماء، بعد 
العبارة  اليه، قال لهم ب�شريح  التقرب  ان منعهم چا�شب من هذا ومن 
اليوم، ل ميكن  اكتملت هذا  ال�شهر  فنهاية  واأن ميوت  دعوه ميوت، لبد 

ابقاوؤه حيًا بعد ال�شاعة الثانية ع�شرة باأي حال من الأحوال.
التي  التعليقات  الخـــري،  ال�شف  يف  كــان  الواقفني  مــن  واحــد  ختم 
اأحدثت �شجة داخل احل�شينية » األ لعنة اهلل عليهم«، كيف يرتكونه ميوت 

عط�شانًا؟. اإنهم قوم كافرون. 
لكن اآخر قال هكذا هم قوم يزيد، اأمل يرتكوا احل�شني ميوت عط�شانًا؟، 
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اأحداث التاريخ تتكرر، ويزيد هذا الزمان هو الرئي�س. 
اأيده احلا�شرون بالتكبري بعد اأن ا�شتح�شنوا كالمه. 

٭         ٭         ٭

القلب املوجوع يف الأ�شل، اأتعبه املرور الطويل ل�شرديات عذاب ل نهاية 
له، وفوق هذا ا�شتنزف املتبقي من الطاقة النف�شية يف الداخل الواهن، 
وقرب احلالة من حدود الغماء. �شكُت قلياًل، اأخذت جرعة هواء لأفتح 
على  الثالثة  للمرة  نف�شي  ملُت  مفاجئًا،  اأح�شه  الذي  التنف�س  �شيق  عمدًا 
فكرة الهروب التي اأوقعتني والعائلة يف خطر مل يكن يف احل�شبان، وكاأن 
اللوم هو ال�شالح الباقي حلماية ذاتي من النهيار. فوق هذا اللوم الذي 
وال�شك  بالعتب  التفكري  بــداأ  اأطر�س،  جالد  �شوط  يكون  ان  من  اقــرتب 
باحلالة النف�شية و�شوؤالها، مل كل هذا؟. وجوابي عن هذا ال�شوؤال وغريه، 
اأن فقدان العدالة بني النا�س، والنحياز اىل بع�شهم، وتعري�س املجتمع 
اىل التفريق، واحلروب وال�شجن وخيانة الرفقة، والظلم الذي تعر�س له 

اجلميع بينهم املنتف�شني هي اأهم الأ�شباب، بل كل الأ�شباب. 
�شوؤال نك�س يف العقل الباطن حمتويات خاليا تقع جانبًا، دفع الذاكرة 
لأن تنتف�س كبوم بليل، ا�شتدعى بع�س الأفكار التي باتت تتواىل، وما طفى 
منها على ال�شطح يف هذا املوقف، يتعلق بالتخطيط اىل الهروب يف اليوم 
الأول ل�شتالم وظيفتي اجلديدة م�شوؤول عن التعبئة يف املوؤ�ش�شة العامة 
للكهرباء، وال�شعي من جانبي لإ�شافة مهام اىل مهامها املثبتة يف املالك، 
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تتعلق باحلماية ال�شلبية ملحطات الكهرباء، اإزاء الطريان الإيراين الذي 
اأَخَذْت فكرة هذه املهمة وقتًا  ن�شط بعد ال�شنة الرابعة من احلرب. لقد 
ل�شرحها اىل امل�شوؤولني يف موؤ�ش�شة الكهرباء، اذ مل يفهم معظمهم معنى 
احلماية ال�شلبية. اإنها مهمة اأردتها منا�شبة لتغطية حتركات يل تقت�شي 
لفتح  الــعــراق،  يف  املنت�شرة  املحطات  بني  والتنقل  بال�شتطالع  القيام 
جمالت منا�شبة لتنفيذ فكرة الهروب عمليًا. يف جمالها ذهبت الذاكرة 
القلقة اىل عكا�شات منجم الفو�شفات، جماًل كنت اأت�شوره الكرث منا�شبة 
لتنفيذ عملية الهروب لقرب موقعه املاثل بني القائم والرطبة من احلدود 
الطريان  من  حمايتها  وم�شروع  اخلا�شة،  كهربائه  وحمطة  ال�شورية، 
املذكور الذي بات ي�شن غارات ا�شرتاتيجية من الرا�شي ال�شورية. حجة 
تقدير  مع  الفور،  على  املوافقة  ميدانيًا  زيارتها  مقرتح  اكت�شب  مالئمة، 

عاٍل للجهود الوطنية يف دعم املعركة والقائد الأوحد.
خم�شة اأيام هي القامة يف عكا�شات، جاءت بعد �شتة اأ�شهر من التحاٍق 
بالوظيفة اجلديدة يف هذه املوؤ�ش�شة العامة للكهرباء، مت الرتكيز خاللها 
وح�شاب  والنيا�شم،  طرقها  جميع  اىل  ل  املَُف�شَ ال�شتطالع  فعل  لإمتــام 
امل�شافة والجتاه، لكل العالمات الفارقة فيها كاأين اأعمل م�شاحًا حلدود 
حميطها،  يف  املرابطة  الع�شكرية  القطعات  نوع  حددت  واأثنائها  وهمية، 
اأجل  و�شكل املراباة وا�شلوب الدوريات، كاأين قائد ع�شكري ي�شتطلع من 
قد  ال�شتطالع  ونتائج  امل�شافة،  ح�شابات  كانت  وا�شع.  لهجوم  العــداد 
هذا  من  الهروب  فكرة  حتقيق  يف  النجاح  باإمكانية  القناعة،  رجحت 
لواء احلدود  الوقت، تنويه عر�شي لآمر  اأبطلها يف ذاك  امل�شلك. قناعة 
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العميد حميد ح�شون امل�شوؤول يف املنطقة، عن ارجاع ال�شلطات ال�شورية 
�شخ�شني من اأهايل بغداد ت�شللوا اليها من نف�س املنطقة. على هذا كان 
القرار بعدم �شالحيتها لتحقيق حلم الهروب، والتوجه هذه املرة �شوب 
اجلنوب، وادراج حمطة كهرباء الهارثة يف خطط احلماية، جماًل لتنفيذ 
خطة الهروب، واحلاجة اىل املكوث يف املنطقة وهي يف ظروف حرب مل 
تبق ثغرة �شاحلة للهروب، ال بالتن�شيق مع اأحد الآمرين الثقاة، ومع هذا 
�شرى  وقد  الثقة،  ب�شعوبة  يتعلق  ل ميكن جتــاوزه،  �شوؤال  برز يف احلال 

الل�شع غدرًا من اأقرب الرفاق يف ال�شلوك العام، كالنار يف اله�شيم: 
�شك مبن ياأتي ومن هو موجود.

عن  بعيدًا  اأو  قريبًا  مير  وعمن  والــداين  القا�شي  عن  تقرير  كتابة 
احلدود.

�شلوك �شاد واأنت�شر، لي�س بني احلزبيني فقط، بل و�شمل الغالبية من 
الآباء والأبناء وكل العباد. 

٭         ٭         ٭

األقوا  الذين  بالثوار  وال�ــشــادة  الهتاف،  تعاىل  احل�شينية  داخــل  يف 
التهمة يف  املت�شاعد �شرعان ما حول  القب�س على اجلا�شو�س. النفعال 
لأن  عقلي  يف  الأفكار  ودفــع  جا�شو�س.  اىل  م�شاعد  من  اجلمهور  عقول 
اليرانية،  العراقية  احلرب  اىل  املرة  هذه  خمارجها  فذهبت  تتزاحم، 
التي توقفت بتعادل خ�شائرها، وتغري املواقف، وتبدل الهتمامات، وبقاء 
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الكردي  ال�شديق  حمه،  بكاكة  اللتقاء  حيث  قائمًا،  للهروب  التخطيط 
عن  احلزبية  امل�شوؤولية  اأيــام  معه  العالقة  توثقت  الذي  ذاك  اأربيل،  يف 
عن  ايــران،  اىل  والعائلة  للهروب  اجلــادة  بالرغبة  له  والتنويه  املنطقة، 
طريق ال�شمال الكردي، واإتيان الرد �شريعًا من اأن املغامرة بوجود العائلة 
لأن  �شعب،  املنطقة  يف  باملهربني  الوثوق  كون  م�شمونة،  غري  جمازفة 
وبع�شهم  الكردية،  لالأحزاب  واآخرين  للمخابرات،  وكياًل  يعمل  بع�شهم 
الدنانري،  من  بقليل  الأ�شرار  اإف�شاء  م�شتعدين  مزدوجني،  وكالء  الآخر 

واأحيانًا تربع ملجرد تاأكيد املوالة. 
بعد تاأكيد كاكة حمه هذا، اأ�شبح اجلنوب هو احلل املحتمل، واأ�شبح 
يف  املوجودة  والأخــريــات  الهارثة،  حمطة  ا�شتطالع  معاودة  على  العمل 
من  امل�شوار  بــداأ  هذا  وعلى  للتغطية،  العائلة  مب�شاحبة  لزمــا  اجلنوب 

الب�شرة التي تتمتع بجو جميل يف �شتاء دافئ ن�شبيًا. 
املا�شي  القرن  �شتينات  ازدهــارهــا،  ع�شر  يف  �شميت  التي  الب�شرة 
اإيــران،  مع  �شنوات  الثماين  حرب  وبعد  اأثناء  اأ�شحت  اخلليج،  عرو�س 
جمرد حطام، هر�شتها احلرب، واأتلفها الإهمال، واأماتت القنابل نخيلها، 
وق�شمت خمادع اجلنود، ومالجئهم جذورها الربيئة، وزحفت اىل مائها 
البني  اأ�شماك  وهجرتها  زفافه،  ليلة  يف  الزوج  فهجرها  البحر،  ملوحة 

وال�شبوط يف الليلة التي ت�شاقطت فوق مائها القنابل. 
النتظار  وكان  علل،  من  اأ�شابها  ما  بكل  الب�شرة  هذه  املق�شد  كان 
التنفيذ  ل  ُت�َشهمِ العودة من جولة ا�شتطالع قد  اأمل  يف فندق حمدان على 
الذي بات و�شيكًا، بالتاأ�شي�س على التغري احلا�شل يف انفتاح القطعات على 
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طول خط احلدود مع ايران، نتيجته تاأكيد على وجود العديد من الثغرات 
التي ميكن النفاذ منها مب�شتوى جناح مقبول، با�شتثناء عقبة وحيدة هي 
تاأ�شري، دفعتني  تنت�شر يف اجلانب اليراين من دون  التي  اللغام  حقول 
بانتظار  بغداد،  اىل  العائلة  مع  العودة  قرار  وح�شم  التنفيذ  تاأجيل  اىل 
فر�شة �شتاأتي حتمًا مادامت الفكرة قائمة، وخزين الذاكرة من عذابات 

ال�شياط التية من چا�شب ويا�شني مل تن�شب بعد.

٭         ٭         ٭

جاء �شوت َعال باقي ال�شوات يلعن احلكومة، وح�شني كامل وم�شاعده 
افتعال موقف لي�شفعني، عقابًا على فعل  اجلا�شو�س، تقدم خطوة، راد 
اأ�شئلة  افرت�س اأين ارتكبته مل�شاعدة الظلم، وتنكياًل بح�شني كامل، لكن 
اأبو  عن  الفائت  بالعر�س  اقتناعه  عند عدم  قا�شم  ال�شيد  وجهها  اأخرى 
ال�شفعة  توجيه  اىل  املتحم�س  اللعن،  يف  امل�شتمر  ذاك  اأوقفت  غريب، 
من  مزيد  اىل  ال�شتماع  احل�شينية  يف  ال�شائد  الجتــاه  حيث  قريب،  من 
الق�ش�س عن اأبو غريب، ل يريد ال�شيد اف�شاد ن�شوة ال�شتماع اىل وقائع 
تعري النظام. فلم يعد هناك من فائدة �شوى التاأكيد على م�شاعي الهروب 
اىل املجهول من نظام كنت منه، واأ�شبحت �شده، و�شجنت ب�شببه، فقلت:
اأيــهــا الــ�ــشــادة، الــتــوجــه �ــشــوب احلـــدود عــن طــريــق جيو�س  - نيتي 
على  املتناثرين  جنودها  ع�شى  احلــدود،  بتالبيب  مت�شك  التي  احللفاء 
واذا  املجهول،  عتبة  تخطي  يف  ي�شاعدوين  اأن  الوا�شعة  �شحارينا  رمال 
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ما �شمحتم يل الن، وانا يف هذه احلالة من التعب، �شاأجته اليهم حتت 
اأنظاركم، ل اأفرق بني اأمريكي اأو بريطاين اأم غريهم، فوجعي اأقوى من 
الختيار بني هذا وذاك، وظني اأنهم الأرحم عليرّ وعلى عائلتي من اأبناء 

وطني وحزبي.
عم ال�شمت اأرجاء احل�شينية املكتظة باأ�شوات تهتف باملوت، قاومت 
ت�شيرّق  من حويل  اجلــدران  اأن  �شعرت  هذا  ومع  اأكــرب،  ب�شراوة  اخلوف 
الذين  املند�شني،  لهوؤلء  املوت  قائلني،  البع�س نحوي  اأ�شر  عليَّ اخلناق. 
يحاولون اخرتاق اجلدران القائمة للثوار املنتف�شني... موت يراد له اأن 
يتم �شريعًا، هنا والآن بعد اأن جتمعت م�شاعر العداء يف نفو�س املوجودين 
باتت  احلياة، حتى  اخرتاق  على  قادرة  واحــدة،  احل�شينية حزمة  داخل 
ال�شئلة املوجهة من كبريهم، واجلال�شني جنبه دفعًا باجتاه املوت، وباتت 
الهتافات الواردة من اجلهات الربع، اأمرًا واقعًا ينبئ بح�شوله املحتوم، 
اأذاقوا اجلميع  الذين  النظام  الوثيقة برجالت  ي�شك بعالقته  حكمًا ملن 
ويالت التطبيق الق�شري للمبادئ. تهمة خرجت يف الأ�شل من بني �شفاه 
يف  والده  اأُختطَف  الذي  والنظام،  للمبادئ  الكاره  ال�شاب  مازن،  ال�شيد 
و�شح النهار، واأخفاه يف اأحد املقابر اجلماعية باإ�شارة من الرئي�س. هكذا 
كان الرئي�س عندما ي�شع عينه على �شخ�س ت�شبح احلياة وهمًا. التهمة 
اأوقدها عود  اأو تبدو هكذا، ولدت وانت�شرت نارًا  املوجهة يل كاأنها ثابتة 
ثقاب بكومة ق�س ياب�س، و�شط انفعال جاف وترا�شق ر�شا�س، وت�شخمت 
على  انت�شارات  يفت�شون عن  الذي  املنتف�شني  وباقي  القريبني  يف عقول 
وتر�شخت يف  العراق،  اأنحاء  اىل عموم  منها  املتجه  الظلم  منبع  بغداد، 
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َ مازن معلنًا  عقل الباقي من اجلمهور الغا�شب من احلكومة عندما كربرّ
القاء القب�س على هذا اخلبري امل�شاعد حل�شني كامل. 

اأقف فيها  التي  اللحظة  �شارت معي مال�شقة لظلي، حتى هذه  تهمٌة 
ماأ�شورًا، تعلو وجهي ال�شاحب �شفرة مزرقة، كاأن القلب ي�شكو عجزًا عن 
دفع ما يكفي من الدم اىل ع�شالته املتهدلة. زاده ا�شفرارًا لحظته على 
اأكف يديرّ تكرار اللوم املوجه اىل ذاتي امل�شطربة، عن قراري الهروب يف 

غري الزمان واملكان املنا�شبني. 
ــاعــات اخلــا�ــشــة، باأ�شر  يف هـــذا الــظــرف اخلــا�ــس انــتــ�ــشــرت ال�ــش
بامل�شوؤولية اجلنائية  تهم  البع�س  لها  اأ�شاف  للوزير،  القرب  اجلا�شو�س 
اأ�شلحة  لمتالك  الت�شنيع  خطط  وو�شع  الكيمياوية،  الأ�شلحة  اأنتاج  عن 
تقتل العراقيني وهم نيام. ب�شببها وملزيد من ال�شتنفار بال�شد من بغداد 
مل�شاهدة  احل�شينية  اىل  القريبة  املناطق  من  جماعات  التوافد  اأ�شبح 
من  انتقاما  رجمه  يف  امل�شاركة  بفر�شة  الفوز  ورمبا  ال�شري،  اجلا�شو�س 

النظام. 
يف  املركونة  العائلة  من  قريبًا  متفرقون  اأفــراد  ومر  جماعات،  مرت 
ونه�س  اأفرادها  قلق  اأثار  مما  اهتمام،  اأي  اعارتها  دون  الفولفو  �شيارة 
دون  احل�شينية  داخل  حمجورًا  تاأخري  بعد  خا�شة  الع�شبي،  جهازهم 
علمهم اأن احلجر جل�شة حماكمة ميدانية، ودون معرفة لنجالء وغادة، 
امل�شتمرتان يف الحلاح على اخلروج من ال�شيارة بغية اللعب خارجها غري 
مكرتثات ملا يح�شل بعد اأعياء اأ�شابهما من احلب�س داخلها، والرغبة يف 

ا�شتك�شاف هذه الطبيعة اجلديدة قريبًا من املكان. 
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مازالت اأ�شوات الثوار ت�شدع، والهتاف �شد الوزير وم�شاعده يرتفع، 
فزادت من  ال�شيارة  القابعني غ�شبًا يف  اىل  عباراته  بع�س  و�شلت  حتى 

خوفهم حد التجمد يف املكان. 
حاولت اأُم �شيماء مغادرة ال�شيارة والتوجه اىل احل�شينية بغية تخفيف 
القلق الذي كاد ياأكل عقلها الهالك من النتظار، لكنها األغت الفكرة عند 
تذكرها اإ�شراري على بقائهم يف ال�شيارة، وعدم مغادرتها لأي �شبب كان.     

٭         ٭         ٭

للمنتف�شني  الأعلى  املقر  احل�شينية،  اىل  الآتية  اجلماعات  ازدادت 
باملنطقة. 

ت�شاعد يف اأرجائها الهتاف مع دخول كردو�س لع�شرية اآل عويرّد، وزادت 
يف الوقت ذاته اخل�شية من اإ�شافة اأ�شوات جديدة تطالب بالق�شا�س. 

�شورة  الذاكرة  على  ظهرت  العابرة،  اللحظات  وقلق  اللوم  جلة  ويف 
التدجني  نوبات  من  خوفًا  والر�شوخ  وعفنه،  املكان  ورطوبة  الزنزانة 
القهري، ومن كل �شيء، وظهرت معها اآلم احلفر بالأظافر على جدرانها 
ارها�شاتها  واإزاحة  الآلم،  تلك  من  للتخل�س  التمني  وعبارات  ال�شماء 
كنا  لقد  خل�شًة،  القول  يريدون  اأ�شحابها  وكاأن  الن�شيان،  خطوط  داخل 

هنا، ورحلنا من هنا اىل عامل الن�شيان.
دها خيال املا�شي واقع يف احلا�شر بو�شوح، فقفزت  هذه وغريها َج�شرّ
اىل الوعي عبارة »اأن هوؤلء الثوار الغا�شبني ومهما فعلوا اأرحم من اأولئك 
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ال�شجانني التع�شاء، وان الو�شع احلايل ومهما بلغت خماطره ل ي�شل اىل 
ذاك الو�شع الذي ميوت فيه الن�شان يف كل حلظة ميتة حيوان«. فاأ�شهمت 
بالتهدئة بع�س ال�شيء، والنغما�س بالتفكري عن كيفية اخلروج من هذا 
اأعلى  العقل حلك  اليمنى دون �شيطرة من  اليد  املاأزق، وعندما ارتفعت 
اآثار جرح تركته �شربة ق�شيب  التفتي�س عن احلل، لم�شت  الراأ�س بغية 
يف  يلتئم  مل  جرحًا  وقتها  يف  فتحت  حديدة،  اأبو  املكنى  ذاك  من  حديد 

اأ�شبوع. 
مل يهداأ اجلمهور الهاتف، ومل يهداأ العقل الفاعل، ول اأولئك الواقفون 
يف الزاوية، يريدون اكت�شاف املزيد من بوؤ�س ال�شجون ليقنعون اأنف�شهم 
بجدوى النحياز اىل الثورة، التي اأخذت تت�شع يف ربوع املدينة والريف، 
القامة  طويل  خ�شن  لرجل  وخ�شنًا،  جهوريًا  كان  بينهم  من  �شوت  فجاء 

ي�شلح اأن يكون قائدًا لكتيبة فر�شان:
- دعوا الأ�شري يخربنا ما كان يجري يف ال�شجن، علنا نعرف حقيقته.

وعلى الفور قال اآخر وما الفائدة من كلمات يوؤلفها جا�شو�س.
وقال ثالث دعونا نخل�س من هذا ال�شيطان، لنتفرغ اىل قتال اأ�شحابه، 
وا�شتمر القول هكذا �شاماًل، ولو اأتيحت الفر�شة يل واأنا يف هذا املاأزق من 
عد القاويل جلاء العدد م�شاويًا للواقفني، لكن �شاحب ال�شوت اجلهوري 

عاود الطلب، لأن ي�شمع ما كان يجري يف ال�شجن، ف�شكت اجلميع. 
ال�شجن عذاب، والقاطع اخلا�س يف �شجن اأبو غريب فرع من جهنم، 
ال�شوت  �شاحب  لطلب  ا�شتجابة  قــويل،  بـــداأت  هكذا  جهنم،  هــو  بــل 
اجلهوري مع املزيد من الإ�شافات، الأهم ما فيها تركيز على اأن القائمني 

100تيه الجنوب / رواية



عليه �شياطني، يتفننون يف التعذيب، يجعلون النزيل م�شخ حيوان، يقتات 
التي  هراواتهم  بقايا  على  اأخــرى  واأحيانا  نفاياتهم،  فتات  على  اأحيانا 

تت�شظى على ج�شده الهزيل. 
ارتفع �شوت الرجل الطويل عاليا، وقال:

التي  الكلمات  بع�س  نفهم.  لكي  اأكــرث  ال�شورة  لنا  ْح  َو�شمِ كيف؟.   -
تنطق بها اأيها اجلا�شو�س جتعلنا ندور يف �شاحة الوهم، كاأننا بعيدون عن 

وطننا، وعن اللغة التي نتكلم بها. 
توقفت قلياًل لأجلب النتباه، وقلت:
- يل مع هذا ال�شاأن حكاية. قال:  

- وما هي احلكاية؟. قلت:
اأهل  نحن  ن�شميها  كما  »التوثية«)1(  الــهــراوة  راأ�ــس  انف�شل  لقد   -
الأي�شر »جاء قويل هذا رغبة مني  الريف، من �شربة جاءت على كتفي 
اأي  الــريــف  اأهــل  مــن  واحــد  هــو  املتكلم  اأن  مــن  للجمع  ر�شالة  تعبري  يف 
واحد منهم ع�شاه ينفع يف ا�شتجالب التعاطف يف هذا املوقف ال�شعب« 
فتلقفتها يديَّ غنيمة كمن وجد كنزًا، اأخفيتها حتت مالب�شي الداخلية، 
وعدت بها اىل الزنزانة، لأ�شد بها بع�س من اجلوع عندما كان الربنامج 

1- التوثية ت�شمية �شعبية عراقية لع�شا غليظة، غالبا ما يكون راأ�شها اأغلظ من 
ال�شاق، ي�شتخدمها اأهل الريف ك�شالح للدفاع عن النف�س اأو حلرا�شة احليوانات، 
امل�شرية  اللهجة  يف  يقابلها  الليليون.  احلرا�س  ا�شتخدمها  �شابقة،  فرتات  ويف 

»النبوت«.   
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يقت�شي ان تكون وجبة الطعام ع�شر فردات متر من الزهدي، وجرعة ماء 
اأجزائها  ملرة واحدة يف اليوم، كان اخفاوؤها كرة خ�شبية ممتعة، وطعم 
للغداء  مائدة  تعد  كانت  التي  الفخذ  حلمة  به  التلذذ  يفوق  امل�شغ  اأثناء 
اأيام ال�شباب، بل اأطعم من رز العنرب ل�شوق ال�شيوخ، ممتعة حقًا عندما 
يق�شم منها جزء ب�شيط ل�شد خواء معدة ل يو�شف. كذلك اأ�شعرتني يف 
حينه مبتعة الختالف عن الأ�شحاب اجلياع ليومني متتاليني، من فرطها 
باتت اخل�شية ملمو�شة يف ان ي�شاركني اأحد من الزمالء التهام جزء منها 
ليلة  الزنزانة  خارج  وقوفًا  چا�شب،  من  العقاب  تلقي  وبعد  لكني  جوعًا، 
كاملة وع�شر جلدات، كرهت فعلتها، و�شككت بعقلي من اأنه قد جن، اذ 
برقبة  �شيطانًا  الأعلى  يف  ال�شوء  ت�شورت  الزنزانة  اىل  عدت  اأن  وبعد 
اياه على وجبة طعام  ليلتهمني، ملناف�شتي  طويلة، يريد النق�شا�س علي 

من خ�شب. 
رفعت من وترية �شوتي درجة، فقلت بغ�شب م�شموع:

اأرجعت  ثم  النانية.  �شهام  اآلمــه  فاقت  الذي  اجلوع  ذاك  من  اآه   -
نف�شي اىل حالها الهادئ، خاطبتها قائاًل، واآه لهذا النتقال من موقف 
من  بالنتقام  الراغب  اجلمهور  فيه  يريد  ايالمًا،  اأكرث  اآخر  اىل  موؤمل 
�شحيته املزيد. عندها اأيقنت بعدم جدوى ال�شكوت و�شرورة ال�شتجابة 
اخلاليا  حافات  على  ال�شور  فرتا�شفت  اجلمهور،  يريد  ملا  ال�شريعة 
الذين  الزمالء  �شور  فكانت  امل�شتت،  العقل  يف  بال�شرتجاع  اخلا�شة 
ق�شوا يف ال�شجن، مثل �شريط �شينمائي اأتلفه التخزين ال�شيء، َوعر�س 
ق�ش�س موتهم هنا �شبياًل لتخفيف الوجع على الذات املتورمة يف هذه 
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اللحظات التي ل تخلو من اخلوف، ومتهيدًا لتقبل احلكم الذي �شي�شدره 
الثوار موتًا يف القريب. 

يف  ومــازالــت  اخلــوف؟،  مل  لنف�شي  وقلت  عــني،  كطرفة  قلياًل  �شكترّ 
الذي  الزمن  اأن  رددتها مع حبيبتي من  التي طاملا  الفكرة  تلك  خميلتي 
ياأتي بعد اأبو غريب، زمٌن م�شاف اإىل العمر الذي انتهى نف�شيًا يف اأقبية 

املوت داخل اأ�شواره املنيعة. 
لقد اأنتهي العر�س اخلا�س بق�ش�س املوت ب�شوؤال وجهه ال�شيد الكبري 
ال�شيوخ،  �شوق  اىل  املجيء  من  الغاية  عن  العامرة  احل�شينية  هــذه  يف 
اأن يح�شل على  وقبل  كامل؟.  بها من ح�شني  كلفُت  التي  املهمة  وطبيعة 
الجابة، تبعها ب�شيل اأ�شئلة اأخرى غايتها التمهيد لقرار الماتة من دون 

اكرتاث حلكايات ال�شجن ومالب�شاته.

٭         ٭         ٭

مالأتني احلرية، و�شاق من حويل املكان كاأين حم�شور يف جب. مل يبق 
يل من بد لتبديدها اأو التخفيف منها �شوى الإجابة مبا ين�شجم وحاجة 
النجم  بدقة كما هي دقة  كلمات اخرتتها  بع�س  املوقف احلائر، فكانت 
الطارق، لتكون مقدمة عن معار�شتي احلكم بدليل ال�شجن الذي ذكرت 
ا�شتنفرت كل اخلربات  املرة على مهل.  رتبتها هذه  قليل.  تفا�شيله قبل 
التي اأخذت لها مكانا يف ذاكرة املا�شي، و�شغلت كل احلوا�س التي تعني 
يف اإدراك احلا�شر واملا�شي، باعتقاد مقبول من اأنها تفي بغر�س العفاء 
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اأين  قائاًل،  بداأت  املحتوم، وقد  اأ�شبحت يف عداد  التي  املوت  من عقوبة 
مثلكم معار�س لهذا النظام، �شعيت من و�شطه لأن.... ثم �شكُت، عندما 
نه�س ال�شيد من مكانه واقفًا لذاك القادم اخلم�شيني مبالب�شه العربية 
من  مقاتل  كاأنه  الكتف  على  ي�شعها  رو�شية  بندقيته  النظيفة.  اجلنوبية 
عباءته  ثوار.  لف�شيلة  قائد  كاأنه  جعبته  يف  مب�شد�س  ويتمنطق  الأهــوار، 
اأنه �شيخ من �شيوخ املنطقة وثائر، بل  اأعطت انطباعًا  والكوفية والعقال 
قائد ملجموعة ثوار. امل�شية ال�شريعة واللتفاتة الفاح�شة مع ال�شالم على 
�شفوف امل�شطفني زادته مهابة ورفعة، وال�شخ�شان اللذان ي�شريان خلفه 
يوؤ�شران دون �شك اأنه من كبار القوم جاهًا ومنزلًة، وذا تاأثري على عموم 

املوجودين يف احل�شينية يف اعتيادهم الرتحيب به من علية القوم.  
اىل  باجللو�س  هم  قا�شم،  ال�شيد  من  اقرتب  لقدومه،  اجلميع  نه�س 
جانبه، التفَت �شوبي كاأ�شري، �شاأل عن املكان والزمان الذي اأ�شرُت فيه. 
ركز بنظره اىل الوجه واأعاد الرتكيز، كاأنه ماألوف. األغى فكرة اجللو�س، 
وبدًل منها توجه �شوبي، مناديًا ب�شوت مالأت تردداته العالية كل املكان: 

- من اأبو �شيماء؟. 
- نعم، وقد اأك�شب ال�شكون خمارج الكالم دفعة من التعاطف.  

اأقرتب الرجل، رحب بيَّ �شيفًا اأخذه بالأح�شان، فاأمتالأ املكان هم�شًا 
فيه قدر من ال�شتغراب والتعجب. �شاح باأعلى �شوته:

- انك الآن بني اأهلك ويف ديرتك.
�شاأل عن الذي ح�شل، وكيفية الو�شول اىل هذا املكان الذي يحيط به 
املوت من كل جانب؟. فاأجبت بعد اأن جتاوزت تلك املقدمة التي اأعددتها 
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على مهل، فاملوقف قد تبدل، وهي الآن ل تنفع، فقلت بح�شرجة يف �شوتي:
- اأردت الهروب من هذه البالد التي اآملتني حد املوت يف ذاك ال�شجن 
امل�شوؤوم، وتوؤملني الآن يف هذا املكان الذي اأح�ش�شته �شجنًا يف هذه احلال.   
ما  يفهم  ل  الرتباك،  من  كثري  فيه  بو�شع  جانبًا  قا�شم  ال�شيد  وقف 
له  تبني  اأن  بعد  الغريب،  املوقف  مــداراة  يدري كيف ميكنه  ول  يح�شل، 
اأن ال�شخ�س الذي اأتهمه توًا مبا يف�شي اىل املوت يوؤخذ بالأح�شان. لعن 
ال�شيطان، ذم ال�شتعجال، عتب على مازن وال�شباب، حاول التخفيف من 
وقع احلادثة من خالل املغالة بالرتحيب، وال�شعي لإعطاء النف�س مت�شعًا 

من الوقت يكفي خروجها من دائرة الحراج.
اأعاد الرجل القادم ترحابه ثانية، تاأكد بفرا�شته الريفية اأين مل اأميز 
�شخ�شه، فبادر التعريف بنف�شه، ال�شيخ منعم القطان، العقيد منعم، ثم 

التفت اىل احل�شور الذي مالأ املكان، لُيعرف قائاًل:
- اإنه اللواء اأبو �شيماء معار�س للرئي�س الذي �شجنه ظلمًا وبهتانًا، هو 

من اأ�شراف القوم ومن كبار ال�شباط الوطنيني املعادين للنظام. 
اأعرفه،  اأن  املرتبك  العقل  ي�شعفني  اللحظة، مل  ومع هذا وحلد هذه 

فتاأ�شفت له كوين مل اأعرفه. 
لكني اأعرفك، اأنت اأ�شهر من نار على علم قال القطان، ثم التفت اىل 
املوجودين ثانية اأكد هذه املرة اإن الواقف اأمامهم هو اللواء الركن �شامل 
الذابلة  ال�شفاه  تلك  البت�شامات  وعلت  و�شوحًا،  الهم�س  فازداد  ح�شني، 

تخل�شًا من ذنب اأقرتب من الرتكاب حكمًا باملوت. 
ال�شيف، اجته لإعادة ح�شاباته،  باأهمية  القائد مرحبًا معرتفًا  وقف 
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الأوان،  فوات  قبل  القطان  ح�شور  على  اهلل  حمدت  واأنــا  خجاًل،  اأعتذر 
وبهذا احل�شور املفاجئ َوثقُت من اأين حمظوظ، ومن اأن الفر�شة لتحقيق 

احللم مازالت قائمة.

٭         ٭         ٭

لقد هداأُت وانطفاأت يف داخلي نريان الغي�س، كمن دلق على را�شه ماًء 
باردًا يف ف�شل �شيف قائ�س، لكن عائلتي مازالت داخل ال�شيارة يقلقها 
النتظار، ويرهقها اجللو�س املقيد، جميع من فيها بحاجة اىل احلمام، 

وقليل من املاء ومثله اىل الطماأنة، فقلت عائلتي، رد ال�شيد قا�شم:
- هل لديك عائلة؟. ملاذا مل تقل لديرّ عائلة؟. وملاذا مل يخربين اأحد 

بوجود عائلة؟. 
لقد  اإ�شايف،  تخل�شًا من حرج  لها جاء  قوله  اأن  واثق من  واأنا  قالها 
�شاغها بطريقة ذكية، توحي وكاأنه مل يعرف بوجودها مركونة يف �شومعة 
ال�شيارة. ثم لعن من بعد قوله هذا من ت�شبب يف هذا اللب�س غري املقبول 
ل�شيف كرمي. واثناء معاودة العتذار بقدر اأكرب من التوا�شع، طلب من 
الوا�شع  اأهله  بيت  اىل  العائلة  ا�شطحاب  اأ�شريًا  باللواء  الذي جاء  مازن 

واعداد الع�شاء على الفور. 
منه،  الآتــي  احلكم  اأو  امليداين  القائد  من  ال�شادر  المر  وبهذا  هنا 
اجلمهور  �شفوف  يف  املــوقــف  تبدل  املنطقة،  يف  للثوار  الأعــلــى  اجلهة 
املنفعل، وتبدد النفعال العدائي على الفور، ثم تعاىل الهتاف هذه املرة 
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با�شمي ثائرًا متمردًا على النظام، وازدادت ال�شوات التي تلعن الرئي�س. 
ومن جانبها ذهبت العائلة م�شرورة اىل بيت ال�شيد مازن اأول من اأ�شفى 
على والدهم �شفة امل�شاعد الأمني لوزير ال�شناعة ح�شني كامل، وكاد اأن 

يت�شبب مبقتله قبل تدخل احلظ يف غفلة من الزمن غري حم�شوبة.  

٭         ٭         ٭

�شكنتها  على  ت�شيطر  التي  املنطقة  اأهل  عند  خا�شة،  منزلة  لل�شيف 
قيم اندثرت يف املدينة اأو اقرتبت من الندثار، وعندما مت تعريفي �شيفًا 
بنف�شي ماهية  اأقرر  وال�شيافة حتى  القطان، وجبت احلماية  بعد تدخل 
اخلطوة فيما بعد، ومع هذا انتظرت ما ياأتي، وكانت اخلطوة الأوىل اأن 
مد القطان يده اىل يدي، م�شكها باإ�شارة تدل على اأنه راغب يف اخلروج 
احل�شينية  بــاب  بني  الكائن  املمر  ويف  فخرجنا،  املــكــان،  هــذا  من  معًا 
وال�شارع، قال احذر املند�شني التابعني اىل الدوائر الأمنية، فهناك الكثري 
اإف�شال  نيتهم  املنتف�شني،  على  التج�ش�س  لأغرا�س  هنا  اىل  بعثوا  منهم 
النتفا�شة، لقد اأم�شكنا بالأم�س ثالثة منهم كانوا يقيمون يف القرية التي 
انزلتهم طائرات  العامة،  الأمن  اأنهم �شباط من  اأ�شكنها، وقد اعرتفوا 
بهدف  القرية  اىل  ت�شللوا  منها  الهور،  من  نائية  منطقة  يف  هيلوكوبرت 
نقل املعلومات عن النتفا�شة، وال�شعي لدفعها باجتاه رفع �شعارات دينية 
�شيعية، وقد اعرتفوا بالتقارير التي اأر�شلوها من اأجهزة ات�شال خا�شة، 
وبال�شعارات التي �شربوها للجماعات املنتف�شة، قبل اأن مييتهم املنتف�شون 
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قتاًل بال�شكاكني. قلت بتعجب مف�شوح:
- ملاذا؟. فقال:

الأعـــرف بخطط احلــزب ونهج تفكري  واأنـــت  ملـــاذا،  اأ�ــشــاألــك  اأنــا   -
الرئي�س؟. 
فقلت: 

اإنه وبعدما وقع يف حرج التمرد الذي  اأبعد مما نت�شور،  اإنه يفكر   -
ات�شع بال�شد من حكمه، يفكر باإثارة املحيط العربي بال�شد من النتفا�شة 
التي يريد و�شمها يف عقولهم اأنها �شيعية طائفية، واإذا ما جنح �شيح�شل 
قادرًا على قمعها،  نف�شه حاكمًا  ت�شويق  �شيا�شي لإعادة  منهم على دعم 
وقد يح�شل اأي�شًا على �شغط منها على المريكان لكي يوقفوا خططهم 
للق�شاء  ال�شبل  و�شي�شتخدم كل  اإنه يفكر بطريقة خمتلفة،  ا�شقاطه،  يف 

على النتفا�شة، وبعد اأن اأكملت عبارتي الأخرية اأعاد عليَّ ال�شوؤال: 
- اأمل تتذكرين؟.

وملا اأدرك ا�شتحالة التذكر، عر�س بع�س الوقائع ال�شابقة، علها تفيد 
يف اإنعا�س هذه الذاكرة املعطوبة فقال:

- لقد اأر�شلت اأخي عدنان اىل موؤ�ش�شتكم قبل �شهرين، ملتابعة معاملة 
ن�شب اأعمدة لنقل الطاقة الكهربائية اىل قريتنا، وقد التقاك يف مكتبك، 
واأ�شاد كثريًا بالرتحيب وامل�شاعدة التي ح�شل عليها يف اجناز املعاملة، 
مع ا�شتغراب ابداه من و�شع مكتبك الذي قال عنه ل يتنا�شب مع �شامل 

ذلك ال�شم املعروف. 
بعطل،  اأ�شيبت  وكاأنها  يريد،  كما  للتذكر  ت�شعفني  مل  الذاكرة  لكن 
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ولإعطائها فر�شة اإ�شافية لنب�س ما يف داخلها عمدُت من جانبي على مد 
احلوار ع�شى اأن يكون عاماًل م�شاعدًا لإ�شالح العطل، واإخراج ال�شورة 

فَة للعقيد، فقلت:  املعررّ
- املكتب اخي العقيد قد خال فعاًل من التزويق، ومن الطموح الوظيفي 
واإثبات الذات. لقد مات كل �شيء من هذا يف داخلي منذ اتهامي باملوؤامرة، 
وحل حمله التجنب احلا�شل لكل �شيء واأي �شيء له م�شا�س بالدولة، همي 
املحافظة على عائلتي، وخري و�شيلة لتحقيق هذه الغاية، البقاء يف الظل 

حتى يتحقق احللم برتك العراق. توقفت قلياًل ثم اأكملت:
- لو اآن لك احل�شور اىل ذلك املكتب الذي مل اأتاآلف معه لوجدت اأوراق 
مكد�شة هنا واأخرى هناك، واأهم ما موجود هي الر�شومات واملخططات 
لإثبات  اإبقائها  ُت  تعمدرّ اأمنها.  و�شياقات  الكهربائية  باملحطات  اخلا�شة 
اهتمامي بالعمل واأخذها ذريعة اأتعكز عليها يف ا�شتطالع الطرق املالئمة 
قربها  ومــدى  املحطات،  مواقع  بدرا�شة  طوياًل  ان�شغلت  لقد  للهروب. 
الفر�شة  تتاح  اأن  اآمُل  طويلة،  ق�ش�س  وهي  زيارتها  و�شبل  احلدود،  من 

لروايتها لحقًا. قال: 
- تيقنت اأنك مل تتذكرين، وعلى هذا �شاأقرب لك ال�شورة اأكرث، كنت 
اأنا �شديقًا مقربًا من �شالح ال�شاعدي، املرحوم �شالح، وكنت األتقي عنده 
يف بغداد مرة كل اأ�شبوع على اأقل تقدير، نتع�شى �شوية يف بيته، اأتذكر اأنك 

كنت حَت�شُر بع�شها. وهنا �شاأل:
- هل تذكرتني الآن؟. 

- نعم تذكرتك، رحم اهلل �شالح كان ان�شانًا وطنيًا و�شخ�شا كرميًا، 
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اأماتوه غدرًا. لقد �شكلوا فريقًا منا لإماتته، بنوبة تعذيب مقننة، اذ اأمرونا 
برفع ج�شده اىل اأعلى ثم تركه يهوى اىل الأ�شفل عدة مرات، حتى ته�شم 

مثل زجاج البلور.  
اأماتونا جميعًا، ومل ي�شلم من نوايا اماتتهم النف�شية من بقيَّ  - لقد 
فيها متيته  الواحد  ي�شعون  التي  واحلرية  احلياة. اخلوف  قيد  على  منا 
تعطي  مــرات  عدة  الواحد  اليوم  يف  ق�شرًا  ترد  التي  والأفكار  خ�شيتها، 
التمني اخلا�س باملوت طعمًا خا�شًا. لقد عفا عنا كما قال، لكنه مل يرتكنا، 
وزعنا على دوائر الدولة موظفني مبتدئني، ونحن �شباط ل نح�شن غري 
القتال، و�شيا�شيني ل نفقه ال بال�شيا�شة، اأحرتت عندما اأمر بتعييني يف 
املوؤ�ش�شة العامة للكهرباء، واأحرتت اأكرث عند ا�شتدعائي لإلقاء حما�شرة 

يف مدر�شة العداد احلزبي.
�شاأل  الغريب؟.  الرجل  هــذا  من  الغرابة  هــذه  ما  كيف؟   .! معقول 
اأين ويف  بعينها، م�شتمتعًا بقويل من  اأنها احلقيقة  فاأجبته من  القطان. 
رئي�س  بيرّ  اأت�شل  مكتبي  يف  جال�شًا  كنت  وعندما  املا�شي،  العام  �شتاء 
ر و�شعي، وعرف حقيقتي. كلمني ب�شكل ُمغلف فهمت  املوؤ�ش�شة الذي قدرّ
هام.  لأمر  عني،  ي�شاألن  اجلمهورية  رئا�شة  من  �شخ�شني  و�شول  منه، 
، بل رعب مفاجئ اأ�شابني بنوبة هلع،  �شعرت وكاأن م�شيبة قد حلرّت عليَّ
اأظهرت اأمامي بلمحة ب�شر كل انفعالت الأمل املكبوت طوال مدة ال�شجن، 
ذلك الأمل الذي بات يتنقل يف اأع�شاء ج�شمي دون حرج، لت�شتقر �شهامه 
التي  قواي  ا�شتنزفت  القيح.  ميالأها  التي  اأذين  داخل  مطافها  اآخر  يف 
اأو م�شيًا  ال�شمود وقوفًا  اأ�شتطيع  اأين �شوف لن  ب�شرعة، ت�شورت  خارت 
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واإياهم اأمام املوظفني، ومع هذا اأر�شلت على املوظف كاظم �شليم املوجود 
قريبًا من غرفتي، كنت اأثق به جدًا، �شلمته ثمانون دينارًا كل ما اأملكه من 
بقايا راتبي ال�شهري. رجوته اي�شالها اىل عائلتي فور مغادرتي الدائرة، 
معتقدًا اأن الف�شل الأخري من امل�شرحية قد حل متثيله يف الوقت احلا�شر، 
ول مفر من نهايته موتًا، كما ُكتبت متثياًل على اجلبني، ومن بعدها جمعت 
كافة الر�شومات وباقي املنجزات التي اأ�شعها يف ا�شبارة خا�شة، و�شيلة 
دفاع وحيدة قد تنفع لإثبات الولء. راجعت مع نف�شي ال�شنوات ال�شبع التي 
كنت فيها مطلق ال�شراح، كمن يدقق يف اوراق امتحان، مل اأجد فيها لقطة 
واحدة ميكن اأن تعيدين اىل ذاك ال�شجن الرهيب. جل�شُت على الكر�شي 
الوحيد متوترًا، اأفكر يف النتحار، مل اأَر يف النتحار اأكرث من بقعة �شواد 
اأحببت.  التي  العائلة  املكتوب، ومن بعدي  لوثة يف �شجلي  بقائها  اأريد  ل 
بعد قليل من الت�شال، و�شل ال�شخ�شان يتبخرتان. طرقا الباب. نه�شت 
فا  تباعًا، عررّ يريدان. دخال  الذي  املكان  اىل  لل�شري معهم  اأتهيء  وكاأين 
عن نف�شيهما موظفان من الرئا�شة، ح�شرا لالإبالغ عن التهيوؤ اىل اإلقاء 
حما�شرة يف مدر�شة العداد احلزبي عن دور ال�شيد الرئي�س القائد يف 

اعادة تنظيم احلزب بعد نك�شة 18 ت�شرين عام 1963. 

٭         ٭         ٭

نزل ج�شمي املرتع�س من الداخل على الكر�شي الذي اأقف اىل جواره، 
عن  بغتة  انف�شلتا  قد  كاأنهما  �شعرت  غــرة،  حني  على  �شاقاي  تخاذلت 
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ج�شدي املتهالك، نطقت ودون �شيطرة مني على جهاز النطق م�شتغربًا 
بكلمة نعم!. اأكاد ل اأ�شدق طبيعة الطلب الغريب، اإذ مل يرد يف بايل القاء 

حما�شرة حزبية يومًا من الأيام. 
َف عن نف�شه الرفيق حامت الطلب ذاته، اأجبت  كرَر ال�شخ�س الذي عررّ
بعد ا�شتجماع قوى الرتكيز الهاربة يف داخلي، هناك رفيق اأقدر مني على 
التعبري عن تلك الفرتة الزمنية هو اجلنابي، الذي ل يزال ي�شغل ع�شوية 
املكتب الع�شكري، ثم اأين مطرود من احلزب، اأخ�شى النعكا�س ال�شلبي 

لكالمي على م�شرية احلزب. 
انبهر حامت من الرد، وانفتحت كلتا عيناه و�شعًا كدليل على الغ�شب، 
للراأي،  اأخذًا  ولي�س  تبليغًا  بها  التي جاء  املهمة  تاأكيده عن طبيعة  واأعاد 
موعدًا  القادم  ال�شبت  يــوم  للنقا�س،  فيه  جمــال  ل  قاطع  ب�شكل  وحــدد 

ل�شتالم املحا�شرة مكتوبة بخط اليد.
يف  يعي�س  اأحــدًا  ين�شون  ول  حاله،  يف  اأحــدًا  يرتكون  ل  لغرابتهم،  يا 
يف  املزيد  لتقدمي  ت�شجيع  عامل  تعليقُه  جاء  الذي  القطان  قال  دنياهم، 
يف  اأثــارت  حامت،  للمدعو  احلازمة  اللهجة  اإن  فقلت  املحري،  ال�شاأن  هذا 
داخلي القلق، فحاولت التمل�س ولو جزئيًا، وذلك باإبعاد الوقت لأ�شبوع، 
قلت �شاأكتب خالله تفا�شيل تالئم منزلة الرئي�س، لكن العر�س مل يتغري، 
ال�شبت موعدًا اأخريًا قال حامت، واأكد انهما �شيح�شران بنف�شيهما ل�شتالم 
املكتوب يوم ال�شبت، و�شيكون احل�شور اىل مدر�شة العداد احلزبي يوم 

الحد، ال�شاعة الثامنة. 
عند هذا ولكي ي�شعرين بجديته قال:
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اأمر،  الزيتون من احلارثية. ما قلته  اأنت تعرف املدر�شة يف �شارع   -
والأمر ينفذ ول يناق�س، اأمل يكن هذا ما علمنا به احلزب. 

املاألوف �شالمًا  بالكالم  يودعا  اأن  املكتب دون  تركا  نعم،  وعند قويل 
يلقيانه على من يودعون. تاأوهت مع نف�شي، وكنت وعلى الرغم من اأين 
�شعيد بعدم حلول الف�شل الأخري من امل�شرحية ذات ال�شلة باأبو غريب، 
واللتقاء  احلــزب  دائـــرة  اىل  عــودتــي  يف  تعي�شًا  ــه  ذات الــوقــت  يف  بقيت 
فــاأول عمل قمت  ومع هذا  منهم.  اأحد  م�شاهدة  اأريــد  ل  قدامى،  برفاق 
به بعد خروجهما، واأخذ نف�س عميق خال من اخلوف، هو مناداة كاظم، 
ومالطفته بكالم مل يفهمه عن عدم اكتمال الف�شل الخري من امل�شرحية. 
اأمتلك احلياة  ابت�شامة توحي، وكاأين  الثمانني دينارًا مع  باإعادة  طالبته 

من جديد. اأظنه فهم الق�شد، فكاظم �شخ�س ذكي. 
من تعتقد له �شلع بجرك اىل �شاحة احلزب ثانية؟. �شاأل القطان. 

متامًا  عــارف  واإنــه  �شخ�شيًا،  �شدام  من  جــاء  الطلب  اأن  اأجــزم   -
ظروفنا، وكم املعاناة النف�شية يف داخلنا، وميلنا اىل مدحه جتنبًا لأذاه. 
اأنه �شيجدها عندنا نحن  اأراد املغالة يف مدحه اأمام احلزبيني، متاأكدًا 
يرتك  ومل  ين�شانا  لن  اأنــه  اأي�شا  واأجــزم  غريب،  اأبــي  خريجو  املدجنني 
�شبيلنا، �شيعيدنا يومًا اىل ال�شجن اأو اىل القرب مهما جتنبنا او مدحنا، 
فالنهاية على يده موت، وعلى وفق ما ياأتي متما�شيًا مع ف�شل للم�شرحية 

�شيكون الخري. واأكملت القول:
- تلك كانت حادثة �شاعفت من عزمي على الهروب. 

هنا قاطع القطان لي�شاأل عن اأجواء املحا�شرة؟. فاأجبت:
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الوقت،  �شاعة من  ربع  قبل  املدر�شة  الدخول اىل غرفة مدير  كان   -
يوم  و�شلمتها  كتبتها،  التي  املحا�شرة  من  ن�شخة  بيدي  اأم�شُك  دخلتها 
ال�شبت كما هو حمدد. كان هناك اآخرون يجل�شون قبلي يف الغرفة ذاتها، 
بينهم طارق عزيز و�شبلي العي�شمي واآخرون. األقيت ال�شالم، وردوا من 
الوظيفة  يف  اأحــوايل  عن  كالهما  �شاألين  يجب.  كما  ال�شالم  جانبهم 
الوقت قدمني املدير اىل  فحمدت اهلل على مالءمتها يل، وعندما حان 
اأع�شاء الفرق املطلوب ترحيلهم اىل م�شتوى  املوجودين، وغالبيتهم من 
اأع�شاء �ُشَعْب، ب�شفتي ع�شو قدمي يف احلزب، رافق الرئي�س لفرتة حرجة 

من تاريخ احلزب، �ُشجن معه يف ال�شجن رقم واحد بعد عام 1964. 
توقفت عن الكالم قلياًل ل�شبب اأجهله ثم عاودته قائاًل: 

- بعد اكمال التقدمي، األقيت املحا�شرة برتٍو، واإعالء مغاىل فيه ل�شاأن 
مهدت  التي  الفرتة  تلك  يف  للحزب  الوحيد  الباين  جعلته  لقد  الرئي�س. 
على  لُع  �شَيطرّ باأنه  عارفًا  التعظيم  خانة  يف  و�شعته   ،1968 عام  للتغيري 

املكتوب يف املحا�شرة، و�شيقرر م�شريي ب�شوئها. 
لقد �شعرت بالراحة يف عر�شي هذا، وا�شرت�شلت بالكالم قائاًل:

- اأتعلم؟، اأين وبعد اإلقاء املحا�شرة بهذه الطريقة الرخي�شة، اأح�ش�شت 
اأين م�شطور ن�شفني، كليهما يف داخلي، يدعيان احلق يف القول والفعل... 
اأعد قادرًا  اح�شا�س منفر، والأكرث نفرة خروجي من القاعة مرتاب، مل 
على حتمل ذاتي، كاأين مل اأر الطمئنان يف عيون احلا�شرين. جيٌل اأظنه 
جاء متحم�شًا ل�شغل كرا�شي ال�شف الأول. ان�شغلت طوال الطريق عائدًا 
اىل الدائرة، بكيفية املحافظة على نف�شي بعيدًا عن احل�شر املحتمل، يف 
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م�شرحية ل يريد الرئي�س اإنهاء ف�شولها، فاجتهت فور و�شويل اىل �شابط 
اأمن املوؤ�ش�شة اأبو �شعيب، يف نية حماية نف�شي، طلبت منه مراقبتي اأمنيًا. 
ت�شجيل كل حتركي داخل املوؤ�ش�شة وخارجها، لتفادي اأخطاء الن�شان يف 
تف�شري احلوادث والنوايا العابرة. الن�شان امل�شوؤول يف الدولة عن تف�شري 
بافرتا�س  يتعلق  الي�شاح،  بق�شد  مثاًل  اأعطيت  الل�شان.  الكالم، وزلت 
اإجراء ات�شال هاتفي مع �شديق فيه موعد لقاء عادي، قد يف�شر على وفق 
�شوء الظن وافرتا�س النوايا لقاء �شيا�شي، وغريه الكثري. ختمت كالمي 

بالقول:
- اأخي اأبو �شعيب، لتاليف مثل هكذا تف�شري، واحتمالت التاأويل، اأرجو 

ت�شجيل كل ات�شالتي الهاتفية.
�شاأل  مــوؤمتــنــني؟.  غــري  اأ�شخا�س  الأمـــن  ف�شباط  هــذا،  تفعل  كيف 
القطان، فجاءت اإجابتي، حدث هذا من فرط اخلوف، ثم تبني فيما بعد 
اأن اأبو �شعيب �شخ�س يختلف متامًا عن باقي �شباط الأمن املنت�شرين يف 
كل موؤ�ش�شات الدولة ودوائرها، لأنه وبعد امتام كالمي، �شحك دون اأن 
ي�شخر من طلبي. نه�س من مكانه متجهًا اىل باب غرفته اململوءة ب�شور 
له مع الرئي�س، يكرمه فيها رفيقًا متميزًا، اأغلقها وطلب اإجراء مكاملة مع 
املوظفة جنوى يف ق�شم الدارة، التي جُتيب عادة على الهاتف املوجود يف 

املكتب، وقال اطلب منها الت�شال بزوجتك، وابالغها باأي �شيء تريد. 
قلت:

- مل اأفهم. 
بنجوى  ات�شل  اأقــول  الأ�شمر،  وجهه  تغطي  البت�شامة  زالــت  وما  رد 
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و�شتفهم كل �شيء، وان كان �شرًا من غري امل�شموح معرفته.
ات�شلت كما اراد، وطلبُت من جنوى ابالغ اأُم �شيماء بقائي يف الدائرة 

اىل ما بعد انتهاء الدوام، و�شرورة عدم انتظاري على الغداء. 
عندها عاد واأخذ مكانه خلف مكتبه الذي تكرث الدراج على جانبيه، 
ب�شخام  الغرفة  امتالأت  حتى  الكنت  �شيجارته  دخان  نفث  بعمق،  تنف�س 

العتمة. 
باملكاملة  واإذا  ثناياه،  اأدار جهاز ت�شجيل خمفي يف  الأول،  الدرج  فتح 
التي اجريتها مع جنوى ومكاملتها مع البيت تظهر بنقاوة �شوت، وكاأنها 

�شجلت ا�شطوانة ممغنطة على يد خبري ت�شجيل متمر�س. 
املراقبة  تقارير  اإن  قائاًل،  ده�شتي  على  هو  وعلق  وقتها،  يف  ده�شُت 
والت�شجيالت قد بداأت منذ اليوم الول لوجودك يف املوؤ�ش�شة، واأردف يف 

القول:
اأكن لك كل الحرتام، واأعرف الكثري من  اأنا �شخ�شيًا  اأبو �شيماء   -
وكما  لكن  ح�شل،  مبا  مقتنعًا  ل�شت  اأنا  وبينك  بيني  اتهامك،  تفا�شيل 
لت �شخ�شيًا لتف�شري بع�س  تعلم لي�س يف اليد حيلة، واأود اعالمك اأين �ُشئمِ
العبارات التي ترد يف مكاملاتك ولأكرث من مرة، وقد ف�شرتها من عندي 
بعيدًا عن التاأويل، ن�شيحتي لك اأخ ورفيق اأن توقف القلق وت�شتمر باحلذر، 

ول تاأمن اأحدًا، هناك الكثري ل اأ�شتطيع البوح به. 
قمت من مكاين وقتها، قبلته مودعًا، �شددت على يده بقوة، هم�شُت 
يف اأذنه بالقول اأن العراق ما زال بخري. ومع هذا فقد خرجت من مكتبه 
اأكرث حرية من تلك التي متلكتني عندما طلب مني الت�شال باملوظفة، اإذ 
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الت�شجيل لكن  الب�شيطة حتمية املراقبة، واحتمالت  اأعرف بخربتي  اأين 
�شابطًا  عمله  العك�س من طبيعة  على  الودي  موقفه  املذهلة يف  املفاجئة 

لالأمن، وم�شوؤوًل لفرقة املوؤ�ش�شة احلزبية. 
نف�شه  وتبدد من  امل�شادفات،  ملتع  قلبه  انفتح  عدت اىل مكتبي كمن 

القلق، لكن فكرة الهروب زادت اأ�شهمها كثريًا. 
- هذه يا �شيدي واحدة من اآلف املعاناة، اأو�شلتني اىل هذا املكان. 

اأنت اأبو �شيماء رجل كرمي، والرجال يتعر�شون اىل كثري من امل�شائب، 
وهذا يومك، واأنا هنا قريب منك اأخا لك، قالها القطان، و�شاأل عن اأي 
اللتزام  اأن  له  فقلت  البيت.  اىل  معه  الذهاب  رجى  ثم  اأطلب،  حاجة 
قد  والعائلة  واجبة،  مازن  بيت  يف  قا�شم  ال�شيد  قررها  التي  بال�شيافة 
بهم،  اللتحاق  هذه  واحلالة  ولبد   ، حلَّ قد  والتعب  هناك،  اىل  اجتهت 
فودعنا  بال�شغوط،  ومليء  طويل  كــان  يــوم  بعد  النوم  من  ق�شط  لأخــذ 
اأمل اللقاء يف الغد، لتدار�س اخلطة القادمة باجتاه حتقيق  بع�شنا على 
حلم الهروب، لكني وعند دخويل الفرا�س عاودين الكتئاب، وتوقفت عن 

النوم حتى اآذان الفجر.
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اغتصاب
وسط ركام التيه

انفتح املدخل على باحة وا�شعة مك�شوفة اىل ف�شاء مفتوح بانت منه 
�شعفها  فاق  خ�شتاوي،  نخلة  اليمنى  زاويتها  يف  م�شاملة،  �شافية  ال�شماء 
قبل  جذعها  انحناءة  من  خجلة  وهي  العجوز،  التينة  وليفتها  اأغ�شان 
الأوان، ويف زاويته الي�شرى تنور يجثم فاحتًا فاه، ا�شتعدادًا لوجبة خبز 
لزمة للع�شاء، فال�شيف القادم من بغداد له �شاأن كبري، والتو�شية الآتية 
من ال�شيد قا�شم تثبت هذا، وان كان تف�شريها تو�شيًة، ظاهرها احتفاًء 
املتبوع  ال�شك  نف�شي عن  تعوي�س  الرئي�س، وحقيقتها  بوجود بطل حتدى 
بتهم اقرتبت من تقدميه كب�س فداء على نا�شية املوت. اختفت مع فتح 
يف  حملها  حلت  املوجودين،  عقول  يف  التوج�س  م�شاعر  الوا�شعة  الباب 
واجهة الذاكرة انطباعات بطل حتدى الرئي�س، �شجنته اأجهزة النظام، 
ال�شيطرات  ومــئــات  العقول،  يف  نقاطًا  املن�شوبة  موانعها  عــرب  ت�شلل 
الع�شكرية القائمة على ذاك الطريق القادم من بغداد، و�شل منها �شاملًا 
اىل اآخر حمطة له يف �شوق ال�شيوخ. �شيافته ح�شرَا يف هذا البيت الذي 

يعود تاريخه اىل ع�شرات ال�شنني تكرميًا له، ولأهله. 
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البيت وا�شع امل�شاحة مبني على الطراز العثماين القدمي، كان قد �شم 
ورثه  ال�شهالين.  الكبري احلاج حمزة  بوالدهم  اأخوة  اأيام عزه ثالثة  يف 
واأعاد ترميمه ال�شيد ح�شن اأبو مازن قبل ع�شر �شنوات. قيل ان هذا البيت 
املا�شي  القرن  اأربعينات  يف  العراق  وزراء  رئي�س  ال�شعيد،  نوري  �شيرَّف 
و�شيطرتها  بقوتها،  املعروفة  الوالدة  تديره  ال�شيوخ.  �شوق  زيارته  اأثناء 
بتزويج  العائلة  تــراث  اإحياء  حاولت  وخارجه،  داخله  يف  �شيء  كل  على 
اأوًل زوجة يف  به  الرحبة، حيث حلت  وا�شكانهم معها يف ربوعه  ولديها، 
عامها الرابع ع�شر، عا�شت فيه اأيام عز مع زوجها العا�شق قبل الزواج. 
ن مرور القطار يف اأحد حمطات  تزينه ثالث بنات بعمر ال�شباب، ينتظررّ
لهن ل يتوقف فيها �شوى القليل. ُتقدم العمة وجيهة، م�شاعدة لأهل البيت 
ظاًل  لها  الأكرب  الأخ  ح�شن،  كان  عندما  غرفه  اأحد  يف  ا�شتقرارها  منذ 
اأركانه العامرة، راف�شة الزواج من �شباب تقدموا خلطبتها،  وارفًا على 
بعد   1982 عام  املحمرة  معركة  يف  �شابر  املالزم  حبيبها  ا�شت�شهاد  اإثر 
زواج مل يدم ا�شبوعًا، حتى فاتها قطاره ال�شريع، فاأ�شبحت بعدم توقفه 
يف حمطتها العتيقة جزءًا من هذا البيت. �شربت عاداته جيدًا، اآلت على 
نف�شها عدم التدخل يف تفا�شيله، لت�شهيل �شري احلياة، ملا تبقى من العمر 

املمهور بكرثة املعاناة.  
حاول مازن كبري العائلة الآن، وبعد دخولنا بيته العامر �شيوفًا، اأخذ 
الدور الذي كان عليه الأب م�شيطرًا قبل اعدامه بتهمة ايواء اأحد الثوار 
العاملني يف الهوار، يتبعه عدنان الت�شل�شل الثالث يف �شلم العائلة، يقلده 
يف كل �شيء، عدا امل�شاك�شة واللهو مع طالب �شفه اخلام�س الثانوي. ترك 
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امل�شاك�شة فعاًل مع بدء النتفا�شة م�شاحبًا �شقيقه يف اأعمال القتال �شد 
الثاأر املتبقي حتت وهج  اأخذ  اأخيه،  قوات الرئي�س، رغبة منه مثل رغبة 

الذكريات ملقتل والدهما غاًل دون مقدمات. 
ها نا�شحة، احرتامًا  َملَكتمِ اأقدامهم، خلية نحل  البيت على  اأهل  وقف 
منا�شرًا  بالثوار  التحق  الرئي�س،  تــرك  بطاًل  لــه،  وتــقــديــرًا  ل�شيفهم 
لتوجهاتهم يف ا�شقاطه. هكذا هي ال�شاعة التي �شرت بني اأهل املنطقة، 
وعموم �شوق ال�شيوخ بعد اأخرى �شبقتها، عدته جا�شو�شًا م�شاعدًا لوزير 
الت�شنيع، كادت حت�شره ميتًا مع اأعوان الرئي�س. ي�شعون بوقفتهم امتام 
م�شتلزمات ال�شيافة، كما هي عندهم ريفيون اعتادوا اكرام �شيوفهم من 

اأي مكان يقدمون. 
يف خ�شم اإجراءات ال�شيافة انفردت ر�شمية الأبنة الثانية يف الت�شل�شل 
غرف  �شمن  لها،  العائدة  الغرفة  يف  �شيماء  بالآن�شة  مازن  بعد  العائلي 
اأخرى يف الطابق العلوي من البيت، احتفت بها دون غريها من البنات. 
حاولت اقتنا�س فر�شة ال�شوؤال عن بغداد واحلياة وال�شباب وق�شاء الوقت 
واأخبار ال�شينمات. وقفت منزعجة عندما علمت بانتهاء عهد ال�شينمات 
اأفالمها العربية، وحلول ع�شر الفيديو،  التي مل ت�شبع من الفرجة على 
وافالم خا�شة جُتلب اىل البيوت. ركزت يف حديثها على الزواج واحلب 
غري امل�شموح به يف �شوق ال�شيوخ. نزلت م�شرعة على �شوت الأم تناديها 

بق�شد امل�شاركة يف ن�شب مائدة الع�شاء. 
الليل،  انت�شاف  النايلون قريبًا من  ب�شاط ملون من  الع�شاء على  ُمد 
يبارك  قا�شم،  ال�شيد  و�شطهم  البيت،  اأهل  ورجــال  به  املحتفى  ال�شيف 
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والدهم  �شهامة  ي�شتذكر  بال�شيافة،  املعروفة  وعائلته  مبــازن  وي�شيد 
بوجود  اليحاء  ق�شيتهم، حاول  اأجل  وا�شت�شهاده من  الثوار،  ومنا�شرته 
بتكثيف  تعهد  الحــرار،  الثوار  حلزب  ال�شرية  تنظيماتهم  �شمن  الوالد 
الدعاء على روحه الطاهرة، متنى دخوله اجلنة من اأو�شع اأبوابها، واعدًا 

بت�شجيل اأحد �شوارع �شوق ال�شيوخ با�شمه الالمع، تخليدًا لذكراه. 
وقفت  للن�شاء،  ُن�شب  البيت  من  اآخــر  مكان  يف  للع�شاء  اآخــر  ب�شاط 
على حافته اأُم مازن وم�شاعدتها العمة وجيهة ي�شدران الأوامر، �شرورة 
تناول كل الطعام املطروح على الب�شاط جزءًا من اخلروف املذبوح اإكرامًا 
ل�شيوف اأعزاء. هكذا انتهى اليوم باأحداثه املتناثرة متاأخرًا عن املعتاد. 
النوم  اىل  التوجه  ال�شيوخ  �شوق  بيوت  وباقي  البيت  هذا  يف  هنا  املعتاد 
مقطوع،  الكهربائي  فالتيار  التاأخري،  على  ت�شاعد  ل  الظروف  مبكرًا. 
ال  النوم،  بو�شوح. خلدوا جميعًا اىل  ت�شمع  الر�شا�س ر�شقات  واأ�شوات 
ر�شمية، بقيت حماولتها �شارية لمت�شا�س املعرفة كاملة عن اأهل بغداد، 
وبنات بغداد، و�شبل العي�س والعالقات، وكذلك مازن امل�شغول بالعتذار 
اآل اليه تهمًا كادت تقدم �شيفه اىل  عن ال�شك الذي وجهُه جزافًا، وما 

املوت املحتوم. 
غريرّ نربة احلديث ووقعه من العتذار املتكرر اىل الرغبة يف ا�شتيعاب 
تفا�شيل الق�شة الكاملة ل�شجن اأبو غريب، بعد ان وجد رغبة يف داخلي 
املكبوت  النفعايل  بال�شم  مملوء  وعاء  تفريغ  يريد  كمن  وقائعها  ل�شرد 

ل�شت �شنوات.
٭         ٭         ٭
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لكن  الليل،  انت�شاف  مع  املكبوت  من  جزء  اأو  املكبوت  باإفراغ  بــداأت 
املكبوت يف العقل املوجوع كثري ل ميكن افراغه بجل�شة واحدة، ول حتى 
بع�شر جل�شات، لذا �شار املنحى باجتاه ترك التفا�شيل، وعذابات اجلوع، 
اأ�شهر  ل�شتة  التعري  و�شع  يف  البقاء  بحال  والتم�شك  الــزمــالء،  ومــوت 
متوا�شلة، عندما اأمر چا�شب وعلى وفق اأمر ت�شلمه من لمع، �شابط اأمن 
اجلهاز خالل زيارته القاطع �شباح اليوم اأن نبداأ يومنا بالتعري، كانت 
ال�شدمة التي ت�شببها اأول يوم تعٍر ل تو�شف، حتى اأين كتبت على احلائط 

باأظافري، اأخ�شى املوت عاريًا. 
كان يوم �شتاء، برده قار�س، وقف فيه چا�شب واحلرا�س على جنب، 
نعمل،  ماذا  نعرف  ل  وحياًء،  بردًا  نرجتف  ونحن  عراة  علينا  يتفرجون 
كاأننا فقدنا ال�شيطرة العقلية على حركة اأج�شادنا العارية لفرتة وجيزة 
يف م�شهد درامي حمبوك الإخراج. وكان الأ�شبوع الأول هو الأق�شى على 
النف�س الغائ�شة يف عتمة احلياء، اىل اأن بداأ اجل�شم يقبل �شكل التكيف 
عن  والبتعاد  الطاقة،  لكت�شاب  كثريًا  والتحرك  ال�شتاء،  برد  اىل  قلياًل 
احتمالت املوت اجنمادًا بعد ان ذاب ال�شحم يف الأج�شاد، وبقيت اجللود 
الع�شاء  على  اليادي  و�شع  ا�شتمر  لقد  والع�شالت.  بالعظام  ملت�شقة 
التنا�شلية لعموم ذاك الأ�شبوع، حتى اأعتاد اجلميع رفعها والتجول تكيفًا 
لنوع جديد من احلياء، واأ�شتمر اخلفراء واحلرا�س من جانبهم يتمتعون 
باملنظر غري املاألوف ملا يقارب الأ�شبوع، حتى اعتادوا هم اأي�شا على الأمر 

ب�شكل ماألوف. 
بعده  من  ابتكر  �شريع،  بوقع  انتهى  املحزن  الق�شري  التعود  اأ�شبوع 
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چا�شب بعد تعيينه رئي�شًا للحرا�س، طريقة تعذيب تن�شجم وحالة التعري. 
جمعنا يف ال�شاحة املغلقة، هجم ومن معه بالهراوات واأنابيب املطاط على 
اأج�شادنا العارية، انهالوا �شربًا على كل بقعة جلد مل يحتب�س فيها الدم 
الأزرق بعد، حتى تكورنا جميعًا يف زاوية، بداأنا نتدافع الواحد مع الآخر، 
نتناف�س فيما بيننا على تفادي ال�شربات، مل يكن اأحد منا مهتم بنزول 
الع�شي والأنابيب على غريه واإن كان اأعز �شديق، الروح يف تلك اللحظات 
اأبدى حقًا من ال�شديق.... يا لها من حلظات تعي�شة، تكونت نتيجتها كتلة 
الروؤو�س، ظهرت يف حافاتها اخلارجية  و�شطها  اختفت  اأج�شاد منحنية 
املوؤخرات يف و�شع يثري ال�شمئزاز، تلذذ مبنظره احلرا�س اىل امل�شتوى 
الذي زيرّدوا فيه ال�شرب على تلك املوؤخرات، حتى نزَل منها الدم بغزارة، 

ي�شتهونه لإ�شباع �شاديتهم امل�شتثارة. 
و�شوتي  الذكريات،  بوؤ�س  من  مكاين  يف  اأتلوى  بت  احلــد  هــذا  عند 
قد تغري كما لو انه لي�س �شوتي، وامنا �شوت �شخ�س اآخر حزين اأحمله 
م�شرت�شال  بداأته  ما  اىل  وعدت  الكالم،  عن  قلياًل  فتوقفت  داخلي،  يف 
التيار  قطب  ي�شعوا  من  يح�شه  الــذي  الأمل  تخيل  بالقول،  روايــاتــي،  يف 
اأخرى،  مرة  التنا�شلي  ع�شوه  مقدمة  وعلى  مرة،  اأذنيه  على  الكهربائي 
وتخيل احلرية عندما يطلبوا منك اخرتاع ق�شة جن�شية اأنت طرف فيها، 
مدعومة بالتفا�شيل واحلركات، بع�س منا اأخذ الن�شال من اأجل احلزب 
جل وقته فلم تكن له ق�ش�س جن�شية، ومل ي�شفع له الن�شال، فربع باخرتاع 
ق�ش�س ومواقف جن�شية اأكرث حبكة من تلك الروايات اجلن�شية اجلريئة 
التي كتبت باأقالم ن�شائية. اأمر ي�شعب تخيله. اآه كم كان موؤملًا، اإذ وقبل 
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اأن يتمكن الواحد منا من متا�شك نف�شه، واكمال ق�شته الوهمية، ي�شارع 
احلار�س بفتح التيار الكهربائي وغلقه، ليكون اأملًا اأ�شتطيع القول اأنه اأكرب 
حقًا من عذابات القرب التي تخيلها املتدينون للكفار. اأقولها ب�شراحة لقد 
ف�شلت يف حينها عذابات القرب على اأمل التيار الكهربائي، ون�شيُت اآنذاك 
التجمع حول  ون�شيت  يو�شف،  ل  الذي  الزنزانة  الدفء يف زمهرير  نعمة 
املدفاأة النفطية، عالء الدين، ومواقد النار عند اأهلي يف قرية اجلمجمة. 
كان حلول الليل يف تلك ال�شتاءات ايذانا بيوم احل�شاب، وال�شقوط من على 
ال�شراط امل�شتقيم اىل جهنم نارها نوع من ال�شقيع. اإنها كانت خمتلفة، 
جهنم التي عرفتها وهج من نار، كنت اأمتنى هذا الوهج من النار لتفادي 
الزنزانة  و�شط  واحــدة  قــدم  على  اأقــف  عندما  خا�شة  الزمهرير،  ل�شع 
املليئة مباء تقرتب درجة حرارته من الجنماد، واأح�س الهواء فيها وكاأنه 
م�شنوع من ق�شبان احلديد، عندها تراودين روؤى تتقافز فيها جثث من 
قوم عاد وثمود، وجرحى حروب م�شوهني، ومتائم على �شكل ثعابني ذات 
على  من  رفعه  على  يقوى  ل  خمدر  مري�س  مثل  راأ�شي  فيتهدل  اأجرا�س، 
فتزداد حاجة  واحلبيبة  يلفني  كان  الذي  الدثار  اأتذكر  العمليات.  طاولة 
ج�شمي اىل الدفء واأ�شاب بالغثيان، واأفقد ال�شيطرة على ذاتي املتجمدة، 
ويف بع�س املرات ت�شوء احلالة حد الهذيان، والتبا�س التخيل. يف اإحداها 
تخيلت، جنيًا بعمر ال�شباب ي�شكن معنا يف الزنزانه، كلمته فقال عاقبني 
عندما  �شاحبي  م�شاجعة  حاول  الب�شر،  زنازين  يف  بالعي�س  اجلان  كبري 
غط يف النوم، فخفت حقًا حتى فارقني النوم، ويف اأخرى تخيلت كتابات 
حليم  �شاألت  وعندما  الرئي�س،  تلعن  القامت،  الأمغر  الزنزانة  على حائط 
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فيما اذا كان يراها هو الآخر، زيدت خماويف اإجابته عندما قال، من يكتب 
لبوا فيها من قبل.  هنا ويف هذه الزنزانة بالذات اأحد الذين �شُ

لقد هرب مني الوعي مرارا يف ذلك ال�شتاء العاري، وعاد يل عندما 
تخيلت كوب من ال�شاي يت�شاعد من فوقه البخار، اأ�شعرين وقتها بقليل 
من الدفء الكاذب اعاد يل وعيي، مع هذا لي�س كل مرة يعاد الوعي بهذه 
الطريقة، ففي احداها كدت اأجتمد، لول اأنتباه �شمري على �شوت ارتطام 
باإفاقتي  وحليم  وقيامه  الثالج،  باملاء  املبللة  الزنزانة  اأر�شية  يف  راأ�شي 
حرارة  ارتفعت  حتى  التحرك  على  واجباري  ويــداي،  �شاقاي  وحتريك 
ج�شمي، وعاود �شريان الدم يف اأوردتي وال�شرايني. انها اأيام ل تن�شى ول 

ميكن اأن يطويها الن�شيان.

٭         ٭         ٭

التفا�شيل  بع�س  عن  �شاأل  كبري.  ب�شغف  رواياتي  ي�شمع  مازن  ا�شتمر 
اخلا�شة  ال�شجن  اأوليات  ملعرفة  جادة،  حماولة  املتوالية  اأ�شئلته  يف  كاأن 
بوالده، وفيما اإذا مر باخلربة املوؤملة نف�شها، لن اأقاويل ت�شربت عن �شجن 
له مت يف قاطع الحكام اخلا�شة قبل اعدامه، واختفاء �شره اىل البد. وملا 
اأدرك كونه قد اكتفى ببع�س التفا�شيل، ا�شتف�شر عن اأي �شرب هذا الذي 

اأبقاين دون تنفيذ خطة الهروب اىل هذا اليوم، و�شاأل:
للخروج من  الأوىل  الأيام  والعائلة منذ  الهروب مفرو�شًا  يكن  اأمل   -

ال�شجن؟. 
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قلت: 
- كان الرئي�س �شكاكًا، عمل على قتل احلمداين اأقرب اأ�شدقائه وغريه 
اآخرين، وهو اإن تراءى اىل �شمعه باأن حزبيًا او ان�شانًا عاديًا اأبتعد قلياًل 
عن الطريق الذي ر�شمه هو اىل اجلميع، �شوف لن يكتفمِ بقبول التهام 
يرجعه  ب�شيف خمذم،  رقبته  لهثًا اىل قطع  �شيجري  بل  دليل،  اأي  دون 
اىل الرتاث العربي والأُمة التي يريد توحيدها ولو بال�شيف. كان مرتابًا 
يعتقد اأن احلزبيني ن�شفان، ن�شف له، والن�شف الآخر عليه، ف�شخر جل 
جنت  التي  جمموعتنا  الآخــر.  الن�شف  ملتابعة  الأمنية  والأجهزة  جهده 
املراقبة  حتت  و�شعها  الآخــر،  الن�شف  اعتقدها  غريب  اأبو  غياهب  من 
يف  حتى  يتابعنا  اأنفا�شنا،  علينا  يح�شي  املخابرات  جهاز  كان  الدقيقة. 
التي كانت يف معظمها متوزعة  اأن �شادروا بيوتنا  اإذ وبعد  النوم،  غرف 
على مدينتي الريموك وزيونة، وزعوا علينا �شققًا حكومية يف الطالبية. 
اليها بعد انتهاء الدوام الر�شمي يف  اأحد الأيام، وبينما كنت عائدًا  ويف 
املوؤ�ش�شة، وجدت عمال من الربيد يقفون يف باب ال�شقة، يقومون بن�شب 
هاتف لها اأر�شي، واأنا مل اأطلب هاتفًا اأر�شيًا، ول حاجة يل با�شتخداماته، 
لأين فقدت ال�شمع يوم خرب چا�شب طبلة اأذين، وت�شبب يف وجود التهاب 
يكون  احداها  يف  ماء  قطرة  دخلت  ما  اذا  حتى  اليوم،  هذا  اىل  مزمن 
ذاك اليوم اأ�شد اأملًا من هراواته املعروفة ب�شدة اأذاها، على هذا ل ينفعني 
الهاتف الأر�شي، كما مل اأفكر به يف الأ�شل خوفًا من ا�شتخدامه للتج�ش�س 
. لكن العامل الذي يعمل يف املخابرات، اأ�شار اىل اأهمية الوظيفة التي  عليرّ

اأ�شغلها قائاًل: 
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وبالتايل  مهمة،  كذلك  الكهرباء  وموؤ�ش�شة  مهم،  �شخ�س  اأنــك   -
من  وقت  اأي  احلاجة يف  ما حكمت  واذا  وقت،  اأي  اليك يف  �شيحتاجون 

الليل اأو النهار كيف لهم اأن يجدوك؟. 
وبعد اأن اأمت مقدمته �شبه التحذيرية هذه، طلب مني اإخباره فيما اذا 
كانت هناك و�شيلة لال�شتدعاء عند احلاجة غري هذا الهاتف. واأ�شاف 
فوق هذا وذاك فان املوؤ�ش�شة هي التي طلبت ن�شب الهاتف، رغبة منها 
يف الت�شال مبوظفيها املهمني متى اأرادت. ثم �شاأل فيما اذا كنت راغبًا 
الطالع على طلبهم؟. واأ�شار اىل جيبه تاأكيدًا على وجود الطلب. اأجبته 
يومها بالنفي، وانه �شادق فيما يقول، فدخل الهاتف اىل بيتي اآلة تاأكدُت 
اأن لقطة لل�شوت و�شعت داخلها، كانت تنقل كل تفا�شيل عي�شنا، وهنا 

�شاألت:
على  قــادرًا  �شيكون  الطريقة،  بهذه  ُيراقب  �شخ�شًا  اأن  تعتقد  هل   -

تنفيذ خطط الهروب يف الوقت الذي ي�شاء؟.
و�شاأل مازن:   

- وهل كنت وحدك مق�شودًا باملراقبة؟. 
فاأجبت:

- ل مل اأكن وحدي، اذ وعندما خرجت لزيارة �شكري �شديق عملي، 
وزميل �شجني يف �شكنه بالعمارة املجاورة م�شاًء، طلبت منه امل�شي قلياًل 
لق�شاء الوقت يف ال�شارع القريب، وعلى وقع اخلطوات تكلمنا عن الهاتف، 
فتبني اأن عمال الربيد قد ن�شبوا يف �شقته هاتفًا من دون اأن يطلبه هو 
والأحياء  احلي  هذا  يف  جميعًا  ال�شاكنني  للزمالء  ن�شبوا  وقد  اأي�شًا، 
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الأخرى، عندها تاأكد ال�شك الذي دفعني للتفكري بالهروب بتاأن وتخطيط 
حمكم، وجاءت الفر�شة الآن مع وقع احلرب والنتفا�شة، ع�شى اهلل ان 

يتمها بخري. 

٭         ٭         ٭

بداأ ال�شباح ي�شق نوره فاحتًا اأبواب الأمل من جديد، يف يوم جديد، 
كنا فيه �شيوف �شوق ال�شيوخ. اأُعَد طعام الفطور لبنًا خاثرًا وزبدًا حمليًا، 
بعد  حار،  التنور  من  وخبز  طازج،  كذلك  هو  وحليب  طازج،  اأوز  وبي�س 
قتالية  مهمة  يف  النا�شرية  اىل  الذهاب  مازن  اأ�شتاأذن  مبا�شرة  انتهائه 
كلفه بها ال�شيد قا�شم، واأبقى عدنان م�شوؤوًل عن ال�شيافة، حثه ب�شيغة 
والدته  ا�شتوقفته  اأعزاء.  التي نريدها �شيوف  الطلبات  تلبية  الأمر على 
اأعجابًا  تفح�شته  باملهمة.  فرحة  بل  را�شية  الباب،  من  خروجه  قبل 
واعتزازًا به، ولٌد َي�شُر والده �شهيدًا يرقد يف قرب تنريه املالئكه، من ظلمة 
نها احلكم القائم يف بغداد. �شاأَلتُه عن ال�شالح الذي يحمله على  واقٍع كورّ

كتفه العري�س. 
َل يديها وقال: قبرّ

- قاذفة رو�شية )RBG7(، كما ترين. 
اأجابت بعتب:

- اأعرف كونها قاذفة، واأعرف حتى ا�شمها وجهة �شنعها، ثم �شاألت:
والــدك  اأ�شا�شه  على  اأعــدم  ــذي  ال ال�شبب  اأن  ــدي  ول يا  اأتعلم  األ   -
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املرحوم؟.
- وما هو ال�شبب يا اأُمي العزيزة؟. 

كان �شوؤاله فيه قدرًا من ال�شتغراب، لأنها مل تتطرق اىل املو�شوع منذ 
اختفائه وحتى هذه اللحظة، كاأنها تتجنب عمدًا، لكنها اأجابت اأخريًا بعد 

اأن تخل�شت من قيود التكميم، قالت باآهة كئيبة:
- لإخفاء قاذفة من هذا النوع، يف هذا البيت الذي ن�شكنه، وحتت تلك 
النخلة بالتحديد. لو كان يف هذه النخلة روح ادمي يا ولدي، ل�شهدت اأن 
القاذفة تخ�س اأحد املقاتلني الآتني من الهور، ل نعرفه ولي�س لنا عالقة 
به، جار بنا م�شطرًا فاأجرناه. مكث متخفيًا ليلة واحدة، خرج يف اليوم 
جاء  وعندما  املكان،  ذاك  وتركها خمبئة يف  ال�شباح،  اأذان  قبل  التايل 
عليه  األقَي  عليها  متفق  كلمة  ح�شب  اأيــام،  بعد  ل�شتالمها  اآخر  �شخ�س 
القب�س وهو يف الطريق، ومن �شدة التعذيب اأعرتف بالق�شة كاملة، وزاد 

عنها انتماء الوالد لنف�س التنظيم. 
اأخذت نف�شًا يعرب عن ح�شرة واأكملت: 

- اأقول هذا يا ُبنيرّ وعلى الرغم من انق�شاء �شنني على هذه احلادثة، 
القاذفة ما زالت يف عقلي، مثل نق�س على حجر، ل تزيله  اإن �شورة  ال 

عوامل التعرية، ول تخفيه تقلبات الزمن.
و�شاألت م�شتغربة، مل حتمل �شاروخني مع  الكالم فجاأة،  َتوقفْت عن 
هذه القاذفة؟، �شاألت وهي ت�شتحم بدموعها، كيف تاأمن لنف�شك حملها 
حالة  يف  تعمل  ومــاذا  ال�شاروخني؟،  نفاذ  بعد  تت�شرف  وكيف  هكذا؟، 
جمرد  القاذفة  �شت�شبح  نف�شه،  الوقت  يف  واأجابت  القريب؟.  ال�شتباك 
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ع�شا، ل تنفع.
اأخرجت  ن�شفت دموعها وقالت قف مكانك، ثم ذهبت اىل غرفتها، 
بندقية كال�شينكوف بثالثة )�شواجري( حم�شوة بالعتاد الرو�شي ال�شلي، 
وبعد ان عادت اىل الم�شاك بخيط حديثها قالت ب�شوت اأرادت �شماعه 
اآخــر  تقدير  عامل  �شجاعتها  اثــبــات  تريد  وكاأنها  ال�شيوف،  قبل  مــن 

ل�شخ�شها ي�شاهي ال�شيافة التي عرفت بها: 
- خذها، احملها مع القاذفة، لقد اأخذتها من مركز ال�شرطة عندما 
نعلم ما  اأخر، ل  واأيام  اليوم  اأح�شب هذا  الثوار هجومًا عليه، كنت  �شن 
يخباأ لنا القدر فيها. تنهدت باأ�شى، و�شعت كف يدها اليمنى على كتفه، 

واأكملت القول:
 . - دم والدك عزيز عليَّ

و�شعت البندقية على كتفه الفتي، فتزين بها وكاأنه كان حمتاجًا لها 
ليتزين، ثم ربتت بحنو على الكتف الذي تعلقت به البندقية، وقالت:

- هذا هو يومها. 
وقفُت مبهورًا مل�شهد حوار لم�شته عن قرب، حريتي كانت جلراأة اأٌُم 
النتائج. قارنتها مع باقي المهات  تدفع ابنها �شوب قتال غري م�شمون 
اللواتي يخفني البناء يف مثل هكذا مواقف، وعندما تنبهت اىل حريتي، 

حاولت ح�شم املوقف بقولها:
نريد  ملن  ب�شوؤال،  قولها  واردفــت  اليوم.  لهذا  تربوا  ال�شباب  ان   -

ال�شباب؟.
انق�شى اليوم، عاد مازن اىل البيت يف نهايته، حكى ق�شة قتال دام 
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اىل وقت الع�شر، فيه هجوم على وحدة ع�شكرية من امل�شاة، كانت تتنقل 
�شباطها  اأ�شت�شلم  دقائق،  �شوى  تقاوم  مل  الكوت،  باجتاه  النا�شرية  من 
حرق  اجلميع،  �ــشــراح  اأطــلــق  الهجوم  ملجموعة  كقائد  لكنه  واجلــنــود، 
اأهاليهم م�شيًا على  والتوجه اىل  ال�شجالت، طلب منهم ترك وحدتهم، 
الأقدام، تذكر خطاأه بالأم�س، وت�شرف هذا اليوم ب�شكل خمتلف، اأثمر 

ت�شرفه عن التحاق �شابط، وخم�شة جنود اىل �شفوف املنتف�شني.  

٭         ٭         ٭

حل اليوم الثاين هادئًا بال قتال، ول واجبات خارج املنطقة، عر�س 
ال�شائق  العثور على  التجوال، وعونًا يف م�شعى  مازن خدماته مرافقًا يف 
عن  كثريًا  تبعد  ل  التي  الكرم�شية  قرية  يف  �شنيار  حممد  عودة  ال�شابق 
�شوق ال�شيوخ، فق�شدناها �شوية بعد امتام الفطور، قيل عنها جميلة تلفها 
ب�شاتني، وحقول حنطة تنت�شب �شنابلها خ�شراء، ينتظر اأ�شحابها قرب 
اليبا�س حل�شادها، وتهيئة الر�س من جديد لزراعة رز من نوع العنرب 
كانت  الفولفو،  ب�شيارة  الرتابي  طريقها  معًا  قطعنا  املنطقة.  به  ت�شتهر 
على جانبيه وقريبة منه نخيل، كاأنها متلفعة بعباءة ال�شفق، وكاأن ف�شائلها 
ترك�س م�شرعة للحاق بال�شيارة. ب�شعة لقالق مهاجرة، ومثلها من الأوز 
العراقي حتلق منت�شية فوق ال�شيارة. اأوقفتنا مرارًا جماعات حتمل رايات 
لنزف  حت�شب  دون  الهواء  يف  بنادقها  نريان  تطلق  العريقة،  ع�شائرها 
العتاد، فالعتاد وفري من خمازن اجلي�س التي ا�شتبيحت ب�شهولة يف و�شح 
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النهار. جتمهروا يف ب�شتان احلاج حممد، يلقون ال�شعر ال�شعبي، يطلقون 
الهازيج، يدبكون بوقع الناي، يهيئون اأنف�شهم اىل قتال قوات الرئي�س يف 

�شوح، ل يعرفون مكانها. 
اأطل وجه من و�شطهم له �شمرة ليل، نادى باأعلى �شوته: 

طال  مهما  تخطئه  لن  عينيَّ  �شيماء،  اأبــو  اأراه  الينا؟.  القادم  من   -
الزمان. 

من  ر�شا�س  ر�شقة  علته  ب�شوت  املناداة  اأعاد  حوله،  من  اىل  األتفَت 
املن�شحبني  الع�شكر  من  توًا  ماأخوذة  وكاأنها  تبدو  يحملها،  كان  بندقية 

قائاًل:
- هذا هو اللواء اأبو �شيماء، �شجني الرئي�س، ها هو بيننا الآن.

دوى الر�شا�س ر�شقات يف �شماء بات العتاد املذنب يتقاطع يف اأعلى 
جهتها ال�شرقية، كاأن اجلموع يف كرنفال احتفايل مبنا�شبة وطنية. 

اأنقطع  الهــازيــج،  توقفت  احل�شد،  اأ�شوات  خفتت  التكبري،  تعاظم 
الرمي. تبني وجه املنادي، رزاق �شقيق ال�شائق عودة. تقدم راك�شًا باجتاه 
الأوىل  النظرة  ومن  بالأح�شان،  اأخذنا  منها،  الرتجل  مت  التي  ال�شيارة 
النائية  القرية  املجيء اىل هذه  الريفية احل�شيفة غاية  بالفطرة  اأدرك 
يف هذا الوقت ال�شعب، ا�شتف�شارًا عن �شقيقه عودة، فبادر بالإخبار عن 
فقدانه يف حفر الباطن. لعن من كان ال�شبب بطريقة فهمها ال�شامعون 

قا�شدًا الرئي�س. فقلت:
- كيف؟، اأمل ياأتي خرب منه عن طريق املعارف اأو الأ�شدقاء؟. 

اأن الرواة قد  التفتي�س يف خاليا العقل من  فاأجاب دون احلاجة اىل 
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اختلفوا يف مو�شوعه، بع�شهم قال مت اأ�شره، واأر�شاله مع ع�شكريني اآخرين 
اىل ال�شعودية، والبع�س الآخر اأ�شار اىل ا�شت�شهاده يف طريق الن�شحاب 

م�شيًا على القدام، توقف لي�شاأل:
قد  الكويت  ويف  الباطن  حفر  يف  كــان  الــذي  اجلي�س  اأن  تعلم  األ   -
ان�شحب اأفراده م�شيًا؟. كانوا ي�شريون وقد اأرهقت نفو�شهم اخليبة، فهم 
مل يقاتلوا بالأ�شل، لقد اأ�شموا طريق ان�شحابهم بطريق املوت، لكرثة من 
ماتوا عليه من قنابل احللفاء ومن التعب ومن اخليبة. لهذا مل يعد لنا 
من خيار �شوى النتظار، املوقف �شيدي ل يحتمل احلزن، قتال من كان 

ال�شبب ميحي الأحزان. 
متاأهبني  املرفوعة،  الــرايــات  حتت  من  م�شيًا  ح�شروا  هنا  اجلميع 
ع�شريته  رايــة  من  معنوية  جرعة  اأخــذ  قد  منهم  الواحد  وكــاأن  للقتال، 
وباقي الرايات، وح�شود لها بداية ولي�س لها نهاية، ووقع الهازيج واأزيز 

الر�شا�س. 
منزل  اىل  والعود  مــوجــودًا،  يكن  مل  عــودة  وال�شائق  امل�شوار،  انتهى 
ال�شيافة يف �شوق ال�شيوخ بات لزمًا، مل يكن هناك غريه من اأهل املنطقة 
قادرًا على تقدمي امل�شاعدة التي اأريد، ومل يكن هناك اأمل يف العثور عليه 
وف�شل  الفقدان،  هذا  من  متلكتني  احباط  بنوبة  �شعرت  املفقودين.  بني 
العتماد  هذه  واحلالة  لبد  ال�شحراء.  عبور  يف  امل�شاعدة  على  التعويل 
بعد  ما  عامل  اىل  العبور،  يف  اأهدافها  حتقيق  اىل  ال�شاعية  الــذات  على 

احلدود مهما كان الثمن. 
باجتاه  ق�شم  للما�شني،  املتعرثة  باخلطى  مكتظًا  كان  العودة  طريق 
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القتال، والق�شم الآخر هارب من ويالته. حاول مازن و�شطهم ا�شتغالل 
الدقيقة التي متر من اأجل ال�شتزادة مبا يروى عن اآلم ال�شجن، ومعاناة 

رجال ح�شبوا من اأهل النظام.

٭         ٭         ٭
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قتلة الشيطان

وقورًا بوجه فيه م�شحة  �شيخًا  الأهــوار، كان  ليل  له �شمرة  اأطل وجه 
كثة  وحلية  التقوى،  �شيماء  �شحنته  على  تبدو  الآن،  حتى  عالقة  �شباب 
مدورة بي�شاء بلون القما�س الذي يرتديه قمي�شًا حتت زبون ر�شا�شي. 
)الي�شماغ(  حتته  ومــن  العقال  اأملـــاين،  م�شد�س  جنبه  على  من  يتدىل 
الري�شان، عرفه  ال�شيخ  اأنه  قالوا  الأبي�س.  �شعره  لون  يخفيان  جنوبيان، 
اأهله �شجاعًا، يقدرون وقفاته معهم اأيام ال�شدة، وبعد ان �شلم وهو ما�شٍي 
يف طريقه داخل احل�شينية، جل�س يف مقدمة اجلال�شني �شيخًا، فهو كذلك 
ابن �شيخ. َنظرُت اليه مليًا فوجدت اأنه بلغ من الوقار عمرًا، اأ�شبحت فيه 
متعة ال�شتماع اليه تفوق متعة التكلم معه، وانتظار ما يقوله اأكرث زهوًا من 
زهو انتظار الأ�شياء. املرتددون معه ومع غريه اأعداد كثرية، ثوار قادمون 
من القرى واأطراف الهور، يحملون �شالحًا ورثوه عن الآباء، واآخر اأخذوه 
اأبواب م�شاجبها مرحبة،  من خمازن للجي�س تركها حرا�شها، فانفتحت 
احلزب  بعده  ومــن  الأول  عدوهم  الرئي�س،  مقاتلة  اىل  جميعًا  ي�شعون 
ال�شلطة  غياب  اإثر  مواتية،  الفر�شة  اأن  غالبيتهم  اعتقدوا  يديره.  الذي 
عن الأنظار، بعد اأن تبخرت بفعل ال�شدمة التي كونتها خ�شارة احلرب 
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اأيام بلياليها، �شباحًا وكذلك يف امل�شاء عن  اأ�شئلتهم لثالث  يف الكويت. 
امل�شتقبل والدولة، اأما ال�شيد قا�شم، فبات ياأخذ الراأي مني يف كل امل�شائل 
له  اأو  النتفا�شة،  اىل  الأقــرب  الع�شكري  امل�شت�شار  ح�شبني  القتالية، 
�شخ�شيًا باعتباره اأحد قادتها املهمني، وباعتباري �شابط كبري، و�شيا�شي 
ال�شك من على  اأ�شبح معروف، بعد زوال غبار  للنظام  معروف و�شجني 

هيئته العامة. 
يف الدقيقة التي متر تدخل جماعة دون اأن تخرج اأخرى، اآخر جماعة 
اقرتبت  الن�شر،  ناحية  من  القادمة  تلك  كانت  اليوم  لهذا  ح�شرت 
ب�شالحها لهثًة، دخلت املكان وهي تهزج لالنتفا�شة. رحَب بها ال�شيد، 
�شد على اأزرها قوة اإ�شافية �شيكون لها فعل التاأثري العظيم يف جمريات 
النتفا�شة، وحتطيم عر�س الرئي�س. جل�س اأفرادها يف اماكن نه�س منها 
اآخرون جاءوا من قبلهم فا�شحني لهم املجال، وحال جلو�شهم، بداأوا يف 
يل  فاأوكلت  القتايل،  املوقف  عن  �شاألوا  �شبقهم.  من  مع  احلديث  تبادل 
�شالحية الجابة، وهكذا اأ�شبح الي�شاح �شياقًا ا�شبه بامل�شتمر ملن ياأتون 
اأول  على �شكل جماعات، حتى ت�شلل امللل اىل داخلي من فرط التكرار. 
ما اأبداأ به الي�شاح ا�شارة اىل املعنويات العالية للثوار، واأعداد املقاتلني 
التي تتزايد كل يوم، واىل املخاطر املحتملة... هجوم قد ي�شنه احلر�س 
�شوق  النا�شرية،   - الكوت  اجتــاه  من  اأولهما  حمورين،  من  اجلمهوري 
ال�شيوخ جنوبًا اىل الب�شرة، والأخطر منه الآتي من حافات ال�شحراء، 
باجتاه ال�شماوة - الطريق ال�شريع، اإذا ما و�شله، �شيفرز قوة باجتاه �شوق 

ال�شيوخ وي�شتمر باجتاه الب�شرة. 

136تيه الجنوب / رواية



يف كل مرة يتم التطرق بها اىل هذا الهجوم املحتمل، ينك�شر ال�شمت 
لكن  النفو�س،  يف  املوجود  القلق  كم  عن  تعرب  التي  ال�شئلة  من  ب�شيل 
انك�شاره هذه املرة جاء من �شوت يف اآخر ال�شفوف، عال كل ال�شوات، 
قدم نف�شه العريف حميدي ترك لواءه الع�شرين اأثناء ان�شحابه الق�شري 

من حفر الباطن، قال ب�شوٍت عاٍل فيه حدة الواثق من القول:
- هذا كالم غري دقيق. اجلي�س منك�شر يا �شادة، واحلر�س اجلمهوري 
اأو  م�شغول بحماية الرئي�س، ثم ان بغداد �شت�شقط بيد الثوار هذه الليلة 
ال�شباح  هذا  منها  جاء  �شديق  يل  قال  كما  تقدير،  اأكرث  على  تلي  التي 
مارًا ب�شوق ال�شيوخ يف طريقه اىل الب�شرة. ا�شتنتاجك �شيادة اللواء بعيد 
ما  منها.  يخ�شى اخلروج  ثكناته  قابع يف  الحتمال. احلر�س اجلمهوري 

تقوله كالم نظري. 
بل  فئتني،  جداله  يف  اجلمهور  وانق�شم  اأخــرى.  مرة  ال�شمت  انك�شر 
اأكرث من فئتني، موؤيد لقول العريف، ومعار�س جلراأته يف انتقاد �شابط 
كبري بهذه ال�شذاجة، وثالثة هي الأكرث عددًا »اأولئك الباقون«  على احلياد 
بني الفئتني، ينتظرون غلبة احداها ليكونوا معها على الفور. وعلى اإثرها 
من  ال�شيد  ونه�س  النفراط،  من  العقد  واقــرتب  ال�شجيج،  وقع  تزايد 
التاأثري  الروحية يف  �شلطته  من  بال�شتفادة  املنرب  لعتالء  متجهًا  مكانه 
على املتلقني. اأ�شار بكلتا يديه اىل اجلمهور، اإ�شارة ال�شكوت، واأخرى رد 
على قول العريف حميدي بالقول كل �شيء ممكن، وكاأن ال�شك قد ت�شلل 
اليه ثانية، اأو اإنه هكذا يف اأوقات النفالت يلجاأ اىل �شلطته الروحية، واىل 
لغة ال�شارة التي خرب �شمان تاأثريها النف�شي على املتلقني. ومع هذا عاد 
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واأعطاين فر�شة الرد، كمن ل يريد التفريط مب�شت�شاره الع�شكري. 
قبل  قدمتها  الــتــي  ال�شتنتاجات  اأن  على  التاأكيد  ردي  يف  بـــداأت 
احلر�س  من  ا�شتطالع  جلماعات  قبلي  من  م�شاهدات  على  بنيت  قليل، 
التاأكيد  النا�شرية. واأعدت  اجلمهوري، كانت تعمل على حمور الكوت - 
على اأن هذا قد ح�شل قبل ثالثة اأيام، بالإ�شارة اىل مبداأ ع�شكري قوامه 
عدم ال�شتخفاف بالعدو. عند هذه ال�شارة زاد يف م�شاعري احلما�س، 

فوجدت نف�شي كمن يلقي خطبة عندما قلت:
اأيها الأخوة معروف بعناده، وقدرته على تعبئة  - ان عدوكم وعدونا 
ومعدات  اأ�شلحة  انه ميتلك  ال�شاعات.  بقليل من  الرجال  اآلف  الرجال، 
باأن  قويل  ختمت  ثم  اأ�شهر،  ل�شتة  قتاًل  تكفيه  خا�شة  مواقع  يف  ٌة  خُمزنرّ
به  اأحتفظ  احللفاء،  قتال  يف  الرئي�س  يزجه  مل  اجلمهوري  احلــر�ــس 
يتوقع  كاأنه  منتف�شني،  منكم  بال�شد  لي�شتخدمه  ا�شرتاتيجي  احتياطي 

ح�شول النتفا�شة. 
ثم  ال�شجال،  يف  ال�شتمرار  يريد  وكاأنه  العريف  قال  معك،  اأتفق  ل 

اردف: 
املواقف  ال�شباط يف  اعــتــاده  نظري،  كــالم  هــذا  اأن  واأكـــرر  اأعــيــُد   -
اأكرث  على  تلي  التي  اأو  الليلة  هذه  الثوار  بيد  �شت�شقط  بغداد  ال�شعبة. 
قبل  قلت  كما  ال�شباح  هذا  بيرّ  مر  الذي  ال�شديق  اأكده  ما  هذا  تقدير، 

قليل.... عن اأي هجوم تتكلم �شيادة اللواء؟. 
تعمدُت حرف ال�شجال، وو�شع العريف يف حرج، فقلت:

اإر�شال جماعة من ال�شباب ال�شجعان املجربني  اأرى من ال�شروري   -
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بقيادة العريف حميدي، ل�شتطالع طريق الكوت النا�شرية، بغية التاأكد 
من �شحة الحتمالت اخلا�شة بالهجوم. 

مــازن،  طلب  يف  نــادى  الــذي  قا�شم  ال�شيد  من  ترحابًا  املقرتح  لقى 
ال�شجاع الذي اأثبتت الأيام الأوىل لالنتفا�شة ذلك. ناق�شه باأمر ال�شباب 
حميدي.  العريف  بقيادة  ال�شتطالع  مهمة  يف  معه  ا�شطحابهم  املمكن 
وهو كذلك ي�شرح، التفَت �شوب العريف، �شاعيًا اإبالغه ا�شتعداد ال�شباب 

تنفيذ املهمة بقيادته اعتبارًا من هذا امل�شاء، فتبني له اأنه غري موجود. 
قال عنه القريبون من مكان وقوفه، اأنه قد ت�شلل من بينهم من�شحبًا ل 
يعرفون وجهته، يعتقدون اأنه جبان، وقال اآخرون، لقد �شاهدوه م�شممًا 
ا�شتنتج  الــذي  الوقت  يف  �شيعود،  واإنــه  لوحده،  ال�شتطالع  اإجــراء  على 
اآخرون بالقول اأنه مند�س من قبل ال�شتخبارات الع�شكرية لي�شيع الفو�شى 
و�شط املنتف�شني. وبني اأولئك القائلني وهوؤلء امل�شتنتجني قال فريق اآخر، 
اأنه ا�شتعرا�شي مهرج، حاول ركوب املوجة من اأبوابها الأمينة مثل غريه 

الكثريين.

٭         ٭         ٭

املتبع  الأ�شلوب  وكاد  الثالثة،  زادت عن  العقيم  النقا�س  ق�شمها  فرٌق 
اأن يحدث بينها �شغينة، لكنها مل  لتاأكيد الذات ال�شعبي بادعاء املعرفة 
حتدث، بل وانتهت حال توقف النقا�س عند دخول القطان والدكتور مهند 
اأ�شتاذ علم النف�س يف جامعة الب�شرة، البن البار ل�شوق ال�شيوخ، املعروف 
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بح�شن عالقاته، وامتداد انتمائه اىل اأكرب ع�شائر املنطقة. وهم كاملعتاد 
اجتهوا يف ال�شالم على ال�شيد، ثم من بعده اأنا الذي اأخذت املوقع الثاين، 
وعندما مل يجدا جماًل ل�شتمرار احلديث ب�شال�شة لكرث ال�شخب وعلو 
الأ�شوات، اأقرتح مهند خروجنا لغر�س امل�شي، بحجة الرغبة يف احل�شول 

على ن�شمة هواء نقي ت�شلح لل�شم، بعد �شعور داخله بالختناق. 
امكانية  عدم  بالأمثلة  مبينًا  هنا،  بالتواجد  القناعة  عن  اأوًل  �شاألني 

حتقيق اأي �شيء يف هذا املكان، وقال: 
- هوؤلء هم اأهلي ونا�شي، واأنا الأعرف بطبيعة �شلوكهم، وطريقتهم 
يف التفكري، �شيبقون هكذا يتكلمون ويتجادلون، وعند الفعل �شتجد بع�س 

منهم يغادرون املكان، وكاأنهم غري معنيني فاأجبته دون عناء تفكري:  
- لكني مل اأح�شر اىل هنا من اأجل ال�شرتاك يف النتفا�شة، بل وجدت 
نف�شي يف هذا املكان اأ�شريًا يف بداية امل�شوار، ثم ثائرًا بالغ�شب فيما بعد، 
وخال�شة القول ب�شراحة اإين اأحاول التخل�س من هذا املاأزق، وال�شتفادة 
من هذا الو�شع امل�شطرب، ومن �شعف اأو انعدام �شلطة الدولة لتحقيق 

هدف الهروب، لقد متلكني ال�شعور مبلل البقاء قلقًا طوال الوقت. 
- لكن زمن القلق قد قاربت نهايته، مل يبق من زواله اىل الأبد غري 
القليل، لبد واحلالة هذه العمل جديًا لت�شريع هذا الزوال، ثم اأن احلدود 
الو�شول  و�شيبقى  مكانها،  يف  ماثلة  �شتبقى  بعيدًا،  تذهب  لن  �شيدي  يا 

اليها من هنا اأ�شهل اخليارات.
- كالمك مبهم، هل لك ان تو�شح ما تريده بالتحديد؟. 

�شلطة  انهاء  يف  جنحت  التي  الب�شرة  انتفا�شة  يف  �شاركت  لقد   -
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الرئي�س يف ربوعها كافة، وجئت هذا اليوم لأ�شارك مع اأهلي يف انتفا�شة 
واأقرتح  ب�شدة،  فاأيدين  الري�شان  ال�شيخ  على  الأمر  عر�شت  النا�شرية، 
عر�س املو�شوع عليك، لكن احلال الذي �شاهدته هنا اأق�شد يف احل�شينية 
لديه  �شخ�س  قتال  ولي�س  �شعبية،  اأعياد  يف  اجلميع  كــاأن  يعجبني،  مل 

ال�شتعداد لفعل اأي �شيء من اأجل املحافظة على احلكم.
�شجعه  الذي  الأمر  الري�شان،  فعل  وكذلك  معه،  متفقًا  راأ�شي  هززت 

على ال�شتمرار يف خطواته بالكالم اىل الأمام قائاًل:
- ما علينا اإذن �شوى و�شع الأيادي مع بع�شها البع�س، والتوجه اىل 
ت�شكيل جهد ع�شكري معار�س للنظام، تقوده اأنت ك�شابط حمرتف. »هنا 
اأ�شر بيده اليمنى اإىل جهتي، وكاأنه يحا�شر على جمموعة طالب«، واأكون 
يفعل  وكذلك  وحداتهم،  من  الفارين  الع�شكريني  تعبئة  عن  م�شوؤوًل  فيه 
الري�شان والقطان، اأنا من جهتي �شاأجلب لك يف اليوم الواحد ما ل يقل 

عن خم�شمائة ع�شكري.  
- من اأين لنا ال�شالح، والعتاد والقيافة الع�شكرية، اأراك ُتب�شط الأمور، 

وكاأننا يف اأحرا�س بوليفيا زمن جيفارا. امل�شاألة لي�شت هكذا يف العراق.
رد بالإيجاب، قائاًل:

عالقاتي  لكن  هكذا،  لي�شت  هي  وبالتاأكيد  هكذا،  لي�شت  انها  نعم   -
الجتماعية، والع�شائرية هنا تتيح يل فر�شة التاأثري على ال�شباب، و�شرتى 
دعنا  يديك،  بني  الع�شكري  ولبا�شهم  ب�شالحهم  �شياأتون  اآلف  بل  مئات 

جنرب. ما اخل�شارة يف التجريب؟. 
مل يدم الوقت اإل �شاعات، وكانت املدر�شة البتدائية ل�شوق ال�شيوخ مقرًا 
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لهذا اجلهد الع�شكري املقرتح، وغرفة املدير موقٌع للقيادة واحلركات. 
ولبا�شهم  ب�شالحهم،  مقاتل  مائتي  اأول  التايل جتمع  اليوم  �شباح  يف 
ثالثة  ب�شيط.  مدين  بلبا�س  بندقية  معتمرًا  جاء  منهم  قليل  الع�شكري. 
مليمًا  �شتون  هاون  ومعه  جاء  فقط  واحد   .)RBG7( قاذفات  يحملون 
ها  اأر�شمِ دون قنابر. فاأ�شبحت باحة املدر�شة �شاحة عر�شات، يقف على 

املتجمعون بالن�شق الثالثي. 
اأبطال،  ووطنيتهم  ب�شجاعتهم  الدكتور  واأ�ــشــاد  اأوًل،  بهم  َرحــبــُت 
اإذ ل  الع�شكري،  انتقلنا اىل اجلانب  اأجل العراق. ومن ثم  حنيمِ من  ُم�شَ
يف  �شاب  فتقدم  �شباط،  بينهم  من  كان  اإن  �شاألت  للتاأخري،  لدينا  وقت 
ُف عن نف�شه املالزم كرمي من �شنف الهند�شة  الع�شرينات من عمره، عررّ
الآلية الكهربائية، ووقف جانبًا، طلبُت من �شباط ال�شف التقدم خطوة 

اىل الأمام. فتقدم ع�شرون �شابط �شف برتب خمتلفة. 
ف�شيل  كل  راأ�س  على  ف�شائل،  اىل  املتطوعني  تق�شيم  واإياهم  بداأت 
اىل  �شلمته  املدر�شة،  �شجالت  من  جديدًا  �شجاًل  �شحبُت  �شف.  �شابط 
املالزم كرمي لت�شجيل املتطوعني ح�شب الف�شائل، واىل حني تي�شر عدد 
قال،  الدكتور  يرتكنا  اأن  وقبل  �شرايا.  ت�شكيل  �شيتم  ال�شباط  من  كاف 
ان ما مت التو�شل اليه هذا ال�شباح خطوة جيدة تبعث على الطمئنان، 
فاأيدته وكذلك فعل املالزم كرمي. وطلبت من املتطوعني باللبا�س املدين، 
�شرورة بذل اجلهد بغية احل�شول على لبا�س ع�شكري، �شرواًل على اأقل 

تقدير، لكي نو�شم الت�شكيل باملهنية الع�شكرية. 
ومعه  ال�شم�س  مغيب  قبل  وعــاد  الــدكــتــور،  غــادرنــا  احلــد  هــذا  عند 
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خم�شمائة وخم�شون ع�شكريًا بكامل اأ�شلحتهم، بينهم النقيب �شالح من 
ف�شائل.  اىل  اأقرانهم  مثل  وزعــوا  ع�شر،  اخلام�س  اللواء  الثالث  الفوج 
اقرتح النقيب توزيع الف�شائل اىل �شرايا، واإطالق ت�شمية »لواء الن�شر« 

على هذا اجلهد الع�شكري املميز. 

٭         ٭         ٭

وحدات من اجلي�س العراقي تتمرد على الرئي�س بقيادة لواء الن�شر، 
هكذا هي الخبار التي انت�شرت يف الذاعات العاملية، َو�شرت ا�شاعات بني 
النا�س عن تهيوؤ �شباط عديدون اىل اللتحاق بلواء الن�شر، وعن ح�شول 
اللواء على دبابات بات يخفيها بني ق�شب الأهوار. ح�شر الري�شان اىل 
ع�شكري  مائتي  ومعه  الثاين  اليوم  يف  الن�شر  لــواء  مقر  اأي  املدر�شة، 
كلَف  اللتحاق.  الباقني بق�شد  وما زال يحث  ابناء ع�شريته،  م�شلح من 
�شقيقه خالد مع اثنني من اأبناء عمومته بالتجوال بني بيوت الع�شرية لهذا 
الغر�س، َوعَد بالتحاق العقيد حمزة اىل هذا اللواء يف اليومني القادمني، 

ح�شب اتفاق مت بينهما، �شيح�شل بعد توديع عائلته يف النا�شرية. 
لقد اأخذنا نف�شًا فيه ثقة عالية باأننا �شنعمل لالنتفا�شة �شيئًا مل يعمله 
بنا احلديث اىل  �شار  اأكرث  لتعزيزها  الثقة هذه ورمبا  ن�شوة  غرينا، ويف 
رموز احلزب واأخطائه، وكوارث حروبه، ولولها وظلم الرئي�س، ملا حدثت 
انتفا�شة وكان العراق �شائرًا باقتدار يف طريق التطور وال�شتقرار. بني 
رئي�س  القيادة  ع�شو  حــداد  نعيم  ال�شيد  اأن  حديثه  جمرى  يف  الري�شان 
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املحكمة اخلا�شة باملوؤامرة موجود يف م�شيفه الآن، فتذكرت وقع املوؤامرة، 
ت�شميتهم،  يف  احلزبيني  وبينهم  العراقيني  واختالف  فيها،  وجمموعتنا 
منه  والقريبون  الرئي�س  قدمهم  قرابني  اأم  تاآمر،  �شحايا  اأم  متاآمرون 

للتهام املنا�شب العليا يف الدولة واحلزب. 
�شداه  يت�شخم  وجمموعته  چا�شب  من  اجلارح  ال�شباب  ومازال  قلُت 
اأبراج  الدق من على  ب�شخامة تقرتب من �شخامة  العاطلتني،  اذينَّ  يف 

احلفر: 
- كم هي الدنيا �شغرية. عامل بائ�س بال اأمان، اأو بالأحرى، عراق هو 

هكذا بال اأمان. يكون اهلل له يف العون بهذه اللحظات احلرجة. 
التفُت اىل الري�شان ثم اأكملت قويل:

قد  كان  واإن  اإنــه  نعيم وجتنبه اخلطر،  من  بالك  تاأخذ  اأن  اأرجــوا   -
اأ�شدر ذلك احلكم اجلائر بحقي وباقي الزمالء، لكنه اإن�شان طيب، وقع 
يف ذاك الوقت ال�شعب حتت مطرقة الرئي�س، كان عارف حقًا ا�شتحالة 
ع�شيان اأمر الرئي�س، متاأكد اأنه �شيح�شر معنا يف قف�س التهام اإذا ما 

تاأخر قلياًل عن التنفيذ. 

٭         ٭         ٭

ال�شفوف،  ور�س  للمتطوعني،  تنظيمها  يف  ن�شطة  املدر�شة  ا�شتمرت 
وتهياأتهم ملرحلة قتال ندرك �شعوبتها. ع�شر اليوم الثاين لتاأ�شي�س اللواء 
كان مزدحمًا بتوزيع املنت�شبني على ال�شرايا، ويف نيتنا النتقال خطوة اىل 
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الأمام لت�شكيل اأفواج خفيفة، قادرة على التحرك للقتال يف اأكرث من مكان 
بغية ارهاق اجلهاز الع�شبي جلي�س الرئي�س. 

َدخلت من  ب�شاعة،  دفئها  يذهب  اأن  وقبل  لذيذًا،  ال�شم�س  كان دفء 
�شيارتان،  املتطوعني،  جنودنا  من  جنديان  يحر�شها  التي  املدر�شة  باب 
حتمالن  لأنهما  اجلنديان،  مينعهما  ومل  الدخول،  اأ�شحابها  ي�شتاأذن  مل 
خلفهما  ولأن  الأمريكية،  الف�شائية   )CNN( ملحطة  مميزة  عالمات 

حماية من ثالث ناقالت اأ�شخا�س مدرعة نوع همر. 
اإعتاد  ترجل منها �شاب مبالمح غربية، ينطق العربية ب�شع كلمات، 
التي  اللقاءات  ي�شتهدفهم يف  اأ�شخا�س،  التقرب اىل  ال�شتفادة منها يف 
يبعثها مبا�شرة اىل حمطته يف وا�شنطن. وجه كالمه ايلَّ واأنا جال�س على 

كر�شي املدير خلف مكتب ب�شيط. 
�شاأل:

- هل اأنت �شيدي قائد لواء الن�شر. 
- نعم.

- جئنا من وا�شنطن، لتغطية النتفا�شة الدائرة، علمنا بوجود مقر 
القرار  امل�شاهد، و�شاحب  لكم يف هذه املدر�شة، وددنا نقل حقيقته اىل 

الأمريكي.
لإمتام  التهيوؤ  لغر�س  القول  يف  ي�شهب  يــزال  ما  وهو  هذا  قوله  قال 
غرفة  مالحمها  بقيت  التي  الغرفة  داخل  اأ�شالكهم  الفنيون  مد  اللقاء، 
مديٍر ملدر�شة ابتدائية. فتحوا �شحونهم املطوية فوق اأظهر ال�شيارات، بداأ 
اللقاء ب�شيل من الأ�شئلة عن حقيقة هذا الت�شكيل، وهل هو فعاًل ع�شكري 
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الطابع والتوجه، وعدد املتطوعني، وفيما اإذا كان بينهم اأ�شخا�س قادمني 
للحر�س  متوقعة  هجمات  ل�شد  ا�شتعدادهم  ومدى  احلــدود،  خارج  من 

اجلمهوري؟. 
لقد اأكمل اللقاء بالوقت الذي حدده م�شبقًا ن�شف �شاعة، ثم �شاأل عن 

القيادة الأخرى يف احل�شينية، ف�شارع املالزم كرمي لإي�شالهم اليها. 
لقد خرجوا با�شتعجال وا�شح، وكاأنهم ح�شروا ملهمة حمددة اأمتوها 
كما يريدون، وبعد خروجهم اأقرتب الدكتور مهند والنقيب �شالح لي�شاألوا، 
فقلت اأين مل اأكن مقتنعًا بالإجابات التي اأعطيتها، لأ�شئلة و�شعتها ال�شبكة 
مقننة م�شبقًا، لكني مل اأجد غريها �شبياًل لتفادي ا�شتفادة الرئي�س وقادته 

الع�شكريني من م�شمونها. 
بعد دقيقة واحدة و�شل اأفراد ال�شبكة ذاتها اىل احل�شينية يتدافعون 
على  بثها  اأو�شك  وا�شنطن  يف  العا�شرة  اأخبار  ن�شرة  لأن  ظاللهم،  مع 
م�شاعدوه  ومعه  الغربية،  املالمح  �شاحب  ذاتــه  ال�شاب  دخل  النتهاء. 
وكذلك الفنيون. �شاأل عن القائد يف هذا املقر، اأ�شار ال�شيد قا�شم بيده 

اليمنى اىل ال�شورة املعلقة خلفه قائاًل:
- اإنه القائد ر�شوان اهلل عليه. 

- لقد جئت اىل هنا بق�شد املقابلة الفورية لقائدكم، اأرجو اأن تدلني 
على مكانه بينكم، مل يبق يل من الوقت ما يكفي لبث ما يقوله على الهواء 
ا�شارته اىل ال�شورة واقفًا هذه املرة ومعها كرر  ال�شيد  فاأعاد  مبا�شرة. 

القول:
- �شالم اهلل عليه، وكما قلت لك هو القائد الأعلى لنا، ولغرينا من 
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املجاهدين املنتف�شني. 
- جئت ملقابلته. فرد عليه ال�شيد قا�شم ب�شوؤال ل لب�س فيه:

- كيف لك اأن تقابله، وهو �شهيد من األف واأربعمائة عام؟. م�شكلتكم 
اأيها الأمريكيون ل تعرفون ثقافتنا، ول نهج تفكرينا نحن امل�شلمني. 

- نعم ما ذا تقول؟.
- اأقول لك اأن قائدنا المام، �شهيد منذ األف واربعمائة عام م�شت. 

مل يجروؤ ال�شاب على موا�شلة احلوار. 
ال�شكائر  بدخان  املخلوط  الهواء  من  كثري  واأخــذ  نف�شه،  �شتات  مللم 
اىل  ثم  ومــن  الــبــاب،  نحو  ببطء  جمموعته  راأ�ــس  على  واجتــه  الرديئة، 
املدر�شة التي اأوقف رتله بجانبها. ترجل قا�شدًا اإياي قائد لواء الن�شر، 

اأ�شَر اىل �شاحبه بعدم الت�شوير، فاللقاء هذه املرة خا�س، وقال:
- عدت لأ�شاأل عن ماهية حربكم؟. 

فاأجبته دون جهد لإخراج ما عندي من الكلمات:
- يف هذه احلرب راأيت جنديًا ي�شري بال راأ�س.

�شاأل وبعد اأن اأرتد خطوة اىل الوراء:
- من اأنتم؟.

قلت ب�شذاجة، قتلة ال�شيطان. 
اأ�شتف�شر وهو يف الطريق من�شحبًا:

- اأين يعي�س ال�شيطان.
اأجبت اأي�شا ب�شذاجة، بيننا من الفرات اىل النيل.

٭         ٭         ٭
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ح�شر الري�شان مقر اللواء يف يوم وجوده الثالث، كان ح�شوره مبكرًا 
املدير، مثل  اأي غرفة  بالقيادة،  الغرفة اخلا�شة  العادة، دخل  على غري 
واحد مهموم، قال مل ياأخذ فطوره بعد. تكلم عن خطورة املوقف، وعن 
قيادة ثالثة لالنتفا�شة يف �شوق ال�شيوخ بزغت قبل �شروق ال�شم�س، �شكلرّها 
البناء،  �شاب من عمال  مائة  اأكرث من  بعد جتميعه  البنا،  ال�شيد ح�شني 
�شرعوا يف اأول خطوة لهم مبقاتلة قوات ال�شيد قا�شم على خزاين وقود، 

تركها اجلي�س قبل ان�شحابه من املنطقة، وكذلك على النفوذ. 
فاأجابه  مهند،  الدكتور  �شاأل  ال�شماء؟.  بحق  البنا  ح�شني  هو  ومن 

الري�شان:
- انه البن البكر لالأ�شطة ح�شون، يعمل َخلفة يف جمال البناء، ي�شكن 
مع والده يف حي الوحدة، لف عمامة من اأول يوم ح�شلت فيه النتفا�شة، 

يدعي اأنه من جماعة المام. 
- اأي امام؟.

- ل اأحد يعلم.
وباقي  ما جرى  مناق�شة  بعد طلب  ومن  الري�شان جام غ�شبه،  اأكمل 
التطورات احلا�شلة، ومت له ذلك فالدكتور والنقيب واملالزم كرمي �شاركوا 
املهام  بتاأجيل  �شدرت  اأوامر  عنها  التي متخ�س  املناق�شة،  اي�شا يف  هم 
التي كلف بها املالزم كرمي، ل�شتطالع احتمالت ح�شول هجوم من جهة 
الكوت، وكذلك النقيب �شالح جل�س نب�س الفوج الثاين اللواء الت�شعون يف 
مع�شكره املوؤقت �شرق الطريق ال�شريع، واإمكانية تطوير عملية اجل�س هذه 
احلا�شل  فاملوقف  وعجالت،  اأ�شلحة  على  احل�شول  بهدف  اقتحام  اىل 
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املقر  على  حرا�شة  وجبات  عمل  و�ــشــرورة  التاأجيل،  يحترّم  اليوم  لهذا 
لتفادي اأي احتكاك بجماعة البنا. 

اأكرث  تقرتب  املدر�شة،  عن  بعيدة  للبنا  ن�شاطات  هادئة،  الليلة  مرت 
ثم  ومن  اأول،  معها  الت�شارعي  املوقف  يريد ح�شم  كمن  احل�شينية،  من 
التفرغ اىل املدر�شة فيما بعد، لكنه ومقاتليه َمنعوا مع حلول ال�شباح رتل 
من املتطوعني الع�شكريني كانوا قادمني يف طريقهم اىل املدر�شة، �شادف 
مرورهم قريب من دائرة الزراعة التي يتخذها البنا مقرًا له، اأ�شمُعوهم 
بع�س كلمات نقد، وجتريح للجي�س الذي فررّ من �شاحة املعركة مك�شورًا 
كما كانوا يقولون، حتى �شحب اأحد املتطوعني اأق�شام بندقيته للرد قتاًل، 
َم يف معارك غري متكافئة، خ�شرها لعدم  ملن تطاول على اجلي�س الذي اأُقحمِ
رغبته القتال اخلا�شر، فتدخل اآخر لتهدئة الو�شع، واقرتاح اللتفاف من 

بعيد بغية الو�شول اىل املدر�شة. 
يف هذا الوقت احلرج ت�شرب عن ال�شيد قا�شم، عدم ر�شاه عما يجري 
كثريًا  وقللت  الع�شكريني،  من  متطوعيه  بع�س  اأخــذت  التي  املدر�شة  يف 
من ح�شود كانت تقف �شفوفًا داخل احل�شينية وخارجها �شاعية لتقدمي 
الولء. فتكون ب�شبب عدم الر�شا هذا، وطموح البنا يف تزعم املنتف�شني، 
البنا  موؤ�شرات عراك حمتمل لحت يف الأفق القريب، لي�س بني جماعة 
باحتمالت  ثالثًا  املدر�شة طرفًا  َوُح�شرت  بل  قا�شم،  ال�شيد  وبني جماعة 
لي�شت قليلة، حتى اأ�شحت التهديدات املغلفة بقدر من العتب ت�شل تباعًا، 
ومعها اتهامات ت�شاق مبا�شرة من دون غالف، اكرثها ق�شاوة تلك التي 
تقول ان البعثيني يحاولون اإعادة تنظيم �شفوفهم يف املدر�شة حتت م�شلة 
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اقرتاب اجلي�س من مقراتها،  عليها حال  الجهاز  ينتظرون  النتفا�شة، 
واأكرثها خطورة ظهور العريف حميدي يف احل�شينية ُمرحبًا به، مدعيًا 
اآثارًا لأي حر�س  الذهاب �شخ�شيًا ل�شتطالع الطريق الذي مل يجد فيه 
جاء  التي  الفكرة  عودته  فعززت  هجوم،  لنوايا  اإ�شارات  ول  جمهوري، 
بها من قبل عن عدم دقة ال�شباط، بل وزيَد ال�شك بنوايا وجودهم بني 

ال�شفوف، اأفكاٌر وجدها نافذًة اىل عقول ال�شامعني ب�شرعة الربق. 
عند هذا احلد، �شعرُت بغزٍة يف جهة قلبي، كمن �شعقه تيار كهرباء، 

وقلت:
- اإنه لأمر خطري فعاًل. 

قلتها لإ�شماع املوجودين، واأ�شفت اأنها الأخطر من مواجهة الرئي�س، 
م�شتوى  وبــاأي  نــوع،  اأي  من  ال�شدام  اأو  املواجهة  اإن  كما  معلومًا.  عــدوًا 
ال�شيوخ  �شوق  النتفا�شة يف  و�شيجه�شان  الثوار،  �شيكلفان دماء من بني 

وخارجها، وهذا ما مل اأ�شهم فيه باأي حال من الأحوال.
اأن  من  وال�شعور  فاأجبت  ال�شباط.  وباقي  مهند  �شاأل  العمل؟،  وما 
كومة  مثل  ب�شمت  مداهمتي  عـــاودوا  غريب  اأبــو  يف  النظام  رجـــالت 

قاذورات:
�شباطًا  احل�شينية،  قيادة  اىل  جميعًا  التحاقكم  الوحيد  اخليار   -
وجنودًا، وما لديكم من اأ�شلحة، ع�شى اأن ترجحوا كفتها على ح�شني البنا، 
خ�شارة  نتيجته  م�شلح،  �شدام  ف�شه  يتطلب  �شراع،  الكفتان  تعادل  لأن 

اأكيدة لكال الطرفني.
ق�شاء  يف  اأهلي  اىل  �شاأعود  ع�شكرية،  غري  جهة  لأيــة  التحق  لن  اأنــا 
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احلويجة، قال املالزم كرمي، تبعه النقيب �شالح قائاًل:
 ، - اأح�س اخلذلن يتملكني من اأعلى قمة �شعري حتى اأخم�س قدميَّ
ال�شكارى على  يبكي فيها  اأين خمنوق، وقد �شار حالنا مثل حانة  اأ�شعر 
حالهم، �شوف اأ�شطحب اأتباعي واأغادر اىل مدينتي احللة، فهي الأقرب 

اىل القيام باأعمال هجومية على معقل الرئي�س. 
قلت: 

- اأنا ل اأتفق معك، ورحت بعيدًا يف القول:
- ان طبيعة النتفا�شة والقتال يف جمالها، يحتاج اىل قواعد اإدارية 
اإذا متردت  اإل  ولك،  لنا  يتي�شر  وهذا مل  فكري،  �شند  واىل  وجماهريية 
يحدث،  مل  وهــذا  وفيالق،  فرقًا  لي�شمل  التمرد  واأت�شع  بكاملها  وحــدات 
جماميع  مبواجهة  اأنــك  �شتجد  عندها  الأغلب،  على  يحدث  لن  و�شوف 
ثمنًا  وجنودك  حياتك  و�شتدفع  البنا،  ح�شني  اأمثال  يقودها  بالع�شرات 
قبل الو�شول اىل احللة بهذا القدر من املتطوعني، و�شتعر�س النتفا�شة 
اىل خطر التاآكل. اأن�شحك اللتحاق باحل�شينية اأو الن�شحاب من العمل 

نهائيا والتواري عن الأنظار، لأن القادم خطري، ل تقوى على مواجهته. 
وبعد قويل هذا �شاألت الدكتور عن خطوته التالية فقال:

- �شاأجته اىل الب�شرة، لقد حققنا فيها خطوات ميكن تطويرها، لدينا 
�شباب جيدون، وبقايا ع�شكر متفرقون، �شاأعاود حماولتي اإيجاد �شباط 
يف  اأرى  الع�شكري.  جهدها  ون  وينظمرّ املنتف�شة،  ال�شفوف  يف  ينتظمون 
هذه الطريقة �شبياًل وحيدًا حل�شد ما يكفي من جهد لتاأمني الهجوم على 
متفرقني  بقيرّ من ع�شكره  ما  الدفاع �شد  قواعد  واإر�شاء  النظام،  اأزلم 
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على بقايا مع�شكرات. 
توقف عن الكالم و�شاأل:

- واأنت، ماهي خطوتك القادمة؟.
- اأنا هديف وا�شح، �شاأبا�شر طريقي اىل حتقيق احللم املوعود. �شوف 

لن اأتوقف حتى عبور احلدود. 
اأ�شعر بالثقة من اأين ت�شرفت  نه�شت من مكاين مك�شورًا، ومع هذا 
تاآكل  دون  يحول  قد  خطري،  دام  �شمِ تفادي  يف  واأ�شهمت  �شحيح،  ب�شكل 
النتفا�شة يف هذه املنطقة التي اأحببتها لأربعة اأيام متثلت يف عقلي اأربع 

�شنني.     
  

٭         ٭         ٭

فجاأة ودون ا�شتئذان �شرخت �شيماء درقة ال�شمت الذي حل مع انبالج 
ال�شباح، وبلهفة طفل �شرخت: 

- �شوف لن اأغادر املكان، ابقوين هنا يف هذا املكان. 
املوجودين  يثري  �شيء،  فعل  من  اأمتكن  ولن  يغ�شبها  �شيء  اأفعل  مل 
اأ�شرت اىل والدتها كي  يف بيت حللنا فيه �شيوفًا غرباء، وكل ما فعلته، 
املغادرة  تتدخل، وتركتهم لأعيد احل�شابات، وتدقيق الجتاهات، فقرار 
قد اتخذ، ول �شيء يحول دون التنفيذ بعد قطع التما�س مع الثوار، خطوة 
الــذي حلمت به خاليًا من  العامل  ال�شفة الأخــرى من  واأكــون يف  واحــدة 
وبع�س  بنواياه  ال�شك  مبجرد  الن�شان  على  تقام  اأحكام  ومن  ال�شجون، 
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للعبور  جاهزة  لتكون  ال�شيارة،  تهياأة  الأوىل  اخلطوة  وكانت  الظنون. 
و�شبياًل لتحقيق هذا احللم، فاأ�شرت اىل مازن اأن نبداأ، وبدايتنا جتوال 
لن�شف يوم بني بيت الأ�شطة جواد امليكانيكي الوحيد يف املنطقة لهكذا 
نوع من ال�شيارات، وبني حمله يف احلي ال�شناعي، لإجراء فح�س �شامل 
ال�شحراء،  يف  ال�شري  على  بقائها  تاأثري  اأخ�شى  اأعطال  بع�س  وت�شليح 

وجدال عن ا�شتيفاء اأجور الت�شليح، فقال:
ال�شيوخ،  �شوق  اأهــل  دعموا  ثــوار  من  اأجـــرًا  اأتقا�شى  اأن  اأرفــ�ــس   -
لو  هذا  اأنت  تقبل  هل  الأل�شنة.  كل  على  ترتدد  هذه  �شريتهم  واأ�شحت 

�شاءت الظروف، وحللت عليك �شيفًا يف بغداد؟. 
فاأجاب مازن وهو يف الطريق اىل ركوب ال�شيارة:

- ل لن يقبل.
بعدها جل�س اىل جانبي، واأكمل:

- ان كل �شيء جاهز لل�شروع باجتاه احللم الذي تريد، وجهتنا �شتكون 
امل�شتو�شف ال�شحي الذي اأقامه الأمريكان لتقدمي العالج املجاين لأهل 

ال�شوق.
ف�شاألته: 

- ماذا عن املهام التي كلفت بها من قبل ال�شيد؟. كيف لك اأن ترتكها 
وترافقني اىل ذلك امل�شتو�شف؟. 

رد وهو الواثق من نف�شه:
- اأنا متفرغ لك هذا اليوم ومهمتي اأدلك، بل اأو�شلك اىل مكان وجود 
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الأمريكان يف املنطقة، وهذه مهمة و�شعتها لنف�شي تفوق باقي املهام ومن 
اأي طرف كان.

٭         ٭         ٭

ال�شيوخ  �شوق  خارج  الأمريكية  القوات  اقامته  ال�شحي،  امل�شتو�شف   
اأوًل، وتوقفوا عند مدارج لها  من جهة قاعدة علي اجلوية التي دخلوها 
�شهدت اآلف الطلعات يف حروب، كانت نتائجها ال�شرتاتيجية خا�شرة. 
�شيخ  الأعمار،  باملراجعني من جميع  وقد غرقت �شفافه  بعيد،  لي�س  هو 
فحو�س  على  ال�شباب، فح�شل  اىل  العودة  متعكزًا ع�شاه، طلب  ق�شده 

كاملة وبع�س الفيتامينات. 
اأو اخليمة  الردهة  معه  باجلفاف، دخلت  اأ�شيب  امــراأة حتمل طفاًل 

امل�شممة ردهة طوارئ لإمتام العالج. 
�شباب ح�شروا ملجرد ال�شتطالع، اأعجبوا بال�شقراوات العامالت يف 
التمري�س، حتججوا ب�شتى المرا�س، مل تنطلمِ حججهم على ال�شقراوات، 

فهن مدربات جيدًا لكت�شاف دعاوى التمار�س والتحر�س بال اأ�شول. 
هذه مقدمة اأو �شرح جاء به مازن ونحن يف الطريق اىل امل�شتو�شف، 
واأكوام  بوجودهم،  املنطقة  اأ�شبحت  لقد  بالوقوف،  اأهم  واأنا  له  اأ�شاف 
الفقر  على  احتجاج  �شاحة  وكاأنها  مكتظة،  وال�شيوخ  والطفال  الن�شاء 
واملر�س، اختفت و�شطها ال�شعارات املنا�شرة للرئي�س، هم كانوا يهتفون 
للرئي�س، اأتعلم اأن اأبي قد خ�شني بقول له يف اأحد الأم�شيات، من اإنهم قد 
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هتفوا اىل الزعيم عبد الكرمي، بل تخيلوا �شورته يف القمر، وهم من هتف 
بطلته  مهللني  اأكتافهم  على  �شيارته  ورفعوا  قبله،  من  في�شل  امللك  اىل 
متجد  باأخرى  بالرئي�س،  ال�شادة  اأهازيج  ي�شتبدلون  الآن  وهم  عليهم، 

النتفا�شة والأمل بغٍد خاٍل من الفقر امللعون بدعم من المريكان.
اإنه الفقر، قلتها باأمل، وقال عنها مازن اإنه اجلهل، فالفقر يا �شيدي، 
الق�شاء  اأجل  من  �شفوفهم  وتوحيد  الفقراء،  النا�س  لهمم  �شحٍذ  عامل 
التي  الأح�شنة  تلك  مثل  اأمامه  وال�شري  بوجوده  الت�شليم  ولي�س  عليه، 

اعتادت جر العربات �شيفًا ويف ال�شتاء.

٭         ٭         ٭

هذا هو امل�شتو�شف الذي كلمتك عنه، انظر اليه جمموعة خيم م�شطرة 
بانتظام تتقدمها واحدة تتميز ب�شغرها عن الأخريات. انظر اىل ذلك 
اجلندي الواقف اىل جوارها بكامل عدته احلربية، كاأنه متاأهب لإجناز 
مهمة قتال، قال مازن عند حماولة النزول من ال�شيارة كنوع من املجاملة، 

ثم اأكد من اأنه �شيبقى يف حال النتظار داخلها حتى امتام امل�شوار. 
طويل  طــابــور  نحو  املتباطئة  خــطــواتــي  واأخــذتــنــي  داخــلــهــا،  تركته 
للمراجعني، كان الوقوف فيه بغري انتظام، رغم ان�شياعهم اىل توجيهات 
بني احلني والآخر من قبل اجلندي املدجج بال�شالح، وامياءاته للوقوف 

بانتظام، لكنهم �شرعان ما يعودون اىل عادة عدم النتظام. 
وقفت يف هذا ال�شف اأحاول اللتزام بالنظام، فجاء وقويف خلف رجل 
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ملتزم  ال�شبعيني  كان هذا  على ع�شاه.  يتكاأ  ال�شبعني من عمره،  جتاوز 
امــراأة  قربه  وكانت  مراجعات،  هكذا  مبثل  اخلا�شة  الطوابري  باأ�شول 
كتفها  على  اآخرًا  حتمل  اليمنى،  بيدها  طفاًل  مت�شك  الأربعني،  جتاوزت 
التحرك يف  حاول  كلما  الغ�س  ر�شغه  على  ت�شغط  �شنة،  ي�شغره  الأي�شر 
املكان، فيزيد من حتركه م�شحوبًا بنوبة بكاء. ل يعريها اجلندي املدجج 
واأمور  البكاء  ال�شبب يف هذا  الفقر هو  اأن  اهتمام، معتقدًا  اأي  بال�شالح 
و�شطها  حول  عباءتها  ت  و�َشمررّ البكاء  لهذا  اأهمية  تعر  مل  لكنها  اأخرى. 
املتهرئ  طرفها  فالم�س  تريد،  الــذي  القرار  اتخاذها  عن  تنم  بحركة 
ن�شف وجهي م�شحوبًا بحفنة تراب. تركُت لها املجال، مرت من خالله 

والرجل ال�شبعيني، كاأن وقتها حم�شوبًا باأجزاء الثانية. 
نوبة  يف  جانبًا  الواقف  اجلندي  ق�شدُت  اخليمة،  من  اقرتبُت  اأخريًا 
اأغلبها  هتافات،  ي�شهد  الذي  املوقع  هذا  يف  م�شددة  حت�شب  ل  حرا�شة، 
بال�شد  اأهازيج لذعة  قليل منها  بعيد،  القادمني من  بال�شيوف  ترحيب 
املرور  تاأمني  على  ال�شحرية  قدرتها  الهتاف  اأهل  من  ظنًا  النظام،  من 

كارت اأخ�شر م�شمون اىل مع�شكر الأمريكان. 
�شاألت احلار�س الذي يعتمر خوذة فولذية مك�شوة بقما�س مموه من 
نف�س نوع البدلة اخلا�شة، عن ال�شابط امل�شوؤول يف هذا امل�شتو�شف، فكانت 
اجابته من اأن جميع الأطباء �شباط، ميكنك الدخول اىل هذه اخليمة، 

وعند ذكر املر�س �شيدلك املرتجم على ال�شابط الطبيب املخت�س.
- لكني ل حاجة يل بطبيب، اأريد فقط �شابط لأمر خا�س. قال:

و�شري�شدك  نف�شها،  اخليمة  اىل  الــدخــول  ميكنك  �شيان،  الأمــر   -
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�شالحية  يل  ولي�س  فقط،  للحرا�شة  هنا  واجبي  تريد،  ما  اىل  املرتجم 
يف  ال�شتباك  قواعد  اإنها  خا�شة،  كانت  وان  احلاجات  تلبية  اأو  الر�شاد 

احلرب، �شيدي. 
اخليمة الأوىل التي اأدل عليها احلار�س �شاحب اخلوذه، مهياأة لأعمال 
ال�شتعالمات، فيها طاولة واحدة، وجمندة �شمراء بج�شم تبدو ع�شالته 
�شفري  كر�شي  على  جتل�س  العري�شني.  والكتفني  ال�شاعدين،  على  بارزة 
اجللو�س  ي�شاركها  املــالآن،  فخذها  على  �َشَدتُه  مب�شد�س  م�شلحة  يطوى، 
َعرَف  العمر.  من  الثالثني  يتجاوز  ل  �شاب  مرتجم  الطاولة  نف�س  على 
ال�شالم  اليه، فرد  ال�شالم حاجتي  بها  األقيت  التي  لغتي الجنليزية  من 
اأين  اأو املر�س، وعندما عرف  ال�شكوى  بلهجة عربية كويتية، �شائاًل عن 
لأمر  ملقابلة �شابط م�شوؤول  �شابق جئت  �شفري  واأين  اأي مر�س،  اأ�شكو  ل 
ال�شرقية،  اأملانيا  يف  �شفريًا  هويتي  يف  دقَق  العراق،  ترك  برغبتي  يتعلق 
كنت قد اأخفيتها طوال الطريق يف جيب �شري داخل احلقيبة اليدوية لأُم 
اأن يقول �شيئا، لكن املجندة قطعت املحاولة كاأنها فهمت  �شيماء. حاول 
املغزى املطلوب، ورمبا جاءت حماولتها لتفادي اأي حت�ش�س ت�شنه باق يف 
اأهل العراق والكويت، فاأخذت الهوية وباقي امل�شتم�شكات،  النفو�س، بني 
اقرتب  وقد  ثقيل،  بوقع  زمنًا  مثلت  لدقائق  اأخــرى،  خيمة  اىل  واجتهت 
جنح  كمن  بالرتياح،  غامر  �شعور  خاجلني  التحقق.  حافات  من  احللم 
توًا يف اجتياز حقل األغام، عندما خرجت هذه املجندة ال�شمراء مبت�شمة، 
حتمل بيدها جمموعة امل�شتم�شكات امل�شتن�شخة، وبالأخرى تلك الأ�شلية 
بق�شد اإعادتها. ابت�شمت ثانية، وا�شتاأذنت مرافقتها اىل العقيد الدكتور 
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اآدم مدير امل�شتو�شف. 
اىل  عائدة  التحية  واأدت  طاولته،  على  امل�شتن�شخة  الوراق  و�شعت 

اخليمة بق�شد املتابعة اخلا�شة بوظيفتها يف ال�شتعالمات.      
لفرقة  املتقدم  الطبي  املركز  يف  طبيبًا  �شابطًا  نف�شه  العقيد  قــدم 
ُوجدوا  التي  املهمة  تو�شيح  باطنية، حاول  اخت�شا�شي  الرابعة،  املارينز 
اأن  احلرية  من  بقدر  املمزوجة  ال�شتجابة  خالل  من  اأدرك  اأجلها،  من 
كالمه غري مفهوم من زائره ال�شفري ال�شابق. وبنف�س اللغة غري املفهومة 
غايتي  �شرح  حاولُت  ال�شابقة،  واملهنة  ال�شم  اىل  م�شريًا  التقدمي  بادلته 
حماولة  يف  طريقها  ت�شق  بــداأت  اجنليزية  بلغة  جــاءت  كلمات  ببع�س 
�َس من فهم  اخلروج، لغر�س تبيان نية الهروب، ووجود العائلة، وعندما َيئمِ
املطلوب، اأ�شتدعى مرتجمًا يتكلم اللهجة اللبنانية، اأخذ على عاتقه نقل 

ال�شورة كاملة، وكذلك الرغبة هي اأي�شا كاملة. 
اأ�شتاأذن العقيد، لغر�س الت�شال مبقر الفرقة الكائن يف قاعدة علي 
اجلوية، غاب ع�شر دقائق كان وقعها مثل �شابقتها ثقيل، م�شحوب بقلق 
الف�شل من حتقيق الغاية، وقد اقرتبت من حافاتها النهائية، عاد با�شمًا 
وكاأنه جنح يف اجراء عملية قلب مفتوح. طلب اإح�شار باقي اأفراد العائلة 
�شيكون  الذي  الع�شكري  املقر  اىل  النتقال  لغر�س  نف�شه  بالتوقيت  غدًا 

و�شيطًا يف ا�شتح�شال املوافقات الالزمة لجتياز احلدود.
مفاجئة هي حقًا. فرٌح ممزوج بقدر من الأ�شى على ما حل يف العراق. 
بني  يتوزعون  نا�س  وبقايا  هروب،  حلم  حتقيق  باقرتاب  اأ�شداد  ت�شارع 
اىل  الآخـــر  الق�شم  وي�شعى  احلــريــة،  على  منهم  ق�شم  يفت�س  المكنة 
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الرتزاق، ومي�شك ثالث مبعاول هدم اإمعانًا بالهدم، حتى مل اأعد و�شطهم 
قادرًا على الرتكيز خالل طريق العودة من امل�شتو�شف اىل بيت مازن من 

كرث التفكري يف النتائج واأبعاد الت�شاد.
عمي اأبو �شيماء اأنت تتجه يف الطريق اخلطاأ، �شوق ال�شيوخ لي�س من 
نف�شي  اىل  فتنبهت  مــازن.  قال  بعيدًا،  �شرحت  اأنك  يبدو  الجتــاه،  هذا 
باجتاه  ال�شري  وجهة  ت  غريرّ اخلطاأ.  بطريق  امل�شافة  ن�شف  قطعت  وقد 
الذكريات  نف�س  الذكريات،  بئر  يف  الغو�س  عــاودت  ثم  ال�شيوخ،  �شوق 
اأظهرت ح�شن حممود ع�شو الفرع الآتي من فل�شطني اىل العراق،  التي 
اعتقادًا بقدرة احلزب على حترير الوطن ال�شليب، وتوحيد الأمة العربية 
من املحيط اىل اخلليج، املتهم هو اأي�شا معنا بالتاآمر على احلزب الذي 
انهال  وقد  العاري،  الرتل  يف  يتعرث  راأيته  الوحدة،  هذه  لتحقيق  ي�شعى 
على ج�شده النحيل �شربًا اثنان من اخلفراء، وكان يرجتف، كما لو ان 
احلزن، واحلقد يهددان بالنفجار يف داخله، وكاأن عقله قد تعطل متامًا 
اأو اختفى، ومل يبق منه �شوى الأمل. يف اآخر النهار ذاك النهار الذي كانت 
وطاأة احلر يف �شيفه القائظ ل تطاق، اأح�س ح�شن يف ال�شربة الوىل على 
به  مثل حلزون جاءت  عاريًا  ذاته  على  فتكور  املوت،  معنى  الأي�شر  كتفه 
ملا  اآ�شن،  بانت�شاراته يف كومة ماء  ال�شدفة، حتت قدمي جندي مبهور 
نظرت اىل و�شعه قلت يف حينه كم �شعب اأن يكون اجل�شد خمتلف عما 

يريده �شاحبه اأن يكون. 
لها  دم  بركة  الثانية على �شدغه  ال�شربة  وقد خلفت  امل�شهد،  انتهى 
عينني  �شوى  فيه  �شليمًا  يبق  مل  امل�شوهة،  وهياأته  العاري  ج�شمه  حجم 
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جاحظتني، منهما يعرف الناظر �شاعتها مقدار حقده على هذه الأمة التي 
�شن اإمكانية م�شاهمته يف توحيدها، وقبل اأن يفقد وعيه اأمره چا�شب اأن 
يتغوط يف املكان، يتمرغ يف الغائط بنف�س املكان، وقبل اأن يفعلها نظر اىل 
من حوله، بلَع دموعه خجاًل ثم فعلها. ومع هذا اأقول اأن فعله لها مل يكن 
خمجاًل ومل يكن مثريًا، فمثله حدث مرارًا من قبل، ثم اننا جميعًا حتولنا 
بفعل التكرار اىل اأجهزة ب�شرية تخرج ال�شتجابة طوعًا لإمياءة ال�شجان 
دون خجل، وحتولنا اأي�شًا اىل اأ�شباح، تعي�س تيهًا يف عامل غري العامل الذي 
فكرنا به مالئمًا لعي�س الن�شان، وغري العامل الذي تخيلناه منا�شبًا ملا بعد 

الن�شال. قلت دون وعي مني وب�شوت �شمعه مازن:
- التبول على الذات البائ�شة ماألوف.

- التغوط الجباري على النف�س كذلك ماألوف.
- املوت بال�شم هو اأي�شًا ماألوف.

فقال مازن، ماذا تقول، فقلت:
البع�س  فيها  يفقد  كبوات  هي  تعي�شة،  جمموعة  لنا  املاألوف  غري   -
وعيه، من �شربة قد تاأتي بقوة ل يحتمل وقعها ال�شديد، يعجز ب�شببها عن 
الذهاب اىل احلمام، ينتظر يومًا اآخر ومرورًا اآخر على طريق يتح�ش�س 
من  دهٌر  دقائقه  اأن  اجلانبني  على  الواقفني  خفرائه  �شفي  بني  املــارون 

ال�شنني. 
- غري املاألوف اأن يبت�شم احلار�س بوجه اأحدنا ابت�شامة ليث، يحاول 
افرتا�شه بعد انق�شائها مبا�شرة. وغري املاألوف اأي�شًا جناح �شرمد بتهريب 
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برتقالة من اأرزاق اخلفراء يف بحر عام، يحتفل اأهل الزنزانة بالتهامها 
بق�شورها وليمة د�شمة بعد انت�شاف الليل. 

٭         ٭         ٭

اأقام ال�شيد مازن حفل وداع ليلي، وليمة ع�شاء، نحر فيها كب�شًا كان 
وال�شيد  والقطان  الري�شان  دعــى  الــقــادم.  الأ�شحى  لعيد  ا�شطفاه  قد 
قا�شم والدكتور مهند واآخرين من وجهاء �شوق ال�شيوخ احتفاًء بال�شيف، 
وتوديعًا له يف امل�شوار اجلديد، اىل العامل اجلديد، ويف الالوعي تخفيفًا 
له م�شاعدًا حل�شني  الذي وجهه  بالتهام،  ال�شلة  ال�شابق ذو  الذنب  من 
كامل، حيث مل يغادره ذنبًا موؤملًا على الرغم مما فعله طوال الأيام التي 
تلت، وغاىل به، وكاأن الروا�شب اأخذت مكانًا لها يف اأخاديد عقله العميقة، 
ل تريد مغادرتها ب�شهولة. اأما الروا�شب املكنونة يف �شندوق جتربتي، فلم 
حال  الن�شيان  بها  يع�شف  يعد  ومل  الذاكره،  جدار  خلف  متمرت�شة  تعد 
الغليظة  وع�شاه  چا�شب  �شورة  من  �شوتها  فاندلق  بغداد،  من  خروجنا 
ي�شدرها غريبة،  كان  التي  الأوامــر  بع�س  ومن  املميزة،  ال�شتم  وطريقة 
مكتئبًا  اأو  الآخــر  على  اأ�شاريره  فتح  اىل  �شاعيًا  خممورًا،  يكون  عندما 
يتجه اىل غلقها على الآخر اأي�شًا. وجد مازن يف عينييَّ اأثناء �شردها وقد 
اأنزلت دمعًا من دون �شيطرة مني، ووجدين �شاعيًا اىل اخفائها، لكني مل 
اأمتكن. اقرتب من اذينَّ كثريًا، عارف بخراب �شمعها، ُم�شرحًا بوجود 
قنينة وي�شكي كان قد جلبها من حمل للم�شروبات الكحولية، اأ�شتبيح قبل 
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اأيام، اأخفاها ليوم تاأتي حاجتها، وجاء هذا اليوم، اأقرتح خلط قدح منها 
مب�شروب البيب�شي كول، ل يح�شه ال�شيد، ول غريه من اجلال�شني. فبينت 

له اأن املوقف ل ي�شاعد على احتفال من هذا النوع.
اإن هذا الذي ت�شمونه چا�شب، جمنون حقًا اأو كافر ل رحمة يف قلبه، 
لقد عميت ب�شريته، قالها ال�شيد، فاأجبته هذا غي�س من في�س، فهناك 
اأقلها حرجًا على �شبيل املثال، اإخراج اأحدنا، ل على التعيني من  الكثري 
طابور التعداد ال�شباحي، طالبًا منه التغوط يف املمر، واإعطاء ع�شًا اىل 
رذاذ  لن�شر  الأعلى،  من  تقرتب  زاويــة  من  الغائط  ب�شرب  ياأمره  اآخــر، 
النجا�شة على وجوه اجلميع، كما يطلب اأحيانا تفريغ املعدة من غازاتها 
بوجود اجلميع، �شرط ا�شطحابها اأ�شوات م�شموعة. الويل ملن ل ي�شتطيع 
التغوط، ول �شبط اإيقاع الغازات باأ�شوات م�شموعة، تلك الطلبات جعلتنا 
طلبه  من  قلقني  فيها  نبقى  ــام  لأي الــغــازات  وكذلك  الف�شالت،  نحب�س 

الغريب هذا، ومن عقابه ال�شديد يف حال عدم ح�شولها كما يريد.    
اإنهم ونظامهم �شياطني، قال ال�شيد، فقلت موجهًا كالمي للموجودين 

من حويل:
- هم اأبرع من ال�شيطان، اإنهم متخ�ش�شون يف التعذيب بقدر يبقي 
يلعبون  املوت،  �شعرة من  بعد  الت�شفية على  اأوامر  ا�شمه يف  ياأتي  ل  من 
ي�شحبونه مبهارة عجيبة  ثم  املوت  نحو  منا  الواحد  يدفعون  املوت،  لعبة 
من حافة الهاوية، وهو يف الرمق الأخري، ليبقوه قريبًا من احلياة، ينتظر 
ميوت  يرتكونه  �شحبه،  اىل  يحتاجون  ل  عندها  بالإماتة،  القادم  الأمــر 
وهم يرق�شون على جثته فرحني. اإنهم اآلت بال م�شاعر، ل يتاأملون على 
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حال اأحد حتى لو كان من بينهم. اإنهم حقًا اآلت. �شلطة العقاب املطلقة 
اأ�شبحت وطوال اقامتي يف �شجن  اآلت بثياب ب�شر. ب�شبب هذا  جعلتهم 
اأجل حتقيقها، وبكافة  التي ُطوعنا من  بالأهداف  اأ�شك حتى  اأبو غريب 
بعدم  معرفتي  من  الرغم  على  ال�شجن،  اأ�شوار  خارج  الباقني  احلزبيني 
اىل  وحولونا  عقولنا،  يف  املنطق  خاليا  دمروا  لقد  ال�شك.  هذا  منطقية 

خملوقات موهومة بال�شك يف كل �شيء.    

٭         ٭         ٭

حاول الري�شان احليلولة دون اإمتام احللم املوعود اأو م�شروع الهروب، 
وكذلك الدكتور مهند والقطان، حذروا من تيه ال�شحراء، واألغام و�شعتها 
احلروب على طولها ويف العر�س، وع�شاكر اأجنبية مالأتها انت�شارًا يف كل 
بع�س  اإع�شا�شًا يف  لها  كونت  التي  الرمال  كائنات  ا�شتيقاظ  ومن  مكان، 
الأخاديد. لكن ال�شيد قا�شم اختلف معهم، كاأنه يريد التخل�س من ماأزق 
اأو اإحراج ت�شببه وجودي الطارئ يف ميدانه القتايل، فبارك اخلطوة اأول، 
وحث على �شرورة تنفيذها اليوم قبل الغد، موؤكدًا ان الفر�س التي تاأتي 
اليوم قد ل تتكرر يف الغد، م�شبهًا اإياها بقطار �شريع يتوقف يف املحطة 

مرة واحدة فقط، خامتًا حديثه بالقول »اإذا عزمت فتوكل«. 
يف  احتفلن  فقد  يتحاورون،  وهم  اجلال�شني  عن  وبعيدًا  البنات،  اأما 
الطابق الثاين من البيت بق�ش�س متناثرة عن بغداد، وعامل اآخر �شيكون 
واإن مل  وي�شعى جاهدًا اىل حتقيقه،  الأب،  يريده  ما  امتام  بعد  مفتوحًا 
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يف  يقرتبن  جعلهن  والأحاديث  احلــوادث  تكرار  لكن  بالتف�شيل،  يعرفاه 
التخمني من حدود الهدف املطلوب. متنت ر�شمية الذهاب هي اأي�شا اىل 
ذاك العامل فقد ملت هذه القيود، وكرث املمنوعات وانتظار ابن احلالل، 
اأبي�س، ل توؤمن بهذه ال�شبل لإمتام الزواج، ول  فار�س على �شهوة جواد 
ت�شتطيع الوقوف بال�شد منها، وقد اأف�شت �شرًا اىل البنات املحتفالت من 
انها مبتئ�شة من الحداث اجلارية، ت�شعر يف داخلها قلق غامر من الغد، 
ومن العودة اىل املا�شي الذي �شتكون فيه البنات اأوىل ال�شحايا، و�شتدفن 

اأحالمهن يف امل�شاركة باختيار احلبيب اىل البد.    

وانتقاد  الذكريات،  وتبادل  الع�شاء،  وليمة  وانتهت  احلفل،  انتهى 
من  قريبًا  الظلم  من  اخلــايل  امل�شتقبل  وتاأمل  الــزواج  واأمــاين  النظام، 
اأنت�شاف الليل. ومن بعد هذا وقفُت يف الباب مودعًا ملن ح�شر. اأخذت 
اليه  الناظر  يح�س  الــذي  الرجل  هــذا  الح�شان،  يف  الري�شان  ال�شيخ 

بالطماأنينة والراحة، قبلُت وقار حليته البي�شاء، فقال وهو يتبادلها:
- اإن املكان الذي تتواجد فيه هنا اأ�شغر منك اإن�شان بعقل كبري. 

�شحكُت بفرح، حماوًل اإظهار التاأييد لهذه الن�شيحة من خالل الربت 
اأثر  تقليل  مني يف  رغبة  ال�شحك  وا�شلت  ثم  فهمها،  باإ�شارة  كتفه  على 

القلق البادي على وجهي رغم كل ال�شطناع يف التمثيل. 
من جانبه طلب احلفاظ على العائلة يف هذه ال�شحراء، التي ل يطمئن 
اليها ال�شيطان. ختم وداعه بعبارة �شنفتقدك يوم متر علينا اأيام �شتكون 

خطرية كما قلت.
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حل الدكتور مهند اآخر املودعني، تبادلت معه ال�شالم قباًل كاملعتاد، 
قلت: 

التاأخري، مكانك  ال�شيوخ على الفور فالو�شع ل يحتمل  - اترك �شوق 
لي�س بني الثوار ال�شائرين بقوة النفعال هنا اأو يف الب�شرة، اإنه هناك يف 
اجلامعة بني الطالب، الذين يفهمونك وتفهمهم بب�شاطة الكتاب املفتوح. 
حاولت  الــفــرا�ــس.  اىل  لل�شجون  املثري  التوديع  هــذا  بعد  مــن  عــدت 
يتعلق  وتوقعاتي مبا  التي مرت  اليام  وقع  اأن  ال  النوم،  اىل  ال�شت�شالم 
النوم،  الب�شيطة، جعلتني عاجزًا عن  الثوار  بردود فعل احلكومة وقدرة 
ا�شارع القلق من حلم طال انتظاره قد ل يتحقق، خائفًا حد الرعب على 
م�شتقبل عائلة �شيفتنا اأربعة اأيام، كانت وجميع اأفرادها يف غاية الكرم 
والأخالق، وعلى غد غري م�شمون، وقوات من احلر�س اجلمهوري تتح�شد 
خمدرين  كاأنهم  يعلموا،  اأن  دون  من  ال�شيوخ  �شوق  واأهل  الثوار،  باجتاه 
باأمل التخل�س من بوؤ�س عي�س، وظلم ل يريدون اأن يعلمون طبيعته، وعلى 
واحــداث  الظلم،  انهاء  اىل  �شعيًا  ال�شالح  حملوا  الذين  ال�شباب  اآلف 
التغيري  موج  ركبوا  الذين  على  كذلك  اأف�شل،  ين�شدونه  لغد  التغيري  فعل 
ب�شالحهم وبدون �شالح، واأولئك الرجال من اأبناء الع�شائر الذين م�شكوا 

بنادقهم تقليدًا للكبار، وعلى ليل طويل فيه النوم غري م�شمون. 
بعد هذا اخلوف الهائم عم الهدوء اأو هكذا يبدو من اخلارج.

هدوء غريب مثل ذاك احلا�شل ملن ي�شكن زنزانة على انفراد يف �شجن 
نقا�س  ويــالت  بعد  ال�شيوخ  �شوق  يف  هنا  يح�شل  غريب،  اأبــو  مثل  بائ�س 
النفو�س،  خالله  مبكرًا  و�شاخت  القلوب،  فيه  �شعفت  ما�س  وا�شتذكار 
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اأبقاين �شاعيًا يف �شهره على تكوين اأحالم ما بعد احللم الكبري باجتياز 
احلدود. 

ومع هذا فلم اأجد غري النوم �شبياًل لتحقيق الحالم.   

٭         ٭         ٭
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وهم التحاور مع عزرائيل

رمال وغيوم خفيفة الظل، و�شجريات متفرقة على اجلانبني، واحالم 
من  امل�شرعة يف طريقها  ال�شيارة  اطارات  دوران  مع  تتحقق  ان  اأو�شكت 
امل�شتو�شف الأمريكي قرب �شوق ال�شيوخ اىل القاعدة الع�شكرية القائمة 
اأمرها اىل هذه  يعود  ُمــرَة،  فيه رهبة  الطريق  ال�شحراء.  اأطــراف  على 
ع�شرات  منذ  لها  اأهلها  وهــجــران  بق�شاوتها،  ُعــرَفــت  التي  ال�شحراء 
ال�شنني، لقد تركوها مرتعًا لالأ�شباح، وتركُت انا �شيارة الفولفو تتو�شط 
يف �شريها احلذر مدرعتي همر يف طريق يتمهل �شائقيها يف ال�شري عليه، 
وكاأنهما يف موقف قتال، اأو اأنهما يتح�شبان لأمر من هذا النوع ب�شبب عدم 

الثقة باأهل املكان. 
مكهربة  �شائكة،  اأ�شالك  بها  حتيط  �شحراء،  و�شط  واحة  اأو  قاعدة 
اأجزائها، ترتفع فوق بع�س موا�شعها هوائيات لالت�شال الال�شلكي، بابها 
الداخلي  حميطها  يف  تنت�شر  بالكهرباء،  يتحرك  احلديد  من  الرئي�شي 
ناقالت همر مدرعة لكتيبة ا�شتطالع عميق، تغطيها �شباك غ�س، اتخذ 
التي  املهمة  تلك  من  اأكــرث  والنوم،  للراحة  مرتعًا  �شاللها  من  اجلنود 
�شممت من اأجلها حجب اأنظار العدو من بعيد. عدوهم على هذه الأر�س 
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غري موجود، تركهم وباقي الأ�شباح يقيمون قواعدهم على اأ�شطح رمالها 
دون ا�شتحياء. 

اأنت�شف النهار عند الو�شول. وقفت �شيارتيرّ الهمر، فاأعطى قائدها 
هذه  كانت  اليمنى،  اخليمة  عند  ل�شيارتنا  التوقف  اإ�شارة  اأدور  العريف 
ناقالت  مــن  الغابة  هــذه  و�شط  تنت�شبان  اثنتني  مــن  واحـــدة  اخليمة 

ال�شخا�س املدرعة. 
تف�شل �شعادة ال�شفري، اأ�شر العريف اأدور ثم قال: 

- اإن هذه اخليمة لك وللعائلة، �شتقيمون بها حتى تنتهي الإجراءات 
الأ�شولية، اأما تلك اخليمة التي على ي�شارك فهي لل�شيد العقيد براديل 

اآمر الكتيبة. 
التي  املعلومات  ح�شب  للعائلة  اأعــدت  قد  فوجدناها  اخليمة  دخلنا 
جتمعت من لقاء الأم�س يف امل�شتو�شف. اأر�شيتها مطاط م�شغوط، ملحق 
بها حمام، ومرافق �شحية على جنب، و�شعت داخلها ثمانية اأ�شرة �شفرية 
هو العدد الكلي لأفراد عائلتنا، وطاولة مدورة يف زاويتها الي�شرى املقابلة 
للباب، عليها �شحن فاكهة طازجة وعلب م�شروبات غازية وقناين ماء، 

وبع�س اأنواع من الن�شتلة. 
ثم  اخليمة،  داخل  راحتنا  اأخذ  العالقات  عن  امل�شوؤول  ال�شابط  رجا 
تقدم لنا بعد دقائق لتحديد بع�س الجراءات. حاول اأن يكون ودودًا، مزح 

بالقول:
- ها اأنكم الآن يف اأمريكا، موعد اللقاء مع الآمر يف ال�شاعة الرابعة 
ع�شرًا داخل مقره يف تلك اخليمة القريبة، اأمتنى اأن تتمتعوا بقدر من 
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الراحة حتى موعد اللقاء.  
توزعت البنات على ال�شرة املوجودة، يف الوقت الذي جل�شت اأنا على 
الو�شع  اأتاأمل  الي�شار،  يف  ال�شاخ�شة  الطاولة  حول  موجودًا  كان  كر�شي 

اجلديد، �شاألت نف�شي: 
هل حقًا �شمنت النجاح يف حتقيق احللم املوعود؟. 

وهل يعطيني الو�شع اجلديد فر�س التكلم باأعلى �شوتي لأروي ق�شتي 
وبقية الزمالء؟. 

هل حان وقت التحاور مع العامل واأدعياء حقوق الن�شان عن �شديقي 
واحد  كل  داخــل  يف  كان  الذين  ال�شجانون  يكتف  مل  الــذي  املحمود  لــوؤي 
من  الأرواح  �شرقة  يف  املكر  يهوى  وثعلب  فري�شة،  عن  يفت�س  ذئب  منهم 

اأ�شحابها؟. 
رحت م�شرت�شاًل اأ�شع كدمات حزين يف هذه اخليمة الع�شكرية، غري 
اآبه ملا يجري يف داخلها، وما تفعله جنالء يف تنقلها قفزًا من �شرير اىل 
اآخر يف مكان تخيلتُه مدينة العاب، عندما مل يقبل عقلها الثاقب قبوله 
املوؤمل  ذاكرتي،  مبحتويات  البوح  حاولُت  ال�شحراء.  اأطراف  على  �شكنًا 
منها ملن حويل بعد اإح�شا�س هائم بفك قيودها اجلائرة هنا والآن، ماتت 
الكلمات يف حمجرها، ومبوتها عاودُت التذكر دون بوح، لواقعة احلرق، 
ال�شيل اجلارف للذكريات يف هذه  اأول  لوؤي  اأنني العميد  طريقة الماتة، 

البقعة البعيدة من اأر�س العراق. 
الآدمــي  اللحم  لرائحة  �شمية  �شورًا  الذاكرة  اأفلتت  عندما  توقفت 
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امل�شوي، مالأ فحيحها اأنفي املزكوم، كاأن مواقدها ت�شتعل من جديد هنا 
والآن. 

جنالء  با�شتثناء  اأ�شرتهم  على  اجلميع  وجدت  حويل  من  اىل  التفُت 
التي مل تهداأ بعد، فحمدت اهلل اأنهم مل ي�شونني حيًا اأنا اأي�شًا، وغ�شُت 
ثانية يف عامل ذكريات، فيها عبد اهلل ذلك احلار�س الذي جاء اىل قاطع 
ال�شجن ع�شرًا ما�شكًا بيده �شلمًا معدنيًا، و�شعه على الأر�س اأثناء جتمع 

كان قد طلب امتامه قبل املغيب، عمل قرعة بني الواقفني، قال:
- من يظهر ا�شمه، فقد اختاره احلظ اأن يتقدم، ي�شعد دون كالم. 

هنا والآن ممنوع الكالم، وممنوع الأنني، اإنها لعبة حظ. 
جاءت النتيجة عليرّ ف�شاح هذا هو املطلوب، ا�شعد هذا يوم �شعدك. 
ال�شعود كان مرًا، لكني �شعدت ومتددت كما اأراد، نادى �شرمد، طلب 
منه اح�شار حبل موجود يف املطبخ، لريبط ج�شدي بعد اأن و�شفه بالعفن. 
قوامي�س  وارد يف  فالتاأخري غري  الأمر يف احلال،  نفذ  �شرمد،  يتاأخر  مل 

احلرا�س القائمني على تنفيذ برنامج التدجني.
حتاول  �شاخ�شة  احلا�شرين  وعيون  بــثــواٍن،  املحكم  الربط  اكتمل 
مفاجئة  تاأتي  التي  للنتائج  من اخلطوات، غري مطمئنني  القادم  معرفة 

يف كثري من الأحيان. 
حليم و�شرمد يوؤمران بحمل ال�شلم ومن ُربط عليه، والدوران به رك�شًا 
الــدوران  اأوقــف  هذا  بعد  ومن  �شكري،  و�شطها  اأجل�س  دائــرة  �شكل  على 
القدمني،  اجتــاه  من  مــرة  ي�شقط  حتى  ويرتكه  عموديا  ال�شلم  ليوقف 

ويعيدون ايقافه مرة اأخرى لي�شقط من اجتاه الراأ�س. 
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وقف عبد اهلل يف و�شع الفرجة فرحًا من جتربة اأجراها للحظ العاثر، 
وحار�س اآخر اأخذ من �شباك غرفة اخلفر املطل على باحة القاطع مكانًا 
لت�شوير ما جرى بكامرة ت�شوير فيديوي �شغرية. اأخر م�شهد، لقطة فيها 
ال�شلم متكئ على حائط القاطع، مقلوب فيه الراأ�س نحو الأ�شفل، واأو�شال 
اأح�شها مقطعة، تخيلتها مكومة اأمامي مثل جثث جنود تناثرت اأ�شالئها 
بانفجار لغم، اعتاد تلفزيون بغداد احلكومي عر�شها يف برناجمه اليومي 

�شور من املعركة. 
اأداء املمثلني فيه  قال هذا يكفي كاأنه خُمرج مل�شهد فيلم رعب، جاء 
اذهبوا  امل�شاجني،  من  الزمالء  لبقية  وقال  املكتوب،  لل�شيناريو  مطابقًا 
اأتذكر  ل  الغد.  �شباح  حتى  حاله  على  �شاحبكم  واتركوا  غرفكم،  اىل 
اإين غفوت حلظة، اإذ ومع كل نف�س اأتنف�شه اأح�س وكاأن معدتي ُتقتلع من 

مكانها حتاول اخلروج من فمي املقلوب دون �شيطرة مني. 

٭         ٭         ٭

�شقطت بع�س دموع على خديَّ دون �شيطرة على منابع لها يتحكم بها 
قطرة  بحجم  كانت  اآخرها  اىل  �شيماء  تنبهت  الرادة،  ولي�شت  احلزن، 
مطر �شيفي. �شاألت عن ال�شبب، وقبل ح�شولها على الجابة التي تريد، 
ب�شكل  ال�شفرة  تك�شوه  �شاحبًا  بدا  وقد  والدتها  وجه  اىل  النتباه  طلبت 
وا�شح. ا�شتعجلت النهو�س من مكاين، ق�شدتها راقدة على ال�شرير، تئن 
من وجع �شديد يف ال�شدر، وخدر يف اليد الي�شرى. وجع حت�شه لأول مرة 
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طوال حياتها املليئة بالآهات. اقرتبُت منها، كان ج�شمها ينز عرقًا، كل 
بقعة منه تك�شوه ال�شفرة بلون الكركم، َنَف�شها يخرج ب�شعوبة، كاأنها تعاين 
م�شكلة ا�شتن�شاق للهواء، راأيتها تقاوم نوبة جديدة من الغثيان، فتجمدت 
الأوجاع،  نوع من  لعلمي ح�شب خربة يل يف هكذا  اأو�شايل خوفًا عليها، 
اأنها ذبحة �شدرية، عرفتها جيدًا يوم �شربتني يف برلني وبغداد. ودون 
اأعمل، �شوى مناداة  اأعرف ما  وعي مني خرجت من اخليمة مذعورًا ل 
اأول ع�شكري اأمريكي اأراه قريبًا، لأطلب طبيبًا على الفور، فالأمر طارئ.    
مل مت�سمِ ثالث دقائق ح�شبتها جيدًا، حتى ح�شر طبيب الوحدة �شاب 
يف الثالثني من العمر، توؤ�شر هيئته وتقا�شيم وجهه اأنه من اأ�شول �شينية، 
فح�س ال�شغط اأول، فوجده مرتفعًا بنحو حاد، واأكمل فحو�شات متعددة 
ل�شربات القلب والتنف�س قال عن النتيجة، بوادر ذبحة خفيفة، لأ�شباب 
انفعالية تتعلق بالنتقال اىل الو�شع اجلديد. اأكد احلاجة امللحة اىل دواء 
خلف�س ارتفاع ال�شغط، واإذابة التجلط يف الدم، لكنه غري موجود يف هذه 
الوحدة التي يعد جميع منت�شبيها من ال�شباب. حاول الطماأنة بقليل من 
الكلمات التي فهمت منها التزام الراحة، واأخذ حبتني فاليوم لال�شرتخاء، 
امليدان  م�شت�شفى  �شاعة من  بعد  الالزم  العالج  �شيتدبر  وهو من جانبه 

الرئي�شي.
يرومون  حرا�س  وكاأننا  حولها  نقف  ال�شبعة  ونحن  ال�شاعة  انق�شت 
جتنيبها الأذى من فعل خارجي، هبطت يف متام انق�شائها طائرة ا�شعاف 
العربية،  اىل  ومرتجم  باطنية  اخت�شا�شي  طبيب  منها  نــزل  �شمتية، 
اأ�شاد  للقلب،  تخطيطًا  عمل  �شريريًا،  فح�شًا  اأجــرى  اأدويــة.  وجمموعة 
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تناولت  حتى  راأ�شها  عند  وقف  الوحدة.  لهذه  العام  الطبيب  بت�شخي�س 
جميع الأدوية. قال انه وطاقم الطائرة واملرتجم �شينتظرون حتى زوال 

تاأثري التجلط، وهبوط ال�شغط اىل امل�شتوى املطمئن طبيًا.

٭         ٭         ٭

رحب العقيد براديل بيَّ �شيفًا يف خيمته ح�شب املوعد املحدد، �شاأل 
جماملة عن اأحوال الزوجة، واإن توفرت يف جعبته تفا�شيل مر�شها. اأ�شار 
اىل ار�شال الوثائق امل�شتن�شخة اىل املقر القيادي الأعلى، للبت يف مو�شوع 
النتظار  تقت�شي  التي  ال�شياقات  واىل  العراق،  لأر�س  املوعودة  املغادرة 
اأيام �شوف لن تدوم طوياًل للح�شول على نتيجة توقعها اإيجابية، ح�شب 
تكون  حرب  �شاحة  من  املدنيني  باإجالء  ت�شمح  التي  المريكية  القوانني 

فيها الوليات املتحدة طرفًا، وقبول �شيافتهم. 
هكذا ا�شتمر احلديث جماملة عرَف من خالله اأن ا�شويل ع�شكرية، 
�شابط مظلي �شابق، فحوله باجتاه القفز، وخماطر الأجواء والطائرات 
الأن�شب، وعدد املرات التي �شجلها قفزًا حرًا، وامتالكه �شهادة تقدير يف 
هذا النوع من القفز، وبينت من جانبي بع�س جتاربي العملية يف القفز 
بعدة اأجواء، لينتهي احلديث باإعادة الرتحيب وامل�شي جماملة اىل حدود 
خيمٌة  التحديد....  وجه  على  مرتًا  خم�شون  بالعائلة،  اخلا�شة  اخليمة 
كانت تعج باحلركة، اذ مل يترّعود �شكنتها التجوال بني الع�شكر، فاأ�شبحت 
بالن�شبة  واأ�شبحت  البنات مكانًا حم�شورًا لبد من التحرك فيه،  بنظر 
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الطريق  بداية  قلته  راأٍي  عند  فبقيُت  اأنا  اأما  م�شت�شفى،  ردهة  الأُم  اىل 
اىل �شوق ال�شيوخ، »اأن املرور من الباب املوؤدية اىل حتقيق احللم املوعود 
�شيكون �شعبًا«، وعلى اأ�شا�شه طلبت باإحلاح، اأن يكون ال�شرب �شبياًل اىل 

حتمل اأعباء قيود التحرك، يف ملعب اخليمة ال�شغري.  
يف  و�شجنًا  وملعبًا  مــاأوًا  نتقا�شمها  التي  اخليمة  يف  الرابع  اليوم  حل 
ب�شوت  نادى  اأفريقية.  ا�شوله  كاأن  جندي  ع�شرًا  منها  اقرتب  معًا.  اآن 

جهوري: 
- �شعادة ال�شفري، يود الآمر مقابلتك لأمر مهم �شيدي. 

- نعم �شاأكون عنده بعد ع�شر دقائق. 
انتهت الع�شر دقائق، وملا دخلت خيمته، لحظت ب�شائر الفرح وا�شحة 
كان  �شغرية  طاولة  خلف  من  للخروج  اجته  املــدور.  الأبي�س  وجهه  على 
يجل�س خلفها، مبت�شمًا كمن حقق انت�شارًا يف معركة �شعبة، تكلم بهدوء 
املوافقة على  بارك، ح�شول  ثم  الق�شد  اأفهم  لأن  الكايف  املجال  معطيًا 
اللجوء والعائلة اىل الوليات املتحدة المريكية، راجيًا التهيوؤ حتى و�شول 
الطائرة ال�شمتية بغ�شون ال�شاعات الثالث املقبلة. قدم تف�شياًل للرحلة 

قائاًل: 
اململكة  يف  اجلوية  خالد  قاعدة  اىل  �شتقلكم  القادمة  الطائرة  ان   -
�شتاأخذون طائرة  الغد  وبالتحديد �شباح  ال�شعودية، ومن هناك  العربية 
اختيار  ميكنكم  المريكية.  املتحدة  الوليات  اىل   )130 )�شي  ع�شكرية 
ولكل  قــارة،  املتحدة  فالوليات  ربوعها،  يف  العي�س  تــودون  التي  الولية 
ولية نظامها وطبيعة عي�س فيها خمتلفة عن الأخرى، اأن�شح التوجه اىل 
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ها معتدل طوال ال�شنة، ل تعاين م�شكالت متييز  كاليفورنيا فهي غنية، جورّ
عن�شري. 

كانت مفاجاأة مل تكن يف احل�شبان، دفعتني اىل التعليق على املوافقة 
ب�شيغة تعجب: 

- اىل اأمريكا؟. 
- نعم اأمريكا. 

- لكن اأمريكا مل تكن يف ح�شاباتي.
حلم  وكــاأن  قبل،  من  باحل�شبان  و�شعها  اأو  اإدراكــهــا  يتم  مل  مع�شلة 
عي�شي  اأح�شب  مل  حيث  التفكري،  م�شدات  اأمــام  غ�شاوة  عمل  الهروب 
والبنات يف اأمريكا، التي ومبجرد ذكر ا�شمها ثارت يف داخلي رع�شة قلق، 

مل يتنبه اىل ح�شولها الآمر.
املراهقة.  �شني  يف  اأعمارهن  تقع  اللواتي  بالبنات  الفور  على  فكرت 
امتالأت  التي  اأمريكا  اأمريكا؟.  يف  معهن  التعامل  يل  كيف  نف�شي  �شاألت 

ذاكرتي مب�شاوئها يف تثقيف حزبي �شربته علقمًا عدة عقود. 
ل. ل ميكنني الذهاب اىل اأمريكا، مل يخطر يف بايل خروجنا من بيئة 

مقيدة جدًا اىل اأخرى منفتحة جدًا. 
ل اأ�شتطيع الذهاب اىل دولة اأحمل ثقافة ال�شد احلزبية من وجودها، 

امتالأت ذاكرتي بتعابري العداء لها دولة عدوة لالمة العربية. 
ماذا �شاأقول لزمالئي؟، وماذا اأقول لنف�شي؟. 

ل. لن اأذهب اىل اأمريكا. 
الل�شان، لكن  اأن تظهر على  العقل دون  واإن مرت يف  اأ�شئلة وعبارات 
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العقيد لحظ التمتمة و�شرود التفكري، بعيدًا عن اأمر افرت�س ح�شن وقعه 
على النف�س الهاربة من الظلم، ف�شاأل:

- ما الأمر؟.
و�شع  ب�شبب  المريكية  املتحدة  الوليات  اىل  الذهاب  اأ�شتطيع  ل   -

عائلتي اخلا�س.
- نعم!. قالها ب�شيغة تعجب.

العائلة،  ب�شبب  اأمــريــكــا،  اىل  الــذهــاب  رغبتي  عــدم  عــن  اأف�شحت 
متحججًا ب�شت بنات ق�شم منهن �شباب. وكرد فعل �شريع قال: 

- وما امل�شكلة، فن�شف اأمريكا ن�شاء، وق�شم كبري من الن�شف بنات، 
اجلميع يعي�شون بالعتماد على النف�س، ويف حرية مطلقة. 

علقت هنا بعبارة ق�شرية )هذه هي امل�شكلة(. لكنه مل يفهم ق�شدي، 
وعندما اأدركت عدم قدرته على ا�شتيعاب طبيعة امل�شكلة، قلت انها م�شكلة 

ي�شعب �شرحها. 
حما�شته  وكـــاأن  ال�شغرية،  احلــديــدة  طاولته  حــول  اجللو�س  عــاود 
اأريــد  التي  اجلهة  عن  ف�شاأل  اجلــد،  حملها  وحــل  خفتت،  قد  للمو�شوع 

الذهاب اليها، قلت:
- اململكة العربية ال�شعودية، ومنها اىل �شوريا.

توقف عن الكالم، وكذلك فعلت، وكاأننا �شويا يف ماأمت. 
ذهبت حلظتها بعيدًا يف تفكريي، �شردت به ثانية اىل �شوريا معتقدًا 
اأما ال�شعودية  اأنها �شتكون حمطتي الأخرية، حل�شابات حزبية �شيا�شية، 
قد  اأنــذا  ها  ا�شبوع،  اأكرث من  فيها  اأتوقف  لن  �شوف  فهي جمرد حمطة 
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ن�شاأت  الــذي  القومي  ال�شيا�شي  الأدب  واىل  �شوريا  اىل  بتفكريي  عدت 
وتربيت عليه، واىل ا�شتقبال يل ولعائلتي، توقعته �شيكون حافاًل من قبل 

حكومتها وقيادة احلزب. 
لكن الآمر الذي خرج من �شمته قطع الوقع الدائر للتفكري قائاًل:

- هنا انتهت مهمتنا، الذهاب اىل ال�شعودية لي�س من م�شوؤوليتنا، ومل 
يندرج �شمن قوانينا يف احلرب، ويف هذه احلالة عليك الذهاب ب�شيارتك 
تو�شيحي  خمطط  باإعطائك  �شاأقوم  لكني  اخلا�شة.  م�شوؤوليتك  وعلى 
للطريق، واأمالأ خزان �شيارتك بالوقود، واأزودك بكتاب عدم تعر�س نافذ 
يف عموم املنطقة بني العراق وال�شعودية التي توجد فيها قوات التحالف. 

�شكت قلياًل و�شاأل عن الوقت الذي اأرغب فيه مغادرة مع�شكره. 
نظرت يف �شاعتي مك�شورًا، فوجدت الوقت متاأخرا لهذا اليوم، فقلت 
يوم الغد �شيكون منا�شبًا يف جميع الأحوال، وتركت اخليمة حاماًل معي 
م�شيًا  لتوديعي  يخرج  فلم  هو  اأما  والكتئاب،  القلق  م�شاعر  من  الكثري 
اىل خيمتي كما فعل يف املرة الأوىل، ومل ا�شاأ اأن اأ�شاأل نف�شي اأو اأ�شغلها 

بال�شبب.

٭         ٭         ٭

اقرتبت ال�شاعة من احلادية ع�شرة ظهرًا، حيث اكتملت عند اقرتابها 
جميع التح�شريات اخلا�شة بالتحرك �شوب احلدود تبعًا لذاك املخطط 
وجهود  ال�شيافة،  ح�شن  �شكرته  جماملة،  الآمر  َودَعــُت  يدويًا.  املر�شوم 
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التح�شيل على جلوء مل يحقق احللم املوعود، فاكتفى بابت�شامة فيها عتب 
ردا لهذه املجاملة الب�شيطة. 

و�شعت املخطط، وكتاب عدم التعر�س مبواجهتي اأ�شفل زجاج ال�شيارة 
احلدود،  باجتاه  ال�شري  يف  وحد�شي  اهلل  على  متوكاًل  �شرعُت  الأمامي. 
اأبقيت ال�شم�س على ي�شاري بزاوية  ح�شب امل�شافات على عداد ال�شرعة. 

تزيد عن اخلم�شني �شاعيًا املحافظة على ا�شتقامة الجتاه. 
ال�شيارة، وكاأن الواحد  �شت �شاعات كان فيها ال�شمت مطبقًا داخل 
جنالء  با�شتثناء  الآخــر،  عن  يختلف  باأمر  من�شغل  الثمانية  ركابها  من 
متو�شط  وكان  فيه،  الذي جتل�س  املكان  بالتحرك يف  من�شغلة  كانت  التي 
�شرعتنا ثمانني كيلومرتًا يف ال�شاعة، مل نحد طوالها عن الجتاه. نظرت 
من النافذة اأراقب امل�شاهد ال�شامتة لل�شحراء التي راحت تتواىل اأمام 
من  رملية،  كثبان  الواجهة  يف  لحت  حلظات  وبعد  بائ�شة،  لوحة  عيني 

فوقها اأخذت لها ال�شم�س ال�شخمة و�شعًا لتغط�س يف تيه ال�شحراء. 
ح�شابات امل�شافة والجتاه وا�شارات الدللة على املخطط مل تذكر اأية 
كثبان. يف تلك اللحظة عاودت خماوف الطفولة املكبوتة ذاكرتي، ف�شاألت 
عن  �شيئًا  معرفتهم  عدم  ب�شبب  اأحــد  يجب  مل  الكثبان،  عن  حويل  من 

املخطط وعن ال�شحراء. فاأعدت ال�شوؤال ب�شيغة كمن يكلم نف�شه: 
اخلوف  ك�شا  وقد  اأي�شًا،  اأحد  يجب  فلم  املعبد؟.  الطريق  هو  اأين   -

تعابري وجوههم. 
اقرتبت من الكثبان، ا�شتنتجت اأن اجتيازها مواجهة م�شاألة �شعبة بل 
م�شتحيلة، وان املناورة باجتيازها جانبًا جمازفة قد تف�شي اىل مزيد من 
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التيه. 
اإدراكي  الكثبان، عجز  مواجهة  ت�شبب يف  التفتي�س عن خطاأ  حاولت 
املقيد بالقلق من اكت�شافه يف هذا املكان النائي من اأر�س العراق. خ�شيُت 
من �شري يف التيه لهذا الليل الذي �شيحل عن قريب، فاأ�شبت بخيبة اأمل 
األزمتني ال�شتدارة وال�شري عك�س الجتاه ال�شابق، وعلى حد�شي وخربات 

قدمية يف حتديد الجتاه تقديريًا. 
مررنا يف طريق عودتنا ق�شرًا، على نيا�شم طرق مليئة ب�شظايا قنابل 
منفلقة من معارك مدفعية، دارت عن بعد قبل اأيام، مبعرثة فوق الرمال، 
مدببة نهاياتها كامل�شامري، ثقبت احداها الإطار المامي الأمين لل�شيارة، 

ت اأخرى الطار اخللفي الي�شر.  ومن بعد خم�س كيلو مرتات َمزقرّ
توقفت حائرًا، بعد احلاجة اىل اطار رابع لإكمال امل�شوار من مكان ل 
متر منه �شيارات ول ب�شر. �شاألت نف�شي عن كيفية اخلروج من هذا املاأزق 
و�شط �شحراء ل ترحم، فلم اأجد اإجابة تخفف مقادير انفعايل قلقًا، �شوى 
ال�شتمرار يف ال�شري على دولب احلديد. وقبل ال�شروع بال�شري متنيت لو 
كنت نف�شانيًا لأ�شجل م�شاعر قلق لف ج�شدي يف هذا املكان النائي مثل 
زادت  �شوداء  غيمة  فجاءت  البحر،  و�شط  جائر  �شيد  �شباك  لفه  �شمك 
الظالم  حلول  من  اأن عجلت  بعد  القلق،  كم  و�شاعفت  البوؤ�س،  وقع  من 
قبل اكتمال املغيب، واأطبقت على املكان �شكونًا مرعبًا، لي�شبح وكاأنه قد 
خال من كل ه�شي�س، فاأوجد يف داخلنا كمًا من الهم والكتئاب مل نخربه 
توقف  الدم  كاأن  خم�شرة،  ب�شفرة  البنات  وجوه  لونت  كذلك  قبل،  من 
التي ل حتب  الطفلة  اأنهت حركة جنالء  كما  يف عروقها عن اجلريان، 
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الظالم، حتى غا�شت يف ح�شن اأمها بال حراك، اإل لعينني تفت�شان عن 
�شبيل اخلال�س من ظالم خميف.

�شل القلق الغامر جل التفكري، ال من توقعات تتعلق باأ�شباح ال�شحراء، 
وقد اقرتبت من عملية البلع، كما فعلتها مع غرينا وردت اأخبارهم عر�شًا 
الليل  ال�شيارة طوال  داخل  البقاء  التفكري يف  ال�شيوخ.  �شوق  اأهايل  عند 
ال�شري على  ت�شاء. ال�شتمرار يف  اأي وقت  الأ�شباح يف  تاأتي  ينفع، وقد  ل 
لكن  وذاك،  هذا  لتفادي  املتاح  اخليار  هو  حلوله  قبل  احلديد  دواليب 
ال�شري بها على الرمال الوعثاء م�شاألة �شعبة، بل وتقرتب من امل�شتحيل، 
لكن ل حل �شواها من اأجل الو�شول اىل الطريق ال�شريع ومن ثم عودًا اىل 

�شوق ال�شيوخ. 

٭         ٭         ٭

َذهبت الغيمة �شريعًا فبانت �شم�س ال�شحراء قريبًا من الغروب نع�شًة، 
وقد اأبقت خيوطًا منها كانت متناثرة على مييني، وحتول احللم ب�شببها 
طريٍق  اىل  الآخــر،  العامل  لذاك  تنقلنا  اأن  يف  �شبياًل  تاأملتها  حدود  من 
اأردناه اأمينًا يعيدنا اىل �شوق ال�شيوخ. لكن ال�شم�س الدالة على الجتاه مل 
ت�شمد طوياًل، فنعا�شها حتول اىل غفوة م�شن، وكاأن الأ�شباح التي تكلم 
عنها اأهل �شوق ال�شيوخ قد ابتلعتها فجاأة عند مرور غيمة اأخرى دهماء، 

فكونت جوًا ي�شوده التوتر، دفعني اىل ممازحة جنالء لتبديد تزايده. 
ليل هذه ال�شحراء األيل، اأين ما يويل فيه العابر وجهه تطارده ح�شود 
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م�شوهة  ب�شور  املليئة  الذاكرة  خاليا  من  م�شرعة  تنطلق  التي  الأ�شباح 
زمان.  اأيــام  اجلــدة  حكايات  من  غريبة  تكونت  خملوقات  وبقية  عنها، 
منوها  بات  التي  احلكايات،  بق�س  انطالقتها  اأوقــف  لأن  نف�شي  األزمُت 
غزيرًا مثل ع�شب هذه ال�شحراء يف موا�شم املطر، اأردتها �شالحًا ملواجهة 
وكذلك  ل�شاعات،  احلكايات  ق�س  فتابعت  بالفعل،  كذلك  فهي  اخلوف، 
تتبع الأثر على �شياء ال�شيارة، حتى دخلت رمال �شماء متحركة، ل ميكن 
ال�شري عليها ال جلمال ُخلقت لل�شري على هكذا رمال تنغرز فيها الأقدام. 

فانغرزت دواليب �شيارتنا الأربع.
بكت جنالء يف ح�شن اإمها، وا�شفرت وجوه البنات وكذلك، الأُم التي 

مل مت�س على ا�شابتها باجللطة القلبية �شوى اأيام. 
و�شعت يدي على مقود ال�شيارة كي اأفكر، مل ت�شعفني الذاكرة ب�شيء 
يذكر، نزلت منها عجاًل، درت من حولها مرتني، فلم اأجد حاًل للخروج 
من  ول  الفكاك،  تريد  ل  وكاأنها  الأربعة،  بدواليبها  الرمال  مت�شك  من 
حاجز  من  لت�شتفيد  الغربية  الرياح  بفعل  نحونا  مدفوعة  جاءت  اأخــرى 
الريح الذي كونته ال�شيارة لتبني لها كثبانًا يف املكان، فدرت ثالثة ورابعة، 
اأن اأحفر بيديرّ حول تلك الدواليب الغائ�شة يف الرمل،  فهداين اخلوف 
ع�شاين اأجد �شخرة اأ�شعها يف الأثر، ت�شاعد الدولب لأن تتم�شك بها يف 
قفزتها اىل الأمام، فكانت الكومة التي اأخرجها ترتد اأ�شعافها رماًل اىل 
املكان تغطي احلفرة من جديد، وتزيد من كم اخلوف، حتى كدت اأتقياأ. 
اعتلى  قد  القمر  وكان  موح�س،  هــدوءه  لياًل،  فكان  متامًا،  الليل  حل 
مكانه يف زاوية من ال�شماء التي انت�شرت يف ربوعها قوافل النجوم، كاأنه 
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�شعد منربًا لين�شر من مكانه �شوءًا على اأ�شباح ال�شحراء، يدفعها اىل 
الأي�شر،  الدولب  مكامنها. �شحُت من مكاين جال�شًا قرب  اخلروج من 
اطفئوا �شياء ال�شيارة كي ل ين�شب �شحن البطارية، فانطفاأ ال�شوء، ومن 
اأتنقل من دولب اىل  اأحفر يف املكان،  بعده زادت الوح�شة. بقيت هكذا 
دولب اآخر، حتى اكت�شفت اأن ما اأقوم به جمرد اإقناع لذاتي املتعبة من 
اأين مل  ويقنع من حويل  ال�شت�شالم،  قلياًل عن  يبعدين  �شيئًا،  اأفعل  اأين 

ا�شت�شلم بعد.            
َفتَحْت �شيماء باب ال�شيارة دون ا�شتئذان. فقلت واأنا يف طريقي اىل 

ار قبور: النهو�س من املكان الذي اأقحمت فيه ق�شرًا كحفرّ
- ماذا تفعلني؟. 

قالت: 
- لبد اأن اأفعل �شيئًا اأ�شاعد فيه. ثم جل�شت يف املكان حتفر، وا�شتمرت 
يف احلفر الباهت، دقائق �شمعُت فيها قرقعة خبط غري نظامية على باب 
اأ�شباح  فهناك  ا�شعدوا  يقول،  جناة  من  و�شوت  انفتحت،  التي  ال�شيارة 

متجهة الينا رك�شًا. 
نف�شي  بعدها وجدت  ومن  الباب،  واأغلقت  داخلها  اىل  �شيماء  دفعُت 
غري  ال�شرعة  وبهذه  هــذا  مت  كيف  مني  معرفة  دون  ثانية  املقود  خلف 
واأدرت  ال�شيارة  �شياء  فتحت  فعلها  امتام  وبعد  فعلتها،  لكني  املعقولة، 
مل  �شو�شاء  من  بع�س  الهادئ  ال�شحراء  هذه  ليل  يف  لأوجــد  حمركها، 
اأربع  تعتدها احليوانات، ول الأ�شباح. �شاهدت جمموعة �شباع، اقرتبت 

منها، وقفوا اأمتارا منا.
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قالت �شيماء: 
- هذه ال�شباح التي تكلم عنها اأهل �شوق ال�شيوخ. 

وقالت جناة:
- ل. اإنها كائنات الرمال قراأت عنها يف اأ�شاطري البابليني، ت�شتيقظ 
اأذان  وقبل  النهار،  بداية  جحورها  اىل  وتعود  رزقها  تلملم  الليل،  بداية 
انفا�شكم  اكتموا  الأذان،  حلول  حتى  تراقبنا  �شتبقى  بالتحديد،  الفجر 

فهي ت�شم رائحة الأنفا�س من بعيد. 
كان لكالمهن وقع ال�شهام على باقي البنات، حتى دفن روؤو�شهن يف 
جنبي اأمهن التي باتت م�شدوهة، فقلت اهداأوا اإنها ال�شباع، اأمل ت�شمعوا 
لن  اجليف،  على  تقتات  طعامها،  عن  للبحث  لياًل  تخرج  هي  عويلها، 

تهاجم من كان واقفًا، ومن مل ت�شم يف ج�شده رائحة اخلوف. 
قالت جنالء: 

-اإين جائعة، ناولوين طعامًا �شيقتلني اجلوع.
كي  مكمنه،  من  الطعام  اإخــراج  راف�شة  مكانها  من  �شيماء  فانربت 
كي  املاء  �شرب  بعدم  نا�شحة  اخلــارج،  يف  املرتب�شة  الكائنات  ت�شمه  ل 
ل ن�شطر اىل اخلروج لإفراغ املثانات يف هذا العراء الذي ترتب�س فيه 

الأ�شباح.
يف هذا امل�شاء، ويف م�شاءات العتمة، حولت راأ�شي �شندوقًا اأعبئ فيه 
حكاياتي القدمية، اردتها اليوم لتتنا�شل يف حو�س هذه ال�شيارة املطوقة 
بال�شباع املفرت�شة حتت �شقف ليل، اأح�شبها مالئمة للو�شول اىل نهاياته 
اليوم  الكفيلة باختفائها من امل�شهد املرعب، فبداأت حكايتي الأوىل، يف 
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بيتنا  كان  اجلمجمة،  يف  البتدائية  عمران  مدر�شة  اىل  للتحاقي  الأول 
والبع�س  م�شيًا،  املدر�شة  اىل  احل�شور  وكــان  النيل،  جــدول  من  قريبا 
القليل ياأتي على حمار ي�شده اىل جذع نخلة من نخيل الب�شتان املو�شوم بـ 
»الرهيمية«، مل يكن من بني الطالب اآنذاك من يرتدي بنطاًل، فجميعهم 
ال�شف  يف  واأنا  البنطال،  فيها  اأرتــدي  مرة  اأول  الد�شدا�شة(،  )يرتدون 
جتمعوا  الذين  الزمالء  فيه  اأتذكر  فريدًا  يومًا  كان  البتدائي،  ال�شاد�س 
اأخذت مني هذه احلكاية  لقد  الباهت.  البنطال  يتفح�شون ذاك  حويل 
باأخرى  اأعقبتها  الزمن،  من  �شاعة  البنات  واأ�شئلة  انفعالتها  بتفا�شيل 
�شراء  اليها  الذهاب  ي�شتلزم  التي  احللة،  متو�شطة  اىل  باللتحاق  تتعلق 
عجلة هوائية، فا�شرتى يل الوالد عجلة نوع )هري كل�س( هولندية ال�شنع 
كانت م�شهورة اآنذاك، وكان عبد النبي �شاحب املحل القريب من املدر�شة 

هو تاجرها الوحيد يف احللة. 
قطعت �شيماء ا�شرت�شايل بق�س احلكايات قائلة:

بعيدة؟.  مب�شافة  مييننا  على  ت�شري  ل�شيارات  �شياًء  تَر  اأمل  اأبــي،   -
فاجتهت اأنظار اجلميع اىل اليمني ذاته. 

كان �شياًء لأربع �شيارات بالفعل، ت�شري بالرتل، خمنت حالها ع�شكرية، 
فبادرت باإنارة م�شابيح �شياراتنا ب�شكل متقطع، تطول مرة وتق�شر مرة 
مثل لغة املور�س يف الت�شفري الع�شكري الذي كان �شائدًا يف احلرب العاملية 
الثانية، وبعد تكرارها ملا يقارب ن�شف دقيقة، جاءتني ا�شارة من اإحداها 
كانت يف املقدمة، متقطعة اأي�شا وعلى ال�شيغة نف�شها، ومن بعدها حتول 
وا�شتيقظت  املاأ�شورات،  البنات  يف  احلياة  دبت  عندها  نحونا.  اجتاهها 
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جنالء من غفوة كانت ت�شطنعها للهروب من املوقف، وخرجت كلمة يا 
اهلل ا�شتنجادًا من األ�شنة اجلميع.

وكاأنها  اأي�شًا،  هي  املكان  يف  تتحرك  وجدتها  ال�شباع،  اىل  نظرت 
ا�شتدركت اخلطر املحدق بها، وبعد اأن ت�شاورت مع كبريها الأقرب اىل 
بعد  ما  اىل  انتظرته  الــذي  ال�شيد  امتــام  يف  الف�شل  واأدركــت  ال�شيارة، 
اأذيال اخليبة، وغا�شت يف قلب  انت�شاف الليل، تركت املكان كمن يجر 

ال�شحراء.                        

٭         ٭         ٭

ا�شتطالع  بو�شولها دثار اخلوف، كانت دورية  اأزاحت  �شيارات،  اأربع 
مكلفة مب�شح املنطقة، مل تعلن عن مهمتها، َوقفت اىل جانبنا، نزل منها 
�شابط اأمريكي، اأ�شار اىل اأن اأخرج رافعًا كلتا يدي، فنزلت منفذًا الأمر. 
الذي  اخلــوف  مقدار  فاأدركت  برفعها،  اأغــايل  كــاأين  نف�شي  اىل  انتبهت 

اأعي�شه والبنات. 
نظر اىل داخل ال�شيارة، وعند م�شاهدته العائلة، تراجع اىل اخللف، 
وبدًل عن الجابة عدت اىل  الو�شع،  �شاأل عن  ثم  اليدين،  انزال  وطلب 
داخل ال�شيارة لأخرج ورقة عدم التعر�س التي زودين بها العقيد براديل، 

وكذلك املخطط، فتعرف بتفح�شها على كل التفا�شيل. 
قال: 

- ميكننا نقلكم اىل اخلط ال�شريع، ومن هناك تتولون امركم، نحن 
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غري خمولني اجتيازه باأي حال من الأحوال. 
اأجبته بعدم امكانية ترك �شفينة جناتنا و�شط تيه ال�شحراء. 

مل يفهم، فنوهت عن مهمتها يف اي�شالنا ملا نريد هروبًا اىل ال�شعودية، 
ثم  وحلتها،  من  ال�شيارة  اإخــراج  هو  الوحيد  احلل  اأن  اىل  باملقابل  فنوه 
�شحبها اىل الطريق الني�شمي غري البعيد عن هذا املكان، �شبياًل للو�شول 

اىل اخلط ال�شريع ب�شري م�شتقيم. �شكرته وقلت:
- نعم هذا هو احلل الأمثل. 

تاأمل قلياًل ثم اأ�شار اىل جندي من جمموعته، لريبط �شلك ال�شحب 
املثبت يف �شيارة الهمر ب�شيارتنا الغاط�شة يف الرمل، وبعد اأن فعلها قال:

- اأركب، �شنخرجكم من هذا املاأزق. 
الني�شمي  الطريق  اىل  الو�شول  واأ�شار  توقف،  ثم  �شاعة  ربع  بنا  �شار 

املق�شود وقال:
- ل تخرج عنه فهو كفيل باإي�شالكم اىل اخلط ال�شريع الذي تريدون.
غاَدَرنا ملوحًا بيده، عالمة على الر�شا عن اأداء مهمته التي ل �شلة 

لها بال�شتطالع.     
اأُم  خرجت من �شمتي بعد �شاعة م�شري، وجهت كالمي مبا�شرة اىل 
َيمًا بي�س تعك�س اأ�شطحها  �شيماء، �شاألتها فيما اذا كانت ترى يف الأفق خمِ
�شعاع قمر نافذ من بني الغيوم املتفرقة مثلما اأرى، تبني اأنها ترى كذلك 
بالتوجه  اأمــري  فح�شمت  التمييز،  يف  �شعوبة  جتد  لكنها  ــت،  راأي مثلما 
�شوبها خيارًا هو املتاح جتنبًا ملوت التيه يف هذه ال�شحراء، كاأنها املنقذ 
ال�شحراء. قراأت عبارات  اأح�شها جتوب  التي ما زلت  الأ�شباح  تلك  من 
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ال�شائكة  الأ�شالك  باللغة الجنليزية، تعني ممنوع القرتاب من  حتذير 
املقامة ك�شياج خلم�شني مرتًا، �شاعدتني على فهمها �شيماء معلمة اللغة 

الإجنليزية. 
تقدمت اليها حذرًا، فتحت ال�شياء العايل لل�شيارة ثم اأطفاأته، اإ�شارة 
وناقالت  والعجالت  الكتابات  توحي  ال�شياج،  من  قريبًا  وجــودنــا  اىل 
ال�شخا�س املدرعة اأن املع�شكر تابع اىل الأمريكان. اأجزمت بتبعيته هذه، 

اذ مل يبق مع�شكرًا يف هذه املنطقة تابع اىل العراق. 
دفع اجلنود  فاقرتابي احلذر  ومع هذا  اأكرث،  تباطاأت  اأكرث،  اقرتبت 
القرتاب  من  حتذير  عالمة  اأ�شلحتهم  �شهر  اىل  الداخل  يف  املوجودين 

الأكرث. 
قف مكانك، نادى اجلندي الذي كان يف املقدمة �شاهرًا ال�شالح. وهو 
الباقون من اجلنود  توزع  الزناد،  و�شبابته على  ال�شيارة  الطريق اىل  يف 
بكامل  كاأنهم عمالقة  معاديًا،  اعتقدوه  رمبا  دائرة حولها، هدفًا  ن�شف 
معداتهم احلربية، مل نتعود م�شاهدتهم من قبل حتى خو�س هذه التجربة 

التي مل تنفع بعد. 
ال�شيارة،  داخــل  يف  ونحن  علينا  خوذته  �شياء  املقدمة  جندي  وجه 
لَع على ورقة عدم  اأدرك قبل ال�شتف�شار اأننا عائلة تاهت يف ال�شحراء، اأطرّ
التعر�س، طلب منا البقاء يف مكاننا واأبقى جنديني م�شلحني حلني عر�س 

املو�شوع على الآمر املعني يف هذا املع�شكر.
الوحدة،  �شابط من هذه  النتظار، ح�شر  ف�شحة  كانت  دقائق  ع�شر 
اعرت�س على ورقة عدم التعر�س بالقول اأن منحها لل�شكان املحليني، لي�س 
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من �شالحية العقيد براديل. 
بال�شفر اىل  اذن  اأوراقــي، وح�شل يل على  على  واطلع  لكنه منحها، 

اأمريكا، قلت ب�شوت ل يخلو من م�شحة تعجب، فرد:
لأن  الفور،  على  هنا  من  التحرك  �شوى  عليكم  ومــا  �شن�شادرها   -

املنطقة ع�شكرية. 
لقد اأذعنت ب�شرعة دون اأن اأتكلم، وكاأن ل�شاين قد توقف عن النطق، 
قلت يف نف�شي، اإنها �شاحة حرب، وهم املنت�شرون فيها دون جهد يذكر، 
�شاألته بعد اأن انعتق الل�شان من قيده، عن اجتاه الطريق ال�شريع ب�شرة – 
نا�شرية لأتاأكد، وتركت املكان بعد تاأ�شرية من يده على الجتاه، وحتديد 

امل�شافة ع�شرون كيلومرتًا. 
الفرق  هذا  وم�شتغربة  متعجبة  �شمتها  من  �شيماء  اأُم  خرجت  هنا 
اأمريكيًا  جي�شًا  تتبعان  لوحدتني  اآمرين  بني  اأو  مع�شكرين  بني  ال�شا�شع 
ورغبتها  العائلة  و�شع  بالعتبار  واأخــذ  واأو�شى  دعَم  الأول  فيه  واحــدًا، 
الهروب خارج البالد، وفيه اآخر احتَج، وجتهَم، واعرت�َس، مل يعر اهتمامًا 
حاولوا  اآلفــًا  اأخفت  فيها  ا�شباح  اىل  ول  ال�شحراء،  و�شط  تاهت  لعائلة 

عبورها من قبل. 
مَتتمُت ب�شوت ل اأريد �شماعه من قبل املحبطني: 

- هكذا هي قواعد اخل�شارة يف احلروب.
املحبطون يتنف�شون ال�شعداء، انتع�شوا بظهور وم�شات بعيدة لأ�شواء 
الأمــل  مــوؤكــدة  ال�شريع،  الطريق  على  واحلــني  احلــني  بني  متر  �شيارات 
الطريق  على  متر  ل�شيارات  فعال  منها  وتاأكدت  بها  دققت  وملا  بالنجاة، 
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املق�شود، غمرين �شعور مل اأخربه من قبل قوامه العتزاز بالنف�س، ومن 
تتهاوى يف  كانت  ب�شيارة  ال�شحراء،  اأ�شباح  من  العائلة  اأنقذت  قد  اأنني 

�شريها مثل �شلحفاة �شخمة. 
جناة  اأج�شاد  يف  تــدب  احلركة  وبــداأت  الــوجــوه،  �شفرة  تغريت  لقد 
وجنالء، ومع هذا فالظالم الذي بداأ يخف مع انبالج الفجر، مل ميُح من 
الذاكرة فكرة الأ�شباح يف هذه ال�شحراء، وق�ش�س اأهل �شوق ال�شيوخ عن 

ابتالعها اأج�شاد املئات من الأ�شخا�س.

٭         ٭         ٭

ترجلت جنالء متحررة من قيود اجللو�س طوال النهار، وغالبية الليل 
يف �شيارة ت�شلل اىل داخلها الظالم حتى �شكن جوفها، وامتد لأن يب�شط 
على الطريق غاللته ال�شوداء. َوقفْت اىل جانبي مت�شبثة بالإبهام الأي�شر، 
ي�شاعد يف  اأن وجودها هكذا  العمر  ال�شغر من  اأدركت وهي بهذا  كاأنها 
وقوف اأ�شحاب ال�شيارات، لإنقاذنا من وح�شة الليل واأ�شباح ال�شحراء. 
اإنها مازالت خائفة من �شواد الليل وعتمته. من جانبي ا�شتح�شنُت الفكرة، 
قبلرّتها ت�شجيعًا لأفكار عرفت بها ثاقبة من قبل، كنت اأحملها على كتفي 
مرة، واأ�شعها على غطاء املحرك اخلا�س بال�شيارة مرة اأخرى، ا�شتقوي 
بها وت�شتقوي بي. ونحن هكذا نتناوب دور ال�شتقواء، ملحنا �شياء �شيارة 

من بعيد، فاأعدُت حملها على الكتف، واأعطيت ا�شارة تعني طلب العون.
مقطورة،  ت�شحب  التي  تلكم  من  كبرية  بدت  اأكــرث،  ال�شيارة  اقرتبت 
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الو�شول  خطى  يحث  م�شتعجل  �شائقها  املقطورة،  دون  وحيدة  جــاءت 
الواقفون  نحن  مثلنا  خائفًا  كذلك  هو  يكون  ورمبا  القادمة،  املدينة  اىل 
ا�شارة  يف  جنالء  فقلدتني  ثانية،  ال�شارة  اأعــدت  الطريق.  جانب  على 
بريئة جاءت �شادقة معربة عن احلاجة الفعلية للتخل�س من هذا املاأزق 
املخيف. خفف ال�شائق �شرعته ليتبني املوقف عن قرب، تردد يف الوقوف 
الوقوف  ت�شاعد على  الطريق ل  ال�شائدة على هذا  الظروف  وان  خا�شة 
غري امل�شمون، فقطاع الطرق كثريون، واملنتف�شون كثريون، ورجال الدولة 

هم اأي�شا كثريون، يح�شب املا�شي على هذا الطريق لوقفته األف ح�شاب.
ال�شيارات  فهمته من خالل  انها  اأو  الرتدد،  اأدركت هذا  كاأن جنالء 
التي مرت ومل تقلل من �شرعتها، فاأطلقت �شيحة اعتمرت كلمة واحدة 

)عمو( واأ�شرت بيدها ا�شارة معربة عن عمق اخلوف يف داخلها. 
كانت  هل  وقوفه،  اأ�شباب  تف�شري  ميكن  ل  الفور،  على  ال�شائق  وقف 
تعاطفًا مع الطفلة واأبيها والعائلة التي مل يرها بعد؟. اأم اأن هناك دافعًا 
اآخر اأجربه على التوقف؟. اإننا ل نعرف وهو كذلك ل يعرف، قال فيما بعد 
َه �شياء �شيارته القوي على �شيارة  اأنه وجد نف�شه مدفوعًا اىل التوقف. وجرّ
اأنها قد م�شت على دولب حديد، عندها ركن على  الفولفو، راأى بعينيه 

جنب، اأنزل زجاج باب مق�شورته، �شاأل عن احلال، فاأجبت:
اطــارات  من  اطــاران  انفجر  وقــد  ال�شيوخ،  �شوق  اىل  الذهاب  نريد 
وباأم�س  ال�شري،  موا�شلة  العجز عن  بداء  الآن م�شابون  ونحن  �شيارتنا، 

احلاجة اىل امل�شاعدة اذا ما كان هذا ممكنًا. 
اأقتنع ال�شائق اأبو ح�شام بالق�شة التي قدمتها موجزًة. اأبدى الرغبة 
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بتقدمي امل�شاعدة باإي�شالنا اىل تل اللحم بخيار وحيد هو �شحب ال�شيارة 
لثمان  تت�شع  ل  ل�شيارته  القيادة  مق�شورة  اأن  تاأكد  اأن  بعد  �شلكي  بحبل 
اأ�شخا�س هم اأفراد العائلة املعزولة على �شارع �شريع يف ليل موح�س جوار 

ال�شحراء. 
اخليارات حمدودة هنا والآن. 

�شرار  بعيد.  من  ي�شمع  �شجيج  �شاَحبها  ال�شحب،  عملية  بداأنا  لقد 
يتطاير من احتكاك احلديد بالإ�شفلت، وكاأنها ماكنة حلام. 

اأو�شلتنا  ال�شحب، ن�شف �شاعة فقط  بعيد عن بداية  لي�س  اللحم  تل 
من  خالية  وقــود  حمطة  على  حتوي  ع،  جَتمُّ منطقة  الأ�شل  يف  هو  اليه، 
مرتوكة،  »كرفانات«  جاهزة  خ�شبية  بيوت  وعلى  الوقود،  ومن  امل�شغلني، 
منت�شبيها  �شحبت  املنطقة،  يف  تعمل  كانت  �شركة  اىل  تعود  وكاأنها  تبدو 
قبل ح�شول القتال. القليل من هذه البيوت فيه نور ب�شيط والغالب يلفه 
كورونا،  �شيارة  يقف قرب  واآخر  وهناك.  هنا  يتجولون  واأفــراد  الظالم، 
اأن ما ينتظره نقل املاره التائهني باأجر طلبه  كاأنه ينتظر �شيئا ما. تبني 
عاليًا اأربعون دينارًا لإي�شالنا اىل �شوق ال�شيوخ، يف وقت عده متاأخرًا عند 

اقرتاب الفجر.

٭         ٭         ٭

رحب مازن بنا �شيوفًا عائدين من جديد، ترحيبًا ل تقل حما�شته عن 
اأول مرة ح�شرنا فيها اىل البيت، ظانًا اأن ال�شيف الذي يعزه األغى م�شروع 
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من هجوم  ال�شيوخ  �شوق  دفاعهم عن  الثوار يف  منا�شرًا  وعاد  الهروب، 
زادت قناعاتهم يف ح�شوله اإذا مل ت�شقط بغداد. 

وما اأن حط طائر الليل يف هذا البيت من جديد، تركُت ذاكرتي املتعبة 
اأثناء النهار، ت�شقط ما ين�شج من �شجرة احلكايات،  من ف�شل املحاولة 
اأخاديد زمن  اأغور حتى القاع يف  ُم ما يتناثر منها، وكنت  ُيلمِ وكان مازن 
التي ل تنطق،  اأبو غريب، وتلك احليطان الكونكريتية ال�شماء والغرف 
لكن مازن مل يعلق مثل كل مرة، تلفع بال�شمت، ظل يتمالين باإمعان كاأنه 

يراين اأول مرة، ثم نحى ال�شمت قائاًل:
قبلكم  من  ابتلعت  التي  ال�شحراء  اأ�شباح  من  بالنجاة  فــرح  اأين   -
كثريون حاولوا عبورها اىل الطرف الثاين من احلدود. اأرى �شرورة ترك 
الفكرة بكاملها، وال�شتعا�شة عنها بالبقاء يف �شوق ال�شيوخ، حلني �شقوط 

الرئي�س. 
�شاألت:

- من قال اأو تنباأ ب�شقوط الرئي�س؟. 
اأجاب:

- فكرة كررها حميدي الذي اأ�شبح م�شت�شارًا ع�شكريًا لل�شيد قا�شم. 
هو من نهاه عن اخلروج مبقاتلني لإ�شقاط مناطق مل ت�شقط بيد املنتف�شني 

حتى الآن، بانتظار �شقوط بغداد. 
�شاألت: 

- ماذا ح�شل للحر�س اجلمهوري وما اآل و�شعه؟.
اأكد قائاًل: 
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اأي معركة، وهي غري موجودة يف  اننا مل ندخل مع قوات احلر�س   -
املنطقة، وان بغداد �شت�شقط يف القريب. 

وملا مل اأتفق معه، قلت بع�شبية: 
- بغداد لن ت�شقط. �شقوطها معجزة من اهلل....معجزة ل ميكن اأن 
حت�شل يف هذا الوقت ويف هذا الزمان. اإنكم �شُتح�َشبون من الأبطال اإذا 

ما �شمدمت اأمام هذه القوات القادمة من بغداد ملدة اأ�شبوع. 
رد بثقة حت�شب عالية:

تغلبنا  بل  ع�شكرية،  وحــدات  اأمــام  �شمدنا  لقد  معقول؟.  هذا  هل   -
عليها يف القتال، و�شوف ل نختلف يف قتالنا مع احلر�س اجلمهوري. 

فاأكملت ا�شتنتاجاتي قائاًل: 
اجلهد  هو  �شيختلف  الــذي  لكن  تختلفون،  ل  �شوف  اأنكم  �شحيح   -
الأر�س  فوق  ل متتلكون  اأنتم  القتال،  �شاحة  يقابلكم يف  الذي  الع�شكري 
الرخوة �شوى احلما�س، وهو ل يكفمِ وحده عاماًل لل�شمود يف حال ا�شتمرار 

القتال. وحتولت يف الكالم من ال�شتنتاج اىل ال�شوؤال ومن بعده �شوؤال: 
- اأخربين من اأين لكم ال�شالح املتو�شط والثقيل؟. اأنتم ل حتتكمون 

ال على بنادق خفيفة. 
اأين  ومن  القتال؟.  لدميومة  الــالزم  بالعتاد  تاأتون  اأين  من  يل  قل   -

جتلبون الوقود؟. وختمت كالمي راجيًا عدم الزعل اإذا ما قلت:
اأ�شك  اأين  اأكرث. حتى  - �شتكونون حمظوظون، لو �شمدمت ا�شبوعًا ل 

بهذا املقدار.
هل هذا معقول؟. قالها مازن م�شتغربًا بطريقة دفعتني اىل التاأكيد: 
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- نعم هو عني العقل، و�شرتى بنف�شك ما �شيح�شل يف وقت لي�س بعيد 
من الآن. 

قول اأرعب مازن ال�شاب ال�شجاع، عندما بني اأن اخلوف بات يتملكه 
بطريقة مل ياألفها من قبل. فاعتذرت له وبينت اأين مل اأق�شد اخافته، بل 
ذكرت حقيقة اأعانتني على ادراكها مع�شكرات اجلي�س، التي تعلمت فيها 
بها  عملت  التي  الثالث  الأيام  ادراكها  على  و�شاعدتني  املوقف،  تقادير 
معكم، َخربُت فيها ا�شاليبكم يف القتال، وا�شتعدادات مل ولن تو�شلكم اىل 

حافة ال�شمود، ومل تهياأ لكم م�شتلزمات النجاح.
الياأ�س يف  وماهي خطوتك القادمة؟. �شاأل مازن يف حماولة ملدارات 

داخله. فاأجبت:
يف  اأجنــح  حتى  وثالثة،  ثانية  الهروب  اأجــل  من  الكرة  �شاأعيد  اإين   -
اأن  من  واثق  لأين  ال�شحراء،  اأ�شباح  تبلعني  اأو  ال�شعودية،  اىل  الو�شول 
الرئي�س،  الهروب والوقوف معكم، قد و�شلت  يتعلق مبحاولة  اأخباري ملا 
بن�شف  اأبو غريب  ب�شجن  اخلا�شة  الوىل  التجربة  من  ما خرجُت  واإذا 
عقل، فهذه املرة مل اأ�شلم ول العائلة التي مل يعد يل �شواها �شيٌء يف هذه 
اأتنازل عنه مهما واجهت من �شعاب. �شاأحاول  الدنيا. هذا قراري ولن 
�شراء اإطارات، لأعاود الكرة من جديد، لقد اقرتبُت من فهم ال�شحراء. 
ت�شبح على خري ا�شعر بالنعا�س، اأريد اأخذ كفايتي من النوم، �شيكون يوم 
اىل  ال�شتعدادات  لإكمال  عالية  اىل طاقة  و�شتكون حاجتي  الغد طويل، 

النطالق من جديد مهمة.  
٭         ٭         ٭
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اأزمــة اختفى  اطــارات، يف  بائع  التفتي�س عن  مــازن على عاتقه  اأخــذ 
م�شلحي  وبع�س  الرئي�شة،  التجارية  املحال  واأ�شحاب  الباعة،  خاللها 
ال�شيارات، فتكونت م�شكلة بعد فقدان ال�شيارة اثنني من اطاراتها الأربعة 
عنقودية،  قنابل  ب�شظايا  مزروعة  وكاأنها  بانت،  التي  ال�شحراء  تلك  يف 

وانفالقات مدفعية، بدًل من نبات ال�شبار. 
جتولنا يف �شوارع �شوق ال�شيوخ التي يعرفها مازن جيدًا، ويف منطقة 
�شناعية طاملا مر عليها من قبل، فلم جند �شوى حماًل واحدًا ل ميلك 
اإطارات من النوع املطلوب، اأما الباقني فقد اأغلقوا حمالهم وهم من�شغلون 
يتداولها  ا�شاعات  من  الآتية  �شهامه  من  التخل�س  وتطلعات  باخلوف، 
النا�شرية، متهيدًا  على  اقرتاب هجوم احلر�س اجلمهوري  ال�شكان عن 
اىل هجوم اآخر على مدينة �شوق ال�شيوخ التي احتلت لها مكانًا قريبًا من 
ها بغداد قاعدة انطالق للراغبني يف الهجرة من العراق  ال�شحراء، تعدرّ
اىل خارجه، وحمورًا حمتماًل لإي�شال الدعم اىل املنتف�شني. وبدل عن 
ال�شتمرار بالتفتي�س ق�شد ابن عمه جابر �شاحب اخلربة اجليدة يف بيع 
و�شراء ال�شيارات، �شاأله امل�شاعدة يف تدبري اطارين ل�شيارة �شديق عزيز، 
وحل مل�شكلة اأعاقت حتقيق حلمه يف اخلال�س من هموم العراق. لكنهم مل 
يتو�شلوا اىل حل معقول. احلل ع�شري، يف اأيام تعد هي الأخرى ع�شرية.  

يف  منتف�س  ع�شكري  جهد  لتاأ�شي�س  بق�شتي  اأي�شًا  هو  جابر  �شمع 
ثورتهم، وحماولة  ال�شيوخ يف  �شوق  اأهل  مع  امل�شاركة  وم�شاعي  املدر�شة، 
الهروب. اأيد الراأي القائل باأن ل �شيء ميكن كتمانه يف هذا ال�شوق. دفعه 
تعاطفه اجلاد مع م�شروعي اخلا�س بالهروب اىل اقرتاح ال�شتفادة من 
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اطارات �شيارته التي يطابق حجمها اطارات �شيارة الفولفو، حاًل مل�شكلة 
ان�شان ذاع �شيته �شابطًا قياديًا �شارك املنتف�شني م�شعاهم الوطني، ملَع 
اأقل  على  النا�شرية  مدينة  اىل  خارجها  ورمبا  املنطقة،  عموم  يف  ا�شمه 

تقدير. 
بعد دقائق من هذا العر�س املغري، ارتدت الفولفو حلتها اجلديدة، 
حولها  فا�شتدرت  ال�شتخدام،  من  القليل  بحكم  نظيفة  اطــارات  اأربعة 
منت�شيًا بحلتها ثم فح�شت الزيت، وعند تيقني من حل امل�شكلة تنف�شت 
م�شرتخيًا، وا�شرتيت ما يكفي من الوقود، متهيدًا لالنطالق مبحاولة اأخرى 
لالنطالق.  مالئم  غري  وقتًا  الظهر،  حل  وان  النجاح  لها  موؤمل  جديدة 

اأدرت املحرك، لكنه مل يدور، فكانت امل�شكلة هذه املرة ميكانيكية.
ع�شى املانع اأن يكون خريًا، قالت اأُم �شيماء، دعنا نلغي امل�شروع برمته، 
والعودة اىل الدبوين بانتظار ما �شت�شفر عنه النتفا�شة التي اأح�شت وكاأن 
�شعلتها اآخذة بالنطفاء، وكاأن القدر ل يتوافق مع حلمنا، معتقدة اأن ما 
ح�شل ويح�شل جمرد عقبات اأرادها اهلل حائاًل دون ح�شول الأكرب من 

ف�شول املاأ�شاة. 
من  الأُم  وخ�شية  وبالقدر  بالروحانيات،  توؤمن  هكذا  �شيماء  اأُم  اإن 
عطل و�شط ال�شحراء يقدمنا لالأ�شباح طعمًا �شهل البتالع ونحن اأحياء، 
فيل  باأنياب  وح�س  عن  الفائتة  الليلة  يف  حلمًا  راأيت  عليل،  بلفظ  فقالت 

يطارد جنالء بني الكثبان. 
اأعوذ بربي من �شر ال�شيطان.

ومن جمهول �شحراء بت اأخافها ومن بوؤ�س الن�شان. 
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الع�ش�س  عيون  ولإغما�س  ال�شريرة،  الرواح  لطرد  ركعتني  �شاأ�شلي 
التابعني اىل ال�شلطان.  

ول  ال�شحراء،  اأخــاف  ول  الرتاجع،  اأتعود  مل  متامًا  فعك�شها  اأنا  اأما 
تفا�شيله،  تعرف  ل  الــذي  ال�شجن  اأمل  اإن  كما  بالأ�شباح،  اأ�شال  اأومــن 
وكذلك �شوت چا�شب، واجلري عاريًا يف نوبات التعذيب، وتلقي �شيل من 
عمودي  يف  ُتغر�س  اأبر  مثل  وخزًا  تل�شعني  انفعالتها  زالت  ما  ال�شربات 

الفقري، جعلتني على العك�س منها م�شرًا، ودفعتني لأن اأ�شاأل: 
- هل يعقل الرتاجع حبيبتي؟. واأكملت القول:

تزيدين  ح�شلت  اإن  العودة  معاناة  من  اأتوقعه  وما  عانيته  ما  اإن   -
ول  الدبوين  اىل  نعود  لن  ل،  اآخــره.  اىل  امل�شوار  موا�شلة  على  اإ�ــشــرارًا 
لي�س  اإنه  امليكانيكي.  العطل  لهذا  حاًل  �شنجد  العراق،  يف  مكان  اأي  اىل 
فاأل �شيء كما ترين. العودة يا حبيبتي موت حمتوم لي�س يل وحدي، بل 
الأحداث  ان  الآن.  لطاوعتكم وعدت  بيرّ  يتعلق  الأمر  كان  لو  لنا جميعًا، 
اجلارية عزيزتي �شت�شاعف ال�شر يف عقل ال�شيطان، �شتوقظه من غفوة 
و�شتكونون من بني �شحاياه هذه  الينا من جديد،  �شيتجه  يراها موؤقتة، 

املرة. 
وعــاودت  فيه،  رجعة  ل  لقرار  �شيماء  اأُم  ا�شت�شلمت  القول  هذا  عند 
تكرار عهد قطعته على نف�شها يف اأن نكون �شويًة، يوؤازر بع�شنا بع�شا فيما 

نعمل. هي يف احلقيقة مل تتعود خمالفتي يف اتخاذ القرارات. 
اجته مازن بعد �شماع اأطراف احلديث الذي دار بيننا اىل بيت اأحد 
التي  الكورول  ال�شيارة  ال�شيوخ، جلبه يف  �شوق  املعروفني يف  امليكانيكيني 
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اأن تركها �شاحبها وهرب  ال�شعبة احلزبية، بعد  ا�شتوىل عليها من مقر 
من املقر قبل �شقوطه ب�شاعات. 

م�شخة  يف  العطل  فوجد  �شاماًل،  فح�شًا  القادم  امليكانيكي  اأجــرى 
الوقود. عطاًل ي�شتلزم تبديلها، وهي غري موجودة بني الأدوات التي اعتاد 
�شوق  عموم  يف  موجودة  تكون  ل  وقد  الطارئة،  للحالت  حتوطًا  ابقائها 
ال�شيوخ. قال مثل هكذا �شيارات قليلة النت�شار يف املنطقة، واأي مادة يراد 

تبديلها جُتلب من النا�شرية. 
�شدمة اأخرى اأجل�شتني يف املكان اأفكر يف حل.

احلل الذي وجدته منا�شبًا �شراء �شيارة وان اأقت�شى الأمر �شرف كل 
الر�شيد الذي نحمله معنا لعاديات الزمن، وها قد حلت اأوىل العاديات 
لهذا الزمن ال�شعب. لكن مازن العارف ب�شوؤون املنطقة، مل يوؤيد عملية 
ال�شراء يف مثل هذا الوقت الذي يدفع امل�شتغلني اىل ا�شطياد اأهل احلاجة 
احلزبية  ال�شيارة  مبادلة  اأرتــاأى  ال�شراء  من  وبــدًل  ال�شعار،  وم�شاعفة 

الكورول امل�شتوىل عليها من قبله، ب�شيارة الفولفو قائاًل:
- �شاأبقي �شيارتك عندي اىل اأن تعود، اأو ياأتي اأحد من طرفك ي�شتلمها 
اإذا ما هداأت الحوال و�شقط النظام. ثم اأنهى مقرتحه بابت�شامة املتمتع 

بن�شوة الجناز يف ظرف �شعب، وبع�س كلمات منمقة لتلطيف الأجواء:
بقدر  ا�شرتاكات  دفعت  �شابق،  حزبي  ــت  واأن حزبية  �شيارة  هــذه   -
�شعرها ورمبا اأكرث بكثري، لك احلق بها مبا يفوق حقي رجل مل اأنتممِ اىل 
احلزب. خذها واأتكل على اهلل، �شاأتخل�س منها را�شيًا، طاملا اأ�شعرتني 

�شياقتها باخلجل.

198تيه الجنوب / رواية



ال�شيف.  بــاردة يف عز  ن�شمة هــواء  نــزَل مقرتح مــازن عليرّ وقع  لقد 
مفاتيح  وا�شتالم  الفولفو،  �شيارة  مفاتيح  اعطاء  اىل  الفور  على  دفعني 
الكورول كذلك على الفور، فهي الأ�شلح لعبور ال�شحراء، كونها جديدة 

واإن �شغرت يف احلجم قلياًل عن ال�شيارة ال�شابقة.

٭         ٭         ٭
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اجتياز الحدود

�شاأو�شلَك بنف�شي اىل اخلط ال�شريع، اىل نقطة تدخل منها ال�شحراء 
املعروفة بالتيه، واأعود اىل اأهلي، من حيث اأتيت لأق�س عليهم اأمل اخل�شية 
من ح�شول التيه، ومن �شرف دبابات قيل انطلقت من وحدات خمتلفة 
للحر�س اجلمهوري �شرعت من بغداد، قالها مازن قبل و�شع اأقدامنا يف 

�شيارة الكوريال �شفينة النجاة مع بداية ال�شباح. 
قلت:

قبلي  من  وا�شحًا  بات  اليه  والو�شول  بعيد،  لي�س  ال�شريع  اخلط   -
و�شوح ال�شم�س، و�شهاًل بعد التنقل عليه رواحًا وجميئًا عدة مرات جعلتني 
عارفًا كل مطباته وال�شقوق والعالمات التي اأزالها الع�شاكر الذاهبون اىل 
احلروب يتمنون الن�شر، والآتون منها موجوعون لعدم حتقيقهم الن�شر. 
على  املثبت  املنفذ  اىل  لإي�شالنا  زمنًا،  تكفي  �شاعة  الوقت  قــدرت 
فاأ�شبحت  مرتني  ال�شاعة  ت�شاعفت  ال�شحراء،  لدخول  وحيدًا  املخطط 
اإيقاف ال�شري على اجلزء القريب من قاعدة علي اجلوية  ثالث، ب�شبب 

نتيجة التنقل املكثف للقوات المريكية يف املنطقة. 
لدخول  وقــتــًا  ـــده  اأري ل  متوقعًا،  غــري  جــاء  حلوله  وكـــاأن  الظهر  حــل 
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ل  الطريق،  اأنت�شاف  عند  بالتوقف  اأفكر  اأعد  مل  هذا  ومع  ال�شحراء. 
اللحم، نقطة  املفتوح من جهة تل  الو�شط، فدخلت جوفها  اأحب احللول 
بعد  عينيرّ  يف  ارت�شم  وقد  لل�شروع،  منا�شبًة  املخطط  على  دالة  و�شعتها 
اجتيازها ع�شرة اأمتار ملعان ابت�شامة فكهة. اأح�ش�شت قدرة فائقة للتغلب 
على �شحراء طاملا فكرت يف قهرها من اأيام ال�شباب، عندما ا�شطررت 
اىل عبورها على ظهر حمار برفقة مهرب، عائدًا من �شوريا اىل العراق 
عام 1956. تذكرت املكان الذي توقفت عنده، وقربة املاء املحمولة على 
ظهري، واملهرب ال�شوري الذي �شلمني ب�شاعة ثمينة اىل اآخر عراقي مل 
يتحرك، ومل ي�شمح امتطاء حماره لياًل، ال بعد ا�شتالم املبلغ املتفق عليه 
اآنذاك والعودة منه كادرًا  ع�شرة دنانري عراقية. تذكرت دوافع الهروب 
حزبيًا ن�شطًا، قارنتها بدوافع الهروب لهذا اليوم �شفريًا �شابقًا، ومديرًا 
حاليًا، واإ�شرارًا على ترك الوطن الذي يحكمه حزب انتميت اليه مبكرًا 
اليه، فقررت تركه وطن، بال  انتمى  اأمانة النتماء، غدر مبن  وقد خان 

ميٍل للعودة اليه من فرط ما اأ�شدى يل من عذابات. 
مهموم  ال�شحراء  جوف  فيها  اأدخــل  التي  اللحظة  هذه  يف  اأح�ش�شت 
املاثل يف  بل حبه  ما عادت حتزنني،  اأن عذاباته  املجازفة، من  بويالت 

داخلي.  
وقائع  اأ�شتذكر  واأنـــا  ــاأين  ك وتداعياتها،  الــذكــرى  يل  تـــراءت  هكذا 
اإ�شافية  قوة  نف�شي  اأمنح  اإمنا  ال�شحراء،  اجتياز  يف  ال�شابقة  حماولتي 

لل�شري يف طريق املحاولة اجلديدة. �شحكُت على هذا الت�شاد. 
متتمت كمن يخ�شى البوح ب�شر خطري حتى لنف�شه: 
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- �شاأبلغ احللم املوعود. 
- ماذا؟، قالت اأُم �شيماء ثم �شاألت عن خمارج الكلمات غري امل�شموعة. 
رفع زير احلكايات راأ�شه فتهدَل منه الل�شان، وكاد ينهمر غيث احلكي، 
فاأ�شعرين حاجة ملحة اىل التفريغ من خمزون كبته املالآن، لكني متنعت 
احللم  م�شروع  اكتمال  وقبل  الوقت  هــذا  يف  اتيانها  اأن  اأدركــت  عندما 
يف  حتقيقه  على  الإ�شرار  تركها  فراغات  ملء  جمرد  �شيكون  بالهروب، 
اأُم �شيماء على ك�شر التمنع قتاًل للوقت  ذاكرتنا املهلهلة، وعندما اأحلت 
لتلطيف  مني  قلت يف حماولة  ال�شحراء،  اجلاثم على �شدورنا يف هذه 

الأجواء: 
- ل ت�شغلي بالك، لقد تذكرُت �شيئا يعود اىل ثالثة عقود ون�شف من 
الزمان، نتيجته مفارقة ل حت�شل حتى يف الأفالم. كررت عليها القول، 

األ ت�شغل بالها فالعقل مليء باملفارقات.
جناة  �شفينة  الفولفو  ب�شيارة  ا�شتبدلت  التي  الكورول  ال�شيارة  بانت 
ن�شطة يف ابحارها، �شجعتني على دفعها ب�شرعة جاوزت املائة كيلومرت يف 
ال�شاعة، فتناثرت تربة الر�س الرملية، قالبة باإطاراتها النظيفة وجهها 

الأجرد. 
حلقُت بعينيَّ يف مرج ال�شماء املفتوح وامتداد ال�شحراء، فا�شطدمتا 
ببع�س املرتفعات الرملية الب�شيطة، وقليل من الأ�شواك. نظرت اىل عداد 
احلظ  مل  هذا  ومع  �شاعات،  اأربع  خالل  قطعتها  التي  وامل�شافة  ال�شرعة 
نقرة  اىل  يــوؤدي  معبدًا  املخطط،  يف  املثبت  الطريق  على  تدل  عالمات 

ال�شلمان. 
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اأبو �شيماء انتبه، هناك ا�شارة متقطعة ب�شياء �شادر من جهة اليمني، 
�شوب  النظر  يف  لأدقــق  الن�شف،  اىل  ال�شرعة  فقللت  �شيماء،  اأُم  قالت 
ال�شياء، فتبني يل اأنها ناقلة اأ�شخا�س مدرعة، تعني اإ�شارتها اأمر بالتوقف 

يف املكان الذي نحن فيه.
�شيطلبه  مــا  بانتظار  املــقــود  خلف  جال�شًا  بقيت  املــكــان،  يف  وقفت 
اأقرتب  املنطقة يف هذه احلرب.  املكان وجل  �شيد هذا  الآتي،  الع�شكري 
منا، ظهر من فتحة مدورة يف اأعلى الناقلة املدرعة، ع�شكري، من قوات 
التحالف. اأعطى ال�شارة بالتوقف على م�شافة ميكن من حافاتها تبادل 

الكالم بال�شوت. 
كانت ال�شماء قد هدرت بالرعد طوال الليلة املا�شية، فاأعطت ال�شم�س 
وال�شارات  الأ�شخا�س  متييز  على  �شاعد  و�شفاًء  النهار،  يف  لذيذًا  دفئًا 
من بعيد. تاأكدت عن قرب اأن الع�شكري القادم الينا من تل على اأر�شنا 
العراقية بريطاين. اأ�شار لنا هذا الربيطاين اإ�شارة فهمتها اإطفاء وجوبي 
باجتاه  املفتاح  اإدارة  عند  بــاردة  اأح�ش�شتها  رع�شة  فاعرتتني  للمحرك، 
عن  املحرك  توقف  تاأكدي  بعد  بالنزول  هممت  لالأمر.  تنفيذًا  الإطفاء 

الدوران لتبادل الكالم، فتلقيت ا�شارة اأخرى تعني البقاء يف داخلها. 
�شاأل ال�شابط الربيطاين بلغة اجنليزية ب�شيطة عن وجهتنا، وقبل اأن 
يح�شل على الجابة املطلوبة، اأكد اأننا ن�شري يف حقل األغام غري موؤ�شر، 

واأكمل: 
- �شاأ�شري يف ناقلتي هذه اأمامكم. اتبعوين مب�شافة ل تقل عن املائتي 
ما  واإذا  ناقلتي،  اإطــارات  ترتكه  الــذي  الأثــر  على  يكون  كم  �َشريرّ يــاردة. 
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�شاهدمت اختالف ب�شيط بق�شرة الأر�س، يعني احتمالت وجود لغم زرعته 
القوات العراقية قبل ان�شحابها. 

عليه،  تدل  التي  الر�شية  والعالمات  اللغم  و�شف  ناقلته،  من  ترجل 
واأكمل ما بداأه: 

- عند م�شاهدتك لغمًا اأو ت�شك بوجوده على طريقك َتوقْف يف مكانك، 
�شنعود اىل معاجلته على الفور. 

األغام �شار  بعد هذه املحا�شرة املوجزة و�شط رعب التواجد يف حقل 
على  من  ترجل  م�شري،  �شاعة  ربع  بعد  توقف  بطيئًا،  بناقلته  ال�شابط 
كان  اللحظة خارجه.  وانهم يف هذه  اللغام،  انتهاء حقل  معلنًا  ظهرها 

حقاًل ميتد ميينًا اأميال عديدة، وكذلك اىل ال�شمال. 
اليها نريد، اطلع على بع�س  التي  �شاأل بتمعن هذه املرة عن الوجهة 
الأوراق، والنوايا وقليل من تفا�شيل احللم. اأمعن النظر يف املخطط الذي 
هذا  اىل  والعائلة  اأو�شلتني  التي  الجتاهات  يف  �شك  هديه.  على  �شرنا 
املكان، قارن مبا عنده من خرائط مثبت عليها توزيع القطعات احلليفة 
وان  الجتاه اخلطاأ،  هو يف  ال�شري  اأن  اأكد  العراقية،  الأر�ــس  على عموم 
هناك انحرافًا عن الجتاه ال�شحيح مبقدار ثالثني درجة اىل اليمني، هو 
من ت�شبب يف البتعاد عن خط ال�شري املق�شود بحدود خم�شني مياًل، ثم 

اأكمل حديثه بثقة عالية قائال: 
عليه  ت�شريون  الذي  الجتــاه  يف  ل�شاعتني  ال�شري  يف  ال�شتمرار  ان   -
�شيو�شلكم اىل منطقة عني التمر يف حمافظة كربالء، التي تتواجد عليها 

قوات عراقية. 
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النحراف.  لهذا  �شبب  عن  يفت�س  كاأنه  املخطط،  اىل  النظر  عــاود 
املخطط �شحيح،  ان  ذاتها  بالثقة  اأكد  يبت�شم،  وهو كذلك  بقوة،  ابت�شم 
التقدير اخلا�س بامل�شافة بني الأميال  وان �شبب النحراف هو اختالف 

والكيلومرتات.
- نعم، ماذا تقول؟.

كرر قوله ال�شابق: 
بح�شب  بالأميال  الأ�شل  املخطط يف  و�شعت على  قد  امل�شافات  اإن   -
النظام الأمريكي، بينما ال�شتخدام الفعلي على الأر�س، والتدقيق على 
عداد ال�شيارة كان بالكيلومرتات، كما هو النظام املعمول به يف العراق. 

اأمل يكن هذا �شحيحًا؟. 
- نعم اإنه �شحيح بالفعل.

اأكمل قوله:
الأمر  بالأميال،  للم�شافات  قيا�شاتنا  يف  نتعامل  والأمريكان  نحن   -

الذي ت�شبب يف اإحداث هذا النحراف. 
مُت بده�شة مرة، �شمتًا فيه كثري من احلرية والتوج�س،  من جانبي �شَ

وخفايا اأ�شرار، وعندما فككت قيده �شاألت عن احلل؟:
ال�شري بذات الجتــاه، لأن احلدود  التوقف عن  يا �شيدي هو  - احلل 
ل  كما  الظالم،  حلول  قبل  بلوغها  ميكن  ل  بعيدة،  باتت  تق�شدها  التي 
ت�شح املجازفة بال�شتمرار يف التنقل لياًل مع عائلة بينها اأطفال، والوقت 
اأقرتب من املغيب. ليل �شحرائكم خطري، ل اأن�شح اخلو�س يف جتاربه، 

اأنتم اأهل العراق اأعرف بغدر �شحرائكم. 
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اأح�ش�شت وكاأن جباًل من الهموم فوق ظهري بات يحنيه قبل الأوان، 
هذه  و�شط  عميق  منخف�س  حافة  على  والبنات  وكاأنها  �شيماء  ت  واأح�شَّ

ال�شحراء اللعينة، يكاد يبتلعهم. 
املجازفة  بني  �شراع  موقف  يف  حــائــرًا،  ال�شيارة  جانب  على  اتــكــاأُت 
يطويها  مل  اأم�س  اأول  وجتربة  الجتــاه  تعديل  بعد  لياًل  ال�شري  مبوا�شلة 

الن�شيان، وبني العودة اىل نقطة ال�شفر والبدء من جديد.   
نقطة  اىل  العودة  وحــرية  الــقــرار،  اتخاذ  �شعوبة  الربيطاين  اأدرك 
يتابعن  الأبي�س،  بوجهه  يحملقن  اللواتي  البنات  اىل  ابت�شم  ال�شفر، 
فقدم  ال�شائب،  القرار  اتخاذ  على  اعانتنا  حــاول  بالغ،  بقلق  كلماته 
من  بال�شري  والبدء  الليلة،  فيه  نق�شي  اأمــني  مكان  اىل  العودة  مقرتحه 
تيقني  وعندما  كيلومرتات.  الأميال اىل  بعد حتويل  املخطط  جديد على 
بغداد،  نا�شرية  ال�شريع  الطريق  اجتاه  اىل  اأ�شار  بالقرتاح  اقتناعه  من 
وبالذات تل اللحم الذي نعرفه عالمة مميزة لنا، ونقطة انطالق تكررت 

من عليه اأكرث من مرة.

٭         ٭         ٭

كانت ظالل �شيارتنا متتد اىل الأمام رويدًا كلما اقرتب املغيب، وكانت 
نبات  الف�شيح  الفق  ويتناثر معها يف  تتناثر من حولها م�شرعة،  الرمال 

ال�شبري. 
عم ال�شكون، فما عدنا ن�شمع اأ�شوات كانت تاأتينا من قريب اأو بعيد. 
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وكلما  اللحم،  تل  اىل  امل�شافة  ن�شف  يف  يكتمل  اأن  املغيب  كاد  بجوارنا 
اقرتبنا منه ي�شتوي على ال�شماء احمرار �شفيق يعطي اأمل، وي�شريرّ الهواء 

اأكرث برودة واأزكى رائحة. 
ليله كئيب، وان ال�شمت يخيم يف  اأن  اللحم، قلتها مدركًا  تل  ها هو 
والأخرى  الطينية  البيوت  وح�شة.  فيزيده  الليل  ظلمة  التحام  مع  ربوعه 
اخل�شبية باتت خمتلفة عن الليلة التي مررنا بها قبل يومني، كاأن اأهلها 
قد غادروها. مل تعد م�شكونة، ومل يعد ال�شباب يلهون يف باحاتها الوا�شعة 
كما كانوا قبل احلرب، كاأنها اأ�شبحت مرتعًا لتلك الأ�شباح القادمة من 
ال�شحراء مع بدايات الليل. حمطة الوقود الوحيدة مقفلة كما هي منذ 
َم اإقفالها ا�شطرارًا فر�شًا جيدة لبع�س الباعة  يومني وما زالت كذلك، قدرّ
م�شافمِ  اىل  والنتقال  الوقود،  تهريب  من  جتارتهم  بتطوير  احلاملني 
الأغنياء. مل ل؟، والتاريخ القريب ي�شجع احلاملني ليكونوا اأغنياء، حتى اإن 
كثريًا من اأغنياء العراق اجلدد هم جتار حروبه التي اأغنى وقوعها فقراء 
واأفقر اأغنياء، و�شحق الواقفني و�شطهم من املوظفني وال�شاتذة والعلماء. 
لكن باعة تل اللحم خمتلفون، ل ميكنهم حتقيق حلم الغنى، بدايتهم 

كانت �شاذجة، تاأ�ش�شت على مزج املاء بالوقود.  
على  حافظت  منها  قليل  مــرتوك،  بع�شها  املبعرثة  اخل�شبية  البيوت 
�شعرت  يومني.  قبل  عليها  كانت  التي  مواقعها  وعلى  واأبوابها،  �شبابيكها 
بوقويف اأمام اإحداها بنثيث من كاآبة انفعالية عربت من داخلي مثل غيمة 
راعدة، وابقت عيناي حترثان يف بحر ال�شمت والظالم، خ�شية ان ل اأجد 

مكانًا للبنات، وح�شول اعتداء علينا يف هذا الليل املوح�س. 
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طرقت الباب التي �شمدت باقية على حالها، تاأكدت من عدم وجود 
والبدء  ال�شيارة  من  النزول  اإ�ــشــارة  العائلة  اأعطيت  الــداخــل.  يف  اأحــد 
هذه  يف  لهم  الأخــرية  تكون  قد  واحــدة  ليلة  للمبيت،  وتهيئته  بالتنظيف 

التجربة املريرة. 
ا�شرتك اجلميع يف حملة تنظيف مل ت�شتمر طوياًل، فالبيت عبارة عن 
غرفة واحدة مب�شاحة ل تزيد عن ع�شرين مرتًا مربعًا. و�شعوا على اأر�شه 
اخل�شبية اأفر�شة ب�شيطة كانت معنا، ف�شدهم اىل دواخلهم التعب وارهاق 
واإعياء املالمة واخلوف من  ال�شري بالجتاه غري ال�شحيح،  املجازفة يف 
تناول  دون  النوم  يف  ليغطوا  ال�شحراء،  اأ�شباح  من  وكذلك  املجهول، 

الع�شاء. 
حاولت قتل الوقت بال�شتماع اىل ن�شرات الأخبار العابرة من املذياع 
اخلا�س بال�شيارة حتى مل اأعد راغبًا برفع اأ�شابعي من على مزولة الدللة 
اخلا�شة بالإذاعات العاملية، كمن يفت�س عن اأمل ولو ب�شيط ينبئه بتاأخر 
وعموم  النا�شرية  على  اجلمهوري  احلر�س  قــوات  له  تعد  مقابل  هجوم 
وخو�س  جديد،  من  للبدء  ا�شافية  الفر�شة  يعطي  العراقي،  اجلنوب 
جتربة العبور الثالثة للحدود. وكنت بني الن�شرة والن�شرة اأهم با�شرتجاع 
بع�س الأفكار التي قاومت اآليات ال�شرتجاع من الال�شعور، ع�شاها تبقيني 
واعيًا اأ�شارع النعا�س حار�شًا لهذه ال�شيارة اأو ل�شفينة النجاة الوحيدة، ل 
اأريد خ�شارتها على يد اأحد ال�شراق املرتب�شني، ول اأريد انتهاء امل�شروع 
وتبدد احللم الذي ع�شت من اأجله �شت �شنوات. اأعطاين الحباط عزمًا 
النوم،  اىل  ال�شت�شالم  عن  لالأفكار  املتوايل  التوارد  واأبعدين  اإ�شافيًا، 
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وادخلتني الذاكرة يف نفق الزمن البعيد اىل ليلة ذهبت فيها قبل عام من 
الآن اىل بيت العقيد �شرمد، زميلي يف ال�شجن ويف الفوج املظلي الأول. 
تذكرت خطوات دخويل بيته يف الأعظمية كاأين اأ�شمع وقعها، وطلبي منه 
اأمر  ملناق�شة  الهمال،  اأ�شجارها من  �شاخت  التي  اخلروج اىل احلديقة 
هام يتعلق مب�شري البلد. تذكرت كذلك جميع التفا�شيل وال�شتجابات، 

ورد �شرمد الذي جاء ب�شيغة �شوؤال: 
- ما هو الأمر الهام الذي جاء بك يف هذه ال�شاعة من الليل ؟. 

قلت:
وحدنا  الرئي�س،  من  بال�شد  ال�شري  ال�شيا�شي  العمل  اىل  العودة   -
احلزبيون املتخرجون من اأبو غريب، قادرون على جتميع باقي احلزبيني 

اخلريين والوقوف بوجهه. 
رد يومها �شائاًل: 

- عن اأي عمل �شيا�شي تتكلم والرئي�س مد اأنفه يف اأح�شائنا؟. 
على  التجذيف  مركبها  يف  من  كل  يحاول  التي  هــذه  �شيا�شة  اأيــة   -
اأن ي�شفق له بعد كل  مزاجه، ويريد كل من جل�س يف مق�شورة قيادتها 
كلمة ينطقها، وي�شع كل حار�س من حرا�شها يف حجرة بندقيته ر�شا�شة، 

م�شتعدًا اأن يطلقها على راأ�س من مل ي�شفق. 
- هل ن�شيت ما حل بنا ونحن مل نعمل �شيئا بال�شد من وجوده؟. 

- ماذا �شيعمل لو و�شلته اأخبارنا؟. 
مل ينتظر مني اجلواب، اإذ اأجاب هو عن كل اأ�شئلته قائاًل:

اأجنبتهن؟.  اللواتي  بالبنات  تفكر  اأمل  املــرة.  هذه  عوائلنا  �شيبيد   -
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�شاأح�شب اأين مل اأ�شمع �شيئًا. 
اأبو  يف  ق�شاها  التي  ال�شنني  اأمل  جتمع  وقد  الكالم  عن  قلياًل  توقف 
جنح  مهمًا.  �شيئا  ليقول  تركيزه  ا�شتعادة  يريد  كمن  حوله،  من  غريب 

اأخريًا يف ا�شتعادته عاماًل م�شاعدًا لإكمال كالمه: 
اأم�س ومل يعد حتى  اأخذت املخابرات ولدي زيد من بيتي يوم  - لقد 
الوح�س  هــذا  اأنــ�ــَس  مل  چا�شب.  راأ�شها  على  مفرزة  اقتادته  لقد  الآن. 
الظهر  على  ال�شرب  ووقع  والق�شوة،  داخله  يف  الغمو�س  وذاك  الكا�شر، 
التي مل يح�شنها رجل خمابرات قبله. ومل اأن�َس كل �شربة منه يوم كانت 
وعندما  منها،  اخلروج  �شعوبة  اأعتقد  ه�شتريي،  �شرع  نوبة  يف  تدخلني 
اأخرج اأ�شلي كي ل اأعود اليها ثانية، لكنه يعيدين ق�شرًا، واأزيدك علمًا اأين 
اأعي�س حلظات العذاب ذاتها. مازالت ع�شاه توجعني حتى يف املنام. اأي 
مفارقة هذه، التي �شيتحمل فيها البن ذنوب اأب مل يرتكبها يف الأ�شل؟. 
اأبو  اأغادر  لو مل  اأمتنى  الذي واجهت. كم  العذاب  �شيواجه  اآه ربي   -
غريب ليحول بقائي يف الزنزانة دون دخوله اليها. ما الذنب الذي اأرتكبه 
الذي كان يحوي  ال�شجن  ال�شابق يف ذاك  ال�شجني  �شرمد  ابن  اأنه  �شوى 
ع�شرات اللف من امل�شتبه بهم والذين يتواجد بينهم اآلف من الأبرياء، 
اذ ل وقت لأجهزة احلكومة امل�شغولة باحلرب التدقيق يف التهم املوجهة 
لهم، ول اىل حماكمتهم، بعد اأن و�شعت النجاة من احلرب التي دخلتها 
لعتبارات �شخ�شية همها الوحيد، وكذلك تثبيت حكم من اأمر بدخولها؟. 

- هل هذه عدالة ؟. 
- ل اأ�شتطيع ا�شتيعاب جميئك هذا اليوم لهثًا مثل عداء خا�شر، وفوق 
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لهاثك النا�شف هذا تريد اإعادة تاريخ اأ�شود يف حياتنا. اإنهم يا �شيدي مل 
يرتكونا بحالنا واإن تركناهم. ثم ان احلزب ح�شب قناعتي قد اأ�شُتخدَم 
اأداة هدم �شلمت اىل �شخ�س الرئي�س، فا�شتخدمها بامتياز. اأمر غريب 
وراء  اأهــوج،  بانفعال  تاأتيني مدفوعًا  الأحــداث واخلــربات  وبعد كل هذه 
عمل يف احلزب ذاته، واملبادئ والأفكار ذاتها. كيف تاأتيني بهذه ال�شاعة 
العودة  تطلب  هذا  وفــوق  اأنفا�شنا؟.  حتى  يراقبون  اأنهم  جيدًا  وتعرف 
َبَنت مواقعها بطريقة ل ميكن  بال�شد من وحو�س،  ال�شيا�شي  العمل  اىل 

القرتاب منها عراقيًا، ول حتى اقليميًا. اآه لو تعرف ما بداخلي؟. 
مل اأكمل باقي امل�شهد الذي تداعى من �شطح الذاكرة مثل فيلم وثائقي 
م�شجل بدقة، وبان من اأمامي م�شهدًا اآخر واقعيًا هذه املرة، اأحلظ فيه 
املدين  لبا�شه  ثائر،  بهيئة  �شالحه  �شاهرًا  ال�شيارة،  �شوب  يتجه  رجل 
والكوفية التي و�شعها على رقبته، وان كان ملتحيا تعطيه انطباع اأنه لي�س 

من بني املنتف�شني املتدينني. 
اقرتب م�شافة تكفي ل�شماع ال�شالم الذي األقاه و�شاأل:

- مَل التواجد هنا يف هذا الليل املوح�س؟. 
الوحيد  �شالحي  كانت  التي  )التوثية(  الع�شا  على  قب�شتي  و�شعت 

للدفاع، وهممت بالرتجل من �شيارتي، ومعها قلت:
- اأين عابر �شبيل وعائلتي، حل علينا الليل يف دياركم هذه، مل يكن لنا 
من بد �شوى النتظار، فوجدنا مكانًا لنا حتى ال�شباح، ع�شاه ياأتي لنغادر 

دون عودة هذه املرة.
بدا �شوتي لهذا الرجل القادم، كاأنه ماألوف، فاأرخى قب�شته من على 
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متييز  يريد  كمن  اأكــرب،  وب�شرعة  اأكــرث  ليتقرب  اخلطى  وحث  ال�شالح، 
اأكملت خطوة الرتجل منت�شبًا  �شاحب ال�شوت ليوؤكد ظنه، ومن جهتي 
اأنه ميكنني من  للدفاع، هززت الع�شا، اتخذت و�شعًا اعتقدت  م�شتعدًا 
تفادي هجمة مل�شلح ببندقية مل ي�شتخدمها حتى اللحظة، وعندما اأقرتب 

وبان �شكلي وا�شحًا قال:
- من؟... اأبو �شيماء.

احلزب  م�شوؤول  ماجد  الرفيق  اأنــت  تكن  اأمل  و�شاألته  اأنــا،  هو  نعم   -
ال�شيوعي يف املنطقة، ومن ثوار النتفا�شة الذي نظمناه يف املدر�شة ؟. 

كونها احلذر  التي  امل�شافة  و�شط  ليعانقني  انحنى  ثم  اأنا.  هو  نعم   -
بيني وبينه. 

اأ�شباب التواجد هنا ويف هذا الوقت، ب�شيغة اأخرى  اأعاد �شوؤاله عن 
تنم عن قدر من التعاطف وال�شتغراب، دفعانى اىل �شرح حماولة العبور 

الفا�شلة للحدود مرتني. 
اخل�شبي  بيتنا  اىل  معي  وتعال  الآن،  هذا  من  دعنا  قال  جانبه  من 
الذي على ميينك، بغية ال�شرتاحة، وباملرة التعرف على رفاق جئنا �شوية 
وعند  اننا  مواقعهم، حتى  الهاربني من  البعثيني  القادة  ا�شطياد  مبهمة 
م�شاهدتنا �شيارتك الكوريال املعروفة بعائديتها اىل احلزبيني من اأع�شاء 
ال�شعب، و�شعناك واياها هدفًا ثمينًا لل�شيد. ثم غريرّ حديثه قائاًل، تعال 
الراحة،  من  ق�شطًا  لتاأخذ  عائلتك  اىل  عد  بعده  ومن  ال�شاي،  لت�شرب 

و�شنقوم نحن بحرا�شة ال�شيارة، ل تقلق فهي واأنتم بحمايتنا الآن. 
قبل خطوات من بيتهم اخل�شبي حاول تلطيف الأجواء بالقول: 
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اأنتم  نحميكم  ال�شيوعيون  نحن  عجيبة،  املفارقة  هي  كم  تر  اأمل   -
البعثيون، وحزبكم اأحل ذبحنا بطريقة ب�شعة منذ جميئه اىل احلكم اأول 

مرة عام 1963، وما زال ينحر رقاب رفاقنا كلما متكن من اأحدهم. 
اأكمل كالمه، فخ�شي من �شوء الفهم، حاول حرف احلديث بالقول ولو 

اأنك مل تعد بعثيًا، ول ميكن عدك من البعثيني.   

٭         ٭         ٭

بداأُت ن�شيطًا كالعادة، البدلة الكاملة، وربطة العنق الزرقاء، و�شيجارة 
الكنت اأخذت مكانها يف الفم، دققُت يف و�شع ال�شيارة مارًا على الطارات، 
ومياه التربيد وزيت املحرك، يف الوقت الذي احتلت فيه البنات اأماكنهن 
الف�شل  فتكرار  جناة،  �شفينة  مهمتها  ُتكمل  اأن  معي  يتاأملن  داخلها،  يف 

احباط قد ل يخرج املحبط من حاله ب�شالم. 
ت�شبع حاجتها  وكاأنها مل  يديها،  بكلتا  تثاءبت جنالء. دعكت عينيها 
اىل النوم، فال�شاعة مل تبلغ ال�شابعة �شباحًا، حيث البدء بهذه املحاولة 
الثالثة التي اأردتها مبكرة، على غري العادة التي جرت متاأخرة ن�شبيًا يف 
املحاولتني ال�شابقتني. تذكرُت ال�شباب �شائدي القادة احلزبيني، فذهبت 

اىل مكانهم، واأنا اأودعهم، �شاكرًا موقفهم وحرا�شتهم �شفينتنا، قلت:
- �شوف لن جتدون ما ت�شطادونه، فالطرائد على هذه الأر�س تتلون 
يتعودوا النتظار، طريقتكم هذه  واأنتم منهم مل  كاحلرباء، وال�شيادون 
فيها قدر من النتقام، والنتقام بحد ذاته فعل يجر اىل مثيله، وهكذا 
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�شتبقون بحال من الدوران يف حميط دائرة مغلقة نتيجتها خ�شارة لكل 
اأهل البالد. 

رد ال�شيد ماجد:
- لقد ح�شرنا اىل هذا املكان ويف داخلنا جزع، عملنا ملدة طويلة حتت 
الأر�س اأفقدتنا القدرة على النتظار، وجدنا يف ال�شيد فر�شة منا�شبة 
لأن نظهر، ونخرج حمتويات معاناة ثالثني �شنة من البط�س وكاأننا ل�شنا 
الذي  الوطن  بعد خ�شارتنا  لدينا ما نخ�شره،  لي�س  ثم  الأر�ــس.  اأهل  من 

نريده حرًا، �شعبه �شعيد. 
توقف عن الكالم برهة و�شاأل: 

- اأمل يكن خروجك منه يف يوم مثل هذا خ�شارة؟. 
ثم اأجاب بنف�شه على ال�شوؤال:

الزمن  هــذا  من  غفلة  يف  خ�شرناه  منا  واحــدا  و�شنتذكرك  توكل   -
ال�شعب. 

عدت اىل �شيارتي حاماًل عجز عن الرد وحرية كالم كان �شحيحًا، 
من  هروب  بل  �شحيح،  لأنه  لي�س  امل�شوار،  اأكمل  لأن  ت�شميم  داخلي  يف 
املقابلة  اجلهة  يف  املخطط  و�شعُت  ا�شالحه.  يف  وف�شل  ال�شحيح  غري 
كيلومرتات، ل  الأميال اىل  بعد حتويل  اأجل�س خلفه  الذي  ال�شيارة  ملقود 
اريد تكرار اخلطاأ هذه املرة، فالوقت ل ي�شمح بالتكرار، والبنات الالتي 
األف �شوؤال،  اأح�س وكاأن يف عقولهن  اأي �شوؤال،  امل�شروع من دون  �شايرن 
وكاأن التكرار احلا�شل للمحاولت جعل حركة الزمن من اأمامهن بطيئة، 
لبد من ت�شريع وقعها لتفادى �شيل الأ�شئلة، التي ل اريد �شماعها قبل خط 
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احلدود. 
ال�شحراء من خلفنا عالية، مكونة  رمال  فتطايرت  �شريعًا،  انطلقت 
احلزبيني  �شائدي  ومن  اللحم  تل  يف  املتبقني  من  ت�شاهد  غبار  �شحابة 

الكامنني، م�شفوعة بدعاء العبور، وحتقيق احللم املوعود.   
بانت امل�شافة �شا�شعة بني تل اللحم وبني طريق فرجينيا الذي ر�شمه 
العقيد براديل اآمر كتيبة ال�شتطالع يف اللقاء الأول، خالل املحاولة الوىل 
التي �شجلت فا�شلة، طريق معبد بالإ�شفلت كما ُثبت على املخطط ذاته، 
العامل  عن  معزوًل  امل�شهور،  ب�شجنها  املعروفة  ال�شلمان  ق�شاء  اىل  ميتد 
من اأيام امللكية، اأعرُف اأن من ي�شله �شاملًا ي�شمن اجتياز احلدود باأمان، 
ويعرف العقيد براديل هذا جيدًا كما ا�شار واأكد اأنه، واملنطقة املحيطة به 

موؤمنة من جيو�س احللفاء.
كان ال�شكون رهبة اآ�شرة، مل جتد عيناي خالل ال�شري يف طريقه من 
عالمات، ومثريات قادرة على تقليل الح�شا�س بالأ�شى الذي ارت�شم على 
تتخيلها  التي  ال�شباح  فكرة  طرد  على  اأي�شًا  قــادرة  ول  اجلميع،  وجــوه 
كان  وحده  املحرك  �شخب  ال�شحراء.  و�شط  لها  اأع�شا�شًا  تقيم  جنالء 
اأخــرى،  نــواٍح  ومن  لكنه  ال�شحراء،  يف  املاثل  ال�شكون  ك�شر  على  قــادرًا 
خلَق اأجواء ا�شتماع رتيبة، زادت من �شعوٍر َتَلب�شنا، من اأننا موجودون يف 

، ق�شبانه تركيبة من القلق واخلوف.    قف�سٍ
يف  تــاًل  ُتظهر  املر�شوم،  املخطط  على  ال�شريع  ال�شري  من  �شاعتان 
القريب، تعك�س اأ�شعة ال�شم�س ال�شاقطة على زجاج عجلة ع�شكرية تتخذه 
م�شاهدتها  ميكن  م�شع  �شياء  وم�شة  اأو  متقطعًا  �شياًء  للر�شد،  مو�شعًا 
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ج�شٍد  على  عباءتها  َو�شعت  �شكينة  اأية  نحوه.  خطوات  جتراأت  بو�شوح. 
قلت  عطا�س.  بعد  ماطر  غيم  مثل  �شريعًا  حل  اأمــان  واأي  همًا،  يرجتف 
ال�شري  �شحة  من  �شاأتاأكد  يبدو،  ما  على  ع�شكريًا  موقعًا  اليه  �شاأتوجه 
بالجتاه املطلوب، قلتها ويديرّ على مقود ال�شيارة مت�شكان به ب�شدة، كمن 

يخاف فقدانه. 
كان التل موقع ر�شد، تقيم و�شطه الناقلة املدرعة مو�شعًا لها، ظهر 
جال�س على مقدمتها ع�شكري يتاأمل الطبيعة امل�شم�شة، دقق يف ال�شيارة 
تبني  ناقلته،  فوق  من  ترجل  التوقف.  ا�شارة  اأعطى  وركابها.  القادمة 

قيافته امليدانية اأنه اأمريكي، قدم نف�شه املالزم جون اآدمز. 
كررت ق�شة التيه يف املرتني ال�شابقتني، واخل�شية من ح�شول الثالثة، 
طلبت امل�شاعدة يف تدقيق الجتاه، وكانت اأول مبادرة منه ويف اأثناء تناوله 
املخطط، ت�شليمنا قنينتي ماء اأنع�شتنا نف�شيًا، فاملاء بهذه ال�شحراء حياة، 
واحلفاظ عليه لزم لدميومة احلياة، ف�شعرنا حلظتها اأن احتياطينا من 

املاء قد تعزز اإيذانا باملحافظة على احلياة. 
األقى جون نظرة على الجتاه والعالمات الدالة وامل�شافات املثبتة عليه، 
اأكد �شحتها ودقة الجتاه اىل طريق فرجينيا لي�س البعيد عن التل الذي 
وقد  �شعب  ال�شيارة  بهذه  اليه  الو�شول  اأن  كذلك  واأكد  مبحاذاته،  نقف 
يكون �شرب من امل�شتحيل لوجود كثبان رملية متحركة، ت�شع الن�شان يف 
حال ال�شياع احلتمي لالجتاه ال�شحيح، اإذا مل ميلك )قنبا�شًا( ل�شبط 

الجتاه. ف�شاأل:
- هل متلكون قنبا�س؟. فاأجبت:
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- ل منلكه، ن�شري فقط على املخطط، وعلى موقع ال�شم�س الذي اأ�شعه 
على �شمايل وال�شري بخط م�شتقيم. فقال:

- اإذا اأرت �شمان الو�شول اىل الطريق، ل بد واأن ترتك فكرة ال�شري 
قد  خماطرة  وهي  الكثبان،  جانب  من  املناورة  عليك  م�شتقيم،  باجتاه 

ت�شيع فيها الجتاه. 
باأمر ما، ثم طلب النتظار دقيقة واحدة لأجراء  اأخذ ثوان للتفكري   
ات�شال من جهاز الناقلة الال�شلكي. اأوماأ من بعده يف اأن نتبع ناقلته يف 
�شريها. توقف بعد ع�شرة دقائق عند حافة ال�شراب الذي راأيته من قبل 
و�شويل التل، وكاأنه بحرية و�شط ال�شحراء، تبني اأنها لي�شت بحرية، ومل 
اإنها خزانات وقود عمالقة، ُن�شبت على الأر�س  تكن �شواهدها �شراب، 
لتزويد اجلهد الآيل احلليف يف املنطقة بالوقود. اأ�شار بالتقدم �شوب اأحد 
بعدها جلب �شندوق  بالوقود،  ال�شيارة  الكهربائية مللء خزان  امل�شخات 
يدير  الذي  العريف  من  الغازية  امل�شروبات  وبع�س  املاء،  بقناين  مملوء 
امل�شخة. اأعاد الرجاء متابعة الناقلة بهدف الو�شول اىل طريق فرجينيا 

الذي توقفنا عنده بعد ن�شف �شاعة قائاًل:
لقوات  ع�شكرية  �شيطرة  نقاط  هناك  املق�شود،  الطريق  هو  هذا   -
�شمانة  عليه  بال�شري  اللتزام  �شرورة  طوله،  على  �شتجدها  التحالف 
ابت�شامة  تغلفها  وداع  باإ�شارة  اأوماأ  ثم  احلدود  خط  اىل  للو�شول  وحيدة 

جناح. 

٭         ٭         ٭
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عندها  يقف  الآمــن،  ال�شري  من  �شاعة  بعد  الأوىل  ال�شيطرة  َظهرت 
ع�شكريون ت�شري عالمات قيافتهم اأنهم فرن�شيون، على ميينهم جمموعة 
اأفراد  من  اإليهم  �شدرت  باأوامر  اأ�شحابها  يغادرها  مل  عراقية  �شيارات 

ال�شيطرة ذاتها. 
الع�شرة  عن  تقل  ل  الفرن�شي  الع�شكري  عن  مب�شافة  �شيارتي  اأوقفت 
ال�شالم  القاء  به  قمت  عمل  اأول  باجتاهه،  و�شرت  منها  ترجلُت  اأمتار، 
يف  ال�شتغال  منذ  خميلتي  يف  عالقة  َبقَيْت  فرن�شية،  تذكرتها  بكلمات 
اجلندي  لها  ا�شتجاب  عامًا،  ع�شر  احد  قبل  ع�شكريًا،  ملحقًا  باري�س 

الفرن�شي بابت�شامة ر�شا، �شاأل:
- من اأين لك هذه الكلمات الفرن�شية؟. 

تلك  ابــان  الفرن�شية  اجلهات  من  ال�شادرة  القامة  هوية  اخرجُت 
ن�شطًة، �شمح  الع�شكرية  التحية  اأدى  الرتياح.  بقدر من  اخلدمة، ف�شعر 
املك�شو  الطريق  هــذا  على  ال�شري  اإبــقــاء  ب�شرورة  م�شورة  مع  بــاملــرور، 
بالإ�شفلت مل�شافة اأربعني كيلو مرتًا، يف نهايته تنتهي حدود العراق، وتبداأ 

الأرا�شي ال�شعودية، ثم اأعاد الي�شاح:
- نقطة احلدود هي انتهاء الك�شاء ال�شفلتي بال�شبط. 

التي  اأوهــام اخليال  اأعــادين، من  �شعور  اأمتار فتملكني  حتركت عدة 
تاأملت  واقع حياة.  الطريق، اىل  بها مداراة حلايل طوال  الغرق  اعتدت 
فيه وجه البنات اللواتي بداأ ال�شحوب يغادر وجناتهن، وعاود الدم التدفق 
فيها من جديد. ومن دون �شيطرة مني على منحى الذاكرة ح�شرت �شور 
الزمالء يف القاطع اخلا�س، متنيت وجودهم معي الآن، ويف هذه اللحظة 
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اللعني،  القاطع  ذلك  دخــول  يوم  �شنيه  يف  العد  توقف  عمر  من  املميزة 
ترحمُت على من مات غدرًا ح�شب اأوامر ال�شلطان وتوجيهاته. مرت من 
حممد  وكذلك  واآخرين،  و�شالح  وحامد  ملرت�شى  �شور  خيالت  اأمامي 
جنالء  يدي  اىل  فجاأة  تنبهت  املمر،  اأر�ــس  على  ميتًا  احلديثي  �شربي 
الناعمتني تلعبان ب�شعري من اخللف، وكاأنها تتعمد اإعادتي اىل الوعي، 
ال�شيارة، فكان مثبتًا على  الق�شدية فتحت مذياع  العودة  لهذه  وكاإثبات 
اذاعة مونت كارلو، وكانت تقدم موجزًا لالأنباء خربه الأول �شروع قوات 
احلر�س اجلمهوري بالتقدم من عدة حماور باجتاه املحافظات الو�شطى 
الو�شطي  حمورها  يف  اجتازت  قد  اأنها  من  اإي�شاح  والثاين  واجلنوبية، 
حمافظة بابل برتل يتجه �شوب الديوانية فال�شماوة، ورتل اآخر يف املحور 
ال�شرقي اجتاز حمافظة وا�شط، تقرتب وحداته من النا�شرية متجهة اىل 
ق�شاء �شوق ال�شيوخ �شتدخله هذه الليلة. ف�شرخت دون �شيطرة مني على 

خمارج الكلمات: 
- يا اإلهي ماذا �شيحل مبازن وعائلته وباقي الثوار املنتف�شني؟. كيف 

�شي�شمدون واأين �شيتوجهون؟.

٭         ٭         ٭

و�شماًل، كمن  ال�شيوخ ميينًا  �شوق  اأهل  اأخذتنا م�شاهد احل�شرة على 
يتاأرجح يف فراغ، حتى تنبهت اىل نهاية الطريق املك�شو بالإ�شفلت وبداية 
الآخــر  واي�شاح  الأمــريــكــي،  ال�شابط  كــالم  تذكرت  الـــرتاب.  من  اآخــر 

�سعد العبيدي 219



هناك.  ال�شعودية  احلــدود  لبداية  اإ�شارة  هنا  النهاية  اأن  من  الفرن�شي 
اأح�ش�شت اللحظة زمنًا اأ�شرق من جديد، َكذبُت اح�شا�شي بالزمن، التفتُّ 
�شوب ال�شم�س راأيتها تدخل حماقًا تك�شوه ال�شفرة املحمرة، كاأنها تودع 
من تابعها متوج�شًا طول النهار، �شاَحبها مطر نزل من غيمات متفرقة 
نثًا يف هذه اللحظة ويف هذا املكان، اأعطى الأر�س لونًا خا�شًا عند انتهاء 
الطريق املعبد يف ا�شارة اىل مغادرة اأر�س العراق، من دون عالمات عادة 

ما متيز نقاط احلدود. 
ب�شاط  على  املتحرك  والنتظار  املقلق،  تاأثريه  فقد  قد  الوقت  كــان 
يعد  مل  بــالإجنــاز.  زهــو  وم�شاعر  قلوب،  خفقات  اىل  حتــول  ال�شحراء 
ال�شمت مرعبًا لهذا ال�شري الذي جمع بني ال�شباح والظهرية وقليل من 
املغيب، وبني تناول قطع خبز ياب�شة، وق�شاء حاجة يف عجالة خلف كومة 
رمال. الوقوف يف املكان وابقاء الأيدي ما�شكة مبقود ال�شيارة الكورول، 
كان لزما للخروج من تيه الإح�شا�س، ولتاأكيد اخلروج اأعدت النظر اىل 
املحاولة  كررت  ال�شروق.  ولي�س  املغيب  اأنه  التاأكد  يريد  كمن  ال�شم�س، 
كونرّها  التي  ال�شدمة  ومــن  الح�شا�س،  تناق�شات  من  اخلــروج  لإمتــام 
التاأكد من اخلروج  الثالثة باجتياز احلدود، وبعد  النجاح لهذه املحاولة 

كلمت نف�شي كالمًا مل ي�شمعه اأحد �شواي: 
هنا انتهى الهم الذي رافق نف�شي القلقة �شت �شنوات، وبدل منه برزت 
اأبو غريب، وذاك البوؤ�س الذي انتابني من  اأتلقاها يف  ذكرى اأول �شربة 
وقعها، وال�شعور بخ�شارة �شيء، تبني يل هنا اأن ذاك ال�شيء هو الوطن.    

املخلوقات  ومن  العالمات،  من  اخلايل  البعيد،  املكان  هذا  ويف  هنا 
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ب�شوق  انتظرته  الــذي  احللم  احبه.  الــذي  الوطن  برتك  يل  حلم  حتقق 
وحنني، لتفريغ ما يف جعبتي من هموم واآهات.  

هنا انتهت خ�شيتي من املوت، وخويف من ال�شلطان، وخبث القريبني 
من عر�شه. 

هنا اأ�شعر كاأين مل اأدخل ال�شحراء هربًا من احتمالت العودة اىل اأبو 
غريب ثانية، بل لإبالغ ال�شلطان رف�شي طريقته يف احلكم، وارتيابه من 

الرفاق املخل�شني.
�شاأبداأ من هنا حياة بال قلق ول اأ�شرار، ول خوف من العود مرة اأخرى 

اىل زنزانات ال�شجن اللعني. 
وبعد اآخر كلمة قلتها، ا�شتغربت هذا ال�شعور الذي �شيطر على نف�شي 
املتوترة، يف بقعة اأر�س يبتعد فيها الن�شان عن حافة الوطن مبا ل يزيد 
عن املرتين، ف�شعرت باختالط امل�شاعر بالنفعالت التي اأواجهها للمرة 
الأوىل عند اجتيازي العراق واقفا عنه مبرتين، قلت هل يعقل اأن مرتين 

فقط ميكن اأن تغري وجه حياتي والعائلة معًا. 
�شحكت ب�شدة، وبكيت بقوة، حيث مل تعد هناك م�شافة بني ال�شحك 
ل  وطــن  على  ح�شرة  البكاء  وبــني  املــوعــود،  احلــلــم  حتقيق  مــن  غبطة 
هذا  من  الفرح  بني  فــارق  هناك  يعد  ومل  القريب.  يف  اليه  العودة  تبدو 
الجناز بعد حماولتني فا�شلتني كادت تودي بحياتنا طعمًا �شهاًل لأ�شباح 
ال�شحراء، وبني الغ�شب من نف�ٍس تركت وطنًا، ومن وطن قتل النف�س قبل 

دخولها جتربة اجتياز ال�شحراء. 
من  يداي  ارتفعت  والنفعالت،  امل�شاعر  تناق�س  من  احلد  هذا  عند 
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على املقود ل اإراديًا، مل اأكلم اأحدًا من الذين �شاركوين املحاولت الثالث، 
فتحت باب ال�شيارة، ثم اأعدت غلقها، كمن تذكر اأمرًا ما، اأعدت ت�شغيلها، 
�شرت بها �شفينة اأثبتت قدرتها على النجاة ع�شرة اأمتار، ثم اأوقفتها ثانية 
مبكان اأ�شحى خط احلدود الوهمي خلفه بهذا املقدار. حركة مل اأجد لها 
تف�شريًا فيما بعد، �شوى كونها تتعلق ببقايا اخلوف الذي كان مرت�شبًا يف 
اأو  املكان  اأحدهم يف  واحتمالت وجود  ال�شلطة،  العقل عن رجال  خاليا 
اآخر كان يتابعنا لب�شًا طاقية اإخفاء ل تكفي املرتين عن منعه من اعادتنا 

اىل ال�شجن الكبري.
وكذلك  والأوهــام،  وال�شكوك  املخاوف  تلك  ب�شبب  م�شطربًا  ترجلُت 
على  م�شيطر  غري  فيه  اأبــدو  و�شع  يف  كــاأين  النفعال،  تناق�شات  ب�شبب 
نف�شي املتوترة. اجتهت اىل حافة الطريق، فهوت اأكفي على اأكوام ح�شى 
ف�شلتها حرارة ال�شيف عن خليطها من ال�شفلت. َجمعُت منها حفنة، 
على حافة هذا  وقفت  منى.  وادي  من  لها  قرينات  يجمعون  مثل حجيج 
الطريق الرتابية، قدماي خانتهما اجلراأة لأن يقفا خارج نقطة الف�شل 
بني الدولتني املوؤ�شرة بنهاية ال�شفلت، وقد بانت يل وكاأنها نقطة ف�شل 
بني املوت، وبني احلياة. بني العي�س كتمًا لالأنفا�س، وبني التمتع باحلرية 

من دون قيود. 
بداأت رمي احل�شى باجتاه الوطن الذي خرجت منه توًا، كمن يرجم 
ال�شيطان،  روح  بع�شهم  ميثل  القوم  لكبار  �شداقات  يرجم  اأو  ال�شيطان 
ورمبا ق�شدت رجم العراق الذي اعتقدت خدمته بالنتماء اىل احلزب 
يف  موجودة  غري  تهمة  على  معاقبتي  دون  للحيلولة  وطنًا  قدرته  وعــدم 
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الأ�شل. وقد يكون ل هذا ول ذاك، بل عود غري م�شيطر عليه اىل تقاليد 
قدمية عند العراقيني عندما يرمي الراغب يف ترك املكان الذي ل يود 
العودة اليه، �شبع حجارات باجتاهه كي ل يعود اليه ثانية باأي حال من 
الرموز مع بع�شها  الرجم �شلوك جاء من اختالط تلك  ان  اأو  الأحــوال. 
يف  واردة  جاءت  الحتمالت  كل  لل�شيطان.  منطية  �شورة  لتمثل  البع�س 

هذه اللحظة، وهذا املكان.
يف  اأهلي  على  عتاب  �شيغة  اىل  اللعن  ترنيمة  لت  حورّ قلياًل،  توقفت 
العراق، ملا فعلوه بعراقهم وباأنف�شهم طوال تاريخهم الطويل. حاولت تذكر 
بع�س اأجزاء من خطبة المام علي يف اأهل العراق، ف�شلت ب�شبب �شدود 
اأقامها النفعال َعَوقْت من �شيل التفكري والتذكر. عندها عاودت الرجم 
م�شحوبًا باللعنة التي امتدت قائمتها طويلة من �شديقي الرئي�س الذي 
ي�شبه ال�شيطان، اىل چا�شب اآخر اأعوان ال�شيطان اأو ال�شورة امل�شتن�شخة 
عن ال�شيطان، كاأين ُو�شعُت رغمًا عني يف موقف ه�شتريي غري قادر من 
ال�شيطرة على ال�شلوك املتداخل يف جماله اللعن والرجم والعتاب اىل اأن 
نزلت اأُم �شيماء متعجبة من هذا املوقف الذي مل ت�شهده طوال الفرتة التي 
ق�شتها معي ثالثة عقود زواج، اذ مل ي�شبق لها اأن �شهدت فقدان ال�شيطرة 
على امل�شاعر مثل هذه املرة، حتى َقلمِقت من ح�شول اأمر ما، قد يبقيها 

نادمة على مطاوعتي ال�شعي اىل حتقيق حلمنا مبغادرة البالد.  
اقرَتَبت لتكون مب�شافة اأح�س وجودها، جاءت عينيرّ بعينيها امل�شمختان 
وا�شحني  اأثرين  تاركًة  اجلميلتان  وجنتيها  على  تنك�شف  وهي  بالدموع، 

ب�شبب تراكم الغبار، كاأنهما جدولن اقرتبا من اجلفاف. 
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م�شكت يدي التي ترمي احلجارة، وبعد اأن تاأكدت من التنبه لوجودها 
مال�شقة يل، حاولت تهدئتي وعندما يئ�شت، �شاألتني: 

- مل كل هذا؟.
قلت: 

الآن  ن�شفي  كنته،  الذي  �شامل  ل�شت  اأنا  اآخــر،  اإن�شانًا  �شرت  اأين   -
اإن�شان اأعرفه، ون�شفي الآخر جمهول ل اأح�شه ول اأعرفه.

فاأكملت عتبها قائلة: 
- اأمل يكن الوطن غايتك يف الن�شال طوال احلياة؟. امل ت�شبع م�شامعي 
مرات ومرات، اأن هذا الوطن باق وانَك قد نذرت حياتك من اأجل البقاء؟. 

ما لذي تغري هنا والآن؟. اأجبت وقد نزلت الدموع من عينيَّ بغزارة: 
- اأنا الذي تغريت، لقد غريوين غ�شبًا عني يف ال�شنوات التي غبتها 
عما  واحــدة  بكلمة  النطق  ا�شاأ  مل  اللعني،  غريب  اأبو  يف  م�شجونًا  عنكم 
اأ�شابني طوالها، لقد منعوين من النطق،  وحذروين من الهم�س يف غرفة 
النوم التي و�شعوا فيها اأجهزة ت�شجيل، وهددوين مب�شري اأ�شود يطالك 
على  مو�شد  �شندوق  راأ�شي  ف�شار  نطقت،  لو  فيما  والبنات  حبيبتي، 
ال�شنوات  كل  ع�شت  لقد  الوهمية.  �شخو�شه  وخيالت  غريب  اأبو  كائنات 
حتاول  التي  الكلمات  اأمنع  م�شاعري،  اأكبت  �شراحي  اإطالق  بعد  ال�شت 
لها  اآخر مرحلة  بها مرارًا يف  اأم�شكت  قد  اأين  اأحمد اهلل  اخلروج مني، 
قبل اخلروج. ع�شت خر�شًا، اأخاف اإف�شاء اأ�شراري عن طريق حلم عابر 
اأو كابو�س مرعب. هكذا ع�شت �شجينًا، و�شجانًا يف الوقت ذاته. �شجانًا 
اأجــربين  لقد  عامًا،  ع�شرون  رافقته  الــذي  ال�شديق  من  باأمر  لنف�شي 
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ل  حديدي  �شندوق  يف  �شجنها  على  مكان  كل  يف  املنت�شرون  و�شياطينه 
تخرج منه ال�شرار. 

- دعيني اأُخرج ما بداخلي، اأُفرغ ما بال�شندوق بعد اأن فتحته الأقدار 
هنا يف هذا املكان بعيدًا عن ال�شيطان، واأعوان ال�شيطان. 

- دعيني اأرجم الطغاة، والأفاقني بنار احل�شى التي جمعتها، واللعنة 
التي اأعرفها حتى يهلكون. 

ـ �شدقيني �شيهلكون، �شتهلكهم �شكوكهم، واأفعالهم يف وقت لي�س بعيد 
من الآن. 

ترتكني  اأن  تريد  ل  �شاخب،  بكاء  نوبة  يف  وقعت  ثانية،  يديرّ  َم�َشكت 
غَطت بقوة كي ت�شحبني اىل الوعي. اأ�شبح يف بحور اأزمتي، �شَ

لكني ما زلت اأهذي بال وعي عندما قلت:
- اأريد البقاء هنا لأفرغ كل املخزون، مل اأعد اأخاف املوت، ول البوح 

بالأ�شرار. 
وملا وجدتني هكذا مازالُت منفعاًل، فاقدًا ال�شيطرة على حايل قالت: 
- هذا العراق الذي ق�شيت جل حياتك تخدم مبادئ حريته، تتاأمله 

وطنا كرميًا واأُمة عظيمة. 
اأبو �شيماء، ل ي�شتحق منك الوطن كل  ملاذا هذا كله؟. ل يا عزيزي 
هذه العبارات. هذا العراق اأكرب مني ومنك ومن كل الرفاق الذين خانوا 
اأ�شاأ  مل  مثلك  اأنا  بالدماء.  الوطن  تغمر  �شياطني  اىل  وحتولوا  الرفقة، 
اىل  والبنات  عودتي،  من  اأيــام  بعد  اأفهموين  هكذا  املو�شوع،  يف  التكلم 
العراق من برلني. لقد اأكدوا يل م�شاركتك يف موؤامرة �شد احلزب، وان 
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املحكمة قد حكمت عليك بالإعدام، و�شديقك الرئي�س الذي تلعنه الآن قد 
خف�س احلكم �شبع �شنوات نظري �شداقتك له، وخدمة احلزب والثورة.   

�شكُت قلياًل، التفُت اإليها ومن ثم اىل البنات اللواتي �شل انفعايل غري 
املعهود تفكريهن، واأعاق امكانية �شعورهن مبتعة حل اللغز اخلا�س بعبور 

ال�شحراء، فقلت:
انتظريني  اأنفا�شي.  مع  تنف�شت  معي،  عا�شت  هموم  اأخرج  دعيني   -
طوال  بها  النطق  من  حــذروين  التي  احلكاية  عليك  �شاأق�س  بال�شيارة 
على  قــادر  اأين  واأ�شعر  باحلرية  اأ�شعر  فقط  الآن  م�شت.  التي  ال�شنني 

اخباركم بها: 
- اأن ال�شجن يف اأبو غريب كان عقوبة فعٍل مل يكن موجودًا يف الأ�شل. 
واإن ال�شجانني بينهم الرئي�س حر�شوا على نفث غلهم حقدًا يف اأج�شادنا 
التي جعلوها حقل جتارب لتمرير الأحقاد. و�شكلوها م�شخًا يخاف الهواء 
الذي يتنف�شه خارج اأ�شوار البيت، هذا ما دفعني اىل و�شع الهروب حلمًا 
وطــوال  اأنني  من  الرغم  على  اليوم  بتحقيقه  وجازفت  �شنني،  راودين 
الطريق مل اأ�شعر اأنني ويف جميع حماولتي لعبور ال�شحراء، اأنني فعلتها 
هربًا من احتمالت العقاب ثانية، وان كنت ل اأنكرها، بل وكل همي ابالغ 
الرئي�س رف�شي اأ�شاليبه يف ادارة الدولة واملجتمع. دعونا ن�شتمر على هذه 
الغد  يكون  لن  و�شوف  الغد،  من  اأح�شن  اليوم  يكون  لن  �شوف  اخلطى، 
اأح�شن من الذي ياأتي بعده من اأيام. هكذا هو العراق منذ اأن بزغ فجر 

الثورات واأحل فيها الثوار القتل، �شبياًل للحكم وال�شيطرة على الآهات. 
على  احلزن  من  قدرًا  وجدت  وعندما  البنات  اىل  �شيماء  اأُم  التفتت 
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وجوههن، قالت: 
- ماذا نعمل، هذا هو ن�شيبنا يف هذه الدنيا.

اإ�شارة  ُت  ررّ اأ�شَّ احلائرة،  نف�شي  اىل  الوعي  عاد  وعندما  قلياًل،  �شكتُّ 
تعني النطالق �شوب ال�شعودية بداية م�شوار جديد.

........... انتهت ..............
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