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                              و ــي ة أيــويرية سو ال أرونيــة سو    ة                                              يمنــع ن ــ  سو ا ــأعمجز سم جــا  مــا هــيا ال أــج  ب ي ــ
   ة                                                                                مي جني ية بمج فيه الأ جيز الفوأوغرافي والأ ـجيز ل ـى سطـرطة سو سصـرار مقـرو أ سو سي ـ

   .                                    وا أرججلهج ما دوا إيا خطـي مـا النجطـر  ،                                      و ي ة نطر سخرى بمج فيهج حفظ المع ومجت
    

 إن اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالضرورة عن رأي 
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                                      الى كل من س ج ن  ظلما  من أهل العراق.

 الى كل من تعذب في سجنه من أبناء العراق.

                     ذا ما تمكنوا يوما ، إلكي يتذكروا وقع األلم وال يظلموا غيرهم، 

 هم أو أبنائهم أو أحفادهم من بعدهم، بعد أن أصبح القهر، 

                                      والظلم واالنتقام شائعا  في هذا العراق.
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                                          اذهب اىل بيتك. ال تتحدث مبا حدث... هل فهمت؟.
                  ً                          أجاب باملوافقة صمتًا، وكأنه فهم املغزى املطلوب.

                                                   هو لن يتحدث اىل أي انسان، حىت لزوجته األقرب اىل القلب.
                                                    ولن يتحدث اىل بناته أو أصدقائه، وال اىل رفاقه املقربون.

                                   ً                   سوف أغلق صندوق األسرار، لن أفتحه أبدًا، هكذا قال لنفسه، 
                                                          بعد تلقيه التحذير الواضح من جاسب، وهو يف الطريق اىل البيتت  

                        املركزي للدولة العراقية.                              عائدا من رحلة أبو غريب، السجن 
                                                      لقد غلقه بالفعل اال يف األحالم، اليت تتسرب متن الالاتا مالم   
                                                       التعذيب، وحشرجة املوتى، وصرالات منتصف الليل، علتى كتكل   
                                                               كوابيس، رافقته منذ اليوم األول خلروجه، وبتاق  التزمال ، وكأنته    

       املنام.                                                        بتكرارها قد فقد مفاتيح التحكم، بذلك الصندوق املقفل فقط يف 
ً                             املنام أصبح مقلقًا، خيافه سبياًل خلروج كلمة أو عبارة، يفسرها             ً               
             ً                                                  اجلالدون افشا ًا لألسرار، وعدم تنفيذ األوامر الصادرة بتقييد اللسان.
                 ً                                      أنا أعرف طارق جيدًا، هو من أبنا  قرييت اجلمجمة اليت أحبها، 
                                                         عرفته منذ زمن طويل، وعرفت الكثري من أسراره، ومل أعرف ما مر 

                                                           ه من جتربة مرعبة أثنا  سجنه، أدت به اىل هتذا االنقتالب علتى     ب
                                                           الذات... انقالب كبري، وهو االنسان املبدئ  الذي أعرفه غري ميتال  

           اىل االنقالب.
                              ً                   كما عرفت سرمد عن قرب، كان مديرًا يل يف العمل، وكانت 
                                                         عالقيت به متميزة، وعرفت الكثري من أوصافه، اليت تقدمه الطتوات  
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                                            ه العسكريني واحلزبيني، ومل أعرف كتذلك تفاصتيل               عن أبنا  جيل
                                                          جتربته يف السجن، ألنه هو أيضا قد أغلق صندوق أسراره، مبفتاتيح  
                                                        اخلوف ذاهتا، مثله مثل طارق وحليم وعزام وكتكري، واخالترين   
                                                           الناجني من اجملزرة، حىت أين وعندما ألتقيته يف كارع الشيخ عمر أول 

                       ب، حاولت التقترب متن                                  مرة، بعد مخس سنوات من مغادرته اجل
                                                       ذاكرته، بدافع التعرف الشخص  عن أصل املوضوع، فشعرت بتأن  

                    ً                       قلق العامل كان موجودًا، يف صوته الرافض للبوح.
                                                      مازلت أتذكر نربة ذلك الصوت املنفعلة، عندما قال ال أتذكر، 
                                                  ً       وذلك السكون الذي أعقبه، واحساس  انه سكون ليس حقيقيًا، جا  

           خب األفكار.             ٍ      من عقل يضج حبزٍم من ص
                         ً                          جلست مع طارق أول مرة بعيدًا الارج البالد، أردت تفاصيل 

                                      تلك األيام، كان يتهرب من ذكر التفاصيل.
            ً                                    هل كان الائفًا من العودة اىل ذكريات سجن أبو غريب؟.

                                     ً      ً              أو أن الذكريات املؤملة، قد أالذت اا مكانتًا بعيتدًا يف قعتر    
         ً      يترك جروحتًا يف                                              ذاكرته املوصدة، ال يريد عقله الباطن الروج اا،

               ذاته الواهنة؟.
                                                    ً    أو أن طعم العلقم يف ذكرياته، بعد أكثر من مخس وثالثني عامتًا  
                                                            على جتربة وصفت باملرة، وأكثر من عشرين سنة، على مغادرة التبالد  
        ً                                            ً    غري متأسفًا على رم  سبع حصوات ورا  ظهره، حني وقف متجتاوزًا  

                     عبانية اليت فتحت لته                                               الط احلدود العراقية السعودية، أيام االنتفاضة الش
                                                           أبواب ااروب واسعة، ومهدت له أو لعقله املرهق كسر مجيع األقفال.

                                                    ال أدري، قد يكون اخلوف أو الليط املشاعر املفعمة باألستى،  
                                        ً                      دافعا لكل ذاك الكتمان، كانوا يتهربون دومًا عن ذكتر التفاصتيل   
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                                                        اخلاصة هبم، وباق  رفاق كاركوهم زنازينهم، وحفالت التعتذيب،  
           كرات املوت.  وس

                        أمر يثري احلرية واالستغراب.
                                                     إهنم مل يكونوا طارئني على بنية احلزب الذي قدمهم، قترابني  
                                                               العتال  قائدهم سدة الرئاسة، وهم الكبار واملنظرين والقادة املنفذين، 
                                                              الذين ساروا معه الطريق، والتجربة اليت يصفوهنا أو حيلوا ام وصفها، 

             بتجربة نضال.
َ         قلة، فالعدد اإلمجايل مخس ومخسون، ُأعِدَم منتهم            ومل يكونوا   ِ   ُ                            

                                                        اثنان وعشرون بتفويض من احملكمة احلزبيتة، وثتالث وثالثتون،    
                 ً                                       توزعت عليهم أحكامًا بالسجن، بني اخلمسة عشر عاما، وبني السنة 
          ُ                                               الواحدة، ُقتل منهم الالل فترة الثالث سنوات ونصف، أربعة عشتر  

                   نصف مقتولني، بعد أن                                       ضحية بطرق خمتلفة، وما تبقى منهم الرجوا
                                        ذاقوا مر العذاب على أيدي الرفاق اجلالدين.

                                                         إنزل هذا بيتك... هل كانت تلك الكلمة ه  البداية الفعليتة  
              لطريق احلرية؟.

                                                      أم اهنا كانت بداية قيود جديدة، سوف يفرضها النظام علتى  
                  مناضليه القدامى؟.

      نتد                                                        أم ان رحلة احلياة اجلديدة، ستبدأ مع الطوتته التاليتة، ع  
                                                        دالول البيت، بعد ساعات من مغادرته رهبة سجن كاع امسه أبتو  

       غريب؟.
                                                      أعرف انه مل يتحدث بالتفاصيل اىل زوجته، أقرب الناس اليه.

   َّ      ً                                              بق َّ متكتمًا على أسرار تلك الفترة، اليت قضتاها يف الستجن   
     ً                                  بعيدًا عنها، وأربع بنات يف ريعان الشباب.
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               ، يف حضن السلطة                                      هل ه  مرحلة الذل بعد الرالا  الذي عاكه
                         اليت سجنته بتهمة التآمر؟.

                                                        أم اهنا مرحلة جديدة من عفو عن الطأ ارتكبه النظتام حبقته،   
               وباق  الرفاق؟.

                                                        ومع هذا وذاك وعلى الرغم من التكتم عن اسرار تلك األيتام،  
                                                       اال أن حصويل على بعض التفاصيل من مالترين، كتان املفتتاح    

                   ، ومالرين ممن تبقتى                                       السحري الستفزاز طارق وسرمد وحليم وعزام
                                                             على قيد احلياة، للحديث عن التفاصيل املؤملة لتلك األيام، باكتارة  
                                                       بدأت متشاهبة، على ككل غصة، أو لعثمة وصفها طتارق بتبعض   

ً  كلمات قائاًل:           
ُ                                                  حاولُت مرارا أن أتكلم، لكين ما استطعت. مل يكن مثة إمكانية      

              الالراج املكبوت.
                  منه، أجتد نفست                                      كنت وكل مرة أهم فيها الالراج القليل 

                         وكأين أهذي من كثر القيود.
                                                     منذ أن الرجت مل اذق طعم النوم العادي، توقضين الكتوابيس  

                                                      أكثر من مرة، وعيناي كأهنما انقلبتا، وأصطبغا بلون الدم.
                                                       اإلحساس باخدمية الذي يبقيين انسانا يف هذا الوجود، مل يعتد  

      ً  موجودًا.
                التذين قتلتوا                                          أجزائ  أحسبها مقطعة يف داالل ، مثل أولئك 

      ً  تعذيبًا.
                                                   عقل  الذي طحنته األفكار اليت تتصارع يف طريتق اخلتروج   
                                                        املسدود، احسه كومة أفكتار أنتظتر الروجهتا ألعتي  بتال      

       أفكار.
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                                                      بعدها بدأ تداع  األفكار ستيل ال ينقطتع، روى فيته أدق    
                                                        التفاصيل، وكذلك فعل اخالرون، كاهنم يكتبون بأنفستهم قصتة   

     الاص.                         عذاباهتم، ومعاناة من نوع
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 إنها مؤامرة

                               ه الدوار، وكأنه قد تاه عن مجتع               ٍّ على حافة كرسيٍّ     ً  متوترًا    لس  جي
  يف                                             ً             يرافقه، يف طريق مظلم. مكتبه الفخم، ومنصبه ستفريًا للعتراق   

                                                            األملانية الشرقية، مل يعيدانه من التيه اىل اادو ، الذي تعوده مع        الدولة 
                                      بدايات الدوام الرمس ، يف األيام السابقة.

                                                   ض من مكانه، سار الطوات عدة، عاد بعتدها اىل املكتان،    هن
                          ً                                      لتأالذه الذاكرة القلقة بعيدًا اىل أيام الشباب، تدور فيها الصتفحات  
                                                         من موقف اىل مالر دوران دوالب تسريه ريح. يتعبه الدوران، يشعره 
                                                              بقليل من النحول، يعتقده النسيان الفائت الحتسا  قهوته الصباحية، 

                  اجلميلة على الفور.                    فيطلبها من سكرتريته
                  ككلها املا  املتدفق                                       أدار وجهه املمتلئ صوب برلني، املدينة اليت

                                        ذوبان الصفائح اجلليدية، هناية العصراحلجري.    من
           ً                                         تأملها جيدًا من كباك مكتبه املطل، على جهتها الشمالية.

                                                    أحس مجال الضرهتا الدائمة، ذاك البستان الذي عتا  فيته   
        ً                             لة، قريبًا من جنائن بابل املعلقة، ومتثل                        الطفولة، على ضفاف كط احل

                                                           له طقسها الصيف ، ربيع بغداد املنع  على ضتفاف أبتو نتؤاس،    
                                                          والحت له امتداداهتا اىل املاض ، كعاع ينعكس على ذاكرته القلقة، 

                                              وه  تستجلب الصور املتنوعة عن ماض  بالده واحلاضر.
        يف األفق،                                                  صور عقلية، بات يقارهنا مع األبنية القدمية اليت تلوح
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                                                                   وقد أعاد أهلها ترميم أجزا ، هدمتها احلترب العامليتة الثانيتة، إال    
                              ً                         بعض من كواهدها، أبقت عليها عمدًا، إلثبات فعل احلرب الدين ، 
                                                              وانعا  الذاكرة القريبة لعقول األجيال، الساعية اىل مقت التنتاحر  

         والعدا .
             ً  متعن فيها جيدًا.

َ     ً      ُ                                       تذكَر كرحًا قدمتُه السكرترية قبتل كتهرين، عتن كيفيتة          
                                                            تطورها مدينة بدأت قرية بسيطة، لتكون بفعل أهلتها النشتطني،   
                                                                  املدينة األكرب يف أملانيا، والثانية يف عموم أوربا، ولتكون بفعل التقتا   
                                                         هنرين يف ربوعها، وتعدد البحريات على أرضها، املدينة األمجل بتال  

       منازع.
                                                ة التقا  هنريها بالتقا ، دجلة والفترات يف قضتا              حاول مقارن

                  ً                                            القرنة، فلم جيد وجهًا للمقارنة، متىن أن يلتفت اليها األهل يف العراق 
                       وجيعلوهنا مجيلة مثل برلني.

َ                                         ِلَم عادت به الذاكرة اىل سنوات املاض  البعيد؟.  ِ 
                                                      ما الذي دفعه ألن ميارس رياضتة التتفكري يف هتذا الوقتت     

         بالذات؟.
                                              ي انفتحت عنده املسافات بني الدراسة الثانويتة يف           الوقت الذ

                                                          ً    مدينة احللة، وبني هروبه يف اثنائها اىل سوريا، وجناحاته دبلوماسيًا يف 
                               أعرق عواصم أوربا، باريس وبرلني.

                                                          هل أثرت فيه األالبار اليت تناقلتها الوكتاالت العامليتة، عتن    
                    انقالب حدث يف بغداد؟.

                           لنشرات، على طتوال اليتوم                         ً     األالبار أالذت تتكرر مرارًا يف ا
                   بالدقائق والساعات.
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ُ    أم أن التأثري جا  ناجتًا عرضيًا للتخيالت، اليت أالذت ُتّشترقُق   ّ  ق  ُ                    ً      ً                    
ُ       ً                            وتَغرقُب، ساعيًة اىل استفهام ما حصل يف البالد.    َ  ق

                 ُّ                                      أحداث متسارعة تنمُّ عن تنفيذ انقالب، ال يريد عقله البتاطن  
                                      ُ  َ    تأكيد االعتراف حبدوثه على مستوى الوع  امُلرَبك؟.

                                                     مد يده اىل علبة سجائره، دالن سيجارة أالرى من اليت يفضلها 
                                   مستوردة من السوق الدبلوماسية احلرة.

                                                   مل يستطع إيقاف سيل التفكري يف هذه احملنة اجلديدة، وكأن يف 
                                                              قلبه وهج من احلزن، ال يعرف ملاذا، وعند إطفائها تنبته اىل انته يف   

              مستشفى عقلت                                               حال توتر، يتحرك يف كرسيه الدوار، مثل نزيل يف
                                                            فقد السيطرة على ذاته، وتنبه اىل ان نشرات األالبار مل تتوقف عتن  

                                             ذكر األحداث، ذات الصلة باالنقالب احلاصل يف بغداد.

   

                                                          عاود النظر بالتفاتة سريعة اىل مجال برلني، وعاود املقارنة متع  
                                                           بغداد اليت أحبها، وما جيري فيها من أحداث، فأدرك أن صداقته مع 
                     ً                              ً       النائب الذي أصبح رئيسًا باألمس، سوف تفتح من أمامه كثريًا متن  
                               ً                          األبواب. عندها بات كل تفكريه منصبًا، علتى ااولتة االتصتال    
                                                            بصديقه، اللوا  الركن نسيم معاون رئيس جهاز املختابرات بأيتة   

                      ً                      طريقة، قد جيد منه تفسريًا ملا حصل وحيصل يف بغداد.
          ً            شمال، قاصتدًا تنتاول                                  حاول االستدارة بالكرس  اىل جهة ال

                 ّ                                         الكتاب املشهور، وّعاظ السالطني للعالمة عل  الوردي، أعتاد قرا ة 
                                                             أوراق من فصوله الغنية بالعرب، عندما يشعر باحلاجة اىل، معرفة بعض 
                                                            اجلوانب اخلفية للتاريخ العربت  اإلسالم ، والتدوافع االجتماعيتة   
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                مية مبئات السنني،                                            للصراعات املريرة، اليت بدأت ما قبل اخلالفة اإلسال
                                                             وانتقلت اىل القريشيني القريبني من الرسول قبل الدفن، ومن بعتدهم  
                                                     اىل مجيع األقوام اليت حكمت العراق، حىت أحداث األمس التيت ال  
                  ً                                         يريد تسميتها انقالبًا، بأي حال من األحوال، وعلى الصتراع األزيل  

      ميتتد                                                        من أجل السلطة والنفوذ، الذي أنتج فعل االنقالبات يف عراق
                                                            مالف السنني، وعلى الدوافع االجتماعية للتناحر بني السنة والشيعة، 

                                               وأحقية اخلالفة اإلسالمية ملا قبل ألف وأربعمائة عام.
                                          يده املرتعشة مل تساعده على التمسك يف الكتاب.

                         سقط من بني أصابعه الكتاب.
                                                   تبعثرت أوراق سجل عليها بعض املالحظات، عن مقتل اخلليفة 

                                                 يصه املشهور، والصراع الدام  بني اخلليفة عل  حبكمتته           عثمان وقم
                                     أبت  سفيان بدهائه املعهتود، ودوافتع                          املعروفة، وبني معاوية بن

                                                            السلطة املستبدة، ومسألة توريثها من ذلك الزمان اىل هذا الزمان.
                                    ُ                 تأمل لتبعثر وريقات كتاب لكاتب عمالق، ُمنعت مؤلفاته بأمر 

                              األمس، يف الوقت الذي اتسع نشرها                         ً   من النائب الذي أصبح رئيسًا ب
                                              َّ           بغزارة، الارج العراق قبل األمس بعشرات السنني، فأملَّ به وجتع،  
                                    ً                مثل غز السكاكني يف عضالت القلب، زاده كدًة ذلتك الغضتب   
                                                          املستثار، من داالله عما حيصل يف بغداد، وان استمر يف اإلصرار على 

                 ً         عدم تسميته انقالبًا حىت اخن.
                                      ا  يف القيادة القطرية، يتتآمرون علتى                     مل يستوعب مآله، أعض

                                                       احلزب لصاحل السوريني، عندها متلكته حترية منفترة، مل جيتد يف    
                          ً                                   مكبوتات عقله املتطايرة، بابًا للخروج منها، كأن أبتواب اخلتروج   

                          سدت من أمامه مبزاليج حديد.
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                                كيف يصدق أن عدنان احلمداين متآمر.
                امد عاي  متآمر.

                     غامن عبد اجلليل متآمر.
                    مد اجوب كذلك متآمر.  وا

                                                 هم قادة احلزب، ومسؤولني جل الذين جيلستون اخن علتى   
                                                        مقاعد الصف األول يف مسرح الدولة الكبري، بينهم كخص النائتب  

                       الذي أصبح رئيسا باألمس.

   

                       ً                           عشع  الصمت يف داالله عميقًا، حاول فتح منافذ يف دفاعات 
                 من أفكار، بقدر مل                                            عقله املغلقة بإحكام، جنح يف االراج بعض ما فيها 

                                                          يعينه على إيقاف سريان االنزعاج، الذي حتول بسترعة التربق اىل   
           مشاعر ضيق.

ُ                                مل يدرك وقتها، أهنا ُتَعرُب عن رفض يف داالله، ألمور ال يريتد    َ  ُ                  
                                                           التصريح بوجودها على مستوى الوع ، كأنه تناكز معريف أو ارتباك 

            قه، معتاون                                               يف التفكري، مل يقلل من حدته االتصال اااتف  مع صدي
                                                          رئيس جهاز املخابرات، جا ت بني سطوره املتناثرة بعض التفاصتيل  
                                                      عن املؤامرة اليت حصلت باألمس، وقائمة أمسا  ملشاركني جتدد مل  

         ً           تعلن رمسيًا منذ األمس.
ً                                         ً      استوقفته قلياًل مسألة التتابع بقوائم املشاركني، جتاوزها ظنًا منه              

                       النسان على حتمل عذاباته،                                        أن أمرها يعود اىل صيغ التحقيق، وقابلية ا
           ً                                                 وأذهلته كثريًا مالر قائمة أمسا  حد الشتعور باإلحبتاا الشتديد،    
                                                         واضطراب احلال الذي أحس به، وكأن عيناه داللتا يف جوفهما، وإن 



19 

ً                          جسمه القوي املمتلئ قد أنكم  قلياًل، فعاوده الصراع بني تصديق                                
         ة األمسا ،                                                     ما يسمعه، وبني ما حيسه، بالتأسيس على معرفة جيدة بغالبي

                             ً                             اليت ترد يف قوائم اليت تصدر تباعًا، مما حول مشتاعر اإلحبتاا يف   
                                         داالله، اىل والز يف الضمري املغلف بآالم الصراع.

                                                      كيف حصل هذا وعدنان مبثابتة الصتديق املتدلل للترئيس     
        اجلديد؟.

                                  ّ                       عدنان الذي قال عنه يف اجتماع الاص، إّنه مين مبنزلتة الشتقيق   
       برزان.

                  تآمر على الرئيس؟.                 هل يعقل أن عدنان 
                                                       إهنما مالر رفيقان كانا يتركان املكتب ليكمال السهرة يف بيتت  

                  أحدمها على انفراد.
                                             صدق أو ال تصدق قااا يف نفسه، وأتبعها بقول مالر:

  َّ                   ً                              إنَّ كل ك   سيكون معلومًا يف القريب. ال سيما وان احلتزب  
                                                          ال خيف  الوقائع، واألحداث عن رفاقه، وان كانت بسيطة. فكيف له

           ً                                    ً   أن خيف  حدثًا فيه تآمر، على الدولة واحلزب يف من معًا؟.
                    إنه ضرب من املستحيل.

َ             ً                                       حاوَل الوقوف متكئًا على حافة الطاولة اخلشبية ملكتبه، فتكوم     
                                                      ً    جبسده املمتلئ يف الكرس  الدوار، الذي االتارته السكرترية اشتوًا  
                                                        بعدة طبقات من االسفنج املضغوا، فعاد اىل وضع اجللوس، من دون

                                                  سيطرة منه على جسم بات خيتض، مثل سعفة خنيل هتزها ريح.
                                                 كعر بأقدامه وكأهنا يبست، وأحس دوامة الغضب قد حتركت 
                                                       يف صدره، ادثة لسعة حرق، أابت جوفه بأمل ال يطاق، إعتقتدها  

                              مسألة طارئة، ستنته  يف القريب.
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                                                      إجته اىل تعديل جلسته، حاول إزاحة العتمة عن صدره امللت    
                                                   فمرت على أطراف ذاكرته املشوكة هيأة عتدنان، تصتوره          باألمل،

                                                             مسجى على قاع الغرفة اخلاصة بالتشريح، بكامل قيافتته االنيقتة،   
     ً                          خمنوقًا بربطة عنق صنعت من احلرير.

                                                    عندها دامهه ك   من اخلتوف، أستهم بأزاحتة الصتورة     
                                                           املشوكة عن سطح الذاكرة، ودفعه اىل االنتقال بيديه القتويتني اىل  

       رقبته.
ً  حتسسها أواًل.          

                     ً               ً      ً              أرالى ربطة عنقه، معتقدًا أنه قد فتح جمرًا سالكًا اوا  متعسر، 
                                                      يفيده يف احلصول ولو على قليل من االوكسجني، الذي أحسه قتد  
                          ً                    ً             ً    نفذ من الدم، وأحس نفاذه يدًا تطبق على رقبته عمدًا، لتميته النقتًا  

                                               بربطة عنقه، مثل الصورة اليت ختيلها لصديقه عدنان.
                    ن املوت من كل اجلهات.          حتدق به عيو

                                                        عاود تلمس رقبته، وربطة العنق اليت ارتداها يف الصباح محرا ، 
       ً                                      انسجامًا مع لون قميصه األبيض، والبدلة الرصاص .

                                                    فكها بطريقة مشوهة، مثل كخص أقترب منته املتوت، أراد   
                                                        التخلص منها وسيلة النق بل موت كبه اتوم، ومن فرا االستعجال 

ُ  أالل باألناقة اليت ُعر                                           ف بإتقاهنا يف امللبس، اذ مل يعد يف عقله املتالطم                 
            ً                           ً                        باألفكار مكانًا لألناقة، ومل يعد يعري اهتمامًا للتشبيه التذي وضتعه   
                                                             البعض يف مسألة األناقة، وااندام مع صديقيه النائب قبل أن يصتبح  

     ً                                                رئيسًا، وعدنان احلمداين قبل االعالن عن اكتراكه يف املؤامرة.
                           ن االوكسجني، وفشتل كتذلك يف                     فشل يف تأمني حاجته م

                      ً                   احلصول على جلوس خيفف أملًا يتزايد بشكل سريع.
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                                                      أالذه دوار كديد، واهتاجت أحشائة مث ثقيأ، حىت أقعده الق   
                                       اجلاف على الكرس  ثانية، فصار كومة كبرية.

                           ً                            فكر بعزرائيل الذي تصوره ملكًا حيوم اخن يف أجوا  العتراق،  
        ُ                       البد وأن ُتقطف أرواح املتآمرين ان     ً                         مزهوًا بقطف أرواح املتآمرين... 

                                                        كانوا كذلك متآمرين، هكذا هو القصاص العادل لدميومة احلتزب  
                                                             والثورة، كما أن بنا  الغد األفضل، يقتض  التخلص من املتتآمرين،  
                   ً                                        والرئيس قد عرفه جادًا يف ااسبة املقصرين واملتآمرين، هتذه هت    

          ت بالذات.                                           الفكرة اليت مرت على الاطره سريعة، ويف هذا الوق
                ً  ترك الفكرة سريعًا.

                                                         أنتقل خبياله كمن يفت  عن عزرائيل قادم من العتراق، ختيلته   
                                                      جيول يف ربوع املكتب، يف كل مكان من زوايا املكتب. ومع هذا مل 
                      ً      ً                              جيد ما يشري اىل حضوره ملكًا متوجًا للموت، بأجنحته العريضة وملة 

ٍ                                    ختيلها أياٍد عمالقة، لسلخ الروح عن اجلسد، ونفث ال               رائحة اخلاصتة           
       باملوت.

                                   أقتنع حلظتها من أن مالمه ليست طارئة.
                                                    وه  ليست عادية، فقرع اجلرس مرتني متتاليتني على سكرتريته 

        الشابة.

   

                                 ً                  حتضر كعادهتا مسرعة، مبتسمة، متسك قلمًا وحافظة أوراق، ال 
                                                        يفوهتا تسجيل األوامر واملالحظات، أو بعض الطلبات مثل كل مرة. 

                                            ستغربة أو باألحرى مضطربة، بعد أن وجدته يف حال             وقفت أمامه م
ً                   أقترب فيها من ااياج، وقد ترك كرسيه، ااواًل التخفيف من الضغط                                         
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ً     ً                            ً           الذي أحسه، ثقاًل مؤملًا على صدره املوجوع، وكأن رباعًا رفع مائيت               
َ                     ً         كيلوغرام نترًا، أالَذ منه قاعدة للرفع عمدًا ليخنقه.      ً             

ً         الافت، وبتداًل متن                                     حاول التكلم. مل يصدر عنه سوى أزيز          
                     َّ                                        االستمرار باحملاولة، قصرَّ على نفسه املشتوار، بإكتارة عتابرة اىل    

                  ً                             الصدر. فهمتها أمرًا لإلسراع يف طلب االسعاف الفوري.
                                                    تعثرت من طواا الفارع قبل الوصول اىل اااتف، مثل فترس  
                                                          أصيلة تكبو قبل هناية السباق، لكنها وصلت. ارجتف صوهتا عنتدما  

                           ً                    لغة املانية سليمة، زادهتا حياً ، اكتهرت به طتوال               طلبت االسعاف ب
                     الدمتها سكرترية للسفري.

                                                       قبل االلتفات اليه، واالقتراب منه اجتهت مسرعة اىل الشتباك.  
                                                           فتحته على مصراعيه، فجا ت دفقة هوا  منعشة، مثل نسيم البحتر  

                                           أول الصباح. مل تغري كيئا من على وجهه املتغضن.
                               لت حتتفظ بسالمتها منتذ مغتادرة                            كلمته بلهجة بغدادية، مازا

  .    3691                      العراق مع العائلة عام 
                ً       ً                            وقفت مبواجهته جسدًا حيس أملًا يف داالله، كأن سكاكني تقطتع  
                                                            أوصاله من الداالل. أرادت ان تأالذه باحلضن، لتخفف عنته مقتدار   
ً                             األمل، أو تزيل قدرًا من خماوفه، وبداًل عن هذا األالذ، حاولت مبعرفتة                  ً                

                                       ا من األب املتخصص يف علم النفس الستريري،                      نفسية بسيطة، اكتسبته
                                                         وبفطنتها االنثوية الناضجة هتدئته، أو إاائه حىت وصول االسعاف.

                                                اقتربت منه أكثر ليشم عطرها الباريس  الذي يهواه.
               تكلمت عن برلني.

                                                     نسيت نفسها وحالته، وه  تسترسل مبعلوماهتا الوفرية عن هذه 
                              اصيل التها الوزيرية، بأكجارها                                 اجلوهرة اليت تعرفها، مثلما تعرف تف
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                                                              الباسقة من اليوكالبتوس، وسواق  املياه اليت ابتلعت جماريها األرصفة 
                                                              غري النظامية، ونواديها اليت تكاثرت، وتكاثر رواد اتا يتفتاالرون   
                                                        بإقامة حفالت مسرهم، وتبادل أخناهبم من عرق العصرية املشتهور،  

                    العسكرية الثوار، من                                        على حدائق بيوت، أغتصبها رجال االنقالبات
                                                             أهل السياسة الكبار للتزمن امللكت ، أمثتال جعفتر العستكري      

                              واأليوبت ، ونوري السعيد وغريهم.
                                                           نظرت اليه ثانية، فوجدته يغل  داالل ثيابه، وقد اهنار يف أعماقه 
                                                        كل ك  ، وكأنه قد انزلق حنو هوة سحيقة بسرعة برق، فحاولتت  

                    االستعجال يف احلضتور،                                    االتصال باإلسعاف ثانية. أحلت بضرورة
                         ً            حىت كررت عبارة "بسرعة رجاً " عدة مرات.

                                                    سأاا أحدهم عن األعراض، وعن موضع األمل، أجابتته بدقتة   
                                                      متناهية، واصفة احلالة بكل وضوح، كأهنا ممرضة ممارسة مثلهم.

                                                    طلب منها ابقائه على اريكة أو حىت على األرض، ال يتحترك  
                             االستمرار بتبادل احلديث معته،                                ك  ال جيهد قلبه، وطلب منها أيضا 

    ً                                                        حفاظًا على دميومة الوع ، التم حديثه بالتنويه اىل موقعهم املتحرك، 
    ً                                                           قريبًا من السفارة، وإهنم يولون األمر كل االهتمتام، العتراق بلتد    

      صديق.
                                                  مل متض دقيقتان على اهنا  مكاملتها األالرية، حتىت وصتل يف   

                   مقدمته مستعفان،                                          هنايتها اىل باب السفارة طاقم طوارئ طبت ، يف
                                          ً                  يزيد طول الواحد منهم عن مائة وتسعون سنتمترًا، بأجساد رياضية، 
                                                       كأهنم جنود من القوات اخلاصة، يسبقهم يف املش  كتاب ال يقتل   
ً                                              عنهم طواًل، توح  عدسات يضعها على عينيه، ومساعة فحص تتدىل         

                                    من على رقبته، أنه طبيب طوارئ متمرس.
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                         أجهزة متعددة توزعت علتى                                توجه املسعفان على الفور، لفتح
                                                        أرض الغرفة، جعلتها أقرب اىل مستشفى صغري، منتها اىل مكتتب   

     سفري.
                                                   وضعا قناع تنفس االوكسجني الصناع  على فمته املفتتوح،   
                                                          إلدالال املزيد من ااوا ، وحال تأكدمها حصوله على أول دفعة منه، 
                                                            سارعا اىل مد أسالك اىل جهاز متنقل لتخطيط القلب، بينما استتمر 

                             الطبيب بتوجيه سيل من األسئلة:
                                                      أين يتركز األمل، وهل باق يف مكانه، أم يتحرك من مكتان اىل  

      مالر؟.
                             ً                         هل هذه املرة األوىل اليت تعاين أملًا، ينه  الصدر من الداالل؟.

                                            أال يوجد أكخاص يف العائلة عانوا أمراض القلب؟.
                                                     هل أكارت الفحوص الطبية اليت أجريتها من قبل، اىل وجتود  

                                           مشاكل يف القلب، أو مؤكرات الرتفاع ضغط الدم؟.
                                                حيسم التخطيط أمر التشخيص بشكل واضح، ذحبة صتدرية،  
                                                       حسبها الطبيب كذلك، وتعامل معها، من مؤكرات األمل الشتديد  
                                                            الذي توسط الصدر، والتعرق الغزير، مع ااوالت التقيؤ من النتوع  

          خمتلفتان يف                                                اجلاف اليت تكررت عدة مرات، دفعته اىل االراج حبتان
                                                            اللون واحلجم، من صيدليته املتنقلة، التهمها طارق دون السؤال عن 
                                             ً            طبيعتهما، وكأنه يستعجل األمر، لتخفيف أمل وصل حدًا يف كتدته،  
                                                      كبهه عند تبادل الكالم مع سكرتريته، مثل سكني ميسكها قصتاب  

ٍ                           غشيم، أالٍذ بتقطيع األوصال بغري انتظام.          
                          يرن طوال الوقت لكنه مل جيب،                         كان هاتفه اخلاص يف املكتب، 

                                                       ومل جتب ه  كذلك، النشغااا بكيفية ايصاله اىل املستشفى، بأسرع 
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                                                        وقت ممكن، متأملة صحة التشخيص، ومالئمة العالج لتجنيبه اخلطر، 
                                                               واحليلولة دون ترك مثار جانبية للذحبة، على قلبه احلنتون، اذ أهنتا   

               لصحيحة، الالل ست         ً                                تعرف جيدًا أن الذحبة اذا ما عوجلت باألدوية ا
                      ً                                   ساعات، سوف لن تترك أثرًا على عضلة القلب، اليت مل يصلها الدم 
                                                          بالقدر الكايف، معلومات عرفتها من كتاب للوالد عتن األمتراض   
                                                          النفسجسمية، اعتادت تقليب صفحاته عندما استهوهتا دراسة الطب، 

                                    قبل حتواا املفاجئ اىل االقتصاد السياس .
                          اااتف الذي مل يتوقتف عتن                             ألتفت الطبيب بانزعاج صوب

                                                          الرنني، وهو يعط  االكارة اىل املستعفني، أن يتنقاله اىل ستيارة    
                                    االسعاف على كرس  متحرك أحضراه معهما.

َ                               ً      متنع أواًل، يف الطوة َترَفَع فيها على القدر الذي أرداه أرضتًا يف    َ  َ          ً       
                     َ  ق                ٍ                       عمر الشباب، أو أنه مل َيرقد الولوج اىل منزلٍة، فيها الضابط املظلت   

                                                 ، والسفري احلايل امول على كرس  نقال. ومع هذا أستسلم       السابق
                                                             عندما أكد له الطبيب، بلغة ختلو من الدبلوماسية، عدم احلاجتة اىل  

                                                     إضافة أي جهد غري الزم، على القلب املتعب يف الوقت الراهن.
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 حفل يرعاه الرئيس

                                 َّ                   تعي  بغداد مفاجأة من نوع الاص. تورَّم القلتق يف نفتوس   
                                                   البعثيني، حال وصوام يوم الثاين والعشرين من متوز، قاعة            الكبار من

                                                         بنيت أصال لتقدمي العروض املسرحية، مسيت باخللد، من دون معرفتة  
ُ      ً     ً        مسبقة، من ذاك الذي أمساها هكذا، بأهنا َسُتَخلُد مشهدًا مثريًا، يأكل   َ  َُ                                     
                                                                 فيه الكبار أكباد أبنائهم، يف حفل يصفق يف ثنايا طقوسه الوثنية، متا  

                                        ً  األبنا  ملنظر املضغ البط   ألكباد أالوهتم نيئًة.         تبقى من
                                                    يشهدون على دوافع الوليمة، واملضغ، ودس السم، متذهولني  
                                                             غري قادرين على التفريق، بني الوهم وبني احلقيقة، كأهنم قد أصتيبوا  
   ً                                                     مجيعًا هبسترييا من نوع الاص، مل يذكرها علما  الصحة النفسية من 

     قبل.
       ً                        عد مكانًا للحفتل الرئاست ، أو                          يكتمل اجلمع حول املسرح امل

                          باملعىن األدق ملسرحية رئاسية.
                                                     األدوار حددها الرئيس اجلديد، واملشاهد حددها هتو أيضتا   
                                                             كرئيس، والناجون قالوا فيما بعد أن قوائم الضحايا قتد حتددها   
                                                         كذلك الرئيس، قبل ساعات من قرار أختذه لتسويق فصتواا علتى   

                          لحظة األوىل، الستتالمه دفتة                  ً                 عجل، وقالوا أيضًا أنه كان ومنذ ال
ً                                            الرئاسة مستعجاًل، وكأنه أصيب بضغط الزمن أو حبوازه كما يقال،               
              ً                                                    يريد اليوم ممتدًا، ال ينته  بالساعة الرابعة والعشرين، يتمنتاه مثتان   
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                                                           وأربعون، ولو كان قد أمتلك بعض من أسرار الكتون، وقوانينته   
                                 املادية، جلعله أكثر من مثان وأربعني.

                                        ل على هذا املسرح، بكامتل لباسته املتدين                حضر هذا الفص
            ً                                                املستورد الصيصًا من هاروتز، املاركة الربيطانية املشهورة. تتقدمته  
                                                          كلة جنود ااربني بلباسهم الزيتوين. حتيط به كلة أالرى، ومن اللفه 
                                                          ً     مباكرة املقدم رباح املرافق األقدم، حتدق عيناه مبن يف القاعة واقفتًا،  

                                    ئر الباز، قبل أنقضاضه على فأر الترج                          يصفق ملقدم رئيسه، بعيين طا
                       من جحره، ليلتقط الرزق.

                                                  كل ك   اسوب باجتاه اكتمال فعل ااسترييا، للموجودين يف 
                                                     ايط املسرح مشاركاين ومشاهدين. وكل حركة مطلتوب منتها   
                                                ً            اسباغ الرهبة، على أجوا  احلفل املسمى كناية، اجتماعتًا لكتادر   

                               بية، لوقع التأثري يف عقل احلضتور                                  احلزب املتقدم، بقصد الزيادة الترات
      ً  هسترييًا.

                                                  يأالذ الرئيس اجلديد، أو صاحب احلفل وخمرجته يف الستر،   
                                                            املكان أعلى الشبة املسرح. توزع اجلنود احلماة يف زوايتا القاعتة،   
                                                       لتأدية الدور املخصص ام، تأمني فعل االرهاب ااستريي يف نفتوس  

             القاعة، عوضت                                             املوجودين. أصوات بساطيلهم عند احتكاكها بأرض
                                                           عن املوسيقى الكالسيكية، اليت أعتاد املخرجون العراقيون تقتدميها  
                                                           مصاحبة، ألقتراب املمثلني واعتالئهم الشبته املعروفة. قال عنها األخ 
                                                          غري الشقيق للرئيس يف جلسة تبادل أخناب النصر، بعد أسابيع متن  

                                            هذا احلفل، أهنا كانت الزمة لتضخيم فعل ااسترييا.
                          ً                     اجلمهور احلزبت  املرهوب، واقفًا يف مكانه ينتظر األذن        ما زال 

        باجللوس.
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                                                     تعمد الرئيس تأالري اجللوس، العتبارت رمها واجبة، لتحقيتق  
                                                          فعل القهر الالزم للنفوس الشقية، من أول لقا  له معهم كرئيس.

                                                         التفت الرفيق عزام، السفري يف الوزارة، هنا يف هتذا الوضتع،   
                                                            صوب زميله الرفيق رمزي، سأله بقدر من االستغراب فيما إذا كتان  
                 ً      ً                          ً                هذا املشهد إجتماعًا حزبيًا، أم نتدوة ثقافيتة، أم متؤمترًا للنقتد     
                               ً                         والنقد الذايت، حيث مل يعد يعرف حقًا حسب زعمه. طالبه رمتزي  

ً                                  ار قلياًل، فالدقائق القادمتة حستب ظنته                        بعدم االستعجال واالنتظ       
                                                       ستجيب عن السؤال، وفوق هذا ستقدم مفاجئات مل يعهدها هو من 

     قبل.
ّ                          َّ           ً           بقّ  عزام على حاله يسأل، وبق َّ رمزي متمسكًا مبحتاوالت     
                                                       التهرب من اجلواب، بينما ظل اخالرين يف أماكنهم اللتف تلتك   

       مسرحية                                                  الكراس  اخلشبية، اليت كهدت عرب تارخيها الطويل، عروض
                                                          لفرق عراقية وعربية، وأالرى أجنبية مشهورة، اللت من املفاجئات، 

                                          ومشاهد ااسترييا املثرية للتوتر، وتعكري املزاج.
                                                      مشهد الدالول وارتطام البساطيل باألرض االمسنتية، وارتتداد  
                                      ً       ً                 الكراس  اخلشبية أثنا  الوقوف، أثارت قدرًا ملموسًا متن التتوتر،   

                          ً     ة يف نفوس احلضور، سحبتهم قسرًا اىل                         وحققت غاية الرهبة املقصود
                                                      نوع من الصمت اجلنائزي، يشبه يف الوائه صمت احلمتالن، عنتد   
ٍ    تعرضها اجمات الذئاب. لكنه صمت مؤقت، مل يدم سوى ثتواٍن                                                    

                                معدودات، فأهل السياسة ال يصمتون.
                        مل يتعودوا البقا  صامتني.

ً                                     ال يؤمنون أصاًل باحلكاية اليت تقول "اذا كان الكالم من        فضتة             
                 فالسكوت من ذهب".



29 

                                                 يصمتون فقط عندما يتكلم املسؤول، فكالمه سيف أمضى من 
       الذهب.

                                                      وألهنم مل يتعودوا، أو يف احلقيقة ألهنم ميقتوا الصتمت، بتادر   
               ً                                         أحدهم أحتل مكانًا له مالر القاعة بكسره، من الالل هتاف وجتد  

                                                  ً  اخالرين أنفسهم مدفوعني، بوقع ااسترييا اىل ترديده عاليًا:
        الرئيس.    حييا 

                                           فانتشرت إثره عدوى ااتاف، وااوالت كسر الصمت.
                                                       كثريون هم الراغبون بااتاف، حىت كعروا بتتدافع هتافتاهتم   
                                                          يف زمحة القاعة، اليت عجت بنوايا تبديتد اخلتوف، عتن طريتق     

       ااتاف.
                                                      الرئيس من جانبه، ملتزم بالتوقيتات اليت حددها هو، كمخرج 

                              توزيع األدوار اليت رمسهتا هتو،                                للحفل، وملتزم بتعاقب املشاهد و
                                                          كاتب السيناريو اخلاص باحلفل، ال يريد احليتدان عتن مقاطعته    
َ                                              الثابتة، وان ُعرَف عنه اخلروج عن النص يف حياته العمليتة، لكنته      ُ               
                                                         ليس يف كل مرة خيرج فيها عن النص، وليس يف هذه املترة، وهتذا   

                لتزام الثابتت                                                     اليوم املميز يف تارخيه السياس ، حيث الرغبة القوية بتا 
                                         ً                   من النص. على هذا أعاد الصمت اىل وقعه مطبقتًا، بإكتارة متن    
                                                           يده اليمىن، تعين االذن باجللوس، وقطع ااتتاف وان كتان حبياتته    

       اجمليدة.
                                                    وتعين له أالذ املكان املالئم على كرس  فخم، حول الطاولتة  

                          اخلشبية األنيقة أعلى املسرح.
                         ائع املشاهد على التتوايل،          ً                         وتعين أيضًا رفع الستارة، والبد  بوق

                            لبد  السيناريو املعد باحكام.
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                                               وتعين كذلك حفل رئاس  من نوع الاص، جيهل املشتاركون  
                                                             فيه، واملدعوون اليه، املرعوبون وغري املرعوبني، دوافع إقامته يف هذا 

                اليوم بالتحديد.
                                                      ينهض الرئيس من جديد، إيذانا بالوقوف، ورفع الشعار اخلاص 

                                          احلزبت ، تقليد أرساه احلزب منذ تأسيسه، وسار                  بافتتاح االجتماع
               عليه حىت اليوم.

                                                      ردد هو الشعار، جز  من الشعار، وأكمل اجملتمعتون الشتطر   
َ              ً  األالري منه، َفُعَد االجتماع قائمًا.  ُ  َ           

ً                                          جلس هو أواًل، ومن بعده أالذ اجلميع أماكنهم على الكراس            
                                 اخلشبية اليت تطوى، باكارة من عنده.

                ً                          انتا تربقان، بريقًا ال يشتاهد إال متن تلتك                     نظر إليهم بعينني ك
ْ                                             احليوانات الليلية، َفَعَلْت رغوة الصمت افواههم املغلقة ثانية. وألنه واحد   ََ  َ                  
ٍ          منهم، مثلهم ال حيب الصمت، فبادر بتبديد ثناياه، بعرض متواٍل لقدراته                                                        

ً  اخلارقة، على قرا ة نوايا املقابل، من الالل النظر يف العيون قائاًل:                                                           
                                             نا أعرفهم من أعينهم، لو يصطفون أمتام  مخستة            "املرضى، أ

                                                         مالف واحد، فأنا أستطيع أن أكشف ما يف قلبه من الالل عينيه، إال 
                                                              حني يغط  عينيه بنظارة سودا ، عندها أطلب اليه أن يزيح النظتارة  

           عن عينيه".
                                                   يتصاعد صوت التصفيق مع تصاعد ضربات القلب، استتجابة  

             ً           قف القاعة، حتدًا أعطتى                                  للرغبة يف كسر الصمت. يعلو صداه س
ٌ             املشهد رهبة ذات وقع خميف، كأنه دوٌي مصدره جمهول.                                 

                                                   هتف أحدهم من أصحاب الصفوف األوىل هذه املترة، حبياتته   
     ً      ً                                                رئيسًا عظيمًا، يعرف كل ك  ، يتحسس مالم الفقرا ، ينصر املظلومني.
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                                               استجاب له مالر من الصفوف الوسطى هبتاف مقتضب، حيث 
            أصيب برجفة:                       قال بصوت متهدل كأنه قد 

                                     أنتهى الظلم مبقدم الرئيس، حييا الرئيس.
                                      ً                 يتعاىل التصفيق، فأكعره بنشوة أالذته بعيدًا، كمن حيلق فتوق  
                                    ً                      السحاب، أسعده مثل مطرب بدأ الغنا  توًا، ومعه تعالت أصتوات  
                                                           احلضور بكلمة "اهلل". وحتت تأثري النشوة هذه، وهذا التصفيق احلتار  

                             النظر اىل صفوف الرفاق املرصوفة                     ً         مسك قلمه ليكتب كيئًا، مث عاود
                                                             على الكراس  اخلشبية، كانه يريد تكرار كلمة "اهلل" ليعيتد وصتلة   
                 ً                                          غنا ، أو يكرر بيتًا من الشعر أستهواه احلضتور. فكترر مشتهد    

ً  القدرات اخلارقة قائاًل:                    
          كان موضوع  و                      يف اجتماع باجمللس الوطين،   -        ا اعتقد        "كنا كم

                             ىل جانبت  الرفيق عزة ابراهيم،                              احلديث العالقات مع سوريا، كان ا
                                                      قلت له: اكوف نقطة سودا  يف عقل ويف قلب امد عاي . وهتذه  

        ريد منك  أ                          الطأ يف اهنا موجودة. لكن فقط  أ          ً           النقطة قطعًا ال ميكن ان 
                                  جتاه يريد امد عاي  يفعل هبتا؟ وراح   إ  ي  أ                  معاونيت مبالحظاتك، يف 

                ح؟ هل يوجد ك                                     والتقى به وقال له: ملاذا انت غري مرتا           الرفيق عزة 
                       حد الرفاق. وادعى انته   أ                      حكى له عاي  حكايات عن    .       ال يرحيك؟

  ي  أ           فتت  عتن    أ                       حد الرفاق يف اجللسة. كنت  أ                غري مرتاح من كالم 
                                                               رفيق يهز قناعيت فيما اكوفه. جا ين الرفيق عزة ابراهيم، قتال يل: ال  

  . "                            اعتقد بوجود ك   اال هبذه احلدود
                                                    نعم سيدي، لقد كخصت بنباهتك النقطة الستودا  يف قلتب   
                ً      ً                                   اخلائن، كان متآمرًا حقودًا يستحق املوت، قال عزة الذي حصل على 
                                                          ً    موقع النيابة قبل أيام، وهو جالس يف مقعده بالصف األول، وتعزيتزًا  
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                            ً                                 اذا القول أكر من مكانه، ملوحًا بكلتا يديه، مبا يعل  متن كتأن   
                     الرئيس باين جمد البالد.

َ                         يتفاجأ الرفاق بكالم رئيسهم، فُيَعربون عن دهشتهم بانتدفاع    ُ                            
                                                        كديد حنو التصفيق، وكأهنم يطلبون املزيد من االيضاح. وهو متن  
               ً                                  ً          جانبه كان مستعدًا إلعطا  املزيد، بعد توهم العقل هلوسًة بستماع  

ً  كلمة "اهلل"، قائاًل:                
                                                     لقد تعرض احلزب والعراق اىل مؤامرة الطرية، مت اكتشافها هبمة 

                                                            ألاليار، هكذا هو قدرنا سنمض  خبطواتنتا النضتالية اىل األمتام،     ا
                                      وطريق النضال كما تعرفون افوف باملخاطر.

                        كلمات أمت هبا املشهد األول.
                                                     أعقبها بأالرى على ككل دفعات، مع كتل مشتاعر انتشتا     
                                                         وتصفيق، ووهم بسماع كلمة "اهلل" ليمهد من عنده اىل مشهد جديد.

   

                                     ملشهدي، تآمر على احلزب، ليس من بيننتا                اي  عبد احلسني ا
                                                          من يتآمر على احلزب، قااا الرئيس، وأعطى االكارة للسيد املشهدي 
                                                                 أن يتجه اىل املنصة، يوضح أبعاد املؤامرة، وطبيعتة النوايتا وأمستا     

         املشاركني.
ً                                   يتجه اىل املنصة مثقاًل بأمحال ااموم، ومشاعر اخلوف املكبوت،                   

                                    ئته العامة، وجهه الذي كتاخ ستنوات                         ووعود ال يثق بصدقها. هي
                                                         بيومني تعلوه مسحة ارتباك، مالاه توح  بتعرضه اىل ارهاق كديد. 
        ً                                                      كان كاحبًا بعينني ذابلتني تعانيان أرق اخليانة، تؤكران نوبة اكتئاب 

                        كديدة، قد أملت بصاحبهما.
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ً                                    متايل اي  يف مشيته قلياًل، مل يكن هو ذاك الذي عرفه العراقيون                      
ً               ه ليس هذا الشخص السائر حنو املنصة ذاباًل، بوجه مليتئ           "اي ". إن                                    

                                                              بتجاعيد الكهولة الشابة، كأن الزمن عبث هبيئته، فتتح أالاديتد يف   
                                                       وجهه العابس، مل تكن موجودة باألمس، أضاف اىل عمره التزمين،  
   ً      ً                                                عمرًا نفسيًا بسنوات عديدة، قفزت به فجأة اىل الشيخوالة، وهو يف 

            عمر الشباب.
ٍ                                  ً      مباٍل لتلك النظرات اليت حتاول التهامه نيًا من         ً     مشى كاردًا، غري     

                                                        رفاق األمس، أقتربت منه النظرات، وجدت وجهه الكهل قد اقترب 
                                                                  من الصفرة املائلة للسواد، البدلة اليت يرتديها، كأن قياسها قد تغتري،  
                                                            بات أكرب من ذي قبل، وباتت ربطة العنق الزرقا  مترااليتة حتول   

                               ا سودا  تعكس حزن صاحبها األسود،                            العنق، يترا ى لناظريها، كأهن
            وقلق احلضور.

                                                          إن ما أراه ليس اي  الذي أعرفه، منذ عملنا سوية يف التنظتيم  
                           ً                          احلزبت  الطالبت ، قال عزام مهسًا لصاحبه رمزي، وأكمل بنفس 
ّ                  الطريقة، لقد تغري كل ك   فيه، حىت صعب علّ  تبيان كخصه، لوال                                        

                ليومني الفائتتني.                               بعض املالمح اليت مل تزيلها عذابات ا
                   قصد الزاوية اليمىن.

                                                        املصابيح الوهاجة أثارت يف دااللة قلق متن النتوع ااتائم،    
                                                      وجمموعة "امليكرفونات" وكامريات التسجل زادت من كدة القلق.

                                                      تعثر يف مشيته قبل وصوله اليها، كاد أن يسقط، وقبل مالمسة 
                                   يداه األرض استعاد توازنه وعدل الطاه.

    ً                                شدوهًا، مل يتكلم، لكن وجهه اارم نطتق                 وقف اللف املنصة م
                                                           نيابة عنه، كان جسده النحيل عرب لغته اخلاصة يقتول، أين التائف   
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                                                    ً      عليكم، سيتعرض بعضكم على أيدي اللئام مثلما تعرضتت، هتكتًا   
ٌ                                         لالنسانية، قلٌق على مصري حزبكم، الذي وضعه اجلالدون بني فك               

ٌ                     وح  مفترس، وقلٌق على ضمرٌي، كرع يعذبين قبل النط         ٌ             ق باألمستا ،                
   ً                 ُ                                       زورًا كما أرادوا. اين ُمكره على ما سأقول، لقد عذبوين، هتددوين،  
                                                           وعدوين باعفا  من حكم املوت، إذا ما قلت ما يريدون قوله، علتى  

                              هذا املسرح، ويف هذا احلفل الكبري.
                                                       نظر اىل الرئيس، كمن يريد االرتداد عن االتفاق املربم، لكنه مل 

         التهديد.                           يرتد، فف  داالله غصة من فعل 
ً                       بدأ حديثه مشوكًا، َوجَه االهتام أواًل اىل السيد امد عتاي ،             َ  َ    ً              

ً  عده الرأس الذي الطط للمؤامرة وقادها، قائاًل:                                         
    .. .                                                 وأيضا طرح امد عاي  بصيغة.. تقريبا بس أقتل كتوية   "

                              ويعيد النظر كتان هتذا هتو                                     أيضا ما معناه الل  يراجع موقفه..
                   عدي... واتد حهته                                        اادف منه خلاطر يأجل موضوع الرفيق أبو

                                             حهه أيضا عدنان حسني.. اجملرم عدنان حستني وكتان      ..      طبيع 
                                                         حديثه طبيع .. مغلف يعين تغليف.. ما اعرف كنو يعين متا اع..  

   ".   نعم
                                                    كالم مل يفهم احلاضرون من هناياته ك  ، وال من بدايتته أي  
                                                           ك  ، الرج من بني كفاهه املتيبسة من دون انتظام، كتأن التدنيا   

                                يه، وأكتعل الغضب املباغت يف صدره.          غامت يف عين
ً                  عّدَل من وقفته قبالة الرئيس، بلل ريقه أماًل يف ترطيتب تلتك                                        َ  ّ  
                                                         الشفاه، ومع هذا مل يستطع ااروب من الوا  يف داالله، ومل يفلتح  
                          ً      ً                        يف أالفا  وجه، بات ينث إرهاقًا والوفًا بشكل واضتح، وعينتان   

        امرتان.
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ّ                                       قّسم نظراته بني رفاقه والرئيس، كمن يستفسر              عن صحة متثيل  
                                            ُ                  الدور، فيأتيه الرد من الرئيس بصيغة أمتر يف أن ُيكمتل. فيكمتل    

                      بالطريقة املشوكة ذاهتا:
                    انو هذا رأي األسد...                                  بتوجيه الارج  بالضبط.. يعين مثل.. "

   ".                         فلذلك صار باالجتماع من طرح
           يصمت حلظات.

َ      ً                                              نظَر حائرًا اىل سقف القاعة، اليت جلس الرفاق احملتفلون علتى     
                                                  ، يف حالة ذهول غري مسبوقة، مث عاود احلملقة يف الستقف،         كراسيها

                                   ّ            ً            وكذلك يف الوجوه. أراد قرا ة ك   ما عّله يكتون قتادرًا علتى    
ٌ               التخفيف، ولو قليل من األمل الذي مزق داالله... أمٌل ظن ستيقتله،                                               
                                                            قبل التمتع بالعفو الذي وعد به الرئيس، مقايضة حبسن االعتتراف،  

ً           اكهم يف سيناريو املؤامرة. وبداًل من قرا ة                        وقرا ة األمسا  املطلوب اكر                            
                           ً           ذاك الش   عاود الكالم متلكئًا بوقع أكرب:

                                                         من... طرحت.. أين انو.. على. أبو.. الرفيق أبو هيثم.. انتو   "
  "                    يعيد النظر يعين مبوقفه

                                                   للمرة الثالثة يف مشهد يبدو أنه مل يتمرن عليه، مث أعقب      يصمت 
                         مثل زحام يف موقف باص هناية                                   ذلك سيل من الشهيق والزفري، يتدافع

              الدوام الرمس .
               من ورقة وضتعت       يقرأ                                   نظر اىل املنصة اليت وقف أمامها، كأنه 

                            عليها قبل اعتالئه اا مث أكمل:
          علتى رأس        ال..                                     صار يعين وجود الرفيق أبو عدي علتى..  "

             وإذا أستتمر    ،                    يعين يفشل كامل املخطط  ،                      املسؤولية األوىل من كأنه
                                                              الرفيق أبو هيثم بالوضع الل  املعروف وهو ما راغب يعين.. وتعبتان  
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                                                        يسهل عملية يعين.. يسهل عملية االتصاالت والتواصتل... يعتين   
  "           عملية مفيدة

                        ً                                  يتلعثم يف الكالم، أراد مددًا باالجتاه الذي يفترض أن يتكلم فيه. 
                               فجا ه املدد بكلمة واحدة "أكمل".

                                    رم امد عاي  كان جالستا إىل جانبتت                   "يف احلقيقة إن اجمل
                                                           وكتبت له ورقة كتبت ورقة يف الدفتر واعتقد إن اقرب واحد منتا  

  "                                     كاهد ما حدث هو الرفيق حسن عل  العامري
ً            رد الرئيس قائاًل على الفور:               

                                         "أنا أيضا كنت منتبه عليكم... عيين عليكم".
ً  نعم كنت منتبه، وعاود االسترسال يف الكالم قائاًل:                                           

                                                له يف الورقة... يبدو إنين أنا املقصود بشتكل التاص         "فقلت 
            والظاهر حنن"

                                                         يكمل الرئيس العبتارة الناقصتة يف احلتديث أو يستتعجلها     
        ألمر ما:

           "مت كشفنا".
                  نعم. وأكمل حديثه:

                                                   تله إذن إين هسه والورقة خبط أيدي.. إين هسه راح أقتدم    "گ
           لشغلة منكم                     من... من اجمللس وهاي ا                              استقالة.. أقدم استقالة من الت

                                                           تره تورطت فقال متقدم استقالة وال تتورا.. ال تستتعجل.. علتى   
                         كيفك هسه.. يعين لتستعجل."
                      يقاطعه الرئيس بالقول:

                                            قلوبنا صفحات التآمر قبل ان منتلك املعلومات عن            كنا نقرأ يف 
        طبيعته.
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                                             دعك من القول، لقد فهمنا نوايا التآمر اخلسيسة.
                              املشاركني يف هذه املؤامرة القذرة.                        عليك تزويد الرفاق بأمسا  

   

ُ                             نظر مفزوعًا يف ورقة بيضا  ُسطرت عليها جمموعة أمسا  بقلتم                  ً         
                                                       حرب أمحر. أنتقل يف نظره اىل مجهور اجملتمعني، كمن يستتنجد هبتم   
                                                         ك  ال يقرأ. مل جيد فيهم من يستطيع تقدمي النجدة يف موقتف هتم   

                    أحوج فيه اىل النجدة.
                                يبدأ، فكر يف إطالق صرالة يقول فيها                        حاول القرا ة، وقبل أن

                                                         أين جمرب على التكلم دون اراديت. لكن اخلوف الذي أكتد يف دااللته  
ً           حال من دون ذلك. وبدال من الصراخ سار مع النهج ااواًل القرا ة،                                                 
                                                         بسرعة مثل كاة تستعجل موهتا على يد ذئب أكهب. كأنته يريتد   

ً      ً      االنتها  منها، مهمة عّدها سبياًل وحيدًا، لتج        ّ                        نيب الزوجة تنفيتذ ذاك                      
                                                           التهديد باالعتدا  على كرفها... مهمة والز لضمري مهان، ال مفر من 

                     أدائها كما هو مطلوب.
                  ً                                       كاد يغمى عليه هروبًا من هذا املوقف الذي يقدم فيه الرفتاق،  
                                                              قرابني احتفال أراده الرئيس، فاحتة عهد جديد، لكن عقلته البتاطن   

                       بطه بالرئيس، الذي وعده                                    أصر على أن يبقى على اليط من الوع  ير
     ً         كخصيًا بالعفو.

                              ً                             بدأ القرا ة هبيأة معلم التحق توًا بالتدريس، يف ااولة منه تلقني 
                                                    صف من طالب املدرسة االبتدائية، مادة مقررة يف درس احلساب.

                             ً   ُ                     توقف عند السطر الثالث، نطق امسًا ُكتب الطأ عبيد الترمحن،  
ً                  حّيره اللفظ، أنتظر قلياًل، أدار وجهه صوب ا                   لترئيس، يستتجدي    ّ                    
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                                                      التصحيح بطريقة أضحكت الرئيس، ضحكة نصر فيها قتدر متن   
                                                           التشف ، وفيها دفع باجتاه طلب االستمرار، بعد تصحيح اللفتظ اىل  
                                                            عبد الرمحن. ومن بعد هذا التفت اىل املقدم رباح، تتذكر تفاصتيل   
                                                          الوعد، وطريقة التهديد باالعتدا  على الزوجة اليت حيب، يف حتال  

                                                    اىل ما يراد قوله، مث استتمر بتالقرا ة، تلتى أمستا                  عدم االمتثال 
                                                        املشاركني، الاف نطقها بطريق اخلطأ، أو الاف عبور إحداها نتيجة 
                         ً                                    عدم التركيز. استعجل أحيانًا، وأبطأ أحيانا أالرى، كأنته يعترف   
    ً                                             ً        متامًا، ما ورا  القرا ة من الطوات، حتدد مصري بات اتومًا ال اال.

                              يردد الشعار، ويتترك القاعتة                             كل من يرد امسه يف االعتراف،
   ً                                                            فورًا، قااا الرئيس، أمني سر القطر، القائد العام للقوات املستلحة،  

                      الراع  األوحد لالحتفال.
          أنا بري .

                      اقسم باهلل العظيم بري .
      ق                                              مل ألتقق امد عاي  من قبل، قااا امد مسري عضو فرع البصرة، 

             متن أفتراد                                                حال ورود امسه على لسان السيد اي . فطلب الرئيس 
                                                         محايته املنتشرين بني صفوف اجملتمعني، وبعد أفتعاله حالتة غضتب   

             كديد بالقول:
                                                 محاية، االرجوه من القاعة، لعنة اهلل على هذه الشوارب.

                                                  حتت حراب الذل، ووقع األالامص القوية لبنادق الكالكنكوف 
                                                              الروسية الصنع، تالقفه الغلمان، وأبنا  العشرية القادمني يف األمتس،  
                                                         متعطشني لتنفيذ أوامر التصفية اخلاصة باحلساب، كتأهنم حيملتون   
                                                          تراكم قرون من دوافع تصفية احلساب. وبعد ان يأس متن ايصتال   

                                       ة، هتف حبياة الرئيس، مالر وسيلة انقتاذ،                          حقيقة عدم معرفته باملؤامر
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                                                            فزاد النزف من نتو ات كترايني، وأوردة كانتت بتارزة أعلتى     
      يديه.

                                                       اقترب حاله من االغما ، وقبل اكتمال االغما ، وتسليم الروح 
                           ً                                 اىل عزرائيل الذي أالذ له مكانًا يف مالر القاعة اخلاصة باالحتفتال،  

                            قال بصوت غري واضح "واهلل بريئ"
ً  رئيس أمرًا، فيقاطع القرا ة اخلاصة باألمسا  قواًل:       تذكر ال ي                                  ً         
                                                        من أكثر الرفاق الل  مكتشف هتاي الزمترة هتو الرفيتق      "
           امرة حستب   ؤ                         عن الرفيق الذي اكتشف املت    ً  كالمًا      يكمل    " و    طاهر
  : ه ئ    ادعا

                       حنا نلومته.. خيتابرهم    إ                              كان حىت مرات يثقل عليهم زايد..  "
          شوف ونطلب        مركم مك آ                                   بالتلفون يگللهم ترى تكتلكم مكشوف وت

  "                        منه بأنو يتريث يف التقييم
        تتعلتق    ،                                          يتحدث عن رسالة من أحد الرفاق حستب وصتفه  

  : ل  قا            امرة اخلطرية ف ؤ   بامل
  "                       حنا كنا ما چنا مكتشفيهم إ                        رمبا الرسالة قبل مثن تشهر  "

          أن تكتون               بطريقة مهذبة    ى  نف             عضو القيادة،                هنض الرفيق طاهر 
                          الرسالة... رفيق أبو عتدي        قال: "              معلومات الطرية ف  ،              الرسالة حاملة

                           ليس فيها معلومات الطترية وال    ،                             تتعلق بغنب أصاب الرفيق ليس إال
                                              لي  انقل من ايران إىل بغداد... ومتن... وهتاي     ،             ك  أالر تتعلق

   ".  ه 
                                                   ً    يرمقه الرئيس بنظرة غضب. مل يكن الرد هبذا الوضوح متوقعتًا  

       يناريو                        ً                                  من الرفيق الذي عده قريبًا من ايط دائرته، بعدما ستار الست  
                             اخلاص باملؤامرة، كما هو مرسوم.
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                                                   هذا كالم رهيب، يعين عدم وجود عالقة ملا قيتل باكتشتاف   
                                                       املؤامرة. مجلة وكو  هبا عزام صديقه رمزي، بصوت الافت ال يكاد 

       يسمعه.
                                             ً  نعم، ماذا قلت؟... ال، سأقول لك ما يف قلبت  الحقًا.

                                                القاعة بالتصفيق، فقطعت على عزام وصتال احلتديث،       ضج ت
                                                          جعلت الرئيس يدرك أن احلضور مل يتنبهوا ملا قاله طاهر، فعتادت   و

         ً                                                 مالاه سريعًا اىل سابق عهدها، مغمورة بنشوة االنتصار على أعدا ، 
                                            اعتقد تآمرهم عليه أو وثق أهنم سيتآمرون عليه.

                                                       هذا مالر املشتركني، سيدي الرئيس، قااا السيد اي ، وعينيته  
                               أنه يريد القول لقد حدث هذا كله                               باجتاه الرفاق ساعية لالعتذار، وك

                                                 يف حلظات ذهول وإكراه، حدث من جانبت  وسيحدث من غريي، 
                                    ً            ً           كوابيس ال يلبث الواحد أن يستفيق متخلصًا منتها، ستاالرًا متن    
                                                             طبيعتها إال ويقع يف مطباهتا. أمل يكن هذا املآل قائما يف عراق املاض  

             بوعه مفتوحة،                                                 وعراق اليوم؟. نعم سيبقى وستبقى أبواب التلفيق يف ر
      َّ                                                     ما بق َّ الرئيس على قيد احلياة... هكذا تداعت يف عقله الكلمتات  

                     وهو ماض اىل حتف جمهول.

   

                             ً                           يعم اادو  قاعة جلس أصحاهبا مجيعًا علتى مقاعتد االهتتام، ال    
                                                   ً       يعرفون ما حيصل من حوام، وال ميكنهم التنبؤ مبا سيحصتل الحقتًا.   

             متناوبة بتني          وهسترييا   ،  ف                  لدهشة والذهول واخلو                مزاجهم الليط من ا
  ،         كتعارات              املتكرر جملموعة      صراخ           كذلك من ال و  ،       البكا    بني  و  ،      الضحك

     ً           مزهوًا باالنتصار.           وسط املنصة                 ، أالذ مكانه أعلى              أمام قاض وحيد
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ٌ                                                   مزاٌج، وزمن ضاعا يف ذاكرهتم ما بني دالول القاعة، وانتتها       
                                  السيد ا  عبد احلسني من قرا ة األمسا .

                                    وههم لوهنا احلقيق ، بعد التأكتد متن                     ومع هذا استعادت وج
                                        ضمان احلصول على صكوك الوال  املطلق للرئيس.

                                                      كلم الرفيق عزام صاحبه، بعد ان أغدق على نفسه بقدر متن  
                                               ً           اادو  والسكينة، عن أن الزمن يف داالله قد أنكم  حدًا، مل يعتد  
                                                      حيسب فيه الساعات اليت مرت من عمر، أنقصته سويعات االجتماع 

             ً                                  وات. رده طالبًا السكوت حىت اخلتروج متن القاعتة              هذه عدة سن
                                               بسالم، فصكوك الوال  ال تشبه ضماناهتا صكوك الغفران.

                                                     ً  يف اجلانب اخالر من القاعة، قفز الرفيق عواد من وسطها فاقدًا 
                                                         السيطرة على ذاته املضطربة، كأنه أصيب بصدمة العفو من حكتم  

                            االعدام، قبل التنفيذ بلحظات.
     ً                                حاميًا األمة العربية من احمليط اىل اخلليج.                هتف حبياة الرئيس 

     ً                         منقذًا العراق من كل تآمر السيس.
                     نصري املظلومني يف العامل.
                  باين احلزب من جديد.

                                              ُ       أستمر هكذا يف ااتاف، ومبواصفات للرئيس، غالبيتها ُتتذكر  
                                       َّ             ألول مرة، حىت جف حلقه من كدة احلماس، فأغم َّ عليه. تقدمت 

                     ً                    ملقدم رباح، وضعته جانبتًا يف ممتر للتيتار                           اليه احلماية باكارة من ا
                                                              ااوائ ، تاركة حاله اىل الرفاق، مالذين على عاتقهم افاقته، بستبب  
ٍ               انشغاله واياهم بقضايا أهم، من فقدان الوع  ملواٍل مضمون للرئيس.                                               
                                                      يعود اادو  من جديد، فاستغله عل  حسن اجمليد من مكان لته  

                          قامة طويلة، تشاهد من كتل       ً                         ً   متميزًا يف الصف األول. انتصب واقفًا ب
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                                                         أركان القاعة. طلب احلديث ملالحظة صغرية. فتأذن لته الترئيس    
     ً       مرحبًا فقال:

                                                           "هذه الفقاعة اليت ذكرهتا ما أظن إهنا تسبب لنا انكسارات نفسية، 
                                                              ولكن لو نرجع اىل اخللف، وال أريد لوم القيادة وال أريد ألوم نفست   

                       لقيادة صحيح وكتل متا                                       وال أي أحد مهما يكون ألن كل ما عملته ا
                                                           ستعمله هو صحيح ومؤمنني به اميان مطلق. لكن وجود عبتد اخلتالق   
            ً                                                   السامرائ  حيًا يشم ااوا أكو عناصر الزم ترجع مرة أالرى وتعيد الكرة 
                                                                 وتعمل على إعادة عبد اخلالق السامرائ  مرة أالرى... فآين أرجو تنبيته  

                       ... وضترورة أن حيتاكم                                                 أو أنتباه القيادة... عفوا مو تنبيها اذه املسألة
    ً                                                          جمددًا عبد اخلالق السامرائ  وضرورة أن يعدم عبد اخلالق السامرائ ".

                   ً                                       يتعاىل التصفيق تأييدًا ملالحظة اجمليد، ومطالبتته اعتدام عبتد    
ً  اخلالق، املسجون مدى احلياة. فريد الرئيس قائاًل:                                         

                                                       "على أية حال عبد اخلالق مثل ما حجولكم... بعتد اخن متا   
                                               أكتمكم سر إذا ما كلت... منو أنا املسؤول األول عن             نرمحو... ما

                               بقا  عبد اخلالق السامرائ  حيا".
                                    ً                 والذي عملته سيدي صحيح، قال اجمليد معقبًا. ومن بعده أكمل 

        الرئيس:
                                                         "وكلها ضمن قيم... يعين القيم البعثية هذي... ونكول ال كتون  

            الزم خنسره...                                                 الاف خنسرنا بعث  صغري بسببه هل البعث  الصغري هذا ما 
                                                          بس ال... قضية أمن الثورة واحلزب ه  أكرب من اي ك   رفيق عل ".

                                                   البد وأن نقطع رأس األفعى سيدي، رددهتا اجمليتد بصتوت    
                                            ً               مسموع، وأضاف بأن اجنازنا اجلبار هذا سيبقى ناقصًا، إن مل نقطتع  

           رأس األفعى.
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                                                   عفيه رفيق ، رأيك صحيح، احلزب البد وأن يعمل على قطتع  
                                                   فاع  يف هذا البلد األمني، رد الرئيس، وأكمل رده مسترسال        دابر األ

                          يف الكالم الذي يتقنه ارجتاال:
                      َّ                                 عبد اخلالق، مل يتعظ، بق َّ يتآمر على احلزب والثتورة، علتى   
                                                         الرغم من عفونا عنه، وختفيضنا حلكم اإلعدام الذي صدر حبقته اىل  

       املؤبد.
ٍ                         يسكت ثواٍن معدودات، مث يواصل الكالم:          

                                           ن يفلت أحد من العقاب، مهما كتان موقعته،             أبشر سوف ل
                                                              ويف أي مكان يكون من هتذا العتامل. الثتورة اليتوم بعتون اهلل      
                                                            ومهة الرفاق اخلريين من أمثالكم، قادرة أن تصتل اىل كتل بقتاع    
                                                           العامل. العراق اليوم ليس هو عتراق األمتس. ستستمع رفيتق،     

           يف القريتب                                           ً        وسيسمع كل الرفاق والعراقيون العظما  أالبارًا تسرهم 
        العاجل.

                                   ً                     بعدها وقف يف مكانه، ردد الشعار إيذانًا بانتها  االجتماع، مث 
                  ً                          أكمل ما قاله طالبًا من الرفاق االتكال على اهلل.

                                               ميأل ااتاف قاعة اخللد، بوقع أكد من املرات السابقة.
              ً                     حيس الرئيس زهوًا بنصره على املتآمرين.

                  اا بااتاف، كتأهنم                                      التفت جبسمه املمتلئ اىل مجهور الرفاق الغ
         ً                                               يقفون مجيعًا على الط ادد لسباق الاص بااتتاف، أو أهنتم قتد    
                                                            أصيبوا بعدواه النفسية، وهو االحتمال األكثر. اجته حنو املمر املؤدي 
ٍ                                     اىل باب القاعة مبوكٍب، تضاعفت أعداد احلمايات يف سريه، وأجتهت                   

      ومعها                                                       حنوه احلناجر هاتفة المسه العل ، وأالرى تردد أهازيج كعبية،
                                      مناداة بأعلى األصوات "املوت للمتآمرين".
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ُ                 ً                                    يلّوُح بيده اليمىن راضيًا مبا حتقق، وبوعود لتحقيق املزيد، كأنه   ّ   
                                                             ينتظر املزيد من ااتاف والتأييد، بإيقاع القصاص علتى كتل متن    

                                          يتطاول على الثورة واحلزب، وعليه قائد وحيد.
           رع بغتداد                                            احلمد هلل على السالمة، قااا الرفيق مجال عضو فت 

                                                       الكرخ، لصديقه غازي، عضو مكتب تنظيم الوستط، املاكت  اىل   
                                 ً                              جانبه أثنا  اخلروج من القاعة مقترحًا بقا ه يف بغداد، وعدم عودتته  
                                                          اىل بابل هذا اليوم، وحتويل الوجهة صوب مكان يستتطيعون فيته   

           ً                                   االحتفال معًا هبذا اليوم العظيم، مث استمر بالقول:
                                لم، منابع القلق يف داالل ، تكتاد                         أحس برغبة كديدة، ألن أتك

                                       ً                 تقتلين، دعنا خنرج اىل أي مكان، حنتس  فيه مخرًا، يستاعدين يف أن  
       أتكلم.

                                                        لكن بغداد يف رمضان، تغلق حاناهتا، ونواديها يف هذه األيتام  
             ً                                                ال تقدم مشروبًا يساعد على فتح منافذ التذاكرة، ويطلتق عنتان    

       الكالم.
ً                         ساجد حاًل لكسر هذه القاعدة، سيغفر                   اهلل عصيانه يف كستر          

                                                          ً  القاعدة هبذا اليوم، عصيان قابل للغفران سيدي، الري من املوت كمدًا 
                       بال ذنوب متية من عصيان.

                                   وكيف سنقض  الوقت من اخن حىت الليل؟.
ُ                                                    أتذكُر صديقنا نوفل من أيام الدراسة اجلامعية؟. لقد عمتل يف       

     الذي                                                        التجارة، وبات ميسور احلال، اكترى مزرعة، من الرفيق حازم
        ستلمان    -                                                حصل عليها هبة من احلزب، ااذية للطريق العام بغداد 

ً                                        باك، بىن فيها بيتًا مجياًل، جهزه بكل لوزم الراحة، الارجته مستبح        ً                
            ً                                               طوله مخسني مترًا، داالله بار حيوي انواع من املشتروبات، أعتتدنا   
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                                                          الذهاب اليه يف بعض االمسيات اليت جند فيها أنفستنا مشتدودين،   
                  لكالم، دعنا نقصده.          اتاجني اىل ا

                                     لكنين مل أره منذ عشر سنوات، مث أين صائم.
َ                                                هو َيذُكرَك دائما، سيفرح بوجودك. وبالنسبة للصوم، أنا عتن     ُ   َ   
ً             ً                               نفس  سأفطر حااًل، مل أعد قادرًا على االستمرار بالصوم، ستنذهب                
                                                              اليه يف مكتبه بالكرادة، ونأالذه معنا اىل املزرعة، نتغدى، ونستبح،  

                        الترويح مع بداية الليل.                  ومن مث نبدأ مشوار
ً                                       الساعة الثامنة لياًل، جلس ثالثتهم على حافة املسبح، استذكروا                   
                                                              أيام دراستهم يف كلية التربية قبل عقدين متن الزمتان، ومستريهتم    
                                                         احلزبية فيها كباب متحمسون، ومعه أالذ الويسك  من النوع اخلاص 

                                     ً  مأالذه، يف سهرة استمرت حىت الرابعة صباحًا.
                                          حبيه قبل التوجه اىل النوم عما حدث يف قاعتة             سأل نوفل صا

       اخللد؟.
                                                  أجاب مجال، لقد هتاوى الرفاق مثل ااشيم، كنت امتوم يف  
                                                      داالل ، كعرت وقد أرتفعت حراريت، الفت أن أنفجتر، احملكمتة   
                                                              احلزبية ستبدأ بعد أيام، ومن هذا اليوم اىل ذاك، الذي ستطوى فيته  

            ل أهل املثل.                                     صفحة املؤامرة ألف عمامة ستميل، كما يقو
                              فردد نوفل عبارة "اهلل يف العون".

                            ً                          إين ال أعتقد أن اي  سيبقى صامدًا اىل يوم احملاكمة. كنت أراه 
َ    يف القاعة، وكأنه يف عامل مالر بعيد عما جيري، قال غازي. فأفصتَح                                                         
َ  ُ                                           مجال عن حقيقة َسرُه هبا يوم أمس، نسيبه املدير يف جهاز املخابرات،               
                                                      كان قد حضر مالر جلسة حتقيق، مع اي  املشهدي، قال، لقد كان 

                                                 مل يعترف بذنب اكتراكه يف املؤامرة، على الترغم متن             ً  اي  عنيدًا،
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   غري              الصفر، وكان                       ما ، اخنفضت حرارته دون     حوض   يف       ً عاريًا      وضعه
ّ                                     مبه لضغط يدّي الرفيق رئيس اجلهاز على رأسه األصلع من          األعلتى،               

                                                           الغراقه حد االالتناق، وتكرار األمر عدة مرات قربته متن املتوت.   
   ً                         ايضًا عندما عرضتوه لصتعقات          ً                    كان صلبًا مل يعترف، ومل يعترف 

             َّ    ً                                            كهربائية. بق َّ مصرًا على برا ته، لكنه مل يصمد دقيقة واحدة بعدما 
                       ً                                  مسع رئيس اجلهاز، يصدر أمرًا جبلب زوجته اىل احلاكميتة، عنتدها   

                               التحدي، وأقر باالستسالم والتوقيع      على                       أيقن بعدم جدوى اإلصرار
             يريد، فاكتفى                                                على ورقة بيضا . طلب أن ميل  عليه رئيس اجلهاز ما

                                                            سيادته، بوضع توقيعه على اعتراف املشاركة يف املؤامرة، وإن امتد  
                                                            عاي  هو الرأس املدبر لكل ك  ، وإن لعبد اخلالق السامرائ  علتم  

    هبا.
      ً             ُ                                وهل حقًا كان ميكن أن ُتجلب الزوجة اىل احلاكميتة، ستأل   

                              نوفل، فأجابه مجال بعبارة قصرية:
                            ية الوسيلة، كل كت   ممكتن،                                يف هذا اليوم الذي تربر فيه الغا

                                                       وأضاف، سيأيت اي  اىل احملكمة، وسيحاكم، لكنه مل يعدم، هنتاك  
                                                             وعد قال عنه نسيبت  من السيد الرئيس باعفائه من االعدام، إذا ما 

ً              أعترف باملشاركة، وقد أعترف فعاًل، وهو املطلوب.                              
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 ما بعد المؤامرة

               ر، من أن حيصتل                                       يئس السيد ككري احلديث ، سفريالعراق يف اجمل
      ٍّ                                                     على ردٍّ من هاتف صديقه السفري طارق، أو من سكرتريته اليت اعتتاد  
             ً                                                    مهاتفتها يوميًا، وعندما اكتد استغرابه، طلب أالوه السفري امد، التذي  
                                                               سبق له العمل وكيال لوزارة اخلارجية، والذي يتمتع بعالقات جيدة متع  

                    زير، املوجود حاليا يف                                             عموم موظفيها، العارفني مبا جيري، القريبني من الو
                      عن موضوع الربقية التيت                                 ً ها يف بغداد، ليستفسر منه كخصيًا          اجازة يقضي

                                                        أكارت اىل ضرورة حضوره الفوري يف الوزارة، لكنه مل حيصل علتى  
                                                           الرد، اااتف مغلق. حول طلبه صوب كقيقه اإلعالم  الستيد راجت    

ً                            املوجود يف لندن، متأماًل االستفسار عن أنبا  نشرهتا ال               صحف النمساوية                    
                                                           واألمريكية، وتداولتها وسائل إعالم الية، عتن انقتالب حصتل يف    

                                                         العراق، أجرب رئيسه البكرعلى التنح  لنائبه القوي صدام حسني.
                                   أعاد السماعة اىل مكاهنا، فاخلط مشغول.

                                                       قلق االستدعا  يف داالله، مل يعطه الفرصة أن يهتدأ، فتوجته   
                    ُ        ق، وكأن يف داالله ستع  ُملتح                                 مبعاودة االتصال ثالثة بالسفري طار

                                                         للحصول على إجابة، يريدها سريعة لتخفف القلتق املتصتاعد يف   
                           ً                                  داالله، مثل وهج النار، متيقنًا أن اإلجابة الصحيحة سيحصل عليهتا  
        ً                                                   منه كخصيًا، باعتباره الصديق املقرب من السيد النائب الذي أصبح 

                    رئيسا حاليا للعراق.
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         َ             هابا وجميئَا، إن طتارق                                  قال لنفسه وهو يقطع غرفة املكتب، ذ
   ٌّ                                                        حزيبٌّ نافذ، يعرف بواطن األمور، بالقدر الذي يسمح بإعطا  االجابة 
                                                         الصحيحة. لكنه مل جيب، فاجته اىل السكرترية اليت تكلمت معه ببط ، 
                                ً               ً           كمن بات يفقد وعيه بالتدريج، قائلًة، سأتصل بك الحقًا، الستيد  

                                    السفري يعاين من وعكة صحية. مع السالمة.
             ً                                 حنس تدفعه مرغمًا اىل ترك ااتاتف، وإبقتا  وقتع             كعربنوبة 

            ً                               ً               االتصال مفتوحًا مع منابع الذكريات، توصله سريعًا اىل سؤال عتن  
                                                       حقيقة ماجيري يف العاصمة بغداد، وعن عالقته مبوضوع االستدعا ، 

                                                 فازداد القلق يف داالله درجات، يصعب حتملها يف املعتاد.

   

                     بع ستفريها، بنظترات                                   هناك يف برلني، وقفت السكرترية تتتا 
                                         ملؤهها احلزن، وهو امول على الكرس  املدفوع.

                                                     ً    تيقنت عدم قدرهتا البقا  واقفة يف املكان، كأهنا تودع مستافرًا  
                                                       اىل اجملهول بال عودة، فقررت السري اللف موكبه راجلة، حىت سيارة 

        االسعاف.
                                                   تأملت مشهد نزول السلم الكهربائ  من اإلسعاف، وصتعود  

                                               اىل دااللها، املهيأ مستشفى ميدان متنقل، وبعتد أن                الكرس  النقال 
                                                           كبس األسى قلبها، قالت مع نفسها وعينيها تذرفان الدمع، سيصتل  

             بالوقت احملدد.
                                    سيحصل على العالج الالزم يف الوقت احملدد.

                                         ً                   سيعود اىل مكتبه بوقع أنشط مثلما رأيته مفعمًا باحليوية واألمتل،  
                 الثة كهور من اخن.                                عند عمل  معه سكرترية كخصية، قبل ث
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                                                  سيعتين أطبا  مستشفى "كاريتيه" احلكوم  بقلبه العليل.
                   اهنم أطبا  متميزون.

               ، فقد الشتعور                 مع سلسلة االفكار                       قطع السفري ككري اتصاله
ٍ             وكأن مناٍد يف داالله جييب                                بنفسه وبتواصله مع العامل املعتاد،         بعتدم    ،         

ُ         ولك  ُينقُذ نفسه امل                    داع  اخلاص باألفكار.        جدوى الت               تعبة من أنياب       ُ  
ُ  ق                           القلق، اليت ُغرقزت بتالفيف عقله، قرر التوجه         قتدمي،           صوب مطعم            

                              أعلى التلة اليت متتتد اىل حصتن      "Peter                  امسه باللغة احمللية "       مكتوب
ُ               "فيشرمان" ارتادته كخصيات مشهورة عامليًا، ُوضعت صورهم على     ً                                    
                                                             حائطه املكسو، بورق تزينه ورود بارزة، بينهم فرويتد، وستتالني،   

                                                       عراق  يونس حبري، ومجال عبد الناصر. مالر الصور علتى هتذا      وال
                     ً       ً                                احلائط، الذي يشبه متحفًا تراثيًا، كانت للدكتور كورت فالتدهامي،  
                                                          كتب حتتها بلغة أملانية بليغة، والط مذهب "سياست  ودبلوماست    

           منساوي دويل.
                             على تلة تغطيها أكجار العنتب                                  املطعم مميز بتربع إطاللته الواسعة، 

  يف        ً   وحيتداً                    السفري ككري إرتياده       أعتاد           بودابست.        لعاصمة         يف ضواح  ا
                                                 األفكار املقلقة. يتلذذ طعامه احملل ، وقليل من النبيذ     امجه  هت           االوقات اليت 

                                                            الزهري على طاوالته، املصنوعة من الشب االبنوس، أيام االمرباطوريتة  
                                                            النمساوية اجملرية، حيلم بوضع صورة مناضل عراق ، من اجليل اجلديتد  

                                       حد جدرانه، أسوة بتلك الشخصيات املشهورة.     على أ
                                                 مل ال؟. فهناك كخصيات تستحق، أن جتاور صتورها هتؤال    

          املشهورين.
                               السفارة اخلارجية، مبجترد ظهتور          من باب        ً قريبًا           ينقطع احللم 

ً  السكرتري االول اا، حاماًل                                  تأكيد على الربقية اليت وصلت قبتل        برقية                     
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                              الرحلة اليت ستيحجز عليهتا اىل                                    ساعة، تطالبه إكعار الوزارة، برقم 
ّ                               بغداد، ليتّم استقباله من قبل دائرة املراسم.            

                                                     وقف يف مكانه، حزين غائم النظرت، مل يعد ميلك من القوة ما 
                                                يكف ، للحيلولة من دون اصابته بأعلى درجات القلق.

                                                         استجمع ذاته اليت بعثرها القلق، ألقى نظرة على الربقية، ملح يف 
                                       ىل أن نسخة منها أعطيت اىل اطة املخابرات يف                    أعلى متنها إكارة، ا

         السفارة.
ً                                             تلفت ميينًا ومشااًل، أراد أن يتكلم بدوافع التنفيس، ملشاعر القلق       ً        
                                                            املتزايد، أوقفته دفاعات العقل اليت حالت دون التروج الكلمتات.   
                                                      كعر وكأن رأسه يدور كحجر الرحى، يطحن أحالم عتن بغتداد   

                                    ناها بداية انتما ه اىل احلتزب. كتاد                               عاصمة اليقظة العربية، طاملا مت
                ً                                        الدوار يسقطه أرضًا، لكنه متاسك بقوة جسم، بنيت عضالته علتى  
                                                            ممارسات طويلة لكرة القدم، قضاها يف فريق الشباب العائد اىل قضا  

                                         حديثة، ومن بعدها منتخب اجلامعة املستنصرية.
ً                                  مكتبه اماًل هبواجس وأحاسيس غري مرحية، يردد بعض    اىل     عاد          

                                                        البار اليت أكارت، اىل اكتراك السفري مرتضتى احلتديث  وزيتر      األ
                                                             اخلارجية السابق يف املؤامرة، وعاد اىل ترديدها متع نفسته مترات    
                                                            عديدة، مل يكتف باملرور عليها كأالبار تناقلتها مجيع الوكاالت. راح 
                                                               حيلل العوامل اليت دفعت، مثل أولئك القادة الكبتار للتتآمر علتى    

                                      ترؤسه الدولة واحلزب، سوى ليلة واحدة، ال                   الرئيس، ومل متض على 
                               ً     ً                       سيما احلديث  مرتضى الذي عرفه صبيًا نشطًا يف املدرسة االبتدائيتة  
              ً      ً       ً                                   واملتوسطة، وكابًا مضحيًا ملتزمًا، قدوة لآلالرين يف الدراسة الثانوية، 

                                                  وصاحب مبادئ عليا ليس من بينها االلتفاف على الرفقة.
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            ً        أعطتى اتا جوابتًا                                     أمل يكن هذا وقع غريب؟، سأل نفسه، و
                                                            للسؤال، البد وأن املؤامرة قدمية، واستغل املتآمرون ظروف انتقتال  

                              السلطة، ونفذوها بالوقت احلاضر.
                                                     أعاد قرا ة الربقية، وهو جالس حول مكتبه الضتخم، كمتن   

     مبتا                                                      جيلس على صندوق بارود. وبعد امتام مجلتها األالرية، انشتغل  
      اتساع    عن          من أنبا      ردد      وما ت  ،                       يف ظروف التطورات احلاصلة     ئها   ورا

ً     ، لتشمل أعضا  كعب وفروع يف احلزب، فضاًل عن       عتقاالت       رقعة اال                                   
                                                         وزرا  ووكال  وزارات، وقادة عستكريني، وأعضتا  يف القيتادة    

         القطرية.
                                   ً                     مل يسأل نفسه هذه املرة، بل كلمها منوهًا اىل أن املؤامرة تبدو 

ُ   اكمة، واملشاركون يف تنفيذها كبار املسؤولني، وأمُر ف             شلها يبتدو                                             
    ً                                                      عجيبًا، وقد أكترك هبا كل هذا العتدد متن احلتزبيني املتدنيني     
                                                      والعسكريني، لو كتب اا النجاح، لتدحرجت مالف الرؤوس، متن  
                                                    ً   يدري أي الرؤوس كانت مركحة للتدحرج، لكنها ستتدحرج حتمًا، 

                                              كانه حيس تدحرجها، وهو يف مكانه البعيد عن بغداد.
           ت بالذات؟.                       ترى االستدعا  يف هذا الوق     مل يا

ّ     حتّول           ً                                     هدأ مكتفيًا بعالمات البؤس، وبقدر متن احلتزن، مث     
  ،                                                             وجهته من املطعم املؤمل افراغ كدره املتزايد على موائده املعزولتة 

                      ً                                  ه على هنر الدانوب، قريبًا من السفارة، ليناق  تفاصيل ستفر        اىل بيت
                                                     متأله الريبة، وثنايا اجملهول مع الزوجة القريبة من القلب.
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                                           ً      شفى "كاريتيه" تلوح يف األفق القريب. تشغل مكانًا وسط    مست
                                         ً     ً             العاصمة العامرة برلني. كانت وما زالت مستشفًا الاصتًا، يقتصتر   
                                                           العالج يف ردهاهتا األربع، على كبار القادة االملان الشرقيني، حيضرها 
                                                       بني احلني واخالر، أطبا  سوفييت مشهورين لدعم األملتان، جبهتد   

                                     املنفعة العلمية اىل مجيع دول حلف واركو،                     طبت  سوفيييت، لتعميم 
                                                            ال يستغرق الطريق اليها من السفارة، سوى دقتائق ال تزيتد عتن    
                                                      اخلمسة يف أسو  األحوال. سيارات االسعاف ال تتأالر يف الوصتول  
                                                          اليها، فالنظام املروري، أعطى لصفريها قوة الرق، لبعض ستياقات  

                    رين واملارة، بالتنح                                            السري عند الضرورة، وألزم سائقو السيارات اخال
     ً                             جانبًا، وفسح اجملال اا بقوة القانون.

ُ                                                   متسُك ساعتها. مل يفارق نظرها تلك العقتارب التيت تتدور       
ّ                                                 مستمرة. عّدت سبع دقائق، ويف بداية الثامنة أتصلت باملستشتفى.            
                                                            تأكدت من الوصول، اطمأنت من إنه ستيلقى الرعايتة الكاملتة،    

                  ً        القريب. ستيعود حتمتًا،                                 وحيصل على العالج الالزم، وسيعود يف
                                                        جسمه قوي يتحمل هجمات الزمن الطارئة، أيا كانت، هكذا تظن.

                      ً      ً                         وجهها اجلميل بات مستراليًا رائقًا، ال تظهر علتى قستماته   
                                                           املرسومة بإتقان، أية معامل الوف اضتايف. ومتع هتذا الوستع يف     
                                                        االطمئنان، فقد استسلمت بعد عودهتا اىل املكتب لتبعض أفكتار   

ً          ررها من دون سيطرة على انبعاثها سياًل من الاليا              مزعجة، أالذت مت                                  
                                                           العقل الباطن، حىت مل تعد قادرة على رفع مساعة اااتف، اليت عاودت 

  .     الرنني
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                                                     قبل توجهه اىل البيت القريب، وقبل أن خيطو الطوته األوىل حنو 
ّ    الباب الرئيس  للسفارة، عاد السفري ككري اىل التلفون كمن نستّ                                                           

                                            سكرترية هنى مرة أالرى على هاتفها اخلاص، يف املكتب    ً         أمرًا. طلب ال
                                                           املزين بباقات ورد طبيع ، وزعته بيتدها علتى مزهريتات متن     
ً                           الكريستال البوهيم  غايل الثمن، امتثااًل اواية نثر الورود، وعشتق                                      

               ألواهنا احلمرا .
ً                                 أبقى جرس اااتف فاعاًل، كمن يتعمد ابقائه وسيلة ضغط حىت                    

                                    مالر املطاف حتت ضغط الترنني املتواصتل،                    جتيب، وقد أجابت يف 
                                                              سأاا بشكل مباكر، فيما إذا مت استتدعا  "أبتو نتدا " اىل وزارة    

                  اخلارجية يف بغداد؟.
                                                    ردت بصوت كئيب ساالر عايل النربات، مل تصلنا أية برقيتة،  

            ً            وال أعرف كيئًا عن املوضوع.
                                                      توقف عن الكالم، كأنه مل يتوقع اإلجابة، وملدارات حرجه متن  

                                                       السؤال املباكر، سأاا عن تطورات الوضع الصح  للسيد السفري.     صيغة 
                                                      جواهبا الواضح، زاد من كدة اكتئابه بعد أن جا  على عكتس  
                                                                الرغبة املاثلة يف داالله، من أن يكون طارق مع قائمة السفرا  التذين  
                          ً                                   مت استدعائهم اىل بغداد، ضمانًا لالطمئنان على الستالمة باعتبتاره   

                                           ب من املفاصل العليا إلصدار القرار. ومبا انته      ً              صديقًا للرئيس، وقري
                 ً                                         جواب مل يكن متوافقًا مع الرغبات اخلاصة يف داالله، فقتد استهم   
                                                        بتسرب الشك اىل نفسه املتوترة. حلظتها متىن لو مل يصتب صتديقه   
                                                              بالذحبة القلبية، ألعانه على التفسري، وان مل يترد امسته يف قائمتة    

                          حبكم موقعه يف احلزب، وعالقاته                                االستدعا ، ألنه قادر على التفسري، 
                        اجليدة مع غالبية الكبار.
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                                                     تأالذه اخلطوات البطيئة اىل باب السفارة، كأن اخلوف يبطتئ  
                                                            الطاه. مل يطلب السائق الذي اعتاد ايصاله اىل البيت، تعمد الذهاب 
ً                             مشيًا على قدميه، اليت أحس تنماًل يف هنايات أصابعهما كمن جتار                           ً   

                                    يام. واصل السري يف الشارع املشهور بعلو                 ً       عليهن باملش  حافيًا عدة أ
                                                           أكجاره. التفت اىل اليمني ومن بعده اىل الشمال. تأمتل األكتجار   
                                                           املتعانقة أغصاهنا على اجلانبني. حاول النظر اىل الشمس يف األعلتى،  
ً                   ترا ى له بصيص من اكعتها، قد تسلل الجواًل من بتني األغصتان                                        

                      األمحتر. دقتق يف علتو                                       املتشابكة، اىل األرض املرصوفة بالطابوق 
                                                        األكجار ومجااا، وتشابك أغصاهنا أكثر من مترة، كمتن يفكتر    
                                                           باحتماالت مفارقتها اىل األبد. نظر اىل األوراق اليت كانت تتستاقط  
                                                         من تلك األغصان، ختيلها أرواحا مكتئبة تسقط من علو يف هنار مثل 

                  هذا الذي ال ينته .

   

               بشتكل التاص،                                    املستشفى األملاين الاص. الفحوص جتترى 
                                     ُّ                 تشمل مساحة اجلسد املتهالك من كتدة األمل. ُثّبتتت يف أعتاله    
                                                        وصالت أسالك، لقياس الضربات املتسارعة للقلب، وإعادة التخطيط 
                                                         جبهاز أكثر حداثة، وقد وضعت على األنتف كمامتة استنشتاق،    
                                                       الاصة باألوكسجني النق . وملزيد من االهتمتام، أوفتدت وزارة   
                                                           اخلارجية االملانية الدكتور "ديتري " أحد كبار أالصائ  القلتب يف  
                ً                                           برلني، ليكون مشرفًا على العالج يف ااولة منها، اعطا  رستالة اىل  
                                                                 احلكومة العراقية، تتماكى ورغبتها يف ادامة العالقة القوية مع العراق، 

                                                   الرئيس اجلديد للبالد، الذي تضتعه يف عتداد االصتدقا             ورمبا مع 
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                                                      الشخصيني للرئيس هونيكر، السكرتري األول للحتزب الشتيوع    
             األملاين احلاكم.

                                              ً     ً    يعقد الدكتور "ديتري " حال وصوله املستشفى اجتماعًا طبيتًا  
      ً                                                     تشاوريًا. استعرض فيه نتائج الفحوص والتحاليل. أثىن الالله علتى  

                                      االستجابة اىل مكاملتة الستفارة، ودقتة                       طبيب اإلسعاف، لسرعة 
                                              التشخيص "ذحبة صدرية ناجتة عن ارهاق عصبت  كديد".

                                                    مسك صفحته الطبية، كتب فيها توصية بنقل املريض اخلتاص،  
                                                                  اىل غرفة العناية املركزة، لثالثة أيام يستعيد فيها عافيته، ومن بعتد،  

            اح القتادة            ً                                      يبقى أسبوعًا حتت الرقابة الصحية يف املستشفى ذاهتا، جبن
                                                       (. وقبل أن يغادر، أعاد على مسامع احلضور اهتمام اللجنتة   2       الرقم )

                                                            املركزية للحزب والرئيس، بالعالقات الواعدة مع العراق، الذي كان 
  .    3691    ً                        سباقًا يف االعتراف بدولتهم عام 

                                                     بقيت هنى من جانبها مقيدة يف مكتبها حبزمة قلق، زادت كدهتا 
                            موضوع االستدعا  اىل اخلارجيتة                             بعد استفسار السفري كوكت، عن 

                                                         يف بغداد، فتشتت تفكريها باجتاهات عديتدة. تتذكرت متتأالرة،    
            ً                                                 التزامها عرفًا بإبالغ السيدة حرم السفري مبا جرى، فطلبتتها علتى   

                             ً  اااتف اخلاص بالبيت، سلمت قائلًة:
                                                        "أم ندا "، مسا  اخلري. فجائها الرد على الفور، أهال هنى مسا  

       النور.
َ   ّ               الكالم، امتد صمتها املثقل بقَستكيّنة املكتتب،             تعثرت هنى يف                           ق

ُ                   وسكون ااوا ، حاولت استجماع قواها، تعرُف حرم السفري ستيدة                                        
          ُّ                                               عاطفية، حتبُّ زوجها بإفراا، ال تريد االافتها، وال تقتوى علتى   
                                                             كتمان ما حصل، تعتقد جازمة اهنا ان مل تعلم منها مباكرة، ستتعلم  
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                          حال استفاقته، وستكون مبوقف                                من اخالرين، ورمبا من السيد السفري 
                                   حرج، ال تريد الوقوع يف قاعه العميقة.

ً                     كعرت "أم ندا " أن هنى قد سكتت قلياًل، فسألتها أين ذهبت،                                  
       فأجبت:

   ً                                              عفوًا اين أمسعك. وددت أن أالربك أن وعكة صحية بسيطة قد 
                                                       املت بالسيد السفري، وقد نقلناه اىل املستشفى اخلاص لالطمئنان.

                                السفري يف صمت، وكأهنا وجدت نفستها                   غاصت السيدة حرم
                                                        فجأة، وسط ظالم كهف عميق. مل تصدق بدايتة، أو ان املفاجتأة   

                                             أسكتتها عنوة، فتوارت يف الصمت أكثر حنو البعيد.
                                                         سألتها هنى فيما اذا كانت باقية على اخلط، وأعادت التأكيد من 
                                                             أن املسألة بسيطة. اهنا جمرد ارهاق ناتج عن العمتل. هكتذا قتال    

                                                        بيب الذي صحبه يف سيارة اسعاف، جمهزة بكل اللوازم الطبيتة،     الط
                                                       لإلكراف على حالته يف املستشفى الرئاس  اخلاص. وبعد أن أمتتت  
                                                                احلديث زاد تيقنها من أن "أم ندا " مل تقتنع بكالمها، أو أن حالتتها  
                                                       اقتربت من وضع االغما ، فعاودت وصف احلالة باإلرهاق البسيط، 

                                          من األثر النفس  للخرب املفاجئ. وعند التأكتد                      يف سع  منها التقليل
                                                          من استمرار توقفها عن الكالم، أضافت أمام صمتها املقلق قائلة:

                                عزيزيت، املسألة ليست كما تتصورين.
                        ً             انتظري يف البيت سنذهب معًا اىل املستشفى.

                                                          لقد حضر السائق االن، ركن السيارة أمام السفارة، أنا قادمتة  
ً               حااًل، أرجوك أهدأي.    
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 بغداد هي الوجهة

         يتوقتف     ومل  ،      مسكنه    اىل        الطريق      طوال      ككري       السفري      يهدأ   مل
  ،         املتألوف     عن      خيرجه        الغامر       القلق     كاد    حىت  ،      داالله   يف        األفكار     سيل
       هبتذه          بغتداد     اىل             واالستتدعا    ،         املفاجئات      يألف   ال       املرهف     حسه

  .       نتائجها      تؤمتن   ال     اليت          املفاجئات     أكرب  ،       السرعة
       قتوس       متد     اىل       تأثريه    حتت     سعى  ،     نفسه     على      ً ثقياًل      تشكل     ٌ عبٌ 

        ً   متوجهتاً   ،            الدبلوماسية          السياقات      الارج    اىل  ،          باالستدعا        اخلاصة        املعرفة
     اذا         وفيمتا   ،         االستدعا        دوافع    عن        النبيه       عقلها       ااورة       ً قاصدًا  ،       الزوجة    اىل
        وجهتة          فأعطتت   ،       الشكوك      تعزز      أالرى       مضامني       طياته   يف     حيمل     كان
      متن       ً متيًا      كونه         احتماالت      بداا       ووضعت  ،       للشكوك     نف        بصيغة       نظرها

     ٌ نفٌ   .      مألوف    هو     كما       اجلديد          اجلمهورية      رئيس        مبقابلة       يتعلق  ،         بروتوكول
      عتن         توقعات  ،     رأسه   يف      تغزل      راحت     اليت  ،       األفكار     تلك       ازالة   يف      ينفع   مل

          األفكتار      هذه      سرحت     وملا    ...   أو      كسفري        الدماته      إهنا   ،      أقلها          االستدعا 
      صوري       تنازل      ظروف   يف      ً سببًا         املقابلة      تكون    أن        أستبعد  ،     رأسه   يف         الكئيبة
       حلظتة     ويف  .           الدميقراطية      تدع       دولة   يف       نائبه    اىل        الرئيس    من  ،      العر     عن

         ختفيفته        حاولت  .      ً كديدًا         ً إرتيابًا           السوداوين       عينيه   يف     رأت  ،    هذه          االستبعاد
   ال          االستدعا     أن      أجزم  ،      فقالت  ،        للتخفيف       ً كافيًا         إعتقدته  ،    مالر      ً رأيًا       ً مبديًة
  ،       مثلتك          برقيتة          استلموا    قد       مالرين      هناك           وبالتأكيد  ،     وحدك    بك       يتعلق
    قد   ؟.       املوضوع     هذا   يف       األسوأ       تفترض  ِ  َ ِلَم   مث  .      بغداد    اىل        حضورهم      تطلب
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         الستيد           واستتالم   ،        املؤامرة        اكتشاف     بعد         للمناصب       توزيع      هناك      يكون
      متن        مالتر     اىل        الطاقم       بتغيري        القيام     حتتم        كخصيته  .       الدولة       رئاسة        النائب
        وزيتر         منصتب   ،        العمتل    يف        واياهم       ينسجم  ،      لعمره         القريبني        الشباب
        تبقتى     أن      ُ   أفضتلُ    يل         بالنسبة  ،        الوزارة      وكيل       وأقله  ،   بك      يليق         اخلارجية
    اىل          العتودة          بصعوبات        أحيانا      أفكر    حىت  ،        االنفتاح      حياة        اعتدنا     لقد  ،    سفري
          بالستمك          حالنتا        واكبه  ،       االنفاس         ومراقبة       بالشك     متتأل     اليت  ،      األيام     تلك
  .    املا     من       اخلروج     عند  ،    ميوت      الذي

  .   حال     اية     على     هنا      املا 
    من      وأنت  ،    هذا      عليك        نستكثر  ِ  َ ِلَم  ،      بسؤال         أردفتها      تطمني      الامتة

   ؟.      املخلصني        احلزبيني       أوائل

ً قليال  يهدأ َ غي ر  مالر باجتاه دفعته كأهنا،      املل   التفكري هنج من  ّ 
 أمل وفيه بل، الشكوك تلك من أي حيوي ال، خمتلف اجتاه. بالشكوك

 املفاجئات بعض،    ً متاما  حساباته من يسقط مل لكنه. املعقول من وقدر
 مسريته، ومفاجئات أوجه محال رأيه حبسب فالعراق، السارة غري
 .مفاجئات جلها

    من        مبعارفه        االتصال  ،        باقتراح       املؤقت       هدوئه      قطعت        بالذات     هنا
          بالستيد      ّ  ُ   ذكرّتتهُ   ،        املستشفى   يف        الراقد  ،     طارق    غري        اخالرين         السفرا 
       ولته   ،        مرمتوق        عسكري      أيضا     فهو  ،        السنغال   يف        القائم       السفري      حليم

  .     بغداد   يف       واسعة       عالقات
  .      معقول      منفذ          اقتراحها   يف     وجد    أن     بعد       الفور     على      معها      جتاوب

   ؟.   قبل    من      اليه       يتنبه   مل     كيف  ،     نفسه     سأل

       فترا        ومتن   ،     حليم       السفري       صديقه     طلب  ،      اااتف      مساعة     مسك
       علتم       لتك       هتل   "      أسامة     أبو   ، "    ً قائاًل       احلديث   يف        مباكرة     دالل       القلق
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        عليته        فترد    ؟.      هتام       بأمر         للتداول         اخلارجية    اىل          االستدعا        مبوضوع
         أحتوايل       عتن        واسأل  ،    ً أواًل       السالم      إلق   ،    أال      ، يا       الساالرة         بطريقته
       علتى         مبعثرة  ،        أفريقية     دول      بعشر       ً متجواًل      أعي   ،      البلد     هذا   يف      مقيم

  .       العجيبة           جغرافيتها
       حتال        بتأي     حنن     اخن  ،     بشدة        يتملكه       القلق        ومازال      ككري    رد
  .     باازل     اجلد     ختلط      وأنت

        علمته        أكتد   ،         االجابتة            بانتظتار       ً قلقًا      هكذا      حليم       يتركه   مل
         أزيتدك   ،      وأضاف  ،      اليوم     هذا      صباح       برقية      وصول      وأكد  ،          باالستدعا 

         وجعفتر   ،         نيجرييتا    يف         الدليم       حامد     وصل  ،     ذاته         منطوقها    أن      ً علمًا
            املعلومتات     ان   مث  .        السفرا         غالبية      علم       وحسب  ،       أوغندا   يف       الذهب
    كل      يعرف       وزارة      وكيل     كان     امد      أالاك  ،      جعبتك   يف      تكون    أن       ينبغ 

      متن         قريتب        وهتو   ،     لندن   يف       االعالم     ميسك        واألصغر  ،        املسؤولني
          ااواتتف        مجيتع     ان   مث  .      اااتف     على     يرد   مل      أالاه    أن        فأجابه  .       اجلماعة
  .     اخلارج    مع        االتصال      بقطع     قصد      هناك      وكأن  ،       مقطوعة      كأهنا       مغلقة

    اىل       نقتل         التذي   ،       طتارق     عن      كيئا    مسع     إذا      فيما      سأله        وعندما
     نعم  ،      أجابه  .         السكرترية      تقول     كما  ،      قلبية      بذحبة        اصابته     بعد         املستشفى

     لقد  .       مباكرة        الربقية       استالم     بعد        االتصال       ااوليت     إثر  ،     منها      علمت     لقد
  ،      قتوي         طتارق   .      الذحبة      بسبب         املستشفى    اىل      نقله         بتفاصيل       أالربتين
     هذا     ومع  ،      ً مبكرًا       الذحبة       دامهته     كيف       أتعجب  ،      رياض      جسم       وجسمه

  .     أرواح     سبع    له  ،     عليه    ختف   ال
      عتن           االبتاره       حليم    من     طلب  ،      حديثة      ككري      ينه     أن      وقبل
    غري     وهو  ،       الداالل    من       يهرسه     بات        فالقلق  ،    حتدث    قد     اليت          املستجدات

  .        االستدعا      اذا       مطمئن
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       أسباب    عن      وسأل  ،     حليم     قال      ُ أمسعُه      جديد    أي    عن        سأبلغك     نعم
  .     طبيع       يكون    أن    اىل      أقرب       موضوع    من       القلق

   ؟.    األمر   يف       اجلديد    ما   !.      سفرا         تستدع        وزارة

  .     بغداد   يف       احلاصل         الغليان     هذا  ،     ككري     قال       اجلديد

  .     العامل         أالبارها     مألت     اليت         املؤامرة

     فقط  ،       الكبار        احلزبيني        لعشرات      وجتري  ،    جرت     اليت          االعتقاالت
  .      الكبار

           الستخرية       متن       جتو        اسباغ         بواسطته      يريد        باسلوب      حليم    رد
      متن      لست    أين   هلل     أمحد  ،     ً قائاًل  ،      املقلق       احلديث       موضوع     على  ،      اجلادة
  .      الكبار
   ؟.       والكبار       كأننا    ما
  .     اخلارج   يف       سفرا      وحنن         متآمرون    هم
   ؟.     أمرين    بني      اخللط      ملاذا
   ؟.     ً طليقًا      وطنه      سالمة     على        ً متآمرًا      تترك        الدولة    أن       تعتقد    هل

   ؟.        باملؤامرة      عالقة    لك    هل      أالربين

          وتتتوجس   ،    قبل    من    بك      أتصل    قد      منهم     أحد      يكون    أن      أالشى
  .    السر        انكشاف    من      اليفة

   يف          واستتمر   ،       كتكري      قال   ؟،    عنه       تتكلم    سر     وأي  ،       مؤامرة    أي
        ً وكاتبًا  ،      ً سابقًا       ً ضابطًا       بكونك        التفسري       مسألة   يف      ً عونًا        تأملتك  ،      القول
   يف       نتار        علتى   ُ    ُيسكب  ،     ً زيتًا        سخريتك   يف       فوجدت  ،         بالتحليل       ً ضليعًا
  .      امللتهب       داالل 

  ،    ً معًا    من   يف       ً ونصحًا  ،    اله   يف     ليس     قلق     على       ً عتابًا      حليم    رد      فكان
        بالته      على     يأيت   ال        القلقة      احلال     هبذه      يراك    من  .    ً حقًا      حريتين     لقد  ،     ً قائاًل
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         التقليل       أنصحك  ،         باملؤامرة       عالقتك        انكشاف    من      الائف     أنك  ،    سوى
  .       الوسوسة     هذه    من

  ،       الشديد       القلق    من       مستوى    حتت     ً فعاًل      يعي       الذي      ككري     لكن
  ،     عليه    هو    مبا      ً متامًا       باجلهل      اهتمه       العكس      وعلى  ،     حليم        بنصيحة      يأالذ   مل

       عترب  "       مرا ه     على         العراق       املثل        انطباق      وأكد  ،       أفكاره    من         وأستهزأ
  . (1 ) "   وين         وطنبورة     وين

          وضترورة   ،     الشك    عن        التوقف       ً طالبًا  ،     ذاهتا          بالسخرية      حليم    رد
        وتناول  ،          أبت  نؤاس      كاطئ     على        اللقا      حيث  ،      بغداد    اىل        الرحال    كد

    اىل       حجتز      على     حصل    قد     أنه       ً مؤكدًا  ،    حيبه      الذي        املسكوف       السمك
      األول        اللقا      وان  ،      بغداد    اىل        سيغادر       بليلة      بعده     ومن  ،   غد     يوم       باريس
  .         أبت  نؤاس    اىل       ومنها  ،     ً حتمًا         الوزارة   يف       سيكون

   

                                   

        وكانتت    ،  "        طنبتورة  "     تدعى      زوجة        كانت له                    املثل هو عن رجل بدوي   (1 )
                                           وكان زوجها قد اتفق معها على بعض االكارات مع   ،      طركا   ،      الرسا 
    إنه  ف  ،     االرض    على       عبا ته    فر    ما        نه اذا  إ  ،                ومن تلك االكارات  ،      دالالهتا
  .        التزمن                         واستمر هذا كأهنما مدة من  ،       اجلنسية            قضا  حاجته     منها     يريد 

          عندها قرر   ،               بعض بيوت الشعر      أغرقت   ،                          وذات يوم هطلت امطار غزيرة
        التزوج        فأسرع   ،       العشرية                        متعتهم اىل تل بقرب مضارب أ    نقل           أهل الرأي 

    وما   ،               لنقلها اىل التل      ااامة                                وفر  عبا ته ليضع هبا بعض امتعته   ،      اليمته   اىل
         العالقتة     م               أالذت وضعا المتتا  و  ،               ت طنبورة عليها ق                ان فركها حىت استل

              ً       صرالة قوية طالبًا منها   ،        فصرخ هبا  ،                 كما تعودت من قبل  ،            احلميمية معه
                                        إال ان طنبورة بقيت مستلقية رغتم تكترار     ،                      النهوض من فوق العبا ة

                     مث قال هتذا القتول    ،   ً                           الريًا اضطر حلملها من فوق العبا ة  وأ  ،       صرالاته
               عن ستو  فهتم         يضرب  ،        ذهب مثال                          "عرب وين طنبورة وين" الذي 

 .                   ملن ال يع  ما يقال له     كذلك  و  ،             واالستخفاف به  ،      املوقف

http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%AA
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%AA
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AC
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AC
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86?action=edit&redlink=1
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86?action=edit&redlink=1
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9?action=edit&redlink=1
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9?action=edit&redlink=1
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9?action=edit&redlink=1
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9?action=edit&redlink=1


62 

          امللفتوف        الزوج        مشاهدة  ،      السفري       السيد     حرم    اىل        الطبيب    مسح
  ،        متروره        حتال         جانبية        زجاجية      فتحة    من  ،        العالجية         املتابعة       بأسالك
        اجلتز          أعلتى         املثبتة  ،       الطبية         الصحيفة     على         املالحظات     بعض        وكتابة
  .      السرير    من        األمام 

     أثر    من    اا      فقيل  ،     ً متامًا       الوع      فقد     كمن  ،     نومه   يف    َّ غطَّ     وقد      رأته
  .      الدموي        للتجلط  ُ  َّ   ُمَمّيعة       أدوية    مع  ،       تناواا     اليت         املهدئات

        هكتذا      مثل   يف          العراقية         الطريقة     على         بالدالول       االحلاح       حاولت
       ً   الصيصتاً   ،      الباب   يف       ً واقفًا      يكون    ألن    ُ   َ أنُتدَب  ،    ممرض       منعها  ،      مواقف
      حلول    حىت  ،      ساعتني         االنتظار      منها     طلب  .         الزيارات     منع      مهمة        لتنفيذ
        يقترر         التذي    "،       ديتري  "         االالصائ      قبل    من        القادم       الفحص      موعد
  .     عدمها    من         املباكرة         الزيارة       تنفيذ         إمكانية      وحده

       داالله   يف       وتالكى  ،          االصطناعية       غفوته    من     فاق    حىت      قلقة         انتظرته
      يفوق    مبا  ،       الطبيب      وصفه    ٍ كٍد             العصبت  بعد       جهازه         واسترالى  ،    األمل

  .      املعقول
  ،       مشلولة       باقية     وه   ،        الطريقة     هبذه       احلبيب      يغفو    أن  ،       املعقول    غري

  .   ك        تفعل    أن       قادرة    غري
  .   ك      أي     ميثل    اا         بالنسبة     يعد   مل  ،      أنتهى    قد      حواا    من       العامل

         املبعثرة        مشاعره   يف       متاثلت  ،      ً راقدًا       قضاها     اليت    ه        قليلة       ساعات
  .     السنني    من      عقود    اا        ومتاثلت  ،        كالسنيني

 فيقطع، املطلوبة الفحوص جيري، موعده يف املختص الطبيب حيضر
 الدقيقة تتعدى ال قصرية بزيارة للزوجة ويسمح، اجلارف التوتر وصل

 أظهرت ما إذا، املسا  يف أالرى مخس زيادهتا امكانية مع، الواحدة
 .بعد تستقر مل اليت الصحية احلالة يف      ً ملموسا         ً استقرارا  الفحوص
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         تنقطتع    مل     اليت        الدموع       إلالفا   ،     تكف    ال         الواحدة         الدقيقة       زيارة
  ،        التيمىن        يتده         بتقبيل       اكتفت  .     جارف     سيل      كأهنا  ،    اخلرب     مساع     منذ

          يتركهتا     أال       ً طالبًة  ،       االنعا       غرفة   يف       أجهزة      بعدة         املوصولة         بأسالكها
  .     بدونه       العي         تستطيع    لن     فه   ،        والبنات       وحيدة

  :    قالت      الفيض       وبصوت     منه     دنت
  .    حزنت    ملا  ،       السرير     هذا     على       راقدة    بك         استبدايل      أمكن    لو    اهلل

  .      توانيت    ملا  ،    عنك      ً عوضًا        االصابة      تلق        القدر     الريين    لو

  .    حييت    ما  ،   له       الادمة        واجعلين  ،     يومه     قبل      يوم            ربت  اجعل

   ،        تتعتا        حتىت   ،        قتدميك      عند       ماكثة         املستشفى       تقبلين    لو    مه
  .     لبقيت

    اىل        ً   وحبيبتاً      ً أبًا        وستعود  ،   اهلل      بإذن      ً قويًا        وستبقى  ،     ً قويًا       عهدتك
  .    جبنون     حنبك    ...    كنت     كما       القلب

  .       الواهنة      يدها     على         املوجوعة      بيده     يشد
         باهتتة             ابتستامته          فجتا ت   ،      اجلميل        بوجهها         االبتسام      حاول
  .    عزا       موقف   يف       سفيها      جيامل       مفجوع     مثل  ،      بوضوح

   

    مع        اااتف         اتصاله   يف      حليم      وجهه      سؤال   ؟.      تذكرة      حجزت    هل
          بطتائرة         مكتان     عن      أفت      زلت    ما        فأجابه  .      الظهر     قبل      حامد       السفري
       علتى          التزاحم      لشدة  ،    بعد      أفلح   مل  ،      بغداد    اىل       ومنها  ،     لندن    اىل      تتجه
  ،      السنة     هذه      ً نشطًا         السياحة      موسم    أن      يبدو  ،    هذا        الطريان    الط       أماكن
  .    ً صيفًا       للصيد          األوربيون       يؤمها     اليت       البالد     هذه    ويف

   ؟.      بالذات      لندن      ملاذا
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          غالبتها    يف        الطريان       والطوا  ،         بريطانية         مستعمرة     هنا        الدولة    ألن
    عرب      منها        الطريان       فخطوا  ،       فرنسية         مستعمرة          والسنغال  ،     لندن    عرب    متر

  .    األصل   يف        واخلطوا        املنافذ      وضعت      هكذا  ،      باريس
   يف  ،       مكتان      على       احلصول      ميكنك   ؟.       املزدحم     اخلط     هبذا        التقيد   مل
    اىل         ومنتها   ،     أالرى      دولة    عرب     ولو  ،      باريس    اىل        املتجهة          الطائرات     أحد
  .   أنا      فعلت     كما  ،      بغداد

         السكرتري    من       الطلب      ووعد  ،     حامد       أيدها  ،     جيدة        الفكرة      كانت
  .    ً الحقًا          التفاصيل        بابالغه        وسيقوم  ،        تنفيذها
       ً قريبًا       باريس     وسط  ،          الكونكورد      فندق   يف      غرفة   يل      ُ حجزُت     لقد

          الفنتدق    يف    له       واحدة     حبجز      حامد      قيام        وأقترح      حليم     قال  ،     الربج    من
         يأتيهما      عامر        العميد  ،       املشترك         صديقهما         وانتظار  ،       اللقا        ليتسىن  ،     نفسه
  ،       ً هاتفيًا        بينهما   مت      الذي       الوعد     حسب  ،       ً عسكريًا       ً ملحقًا      يومه        انتها      بعد

  .    يدري    من       األالرية      تكون    قد      ليلة       لقضا 
      كأنك     وما        فأجابه  ،       التعجب    من      بقدر      حامد     سأل   ؟.     تقول      ماذا

         بغتداد    يف         املستقبل    هو     وما  ،         االستدعا      هذا  ِ  َ ِلَم      أعرف   ال     أنا  ،     بقويل
     هذا      قوله       فأثار  .        الغليان        ليستمر      ً فحمًا     حتته      يرمى      مرجل     مثل      تغل      اليت
       قبتل        كنتت   ،         بتالقول       يعلق    ألن      دفعه  ،     حامد     نفس   يف       ً كديدًا      ً قلقًا

  ،      هتذا       كالمك    من       العكس     على  ،         االستدعا      ألمر      مهتم    غري       ساعات
        حومتة    يف     ّ بقّ       الذي      عقل    يل       أدارت  ،     توتر       دوامة   يف      وضعين      الذي

        أصتيب        كمتن      تيه   ىل إ        ودفعتين  ،       الفرات     أهل       نواعري     مثل  ،        الدوران
    به        االتصال     لنا       ليتسىن  ،     طارق     صحة     حتسن       أتأمل  ،       وعموما  .        بالفصام

  ،          احلقيقيتة            التدوافع        معرفة     على       األقدر     فهو  ،      بغداد    اىل         املغادرة     قبل
         البايتا       متن        الكثري      يعرف     إنه  .       الرئيس       السيد     على       ً اسوبًا          باعتباره
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      بدأت    حىت  ،       بالذحبة        اصابته    َّ   حيَّرتين     لقد  ،     ظروف      هكذا     مثل   يف       األمور
       اهنتا        قيتل      اليت       الغمة     هذه   يف       أوقعه  ،     ً كيئًا    مسع     إذا      فيما      نفس       أسأل
         أحتداث     عن      عرض       ناتج      جا ت     إهنا           عصبت ، أم    كد    عن      نتجت
       بعتض       عتن   "     ندا     أم "    من          االستفهام  "     ماجد    أم "       حاولت   ؟،     األمس
                 احلزبت  املشتترك        عملنا      أيام    من        صديقات     اهنن      تعرف     كما  ،      االمور

      الظن      أغلب  .      اااتف     قرب        وجودها      لعدم      تفلح   مل       لكنها  ،      كركوك   يف
       أنتا        وجودي        تستغرب    أمل  ،    سأل      كالمه      اهنا       وقبل  .        املستشفى   يف     أهنا

           تنظيمتات    يف         حتزبيني       ً   مجيعتاً       وكنا  ،         االستدعا         برقيات   يف      وأنت
   ؟.     واحدة        عسكرية
          غالبيتة    يف  ،    لنا        املباكر        املسؤول      طارق      بقا       أيضا        تستغرب     ْ وأمْل

   ؟.        االستدعا        دائرة      الارج           التنظيمات     تلك
       ً   واعتداً        حديثه      والتم      حامد     قال  ،    بايل     على     ختطر   مل        مقاربة     اهنا
        اللقا       يكون    أن     ً مماًل  ،        التذكرة     على       احلصول     حال  ،         التفاصيل        باعالمه

  .     باريس   يف
  ،     احلزب   يف     فرع     عضو  ،       أوغندا   يف         العراق        السفري  ،      الذهب      جعفر

         هبتدو ه          معتروف   ،    فيه       عينوا      الذي      ذاته       الوقت   يف     سفري       مثلهم    ّ  َ تعّيَن
        بصتوت         ناقتد   ،       الصحيح        الطريق    عن        االحنراف       قبوله      وعدم        وجرأته
      بقلم       عليها     علق  ،      اليوم      صباح          االستدعا        برقية       مثلهم       استلم  .      مسموع

    اىل          املتجهتة         الرحلة     على      احلجز         اجرا ات      امتام         السكرتري  "     أالضر    حرب
        الربقية        وإعادة  ،        التعليق      إمتام      وبعد   ".       واعالم         القادم       اجلمعة     يوم  ،      بغداد
   يف        وفشتل   ،      وحامد      حليم          بالسفرا       أتصل  ،       املعروض       الربيد      باق     مع

        ستأله        وكلما    اذ  ،         لالستدعا          ً اهتمامًا     ق يولق   مل  ،     طارق        بالسفري       حتقيقه
  ،   اهلل       علتى         اتركها  ،     تتغري   مل        بعبارة       أجابه  ،       املوضوع     هذا    عن       أحدهم
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     على       احلفاظ       عسانا  ،      املهام    من     كثري         وأمامنا  ،     طويل      طريق        العراق      أمام
  .     البالد     حلكم       قائدا      احلزب

 إن، فأجابه؟. اجلمعة يوم اىل التأالري أسباب عن حامد سأله
 أن لو، بغداد يف هناك سنلتق ؟. االستعجال مل. بعد    ِ تنته  مل الدنيا
 فريدة لقا  فرصة لكانت، مثلنا       َّاستدع   قد أنه ولو، ميرض مل طارق
 .  ً حقا  تارخيية ستكون لقا  فرصة من يااا، بغداد يف

ِ تأت  مل ملاذا، أالرى مرة حامد سأله  ننطلق ومنها، باريس اىل   
 هذا عن بالذهاب الرغبة عدم فأالربه، حليم مع بغداد اىل   ً معا 

 لديه ليس وان خباصة، مباكرة بغداد اىل التوجه يريد وانه، الطريق
 صرف على ستعترض اخلارجية ان مث، الرأس وجع حتمل على القدرة
 .احلاضر الوقت يف مثنها ميلك ال وهو، أوربا عرب التذكرة فروقات

   

 دون من، دقائق اخلمس بزيارة اا االيذان بعد    ً حذرة  منه تقترب
 اطة وان الاصة، تسجيل جهاز كالمها يسجل أو، أحد يسمعها أن

 الوثوق من السابقة تعاميمها يف حذرت قد، السفارة يف املخابرات
 والتسجيل، التنصت يف بانغماسهم املعروفني، الدولة هذه مبوظف 
 بكت، املربر غري حذرها أبتلعت أن وبعد، اخلاصة املواقف يف حىت
 ارهاق اىل عائديتها االطبا  أكد اليت احلالة عن سألته مث حبرقة

 عصبت .

، نعمة جوارك يف ك   كل. حبيبت ؟ عصبت  يا أنت ملاذا
 صديقك، منك قريبة أنا، حولك من بناتك، سبحانه اهلل عليها حيمد
 .نفسك تقتل أن من أكرب أنت،     ً عصبيا  قبل من أعهدك مل،     ً رئيسا  أصبح
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 يواجهون األقويا ، أنفسهم يقتلون الضعفا ، حرام النفس قتل
 .اجلبال هذه من واحد أنت، اجلبال مثل الصعاب

 انه، املتسارعة وأنفاسه، صدره يف الصفري صوت يتابع وهو أجاهبا
 مث، خبري العراق أن من عالية بثقة القول على كجعتها إجابة... العراق
 ؟.املسؤولية حتمل يف الشيوخ ال الشباب حلول يكف  أال، سألته

     ً رئيسا ، القريب صديقك النائب السيد وجود يسعدك وأال
 ؟.للجمهورية
 األمل أن، قائال، اخلافت النحيف الصوت بوترية الكالم فعاود

 معاون عنهم قال، الرفاق من جمموعة السارة من مت يعصرين الذي
 بسبب اعتقلوا قد أهنم، اليوم صباح مكاملته يف املخابرات رئيس

، تفاجئت لقد، والثورة احلزب استهدفت اليت، املؤامرة يف مشاركتهم
 .بعضهم أمسا  ذكر من بالرعب ُ    أ صبت بل

 ؟.الفعليني احلزب قادة وهم يتآمرون ملاذا
، احلزب صفوة وهم، اخلطري السلوك هذا مثل يسلكون ملاذا
 ؟.ثوريني مفكرين
 من أو، أصدقا  ذكرهم الذين الرفاق فغالبية،    ً كثريا  أتأمل إين
 الكادر يف األجود بل، جيدين مجيعهم،   ً معا  واياهم عملت الذين
 اليت الفأس كأنه، االمل كديد حبيبيت األمر بات لقد، للحزب املتقدم
 .الرؤوس على هتوى

 ورمبا، الزيارات مبنع املعين املمرض تدالل احلد هذا عند
َ  أك ر ت أن بعد، السفري للسيد األمنية احلماية تأمني عن املسؤول  ّ   
     ً معلنا ، القلب بضربات      ً ملحوظا        ً ارتفاعا ، باجلسم املربوطة األجهزة
 .الفور على الزيارة اهنا  ولزوم، دقائق اخلمس بلوغ
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 نزلت. ااجرة طريق يف     ً حبيبا  يودع كمن، مودعة يده مسكت
 مث، إالفائه حاولت،     ً واضحا     ً أثرا  تركت، بغزارة الديها على الدموع
 .تتركين ال، قالت

 .تتركين فال، واحلنان، احلب منحين وجودك
 .مسكين هتد فال،     ً مسكنا  يل كان املريض قلبك

 .تطمأنين ك  روح  لك وابق ، جمربة سأغادرك

 .لوجودي    ً معنا  فيها يعد مل، قاحلة أرض، دونك من البيت

 .وحيدي وأنت الدنيا هذه يف تتركين ال
 اىل تلتفت أن دون من قبلتها، يده على احننت، تغادر أن وقبل

 .    ً ضعيفا  تراه أن تريد ال الذي، وجهه

   

        وبعتد   ،       العادة    غري     على       مبكرة      بيته    اىل      ككري       السفري      عودة      كانت
       جهتد          هتدئتته         فيهتا         الزوجة       حاولت     اليت      األوىل        النقا       جولة       إكمال
    من     قسط      وأالذ  ،        املوسيقى    اىل          باالستماع      قلقه        لتبديد    هو     إجته  ،       اإلمكان
  .     صحرا      وسط       باحلمى      مصاب     مثل     كان  ،      يتمكن   مل      لكنه  ،       الراحة

 .مكانه من هنض
 .الواسعة الصالة داالل االريكة على جانبها اىل اجللوس عاود
 وقع من اخيت القلق لتبديد، احلواري الدور بتبادل استمرا
 .االستدعا 

 ؟.مؤامرة هناك   ً حقا  وهل، بغداد يف جيري ما حقيقة عن     ُ سألته 
 اىل توجه، اخن حىت املوقف يستوعب مل كأنه، كالمه يف تلكأ

 اليت الضبابية تلك من زادت، غربية قنوات على فتحه، التلفاز
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 يسربه أو يتسرب فما، السوداوين عينيه أمام الصدمة أحدثتها
 ه  أما. كبار قياديني مشلت واعتقاالت، بغداد يف انقالب، االعالم
، اخلاص كقيقها رقم على القرص وأدارت، بيدها اااتف أالذت فقد
، اخالر رقمه على حتولت فشلت وعندما، القطرية بالقيادة مكتبه يف
 بدالة طريق عن الطلب حاولت بعدها.    ً أيضا  ففشلت البيت يف

 .بغداد جهة من االتصاالت قطع املختص املوظف اا فأكد، الاصة

، االستدعا  تنفيذ يؤجل أن، احتياط  وكخيار، منه طلبت
ً قليال  يؤالره  املستشفى دالول اقترحت، تلقائيا املوقف يتبلور حىت    
 عالمات بدت أن بعد، طبت  للتأالري سبب على احلصول بغية

 الوزارة أن كالمها يف مؤكدة، العامة هيئته على واضحة اإلرهاق
 الوضع حتسن حني اىل التأجيل وستقبل، املرض  املوقف ستتفهم
 قلبت  ورغم، قالت طلبها مع تفاعله عدم ملست وعندما. الصح 

 هذه تنجل  قد أيام ننتظر دعنا،    ً متاما  مطمئن غري، التوقعات كل
 ميكنين، باالنتظار تقتنع مل وإذا، األقاويل نتائج وتتوضح الغمة

 للتعرف وكقيق  بشقيقك واالتصال، بغداد اىل اليوم هذا الذهاب
 .االستدعا  أهداف وعن جيري عما منهما

َ بد ل  الذي ما  ّ  احلصول إمكانية متأملة كنت قليل وقبل؟. رأيك  
،   ً حقا  أعلم ال، الفور على فأجابته ككري قال، أرفع منصب على
 من فحاول.    ً ايضا  أنا يقلقين بات، عنه تركح وما، احلدث وقع لكن
 .التأجيل ميكنين ال حبيبيت، بالقول هتدئتها جانبه

ِ أنت   طبعه، يتسامح ال الرئيس، أكيا  أعرف وأنا كيئا تعرفني   
 عنده من يضع قد، احلضور عدم يف رغبة التأجيل يفسر قد، ككوك
 أريد وال، مؤامرة هناك، صعب موقف يف إنه، صاحلنا غري يف أكيا 
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، االلتحاق يف ومتاهلت، الفت أو احلضور عن تأالرت عين يقال أن
 .تتصورين مما أصعب املوقف

 يف لقراره    ً دعما  يريد كخص من حتول، والقرار الرأي هذا عند
 حياول مالر اىل، النفس على وطأته وختفيف، االستدعا  أمر تلبية

، عادية مسألة جيري ما بأن، واقناعها زوجته ككوك من التخفيف
 وعليه عليها املسيطرة الشكوك تبديد، جانبها من ه  تريد كذلك
، قيامها امكانية ظانة"، ندا  أم" بالسيدة االتصال فبادرت،   ً معا 

 .القرار أصحاب من قريب فزوجها، جيري عما بتنويرهم

 أالرجها أعصاب له كمن، واضح بانفعال اااتف قرص أدارت
 طالبة، السماعة سلمته، بدأ وحاملا،       ً متتابعا  الرنني بدأ. الثالجة من توا

 .أوال التكلم

 ااوالتك عن أالربها، املستشفى يف طارق حال عن إسأل
، بالسكرترية السابق واتصالك، عليك الغالية صحته عن االطمئان

 عن احلديث ه  وأكملت السماعة منه أالذت، فعل أن وبعد
 جيري وما واالستدعا  بغداد على قليال عرجت، والتمنيات املستشفى

، املكاملة اهنا  تريد كأهنا، خمتصرة ككر اجابات على فحصلت، هناك
 .االطالة يتحمل ال موجوع فقلبها

 من    ً طبعا ، بالقول وعلقت، مكاهنا يف اااتف مساعة وضعت
 .العسل يف كانت من غري بالنار يداه كانت

 قطع اىل فاجته، بالقصد أعرف أنك فأجابته، القصد عن سأاا
 .الطريقة هبذه املريض صديقه عن التحدث يريد ال، احلديث

 على مكاهنا اىل الشاي جتلب أن الفلبينية اخلادمة من طلبت
. الواسعة الصالة اجلنوبت  من الركن يف عليها جتلس اليت، الكنبة
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 .العادية بنغمته اااتف رن، الشاي إلحضار الطريق يف وه 
 اليت، السفري السيد حرم السيدة اىل سلمتها، السماعة رفعت

 .السفري السيد حرم أنا تفضلوا، بسيطة جمرية بلغة تكلمت
 ه  كما أحوااا عن واالستفسار، بالتحية املتكلم بادرها

 مع التكلم باالمكان كان ان فصحى عربية بلغة وسأاا، األصول
 معرفتها عدم من تأكده بعد احراجها ولتجاوز، السفري سعادة
 أود، اجملرية اخلارجية وزارة من مايكل أنا، بنفسه عرفها، كخصه
، بالسفارة مكتبه يف معه التكلم من أمتكن مل، السفري سعادة مكاملة
 .البيت اىل اجته قد سعادته أن قيل

 السماعة وأعطت، جيدة دبلوماسية بلغة السؤال على ككرته
 .كوكت اىل

 اخلارجية يف الشرق قسم مدير، مايكل السيد كالمه يف يناور مل
 الاصة الدمة يسدي أن أراد، للمناورة    ً وقتا  ميلك ال كأنه، اجملرية

 حدود جتاوزت الاصة عالقات واياه تربطه الذي، السفري لصديقه
 .الدبلوماسية

 صلب يف دالل، صداقة مسحة فيها مهذبة بطريقة سلم
 االيام هذه مثل يف بغداد اىل السفر بعدم نصحه، مباكرة املوضوع

 .باملفاجئات تضج اليت
 فيه يصعب وضع يف ألنه، مصطنعة ضحكة السفري ضحك

 :منه االنتها  بعد قال       ً تلقائيا     ً ضحكا ... الضحك
 على للتجسس، فائقة قدرات للمجر أن أعلم أكن مل مايكل

 معىن بكل جاد أين، الفور على فأجابه املشفر الدبلوماس  الربيد
 بصدد صديق  يا لسنا، اليوم مثل    ً جادا  أكن مل حيث، الكلمة
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 بأزمة مير العراق أن من، مؤكدة معلومات لدينا، عدمه من التجسس
، البالد حيكم الذي احلزب من ستقدم قرابني هناك، أبعادها ُ    ت عرف ال

 .غلقها يستطيع أحد ال، العراق على أبواب ستفتح
ً قائال ، التريث بضرورة النصيحة أعاد  هناك؟. االستعجال ملاذا،    

 .االستدعا  تنفيذ لتأالري، إالراجها ميكننا التربيرات من كثري
ً قليال  يسكت  هام لقا  لك نعمل أن رأيك ما، الكالم يعاود مث    

 من وأنا، تريد الذي الوقت حتديد ميكنك، اخن من أيام بعد بالرئيس
 .بدقة تنفيذه اىل جانبت  سأسعى

 العودة     ً مؤكدا ،     ً كاكرا  املهمة املكاملة هذه على السفري رد
 املرة هذه التمر لكن، حيب الذي العراق  التمر ومعه، أيام بعد اجلازمة
 من الثاين النصف يف ينضج الذي الوحيد النوع ألنه، َ    ً ب صريا  سيكون
     ً بطيئا  اجلامث الوقت زادها، املغادرة عن تثنه مل مكاملة... متوز كهر

ً ثقيال     ً عبئا  أصبح االنتظار وكأن، السريع التنفيذ على      ً اصرارا   عليهما    
 ترضخ أن الزوجة إضطرت عليه، تأالري أي دون حتول بطريقة   ً معا 

، زوجها قلب اىل وقريبة قوية كانت وان فه ، صاغرة الواقع لألمر
 ال مسؤولية أعبا  تتحمل أن تريد وال، عمله يف تتدالل ال لكنها
 .أبعادها تعرف

   

 



73 

 حوار على متن الطائرة

              عتدو جمهتول،                     ً                     تعي  بغداد استنفارًا كأهنا يف حالة حرب مع 
                                                        ومثلها وزارة اخلارجية اليت وجدت نفسها يف ليلة وضحاها وستط  

                                        توتر متعدد االجتاهات، يقترب من حالة احلرب.
                                   ّ                 استدعا ات مشلت جل السفرا ، واكاعات زّيدت من عدد األمسا  
                                                             املشاركة يف املؤامرة، وتسريبات اىل وسائل االعالم، مل يعد أحد قتادر  

                                     ات يف اجلانب املخف  البعيد، تنشط داالتل                       على ضبطها، واطات خمابر
                                                            السفارات، تتابع موضوع االستدعا  الفوري للسفرا ، تراقب حركتهم 
                                                             بل وأنفاسهم، ختشى أن يتمرد أحد منهم على أمر االستدعا ، ومن فرا 
                                                          اخلشية حصلت على ختويل هاتف  من الرئيس اجلديد للجهاز، حبتميتة  

                               ذا االجتاه. برقيات تتكدس يف املكتب                                التصفية امليدانية، ملن يلمس سريه هب
                                                         اخلاص لرئيس اجلهاز، من تلك احملطات، حتمل معلومات مفصلة ملتابعة 

                                                            التنفيذ، خلصها املقدم المع، ضابط أمن اجلهاز بعدة أسطر جا  فيها:
                                                     سفرينا يف العاصمة اجملرية، االستاذ ككري احلديث  غادر علتى  

                            ابست من برلني اليوم، يصتل يف                                     الطائرة العراقية املارة بالعاصمة بود
                                                     متام الساعة الثانية عشر حسب التوقيت احملل  ملدينة بغداد.

                                                 سفرينا يف أوغندا جعفر الذهب، يصل يوم اجلمعة القادم.
                                                     السفريان حليم وحامد، يتجهان اىل باريس سيقيمان ليلتة يف  

                              ً                       فندق الكونكورد، يصالن بغداد غدًا على الطائرة العراقية.
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                                         ق حسني دالل املستشفى جترا  االصتابة بذحبتة             السفري طار
                                                           صدرية، حالته مستقرة، تركها على مسؤوليته اخلاصتة، وهتو اخن   
                                                    ً           على منت الطائرة العراقية املتجهة اىل بغداد من برلني مرورًا بالعاصمة 
                                                          اجملرية، الوقت احملتمل للوصول، منتصف الليل، معته علتى نفتس    

                         لني مع بريد الاص باحملطتة ال                                   الطائرة السكرتري االول للسفارة يف بر
             حيتمل التأالري.

                                                       بغداد مل هتدأ، وكذلك عواصم غادرها السفرا ، بينها بودابست 
                                  ً                           اليت تؤكر ساعتها احمللية السادسة مسا ًا، ومع اكارهتا هذه، أعلنتت  

   (،    011                            العراقية، برحلتها املرقمتة )         الطائرة                     استعالمات املطار وصول 
                        وأكتدت يف ذات النتدا ،           غتداد،               يف طريقها اىل ب              قادمة من برلني 

                                                         ضرورة التوجه لعموم املسافرين على متنها، صوب الصالة املخصصة 
                          للمغادرة عند املخرج اخلامس.

                                                   عشر دقائق مرت على طلب االستعالمات، التوجه اىل الصالة، 
                                                           بعدها مباكرة تقدم املوظف املسؤول عن العالقات العامة يف املطتار  

                                      يؤ بغية التوجه اىل الطائرة، اليت بتدأت                          اىل السفري ككري، رجاه الته
                        ً                            ً    تشغيل اركاهتا األربعة واحدًا بعد اخالر. هنض من جلسته مودعتًا  
                                                       الوزير املفوض يف سفارته، السيد جنيب كامل، وستكرتريها األول  
                                                         كرمي قادر، مسؤول اطة املخابرات، اللذان حضرا اذا الغرض، ومن 

                        من وزارة اخلارجية اجملرية،                                    بعده تقدم باجتاه موظف العالقات املنسب 
                                                            كمن يريد حثه باجتاه الصعود اىل الطائرة، فاستجاب لته املوظتف،   
                                                            وصحبه اليها من باهبا املفتوحة على الرطوم يوصلها بصالة املغادرة، 
                       ً                                 اليت فرغت من عشرين مسافرًا، هم من حجز تذكرة علتى متنتها   

                للسفر اىل بغداد.
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                املضيفني اجلتويني.                                     رحب به عند الباب املفتوحة رئيس طاقم 
ً                    ً      صحبه اىل الدرجة األوىل، كان مستعجاًل بعض الش  ، يع  متامًا أهنا                                
                                                    ً  مل تتوقف يف اطتها هذه سوى نصف ساعة، ال يريد أن يكون سببًا 
                                                              لتأالري قد جيلب االنتقاد، هو بطبيعته حساس اجتاه أي انتقاد، كما إنه 

                                         دبلوماس  ضليع ال يريد مواجهة انتقاد كخص .
              مثلما حتتدد يف    ( A  2                         لوس على الكرس  املخصص له )      هم باجل

                                    ً                        بطاقة الدالول "البوردنج كارت"، مسع صوتًا يناديه من قريب، أبتو  
                                                امد، تعال اىل هنا، فالكرس  الذي جبانبت  غري مشغول.

                                                       اجته اليه دون االستئذان من طاقم التضييف اجلتوي، وكأنته   
                جا  بتك وأنتت                                   ً         وجد ضالته، وقبل اجللوس سأل مستغربًا، مالذي 

       مريض؟.
                ً                            وجهك مازال كاحبًا، يوح  باملرض حىت هذه اللحظة.

                                            ً         فقص عليه قضية الذحبة الصدرية، وكيتف أستقطته أرضتًا،    
                                                         واملستشفى اليت رقد فيها جبناح الاص، ومستوى االعتنا  الذي متتىن  
                                                          أن يكون، مثله يف عراق حياول احلزب إرسا  قواعتده يف املستتقبل   

        القريب.
                                 ملكان جنب طارق، وسأل، مىت نصتل اىل              جلس ككري يف ا

                                                        هذا املستوى؟. وأجاب يف الوقت ذاته وكأنه ال ينتظر اجلواب، كل 
                                                        ك   حبساب، واالنسان عندهم قيمة عليا كما يرد يف أدبيات احلزب 
                    ً                                          الشيوع . أعتقد جازمًا ال ميكننا الوصول اىل ما وصلوا هتم اليته،   

                  ة، اتم حضتارة يف                                        ألن انساننا خمتلف، والظروف ه  كذلك خمتلف
                                                         أوج عظمتها، ولنا حضارة تتآكل من دااللها، حىت اقتربتت متن   

       األفول.
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                                                     هنا بالذات مل يتفق معه طارق، فحضارة العرب متن وجهتة   
                                                          ً    نظره، القائمة على ما يرد يف أدبيات احلزب الذي انتسب اليه فتيًا ال 
           ُ                                            تأفل، سوف ُتبعث من جديد. هناك مقومات النبعاثها، احلزب أوىل 

                        املقومات يف نضاله الطويل.     هذه
                                      ً              حاول ككري تغيري املوضوع، ألنه مل يكن مقتنعتًا بتالكالم،   
                                                     الذي جا  من صوب صاحبه، بشأن حضارة العرب اليت ستبعث من 
                                                           جديد، فطلب االباره ما الذي أتى به، وسبق لسكرتريته التأكيد حىت 
ً      مسا  األمس، من عدم وجود تبليغ باالستدعا  اىل بغداد قائاًل، كت    م                                                    

                                               ً             كنا متمنني أن تكون معنا، ألن وجودك يعطينا اطمئنانتًا، متن أن   
                                                االستدعا  يتم لدواع  دبلوماسية، وليس ألغراض أالرى.

                                                        قبل أن يقص عليه استالم الربقية، اليت وصلتهم ظهتر اليتوم،   
                                                            طمأنه بشأن االستدعا ، وعدم وجود أية عالقة له باملؤامرة، تكلتم  

                           ت . أكد بلغة املسؤول احلزبت                              وكأنه باق يف منزلته مسؤول حزب
                                                            القريب من الكبار، أنه إجرا  مهين يتطلبه املوقف اجلديد، وما حدث 
                                                             بعد هذه املؤامرة اخلطرية، وملزيد من التطمني، أكار اىل استالمه قوائم 
                                                         املشاركني هبذه املؤامرة، اليت كرر وصفها باخلطرية، وكأنه ضابط قد 

     ً                         ر أيضًا اىل أن صديقه معاون رئيس                              أكترك يف التحقيق مبجرياهتا، واكا
                                                           املخابرات، صادق يف قوائمه اليت مل يكن من بني املذكورين فيها، أيا 
                                                   ً          من السفرا  الوارد استدعائهم يف الربقيات اليت وصلت تباعًا، لكنه مل 
                                                ً     جيب على سؤوال وجهه ككري، عن كون االستدعا  جا  تباعتًا،  

                     ما كان حيصل من قبتل.                                       ومل يأيت بقائمة واحدة أو بتعميم واحد، ك
                                                        وبدال عن االجابة، اجته صوب اكمال قصة مترده على الطبيب األملاين 
                                                         املختص، واصراره اخلروج من املستشفى، وامتناع الطبيب عن إعطا  
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                                                            االذن يف البداية قائال، تصور حىت الطبيب األملاين علم باالستدعا ، اذ 
                السفر اليهتا يف                                                وعندما واجه حقيقة وجود أمر هام يف بغداد، تطلب

                                                             احلال، أذعن لألمر الواقع، وطلب التوقيع على صتيغة تعهتد بتأن    
                                                       اخلروج على مسؤولييت اخلاصة. وفوق هذا التعهد مل يأذن بشتكل  
                                                         هنائ  اال بعد احلصول على ضو  أالضر من اللجنة املركزية للحتزب  

                                           الشيوع  األملاين، تصرف وكأنه حزبت  من العراق.
              أثنتا  مجعته                            ا دار بينه وبني "أم ندا "      على م        يف الكالم     َّ رجَّ ع

                               على عدم جواز التأالر عن تنفيتذ            ، وتأكيده                   حاجيات السفر القصري
                                               ، عندما حاولت هنيه عن السفر ملرضه، أو التأين أليام             وامر الصادرة  األ

                                                             على أقل تقدير. إال انه أصر على تنفيذ األمر، ألنه يعرف أكثر متن  
              وعدم قبوله أي   ،     وامر        تنفيذ األ           سرعة، ودقة          رئيس على             غريه إصرار ال

  .     لتأالري    عن ا    عذر 
                                                      قاطعه ككري بالقول، هكذا هم النسا ، القلتق يف دااللتهن   
                                                    كديد، وحتسسهن ملا جيري من حوان أكد، هكتذا تصترفت "أم   
                   ّ                                       امد" عندما حاولت ثنّي ، أو تأالريي، كما فعلت "أم ندا "، كأهنن 

    ً                   سويًا الرجيات نفس املدرسة.
                  ً                   أكمل. أنت تعرف جيدًا أن السيد النائب،                   أيده يف االستنتاج، و

     األوىل       يتام        منذ األ  ،                                          العفو السيد الرئيس، هو هكذا ال يقبل األعذار
                                 ً                 ، واستمر هكذا، حىت افتراقنا تنظيميًا، بعد تعيتيين يف            لعمل السري ل

                     ً  السلك الدبلوماس  سفريًا.
                                                       يقطع طارق حديثه حبضور املضيفة إثر طلبها بإكارة من يتده.  

             ً                               مبواجهته مبتسمًة، سأل صاحبه الرأي يف طلب كتأس              وعند وقوفها 
                                                           من الويسك ، قيل له يف املستشفى إن قليله مفيد لتوسيع الشرايني.
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               لكننا يف رمضان.
                              ُ                         أما تدري أننا على سفر، والسفر ُيحتل االفطتار، كمتا أين    
                                                    مريض، فأصبح حبوزيت سببني لالفطار. فرد ككري، طيب، أنت من 

   ب.                         أقترح، وأنت من يتحمل الذن
                                                          نعم سأحتمل الذنب، لقد حتملنا يف حياتنا السياستية كتثري متن    
                                 ً                             الذنوب، وما زال طريق الذنوب مفتوحًا، ومع هذا فهو طريق حتيط بته  

                سيدي غفور رحيم.                                              اخلضرة، وعلى جانبيه كثري من نقاا الغفران، اهلل يا
                                                         ما دام األمر هكذا ال بأس، فالطريان اىل بغداد طويل، والتتوتر  

ٍ   عاٍل،                                            يستحق االسترالا  بقليل منه كما ينصح األطبا .  
                                                       يطلب منها وه  واقفة بقوامها الركيق تنتظر األمر، قدحني من 
                                        ً                   الويسك  بقليل من الثلج، ويكمل حديثه منوهًا اىل اتصال هتاتف   
                                                          أجراه مع حليم وحامد، قبل توجهه اىل املطار، واىل مناقشة موضوع 

      حتول                   لى أساس، التشاور                        كرح وجهة نظره القائمة ع و          االستدعا ، 
                   ، واحتمال مقابلتة                  الضرورة السياسية   ه    قتضت   ، ا                 تطورات الوضع احلايل

                           ً                                الرئيس. مث أكمل حديثه مستغربًا هذا القلق، الذي ملسه على حتال  
                                                          السفرا ، الذين مت استدعائهم، وكأن ما حيصل قد حصل معهم للمرة 

      األوىل.
      امرة،                                     صاحبت  مت من الظروف اليت تؤكد وجود مؤ         القلق يا

                                                          ووجود قوائم تصدر باملشاركني كل يوم، بل وكل ساعة أحيانا، قال 
                                                           ككري. فأجابه بطريقة ال ختلوا من العتتب، ومتا عالقتنتا حنتن     

                          باملؤامرة، وما يقال عنها؟.
ً     ً                     مل جيد يف وجه صديقه ككري قبواًل تامًا للرأي الذي قدمته،                            

      التيت       ودية   ال       قابلة ً                 رًا بالتفصيل تلك امل ك ا   ، ذ                      فاجته لدعم صحة رأيه هذا
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       مقاليد                     قبل كهرين من استالمه               ً  عندما كان نائبًا      رئيس             جرت له مع ال
                                                   ، يوم سأله عن احتماالت احلرب مع ايران واضتاف، لقتد          الرئاسة

ً   أكاد يّب مناضاًل،        ّ            ً             الدمايت قريبًا من ستلطة              حاجة احلزب اىل    أكد  و     
                                       اصدار القرار، حىت انه قال باحلرف الواحد:

ً     ً                          مناضاًل خملصًا للحزب، ومبادئ الثتورة،                     "ان املكان املالئم لك      
                                                      ليس يف برلني، بل هنا يف القصر اجلمهوري مبكتتب قريتب متن    

                                                    الرئيس، ألن الدولة واحلزب، اتاجان اىل رفاق خملصني مثلك".
                                                     أتوقع عدم العودة اىل برلني، سأكون يف مكتان قريتب متن    
    لنا                                                           الرئيس. فرد عليه، وأسارير الفرح باتت مفتوحة، عظيم أن يكون 

     ً           ً           ً             صديقًا مثلك قريبًا، حيتل مكانًا جنب الرئيس.
ِ                             لكن ككري الذي مل تكِف االجابات املنقوصة، من ختفتيض                     

      " اليت        اهلل يستر                                                كمية القلق املكبوت يف داالله، ردد العبارة الدارجة "
  .                             كررها العراقيون يف أوقات الشدة         عادة ما ي

   د،                   واألمل يف عراق جديت                        طراف احلديث عن املستقبل،         تأالذهم أ
                                                                خيتلف عن هذا العراق، الذي مل يستطع قادته وأد التآمر على حاله، منذ 

                            ، وحىت الوقت الراهن. ومع هذا     3623                              النشأة األوىل لدولته احلديثة عام 
                                  ً                      االحنراف عن سري احلديث، حاول طارق قاصدًا، العودة اىل املوضتوع  

        غتداد،                              ً                           الذي بدأه منذ حلظة جلوسهما معًا يف هذه الطائرة املتجهة اىل ب
                                                       وذلك بالتاكيد على، وقوفه مع حتمل الشباب أعبا  املسؤولية:

                                                   أرى أهنم وحدهم قادرين على ضبط األمن، وجتنيتب التبالد   
                                                  توجهات التآمر، واحلزب حباجة ام النبعاث األمة من جديد.

                                                 وأين احلكمة يف عقول الكهول، رأي أفصح عنته كتكري،   
                                       وعاود معه تكرار عبارة "اهلل يستر" ثانية.
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       ّ                                              تأيت املضّيفة حاملة قدحني أالريني من الويستك ، ممتا فتتح    
                                                       جماالت عدة للحديث وقدر من االسترالا ، وكأهنا أرادت املستامهة  
                                                            من طرفها بتخفيف التوتر، الذي حلظته على هيأة السيدين، موجهتة  
                                                         كالمها اىل السفري ككري قائلة، سعادة السفري. اتركها على اهلل هو 

         ُ                           ، حنن االن ُمعلقني بتني األرض والستما ،                       وحده العارف باملستقبل
                                                      كمن يسبحون وسط حبر ال هناية له، من يدري هل نصتل بغتداد   
                                                            الضفة البعيدة من هذا البحر؟. دعك سيدي من الغد، ومتتع باللحظة 
                                                           املاثلة هنا واخن، قدحان مالران من الويسك  يناستبان احلتديث،   

  .                                          ومفيدان للشرايني، كما ه  نصيحة الطبيب األملاين
ً         رد طارق بعد استلطافه تداللها، واستتراقها الستمع قتائاًل،                                                     
                                                      كالمك صحيح. علميه سيديت معىن احلياة، وكيفية التخلص من قلق 
                                         ً                   يشده على الدوام، ال يعطيه فرصة ألن يفعل كيئًا لدنياه. فقالت من 
                                                            جانبها، والرغبة يف املشاركة باحلديث بانت واضحة على ابتستامتها  

ّ                           ثري إذا ما أتيحتت يّل فرصتة اللقتا  بته يف                       املشرقة، سأعلمه الك                 
                                                                بودابست، اليت يتغىن بلياليها على هنر الراين الشعرا . سأقبل دعوتته  

                                      على العشا  يف مطعم "بيتر" إذا ما أراد.
                                                    ً   وعندما الاطبها ككري من انه متزوج، سألته مل الذهاب بعيدًا، 

                                                   وكأن روح الشرق تلبسك من أعلى الرأس حىت أمخص القدمني؟.
                                   اذا تفسرون األمور هكذا بسهام الشك؟. مل

                                                       هل يف لقا  رجل وامرأة ما يعيب، إذا ما اللت النفتوس متن   
         الظنون؟.

                ً                                ال، ال يوجد ضري ابدًا، قال ككري. فردت ه  بصوت فيته  
                   ُّ                                           قدر من الغناجة، أعدُّ نفس  أنا مليا  مدعوة علتى العشتا ، حتال    
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       ل بتك                                                رجوعك اىل اجملر حبفظ اهلل. أعرف هاتف السفارة. سأتصت 
                                        حال التوقف للمبيت يف هذه العاصمة اجلميلة.

                          ً                         لك ذلك سيديت... فشكرته مقدمًا علتى دعتوة هت  متن     
                                                         أالرجها، ورجت أال تنسيه بغداد إمسها وهتذا الوعتد، والتمتت    
                                                               كالمها بعبارة رافقتكم السالمة، لقد اقتربنا من اابتوا يف بغتداد،   

                                         عليكم ربط األحزمة، سأعلن عن هذا بعد قليل.

   

ً                         تنتصف الساعة عند الثانية عشر لياًل، تطلب مليا  بصوهتا العذب                                 
                                                             ربط األحزمة، وتعديل املساند، والكراس  اىل الوضع الطبيع ، إيذانا 
                                                          باابوا يف مطار بغداد الدويل، تشري اىل درجة احلرارة، وقد بلغتت  

                                    الارج الطائرة مخس وأربعون درجة مئوية.
                  مودعتة الستفريين                                     وقفت الطائرة يف موقعها، ووقفت هت   

                                                  ً             بنظرات تقدير حىت بلوغهما سيارة املراسم، الواقفة قريبًا من الستلم  
                                                          املتحرك، وجلوسهما على مقاعدها اخللفية، كمن تريد التأكد متن  
                             ً                                سالمتهما أو أن ككري نقل اا جزً  من قلقه يف أثنا  احلوار املتبادل.
                                 ً                    تنفس ككري الصعدا  عند التوقف قريبًا، من بتاب البيتت   

                                    ً                     اص بشقيقه يف ح  األعظمية، ال يعري اهتمامًا لكثافة الستيارات،    اخل
                                           ً       ً           العائدة اىل كرطة النجدة اليت جتوب الشوارع ذهابًا وإيابًا، ومل يسأل 
                                                        عن سيارات مدنية، وكباب يرتدون املالبس الرمسية يأالذون أماكن 
                                                         ام يف بداية كارع طه، الذي يسكنون فيه، بعد ان الف يف دااللته  

                                               باالستدعا ، وبات حييل كل املظاهر غري املألوفتة، اىل              القلق اخلاص
                              ً  مؤامرة مل يعد يعري أمرها اهتمامًا.
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            ً                                         كلم نفسه كالمًا عن دوافعها، وحق القيتادة يف إجهاضتها،   
                 ً                                     وااسبة املشاركني أيًا كانوا، وبأي مستوى حزبت  يكونون. محد 

   الم                                                       اهلل على ابتعاد كبح االستدعا  عن موضوعها. أهن  إجرا ات الس
                                                          على بقايا العائلة املوجودين يف البيت، مث مسك مساعة اااتف، طلب 
ً                                                    نداً  مستعجاًل اىل الزوجة اليت باتت تائهة يف دهتاليز القلتق منتذ            ً   
                                                          أنتصاف النهار، مل تتحرك من مكاهنا قرب اااتف، وقد أنتظرت هذا 

                   االتصال بفارغ الصرب:
   ة،                                                  أم امد أنا يف بيت أال  امتد، كانتت الرحلتة مرحيت    

                                                            واالستقبال يف بغداد على ما يرام مكانك الايل. أمل تعلم  املفارقة!، 
                                                  َّ      أن طارق كان مع  على نفس الطائرة، هو كذلك قد استتدع َّ اىل  
                      ً     ً                                   بغداد، قضينا حبيبيت وقتًا ممتعًا طوال الرحلة، وتكلمنا عن كثري متن  
                                                        األمور، أنا مشتاق اليتك واىل األوالد، وددت مشتاركتك هتذا    

  ً    دًا هلل.           االطمئنان، مح
                                                       أجابته بنربة صوت، يعرب تداعيه عن كثر اكتياق، وكأهنا فارقت 
    ً                               ً                         حبيبًا دهر من الزمان وردت قائلة، ككرًا حبيبت ، أنا جد مرتاحة، 
                                                        سأغري طقم الكنبات يف قاعة االستقبال، سيكون يف مكانته قبتل   
ً                 عودتك بالسالمة، حيدوين األمل يف أال تغيب طوياًل، مشتتاقة لتك                                          

                                 داالل  يشري اىل احتماالت وجود منصتب      ً                حقًا، ولو أن احلدس يف
                          َّ                              رفيع يف األفق سيأالر عودتك ايلَّ أعز حبيب. لقد اتضح تفسري احللم 
                                                            الذي حلمته، أثنا  القيلولة بعد الروجك من البيت، "كاهدتك متن  
                                                      بعيد جالس يف مكان واسع أكبه بالقصر، على كرس  أضخم متن  

           ر زيتتون،                                               الكرس  املوجود يف مكتبك بالسفارة، ومن اللفك أكجا
                                                         تطل على حبرية مجيلة مليئة باألمساك". وقد قرأت تفستري األحتالم   
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                      َّ                                     ألبن سريين، الذي يقول إنَّ الشجر يف احللم منزلة أعلى، واملا  التري  
     وفري.

                                                       يا اهلل قال ككري، وبعد أن استهواه الكالم، عرب عن اكتتياقه  
          ً                                                  هو أيضًا، وأوضح من انه سيحاول العودة اىل بودابست حال انتها

                                                             االجتماع، املؤمل حصوله يف الوزارة يوم غد، ورمبا مقابلتة الستيد   
                 الرئيس بعد الغد.

                                                     ردت متأملة االنتظار على أحر من اجلمر، سأنتظر مثل عاكق، 
                            يتأمل عودة معشوق من السما .

                                               عطشان وسط صحرا ، تبقيه على قيد احلياة قطرة ما .
         ن ااوا .          ً                             ً   سأنتظر عطرًا ينع  روح ، ودفئ الشمس، وكثريًا م

                                                      أغلق اخلط معها، مث التفت اىل كقيقه اجلالس اىل جانبه، وقتد  
                                                        مسع احلديث. حاول تربير تلهفه، اىل االتصال باالكتارة اىل كتدة   
                                                           القلق الذي سيطر عليه، من حلظة استالمه برقية االستدعا ، واىل حد 
                                                            الوصول اىل عتبة البيت. استأذنه الذهاب اىل الفرا ، فيوم مقابالت 

                 لغد ينتظره طويل.   يف ا

   

               ً                                      كان الوقت متأالرًا، مل يسمح للسفري طارق اكمتال اتصتاالت   
                                                            ً  االستفهام عن املؤامرة، كما ان التعب الذي اللفته الذحبة، بات واضحًا 
                                                             على وجه كاحب، تشبه صفرته نبت الزعفران، وعينان تلتحفان هبالتة  

      قطتع                         ً                              سواد، تقلصت عضالهتما حدًا، أالافت نسيبه سديد، الذي تعمد
                                                               احلديث وحثه على النوم. ومع هذا فالنوم مل يساعد على نستيان أمتر   

                                                         املؤامرة اخلطرية، والتفكري بصباح ينتظره بلهفة، إلكمال املشوار.
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ً                                         كان مستعجاًل بشكل غري معقول، حىت مل ينتظر السيارة، اليت           
                                                              وعدت دائرة املراسم ارسااا، لنقله اىل وزارة اخلارجيتة، بالستاعة   

ً                                         باحا. وبداًل عن االنتظار طلب من سديد، ايصتاله قبتل            التاسعة ص          
           مدفوع بقوة                                                 التوجه اىل عمله يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 

  .                         االستفهام عن حقيقة املؤامرة
                                                     وصلها قبل بد  الدوام الرمس  بقليل، فوجدها تعج باحلركة.

                                                       يف الطريق اىل مكتب الوزير، ظهر السيد عزام، سائر اىل مكتبه 
                                                ً         نفس الطابق، الذي حيتل الوزير معظمه، كان السالم حارًا، فهتم    يف 

                                         كذلك أصدقا  طريق السياسة، املعبد باألكواك.
                                     مالذي اتى بك يف هذا الوقت وأنت مريض؟.

                                    ً                   أنتم الوزارة من استدعاين، وتعرفون جيدًا أين مريض أرقتد يف  
         املستشفى.

         فالستيد                                                  ً  تعال لنشرب القهوة يف مكتبت ، فما زال الوقت مبكرًا،
                                                           الوزير الدكتور سعدون محادي يف سفر، ووكيله األستاذ حامد اجلبوري 
                                  ً                         قد ال حيضر قبل ساعة، ورمبا ال حيضر هنائيًا، ألنه ومنذ االعتالن عتن   

                                                     املؤامرة، وهو يدير الوزارة من مكتب جياور السيد الرئيس.
َ                                    أالربين ماذ جرى، وِلَم يتآمر قادة كبار يف احلزب مثل عدنان،   ِ               

             اي  ومالرين؟.      وامد ع
                                                 عمرك أطول من عمري، كنت أريد أن اسألك نفس السؤال، 
                                                        فأنت من احملسوبني على الرئيس، وصديق له قتدمي، واملفتروض ان   

                      تكون بالصورة أكثر مين.
                               ً                         بالنسبة يل، قال عزام، مل أعرف كيئًا يعينين على أن أعلم، وملا 
  ين                                                         حضرت مع الكادر املتقدم للحزب اىل قاعة اخللتد، يتوم الثتا   
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ُ                           والعشرين، الرجت مذهوال، وقد ُسدت من حويل منافتذ االدراك،                             
                        ً         وضاقت فرص االطالع، فبت حقًا ال أعلم.

َ                     مل جيلس السفري عزام على مكتبه، فّضَل اجللوس على الكنبتة    ّ                              
                                                     جوار طارق، ليتحدثا عن قرب، حديث مهس، فهو بعد اخلروج من 

        . قتال                 ً                                قاعة اخللد مشدوهًا، ممن بضرورة احلديث عن طريق اامس
ُ                                               وعندما الرجُت من تلك القاعة، اليت بدت يف هناية املشهد، ما يشبه            
                                                         باملسلخ، كنت تائها، مررت حبال أقرب اىل الغيبوبة، ذهتب متين   
                                                           عقل ، ومل أعد أمتلك القدرة الكافية للسيطرة على حواس ، كتان  
                   ً                           ً          الويف من أن أكون جمنونًا، يفوق الويف من أن أكون متهمًا، مازالت 

ُ           ً                       ن، عندما َتحُضُر ذاكريت قسرًا، مشهد الرفيق فاضتل،             قدماي ترجتفا  ُ   َ         
ّ             ً                         ً  يتكأ علّ  يف هنوضه واهنًا، حال املناداة عليه متآمرًا.         

                                                    إهنا... توقف عن الكالم، أبدل صيغة الكالم، بصيغة أالترى  
ً                                  حال دالول السكرتري حاماًل الربيد، وقال موجها كالمه اىل طارق،                      

                       ذا اليتوم، ضتروري أن                                    ً   رأيك يف أن تزورين اىل البيت، نفطر معًا ه
                                          ً                  نلتق  يف القريب، إذ أن املوافقة على عمل  سفريًا يف واكتنطن قتد   
                                                         وصلت باألمس، ومل يبق سوى موافقة السيد الرئيس الشكلية علتى  
                                                               االلتحاق، وه  يف بريده، ومن املتوقع امتامها هذا اليوم، أو يف الغتد  

                على أعلى تقدير.
                     م وصل قبل دقائق متن                             ً        السفرا  املستدعون يصلون تباعًا، أغلبه

                                                               بد  الدوام، أو بعدها بقليل، وصلوا وزارهتم بعقول ميلتئ أوعيتتها   
                                                              القلق ااائم، يودون تبيان دوافع االستدعا ، جلس غالبيتتهم عنتد   
                                                         الوكيل اإلداري السيد محيد عبد القادر، ومستؤولون حكوميتون   
                                                           كبار، يداللوهنا الستبيان مواقف الدول الكربى من التغيري. فاجأهم
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                                                          عل  حسن اجمليد بالسالم. هنضوا لرد السالم، بطريقة فيها قدر متن  
ً                      احلذر. فتوجه هو بالكالم صوب طارق قائاًل، "أبو ندا " مىت وصلت                                    

   ً                              محدًا هلل على السالمة، قيل أنك مريض؟.
                                                     يقترب منه، يأالذه باألحضان. أجابه بلهفة صتديق قريتب،   

         العتراق                                                   وصلت يف ساعة متأالرة من الليل، صحيت جيتدة، هتوا   
                                                          أكفاين من علة القلب احلساس. يبدو أن اخلارجية ال متتلك املفيد من 
                                                           املعلومات. رأيك التوجه صوب الرفيق برزان ملعرفة كل التفاصيل؟.

                                                لكين جئت بقصد احلصول على مصادر، أرفد هبا أطتروحيت،  
                                                             اليت يفترض تقدميها الشهر املقبل، اىل كلية الدفاع الوطين يف جامعتة  

                                                   ال اجمليد. فأجابه، سوف لن تطري األطروحة، أعطين قائمة مبا         البكر، ق
                                                           تريد من مصادر، وأنا أوفرها لك، وسأرسلها اىل مكتبك مباكترة.  
                                                             فجامله بالرد، تفضل، من يستطيع رفض طلب الرفيق العزيتز "أبتو   

       ندا ".
                                                          البناية الرئيسة للمخابرات، يف اجلهة املقابلة من الشارع، الذي 

                                              ة، رئيسها اجلديد، استلم منصبه يف اليتوم التذي                  تطل عليه اخلارجي
                                                                استلم فيه الرئيس مناصبه، قبل أربعة أيام، يديره حبزم يثري اخلشتية.  
                                                      نشر رجاله املقربون يف كل مكان، عمل تنقالت يف بعض املناصتب  
                                                           املهمة ليلة أمس، منحه الرئيس اجلديد كل الصالحيات ملتا يتعلتق   

                                 ضابريها، قوائم أمسا  مطلوب التحقيق                              باملؤامرة، زوده مبفاتيح الزائن أ
                               مبديات تآمرهم على احلزب والثورة.

                                                        داللوا مكتبه بعد اسئذان املتدير املستؤول عنته، فأالتذهم     
                                                          باألحضان، رحب بالسفري طارق مثل كقيق التقى كقيقه العزيز، بعد 
                                                           فراق دام سنوات وقال، "أبو ندا " أحضروك اىل هنا، وأنت طتريح  
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                                     ح، تعرف رفيقك السيد الرئيس، يزعل على                     الفرا ، لقد عملت الص
ً                   من حيبه، فيما إذا تأالر قلياًل، عن تنفيذ األوامر.                           

                                                      كيف أتأالر واحلزب يواجه مؤامرة، قتال طتارق... إجابتة    
                                ً                           استهوت نفسه الشكاكة، فأطلعهم فورًا على أمسا ، من ثبت اكتراكه 
      ً                                                   الائنًا يف املؤامرة، حىت حلظة دالوام مكتبه. كرر عبارة حىت هتذه 
                                                           اللحظة، كمن يريد اكعارهم، أن القائمة مازالت مفتوحة، مث سأل، 

                                                هل ترضون أعضا  مدللون يف القيادة القطرية خيونون؟.
                                                        يتفقون مع حافظ األسد على اليانة العراق، الذي عاكوا من الريه 

                                                        عشرات السنني، أعضا  قيادة قطرية ومكاتب وفروع، ضباا قادة.
                        َّ     النجاح ال سامح اهلل، ملتا بقت َّ                              إهنا مؤامرة قذرة، لو كتب اا 

                                       َّ                 حزب امسه البعث العربت  االكتراك ، وملا بق َّ ك   امسه العراق، 
                                                        يبدو أهنم مدسوسون يف جسم احلزب من سنني، وأنتم كبار الرفتاق  

              كأنكم نائمون.
                                                   أتدري أبو امد أين وحلد هذه اللحظة مل أستوعب، كيف يقوم 

                          و امد عاي  بالتآمر، قتال                                     عضو قيادة مثل الرفيق امد عاي ، العف
ً                                         طارق مث توقف قلياًل عن الكالم، وكأنه يريد تفادى زالت اللسان،                 

        ُ       ً          اليت قد ُتفسر ككًا، مث أكمل:
                                               ً    طيب امد عاي ، وعرفنا كخصيته اليت ميكن أن تكون ستببًا  
                                                             يف اندفاعه للتآمر، وأنتم أعرف هبذا من كتل الرفتاق، لكتين أود    

                                دنان احلمداين على التتآمر، وهتو            ً                    التعرف حقًا، على كيفية اقدام ع
                                      الصديق القريب من الرفيق السيد الرئيس.

                                                          ان اخليانة تسري يف دما  أولئك املتآمرين، وان علوم املخابرات ال 
     ق                                       ً                  تستثنق الصداقة من الشك بالسلوك. لقد دققت كخصيًا يف هذا التتآمر،  
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                                                          وحصلت على اعترافات صرحية، بتلقيهم أموال من حافظ األسد، الذي 
                                                          دهم بإنزال لوا  مظل  سوري لدعم تآمرهم، لكتن اهلل مبشتيئته،     وع

                                                               والسيد الرئيس حبكمته، قد أسهما يف كشف املؤامرة قبل التنفيذ بأيام.
                                                     رأي قدمه رئيس اجلهاز مث نظر اىل اجمليد، ومتن مث اىل طتارق   

     ً                          ً      ً  رافعًا، يده اليمىن كمن يلق  الطابًا محاسيًا:
                    وسكم من بني املركتحة                                   أتعلمون رفاق، أنتم بالذات كانت رؤ

                                                          قطعها، لو جنح التآمر ال سامح اهلل. سكت قليال، كأنه يريد جتميتع  
                                               ً           بعض األفكار ذات الصلة باملؤامرة، وعندما مل جيد جديتدًا، ستأل   
                                                               طارق رأيه يف أن يأالذون وجبة الغدا  سوية هذا اليتوم، باعتبتاره   

    ً      ً  ضيفًا عزيزًا.
              ازها، مث أنته                                         ككره بقوة، متحجج بكثرة مشاوير البد من إجن

                                                         مريض باجللطة، ال بد من التحسب، وأالذ قليل من الراحة بعد هذه 
                              الصدمة املفاجئة بشخوص املؤامرة.

                                                    ال تشغل بالك يف مصري املتآمرين، قال رئيس اجلهاز، ستنقطع  
                                                           رأس من يفكر بالتطاول على احلزب والثورة، عهد اخلدر والتتهاون  

                        مهام ومشاريع كبرية لعراق                                    قد وىل، حنن اليوم يف عصر جديد، أمامنا 
                         املستقبل، وأمتنا العربية.

                                                     كعر وهو يف هذا املكتب الفخم، كأن عليه اثبات قدرة علتى  
ّ                          الصرب، واملناورة أكثر من ذي قبل، فعييّن أبو امد حتدق بته، مثتل                                      
                                                       صقر اجلري القطبت  الشرس، وكعر يف داالله رغبة يف إهنا  احلديث، 

     ون".                          الذي التمه بعبارة "اهلل يف الع
                             ً                      سأله كيف تتنقل يف بغداد؟. عارضًا ختصيص سيارة، وستائق  

                                    يكون باخلدمة طوال فترة بقا  قد تطول.
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                                                    ككره طارق، بتأكيد القول إنك أبو امد كنت ومتا زلتت   
                                                       سباق يف األفضال، وان املكتب العسكري قتد أرستل يل ستيارة    

                                       جديدة، ستكون باالمرة حىت العودة اىل برلني.
                                     ذا بعضهما باألحضان، واتفقا على لقتا                    تقدم منه الطوة فأال

              مالر يف القريب.

   

                            ً                            ترك طارق بناية املخابرات مشوكًا، قدرته على التفكري، تناقصت 
                          ً                                  من فرا الشد، حىت مل يعد قادرًا على جتميع األكيا ، ما عرفته عتن   
                                                             األمسا  واملؤامرة، وحتصيل األموال، واللوا  املظل  السوري، ونظترات  

                                            زادت عقله املشو  عتمة، وبرزت على سطحه العديد                 الصقر القطبت ،
                                                           من األسئلة، اليت مل جيد اا جواب. وعندما وجد نفسه يف السيارة كمن 
َ                                           تاه يف كوارع بغداد، تذّكَر صديقه العميد زهري قائد الفرقتة املدرعتة،     ّ                      
                                                          عضو الفرع العسكري للحزب، فقصده كخصية متتلك قدرة فائقة، على 

                                           قع عادة ما بني السطور، وعندما مل جيده يف البيت                   تقص  األالبار، اليت ت
                                َّ             ً                اجته اىل بيت عزيز الياسري، الذي حن َّ من احلزب جانبًا، قبل سنة بأمر 
                      ً                                            من النائب منذاك، متيقنًا أنه الشخص األقدر على مللمة النهايات الطرفية 

                                                       للشكوك، ومبا يفوق زهري قدرة، يف هذا اجلانب االفتراض  املعقد.
    ً                                     ً    عزيزًا كذلك يف بيته، أكدت أم عل  الروجه مبكرًا يف       مل يكن 

                                                          ساعات الصباح األوىل، من دون علم منها باجلهة اليت قصدها قائلة، 
                                                             هكذا هو عزيز أمل تعرفه؟. فطلب منها إبالغه السالم، ورغبته القوية 
                                                         مبشاهدته يف القريب العاجل، وطلبت ه  إيصال السالم أمانتة اىل  

                  السيدة "أم ندا ".
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                                                     رب هذا الغياب. نظر اىل ساعته فقد بلغت الثالثتة بعتد       يستغ
                                             ً                 الظهر. اجته عندها اىل بيت نسيبه يف العامرية منهكًا من كثر التفكري، 
                                                           وعدم القدرة على حل اللغز اخلاص باملؤامرة. وهو يف طريق العودة، 
                                                             بانت له هيئات وأككال متباينة ومتعددة، ملستار املتؤامرة اخيت يف   

                                              ة، والغارقة يف الغموض حد االعيا . هتم بتنتاول                 الذاكرة املهموم
                                                            الغدا ، لكن القلب املوجوع مل يعطه الوقت الكايف لتنتاول وجبتة   
                                                         السمك املسكوف. ها ه  مالم الصدر تفتح عليه نافذة من جديتد،  

          ، يف حتال                  من احتماالت حصواا             الطبيب األملاين         ليت حذره  ا      اجللطة  و
           بالفعتل.              قتد حصتلت      ية،                                  عدم االبتعاد عن مصادر االثارة النفس

                                                            عالمات اا باتت معروفة من قبله إثر التجريب. مل يكن أمامه من بد 
                                                        سوى الطلب، من سديد احضار السيارة، ونقله اىل أقرب مستشفى، 
                                                              فاألصابة باجللطة القلبية ثانية باتت واضحة. وحتل اللغتز اكتبه    

                                                  باملستحيل، هنايات له تشعبت مثل أذرع االطبوا حبر الصني.
                                                ر املستشفى االملاين، وتلك االجهزة اليت استتولت علتى       يتذك

                                    قارهنا هبذه املوجودة يف مستشفى الريمتوك                     جسده يف اجللطة االوىل، 
                     على إثرها من ستديد،      طلب                                  التعليم ، فشعر بغصة يف أعلى احللق، 

            اىل مستشتفى    ،                             زهري ليستحصل املوافقة على نقله               االتصال بالعميد 
                         باألجهزة واملعدات، ووفترة      الوىل           اليت تصنف ا  ،               الركيد العسكري

                                      االالتصاصيني بني باق  املستشفيات العراقية.
    ً                                             عاديًا، ومع حلوله ظهر يف باب الغرفة اخلاصة بالعناية            حل الصباح

                                                           املركزة، نسيبه اخالر سنان، رفع من على فمه كمامتة االوكستجني،   
                                                        كلمه بصوت الافت، يكاد ال يسمع اال من قريب. سأل عتن ستديد   

                                     دم حضوره، وأسباب تأالره منذ عصر األمس.        وأسباب ع
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                         ً                         مل حيدث ك  ، قال سنان مرتبكًا بعض الش  ، وأضاف إهنتا  
                                                         جمرد مالم يف الرأس الزمته الفرا ، وقد طمأن الطبيب يف تشتخيص  

                                       مالمه، نوبات كقيقة تعاوده بني احلني واخالر.
                                                كانت اجاباته حتوي ااوالت هروب، من موقتف ال يريتد   

                                          عد أن أمت سنان ااولة ااروب بنجاح، سأل عتن                االفصاح عنه. وب
                                                          صحته هو، اليت اقلقت أهل البيت. أما هو فقد سأل من جانبه، عن 
                                                         موضوع نقله اىل مستشفى الركيد، فتلقى اإلجابة واضحة، متن أن  

                                   األمر يتعلق مبا يقرره األطبا  املختصني.
                                                   ثالثة أطبا  حييطون اجلسد املمدود على السترير، بوصتالت   

                                          ً        ربطت باألجهزة اخلاصة مبتابعة القلتب، جيترون فحوصتًا          أسالك
                                                   فهم من كلمات يتبادلوهنا باللغة اإلجنليزية أهنم يعطتون   ي         مستعجلة، 

      علتى         واضتح         لتعتب    ،                 سيارة اسعاف الاصة                    موافقتهم على النقل ب
       القلب.

   

       علتى        واسعة        املمتدة                باريس، العاصمة     وسط           الكونكورد      فندق
   ً                صيفًا، يتخيله املاك         العرب      يؤمه      كارع                السني، يتربع على     هنر     ضفيت

           فرنستيون           ستائحون       االه    بني       يتجول       ً عربيًا                   ً على أرصفته، كارعًا
      اتا،         بصالة  (    112 )        بالرقم         املمهورة        الغرفة      حليم     فيه     حجز         وأجانب.
                           مع عائلته الغرفتني اجملاورتني.      حامد      وحجز

ً        مجياًل، هوا ه       باريس     صيف     كان            الرطوبتة،      من     قدر     فيه      منع     
        نكهتة                 رطوبته، وأعطته     كدة    من             بسرعة، زادت     عربت     مطر      زالات
         املوجودة           الكافترييا    اىل       بسيطة         استراحة      أالذه     بعد      حليم     نزل       الاصة.
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          الشتارع        علتى            الفستيحة                     للفندق، باطاللتتها        األرض         الطابق   يف
             العميد عامر    ً     معًا جم           ينتظران      جلسا       حامد.      بعده    من              اجلانبت ، جا 

                    ستيذهبون، يقضتون          اليته       الذي       املكان                   من قبلهم، باالتيار       ً مفوضًا
                        بغتداد، تنفيتذا ألمتر        اىل        التوجه            األالرية، قبل        ليلتهم   يف        السهرة

          االستدعا .
          السني، قال     هنر     على      إيفل     برج        يف أعلى                       ً لقد االتار املكان مطعمًا

            اجلالس حتول          يستطيع       أماكن              والسواح، فيه             من امليسورين          أن رواده
          املطتاعم              موجتودة، يف       غتري         خبصوصية       يتمتع                   طاوالته االنيقة، أن
ٌ      األالرى. الياٌر وافق        ً   مكانتاً           يريتدان              بسرعة، ألهنما         الضيفان      عليه            

        حلتيم      لكن         األنظار.    عن       ً بعيدًا      حبرية                 فضا اته، التكلم   يف          يستطيعون
               بالقول، لكننا         االقتراح     على              الساالرة، علق         مداالالته      ببعض        املعروف

          الطاولتة                                        امليسورين، وأضاف وهو يهم باجللوس، حتول      من      لسنا
                                                          احملجوزة يف الركن الغربت  من املطعم، ال بأس دعونا نتخيل أنفسنا 

         ميسورين.
   يف                        الساعة، فيعتود حامتد         موضوع    عن          اىل احلديث        يعودون

      متع           االتفتاق               السابق، بعدم       موقفه                   ً    النقا ، ويعود أيضًا اىل       تصدره
                        الرئيس البكتر لنائبته          تنازل                            اليت أثارها حليم، حول عملية        الشكوك
        أعترف     أين               النائب، كمتا         بالسيد      ً                مؤكدًا يف كالمه، أين أثق      صدام، 
         التزمن       متن        ً        مرافقًا، لفترة     معه      عملت          قرب، لقد    عن       البكر        الرئيس
    ً             ً جدًا، وعصبت  جدًا      حريص     إنه     على                       لتقدمي الرأي، والتأكيد       كافية
                 ألزمه التنتازل      صح      وضع    اىل        دفعتاه    قد         الصفتان       هاتان      تكون     وقد

    أن     قبل       انسان               للمرض، والبكر              تعلمون، معرض    كما                 بالفعل، االنسان
      وارد.     أمر         الرئاسة    عن          فالتنازل     مرض              رئيس، ومادام      يكون
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        لشتغل          وستيلة            وباالنتخاب  ،            بالدميقراطية      يؤمن     حزب       لكننا
     يثري  ،     احلزب     على      طارئ       أسلوب          والتنازل  ،        الشاغرة        احلزبية        املناصب

           استتعراض        قبتل   ،     حليم     عنه    عرب     رأي  ،         االستفهام       عالمات    من     كثري
   يف           كمشتاركني   ،           والتوزرا          للقادة  ،      االعالم   يف      وردت     اليت       األمسا 
       ً ككوكًا     أثري    لن     سوف  ،    ك      كل     لكم       سأترك  ،     رايه       وأكمل  ،        املؤامرة

        يقبتل     وال      جري      فهو  ،       يقولون     كما          املتآمرين     كبري      عاي      امد    عن
          التتآمر     اىل     سعى     أنه        لنفترض  .      للحزب         الداالل         النظام     على         التجاوز
         عتدنان       اهتام       ً مطلقًا        تصديقه        أستطيع   ال      الذي     لكن  ،        التصحيح      بقصد

  .       بالتآمر           السامرائ        اخلالق      وعبد  ،       احلمداين
        معجتب            والترئيس   ،       ً عائليًا     منه      مقرب  ،       الرئيس      صديق       فاألول

          استتالمه      فور  ،       وزرائه      رئيس      جيعله    أن       يفترض  ،        التخطيط   يف         بكفا ته
  .        اجلمهورية       رئاسة

  ،      ً وحيدًا     ّ بقّ   ،      سنوات     منذ          ً انفراديًا      ً سجنًا        زنزانة   يف       مسجون        والثاين
   ؟.        املتآمرون    له     دالل     كيف  ،     سجنه      فترة      طوال         املواجهة     عنه      منعت

   ؟.       ووسائله        التآمر     سبل          ليناقشوا        بأحدهم       انفرد     كيف

      حتىت       جيادل  ،     احلزب        فيلسوف     عنه       معروف    هو     كما           السامرائ 
  .     منطق        بدليل    اال       يقتنع   ال  ،      الرأي       اثبات

         بعملته          يتعلتق       متا     اال  ،      قليلة          تعليقاته  ،     ً حذرًا       بطبعه      عامر     كان
            اإليضتاحات      بعض     قدم  ،         الفرنسية        الساحة   يف         العسكري            الدبلوماس 

        احلتاح        وعتن   ،      اليوم     هذا          الفرنسية        الدفاع       وزارة    اىل          استدعا ه    عن
  .       املؤامرة    عن        تفصيالت      تقدمي        الوزير

     مرة       أفرغه       عندما  ،     األمحر        النبيذ     قدح        بتناول      اليه         االنتباه      حامد     جيلب
  ،          الطاولتة        علتى         وضتعه       أعاد     وملا  ،      املزيد      حيتاج     كان     جوف   يف       واحده
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   يف      يكون    اهلل  ،      واضحة       حشرجة     فيه      بصوت     قال  ،       النادل     قبل    من       المالئه
           الثانيتة       بلغت    قد         فالساعة  ،        املغادرة    اىل        التهيؤ       ضرورة    اىل      أكار   مث  ،      العون
  .      الفندق   يف       وحدها         العائلة     ترك     وقد  ،      باريس        بتوقيت     ً لياًل     عشر

     اليت       ااموم     على  ،     ً مهومًا       أضافت     هذا     ومع  ،     مجيلة        السهرة      كانت
        يصتعب        جديدة     قلق       منافذ      كذلك       وفتحت  ،    قبل    من        موجودة      كانت
    اىل          إيصتاام       وبعد    اذ  ،      وقعها    من         التخفيف         بلباقته      عامر      أراد  ،      غلقها
  .      بالقول    ام        توديعه     التم  ،      املصعد    حىت      معهم     نزل  ،       الفندق

                                                      تعريون لألمر أي إهتمام، فاجلماعة هنتا يتمنتون للعتراق      ال 
                                              االستقرار، والتمتع بالثروة وهم يف متنيهم صادقون.

                                          هنا يف باريس عند العودة، وسنقض  سهرة أمجتل           سأنتظركم 
                                           يف مكان مالر، فيه عروض مسرحية تستحق املشاهدة.

  .     املطار   يف          انتظاركم   يل       ليتسىن  ،     اجمل       قبل   يل        ابرقوا

  .     بغداد   يف        االالوان      كافة    اىل      حتيايت

ّ   حليم على توديعه بالقول، هذا إذا ما بقّ  م   رد                نتهم أحتد يف                                        
           ً             مكانه صامدًا بوجه الريح.

   

     َ   حتتركَ   .      املطار     أرض     على    اا       ً مكانًا       لتأالذ      ببط          الطائرة       تتقدم
        الرفوف   يف        حشروها  ،   يد       حقائب        لتناول  ،      ً وقوفًا         أماكنهم   يف        الركاب
        البقا         بضرورة  ،     حلظات     قبل        طالبهم      ندا     اىل        ميتثلوا   مل  ،        للطائرة         العلوية
  .      االربعة        ااركها        وإطفا   ،      هنائيا         الطائرة      توقف    حىت      فيها

         وكتذلك   ،       حلتيم         لصديقه      حامد      قااا  ،       السالمة     على   هلل     ً محدًا
   مث  ،        مبثلتها           الستالمة        حتميله     على      فردا  ،      جانبه    اىل     جتلس     اليت        لزوجته
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           الثامنتة           الستاعة       حبدود  ،        الوزارة   يف     ً غدًا       نلتق   ،       بالقول      حليم    الص
  .     ً صباحًا

      األوىل        الدرجة      ركاب    اىل        النزول       إكارة       األقدم     ّ  املضّيف     ِ يعِط   مل
  ،       املألوف    غري     لكن  .       ً مألوفًا    غري      كيئا       ينتظر     كمن  ،       املعتاد   يف      تعطى     اليت
           الطتائرة        بتاب     من  ،     أنيق     مدين       بلباس      لشخص        املفاجئ        الدالول    هو

        فتحتة     من      اخلاص        سالحهما      يظهر  ،      كخصان       يتبعه  ،    ً توًا       أنفتح      الذي
         الشتكل         يعترف        وكأنه  ،     حليم    اىل        مباكرة     اجته  .     املش      عند        السترة
    رد  .     ً أيضًا      وأنت      ً قائاًل      حامد     صوب       التفت   مث  ،        مصاحبته     طلب  ،     ً جيدًا
        أمتام        منته         فطلتب    ؟.    سفري      وأنا      هكذا       تكلمين      ملاذا  ،       ً منزعجًا      حامد
  ،       التكلم     دون     معه     يأيت  ،     نفسه      حيترم    أن         وعائلته  ،     األوىل        الدرجة      ركاب
       هتذه       متن       ً   ستفرياً      تعد   مل     أنت  ،     قائال     زجمر   مث  ،      واحدة       بكلمة     ولو

  .      اللحظة

     اليت  ،       اإلهانة     مسح      تعمد     كمن  ،         باستحيا        زوجته    اىل      حامد     نظر
     ً   مهستاً          القتول       أراد    أو  ،      ً   ضتعيفاً        فيته      بات      موقف   يف      اليه      وجهت
   يف        اإلهانة      يقبل   ال     أنه    من  ،      سواها        امتالكه      بعدم     كعر     اليت  ،         بالنظرات

     حلظة    ...       احملتومة       هنايته     متثل     أهنا  ،     األمين     حبسه      أدرك     اليت  ،       اللحظة     هذه
          املشتحون          العقتل         الاليتا    يف  ،     منها       أجزا      الالل      جتمعت  ،     حرجة

     اليت        الزوجة      أمام       ضرهبما       بينها  ،        واألفكار         الرغبات       عشرات  ،       بالغضب
        أفستد            يتبعانته         اللذان  ،        املسلحان         الشابان     لكن  ،         باالنكسار      كعرت
          املغمتوس          بالذهول        ً إراديًا   ال         استبدلت     اليت  ،      الضرب      فكرة     منه       قرهبما

       علتى         أحتتج       قتد           صتاحبها     أن        املمزقة       الذات        وإقناع  ،         باالمتعاض
         وبتاق    ،         الزوجتة       أمام       املؤدب    غري        االنسان     اذا  ،        الرعنا           التصرفات
        الشتبة          حييطتون        وكأهنم  ،    جيري    ما        يسمعون       وقفوا       الذين        الركاب
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        الدولة    من         املمنوحة        السلطة       بلباس        متغطرس     كاب       عليها     ميثل      مسرح
       مطلوب      متهم    اىل      وحتول  ،    ً توًا             الدبلوماسية      صفته     فقد      وسفري  ،       اجلديدة
        جرمته          وقتائع          إثبتات         ومطلوب  ،       اجلديدة        السلطة     هذه    اىل        تسليمه
     بات  ،      ً سريعًا      هامجه      الذي       القلق     فإن     هذا     ومع  .        املؤامرة     هبذه         املشاركة
  .       االستسالم     سوى      كيئا      يفعل    ألن      فرصة      يعطه   مل  ،     يشده

          التقتدم   ،      اخليبة      ويالت       حاملة        الطريق   يف     وه   ،      زوجته       حاولت
  ،         بتاجللوس          حازمتة        إكارة     على     صلت  فح  ،        التهدئة     أجل    من      الطوة

    أي      متع         املوضوع    عن        التكلم      وعدم  ،      البيت    اىل       األوالد         واصطحاب
        وكتأن   ،     صلبة      مادة     على     تقف   ال      كأهنا  ،       مكسورة          فاستسلمت  ،    أحد

   يف          اخلتائرة          قواهتا   ،            الراجفتتان         قدميها    حتت    من      هربت    قد      االرض
  .    ذاته        الكرس         متوسدة       مكاهنا    اىل        أعادهتا  ،       دااللها

   يف  ،    مسري     رتل     وسط  ،        الطائرة     باب    من         املعتقالن         السفريان     خيرج
  ،          براوننتك         مبسدسات         املسلحان       واللفه  ،     اخلشن       الشاب     ذلك        مقدمته
  ،       املتحرك       سلمها     عند     تقف  ،       اإلسعاف        سيارات      تشبه       سيارة    اىل      يتجه

ُ     يُدفعون   ،     األرض       جتوف     حتت      كأهنا  ،      هاوية     صوب  ،     ً دفعًا        دااللها    اىل   
      متن        مسموع       بزعيق        أبواهبا       غلقوا  .      احلياة        مسامات      فيها       أنسدت     وقد

       بسرعة         أنطلقوا   مث  ،       الغريب       املشهد        مبتابعة          املستمرين  ،        الطائرة      ركاب
   يف    أو  ،       اخلطتف           عمليتات    يف  ،     عادة     حتصل     اليت     تلك      تشبه  ،       وطريقة
  .      االالراج       متقنة        هوليود      أفالم

          البدلتة         صتاحب        الشاب    اىل      كالمه       ً موجهًا  ،     حامد     قال     أال 
       بغداد    اىل      حضرا       سفريان     وحنن  ،       االجرا      هذا  ِ  َ ِلَم      أعرف     ممكن  ،        الزرقا 
      منكم      واحد    أي  ،     أالرق      بعنف      عليه     فرد  .        اخلارجية         استدعا      على      ً بناً 

  ،        العفتن      فمه     على      ضربة        سيتلقى  ،    فقط       واحدة      كلمة  ،      الكالم      حياول
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      لبد       يكف     مبا        ً انفعااًل        أستثار     وقد  ،     حامد        مبواجهة       اجلالس       الشاب     قال
  ،      حزامه    بني    من       ً سريعًا       استله      مسدس      بعقب       بدأها  ،      فعلية     ضرب      جولة
      بتني       متن       تدفق  ،      ً عميقًا      ً جرحًا    به     فتح  ،     حامد     رأس     على      بقوة       ألقاه

       ً سريعًا       انساب  ،     أسود     حنق        مبركبات       ً ممزوجًا  ،     ً قامتًا     ً دمًا        املمزقة        أوردته
       التيت   ،         الرصاصية        البدلة    اىل       ً سريعًا      كذلك     نزل   مث  ،       املتحفز      وجهه     على

  ،        حياتته         طتوال      حيسه   مل  ،    ً أملًا       بسببه     أحس  ،     األمحر        باللون        اصطبغت
  .   قبل    من       يشعره   مل       باملقت        ً وكعورًا

 تعطل كادت،   ً معا  أصابتهما، ترويع جولة أول بعد الصمت يعم
 مل، وجسارته جبرأته املعروف حامد لكن، التفكري سري دااللهما يف

، الشباب الضابط يعتقد كما، بسهولة هذه الترويع أساليب اىل خيضع
 جيد فلم، املفاجئ املوقف هذا عن الناتج وبؤسه، قلقه مداراة فحاول
 الفم من خترج تعد مل، حروف خمارج ميلئ والشك، قااا عبارة سوى
 :املعتاد بالشكل بالدم املل  

 مبا علم امد أبو للسيد وهل؟. املخابرات اىل بنا تذهبون هل
 ؟.جيري

       الشاب     هذا      تذكري  ،        توجيهها    من      أراد      كأنه  ،        مترابطة    غري       أسئلة
    من        وبقربه  ،       احلزبية        بأصوله  ،         املخابرات      جهاز   يف      ضابط     أنه    مخن      الذي

         التنفس        لتذكري        ارادية   ال       ااولة      كانت  ،     األمر       حقيقة    ويف  ،        املسؤولني
    ...      احلنط        الوجه       قسمات     على        البائن       القلق      ختفيف   يف     ً أماًل  ،       باملاض 
  ،       املشوار       بداية        القسوة          باستخدام     خمول      ضابط    مع      ً نفعًا     جتدي   مل       ااولة
       ارجله    بني        الطبية         نظاراته       أوقعت  ،      الوجه     على      صفعة      فعله     ردة       فكانت
  ،      احلاسر      رأسه     على     هوت      صخرة      وكأن  ،     احلال   يف         وأسكتته  ،         املتهالكة
  .    جمهول     مصري    اىل         يتوجهان       بأهنما       الرأي       داالله   يف       وعززت



98 

        أعطتى   ،      املطار      كارع     على       مسرعة         انطالقها   يف         السيارة       تستمر
        أستود         قمتا         بقطعيت  ،        عينيهما      لعصب         مساعديه    اىل       إكارة       الشاب
    عن        تصورهم    أن        انفراد     على    كل       أدركا       عندها  ،      الغرض     اذا      خمصصة

  ،         الصتحيح       هتو        كتان   ،      الغدر    من       واخلوف  ،    الطأ     كان          االستدعا 
  .       تنتظرهم     اليت         بالتهمة       تتعلق  ،     أالرى       ألفكار          فاستسلما

  ،        دااللته     من        املوضوع         الستيضاح      قواه         استجماع      حليم      حاول
          الضتابط       متن        بسيطة        إكارات     على     ولو  ،      احلصول    من     يأس    أن     بعد

         الدمتته             واستتذكار   ،        املاضت     يف       سريعة      جولة      وبعد      لكنه  .      الشرس
        متدرع       لوا          وقيادته  ،      البكر    من       ً قريبًا         اجلمهوري      احلرس   يف          العسكرية

  ،         الستاحة     من        ازاحته      يريد       عسكري      تيار       ووجود  ،      تشرين     حرب   يف
       التيت         الصورة       بوضوح      وممن  ،       التفكري    أو        التأمل    اىل       احلاجة      بعدم      تيقن
     قال  ،        والثورة       للحزب        املعادي      الصف   يف        الزمال       وبعض  ،     حبشره       تتمثل
         عنتدما   ،          أتوقعهتا      أكن   مل     اليت         النهاية     اهنا  ،       املوجوع       داالله   يف      عنها

   مث       ومتن   ،      عنته          وانقطعت  ،     3699     عام      احلزب      صفوف   يف        انتظمت
       ستفري       منصب        استالم     حد     واىل  ،     3690     عام     بعد       صفوفه    اىل     عدت
  .   اخن    من     سنة      حوايل     قبل

   ؟.      الرفاق    يد     على     اا     يا     هذه       تعيسة      هناية    أي

            للحاكميتة           التتابع       املبىن    اىل       املطار    من        املسافة         السيارة      قطعت
      متن         طويتل      عام       وكأهنا     مرت  ،     ساعة    من     أقل   يف           باملخابرات       اخلاصة
            الزنزانتة     اىل        دفعته       متع   ،       تلقاها       بركلة      حامد    حيس   مل    حىت  ،     احلزن

       احلائط     ذلك        ً متفحصًا       وسطها     وقف  .    عجل     على      أعدت     اليت           االنفرادية
  .    األمحر        باللون        املدهون           الكونكرييت

     ّ بقّ        احلنط       وجهه  ،       الرطبة       حافته     على       ً متكئًا     جلس  ،      الفحص    أمت
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      تذكر  .     دجلة       كواطئ    من     اخيت       الرمل      كلون       ً داكنًا      لونه      أصبح        ً مكفهرًا
  ،        الذاكرة       أعماق    من      جا ت      فكرة        ُ فمنعتُه  ،      الندم      حاول  ،       الطويل       تارخيه
   مل    إذ  ،         املغرضتني        أحتد     من       نكاية    أو  ،    ً ومهًا      احلشر      ورود     حول     حتوم
  ،     راحة      ومضة     على       عندها     حصل  ،       املوضوع    عن     ك      أي     ً حقًا      يعرف
          الغرفتة        فهوا   ،     طويال     تدم   مل  ،     قائظ     يوم     ظهر      بارد      هوا       نسمة      كأهنا

  .      ااذيان    حد       تعصره      باتت  ،     أالرى     حزن      موجة    اىل      نقله  ،       الساالن

   

     قاعة                                                إهنا ليست غرفة إنعا  الاصة، وال ردهة عالج عامة، ه  
                                                             تشبه تلك القاعات القدمية، لثكنات عسكرية كيدها الربيطانيون، اثر 

                كبابيكها الثالث،    .                                        دالول جيوكهم العراق بعد احلرب العاملية األوىل
                                                        تغلفها من اخلارج قضبان حديد مسيكة، تتوزع على أرضها املكسية 

       هيتأة     .                                                     بطبقة من اإلمسنت، أربعة أسرة من احلديد مبعثرة بغري انتظام
                                                                 نديان اللذان يتواجدان دااللها، بأسلحتهم اخلية وقيافتهم القتاليتة    اجل

  .                                  جتهم املدنيان بينهما يعزز هذه الدهشة   .          تثري الدهشة
                                                  حضر الطبيب إلمتام إجرا ات الفحص واستالم املريض، إجرا  
                                                            روتيين عند االنتقال من مستشفى، اىل مالر داالل البلد الواحد، بتل  

  .            ستشفى الواحد                        ومن ردهة اىل أالرى داالل امل
  .                     سأل أوال عن اسم املريض؟

                                                     حاول طارق من جانبه اإلجابة، سبقه املتدين القريتب متن    
            ً    ً      ً       ً                                  السرير، معطيًا امسًا ثالثيًا مغايرًا، ومعلومات وافية، يف ااولة منته،  
                                                              يعتقدها ضرورية لسد الثغرات االمنيتة، إذا متا مت االستتمرار يف    

       الكالم:
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                                        عبد الرمحن، عمره أربعون سنة، عمله موظتف           امد حسن    انه 
  .                  مدين يف وزارة الدفاع

                                        سأل طارق مث سكت، وكذلك اخالترين، فأكمتل        ...    نعم؟
                           ً                              الطبيب اجرا ات االستالم، واضعًا امسه النقيب الطبيب الالد حسني، 

                             غادر بعدها القاعة دون التفوه    .                                 وتوقيعه البسيط على الصحيفة الطبية
  .           بكلمة واحدة

     ً                                    ه فزعًا، كان حلضتها كمن يتقدم اخلطوة األالرية،          ينتصب كعر
                                                          باجتاه تنفيذ حكم االعدام، مل يعد يقوى على التفسري، ال وقت لديه 

  .                                         للتفسري، كل ك   حاصل هنا، يف هذا اليوم غريب
  .             اجلنود املسلحون
  .                املدنيون الواقفون

  .                                     الردهة الطبية السجن، وحراسها املتأهبون
  .                        وما حصل يف األمس كذلك غريب

  .                                          الترحاب املفرا باألكواق، من قبل عل  حسن اجمليد
                                                       السالم احلار، ودعوة الغدا  اليت تقدم هبا برزان رئيس جهتاز  

  .               املخابرات العتيد
ُ                   واألغرب منهما معًا، هذا االسم الذي ُستجل بته امتد يف                      ً               

                                           غرابة دفعته اىل التوجه بالكالم صتوب املتدين،        ...              الصحيفة الطبية
            ً                             قليل، مستفسرًا عن حاله، وفيمتا إذا كتان                       الذي منحه االسم قبل

  .     ً                               موقوفًا، فحصل على ما يكف  المتام التفسري
  .           ذمة املؤامرة                      نعم توقيف احترازي على 

                                                          عندها كعر بالدوار، وكأن مظلته مل تنفتح أثنا  القفتز، متن   
                         اليت وضتعت علتى الفتم،          كمامة   ال    نزع    .                     طائرة على أرتفاع قليل
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    ً                      طالبًا اخلروج من املستشتفى،    ،                          لتعويض نقص االوكسجني يف الدم
  .                                                        والتوجه على الفور اىل غرف التحقيق قائال، ال عالقة يل باملؤامرة

  .                                 أنا بعيد عن اخليانة، وعن أي مؤامرة
               ، وعلى رأستهم           يف القيادة                               ثقيت بنفس  عالية، وكذلك بالرفاق 

  .                 السيد رئيس الدولة
                                                  لكنك مصاب باجللطة، واألوامر اليت حبوزيت، احلفتاظ علتى   

                                                         ياتك حىت تتعا ، ومن بعتده اصتطحابك اىل التحقيتق، ملتاذا      ح
            وقتال هتو      .                                قااا الشخص املدين الواقف يف املواجهة   .         االستعجال؟

   ً                                                           كالمًا يفهم منه القدرة على حتمل املسؤولية، مثلما حتملها يف أملانيتا  
ٍ        ُ                       كالٌم أمته بلهاٍث، يكاد ُيخرج القلب متن قفصته      .              قبل أربعة أيام           ٌ  

                                            ي دفع املدين طلب اادو ، والبقا  يف املكان، بغية         األمر الذ   .      الصدري
  .                                   االتصال باااتف، واحلصول على اذن اخلروج

                               ً                       كان وقع الدقائق اليت مرت، أنتظارًا إلذن اخلروج ثقيل علتى  
                                                        القلب، وكان األمل يعتصره من الداالل، بدرجة زيدت من الوجتع  

     اخلاص                                                      وغشاوة العينني، وأكربت من حوله غرابة املوقف، هذا اللغز
  .                               باملؤامرة، وضاعفت تعقيدات التفسري

                                                         حتسس بكلتا يديه اجلانب األيسر من الصدر، كأنه يريد التأكد من 
                                                           قدرة القلب على مواجهة املوقف اجلديد، فشعر حلظتتها متركتز األمل   
         ً                                                        وسطه، قلبًا مل يتعا  بعد، ورغبة يف داالله ابعاد هذا األمل، أو تأجيلته  

  .                                   شاركة يف املؤامرة، اليت ال يعرف اا جذور                      حىت اثبات برا اته من امل
                                                     سأله الشخص املدين، بعد تأمينه االتصال مبراجعه يف اجلهتاز،  
                 ً                                          فيما إذا كان قادرًا على املش ، فحصل على اجابة ستريعة تؤكتر   

  .     ً                                      اصرارًا على املش ، من دون احلاجة اىل معاونة أحد
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                                تقف يف الشتارع الفرعت  احملتاذي         واكن          الفولكس        السيارة 
                                                      لقاعة، جلس هو أو أجرب على اجللوس يف احلوض اخللف ، وجبانبته   ل

              وبعتد امتتام      .                                            الشاب املدين الثاين، املنتسب هو اخالر اىل املخابرات
                                                          جلوسه من دون اجهاد على القلب، سأل عن الوجهة فيما إذا كانت 
                                                           ً  اىل املخابرات، أو اىل رئيسها الرفيق أبو امد، الذي كان عنده ضيفًا 

                                              كالم عابر للترويح عن مشاعر االحساس باالبتئاس، أو      ...      يف األمس
                                                     الثبات الذات احلزبت ، حصاده طلب السكوت واالمتنتاع عتن   
                        ً                                    الكالم، ووعد بالتعرف قريبًا على املكان، وامتالك الوقتت الكتايف   

  .                                              للدفاع عن النفس، األمارة بسو  املشاركة يف املؤامرة
                  بة، والضياع التيت                                       لكنه يريد أن يتكلم مدفوع باحباطات اخلي

ْ            َلَفْت ثنايا عقله  َ                                           وعندما واجه األمر احلازم بالسكوت، وغياب فرص    .َ 
                      اا  هل ميكن أن ينتته                                           النفاذ ملا يريده من كالم، قال مع نفسه، يا
  .                                   االنسان هكذا يف حلظة، من دون أن يتكلم!

                                        وعندما رد بالنف ، وانه يتكلم مع نفسته،       ...             نعم ماذا قلت؟
  .                            فاألوامر اليت لديه حتتم أن يصمت                 طلب منه أن يصمت، 

  .                       وهل مناجاة الصمت ممنوعة؟
                                                     سأل كمن يريد أن يستمر يف الكالم عن أي ك  ، ليثبت أنته  
ٍ                    ً                                     واٍع أو انه مازال موجودًا، بعد الشك الذي تسرب اىل نفسه من انه    

                                                     فجا ه الرد، إصمت واال ستتلقى متا ال تتوقعته، وحنتن يف       .   حيلم
  .     احملتوم                      الشارع سائرون حنو املصري 
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  ،                     قائتد الفيلتق األول                ليد امود سريت،  و             اللوا  الركن        اعتاد
             التمرن علتى     .                 مدينة الذهب األسود  ،        يف كركوك      عسكره  م     وجود   امل

     متن                                           ً باملسدس يف ميدان الاص أعد اذا الغرض، قريبًا  ،             الرم  املباكر
       وإبقا    ،                              ها الزمة إلدامة اللياقة العقلية  ّ عّد          ً ، ورياضًة       ً أسبوعيًا         ً قر، هنجًا  امل

                      بدقة الرمت  للضتباا     ،                 لتسجيل رقم قياس    ً ًا      ، وسعي             ً التركيز دقيقًا
                   قرا ة كتاب يزيد من                         اسقاا من احلسابات اخلاصة،     دون    من         القادة، 

                                                         سعة االطالع، يطور قابليات احلوار، حيسن أساليب الكتابة، وينم  
  .               القدرات املعرفية

      السيد             عسكري للحزب   ال      الفرع    سر        ، أمني                جياوره يف الط الرم 
                        املعروف، بانضباطه وغزارة      قائد       هذا ال                    ، يف ااولة منه تقليد         فنر كاهر

ً                                  معلوماته العامة، فضاًل عن العسكرية اليت يتقن فنوهنا جبدارة        لكنه مل    .                   
    منه     َ لَب          َ ، بعد أن َط                                     الرم  حبسب املنهج، الذي سار عليه القائد     يكمل 

              مكاملة هاتفية          للرد على  ،                        العودة املستعجلة اىل املقر  ،                سعيد مدير مكتبه
                                ً           فوجه كالمه اىل القائد وليد، مستأذنًا الستماح     .                  من القيادة القطرية

  .      ً                 ً         ، واعدًا تناول العشا  معًا يف املسا              املكتب ألمر هام           بالعودة اىل 
                                                         رد عليه باكارة القبول والعودة اىل مقره، بعد مالتر اطالقتة   

      قيتق            هكذا هو، د   .                                        سريميها يف اادف، الالل الدقائق الثالث القادمة
                                                              يف التعامل مع وقت، يريد استثمار جله من أجل التستلح باملعرفتة،   
                                                         واخلربة اليت ال تتوقف عند حدود معينة، حبسب رأي طاملا كرره أمام 

  .                          الضباا الذين يعملون بامرته
     عتن                 أمانة سر القطر              وصول مباكرة ب  امل  ،           اااتف األمحر        مل يتوقف 

   من     ً  جاهدًا        التأكد        دقيقة،                      يف معاودته االتصال كل              ، حياول املتكلم      الرنني
  .       يف بغداد             ً قد حدث هامًا           ً وكأن أمرًا          اىل مكتبه،                  عودة عضو القيادة 
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  ت  ا       التوجيه   اىل       ً جيدًا                                 مسك مساعة اااتف بيده اليسرى، أصغى 
      ، سجل                                                       ً اختية من الرفيق عضو القيادة القطرية، وزير الدفاع كخصيًا

   ه،                                                   الكلمات حبجم كبري على ورقة، كانت موجودة على سطح مكتب
                                                       وخبط غري واضح، كأن أصابع يده غري مسيطرة على القلم، حىت بات 
                                                          يكرر كلمة نعم، بعد كل كلمتني يسجلها، لغرض إعادة تكرار األمر 
                                                      ً       املطلوب، فامتألت الورقة بكلمات قليلة متفرقة، أزاحهتا جانبتًا،   
                                                           وتناول أالرى بارتباك واضح، دفع سعيد أن حيملق فيهتا، بعيتنني   

                                        ، سوى الرغبة يف االطتالع علتى متا يتثري                     فارغتني من كل معىن
  .                                                 الفضول، وان كان وقوفه اىل اخللف مبسافة تقترب من املتر

َ                ً                                       متنَع عن القرا ة الوفًا، عندما فهم مادهتا، فحاول إدارة رأسته     
                                        لكنه عاودها بدوافع الفضول ذاهتا، فتأكتد     .                    باجتاه الشباك اجلانبت 

         ومتدير   ،            عضا  الفروع    من أ    نني  اث                     ً         أن املكتوب "التوجه فورًا، بصحبة 
   .                        يتم القا  القتبض عليته     .    وليد                                املخابرات الشمالية، اىل مقر اخلائن 

                           ال يسمح له االتصال بأي كتخص     .         على الفور          اىل بغداد    ً يًا     جيلب ح
                                                 هناك ضابط من جهاز املخابرات، سيصل املكتب يف الوقتت     .   كان

  .                                  جيري التنسيق معه ملا يتعلق بالتنفيذ"   .                        القريب، لديه كل التفاصيل
                       الضابط، قتال فنتر، مث                        جرا  الالزم مبجرد وصول  إ         نعم سيتم 

                                     ً                      وضع السماعة يف مكاهنا، ليأالذه العقل غصبًا اىل بعيد، كأنه هترب  
  .                                       من مكان يتحصن فيه اىل مالر مكشوف يف البعيد

                                                     فكر يف املفاجئة غري احملسوبة اليت قد حتدث، ويف كيفية تنفيتذ  
                                                                ألمر، وفيما يقوله عند املواجهة املباكرة مع اللوا  وليد، وهو العارف  ا

                               جلتس يف مكانته ينتظتر ضتابط        .                   به، ضابط صعب وكجاع؟
                                                          املخابرات، خيطط ملا سيقول، وما يتخذ من إجرا ات تنفيذ املهمتة  
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                 بينما وقف وليد يف    .                                        العسرية، لضمان جناحها بال إثارة وردود أفعال
                                        رم  مباكرة، يتابع تأكريات اخلريطتة، متع                        مكتبه بعد عودته من ال

  .                   ضابط ركن االستخبارات
                                                   قصر قامته النسبت  أضاف له مسحة وجاهة، على العكتس  

ً               أكَر بيد يسرى أعتاد استخدامها، بداًل متن التيمىن      .           مما هو معهود                               َ    
                         سأل عتن عالمتات مميتزة،       .                              اليت أصيبت بإطالقة قناص يف القتال
                             ومنابع مياه، كأنه مكتشف حياول                              وعوارض جبلية، واكجار متفرقة، 

                                                             تثبيت، وقائع أدرك وجودها للمترة األوىل، يف الطبيعتة الكونيتة    
  .       الواسعة

                                                      دعونا نشرع، قال فنر اىل جمموعته، بعد اكتمتال طاقمهتا،   
                                                       بوصول ضابط املخابرات، يف نصف الساعة اليت أعقبت استالمه أمر 

ّ       ً  املعّرف الائنًا                            وقبل أن يداللوا على القائد   .                    القبض، عن طريق اااتف    
ّ                                            منذ حلظات، عرّجوا على رئيس أركانه، أوحوا له قرب وصول زائر              
                                                            مهم من بغداد بطائرة مستية، زادوا من سعة االحيا  بتقريب صتورته  
                                                        من الرئيس، فهو األهم، واألوحد، ومن يريد االطمئنان على ستري  

   ر،                                    طلبوا بصريح العبارة، ضرورة إالال  املق   .                     العمل يف هذا املقر املهم
                                                        من مجيع احلمايات اخلاصة بالقائد، ورجال االنضباا، كإجرا  أمين 

  .          يهم الرئيس
                                                      نفذ رئيس األركان من جانبه من دون احلاجة الكعار القائتد،  
                                                       فأاللى املقر من رجال احلمايات واالنضباا، وأوقف ضباا املقر يف 
   .                                                      صف عريض، حسب القدم العسكري، إيذانا باستتقبال الترئيس  

                                                             عندها دالل الطاقم على القائد وهو على حاله، واقف أمام اخلترائط  
  .                                       اليت تبني، مواقع قوات فيلقه يف عموم القاطع
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َ                                أوقف القائد متابعته، أِذَن لضابط االستخبارات املوجود معته    ِ                       
                    ً                                          باالنصراف، ابتسم مرحبًا بالرفيق فنر، ومن معه من أعضا  التنظتيم  

                أكار ام باجللوس:   .                               الذين يعرفهم باعتباره واحد منهم
                                                     تفضلوا، أهال بكم يف قيادة الفيلق، اخن سيحني موعد الفطور 

  .                                         الصباح ، يشرفنا مشاركتكم ضباا املقر فطورهم
ِ                                                 مل نأِت اىل هنا من أجل اجللوس، قااا فنر بلغة فضة، دفعتت       
                                                               وليد القائد املعتد بنفسه االستفسار بغرابة عن أسباب اجمل  ، وبلغتة  

                                  فأجاب فنر، الذي حاول أمام مجاعتته     .          من الصرامة               مؤدبة فيها قدر 
  .                                                   الظهور مبظهر قوي، من أين يأيت اخلري واخلونة مندسني بيننا؟

  .                                               ال تطيل الكالم، أنت موقوف بأمر من احلزب، تفضل معنا
ّ                رمق وليد مسؤوله عضو القيادة بنظرة تعّجب، اا معان كثرية                                     .   

ً     ً               ًا قلقًا أبداه احلضور،                                          مل يعلق على الكالم الذي مل  الغرفة، استعراض
                                    اكادة بالقائتد الضترورة، وبتاحلزب         ...                    مجيعهم من دون استثنا 

                                                       العظيم، ومبواقف االالالص للثورة والوطن، وكلمات أالترى، ذات  
                                                            معان فارغة احملتوى، كأهنا جوفا ، يريد اصحاهبا تبادل اثبات الوال  

          كز العليا                         ً                            فيما بينهم، وان كان مغلفًا باخلوف، وإن كانوا هم يف املرا
  .            من حكم البالد

                                                           مد يده بثبات اىل غطا  الترأس "البرييتة"، لتكتمتل قيافتته     
                                                         ً     العسكرية كما ه  عادته، ومن بعدها قدم كلتا يديه، بثبات أيضتًا،  
                                                         اىل الرفيق الذي كان يشاركه الرم  قبل نصف ستاعة متن اخن،   

                        وهو هكذا، وقبل أن خيطتو     .                      ً         إكارة لوضع األغالل، معلنًا جهوزيته
ً                                           ته األوىل معتقاًل على يد الرفاق، قال بصوت أقل حتدة، لقتد      الطو             

  .           ً أستعجل كثريًا
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  .                                   ال مل أقل كيئا، أتكلم عن دوران العجلة     ...          ماذا تقول؟
  .          ماذا تقصد؟

ً                 قد تفهمها مستقباًل، إذا مل يطالتك     .                    أمور ال ميكن أن تفهمها                
  .      غبارها

                                                 صف الضباا الواقف على جنب، يف املمر الطويل، بتدعوى  
                        ً                             بالزائر املهم، يتصدع نفسيًا، حال املشاهدة األولية ملنظتر           الترحيب

  .                                                السائرين، أمامهم يف هذه الساعة الصباحية من النهار
                          ً                             أمني سر الفرع يف األمام، مزهوًا بإلقا  القبض على قائتدهم،  
                                                         بطريقة مل حتدث من قبل، ومل يقرأوا عنها يف تاريخ األمم واجليو ، 

  .                  جيوكهم، كأهنم أعدا                        ساسة البالد يأكلون قادة 
                                                   ً    يعقبه هو يف املش ، قائد عرف باجلرأة، مكبل اليدين، رافعتًا  
َ                                           الرأس، وإن ُوصَف من مسريه باخلائن قبل قليل، ال يعترف بتوصيف    ُ            
                                                            اخليانة اختية منهم، رفاق حيسبهم بائسني، ومل حيسبها اليانتة بتأي   
   ية                                                      حال من األحوال، ه  من وجهة نظره، ومنذ اللحظة االوىل، تصف

  .                                               حسابات، ومساع  سيطرة على احلكم، وبسط نفوذ خمطط له
                                                     يطوقه يف املش  ثالثة هم أعضا  الفرع، ومتدير املختابرات   

  .        الشمالية
                                                        يدفعه ضابط املخابرات القادم من بغتداد، ببندقيتته نصتف    
                                                        أمخص، كلما تباا  يف السري، كمن يريد حرمانه متن استتعراض،   

                   فرصة ارادها ستاحنة       ...    عليه                                 طمأنة مجهور حيبه، أو تفويت الفرصة
  .                           إللقا  تبعة اخليانة على مسريه

  .                                  مل يؤدوا التحية اليت اعتادوا تأديتها
  .                    ال ميكنهم تأدية التحية
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  .                                        التحية ال تؤدى ملوصوف باخليانة، حبضور واصفيه
                                                       وال ملن نزعت رتبته العسكرية، وسيق مكبل اليدين، مطعونا من 

  .            رفاقه اجلالدين
                                     واقفني بال حراك، مثل متاثيل حجرية، كأنه      َّ            صوبَّ نظره إليهم،

   .              ً                                       ً      ً يريد القول كيئًا مل يفهمه أحد منهم، وإن قرأه البعض وداعًا أالريًا
                                                                وقبل أن يبتعد عنهم، دققوا يف ابتسامته الشامتة بآستريه، فأالتذوا   

  .                                  جرعة عالج، لقلق يف نفوسهم من التبعات
   قد                                                لقد تركوه هكذا مسفني، وتركهم هو يف وضع، كأن احلزن 

                                                      جتمد يف قلوهبم حائرين، وبات اخلوف دفقات تسري متواصتلة، يف  
  .              عروقهم املتيبسة

                                                  موقف صعب، بل أكثر من صعب، أالذ وسطه الرائد التركن  
     سأله    .                                                     ً فؤاد حسني عل ، صديقه الرائد حامت عبد األمري الفيحان جانبًا

                                                            عن الكيفية اليت هوى فيها هذا القائد الفذ، مثل سعف خنيل عراق ، 
  .        بعد يباس    سقط 

ً              مل يفهم حامت قصده، أو مل يريد أن يفهم، وبداًل من أن يفهم،                                         
                               ً       ً                        طلب التستر على القول واملش  جانبًا، مرددًا العبتارة الشتائعة يف   

  .                          العراق، من أن للجدران مذان
                                                    حاول فؤاد اإلبتعاد عن اجلدران، والتحستس متن مساعهتا    

                 قطاع النفس، وقرب                 ً                          للكالم، باخلروج معًا اىل الباحة اجملاورة، حبجة ان
                                                          الشعور باالالتناق، وأجاب عن السؤال الذي وجهه قبل قليل قائال:

                                                      لقد هوى هذا الضابط العظيم، بسبب تارخيه العسكري الفريد، 
                                                            إنه األول يف خترجه على دورته يف الكلية العسكرية الربيطانية "سانت 

               أجتاد اللغتة      .                                         هريست" وكذلك األول على كلية األركان العراقية
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                      ألف يف العلوم العسكرية    .                                     جنليزية بطالقة، فهم العربية حبرفية عالية  اإل
  َّ                أملَّ بصتنوف اجلتي       .   ً                                كتبًا، وكراسات عدة بعد خترجه مباكترة 

                        ً            عشق مهنته، بات فيها معلمًا من الطراز    .                        وتعاليمها أكثر من أصحاهبا
           مرا ه عتن     .  َّ                 قدَّر أصدقائه القليلني   .                   أحب عائلته وأاللص اا   .    األول

                                                    الردع، وعن الطبيعة، والتاريخ، وعلوم النفس، واالجتماع          التوازن و
                                                              تبهر سامعيه، تثري احترام العتارفني، وعتدا  اجلهلتة الوصتوليني     

                   مث عاود طرح السؤال:   .          واالنتهازيني
َ                                 هل عرفت، مَل هوى هذا النجم الالمع، وسط الظالم؟         فأجابه:   .         

                                                      أن هذا الكالم الطري، يأمل عدم تكراره أمام أحد سواي قتال  
                                                      ً     امت، ومع هذا قد يكون ما حصل نتيجة اكتباه، وقد يعود قريبًا اىل  ح

                                   ً                            مقره، الاصة وان القيادة ال تفرا منطقيًا، بقائد كبري مثتل اللتوا    
  .    وليد

                           ً                           مل يؤيده يف هذا الرأي، أكد ومهًا يتلبسه يف هذا اجلانب علتى  
                                             ولتعزيز وجهة نظره اخلاصة بالوهم، قص عليه متا     .         وجه اخلصوص
  ،     3611                                       امساعيل حنتو ، الذي ولد يف الكترخ عتام                مسعه من الاله

              ً                                      ً     وعا  معهم عازبًا يف البيت القدمي بسوق محادة، من أن صناعيًا من 
                            عكف على صنع بندقيتة تشتبه      .                   ً         أهل الكرخ، كان ماهرًا يف صنعته

                                أهداها اىل امللك فيصل األول التذي     .                           بندقية الربنو األملانية الشهرية
  .              كرمه على صنعها
            فطلب فتؤاد       ...                          وما ككل العالقة بني املوضوعني؟         سأل حامت، 

                   وأكمل، ان الصنائع     .                                     التريث، وعدم االستعجال حىت أنتها  القصة
                                                       املاهر، مات يف السجن بعد تكرمي امللك بشهور، بتهمة التجستس  

                         ً                            ومن ذاك اليوم، مل نسمع أحدًا يف العراق صنع بندقيتة، أو     .     لألملان
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         ً                   اخن فصاعدًا، عن قائد متميتز                              حىت إبرة اا، وسوف لن نسمع من 
    ً                                             منهيًا كالمه، بالتأكيد على عدم عتودة القائتد، ألن      .        وعامل كبري

    ُ     ً        ً     ً           ً                        ً     وجودُه عاملًا، وضابطًا جيدًا أصبح عائقًا أمام تسلق األقل منه قتدمًا،  
  .                     ومنزلة من باق  الضباا

  .                         فؤاد، أنت هتذي، ماذا تقول؟
  .                             دعنا ننتظر األيام وسنسمع العجب

    ً                                ه مثنًا لقدرات عالية، وسط صتفوف متن                    القائد سيقدم حيات
  .                          اجلهلة، وصائدي فرص انتهازيني

  .          ما زلت هتذي
                       ً                               رد وعيونه كادت تدمع حزنًا على قائد، وبلد بعبارة قصترية  
                                                            "وما فائدة ااذيان سوى الترويح عن النفس، اليت الارت قواها متن  

  .           وقع الصدمة"
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 الحاكمية

                ل جيربون على هجره                                  يهجر األصحاب معبدهم، أو يف واقع احلا
                                                     ، يرى أهل املقامات العليا عتدم احلاجتة اىل املعابتد يف        3691    عام 

                              ً                             دولتهم االكتراكية الركيدة، وحسمًا ألمتر التتهجري مت التلتويح    
                                                         باستخدام القوة، ناعمة يف مناقشة جرت مع أولئك األصحاب قبتل  
  ا                                                              سنني، اهتموا فيها بامتداد ديانتهم اىل بؤر االعدا ، وعدم انستجامه 

  .                                  ً                مع التوجه القوم  للبالد، فهجروه صمتًا قبل طلوع الفجر
                                                       يأمر النائب يف الدولة اجلديدة وبعد عشر سنني متن التتهجري   
ً                               مبصادرة املعبد واالستيال  عليه لياًل، يتفتاجئ الستكان القتريبني                                   
                                                             أن البنا  التارخي  قد حتول اىل مقر تعج فيه احلركة، تدالله سيارات، 

    ٌ    بنتاٌ        ...                        ً   العيون، ال خيرجون منه أبتداً                    حتمل أكخاص معصوبت 
                              ً                              باتت حيطانه القدمية وحدها، كاهدًا على أمنيتات التفتاهم بتني    

  .      األديان
                                                    قال رجل املخابرات، نسيب الرفيق مجال يف اجللسة اليت ستره  
                                                             فيها عن التحقيق مع السيد اي  املشهدي، أنه ويف اليتوم الستابق   

                         وحركة بنا  ستريع لغترف                                   ً  حلفل قاعة اخللد، كهد املعبد ترميمًا،
                              ً             ً      ً       ق   مبقاسات فيها العرض مثانون سنتمترًا، والطول مترًا واحدًا، مل حيتصق  
            ً                                            ً  عددها، مكتفيًا بالقول أهنا كانت كثرية، تسع الواحدة منها كخصًا 

  .    ً                                                   واحدًا، تشبه سراديب الدفن املصرية القدمية، لكنها أضيق بكثري
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       يعشتق                                                قال مجال، وهو مازال ميتلك بعض الوع ، إن صاحبنا
  .                        احلاضر مبقدار كرهه للتاريخ

  .                                 ملاذا قال، قوله هذا وهو حزبت  كبري؟
                                                     ً      ً  لعل السيطرة على املعبد التابع اىل البهائيني، وحتويله، قسمًا تابعًا 

  .                        حلاكمية املخابرات هو السبب
                                                          ومع هذا ورغم بعض اخرا  املتباينة للثالثة، الساعني اىل النتوم  

                                ت متفقة أن املكان هذا سيكون اطة،                           يف الربع األالري من الليل، جا 
  .                                                        ملن يراد تسفريه اىل العامل اخالر من املتهمني باملؤامرة بال ذكريات

ُ                                        الذكريات سُتطَمُر بني جدران تلك الغرف املشيدة، مثل القبور   َ   ُ          
  .                      اليت ال يرى أصحاهبا النور

                                                     املذنبون بالفعل وأولئك املركحون ألن يكونوا مذنبني، مجيعهم 
   ً                                             بناً  يتبع حاكمية، باتت وحدها قادرة على اكتشتاف              يسفرون منه، 

                                                           الذنب، وايقاع فعل التسفري، وه  وحدها خمولة من النائب، التذي  
      كتثري     .         ً                                           أصبح رئيسًا، بصياغة التهم اليت ترفع أصحاهبا ملراتب الذنب

                                                           من الذنوب جاهزة، عبئت يف أوعية مدفونة يف قعر الذاكرة اخلاصتة  
                               ه صهوة الرئاسة، حىت وجتدت اتا                              به، قبل عدة سنوات من امتطائ

    ً                                                      منفذًا للخروج، يف أول يوم جلس فيه على كرسيها الساحر، بل ذكر 
                                                              السيد محزة الذي غادر الطاقم اخلاص بالضيافة الرئاسية، أن بدايتة  
                                                         الروجها كانت يف اللحظة اليت جلس فيها الرئيس اجلديد علتى ذاك  

ً              الكرس  املسحور، وأضاف على قوله قواًل، من أن التر            ئيس كتان                                  
ً                              مقتنع متامًا بتثبيت الذنوب، سبياًل إلعادة تشكيل الستلوك اخلتاص                        ً         

  .               بالعراقيني وحدهم
ٌ                     سلوٌك يريده الال من الذنوب    .  



113 

  .             ليس كل الذنوب
  .                                  فقط تلك اليت يراها هو من جانبه ذنوب

                    ً                                  وأكد أن هذا كان واضحًا يف مرائه اليت كان يطرحهتا، علتى   
                             مرة عند تقدمي القهوة اما سوية                                    الرئيس البكر عند اللقا  به، حىت مسعه 

                                                              باقتراح، انزال درجة وزير اىل مدير عام لتماهله يف ترقية موظف طلب 
                                                             هو ترقيته، ومسعه مرة أالرى يطلب إعدام عبد اخلتالق الستامرائ ،   
                                ً                                وعندما رفض البكر طلبه هذا، متحججًا بالقيتادة القوميتة وقبولته    

                  لته بعصتبية، أن                                               رجائها، ختفيض العقوبة اىل السجن املؤبد، أكتد 
                                                        السامرائ  رأس األفعى يف جسم احلزب، ستبقى تتحترك يف دااللته   
    ً             ً                                             تآمرًا، يشمله كخصيًا كرمز للثورة وأب قائد للعراق، لكن البكتر مل  
                                                                يلني أمام الضغوا اختية من رفيقه النائب، على غري عادته هذه املترة،  

      ستجني                                        ً             حىت أجابه، ما الضري من وجود عبد اخلالق حيًا يشم ااوا ، 
    ً    عاتبتًا     .                                                   انفرادي، معزول عن العامل، ال أحد يتصل به وال يتصل بأحد

                                                               عدم املوافقة على مواجهته من الوالدة اليت يعرفها قادة احلزب مجيعهم، 
ً  يرى يف املوقف السياس  احملل  واالقليم  عاماًل    .              ً وكذلك هو كخصيًا                                      

   وت                     ً                                   ال يسمح باالعدام، طالبًا تركه على حاله، يشيخ يف سجنه أو ميت 
  .   ً                                                  كمدًا يف القريب، ويتخلص احلزب من عب  وجوده على قيد احلياة

                                                      يكمل الرفيق مجال حديثه املنقول عن السيد محزة، باإلكارة اىل 
                                                          امتعاض النائب منذاك وتركه مكتب الرئيس، دون احتسا  فنجتان  
                                                            قهوته، وأضاف، عندما ناداه البكر أن يعدل عن زعل يف دااللته، مل  

  .                              خبطوات سريعة، كأنه يفكر بش   ما                   ً جيبه، واستمر الارجًا
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   .                                                  حتقق احلاكمية وحدها يف موضوع املؤامرة بأمر من الترئيس 
                                                         كخوصها اختني من قاعة اخللد، واملطتار والتدوائر احلكوميتة،    
                                                        ومساكن مسجلة عناوينها بدقة يف سجل املختابرات، متذنبني أو   

                                 ً    توزعوا على الزنازين اليت بنيت حتديثًا     .                    مركحني ألن يكونوا هكذا
  .                           ً                           على ككل قبور، وضعت اا أرقامًا إزا  كل واحد منهم رقم الاص

              (، يتأيت متن    3                                           امد عاي ، املذنب رقم واحد يف الزنزانة الرقم )
  ال    .                                                          بعده أعضا  القيادة والكادر املتقدم للحزب، متدنيني وعستكريني  

                         أم هو مركح ألن يكون ممثتل                                 ً    ً   أحد منهم يعلم فيما إذا كان مذنبًا حقًا، 
                                                              اذا الدور، بعد أن كون اجمل   اىل احلاكمية، وأسلوب التحقيق، وكثتر  
                                                           االهانات، وكدة التعذيب صدمة أفقدهتم أصحاب مقامتات، القتدرة   

                                               مث إن اايئة اخلاصة بالتحقيق ال توجه التهم، ال تعط     .                على إدراك الواقع
                         ب بالتأسيس على ما مكتوب،                                     األمل يف إثبات الربا ة، ه  من تقرر الذن

                                                           يف القصاصات االتية من صاحب املقام األعلى السيد الرئيس، عرب رئيس 
                                                           اجلهاز الذي أعاد تشكيل احلاكمية، وعزز كادرها بقضاة، واققتني،  

       أبقتى     .                                                       كباب من اجليل املفعم باحليوية االنفعالية، يؤازرونه كل الوقت
                         األصل على التط النائتب                                      معهم القليل من اجليل القدمي، احملسوبني يف

                                              هم املعنيون بتثبيت الذنوب، ملن يفد إلتيهم متن      .                الذي أصبح الرئيس
  .                                 أسئلتهم اددة ال تتعدى الكيف وملاذا؟   .             اجتاهات متعددة

                                                    تصل سيارة "البيجو" اىل احلاكمية، يف وجبة تعد األالترية يف  
                                                       حسابات الوقت، حيث املطلوب امتام احملاكمة، واعتالن األحكتام   

  .                         هذا اليوم السابع من من مب     مسا  
                                                      دفع أحدهم العقيد الركن سرمد عبد اللطيف، عضتو الفترع   
                                                                العسكري، ممر الكلية العسكرية، اىل الزنزانة املعرفة بالرقم عشترة،  
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                                   أكد له أن هذا املكان هو التذي أراد     .                         بعد وصفه باخلائن إبن اخلائن
           ويتم تقرير                                                  معرفته طوال الطريق، طلب منه االنتظار حىت يأيت دوره، 

  .                            مصريه الذي سيكون جهنم بعون اهلل
   .                                           أريد عرض  على اايأة التحقيقية اخن، قال سرمد   .        لكين بري 

             ً                                              فأجابه مستغربًا هذا االستعجال، وان أمره سينته  يف القريب، حيث 
                  ً               ال جمال للتأالري، الامتًا اجابته بسؤال،

  .              ملاذا االستعجال؟
                  ثول أمتام احملقتق                                      ساعة كانت ه  الوقت الذي يفصله عن امل

                         تذكر أيامه عنتدما كتان      .                             الشاب، ضرب فيها األمخاس باألسداس
    ً                                                       مديرًا للشعبة الثالثة يف االستخبارت العسكرية، وتذكر كيف كتان  
                                                              غالبية القادة، يتواجدون عنده، يفدون اليه، يتكلمون عن أحالمهتم  

           وكيف كانوا    .                                             يف املستقبل املضمون، لبنا  أمة تعيد جمدها من جديد
  .                                          الزمني، تربطهم عالقات أقوى من هذه املوجودة اخن  مت

  .                             سأل نفسه، ملاذا تآمر امد عاي ؟
  .                                               ملاذا ج   به اىل التحقيق، وهو بعيد عن هذا التآمر؟

                                                  استغرب تسارع األحداث، وكيفية حصتول االهتتام، وهتو    
  .                                                موجود باألمس، يدير ندوة حزبية عن التآمر واملتآمرين

                                                    عاد بذكريات االستغراب اىل العالقة مع رئيس اجلهاز اجلديد، 
                              ً                                 وجد أهنا طبيعية، اذ كان له عونًا يف تقدمي التدعم املهتين، عنتدما    
  ُ                     ً                                    ُمنح رتبة مالزم، وعني ممرًا لفصيل محاية اجمللتس التوطين، التذي    
                ً                                               يتخذه النائب مقرًا له قبل سنوات قليلة من اخن، ويتذكر بالتفصتيل  

                                                     ملا يتعلق بتنفيذ العديد من طلبتات النائتب االمنيتة                  التنسيق معه،
  .     منذاك
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                                                       يستمر بالتفسري والتأويل، وعندما أقترب من الوصول اىل هناية 
                                                            تتعلق باحتماالت حصول اكتباه، فتح باب الزنزانة اثنان من أصحاب 

  .                                األجسام املمتلئة، صحباه اىل التحقيق

   

                      احلرية، كأنه فقد االجتاه،                     ً               غادر الزنزانة غارقًا يف حبر متالطم من
   .                                                     وسط صحرا  التيه، بات جير جسده، خيفق صدره، ال يشم ااتوا  

                                  ً                     قليل من ااوا  يصل الرئتني فيحدث صوتًا يقتترب متن صتوت    
  .                                                الشخري، أحسه الطاف مسك جمرى التنفس، سيخنقه يف الطريق

ٍ              جيلس احملقق اللف طاولة معدنية، سطحها الاٍل اال من جمموعة                                     
                                          وقلم حرب أسود، ومصباح بوهج قتوي مصتوب اىل                 أوراق بيضا ،

  .                              عينيه، مذنب ال جمال الثبات برا ته
  .                          سأل احملقق أوال، عن االسم كامال

  .                                   اث قبل أن ينطق امسه، سرمد عبد اللطيف
                                                       استفسر بسؤواله الثاين عن دوره يف املؤامرة، فتالذ بالصتمت   

      هتذا                                                     حاول استعادة ولو قليل من توازنه بغية الترد علتى     .     املطبق
                             كل متا يريتده اخن ويف هتذه       .                            السؤال، الذي ال يعرف له إجابة

                                                           اللحظة، أن يتسلل هذا السؤال يف غفلة عما جيري من حوله، ليمتر  
                                                             يف قنوات التفكري التخاطري اؤال  الشباب، ورمبا باق  أعضا  القيادة 
                                                         غري املدرجني يف القوائم اليت أعدت للمذنبني، علهم يستألون عتن   

                                   وأمام حلظة من عمره ه  احلد الفاصل بني    .       اذا جيري           الذي جرى ومل
                                                           احلياة، واملوت أجاب بأن ال دور له يف املؤامرة، ومل يعترف عنتها   

  .        ك   يذكر
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                                                     لكنك ألتقيت اجملرم، وليد سريت يف مقرك بالكلية العستكرية  
  .               ، فهل هذا صحيح؟    3696 / 1 / 1    يوم 

ً                                    تأالر يف إجابته قلياًل، مجع دفعات من ااتوا  التذي وصتل                      
                                                         الرئتني، من ااوالت تنفس متعددة، بغية احلصول على قدرة تكفت   
                                                              للنطق باإلجابة، اليت يراها سليمة، فجا ت االجابة بنعم، مع تعليتق  
                                                                 للتوضيح ذا صلة بزيارة عديد من القادة اىل الكلية العسكرية، أثنتا   
                                                          اجازاهتم أو يف حاالت تواجدهم يف بغداد، اجلميع ينظترون اليهتا   

  .                                       من دعمها لتبقى هكذا مفخرة للجي  العراق             مفخرة، البد
              ً                                         توقف ليأالذ نفسًا، يستجمع منه مزيد من ااوا ، وأكمل قوله، 
                                                         لو تشا  الذاكرة لسطرت على الورق كل الزيارات، وستكتشتفون  
                                                              بتسطريها أن مجيع الرفاق من أعضا  القيادة قد زاروها مرة أو أكثر، 

  .                   بضمنهم السيد الرئيس
                                  عليك االجابة فقط على قدر السؤال، ال    .  ير               مل أطلب منك الترب

   .                                                    داع  لالسهاب، ال وقت لدينا لسماع كالم ال عالقة له باملوضوع
  .                          ً             هذا ما أراده احملقق الشاب ردًا على التعليق

                                                      تزداد ضربات القلب، فتسارع معها التنفس، عنتدها حتاول   
                     والشية الستقوا رجتى      .                                التشبث حبافة الكرس  الذي وقف اللفه

                                               هذا الكرس  املالصق للطاولة احلديدية، لشعور بالتعب            اجللوس على
                                       طلب احملقق يف سؤال جديد ما دار يف اللقتا      .                 من ارهاق قد أصابه

  .                   الذي مت مع اجملرم وليد
                                                   ال أتذكر ما دار يف لقا  حصل قبل ثالث كهور من اخن، لكن 
                   ً                                             الغالب منه كان عابرًا يتعلق بالتدريب ونظرياته وإعتداد الضتباا،   

  .                   يهتم هبا اللوا  وليد       مسائل
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                    ً                                     فتح بإجابته هذه مسارًا ألسئلة أعتقدها احملقق مناسبة، لستحبه  
          هكذا هت      .                     ً        ً                    اىل نقطة يريدها اعترافًا، مكتوبًا باملشاركة يف املؤامرة

                                             ً              التوجيهات، فسأل عن طبيعة املسائل اليت مجعتهم سويًا، اثنان متن  
                           فأجاب أهنا تتعلق بالتتدريب     .                                 املتآمرين أعترف األول جبرميته النكرا 

  .              والتأهيل، ال غري
                                                         لكن املعلومات اليت زودنا هبا اجملرم وليد حول اللقا  املتذكور،  
                                                        تتعلق مبفاحتته لك االكتراك يف املؤامرة، ووعدك عند جناحها مبنصب 

ٌ                         وزير الدفاع، تعليٌق من قبل احملقق، أجاب عليه:                   
                 يف األصل مثل هتذا             ً                         مل أتكلم يومًا عن مؤامرة، مث أين ال أقبل 

                                                     الكالم، ألين كادر متقدم يف احلزب لثالثة عقتود ونصتف، وألين   
                                                        كذلك، وألين ملتزم باملبادئ، فال ميكن أن أمستح هبكتذا ترهتات    

   .                                              عسى أن يواجهين من يقول غري هذا الثبات صحة ما أقول   .     ً مطلقًا
                                                          عندها فاجئه احملقق حبتمية ذكر األسباب اليت حالتت دون إالبتاره   

               فترد بعصتبية      .   ً                                   كيئًا عن املؤامرة، وما دار حواا من كتالم          القيادة
  .                                                       واضحة، قلت مل يدور بيننا مثل هذا الكالم، وال ميكن أن أمسح به

       حتاول     .                                            مل يدقق احملقق الشاب باإلجابة، أوحى بعدم االقتناع
                                                            فقط اثبات دقة استنتاجاته بواسطة تذكريه بشهود يثبتون صحة متا  

                                 ومع هذا قفز من هذا املوضوع التذي     .   رين                        دار بينهم اثنان من املتآم
                                                             أبقاه من دون إثبات، اىل مالر بطريقة تبني، وكأنته يريتد قضتا     
                                                ً           الوقت، أو يعمل بدوافع تؤكد هتم مثبتة يف األصل، معلنًا عن مالتر  

              ستؤال تعلتق      .                                      أنته  عند إجابته الصحيحة هذا التحقيتق    .    سؤال
   .               الكلية العسكرية                                               بالوجهة اليت قصدها بعد مغادرة اخلائن وليد بناية

                                                           فأجابه كانت مقر الفرع العسكري، التقيت هناك الرفيق زهري الذي 
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                                                          كان قادما من مقره يف منصورية اجلبل، اللقا  ااضرة عن التدروع  
  .               يف املعارك احلديثة

ً      ً            ً                     يفتعل احملقق أنفعااًل غاضبًا، طلب توضيحًا عن غايتة اللقتا                     
                       ؤامرة مبهمة قوامها حتريك                                    بزهري، وهو أحد املشاركني الرئيسيني يف امل

  .                                                  فرقته العسكرية بأسلحتها املدرعة اىل بغداد ساعة الصفر
                                                          هنا أدرك سرمد، كون التنويه املفصل للحقيقة ال ينفتع يف هتذه   
                                                          ً  احلاكمية البلها ، فبدأ الدق على وترية اإلالالص والدمة احلزب، مؤكدًا 

 ً       ضتًا أن          وأدرك أي   .                                             أن زهري صديق عمل معه فترة طوية، والتقاه صتدفة 
                                                              احملقق، ورمبا األعلى منه يف اجلهاز ال يفتشان عن احلقيقة، فأعاد اإلصرار 

  .                                                          على افادته، بعدم معرفة أي ك   عن املؤامرة، وعن املشاركني فيها
       قوطتع                                           وهو كذلك مستمر يف الكالم عن الثورة واإلالالص، 

           ، وعنتدما                  القدرة على النطق                                    ً بضربة على مؤالرة الرأس أسقطته فاقدًا
ّ        ً َوضَع توقيعه على االفادة املعّدة مسبقًا      أفاق                        َ                        ، إذ مل يتردد حلظة واحدة َ  

                                                   ً      يف وضع توقيعه يف املكان املطلوب، وأكثر من هذا كان مستعدًا بعد 
                                                          تلك الضربة أن يعترف، أمام حشد من الناس يف كارع عتام أنته   

ً                       متآمر، وإنه قد تلقى مااًل من اجلهة اليت حيددوهنا له                       .  
                               بالذنوب املكتوبة، على قصاصات من                       هكذا ه  لعبة االعتراف

  .     الورق
                                                    حاول سرمد، بعد أن وضع توقيعه على االعتتراف املكتتوب   
    ً                                                     مسبقًا، التخفيف من وقع الرغبة يف االستجابة لالعتراف، وسترعة  

                                              وضع التوقيع يف املكان املطلوب، بالتكلم مع النفس:
                                                   لو كانت أية جهة غري احلزب طلبت مين هذا، ملا وقعت هتذا  

  .               راف وهبذه السرعة    االعت
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                     ُ        أمحد اهلل أن املؤامرة قد ُأكتشفت،    .     ال ك       ...              نعم ماذا تقول؟
  .                                 ومحى اهلل احلزب وقيادته والسيد الرئيس

        منتها          يتعلتق     ما     ذكر     يود   ال             تنفع، واحملقق   ال         احلقيقية        االجابة
  .                                بطبيعة الزيارة، ودوافعها احلقيقية

  .      مبا حتقق       أكتفى
                                       الطاولة، إيذانا بانتها  التحقيق، وقفل                       أعاد قلمه اىل مكانه على 

  . "    عنها      يبلغ    ومل          باملؤامرة     علم "       عبارة        بتثبيت      احملضر
                                                         أما هو فقد أالذته الذاكرة اىل أيام السجن، الرقم واحد عتام  

                           ً                              ، والغرفة اليت قضى فيها كهورًا، جوار الغرفة اليت سجن فيهتا      3691
       ىل متا                                                 كرمي الشيخل  والرئيس، وصديقه القريب طارق حسني، وا

                                                          كان يقوله صدام منذاك من أننا، وحال حصولنا على حكم العراق، 
                                           ً       ً      سنوقف الظلم، سنهدم السجون، سوف لن نبق  سجينًا سياستيًا يف  

                                     عند هذا املقطع من مادة التذكرى أحتس      .                     الدولة اليت اليها نسعى
                                                           لسعة يف الاليا عقله، مثل تيار كهربائ  قد سرى يف ثناياها، التمها 

  .                            ف كنت غشيما أصدق كل ما يقال؟               بسؤال لنفسه، كي
         ً                                                أقتنع متامًا أن االفادات، تكتب بضو  التذنوب املثبتتة علتى    
                    ً                   ً                  قصاصات كانت ترد تباعًا، وقد ال تكتب أحيانًا لضتيق الوقتت،   
                                                               فالنتيجة واحدة قوامها، مرور اتوم من دهاليز التحقيتق اىل قاعتة   

  .                                 احملكمة، عرب نفق تفوح منه رائحة املوت
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 المحكمة

                                                      هناك يف هناية النفق غرفة كبرية، أو باألحرى قاعتة صتغرية،   
          جلس اللفها    .                                        ً وضعت فيها عدة طاوالت متالصقة مع بعضها بعضًا

                                                           رئيس احملكمة اليت ككلت بقرار جمللس قيادة الثورة، الستيد نعتيم   
                                                             حداد عضو القيادتني القطرية والقومية، واىل ميينه الستيدان حستن   

                                    عضوا القيادة القطرية، وسعدون كتاكر                           العامري وتايه عبد الكرمي، 
                                                            الرئيس السابق جلهاز املخابرات، ومشاله جيلسان على التوايل السيدان 
                                                        حكمت العزاوي، وعبد اهلل فاضل عضوا القيادة، وسعدون غيتدان  
ُ              وزير املواصالت، وهناك يف الزاوية القريبة للقاعة ُوضع كرس  مميز،                                               

                       للجلوس عليه عندما يشعر                                     اختذه برزان رئيس اجلهاز اطة استراحة،
                                                        بالتعب من التجوال بني غرف التحقيق، واامس يف مذان األعضتا   
                                                            املنسبني اىل هيئة احملكمة، ومراقبة التصرفات بقوة تتطلب استتنزاف  

  .         جل الطاقة
                                                      سيدي الرئيس، لقد أكتمل التحقيق، كان مالر االفادات اليت مت 

                اللذان اعترفتا                                             ضبطها للخائنني طارق حسني، وسرمد عبد اللطيف،
                                                              بعلمهما باملؤامرة وعدم االالبار عنها، هذا ما قاله رئتيس اجلهتاز   

                      وقبل أن ينه  الترئيس     .                                    لرئيس مجهوريته عرب اااتف املباكر بينهما
                                                       كالمه، بارك جهوده واخالرين يف إمتام ما مطلوب على أكمل وجه، 

ً  وأردف قائاًل:           
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             امرة واخلونة،                                            ان الشعب العراق  العظيم تواق ألن يسمع عن املؤ
                                                             واملصري احملتوم هذا اليوم، وإنه ينتظر متام اخلرب، يف مكتبه الذي لتن  

  .                                   يغادره، إال بعد امتامه كما جيب أن يكون

   

                                            اخلاصتة جلستتها األوىل يف الستاعة الثامنتة         كمة        تعقد احمل
                                                          مسا  اليوم السابع من مب، وه  كذلك األالترية، بعتد اكتمتال    

                                      املسجلة أمسائهم، يف القصاصتات املكتوبتة                     التحقيق مع األكخاص 
             َ                                            باحلرب األمحر، وَتثبيت الذنوب كما وردت مكتوبتة أيضتا بتاحلرب    

      األمحر:
  .                     اكتراك فعل  يف املؤامرة

  .                  التستر على املؤامؤة
  .                            التعاطف مع املشاركني يف املؤامرة

ُ                                             بعدها ُوضع املذنبون، وغري املذنبني يف طابور، وكأهنم يسريون        
                                            يتقدمهم عبد اخلالق الستامرائ ، ومتن بعتده                  يف رهط عسكري،
  .               مباكرة امد عاي 

                                                      لقد حتولوا يف هذا الطابور اللعني، من رفاق يف احلزب وستادة  
          لعل روابط      ...                                            يف مناصب الدولة الرفيعة، اىل أالوة يف املصري اجملهول

                                ً                              اجملهول يف السري على طريقه، أقوى أثرًا من رفقة السياسة، وأمنياهتتا  
                                                     حتقيق الغد األفضل لكل أبنا  األمة، قااا الستيد عبتد             الساذجة، يف

  .                اخلالق حال الوقوف
ً                     التفت اليه امد عاي  من دون تردد قائاًل، أي أمة هذه تقتدم                                      

  .                              مناضليها، قرابني ملقدم رئيس مزور
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ُ                   ُ                                يقُف كل واحد منهم، أو ُيوقف أمام الشباك الفاصل بني ممتر     
                            امل أعضائها السبعة، يتلقتى                                    يسري فيه الطابور، وبني هيئة احملكمة بك

ً      ً                                      ً         سؤااًل واحدًا فقط من رئيس احملكمة حصريا، هل لديك كيئًا تضيفه،     
  .                    اىل ما قيل يف التحقيق؟

                                                   يصل دور التحاكم من اللف الشتباك اىل، الستفري جعفتر    
      كترر     .                                                  الذهب، املعروف هبدوئه املعهود، وترفعه على صغائر األمور

ً                   ًا مل حيقق مع  حىت هذه                                    رئيس احملكمة السؤال نفسه فأجاب أن أحد
  .      اللحظة

                                                   أستغرب رئيس احملكمة، وباق  األعضا  من هتذا االدعتا ،   
           ً                          ً                       تصوروه كاذبًا، فنهره على كذب جا  مغتايرًا لنتيجتة التحقيتق    
                     ً                                        املعروض أمامهم، إعترافًا بذنب وصف بأنه عدم التبليغ عن املؤامرة، 

  .                        والتعاطف مع املشاركني فيها
  .                        ومع هذا أعاد دعواه ثانية

                                                      سيدي الرئيس، أقسم بالعقيدة اليت ممنت هبا طوال حيتايت، مل  
                                                          يقترب مين أحد، مل يسألين أحد، مل يقابلين أحد، منذ القبض علت    

  .                             بعد نزول الطائرة يف مطار بغداد
                                                     حاول رئيس احملكمة التأكد، أو باحلقيقة اخلروج من املتأزق،  

ُ                                         الذي ُوضعت احملكمة فيه، فالتفت اىل باق  األعضا ، كأ              نه أراد جتاوز      
                          ينقذه رئيس اجلهاز من هتذا     .                             هذا احلرج، الذي مل يكن يف احلسبان

                       ً                                     احلرج، مبالحظة أبداها سريعًا بالقول، لقد فقد اجملرم جعفر عقله، من 
                                                          جسامة االمث الذي ارتكبه، حىت مل يعد يتذكر، وال مييز بني الواقتع  

       أن يديل                                            احملقق الذي حقق معه، وثبت أقواله موجود، ميكن   .      واخليال
  .                                   بشهادته أمام احملكمة اذا ما طلبتم ذلك
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ً          انفرجت أسارير رئيس احملكمة، واألعضا  وكأن محاًل قد أزيح                                          
                      ً                               من على صدورهم، كان جامثًا على أنفاسهم، فاستجاب ملالحظتة  
                                                            رئيس اجلهاز على الفور، بتأكيد فقدان العقل يف كثري من األحيتان،  

                        عده طلب من احلرس ستحبه،                                 وعدم احلاجة اىل كهادة احملقق، ومن ب
  .          ً                                  ليقف منتظرًا النطق باحلكم مع من سبقه يف الطابور

                                                      مير طارق من بعده مباكرة، أوقفه احلرس عند حافة الشتباك،  
                                                             سأله رئيس احملكمة فيما إذا كان لديه ما يضتيفه اىل متا قيتل يف    

         التحقيق:
  .   نعم

                                                    يتدالل السيد العامري عضو احملكمة، سأل وقبل مساع ما يريد 
                                                         رق اضافته، ممكن تبني للمحكمة، دوافع الدعوة اليت أقامها لتك    طا

                                                        امد عاي ، وحضرها اجملرم وليد يف نادي اخلارجية، قبتل ثالثتة   
  .            كهور من اخن؟

                                            ً         كعر عندها باحلنق من هذا السؤال الذي أحسه ساذجًا، جتا   
                                                    ً       جملرد تثبيت الذنوب، فكلمه بقدر من االنفعال الغاضب، مذكرًا إياه 

                                                        التقيا على العشا  يف بيته بعد عشا  امد عاي  بأيام، ولتو          أهنما قد 
                      ً                                      تصادف أنه قد ظهر متآمرًا، فهل يعين أن من كتاركه العشتا  ذاك   

  .                ً           اليوم يكون متآمرًا بالضرورة؟
                       ، استعرض ماضيه ومواقفه                كد االتالف املسألة   ، أ       العامري       ابتئس

     وجعل                                 ، املتآمر الذي الان احلزب والثورة،         امد عاي             املختلفة، عن 
ً              نفسه ذياًل اىل حافظ األسد ً   وبقّ  هو خملصاًل ل  ،                 ّ   .     لرئيس   

ً                 ً               يتدالل رئيس احملكمة، ااواًل هتدئة احلال، رافضًا أي أنفعتال،                        
                                                             وذلك بالقول، ان احملكمة تنظر بالتهم املوجودة وبنتائج التحقيق، ال 
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                             ً                                  صلة اا بالعالقات الشخصية، مكررًا السؤال ذاته للمرة الثانية، هتل  
  .                          تضيفه اىل ما قيل يف التحقيق؟        ً  لديك كيئًا 

ّ        ال، ليس لدّي أي ك            .  
   .                                                       عندها أكار على احلراس بزجه مع الذين سبقوه بانتظار القرار

                 صف من كبار رجاالت      ...                ينتظر املصري احملتوم   صف             فدالل معهم يف 
                                                       احلزب مت ترتيبه حسب التدرج احلزبت ، ومقادير احلكم املذكور يف 

  .        القصاصات
  .      ً قياديًا             ً  مخسة ومخسون كخصًا 

   تني           عضو القياد                    عبد اخلالق السامرائ                     تقدمهم يف الصف االول 
                                           املفكر، امللقب باملال، كما كان حيلو لبعض الرفاق    .        والقطرية         القومية

                                 ومن بعده أعضا  القيادة القطريتة     .                                 تسميته، لكثر التزامه باملثل العليا
  ،             اي  عبد احلسني            مث امد عاي  و  ،                        غامن عبد اجلليل وامد اجوب

  .         عدنان حسني و
                                                     يأيت هو يف الصف الثاين وجبانبه مرتضى سعيد عبتد البتاق    
   .                                                       والسفري عزام على جهة اليمني والعقيد سرمد على جهة الشتمال 

                                                       من بعده يف الصف الثالث صديقاه السفريان حامد وحليم وجعفر،  و
  .                                                  ومالرين من أصدقائه مل يتوقع وجودهم يف هذا الصف املرصوص

                            وكذلك احلال بالنسبة اىل املتال          ملا حصل،         مد عاي       أبه ا   مل ي
                                                 ً            عبد اخلالق، الذي ج   به من الزنزانة االنفرادية متذنبًا، كالمهتا   

                           ينتظرون هناية النطق بتاحلكم     .                                   وغالبية املذنبني باتوا يعرفون النتيجة
  .                                ً      ً         كأنه أمر اتوم، مل يكن يتوقعوه مجيعًا، حكمًا باالعدام

                 اق تكدستت علتى                                    يأالذ رئيس احملكمة ورقة، من بتني أور 
  .                      ً                                    طاولته، كأهنا وضعت متاكيًا مع الطقوس الالزمة للمحاكم التقليدية
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  .            ً االحكام تباعًا   و ل      بات يت
  .               ذنبني اال على امسه     من امل   أي         مل ينتبه 

                                                 عجز جهاز السمع جلميعهم أن يسمع غري امسه، حىت مل يعتد  
  .                                      يتذكر من هم احملكومون وماه  طبيعة األحكام

                                  عبد اخلالق السامرائ ، ومن بعده اي                       نطق رئيس احملكمة باسم
                                                      عبد احلسني املشهدي حكما باالعدام، فسمعه فاضتل العبيتدي،   
                                                       الواقف اىل جواره يف صف املذنبني يقول" هذه كلمة الشرف التيت  

  .                    أعطيتموين اياها" وسكت
                                                     لقد استمر رئيس احملكمة يف تالوة قائمة احملكتومني باالعتدام   

                             عبئ قرا هتا، اثنتان وعشترون                               مستعجال، كمن يريد التخلص من
  .    ً                                مذنبًا، أواا املال ومالرها غامن عبد اجلليل

                                                  حيمد غري احملكومني باإلعدام الالقهم، على عدم ورود أمسائهم 
   .                                                       حىت هذه اللحظة، اليت توقف فيها رئيس احملكمة عن تالوة األمستا  

  .                                                لكنهم غري مطمئنني ملا بعد من أحكام ستايت هبا املفاجئات
                  ُ                          ة احملكومني باإلعدام، ُيستحبون متن القاعتة اىل              تنته  قائم

                                   يف الطريق اليها، وقبل امتام اخلروج من    .                         زنازينهم، مثل أضاح  العيد
                                                               هذه القاعة احملكمة، ابتسم املال عبد اخلالق ابتسامة باهتتة، نظتر يف   
                                                          وجه أعضائها اجلالسني يف أماكنهم بثقة من يتحداهم، مسعته أحتد   

                       ً            ه يف رتل املسري، فتركه عمدًا يقول، لقد                       احلراس يقول، ملن كان بعد
                                             ً                  متنيت هذا اليوم منذ اللحظة اليت اهتموين فيها الائنًا مبتؤامرة نتاظم   
                                                         كزار قبل ست سنوات، مؤامراهتم جاهزة، الزاحتة متن يريتدون    
                                                           ازاحته عن طريقهم، وسيبقون هكذا يتتآمرون، ويتتهمون الغتري    

                      هو البداية، لقد فتحوا                                               بالتآمر، لينهوا احلزب وبنهايته سينتهون، موتنا
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                                                        ً   بفعلتهم هذه أبواب املوت، ستبقى مفتوحة، وسيداللون منها واحدًا، 
  .        تلو اخالر

                                                   ً    فكر احلارس حلضتها بضربه، أو التبليغ عن قوله، لكن والتزًا  
                                                           من الضمري يف داالله أسكته، وأحل اتل فكترة التبليتغ هتذه،     

            بليغ والرجل                                                  فكرة أالرى أو خماطبة النفس جبملة واحدة، ما فائدة الت
                                                              سائر اىل حتفه يف القريب، وملا سلمه البدلة الربتقتايل، التيت متيتز    
                                                            احملكومني باالعدام عن غريهم، قال له، لقد مسعت متا قلتته أثنتا     
ُ                    اخلروج من قاعة احملكمة، فأجابه، ياليت ُأمستُع أقتوايل اىل كتل       ُ                                   

     التذ       ...                                               العراقيني، ولو مسعوها كما أقواا، مل حصل الذي حصتل 
                                                  ن نفسك، ومن الوحو  الذين حييطون بك، فبوابة املوت قد       بالك م

  .             فتحت مصاريعها

   

                                                   خييم الصمت على قاعة احملكمة، وكل املوجودين يف دااللها من 
ٌ         أعضا ، وحراس، وضباا خمابرات، وباق  املذنبني، صمٌت خميتف،                                               

ٍ            يشبه ذاك احلاصل قبل الفجر يف واٍد متأله القبور                              .  
ٌ                 صمٌت تبدد بإكارة من                                  رئيس احملكمة، وبتالوة أحكام بالسجن   

                                                      أعالها مخسة عشر عاما للسادة مرتضى احلديث ، وحستن امتود   
                                             ً           وطاهر حبيب، ومن بعدهم غسان مرهون اثنا عشر عامًا، وهكتذا  
                                                        توالت االحكام لتشمل السفري جعفر، سجنا لعشر ستنوات، وإن مل  

  .                                     يتم التحقيق معه، أو ضبط افادته يف األصل
  .                           طارق حسني، كأنه ال يريد النطق                توقف عند السيد
  .           استدرك حاله
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                         ومتن مث استتمر اىل مالتر       .                        أكمل تالوة احلكم سبع سنوات
  .                              القائمة سنة سجن للسيد كامل امد

             وان احتجوا يف                                          يتنفس املذنبون احملكومون مبدد خمتلفة الصعدا ، 
                             ً                      االكتراك يف مؤامرة هم ليسوا طرفًا فيها، وتيقنتوا اخن             دااللهم على 

  .                      الوة احلكم أهنا غري موجودة     بعد ت
ً                       عند هذا احلد توقف رئيس احملكمة قلياًل، كأنه ميهد اىل الفصتل                                  
                             ً              ً           ً           الثالث من السيناريو املعد مسبقًا، مث أكمل مقطعًا كان مكتوبًا على ورقة 

               العتدل أستاس      .                       ً                     منفصلة" احلزب ال يظلم أحدًا من رفاقه أو من غريهم
                          ً   ورعاه، أن نلتزم العدل سيفًا                                لقد أوصانا السيد الرئيس حفظه اهلل   .    امللك
  .                                                    الباقون الذين سأتلو أمسائهم أبريا ، لعدم كفاية األدلة"   .    ً حادًا

  .                الرفيق حاكم حافظ  -
  .   نعم  -
  .     برا ة  -
  .                       حييا السيد الرئيس العادل  -
  .                    اللوا  رافد الفنداوي  -

                                                   ال أحد جييب، كأن السيد اللوا  غري موجود، أو موجتود يف  
                                       دفع رئيس احملكمة اىل تكرار ترديتد االستم                      عامل مالر، األمر الذي 

                      فتقدم كخص كان وقوفته     .                                 ثانية، لكنه مل حيصل على االجابة أيضا
   .    ً                                                     قريبًا من بقايا الصف املرصوص، بعد تلقيه إكارة من رئيس اجلهاز

                              أجاب بتنعم، أعقبتها بكلمتة       .                                سأله فيما إذا كان هو اللوا  رافد
                     ، وان كتان عمتره ال                        ً               ً   سيدي، وان مل مييزه ضابطًا كان، أو متدنياً 

                ً                                            يتعدى الثالثني عامًا، ورتبته حىت لو كان ضابطا، ال تتعدى الرائتد  
  .                                                     حبسابات الزمن، والتسلسل الرتبت  يف اجلي ، واألجهزة األمنية
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                                                  ملاذا مل جتب السيد رئيس احملكمة عند ذكر امسك؟، هل أنتت  
  هلل                                                  فرد بعد االستفاقة، بلغة فيها قدر من اخلنوع، سيدي وا     ...     أطر ؟

                                                          العظيم، مل أمسع، كنت أفكر بعظمة عطف السيد الرئيس، ورعايتته  
  .                                                 احلزب والرفاق، أقسم بشريف مل امسع، سااين سيدي ألين مل أمسع

                                                         كان السيد رافد مصاب بالذهول عند مساعه الربا ة، ملا تبق متن  
                                                          املتهمني، فجا ته صفعة من كف الشاب على وجهه، الذي كثرت فيته  

  .        عدة مرات                           يندفع بتكرار كلمة نعم سيدي    ه    جعلت                 أالاديد الشيخوالة، 
                                                    رئيس احملكمة تالوة أمسا  املشمولني بتالربا ة، علتى وفتق       ى  أهن

                                                            السيناريو املكتوب، فتقدم السيد احلمداوي الطوة، الرج فيهتا عتن   
                                                             الصف، أثار أنتباه احلراس املتأهبون، وكذلك رئيس اجلهاز، هتف حبياة 

َ  ََّ                     غري مفهوم، َعدََّد متآثر الترئيس، مل            ً        قاعة صراالًا، بعضه      مأل ال        الرئيس،            
     أصيب       صاحبه      وكأن           كالم مشو ،    .                           ينس فضائل احلزب عليه والعراق

                                         يطر على خمارج الفاظه، وال على حركاته التيت    يس    يعد      حىت مل        بصعقة، 
                                                           زادت بشكل عشوائ ، بسبب نبضات قلبه املتسارعة، اليت أفلتت متن  

  .            ستمر للكلمات                                         سيطرته، ومل يتمكن كذلك من إيقاف التداع  امل

                 ً            ّ ُ                           حرس أجلبوا له قدحًا من املا ، عّلُه يهدأ، هذا ما قاله رئتيس  
                                     ً                 احملكمة، قبل النهوض من على كرسيه، متوجهًا صوب رئيس اجلهاز 
                                                            بقصد توديعه، أو يف حقيقة األمر ليعرب رسالة عن طريقه اىل الرئيس، 
  ع                                                 ً            تفيد بأنه قد أكمل املهمة كما جيب، بعد أن بات مقتنعًا بعد وقتائ 

                                                          املؤامرة، واحملكمة والقصاصات املكتوبة بتاحلرب األمحتر، أن أرواح   
                                                         الرفاق يف حزب قضى جل حياته بني صفوفه، مرهون بقائها على قيد 

                                      وقبل الروجه القى نظرة على رتل احملكتومني     .                  احلياة، برضا الرئيس
                                                     ً       بالسجن، وهم سائرون اىل زنازينهم، كأنه يريد االعتتذار صتمتًأ،   
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                                          سريه، وسطه طارق وسرمد وحليم وحامد وعتزام،                 يستمر الرتل يف
                     ساروا اىل قدرهم، كتل     .                             حصلوا مجيعهم على سبع سنوات سجن

  .                                                 منهم يفكر بش   الاص، وإن اجتمعوا عند غرابة املؤامرة
                                   ً      ً           يقف طارق معهم يف الدور، أالذ طريقه سريًا كئيبتًا، اللتف   

      ئرين،         ً                                  وصل قريبًا من رئيس اجلهاز، الذي ينظر اىل السا   .          املذنب عزام
  .                         يف وضعية قائد يستعرض أسراه

  .      ً             هم مجيعًا باتوا أسراه
ً                                           توقف قلياًل ليعتب بكلمات، تكاد ال خترج من بتني كتفتيه            

          املتيبستني:
                                     ً                  أبو امد مل هذا االهتام، وانتم تعرفوين جيدًا، وتعرفون عالقتيت  

  .                      املتميزة بالسيد الرئيس؟
        ونقتدر                                             ً   رد عليه باجابة جا ت دون تأالري، نعم نعرفك جيدًا، 

                                                       صداقتك بالسيد الرئيس، وحنن متأكدون من عتدم مشتاركتك يف   
         املتآمرين    ن                                                   املؤامرة، لكين والسيد الرئيس واثقان مبا ال يقبل الشك، أ

     هتل     .    ً   أبتداً          القيادة   ت َ َغ     ّ ملا بّل                               كانوا قد فاحتوك باالنضمام اليهم،    لو 
                                               عد اىل مكانك يف الرهط، إمحد اهلل على عدالة اكمتة مل     .     فهمت؟
  .                                أسك العفن، واكتفت بعقابك سبع سنني      تقطع ر
  .     ً كتومًا    وه م أ ت

  .                                 مل يظهر ابتئاسه أمام السلطان اجلديد
                                                       عاد اىل مكانه يف الرهط املتجه اىل الزنازين، فكر مبا جرى وما 

                                                    ومع هذا اجته ألن يقنع نفسه أن هناك اكتباه، وإن الرئيس    .     سيجري
  .                                      لن يتخلى عنه، وسيخرجه عن قريب بعفو الاص
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 ُ                                                   ُفتحت أبوب الزنزانة ضيقة، ال تسع سترمد احملكتوم ستبع    
                      ً                 ً                سنوات، وال تستوعب أفكارًا مألت عقل تعب كثريًا لبنا ه، كتان  
    ً                                         ً               صائمًا، وأستمر على وعده بأن يعود اىل البيت صائمًا، سأل نفسته،  

  .                  ً                    هل سيبقى هكذا صائمًا، طوال السبع سنوات؟
       فتترة                              ً                أجاب باالجياب، سأبقى هكذا صائمًا، حىت لو متدوا  

  .                           السجن، ايغاال باحلقد سبع أالرى
  .           جلس يف مكانه

  .                               ً         لضيق فسحة اجللوس، بات يتحرك جالسًا يف مكانه
  ،       عشترة                                                      قضى ليلته يتحرك يف املكان، بالزنزانة املعلمتة بتالرقم   

                                  وحاضره، والعائلة اليت تركها، قبتل              ثنايا املاض            التفكري بني   يف        ً متجواًل
                              اليت حيب، ومتن دون أن يستلمها                   عيد ميالد األبنة ب                أن تكمل أحتفااا 

                                                               اادية اليت حرص على تسليمها يف هذا اليوم العزيز على نفسه، وقبل أن 
  .                                              يقبلها، قبلة وداع من سفر طويل، غري مضمون العودة

       ، فليل                                        ً ساعات الليل اليت إنتهت عند السادسة صباحًا       مل يعرف 
   ،    عتني   ال                                عامل مالر اال من مصباح يفقع وهجته           معزول عن          الزنزانة 

  .                يشبه طنني الدبابري       للهوا            صوت مفرغة  و
  .                    ال ميكن فصله عن النهار          ليل طويل
  .                                          بداية النهار من صوت املؤذن اخيت من مسجد قريب    عرف 

ّ ُ                                                      ذكّرُه بالعائلة اليت تركها تلملم حوائج عيد امليالد، وبنت قالت    
                                                        يف وقتها، سوف لن أحتفل مرة أالرى بعيد ميالد مالر، حىت تعتود  

                                         جملهول، وتضمين اىل صدرك احلنون، تطبتع قبلتة                 أبت  من سفرك ا
  .                                 على رأس ، كما تعودت يف كل عيد ميالد
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 بالرصاص     قتال  الموت

                                                       أمضى القادمون من مجيع احملافظات العراقية اىل بغداد، ممتثلني  
                                                   عن قيادات فروع حزهبم، ليلتهم يف فنادق الصصت ام، حستب  

                     مالر تبليغ اتم قبتل      .                                       الدرجات احلزبية، بينها فندق  بغداد وأطلس
                                                            النوم، هو التجمع يف هبو الفندق الذي هم فيه بالستاعة اخلامستة   
           ً                                                   والنصف صباحًا، ويف متام السادسة، يكونون أمتام بنايتة القيتادة    

  .             القطرية للحزب
                             ً                          كان يوم يوم الثامن من مب، حارًا منذ الساعات األوىل حللوله، 

                  حظروا يف هذا الوقت                                         حضر الرفاق يف املوعد احملدد، ال يعلمون ملاذا
                                                         املبكر بالذات، يسأل بعضهم اخالر، ملاذا حضروا، وما هو املطلوب 

  .    منهم
             ً                                       بعضهم كان قلقًا، ألن رفاق ام حضروا اىل قاعة اخللد قبتل  

  .                                                     أيام، ومل يعودوا منها، فأصيبوا بوبا  القلق الذي ال يشفى
                                                    أطل على حسن اجمليد، بسيارة رئاسية سودا  نوع "مرسيدس"، 
                                                         أقترب من مجهور املتجمعني، أعطى أوامره الصارمة بضرورة الصعود 

  .                                      اىل السيارات، املخصصة لنقلهم اىل مكان ادد
                                                      مل يذكر اسم املكان احملدد، تدالل يف تفاصيل توزيتع الرفتاق   

  .                                 جماميع من عشرة أكخاص، على كل سيارة
  .                                          لدى السائق تعليمات باملكان الذي اليه تذهبون
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                                             تؤدوها اليوم تارخيية، ستبقى ماثلة يف سجل احلزب،           املهمة اليت 
  .          الدمة جليلة

                                                         حترك رتل السيارات بقيادة اجمليد، وصل املثابة املطلوبة، ستاحة  
  .                                          الرم  اخلاصة بالفوج الثاين لوا  احلرس اجلمهوري

                                                     ألتفت الرفاق بعضهم اىل بعض، ال يعرفون اخلطوة اختية حتىت  
  .   اخن

                         يقفون يف أماكنهم، ينتظرون                           نصف ساعة مضت وهم ما زالوا 
                                                       يف هذه الساحة، اليت كهدت الرم  على مالف األهداف الومهيتة،  
                                                           اال هذه املرة فاألهداف ليست ومهية، اهنا من بني قتادهتم، كتانوا   
                                                       حىت وقت قريب مسجلني كبار الدولة، وكتادر حزهبتا الوحيتد    

  .      واألوحد
    اعة                                                  مير الوقت ببط  كديد، وعند انتها  النصف األول من ست 

                       وصلت يف الدقيقة الثالثة    .                                    االنتظار، أمتألت الساحة بأعقاب السكائر
                      ترجل متن األوىل رئتيس      .                                  من النصف الثاين اا سيارتان رئاسيتان

  .                              اجلهاز، ومن الثانية ولدا الرئيس
  .                                       كان وصوام، إيذانا بالشروع يف إكمال املهمة

   

  ،                 ً                             اثنان وعشرون كخصًا وقفوا يف رهط عريض من صف واحد
  .ُ                                                ُعصبت أعينهم، وكممت أفواههم، وقيدت أيديهم اىل اخللف

                                                       رفاق، هؤال  الواقفني أمامكم الانوا احلزب، تتآمروا عليته،   
ُ                                                         ُحُكموا باإلعدام من قبل احملكمة اليت ككلتها قيتادتكم احلكيمتة،     ُ
                                                         يستحقون املوت، ويستحقون أن تكون أماتتهم على أيديكم رفتاق  
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                                ميع، هذا ما قاله اجمليد قبل بتدأ                            خملصني، ليبقى احلزب أكرب من اجل
  .                     التنفيذ املطلوب للمهمة

                                      ً                وزعت البنادق على الرفاق الذين ككلوا صفًا من نصف دائرة، 
                                                           ابتعد األول من اليسار، ومثله اخالر من اليمني عن الرهط املطلوب، 

  .                ً                           ً إماتة أصحابه رميًا بالرصاص حبدود العشرون مترًا
                     رهط مالر من احلمايتات                                  هناك على ميينهم، واىل اخللف منهم،

  .                        اخلاصة، أيديهم على الزناد
  .                                حسب اجمليد ورئيس اجلهاز كل االحتماالت

ّ                                                  أنا لدّي بندقييت اخلاصة، وال أريد بندقيتكم، قااا عدي االبتن         
                                                            البكر للرئيس بصيغة أمر، أصدره اىل الضابط الذي أالذ على عاتقه، 

  .                                         توزيع البنادق على احلزبيني القائمني بالتنفيذ
                                                    م سيدي، أمرك سيدي، قال الضابط يف رده على أوامر إبتن    نع
  .      الرئيس

                                                    أكر عدي اىل سائقه، بأن جيلب بندقية الصيد الاصته، وكذلك 
                            ً                             بندقية كقيقه قص ، وأضاف موجهًا حديثه اىل عمه رئيس اجلهتاز،  
    ً                                                      طالبًا أن تكون حصته امد عاي ، فأعقبه كتقيقه األصتغر علتى    

  . ق                             الفور، بأن تكون حصته عبد اخلال
                                                         حاول اللوا  وليد قول ك   ما، لكن الشريط الالصق على فمته،  
                                                         حال دون الروج الصوت، يف ااولة جلبت بوضوح أنظار اجلميع، منهم 
ً                  عل  حسن اجمليد، الذي ألتفت اىل رئيس اجلهاز، سائاًل عن أمر اجملرم هذا                                             

ً                              وليد، قد يكون لديه قواًل يهم احلزب، يف صحوة ما قبل املوت                      .  
                                                    ً  ال أعتقد هذا، أجاب رئيس اجلهاز، وأكمل القول من أن وليدًا 
                                                        معروف بوقاحته، وإن جمرد رفع الشريط عن فمه، سيسمعنا كالم ال 
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ّ                 مث أن لدّي توجيه من قبتل     .                                يصح مساعه أمام هذا اجلمع من الرفاق        
                                                             السيد الرئيس بسد األفواه، لك  ال ينطقوا الشهادة، وميوتوا كفترة  

  .    ثورة                خليانتهم احلزب وال
                                        ً                      تقدم منه الضابط املعين بتوزيع البنادق معلنًا، إكتمتال التوزيتع   
   .                                                           جلميع احلضور، ووضع اطالقة واحدة يف كل بندقية، باستثنا  الرفيقات

                                                             سأل عن مدى مشوان بالتوزيع، واملشاركة يف التنفيذ، فأجابه، ال حاجة 
       حيصلن                                                       ملشاركة الرفيقات يف الرم ، هذا ما يراه احلزب، الاصة واهنن مل

                                                          على التدريب الكايف للرم  حىت اخن، فوجه بوجوب بقتائهن علتى   
  .                                          جنب، واالكتفا  باملشاركة عن طريق املشاهدة فقط

   

                     ً                                  تقدم االبن البكر، واقفًا يف مواجهة الرهط املعترف باخلونتة   
                     حيمل بندقيتة الصتيد      .                                   املذنبني، كمن يفتتح إحتفاال من نوع الاص

                                       يفتخر باستالمها من املصنع مباكترة منتذ                        االجنليزية "بوردي" اليت 
   .                                                         كهرين، ويفتخر بأهنا بندقية غالية الثمن، تصنع حستب الطلتب  

                                            ً             التفت صوب عمه رئيس اجلهاز الواقف بالقرب، طالبتًا الشتروع   
                              ً                              باطالق الرصاص، فأجابه العم مشجعًا بقوله، هذا يومهتا، الصتيد   

  .                              مثني، يستحق هذه البندقية الثمينة
                                      اق اليمىن للضحية امد عاي ، فتطاير الدم                سدد أوال على الس

                                       وقبل أن يتلوى، ويسقط من كدة األمل وهتشتم     .                 على الواقفني جبانبه
  .                           العظام، سدد على ساقه اليسرى

                                                         كتم الضحية أنينه، كأنه يتحدى الرام ، الذي ال يعرف أنه إبن 
  .                                                 الرئيس، وإنه يتمتع بصيده، وببندقيته الغالية الثمن
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                                     سقوا الصيد، على هتذه األرض املتربتة،                    عاود التسديد قبل 
  .                    فوجه الثالثة اىل بطنه

                                    ً                 كان الضحية يف طريقه اىل السقوا، متماسكًا وإن أسلم الروح 
                                                 جا  متاسكه بتأثري جهاز عصبت ، ما زال ميتثل اىل أوامر    .        يف الغالب

                وقبتل أن يصتل      .                                         التحدي، رغم انتها  قدرة العقل على إصدارها
                                    أسه، فتطاير املخ، من بني فتحات مججمتة                       األرض تلقى الرابعة يف ر

  .                               أحدثتها رصاصات البندقية املشهورة
                                                          يتعاىل ااتاف من قبل الرماة املتأهبني للهتاف حبيتاة الترئيس،   

  .                                وباملوت للخونة أعدا  احلزب والثورة
                                                      تقدم من بعده الشقيق األصغر، حاول تقليد كتقيقه األكترب،   

                      جسد املال عبتد اخلتالق                                      وإهنا  مهمته بعدة اطالقات، وزعها على 
  .                                                           ً السامرائ ، من بندقية قنص أمريكية الصنع، ه  غالية الثمن أيضًا

                                                       عاود ااتافون، هتافهم حبياة الرئيس وعظمته، بصتوت أعلتى   
                                                       يسمع من بعيد، وكأنه حشد من مالف املشاركني يف تظاهرة كعبية، 
                                                            لنصرة القضية الفلسطينية، اليت تعودوا ااتاف اتا بصتوت عتال    

  .       اس كديد   وحبم
                                                         وقف الباقون من الرماة املشاركون بالتنفيذ، ماسكني بنتادقهم  
                                                        احملشوة، برصاصة واحدة، ينتظرون الشروع بالرم ، حسب إيعتاز  

  .                                         يأتيهم من املشرف على العملية، عل  حسن اجمليد
                                                ترجتف يدا عضو فرع الشمال فهم  احلمداين، وهو ماستك  

                    د اجلليل، الذي تصادف                                       بندقيته الروسية، يصوب على صديقه غامن عب
                                                             ان يكون أمامه مباكرة، حاول حرفها باجتاه مالر، يبتعد فيه عن هذا 
                        ً        ً                            الصديق الذي نشأ معه طالبًا، ورفيقتًا يف دروب احلتزب امللتويتة    
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          ً                                               لعشرين عامًا، الاف من مالحظة الرام  يف جواره وافشتا  ستره،   
                                                       والاف من اجمليد ورئيس اجلهاز، ومن صف احلماية املتتأهبني متن   

                                                          انبهم، وبعد أن أحس أنه وباق  الرهط املكلف بالتنفيذ موضوعون  ج
                    أدرك حراجة املوقتف،     .   ً                            مجيعًا حتت االتبار حزبت  من نوع الاص

                                       ً           وبات بسببها وكدة اخلطورة، يكلم نفسه كالمًا غري مسموع:
  .              ً غامن سيموت حتمًا

                                                   ستوجه اىل قلبه يف هذه اللحظة عدة رصاصات، من عدة رماة 
                                           ا الصف املتأهب للقتل، فما فائدة أن ال أوجته                  موجودون هنا يف هذ

  .          رصاصيت اليه
                                                     سأوجهها اىل قلبه املفعم بالرمحة، ألجنبه وجتع االصتابة يف   

  .          أماكن أالرى
                                                  سوف يسلم روحه اىل الالقها قبل أن يسمع رصاصيت، وقبتل  

  .                           ان مييزها دون الرصاصات األالرى
                                                 ال، سأنتظر حلظة انطالق الرصاص، وأطلق رصاصيت اىل قلتب  

                                       عساها تصل بعد رصاصات أالرى من غتريي، وال     .            صديق  العزيز
  .                            حتسب روحه الطاهرة أين من قتلها

  .                إا  ما هذه الشدة      مه يا
                                                       لعنة اهلل على اليوم الذي انتميت فيه اىل حزب، يدفعين اىل هذا 

  .           املوقف الصعب
                                                   ُ     ردد البسملة، وبدأ قرا ة الفاحتة على روح صديقه، اليت سُتزهق 
                                                         بعد حلظات، وقبل ان يكمل اخية األالرية من سورة الفاحتتة، مستع   
                                                      صوت الرصاص قد دوى من كل اجتاه، فأطلق هو رصاصته الوحيدة 
                          ً                                     باجتاه الصديق العزيز، مقتنعًا أن هذا الصديق، قد أسلم الروح قبتل  
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                        ً             ن هذا، كاد أن يكون متأكدًا أن رصاصته،        وابعد م   .           وصول رصاصته
ً              ً                     مل تطال هدفها أصاًل، ألنه الر صريعًا مع حلظة انطالق الرصاص                .  

                                                        اجته مع غريه بعد امتام املهمة لتسليم بنادقهم، كتم دمعة كادت 
                                                            خترج من مقلتيه، دعا اهلل أن تكون الرصاصة اليت انطلقت من بندقيته 

  .         قد أالطأته
  .  فس                        توقف بعدها عن مناجات الن

                                                        أعاد قرا ة الفاحتة على روح الصديق مع أمنية يف أن ال يكتون  
  .              قد أسهم يف قتله
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 ليلة أولى سجن

ُ                                                   ُيحشر سرمد يف سيارة الاصة، تشبه صتندوق مقفتل لنقتل    
                                                      اخلضروات، جا  جلوسه بالصدفة اىل جانب عزام واحلديث  مرتضى 
                                                        وطارق وحامد يقابله يف اجلانب الثاين حليم وجعفتر وكتوكت،  
                                     ً                  وأاليه امد، مستسلمني لقدرهم، يشعرون مجيعًا، كأهنم وقعتوا يف  

  .                              فخ ال مهرب منه، ال يعرفون وجهتهم
               ً                     ُ                يسأل بعضهم بعضتًا عتن متديات احلكتم التيت ُثبتتت       

  .     عليهم
َ  أكد مرتضى بدبلوماسيته املعروفة، أن الرفاق سوف لن َيقسّوَن   ّ    َ                                                

         ا أكتبه      إهنت    .                                     أيام وسنجد أنفسنا قد عدنا اىل بيوتنتا    .          على رفاقهم
                                                               بالتحرز، مسألة ترد يف كل األنظمة االنتقالية يف هذا العامل الثالتث،  

  .                        منذ النشأة األوىل حىت اليوم
                                                        حاول يف عباراته اليت أالتارها بعناية، التخفيتف متن كتدة    
                                                    االكتئاب الذي سيطر على هؤال  احملشورين يف صندوق اخلضترة،  

ُ               ين ُحكموا باإلعتدام                                   ً        الناقل اىل اجملهول، وأكمل حديثة متيقنًا أن الذ      
                        ، وأضاف بقدر من الدعابة      بنا ه أ                       لن ميوتوا، فاحلزب ال يأكل    ف  سو

                                                           من أجل التخفيف عن الشد النفس ، الذي يعيشونه داالل هذه اخلة، 
            ً                                                  اليت تشع سهامًا موجعة من احلرارة تثري االمشئزاز، لو يقبلوا أن حتولوا 

       كمت هبا                                     ً        ُ مجيعكم سنوات حكمكم، على اخلمسة عشر عامًا، اليت ُح
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                                                            لوافقت أن أحتملها، وتعودوا أنتم اىل عوائلكم ساملني، يبدو إين كنت 
  .                     من بني الكبار املستهدفني

                                                  وكرد فعل ساذج على االقتراح غري املعقول، حاول بعضتهم  
                                                        االبتسام مبرارة، لكن مجيعهم مل يتمكنوا حىت من حتريك كفاههم من 

             يقف على فوهة                                          كدة االكتئاب، مستسلمني اىل وهج احلرارة، كمن
                                                         تنور يف عز الصيف، ويف ظهرية أصبح اجلو فيها أصفر امر، والرياح 
                                                               قوية مثقلة بالغبار، وأضحى فيها املارة، يتعثترون هبمتوم الوضتع    

ّ               رئيس يتنحى ومالر ُينصُب، ونفوس َيهّدها اخلوف، متن       ...     اجلديد   َ         ُ   ُ                 
ٍ                غٍد مل يطمئنوا اليه                                            وسطهم تنهب السيارة الناقلة كتوارع بغتداد      . 

 ً                                                      عًة، ال يعري سائقها االهتمام، اىل غبار العشرة األوىل من كتهر     مسر
                                                           مب، وحرارته، وذرات رماله الصفرا ، اليت أثقلت تنفس احملشتورين  
                      ً                      ُ              يف هذا القفص، جعلته صعبًا، وكأن أفواه أصحابه ُملئتت بتربادة   

ٌ                                             غباٌر، ويف الوقت الذي أضتفى علتيهم، مستحة متن          ...    حديد    
                                 مساحة الرؤية، من أمتام الستائق                             اإلحساس باالالتناق، بات يغمر 

                                                     ً          املزهو، بسيطرته على املقود، يف هذه السرعة الفائقة، تنفيتذًا ألمتر   
  .                                             إيصاام اىل املكان املطلوب، قبل هناية الدوام الرمس 

                                                        يقترب الصندوق الناقل، من املكان املطلوب يف الوقتت احملتدد،   
     طارق                                                      التفت سرمد صوب املكان من فسحة ضيقة بني السائق، وزميله

        حبث عتن     .                   َ                               اجلالس اىل جانبه، أراَد أن يسأل فتعثر السؤال يف حنجرته
                                                    ً        صوته بصعوبة، كأن الدهشة وسط الغبار ابتلعته، وجا  أالريًا مصحوب 

  .                                         حبشرجة، أفضت اىل سؤال عن املكان الذي هم فيه؟
                                                       أمل تر، أهنا الباب النظام  لسجن أبو غريب، قااتا طتارق،   

  .  ً                           كرًا نعمته بالتوجه اىل أبو غريب               ً       وأكمل قوله حامدًا اهلل كا
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                                                  ملاذا احلمد وحنن متجهون، اىل سجن سنقض  ما تبقتى متن   
                                 فأجابه بنفس نربة الصوت اخلافتة، ألن      ...                       عمرنا يف دهاليزه املظلمة؟

                                                             جهة الطريق، وأسلوب السياقة دفعاين اىل االعتقاد أهنم متجهون بنتا  
                 ور ال يعترف اتا                                             اىل الصحرا ، المتام فعل االعدام، والدفن يف قبت 

  .                             من يلفق هتمة باطلة يفعل كل ك       ...     ً معلمًا
                                                     كانت الدقائق منفرة، حني الحت له تلك البتاب احلديديتة،   

  .                                                  الكبرية اذا السجن الكبري بأبنيته االمسنتية داكنة اللون
                  ً     ً                              أحس وكأنه جيتاز نفقًا خميفًا، يفض  اىل عامل مالر ليس عاملته  

                  ٍ                  عندها أنتبه اىل نغزٍة مبرفتق طتارق يف      .                      املعهود، إنه عامل األموات
                                                            الاصرته، وإكارة من عينيه باجتاه الرئيس اجلديد، حيمل على كتفيته  
                                                          العريضة رتبة مهيب، ينتصب يف جدارية، ترتفع عن مستوى البتاب  
                     ً                                    عدة أمتار، وأنتبه ايضًا، اىل كلمات جا ت من فم بتات يالمتس   

    ...    أوالد                                          إذنيه، مسع منها فقط مىت كيدمت هذه اجلدارية يا

   

                                                      توقفت السيارة حبمولتها من املذنبني، أمام قاطع من الستجن  
                                          تعلوها فتحات صممت، لدالول ااوا  بتقتتري، ال     .               متيزه نوافذ ضيقة

                                                        يتجاوز احلد األدىن، من احلاجة البشرية اىل االوكسجني، ال تستاعد  
                                                              على الرؤيا، وتوقفت بعدها مباكرة، سيارتان أالريان، تنقالن بتاق   

                       ً      ً                            ملذنبني ثالثة وثالثون، حزبيًا اكومًا بالسجن، مطلوب أن يتدفعوا   ا
  .                                         مثن ذنوب، قيل إهنم ارتكبوها حبق قائدهم اجلديد

                                         ً         نزل من أوالها كخص مربوع، بعضالت تعط  انطباعًا، أنته  
ُ                                            ً   ُحفر التجاعيد يف وجهه العابس، أكرت يف داالله الوفًا،    .          قوي البنية
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                     رفوف احلاكمية، يف نفوس                                   من الغد الذي كونته هتم، تكدست على
  .                                            ً                املعنيني بانتزاع االعترافات، اليت أالذها منهم قسرًا، وبعضهم أبريا 

                                        ً              أعطى نزوله من السيارة األوىل، قبل غريه مؤكرًا لدى املذنبني، 
  .                                                كونه الضابط املسؤول عن جمموعتهم، يف هذا السجن الكبري

       قفتوا                                                   أمرهم بصوته األج ، أن يترجلوا ويتجمعوا يف الباحة، ي
                               وقفوا كذلك حسب الطتول، كتأهنم      .  ً      ً           صفًا واحدًا حسب الطول

        مجتيعهم     .                                             جنود مستجدين، نفذوا األمر بسرعة اخلائف من اجملهول
                                                ُ         واقفني بوهن باين على الوجوه، من كدة الصدمة اليت مل ُتستتوعب  

  .   بعد
                                                   أحس طارق حلظتها، وكأن روحه قد سلبت منه، أو أنه واقف 

                            حاد يف رأسه، ممزوج خبوف يصل حد                 ً        بال روح، وأحس أيضًا بدوار 
                                     ً                     ً   االع، وتباطأ النبض الضعيف للقلب، قريبًا من حافات التوقف متامًا، 

  .                                          فأتكأ على سرمد الواقف اىل جانبه الشية السقوا
                                                    عدل من وقفته، مشى مع الرهط باجتاه القاطع، املخصص اتم  
                                                           حبتمية املرور من الالل القاطع اجملاور، فشهد وكهدوا معته املنظتر   

                    هياكل كائنات عاكتت     .                                  لدام  لسجنا  سبقوهم جالسني القرفصا  ا
  .           قبل التاريخ

                                         ً         كعور رؤوسهم امتدت طويلة، لتغط  عوراهتم عوضتًا عتن   
ً            مالبس باتت أمسااًل ال تستر ك                .  

                                                     بقايا دما  جافة على ظهورهم املقوسة، وعلى أقفاص صتدور  
      تمثلة                                                      برزت منها العظام، حىت لكأهنا توكك أن خترج من مكامنها، امل

                                                        ً  بطبقة جلد رفيعة من كثر السقم، وذباب أالذ من ااجرها، أوكارًا 
  .                                                         ألسرابه املتنقلة بينهم حبرية طائر احلمام يف ساحات املدن االوربية
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  .                  كل واحد هنا له رقم
  .                         انكم يف احلقيقة جمموعة أرقام

  .            ً                                        من اخن فصاعدًا تكون املناداة، ويكون الرد عليها باألرقام
                                       وتارخيكم ورتتبكم ودرجتاتكم، وتتذكروا                  انسوا أمسائكم، 

  .      األرقام
                                                        قااا الشخص املربوع، واستتمر بقولته، أن القتاطع التذي     
                                                      ستكونون فيه، مقسم اىل غرف بعضها صغري ومالر كبري، ستتوزعون 

                               مث التفت صوب زميله الذي رافقته     .                          عليها، لكل واحد منكم فراكه
        استتالم      ً                                            حارسًا، طلب توزيع ثياب النوم "جبامات ودكتادي "، و 

                                       حرقها على الفور ألن رائحة اخليانة تفتوح     .                  املالبس اليت جا وا هبا
  .            منها بامتياز

                                                     يتوزعون على الغرف اليت تقترب حرارهتا، يف هتذه الظهترية   
                                                          املغربة، من حرارة أفران الصمون يف عز الصيف، كما هو قول السيد 
  د                                                          حليم يف أول تعليق له بعد اجللوس على فراكه، جبانب السيد حامت 

                                                        وطارق وعزام، واحلديث  مرتضى، الذي جلس مثلهم علتى فترا    
  .                                            أالتاره قريب من الباب دون أن ينطق بكلمة واحدة

                                                     هذا هو املكان الذي ستبقون فيه اخن، مينع الكتالم بصتوت   
                              ً         النوم يف متام الستاعة التاستعة مستاً ،       .                      عال، ومينع كذلك التعليق

  .                 والنهوض يف السابعة
                                قت، واخلروج اىل املرافتق الصتحية                        الطعام سيجلب اليكم بو

  .                                 ثالث مرات، واىل الباحة مرة يف األسبوع
                                                    كل ك   بنظام، تذكروا فقط أنكم مذنبون تقضون عقوبة حملو 

  .                                      الذنوب، اليت ارتكبتموها حبق احلزب والثورة
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                                                     هذه ه  األوامر اليت أصتدرها، الرجتل املستؤول مفتتول     
                 سب السماوي، الذي                                       العضالت، الذي تبني فيما بعد أنه املفوض جا

                                                  ً    أنتدب من كرطة مكافحة اإلجرام اىل جهاز املخابرات، الصيصتًا  
                   ً    جاسب الذي يفتخر دومتًا       ...                               ً إلجبار املتهمني على االعتراف تعذيبًا

                                                            أن عتات املتهمني، ال يصمدون أمام أساليبه ربع ساعة، وإنه يتتربع  
                                                        من عنده للمشاركة يف استالب االعتراف، متن أدهتى املتذنبني،    

      ً                                                خر أيضًا أنه وعندما أحسن مهنة التعذيب، وأاللص يف تنفيتذ      ويفت
  .           َّ                    بنودها، رق َّ اىل رتبة ضابط خمابرات

   

                                                     كانت الليلة األوىل موحشة، قضى أغلبهم وطرهتا، بتبتادل   
  .                                          أحاديث االستفهام بصوت ال يسمع من الارج القاعة

   .                                                  سأل زهري صديقه طارق مالذي أتى به وهو صديق الترئيس؟ 
ً                                                فرد عليه سائاًل عن أسباب االتيان به، وهو قائد فرقتة مدرعتة يف                

  .                             ً  جي  أراده احلزب أن يكون عقائديًا؟
                                                ً     بدأ زهري سرد روايته اليت تثري القرف حسب تعبريه، مؤكدًا أن 
                                          ً                 مدير إدارة املكتب العسكري، قد اتصل به هاتفيًا، وهو يف مكتبته  

  .    ً                       قائدًا للفرقة املدرعة التاسعة
                                     ري اجتماع الاص يتم يف املكتب العستكري،             لقد طلب حضو

                                                              بالساعة احلادية عشر صباح اليوم الثاين، ملناقشة أمور عسكرية لفرقيت 
                ً                                  كل ك   كان طبيعيًا يف املقر، ويف الشعبة احلزبيتة حتىت      .      صلة هبا

                                                          حلول الصباح، الذي إستقليت فيه السيارة العسكرية، وتوجهت اىل 
                        بت من مرافق  املالزم األول                                املكتب العسكري، إذ وقبل دالويل، طل
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                                                      صالح، الذهاب وأنتظاري يف البيت حب  املنصور، يف حدود الساعة 
                                                           الثالثة بعد الظهر، هكذا مخنت الوقت املناسب إلهنتا  االجتمتاع،   
  .                                                            وتناول الغدا  مع األهل، مث العودة اىل مقر الفرقة يف منصورية اجلبل

         ل أكتد،                                           سكت حلظات، وعاود االستمرار يف الكالم بانفعتا 
   ً                              ً                          مشريًا اىل أن اإلهانة األوىل، واألكد وقعًا على نفسه، طوال حياتته،  

  .                        قد حصلت يف استعالمات املكتب
                                                       هنا سأل طارق عن فحوى اإلهانة، فعاود االسترسال يف الكتالم،  
                                                            كنت قبل هذا اليوم املشؤوم، أدالل على مدير االدارة، وعلى أي عضو 

                         االستعالمات، لقد أستوقفين                                  يف املكتب العسكري مباكرة، ال أتوقف يف
َ            ً        هذا اليوم، كخص بلباس مدين، يبدو أنه قد ُنسَب للعمل الصيصًا اتذا     ُ                                      
                                                                اليوم، إذ وعندما تبني يل اجته، احلادة غري املؤدبة، زجرتته بتالقول،   

  .                                     كيف تكلمين هكذا، وأنا قائد فرقة مدرعة؟
                                                       رد هو بعنف، أنت قائد فرقة مدرعة هنتاك، ولتيس هنتا يف    

  .     عسكري        املكتب ال
  .                                            قف يف مكانك، سأتكلم يف التلفون، هكذا ه  األوامر

          يف الوقتت     .                                 ً        َّ وقفت أرتعد، يكاد احلقد يتطاير كرارًا من عيينَّ
                                            ً          الذي أمسك هو مساعة اااتف بربود الشامت، طلب رقمتًا بتات   

                               حتول بعتدها يف نظراتته بإجتتاه       .                           يكلمه بعبارات مل أمسع بداياهتا
                               اجملاور، وهو يكرر عبارة نعم سيدي                           كخصني، كانا ينتظران يف املمر 

                                               وملا أعاد مساعة اااتف اىل مكاهنا، وعدل من وقفتته،     .           أكثر من مرة
                                                         أكار اىل ذلكم الشخصني بإكارة، كأهنا كلمة سر لبدايتة هجتوم   
                                                    عنيف، جملموعة كالب مسعورة، أدركت من الضربة األوىل، أين قد 

ُ    ً                ُسجلُت امسًا يف سجل املتآمرين    ُ.  
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ً     شدة، حىت أصبح وقعه الزمين حباًل جمدواًل، ال                كان الضرب من ال      ً                           
                                           كعرت بعد الرفسة اخلامسة أو السادستة، كتأين      .             أول له وال مالر

                    عندها فقدت القتدرة     .                                  وقعت يف غور مظلم، سحيق ال تصله عيناي
                                      ً               على عد الركالت، وكذلك االحساس بكوين إنسانًا، متنيت املتوت  

                    ال، وأالذت أقدم رأس    ً                     ً              حقًا يف هذا املكان، احتجاجًا على معىن النض
                                ً                                اىل أحذيتهم املستمرة بالركل، متمنيًا أن تأيت إحداها بقوة متكنها متن  
                                                      كسر اجلمجمة، وإالراج خم  من مكانه، لكنه مل خيرج، ومل يكتب يل 

             لقتد فقتدت      .                                   ً         املوت، يف تلك اللحظات اليت متنيتها راضيًا باملقسوم
        يف أحتد                                                   الوع  يف حينها، وعندما أفقت بعد ساعات، وجدت نفس 

               مه كتم متنيتت        ...                     ً                       زنزانات احلاكمية، عاتبًا على اخلالق تأجيله املوت
                                                         املوت، وما زلت أمتناه يف كل حلظة، ولو مل تكن يل عائلة أالشى على 

  .                                         مصريها، اجمت على واحد من احلراس رغبة يف املوت

   

                                                      بداية الليل يف هذا السجن املشؤوم، ويف يومته األول، قبتل   
                                                   لزنازين االنفرادية موحشة، مثل أول يوم يتدفن فيهتا                التوزيع على ا

                                                 ً            االنسان، استعدادا حلياة الربزخ، كما صتورها التدعاة رعبتًا، أو    
  .                                   بعضهم يف أدبيات ختويف االنسان من مالرته

                                                      كان كل ثالثة أو أربعة منهم، جيلسون على بقعة من املكتان،  
  .                                                   يقصون وقع القبض عليهم أو أستدراجهم عن طريق االستدعا 

                                                 بدأ طارق يقص حكايته يف مستشفى الريموك، وردهة السجن 
                     ً                                    يف مستشفى الركيد، مؤكدًا عدم تلقيه الضرب اال مرة واحدة كانت 

  .                       أثنا  التحقيق يف احلاكمية
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                                          ً              التفت اىل جانبه األيسر، حيث العقيد سرمد راقدًا على فراكته  
                                                     ً     يستمع أطراف احلديث، ينتظر موعد االفطار، فهو ما زال صتائمًا،  

                   ً                                        ممم على البقا  صائمًا، كما هو الوعد الذي التزم بته، يف أن ال    مص
                                                           ينه  صيامه اال يف البيت، وإن فاتته بعض الكلمات اليت مل يستتطع  

  .                     مساعها بسبب الفوت الصوت
  .                                               سأله طارق، كيف كان جميئك اىل هذه الغمة "أبا زيد"؟

                                                بدأ سرمد حديثه ببط  كديد، وبصوت تقل حدته عن صوت 
َ                                          عرَج على اجتماع كعبة الركيد، الذي حضره مجيتع               العميد زهري،   

                                                         االعضا ، وأداره هو كأمني سر الشعبة يف اليوم الذي أعقب جمريات 
ً                                 قاعة اخللد، كان هناك تسجياًل، ملا جرى متن اعترافتات ايت ،                             
                                                           واألمسا  اليت نطق هبا، مشاركة يف املؤامرة، وكان العديد من الرفاق 

                ُ             اص، كأهنم يف سباق ُتستجل فيته                               يعلق على اخليانة، يطالب بالقص
  .                 أرقام مميزة للقصاص

                                                  لقد أهنيت االجتماع املوسع، يف حدود الساعة اخلامسة، كنت 
ً                                                   مستعجاًل أحث اخلطى بغية اللحاق يف املشاركة بعيد ميالد أبتنيت،        
                                                          حرصت على تسليمها اادية اليت اكتريتها بنفست ، لكتين وقبتل    

                      ق، دالل علينا ضتابطني،                                      تسليمها، وقبل حلول موعد االفطار بدقائ
                                                           أحدمها املقدم محود من كعبة االستخبارات العسكرية الثالثة، التيت  

  .        ً              كنت مديرًا اا عدة سنوات
                                                      طلب الضابط وزميله، أن أرافقهما اىل جهاز املخابرات علتى  

                                                      حاولت استخدام اااتف، ومكاملة اللوا  الركن نسيم معتاون     .     الفور
                            لكن الضابط قال بلهجة فيهتا                                  رئيس اجلهاز، عساي استفهام األمر،
                 ً        حاولتت بعتدها، راجيتًا       .                            قدر من احلزم، غري مسموح االتصال
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                                                           انتظاري اكمال عيد ميالد أبنيت اليت أحبها جبنون، لكنه رفض أيضا، 
    ً                    وأالريًا طلبت إمتام افطاري،    .                               متحجج هذه املرة، بان األمر مستعجل

  .       ألين صائم
  .                    سدوا الطريق من أمام 

  .                                   مكنة حلضور عيد امليالد، وانتظار اإلفطار                ألغوا كل احلجج امل
                                                 وعندما سحبوين من بني زوجيت، وأطفايل املتجمعني إلمتام عيد 
                                                        امليالد، قلت اا، اطمئين حبيبيت سأعود يف القريب، سوف أفطر هنا 
ّ                               ً              معكم، ليس لدّي ك   بالضد من العراق، كنتت واثقتًا متن أين                 

                 ذي أعتد اليتوم                                              سأعود يف القريب، وسأفطر من الفطور ذاته، الت 
  .    ً            الصيصًا لعيد امليالد

                                                  الرجت من بعدي أم "زيد" مودعة، بذهول، مل تألف منظتر  
                                                        الفجيعة هذه، ومل خيطر ببااا، زوجها الذي قضى نصف عمتره، يف  
   .                                                     الدمة احلزب وأمن الدولة، يسحب من بني أحضاهنا، هبذه الذلتة 
   ة،                                                          كاهدهتا تبك  حبرقة، قبل أن تغيب عن ناظري، قد ال أراها ثانيت 

  .                               فاخلروج من هذا اجلب أكبه باملستحيل
                                                          لقد أوصالين اىل البناية التابعة اىل حاكمية املختابرات، وقبتل   
                                           ً                    إدالايل اىل الزنزانة تقدم مين املقدم محود، متظاهرًا دفع  اليها، قائال، 

  .        مسف سيدي
  .                مل يكن اخليار بيدي
  .              هكذا ه  األوامر

  .                          اهلل معك، وهو األرحم بنا مجيعا     ...    سااين
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                                                    يدالل احلديث  مرتضى، من جانبه طريتق التبتادل اخلتاص    
ً                      بروايات الصدمة األوىل يف القا  القبض، قائاًل، أنا كنت يف مدريتد،                                         
ً             مبكتبت  سفريًا يوم أتصل بت  وزير اخلارجية، سائاًل عن الوضتع                                   ً          
                                                            والعالقة مع االسبان، وتأثري ما نشر عن املؤامرة على العالقات متع  

  ً                                               يدًا إجابيت له أن االمور هنا عادية مع قليل من القلق        أتذكر ج   .      العراق
                                                         يشوب االوساا النافذة يف وزارة اخلارجية، وتأكيدي على ضترورة  
                                                              تزويدنا بالتفاصيل، اليت تكف  لطمأنه الدولة على مستتقبل أفضتل   

                واتتذكر أيضتا      .                                            للعالقات، وتأييده االقتراح مع انتظار التعليمات
                                 ً  كيده على ضرورة احلضور اىل بغداد فورًا                          اتصاله يف اليوم الثاين، وتأ

  .                          ملقابلة الرئيس للموضوع نفسه
                                                         مل تكن يف ذاك اليوم رحلة للخطوا اجلوية العراقية اىل بغتداد،  
                                                             مما اضطرين أالذ الطائرة التركية املتجهة اىل استطنبول، ومنتها اىل   

                        فاتين أن أذكر وبعد أتصال    .                                   بغداد اليت وصلتها فجر اليوم الذي يل 
                                                      ر بدقائق، وصلين تلكس متن الترئيس الستوفيييت برجينيتف          الوزي

    ً                                                    كخصيًا، بعبارات اددة، "ال تذهب اىل بغداد، توجه اىل موستكو،  
   ً      ً                                                ضيفًا عزيزًا، الك  ج  بت ، لديها علم بالتصفيات اليت ستجري يف 

  .                        ً ع أهتماما، وإن أقلقين حقًا و                  البالد"، مل أعر املوض
                يت ببغداد، أتصلت                                     وما أن حل صباح األول من مب، وأنا يف بي

ً                                                          أواًل بعزة إبراهيم يف ااولة مين، مجع بعض التفاصيل عن املؤامرة وما    
                                                     حيدث، ومن بعده تكلمت مع حامد اجلبوري الذي حل ال الوزير 
    ً                                                     مؤقتًا، ألستفهم عن املوقف السياس  قبل الذهاب اىل الرئيس، لكين 

          الترئيس،                  ً                                مل أفهم منهما كيئًا، وأحل كالمها على ضرورة الذهاب اىل 
                                           عندها توجهت اىل حامد اجلالس يف مكتب التوزير،     .              اليوم قبل الغد
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              ومن بعد نصتف     .                                       وقد أتصل على الفور بالرئيس، وأالربه حضوري
  .                      ساعة كنت يف مكتب الرئيس

     َّ                                             رحب يبَّ الرئيس بطريقة، يف ظاهرها كثري من احلماس، طلتب  
   .  اد                                                       من سكرتريه ومرافقه الشخص  ترك املكتب، وابقائنا على انفتر 

                                                             سأل أوال عن أجوا  املؤامرة وصداها يف اسبانيا، وباق  دول أوربتا  
                                                               الغربية، وعندما أجبته بوجود قدر من القلتق يف أوستاا الدولتة،    
                                                         وكذلك بعض الغموض عند رئاسة الوزرا  ووزارة اخلارجية، فاجأين 

                             والقى موعظة عن أفتراض قيامها    .                            بسؤال فيه عتب عن دور السفارة
        حاولتت     .                                   يضاح دور اخلونة يف هذه املؤامرة القذرة             حبملة مكثفة، إل

                                  ، وقبل اكمال اسم ولده االكرب، تلتك     ...                          االجابة، ناديته بالرفيق أبو
                                        ً                         الكنية اليت اعتدنا خماطبته هبا يوم كان نائبًا، قاطعين بالقول، مرتضتى  

  .                     أنت اخن يف مكتب الرئيس
       سايرته                          َّ                      كعرت حينها، وكأنه ينظر ايلَّ بعني االحتقار، ومع هذا 

                                                           يف احلديث، وقلت له سيادة الرئيس، مل تكن قد وصلتنا أية تعليمات 
            ُ  ِ                                               من الوزارة، ُتِعيننا على تقدمي االيضاحات، وها أنذا اليتوم جئتت   

  .                   للحصول عليها مباكرة
                                            ً      ً       أما هو فقد استمر بنفس النظرة، وكأنه يضمر كتيئًا مستبقًا،   

          البتد وأن                                                   حيث أكار بلهجة املعلم القاس ، من أن السفري اجليتد،  
                                                             ميتلك القدرة على املبادرة، يف توضيح ما ينبغت  توضتيحه للعتامل    

  .                             اخالر، من دون انتظار التعليمات
                                                 لكين مل أيأس من االيضاح حسب قناعيت، فأجبته أن املوضوع 
                                                     حساس، وحباجة اىل تفاصيل تعني على تقدمي االيضاحات، هكذا ه  

  .                                        ملية العمل الدبلوماس  يف العراق، أو يف غريه
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                                                        أقول لكم أنه يضمر كيئأ مل أكن أتوقعه ساعتها، كتان هتذا   
                                                          واضح من سؤاله عن رأي  يف املؤامرة، وماذا أقول عن مشاركة عبد 

  .                              اخلالق فيها، وقيادة امد عاي  اا
              ً                         ً                 لقد أنفعل غاضبًا عندما أجبته، أين اتار جدًا بتدوافع امتد   

              تآمرين بعبتد                                                  عاي  للتآمر على احلزب، واتار أكثر بكيفية اتصال امل
                                                       اخلالق، وهو يف سجنه االنفرادي، إذ سألين عمن أالربين أنه يف سجن 
                                                          انفرادي، وأجاب هو من عنده، البد وأن يكون اخلونة املتآمرين هم 
                                                      من أالربوك بذلك، وال بد وأن يكون لك أتصال معهم، حاولت أن 

                بعدها ضغط علتى     .                                       أجيب، أوضح له احلقيقة، لكنه مل يعطيين فرصة
                                                   رس الذي أمامه، وأمر املقدم رباح، وكخص مالر دالل معته       زر اجل

                                             ً          بكلمة واحدة "الذوه"، فأصبحت بعد نصف ساعة مسجونًا يف بناية 
  .                     ً                ال أعرفها من قبل، قريبًا من اجلندي اجملهول

  .                                              ال أعرف ملاذا سجنت، وما ه  الدوافع احلقيقية لسجين؟
  .                           هل لكم أن تعينوين على التفسري

ً                 هل بالتفسري، وبداًل متن أن يفستر                      ال حيتمل طارق موقف اجل                
                                                        ً  كيئا غري قابل للتفسري، طرح األمر من زاوية استفهام أالرى، مشريًا 
                                                            اىل صداقته بالرئيس منذ استالم احلزب الستلطة أول مترة بدايتة    
ً                                              الستينات قائاًل، لقد فتشت يف دفاتري القدمية ويف الاليا عقلت ، مل               

                العكس من هتذا،                                           أجد ما يشوب هذه الصداقة أي تعكري، بل وعلى 
                                                               اذ أن مناقشة قد جرت بيين وبينه قبل أكهر، أثنا  زيتاريت بغتداد،   
                                                           ومشاهديت منضدة الرمل يف وزارة الدفاع، اليت تؤكر إنفتاح اجلتي   
                                                              العراق  بفرقه املدرعة، اجتاه احلدود االيرانية، وستؤال وجهتته اىل   

               وأعدت توجيهته     .                                        عدنان وزير الدفاع، هل ميكن أن حنارب إيران؟
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                         َّ                                      اىل الرئيس بعد أن أكار عل َّ الوزير أن أستأله باعتبتاره صتديق     
  .      القريب

                                                          لقد أجاب الرئيس يف حينه، بطريقة تبني أن إيران اليوم تتمتدد  
          وأجبته من    .    ً                                            أفقيًا، بال رأس يضبط مقتضيات حاجتها اىل البقا  قوية

                                   ً                       أن األمر معكوس، فان إيران تنمو عموديًا، وإن اخلميين الذي أعرف 
                               ً       ً               ه منذ وجودي يف فرنسا، وعمل  ملحقًا عسكريًا فيهتا، هتو        أسلوب

                 ً                                            أعلى اارم، قوي جدًا، واملستافة بينته، وبتني أقترب املؤيتدين      
                                                          واملناصرين، بعيدة بقدر أصبحت تدفعهم اىل اللهاث اللفه، مؤيدين 

  .                                        الطواته مستعدين اىل التضحية من أجله وايران
           أمسعته ألول          هذا كالم    .                                 لقد قال يف وقتها، "أبو ندا "، كيف؟

  .            مرة يف العراق
                                                     كجعين قوله على االسترسال بشرح، نظرية االمتام اخلمتيين يف   
                                          ً                       احلكم، والتأكيد على أننا حنن الذي نتمدد أفقيًا، وحنن الذين حنتتاج اىل  

                   وهو ومن فرا محاسته     .                                             الرأس القوي، لبنا  دولة الوحدة العربية القوية
  .                 نا من وجودك هناك؟         وما فائدت   .                 ً         قال، ما حاجتك سفريًا يف برلني؟

                                 ً                       حنن رفيق "أبو ندا " حنتاجك هنا قريبًا منا، لك  نناق  مثتل  
  .                                  هكذا أمور مهمة، كلما امتلكنا الوقت

                                                        عند هذا احلد أنتهى احلديث، وتناولنا طعام الغدا  سوية، ومن 
  .                مث أوصلين اىل الباب

                                                      هل أن عالقة من هذا النوع، تفض  اىل توجيه أهتام ال أساس له 
  .  ة؟       من الصح

                                                     ومع هذا مل يتوقف عقل  عن التفكري، منذ اللحظات األوىل اليت 
                                                        تأكدت فيها، إدراج إمس  يف سجل املؤامرة، وكالم برزان مبعرفتهم 
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                              ً                             عدم اكتراك  فيها، وجترمي  افتراضًا بعدم االالبار، لو إين قد أالربت 
  .    بذلك

ً     فكرت كثريًا يف السبب، أنا أعرف مثاًل أنك             موجها الكالم      ...        ً                      
                   ً                         ً            لسيد مرتضى كنت وزيرًا للخارجية، ومن قبله وزيترًا للعمتل       اىل ا

                       ً                                    والشؤون االجتماعية، وعضوًا يف القيادة القطرية، وقد زعل عليتك  
ً                احلزب ممثاًل، يف البكر وصدام        .  

                                                 كما إن حامد اسوب على الصقور داالل احلتزب، وهتو ال   
                                                       يسكت على الطأ ما، واملرحلة من وجهة نظرهم، قد ال حتتتاج اىل  

                                                     لك  تسري السفينة، وحليم عسكري متميز أراد البعض ازاحته        أمثاله 
      لكتن     .    ً                                             جانبًا وكذلك سرمد، الحتكار املناصب العسكرية العليتا 

                                                              املسألة بالنسبة يل غريبة، ومع هذا قد يقتول أحتدكم أن ألقربتا     
          ً                                               الرئيس ضلعًا يف عملية االقحام، لكن يل عالقات جيدة، بل ومتميزة 

  .         ً معهم مجيعًا
                                         غر وطبان، املركح القتوي ملناصتب عليتا يف               فالشقيق األص

          عندما كنت       3690                َ ق ُ                         القريب، أنا من َقبقلُه يف دورة نواب املفوضني عام 
                                                           يف جلنة قبول حزبية، وكقيقه اخالر، برزان رئتيس اجلهتاز، يعت     
                                                     ً    عالقيت بالرئيس وحيترمها، لكن يل موقف مع اجمليد، قد يكون ستببًا  

                            ومع هذا أود أن تعينوين علتى         ً                        أو واحدًا من بني األسباب، ال أعلم، 
ً                              إذ وعندما كنت مسؤواًل عن، كعبة كركوك العسكرية عام    .     تفسريه                   
             ً                                             ، تلقيت تقريرًا من أحد الرفاق عضو قيادة فرقة، أكد فيته أن      3691

                                                             اجمليد، رئيس العرفا  اخيل للوحدة "عضو قيادة الشعبة"، قد اكتترى  
            ليت ال تصتلح                                               مجيع السيارات العسكرية املصنفة درجة الامسة، أي ا

                                                              للعمل العسكري للفرقة الثانية، وقام بإعادة تصليحها، وطالئهتا يف  
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                  ومبا أين ضابط ركن يف    .                                         مفرزة ااندسة االلية الكهربائية للفرقة ذاهتا
                                                       ً     الفرقة، واملسؤول احلزبت  للتنظيم، وكذلك لقائد الفرقة كخصتيًا،  
ً        َأكرُت على القائد، تشكيل جملس حتقيقت  باملوضتوع، وفعتاًل                                               ُ   مت َ   

                                                       تشكيل اجمللس، وكوين أنا املسؤول املباكر للمجيد أمرت بوضعه يف 
                                                    احلجز، وألين كنت يف طريق  اىل السفر ضمن وفتد اىل االحتتاد   
                                                          السوفييت، بعثت على اجمليد، وأكدت عليه بضرورة عدم النتزول اىل  
                                                             البيت، إذ قلت له باحلرف الواحد، أنك ابن عم السيد النائب، وإذا 

                                        أمر احلزب، فستنعكس على سيادته، وهذا ما ال               ما نزلت وكسرت 
  .                                                ً نريده، الاصة وإن مدير ااندسة اخلية، خياف منك كخصيًا

    وقد    .                                                لقد وعدين باالمتثال اىل أمر احلزب، مهما كانت النتائج
  .                 و  بوعده حسب علم 

                    فأكمل طارق ما بدأه:   .                             وماذا كانت النتائج، سأل عزام؟
                 ً         استلم الشعبة مؤقتًا الرفيق                             لقد ذهبت اىل موسكو، وبذهابت  

                                                       السامرائ ، وطرح على املكتب العسكري موضوع اجمليد بصياغة غري 
ً                                            صحيحة، ااواًل التقرب من الالاا اىل النائب، عندما صور تشكيل            
                           ً                                 اجمللس، افترا  على اجمليد، طالبًا ضرورة إهنا  حجز عضو قيادة كعبة، 

                   رفيق أمني سر الشعبة    َّ                                   وعدَّ احلجز جتاوز على الصالحيات، املمنوحة لل
                                                لكن واحلق يقال، وكما أالربين الرفيق محيد عضو املكتتب     .      أي أنا

                    ً                                      العسكري يف حينه، مبينًا أن أمني سر املكتب العستكري، النائتب   
             ً                                                منذاك رد معقبًا على كالم السامرائ  بالقول، ان الرفيق طارق سيأيت 
                                                          من الوفد، بعد أيام وهو صاحب الشأن، وأنا أرى أنه كضابط ركن 

َ                د ضباا صفها، وتصترَف علتى وفتق                          يف الفرقة، حيق له حجز أح                  
  .                                                     الصالحيات، وما علينا سوى االنتظار، ومن بعده اختاذ القرار
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                                             لكين وعندما عدت من موسكو، وذهبت اىل كركوك وجدت 
َ                                       أن اجمللس التحقيق  قد ُأغلَق، وإن الرفيق الذي رفع التقرير، ستحبه      ُ                    

  ً        لبًا النقل                                             عندها أمرت بإهنا  احلجز، ويف وقتها جا ين اجمليد طا   .      ً معتذرًا
                                                         اىل أي مكان من العراق، بسبب اجمللس وإن أنتهى بغلقه، فاقترحت 
ً               نقله اىل بغداد، واىل كعبة الشرطة اليت كنت مسؤواًل عنتها أيضتا                                              .   

  .                                                  فرحب بالفكرة، وغادر كركوك متوجها اىل بغداد الالل أيام
                                                    الالص، لقد بان االمر بالنسبة لك، كان اجمليد هو املستؤول،  

                                         ة املذنبني، قال حليم، فطلب منه أن ال يستعجل               عن وضعك يف قائم
  .             فللحديث بقية؟

  .                       أكمل سيدي، فالوقت مفتوح
                                                     بعد كهر من النقل اىل بغداد، طرح النائب يف اجتماع املكتب 
     ً                                                          تقريرًا، يطلب فيه اجمليد إحالته على التقاعد، لتعبته متن اخلدمتة    

        متر أن                                                     العسكرية، اليت قضاها يف الوحدات الفعالة، والغريب يف األ
                                                          النائب أكار يف ذاك االجتماع، اىل أن عل  اجمليد صحيح ابن عمته،  
ٍ      لكن العالقات معه مقطوعة، حىت إنه مل يعرف من قبل، أنته منتتٍم                                                         
ً                                                        أصاًل اىل احلزب، وإنه عضو قيادة كعبة، ألنه كان منعزال عن العائلة   .  

                                                         ً  لقد وافقنا على إحالته على التقاعد، لكنه طرح من بعدها مطلبًا 
                                                   ، هو إضافة ستة أكهر خلدمته حىت تصل اىل مخسة عشر ستنة،      ً مالرًا

  .                                                ً املدة اليت تكف  لصرف الراتب التقاعدي، ووافقنا ايضًا
                                   قال حليم، فأجابه طارق، ان مسلستله     .                   هل انتهينا من اجمليد؟

                ً                                             الذي أالذ منا كثريًا من الوقت، مل ينته  بعد، إذ أنه ويف االجتمتاع  
      ً                            يد أيضًا، وهذه املرة يتعلتق بقلتة                             الالحق، طرح النائب موضوع اجمل

                     ً                                        راتبه التقاعدي، مقترحًا إعادته اىل اخلدمة، ومنحه رتبتة مفتوض،   
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          وقد أالتذ     .                                               ً وتنسيبه اىل االمن العامة، حيث العمل يف ايطها حزبيًا
    على    .                                                   رأي  باملوضوع، باعتباري مسؤوله احلزبت  املباكر، فوافقت

                 مع املذنبني، ألنه مل                                        هذا ال ميكن اجلزم، أنه املسؤول عن حشر امس 
ِ                                                      يبِد أي رد فعل سلبت  على موضوع حجزه والتحقيق معه، وعلتى     
  .                   ً                                  العكس، فقد ككرين كثريًا يوم وافقت على منحه رتبة مفوض أمن

                                                      دقيقة، طارق قبل أن تكمل ما يساعدنا على االستنتاج، وددت 
ً  أن أسألك، هل ان اجمليد اكترى السيارات العسكرية املصنفة فعاًل؟                                                       .   

                                                             قام بطالئها يف مفرزة التصليح العائدة للفرقة الثانيتة وباعهتا        وهل
                                                   أريد قناعتك أنت، سأل حليم بعد أن أستهواه املوضتوع،     .      حلسابه؟

                                                              فأجابه، نعم لقد قام هبذا، وأين مقتنع حبصول التجتاوز واملخالفتة،   
                                   ً                        ومقتنع أيضا حبجزه الذي مل يكون انتقامًا، بل حلماية احلتزب متن   

             ً                               ية النائب أيضًا من كالم، قد يطاله بسبب ستلوك              االحنراف، وحلما
                               لقد تصرفت مبهنية حزبيتة، إال أين     .                    سلبت  لشخص اسوب عليه

                                                            وبعد سحب عضو الفرقة لتقريره، واختاذ اجمللس قراره بغلق التحقيق، 
                                                       مل يعد يل من بد سوى الرضوخ اىل النتيجة التيت جتا ت حبستب    

                  أرغب بالتدقيق يف                                        تقديري بضغوا من جهات الفية، ال أعلمها، ومل
  .           أصواا منذاك

                                                      ال تعلمها، أم ال تريد أن تفصح عنها؟، قال حليم وطلتب أن  
             ً                                            يسأل سؤاال مالرًا، فأجاب طارق أنه عارف بأسئلته اليت سوف لتن  
   ِ                                                        تنتِه، وعارف بطبع له يدفع صاحبه اىل حفر البئر بإبرة، حىت وصول 

            عضو قيتادة               فسأل عن مصري   .                                الطني احلري، كما يقول املثل العراق 
                                                               الفرقة، الذي رفع التقرير، فأجابه، حسبما أتذكر أنه املتالزم األول  
                                                          جواد، ممر املفرزة اليت ينتسب اليها اجمليد، عندما كان ضابط صف، 
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َ                                            مسعت أنه ُقتَل يف بيته باحل  اجلمهوري، يف كركتوك علتى يتد      ُ         
  .                                جمهولني، بعد سنتني من حادثة التقرير

ِ             الالص، ِكملت، رد حليم      .  
               فحاول التتملص     .           ً                   طارق مستفسرًا عن مقصد قوله هذا؟     سأله 

                                                              من االجابة، بالتأكيد على أهنا معلومة أرادها لنفسه، لكنته وحتتت   
                                                         ً     احلاح طارق ملعرفة القصد، قال حليم أن هذه العائلة ال تنسى ثأرًا اا 

  .              مهما طال الزمن
ً  لكن طارق مل يتفق معه يف هذا االستنتاج، فأكد قائاًل:                                              

                                       أن يكون اجمليد هو السبب، الاصتة وإين متن                 من غري املعقول
                                                            ركحه ليكون، عضو فرع، يستلم مسؤولية قيادة كعبة الشرطة، بعتد  
                                                           أن وجدت نفس  غري قادر على االيفا  مبسؤولية إدارهتا، مع كتعبتني  

            ومن بعد هذا    .             ً                                  االريني يف من معًا، وقد أيدين النائب منذاك يف التركيح
                              إذ صار بيننا ود ولقا ات الاصة،                              أستمرت عالقيت به أكثر من جيدة، 

                                                            ودعوات متبادلة، وقد صحبين من وزارة اخلارجية اىل املخابرات قبتل  
                                           ً                        يوم من اعتقايل، كما أننا قد التقينا برزان معًا، وتكلمنا عن املتؤامرة  

               ً                                        لو كان يضمر كيئًا يف داالله، ملا جترأ وستايرين اىل أن تركتت      .   ً معًا
          ََ             ً      لمؤامرة، َوَتركها هو متجهًا صوب               ً                املخابرات، باحثًا عن تفسري مقنع ل

                            ً                               املكتب العسكري، الذي أصبح عضوًا فيه بعد استالم الرئيس مسؤولية 
  .                                             القيادة القطرية، بعد أيام من االعالن عن املؤامرة

ً            ً               رد حليم على امجايل القصة قائاًل، تبقى غشيمًا، وسأبقى أقول                            
          و موقف أو                          ً                           أن هذه العائلة ال تنسى ثأرًا، ويكمل قوله لكل منا قصة أ

                       ً                                  حىت وضع، دفع ألن يكون سببًا اىل حشره يف دهاليز هذه املتؤامرة،  
  .                                    أو األصح اقتراح تسجيله يف قوائم العقاب
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ً                                              فحامد مثاًل وقاحته، مسف كجاعته املفرطة، ومترده على الواقع          
           ً                                                     قدمته قربانًا للعائلة، ومرتضى مهنيته احلزبية الزائدة عتن احلتدود   

                             ً            ياغة تأميم التنفط، قدمتته قربانتًا، ألن                           الطبيعية، ومسؤوليته يف ص
                                                       السلطان ال يريد تسجيل أي مكسب إال بامسه، فجا  سقوا "أبتو  

  .                  ً                          امد" ليبقى هو وحيدًا يف ساحة املكاسب، جيول ويصول
                  ً                                      أما أنا فكنت قربانًا قدمين وزير الدفاع، إذ ومنذ أن عدت من 
                                                       حرب تشرين، وبدأ تسليط الضو  على حاليت، أالذ بعض الضتباا  
                                                        من جيل ، بينهم الوزير ومالرين يتحسسون من حاليت، وبصتددها  
                                                        قال يل سعدون غيدان، يف جلسة الاصة مجعتنا سوية، يف بيته عتام  

                                                     ، ان اجلماعة يدفعون بعدنان ليكون رئيس أركتان اجلتي ،       3699
                                                        لكنهم يتحسبون ملشكلة وجود ثالثة ضتباا، معتروفني بعلمهتم    

                           اللوا  وليد وأنت، ورفض ذكر                                     العسكري، وإمكاناهتم القيادية، بينهم
                 ً                                          االسم الثالث، مؤكدًا ان جلسة تقييم حزبت  ورد فيها امس ، قتال  
                                 ُ         ً              فيها عدنان منذاك أين نظري، ومل أكن ُمجترب عمليتًا، كتذلك    

ُ                         من هذا أستنتُج أن عدنان وضعين يف عقلته     .                  عصبت  أستثار بسرعة             
                                                           من تلك األيام، وال أعرف ماذا قال أو دس يف عقل الترئيس، متن  
  .                                                         معلومات لتكوين صورة سلبية، ه  من قدمتين امسا يف قوائم العقاب

                                                         توقف حليم عند هذا احلد، كانه أكتفى مبا عنده هذه الليلة، أو 
                                                           أنه أراد أن يسمع من غريه، فف  السجن عادة ما مييل املسجونني، اىل 
                                                     مساع قصص غريهم، يقارنوها مع قصصهم وعلى أساس املقارنتة،  

  .          أو االرتياح               يشعرون بالتوتر 
                                                    مل يبق من هذه اجملموعة، من مل يعرض الربته، أو مأساته غتري  
                                                        عزام، مل يتكلم عن جل املوضوع، ومل يتطرق اىل تفاصتيل حالته   
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                                                             طوال اجللسة مكتفيا باالستماع، فالتفت اليه حليم، قائال، واخن جا  
ً             فقال عزام، وكانه كان مستتعجاًل القتول،      .                دورك سعادة السفري                           

       ذاتته           املكتان                                     ، كنت مثل غشيم تلدغه األفعى ذاهتا، من          بالنسبة يل
                                                     مرتني، إذ حضرت احلفل الرئاس ، يف قاعة اخللد، وسجلت ذاكريت 
                                                            القوية، كل تفاصيل ما جرى يف تلك القاعة اللعينة، والرجت منتها  
                                                          اىل الوزارة، اكبه باملصروع، قدمت اجيازا اىل السيد حامد اجلبوري 

                             لسفره مبا جرى، عدت بعتدها اىل                           الذي حل ال الدكتور سعدون 
               ً                                          مكتبت  متيقن جدًا أن يف األمر ك   غري طبيع ، وفيته أسترار،   

                          بقيت بعد العودة من احلفتل     .                                واحتمال ان يكون ملفق بنسبة عالية
   ً                                                        ساملًا يف الوزارة، داالل مكتبت  اىل ما قبل االفطار، مل أكأ االتصال 

ً                               مع أحد، وبداًل من الذهاب اىل البيت، قصدت صديق              تتربطين بته                
ّ           عالقة قوية، وددت أن ينورين يف الطويت القادمة، ويهّون عل  الويف                                              
                                                       من حزبت ، ودائريت، ومن نفس ، فحصلت منه على هتدئة مؤقتتة  

  .                                 لقلق ، أعادتين اىل البيت قبل السحور
                                                        يف الطريق اىل البيت، مرت على الاطري كثري من األفكار، بينتها  

           ً                     العراق هروبًا، لكتن تركتيح  اىل                 ً                   االالتبا  مؤقتًا، أو السفر اىل الارج
                                                           سفري يف واكنطن، وموافقة اجلانب األمريك  على االعتماد، وانتظتار  
                                                            موافقة الرئيس على موعد السفر، أعاقت كل مشاريع ، قيدت قتدريت  

  .                                                     على اجملازفة، وجعلتين مثل اسفنجة متتص فقط ما يأيت من صدمات
               قوائم االستدعا                                            بقيت عدة أيام أتابع املوقف من بعيد، أدقق يف 

                          ً                                   اخلاصة بالسفرا ، أراجع فكريًا أصول املتهمني، أنتظر موافقة الرئيس 
                                           ً              على االلتحاق بوظيفيت اجلديدة، سبيال اروبت  بعيدًا عن احملرقتة،  

  .                                                 اليت بات سعريها يتسع، وايبها يقترب من أن يكوي اجلميع
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  .                                                       لكنهم مل يتركونا هندئ، فالسيناريو معد، والتنفيذ على مراحل
                                                       أنا واثق من أن إمس  من بني أمسا ، كانت موجودة منذ اليتوم  
                                                             الذي حصل فيه احلفل بالقاعة البائسة، لكن السيناريو الذي أعدوه، 

           وقد بتدأت     .                                              يتطلب إالراجه ألن يكون التنفيذ على مراحل متتابعة
ّ                          املرحلة اخلاصة يّب، بالساعة السادسة من يوم                   متوز، تلفون جتا       13             

                                        الفر الوزارة، طلب مين تغيري مالبس ، والتوجه                 من كخص، قال أنه 
                                                                على الفور اىل مقر الوزارة، ملقابلة السيد الوزير يف أمر هتام، هتو   

               أرعبين التلفون،    .                                              باالنتظار، والسيارة اليت ستقلك موجودة أمام الدار
                  بدأت أثنا  تغتيري     .                                       وطريقة إمال  األمر باحلضور، هزتين من الداالل

                                  اس، عاودتين فكرة ااروب، لكنها فكرة                     مالبس  أضرب أمخاس بأسد
                                                      جمنونة، ااروب يف هذه األيام، كمن يرم  ااارب نفسه يف حتوض  

  .                         مل   حبامض األسيد "التيزاب"
                                                  غريت مالبس ، تسللت من البيت، مل أكأ اقالق أحد يزيد من 
                                                       قلق ، مل أودع زوجيت اليت أجنبت لنا ولدأ قبل أسبوع، الرجت اىل 

ّ             رة كما حددها اخلفري، سارت يّب بغري الطريق                    الشارع، فوجدت السيا                         
                     ً                                       الذي تعودت سلوكه يوميًا اىل الوزارة، سالت السائق التذي مل أره  
                                                       يف الوزارة من قبل، فطلب مين السكوت، وملا كتاهدين أحتترك يف   
ّ                           مكاين، أعتقد أن يل نية ما، فأكار علّ  بضرورة اادو  واالمتثال اىل                                   

                                بعنا من نفس النوع فيهتا ثالثتة                                األوامر، ونوه عن سيارة أالرى تت
  .    كباب

ً                                             أوصلوين أواًل اىل البناية الرئيسية جلهاز املخابرات، وضعوين يف           
                                                           غرفة الاصة جبنب االستعالمات، ومنها نقلت اىل البناية اليت مجعتنتا  

  .                                                       يف يوم احملاكمة، وما تبقى أنتم مجيعا تعرفون تفاصيله املشتركة
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                     ، الفجر قتارب علتى                           سادة أحاديثكم اىل وقت مالر         أجلوا يا
                                                              البزوغ، وعلينا النهوض يف السابعة، هل نسيتم التعليمتات، قااتا   
                                                            مرتضى، إيذانا باالستسالم اىل نوم الليلتة األوىل، يف ستجن ابتو    
                                              ً           غريب، فأغمض عينيه على أمل اخليانة، وسلم نفسه طوعًا اىل سلطان 

  .     النوم
  ت                                                     أما طارق، وقبل االستسالم اذا السلطان العظيم، قتد جلت  

                                                         هذه الليلة، يف هذا السجن عقله، فأزالت من الالياه ما خيص احلزب 
                                                      ومبادئه، كأهنا كشفت عن غشاوة غطت بصره، وبصريته طوال تلك 
                          ً                                 السنوات، فأالذ على نفسه عهدًا، إن الرج منه على قيتد احليتاة،   
                                                        َّ     سوف لن يتردد دقيقة واحدة يف مغادرة العراق، وعائلته متا بقت َّ   

  .          ً احلزب حاكمًا
                                              نبه أمضى السفري ككري، ليلته هذه كأهنا عمر طويل،       ومن جا

                                                         إذ مل يشعر منذ أن وطئت قدماه أرض السجن هذا اليوم، وكتذلك  
   .                                                         يف الزمن الذي سبقه ابان حكم عبد السالم عارف بليلة أطول منها

       ً              ً                                  فكر كثريًا، الم نفسه كثريًا على عدم األالتذ بنصتيحة صتديقه    
                             ، وعاد اىل العراق رغم التحذير                                 الدبلوماس  يف وزارة اخلارجية اجملرية
  .                            الذي جا  على لسانه بشكل صريح

                                                      بعد أن أالذ اجلميع أمكنتهم على األسرة، قال حامد من مكانه 
                                                            على السرير من دون اعارة االهتمام، اىل تعليمات االلتزام بالصمت، 

  .                   بعد حلول موعد النوم
        التزمن       ...                                               لقد حل هنا يف هذه الزنزانة اللعينة الزمن املستحيل

  .                                    الذي انكفأ فيه احلزب على رفاقه املخلصني
  .                     مل يعد مثة معيار للنضال
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                                                      كأن القادة ينؤون عن قواعدهم، منشغلني بأعبتا  التمستك   
                                                              املطلق بالسلطة، وأدوات بسط الستيطرة والنفتوذ، بقتوة القهتر     

  .        والتعذيب
  .                           تصبحون على الري، فاملشوار طويل

   

                        دأت اجة احلتراس وضتباا    ب   .                         يقترب الشهر األول من هنايته
                                                        اخلفر بالتبدل، ظهر جاسب يف الصورة وقد حتجرت يف عينيه نظترة  

ُ                      أطلق صافرة بنفس طويل، كمن ُيَحّكُم بني فريقني يلعبان كرة    .    خميفة  ّ  َ  ُ                          
َ                                   الركبت  بانفعال كديد، لوَح بعصاه الغليظة وقال، جتمعتوا أوالد                           

  .                       الزنا، هنا أمام  يف احلال
  .                         بداية عهد من السباب املقذع                        نعتهم هكذا بعبارة أكرت، 

                                                           حنن لسنا أوالد زنا، قااا الدليم  حامد، بلغة اليائس من احلياة، 
  .                       فأجابه أنا حامد الدليم    .             سأله، من أنت؟   .               فأقترب منه جاسب

                               " سجني قذر، هل نسيت أنك هنا جمرد   32                 االرس، أنت الرقم "
  ،                                                   مث التفت صوب اخالرين، ذكرهم ثانية بأهنم جمترد أرقتام     .    رقم؟

                                                         وحذرهم بالقول، أن من جييب عند مناداته بغري الرقم، سريى جهنم 
  .                      يف هذه الدنيا قبل اخالرة

                                                          كان هذا الرد ايذانا بلحظة، مل ير فيها حامد سوى السيقان اليت 
ً                                    اهنالت عليه ركاًل، وقد سدت رؤيا االبصار باألسود الغامق       كتعر     .             

                 ً   تا على وسعهما مقتًا،                                             بعينيه قد وقعتا يف عتمة، ال هناية اا، وإن انفتح
                                                          وأحس عقله متجه دون سيطرة منه، اىل االستجارة مبن ينقتذه متن   

  . َ                                  َوبال هذا اام القاتل، وعبث الال معقول
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                                                   صار كرة تتقاذفها األرجل بفضاضة، حىت سقط يتلوى، وكأنه 
  .    َّ                                 ألق َّ من على سطح بنا  يرتفع ثالثة طوابق
  .                            حرك ذراعه اليمىن بصعوبة واضحة

                       ً                 يه من دون جدوى، كأن كيئًا أالاا جفوهنا اليت             حاول فتح عين
                                       كانت العصا األالرية للضابط جاسب، قد دقتت     .            هتدلت اىل أسفل

   ً       ً                           ً     ً      ً           سيخًا حديديًا، أالترقه من فوق هامته، ادثًا نزفًا كديدًا صاحبه أمل 
                                                         ضاغط، مثل ظل ال يفارقه، مد مسومه من أعلى رأسته، اىل أستفل   

              هكذا استمر اىل    .           يف اجلو اخلانق                   ً               البطن، امتدادا كبيهًا بتمدد احلربا  
                          ً                               قاع القدمني، بوقع بات مضاعفًا عند أطراف األصابع، فأقعتده يف  
                 ً                              ً                مكانه، مل يعد قادرًا على القيام منه، وال املش  بعيدًا عنه، فتتأرجح  
   .                                                       جسده يف جلة األمل املتواصل، والشلل الذي أحدثه الضرب املتتوايل 

      "، أن   21             على الترقم "                                       وعندما فشل يف ااولة التحرك، نادى جاسب
                                                       ً    يسحبه من هذا املكان، وأن يلق  به يف باب املرحاض، ليكون عتبتًة  

  .                                          ً      ً يعرب من فوقها، الذاهبون اىل قضا  حاجياهتم يومًا كاماًل
                                                     حاول حليم سحبه، لكنه فشل يف إمتام املهمة، فللسيد حامتد  
                                      ً                  جسم الشن، ووزن يزيد عن الثمانني كيلوغرامًا، وإن نقص أكثتر  

                       ً                      الالل كهر واحد، فطلب راجيتًا الستماح ألحتد أن             من ثالثني
                        " لتقدمي املساعده يف ستحل    39                              يساعده، فنادى جاسب على الرقم "

  .                 من امساه إبن الزنا
                                                       بدأت عملية السحل من اليدين جلسم هامد ال حركة فيه، وساقان 

ً                                      يتأرجحان ميينًا ومشااًل، دون سيطرة من صاحبهما، حىت املكان احملدد      ً            .  
َ         الحَق سرمد بع ً         ينني مثل اجلمر، بدن حامد املمزق ركاًل، عنتد                                    

                تبادل النظترات     .                                        سحله اىل املكان احملدد، وكيف يرمى هبذه القسوة
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ُ                   السريعة مع زمالئه، سكان هذه القاعة، الذين ُرصوا وإياه واقفني يف                                           
َ    ركنها األمين، ال جيرؤ أحدهم على التنفس، بينهم طارق الذي َفهقتَم                                                       َ  ق

                                   فشده من وسطه، إكتارة اىل االكتفتا                            نية سرمد للتدالل بالكالم، 
  .              بتبادل النظرات

                                     " اللعني، إبن احلرام اىل يوم الغد يف نفس   32                 هكذا يبقى الرقم "
                           ً       هذا درسه األول، بل درسكم مجيعتًا إن     .                    املكان، ليترىب من جديد

                           ً                             كنتم تفهمون، قااا جاسب موجهًا كالمه لعموم النزال  سكنة هذا 
                              ن السكون، مستتفيدين متن درس                              القاطع، الذين غطوا يف سبات م

  .                                             أول، ال ميكن او مثاره املرعبة، من الذاكرة املهشمة
                                                   ً         عاد أو أعيد حامد اىل زنزانته، بعد أنتها  عقوبته، عتبًة للصعود 

                                         صعبت عليه احلركة، جسمه موجوع، وعندما يكون    .          اىل احلمامات
          ً                                          اجلسم موجوعًا حىت التصلب، تصبح كل حركة من أعضائه صعبة، 

  .   اقة     بل وك
               ً                                     حاول اجللوس متكئًا، بظهره املمهور بعشرات الكدمات علتى  
                                                       احلائط، ساقه اليسرى ال تتحرك، ال حيس هبا، التصتقت بتاألرض،   

                              سعى يف ااولتته ثانيتة، علتى       .                               كأهنا مثبتة اليها بأوتاد من حديد
                                                          ختليصها ببطئ، رفعها اىل األعلى، فشل بعد تكرار احملاولتة عتدة   

  .            قضية مستحيلة                     مرات، فاستسلم ألمرها، 
                                                     ركز جل وعيه على هذه الساق املشلولة، مل يفكر إال هبا طوال 
                            ً                                الليل، وكأن كيانه أصبح موجودًا فيها، أو أهنا أصبحت، ه  الكيان 

  .           األكمل للجسم
                                                      كعر كأنه ساق متسمرة على أرض الزنزانة، البد أن تتحترك،  
   ا                                                        حاولت أن تتحرك، لتساعده على نسيان وقع األمل، يف باق  أحنت 



165 

ً                          ً       اجلسم، حرك رأسه ليدنو قلياًل من الساق، فتصاعد األمل والزًا متن                           
  .                                             كل مكان، أعاده اىل وضعه السابق متكئأ على احلائط

  .                             ق          حاول هكذا ساعات عديدة، فلم جينق سوى الفشل
َ                                                 غّيَر من توجهه باالستناد على الساق األالرى للنهوض، فشعر   ّ 

            نظر اىل متن                                             بالوهن وبتصبب العرق، وباالستسالم لقدر مكتوب، 
ً                         ً                 حوله كاكيًا، أو متأماًل املساعدة، فوجد جاسب واقفًا أمام الزنزانة،            ً         

                        عندها كعر، وكأن التزمن     .    ً                            ملوحًا بعصاه ملن حياول تقدمي املساعدة
ً                                           فقد وقعه، يراه ثقياًل بشدة، ويرى كاغله الوحيد أن حيترك ستاقه،                      

  .                 لك  يذهب اىل احلمام
ً  ضغط على نفسه مرة أالرى ااواًل                         حتريكها، فتأسف على حاله                          

ً                                            كمن أصبح مشلواًل، وقبل حلول السابعة موعد النتهوض بقليتل،                 
                                                         أحس بعينيه وقد أغرورقتا بالدموع، وأحس بعض منها سال علتى  

  .    الديه
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 التعري

                                                        ينته  الشهر، ونعيم التمتع هبدو  خيلو متن الضترب املتنظم    
   زي                                                  والشتم املقصود، حسب قياسات أبت  غريب، السجن املركت 

                                                     فاق بعده احلراس من غفوهتم إيذانا ببعثرة اادو ، وكتذلك     .      للدولة
                                                        الضباا اخلفر اختني من اجلهاز، وقد محلوا معهم توجيهات الشروع 

         ُ            تلك املرحلُة اليت كبهها    .                                    بتنفيذ برنامج قصاص، ينه  مرحلة اادو 
                                                        حليم، يف تعليقه الساالر بعد فض التجمع املفاجئ، كتهر عستل   

                                          وظة أنتهى بالطالق، وكبهها طارق هدنة حترب،             لعروس غري اظ
  .                 نكثها الطرف القوي

                                                وقف جاسب بعصاه أمام الصف املرصوف، ووقفوا مجتيعهم  
                                                          مثل جنود مستجدين، مطلوب تعليمهم الضبط والطاعتة العميتا    

َ  َ               ألقى ااضرة عن مآثر االنتما  اىل الوطن، َكَحلها بقليل متن     .      بالقوة                                      
                               ين مت االنتها  من هتيئتها يف األمس،                              السباب، أعاد توزيعهم على زناز

                                                   كل ثالثة أكخاص يف واحدة، ووقف على جنب ضابط أمن اجلهاز 
  .                                           املقدم المع يف وضع املراقبة ومتابعة حسن التنفيذ

ً      ً                                   كان المع رجاًل مغلفًا، يف داالله أكثر من كخصية، يتتوارى             
  .                                           يف كل واحدة منها اللف جدار، من االلغاز واالسرار

                                          ( يف الطابق العلوي يسكنها مرتضتى التوزير    9 )               الزنزانة الرقم 
         قريبتا     .                                                     السابق، وطارق السفري السابق، وزهري قائد الفرقة الستابق 
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    .                                           ( جتمع حليم وحامتد وعتزام، ستفرا  ستابقني     2            منها الرقم )
          نظاميتة،       غرف   اىل          حفر منها    اىل      أقرب                           هذه الزنازين حبلتها اجلديدة 

                  اخلتروج منتها اىل      .    ترين              أمتار وعرضها م   ة              رطبة، طواا ثالث  ،     ضيقة
                                 وبعد االنتها  من عملية التوزيتع،     .        يف الصباح                 حلمامات مرة واحدة  ا

                                                          أعطاهم احلارس دوارق ما  بالستيكية مكرمة من السيد المع، بعتد  
                                                       توجيه منه اىل ضابط اخلفر جاسب يف أن يكون لكل التائن دورق،  

      دامات        ً                                   ميلئه ماً  يف الصباح، وال بأس من استخدامه استخ   ن        له احلق أ
                         تقدم المع لتالوة بعض االمسا     .                         تلغى األرقام، تستبدل بأمسا    .    أالرى
       بنفسه:

  .        نعم سيدي     ... (  39       الرقم )
                           يرد طارق بسرعة، أبو صتماخ     .       من أنت؟     ...            أنت أبو صماخ

  .    سيدي
  .        نعم سيدي     ... (  21       الرقم )

  .                      من أنت، يرد حليم، فصوع     ...        أنت فصوع
                  الكلب، واستتمر يف                             ً           تعال اىل هنا، قال المع واصفًا حليم بابن

                                       ً        ً             القول، يبدو أنك ما زالت تعتقد نفسك ضابطًا أو سفريًا، مل تتتعلم  
            ً  هجم عليه ضربًا    .                      َّ               تقدم إليه حليم، وقد دبَّ يف قلبه رعب كبري   .   بعد

                                                       بكفيه، وأعطى االكارة اىل جاسب، وثالثة من احلتراس، لضتربه   
                                                         بأدواهتم اجلاهزة بسادية مفرطة، أدرك وهو متازال حتتت رمحتة    

                                ً                          راوات اليت اهنالت عليه، كم كان خمطئًا يف انتمائه اتذا احلتزب،     اا
                                                        كتم احلزب يف سره، كعر بوسع اخلديعة اليت عاكتها متن عمتره    
    ً                                                        حزبيًا، وبصغر الذات اليت يف داالله، والداعها قبل اخالرين ملا يتعلق 

  .                                   ً                    بالرسالة اخلالدة، اليت كان يكررها هدفًا يف االجتماعات احلزبية
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                      ً    تركوا حليم يف موقعه جستمًا     .           كارة من المع             توقف الضرب بإ
                                                      خيتض، دون سيطرة من تلك الذات املخدوعة، كمن وقع يف نوبتة  

  .   صرع
                                                         حاول استعادة توازنه، مل يعينه الفراغ الذي متن حولته، وال   

ّ      ً                              لسانه من بقّ  سليمًا بدليل استمراره بتكرار عبارة    .             سيقانه املهشمة            
                   جاسب ورقة مكتوبتة                          َ  َّ وبعد التوقف عن الضرب َسلمَّ   .        نعم سيدي

                        مجيعها ذات داللة، "النذل"    .                                  فيها الكىن اجلديدة إزا  كل واحد منهم
                                                   كان من حصة ككري، و"األصكع" مرتضى احلديث ، و"املكطتن"  
                                                          حامد الدليم ، و"جليب" عزام ومن مث "الغبت ، األثول، الترف ،  

                                          ً       ، وهكذا امتدت القائمة لتشمل ثالث وثالثني سجينًا هتم   (1 )      احلبيين"
                              بعدها اجته النزال  اىل زنازينهم،    .                            لقابعني يف هذا القاطع من السجن ا

  .                                                    معلنني هبذه الواقعة انتها  اليوم األول من الربنامج اجلديد
                         ً                                   جا  اليوم الثاين حبلته بائسًا، دالل احلارس خبيزرانه اىل الزنزانته  

                                                  (، ضرب مرتضى بكل ما مجعه من حقد، طوال حياته املليئة  9       الرقم )
                                                 ، والرج من دون أن ينطق بكلمة، وهكذا فعل يف اليتوم         باالحباا

                                                             الثالث والرابع، لنزال  يف زنازين أالرى، ليصبح الضرب هبذه الطريقة 
    ً                                                     موزعًا عليهم بالعدل املطلق، مصحوب بشتائم راليصة، حىت أعتتاد  
                                                        اجلميع توقع احلصول على ضربة من أحد احلراس، قبل التوجته اىل  

  .             ها بعض األحيان            ً              احلمامات صباحًا، أو فيما بعد
                                   

         قد أالتريت   ،                                                    تبدو تلك األلقاب مفردات كعبية دارجة باللهجة العراقية  (1 )
              فتأبو صتماخ     ،              احلط من أصحاهبا  ،                              بعدائية يريد من أطلقها يف األصل
  ،                              واألثول تعين األمحق بط   االستجابة  ،                         يقصد به صاحب الرأس الكبري

       وهكذا.  ،                                والرف  نوع من السلحفاة كبري احلجم
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                                                   عشوائية الضرب العادل مصحوب بالشتتم، تتحتول بعتد    
                                                         ً    األسبوع الثالث، اىل سياقات تقترب من الثابتة، جيلد اجلميع يوميتًا  

        خيتيتار     .                                                      باخليزران املنقوع باملا  املاحل، بعد التعداد الصباح  مباكرة
ٍ                                        أحدهم لنوبة تعذيب قاٍس بعد الظهر، حىت يتقيأ الصمونة اليت أكلها                      
                                                       وحيدة، بعد أن مشل التغري كذلك نوع األكل، الذي أصبح وجبتة  
                                                         واحدة عبارة عن صمونة، تقدم يف الصباح، ومكرمة حرية تقسيمها 

                          قال حليم، لقد أنتهى عهتد     .                             ثالث وجبات، أو أكثر حسبما يريد
            وقال رمتزي     .                                                الرز واخلضرة املسلوقة، بال حلوم مع انتها  أيام اادنة

                                    مرة قبل اخلروج الصباح ، لك  ال أضطر                     سوف لن أكرب املا ، إال
ُ                       اىل استخدام الدورق مبولة، وأضاف، أمحُد اهلل أن غذائنا صمونة يف                                    
                                                           اليوم الواحد ال يدفعنا اىل التغوا إال مرة كل يتومني، كتذلك يف   

  .      الصباح
                                                        وإذا ما أصبت بإسهال، رد عليه طارق بأستلوب ال خيلتو متن    

                      ً    ذا استمر مبناكفته متوقعتًا       ومع ه   .                            التهكم، فأجابه لكل حادث حديث
                                                                التغوا يف هذا الدورق، والتبول فيه مع االستمرار باستخدامه للشترب،  

  .                                                    الهنم يريدون هذا، وعلى هذا االساس وزعوا الدوارق البائسة

   

  .                         تسهم الدوارق يف يباس اجللود
                                                      زفرة ما  القعر اخسن من كثر استخدامها مبولة، تستببت يف  

  .                ظهور بقع يف اجللود
َ                                                َنقَص الوزن بشكل ملحوظ، بعد اقتصار األكل على صتمونة     َ
                                                           واحدة يف اليوم، حىت برزت االوردة يف أماكنها، وبات سري الدم فيها 
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                          ً                   مع هذا فإن استخدامها مرحاضًا للتغوا يف احلتاالت     .         يرى بوضوح
                                                           اخلاصة أمر وارد، وكان أول املستخدمني هو رمزي يف الليلتة التيت   

  .       وي كديد                      دامهته فيها نوبة مغص مع
  .                            ً جلب دورقه يف الصباح التايل الجاًل

        ً                                              وقف قريبًا من طارق يف الدور اىل احلمام، ورائحة الرباز تزكم 
  .     األنوف

                           ً                           أمل اقل لك أننا سنستخدمه حتمًا قال طارق، فأجابته علتى   
                                                           الفور، لقد متنيت املوت عند استخدامه ليلة أمس وبوجود زمتيالي،  

                                         لقد حاولت التحكم بالعضالت لساعات، صتارعت     .         امد وجعفر
            ً                                             الالاا األمل كثريًا، ويف هناية املطاف فقدت السيطرة عليها، أقنعتت  
ّ                                         نفس ، أن صاحيّب غاطني يف نومهم، ال يشعرون مبا جيري يف فضتا                

          لته متن      يا     ...                                             زنزانتهم، فساعداين على تسهيل األمر بتمثيل الدور
  .   قرف

َ         ِلَم اخلجل يا                            ق، مجيعنا على ذات الطريق، ال              صديق ، رد طار ِ 
        ً                                         ً          أالفيك سرًا، حنن الثالثة يف الزنزانة قد استخدمناه مبولًة، صحيح يف 
                          ً                                املرة األوىل كان االستخدام صعبًا، لكننا تعودنا استخدامه بشتكل  
                 ً                                        طبيع ، وأزيدك علمًا أن الواحد منا يستخدمه اخن، وهو يضتحك  

           سل دورقتك                             صاحبت  والذ مكاين يف الدور، اغ        تقدم يا   .     سفاهة
   ً                                                         جيدًا، وامأله باملا ، دون أن تنسى هتيئته الستتخدام مالتر لتنفس    

  .                          الغرض، فالطريق أمامنا طويل
ً        ً         ككره رمزي على تسهيل مهمته يف املرور أواًل، معتقتدًا أن ال                                       
                                                  ً             أحد من زمالئه أدرك فعلته، فبدا بعد ايام أنه كان وامهًا، وإن اجلميع 

  .                        قد استخدمه بالطريقة ذاهتا
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                                               ذا االستخدام، وبتعاقب األيام زاد عتدد اجللتدات،           مبوازاة ه
                                                       وكذلك نوبات التعذيب، ال سيما يف األوقات اليت يأيت فيها جاسب 
                                                           أو ياسني خممورين، وباتت مشاهد الدما ، واألنني تصيبهم بالغثيان، 

  .           اخلاصة باحلزب                   تكشف عورات املبادئ ل
                                  َّ            يف أحدى األمسيات أكتد الضرب، حىت أغم َّ على مخسة من 
                                                       اجملموعة بينهم حليم وصاحل وامد احلديث  يف نوبة حضرها ضتابط  
                                                       األمن المع، أعطى فيها تعليمات جديدة أصدرها اىل جاسب قائال، 

  .                                                          يتم التوزيع على زنزانات انفرادية، يعزل فيها الواحد عن اخالر
  .                             يقضون حاجاهتم دااللها، على األرض

  َّ           عدَّ استخدامها                                            أهنى مانع بتعليماته الصارمة، الدمات الدوارق، 
                                                           مراحيض متحركة نوع من الرفاه غري املربر، استبداا بعلب معدنيتة  
                                                       صغرية من تلك اليت يستخدمها معمل كتربال  لتعليتب معجتون    
                                  ً                     الطماطم، ال ميكن االستفادة منها مرحاضًا، لصغر حجمها، وسرعة 
                                                           امتالئها، طلب أن يكون فتح الزنازين، ساعة واحدة، ملرة واحدة يف 

                                                     ، اعتقدها كافية ألغراض التهوية ومجع النفايات، وتنظيتف        األسبوع
                                                         االرضيات بسعف النخيل، واملغادرة لتمرير اجلستم علتى أكتعة    

  ( D                                                     الشمس، مبا ال يزيد عن اخلمس دقائق، للحصول على فيتتامني ) 
                                                          بات نقصه الشديد، يزيد من هزال األجسام النحيلة، وقتد مييتت   

                             بل أالذ كفايتهم متن العتذاب                                  البعض قبل الوقت احملدد ملوهتم، أو ق
  .                                    الدنيوي، احملدد على وفق الربنامج املكتوب

                                                        يف وحشة هذه الزنزانة االنفرادية بطول ال يزيتد عتن املتتر    
                                            ً             ونصف، وأقل منه للعرض، متىن طارق لو مل يكن موجودًا هبذه الدنيا 
                                                          يف األصل، تذكر ولعه بفكر احلزب وكعاراته، وانبتهاره بالسترية   
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َ                              َنِدَم على هذا الولع، ونتدم علتى      .             صنعوا أقدارهم               النضالية لرفاق   ِ  َ
                              ً                            تصنيفه، أو وضعه كخص الرئيس يومًا، مع الذين أنبهر هبم وممتن  
ً                        هبم، كباب قادرين على تقدمي احللول، بداًل متن الشتيوخ التذين                                       

  .                                 أهتمهم، صانعني ماهرين لألحالم اخلرافية
                                                      يف هذه الليلة املوحشة بات يكلم نفسه، سأاا كيف وثق بته،  

          وأجاهبتا،     .                       ً                       سنني وهو قريب منه، معتقدًا معرفته بطباعه عن قرب؟
  .                                  يبدو أنين مل ولن أعرف طباعه، وأفكاره

                                                          يا اا من سذاجة، يعتقد فيها االنسان معرفته بالش  ، وينتته   
  .                   ً        به املطاف مل يكن عارفًا أي ك  

  .                          ً     ً        يا يل من ساذج، ممنت به قائدًا قويًا للعراق
                              رأسه، نظر يف وحشتة الزنزانتة         ً                  وأالريًا وضع كلتا يديه حتت

َ             املخيفة، وعندما مل جيد كيئا يلهو به، سأل نفسه ثانية، ِلَم القلق إذن،   ِ                                                  
  .        ً                 وبت عارفًا كل بواطن األمور؟

                                                      حاول مللمة أكالئه املوجوعة، تذكر زوجته احلبيبة، كيف حاولت 
                                                  ً           من جانبها منعه من االستمرار يف الكالم، عندما كان راقدًا يف مستشفى 

            ً                                           يه" بربلني الوفًا على صحته املهلهلة، وكيف أصر على إمتام متا        "كاريت
                                                               أراد قوله، من أن الرئيس صديقه بالفعل من عدة سنوات، وكيف كانتا  
        ً                                                  خيرجان معًا، يتناوالن العشا  يف النادي العسكري، وكيف عمل حتتت  
                                                               مسؤوليته احلزبية املباكرة، لفترة ليست بالقصرية، مل يكن يعرف ان هذا 

                                                     ذي مجعتهما الزنزانة الثالثة، يف السجن رقم واحد يف معسكر          الصديق ال
  .                َ                         الركيد، هو من أمَر وحدد مدة سجنه سبع سنوات

                                                   تذكر كيف كان الرئيس يف ذلك السجن، ينتقتد إجترا ات   
                                                              التضييق على السجنا  السياسيني، وقلة املرافتق الصتحية وتباعتد    
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َ            َشرع قتوانني                                                   ُ الزيارات، وقوله منذاك، أننا وعندما نستلم احلكم، سُن
                                                     جتعل السجون أماكن إصالح وليس عقاب، سنمنع السجن السياس  

      ّ                            كيف نقّيد احلريات، وثتاين مفتردة يف      .                      ألنه تقييد فاضح للحريات
  .                           كعار حزبنا العظيم ه  احلرية؟

  .             أين ه  احلرية؟
                                                     وأين مضى ذاك الكالم اململ عتن الستجون، وتقليصتها أو    

  .        الغائها؟
                                 ا أمام  وكرمي الشيخل ، فيمتا إذا                         وأين ه  العهود اليت قدمه

                                 ً                       ً  أستلم احلزب السلطة فانه سيدعو كخصيًا اىل أن يكون للعراق سجنًا 
     ً      ً                                                 مركزيًا واحدًا، مأوى  للقتلة واجملرمني، ال مكان فيه للسياسيني، وان 
                                                          كانوا من األعدا ، وسيدعو اىل احترام اجلميع حىت الشيوعيني الذين 

  .               هم من بني األعدا 
                                            عدا ، ومل حيترم رفاق له، سائرين وإيتاه علتى              كيف حيترم األ

  .           نفس الطريق؟
                                                    كيف صدقته يف ذلك احلني، عندما قال لقد أالطئنا يف التعامل 

                                        ، ونريد او أالطائنا، مبجرد استالمنا السلطة     3691                مع الشيوعيني عام 
  .      ثانية؟

                                                     كم أنا ساذج مل اتنبه اىل كالم حبيتبيت، عنتدما قالتت يف    
                                     ً   اخن على وجودكم، يف السلطة اثنا عشر عامًا،                  املستشفى، لقد مضى 

                                                         وما زالت السجون قائمة مل يهدم منها ركن واحد، وإن مل تقصتد  
  .                             يف قواا منذاك، زيادة مه  الفاجع

                          َُ                           واألكثر سذاجة اعتقادي أهنا َسُتهدم، وتفاؤيل مبج   الترئيس  
                                                           اىل الرئاسة، الذي سيهدمها بنفسه، ألنه كان من أكثر املتحمسني اىل 
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                                                           دمها، وسيبين إنسان حيترم ذاته ويعتز بوطنه العراق، ألنته حيتب    ه
  .                                                    العراق والعراقيني، ال يقبل أن يضام أحد فيه، كما يتظاهر

                                                   كم أنا ساذج عندما صدقت قولته، وهتو اىل جانبتت  يف    
                                                           السجن، من إنه حيلم حبكم يف العراق على الطراز الغربتت ، يتأيت   

                          فيه اجلميتع اىل القتانون،                                    الرئيس فيه عن طريق االنتخاب، حيتكم 
                                            ُ             يتصدر مقاعد برملانه الرية أصحاب العقول املخلصني، ُيتدفع فيته   

  .                                                      العسكر اىل ثكناهتم، ال يداللون السياسة، وال يتداللون يف كؤوهنا
                                                   ما هذا اارا ، كنا نصدق أي ك   يقال، وكأن غمامة حتجب 

  .                                                    عنا احلقيقة، اليت مل نعد نسمعها من أقرب الناس اىل قلوبنا
                                                    نا ويف هذه اللحظة تذكر، كيف مل يتفق وزوجتته، عنتدما    ه

                                                       ردت على موضوع عدم تدالل العسكر يف السياسة بقواا، لكتنكم  
                                                         عسكريون داللتم السياسة، وتتداللون هبا من أوسع األبواب، وتذكر 
                                                            كيف أجاب بانفعال، من أننا احلزب القائد، حنن من أعتد للثتورة   

                           نا قيادة التبالد بعستكريني                                     ونفذها، والشرعية الثورية، تفرض علي
                                                          عقائديني، ال يتآمرون وال خيونون، يتدربون للقتال يف سبيل األمتة  

  .                          العربية، اذا ما أقتضى األمر
ِ                               ندم على معاتبتها بالقول أنِك بعيدة عن ما جترى، إذ ومنتذ                              

                                 مل متر علينا سنة اال وحيكتت ضتدنا         3690                   استالمنا السلطة عام 
                              ليت حدثت يف األمس، من قبل الرفاق                             مؤامرة، ومالرها هذه املؤامرة ا

                                          وبعد أن أكمل تذكره قال مع نفسته، مل يعتد      .               اليت حريتين بالفعل
            ً         ً                                         التصديق سذاجًة، بل غباً  عندما تسد الغمامة منافذ االدراك، وعندما 

                             ترى كم عدد األبريا  القابعني يف                               حيشر الواحد يف ذنب مل يرتكبه، يا
  .            الالل سين حكمه؟                                  السجون، اليت ضاعفها احلزب، والرئيس
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                                                      بعدها ردد وقبل االستسالم اىل النوم، ومازالت يداه حتت رأسه 
  .                               ً  متشابكتان عبارة "كم أنا ساذج حقًا"

   

       حتاول     .                                                  يقيم حليم يف الزنزانة اجملاورة، وقد أبتعد عنه النتوم 
                                                  ً          التغلب على هذا االبتعاد بالتحرك يف الفسحة اخلانقة ضيقًا، ولكت   
                                                           حيافظ على وعيه، يف قهر االبتعاد التذي ميضت  بطيئتا، جلتأ اىل     
                                                           الذكريات، اىل باريس واللقا  األالري بتامللحق العستكري عتامر،    
                                                           وااولته االستفسار عما كان جيري يف بغداد بطريقتة دبلوماستية،   

                                           ، باجتاه االستغراب من سلوك الفرنسيني، عنتدما                ً وكيف حتول سريعًا
         ّ                                              وجد يف عينّيه وحامد، عالمات استفهام، وكأهنم يستألون نفتس   

  .      السؤال
                                                        قال يف نفسه، بات حياورها، بطريقة يريد منها إطالة احلتوار،  
                                                            عامر عسكري بارع كرح باقتدار، تلبيته طلب وزير الدفاع الفرنس  

                            قد تسرب أي الرب عن املتؤامرة،                               للمقابلة املستعجلة، حيث مل يكن 
                                                            ورده على السؤال اخيت من الوزير، عما جيري يف بغتداد، واجابتته   
                                                            الذكية بعدم املعرفة، حيث مل تقدم الوزارة اىل ملحقياهتا أي كت    
                                                      عن املوضوع، وتعجبه من ضحك الوزير املتاكر، والجلته متن    
  ،                                                       الضحك، عندما نوه اىل التغيري اجلذري الذي سيحصل يف العتراق 

                                                           وتقدم الشباب اىل حتمل املسؤولية، وما سيعقبه من تغيريات ستتمتد  
                                                             مثارها اىل الارج العراق، واخلتام بتمنيات فرنسا، والرئيس فتالريي  
                                 ً       ً                      جيسكار ديستان للعراق، أن يكون بلدًا مستقرًا يتمتع كعبه، بثرواهتم 

  .          اليت ال تنضب
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                                                     لقد تذكر السؤال الذي وجهه اىل عامر، يف مطعم الربج عتن 
                                                           عالقة ما حيصل يف بغداد، بالثروات ومتين التمتع هبا، وكذلك إجابتة  
                                                               عامر من أن كالم الوزير، فيه تلميح اىل النفط، الثروة التيت أممهتا   

  .                                   احلزب، واىل نذر الشؤم اليت تنتظر البالد
                                                       استمر يف التكلم مع نفسه بطريقة، وكأنته يهتذي يف الستر    

                     ة، عالقتة مبتا جترى                                          فسأاا، هل يعقل أن يكون للثروة النفطيت 
             هتل نستينا        ...                              وأجاب بنفس السياق، كل ك   وارد   .       وسيجري؟

                                                              الطريقة اليت مت فيها التأميم، وذاك االنذار الذي وجهته، الشتركات  
  .            ً  النفطية مبطنًا؟

                                                        وهل غاب عن بالنا قدراهتا الفائقة على التتدالل، يف التدول   
  .                           النامية منها على وجه اخلصوص؟
                                ة التأميم، اليت صتورناها صتفعة                          وهل سينسى الغربيون حادث

                                                       موجعة ام، وهم من اكتشف النفط، واستخرجه من بطون أرضتنا  
  .          الصحراوية؟

                                                              التم هذياناته املنبعثة يف السر، بالعبارة ذاهتتا التيت بتدأ هبتا     
                     وأكمل استرساله يف سيل    .                               االسترسال، يف الكالم "كل ك   وارد"

               كان الذي يريد:                َّ                      األفكار، اليت تعودَّ التحكم هبا يف الوقت وامل
    ق                                                     مل يعق سياسيونا أن للشركات النفطية قدرات فائقة، يف التتأثري  

  .                                     كيف يعون وقد اعمتهم االنفعاالت الثورية؟   .           واللق األزمات
                                                       حاول إهنا  هذا التداع  لألفكار، لكنه عاودها بعد أن وجتد  
                                                           فيها، متعة التغلب على الوقت، الذي مير ثقيال يف الوحشة، ووجتد  

                                                لية لكالم حامد، يف ذلك املطعم تنتقل من الاليا ذاكرته            الصورة العق
                           بات وكأنه يستمعها، بصتوت      .                               البعيدة، اىل سطح الذاكرة القريبة
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                                                             حامد الذي يغط يف نومه بنفس الزنزانة، عندما قال يف حينه، حلتيم  
                                                   ً     أنت تضخم األمور كعادتك وتفلسفها، وأستمر يف القول مؤكتدًا،  

                                  ى أنه من املرجح أن تكون أسئلة وزير                             أنه ال يتفق مع هذا الرأي، وير
                                                            الدفاع، ومتنياته جمرد تكهنات تتأسس على أفكار أرستلها، ملحتق   

  .                                                            السفارة الفرنسية العسكري يف بغداد، وأراد الوزير االستفهام عنها
                                                       صورة املطعم القابع أعلى ذاك الربج الذي أنشأه غوستاف إيفل 

                   ل يقترب من احلقيقة،                                ، ومس  بامسه، تظهر أمامه هبيأة اليا    3006    عام 
                                                             كجعته ألن يغمض عينيه، بغية التمتع بتفاصيل الطتاوالت، وأناقتة   
                                                            السيدات الباريسيات اجلالسات يف القرب، وذاك الضتيا  الليتزري   

  .            ً                                             باجتاهه، بعيدًا من أعلى الربج مثل الوهج الساطع، هناية كل ساعة
                                                       فكر يف إيقاظ حامد ليسأله، كيف لك أال تتفق مع استنتاجايت،

  .                        عن الطورة املوقف يف العراق؟
                                                      مه لو كان قد مسعين حامد، عندما قلت له يف ذاك املطعتم، أن  
                                                       الوضع الطري، وإن نسيبت  عبد الرمحن حذرين من اجمل   اىل بغداد، 

  .                                              عندما اتصلت به، قبل الذهاب اىل الربج بساعة واحدة
  .                                   كم متنيت لو كنت قد مسعت كالم عبد الرمحن

                                  ضع النقاا على احلروف، عندما قصصتت                    يا ليتهم أعانوين بو
                                                           عليهم وقائع ذهابت  اىل بغداد، يف الشهر املاضت  متع الترئيس    

  .                                         السنغايل، الذي زارها بدعوة من الرئيس البكر
                             ً                         سأل عزام الذي أدرك وجوده صاحيًا، ما به يف هذه الساعة من 

                                                    فقص عليه ما حدث مع الرئيس البكر، جملرد الرغبة يف الكالم    .      الليل؟
ً                                                      اًل، لقد داللت على البكر قبل دقائق من دالول الرئيس الضيف،    قائ

                                                       فوجدته جمرد انسان، كأنه جسم قد تصلب من وقع الشد، واهن ال 
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                                                             يقوى على احلراك، لسانه هو الباق  بوضع سليم، أوقفاه اثنان متن  
                                                          املرافقني قبل دالول الرئيس الضيف، وبعد املصافحة، مل يقوى علتى  

  .                     اجللوس الربوتوكويل للضيف           ً           البقا  واقفًا، بانتظار 
                                                           أراد اهنا  الزيارة بسرعة، اذ مل يتطرق اىل أيتة تفاصتيل، ومل   
                                                                 يلتزم جبدواا الذي وضعته الوزارة، بالتنسيق متع دائترة املراستم،    
                                                            ككر الرئيس على زيارته وابدى، استعداد العتراق للوقتوف متع    

   صص                     لقد هرب من الوقت املخ   .                      كان كالم دبلوماسية عابر   .       السنغال
                                                            لتبادل احلديث بدها ، عندما أكار اىل الوزير الذي يرافق الضتيف  
                                                        الدكتور رياض، بإعطا  فرصة له، من أجل االطالع علتى معتامل   

  .     بغداد
  .                                 كيف يل مل أدرك ما كان يعانيه البكر؟

                                                          ملاذا مل اسأله عما كان يعاين عندما اقتربت منه، يف غرفة نومته  
  .                      املالصقة لقاعة االستقبال؟

  .    ً         بليدًا ساعتها!       كم كنت 
                                                    كيف مل أكك يف حال رئيس دولة، تعمد إهنا  اللقتا  قبتل   

  .           الوقت احملدد؟
ً    لقد اتكأ يف وقفته على حافة الكنبة، حىت غادر الضيف اتاواًل                                                      

  .            تفادي السقوا
ُ                             ملاذا مل استوضح منه، وقد مشيُت معه اىل غرفة النوم، ومحلتته                             

  .        كخص خمدر؟                                          بيدي واملرافق االقدم، لوضعه على السرير كأنه 
     متن             َّ                 َ   ظر اىل عيينَّ قبل توديعه، وأصترَ                       ملاذا مل أبق معه عندما ن

                                                             جانبه على البقا  عندما كلمين يائسا وقال، هتذه هنايتة مل أكتن    
  .       أتوقعها
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                                                         مه لو كنت قد انتظرت اىل جانبه دقائق، لعرفت منه فيمتا إذا  
ً                                              كان سيتنازل فعاًل، عن الرئاسة، وهل هناك ضغوا من نائبه، والشلة                

  .                                     اليت حتيط به، إلمتام هذا التنازل كما حصل؟
ً                                              توقف قلياًل عن االسترسال يف الكالم واستدعا  الصور العقلية،          
                                                             وبدل تداعياهتا اىل صيغة تساؤل، من قال أن البكر سيسرين مبعاناتته  

  .        والضغوا؟
                                                     ومن يضمن أن املخابرات اليت يشرف عليها النائب، قبتل أن  

  .                                 القطات لتسجيل أحاديثه يف غرفة نومه؟         ً     ُ       يكون رئيسًا، مل ُتدس له 
                                     ً                 أسئلة كثرية وردت يف احلال، جييب عنها خماطبًا عزام بطريقتته  
                                                             اخلاصة، ال تأبه أال  العزيز، إهنا جمرد افتراضات ال فائدة منتها، ال  

  .                                      تنفع يف هذا الليل املوح  سوى، لقتل الوقت
  .                          ً               تصبح على الري، وان كنت متيقنًا بعدم قدوم اخلري

   

َ         نته  فترة السجن االنفرادي ثالثة كهور متتالية، َتجمَع النزال   ت    َ                                            
                                                         يف قاعة واحدة، بتوجيه مباكر من الضابط المتع عنتد حضتوره    

  .    ً          الصيصًا اذا األمر
               ومثلهما مشغوالن         عانقان       ثنان يت ا           ول بال نوم،         يومهم األ      أنقضى 

                     الكالم بصتوت الافتت،                            يسمعه اخالرون، لقد تعلموا    ال  ،     حبديث
                                                             وتعلموا التفاهم وتعبري الرسائل، بتحريك الشفاه عنتدما تقتضت    

  .    احلذر       ضرورات 
ّ                َوعّد االرقام باملعكوس        الوحدة         أنتهى أمل    ،                 والصالة عشر أوقات  ، َ  

                                                             مجيعهم تعلموا الصالة أكدوا حقيقة أن االنسان، وعندما يفقد األمتل  
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                ينشد منها اخلالص،                                          يف حياته على األرض، يتوجه اىل السما ، بصالة
                                                              وكأن كل ليلة يصل  فيها ه  ليلة قتدر، ميكنتها حتقيتق أمنيتات     
                                                           اخلالص، ما دام يف داالله كعور بعدم فقدان االميان باهلل، وهو واقتف  
                                                            بني يديه، اذا حتولت الزنازين الضيقة يف هذا القتاطع اخلتاص، اىل   
  ت                                                         مساجد صغرية، ترتفع منها األدعية والتسبيحات، ممزوجتة بآهتا  

                                                         صامتة والشوع مهيب، وحتولت املشاعر هذا اليوم، اىل إحساس االلفة 
  .         صوب اجملهول                 ، وان كان احبارها          على سفينة     ً معًا      وجود   بال

                                                 ال بأس من االحبار اىل اجملهول، مع مالرين يبحرون هم كذلك 
  .          بنفس االجتاه

                                                       هكذا نوع من االحبار أرحم، من الرقود يف زنزانة على انفراد، 
                                        ً    أنابيب مطاا، ال يسمع أنينها كريك يتحمل جتزً                وتلق  الضرب ب
  .           من أمل الروح

                                                      تنبه طارق اىل حاله، وقد ارتفعت حرارته بشدة، حاول مرتضى 
                                                    دعوة احلارس إلحضار الطبيب، أو حىت مضمد صح ، وملا مل جيتد  
                                                              استجابة، توجه اىل سرمد للمساعدة يف نقله اىل الزاويتة الشتمالية   

                                   عفنة كانت متروكة من أولئك النتزال                               للقاعة، وإبقائه على بطانية
                                                         الذين أاللوها مسا  أمس، قيل إهنم رحلوا، ال أحد يعرف وجهتهم، 
            َّ                                               بعضهم قال إنَّ رحيلهم كان اىل قاطع االعتدام، ينتظترون هنتاك    
                                                           مواعيد التنفيذ، ومالرين نفوا هذا، وحددوا جهة الرحيل صتحاري  

             ساعتها جبهتة                    مرتضى مل يكن مهتما    .                          اجلزيرة، ليدفنون هناك أحيا 
                                                           الرحيل، مشغول بارتفاع حرارة صاحبه املفاجئة، وعدم االستتجابة  
                                                         الستدعا  الطبيب، فاقتطع جز  من جالبيته "دكداكتته"، الرقتة   
                                                                 متهر ة، أنقعها يف املا  الباق  يف علبته املعدنية، وضعها على هامتته،  
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      لقتد     .                                                   طريقة تقليدية لتخفيف احلرارة، لكنها مل ختف هبذه البساطة
                                                       تمرت مرتفعة، وأستمر هذيان صاحبها، ببعض العبتارات غتري     اس

                                              ومع هذا مل ييأس مرتضى، فطلب من سرمد، إحضار قدر    .       املفهومة
                                                           من املا ، جيمعه من اخالرين، ما تبقى لديهم من ما ، فحال طارق ال 

  .                                 تتحمل التأالري، والبد من ختفيض حرارته
           عها أعلتى                                              عاود وضع الرقة القما  البالية يف املا ، وكرر وض

                                                       حاجبيه، هكذا استمر ساعات، غاب الالاا طتارق يف تيته متن    
                                                                ااذيان، عادت به اىل املاض ، اىل أيام الدراسة الثانوية، واىل قريتته  
                                                     ً      اجلمجمة، وكيفية انتقا ه اىل صفوف السياسة، عندما كان كتابًا يف  
                                                               بداية مشوار املراهقة، بعد االعجاب الشديد بفكرة الوحدة العربيتة،  

                                               ً        تصور عاملها منذاك، سلسلة مدن متالصقة مع بعضها بعضًا، تبدأ      اليت
                                                            عند حدود العراق الشرقية، لتنته  يف مالر نقطتة علتى الستاحل    

                          اعتقدها قوة ستعيد للعترب     .                             املغربت ، املطل على احمليط األطلس 
                                                             جمدهم، كما كانوا يف أيام الدولة العباسية، وزمن هارون الركتيد،  

                          ً               ام سوريا، عندما وصلها هاربًا وهو طالتب يف              ً       وعادت به أيضًا اىل أي
                                      ً                  الصف اخلامس الثانوي، يوم هاجم األمن، وكرًا للحزب يف احللتة،  

  .                                  وطارد مجيع أعضا  الوكر هو واحد منهم
                                                           لقد انفتحت ذاكرته واسعة بتأثري احلرارة املرتفعة، أعادت اليته  

           استتوقفته     .                                               بانفتاحها تفاصيل ااروب، وكأهنا حدثت قبتل أيتام  
                                                        عدة امد جواد الشاوردي أحد أقاربه العاملني يف بغداد، ذلتك     مسا

                                                          الرجل املعروف بعالقاته الواسعة، مع أصحاب الستيارات اخلاصتة   
                                                            باحلمل، العاملة على نقل البضائع بني العراق وسوريا، وكيف االتار 

  .                                        له أكثر السواق جرأة ودراية بفنون التهريب
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                   طلبه عشرة دنتانري،                      ً               مل يكن ذلك السائق جشعًا، فاملبلغ الذي 
                 ً     ً        كان ذلك اليوم يومًا حارًا، متن     .                          يستلمها بعد الوصول اىل دمشق

                                           عندما أيقظه امد، من منامه على سطح البيتت،        3699        صيف عام 
                            ً                                 الذي يسكنه يف عالوي احللة، طالبًا التهيؤ لبد  الرحلة اىل اجملهتول،  

   ب،                             ُ                            فالسيارة حبمولتها من القطن، امُلصدر اىل سوريا تقف عند البتا 
                                                             وسائقها االسطة كاظم، يطلق إكارة التنبيه من مزمارهتا املميتز،   

  .     ً                                مناديًا بصوته اخلشن، لقد حان وقت الرحيل
                                                       مر صوت املنبه يف ذاكرته، كأنه يسمع نربته يف هذا اجلو املعتم، 
                                                       ومرت صور نزوله من السطح، بسرواله األسود وقميصه األبتيض،  

 ً                       قًا، فت  عن ك   يشتعره،                    أندفع يف ذاكرته عمي   .               ً كأنه يراها أيضًا
                                  ً                              بعافية الشباب يوم كان ال يعري اهتمامًا للحرارة اليت ترتفتع، فجتا    
ً                                                      أواًل، صوت األسطة كاظم، عند االقتراب من سيارته يتوم قتال،      
                                                        دعك من هذا اللبس الصبياين، لن نذهب يف ستفرة مدرستية، اىل   

      لصناع              ّ                     عد اىل البيت غّير لباسك كما هو لبس ا     ...                 جنائن بابل املعلقة
                                              ً         "دكداكة" وحزام على الوسط، لك  يبدو منظرك مستاعدًا يل، يف  

  .                 طريق السفر الطويل
                                                    مل ينس ذلك الترحيب القوي، من قبل االسطة كتاظم، بعتد   
                                                             ارتدا  "الدكداكة" عندما قال، نعم هذا متام، من يشاهدك اخن يقول 
                       ً                                 مساعد جيد، وان كنت نظيفًا أكثر من الالزم، ال بتأس ستيأالذ   

  .   َ                                       ً التَعرق، والغبار على الطريق من هندامك مأالذًا
         ً                                               وتذكر أيضًا سؤال السائق، عن معرفة السياقة، وتلقينه بعتض  
                                                       ً    اإلجابات الدارجة، مع قليل من املصطلحات الفنية، وكلمات عتادًة  
                                                        ما يكررها املساعدون، يف ردهم على اسطواهتم من السائقني، وجا  
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َ            ق، إذ مل خيَ  يف طريقته                                    يف مالر سيل الذكريات كجاعة ذلك السائ          
                                                           حىت دوريات الشرطة العائدة للجمارك، املخولة بالتأكد من تصاريح 
                                                          التصدير ونوع البضاعة املصدرة، وثقته من أن ال أحتد يتدقق يف   

  .                                                 األوراق الثبوتية، يف أثنا  الطريق ما قبل نقطة احلدود
                                                   لقد وجد يف االستذكار فرصة هروب، من هتذيان احلترارة،   

    ً                                             مرورًا على سيارة احلمل، اليت كانت تسري يومها بسترعة            فاستمر هبا 
                            ً                            قصوى، ال تتجاوز اخلمسني كيلومترًا يف الساعة، وعلى توقفها عند 
                                                           انتصاف الليل، مبسافة مخسة كيلومترات عن نقطة احلدود العراقيتة  
                                                               السورية، ليعلن االسطة كاظم اقتراهبم منها، ولزوم النزول من قمترة  

                     ً                  التبا ، الذي أعده مالئمًا وسط باالت القطن،                    السيارة، اىل مكان اال
  .           ً        ً وان كان حارًا ومظلمًا

                                                         قارن بني ظالم املكان حول باالت القطن، وبني نور هذه الزنزانتة  
    لقد    .                                                         املوح ، فوجد األول نعمة هنار، يتمىن البقا  فيها ساعات بل أيام

                 ً                                         كان ذاك الظالم مسرًا، فيه أمل الوصول اىل املكان املطلوب، عكتس  
                 ً            كان ذاك الظالم عاملًا تنفتح فيه    .                                 النور، الذي ال هناية لوحشته القاتلة     هذا

                                                             االسارير، عامل ميكن أن ميتلك املر  مفاتيحه، الاصة وإن مئات ستبقوه  
                                                              بامتالك املفاتيح، أما هذا العامل فهو عامل مغلق، ال يفضت  ستوى اىل   

  ً                                                  حقًا لقد أبدع األسطة كاظم، بترتيب هتذا املكتان وستط       .     اجملهول
           ً      ً                                              الباالت، جيبًا فارغًا حبدود املتر، يسمح بالتمدد املكتور علتى بتدن    
                                                               السيارة، ويسمح أيضا باحلركة، لتفادي سيخ احلديد، الذي عتادة متا   
ً                            ً  يغرسه كرط  اجلمارك احلدودية، سبياًل للتأكد من كامل احلمولة، قطنًا                                
                                       ً                      كما هو مثبت يف اذونات التصدير، كان مناستبًا للتتهرب متن ذاك    

  .                                     ذي غرسه الشرط ، كأنه سهم أطلق من قريب         السيخ، ال
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                                                     تذكر كيف استطاع تفادي ذاك السهم حبركة اىل اليمني، وأالرى 
َ         ً     ً                          اىل اخللف، مثل مقاتل قدمي أالَذ له مكانًا مميزًا، عند أحد مزاغل القلعتة                            

                        عا  الرجفة ذاهتا الشية أن    .                                      اليت يدافع عنها، مع غريه من اجلند باقتدار
                                         ه اليت مر متن أمامهتا مبستافة ال تتعتدى                           يأيت السيخ على أحد عيني

                                                             السنتمترين، لكن اجلالسني من حوله يراقبون حالته، اعتقدوا حتدوث  
  .                                                          هذه الرجفة، كنتيجة حتمية الخنفاض احلرارة، بعد ارتفاعها الشديد

                                                 استمرت الذكريات متالحقة، توقف اجلسم عتن االرجتتاف،   
                ثرية، ال يقوى على                                               أكمل وقائع االستذكار متتالية، كأنه يقرأ رواية م

                                                            تركها قبل اكتشاف النهاية، والنهاية يف قصته هذه اليت حدثت متن  
                                                          عقدين، ونصف من الزمان تتعلق بتوقف سيارة احلمل، بعد قليل من 
                                                        السري داالل احلدود السورية، ونزول االسطة كاظم، إلزالة بتاالت  
  ث                 ً              ً                            القطن املرتبة جيدًا، والروجه غارقًا هبموم الظلمة والتعرق، يلته 

                                     قارهنا حبالته االن، فوجدها نزهة تستتحق     .                حاجته اىل االوكسجني
                                                        االحتفاظ بتفاصيلها، النعا  الذاكرة، ووجد يف كالم األسطة كاظم 
   ً                                                      "محدًا هلل على سالمة العبور، وعدم فقدان التوع  داالتل اجليتب    
                                                            الفارغ"، واالكادة بالشجاعة، قوة دفع أعانته على الصرب، وحتمل ما 

                                       لكنه ويف الوقت نفسه، ضحك على حاله، ضحكة    .             ملت اليه احلال
         متىن لو أن    .                                                مل تظهر، ومل يالحظها القريبني املشغولني بارتفاع حرارته

                                                            األمن يف ذلك الوقت وتلك الرحلة، قد ألقى عليه القتبض منتذاك،   
                                                             وأحتجزه لفترة زمنية لكان قد تبدل املستقبل، وملا وصتل اىل هتذا   

  .          ً السجن أبدًا
       ً                                   ها راقدًا على بطانية، رائحتها تشبه رائحتة                 الساعات اليت قضا

                                                         املوت، متاثلت يف مشاعره املبعثرة كالسنيني، وقتف فتوق رأسته    
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َ        اجلميع، بينهم احلديث  مرتضى، َمثَل دور الطبيتب املنقتذ، ومثتَل                            َ  َ                            
ً                      استفساره عن احلال، وماهية الشعور عاماًل لقطع سيل األفكار امللذ                                    .  

   

                        وى أسبوع واحتد، صتدرت    س         لن تدوم                   ً املتعة بالوجود معًا
       ، ثالثة                             بالعودة اىل الزنزانات السابقة                  ً   املنقولة اىل جاسب توًا،        األوامر 

                                                            أفراد يف واحدة، كما هو احلال من قبل، املالبس التيت يرتتدوهنا أو   
                                                             بقاياها متزقت، ألهنا مل تبدل طوال السنة األوىل اليت انتهت منذ أيام، 

                        بل يوم من انتها  نعمتة                                     ومل يسمح بغسلها إال مرة واحدة، جا ت ق
          ً                                                 التواجد معًا يف قاعة واحدة، فاضطروا اىل تركها يف احلمتام بعتد   
                                                           اكتشاف تفسخها، عند مرور املا  عليها، بينتهم طتارق وسترمد    
                                                ً            وحليم وعزام، واكتفوا مبا تبقى منها يف كتا  حل قارصًا يف بترده،  
  ،                              َّ                         وحل معه يف املكان، المع الذي رق َّ اىل رتبة عقيد، حلول كتؤم 

                                                           كبهه سرمد عندما رمه، بطائر البوم، ألنه ال حيضر اال ومعه اجلديد، 
                                                          يف فن التعذيب، وجديده هذه املرة، سحب البطانية الوحيدة من كل 
                                                     سجني، وكذلك ما تبقى من املالبس اليت تغط  قسم من األجستام  
  .                                                        اازيلة، صاح من مكانه القريب، ال داع  لفرا  تستخدمونه غطا 

                                         د أتلفت أجسامكم العفنة، هتذه البطتاطني،                األمر صريح، لق
  .              وأصابتها باجلرب

                    ً                                   لقد مزقتم مالبسكم عمدًا، مل حتافظوا عليها، كم أنتم مبذرين، 
                    ُ                                       أمجعهوها أمسال عفنة، لُتحرق يف احلال، عودوا اىل الطبيعة، مثلمتا  

  .                         جئتم من فروج أمهاتكم عراة
  .               أبقوا هكذا عراة
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  .          جتولوا عراة
  .                 صفوف التعداد عراة                  قفوا يف الطوابري ويف 

  .                        ناموا على األرض كذلك عراة
   .               ً                                     أنتصب المع، مزهوًا بأوامره مثل ديك روم  يالحتق أنثتاه  

                     ً                                      استمر يف اصدارها، واثقًا من حسن التنفيذ، منبها اىل ضترورة ر   
                                                        ً       األرضية باملا ، قبل الوقت احملدد للنوم، يف الساعة التاسعة مساً ، على 

                                واجلمعة من كل أسبوع، مث أعطى اجملال            ً             أن تغمر متامًا ليليت اخلميس 
                                                        اىل جاسب ليكمل بالقول، هيا ليجلب كل واحد منكم أمسالته اىل  

ً     ً         احملرقة هنا، سنبدأ أحتفااًل الاصًا من دوهنا                          أحتفالنا اليتوم يتأستس      .                      
  .                      على، التحرك بوضع العمى

                                                  ومبجرد لفظ كلمة العمى، حترك احلارس وجلب قطع أقمشتة،  
                                  ها ككل دائرة ترويض، يداللها الواحد                      عصب هبا عيوهنم، ومن بعد

ً      ً              بعد اخالر رتاًل مفردًا، هتوى ااراوات       علتى                      على التداالل، مترة                
  .                        كتاف، وثالثة على املؤالرات      على األ      وأالرى        الرؤوس 

          ، وختتتلط                                      الصراخ واالنني وطلبات الرمحة من اخلتالق       يتعاىل 
ّ            ، فتّكون الغريزة                                     زفرات اليأس مع كتائم اجلالدين وهتديداهتم          االنسانية     

  .                                     للبقا ، دائرة ال يرى الواحد فيها زميله
                                            ً          يف هذه الدائرة املغلقة، يدالل اجلميع يف بعضهم بعضًا، حيتاول  
                                                         الواحد ادالال رأسه يف اخالر، فتتكدس الرؤوس وسط دائترة متن   

  .             األجساد املكورة
َ                                                  َتعّثَر رمزي يف حركته، فجا  رأسه، قريبا متن رأس حامتد،     ّ  َ

                               متشنجة صلبة مثل التام احلديتد،                          كانت عضالت وجهه احلنط ،
                                                         حاجباه منفرجتان، كونتا فسحة أكثر مما ه  يف األصتل، وكانتت   
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                                                       كفتاه ترجتفان مثل صبت  خيتض داالله، عند مساعه قصتة عتذاب   
                          ً                               القرب أول مرة، صوته كان الشنًا، بنربات مسعها حامد وحده، عندما 

     قال:
  .                  ً                        أنا الائف، أرجتف هلعًا، ال أكاد أسيطر على نفس 

  .                                  ل أكيا  سيعملوها بنا، يف وضع التعري   أختي
  .                                                وماذا سيعملون، وهل بقيت جناسة مل يعملوها، قال حامد

                                                 أحس أنين طفل ألتمس من حيميين يف هذه الساعة، أمتىن املوت 
  .                                   قبل أن يفعلوا بنا، ما أختيل سيفعلونه

        ً                                           ظل متشنجًا، وكالمه يتدفق بصوت املرعوب، يكرر قوله، أنا 
                                  أنا مثلك الائف، أحس االرض متن حتتت                      الائف، فأجابه حامد، 

    َّ                                                        قدم َّ جمبولة بالذعر، وااوا  الذي استنشقه يف هذه اللحظة، مبلتل  
ٍ          برائحة املكر، وأتلمس مزيدًا من الشر مٍت يف الطريق              ومتع هتذا،      .                        ً           

                         رعاع، مذعورون من رفاقهم،    م                              مليت على نفس ، أن ال أهنزم أمامه
  .     كتوب؟                                        اطمئن "أبا أمحد"، علينا أن ال خناف قدرنا امل

                                                 ويف املقابل، غط جاسب وياسني واحلراس اخالرين، يف نوبتة  
  .                                                  ضحك سفيه، على منظر ال يثري يف النفوس اال األسى واالكتئاب

ٌ                    ضحٌك مل خيفف من وقع الضرب   .  
                                                 ها هم يضربون ويضحكون، ومن حياول التخلص متن هتذا   
                            ً             ً                الضرب، يصطدم بصاحبه، يصيح أملًا، فيتلقى ضربًا أقسى بأمل أكد، 

  .                       ه بصق يف الوجه وكتم فاضح   ومع
                                                        مالر مشهد اذه النوبة من التعذيب بالتعري األعمى اذا اليوم، 
                                                     ظهر فيه اجلالدون متعبني من الضحك والضرب، كبعوا كهوهتم من 
                                                     الضرب والضحك، وظهر استغالل املعاقبون بالضرب فسحة التعب 
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                         ً                                والشبع، للخالص املسموح فرارًا باجتاه احلمامتات الهتثني، مثتل    
  .                       راف األضاح  يف طريق الذبح ال

                                                     أما اجلالدون فما زالوا يضحكون، حىت امتام تناول وجبة طعام 
           ً                                               اضافية، سعيًا للحصول على طاقة تكف  المتام نوبة تعذيب أالترى،  
                                                             يف حال التعري قبل الذهاب اىل النوم يف الزنازين، اليت جعل الغمتر  

      جنماد،                                                  كل واحدة منها أكبه حبوض ما  راكد، يقترب من حدود اال
                                                          وجعل نزالئها باقني يف وضع احلركة، طوال الليل تفاديا لالجنمتاد،  
                                                         وجعل اجلالدين ميارسون، هكذا أنتواع متن التعتذيب العتاري     

  .                          ً                   املصحوب، بالشتم والضحك، طقسًا من طقوسهم اليومية

   

  .                        لقد استمر احلال هكذا طويل
  .   َّ                         نس َّ اجلميع موضوع اللبس وأصوله

                                     إلنسانية، وضرورات التستر ومتعة الدف ،                   غادروا عامل القيم ا
                                                             يف األجوا  الباردة، وكأن الواحد يعي  يف أدغال أفريقيا، ينتم  اىل 
                                                             أحد قبائلها البدائية، تلك اليت عاكت حياة عارية قبل مالف السنني، 

  .                              أو اىل عامل يقترب من العصر احلجري
  ع                                                   إن السجانون واحلراس، واختون من اجلهاز مشرفني على مشرو

              ً                                                الترويض، هم حقًا وحو ، ال ميتوا اىل البشرية بصلة من قريب أو بعيد، 
                                                                 ألهنم وبعد أن أكملوا الربنامج اخلاص بالتعري، وعادوا لتنفيتذ بترامج   

  .                                        ً          أالرى، كانوا يرجعون اليه بني احلني واخالر تبعًا اىل املزاج
                                                   كانت مالر رجعة ام يف الشتا  الفائت، عندما حضر جاستب  

                   يرافقه أبو حديتدة                                   اليت اقتربت احلرارة فيها من الصفر،               يف أحد لياليه
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                                                            خممورين، أيقظوا مجيع النزال  يف هذا القاطع اللعني، كانت الستاعة  
            ً                                                  الثالثة صباحًا، طلبا اللع املالبس، والبقا  يف وضع التعري داالل املمر 

  .                              عراة، ألمر هام كما كانوا يقولون
                           خميلتهما بعد االنتشا  بقنينة                               األمر ااام كهوة تعذيب، قفزت اىل 

  .                                           ويسك ، جلبها ام ياسني من أسواق بغداد املركزية
  .                   كان اجلو قارص الربودة

  .                       ً أسنان اجلميع تصطك ارجتافًا
  .                                          جاسب وزميله أبو حديدة، يضحكان بقهقهة منفرة

                                                     يشريان اىل سرمد وعزام، الذهاب باجتاه املطبخ وجلب التثلج  
                           صغرية ووضعها يف حتوض املتا                               ً املوجود هناك، مث تكسريه قطعًا

                                                             البالستيك ، وطلبا منهما أالذ املا  املثلج من احلوض يف هذا اإلنتا ،  
                                                          وسكبه على رؤوس املتآمرين القذرين، كما كان يقول مبل  فم تفوح 

  .                           منه رائحة الويسك  بشكل واضح
                                                 وهم يصدرون األوامر الغريبة، دالال يف نوبة ضحك هستريي، 

                                   يف اثنائها أكار جاسب اىل سرمد وعزام،    .  ها                     ال يستطيعان التغلب علي
ً                              يف أن يسكبا املا  على رأسيهما أواًل، سجينان حقتريان، لينتعشتا،                                  

  .                  وينعشا هؤال  الغربان
                                                    كان كل كأس ما  بارد يسكب على الرأس، يعتادل يف أملته   

  .  ً                     عصًا من عص  جاسب الغليظة
   اذ                                                         لقد استمرت دورة التعذيب باملا  البارد اىل الفجر، وقبل نفت 

             ً           أصدر جاسب أمرًا اىل حقت                                 مفعول الكحول من عقلهما املخدر، 
                             ً                              لالستلقا  على بطنه يف املمر عاريًا، وطلب من إمساعيل الذي يشاركه 

                         ً                     ( أن ينام فوقه، كذلك عاريًا يف منظر منفر، وأصدر  6                الزنزانة الرقم )



190 

   ً                                                        أمرًا اىل باق  العراة، بالوقوف حوام يف دائرة يصتفقون، كتأهنم   
                                              عبني يف حلبة صراع رومانية، مطلوب إماتة أحدهم، يف         يشجعون ال

ّ            منظر غريب مل ميت فيه طرف، ومل ينتصر فيه طترف، بقتّ  فيته                                                 
                                                         الطرفان يذرفان الدمع، وفوقهم جاسب مستمر يف طلبه اجرا  بعض 
                        ُ                                 احلركات بنشاا أقوى، كأنه ُمخرج سينمائ  يدفع اثنني من املمثلني 

                        قعية، وكان اجلمع مل يتوقف                                يف مشهد جنس ح ، ليتفاعالن معه بوا
  .                                           عن التصفيق ومل تبخل عيوهنم بذرف الدموع بغزارة

                                                   التم جاسب ومعه أبو حديدة املشهد بإيقاع ضرب متتال، من 
                                                      قضيب احلديد، على وقعه كادت األجساد تتجمد، مذبوحتة متن   
                                                               برودة املا ، واعتصار أمل احلديد النازل، فبات وقع الضربة اختية على 

  .                                ، مثل والز االبر يف العمود الفقري          اجللد املنكم
                  هم جبلوا كتبريهم،       ...                             لقد كشف هذا الفعل الشاذ هوسهم
  .                                   وصغريهم على ااوس بأنواع السلوك الشاذ

                         ً                ً               اهنم يفعلون هذا باحلث أحيانًا، وباإلحيا  أحيانًا أالرى، يتلقون 
  .                             أوامر الرذيلة من األعلى فاألعلى

  .        األكرب هبل                                       سلسلة عبيد وعبيد العبيد، متصلة بالصنم
                                                    أكربهم هذا مهندس جهاز الرعب األوحد، مل يتتوان يف أيتة   

  .                                    ً       حلظة من تصفية أي من الذين يشك هبم أعداً  بيديه
             ً                              ً       ً  لقد كان مكشوفًا هكذا يف أبو غريب، وإن بذل جهدًا اضافيًا 
                                                           يف سياقات حياته اليومية، ليثبت نفسه رجل رحيم، مالتك حزمتة   

  .                مبادئ بكلتا يديه
                                       هم وصغريهم، ال يوجد بينهم انستان ميتلتك               إهنم هكذا كبري

                                                            احلدود الدنيا من اإلنسانية، تراهم يستعرضون قوة احلمقتى، عنتد   
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                                                        حصر ضحاياهم يف زوايا الضعف، ميارسون أبشع أنواع التعتذيب،  
                               ُ                             يلجؤون اىل العدائية املقيتة، كمن ُيدفع اليها مضروب بألف متداس  

  .                     على مؤالرة رأسه الفارغ

   

 



192 

 الموت األول

                              ً                         يصل رئيس اجلهاز هذا القطاع الافيًا وجهه بنظتارة ستودا ،   
                                                       ً   ومن قبله وصل الرئيس كخصيا ميتع نفسه مبشاهد التعذيب ميدانيًا، 
              ً                                            لكنه كان متخفيًا مبالبس عربية تقليدية، كأن رئيس اجلهاز بوصوله 

  .                                          ً اليوم، يريد التأكد من تنفيذ تعليماته حرفيًا
                         ً     باالكادة اليت قدمها له كخصتيًا،                         ً  وقف اىل جانبه المع، منتشيًا 
               ً                 كان وصوله ايذانًا بتطبيق مرحلتة     .                          الدارته حفالت التعذيب باتقان

                                                         جديدة من التعذيب، املفض  اىل التدجني أو تعديل السلوك، كمتا  
                                                            كان حيلو له تسميته يف نقاكاته، مع الرئيس األعلى للبالد، عنتدما  

  .            يتذكر املوضوع
ٌ                       تعديٌل مطلوب تطبيقه على اجلمي       ً                   ع حرفيًا، ليس فقتط ألهنتم       

                                                        مشتركون يف مؤامرة، صدق مع نفسه حدوثها من كثتر املناقشتة   
                                                          اخلاصة بتفاصيلها، وتدريس وقائعها يف دورات االعداد احلزبت ، بل 
                                                         وملدهم جسور تدجني للغري من احلزبيني، وباق  العراقيني، ليسريوا يف 

           ط نفوذه، يف                                       ً      ً     الطريق الذي يراه الرئيس من جانبه، مسلكًا وحيدًا لبس
  .          عموم البالد

             ً                                          كان الوقت عصرًا، وكانوا قد أمتو نوبة تعذيب بوضع التعتري  
                                   ّ            عادوا اىل زنازينهم يلعقون جراحات، كّونتها هراوات    .            ملا بعد الظهر

                                                       وأنابيب مطاا، سقطت على أجسادهم قاسية بإفراا، حىت تركتت  
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  ا       الحظهت    .                                                أالاديد زرقا ، وبقع على اجللود يقترب لوهنا من األسود
                                                          من بعيد، فأثىن على طاقم التدجني، وطالب بنوبة جديتدة بضتو    
                                                          تعليمات جديدة، تطبق فيها مليات الصمت، حيث املنتع القتاطع   

  .                    للصراخ والشكوى واألنني
            ً                                         من اخن فصاعدًا، طوال الليل والنهار، خييم الصتمت علتى   

  .               سكان هذا القاطع
         ب بوجته  ُ        ً     ً                              ُيمنع منعًا باتًا اامس والشكوى واألنني، قااا جاس

                                                             مكفهر أثنا  التجمع، لتنفيذ نوبة تعذيب صامتة، على كرف الستيد  
                                          ً      ً      رئيس اجلهاز، واضاف بصوت جهوري، من يتكلم حرفتًا واحتدًا   

  . ُ          ُسيقطع لسانه
                                                  ً     كانت غايته إمساع رئيس اجلهاز، سبيل تنفيذ أوامره حرفيتًا،  
              ً                                       ً           وهو مازال واقفًا يف مكانه بالزاوية الشمالية، ال يريد أحدًا متييتزه،  
                       ً                                     لكن سرمد الذي يعرفه جيدًا، أستطاع متييزه من مشيته، ونظاراتته  

                                               كما أن املفوض كرمي أكد صحة التمييز، عند تبتادام     .           غالية الثمن
  .        ً                                   احلديث معًا، يف املطبخ بعد يوم من التفقد املذكور

                ً     ً                                    مل يعد الصمت عذابًا مميزًا باملقارنة مع، االستلقا  على أرضتية  
                                       التيار الكهربائ  متن قطتبني، موصتولني                          ندية يف عز الشتا ، وأمل 

                                                           باألذنني، وإدالال أسياخ احلديد احمللزنة يف األدبار، ومل يعد مشتكلة  
                                                        بعد إستبدال الكالم املنطوق، بآالر غري مسموع، عن طريق االكارة 
                                                      وحتريك الشفاه، حىت بات سرمد وطارق وحليم وعتزام وحامتد   

                   وإمتام احلوار بشتكل                                            قادرين على التعبري عن مرائهم، ونقل األالبار، 
                    ً           وكان سرمد أكثرهم محاسًا، الستبدال    .                      كاف، عرب االكارة والشفاه

                                                          الكالم املسموع بلغة االكارة، وحتريك الشفاه، بعدما تأكد من زرع 
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             ً                                        القطات صغرية جدًا، ألغراض االستراق املنظم للسمع، يف املصابيح 
                                                            املعلقة بسقوف الزنازين، قادرة على تستجيل اامتس، وأبلغهتم   

  .       حبقيقتها
                      سأل عزام صاحبه سترمد     .                             من أين لك هذه املعلومة البلوى؟

                                                        بلغة االكارة الالل املواجهة الصباحية، يف احلمامات دون مالحظتة  
ٌ                فأجاب، أن فيٌن من اجلهاز قتد     .                              احلارس، حلركة الشفاه أثنا  احلوار            

   .                ّ                                           حضر اىل القاطع، غّير مجيع املصابيح، اثنا  نوبة الصباح يوم أمتس 
                                                   دت املصابيح بعيين مركونة يف غرفة اخلفر، ومعهتا علبتة          لقد كاه

 special                                                    معدنية اكمتة، مكتتوب عليهتا باللغتة االجنليزيتة )     

instrument  ،تقارب تلك اليت أستوردهتا االستخبارت العستكرية ،)                                                
                       ً                                       واستخدمتها حىت جميئ  مديرًا لشعبتها الثالثة، ومنع  استخدامها، اال 

                      مث اين مسعت هذا الفين الالل    .     ً جتسسيًا                        ً يف احلاالت اليت تؤكر نشاطًا
                                                            ادالايل الطعام غرفة اخلفر، وهو يتكلم من اااتف املوجود فيها متع  
                ً                                          كخص أعلى منه رتبًة، يؤكد اجنازه املهمة، بوضع الدبوس يف مكانه، 

  .                                             واجرا  جتربة عملية له، وللجهاز املوجود يف الغرفة
       دبيتب                                              التم كالمه بعبارة واضحة التقبل الشك "االن نسمع

  .      النمل"

   

                    حاول فتتح مزالجهتا      .                              وقف ياسني يف باب الزنزانة اخلامسة
                                                            بعدائيته املعهودة والبثه املعروف، فضج يف طريقه اىل الفتح، ورغتم  
                                                            هذا الضجيج العايل، مل يفق النيام من غفوهتم بعد صالة تراويح قضوا 

  .                      منها أكثر من مائة ركعة
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                      اليمىن ركلتة اىل جستم                                أنت "األصكع"، قااا وصوب بقدمه 
  .                              مرتضى، النائم على أرض الزنزانة

                                                      أيقظه من كوامنه، وأفكاره وحزم األسئلة الشائكة يف الاليتا  
  .                                  عقل، كانت تراوده كوابيس أحالم مفزعة

  .                ً وقف مرتضى مذعورًا
                                                       كاد يهوى من طوله، وقد غامت الدنيا بعينيه، حىت مل يعد يرى 

                       اول الرد بصوت مستموع،   ح   .                     ً         ياسني، الذي انتصب واقفًا مبواجهته
             فجا ه السؤال    .                                         توقف الكالم يف حنجرته، عجز أن خيرجه من مكانه

    ً                                                      مدويًا من هذا اخدم ، الذي كانوا يسمونه الوح  من قساوته، أال 
  .     تسمع؟

                           ً                              أستجمع قواه وبلع ريقه، ساعيًا لتنشيط حباله الصوتية، التيت  
ً  ًا َ  ُ                                                    َكُسلت بسبب عدم أستخدامها منذ ما يقتارب الشتهر، وأالتري   

  .                                 استطاع االراج كلميت نعم سيدي متعثرة
                                                     تعال مع ، أنت مطلوب، عساك ال ترجع ثانية اىل هذا القترب  

  .     العفن
  .                                  نعم سيدي، قااا هذه املرة بوضوح أكثر

                                                 غرق طارق يف بؤسه، وهو يشاهد مرتضى يف هذه احلال، مثل 
  .           ً                أمري وقع أسريًا عند عدو ال يرحم
  .                    وضع وجهه يف كلتا يديه

                                           مدفوعة خبزين هائل من احلزن، حاول إالراجه متن           بكى حبرقة 
                                    زاد الليل، وعدم عودة صاحبه حىت هتذا     .                    مكمنه عن طريق البكا 

                                                          الوقت املتأالر، كدة األسى، حىت أحس وكأن الزنزانة متن دونته،   
  .          ً            أصبحت مسكنًا متأله األكباح
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                                                   حاول النوم بأستدراج كخوص الزوجة والبنات، التيت درب  
        تكلم مع    .                         عزلة على حتسس وجودهن الومه                    جهازه احلس  يف هذه ال

                                                             الزوجة احلبيبة، مثل كل يوم قبل أن يسلم نفسه اىل سلطان النوم، مل 
                                                          يقدر هذه املرة، فعامل احلواس قد تعطل بغياب مرتضتى االنستان،   

  .            ً                                        الذي مثل سفرًا لتخفيف األسى، اخيت من نوبات التدجني وغريها
   ً          ابًا من عنده:                                   ملاذا القلق؟، قال يف نفسه، وأعطاها جو

ٍ                                       لقد حصل على عفٍو من الرئيس، فهو عضو قيادة قطرية سابق،                
                                                          ووزير معروف، أو أن ميشيل عفلق قد تدالل عند الرئيس، كتفاعة  

  .            كل ك   وارد!     ...          إلمتام العفو
                                   ً                    رفع يديه إىل أعلى سقف الزنزانة، داعيًا الالقته هبمتس، أن   

            أن يكتون                ً          صلى ركعتني، دعمًا لدعواه يف   .                   يكون هذا هو االحتمال
ٌ   َ ق ُ                                       تفسرٌي َقبقلُه العقل املهموم، ساعده على النوم، مالتر       ...          هو اإلحتمال    

  .                                            ساعة من فجر كره طلوعه، ألنه ميثل يوم عذاب جديد
                                                       كان هو وزهري يف الزنزانة غارقني يف حبور مهومهم، وكان القلتق  
                  ً                                           من غياب مرتضى واضحًا على وجوههم، وبعد مالر الليلتة الثالثتة،   

  .                                         انة، والق  فيها هذا الغائب كشوال من احلنطة ُ             ُفتحت باب الزنز
                     اللحية كما ه  تغطت      .             ً                     نظرا اليه جيدًا، وجداه باق على حاله

                                    ً      بقايا كعر رأس تساقط معظمه، بتات متوزعتًا      .                 الرقبة أعلى الصدر
  .                                 على الكتفني املتهدلتني من دون إنتظام

                                                      يف اللحظة الفريدة هذه، إستفاق طارق من قلقه، كأنه ختلتص  
   َّ نس َّ    .                                                      ر بالتوتر رافقه داالل هذه الزنزانة، لثالثة أيام بلياليها      من كعو

                                            ً                حترميات النطق، هم بالسؤال حال رم  الغائتب، عائتدًا اىل بيتته    
  . ( 9                       املسجل بالزنزانة الرقم )
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                                                      أالتلط مزاجه بتركيبة غريبة، من احلزن علتى عتدم إطتالق    
      ومتن                                                        سراحه، بعفو كما توقع، أو كما أقنع نفسه يف الليلة األوىل، 

ً              الفرح بعودته ساملًا، من موت باإلعدام وضتعه إحتمتااًل، تعمتد                                 ً                
                                                           إستبعاده من العقل، بغية ختفيف الضغط على النفس التيت تصتارع   

                                                ً        أكر له مرتضى بإصبع السبابة اليمىن، الذي مده منتصبًا علتى     .     النوم
ً                        كفتيه، إكارة السكوت، مستغاًل وجود احلارس اللفه مباكرة                          .  

  .                 أين كنت باهلل عليك؟
                                                        لقد أقلقنا غيابك حىت مل نستطع النوم، قااا طارق حبركة بطيئة 
                                                          للشفاه، بعد غلق احلارس للمزالج، والذهاب بإجتاه غرفته يف مالتر  

  .              القاطع ليستريح
                                                 جلس اىل جانبه، وقد غلفه حزن كبري، صار اخلتوف ستيد   
                                                           هواجسه، بعد هذا الغياب الذي ال يريد التصتريح بته، فأجتاب    

  .    ً            مأالذًا، سنموت هنا                 واخلوف قد أالذ منه 
ُ               لقد ُحفرت قبورنا هنا     .  

  .                              ال تسألوين أكثر، إلين سوف لن أجيب!
                        ً                           ً    مل جيب على أية أسئلة متوسدًا أرض الزنزانة االمسنتية، غاطًا يف 
                                                              النوم كمن مل ينم الالل الليايل الثالث اليت غاهبا، أو إنه يريد من هذا 

              ط  الكتمتان،                                                النوم املستعجل، ااروب من املوقف، وإبقا  ما عنده 
                                                          مثلها مثل أمور كثرية يف حياة، بات يكرر على مسامع كركائه عدم 

              كأنه أصبح ميهد      ...                                         جدواها، واهنا بال معىن، ال فائدة من استمرارها
  .                          ً اىل املوت، كمن يراه قريب جدًا
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                                              ً          تنطفئ الكهربا  يف هذا القاطع اللعني أول مرة، الالفًا ألوامتر  
                       سأل سرمد الفري هذا اليوم    .             مضا ة ليل هنار                     صرحية، بإبقا  مصابيحه 

                                    ً                         املفوض كرمي، أثنا  تقدمي الفطور له جالسًا حول الطاولة الوحيتدة،  
  .                                                          ً يف غرفة اخلفر صباح اليوم الذي تلى اإلنقطاع، عن أسبابه مستغربًا

                                                   كان لدى سرمد جرأة التخاطب مع كرمي، عندما يكون معته  
  ً                       درًا من الرمحة، باملقارنتة                                      على انفراد، فكرمي عنصر ميتلك يف داالله ق

                            ً     كما إن سرمد قد إقترب منه كتثريًا،     .                     مع جاسب وياسني واخالرين
                                                        حىت عرف غالبية سكان هذا القاطع، التمكن من كسبه اىل الصتف  
                                                           الذي هم فيه، أواالر السنة األوىل من السجن، وبشهادة عزام وطارق 
                                                ً        وحليم، بات ال يقسوا عليهم بالضرب، عندما يكتون وحيتدًا يف   
                                                           اخلفارة، كذلك حياول يف اليوم الذي يكون معه أحد، يكربه يف الرتبة 
                                                          واملنزلة، إسقاا ااراوات الفيفة، على مناطق اددة من اجلسم، يقل 

َ                          وعرَف طارق بالذات أن سرمد وعد    .                       فيها الضرر واالحساس باألمل    
                                                      كرمي مبنحه رتبة مالزم، عند جناح الطتهم يف ااروب اىل ستوريا،  

                          ً                    يق قريب له يف األعظمية، مبلغًا لشرا  سيارة كوستر              وقدم له عن طر
                                                            يعمل عليها يف أوقات استراحته، ويهيئها وسيلة لتنفيذ الطة ااروب 

  .        عندما حتني
  .                      ُ                      أجاب كرمي تلقائيا، لقد ُقصفت اطة كهربا  الدورة

                  ً              ً                      كان وقع االجابة مثريًا للدهشة، ومثريًا لستؤال مالتر عمتن    
                              وعيه، الذي كعر وكأنه فقده هبذه                       مما دفع كرمي من استعادة    .     قصفها

                          ً            االجابة احملذورة، فقال مرتبكًا بعض الش  ،
                         ً                           صحيح انتم ال تعرفون أن حربًا قد حصلت مع إيران، هنتاك  

  .                                               حرب تدور رحاها معهم منذ أكهر، أنتصر فيها العراق
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                                                        لقد أعدنا احملمرة، ومعظم أراض  األهواز اىل بالدنا العظيمتة،  
   .                                ، بقصف اطة كهربا  الدورة عصر أمس                       وقد قامت طائرات إيرانية

ُ              ً                            ُأسِقطْت إحداها، َوُمسك طيارها أسريًا، عرضه تلفزيون بغداد علتى    َ           ْ   ِ  ُ
  .               املأل بنفس الليلة

                                                  وبعد أن أكمل كرحه ألسباب االنقطاع، رجا سترمد عتدم   
                        التكلم عن املوضوع، قائال:

                                                ً   كأين مل أالربك بش  ، إذ لو عرفوا يف اجلهاز اين أفشيت سرًا، 
َ  ُ               يكتفون بعقابت  مثل عقابكم، سرَيحُلوين اىل األالترة          فسوف لن                              
  .       على طول

           ويف املستا      .   ً                                        طبعًا ننتصر، قااا سرمد ليداري موقف املفاجتأة 
َ                                                          َعربت منه عن طريق االكارة، اىل رمزي وحليم اللتذان يشتاركانه   
                                                           السكن يف الزنزانة، ومنهم أنتقلت اىل اجلميع دون معرفة املصتدر،  

  .                                   اع من احلراس أثنا  إعداد وجبة الغدا      ّ               ألنه عّبرها بصيغة السم

   

                          ، يوم قائض، رطوبته عالية،     3601                       كان األول من حزيران عام 
                                          ظهره، وقد تغريت نربة صوته، اراد الظهور مبظهر     قبل          حظر جاسب 

                                                         املهتم بصحة سجنائه، فنادى بصوت الال من التهديد، علتى متن   
            ني القضتبان                                                يشكو حالة تستدع  مراجعة الطبيب، إالراج يده من ب

                            ً                                على الفور، لقد وصل الطبيب توًا، لديه تعليمات مبعاجلة من حيتتاج  
  .               العالج، ال وقت له

                                                     أالرج حليم كلتا يديه، فقد كان يشكو مالم قرحتة معويتة   
                                                       كديدة، واضطراب القولون العصبت ، فأنزاا جاسب بضربة متن  
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            ً                                               عصاه، متهمًا اياه بالتمارض، وقال بصوت مسعه اجلميع، إن الطبيب
  .                             ال يريد النظر هبذا الوجه العابس

  .                                     إداللها واال كسرهتا بضربة أالرى، أكد قسوة
  .                                   فأداللها ومتتم مع نفسه، مل جا  الطبيب؟

                      (، سجل إسم مرتضى الذي  9                              وقف جاسب أمام الزنزانة الرقم )
                                                   ً      ً  كان قد أالرج يده من بني قضبان زنزانته، وأكتفى به مريضًا واحدًا 

  .                       يعاينه الطبيب اذا اليوم
   .                     ما الداع  اىل املراجعة؟   . ً                           ريًا أبو امد؟، أرى صحتك طبيعية ال

                                                            إهنم يأتون باألطبا  كنوع من إسقاا الفروض، ولرمبا إلبقائنا علتى  
                                                   ً         قيد احلياة، نتلقى التعذيب اىل أمد طويل، قال طارق خماطبًا مرتضى، 
                                                          الذي نوه بالقول اىل أن الكسر الذي أحدثته يف ضتلع ، أالتامص   

  ،        ليتابس  ا   ي     جلتد                            ، أستطيع تلمس نتو ه، من حتت                 بنادقهم قبل أيام
                                  ً                     أحس وكأنه قد الرج من مكانه، بات مؤملًا يصعب حتمل والزاتته،  

  .   ً                   وجعًا يف جوف صدري الواهن
  .                  أمله يفوق كل أوجاع 

                                        أال  الناجر، تقطع أوصايل من الداالل، عسى من           أوجاع  يا
      مييتين،         ً         ً     ً                             جا  طبيبًا أو مضمدًا صحيًا، يعطيين ما يهدئ بعضها أو حىت 

  .                                                           فاملوت هنا ويف هذا الزمان، الذي صنعناه بأنفسنا، أرحم من احلياة
                                                         كرر طارق مسألة إسقاا الفروض، واطالة العمر ألغراض التمتتع  

  .              ً                                     ً           بالتعذيب، مبينًا يف أن األمل سينته  بالتآم الكسر، طبيعيًا والالل أيام
                                                    حاول هنييه عن الذهاب اىل طبيب، يرى أنه لتيس طبيتب يف   

                                                  وال ميكنه معاجلة كسور غتائرة يف اجلستم، يريتدون أن          األصل، 
  .           ً حيسبوه طبيبًا



201 

                     ً                                   كرر ااولة املنع، مدفوعًا بش   ما ال يعلمه، أمساه فيما بعتد  
  .            احلادثة باحلدس

                            ً                     ال، سأذهب اىل هذا الطبيب، طبيبًا كان أو حىت حالق ميارس 
                                                            ٌ الطب مثل أيام زمان، احسبها جمرد ااولة لتقليل األوجاع، أو سعٌ 
ً                               لقضا  الوقت الذي بات ثقياًل على نفس ، قااا مرتضى، وجلتس                           
                     ً                                          على أرض الزنزانة واضعًا يديه، متشابكة على ركبتيه، ينتظر مناداته 

  .                       من أجل العرض على الطبيب
                                                      ينتظر طارق وزهري عودة ثالثهما مرتضى من الطبيتب، قبتل   
                                                             أنتصاف النهار، فقد تعودوا ثالثتهم تناول نصف الصمونة املقتررة 

    ً       عاتبًا تردد   ،          ً           عاد منتعشًا بعض الش     .     ً                       تعيينًا للغدا ، الالل هذا الشهر
ّ                       زهري، وهنّ  طارق عن مراجعة الطبيب        .  

               ً                                       الاطب طارق، واصفًا إياه باملتردد والشكاك، وسأله ملتاذا مل  
               سأل سؤاله هذا،    .                                       تراجع، وقلبك املوجوع مل تتوقف نوبات ضعفه؟

                                                       وهو مستمر باحلديث عن مآثر الطب، يف ختفيتف مالم البشترية،   
ً                                                  وأضاف قائاًل بثقة عالية، أن الطبيب الذي راجعته كتاب لطيتف،             

  .                                                  تصوروا قال يل تفضل باجللوس على الكرس  املقابل لطاولته
             وملا قلت له مل    .                                    أصر على اجللوس قبل اإليذان بشرح األوجاع

                                    م  بال وجع، ضحك وقال يل، تفضل ألفحصتك     َّ    ً      يبقَّ كيئًا يف جس
                                     ً                        بإمعان على الطاولة، اليت وضع عليها ورقًا متن التذي يستتخدمه    

  .                                         األطبا  املرموقني، على أرائك الفحص مرة واحدة
                                                    لقد أمت فحصه بإمعان، حتسس الكسر بتروي، تأسف للطريقتة  

ً                   سادة رحيم قواًل وفعاًل، أالطتأمت بوصتفه          إنه يا     ...            اليت حصل فيها      ً             
                                                      لقد ناولين بيده احلبة اليت قال عنها ستؤدي فعل التهدئتة،     .  ً دًا   مضم
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                    ً                                   ّ      حىت يلتئم الكسر طبيعيًا، وناول بيده األالرى قدح املا  دون تكّبر أو 
  .                      له من طبيب، عراق  أصيل   يا     ...      إستعال 

  .                    حفظه اهلل ألهله وللعراق
                                                        مل يترك مريضه الذي حسبه انسان، اال بعد التأكد من بلع احلبة 

  .              على وجه التمام        الوحيدة 

   

                                                     كان اادو  داالل القاطع كامال، ال فعاليات يف هذا املسا  وال 
                                                       نوبات تعذيب، أرجعه طارق اىل وجود الطبيب، وفستره زهتري،   

  .                                                     استراحة مؤقتة، واستمر الالله مرتضى يتكلم عن مآثر الطبيب
                                                           إتركنا من الطبيب اخن، علينا النوم، فالليل أقترب من منتصفه، 

  .                          اادو  هذه ال تعوض، قال طارق      وفرصة 
                                               ً           أصر على أدا  الصالة، يريد هذه الليلة البقا  الاكعًا اىل اهلل حىت 
                   ً                                              الفجر، لقد بات زاهدًا بعد عودته من الغياب ثالثة أيام بلياليها، يرى 
                                                       يف الصالة وسيلة تقرب اىل اهلل، وسبيل مضمون لتطهري النفس متن  

         ً            طلوب كرعيًا، بات يصل                         على هذا زاد من عددها امل   .          درن األالطا 
                                                      بدل الوقت الواحد، ثالث مرات، ويركع الالاا عشرات املترات،  
                                                           كأنه من عرف قرب هنايته احملتومة، وبات يسابق الزمن حملتو مثتام   

  .                         ً أعتقد أرتكاهبا، كونه حزبيًا
                                                       أكرب اخثام اليت يقول عن نفسه ارتكبها، مشاركته الرفاق صنع 

  .                      أحداث هذا الزمن البائس
                               ً             كيخنا، سنخلد اىل النوم، نأالذ جرعًا من الراحة،    يا        ق طيب صلق

                                                         تؤهلنا لتحمل عذابات يوم جديد، قال طارق بصوت يقتترب متن   
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                                                فرد مرتضى بصوت هادئ، هنيئا لكم نتومكم، وأحتالم      .    اامس
                                                         امتناها الالية من كوابيس العص ، وأنابيب املطاا، وتوجه صتوب  

  .                          القبلة يتل  الصالة اليت أراد
  .         ة الثانية            مل يكمل السجد

  .                             سقط دون سيطرة على جسمه الضعيف
                               ً                   صرخ من وجع يف معدته اخلاوية، صتراالًا زلتزل جتدران    

  .     السجن
  .               ً            ً                  إحنسر صوته تدرجييًا، حاول جاهدًا فجا ت مجلته األالرية

                                                       مه من هذا األمل، مثاقب، حتفر يف كل أجزائت ، لقتد فعلتها    
  .     األجناس

                    أفعى تتلوى على رمال                                        زحف باجتاه الزاوية املقابلة لزاويته، مثل 
  .                                  ً            ً الصحرا ، وتكور فيها كأنه ينتظر كيئًا كان متوقعًا

                        ً                       ً      نادى زهري بصوت يرجتف، طالبًا الطبيب الذي أعطاه دواً  بعد 
  .                  الظهر، فلم جيبه أحد
                                      رأسه، مستمر يف القول، اللعنة على جاسب،    د           جلس طارق عن

  .                                      مل يستجب للصراخ واستجدا  استقدام الطبيب
ً    لطبيب الذي الرج توًا من القاطع، مستتعجاًل                  اللعنة على هذا ا                   ً                 
َ                                  فضَح الروجه صوت الغلق املستموع ملتزالج      .              حال مساع الصراخ   

                                                         الباب احلديدي اخلارج  اخلاص هبذا القاطع، كتان ينتظتر هتذه    
ً             اللحظة، إنتظارًا مرهونا بفاعلية احلبة اليت أعطاها مسًا فاعاًل بالثاليوم،       ً                                  ً              

  .                          قتل مروع، أال فلعنة اهلل عليه                                    لقد تظاهر هذا الشيطان بالرمحة وسيلة
                                                      أمل من تقطيع أوصال يتعاظم، مل يكن بد من التعامل معه سوى 

ً        الصراخ، إذ مل يبق جمااًل لتحمله        ً      ً                 أالذ نفسًا عميقًا، تركه ميضت  اىل     .                   
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                                      ً                      هناية املشوار، كمن حياول إبقا  عقله متنبهًا على العكس من اجلستم  
  .             ً                     الذي بات عاجزًا عن إكمال فعل التقيؤ

                                                  ل مد أصابعه يف الفم املفتوح، فشل من عجزه يف ادالااتا     حاو
ً                                      ً  الالراج االحشا  سبياًل اليقاف االمل الناتج عن تقطيعها، فشل أيضًا                  
                                      ً                    يف السيطرة على القلب الذي علت ضرباته حدًا، يبدو وكأنه يهم يف 

  .                  اخلروج من قفصه احلصني
                                                    حلظة موت قاسية ختللتها صحوة عابرة، رفع هبتا رأسته اىل   

                                   أطلق صيحة احتجاج تردد صداها يف عموم    .            ه األقرب طارق    صديق
                                                           الزنزانات املرصوفة على حنو يصم اخذان، مث أسلم الروح، ورأسه قد 
                                                          أستقر يف حضن طارق، الذي فقد قدرة السيطرة على الذات اخلاوية، 
                                                        بعد أن داللت مشاعر اخلوف إىل نفسه دفقة واحدة، جعلته يهتذي  

                         صاب كذلك بالذهول، فيقول:                        بصوت ال يكاد يسمعه زهري امل
                                                    ملاذا سبقتين يف املوت، وجتاوزت على عهدنا الذهاب اىل اخلالق 

  .  ً  معًا؟
                                                      أهكذا تكون هناية حلمنا بالغد األفضل، اذه االمة وعلى يتد  

  .       الرفاق؟
  .                     ال أريد البقا  من بعدك

  .                                      ً أعاهدك أين سأتبعك، ونشكوا األمر اىل هلل معًا
  .          يتدالل جاسب

                                    املوت، سأل عن فحوى الكتالم الصتادر،                  يتأكد بنفسه من 
                                                                وعندما مل جيد إجابة، أمر الزميالن املتبقيان يف الزنزانة بالتوجته اىل  

                             مل يعر كالمهما اي أهتمام، بتل     .          ً              فأجاباه معًا، بأنه قد مات   .     النوم
                                                          وعلى العكس من ابدا  االهتمام، سأل وما املشكلة يف موت إنستان  
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                             بعد السؤال مجلتته اللعينتة،             وأكمل ما   .                      تآمر على السيد الرئيس؟
                                                          مجيعكم أوغاد ستموتون، هو أول امليتني هنا، وال نعلم بعده، متن  

  .     سيكون
                                                      طلبا إالراج اجلثة من الزنزانة، ووضعها يف أي مكان الارجها، 

  ّ                                      عنّفهم بشدة على الضجة اليت اثاروها لستبب     .              حىت حلول الصباح
               ة من اليت كانوا                                            تركهما دقيقة واحدة وعاد اليهما، وبيده بطاني   .    تافه

              رماها ام متن     .                                            يستخدموهنا قبل الدالول اىل برنامج النوم بال فرا 
                ً                                             بني القضبان، طالبًا من طارق الذي ناداه بكنيته أبو صماخ أن يكون 
                                                     ً    على ميني اجلثة، ومن زهري الذي أمساه باألهبل، حسب الكنية أيضتًا  

          الثالثتة،                                                  ً    على يسارها، يبقياهنا وسطهم، يضعون البطانية غطا ًا ام
  .                                               حذرهم من التحرك ولو كعرة اىل جهة اليمني أو الشمال

  .                          البقا  هكذا حىت حلول الصباح
ً                 ً            وأالريًا أقسم باهلل العظيم قائاًل، إذا ما مسعت صوتًا من أحدكم،                       ً    
                                                       أو وجدته قد حترك من مكانه، سأحلقه مع "األصكع" اىل جهنم على 

  .     الفور
            ً         يف داالله جانبًا، صتار                                     التحف طارق البطانية واجلثة، ترك األمل 

                                                          يفكر يف الرئيس وزبانيته، من املسؤولني عن حبور األسى واخالم، اليت 
                                                     تكونت يف دااللهم، ومثلهم مالف يعيشون يف أبو غريب وستجون  

                               عندها فقط كعر وكأنه قادر علتى     .                       أالرى، وكم حيملون من ذنوب
  .                                           الصمود جنب اجلثة، متماسك من دون أن يفقد عقله

                                        اح وأعلنت اكارة التجمع ألغراض التعتداد،                وعندما حل الصب
                                             ً      ً     قال لصاحبه سرمد، لقد حفر موت مرتضى يف نفس  حزنًا عميقتًا،  
                   ّ     ً                                    سوف لن يغادرين ما بقّيت حيًا، فرد عليه سرمد، أال أتعلم ان إماتة 
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                                                 ً         مرتضى يوم أمس، جا ت يف يوم التأميم اخلاص بالنفط متامًا، ذلتك  
  .     صدفة؟          ، فهل هذه     3692                      الذي رأس مفاوضاته عام 

                                                       وأال تعلم أن الذين كاركوه املفاوضات، من أعضا  القيتادة،  
         ، وعدنان     3691         ً                                    قتلوا مجيعًا، فمحمد فاضل أعدم مع ناظم كزار عام 

                                                             احلمداين وغامن عبد اجلليل، أعدما يف هذه املتؤامرة الومهيتة، التيت    
  .                    تسجلنا من بني ضحاياها

         وضني حتىت              ً                                 وأال تعلم أيضًا، أن الناج  الوحيد من أولئك املفا
                                          ً                   اليوم، هو سعدون محادي، الذي يقال أن له موقفًا من التأميم كتان  

  .     ً خمتلفًا
                      ً                                 أما جاسب الذي كان واقفًا مع عصاه اليت ال تفارقه فقال، أنت 

  .                                     ً أبو صماخ وصاحبك األهبل، إالرجا اجلثة حااًل
       محلتوا     .                                               الرجا من زنزانتهما وقد تورمت أعينهما من البكتا  

   .                    ً                   ية اليت تشاركوها غطا ًا ام طتوال الليتل                        فقيدهم العزيز يف البطان
                                                      غساله يف قاطع احلمامات، وكفناه بكفن جلبه جاسب، وعادوا اىل 

                   وبعد دالوام اليهتا     .                            ُ              زنزانتهم، جيران مشاعر اخليبة امُلرة اذا الزمان
                                                            متىن طارق أن يكون الثاين يف وداع هذه الدنيا البائستة، أن ميتوت   

                              مت ال االة، مثلما تنبأ مرتضتى        ً                       سريعًا، ألن املوت من وجهة نظره
  .                               بعد عودته من األالتفا  لثالثة أيام

                                                      وألن العد التنازيل لتراجع ممال اخلروج من هذا اجلب بستالم،  
ً                              قد بدأ برحيله مسجاًل، أنه الرقم الذي بدأ منه العد                  .  
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 الموت اغتصابا

                                                  جلس سرمد مع رفاق الزنزانة، حيك  قصة املوت، اليت حدثت 
                                                يف األمس، فهو أكثر من غريه دراية بقصص املوت، والطرق          بني يديه

                                                          املتبعة لإلماتة، يف هذا القاطع الرهيب من سجن أبو غريب، حبكتم  
                                                        وظيفته يف املطبخ اخلاص باخلفرا  وتنظيف مهاجعهم، استهل القصة 
                                             َّ             بالقول أن منعم هادي الذي مات قبل أسبوعني، أعط َّ حبة جديتدة  

                                   عل  جعفر ظهر أمس، الذي يعد اليتوم                          مت جتريبها أول مرة، ومات
                         ً       ً     بنفس الطريقة، قال عنه يومًا مشتؤومًا،        3601                األالري من كهر متوز 

                                                       مات يف مالر ساعاته عبد النافع محيدي بطريقة أالرى، الحظ هتو  
                                                       بعض مشاهدها، وروى أالرى كرمي عندما أعاده اىل القاطع يف مالر 

  .                     مشاهد تقشعر اا األبدان     ...      النهار
                                              هذه الطريقة وتلك؟، قال عزام، فأجابه الفترق              وما الفرق بني

  .                                                    سيدي باألمل احلاصل، وباللحظات اليت متر ثقيلة بانتظار املوت   يا
                                     ً             احلبوب اجلديدة، يقول عنها كرمي، حتدث صداعًا يف الرأس، ال 
                                                      يتحمله اإلنسان، وأمل باملفاصل كذلك ال يطاق، واضطراب يف نبض 

                         ألعضتا  ااامتة يف اجلستم                        ُ          القلب يتلف عضالته، مث ُتوقف عمل ا
                                                              بالتدريج، فتزيد من كدة األمل، ومع هذا قال، أن أمل املوت بالنستبة  
                       ً                                   اىل عبد النافع، أكد ايالمًا من كل أككال املوت، سأرويه لكم كما 
                                                         رأيته بنفس ، وكما روى يل كرمي بعض من تفاصيله، عندما قتال،  
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           عبد النافع                                                    لقد جا نا تلفون من المع مع بداية الصباح، طلب إحضار
ً  اىل اجلهاز على الفور، مل جند لباسا يغط  جسمه الذي أصبح هيكاًل                                                        
    ً                                                   عظميًا، يكسوه جلد ناكف، سوى بدلة سفاري، رثة لوهنا كلتون  
                                                   ُ       التراب من كثر االستعمال، رائحتها أقرب اىل عفن البصل، ُتشم من 

  .    بعيد
                                                        لقد التهمته البدلة يف جوفها الواسع، جعلته أقرب اىل مهرج يف 

  .                    ريك فاكل منه اىل انسان س
                      ً                                دالل حليم على اخلط مقاطعًا بقوله، أسف  على عبد النتافع،  
                                                         ً  الضابط املتفوق يف الدورات العسكرية مجيعها، الذي أكاد به وحيدًا 
                                                            من باق  الضباا املوفدين، وزير الدفاع السوفيايت، يوم حضر توزيع 

          املشتهورة                                                      كهادات التقدير خلرجي  أكادميية فرونزا، إذ قال عبارتته  
                                                               "تفتخر وتعتز كلية االركان السوفيتية العليا، أن يكون أحد تالمذهتا، 
                                           ً       ً    ً        الرائد الركن عبد النافع محيدي، لقد كان تلميذًا متميزًا حقًا، وليس 
                                                                  هو الوحيد الذي أستفاد من الكلية، إمنا كلية االركان السوفيتية العليا 

        اثنتا                                                     ه  األالرى قد أستفادت، من اخرا  اليت كتان يطرحهتا  
  .         املناقشات"

                                                       توقف طارق عند العبارة املذكورة للوزير السوفييت، التفت اىل 
                                                            حليم الذي جيلس اىل جانبه من دون وع  منه قائال، أن عبد النافع مل 
ً              يكن هو املسجون الوحيد يف جمموعتنا، الذي حل أواًل يف التدورات                                             

ً                 اخلارجية، كان سرمد هو اخالر جا  أواًل يف دورة االركان ا        ملشتركة                                 
  .                                                ً  بكامربيل، وأنت كذلك كنت من األوائل، أمل يكن هذا غريبًا؟

                                                       استجاب حليم اىل هذا السؤال، وكأنه أفاق من غفوة عتابرة،  
  .              فسأل عن القصد؟
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                                                     ان القصد، هو أهنم االتاروا النخبة يف كل ك  ، وضتعوهم يف  
  .                  ً                         السجن ليميتوهم عمدًا أو ليوقعوهم يف حبور اجلنون

   

                                            عن الكالم عند مقطع النخبة، واالالتيار واالماتة،              ً توقفوا مجيعًا
                                                          كأهنم متفقون العطا  اجملال اىل سرمد ليكمل حديثه، فقال، لقد سار 
                                                             عبد النافع ويداه على السروال، حياول تثبيته على اخلصر، بعد كتل  
                                                              مرة ينزل فيها دون استئذان، نظر اىل السيارة املضللة متن البتاب   

      ً                              تحت توًا، واىل حراس جدد فاقشعر جلتده                       اخلارجية للقاطع، اليت ف
  .                                                 املتيبس من الرعب، كأهنا سيارة موتى الصصت لنقل اجملهولني

                                                           ابتلعته السيارة بثوان معدودات، ظن وهو يهم بالصعود اليهتا،  
                                              ً             أنه منقول اىل ساحة إعدام ال االة، وملا لفضته الارجًا من جوفهتا  

            ً      أن املوت قريبتًا ال                                              املعتم، وسط بناية مكتظة بالعسكر واملدنيني، ظن
  .    االة

                   لب منه، االبقا  على                                      أدالله كرمي اىل الغرفة املطلوبة، بعد أن ط
                      كانت الغرفتة مزججتة      .                      حىت اكتمال املشهد املرسوم             ً حياته واعيًا

ُ                            تشرف على أالرى أوسع منها بقليل، ُدفع عبد النتافع اىل وستطها                                   
                              أى من اللف الزجاج كابة جتلس على      ً                   مصحوبًا بسيل من السباب، ر

                                                          سرير حديدي، رأسها قد أالتفى بني يديها، وتكور علتى بطنتها،   
  .                                                  بوضعية طفل داالل رحم أم، تقاوم مالم الوالدة قبل األوان

َ                                                   محلَق هبا، كاهد أحد يقترب منها، رفعت يديها يف ااولة منها    
                                                          أن تستر كيئا من حااا، ومن جانبه أقترب هو من الزجاج، وضتع  
                                                              كلتا عينيه بني كفيه امللتصقتني بالزجاج، مل يصدق ما يتراه، كأنته   
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                                                               يعرفها، ه  تلك السمرا  اجلميلة، بطواا الفارع وعينيها الواستعتني  
        ُ                                  كيف كان ُيشبههما يف أوقات اللقا  معها، بعيين                 الساحرتني، تذكر

  .           املها األصيلة
                                                      حاول التأكد من كخصها، فرك عينيه مث أعتاد فركهتا متن    
                               ً                           جديد، ه  ذاهتا مسية اليت أحبها عشقًا كبهه االصدقا  بعشق جمنتون  
                                                             اىل ليلى، اخلطيبة اليت مل يودعها قبل احلشر يف واقعة املتؤامرة متن   

  .        أكهر مضت
                                              ما الذي أتى هبا اىل هنا؟، وهل يعقل أهنا، متهمتة            سأل نفسه، 

                ً                 فأجاب نفسه مرعوبًا، ال يعقل هتذا،     .                        باملشاركة يف املؤامرة أيضا؟
                                                          فاملتهمون ضباا حزبيون برتب عالية، وسياسيون بدرجات وظيفيتة  
                                                           وحزبية متقدمة، مطلوب تدجينهم، أما ه  فقد تركها جمرد مؤيتدة  

  .    ياسة                             يف احلزب، مبتدئة ال تستهويها الس
  .                       ً                               عاد اىل الورا  الطوة، سعيًا منه الستعادة قدرته على التركيز

                                                       اقترب من الزجاج ثانية، التصق به، ضربه بشدة، كمن يريتد  
                                              فشل يف حتقيق الغاية ألن الزجاج من النوع الستميك     .             أثارة االنتباه
                                            بقيت ه  على جلستها املكورة، يف ااولتة منتها      .           املضاد للكسر

                                           ها املهددة، أو إهنا هكذا تعي  صتدمة احلتبس،                   احملافظة على عذريت
                                                           وذهول التعامل الفض منذ الطفها، وه  يف الطريق اىل جامعة بغداد، 

  .                                                  اليت تعمل فيها معيدة، بعد خترجها االوىل يف قسم الفيزيا 
  .                                        يدالله الفشل يف دوامة األسى واللوم والتسبيب

                                                     وهو غاا يف هذه الدوامة، تنبه اىل كخصني دالتال يكلماهنتا  
  .                            حبركات توح ، وكأن كالمهما هتديد
  .                          ال يسمع كيئا من هذا التهديد
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  .                                   ال يفهم من االميا ات احلاصلة اال التهديد
    ً                                               وأالريًا حتولت االميا ات اىل حركات، أبدت فيها مقاومة لش   

  .  ما
                                                      إهنا تقاوم وهم مستمرون يف ااولة مدها على السترير، زادت  

                         زيق قميصها احلريري االبيض،                                  املقاومة كراسة، فزاد تعاوهنما على مت
           ً                                 ً             وملا متزق متامًا، حترك جسمها الطري بغري انتظام معربًا عن الليط بني 

                                      سحب أحدمها محالة الصدر، املطرزة بتاللون     .               التوسل واالحتجاج
                                                         االسود بشراسة ذئب جائع، فجا ت بيديه املكسيتان بالشعر الكث، 

             ا هتوى من على                                          تاركة الطوا محرا  على الكتفني املمتلئتني، جعاله
                                                       السرير، وعندما هنضت ساعية اىل ااروب، وجدت نفسها ملتصتقة  
                                                            باحلائط املدهون باللون البنفسج ، تغط  صدرها العتاري بيتديها   

  .        الناعمتني
                                                      تركت دموعها تنزل متوسلة بالتوقف عند هذا احلد، وتركتوا  
                                                           هم ألنفسهم التمتع بدموعها ومقاومتها اليت ضعفت بالتدريج، وعند 

                                      ً                أكد من حصول حالة الضعف الواهن، هجما معًا علتى النصتف      الت
  .                                   الثاين من اجلسم املغطى "بتنورة" رصاصية

                                                     حاولت محاية نفسها بالدالول حتت السرير، مل يغيثها السرير، 
  .                                        ومل ينفعها الصراخ يف غرفة معزول عنها الصوت

  .                              أالرجاها عارية اال من لباس داالل 
  .                 ترجتف من كدة احليا 

  .     احليا              تصرخ من الد 
                                                       وقعت بطواا على البالا، ضربته بكلتا يديها الناعمتني، كأهنا 

ً           تتوسل االرض اليت حتته أماًل يف ابتالعها                      .  
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                                                        لكن هذه البقعة من االرض ملوثة بآثام االنسان، ال تبتلع متن  
  .                                      يستغيث هبا، ومل تبتلع من مر عليها من قبل

           ااوالهتتا                                    ً           محالها بال لباس داالل ، باتت عارية متامًا تتختبط يف 
                                                          لتغطية اجلسم، ومن كدة ختبطها، أالذت تضع يديها مرة على صدرها، 
                                                         ومرة هنا وأالرى هناك، وملا أحست عدم جدوى الستر، كدت كعرها، 

  .                                                      لطمت وجهها الذي تورم من تدفق الدم اليه، ومن كدة البكا 
   . ِ                                                    ِسترها الوحيد عقل توقف عن التفكري، بإغما ة أفقدهتا الوع 

                                          بعده، ممارسة اجلنس مع جثة مسجاة علتى األرض،               والطوهتم فيما
  .             هامدة بال حراك

   

                                                       يف الغرفة الثانية بات عبد النافع يتحرك، مثل كخص جمنتون،  
                                                        يهيم يف كوارع تعوي فيها الكالب، يتأمل مثلها من عض الكتالب،  
                                             ً              يقلد حركاهتا، يضرب رأسه باحلائط مثلها، فترك أثرًا من الدم، حىت 

  .    ً                      مكسوًا، ببقع منه محرا  مسودة           أصبح احلائط 
                  ً                                  ً  محالها اىل السرير جسدًا بال روح، كررا ممارسة الرذيلة، واحدًا 

  .                                 بعد اخالر مع ذلك اجلسد املنزوع الروح
                                                   صرخ عبد النافع يف مكانه، بك  بأمل، ضحك باستهتار، حتول 
                                                          احتجاجه اىل كالم غري مترابط، كأنه هو اخالر فقد العقتل التذي   

  .    ً          بقريًا من سنوات               أكاد به الروس ع
                                                     أعيد اىل زنزانته يف أبو غريب، جسم يتحرك بال إحساس، كأنه 
                                                   ً       كبح انسان، تيبست بقايا دما  على كعر كساه الشيب مبكرًا، بات 

  .                                           يردد كلمات، ومصطلحات عسكرية ال عالقة اا باحلال
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                             وعيناه تذرفان الدمع وأكمتل،       سرمد               ً       لقد أعادوه مساً ، قال 
                                      اخلفر، فكلفين كرمي ايصاله اىل الزنزانتة،                       كنت ساعتها أنظف غرفة 

                                                          سألته عن غيابه، فذكر بعض من اللقطات اليت كاهدها حية، وقليل 
  .                     مما جرى بشكل غري مترابط

                                                           قال إهنا غابت ميتة، مل يذكرها باالسم، مث وبعد قليل مما ذكره قال 
                                                                أنه قد التقى أباه، فقلت له لكن أباك تويف قبل سنة من دالولك السجن، 

                                                         ا حضرت فاحتته، فاهتمين بالكذب وعدم الدراية مبا جيتري يف هتذه      وأن
                 ً                                           الدنيا، وأهتمين أيضًا، بأين الشخص الذي أوكى به، وتسبب يف جميئه اىل 

  .                                                      هذا املكان، دالل يف نوبة بكا  كديد، أعقبها بأالرى ضحك باهت
  .                             أحسست حلظتها جبرح يف داالل  ملتهب
ً         حرارة امتدت من عيينَّ نزواًل اىل أمخص  َ          القدمني، َصَعدت ثانية                   َّ      َ         

  .                                            اىل القلب املتورم وهو يتفحص هذا الصديق الذي جن
                             ً                            ألقيت عليه النظرة األالرية متيقنًا، من موتته بعتد ستاعات،    
                                                              تأسفت على هناية صداقة دامت منذ الكلية العسكرية، اليت كنا فيهتا  
                                                           طالبان يتنافسان على املركز األول، وكيف ظفر هذا الصديق املتفوق 

  .                            األول، وباركت له ظفره باعتزاز       باملركز 
ً                يف ذلك الوقت من الليل عدت اىل كرمي، متوساًل بقائ  معته يف                                        
ّ        الزنزانة، ألنه حيتضر، فعدت اليه، وبقيت عنده، مل يعد عارفتًا يّب، وال     ً                                                     
ً                                  حىت بنفسه، لقد مات عقله أواًل من هول الصدمة اليت تسببها أغتصاب                           

                            قائق من أنتصاف الليل أستلم                                     الطيبته امليتة، ومن بعدها، وقبل مخسة د
  .                                                        الروح، فأكتمل العدد املطلوب إماتتهم اذا الشهر ثالثة مطلوبني
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 والدة من رحم ميت

  .                                          مل تكن غرفة االعدام بعيدة عن هذا القاطع اخلاص
  .                                          تنتصب مشنقتها يف اجلهة املقابلة ملوقعه الغربت 

                                                    يشاهد من مير اليها بوضوح، ومن يقف حواا ومن توضتع يف 
  .                   رقبته احلبال املفتولة

                                                        يتحرك اجلزارون اذا اليوم دون متييز، بني أجسادهم املمتلئتة،  
                                                          وبني أردية الزيتوين اليت ختف  التهافت على تسجيل الرقم األعلى يف 

  .                  احلصد القائم لألرواح
                                                   التهافت هنا مشروع، التسابق مستموح، وكالمهتا ستلوك    

      ُ                  لعليا ُتحصتد يف املقابتل                                        مطلوب، لتأكيد الذات اخلاوية، واألرقام ا
                                                       مكرمة من الرئيس بشكل مشروع، سيارة جديدة علتى األغلتب،   

  .                          ورمبا قطعة أرض يف مكان مرموق
ُ                       ً                                ُتسمع األصوات الباكية حنيبًا، دون متييز بني مصادرها اختية من 

  .    قريب
                                                   كخرات املوت اليت يطلقها املعذبون، يف حلظات سحب العصتا،  

                                    ني احلني واحلني، ه  القابلة للتمييز متن                            وكد احلبل املدىل على الرقاب ب
                                                             قبلهم، نزال  أعتادوا التوجه بانتباههم صوب املكان املخصص، لقتبض  
ّ ِ                    االرواح التائهة، يوم االحد من كل أسبوع، بعّدِه يتوم القصتاص أو                                            

  .                                                     التنفيذ، مصطلح كائع بني سكنة أبو غريب، سجانون ومسجونون
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                    ثه ذوات أتعبها السب                                       ينتظر غالبيتهم هذا اليوم ليجلدون بأحدا
  .                              ّ          والشتم، وكالم السجانني القذر وعصّي  التعذيب

ْ       يشغلون عقول فرغت الالياها، من الزين الذاكرة امُلَنتوْع، يف     َُ                                           
                  ً                                   قطاع الاص معزول متامًا عن العراقيني، وباق  كعوب حسبت على 
                                                           العامل الكبري، كأهنم جمبولون على املشاهدة والسماع، أو قد يكونون 

  .                                        منوا على إحتياجها، للتعامل مع وقت الفراغ              من بني الذين أد
ْ                         كرع سرمد من زنزانته السادسة، بقَعْد الضحايا املارين بلباسهم                                قَ 

      صتاغ     .                                                   ً الربتقايل، املمهور بأحكام االعدام أستغرب سريهم اثنان معًا
                                                        من عنده هتم لكل واحد منهم، ختيل ااكمهم وكأهنتا صتورية، ال   
        ً                                                   ختتلف كثريًا عن ااكمته، وباق  التزمال  قبتل ستنتني يف بنايتة     

                 ً                             وضع من الياله رئيسًا لكل واحدة منها، كذلك حزبت     .       احلاكمية
                                                           كبري، ومع هذا مل يتخيل له درجة، مثل اليت أمتلكها رئيس اكمتته  

                                           يف القيادة القومية للحزب، ومل يتخيل األعضتا                  ً  السيد نعيم، عضوًا 
                                             ً             الذين وضعوا تواقيعهم، على االحكام املكتوبة مسبقًا من اجلهتات  
                                                                العليا مثل أعضا  اكمته، كبار مسؤويل القيتادة القطريتة، يرفتع    

            سيف يقاتتل        حامل                                       فوق رؤوسهم رئيس اجلهاز سوا الرقابة، مثل 
  .    أعزل

                            ، اليت أستتغرقتها ااكمتته،                                تعيده الذاكرة اىل الدقائق اخلمس
                 هل أنت بتري  أم     .                                      والسؤالني املشهورين، هل لديك كيئا تضيفه؟

  .     مذنب؟
                                                        توقف عن التفكري، تنبه اىل مرور جاسب من أمتام الزنزانتة،   

                            الشى اثتارة انتباهته عنتد       .                              بعصاه املرصعة مبسامري اللسع اخدم 
           القريبتة،                                                    االستمرار يف الغوص بالتفكري، فجلس القرفصا  يف الزاوية 
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   ً                                                         كامتًا االنفاس، ال يريد تقدميه، وجبة تعذيب صباح  انفرادية، أعتاد 
  .                                    جاسب اكتهائها قبل الفطور ألتفه األسباب

                                                    جاسب الوح  الذي أالذته غفوة الفجتر، بستبب أنتظتار    
                                                          مفعول حبة ثاليوم أعطاها اىل السجني منعم هادي، الماتته يف ساعة 

ً      متأالرة من الليل، مر مستعجاًل حيث ا                             خلطى، بغية اللحاق حبفلة اعدام                          
                                           ُ                  مل يتعود التأالر عنها من قبل، ألنه أحبها مهنة ُتشبع يف نفسه غريزة 

ٌ                    ٌ                   حٌب أو باملعىن األدق، رغبٌة طاملا دفعتته ألن،       ...                األنتقام من البشر  
                 ً                                        يتربع يف البقا  الفريًا ليلة السبت على االحتد، ليحظتى بشترف    

ً      ة املتوت، متتأماًل                                         السحب الفوري للعصا، واسقاا الضحية يف هو             
                                        ً                   مساع الرئيس بطوالته يف جر العصا ببط ، إمعانًا بتعذيب الضتحية،  
   .   ً                                                     سعيًا ورا  احلصول على مكرمة منه، قطعة أرض يف مدينته السماوة

           ً                      ً                          وكذلك متمتعًا باجلسد الذي خيتض متدليًا، بعد انقطتاع الترويتة   
  .                 الدموية عن الدماغ

                 ، عن حالة أعتدم                                       تكلم مع أصحابه يف غرفة اخلفارة ذات مسا 
ً                                                     فيها طفاًل، مل يتجاوز الرابعة عشر من العمر فقال، كنت أنتظر تلك         
                                      ً               اللحظة، اليت يرجتف فيها جسمه الغض أالتضاضًا، تعمدت وضتع  
                ً                                            انشوطة احلبل جانبًا، وليس على مؤالرة الرقبة ألبطئ موته، وأزيتد  
                                                          فترة االالتضاض، مل أويل تنبيته الطبيتب ألن أضتعها يف مكاهنتا     

                                                 ، اللف الرقبة، كم هو ممتع ذاك الشخري التذي حيصتل يف         املطلوب
                                                           اللحظة العابرة، بني الشنق وبني الوفاة، وكم ه  مجيلة حركة اجلسم 

  .           عند االالتضاض
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                                                    متر الزوبعة أو مير جاسب، من دون االكتراث لوضع النزال  يف 
                                                         القاطع اخلاص، مما كجع سرمد العودة اىل التفكري، وصياغة اخلياالت 

                                                        ختفف وحشة الزنزانة، والعزلة ومثار تعذيب، ازدادت كدهتا بعد      اليت
                                       ً                   أنقضا  ما يقارب السنتني، وعندما وجد متسعًا من الوقت ملزيد من 
                                         ً                   الغوص، يف عامل االفتراض، أندفع يف الياالته بعيدًا عن الزنزانة، وهتم 
                                                     ً   االعدام وعذابات الروح، حىت وصل ذوي الضحايا الساكنني بعيدًا، 

  .      املنيعة           عن أسواره
ً                                         صنع له وصاًل يف اخليال ميده اليهم، كلمهم كذلك يف اخليال،           
ّ                   أحتج أمامهم على فربكة التهم املوجهة، تذّكر زوجات ام، صورهن                                       
                                                        حبيبات خملصات، خيففن من مالم احلزن على فقدان األحبة، باعتقاد 
                                            ً                نطق أمسائهن على السنتهم، قبل انقطاع النفس النقًا باحلبل الغليظ، 

                                    ً             أسى أمهات كباب، عندما رسم لبعضهن صتورًا عقليتة،        وصور 
                                                            قوامها اللطم على اخلدود املتهدلة، واكادات بأوالدهن أبطال راحوا 

  .     كهدا 
َ                          َتعلََّم التالعب يف اخليال، وتعّلَم صنع الوصالت، اليت ميدها اىل   ّ                     َ َّ   َ
                                                                من يريد، فالعائلة أسبقية أوىل ملا يريد، أدمن التخاطب مع أفرادهتا  

                             ً                   ل االفتراض ، وأدمن العي  الياليًا معها يف الستاعات              من هذا السبي
                                                          اليت يأمره فيها جاسب، اجللوس بوضع القرفصتا  أو املراوحتة يف   

     ٌ    مناجاٌة يف    .                                     ً                الزاوية البعيدة للزنزانة، وينساه جالسًا هكذا حىت الصباح
                                                     اخليال تستغرق جل الوقت، يتصور الالاا أككال األوالد، يكربون 

ُ        ونة، ينصح أحيانًا، يوجه أحيانًا، ُيَقبقُل وجنات                     يف ذاك البيت مبدينة زي                ً             ً   ُ  َ ق
                                                            حيسبها متوردة أحيان أالرى، يعود بعدها اىل االنزوا ، يعصتره االمل  
                                                ً            العابر يف متاهات العقل، على ضحايا باتت تساق قطعانًا اىل املشنقة 
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            ً                                             املنصوبة الصيصًا، اىل السياسيني املوسومني خبيانة احلزب والثتورة،  
                                     فاصيلها، املفوض كرمي يف أوقات هذياناته،                   حسبما روى عن بعض ت

                                                           بعد االطمئنان له إثر زلة اللسان عن موضوع احلرب متع إيتران،   
                                     اهنم اخن يتبادالن احلديث، وبعض االسترار     .                 وقصف اطة الكهربا 

              ً                                              عند تواجدمها معًا يف املطبخ إلعداد وجبات الغتذا ، أو يف الغرفتة   
                       العالقة اليت كوهنا سترمد                                    اخلاصة باخلفرا ، لقد أصبح كرمي وبفضل 

  .                                                      معه بالذات، احلبل السري الذي يصله بالعامل، الارج أبو غريب

   

ُ                                    َيلحُق جاسب بالركب املتجه إلحيا  حفلة اعدام   َ .  
                                                         امرأة ترتدي بدلة برتقالية، ختذل السيقان النحيلتة جستدها   

  .               املتورم من الوسط
      اللفها                                                 جيرها إثنان بلباس زيتوين، كأهنا أصيبت بشلل الرعا ، 

                                                          بنصف متر، رجل يرتدي ذات البدلة، يسري باعتدال رغم السلستلة  
    ُ                                                     اليت ُتكبل ساقاه، ومن بعدهم جاسب مستمر يف ااولته، وضع أزرار 
                                                                بدلته الزيتوين يف أماكنها، اكماال لقيافته قبل جر العصتا، وازهتاق   

  .                                            الروح اليت ال يعرف يف األصل، صحة التهم املوجهة اا
َ              َجَر العصا، سلب ر ً                        ً   وح الرجل أواًل، فارتفع صوت املرأة نواحًا، َ             

                                                           وقبل جر العصا ثانية، علت من حنجرهتا الشابة، صترالة تناقلتت   
                           أالتلطت بعدها االصوات، كتأن     .                          ً اجلدران، صداها املتسرب الارجًا

  .                    كيئا غري مألوف قد حدث
                                                         أنتهت حفلة هذا اليوم، تفرق اخلفرا  املكلفون بامتام املهمتة،  

                عتاد جاستب اىل      .                      خصص له يف قائمة التوزيع                 كل باجتاه العمل امل
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            ً                                                  صومعته، ساعيًا الفوز بساعة نوم إضافية، بعد متعتة جتر العصتا    
  .                                     ً وأالتضاض جسدين، أزهق أرواحهما يف من معًا

                    ً                                  يبدأ كرمي الفارته مشرفًا على الطوات التهذيب، أو التعتذيب  
                                                      منذ الصباح، حسب الربنامج املوضوع من الربا  اجلهتاز، دالتل   

                                   ً              د وجبة الغدا ، تقدم منه سرمد مستفسرًا عن الصترالة             املطبخ لتحدي
                                 ً                         املدوية قبل قليل، وعن كخصني سيقا معًا اىل غرفة املوت، فاجابته  
                                                     دون توجس، اهنما زوجان كيوعيان، قاتال احلكومتة يف صتفوف   
                         َّ                                   االنصار بشمال العراق، الق َّ القبض عليهما يف السيطرة العستكرية  

                             بإيصال، تعليمتات كتفوية اىل                                  مبدينة اخلالص، يقال أهنما مكلفان
                                                            قواعد احلزب الشيوع  يف بغداد، ويقال أهنما ادعيا تركهما العمتل  
                                                         احلزبت ، والتوجه اىل بغداد للعمل، والعي  مثل غريهم من أهتل  

                           ً                      صدر حبقهما احلكم باالعدام، كنقًا حىت املوت، متن قبتل      .      العراق
  .                         اكمة الثورة، نفذ قبل قليل
          ً                       الكالم مبينًا أن الصخب الذي حصتل،                   أستمر كرمي هكذا يف 

  .                                                  واالتالا االصوات، يتعلق بكون املتهمة حامل يف كهرها األالري
                                                     لقد توسلت تأجيل التنفيذ حىت حلول الوالدة، وعندما رفتض  
                                                          رئيس اجلهاز التأجيل، وعلق على الطلب "الدولة ليست حباجتة اىل  

      الطفل           ً                               قدمت طلبًا مالر باجرا  عملية قيصرية الالراج   .          الائن جديد"
  .                                     الربي  قبل التنفيذ، مل حتصل املوافقة أيضا

                   ً                                     كان املوقف برمته مثريًا، باتت الالله تتواىل التفاصيل من فتم،  
                                                        وكأن صاحبه يتعاطف مع الضحية، خيشى إثارة االنتبتاه، خيتاف   
                           ً                                 مجاعته القريبني، وان كان اسوبًا عليهم، طاقم مت أالتياره بامعتان  

  .             الغراض التعذيب
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ً   توقف قلياًل،  ً                                التفت قلياًل حول املكان، وكأنه خيشى قدوم أحد                   
  .       بالصدفة

                                                    حاول سرمد سحبه المتام ما بدأه من كالم، باستخدام التعجب 
ً      وسيلة استثارة، تدفع لالستمرار يف الكالم، فأكمل حديثه قائاًل، أن                                                       
                                                          ميادة الزوجة املقاتلة، قاومت الصعود اىل منصة االعدام، صترالت  

ً           لتأالريه قلياًل، عساها تس                                       مع، صرالة الطفل مالر ما تتمنا، وعنتدما            
                                                          تيقنت من استحالة التأالري، ولو دقائق معدودات، حاولتت فتتح   

                                  ت بتاهلل، نتدهت بأمستا  األنبيتا       د                       ساقيها، بكت حبرقة، استنج
                                                            واألوليا ، كأهنا تريد الدالول يف دورة املختاض، مازالتت تتأمتل    

  .                          ً           تكحيل عينيها بوليد ينزل حيًا قبل املمات
                               ً         سب املهووس بردود فعل اجلسم االتضاضًا، بعتد            مل ميهلها جا

                              ق                               التفاف احلبل وقطع االنفاس، مل يلبق رغبتها االالرية قبتل التنفيتذ،   
َ      سحب العصا سريعًا هذه املرة، َعَلْت وجهه العبوس أبتسامة َتَشتف     َ                      ْ  ََ             ً              

  .                                    باهتة، كمن حصل على حاجة أنتظرها طويال
                                                تدىل جسدها العشريين خيتض بشتدة، ويف دااللته صترالة    

                                                   ج مكتومة، حتركت قتدميها حبركتات متواليتة، وكأهنتا          احتجا
                                                       إستجمعت طاقة كباب، كانت خمزونة قوهتا لقطع كريط القمتا ،  

  .                      الذي يربطهما قدمني قويني
                                      ً                سقطت على األرض ميتة، تباعدت ساقاها عصبيًا، وكأهنا مازالت 
                                                                   تتحكم بفتحهما كما ه  احلاجة أثنا  الوالدة التقليدية، عنتدها انزلتق   

  .                  ً                       ن بني الفخذين، مطلقًا صرالة ميالد اىل عامل مظلم       الطفل م
            ً                                     ً     هبت احلضور عجبًا من اصرار الضحية على امتام الوالدة ميتتًة،  
                                                            أالتلفوا على تقرير مصري الطفل الوليد، فتقدم جاسب الطوة باجتتاه  
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          ً                                             الطفل راقدًا على االرض، يرى ضرورة تركه على ذات احلال ميوت، 
                                 املنتدب لتالوة الشهادة قبل املوت، يف                              جنب والدته امليتة، أيده اإلمام 

ً                       الوقت الذي رأى الطبيب عكس هذا قائاًل، أن العقاب موجته اىل                                    
  .                                                االم اخلائنة، وال عالقة للمولود مبا ارتكبته من إمث لعني

                                                        نوه بذكا  اىل أن االماتة القصدية، مسؤولية قد تغضب الستيد  
              ة دون اماتتة              ٌ                                     الرئيس، تنويٌه أراد منه التأثري على جاسب، للحيلولت 

ً                                نقاٌ  مل يدم طوياًل، حيتث االتفتاق علتى إبقتا         .           ً املولود عمدًا            ٌ     
                                                    الطفل عند طرف ثالث، حلني االستفسار عن مصريه متن رئتيس   

  .     اجلهاز
          لقد جتاوزت    .                                         السيدة رضية عاملة التنظيف ه  الطرف الثالث

ً                           االربعني من العمر، ومل تنجب طفاًل من زوجها العقتيم، مسعتت                               
                                               ثنا  غسل األرضية اليت غطتها دما  الوالدة، اختيتة                 تفاصيل النقا  أ

                 ً                                      من جثة أعطت مولودًا دون الشعور بآالم املخاض، عرضتت أالتذ   
ٌ    حتٌل     .                                                      الطفل، تسجيله باسم زوج اا ما فتأ يصل  ملولود ولو بالتبين  

                                    ّ                       قبله جاسب، أطلق عليه إمسا من عنده "زغّير" على أن تتركه ميتوت  
  .          رئيس اجلهاز                              اذا ما جا  الرفض من قبل السيد 

       غستلت     .                                              اللفافة من بقايا مالبس تركتها ميادة يف االمانتات 
                                                         جسمه يف احلمام املخصص للمساجني، أزالت الطبقة الدهنية اجلينية، 
   ُ                                                         لفتُه بتلك البقايا، واستأذنت الذهاب اىل البيت يف منطقة احلصتوة  
    ً                                                         قريبًا من أبو غريب، كأن احلياة عادت اليها، تفكر بتالروح التيت   

  .                ً من أالرى زهقت توًا     جا ت 
                                                    حزنت مع نفسها على األم اليت مل تتر مولودهتا يف حلظتة    

  .      الوفاة
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                         ، سجلته يف دائرة النفتوس   (1 )           ً                ً متسكت به إبنًا كأهنا ولدته فعاًل
                                                              بإسم "وليد" لعدم اقتناعها بالتسمية اليت أرادها جاسب، يوم والدته 

  .              من رحم أم ميتة

   

                                                   مل يهدأ جاسب، أو مل يرتوي من منظر األجساد، اليت تتدلت  
                                                          من فوق منصة االعدام، بعد سحبه العصا يف الصباح، فعاد اىل غرفة 
        ً                                                     اخلفر مساً ، وبالتحديد قبل حلول موعد النوم يف الساعة التاستعة،  
                                                     أصطحب معه صائب وغالون من الكحول، مشى بني الزنازين وهو 

                                   يف هذا الشهر، لقد قاربت هذه الستنة                          يقول، البد وأن ميوت إثنان 
                                                     ، على االنتها ، أنتصف كهرها األالري هذا اليتوم، ومل ميتت       3603

  .                                    واحد، هتيئوا أيها احلمقى، لتودعوا واحد
                                                          وقف أمام الزنزانة اليت فيها حامد، بقضباهنا من احلديتد التيت   
                                                              تبقيها عارية أمام احلراس، وتبق  سكنتها حتت طائلة النظر ليل هنار، 

  .          ً                         مث قال موجهًا كالمه اىل حامد، أنت املكطن
  .        نعم سيدي

                                                        تقدم منه حامد والقلق قد أهنك ركبتاه، جعلتهما واهنتتني ال   
                                   ً                 ً    تقويان على محل جسده الذي قل وزنه كثريًا منذ أن وضع ستجينًا  

                                   
                                                  حضر عم الولد الذي يقيم يف أملانيا اىل بيتت الستيدة         2111        بعد عام   (1 )

ً             مطالبا بإعادة ابن أاليه الذي يعمل محااًل يدفع عربة يف  ،     رضية   ،       املنطقة                                     
                   أراد اصطحابه ليعي    ،                                            يعي  منها ويعني أهله الذين أحتظنوه على العي 

             التذي أكتد     ،                             تركت السيدة رضية اخليار للولد  ،    نيا ا                 معه والعائلة يف أمل
         ال ميكنته    ،          هم أهلته   ،                                         حبضور عمه أهنا والدته احلقيقية وزوجها والده

        النعيم.            ً              والذهاب بعيدًا عنهم ولو اىل   ،                   تركهم يف حاام الفقري
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ٍ    َّ                 ً                     يف اجلب، كعر بثقٍل حلَّ عليه مل يكن معهودًا من قبل، وكأن عظامه                
     ً                          متوجسًا اليفة من ردود الفعل غتري      ُ                   ً  قد ُملئت باحلديد، كان حذرًا 

                        ً                                املعروفة اذا الوح ، متجهمًا مل حيرك عضتلة واحتدة يف وجهته    
                                                        العبوس، وملا جاور القضبان، طلب منته اجللتوس علتى األرض،    

                    وملا أالرجها، التفتت     .                                     واالراج يديه وكذلك قدميه من بني القضبان
    ضيب                                                      اىل احلارس الواقف اىل جانبه، أراد منه ربط كل واحدة، اىل ق

  .                                                  ً بسلك كهربائ  رفيع جلبه اذا الغرض، وبات يستهزأ قائاًل
                                                  بعد اخن سوف لن يبق لديك قوة للمشاكسة، ومن يدري قد 
ُ                            ال يبق فيك نفسًا يف األصل، حاولُت أن أعرف ملاذا أنت هكذا ترى                ً             
ً                                              نفسك بطاًل؟، مل أصل اىل نتيجة، احلمد هلل سوف لن أجهد نفست           

  .                         بعد اخن، للتفتي  عن السبب
                                                         أكمل حديثه املسموم، ومعه عبارات االستهزا  بالبطولة الفارغة 
                                                    على حد تعبريه، مث طلب من احلارس، سكب مقدار من الكحتول  

  .          على أطرافه
                    َّ         ً                              بد  باليد اليمىن، ولعَّ فيها نارًا من قداحة، طاملا أفتخر بأالذها 

  .                                  من تاجر أعدمه بتهمة التالعب باألسعار
  .               ذ فاعلية الكحول                  ً         أنطفأ احلريق تلقائيًا بعد نفا

                                                  حاول حامد كتم صوته، وكأنه يريد حتدي جاسب، وإثبتات  
  .           ً     البطولة غصبًا عنه

                                                 سكب احلارس كمية أالرى من الكحول على اليد اليسترى،  
                              ً                           وهكذا كرر العملية، وحامد ما سكًا أنفاسه كمن يقبض على مجتر  
                                     ُ                  ً      بكلتا يديه، ال يريد الصراخ، لكن أنينه ُفسر من أصتحابه صتراالًا   

  .     ً صامتًا
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  .                      ً                     قالوا فيما بعد كان قويًا مبا يكف  لكبت الصراخ
                                                        انتقل احلال اىل الساقني، وأعاد الكرة على اليدين، حىت ملئتت  
                                                              روائح الشوا  اذا اللحم اخدم  أجوا  الزنازين، عندها بات األنتني  

  .     ً          مسموعًا من مجيعها
                                       ً      ٍ   مع ذلك األنني الصارخ، كان جاسب يضحك منتشيًا بقسوٍة، 

                                         اجلحيم، بل ه  اجلحيم عينه، كما كان الوصتف                  اقترب وقعها من
  .                              الذي أطلقه عليها املسجونني منذاك

                                                          كان حليم الذي معه يف الزنزانة، يتأمل مع أمله الشديد، قتال يف  
                ً                                             اليوم الثاين واصفًا أمله ليس هناك من أمل أكد، من النظر اىل صتديق  

   ألمل                ً                                       يهامجه املوت، حرقًا من دون التمكن من مساعدته، أو ختفيتف ا 
                                        َّ    ً          الذي يعتصره، وأضاف، لقد وضعت وجه  بني يديَّ هربًا من منظر 
                          ً                      ً          احلرق، اىل أن تدالل جاسب طالبًا النظر مبل  العني، مهددًا باملصتري  
                                                        ذاته، ملن ال ينظر مبأل العني، لعذاب ممنهج، مفروض متن اجلهتات   

  .      العليا
                                           اجللد من مكانه، وتكونت زائدة منه تتدىل من كال            لقد انسلخ

                                                   ، قصها سرمد يف اليوم الثاين مبوس حالقة حصل عليته متن         القدمني
                                    ً             سرمد ذاك الضابط املظل  الكفؤ كتان مضتمدًا جلتروح         ...   كرمي

                                                 ً       السجنا  اخلفيفة، وطبيب كسور يف بعض احلاالت اخلفيفتة أيضتًا،   
                    ً           ً                    ً       باإلضافة اىل كونه طباالًا صار مشهورًا، أالتري ألنه كتان صتائمًا،   

                            عدم التجتاوز علتى حصصتهم        ً                          صيامًا يعتقدونه، الضامن القوي ل
                        مل يستطع سترمد متداواة      .                                  الغذائية، ولو بلقمة عن طريق الصدفة

                                                          حامد، لشدة احلروق يف أطرافه، كما مل يسمح له بالتدالل ملداواته، 
                                          ً                  فيوم موته قد حتدد من األعلى، ومل يعد أحد قادرًا علتى التتدالل،   
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    الت،                    ً                                   فظل لسبعة أيام زاحفًا اىل املرحاض، وسط مياه تغطيها الفضت 
                                                      مثل طفل مل يكمل عامه األول، وقد كشفت احلروق هنايات عظتام  

  .      أطرافه
ّ                    ُ                                أعفّ  من نوبات التعذيب، ُترك يف زنزانته يتأوه من جروحته،      
                                                         بدا عليه االكتئاب، وااذيان فور مغادرة جاستب حلفتل احلترق    

   ً            أمساً  ال عالقة اا            نطق، ينطق    ما                         ً       بالكحول، مل يعد يكلم أحدًا، وإذا
  .         ذي هو فيه         باملكان ال

               ُ                                         التهبت ساقاه، ُمنع الزمال  من إطعامه، ومنع سرمد من التقرب 
               ً                                                   اليه، حاول مرارًا وبدافع احلاجة الغريزية اىل الطعام، أن يلتتهم متا   
ٍ                                             يقدم له وهو مستلٍق على بطنه، يلعق املا  بطريقة مل يتعودها االنسان                 .  

     ُ                                               هكذا ُترك يف زنزانته جبلد اروق ينهشه االلتهاب، ويعشتع   
                   ويف منتصتف الشتهر      .                   ُ                 فوقه الذباب، وبعقل ُفقد من هول العذاب

  .                ً                                 بالتحديد وجد ميتًا، ويده احملروقة قريبة من دورق املا 
  .          ً مات عطشانًا

                                                         مات من قبله رياض القدو، ومن بعده بثمانية أيام مات طتاهر  
  .                                                           الربيع  حببة ثاليوم، لتنته  السنة هذه، سبعة أموات بطرق خمتلفة
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 األخيرالمشهد 

َ              هنا يف هذا القاطع اخلاص بسجنا  حزبيني، َسجنهم حتزهبم،                                       
َ                     ً   وهم يف السلم األعلى ملراتب قيادته، أماَت منهم أربعة عشر واحدًا،                                     
                                                     أصاب عقول الباقني مبس من مهوم النفس ال تشفى، حسبوها هتم  
                                                            والعارفني بااموم مكيدة عصر، تشبه مذحبة القلعة التيت هندستها،   

  .    3033                          عل  باكا، ملماليك عصره عام                   وكتب مشاهدها امد
                     توقف التعذيب فجتأة،        3601                              هنا يف بداية كهر مذار من العام 

                                                          تغريت مناهج التطويع اىل أالرى الاليتة متن الضترب واالهانتة     
                                                           والتنكيل، وكأن هؤال  املوتى األحيا  أعطوا فرصة األنتقال اىل حال 

  .                 ال يعرفون مآاا بعد
                               طع، وبالتحديد يف اليوم العاكتر                             هنا يف هذا الشهر ويف هذا القا

                 ً                                        منه حضر المع، عميدًا برتبته اجلديدة، طلب حضتورهم اىل غرفتة   
          ً                                             اخلفر، واحدًا بعد اخالر، كان أول احلاضرين صاحل احلمداين ومتن  
                                                          بعده عزام، وكان مالرهم طارق، مجيعهم حضروا بالسرعة ذاهتا، اليت 

               بينتهم عتزام                                                  كانوا فيها يلبون أوامر احلضور من قبل، كعر بعضهم 
                                                            وسرمد باخلشية من العودة اىل أيام التطويع، ومتع هتذا حضتروا    

  .     مسرعني
                            ً                     جلس المع اللف مكتب بسيط، منتشيًا بنجاحته يف إكمتال   
                                                          مشروع التطويع، الذي اكرف عليه بأمر مباكر من رئيس اجلهتاز،  
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                               ً                  ً         ومبعرفة الرئيس األعلى للبالد، خماطبًا كل من يدالل مرعوبًا، ليكتب 
   ً                               ً          ً        صرحيًا بتورطه يف املؤامرة القذرة، ونتدمًا كتذلك صترحيًا          ً  اعترافًا 

                       ً     ً                                 ملشاركته فيها، ويكتب طلبًا أالرًا اىل السيد الرئيس القائد حفظه اهلل 
  .                             ورعاه، يرجو فيه العفو واملغفرة

                                                      السيد الرئيس، رحيم، الال من األحقاد، إنساين يغفر يف طبعه، 
               ارة كررها متع                                              ينظر اىل مواطنيه سواسية يف احلقوق والواجبات، عب

  .      كل سجني
          ً                                           اهنمكوا مجيعًا يف الكتابة غري مصدقني، حىت إهنم مل يدققوا فيما 

  .                               قاله من كالم بعد امتام اصدار األمر
                                                        سأل عزام عن التاريخ، الذي يضعه على طلبه، فأجابه المع بأن 
ً                                يضع التاريخ الذي يعتقده ماثاًل يف عقله، فوضع األول من مذار عام                             

   ً                                          ارخيًا خمتلفا، إجابة عمدية أراد منها ال متع، أن              ، ومالر وضع ت    3601
                                                             تبدو الطلبات خمتلفة يف توارخيها، لتفسر أهنتا طلبتات تعترب عتن     

  .            توسالت أصحاهبا
َ                                       َحسَب طارق جل املوضوع، لعبة من أالعيب التطويع َ     سلَم ما    .َ     

  .              كتبه على ورقتني
                                                         تعال هنا قال المع، أعد كتابة العفو، إن ما كتبته عتاب وليس 

                                                  والسيد الرئيس ال يعاتب، أنت بالذات أعرف متن غتريك          رجا ،
  .                  بعظمة السيد الرئيس

  .                      نعم سيدي، سأعيد كتابته
                                                     هناك يف هذا الشهر، يف الواحد والعشرين منه، يف قاعة اجمللس 
                                                          الوطين، احتفال رئاس  مالر، أو جز  متمم لالحتفال األول، التذي  

       األهتل                                              ُ     أجري يف قاعة اخللد قبل ثالثة سنوات ونصتف، حضترهُ  
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                                                       واألقارب من الدرجة األوىل، وحضره النائب عزة الدوري ممثال عن 
                                  ً                معه جوق من احلمايات، تقل أعداده كثريًا، عتن أعتداد      .      الرئيس

                                                         وهيبة اجلوق الذي يسري مع الرئيس، هو أكثر من يعرف الرئيس، ال 
  .                     يريد االقتراب من هيبته

            رأ اعترافات                                               أعطى االذن ملوظف من الرئاسة بإكارة من يده، أن يق
                                                               املشاركة والندم، وألقى فيهم موعظة عن مآثر الرئيس، وعفوه عن رفاق 
                                                         َ     أرتكبوا حسب اعترافهم، جرمية املشاركة يف املؤامرة القذرة، هم كَفروا 
                                                            حبق حزهبم وثورهتم والعراق، ويف املقابل عفى السيد الرئيس، حفظه اهلل 

  .                               ً      ورعاه عنهم حبكمته األبوية، إنه حقًا عظيم
                                                     ىل التصفيق، وااتاف حبياة الرئيس، العظيم، القادر وحتده      يتعا

  .                        على العفو عن اخلونة اجملرمني

   

                                                    هنا يف القاطع، يظهر جاسب صباح يوم السادس والعشرين من 
                          التجمع، يعط  أوامر التوجه               ، يطلق صافرة    3601                 الشهر الثالث عام 

   .          فيما قبتل        سارية      كانت     اليت     تلك          خمتلفة عن                   اىل احلمامات، بلهجة
            الذقون، ومن                                    احلالقة الذاتية، وضرورة املباكرة حبلق               أكار اىل أدوات

                                                        بعد ألتفت اىل السجني فاحل، املختص باحلالقة عند احلاجة، طلب منه 
                                                        الدالول اىل غرفة جماورة، كانت الالية إال من كرس ، وأالذ ماكنة 

         ا يليتق                                                       احلالقة الكهربائية واملقص، بغية التهيؤ اىل حالقة الرؤوس، مب
                         ً                                 بليلة عرس، حسبما قال معلقًا على ما جيري، ليضف  على االجتوا   
   ً                                                       قدرًا من البهجة، عساها متسح ولو قليال من الكدر، الذي متيزت به 

  .                           السنوات اليت أنقضت هذا اليوم
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           يستتلمون                       أصحابه املساجني، وهتم                  الحت اىل طارق حرية
       احلالقة    ام  إمت    عن      ً بعضًا       بعضهم        يسألون       كانوا             احلالقة، وكيف       أدوات
  .    مرمة     دون

             اخلاص، قبتل         القاطع       دالوام     منذ      مرمة         يشاهدوا   مل      ً مجيعًا    هم
                          املمنوعات، وألهنم معزولون عن     بني    من           ونصف، ألهنا       سنوات     ثالث

                      والح له كتذلك تتدالل     .                                   عامل ينظر فيه الناس اىل نفوسهم باملرمة
        غرفتة    يف           املوجتودة          املترمة                             المع، عندما طلب من جاسب جلب

        صتغرية،                              األرض، وبعد أن تشتظت قطتع              ورميها على        اخلفارة، 
  .   عجل     على      حيلقه     ذقن     نصف        الواحد     يرى    ألن             أصبحت كافية

                                                  مه من تلك اللحظات اليت مل يصدق أحد، أهنا أصل اخلتالص،  
         املترمة،        متن          النظام     غري      اجلز                                قااا سرمد مع نفسه، ومحلق يف ذاك

       الشيب،     ها   غزا       بلحية       ً كاحبًا      وجهه                 اليسرى، لريى نصف      بيده       مسكها
       احلالقة،    يف          االستعجال       موضوع     ترك   .      يعرفها   ال            بنفسه، كاد    كك    حىت

       احلالقة        بنسيان              اليسرى، وككه      االذن      أسفل       ً غائرًا       تركته      الذي       واجلرح
      متن          الشتعر         اجتثاث                                االستخدام للمرة الواحدة، ومصاعب        بشفرات
            الصدر، وفكر        مستوى        هناياته      بلغت    أن     بعد       كفرات      هكذا     مبثل       مكانه
                                                     ما جيري، وعالمات فرج مل يطمئن اليها، وملا مل يصل اىل قناعة        حبقيقة

                   اجلرح التذي ينتزف           اليسرى      بيده                        واضحة هبذه العالمات، حتسس
                      وأنابيب املياه املطاطية               بأمل، ااراوات       يقارن   ال       ً عابرًا     أنه           ببطئ، حسب

       السجن،         سياقات    مع              ً بأمره، متاكيًا       مباالة     دون                الكهربا ، تركه        وأقطاب
   ال       جترح                       ذاهتا، قال لنفسه، أنه      تقطب       اجلروح           منذاك ترك    ض    تقت     اليت

      متن                وكرايني، تعطلت       أوردة    من       ً غزيرًا       ينساب   ال              الرتق، فالدم      حيتاج
  .     الوجه     على        القاس        الضرب     كثر
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                                                    كل واحد منكم، يأالذ بدلة سفاري على قياسه، ال تشتغلوا  
                                                           أنفسكم باملقاسات فه  متقاربة، وأجستامكم اليتوم يف أوزاهنتا    
                                                               متقاربة، قال جاسب، واكار اىل تناول القهوة العربية قبل التوجه اىل 

  .                           ً سياريت الكوستر املتوقفة جانبًا
  .                                                   قال حليم، سيذهبون بنا اىل املوت، هكذا كتبت هناية املشهد

                                         ً             وقال عزام، قد ينقلوننا اىل سجن مالر أكد بؤسًا متن هتذا   
  .                                السجن الرهيب، ه  هكذا هناية املشهد

                           ً              ال أتفق معكم، فما استرقته مسعًا من اخلفترا                   وقال سرمد، أنا
                                         ً                  والسجانني، طوال األيام اخلمسة املاضتية، أن فرجتًا يف الطريتق،    

  .              سيكون هو املشهد
                                                       ومن جانبه أيد طارق قول سرمد، وقال حنن أمام الفرج، قريبني 

  .                                      منه كما ه  السطور اليت كتبت أصال يف املشهد
                    نب الكترخ أستوار                           السيارة األوىل املخصصة اىل جا       غادرت

                                                    املشؤوم، ومن بعدها الثانية صوب الرصتافة، ركاهبمتا مل          السجن
  .                                   يصدقوا مع أنفسهم وفيما بينهم ما جيري

                                                    جاسب يف السيارة األوىل، يضع أغنية وطنية يف جهاز التسجيل 
       عتامل            اللسة، على       نظرهم           يتلصصون يف                          "هيه يهل العمارة"، ركاهبا

   اىل               كل التفاتتة     مع               يغمضون العيون        املضغوا،        العامل     ذاك    غري      جديد
        مبشاهدة          االستئذان     عدم      جرمية              معاقبتهم على                    جاسب ناحيتهم، الشية

  .     اجلديد       العامل
                    الستيارة، ختيلتها            مرت منها     اليت         الشوارع    اىل       اخللسة       نظرات

       يبهره   مل                                من حال االكتئاب الذي هم فيه، حىت     هرب            طارق مسارب
         صتافرة       اعالن      يثريه        نه، ومل  سج      فترة     الالل        البنا    يف       احلاصل        التغيري
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               القليل، ألنته      سوى      عنها      ُ يعرُف   مل     حرب   يف      جوية      غارة            االنذار، عن
                                              املواجهة، مع الزوجة احلبيبتة والبنتات، التيت          بفكرة     فقط       منشغل
       بتات         العراق    أن    من                   القهري، وباالعتقاد        التسلط    حد      عليه       سيطرت
ً   فعاًل،    مت    ما     اذا                اتومة، واالفراج      غريب     أبو    اىل     ً          كبريًا، والعودة      ً سجنًا   
       بعتض        ُ   تعيتدهُ     أن                 الترئيس، ميكتن         كتبها        مسرحية    من     فصل     فهو

         ملؤامرات      أالرى             ثانية، بتهم     اجلب       غياهب    اىل     وقت    أي            مشاهدها، يف
  .     البالد      كؤون        وادارة         للتصفية      ً سبياًل       تنقطع         أالرى، مل

   

َ              ً                                      سرَح يف تفكريه بعيدًا والسيارة تقترب من مدينتة املنصتور،      
                                         باالكتراك يف مؤامرة ال يعرف عنها كيئا، كريط                   تذكر بدايات اهتامه 

                                                        مل   بالصور املتحركة، ظهر يف مقدمته مشتهد الصتديق صتاحل    
َ                ( جسٌد جَف من نقص املتا    9                                 الساعدي، السجني يف الزنزانة الرقم )    ٌ     

                  ً                                    والطعام، فذوى قريبًا من املوت، مثل زهريات عطشى حتت جحتيم  
     ً                ل متامًا اال من التفكري،                                         الشمس حبرارهتا العالية يف صحرا  العراق، تعط

                                                           حيمله رفاقه املسجونني، يقذفونه أعلى بإيعاز من السجان مجال، أبو 
            ُ                                          حديدة، الذي ُلقب هكذا من كثر استخدامه قضتيب احلديتد يف   
                                                          التعذيب، يتركونه يهوى على األرض الصلبة، فتتهشتم الفقترات   

  .               واحدة تلو األالرى
        ً    يده ماستكًة                                          ظهرت صورة سرمد يف الشريط، وهو حياول إبقا  

                                                             طرف الثوب "الدكداكة" املتهرئ أو بقاياه، لتخفيف أثر السقطة على 
                                                           اجلسد العاطل، فيكشف مجال متزقها بسبب تلك احملاولتة، التيت أراد   

  .          ً                        ً                       تقدميها وفاً  ألعز صديق، فيناديه طالبًا احلضور أمامه على الفور
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                                                  سأله عن أسباب مسكه طرف الثوب، اذا املخلوق املطلتوب  
                                                  ظهره يف احلال، وعندما أجاب بعدم مسكه طرف الثوب، وإن      هتشيم 

               قطب مجال جبينه،    .                                        الثوب هو الذي علق باصابعه فتمزق ألنه عتيق
                                                        أالذ جرعة ما  من قدح كان على طاولة قريبة، وأعاد مسك قضيب 
                                                          احلديد بيد قادرة على التحكم، هجم به على بدن سرمد الضتعيف،  

                     بتوايل الضرب، مل يتوقف                                   مثل وح  الرج عن طوع بنانه، واستمر
                                                         عن مواصلته حىت كاهد اليد اليمىن لضحيته، قد تدلت من كستر يف  

  .          عظام الرسغ
                                                    نظر طارق اىل سرمد الذي جيلس اىل جانبه يف هذه الستيارة،  
                                                         واىل يده اليت حتمل مثار الكسر، ال تفارقه صورة صتاحل بفقترات   

           ح للقتاطع                                                 عموده الفقري املهشمة، وطريقة زحفه اىل محامات الصبا
                                     ً                    اخلاص، على ظهر مكسور، والعودة منها ممرغًا ببقايا غائط، يطوف 
                                               ً          على مياه غطت أرضيتها القذرة، واستجدائه املوت علنًا من جاسب 
                               ً                   ً            الذي يغرس العصا بفمه املفتوح وجعًا، أثنا  العودة زحفًا بعد غمسها 
                ِ                                          يف القاذورات، وردِه على االستجدا  بسيل من الستباب، واكتارة   

  .      حين بعد       موت مل
                                                     لقد أمتنع صاحل عن األكل وكرب املا  لثالثة أيتام، بقصتد   

ٍ                             التخفيف من أمل قاٍس، يسببه انتفاخ املعدة واألمعا               وعذاب الزحف،                   
                                       يف برك القاذورات، تذكر مالر حتوار حتول                    ً اىل احلمامات الوضًا

                                                         حالته عن طريق االكارة، مع سرمد الذي الربه بأنه قد جازف متن  
                                          ن أرزاق احلراس، رجاه تناواا، أحل على تناواا                   أجله، وسرق تفاحة م

                 ً          أقترح تقسيمها قطعًا صتغرية،     .                               ألهنا مفيدة، لتنشيط املعدة واألمعا 
                                                            ليسهل عليه مضغها، لكنه رفض باكارة من يتده، وعنتدما أعتاد    
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            ً                                                احملاولة، كارحًا الطورة البقا  دون طعام وكتراب لثالثتة أيتام،    
        ً                       دونه ميتًا هبذه الطريقتة، التيت                         ً       واحتماالت املوت، وهم مجيعًا ال يري

                                      ّ ُ            ً      تستهوي الرئيس وكقيقه رئيس املخابرات، أمّلُه باخلروج حتمتًا يف  
ٌ              يوم من األيام، والعودة اىل العائلة واألوالد، ذكَر له حلٌم حلمه ليلتة          َ                                            
                                                              أمس، تبني فيه أنه جالس يف بيته الذي تركه يف منطقة الزيونة، قتال  

ٍ                          عن حلٍم مثل هذا أنه ال خييب، وإنه                                فأل حسن أراد، اقناعه بتنتاول       
َ               قطعة صغرية من التفاحة املسروقة، وجرعة ما ، وعَد حبملته علتى                                               
                                                           الظهر اىل املرحاض، وأن ال يقلق من الذهاب اليها، وانه سيتوستل  
ُ    احلراس، ليسمحوا له حبمله والبقا  معه حىت قضا  احلاجة، ُستيقّبُل    ّ   ُ                                                   

                 أن كعر أنه مل ولن                  لكنه مل يلني، وبعد    .                         أقدامهم النجسة حىت يقتنعوا
                                                             يلني، أقترح عليه التغوا يف الزنزانة، سينظفها بنفسه، ستوف لتن   

                        ً                        كيف ينزعج وقد وضعوه طباالًا ام، يه   طعامهم وينظف    .     ينزعج
  .                       ً  مهاجعهم وهم جيلدونه يوميًا؟

                                                               رجاه للمرة الثالثة والرابعة أن يتناول ولو القليل من التفاحتة،  
  ً                              ارًا باستقبال املوت وسيلة وحيتدة                                لكنه مل يلني، يبدو أنه قد أالذ قر

                                                        للخالص، مالر اكارة رفض له كانت هذه املرة عن طريق العني، بعد 
    ً           وأالريًا أستتجمع     .                                        أن وجد صعوبة يف استخدام اليد من كدة الوهن

                                                          قواه يف صحوة موت قبل فقدان الوع ، وتسليم الروح اىل الالقهتا  
           إطالة أمدي            ً                                     فقال خماطبًا سرمد، أنا أعرف أنك تريد مبحاولتك هذه
  .                                            يف البقا ، طارق أحق مين هبا، وجسمه أحوج من جسم 

  .                             أنا مثرة نضجت وحان أوان سقوطها
                                                     أدعوا اهلل كل الوقت من أجل التعجيل يف ستقوطها، مل أعتد   

  .             أرغب يف البقا 
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  .                        لقد جنحوا يف إماتتنا أحيا 
  .                      أبقونا أجساد تشم ااوا 

                   د أريده، وسوف لتن                                      ال أريد هذا ااوا  املشبع باألحقاد، مل أع
  .         اكرب املا 

                                                     كان سرمد حلظة تأكده من عدم الفائدة، قد حتول باجتاه مالر، 
  .                          ً                       بدأ قرا ة سورة "يس" اعتقادًا منه بتسهيل الروج الروح

                          أيتها النفس املطمئنة ارجع      "يا                 ً          كم كان صوته حزينًا وهو يتلو
  . "   ...                  اىل ربك راضية مرضية

                   متكئا على وجود كرمي                                لقد جازف يف القرا ة بصوت مسموع، 
                                  كانت الفارة كرمي هذا اليوم ه  األالرية      ...                   يف اخلفارة، ذلك اليوم

                                                          له يف سجل اخلفارات، إذ غاب بعدها مباكرة، وتبني من التحقيق مع 
                                                       حسن الفلسطيين، واماتته بالضرب يف عمود احلديتد منتصتف مب   

                                                      ، أن كرمي قد نقل منه رسالة اىل كقيقه مرافق ميشيل عفلتق      3602
   ً                                                         البًا تدالله لدى الرئيس، من أجل العفو عنه، وعند التتكلم متع    ط

  .                                                الرئيس، رد متأسفا لتأالر الوقت، فحسن قد مات باألمس
  .                                  لقد مات حسن، ويف نفس اليوم أعدم كرمي

   

                                                      إهنم كانوا أنذال، رفضوا السماح بتغستيل جثمتان صتاحل،    
       الباقني                                                       وتكفينه مثلما مت فعله مع املرحوم مرتضى، ورفضوا كذلك مع

                                      كان صاحل الرقم عشرة من بني الضحايا، مات    .                   الذين ماتوا من قبله
                                                           معه بنفس اليوم فاضل العبيدي، ومن بعده مات أمحد ابراهيم واسن 
                          ً                            الذهب، وكان مالر من مات ضحيًة، هو كردي احلتديث ، كتقيق   
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                                                          مرتضى يف هذه السلسلة املربجمة لالماتة القسرية، كان لو تتأالر يف  
                      ً                          أالرى ملا مات، إذ أن أمرًا جا  اىل السجن بعد موتته             موته ساعات 

        من يدري    .                                                 مباكرة، بإيقاف اإلماتة العمدية حسب توجيه من الرئيس
                                                 ً      ً    رمبا مبوته، أكتفى الرئيس بتقدمي االضاح ، الستمراره سيدًا أبتديًا  

  .         اذه البالد
                                                    يا اا من مصادفة، تسجل يف سجالت قدرها البتائس، أن أول  

                                          الرهم كقيقه كردي، الذي اكتمل مبوته العتدد،                 امليتني مرتضى، وم
                           بطرق خمتلفة، لكل واحد طريقة                               أربعة عشرة ضحية سلبت أرواحهم

ُ                                    وقصة موت، كأهنا قد اُلطت من جهة عليا، واحلراس مع اخلفترا                      
     ...           ً                                           ينفذوهنا الططًا اكمة بشكل دقيق، هم فيهتا ضتحايا تلفيتق   

   ً                         ريعًا قرب احلمامات أول الشهر،                               استنتاج أيده عزام يف حوار جرى س
                                                        عندما قال، أن جاسب قبل كهرين، كان يقصده حبفلة تعذيب يوم  
                                                              قبل النوم، ويف مالر حفلة، أكتد يف ضربه على الرأس، والقول أثنا ه، 
                                                         جيب أن متوت، وقبل إهنا  احلفل جا ه مجال، كلمه علتى انفتراد،   

َ      وعاد بعدها قائاًل، كم أنت اظوظ، لقد جنوَت من ا                       ً              ملتوت، كتان                 
                                                         جيب أن متوت اليوم، لتكمل العدد املطلوب، يعتقد هو أن تدالل من 
                                                       صديقه العزاوي، الذي هو صديق الرئيس، حصل بالصدفة، حتال  
                                                              دون اماتته، ألن االماتة من عدمها مرهون بتأوامر الترئيس، إنته    
                                    ً                          أستنتاج قال يف وقته، أنه سيبقيه مفتوحًا حىت يتأكد من صحته ما دام 

  .   ً حيًا
                                               وجهه صوب الشوارع اليت تلفها كآبة احلرب، وما زالت       أدار

                                                           صورة صاحل بانتفاخ بطنه، وعجزه لليوم الثالث عتن التذهاب اىل   
                                                       احلمام، وعذاب االحتفاظ بالفضالت داالل أمعائه، اليت متزقتت يف  
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                                                                    اليوم الرابع، وقتلته افرازاهتا السامة، قبل أنتصاف ليلة التاسع عشر من 
  .    3602       مب عام 

   

                                                     يم، إهنا املنصور، نتجه اخن اىل عالوي احللة، يبدو أن الفرج   حل
                             ً                        ً    حقيق ، وليس وهم، أراه قريب جدًا، قال سرمد، وسأل، هل حقتًا  

      لقتد     .                        وهل سنعود اىل حضرية البشر؟   .                       ميكن أن يتحقق هذا اليوم؟
                                                       أكتقت اىل زوجيت وأوالدي، أكتقت اىل بييت، كم أمتىن النوم هتذه  

                                       ن السعف مثل أهل الريف، لقد مملين النتوم                        الليلة على سرير، ولو م
  .                                   على األرض، مثل حيوان يف زريبة فالح فقري

                       ً                                  أريد أن أفطر يف بييت فطورًا تعده زوجيت، أريد أن أعود اليهتا  
  .               صائما، أليف بوعدي

                                                    يبدو هكذا، قال حليم، وغاص ثانية يف عامل الذكريات، كمن 
                 رج، ورمبا القتناعه                                             يريد التخلص من وقعها قبل التأكد من حقيقة الف

ً                                              حبصوله فعاًل، فجا ت يف خميلته صورة احلتارس التذي حضتر اىل             
                                                           قاطعهم، يف اليوم األالري، والساعة األالرية من العام املاض ، التذي  
                                            ً          ً        فيها الناس حتتفل بانتها  سنة ومقدم أالرى، ماستكًا بيتده ستلمًا    
     ً                                                     معدنيًا، وضعه يف الباحة، ومن اللفه مالر وضع على كتفته حزمتة   

                                            وسعف خنيل زهدي كدسه حتت السلم، يسري من بعتدهم        حطب،
                                                        جاسب، يزعق بصوته املنفر، من أجل اكتمال العدد البد وأن ميوت 

  .    واحد
  .                                        لقد قارب الشهر على االنتها  ومل ميت إال واحد

  .                                                    ً جتمعوا هنا، أوالد الزنا يف هذا املكان، لنختار منكم واحدًا
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ّ        هرولتة، تعتَوّدوا                                            عندها ترك الباقون على قيد احلياة مهاجعهم  َ          
                ً                                           التجمع هكذا سريعًا، عند مساع الصافرة اختية مميزة، متن جاستب   
                    ً                                   على وجه اخلصوص، تفاديًا لعقاب يضاف اىل العقتاب املقترر يف   
َ          املنهج، كأهنم يقبلون هذا النوع من العقاب، يتحاكون امَل ذاك اخيت                                                   

  .        من الارجه
     ملتن                                                  توجه جاسب اىل االمعان يف التعذيب النفس ، عمل قرعة

  .                ً                                  خيتاره القدر، ميتًا إلكمال العدد املطلوب اثنان يف الشهر
                                                       أعاد القرعة بعد ابتعادها عن املطلوب اماتته، حسب القصاصة 
                                                            اليت وردت من أمن اجلهاز مسا  أمس، أعادها ثالثة ورابعة، وعندما 

ً         مل تأت كما هو وارد، أوَقفها سبياًل لالالتيار         َ                     .  
      ً               ً    ز طالبًا صعوده، مستتهزئًا                                سدد بعصاه اىل صدر لؤي عبد العزي

  .        ً              أنا كخصيًا ال أثق بالقدر     ...                              بالقول، أنا من يقرر وليس القدر
                           ً                       يصعد لؤي درجات السلم متباطئًا بشكل واضح، وكأن عضالت 

                                 دفعه حارس متخم قوي اىل األعلتى، يف     .                      ساقيه قد كلت من جذورها
  .                                                       ااولة التعجيل بصعوده، كان يرافق جاسب يف بعض غزواته املثرية

ٍ                          مل يكن لؤي حلظتها يفكر بصعوٍد اىل هذا األعلى، طاملا متتىن                            
                                                           األعلى، ترقية أعلى ومنصب عسكري أعلى، ابان دراسته يف الكليتة  

  .                   ً              ً                العسكرية، وعمله ممرًا، وخترجه متفوقًا يف دراسة األركان
                                                 ً   أدرك أن صعوده اخن اىل األعلى، نزول حنو قاع ختيله سحيقًا، 

                               جاسب قبل قليل، لكتن الصتعب يف            ً                 ليس صعبًا تفسريه، لقد فسره
ُ           ً                                     جماله َتصوُر املوت صعودًا على سلم، حيث ال جمال اىل النزول قبتل      َ     
                                                        تسليم الروح، وال معجزة قد حتصل يف هذا العصر البائس، ويف هذا 

  .                             املكان املعزول عن اإلحساس باحلياة
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                 ً                                       ختيل عزرائيل متربصًا أعلى السلم، ينتظر صتعوده، فأبطتأ ال   
                                          له احلارس بوالز عصا، يف أعالها مسمار يستخدمه،      ً         إراديًا، فاستعج

  .                                    عند اكتها  سيل الدم قبل تناول الطعام
                                                    تعجب لؤي وهو يف طريق الصعود، من التقا  الرغبات يف عقل 
                                                          جاسب، ونوايا عزرائيل يف مسألة االستعجال، تسا ل يف أجزا  متن  
                                            ً          اللحظة، هل يعقل أن عزرائيل ال يعرف جاسب، واحدًا من أوح  

  .                ً  األرض وأكثرهم ظلمًا؟    أهل 
  .                                                كيف يلبت  رغبته يف قبض الروح، هبذه الطريقة البشعة؟

                                                      تعجب من هذا االبطا  احملكوم بغريزة البقا ، وقد متىن املتوت  
  .                                  على يد عزرائيل يف مجيع نوبات التعذيب

  .                                     سأل نفسه ثانية كم ه  عزيزة هذه الروح؟
َ                                         أسَف ملوت جا  هبذه الطريقة الراليصة، عكس متنياته    ً      موتتًا يف      

  .                         ً ساحة قتال، حيسب فيها كهيدًا
  .                                                  تأوه من املوت وهذا الصعود، وعامل يتحكم به الغل اجملنون

ِ                                     ختيل نفسه إذا ما َعِدل عزرائيل عن األمر، وأجل قبض التروح    َ                 
      ً                                      ً                   احتجاجًا على الطريقة، اليت أرادها جاسب أو عنادًا بته، ستينزلونه   

               ً  روح، سيدفنوه حيًا      ً                         ً      ً    غصبًا كما فعلوا يف الصعود، جسدًا مشوهًا بال
ٍ                                         مع باق  املعذبني يف قبوٍر جمهولة، أو يرموه جثة عفنة يف مياه دجلتة                       

  .                  مثل باق  القاذورات
َ                                              ً     كعَر وكأن رأسه يف دوامة يدور، ميكن أن يهرب منه بعيدًا عن    
                                                       اجلسد، وكرد فعل استجابت ، حاول تثبيت قدميه علتى احتدى   

                عن كت   ميستكه                                رادة العاجز، وحبث بكلتا يديه              درجات السلم بإ
  .                        ً              لكن عصا احلارس مل متهله والزًا باجتاه الصعود   .              لتأكيد التثبيت
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                                      ّ               يربط جاسب اليدين متعامدتني، على الشبة ثبّتها على السلم، 
                                                          فبات اجلسد املربوا، وكأنه الصليب الذي ربط عليه السيد املسيح، 

  .                      قبل ما يقارب األلف  عام
                على كرس  جلبته          ً                         ً  أوقد نارًا يف احلطب املكدس، وعاد جالسًا 

  .                     احلراس من مكتبه القريب
                  ً                                    ً    يتصاعد الدالان عاليًا، وتصاعد معه ااتاف حبياة الرئيس، أمترًا  

  .                                      أصدره جاسب ومعه الرقص دائرة حول املغدور
                                                       ضغط لؤي على ذاته املشتتة، يف ااولة اإلبقا  على قتدر متن   
                                                            التركيز، كأنه يريد التأكد من مشهد املوت، حاول حرف التركيتز،  

                                                         بقليل من هوا  يدالل رئتيه بعتد امتالئهمتا بالتدالان حتد          ولو
                                                          االنفجار، أالرج لسانه من بني كفتيه، كمن حياول ترطيبها بلستان  

  .           ً يبس هو أيضًا
                                                    تصاعدت حنوه النار، وأكتد معها اليباس، مثل سنوات جفاف 

  .                                حلت على هذه األرض اليت هم فيها اخن
          عزرائيتل                     ً                         صرخ من اعماقه، طالبًا الرمحتة متن اهلل، ومتن    

                                          ً                 االستعجال يف قبض الروح، فأزاد احلارس ناره حطبتًا، لترتفتع اىل   
  .    أعلى

   َّ                                                بق َّ على حاله يصرخ، وقبل فقدان حتسسه األمل جرا  احتراق 
                                                           النهايات احلسية يف اجللد، جال يف الاطره أهنم يف هذه البالد القاسية 
                    ً                                     على أهلها، ليسوا بشرًا مثل غريهم خيتارون حاضرهم، وال طريقتة  

  .   وهتم م
                                                   وملا اكتدت يف داالله احلسرة، وأحس قبضة عزرائيتل حتتيط   
                                                         رقبته اليت تضخمت أوردهتا من اكتداد تلك احلسرة، بصتق بوجته   
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                                                        جاسب، واستمرت عيناه تتحركان من دون أمل، عندها تعاىل ااتاف 
  .                  ً                       حبياة الرئيس، تفاديًا لردة الفعل غري املتوقعة

                     بال أمل، سأميته بطريقة                                      ً انزلوه، قااا جاسب، إنه ال يستحق موتًا
              ً                                                  يبقى فيها متأملًا، أنا من يقرر هنايته وليس عزرائيل، أحتدى عزرائيتل  

  .                أن يقبض روحه اخن
  .                               رائحة الشوا ، متأل أقبية الزنازين

  .                    ايب النار طال العظام
   (،  0                                                     أنتهى حفل الشوا ، فأالذه املشاركون اىل زنزانته الترقم ) 

                            حساس باملكان، وكذلك بتاحمليط                                 رموه على أرضها الباردة، فاقد اإل
                 ً                      ً        ً      ً     اذ مل يعد يعرف أحدًا فيه، كذلك مل يكلم أحدًا اال كالمًا غريبتًا،  
                                                           وعندما يتكلم يشتم من يكون منه قريتب، مل خيترج اىل احلمتام،    
                                                     ُ      قضى حاجاته يف املكان على نفسه، وملا مل ميت يف اليوم الثاين، ُمنتع  

                           ثة أيام سلم فيها الروح بعد                                       الزمال  من إطعامه ومن تزويده باملا ، لثال
                                               ً           استغاثة إحساس أطلقها بصحوة موت "اعطوين ما  إكرامتًا لوجته   

  .   اهلل"
                                                            أكتئب مليتته املؤملة مجيع النزال ، أحسوا انتظار التدور، اماتتة   
                                     ً                      ً  مماثلة ورمبا أتعس بكثري، قرابني تقدم كهريًا اىل الرئيس، واثقني مجيعًا 

   ً                      ديدًا عن أكتكال عتذابات                                    من انه يسأل كل مسا ، وقبل النوم حت
      انته       ...                                                        الرفاق، وما يفعله الرجال التابعني جلهازه املخابرايت بالتحديد
  .                                                 يتابع بلهفة كديدة قصصهم، الاصة املثرية منها ألهنا تسره
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                       احللة، لينزل منها أحتد        عالوي          أقلتهم يف     اليت         السيارة       توقفت
             غري املنقوعتة        األوىل،       تكون    قد                     ابتسم جاسب، ابتسامة   .       السجانني

        الستيد      من       مكرمة         باإلفراج       هنأهم   .      املكبوت         والعدا              بعجني التشف 
ّ     لتدّي،         التيت                    املشوار، التعليمات      هناية       وصلتم    قد                  الرئيس، وقال، ها   

                     ستجنكم، أنصتحكم أن       سين     الالل     جرى     عما       الصمت          التزامكم
  .                             ُ    تصمتوا فحيطان بيوتكم اا مذان ُتسمع

                 ساعة مغادرهتم سجن                                    أصاهبم الذهول، الفرج املشكوك فيه من
  .                          أبو غريب، بات حقيقة ملموسة

                                                حلظات صمت، قال بعدها ككري، "يعين ميكنين النزول متن  
  .                                     السيارة والذهاب بسيارة تكس  اىل البيت"

                                                     ميكنك، واألمر متروك لك، لكن من أين لك النقتود، واذا مل  
                                                       جتد أحد يف البيت أين ستذهب، لك اخليار، قال جاستب، فنتزل   

    ً                  َّ                           مسرعًا حىت مل يودع من بق َّ يف السيارة، مثل طري الكناري       ككري، 
  .                           احملبوس وقد فتحت له باب القفص

ً           اجتهت السيارة، من عالوي احللة اىل ح  الريموك أواًل، كما قال                                            
                                                                 جاسب، فتمثلت املسافة القريبة اىل هذا احل  الراق ، بالنسبة اىل طتارق  

                         تزيد عن العشرة، ألف ساعة                                        وكأهنا ألف كيلو متر، وكأن الدقائق اليت ال 
                                                              مسري، جعلته يهرب من وقعها الثقيل على نفسه املتلهفة ألهل البيتت،  
                                                         انشغل بالتفكري، مرت من أمامه الياالت صور مرتضى وحامد وصتاحل  
                                      ً                ومالرين، وكذلك امد صربي احلديث ، مسجى ميتًا على أرض املمر، 

    عند                                                     بضربة جا ت قوية من أبو حديدة، هشمت نصف مججمته، جالس
                                                        رأسه، كقيقه السفري ككري، ومن فوقه ابو حديدة يصدر األوامر:

  .                      على اجلميع احلضور اىل هنا
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  .                         ككلوا دائرة حول هذا اخلائن
  .                                     اريد منكم فرقة غنا ، سنحتفل مبوت اخلائن

  .                                               قائد الفرقة ومغنيها سيكون "النذل"، هل أنت جاهز؟
  .                                     أجاب ككري ونوبة البكا  ختنقه، نعم سيدي

                                       ي صوت مجيل يدندن به يف بعض أوقات االنفراج         كان لشكر
                                           حاول التملص من املوقتف، فاملغتدور كتقيقه،       .    ً         تروحيًا عن نفسه

                                                  ً           فجا ته ضربة من عمود أبو حديدة على كتفه أوقعته جانبًا، وبعد أن 
َ                                                    عّدَل من وضعه، أحس احلزن يف داالله يتورم، وهو يترى عيتون     ّ  

                ً    ا بدأ الشجو حزينتًا                                 ً         اخالرين من حوله تريد أن تقول كيئًا، ومع هذ
                                 اذه األبيات كمن يقرأ وأقعة كربال :

               يا نائمني الليل
               كيف املنام يطيب

        املوت حق
             والفراق صعيب

                    متنيت الكفن عند األهل
                                    ومتنيت الوالدة من جتمع الكافور والطيب

               كيف املنام يطيب     ...              يا نائمني الليل
                                                     بكى من حوله اجلميع، وهم يرددون مالر كلمة من كطر البيت
               ً                                       املغىن "يطيب" بكاً  ليس على السيد امد الذي ختلص من جحتيم  
                                                           العذاب، بل على ككري الذي أقحم يف موقف يراد فيه انتزاع الروح 

  .             من جسدها ببط 
                                                       مازالت السيارة يف طريقها اىل ح  الريموك، ومتازال ركاهبتا   
                                                          صامتون، الائفني من أن يكونوا يف موقف حلم عابر، ألتفت التيهم  
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                                          يف وجوههم اليت مل تستوعب احلدث بعد، وعتاد اىل            طارق، جال 
                                                      نفسه، الصها بالقول، ما أكثر حلظات الصمت اليت مرت يف سنوات 
                                                      السجن الرهيب، لو جاز حساب الصمت فيها لفاق حلظات، كتان  
ٍ                                        الوع  الالاا صاٍح يستجيب، لكن حلظة الصمت يف هذه الستيارة                

               مل متتد جذوره يف                                          خمتلفة، عن تلك اليت حتصل يف السجن، هذه فيها أ
                                                               افة ملن فارقناهم، واكتقنا اليهم طوال الوقت الذي كان فيه العقتل  

ٍ      واٍع يفكر   .  
َ                                                  أطلَق زفرة كانت تكتمها األنفاس العطشى، ومتتم الالاا القلب     

ً  قائاًل:   .     ً                         مرتعشًا، كأنه ينبض يف كومة أحزان     
                 هل تشفى األحزان؟،

         كنت أقرب                                                وهل ينته  التيه، ومهات هذا الزمان، وأعود مثلما 
  .      لإلنسان

  .                                        ال، ال أريد العود اىل حضائر فيها نفس االنسان
                                      ً             أريد ااروب من نفس ، من وطين، سأبقى غارقًا يف دمتوع ،  
                                                           الدمع يل وطن، عيون حبيبيت الدامعة ه  الوطن، الذي سيطفئ النار 

  .              ً            اليت توقدها دومًا هذه األحزان
  .                هل تنته  األحزان؟

                   ً       جاسب هذا اجلالس قريبًا مين ال                         كيف تنته  األحزان، وصورة 
  .      تفارقين

  .                                                 أفعاله الشائنة لن تغادر خميليت، سوف لن تنهيها األيام
  .                               طارق، هل هذا هو بيتكم؟ سأل جاسب

                                           مل يكمل، تذكر أنه قد يعود اىل ستالف التزمن        ...      نعم ست
                                                         انسان، فتعمد عدم قول كلمة "سيدي"، كان خينقته قواتا متن    
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                                درك جاسب املوقتف، وعنتدما هتم      فأ   .                    الداالل، يشعره باخلذالن
                                                 ً            بالنزول معه والتوجه اىل باب البيت قال له، امسعتين جيتدًا، حنتن    
                                                    َ  ُّ        مأمورين، ننفذ ما يطلب منا، يقولون لنا اضربوا فنظترب، َمُوّتتوا   
                                                                فنميت، أقبلوا التحية نقبلها، أدوا التحية نؤديها، هكذا حنن وسنبقى 

                كانتت مقطوعتة                              مث طرق على الباب، فالكهربا      ..            هكذا مأمورين
                                                        وجرس الباب ال يعمل، أعاد الطرق، فخرجت الزوجة ومن بعتدها  

  .                                   أربع بنات، سأاا هل تعرفني هذا الرجل؟
                  ً                                  نظرت "أم ندا " مليًا، صرالت من فرا كوقها، رمت نفستها  

  .                           عليه، وكذلك فعلن األربع بنات
 

 انتهت
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