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 القسم األول

 مع محقق الدولة الدنمركي
 ـ عندما أدخلني الدكتاتور في الجحيم ـ

 

 القسم الثاني

 مع قاضية المحكمة الهولندية في الهاي 

 عندما أدخل الدكتاتور رفاقي في الجنون ــ 

 

 القسم الثالث

 ـ لمحققونالتشرد ـ ما لم يطلبه ا
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 يةننصت أنا والطاغ

 هو في دهشة وامتعاض

 في نشوة وطرب وأنا          

 هو في قفص

 وأنا في فضاء                                       

 

دأبتت علتم متابعتة ( األنفال ) منذ بدء محاكمة الدكتاتور ـ صدام حسين ـ في قضية 

أعد الفطور وأنا أترنم بأغنيتة يوست  . أستيقظ مبكرا، رائق المزاج. التفاصيل كلها

 :عمر

 األسمرانيآه يا أسمر اللون حياتي 

 حبيبي وعيونه سود وهللا الكحله رباني              

 

يذهب متن فتي البيتت إلتم العمتل والمدرستة، فتأبقم وحتدم متا الصتمت والعصتافير 

هذا الطقس يومي ثابت، منذ وصتولي إلتم التدانمار  . الضاجة علم أشجار الحديقة

يتة والضتياف فتي بعد رحلة شاقة في معسكرات اللجوء اإليرانية والترك 2991عام 

ما وصلت إلتم حينإذ لم أكتش  مدى العطب الذم أصاب رئتيَّ إال . دمشق وموسكو

هنا، رغم تكرار مالزمتي الفترا  وأنتا علتم وشت  االختنتاق كتل شتتاء فتي الستنين 

أو .. خلت  العماديتة ـ زيتوةـت  وادم  بموقا 2991ـ  6ـ  5التي أعقبت قص  يوم 

ران، أو فتتي دمشتتق حيتتث أستتقط كتتل شتتتاء فتتي معستتكرات اللجتتوء فتتي تركيتتا وإيتت

متأرجحتتا أحلتتم بتتالهواء، أو فتتي فتتترة تصتتعلكي فتتي موستتكو وضتتياعي فتتي الستتكر 

متترتين إلتتم روستتية وستتقوط حلتتم ـ مدينتتة متتاركس ـ حيتتث نقلتنتتي ستتيارة إستتعا  

 :لكن بعد الفحص واألشعات يقول لي الطبيب ،مستشفيات موسكو
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 !.ـ ليس لدي  شيء، مجرد نزلة برد

حينمتتا وصتتلت لكتتن  ،ن الستترير ناستتيا وهنتتي ألغتترق فتتي ذروة تلتت  األيتتامفأهتتب متت

تتمتتتا كتتل عائلتتة تعتتي  فتتي التتدانمار  بضتتمان ) راجعتتت طبيبتتي الختتاص التتدنمار  

صحي يكفل الفحص والعالج المجاني ـ وضا كنا نحلم بته ـ نحتن المتيمنين بالمتدن 

متتن  ستتحب شتتيئا  اخب، فالصتت ستتيَّ ف  ن  أقتتترب منتتي منصتتتا  ل  (. الفاضتتلة ألبنتتاء العتتراق 

متتن الوستتط،  مخرومتتا   قصتتيرا   أستتطوانيا   كتتان أنبوبتتا  . متتن يتتدم قربتته  . درج منضتتدته

 طلتب منتي التنف   . حتتم النقطتة القريبتة متن الفتم أرجعته  . وعلم الخرم  مثلث دقيتق

امس  . بكل ما لدم من قوة ونفخت   عميقا   عببت  نفسا  . قدر ما أستطيا واحدة   نفخة  

القامة المقياس من طرفه، وحدق نحوم بذهول قبل أن ي رج ا المثلث طبيبي الفارف 

تنتاول المقيتاس متن بتين . فعلت ذلت . الصغير إلم الحافة ويطلب مني معاودة النف 

 :يدم وحملق به طويال، ثم رفا رأسه وقال بالدنمركية كالما ترجمه المترجم فورا  

 !.ماذا هل أنت ميت؟.. ـ الطبيب يقول

. ومتا زلتتالمدينتة التتي أستكن فيهتا "  Rosklide" إلم مستشفم أرسلني فورا 

ال أريتد الختوض فتي تفاصتيل قتد ال تعنتي للقتار  . شتامال   ا  وهنال  أ جترمَّ لتيف فحصت

لكن متا يهمنتي ويهمته هتو اللقتاء األخيتر متا بروفيستور دنمركتي طتاعن فتي . شيئا

ن ينتتوء بصتتحبة متتترجم فلستتطيني ستتمي طلتتب لقتتائي الستتن مختتتص بتتأمراض الرئتتة

متن صتديق نضتال قتديم كتان معتي فتي تجربتة الجبتل  بحمل جسده، وشخصيا طلبتت  

أخبرنتي . لفترة قصيرة ـ قحطان المالكي ـ حضتور ذلت  اللقتاء فحضتر وكتان شتاهدا  

بستبب القصت  بالغتازات % 66المترجم أنني مصتاب بعجتز بوظتائ  الرئتة بنستبة 

 :سألت. ينتظران ما أقولهصمت المترجم والطبيب وكأنهما . السامة في كردستان

 !.ـ ما العالج؟

 :رمقني البروفيسور بعينين حانيتين وقال ،ترجم المترجم قولي

 !ـ ال يوجد عالج بل أدوية تساعد علم التنفس

 :صمت برهة بدت لي طويلة وأضا 
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 !.ـ التدخين صفر

 !. إذ كنت من عبيد التدخين. شرط وقتها كان من أصعب الشروط عليف 

 :وأرد  قائال

 !.الدنمركي ـ أنت غير صالح لسوق العمل

 :وهو يضي  صمت  منتظرا  

  أنت  وصتلت التدانمار  فتالقوانين هنتا تكفتل لت  العتي ، باإلضتافة ظـ من حسن ح

 .ا  إلم أن البيئة نظيفة لدينا، لو كنت في بلد من بلدانكم لكان عمر  قصير

عار  بمتا ستييدم  كنت أستما مذهوال لما كان ينطق به المترجم الفلسطيني، غير

 . إليه هذا الكالم واللقاء

 :سألته بغتة

 !.ـ وما الحل؟

 :قال

 !.ـ سأطلب ل  التقاعد

، لتيس لتدم متن عمتل ستوى أحتالوني علتم التقاعتد 2991 وفعال منذ منتص  عام

التأمتتل والكتابتتة، ممارستتة الرياضتتة وتنتتاول األدويتتة اليوميتتة التتتي تستتاعدني علتتم 

وفترَّ لتي هتذا النظتام االجتمتاعي فرصتة تأمتل التدنيا . حبتةبتين أنفتاس األ البقاء حيتا  

تذهب زوجتي وطفليَّ إلم العمل والمدرستة، فتأبقم حتتم غيتاب الشتمس . والتجربة

كتبتت متا كتبتت متن قصتص . وحيدا ما ورد الحديقة والموسيقم والصمت والورقة

 .أربعةأصدرت منها كتبا  .. وروايات ودراسات نقدية ومقاالت

 

   *   *   * 
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ْت عليف ما بدء محاكمة صدام في قضية األنفال  القراءة والكتابتة، أستتيقظ منتذ  عصف

اللحظتتة  أضتتا قتتورم الشتتام علتتم الشتتمعة ليختتدر بهتتدوء منتظتترا  . بكتترة الصتتبا 

البهيجة لما يظهر صدام وعلي كمياوم، وبقية الزمرة التي كانت تجلتس علتم قمتة  

نتا أنتوء فتي قعتره مضتغوطا بتذل  الكتم هرٍم كان من المستحيل علتيف تخيتل علتوه وأ

فتي جبهتة الحترب العراقيتة ـ  كنتت جنتديا   حينماالهائل من البشر القساة في الجي  

نزيال  في أقبيتهم لمترات عديتدة، معصتوب العينتين، مكبتل  حينما حللت  اإليرانية، أو 

 . بالحديد، مضروب، مهان، أحلم بشم هواء الدنيا والسير في شارف أم شارف

أبتهج  وحيدا مسترخيا علم أريكة وثيرة في صالة . ان خاص جدا بالنسبة ليَّ مهرج

أنيقتتتة، إلتتتم يمينتتتي نافتتتذة عريضتتتة تطتتتل علتتتم حديقتتتة البيتتتت بأشتتتجارها وعشتتتبها 

وعصتتافيرها، وإلتتم يستتارم نافتتذة أصتتغر تطتتل علتتم حقتتل يمتتتد حتتتم األفتتق فتتي بلتتد 

يت فيته حتتم لحظتة بلتد أمضت.. النتوم فتي الشتارف دون أن يستأل  أحتد   تستطيا فيته

دون أن يسألني شرطي عن هويتي، رغم تسكعي  الكتابة أكثر من أربعة عشر عاما  

بوجه الدكتاتور الملتحي المنصتت لسترد  مستمتعا  .. أجلس مستمعا  .. وفوضم حالي

في مسرة خالصتة تأختذني  غارقا  .. الضحايا األكراد ممن كانوا معي في تل  األمكنة

فهتذه ذروة  مركبتة ، فكلمتا ظهتر . تفوق  ذروة المضاجعة.. إلم نشوة ما بعدها نشوة

أرى نفسي في قمة الهرم وهتو .. لسرد الضحايا وجه صدام في لقطة مقربة منصتا  

يظهتر وجتته فتال  كتتردم وهتو يسترد ببستتاطة ووضتو  عتتن  حينمتافتي أستفله، أمتتا 

بتت هر حينمتاحدث القص  والقتل والتشرد فانه يذهب بيف إلم أسعد لحظات حياتي 

متخلصتتا متتن هتتاجس المتتوت الحتتائم فتتي  2991ـتت  9 ـ 16 متتن جبهتتة الحتترب فتتي

لحظتتي علتم متدار الستاعة، فتي الصتحو والنتوم، فتي البيتت والمقهتم، فتي الخنتتدق 

هتتاجس مكتتين ال يتتأتي فقتتط متتن القصتت  . ومتتدى الجبهتتة المفتتتو  شتترق البصتترة

عستتكرية والقتتذائ  فقتتط بتتل متتن وجتته ضتتابط االستتتخبارات وحضتتيرة أمتتن الوحتتدة ال

نزعتت ختاطر المتوت غيلتة أو رغمتا عنتي .. التي يا ما ضيعت جنود شتبان بوشتاية

في حومة حرب غير مقتنا بها، أو في عتمة زنزانتة، حتال وصتولي إلتم أول قريتة 

يستتيطر عليهتتا البيشتتمركة، حللتتت  ضتتيفا فتتي بيتتت أحتتد هتتيالء الفالحتتين التتواقفين 
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 ـ لحظتة معترفتهم كتونيبل أكثتر  صرت واحدا منهم، ال. برباطة جأ  أمام الطاغية

 . من الجنوبـ عربي 

شتاركته الخبتز  ،وميتةفي بيت هذا الفال  الكردم الواقت  بشتموم متحتدثا بلغتته الق

تقتتاد علتم متا مفضال  الثوار علم العائلة التتي  كان يقدم كل ما لديه .والملح والماء

 .يتبقم

 ننصت أنا والطاغية

 هو في دهشة وامتعاض

 وطرب وأنا في نشوة

 هو في قفص

 وأنا في فضاء

وهتتذا اإلنستتان البستتتيط يقتتول بعفويتتة متتتا هتتو أبلتتا متتتن قتتول المحتتامي والقاضتتتي 

لم يتلكتأ أو يبحتث عتن تسلستٍل متا، يتروم وكأنته يشتاهد متا يرويته تلت  . والحضور

وهو يفقد البيت، القرية، !.. وكي  له النسيان؟.. اللحظة ال قبل قرابة عشرين عاما

لزوجة، األطفال، ويضتيا فتي المنتافي أو يعطتب جستده فيتغيتر مستار األب، االبن، ا

 ..حياته كلها كما حدث معي

 !.ـ كي  له النسيان؟

يشهر بتل  األهوال والفقتدان .. ولم يبدو حاقدا.. ال.. لم ينفعل.. يروم رابط الجأ 

فمتن يفقتد عائلتته كلهتا وال يجتد حتتم رفتاتهم فتي  ،ـ أيتوبـ برويتة وكأنته نبتي هللا 

 .شيئا  الحبيب " أيوب"قبرة جماعية لديه من حبيب العراقيين ونبيهم م

 

   *   *   * 

 

، ظهترت رفيقتتي القديمتة ـ كتاترين ميخائيتل ـ  فتي مواجهتة ( دكتتورة ستعاد ) بغتتة 

الطاغية لتدلي بشهادتها، فأخذتني إلم تل  التجربتة وهتي تتذكرني باستمي الحركتي 
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وأنا أهب متا رفيقتين إلطفتاء الحريتق التذم  وقتها ـ أبو الطبيب ـ كي  أصبت بشدة

أختذتني إلتم ذلت  الغتروب الرائتق .. في المقبرة الممتدة علم تتٍل أعلتم التوادم شبَّ 

كان كل شيء هاد  في ذلت  التوادم العميتق الواقتا علتم . 2991ـ  6ـ  5من يوم 

مجتترى نهتتر ـ التتزاب األعلتتم ـ، فالوقتتت جتتاوز وقتتت قصتت  الطتتائرات التتذم عتتاد 

، إذ ال يكاد يمر أسبوف دون قصت ، وكتان لتدينا كتل متا يحمينتا منته، متدافا روتينيا  

مقاومتتة الطتتائرات تتتربض علتتم القمتتم المحيطتتة بتتالوادم، مالجتت ، كهتتو ، يضتتا  

الغروب . لصعوبة تضاريس المكان، فالحوض عميق وضيق يحاذم الحدود التركية

تبناها علم فسحة حقتل كان رائقا، وكنا نلعب كرة القدم في الساحة الصغيرة التي ر

كنتت . زراعي أمام غر  وقاعات القاعتدة المحاذيتة لحتوا  ستفو  وستط الحتوض

ألعب عندما نادتني حبيبتي ورفيقتي ـ ناهدة جابر جاسم ـ التي كان أستمها ـ بهتار ـ 

قتتدر المتتاء وجهتتزت كتتل شتتيء وذكرتنتتي  تْ ن  قالتتت أنهتتا ستتخف . كتتي أذهتتب إلتتم الحمتتام

في سرم خالق الكون علتم  ساحة مقتربا منها، حامدا  تركت ال. بقرب وجبة العشاء

، يعتتتج ، صتتتعبٍ متتتوح ٍ  وجتتتود هتتتذه المتتترأة الحانيتتتة الستتتاخنة جتتتوارم فتتتي وستتتطٍ 

وغتتترت فتتتي عينيهتتتا الواستتتعتين الضتتتاحكتين قبتتتل أن  ،جوارهتتتا صتتترت  . بالمختتتاطر

 قامتهتتا الرامحتتة النشتتطة شتتاعرا   كنتتت أتأمتتل  . تستتتدير أمتتامي وتخطتتو نحتتو الحمتتام

 . تجعلني أسير خلفها شبه سكران ةٍ سري بغبطةٍ 

في تل  اللحظات، سعادة  خارقة  خاصة  تشبه  سعادتي هتذه اللحظتة  وأنتا  سعيدا   كنت  

 .في القفص أستمتا بوجه الطاغية الملتحي ذليال   أجلس  وحيدا  

حضتنتها وقطفتت متن شتفتيها . فاحتوتنا عتمة الحمام وبخاره ،الباب الخشبي دفعت  

 :نج ودفعتني قائلةتمنعت بغ .قبلة  

 !. ـ مجنون وهللا مجنون

 :فيما كانت تفتح الباب قائلة يت  تعرف 

 !.نظيفة   ا  ـ سأجلب ل  مالبس
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قلتتيال بالضتتوء الخافتتت  تختت    تراحتت ،ستتقطت فتتي عتمتتة مباغتتتةف ،أطبقتتت البتتاب

مستديرة صغيرة مسدودة بالنايلون ال تضيء سوى مسافة ك   المتسرب من نافذةٍ 

للضوء، إذ نستخدمها منتذ أكثتر  حاجةٍ عر  هذه الغرفة جيدا دون ا نكن. عن حافتها

متتن ستتنتين ونعتتر  بأصتتابعنا مكتتان القتتدر، والطاستتة، والتختتتة الخشتتبية الصتتغيرة، 

قعتدت   .ست خطوات من الباب وهبطتت متلمستا التختتة الخشتبية عددت  . والصابون

ها كنت في أعماقي وقت.. غرفت  الماء  من القدر  ودلقته  علم جسدم الناضح. عليها

أدلتتق المتتاء وأتخيتتل .. بتتل أعتتي  اللحظتتة.. ستتعيدا أشتتد الستتعادة، ال أفكتتر فتتي الغتتد

خلت   ،صحن العشاء وخلوة المساء متا حبيبتتي فتي غرفتنتا المنزويتة أستفل ستفحٍ 

عتن ضتجيج الرفتاق فتي الستاحة إلتم  جلتدم بالصتابون راحتال   أفتر   . طبابة الموقتا

متتن  تحنتتو علتتيَّ دون ختتو ٍ عمتترم رم حبيبتتة مستتاحة متعتتة شتتعوٍر بالحريتتة وجتتوا

هاجس خط  من شارف أو بيت أو مقهم وضياف إلم األبد في أقبيتة وزنتازين كمتا 

كنتت غارقتا فتي تلت  المتعتة الخالصتة عنتدما أقتتحم ضتجيج .. أحبتابي حدث ما أعزف 

 مثتتل جتتدارٍ  ضتتجيج   .تمس ستتطح الحمتتام التتواط ستتوكأنهتتا  ،طتتائرات تتتنقض قريبتتة  

متتن التختتت الخشتتبي حتتتم ضتترب رأستتي  متتذعورا   جعلنتتي أقفتتز  وأختتترق جستتدم، 

بجستدم  البتاب وراكضتا   فاتحتا   األرض   قتدميَّ  السق ، ألنتدفا غريزيتا متا أن لمستتْ 

هبطتت علتم . ألقفز إلم جوفته ،العارم المصوبون بالرغوة صوب أقرب ملجأ شقي

جستاد فتوق األ جلستت  . لتم يخت   ستوى نصتفي األستفلفممتلئتا  كان ينبض حارٍ  لحمٍ 

والفاصتتل بتتين غتتر   ،علتتم التحتتديق نحتتو التتوادم المواجتته للملجتتأ مجبتترا   مفزوعتتا  

 ا  متن التدخان يتصتاعد متن القتاف  يتالضيافة وقاعتات القتاطا، أتتبتا بعينتي ختيط رف

.. الفحتم راحتت تهتبط رويتدا بلتون   سوداء   لينتشر هالة   ،عاليا  حتم جاوز قمة الجبل

التتي أكتشتفت عتدم قتدرتي علتم أخفتاء لحظة الهي  خاطفةٍ  حدث ذل  بلحظةٍ . رويدا

كنتت أحملتق بخيتوط أخترى متن التدخان . سدم العتارم الظتاهر نصتفه متن الملجتأج

 الرشيق بتدأت تنتشتر خلفتي وإلتم يمينتي وإلتم شتمالي، وضتجيج الطتائرات صتاخبا  

يخت   عنتدماوكأن جسد الطتائرة سيلتصتق بجستد التوادم حيتث نختبت ، لكتن  ،دانيا  

.. ونبقتم أحيتاء نعتر  أن الصتاروم ستقط فتي مكتان بعيتدمنقضة، صوت الطائرة ال
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. صحن الوادم بالكامتل مالحقا عرفنا أن الطائرات نشرت قذائفها بشكل دائرم غط

 :أكرر

 !.ـ ما أرويه حدث للحظات خاطفات 

فما أن غاب ضجيج الطائرات حتم هترف الجميتا متن المالجت  والغتر  والكهتو   

، نشتتفته  . غستتلت جستتدم متتن الصتتابون. لتتم الحمتتامإ عتتدت فتتورا  . لرييتتة متتا حتتدث

ناهتدة جتابر )  أبحتث عتن حبيبتتي ـ بهتار.. خرجتت شتبه مجنتون. مالبسي وارتديت  

كنتتت . ستتواهاـ أكتتذب علتتم القتتار  إذا قلتتت أننتتي كنتتت أفكتتر بشتتيء آختتر  (جاستتم 

أتأرجح من حافة العقتل باحثتا بعينتي الملهتوفتين عنهتا وستط الهترج والمترج التذم 

ص  بلحظات، فبين مغادرتها الحمام وانقضاض آلهة الحديد الشريرة متن أعقب الق

أمام مطتب  وقاعتة فصتيل  في الفسحة   أق    مثل مخبولٍ .. سماء هللا ليس غير دقيقة

اإلدارة أدور عينتتتي فتتتي األركتتتان، فتتتي التتتوادم، فتتتي الستتتاحة خلفتتتي، فتتتي القاعتتتة، 

م وأختتض كمصتاٍب تشتنج جستد .لتم يقتا نتاظرم عليهتا .المطب ، فوهات المالجت 

ستتمعتها  فتتي دوامتتة اليتتأس والوحشتتة حينمتتا علتتم الستتقوط كنتتت موشتتكا   .بالصتترف

 :تنادم بصوتها الفريد

 !.خو ما بي  شي.. حبيبي.. ـ أبو الطيب

علتتم حافتتة  ،متتن تحتتت شتتجرة الجتتوز الشتتاهقة كانتتت تتتركض مقبلتتة   .التفتتت  نحوهتتا

بعتتٍض ورحنتتا نتتتلمس  ارتمينتتا بأحضتتان. حيتتويتي هرعتتت إليهتتا مستتتعيدا  . الستتاحة

ابتعتتدنا .. وجنتتون ولمتتا تأكتتدنا متتن ستتالمتنا قطعتتة بلهفتتةٍ .. جستتدينا بأصتتابعنا قطعتتة

أول متتا وقتتا بصتترم عليتته وأنتتا أنفصتتل عتتن جستتد . منفصتتلين منتبهتتين لمتتا حتتدث

حبيبتتتي مشتتهدا لتتم ولتتن أنستتاه أبتتدا فهتتاهو متجستتد بتفاصتتيله المرئيتتة والصتتوتية 

لهتاث الشتهيد أبتو رزكتار ـ التذم .. عامتا عليته لم يمر قرابة عشترين هوكأن ،أمامي

فتتي جلستتة محاكمتتة التتدكتاتور،  تحتتدثت عنتته الشتتاهدة ـ كتتاترين ميخائيتتل ـ طتتويال  

ولهاث رفيق أخر من أشورم العراق الشجعان ـ أبو ليلم ـ وهما يحمتالن راكضتين 

إذ أن القذيفتتة التتتي رأيتتت عمودهتتا التتدخاني  ،جستتد الرفيتتق ـ أبتتو فتتياد ـ المحتتترق
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 تستتمرت  . فتتي مستتيل التتوادم علتتم مبعتتدة أمتتتار متتن جلستتته علتتم صتتخرةٍ  قطتْ ستت

 وقتتدم ـ أبتتو فتتياد ـ اليستترى المتدليتتة ،لهتتاث الراكضتتين متابعتتا  فتتي مكتتاني  متتذهوال  

د   ه، ووجهتتعتتن الستتاق   كأنهتتا مفصتتولة   ،علتتم الستتقوط   موشتتكة   تتتتأرجح   تتو  التتذم أسف

 ،متروا خطفتا متن أمتامي. ارأبتي ليلتم ورزكت الملتفتين حتول عنقتيف  هوذراعيت ،تماما

حملقتت  بتذهول فتي وجته ـ . روا صوب بناية الطبابة القريبة من حافة السفحيليستد

، فأيقنتت  رفيقيته، فتي قستماته التتي بتدت ضتائعة   علتم ذراعتيف  المحمتولأبي فتياد ـ 

كانتتتا  .عينتتاه بتتدتا فتتارغتين وكأنتته ال يتترى شتتيئا  . شتتفتي لوعتتة   عضضتتت  . بموتتته

أصيب بالعمم علم الفتور  هد، في عالم غير عالمنا، وفعال ظهر أنتحملقان في البعي

لحظتة خاطفتة أختذتني إلتم قصتة . الشديد من عمود القص  الذم أشرت إليه هلقرب

أستعيد لحظتات التحتاقي نشجت بغتة وأنا ف ،هذا اإلنسان المحمول مدلم القدم أعمم

ل ت   بييصتالنا  فهتو متن. ة عمترم ـ بهتار ـبتحبي تيبصحبو بثوار الجبلاألولم  متن ك 

فتي ـ كلتي حصتبة ـ  الفتوج الثالتثلتي مرانتي ـ بسلستة كتارا إلتم گفي ـ  الفوج األول

دخلنتا قريتة حينمتا خفت  قلقتي  ،عنيت  العاطفتة، شتجاعا   كتان مرحتا  . بسلسلة متين

هتتدأ روعتتي .. العراقتتي تقتتا علتتم الشتتارف العتتام تحتتت هضتتبة فيهتتا مواقتتا للجتتي 

 :وهمس

 !.ع أنا م! ـ رفيق ال تخ 

ة ن هتول الجنتوب العراقتي وشتدف م متأنتا القتاد ،لنفستي الستكينة تْ جلبتجملته الواثقة 

د سنة ونص  بالكاد سو  لن أراه منذ ذل  اليوم إلم أن جاءنا بع. السلطة وكالبها

ستألته قلقتا  عمتا ، يتنفس بعسترٍ ، يسعل بين لحظة وأخرى، منهكا   ،يستطيا الوقو 

ـ إيتران ـ بعد رحيله فتي طريقته إلتم  عرفت  . الكالم أصابه، لكنه كان بالكاد يستطيا

لمتا حتلَّ  مستموما   لته طعامتا   م  للستلطة قتدف  عمتيال   ختان سترا  وأصتبحللعالج أن رفيقا 

 .ببيته

هتو أن ستلطة صتدام كانتت تبتث  :محاكمة الطاغيتة لم يذكره الشهود فياألمر الذم 

يب متتواد غذائيتتة عن طريتتق عمالئهتتا طتتوال الوقتتت، بتستترثتتوارالستتموم لمواقتتا ال
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مسمومة، مثل حليب النيدو، وصفائح السمن النبتاتي وغيرهتا، أو تبعتث بعمتالء أو 

المتاء، المتواد الغذائيتة المخزونتة، وقتد  ابرفاق يقعوا في قبضتهم كي يستمموا حبت

 . قضم الكثير من الثوار بهذه الطريقة

للقتاء  ،يترانقضتاها فتي مستشتفيات إ ،عتالجٍ  كان الشهيد المسكين عائدا متن رحلتة  

فستكنت   ،متن قريتهتا فتي دشتت الموصتل تْ ر  ج ته  وعائلته  ،عائلته بعد أكثر من سنة

في قرية جوار قاعدة  ـ كلي مراني ـ أقيمت حديثا  لعوائل الرفاق اليزيدين األنصار 

فقد غادرنا الشتهيد  ،لكن ذا  اللقاء صار مستحيال م،السلطة من قراه االتي هجرته

بترت بته الحقتا. ساعة متأخرة من تل  الليلةب في إلم ملكوت الر لكننتي  .هذا ما أخ 

سو  يتجلتم أمتامي كلمتا وقتا بصترم علتم لوحتة لمتريم  ا  ال أستطيا نسيان مشهد

وهي تحضن المسيح في لحظة وجٍد في الكنائس أو األلبومات، أمتام غرفتة الطبابتة 

بتو فتياد ـ فتي رأس ـ أ واضتعا   علتم األرٍض  ـ أبتو رزكتار ـ متربعتا  الشتهيد  جلتس 

وقستمات ـ أبتو .. تحنتو علتم وليتدها كتأمٍ  ،يهمس بشتيء متا ،عليه ومنحنيا   ،حضنه

 . وكأنها حرقت بفرن فشيئا   ود شيئا  فياد ـ بدأت تسف 

 2999ـتت فتتي األنفتتال بعتتد ستتنة متتن حتتادث القصتت  أم فتتي الشتتهر الثتتامن متتن عتتام 

 . األبد ـ ستعتقل عائلة أبو فياد كلها وتضيا في المقابر الجماعية إلم

 ومرجتا   ستمعت هرجتا  . الجميتا يتركض فتي شتتم االتجاهتات. ا  كل شيء كتان مرتبكت

كتان أحتدهم . ـ المكتب السياستيغر  فصيل ـ يأتي من عمق الوادم الجانبي حيث 

هببتتت  نحتتو المنتتادم فوجتتدت  ـ عبتتاس ر  ـ . المستتاعدة ينتتادم متتن هنتتا  طالبتتا  

روال علم عجل لشمزقنا ا. ةالدامي ميمنيتلوى علم األرض ماسكا  بساقه ال ،النحيل

وضتعناه . حملناه علم عجل نحو الطبابتة. بشظيةٍ  ممزقة   هقدم بطة   تْ فظهر ،ةٍ بحرب

فياد ـ كانت  زوجتتي ـ بهتار ـ ورفيقتة متن حتزب تتودة  يعلم مسافة قريبة من ـ أب

 .فياد ـ المحترق يبقص شعر ـ أب اإليراني أسمها ـ كانياوا ـ يقومنَّ 
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 الشهيد ـ أبو فياد ـ

بينما هرف رفيق له معرفتة بستيطة بالتطبيتب ـ أبتو كتاوة ـ والطبيبتة ـ أم هنتدرين ـ  

من قبل، ومن ا الموق  فهي من ناحية لم تواجه مثل هذ ،بدت شديدة االرتبا التي 

ستاق ـ كنا نمست  ب. الكافية لمواجهة الوضا ناحية أخرى ليس لديها اللوازم الطبية

عبتاس ـ الممزقتة بينمتا شترف ـ أبتو كتاوة ـ بخياطتهتا بعتد أن أختذ اإلذن متن ـ أم 

في الساق السمراء بتدون  رز  تنغ با اإلبرة المعقوفة النهاية وهيكنت أتا. هندرين ـ

 ،إخفتاء ألمته بشتجاعة تخدير، فأشخص نحو وجته ـ عبتاس ـ التذم يتصتلب محتاوال  

 :، مرددا  علم نظراتي المتعاطفة رادا  

 !.وال يهم .. ـ وال يهم  يا رفيق

لت  الستاق بلفافتة  .أكمل خياطة الجر  الممتد من تحت الركبة إلم ما فتوق الكاحتل

بالطريقة التي عالجا بهتا جتر  ـ  اٍ غير مقتن كنت  . رغم متانتها طويلة ظلت تنز دما  

ـ  معتار الحرب العراقية ـ اإليرانيتة وخضتت فقبل التحاقي كنت في جبهة  ،عباس ـ

أصتيبوا  ورأيتت عشترات الحتاالت المشتابهة لجنتود ،مجنون ـ شتمال شترق البصترة

ت. أساهم في اإلسعافات األولية للمصابينكنت . بشظايا   كتان الطبيتب المستع  ينظف

لكتن لتم  ،كي يوق  النز  قبل أن يختيط الجتر  الجر  ويعقمه ويمأله شاشا  معقما  

في داخلي لـ ـ عباس ر   أسفت  . صال  وتر أتيكن بوسعي التدخل في ذل  المنام الم

أم عالمة ألتم أو شتكوى وكأنته ق تدَّ متن حجتٍر ال متن لحتٍم  ـ الشجاف الذم لم يبد  أبدا  

 . ودمٍ 

نته عتا  أولتم تجتارب أال أتتذكر أستمه، يبتدو  أربيل   من قاطا   ضيفا   رفيق كان  ثمة 

فتي أريتا   ـ قصت  طتائرات التدكتاتور باألستلحة الكيمائيتة لموقتا وادم ـ بليستان 
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الذم جاء ذكره من قبل الفالحين األكراد في الجلستين األولم والثانيتة متن أربيل، و

 :يصرم ظلمحاكمة الدكتاتور، 

 !.ـ رفاق هذا قص  كيماوم، قص  كيماوم

 :ييكد، فكان من الرفاق ه إال قلةٍ للم ينصت 

 !.ـ أال تشمون رائحة التفا  المتعفن والثوم

ويستتترة متتترددا نفتتتس  خلتتت  الرفتتتاق الراكضتتتين يمنتتتة   رأيتتتته مثتتتل مجنتتتون يتتتركض

أنا من التذين لتم يأختذوا كالمته مأختذا جتديا، بينمتا زوجتتي ـ . الجملتين دون جدوى

 :بهارـ قالت لي

 !.ـ أبو الطيب اكو ريحة مو طبيعية

ّ  سخرت من كالمها وهرعت لجلب ـ عباس ـ كمتا أستلفت، فقامتت ب ت ّف ّف  ل منتديلٍ بف

 . افمها وأنفه حول   ووضعته  

أعرفته يصترم وستط دختان الغبتار والغتروب  الالرفيق الذم ال أتتذكره وأستمر ذل  

 . فاد  بشكلٍ  ورعب الموق  الذم سيتجلم الحقا  

قتدم ـ عبتاس ـ علتم البطانيتة  لم يك  عن تريد جمليته، دائرا  حولنا حيث كنتا نضتا

ة بالضتبط فتي تلت  اللحظت.. محتمتل آختر جتريحٍ  ساعدة  كنت أفكر بم. المنقوعة بدمه

فطتالعني  التفتت   .فصيل اإلستناد م تهبط علم الممر النازل من ربوة  اسمعت جلبة أقد

، متوستتط وجتته شتتديد الوستتامة، نتتاعم التقتتاطيا، أبتتيض يميتتل إلتتم االحمتترار قلتتيال  

يحملون حقائب ستوداء ويستعون فتي  ةأو خمس ةالقامة، نشيط الحركة وحوله أربع

كان يشخص نحتو ـ عبتاس ـ . أن يحدق صوبنا ألقم التحية دون. دائرة هو مركزها

وسأله بعربية ناصعة عما أصابه، فأخبره ميشرا  نحو ستاقه التتي لتم ينقطتا نزفهتا 

 ـ أم هنتتدرين ـ كالمتتا  طبيبتتة الموقتتا الكرديتتة تبتتادل متتا . ة  لفتتة الشتتا  المتينتت رغتتم  

 . سألها عما فعلته   بالكردية قدرت أنه   مختصرا  
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 !.                 ئكة هبطوا من السماء ليخففوا من وجا الدنيا قليال؟ـ هل ثمة بشر هم أصال مال

 !. تني علم يقين من اإلجابة بنعمهذه التجربة جعل

اللحظتة التتي هتبط .. أرى المشهد ذا  وكأنه البارحة هاأنذا بعد قرابة عشرين عاما  

 يد صترامة  أستتع .بها ذل  الطبيب الكردم الشاب الذم عرفت أسمه الحقتا ـ نتوزاد ـ

، حركتتة الجستتد الواثقتتة، فالتتذم أستترده علتتيكم ا ن جتترى المالمتتح   ، بتتراءة  الوجتته  

 . بدقائق معدودة

ـت هتتذا الطيتتب ـ نتتوزاد ـ كتتان متن االتحتتاد التتوطني الكردستتتاني ـ أو  ـ هتتو متتال  

 !.سرعان ما عاد إلم مملكته بعد سنتين من األحداث

متا حينفتي منطقتة ـ بهتدينان ـ حتديثا   المفتوحتةلقواعتدهم  كتان ـ نتوزاد ـ فتي زيتارة

وقتال  ،(عبتاس األستود)يعنتي  ـ  ر  نحو ـ عبتاس التفت  . حدث القص  ذل  اليوم

غرزوا أبرا  حول الجر  وأعلم  .أزالوا لفة الشا . فتحلقوا حوله لمساعديه، شيئا  

يستترخي طتوال وقتت تنظيت  الجتر  وترتيبته دون ـ عبتاس ـ رأيتت بعتدها . الستاق

 . لتجلد وكتم األلم، كما كان يجرم للجنود في جبهة الحربالحاجة ل

 :نفسي قلت ما

 !.هبط مالك  الحارس.. الخالق لم ينس البصراوم األسمر  ـ عباس

وصتلت حملتة  حينمتاكان معي بعد أكثر من سنة . وفعال ـ عباس ر  ـ  لم يزل حيا

الثتوار والقترى األنفال إلم مناطق ـ بهدينان ـ وزح  الجتي  العراقتي علتم مواقتا 

كان معتي فتي ـ أوردكتاه ختوم زرعتان ـ فتي  شتمال أورميتة الواقعتة فتي . المحررة

وال أدرم ا ن أيتتن رستتْت بتته  عواصتت  البحتتث عتتن ملجتتأ . أقصتتم الشتتمال اإليرانتتي

متدَّ بعمتره متن ستماء هللا أستمه ـ نتوزاد ـ هتبط  آمتن، لكتن هتو يتتذكر وأنتا أن مالكتا  

 .غتة  بحياة التي غادرها هو ملقيا  بكيانه من خالل باب ال

وأقول عن كل من يمكث في التدنيا أقصتر متدة مثلمتا همتس أبتي ألمتي .. أقول مال 

 :2966عام  الباكية أمام جسد وليدها أبن الثالثة أيام
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 !.جوار الخالق كافي، صار أبننا مالكا   ..ـ ال تبكي

كلي حصبة ـ ويعالج  ، و ـ نوزاد ـ سيمر بالصدفة أيضا بمقر الثوار في ـأقول مالكا  

  قترب   التذين أصتيب فتي معركتةٍ ( أبتو نصتار )ـ هجيتل أبتن متدينتي ومحلتتي ـ جتابر 

في وضعه طبيتب الموقتا ـ أبتو تضتامن ـ  حار   .متشظيةٍ  ـ بامرني ـ برصاصةٍ  قصبة  

وليس له خبترة بجترو  الحترب، فكتاد ـ جتابر ـ  ،ءبأمراض النسا الذم كان مختصا  

إال لت  ـ أبتو تضتامن ـ  لتم يفعتل طبيتب الموقتا .د بستاقهأن يمتوت والقنقرينتا تصتع

المصابة باللفافات، فأسعفه ـ نوزاد ـ بأجراء عملية بتٍر ستاقه لمترتين األولتم  هساق

  ّ بعتتد  متتن تحتتت الركبتتة علتتم أمتتل بقتتاء مفصتتل الركبتتة، لكتتن القنقرينتتا صتتعدت فمتترَّ

ـت التذم ( نصتار أبتو ) ينقتذ حيتاة ـ جتابر ، فأستبوف ليقطتا الستاق متن أعلتم الركبتة

كانتت زوجتته ـ أم نصتار ـ  حامتل وقتهتا، ورزقتت بطفلتهمتا ـ لهيتب ـ قبتل الهجتوم 

األخير لقوات النظام بأيام وكانت معنا في ذل  الطريق الطويل التذم أفضتم بنتا إلتم 

 .تركيا والمنفم

ستمعت   ـ نتوزاد ـ فقتدالطبيتب ـ جابر ـ  وـ عبتاس ـ أحيتاء ا ن أمتا المتال  الكتردم 

داختل  ستنةبفي حتادث ستير بعتد ذلت   ل  ت  ق   في معسكرات اللجوء اإليرانية أنه ونحن

عتتاد المتتال  إلتتم جناحيتته .. وصتتلتناأراضتتي كردستتتان إيتتران حستتب الروايتتة التتتي 

 .سابحا  في يم ما قبل الخلق جوار العر  إلم األبد

.. أعود إلم تل  اللحظات القصار والمستاء بتدأ يتر  عتمتته قلتيال  . استطردت  كثيرا

أم  كتون القصت  كمياويتا   ،كنا لم نزل في اللجة مضطربين بين اليقين وعدمه. قليال

كنت وقتها أتمتا بقتوة جستٍد رياضتيٍ . في األيام السابقةحال القص  كما هو  عاديا  

فتي مستاعدة ا خترين لحظتات المحنتة، لتذا تطوعتت   متأصتلةٍ  ضا  لرغبتةٍ م ،متينٍ 

وة فتوق فصتيل الضتيافة متا قبرة الكائنة علتم ربتإلطفاء الحرائق التي شبت في الم

من قتاطا أربيتل قصتير القامتة ينعتونته  وا خر كان ضيفا   ،ـ أبو أيار ـ: همارفيقين 

لتذم بتدا متن أعلتم تتل المقبترة صتعدنا مخلفتين تحتنتا الموقتا ا. ـ زكتي ـ بالتدكتور

ن حرائتق بدأنا بيطفاء الحرائق التي لم تكت. بالدخان ورشي  المساء الخافت ممغط

. خافت دخان كثيت  يثقتل أنفاستناالإذ كان ينبعث من مكان اللهب . بالمعنم المألو 
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كنا شديدم االندفاف نتنادى في حمل التراب بواسطة معاول يدوية إللقائه علتم تلت  

 أتتذكر إلتم ا ن كيت  نتادى علتي ـ التدكتور. بقينا أكثر من ستاعة. المواقا الملتهبة

 متددت كفتي عميقتا  . لم ينفجترقديم ف أستقر في حفرة قبرـ كي أشاهد صاروخا  زكي

ذلت   أعجتب متن، بتل في الهتوة وتلمستته بفضتول لتم أفهتم ستببه حتتم هتذه اللحظتة

أن ينفجتتر الفضتتول المصتتحوب باإلستتتهانة بكتتل متتا يحتتيط بتتيَّ فقتتد كتتان متتن الجتتائز 

 . قاسيا   صلبا   كان ساخنا  . ويبدد جسدم وما حولي

 !.ـ هل كنت مجنونا؟

 !ذا ما ب ت  ال أش  به أبداهـ 

لتتم أدر   .كنتتت أفكتتر بتلقائيتتة حيتتاة الثتتوار اليوميتتة. قبيتتل االنحتتدار صتتوب القاعتتدة

. وحيتاة الثتوار أيضتا ،في حيتاتي كلهتا حاسما   أن ذل  المساء سيشكل مفصال  وقتها 

دورم  2991ـ  6ـ  6 شجرة بلوط قطعها القص ، فغدا   علم كتفي ساق   لذا حملت  

وضعتها جوار غرفتنا المنزوية عنتد الستفح، . كانت ثقيلة  . ات الفصيلفي طب  وجب

جرحتوا  رفتاقٍ  ةفتي معالجت عتن حبيبتتي ـ بهتار ـ فوجتدتها تستاعد الطبيبتة   وبحثتت  

علم صتحن التوادم  والظلمة هبطت بكثافةٍ  عدنا إلم غرفتنا الضيقة  . خفيفة   جروحا  

 . وأشياء الثوار الرثة  

. فراشتتنا التتذم يشتتغل اكثتتر متتن نصتت  مستتاحة الغرفتتة علتتم استتتلقيت   .كنتتت متعبتتا  

 :تركتني قائلة  

 !.ـ سأذهب لمساعدة الجرحم

في التنفس وما يشتبه االحتقتان  إلم تل  اللحظة لم أشعر سوى بضيقٍ . بقيت وحيدا  

قبيل النوم لكثترة التتدخين واإلنهتا  متن متطلبتات  في وجهي، وهذا يحدث لي غالبا  

 بحرقتةٍ  سطور شتعرت   ةبعد عد. القراءة حاولت   .ا  كتاب ولت  تنا. يوم الثوار في الجبل

 :فيزداد سعير الحرق، قلت معي نفسي ،أفركهما ، فرحت  في عينيَّ  شديدةٍ 

 !.ـ ألنام قليال  
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 ، وأغمضتت  الواطئتة بارتفتاف متترٍ  الصتغيرة   الخشتبية   علتم المنضتدة   الكتاب   وضعت  

فعتدت  ال أستتطيا . هجمتت علتيَّ بشتدةسكنت الحرقة قليال، لكنها بعتد دقتائق . عينيَّ 

ت .جستدم أنهضتت  . إال بصتعوبةٍ  مباعدة أجفتانيَّ   مترآة   تناولتت  . علتم الفترا    ت  تربعف

 تفحصتتت  . بعنتتاء وجتتدتهما  كقطعتتتين ستتاخنتين متتن التتدم   ، وفتحتتت  عينتتيَّ صتتغيرة  

رأستتتي إلتتتم الجتتتدار المغطتتتم  أغمضتتتتهما مرخيتتتا  . ، منتفختتتا  كتتتان محتقنتتتا  . وجهتتتي

ْمتدت  . لتتحوال إلم قطعتي حجرٍ  ،بهما تتصلبان لحظة بعد لحظة شعرت  . بالنايلون غ 

وبقيت هكذا مدة، لكن األلتم بتدأ يتزداد وينتشتر فتي أرجتاء جستدم  ،رأسي بالوسادة  

علتتم  ارتكتتزت  . لتتم يعتتد بمقتتدورم االستتتمرار مستتتلقيا  علتتم بطنتتي. قطعتتة.. قطعتتة

ل ويفت  .. جسدم تحت ثقل   ركبتيَّ  طاويا   وجلست   ،كوعيَّ  أن  حاولتت  . واقفتا   نهضتت  . ت 

ّ  أخطو نحو باب الغرفة، لكن شدف  ال . إلتم الفترا    ثانية   هويت  . ة األلم عطلت قدميَّ

.. متن جستدم في كتل قطعتةٍ  بَّ الحريق الذم ش   صارف بصمتٍ أ   .هكذا أدرم كم بقيت  

.. ديتتدأقتتوم متتن ج. أستتتلقي.. أقعتتد.. أخطتتو خطتتوتين ..أقتتوم  .. بتتاألنين الخافتتت بتتدأت  

 :كنت أقول ما نفسي. جهنم أبواب   يَّ عل فتهب   ،عينيَّ  أحاول فتح  

 !.متم؟!.. ـ متم تعودين يا بهار؟

وقتهتا أن مجيئهتا  تصتورت  . األلم الذم ضتعت  فيته مثل حلم في بحر   زوجتي صارتْ 

 :الباب، وصرخت أدور في تل  اللجة دفعتْ  وبينما كنت  . سيسكن آالمي وحده  

 !.ـ أ  بي  حبيبي؟

راحتت تتوستل وتنتاديني  .فكنت أصرم من ملمس أصابعها ،وراحت تتلمس جسدم

 :باسمي الحقيقي

 !. يأرجو  أفتح عين!..   حبيبي سالميـ أفتح عين

 :أردد من بين أنيني كنت  

 !.ما أقدر نار بعيوني.. ـ ما أقدر

 !.أرجو .. أرجو .. حاول.. ـ حاول حبيبي
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 بكتل متا تبقتم بتيف و. ومتن جستدم ،وى من أجلهاأتل وكنت  . كانت توش  علم البكاء  

علتم ضتوء الفتانوس الشتحيح، فتي . الحجتم   هائلة   كمن يرفا صخرة   أجفانيَّ  باعدت  

تت اللحظتتة الخاطفتتة تلتت  رأيتتت    .الجميلتتة زوجتتتي قستتمات ن  متتدى الرعتتب التتذم طعف

 :سمعتها تقول. الهواء اللتين سرعان ما أنطبقتا من سعير  حرزتها في عينيف 

 !.دقيقة وراجعه ـ اهدأ

فسقطت  في بحتر ألمتي التذم أستتعر  متن جديتد .. وتغلقه خلفها. سمعتها تفتح الباب

ل  غيابها؟.. ما أن اختفت،  ال أدرم فالزمن صار غيتر !.. ال أدرم كم من الوقت طوف

وحدم أجود بنفسي وسط النار وال من  بقيت   .الثانية فيه تساوم دهرا  .. هذا الزمن

كانتتت بصتتحبة . إلتتم أن ف تتت ح  البتتاب فتتي جهتتنمٍ  ت تتر    قيتتت مثتتل ضتتالٍ ب.. منقتتذ أو أمتتل

 :الدكتورة ـ أم هندرين ـ التي أزاحت قميص سروالي وتفحصتني بصمت لتقول

 !.ـ خذيه إلم فصيل اإلسناد

 . وخرجتْ 

 :قالت حبيبتي

 !.سأجما وثائقنا ونصعد.. أصبر.. ـ أصبر حبيبي

عنتتد العتبتتة . ال أستتتطيا مباعتتدة أجفتتانيكنتتت . ، وقتتادتني متتن يتتدمألبستتتني الحتتذاء  

 :قالت

 !.قدم  حبيبي ـ أرفاْ 

فهجمتتت رائحتتة الحرائتتق والتتدخان  صتترت ختتارج الغرفتتة،. لعتبتتةا عتتابرا   رفعتهتتا

. عتن الهتواء دون جتدوى أشتهق بعمتق باحثتا   أزداد ضيق تنفستي، فجعلتت  . الخانق

يفضتي إلتم  يصتعد بمحتاذاة صت  متن األشتجار جيتدا   أعرفته   سرنا علتم ممتر ضتيقٍ 

ربوة حيث غرفة السجن، وقاعة فصيل اإلسناد، وغرفة الرفيق ـ أبو علي وزوجته 

كنتتت أتضتتور فيهتتا  .جتتدا   ، لكنهتتا كانتتت طويلتتة  المستتافة ال تتعتتدى الخمستتين متتترا  . ـتت

 ،ويتتداها الحانيتتتان تمستتكان بيتتدم متوجعتتا   خطتتوم بجهتتدٍ  أنقتتل  . بتتألمي واختنتتاقي
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فتتال .. هتتا كنتتت أحتتس أننتتي ستتائر  نحتتو المجهتتولوقت. وتستتحباني بأنتتاة وبتتبطء شتتديد

أحسستت األرض . جهتنم مشفم وال طبيتب وليتل دامتس طويتل وأنتا أتلظتم فتي بحتر  

، معنم ذل  أننا بلغنا الفسحة الواسعة التي هي عبارة عن حقتل تستوم تحت قدميف 

لتتم أستتما . محتتاط باألشتتجار متتن ثتتالث جهتتات تحتتول إلتتم ستتاحة للعتتب كتترة الطتتائرة

ال يعكتتره ستتوى وقتتا أقتتدامنا وحفيتت  أرديتنتتا ولهتتاث  الصتتمت مقيمتتا   كتتان .شتتيئا  

 :قطعنا عدة أقدام، ثم أوقفتني قائلة. حبيبتي

 !.ـ أجلس هنا

حول لهب نتار مضتطرمة تحلتق الثتوار فتي . فطالعني المشهد. أجفاني بعناء باعدت  

 بصرم المضطرب عليه كان وجه ـ توما توماس ـ  وقا   أول وجهٍ . دائرة كبيرة

 

 

 

 

 لفقيد ـ توما توماس ـا

) بقسماته الشائخة الحمراء، وشعره األشيب الطويل المنسدل حتم منتص  الكتت  

من الشخصيات اليسارية العراقية المعروفة التي ساهمت فتي النضتال المستلح ضتد 

عث منذ الستينات وحتم حملة األنفال، مات في المنفم في السنين األخيرة سلطة الب

يحملق في الشعلة بصتمت، وعلتم و ،ساعديه حول ركبتيه يجلس الفا   كان ساكنا  (. 

كنت أغمتض عينتي وأفتحهتا . جلوسا  وكأنهم في طقس بدائيالثوار جانبيه أصط  

 : هي تتر  يدمسمعتها تقول و. بين ثانية وأخرى والحرقة تزداد شدة

 !.سيموت.. ـ سيموت يا هللا

 :رغم ألمي سألتها

 !.من؟.. ـ من



 22 

 :فقالت

 !.ـ أبو ماهر

متتن شخصتتيات اليستتار المعروفتتة وكتتان ) وأبتتو متتاهر هتتو ـ ثابتتت حبيتتب العتتاني ـ 

صتتاحب أمتيتتاز صتتحيفة طريتتق الشتتعب العلنيتتة ختتالل فتتترة الستتبعينيات متتن القتترن 

فتتتذكرت أنتته كتتان يقتتيم فتتي غرفتتة ( ألخيتترة الماضتتي متتات فتتي المنفتتم فتتي الستتنين ا

يبعد عن تل  القذيفة التتي أعمتت ـ أبتو فتياد ـ  ال أم في مكان. جوار قاعة الضيافة

ورفتتض مغتتادرة  متتا قيتتادة حزبتته وهتتو شتتي  كبيتتر أختلتت   . عشتترين متتترا  ستتوى 

. فتي القلتب كتان مريضتا  . عتن العمتل وبقتم فتي مقرنتا فعتزل   ،كردستان إلم الختارج

 يمتن ـ أبت نحوهتا وهتي تخطتو مقتربتة   وحتدقت   ،جحتيم الحرقتة ناستيا   يَّ عينت فتحتت  

وعلم ضوء النيران لمحت  مالمحته . علم بعد ثالثة أمتار ماهر ـ الذم كان مستلقيا  

يعتتالج ستتكراته  هفبتتدأ بالشتتخير وكأنتت ،المحتقنتتة وهتتو يحتتاول التتتنفس دون جتتدوى

آخر ما أتذكره متن . ه المتصلبتينبرجلي فسا  ابذراعيه إلم الجانبين ور دافعا  األخيرة 

ار رأسته وترفتا ـ هرعتت متا رفيتق آختر لتتجلس جتو هذلت  المشتهد هتو أن ـ ناهتد

رفيتق  فبدأ بالتقيي والسعال بينما هترف   ،كتفهابرأسه المتشنج  جذعه األعلم وتسند

الجمتتا الجتتالس حتتول منتته ومنتتي ومتتن  بتتالموت دانيتتا   شتتعرت  . آختتر لمنتتاداة الطبيبتتة

التدموف  رة وذرفتت  خنقتنتي العبت. ر الحالمين الذم عاشرتهم سنين طوالالثوا النار،

والستعال بتات يتأتي متن أطترا  ووستط التدائرة  بصتمتٍ  بكيتت  . جحيم جستدم ناسيا  

يتران فتي الوستتط، ن .وكتأنهم يحتاولون التقيتي دون جتدوى.. يصتحبه أصتوات هتواف

واللحظتات  ،وأخترى تتقيتأ ،وأخترى تستعل ،ووجوه ساكنة فتي ألمهتا تحتدق بصتمتٍ 

 :صرخت  ما نفسي. تمتد وكأنها األبدية

 !.ـ كي  الخالص من كل هذا؟

من جسدم حد ال أتتذكر متن مشتهد  عندها بدأ الجحيم من جديد يستعر في كل قطعةٍ 

مكتظتة  غرفةٍ  علم حصير   إذ وجدت نفسي أحبو متمرغا مثل طفلٍ . دائرة النار شيئا  
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أصتترم  مستتموف ورحتتت   أنتتا أيضتتا بصتتوتٍ فانتحبتتت   ،النتتاحبين ،الصتتارخين بالرفتتاق  

 :مثل الجميا مستنجدا  

 !.ـ أم سأموت

 !.ـ أني أحترق

 !.يا بويه!... ـ يا يمة

 !ـ  بويه تعالي بويه

 !ـ ولكم أريد شويه هوه

 ـ عيوني يمه عميت

 ،أفتتح عينتي بتين الحتين والحتين كنت  . ألم، وسعال وقي  الهذيان مصحوب بصرامٍ 

مضتتببة تحتتت ضتتوء  ،نصتت  واقفتتة ،جالستتةٍ  ،طروحتتةٍ م فيقتتا نتتاظرم علتتم أجستتادٍ 

لم أستتطيا التعتر  علتم أقترب رفيتق . الباب جوار   معلق علم الحائط   عليلٍ  فانوسٍ 

األلتم والعتذاب، إذ أن الشتعور بتدنو  جديدة منوكأنني دخلت دائرة .. يتلوى جوارم

يف لتو أن أحتدهم يجهتز علت متمنيتا   ،أجتود بنفستي ا جل صتار شتديد الوضتو ، كنتت  

 فتي متا كنتت معتتقال  حينراودني قبل هذا الموقت   شعور   .ويخلصني من ذل  الجحيم

متتن العامتتة ببغتتداد، إذ خطفتتوني وصتتديقين فتتي األ 2996الشتتهر الستتادس متتن عتتام 

متتن أهتتالي كتتربالء، " ميتتثم جتتواد " أحتتدهم كتتان متخفيتتا عتتن أنظتتار الستتلطة يتتدعم 

يأختذونني إلتم  حينمتا كتانوا. ا  خريج إدارة واقتصاد جامعة المستنصرية أعتدم الحقت

الكهربائي، كنت أتحمل الصعق حفلة المساء، ويبدأ التعذيب يتصاعد من الفلقة إلم 

تت حينمتتاذلتت  وأصتترم، لكتتن  اء ويطيلتتون المتتدة ون برأستتي فتتي حتتوض المتتكتتانوا يغطف

أشعر بأن روحي تكاد تخرج متن حلقتي فتي جحتيم المتاء التذم يشتبه رويدا .. رويدا

وكتتأنهم ينتظتترون أمتتام بوابتتة  ،لتت  الغرفتتة المكتظتتة بالصتتارخينجحتتيم الحتترق فتتي ت

معصوب العينتين فتي  كنت  . الجحيم، لكن دون أن ينالوا تأشيرة الدخول حيث القرار

 المتوت فتي متاهتة   أصترم طالبتا   .بأياٍد غليظتة قاستية شاحبة الضوء ممسوكا   غرفةٍ 

ا صتوتي فتي ضتجيج فيضتي ،أقبية األمن العامة،، ورحت أصرم طالبا الموت أيضتا
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بقوة كي أك  عن  في تل  اللحظة أحسستها تمس  بذراعيَّ . وهذيان الرفاق صرام  

 :بصوتها العذب باسمي الحقيقي التلوم والصرام والبكاء، هامسة  

 !.أرجو .. كن قويا.. ـ سالم حبيبي

 !.ـ سالم ال تضع  حبيبي

أتتذكر تلت  . و ال يطتاقاأللتم وهت فهاهي حبيبتتي تتدعوني ألكتن قتدَّ .. ةفي حير وقعت  

؟. اللحظة وكأنها جرت باألمس فتصتلبت !. كي  عضضتت علتم أستناني بكتل متا بتيف

لصتتوتها العتتذب  جحتتيم النتتار فتتي نفستتي، منصتتتا   وكاتمتتا   ،صتتراخي قستتماتي حابستتا  

 طتتويال   لمتتا تجتتاوزت المحنتتة فكتترت  . المتوستتل كتتي ال أقتتول شتتيئا وأتحمتتل وأصتتبر

خلصتتني متن التعليقتات الستاخرة  التتيلمقدامتة وصالبة روحهتا ا ،بموقفها الشجاف

فتالموت البتد منته، .. التي أعقبت ذل ، وعلمتني شيئا جوهريا عن الوجود البشترم

 لكن ثمة فرق كبير من أن يموت اإلنسان وهو يصرم بضع  وأختر يمتوت بصتمتٍ 

 كنتت  وقتمتا  الدنيا التتي منحتنتي نعمتة جوارهتا، فهتي ستاعدتني كثيترا   حمدت  . وجلد

د من أزرم، ولمتا كتاد أن يلقتم القتبض وتشف  انت تلتقي بيف سرا  ك .في المدن فيا  ختم

رتبت عملية التحاقنا بتالثوار فتي الجبتل بكتل هتدوء وتركتت  2995علينا في شباط 

 .                 كل شيء خلفها حتم أبننا الوحيد وقتها ـ كفا  ـ

 !.تل  الليلة؟ أنقضتْ لم أعد أتذكر كي  

وألمتي  حتبس صتراخيَّ أ فيمتا كنتت   ،تغيتب وتعتود.. بين الحين والحين كانت تتركني

كانتتت . البشتترية المحشتتودة المتالصتتقة فتتي الغرفتتة ةم الكتلتتالهتتذيان وصتتر منصتتتا  

، وتقول كالما تصبرني  تتلمس جسدم المشتعل كاشفة   عن ظهرم وصدرم وساقيَّ

د من عزمي  ،ود ال أحس بشتيءبحيث أع ،كان األلم يبلا بيف حده األقصم. فيه وتشف

ألصتتحو علتتم صتتوتها النتتاعم العتتذب وأصتتابعها الحانيتتة  ،ةفتتي شتتبه إغمتتاء فأستتقط  

 روت لتي كيت  كانتتْ  ، وبعتد مترور األزمتةفي األيام التاليتة. جروحي تجوب المسة  

هتي تحتاول أن تفعتل شتيئا ألبتي لتستاعد الطبيبتة ـ أم هنتدرين ـ و تنتزل إلتم الطبابتة  

 :قالت ،فياد
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فيما وضعت الطبيبة صحن كبير وعميتق فتي . يتقيأ كل لحظة ،أعمم ،ـ كان محترقا  

تشتتنجت . فرغتتت عينتتاه. أهدابتته اختفتتتْ . حضتتنه كتتي ال ينثتتر القتتيء علتتم مالبستته

فيرفتا يديته المستودتين إلتم  ،دون جتدوى ..يحاول أن ينهض بجستده كان  . قسماته

لتتته، فبللتتت خنقتنتتي الرائحتتة المنبعثتتة متتن كت. أعلتتم وكأنتته يحتتاول اإلمستتا  بشتتيء

مستتحنا جروحتته بالشتتا  المعقتتم، لتتم ينطتتق . منتتديلي ووضتتعته علتتم أنفتتي وفمتتي

رأسه وأنفاسه األخيرة ، ثم لفظ سوى أنة واحدة طويلة لم تصدر عنه   .دبحر  واح

عنتدها صترخنا أنتا والطبيبتة ورحنتا !. بتال حترا تدلم من كتفي متهدال  علم صتدره 

ليحملونتته ويضتتعوه علتتم فتترا   ،يبينفهتترف نحونتتا الرفتتاق القتتر ،فتتي عويتتل طويتتل

 !.الغرفة   منزٍو في طر   

 :علم صوتها يناديني استيقظت  

 !.ـ ها حبيبي سالم أ  لون ؟

فتحتتت  عينتتيَّ رغتتم . ومتتن بعيتتد يتتأتي صتتوت زقزقتتة عصتتافير وجتتدت  الصتتمت  مقيمتتا  

رأيت األجساد التتي كانتت  ،علم ضوء الفجر. الطر    النار التي شبت فيهما وأجلت  

تغفو أيضا أو تسقط في غيبوبة األلتم كمتا حتدث  ،هاذية   ور طوال الليل صارخة  تتض

ذكرتنتتي بأشتتالء الجنتتود فتتي جبهتتة الحتترب العراقيتتة اإليرانيتتة التتتي تخلفهتتا .. معتتي

أن أستتحب  حاولتتت  . العصتتافير   لزقزقتتة   أغمضتتت عينتتيَّ منصتتتا  . معركتتة ليتتٍل ضتتاريةٍ 

لم يستطا . فأسعل سعاال  جافا  طويال   ،ميلم أستطا فالهواء يشعل بلعو. عميقا   نفسا  

 :منكسرة ،  نبرةٍ ب ، وهي تهمسإخفاء ألمهاصوتها 

 .   ـ حبيبي سنصعد إلم موقا ـ الدوشكا ـ

 في صعودٍ  والذم يبعد ساعة   الماء   تخيلت  الموقا القريب من القمة، والمجاور لنبا  

تمكنتتت  . النهتتوض   مستتاعدتي فتتي حاولتتتْ !.  وعتتٍر بالنستتبة للستتليم فكيتت  بحتتالي؟

 بحريتقٍ  إذ شتعرت   ،بذراعيها، لكنني لم أستطا الستير ستوى خطتوات قليلتة متمسكا  

 :همست. ما كل حركة وتحت إبطيَّ  ،وبين ساقيَّ  ،يشب في خصيتي

 !.فالبغل بانتظارنا في الساحة.. ـ تحملَّ حياتي
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تأللئتة ممتا والشتمس م كتان النهتار صتحوا  . لم كتفها الترحيمإ ا  مستند خطومف  رميت  

تتج  أتتتذكر ا ن متتدى العنتتاء التتذم ت  . فتحهمتتا كلمتتا حاولتتت   عينتتيف  متتن حرقتتة   زاد   ه  متْ ش 

أشتتعل متا . جلستت  علتم السترج. وهي تحاول بمساعدة رفيق إصتعادم فتوق البغتل

لم يكن أمتامي ستوى الصتمت وكتتم األلتم فتي . الجحيم بين فخذم، فولجت  في صلبْ 

فتي ستر صتمودم إزاء ذا  العتذاب، فلتم أجتد  قتا  حضرتها، وفكرت بعد التجربة عمي

 .سوى حضرتها محرضي الوحيد كي أبدو قويا

 !.طوبم ل  يا ملكيتي وسر حياتي

 !.طوبم لـ ـ ناهدة جابر جاسم ـ جارتي وحبيبتي التي أحبتني بجنون

 !.طوبم للمحبة حينما تكون محرضة لتماس  اإلنسان في المحن

سطح دار أهلي في أول لقاء، وما زلت أركا ل   كتل  التي صليتها فوق.. ل  صالة

 !.بعد أكثر من ثالثين عاما هنا في المنفم كل مساء

 

 

 بهدينان ـ بهار ـ ناهدة جابر جاسم ـ زيوة

 2996أذار  9أحتفال بيوم المرأة العالمي 

 

 !.أم رحلة كانت تل  الساعة من موقا اإلسناد إلم موقا الدوشكا

 !.ماذا أكتب أو أقول؟

 ،هل أقول أنها رحلة سيزي  وهو يحمل صخرته إلتم القمتة لتتتدحرج حتال بلوغهتا

 !.فينزل ليحملها ثانية ويصعد؟
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 !.تمنيت نفسي سيزي  القادر علم الحمل والصعود والنزول إلم ما ال نهاية

 !.حسدت مأساته؟

س األستاطير حيتث تبتدو تل  الرحلة العسيرة جعلتني أبتعد في الكتابة عن كل ما يم

 !.بالمقارنة ما التجربة الحسية بال ألم بال مشاعر بال حس

ولتتيس بالكلمتتات  ،علتتم تصتتوير البشتتر حتتولي الحتتاملين عتتذابهم حقتتا   فتتدأبت الحقتتا  

.. وفلستتفة القتتول والحكايتتة التتتي تبتتدو لمتتا تستترد وكأنهتتا أستتطورة أو شتتيء مستتلٍ 

 !.أكتب فينزعج مني الجميا فصرت  

لستفلي رجح علتم حافتة العتالم اأفتي وجتودم، فقتد كنتت أتت كانت مفصال   تل  الرحلة  

والبغل أثنتاء صتعوده العستير يجعلنتي أحتس  ،نفسي قلت ما. والظالم حيث الصمت

متن عنتاء االرتفتاف وثقتل  وكأنني موش  علم السقوط ما كل خطوة يخطوهتا الهثتا  

 :جسدم

يقتة حواستي فتي التجربتة فستو  أجهتر بحق ،هتذه المحنتة متن نجتاةلتي ال ب  ت تـ لو ك  

 !.دون أم رادف فكرم أو أخالقي أو اجتماعي أو قيمي وهذا ما فعلته في نصوصي

 !.الرحلة من قاف الوادم وحتم نقطة النبا القريبة من القمة بدت وكأنها دهرا

وناهدة متن اليستار وثالتث  ،كان أحدهم يسندني في جلوسي علم السرج من اليمين

كتتوني  بتتين الحتتين والحتتين عتتن حتتالي، فأطمئنهتتا مضتتطرا  كانتتت تستتأل . يقتتود البغتتل

 :وفي لحظة من ذل  الزمن المطلق سمعتها تصيح. بخير

 !.ـ رفاق لقد عميت

بين من كان يسندني إلتم اليمتين وكتان عربيتا والتذم  عندها شب ألمي وعرا  شبَّ 

متتن الستترية وصتتديقنا جتتدا ـ أشتتتي عماديتتة ـ يستتندني علتتم اليستتار وكتتان كرديتتا 

الرفيتتق علتتم البقتتاء لمستتاعدتها رغتتم غضتتب  ـ أشتتتي ـالرفيتتق  فأصتترَّ .. ستتةالخام

ـ  اإلرستيهذا المشهد وصفته بتفصيل في روايتتي ـ .. العربي الذم كان يريد إبعاده

وختتدعني الناشتتر ـ خالتتد المعتتالي ـ  ..  1661التتتي منعهتتا الرقيتتب الستتورم عتتام 
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 لكنته 1660نشترها فتي عتام صاحب  ـ دار الجمل ـ بألمانيا إذ وعدني بأنه ستو  ي

 . عن دار ـ الدار ـ المصرية في القاهرة 1669لم يفعل، وصدرت هذا العام 

ال أدرم كي  بعد ذل  بلغت  موقا الدوشكا، لكنني أتذكر بوضو  وجه الرفيق ـ أبو 

كونهتا تشتبه متا  ،الياس ـ طبيب األسنان الذم رفض فتي كردستتان ممارستة مهنتته

 ال ستتيما وأن المختتدر لتتم يكتتن متتتوفرا   ،يعتتذب المعتقتتل وهتتويقتتوم بتته رجتتل األمتتن 

زه أنته عاشتق مدلته بالمغنيتة ـ فيتروز ـ حتتم انته ميتيكتان متا  ،عاديا   فأصبح مقاتال  

وجدته يستقبل . في عالمها الحالم أغانيها ومحلقا   أقام عدة محاضرات عنها شارحا  

ق الهتابط نحتو بحرقتة وهتو يشتير إلتم مجترى النبتا الضتي المصاب الواصل صارخا  

 :الوادم

 !أفتح عيني  وغط رأس  في الماء.. ـ رفيق أنبطح

متن صت  . متن ألتم عينتي المحتترقتين كان ذل  يخف  قليال  . ذل  مرات ال تعد فعلت  

وكتأن  ،يغط رأسه فتي المتاء البتارد الجتارمو ،علم طول مجرى النباالثوار ينبطح 

زال يتجستتد فتي لحظتتات وجتتدم  متتا. لتتم أنستته أبتدا   مشتهد  !. ذا  المتاء هتتو الختتالص

ووحدتي هنا في الدانمار  وتل  الذوات المسكينة الحالمة تتضور بألمها وتغتط فتي 

كتان الصتمت . برأسها تتأمل العودة إلم وضعها البشرم قبيل القص  ضحلةٍ  ساقيةٍ 

فيما عدا صوت ـ أبو الياس ـ المتحمس في صتراخه كتي نقتاوم ونفتتح أعيننتا  حكما  

 .رمفي الماء الجا

 !.غط رفيق غط وأفتح عين .. غط رأس .. ـ أفتح عين 

بأنهتا ستو  تتعتافم مباشترة بعتد ذلت  الغتط لنفوستنا الثقتة جلتب ي صرام يأمر بقوة

 . حدقات عيونها المحترقة مفتوحة عنوة يمر مالمسا  الجارم والماء 

  كان الوقتت قبيتل منتصت. بعد التبر  بالماء، لكن هيهاتتعافم كنت أظن بأنني سأ

متا كنتت أرفتا رأستي متن الستاقية حينبحيث  أتذكر أن الشمس كانت ساطعة  . النهار

الضتتاجة وعينتتام لتتم تتتزل مفتتتوحتين يجتاحهمتتا الضتتوء الحتتارق التتذم ال يتتتيح لتتي 

ينبطحتتون علتتم  أكثتتر متتن ثالثتتين مقتتاتال   .ستتوى النظتتر للحظتتة لتتذل  المشتتهد المتتيثر
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ية، يرفا أحدهم الرأس ويغطته الريوس غاطة في الساقية الضحلة الجار.. بطونهم

 .بالماء لما يواجه الضوء الساطا مستنجدا  حاعلم الفور 

 ال ماء هللا كان خالصا

 وال الهواء.. وال شمسه

 !.كانت آلهة حديد ـ صدام حسين ـ قد أدخلتنا في الجحيم

 !.وكنا كذل  نتضور وال من يخلصنا من أجسادنا لنستريح

رأستي متن  لكنني أتذكر أننتي كلمتا أخرجتت  . ارال أدرم كي  مضت سحابة ذل  النه

د فيها أجفاني وهي تصرمافي اللحظة األولم التي أ ب ها متجسدة  االماء أر  :ع 

 !. عميت.. ـ رفاق عميت

يهجم عليف الضوء والشتمس فتأغط بتوجهي .. وقبل أن أسأل نفسي أين تكون ا ن؟

 !.في الماء هربا من جحيم عيني

الضتوء متن التدنيا، فمتا أن كففنتا عتن المتاء حتتم  أنسحب   وال أتذكر متم.. ال أدرم

في المستاء ألجتد نفستي فتي  إذ أنني استيقظت  اتي، ذاكرفي  ثمة مسح  . عمينا تماما

قاعتتتة متتتن الحجتتتر والطتتتين محشتتتودة بصتتتفين متقتتتابلين متتتن الثتتتوار المصتتتابين 

الصارخين، المتوجعين، الهاذين علم ضوء فانوس عليل معلق علتم الحتائط جتوار 

قتائال  عيني ووعيت بكينونة جسدم شبَّ األلم من جديد، فندمت   فتحت   حالما. الباب

 :ما نفسي

 !.ـ ل م  لْم تأخذني يا إلهي؟

لهتذيان الثتوار وهتم  أكتم ألمي منصتا   فجعلت   ،لوصيتها في الليلة السابقة وفيا   كنت  

 :اليأس واأللم يهبطون في هوة  

 !.مهـ يمه تعالي أبن  ع  

 !.أموت وما أشوف  ـ يمه را 

 !.ـ بويه وين  تعال بويه تعال
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 !.ـ يابوية عيوني

 !.ـ يا ياب احترقت ول  ياب طفيني

 !.ورطني بالكفا  المسلح من معلاللعنة ـ 

 !.ـ ولكم الهوه يا هللا الهوه

األجستتاد تتلتتوى علتتم أفرشتتتها، تتقلتتب، . أفتتتح عينتتي بعنتتاء فيطتتل المشتتهد للحظتتات

د علتيَّ ليلة كانت اشف . نفسها بيأس إلم الفرا  هاذية يتلقتستقيم بنصفها العلوم، 

جحتيم ـ فالصترام قيامة األلتم وكنت وحدم دون حبيبتي ضائعا في  .من ليلة األمس

 !.صدام ـ نزل علينا من السماء في غروب رائق

 ،ليلة يأتي النوم فيها بعد إعياء األلم، والصحو يلقي ب  إلتم ستاحل الهتذيان قضيت  

مثلتي نوا رفاق كتا. مبهمرفاٍق وصرام  ،وضوء الفانوس ،حرقة العينينو ،والتقلب

كتتونهم  ، أصتتبحوا متتادة للتنتتدر متتن قبتتل الثتتوار التتذين لتتم يصتتابوامتعلقتتين بالحيتتاة، 

حبيبتي في شد من عزيمتهم كما فعلت من يكن لديهم وقت المحنة، لكن لم ي واضعف

 .. ليلة الجحيم األولم

 !.ي تل  الغر طوبم لصرام كل من كان معي ف

 طوبم لشدة تعلق اإلنسان بنسمة الهواء والدنيا

 طوبم لكل من أستنجد في لحظة اليأس والهذيان بعزيز بعيد

 !.طوبم لضع  اإلنسان

.. غرفتتة أبتتو علتتي فتتي اإلستتناد.. طتتوبم لكتتل متتن عاشتتر لحظتتتي فتتي تلتت  الغتترفتين

 ..!جوار النبا العالي وغرفة فصيل الدوشكا

 .. بللعذا.. طوبم لأللم

 !.طوبم لنا نحن البشر

 لتةلي ..ليلة الدوشكا تل  بدت لي ما أن ملكت نفسي وكأنها ليلة من حكايات الرعتب

تل  الليلة أخذتني إلم متا يشتبه الرحلتة نحتو . سوداء من كتاب عراقي لم يدون بعد

ـ  اإلرستيالقيامتة صتورت كتل متا جترى لتي فيهتا فتي القستم الثالتث متن روايتتي  ـ 
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متن الشتاعر المتترجم ـ ستهيل نجتم ـ  كونهتا  عتام تقريبتارسالة قبل  والتي وصلتني

، لم تجز طبعا لكن كما ذكرت ترقد لدى الرقيب العراقي في بغداد منذ ما يناهز العام

 كنتت  . حاولت مسكه في ذلت  التنص ذل  العالم الخرافي. صدرت هذا العام في مصر

زم الضيق فشاهدت نفستي فتي كنت في البر .في رحلة هي بين الموت والحياة فعال  

 . خالصة معانيها وهي تواجه الخالق الجليل

ما تبقم في .. ال أستطيا ا ن وبعد ذل  الكم من السنين تذكر كي  مضت تل  الليلة

ذاكرتي ظتالم وضتوء باهتت وصترام وهتذيان ينتتاب لحظتات يقظتتي متن عتالم آختر 

مترَّ فتي العمتر وغتاب، ي إلتم مجترد ختاطر عتابر تعالم تحولت فيه حبيب. رحلت فيه

 ..  فهاجت في عالم غيبوبتي كل الهواجس المتعلقة بالفقد والغياب

 !.ـ وهل يستطا المرء وص  ليلة الجحيم مرتين؟

كنتت أطفتو فتي . ، معنم الضتياف أنتي لتم أحتس بجستدمكنت في الجحيم ذاته ضائعا  

وجعتي، لتم  كاتمتا   أتحامل بصمتٍ  كنت  . أنني طفحت فوق مجرى الزمناأللم إلم حٍد 

 :أنس أبدا  وصية حبيبتي قبل أن تصاب بالعمم

 !.ـ حبيبي كن قويا  

 !.باقي العمرهذه الجملة ستفتح لي آفاق أخرى في 

ستيقظت فتي أ. األبدية كي  انقضت الليلة تل  ال أدرم، لكنها ليلة من ليالي الجحيم

ق لتتم رفيتتيرقتتد وبجتتوارم  ،لتتة ستتوداء مخرمتتةفوجتتدت نفستتي أرقتتد تحتتت كف الصتتبا  

أتعر  عليه للوهلة األولم، فقد كنت  خارجا  من عالم آخر غريب أخذني إلم الجتذر 

من طفولتي وحياتي فرأيت أحبة قتلوا في المعتقالت والحروب أو ضاعوا إلم األبد 

فتحتتت عينتتي بعنتتاء ـ . فجتتر َّ الهتتواء أحشتتائي ،عميقتتا   نفستتا   أختتذت  . فتتي التتدنيا

في القص  الكمياوم ييدم إلتم صتعوبة مواجهتة بالمناسبة البد من ذكر أن العمم 

  ـ الضوء فيفضل المصاب المكوث تحت جفنيه تخلصا من ألم الريية

شبه عتاٍر وإلتم جتوارم يرقتد  كنت  . أمام تل  القاعة تْ ب  ص  الكلة السوداء المخرمة ن  

 .الرفيق ـ أبو رزكار ـ شبه عاٍر أيضا رثٍ  علم فرا ٍ 
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 الشهيد ـ أبو رزگار قبل وبعد األصابة

وكنتا قبتل عتام قتد  ،وكأنني ملكت الدنيا، فهتو رفيتق حمتيم يشتبهنيني جواره أسعد 

عتدا . قصتة فيهتالكتل واحتد منتا أصدرنا مجموعة قصصية أنصارية مشتتركة كانتت 

متتا عتتر  اهتمتتامي حينذلتت  كتتان أول متتن وشتتجَّ عالقتتة خاصتتة بتتيف فتتي أول لقتتاء 

م جمتا الصتفحات الثقافيتة لجريتدة الثتورة والجمهوريتة وصتح  فتدأب علت ،باألدب

 رَّ متتلمتتا كويجلبهتتا لتتي  ،إذ كتتان يعمتتل فتتي التنظتتيم المتتدني ،النظتتام األختترى كتتل يتتوم

 .وكأنتته غائتتب فتتي عتتالم بعيتتدرده علتتم أستتئلتي لكتتن متتا أتعستتني هتتو عتتدم  .المقربتت

احتدة عتاريين حاولت الحوار معه في الليالي التي قضينها معا تحت خيمتة شتفافة و

 .أم شتيء ،جتدوى، فلتم يقتل شتيئا  دون .. محتاولتي كتررت  .. موشكين علتم الغيتاب

 :كنت أهت  ما نفسي

بعينتين  كتان يبتدو مثتل مختدر!. لتو أستما صتوته.. لو يقول كلمة واحدة ..ـ يا إلهي

أخر مختل ، وكأنه يشترف فتي الشتهادة وقتول  عالمٍ  نص  مغلقتين يبر  في صمت  

 :جحيم الذم في جسدمال رغم   به   صرخت  . المستحيل

 !.ـ  أبو رزكارـ أني ـ أبو الطيب ـ قل لي كلمة واحدة

علم الهبوط أو الصعود إلم  أحسسته يجود بنفسه موشكا  .. كان كالمي دون جدوى

 .عالم الرييا والخالص

كلمة واحدة كانت تفضي بنفسي وقتها إلم مسافة حميمة .. بكلمة واحدة منه حلمت  

لهفتتة اللقتتاء المتباعتتد وهمتته بجمتتا متتا يقتتا بتتين يديتته متتن قتتول الستتلطة  جمعتنتا فتتي

إذ  ،رغتتم وضتتعي القريتتب إلتتم وضتتعه حلمتتت  .. الثقتتافي وقتهتتا فتتي صتتحفهم اليوميتتة
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كنت أيضتا علتم وشت  الولتوج إلتم العتالم ا ختر متن ختالل قمتا  الستتارة األستود 

 . المخرم المحيط بنا

كتان يلتزم الصتمت . تحت الكلة الستوداء لم أستطا حصر األيام التي قضيتها جواره

 يستعم فتي شتهيقٍ  عينتي أجتده   كلمتا فتحتت   ت  ، وجسده مليء بالفقاعات، وكنتعاريا  

 .عن الهواء   بحثا   عميقٍ 

ْمي  !.ـ أريد أخذه ي 

متتن كتتوابيس األلتتم علتتم صتتوتها وهتتي تتحتتاور متتا أحتتدهم، عرفتتته علتتم  استتتيقظت  

 ":رائد مالزم" لما سمعت جوابه كان يدعم حاالفور 

 !.حالته صعبة دعي الرفاق يعتنون به.. ـ ال رفيقة

 :كنت أنصت للحوار المتصاعد إلم أن انفجرت صارخة

 !.وما لي عالقة بأم قرار.. ـ ال را  أخذه هسه

وحتتدم متتن يعتتر  عنادهتا الجميتتل وتصتتميمها التتذم ال يقتت  بوجهتته .. قالتهتا بحتتزم

، وال ا وهي تلتقي بتيف كتل يتوم فتي  تقاليدلشيء، ال عائلتها التي رفضت زواجها بيف

بيتنا في ـ الحي العصرم ـ أو بيوت األصدقاء، وال إصرارها علم العمل في التنظيم 

 .السرم رغم اعتراضي قبيل صعودنا إلم الجبل

أصتتيبت بتالعمي الميقتتت أيضتا  وبحتتروق فتي أمتتاكن متعتددة متتن علمتت الحقتتا  أنهتا )

يقات ممن لم يصبن قتامنَّ بالعنايتة بهتا، جسدها اخذت تزداد سعيرا ، وأن بعض الرف

وتطبيتتب جروحهتتا ومستتاعدتها بتنتتاول الطعتتام ومتطلبتتات اليتتوم األختترى متتن تحمتتم 

ي علتتم والتتذهاب إلتتم التواليتتت إلتتم أن أستتتطاعت فتتتح عينيهتتا، فجتتاءت تبحتتث عنتت

سيتدهور وضتعها الصتحي شتيئا، فشتيئا  بستبب ذلت   .الفور رغم حروقها المستعرة

أخ  مني قليال بستبب بحالة لكن  ،لعمر من أمراض التنفس والرئةوستعاني باقي ا

 .  (مبالال  وقت القص  وضعها منديال  

 :سمعته يردد
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 !. رفيقة.. ـ رفيقة ما يجوز

فرأيتهتتتا تنحنتتتي وترفتتتا حافتتتة الستتتتارة المنستتتدلة،  ،باعتتتدت أجفتتتاني مغالبتتتا  ألمهتتتا

 :وتهمس

 !.أ  لون ؟.. ـ ها حبيبي

قتادتني لتصتعد . غمضت عيني مستسلما  ليديها الحانيتينأ. ساعدتني علم النهوض

 متن أننا نقترب   ضجيجه يتعالم، فأدركت   أل  المجاور لساقية النبا الذم بدبيف المس

 . للحظات أنساني ملمس أصابعها الناعمة جحيمي. منبعه

؟  !.ـ إلم أين تريد بيَّ

حتيم فتذا  حلتم الليتالي هذا ما لم أفكر فيه وقتها، فأن أكون قربها حتم ولتو فتي الج

 :التي افتقدتها منذ اللحظة التي سمعتها تصرم

 !.عميت.. ـ رفاق

بتتوهج الشتتمس المشتترقة ذا  اليتتوم، فقتتد كنتتت أزيتتد متتن ضتتغط  كنتتت أستتير شتتاعرا  

أجستاد تخيلتهتا  أجفاني إلم بعضهما علَّ ذل  يخف  من سعير النار فيهمتا، مخترقتا  

لمجترى وهتي تستعل ذلت  الستعال المخنتوق علتم جتانبي ا ، مكتورة  ، جالستة  منبطحة  

 :وتطلق صرام األلم والشكوى

 !.ـ ولكم اختنقت

 ـ ولكم أحترق جسمي

 !.ـ ولكم عيوني را  تطلا من وجهي

من الميكد أن رفاقي المساكين لتيس لتديهم متن يعنتي بهتم كمتا هتو حتالي وحبيبتتي 

.  نفستي في ذلت  البتيس حستدت  . التي تأخذ بيدم صوب مكان حيث ستكون جوارم

طلبتْت . أنه جوار فتحة النبا تماما   وصلنا إلم موقا فيه ضجة الماء شديدة، فقدرت  

 أصتبحت  . فعلتت  متا طلبتت منتي. مني االستدارة نحو اليمين ورفتا قتدمي كتي أصتعد

فوجتدتني داختل  ،باعدت أجفاني .فوق المكان المرتفا بمقدار نص  متٍر عن الممر
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بلتتوط يرتكتتز علتتم أربعتتة أو ثالثتتة أعمتتدة متتن مكتتان مستتق  بأغصتتان ال) ـتت كبتترة ـ 

(. فتتي الصتتي  قتترب القمتتم لتفتتادم الحتتر كمتتأوى ستتيقان األشتتجار المتينتتة يستتتخدم 

وانطرحتت علتتم  ،فجلستتت  بمستاعدتها. طلبتتت منتي االستتلقاء. مفروشتة بالبطانيتات

لتم يكتن يتيلمني مكتان . حتم تل  اللحظة لم أكن أعتر  متا أصتاب جستدم.. ظهرم

، إذ كان األلم متساويا  محدد عدا الل في كتل قطعتة  هيب القائم في كل لحظة في عينيَّ

 .فيه وكأنه صبَّ فيه

 !.ـ كي  مضم الوقت بعد ذل ؟

 !.هذا ما ال أعرفه إلم هذه اللحظة؟

رحلتي في عتالٍم آختر  أخرى مكمال   دخلت مرة  . سقطت  في نوٍم ليس مثل نوم البشر

وكتتان دوم النبتتا المجتتاور .. ظتتالم مرئتتيعتتالم غريتتب فيتته ال.. رأيتتت فيتته األهتتوال

 .. لرقدتي مفتا  ذل  العالم

في نوٍم جعلني الحقا أعتقد بأن ثمة عالم ينتظرنا بعد هذا العالم الذم نعي   سقطت  

كتتان خروجتتي منتته جتتزء منتته، . باتتتت قنتتاعتي راستتخة بتتذل  حتتال عتتودتي منتته. فيتته

صتتاص فوجتتدتني علتتم ألهتتث فتتي ذا  الظتتالم المرئتتي ستتمعت إطتتالق ر فبينمتتا كنتتت  

زوجة طبيب أسنان الموقا الموشكة علم الوضا وقتها  ـ أم بدرـ وصوت . الفرا 

 :تصرم

 !.مات.. ـ مات

 :رحت اسأل

 !.من؟.. من.. ـ من

 :فأجابتني ناهدة بصوت مكسور

 !.ـ أبو رزكار أستشهد

 :بنص  جسدم األعلم صارخا نهضت  . وكأن جسدم ليس به شيء تماما   صحوت  

 ..ال.. ال.. ـ ال
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أحتتاطتني بتتذراعيها وضتتمت رأستتي إلتتم صتتدرها . مستتموف بحرقتتة بصتتوتٍ  ونشتتجت  

 :مرددة

 !.أرجو  أهدأ.. ـ حبيبي ب  ما يكيف 

.. علتم صتدرها وأبتو رزكتار صتاحبي ورفيقتي ستو  ال أراه إلتم األبتد نحيبا   شبعت  

بصدرها الساخن النابض إلتم أن خت  نحيبتي فستقطت متن جديتد فتي  ظللت  محتميا  

لتم أكتن .. كمتا كانتت تعتقتد لم أكتن نائمتا  . ة ذل  العالم الزاخر بكل رموز عمرمرحب

كنتت فيته  كنت في محنة مختلفة أناضل في الصمت والرييا حتتم بلغتت مكانتا  .. أبدا

وستتط الجمتتوف العاريتتة المحشتتودة فتتي ستتاحة واستتعة يحرستتها صتتقر التترب  عاريتتا  

تصتويره  ا ـ هتذا العتالم حاولتت  الواقت  فتي الصت  ال يستتطيا االلتفتات أبتد. الهائتل

 .(ساحة الحشر ) فصل روايتي ـ اإلرسي ـ األخير بالكلمات في 

 ،متن بهمتة ذا  العتالم الضتاج بصتمتٍ  فيهتا عينتي خارجتا   المرة الثانيتة التتي فتحتت  

وجه أليت  لكننتي لتم أستتطيا تتذكره فتي . وجدت وجها  يطل عليَّ محدقا فيَّ بصمت

ننتتت أنتته وجتته متتن وجتتوه ذا  العتتالم التتذم كنتتت فيتته اللحظتتة األولتتم حتتتم أننتتي ظ

 :فسألته

 !.ـ من أنت؟

 :فارتسمت علم مالمحه الخالسية ظل بسمه وهمس

 !.أنا إبراهيم ـ أبو خوله ـ... ـ سالم

ستحبت جستدم . يقتترب متن الهمتس كمتن يخشتم أن يستمعه أحتد   كان صوته خافتتا  

 :الودودة في نفسي، سألتهفهبطت مالمحه  ،عينيف  وفاتحا   ،رافعا رأسي ،قليال  

 !.ـ ما الذم أتم ب ؟

 .علم األقدام كنت أعر  أنه في موقٍا يبعد ثالثة أيام مشيا  

 !.ـ سمعت بما أصاب 
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عينتتي مبتهجتتا  رغتتم وضتتعي  أغمضتتت  . قالهتتا ومستتح بيتتده الستتمراء علتتم رأستتي 

المتتتأرجح بتتين الصتتعود إلتتم الستتماء والبقتتاء، فتتيبراهيم حبيتتب حمتتيم مضتتم علتتم 

كفتا  ـ ي بته فتي ذلت  الوقتت أكثتر عشتر ستنوات، كتان صتديق أختي الشتهيد معرفتت

تعرفتت عليته فتي . ، معته فتي نفتس المرحلتة بالجامعتة التكنولوجيتة ببغتدادـ إبراهيم

متتن أهتتالي البصتترة، متتن بقايتتا ثتتوار التتزنج كمتتا علتتق . 2916عتتام  زيتتارة للجامعتتة

 .. الشهيد لحظة تقديمه لي

 

يم فتي الوستط إبتراهيم عبتد الحستين ـ أبتو خولتة ـ وإلتم اليستار الشتهيد كفتا  إلتم يمتين الصتورة ستالم إبتراه

 2911إبراهيم  

.. ومن يومها تعاشرنا حبيبين حميمين، لم يكن يتتكلم إال باختصتار وعنتد الضترورة

فتي طريتق عتودتي للعتراق لتوه بينمتا كنتت   في دمشق هاربا   2919التقيت به عام 

بعتد خمتس ستنوات متن ذلت  . ندق الذم نزلت  فيهفقضينا ليلتين في الف ،من بيروت

 اللقاء وجدته في الجبل يعمل بمفرزة طريق تعبر الثوار من وإلم األراضي العراقية

فتي صتفحة متن صتفحات و ،األنفتالحملتة ثم عقب  عبر محطات في الجبال التركية،

رة، نفس لما نلتقي كأننا نلتقي أول مك. نياافي ـ كيي  ـ عاصمة أوكرالمنفم التقينا 

الود والمشاعر الساخنة، لم نزل كذل  هو ا ن في ـ أستوكهولم ـ نلتقي بين الحتين 

 .ببغداد في نادم الجامعة التكنولوجيةلنا والحين وكأنه اللقاء األول 

مفتردة أدق تعبيترا  متن مفتردة  ..ةبتغيبو.. ة أخترىبفي غيبو ا  قطاس عينيَّ  أغمضت  

فضاء ال ألتم جستدم فيته، إذ يقتصتر الشتعور  كنت أسبح حتم ذل  الوقت في. النوم

ـ أو حبيبتتي ـ  إبتراهيمـ بالجسد فقط في لحظات الصحو النادرة التي أجد فيهتا أمتام 

 .ـ جوارم ناهدة
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عتدا وجهتيَّ  ،عمتا يحتيط بتيَّ  تماما   غبت   !.ال أدرم!.. كم يوم بقيت علم هذا الحال؟

متتن ذلتت  العتتالم أفقتتت  كلمتتا  ،همتتا وهتتدير متتاء النبتتا .حبيبتتيَّ المطلتتين علتتم رقتتدتي

 .المخي 

شتاعرا   امتدت وكأنها بال نهاية إلتم أن استتيقظت  يومتا   بل دهورا   ،لم تكن تل  أياما  

أصرم فرط ألم متا بتين فختذم، خصتيتي،  ت  جعلف ،بمواقا في جسدم تحرقني حرقا  

، بطنتتي، كتفتتي األيمتتن، مضتتا  إلتتم ضتتيق فتتي التتتنفس  عضتتوم الجنستتي، إبطتتيَّ

فالحرقتة بتدأت  ،متدة أطتول رم فتح عينيف وصار بمقد. ش  علم االختناقوكأنني أو

بنسبة عكسية ما مواقا جستدم المحروقتة التتي عتادت لستيطرة  قليال  .. تخ  قليال  

مرحلة الخطر وذا  العالم الجحيمي التذم رأيتته فتي  أنني عبرت   أحسست  . شعورم

تنتاقي الليلتي، إذ أفتزَّ بعتد كوابيس غيبوبتي لم اعد أراه، لكن ما كان يخيفني هتو اخ

فتي صتبا  مشترق . دقائق من سقوطي في الغفوة وأنفاستي موشتكة علتم االنقطتاف

 :قلت إلبراهيم

 !.ـ أريد مرآة

جعلتت وجهتي . فأنسلل علم المسل  الهابط وعاد بعد دقائق وفي يتده مترآة صتغيرة

 فتحتت فمتي علتم ستعته ورفعتت المترآة بمستتواه فرأيتت منظترا  . بمواجهة الشتمس

. ن حتتم كادتتا تستدان مجترى فمتيااللوزتت في عمتق فمتي تضتخمتْ . شديد البشاعة

 :قلت إلبراهيم

 !.ـ صيح لي الطبيبة فورا

 :أريتها فمي فقالت. فهرف وجاء بأم هندرين

 !.ليس لدينا أدوية لهذا النوف من اإلصابات!. ـ ماذا أستطيا أن أفعل ل 

 :علم الفورسألتها 

 !.؟ـ أليس لدي  بنسلين

 :التق



 39 

 !.ـ نعم لكنه من النوف الزيتي الميذم وقوته مليون

 !.ي جرعة فورا  ينـ أعط

 فأصتتبح   ،ال أدرم لكتتن التتورم فتتي جتتو  فمتتي ختت َّ !. هتتل أنقتتذتني تلتت  الجرعتتات؟

 . بمقدورم عبف الهواء بصعوبة أقل

 .متن يتدم علتم المستل  المنحتدر نحتو غرفتة الحمتام ـ إبتراهيمـ كل غروب يقودني 

حالتت  كتتان يجردنتتي متتن ثتتوبي الطويتتل ويتتدل  جستتدم بحتتذر شتتديد، إذ فتتي ظالمتته ال

ال أحس بته قبتل أن  أكاد   ر  بالفقاعات في لمسٍ كانت أصابعه تمر علم جلدم المتقف 

يدلق عليف طاسة ماء فاتر، ثم يجف  جسدم بمنشفة طويلتة يضتعها وينقلهتا قطعتة 

، ل جالستا جتوارمستني ثتوبي ويعتود بتيف إلتم الفترا  ويظتبعد قطعة دون فر ، يلبف 

 عتن سترف  إبتراهيمستألت . النتومحتم سقوطي فتي ص المهدأة وينتظر ايناولني األقر

 :غياب حبيبتي

 !.ـ وين صارت؟

ـت مشتغولة بتـ ـ أم بتدر ـ فالطفتل متات فتي بطنهتا ويحتاولون إخراجته منتذ البارحتة 

 !وزوجها مثل المجنون يدور من غرفة إلم أخرى يبكي ويهذم

 وخصتتتيتيف  بتتتين فختتتذمف  جديتتتدة متتتن الحرائتتتق وخصوصتتتا  فتتتي جستتتدم دفعتتتة  تْ شتتتبف 

 أيامتا   بقيتت  . كتان عضتوم متقيحتا  . رفعت ثوبي ووضعت المترآة ففزعتت. وعضوم

، إلتم أن جتاء طبيتب الفتوج ئا  بتاأللم والرعتب دون أن تفعتل لتي الطبيبتة شتي مشلوال  

 ،ومفدأب علم قشط الجزء المتقيح كتل يت( يعي  ا ن في الدنمر  ) األول ـ باسم ـ 

كان . ة األلم وتعود ما أن يبعد المبضا عن قضيبيوتتالشم من شدف روحي، تشوغ ف

إبراهيم وناهدة يمسكان بي من الجانبين أثناء عمليتة القشتط التتي كتان يجريهتا كتل 

التدكتور ـ باستم  ـ كتان يتترجم لتي فتي مقابلتة موفتدة ) صتبا  إلتم أن جت  الجتر  

لمتا  2992قابلتنا في ـ موسكو ـ في خري  منظمة مساعدة الالجئين العالمية التي 

تت ص  لكويتتت وهتتم فتتي األحتتتالل العراقتتي لأكثتتر متتن ثالثمائتتة عراقتتي فتتي أعقتتاب  ر  ح 

عليها هذا المسرد ولمتا وصتلت إلتم هتذا الموقتا  فسردت  . طريقهم إلم دول اللجوء
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أشرت نحو ـ باسم ـ  المبتسم الواقت  بينتي وبتين المحققتة التتي كانتت متن الصتد  

 :ية وقلتدنمرك

 !.ـ وهذا الطبيب الذم قشط قضيبي وأراني الويل

 .فترجم لها جملتي ضاحكا  وميكدا كالمي

وهذا اإلبتراهيم كانتا مالكتيَّ الحارستين فتي تلت  المحنتة التتي أرجحتت .. هذه الناهدة

البتترزم الضتتيق  متتن طالعتتا  الحرجتتة  ةمرحلتتال عبتترت  عنتتدما . وجتتودم علتتم حافتتته

 . بثت بالدنيا تشبث األعممالفاصل بين العالمين، تش

 !.هل سأعي  ذات التجربة قبيل لفظ أنفاسي؟

 !.؟متحركا، واضحا   ،صامتا   ، عالما  بكل تل  الوجوه يكتظ   هل سأرى عالما  

وحتده العفيت  . البرزم المتخيتل موجتود وحقيقتي ومخيت من ذل ، فعلم يقين  بت  

فتي عمترم إال فتي طرفته  فتا  ولمتا لتم أكتن عفي. عنتاء دون   بته   ر  في هتذه التدنيا ستيمف 

 .فسأرى كل تل  الريى المرعبة مرة أخرى ،األخير

وكتتان متتن أفظتتا هواجستتي هتتو متتوتي وتتتر   ،يتعلتتق بقشتتةٍ  بالتتدنيا كغريتتقٍ  ت  تشتتبث

الهتتاجس نفستته كتتان يمتلكهتتا . حبيبتتتي وستتط تلتت  الظتترو  المضتتطربة والمجهتتول

، وهتي تعنتي بتيف كطفلهتا الوحيتد نشتعر أن الحيتاة  دون  كنتا. أيضا، في لهفتها عليَّ

 .عالقتنا ليس لها معنم

، وبعد أكثر متن شتهرين تمكنتت متن العتودة إلتم المشتي والبتدء قليال  .. قليال   تعافيت  

فقتد كنتت . في ممارسة متطلبات يوم الجبل، أم ما يشتبه وضتعي قبيتل القصت  ذا 

م بقيتت أثتار الجترو  والتقتر  علتم جلتد. أكيتد متن متوتٍ  أسوء حالة إصتابة نجتتْ 

، لكنني عتدت للحيتاة بشتغ  متن يعتود متن وشما  حفر جسدم سأحمله حتم الممات

بالتتتدنيا  ستتعيدا   كنتتت   .رغتتم أن حيويتتة حركتتتتي أصتتبحت أقتتل .بتترزم العتتالم ا ختتر

ـ الشتتيء التتذم أقلقنتتي هتتو تتتدهور صتتحة حبيبتتتي . وحبيبتتتي جتتوارم نعنتتي بتتبعٍض 
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. ل جتا  يصتاحبها نهتارا  ولتيال  إذ كانت تزداد نحوال ، ما سعا. بعد يومٍ  يوما  ناهدة ـ 

 :قلت لها. كشأنها دون شكوى أو قول كانت تقام

ـ يا حبيبتي وضع  يتدهور وجسم  ينحتل ونفست  يضتيق يجتب أن تفتاتحي الرفتاق 

 !.كي يبعثوا ب  للعالج أو للفحص علم األقل

من زيوة بهتدينان إلتم  2991انصاعت بعد إلحا ، فخرجنا بمفرزة في خري  عام 

كنتت أقتود البغتل المخصتص لهتا فقتد كانتت . طريق طويل محفو  بالمخاطر. لوالن

الطريتتق أعرفته فطالمتتا ستلكته فتتي مهمتتات . متعبتة لحتتدود عتدم قتتدرتها علتم الستتير

وصتلنا إلتم مقترات ـ لتوالن ـ الواقعتة فتي المثلتث الحتدودم . بريديتة طتوال ستنتين

ن والكليتتين، وسيكتشت  ، فتبين أن لديها متاعب في الرئتياإليراني العراقي التركي

في أقصم الشمال اإليرانتي بأنهتا مصتابة اللجوء ـ خوم زرعان ـ  في معسكرالحقا 

 بالسل الرئوم، بينما

 

 2999سالم إبراهيم ـ أبو الطيب ـ، وناهدة جابر جاسم ـ بهار ـ في مجما ـ زيوة ـ لالجئيين في إيران 

ذم ستو  يظتل لصتقي كتل العمتر، بالتهتاب الرئتة الحتاد الت مصابا   أنا فورا   سقطت    

. كتل شتتاء Roskilde ر  صترت نتزيال أليفتا فتي مستشتفم متدينتي  اففتي التدنم

وهتتذا متتا كنتتته أيضتتا فتتي الشتتتاءات التتتي أعقبتتت إصتتابتي ستتواء فتتي كردستتتان أو 

 . محطات اللجوء في دمشق وموسكو

متن طلبتت مقابلتة لجنتة طبيتة تتكتون . في وضعي البائس ذا  فتي مقترات ـ لتوالن ـ

رفيقين من األطباء هما ـ أبو يسار ـ و ـ أبو كوران ـ شكوت لهمتا حتالي فتي غرفتة 

 :انفسي قلت لهممن ضيق من الحجر والطين في موقا يسمم ـ بيربنان ـ  شكوت 

 !.غير الذم كنته قبل القص بأنني أحس ـ 
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 .وطلبت منهما مساعدتي 

ة رفيتق كتردم متن االتحتاد أكتب هذه التجربة المرة وقبل يومين استمعت  إلم شهاد

الوطني الكردستاني ال أتذكر أسمه كان يقول فتي شتهادته أن أطفالته بتاتوا يختافون 

ـ اإلصتابة مباشترة إلتم  عقتب ـ األتحتاد التوطني ـ متن عينيته ولجتأ بمستاعدة حزبته

 . وجلب كل التقارير المييدة لذل  ـ هولندا

ر أنستانية وإحستاس بمعانتاة كثتأفمن المفترض أن يكون الطبيب أكتب ا ن بمرارة 

 .يعاني قبل أن أكون رفيقا  لهماني كينسان مصاب خذالالمصاب، لكنهما 

لكننتي فتي تلت  . علفته الجستد شتخصفهتو متن ي. كنت ومازلت أعتبر الطبيب ساحرا  

الغرفة الضيقة وهما يضعان السماعة علم صدرم العارم وظهرم، وينصتتان إلتم 

 :صوت تنفسي ليقوال بعد ذل 

 !.أنت صاغ سليم..   شيءيبما فيق ـ ر

 !. بعد وصولي للدنمر  بهما كفرت  

 !باإلنسان حتم كفرت  

 :حائرا  الطبيبين  خرجت من غرفة 

متتا هتتذا الضتتيق فتتي التتنفس  صتتاحيا   فتتيذا كنتتت  !. صتتاٍ  أم معطتتوب؟ ـتت هتتل أنتتا حقتتا  

 .اليومية والتهاب الرئة المتكرر والعناء الذم ألقيه عند القيام بواجبات حياة الثوار

الني عنتاء أشتد ـ أبو كوران ـ ، و ـ أبو يسار ـ أثبتت األيام أني معلول والطبيان  حمَّ

إذ أن قرارهما جعلنتي أبقتم بتين الثتوار حتتم نهايتة األنفتال وأنتا أنتوء  ،في التجربة

بنفسي في تل  الظترو  التتي كانتت أشتد وأضتني وهتذا متا ستأعود إليته فتي القستم 

 .الثاني من هذه الشهادة

  *  *  * 

 :أستيقظ باكرا مدندنا

 (آه يا أسمر اللون حياتي األسمراني)
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وأحبتائي األكتراد بوجتوههم . ظهتور الطاغيتة فتي القفتص أستعجل الستاعة منتظترا   

وبلغتتهم التتي  ،لانة العميقة وتلقائية متا ينطقتون بته عمتا تجشتموه متن أهتوالمغضف 

م خبتتزهم وفراشتتهم وغتترفهم ني باألمتتان وأنتتا أشتتاركهتأحتتب وقعهتتا، فطالمتتا أشتتعر

 .وجواما قراهم والمصير كذل 

كتل صتبا   وحيتدا   هاأنذا أجلتس مستترخيا  .. هذا المشهد هو ذروة في تجربة حياتي

 ،فتي قفتٍص  رزمحيتاتي يت منذ السابعة والنص  وحتم الثالثة، ومن أقعدني وهم َّ 

طغيانتته  جتتواره وخلفتته يجلتتس متتن كتتان أدواتإلتتم و ،ذليلتتةٍ  وبقستتماتٍ  ،بلحيتتة رثتتةٍ 

ما كنت ورفتاقي الثتوار فتي بيتته حينينصتون لفال  كردم مغضن البشرة كان يافعا 

 . تب طقوس هذه الصباحات بقلٍب راقٍص أر. يقدم لنا الخبز والمأوى والماء

قضتية ، ال يستطيا أن يتواقح كما فعل في محاكمتة ذليال   في القفص  يجلس الطاغية 

ثمتتة بشتتر .  نتفتتمإإلتتم محاولتتة اغتيتتال التتدجيل، فمبتترر كونتته رئتتيس دولتتة تعتترض 

تت يعوا فتتي المقتتابر الجماعيتتة والقصتت  الكميتتاوم، والتهجيتتر دون ذنتتب ستتوى أن ض 

 . األمنية وجيشه مناطق عيشهم كانت غير مسيطر عليها من قبل أجهزته

حياة البشر ال يدركه الطاغية ألنته ببستاطة أمتي بالمشتاعر أو لاألثر البعيد المخرب 

الشتتاهد الكتتردم التتذم أستتهب فتتي تفاصتتيل شتتهادته، صتتاحب  .دون مشتتاعر حتتتم

المحكمتتة والمشتتاهدين  ميتتراالستتمين والتقتتارير الطبيتتة متتن هولنتتدا رفتتا نظراتتته ل  

 :عينيه المعطوبتين قائال

 !.ـ أطفالي يطلبون مني لبس النظارة ألنهم يخافون من شكل عيني

، األبناءباألب  ،الوجود هذا األثر النفسي العميق الضارب أكثر العالقات حميمية في

متتا قالتته الشتتاهد عانيتتته بشتتكٍل أختتر متتا . ال يفهمتته إال متتن عتتانم مثتتل هتتذه التجربتتة

فتأبني الصتغير ـ صتال  ـ المولتود هنتا فتي التدنمر  عتام . أبنتائي هنتا فتي التدنمر 

وهتو يترى أمته تعمتل وناجحتة فتي  ،ليس لديه القدرة علم فهم ما مررنا به 2991

فكلمتا . من مأزق اقتصادم مستمر بستبب النظتام االجتمتاعي هنتاعملها لكننا نعاني 

، هو ال يفهم ستبب عجتزم تقدمت بعملها وزاد مرتبها قلَّ مرتبي باعتبارم متقاعدا  
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عتتتن العمتتتل، وال يستتتتطيا تصتتتديق أن ممارستتتتي الرياضتتتة العنيفتتتة يوميتتتا المشتتتي 

فظتة علتتم الطويتل، الستتباحة، صتعود ستتلم البيتت ونزولتته كتل يتتوم لستاعة هتتو للمحا

بل قتال لتي فتي .. هو ال يفهم كل هذا.. وزني الذم له عالقة جوهرية بقدرة الرئتين

يوٍم ونحن نخوض في إشكالية وضعنا االقتصادم المتعب ونحن نجلس حول مائتدة 

 :الطعام

 !.غل حتم تساعد العائلة؟تـ بابا لي  ما تش

 :أجبته بأنني متقاعد بسبب وضعي الصحي، ردَّ بسخريةف

من يصعد الستلم لستاعة كاملتة، ويقتود الدراجتة الهوائيتة لستاعتين، ويستبح  ـ وهل

 !.ساعة مريض

لتذا .. فأين له الفهم وهو فاقد الحس بتا خرين.. هذه محنة ال يفهمها الدكتاتور أبدا

متتن ـ األتحتتاد الرفيتتق الكتتردم لتتم يفهتتم حتتتم جملتتة واحتتدة ممتتا قالتته ذلتت  الشتتاهد 

ختتافون كلمتتا رفتتا النظتتارة عتتن التتذين أصتتبحوا ي عتتن أوالدهالتتوطني الكردستتتاني ـ 

 . عينيه

متعتي بمشتاهدته كتل صتبا  يجلتس ليس ما أصابني في القص  ذا  هو فقط سبب 

ت.. ، يطرد، ويأتون به كلما قرر الحاكمبذلٍ  .. حيتاتي إلتم كتابوس ل  وف بل هذا الكائن ح 

السادستتة اعتقلتتت أول متترة وأنتتا لتتم أبلتتا  2911فمنتتذ أيتتام حكمتته األولتتي فتتي عتتام 

بر  فتي كتل متا رب مضبشدة، فلقة، ـ الديوانية ـ في أمن  ت  بْ ذ  عشر من عمرم وع  

تظهتر فيته نفتس  مستتمرا   وذل  ما جعلني أعتي  كابوستا  .. تصله أيدهم من جسدم

 2996ستتيتكرر ذلتت  أربتتا متترات آخرهتتا عتتام .. متترة الوجتتوه التتتي اعتقلتنتتي أول

وأرونتي الويتل فتي صتفحة  ،ياسما خطفتوني متا صتديقين متن بتار علتم أبتو نتحين

 . أخرى سأرويها في موضا أخر

هتتذا الكتتائن الهمجتتي البتتدوم الجاهتتل العنيتت  القاستتي، ستتيقتل أعتتز أحبتتائي أختتي 

 ، أبن عمتي نعيمة،ـ  كفا  إبراهيمالرسام ـ األصغر 
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علتم رفاتهمتا  إلم يمين الصورة الشيهد كفا  عبد إبراهيم، إلم اليسار الشهيد صال  مهتدم الصتيا ، لتم يعثتر

 في الجامعة التكنولوجية ببغداد 2911في المقابر الجماعيةـ الصورة 

، أصتدقائي حتازم ـ  صتال  مهتدم الصتيا ـ  ، أبن عمتي سهام ـ علي عبد الباقيـ  

كتتريم ناصتتر، حميتتد هتتالل، جميتتل م،تتط، عتتدنان حستتين، لعيبتتي مستتلم، الصتتمياني، 

ت متن األقترب إلتم القلتب والترو  والعشتراـ شاكر داختل ـ أستاذم مدرس الفيزياء 

في األقبية وساحات اإلعدام ممن كانوا يقيموها في مالعب كترة  سو  يقتلون سرا  

القتتدم فتتي كتتل مدينتتة صتتورت ذلتت  فتتي روايتتتي ـ رييتتا الغائتتب ـ التتتي صتتدرت عتتام 

كوثيقتة فتي  تْ رشتفوفصتلها األول ـ فتي ستاحة اإلعتدام ـ أ  . عتن دار المتدى 2996

الخالص بجرائم النظتام، وستو  ال يعثتر علتم  ـ األلكتروني عراقيةالذاكرة الـ موقا 

 .أم جثة من جثثهم في المقابر الجماعية التي نبشت بعد سقوطه

ليس هذا فحسب، سيسوقني جنديا ألرى الويل في جبهة الحرب العراقية ـ اإليرانية 

 2992سيغير مجرى حياتي التي ظننت أنها استقرت بعد زواجي عام . 2991منذ 

حتتم  ـ الديوانيتة ـ فتي متدينتيمطتاردا  لكنني سأجد نفسي هاربتا . من حبيبة عمرم

آخر وأحتن  ا  ألخوض جحيم..  2991وحيدا في آب  التحاقي سرا بالثوار في الجبل

فتتي تجربتتة أعستتر  ا  جديتتد ا  إلتتم متتدينتي وحبيبتتتي وأبنتتي فتتأعود ستترا ألعتتي  جحيمتت

اضتطررت  حينماـ  اإلرسيول من ـ مكتظة بالكوابيس التي صورتها في المفصل األ

للمكوث في غرفة علية ضيقة في بيت قديم وسط المدينتة وقتهتا دبترت لتي حبيبتتي 

ستأنجح بعتد . علم االنتحار وال الوقتوف بتين أيتديهم مترة أخترى كنت عازما   مسدسا  

أبنتي ـ  حبيبتي وتاركتا   تجربة أخرى في جبهة الحرب في االلتحاق بالثوار مصطحبا  

لوحيد المصاب بالربو، لو جلبناه معنا لقضي في القصت  بالغتازات الستامة كفا  ـ ا

فأنتا كشتخص غيتر  ،متا نفستي قلتيال   ستأعي  هتذا المختاض الجديتد متفاهمتا  . حتما  
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آلهتة فيها سأعي  إلم اللحظة التي هبطت علينا .. ميال للعن  والقتل حتم الثورم

تل جستدم متا تبقتم متن ستيعف . الحديد بالغازات السامة كما صورته في هذا الموضا

وبعد األنفال سأعي  جحيم معسكرات اللجوء فتي تركيتا وإيتران، والضتياف .. العمر

في المنفم، في دمشق، موسكو ألعتي  تجتارب محتدمتة هتي جحتيم متن نتوف آختر 

الفقاعة ـ ثتم فتي جحتيم المنفتم التدنمركي  الحياةـ  عدة للطباصورته في روايتي الم

 .يه ويل من نوف أخرف المستقر الذم رأيت  

حول حياتي إلم جحيم فتي  (النكرة)هذا الكائن القروم ابن العوجة ـ صدام حسين ـ 

جيلتي ممتن لتم يقتض فتي مقتبل عمرم وفي شيخوختي، ليس أنتا فحستب بتل أبنتاء 

هذه اللحظة أنته جعلنتي أعتي  الجحتيم  أدون هذا القول مكتشفا  . حيا مالتجربة وبق

 وأنتا أجلتس كتل نهتار وحيتدا   ،واقعية والثانية فتي المنفتمفي حياتي ال األولممرتين 

ذلتت  الجحتتيم فتتي كتتل  عتتن عتتالمي، أدون   ريفتتي فتتي طتتر  منستتي غريبتتا   فتتي بيتتتٍ 

ْر مكتويا   ص  ع   .يحدث لي في هذه اللحظة بالنار، وكأن ما أكتبه   مراحله، وأت 

 .ة  أمتتامي علتتم الشاشتت تظهتتر تباعتتا   ،ووجتتوه الفالحتتين األكتتراد ،متعتتتي ال توصتت 

، تفاصيلها الصغيرة التي لم ينجحوا في بيان مدى فداحتها قوال   عشت   تفضي بقصةٍ 

متا ذلت  كنتت . فأثارها المتدمرة تفتوق متا قتالوه وهتم يقفتون فتي مواجهتة الطاغيتة

ظهتور  وأحتسي المزيد من كيوس الشام في فترة االستتراحة منتظترا   أرقص طربا  

أجهتزة القمتا التتي بناهتا برييتة كيتان  بعد أن طوطمتته ،الطاغية علم كرسي مذلته

 .الخالص الشر   صبَّ من

يأخذني إلتم فستحة فتر   ،مختلفا   العصافير علم أشجار الحديقة نغما   زقزقةأصبح ل

غير مسبوق ما كل جلسة أرى فيهتا الطاغيتة ينصتت دون أن يستتطيا التدفاف عتن 

 . أبدا لغة التفلس أمام تل  الشهادات العفوية من فالحين أكراد لم يعرفوا  ،نفسه

 :حسدت نفسي قائال

 ،حيتا  وبقيتت  لكتل متا تعرضتت إليته  ـ أنت محظوظ يا سالم إبتراهيم مادمتت تعرضتت  

يشكو أحيانا من سجاٍن  .االتهام علم شاشة التلفاز ذليال إلم حين ظهوره في قفص  
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قبتل أن  ،أنت محظوظ فالكثير من ضحاياه متاتوا.. ضربه أو شتمه أو عامله بقسوة

 !.أن تستمتا بهذه اللحظات النادرة والطاغية يشكوالمهم هو . روا هذا اليومي

مشتهد ال أنستاه .. من القتلتةٍ  هو الذم ربم جيال  .. يشكو فاقد الضمير.. يشكو قاتلال

تعبتوا متن التعتذيب ولتم يكتن لتديهم  2996بتين أيتديهم آختر مترة عتام  ما وقعت  حين

أجبتت المتدون عتن ستيال  حينمتاو. واليأخذوني فتي جلستة لتتدوين أقت .ضدم دليال  

 التذم قبضتوه معتي محدد يتعلق باالتجتاه السياستي لصتديقي ـ عبتد الحستين داختل ـ

خيالته  قتام المتدون التذم كنتت ألمتح  . ال أعر  أعتقد أنه مستقل، وهو كتذل : وقلت

 .علتتم ضتتوء مصتتبا  منضتتدة قتتوم أمامتته متتن ختتالل قطعتتة القمتتا  المغطيتتة عينتتيَّ 

 :وهو يصرم ،وسحق رأسي بحذائه ،يصار فوق .الت   

 !.بقبروـ فهد ـ  قـ أحتر

البهجتة التتي عاملته بخشتونة متدى حينمتا يشتكو متن حتارٍس  ، أنهال يدرم الطاغية

.. جحيم أقبيته السرية وقستوة رجالهتاألمثالي ولكل عراقي ذاق شكواه لي وجلبها ت

 !.دعه ال يدرم كي تمتد المتعة.. ال يدرم

ومتتن أعتتزهم صتتديقي .. العديتتد متتن أصتتدقائي الحميمتتين ـتت حستتدت نفستتي وتتتذكرت

.. فتي منفتاه اللنتدني 1661الشاعر ـ عزيز السماوم ـ الذم مات قبل السقوط بعام 

لْت من الدعاء عليه فقالت لي 2996ماتت أمي التي   :ك 

 !.هذا يمكن هللا يحبه!. ـ بعد ما أدعي عليه را  أدعي له

ستتفجا بعتدم بتابن بنتهتا أختتي . من الفظتائاتقول ذل  بمرارة وهي تشاهد المزيد 

الكبيترة ـ وداد إبتراهيم ـ مدرستة متادة الكيميتاء فتي إعداديتة الديوانيتة للبنتات منتذ 

 2911ـ محمتد حتازم مرتضتم ـ مواليتد شتنقون أبنهتا ي، فستو  تمطلتا الستبعينيا

 وبقائته مختفيتا   2992بعد مشاركته فتي انتفاضتة آذار  2995عام ويسلمون جثته 

  .تان إلم حين القبض عليه وإعدامهبغداد وكردسفي 
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تمنيتهتتا حيتتة  لتستتتمتا معتتي فتتي  ،فتتي جلستتتي الممتعتتة علتتم أريكتتة صتتبا  مشتترق

 ا أبنها ـ كفا  ـ وشردني وقتل ـ محمتد ـ ابتن بنتهتا ذلتيال  مشاهدة الطاغية التي ضيف 

 .     يبدم عدم أدبه المفطور عليه حينما طرد من القاعة  ي  

ن يستتخر وهتتو يستتكر كتتل مستتاء متتن الستتلطة ورئيستتها التتذم ينعتتته وأبتتي التتذم كتتا

 ناضج ـ الغير الرجل بالزعطوط ـ تعبير عراقي يطلق علم 

كتانوا يحلمتون بمثتل هتذا اليتوم التذم أستتمتا بته  .الثالثة لتم أرهتم منتذ أن فتارقتهم

أرقتتص . فتتي بيتتت ريفتتي بطتتر  مدينتتة دنمركيتتة تجتتاور العاصتتمة فتتي صتتالةٍ  وحيتتدا  

ب  خياله  علم لمس  أحبتة متاتوا وكتأن  ،حضرهم في تجربة خاصةأست.. لهم بمن درف

يجترم . بمتعتي وأنا أشاهد الطاغية في قفص.. أسرُّ لهم بما يجرى. اللمس فيزيقيا  

 !. كل ذل  في فترة استراحة الجلسة

وجعلنتي أول مترة أخترج متن ضتيق عتالم  ،هذا الطقس البهيج وازن مأساة تجربتي

فمتتا كتتل كلمتتة يشتتكو بهتتا الطاغيتتة متتن ستتوء .. فتتي المنفتتم البتتيس التتذم أعيشتته

 :أرقص وأصرم مبتهجا  . من األريكة ألرقص طربا   المعاملة أهب  

وكأنتته شخصتتا !. يشتتكو.. ابتتن العوجتتة يشتتكو!.. يشتتكو القاتتتل.. يشتتكو القاستتيـتت 

 .. محترما  

 وقت شكواه كنت أستعيد بلذة لحظة القبض عليه في حفرة بأريا  قصتبة ـ التدور ـ

أستتعيد .. جتائرٍ  حتاكمٍ  كتل   لجتبن   كثة ووضتا بتائس ستيظل رمتزا   حيث قبضوه بلحيةٍ 

 ،العدستة ومتن قبضتوه رامقتا   ،ة الشتيباء القتذرةتتوهتو يمستح لحي ،بلذة حركة يديه

متا نفستي  كنتت   .والتي أختارها المخرج األمريكي كحالتة يعترض فيهتا شتدة ضتعفه

الترب  حمدت  .. و فعل ذل  لتحول إلم رمزم علم قتل نفسه، فلقد  الرب أنه لم ي   أحمد  

حد لم يستتطا .. معنمبالكلمة من رغم أن مجريات األحداث أثبتت أنه جبان بكل ما 

.. جبتان.. كي يتخلص من كتل التذل التذم هتو فيته ا ن ،إطالق رصاصة علم رأسه

كم بكل شيء وقادنا إلم حروب وخرب النفوس وخل  العراق كومة بتيس جبان تحف 
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تي كان يخبتأ ال من باطن حفرتهالد ونفسه لألمريكان طالبا األمان صارخا  وأسلم الب

 :نفسه فيها كجرذٍ 

 !. ـ أنا صدام حسين رئيس جمهورية العراق

 .اللعنة!..يا هذااللعنة علي  ـ 

التتتي أفقتتدني إياهتتا الطاغيتتة  ،يحفتتل بكتتل أنتتواف البهجتتة ،أعتتي  مهرجتتان صتتباحي

فالحتتي الكتترد  ،ة عاشتترتهم فتتي عمتترموهتتو ينصتتت ألعتتز أحبتت ،الجتتالس فتتي قفصتته

والفرا  والمتأوى وحنتان  ،قبل أن يقدموه ألوالدهم ،الذين كانوا يقدمون لي الخبز

 .عن حنان عائلتي وأحبتي في مدينتي الجنوبية البعيدةقليال  عوضني 

 ذو الوجته المغضتن مكثفتا  ـ الفال  الكردم ـ البسيط قول صاحبي وأقفز من أريكتي 

 :م، وأصرومفحما  

 !.ـ يسلم فم 

لتو كنتت حاضترا فتي المحكمتة لخرقتت كتل القواعتد وحضتنته متن القلتب كمتا  متمنيا  

وشتتتاركني الخبتتتز والغطتتتاء  ،حضتتتنني فتتتي تلتتت  األيتتتام المضتتتنية فتتتي بيتتتته الفقيتتتر

 .والمصير

 ـ ننصت أنا والطاغية

 هو في دهشة وامتعاض

 وأنا في نشوة وطرب

 هو في قفص

 وأنا في فضاء ـ

 

الحتترب التتتي أستتقطت الطاغيتتة وجعلتتت . األجتتواء مشتتحونة 1661خريتت  عتتام  

كنتت  أجلتس فتي نفتس هتذه الصتالة وعلتم . علتم القيتام ، موشتكة  محتال   العراق بلدا  

نفس األريكتة الجلديتة الستوداء أستتما إلتم مقطوعتة أحبهتا لتـ ـ متوزارت ـ قبتل أن 

والضتتيق بتتالعجز  ا  عتتودت نفستتي كتتل صتتبا ، مقاومتتا  شتتعورأشتترف فتتي الكتابتتة كمتتا 
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لمتتا تختترج حبيبتتتي إلتتم العمتتل وطفلتتيَّ إلتتم المدرستتة، فأستتقط فتتي الصتتمت كينتتابني 

منتتذ أكثتتر متتن عشتترة أعتتوام أقتتاوم هتتذا الشتتعور التتذم يشتتلني ويميتتت . والوحتتدة

فتتال أستتتطيا مستت  القلتتم أو القتتراءة العنتتا التتدكتاتور التتذم أحتتال حيتتاتي  ،أصتتابعي

ونزهتتات فتتي الحقتتول، والقتتراءة  بحتتدود البيتتت، فعتتالمي أصتتبح محتتدودا   ،جحيمتتا  

 .لمشروف كاتب كل هذا يبدو حلما  .. والكتابة والصمت

 ومحشتتود التتذاكرة بعنتت ٍ  ،فتتي ركتتن قصتتي متتن التتدنيا ومنفيتتا   لكتتن أن تكتتون معلتتوال   

دمتتوم فتتي الزنزانتتة وجبهتتة الحتترب، وبتتين الثتتوار فتتي الجبتتل، ومعستتكرات اللجتتوء 

 .عالم  الساكن في ضيق دائرة يجعل  تتلظم بالجحيم وحيدا  

ف  جتترس البتتاب قفتتزت متتن األريكتتة متتذعورا  . فيمتتا كنتتت بتتذل  الوضتتا البشتترم، ق تتر 

 :متسائال

 !.ـ من يا ترى؟

لتيس . كانتت تشتير إلتم العاشترة صتباحا  . ونظرت إلم الستاعة المعلقتة علتم الجتدار  

دون موعتد مستبق،  أحد  من أفراد عائلتي، ومن غيتر المتألو  هنتا أن يتزور  أحتد  

، ومنتقتتاة بحيتتث لتتم يزرنتتي أحتتد دون اتصتتال قتتاتي بتتالعراقيين محتتدودة جتتدا  وعال

. خطتوت  نحتو البتاب. تلكأت في طريقي إلم المدخل، فرنَّ الجرس من جديتد. هاتفي

، وأزحت الستارة الخفيفتة المغطيتة قستم البتاب  ارتكزت  . حاذيتها علم أطرا  قدميَّ

لقامتة، مشتدود الجستم، بمالبتس طويتل ا رجتال   الزجاجي العلوم من طرفهتا، فرأيتت  

أنيقتتة، ستتترة بيضتتاء، وقمتتيص وردم، وستتروال أستتود، يقتت  علتتم مبعتتدة خمستتة 

. أمتتتار متتن عتبتتة البتتاب مصتتوبا  عينيتته الحتتادتين للنقطتتة التتتي أزحتتت فيهتتا الستتتارة

 :ما نفسي مرددا   ،خطوة إلم الوراء رجعت  

 !.لكن ما الذم يبغيه مني؟!. ـ ال بد أنه شرطي  

تم تلت  البستمة التتي يخبئهتا التدنمركي . فتحتته   .نحتو مقتبض البتاب ومددت يدم تبسف

الشتخص ال يتدرم هتل هتي حقيقيتة متن  تحت شفتيه ويشهرها لكل وجه بحيث بتات  

هتتتذه مثتتتل القلتتتب أم أن البرتوكتتتول االجتمتتتاعي وطبيعتتتة الحيتتتاة جعلتتتتهم يضتتتمرون 

 !. البسمة؟
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 ـ!. ـ ففي بلدم ال نبتسم إال لمن نحبُّ أو نودُّ 

وفتتي قبضتتتي اليستترى مقتتبض  وقفتتت  حتتائرا  . ؟، ال أدرم متتاذا أقتتولم أزل مرتبكتتا  لتت

 :خطا نحوم بحيوية وقال. الباب

 Erik Hansenـ أنا أسمي  

لتتم يعتتن  لتتي أستتمه شتتيئا، الحتتظ ذلتت  متتن ختتالل ردود فعلتتي الحياديتتة وهتتو يقطتتا 

 ،ومحافة العتبة وجسده المنتدفا نحت الخطوات الخمس التي تفصل بين وقفتي علم

إلتتم صتتورة  جتتوارم أشتتار   ولمتتا  أصتتبح   .كتتان بتتين يديتته ففتتتح وهتتو يتقتتدم ملفتتا  

لتم  ا  أظهر فيها عار الظهر محروقا، فتذكرت علتم الفتور أن مصتورليف فوتوغرافية 

رة واحتدة متن تلت  الصتو ولدمَّ  ،صورنا في اليوم التالي .من الثوار يصب بالقص 

 :هنا سيجدها القار 

 

 

  2991ـ 6ـ6ليوم التالي لألصابة سالم إبراهيم في ا

لكن من أين لهذا الدنمركي غريب األطوار الذم قرف علم الباب دون موعد هتذه ـ  

 !.، ثم ما الموضوف؟!الصور؟

فتتي أن يتتدعني وشتتأني، فبعتتد تلتت  الحيتتاة  راغبتتا   ،أستتأل نفستتي هتتذا الستتيال كنتتت   

به متدفون فتي رغتم شتعورم أننتي شت ،أميتل للعزلتة والصتمت والستالم العاصفة بت  

قطتي األحمتر، وعصتافير الحديقتة، .. الحياة، لكن ما كان يعزيني هي أشياء صغيرة

وحفي  أشجارها، وأفق الحقتول المفتوحتة التتي أطتل عليهتا متن النافتذة جهتة بتاب 

 . البيت، القراءة والكتابة وأبنائي الثالثة وحبيبتي

 :أشار إلم صورتي قائال

 (الطيب ) ب ـ ـ أليس هذه صورت  يا ـ أبو التي
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 :قلت ما نفسي

 !.ـ يخاطبني باسمي الحركي أيام الجبل

 :بادرته فورا

 !.لكن من أنت؟.. ـ نعم هذا أنا

غمرنتي بابتستامة ودودة وكأنته تتيقن متن شتيء متتا . قلتهتا وستحبت جستدم خطتوة

 :كان يش  فيه وقال

Jeg er statsadvokat" " 

 .(ةأنا محامي الدول)يعني ـ 

 : صمت لثانيتين وأرد

ونحن نريد أفادت  عن .. ـ القضية تتعلق بتعرض  في كردستان لقص  بقنابل الغاز

 !.تل  الحادثة

إذن هتتو بتتاغتني كتتي  .علتتم األعتترا  الدنمركيتتة فهمتتت كتتل ستتلوكه التتذم بتتدا غريبتتا  

لتذا لتم يتصتل أو يراستلني .. يتأكد من أنني الشخص المعني في األدلة التي بحوزته

متتن اإلدالء  لتتم يكتتن لتتدم مانعتتا  . تمامتتا وبشتتكل مباغتتتكمتتا هتتو العتتر  بتتل ضتتبطني 

بيفادتي بل أسعدني ذلت ، فهاأنتذا أجتد أخيترا متن يهتتم بمتا جترم لتي قبتل أكثتر متن 

 . خمسة عشر عاما في واٍد منسي من أودية كردستان

 :أجبته

 !.ـ موافق

 :ل  أوراقه في محفظته وقال

أم تريتد الحضتور    Roskildeـ هل تريد أن نلتقي هنا في دائترة شترطة متدينت  

 !.إلم مكتبي في كوبنهاجن؟

هنتا ولما كنت أكره كل ما يمت للشرطة بصتلة، رغتم اختتال  األمتر حيتث الشترطي 

 :له حامي حقيقي لحق المواطن بالعي  دون تهديد، فقد قلت  

 !.ـ في مكتب  أفضل

 :أقتر  علم الفور موعدا  وافقته، فشدَّ علم يدم بقوة قائال
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 !.اءـ إلم اللق

 !.ـ إلم اللقاء

عندها انتبهت إلم عدم لياقتي، فأنتا لتم أقتل لته تفضتل لتنجلس فتي  .وأنسل مستديرا

تته لفنجتتان قهتتوة، بتتل عاملتتته بجفتتاء رغتتم أن األمتتر التتذم جتتاء بتته  الصتتالة، ولتتم أدع 

 !. حيوم ومهم في فضح قتلة أبناء شعبي

 :قلت ما نفسي

، بل وجدتني أتخندق معقولمنطق بر ال أفكأرتب  ومما جعلني .. ـ باغتني وأرعبني

 !. خالصة سلو  تجربتي في بقعة بلدم الدامية هوهذ ،عن وجودم غريزيا   مدافعا  

ففتتي زمتتن الطاغيتتة الجتتالس فتتي القفتتص الواستتا ا ن المطتتل متتن شاشتتة التلفتتاز 

يخشتم ظلته ويحتاذر متن أقترب البشتر إليته  .عا  العراقي متهمتا  .. الملونة الكبيرة

ـ القاضتية بيعدامته لتو أكتشت  أنته يعمتل متا  166متادة ـ لتم توقيتا أجبتر عبعدما 

وجعلنتا نستل  ستلو   ،زمن الطاغية أنسانا اللياقتة. حزب أو حركة تناهض السلطة

المقابتتل المفتتتو  علتتم حقتتول جارنتتا غتتاب المحتتامي خلتت  ثنيتتة بيتتت . بشتتر الغابتتة

النهتار الخريفتي أحملتق بتأفق ذا   خضراء تمتد حتم األفق المنخفض، بقيتت  واقفتا  

القترف  ..المشمس، متأمال هذا الحدث المباغت الذم لم يستمر سوى دقائق معتدودة

والموعد الستريا، فوجتدتني ال أدرم متا القضتية  ،والحوار الخاط  أيضا ،الخاط 

وكي  وصلت الصور وأسمي الحركي إلم محامي الدولتة !. حقا، من أثارها؟، ولم؟

ثتتق  متتن كتتوني صتتاحب وهتتو بتتدوره لتتم يوضتت.. التتدنمركي؟ ح أم شتتيء عتتدا أنتته توَّ

لقرن الماضي بين الثتوار فتي في ثمانينيات االحركي أسمي ، ومن الصور التي لديه

 !.وغاب باحترا   خبيٍر دون أن يوضح  أم شيء ،موعدا   رتبَّ  .الجبل

علتم األريكتة الستوداء التتي صتارت  دخلت الدار وقلت لنفستي وأنتا أهتبط مستترخيا  

 :جسدم من أم شيء أخر في سنوات المنفم الدنمركي العصيةأكثر لصقا ب

لم   المحن الصبر  أصبرـ أصبر يا   !.من لم تعف

شتبه مجنتون، فضتولي حتد كتاد يقتلته هتذا .. لكن من أيتن يتأتي الصتبر لواحتد مثلتي

فمتن يمتد يتده فتي .. الفضول في كل التجارب التي مرَّ بهتا منتذ الطفولتة وحتتم ا ن
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ديتد صتاروم لتم ينفجتر تبتين الحقتا أنته صتاروم  محمتل  بغتازاٍت حفرة قبٍر ليلمس ح

؟  !.قاتلٍة، كي   له  الصبر  والهدوء 

أن  بما يجترم متن تفاصتيل تتعلتق بتالعراق هنتا فتي التدنمر ، فوجتدت   طويال   فكرت  

قضتية ـ نتزار الخزرجتي ـ التذم كتان يشتغل منصتب رئتيس أركتان الجتي  العراقتي 

إلتم التدنمر ، متا عائلتته والتذم أختفتي فتي ظترو  وقت حملة األنفال والتذم لجتأ 

غامضة رغم قرار اإلقامة الجبرية عليه الصادر من المحاكم الدنمركية لتتهم تتعلتق 

 !.بيبادة الجنس البشرم

 !.ـ هل األمر يتعلق بهذه القضية؟

  .سألت نفسي مرارا

اصتل عتن دخلنا في حوار شتغلنا لليلتتين همتا الفف ،عادت حبيبتي من العمل أخبرتها

فتتال محتتامي الدولتتة أشتتار إلتتم أم عالمتتة تتعلتتق . الموعتتد، ولتتم نصتتل فيتته لشتتيء

بالموضتوف، وال مستار األحتداث تتوحي بتأن قضتية ستتثار ضتد ـ نتزار الخزرجتي ـ 

رئتتيس أركتتان الجتتي  العراقتتي وقتتت التهجيتتر والقتتتل الجمتتاعي والمقتتابر الجماعيتتة 

ذ أنتته لتتبس ثتتوب المعارضتتة التتتي اكتشتتفت الحقتتا فتتي كردستتتان وأنحتتاء العتتراق، إ

كلفتته صتتدام بقمتتا  حينمتتاوهتترب بعتتد إصتتابته فتتي الرميثتتة بتتين الستتماوة والديوانيتتة 

وخلصته عالقاتته العشتائرية متن متوت .  2992انتفاضة الجنوب العراقي في آذار 

محقتتق ليلجتتأ بعتتدها إلتتم األردن عبتتر كردستتتان ويصتتل التتدنمر ، فيحاصتتر بقتتوانين 

لكنتته  ،جتترائم إبتتادة بحتتق البشتترية، فتحتتدد إقامتتتهدول تحاستتب علتتم متتن أرتكتتب 

سيختفي من الدنمر  في ظروٍ  غامضة قبيل الهجوم األمريكي علم العراق مطلتا 

1661  . 

 :قالت لي ناهدة

 !ـ أذهب للمقابلة وسنعر  الموضوف

كان الموعد في الحادية عشرة صباحا، والمكان مكتب محامي الدولة الدنمركية في 

 كوبنهاجن 
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وكتأنني ذاهتب   ،ارتديت  أفضل ثياٍب لتدمَّ . ذقني حلقت   .دشا   أخذت   .بالنهوض بكرت  

 . وهو كذل  كما ستبين مجرى األحداث.. إلم حفلٍ 

. أختتذت حافلتتة التاستتعة والثلتتث متتن مكتتاني الريفتتي حتتتم محطتتة قطتتارات روستتكلدة

لت  فتي الحافلتة غيتر المكتظتة فتي ذ عشرة دقائق تقريبا   تستغرق أربعة كيلو مترات

تضايقت من حركتهم البطيئة أناء . الوقت إال من بعض المتقاعدين الطاعنين بالسن

متتثلهم فتتي حستتاب الحيتتاة  أننتتي أيضتتا   الصتتعود والنتتزول متتن وإلتتم الحافلتتة ناستتيا  

أنتظر وقت إيابي متن هتذا العتالم التذم تشتبثت بته تشتبث أعمتم فتي  عاجزا   متقاعدا  

تتتْب هللا الستتماوية هتتذه البقعتتة ا منتتة التتتي تشتتبه الجنتتة ال تتتي وردت تفاصتتيلها فتتي ك 

 .الثالثة

احتستي علتم مهتل وأتمتتا . كما هي عادتي كلما ركبت قطارا  . رغبت  في قنينة بيرة

وجتوه .. النافذة الزجاجية العريضة وهي تسرف مخترقة الحقتول والمتدن.. بالفرجة

لمتتة أو الركتتاب المنشتتغلين بشتتأنهم القتتريبين متتن عطشتتي لكتتل بستتمة أو همستتة أو ك

متعتة قتد تكتون األهتم .. ينعتابروجته راكتب أو راكبتة ضحكة عين طالما أجدها في 

 :سجني وجنتي ..أبعد من صالة بيتي أمارسها كلما قصدت  مكانا   ،في منفام

أنتت .. ـ تماس  يا سالم هتذه الرحلتة ليستت ألحتالم اليقظتة وأخيلتة الخمترة الخفيفتة

 !.فبال شرب يا مجنون.. ية  ذاهب ألعلم سلطة في أرقم النظم ديمقراط

نزلتتت متتن عربتتة القطتتار إلتتم رصتتي  . نفستتي المتعتتودة علتتم التستتيب بعنتتاء كبحتتت  

تسلقت الساللم الميديتة إلتم الشتارف، لكننتي لتم . المحطة المفترض أن تكون قريبة

أجد عالمة تقتودني إلتم العنتوان التذم كتبته المحتامي علتم ورقتة صتفراء هتي بتين 

لكتن لتم أجتد  ،بتين شتوارف عتدة طويلتة مشتجرة ستاحرة تخبطتت. يدم هذه اللحظتة

في لوحات أسماء الشوارف الخضراء المعلقة عنتد  من العنوان الذم بين يدمَّ  حرفا  

علتم  تخبطتت  . لتل  الشوارف وعلم جدران األبنية المشكلة مدخال   ،تقاطعات الطرق

، علتم مقربتةٍ  فعتال   كنت   .علم أسم الشارف المقصود مادمت علم مقربةٍ  أمل العثور  

اللقتاء الغتامض والقصتة المباغتتة التتي جعلتت  إلتموجتن نَّ فضتولي  ،لكن الوقت مترَّ 

في الدنمر  بعد قرابتة أكثتر متن عشترة أعتوام علتم تواجتدم  ا  حيوي م  لوجودم معن
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نفسي قرب جسر يعبر علم قناة من قنوات العاصتمة المائيتة المنتشترة  وجدت  . هنا

. تشتتير إلتتم الحاديتتة عشتتر إال ربعتتا   كانتتتي اليدويتتة نظتترت إلتتم ستتاعت. فتتي أرجائهتتا

توقفتت، . ولوحتت بيتدم ألول ستيارة أجترة متارة تأرجحت علم حافة الوقت مجنونا  

طالعني وجه ألي  تبين أنه عراقي، أعطيته العنوان فتبسم وقال لتي بلهجتة عربيتة 

 :عراقية

 !.ـ أصعد يا أخي

 ،ثتتم استتتدار يمينتتا   ،مجتترى قنتتاةفتتي شتتارف جتتاور  لتتم يستتر إال مستتافة خمستتين متتترا  

 :وقال لي وسار مسافة عشرين مترا  

 !.ـ هذا الباب هو العنوان الذم تبغيه

تركنتي أمتام بنايتة بيضتاء قديمتة مكونتة متن طوابتق أربعتة أو . له علم عجل دفعت  

نفستتي بمواجهتتة درفتتة بتتاب بيضتتاء  أكثتتر، فتتذا  متتا لتتم أستتتطا حصتتره إذ وجتتدت  

لتم يكتن هنالت  مصتعد، . ستي فتي باحتة عريضتة أيضتافوجدت نف ،عريضة جاوزتها

تستلقت الستاللم العريضتة بصتمت فتالعنوان . فالبناية أقدم عهدا متن زمتن المصتاعد

وجتدتني . يعني القضية تتعلق بقطا ساللم تنحني مرة واحتدة. هو في الطابق األول

 :في باحة وسيدة جملية أخذت بيدم قائلة

 !.بانتظار  نحن  ـ أنت سالم 

ال يتناستب متا المكتان التذم  غريزيتا   م شيئا من كالمهتا التذم بتدا لتي عاطفيتا  لم أفه

. الشهيرة ـ المحاكمة ـذكرني علم الفور باألماكن التي صورها ـ كافكا ـ في روايته 

أفضم إلتم  قصيرا   سلما   طوال الوقت المبتسمةتوسطة العمر م خل  السيدةصعدت 

، ومتتن نوافتتذها الزجاجيتتة يتتتدفق ضتتوء فستتحة جتتدرانها بيضتتاء وبابهتتا أكثتتر بياضتتا  

ت المقتتبض ودفعتتت البتتاب ر  و  د  . صتتبا  ستتاطا يكشتت  كتتل متتا بالوجتته متتن خلجتتات

، Erikفظهتترت منضتتدة متتدورة يجلتتس حولهتتا المحقتتق التتدنمركي .. قلتتيال  .. قلتتيال  

التفت  نحو . وجواره سيدة بدت عربية متوسطة العمر ستقدم نفسها كونها مترجمة

فوجتتدتها قتتد انتتدملت بالجتتدار األبتتيض وبعنتتاء الحظتتت  ،نهتتاالبتتاب التتتي دخلتتت م

الجدران البيضاء والنافذة الطويلة العالية والسق   شملت  . المقبض المدور الصغير
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كانتا قتد قامتا متتن كرستيهما حتال ولتوجي البتتاب، . قبتل أن أخطتو نحوهتتا العتالي جتدا  

. فقعتدت  عليته وبا  مستح كرسيا   وجدت   .ومدا ذراعيهما لمصافحتي الواحد بعد ا خر

وبدأ المحقق بالستيال عتن أستمي، ومتوطني، وطفتولتي، وشتبابي والمتدارس التتي 

درست بها فتي العتراق، ذكرتنتي أستئلته بتالتحقيق التذم أجرتته المحققتة الدنمركيتة 

 :الدنمر  كالج  سياسيقبلتني أيضا في موسكو والذم علم أساسه 

ثق من شخصيتي وصحة إفادتي   !.القديمة؟ـ إذن يريد التوف

وأجوبتي سريعة واضتحة ألنتي لتم ألفتق قصتة كمتا فعتل ا ال   ،قلت ما نفسي ذل 

كتان يستجل كتل كتالم ويكتتب أيضتا بينمتا مالمحته التتي رأيتهتا ودودة . من الالجئين

قرف باب بيتي، تحولت إلم مالمح جديتة صتارمة، منهمكتة فتي عملهتا بحيتاد حينما 

دة صتتورا  فوتوغرافيتتة  لتتي وللعديتتد متتن نشتتر علتتم المنضتت. تتتام، فبتتدت بتتال عواطتت 

 :وأشار بيصبعه نحو صورم وسألني. الرفاق الذم أصيبوا في القص 

 ـ أهذا أنت؟

أجبت باإليجاب، فسألني عن أسماء العديد من رفتاقي فتذكرت أستمائهم مشتيرا أنهتا 

 :بأنه يعر  ذل  وأضا  ردَّ . أسماء حركية وليست حقيقية

 !.ـ قبل أن نبدأ سنشاهد فلما؟

وضعه في الجهتاز الموضتوف تحتت  CDأخرج قرص . ودس يده في حقيبة سوداء

ظهر هو وجه أبو  منشاشة تلفاز متوسطة الحجم وكبس علم زرا بالكنترول، أول 

حسن  الملقب ـ حبيتب قلبتي ـ وهتو يشتير إلتم بقايتا الصتاروم الضتخم التذم أنفجتر 

.  تبعتد ستوى ثالثتين متتراكنت أستتحم فتي غرفتة ال وقتماـ أبو فياد ـ الشهيد جوار 

تتتذكرت قصتتة هتتذا ـ الفلتتم ـ فبعتتد ستتنتين متتن حملتتة األنفتتال، ورحلتتة طويلتتة فتتي 

معسكرات اللجوء التركية واإليرانية تمكنا من الوصول إلم ـ دمشق ـ وفتي غتروب 

ريتتاض ) الرفيتتقيتتوم صتتادفني رفيتتق متتن رفتتاق أربيتتل فتتي شتتارف مستتاكن بتترزة 

 :فأخذني علم جهة وهمس لي ـ نجم خطاوم ـوهو الشاعر( قرجوغي

 !.هام أشجان صاير بي ؟!. ـ شفت البارحة فلم عن أصابت 



 58 

وقتها تذكرت فيما يشبه الحلم أن الرفيق ـ أبو سامر ـ أخرجنتا أنتا وأبتو رزكتار متن 

تحت الكلة في اليتوم الثتاني أو الثالتث للقصت ، فتي الوقتت التذم لتم تبتدأ فيته ا الم 

باعتتدت . م، وقادنتتا إلتتم حافتتة مستتاحة مستتتويةتتركتتز فتتي أمتتاكن محتتددة متتن جستتد

 :همس أبو سامر .أجفاني ألرى ما الذم يجرم، فرأيت أحدهم يحمل كاميرة فيديو

 !!.ـ أنهم من أعالم الحزب الديمقراطي الكردستاني، يريدون توثيق ما حدث

 . نسيت األمر برمته ما أن وقعت في الغيبوبة

 :قلت لنجم 

 !ره ـ حد  ـ بعد الضربة مباشرة؟ـ أيكون نفس الفلم الذم صو

 :أجاب

ـتت ال أدرم حصتتلت عليتته بعالقتتة شخصتتية فأشتتترط علتتيَّ الرفيتتق أن ال أريتته ألحتتد 

 !.لضرورات أمنية

وذهبنتا بته  مأتبضترورة حصتولي علتم نستخة منته فتبعد حوار طويل أقتنا ـ نجم ـ 

 لكننتتي حينمتتاوعدتتته بكتمتتان األمتتر، نستتخة لتتي وأ تنستتخوإلتتم محتتل تستتجيل  معتتا

وجدتها وثيقة تخص العديد من رفاقي ف رات عدة تأملت في أمر كتمانها،شاهدتها م

. المتواجدين فتي دمشتق والتراغبين فتي الحصتول علتم لجتوء فتي بلتدان أكثتر أمانتا  

علتيَّ المحقتق التدنمركي فتي  نفسته يعرضته  الشتريط وهتاهو .. وفعال أشعت الشتريط

كتان ـ .  عامتا   متن ثالثتة عشترثتر غرفة بمبنم محامي الدولة فتي كوبنهتاجن بعتد أك

علقتت  ،الشتظايا الكبيترة بملقتط حديتدم فتي وستط التوادم أبو حسن ـ يشر  ماسكا  

 :قائال

 !.ـ كنت في تل  الغرفة الصغيرة المجاورة التي هي حمام

دارت . ، وعتاود التشتغيلستجل شتيئا  . فأوق  الشريط وأعاد اللقطة إلم حيث أشرت

ول محورهتتا فظهتترت أشتتجار التتوادم كالحتتة اللتتون العدستتة فتتي لقطتتة بانوراميتتة حتت

ألقيتتتت . لتتتون يميتتتل إلتتتم البنتتتي التتتداكن. ستتتوادها يختلتتت  عتتتن األشتتتجار المحترقتتتة

ستينقل المشتهد إلتم موقتا . ـ يستجل كتل متا أنطتق بته Erikمالحظتتي تلت  وكتان ـ 

الدوشتتكا حيتتث أصتتعدونا فتتي صتتبيحة اليتتوم التتتالي للقصتت ، ودارت العدستتة دورة 
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رة القمتم المحيطتة بصتحن التوادم لتهتبط إلتم مجترى نهتر ـ التزاب بانوراميتة مظهت

 :األعلم ـ المنحدر والذم بدا كخيٍط رفيا، أوق  اللقطة وسألني

 !.ـ هل هذا الموقا الذم كنتم فيه؟

 ـ أجبته نعم

 ـ ما أسمه؟

 !.ـ زيوة ويقا خل  مدينة العمادية بالضبط

ل األشتجار، وخلت  صتخور سيظهر بعد هذا المشهد المصابون منتشرين تحتت ظتال

كبيتترة تحجتتب أشتتعة الشتتمس، يستتعلون، مستتودم الوجتتوه، يحتتدقون بشتترود نحتتو 

السعال متواصل خافت مخنوق يختتلط بضتجيج  .علم وجوههم العدسة المارة خطفا  

بدت األجساد المنتشرة كعصٍ  مأكول يبر  في صمٍت ال يعكره سوى . مجرى النبا

يصابوا الختارجين التداخلين متن وإلتم حافتة السعال وصوت الساقية وتنادم من لم 

أشترت إلتم ـ . لمساعدة المصابين المتضورين ألمتا   ،العدسة حاملين بأيدهم شيئا ما

 :أبو سعد ـ الذم مرَّ بلمحة بصر في العدسة قائال

ـ هذا أبو سعد سينتحر في قص  بغازات األعصاب بعد أكثر من سنة بنفس الموقا 

 !.وسأدفنه بيدم

اللقطتة علتم قامتة ـ أبتو ستعد ـ بلحيتته الكثتة وقوامته الطويتل، ط مثبتتا  الشريأوق  

 :سألني

 !.ـ هذا؟

 !.ـ نعم

 .ا الكتاب، سأرويها في القسم الثاني من هذولذل  قصة أخرى، كنت فيه شاهدا  

أكثر من مائة مصاب، من بينهم نستاء وأطفتال متن أبنتاء رفتاق فتي المقتر أو أبنتاء 

ظهر في الشريط الالهث الذم سيبط  قليال أثناء تصتوير ت ،عوائل كانت تمرَّ صدفة

ـ كانياوا ـ الرفيقة اليسارية الكردية اإليرانية السمراء الجميلة وهي مستودة الوجته 

فبتدأت  ،لم تستطا اإلجابة عن سيال وجهه لهتا ـ أبتو ستامر ـ بتل لتم تتمالت  نفستها

ى امترأة شتجاعة كانتت هتي األختر. قبتل أن تنشتج بخفتوت تتعسر قسماتها متقلصتة  
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مقدامة، تناوبت علم العناية بأبي فتياد متا حبيبتتي ـ ناهتدة ـ وإلتم جوارهتا يجلتس 

تح بصتمت  ،زوجها ـ مالزم ـ علتي ـ بنظارتته الطبيتة ذم العدستتين الصتغيرتين يمسف

ضتتمت رأستتها بتتين ذراعيهتتا الملتفتتتين حتتول ستتاقيها . ضتتفيرتها الستتوداء الطويلتتة

 . ن العدسة والسيالع عارضا   ،المضمومين إلم صدرها

دخلتتت العدستتة وجتتوه لكتتل منهمتتا قصتتة أعرفهتتا وتحتتتاج إلتتم ستترد، وجتتوه قاومتتت 

في التمكن من الخالص من كابوسه  الطاغية وتركت المدن، الزوجة، األبناء حالمة  

ووجتتوه  متترَّ ـ حميتتد مجيتتد موستتم ـ  ستتكرتير الحتتزب .. وجتتوه.. فتتي المقاومتتة

، أبتو الذم توفم فتي منفتاه قبتل أعتوام عتدة( أبو زكي)الشيوعي ا ن ـ حميد بغ  

وهتتتو أم لالعبتتتين عتتتراقيين مشتتتهورين متتتن )عليتتتوم بوجهتتته المنغتتتولي المتتتتجهم 

البصرة لعبا في المنتختب العراقتي لكترة القتدم طتوال فتترة الستبعينات وهمتا، هتادم 

 .وقد تحول لون بشرته من السمرة إلم السواد( أحمد، وعالء أحمد

 !.ـ هل أعد األسماء؟

نحتدق نحتن . أجلتس وستط المحقتق والمترجمتة. ليس موضتعها فتي هتذا المقتام.. ال

إذ أكسبتني العجز  ،غيرت مجرى حياتي لحظةٍ في بشاشة التلفاز وهي تبحر  ةالثالث

وقعت عتين العدستة علتم هيكتل ـ أبتو رزكتار ـ . فتعطلت حياتي العملية تماما   ،الدائم

ركتتت ل تتم  لتتم يجتتب علتتم نتتدائي الملتتح رأيتتت الفلتتم فتتي دمشتتق أد لمتتاوقتهتتا . النحيتتل

. ي وجودنا تحتت الكلتة الستوداءوأنا أطلب منه إسماعي ولو كلمة واحدة ف ،المكرر

الجذف األعلم العتارم تتتزاحم .. ذراعيه.. بطنه.. ظهره.. مسلوم الجلد، وجهه كان

فوجدتتتته يستتتر  بعينيتتته  ،أعتتتدت متتترات عديتتتدة شتتتريط هتتتذا الفلتتتم .فيتتته الفقاعتتتات

أيقنتت وقتهتا أنته .. كس كل المصابين في عالم بدا غريبتا عتن عالمنتاالمفتوحتين ع

ذم مكثتت  فيته، في ضيق ذا  الممر المحشود بالغرائتب الت.. كان في البرزم يمضي

ره األحياء إال ي كان في البرزم ذا  يرى ما لم.. تلكنني نجوت كمن يعود من المو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة حيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث ال 

 :قلت للمحقق. قص تل  التجربة أبدا نيستطيعو

 !.ـ هذا أبو رزكار توفم بعد تصوير المقابلة بخمسة أيام
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أبتو " كتب شيئا، ثتم كتبس زر التشتغيل، فستد مستاحة الشاشتة وجته . أوق  اللقطة

كتتان يرتتتدم ستترواال  كرديتتا،  ,التتذم تكلتتم قلتتيال وأشتتار إلتتم متتا بتتين فخذيتته" الوستتن 

 :علقت قائال

أبو الوسن ـ سينتحر في قص  بغاز األعصتاب بعتد أكثتر متن ستنة وستأدفنه  ـ هذا ـ

 !.بيدم

وجهه مستود، وذراعتاه تشتيران إلتم متا بتين فخذيتة . فجمد المسكين. أوق  اللقطة

وخلفتته علتتم كتتت  الستتاقية وتحتتت األشتتجار الجامتتدة فتتي اللقطتتة يظهتتر بعتتض متتن 

أذرعهتم المرتكتزة  المصابين وهتم يستتلقون أو يجلستون ضتامين ريوستهم متا بتين

 . علم ركبهم المضمومة المتالصقة

حتتر  الشتتريط متترة أختترى  .رفتتا المحقتتق رأستته عتتن الورقتتة التتتي كتتان يختتط عليهتتا

 :فسألني علم الفور. ظهرت أناف

 !.ـ أهذا أنت؟

 !.ـ نعم

، وجتته محتتروق تمامتتا  . أوقتت  الشتتريط فتتأبحرت فتتي ذلتت  الكتتائن المحطتتم التتذم كنتتته  

لتم أكتن . إلتم شتخص متا إلتم جانتب العدستة فتحهمتا نتاظرا  عينان متورمتان أحاول 

زم البيشتتمركه المتتألو ، بتتل رأيتنتتي فتتي دشداشتتة  ،كرديتتا وقمتتيص أرتتتدم ستتروال  

متن أيتن أتتوا  الحقتا   ستألت  . طويلة سوداء من تلت  التتي نلبستها فتي جنتوب العتراق

 بها، قالوا أنهم لما وجدوا أن كل قطعة من جسدم من أخمص قتدمي وحتتم رأستي

بحثوا عن هذا الرداء الذم كتانوا قتد جلبتوه متن المتدن  ،بالفقاعاتمحروقة ومليئة 

 . بأسبوعين قص القريبة ليرتديه ممثل في عرض مسرحي عرض قبل ال

 .مشم الشريط، فبدأت أجيب علم أستئلة وجههتا كتادر التصتوير، وجتدتني متماستكا  

. ختصتار كيت  أصتبتبا شترحت   .ق لوجود امرأتتي القويتة إلتم جتوارمالخال حمدت  

 :أوق  المحقق اللقطة ليسألني

 !.ـ أم لغة كنت تتحدث؟

 !.ـ العربية
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 :فسألني

 !.ـ أيوجد عرب بين هيالء المصابين؟

 :أجبت  

ـتت غالبيتتة التتذين ظهتتروا فتتي الشتتريط هتتم متتن العتترب، باإلضتتافة إلتتم أكتتراد ويزيتتدين 

كيبتة العتراق تجد تر!. وكلدان وأشوريين، صابئة، ومسيح، ومسلمين، سنة وشيعة

 !.كلها في هيالء

ت العدستتة علتتم جستتدم شتتبرا    رفعتتت   .بالفقاعتتات المتقرحتتة كتتان مليئتتا   .شتتبرا  .. متترف

، فظهتترت أعضتتائي التناستتلية محروقتتة متقرحتتة داخليتتا   الثتتوب كنتتت ال أرتتتدم لباستتا  

بلقطتة كلتوز، العدستة كتفتي األيمتن حينمتا أظهترت أوق  الشتريط . مليئة بالفقاعات

كانتت اإلصتابة فيته أكثتر شتدة وفقاعاتته  .مستاحة الشاشتة عة المتقيحتةت القطأحتلف

طلب مني نزف قميصي ففعلت فرأى أثار تل  الفقاعات لتم تتزل توشتم . أكبر وأوسا

فعتتل كتتذل  متتا . جلتتد كتفتتي ومتتا زالتتت وستتتبقم حتتتم لحظتتة إيتتابي متتن هتتذا العتتالم

شم قضيبي الذم لتم لم تزل تو" باسل " أعضائي التناسلية، إذ أن أثار قشط دكتور 

سجل أقوالي ومشتاهداته، ثتم أغلتق . يزل يلتهب وتتورم فتحة البول في الجو الحار

 :الشاشة قائال  

 !.ـ وا ن ستقص لي ما حدث ذل  اليوم واأليام التالية بالتفصيل

كتتان يكتتتب كتتل . للقتتار  علتتم مستتمعه ولالقطتتات المستتجلة كتتل متتا ستتردته   فستتردت  

 :لني سياال واحدا فقطشيء، ولما أكملت القصة سأ

 !.شخصيا؟ وقتها ـ هل تعر  ـ نزار الخزرجي ـ رئيس أركان الجي  العراقي

أجبت بالنفي، وعرفت أن األمر يتعلق بته، وبهروبته متن مكتان إقامتته الجبريتة فتي 

واختفائتتته الغتتتامض متتتن التتتدنمر  قبيتتتل الهجتتتوم " Næstved" بيتتتته بمدينتتتة 

دفتتا األوراق التتتي كتتان يستتجل فيهتتا . اقالحتتتالل العتتر 1661األمريكتتي فتتي آذار 

 :أقوالي وطلب مني التوقيا قائال



 63 

حتال  ـ نتزار الخزرجتي ـ علتم شتخصنتربتول لو قبضتت شترطة األ ـ ستكون شاهدا  

دخولتته أم دولتتة أوربيتتة، أمتتا هنتتا فتتي التتدنمر  أو فتتي المحكمتتة الدوليتتة لمجرمتتي 

 .الحرب في الهام

 :قلت له

ن محضر هذا التحقيق، فهو ينطبتق علتم قتادة ـ هل أستطيا الحصول علم نسخة م

 !وأعوانه فيما لو قبض عليهم ـصدام حسين ـ الدولة العراقية، 

 :أجاب

 ـ ال أستطيا

 :وناولني كارته الشخصي قائال

ـ لو أرادت أم جهة رسمية عراقية مل  هذه القضتية فلتتصتل بتي وستو  أزودهتا 

 !بالتفاصيل كلها

 :كتب علم الوجه األول للكارت

STATSADOKATEN 

STATSADOKATEN FOR 

SAELIGE INTERNATIONAL STRAFFESAGER 

( SPECIAL INTERNATIONAL CRIMES OFFICER ) 

 :علم الوجه الثاني

Erik Hansen                

Vicekriminalkommissaer 

(Detective Chief Inpector) 

Jens Kofods Gade 1, 1268 København K, Denmark 

Email: sico@ankl.dk 

Telephone + 45 33 30 72 56    
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 ننصت أنا والطاغية

 هو في دهشة وامتعاض

 وأنا في نشوة وطرب

 هو في قفص
 وأنا في فضاء

. أعد الشام. أذهب في نزهة بين الحقول أعود منتشيا  . أستيقظ ما طلوف الشمس

 :أرنم. أفتح التلفاز

 آه يا أسمر اللون حبيبي األسمراني

 حبيبي وعيونه سود هم الكحلة رباني       

أدور بأرجاء الصالة في انتظار ظهور الدكتاتور علم كرسي الذل بلحيته غير 

المشذبة وبقسماته البائسة التي تحمل بقايا مكر قديم وهو يستما إلم ما فعله 

 . بأبناء وطني وبيف 

 وآه يا أسمر اللون

    1666 ـ  26ـ  26                         

 الدنمار                               
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 متأسافا    اكماة  فماا تلات أتاافا تفااايل ارغم غياا  الااغياة عان الساام المح

إلعداماال لجميمااة ا تقااارم فجميمااة األنفااال أو الت جياام  أو التاا  ع اامام ا ا  

ممن خافوا من ال وارع وأماكن العم  ووحدام الجيش والمدارس وك  ممافق 

كام فودي أم ياول آسمه ليسما ما فعلت يداه فأفناء وطني  ما ذلا  لام . الحياة

ي في اإلنصام ومماالباة وااوه ال ا ود المنت اية  ووااوه الا ماة يخفت حماس

والتااي الاماات فالتنفياال الفعلااي   المكسااورة  التااي كاناات اليااد الدااارفة للاادكتاتور

حااادد  م ماااا   عااادا أم ماااا يسااامده ال ااا ود ي اااك  فصااا   .  لجمائمااال علاااى األر 

 .مصيمي احقا

هاي تتصانا الب هاة من ا فة تمامة الااغياة و أتافا السام المحاكمة مستفزا  

وتسوق مبمرام واهية  يعمف ا ك  من عاش تل  التجمفة ساواء أكاام فاي مادم 

فاا  واااود لقااوام . كمدسااتام أو فااي ريف ااا البعيااد الاالي يساايام علياال ال ااوار

يمانية  وا فااي لعسااكمية إيمانيااة فااي أيااة فقعااة ماان فقاااع كمدسااتام  ا فااي الساا

يكان ثماة تواااد عساكمي لبحازا   أرفي   ليس القاوام اإليمانياة فحسال فا  لام

ال يعية التي تدعم ا إيمام  فاوال فتمة اوفااني أراااء كمدساتام لام يصاادفني 

 .أنفار من م في طميق م لل مو  إلى إيمام أو التسل  إلى داخ  العماق إا نادرا  

رغم وااودهم فاي القفام لام تازل وااوه م تحاتفه فقساوت ا واا فت ا وتادافا 

د وال ااوار فااي األنفااال  اكااماأل العاامااليين وماان م التمفت ااا فحااقجاامائم التااي أالعاان 

الماادعى العاااه ال ولناادي الاالي موالاا  وتجعلنااي أرااعم فالخجاا  حينمااا أالارن ااا ف

 .من فلدهس ح أعتلر لي عن اميمة أالتمف ا تاام

ي وهمجيات م ممان كاام فاي السالاة وتحكام تأرعم فالخج  مان الساوة أفنااء الاد

  .وت ميدا   فمصائمنا الت   

يتتدافعون  متتن أن يعتتتذروا للضتتحايا، بتتدال  أشتتعر بالخجتتل وهتتيالء القتلتتة 

 !. عما أقترفوه
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 ت  عااف  ر   مافااي الساااعة ال انيااة ع اام ماان اااباح يااوه ماان أياااه المحاكمااة  وعنااد

ماان أماااه التلفااات منت اايا  ماان واااوه أول اا   الماات  . الجلسااة اسااتماحة الة ياامة

 مااا رأم وتج اامت ماان أهااوال  الف حااين األكااماد المتماسااكة وهااي تقاا  لتاامو  

. الوي يزيد من ا فة واوه م المتخلة مان اا دة الجبا  الوام اا واثق   فصوم  

أطي  التحديق في م مح اا  فاي  7891واوه كنت منل التحاالي في ن اية اي  

غاام  فيااوت م  وهاام يقاادموم مااا تااوفم ماان تاد لل ااوار  أو حينمااا تحتااده معمكااة 

ل اوار المن ا لين علاى القمام ومتااريس السافوح فيقوموم فتوفيم الزاد والعتااد ل

وهم يصدوم هجوما للجيش  أو في رحلة ال جمة الاويلاة ماا ح اودهم ااو  

واااوه  . الحاادود التمكيااة  ثاام فااي معسااكمام اللجااوء فااي أالصااى ال اامال اإليمانااي

 عما يحسل مختل  تماما   ورجن    ا فعمق  أحسفتق  أماه ط مة الااغية وتموي 

 ..خاوة.. يعش التجمفة فالجسد خاوةالم اهد ممن لم 

لمعلاق ااوار ااندوق البمياد ا فات البيت كما أفع  ك  ياوه ل مدخ  الاادا   ن دت  

اللبت ااا . علااى غ ف ااا مابااوع أساامي وعنااواني وااادم رسااالة  ف الخاااراي بااا  ال

وعلااى ءااوء . فتحت ااا علااى عجاا . هولنااديا  كااام الممساا  . عاان الممساا  فاح ااا  

كانت من محكمة ـ اهاي ـ تمااو . من السق  المأت ا مصباح ممم البيت المتدلي

حاول األنفاال فاي  يمني ااستجافة لالب ا في سفمي إلاى هنالا  لاءداء ف ا ادت

الداية تااام السا ح ال ولنادي ـ فامانس فاام ـ الالي كاام وساياا يازود العاماق 

اخبمنااي المتاامام حسااين اليزياادي  ) تصاانيا األساالحة الكيماويااة  أوليااة ل فمااواد

ن فانتةار الادخول إلاى غمفاة التحقياق فاأم هالا التااام منحال ااداه حساين ونح

ـ فارس ـ ولدية فيت في رارع حيفا وأنل حكام  يالجنسية العماالية وأسمل العماال

 ةعاما لكنل طلال التميياز وساتعاد المحاكما 71أالصى حكم في القانوم ال ولندي 

يمل  ونق  المتبقاي مان وأخبمني أيدا فأنل فاع ك  ما   1001في ال  م المافا 

وسااتقوه الج ااام (   للدااحايا  أم كاال إلااى أواده وعائلتاال كااي ا ياادفا تعويدااا  

 .ال ولندية فتحم  نفقام السفم واإلالامة
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  ولم أسأل عن ذل  فقد  واادم أم الاءاية التحقياق ا أدري من تودهم فعنواني

ذلا  أن اا  معناىالدنممكي  المدعي العاه أاماه معي  لدي ا محدم التحقيق اللي

أساتمم مان التاساعة ااباحا وحتاى  مدنيا   كام تحقيقا   .حصلت على عنواني منل

سأعود إليل احقا  لكان أرايم إلاى أم الاءاية ما السادسة والنص  مساء  وهلا 

التحقياااق ال ولندياااة اساااتخدمت طميقاااة مختلفاااة عااان طميقاااة تحقياااق القاءاااي 

القسام األول ـ عنادما   اا فايإذ كانات تساأل عان التفاااي  التاي رويت. الادنممكي

المن ااور الباا  راا مين فااي مواالااا إلكتمونيااة أدخلنااي الاادكتاتور إلااى الجحاايم ـ 

عديدة  فأدركت أن ا درست القدية ومحدم التحقيق واااغت أسا لت ا الداليقاة 

التي واا تني ف ا الب  أم أالوه فمواية را ادتي مان ادياد  لكن اا لام تالال مناي 

ا ام  معي  ف  ركزم على الدية أخم  هي تلا  عم في مالا التحقيق تفصي   

ِ  التي لم أر ها ا فاي را ادتي التاي كتبت اا ون امت ا وا فمحدام التحقياق ماا و 

  القاءي الدنممكي والتي تتعلق فما رأيتل وراهدتل من فةائا فاي حملاة األنفاال

أن اا ركازم علاى إفاادتي  فاي ال ا ادة األولاى  فمعناى كنت الد أرمم ل ا عمءاا  

 .الب  إفادتي كدحية وهلا ما سأحاول روايتل في هلا القسمك اهد 

  وتافعاات فاانيااة الااغيااة الجالسااة علااى كحينمااا عاادم إلااى فيتااي فااي الاادانمار

ل م وهام يجيباوم علاى أسا لة ااست مفت اادا لب هاة أالاو.. كماسي ا في المحكمة

  مصورين أنفس م كأفااال كاانوا يادافعوم عان عادوام ـ محمد عميبي ـ القاءي

إيمانااي تااارة  وفااي أخاام  كااون م يااهدوم واابااا م نيااا تفمءاال علااي م و ااائف م 

 !.والتحصي  العلمي العسكمي اللي أهل م للل 

مان أن ام يساخموم مان  أنا واثق  !. ؟ال مالوأومن يصدق .. أي مناق مقلو  هلا

 !.اأالوال م سما  

لجايش فما ام  من ت جيم والت  والص  فاألسلحة الكيماوية  الجميا في اليادة ا

والمخااافمام وااسااتخبارام وحااز  البعااي واألماان يعمفااوم تفااااي  التفااااي  

وفتنسيق تاه أد  إلى طمم تل  األعداد ال ائلة من الب م في مقافم اماعية التي 

مااا ك اا  من ااا حتااى ا م مااا هااو إا الااامة فااي فحاام  عنااد مقارنااة األعااداد التااي 
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اد   ا عدد منم 1991ار قل انتفاءة أذءاعت في األنفال وغيم األنفال وع ا  و 

 .حتى ا م في المقافم المكت فة

سأساامد تجمفااة ماامم فااي الباا  الياااه الحاام  مااا إياامام تبااين دالااة التنساايق فااين 

ـ  6ـ  6فاي ياوه الجمعاة . األا ازة األمنياة والتاي ااارم أك ام دالاة أيااه الحام 

. دادـ عباد الحساين داخا  ـ فاي ف الي يادعى  فصديق   التقيت  كنت  مجاتا   ف 7890

وحادتي العساكمية علاى اب اة العماارة  إذ لخدماة األحتيااط  و والت ا كنت مسااالا  

كااام الجاايش يح ااد علااى الحاادود اإليمانيااة  وفااي نفااس الوالاات الاماات األا اازة 

ـ عبااد أخبمنااي . األمنيااة فحملااة رمسااة علااى القااو  الديمقماطيااة والمعارءااة

ة يدعى ـ مي م ااواد ـ عن أنةار السلا فأننا سنلتقي فصديق  لل مخت    الحسين ـ

ه ااوار مكتباة علمت أنال خاميأ أداره واالتصااد ومو ا  حكاومي  وفعا  التقيناا

وذهبنااا إلااى حديقااة فناادق الااديم فااي رااارع ـ أفااو  الن دااة فااي رااارع السااعدوم 

أود نهاس ـ ا أريد الخو  في تفااي  هله القصاة  فموءاع ا لايس هناا  لكان 

ده علم ام فماا كاام يجامي مان عملياام إدعاء فاانية الااغية عافسمد ما يتعلق 

ما أم خمانا من البار في العارمة لي  حتى أنقض عليناا رااال تقتي  وت جيم  ف

أخلونا إلاى األمان . األمن فعن  وسحبونا إلى سيارام ث ث تق  في فمع اانبي

العامة القميبة وهناك أرونا الوي   في الليالي ال  ث األولى  ثم فمالونا  إذ فع وا 

  وكام مكان ا في وتارة الدفاع خل  الاعة مإلى ـ ال عبة المافعة ـ استخبارا في  

ـ ساماح وعقال أرا م مان إطا ق ساماحي علمات أن ام أطلقاوا . ال عل فالداب 

فدااع فاي  ااواد ـ  هيا مـ أماا .  عباد الحساين ـ فعاد ع امين يوماا كونال مادنيا  

 .7891إعدامل عاه ف رف يا   ت عائلتلأالبيت م إلى أم أفل 

ليسما من كام في المماكز العليا من فاانية الدكتاتور  ممن يقول في المحكماة  

فأنال ا يعلام ماا يجامي حولال  وخصوااا وتيام الادفاع ـ سالاام هارام ـ  الالي 

  وهو المكل  فقيادة حملة األنفال  ليدالق معي في دراة وديعا   اور نفسل حم   

عليال اي  المتعلقاة فجنادي الابض اتنسيق األا زة األمنية ودالت ا في أا م التف

 لعده ثبوم األدلة  وهلا ماا ورد فاي كتاا  ااساتخبارام ـسماحل في فار وأطلق 
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ال ااعبة المافعااة ـ فالدااب  الموااال إلااى وحاادتي العسااكمية  فكياا  إذم فعمليااام 

تتعلااق ف ااوار رافعااين الساا ح أو فف حااين وهااارفين مماان يسااكن فااي مناااطق ا 

 !. تسيام علي ا السلاة؟

أعود إلى سامد فقياة القصاة  وهناا أسامد ماا يتعلاق فالتنسايق ودالتال ا را ادتي 

عاان الساااجن ومعااتق م اساااتخبارام الجااايش التااي مااامرم ف اااا ماان ف اااداد إلاااى 

 :    الموا  ورأيت ف ا ما رأيت فموءع ا ليس هنا كما ذكمم

الي فيل ما اللتل في األمن العاه  فإرسا الامت ااستخبارام فعد تحقيق سميا أكدم  

إلااى وحاادة فااي أالصااى ال اامال تعسااكم اااوار منااافا الاانف  فااي ـ عااين تالااة ـ 

  فأعاادتني تلا  الوحادة من الب  اللم األستخبارام فدا األمم وكأنل خاأ. فالموا 

إلى وحدتي في اب ة العمارة  وكام نائال ءااف  القلام مان معاارفي فاي المديناة 

 :أخلني اانبا والال لي همسا. ولي ع الة ودية معل

. كنت اوه عدهم والنا كتا  من أمان الديوانياة فيال كا  المعلوماام عنا  لمن ـ

وهلا ما لم تالكمه فاي تحقياق األمان !. كنت من تنةيمام الحز  ال يوعي سافقا

 !.العاه

فلام تباق    كاي ا تعااد دورة التحقياق احه ارتباكي  فامأنني فأنل أخفى الكتاا 

ح  .وهلا ما كام فالدب . سو  أياه وأسم 

 :في المحكمة فص فةيقولوم و

 !.ـ ا نعم  عن المعتقلين والمقافم الجماعية ري ا

 

            *          *          * 

 

تفاااي  تلا  األيااه    مستعيدا  في الاائمة المتوال او  أمستمداه سمحت فعيدا  

هللا  .التااي ماام  علي ااا المافااة الع اامين عامااا  إذ يتوااال علااي  ساامدها ماان اديااد

فتتجساااد أماااامي فألوان اااا وأااااوات ا   ي فااالاكمة تحفاااه أاااا م التفاااااي خصااان
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في الصم الخيال العلمي  فأعيش  عود مستق   ممكبة الزمنوروائح ا وكأنني أ

 . من اديد ك  الصة ممم في  

الفتمة الممتدة فين الص  مقمام تيوة العمادية األولى فاألسالحة الكيماوياة  فاي 

كانات عسايمة فالنسابة لاي   7899ـ  9ـ  17 10ليلاة وال انياة  7891ـ  6ـ  1

إذ لم أكن أعلم مقدار الخما  اللي أااا  رئتاي   ا  مدامفكام فوءعي الصحي 

من القص  األول  فكنت أالا ما ك  تكاه طمي  الفماش فالت ا  المئاة  وع ات 

حجزهااا الاا لأ الاالي تساااال  ذلاا   ـ ف ااار ـ فااي الموالااا  فزواتااي وحياادا ممتبكااا  

 ـ قاا الاميق فين لوام الواالعاة فاي الم لاي الحادودي اإليمانايال تاء فجنوم ف

النا المافة ستة أر م  وكانت الاد ذهبات للعا ن مان الت اا    ففمالتمكيـ العماالي 

ونحان  7898سنكت ا  فاي العااه التاالي . الكلية وحالة هزال عاه أاا  اسدها

ماناي أن اا دكاه خاوي ترعاام ـ فاي أالصاى ال امال اإليرفي معسكم ال ا ين ـ أو

مصافة فالس  المئوي  هلا على المساتو  ال خصاي  أماا علاى المساتو  العااه 

فقد كام هنال  اءاما  رديد واألنباء المتواتمة عن اتسااع حملاة األنفاال علاى 

فااي أذار  أريااا  السااليمانية وأرفياا   عقاال الصاا  حلبجااة فاألساالحة الكيماويااة

 ياام مواالع ااا علااى فتاامام ت ..تعاايش حالااة أرتباااكممااا اعاا  المقاامام .. 7899

متقارفة  وذل  يعني المزيد من الج د في البناء وتوفيم المساتلزمام  فاإلءاافة 

إلى خو  ال وار معارك رمسة في هله الفتمة دفاعا  عن الواعد ال وار والقام  

المحامرة ـ المقصاود خاارن سايامة السالاة ـ ماا ورود أنبااء عان الام  ن اياة 

 . الحم  ما إيمام

الاا لأ والابيعااة التااي    اعنااا  الوءااا حينمااا كناات أعااد الليااالي عاادا  هااله لوحااة 

ما كام يخف  عليَّ اللي   هو واود المفياق . أحسست أن ا تعاالبني فإفعادها عني

والالي كانات غمفتال مقافا  غمفتاي فاي ( ثافت حبيل العاني ) ال يخ ـ أفو ماهم 

قا فاي واد  متاام  فاي المقم الجديد في المية ـ فندري ـ التي هجمها سكان ا  وت

 ال ايخ كاام. 7891ـ  6ـ  1الحو   واللي انتقلنا إليل فعاد را مين مان الصا  

كنت أالدي . اوارنا لكنل رفض أيدا م ادرة الجب   فبقىنجا من موم  أكيد  الد 



 72 

أتالكم م محال . المساء في أحاديي ذام رجوم معل  أتمناى سامدها فاي ياوه ماا

 :دتي من ـ لوام ـ دون االوديعة حينما غدل  عليَّ حال عو

 !ما فقيت وياها مو مميدة.. ليش.. ـ ليش راعت وعفت ا هناك

 :ولما أخبمتل فأن م أابموني على ذل   ردَّ علي

ماو أنات تعام  !. الصامم هواياة ل  ي اا أفاو الا  .. ـ أش يسول  لو عانادم وفقيات

 !.راح تتأذ  هوايَّ .. تين توات  ااتماعية

نصا  سانة  ان ا لت خ ل اا إلاى الفاماق مان را م مدَّ أ   وال لندمت ادا   وفع   

  إذ أن اا فبناء غمفة لنا في الموالا الجديد  واما الحال اللي لم نستخدمل أفادا  

 .في مفمتة غاممم لكن ا والت 7899لم تعد إا في أواخم نيسام 

منال  إذ  أالول ذلا  فعاد المافاة ع امين عاماا  . كام ذل  اليوه من أسعد أياه حياتي

نماا دخلات علايَّ   م ا  عناال اا حيأر  نفسي تعانق أالصى لحةام السعادة احقا   لم

وهالا لايس موءاا ك ماي فقاد كتبتال فاي فصاول . ف تة وأنا فاي غمفتناا الجديادة

 . رواية معدة للابا مزات ف ا الواالا فاألخيلة  األساورة فالعق 

  لكان فاأي ع نا تلا  الفتامة ولادينا إحسااس  أم كا  رايء مقبا  علاى اانقا  

كناات  أعتقااد رخصاايا فااأم الحاام  مااا . اتجاااه  لاام يكاان أحااد يميااد التخمااين والت ااا

إيمام إذا توالفت  فساو  نقال  فةام  أيااه خاارن الحادود  ومان يقااوه سايقت  

 . ر فلل لم أستاا وا يميد أحد  اإلا اوالت ا لكن .. طبعا

فبساالة ماا ناماه نقااوه  ا  الاداخلي  لكنناا كناا راجعانال اااس كنا نعيش علاى هالا 

تمتاا يأالول ذل  ا م ألم ما ام  أثبات تلا  البساالة التاي . مخفيا في الاده األياه

 . ف ا العماالي المقاوه فين ابال كمدستام العماق

   *   *   * 

 

دور أحاادهم  أتااافا تفااااي  المحاكمااة والا مااة الجالسااة فااي القفاام  منتةااما  

ام الواال ونبامة الصاوم والحمكاة  انفعاا ورااادا   فالك ه  أا ي فعمق مماالبا  

 :تقول فوالت إلى خ اة  
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م اإلنسااام فالاالنل.. الدااميمهاالا الاانم  ماان الب اام مجاامد ماان أم ـاا  .. الاالي ي  ااع 

 .اء ا رعور فاللنل لدي م مالقا  هه

هام ا . ا يفكاموم إا فأنفسا م.. ههاء غيم معنيين فا خمين  فالناس فالمجتما

تخصا م فقا   وفالمناسبة هله سامة ا.. نتأ عما فعلوهيفكموم فالتفااي  التي ت

 . ف  تخم ك  متعصل

ف  . ف  ءميم هلا النم  من الب م ن ز ع  منل الدميم  أو هو نزعل  أو هو أا   

 . ا خمي مل م اعم 

 !.ـ الد يسأل القارئ كي  توالت إلى هله الخ اة؟

أتلكمها ا م فعد مامور  هنا سأسمد على القارئ تجمفة حية رأيت ا أمامي وكلما

 .المافة ع مين عاما أحس ف يء ما يفام اللبي ويورثني ال م والحزم

أنتق  مقم الاطا ـ ف دينام ـ في ا إلى واد  يادعى . كما ذكمم كام الوءا مدامفا  

وتقامر إفقااء مجموعاة . ي ـاركـ ريفيا ـ وفصي  المكتل السياسي إلى ـ كااني سا

خيموناا فاين البقااء أو األنتقاال إلاى   تياوة ـا يمة ساميعة الحمكاة فاي موالاا ـ 

أم نكاوم مان ءامن ا فعادما أءانتنا الحيااة  ـ ف اارـ أناا وا المقام الجدياد  ففدالنا

وفع  كنا مجموعة ا يمة من األنصار منسجمة إلى  .الجماعية وتفااي  ال وار

فاي أعمااالي أم هالا  أراعم كنت. حد ما  تمتل يوم ا ف ك  معقول منتةمة ا تي

لكان فاي الامارة نفساي أتمناى أم يادوه   مهالات عاافم سامعام ماا سايزول  ه  السا

فاي أواخام . وحبيبتي فين ذراعي ك  مساء في غمفة تجاور الاعة فصي  اإلساناد

كنا نتناول وابة ال داء حينماا لمحناا مان المسال  ال ااف   7899ال  م السادس 

ا  ي باااوم مساالحين واماامأة ف وف ااا الكاامدي الفدااف ةماان المااة العماديااة ث ثاا

. مسمعين  تبين أن م مان الفاون األول الماماف  فاي واد  مان أودياة ابا  ـ كاارا ـ

الالي الداى فاي القصا  األول للموالاا  المامأة كانات توااة ال ا يد ـ أفاو فاهاد ـ

 . ااءم تزور البمه فمناسبة ممور سنة على مقتلل  7891

 !.كي  أا  الم  د؟

 !.؟كي 
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يادرك ي ااهد المحاكماة ن ادياد  لعا  مان ما رسم الم ا دممارة الرغم  سأحاول

نفساا ا  الا مااة التااي تتمسااكن أماااه العدالااة مصااورة  هااله مقاادار ا إنسااانية معااي 

 .وكأن ا ا تدرك ما كام يجمي وتعتقد أن ا كانت تمارس واابا وطنيا

  علاى رافياة متدرااة يبادو أن اا األعلاى ـ الازا ـ ن ام الموالا يا  علاى مجام  

ماازارع عاااممة تحولاات والاات ال ااورة وال جاامام إلااى  كاناات فااي أوالااام الساالم

مساحام ع بية متدراة من المافية وحتاى سااح  المجام  فاي مسااحام تمتاد 

ف ن ات . ألك م من ع مة أمتار على المساا  التاالي لفساحة رافياة موالاا اإلساناد د 

 يوعادة ما يقوه المفاق فوءا الزهور علاى الباما تا ـ أفو فهاد ـ وأفو رتكار ـ 

لم يكتل ريء على ال اهدتين  لكن الكا  يعلام مان ين فين الحين والحين  ال  د

كنت أحس أم الممالدين مدفونين فقلبي . يمالد على اليسار ومن يمالد على اليمين

حتااى أنااي ا م لحةااة الكتافااة أراهمااا تحتااي وكااأنني عاادم إلااى تلاا  اللحةااام 

ي غياااف م فاا  وأكلم اام عمااا ااامحينمااا كناات أءااا فاالتااا تهااور فميااة الماادممة 

 . مستلكما ك  األحبا  اللين غافوا في المعتق  أو التلوا احقا في المعارك

كنات أخاتلس النةام إلاى واال ـ أه فاهاد ـ التاي رفدات ف ادة . الادمنا ل ام الاعااه

كنت أتتبا الماء . فجمعة ماء فل ت فيل ريق ا اللي فدا نارفا   تناول الاعاه مكتفية  

 :اللت ما نفسي. سم وا  ا ألمااللي تحاول فلعل فعناء  إذ يتك

 !.ـ سيكوم هلا اليوه عسيما  

ومعي تواتي حللنا ءايوفا فاي فيات م   7891رباط  ففي التحاالي ال اني فال وار

فااي الميااة ااا يمة أاليماات علااى عجاا   تجاااور الفااون األول تجمعاات في ااا عااائ م 

ل اا   ـ أفااو فااهياادين التااي هجمت ااا الساالاة ماان الماهااالبي ااممكة اليز اد ـ ا  إذ ك 

فتوايلنا إلى مقم القاطا  فمأيت مد  عمق ع الة ال  يد ف ا  كام ا يك  عن 

كااام لاادي م اوالااة ماان .  يجعاا  وا  ااا يت لاا  سااعادة لايفااا   الماازاح مع ااا مزاحااا  

وحاده مان نجاا  ووها.. للدراساة ـ ااتحااد الساوفيتيـ إلاى أحدهم أرس  األطفال  

وهالا ماا . ية لم تكت ا  لحاد ا ممن العائلة إذ ستديا اميع ا في مقبمة اماع

 .سأحاول إلقاء الدوء عليل احقا  
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ارتبكات الوااوه  ورحناا نحملاق . ما أم فمغنا من الوابة حتى ساألت  عان البامه

كاامرم السااهال ماامة  ثانيااة . الواحااد فااي وااال ا خاام منتةاامين مبااادرة أرااجعنا

فعيونناا إلاى  اللوفنا إلى أسف  أالدامنا  ممعنين فالصامت  هاارفين توثال ة  ف با

 :مجيبةـ ف ار ـ إلى أم أنقلتنا .. القمم والسفوح وذر  األرجار ال اهقة

 !.ـ سآخلك إليل

. الادت ااا ماان ذراعي ااا وتوا اات ف ااا اااو  المساال  ال اااف  اااوار مجاام  النبااا

 يميناا   انحمفات  . ا  خلف ام متامدد خاوم  . تبع ا المقاتلوم ال  ثة اللين الدموا مع ا

تلفت فوادم رفاق الموالا اميع م يتوا وم ااو  . ال اف عن المسل   مبتعدا  

يتافعوم فعيون م المدامفة الموكل المكوم . الحافة المالة على فسحة القبمين

. من المسلحين ال  ثة السائمين خل  تواة ال ا يد ي بااوم تتقادم م ـ ف اار ـ 

ا اوا أف. استداروا او  الفسحة الص يمة الممتدة على مسافة ع مة أمتار فق 

. تواتي فمفق مان معصام ا الناحا  إلاى أم والفتاا أمااه القبامينسحبت ا . الخاو

 . كومة التما  الممتفعة اللي   ورأيت ا ت يم نحو 

يمكااز فااي  كاناات ال اامس ساااطعة فااي ذلاا  اليااوه تداافي علااى الم اا د وءااوحا  

ةام عاودة توا اا مان تاألرملاة التاي كانات تنتحجم نةامي علاى والفاة .. اللاكمة

رفياق تعااوم ساما ماا   إذ دس البا  عاامين فعدما تعم  لمحاولة اغتيالالع ن 

. إيامامفاي فعاد عا ن لمادة عااه الااوه ونجاا . في كو  لابن سم ال اليوهالسلاام 

فح   في الموالا علاى أم يبيات ليلتال ليوااا   كام في طميق عودتل للقاء العائلة

  وفاي ذلا  ي ـ فگاارافي الصباح الباكم طميقل إلى الفون األول في وادي ـ ممانا

ـ تياوة ـ فال ااتام الساامة  ومان ساوء حةال الاائمام العماالياة  تالصفال مو  

أنل كام يجلس على حافة موالا ساقوط القليفاة التاي أعمتال علاى الفاور وغيبتال 

 . إلى األفدفعد ساعام ست 

أر  ا م وأنا أرم  من المفوة الامام المااال الالين لام يجاملا علاى ااالتاما   

راعات . على مبعدة أمتار إلى يماين ويساار المامأتين الاواالفتين أمااه القبام فبقوا
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فااي  تواتااي خاااوتين وتمكت ااا وحياادة  وتحت ااا يمالااد حلم ااا المسااتحي  نائمااا  

 . طال الصمت وسكوم الامت ا المتماسكة المصلوفة اوار كومة التما . التما   

لقل من اديد من ذاكمت ا؟  !. ـ ه  كانت تخ 

ووالفات أمااه  1002 كدا منل  وماا حادث معاي حينماا ترم العاماقهلا ما فت متأ

 !.البم أمي وأفي الللين الديا وأنا في المنفى

كنت غيم مصدق فأن ما يمالدام هنا خل  حائ  مان الجام وا اام فاي سامدا  

 !.النج ـ الس ه ـ في ا يم ءائا فين فحم من القبور في مقبمة 

يمام الحافة  م   من يخاا  مان حولي  فوادم رفاالي موتعين خل  رج تلفت  

ريء يلوح تحتنا على لوحاة الفساحة الصاامتة  رااال فأسالحت م المتدلياة علاى 

الجناال  تواتااي المنتةاامة  الامااة األرملااة الجاماادة ف وف ااا الفداافا  الاوياا  

ساف  ثام    الادافق الن موخلف اا غافاة اا يمة  فا!. ما سمية وكأن ا تهدي ا ة

أمامنااا  وحااده دو  مجاام  الاازا  ال ااادر يتاامدد  ا  الااائم وكأناال ااادار يمتفااا عالياا

 . اداه في الوادي

مان طقاوس الماوم  ه  كانت فصمت ا الاوي  اللي أرفكنا ووت منا تمارس طقساا  

ني ففداحااة الفقااد تلكاان تلاا  اللحةااام أرااعم!. ا ادري!.. لااد  الاائفااة اليزيديااة؟

 .المباغت لمحل حميم

فازمن تلا  اللحةاام تمان .. مان حجام   ل  كتم ا ا أدري كم من الوالت  لت ساكنة  

 .مختل  ا يقاس

 !. أحبافي اللين ءاعوا في المعتق م كنت أحبس اماخي مستلكما  

 !.ألم ك  عماالية فقدم توا ا غيلة   كنت أحبس دمعي متخي   

تواتي الواالفة خلف ا فمسافة متمين  تق  هي أماه  كنت احبس هااسي متخي   

 !.قص  اللي الدى على أفي فهادكومة تمافي لو الديت في ال

على الامت ا الجامدة  فلمحت أول تمتمة دوم اوم فانت مان نةماتي كنت أركز 

 اللاي  فادأ الصاوم ية ام ءاعيفا   تمتمت فصمت فيل اا ل  واللاي   . حمكة رفتي ا

 خصوااا    أول األمم  ثم رمع في التماس  ري ا ف ي ا إلى فام واءحا   مكسورا  
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فدأم فسمد الصاة حب ماا . االفين على حافة تا  على الم  دفالنسبة لنا نحن الو

القصاة ااديمة . تقم وتعلاق وكأن اا تساما ماا يقولال ل اا. وكأنل متجسد  أمام ا

ففي اا يتجساد حجام معانااة توااة العماالاي المتاورط . فالسمد في موالا غيام هالا

ماان . كمااا يتخياا  الاابعض فالسياسااة  والاالي يحب ااا وتحباال  فاااألمم لاايس فسااياا  

تورط في السياساة فصادق المباادئ  ويعاار  سالاة دكتاتورياة ويداحي فكا  ي

ريء حتى فت ميد عائلتل داخ  وطنل ذل  يعني أم م   هلا ال اخم كامس كا  

 . عممه لحلم مدينة فاءلة ما تالت اإلنسانية تصبو إلي ا

 أاساااد   كناات أنصاات لصااوت ا رائيااا ألااوام القاام  راااما روائاا  الحكايااة  امسااا  

 .ال خوص

 ةسان. ينتوالت ا سنفام الصت ك  ما ام  ل ا وللعائلة أثناء غيافل الاوي  اللي 

الصااات إلاااى أم أن ك اااا الكااا ه .. ومااامور سااانة علاااى مقتلااالل فاااي ايااامام  ع اااا

أاااافتنا فالكمااد وارتماات علااى  حااادة   طويلااة   واحاادة   والحكايااة  فصاامخت ااامخة  

واااواري  مت كناات أن ااأ فصاا. فاساامل   اااارخة   غات ااا مولولااة  . كومااة التااما 

  وأه فهاد تناديل كي يقاوه مان فصمت   ةوتحتنا ين أ الماال ال  ث. ين أ رفاالي

على ذرام تمافل في حمكة ت اتد وتنبسا  وكأن اا تحااول خلقال مان  اديد الافدة  

وحدها تواتي فدم متماسكة منتةمة لحةة مناسبة كي تنت ل ا مان وهام . اديد

 . عودتل

فااي سااماء رااديدة الزرالااة  فال ااة الجمااال تبحاام  عكاناات ال اامس رااديدة الساااو

وادت ا رديدة القسوة  لحةت ا اكت فت أم الابيعاة الجميلاة تبقاى سااطعة غيام 

م ا د تفجيام كلماا رأيات  هلا ما ينتافني حتى ا م . آف ة فأحزام الب م ومأتال م

في فقاع العماق وخلا  الم ا د نخيا  وساماء ااافية ووااوه عماالياة منده اة 

الابيعاة فاي كينونت اا الساممدية ءاد . لتلفاات ماالباة فاألماامتة م على رارة ا

ايفي م مس تاهي على  في يوه   هلا ما تمسخ لدي في والفتي ما   . فع  القت 

مأساااة ليساات فمديااة إذ أن ااا سااتعمم مناال ذلاا  التاااريخ وحتااى هااله اللحةااة حيااي 

 .م  فام مألوفا وكأنل الدر العمااليامالقت  والتم
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 . ل ال ور في التما  ومسكل فيزيقيا من اديدأحسست ا وكأن ا تحاو

م اا د  مماثاا  والفاات فياال م اا     فتاالكمم  لوعااة األرملااة المحبااة.. لاام مسااتحي ح

  تماماا   مختلا    ذام األلام  لكان فوءاا  .. ذام العلا  ومتأم    والفتي هله محملقا  

كااام ااااري . أي اسااده الفيزيقااي ملفوفااا فااالكفن األفاايض فقااد كااام القتياا  حااارا  

عساكمي المااوع ـ م ادي خاميب  ـ ساائق الدفافاة الالي التا  فاي اب اة الحام  ال

 كااام راافافا  . كناات أحباال والمحلااة والمدينااة كل ااا. 7897عاااه  اإليمانيااة العمااليااة

نا الب  مقتلال فأسابوع  فادفا حساا  المائادة فاي ناادي ماو في حميما ر ما  ودع  

 :الديوانية الائ 

 !.ـ يجوت فعد ما ت وفوني

حدامم طقاوس ال سا  علاى دكاة غسا  الماوتى . العماالاي وفا فالعلموالبوه ملف

ردود فعاا  الجسااد  تافعاات  . فااي م ساا   فااام  مقباامة الساا ه فااالنج  األساامنتية

هاو ذلا  المسااء البا  أسابوع ويقا   رأيتال حياا  .. ليدي الم  سا المستسلم الميت 

 ة فعااداااااحبت الج اا. أدركاات أناال ماان الب اام الاالين ياموم خفايااا القاااده. ناايودع  

. إلاى المقبامة الدامي  ثامحياي لففناا ف اا حاول الت سي  إلاى ممالاد األمااه علاي  

 .وهنال  وادم تواتل وأختل وأمل ينتةموم

ركزم علاى واال الزوااة لسابل خااص أك افل ا م  ففاي فاي ليلاة اايفية مان 

الكاائن خلا  راارعنا  ةليالي ـ الديوانية ـ كنا نمم  اوار فيت م ذو الاوافاق ال  ثا

هو ا خام فاي الحام  فعاد سيقت  اللي ـ هارم لفتة ـ  ـ الحي العصمي ـ أنا وفي 

ياأتي مان نافالة فاي   مزق امت الليا  ااخل اممأة سمعنا اوم ءح . أر م

أسام لاي هارام فأن اا غمفاة ـ م ادي ـ وكاام والات . الااافق ال ااني لبيات خاميب 

ي سااميم السااماع لتااوه متزواااا  فتخيلاات والت ااا مقاادار الب جااة التااي تكماان فاا

تااافوم ماان الزوايااة  تاالكمم ءااحكت ا وأنااا أحملااق فااي ا تاال وهاام يخماون ااا 

رمياات فصاامي نحااو وااال . الخااوص ملفوفااة فااالكفن األفاايض لتااوار  فااي حفاامة

كانات تحااول الصاماو دوم اادو   .. ا فا  ميتاا.. تواتل  فمأيت وا  ا راحبا
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أمتار تسم   في مسافة ع مة رائحة   فصوت ا مام  فماحت تجود فنفس ا غادية  

 .ف ا فسحة فين القبور

فصااد  ءااحكت ا  وااال امياا  فياال ااافمة المااوتى سااو  ا أنساااه أفاادا مختلاااا  

 .في الحي العصمي يالعاافة ال افاة من رباك في طافق ثان

تزيد من علافي وتجعلني أر د علا  األرملة العماالياة وهاي فاي  اذالم.. يا إل ي

  !.؟أالصى لحةام تمزال ا

 !.ف  يا وادي المافدينتما  ةيا لقسو

البدت ا تمس  فتاما  القبام   أال  على حافة رافية  وتحتي أرملة عماالية أخم 

ن اجت . اارخة فك  ما فالصماو مان وح اية  حالماة فقيااه ناديم ا مان التاما 

فصامت   ا ادري ا م لمااذا كنات خجا  مان التعبيام عان ماد  حزناي لفقاد ـ أفاو 

ل اام  أناازل وأفكااي  م  ل اا. ة الكتافااة وأنااا أتع صاام ألمااا  أفكاام ا م لحةاا.. فااهاد ـ ا ادري

؟!. اوارها؟ كنت في غيم هلا النداأ الفكامي واإلنسااني الالي .. والجوا !!. ل م 

تقدس اإلنسام  واحدة.. وفقت لدي فكمة واحدة لواييوحل  في  عن ك  فكم أيد

  .مالقة   كقيمة  

تحتاان إلاى عقا  فا   وهله اللحةاة ا.. في لحةة أدركت تواتي ءمورة تدخل ا

تحات رامس هللا الفاالة فين ماا المتمين  تقده الاطعة  مسافةرأيت ا ت. هي غميزة

اد  المولعة ه فالراعي ا رادا  خفيفاا وتنحني نحو اسدها الحاءن تما  القبم وت  

فادم األرملاة فائادة القاو   . سااعدت ا علاى الن او . كفاى.. كفى: وكأن ا تقول

اتااي مكفكفااة دمع ااا فااام  ثوف ااا  ومتمتمااة متعبااة  فاستساالمت لاالراعي  تو

 . غيم مسموع فصوم خفيض ك ما  

كام ذل  اليوه من أرد  التجار  ألما   فام يقت  رفياق ااوارك . اعدم ف ا نحونا

 .وهو يندفل في معمكة أو الص   غيم ما ت اهد من لل ع الة حميمة فل

محماا  ف االه أالااس أماااه التلفااات كاا  اااباح يبااي فياال محاكمااة مجممااي األنفااال 

 :التفااي   متسائ  فلهول

 !.؟عماق الداميـ كم عماالية تمملت في تمن ال
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 !.ـ ه  الجالسين في الفم  من ان  الب م؟

ـ ه  ي عموم فلرة مما رعمنا فل ونحن ن ااهد فةاائا ماا فعلاوه فمان عارءا م 

 !.في المأي؟

فاي ـ ااداه ـ تمامة ل تايلخام كا  ماا فعلم ااا  ال اهد اللي أوردتل ـ أفو فاهاد ـ 

 !.العماق والعمااليين

فماا راعمم فال أو ي اعم كا  إنساام في الفم اإلت ااه الا مة الجالسة  عم ته  

ذو ءميم مان تفاااي  القتا  والت جيام والساحق لمنااطق وف ام لايس ل ام ذنال 

 . !؟سو  واودهم الج مافي في أمكنة لم تستاا السلاة السيامة علي ا

مان ممافعاات م التاي يحااولوم  محاكمة سااخما  تفااي  ال أالس ك  اباح متافعا  

 !.كانوا يهدوم واابا   مو فيين م نييينفي ا تصويم أنفس م ك

 

   *   *   * 

 

مان المفتام  أم ينتةمناي فاي مكاام كام لم أاد سائق التاكسي ال ولندي اللي 

 لي معمفة الديمة فل احل صالب  أم أتص  ف انتةمم اللي   . خاص فماار أمستمداه

. الاعات تالكمة ونزلات إلاى المااي . اهااي ـ فنصاحني فمكاو  القااار يساكن ـ

فمحاتااي هااي  كناات مام نااا  . اتخاالم كمساايا اااوار النافاالة. كااام المساااء الااد هااب 

واوه المكا   ووالاا الل اة ال ولندياة التاي  مما اعلني أستمخي متأم    ة األخيم

ية ااام اخااات ط إذ .. الوااااوه مختلفاااة عماااا فاااي الااادانمارك.. ا أف ااام من اااا راااي ا  

فاي المااار  ومان المنتةامين علاى العااملين والمساافمين األاناس فوءوح من 

رايء أراعمني فماحاة مداافة  فا  أحاد .. أرافة القاارام  ومن ركاا  العمفاة

هنااا يممقاا  فعينااين مساات مفتين  أو غاءاابتين  أو ساااخمتين  أو يتجاهلاا  فعااد 

ل  الحديي فأول ما يبدأ فل سهال في أفد  األحوال إذا تناتل وفادو .. تعال  نةمة 

 :طارئالكمك ف مفت  وي عمك فكون  ي

  ""Hvor kommer du fra?  
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 !.من أين أي فلد أنت؟ـ 

رغم كون  تجنست فالجنسية الدنممكية  مما يعمق نفاورك مان المحاي  ويجعلا  

على هامش ف م هله البقعة وهم يدعوم الحوااز في أاا م تفصاي    تحس أن

 .  معند احتكاك  ف

 . هلا ما يحدث لباانل ك  يوه في الدانمارك 

فماا  عن المكا  وءجيأ العمفة  مفكما   سمحت من اديد منفص   .. اللي .. واللي 

ني أغااور ماامة أخاام  فااي التفااااي  تفواااد.. فااي السااة التحقيااق ينتةمنااي غاادا  

 . فالس ح الكيماوي ال انيموالا ـ تيوة ـ الص يمة السافقة لقص  

هاي الوحيادة  فإاااتةفاالتمتا  م    فكمالموالا أرملة ال  يدقل م ادرة مبارمة  ع

كام ذل  من حقنا  لكان المفااق العام    طوال فتمة تواادنا في الحمكة المسلحة

تايعوم تيارة عائ ت م التي يلهبوم إليل  فعكس األكماد إذ يس ليس لدي م مكانا  

م   م   .ة السلاةخارن سيام من المدم كالعمادية ودهوك إلى مناطق تقا ه ج 

 :قتمحي الائلة  معلى تواتي علقت 

 ! ـ وين نقدي ا؟

 :اللت ل ا

 !.ـ نلهل لزيارة فيت ـ هوار ـ

  يعما  فاي ـ ف ادادـ وهوار رفياق مان العمادياة خاميأ أكاديمياة الفناوم الجملياة 

في وادي ـ هفنكل ـ المقاف  لقلعة ـ  م  م  ج  التنةيم المدني  يسكن ما والدتل التي ه  

 . عمادية ـ من ا ة سلسلة ابال ـ گاراـال

كام ـ أرتي عمادية ـ رفيق كمدي رفاتنا فيل ع الة اداالة الوية خمانا فصحبة 

عان  رااعمين فاد ء العائلاة فعيادا   ممتعاة   إلى فيات ـ هاوار ـ فقداينا أياماا  دليلنا 

توتم القص  وحياة القواعد العسكمية  فا  حماساام  فا  طابخ  فا  احتكاكاام  

 طيباا   و ـ رتو ـ الدينا والتا  . لنا فين فيوم المفاق في ـ دريش ـ و ـ أسبندار ـوتنق

وحميما في فيت عائلة ـ سمدار ـ ووادم هنال  ـ كموام عقاماوي ـ وخدانا فاي 

أحاديااي وحااوارام راايقة وعميقااة  إذ كانااا ماان الم قفااين العاااملين فااي التنةاايم 



 82 

لاى كمدساتام العاماق ااي  عنادما تساللت إ. ) المدني للحز  ال يوعي العماالي

عنااد  7891عاااه  الاالي تمكناااه فااي ماادينتنا ـ كفاااح ـ لجلاال أفنااي الكبياام  7881

  ساألت عان كاموام  وسامدار  فعلمات أن ماا اناتق  إلاى الحاز  إلتحاالنا فاال وار

الااديمقماطي الكمدسااتاني  فأاااب  األخياام مسااهول م اااريا فااي مهسسااة إعااادة 

علاى إعا ه حادك أو رايء مان هالا  م امفا  أعماار كمدساتام  واألول ـ كاموام ـ 

ومان هنااك ذهبناا إلاى مقامام الميباة أخام  فاي  سلسالة اباال ـ گاارا ـ (. القبيا 

 .ـ هوارـ الفون األول  والاطا أرفي   ثم عدنا إلى فيت 

فينما كنا ننعم من اديد فد ء البيت وطقوس العائلاة  وفاي غامو  ياوه رائاق   

  وساامعنا اااوم ءااجة مصااحوفة فالقااام أمامتنااا مدفعيااة الجاايش فعاادة الاالائ 

كناا نقا  علاى فساحة تاا  علاى الاوادي . التنويم فيما يبادو كم مااام احتفاالي 

أساب  فاي حوءال كا    يامة  كنات  الديق وفساتين التفاح والنباا الباارد الالي 

لام ياا  . محدالين فتساالل عان سام  النافا  التناويم والداجيأ والقصا  المفااا 

 :سمدار نحونا الائ الل ز سو  دالائق إذ الده 

 !.ـ لقد توالفت الحم  ما إيمام

أدركنااا دوم تصاامي  فااأم األياااه القادمااة سااتكوم . 7899ـ  9ـ  9كااام ذلاا  يااوه 

ع انا . فاورا   فعادنا فاي نفاس المسااء ـ تياوه ـ المرنا العودة إلاى المقام. حاسمة  

ن اعم فال يقتام  .   حواساناقاتفااي  اليوه المعتادة  لكن ثماة رايء غاامض ي 

منا حتى نكاد نلمسل ون مل في ال واء المحاي  فناا  فاي األراجار  فاي ال اموق 

أ ال د وال مو  وءجيأ الن م ورك  الة   ولم تكل  حواسنا إذ سمعام ما ءَّ 

  حااملين الداموري فاوافيم سكام القم  وهم يتج وم ااو  الحادود التمكياة

راايء ماان اليااادة الب ااال  لكاان لاام يبل نااا   ااورهم  وعلااى ماان مسااتلزمات م علااى 

 كناات أعاايش راااعما   .كنا  امااي   واألياااه م مسااة داف ااةكااام الجااو سااا. القاااطا

 فماازيأ م اااعم متناالدااة  فماان ا ااة اتلاات غياام مصاادق  عودت ااا ماان مج ااول

  فكا   اا لحةاة اللماستعمفأأتلمس ا كا  مسااء وكاأنني  إيمام والقواعد البعيدة 
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  ثمة كارثاة مخباوءة فاي األفاق   للة الممة األولى  ومن ا ة ثانية كنت أرعم أم

 .يم ك  هلا التمتيل  وهلا ما حدث فالدب  فعد أياهالادمة ا محالة  ست   

كيا  . 7899ـ  9ـ  10لام أناس إلاى هاله اللحةاة ذلا  ال امو  المائاق مان ياوه 

ولاوا .. كيا  أنساى؟. أنسى ذل  ال مو  والمساء والليلة وابيحة الياوه التاالي

وهو في ممگل من مدينة العمادية  لديال  --( فميفام) ـ تل  الصدفة التي حلفت ف

 .د ساالل األيمن الب  أر م في معمكة لكنت  في العالم ا خمأو ـ دليفام ـ فق

أااد مان . موالا ـ تيوة ـ  في كما ذكمم كنا مجموعة ا يمة من المقاتلين فقينا 

ن م سيتوتعوم فين رااهد  الدموري توثيق أسماء المتواادين ذل  المساء  كو

س ه مموگي  عمودي  منلر  أفو الوسن  أفاو ااواد  : كانت تتكوم من. ور يد

  يدا  ـ ناهدة اافم ااسم ـ أفو سعد  أفو نادية الفون ال الي  أفو الايل  ف ار

إلااى عائلااة ـ أفااو طميااق  وأه طميااق ـ اللاالين كانااا ءاايفين علااى الموالااا   فمناال 

انتقلات الفصاائ  إلاى أمااكن مختلفاة لتقليا   7891ـ  6 ـ 1القص  الكيماوي في 

 .مماث    اإلاافام في حالة والوع الص   

كنا مجموعة  .  ا يعكمه سو  أاوام تصلنا من عمق الواديرائقا   كام غموفا   

  نقدي الوالت فأداء الم ااه اليومياة مان حماساة وطابخ  وفااالي منسجمة تقميبا  

فالمجموعااة فأامع ااا . لاالكميام واألحاا هالوالاات نزاياال فالدااح  والتعليقااام وا

عمفية  أي تمكت مدن ا وأمكنة الافولة والصبا وال با  وامتزات ف وار الجب  

ي يومناا ال اادئ للالكم  واألراواق مساافة فا. األكماد منل أك م من ثمانية أعواه

عااافمين الن اام نحااو ال سااكام القاام  األكااماد  المدااام  ف ااااس ءااجيأ  اااهما  

 .الحدود

ااخ  فااي نفسااي ماان ذلاا  المساااء . ممياال   وغسااق يلااوح  رائقااا   ااامت    س  هاالا مااا ر 

فماا اادناه فاي   يامة الياوه  تتعلاق   وتعليقاام   كنا غارالين فاي ءاح   . المفصلي

  والتعليقام تتعلق فمماالبة فعدنا لابعض  فاي الكيفياة التاي كناا السافق من سم   

ـ فميفاام ـ  ماا أنحادرحينفاي ذلا  الجاو المامح كناا . نلات م ف اا السام  الم اوي

كاام فال ع الاة حميماة  إذ كانات تمفاناي . نحونا على المسال  النااتل مان القماة
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والات  المصاا ـ دلفاام ـ حينماا أاميات عملياة الااا سااق أخيال نا يبام في غمفت

 واار يكن لي ودا  عميقا حينما فادرم وتبمعت فده  . غيا  تواتي في ـ لوام ـ

 :تعانقنا  وسألتل. أالب  نحوي ألقى التحية علينا  ثم. ألخيل

 !.ـ ه  تع يت؟

 !.ـ نعم في القمية

. ألححت عليل كي يلوق سم  ـ الزا  ـ الم وي  فنزل عند رغبتي وأكا  واحادة

راعنا إلى ال زل والدح  والنكام  ا سيما فواود ـ أفو ااواد ـ الالي ا رااغ  

ـ  كااام. ياااةم ولقاا  كاا  مااا يدااح  فااي يااوه الجباا  والحالدياال سااو  روايااة النكاا

م  الساي  النكا فميفام ـ يلزه الصمت وعيناه تجو  فاي واوهناا الممحاة منصاتا  

كففات عان اإلنصاام ورحات . لكنل فدا وكأنال ا يساما إذ لام يداح  مامة واحادة

. التي ستكوم فافا  أتاح لايَّ العايش حتاى ا م كاي أروي ماا أرويال السماتل أتتبا 

يتساا   أطام  عينيال ال معتاين فاد مانح يلاو السماتل تخفي حزنا  و كام ملهوا    

من  كام المساء ي ب  فب ء رديد الادما  . ويتسا ما إمعاننا فالدح  وراحة البال

كنت أحلم فليلة هادئاة أتوساد في اا انال . عمق البساتين والوادي ورعا  الجب 

 اامت   نت از لحةاة  ا حينمااكنات أحلام . تواتي الحبيبة عقل هلا المسااء المائاق

الساااتل  مااانل الصاااة أو نكتاااة  فقاااال يااايحااااول أحااادهم تمت عنااادما تحااادث عاااادة

 :مخية المتأملة ف دوء م و  فالده ةالمست

تامه . ما ت وفوم ك  العالم تتمك الماها وتموح للحدود التمكية. ـ أنتم ليش فاالين

 !.ما فل معنىهنا فقائكم . ما فقى أحد

 نا ك ماال فااي ااامت  الااال ذلاا  وغااادر القاعاادة ا أتاالكم ا م فااأي اتجاااه  إذ أسااقا

الوااول إلاى فكامة ماا فوااوه فعدانا الابعض محااولين حملاق نفقيناا . مدام   

تجااد منفاالا للماااأتق الاالي وءاااعنا فياال رفيقناااا دوم ااادو   كلناااا نحاال الحيااااة 

وتفاايل ا في الموالا الص يم المحدود العدد المنسجم  للا لم يستاا أحد المافاة 

مساهول الموالاا العساكمي ن اض أم إلاى .. دالائق ااوتم الخمس الاول راي ا ماا

فقامتل القصيمة  ووا ل العميض  ورارفل الكاي    ـ منلر ـ من الستل المفيق 
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توساا  تبع منااا علااى . كاسااما ااامتل الاوياا   ـ هااو ا م اا ااا فااي الناامون ـ 

 :الفسحة الممتدة اوار الاعة اإلسناد  واا م فصوم حاته يقتم  من الصماو

 !.عيةطبي وـ رفاق القدية يبدو م

 :فسألت.. كام لدي رغبة رديدة فقداء تل  الليلة في غمفتي ما تواتي 

 !.ـ أش تقصد

 :رد  على الفور

 !.دوم نقاش ا م الموالا العوائ  ت ادر.. ـ القدية تبدو خايمة

 !. كام يقصدنا  وعائلة أفو طميق

  وكناات أدرك أن ااا تعاااني ماان ماام   غااامض إلااى تواتااي كاناات راااحبة   نةاامم  

 :فدع  علقت  . ـ س  رئوي ـأنل احقا  سيتبين

 !!.تعبانل ـ ف ارـ ـ منلر لكن 

.  إلى أحد   لكنل كاام يقصادنا  اهما   موال   م  واع  يصمو فك ه غيلأرتدَّ غدب

 :أتلكم كلماتل الحادة

هسال فا  .. هسال العوائا  تالاا مان الموالاا.. ا تخلونال نخامف .. ا تخبلونل.. ـ 

 !. نقاش وا تأخيم

ني هااله الفداالة ماان امنحااكون مااا  العااافم ـ فميفااام ـ خباامي ااتمك مااا ره أاااما

 !.وأر د عما رأيتل.. ني أعيش وأكوم أسمة وأكتل كتباواع .. عممي

 

          *          *          * 

 

   والمكااا  اميعاااا  متوالفاااا  فااي محااااة   القاااار   واااادم  . علاااى ءااجيأ   اسااتيقةت  

أدركات أم هاله هاي المحااة األخيامة ـ . النازولي ادروم كماسي م فاتجاه أفاوا  

كاام . حملت حقيباة الكتا  الساوداء البالياة وتمالات  مان سا لم القااار. اهاي ـ

فاي . ـ لكنناي لام أااده خميا توالفت اللي  علاي  أر  ـ . الماي  طوي  وعميدا

ال ميبة  ف او مان  ااحبيالمسافة فين الماي  وفناية المحاة تأملت رخصية 
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ارية رافقاات ندااال اليسااار العماالااي فااي كاا  مماحلاال  وأخمهااا تجمفااة عائلااة يساا

ساتة التحاق  .خا ل عقاد ثمانيناام القامم الفائات الكفاح المسل  في ـ كمدساتام ـ

أثناام ماا تبقاى  فقاد حا    أماا. أست ا د مان م اثناام ف وار الجب من عائلتل أفماد 

. لااة األنفااالفااي موسااكو كالباة دراسااام   وفقااي معااي أاا مهم  حتااى حممن ماا 

فقد ءاع فين كمدستام وإيمام واألحزا  الكمدية إلى أم ن  في هولنادا  ااحبي

 مانفي منتص  التسعينام  ولي عليل غيض الديم فقد تجاهلني ـ رغم أننا  اا ا  

نفاس الجيا  وع انا نفاس التجمفاة أخمهاا اختفائال فاي م اتم  ـ الوتيمياة ـ فاي 

   تجااهلني فايحتاى التحاالال فالجبا     حيي كنت أتمدد7891ـ  7818ف داد فين 

  كام أنيقا   إذ توال  لع م ال انيةعليل تيارغم منادـ تيوة إيمام ـ مق ى فقمية 

رمقنااي اانبااا . فبدلتاال الكمديااة  حليااق الوااال  يحماا  مسدسااا   اااهما  علااى انباال

 :وردد

 !.ـ سأراا فعد اللي 

كاوم فاي انتةااري ومان المفتام  أم ي. طبعا لم يعاد  ولام أره منال ذلا  الم ا د

اساتقبالل فعنا  وفل اة أحيائناا ال اعبية كنات  عاتماا علاى . على راي  المحااة

يق با  عيناي ويحدانني  وراح  لكنل استقبلني فحفااوة ها ك ناجيدالسوالية التي ي

وطاوال الامياق كناا . علاى األالاداه أخلني إلى الفندق سايما  . ااهما فأرواالل الوا  

أفدية عن أمكنة طفولتنا وابانا وربافنا وندجنا نخو  في ذكمياتنا التي تبدو 

 :الال لي. ليميقة لم أكن أعتقد أن ا سائدة حوفي الديوانية  فصورني فا

 ـ أتعم  ماذا أتلكم من  في المدينة؟

 :اللت

 ـ ماذا؟

 :أاا 

 !.ـ ءحكت  العاافة الم  ورة

 :تساءلت مست مفا

 !.ـ كي ؟
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عااا   فقاد كنات طاوال الوالات العماالايَّ فمن المستحي  علاي  تخيا  ممحاي فاي 

 .  اللقا    متوتما  مد وطا  

 :الال

فاي مق اى ـ عاواد ـ  ومان فعاد أك ام مان مائاة متام نساما ءاحكت   نجلاس ـا كناا

.. وفعا   يقتام  هاديم ءاحك  اللاي   !. هلا سا ه: العاافة فيقول حسن رااوي

 .اللي  حتى تص  المق ى

 :الب  أم يسألني سكت اللي   

  !.ما اللي كام يدحك  طوال الوالت؟ـ أا تق  لي ا م 

 :أابتل

 !.؟كنت أءح  هكلا ـ وه  حقا  

 فأخيال الالي يصا مه وهاو اااحبي الفندق طلبت منل ااتصاال فاورا  ففي غمفتي 

الده على الفاور وسا منا ليلت اا سا مة أفدات فناا إلاى مقااه وفاارام فاي ـ . أيدا  

دخااام سااجائم روادهااا ووالااا اهاااي ـ ا أتاالكم من ااا سااو  أءااواءها الخافتااة و

لام أر  مان هولنادا . ميباة علاى مسامعي فتبادو لاي ا م م ا  حلام خااط  ل ت م ال

سااو   المحققااين  والمتاامام  وواااوه خاطفااة فااي القاااار والبااارام والماااار  

فاي .. الللين غادرا البي  الفجم فقليا  وتمكااني فاي حالاة ااحو غميباة األخوينو

المدينة وت الينا فيزيقياا فاي غمفاة وثيامة   تمكيز حواس تك   من تخم ذكميام

وتحمة ما ينتةمني من امتحام ذاكمة عسيم سأواا ل غدا أو فعد ساعام الليلاة 

 .الاءي تحقيق هولندي وأنا ف لا التعل واإلن اكفي حدمة 

 :السميم العميض الناعم  الائ  ما نفسي في دودرميت اسدي الم 

 !.ـ ألنم لساعام ولو

 !سي في ال امنة أي فعد ث ث ساعام فق فموعد الدوه التاك

فمااا . حاولاات فكاا  الااامق اعاا  حواسااي تخفاات إلااى حاادود ال فااوة دوم ااادو 

في حدمة محققين رديدي الدالة  محايدين اع  ذاكمتي تتوالد فاي  ينتةمني غدا  
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كنات أف ام وأدرك ماأتالي  لكنناي كنات أفحاي عان فساحة . محاولة لتبميم نفسا ا

 . اما الواها  لكن هيأادد في 

  أحملاق مساتلقيا علاى الساميم العاميض  في غمفاة الفنادق وادم نفسي وحيدا  

فاالي القصة التي كانت تتوارد أمامي على كمسي عمفة القاار  وكأم  ما   على

غياام مدااام   فااي ال ااد فااي مواا ااة مو اا   واثقااا   ذاكمتااي تميااد اعلااي راااهدا  

  وأراجام أف  اا أورفي ليس لال ع الاة فاالمالق فماا يجايش فنفساي مان عواطا

وتمحاايم فاا  فجمااا   مو اا   معنااي لاايس فمااا عانيتاال أو رأيتاال. ا م فااالحمو 

  ا  أحتان إلى تلكم تل  التفااي  كما حدثت فالدب  كي أكوم م ي. األدلة فحيادية

 . علقة فتل  التفااي  التي مم  علي ا أك م من ع مين عاماتلمد  على األس لة المل

. لالي يتواال علاي  سامد تفاااليل غادا  ا بعيادلمسااء الغمو  ذل  اأافاني  م  ج  ح  

فسق  غمفة الفندق الخفيض وكاأنني اساتيقةت  أحملق   في السميم  ساكنا   لب ت  

والةا ه يورا  علاى ال باوط فاين  حاائما  .. رأيتناي م ادوها. مان ناوه  عمياق توا  

  كنت أستايا العناد والبقااء رغام ثاورة ـ منالر ـ. تعل تواتي والموال  الحمن

ماا هاو وثائقنا ولملمنا . م ادرة الموالا على أتفقناف  تواتي ما  لكنني تحاورم  

وغادرنا الموالا فصحبة أفو طمياق وتواتال   على عج   الم فس من   ءموري

 .المتواادين ا م في السويد

اامنا ااوار ـ . ال امو  يورا  علاى العتماةومجام  ن ام الازا   انحادرنا نحاو 

علاى سال  نحاساي غلايه يامف  فاين ءافتي الن ام   التمفي  ـ وهاي عمفاة معلقاة

يعلوه سل  أخم ي سحل من ال ب    الماكل كي تسيم عجلة العمفة علاى ساكة السال  

رايء ا .. يبااكنا ن عم فأم ثمة رايء ماا سايحدث الم.  في اتجاه الدفة األخم 

فعيناي واللباي األراجار والاوادي والبسااتين والصاخور أودع ندرك كن ل  وكنات 

مكنة األ أااف  تل . وافحة السماء الديقة فين القمم المحياة ف جنوال واء 

  فن راا دائنااااار لنااا في ااا أك اام ماان ساانوام ثاا ث  ندااح  ونحاازم وناادالتااي 

ونحلم  ونتخاام ونتصال   ونزرع  ونأك   ونلعل  نسيأ حيااة فميادة أكسابني 

لاى سااعدنا فعدانا فاي العباور واامنا ع. خبمة حياة تعادل ماا سابق مان عمامي
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الاعنااا الداافة . ءاافة ـ الاازا  ـ القميبااة إلااى مساال  يااهدي إلااى الحاادود التمكيااة

التاي سايامم علاى  الوعمة  فوالنا إلى طميق سيارام فقاد فعاليتال ماا ال اورة

فاااوافيم سااكام القاام  األكااماد  نساااء وراااال وأطفااال  وااادناه يحت ااد. مسااالكل

.  الحاادود التمكيااةوف ااال محملااة فمااا اسااتااعوا يمتقااوم الاميااق الصاااعد نحااو 

ننصاات لتنااادي الف حااين واااماو األطفااال وااامت . اااعدنا م قلااين فااال وااس

لماس فكيااني الم ا  ال اائا أول ممة أ. الدامم ري ا  ماالجب   والسكوم المخفي 

جاادة ب ء إيقااع خااناا الممتقياة الف ا  تجسدمـ هدوء يسبق العاافة ـ اللي يقول 

عند مفتمق في منتص  . الواديعمق يا في بدو في األفق كخي  رفيا يدت التي

ال ارع العاميض  أنفات  واد  ااانبي ءايق  فيال مسال  ياهدي إلاى موالاا المكتال 

لاى الالها  إلاى فصالينا القاديم حياي حللناا فيال فاور التحاالناا ع ناعزم. السياسي

 :قلت ألفي طميق وتواتلف. فال وار

 !.ه  تأتوم معنا؟. السياسي ـ سنلهل إلى فصي  المكتل

تسالقنا المسال  . رفدا مواالين الاميق نحو مقم الااطا ف ادينام فاي ـ رايفيا ـ 

خلف نا تحتنا المياة ـ كااني . ور  على الحلول أوحيدين  مسمعين فخاانا  فاللي  

حادا  المافة نص  ساعة فبل نا   ساركي ـ كانت خاوية من سكان ا  اعدنا اعودا  

 هب  مدافيا  علاى الم ا د مزيادا  د الكام المساء .. الموالا اللي وادناه مدامفا

ماان القلااق والحمكااة غياام الابيعيااة  فااالجميا ي يااأ نفساال للمحياا  دوم التصاامي  

 .فلل  علنا

كااام العديااد ماان القيااادام الااد أنتقلاات إلااى لااوام  حيااي ااامم هنالاا  أيدااا أخاام 

غالبيتل من كبار السن   مختلفا   امعا  وما تبقى . المعارك العنيفة في حملة األنفال

الالي فقاد ( ااافم هجيا ) فعض المفاق المعااالين فسابل المعاارك ـ أفاو نصاار ـ و

ساالل األيمن من فوق المكبة ألاافتل فمعمكة  وتواتل ـ أه نصاار ـ وأفنتال فنات 

 (.تتوااد هله العائلة في السويد ) ال  مين ـ ل يل ـ 

  الميباا   اعلناا ءاجيأ الااائمام المموحياة الالي فادا لناا!. لم نستاا النوه ليلت ا

اللاي  مان الموالاا .. واوم القص  المدفعي المك   اللي رعمنا فل يقتم  اللي 
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اللي كنا فيل نجو  سااوح غام  والاعاة الموالاا الممتفاا الماا  علاى الامياق 

الماف  فين تاخو وكاني ماسي ومجم  الزا   وحاو  تياوة تحتناا تماماا فخا  

 .ادا   فدا الميبا  مستقيم 

نااا اااوم انفجااارام متواليااة فاادم وكأن ااا ررااقة عنااد منتصاا  اللياا  تقميبااا   هز 

ناا مان فاوق سااوح فحياي تمك   تكمر رديدا    القص  مك فا   كام .راامة اواريخ

 من موالا الحو   الموالا رلية ل يل اانفجارام العنيفة واوت ا القادهغم  

فدااجيأ طااائمام مموحيااة لاام نسااتاا رليت ااا فااي تلاا  الليلااة رااديدة  مصااحوفة  

 . الحلكة

وكأناال  نحااو الحااو  راااعما   لناات أتتبااا ذناال الصاااروو المتااوهأ فااي طميقااك

 :همست لزواتي. يختمق اسدي

 !.ـ على اماعاتنا فالدب 

 !.ـ متأكد

 ...!.ـ 

نحملاق لب ناا لم أال  ري ا   إذ لفنا الصمت والساكوم التااه الالي أعقال القصا   ف  

يقايم ا م ) الموالاا  مسهول فالة ه عاازين إلى أم فادر المفيق ـ أفو الجاسم ـ 

تباات  طالبااا  ( فااي مااالمو السااويدية  ماان الجميااا ممارسااة الحياااة كمااا يجاال  فم 

 .  الحماسام  وطلل من البقية الخلود إلى النوه أستعدادا إلحتماام ال د

أفاو نصاار ـ رغام درامياة الوءاا كانات تعليقاام عددنا  تستوعل الاعة المقم لم 

مان الامواق إذ  على الجو المدام  ري ا   اافم ـ مقاوع الساق الساخمة تدفي

الاااه فجلعاال األعلااى . ا نح اام تواتينااا فيننااانااك. نخاامط فدااح  عاااا تجعلنااا ن

ورمااق األاساااد المح ااورة الدااااة وهااي تعاادل أفمراات ا علااى ءااوء الفااانوس 

 :ال حي  والال

 !.الليلة ما ينعم  رال ا من حماها.. أرلوم ردة هاي.. ـ أفو الايل

 .افةوأطلق ءحكتل العا
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 تااأتى ماان نافاالة   علااى ءااجة   سااتيقةت  فااي النااوه  لكننااي أ ا أدري كياا  سااقات  

إلاى سااعتي اليدوياة  نةمم  . القاده من أسف  الوادي على المسل    المالة   القاعة  

نحاو فاا   على الفاور  وهمعات   من فماريَّ  الفزم  . كانت السافعة إا رفعا اباحا

رفيقاين  ادار القاعة فاام لناا ميَّ  ة  نحو مصدر الدجة  ومن حاف القاعة متج ا  

األول ـ سا ه مموگاي ـ يعايش ا م فاي الساويد ـ    ؛ممن كنا مع م مساء البارحة

كانا هلعاين  يتنفساام فالكااد  ويوراكام علاى . وال اني ـ أفو نادية الفون ال الي ـ

 :اارخين رديدا   اان يار  يدمفام على اب تي ما فماحة كفي ما ءمفا  

 !.المفاق واراح   ـ 

 .على اب تي ماويلاموم 

ا لناا ماا يكام ـ أفو الجاسم ـ يق  اوارهم راف  الجأش  يحاول ت دئت م كي يمو 

 أحملاق  على مبعدة ث ثة أمتاار  واالفا  كنت . مت ستمينلكن ما كانا   حدث فالدب 

 ت امد   الزائ اة عياون م . طعةالسااالصاباح تحات رامس المفزوعاة السمات م  في

  فينماا ذهاول كجناومفاي  الاوادي والجبا  و  أالادام م وأيادي م حاومن واوهنا ن

لل ااول سااأف م ا فعااد ساااعام إذ وااادت ا مناساابة فاميقااة  ااام  ل اامياامووم مااا 

تلا   فايياموم وكاأن م مداامفا   متقاعاا  فلاام الجبااه كاام ك م ام . هولاللي ر

 :مافاة متالرافاا  فعناء امل م غيم أنصت  كنت  . رعل الليلة السافقةاللحةة 

. ركاض فصافحل واحاد  كا .. اارم فينا هساتميا.. ما ندري.. ـ أندمفنا كيماوي

لماا  أحنل ركدنا فاتجاه الزا  وسحبنا ـ أفو سعد ـ وعبمنااه للج اة ال انياة  لكان

.. ا.. ا.. تامه أءام  رأساي فالقاة . ا تتمكاوني ركبنا ـ التمافيا  ـ اامو فناا؛ 

فكم فالبقية  سحبنا السل  ولما امنا فاوق نام كنا ن !.أراعوا.. أراعوا.. !.. ا

راعناا للموالاا .. الن م  سمعنا طلقة  كام الة ه رديد  وما ندري هو عدل لو ا

وامعناا أسالحت م وءاميناها تحات لاوح . وفتحنا ك  فنادق المفاق وطلعنال اإلفام

 .خ ل في مكام دكام المقم القديم

 لتي تسق  إلى الجنل خاائمة رابلامصحوفا فتحمي  األذرع الواهنة حدي  م كام 

ميتااة مااا ااازع القساامام وءااياع العيااوم فااي ءاابا  الليلااة المجنونااة  ومااأتق 
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كاااي نف ااام  محناااة ماالبناااا فسااامد ماااا اااام رفااااال م البااااالين  واااادفة النجااااة و

يا ليلت ما البي  الواول لموالعنا. ونتصم  لم ياالب م أحاد  . لم يقوا لنا كي  الد 

ى تفااااي  الم اا د احقااا الاادرم  أن مااا عمفااا كاا  فاالل   لكاان حينمااا تعمفاات علاا

أو الاادرا فداحااة مااا ااام  وفداحااة .. التفااااي  لكن مااا لاام يسااتايعا البااوح والت ااا

 .عجزهما أيدا في فع  ريء يساعد البقية

نا أنااا وتواتااي فماان مجمعااا  التفااااي  متخااي  مصاايمكناات رافاا  الجااأش أنصاات 

 .ـ منلر ـلوا  المفتم  أم نكوم مع م

حولنااا  المحت اادين فقيااة المفاااق  فينمااا. ي مااا فائسااين راااحبين يائسااينكااام وا 

 .ينصتوم فاغمي األفواه

التفت ـ أفو الجاسم ـ نحو ح د المفاق والال . لم يكن األمم يحتان إلى طول تفكيم

 :على الفور

 .!؟ـ رفاق من يتاوع للنزول إلى الموالا

 .. ـ 

غالبياااة فااا  ألم ن  والخجااا  لااام يكااان مبع ااال الجاااب  سااااد اااامت ك يااا  مخجااا 

 . أما كبار السن أو ممءىالمتواادين 

 :تجل اوفي الائ إ. األممـ أفو الجاسم ـ إذ حسم الصمت لم يستمم طوي   

 !.ـ أفو الايل أكلف  فالنزول إلى الموالا

مقت    :أابتلكام وا  ا مدامفا  . تواتي اانبا ر 

 !. ـ أنا ااهز

ام الوااوه فعياوم حاذالاة  وأختاار أرفعاة فمهااد ـ مهياد كاميم ـ مان أفنااء . تفح 

ل اا   فتوااايلنا ماان ف ااداد إلااى  مناااطق ال ااوار فااي ماادينتي الديوانيااة  وكااام ماان ك 

ناي تو أفاو حااتم ـ مناا  األعسام ـ رفا(. يعيش في السويد ) نا عند التحاالالجب  

ف اداد ماا تسال  إلاى حينفل اداالة عميقة ن أم في القاعدة  فوثقت فل حد كلفتل 

وهاو يعناي آاه  كام يعاني من ـ الدس  . ااتصال فعائلتي وفع  ذل ف 7896عاه 

وأثناام . ـ حتى أنل يعامن فم ايتل اللاي   وافاق علاى الفاورأسف  الة م المبمحة 
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ا  امن حز  ـ تودة ـ اإليماني  ممن ءاالت ف م الساب  تمان ال اورة اإليمانياة فلج

لةا  حياوي  طلال مناي را  يص مني ك يما خفي  ا واألول ـ كاممام ـ وه. إلينا

تعليمل الل ة العمفية الماءة وكتافة طوال سنتين إلى أم أتقن اا ـ ساتفمالنا راهوم 

سألتقي فل ادفة في إحاد  راوارع ـ ط امام ـ فعاد أم الال  فناا الجايش .. الدنيا

العماالي العائد للتو من حمفل ماا إيامام إلاى تمكياا وإيامام  فكانات محناة رفاالناا 

اا  معةم اام البقاااء فااي . البيت م ماان أكااماد إياامامكااام غاا. اإلياامانيين محنااة فد 

لام اكان . معساكمام ال ا اين  فاي تمكياا  عادا اللاة كاام ـ كااميمام ـ مان ءامن م

ام اااوري )  أعلااام ذلااا  إا حينماااا سااامعت أحااادهم ينااااديني فاسااامي فاااي راااارع

كاام . التفت فباغتني فوا ل  الباسام  تعانقناا فحامارة. وس  ـ ط مام ـ (إس مي

 :الدمل لي.   أا م منل يمتدي م فس الم اويم العسكمية اإليمانيةفصحبة را

 ـ أخي الص يم

 :أخلني إلى ماعم راق  في رمال ـ ط مام ـ هامسا

 !.ـ ا تخ  ا يفت وم هنا

تلا  اللقااءام السامية الحميماة ماا أخاي ال ا يد كنت أرعم ف بااة وأناا أساتعيد 

عبد البااالي  عليـ  ودي الصياح ـ م ا ح  ـ وأواد  عمتي   عبد إفماهيم ـ  كفاح

  وآخمين ممن اءاموا إلى ااختفاء في ف داد  تمن حملاة الادكتاتور لتصافية ـ 

كناات أسااعد ..  90ـ  18ـ  7819الااديمقماطيين العاامااليين فااي أعااواه اليسااار و

السااات مع ماااا دوم أم يماودناااي هاااااس الخاااو  مااان . فتقاااديم المسااااعدة ل ااام

لعكس كنت سعيدا فاللقاء والدينا والتا نستماا ءياعي في سجوم المعممين  فا

يماالال الامواد فعيناين  كاام راجاعا  حالرا  . فاي مواالاا ال اوار فالجبا  أيامناا فيل 

ذكيتين  ويتصم  ف قة ك أنل  في التجمفة التي أرمع فسمدها للتوثيق  إذ كاام 

ا لنوواا واادنا أنفسانا فيال حاالفي معالجة الموالا  الالي  وتوالدا   أك منا حيوية  

  . لاام أره 7898 مناال ذلاا  التاااريخ خمياا  !. رااديدي اارتباااك ـ تيااوة ـ  الموالااا

 . هو اللل فيل ا النم الليتحيتي لل أم كام حيا عل ل يا لا على هل
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ـ وهااو كاامدي إيمانااي ماان نماا  ال خصاايام الصااامتة المن لقااة  راامالال اااني ـ 

م  منل الوادة على الااعة م ا  انادي  والداليقة في تنفيل ما يالل من ا وكأنل ف ا 

 .فالسليقة

أراجار  مازيأ ألاوام   ف  هادئاا  م مسا  رديد الفتنة    7899ـ  9ـ 17كام اباح 

ورق البناي واألاافم ة األوراق  والمساال  الدايقة الم ماورة فااليالسفوح اللهب

ألااوام أرااعمتني .  المتساااال  ماان أغصااام البلااوط والحااوروالاالهبي واألراااواني 

لم .. صيم رفاالنا الخمسةعلى ما تناسل اللقنا  لفتنة ا سمة افالديق  فالخمي  

لم . ة نحو الحدود التمكية تزل طوافيم الف حين األكماد تصعد عكس سيمنا متج

ر مجم  الازا  داليقة امنا اوا 21يتالل األمم ك يما من الوالت إذ في أال  من 

كنت أالاارم . معلقةهافاين ما المجم   الاادين العمفة ال نعافنا يسارا  أ .ال ادر

افاء ترالة السماء ولوحة   و مس الن ار الساطعةف امال الابيعة فينمحتدما  

القتلااى ماان تم ئااي الجنااود فااي  رائيااا  وعناا  اإلنسااام .. الساافوح فديعااة األلااوام

 عن    . حين األكماد في القص  والمعاركاب ام الحم   من رفاالي ال وار والف

م  تجمف س  ة حياتي منل الصبا وحتى اللحةة التي أنحادر في اا في عن   في عن   و 

كاا  وال اام  األرفاااق  كناات فاااألمس أرااارك م هااسااا فمقتاا    ن ااماااوار هااديم ال

م اللي ينبعي كلما وادم  سألت   .والمناه وال م وك  ريء نفسي ذام السهال الم 

 : موال   ك لانفسي في مواا ة 

 !.ـ ه  اإلنسام رميم فالسليقة؟

 !.والخيم ااست ناء؟.. اعدةـ ه  ال م الق

ا ماادون .. من اااماان م وـاا لاام أنااا هنااا وأهلااي وأمكنااة طفااولتي فااي الجنااو   محمومااا 

 !الموم؟

أو .. هاا  سأالدااي نحبااي فااي هااله األمكنااة ال ميبااة البعياادة.. ـاا ومااا ن ايااة الماااا ؟

 !. سأنجو؟

 والت ااا لاام أكاان أدري حقااا  فلااو كناات الااد عاناادم مساااء البارحااة وفقياات فااي الموالااا

ا والت اا لام نبامئ فعاد مان أااافتنا البا  عااه كن ا فقادلقديت نحبي فورا ما تواتاي  
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مااذا حادث لمفيقاي ـ أفاو الوسان ـ !. وني  والتي سامدم تفااايل ا فاي القسام األول

اللي أايل في القص  األول و  ام معاي فاي رامي  ـ فياديوا ـ ااور فعاد القصا  

 !.؟ةفأياه  ث ث

احت في عمق الوادي عمفة المعبم األول المعلقة فين األس لة  حينما ف كنت م  وا  

  فينحصام المجام  فاين لاواديكلماا ءااق ا كام هديم المااء يازداد ااخبا  . الدفتين

ناديناا أااوام ت  سامعت  ءاجيأ المااء  رغام. سفحين ي  قام نحو السماء فاساتقامة

فااطن  اااءم األااوام ءاعيفة مان  . متالعا  عبم الماء والفت  ت. من الدفة األخم 

  دوم اااوم   فمأياات ماان يلااوح فيدياال إلينااا اااارخا  أعتلياات  اااخمة عاليااة. ال ااديم

م اواواره ث ثاة أراخاص لام أساتاا تبيااألف ه الصامتة الحال في فالدب  كما هي 

مااان يجعااا  هاااديم المجااام  م مح ااام  فقاااد كاااانوا علاااى مساااافة فعيااادة  يداااا  أم 

مااب  مفااااليفمخت ااا. خاام الداافة األمسااتحي  التعاام  علااى اااوم المنااادي ماان ال

اااو  مااا  وا فأفصااارهمخصااف   عباام الن اام أراامم ل اام . حنجمتااي فااالتفتوا نحااوي

دَّ البصم .اواري م موا ليصعد ـ أفو حاتم ـأالب    أرمم    :سمورفااح   ثم أ ح 

 !.ـ منلر وعمودي

نا ل ما فأذرعنا  ركدانا نحاو المعبام األول  ورامع و   اانين أم رفاالناا الاد نجاوالوح 

 ف تاةحينماا تالكمم اللاي   تمي ات  . واحدا إلى العمفة المعلقة.. فاق فالصعود واحداالم

كانا يلاماام اب تي ماا كلماا واا  فاي الللام ـ أفو نادية مموكي ـ   و ـ س ه ـ   هك

الخمون مان فاسمدهما المدام  إلى المفيق ـ أفاو ساعد ـ الالي الااا أن ماا سااعداه 

 :اللت ل ما. نحن علي ا ا م وعبماه إلى الدفة التي  الموالا

 !.عبم من التمفي  ال انيـ سأ

 !؟يشـ ل

 ـ أفو حاتم ـسألني 

 !.كو هناكأرو  رـ 

 !.ـ تين
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فاناادفعت العمفااة الصاا يمة النحاسااي الممتااد عباام الن اام  الال ااا وسااحل الساال  

الصااخبة التاي تمتفاا ماوان األفاوق منحدرة على فكمة السل  األوط  متأراحاة 

. المساافة فاين المعبام األول وال ااني تزياد علاى المائاة متام. لعمفةفيبل  رذاذها ا

وة مااا كاا  خااا. وكأناال ااادار الااائم   حاااذي حافااة سااف   ي ءاايق   علااى مساال   التففاات 

 :هامسا  ما نفسي  أالاع ا يزداد أءامافي  فيدأ اللبي ويصاخل

 !.ـ لو أاده حيا  يا إل ي

نا فاي تااافأ  والات  نا ك ياما  سااعد .ن ي   محل للنكتة يام   ثينالرا  في    وف

القص  الكيماوي األول الب  عااه  إذ كاام ءامن مجموعاة الدوراكا القميباة إلاى 

ل   أكم  تعليمل في موسكو وحص  على را ادة دكتاوراه فاي . القمة والتي لم ت ص 

وفاادا ماان الاالها  للعماا  فااي دولااة مااا كمااا فعاا  العديااد ماان   العلااوه الزراعيااة

للمسااهمة ماا ال اوار فحما  السا ح   بم  الحدود ساما  تم ئل  تسل  إلى الجب  ع  

 كناات أتقااده نحااو المعباام ال اااني مسااتعيدا  . فيااوه الخاا ص ماان الاادكتاتور حالمااا  

كاام . ـ  الازا ـ من  تنافسنا على أكبم سمكة ادناها تفااي  أول البارحة حينما

ي ورمقنا. أمساك ا فيديال. مالقاا ءاحكة فاوت  ممحاة   خاف اا فخفاةمناي  فأسمع 

 :مد يده نحوي الائ . فمكم  وكأنل المأ ما يدور في رأسي

 لكن ليس ل  لمفيقتنا ـ ف ار ـ   ـ خلها

 . أي لزواتي

في منخفض المسل  الديق  الالي  من المعبم ال اني  فت  على فعد ع مين متما  

  فمااا أم أالاااا هاالا اارتفاااع كناات أعاام  المكااام فدالااة  .. اللااي   . . يمتفااا اللااي  فاادأ

. أمتااار حتااى أراام  علااى الفسااحة المحياااة فموالااا المعباام ةالمافااة ع اام الممتااد

هزتناي  مع اامال ي   منس  والفت للحةام محاوا السيامة على خاويفتلكأم 

  :هزا  

 !.ـ ه  سأاده ميتا أه مصا ؟

مم  فعد ث ث خاوام  رأيتناي وكاأنني أعايش اللحةاة . سل  الصاعدعلى المتسم 

أماامي الب  المافة ع مين عاما يحادث ما رأيتل فتقاعت أنفاسي وكأم   من اديد



 97 

في الحاءم وكأنني أود لقا   رأسي مقاوما  ساوع ذاكمتي  مت ب ا   نفدت   .ا م

 أحملاق ف امود   سااكنا  ممتال   على فماش     فوادتني مستلقيا  لتلكماأنفاسي الب  

غمفاة  فايطلعت من القصة ألاد نفساي  أنفاسي اللي    م  أد  ه    واط الفي السق  

.. اللااي   .. الةاا ه ي ااحل اللااي    ..التفاات نحااو النافاالة. ناادق فمدينااة ـ اهاااي ـف

. فاايل ا الدامياةوالسكوم يعم ك  ما حولي ما عدا ءجيأ ذاكمتي الم حوذة فت

راددم  . فاي احايم ذلا  المكاام البعياد  اللاي .. الب  أم أنحدر اللي    تماسكت  فعناء

  .ت رمس تل  الة يمة الساطعةعا  تحمسم وتقدمت  التماس   اسدي محاوا  

رأيتال مساتلقيا  علاى   امه العباور من علاى ممتفاا المسال  ال ااف  نحاو فساحة 

  يحااذي حافاة المااء تماماا   .على فعاد خمساة أمتاار مان العمفاة المعلقاة السااكنة

ركداات . والمواااة تاامش اسااده الساااكن فااين الحااين والحااين فمذاذهااا المتاااايم

كاام . فوالال تماماا   اامم   .هلعا   مفجوعا   دوار  رأسي دوي فماغ  في يصفم  نحوه

عينياااال المفتااااوحتين الجاماااادتين وقسااااماتل الساااااكنة  علااااى   اااامه ف مسااااتلقيا  

امخة رعل السماتل  في امدم  . في افحة السماء الصافية الزرالة المحملقتين

ت الكات  . فنداليتل الك رنكو  نم األخمام ااوار رأسال. نحتت لحةتل األخيمة

 لااام تساااتجل. إسااادال أافانااال حاولااات  . مناااى هافااااا إلاااى ااااوارهعلاااى ركبتاااي الي

  فتسااالات علاى اب تال ة  البلا طبعات   .لنحنيت عليإ. من اديد تماسكت  . ألاافعي

كاناات فقعااة . لاام أتل حتااى هااله اللحةااة أراام رائحتاال القويااة رغاام موتاال. دمااوعي

وثماة ثقال اا يم حفام اادغل األيمان فينماا فتحاة   مدورة من الده تحي  رأسال

مااا  األخياامة مجمعااا  ليلتاال م اا د  ت  لااتخي. صاادغ األيساام أعاام  وأرااد تمزالاااال

ساعداه على التما  من العمفة إلى دكة كي  . المفيقين الللين عبماهسمعتل من 

ي اعم فنفسال وحيادا  وهو  ستميتتخيلتل . الصخمة  كي  تمكاه مستقلين العمفة

  رويادا.. رويادا   ه فاي الةاتدايا العمفاة المنحادرة وااماخل    سمعت  في العالم

 : اارخا  رأيتل في الحلكة يدور م   مجنوم وغات األعصا  أذهل عقلل  

 !. إذا تعوفني راح أءم  راسي طلقةـ 
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والاس ليمكزهاا .. تلفسحل أالساه فندالي غافا في الة ه وال ديم دوم ادو  إذ 

   يساكن البيا  الدا .الحلكاةفي غاطا   على ركبتل ملصقا الفوهة الباردة فصدغل

 . ل فيلتويستلقي فالوءا اللي واد ذاكمتل وواوده لينتفض مبع ما    على الزناد

غيام المتأراحاة  نحاو العمفاة  الاعات األمتاار الع امة .من كاا  ن دت من اواره 

  فما كاام عليال من موالا القص  سالما  فعدما أخمااه ل م  أنتحم والت ا مستوعل  

كما فعلنا غمو  البارحاة مجامد سو  السيم حتى موالا فصي  المكتل السياسي 

األعلاى   وسحبت السال  الديقة   اسدي في العمفة   ح مم  . ساعة أو أك م فقلي 

ـ  وـ كااميمام ـ راارد الالهن  فلام أنتبال إلاى كنات . ت نحو الدفة األخام قفأنزل

مان مكاام نزولاي  ويقفاام علاى مقمفاة   ـ منلرـ  و ـ  عموديـ ـ يحياام فـ رمال 

لات  . انا فوق منتص  الن امعلى الدفة إا و ـا يعا   ـ منالر كاام. وعانقت مااتما 

  إذ خال أنابااعي األوللام ي. متاوتم القسامام وفاي عينيال رامودفمائحة غميبة 

خاباة  ذراعيال القصايمتين ملقياا   سمعام ما هدر هاذيا  فك ه  ناا   غميال  رافعاا  

فااي منقاالي لزماات  الصاامت محملقااا  . ت ااتم كاا  راايء الحياااة والواااود والب اامية

أسا لتنا ونحان نحااول ف ام ماا اام   ساماكام ا ي .المتأرا  على حافة الجنوم

فقاي  علاى هاله . ك  ما يخام على فالل دوم رافا   مااكام ي تم . ل م لي  البارحة

  ا  حتاى .   ثام ينفجام ف تاة امود والخادري ا  فاي الالحالة أك م من أسبوعين  

 .أر معدة إا فعد ممور  لم يتزموـ التمكي    مخيم ـ گفمواولنا 

تمالكاا نفسال اللاي  ينصات تمن  م   سكمام  لكنال فادا مفقد كام يـ عمودي ـ أما 

سألناه عما حدث فالدب   فبدأ فمواية ما اام  ليا  البارحاة فوءاوح  .لما نقول

 :ا نعيش الحدثوتفصي  اعلن

ماا راافل ع  ا  كعادتالتاو اواد ـ يموي نكالاعة اإلسناد  وكام ـ أففي   نس مـ كنا 

كناا غاارالين فالداح   . ساجنوهتار إيامام و اساجن ـ إيفاين ـ اإليماناي  لمافاي 

وركدانا . مجاانينالفافمناا م ا  . عليناا وفجأة اهتزم القاعة م   ماا راح تاباق

وكام أول واحاد طلاا هاو ـ أفاو الوسان ـ كاام . القاعة  با ف  رعور مزدحمين ف

 :يصمو
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 !.ففففففاقرفففففففففف.. كيماوي.. ـ كيماوي

كا  واحاد . تتساال  حولناا القلائ . كام يصمو م   مجنوم وغا  فالة هلنا  ب  خ  

.. ) فااي حالااة انااوم كاماا ااامنا .. فأاااوام غميبااةركااض لج ااة وهااو يصاامو 

إلاى مجماا ـ تياوة ـ  7898الصتل سيموي ا لمخمن سينمائي فميااني اااء عااه 

انفعال عمااد ـ يعايش ا م اإليماني  وسيختار المخمن ال مفي في أالصى ال مال 

فالجنوم الكام   كن اية مقاا ينتقا  ما ام  ل م في فينا فالنمسا ـ  وهو يص  

فيل المونتان إلى م ا د مختلا  فاي الفلم وهاو لادي علاى رامي  فياديو حصالت 

لااد  ااااحل تسااجي م كاامدي  7880علياال ااادفة لمااا حللاات فااي دم ااق عاااه 

 (. تلت أحتفه ف ا فمناقة ـ ركن الدين ـ فاستنسخت نسخة ما

ياوه ف كاأنييات نفساي فاي عاالم آخام غميال  لق حسيت  لمن فعدين فقدم الوعي

لل على التما   لكن ما ادري وين  تنفت  قوأتفدوم اوم القيامة  كنت أامو 

 سااحلرااق أسااود عميااق ي ..خااا  يبلعناايال ااق حافااة أكمش فاافصاافي  ر األ

وأدور م ا  .. دوريا  قوال فقوة  فأاافعي التما  د ر  أ  وامأ  أالاوه ..اسمي

ت وحسيت فجسمي كلل م تع  تمنيت الماوم أختنق.. سي يديقف  سورة ماء  ون  

لكاان أراالوم .  حتااى اخلاام ماان العاالا  والعااالم ال مياال العجياال اللااي والعاات فاال

تحفات . رافت فناداليتي الميباةلمان حاولت . أموم وما فيدي ريء أالت  فل نفسي

فتحااة الماسااورة فمأسااي وءاا ات سااحبت األالساااه فساامعة وخلياات . ومسااكت ا

تصااورتل فعااد المااوم  فخمسااني ذلاا  ومااا ااام  فعااد    نياات أنااي متااتالزناااد  

ت قوفصافي أن اتنازل وتاباق علاي    ساودة م ا  ساق  ءحسيت الساماالمعل و

عادوني ياوه التصاورم نفساي متات و. وساحبتني فوالعات فال اوياةاألر  نصين 

.. يا فويال أش لاوم عالا ..  ايةنفداية لل وا ع ت تمن م   األفد  ا .. الح م

نفسااي علااى الفسااحة  فوااادم  .  مااا أدري طلااا الفجاامو داات الليلااةقأش لااوم ان

ـ أفو فهاد ـ و ـ أفاو رتگاار ـ وعلاى  ين التالية لموالا اإلسناد اوار البمي ال  يد

تحفات  فال اامع  واحاد يتلو  فمكانال م ا  ـ منلرـ فعد ع مة أمتار مني رفت 

 :وأامو هرحت أهزتفل ولزمتل من ك. امم المفل
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 !.منلر.. ـ منلر

فمكاات . ويتقلاال حتااى وااا  حافااة الفسااحة  ففااز  وراح يصاامو اااماخا ممعبااا

عياوني ولزمات الصاخور حااولي و ليات ااماد الااطا نفسااي أساما ااماو مناالر 

رفعات  الماتمنحات    لكانأالوه وأم اي إليالحاولت .  ال ميل المتواا  ورتائمل

ا : تحسست اسمي   واللات ماا نفساي .اسمي وسقات ممة ثانية على األر 

وفجأة حسايت فعدين سمعت اوم العصافيم والايور  ..  أني عدل مو ميتوهللا

ردم أساحبل فحامم لاـ ـ منالر ـ سااعدتل علاى الن او   فنفساي الاوي فمكدات 

. يعمفناي ا ا م ا  عياوم المخبا   وكأنال على ءاوه الفجام رافتفمكانل وعيونل 

 اليام وراتائم  وكا ه أنت ت فحكة مخيفة  م فد   داليقة عيونل فعيوني وأنفج

سااحبتل فااالقوة هزيتاال ألاا  ماامة دوم فائاادة فعاادين  .مااا متااماف  م اا  مااا ت ااوفوه

 اااءالقميل وفع  فنم الاميق ـ حدك ـ فكمم نموح لمقم . ونزلنا لدفة الزا 

 .ما نمنل إلى أم رفناكم. أخلونا لمقمهموـ  حدكفي ممگة ـ 

ام ل سابل ـ أفاو نادياة ـ  و ـ  سا همان ـ فلام نف ام رايء   ـ عماودي ـ كا  ناافس 

لكن ماا . فأنتحار ـ أفو ساعد ـذل  ا إذ لم يمفا من األفم    ناليابالفنادق  اأفماغ م

فاااي الموالاااا ممكااان أم يكاااوم  خلفاااينتصااامفا فاااال ميزة مااادركين أم رفااااال م المت

ى أم القناف  التي سقات تحوي ري ا يحام  علامصيمهم كمصيم ـ أفو سعد ـ و

فاي حقيقاة فمهاا وهالا إللا المارا العودة لتجميد البنادق من ال ستميا واانتحار  

كما فدا من حكاية ـ عمودي ـ سنعم  احقاا أن ام عاادوا مامة  هم  ما أنقل األمم 

 . أخفائ ا تحت لوح خ بيالبنادق وأخم  لجما 

وكأنال وفيما كام عمودي يعيد القصة الممة تلو الممة  ومنالر يحملاق فواوهناا 

 .ـ أفااو حاااتم ـ فسااألت عنااللاام أاااد  .ا يمانااا وين ااد فااين الحااين والحااين راااتما  

 :  اللت على الفورل يجد ما تبقى من المفاقعل  أخبموني فأنل اعد إلى المقم 

 !.ـ سألحق فل

   ااط فماواتاة النحو ا  أراجار الصفصاا  والتاين الممتادة  مسمعا   همعت  

كنااا نزرع ااا فااي  حقااول اااوارمتفااا ي أنحمفاات إلااى اليمااين علااى مساال  عااميض
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حاااذي مجاام  ي ا  درفاا ممتقيااا  إلااى اليسااار أسااتدرم   ثاام دااممواساام الصااي  فالخ

أااب   .مبلاول   نفل فمندي   أ رأيت أفا حاتم ينحدر م ايا  في منتص  الدر  . النبا

وحينما ناق كام فاي ااوتل رع ال  .جفامكانت الدماه تمت .على فعد متمين مني

 :س رغم محاولتل التما

 !.لم أع م على أفي الوسن وا على أفي سعد. ـ أفو اواد است  د

 !.أخبمتل عن أفي سعد

 :فحيادرد 

 !.ـ يعني فقى فس أفو الوسن

 :كي يمم   فلم يتحمك والال مست مفا اانبا   تنحيت  

 !.  تمه فعد أكو أثم ريحة في الجو!ـ وين راي ؟

 :اللت

 !.لحقوا في  ا ..ـ سأاعد

لام أرام . نصحني فب  منديلي ووءعل على أنفي كما فعا  هاو لما وادني مصما  

كااام   التفاات نحااوه. .رغاام راادة حساساايتي للااموائ  مناال أاااافتي الباا  عاااه رااي ا  

حيي والا  المفااق   ميمما او  المعبم األول ىخفي  فمالل اليمن يخاو فعمن  

  .منصتين لمواية ـ عمودي ـ اللي يعيدها الممة تلو األخم  فنفس الحماس

كنات  . هللا غيم مكتمثة على أراجار زالزقوحدها العصافيم ت .السكوم طاغيا   كام

لام . أنصت  متخي   احيم لي  البارحة التي اورها ـ عمودي ـ وكأن ا يوه الح م

كنات أرتقاي المافياة . في المواال  الحاسامةمالقا  أكن خائفا   ولم أرعم فالخو  

الوسان ـ  أااعد وراعور فاإلنزعاان  المساكين ـ أفاو  تواالا  لمعمفة مصيم رفيقايَّ 

المااء ينحادر  .الب ف  تصادح. ة  فالمأساةفتنة  غيم آف . من فتنة الابيعة عاودني

وال ااامس م ااامالة ت مااام أراااياء األر   .ال اااجم يبااادل أوراالااال .فخميااام خافااات

أحسساات ا تسااخم ماان السااوة ودمويااة اااماعنا المداااد لابيعااة أرءاانا . فاالهب ا

يخمفاال  اإلنسااام فااالعن   امفت اا ناابض  .. وطيورنااا ومياهنااا وساامائنا وعصااافيمنا

 .والقت  والتخميل
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وهناااك خلاا  غمفااة فسااحة منبساااة تجاااور الاعااة فصااي  اإلسااناد  إلااى وااالت  

جدـ  فصي  اإلساناد تجترم متن نبتا التتي صتغيرة الستاقية المطروحتا  جتوار  تته  و 

ح تحتتت شتتاعرا  بفجتتوة فتتراٍغ تنفتتت همنتتوأنتتا أقتتترب   مأهتتتز خطتتو. القمتتة العاليتتة

كانتت  ممسكا  بساق شجرة بلوط ت  ، فأسرعمثل سكران متأرجحا   اختللت. قدميف 

. الخطتتو ت  عتتاود. حاضتتنا  جستتدها حتتتم استتتعادت األشتتياء ثباتهتتا ت  لبثتت. جتوارم

لق فتي همتود الكتلتة البشترية اللينتة محأ .مرتعدا  منه علم مبعدة خطوات  ت  وقف

أطتترا  أصتتابا الكتت  .. أقصتتاهماالستتاقين مفتترودتين إلتتم .. باستتتلقائها المبعثتتر

المنتديل متدعو  .. اليمنم تطفو علتم ستطح المتاء الضتحل الجتارم فتي الستاقية

ه  حيا  في دكنة الليلتة تتخيل. بآثار أظافر  المخدوومتكور حول العنق الموحل، 

الفائتتتة، وهتتو يشتتد منديلتته المبلتتول حتتول وجهتته ظانتتا  أنتته ستتينقذه متتن غتتازات 

رعبته حينمتا أدر  ال جتدوى المنتديل،  ت  تخيلت. ليلاء السمالكيمياء الهابطة من 

فأنطلق يصرم في الظالم ساعيا  خل  الهواء، مزيحا  بأصابعه المتوترة النقتاب 

ه كيت  يتدور فتي هتذه تتتخيل. تدميه.. أظافره تنشبُّ في عنقه.. المبلل إلم أسفل

حتتم ، رويتدا  .. كيت  وهنتت قتواه رويتدا  .. البقعة حتول نفسته المشتلولة برعبهتا

الجستد فتي النظتر  ت  أمعنت. سقط من حافتة الفتراغ بالغتا  مستاحة الختدر واألحتالم  

فوضتتم الشتتعر الممتترغ .. ستتقط فتتي غفتتوة عميقتتة للتتتو نتته  أوك التتذم يبتتدو حتتارا  

الستتاعة .. عنتتد التتركبتينة حافتيتته الستتروال المستتحوب والمحشتتور.. بتتالتراب

بفقاعتتتته  حيتتتا   بتتتيضكتتتان الزبتتتد األ. المهشتتتمة وأحشتتتاء التتتزمن مبعثتتترة  حولتتته

، ظننتته حيتا  . عنتد حتوا  شتفتيه تنفجتر لم تزل الممتلئة التي الصغيرةالهوائية 

كتان . أذني علم صتدره برأسي نحوه ملصقا   وهبطت   ،ركعت جواره علم ركبتي

يرقد بسالم غير آبته بالشتمس . من عذاب الدنيا يغور في غفوته متخلصا   ساكنا  

لستي المستسلمة في جلبثت   .الميت سدت  ح  .. ناقلقنا وعذابب ،العصافير زقزقةو

 ،األبتدمقبيل سكونه كان يحلم بحلٍم مزعج  بدا لي وكأنه. جوار جسده المسجم

أكثتتر متتن  ،قستتماته منزعجتتة متتن شتتيء متتا.  الجامتتدة تقاطيعتتهعلتتم  تتتر  أثتترا  ف

. حافتتة النهتتر ركتهتا عنتتدكونهتا مرعوبتتة كمتتا هتي قستتمات ـ أبتتو ستعد ـ التتتي ت
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كتتان يصتتطحبني فتتي مفتتارز . ستتت بتتذنٍب إزاء متتا شتتاب عالقتتتي بتتهلحظتهتتا أحس

، محفوفتة بالمختاطر والكمتائن التركيتة والعراقيتة متن ةجبليتة طويلت تقطا طرقتا  

جتوار العماديتة وحتتم المثلتث الحتدودم العراقتي اإليرانتي هذا الموقتا ـ زيتوة ـ 

تت  كنت أسأله لم يخرج متا كتل مفترزة رغتم . التركي حيث مقرات ـ لوالن ـ  بْ ر  ه 

 :مثل هذه السفرة الطويلة المضنية، فكان يجيب غالبية المقاتلين من

 .ـ رفيق أحسن لي من الموت بالقص  هنا بمقر زيوة

قصته، كونه لجأ إلم إيران فأعتقل وذاق حكم ليَّ . نفس المكان الذم قضم فيه

ي الجبل، فعاد إلم الثوار ف ،ق سراحهالأط قبل اإليراني في سجن ـ إيفين ـ المرَّ 

بالتنكيت والضح  والمر  حتم  وصار بهذا الحال يخرج في كل مفرزة مشغوال  

كنت أستخر منته، رغتم أنته . يرفه من عناء يوم الجبل وثقله صار وجوده خفيفا  

بعائلتته الفقيترة التتي تركهتا فتي بغتداد  كان يفضي لي برغبته فتي الحيتاة مفكترا  

كمتا أستر لتي مترة  يته من الموتوهي السبب الجوهرم من خش ،معوزة   جائعة  

 :فلم أصدقه قائال

 !.ـ لي  التحقت إذن

ال قيمتة لحيتاتي  وقتها كان ذل  بالنسبة لي مبعث سخرية فقد كنت وقتها ثوريتا  

أخبرنتتي ـ أشتتتي ـ قبتتل أيتتام فتتي اجتمتتاف لقتتدامم . ) إال بمعنتتم الموقتت  منهتتا

ا ستألته عتن حينمت 7002الشتهر الختامس محاربي األنصار هنا فتي كوبنهتاجن 

 أسم أبي جواد الحقيقي بأنه ال يتذكره وأن عائلته ـ عائلة أبتو جتواد ـ مستحوقة

، راجعت مقر األنصار في بغداد، سائلة عن مصتير أبنهتا، ليس لديها مأوى جدا  

فتي القديمتة وأضتا  أن عائلتته ستكنت مقتر وزارة التدفاف . فأخبروها بشتهادته

ة التتتي وجتتدت بعتتد ستتقوط النظتتام بتتاب المعظتتم متتا عشتترات العوائتتل المستتحوق

كنتتت أرقتتد (. هتتا اليتتومي فيالقتتتل ماكنتتة يتتدير النظتتام متتأوى لهتتا فتتي أمكنتتة كتتان 

نفته أفتي المنتديل الرطتب المنزلتق متن  جوار جسده الساكن في الفسحة محملقتا  

أن ذلت  ستينقذه  المنتديل ويضتعه ظانتا   تخيلته متن جديتد، يبتلَّ . حتم حافة الحن 

خيلتتته فتتي لحظاتتته األخيتترة ونتتدمت  علتتم لحظتتة خبتتث ت.. متتن غتتازات المتتوت
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، لكننتي تمامتا   ا  شبه أعمتم محروقت كنت   ،تأرجح علم حافة الموتأانتابتني وأنا 

أمتامي يحملتق فتي جستدم المحتروق ووجهتي بتذعر وذهتول  حالما رأيته واقفتا  

 : قلت له

 !.ت  ص  ل  ـ مبموك خ  

 اللي أابت  فيال  7891 ـ 6ـ  1للموالا نفسل  في  كنت أالصد القص  الكيماوي

مان  د  أم خمن في مفمتة الصدم الفون ال الي القميال البا  ياومين فقا اإذ ا

 . الص  الاائمام

الدم  نفسي ف دة  محتقما  خب ي تل  اللحةة وأنا أتدلى من حافة الكاوم  وأكااد 

 .. المستلقي اواري في اـ أفو اواد ـ أغور في هوة سق  

احتاماه اإلنساام فاي كا  حااتال دوم علاى لحةاة تلا  ال منال   ـ أالسامت  ماا نفساي

 !.سهال

في اباح م مس امي   ـ هاهو من كنت أ ن أنل نجا الب  عاه يمالد اواري ميتا  

الخمياا  وأنااا الاالي كااام وهااديم الن اام واااخل ألااوام عصااافيم ال صااخليدااأ ف

 .منتةما   أمكي اواره حائما   ساخما  

فاال فداحاة األفعااد النفساية ـ ه  يادرك مان يجلاس فاي الفام اات ااه فقداية األن

التااي خلفوهااا فااي كاا  ماان والااا علياال فعاا  القتاا  والت ااميد التااي أعاام  الااام  

 !.الص يم والبسي  اللي ع تل ورأيتل

 علاىو  الائد الحملاة المياداني  وتيم الدفاع ـ سلاام هارم ـ من المستحي  على 

مة البيا   ول ماا يعي ال الداحايا مان تفاااي  اا ياإلحساس فالقتلة  تممتل من

يتمناى المصاا  الموم في حملت م  تفااي  تجع  من رحلة العمم مجامد عالا  

 . في ا الموم والخ ص

كياا  ت ااعم الزماامة الحاكمااة ف االه التفااااي  وهااي تجلااس فااي فما ااا محصاانة 

ساي  ا ت اعم فا  تجاد في اا مف اة تعايش فاي رخااء ودعاة فتلا  المآ  مفاألسوار

فااي أفاا ه الفيااديو التااي عمءاات فعااد سااقوط كمااا سااية م  للتساالية لاايس إامااادة  

 !النةاه على رارة المحاام الفدائية 
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 اامو  المعتقاا  العماالااي  م ااموف م غياا ماامف ين  وحتااى ا م وهاام فااي المعتقاا 

ف ام فاي ءايافة الساجن األمميكاي ـ ااداه ـ  ئيسا متمن ساوت م ودكتاتورياة ر

لسااوم فااي الفاام   وا يواا ااوم الماامارة إا حينمااا يجيااأكلوم ويناااموم رغاادا  

 .. اات اه في الجلسام المتباعدة

 !.نيههاء القتلة محةو 

قوا الل ل اللين كانوا يليقونل ألفس  سجين على أفسا  يلسبل اوهمي أن م لم يل

فما أم يلقوم علي  القبض ـ وهلا ما اار معي في الممام األرفعاة التاي . الدية

وم فدامف  وراتم   ءدوأنات فاي المادخ  يبا  7890ـ  7810ين اعتقلت في اا فا

ويستمم اإلذال طوال واودك في المعتقا  حتاى ينزعاوم إنساانيت  فتام  نفسا  

 .االمتى ر  اي بل الح مة يسحقون تاف ا   ري ا  

 !الدكتاتور هو ا خم مام دوم أم يل ل  فلم يلق ما أذاالل لدحاياه

 اام ن اإلحساس فما االتمفت أيدي م مان اامائم طالات ميلقتلة المحةو من أين ل

 !األلو  من أفناء رعبي

 !.أين ل م؟

أعود ألا  تفااي  الليلة من علا  ءحايا مساكين مان رفااالي  وأفنااء راعبي 

ماان األكااماد مماان الدااى أو أااايل أو ءاااع فااي الحملااة  فمااا ااام  لمفاااالي هااو 

 ةما اااتام السااالنمااوذن لمااا ااام  لكاا  فاا ح كاامدي فسااي  الصاا  فااي الميااة ف

ت امد والنازوح  ولكا  مان دفان فاي مقبامة واألعصا   ولك  من عااش رحلاة ال

 !.اماعية مج ولة  لك  عماالي ءحية الدكتاتورية

 .علاى الناوه على فماش وثيم في غمفة فندق وسا  ـ اهااي ـ غيام الاادر   أستلقي

يم مأحملق في الجدار والسق  األفيض  والفجم تسل  من النافلة المواا اة للسا

فما سايواا ني فال المحقاق  ا  حائم  ةةوالمالة على وس  المدينة فمباني ا المكت

  أاااور ا اة أفاي ااواد كحاالي حينماا كنات   حاائما  .. ال ولندي فعد سااعام الليلاة

 وف تة . فأاوام الابيعة دأ  يع التي معل في امت  أتأم  كنت  م لوا   راردا  

الالفت اسادي غميزياا  ااوار . واماو الليفة مدفا حاام الساكوم معل  الأنتافني 
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لكان مساافة الع امين متاما  ورا  عيني الفزعتين فح ا  عن ملجأ الميال  الماالد  مد

التااي تفصاالني عاان أالاام  ملجااأ اااارم وكأن ااا فااي كوكاال أخاام والقاالائ  تتااولى 

أمعنت في اإللتصاق فل غامدا  وا ي في . فجسده الساكن أحتميت  . حولنا ساالاة  

وخمياام  أنصاات للسااكوم الممياال الدااان ف ااديم الن اام . عنقاال المخاادش العاااري

السااااالية  وحفيااا  ورق البلاااوط المتسااااال   واااامت ماااا فاااين الاااليفتين  أنصااات 

انفصاالت عناال  فمأياات السااماتل القميبااة محتقنااة . للصاامت الاالي أمتااد وأسااتاال

اسادي مبعادا  وا ال  ساحبت  . تماءم لي  حية غاءبة مان ذاك التحاديق اللصايق

اام  انفعاااام فاازع  كاناات دفينااة  . عنااي رة فااي السااماتل فاازع وراام كاا  ذ. الااوره اس 

 الساكنة في أفديت ا

 !.ـ لواك يا منلر لما أختل  مصيمي وتواتي عن هلا المصيم

التما   واناا أتخيا  اساد حبيبتاي ـ ف اار ـ فااردا  مممغاا  فا أخاتض اسادي خداا  

 فانبسااات    علااى   اامي نقلباات  أ .والساامات ا الجميلااة محتقنااة مزرالااة  م ااوهة

لعميااق ترالاااء تبحاام علااى ااافحت ا فسااحة السااماء الممئيااة ماان العاام الااوادي ا

فقيت منتةما  دالائق أخام  البا  . مسمعة غيوه  فيداء متفمالة م   اد  أو حلم

صاي مان غباار  وتاما  وكسام أوراق أم أن ض وأنفض ماا علاق فساموالي والمي

أول ما فكمم فيل هو البحي عن ـ أفي الوسان ـ وهاااس مقتلال الملحااح . سةياف

ناا مصايم الجمياا إا هاو فلاو كاام الاادرا علاى عمف فقادأطمده رغام الاوة المنااق 

لفواااا  كنت أطمد هلا ال ااس فلم يبق في اللبي مكاناا  . الحمكة والك ه لوادناه

ا لديلكنت أ ن والت ا ذل   ولم أكن أعم  أم القلل الب مي . أخم    طاالاة تحم 

    :حيا  نفسي فالع ور عليل     كنت  أأم   .تفوق ك  المقاييس

فاي  فمان غيام المحتما  أم يكاوم مختب اا  !. مصاائمهم نايا عمفـ أين اار والجم

 !.رغم طلوع الن ار؟وا ية م  مكام ما سالما  

ف او أو فاالد الاوعي ما      كنات أتمناى ذلا    فالع ور عليل حيا   نفسيأم  كنت أ 

ينحدر مان عائلاة فقيامة تساكن ـ مديناة ال اورة ـ هام  . من أك م األنصار مسكنة  

إلاى الخاارن وعااش فاي  7819القو  الوطنياة والديمقماطياة  والت الحملة على
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الاايمن وتساال  إلااى كمدسااتام عباام األراءااي التمكيااة مناال أوائاا  ثمانينااام القاامم 

ه كلما ي ق  عليل  يوه ركام يبي لي أسما. ف  دةوفين ثوار الجب  عانى . الماءي

ول فااي الجباا  الاالي أدخلاال فااي مااآتق لاام يكاان يتوالااا الوالااوع في ااا  حتااى أناال تحاا

الفتمة األخيمة إلى مدار للتندر والنكتاة فاي وسا  محاي  مان األذكيااء يافاو فيال 

وك  مان يقمفال يام  فعينيال  واد نفسل معزوا  . اإلنسام البسي  م   أفي الوسن

أسم لي عن علافال مان عياوم تلاوح في اا الساخمية وأفاواه تلاوح .   ل سخمية

 ي اعم فال هاو حقيقاي أه  ان  ام كاما  ه  ا أدري. على أطماف ا فسمة استخفا 

فاي  أنال تاىح  فالفعا  معازوا  كاام   لكنال !؟لك امة ماا والاا فيال مان ماباام لكل  م  

لاام يجااد رفيقااين ثااافتين ي ااارك ما تناااول وابااام الاعاااه الاا  ث  الفتاامة األخياامة

ث ثااة  ممااا اعلنااي .. حيااي يتااوتع ال ااوار علااى اااحن واحااد ث ثااة.. اليوميااة

هنااا فمعاام  الخااو  فااي  لساات  . ل نااا فااي كاا  وابااة  ثا ناادعوه ليكااوموتواتااي 

وسا   أفمتتال وحيادا   فمديناة فاءالةتفااي  حيااة هالا اإلنساام المساكين الحاالم 

  رفاق لل في الندال والس ح  فما ف ل لي من معاناة إنسانية عميقة كتبتل فصا   

لكائناام الفقاعة ـ التي تتناول هله االحياة ـ  نجزة والجاهزة للابافي روايتي الم

معاناة لوايا التي كانت ت يل يوداوية إنسانية مجمدة من أفعاد األيالب مية من ت

حت ا  وح ت ا   فتفالل موهوه  كنت ورخصاياتي ـ االتجمفة  عنائ ا  ألم ا  فد

رفاالي ـ نخفيل كي ا يقول أحد  علينا ءعفاء  أو ابناء  كما ااار ماا القلاة مان 

 .ال جعام اللين أ  موا معانات م

تاالكمم مااا رواه ـ عمااودي ـ عاان غيافاال عنااد حافااة السااف  الك ياا  األرااجار 

نزلات ماا المجام  أفحاي عان  .الما  على فصي  الحماية حياي أالا   واألدغال

مااا المجاام  حتااى  ااااعدا   عاادم   .أثاام لاال فااين  ال ااجيمام واألع ااا  الاويلااة

 :اللت  ما نفسي .ذهل روعي اللي . لم أر أثما  . القاعة

 .!أخيلة رعل من ءجيأ وفزع الليلة الماءية إذم هوـ عماد ـ ما رواه  ـ

واادت ا  المتامفاة خلا  القاعاة مفاة الهببت أدور فاين غام  فصاي  األساناد   

. الحقااول المجاااورة فاايفارغااة إا ماان أفمرااة مبع اامة وحقائاال لمفاااق غااائبين  
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را  الفساحام المتدرااة الك يفاة األراجار حتاى فل ات حافاة البساتام ماا نزلت إلاى

الساجن إلاى  ااعدم  . لام أااد راي ا   .ـ أفاو فاهاد ـقبامي الامفيقين ـ رتكاار ـ و ف

نحادرم مسامعا  علاى الادر  الدايق النااتل حتاى إ .خالياا   وادتل مفتاوح الباا  

دارة  ة واإلالحماياا حيااي مجمااا القاعااام وماااافخ فصاالي  السااف   فسااحة أسااف  

اااوار ا خام  وعلااى  ف لااين ميتاين الواحادفواادم تحات رااجمة الجاوت العم الاة 

 لم أدع مكانا   .نافقة متورمة الج يغميبة مسافة أمتار ع مة وادم ث ثة ك   

لام أفحاي فيال  مماا اعلناي أخمان فاأم ـ أفاو الوسان ـ افاد أم  لحولافاي المقام و

فتعااد علاى الفاور مان دائامة من مكام الواالعة  فلو تمكان مان اإليكوم الميبا ادا 

لالا سااارعت ة ام حتمااا   ة ـ و ـ سا ه مموكااي ـ لالقصا  كماا فعاا  ـ أفاو نادياا

والفت أماه فا  القاعة وتخليت م ي معوم . فالصعود إلى فصي  اإلسناد من اديد

فأيقنات فاي ءافيمة   سمعتل مان الجمياا  نت  ماراكدين او  البا   وامعت 

ف م نحااو ـ الاازا  ـ إذ خلفاال تقااا مقاامام وفااأن م اميعااا إتج ااوا فااي طميااق هاام

هالني ـ أفي اواد ـ ا ة من اديد متتبعا فمءيتي فوالت اوار  م  خاو .رفاال م

م م مح   وأحتقان ا السميا  وااعدم   نزلات   . كأن ا تور  علاى اإلنفجاار اتدخ 

لم أيأس فك  ما سمعتل . ادو دوم حتى عمق الوادي حافة المجم  ما ممتين 

واالفاا  ااوار  وفيماا كنات  . مان المكاام الميال الوسان ـ اي يم إلاى أم ـ أفا وامعتل

از محااوا  تمتيال  داح  مجم  الالعلى حافة   الج ة مان ادياد والاا  الحادثأرك 

. أحسسات ا أليفاة لعيناي  اادا   .فلاوم الزيتاوم األخدامفصمي علاى الاعاة المااش 

  فساا ا فاين ياديَّ  .الساف ا اة علاى كتا  السااالية كانات ملقااة . نحوها همعت  

 :وسن الب  أياهعمت ا ألفي الأحقيبتي القمارية التي كانت 

 !.ـ افدَّ أم يكوم الميل ادا  

 . ا  حااه راايلاام أل .عاات متاامينالا .علااى السااف  ممتبكااا   وانحاادرم    اللاات مااا نفسااي

أحساات فاادوي . كاناات ال ااجيمام واألرااجار ك يفااة ااادا فحيااي فاادم كاادغ  مةلاام

أمتاار أرفعاة نزلات   .كا  فااعاة أهجاس فاالتماف اا الصمت يأخل رأسي كحالي فاي

معلقاا مان حلقاتال  رأيات راموا    يحي  ف جمة فلاوط عالياة  وس  دغو.. أخم 
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أتحت فكفي  أخم ح د . خدت  في األدغال مقتمفا .است مفت .السفلية إلى األعلى

لني للحةاة إلاى احاأخمساني الم ا د وأ .ليفصالني عناألغصام رجيمام السف  

المح اور لصاق   ز علاى رأساليمتكا .فاالمقلو  تماماا و الوسان واالفاا  أف. اخمة

 تأحاطااأااا م وأع ااا   حااي  ف ااا ساايقام رااجيمامت  ساااق رااجمة فلااوط متينااة

ااواره  االساا   ساقات   .فاالمقلو  حافةات علاى وءاعل الائماا  ف  فالمأس والجساد

فين القسمام المسكينة المخدرة فاألغصام متدخمة محتقنة راكزة . فائد القو 

 . السيقام تحمت  في أعماال ا امخة رعل  طبع ت  ك  مسامة في ا

 

 أفو الوسن  ال  يد

 

ااأي هااول أ   علااى الاامأس  واالفااا  صاامت فااي لحةتاال األخياامة البياا  خلااوده إلااى ال ه  ل  خ 

أسااتعيد ا م هاالا الم اا د الفااااا الفميااد  الوسااي للحةااام . العااالم مقلوفااا   رائيااا  

قنااة  المحت  احملقتااي ال اااردة فقساامات.. اااوار الج ااة الواالفااة فااالمقلو  من ااارا  

كاام الوحياد .. وحتاى إيافالـ تيوة  ـ وإن مار تفااي  ع التي معل منل حلولي في

حينماا كناا نحما   مامة   اللفال علايَّ واللي الم   العماالي ال ائا عليل اللي ينابق 

كيس انفاص مليء فالتما  لما  ممم في الفصي  معلقا حول ما والاا فال مان 

 : السخمية والتلصار مادة فتعلق فالجنس فديحة ت

 !.أمل للگبم ...ـ ابم من 

المعادة روايتاي ـ سايجدها القاارئ كاملاة فاي ا أرياد الخاو  فاي تفاااي  ذلا   

وار لكان أرياد التالكيم فاأنني لحةاة إن يااري والوساي االلابا ـ الحياة فقاعة ـ 

كونال لام يماارس الجانس أفادا ماا امامأة   القاائم فاالمقلو  تالكمم راكواه نصبل

 .وكام ذل  الب  سنة من م ادرتل الدنيا. رغم فلوغل األرفعين
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. ن دات  . يم لتل  اللحةام التاي كانات تمام  كاالبمقما أسمده ا م ما هو إا تجس  

أردم . أتدادم ورما  اواد ـ التي  وا ة ـ أف فل ت  تسلقت المنحدر الدغلي الحاد  

 م   موا من خل  سيان البستام إلى رفاالي كي نمتل الدية الج ي  لكن لونزال

اماا ـ فمهااد ـ فقاد  .رماللمسل  الواحد تلو ا خم  كاممام  أفو حاتم  لمحاذي لا

ـا  ع اوري علاى ا اةفأخبامت م . امنا أرفعاة .فقى فصحبة ـ عمودي ـ و ـ منلر ـ

أول ماا فكمناا فيال هاو . الوسن ـ  فتبعوني إلى دغ  السف  وعاينوا الموالا  يأف

  أو نتوالاا تجادد القصا ناا كنسحا  على عج   فباين لحةاة وأخام  دفن م واا

للاازا  ماان ا ااة تمكيااا  فيقاااا خاا  ساايامة الجاايش علااى السلسااة المحاذيااة 

حااول الكيفيااة التااي سااندفن في ااا  اااورنا ت. انسااحافنا إلااى المقاام الاالي الاادمنا مناال

أدوام ل ما  ا الوالت يكفي  وليس لدينا  ينحفم البممن المستحي   كام. نيج تال

 ض الاديم لدوراكا فصاي فة متموكاة كانات مامعلى سن تمافي احةات حفام .حفم

ف ان في اا  اإلسناد  أالتمحات  (. رتگاار أفاو أفاو فاهاد  و) يا  مبارمة على فسحة د 

. لاام ناادع الوالاات يماام. وءااا أحاادهم فااي هااله الحفاامة وردماال فالصااخور والتااما 

ن فصعوفة وخلصانا رأسال ما اـ أفو الوسن ـ تحزحناها ة نزلت وأفو حاتم نحو 

حملنااه مان الدميال وكتفيال وحاولناا الصاعود  .ل اجيمام الك يفاةالدغ  وسايقام ا

 .لم نساتاا كاام الجساد ثقاي   إلى حافة المجم  التي ا تبعد سو  ع مة أمتار  

 :نحدر ـ كاميمام ـ نحونا وحاول مساعدتنا دوم ادو أ

 !.أنتةما.. ـ سأاد ح   

. هاا اه اينوءاعنا الج اة والسانا اوار. الال كاميمام ذل  وتسلق نحو المجام 

  فوال ااوءاعناه  .حملنااه .فمر ا اوار الج اة  فعد دالائق عاد إلينا حام   فاانية

. كااةوإلااى الحفاامة المتم توا نااا . ولففناااه ممااا ساا   علينااا حملاال والصااعود فاال

ردمنا  للنا ننق  الحجم حتى . اطن ا  وهمعنا إلى المسل  الحجميفي ف أسقاناه

فاين م ااين الفتحاام  ثم أهلنا تما  الحاوا   الجسد المكور في الحفمة الدحلة

على أاسادهم من ن ش الحيوانام  ـ حفا ا   أم هلا الدفن مهالتكنا نةن . الحجم

 عليناا ن ااكفادا اإل.  إذ سنعود حينما ت ادأ األوءااع ونادفن م ف اك   ائاق ـ   لي   
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ن  نباادو متماسااكينحاااول أم رغاام أننااا  فاا  نفساايا    اسااديا     لاايس إن اكااا  سااميعا  

  .ينياديين  عمليين  ن ا

إلاى  تفمالنا كا    .سميعا   والفنا حول ا ة ـ أفو اواد ـ نفكم في مخمن يكف  لنا دفنا  

ا ة نبحي عن حفامة ماا أو أخادود يختصام عليناا فكامة الحفام رابل المساتحيلة 

تجمعناا ثانياة . لام نجاد راي ا  . حتمااامم احوم فاإل ءايق   الت  ودوم أدوام وفي 

مجام  ساي  المفياا اللي يحدثل  ق الونتحاور  وفجأة تلكمم حول الج ة نفكم 

وس  الوادي الجانبي المهدي إلى موالا فصي  المكتل السياسي القديم والفاا  

 :اللت  فين غم  الديافة وفصائ  الموالا  

 !.ـ ندفنل في ال ق تحت رجمة التوم في الوادي

 :سألني أفو حاتم

 !ـ أنت متأكد؟

 !.ـ نعم

 !.ل ك  تل  المسافة؟ه  نستايا حملـ 

كنات أف ام ايادا إساتف اه ـ أفاو  .علاى الخمساين متاما   دالمسافة فعيدة حقا إذ تزيا

 : سألت  حاتم ـ اللي كام يعاني من إنزاق الفقمام 

 !.؟عندكم مقتمح أخمـ 

 !....ـ 

 :حاولت تللي  فكمتي واعل ا مقبولة الائ 

 !. الواديالمسافة كل ا نزول فس اعود خفي  لمن نصيم فبان ـ 

وءعناه على نفس الباانية التي لفنناا في اا اساد ـ  .وافقوني ف زة من رلوس م

ساامنا مسااافة . األرفعااة ماان ركاان ماان أركااام الباانيااة أفااو الوساان ـ وحملناااه كاا   

ع اامة أمتااار  فبل نااا حافااة المساال  الم اااى فالحصااى الناااعم المحاااذي لساايان 

  وردو الب ف   الن م الصاخل يما كام يبيد الواي هو دو. فستام فاك ة متموك

 .الن اااار الصاااافية ورمسااا ا السااااطعة وترالاااة ساااماء ذلااا   وتالزالاااة العصاااافيم

الابيعة الخ فة غيم آف ة فما نحن فيل من توتم وخو  وحزم وإنكسار وتماس 
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مااا أاساااد رفاااق نحااب م تحولااوا إلااى هباااء  ومج ااول ينتةمنااا فااي الساااعام 

 .القادمة

 

الج اة  عوم  د  اعل ام ي اأنتااف م وور مميم فالعجز والخواء ـ ه  ما أنتافني من رع

 !.. اه ين متصببن عمالا  كحالي؟   ليقفواعلى المسل  الحصويتسق  

 فلتات حافاة الباانياة الملفوفاةف  اللحةاة التاي فاادم في اا الاوايفي ا أدري لكن 

ا  الج ة فاباة مكتوماة ارتامت ف.   أفلتت أيدي م الباانية أيدامن فين أاافعي

  .عاما  ع مين رغم ممور المافة صمتي تال والع ا العني  يمم ف

 :ع مة أمتار هد م  الوانا

 !.؟ال امدجسد الما أثق   ـ

حول الجساد نلق  أنفاسنا فعناء   حينما ت الكنا االسين  رددم ما نفسي فصمت

 . اا ساتنفجم فعاد لحةاامتوتورمت حتاى تخيل  المك و  اللي تدخمت السماتل

أدركات فس دفن األحبة واألالمفااء فاي النجا    ق  الجسد في طقولم أكن أحس ف

حكمة تبادل الم يعوم حم  ا ة الميت السااي في تافوتل الخ بي فعد خااوام 

كاام حاولنا رفعل دوم ادو    .أمسكنا أطما  الباانية. ن دنا فعد داليقة. الليلة

يد مسااافة فمفعناااه فعناااء رااد حاولنااا ثانيااة . ماان المااااص كتلااة   إلااىتحااول الااد 

  لنسااقال ماامة أخاام   ساانتممام معاادودة وأنحاادرنا علااى المساال  خمسااة أمتااار

 :لم أاد فدا من القول. ونق  ناءحين اه ين حائمين  متعبين  عاازين

 !.لنسحبل ذل  أس  ـ 

 ... ـ 

طاما  الباانياة أممتبكاة  لكنناا أمساكنا   الم يجال أحاد   تفحصات العياوم واادت

ـ كااممام ـ نساحل مان ا اة  في المقدماة وااواري كنت  . فصمت وسحبناه سحبا  

على والا ما ينتا  الواة المحتقن المنتفض المتجسد أثناء كنت  أتواا  .القدمين

 علاااىماااا كااا  خااااوة . ساااحلل علاااى مجااام  ياااافس م ااااى فالحصاااى والصاااخور

. .كي ندعل ورأنلاارخا  ينفجم يكاد   وكأنل الميت العافسالمنحدر  ي تز وال 
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السانا حولال . طوال عملياة الساحل المدانية حتاى الااع الاواديهكلا كنت أحس 

توااا  علاى األراجار واألر  لوحاة  والخمي  الم تع  السفوح   نممق  متعبين

فاااس مدااامفة  ثاام ن داانا نااا فااي اسااتماحتنا الااوايزة سااجائمنا فأندخ   .حواساانا

ء مخاااة طولياا فخااوط خداماء فيداانفسا ا؛ باانية الف حملناه ملفوفا   .فعناء

المسااافة ا تتجاااوت ع اامين متااما  لاام نسااتمح . كناات  أالااودهم نحااو المكااام. خينااةث

قاا  ي اور ال اق الالي أالتمحتال عميفام وتحت رجمة معممة هائلة العلو .. خ ل ا

ح مناه في رحم التما   فين  .ح مناه في التجوي  .تحت لوح ساحة كمة القده

كاام الواال . ساده وحولالعلى ا العةيمة  ورحنا نمتل الحجم  عبةالجلور المت

ش فحفنااة ماااء   المتااوره ينااتفض مااا كاا  اااخمة تسااق  علياال  تخيلتاال غافيااا  ر 

.. رعال.. رافقة.. عاا .. سمحت غاطاا  فاي ف ماة م ااعم متناالداة.. وسمحت  

حتداه واع  حمكتي فاي ة  فما ك  رمية حجم رمود الصايم  ااأهلكني .. فقدام

م جااورة وطأت ااا فااي .. ردة  خاويااةأاااد نفسااي فياال ءااائعا  فااي ف مااة  أوديااة  فااا

اوفااااني ماااا مفاااارت ال اااوار فاااي راااعا  ومتاهاااام الجباااال  فأساااتب مت علاااي  

.. الايااال.. ال يااامة.. الحقاااد.. الحااال.. األحاساايس ملتبساااة فارغاااة  مااان اوهمهاااا

التدااااحية .. ال ااااجاعة والجاااابن.. الخيانااااة والوفاااااء.. البخاااا  والباااالل.. الخبااااي

 عاادم   .ال باااة.. الحياامة.. األلاام.. الن ااوة.. حاا هاأل.. ال مفااة.. ال ااوق.. واألنانيااة

ني حيوية المفاق المن مكين فت اية الجساد السااكن منتقاين ت دهف من رمودي 

عاااة ألحاازام الماالااد الاالي كااام حميمااا  لياا  ا  دوم مملمجاام  أثقلااالماان حجاام 

 :البارحة  ااحوا في  

مفاال ساايول اته ن اياال تياان حتااى مااا تاكلاال الحيونااام واتج.. ـاا فمفاا  أساامع

  .أسمع حتى انمالد اواره.. المفيا

ح ااونا . علااى الوااال وهااو أخاام الاعااة فااي الج ااة لاام ت اا  كبيااما   أسااقانا حجااما  

. ت ملتئمتة  بجتدار المجترىجوات والفراغات بين كدس الصتخر إلتم أن تتوارالف

نعط  في المنحدر باتجاه ـ الزاب ـ التفت إليته أختر مترٍة، بتدا كصتخرة نقبل أن 
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شتتجرة العمالقتتة، المنتصتتبة علتتم الضتتاء بحجمتته، تتتركن تحتتت قامتتة بيضتتوية بي

  .حافة أخدود المسيل الجا 

  ِ مفكمين فدفن ا ة رفيقنا ـ أفاو ساعد ـ المسافوحة  وسا الخاىكنا ن. لم نستمو 

ذكمت م فلل  مما اع  خاونا أالم  . على حافة الن م المقافلة تحت المعبم األول

ام  الن م ال ادر فمأينا على الدفة المقافلة فل نا . إلى المكض منل إلى الم ي

وأول ماا . مساتالعين األمام( رايقيا ) مجموعة من المفاق اللين الدموا من مقم 

ا ة رفيقنا ـ أفو سعد ـ فدفنوه كما عمفناا احقاا فاي السااح  المملاي  يوه هدوا

ـ المنحسم والت الخمي  على أما  هادوء األوءااع ومامور  األعلى لن م ـ الزا 

 .دفنل فما يلق فل عيدفن  تمةاأل

عاادنا إلااى موالااا المكتاال السياسااي فااي ـ كاااني ساااركي ـ فعااد الة اام فقلياا  

 . ودي ـ و ـ منلر ـ ربل المجنومممستصحبين ـ ع

فقينا حتى المساء حائمين إلى أم المر ـ أفو الجاسم ـ الالي كاام مساهول الموالاا 

 .وحمق ك  ريء األنسحا  او  الحدود التمكية

روائي ع تل م  د  .سبق لي رليتل حيا  م  د ذل  الم  د أفدا  وكأنل نسى ا أ

  ِ  ِ الاامأم روايااة الحاام  والساا ه ـ  ماااحينحينمااا كناات إفاان الخامسااة ع اام  ل ااة 

  .لتولستوي ـ

ي ام    الميل من القمةحاد سف   ءيقة تبمت من على فسحةمبني كام الموالا 

والامياق  ـ  األعلاىالازا   ـتحتناا . على عمق ا مافية الحدود العماالياة التمكياة

 مامنفالنا األ.. قامر حامق كا  رايءت. اهحتاى مجام ـ  كااني ماسايـ المم اد مان 

القمة فإتجاه الحدود التمكياة حياي سابقنا ساكام لنتسلق حاملين ما هو ءموري 

 . القم  األكماد

فتدأم رحلة أخم  سمدها يعنى سمد محناة العاماق والعماالاي ف اقل ا كومن هنا

لى هالي التفاااي  عناد سانوح سأعود إ. فت المقاومة من هناكالكمدي حيي ام

 . الفماة
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فاي غمفاة  يساا رخصاين   ناعم   عدم إلى نفسي  فوادتني مستلقيا  على سميم  

رباك ا  منتسل  الفجم  .وس  مدينة ـ اهاي ـ ال ولندية في طافق خامس وثيمة

بوكاا  ءاائعا فاي لام أتل م ادوها مل. العالي المفتوح على سماء مدل ماة فاال يوه

 . ذاكمتي الدامية

دامية في حلام تل  التجار  العيش ـ ه  غفوم وحلمت فك  هلا أه كنت ااحيا أ

 !.؟يقةة

 !.ـ ا أدري

رااعمم فإن اااك مباغاات . النافاالة العاليااةفااي سااماء  الفاااتمةفدااتل  ن اام  الفجاام  

ال اد وتمنيت لو كنت في فيتي المعزول في الدنمارك أسكم وأناه فعمق غيم آفال ف

رأساي فالوساادة الناعماة  م اياا   همدم  . م ما تكن ذكميام لي  ال جن والتجمفة

وماا أم .. تأراحات علاى حافاة ال فاوة .طي في النوه واألحا هلحةة سقو متخي   

فجااائني ماان الااام  ا خاام   رفعاات السااماعة. التلفااوم رم  أافاااني حتااى  أطبقاات  

. سيصا  فعاد نصا  سااعةفاأم التكساي  ناي تخبمأراديد النعوماة   اوم اابية

 .سافعة والنص إلى الوءعت السماعة وتالعت  في ساعتي اليدوية كانت ت يم 

 

                 *          *          * 

إلاى نزلات  . ارتديت  م فساي. أخلم درا  . السميم ن ياا  وكأنني نمت  اللي  تمكت  

هبااات  .م ال ااوةتناولاات فاااوري الاعااة ااابن وخبااز أسااود وفنجااا. الاااافق األول

فاحة الفندق الست دالائق معدودة أحملق عبم الواا ة الزاااياة  فالمصعد إلى 

. التفات. أحادهم ينااديني فأسامي ماارة سامعت  العميدة فزحمة الممور وحمكاة ال

أخبمنااي فأنكليزيااة . مااتج م القساامام ياادعوني ألااااحافل أساامم وااادم  رااا   

الساات علااى  .لااى مبنااى المحكمااةإالمكلاا  فإيصااالي سااائق التاكسااي  متع اامة أناال

لام أااد  .األفنية والب مارة السوداء أرمق عبم تاان السي. المقعد اواره اامتا  

ساو  ع ام أخل يلكم في المسافة فين الفندق وفناية المحكمة والتي لم ت إخت فا  

مدينااة دنممكيااة واهاااي  طاامات البناااء ماان أي فااين ممكااز لاام ألحااه فمالااا  دالااائق  
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أوالاا  السااائق . ر  وإلتاازاه الب اام فتلاا  القااوانينة نةاااه المااموالخااارن  وااامام

راي  عال   وطلل مني التواليا على فاتورة   مم من ا اات فمحاذاة السيارة 

نحاو وأراار فياده  أنحناى اللاي    .تناولت منل القلم ووالعت  . اوار المقود ألكتموني

 :طوي  عال ا تبام ن ايتل الائ  مدخ   

 !.ـ العنوام

 للت واالفا على المااي  أتاافا سايارة األاامة التاي غافات . ن السيارةم تمالت  

حينمااا أااامد ي رااأن كمااا هااو والفاات ماالهوا م اا  طفاا   . ياالتحمااة تقاااطا المفااي 

واالتل البارحاة ا أعام   فاي فلاد  على راي   وحيدا   ال   أ. األحداث من أفعادها

  رايء ل تل  وتمتيال السافم كلال اام  عبام األنتمنيات سااعدتني فاي تمتيال كا

رغام عي اي فاي  أاا    فأنا معازول.. فنتي ـ همسة ـ التي تجيد ل ام عدة فا الة

ماان الناحيااة فاا    فحسااللاايس ماان ناحيااة العلاام   مجتمااا هااو القمااة فااي التاااور

نحااو الساا لم  مخاااوو. نفداات رأسااي. الاا  يعزلتاا   فاا  يعكاام أحااد  إلاتماعيااةا

  ة دوارة تجاوتت اااالحجميااة المهديااة إلااى مماام رخااامي يمتااد طااوي  إلااى فوافاا

طلال .  اي فنااايام مكاتال يجلاس خلف اا مو فاومتفصمم في فاحاة واساعة تن

  الادرم معناى راي ا  مني المو   اللي توا ت إليل فل ة هولندية لام أف ام من اا 

ا  المسمي اللي والني من المحكماة مان ايباي ودفعتال تفأخمات الك  السهال

أعتاام  طميقااي .   الباحااةأرااار نحااو ماادخ  فااي طاام. عباام النافاالة الصاا يمة

 والحازاه نازع معافايأحادهم طلل مني  .العد م فتواالقامة م ارخصام فارع

ا اات علاى رامي  يمام عبام غمفاة كارافة  وءاعل ي اياوفي  وف ماك  تفميغ و

أناا أيداا دخلت    ما ط لل مني فعلت   .ي بل فالدب  ما هو مواود في الماارام

م أسأل ما سم هله األاماءام ال اديدة ل. فاحموم ناطيسي إطار ك مخ ل من 

فاأم تالهل إلاى المحكماة أو إلاى ال امطة أو . لايس ل اا م يا  فاي الادنمارك التي

لام يكان   حتى عندما ذهبت للقاء محامي الدولة حينما حقق معي فقداية األنفاال

أما هنا فوادم خل  ك  مدخ  حارس وفوافة مقفلاة . هنال  حماية أو أي إاماء

  الزياارةيتوال على الزائم إفامات ورالاة تبامر ن الب  غمفة سيامة ا تفت  إا م
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والست على   حتى أحسست حينما والت إلى المكام المفتم  إاماء التحقيق

أل  حكايام من غم   ةأنني دخلت غمف ؛ءيقة أنتةار كمسي خ بي في فسحة

قاد فالمتداخلة حيي ك  فا  يهدي إلى غمفة فاطنية  فأخم   وأخم   ليلة وليلة

أنتةامم علاى كمساي . خمساة أفاوا  دخلت اا وأنقفلات مان غام  سايامة عددم  

النةاامام  ااقماء ال ااافة سااتع مام المو فااة ااماان خلاا  نافاالة تااايااة أفااادل 

 فبعاد ع ام لم يستمم أنتةاري طاوي    .كلما والعت عيوننا فبعض  تبتسم ف  ك أني

 ا  دي الاطا أسود ممتباالديق را  نحي  يمت من الممم أالب  داخ     ا غيمدالائق 

ألطباق فن دات  الناعماة المفتوحاة  افكف اياده اليمناى  توال نحاوي ماادا   ف دة 

 :   ئالافادرني   على تل  الك  الص يمة فكفي الدخمة

 !.ـ حسين المتمام

دالااة هااله األنةمااة فااي تمتياال األرااياء واألحااداث  .لحةت ااا فااام لااي كاا  راايء

هااو عاان هااله األفااوا  المتداخلااة  ـحسااين إلااى ـ  أول سااهال وا تاال  . والحياااة

أخبمنااي فأختصااار فااأم الساابل هااو ك اامة الجاامائم . واألاااماءام األمنيااة ال ااديدة

  الحااكم أو المادعيفي اا     ت اال  إنتقاماا أو  المت م في الاعة المحكماةفي ا     ت  التي ال  

امدااة للعااار  وغياام ذلاا  ماان ااامائم غ ماان أحكاااه أو التاا  مدعيااة غساا    غداابا  

تقتم  لدع  إاماءام الحماياة وغالبياة مقتمفي اا مان األاانال  تالدوافا  كان

  .المجتما ال ولندي عالية فيالم كلين نسبة 

ستع مام طالبة مناا التواال إلاى الباا  نادتنا رقماء اا .والتا للحوار حونانلم يم

وعلقتال نزعات معافاي . امنا داخ  السم التحامك فيال حام. اللي يفت  أتوماتيكا  

تنفاات  علااى  ءاايق  أ ا  مماام الاعنااا .توايااة المماام الاوياا  فاايارة دو ع الااةعلااى 

ن علااى كمبيااوتمات م غياام منتب ااين ينكباامفي ااا مااو فين غاام  اانبياال أفااوا  

واحاادة ااااوتم   دخلنااا غمفااة إلااى يسااار المماام فساايحة في ااا اماامأتين. لممورنااا

واوارهاا راافة الارفات الخامساة والع امين   الخمسين تجلس خلا  مكتال فخام

 فعمفات أمالادم ما المتامام . ى السمنة اللاي  تجلاس أمااه ا اات كمبياوتمتمي  إل

ساألتني . الممأة الكبيمة هي الاءية التحقيق وال افة السكمتيمة وكاتبة المحدام
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 .عن أسمي وكا  ماا يتعلاق فالمعلوماام المتعلقاة فاي  والتاي في اا تفاااي  داليقاة

 Erikنممكي أدركاات لحةت ااا فااأم المحكمااة هنااا كاتباات محااامي الدولااة الااد

Hansen   تساتند فاي تحقيق اا معاي خمس سانوام  وفأن اا اللي حقق معي الب

دالااة  ا اإلرااارة إلااىأود هناا. التحقيااق مختلفااا  لاالا كااام ساايم علااى تلاا  المعلومااام 

أول . فحاا  م عاان تفااااي  تخصاانا أو نعتقااد أن ااا تخصاانا فحساال دوم ا خاامين

كنات  أعلاق   لادنممكيلمحقاق ال ريء هو تمكيزها علاى تفاااي  ذكمت اا عمءاا  

على فلم ـ الفيديو ـ اللي عمءل القاءي لن اهده معا  حيي أ  م في لقاء الصيم 

رارحا  الم  د ومصاائم كنت أعلق . ث ث دالائق وأنا ربل عاري  مسلوو الجلد

المفاق ال حقة حينما   م ـ أفاو الوسان ـ و ـ أفاو ساعد ـ ما    فأخبمتال أم األول 

ل اني أنتحم في نفس القص  فكام يوال  اللقااة علاى الدى في الص   احق  وا

اازم والمحققااة ال ولنديااة   فالمفيااق الاالي أحكااي مصاايمه مناال فدايااة الحااوار ا رك 

 التاي المحققاللحةت ا أدركات عماق وذكااء . ما أاافني ف  على ما راهدتلعلى 

  .احقا   استخ ص تيمام التجمفة من  ءحية اار راهدا تحاول

 . ااااعلاااى تحميااام هااالا الااانم الااالي رويتااال رااافاهيا ل    وهااالا ماااا حمءاااني أاااا

نتمااء عان ااأول ساهال ساألتني . تساجيل ا ا مأساتايا  ة مامامأستوالفتني عاد

ت ااا علااى بفأا. 7899ـ  9ـ  17فااي القااومي للمصااافين فااي القصاا  الكمياااوي 

 :ني ف مود معلقةت  ورمقف مم فاها عجبا  غالبيت م من العم   فالفور كون م 

 !.ستم أكمادـ يعني ل

 :اللت

ين يهاام عاام  ومساايحيين ويزياادمماان كااام فااي الموالااا وأااايبوا الك ياام .. ـاا ا

وهالا ماا ااار معناا  !.يوفم أحادا فا  ساحق الكا وأكماد  فالدكتاتور لم   ةوااف 

 .ديو اللي البتل معييوسو  ت اهدونل في فلم الف

ساهال ا عان  ال يء ال اني الجوهمي اللي حاامتني فيل المحققل ال ولندية هو

هاو ف اات  7891ـ  6ـ  1الكيفية التي أدركت في ا فأم القص  الالي أااافني فاي 
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اللين راركت  7899ـ  9ـ  17في الخمدل الحارق  والقص  اللي أاا  رفاالي 

 .في إنقاذهم ودفن من إست  دوا هو الص  ف ات األعصا 

 :أابت

ي وعماء هو غيم لست خبيما لكن ما أاافني في الممة األولى  من حمق اسدـ 

 ااألعااما  التااي أاااافت رفاااالي فااي القصاا  ال اااني والاالي راامحت تفاااايل 

لم أفقد عقلي في القص  اللي أاافني  لكن القص  اللي أاا  رفاالي .. عليكم

عاادا كااوم .. اعل اام راابل مجااانين يفداالوم العااده علااى الاادنيا فااي لحةااة اإلاااافة

مااا هااو الحااال معنااا  فقااد القصاا  الاالي طااال رفاااالي لاام يخلاا  أثااارا اساادية م ل

فقاادام الساايامة اللهنيااة التااي وااافت ا سااو   لاام نجااد أثااما   .أاسااادهمتفحصاانا 

وسااتموم األماام واءااحا عنااد . ول االا الاادرنا أم نوعيااة ال ااات مختلفااة  فالتفصااي 

ق التاي ماتالات أثارهاا تورام اسادي فعاد وعم  فلم أاافتي وت اهدوم الحام

 . المافة ع مين عاما

فاي محدام  عماا ورد كاملاة   لسااعة   حققات ما     .اادا   داليقاةة ققة ال ولنديالمح

عاان رتبتااي فااي الجاايش العماالااي  فالمتمامااة محااامي الدولااة الاادنممكي تحقيااق 

فنية المماتل في المهسساة العساكمية كبت خاأ كون ا ا تعم  تكانت م مفية أر

أءااامرم كااي أاااح  . نائاال عمياا  إلااى نائاال ءاااف رتبااة فتماماات العمااليااة  

مم إلى رسم فياني على سبورة يبين تسلس  المماتل في همه الجيش العماالي األ

 .ئل الداف  ونائل العمي حتى تتعم  فدالة على الفمق فين نا

ف  كنت محاااما   لم أكن سعيدا كما هي ر متاد وهي تموي حكايات ا ل  ميار

  .حياديةالممأة ال هدالة أس لة هلف

فعااد وحتااى ال انيااة اااباحا  التاسااعة  اساات مالت ممحلااة األسااتجوا  األولااى ماان

كانات تساتوالفني أثنااء . الديت ا في رواية ما كتبتل في السااور الساافقةالة م  

كااي أتااافا حكايااة مقتاا  رفاااالي   فأ اياال مسااتعج     الساامد لتلقااى سااهاا عمءاايا  

 .الدامي

 !.ـ ه  كانت تميد أختبار مصداالية ما أرويل؟
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تموياات وهاادأم وتأملاات  ال  لكاان حينماااحتماالاام أفكاام فااي حومااة الااموي ف االا اإل

القدية وادم فأس لت ا العمءية محاولة إلكت ا  مد  مصدااليتي  لكنني كنت 

يماين أسمد كمن يفمغ ما ي ق  على وادانل من عنا  تجمفاة فقاد في اا رفااق حم

 . ونجا فمحض ادفة تبدو كالقدر

التفات نحاو . م ماا فعدا م فالل اة ال ولندياةولزمت الصمت حينما فدأوا يتحااور

 :فقال مامالمت

 !.أستماحة ال داءـ 

 .. ـ 

 .!ـ نص  ساعة

في الاميق إلاى ماعام  يقاا . أسعدني ذل   فقد أتعبني سمد تل  التفااي  الدامية

على رارع عاه خل  فناية المحكمة  حدثني المتمام عن الك يام مان ال اخوص 

مان كا  أطياا  حيوم  عام   وياللين الدموا لل  ادة هناا  أكاماد  يزيادوم  مسا

وهمس لي فأم لم ي اتم المحققاوم ال ولناديوم فاأالوال رااهد .. المجتما العماالي

 :سألني. م لما أهتموا فما رويتل

 !.ـ ماذا تعم ؟

 !.وأكتل أـ اللت لل أالم

 !.ـ يعني أنت كاتل؟

 !.ـ نعم

ـا ااباح كنجاي ـ الالي فقاد  ي وااديقي العزيازرفيقاحدثني المتامام عان ا اود 

األنفال في توفيم الوثائق للمحكمة فسفمه إلى سوريا وكمدستام  عائلتل كل ا في

 . العماق ممام عدة ل م  تجميع ا

كاناات تالاال ساامد تفااااي  .   واااالنا ماان حيااي أنت ينااافااي فتاامة مااا فعااد ال ااداء

لاام أذهاال أفعااد ممااا . التفااااي  وفأسااماء األمكنااة والب اام وكاا  مااا يخااام فبااالي

ما اام  فعاد ذلا  . 7899و 7891تي الص  أاافني وما رأيتل فالدب  في واالع

. المبارم لم تاالبني المحققة فل من أحداث وتفااي  تفوق فداحت ا فع  القص 
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دخا  عليناا راا  ث ثيناي فاارع القاماة فصاحبة راافة تمسا    دودةعفعد دالائق م

 :الدم ما المتمام إلي الائ . فتوالفت عن الك ه. فيدها ملفا  

 !.يةنست ارتل القانوـ المدعي العاه ال ولندي وم

اااي  كا  التف أكملت  أم    واالفين يتافعام مجم  التحقيق دوم أم يتدخ   إلى 

فالبات المحققاة م ااهدة الفلام الالي وأابات علاى امياا األسا لة    التي رويت ا

علقات علاى  .أعتمت ال مفة فأسادال الساتائم  ورتال ا اات العام . معي حملتل

ي خصااوم  ةكااام األرفعاا .أفعااد ماان الصااورة   رااارحام اا دا.. الم اااهد م اا دا

تامام ماا ي ـا حساين ـ الالي او  الم اهد المتتافعة  منصتين فنفس الوالت إلاى

مفاااالي وهاام يتلااوم ألمااا  ففاااغمي األفااواه يحملقااوم  كناات أتتبااا الساامات م . أالااول

يساعلوم ف ادة واءاعين أيادي م علاى عياون م غيام  .الي الواوه واألاسادومحم

 م اا دا  .. ولمااا كناات أعاام  الفلاام م اا دا  . ءااوء ال اامس الااادرين علااى مواا ااة

ه ووااارساام  وفالتفصااي  لك اامة مااا راااهدتل فقااد أنصاامفت إلااى تتبااا األلاام الاالي

ألم وأستنكار للفةائا التي يمون ا  في الم  د الالي ية ام .. ةال ولنديين األرفع

قااة طلبات إيقاا  الل. فيل كتفي األيمن فاي لقااة كلاوت ملي اا فالفقاعاام محموالاا

الااال . وأردم أم أتعاام  كااي يااموم أثااار تلاا  الفقاعااام والحااموق علااى اساادي

 :المدعى العاه

 !.مصدالي  نحنـ ا داعي للل  ف

إستعارة الفلم  فلم أوافاق كاوم النساخة  يفي ن اية العم  والتحقيق  طلبوا من

متااألم    الماادعي العاااه فوااال  أالتاام  منااي فعااد ذلاا   .فأستنسااخوها  وحياادة لاادي

فاسم المحكمة والعدالاة ال ولندياة وال اعل را  اعتلفيل خج   والده لي أمتعاط  

 فتاااام عقوفااة يتيح ااا القااانوم ال ولنااديووعاادني فااأنزال أالصااى   أاااافنيعمااا 

 خاااهفتزويااد الاادكتاتور فمااواد تعويااق حياااتي  ال ولناادي الاالي ساااهم ف األساالحة

 ل ولناادي ـ فااامالباا  أم يميااز الماات م ا)  .أتاحاات لاال تصاانيا األساالحة الكمياويااة

 ( فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامانس
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عاما  ساجنا   وفعاد التميياز تي اد الحكام فاي محكماة التميياز  71ـ كام الد حكم فـ   .

 (عاما  كما تنااللت الصحافة ال ولندية والعمفية  79إلى 

مماا سايهول  فدء المحاكماة  م تبااا   أعد الق وة منتةما  . أستيقه ك  اباح فاكما

للفااوت فااال واء مناال تلاا   نفسااي سااعيا  إلياال مصاايم ماان عااوالني واعلنااي أاااود ف

 !.اللحةة وحتى مماتي
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Planning for witnesshearing 

 

  Wed, 29 Nov 2006 08:18:12 +0000  :التاريخ

 Korving, C. (Rechtbank 's-Gravenhage)  :مرسلال

<c.korving@sgrarr.drp.minjus.nl>  

<salam54@maktoob.com' <salam54@maktoob.com'  :إلى  

 

 

Dear mister Ibrahim,  

 

first of all, I would like to thank you for your willingness to come to  

Holland in order to testify in a Dutch criminal case against Frans van  

Anraat.  

 

I would like to know if it would be possible for you to come to Holland in  

the period from 08th untill the 9th of January 2007.  

 

If it will be possible for you to come, than I will make the flight-and  

hotelarrangements for you.  

 

Thank you very much in advance for your reaction.  
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Kind regards,  

Carola  

 

Carola Korving  

Rechtbank Den Haag  

Kabinet Rechter-commissaris  

Internationale Misdrijven  

Tel: +31 70 3813419  

Fax: +31 70 3813207  

 

 

***********************************************************************  

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

Ministerie van Justitie.  

***********************************************************************  

 

 

 

  

 

 

 

 Information about meetingpoint at Schiphol  

  Thu, 14 Dec 2006 09:52:36 +0000  :التاريخ

  <Korving, C. (Rechtbank 's-Gravenhage) <c.korving@rechtspraak.nl  :المرسل

<salam54@maktoob.com' <salam54@maktoob.com'  :إلى  
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Dear mr. Ibrahim,  

 

hereby I send you the information about how to find the meetingpoint at  

Schiphol.  

 

When you can not find the taxidriver, please call : 0031612997703  

 

<<Schiphol super klein.gif>>  

 

Kind regards,  

Carola Korving  

 

Carola Korving  

Rechtbank Den Haag  

Kabinet Rechter-commissaris  

Internationale Misdrijven  

Tel: +31 70 3813419  

Fax: +31 70 3813207  

 

*****************************************************************  

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

Ministerie van Justitie.  

***************************************************************** 

 

 

Ministerie van Justitie 

Servicepunt IFAD, H732 

Betreft Arrondissement Den Haag (JARHAG) 

Consultant Guest Marco Esposito 

NL - 2500 EH 'S-GRAVENHAGE 

Postbus 20301 

Pagina 1 

11/12/2006 

Reis document 2018939 

Datum 

Itinerary 
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:::: 

Passagier(s) : IBRAHIM SMR 

SAS SK1549 Klasse S - Economy Class 

14:55 COPENHAGEN (CPH), Denemarken Bevestigd 

16:20 AMSTERDAM (AMS), Nederland Referentie Q7X8M8 

Vlucht 

08/01/2007 Status ::: 

SAS SK 554 Klasse S - Economy Class 

20:15 AMSTERDAM (AMS), Nederland Bevestigd 

21:35 COPENHAGEN (CPH), Denemarken Referentie Q7X8M8 

Vlucht 

09/01/2007 Status ::: 

Hallo Carola, 

Hierbij stuur ik je het reisschema voor Dhr Ibrahim 

Uw reisschema is ook opvraagbaar via Internet. Ga naar www.atp.nl/reisschema en vul hier het 

referentienummer van de 

reis en de achternaam van de reiziger in. 

Het luchtverkeer ondervindt vertragingen als gevolg van aangescherpte veligheidsmaatregelen bij check in en 

door 

strenge controle op de handbagage. 

Het is daarom van groot belang dat u ruim op tijd aanwezig bent op de luchthaven. Voor meer informatie, 

raadpleeg uw 

ATP kantoor of de website van de luchtvaartmaatschappij. 

De maximale afmeting van handbagage is m.i.v. 6 november 2006 door de EU vastgesteld op 56x45x25 

centimeter. 

Grotere bagage moet als ruimbagage worden ingecheckt. Vloeistoffen moeten verpakt zijn in plastic flesjes van 

maximaal 100 mililiter. Deze flesjes moeten verpakt worden in speciale kleine doorzichtige plastic tasjes. Deze 

tasjes 

zijn vooralsnog alleen op luchthavens verkrijgbaar. 

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd. 

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel. 

ATP Government Travel, implant Justitie (is a trade name of ATP Business Travel) 

Schedeldoekshaven 100 | 2511 EX | Den Haag, The Netherlands 

T +31(0)70 3306840 | F +31(0)70 3646881 | www.atp.nl | 

Chamber of commerce number 
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  اليالقسم ال

 

 ـ ما لم يالبل المحققوم ـ الت مد

 

 

 

 

 

 

 

 

  1002فمياادي األلكتمونااي فااي ااابيحة يااوه ممااام عاااا  ماان رااتاء  فتحاات  

 ي ـ يحياى غااتي رمداام ـ ورفيقا يوااديق يمقتدابة مان تميلا فوادم رسالة  

حيااي ن ااانا  7812ـاا 7811فااي المع ااد الزراعااي الفنااي فب ااداد معااي كااام طالبااا  

وهااو واا ااة ماان وا ااام ـ ) حاااد الالبااة العاااه ـ الساامية والت ااا فتنةيمااام ـ أت

التااي منعت ااا ساالاة ( الحااز  ال اايوعي العماالااي ـ المتحااال  والت ااا مااا البعااي 
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ل عااان رخصاااي وهااا  أكاااوم أناااا هاااو ءالمساااالة تتساااا. 7811البعاااي فعاااد سااانة 

فيحيى الامأ نصاا  من اورا  أرثاي فيال ااديقي ال ااعم ال اعبي ـ عزياز . المقصود

فيال حادثاة  الانم ذكامم  . 1001 مام ف تاة فاي منفااه األنكليازيسماوي ـ اللي 

أءاام النحاام ـ عن فكاء عزيز ساماوي حينماا  ؛تل  الفتمةإلى الديمة ادا تعود 

إلى ءم  رافين كنت الد تعمفت علي ما في ليلاة مان لياالي تساكعي منقل رميدة 

اس ـ وس  ـ في رارع ـ أفو نه سماومـ   كنا لتونا الد خمانا من فارالسافقة  و

ـ ذكام لاي .   وذكمم فكاء ـ عزيز ـ الحار اماء فع  الدم  الالي يمقتالـ ف داد ـ

سام ف او يعمفناي فاسام ـ سا ه رغم أرفاك ااكد من رخصي أأنل تغاتي ـ يحيى 

مان هاله تأكاد . عباد إفاماهيم ـ فينماا الانم المن اور كاام فاسام ـ سا ه إفاماهيم

  وأناا لام أره لكن ااسم أرفكال الجلسةفقد كام معنا في تل  من رخصي الحادثة 

  .   أي منل المافة ث ثين عاماس  سبعينام القمم الع مينامنل أو

حينما ممم عيني على الساور   من هول المفااأةوامخت   من كمسيي الفزم  

رددم . التي يخبمني في ا فأنل اواري في مدينة ـ مالمو ـ السويدية هو وعائلتال

تفقنا علاى اللقااء فاي محااة أ. ينتةم اوار الكمبيوتمنل كام وكأ عليل فورا   فمدَّ 

 .  اان المئيسيةالاارام كوفن

.. اهل  للقاء حبيبةأف ى ما لدي من الميم وكأنني ذ لبست   .حلقت ذالني. مت  متح

ا السنوم واألحاداث تنوءيع في ما   اار فعيدا  معل  آلفت  تمي  واديق ت ف و

أخالم . الميباا فاي المنفاى  ام ف تاة  ين عاماا  يوما   وفعد ث ث ئفي عماق لم ي د

الست اوار  .خفيفا وكأنني مور  على الايمام  ان االقاار المتجل نحو كوفن

إلى تل  السنين حينما كناا نعتقاد فأنناا  فعيدا   وسمحت    نافلة الزاااية العميدةال

بادأ وسانحول الكامة األرءاية إلاى ـ اناة ـ ياباق في اا م  سنديم دفة العاالم الميباا  

كيا  أخالني  لكمم  تا. ـ وكا   حسال حااتال.. الحلم الماركسي ـ كا   حسال الدرتال

 اا فيات م يواللحةة التي دخلت ف. لكوملمحافةة اإلى مدينتل ـ العزيزية ـ التافعة 

ه افاكنا نجتات المدخ   فلمحت من فا  غمفاة األساتقبال النصا  مفتاوح أ. مساء  

. يمااارس طقسااا غميبااا علااي  اوياا  فلحيتاال البيداااء الاويلااة وثوفاال األفاايض ال
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 أالاام  لءنسااامكنااا والت ااا . ماان الاائفااة الصاااف يةعمفاات أم يحيااى فقاا  عناادها 

أخلتاال إلااى . كنااا أاماا  الناااس .ماان فكاامة الاوائاا  والقوميااام كمف ااوه وواااود

لالي ـ اعباد إفاماهيم خاي المسااه ـ كفااح أل ا  قياادفأااب   ـ الديوانياةمادينتي ـ 

مان ماا   يالكمني فأسااا  أنلا في طميقي إلاى الاعاة  ها. التلوه في أالبيت م احقا  

   .أياه ربافي

الادمي علاى  ون بات المااي  واءاعا    القصايمة ةمن س لم القاار ال  ث تمالت  

 :السلم األلكتموني متخي  ركلل القديم الائ   ما نفسي

 !.ـ سياالعني حتما عند حافة السلم الصاعد

  يأخال الادنيا فماا   مدوف   متوالد  عملياعةم   س فقد كام داليقا  في المواعيد

ومنحناي   ماا أفقااه حياا   أي  م    وهلا حسل تقاديميما   يستايا التأاللم افي 

مان  ىالدمي اليمن ما أم نقلت  . ممم م   حلم فماة رليتل فعد غبار ث ثين عاما  

نفس الساالم المتحاامك وااامم فااي فاحااة المحاااة حتااى أالباا  نحااوي اااارخا  فاا

 :فت  ذراعيل داما العينين وأعتنقني اارخا   .يمة  نفس الحيويةم محل القد

 .. س ه.. س ه.. ـ س ه

 !.وأا ش

 :الائ   هدأتل . ف جة رليتل حزني تصلل دمعي وأذهبت  

 !.ـ اليوه سنديا كما كنا ربافا   ف  تفكم في العائلة أو العق  حتى

  حافاة الع امين لتوناا فل نااة وكأننا لم نزل طلب  كام يوما  فميدا  ماتعا  ءعنا فيل

العاامة ـ ف اداد ـ م قلاين ائعين فده ة ن وطأة العائلة والمدينة وءمتحمرين م

لايس مجال اا الصاة أخام   عان تفاااي  هالا الياوهو .ف ااس المساواة والحمية

يحياى غااتي ـ أكت اافي أم ااديقي اللقااء  ذلا لكن الم م فاي . هلا الموءا في

ي وكاتل مقال فارع ون اي  علاى اافحام األنتمنيات هو ا م احف)  ـ األميمي

على نفس التفاااي   راهدا  كام ( والصح  أتمنى أم  يكتل ر ادتل عن األنفال 

 .من اانل الجيش العماالي والت ا ـ حملة األنفالـ  التي أروي ا ورويت ا عن
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حتاى األنفاال سايمتي  لخصات .7811خم الصتل منل  فماالناا عااه أفدى ك  منا لآل

فالمقاف  سمد لاي . ي ما تواتي في معسكمام اللجوء التمكية واإليمانيةوت مد

الام  لبيا اللهل فالجملة  وفت  مح     أستقال من و يفتل تمن الحصار ؛ما كانل

والوساا  ال قااافي العماالااي     فااأمور الاائفااة الصاااف ية وأن اا   سااوق السااماي

 :وفجأة سألني

 !.فكمدستام مـ س ه فيا مناقة كنت

 !.ادي يسمى ـ تيوة ـ على مجم  الزا  األعلى خل  العماديةـ في و

 :امو على الفور مدهورا  

 !.هناككانت ـ وحدتي فاألنفال 

يق  انديراح يم أحتياط  فخده في وحدة عساكمية  وي لي تفااي  الصتل  فقد س 

 كانت من م ام ا الزحا  علاى المنااطق التاي كناا في اا فاي ـ ف ادينام ـ ماا فامق

التاي أاتاحات  7899ـ  9ـ  9فاي  قاا  الحام  العماالياة اإليمانياةالجيش عقل إي

 . ر اللين أنسحبوا إلى األراءي التمكية واإليمانيةالقم  المحمرة والواعد ال وا

 :الال

ونااهمن  خلاا  تحف ااا ونسااج  الخسااائم واألساام  ـاا كناات فااي اللاام الوحاادة نتتبااا

 .واول التموين

طمياق   كناا في اا أسايادا   وأرياا وأفا  فاي واا  خااوط سايمه ذاكاما أمكناة 

ـ سمساان  ـ  العماديااة ـ دياامه لااوك  الاميااق مااا فااين تاخااو ودهااوك   لتاويتاا

متنوعاة فنداليتي في مفارت  فاممني  ذام التداريس التي كنت أاو  في ا حام   

ذام األماااكن ورفيقااي القااديم فااي ااافو  اليسااار  .التاليااة وأع ميااة وتموينيااة

فاانياام    مااطورام مااء  مولادام ك مفااء  العماالي ما العادو يساج  غناائم م

 .م اال أسلحة لم يلحق ال وار في سحب ا أو إخفائ ا

لايس  ذلا  فحسال فا  العجيال الالي اعا  رفيقاين  ـ عماالايَّ ـكنت أنصت متاأم  

 .يتقات محبيبين 
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تواالاا   كنات   .ما كام يجمي في الاام  ا خامقم علي  يوهو اديقي إلى أنصت 

وحيوام ءاعت إلاى األفاد فاي تلا  الملفحاة التاي لام يحامك  لمعمفة مصائم ف م  

فاا  فاالجميا كانات وا أمميكاا وا اإلتحااد الساوفياتي وا أور .العالم والت ا ساكنا  

  .اداه ـ والت االدكتاتور ـ ما  صال لديل م

حاااام   ومتااين ساايامتل المباغتااة علااى سلساالتي ابااال گاااراالعماالااي ف شالجااي

كام القم  المحياة فتل  المواالا المنت مة حتى أطاما  مواالا عديدة لل وار وس

 . دهوك والموا 

اام   فااالفون األول التااافا لبي ااممكة ص  فأكملاال  ومعاال  الحااز  ال اايوعي العماالااي ح 

ع مام القم  من سكان ا الف حين األكماد البسااء  وسكام عوائ  مان إلتحاق 

  .فال وار واللين هجموا ل لا السبل

ل ام مان األكاماد لكن عاوائل م وا   نحو دول الجوار  التسم  تمكن المقاتلوم من

اليزيديااة لاام يكاان أمااام م خيااارا  سااو  التسااليم  ف اام م قلااوم فاألطفااال والعجاازة 

م من تل  القمية التي الامات ااوار الفاون القاائم فاي واد  والنساء  واميا من سل  

اناي ـ ءااعوا إلاى األفاد ولام يع ام علاي م حتاى فاي المقا افم الجماعياة يادعى ـ مم 

  .حتى ا مالمكت فة 

  وهو يجو  فاي سايارة ايال عساكمية  يقم علي  تفااي  يوملـ يحيى  ـ  كام

واا  ا مافياة    فقادمواالعناا علاى الازا  دخول ااخ  سيم وحدتل حتى  م حقا  

الاوادي والمجاام  فدالاة وفعينااين مدهوراتين ماان تلا  األمكنااة السااحمة  وسااماه 

ول للحاز  الاديمقماطي الكمدساتاني ـ عنادما واا  إلاى فاألسم ـ موالاا الفامع األ

 :هله النقاة الاطعتل متسائ 

 . !؟اار فالعوائ  والب م التي لم تتمكن من الواول إلى الحدود التمكية ـ ماذا
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 أختفى أثمهم إلى ا م دهوكالتي حجزم في اللعة ـ اباح كنجي ـ عائلة النصيم 

 

رد رطال  والمسااء في ياوه راتوي فاا كنا نسيم في رارع مكته وس  كوفن اان

 .فمصافي  الامق والتقاطعامالتي تةللت الواوه والجدرام  تما  مع  هب  منل حين 

 الاالين مااا ااام  ألول اا  فساامدأم يباادأ الباا   وأغتماات السااماتلتوالاا  عاان الساايم 

سانم  في اا لجاوء ونحن نت مد عبام الحادود فاي معساكمام   طوي   ر لوا فالنا 

نفكام  اكنا الت مد في طميق هموفنا الاوي  نحو الحدود ناءمغم عفاللل والوي   

أتخيااا  عنااا  ماااا  كنااات  . فمصاااائم كااا  مااان الااااا الجااايش عليااال سااابي  الحااادود

تحولت لفمط عنف اا إلاى نل وهم يقعوم في أسم تل  المهسسام التي وسيوااوه

أتخي  ذل  وفي نفسي يقوه رعل تجار  األعتقال التاي تعمءات . مسالخ ف مية

ى نتمااء إلالم أكن والت ا نار  سياسايا   فا  كنات أرفاض اإلوالتي   تيل ا في حيا

أحمت . حز  السلاة ولدي ع الة فم قفي اليسار وم قفين أكماد ناراين سياسيا  

مااا سااو   متخااي   فيق ااعم اساادي   السااوة تلاا  الساالاام مااد فااي نفسااي عارفااا  

 .يم والعاطفةي الونل على أيدي األا زة األمنية ومنتسيب ا الفارغين من الدم

ف له األحاسيس الدفينة  لكنني تقت  فعد المافة أك م من خمسة  ـ يحيى ـ لم أخبم

الالوام التاي أختفات إلاى  ع م عاما على تل  التجمفة  إلى معمفة ما اار فتلا 

 .فداأل

 :عاود المسيم الائ 

. ل دفافاةعوهم في اللعة رهيبة   اللعة الديمة ل ا فوافام هائلة تستوعل دخاوام  ـ 

كانات العدياد مان وحادام . تقا في أطما  دهوك الام  المناقاة الصاناعيةعة لالق

كانات  .باة مادرعام حااين ـيت ا   المكاام ومان ءامن ا وحادتنا ـ كت 77الفمالاة 

الوحدام ت    الاافق ال اني  أماا الااافق األرءاي فقاد امعاوا فاي فاحاة القلعاة 

  راائكةناا  مساورا فأسا ك ا ا  العوائ  المت اقة إذ حددوا ل ا مكا  ال اسعة

كناا نتمازق ونحان ناا  مان الااافق ال اااني . دوم أغاياة وا طعااهتمكاوهم أياماا  

على تفاااي  معانااة النسااء واألطفاال والعجاائز وفعاض ال ابا  حياي ا يسام  
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كناا نتمازق . زرييت وطوم أماه أنةاار فعاض فاي وءاا ماف اللها  إلى التواليت

 .احة القلعة ال اسعةعلى ما يجمي تحتنا في فكجنود 

 :والالورمقني فنةمة عميقة   الامتل القصيمة توال  موتما  

ـ ها  تعتقاد ياا سا ه أم الجنادي العماالاي المسااق الساما  إلداء الخدماة العساكمية 

 !.القلعة؟فاحة ما روحل فما يجمي في يقب  

 ...!.ـ 

 :لزمت الصمت

  ي أنحاال فكتمااامسااو  ا أنسااى مااا حيياات ذلاا  الم اا د الاالي اعلناا.. ا.. ـاا ا

فاي  كنات   .ن خلا  أعمادة طارماة الااافق ال اانيوينتحل من حولي الجناود ائالي

المسائ  حينما سمعت  ءجة وااماو وراتائم أرد على بميد وال رتلغمفة القلم أ

ا فيادي وأسامعت فاالخمون فتمكات ما  فاحة القلعاةوفكاء أطفال ونساء يأتي من 

فم فاس مدنياة  أمان   يلاة رأيات رااال  ومان حافاة سايان ال امفة الاو .من ال مفة

 ـ خالادـ يصمخوم ماالبين فخمون اماعة ـ خالد ـ ا أعام  مااذا تعناي اماعاة 

فتحولت إلى كتلة واحدة  محاولة حتى ا م  كانت الكتلة المحجوتة تتكت  ملتمة 

 وأن اااالوا علاااى الكتلاااة ءااامفا    عنااادها تجااانن رااااال األمااان .المالاااوفين حماياااة

فتفتااات الكتلاااة  وسااا  ااااماو األلااام  وساااحبوا   وة فالحصاااوفاااالكبي م المح ااا

ووءااعوا علااى أاسااادهم   طموحااوهم أرءااا .خااارن الاادائمة المالااوفين سااحبا  

يقفازوم  افعادها راحاو .الناحلة إطاارام الديماة لمادرعام والساوا علي اا لادالائق

عصم ءاغاين على األاساد المختنقة وس  عوي  ام ام وتواام وأطفال من ي  

  .اإلطارام خنق تحتوي  

يمتجاا  وكأناال ياام   كااام  تفحصااتل خ ل ااا فعمااق .توالاا  ولاازه الصاامت لداليقااة

 .الم  د اللي يمويل ا م ا الب  المافة ع مين عاه

ولحةاة لفاه أنفاسا م . تحت ء   اإلطارام أماه أعينناا التلوهم خنقا   يا اديقيـ 

ا ي ابل   والناد  فتمدياد ماءاجت الزوااام واألم اام فالعويا  والنحيال األخيمة

 . ل ة الكمديةأرعار المثاء فال
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 أطفال األكماد اليزيديين اللين حجزوا في اللعة دهوك وءاع أثمهم حتى األم

 لسلة ابال گارا سوهم ي نوم في موالا  كلي ـ مماني ـ ف

 

واااوه  اااديقي القااديم ـ يحيااى غاااتي األمياامي ـ مسااتعيدا  ايااة كناات أسااتما لمو

العديد من المقاتلين اللين حينما خياموا فاين تامك األها  واألختفااء فأما  والامام 

التسل  إلاى دول الجاوار أختااروا البقااء ماا توااات م وأطفاال م وهام مان وااال 

فاالاكمتي إلااى تلاا  الواااوه الكمديااة التااي  أرااا . عناااء القتاا  والاالل المداااع 

ن األكاماد يائا  اليزياديكما هو الحال ما عو  ذكمها إلى األفد أحببت ا والتي ءاع

 .أندم  أثمهممن أسم في حملة األنفال و

 .طوفى لك  من أختار البقاء والموم فين عائلتل دوم ممارة المنفى

كلفاة الادنيا وفناى ذاتال  طاوفى ألخاي ال ا يد ـ كفااح إفاماهيم ـ الالي أدرك فااكما  

  .ل م  الموال  واار رمزا  

محنة الدنيا حيي يجاد م يحدثني عن طوفى إللتباس الحال وأنا أنصت لصديق الدي

 طاافق طارماةوهو يا  من حافة سايان  لفي موال  يمثى لل كحال اإلنسام نفسل

 .والت ا مقدار فداحت ا أحد   لم يدركعلى ملفحة دهوك  اللعة في ثاني 

 :مااصلفا مية  معلي ا م م     عن مجموعة ع  ف تة سألني 

 ـ لم التلتوهم؟

 :أابت .و أن م لم يكونوا من طم  ال وارلم أكن أعم  عمن كام يتحدث  يبد

 .وكنت أعم  لكنني لم أرأ أخباره !.ـ ا أعم  عمن تتحدث؟

وأتخي  خااه وهو يممُّ على نفس األمكنة التي ابت فنواحي ا طوال  نصتأ فقيت  

مقام سنوام  عن سف  سلسلة ـ متين ـ وعن ال ارع الماف  فين الفاون ال الاي و
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ا نانلاى ذلا  ال امو  ال ااحل ياوه دف  فعااد فاي  إ .تياوه ـنام في وادي ـ يالاطا ف د

 .أفو الوسن ـ أفو سعد ـ أفو اواد اللين الدوا في الص  تيوة  ةرفاالنا ال  ث

منالر ـ  عدنا متعبين من تل  الة يمة الم لكة وفصحبتنا كا  مان ـ عماودي ـ و ـ 

ول يعياد وكام األخيم ي لي راتما ك  ريء ويتحدث فك ه غيم متماف   فينماا األ

فااي المساااء الاامر . ساامد أحااداث تلاا  الليلااة المموعااة التااي الدااوها تحاات القصاا 

التمكااي والتوااال اااو   ـ المفاااق اإلنسااحا  فإتجاااه ال اامي  الحاادودي العماالااي

حملناا ماا هاو م ام . الم لي التمكي ـ العماالي ـ اإليماناي حياي المقامام المئيساية

جمعنااا علااى فسااحة ءاايقة فااي ماان وثااائق وحاايااام  ساامانا الب ااال ال  ثااة  وت

. نمش النف  على ال م  والقاعاة الكبيامة والماابخ ةكنت ما رفاق أرفع. السف 

أساا  علااى أمكنااة وااادم في ااا  افني م اااعم مختلاااة عميقااة ا تنسااى؛كاناات تنتاا

رساخت فم ااعم حميتي رغم مخاطم الموم والسوة حيااة الجبا  البدائياة يخاتل  

والموس يحمالوم المدم  ـ تولستويـ ـ ه  لفي ذاكمتي من رواية ـ الحم  والس 

  يداا  إلاى المج اول الالي ينتةمناا خلا  ـ ناافليومـ وينساحبوم أمااه تحا  

عااود ال قااا  رااعمم فمتعااة خفيااة لمااا حككاات  . القمااة التااي نقاا  علااى ساافح ا

كناا ث ثاة . ف  بت النيمام القاعة الم بعة فالنف رميت فل على . فتوهأفالكبميت 

فعدها خل  المفاق اللين توالفوا عناد منتصا  الساف  اعدنا . قمكلفنا فحمق الم

أرااااء مقاام ـ فصااي  المكتاال السياسااي ـ للحااز  يممقااوم النياامام تتصاااعد ماان 

أءاااءم  كتلااة نااار هائلااة تصاااعدم فااي دالااائق متوهجااة  . ال اايوعي العماالااي ـ

. واوهنا في ذل  ال مو  الحزين المداام  فأااوام الالائ  وانفجاارام فعيادة

حمالناا كا  ماكناا نحامص أ فقاد  غيم مصدق ما فعلناهحملق ملهوا  لجميا يكام ا

 والت ا كنت ن ياا  . تسلق السف  الحاد والوعمففدأنا . عليل من مستلزمام الحياة

 كلماا أرتفعناا يبادو الم ا د تحتناا. فاي المقدماة كنات   .رغم أااافتي الساافقة الويا  

اااال كبااار الساان وراابا  ريت ااا غالبالافلااة . مكمااا فااي األفاا ه والموايااا ساااحما  

أفو نصار ـ اافم هجيا  ـ مقااوع السااق يمكال ف ا    سافقة؛ في معاركمصافين 

تحما  طفلت ماا ـ ل يال ـ ( ف اار )وتواتاي ـ ناهادة ـ . تقوده تواتال ـ أه نصاار ـ
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صااعد ن .ارااة التااي في ااا وثائقنااا الحقيقيااةفنااداليت ا والحقيبااة القموفناات ال اا مين 

نا في عماق األودياة أنت ام الةا ه علاى إيقااع الصا  يتخافات فعناء اه ين وتحت

 للنااا . فينمااا تتدااائ  كتلااة النااار التااي كاناات مسااكننا الليلااة الفائتااة.. اللااي .. اللااي   

ساكام القام     إلاى أم فل ناانم ى طاوال الليا  فاي راعا  معتماة وطامق  وعامه

حقاا  أن اا نقااط   تباين ااألكماد المتوا ين نحاو نقااط معيناة مان الحادود التمكياة

لتنااول الاعااه الالي كاام عباارة  والتاا  الصايما   نداام للتوالا . عبور فين البلدين

لناا ساكام القام  األهاوال  فيفداي  عن لحوه معلبة وخبز حملناه معنا من المقم

راافة   .أعتقاام فالجملة لمن لم يتمكن من ال مو  .التلى فالقص  .هاالتي رلو

تناد     ا أنسااها ماا حييات م  المحياة فالعمادياةكمدية اميلة الم م  من الق

ِ  تماي  م   ساكمانة يميناا راماا  تومولولة ف ناء كمدي حزين  توسا م  رافداة 

تأكا  الاعاة خباز أو ت ام  امعاة اللواتي يحااولن اعل اا النسوة المحياام ف ا 

 :فأاافني. من تل  القافلة عن ا سألت را   . ماء

 !.ـ ال ين ـ اء عبورنا ن مءاعت افنت ا أثن.. ـ مسكينة

 ـ كم عممها؟

 !.ـ خمس سنوام

كنا أخ  وأسمع من الواف  الف حين األكماد الم قلين فاألطفاال والزوااام رفاام 

ف اام خبااموا م اا  هااله  .  ومااا يتالاال وءااع م ماان مسااتلزمامالبيااوم المسااكينام

ويعمفوم ما ينتةمهم من  مو  فقم مدالا وعناء في معسكمام اللجوء   المحن

و األطفال والمالعاة أواناي انا ع مام القواف  الصاخبة فصمعبم. في دول الجوار

رغام  كانات المحلاة أرابل فحلام وكنات ساعيدا  . الابخ المحملة على   اور الب اال

الجبا   فاي عتماةنحاو مج اول غاامض المحنة  فحبيبتاي ـ ف اار ـ ااواري تسايم 

  وأنا أا   أتوق عزما  تزيدني الوة  و   رامخة  فنت رفيق معوق  متماسكة  حاملة  

او  ن مها الصاخل اللي ا في  التجمفة تلقي  هيهاإلى الم اممة منل اباي و

 !.؟صل  سيدري أين أ
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اللقاة التي حدثت في الة ه في ذل  المسيم الوعم والتي لم أنس  ا أفدا  هي تلا  

كنااا ننحاادر  علااى سااف  فااي  لمااة ت اابل . الصاامخة المباغتااة التااي أعقب ااا ااامت  

مس وكااام علااي  لكناات أتلمااس مااا حااولي فااال. ماغ حيااي ا تاام  حتااى أااابع الفاا

مقااوع السااق الماكال علاى ف ا   والمنحادر ( ااافم)والت اا حما  ـ ل يال ـ أفناة 

سامعت اامخة ووالاا أالادامنا الخافات الةلماة وفي ذلا  الصامت . أمامي مبارمة  

ي تع ام فاي مباغتة مكتومة تصدر من ـ أفو نصار ـ أعقب ا ءجة أالداه الب ا  الال

 .  فتوالفات القافلاةاامت   وسااداامخة مكتوماة وحيادة . الة ه فصخمة المنحدر

 :ما نفسيهاتفا  والافلة فين يدي  م لوا  امدم  

 !.ـ راح أفو نصار

تخيلتاال ناتفااا   . تخيلتاال يسااق  وهااو مقاااوع الساااق فياامتام رأساال فااي اااخمة

فعاد لحةاام . أحميالف ددم طفلتل ـ ل يل ـ إلى ادري فقوة وكاأنني ف الا ال اد 

  .تنفست فعمقينادي المفاق كي يساعدوه  ف المواوعسمعت اوتل فدم كدهم  

تجماا علاى فافال ساكام القام   .حدودياوار معبم  ما إنب ن الفجم أابحنا في

 عن القافلاة عوائ  األنصار تنسلخ تقمر فيل أم ا  اتماعا م المفمتة عقد .األكماد

. ماا اماوع ساكام القام  األكاماد سماح ل ا فالل لتدخ  األراءي التمكية حال ال

تواتي ـ ف ار ـ رفدت ذل  القامار هاي  نلك  األحتماام  لك كنت والت ا مستعدا  

والمفيقة ـ أه نصار ـ وهي غيم ـ أه نصاار ـ توااة ـ ااافم ـ التاي معناا فاي نفاس 

 رفداانَّ فاادوافا لاام ياادرك. القافلااة   ف ااي ـ إفتساااه تغياام ـ تعاايش ا م فااي كناادا

ها أحد  لكن دافا ـ ناهدة ـ أدرك سمه كام أياديولوايا  يتعلاق والت اا فالنداال سم  

كبااار نااا ماان عنااا رفاالود  . وط اام الم اا  التااي تحتقاام ماان يتاامك ساااحة الندااال

التي البلت مصيمها في البقاء ما اماوع األكاماد علاى األنصارية  السن والعوائ 

 .أم  العبور إلى األراءي التمكية

فقاع يصفم في ا . األر  الب  خلق اإلنسام م في فقاع خاوية ت بلواالنا المسي

هاام   ممرننااا فقاام  .موح ااةالصاامت والفااماغ  رااعا  ودرو  وطاامق ابليااة 

عجاا  تاااركين أراايائ م علااى  م جااورة غادرهااا أاااحاف انااا فيااوم لدخ .سااكان ا
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مت والماامق  ثيااا  اااحوم طعاااه مملااوءة فااال  الاادر  علااى نااار مافااأة ؛فمكان ااا

يبادو أم القصا  داهم ام فجاأة مداا  إلاى ال لاا الالي تن امه األخباار  .مبع مة

كناا نبحاي عان  .م من العمق حياي خلفاوا الات هم فاي أمكنت ااوالتي ينقل ا القادم

 كمدياة  أردياة ـ ف اار ـ  و ـ أه نصار ـ  ساهإفتت لوتحسبا  للقاده حم. خبز  وكساء

أرديااة . الااة عبااور الحاادودحيحااتجن إلي ااا فااي  الااد العوائاا  الفااارة  االديمااة تمكت اا

فاأرواح ن علاى إيقااع ذاك المعال الالي عام  والات تحا  الجايش  المويام همفن  

وممرنا فع مام الحقول . م ينا يومين وليلة .العماالي العائد من حمفل ما إيمام

المممية على والتي الدت فالقص   لة  وا ي الف حين يالمحموالة  والب ال القت

  لم يكن لدينا والت للتوال  ودفن ا .ي فسحام السفوحلمسال  الجبلية وفاانبي ا

إذ كنا نسافق الزمن كي ا نحاام في حالة سيامة الجيش على القمام الحدودياة 

فااي . مااا إياامامالتااي في ااا مواالااا لمفايااا الديمااة أءااام إلااى تمك ااا فساابل الحاام  

مااا رااوينا  .اااوار عااين ماااء دافقااةتوالفنااا للماحااة وتناااول وابااة ال ااداء  ااابيحة  

والمفااق م الياادة المفامتة تامك العوائا  الامر وفعد مداوام. حم  من لحم معللن

 أنااا و   يعنااي يااة الميبااةاألكااماد المنتةاامين علااى نقاا  حدود المتعبااين مااا امااوع

الاالي كااام ( منااا  األعسام)وفصااحبتنا ـ أفااو حااتم ـ توا اا   أه نصااار و ف اار 

لصاعوفة  تة المارهاا؛فامرم الياادة المفام .الت ا يعاني من م اكلة ففقامام   امهو

فساو  وخاورة الممحلة األخم  من الاميق المواا  حتاى الم لاي الحادودي  

ة عبم الجباال التمكياة وسا  رفاياا والام  كمدساتام تدام إلى الدخول ممام عد

أتلكم مد  حمالاة ـ أه نصاار ـ أالاده نصايمة فاي كمدساتام  إذ  لات تبكاي  . تمكيا

ناا ماا رخصاين مان أكاماد تمكياا يمتاوم فقي .م عزيزا  ل ا مام للتوأوك مفجوعة  

الساااعة ال انيااة ع اام   ااما وحتااى هبااوط  ساامنا ماان .فصاالة المفااى لمفاااق لنااا

 :الائلين عند حافة سف  في الة ه طلبا منا تسليم فنادالنا. مساءال

 !.ـ سنخبأها لحين عودتكم

 نزعناا فنادالناا وسالمناها ألحادهم فاأختفى ف اا علاى الفاور !. كام الول م كلفا فينا  

فناداليتي والليا  اللحةاة التاي سالمت في اا فاي . أكما  الم اوار معناا  فينما ال اني
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. مج اول حسست فعجزي ووحدتي واستس مي التاه لمصيم  أل تيساال  رذاذ عتم

الاداناا عباام مماام ءاايق علاى السااف  عباام المااة الجبا  فأطللننااا علااى م اا د  اااديم  

مأساة اماعية تمن الحامو  كاميما من كاميمام األف ه الك سيكية التي تحكي ف

واد  ءايق يعاأ   تحتناا تماماى .مب ورين م  د اعلنا نتوال  ا رعوريا  . والت مد

فنيامام وءااجيأ اماوع األكااماد الناتحاة المنتةاامة عناد فوافااة الحادود علااى اماا  

 .السماح ل ا فالدخول

 :لنا الال

 !.ـ تنزلوم ما هله الجموع ومصيمكم مصيمهم

 .في الة ه هو ا خم وغا 

 :فقينا لحةام م دوهين الب  أم أتحمك وأالول

 !.ـ هيا فنا

نحدرنا نتع م فخاانا المخلولة  فدوء النيمام الم تعلة في عماق الاوادي تعاتم أ

كام ءجيأ الحيااة يتصااعد اااخبا  مان الح اود الملتماة . المسل  الديق الناتل

أحسسنا . حول النيمام  المالعة أواني طبخ  اياح  تنادي  ءجة  دخام يتصاعد

المفااق البا   نا منلتمكلوح ة ا رعوريامد  الصاعدة من الوادي  فصخل الحياة

الب  أم نص   .أنل عار  فع    تمن الحم ي عم   فالممء دوم فندالية ونزع س حنا

 خلاا  أكمااةالح ااد  الاماات المفيقتااام فتباادي  م فساا ما ونخلاات  فعمااق الااوادي 

ثيااا  ولبساان ل والماايم   عاان ن رداء البي ااممگل المكااوم ماان رااموافااألقين 

أختلانااا فالح ااد  . الاويلااة الفدفاءااة الصااارخة األلااوام القمويااام الكمديااام

ام كا  كا .ت لاى المااء لتخاديم ال ااي .تاابخ .ا حاول نيامام متقادةمعوائ  تتجوال

الليا  وال اد  الناس واعلات م عائلاة واحادة توااال   فالمحنة وحدما  ريء مفتوح

الحدود التمكي اللي لم يسم  ل م فالادخول  وهي محاامة فين حمس  المج ول

السانا  . امي  الحادوديالمن  منل عدة أياه وفين الجيش العماالي المتقده سميعا  

ووتعات عليناا فاانياام خفيفاة    فقدمت لناا الاعااه والمااي وال ااي  ما عائلة

 .لوالت أواخم ال امن واللي  فارد في الجب اف
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ة فنياامام المواالااد حيااي يح اام الحااال ا أدري كياا  ماامم تلاا  الليلااة المداااء

 !.السفوح القميبة فين حوااز اخميةالمجلو  من 

كناات أعاايش اااوا  أحااس أننااي ع ااتل سااافقا  لكاان فااي فاااطن روايااام تحكااي عاان 

حاامو  أهليااة واااوع وت اامد ورعاال وحياااة فاالاال وتدااامن ونياامام فااي ليااالي 

فمواية ـ عناالياد ني تأاواء ذكم .له تديهها نيمام م   هله النيماممةلمة م   ه

 . ال دل ـ لجوم رتينباك  وأاواء ـ مائة عاه من العزلة ـ لماركيز

هاأنااالا فاااي خدااام رواياااة حقيقياااة رخواااا ا مااان لحااام وده  تواتاااي رفيقتاااي 

وتوا ااا  المفاااق الاالين تمكونااا وءاااعوا فااي ال ااعا  و اناادري هاا  يصاالوم أه 

الاااعنين فاي السان  واموع العوائ  فأطفال اا وأحمال اا وراال اا ونساائ ا!. ا؟

ااام  ل اام فااي الاالين ياامووم لبعداا م علااى ءااوء النياامام المتأاجااة أهااوال مااا 

طميق إنسحاف م الاوي   والحااز الحدودي التمكي القميال حياي يقا  الحامس 

واط اة متأهبين راهمين أسلحت م علاى أهباة األساتعداد ألي طاارئ الام  فناياام 

ى طميااق عااميض يسااا مداااءة فمصااافي  خافتااة الدااوء ت اام  علااالسااقو  

ساامعت  الصصااا  تباادو م اا  خيااال  عاان أم ااام فقاادم أطفااال ن فااي  .لماامور ممكبااة

تبكاي طاوال  تالقص   أو أثنااء عباور ن ام ـ ال اين ـ و ـ الازا  ـ أو عان أه كانا

فماام فصاخور مسال  رأسل الوالت فزوا ا أاافتل رةية وأفن ا المءيا أرتام 

وأفنت اا فنات الع ام سانوام  بتيال عنادما تع ام الب ا  وساق  علاى ركعلى الفاور 

اللجبا  ح   مقافا الساف  ال علىكانت في تيارة ألخت ا الساكنة في المية  ا و م  م  ص 

علاى إيقااع  الصم تمو  وراوي ا يحكي اا أماا فاكياا  أو مالهوا  . تعم  مصيمها

الوادي الديق الدان فأاوام تنادي  وااماو أطفاال  وأالاداه ف اال تاماوح فاي 

 :كاني فسألتني تواتيالمت من م. مكان ا

 !.ـ إلى أين؟

 !.وأعودفجولة  ـ سأالوه

 !ـ خا  أتديا

 :علقت ءاحكا  
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 !.عينيـ كلنا ءا

 :وأردفت

 !.سأراا.. ـ ا تخافين

خاوم فين أكداس الب م المتنااثمة كأرا ء علاى فساحة الاوادي الدايق  وعلاى 

 ءااوء نياامام تلقاام فالحااال الجااا  كلمااا خفتاات رأياات مااا ا يحصااى ماان الواااوه

 ة  المبقعااااةحموالاااادها المااسااااأتعاااامي  .واألاساااااد المن كااااة  تاااامو  الصصااااا  

ت فاو  .تصمو فاألم. تسع  سعاا  مخنوالا   .مياءيف اتام الك  ةفالفقاعام  المسلوخ

 :قوليك  لحةة سهال حاسم يتمدد اخل واماو والصم  و .مج دة

 !.ـ ه  سيسم  حمس الحدود التمكي فدخولنا؟

  فاا  معنااى ذلاا  سيمسااكنا الجاايش العماالااي م اا  ذا كااام الجااواإسااهال مااهرق  فاا

ـا  حينماا خسام 7811مها األكاماد فاي أعقاا  حام  ويقودنا إلى ا نم خب    داان

أتفافياة الجزائام فاين العاماق الجولاة فسابل ـ كمكاوك ـ وـ م  مصافى البمتاناي 

ونةاه ال اه  ا تالوا يتلكموم  مو  ت جمي م إلى مادم ااحماوية فاي الدااء 

وإلاى   في اا التي ا تزال مقافم األكماد راخصاةـ الديوانية ـ ا لمدينتي التافعف  

فااي عمااق  التافعااة لمدينااة السااماوة ونقاامة الساالمامالبعياادة  الممااادي نااواحي 

وهالا . أذاالوهم الوي  فاي تلا  التجمفاة. حتى الحدود السعوديةالصحماء الممتدة 

سنين  للا كام أما  فات  من الصم ورعل تل  ال ال لا الباين على الواوه الادما  

حيااي معسااكمام اللجااوء والت اامد  ا  اديااد ا  ا عاالاف ..فااا  خاا صو الحاادود حلمااا  

 . والدياع

 .الوااااوه واألاسااااد والنيااامام متاااأم   الاااوادي مااان الاااام  إلاااى الاااام   ابااات  

واااوه  .  البعياادة فجمال ااا الفت ااام النقاايني واااوه ااابايا كمديااام القاامتسااتوالفأ

  امال اا خاالم  هااهي تحات لام تام راارعا  مبلااا  بماءة فمية  رديدة الوذوام 

واللعاال ماان الل ااو  يءأم مااا يجاامي هااو راانااا مي م اامدة لكن ااا مبتساامة وكاا

عكااس مااا كااام يمتساام فواااوه  .إلااى الااماهن  البعياادة ساامعام مااا سااينت ى ويعاادم  

 . وخ ية   م  وتأم   األم ام واألفاء وال يوو من ه  
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اكت افت . لصابايا الكمدياام لمجام  األماورلقدري م   أستسا ه ا كنت مستسلما  

وف تاة .. ذل  ال عور في اولتي فين مجاميا األكماد المتحلقين حول دوائم النار 

فصوم تمدد ااداه فأراااء الاوادي علاى درفكاة أن ياار  ا  اارخ الجما فزعا   هلَّ 

 دوي  الح د فامو . اخمي هب  من أعلى السف  الحاد فأتجاه الفسحة المكتةة

 دي الاواعماق يتامدد ااداه فاي  تدحمن اخور عم الة ديم وفا فحمص ينسىا 

وتعجبات والت اا أالاول عم الاة هكالا أحسساناها فاي الةا ه   .ويصم أذام الجموع

إذ   عاان تدااامن الابيعااة فساافح ا الحاااد مااا الجاايش العماالااي الزاحاا  متسااائ   

لكاان الصااخور لاام تصاا  الفسااحة فاا  راحاات فااي . أفزعاات الجمااا الممعااو  أااا 

 .سار  أخم  في الواديم

عناي عقال  فاح اة  القلقتاين ور عيني ا وادت ا تد  ف  إلى حلقة نيمام تواتي عدم  

 :اماو الح د  وما أم رأتني حتى هبت نحو وعانقتني ف دة هامسة  

 !.وين امم موتت حيليـ 

 .وفقينا ساهمين حتى إنب ن الفجم

عنا  يار الصخم  فعيدا  ن كام اإل. ت الواوه وتداريس المكاموفان  دفت الحمكة

ق  فاوق ساالحجام سياعلناا ن اعم أم والصامت وااد  الاوادي  ةا هلكنل فاي ال

لبن ) راي  وماستاو  .المعتاد في القم  الكمدية البعيدةتناولنا الفاور  .رلوسنا

وفقينا ننتةم الحاوارام فاين مم ا  المحااامين وحامس الحادود الالين أااموا ( 

حتاى  فقيناا هكالا. اح ل اله الجماوع عباور الحادودعلى أم ا أوامام لادي م فالسام

وه رااكل ا الحقيقااي  فمأياات الساااوة عااات للواااحااارة أ  كاناات م مسااة. الة ياامة

واوه الماال وفهس واوه األم ام الممتحنام فك  الوااباام كزوااام ف حاين 

 .الباسمة التي لم تدرك فعد هول المصيبة تألقة وواوه الصبايا الم

ا وال مس والفت فوق رلوسنا رغام ءايق الاوادي سامعنعند منتص  الة يمة  

مماا اعا  . م ثمة معمكاة فاي واد  الميالأوك. سميعا  .. اوم الص  يقتم   سميعا

هلا غميازي .. هلا غيم عقلي.. الجما المحت د أماه فوافة الحدود يصا  فال لا

و ينبعي من تزاحم كتلاة ف امية هائلاة اتحول إلى امما ل اا  لكنل سمعام  أفتدا
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ة   مماواااة   ككتلااة ماان األساامنت الصاالل ت اااقم الع اامين ألاا   مجاااوتت

كتلاة  كقلال  . الجا   متاهبة  إلالتحاه ا خ  الحدود الوهمي فا  حتاى خا  الساماء

حد فا  الحدود المسادودة فحاااز خ ابي ورااال ماداجين الل  تلق  ذكي يق  

لاااة الكت ءااامن ممااااوفين  تواتااايكااا   أمسااا    كنااات  .  اااااوف م ااا م   فسااا ح  

ا انم مان لخ ص اننتةم فماا  يتي  لنا عبور خ   .الملعورة  الصلبةالملتحمة 

 . أل  ليلة وليلة مفدر  الصد ما رد في حكايا ةال بي  ةالم  ود ـ البعيـ 

 مان هاول   تنتةام خ ااا    حاائمة فموح اا لحم  من  كصخمة   كانت الكتلة متمااة  

ااعةاايم راابيل فالقيامااة حيااي دفناات الناااس أحياااء   ستكت اا   فااي مقااافم   ت  يع  وء 

 . فعد أك م من خمسة ع م عاما  فعد ا 

حبيبااة عماامي ـ ناهاادة ـ ملتصااقا  ت  أحتداانفاادام الكتلااة فااالحماك والتمااون  ف

نتةاار طاال اإل. صااخبةفجسدها من الخلا  كاي ا تدايا مناي فاي ماون الكتلاة ال

الواهن  وتندفا نحو الحاازالخ بي التمكي  فالكتلة غدل  اعل ا تحتده وعص   

الجايش أم راعم الكا  المتاماص المالعور . على والا الص   فدا الميبا  من الوادي

مجناوم  إعصاار م ا أنادفعت و  ت الكتلاة ااارخةف باابق علينا  العماالي يكاد ي

ونمكض  فقيت ممسكا  فك  ـ ف ار ـ كنا نصمو مع ا  .حمس الحدود التمكي نحو

 كام إندفاع الكتلة. اهم س حلوعيناي اتفارالام ا  حمس الحدود األتماك ال 

أف اات األتااماك واااارم عمليااة أطاا ق النااار فم افااة . المتمااااة خاطفااا   األلفيااة

يااة مبتعاادين عاان بواااعدوا علااى دكاا  غاامف م الجان  إنتحااار  فخفدااوا ساا ح م

    لام نتوالا  عان الامكض  نقااة الحادودمخلفاين عبمناا . المابل  در  العاميضال

رفيقااة وكناات  أركاض . د راعمنا فمزياد  ماان األماامفكلماا أفتعادنا عاان نقااة الحاادو

وخمات   كفيكف ا من مكض اواري في الزحمة  وف تة  حمرم عممي ـ ف ار ت

خمااات ماان الح ااد إلااى . طفاا   إفاان السادسااةماان مسااار الكتلااة المندفعااة لتحماا  

 :اانل الاميق  والت اواري الائلة

 !.ياهلا طف  ءا أفو الايل ـ 
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ـ كفاح ـ أفن ال  ث سنوام  محنتي  حيي أءعنا طفلناكنت أعم  سم  محنت ا  و

وأنا . 7891ال وار في رباط والت إلتحاالنا ف انو  العماقتمكناه في الديوانية إذ 

الدايت ا فاي من المرم تمكل فعد تجمفة إلتحاالي لمدة ستة أر م فصفو  ال وار 

ومعمفتااي فااالةمو  أريااا  ـ السااليمانية ـ رااارفاايم وراا متور والاامة داغ  

المجموحاة  ذكامه ينكا  حواسانا ااارفمفاو األطفاال الحااد   كام مصاافا   .القاسية

 .التي أءناها فماق ءناها

الب امي المالعور  لقاتال فاي الساي كمديا  وهي تحم  طف    متألقة  ـ ف ار ـ كانت 

  ا اممأة كمدياة ع امينية إلى أم هجمت عليحتى ال مو  تمعاه   لت  . الجار 

 :آهة وممددة فصوم ملفوح مالقة   ا ون بت الاف  من حدن

 (أو يمة)أوي دايكل ـ 

ن ااا لاام وتااتلمس كاا  الاعااة ماان اسااده حتااى أ لراحاات ت اام .كاناات راابل مجنونااة

فتعادم وهاي تحملاق فاي وا ال فصامت أ !.؟  ولم تسأل كي  ع منا عليالنات كم

افواا نحو ـ ف اار ـ إلتفت  . ى ادرها وت مل في أخم تاره وتدمل إل   دت ا تمس 

 :ما نفسيالتماس   اللت  متصنعة   دموع ا

 !.ـ هللا يساعدك

 .فيل ـ كفاح ـ أفنناكانت تم  أن ا من المهكد 

لم أنس أفدا  م  د البي اممگة األكاماد الالي أءااموا للادخول ماا أسالحت م إلاى 

. تدعى ـ أتموش ـاوار المية  حيي كنا على مبعدة م ام األمتار من نقاة الحدود

س يلقااى ساا حل فااوق كاادس الك راانكوفام الممتفااا كااام فعداا م مماان أكلاال اليااأ

علااى ااناال الاميااق الحصااوي المم ااد  لكاان ال البيااة كاناات تداام  ساا ح ا فااي 

اامها البيا  أم تلقااي ف اا علاا كنات أتأماا  .   البنااادقتا ىااخور ااناال الامياق تكس 

  راااردا  فااي أتأماا . أتأماا  عاازائم الب اام ومااد  الااواهم. الم اا د أنااا الحااالم أااا   

ال اوار    أتأما علاى اانال الامياقتحت   ل راجمة  حبيبة عممي اواروالفتي 

 المتاواتم  الحازين  الياأس  المستسالم  ال اءلالمنكسمين فحاات م المختلفة  

  .مج ول لحةة الادمة السائم نحو
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هالا ألم أالاول أعايش كمم ا  . يةمم   في فلم  ي صور  مأساة ف م م  كنت أعيش 

ومماالبت ااا  إحتمااال ثقاا  التجمفااة وعنف اااعلااى اإلحساااس هااو فقاا  ماان ساااعدني 

فقينا م مدين نتوسد األر  لي   منت مين حول المية كمدية تمكية حدي ة . أيدا  

كاناات . فقينااا عاادة أياااه ا أتاالكم عااددها ا م فالدااب . في ااا فناااء وماااء وك مفاااء

العوائ  الم مدة والتي حملت مع ا مستلزمام الحياة البدائية توتع علينا الخبام 

أتاالكم أم تواتااي ـ ف ااار ـ وخوفااا  ماان األتااماك أالتمحاات علي ااا . الاات الوابااامو

مفناا علي اا فاي أااتتناا العيش ما عائلة أحد رفاالنا من مدينة العمادياة والتاي تع  

كنات أتفقادها فاين سااعة وأخام  . ة طاوال واودناا فاي كمدساتام  ففعلاتالوحيد

لم . لي اعلتل العائلة مأو   فأراها من  لة فجلل الماء والخبز وتنةي  المكام ال

 ة  تامكت م عائاد فعاد ياومين. حتى والات الناوه دور  ت كانت. أرها ممة واحدة االسة  

 :من ال جيمام في عمق واد  الائلة تما  فين دغ   الإلى المالاد اواري على 

 !.ـ ا أحتم  حياة القموية الكمدية  أن ا تفع  ك  ريء والما  ا يفع  أي ريء

 :تكنت أءح   أردف

 .ـ حالي حالكم أنا في ممگة م لكم

 .عني كانتا أك م عناء  ووح ة   فالليلتام اللتام الدت ما فعيدا  . أسعدتني عودت ا

فااي ااابيحة م مسااة الباات الساالاام التمكيااة لوريااام نقاا  الحصااى والتااما   

نعتقااد أن ااا نااا ك .فتكدساانا فااي أحواءاا ا العميقااة وساا  تعيااق األطفااال والتاادافا

 . نجد فيل ري ا  أخ  مما نحن فيلام آمن ستوالنا إلى مك

كمدياة ماارة  فقام  مدت فنا العمفام نحو المج ول ساالكة طمالاا  ابلياة مبلااة  

لنا فأيدي م وينادوم فأاوام تديا فداجيأ ماكناة يلوحوم  كام سكان ا . تمكية

كنااا ناام  فااي الواااوه الماكدااة م اااعم حاال  وألاام لمأساااة  .اللوريااام الدااخمة

ينبسا  فاين اباال والمام  واساا   أاامد   ا فعاد مسايم سااعام فاي سا    حللن. محنتنا

أدركنا أم هلا المكام المعزول . فأس ك رائكة مسيأ   أنزلونا داخ  منبس   . فعيدة

 .أعدتل السلاام التمكية لتجميا الفارين من أكاماد العاماق نتيجاة  لحملاة األنفاال

 .ـ  كام المكام يدعى ـ گفم
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ع  وادنا اموع أخم   م   . القميبةت  من أمكنة رمي  الحدود التمكية العماالية ا 

  المنبسا  الفساي   وكناا فا  أفمراة وفادوم أردياة ثقيلاة  كام اللي  فاردا في ذل

فعصا  فناا البامد وخصوااا علاى تواتاي ـ ف اار ـ إذ كانات تعااني مان أماما  

حياي ـ يامام ـا إ ـ لاوام ـ ومان فتامة عا ن الدات ا فاين  ة  كانت لتوها عائاد .عدة

تسااللت ساااما  فمسااااعدة تنةيماااام األحااازا  الكمدياااة كاااي يعااااين وءاااع ا طبيااال  

فااي مساايم الافلااة انسااحافنا الاوياا  وإلن اا النا فمفيقنااا ـ أفااو نصااار ـ . مخااتم

 قليااة لااد  رفيااق حماايم ماان ماادينتنا ال تناأودعنااا المصاالمقاااوع الساااق وطفلتاال ال

واتااي تمتجاا  وتصااا  ولمااا ااانَّ اللياا  وأرااتدَّ الباامد ورأياات ت. لصاعوفة حمل ااا

همعات راكداا  علاى الفاور نحاو . أسنان ا  ولم يسعف ا إلتصاالي ف ا وفمك يدي ا

كيفياة  عان إلتحقت فال وار في كمدساتام حينماذاك المفيق الحميم اللي حكى لي 

فاي غام   فالحيادر  متخفياا  ـ الديوانياة ـ أخبمناي فأنال هام  مان  .فال وارإلتحاالل 

الالي يصا مني ف  ثاة أعاواه فمسااعدة أخاي  7818راتاء خانة فاي وسا  ف اداد 

إفماهيم ـ اللي رتل لل ك  ريء كي يص  إلى ثوار الجب  في عبد ال  يد ـ كفاح 

وكيا  ـ كفااح  ـحكاى لاي  كيا  أختفاى فاي غام   وفمهاا لال  .ذل  الوالت الصاعل

ت اال  لاال الدااية إلتحاالاال فااال وار حيااي ساالمل ل وكلفاال فإيصااالل إلااى   كاامدي مفيااق  ر 

 الن داةـ  في محاة. سم  من ا إلى مفارت ال وار الجائبة أرياف اتيل  انيةالسليم

راكاال  79ركبااا ساايارة  .المفيق الكاامديالكائنااة فااي ااناال الماااافة التقااي فاا ـاا 

ـ ساالاة مساتعيدا  اامو  تلا  األياااه فقاد كانات حكايتال كنات أنصاات ل. مارسادس

ت ااا فااي موالااا كنااا وال. تسااتعد لخااو  حمف ااا مااا إياامامفااي أون الوت ااا ـاا  البعااي

المحاذياة  داخا  األراءاي اإليمانياة 7891فاي خميا  حادودي يادعى ـ فيتاوش ـ 

ل اامي  الحاادود وكناات لتااوي ملتحقااا  هارفااا  ماان عناا  معااارك راامق البصاامة 

أخاي ـ والت ا كام مصايم . ال  يمة تاركا  تواتي وافني ـ كفاح ـ إفن الستة أر م

كنا نسيم على ممم  ءايق  . 7890أنقاعت أخباره منل اي   كفاح ـ مج وا  فقد 

كنات أحملاق ف ي تال المساتكينة . ملهل فأوراق البلاوط المتسااالاة وكأن اا دماوع

 أخي الدااائا متخااي   فاامفكااما    ةالعنيفااالتجمفااة المسااالمة التااي تساامد علااي  تلاا  
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المن اا لين والمسااافمين راكاال  79ساايارة المكااا  المارسااديس التااي تسااتوعل 

يبعاد عنال كاي ا فاي اا  لادلي  فاالجلوس علاى مقعاد  أواااه ا .ف أن م الحياتي

توالفات السايارة فاي محااة إساتماحة الامياق ااوار مق اى علاى . ي يما ال ب ام

وت خممااتو ـ المديناة الصا يمة الواالعاة فاي منتصا  المساافة فاين ـ طا م اار  

 :الائ كمكوك ف داد و

حتى رأيت .. أفو الايل نزلت من السيارة  وما أم دخلت ماعم محاة إستماحةـ 

مفااو  أماان ف ااا راا يم فااي الديوانيااة خاا ل أساام يالااق علااى  ـاا كساايتنجم ـ

دمال ثاوار أنتفاءاة فكمرال ووءاعل سايجارة فاام  فمال أع السبعينام م ا ور

رياءي معمو  في الديوانياة  اعال كامة الاده ) وـ حمزة عباس ـ  . 7887أذار 

ينتنا ماان مااد االسااين  معنااى ذلاا  أن ااا مفاامتة( تحااول إلااى مفااو  أماان مسااعور

كنات أهام فمفاا أول لقماة حينماا  .من يحاول ال م  إلاى ثاوار الجبا تقبض على 

 الكمدي فأنني ذاهل للتواليت  ومن اا تسامفت   لمفيقاللت ل. لمحت م فممآة الحائ 

دق فااي المساااء  .غمفااة ـ كفاااح ـ فالحياادر خانااةوأخاالم أول ساايارة عائاادة إلااى 

نجحاات فياال رتبنااا موعاادا  أخاام . فااائيختإساام  بلااغ رفاالاال عاان البااا  لي رفيقنااا 

 . فالواول إلى المفاق

 :ويقول معتلرا   ناالقمصلة العائدة ل سينزع حاا   لوالنا  فأنمكنت 

 !.خلها رفيقـ 

 :اللت

 !ةقمصلارة الستعإف ار تمتج  ممكن   ـ

 :ردَّ فبمود مفجا

 !.ـ ا رفيق اارم مالتي

إلى  من ف داد لباني ـ اللي تسللت  تلكم حكمة ال يخ ـ عاا الااأللممة التي ا تعد 

واللي الال ونحن نجلس في حديقة فيتل الواساعة كمحاة أولى  فيتل في ـ كفمي ـ

 :7891 أ في غمو  يوه من أياه 
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ـ دع عن  أح ه ال ورة النةيفة وراال ا األط ار ستم  العجل من أالم  اديق 

 !.في األوالام الحماة

المكتال السياساي ـ فمتة فميد من فصي  مخمات مع أول ممة تلكمتل في ا عندما

مناقاة ـ لاوام ـ الواالعاة فاي الم لاي الااادين ة ـ خل  العمادية وفي موالا ـ تيـ 

  دخلنا أرا   تمكياةث ثة أياه وفعد مسيم . التمكيـ اإليماني ـ الحدودي العماالي 

عاد وف  تع اينا يقبا في العم واد  وعام ديوحتمكي فيت راع   في .كام الوالت رفيعا  

كدلي  ااحبنا حتى فسحة فين القمم تحاذ  مجم  فعي فأحد أفنائل ال اي تناول 

 :ر نحو منحدر  فالكاد نتبينل الائ اأر. ن م يفص  الحدود

 !ـ هلا الاميق سيوالكم للجسم

داعنا فاي  لماة ف  لام نع ام علاى الجسام الا . كام ال مو  موح ا  توار  سميعا  

لنجاد أنفسانا فاي   فاين المساال  نادور   .  سااعام للنا نتخب. ف  المم كالحة لليلة  

فقد أءاعنا أثام الادرو  متاهة اخمفة  كام فعض المفاق يتع م في. نفس المكام

خفنا أم يالا علينا الفجم فنكوم الم  معسكم تمكاي أو تصايدنا . الجبلية الديقة

كام  .المفايا العماالية المنت مة على القمم والفسحام العالية في السلسلة الجبلية

اءااامافنا مداااعفا  ونحاان نحماا  فميااد المكتاال السياسااي فكاا  مااا يحتوياال ماان 

أهلكنا الدورام والقلق وأاب  الع ور على المسل  اللي يماعنا إلى فيت  .أسمار

حتماال والليا  يتآكا  مقتمفاا مان للنجاة سو  هالا ااأمامنا لم يبق  .الماعي حلما  

فاين  نامئخن ءاامين امام ساجاد  كناا نجلاس فاين الحاين والحاين نا. حافة الدوء

لاام نكاان ناادري أياان أااابحنا فااي متاهااة الةلمااة  .نتحاااور ف مااس .أكفنااا المكااورة

كنا حسل ما أتلكم ك   من  فمهااد ـ مهياد كاميم ـ إفان مادينتي والالي  .والصخور

راركني احقا فادفن المفااق الالين الداوا فاي ـ تياوة ـ والالي سامدتل فاي القسام 

ـ أفو حساه ـ و ـ فختيار ـ وهو رفيق كامدي لال توااة    والنجفي   وعليالسافق

أي كاا  هااله . المفاامتة ي  دليلاا ساااي   وأفااو   وأفااو رائاادـ مجااده ـ معنااا نصاايمة

نتاأرا  فاي ءاياعنا عناد حافاام  فيماا كنااو. المجموعة في ا رفياق كامدي واحاد

 :الة ه والدوء همس فمهاد
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 !.ـ رفاق اعت ما واحد راي  ريء يهك ؟

ي و مان معاارفلم يازل حياا   ف ا وسأحجم عن ذكم أسمل ف  ـ  س...  التفت نحو ـ

طالباا   فب اداد عنادما كنات عليل فاي الوسا  األدفاي تعمفت   .أواس  السبيعنام منل  

ـ عزيااز الممحااوه لصااديقي ال اااعم  ا  اااديقكااام  .فااي المع ااد الزراعااي الفنااي

لديال  .حنبلاي  يعني ريوعي    عام  ومتعصبا لابقتلتكام والت ا ي . سماوي ـ

وادتال  7891محاوام رعمية فساياة  عناد إلتحااالي ال ااني فاال وار فاي راباط 

ااا   لأناوهاو فصاي  مخاتم فتنةيماام الاداخ  فاأخبمني ففي الفصي  المستق  

أتوسام فاي  كنات   .ن اأم فينناا ع الاة ل اا االورف. طوي  ما مفارت أرفي  القتالية

التفت ألنني لمحتال فاي . االة وال قافةما يخم الموال  والصدفيالع الة فل الك يم 

سات مفت ذلا  أالبي  خموانا يخفي رغي  خباز  تحات الميصال    فيت ذاك الماعي

 :فسألتل

 ؟رفيقـ لم يا 

 :أاافني

 !.ـ تحسبا  ألسوء احتمال

لام يحامك  .نحاوه التفات  . وها نحن نخو  فاي األحتماال السايء الالي هجاس فال

أحسسات فاي العتماة ل أخامان المغيا   ف  وهمسات طالباا  منامنال االتمفت   .ساكنا  

 :  وهمسفكفل تكمم فمي

 !.إش ر   ش.. ـ إش

ف ام ماا يكمان  منتةما   مت  ص  أخلني الفدول رغم إءاما  الموال  واعوفتل  ف  

سااكنت مستساالما لداا    . راايش الخافاات المنسااكل فااأذني اليساامخلاا  هاالا الو

 :ر وهمسسحبني في العتمة فعيدا مسافة أمتا. كفيل الحاويتين كفيَّ 

 !.ـ أفو الايل أسكت ا تقول وأعاي  نصف ا

سكنت فاين يديال القاويتين متصالل العدا م وكاأم كفايَّ . أخمسني هول الموال 

مر كفي  ودس يده ح. ديا في متاهت ا ونق  علي ااخمتين من الصخور التي ن  

مخافاة  محتام  رفة لمفدواخمن المغي  والسمل نصفين  اليمنى تحت الميصل
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حقة واال افي تل  الحلكة الم رأيت  . (مهيد كميم ) ـ فمهاد ـ  ا الجائاسماع رفيقن

ـ هنادرين ـ معمكاة موال   في ال يخ الكميم ـ عاا الاالباني ـ وهو يحكي لي عن 

مان أراجا المقااتلين كاام يقاتا  في اممكل   القامم الماءايفي ستينام  ال  يمة

 :هددهم الائ   . مةلم تكن متوف.   لكنل رعم فالجوع فالل الاعة خبزف ماسة

 !ـ إذا لم تحدموا لي خبزا  سأسلم فورا  

 . توفيم ا رغي  ف  كسمة والمعمكة محتدمة  فسلم على الفور يتمكنوا منلم 

ف اايء ماان ماءااي  يت ااوه  حاسااا   كفاال المماادودة فنصاا  المغياا  فصاامت   دفعاات  

 . ويتكسم  

ا  مان وح اة دف ا اأتوسام ف اتجمفة  خما  م موع ااداالة أالصى ما عليَّ في ك  

 .الدنيا

ـ اللي اعلني أاامت وا أفداحل  الاالباني طي  ريخي ـ عاا ل مقب   دفعت كفي  

حااول ساحبي . والخالام فالممارة دفعت كفل فنص  رغيفل البارد راعما  . والت ا

ت أفياتااا  مأردد فصاا  وعاادم إلااى الاادائمة الدااائعة مكسااورا    دفعتاال فعناا  .إلياال

 :عزيز سماوي حوهالمم رعمية لصديقنا الم تمك

 ـ أگدر أعاند فالم ي وال المي 

 وأگدر أروفن فالحچي ألوام تصي  

 وأگدر أسوي الجسم دنبوس 

 وما أگدر أري  الماس

 .لو سكة أنكسم ناموس                    

. .يمددها ساخما  إذ لم يكان يادرك م زاهاا وعمق ااـ  سـ  كام  التينفس األفيام 

إلاى فيات عادنا .. واادنا المسال الب  تبارايم الداوء فقليا   .فتواتم اللي   رددت ا 

 .اللبنطوسا  من و سلة من الخبز  اللي الده لنا الماعي

لاام أخباام ف االه القصااة والموالاا  سااو  حبيبتااي ـ ف ااار ـ رفيقااة عماامي وفعاادها 

أابحت نائيا  عنال وكاأم ماا يفصالنا فحاور اللي  حتى .. لت ع التي فل اللي تداء

 .اري كام يجاور فمارل في الاعة الفصي رغم أم فمومحياام 



 151 

مكاته فالنسااء واألطفاال وكباار السان  عاار  راساا   هاأنلا أال  وس  فسحة سا    

رااحنام مكدسين فاي أحاوا  والنا إليل س    .والمقاتلين الممءى والمتعبين

سارم طوي   تمالنا من ا لنبيت ليلة في العاماء علاى اانال طمياق ابلاي تما  

وعلاى كماتال الصالبة غفوناا من كاين غيام آف اين  .فالحصاوممااوفة في فساحة 

 . فواع ا الم موت في انباتنا و  ورنا فقد كام أخ  وطأة من البمد الجارح

  ف او إفان مادينتي ـ الديوانياة ـ مخلوا من إنسام أخم كنت أعتقد فلأال  هاأنلا 

  .ومسار حياتل وكفاحل حول ل إلى رمز  من رموت المدينة

 

   *   *   * 

ا لم يستاا أحد   ول النوه تل  الليلاة  فالسا   المنبسا  ماا تقاده سااعام الليا  تح 

هبو  ريا  فااردة خفيفاة   ا  إلى ما ي بة ال  اة المفتوحة  ومما تاد األمم سوء

اعلت الجميا ي ادروم رالادهم ويدوروم طلبا للد ء  فينما الامت مجاميا فجما 

ف ابت النيامام هناا .   المساوراألع ا  وكسم الخ ل الجا  مان منااحي السا 

كاام . وهناك وس  ل   النساء وأاوام تنادي الماال  واماو األطفاال البااكين

ل  فالمكااام معاازول وفعيااد عاان أي الميااة أو ولااحء تنااوس ا  ا أءااواللياا  دامسااا  

سقانا فاي غفاوة إن ااك ماساكين . كنا ننتةم ال د المج ول واابي القلو  .مدينة

ا نادري كام فقيناا  .نار تحلقت حولال عادة عوائا  كمدياة أيدي فعدنا اوار موالد

لااوح فااي األفااق يال اااحل ءااوء الفجاام رأينااا فتحنااا عيوننااا   فعناادما !؟غااافيين

علااى فسااحة الساا م  ةالعوائاا  متناااثم .الم اا د فممتاال كاراافا   قااو يراح    البعيااد

ية وما كأسمال  فالية متموكة في عماء هللا فأواني ا والدورها المعدنية ورته األرد

  وال اااحنام لاام تاازل تلقااي حمولت ااا ماان ا يحصااىالعاادد  .هااو ءااموري للعاايش

ما أرتفاع الن ار تاد الداجيأ . القمويين األكماد الادمة من منافل الحدود القميبة

 والجوع  واماو الممءى واألطفال  والمصافين فالقص  الكمياوي اللي م ا َّ 

كنااا نساامي ا ـ القاام  والتااي ام علي ااا الجاايش يكاا  مناااطق القاام  التااي لاام يساا

خة عناد المنااطق ف امام مسالو .ة تتلاو  ألماا  وااوه أطفاال محموالا .المحامرة ـ
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عيوم كأن ا الاعة من ده ا يستايا المصا  فتح اا ساو   .الحساسة من الجسم

أنااين واااماو وألاام  وأاااوام أحتجااان  .للحةااام يدااام فعاادها ألطباااق أافاناال

لنا ندور فين الجموع نساعد المحتان ونقاده  ل. تاالل فالخبز واألغاية والع ن

مااا فوسااعنا  فقااد كنااا نحماا  مااا تبقااى ماان ااايدلية الموالااا ماان أدويااة  أساابمين  

فصاحبتنا  كاام. مدادام حيوية  حقن وأفم  حباو  مداادة ل سا ال  وماا راافل

 التخصصية كمدي من أهالي ـ أرفي  ـ كام في طميقل إلكمال دراستل لرفيق طبي

حينماااا حااااامتل  امعاااام المنةموماااة اإلراااتماكية الممحوماااةفاااي اامعاااة مااان ا

فاااي أنقااااد العدياااد مااان األطفاااال الممءاااى والمصاااافين  فعااااا   لعااال دورا    الحملاااة

  .حيوياا   اا  ين ا  بة ملي اة فاألدوياةيكام هو األخم يحم  حق .ففحص م ومعالجت م

حفيين مما أتاح لال رامح أحاوال المصاافين لجماوع الصا  نكليزية فا الةيتقن اإل

واااوروا تلاا  ه وفصااور .ال اامفيين الاالين توافاادوا عنااد الة ياامة علااى المعسااكم

أفاو ـ كام لادينا عادة رفااق يعمفاوم ل اام أورفياة مان م  .الحاام وسجلوا أالوالل

 .فتحاول رابل دليا  ومتامام للصاحفيين األلماام  اللي كام يجيد األلمانياة مااد ـ

كاانوا  .د والتا ين الصا  وت اموماا أااا  األكاماد ما  اعل م يف ماوم ماا يجام 

عمااا يجاام  هنالاا  فااي األمكنااة التااي يسااجلوم فاهتماااه مااا يخباامهم ماان الصاام 

العديااد ماان الصااحفيين  راااو. خلفت ااا هااله الجمااوع الناايااة ماان مااوم  محتااوه

القصا  الكميااوي البا  أك ام مان عااه   اسدي الم اوه عناد الكتا  األيمان فأثاار

ة  كماا أساتمعوا إلاى تفاااي  عملياة وأاساد األطفال وال ايوو والنسااء المصااف

القص  اللي طال تيوة ف اتام األعصا  تكف  ـ عماودي ـ فسامد تلا  التفاااي  

كام القمويوم األكاماد . وكام الدكتور الكمدي اللي ا أتلكم أسمل يقوه فالتمامة

نال للصاحفيين األاانال ساي يم أوءااع م علاى الفاور  إذ ويتصوروم أم ما يقول

دق التفااي   عن القتلى من عوائل م  والمحاامين ويلكموم أكانوا يتحمسوم 

وعلى ءفا  األن اار البعيادة  وعان هاول القصا  وغااتام الماوم   في األودية

 حالماا   فمءاى كنت أراهام يبتساموم. التي غات األودية والس ول ورعا  الجب 

  .يفدوم فما رأوه ألول   األاانل األنيقي الملبس الناعمي األك  والواوه
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فااي هااله األثناااء وااالت راااحنام تحماا  مساااعدام مقدمااة ماان أهااالي المناقااة 

هجماات  .تااوم  وااابن  وحاازه ماان الخبااز البااارداألكااماد  فاانيااام  خاايم  علاال تي

. ا  لصادهايعلي ا الجموع الجائعة مما اع  الجندرمة األتماك يقفاوم حااازا ف ام

وع فاي طاوافيم ت كلت لجناة مان المحجاوتين الامات فتنةايم األمام  فصافت الجما

تمكنات  .والفات فاي الصا . فتوتيا ما يمد من معونام  وتكفلت ونةمت سج م

علبااة ااابن  ماان الحصااول علااى خيمتااين  ع اامة فاانيااام  علبااة تيتااوم كبياامة 

أالتداى ذلا  األمام األنتةاار منال منتصا  الة يامة  .كبيمة  وحازمتين مان الخباز

حياي ا  ا  راجمة وا مية وحتى غمو  ال مس التي أالت الم مدين فنار  حا

كناا نسات م  مان إخات   الليا  فبامده القاارص  والة يامة ف مسا ا  .خيمة فعاد

 .الحارالة

ما ال مو  أفتقدنا أثنين من رفاالناا  الادكتور الكامدي  وأفاو ماااد   للناا نبحاي 

 . نصل في أراائل دوم ادو ت  عن ما في أرااء المعسكم التي فدأم الخيم 

 !.ـ أين اارا؟

سائ  مقلبين األمم من اميا اوانبل  فمن المستحي  أم يكوناا الاد غاادرا  لننا نت

المعسااكم المحصااور فاألساا ك ال ااائكة وأفاامان الحماسااة الخ اابية التااي نصااب ا 

 .الجيش التمكي خ ل الن ار

فاي اابيحة الياوه التاالي تكلمناا . أختفى أثمهما تماما  واللي  حا   فةلمتال الك يفاة

ة من في ممكة سافقين في األحزا  الكمدياة  فتحمكات ما لجنة المعسكم الم كل

وعنااد الة ياامة رأيناهمااا الاام  ماادخ  . ماالبااة األتااماك فالك اا  عاان مصاايمهما

في خيمة من الخيم حكاوا المعسكم فوا يين ممعوفين يسيمام فصعوفة فال ة  و

فااي المسااء الامات المخااافمام التمكياة ـ الميات ـ فإساتدراا ما إلااى  لناا القصاة؛

معسااكم فواساااة كاامدي أخبمهمااا فحااااة عائلتاال إلااى عاا ن ممااا ساا   طاام  ال

فينمااا تمكاان كاامدي أخاام يااتكلم العمفيااة والتمكيااة ماان . األنفااماد فالابياال وخافاال

ااحفي ألمااني يب اي كتافاة تحقياق عان وفاد فحجاة الادوه  اساتدران ـ افوماااد ـ

 م أخبموناا فاأن. أوءاع ال ا ين  ومن غم  الحماساة خافال رااال المخاافمام
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 ياادروم عصاابوا عيااون م وكممااوا أفااواه م وأخاالوهم فااي ساايارتين إلااى أمكنااة ا

وفاي غمفاة حققاوا . أنزول ما وهباوا ف ماا علاى درااام إلاى أمكناة خانقاة .أين

مع م ك   عن أنفماد ممكازين عان سابل وااودهم فاين اماوع الف حاين األكاماد  

لو  وءاامفوهما وعاان أنتمااائ م السياسااي  وحينمااا لزمااا الصاامت علقااوهم فااالمق

ليم إلااى الساالاام ساافالت امعلااى أخماام الاادمي ما فالعصااي الب سااتيكية  م ااددين 

انحاااء  فاايهما وءاامف  الصاامت  ولمااا لاام ينفااا ذلاا  االعمااليااة فااي حالااة لزوم ماا

طااوال اللياا  إلااى أم اااعدوا ف مااا  حمموهمااا ماان النااوه .اساامي ما ءاامفا  مبمحااا  

لسالاام ا  ناا أن ماا سيسالما إلاى . ف ماا طاوي   ساارم الدرن وأركبوهماا سايارة 

لكن ما وادا نفساي ما داخا  غمفاة حامس المعساكم الالين طلباا من ماا   العماالية

رنا أم ماالبااة لجنااة المعسااكم ف مااا فعلاات الااد  . مأيناهمااا مقبلااينف .م ااادرة ال مفااة

 .ومتمامين للصحفيين األورفيين ينكانا وسيا اا سيما أن م  فعل ا

ك  حائم ويتنةم مددا من السماء  من هللا  من الصحفيين في الصبيحة التالية  ال

كنااا ناادور وساا  . األااناال المتوافاادين ف اازارة علااى المعسااكم  ماان أفااواه فعااض  

الجمااوع التااي تتزايااد وراااحنام التااما  ا تكاا  عاان نقاا  المزيااد ماان النساااء 

وتاااأته الوءاااا . واألطفاااال وال ااايوو مااان ال ااامي  الحااادودي إلاااى هااالا الموالاااا

ماان األطفااال المءااا يموتااوم ألفساا  العااوار  لعااده تااوفم  ا  مزياادالب اامي  و

األدوية والمعاية الابية والحليال والاد ء والت لياة أءاافة لمعال األم اام فاي 

ذلااا  الوءاااا المداااام   فاألطفاااال المءاااا كاااانوا يموتاااوم فاااأمما  البااامد أو 

ـ الميات ـ وحمكاة المخاافمام التمكياة . عوار  ع ا ا س   فاي  ام  طبيعاي

من تحمك األطباء والمممءين من رفاالناا ممان لادي م خبامام كانات والت اا  حدم

فجعلنا نساعد تلا  العوائا  النادفاة ماوم أوادهاا فاي حفام . من الموم تنقل طف   

البور ءاحلة ناواري في اا تلا  األاسااد ال داة فواوه اا الم ئكياة وكأنناا نادفن 

وتكسام السامام وااوه وس  عويا  األم اام المن اارام م ئكة ت فو فين أذرعنا 

ا أسااتايا !. دفنااا ماان األطفااال المءااا؟ كاام. الماااال الصااخمية فااي فاااطن ألم ااا 

متااي وا أعااود إا والاات وابااة يفاقااوس الاادفن عاان خ أغياال من اا     العااد  كناات  
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أتناول ا على عجا  وأغيال . الاعاه المكونة من الاعة خبز وتيتوم وابن أفيض

فس ا تمساخ فاي المج اول علاى أر  في خدم مأساة تل  اللوام التي وادم ن

غميبة مسورة فاألس ك ال اائكة  اائعاة  تفقاد أفنائ اا  وعبام السلسالة ال ئحاة 

محتلاة فااوافيم الجناد مان    أمكنت ااهااز  ع    طفولت اا  إلى الجنو  تمكت عممها

 .أفناء الدت ا المسخمين لحمو  الدكتاتور

  حيااي فاادأ ال ااارفوم ومااا توال الصاادمة. ماامم أياااه ونحاان فااي هااله الدوامااة

خاايم  أرتاق منتةمااة الواااول ال  ااا تبمعااام ماان . يتااأاللموم مااا الوءااا الجديااد

وكنت م   أحم    أثمياء أكماد المناقة األتماك  أرتدَّ وءعنا تأتما   فنحن عم 

كااا  وثاااائقي الحقيقياااة مااان انساااية ورااا ادت ا وااااوات سااافم وانساااية تواتاااي 

محااوام التنةايم ساحب ا   ا ف ادة رافداا  ور ادت ا  هله الوثائق التي ت ب ت ف

 ليوه  ك لا رغم أحتماام التلاي منال لحةاة وااولي كنت مستعدا  . لءستفادة من ا

ما    مان البا  القاوام التمكياة ومخافمات اا تعام  لتفتايش  نفلو . ثوار الجب  إلى

لدخلنا فاي دهلياز يتعسام في اا تبميام واودناا وسا  هاله البي اة القموياة الكمدياة 

  لاالا كنااا ددة ال ارفااة فموح ااا تخلصااا ماان تبعااام حاام  فااين ثااوار وساالاةالمحاا

مصيمنا ونتمماد  ولام نكان ناهمن فماد   ئرديدي التوتم  سميعي ال دل  نستقم

ماان السااماء ينقاالنا فلمحااة  فقااد كنااا رااديدي التعلااق فالاادنيا وسااعينا لجلاال الجنااة 

 .ءلةالمادية الفا ة ماركسااغمة إلى األر  معتقدين حد الموم فجن

ا أتاالكم أننااي حلماات ليلااة فااي ذلاا  المعسااكم التمكااي  إذ كناات أسااق  فااي النااوه 

كالمياات فعااد يااوه عماا   طوياا  أمااارس فياال مااا رفاااالي تقااديم مااا نسااتايا لعوائاا  

كااانوا الف حااين األكااماد الاالين كنااا نحاا   فااي فيااوت م فااي اوفااام مفارتنااا حيااي 

وحنا طاوال التجمفاة منال فداياة كنا نوفي دينا أثق  ر .يقدموم لنا الاعاه والمأو 

نا اللاي  عان ان  ال أل هلا اإل. 7899ثمانينام القمم الع مين وحتى األنفال في 

 . فجاعة مصيمنا فيما لو والعنا فيد المخافمام التمكية ـ الميت ـ

 كناات أعااود لااي  إلااى الخيمااة ألتوسااد اسااد حبيبتااي ال ااض النااافض غياام آف ااا  

كنت م ل اا أك ام . أس لت ا الداليقة الدائمة حول ال د أتجاه  .فالمصيم والاده األياه
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  القناعاام المالقاة علاى مساافة مان كاأالا   كنات   لكنني من ال د المج ول اللقا  

كانات راساخة وطامساة فمديناة مااركس حاد الداياع فمدم فاءلة  فالعكس من ا 

 . ففديلت ا الموهومة

ِ  فـ دعينا يا ف ار من األس لة ولن ور   !.بعض 

 !.ل  أسعد أياه حياتنا الحسية ونتلكمها إلى ا موكانت ت

اااادة ساايارم يصااي  علااى  فيمااا كنااا فااي ذلاا  المخااا  العساايم  ساامعت اااوتا  

ف مااات خ ااااة الناااداء فالل اااة الكمدياااة . ال ااامالي تختااامق المعساااكم مااان طمفااال

إلى رفيق  من أهالي  لكنني وددم التأكد ف معت    من مكبم اوم يدوي المنالق

لكن فعجالة واللات   سحبتل من ممفقل ف دوء .عائلتل في خيمتل ماالعمادية كام 

 :لل

 التاااما  الع ااام   وماااا هاااله رااااحنامفالداااب .. فالداااب  ـااا مااااذا يقاااول المناااادي

 !.المصافة على الجادة العميدة؟

 :أره  سمعل للنداء المكمور وألتفت إلى الائ   

ن إلاى إيامام ـ رفيق هلا را  دين تمكي توس  كاي ينقا  مان يمغال مان ال ا اي

 !.ف له ال احنام

أنصاات للنااداء . لاام أااادق مااا الالاال  فالباات مناال اإلنصااام وتمامااة مااا يساامعل

م اا  مجنااوم إلااى خيمتنااا  ركداات  . مااا ذهاال إلياال المكاامور والتفاات نحااوي مهكاادا  

 .!غماءنا فسو  نلهل إلى إيمام وطلبت من ـ ف ار ـ ءل  أ

 :للحةة الب  أم تسألني صمتالإلى  ابت الده ة السمات ا الفاتنة  فخلدم  

 !.ـ كي ؟

م التااما  التااي ي اامع الاام يكاان لاادي والتااا للكاا ه أراامم فياادي نحااو ااا  راااحن

لم تتوام امعت في لحةام الدموري مان . نحوها العديد من ال ا ين العمااليين

 :األرياء  حزمت ا في حقيبت ا وأمسكت فيدي الائلة

 !.ـ يلل خلي نلحق



 156 

ساو  . لباانيام التي حصلت علي ا فاالتوتياحمرم يدي وحملت فاانينين من ا

تقيناا مان فامد الامياق والخميا  وأنتةارناا الاويا  فاي نقااة الحادود التمكياة ـ 

أم مجامد  درككنا ن. كنا والت ا من أسعد كائنام الدنيا ندح  من القلل. إليمانيةا

الاادخول إلااى األراءااي اإليمانيااة ساانكوم فااي منااأ  ماان خااام التسااليم للساالاام 

كااا  رفاالناااا العااام  واألكاااماد واااادناهم معناااا يتنةاااموم وااااول الااامار . ياااةالعماال

 .السلاام اإليمانية فالسماح فدخولنا إيمام

فااي اللحةااة التااي عبمنااا ف ااا نحااو التياال ـ اإليمانااي ـ الجديااد فااي رحلااة منفانااا 

المستممة إلى ا م المرم أم ألقي عناي أسامي الحمكاي وأساج  أسامي الحقيقاي 

أناقال لماا  أمان إيماناي الاائ   ا  كنات ملتالا فأسامي وأناوذاك ما أغدل المفاق

 :فدا عن أسم وهمي كما فع  الجميا

 إفماهيمعبد ـ س ه 

 :ليس المفاق فحسل ف  تواتي وحبيبتي ـ ف ار ـ التي التفتت نحوي الائلة

 !.ـ ليش تك   نفس ؟

 :أابت ا على الفور

 !.ف  أسم حمكي .. كياني .. ـ أريد أسمي

ا يخلتاا  عاان وياا  معسااكمم األتااماك إا  ام اإليمانيااة رأينااا وياا   وفااي المعسااكم

 فأننا لم نكن م ددين فالتسليم للقوام العماالية

تجمفة المعسكمام اإليمانية تحتان إلى مسمد مستق  سو  أسمده إذا سام  لايَّ 

    .العمم والدنيا

  

  1009أكتوفم                                  

                                   

   

 

 :كاتلادرلل
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 دار الكنوت األدفية ـ فيموم          7882ـ رليا اليقين ـ الصم ـ  7

 

 دار المد  ـ دم ق ـ           7886ـ رليا ال ائل ـ رواية ـ  1

 

 دار ـ حورام ـ دم ق         1000ـ سميم المم  ـ الصم ـ  1

 

 دار ـ الدار ـ القاهمة                1009ـ اإلرسي ـ رواية ـ  2

 

 القاهمة -الدار المصمية اللبناتية             1070ـ الحياة لحةة  رواية 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


