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يف تلك الليلة، فوجئ شخص يف الرابعة والثالثني من عمره، سنسّميه »القارئ« 
مؤقت�ًا، بدبابة تق�ف يف باب داره. كان يرتدي بدلته الرياضي�ة الزرقاء، وينتظر طائر 
الرق�اد ليصط�اده بأجفانه. لكن بغتة، التمعت خوذة م�ا رآها من مكانه عىل األريكة 
الش�املية يف اهل�ول، ثّمة من ينزل من الدبابة، ثم يم�ّد يده ليطرق الباب بقّوة. وبام أّن 
منطقة القارئ مليئة بالعصابات كام يشاع، فقد هجس أن جمرمني يريدون إيذاءه، أو 
أن عصابة ال ختاف اهلل تروم خطف أحد أبنائه. تردد، لكّن ابنه الكبري شّجعه. قال له 

توّكل عىل اهلل وافتح الباب لنرى من الطارق. خرج:
- من أنت؟ 

- أنا اجلنرال كوكز، ال ختف أخي.
فت�ح القارئ الب�اب ونظر إليه. كان عس�كريًا فعاًل برتبة جن�رال، يرتدي معطفًا 
رئاسيًا طوياًل مبطنًا بالفرو، يضع عىل عينيه نظارات شمسية غريبة الشكل، مستطيلة 
ومش�دودة إىل العينني كنظارات الغّواصني. نظارات خرضاء بإطارات محراء ومثبتة 
إىل الرأس بحبل مّطاط حمكم. اجلنرال يعتمر خوذة يلتمع عليها ضوء القمر. هو ربام 
يتجاوز الس�تني، أسمر بوجه طويل ذي حنك متقدم وأنف شاقويل. فمه واسع وذو 
شفتني غليظتني فيهام تشققات مزعجة. أسنانه تتقدم إىل األمام لكنها مصقولة حتى 
لكأهنا لش�اب يف العرشين. وقف أمام دبابته األنيقة فيام كان صوت خفيف وهادئ 

ينطلق منها: 
� هفففف.. هفففف.. هفففف 

مل يقل القارئ ش�يئًا، بل نظر إىل اجلنرال نظرة اختلط فيها اخلوف بالدهش�ة. فّكر 
مع نفسه هبلع: »هكذا باتوا خيطفون الناس إذن، هبيئة اجلنراالت؟«. لكّن اجلنرال مل 
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يتح له امليض بمونولوجه الداخيل املتش�ائم. قاطع أفكاره بالقول أنه ش�اعر ويسكن 
يف الضواح�ي، وأن لديه ع�ددًا من القصائد املدّورة يوّد من�ه أن يّطلع عليها ويزّوده 
بمالحظ�ات عنها، ثم يكتب تأويله هلا للخروج بخالصة ختدم البلد. حاول إغراءه 
باحلدي�ث عن ثيم القصائد قائاًل أهنا جديدة بنوعها، وفيها طرافة وربام تغرّي منظوره 
لألشياء. لكن، بدا له أن القارئ ليس بمزاج جّيد، قد يكون نعسانًا ويريد أن يغفو، 

وهنا غرّي اجلنرال هلجته، وشّم القارئ من نربته رائحة هتديد. قال:
- األمر لن يستغرق وقتًا طوياًل، وموقفك هذا يدعو للريبة. أجابه القارئ 

- وما الذي يدعو للريبة برأيك؟ أن يفّضل املرء النوم عىل قراءة الشعر؟ 
رد اجلن�رال: ما يدع�و للريبة هو طريقتك املس�تهينة يف التعامل م�ع جنرال، هل 

تعرف كم قّدمت من ضحايا؟ هل تعرف من أنا؟ 
رّد علي�ه الق�ارئ: مهام تكن، ال حيّق ل�ك انتهاك عزلتي والطل�ب مني مرافقتك 

لتجربين عىل قراءة شعرك. 
َ القارئ من تطّور النقاش إىل ما ال حتمد عقباه، فقال  ثم فجأة، َخشيِ

- كم سنتأخر؟ 
- جمرد ساعات.

- وهل تعيدين أنت؟ 
- مؤكد، هل تتوقع أن أتركك تأيت وحدك؟ ما هذا الكالم؟ 

� ولكن.. كيف علمت أنني قارئ جيد للشعر؟
- أخربتني أحدى صديقايت الشاعرات عنك، اسمها اخلاتون، هل سمعت هبا؟ 

- ال، مل أسمع هبا مطلقًا، شاعرة اسمها اخلاتون، يا للغرابة! 
خرجت زوجة القارئ، امرأة دون الثالثني، مجيلة ممتلئة بطول فارع. كانت حاّدة 
دع. نظرت إىل اجلنرال وحاولت سحب زوجها من ذراعه.  املالمح ومن نوع ال خيخُ

- ال تذهب معه، إنه خميف. 
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تراجع اجلنرال كوكز وهو ينفخ مثل قّط استخُفّز فجأة. قال هلا:
- لي�س األم�ر بيدك، زوجك س�يذهب معي، ه�و قرر ذلك. توّت�رت األجواء. 

كانت املرأة مستفّزة هي األخرى وبدأت تنفخ وتقول: 
- اذهب إىل اجلحيم، ما أطمئن هلذي املشاوير. 

- أنت�م جبن�اء إذن؟ هل تفخري�ن بأنكم جبناء؟ كيف ترىض بذل�ك أّيا القارئ 
املمتاز. 

قال ذلك، ثم فجأة نزع نظارته بحركة غاضبة فرتاجع القارئ وزوجته إىل الوراء 
قرفًا من عينيه. كانتا محراوين، بل مها عجينتان دمويتان تسيل منهام دماٌء غزيرة. 

- ما الذي جرى لعينيك أّيا اجلنرال؟ 
- إهنام تنزفان حزنًا من أجل قصائدي. 

- يمه شنو هذا؟ قالت الزوجة وهي ترتاجع
- ال خت�ايف س�يديت، إن�ه بكاء ال ي�رّض وال ينفع، فق�ط قويل لزوج�ك الطيب أن 

يذهب معي. 
كان اجلن�رال حزين�ّا ويبك�ي بصوت أجّش، ص�وت ببّحة منش�ار كهربائي. وإذ 
تعاىل رصاخه أش�فق علي�ه القارئ وق�رر مرافقته رغم معارض�ة الزوجة وصياحها 

الذي جعل اجلريان يتطّلعون من النوافذ هبلع. قال هلا: 
- ال تقلقي حبيبتي، فقط لو س�محت أن حترضي يل القمصلة العس�كرية املبطنة 

بالفرو، ضعي فيها صابونتي وموس احلالقة، فقد أحتاجهام هناك. 
ج�اءت الزوج�ة بالقمصل�ة وارتداها ف�وق قميص البدل�ة الرياضي�ة، وقبل أن 

يزررها، تلّمس فروها بمحبة شديدة، ثم صعد إىل الدبابة. 

*    *    *
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مل أعت�د مثل هذه املش�اوير، ومل يكرين أحد بمكامل�ة تلفونية قبل هذه املرة، ثم من 
أين أخذ رقم موباييل أساسًا؟ تركت السؤال معّلقًا، وأخرجت السيارة من الكراج. 
عيّل الذهاب إىل جامع قباء حيث تواعدت معه. قال إنه يريدين يف مش�وار مصريي، 

صوته مرتاخ، ولكن بلكنة واثقة من أن رجاءه سيتحقق:
- ت�وكل عىل اهلل ابني، يصيبك أج�ر، أنا معرفة قديمة، ويل يف عنقك فضل جيب 

أن ترده هبذا املشوار. 
عرفت�ه فور رؤيت�ه؛ أصبح أكثر نحوالً من ذي قبل، وهذا جعله يبدو أكثر طوالً. 
شعره الفاحم السواد قبل ربع قرن تقريبًا بدا أبيض بالكامل إاّل من بعض الشعريات 
املتناثرة التي انقلب فيها بيت الش�عر: ضحك املش�يب برأسه فبكي. األمر يبدو عىل 
العكس، فم الدهر اخلايل من األس�نان هو الذي يضحك يف رأسه. طفرت دمعة من 
عين�ي وأن�ا أتذّكره. فكرت يف تل�ك اللحظة أنه كان حمقًا بقوله أنن�ي مطالب أن أرد 

فضاًل يف عنقي. لكن األمر وهم كام أفكر اآلن. 
جلس إىل جانبي، ودّس حقيبة سوداء منتفخة بني رجليه، والتفت إيّل مبتساًم:

 - أيامك سعيدة ابني وان شاء اهلل حتقيق األماين. 
- وأيامك استاد، ريب يديمها عليك صحة وعافية.

- أترك الصحة هسه، ادع يل نخلص مشوارنا اليوم بسالمة. 
قلت : اهلل يسهلها استاد. 

انطلقن�ا دون أن نتبادل أّي حديث. مل يك�ن هناك مظهر يدّل عىل أنه اليوم الرابع 
من أيام عيد األضحى. الشوارع خالية تقريبًا، كانت روائح خوف هتّب من جهة ما 

لتختلط باهلواء الذي يكشط العظام. 
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- هل ما زلت مقتنعًا بالرشط الذي اتفقنا عليه؟ 
»معك لن أس�أل أّي يشء أس�تاذ«، كدت أقول له يف رّسي وأنا أشري له باملوافقة. 
ظّن أنني ال أعرفه، وراح حيّدثني عن البلد وخماطر اخلروج يف الليل. قال إنه مضطر 
لذل�ك املش�وار ولو مل يكن كذلك ملا خرج، بل لو كان بي�ده ألعلن حظرًا للتجوال. 

أشعل سيجارة أخرى من عقب التي كانت بيده، قبل أن يرميها من النافذة. 
- ال أحّب إطفاء الس�جائر يف منافض الس�يارات، تتب�ّدل الرائحة رسيعًا وتفقد 

نكهتها. 
كان حزينًا، يائس�ًا، عين�اه ذابلتان ومل يتوقف عن عرصمه�ا بمنديل صغري حيمله 

بيده. يقتلع اآلهة من صدره وكأهنا نخلة شاخت.
- نروح للكرخ، وهناك نعرف ما علينا فعله. 

بقي�ت س�اكتا، اق�رتح هو العب�ور من ج�ر اجلمهورية ألن�ه األكثر أمان�ًا. أنا 
اقرتح�ت ج�ر املثنى لكن�ه رفض وحّدثن�ي عن معرك�ة جرت قبل أس�بوع بني 
مسلحني وناقالت جنود أمريكية. متنّيت لو مل يفّجروا اجلر احلديد يف الرصافّية، 
لكنت عربت من خالله فهو األفضل يف كّل األوقات. عرّب هو عن أسفه لتفجريه، 
وذكر أهنم لن يعيدوه بصورته السابقة الرائعة مهام اجتهدوا. قلت له إن الوصول 
للخ�ط الري�ع مل يعد س�هاًل ه�ذه األي�ام، خصوصًا يف األي�ام الثالث�ة األخرية. 
حكيت له عام جرى يل قبل شهر، فقد وجدت نفيس فجأة سجينًا يف سياريت قرب 
جامع النداء، كانت هناك مواجهات مرعبة وكان الرصاص يمرق فوق رؤوسنا، 
اضطررن�ا لله�رب إىل داخ�ل النف�ق، والبقاء فيه قرابة نصف س�اعة حت�ى انتهاء 

إطالق النار. 
منذ س�نتني، بدأت شوارع بغداد تعتم وتقفر مع الغروب يف وقت تظّل الشوارع 
الفرعية نش�يطة، خصوصًا يف ضفتي القناة. كّل بغداد تقريبًا تعيش فوبيا املواجهات 
املس�لحة واخلطف الس�يام يف مناطق الت�امس الطائفية، وهو خطٌّ يمت�د من الصليخ 
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حت�ى الك�رادة. يف األي�ام الثالثة األخ�رية انفلت الوض�ع متامًا وصار يمكن س�امع 
االنفجارات يف كل س�اعة. قلت له إن أفضل خيار هو ش�ارع القناة. استدرت ألجته 

إليه. 
يف الفس�حة أمام اجل�دار األمامي للعيادة الش�عبية املطل ع�ىل احلديقة الصغرية، 
كان�ت هناك جّثة. أش�ار يل أن أراه�ا، ّصعخُب ع�يّل تبّينها. كّل ما رأيت�ه بلوزة غامقة 
وي�دان مربوطت�ان إىل اخلل�ف. كان القتي�ل ملتوي�ًا وبدا رأس�ه كبريًا قياس�ًا لنحول 
؟« سألتخُ دون  اجلس�م. هو قال إنه معصوب العينني أيضًا. »هل هو س�نيٌّ أم شيعيٌّ
أن أتوّقع جوابًا. لكنه أجاب »ربام ش�يعي، هنا يقتلون الش�يعة«. مل أخُعر انتباهًا جلوابه 

وفّضلت امليض يف مشواري الذي تبّدت أوىل عالماته السيئة. 
يف أغلب مش�اويري األخرية بتُّ أس�تخدم ش�ارع القناة. هو آمن أكثر من غريه، 
بالنسبة يل طبعًا فهو يمتدُّ يف وسط أنتمي إليه، أشعر فيه بأمان من نوع ما. هنا يمكنك 
أن تواجه جماهبات بني فصائل ش�يعية وقطعات أمريكية. األمريكان مس�تهدفون هنا 
رغم ما يشاع عن وفاقهم مع الشيعة. خالفًا للجيش العراقي الذي نادرًا ما يصادف 
مشكلة من أّي نوع مع اجلامعات املسلحة، يف هذه االحياء. القطعات واألفواج التي 
ختدم هنا حمظوظة كوهنا يف وس�ط آمن. حدث يف بعض املّرات أن انتفضت مجاعات 
مس�لحة ضد الدولة، وكان من املفرتض أن يقتتل اجليش معها، لكّن شيئًا من هذا مل 
حيدث عىل نطاق واسع وممنهج. وقفت أغلب القطعات عىل احلياد وكثري منها عّلق 

صور زعامء دينيني إلرضاء اجلامعات املسلحة. 
ما إن وصلنا إىل شارع فلسطني حتى شعرت أنني تورطت بمشوار غامض معه. 
خّي�ل إيّل أنه يبكي. حاول�ت التلصص عليه لكنني مل أتأّكد م�ن يشء. الشء املؤكد 
الوحي�د أن ال�ذي معي خيتلف كثريًا ع�ن ذلك الذي يف الذاك�رة. فّكرت فالتفت يل 

وكأنه كان ينصت ألفكاري:
- الدنيا صغرية يا ابني.. الدنيا زغريه، واصل املسري عسى تكون فأل خري عيّل. 
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تس�ري الدبابة بإيقاع ثابت، ال هتتّز وال تتأرجح. قّدم اجلنرال للقارئ كوب شاي 
مسدود الفّوهة بغطاء بالستيكي مّلاع، ومعه قطعة شوكوالته بحجم كبري. قال وهو 
يش�ري إىل الش�وكوالته إهنا مصنوعة من اللحم. ألّول مّرة يسمع القارئ ويرى شيئًا 
كهذا، »شوكوالته من اللحم؟«، قال وهو يقّلبها. ابتسم اجلنرال: آه لو تعلم أي حلم 

هو! تذّوق واحكم بنفسك.
وضع القارئ الشوكوالته بفمه وعّضها ثم الكها هبدوء. 

- فيها طعم ليمون، حلم لذيذ بنكهة الليمون واللب غراش، يشء رائع. 
- ال تستعجل رزقك، هناك أكالت أطيب بانتظارك.

- ماذا يسمون هذه الشوكوالته؟ 
- يس�موهنا شوكوالته فراي، إهنا عس�كرية تخُصنع أثناء احلروب الطويلة لتكون 

تعويضًا عن نقص التغذية. 
يف الطريق إىل س�احة عنرت، نزال إىل النفق، اس�تغرب القارئ من أنه غارق بمياه 
س�وداء تطفح فيها جثث حيوانات م�ن كّل األنواع، كالب وقطط وثعالب وطيور، 
تط�وف يف بركة س�وداء متأل النفق. خي�ل للقارئ أهنا تبقبق ث�م رأى كالبًا تعوم بني 

اجلثث. قال: هل نستطيع اصطحاب كلب منغويل معنا؟ 
التف�ت له ونظر بغضب: ومتى كان اجلن�راالت يصطحبون معهم كالبًا منغولية 

يا ولد؟ 
خجل من مناداته ب�«يا ولد«، لكنه بلع اإلهانة بس�بب ش�عوره باخلوف الش�ديد 
من اجلنرال. كانت الدماء ال تزال تسّح من عينيه. سأله عن رأيه بالشوكوالته، فقال 
إهنا راقته بعض الشء لكنه ال يصّدق أن تكون مصنوعة من اللحم. أّكد له اجلنرال 
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ذل�ك وقّص علي�ه حكاية ذلك الضابط الذك�ي الذي اخرتعها. إن�ه ضابط بريطاين 
برتب�ة كولوني�ل. خط�رت الفكرة بذهن�ه أثناء حص�ار الكوت، جاع جن�ود رسيته، 
وبك�ى أحدهم. س�أله قبل أن يموت ماذا تش�تهي أن تأكل؟ فق�ال بصوت خفيض 
بالكاد يس�مع - ش�وكوالته عس�كرية. ثم تلّمس عينيه فوجدمها ساخنتني كرغيف 
خبز، وملا قّرب الكولونيل وجهه ش�ّم رائحة ش�واء حلم فسأله: ما هذه الرائحة التي 
تفوح من عينيك يا بني؟ فقال: إهنا رائحة أحشائي. فبكى الكولونيل وأغمي عليه. 
وبع�د ش�هر، أثناء أرسه، اخ�رتع نوعًا من الش�وكوالته يخُصنع من خلي�ط حلم ولّب 
غ�راش وليم�ون ويشء من الكاكاو وحلي�ب اجلاموس. كانت ش�وكوالته ال مثيل 

ملذاقها، وحني سئل عنها قال إن اسمها »فراي« ختليدا لذلك اجلندي املسكني.
استس�خف القارئ القصة ومل يصّدقها. غري أنه ماش�ى اجلنرال وتصنّع تأّثره هبا 
خوف�ًا منه وربام عبثًا به. هو نفس�ه ال ي�دري ملاذا عليه أن يص�ّدق كّل ما يرويه ذلك 
اجلن�رال. »إن�ه جمرد مح�ار ال يتوّقف عن النهي�ق وصادف أن هنيقه حك�ي«، هذا هو 
الوص�ف ال�ذي خطر يف ذهن�ه وهو يتطّلع م�ن النافذة لريى جنودًا يقف�ون يف زوايا 
نادي األعظمية الريايض. بعضهم جيلس عىل سياجه، والبعض اآلخر يتمّددون عىل 

السقوف. كانوا يبدون كالسكارى، يعبثون ويضحكون هبسترييا. 
مّد القارئ يده من النافذة فشعر أّن اهلواء مفصص فاستغرب جدًا. خلع اجلنرال 

نظارته فبدت عيناه وكأهنام دهنتا بدماء كثيفة. 
- ملاذا أنت مستغرب هكذا من منظر اجلنود السكارى؟ 

- ألّول مرة أرى األعظمية هبذا الشكل. 
- ليس األمر غريبًا هلذه الدرجة.. أنت ما شايف لو تّدعي البله؟ 

- هل الحظت أّيا اجلنرال متثال عنرت.. إنه يبكي، احلصان يبكي. 
- كاّل، إنه يضحك أّيا الغبي، حتى هذه مل تنتبه هلا يا أثول؟

عادا أدراجهام من شارع املغرب فقد كانت الشوارع مغلقة. مل تكن هناك سيارات 
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باملرة. دبابة اجلنرال هي الوحيدة التي تنساب. عليهم العودة إىل الصليخ، ومن هناك 
إىل شارع القناة ألخذ طريق جزيرة بغداد السياحية، ومن ثم عبور جر املثنى. 

ال�درب س�الك، اهلواء منعش والس�امء أش�به بأجنحة فراش�ات تتحرك، تتس�ع 
وتضيق بحسب منظور الرؤية، من نافذة القارئ كانت تتسع، أّما من منظور اجلنرال 

فتضيق. 
- أين هو املعسكر أّيا اجلنرال؟ 

- ما باقي يش، هو يف طريق املطار، ما سمعان بيه؟ 
- كال، ما سمعان. 

- ال يم، ستسمع وترى الحقًا.

*    *    *

عّلق الصليب بخصلة من ش�عري اس�مها )أنا خائفة(، كّل خصلة من ش�عري 
هلا اس�م، قال إهنم يفّضلون هذه املوضة مؤخرًا. قلت له - لكنني ال أحّب الصلبان 
املتدلّي�ة م�ن الش�عر، فابتس�م. حني ابتس�م خرج من فم�ه جيش صغري م�ن اجلنود 
املهزوم�ني، كان�وا ينوح�ون بطريق�ة مل أعهده�ا، يلبس�ون معاطف رئاس�ية ملّونة، 
عليه�ا نياش�ني، لكنهم مع ه�ذا ينوحون. قلت له - أمل أقل ل�ك إنني ملول من مثل 
ه�ذه احلروب الطويلة، ث�م أغلق الدفرت. قال - اعتربي املوض�وع انتهى وال هيمك 

عزيزيت3 .

3. عنوان النص )ميتة عادية جدًا( وترتيبه هو األول يف الديوان.
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س�ألني عن أحوايل وأين انتهى يب املطاف، فأخربته بنييل شهادة البكلوريوس يف 
األدب العريب، وانتظار قبويل لدراسة املاجستري. قال - شنو هذه السيارة إذن؟

- اسرتزق منها عرصيات، أطّلع مرصوف البيت. 
قلت له ذلك ثم حّدثته عن ش�غفي باألدب وحماواليت املتكررة لكتابة رواية عن 
أيامن�ا املريعة هذه. أعرف أنه يقّدر مثل هذه االهتاممات، ولطاملا نصحنا يف الطفولة 
أن نق�رأ القص�ص والرتاث العريب. كان ينظم س�نوّيًا مهرجانات خطابية وش�عرية، 
وكان�ت لدين�ا يف املدرس�ة فرق�ة مرحي�ة جت�دد نفس�ها س�نويًا بط�الب يعوضون 
املتخرج�ني إىل املتوس�طة ح�ني جيت�ازون الس�ادس االبتدائ�ي. مل يس�عفني احلظ يف 
التمثيل يف تلك الفرقة التي أطلق عليها تس�مية فرقة الطليعة النارية. كلمة »النارية« 

كانت مفتاح املزاج الثامنيني. حتى فرق كرة القدم كانت تتسمى ب�«النارّية«. 
ح�ني علم بنيتي كتاب�ة رواية عن أيامنا، فرح وانتعش�ت أس�اريره وراح حيدثني 
ع�ن أمهي�ة اآلداب والفنون يف حياة الش�عوب. ق�ال إهنا نوع من أن�واع الدين املدين 
الذي يتوجب أن ينتعش يف أوقات األزمات حلامية ذاكرة الشعوب من االضمحالل 
والضياع، ولبعث الشعور باهلوية اجلامعة. ثم فوجئت حّقًا بأسامء أدباء كبار وباحثني 
مميزين كنت أقرأ هلم دائاًم لكنني مل أكن أعلم أهنم من خرجيي )البواسل(. هو أخربين 

بذلك بزهو عظيم. 
- تعرف سامل نعيم؟ 

- أي طبعًا، كيف ال أعرفه، هذا روائي مهم وترمجت رواياته لكثري من اللغات. 
- هذا كان من خرجيي )البواسل(، خترج سنة 82. 

- أوووه شنو هاملفاجأة استاد! 
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- خلدون سامي الشامع، املمثل الذي يعمل يف مرص اآلن. 
- ال تقل إنه خريج )البواسل( أيضًا؟ 

- نعم، وكان طالبًا كس�والً، لكنه صقل موهبت�ه يف فرقة الطليعة النارية.. دعك 
من خلدون، تعرف شلومو إسحق.. األستاذ اليهودي بجامعة لندن. 

- ما باله؟ ال تقل إنه زميلنا يف )البواسل( أيضًا0؟ 
- نعم زميلك، لكن قبل أن أصبح أنا املدير. ختّرج بالسنة التي رصت هبا معاون، 

ّجر أهله إىل إيران، ومن هناك ذهبوا إىل إرسائيل ثم استقروا بلندن.  وبعدها هخُ
- شلون عرفت أستاذ هذي املعلومات. 

- طبع مذكراته قبل سنوات، عنواهنا »من بغداد إىل حيفا«، ترمجوها للعربية. 
احلال أنني شعرت بالفخر وأنا أستمع هلذه املعلومات، وحتّمست إلكامل أفكاري 
األدبي�ة والبدء بمرشوع حقيق�ي يضعني إىل جانب أولئ�ك. ويف خضم فكريت هذه 
نظرت إليه وهو يدّخن. كان هادئًا يتطّلع للش�وارع، وربام كان يفّكر يف مآل املدينة، 
املدينة التي نذر عمره هلا وأهلم أجياالً من بنيها بطريقته الفّذة. أكتب ما فّكرت به يف 
تلك اللحظة طبعًا. أي نعم، كان الرجل ملهاًم بحق، فهو ذو س�معة ال جتارى وكان 

ذا شخصية آرسة ومؤثرة بعمق. 
ل�ن أنس�ى مثاًل كيف أن�ه، ذات هنار ممطر، ش�وهد وهو يأكل احلمص املس�لوق 
مع التالميذ ويش�اطرهم وقفتهم قبالة املدرس�ة. كانت الس�امء الرمادية تنّث مطرها 
بملل وعىل استحياء كأهنا تداعب قمصلته الرئاسية السوداء ولفافته املشّطبة املنطرح 
طرفها عىل كتفه األيمن. كانت عربة »حبيصة« تنتصب يس�ار بوابة املدرس�ة وحوهلا 
قرابة عرشة أوالد منكّبني عىل كاسات احلمص املعدنية الصغرية. ثمة قناين مرشوب 
حام�ض تصطف ع�ىل حافات العربة وش�قف ليم�ون مرتبة قرب الق�در، والبخار 

يتصاعد من الغطاء نصف املفتوح. 
كانت حبيصة تقف بحياء وبيدها مكّش�ة صغرية. معطفها الصويف خيبئ جس�دًا 
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بردان�ًا في�ام قبعة عىل رأس�ها األعكش وجديلت�ان تتدليان عىل صدره�ا. كان املدير 
ي�أكل بتلذذ وكأّنه مل يتناول اللبلبي منذ قرن. يعرص نصف الليمونة ويبالغ يف إضافة 
احلامض يف كاسته وهو يبتسم للطلبة من حوله. منظره كان غريبًا بحق وظّل الناس 

يتحدثون به سنني.
ملا س�ئل عن مربر تلك الفعلة، ابتسم وقال إنه أراد تشجيع حبيصة وصنع دعاية 
جماني�ة هلا بعد أن الح�ظ أهنا تلبس ح�ذاء بفردتني خمتلفتني. كان�وا يلقبوهنا حبيصه 
بينام أس�مها س�مرية. تس�كن يف عش�وائيات كانت تكونت حديثًا يف اجلهة الش�املية 
من مدينة الش�عب خلف حمطة البنزين. اقرتب املدير منها وس�أهلا ليش قندرتك تك 
وت�ك بنتي؟ فاصفّر وجهها وحارت بامذا جتي�ب، اغرورقت عيناها بالدموع وكّبت 
طاسة احلمص املليئة وهي حتّرك يدها بتعّجل وارتباك، صاحت - آخ، فجفل املدير. 
ظّلت تلملم حّبات احلمص ومتسح احلساء الليموين الغليظ وتقول: ما أدري عمي! 
ضحك تالميذ كانوا يف اجلوار وهم يسمعون منها كلمة »عّمي«، فعادت لتصّحح: 

- ما أدري استاد، فابتسم املدير وتركها. 
يف الصباح التايل ش�وهد وهو يقّدم هلا كيس�ًا نايلونيًا أسود، كان ملفوفًا ومنتفخًا 
باألش�ياء. ثم س�معنا أّنه حيتوي جزمة وبلوزة صوفية وج�وارب وثوبًا من البوبلني 

املاوي، خاطته له أم هناد جارهتم. 

***

مضينا يف طريقنا إىل ش�ارع القناة، رأين�ا ناقلة جنود حمرتقة، واضح أهّنا أمريكية، 
فهنا ال تخُس�تهدف إاّل ناقالت األمريكان. ما زالت ثّمة خيوط دخان رمادّية تتصاعد 
من الناقلة تبعثرها ريح الشامل الباردة. كانت الناقلة مرتوكة إىل جوار مدينة األلعاب 
املعتم�ة واملهملة منذ س�نوات. لطاملا عبثنا فيها يوم مل يكن س�واها مالذًا لعبثنا. قال 
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»مهر«. قلت »مجاعتنا سيس�ببون لنا كوارث جديدة«. أجاب »الكارثة حّلت وانتهى 
األمر«. 

كان األم�ر عادي�ًا، يومي�ًا نش�اهد مثل ه�ذه املناظ�ر. دبابة حت�رتق، ناقلة جند 
مقلوبة إىل جانب الطريق، جثث أناس، وأحيانًا نشاهد عمليات اغتيال وخطف 
يف وضح النهار. كان ش�ارع القناة فارغًا إاّل من بعض الس�يارات املارقة رسيعًا. 
ي�رع الن�اس يف مثل ه�ذا الوقت من الي�وم عائدي�ن لبيوهتم، بداي�ة ليل اخلوف 
الطوي�ل، خصوص�ًا مع غي�وم تتلبد وترتاكم من�ذ الظهرية وكأهّن�ا عىل موعد مع 
معركة حاس�مة. يرب البغداديون من الشوارع بمجرد أن تسلم الشمس نفسها 
لقلع�ة الظالم. تنزل الش�مس بب�طء إىل خمدعها تاركة الدني�ا لقتلة ال نتعرف عىل 
وجوهه�م غالب�ًا. تفّر الس�يارات كالقطط املرعوب�ة من حريق، وتبدو الش�وارع 

خميفة جمازًا وحقيقة. 
يشء يوش�ك أن يكون نوعًا من الفوبيا ال يعرفها س�وى س�ّكان املدن التي مّرت 
بح�روب أهلّية. كان املفروض أن أس�لك الش�ارع املؤدي إىل الب�اب الرشقي واملار 
بوزارة النفط، ولكنه كان مغلقًا فاضطررت للعودة إىل ش�ارع القناة واالنعطاف إىل 
ملعب الش�عب، ق�ال - بغداد صارت حزورة بالنس�بة لكم..م�و؟ فأجبت – نعم، 

لألسف. 
س�معنا أصوات رصاص قبيل أن نصل إىل ملعب الشعب ثم دّوى انفجار قوّي 
ملا كنا عىل املجر. قال املدير: مفخخة هذي لو عبوة؟، طريقة يف السؤال ال أحّبذها 
توحي وكأن الس�ائل يمتحن خربيت. قلت - أظنها عبوة، فرّجح ذلك ورشح الفرق 
يف الصوت. زعم أن صوت املفخخة عريض ومنترش يف الفضاء، وتش�عر أّنه خيتلط 
بعصف واهتزازات يف اهلواء، بينام يبدو صوت العبوة وكأّنه مّتجه إىل األعىل، يش�به 
رضبة ش�اكوش عىل معدن. مل أقتنع بتفس�ريه لكن لكنته التعليمية توحي أّنه واثق مما 

يقول. 
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أخرج سيجارة وأشعلها.
- هواي تدخن استاد. 

- حتملني ابني، هذه سلويت الوحيدة. أدخن يوميًا علبتني. 
- هذا انتحار استاد.. اتركها. 

- ما ظل يش يستاهل. 
يف هذه األثناء وضعت كاسيتًا لرياض أمحد وأدرته بصوت واطئ، كان يغني:

تعلل واهلوى علل.. وصادف أنه ثمل
وكاد لطيب منبعه .. يشف ومانع اخلجل 

 - مظفر.. اهلل يا مظفر. تعرف اين ملتقيه بسوريا ؟
- شاعر كبري، انت حمظوظ الن ملتقيه استاد. 

- سهرنا للصبح، كان معنا كوكب محزة.. إرفع الصوت، هذا دواء للجرح. 
دهش من وجود كاس�يت يف س�ياريت، وسألني إن كانت هناك حمال للتسجيالت 
تتعاطى هبذا النوع من الكاسيتات هذه األيام. قلت له إنه قديم جدًا، وجدته يف بيتنا 
ضمن حاجيات تركها أيب يف صندوق كبري. كاس�يتات لرياض وفؤاد سامل وقحطان 
العط�ار وس�عدون جابر وكثري من مط�ريب الريف. »كان مهووس�ًا بالغناء«، قلت له 
فس�ألني: بع�ده طّيب الوالد. قل�ت له: قتل يف حرب الكوي�ت، كان خيدم يف بطارية 

صواريخ واستهدفتهم طائرة أمريكية. 
بدا عليه األس�ى ومل يرد، ثم تنهد وقال »«آخ بويه ..آخ بويه«. كان تأّثر بمواويل 
رياض الشجية. حسبته ضعيفًا منكرًا، كان شاربه يتّز وهو ينفّث دخان السيجارة. 
يف بعض األحيان، يتفّجر الضعف يف أقوى الناس فيجعلهم أشبه بأطفال تاهوا عن 
أهله�م. ب�دا يل املدير كذلك يف تلك اللحظة. انفجر بالبكاء فجأة وكأّنه استس�لم له 
استس�المًا بع�د مقاومة ضاري�ة. تركته ومل أحاول هتدئته. متنيت ل�و أنني أختفي من 
أمام�ه ك�ي ينوح براحت�ه. بعضهم يتح�ّرج من الب�كاء أمام اآلخري�ن. أمثال هؤالء 
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يب�دون أقوياء يف الظاهر، صارمني وح�ادي العواطف غري أهنم خيبئون يف دواخلهم 
ضعف�ًا ال يمكن ختّيله. طوال حياته، كان اس�تاد عّواد قوي�ًا وأبعد ما يكون عن هذه 
الصورة التي أراها اآلن، لكنه، كان يبكي كطفل ويتّز ش�اربه الس�تاليني وهو ينفّث 

الدخان.
رياض ما يزال يغني: دللول يالولد يبني دللول. 

وصلن�ا س�احة األندل�س، وكان ري�اض ما يزال يغنّ�ي واملدي�ر ينتحب بصوت 
مرتفع لدرجة أن رشطيًا انتبه له وظّل ينظر إىل السيارة بحزن. كان يقف وحيدًا كأّنه 
حي�رس هذا اجلزء من املدينة من قاتل يرتّبص هبا. حني اجتزناه ملحت رشاش�ة تتدىّل 

من حتت معطفه املطري األزرق.
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راقهام التوّقف لس�امع أناش�يد عس�كرية يبدو أهّنا تنطلق من بس�تان إىل يمني جزيرة 
بغداد السياحية. أوقف اجلنرال الدبابة يف مطلع اجلر ونزل مع القارئ وتطلعا إىل درب 
ترايب بعرض أربعة أمتار يقود إىل اجلزيرة من جانبها الرشقي املطّل عىل بس�اتني عامرة. 
األصوات هادرة تشّق عباب السامء وتنزل مثل بلورات ثلجية عىل سقف الدبابة. سأل 
الق�ارئ اجلنرال عن هؤالء اجلن�ود إن كانوا عراقيني أم أمري�كان، فأجاب أهنم خليط. 
كان�ت اجلزيرة قد احتلت م�ن قبل فرقة أمريكية جموقلة ثم حتّولت إىل معس�كر تدريب 
لصن�وف م�ن الق�وات العراقية املش�ّكلة حديثًا. دخُهش الق�ارئ هلذه املعلوم�ات وظنّها 
خدعة، فاجلزيرة سياحية وال يمكن أن تكون معسكرًا للتدريب. مل يعرب عن ظنّه هذا 
للجنرال لكنه اس�تفر عن وقت التدريب، أيمك�ن أن يكون يف الليل؟ فرّد اجلنرال أّن 
ذلك ممكن، وعادة تركن له التشكيالت العسكرية إذا شعر جنودها وضباطها بالضجر. 
يف تل�ك األحيان، خرج مئات اجلنود وهم يرولون منش�دين: اهلل أكرب يا دنيه.. 
لي�ش أنت تعادينه. كان هن�اك مقاتل ضخم يضع قبضتيه ع�ىل منتصف حمزمه هبيئة 
تس�مح لعضالت ذراعي�ه وصدره باالنتفاخ. يلبس ترانش�وزًا أمحر وبنط�االً مرّقطًا 
بين�ام اجل�زء العل�وي عار. وجهه مش�وب بحمرة ويض�ع عىل عينيه نظارات ش�بيهة 
بالتي يلبسها اجلنرال. ثمة ضابط برتبة نقيب، نحيل وطويل ويلبس مالبس زيتونية 
وحيمل س�وطًا طوياًل يتابعهم ويس�وط اهلواء مهددًا ويقول -� ش�د ش�د ش�د، ومع 
كل رصخة »ش�د«، كان املنش�د يرفع صوته مع الفصيل. هم يرول�ون بإيقاع ثابت 
بإنش�اد مس�تمر: اهلل واكرب يا دينه.. ليش أنت تعادينا.. مروا بالقارئ واجلنرال وهم 
يف طريقهم إىل اجلر، احتلوه متامًا. انتثر الرذاذ من أجسادهم وبلل وجهي االثنني. 

حينئذ قال اجلنرال – ال يا طاحيني احلظ عىل هذا النشيد املتخاذل. 
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ابتس�م الق�ارئ وهو يمس�ح ال�رذاذ عن جبينه وس�أل عن س�بب ش�تمهم، فرّد 
اجلنرال أن فيه ش�كوى خائفة ال تقوهلا س�وى النس�اء. »ما معنى أن نعتقد أن الدنيا 

تعادينا ونترّبم من ذلك؟ علينا أن نقهرها وندحرها إن كنّا رجاالً«. 
مل ي�رق التفس�ري للق�ارئ، ومل يفه�م عّلة تش�بيه اجلن�رال أولئك الش�بان مفتويل 
العضالت بالنس�اء الرقيق�ات احلزينات. ثّم ما الضري يف ش�كوى النس�اء من الدنيا 
إذا كان�ت األخ�رية تعادين فعاًل ك�ام يعتقدن ونعتقد؟ مل يبح القارئ بتلك األس�ئلة 
ألنه مل يكن بمزاج يسمح له أن جيادل يف أمور كهذه. لكنه تطّلع للبعيد حيث البوابة 
الش�املية فرأى تشكياًل آخر خيرج بنفس النس�ق وبذات اهلرولة اإليقاعية، لكنه كان 

أكرب من التشكيل الذي ابتعد عابرًا اجلر. 
- أنظْر إىل أولئك.. إهنم خمتلفون. 

كانوا يرتدون رساويل س�وداء عريضة، ملتحني، فاردين ش�عورهم الطويلة عىل 
أكتفاه�م العاري�ة، وأمامهم عربة يقف عليها منش�د يلبس جّبة س�وداء وعىل رأس�ه 
شطفة بيضاء، وقريبا منه يرضب شاب عىل دّمام بعصا. كانت العربة جيّرها حصانان 
رمادّيان جملالن بأردية سوداء، فيام جيلس حوذي يف املقدمة يسوطهام بشّدة. وما هي 
إاّل دقائق حتى متّكن القارئ من فّك لغز كلامهتم وتبنّي حركة أيديم عىل صدورهم. 
لقد كانوا يلطمون، يرضبون أكّفهم عىل صدورهم بقّوة وينشدون النشيد نفسه: اهلل 

وأكرب يا دنيه.. ليش أنت تعادينا.
اقرتب�وا م�ن اجلنرال والق�ارئ فانتبه�ا إىل أّن وجوههم حزينة ودموعهم تس�فح 
بغ�زارة. وم�ع مرورهم القريب، ش�عرا أّن رائح�ة بخور معتقة هتّب من أجس�ادهم 

املتعّرقة. 

*    *    *
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مثَل خملفاِت حرٍب عائليٍة صغرية، وجدُت »نفيس« متكومة، يدي تس�رتيُح عىل 
الرتاِب وصدري َتلتمُع عليه ش�عريات دقيقة. رأيُت »نفيس« مرتوكًة، ليس يف عراٍء 
رهي�ب إنام عىل ختوِم ع�راٍء رهيب، منقلبًة عىل جنبِها األيرس، رأُس�ها هادٌئ،عيناها 
مغلقت�ان وفُمه�ا مفتوٌح عىل وس�ِعه. وكام لو كانت تداعُب ش�عَر ام�رأٍة ال أعرفها، 

كانت أصابعي متجّمدًة وهي ترتفُع قلياًل عن مستوى رأيس 
هل كانت املرأُة أطوَل مني إذن؟

أين اختفت ..؟

*    *    *

تس�اءلُت وانطلقُت أواسيها، أنفُض عنها الرتاَب وأحاوُل إغالَق فِمها املفتوح. 
وبينام أنا كذلك، تسّمعُت اىل يشٍء ينطلُق من مكاٍن يف »نفيس«، تسّمعُت جيدًا، فإذا 
هي أغنيٌة تكاُد ختتنُق برصخة. قّربت أذين من فمي، كان هناَك بكاٌء وغناٌء خيتلطان..

كانت هناك نفيس 

*    *    *

اآلن س�أختّيُل ما جيري يف اجله�ِة األخرى من »نف�يس«: كالٌب بحجوٍم صغرية، 
صغريٍة جدا، تنبُح طواَل الليِل وتقتتُل دوَن أن تش�عَر بأيِّ متعة، كالٌب ال تتأمل وهي 
تع�ضُّ بعضه�ا بعضًا، خترم�ُش أضالَعها بأنياٍب بي�ض، تنبُح وتديُر آذاهن�ا الدقيقَة 

لسامِع الصدى .
ال صدى، ال يشء يذّكُرها أنَّ أحدًا يسمُع شيئًا. لذلك تستمرُّ يف النباح والعضِّ 
واالقتتاِل اخلبيث، ثم تستديُر بآذاهِنا لسامِع أيِة نأمة من اجلانِب اآلخر.. ال يشء أبدًا، 
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كالٌب صغ�ريٌة جدا لكنها رسيعٌة وذاِت أضالٍع بارزة، أنفاُس�ها تتالحُق وألس�نُتها 
تلتمُع دوَن أن يكوَن هناك أيُّ ضوء. تقتتُل طواَل الليل، ال تشعُر بالكالل، ال تشعُر 

بحاجٍة اىل الرقاد.
أجل، ال تشعُر بالتعب.

إهنا يف اجلهِة األخرى من نفيْس4 .

*    *    *

جتّم�ع الن�دى عىل أن�ف الق�ارئ وهو ينزل م�ن الدباب�ة لينظر إىل اجلن�ود الذين 
يتزامح�ون يف النهر. قال ل�ه اجلنرال إهنم جنود الفوج الثالث م�ن اللواء 25 املدّرع، 
املتجحفل مع الفرقة السادس�ة مش�اة. س�أله القارئ عن س�بب عبورهم النهر هبذه 
الطريق�ة الفوضوية الصاخبة، فأخربه إهنم هاربون م�ن املحمرة. »غريب هذا األمر 
حّق�ا«، مه�س القارئ وه�ّم بالضح�ك ألّن النهر ال�ذي حتتهم مل يكن ال�كارون بل 
دجلة. هّم بالقهقهة، لكّن رصاخ اجلنود يف النهر جعله خيجل من نفسه. كانا واقفني 
عىل الدرابزين احلديدي جلر املثنى. بناه األمريكان بش�كل رسيع، جر عس�كري 

امتّد إىل جانب اجلر القديم املقطع األوصال كأفعى أسطورية مبقورة البطن. 
ج�ر األمري�كان واط�ئ ويمكن للواق�ف عليه حتّس�س رذاذ النه�ر إذا عام فيه 
جندي من هؤالء املس�اكني. توّقع القارئ أهنم س�يغرقون مجيع�ًا إذا ما بقوا يقتتلون 
بتل�ك الطريق�ة. كانوا بمالبس�هم العس�كرية املمزق�ة، ظهورهم ت�ربز واضحة من 
تش�ققات القمص�ان اخلاكية، ش�عث الش�عور، وجوههم مزرّقة من ال�ربد، بعضهم 
ب�أذرع مقطوع�ة، جيدفون ب�أذرع وحيدة، وبعضه�م بال رؤوس، وثم�ة من قطعت 

أرجلهم. كانوا يرصخون وينتحبون بأصوات تشقُّ عباب السامء. 

4. هذا النص عنوانه »نفيس« وترتيبه التاسع عرش يف الديوان.
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خّي�ل للق�ارئ أّن خاله عبد اخلالق يع�وم بينهم. كان ضابطًا وج�يء بجثته التي 
هنشتها األسامك ذات يوم إىل بيته يف الزعفرانية. شّقت سهام زيقها وبرتت جديلتيها 
وأس�وّد وجهها األبيض وبخُّح صوهتا بسبب الرصاخ اهلستريي. كان خال القارئ يف 
اخلامسة والثالثني، ترك وظيفته يف مستشفى مدينة الطب والتحق بخدمة االحتياط. 

هو من أوائل الذين دخلوا املحمرة يوم 24 ترشين األول عام 1980 صاح به: 
- خايل عبد اخلالق.. أبو عالوي.. شنو وين رايح بالسالمة؟ فالتفت إليه جندي 

أشقر ذو جسد رشيق مل يصبه أذى كبري وأجابه: 
- اكْل خره ناقص، تس�تهزئ بنا، وجه البومة؟ ثم بصق بوجهه بقّوة، اس�تجمع 
اهل�واء يف رئتيه، ث�ّم قذف البصاق كالرصاص�ة، ووصلت البصق�ة إىل وجه القارئ 

فجفل وتراجع إىل الوراء. مسح اجلنرال بعض الرذاذ عن أنفه وقال 
- صحيح كنت تسخر منهم؟

- كاّل طبعًا، أنا أعني ما أقول، لقد رأيت خايل عبد اخلالق يعوم بينهم، هو أيضًا 
غرق يف هنر الكارون، شاهدته لكنه اختفى فجأة.

- ربام ختّيلت ذلك حني سمعت أهنم هاربون من املحمرة.
كانوا باملئات، يعومون ليعربوا وهم يرصخون مستنجدين. منهم من يبكي وهو 
منط�رح عىل صفحة املياه، والبعض اآلخر يرضب رفاقه ليتس�نّى له حتريك ذراعيه. 
كثريون ممن جييدون العوم يغرقون بفعل س�حب رفاقهم هلم. خّيل للقارئ أن عددًا 
منهم يقفزون من املاء كأسامك الشّبوط ثم يعودون منهكني. يتنّفسون بعمق ويبكون 
بعم�ق أيض�ًا. يف ه�ذه األحي�ان، متّش�ى اجلنرال يس�ارًا وأش�ار إىل جّث�ة تطفو قرب 
الشاطئ، مقلوبة عىل بطنها، ويداها بوضع من يعانق شيئًا ما. كانت لنقيب مظيّل ما 
تزال س�رتته الزرقاء هبيئتها نفسها. حارس الرأس، حليق الشعر، وهناك ملعة يف عنقه 

يبدو أهّنا بفعل حتّرك قالدة اهلوية التي يلبسها. 
- هل ترى ذلك الضابط اجلبان.. من الرضوري محله يف الدبابة.
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- شنسوي به. 
- ال شأن لك، بعدين تعرف. 

كان اس�م الضابط: حمم�ود صاحب أمحد كام قرأ القارئ هويت�ه التعريفّية. محاله 
بصعوبة، تعب القارئ وهو يرتقي اجلر حاماًل إياه من حذائه العس�كري املاروين. 
كان اجلن�رال ال يتوق�ف ع�ن البصاق يف وجه�ه وهو حيمله ويق�ول - طيح اهلل حظ 
املخانيث. حني وضعاه يف الدبابة هّبت منه رائحة عفونة أس�امك مّيتة. فّتش�ه اجلنرال 
فوجد يف جيب س�رتته الزرقاء كيسًا صغريًا حيوي أصابع برشّية، وثّمة ورقة تعريف 
تقول: »هذه أصابع عمي س�لوان، هي كّل ما تبّقى من جثته بعد انفجار لغم أريض 

عليه يف املحمرة«. 
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كان األس�تاذ عّواد مديرنا يف مدرس�ة )البواس�ل(. إهنا االبتدائية األشهر يف حي 
الش�عب. مدرس�ة بطابق واحد مبنية بطراز س�تيني، قرابة ثالثني صّف�ًا مرصوفًا إىل 
جانب�ي اإلدارة عىل ش�كل ضلع�ني متعامدين، ينتهيان بس�احة كب�رية ومحامات إىل 
اليس�ار. اإلدارة يف القلب يمينًا، جتاورها غرفة املعاونني. وقبالة الغرفتني، عرب املمر 
املمتد بامتداد الصفوف، تقع غرفة املعلمني الكبرية جياورها مرس�م اس�تاد فريدون 
الرتك�امين. وثّمة حجرية صغ�رية خصصت حلجي دننّي الف�راش وزوجته أم خالد. 
كان حجي دننّي أعور وذا وجه غرايّب تنتصب يف خده األير حّبة بغداد كبرية بدت 
حمف�ورة بإزميل رّب ش�ديد العقاب. لكنه مع هذا كان فأل خري عىل االس�تاذ عّواد، 
فه�و الذي برّشه بوصول أمره اإلداري حني أصبح مديرًا للمدرس�ة، وهو أيضًا من 
ب�رّشه ذات صب�اح بوصول الس�يد النائب. يف ذل�ك النهار قبض الس�يد النائب عىل 
يد اس�تاذ عّواد املع�اون بقّوة وقال له نصًا - عندي حدس أنك س�تكون املدير، فرّد 
اس�تاذ عواد فورًا - وأنا عندي حدس أنك س�تكون الرئيس، فانفجر الس�يد النائب 
بالضحك وقال - ال يا ملعون عله هالبدية، ثم أمر له بمكافأة كانت تكفيه للعيش 

عرش سنوات دون راتب. 
احلّق أّن الروائيني قد يتناس�ون أمثال هذه احلوادث، لكنهم ال ينسون أبدًا تاريخ 
املكان الذي يكون بؤرة حلدث معني. ومن هذا املنطلق، البد من القول أّن مدرس�ة 
»البواس�ل« كانت بدأت مثل مئ�ات املدارس عام 1971، مدرس�ة عادية متعّثرة ال 
حتقق نس�ب نجاح يعتّد هبا. لكنها حتّولت إىل مثال وملهم بعد اس�تالم اس�تاذ عواد 
إلدارهتا عام 1980. بالنس�بة له، بدأ الرجل معلاًم للتاريخ بمدرس�ة يف منطقة جر 
دي�اىل. ث�م انتقل إىل مدرس�ة عتيقة بمنطق�ة الكرة جتاور ملعب الكش�افة، وكانت 
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من أبنية الثالثينات التي دش�نها سامي ش�وكت5 آنذاك، وقيل إنه خطب فيها خطبة 
نارّية. بقي استاذ عّواد يف تلك املدرسة قرابة أربع سنوات، ثّم انتقل إىل »البواسل«، 
وكان�ت هذه األخرية يديرها معلم عجوز يس�مونه »احلجي«، معلم من زمالء نوح 
ك�ام كان يتن�در منه زم�الؤه، وكان هو يضحك بوجه�ه املتيّبس الذي توش�حه بقايا 

جدري قديم ويقول 
- أبو خيمة الزرقة سّواها طويلة، ما يريد يوقع معاملتي. 

وما هي إاّل سنة حتى جرت املقادير بام مل يكن يف حسبان االستاذ عواد. نقل أحد 
ش�ح هو لش�غل مكانه. ويف العام التايل وّقع عزرائيل معاملة احلجي كام  املعاونني ورخُ

قال أحد املعلمني، ثم مهس يف أذن استاذ عواد: »حرّض نفسك لإلمارة«. 

*    *    *

كث�ريون س�ألوه ع�ن رّس نجاحه وثباته يف وظيفته س�بعة عرش عامًا، يف املدرس�ة 
نفس�ها وبالوت�رية الناجح�ة ذاهت�ا، وكان جواب�ه بس�يطًا: »إهن�ا الرصام�ة واخلي�ال 
اإلداري«. كان يردد هذا وهو منتصب القامة: »الرصامة واخليال اإلداري«. مفهوم 
اخلي�ال اإلداري مبتكر، ويعني إعامل اخليال وش�حذه من أجل جتديد أنظمة اإلدارة 
وتطويرها. ولديه هبذا اخلصوص شغٌف عجيب هبذا النوع من االبتكارات التي قد 
تب�دأ م�ن تطوير نظام للرقابة عىل املدرس�ة ككل، ثم ال تنته�ي حتى تصل إىل تطوير 
إمكانيات الطلبة الذهنية والبدنية بتنظيم س�فرات غريب�ة، كأن يقوموا بالذهاب إىل 
دائ�رة الطب العديل بمستش�فى مدينة الطب ورؤية كيفية ترشي�ح املوتى. ولئن كان 
ه�ذا االبتكار غريبًا وغري معهود يف املدارس االبتدائي�ة، فإنه ليس أغرب من فكرته 
الت�ي خاطب هبا مديرية الرتبية رس�ميا وبش�كل ج�اد ودعا فيها إىل إع�ادة االعتبار 
ّصص هلا  لظاه�رة الزورخان�ة البغدادي�ة املنقرض�ة، عىل أن تطّب�ق يف امل�دارس، وختخُ

5. سامي شوكت شخصية تربوية عراقية شهرية عاون ساطع احلرصي يف العرشينات ثم أصبح مديرا للمعارف يف الثالثينات. 
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حصتان يف اجلدول األسبوعي مثلها مثل أّي درس مهم آخر. كان الرجل جادًا وهيأ 
إلنجاح التجربة كّل املس�تلزمات بام يف ذلك تنظيم جتربة مثرية، باالس�تعانة باس�تاد 

فاروق، معلم الرياضة. 
كانت التجربة طريفة ونخُّفذت بعد اصطفاف اخلميس ملّدة ربع ساعة. اختار عددًا 
من التالميذ مفتويل العضالت ثم ألبس�هم مالبس ش�بيهة بأزياء الزورخانجيه وبدأ 
العرض عىل أنغام املقام العراقي. وإذ ش�عر أن التجربة نجحت دعا بعض املرشفني 
الرتبويني ومدير النشاط املدريس، ونظم هلم عرضًا كبريًا، وكاد ينجح يف استحصال 
أمر إداري بتطبيق الربنامج يف مدرسته بشكل جتريبي ملّدة سنة، إال أن أحد املرشفني 
كت�ب تقريرًا ملديري�ة األمن العامة اهتم فيه املدي�ر بأنه ينفذ خمططًا إيراني�ًا خبيثًا لبناء 
جيل من املصارعني الش�عوبيني يمكن أن يتآمروا مس�تقبال ض�د نظام احلكم، وبرر 
ذلك بأّن الزورخانة طقس فاريس جمويس يف األصل وال عالقة للعرب األقحاح به. 
وبالفعل، وضعت مديرية األمن عالمة اس�تفهام محراء أمام اسم عواد عبد اللطيف 
املوحان ثم بعثوا إليه بس�يارة مظللة فيها ش�خصان حمرتمان وق�اداه بكل هتذيب إىل 
مبن�ى املديرية إلجراء حتقيق معه، وكان يمكن أن يذهب املدير إىل ما وراء الش�مس 

لو مل ينقذه كريم رشار اهليتي الذي مل حين وقته بعد يف هذه الرواية. 
غري أن فشل جتربة الزورخانة مل يكن حمبطًا للمدير املؤمن بفكرة اخليال اإلداري، 
فهو ال يخُقهر وكانت له يف كّل عام جترية تثري االنتباه. ويف مجيعها ثّمة قاس�م مش�رتك 
اس�مه الرصامة، هلذا أحال رّس نجاحه للرصامة واخليال اإلداري. أّما الرصامة فهي 
أن يك�ون حازم�ًا حّتى يف إظهار ضحكته ولفتاته اإلنس�انية. ط�وال بقائه يف اإلدارة 
�َر إاّل والعص�ا بيده، ليس ليرضب هبا طبعًا بل ليش�ري ويل�ّوح، وإذا ما خرج عن  مل يخُ
ط�وره أحيانًا يمك�ن أن يرضب األرض، وغالبًا ما حيدث ه�ذا حني خيطئ تلميذ ما 
خطًأ فادحًا. كانت له فلس�فة، هبذا اخلصوص، يكّررها دائاًم وهي أّن العصا ليس�ت 

للرضب يف موروث العرب بل إلظهار العزم واملهابة. 
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كان ي�رّدد »العص�ا ملن عصا، ليس ألهنم يرضبونه هبا حس�ب، ب�ل ألّن العايص 
البد أن يرى رمزًا للسلطة يردعه«. كان يقول أيضًا إّنه ال يعرتف بوجود قوة ناعمة، 
القوة جيب أن تكون خش�نة، مؤملة للخاطئني. أّما النعومة فهي، يف األخري، ستخذل 

صاحبها. 
يكت حوهل�ا القصص  تل�ك الرصام�ة جعلت من�ه، بم�رور الس�نني، أمثول�ة حيِ
واخلراف�ات، وم�ن ذل�ك مثاًل م�ا قيل عن ط�رق العق�اب والث�واب الت�ي ابتكرها 
وطّبقه�ا عىل التالمي�ذ واملعلمني عىل حّد س�واء. األوائل عىل الصفوف عىل س�بيل 
املثال كانوا يثابون بالس�امح هلم أن يكونوا مدراء خالل س�ّتة أيام يف الس�نة، كّل يوم 
يخُكّل�ف أحد األوائل باإلدارة، األّول عىل الصّف األّول يدير املدرس�ة يوم الس�بت، 
واألّول ع�ىل الث�اين يديرها يوم األحد وهكذا إىل اخلميس، ومع كلِّ مدير من هؤالء 
األوائل قاض من الثواين حيكم يف جواز معاقبة املعلمني من عدم جوازه وفقًا للوائح 
أخُعّدت خصيصًا هلذا األمر. لقد أطلق عىل تلك األيام تسمية أيام الثواب والعقاب، 
وكان األم�ر، باألح�رى، مهرجان�ًا للف�رح والعب�ث مثلام ه�و درس بال�غ الرصامة 
لبقي�ة املعلمني. ين�ص الثواب عىل إيقاع عقوبات باملعلم�ني الذين أزعجوا التالميذ 
وظلموه�م دون وج�ه حق. لك�ن ذلك جيب أن يكون بمنته�ى الّرية للحفاظ عىل 
هيبة املدرسة وهيبة معلميها أمام املدارس األخرى. هذا يف خارج املدرسة كام يقال، 
أم�ا يف داخله�ا فتكمن اهليبة يف ضبط األمور س�واء يف مس�توى الطلب�ة أم املعلمني. 
بس�بب أي�ام العق�اب، كان املعلم حيس�ب ألف حس�اب لترصفاته م�ع التالميذ فال 
يظلمه�م دون وج�ه ح�ق، والتالميذ أيضًا، بس�بب أيام الثواب، يتنافس�ون تنافس�ًا 
شديدًا ليكونوا األوائل وحيققوا طلبات التالميذ املظلومني خالل السنة الدراسية. 

أثن�اء ذل�ك األس�بوع كان املدي�ر ي�رشف ع�ىل كّل يّشء م�ن مكمنه يف املرس�م. 
يراقب ويضحك وال يتدخل مطلقًا، يف وقت كان املدراء الصغار يعبثون عبثًا مريعًا 
بالنظ�ام. كان�وا يدّقون اجلرس بأنفس�هم كّل ربع س�اعة، وأحيان�ًا كل مخس دقائق، 
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وكان التالمي�ذ اآلخ�رون يصيح�ون فرح�ني »دق اجلرس للس�احة«، ث�م خيرجون 
ليلعب�وا ويمزقوا مالبس�هم ويقذفوا أحذيته�م عىل بعضهم بعض�ًا. وكثريون منهم 
ينامون يف الس�احة أو يتصنّعون النوم كي يفلتوا من الدروس. لقد حتّدث الكثريون 
أن كّل املعلمني كانوا يعاقبون س�نويًا ما عدا صادق الوردي، معلم النشيد، فقد كان 
الطلبة يعش�قونه، وكان هذا األمر يؤرق املدير ويثري حفيظته. لنقل إنه كان يغار منه 
أو أن ج�زءا م�ن نظريته ينهار وهو افرتاض عدم وجود معل�م يف الكون مريض عنه 

من مجيع الطلبة.
كان اس�تاد صادق الوردي من نمط املعلمني الرومانسيني، يكتب الشعر وحيفظ 
قصيدة »أين حقي«6 عن ظهر قلب وال يتوّقف عن ترديدها بصوته األنثوي الواطئ 
يف كل درس. كان وجهه البيضوي الصغري بش�اربه الرفيع وعينيه الواسعتني يساعد 
عىل إعطاء االنطباع أنه يعيش يف زمن غري زمنه وعامل غري عامله. كان مغرمًا بالورود 
احلم�راء وال يعلم أح�د من أين يأيت هبا يوميًا. ورد طبيعي يف�وح بروائح زكية. قيل 
إن�ه كان خيص�ص جزءًا كبريًا من حديقته لزراعة الش�بوي والرازقي وحلك الس�بع 
واجل�وري، ولرب�ام بال�غ بعضهم فقالوا إنه يس�تأجر زوايا صغ�رية يف حدائق جريانه 
لزراعة وروده. ذات يوم ضّجت املدرسة بمشادة عالية اللهجة تفجّرت بني االستاد 
ص�ادق الوردي واس�تاد عواد وش�وهد الوردي حمم�ّر الوجه ينكت يدي�ه الطريتني 

ويقول- يزي عاد، هذا راح حيول املدرسة إىل إصالحية.. منني جاءنا هذا اخلبل؟ 

6. )أين حقي( قصيدة ش�هرية للش�اعر الشيوعي حممد صالح بحر العلوم وهي قصيدة تتحدث عن مظامل الطبقات الفقرية بشكل 
مبارش.
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توق�دت النجوم كأعني القطط بعد س�اعة م�ن الكدر الس�اموي، وصار بإمكان 
اجلنرال أن يفتح نافذة الدبابة للريح الباردة. قال القارئ - إشاه يا سيدي، لكم هذه 
النس�امت عذبة لوال جّثة الضاب�ط الذي معنا، رائحته خمزي�ة. التفت اجلنرال ونّدت 
عنه آهة صغرية وقال - ما زلت حليميًا أّيا الطبيب وسرتى الكثري يف املعسكر. سأله 

القارئ: متى نصل يا سيدي.. الطريق طويل. فقال اجلنرال: لقد وصلنا. 
بدا باب املعس�كر وكأّنه دخُهن للتو بدماء وردّية. رآه القارئ كذلك يف وقت كان 
اجلن�رال يدفع دّفت�ه اليمنى. داخ القارئ وهو يتطلع إلي�ه، كبري وممتد إىل ما ال هناية. 
القمر ينعكس ثالثة أقامر يف بركة مس�تطيلة تس�بح فيها بّطات بيض قال اجلنرال إهنا 
وحشّية. كان هناك شارع معبد بطول سبعني مرتًا تصطّف عىل جانبيه حجرات مبنّية 
باآلجر األمحر، وتتصل يف ما بينها بممشى خارجي طويل ذي درابزين من األملنيوم 

الفيض. 
رأى الق�ارئ ك�رايس مدّورة أم�ام احلجرات يبدو عليها الق�دم، وثّمة قطط 
مح�راء وصفراء وملحاء تقعد عىل بعضها وتتثاءب. ثّمة هرٌّ كبري أس�ود يغس�ل 
وجه�ه بي�ده اليمنى، يمس�ح باطن كّفه بلس�انه الوردي ويمس�ح وجه�ه بدّقة. 
الح�ظ آخر حياول تس�لق ج�دار حجرة، وثمة ف�وق األس�طح ذات الرشفات 
احلجري�ة أع�داد ال حتىص م�ن الغربان، تقف بنس�ق واحد، س�اكنة كأهّنا متاثيل 
ش�معّية. س�أل القارئ - هل هذه غرب�ان حقيقية أم متاثيل؟ ف�رّد اجلنرال:«أهنا 
حقيقي�ة، لكنه�ا ال تتح�رك إاّل حني جتوع وتعطش«. س�أله عن ن�وع أكلها فلم 
جي�ب، إنام ضحك ضحك�ة طويلة أهناها بش�هقة توحي أّن صاحبه�ا يعاين من 

اختناق مفاجئ . 
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اس�تغرب الق�ارئ، وعاد ينظر إىل الغربان، كانت س�اكنة يتبّخ�ر ضوء القمر من 
عىل رؤوسها مكونًا دوائر حلزونية صغرية. 

وص�ال إىل هناية الش�ارع املعّبد ليجدا نفس�يهام أمام س�احة صغ�رية يقابلها مبنى 
يرف�رف علي�ه علامن، أحدمها عراقي واآلخر مل يره س�ابقًا، أس�ود مع دوائر خرضاء 
كث�رية يف كّل دائ�رة بؤبؤ عني برشي�ة بلون أبيض. »ذلك عل�م اهليئة«، مهس اجلنرال 
بطريقة توحي وكأنه يمس بر. الحظ القارئ لوحة كبرية مس�تطيلة الش�كل مثبتة 
ف�وق الباب مكت�وب عليها بخط الثلث ) لقد قضينا عىل األمية وس�وف نقيض عىل 

اخلوف بعون اهلل.. السيد الرئيس القائد حفظه اهلل ورعاه( 
كان املبنى مضاًء وثّمة بروجكتور ينري الفضوة الكبرية التي أمامه حيث س�قفت 
بإفريز من اخلش�ب مستند إىل أعمدة حديدية خرضاء. يسار الفضوة، الحظ القارئ 
دوالبًا كبريًا يعلو أربعة أمتار وبثالثة ساليدات زجاجية. يف داخل الدوالب رفوف 
معدنية تنتصب عليها عرشاتيِ الرؤوس البرشية املغلفة بالبالس�تيك. بعضها بلحى 

طويلة وبعضها دون حلى. كان منظرها رائعَا كام َرآه القارئ.
- بداعتي عليك خليني اتفرج.. ال تقل يل ممنوع اللمس تره أزعل. 

ضحك اجلنرال وقال: أنت رسيع التأقلم، سنتعاون كثريًا كام أتوّقع. 
يف تل�ك الليلة، اعرتف اجلنرال كوكز للقارئ أنه خدعه. ليس هو الش�اعر الذي 
يرغب بتلقي مالحظات نقدية عن أش�عاره، إنام هناك مس�ألة مصريية تتعلق بالشعر 
أيض�ًا. »إهن�ا مهم�ة ال يقوم هبا س�وى الق�ّراء األبط�ال والكّتاب األبط�ال، ومن ثم 

املؤولون األبطال«، قال ذلك اجلنرال وهو يبتسم. 
- أية مهمة هذه! ماذا عيّل أن أقرأ؟ وماذا عيّل أن أكتب؟ أي تأويل؟ فّكر القارئ 

وهو ينظر إىل الرؤوس املقطوعة واجلثث املتناثرة.

*    *    *
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الطب�ول يشٌء غريب وتس�تحق أن نتأّمله�ا طوياًل. يف العادة، يصنعه�ا احلرفيون من 
جل�ود اجلوامي�س، لك�ن أصواهتا توحي أهنا مصنوع�ة من خماوفنا العميق�ة. مثاًل، حني 
نكون يف املس�ارح ونتقّلب عىل كراس�يها احلم�راء املحززة بخيوط الربيس�م، يكون ثّمة 
شخصان يقتتالن برباعة عىل اخلشبة، ومن الكواليس، تتصاعد أصوات الطبول نفسها. 
الطبول أراوح صّخابة، ال تركن للهدوء مطلقًا، تتقدم اجلمهور إىل املوت وأمامها حاملو 
املش�اعل. يف صغري، اش�رتى يل أيب طباًل يف عيد ميالدي، هلوت به، لكنني تأملته أيضًا. 

من يومها وأنا أردد: الطبول ..آه أيتها الطبول.. إهنا ليشء غريب وتستحّق التأّمل7.

*    *    *

ما إن دخال قمرة القيادة حتى هتاوى اجلنرال عىل كريس من خش�ب البّلوط ذي 
ل�ون وردي ختتلط به حزوز صاجّية. قال: »أووف لق�د تعبنا اليوم«، ثم خلع بوتينه 
األمح�ر وأرخى نطاقه ومّد رجليه عىل طاولة صغرية أمامه، ليوصل أنبوبني مطاطني 
بحنفيتني دقيقتني توجدان يف جانبي نظارته. يرتبط األنبوبان بآخر عرب جممع تقسيم، 
واألخري يمتّد بمحاذاة مسند الكريس ثم يبط إىل حامل مثبت بقدم الكريس اليمنى 

حيث يرتبط بقنينة زجاجية. 
أدار اجلنرال عتلة صغرية أسفل نظارته فنزلت دماء غزيرة من األنبوب الشفاف 
لتستقر يف القنينة املثبتة يف رجل الكريس. وخالل أقّل من دقيقة أوشكت القنينة عىل 
االمت�الء، وإذ تأّك�د اجلن�رال من نفاد ال�دم رّد العتلة يف النظارات لوضعها الس�ابق 
وملص األنبوبني البالس�تيكيني من جانبيها، ثم خلع النظ�ارة فبدت عيناه محراوين 
مبلولت�ني بالدم�اء. تناول منش�فة صفراء فيها رس�م ضفدع قافز ومس�ح عينيه وهو 

يقول: شيخلصها! 

7. النص بعنوان )إرضب يل موعدًا( وترتيبه هو الثالث يف الديوان. 
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�ش الق�ارئ مما رأى، وقبل أن يس�أل أّي يشء بادره اجلن�رال بالقول أن عينيه  هيِ دخُ
اللت�ني تذرف�ان الدماء مها أقّل األش�ياء غرابة هنا من�ذ أن كّلفه الرئي�س هبذه املهمة 
التارخيي�ة. وأصعب ما يف األمر هو ما جيري منذ س�نوات. عليه نقل عرشات اجلثث 
من عنابرها إىل مراكز التحليالت، ومن ثم إعادهتا من مراكز التحليالت إىل العنابر. 
وكّل ه�ذا يفعل�ه وحيدًا. »يام�ا رأيت هنا أّيا الق�ارئ!«، قال ذل�ك بلهجة ضجرة 
ومعربة فعاًل عن يأس، ثم أردف وهو يبتس�م ابتسامة ذات داللة: ويف األخري، جمرد 

باسوورد، باسوورد يعىص علينا ويؤخر مرشوعنا.. تقبلها؟ 

*    *    *

يس�ّمي اجلن�رال مركز قيادة املعس�كر »القمرة« م�ع إهنا غرفة كبرية، س�بعة أمتار 
بأربعة. سامها كذلك خبري رويس عجوز عمل أثناء احلرب العاملية الثانية يف البحرية، 
فاستهوى االسم اجلنرال واعتاده. كانت القمرة مؤثثة تأثيثًا جّيدًا، ثّمة مكتب تزدحم 
عليه أوراق ودفاتر زرقاء وأقالم، وهناك بعض الرؤوس البرشّية موضوعة عىل حامل 
كالشمعدان الكبري يبدو أّنه للزينة. وخلف املكتب صورة ملونة للرئيس يقف وسط 
فري�ق من املوظفني الذين يلبس�ون بدالت زيتوني�ة وإىل جانبه اجلنرال كوكز يبتس�م 
بفرح. كانوا يلبس�ون طاقيات عسكرية وكان بينهم خبريان أجنبيان يقفان يف الطرف 
األيمن، ويبدو أّن الصورة التقطت يف مكان ما داخل املعس�كر إذ يظهر خلفهام ساتر 

ترايب عليه أبراج للمراقبة، وثّمة أشجار عالية تطل بأغصاهنا من وراء الساتر. 
يف القم�رة أيض�ًا، أربع أرائك منّجدة بجلد باذنجاين حم�ّزز بأحزمة رفيعة، وأمام 
الكنب�ات مناض�د صغرية بالل�ون نفس�ه. ويف اجلهة اليمن�ى ثالثة ش�بابيك عريضة 
حتجبها عن الفضوة الواس�عة املنتهية بالس�اتر الرتايب س�تائر ذات لون مشمش فاتح 

تفتح بحبل يتدىّل من طرف كّل ستارة. 
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تتوّس�ط القمرة سلس�لة غ�رف خمصصة للموظف�ني الكبار يف املعس�كر، وإىل 
جانبه�ا غرفت�ان للضيافة، الغرفتان صغريت�ان لكنهام ملمومت�ان ومحيمتان حتوي 
كّل واح�دة منهام مطبخًا صغرية ومحامًا وثالثة أرّسة ذات طابقني وتلفازًا من نوع 
قيث�ارة ورادي�و رويس. يف الطاب�ق العلوي من البناية، قاع�ات كبرية لالجتامعات 
وخمازن للمؤن. كانوا يسّمون البناية بمبنى اإلدارة وهي مصممة بشكل مستطيل 
ّمم الطابق الثاين فيها عىل شكل بريية مصبوغة باللون األمحر، يؤكد اجلنرال  بينام صخُ
أهن�ا صبغت بدماء برشية. ومتتد البناي�ة عىل قرابة أربع مئة مرت وتنفتح عىل بنايتني 
أخري�ني عرب حديقة صغ�رية خصصت إحدامها ملوظفي قس�م احلف�ظ واألخرى 

ملوظفي قسم التشكيل. 
يف األيام التالية، خرج القارئ يف نزهات استكشافية باملعسكر وحده فرأى جزءًا 
م�ن اجلانب الرشقي والش�اميل. يف الرشق�ي تقع بناية اإلدارة ومبن�ى )قّبة األكرمني( 
الذي يقابله بيت اخلاتون. وتنترش أمام املباين عنابر بشكل هنديس عىل هيئة صفوف 
متوازية تفصل بينها ممرات بعرض عرشة أمتار فيها جزرات وسطية مزروعة بأشجار 
احلمضيات. أّما الصفوف نفس�ها فيبلغ طوهل�ا قرابة مئتي مرت تنتظم فيها عنابر مبنية 
بالطابوق األمحر والفستقي، ويضم كل عنرب مئات اللوكرات والعارضات الزجاجية 

التي حتفظ فيها اجلثث. 
الحظ القارئ وجود أحواض أسامك كبرية وأقنان للديكة وأقفاص للطيور يتم 
هب�ا اجلن�رال، وكان قبل 2003 قد خص�ص أربعة موظفني إلدامتها أس�بوعيًا. كان 
املوظف�ون يتناوب�ون مجيعًا يف ذلك ما عدا الضباط. س�بب هذا االهت�امم بامللحق أنه 
يوفر أغذية طازجة، ومن املهم وجودها ملن يقيم ويعمل هنا، وعىل رأس�هم اجلنرال 
نفسه الذي ظّل طوال حياته أعزب. مرة سأله القارئ عن رس عزوبيته فكرر اجلواب 
ال�ذي قال�ه للرئي�س حني عرض علي�ه أن يزوجه، لق�د قال إنه اقرتن هب�ذا املرشوع 

ويتمنّى أن خيلده إىل األبد كام خيلد األبناء أباهم. 
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أم�ا يف اجلان�ب الش�اميل املمت�د حتى غ�رب املعس�كر، فأقيم�ت مب�ان لعمليات 
الترشيح والقياس والرسم اهلنديس وإجراء التحاليل واالختبارات، وغري بعيد عنها 
�ّيد متح�ف اخلوف املكّون م�ن عدة مبان ترتبط بحوش واس�ع تنترش فيه لوحات  شخُ
تش�كيلية لكبار الفنانني العراقيني وكلها يدور حول فكرة اخلوف. فضاًل عن ذلك، 
ثم�ة مهاج�ع للموظفني اخلف�ر واحلراس واس�رتاحات لألطباء والضب�اط ومطابخ 
وقاعات لالجتامعات. وهناك أيضًا غرف هامشية متناثرة وكرفانات وساحة صغرية 
للعب كرة الطائرة والسّلة ودار سينام تسع مئتي شخص كانت تعرض أفالمًا حربية 
م�ن احلرب العاملية الثانية وأفالمًا وثائقية عن حروب القرن العرشين األخرى. ويف 
بع�ض األس�ابيع، كانت اخلات�ون تنّظم مهرجان�ات ترفيهية للموظفني ومس�ابقات 

مستوحاة من مسابقة تيل ماتش األملانية التي كان يعرضها التلفزيون. 



- 43 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

)8(

نّش�ط أس�تاذ عّواد نظامًا للرقابة مل يسلم منه أحد. كان يشّجع اجلميع عىل مراقبة 
بعضه�م بعض�ًا، وكان�ت هن�اك مكاف�آت تنتظ�ر التالميذ الذي�ن يقدم�ون التقارير 
اإلخباري�ة عن زمالئه�م ومعلميهم، وتتفاوت املكافآت بتف�اوت اإلخباريات التي 
تتضمنها التقارير. لقد حتدثوا مثاًل عن س�فرات خاصة وعن تس�هيالت باس�تخدام 
توالي�ت املعلمني النظيف، ومل ينس�وا احلديث عن توزيع كأس�ات مه�ر كالتي توّزع 
أثن�اء حف�الت عقد الق�ران، وكان�ت تضم معلوم�ات قّيمة ع�ن الع�راق وتارخيه. 
األح�رى أّنه كان هناك تش�جيع وتنمية لروح املراقبة. ع�دا ذلك كان املدير قد صنع 
جدارًا للمدرس�ة مل يش�اهد مثله أبدًا. يس�ّميه س�ور الصني العظيم يف وقت يس�ميه 
املعلم�ون هتكاًم ب�«س�ور الطني العظي�م«. إنه جدار كبري بارتف�اع أربعة أمتار مغطى 

بكر زجاج مثبتة بالصمغ وبطريقة مجيلة بالظاهر لكنها جارحة يف احلقيقة. 
عىل إن كّل تلك احلكايات مل خترج عن كوهنا شهادات غري رسمية وال موّثقة. 
جم�رد ش�هادات يتداوهلا التالمي�ذ وال يخُعتد هب�ا غالبًا حتى لو عّضدهتا ش�هادات 
املعلم�ني. ش�خصيًا، كنت اس�تغرب من كمي�ة املبالغ�ات الكبرية الت�ي يتداوهلا 
الن�اس عن إدارة اس�تاذ عّواد، فقّصة أيام الثواب نوقش�ت كث�ريًا وطرحها املدير 
نفس�ه دون أن يتخذ بشأهنا قرار. أعرف تلميذًا يكربين بأربع سنوات كان شاهدًا 
عىل إحدى تطبيقاهتا املتطّرفة، وهو حيكي يل أّنه أوقف، يف إحدى املرات، أس�تاذ 
س�ليامن قصاصًا كام كان يفعل به، وأس�تاذ س�ليامن هذا من أقس�ى املعلمني عىل 

اإلطالق. 
أما أنا، فلم أش�هد، طوال الس�نوات الست التي قضيتها يف )البواسل( أي تطبيق 
ألي�ام الثواب بالصيغة التي س�معتها. كّل ما هن�اك أّن األوائل كانوا يدورون خالل 
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أسبوع عىل الصفوف إللقاء كلامت مرجتلة حول كيفية تفّوقهم. ويف إحدى السنني، 
س�مح هلم املدير بإدارة املدرسة بش�كل مجاعي ليوم واحد، وكان وضعهم مضحكًا 

للغاية. 
ع�ىل أّن أغرب وأقس�ى ما جرى لألس�تاذ عّواد حدث حني ق�ّدم حمارضته يف 
مديري�ة الرتبي�ة. كان يتح�ّرق لتقديمها لكن أحد املس�ؤولني هناك أفس�د فرحته 
بترصف خبيث. يف س�اعة غفلة، حما ذلك املسؤول، بحرب أبيض، إحدى النقطتني 
م�ن حتت ياء )اخليال اإلداري( وهو جزء م�ن عنوان حمارضته، ثم ترك املحارضة 
أمام األس�تاذ ع�واد. وملا فتح األخ�ري أوراقه وفوجئ بعنوان »اخلب�ال اإلداري«، 
امّح�ر وجهه واصفّر، جّف ريقه وتيّبس�ت ش�فتاه واتس�ع بؤبؤ عيني�ه، وضع كفه 
اليمنى عىل اليرى فوق أوراق املحارضة وكأنه يريد أن خيبئها ثم انفجر باجلميع 
وش�تم احل�ظ الذي جاء به إىل ذلك املكان. ق�ام يف احلال وهو ينكت معطفه الذي 
عّلق�ه عىل مس�ند الكريس. توس�لوا به أن يدأ، ولكن م�ن دون جدوى، فاإلهانة 
كب�رية ولرب�ام ذّكرته بام قاله له أس�تاذ ص�ادق الوردي يومًا: أن�ت جمنون، إدارتك 
راح تطل�ع جمانني يا أس�تاذ عّواد. احلال إهنم مل يكونوا جمان�ني فقط بل كتبة تقارير 
ووش�اة حمرتفني، فاألس�تاذ عّواد بنى نظام�ًا صارمًا للمراقبة ش�ارك به اجلميع بام 
فيه�م املعلمون وحجي دننّي وزوجته. أنا بنفيس قّدم�ت العديد من التقارير ضد 
زمالئي ومعلمّي. كنت أطمع بمكافأة هناية السنة، وهي تقديم هدايا رمزية لطيفة 
كجوارب مكتوب عليها اس�م املدرسة وحتت االس�م عبارة مراقب متمّيز وكانوا 
يقدم�ون أيض�ًا دفاتر مكتوب عليه�ا نفس العبارة، وهذا حي�دث فقط حني تكون 
اإلخبارية مفيدة لس�ري التعليم. كنت أعرف متام�ًا أّن حتى املعلمني كانوا يراقبون 

بعضهم بعضًا.

*    *    *
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رّن هاتفه، كانت زوجته رباب. بدأ احلديث هادئًا يف البداية، مل أفهم منه شيئًا. كان 
ي�رّد ردودًا خمت�رصة وملغزة كام ب�دت يل. لكنه فجأة انفجر هبا الئ�اًم وتوقعت أنه يكاد 
يش�تمها ل�وال وجودي قربه. خّيل يل أهّنا تبكي وتتوّس�ل به أن يع�ود عن مهمة معينة. 
كنت أس�تطيع س�امع أصداء من صوهتا، جمرد أصوات متداخلة بلكنة تدّل عىل مالمة. 
كان هو يقاطعها وكأّنه ال يريد سامع ما تقول أو أنه يستبق ما تريد أن تقول. قال مرة »ما 
أريد أس�مع هالكالم«، وقال ثانية »ماكو داع�ي حيجي وياي«. مّخنت أهنا تعرض عليه 
احلديث مع أحد ما، لكنه رفض رفضًا قاطعًا. كان حاّدًا ومرّصًا عىل رفض ما يقال له. 
- مس�تحيل رباب.. مس�تحيل، ش�نو هذا ال�يل تقوليه؟ قال ذل�ك وكرره بصيغ 
خمتلف�ة، كان متذم�رًا، ه�دد بأّنه لن يرد عىل أحد، ثم بقي س�اكتًا يس�معها. يبدو أهّنا 
حتدث�ت بعب�ارات طويلة ورسدت ش�يئًا م�ا. تغرّيت هلجت�ه وزايل�ه الغضب بعض 
الشء. قال »هذا هو.. شنس�وي؟«. ثم ردد »أي.. أي« وكأّنه يش�ري ملواصلة السامع 
بس�بب أمهي�ة ما يق�ال ل�ه. ويف األخ�ري، أراد ختفيف هلجت�ه، فطلب منه�ا أن تصيل 
وتدع�و اهلل. ذّكره�ا بأن تتن�اول دواءها بعد العش�اء. ثم قال »أووه رباب.. نس�يت 

قطرة العني.. شفتي شلون؟«
قبل أن نصل إىل ساحة الطريان، رأينا رجاالً يمشون عىل عجل وبأيديم أكياس 
كب�رية. ثم�ة امرأة بعباءة متس�ك بيدها طفلة تلب�س معطفًا أكرب من جس�دها. كانت 
امل�رأة متس�ح رأس الطفلة من قط�رات املطر، وتتحدث إليها والطفلة تبتس�م. مررنا 
بكنسية، تطّلع املدير إليها وسألني »شنو رأيك باملسيح؟ يسّوي شغل مثل األئمة؟«، 
ث�م ضحك ضحكة جملجلة. كان تعليقه الذعًا ومباغتًا، وال يناس�ب الس�ياق الذي 
كنّا فيه، بل ال يناس�ب شخصية املدير نفس�ه. لربام انتبه مثيل للسلسلة احلديدية التي 
أقفلوا هبا بوابة الكنيس�ة. كانت سلس�لة طويلة ملتفة بعدة مرات عىل ضلفتي الباب 
احلدي�دي من األع�ىل. كانت، يف ركن الكنيس�ة، حفرة صغرية مليئ�ة بمياه األمطار 

وأوراق كارتون كثري يرتاكم حوهلا. 
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رأين�ا حواجز قريبة، كتاًل صغرية عىل ش�كل أقامع من البالس�تيك وردّية حتاذيا 
أس�الك ش�ائكة مثبتة بكتل كونكريتية ملّونة باألمحر واألبي�ض، وعىل بعضها كتب 
بخ�ط اليد: »عاش العراق«. أكثر من مخس مفارز تنترش يف الش�ارعني ويف الس�احة 
وص�والً لس�احة التحرير. تطّلعت حلديقة األّمة، كانت معتم�ة وثّمة كلبان حياوالن 
الدخ�ول إليه�ا من فتحة يف الس�ياج املع�دين. مل يكونوا قد انتهوا بع�د من أعامل بناء 
مرف�ق ما يف وس�طها. تلول م�ن األنقاض والس�قاالت وأكياس االس�منت املغطاة 
بالنايل�ون. رّك�زت انتباهي عىل احلديقة بس�بب تقرير تلفزيوين رأيت�ه قبل أيام يدور 
ح�ول احتجاج قام به بضعة مثقف�ني. هم يرون أّن احلديقة أرث ثقايف، وثّمة جريمة 

ترتكب بحقها هبذا البناء. 
كان من بني الذين بدوا يف التقرير ممثل معروف يف اخلمس�ينات من عمره. حليته 
بيضاء مش�ّذبة ويضع عىل رأس�ه قبعة. قبعته هتتز وهو يتحدث غاضبًا فيظهر صف 
م�ن األس�نان العلوّية يف حال�ة ممت�ازة. كان يرفع يدي�ه وكأّنه يري�د رضب الطابوق 
املرتاكم قربه عىل ش�كل مكعبات كبرية. كانت معه امرأة سافرة تلبس بنطاالً وتعّلق 
يف رقبتها كامريا صغرية. شعرها األشقر الطويل يتطّوح وهي حتاول عبور األنقاض 

وتردد »إهنا كارثة.. كارثة بحق ذاكرتنا«.
كان املدي�ر ما ي�زال منهمكًا باحلدي�ث. اتصلت به ابنته ففهم�ت أهّنا زينب التي 
ذكرها ليث أمامي أكثر من مرة. هي أكرب من ليث، وتسكن معهم بعد هجرة زوجها 
إىل الدن�امرك. كان�ت ه�ي األخرى حتاول ثني أبيه�ا وإقناعه بالع�ودة لكنهام يرفض 

ذلك.
أهنى الرجل مكاملته وجّر آهة طويلة وقال: 

– النسوان مشكلة يا أخي، يربكننا دائاًم بإحلاحهّن وعواطفهن. 
- اهلل حيفظهن لك. 

يف هذه األحيان، رّن اهلاتف مرة أخرى. نظر إىل اسم املّتصل وتأفف. 
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- ش�نو القصة، العش�رية كلها س�تتصل. أج�اب، كان ابن عم�ه، صوته مرتفع، 
س�معته يبكي. قال ل�ه املدير- ادعي لنا أبو ماجد، ادعي لن�ا. وإذ قال ذلك، دمعت 

عيناه وجاهد إلمساك أعصابه وهو يرّد عىل ما يقوله له ابن عمه. 
- اهلل كريم.. اهلل كريم، ثم استدرك وكأنه يعتذر: 

- ما أقدر أس�ولف هسه أبو ماجد إدعي لنا يرحم والديك، بلكي بخت أهلك. 
ثم وّدعه. 

ارتقينا جر اجلمهورية وخّلفنا نصب احلرية وراءنا. كانت سيارة رشطة وناقلتا 
جنود ودبابة يتوزعن يف االجتاهات األربعة. عادة يبدأ حظر التجوال يف الثانية عرش 
لياًل، لكنه يبدأ عمليًا من العارشة. ويف الليايل املمطرة الباردة كهذه، فأنه قد يبدأ من 

الثامنة. قلت له إن الصيدليات مغلقة يف هذه الساعة. نظر إىل ساعته اليدوية: 
- بعدها الساعة ثامنية ونص، بلكي نشوف واحدة مفتوحة، عيني تؤذيني إذا ما 

خليت القطرة الليلية. 
كان األم�ر ي�زداد غموضًا دقيقة بعد أخرى، فح�ني كنّا عند رقبة اجلر من جهة 
الك�رخ، رّن هاتف�ه أيض�ًا، لكنه مل جيب. ق�ال إهنم يزعجونه ويري�دون ثنيه عام يقوم 
ب�ه، يتوس�لون به أن يرجع. وددت س�ؤاله عام يري�د فعله، لكنن�ي تذكرت الرشط، 

وخجلت من إظهار فضويل. وكام لو كان يصغى ألفكاري، التفت وقال:
 - دوختك بش�غلتي ابن�ي، بس اعذرين، كان الزم ما أقول لك ألهنم اش�رتطوا 

عيّل ذلك، كالويل حتى السايق الزم ما يعرف وين أنت رايح. 
ازدادت ح�رييت وك�دت أقول له: ما معقولة يا أس�تاد ه�اي احلرية..! مل أقل 
له ذلك، لكنه س�معه بروحه فمّد ي�ده إىل جيب معطفه الداخيل وأخرج صورة 
ووجهها نحوي. كانت حتوي ثالثة ش�بان جيلسون يف مكان ما، ربام هو عرس. 
جيلس�ون كتفًا لكتف ومتتّد أذرع اثنني منهم لتشتبك عىل كتف األوسط. تبّينت 
الص�ورة جي�دًا. إهّنا واضح�ة ووج�وه املوجودين فيه�ا أليفة بالنس�بة يل. إنني 
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أعرفه�م لكّن عتم�ة الليل أربكتن�ي ودوختني إىل أن قال املدي�ر بصوت واهن 
ويائس:

 - هؤالء أوالدي الثالثة صباح وصربي وليث، خمطوفني من عرشين يوم ونحن 
ذاهبان الستالمهم.
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ق�ال اجلنرال كوكز إنه يفرتض باألجس�ام اجلبانة أن يك�ون هلا قوام ترشحيي 
يناس�ب خريط�ة اجلين�ات التي تتمتع هب�ا. هذه فكرة أساس�ية هلا قرائ�ن كثرية، 
أبرزها القرينة الس�يكولوجية واجلاملية، واألخرية تفيد أّن اجلسم اخلارجي البد 
له من أن يتناس�ب مع اجلس�م النفيس، ومن ثّم البد من تناس�ب اجلس�م النفيس 
مع الروح أو ما يس�ّمى اجلسد األثريي. كذلك األمر ترشحييًا، الشجاعة واجلبن 
ليس�ا خصيصتني مكتس�بتني فق�ط، بل إن فيه�ام جانب�ًا غريزيًا وجيني�ًا هو نتاج 
تناس�ب معاي�ري ترشحيية معينة م�ع خرائط جينومي�ة. وإذا ما اكتش�فت املعادلة 
أمك�ن حينذاك معاجلة اخلريطة اجلينية عن طريق مصل يمكن اعطاؤه للحوامل 
لتش�كيل اخلريطة اجلينومية لألجنة بام يضمن تكوين شخصية شجاعة ال يمكن 

أن ختاف. 
يق�ول اجلن�رال إن هذه املعادلة املفقودة هي األص�ل يف كل املرشوع وهي معادلة 
علمي�ة معق�دة تقوم عىل الترشيح ومن ثم معاجلة اجلني املس�ؤول ع�ن اخلوف. فإن 
اكتش�فت َسهلخُ كّل يشء، وبالنتيجة سيتم دحر اخلوف هنائيًا من العراق. يغلق ملفه 
إىل األب�د ول�ن نك�ون بحاجة إلعدام املتخاذل�ني ونرش فرق االنضباط يف الش�وارع 
واألسواق بحثًا عن اهلاربني واملتخلفني. كل يشء سيكون عىل ما يرام. سيكون هذا 
انتص�ار االنتصارات وس�يخرج الرئي�س ليحتفل معنا بعد أن س�هر الليايل من أجل 

إمتام املرشوع. 
قال اجلنرال للقارئ إن املعادلة موجودة يف املعسكر، أقسم له بذلك. لقد بعثرهتا 
)اخلات�ون( يف ديواهنا الش�عري. املعادل�ة موجودة يف الدي�وان، والديوان موجود يف 

املعسكر، وكل يشء متوقف عىل باسوورد:
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- هناك معادلة قضيت عمري من أجلها والبد أن جتدها. إهنا ملكي، أنا من فّكر 
هبذا املرشوع وأنا من محيته طوال الس�نني السابقة، اخلاتون خبأت نتائج البحوث يف 

قصائدها السخيفة. 
- بامذا استطيع مساعدتك، ظهري يزداد انحناًء كّل يوم. 

- نستطيع العثور عليها معًا، صّدقني يا أخي أيا القارئ املمتاز، نستطيع. 

*    *    *

أخي وعضيدي وحزام ظهري طه
ال أعرف يا أخي ماذا أقول، غدًا ربام يكون آخر يوم يف حيايت، العدو يوميًا يقوم 
بصول�ة عىل مواضعنا ونح�ن نضطر أن نرمي�ه باهلاونات فتنكش�ف املواضع وفورًا 
يقصفونن�ا، لدي�م إحداثيات دقيق�ة يا أخي وأنا كل خويف م�ن قذيفة تأيت عىل حني 
غفلة من الدهر اخلّوان. اليوم يف الفجر عندما جلست أصيل تذكرت ملتنا يف احلوش8 
وصيني�ة الغداء التي تأيت م�ن يد الوالدة اهلل يطول لنا بعمرها، بكيت من االش�تياق 
لك�م، أنت والوال�د والبنات والوال�دة، صليت وأنا أبكي، امل�وت صعب يا خويه، 
وال�يل مثلنا بعدهم مل يروا يشء من الدني�ا، لكن بعد الصالة وذكر اهلل ارتاحيت يش 
قلي�ل وكع�دت يف باب املوضع رغ�م اجلو بارد واهل�واء الذي يك�ص العظام، لكن 
تلفلف�ت بالبطانية وخليت طاس�ة اجلمر يم�ي9 وظليت أدخن وأب�اوع عل اجلبال، 
الش�مس توه�ا تري�د أن تطلع واكو باملوض�ع راديو يق�رأ قرآن عبد الباس�ط، بقيت 
أتذك�ر ملتن�ا وت�رتاوى يل وجوهكم أنت والوال�د وحامد ورب�اب. أي تذكرت، قل 
لرباب أن تذهب لس�لوى وتبلغها أين حلمت هبا حلم ما أدري شنو تفسريه. شفتها 
يف عامل الطيف قاعدة عىل ش�ط مي جاري وتغس�ل ش�عرها، ش�عرها طويل كلش، 

8. احلوش: الفضوة التي توجد يف البت.
9. خليت طاسة اجلمر يمي: وضعت أناء فيه مجر قريب.
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تغطه بالطني وتغسله باملي اجلاري، بس يم رجليها بطه تصيح، البطة قلقتني وردت 
أطردها لكن سلوى ما رضت وقالت - خليها مونستني.

م�ا أدري م�ا ه�و معناه، زين لو ش�ني، أمتنى يك�ون زين وختلص، مس�كينة هذه 
البنت كثري انضامت وهذا رجلها كلب ابن كلب وإن ش�اء اهلل يلقاها بعافيته، تركها 

معلقة وراح.
أخ�ي س�لم يل ع�ىل اجلمي�ع وادع�ي يل اهلل ينجيني م�ن القذائف وامل�وت الذي 

حياوطنا.

*    *    *

كان طع�م العلك�ة كريًا لك�ّن اجلنرال بدا مرصًا عىل لوكه بفم�ه الذي تطاير منه 
رذاذ أبيض. كان يروي حكاية املعسكر بحامس وفخر. سأله القارئ عن نوع العلكة 
فقال إهنا مصنوعة من مواد من منتوجات املعسكر، فاستغرب القارئ ونبهه إىل أهنا 
تبعث رائحة كرية. مل يتم اجلنرال إنام واصل رسد احلكاية وهو يتكئ عىل خمّدة ذات 

قامشة خشنة فستقية اللون مرسوم عليها شبل يفتح فمه عىل سعته.
 ح�دث األمر بعد أول أيام احلرب عام 1980. لألس�ف، وهذه هي عادة البرش 
التافه�ني، الح�ظ الضّب�اط حدوث ح�االت هرب جبانة م�ن جبهات القت�ال. أمر 
خمجل وحمزن ويتناىف متامًا مع قيم احلزب والثورة وتقاليدمها الرجولية. بدأ كثري من 
اجلنود والضباط، وحتى الرفاق احلزبيني، يربون بمجرد س�امعهم إطالق رصاص 
قري�ب من قبل العدو. خيل�ع الضباط رتبهم وخيبئوهنا يف جيوهب�م، ثم يرب اجلنود 
خلفه�م بع�د أن خيلعوا بّزاهتم العس�كرية ويرتدوا دش�اديش حيملوهن�ا معهم دائاًم. 
أم�ر ال يط�اق، وظاهرة متلك قابلية مذهلة عىل العدوى ما يؤدي إىل تدمري معنويات 

اجليش وخلخلة روح النرص. 
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يف البداية، فضلت القي�ادات امليدانية العالجات اهلادئة فأصبحت تنّظم للجنود 
والضب�اط ن�دوات تثقيفي�ة وحتذيري�ة من مغب�ة اهلرب م�ن املواجه�ة. وكان اجلنود 
يقس�مون يف هناية كل ندوة أمام قوادهم، كل حس�ب ديانته وكل حسب مذهبه، أال 
يرب�وا وجيبن�وا عندما يلتقي اجلمعان. لك�ن كل ذلك مل ينفع، فام هي إاّل أن يس�مع 
رصاص العدو قريبًا حتى »يش�لعوا« ويكون�وا يف اهلزيمة كالغزال. عدا اهلرب أثناء 
املعارك، ش�اعت ظاه�رة اهلرب من اخلدم�ة والتخّلف عنها، وبس�بب ذلك راجت 

ظاهرة تزوير أوراق اإلجازات بطريقة صعب عىل السلطة السيطرة عليها. 
ال بل أن مئات اجلنود اجلبناء كانوا يتقّصدون إيقاع األذى بأنفسهم أثناء املعارك 
حت�ى يتحّصل�وا عىل إج�ازات طويلة األمد أو أن يعيقوا أنفس�هم بب�رت أصابعهم أو 
حّتى أكفهم لينجو من املوت. وطوال أش�هر، مل تنفع مفارز االنضباط العسكري يف 
القض�اء ع�ىل هذه الظاه�رة أو حتى التخفيف منها. م�ع كل هجوم يرب العرشات 
واملئ�ات وه�م يقولون بعضهم لبعض »ها ش�لعت رحاتك«، عان�ني بذلك اهلرب. 

كان املقصود الكلمة األوىل »شالع« أي هارب. 
ويف ذات ي�وم حت�ّدث الرئي�س عن األمر يف ن�دوة مع القيادات احلزبي�ة الرفيعة، 
وح�دث أن طخُ�رد الع�رشات منهم مل يتطوع�وا يف اجليش الش�عبي وأف�واج املهامت 
اخلاصة. لقد بصق يف شوارهبم رمزيًا، ويف األخري، اتضح أّن كّل هذا مل ينفع أيضًا، إذ 
روي له مرة أّن الرفاق يف إحدى الندوات تداولوا نكتة عن مرصي يعيش يف إحدى 
املناطق الش�عبية. كان أحد احلزبيني قد طلب من ذلك املرصي أن يتطّوع وإاّل فإهنم 
س�يعدونه جبانًا، وهنا ابتس�م املرصي وق�ال »مليون جبان وم�ش كلمة اهلل يرمحه«، 
ورغم أن الرئيس ضحك ضحكًا هس�ترييًا حينها إاّل أنه أمر بإعدام من روى النكتة 
أثناء تلك الندوة التثقيفية. ليس هذا فقط، ففي ذلك الوقت، ش�اع كثري من النكات 
ح�ول اهل�رب من اجليش واخلوف م�ن الذهاب إىل اجلبهة، ومنه�ا قوهلم أن الرئيس 
زار إحدى اإلعداديات فهتفوا أمامه »ودونه للجبهة نقاتل«، فقال هلم _ ليس اآلن، 



- 53 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

إنك�م تقاتل�ون يف مدارس�كم وتنت�رصون من خالل التف�ّوق يف الدراس�ة. لكنهم مل 
يقتنع�وا وأرصوا وعادوا يزجون »ودون�ه للجبهة نقاتل«، فالتف�ت الرئيس ملرافقه 
وقال له: أحرضوا هلم س�يارات لتنقلهم إىل جبهات القتال. ومّلا س�ارت الس�يارات 
هبم بالفعل، فاجأوا السواق بأن هزجوا »رجعونه نتشاقى وياكم«. ومع هذا، أمرت 
وزارة الرتبي�ة أن يكتب عىل الدفاتر املدرس�ية عب�ارة »إن روح النرص موجودة لدى 

طلبة املدارس الذين يطالبون بأن يذهبوا إىل جبهات القتال«.
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أع�رف أّن للمدير مخس بن�ات وثالثة أوالد. لطاملا راقب�ت األخريين بفضول مل 
أس�تطع تفس�ريه. صباح يكربين بأربع سنني، وصربي بمثل عمري، أّما ليث فأصغر 
منّي. من بني هؤالء، الوحيد الذي رافقته كان ليث. كنّا نلعب يف فريق واحد، فريق 
دخُعي�ت ملش�اهدته يومًا، وملا رأيت ليث فيه طلبت منه�م ضّمي إليهم فوافقوا. لطاملا 
راقبت ليث دون أن يدري، ما كنت ألصدق أنني معه يف فريق واحد، يناولني الكرة 
وأناول�ه إياها. ما كنت ألصّدق أنني أجالس من يقاس�م املدي�ر مائدة الطعام يف كّل 
وجبة. كنت أسأله عن أبيه وأخوته وكان جييب دون أن يتحّسس من يشء أبدًا، ومع 

كّل سؤال، أبرر له تطّفيل بأنني معجب باملدير واعتربه قدويت يف احلياة. 
كان لي�ث يفرح ويضحك مربزًا أس�نانًا غري منتظمة، ينفتح فمه الواس�ع ويتوّرد 
وجه�ه ال�ذي يوحي بأنه م�ن نمط الوجوه املعان�دة للوهل�ة األوىل. لكنه رسعان ما 
يفصح عن تسامح وسهولة شديدين ملجرد االستغراق معه يف أّي حديث. فيه أشياء 
م�ن أبيه، ليس طول�ه الفارع وال ش�عره الكثيف وأذناه الش�بيهتان بقطعتي ش�يبس 

كبريتني، بل صوته املدّوي وعيناه الالمعتان شديدتا السواد. 
وصف�ي الدقي�ق لليث ال�ذي يوحي بأنني اس�تبطنت مالحمه الداخلي�ة ال يعني، 
لألس�ف، أن�ه كان صديقي. كاّل، هذا الوصف متأت م�ن املراقبة واإلصغاء الدقيق 
فقط، وإاّل فإنه مل يكن مقربًا يل ومل جتمعني به مش�اوير أو جلس�ات محيمة. مل نتبادل 
األرسار، ومل نرتكب محاقات مش�رتكة كام يفعل األصدقاء عادة. مع هذا، كنّا نلتقي 
كث�ريًا يف ملع�ب أبو مروان املن�زوي خلف العيادة الش�عبية. مجعتنا س�اعات طويلة 
كنّ�ا تب�ادل فيها األحادي�ث العمومية التي هل�ا عالقة بكرة القدم والف�رق والدوري 
والالعب�ني املش�اهري. حاول�ت كث�ريًا إحداث نقل�ة م�ا يف عالقتي ب�ه، لكنني كنت 
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أصادف دائاًم خطًا ومهيًّا يرسمه هو، بدّقة ورصامة، بحيث ال أقدر عىل جتاوزه.
حني كربنا افرتقنا، مل نعد نلتقي إاّل نادرًا. يف آخر مّرة رأيته، قّبلني مرتني وقال إنه 
سيس�افر إلكامل دراس�ته اجلامعية. قيل إن أهله طلبوا من�ه ذلك بعد تصاعد احلرب 

األهلية. 
صباح يشء خمتلف متامًا، ش�خصية ال تش�به سوى نفسها، نحيل وطويل. مل يكن 
يش�به أباه بأّي يشء س�وى بمش�يته املتهادية. ينقل رجليه وكأنه ينقل ذراعي فرجال 
رفيع�ني. ي�أيت إىل بيت جرياننا ماش�يا مّرات، وع�ىل دراجته اهلوائية م�رات أخرى. 
حني يأيت ماش�ّيًا، أظّل أتأمله مندهش�ًا، أتأّمل كيف يتحّرك نصفه األس�فل برش�اقة 
وقوة وبشكل يباعد بني خطوتيه بينام يبقى نصف جسده العلوي حمافظًا عىل سكونه 
وثبات�ه. أحببت�ه أكثر م�ن صربي رغ�م أن وجهه يب�دو يل مثل ليمونة تيّبس�ت حتت 

الشمس، ونادرًا ما تبدو عليه انطباعات عن أّي يشء. 
كان حنطيًا تش�وبه صفرة، نظاراته الطبية ال تفارق عينيه وشعر رأسه حملوق عىل 
الدوام بشكل يوحي وكأن لديه فوبيا من الشعر. كنت أراه، يف بعض األيام، معتمرًا 
كاس�كيتة باملقل�وب، فأقول إنه ربام بصدد إحداث نوع م�ن التغيري يف حياته الرتيبة. 
أق�ول حيات�ه الرتيبة ألّنه مل يكن يذهب ألّي مكان آخر س�وى بيت جرياننا. كان هو 
وموفق يلهوان أحيانًا بالدومينو، يفرش�ان بس�اطًا ويضعان لوحًا مستطياًل ثم يبدآن 
اللعب. يرشبان الش�اي، ولرب�ام أكال معه بعض الكع�ك. ويف أغلب األحيان، كان 
صب�اح هو الراب�ح. يف واحدة من املرات تصنّعت الفرجة ثم س�ّلمت عليه وأخربته 

أنني أحد طلبة أبيه، فابتسم وكأنه اعتاد مثل هذا النوع من املجامالت. 
صباح ختّرج من املعهد الطبي بتفّوق وتعنّي يف أحد مس�توصفات مدينة بعقوبة، 
لكنه مل يبق هناك طوياًل إذ رسعان ما رّتب أمر نقله ملستشفى يف بغداد، وثّمة من قال 

أن أباه توّسط له من أجل ذلك. 
أم�ا صربي فال أدري إن كنت سأس�تطيع وصفه يف ه�ذا املفصل من الرواية. إنه 



- 57 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

عق�ديت م�ن آل املدير، هاجيس األكرب. ص�ربي يف مثل عمري، لكن�ه يبدو أكرب منّي 
ربام بس�بب اتزانه املبالغ به. متوسط الطول، ممتلئ، ويف عينيه بريق غريب يوحي ملن 
يراه أنه يعاين من مش�كلة نفسية أو انفعاالت داخلية جياشة. كان صوته واثقًا، لكنه 
واطئ وبالكاد يستطيع حمّدثه سامعه. يشء يشبه الفحيح إن مل يكن هو الفحيح بعينه 
وقد جتّس�د بصوت برشي. مل نكن لنلتقي إاّل نادرًا، يف املدرس�ة وبعدها. يف املدرسة 
كان هو يف شعبة أخرى، ويف أكثر من مّرة كان املعلمون جيمعوننا بصف واحد، وإذ 
حي�دث ذلك، أحرص عىل اجلل�وس خلفه بمقعدي�ن إذا كان بمقدوري ذلك، فهذا 
يعطين�ي املجال كي أراقبه. ملاذا كنت مهجوس�ًا بمراقبته؟ ال أدري، هل ألنني أحّبه 

أم ألنني أحسده عىل أبيه! هل ألنني أكرهه بسبب استعالئه؟ ال أدري. 
ع�يّل القول أيضًا أنني أحّس�ه بعي�دًا عىل الدوام، ليس عنّي فأنا ال أمّثل له ش�يئًا، 
إنام عن اآلخرين. لعّل ذلك عائد هلدوئه املبالغ به. حركاته البطيئة تعطيك االنطباع 
أنه يقيس الزمن بس�اعة رملية ال يملكها س�واه. أنا بطبيعت�ي ال أفّضل اهلادئني أكثر 
م�ن ال�الزم، وال بطيئي احلركة أكثر من الالزم أيضًا. ال أس�رتيح أبدًا ألمثاله، أعني 
الصموتني ممن يس�معون وال يتحدثون، يش�رتون وال يبيعون. لكّن هذه التفسريات 
بعدّية، وهي جترح ذكاء القارئ ربام، فأنا أحاول تفسري مالمح صربي بعد ربع قرن 
تقريبًا من معرفتي به، وخالل هذه السنوات الطويلة، تراكمت لدّي خربات حياتية 

وثقافية ومزاجية البد أهّنا أثرت كثريًا يف إعادة تقييمي لألشياء واألشخاص. 
اآلن، بخ�ربة ربع القرن التي حزهتا، أقول إن قراءيت الداخلية هذه ربام متأتية من 
كونه ابن مديري الذي أحبه حس�ب. لعيل كنت أفكر هكذا أو قريبًا من هذا. أي أن 
يكون هدوؤه مرتبطًا بكونه واثقًا من نفسه، وهذه اخلصيصة مل تولد معه إنام اكتسبها 
م�ن وضعه االجتامعي املمي�ز. وكدليل عىل هذه الفكرة، أتذّك�ر أن الطلبة مل يكونوا 
يس�مونه باس�مه املجرد. مل يكن بالنس�بة هلم صربي، إنام »صربي ابن املدير«، وهذا 
اللق�ب وحده يكفي للتدليل عىل ما أعنيه. مل حيدث هذا مع أخويه اآلخرين. مل يكن 
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ليث ابن املدير وال صباح ابن املدير، صربي فقط كان كذلك.
ّي�ل يل أيامها، وأتذّكر أن اس�تاذ عواد عاقب�ه ذات يوم  كان لدي�ه اس�تعالء ك�ام خخُ
بطريق�ة ال تنس�ى. فقد كان صربي رضب طالب�ًا أثناء الزحام ع�ىل حنفية املاء. كان 
طالبًا مسكينًا يتأتئ يف كالمه، قصريًا وبدينًا. صفعه صربي عىل عنقه صفعة أسقطته 
ق�رب التوالي�ت املزدمحة. بك�ى الولد بكاًء ش�ديدًا، ليس لقّوة الرضبة ك�ام قال، إنام 
بسبب شعوره بالذّل كون ضاربه ابن املدير. بعد ذلك، ترّبع طالبان وقاداه إىل غرفة 
املدير وأقنعاه بتقديم ش�كوى. وظّل األمر هادئًا حتى يوم اخلميس. يفيِ االصطفاف 
قبل رفع العلم، نادى املدير باس�م صربي ع�ّواد فخرج برعة وكأنه كان ينتظر. ثم 
ن�ادى باس�م الولد فخ�رج من بني الصفوف متثاق�اًل، خائفًا كام أتذّك�ر. رشح املدير 
املشكلة ونوع الشكوى ثم طلب من الولد أن يرضب صربي بنفس الطريقة وبنفس 
القّوة. كان املدير منفعاًل وخّيل إلينا حينذاك أنه سيبكي. رفض الولد رضب صربي، 
لك�ن رصي اق�رتب منه وأدار له ظهره وطلب منه أن يأخ�ذ حّقه. ويف تلك اللحظة 
تعاىل التصفيق من الطلبة واملعلمني، وأول من بدأه هو استاد عون، املعاون القصري. 
وم�ع إن املدي�ر كرر الطلب من الولد ليرضب صربي إاّل إنه رفض وبكى من ضغط 
املوقف فام كان من املدير سوى أن صفع ابنه صفعة أوقعته أرضًا فتعالت مههمة من 
املعلمني والتالميذ مس�تنكرة. ثم طلب املدير من الولدين الذهاب بعد أن شكرمها، 

كان صربي يبكي والولد يبكي أيضًا. 
بيِل صربي يف الكلّية العس�كرية ثم ختّرج ضابطًا برتبة مالزم عام 1995، خدم  قخُ
يف احلرس اجلمهوري وتدّرج بش�كل روتيني حتى أصبح نقيبًا قبل احتالل العراق. 
ّل اجليش جلس صربي يف بيتهم وظل بانتظار ما تسفر عنه األحداث. وبعد  حني حخُ
س�نة تقريب�ًا دخُعي م�ن قب�ل وزارة الدفاع اجلديدة ليخ�دم يف احل�رس الوطني برتبته 
القديمة. كان الش�اب ضابطًا ناجحًا وحمبوبًا، وهلذا س�هلت عودته لوظيفته القديمة 

رغم أساه الشخيص عام حّل باجليش الذي خدم فيه. 
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آخ�ر م�رة صادفته كانت يف حفلة ع�رس صديق يل، فوجئت به جيل�س قريبًا من 
العري�س، يرت�دي جاكيتًا بلون صح�راوي وبنطاالً أس�ود، وحت�ت اجلاكيت بلوزة 
فس�تقية. أكلنا من صح�ن واحد، أنا رّتبت األم�ر متعمدًا. قبل أن يم�ّدوا الصوان، 

وجدت يل مالذًا قربه، حييته وجلست. 
- شلونك صربي ؟

- أهال أهال .. شلونك أنت؟ 
ال أدري إن كان ق�د عرفني، لكن أثن�اء الطعام، ذّكرته بنفيس بوصفي أحد طلبة 
أبي�ه وصديق�ًا ألخيه ليث. بدا غري مهتم، مل يرد بشء. مهه�م جماملة مما جعلني أندم 
ع�ىل تطفيل. كان يأكل هبدوء وحذر، مل يمّد يده لقطعة اللحم عىل الصحن املش�رتك 
بينن�ا. أن�ا أيضًا مل أقرهبا، ربام تعففا مما تركه هو. تناول القليل من الرز، ثم مس�ح يده 

بمنديل ورقي وذهب. مل أره بعدها. 

*    *    *

كان الثالث�ة يف البي�ت س�اعتها، تأّس�ف أهنم كانوا مع�ًا، نادرًا م�ا جيمعهم وقت 
واحد، وإذا حدث األمر استغلوه باللهو. يضعون لوحًا خشبيًا مربعًا يف صالة البيت 
ثم يفرش�ون قطع الدومينو ويرشعون يف لعبهم س�اعتني أو ثالثًا ثم يتفّرقون كّل إىل 
غرفت�ه. »خطفوهم يف س�اعة غفلة«، قال ذلك ومل يكم�ل، مل يفّصل، أدار وجهه إىل 
الناف�ذة وكأنه يع�ود لوحدته بعد إج�ازة قصرية. الحقًا عرف�ت التفاصيل؛ كان من 
املف�رتض أن يك�ون املدير يف البيت حينئذ، لكنه تلقى مكاملة مفاجأة من ش�خص ما 
وخ�رج مرعًا. أخذ مع�ه حقيبته وغادر، مل خيرب زوجته بوجهته. ومّلا س�أله صباح، 
تركه ومىض قائاًل أهنا »ش�غله رسيعة.. س�اعة وأرجع«. ه�رع خلفه صربي وطلب 
منه أن يوصله إىل حيث يريد بس�يارته، لكنه رفض وقال - ليس مش�وارًا مهاًم.. ربام 
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نصف ساعة وأرجع، ثم غادر.
�معت ضّجة س�يارات خرج عىل إثره�ا اجلريان. كانت  بع�د خروجه بدقائق، سخُ
الساعة هي العارشة، ويف تلك الساعة ختلو الشوارع أو تصبح حركتها شبه معدومة. 
أربع س�يارات رشطة بينها اثنتان كبريتان من نوع ش�يفروليت. نزل رجال بمالبس 
الرشط�ة الزرقاء. مّخن اجلريان أهنا محل�ة تفتيش أو مدامهة. نزل ضابطان برتبة نقيب 
ومالزم ومعهام س�تة ش�بان ورجل يف اخلمس�ني من عمره يفرتض أن يكون عريفًا. 
دّق�وا باب بيت املدير بق�ّوة، ورسعان ما فتح هلم. دخلوا هبيئة من يريد مدامهة وكر، 
بحركات رسيعة ورش�يقة ومع رصخات ذات إيقاع ثابت »س�لطة ..سلطة.. البيت 
حمارص«. س�مع اجلريان رصاخ نس�اء يف الداخل. ثم دّوى إطالق نار هرع عىل إثره 

رجال آخرون إىل داخل املنزل، قفز أثنان من احلائط ومها يتأهبان ملواجهة عدو.
يف هذه األحيان، هرع جار شاب إىل داخل البيت لرؤية ما جيري وهو يقول:

- هاي شصاير؟ فنهره الرجل اخلمسيني وأخرجه بالقوة:
- ما لك عالقة أخي. كان اجلار يف الثالثني من عمره تقريبًا. يلبس بدلة رياضية 
بلون فييل موش�حة بخطوط س�وداء. ش�عره طويل نوعًا ما وحليته مل حتلق منذ أيام. 
ه�و الوحيد الذي جتّرأ وتدخ�ل يف األمر. ظل باقي اجلريان يتفرجون بخوف، وكان 

بينهم من يعتقد فعاًل أهنم رشطة وأن لدى أبناء املدير مشكلة من نوع ما. 
خ�رج اثنان ومها يمس�كان بصباح. صب�اح يرتدي بيجاما بلون رم�ادي وفانيلة 
بيض�اء، النظ�ارات عىل عيني�ه، ويبدو وكأن�ه كان يقاومهم ألن الدم ين�زل من أنفه، 

وثّمة جرح صغري يف ذراعه اليرى.
هّب اجلار الثالثيني وصاح بمن يفرتض أهنام رشطيان – شنو هاي، شبيه صباح؟ 
فصاح به رجل قصري لديه شارب أبري وشفتان غليضتان وهو يصّوب له مسدسه 

- مالك عالقة أخي، احنه مكافحة. 
رّد عليه - عمي نزل س�الحك نريد نفتهم. عاد العريف اخلمسيني ليقول وكأنه 
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يريد حسم احلوار 
- عمي، هي ساعة نسأهلم كم سؤال وهندهم. 

يف ه�ذه األحيان، أخ�رج صربي وليث مقيدي اليدين م�ن اخللف لكنهام خالفًا 
لصباح، مل يقاوما. 

كان صي�اح املرأت�ني يف الداخل ال يتوّقف، وكان اجلميع يس�معون عبارة واحدة 
ترتدد وإن كانت غري واضحة، لكن اجلريان فهموها:

- خطفوا الولد.. خطفوا الولد.
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يف الس�نة الثانية للحرب، حتديدًا يف الشهر العارش، مرر عريف مظيّل من القوات 
اخلاص�ة اقرتاح�ًا عبقريًا آلمر رسيته، وهو أن يخُش�ّكل فوج رئ�ايس يف اجليش يخُدعى 
)ف�وج االنتصار ع�ىل اخلوف( تكون وظيفته تأديب اخلائف�ني بالرضب املربح كام يف 
أي�ام التدري�ب. ولكي يعطي العريف املذكور القرتاحه أمهية، كتبه بش�كل رس�مي 
وقّدم�ه آلم�ره املبارش، وما إن ق�رأ الضابط املذكور االقرتاح حت�ى نقله آلمر فوجه، 
وه�ذا األخ�ري نقل�ه إىل آمر الل�واء ثم وص�ل إىل قائد الفرق�ة ثم لقي�ادة الفيلق. ويف 
األخ�ري اس�تقر عن�د رئاس�ة األركان التي وضعته رس�ميًا ع�ىل مكتب القائ�د العام 

للقوات املسلحة. 
وبمجرد اّطالع القائد العام عىل االقرتاح نفث دخانًا غليظًا من غليونه والتمعت 
عين�اه وضحك ضحك�ة ال يضحكها دائاًم حتى أن فنجان القه�وة انقلب عىل ظهره 
فرحًا هبا. ثم رضب بكّفه عىل املكتب الصاجي وصاح: ما هذا اهلراء! لكنه مع ذلك 
أص�در أمره بمكاف�أة العريف صاحب االق�رتاح بمبلغ من املال ونقل�ه إىل امللحقية 

العسكرية بنيودهلي. 
بع�د ش�هرين من االقرتاح، أصدر القائد العام أمره بتأس�يس جلن�ة عليا تناط هبا 
وض�ع اخلط�وط العامة لتش�كيل هيئة أطل�ق عليها )هيئ�ة االنتصار ع�ىل اخلوف(، 
والب�دء فورًا بنقلها من الورق إىل الواقع. وما مها إال هناران عاصفان بالتحركات يف 
كّل املس�تويات حتى ظهر جمدي عبد الواحد، املذيع ذو الش�اربني الكثنّي والصوت 
اجله�وري العمي�ق، يف تلفزي�ون اجلمهوري�ة العراقي�ة بقناتي�ه، واإلذاعت�ني، بغداد 
وصوت اجلامهري، وأذاع املرسوم اجلمهوري القايض بتأسيس اهليئة العامة لالنتصار 

عىل اخلوف وجعلها هيئة خاصة ترتبط بديوان الرئاسة املوّقر. 
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يف تل�ك األحيان كان العريف املظيل صاحب االق�رتاح قد غاب يف اهلند، ودون 
مصريه يف وثيقة رسمية أصدرهتا السفارة العراقية هناك بأنه تعّرف إىل فتاة هندوسية 

وهرب معها إىل مدينة كشمري، ومل يعثر عىل أثر له بعد ذلك. 

*    *    *

األخ العزيز أبو حيدر10 
ه�ذه ه�ي املرة الثالث�ة التي أبعث لك رس�الة كي ت�رد الدين ال�ذي يف رقبتك 
وتبعثه لزوجتي، عندما جئتني تتوسل وترتجى أقسمَت بأنك ستعيد املبلغ خالل 
س�تة أشهر، وقد مّر عليك سنة وأربعة أشهر وأنا أطالبك به وال تنفذ وعدك. هل 
اإلنس�ان يبتيل أن يداين صديقًا يف هذا الوقت، هل ترىض لو كنت مكاين، ما هذه 
األخ�الق العجيبة يا أبو حيدر وأنت أنس�ان حم�رتم وصديق تربطني بك عالقات 
طويل�ة م�ن أيام احلج�ي اهلل يرمحه، والدك ال�ذي كان ال يقبل هب�ذه األعامل. هل 
ي�رىض علي�ك لو كان م�ا زال حي؟ أحّلفك بروح احلج�ي أن تدبر املبلغ حتى لو 
تداينت�ه م�ن أخ عزيز وتبعثه بيد حيدر أو رمحن إىل بيتنا ألنني لن أنزل هذا الش�هر 
جم�از ك�ون اجلبهة عالكه والعدو يرتبص ويريد يجم حس�ب ما س�معنا بالفرقة. 
وإذا م�ا تبع�ث املبلغ فاعت�رب عالقتنا منتهية وعندما أرجع جماز س�أحوهلا عش�ائر 

واعذرين.
صديقك وعضيدك حسني أبو سامي

*    *    *

10. الرسالة تعود لنائب ضابط يدعى حسني ساجت عبد الواحد، الرية الرابعة، الفوج األول، لواء 245، الفرقة الثالثة، الفيلق 
الثاين.
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يف جن�وب املعس�كر، هن�اك خّي�اط عجي�ب. إن�ه خّياط عي�ون يتح�ّدر من أيب 
اخلصي�ب، رجل دون األربع�ني، درس هذا االختصاص الن�ادر يف رومانيا. يلبس 
بدل�ة عمل محراء وعىل رأس�ه ش�طفة بلون البطاط�ا املقلّية. خداه منتفخ�ان وعيناه 
ش�ديدتا الس�واد. لس�انه عذب، برصي، لكنه نادرًا ما يتكلم. أحيان�ا يناغي القتىل 
الذي�ن حتت يديه وحيكي هلم قصصًا حمزنة. تقع غرفته يمني عنرب الفاو الكبري الذي 
يس�ّمون العنرب رقم )12( كذلك وهو أكرب العنابر يف املعس�كر. فيه مئات من جثث 
اهلاربني من معارك الفاو. جيلس خياط العيون غالبًا يف باب غرفته املصبوغ بالتبني. 
كرس�يه كب�ري وأمامه منضدة جتد عليه�ا يف أغلب األحيان كوب حلي�ب مل يتبّق منه 
س�وى الثاملة. يس�مي مكانه مرشاكة العامل الس�فيل، وحني حيييه اجلن�ود يكتفي هبّز 

رأسه. 
يومي�ًا حيملون للخصيبي، خّياط العي�ون، جثتني أو ثالثًا، ويف بعض اهلجومات 
الكبرية قد تصله مخس أو س�ت. يضع جّث�ة القتيل عىل دّكة يف داخل الغرفة وجيلس 
ه�و عىل ك�ريّس دّوار يتيح له احلركة، ثم يعكف عىل خياط�ة عيني اجلثة وترميمهام. 
الدّكة بعلو أكثر من مرت تنترش عليها عّدة عمله الدقيق، مشارط وأبر صغرية وخيوط 
من اللحم يصنعها هو بنفس�ه، وهناك بعض العلب الزجاجية الصغرية حتوي أنواعًا 

من األصامغ. 
قي�ل خلّي�اط العيون يومًا: متى تس�رتيح من عملك يا ص�اح؟ فبكى وقال: حني 

خييطون عينّي11 . 

*    *    *

11. النص بعنوان )القتىل العميان( وهو النص الثالث يف الديوان. 
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طارت اهليئة العامة لالنتصار عىل اخلوف يف سامء مبللة بالدماء ثم تشّظت نجومًا 
وأق�امرًا ال ح�رص هل�ا. خّطط هلا م�ا مل خيطط لس�واها. يف اجلانب األخالق�ي، قرورا 
تش�كيل دائرة ختّص إنتاج اخلطاب الديني توازي وزارة األوقاف والش�ؤون الدينية 
ب�ل تفوقه�ا إمكاني�ات وأمهية. مهمة هذه الدائ�رة حتديدًا هي دح�ر اخلوف وتقريظ 
الشجاعة، والسبيل واضح ال مراء فيه وهو استخالص األحاديث من بطون الكتب 

مما يفهم منه التحذير من اجلبن اإلنساين واهللع من املوت وذمهام ذمًا شنيعًا. 
وف�ق هذا، ردد أحد أئمة اجلوامع ذات ي�وم بعض األحاديث التي اتضح الحقًا 
إهنا كذب حمض ومنها قول الرس�ول يف مناس�بة لبعض صحبه: »ما أشدُّ العذاب يف 
ي�وم القيام�ة؟ قالوا: اهلل ورس�وله أعلم، فق�ال: إنام هو ع�ذاب اخلّوافني اهللعني من 
املوت، فال تلقوا بأنفسكم إىل النار بخوفكم وجبنكم«. ومن ذلك أيضًا إنه قال »هلل 
دّر الش�جاع غري اهلّياب، كأين به يتقّلب يف قرصين باجلنّة، واحد لش�جاعته واآلخر 
لس�ائر أعامل�ه«. ناهي�ك ع�ن اخلطب واملح�ارضات حيث أخ�ذت الدائرة بنفس�ها 
اإلرشاف عىل صنع برامج إذاعية وتلفزيونية ومسلس�الت وأفالم تدور حول دونّية 

غريزة اخلوف وكراهتها بل حرمتها الدينية. 
يف اجلانب الثقايف، تّم التفكري بربط دائرة التوجيه الس�يايس يف القوات املس�لحة 
بدائرة تستحدث يف وزارة الثقافة واإلعالم تكون مهمتها متجيد قيم الشهادة وتسفيه 
ظاهرة اخلوف البرشي. وس�تقع هذه املهمة عىل عاتق الشعراء واملهاويل والروائيني 
والنق�اد واملغنني وامللحن�ني وخمرجي األفالم واملمثلني واملرحي�ني وحتى الفنانني 
الفكاهي�ني. ع�ىل هؤالء التثقي�ف باجتاه دحر ثقاف�ة اخلوف من املوت عند الش�عب 
العراق�ي ليكون ش�عبًا ش�جاعًا بأكمله ال تش�وبه ش�ائبة وال تش�ّوه صورت�ه الرّباقة 
العظيمة التي أهبرت العامل حفنة من اجلبناء واملخانيث من أمثال الفرارية واملتخلفني 
عن خدمة العلم واهلاربني من سوح املعارك للحفاظ عىل أرواحهم النتنة والدونية. 
يف تل�ك املرحل�ة املصريية، ت�م تعميم أهزوجة واحدة لتكون نش�يدًا عىل ألس�نة 
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اجلن�ود يف اجلبه�ات والطلبة يف املدارس، وعىل حناج�ر املطربني واملطربات والفرق 
الش�بابية احلديث�ة. إهنا أهزوجة ترّنم هبا جندي قص�ري القامة يلقبه زمالؤه »دعبول« 
ثم صارت أشهر أهزوجة عرفتها تلك األيام. كان الرئيس يف زيارة إىل قاطع رسبيل 
زه�اب وإذا باجلن�دي ي�زج راقصًا وبندقيت�ه عىل كتفه: »ش�لك بال�روح تداريا.. 
وامل�وت أّوهلا وتاليه�ا«، ثم ردد اجلن�ود والضباط وراءه بطريقة محاس�ية أهبرت كّل 
من رآها يف التلفزيون: شلك بالروح تداريا.. واملوت أوهلا وتاليها. وظّلوا يرددون 
األهزوج�ة مخس دقائ�ق والرئيس يقف ويّز يده بطريقة مؤث�رة والدمعة تكاد تطفر 
من عينيه. كان يقول: عفيه.. عفيه، وكلام قال »عفيه« تصاعد النش�يد اجلامعي حّتى 
أّن مرافق�ه األق�دم هزج معهم وهو ي�كاد يبكي تأثرَا. ويف حلظة م�ا، أخرج الرئيس 
منديل�ه األبي�ض من جيب قميصه الزيتوين املكوي ومس�ح عينيه وهو يردد بصوت 

خفيض مع جنوده الشجعان: شلك باملوت تداريا.. واملوت أوهلا وتاليها. 
بعد تلك احلادثة التي ظّل التلفزيون يعيدها يوميًا ملّدة ش�هر، صارت األهزوجة 
عن�وان املرحلة الزيتونية اجلديدة حيث الش�عراء يصيغون منه�ا قصائدهم واملغنون 
جيعلوهن�ا مطالع ألغانيهم والرفاق احلزبيون يكتبوهنا يف بداية حمارضهم احلزبية بعد 
عب�ارة أمة عربية واحدة.. ذات رس�الة خالدة. ب�ل إن وزاريت الرتبية والتعليم العايل 
عممتا عىل اهليئات التدريسية كتابة »شلك بالروح تداريا واملوت أوهلا وتاليها« عىل 

السبورات بشكل ثابت. 
ويف ي�وم م�ا اق�رتح ضابط يف أح�د أفواج احل�رس اخلاص أن تص�اع األهزوجة 
موس�يقيًا لتكون نش�يدًا وطنيًا. ذكر االقرتاح أمام آمره املبارش فسارع هذا األخري إىل 
كتابت�ه مبارشة إىل الرئيس عرب أحد معارفه املرتبطني باملرافق األقدم. وكان أن وافق 
الرئيس بالفعل وأمر بتش�كيل جلنة من كبار امللحنني والش�عراء لصوغ النشيد. لكن 
لس�وء احلظ، صادف يف تلك األيام أن زار العراق ملك عريب ش�هم وذو ذوق رفيع 
وحّدثه الرئيس باألمر وأس�معه نامذج من األحلان املقرتحة من قبل ملحنني عراقيني 
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وعرب، وملا س�مع املل�ك النامذج ابتأس ونص�ح الرئيس بالعدول ع�ن الفكرة ألّن 
نش�يد »وطن مّد عىل األفق جناحًا« كان مبهرًا وفريدًا من نوعه، وحرام أن يس�تبدل 
بأهزوجة ش�عبية، صحيح أهنا تعكس جتذر روح النرص، لكنها ال تليق ببلد عمالق 

كالعراق. ثم قال له »يا زمله شو هاحلكي، بدك تشمت املجوس بينه؟«. 
ووقعت العبارات التي تفّوه هبا ذلك امللك موقعًا حسنًا لدى الرئيس حتى جرى 
ّرم  متييع اللجنة املش�كلة وتفريقها عىل واجبات أخرى، وملا ذّكروه بالضابط الذي كخُ

بسيارة سوبر وتم ترفيعه رتبتني قال - هذه قسمته وبخت أهلو فدعوها له. 
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)12(

رأى اجلن�رال البئ�ر ومها يف الطري�ق إىل حديقة املوتى، فرضب ع�ىل جبينه وقال 
– أووو خرب ابليس�ك أّيا القارئ، نس�يت أن أس�قي غرباين. كان البئر قد طفح 
إىل الفوهة وأوش�ك أن يفيض لوال احلاّفة الطابوقّية احلمراء املحيطة به. كانت املياه 
زرقاء ثخينة وذات رائحة كرية. »كيف يمكن لغراب حمرتم أن يرشب من مثل هذا 
البئر؟«، تس�اءل القارئ مهس�ًا ثم رفع صوت�ه - ما هذه املياه، م�ن أي نبع للكراهية 
خت�رج؟ فاس�تنكر اجلنرال أن يك�ون األمر كام ظّن وأكد له أهنا تنب�ع من دجلة، لكن 
الع�امل الس�فيل الذي متّر به جيع�ل هلا هذه الرائحة. س�أله عن طعم املياه فق�ال إنه مّر 

كالعلقم ولواله ملا أمكن للمعسكر أن يستمر يف الوجود. 
ق�ال ذلك وهو يدير رأس�ه إىل الش�امل ويطلق صوتًا خليطًا ب�ني صوت الغراب 
وصوت الطيطوى. وما هي إاّل دقيقة حتى رأى القارئ غاممة الغربان تأيت من بداية 
املعسكر، كانت حتّلق عىل علو منخفض وتصفق بأجنحتها مصدرة أصواتًا مزعجة. 

حني ظهرت حتّرك اجلنرال واقرتب من البئر وهو حيييها بيديه مبتساًم. 
 . - هله هله هله .. عطشانات حبايبي؟ أحسبوها عيلَّ

نزل�ت الغربان وأحاطت به وبدأت تنقر بجس�مه ويديه بح�ّب وترد حتيته هلا ثم 
وقفت عىل حافة البئر وبدأت ترشب املاء األزرق. 

ابتع�د اجلنرال عن البئر وصار بمح�اذاة القارئ وقال له: لو علمت بمدى فوائد 
هذا البئر للمعس�كر ملا اس�تكرهت رائحته. ث�م رشح األمر بالق�ول أن هناك توازنًا 
بيئيًا يف املعس�كر ال يمكن اس�تمراره لوال املياه الزرقاء التي تروي الغربان. الغربان 
الت�ي تعتاش عىل هذه املياه تأكل أجزاًء من اجلثث، وهذه األخرية لو بقيت وتعفنت 
لدم�رت احلي�اة يف املعس�كر. إنه ت�وازن بيئي يف�رتض أن يخُدرس ألنه م�ن تقديرات 
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الطبيع�ة املحّبة للقيادة. بقعة ينبغي ش�كر اخلالق عىل توفريها ألهنا تناس�ب املرشوع 
مناسبة مثرية للتأمل. 

- األم�ر كذل�ك أيا القارئ، وم�ا دوري وفريقي العظيم س�وى اكتش�اف هذه 
البقعة.

*    *    *

وقف القارئ أمام ما بدا وكأهّنا فتحة رسداب مدورة وس�أل اجلنرال عنها فعلم 
أهنا فتحة من فتحات العامل الس�فيل تق�ود إىل جهنم اجلبناء. معلومة غريبة وصادمة، 

بامذا خيتلف جهنم اجلبناء وعاملهم السفيل عن عامل اآلخرين؟
- أنه ميلء باألرسار، ألن اخلوف طبقات وكّل طبقة أعمق غورًا من التي قبلها.

- بس هذا الفرق؟
- كال، الف�روق ال تنف�د، عاملهم خمتلف متامًا، إهنم يموتون كّل يوم بس�بب جتدد 

خوفهم، نحن نموت مرة واحدة، أّما هم فيخافون باستمرار، هلذا يتجدد موهتم. 
- وماذا أيضًا؟ 

- هم ال يشعرون باألمان مطلقًا، يبقون أرسى القلق بانتظار معجزة ما تتحقق. 
حياهتم عذاب حقيقي، حتى لو أعيدوا إىل احلياة لظّلوا قلقني بسبب خوفهم املتجدد. 
الفتح�ة بقط�ر مرتين أو أكثر، مس�ّورة بجدار من الكونكري�ت فيه باب صغري، 
وثّمة س�لم حلزوين ينزل إىل األس�فل. سّلم مش�ّيد بالرخام الوردي املرّشب بنقاط 
بيض�اء. م�ّد القارئ رأس�ه فرأى ض�وءًا بعيدًا ينطلق م�ن منحنيني إىل اليس�ار وإىل 
اليم�ني. ص�اح بصوت عال - هلو .. فرتدد الص�دى مرات عديدة - هلو هلو هلو 

هلو هلو .
- هل نستطيع النزول؟ سأل القارئ اجلنرال فقال األخري:
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- كل من ينزل لن يستطيع اخلروج إال إذا تكّفله قتيل يف الداخل.
- وكيف يتكفله؟

- يس�لم القتي�ل عينيه للحارس األعم�ى وخيرج إىل هنا ث�م يصطحب من يريد 
اصطحابه وينزالن.

- وكيف يمكن العثور عىل مّيت مثل هذا؟
- إن ذل�ك يعتمد عىل املصادفة، حيدث أحيانًا أن خيرج بعض القتىل ويقفون هنا 
بانتظار آبائهم أو أخوهتم، فإذا جاؤوهم نزلوا معهم وإذا مل جييئوا يمكن االتفاق مع 

اآلخرين مقابل أجر.
- وما هو األجر؟

- أن تعريهم رداًء تلبسه أو تناوهلم شيئًا من أوراق اخلشخاش يتشمموهنا.
- هل لديك مانع يف أن نقعد هنا وننتظر خروج أحدهم؟

- م�و هس�ه، دعنا نذهب إلنجاز ما علينا وأع�دك أن نعود يف ما بعد، وربام ننزل 
إذا اهلل وفقنا.

*    *    *

أذا س�مح يل الرّب يومًا، س�أطلب من عزرائيل أن يتزوجني، وإذا وافق، فس�نقيض 
ش�هر العس�ل يف العامل الس�فيل، ضمن قاطع اجلنود املعدومني بتهمة التخاذل. س�نفرش 
األرض برايات األفواج املهزومة، حتت األشجار املعمرة التي تنبت رؤوسًا برشية باكية. 

لسوف نمرح وكأننا مراهقان هاربان من املدرسة. سأقول له: 
- أيا ملعون يا حبيبي.. كّل هؤالء قطفت رؤوسهم من أجيل؟ 

- أج�ل ي�ا نور قلبي.. مس�تعّد أن أقط�ف رؤوس كّل اجلبناء من أج�ل أن متنحيني 
عناقًا دافئًا. 
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- تعال يل إذن قبل أن يطلع الصباح.
- ها ها ها ها ها ها .. إنني أبكي عىل مجيع هؤالء.12 

*    *    *

تش�ّكلت اللجنة العليا بعد أيام ثم س�ار العمل عىل قدم وس�اق فتأسس�ت جلان 
فرعي�ة، وم�ن اللجان الفرعّي�ة انبثقت جلان أصغر عىل مس�توى الفعالي�ات احلزبية 
والعس�كرية. وخالل أقل من ش�هرين، تّم تدش�ني احلجر األس�اس للهيئ�ة بعد أن 
خص�ص هلا مقر كبري يف منطقة ذراع دجلة. املق�ر عبارة عن مبنى بأربعة طوابق كان 
خمصصًا ليكون بناية جديدة إلحدى مديريات وزارة الري، لكن يبدو أهّنا »مقسومة 
للهيئ�ة م�ن رب العباد«. تطل البناية عىل هنر دجلة وحتيطها بس�اتني نخيل اش�رتاها 
املراف�ق اخل�اص للرئي�س من عائل�ة بغدادي�ة عريقة بعدم�ا هاجر أفراده�ا إىل لندن 

منتصف السبعينات. 
ظه�ر احلفل فخاًم وهبيجًا، حرضه الرئيس ونائب�ه ووزير الدفاع ومدير احلركات 
ب�وزارة الدف�اع وأغل�ب وزراء احلكوم�ة وبع�ض الضي�وف العرب ومنه�م ملوك 
ورؤس�اء دول ووزراء مهم�ون، وكان هن�اك أيضًا رؤس�اء مؤسس�ات دينية عريقة 
كاألزهر وهيئة كبار العلامء ومندوب عن العتبات املقدسة ووفد من علامء الكاظمية 
وس�امراء وأئم�ة أكرب اجلوامع العربي�ة كجامع األزهر واحلرم املّك�ي وجامع زيتونة 
بتونس. أقيم االحتفال حتت شعار رئييس هو »اخلوف أفيون الشعوب«، أّما العنوان 

الفرعي فكان »من أجل إدامة روح النرص، نحارب اخلوف بالشجاعة«. 
يف ذل�ك اليوم، ظهرت اخلاتون عىل املنرب وألقت قصيدة قصرية بعنوان »صابون 

مطاطي« ثم ارجتلت كلمة قصرية.

12. النص عنوانه )شهر يف العامل السفيل( وترتيبه هو احلادي عرش.



- 73 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

كانت س�احرة بحضورها، حتّدثت فيها عن شمولية الفكرة وفلسفتها، وأشارت 
إىل أن هناك أفكارًا كثرية ستنفذ فيها وعىل العامل انتظار مفاجآت عظيمة من العراقيني 
املبدع�ني. لكأهّن�ا اخترصت بدقائق ما قاله الرئيس قبلها يف س�اعة كاملة حني رشح 
كيفي�ة إنج�اح املرشوع ووعد بتعميمه يف الوطن العريب وش�عبه اخلائف من األعداء 

دائاًم. 
ومل يفت الرئيس أن يوجه كالمه للضيوف العرب، وهو يقول: لكن ذلك لن يتّم 
مامل نطمئنكم عىل أخوتكم يف العراق، إهنم شجعان ورفعة رأس لألمة كلها، فتعاىل 
التصفيق. كان الرئيس يرتدي مالبس�ه الزيتونية املعتادة لكنه يف تلك املرة وضع عىل 
رأسه لبدة روسية سميكة توحي ملن يراها وكأن هناك موجة برد شديدة جتتاح البالد. 
بدا ذلك غريبًا للوهلة األوىل كونه كر املعتاد من السيد الرئيس، فالبدلة العسكرية 
تتطلب اعتامر بريية وليس لبدة س�وداء. لكن األذكياء تلقفوا الرس�الة؛ أراد الرئيس 
إيصال رس�الة ما للعراقيني وغريهم تفيد أن مرشوع القضاء عىل اخلوف مدين مثلام 
هو عسكري، فالبدلة اخلاكية تدّل عىل عسكرية املرشوع، أما القبعة الثلجية السوداء 
فت�دّل ع�ىل مدنّيته. وفوق هذا، ذهب بع�ض املتابعني إىل أن يف اختيار اللبدة إش�ارة 
بليغة ملفهوم اخلوف كونه جيعل اإلنسان باردًا كالثلج، ولعل الرئيس أراد هبذا القول 
إّن املرشوع س�يكون بمثابة قبعة تدفئ العق�ل وجتعله بعيدًا عن خماطر اجلبن وبرودة 

اخلوف من العدو. 
كان الرئي�س مس�رتخيًا وواثقًا، يبتس�م أحيانًا ويدخن س�يجارة اهلافان�ا أحيانًا، 
مرافقه الطويل ذو العينني العسليتني خلفه، يناوله القّداحة كلام انطفأ أصبع السيكار 
املت�ني. ومم�ا قال�ه يف ذلك الي�وم أن العراقيني ش�جعان بالس�ليقة وورث�وا ذلك عن 
أجداده�م الذين قه�روا األعداء من كّل جنس ولون وجابوا البحار وش�ّقوا األهنار 
واحتل�وا أبع�د امل�دن واقتحموا أعت�ى القالع، فوصل�ت إمرباطورياهت�م إىل حدود 

الصني وبحر اخلزر. 
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ثم عرج عىل خصيصة اجلبن التي نادرًا ما تظهر فيهم وما ظهورها إال نتيجة عدم 
إجادة قادهتم س�وقهم وتربيتهم. ليس�ت هذه اخلصيصة أصيلة فيهم كام قال إنام هي 
عارض�ة ويمكن التحّكم هبا إذا ما أخُحس�نت قيادهتم، وهي حني تندفع من أنفس�هم 
فإهنا تش�ّوه س�ريهتم وجتعله�م أذلة خانعني فت�ربز ألعدائهم نقطة ضعف تس�تخدم 
ضدهم. وبالتايل، تذوي روح النرص فيهم ويرتاجعون يف س�لم الرجولة. ويف حلظة 
ما، زادت محاس�ة الرئيس فقال »إن أعداءنا اليوم ليس�وا شخوصًا أو دوالً أو أفكارًا 
إيديولوجي�ة، إن أعداءن�ا اليوم هم اجلبن�اء الذين يتواجدون بينن�ا، هؤالء اجلبناء ال 

مكان هلم يف مسرية احلزب وينبغي استئصاهلم من املجتمع«. 
ويف ذروة محاس�ه قال: »لقد قضينا عىل األمّية وس�نقيض عىل اخلوف بعون اهلل«. 
ومع نطقه بالعبارة، رضب عىل خشب املنرب الباذنجاين بيده اليمنى يف وقت توجهت 
اليرى ملرافقه مش�رية إىل إن س�يجارته انطفأت. هنا عال التصفيق ملدة ثالث دقائق 
وعرشين ثانية، وما إن انتهى حتى قام كوكز راهي ش�نّون، اجلالس يف الصف الثاين 
م�ع كبار املدعوين، وهتف بص�وت جهوري لكنه مرجتف: »نرص نرص بس للزمل مو 
للجباني�ه«. ورددت القاع�ة األهزوجة بح�امس منقطع النظري. ثم ك�رر اهلتاف بعد 
مخس دقائق ورددت القاعة معه. حينئذ توّرد وجه الرئيس والتفت إىل مرافقه وأمره 
بكتاب�ة مالحظة ح�ول رضورة تكريم كوك�ز الذي اختري ليكون م�ن ضمن الفريق 
الذي يفرتض أن يدير جانبًا من مؤسسات اهليئة. كان كوكز يف األصل عريفًا قاسيًا، 
وأنيط�ت به مهمة اإلرشاف عىل تنفيذ اإلعدام�ات باخلونة واملقرصين يف أحد ألوية 
احلرس اخلاص. لذلك اختاره الرئيس بنفسه بعد أن قابله وتلّمس فيه شخصية ذئبية 
قاتل�ة. دون املراف�ق أمر الرئيس بقلم رص�اص صغري وكان التكريم حاس�اًم إذ رفُّع 

كوكز ليكون ضابطًا بعد إدخاله دورة رسيعة ملدة واحد وعرشين يومًا. 
يف ذل�ك احلدي�ث التارخي�ي تس�اءل الرئيس عن عل�ة ظاهرة اخل�وف من املوت 
وفّره�ا بأهنا دليل عىل خضوع اإلنس�ان خلصيصة اجلبن، وهذا اخلضوع له عوامل 
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مس�اعدة مبارشة وأخرى غري مبارشة. من أهم العوامل املبارشة الش�عور بالوضاعة 
أم�ام اآلخرين، فكلام زادت وضاعة اإلنس�ان قّلت ش�جاعته وارتفعت نس�بة جبنه 
وخناثت�ه. ومن العوامل املبارشة أيضًا ابتعاد املواطنني عن قيم الثورة وعدم تقّيدهم 
باألوام�ر احلزبي�ة الت�ي تصدرها القي�ادة احلكيم�ة. هل�ذا دّون احلزبيون مم�ن تابعوا 
اخلط�اب يف دفاترهم أّن�ه »كلام ازداد تقّي�د املواطنني بالقوانني والن�رشات الداخلية 
زادت ش�جاعتهم وابتعدوا عن خطر االتسام باجلبن«، ثم حتّولت العبارة إىل عنوان 
عريض لسلسلة ندوات تثقيفية رشعوا بتنظيمها يف الفروع والشعب والفرق احلزبية. 
أّم�ا العوامل غ�ري املبارشة، فقال إهنا تتب�ع نوع الطعام املأكول وطبيعة األقمش�ة 
املس�تخدمة يف نس�ج املالب�س. فبعض أنواع الطعام يس�بب اجلبن كام ه�و احلال مع 
العدس والفاصولياء والليمون احلامض وحلوم املاعز والنعاج وبعض أنواع السمك 
كالزوري كونه ضعيفًا وجبانًا ويس�هل اصطياده. هلذا صدرت الحقًا الئحة مركزية 
�ّميت الالئحة ب�«الالئحة  صحّية لتنظيم املأكوالت املمنوع تناوهلا عىل الرجال، وسخُ
الرئاس�ية«، وس�بب إطالق هذه التس�مية عليها أّن الرئيس نفس�ه التزم هبا وأول ما 
ج�رى ذلك حني عرضت له زيارة إلحدى األس�واق املركزية يف الكرخ وحدث أن 
طلب من موظف ما أن يزوده بمفردات الئحة قدمها هلا مكتوبة يف كارتونة خرضاء. 
قال له - من فضلك أريد مفردات هاي الالئحة.. موجودة عندكم؟ فتسّلم املوظف 
الكارتون�ة بارتب�اك وأج�اب دون أن يقرأه�ا: نعم س�يدي، هاي الالئح�ة موجودة 
عندنا إن ش�اء اهلل. كان صوته مرتبكًا يرجت�ف ذلك أّن العرشات من املواطنني كانوا 
حييطون به يف وقت وقف الرئيس ينتظر جوابه وهو متخرص بيده اليرى. وما إن رّد 
املوظف حتى تعاىل التصفيق اهلس�تريي وصدحت حنجرة نس�وّية مل تظهر صاحبتها 

يف الشاشة: نرص نرص بس للزمل مو للجبانية. 
يف األي�ام التالي�ة انترشت ص�ور الالئحة الت�ي قّدمها الرئيس بخ�ط يده وعمل 
منه�ا لوحات ضوئية كبرية وضعت يف الش�وارع وعمم�ت لتكون إىل جانب صورة 
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الرئيس يف الدوائر احلكومية واملدارس وكانت تضّم مأكوالت وأثامرًا من بينها مثاًل 
أثامر املش�مش والعنب األبيض )ديس العنز( والش�اّمم والربتقال الش�ديد احلالوة. 
ومن األلبان ضّمت الالئحة اجلبن املحيل املس�ّمى )جبن عرب(، والقش�طة املصنعة 
م�ن حلي�ب النعاج، كذلك لب�ن النعاج الذي يؤتى به من أربي�ل. ثّم صدر أمر بنوع 
العقوبات التي تنزل بمخالفي هذه اللوائح، وتراوحت ما بني الس�جن لس�تة أشهر 
إىل مخس س�نوات. أّم�ا يف القوات املس�لحة ودوائر األمن اخلاص واالس�تخبارات 
واملخاب�رات وجه�از الرشط�ة ومكافحة اإلج�رام فقد تص�ل بع�ض العقوبات إىل 
اإلعدام ألن اجلرم يندرج يف باب اخليانة العظمى والتفسري الذي قدمه أحد فالسفة 
القانون أن اجلندي حني يأكل اجلبن املطبوخ أو حلم الدجاج فإنه يتقصد تنمية روح 
اهلزيم�ة واجلبن وهذه الروح سيتس�اعد العدو عىل االنتصار وبذا يتس�اوى مرتكب 

هذه اجلريمة مع أي خائن خيانة عظمى. 

*    *    *

م�ع أن عزرائي�ل ليس مزارع�ًا لكنه يملك حديق�ة رائعة، حديقة تس�ّورها قبور من 
ش�ّتى األل�وان، مبنية بالقرميد ومعلق�ة عليها مالبس جنود قت�ىل. يف احلديقة أيضًا، دّكة 
من القّش ينام عليها عزرائيل يف الظهرية. دائاًم كنت أطلب منه السامح يل بالرقاد عليها. 
يوافق، ولكن عىل مضض. ويف أكثر األحيان ال أكاد أرقد حّتى أتيه يف عامل األحالم، ثّم 
ال أرج�ع إاّل وأنا أنتحب. آه يا عزرائيل، إنك لطيف لوال دكة حديقتك التي تش�به قبوًا 

من األسناًن13 .

13. النص بعنوان )حديقة عزرائيل( وترتيبه هو السادس يف الديوان. 
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)13(

مل تكن حكاية خطف أبناء املدير مستغربة، كانوا خيتطفون الرجال والنساء يوميًا. 
يفعلون ذلك يف كّل مكان ثم يطلبون فدى كبرية. يف بعض األحيان، يساومون األهل 
ث�م يباغتوهنم بقت�ل أبنائهم بعد تس�ّلم الفدية كام جرى مثاًل م�ع صاحب املولدة يف 
منطقتنا. اسمه سامر، يف الثالثني من عمره. قتلوه بطريقة مريعة, شّدوا يديه ورجليه 
بأحجار ثقيلة وأغرقوه يف هنري صغري. نزح أهله فور تس�لمهم اجلّثة. كانت مش�ّوهة 
لبقائها أس�ابيع يف ماء آس�ن. مع هذا، ثمة بقّية من املالمح كان�ت ما تزال موجودة، 
ومن ذلك ش�عره الطويل املنس�دل دائاًم حتت القبعة. باع أهله املولدة ألوالد حجي 

حالوة بسعر الرتاب، وانتقلوا إىل الراشدية. 
كانت بعض العصابات واجلامعات املس�لحة تس�اوم األغنياء بمبالغ ال ختطر يف 
الب�ال، وقد تص�ل ملاليني الدوالرات. يف بع�ض تلك العملي�ات اختطف كويتيون 
وبحريني�ون وإماراتي�ون يف أكثر األماكن أمان�ًا ببغداد. كانوا جت�ارًا يأتون إىل بغداد 
لعق�د صفق�ات رسيع�ة. يبق�ون جمرد س�ويعات يف فن�ادق مؤمن�ة، لكنه�م مع هذا 
معّرض�ون للخطف يف أية حلظة، وهذا ما جرى فعاًل يف بعض املّرات. ثّمة من روى 
يل، هبذا اخلصوص، أن هناك عصابات تطلب حتويل املبالغ اىل بنوك خارج العراق، 
ويف حسابات رسّية يملكها رجال مهمون قد يكون بعضهم من الزعامء السياسيني. 
ماذا عن طرق اخلطف؟ إهنا غريبة ومبتكرة أيضًا. إبداع منقطع النظري وخيال جامح 
يق�ّدم خدماته للخاطفني. قد يأتون لضحاياه�م هبيئة رجال بوليس أو بصورة عامل 
نظافة، وقد يتلبس�ون بأدوار الش�ّحاذين. ويف كثري من األحيان، كانوا يس�تخدمون 
س�يارات الرشطة نفس�ها أو مهرات اجليش، فاملؤسس�تان خمرتقتان عىل نطاق واسع 
م�ن قبل اجلامعات املس�لحة واألحزاب السياس�ية. فعلوا األمر م�ع عقيد يف اجليش 
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يس�كن قرب األس�واق املركزية بحي الش�عب. جاؤوه بس�يارات عسكرية زاعمني 
أهن�م يريدون تفتي�ش داره، ثم خطفوه ملدة ش�هرين، ومل يطلقوا رساح�ه إال بعد أن 
باع بيتني مع بستانني يملكهام يف النجف واحللة. سلم أبناؤه للخاطفني ثالثة ماليني 
دوالر وح�رروه. قي�ل يومها إّن ضباطًا كب�ارًا اختلفوا معه يف صفق�ة متويل فرقة يف 

اجليش بالطعام والرشاب، وكانت تلك عقوبة رادعة له وألمثاله. 
يف مثل تلك العمليات، كانت العصابات حتتاج ش�خصًا يسّمونه العاّلس، وهو 
ركن ال غنى عنه إلمتام أية عملية. يقّدم العاّلس املعلومات للعصابات، وعىل وفقها 
خيططون وينّفذون. تتطلب طبيعة وظيفة العاّلس أن يكون قريبًا من أجواء الضحايا 
وعلي�اًم بأرسارهم، وهذا يري عىل عملي�ات االغتيال أيضًا. عادة ما يكون صديقًا 
للضحي�ة أو ربام جارًا له، ويف بعض احلاالت، علس بعض الفتيان آباءهم وأخوهتم 

وأقرباءهم، فضاًل عن زوجات علسن أزواجهن. 
أن�ا بنفيس كنت ش�اهدًا يف عملي�ة اغتيال موظ�ف حكومي رفيع يعم�ل بوزارة 
الصحة بس�بب عملية علس. كان محيد عبد الزهرة، ذو الثالثة وأربعني عامًا، عائدًا 
من عمله ظهرًا. الحظ أن سيارة بيكب تتابعه. طلب من ابنه أن يرع، لكنهم حلقوا 
ب�ه وأمطروه برش�قات من الرص�اص ليقيض ف�ورًا. كان ابن اخته جيل�س يف املقعد 
اخللفي. نجا من احلادثة بينام أصيب االبن إصابة بسيطة. فيام بعد، اهتم ذلك الشاب 
بأن�ه عل�س خاله مقاب�ل مبلغ كب�ري. قيل إنه اس�تغل خالف خاله مع جهة مس�لحة 

وعرض أن يعلسه هلم. 
هك�ذا قي�ل يف اجللس�ة العش�ائرية الت�ي اس�تدعيت فيها ألك�ون ش�اهدًا. فقبل 
االغتيال بثالثة أش�هر خرجنا إىل الش�ارع عىل صوت ش�جار وسباب وصياح. كان 
اخلال املغدور يتهدد برضب ابن اخته. كان بدشداش�ته البنية املفتوقة من حتت اإلبط 
ي�زأر والزبد خيرج من فمه الواس�ع وهو يرصخ - أنعل وال�د والديك اليوم. حينئذ 

سمعنا الولد يدد خاله ويقول - إال أدفنك بيدي.. آين مو سجاد إذا ما سويتها. 
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ش�اب قصري، أمحر الوجه وله حلية مش�ّذبة، يلبس قميصا أس�ود وبيده مسدس. 
صوت�ه أج�ّش حتى ليب�دو وكأنه يعاين من عّل�ة ما. كان معي يف اجللس�ة جار يعمل 
ميكانيكي س�يارات يتجاوز اخلمس�ني بقليل. طلب ذلك اجلار للشهادة أيضًا، لكنه 
ارتع�ب م�ن التداعيات يف حال أدين الش�اب، لكنني طمأنته بأن�ه حممي طاملا طلب 
للش�هادة بحضور وجهاء معروفني ثم قلت له إن اهلل س�يعاقبنا بعقوبة أشّد يف الدنيا 
إن نحن اخفينا ما سمعناه. متّت اجللسة بنجاح وحدث أن صالح الفتى خاله الحقًا، 

لكنه أبقى جذوة االنتقام مشتعلة يف صدره عىل ما يبدو. 
امله�م أن عل�س األقرب�اء ألقربائه�م ليس�ت غريبة يف ظ�روف كالتي عش�ناها. 
فالناس تش�عر بأخطار عظيمة، وكانت العالسة جزءًا من آليات اهلرب من اخلوف. 
إهنا ش�كل من أش�كال العثور عىل الطمأنين�ة الفردية. لكأن الع�اّلس يطمئن خوفه 

الداخيل بأن يوقع األذى باآلخرين. 
يف املجتمع�ات اخلائف�ة املخّوف�ة تكثر ه�ذه الظواه�ر. لطاملا حت�دث أيب عن أيام 
الثامنينات التي عاش�ها وروى عن ش�يوع ظاهرة كتبة التقارير للس�لطة، والتي يراد 
هب�ا كر رق�اب اآلخرين. كان�وا حيّرض�ون األخ ليكتب عن أخي�ه معلومات تدينه 

وجتّرمه. 
صحيح أن املجتمع العراقي عمومًا ال خيلو، يف أّي زمن، من مثل هذا األنموذج 
االجتامع�ي، لك�ّن األص�ّح أّن املجتم�ع نفس�ه تعّرض هل�ّزات عنيف�ة خلخلت كّل 
منظوماته القيمية فربزت هذه اخلصيصة املريعة بطريقة مثرية، وبشكل أكثر من غريه 
من املجتمعات ربام. من بني تلك اهلّزات ما جرى من خلخلة عميقة للبنى املس�تقرة 
بعد احتالل األمريكان للبلد واهنيار الدولة القديمة. زاد االنقسام املجتمعي واّتسعت 
اهل�وة بني املكونات، ومع تزايد ضعف الدولة ظهرت عرشات بل مئات العصابات 
الصغرية والكبرية التي أشاعت اخلوف أضعافًا مضاعفة مما كانت تفعله الدكتاتورية 
ونظامها الشمويل. يف مثل هذا السياق، وجد العاّلس وضعًا مثاليًا للظهور الكثيف 
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وهبيئة ال يمكن توقعها. إنه كالفايروس، يتش�كل يوميًا بطريقة تناس�ب الظرف، قد 
يكون س�ائق الدبابة عاّلس�ًا جلامعته فيوقع بضابطه وزمالئه فيقتلون عن بكرة أبيهم 
وينجو هو. وقد يكون صديقًا يقاس�م الضحية واجبه يف الش�ارع ثم يأيت القتلة فجأة 

وجيهزون عىل املعلوس. 
ليس�ت األم�وال هي الداف�ع دائ�اًم، فطغيان املش�اعر الطائفية تنامى بش�كل غري 
مس�بوق وال عقالين. لعل هذه املش�اعر تفّجر الطاقات العاّلس�ية الكامنة وتعيدها 
إىل اخلدمة، بل ربام جتّملها فيكون العاّلس حامي محى املذهب أو اجلامعة السياس�ية 

أو القومية. 
أغل�ب القت�ول وعمليات اخلطف تقوم ع�ىل هذه القاعدة، وم�ن بينها اختطاف 

صربي عّواد، النقيب يف احلرس الوطني. لقد علسوه أثناء الواجب واختطف. 

*    *    *

آخر مرة س�معوا هبا صوت أحد أوالدهم كانت قبل مخس�ة أيام من ليلتي تلك. 
اتصلوا هبم وجعلوهم حيادثون صربي لدقائق. ذكروهم بتدبري ال� 400 ألف دوالر 
قب�ل أن يعط�وا التلف�ون لصربي. مل يق�ل الكثري، س�ّلم عليهم ثم طل�ب أن يفتحوا 

السبيكر ليوجه رسالة للجميع: 
- إذا ص�ار يش مو زين، أرجو أن تت�زوج أحالم من أبن خالتها مرتىض. هو من 
يستحقها بعدي، وراح أطمئن عليها معه. هاي أهم وصية، األشياء األخرى ثانوية. 

لست مدينًا ألحد وأرجو أن تربوين الذّمة.
صدمته�م وصيته املتعلقة بأحالم. مل يكن أحد يعرف باألمر قبل أن يفاجئهم به. 
وم�ن ث�ّم اضطرت أحالم أن ختربهم. كان مرتىض حيبها بجن�ون منذ طفولته، لكنها 
رفضته فانس�حب بفروس�ية وس�ّلم باألمر الواق�ع، وحني خطبها ص�ربي اتصل به 
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مهنئ�ًا. ث�م أخرب أحالم أنه لن يت�زوج حتى املوت. يف تلك األي�ام، تنّدر صربي من 
أمره وقال لزوجته: هذا ابن خالتك ستظّل نفسه فيك، هلذا لن نكون سعداء. 

عندما رسد استاذ عواد هذه الوقائع دمعت عيناه، بكى وطلب منّي التوّقف ألن 
آالم عيني�ه عاودته بق�وة: األمر ليس مقلقًا يا بني، لكن أفّض�ل أن نركن هنا ألرتاح 
قلياًل عس�ى أن يتصلوا وهت�دأ عيناي. قال ذلك فركنا عىل مبع�دة ثالثني مرتًا تقريبًا 
من رأس جر الس�نك يف جانبه الكرخي. مل يكن ثّمة أحد يف الش�ارع سوى صبيان 
يلعبون كرة القدم يف حديقة إحدى العامرات السكنية. كان استاذ عواد ممسكًا برأسه 
بيدي�ه االثنتني يبكي، ش�عره األبي�ض يلتمع عىل ض�وء املصباح الداخيل للس�ّيارة. 
أضأته طردًا للوحشة املريعة التي شعرت هبا. وبينام هو كذلك هتادى صوته متحّدثًا 

عن صربي، قال إنه تشاءم حني أوىص بزواج أحالم من مرتىض. 
مل يكن األمر عاديًا أبدًا، فصربي قوّي وش�جاع، وما كان ليصل إىل هذه الدرجة 
من اليأس لو مل يكن متأكدًا من مصريه. قال شيئًا من هذا القبيل وأطرق. سألته »من 
ه�م الذين اختطفوه«، فقال إهنا ليس�ت عصابة كباق�ي العصابات اإلجرامية بل هي 
ميليش�يا كبرية متّول اجلامعات التي يسموهنا املقاومة. إهنم خليط طائفي برأس مدبر 
غ�ري معلوم ألّي أجن�دة يتبع. جتدهم يف الكرخ والرصاف�ة، يف الدورة، حي اجلهاد، 
العامرية، ش�ارع حيفا مثلام هم يف حي أور، الش�عب، البنوك، والبلديات واألورفيل 

وشارع فلسطني. 
رشح األمر بتفصيل وهدوء، بصوت واطئ، ثم مسح عينيه بمنديله وقال: 

- ابن�ي خ�اف يص�ري ما يص�ري، األع�امر بي�د اهلل، الباس�وورد مال تلف�وين عله 
مواليدي، آين مواليد 1941.

- عمرك طويل إن شاء اهلل أستاد. 
عاد للحديث ثانية عن العصابة التي اختطفت أوالده، وكأنه يعاود إلقاء درس مل 
ينت�ه. خالصة ما ذكره أهنم يمّولون بمثل هذه العمليات جزءًا من مرشوع املقاومة، 



- 82 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

ث�م عزل بني ما أس�امها املقاومة وبني اإلرهاب املنّظ�م. أي تفجري املفخخات وزرع 
العبوات الناسفة يف األسواق واجلوامع واألماكن العامة.

يف ه�ذه األحي�ان، رّن تلفونه. نظر وقال »أس�عد« رّد برع�ة. دار بينهام حديث 
مط�ّول فهم�ت منه أن املس�مى )أس�عد( كان صلة الوصل ب�ني اخلاطفني ومجاعات 
أخ�رى حت�اول ختليص صربي وأخويه بطريقة ما. قال أس�عد إن مجاعته مل يتحصلوا 
عىل الكثري من املعلومات لكنهم يؤكدون أن األوالد بخري حتى قبل ساعات، وإهنم 
ربام حمتجزون يف أكثر من مكان. رجح أن يكونوا إّما يف العامرية أو يف حي اجلامعة. 
كان أس�عد ق�د وّزع صورة لصربي وصباح وليث ع�ىل كّل املفارز واألوكار الرية 
للجامعات الصغرية التي اس�تطاع الوصول إليها. وإذ أهنى استاذ عواد املكاملة توجه 

إيّل وقال: 
- أكي�د عرفته، هذا أس�عد الذي رش�حك يل وأعطاين رقم تلفون�ك لتقوم هبذه 

املهمة.. أسعد عيدان، هل تتذكره؟ 
- أسعد ..أسعد عيدان خليف استاد؟ هو اليل حكيت معه االن؟ 

_ أي نعم، ولد جيد وهو جاري ونعم اجلار، لديه عالقات ممتازة بامليليشيات 
من الصوبني. 

- أعرف�ه اس�تاد، أعرف�ه تعّلمن�ي بيه! هذا ع�رشة عمر، بس ع�رشه أنتهت هنايه 
تعيسة، وحاليًا ما أترّشف هبا رصاحة. 

كانت عباريت يف غري حملها، لكنني مل أستطع كتمها بعد أن الحظت مدى احرتام 
استاذ عواد له. 

- مو وكتها ابني، بعدين نحكي، املهم أسعد عنده خرب زين، أشعر أن جرعة أمل 
عادت إىل قلبي.
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حني هبطوا الس�لم، حّدثهام القتيل األعمى عن إعدامه يف أحد أيام س�نة 1984 
بقاط�ع املزرع�ة، كان قاطعًا مرتاميًا حي�ّده هور احلويزة رشقًا وهنر دجلة غربًا. س�يق 
ذلك القتيل إىل اجليش قبل س�تة أش�هر فقط من إعدامه، وأعدم بمجرد وصوله إىل 
تلك املنطقة املليئة بقنوات الري التي تستمد مياهها من دجلة. دّك اإليرانيون املنطقة 
ث�م هجم�وا بكثافة كب�رية، وملا تصاعد القص�ف والنار بكى القتيل وف�ّر من املعركة 
رفقة بعض زمالئه اجلنود، ثم رسعان ما وجدوا أنفسهم قبالة جلنة اإلعدامات. قال 
له الضابط: ولك ليش هربت؟ فقال له: خفت أموت سيدي، بعد أسبوعني أعّرس. 
فقال له: عّرس عليك عزرائيل أّيا اخلنيث. ثم أطلق عىل رأسه الصغري رصاصة من 

مسدسه طارق. 
كان الفتى شديد السمرة ولو رأيته لياًل ملا ميزته عن العتمة. أسنانه ما تزال حتتفظ 
ببعض بياضها وحمجرا عينيه املرهونتني عند حارس العامل الس�فيل عميقان أسودان. 
ف�رح وكاد يط�ري حني أعطاه القارئ العب�اءة املبطنة بالفرو لق�اء تكّفله هبام. يفرتض 
ب�ه إرجاعها للقارئ بعد إخراجهم من هناك. قادمها إىل س�لم آخر مش�ّيد من املرمر 
وق�ال: اآلن تس�تطيعون التجوال يف العامل الس�فيل، ولكن ال تتأخ�روا ألّن احلارس 
يعرف الوقت، املس�موح ألهل املعس�كر س�ت س�اعات فقط وإاّل حتتجزون هنا إىل 
األبد. قال له القارئ: نحن نريد رؤية بعض األش�خاص. س�أل الفتى عن أس�امئهم 
فقال: أوهلم برهان عيل منعم. أشار الفتى إىل اليسار حيث أشجار نخيل سوداء متتد 
كأهنا غابة كونية وقال: اجتهوا خلف الغابة وستقودكم خطاكم إىل عامل )الباء والراء 

واهلاء(. ظن القارئ أنه معجم آخر فسأل اجلنرال: 
- هل العامل السفيل مصنوع عىل نفس تصميم املعجم؟ 
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- أي طبعا، إهنا الطريقة الوحيدة املمكنة وإاّل حتول األمر إىل فوىض.
سأل اجلنرال القارئ: من يكون برهان عيل الذي خبصتنا به؟ 

- إنه جرياننا، كان مغرمًا بأختي إقبال. 
- ال يا عار سز. 

مل يرّد القارئ، اعتاد ردود األفعال هذه. اس�تمر باملسري خلف اجلنرال باجتاه عامل 
الب�اء وال�راء واهلاء. دخال الغابة فرأى القارئ أقفاص�ًا معلقة يف تلك النخيل جيلس 
فيها قتىل ينوحون ويرضبون األقفاص برؤوسهم عىل أمل كرها. كانت وجوههم 
س�وداء متفحمة وأجسامهم ملصقة بطبقة س�ميكة من الصمغ. سأل اجلنرال عنهم 
فقال إهنم يبكون من اخلوف، هكذا هم منذ أن أعدموا. جيء هبم إىل املعسكر ضمن 
وجبات املعدومني لكن اخلاتون اختارهتم لينزلوا إىل العامل الس�فيل خالفًا لزمالئهم 
الذي�ن يبق�ون يف عنابره�م زمنًا طوي�اًل. »ملاذا مل تبقهم اخلاتون يف املعس�كر«، س�أل 

القارئ فأجاب اجلنرال »مزاج، اخلاتون يتحّكم هبا املزاج أحيانًا«. 
اجتازا الغابة ليجدا نفس�يهام خيوضان ببحرية كبرية، خرضاء اللون تتدفق وتفور 
كأن نارًا عظيمة تلتهب حتتها. الحظ القارئ أن البحرية تبعث رائحة عفنة ومدّوخة. 
استقال قاربًا يقوده رجل بمالبس املمرضني، رأسه الكبري أصلع، مل ينبس ببنت شفة 

إنام كان يمهم بأصوات غري مفهومة. 
- ماذا يقول؟ 

- إنه يرتنم بتعويذة حتميه من روح البحرية املخيفة. 
ع�ربا البح�رية بع�د أن دخ�ال يف نف�ق تدّوم ب�ه ري�اح قوية حتمل ص�دى رصاخ 
ونحي�ب. ويف خ�الل ذلك، صع�د الرجل الذي جي�ّدف من مههامته وب�دا كام لو أّن 
خوف�ه يتصاع�د أو يأخذ منح�ى خمتلفًا. رأى الق�ارئ رؤوس قتىل تتدىّل من س�قف 
النف�ق، كان�ت ال�رؤوس تصيح كالغربان. س�قط ع�ىل القارب بعض الدم األس�ود 
م�ن تل�ك الرؤوس فتلف�ع مالح املركب بقم�ع جلدي أمحر ومهه�م ليطرد رش تلك 
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األرواح، بص�ق القارئ مرتني ثم تقيأ. وجدا واح�دًا يطوف عىل جنبه األير ويتأمل 
م�ن يشء ما. س�أله اجلنرال: أين )الب�اء والراء واهل�اء( أّيا القتيل؟ فأش�ار إىل جهة 

الغرب وقال: من هناك.. هل أنتم من أهل املعسكر؟ 
نظر له اجلنرال باحتقار وقال: تعسًا لروحك التي تتعّذب. 

أط�رق القتيل املتأمل بينام غّذ املالح س�ريه حتى وصل قلع�ة كبرية يقف يف بوابتها 
حارس�ان ضخامن. س�أل اجلن�رال أحدمها ع�ن برهان عيل منعم فأش�ار ل�ه ملا وراء 
القلع�ة. س�ارا بمحاذاهت�ا وكان�ت أص�وات نحي�ب رهيب�ة تنطلق وختتل�ط برصاخ 
غاضب، س�مع القارئ أصوات نس�اء فاس�تغرب، س�أل اجلنرال عنه�ّن فقال إهنن 
أعدم�ن أيضًا ألس�باب خمتلف�ة، لكنهن مجيعًا مس�تحقات للعقوبة ألهن�ن ختاذلن يف 

وقت أزمة عصفت بالبلد. 
وصال سجنًا صغريًا ملحقًا بالقلعة حييط به ماء البحرية اخلرضاء ويربطه بالقلعة 
جر خشبي بعرض أربعة أمتار، جر يتّز باهتزاز موجات املاء وثّمة دخان يتخلله 
من كّل جانب. كان مرس�ى بعرض ثالثة أمتار يبط من اجلر ويمتد لس�انه يف مياه 
البح�رية. صعدا وبقي املاّلح مدثرًا بقمعه اجللدي ينتظر يف القارب. س�أال احلارس 
ع�ن برهان فدهّلام إىل نافذة صغرية عىل مبعدة عرشين مرتًا تقريبًا من بوابة الس�جن، 
وق�ال إن بره�ان يقب�ع يف حمجرها. أطّل الق�ارئ برأس�ه إليه ف�رآه. كان يقرفص يف 
زاوي�ة وحيدًا عاريًا ومقّيدًا باألفاعي الصفراء. بدا له أّن األفاعي نائمة وبرهان نائم 
أيضًا. وجهه املدّور اجلميل صار عبارة عن هيكل عظمي مستطيل مفتت من بعض 
اجلوان�ب، عين�اه حفرتان س�وداوان. صاح الق�ارئ: برهان خويه ..بره�ان خويه، 
فجفل برهان كأن أحدًا ندهه بيده. تلّفّت واس�تقر رأسه ناحية القارئ وقال بصوت 
بالكاد يمكن س�امعه: ها خويه.. ش�لونكم؟ كان برهان يرغب يف احلديث معه لكّن 
األفاعي التي تقّيد يديه وعنقه ورجليه استيقظت فبدأت تلذغه من كّل مكان ورشع 
هو يرصخ بأمل عظيم. مّد اجلنرال رأسه إىل الرازونة بفضول وابتسم وقال: �تستحق 
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أّيا املتخاذل. 
بك�ى القارئ م�ن أجل برهان وع�اد أدراجه م�ع اجلنرال، وكان ص�وت برهان 

الصارخ يأيت رهيبًا ويطاردمها ومها يف القارب. 
ح�ني ع�ادا إىل قس�م الص�ور احليوّي�ة يف املعج�م، أّطل�ع القارئ ع�ىل آخر عرش 
ص�ور حيوية اس�تخلصها املصورون بع�د أن خاط املوظف الب�رصي عيني برهان. 
كان�ت الص�ور تلّخص آخ�ر أربع ثوان م�ن حياته أثن�اء إطالق النار علي�ه يف نادي 
اجل�والن. ب�دت مالحمه وكأنه يتوّس�ل هب�م أال يعدموه. مالمح مغلوب�ة عىل أمرها، 
ش�فتاه متهدلتان وعيناه تغصان بدموع عىل وش�ك أن تفيض. كانوا يوجهون نحوه 
مسدسني. ويف اللحظة التي انطلقت الرصاصات باجتاه رأسه، أغمض برهان عينيه 
وزم ش�فتيه وصغ�ر وجهه حتى بدا كوجه طفل. يف واحدة م�ن الصور الغريبة ظهر 
جان�ب من اجلمه�ور الذي ش�هد اإلعدام ومن بينه�م وجه ش�ديد الوضوح، وجه 
ش�اب مغرب غاضب، عيناه منتفختان بس�بب بكاء طويل. بمث�ل عمر برهان، ينفتح 

فمه عىل وسعه وكأنه يقول شيئًا ما. 
- هذا كل ما تبقى منه أيا اجلنرال؟

- هذا املوجود.. ما بيدنا حيلة سوى هذا! 

*    *    *

كان لدى قائد الفيلق عصافري رمادية يقول إهنا خرجت من رماد معركته األخرية. 
يشء ال يصدق حتى يف األفالم احلربية الس�وفيتية. لكنه مرّص عىل قول ذلك لضيوفه 
م�ن الصحفي�ني األجانب. يوميًا يطع�م تلك العصافري من عيون قت�اله اخلونة. كان 
يقتل�ع أعينه�م بيديه وهم أحياء يف مقر التوجيه الس�يايس، ثم يضعها يف كيس أصفر 
حيمله مراس�له األش�قر. وحني يعود من املهمة، يتجه إىل أقفاص العصافري الرمادية 
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ويقول هلّن شلون برصك باليحرصك.. يريد منك ما يعذرك14 !
ثم يفتح الكيس ويقّدم العيون الطازجة. 

يشء غريب ال يفعله سوى قواد الفيالق العظامء15 .

*    *    *

يف الطري�ق إىل ع�امل اخلاء والالم والقاف، عربا مش�يًا عىل جر مش�ّيد من عظام 
برشية. كانت العظام تئن كلام داس�ت عليها قدم. بكى القارئ وس�أل اجلنرال: ملاذا 
ش�ّيدوا اجلر من عظام هؤالء املعذبني؟ فقال: يستحقون هذا، عوقبوا بذلك ألهنم 
دّل�وا األعداء عىل جس�ور حيوية أثناء بعض اهلجوم�ات. كان خائفني من أن يقتلوا 
ع�ىل أيدي العدو ففكروا أهنم ق�د ينجون من املوت حني خيونون بلدهم. لكم كانوا 
أغبي�اء، فالعدو أعدمهم بعد ذلك وس�لمنا جثثهم املتعفن�ة، ألننا عقدنا اتفاقًا معهم 
لتب�ادل جثث اخلونة. حني تس�لمنا جث�ث أدالء اخليانة هؤالء حرن�ا كيف نعاقبهم، 
ث�م ص�ار االتفاق إىل ما ترى. إهنم يتعذبون م�ع كّل خطوة تعرب إىل عامل اخلاء والالم 

والقاف.
كان�ت العظ�ام عجيب�ة، متفّحم�ة لكنه�ا تنب�ض باخل�وف م�ن القادم�ني. ما إن 
ي�دوس عليه�ا امل�رء حتى تئن أنينًا مزعجًا يش�به أن�ني قّطة تتوجع من عّل�ة داخلية. 
عربا ليجدا نفس�يهام يف حقل كبري مزروع بالسيس�بان، لكنه ليس سيس�بانًا عاديًا إنام 
عب�ارة ع�ن أصابع برشّي�ة طويلة، صف�راء تنتهي بأظاف�ر من احلجر الف�يّض. كانت 
األصابع السيس�بانية هتتّز وتنوح بنعاوى كالتي تقوهلا اجلدات، نعاوى تنش�د بشكل 
مجاعي خيالطها أنني خميف. لكأن هناك تقس�ياًم أوركس�رتاليًا لألصوات اخلارجة من 
األصابع. س�أل القارئ عن األمر فأجابه اجلنرال أن هذه األصابع زرعت من جثث 

14. مثل عراقي يعني : ماذا عليك أن تفعل بمن حيارصك بطلباته وال يعطيك أّي عذر. 
15. النص عنوانه )عصافري احلب احلربية( وترتيبه هو العارش يف الديوان.
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ع�ازيف العود والن�اي واآلالت الوترية واهلوائية األخ�رى، وكان هؤالء عرفوا بأداء 
األغ�اين املثبطة للعزائ�م التي حتتفي باخلوف وتتباكى من املصري العدمي الذي ينتظر 

اجلنود يف احلرب. 
كاد الق�ارئ يموت من احلزن وهو يس�مع األنني املختل�ط بالنعاوى، ظل يمش 

ويتوكأ عىل اجلنرال ويقول: معقولة.. صدك جذب .. ما أقساكم أّيا اجلنرال. 

*    *    *

لدى جديت بّطة وحش�ية اسمها شهودة، بّطة زرقاء لدهيا ثالثة أجنحة جناح 
منها يف ظهرها. كانت جديت تطعم البّطة حلاًم متعفنًا تقتطعه من جسدها. جسد 
جديت عجيب، إنه ينبت كّل يوم حلاًم متعفنا يكفي إلطعام ش�هودة. تقول البّطة 

بعد كّل وجبة - شكرًا أيتها العجوز، أنت جدة مثالية. 
ذات يوم، ماتت جديت وتركت البّطة الوحش�ية الزرقاء معي. نامت ش�هودة 
يف حجري وظّل جناحها الثابت يرفرف قرب وجهي. أعرف أهّنا جائعة، لكنني 
ال أمل�ك حل�اًم متعفن�ًا يف جس�دي. قلت هلا - لس�ُت مثل تلك العج�وز. وكان 
ذل�ك بمثابة إخط�ار هلا بأّن أيام اللحم املتعّفن قد وّل�ت. فهمت البطة مقصدي 
ونام�ت، مل حت�ّرك جناحها الثال�ث. األحرى أهنا ماتت حمافظة ع�ىل كرامتها. يف 
الليل�ة نفس�ها، رأيته�ا يف املنام، كان�ت جتلس يف حض�ن جديت، هادئ�ة مطمئنة 

وكأهنا شبعت للتو16 .

*    *    *

16. النص بعنوان )وداعا شهودة( وترتيبه السادس يف الديوان.
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تضّمن�ت الئح�ة األقمش�ة التي حتّفز جين�ات اجلب�ن واخلنوع أحد ع�رش نوعًا، 
وبإزائها، هناك عرشة أنواع أويَص هبا علميًا لزيادة منس�وب اجلرأة والش�جاعة. من 
بني أهم امللبوس�ات املوىّص هب�ا هي اجللدية، وفّر ذلك بأن اجللد الس�يام احليواين 
يّتس�م بالص�الدة واجلزالة، ومن ثّم، تضفى هذه الس�مة عىل النفس فتكتس�ب تلك 
الصفة، وتكون بالتايل شجاعة غري هّيابة. يف الوقت نفسه، ضّمت الئحة املمنوعات 
ملبوس�ات قطنية ألهنا هّش�ة ومرتاخية يف نس�يجها الداخيل، وه�ذا يؤّثر من ثم عىل 

النفس التي تلبسها. يشء مدهش ونظرية ال ختطر إال يف ذهن عبقري.
هل�ذا، وخ�الل احلمل�ة الوطنية الش�املة لدحر اخل�وف من العراق الت�ي نظمتها 
احلكوم�ة حين�ذاك كتب بع�ض الباحثني دراس�ات معّمقة حول أثر املنس�وجات يف 
النف�س اإلنس�انية، وقاموا بوضع مقايس�ات مذهلة. فارتداء القط�ن يؤثر يف النفس 
تأث�ريًا خمتلفًا ع�ام يفعله اجللد الطبيعي. ويف واحدة من الدراس�ات الت�ي تّم الرتكيز 
عليه�ا أثبت باحث أّن قامش الكودري يس�اعد يف زيادة نش�اط هرم�ون األدرينالني 
رغم أنه شديد النسج، لذلك منع هنائيًا يف العراق، ومن املؤسف أن كثريًا من النساء 
اعرتضن عىل القرار، وكان اجلواب عىل اعرتاضاهتّن أن ارتداء الكودري يبّث طاقة 
س�لبية تس�اعد عىل إش�اعة اخلوف واجلبن، ومل يفت الباحث نفس�ه الق�ول أن املرأة 
اخلنيثة تنش�ئ أطفاالً خمانيث، وهذا مما تّم إثباته يف العلوم اإلنس�انية يف احلملة ذاهتا، 
فقد نظمت جامعة بغداد مؤمترًا علميًا كبريًا شاركت به كّل جامعات العراق، وكان 
املحور األس�اس هو استقصاء أثر اخلوف يف النفس اإلنسانية اجتامعيًا وأنثربولوجيًا 
وس�يكولوجيًا، وطبع�ت البح�وث يف جملدي�ن كبريين ع�ىل نفقة رئاس�ة اجلمهورية 

يومها.
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م�ا كان ألح�د أن يتخّيل ما جرى يف بغ�داد من أعامل ممنهج�ة لبعض اجلامعات 
املسلحة وعصابات اجلريمة، لقد تنامت بشكل رسيع ومريع خالل أقل من سنتني، 
فبمجرد ضعف الدولة قويت تلك العصابات وباتت تتس�ع طوالً وعرضًا. صارت 
تتناس�ل كالفط�ر وي�زداد أعضاؤه�ا من الطائفت�ني وأغلبه�م فتيان من عمر أس�عد 
عي�دان، ومعهم كث�ري من الرجال ممن كان�وا حتت األربعني، ومنه�م من كان ضمن 
مؤسس�ات الدولة املنهارة ابتداًء من اجليش مرورًا باحلرس اجلمهوري وليس انتهاًء 
باألجه�زة األمنية التي كنّا نس�ميها »حّساس�ة« كاملخابرات واألم�ن، وأيضًا الرفاق 
احلزبيني الذين وجدوا أنفسهم فجأة دون وظائف وسلطة وهم الذين اعتادوا عليها 

طوال حياهتم. 
ع�ىل إن اجلانب االقتصادي مل يكن كّل يشًء، فهناك اجلانب العقائدي والطائفي 
حتدي�دًا، فاهني�ار الدولة الس�ابقة أّدى، إىل ارتدادات ش�بيهة بام حتدث�ه الزالزل. ثمة 
رشائح اجتامعية ظهرت تقابلها رشائح غابت. وهناك س�لطة جديدة تس�ّلمت زمام 
األمور، مقابل س�لطة قديمة ذابت يف طّيات التاريخ اخلش�ن، وهذه الس�لطة محلت 
معه�ا بعده�ا الطائفي والطبقي واجله�وي املختلف متام االختالف ع�ن ذلك البعد 
الذي كان لصيقًا بالس�لطة الس�الفة. وهذا األمر أّدى إىل رصاع طائفي حمموم جتّسد 

بأشكال عديدة أسوأها قتل اجلامعات وإبادهتا. 
لك�ن يف خّض�م هذا الس�ياق، ظه�رت عصاب�ات تبدو ظاه�رًا وكأهن�ا إجرامية 
حم�ض وال عالقة هل�ا باجلامعات املس�لحة ذات الطابع الطائفي والس�يايس، غري أنه 
بمجرد الذهاب لتتبعها رسعان ما يتكش�ف املخبوء فليس هناك ما هو أسهل من أن 
يضفي القاتل واملجرم عىل جريمته صفات الفضيلة والرشعية. سيتبني املرء أن تلك 
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العصابات عبارة عن مؤسسات تتعاطى العنف بوصفه موردًا ماليًا بضاعته اجلريمة 
وأجساد البرش. 

كانت تلك العصابات تدار بشكل معّقد وتنترش أذرعها يف مناطق الشيعة والسنة 
عىل حدٍّ س�واء. مل يكن هناك فارق بالنس�بة لعقلها املدّبر أن خيتطف س�نّيًا أو ش�يعّيًا 
طامل�ا الغاي�ة هي احلصول عىل متويل، متوي�ل يتحّول الحقًا إىل عبوات ناس�فة تخُزرع 
يف طرقات الدورة واخلط الريع وش�ارع القناة، أو أن تتحّول إىل مسدس�ات كامتة 
حيملها إرهابيون هبيئة ش�حاذين ينترشون يف التقاطعات الرئيسة والساحات. الغاية 
وح�ّدت املختلف�ني بطريقة حمرّية بحيث أن ش�خصًا مثل أس�عد عي�دان كان يمكنه 
التواصل مع خاطفي صربي الذين يفرتض أن يكونوا من عتاة الس�لفيني، عتاة كان 
أس�عد مس�تعدًا للرشب من دمائهم لو تس�نّى له ذلك. لكنه يف هذا الس�ياق بالذات 
كان يتواص�ل معهم عرب وس�طاء م�ن الطرفني. كان اجلميع يش�ّكلون ج�زرًا ترتبط 

بممرات رسّية غري مرئية ألمثالنا. 
م�ن جان�ب آخر، فإن هذا الن�وع من العصاب�ات مل يكن صافيًا يف نش�اطه، فثّمة 
أع�امل أخ�رى ترتكب يومي�ًا يف كّل مناطق بغداد تقريبًا، وه�ذه األعامل ال عالقة له 
ب�االزدواج العقائ�دي ال�ذي رشحناه توًا. إهن�ا جمرد أعامل إجرامي�ة وجدت املجال 
لتنتع�ش يف ظ�ّل غياب الس�لطة املركزية وتفككها، رسقات ه�واة، عمليات خطف 
يمكن أن تنتهي بمبالغ غري كبرية من األموال، عمليات اغتيال مدفوعة األجر يخُش�ّم 
منه�ا روائح الرصاع�ات السياس�ية واالجتامعية وحت�ى االقتصادي�ة. ينترش هؤالء 
املجرم�ون يف املناطق الفقرية والعش�وائيات بكثرة، وال جمال لالس�تغراب أبدًا، أينام 
عّشش الفقر فّقست بيوض اإلجرام، وحيثام شاع اجلهل ولدت أغرب الظواهر بني 

املسحوقني. 
ه�ذا مبدأ عام يعرف�ه اجلميع، الفقر بيئ�ة مثالية، ليس ل�والدة اجلامعات املتمردة 
فقط، بل لوالدة املش�ّوهني خلقيًا واملنبوذين والناقمني حتى عىل أهلهم وأنفس�هم. 
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تفس�ري ذلك يس�ري فاملفتقر لألمان االقتصادي جيهد لتعويض ذلك االفتقار عن أّي 
طري�ق بمقدوره طرقه. قد تتحّول اجلريمة إىل مهنة أو دواء يعالج داًء عضاالً. وثّمة 
يف األخ�ري ط�رق عجيبة لتطم�ني الضمري الش�اعر باخلطيئة. ال ب�ل إن هناك جتمياًل 
مس�تمرًا لتلك اخلطيئة، مساحيق وعطور واكسسوارات يمكن أن حتّول اجلريمة إىل 
فع�ل مجيل بل مقّدس، وهذا يعني أننا يف س�ط أبطال�ه وضحاياه هم كائنات معّقدة، 

وتعاين من انفصام ال خيفى. 
تس�تطيع يف ه�ذه البيئ�ة رؤية أحده�م وهو ال يت�ّورع عن خطف جاره وحبس�ه 
يف غرف�ة، ولكن�ه حني حيني وقت الص�الة يمكن أن يصيل مس�رتيح الضمري. يصيل 
ويتقّرب هلل ويدعوه أن يغفر له كّل يشء ما عدا خطفه جلاره. هذا املجرم نفسه يمكن 
أن يبالغ يف توزيع الصدقات يف رمضان، ومع هذا يس�تطيع أن يقتل دون أن يرّف له 

جفن. إنه جمرم معّقد سيكولوجيًا.
أس�عد من هذا النوع، ولطاملا قتل أمثاله خمالفيهم يف الطائفة األخرى علنًا ودون 
أدنى ش�عور بالن�دم. ولئن كان�ت اجلريم�ة املنظّمة دواًء م�رًا يتناوله بع�ض الفتيان 
الفقراء، فإن اجلريمة الطائفية دواء لذيذ ومسكر يؤخذ لتسكني أمل داخيل، أو لتهدئة 

شعور عميق بالكراهية واحلقد املبنيني عىل أساس ديني مقيت. 

*    *    *

طوال عالقتي به، مل أحلظ عليه أّي عالمة شؤم تدّل عىل مصريه القادم. صحيح، 
ه�و كان خمتلفا عنّ�ا، عنيفّا يف داخله رغم هدوئه الظاه�ر، صحيح أّنه كان يمكن أن 
يتفّج�ر غضبّا يف أّية حلظ�ة. كّل هذا صحيح، لكّن ذلك مل يعن انقالبه من كونه حاملًا 
بالغن�اء يف اإلذاع�ة إىل كونه حاملًا بالقض�اء عىل خصوم مفرتض�ني. كان األمر حمرّيًا 
حينها لكنه أصبح معقوالً يف ما بعد، فشأن أسعد كان، باألحرى، شأن جيل بأكمله، 
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جيل ندر أن ينجو أبناؤه من املصري القاتم الذي كان يف انتظارهم. 
إنني ألتذّكره جيدًا يف تلك األيام البعيدة، كنّا ما نزال يف الثالث متوسط حني غبنا 
يف أحد اخلميس�ات عن الدوام بعلم اس�تاذ كرم، وعربنا جر الش�هداء مشيًا باجتاه 
الصاحلي�ة. كنّ�ا مرتبكني خائفني، خطواتنا تتعّثر كأننا نم�ش عىل حبل عابرين هنرًا. 
أخربنا اس�تاذ ك�رم بوجود فرصة تقدي�م الختبار اهلواة يف تلفزيون الش�باب، وكان 
واضحًا أّن اللجنة اجلديدة متساهلة كثريًا وال تقارن بتلك اللجان التقليدية التي كنّا 
نس�مع عنها يف الثامنينات. أبلغنا مدرسنا بذلك يف مرسمه بعد أن حلظ شغف أسعد 
بالغناء يف حفالت املدرس�ة. قال له - أن�ت عندك خامة جّيدة ممكن تصري مطرب.. 

إذهب. ثم أعطاه رسالة توصية ألحد املذيعني املشهورين من أصدقائه. 
وقفنا أمام العرضحاجلي مقابل البوابة وكان ثّمة ش�بان آخرون قادمون للغرض 
نفس�ه توّزعوا قريبًا منّا، وراح بعضهم يس�أل احلّراس يف البوابة عن االختبار وأمور 
أخ�رى. كان العرضحالچي عجوزًا َذا ش�اربني هتلريني يلبس بدلة مدعس�ة ويقعد 
عىل كريس خش�بي صغري، أمامه منضدة عليها آلة طابعة وأوراق وملفات وطوابع. 
قال له أس�عد إنه هاوي غناء ريفي ويريد أن خيترب فضحك الرجل وقال - اس�رتيح 
عمو. ثم قال: ماكو غناء ريفي ومقام وما أدري إيش، هنا أكو هاوي غناء وهم اليل 

حيددون بعدين اللون الغنائي الذي ينفع لك. 
ثم بدأ يميّل نفسه ويرضب عىل اآللة الكاتبة ببطء ممل. كانت ثمة ديباجة نسيتها، 
لكنني لن أنس�ى صوته وهو يتقطع حس�ب تقطيع احلروف الت�ي يرضهبا، ثم ينتهي 

هكذا: هذا ولكم الشكر.. ابنكم اهلاوي: شسمك الثالثي ابني؟
� أسعد عيدان خليف.

سألته - اللقب يريدوه؟ فاستنكر سؤايل وقال بلكنة بغدادية: يا لقب يمعووود.. 
وين احنه كاعدين؟؟ 

قدمن�ا الطل�ب وعدنا. كان هنارًا ال يخُنس�ى، أكلن�ا فيه الفالفل وجتّولنا يف ش�ارع 
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ال�راي، ثّم عربنا إىل ش�ارع النهر. مررنا بس�وق حتت التكي�ة، حيث كان ابن عمته 
يبي�ع الش�اي يف ركن بقيرصية منزوي�ة. بعد ذلك عدنا إىل ك�راج باب املعظم ونحن 

حزانى ملفارقتنا ذلك النهار املمتع.
- إذا رصت مطرب شتغني أول أغنيه؟ سألته

- أغني »سليمه« مال عبادي. 
- رهيبة بس تنفع بتلفزيون الشباب؟ 

- شعليه بيهم.. املهم آين شأريد أغني. 
مل يذه�ب إىل االختبار خوفًا من اللجنة. بكى ب�ني أيدينا بكاًء مّرا ألنه مل يذهب. 
جلس�نا خلف احلاممات يف املدرسة، أنا وهو ورحيم الكردي، ورشعنا نلومه. يوميًا 
يعرب رحيم احلائط بمساعدة صّبار أبو املحل، يضع له كرسيًا ليعرب بواسطته. مل يكن 
طالبًا معنا، لكنه كان يأيت ليلعب الكرة ويلهو كل يوم رفقتنا. بكى رحيم مع أس�عد 
والمه بش�ّدة، ثم ذهب أس�عد إىل اس�تاذ ك�رم وأبلغه بعدم ذهاب�ه لالختبار. رضب 
اس�تاذ ك�رم بي�ده عىل الطاولة وص�اح: ولك ليش؟ فزاد بكاء أس�عد. كن�ا ننظر من 

الباب أنا ورحيم قبل أن يطردنا حجي الزم الفراش:
- ولك أنت إال أخابر عليك الرشطة حتى جتوز..! قال ذلك وهو يتصنع حماولة 

اإلمساك به، فتملص رحيم وهو يتضاحك: 
 - عمي خابر املخابرات ليش الرشطه! 

- بع�د عم�ك ال ينرق يش وتتورط.. بس أنت جتي هنا من بره املدرس�ة، ماكو 
غريك. 

خرج رحيم الكردي من الباب، وبقيت أنا أنتظر أس�عد حتى خرج من املرس�م. 
كان يمس�ح عينيه بمنديله الكركمي، عيناه اجلاحظتان محراوان ووجنتاه الصفراوان 
البارزتان تلمعان. أسعد ذو شكل غريب بعض الشء. هو من األشكال التي توحي 
ملن يراه أنه يعاين من عّلة ما. نحيف مع اعتدال يف الطول، برشة بيضاء مائلة للصفرة 
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مع جحوظ يف العينني يًعطيك االنطباع أنك أمام شخص مستعد لالنفجار بوجهك 
يف أية حلظة. كان كذلك، عّراكًا، ذا ش�خصية انفجارية، مياال للعنف ولكن ليس يف 

كّل وقت، إنام يف حلظات يصعب توقعها.
وأن�ا أتذكره أتس�اءل: ما معنى أن يكون امل�رء فاقدًا للثقة بنفس�ه لتلك الدرجة، 
طّيب�ًا لتل�ك الدرج�ة أيضًا، ومع هذا فإّنه رسعان ما يس�تخدم يديه لف�ّض أّي نزاع، 
خصوصًا مع من يشعر أهنم يكرهونه؟ إن هذا ال يعني كونه رشيرًا بالطبع، انام هناك 
ف�وران داخ�يل يمكن أن خيرج ببع�ض احلّث. هل يس�تقيم هذا الف�وران مع هدوئه 
الظاهر وطابع احلزن الذي خيّيم عىل وجهه؟ ال أعرف كيف أفّر ذلك، ال أس�تطيع 

باألحرى. 

*    *    *

اآلن يمكن أن أتوقف عند ش�خصية رحيم الكردي، ليس ألمهيتها هي، بل ألهنا 
مهّمة للتعّرف عىل أس�عد، واملش�هد الذي يمكن االنطالق منه ملعرفة موقع رحيم يف 
خريطة أس�عد النفسية هو حدث إحضار جثة رحيم، يف ذلك اليوم املمطر، إىل بيتهم 
القريب من مدرسة البواسل. تستطيعون معي ختّيل األمر واختصاره يف عبارة كتبتها 
حين�ذاك: ل�و كانت الريح تعلم أهّنا س�تجرح خ�د رحيم الكردي مل�ا هّبت عىل تلك 
املزبل�ة بمنطقة املعامل حيث كان ملوي العنق مقت�والً تلهو القطط قريبًا منه. عىل أن 
املش�هد يف املزبلة بحي املعامل ال يش�به املش�هد هناك، يف بيتهم؛ ها هي جّثته ممدودة 
يف س�يارة واز خ�رضاء م�ن خمّلفات اجليش الس�ابق، حتته�ا بطانية رصاصي�ة مبلولة 
األط�راف بقط�رات مط�ر كانت تنث من ثقوب س�قف الس�يارة. حول اجلث�ة أربعة 
رجال، أحدهم عادل ابن السيد، الرشطي يف مركز الشعب، الذي كان حيمل رشاشة 
وجيلس قريبًا من رأس رحيم. ومن بني األربعة أيضًا فتى دون العرشين يرتدي بدلة 
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رياضية خرضاء فيها رضبات باللون األبيض. إنه صديقه ويبدو شديد التأّثر عليه. 
الرشطي كريم ابن الس�يد هو الذي عثر عىل اجلّثة يف دائرة الطب العديل صباحًا. 
كان أبقى خربًا لدى أحد أصدقائه هناك وس�ّلمه صورة لرحيم. يف الس�اعة التاسعة 
صباح�ًا اتصل�وا بعادل وأخ�ربوه أهنم عثروا علي�ه مرميًا يف مزبل�ة بمنطقة املعامل. 
تلّقى أربع رصاصات يف رأسه وصدره. وقبل ذلك تعرض لتعذيب كرت فيه يده 

وخلعت أظافره، وثّمة من زعم أهنم وضعوا قضيبًا حديديًا يف مؤخرته. 
كان�ت أم رحيم وعمته ترصخان يف احلديقة حيث وضعت اجلثة بانتظار إحضار 
التاب�وت. أم رحي�م بال فوط�ة، أو إذا كنّا دقيقني، كانت فوطتها البيضاء س�ائبة عىل 
كتفيها تاركة ش�عرها األش�يب األعكش منتثرًا بصورة تبدو هبا منهارة متامًا. تولول 
وترضب عىل صدرها املحمّر حتيط هبا ثالثة نساء أحداهن عّمة رحيم التي يسموهنا 
أم غاي�ب. ه�ي يف الس�تني تقريبًا، ش�به معتوهة وتعي�ش مع أم رحيم من�ذ أن مات 
زوجه�ا قب�ل عرشين عام�ًا. كانت أكثر اهني�ارًا من أم رحيم لك�ّن اهنيارها كان يش 
ب�شء م�ن العته. وغري بعي�د عنهام، يمكن رؤية أس�عد وهو يض�ع رأس رحيم عىل 

فخذه األيمن وكان منذهاًل، ال يكاد يدرك ما يراه. 
نعم، قد يكون من الس�هل االدعاء أّن حلظة وضع أس�عد ل�رأس رحيم الكردي 
يف حجره كانت مفصلية من ناحية نفسية، فبعدها مبارشة حدث انقالب دراماتيكي 
يف حي�اة أس�عد عيدان، أصبح أقرب لصورته التي س�تطغى علي�ه يف ما بعد، صورة 
الش�اب املنتقم، الرهيب، الذي يوش�ك أن يفتت احلجر إذا ما ش�ك يف أّنه ينتمي اىل 
»تل�ك الواجه�ة«. يق�ال، وأنا ال أس�تبعد هذا، إن ص�ورة لرأس رحي�م وهو مدّمى 
ومش�ّوه بفعل اإلطالقات األربع التي اخرتقته ومزقت أجزاء من وجهه، كان أسعد 

قد اختارها واجهة ملوبايل »الدمعة«17 خاصته.

17. الدمعة تسمية شعبية ألحد أنواع )نوكيا(.
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�ئل عن عّلة هذه البش�اعة املقصودة أجاب بأّنه ال يريد لتنور انتقامه أن  وحني سخُ
خيفت، وإن رؤية الصورة جتدد رغبته بالثأر من أّي يشء له عالقة بأولئك اخلصوم. 
الصورة مزعجة، مقززة، حني رأيتها مرة عن طريق املصادفة ش�عرت بالغثيان. كان 
وج�ه رحيم األبيض مزرّقا متوّحش�ّا، أس�نانه العليا بارزة وجزء من ش�فتيه متآكل. 
خ�داه الل�ذان كانا كالزبدة يف الرتاف�ة والرّقة مفتوحان فتحت�ني بحجم غطاء الببيس 
كوال، فتحتان بحواش سوداء كأهنا حوايش وردة من الدم. مغمض العينني رغم أنه 
يصع�ب وصف ما تبقى منهام هبذه املفردة. ليس�تا عينني باألحرى ولكن بؤبؤان من 

حلم متفحم. 
ال أدري من هو املجنون الذي صّور رأس رحيم حني وضعت اجلّثة يف احلديقة، 
لكن�ام األمر معت�اد طاملا مزاج االقتتال س�ائد، وه�ذا بالضبط ما جعل أمثال أس�عد 

مستعدين لوضع صور القتىل يف تلفوناهتم كي تواصل شحذ مهمهم. 
إنني ألتذّكر املش�هد جيدًا، كان صوت أس�عد عالي�ًا ومدّويا. رصخ بأذين رحيم 
وكأن�ه خيربه رّسًا أو خربًا جدي�دًا: باجر أعرفهم ال ختاف. قاهلا بوجه متيّبس مصفّر، 
وبعينني محراوين. الدموع تبلل خديه فيختلط طعمهام املالح بملوحة جتتاح اللسان، 

الريق ناشف وثّمة خصلة من شعر رحيم األشقر هتتّز بني رجليه وهو ينوح. 
وقفت خلفه متامًا وكنت أنوي س�حبه لتخليصه من أرس اللحظة املعّذبة، لكنني 
مخنت أنه س�يغضب منّي. ال بل مّخنت أنني س�أحرمه من حلظة س�يكولوجية مؤثرة، 
وعيّل إخباركم هنا أنني كنت أحس�ب األمر باملقلوب. فّكرت أّن حلظة وضع رأس 
رحي�م يف حج�ر أس�عد ربام تغس�ل روح األخ�ري من كراهيته�ا وختيفها م�ن املصري 
املرع�ب ال�ذي تنتظره إذا ما هي أرّصت عىل طريق املوت. حس�بت هذا اعتامدًا عىل 
معرفت�ي - لنقل جهيل - بش�خصية أس�عد التي عارشهتا. أس�عد ال�ذي قىض حياته 
هامسًا حتى يف غنائه، الذي كانت دموعه أرسع من صوته، صديقي الذي حتى عام 
2003 مل يكن يثريه يشء يف عامل السياسة الذي اهنمكنا يف اإلنصات إليه ولو بوصفنا 
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متفرجني. حس�بت ه�ذا وكنت غبيًا بالتأكيد، فصاحبي غس�ل روح�ه بالدم منذ أن 
رأى رحيم مقتوالً، صار وحشّا وتبّدلت حتى مالحمه. ما عاد يمس إاّل حني حيادث 

نفسه أو يبلغها بقرار ما. 
م�ع ه�ذا، فإّن ربط االنقالب األس�عدي بمقتل رحيم ليس يف حمل�ه دائاًم، فهناك 
بوادر س�بقت العثور عىل اجلثة. األحرى أن أس�عد كان تب�ّدل تدرجييًا ببطء. غادرنا 
خط�وة خط�وة، ومع كّل خطوة كان يّلوح لنا بمنديل رم�زي مكتوب عليه »ال حياة 
معه�م يف برزخ مش�رتك، إّما أن نذهب إىل جحيمهم ليقتلونا كام س�يفعلون برحيم، 
وأّما أن نأيت هبم إىل جحيمنا ونقتلهم«. ياللمنديل املرعب الذي لّوح به يف الكابوس. 
أتذك�ر جيدًا أنه أخرج من جيبه مندياًل بالفعل بعد س�اعة من مهس�ه يف أذين رحيم. 
ّطيت بإزار أصفر مش�ّطب بخطوط بنية، وضع املنديل  وق�ف بعيدًا عن اجلثة التي غخُ
البنفسجي الطري عىل عينيه وانتحب بصوت عال. استند أوالً إىل تنور غازي مهمل 
وضع�ت يف فمه كراكيب. ثم قرفص، بعد دقائق، يف زاوية جدارين منثورين بدهان 

تبني وراح يواصل البكاء. 
ويف اللحظ�ة الت�ي كان ينع�ب هبا، رف�رف رسب من الطيور ف�وق البيت. صفق 
األجنحة قريب واملطر يكاد يتوقف بينام جّثة رحيم توضع يف تابوت خشبي متهالك 

كتب عليه »وقف املرحوم حجي رايض عبد احلسني البهاديل«.

*    *    *
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ّيل للقارئ أنه ي�رى جنود كتيبة املحلول وهم يغزلون  يف الطري�ق إىل احلديقة، خخُ
دماءهم علنًا. كانوا جلوسًا عىل الساتر الغريب، يطّلون عىل حديقة املوتى، ويطلقون 
أنين�ًا طوياًل كأنه جدائل تطوف يف بحر. أذرعهم نحيلة متش�ابكة وهنالك إبر كبرية 
تنبت يف أصابعهم وترتبط بسلس�لة من األنابيب البالس�تيكية الش�ّفافة املرنة. يئنون 
كأهن�م طيور )الربهان(18 ويرضبون رؤوس بعضهم ببعض فتتدفق الدماء غزيرة يف 

حوض أبيض يشبه البانيو. 
رآهم القارئ وبكى تأّثرًا ببكائهم. نادوه: 

- أنت أّيا القارئ، ملاذا ال تساعدنا؟ 
 - ماذا عيّل أن أفعل ألساعدكم؟ 

رّدوا مجيعًا وهم ينشجون: اعثر عىل ديوان اخلاتون الذي خبأت فيه املعادلة، أعد 
تأوي�ل القصائ�د. مل يرّد الق�ارئ ومل يفهم، لكنهم حّيوه وهو يغ�ادر. قالوا له - اعثر 

عليها مرّوتك، تعبنا كلش! 

*    *    *

كان برهان عيل منعم حيّب إقبال ش�قيقة القارئ. ال تزال رس�ائله تعّطر كنتورها 
برائح�ة يت روز الت�ي يضّمخها هبا. مل تتزوج من�ذ أن أعدموه يف الفرقة احلزبية بنادي 
اجل�والن. جتّم�ع الناس من قطاعات الكّيارة ومنطقة مجيلة الثانية القريبة من س�احة 
)83( ليش�اهدوا اإلعدام العلني له. جاؤوا به مقّي�دا يرتدي مالبس برتقالية، عيناه 
العسليتان ذاويتان، ينظر إىل الناس هبلع وتوّسل. كان باهت الوجه كام وصفه حجي 

18. طائر)الربهان(: نوع من الطيور يوجد يف األهوار معروف بأنينه املستمر.



- 102 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

خزع�ل. أجربوا أش�قاءه الثالث�ة وأباه عىل احلض�ور وأوقفوه�م يف الصف األول. 
هت�اوي أب�وه كأنه حائ�ط منخور تقتلع�ه عاصفة، فهرع ل�ه ابناه وعدد م�ن الواقفني 
ليحملوه خارج النادي. صاح هبم الرفاق الصغار: رجعوه رجعوه خل يش�وف ابنه 
املتخ�اذل. لكنه�م مل يعي�دوه، كان االبنان يبكي�ان، بينام كانت ام�رأة حتّف هبم وهي 

ترصخ مولولة: برهان واهلل كرت ظهورنا.. برهان.
أح�ّب برهان إقب�ال بصمت وصارحه�ا بصمت أيضًا. كان�ت الطريقة األفضل 
بالنس�بة ل�ه، وهو املري�ض بعّلة اخلجل، أن يس�ّلمها رس�الة غرام، ه�ي األوىل التي 
�م عليه�ا قلبان أمح�ران بينهام رسب  سيِ يكتبه�ا يف حيات�ه. رس�الة دّبجها عىل ورقة رخُ
فراش�ات خرضاء حيّلق. ضّمن برهان الرس�الة أبياتًا من الدارم�ي انتقامها من أغنية 

ألنوار عبد الوهاب. 
انتظر حبيبته الصغرية ذات الوجه احلنطي املدّور والعينني الناعستني وهي عائدة 
من املدرس�ة. مشى بقرهبا ثم دنا منها ملس�افة تتيح له دّس الرسالة يف يدها املرتعشة. 

فعل ذلك وعاد رسيعًا إىل صديقه الذي ينتظره يف ركن الشارع. 
بعد ذلك، تعّود كتابة الرس�ائل هلا حتى أسبوع قبل القبض عليه. كانا يلتقيان يف 
صحن اإلمام الكاظم، صباح أول سبت من كّل شهر. تأيت مع عمتها بسعاد، ترتكها 

األخرية معه يف أحد األواوين الصغرية لساعة، ثم تعود هلا وتصحبها إىل البيت.
ه�رب بره�ان من اجلي�ش بداية عام 1986. ظ�ّل يبيت يف بيت خالت�ه حينًا ويف 
بي�ت عمه طورًا. ويف بعض اللي�ايل، يبيت عند جّده ألّمه. ويف آخر الليلة التي أهنت 
هروب�ه، ب�ات عند صديق�ه رزاق ماي�ع، وإذ ش�اهده أحدهم أرسع إلب�الغ املنظمة 
احلزبية، فدامهوا البيت لياًل وقبضوا عليه. زعم صديقه أّنه ال يعلم هبربه من اجليش 
وأطل�ق رساح�ه يف الليلة نفس�ها. أما برهان فأعدم بعد أقل من ش�هرين من القبض 

عليه، وكان القرار أن ينفذ احلكم بشكل علني ليكون عربة لغريه. 
يف ن�ادي اجل�والن حيث أعدم، أرّص صديقه عمران ابن احلارس عىل أن يقف عىل 
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مبع�دة أمت�ار من�ه. حرص أن يراه ويس�معه صوته بأية طريق�ة. رصخ يف آخر حلظة - 
برهان اهلل وياك.. برهان اهلل وياك. كان وجه ذلك الفتى هو الظاهر يف الصور احليوية، 

يرتدي قمصلة عسكرية مرقطة، عيناه منتفختان وقذاله ينتصب إىل أعىل رأسه. 

*    *    *

فرك الفجر عينيه خارج غرفة الضيافة حني اس�تيقظ القارئ فرأى أمامه اجلنرال 
كوكز جالس�ًا عىل الب�الط املوزائيكي وبيده عصا من اخلي�زران طويلة ورفيعة. كان 
يّزه�ا يف اهل�واء مصدرًا أنينًا باش�طًا. يلبس بدلة رياضية مح�راء يضيق قميصها عند 
ّيل إليه أن هناك أصوات ذئاب تعوي وأطفاالً  البطن فيبدو كرشه الصغري متوترًا. خخُ

يبكون بشّدة. سأله القارئ: من هؤالء الذين يبكون؟ 
- ال شأن لك هبم، تعال معي ألريك شيئًا. 

ق�ام القارئ عىل مضض فش�عر أّن ظهره رشع حي�دودب بحيث مل يقَو عىل املش 
مس�تقياًم. ق�ال: عىل مهلك، ال ت�رع، أنا أعاين مش�كلة يف ظهري. فلك�زه اجلنرال 

باخليزرانة وقال له: ال تكن تافهًا وتتبكبك كالنساء. 
مشى اجلنرال بطريقة شبه مهرولة، يسابق بخطاه نسامت الريح الباردة التي هتّب 
م�ن جهة )قّب�ة األكرمني(. اخليزرانة بيده وخلفه القارئ واضعًا عىل جس�ده العباءة 
الرمادي�ة املبطنة بالفرو. اعتدل حني مّرا بعنرب قتىل الس�ّدة، تراءى له ابن خاله عادل 
بينهم، س�ائق التكيس الذي قتلوه يف الشاجلية. سّلم عليه فلم يرد، كيف يرد املوتى؟ 
م�ع هذا فكر القارئ مع نفس�ه: »يبدو أنه ما زال زعالن�ًا عيّل«، ومرق بقربه. وصال 
إىل مبنى بطابق واحد مش�ّيد بطابوق أمحر تتقدمه طارمة مرصوفة باملرمر فيها كريس 
ه�ّزاز ومائدة مدّورة. الحظ القارئ أّن عىل املائدة رأس�ني ما زاال جديدين وارتاب 

للحظة أهنام جلنديني أمريكيني. 
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- برافو..برافو.. صاح متهكام وهو يضحك. 
ضعت عىل مقربة ودلف  فت�ح اجلنرال كوكز الباب بمفتاح أخرجه من مزهرية وخُ
الق�ارئ وراءه إىل باحة معتمة. اجته اجلن�رال إىل لوحة معّلقة متّثل حديقة جيلس فيها 
جن�راالت يناقش�ون أمرًا مهاًم. أزاحه�ا يمينًا ث�م أدار أزرارًا كهربائية. أيضء املكان 
بمصابيح شمس�ّية بلون الليمون اليابس الذي رآه يف حديقة بيت أبو صبيح بش�ارع 
خ�ري اهلل طلفاح ذات ي�وم من أيام الفتوة. هرب هو وده�ام، حينئذ، حني صاح هبام 
رجل حمدودب الظهر: »نّش�اله ..نش�اله«. مل يكونا نّش�الني بل مها جواالن يف ظهرية 
قائض�ة، عابثان صغريان، يتس�لقان ج�دران البيوت بحثًا ع�ن ال يشء. خّيل إليه أن 

دهام يقف قرب لوحة الكهرباء يف تلك القاعة وهو يبكي. 
- هذا دهام يا جنرال كوكز.. هل قتلته أيضًا؟ 

- من هو دهام؟ 
�- صديقي يف املتوسطة. 

- يبدو أنك بدأت هتذي خوفًا من املكان. 
 كانت املصابيح عىل شكل طيور وأفاع، طيور معّلقة بالسقف تتأرجح وأفاع مثبتة 
باجلدران تنطوي عىل نفسها وتيضء. دخال قاعة كبرية تتوّزع فيها عرشات املكتبات 
اخلش�بية ذات احلجوم املختلفة، مكتبات يصل بعضها إىل مستوى السقف بينام يبدو 
بعضها بعلو مرت ونصف. كانت املكتبات مغلقة بس�اليدات زجاجية، ويف كّل درج 
من أدراجها، وضعت جملدات بألوان سوداء وبنية. تطلع القارئ باستغراب فبدا ما 
ي�راه عبارة ع�ن معجم ضخم أو معاجم كثرية. يف حافة كّل جملد حروف متثل جذرًا 

تشتق منها مفردات ال حتىص: ك رم، ح ل م،ع رف ن س م وهكذا. 
إهنا مئات املجلدات تصطف بتنظيم دقيق عىل شكل أقسام، ويف كّل قسم عنوان 
كب�ري مثبت بلوح مع�دين مذّهب. وصال إىل زاوية قصّية واجتها إىل قس�م عنوانه )ك 
ت ب( ثم مّرا بمكتبات عديدة حتى وجدا نفسيهام قبالة مكتبة، تناول اجلنرال منها 
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املجلد الس�ادس والس�بعني ثم قّلب�ه بحثًا عن صفح�ة ما، وبعد هنيهة س�ّلم املجلد 
للقارئ :

- خذ، هذه هي سرية حياتك أّيا )الكاتب(.
- الكاتب؟ 
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)17(

انتبه إىل أننا وصلنا متنزه الزوراء، قال: نروح للمنصور، قلت: مو مشكلة. لكن 
فجأة نّبهني إىل جثتني مرميتني إىل جانب حاوية نفايات كبرية. كانتا لرجلني انتبهت 
إىل أّن أحدمها عجوز، »هل مها أب وابنه؟«، تساءلت فأجابني: ربام، كّل يشء وارد 
هب�ذي املدينة. كان الظالم خيّيم والش�ارع خالي�ًا متامًا. هناك أضواء س�يارات بعيدة 
تل�وح، معه�د الفنون اجلميل�ة يمينًا ومتنزه الزوراء يس�ارًا، ومعرض بغ�داد أمامنا. 
جتاوزن�ا مف�رزة ال يب�دو اهن�ا تابعة للجي�ش. قال - ربام ه�م خماب�رات، أو يشء من 
ه�ذا القبي�ل. كانوا مدنيني عىل يشء م�ن األناقة، وبينهم رجل فوق الس�تني يرتدي 
دشداش�ة وعقاالً وغرتة. قلت له - يس�تحيل أن يكونوا جهازًا تابعًا للدولة، هؤالء 
عصاب�ة، لكن عىل مس�توى«. ضحك بشء من التهّكم. لكأنه س�خر منّي ال منهم. 
س�ألنا أحدهم: من�ني جيتكم، فأجاب أس�تاذ عّواد: من ذاك الصوب، عاد ليس�أل: 
هل مررتم بش�ارع حيفا؟ رّد املدير: كاّل، مس�دود. فأش�ار الرجل إىل زميل له: بعده 

مسدود يابه. ثم قال لنا: توكلوا. 
ال أدري ملاذا ختّيلتهم جلنة إعدام كالتي سمعت هبم دائاًم. 

- هل رأيتهم يوما؟ سألت املدير عن جلان اإلعدامات يف احلرب. 
- كاّل، أس�مع هب�م مثلك، لك�ّن ابن خايل محدان كان ضابط�ًا يف جلنة إعدامات، 
كان منتس�بًا لالستخبارات العسكرية، لكنه طيب وش�جاع وكريم. وسيم وأمحراين 
وحيّب الرشب والنسوان. لكّن عمله يف جلنة اإلعدامات جعل الكثريين يكرهونه. 

مل يك�ن عم�اًل بل لعن�ة، هذه خالصة حي�اة ابن خال األس�تاذ ع�واد، إذ أنه قتل 
منتصف التسعينات بينام كان جيلس يف مقهى صغري بمنطقة الريموك. أطلق أحدهم 
الن�ار عليه من مس�دس كاتم للصوت وه�رب. قيل حينذاك أنه اب�ن جندي أعدمه 
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مح�دان. قل�ت له: جلان اإلعدامات كرية ورهيب�ة، وال أختّيل مربرًا يعطيهم احلق يف 
إع�دام اهلارب�ني من املع�ارك. أضفت: أّن اخلوف غريزة إنس�انية طبيعي�ة ومن العار 

معاقبة الناس عليها. مل يرقه رأيي، قال: 
 - صحي�ح، اخل�وف واجلب�ن غري�زة طبيعية، لك�ن محاية األوط�ان واألعراض 
جيب أن تطغى عىل كّل غريزة. الغريزة يمكن أن تخُش�ّذب بالقليل من التمرين، مثلام 
املتصّوف يش�ّذب غرائزه ليرتّقى، يمكن للجندي أيضًا أن يسيطر عليها ليكون أكثر 
فائ�دة لبلده. ملاذا نس�توعب ترّقي الدرويش ونعرتض ع�ىل تطهري اجلندي من جبّلة 

اخلوف؟
مل أعّل�ق ع�ىل فكرت�ه الغريب�ة هذه، مل أك�ن أتوقع س�اعتئذ أن يكون املدي�ر مهتاًم 
بالتص�وف والدروش�ة، احتفظ�ت برأي�ي لنف�يس. يف الظاهر، قياس�ه صحيح لكنام 
املس�ألة ليس�ت هبذا التبس�يط. فالدرويش يامرس ترّقيه بحرية وال جي�رب عليها، بينام 
اجلنود يخُعدمون عقابًا عىل اتسامهم بخصيصة اخلوف التي غرسها اهلل فيهم. استدرك 
املدي�ر لرشح فكرته وكأنه حدس حواري الداخيل، راح يردد أفكارًا لطاملا س�معتها 
وقرأهت�ا عن احلروب الرضورية واحلروب غري الرضورية وقال إن إعدام املتخاذلني 
يف احل�روب الرضوري�ة عالج ال غنى عن�ه بينام يمكن أن يك�ون خطيئة يف احلروب 
غري الرضورية. كان مسرتساًل يتدّفق يف احلديث بلغة واثقة ومنطقّية، لكنني قاطعته 

بشكل أربكه: 
- هل تتذكر استاد كلامت اخلميس أثناء االصطفاف ملا جتمعونا؟ 

فوجئ بالسؤال وقرأ ما وراءه، بدا وكأّنه قطع حلديثه أو نسف له بسؤال مشّكك: 
- أي طبعًا أتذّكرها، شجاهبا عىل بالك؟ 

- م�ا أع�رف، لكن كان فيه�ا مثل هذي األف�كار، احل�روب الرضورية ومدري 
أيش! 

سكت، كان من الواضح أن عباريت مل ترقه. استدركت
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- م�ا أعرف، ملاذا ظنن�ت أّن الكلامت التي تقرأ يف صباحات اخلميس كانت تأيت 
خمتومة من جهة معينة. 

- من قال لك ذلك؟ هذا غري صحيح، نحن نكتب الكلامت وفق املزاج الوطني 
السائد.

- ما أعرف استاد، جمرد فكرة خطرت يف ذهني وقد أكون خمطئًا. 
- أكيد خمطئ. 

يف ه�ذه األحي�ان اتصلوا به م�رة أخرى. ارتبك وه�و يتلّقى أمره�م، طلبوا منه 
الذه�اب إىل األعظمية. ركنت الس�يارة ألناقش معه األم�ر. فّكرت أنه من الصعب 
االستمرار هبذه اللعبة، ماذا لو ذهبنا إىل هناك ثم طلبوا منّا العودة إىل أقىص الكرخ! 
هو قال يف البداية أن مهمتنا س�تكون يف الكرخ فام الذي اس�تجد إذن؟ قال: جيب ان 

نلتزم بأوامرهم. وافقت ولكن جيب أن نتأّكد أوالً. 
عدن�ا أدراجن�ا يف الطريق الذي جئنا منه، قررت أن أس�لك طريق العالوي 
واالس�تدارة يس�ارًا من حتت املجّر باجت�اه الطريق الري�ع، وصوالً إىل جر 
14 رمضان. وجدنا الطريق س�الكًا لكنه مظلم وثّمة نقاط سيطرة عىل اجلانبني 
ملفارز من اجليش. املنطقة حممية جيدًا بسبب وجود معسكر يشهد غالبًا زحامًا يف 
النهار فقد كان مركز تطوع للحرس الوطني. كان اس�تهدف مرتني بمفخختني 
راح ضحيته�ام عرشات الش�بان. ح�ني ارتقينا ج�ر 14 رمض�ان، تعاىل رنني 
تلفون�ه ال�ذي اخت�ار له نغمة »موطني«، نظر إىل اس�م املّتصل وق�ال - أخريًا يا 

حسن؟ 
حتّدث بطريقة خمتلفة نوعًا ما. أبدى جدّية واضحة، خيفض صوته أحيانًا بش�كل 
ال إرادي وكأنه يتحّدث عن رس ما. قال ملحدثه إهنم أتعبوه وعليه أن يدور يف الكرخ 
شارعًا شارعًا. أخربه أيضًا بام قاله له أسعد وظّل يستمع بصرب. أخرج سيجارة أثناء 
احلديث وأش�علها. ويف بعض املرات كان يقول: أي عفيه ابني.. عفيه. مل أعرف من 
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هو حسن الذي تأّخر اتصاله. جّر استاذ عواد حرة وقال: عفيه عليك حسن، عفيه 
عليك.

ثم س�حب نفسًا طوياًل من س�يجارته وقال: هذا الولد ذهب مصّفى، جيوز أنت 
تعرفه. 

- منو استاد؟ 
- حسن محيد رشار، تتذكره؟ 
- حسن محيد، اهليتي استاد؟ 

 - أي بالضبط، زين ذاكرتك قوية! 
- حسن استاد.. مو غريه ؟؟ قلت ذلك باستنكار وخيبة، فنظر يل نظرة مستغربة 

وقذف عقب السيجارة من النافذة بحركة مل ترق يل.

*    *    *

الحظ�ت أّن أمام�ي حركة جيش مكثفة قريبًا من قرص س�اجدة يف األعظمية19، 
مه�رات تنترش حول القرص ودبابات كثرية توحي وكأّن هناك معركة ستنش�ب. عزا 

املدير هذا التشنّج واخلوف إىل إعدام الرئيس الذي ضّج العامل به.
ح�ني وصلن�ا، اتصلوا بنا م�ّرة أخرى وطلب�وا التوّجه اىل س�احة عن�رت. أمروين 
بس�لوك الش�ارع الفرع�ي املح�اذي ملطعم قاس�م أب�و الك�ص، لكن بمج�رد انتهاء 
املكامل�ة اتصل أس�عد وكان عصبي امل�زاج ليطلب منّا العودة إىل املنص�ور فورًا. قال 
إن املتصل�ني مزيفون وليس�وا اجلامعة احلقيقية اخلاطفة. لربام ه�م رشكاء يف العملية 
أو يشء من هذا القبيل. اس�تدرنا وعدنا عرب اجلر نفس�ه. توقفنا عند رصيف قرب 
معرض كبري للموبيليات قريبًا من السفارة األردنية، كان ما زال مفتوحًا ولكنه خاو 

بال أية حركة. 
19. ساجدة خري اهلل طلفاح زوجة صدام حسني.
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حتّدثن�ا عن أس�عد وجيلنا وفك�رة املقاوم�ة والفصائل املس�لحة وعالقته بحميد 
اهليتي وابنه حس�ن. كان يتحّدث بحامس ويتدّفق بع�رض أفكاره عن مفاهيم كثرية 
ب�ام يف ذلك امل�وت والتدين وفهمه هلل والطائفية. حينئذ توضحت يل بعض األس�ئلة 
وأن�ريت بع�ض دهالي�زه. كان رياض أمحد يغني، حاولت أغالق مس�ّجل الس�ّيارة 

مرتني، لكنه ترّجاين تركه:
 - الغناء يطّهر أنفسنا، قال ذلك قبل أن أعاود املسري. علينا صعود جمّر يؤدي إىل 
تقاطع الرّواد. الحظت أّنه مغلق من قبل مفرزة عس�كرية تقف إىل جانب الش�ارع. 
ه�رع لن�ا جندي بعمر صغري ال تظهر منه س�وى عينيه الواس�عتني م�ن وراء النقاب 
األس�ود. سألته عن سبب إغالق الش�ارع فقال إهنا مواجهات جرت قبل ساعة بني 

مجاعة مسلحة واألمريكان بعد اعتقال جمموعة من الشبان. 
رّن هاتفه جمددًا، كانت ابنته زينب، يسميها زنوبة، إهنا قلقة عليه. طمأهنا ولكن 
دون ج�دوى فه�ي جد قلقة لدرجة أهن�ا طلبت أن تتحدث معي. مان�ع يف البداية 
وقال: ال بابا ما يس�توجب، ثم اضطر إلعطائي التلفون عىل مضض. كانت تبكي 
وحتاول كتم عرباهتا. صوت عميق دافئ فيه نربة ثقة يبدو ملن يسمعه وكأنه المرأة 
كبرية الس�ن وليس لفت�اة يف الثامنة والعرشين. س�ألتني عن وضع�ه وأوصتني أن 
أهت�ّم ب�ه. قالت ال تدعه يبكي كثريًا ألّن عينيه ليس�تا عىل ما ي�رام وقد نيس القطرة 

يف البيت. 
- أين أنتم اآلن؟ س�ألتني فأجبت أننا يف الطريق إىل العامرية، يف ش�ارع يسمونه 
ش�ارع األردن. قال�ت : اذه�ب ب�ه إىل املنطق�ة الت�ي خلف ب�رج املأم�ون بالضبط. 
هن�اك بي�ت صديقتي وق�د اتصلت هبا وأعطيته�ا رقم اهلاتف وس�وف تتصل. أنت 
أج�ب وحاول أن تقنع�ه باملبيت عندها، ويف الصباح س�نأيت إليك. حاولت جماراهتا 
وتصنّع�ت االهتامم ثم أعطيته التلف�ون. تذّمر منها ورفع صوته، قال إنه ليس طفاًل، 

وطلب منها بلهجة آمرة أال تتصل به ال هي وال أّمها. 
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س�ألني عام طلبت�ه من�ي فأخربته. غض�ب وأخرج س�يجارة وأش�علها بعصبية. 
حّدثني عنها طوياًل، لكأنه يعتذر هلا من ارتفاع صوته عليها منذ قليل. هي مدرس�ة 
فنون بإعدادية بلقيس، تزوجت قبل ثالث س�نوات من تاجر بمجمع املش�ن. رجل 
م�ن عائل�ة ثرية، خطفوه ملدة س�اعات وأطلقوا رساحه بعد أن دف�ع هلم فدية كبرية، 
فهاج�ر رسيع�ًا ووصل إىل الدنامرك، وه�و يعمل عىل إنجاز معاملة ملّ الش�مل حتى 

تلتحق به زينب وابنتامها.

*    *    *

إهن�م قلقون عليه، قلقون جدًا. حّدثني عن حماوالت ثنيه. طلبوا منه أال يذهب. 
اس�تعانوا بأخيه وأبناء عمومته، لكنه أرّص عىل املجيء. كان اخلاطفون قد اش�رتطوا 
عليه أن يأيت هو بالذات. اعرتف يل بذلك وهو يف غمرة حديثه املتذّمر. اس�تدرك أن 
حسن محيد توّصل للخاطفني وكان من املفرتض أن يقتلوا أبناءه الثالثة، لكن حسن 
نج�ح يف إقناعه�م بأن يبقوا عليهم، فاش�رتطوا أن يأتيهم املدير بنفس�ه الس�تالمهم 

مقابل أال يقتل األوالد.
 - ملاذا انت بالذات استاد؟ 

- واهلل ما أعرف يا ابني. 
كان يتح�دث بتدّف�ق، لكن م�ع الوصول إىل اش�رتاطهم جميئه ه�و بالذات، بدأ 
يتلكأ وال يدري ما يقول، ومل ينقذه من تلكؤه س�وى رنني اهلاتف ثانية. إنه حس�ن 
محيد، س�أله عن املكان الذي نحن فيه وعرض أن يرس�ل سيارة لرتافقنا وحتمينا. مل 
تط�ل املكاملة أكث�ر من دقيقتني، تغريت خالهلام لكنة اس�تاذ ع�واد وصارت محيمة. 
استش�ارين يف طلب حس�ن إرس�ال س�يارة من قبله حلاميتنا فنصحته بع�دم القبول. 
قلت: ممكن ترضنا ألن تلفت األنظار علينا، فاقتنع برأيي. اتصل بأسعد واستشاره 
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أيض�ًا فانفجر به الئاًم وقال: هذا حس�ن صاحبك راح خي�رب كل ترتيباتنا. ونصح 
املدي�ر بع�دم التواص�ل معه حتى الوص�ول إىل اخلاطف�ني. فّرت أن�ا األمر بكونه 
تفّج�رًا ل�روح الريب�ة يف أبن�اء الكار الواح�د. هؤالء ال يث�ق أحده�م باآلخر، عامل 

غريب، غريب حّقًا.
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نّدت هل�ا إمكانيات  ه�ي فكرة مهولة اس�تغرق العم�ل عليها مخس س�نوات وجخُ
هائل�ة. فيل�ق من املخربي�ن الري�ني والباحثني النفس�يني وعلامء االجت�امع وجهاز 
إحص�اء مركزي مك�ّون من خرية املختص�ني. ومل يفت القيادة أن تس�تعني بخربات 
خارجية من االحتاد الس�وفيتي وتشيكسلوفاكيا والصني ويوغسالفيا واهلند إلنجاز 

املرشوع. 
كانت الفكرة أوالً أن تعمل السلطة برناجمًا للتحليل السيكولوجي خيّص منتسبي 
القوات املس�لحة واألجه�زة اخلاصة والرشط�ة. ويعتمد الربنامج آلية االس�تقصاء 
املنّظ�م للتع�ّرف عىل درجة االنح�راف القيمي يف الش�خصية اجلبان�ة أو التي حتمل 
اس�تعدادًا للخ�وف. يف الع�ام 1987 رشع�ت أوىل خط�وات الربنامج بش�كل غري 
مدروس ما أّدى إىل تعثره، واكتش�اف املس�ؤولني أن نتائجه فاش�لة وال يمكن البناء 
عليه�ا. ث�م كاد املرشوع أن يط�وى إىل األبد لوال تدّخل الرئيس ش�خصيًا. وحدث 
ذل�ك بالتحدي�د بعيد رجوعه من رومانيا. يبدو أهنم نصح�وه بالفكرة هناك فقّدمها 

للقيادة، وكانت تلزم بوضع ما أسامه »معجم اجلبناء يف العراق العظيم«.
فكرة عبقرية تقوم عىل تنظيم محلة شاملة لالستقصاء العلمي جلميع أبناء الشعب 
العراقي ابتداًء من عمر ست سنوات وللجنسني. وجيب أن جترى رّسيًا كي يستجيب 
املواطن لالس�تطالع دون أن تتس�نى له فرصة املخادعة أو الكذب. وهذا يعني عدم 
االعتامد عىل املبارشة والركون لطريقة االس�تقصاء غري املب�ارش بتهيئة منظومة رقابة 
طويلة األمد يمكن هبا متييز اجلبناء عن الش�جعان. من أجل إمتام املهمة، استخدمت 
القط�ات متطورة تراقب حركة الناس يف الش�وارع والس�احات والدوائر احلكومية 
واملعامل األهلية واألسواق واملالعب الرياضية واملزارع واملعسكرات واملتنزهات. 
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ت�دور الكام�ريات أربع�ة وعرشين س�اعة ويس�ّجل كل يشء فديويًا ث�م يتم ضغطه 
مغناطيسيًا ليحلل الحقًا حتلياًل علميًا. 

في�ام خي�ّص احلياة اليومي�ة يف البي�وت واألماكن اخلاص�ة، اس�تعني بجهد جبار 
قام�ت ب�ه رشكة صيني�ة لتطوير أجه�زة هاتف يكون بمس�تطاعها نقل م�ا يدور يف 
األمكن�ة التي توجد فيها عرب القط رسي، وعن طريق دائرة س�لكية معقدة ودوائر 
رقابي�ة أوتوماتيكي�ة توجد يف البداالت الرئيس�ة. ومن ثّم، يص�ار إىل تفريغ ماليني 
الكاس�يتات املغناطيس�ية عىل الورق وحتليل حمتواها وصوالً لتمييز اجلبناء ودراسة 
ردود افعاهلم وأثرها يف إحباط روح النرص الذي أخذت الثورة واحلزب يف تنميتها 

تصاعديًا. 

*    *    *

خل�ع جندي اإلعاش�ة مروان ظه�ره يف املخازن ورماه ثّم ن�ام. منذ عام 1985، 
هو نائم دون ظهر، يس�ّمونه جندي اإلعاش�ة النائم. املعس�كر كّله حيمد س�ريته منذ 
أن ن�ام. لطاملا حلم به القتىل وأخربوا بذلك رؤس�اءهم، لك�ّن اجلنرال كان يضحك 
ويق�ول إهن�م يذون، ذل�ك اجلندي قتل يف موج�ة عنف غزت املعس�كر بعد حماولة 
بع�ض الضباط االنقالب واس�تالم القم�رة. تصّدوا هلم وقتلوه�م ورموا جثثهم يف 

العامل السفيل. 
- سيدي، ما زال جندي اإلعاشة نائاًم يف املخازن، صّدقني.

- كفى هذرًا وتعال معي، هناك أعامل علينا إنجازها.

*    *    *
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كّل�ف ذلك املرشوع الدولة العراقية مليارات الدوالرات وأوقف له جهد آالف 
ّيئت له مس�تلزمات لوجس�تية اتس�مت  املوظف�ني واملحلل�ني واملراقب�ني والعاّمل. هخُ
بطبيعتها ش�ديدة الري�ة بحيث أّن املواطن�ني مل يعرفوا مثاًل أن حت�ت متنزه الزوراء 
بناي�ة كامل�ة خمصصة لتحلي�ل البيانات التي ه�ي خالصة املراقب�ة اهلاتفية. يعمل يف 
تل�ك البناي�ة قرابة 300 باحث وأكاديم�ي وخبري تقني وموظ�ف إداري وحارس، 
ناهي�ك عن مبنى ضخم ش�ّيد بوصف�ه مركز أبحاث دويل للط�ب الوراثي ومرشوع 
اجلين�وم البرشي، اختاروا للمبنى موقعًا حيويًا يف حي الترشيع بمحاذاة دائرة األمن 
اخل�اص، هو كذل�ك يف الظاهر، لكنه، يف احلقيقة، مركز لتفريغ املعلومات يعمل فيه 

خرباء صينيون وموظفون عراقيون.
ع�ىل أن رسي�ة امل�رشوع الكبرية هذه أّدت ملش�كلة عويصة يف م�ا بعد، فاآلالف 
املؤلف�ة م�ن العامل�ني كان�وا قد حجزوا ه�م وعائالهت�م يف جممعات س�كنية جتاور 
األماك�ن التي يعملون فيها، وكان جيب معاجلة وضعه�م بعد إنجاز ما يخُكلفون به. 
وبام أن املرشوع شديد الرّية ويستحيل املغامرة بتّرب معلوماته، فقد كان القرار 
أن يخُعدموا مجيعًا بطريقة حمرتمة ومهنّية. كانوا خيطرون بأن خدماهتم انتهت وعليهم 
االس�تعداد للس�فر لالس�تقرار يف قربص كمكافاة هناي�ة خدمة، لكّن الس�يارات مل 
تك�ن تس�تكمل الطري�ق إىل املطار إنام تلج مكانًا رسيًا أّس�س هل�ذا الغرض بالذات 
ويق�ع قبل الوصول إىل املطار بس�بع كيلومرتات. كان�ت عالمته الفارقة متثاالً يمّثل 
بّطة بيضاء بعلو مخس�ة أمتار تقف فاحتة فمها وكأهنا تصيح. كان املس�اكني يعدمون 
بطريقة رحيمة بعد أن يتناولوا س�ندوجيات رائعة الطعم تتكون من مهربكر مصنوع 

من حلم بط مسموم. 
احل�ال إنه من املؤس�ف معرفة أن ع�دد ضحايا ذلك امل�رشوع املذهل كان كبريًا. 
فبع�د اكتامل املوس�وعة، أخُخطيِر الرئي�س أن ثمة 31489 ش�خصًا أعدموا من بينهم 
علامء كبار لديم مؤلفات تدّرس يف اجلامعات، ناهيك عن مهندس�ني أفذاذ ووزراء 



- 118 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

وقياديني يف احلزب والدولة. كان اخلرباء األجانب ال يمسون طبعًا فهم، يف األخري، 
ينف�ذون م�ا يطلب منهم ث�م يعادون إىل بلداهن�م، وهناك يصبح أم�ر رسية املرشوع 

منوطًا بحكوماهتم. 
احل�ال إنه ح�ني اكتمل املرشوع وطخُبع�ت املجلدات كانت النتيج�ة صادمة، فقد 
اتض�ح أن أكث�ر من 95 باملئ�ة من أبناء الش�عب العراقي دون السادس�ة كانوا جبناء 

ينشط لديم هرمون األدرينالني يف أوقات كثرية من اليوم. 
أخريًا فإّن آخر مش�هد رواه اجلنرال كوكز وهو يصف املرشوع كان مشهدًا مبهرًا 
بح�ق، يق�ول إنه بع�د أن طخُبعت املجلدات ونخُقل�ت إىل قرص الرئي�س، أنزل موظفو 
اخلدم�ة اخلارجية كراتني املجلدات املغلقة واملش�ّمعة، ثم وضعوها يف املخازن. بعد 
هنيهة جاء مدير الترشيفات مرعًا ومعه خادم يلبس قميصًا وردّيًا يدفع أمامه عربة 
س�وداء صغرية بإطارات خرضاء، وكانت فيها صينية مذهبة. وضع موظف ش�اب 
مخسة جملدات عشوائية يف الصينية، ثم أشار مدير الترشيفات للخادم أن يتبعه. دخال 
بش�كل رسيع إىل مكتب الرئيس بعد أن طرق مدير الترشيفات الباب املوارب. قال 
الرئي�س بصوت ه�ادئ: تفّضل، فدخل املدير ووراءه اخلادم الش�اب. ابتس�م مدير 
الترشيف�ات فظهر س�نّان ذهبيان يف جانبي فمه، ثم أش�ار بحركة مرحية إىل العربة 
وقال: املوس�وعة سيدي الرئيس. رفع الرئيس رأسه من األوراق التي أمامه ووضع 
قلم الباركر الالمع جانبًا. انفرجت أساريره ومّد يده برعة وهو يقول: وينه وينه؟ 
فناول�ه املدي�ر جمل�دًا، كان معنونًا ب� »مح�دان«، فتحه وقّلب بع�ض أوراقه بفخر، ثم 

تنّفس عميقًا وقال: 
- أتذكر أن عدد الذين ضّحوا بدمائهم الرشيفة من أجل إمتام هذا املعجم جتاوز 

الثالثني ألف بطل، مو؟ 
فّكر مدير الترشيفات وقال - نعم سيدي، هيك حدود. 

- هؤالء عكال راس العراق، الزم تنقلون جثثهم برّية تامة لساحة االحتفاالت 
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وتدفنوه�م حت�ت قوس الن�رص. هؤالء ه�م اجلندي املجه�ول الذي سيس�اعدنا يف 
القضاء عىل اجلبن يف بلدنا العظيم، واضح حممود؟ 

- أمرك سيدي.

*    *    *

تناول أحد املجلدات وقّلبه بحثًا عن اسم عادل ابن خاله، لكّن اجلنرال منعه. قال 
له: ال حيّق لك تقليب املجّلدات ما مل تقّدم الدليل عىل أنك شجاع، ال يمكن للجبناء 
قراءة سري اجلبناء. استغرب القارئ وقال مع نفسه »ما هذا اهلراء«. ويف اللحظة التي 
مهس فيها بذلك أجابه ظهره املعتدل »هذا ليس هراًء، جّرب أن تقرأ ش�يئّا وس�رتى 
أّنك لن تس�تطيع، ألّنك ختاف معرفة مصريك«. عاد القارئ ليسأل نفسه مرة أخرى 
»ولكنني أعرف مصريي، هنا عىل األقل«، فأجابه اجلنرال »ظهرك سينكر من ثقل 

املجلد الذي بيدك، ومع هذا لن تستطيع القراءة، عليك أن تكتب«. 
- أكتب ماذا؟

- التأويل. 
ّيل إليه سامع صخب أناس يبكون وآخرين يرصخون رصاخًا هسترييًا،  حينئذ، خخُ
س�مع إطالق نار قريبًا بحيث أن عينيه حلقتا فورًا لرتيا ما جيري. تراءى له أّن هناك 

شاحنة قتىل تفرغ محولتها يف البوابة وكانت الغربان هي التي ترصخ. 
- إهنم يعملون بش�كل حقيقي.. ماذا كنت تظّن إذن؟ س�أل اجلنرال وهو خيرج 

تاركًا القارئ وحده يف املكتبة.

*    *    *
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قرأ القارئ س�ريته وهو حزين. كانت دموعه حترق عينيه وخّديه وجتعله يش�هق 
بالع�ربات. يؤكد مؤلفو املعج�م أنه ورث اجلبن واخلوف الغريزي من جّده س�اطع 
مده�وش، بائع الكّبة يف س�احة اخلمس�ة ومخس�ني بمدين�ة الثورة. بل م�ا كان له أن 
يكون كاتبًا ناجحًا ومش�هورًا لو مل يكن جبانًا كجّده. هذه خالصة حياته التي بدأت 
عام 1972 واس�تمرت حّتى وقوعه أس�ريًا لدى اجلن�رال كوكز. ولد يف بيت صغري 
باملدين�ة بقطاع 60، مقابل س�وق الرض�وي. وكان جّده بائع الكّب�ة املتجّول قد نذر 
عمره ألوالده عامر وستار وخليل وزهرة وإقبال ونذير وطالب وغالب ومجهورية. 
خيرج كّل يوم يف السادس�ة صباحًا إىل ساحة اخلمسة ومخسني ليلتقط رزقه من أيدي 
عاّمل البناء واألسطوات. خيرتق قطاع 58 ماّرًا بالقائمقامية بعد أن يتوقف عند )أبو 
خلي�ل( ليأخ�ذ منه علبة الط�ريش والعنبة )املخلل(، ومنه إىل مس�طر الع�اَمل مقابل 

آمرية قاطع النجدة الكبري. 
كان يدف�ع العرب�ة بس�عادة كب�رية، حيي�ي الن�اس بحامس، يس�اعده ول�داه نذير 
وطال�ب، ويف بع�ض األي�ام كانت ترافقه�م )مجهورية( ذات العرشة أعوام لتغس�ل 
الصحون بصفيحة املاء احلار. عربة س�اطع مدهوش عبارة عن س�وق هرج مصّغر، 
فهن�اك قدور وصحون وطس�وت ومالعق وبريم�زات20 وكاس�ات صغرية وعلبة 
خملل صغرية وعنبه هندية، وثّمة أيضًا بضعة صفائح فارغة من ماركة سمن الراعي 
يس�تخدمها جلل�وس الزبائ�ن. كانت عربته تس�تقّر يس�ار أبو هاش�م اجلاجيي ويمني 

زهرية بائعة الكيمر. 
كان ج�د الكات�ب يبي�ع يوميًا م�ا ال يقّل عن مخس�ني قطع�ة كّبة ت�دّر عليه ثالثة 
أضع�اف راتب ابنه خليل، والد القارئ، العريف يف اجليش. واحلقيقة أّن ذلك اجلّد 
الطي�ب مات عام 1982 فجأة بس�بب جبنه. أبلغوه بطريقة غري رس�مية بمقتل ابنه 
عامر بمعركة املحمرة، وكان عليه الذهاب بنفسه الستالمه من مركز تسليم الشهداء 
يف احلص�وة ال�ذي كان ممتلئ�ًا بالقت�ىل وال تتوقف الس�يارات عن نقله�م. ذهب هو 

20. الربيمز: طباخ صغري يعمل بالنفط.
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وثالث�ة من بن�ي عمه إىل هن�اك. ومّلا دخل الثالج�ات الضخمة ورأى ابنه مش�قوق 
الرأس كبطيخة تالفة مل حيتمل، ش�عر بغّصة يف صدره ومل يس�تطع البكاء. أدار وجهه 
عن اجلثة فرأى نفس�ه حماطًا بمئات اجلثث الشبيهة. جنود ممزقون، مقطعو األطراف 
ومهش�مو ال�رؤوس. اصّفر وجهه ونش�ف ريقه وغام�ت الدنيا يف عينيه وهو يش�ّم 

رائحة اجلثث ويرى دماءها املتيبسة. 
اس�تند إىل ابن عمه فاخر وقال: ما أدري ش�بّيه أبو عليوي أشو دخت. ثّم هتاوى 
كأن أحدهم رضبه عىل يافوخه. يزعم فاخر إنه شخر فورًا وهو متمدد عىل األرض. 
س�كت قلبه كام دّون الطبيب اخلفر يف تقرير الط�ب العديل، وجاء به بنو عمه الثالثة 

هو وابنه عىل سطح سيارة كوسرت واحدة. 
مل تكن تلك امليتة لتمّر عرضًا، فهي جاءت دلياًل أخريًا عىل ما شاع عن ذلك اجلّد 
املس�كني من أّنه جبان ورعديد وخياف من خياله. ذلك ش�به يقيني حس�ب مجيع من 
عرفه يف حياته. كان من أهل اهلل، خياف من اهلواء إذا مّر به. خيش�ى اآلخرين بس�بب 
وب�دون س�بب حتى أن�ه إذا ما ص�ادف عركة يف الش�ارع ابتعد عنها أل�ف مرت. كان 
هاج�س غريب يعّذبه وهو أّنه قد جيد نفس�ه متورطًا بمش�كل ال ش�أن ل�ه به، ولربام 
ينته�ي برضب�ه وإهانته. هل�ذا كان يتهّرب م�ن الناس وينزع�ج إذا ما اقرتب�وا منه أو 
ملس�وه. حيّكون عنه أنه أخُغمي عليه ذات يوم يف الطريق حني رأى معركة رشس�ة بني 
رجل�ني. م�ا إن رأى الدم يتدّف�ق من أنف أحدمها وكان بدين�ًا وذا كرش كبري، حتى 

غامت روحه وسقط، ومل يصحخُ إال بعد أن كّبوا عليه ماًء باردًا. 
لقد انعكس هذا عىل هيئته وحركاته، وعىل جلس�ته ومش�يته. انعكس يف طريقة 
حديثه ونربة صوته، يف قلقه الدائم وزوغان عينيه املس�تمّر. حتى ش�كله كان يوحي 
هب�ذه اخلصيصة، فهو ضئيل األعضاء، أنف�ه دقيق وفمه صغري، عيناه ضيقتان بعيدتا 
الغور وغاطستان يف حمجريام، وكان جبينه صغريًا أيضًا. لكأن جسده أراد أن يرب 

فتضاءل كي ال يراه الناس. 
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*    *    *

تفّوق القارئ يف دراس�ته تفّوقًا أثار انتباه مدّرسيه يف كّل مراحل دراسته وصوالً 
إىل دخوله كلية اآلداب قس�م االجتامع. ومن ثم قبوله لدراس�ة املاجس�تري وحصوله 
ع�ىل الش�هادة بامتي�از. كان موضوع�ه عن اخل�وف يف الش�خصية العراقي�ة والقيم 
االجتامعية التي تؤثر يف ظهوره وتزيد من تفاقمه. كان املوضوع أش�به بدواء ش�اف 
لنفس�ه العليلة، مل يس�عده احلظ ب�شء قدر إس�عاده بذلك املوضوع. لكاّن�ام املقادير 
جرت هكذا؛ يمس هلا فتطيع. فالش�اب كان مهجوس�ًا بفك�رة اخلوف وتأثرياته يف 
النف�س البرشية. هلذا فّكر بإمكانية اكتش�اف يشء عنه يف خارطة القيم التي تتوارث 
م�ن األجداد إىل األحفاد، عىل األقل الكتش�اف عّلة خوفه امل�وروث من ذلك اجلّد 
اجلب�ان. األحرى أن�ه كان ضحية هاجس تّرب إليه تربًا وه�و أنه خّواف كجّده. 
ه�ل كان كذلك فعاًل؟ كثريون زعموا أنه خ�ّواف والقالئل أكدوا أنه مل يكن كذلك 
يف بدء أمره، لكّن أحدهم نّبه اآلخرين يف إحدى املناسبات فقال: فالن يمكن طالع 
عله جده خّواف. قيل ذلك بنربة غري واثقة، لكن من س�معها وّثقها فشاعت املقولة 
ورس�خت. ث�م يومًا بع�د آخر، ص�ارت حقيقة من فرط م�ا رددها الن�اس، وأوهلم 
أعامم�ه وعاّمت�ه. كان أبوه الوحيد الذي مل يصّدق الش�ائعة. كان يق�ول بثقة: أبني مو 

خمنث، ابني سبع طالع عله خاله أبو إياب. 
غري أن ذلك مل يكن نافعًا، فالصوت الذي ساد هو أّنه خّواف كجّده، جبان مثله، 

وكانت العبارة التي تتكرر دائاًم هي: »شبيك ال ختاف، ال تصري مثل جدك«. 
 منذ ذلك الوقت أصبح القارئ كاتبًا. 
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)19(

تس�ّلم محي�د اهليتي ال�ذي يلقبونه )محيد احلجاج( مس�ؤولية دائ�رة أمن مدينة 
الثورة عام 1980، وأظهر قس�وة لّوعت األهايل وتسبب بقتل املئات من أبنائهم 
بع�د حتويله�م إىل حمكم�ة الث�ورة. ق�ال بعضهم يف م�ا بع�د أّن�ه كان يقتل بعض 
املعتقل�ني بيدي�ه أثن�اء التعذيب. وثّم�ة من زعم أن�ه أخذ اإلذن بذل�ك من أعىل 
س�لطة يف البالد. وه�ذا اإلذن عائد إىل تارخيه احلافل، حزبي�ًا وخمابراتيًا. فهو من 
نني الذي أس�س منتصف الس�تينات وصار بع�د ذلك نواة جهاز  أعمدة جهاز حخُ
املخابرات العامة. كان حزبيًا من الرعيل الثاين الذي تال جيل املؤسس�ني، عاشقًا 
ألفكار احلزب ومس�تميتًا من أجلها. اعتقل مرات عديدة وهرب إىل س�وريا عام 
1959، وحس�ب ع�ىل اجلناح اجلام�ح يف احلزب، وهو من ب�ني الذين دخلوا إىل 
املؤمت�ر القوم�ي الذي جرى عام 1964 برشاش�اهتم وانقلبوا ع�ىل قيادته، ولربام 
تسبب هذا املوقف يف انفضاض الكثريين من حوله مقابل أنه كان سببًا يف تقريبه 
نني، ومن ثم تكليفه مع آخرين بتأس�يس جه�از املخابرات يف بداية  م�ن جهاز حخُ

عقد السبعينات. 
�ّد ذلك ش�يئًا غريب�ًا يف العم�وم، فمدينة )هي�ت( مل تكن ذات ه�وى خمابرايت،  عخُ
وضب�اط ه�ذا اجله�از فيها أن�در م�ن الزئبق، وه�ذا يع�ود إىل غلبة املزاج اليس�اري 
عليه�ا. م�ع هذا مل تع�دم املدين�ة الصغرية وجود أش�خاص مثل محي�د رشار وصابر 
عل�وان وخليل موس�ى احلريان، واألخ�ريان زامال محيد طوال رحلت�ه ثم كانا - ويا 
للمفارقة - سببًا مبارشًا يف جتريده من سلطاته وأمواله ملدة سنتني. حدث األمر بعد 
م هبا  ش�ف عنها يف قاعة اخللد واهتخُ اهتام عدنان حس�ني وحممد عايش بقيادة مؤامرة كخُ

عرشات احلزبيني والقياديني يف الدولة عام 1979. 
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يف تل�ك املج�زرة احلزبية، كانت حّص�ة محيد اهليتي، »لطخ�ة« صغرية كام عرّب يف 
ش�هادة ل�ه كتبها بمجلة تصدر يف باريس يف ما بع�د. لكن عقوبة تلك اللطخة كانت 
جد قاس�ية ومهينة. األحرى أّنه اهتم بالتس�رت عىل زميليه ورفيقي دربه صابر علوان 
وخليل موس�ى احلريان. كانا التقيا كّل عىل حدة بأحد الرؤوس الكبرية التي اهتمت 
بقي�ادة االنق�الب، وقيل إهنام تس�لام أم�واالً مقابل مش�اركتهام يف االنق�الب وهتيئة 

األجواء بجهاز املخابرات الذي يملكان نفوذًا فيه. 
اهت�م محيد اهليتي بأّن�ه َعلم بتواصل صديقيه مع االنقالبي�ني ومل خيرب احلزب وال 

جهاز املخابرات الذي يدير فيه قسم إيران. 
احلّق أنه اس�تغرب اهتامه، وقبل ذلك اس�تغرب جتريم صديقي�ه اللذين كان يثق 
متام�ًا بوالئه�ام للحزب والث�ورة. صحيح أهنام كانا عىل غري وفاق م�ع الرئيس الذي 
كان نائبًا، لكّن هذا ال يعني تورطهام بتلك التهمة التي انتهت بإعدامهام. بالنسبة له، 
تلّق�ى العقوبة بصرب ورضا ظاهرّي، ولربام حدس أهنم س�يعفون عنه الحقًا. كانت 
جمرد »جّرة أذن«، هكذا قيل يف تفسري العقوبة املهينة، لكنها »جرة أذن« أهون مليون 

مّرة من اإلعدام الذي رآه بعينيه وهو يقع بصديقيه. 
حدث ذلك بعد أس�بوعني م�ن اعتقاله. اقتيد إىل مكان جمهول. ش�ّدوا عينيه ومل 
جيد نفس�ه إاّل وهو جالس عىل كريس يف مكان معتم. حتس�س الكريس فأستش�عر أن 
ملمس�ه كتاين رقيق. بعد هنيهة، ظهر أمامه ضوء خافت عىل بعد قرابة مخس�ة أمتار، 
ث�م ترّك�ز الض�وء عىل رجل�ني مقّيدين عىل خش�بة م�رح. انترشت اإلضاءة ش�يئًا 
فش�يئًا ف�رأى كواليس خش�بية ورجاًل يظهر م�ن ورائها يلبس معطف�ًا طوياًل ويضع 
عىل رأس�ه قبع�ة غامقة. تأّمل يف الرجل�ني املقّيدين وتبينهام ف�ورًا؛ إهنام صابر علوان 
وخليل موس�ى احلريان، يلبسان مالبس محراء فاقعة، ويبدوان يف أتعس حال يمكن 
ختّيلها. اقرتب الرجل ذو املعطف، وظهر أّنه حيمل مسدس�ًا يلمع، ثم اقرتب بحركة 
مرحية، وأطلق ثالث رصاصات يف رأس كّل منهام. س�قط الرجالن عىل األرض 



- 125 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

س�قطة مدّوية وغادر مطلق النار وهو يضع مسدس�ه يف حزام بنطلونه ويرد املعطف 
وراءه. 

ال يعل�م أحد كيف قىض محيد اهليتي ما تبّق�ى من ليلته تلك، لكن األكيد أنه قرر 
قرارًا ما ربام هو ما جعله يبالغ يف قس�وته بعد العفو عنه. لقد فّر أس�تاذ عواد ذلك 
وه�و جيهد لتربير م�ا كان يفعله صديقه. يعتقد أّن قتل صديقيه بتلك الطريقة املريعة 
ه�ّزت قناعاته ب�كّل يشء، وكان أمامه طريقان لتحرير تلك األزمة النفس�ية؛ إّما أن 
يعت�زل العمل الس�يايس واملهن�ي ويعود إىل هيت الت�ي ترك فيها بس�تان أبيه الكبري، 
اهلادئ الوديع، البعيد عن صخب السياس�ة ورصاعاهتا، أو أن يمعن نزوالً إىل بؤرة 

الرصاع الدامي لدفع الشكوك عن نفسه، وكان من الغريب أّنه اختذ اخليار الثاين. 
عوقب الرجل بقرار يش�به النفي حيث س�ّلمه احلزب بيتًا كان ملكًا لعائلة كردّية 
فيلية يقع خلف سوق احلدادين القريب من متوسطة صالح الدين بالشعب. سلموه 
إي�اه وأج�ربوه عىل الس�كن فيه رغم أن�ه التمس منه�م العودة إىل هي�ت. وإمعانًا يف 
إهانته، أجربوه عىل دفع إجيار رمزي س�خيف للفرقة احلزبية التي يفرتض أن ملكية 

البيت آلت إليها مؤقتًا حتى تسوية األمر قانونيًا.
بقي محيد اهليتي مغضوبًا عليه ملّدة سنتني إىل أن زاره أحد رفاقه القدامى وأخربه 
أن القي�ادة تنوي إعادة االعتبار إليه حزبي�ًا ومهنيًا. جلس املبعوث خجاًل يف الصالة 
الصغرية ونّقل ناظريه يف اجلدران منزوعة الطالء. قال لنفسه »بيت مسّفرين!«، قبل 
أن ينق�ل ل�ه حتيات الرئيس. قال ل�ه إن الرئيس يقدر له خدماته وه�و اليوم حيتاجها 
لعظ�م املع�ارك التي تنتظر البلد. كانت زيارة رسيع�ة، وتلك التحيات، يف الواقع، مل 
تكن سوى أمر مهذب بأن ييئ نفسه للعودة إىل احلزب واملخابرات، وهذا ما حدث 
بعد أقل أس�بوع، وكان عليه االنتقال من بيت املس�فرين إىل منزل كبري يف شارع خري 
اهلل بمنطقة مجيلة األوىل، وهي منطقة ذات مس�توى فوق املتوس�ط وال جيمعها يشء 

بمنطقة الشعب سوى أهنام تقعان رشق القناة. 
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ورغم أنه كان يستطيع نقل ابنه حسن إىل أفضل مدارس بغداد، إال أنه أرّص عىل 
إبقائ�ه يف »البواس�ل« التي عّدها ش�به أنموذجي�ة وظهرت نتائجها ع�ىل ابنه رسيعًا، 
لي�س م�ن ناحي�ة املس�توى العلمي فقط ب�ل عىل املس�توى األخالقي أيض�ا كام ذكر 

لألستاذ عواد.
مهنّي�ًا، تنّق�ل محيد اهليت�ي يف أكثر من دائرة وقس�م أمهها دائرة أم�ن مدينة الثورة 
التي بنى فيها جمده بوصفه مديرًا قاس�يًا وعنيفًا، وهو ما جعل األهايل يمقتونه بش�دة 
ويتهمونه شتى االهتامات وكان من بينها أن لقبوه ب�)محيد احلجاج( تشبيها له بالوايل 

احلجاج بن يوسف، أقسى حاكم رآه أهل العراق. 
يف رحلتنا الطويلة املليئة بالثرثرة واخلوف، نفى األستاذ عّواد هذه التهم والتمس 
هل�ا العذر يف جهل الناس حقيقة األش�ياء واندفاعهم العاطفي يف تقييم األش�خاص 
والفرتات السياسية. هو يرى أن محيد اهليتي كان موظفًا يف الدولة وكان واجبه يقتيض 
احلفاظ عىل أمنها مثلام يفعل ابنه صربي اليوم. لربام أخطأ بحّق أناس يؤمنون بأفكار 
خمتلفة، لكّن هؤالء كانوا بدورهم ضحايا للحظة تارخيية ملتبسة، حلظة تشكيل دولة 
قوي�ة ومهابة، والبد أليديولوجيا القوة من أن تس�حق يف طريقها معارضني وجدوا 

يف حلظة غري مناسبة، هذا هو منطق التاريخ. 
مل يرقن�ي التربي�ر أبدًا. فّكرت أنه خي�دم أجهزة القمع بالت�امس تأويالت ألفعاهلا 

الشنيعة، ليس يف العراق حسب، بل يف العامل كّله، ويف كل زمان. 
- محيد احلجاج! مهست بصوت واطئ باستنكار شديد فرمقني بنظرة مستهجنة 

مثل أي مدير وقال برصامة: 
- محيد رشار اهليتي ابني. 
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لكأنه هاوي آثار يرافق منّقبًا عجوزًا، كان الكاتب يكتشف كّل يوم جمّرا يف رأس 
احل�رب, فف�ي اليوم اخلامس م�ن بقائه يف املعس�كر، أي بعد يومني م�ن جتواله بقاعة 
املعجم واألرش�يف املص�ّور. عاد ليتجّول يف قاعة الرس�ائل املقابل�ة لقاعة املعجم. 
قاع�ة كبرية م�ا أن تدخلها حتى تطالعك عرشات الدوالي�ب املعدنية مصبوغة بلون 
رصايص فاتح. ينقسم الدوالب الواحد منها إىل قسمني؛ العلوي عبارة عن خزنتني 
متجاورت�ني، تنفتح�ان ببابني كّل عكس اجتاه اآلخر، أّما القس�م الس�فيل، فمجّرات 
صغرية متتيلء برس�ائل مغّلفة بالنايلون الش�ّفاف. ثّمة أكثر من مخسني دوالبًا موزعًا 
بحس�ب تش�كيالت اجليش. يف كّل جهة تصطف جمموعة تتبع لفيلق، وهي موزعة 
بحس�ب الف�رق واأللوي�ة والكتائ�ب والرايا والخ. ويف الوس�ط هناك ع�دد منها 
مكتوب فوقها بلوحة معدنية )التشكيالت املتجحفلة(، وهي قوات اجليش الشعبي 
وأف�واج امله�امت اخلاصة وس�وى ذل�ك. وغري بعيد عنها، ثّمة قس�م م�ن الدواليب 

خاص بالقوة اجلّوية والدفاع اجلوي فضاًل عن القوة النهرية.
يف القاع�ة أيض�ًا، متثال ش�معي باحلج�م الطبيعي جلندي مم�زق املالبس يربك يف 
األرض ويدّون رس�الة وهو يبكي. مالمح اجلندي بشعة ومعمولة بقياسات تراعي 

حتقيق عنرص القبح املثري لالشمئزاز. 
- ه�ذا التمثال من فكرة اخلاتون! قال اجلن�رال ضاحكًا، ثم أضاف أهنا أرشفت 
عىل تنفيذه يف أكاديمية الفنون اجلميلة بنفس�ها بعد أن رشحت للفنان أفكارها حول 
ش�خصية اجلن�دي اجلبان. لقد فّك�رت يف أن تعكس املالمح ثيم�ة اخلوف املرتاكب 
واملتج�ّدد داخل أعم�ق طبقات النفس، وه�ي تعتقد، هبذا اخلص�وص، أّن اجلندي 
حني يكتب رس�ائله يعكس دواخله كّلها، إن كان ش�جاعًا جاءت الرس�الة شجاعة 
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تتوّق�د بالق�وة، وإن كان جبان�ًا ظهرت جبانة مرتعش�ة احلروف واألف�كار. حتى يف 
اخل�ّط والرتتيب ينعكس اخلوف البرشي، والس�يام عند اجلن�ود، فيبدو اخلط مرتبكًا 
رعدي�دًا بينام يبدو خط اجلندي الش�جاع مناقضًا لذلك. كان�ت اخلاتون مهتمة هبذه 
الرؤية السوس�يوكولوجية، ولطاملا قّدم�ت بخصوصها حمارضات للعاملني يف اهليئة 
لتنوي�ر أفكاره�م ح�ول املوض�وع. وهي ح�ني فكرت بنح�ت متثال اجلن�دي الذي 
يكتب رس�الته إنام كانت ترتجم هذا االهنامم املفرط بقدرة اخلوف عىل صوغ مالمح 

الشخصية. 
وقف الكاتب أمام التمثال فاغرًا فمه دهشة. قال يف رّسه إهنا فكرة عبقرية، هكذا 
بالفع�ل يب�دو اجلندي وهو يكتب رس�ائله ألهل�ه من قلب املعرك�ة. اجلندي البارك 
باألح�رى كان ش�بيهًا بجميع اجلنود الذي�ن يعرفهم، من أخُعدم منه�م ومن مل يخُعدم. 
وه�و ينظر يف وجهه، تذّكر برهان عيل منعم ورأى ش�يئًا من أبيه وخاله عبد اخلالق، 
وكاب�د لكت�م دمعت�ه دون ج�دوى، إذ رسعان ما مهه�م وهو ينظ�ر يف عيني اجلندي 
اخلائفتني ويتطّلع ملا يكتب عّله يقرأ ش�يئًا يف الرس�الة التي يدّوهنا. مل يكن هناك غري 
عب�ارة واح�دة واضحة ه�ي )آين خايف(. عبارة ج�ّد بارزة تبدو أك�رب من الكلامت 

األخرى التي تغيم من حوهلا.
طل�ب من اجلنرال أن يدع�ه لوحده يف القاعة فرفض. قال إّنه يس�تطيع التجوال 
بحري�ة لك�ن بوجوده معه حتى لو كان نائاًم. ثم ذه�ب اىل الركن القريب من النافذة 
املطلة عىل الباحة ورقد عىل األرض. مّد ذراعه اليرى حتت رأسه ونام. كان حياذي 
ت�ب علي�ه »ل�واء 25 امل�درع، ف 3«. وبينام هو يش�خر، غ�رق الكاتب يف  دوالب�ًا كخُ

الرسائل مركزًا عىل بعض الدواليب التي ضّمت رسائل جنود يعرفهم. 

*    *    *



- 129 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

الوالد العزيز
مس�اك اهلل باخلري والعافية. إعذرين يابه تره آين حمجوز بس�جن الفوج صار يل 
أربع�ني يوم، واحد من أه�ل الديوانية باك بندقية ورشد21، والبندقية مس�جليها 
باس�مي ذمة ويكولون م�ا نطلعك إال جيي اليل باكها. صحب�ان اجلندي اليل باك 
البندقية راحوا ألهله وخرّبوهم، أهله يكولون ابننا ما اجه للديوانية. هسه اآلمر 
معان�د وي�اي، يكيل ما أطلع�ك إاّل تدفع فلوس البندقي�ة، وإذا ما عدك أعدمك 
ألن الفرق�ة أنط�وين مهل�ة أس�لمها اهلم وإذا م�ا أس�لمها كالويل أعدم�ه بحجة 
متخ�اذل حتى يصري عربة لغريه. هس�ه آين كتبت املكت�وب ومنتظر بلكي واحد 
جي�ي للنج�ف وإذا ما ص�ح هالواحد بع�د اهلل والعاذرين، س�لميل ع�ل احلجية 

وابروين الذمة.

*    *    *

كتب تلك الرس�الة جندي من النجف اس�مه عزيز عايت ف�رج، وهي واحدة من 
أرب�ع وجدت مع�ه قبل إعدامه ووضع�ت ضمن حاجياته التي ج�اءت معه. كانت 
مع الرس�ائل صورة ل�ه هو وأمه وأبوه يقف�ون أمام أحد بواب�ات رضيح اإلمام عيل 
يف النجف. يظهر الباب خلفهم حمتش�دًا بال�زّوار ممن يّمون بالدخول. عزيز حنطّي 
البرشة بجس�م ضئيل يميل إىل النح�ول. وجهه طويل وأنفه أكرب أجزاء ذلك الوجه. 
تلب�س أّم�ه عباءة س�وداء واضح أهّن�ا قديمة وكاحل�ة. تلّف رأس�ها ووجهها بفوطة 
س�وداء، وتقف إىل يس�اره فتبدو أصغر حجاًم منه. يد عزيز متتّد إليها وحتتضنها بقّوة 
بينام هي حتمل جرابًا من خوص النخيل ذا عروتني مس�تطيلتني. يف اجلانب األيمن، 
يق�ف أب�وه البدين بجلبابه األس�ود وعقاله الغلي�ظ. خالفًا الم�ه، كان األب بلحية 

صغرية غري مشذبة، وخيّيل ملن يراه أنه كان يبتسم. 
21. باك بندقية ورشد: رسق بندقية وهرب.
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من ضمن الرس�ائل واحدة أخرى موجه�ة ألخيه صادق خيربه فيها أنه غري مدين 
ألحد ماديًا ويوصيه بأبويه وأخواته اللوايت يذكرهن بأسامئهن، نومّيه وهناء وشكرية 
وعلّية. كان خط عزيز واضحًا قويًا، والرسائل مسطورة عىل ورق دفرت خشن. واحدة 
منه�ا مل تكن موجهة ألحد، لعله وجهها لنفس�ه أو هلل، فه�و كتب فيها جزءًا من دعاء 
اجلوشن، وضّمنها يف األخري أبياتًا من أغنية ياس خرض )مغربني(. كان تضمينه بالغ 
الداللة ويوحي أّن ذلك اجلندي ذكي وذو روح متوّقدة. اختياره للمقطع كان غريبًا: 

يومني ها يوم انكضه وها يوم حّس الناحيه
روحي عل طارف داركم غيمه عىل ساعه وراحيه

تانيتكم طرٍي غريب وعينه نجمه بغيمه
ما تدري يا ساعة جيي ساكي الوداد بديمه

*    *    *

قّل�ب الكات�ب عرشات الرس�ائل يف ذلك النه�ار. بكى وهو يق�رأ، دخُهش ومال 
برأس�ه من االس�تغراب حينًا وضحك أحيانًا أخرى. أحد اجلنود كتب حلبيبته أغنية 
حلس�ني البرصي، ليس يف الرس�الة س�وى حتية لواحدة اس�مها هيفاء ثم موال »أمل 
من�ك.. أصد عنك.. جذب م�ن كال أعوفنك ..الخ«، وثّم�ة جندي آخر هدد أهله 
باالنتح�ار إن مل يزّوج�وه يف أق�رب وق�ت. ع�ىل أن أغ�رب األوراق الت�ي رآها هي 
تلك الرس�الة الطويلة التي كتب فيها أحدهم قصة قصرية عن جندي يصنع لنفس�ه 
جناح�ني من القصب والربدي وحيّل�ق قبل بدء اهلجوم. كان كتبها بطريقة بوليس�ية 

رائعة تنبئ بقاص ممتاز لو كتبت له احلياة. 
بح�ث طوي�اًل عن رس�ائل خاله عب�د الرزاق لكنه مل جيد س�وى واح�دة موجهة 

لزوجته سهام، كانت رسالة حزينة جدًا هذه هي: 
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احلبيبة سهام
البارح�ة حلم�ت بك، أنت وأن�ا يف قارب، وهن�اك ولد صغري جي�ّدف. قلت له 
خليني أس�اعدك فقال ال، أنا منذور إليصالكم إىل اجلزيرة. س�ألتيه أنت أي جزيرة، 
فل�م جيب�ك. كنت أن�ت تضعني رأس�ك عىل كتف�ي وكان الق�ارب كبريًا ومفروش�ًا 
بالس�جاد. هناك أش�جار تعيق املجدافني والولد كان قويًا يغنّي مواالً. أنت أعجبك 
املّوال وقلت له - اهلل شكد صوتك حلو، فلم يلتفت لك ألنه بكى. ظللنا يف القارب 
ف�رتة طويل�ة، أنت نمت ع�ىل صوت غنائ�ه وأنا رصت أبك�ي معه. لكنن�ا مل نصل. 

استيقظت من النوم ومل نصل ووجدت عىل خدي دموعًا يا سهام.
ما أتصور راح ننزل جمازين هالش�هر، ألن ص�ار يومني موقفني األجازات وعىل 

أساس اإليرانيني يجمون، املحمرة حمرتكه حرك. 
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درس حسن محيد إىل كلية األمن القومي وختّرج فيها مالزمًا، وحال خترجه نخُّسب 
جلهاز املخابرات، ثم انتقل إىل جهاز األمن اخلاص ووقع عليه االختيار ليعمل رفقة 
مدي�ر مكت�ب احلامي�ة يف ذلك اجلهاز. خالل الس�نتني اللتني عمل فيهام قبل س�قوط 
الس�لطة عام 2003، أظهر نش�اطًا ملفت�ًا يف عمله، وحاز ثقة ضّب�اط اجلهاز الكبار 

حتى أن أباه توّسم فيه أن ينتقل إىل محاية الرئيس الحقًا، لكّن ذلك مل حيدث. 
مل تنقطع عالقة أستاذ عّواد بحسن وأبيه يومًا، فقد كان يزورمها يف مقرات عملهام 
ويستأنس برفقتهام. وحني تزّوج حسن ذهب األستاذ عّواد إىل )هيت( وقىض هناك 
يوم�ني من أروع أيام�ه كام يقول. كذلك فعل بعد مقتل محيد عام 2004، فقد ذهب 
للتعزّي�ة أيضًا. كان محيد اهليتي قد بقي طوال األش�هر التي تل�ت احتالل العراق يف 
)هي�ت( حممّيًا يف دائرته االجتامعية الضّيقة، لكنه مل يتوقف عن املجيء إىل بغداد بني 
شهر وآخر. ويف آخر زيارة له قخُتل بمنطقة الصليخ يف ظروف غامضة، وقيل إن أحد 
رفاقه وش�ى به جلامعة مس�لحة قيل إهنا كانت تضغط عىل محي�د من أجل أن يتعاون 
معها، وقيل إن اجلامعة اكتشفت أن محيد كان جيري لقاءات يف )املنطقة اخلرضاء( من 
أجل أن جيد له مكانًا يف احلكومة اجلديدة. وهكذا تكاثرت شائعات أسباب مقتله. 
وم�ا إن أحي�ط املدير علاًم بخرب مقتل محيد حتى ذه�ب إىل )هيت( لتقديم العزاء 
حلس�ن الذي كان منهارًا أيامها. كان وضعه مرعًبا بالنس�بة للمدير. ظّل يمس لكّل 
م�ن يعانقه معزيًا: باجر أعرفهم ال ختاف. يم�س بوجه حجري، وبعينني محراوين، 

دموعه تنزل مدرارة، ولكن دون أّي صوت باك.
عالق�ة املدير بحس�ن وأبيه غريبة، وتؤّك�د أّن يف حياته مناط�ق معتمة يرفض أن 
ينريها لآلخرين. لقد سألته مثاًل عن عّلة تقييمه اإلجيايب هلام، فلم جيب جوابًا شافيًا. 
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قال إهنام ش�خصان طّيبان وحمرتمان، ووفيان للعالقة مع اآلخرين. لقد اس�تعان هبام 
مرات عديدة ومل حيدث أن خّيبا ظنّه أبدًا. روى أنه حدث، يف عام 1995، أن اعتخُقل 
أح�د أبناء أخت�ه بتهمة االنتامء جلامعة س�لوكّية »هّدامة« كام عّرفتها الس�لطة. ورغم 
صعوبة املهمة، إال أّن محيد اهليتي اس�تطاع إطالق رساح الش�اب بضامنة خاله. وّقع 
اخل�ال ع�ىل تعّهد بأن�ه يف حال تكرار انتامء ذلك الش�اب ألّي مجاعة دينية يخُش�ّم منها 

رائحة اهلدم، فأنه سيخُعتقل هو مع ابن اخته. 
كان�ت تلك حادثة غري مس�بوقة فقد ظّل كبار الضب�اط يف املخابرات يتداولوهنا 
كقرين�ة ع�ىل موقع محي�د لدى رؤوس الس�لطة. عدا هذا، فكثريًا ما اس�تعان أس�تاذ 
ع�ّواد بحس�ن بال�ذات يف أمور صغرية يعتقد أهنا ال تس�تحق إق�الق الوالد. مهامت 
جّد صغرية، لكّن إنجازها يف وضعية ما قبل 2003 كانت تتطلب عالقات واسعة. 
يف إحدى املرات، اضطر حس�ن للتدّخل شخصّيًا يف موضوع خيصُّ أحد جريان 
اس�تاذ عّواد. كان أبو مازن يس�رتزق من كشك يف س�وق األحذية بساحة الرصايف، 
لك�ّن أمانة بغداد صادرت بضاعته وأزالت كش�كه، وظّل يراجعها دون جدوى إىل 
أن رآه االستاذ عّواد يومًا فأخربه بمشكلته. مل يعده األستاذ بشء، لكنه أمّله بأمر ربام 

ّلت املشكلة بأحسن ما يكون بفضل حسن.  يتبنّي بعد يومني. هكذا حخُ
ال يف�ّر املدير تلك املس�اعدات عىل أهنا ترمجة لعالقة ش�خصية فقط، بل يعتقد 
أهن�ا تعكس توفرمه�ا عىل روح وطنّية جّياش�ة، وح�ّب خلدمة الن�اس. صحيح، قد 
يك�ون محيد اهليتي ظامل�ًا، لكّن ذلك ال يعني افتقاره للوطنية، فهو س�اهم يف احلفاظ 
عىل أمن بلده الداخيل. ولئن كانت الشكوك حتوم حول توّفره عىل الرمحة والتسامح 
بحكم نش�وئه يف أجواء رصاع س�يايس حمموم، فإّن ابنه كان أكثر طيبة فقد عاش يف 
بيئة منفتحة ومس�رتخية. هلذا يس�تغرب املدير من كّم احلكايات التي نخُس�جت حول 
محيد اهليتي وحس�ن، بل عن جهاز املخابرات عمومًا. فاجلهاز برأيه من أكثر أجهزة 
الدول�ة مهنية، وأبعد ما يكون عن س�خف ما يقوم به بع�ض احلزبيني آنذاك. ورغم 
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أّن محي�د اهليتي كان حزبيًا عتيدًا، إاّل أّن س�نني املخابرات عركته وخففت من غلواء 
حزبّيته مقابل أهنا رّسخت مهنيته، وهو ما أورثه حلسن كام يؤكد أستاذ عّواد.

*    *    *

عربن�ا متثال أيب جعفر املنص�ور فاجتهنا يمينًا. الحظت رت�اًل من اهلمرات خيرتق 
الشارع قادمًا من تقاطع الرّواد من اجلانب اخلطأ. كان اخرتاقًا رسيعًا وخمالفًا للسري. 
كانوا يريدون الذهاب يف نفس االجتاه. توقفت بانتظار أن يعربوا، لكّن أس�تاذ عّواد 
اق�رتح أن أماش�يهم التامس�ًا حلاميتهم: رس معه�م، ال خطر منهم، وي�ن ما يوصلون 
يوصلون. كانت فكرته جّيدة، لكنها مغامرة. عادة يمنعون الس�يارات من االقرتاب 

منهم أكثر من أمتار قليلة، وتلك األمتار القليلة هي التي فّكر هبا املدير. 
م�ا إن جتاوزتن�ا اهلمرات حتى حلقت هب�ا ورصت عىل مقربة منه�ا. كانت أربعة 
تسري ببطء وكأهنا يف مهمة مراقبة أو بحث عن يشء ما. كانت خوذة جندي تربز من 
ال�ربج عىل اهلمر التي أمامنا، وهناك ضوء ليزري يخُصّوب باجتاهنا بني حلظة وأخرى 

فأخفف. 
رسن�ا قراب�ة مئت�ي مرت، ث�م فج�أة، خ�رج ملثمون م�ن أح�د الش�وارع الفرعية 
الضّيقة. مخس�ة رشيقو األجسام حيملون رشاشات قصرية ويلبسون رساويل سوداء 
لقت  وبلوزات باللون نفس�ه. اللثام يغطي وجوههم، وعىل أكتافهم أحزمة جلدية عخُ
هبا شواجري)خراطيش( وقنابل يدوّية. كانوا يركضون كلٌّ باجتاه بحيث انترشوا عىل 
امتداد اهلمرات األربعة، ثم ألقوا قنابل عىل أوالها حماولني إيقاف الرتل ليتسنّى هلم 

مهامجته بشكل مرّكز. كانت حركاهتم رسيعة وتصعب متابعتها. 
اهنم�ر الرصاص عىل اهلمرات من كّل جان�ب. مل تتأثر اهلمر األوىل التي رضبت 
بالقنابل اليدوية، بل اس�تدارت ناحية املسلحني وأمطرهتم بنريان كثيفة. خرج ثالثة 
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جنود من اهلمر الثانية يف حني اس�تدارت األخرية ورجعت القهقرى لتعالج النريان 
التي استهدفتها. 

كان هن�اك رصاص كثري يصل أزيزه إىل الس�يارة. أنزل�ت رأيس حتت املقود وأنا 
أش�عر بنثار زج�اج يتكّر ورصاخ يتصاعد. أصوات حم�ركات اهلمرات جتعر وهي 
ت�دور برعة للس�يطرة عىل املوق�ف. حاولت اإلمس�اك باملقود والرتكي�ز عليه كي 
أجعل الس�يارة ترتاجع إىل الوراء قدر اإلمكان، لكنني اصطدمت بالرصيف وخّيل 
يل أن هن�اك براميل تتدحرج قريبًا من الس�يارة. عّدل�ت وضعي وعدت للرتاجع يف 
وق�ت كان�ت هناك نريان تش�تعل يف واحدة م�ن اهلمرات. كنت أس�رتق النظر حني 
أجد فرصة لذلك. سقط مثلامن يف الشارع، وكان ثالثة آخرون يركضون قريبًا منهام 

ويعربون إىل اجلهة املقابلة. 
اس�تعادت اهلمر األخرية املبادرة برعة، وعربت اجلزرة الوس�طية ثم استدارت 
إىل اجله�ة الت�ي خ�رج منها املس�لحون وفتحت النار عليه�م بكثافة. اس�تمررت أنا 
بالرتاج�ع حت�ى رصت عىل بعد حوايل مخس�ني م�رتًا. عّدلت وضع الس�يارة وصار 
بمق�دوري الذهاب رسيعًا عكس الس�ري بحيث دبات إط�الق النار ورائي. وما هي 
إاّل دقيقت�ني حتى وجدت نفيس قريبًا من منطقة ع�يل الصالح، قريبًا من املبنى الذي 
كان متحف�ًا للح�زب القائد قبل 2003. أكملت طريقي ث�م توقفت قريبًا من كراج 

مغلق. كان الشارع خاليًا وكان صدى إلطالق نار يف املكان الذي هربت منه. 
حتسست جسدي غري مصّدق أنني نجوت. نسيت كّل يشء يف الوجود ومل أتذكر 
سوى نفيس. نسيت حتى املدير الذي بجانبي، ومل خيطر يف ذهني إاّل مع رنني هاتفه. 
كان�ت أنش�ودة موطني مثل جرس نّبهن�ي من غفلة تاّمة. اس�تعدت وعيي باللحظة 
انطالقًا من جيب معطف رئايس انبعثت منه األنش�ودة، ثم اتس�عت اللحظة لتشمل 
جهة يرى من نصف جس�د علوي يقعد عىل كريس إىل جانبي. كان اجلسد منهدمًا 

ومتكئًا برأسه وكتفه األيمن عىل النافذة. صحت به: استاد شبيك.. استاد استاد.
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مل جيب، تلفونه ظل ينادي. قمت كامللدوغ ونزلت من السيارة ألتفّحصه. فتحت 
الباب فاهنار باجتاهي. سكت التلفون واملدير أيضًا. عّدلت جلسته وأمسكت بوجهه. 
كان س�اكنًا مغمض العينني مفتوح الفم. وضعت أذين عىل فمه ألتس�ّمع أنفاس�ه، مل 

تكن هناك أنفاس. رضبت خّده وأنا أقول: استاد يمعود.. مو وقتهسا. فلم جيب. 
كان�ت عباريت بدون معنى، ولكن يف كثري م�ن اللحظات يصبح لالمعنى معنى، 
وال جي�د املرء بّدًا من التفّوه ب�ه للتعبري عن انفعال ما. يف حالتي تلك، كانت اللحظة 
مرعب�ة بحق. مل أكن قد مررت بشء ش�بيه يف حي�ايت. كان املوت يقّدم أمامي عرضًا 

ناجحًا، وقد تكّلل بالفعل بحصد بعض األرواح من بينها روح املدير. 
يئس�ت متام�ًا، وخط�ر يف ذهني أن أترك اس�تاذ ع�ّواد وأذهب. فك�رت أن أنزله 
وأوّس�ده الرصيف، ثم أعود أدراجي لبيتنا. جمرد خاطر مّر بس�بب عجائبية الوضع 
ورعبه. هل يخُعقل ما جرى؟ هل مات حّقًا من اخلوف؟ أستاذ عواد الصارم الصلب 
ال�ذي يب�ّث القوة من عيني�ه ينتهي مّيتًا م�ن اخلوف هكذا؟ تذك�رت الفيلم املرصي 
)اهللف�وت( حني م�ات عران الضبع من الرعب وهو يرى القطار قادمًا نحوه أثناء 

رصاعه مع اهللفوت الذي مّثل عادل إمام دوره.
عّدلت�ه وأملت أن يكون غائبًا عن الوعي، لكنه مل يكن كذلك. الرجل مّيت مثل 
عران الضبع، ال حّس وال نفس، ال نبض وال نأمة حياة. أجلس�ته جلس�ة النائم يف 
سيارة أو فاقد الوعي ثم عاودت املسري. خطر يل أن أذهب به إىل مستشفى الريموك، 

لكنني خشيت أن حيملوين املسؤولية أو جزءًا منها. 
عاد التلفون يرّن، أخرجته من معطفه. كان املتصل »هم«، حدس�ت من االس�م 

أهنم اخلاطفون.
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كانت للجنرال كوكز طقوسه وللكاتب طقوسه، ومل يكن أحدمها يسمح لآلخر 
برؤيت�ه وهو يامرس�ها. إنه فأل مش�ؤوم، يعتق�د اجلنرال ذلك يف حني يظ�ّن الكاتب 
أهّنا قضية ش�خصية ال حيّق ألحد أن يّطلع عليها. بالنس�بة للكاتب، فإن طقوسه جّد 
غريبة لكنها مفيدة نفسيًا ألّي كاتب جبان. لطاملا المته زوجته عىل ممارستها دون أن 
تعرف ماهيتها. كانت تسمع رصخاته وتذوب حزنًا عليه، وحني تدخل الغرفة بعد 
س�اعة تراه يغّط يف النوم العميق. تسأله يف الصباح فيمتنع عن اإلجابة. كان الطقس 
عب�ارة عن متاوت ملدة س�اعة ليلية تس�بق النوم، وتتّم عادة يف الظ�الم الدامس، هلذا 
مثاًل حيرص عىل وضع س�تائر س�وداء يف غرفة نومه وهو ما يبعث عىل الكآبة لكنها 

كآبة رضورية كام يقول. 
أّم�ا طريقت�ه يف التاموت فخاصة وش�خصية، وهي نت�اج جتربته اخليالي�ة املعمقة 
بوصف�ه كاتب�ًا جبان�ًا. يبدأ أوالً يف ختّي�ل آالم تنتابه يف عضو من أعضاء جس�ده، أّي 
عض�و خيط�ر يف ذهنه، رأس�ه، صدره، ظهره، ث�م يتخّي�ل أّن اآلالم تتصاعد تدرجييًا 
حت�ى تصل مرحلة يبدأ معها بالرصاخ املكت�وم، وعادة ما تكون الرصخات متفاوتة 
يف الط�ول والعم�ق. يف ببعض الليايل كانت الرصخة تدوم لع�رش ثوان، ويفيِ بعضها 
اآلخر تدوم نصف دقيقة، ونصف الدقيقة دهر بحساب من يتأمل ويرصخ. ويفيِ مرات 
نادرة تس�يطر الرصخة عىل الكاتب حتى تدوم دقيقتني كاملتني. خيتنق هبا لكنه يدأ 

بعدها ويبدأ باملوت االفرتايض. 
يغي�ب وعيه أو يتخّيل أّنه يغيب فتتوقف دورة التفكري يف دماغه، وحينئذ يش�عر 
أّن القت�ىل حييطون به، وعىل رأس�هم أب�وه الذي أعدم ي�وم 3/22/ 1986. أعدمه 
الرائد محدان خالد شلش يف اخلط اخللفي جلبهة العزير. الغريب أّن هذا الرائد نفسه 
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حي�رض مع احلارضين أثناء متاوت الكاتب، ففي ي�وم 3/22 /1996 أقدم الكاتب 
عىل قتله يف مقهى تقع يف الش�ارع الرئيس بحي الرشطة اخلامس�ة. كان تقاعد آنذاك 
ودأب ع�ىل اجلل�وس مع صديق ل�ه بمقهى للعب الدومينو والطاويل. كان س�اعتئذ 
ي�رشب علبة بيبيس كوال حملية الصنع، مما كان ينتج يف س�نوات احلصار، وس�مح به 
بع�د التوقي�ع عىل اتفاقية النف�ط مقابل الغ�ذاء. كان الرائد يعاند صاحب�ه يف أمر ما. 
اقرتب الكاتب منه وهو حيمل بيده اليرى س�رتة مكوية معلقة عىل حامل خش�بي، 
بين�ام تقبض كّفه اليمنى عىل مس�دس من نوع مي�كاروف وتتهيأ لإلطالق من خلف 
الس�رتة ذاهتا. كانت هناك س�بطانة إضافية لكتم الصوت. أطلق الكاتب رصاصتني 
يف رأس مح�دان وه�رب مضّيع�ًا أث�ره يف غامر الناس. ث�ّم ارتدى الس�رتة يف الطريق 
ورم�ى حاملها اخلش�بي، ووصل إىل دراجت�ه البخارية التي تركه�ا عند حمل خراطة 
خلف الس�وق. كان�ت مغامرة رهيبة ق�ام هبا وهو يضحك وي�زج: يرشب بالببيس 

وناسيني.
م�ن ضمن املوتى الذي�ن حيرضون أثناء طقس�ه اليومي، ضب�اط عراقيون رفيعو 
املس�توى بعضهم كانوا يق�ودون فيالق وفرقًا عس�كرية، ومنهم الل�واء الركن بارق 
عب�د اهلل احل�اج حنطة وزميله هب�اء خليل رزوقي قائد الفيل�ق الثالث، وحيرض معهام 
دائاًم قائد الفرقة الثالثة املدرعة العميد الركن عبد الواحد سلوم املرواين. هناك أيضًا 
ساسة ورؤس�اء حكومات وملوك سابقون. كانوا مجيعًا قتىل، ومع هذا، حرض ذات 
يوم امللك فيصل األول املّيت حتف أنفه، وحني سأله صديقه رستم حيدر: شعندك 
هب�ذا الطقس موالن�ا، أنت متت موت اهلل! مهس فيصل يف أذنه وهو يكتم ضحكته: 
عىل واهس اجلامعة، وأش�ار إىل نوري الس�عيد وامللك غازي وتوفيق اخلالدي وبكر 
صدق�ي. هن�اك أيضًا حممد عيل جواد وج�الل األوقايت والزعيم عبد الكريم قاس�م 
وفاضل عباس املهداوي وعبد الس�الم ع�ارف. وكان يقف عند رجيل الكاتب دائاًم 

كلب سلوقي يدعى بروكيل خدم يف اجليش الربيطاين وقتل بمعركة الرارنجية. 
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بالتأكي�د، ثّم�ة قت�ىل مغمورون حي�رضون أيضًا، منه�م مثاًل نائ�ب ضابط يدعى 
ش�بل عب�د األحد، كان قتله خنزي�ر قبالة جزيرة جمنون عام 1985. كان بيت ش�بل 
بجوار بيت الكاتب، وكانت زوجته وبناته ينتحبن عليه يوميًا ويرددن نعاوى هتجو 

اخلنازير ووحوش األهوار التي تفرتس األحّبة.
لقد أدمن الكاتب طقس�ه اليومي هذا وهو يعتق�د أنه لواله ملات من اخلوف منذ 

أن قيل أنه »خواف طالع عىل جده ساطع«. 

*    *    *

أّم�ا اجلنرال كوكز، فكان يس�تأذن الكاتب يف كّل ليل�ة إلنجاز آخر مهامت يومه. 
إهنا تفتيش املعس�كر وإلقاء النظرة األخرية قبل إغ�الق البوابة الوحيدة. يفعل ذلك 
مرتدي�ًا معطفه الرئايس املزدحم بالنياش�ني وأنواط الش�جاعة، وواضعًا خوذته عىل 
رأس�ه. حدث أكثر من م�ّرة أن طلب منه الكاتب مرافقته فاعت�ذر ألّنه بمهمة رسّية 
وال يص�ّح ألح�د مرافقته فيها. إنه فأل مش�ؤوم. وملا حاول الكات�ب مراقبته رّساًّ يف 
إحدى املرات، حدث أن أخُصيب بوعكة مفاجئة رقد عىل أثرها يف فراشه ملّدة يومني. 
والغري�ب أّن اجلنرال كوكز مّلح أّن تلك كانت عقوبة رّبانية حلقته جّراء فعلة ش�نيعة 
ن�وى ارتكاهب�ا. كان اجلنرال يلّمح لفعلة أخرى غري الت�ي خطرت يف ذهن الكاتب. 
كان يشري لنية الكاتب اهلرب من املعسكر كام عرّب ذات يوم يف نوبة قرف من األعامل 
الت�ي علي�ه أن ينجزها يوميًا، يف حني فه�م الكاتب من العبارة تذكرياً بحقيقة ش�ؤم 

مراقبة اجلنرال وهو يؤدي طقسه الري. 
احل�ق أّن اجلن�رال كان بالفعل يق�وم كل ليلة بنوبة تفتي�ش يف عنابر اجلثث تنتهي 
بالتأّك�د من غل�ق البوابة والعودة إىل قمرة القيادة. غ�ري أّن األهّم من ذلك أن حيمل 
جردل »املاي وملح« الذي يضعه عادة خلف املطبخ قريبًا من أقفاص الدجاج. كان 
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حيمل�ه ويميض به فيقف عند حواف العنابر وزوايا الدواليب اخلارجية، وعند احلفر 
الطولي�ة، ف�ريّش املاي وملح وهو يردد: س�ور س�ور والنبايه حض�ور.. وبريغ عيل 

منشور.. من حية التدور.. ومن عكربة الفطور.. ومن عني احلسد التفور.
كان ي�ررشش م�رددًا التعوي�ذة بنغم�ة خاص�ة تعّلمها م�ن جّدته، جدت�ه غريبة 

األطوار التي أرّصت عىل تسميته )كوكز(.

*    *    *

حكاية صغرية بلسان كوكز مبارشة 
أنا اسمي كوكز، سّمتني جّديت فضيلة هبذا االسم وأرّصت عليه حّد أهّنا أرضبت 
ع�ن رشب احلليب حني حدس�ت أهنم يروم�ون خمادعتها بتس�ميتي )جرب(. وحتت 
إحلاحها وخوفًا من أن متوت من اجلوع، اضطروا لتس�ميتي )كوكز(، عىل اسم ذلك 
الضاب�ط الربيطاين الذي كان يزورهم يوميًا ويتناول الس�ّياح والزوري22 من يديا. 
ه�و صديق مقرب للعائلة، جاء إىل قضاء القرنة ضابطًا بس�الح الدبابات. ويف ذات 
هن�ار، ظهر أمام بيت ش�نون ابن خميون، جّد اجلنرال كوكز، ماش�يًا ع�ىل قدميه، بعد 
أن تاه عن كتيبته. قىض س�ت س�اعات يسري حتت الشمس. نظارته زرقاء عىل عينيه، 
ومسدسه يف حزامه. كانت عىل رأسه قبعة كبرية تظلل جبينه املتعّرق ووجهه األشقر 
 haloo .. haloo :الشديد الطراوة. وقف يف باب البيت املبني من القصب وصاح
. عوى كلٌب قريب، وخرج ش�نون ورحب ب�ه: هله صاحب23 .. هله صاحب. ثم 
أدخله اىل سقيفة يف اجلوار لتحمل له فضيلة أناء مرتعًا باخلاثر وآخر يغص باحلليب. 
ش�وت له س�مكة كطان كبرية مل يبقوا منها ش�يئًا، هو وش�نون وعون، ش�قيق شنون 

الصغري. ثم انطرح الضابط بمالبسه ونام لساعتني نظرًا لتعبه الشديد. 

22. السياح : نوع من أنواع اخلبز يصنع من طحني الرز يف العامرة. والزوري نوع من السمك الصغري.
23. صاحب: كناية كان يطلقها العراقي عىل الربيطاين.
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24. لعبة اهلويشة يامرسها الشباب يف العامرة وتؤدى عىل األرض بعد صنع حفر صغرية ختبأ فيها كرات صغرية. 

من�ذ ذل�ك النهار، أصبح النقي�ب كوكز صديقًا دائ�اًم للعائلة. ي�زور البيت هنارًا 
ولياًل، يتغّدى ويتعّشى أحيانًا. يالعب شنون بلعبة اهلويشة24، ويتغزل بفضيلة علنًا 
وه�و يضاحكهم. تعّلم العربية بش�كل جّيد لدرجة أنه أصب�ح يرتّنم ببعض األغاين 
التي تغنيها فضيلة مثل »الولد نام«. ويف ذات ليلة، دخل عون إىل الغرفة فرأى كوكز 
يضاحك فضيلة ويغني معها فغضب غضبًا ش�ديدًا وهنره، لكن شنون تدارك األمر 
بع�د جميئ�ه واعتذر لكوكز وأخرب أخاه أن هذه هي ع�ادات اإلنكليز، إهنم يغنّون مع 
النس�اء، وأقس�م عىل رشف زوجته وعفافها. ثم تطّور العراك فهرع عون إىل حمراث 
التن�ور ورضب به النقيب كوكز فوقع مغش�يًا عليه. ظنوا أّن�ه مات فحفروا له حفرة 
ودفنوه فيها، لكن بعد نصف س�اعة استطاع النجاة بمساعدة فضيلة إذ اتضح أنه ما 

زال حيا فهرب من البيت ومل يعد أبدًا منذ تلك الليلة. 
كانت فضيلة تش�عر باألس�ى كلام تذكرته وتقسم بس�يد رصوط أنه مل يمّسها إنام 

غنى معها فقط. 

*    *    *

صباح اخلري إن كان صباحًا ومساء اخلري إن كان مساًء
رسالتي هذه موجهة لألهل األعّزة، أحباب القلب، أنا أعرف أنكم اآلن حزينني 
وتبك�ون ألنني استش�هدت وأقول لكم هذه مش�يئة الباري، فأرج�و ما حتزنون ألن 
يقول�ون احلزن يؤذي امليت، لكن هذا ال�شء مو بأياديكم، ألن قلوبكم ما تنطيكم، 

وصيتي الكم أن تنفذون التايل:
1 - أوالدي ليوثي ومحودي وسجاد يبقون مع جدهم الوالد إىل أن ياخد الباري 

أمانته وبعدها ينتقلون لبيت عمهم عجاج.
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2 - البن�ات س�حر ومدام�ة وفاتن يبق�ن مع أمه�ن يف بيت أهله�ا إىل أن تتزوج 
وبعدها يرجعن ويه أخوهتن ليوثي ومحودي وسجاد.

3 - زوجت�ي أم ليث املحرتمة تذهب لبي�ت أهلها ألنني أعرف أهنا ال ترتاح إالّ 
هن�اك وإذا حّب�ت تتزوج فهذا راجع هلا عىل أن ال تتزوج املدعو قيس ألنكم تعرفون 
قصدي وال داعي ألن أحكي السالفة وأطوهلا. املهم هذي وصيتي لكم، اذا تزوجت 

قيس ما راح أرتاح بقربي.
4 - بالنسبة ملحل القامش اليل اشرتيته بحر مايل يف سوق اعريبه تبقى به أم صالح 

التي مأجرته ومن اإلجار ترصفون عىل االوالد إىل أن يكربون ويستلموه منها.
وإن شاء اهلل أرجع سامل وماكو داعي هلاي الوصية.

ابنكم املحفوظ باهلل صبيح حسني عبد الرسول البيضاين25 

25. وج�دت الرس�الة ضمن حاجيات اجلندي صبيح املنس�وب إىل الفيل�ق األول، الفرقة الثانية، الل�واء 46 املدرع، فوج احلامية، 
املقر العام.
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- ألو.. 
- حجي تعال لنا لشارع العمل الشعبي يم جامع كمريه. 

- آين مو احلجي.
- منو أنته؟
- السايق.

- انطيني احلجي يول.
- احلجي انطاك عمره. 

- م�ات.. م�ات، ق�ال ذل�ك متوجه�ا باخلرب لش�خص آخ�ر قريب من�ه، فقال 
الشخص اآلخر:

بصوت عال - الاااااا. 
اجته يل املتحدث مرة أخرى – شلون مات ولك؟ 

- مات من اخلوف، صارت مواجهات قريبة وفجأة مات. 
صاح الش�خص اآلخر القريب - مس�تحيل ..مس�تحيل ..اس�تاد عواد يموت 

هيج موته؟
كانت ردة فعل غريبة، أوحت يل أهّنم يعرفونه وقد راعهم خرب موته! 

- تعال لشارع العمل الشعبي يم جامع كمريه خالل ربع ساعة. قال املتصل بينام 
الشخص اآلخر يمهم 

- جاي جاي، قلت هلم. 
فّكرت أن أتصل بأس�عد وأس�أله عام عيّل فعله. مل يكن وضعي ليس�مح بالتفكري 
منف�ردًا. فه�ا أنا ذا، بعد أن كنت أجول بس�ياريت ومعي أب يريد حتري�ر أبنائه، ها أنا 
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ذا أس�ري عىل غري هدى ومعي جثة ألبحث عن أولئك الش�بان من أبنائها. وكّل هذا 
جي�ري يف مناط�ق غري آمنة بالنس�بة يل. ه�ذا كّله مما حيتاج رؤوس�ًا لتفّكر به ال رأس�ًا 
واحدًا مرتبكًا وش�اعرًا باليأس مثل رأيس. هلذا فّكرت بأس�عد وحسن أيضًا. متنّيت 
ل�و أن أحدمها حيرض فورًا ألس�ّلمه القياد وأجلس أنا يف املقعد اخللفي جّثة األس�تاذ 

التي حتام تتعجل دفنها لرتتاح. 
أمس�كت تلف�ون املدير، كتبت الباس�وورد ال�ذي خرّبين ب�ه، 1941، ثم ذهبت 
إىل س�جل املكاملات. طالعني اس�م أس�عد. لكن قبي�ل أن أضغط ع�ىل زر االتصال 
رّن املوباي�ل. جفل�ت وهتّيا يل أنه س�ينفجر بيدي. كانت زين�ب، الحظت أنه وضع 
صورهتا خلفية للشاش�ة. انش�غلت بالتطلع إليها بعني وإىل الشارع بعني أخرى. فتاة 
مجيل�ة، وجه م�دّور ببرشة متيل إىل الش�قرة. يف اخلد خ�ال بني، الش�فتان غليضتان. 
تبتس�م بعينني واس�عتني وجبني عريض. حجاهبا الفس�تقي اللون جيعل لون برشهتا 
أكث�ر تدفقًا، بينام الذؤابة النازلة م�ن حتت احلجاب، املنطرحة عىل أعىل خدها تعطي 

االنطباع أهنا قادمة من شعر أسود. 
حّدثن�ي عنه�ا ليث أكثر من م�ّرة، لكن االنطباع ال�ذي كونته الي�وم أكثر قّوة مما 
س�معت س�ابقًا. مل أجب، اس�تصعبت اللحظة التي يأتيها صوت غري صوت أبيها. 
انقطعت »موطني«، فاتصلت فورًا بأس�عد وكأنني أخش�ى أن تتص�ل ثانية. أخربته 
بوفاة استاذ عّواد فصاح صيحة مهولة. خفت وقلت له - هذا الصار، وجدنا أنفسنا 
أمام مواجهة بني األمريكان ومسلحني، فجأة لكيته ميت. ظل أسعد يردد - ال ال.. 
مستحيل، ال ال.. استاد عواد يمعود. أبلغته برضورة أن يّتصل بزينب أو أمها أو أي 

شخص آخر ليبلغهم اخلرب وجينبني صعوبة اللحظة. 
قال: مو مشكلة. كان صوته خائبًا حزينًا وبدا أنه يف طريقه لينفجر بالعويل. 

*    *    *
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انتابني خوف ش�ديد وأنا أميض حذرًا بس�ياريت يف شس�ارع العمل الشعبي قريبًا 
م�ن جامع كمريه. لطاملا س�معت به، يقولون أنه مركز قي�ادة تنظيم القاعدة يف غريب 
بغداد. توقفت بانتظار أن يّتصلوا. تأّملت املدير وهو متكئ عىل باب الس�ّيارة بكتفه 
األيم�ن؛ س�اكن كأنه متثال ش�معي. ذّك�رين اتكاؤه بتلك املش�كلة الت�ي حدثت مع 
اس�تاذ رشيف، الش�يوعي األصلع، ذات هنار. بعد نقله إىل مدرس�تنا، يف أثناء درس 
اإلنكليزي، ش�اهدت املدير يتكئ عىل حافة النافذة مراقبًا ومنصتًا لألستاذ رشيف. 
كان يتكئ بكتفه األير ساكنًا أيضًا، ابتسمت له فأشار يل أن أسكت، صالب أصبعه 
أمام فمه كام لو كان حيّذرين من يشء ما فارتبكت وأطرقت مصفّر الوجه. ثم رصت 
أسرتق النظرات للمدير. انتبه األستاذ رشيف، جاء فوقف خلفي، رأى املدير يراقبه 
فارتب�ك األخري وانس�حب. ويف احل�ال خرج معلم اإلنكليزي وه�و يصيح: ما هذا 

السخف.. ما هذا، هذه ليست مدرسة، هذي دائرة أمن.
غضب أستاذ رشيف غضبًا شديدًا، وسمعنا صياحه يف الصف. كان يزأر ويقول 
إنه مل ير مديرًا كهذا. مل نسمع صوت املدير، بل كانت هناك أصوات متداخلة ملعلمني 
رج املدير كثريًا واعتذر لألس�تاذ رشيف الذي  خرج�وا من صفوفهم إثر اهلي�اج. أحخُ
هدد بتقديم شكوى للرتبية. كان ذلك ترصفًا عاديًا من أستاذ عّواد كثريا ما فعله مع 
املعلمني اآلخرين، بل إن مديرية الرتبية تعلم باألمر وتس�كت عنه. األس�تاذ رشيف 
بدا خمتلفًا عن اآلخرين، لذلك مل حيتمل البقاء يف »البواسل« ألكثر من سنة واحدة. 
ذكرتن�ي االت�كاءة عىل باب الس�يارة بتلك احلادث�ة. الفرق أنه يف تل�ك املرة كان 
يراق�ب، أّما هنا فلم يكن بمقدوره س�وى أن يموت. حتّسس�ت وجه�ه، كان باردًا، 
ومتنيت لو أنه يستيقظ من موته مثل ذلك الدرويش الذي حّدثني خليفة نارص عنه. 
كان قد مات ملدة يوم كامل ووضع يف ثالجة بالطب العديل، ثم فجأة سمع احلّراس 
ن وهو يرى نفس�ه ممّددًا بني اجلثث.  دّقًا قويًا عىل البوابة، دّقًا مرّوعًا لرجل كاد أن جيخُ
روى ذل�ك خليفة نارص وهو يريني إياه يف التكية؛ رجل ضئيل اجلس�م بوجه مغويل 
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وش�اربني مفتولني ذّكراين بش�وارب الباشوات األتراك. حتسس�ت وجه أستاذ عّواد 
دون ج�دوى، لق�د كان مّيتًا، الحظت وج�ود كدمة زرقاء بحجم حّب�ة الفاصولياء 
عىل صدغه األير. لربام كانت من إثر رضبة رأسه عىل الدشبول أثناء املواجهات. 

مل أحلظ هذا سابقًا مثلام مل أحلظ أنه مل حيلق ذقنه، كانت شعريات حليته بيضاء بينام 
شعر رأسه خليط يغلب عليه الشيب. رّن هاتفه. كان رقاًم غري معّرف

_ ألو نعم.
_ مرحبا .. هذا تلفون استاد عواد مو..أنت ستاد عواد عمو؟ 

� ال عمو.. آين السايق، تفضيل. 
بنته زينب اليل بيتي ورا برج املأمون.  _ آين من طرف 

_ أي أي تذكرت اختي، جدًا آسف بس تره االستاد عّواد انطاك عمره. 
_ شنو؟؟ مات؟؟ شوكت؟

_ قبل شويه توىف، يمكن سكتة قلبيه، وآين هسه بشارع العمل الشعبي قريب 
من جامع كمريه. 

بنته وأهله، أرجوك شلون مات، ما ..  _ أوووي خطيه.. اهلل يكون بعون 
انقطع االتصال، انتظرت دقيقتني ثم عادت واتصلت لتحّذرين من املكان الذي أنا 
فيه. عرضت عيّل املجيء إىل بيتهم خلف برج املأمون لكنني أفهمتها أّن أوالد االستاذ 

عّواد يمكن أن يقتلوا إن مل أواصل املهمة. وبمجرد انتهاء املكاملة اتصل حسن: 
- انت وين هسه؟ 

- بشارع العمل الشعبي انتظرهم يتصلون. 
- الفل�وس باجلنطه، اع�زل نصهن وخبأهن ب�أّي مكان، والن�ص الثاين خليهن 

باجلنطه وملن جيوك أعطيهن هلم. 
- وين أضم الفلوس مثاًل؟ 

- بأي مكان، دّبر حالك.. باي.
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هك�ذا جي�ري األمر من�ذ أن افتتح املعس�كر ع�ام 1982، حي�رضون اجلثث بعد 
انجالء املعارك. يعزل بعض من قاتلوا ببسالة عمن أعدموا بسبب ختاذهلم، ثم ينقل 
الصنف�ان بش�كل رسي إىل ما يبدو ظاهرًا وكأّنه جام�ع بمنطقة الرضوانية، لكنه، يف 
احلقيق�ة، مبنى خمتّص بتهيئة هذه اجلثث لتس�ليمها إىل اهليئة. مبنى صغري لكنه مهم، 
يديره ضابط برتبة عقيد ومعه قرابة عرشين ش�خصًا أغلبهم ممرضون جامعيون ممن 
يعملون يف جهاز املخابرات، ويقترص عملهم عىل تسجيل اجلثث وسلفنتها بسليفون 
خاص، ومن ثم وضعها يف ش�احنات مغلقة مع رضورة عزل الشهداء البواسل عن 
اجلن�ود والضب�اط املتخاذل�ني. كان األخريون يعدمون من قبل جلان خاصة تش�ّكل 
من االستخبارات واحلرس اخلاص واحلزب وقطعات اجليش التي جتري املعارك يف 
قواطعها. بعض أعضاء جلان اإلعدام يضعون برييات محراء عىل رؤوس�هم ليشريوا 
إىل أهنم عس�كر بينام يعتمر احلزبيون اليش�امغ احلمراء ليميزوا عنهم. عىل إن اجلميع 
يرت�دون الزيت�وين مع األحذي�ة البنية املقوس�ة املائلة إىل احلمرة، ويأمت�ر اجلميع، من 
ث�ّم، بآمر من احلرس اخل�اص. كانت تلك اللجان متلك صالحي�ة اإلعدام الفوري 
من دون حماكامت ملن يقبض عليه هاربًا من القتال أو ممن يثبت عليه تقصري يتس�بب 

بخسارة حربية. 
كان األم�ر طبيعيًا حينذاك لوجود غاية كبرية هي احلفاظ عىل روح النرص. لطاملا 
أعدم كبار الضباط بتهم التقصري أثناء الواجب، وبعضهم انتحر قبل أن يعدم ملعرفته 
األكي�دة بمصريه. وم�ن بينهم من كان يقدم عىل االنتحار لش�عوره العميق أّن قائده 
األعىل أراد توريطه بمهمة عس�كرية يس�تحيل حتقيقها، الس�يام يف س�نوات الرتاجع 
العسكري العراقي أمام اندفاعة اإليرانيني احلامسية واعتامدهم طريقة اهلجوم بكثافة 
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برشي�ة هائل�ة. كان بعض الق�ادة حيرج�ون الضباط الصغ�ار بتوجيه أوام�ر هلم بأن 
يتص�دوا لتلك اهلجومات مع علمهم األكيد هبزيمته�م وهلذا يفضل بعض الضباط 
االنتح�ار عىل أن يكون س�ببا بمقتل جنوده أو ينس�حب فيع�دم، ويف احلالتني، حال 

االنسحاب أو االنتحار، يعدون متخاذلني. 
األغ�رب يف ه�ذا وذاك أن بعض من أعدموا وفات اهليئة احلصول عىل جثثهم، 
ع�ادت الس�لطة الحقًا لتنب�ش قبوره�م وحترضهم إىل املعس�كر، وتش�كلت هلذا 
الغ�رض جلان خاصة س�ّمي املنتس�بون هلا »النّباش�ون«. يذهب أولئك النّباش�ون 
إىل املقاب�ر وحيف�رون قبور اخلون�ة رسًا ثم خيضع�ون اجلثث لفحص ش�امل لتبيان 
صالحيتها للخضوع إىل الدراسة، فإن كانت صاحلة حّولت إىل املعسكر وإال تعاد 

إىل قبورها. 
أما عن كيفية تسليم اجلثث، فإّن هناك خطوات البد منها، وهي أن حتىص إحصاًء 
دقيقًا وتصّور بكامريات متقّدمة ثم توصف كتابًة من قبل جمموعة أدباء متخصصني 
بال�رد، وه�ذه اخلطوة رضورية من ناحية أّنه يفرتض باجلثث أن تتلف يف ما بعد أو 
يأمر الفريق العلمي بتقطيعها فتضيع فرصة توثيقها تارخييًا. كانت هذه اخلطوة جترى 
يف مبنى رسي يتبع لقس�م »التفريغ« كام يس�ميه العاملون ويق�ع يف الرضوانية أيضًا. 
توضع اجلثث عىل دّكات طويلة مشّيدة بالرخام األبيض، ثم توجه إليها إضاءة جّيدة 
قب�ل أن تصّور م�ن زوايا خمتلفة وبعدس�ات أمه�ر الفوتوغرافيني املنتس�بني للهيئة. 
فضاًل عن هؤالء، ثمة تش�كيليون ينتسبون للهيئة يتبعون لقسم التشكيل ويبارشون 
دوامهم يف املعس�كر، وخيتلف عملهم عن عمل الفوتوغرافيني التوثيقيني من ناحية 
أن�ه يرتّك�ز يف التعاون مع أطباء الترشيح من خالل وضع قياس�ات معيارية ألعضاء 
اجلس�م. ويف بع�ض األحيان، يمكن أن يتوصلوا إىل نتائ�ج يعجز عنها األطباء. هلذا 
يخُع�ّد وجودهم الزمًا وال غنى عنه. أّم�ا الفوتوغرافيون فلم يكونوا أكثر من موثقني 

للجثث ويعملون يوميًا يف مبنى »التفريغ«. 
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يف اهليئ�ة أيض�ًا، دور للكّتاب والروائي�ني ممن يقومون بمهم�ة توصيف اجلثث. 
ينتظ�ر هؤالء يف مكاتبهم ثم يدخلون بعد خروج املصّوري�ن الفوتوغرافيني ليكتبوا 
أوصافًا تفصيلية للجثث بدفاتر كبرية، ثم تسّلم الدفاتر الحقًا لطّباعني متخصصني 
ليطبعوه�ا عىل اآللة الكاتبة، ثم تخُس�ّلم إىل جلنة خاصة تدعى جلنة املراجعة والتدقيق 
الت�ي ترفعه�ا بدورها إىل القي�ادة. وإذ تّطلع القي�ادة عىل التقارير، تأم�ر بإحالتها إىل 
»جلن�ة تاري�خ اجلبناء املصّور«، وهذه اللجنة تابعة مل�رشوع معجم اجلبناء يف العراق. 

وكل هذا بالطبع ال ينطبق عىل جثث الشهداء البواسل ألّن هلؤالء ترتيبًا آخر. 
يف اخلط�وة التالي�ة، تس�لفن اجلث�ث بنايلون ش�ّفاف حاف�ظ للب�رشة، ومعه تبدو 
اجلث�ث المع�ة نوعًا ما، ثم توضع هب�ذه الكيفّية يف عارضات بالس�تيكية مفرغة من 
اهل�واء، وهبذا تك�ون جاهزة لتنتق�ل إىل املعس�كر. حتمل العارضات يف الش�احنات 
نفس�ها ثم تتوّجه إىل املعس�كر الذي يديره اجلنرال كوكز. وما إن تصل البوابة حتى 
يس�تقبلها موظفون يش�ّكلون ما يطلق عليه )جهاز الوارد اجلسمي(، ومهمة هؤالء 
هي تسّلم اجلثث وتقييدها يف مستندات خاصة وتسليمها ملوظفي قسم احلفظ الذين 
يرأس�هم العقيد موحان مجيل مجال، وهؤالء األخ�ريون يقومون بأهم خطوة، وهي 
حف�ظ اجلثث يف عنابر حت�وي دواليب ذات واجهات زجاجية مصنوعة هلذا الغرض 
بال�ذات، ال تخُكر وال تس�مح بم�رور اهلواء وامل�اء، وهبذه الكيفية حيت�اط للحفاظ 
ع�ىل اجلثث مرتني، مرة عرب تلك العارضات البالس�تيكية املفرغ�ة من اهلواء، ومرة 

بوضعها يف الواجهات الزجاجية احلافظة أيضًا. 
يف الظروف الطبيعية، حتفظ اجلثث برتتيب خاص بحس�ب املعارك التي قضيت 
فيها وليس بحس�ب عناوينها العسكرية، لكن يف اهلجومات الكبرية يخُكتفى بوضعها 
يف عنابر كيفام اتفق، وفيام بعد يعودون لتوزيعها حسب الضوابط. بعد تسّلم دفعات 
اجلثث بأيام، يصل الربيد املس�مى »بريد األرش�يف« ويكون بعهدة موظف يس�مى 
»س�اعي بريد اهليئة«، ويض�م الربيد صورًا مكربة للجثث مع جملد لوصفها حس�ب 
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الرتقي�امت املوضوع�ة هل�ا، وتنض�م يف آخ�ر املط�اف إىل قس�م اإلرش�يف الصوري 
والوصفي يف قسم معجم اجلبناء. 

بع�د ذلك، ت�أيت املرحلة األخرية وهي خياطة أعني القتىل إن كان تبقى منها يشء 
م�ن مادة »اهليكوربني«، وهذه املادة جمهري�ة تتبقى بعد تفتت العيون واحمائها، وتفيد 
تقدي�رات الباحث�ني أهّنا متل�ك القابلية للبقاء ملدة قرون إن مل تتع�رض للمياه املاحلة، 
وه�ذا اخلطر ال يتوفر إال يف حال�ة القراصنة قدياًم والبحارة الذين يموتون يف عرض 
البح�ار. أّما املوتى الذين يدفنون يف اليابس�ة فال خطر عىل م�ادة اهليكوربني املتوفرة 
ه�ذه. إهنا موجودة يف أغلب احلاالت ما عدا حاالت وراثية نادرة تطرد العظام فيها 

هذه املادة بمجرد ذوبان فصوص العيون. 
عم�ل خّياط العيون يكم�ن يف خياطة مادة اهليكوربني وتس�ويتها بآلة خاصة ثم 
لصقها ع�ىل العظمة الداخلية كي يتمكن املصورون احليويون من اس�تخالص آخر 

عرش صور متبقية من حلظة املوت. 
أم�ا إذا جئنا ألجي�ال املوظفني الذين عملوا يف املعس�كر، فإن احلقيق�ة التي أمامنا 
تقول إن أولئك املوظفني مل يكونوا ثابتني أبدًا، ففي كّل س�نتني أو ثالثة يتّبدل الطاقم 
كّله تقريبًا، وذلك لوجود حتّوطات أمنية كبرية. كان املوظف املترح من العمل يخُعدم 
ه�و وزوجت�ه بينام يبق�ون عىل األطفال يف مالج�ئ خاصة برعاية الدول�ة، هلذا مل يكن 
اجلن�رال كوكز حريص�ًا عىل إقام�ة عالقات قوية ومحيم�ة معهم، وذل�ك ملعرفته أهنم 
س�يعدمون عاج�اًل ولن يط�ول بقاؤهم أكثر من س�نتني أو ثالثة يف أع�ىل التقديرات، 
عدا اخلاتون، فإن أكثر مدة قضاها موظف معه هو العقيد نجم شهاب حساين، البدين 
األش�قر، ذو الك�رش الكبري والقلب الطّي�ب. كان بارش مع اجلن�رال من عام 1987 
حت�ى 1993. ج�اء برتبة نقيب لكنه رفع بس�بب تفاني�ه يف العمل بعد س�نة من جميئه 
فأصبح رائدًا ثم مقدمًا قبيل إعدامه بسنة تقريباخُ. كان رجاًل خلوقا ولديه شغف بعمله 

لدرجة أنه كان يقّطع اجلثث بنفسه يف بعض األيام إذا تّعطلت آلة التقطيع الروسية. 
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يس�كن املوظفون عادة يف جممع سكني حياذي املعسكر، بينام جيري عزل أوالدهم 
عنه�م أثن�اء الدوام ليكون�وا معهم يف إجازات أس�بوعية فقط. وبعد إع�دام األبوين 
تتكّفل الدولة برعاية األبناء. عدا هؤالء املوظفني العراقيني، تتابع عىل املعس�كر أكثر 
من مخسة فرق علمية من االحتاد السوفيتي ورومانيا والصني ويوغسالفيا. ويف بعض 
املرات، كان يأيت زّوار رفيعو املس�توى من كبار العلامء الس�وفيت واألملان الرشقيني، 
وكان بعضهم يبقون لش�هر أو ش�هرين إللقاء حمارضات عن خريطة اجلينوم البرشي 
للباحث�ني العراقي�ني العامل�ني يف امل�رشوع. ويف ذات م�رة جلس الرئيس بنفس�ه بني 
الطالب بكّل تواضع وأصغى للمحارضة التي ألقاها أستاذ جاء من جامعة لينينغراد.

*    *    *

ينترش بائعو القلق يف معس�كر اخلوف مثل املواضع الش�قية، منهم من يضع قناعًا 
بالي�ًا عىل وجهه، وهناك من يرس�م ع�ىل مؤخرته منظرًا ختييلي�ًا لعزرائيل وهو حيمل 
عىل كتفيه ش�بكة صيد عظيمة، شبكة ختّط باألرض من فرط ثقل أرواحها املشنوقة. 
قل�ت لبائع�ي القل�ق يف املعس�كر: عىل رس�لكم، أنتم لس�تم مواضع ش�ّقية لتكونوا 
قلقني هكذا. ضحكوا وقالوا: ومن قال إننا قلقون يا هذا؟ نحن لسنا كذلك ولكننا 

خائفون من العدو، رسعان ما سيأيت وعىل ظهره شبكة الصيد. 
- يالشبكة الصيد التي راح ختبلكم؟ 

- صه وال تتكلم عن اخلوف وأنت تكتب روايتك. 
- اخلوف هو الذي جعلكم هكذا إذن. 

 ....... -
- لن تردوا أبدًا يا بائعي القلق.. ماذا ستقولون؟؟ 

 26....... -
26. النص عنوانه )شقوق( وترتيبه هو السابع عرش يف الديوان.
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*    *    *

ق�اده إىل غرف�ة املحل�ول، تق�ع يف اجلهة الش�املية املقابل�ة ملبن�ى اإلدارة. يتطلب 
الوص�ول إليه�ا امل�رور بثالثة عناب�ر. منظ�ر اجلث�ث يف الدوالي�ب وتراكمها أوحى 
للكات�ب أّن العبور من تلك العنابر صعب لكنه ممكن طاملا اجلنرال كوكز إىل جانبه. 
الغري�ب أن العنابر الثالثة كانت مبعثرة عىل غري العادة، الفوىض ترضب األطناب، 
بعض الرؤوس متكرة وهناك أيدي جمزأة. الحظ الكاتب أن اجلنرال بكى ورضب 

عىل صدره وقال: أوييل..هذا صار حال املعسكر! 
يع�رف اجلنرال املس�الك جيدًا، وهل�ذا كان يقفز أحيانًا عابرًا ه�ذه اجلثة أو تلك. 
قال مع نفسه »جمرد مشوار.. هذا جمرد مشوار«. لكن إضافة هلذا، أراد إرضاء فضول 
الكات�ب الذي مل يصّدق وجود غرفة اس�مها غرفة املحلول. ثّم إّن األمر ال خيلو من 
استشارة، فاجلنرال حيتاج أحيانًا إىل من يستنري برأيه، يف األقل ليطمئن خماوفه من أن 
ال تكون األشياء التي جرت جمرد هتيؤات. إنه يعاين من هذا األمر، أمر االعتامد عىل 
أفكاره اخلاصة، منذ ثالثة أعوام تقريبًا. أي منذ أن غادر الفريق األوكراين املعس�كر 
قب�ل نش�وب احلرب بأي�ام. هربوا كالنعاج تارك�ني اجلثث يف العراء، هل�ذا كان عليه 

إعادهتا ملهاجعها وترتيبها بحسب جميئها إىل هنا وأماكن قتلها. 
- األم�ر ليس س�هاًل يا أخي، ق�ال ذلك للكاتب وهو يقّدم ل�ه طبق اجللفراي27 
صباح�ًا قب�ل أن يذهب�ا إىل غرفة املحلول. س�أله الكاتب إن كان اللح�م املوجود يف 

الصحن حيوانيًا أم برشيًا، فضحك اجلنرال ومل جيب، كانت ضحكته مرعبة. 
ومه�ا يف الطري�ق إىل غرفة املحل�ول، انتابت الكات�ب نوبة أم الع�وايف28، انزعج 
وقال للجنرال - انتظر يا أخي، جاءتني أم العوايف بس�بب دس�ومة حلم اجللفراي. مل 
يرّد بل واصل املس�ري. قاده هبدوء ومهس لنفس�ه كام حيدث يف املرحيات الغامضة 

27. أكلة تتكون من قطع حلم صغرية ختلط مع الطامطم والبصل. 
28. املرادف العراقي ملفردة التجشأ.
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ح�ني يواجه املمثل اجلمهور ويمس لنفس�ه »سأس�تنري برأيه حول ل�ون املحلول«. 
داس�ت رج�ل اجلنرال ع�ىل جّثة جندي من احل�رس اجلمهوري قطعت ي�ده اليمنى 

وجدع أنفه. 
ّي�ل للجن�رال. داس عىل حاّفة ذراع�ه املقطوعة  كان القتي�ل يبتس�م، أو هكذا خخُ
بحذر وهو يقول: اس�م اهلل الزه�رة29 . ضحك الكاتب وتذّكر أمه، س�أله اجلنرال: 
مل�اذا تضح�ك؟ فقال: تذّك�رت يش ال خيّصك. كان واضحًا أنه ال يرغب بمش�اركة 

ذكرياته يف هذا املعسكر. 
دخ�ال غرفة املحلول الكب�رية، فالحظ الكاتب أهنا حتتش�د بدواليب ذات مظهر 
طبي. متوس�طة احلجم تصطف عىل رفوفه�ا الزجاجية قناٍن مرتعة بدموع دموّية كام 
رشح اجلن�رال كوك�ز. كانت الغرف�ة كبرية، قرابة س�بعة أمتار ط�والً بأربعة عرضًا، 
ويش�اهد فيها أكثر من ثالثني دورق�ًا، كّل دورق بارتفاع مرت، وكانت تلك الدوارق 
مرتاكبة بطريقة معّقدة بحيث تقود إىل أنبوب زجاجي كبري مثبت بحاّمالت حديدية 

إىل السقف. ثمة قفازات ونظارات وأدوات بدت وكأهنا مرتوكة منذ زمن طويل. 
�ميت بغرفة املحل�ول ألهنا تس�تخدم لتحضري  ق�ال اجلن�رال كوك�ز إن الغرفة سخُ
حملول يس�اعد يف تنش�يط ال�� DNA، وجعله يس�تعيد خارطته. اس�م املحلول هو 
الثورماندي�ن، والغريب في�ه إّنه ال يعمل إاّل بعد خلطه مع دم�اء برشية وفق معادلة 
دقيق�ة، هل�ذا عّينوا يف املعس�كر جمموعة من املتطوع�ني أطلقوا عليهم تس�مية )كتيبة 
املحل�ول( يرأس�هم ضابط برتبة نقيب يس�مى إداري�ًا ب�)ضابط املحل�ول(، وهلؤالء 
جن�اح خ�اص ومطبخ يتمّتع بمزايا معينة ألّن وظيفتهم تتطلب الترّبع بالدم بني مّدة 
وأخرى. هلذا وجب إطعامهم بمأكوالت تساعد يف تكوين كريات الدم وأهم وجبة 
ه�ي الطحال والكب�دة والكرفس. كانوا يتناوب�ون عىل الترّبع أس�بوعيًا، ويف بعض 

املّرات يكون الترّبع مرتني يف األسبوع إذا كان هناك زخم يف العمل. 
كان مشوار غرفة املحلول ال غنى عنه، هذا ما فكر به الكاتب.

29. دعاء شعبي باحلفظ أو درء املساوئ.
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م�ّرت قرابة س�اعة وأنا أنتظرهم، س�يارات قليلة مترق. رأي�ت واحدة أرعبتني، 
كان�ت بيكاب دبل قامرة، بيضاء، فيها أربعة رجال وثّمة رشاش�ة أحادية تنتصب يف 
حوضه�ا. مرقت رسيعة ثم خففت س�ريها وع�ادت إىل الوراء وكأهنا ت�روم التأّكد 
م�ن يشء ما. دّق قلبي هلعًا وظننتهم عائدي�ن إيّل، لكنام اتضح غري ذلك. يبدو أهنم 
أخط�أوا طريقهم ورجعوا لتصحيح مس�ارهم. توقفت الس�يارة ثم دلفت يف طريق 

جانبي تشطره كتلة كونكريتية بشكل ال يسمح إاّل لسيارة واحدة باملرور. 
ح�ني خياف املرء ويصل رعبه إىل الذروة تتس�اوى عنده املصائر. يصبح المباليًا، 
عدمي�ًا. يفقد اإلحس�اس هنائيًا باألش�ياء، يتحّول اخلوف عن�ده إىل ال يشء، والقلق 
يغ�دو ش�يئًا مبهاًم، ال هو قلق وال هو اطمئنان. إنه ن�وع من أنواع الدفاع الذايت تقوم 
ب�ه األعضاء الداخلية لإلنس�ان، قلبه وأعصابه وعقله حتدي�دًا. لكأّن القلب والعقل 
جي�دان العالج يف العدمّي�ة، بفقد اإلحس�اس باخلطر. حينئذ يدأ القل�ب بإيعاز من 
العقل. األخري خيدعه بتصوير األمر وكأنه يشء عادي وعابر، ال قيمة خاصة له متّيزه 
ع�ن نقيضه. االثن�ان، املوت واحلياة، متس�اويان، هذه هي اخلدع�ة التي تنترص عىل 
اخل�وف، هذه هي املعادلة التي تقهر الس�كتة القلبية أو اجللطة الدماغية التي يصاب 
هب�ا أمث�ال املدي�ر وعران الضب�ع. يف مثل هذه احل�االت، يعجز القل�ب عن جماراة 

اللحظة ومراوغتها فيسقط خائفًا منهيًا كّل يشء.
يف خض�م إط�الق النار مث�اًل، كنت أحاول جم�اراة قلبي والرك�ض وراءه، كذلك 
ح�دث األم�ر نفس�ه يف الدقائق العرش األوىل م�ن وقويف قرب جامع كم�ريه، ومن ثم 
م�رور س�يارة البيكب. أوش�ك قلبي ع�ىل التوّقف، لك�ن رسعان ما جّرب�ت العدمية 
عالجها، فتساوى الوقوف أمام بيتنا يف حي الشعب مع الركون قريبًا من جامع كمريه. 
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الليل�ة كّلها كانت غريبة وليس�ت تلك اللحظات فق�ط. املصادفات لعبت دورًا 
بطولي�ًا يف ص�وغ األحداث. ما معنى أن أجد نفيس مثاًل قريبا من بيت خليفة نارص، 
ابن »البواس�ل« أيضًا، صديقي الذي لطامل�ا قادين إىل التكية الكبرية يف نفق الرشطة. 
كان قد عاد إىل حاضنته هنا. لعله قريب، يف دربونة ما يتعّش�ى يف اللحظة التي كنت 
أنتظرهم فيها. أخرجت تلفوين واتصلت به، كان رقمه لدّي، رّن اهلاتف ثم رّن دون 

جدوى. اتصلت مرة أخرى: 
- ألو، كان صوت امرأة.

- مرحبًا.. هذا مو رقم نارص عيل؟ 
- يا نارص عيل..؟ هذا تلفوين. 

- آسف.. يعني ما تعرفني واحد اسمه نارص عيل؟ 
- نعم.. هذا جرياننا اشرتيت التلفون منه صار أربع أشهر.. بيش ممكن أخدمك. 
- ختدمين�ي خدم�ة العمر إذا تبعثي يل رقمه، آين صديقه وحمتاجه جدًا وواقف له 

قرب جامع كمريه؟ 
- آسفة، ما أعرف رقمه، بس مو مشكلة، راح أبعث أخي لبيتهم ألن هو قريب، 

وأعطيه رقمك هذا كي يتصل بيك. 

*    *    *

كان نارص مس�كينًا بمشيته وهلجته ونظرات عينيه. لطاملا بدا يل وكأنه خائف من 
يشء ما، لربام من مفاجأة حيرضها له الزمن كام جرى حني قتل أبوه يف حادث مرّوع. 
كنّا يف املتوس�طة وكان هو جيلس وحيدًا بينام نحن نلعب يف ساحة أبو مروان. أتذّكر 
أن ليث عّواد كان يغيب عن تلك املباراة. يف االس�رتاحة، جاء ابن عم نارص ومهس 
يف أذن�ه ب�شء م�ا فاصّفر وجه�ه وقام باكي�ًا. تبعناه إىل بيته�م، فرأينا أّمه وش�قيقاته 



- 159 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

يرصخ�ن رصاخًا هس�ترييًا، كان نارص يقعي عىل األرض وخيب�ئ وجهه بني رجليه. 
اضط�ر، يف تلك األيام، لرتك املدرس�ة واالنضامم البن عمه يف س�وق األربعة آالف 

ليبيع اخلرضوات. 
هذا هو الش�طر املأس�اوي يف حياة ن�ارص، لكنه ال يلغي وجود ش�طر آخر خمبوء 
حت�ت يش�امغه. ش�طر مده�ش أث�ارين دائ�اًم. كان صاحب�ي يطيل ش�عره كغ�ريه من 
الدراوي�ش ويواريه حتت يش�امغه امللفوف هبيئ�ة العصفورية. لكم توّس�لت إليه أن 
يرين�ي إياه، لكنه كان يرفض مع ابتس�امة حيية ويقول - إنه تكليف ال جيوز التباهي 
ب�ه.. املش�ايخ ما يقبل�ون. ويف أول زي�ارة يل إىل التكية برفقته حرص�ت أن أراه وهو 
خيلع ذلك اليش�امغ ألرى الش�عر الذي مل حيلقه منذ أن كان يف الرابعة عرش. وما هي 
إاّل دقائق حتى خلعه فانتثر الش�عر عىل كتفيه، ليصل إىل منتصف ظهره، ش�عر أسود 
مسرتس�ل بدا مثل شعور النساء. يتز ويتأرجح بتأرجح النصف العلوي من اجلسد 
صعودًا ونزوالً. كانت هناك دائرة بعدة صفوف، وكان نارص يقف يف الصف الثاين، 
يلبس رسواالً رماديًا مش�دودًا بخيط أبيض ال يظهر منه سوى عقدة صغرية، وفوق 

الروال ينطرح قميص مشطب، كان يشامغه يرمتي عىل كتفه األير. 
راعتني هيئته وانفعاالته التي ال تش�به انفعاالت ن�ارص الذي أعرفه. يقولون إن 
الدرويش يف الذكر يس�تمّد من املشايخ ما خيرج منه صورته الباطنية احلّقة. وأكثر ما 
يتب�ّدى ذلك يف وجهه وعينيه. ش�خصّيًا حلظت إم�ارات هلع تظهر عىل وجه نارص، 
غ�ارت عيناه وبدتا وكأهنام تنطفئان ش�يئًا فش�يئًا. يوي إىل األس�فل فيهوي قلبه كام 

أخربين. 
- ما الذي تراه حينها؟ 

- صعب أصفه لك، هذا رّس بيني وبني املشايخ. 
ث�م ي�رشح يل أن الدراوي�ش واخللف�اء تتنّوع حاالهتم تبع�ًا ملا يتلقون�ه من إمداد 
من املش�ايخ. كّل يتلّقى حس�ب قدرته واس�تيعابه، لكلٍّ ملكات ختتلف عن ملكات 
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س�واه، املدد مث�ل الطاق�ة الكهربائية ال يأيت إاّل عرب حموالت تناس�ب كّل ش�خص. 
بع�ض اخللفاء َيَرْون أش�ياء عجيبة ال يمكن ختّيلها، يتكّش�ف هل�م الباطن، والباطن 

هذا يستحيل وصفه باللغة. 
- مث�اًل مث�اًل، احكي يل ع�ن حوادث، أقول ل�ه ذلك فيعجب م�ن فضويل وقّلة 
يقيني. ثّم يغريني بسلوك طريقتهم حتى أرى وأحّس وأتذّوق. أناقشه وأقول له إننا 
ال نميل هلذه الطرق طاملا لدينا مس�الكنا، فيبتس�م ويقول إنن�ي واهم، فالطرق كّلها 
تقود إىل نفس الوجهة. ألحُّ يف التفاصيل فيرد يل حكايات يصفها بالصغرية »هاي 
عله قدك«. حكايات تش�به تلك التي قرأهتا يف كت�ب املتصوفة والعارفني. حكايات 

تصلح لليايل السمر اهلانئة وليس هلذه الليلة الرهيبة.
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بني قّبة األكرمني وبيت اخلاتون حاجز من أشجار يوكالبتوس كبرية. يمتّد صّف 
طويل من خارج املعس�كر ليخرتقه حتى مس�افة مئتي مرت. كان املفروض أن خيرتق 
صف اليوكالبتوس الس�اتر الرتايب لكنهم حني قرروا إنشاء الساتر قطعوا عددًا منها 
فانفصل اخلّط. منظر صّف األش�جار أوحى للكاتب أن اجلزء الرشقي من املعس�كر 
ّجر أهلها ليقام املعس�كر، ولربام كانت القرية متتد حتى  كان يف األصل قرية قديمة هخُ

العنرب رقم )5( املحاذي للقمرة. 
�ّيد بي�ت اخلاتون إىل  بني�ت قّب�ة األكرمني يس�ار احلاجز اليوكالبتويس يف حني شخُ
اليم�ني. ولئ�ن تأخ�رت زيارة الكات�ب للبيت عرشة أيام، ف�إّن اجلنرال ق�اده إىل قّبة 

األكرمني بعد ثالثة أيام من وصوله، وذلك لعالقة املبنى الوظيفية باملرشوع. 
تقع البناية عىل ربوة عالية يف أقىص جنوب املعسكر. ربوة باهرة اجلامل وفيها أهبة 
وفخامة. قال اجلنرال هامس�ًا: هذا هو املكان املخصص جلثث الش�هداء الشجعان. 
قاهل�ا بفخ�ر وتنفس عميق�ًا ومتتم: أوييل يابه.. اهلل يس�اعد قلب�ي. كان يروي حكاية 
املبن�ى بمزي�ج م�ن احل�ب والتقديس، وذل�ك ما اعت�ربه الق�ارئ نوعًا م�ن البالغة 

املقصودة إليقاع التأثري عليه حتى يقتنع بعظمة املرشوع ويسهم يف إنجاحه. 
األمر هو هو رغم وجود فارق جوهري، فمثلام كانت هناك فرق خمتّصة بترشيح 
جثث املتخاذلني واجلبناء، كذلك هناك فرق موازية مهمتها ترشيح جثث الش�جعان 
واس�تخالص املعادالت الترشحيية التي يمكن استخالصها منها. »ولكن أين الثرى 
م�ن الثريا!«، فهؤالء الش�جعان األبطال، ش�هداء الواجب، كانوا قض�وا دفاعًا عن 
ت�راب الوط�ن بينام م�ات أولئ�ك املتخاذل�ون وهم يرب�ون كاجلرذان، ل�ذا توّجب 

ترشيح الفئتني يف مكانني منفصلني. 
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كان مرشح�و الش�هداء يتمتع�ون بنظ�رة اح�رتام خاص�ة م�ن زمالئه�م، كان�وا 
حيس�دوهنم ع�ىل وظيفتهم النبيلة. هلذا ح�دث أن أمر الرئيس بع�د إحدى الزيارات 
امليدانية للمعس�كر بأّن يتّم التبادل بني فرق مرشحي الفئتني كّل س�تة أش�هر. خرج 
ه�ذا األمر الرئايس يف إثر ش�كوى قّدمها أحد مرشحي املتخاذل�ني من أنه بدأ حيتقر 
نفس�ه بس�بب مزاولته هذه املهنة، وما أن س�مع زميله ذلك حتى انفجر بالبكاء وهو 
يقول »س�يدي أرحم ش�يباتنا، جثث املتخاذلني راح تعدينا بجبنها من طول ش�غلنا 
عليها«. أطرق الرئيس وابتأس حّقًا ثم التفت إىل اجلنرال كوكز وقال له »شعجب ما 

انتبهتوا هلذه املشكلة من زمان؟«، فرد اجلنرال »نعاجلها سيدي نعاجلها«. 
عدا مرشحي الش�هداء، هناك جمموعة تش�كيليني ترتبط إداريًا بقس�م التش�كيل 
التاب�ع للهيئة، ويرأس�ه فن�ان كبري يعمل يف الوقت نفس�ه جراح�ًا للتجميل، ولطاملا 
أرشف عىل عمليات جتميل ألشباه الرئيس. اسم ذلك التشكييل الدكتور عبد الرمحن 
الزعيم، وهو أصلع وذو وجه مضغوط من اجلانبني مثل نحت يسء الصنع. بقي يف 
اهليئ�ة أربع س�نوات ثم هرب قبل أيام من صدور أمر إحالت�ه إىل التقاعد، ويبدو أّنه 
أحي�ط علاًم بمص�ري املحالني عىل التقاعد يف م�رشوع اهليئة فتدّب�ر طريقة للهرب إىل 
خارج العراق، وثّمة من زعم أن الرئيس استثناه وسمح له باخلروج من البلد لشّدة 

حّبه له ولعظيم ثقته به. 
كانت اللجنة اخلاصة بترشيح جثث الش�جعان تعمل بعيدًا عن أجواء املعس�كر، 
وه�ذا كان م�ن رشوط الرئي�س أي�ام وض�ع املخطط�ات األساس�ية. كان يعتقد أّن 
الش�هداء الش�جعان ال يليق هبم التواجد مع القتىل اجلبناء، ولذا طلب من املصممني 
وضع خمطط عميل وفيه دالالت عميقة لبناء ملحق باملعسكر مستقل عنه لكنه يرتبط 

به ارتباطًا مبارشًا يف الوقت نفسه. وكان مقرتح التّلة هو األفضل هبذا اخلصوص. 
نع�ت التّل�ة من تراب أمح�ر بعلو ثالثني م�رتًا ورصفت بالقرمي�د ثم وضعت  صخُ
أساس�ات البناي�ة وف�ق تصميم بديع يمثل قّب�ة مفتوحة من األعىل عىل ش�كل وردة 
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خت�رج منها ذراٌع قوّية ومنتفخة األوردة حتمل رأس�ًا برشيًا مقطوع�ًا. وترتبط البناية 
باملعس�كر بمم�ر عريض مرصوف باملرم�ر ومظلل بعرائش العن�ب، ويقود املمر إىل 
س�ّلم طويل ينف�رج يف آخ�ره إىل طريقني واحد ل�إلدارة واآلخر للقاعات. رس�ميًا 
س�ّميت البناية ب�«قّب�ة األكرمني«، وثّمة أم�ام املتجه إليها لوحة كب�رية مصنوعة من 
احلجر كتب عليها بخط الرئيس »الشهداء أكرم منا مجيعًا«، لكنام األمر بني املوظفني 

كان خمتلفًا، فقد كانوا يسموهنا ب�«تلة الراس« إشارة للرأس املتديّل من الذراع. 
تتك�ون البناي�ة من عرشين قاعة رئيس�ة وعرش غ�رف ثانوية لإلداريني، ومخس�ة 
خم�ازن للجثث مصممة عىل ش�كل أف�ران زجاجية يمكن من خالهل�ا رؤية اجلثث. 
وم�ن ضم�ن القاع�ات العرشين هن�اك س�ت خمصص�ة للترشيح اخلارجي وس�ت 
للترشي�ح الداخ�يل، وهن�اك قاعتان لرس�م األعض�اء الداخلية يعمل هبام رس�امون 
أجان�ب يف العموم، وثمة قاعة واحدة لتقديم املحارضات عادة ما تش�هد نش�اطًا يف 
بداي�ة كّل أس�بوع حيث تخُق�ّدم ثالث حمارضات ع�ن حصيلة ما ت�ّم التوصل إليه يف 

ترشيح اجلسم الشجاع. 
ع�ىل أّن كّل ه�ذه االس�تقاللية مل تك�ن لتك�ون مفي�دة لو مل تك�ن البناي�ة مرتبطة 
باملعس�كر، فعملي�ات املقارن�ة ليس�ت نظري�ة فق�ط، بل ه�ي عملية قب�ل كّل يشء، 
وهل�ذا كان يؤتى بنامذج من أجس�ام اجلبناء إىل بعض قاع�ات الترشيح بغية مقارنتها 
باألجسام اجلبانة، باملقابل قد تذهب بعض أعضاء الشجعان إىل قاعات التحليل يف 
املعس�كر ملقارنتها أيضًا مع أعضاء اجلبناء. هلذا عمدت الرشكة التي ش�ّيدت البناية 
إىل حف�ر نفق بعرض ثالثة أمتار يربط قّبة األكرم�ني بمبنى اإلدارة وقاعات البحث 
والتحلي�ل والترشيح مبارشة. واس�تخدمت يف النقل عرب�ات صغرية تعمل بالطاقة 

الكهربائية.
ح�ني خرجا م�ن املبنى، تطّل�ع الكاتب إىل اجلن�رال فالحظ أّن عيني�ه تغرورقان 
بالدم�وع احلم�راء، كان يمه�م بشء ما. ثم تلّم�س نظارته، وإذ ش�عر أهنا امتألت 
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توّق�ف وح�ّرك العتل�ة ليندلق الدم م�ن األنبوب الصغ�ري دّفاقّا. انحن�ى قلياًل وهو 
يرصخ 

� يا اهلل .. خذ أمانتك أو اعطيني أمانتي! 

*    *    *

مّرا بالعنابر القريبة من الساتر الغريب ثّم توقف اجلنرال كوكز كام لو أّنه تذّكر شيئًا 
مهاًم، أمس�ك بذراع الكاتب وس�حبه بقوة وهو شاعر بالفخر. تنّفس عميقًا وقال - 
اآلن س�وف أريك معجزة قادتني إليها املصادفة. قال ذلك وأرسع بخطاه وهو يقود 
الكات�ب الذي استس�لم له وصار حي�اول اللحاق به بخط�وات عريضة. عربا بعض 
اجلثث وداس الكاتب عىل واحدة عجز عن تفاديا فس�مع صوت تكّر يشء حتت 

قدمه، أتبعه صوت »بططط«، فانزعج:
- ملاذا العجلة، لقد كرت عظاًم. 

- ال هتت�م.. ال هتتم، ال قيمة هلؤالء، إهن�م خونة وال وزن هلم بمقياس الرجولة، 
لقد أخذت احلكومة ثمن الرصاص الذي أعدموا به، ال هتتم! 

مل يعّل�ق الكاتب بشء رغم أن انزعاجه تضاعف بس�بب طريقة حديث اجلنرال 
املس�تهينة باجلثث، فضاًل عن تعّجله املبالغ به. مّرا بالعنرب رقم )44( الذي مل يس�بق 
للكات�ب أن رآه والح�ظ، رغ�م مروره الريع م�ن قربه، أّن دواليب�ه مليئة برؤوس 

ملتحية. 
ارتقيا س�ّلاًم مش�ّيدًا بطابوق أمحر تعلوه طبقة من الطني املتيّبس. كان السّلم يعلو 
ظه�ر س�اتر ت�رايب ذي عرشة أمت�ار أو أكث�ر ويمتّد ح�وايل اجلهة الش�املية والغربية. 
وهن�اك، حيث عنابر القتىل األكراد، يرتبط الس�اتر بس�ور بعلو س�بعة أمتار ش�ّيدته 
ّود  ّدد بعد ح�رب الكويت وزخُ رشك�ة مرصي�ة بالتعاون مع وزارة اإلس�كان، لكنه جخُ
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بمنظومة كامريات وأس�الك مكهربة. تباطأت خطى اجلنرال والكاتب ومها يرتقيان 
الس�اتر. وجد الكاتب نفس�ه أمام ما يش�به املواض�ع القتالية املخصص�ة للمراقبة أو 
للتحص�ن. أب�راج صغ�رية يف كّل منها دّكة تس�مح باجلالس عليه�ا بمراقبة الرباري 

املحيطة باملعسكر حيث يتجول الرعاة عادة ويمكن رؤية أضواء بعيدة. 
اخت�ار اجلن�رال كوك�ز أق�رب موضع ودخل�ه س�احبًا الكاتب من ذراع�ه، وقفا 
بمح�اذاة جدار ذي فتحة واس�عة. أش�ار اجلن�رال إىل حديقة جتاور الس�اتر هلا بوابة 

كبرية تقود إىل نفق حمكم يف الساتر.
 - شوف هذه احلديقة، قال اجلنرال وهو يشري بيده. كانت بعرض حوايل مخسني 
مرتَا وبطول ثالثني. حديقة مهملة، مس�ّورة بس�ياج من احلديد املش�ّبك يعلو مخس�ة 
أمت�ار، وهناك س�قف من نف�س احلديد يغلقها ويس�مح لضوء الش�مس بالدخول. 
كانت باألحرى سجنًا مسّورًا قريب الشبه بملعب لكرة طائرة. ثّمة طبقة من عشب 
مل تشّذب، وبضع أشجار نارنج وسدر، وغري بعيد عن املدخل الذي يربطها بالنفق، 
توجد عريشة عنب يابسة ويبدو أهنا مّيتة. كانت بعض الشجرات تبنت خارج سور 

احلديقة، وهذا يشري إىل أن السور بني فيام بعد. 
ع�ىل أن أهم من هذا كّله ما رآه الكاتب ع�ىل طول احلديقة الدائرية من الداخل. 
كانت تتجاور أكثر من عرشين حجرية مش�يدة باجلبس ومس�ّقفة باألغصان اليابسة 
واألعم�دة اخلش�بية. حجرات من دون أبواب وش�بابيك، وثّم�ة مصاطب تصطف 
بمحاذاهت�ا ع�ىل طول احلديق�ة. هي باألحرى ليس�ت مصاطب، إن�ام يشء من بقايا 
مقاعد سيارات قديمة مثبتة عىل سور احلديقة، وكّل هذا أوحى للكاتب أّن احلديقة 

حتّولت إىل سجن من نوع ما.
مل يفهم الكاتب س�بب محاس�ة اجلن�رال كوكز الطالعه عىل احلديق�ة. لكن ذلك 
تب�نّي ف�ورًا إذ بمجرد اس�تقرارمها يف الربج، أش�ار اجلنرال للكات�ب أن يصمت، ثم 
وض�ع إصبعني من أصابع كّف�ه اليمنى داخل فمه وصّفر بص�وت غريب هو أقرب 
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لنعي�ب الب�وم – واع.. واع.. واع.. واع. وبمج�رد إطالق�ه الص�وت ال�ذي س�مع 
الكاتب صداه يرتدد من غرب املعسكر، خرج ثالثة رجال غرباء األشكال من بعض 
حجريات احلديقة، رجال بوجوه متيّبس�ة، ذات جلد متهرئ مل يتبق منه سوى بعض 

البقايا املسّودة. العيون غائرة وال تتبني هلا أّية تفاصيل، واألنوف شبه مقطوعة. 
كان�وا يرت�دون مالبس خاكّية ممزقة، أحدهم بروال مرّق�ط لكنه عاري الصدر 
ويبدو جلده مكشوطًا بالكامل بحيث تربز عظامه سوداء خميفة، وثمة فتحة عريضة 

أسفل بطنه. 
كانوا حفاة، يمش�ون منحنني كأّن أناسًا كروا ظهورهم قبل دقائق. نظر الثالثة 
ملصدر النعيب بانزعاج، ثم صاح أحدهم بصوت مبحوح بالكاد يمكن متييزه: ليش 
ترتكن�ا هن�ا يا كوكز، تعبنا ومللنا، كفى يا جنرال الش�ؤم. ثم انحنى آخر إىل األرض 

ومحل شيئًا وصار يلّوح به نحو الرجلني يف الربج: 
 - نعل�ه ع�ىل والد والديك، ص�اح آخر بصوت كأنه ينطلق م�ن برميل ماء. ويف 
خضم ذلك، كان اجلنرال كوكز يبتسم بخبث، ثم يشري حلجرية من تلك احلجريات 

ويقول: والدي ينام هناك.. هل تتخّيل ذلك! 
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)27(

س. يأيت زّوارها من كّل مّل�ة وطائفة. ذات ليلة  كان�ت لياليه�ا ال توصف، بل حتخُ
فوجئن�ا بزي�ارة مراف�ق الرئيس، جلس عىل بس�اط واحد بمحاذاة الش�يخ، ركبتامها 
التصقتا. كان الزائر يلبس صاية بيضاء موشاة بلون ذهبي صارخ، ويضع عىل رأسه 
عقاالً وش�طفة بيضاء. شاربه األش�قر يلتمع حتت ضوء املصابيح املوجهة عليه، فقد 
كانت هناك كامريا توّثق الزيارة. انقبض قلبي س�اعتها وانزويت، اتكأت عىل حائط 
قاع�ة الصالة، وكان خليفة نارص قريب. انش�غل بمس�بحته وأط�رق، كان يتكئ مثيل 

لكنه كان مرتبعًا بينام أنا كنت أقرفص واضعًا رأيس بني ركبتّي. 
نح�ن أصدقاء الدراويش، هذا هو ش�أننا يف كّل حني. ن�أيت مبكرين، قبل صالة 
العش�اء م�ع رفاقنا، ثم نظّل مس�حورين باملكان مندهش�ني ب�ه. كّل يشء كان غريبًا 
ويعط�ي االنطب�اع بأنن�ا يف حي�ز ال ينتم�ي لزمانن�ا. نمط املالب�س الت�ي يتخذوهنا، 
أحاديثه�م اجلانبية، صلواهتم التي أش�عر أهّنا تش�هق بالص�دق. طريقة مصافحاهتم 
بعضه�م لبعض؛ حني يتصافح مري�دان، كانا يتبادالن تقبيل األيدي بطريقة املقّص، 
ي�وي هذا عىل كّف ذاك ليقبلها فيهرع ذاك لكّف هذا ويبادله التقبيل. حني س�ألت 
ع�ن عّل�ة هذه املامرس�ة، قال�وا إن كّف املريد مقّدس�ة ألهن�ا أخذت البيع�ة، والبيعة 
بذاهتا مقدس�ة بغض النظ�ر عن كوهنا مأخوذة من كّف اخلليف�ة، وهذه األخرية هي 
كّف الش�يخ األكرب، وكّف الش�يخ األكرب هي كّف املشايخ الذين سبقوه وصوالً إىل 

الرسول. فضاًل عن ذلك، فإن الكّف التي تسّبح أحرى بالتقديس كام يرون. 
نع�م، التس�بيح لّب املوضوع لديم، ه�و الرابطة األعظم بني املري�د ورّبه. كنت 
عرفت فلس�فة التس�بيح من نارص. يف العادة، ال تفارق املس�بحة ك�ّف الدرويش ال 
هن�ارًا وال لي�اًل. يس�ّبحون بنوعني من التس�ابيح، عاّم�ة ويومية، ول�كّل منها أعداد 
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معلومة ال تزيد وال تنقص. هلذا كانوا يضعون بني احلّبات حلقة كالتي تشّد القالدة 
وحيّركوهن�ا من حّبة إىل أخرى بموجب حس�اباهتم وما ينجزون من تس�ابيح. كانت 
هن�اك حلقتان، واحدة للمئ�ات وواحدة لآلالف، ومع كل دورة تتقدم حلقة املئات 

حّبة، ومع كل عرش حّبات، تتقدم حلقة اآلالف إىل أمام. 
يف أثن�اء زي�ارايت املتك�ررة إىل التكي�ة، كنت أحل�ظ أنواعًا من املس�بحات حيملها 
الدراويش، أغلبها زرقاء وخرضاء وس�وداء. وكانت لبعضهم مسبحات جّد طويلة 

يعلقوهنا عىل رقاهبم. ويستخدموهنا أثناء قيامهم الليل، وأثناء اعتكافاهتم. 
م�ع ن�ارص، كنت أش�عر أن التكية تكيتي، نص�يل مجاعة، نتناول عش�اء ربانيًا من 
مطبخ الش�يخ، ثم ننتظر بدء الذكر. يصطفون يف دائ�رة مفتوحة جتاه الديوه خانه30، 
حيث سيأيت الشيخ. يطلقون شعورهم الطويلة من حتت الطاقيات والغرت، ثم ترشع 
الطبول يف إيقاظ احلواس. ثّمة رجل يؤدي طقس االستمداد التقليدي وسط احللقة، 

ثم يتصاعد الصوت اجلامعي يف عملية تسخني ال يمكن وصف آثارها:
- اهلل اس�تغفر اهلل .. دايم اس�تغفر اهلل، اهلل اس�تغفر اهلل.. دايم اس�تغفر اهلل، لك 
احلم�د يا ق�دوس.. ال إله إال اهلل، يا حي أنت احلي.. لي�س الباقي إاّل حي.. يا باقي 
أنت الباقي.. ليس الباقي إاّل اهلل. بعد ذلك تغوص احللقة يف حلمها األبدي، تقودها 

عصا الشيخ التي تنود كرؤوس تائهة، يا هلا من أذكار ال تنسى.

*    *    *
 

عاد خليفة نارص إىل حاضنته قبل سنتني، هددوه وتركوا يف باب بيته ظرفًا حيتوي 
رصاصة. علم فورًا أنه سيقتل إن هو بقي يف حي الشعب. يف اليوم التايل، كتب عىل 
حائط بيتهم »الدار للبيع«، وبعد شهر أومل آخر وليمة يف بيته. دعا جريانه وأصدقاءه 

ثم اختفى بعد أيام ومل يره أحد بعدها. 
30. الديوه خانه: قاعة كبرية للضيوف جيلس فيها الشيخ.
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*    *    *

لكأنن�ي وضعت عيني عىل عتب�ة الرقاد العابر حني س�معت تكتكة عىل زجاجة 
الناف�ذة. وجه مالئك�ي ينطبع عىل نافذة الس�يارة التي جيّللها البخ�ار. وجٌه عريض 
ش�ديد البي�اض، ينظ�ر بعمق وبعينني واس�عتني ش�عرت أهّن�ام توش�كان أن جتتاحا 
الس�يارة. كان�ت جّثة املدي�ر تتكئ عىل الب�اب لكنها بدت يل وأنا أفت�ح عيني وكأهنا 

تتكئ عىل كتف الغالم أمامي. دّق النافذة بيده الصغرية. 
فتحتها فربز الوجه كأمجل ما يمكن ختّيله. عىل رأسه عرقجني31 أبيض ودشداشته 

تبدو وكأهّنا خرجت من املكوى قبيل حلظات، كان مبتساًم:
- عمو.. أبويه يقول ممكن يتفّضل عندنا. 

*    *    *
وجدت نفيس أدخل بيتًا كبريًا ذا حديقة تزدهي بأش�جار نارنج ورّمان وليمون. 
يس�ّورها س�ور من ش�جريات اآلس بعلو مرت. الفاكهة تتثنّى من ثقله�ا، وثّمة نخلة 
تتع�اىل يف رك�ن احلديق�ة وتصل س�عفاهتا املنقوع�ة بمياه املط�ر إىل رشف�ة يف الطابق 
العلوي. تقّدمت يف ممر طويل رصفت أرضيته بمرمر شذرّي، وثّمة فوانيس صغرية 
تتدىّل من القمرّية اخلش�بية التي تضّلله. القمرية مغطاة بأوراق عنب يابس�ة تنزل من 
بينه�ا سالس�ل حديدية رفيع�ة بطول نصف م�رت تقريبًا حتمل الفواني�س التي تبعث 
ضوءًا ليمونيًا كس�والً. كان البالط مبلاًل، ويف العمق منه باب مطبخ موارب يتقّدمه 

إفريز ينّث خيطًا من القطرات املتجمعة عىل سقفه. 
فّك�رت أهن�ا قد تك�ون فرصة ن�ادرة أن أجد نف�يس يف ذلك البيت الس�احر بعد 

ساعات من اخلوف والرتقب واحلزن، صوت املنشد يأيت قويًا: 

31. العرقجني: لفظة فارس�ية مأخوذة من كوهنا متتص العرق وهي عبارة عن قامش س�ميك عىل ش�كل نصف كرة عميق يوضع 
فوق الرأس.
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 - يا ابن الرفاعي يا طويل الباعي .. احلول دار وما لفانه بساعي
كان الغ�الم يتقّدمن�ي بج�ذل. خل�ع نعال�ه البنّي املصن�وع من اجلل�د يف الباب 
وح�رشه يف أح�د الرف�وف اخلش�بية الت�ي امت�ألت بأن�واع األحذية والش�ّحاطات 
والصنادل، وبمختلف األلوان. رفوف مصنوعة بشكل أنيق مسندة إىل اجلدار، وهلا 
إطارات تس�مح بنقلها إىل أي مكان حيت�اج إليها. فتح الولد الباب الصاجي الفخم 
وه�و يق�ول: تفّضل عمو، ثم أش�ار إىل رف�وف األحذية كي أخل�ع حذائي وأضعه 
فيها. دخلت خلفه ولّوحت بيدي بالتحية لرجال جيلسون عىل األرض مندجمني مع 
اإلنش�اد. رّدوا بإش�ارات من أيديم وأش�ار يل واحد منهم، أشيب ذو حلية كّثة، أن 
أجلس. أعاد اإلش�ارة من يده مع ابتس�امة عريضة بدا معها مقطع عريض ألس�نانه 

العلوية املتآكلة. 
تلف�ت بحثًا عن م�كان ما، ومل أنتبه للغالم وهو يدع�وين حلّيز صغري حياذي أحد 
ض�اريب الدفوف. كان ضارب الدف يرتدي دشداش�ة بيض�اء ويعتمر عقاالً وغرتة 
بيض�اء. امل�كان جد ضيق، هلذا أفس�ح يل الفتى وتقّدم هو إىل االم�ام ألتأخر أنا عنه 
ّلقت فيه  معطيًا له املجال كي حيّرك جس�ده بحرية وهو يرضب دّفه. كان دّفا كبريًا عخُ

حلقات معدنية فضّية صغرية من الداخل.
أّم�ا الغرف�ة نفس�ها فكانت كبرية، ربام تس�ع ثالث�ني رجاًل. يف األغل�ب يرتدون 
الدش�اديش، منهم من يضع عىل كتفيه عباءة من الفرو يف وقت خلع بعضهم عباءته 
ورتبها أمامه. كانوا منسجمني متامًا، بعضهم يرصخ من التأّثر، رؤوسهم تتاميل عىل 

وقع الدفوف بينام املنشد يرّنم بصوت مستقر: 
ألقصد عىل النعامن32 حايف جدامي .. رس املذاهب قدوة اإلسالم

موسى ابن جعفر33 كالبحر طمطامي.. اليل دخل عندو يلوذ بساعي
كان اللحن مجياًل والرّدة تش�عل احلامس بتصاعدها، فمع كّل مقطع رباعي، كان 

32. أبو حنيفة النعامن، رضحيه يف حي األعظمية ببغداد. 
33. موسى بن جعفر امللقب ب�«الكاظم« هو اإلمام السابع عند الشيعة اإلثني عرشية.
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اآلخرون يرّدون املذهب بتصعيد يف الصوت، يقودهم ضاربو الدفوف الثالثة:
يبن الرفاعي34 يا طويل الباعي.. احلول دار وما لفانه بساعي  

احلّق أنني س�كرت مع صوت املنش�د وبدأت دون إرادة منّي أنود برأيس معهم. 
ومل أص�حخُ إاّل م�ع كّف الصغري وه�ي تنّبهني إىل يشء ما. قرب الغ�الم فمه من أذين 

ومهس: عمو أبويه يريدك. 

34. الشيخ أمحد الرفاعي: أحد مشايخ الصوفية وأقطاهبم يف العراق وله طريقة يتبعها الكثريون. 
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مل يتخّي�ل الكات�ب وجود مثل ذلك البيت الرائع يف معس�كر خمي�ف كالذي كان 
خمتطف�ًا في�ه. بيت كالس�يكي من نمط بي�وت الس�بعينات بحديقتني واح�دة أمامّية 
واألخ�رى خلفّي�ة، وبلمس�ات س�احرة وتصميم رومان�يس. كان الب�اب اخلارجي 
حديدي�ًا يبدو من بعيد وكأنه لوحة تش�كيلية حتيل فورًا للمس�ات جواد س�ليم التي 
يب�دو أهن�ا س�يطرت عىل تفك�ري اخلاتون. هن�اك حديقة صغ�رية إىل اليم�ني ما تزال 
أش�جارها يانع�ة باخلرضة رغ�م إّن البيت مهجور منذ س�نوات. وإىل اليس�ار، تعلو 
قمرّية من خشب الصندل مدهونة بدهان فستقي وبطبقتني من املشبك تفصل بينهام 

حوامل خشبية عىل شكل جرذان نحاسية. 
الحظ الكاتب أّن هناك ش�جرة عنب متّد أغصاهنا عىل القمرّية وترتهل خارجها 
وتوش�ك أن تعيق الداخ�ل إىل املمّر املفيض إىل البيت. ما تزال أعواد ش�جرة العنب 
طرّية رغم تس�اقط أوراقها وتبعثرها عىل ال�كايش املوزائيكي األخرض. قال اجلنرال 
ومه�ا خيط�وان باجتاه الطارمة ويزحيان ما علق بأكتافهام م�ن أغصان العنب إن البيت 
هذا ش�ّيد بإرشاف اخلاتون نفس�ها. كانت تقف مع العامل واألس�طوات من الفجر 
حت�ى العرص، ويف بعض األي�ام تبقى مع النوبة الليلية. فت�ح اجلنرال الباب الداخيل 
بمفتاح كبري، باب من األرابيسك املرصي البديع مفصص بشذرات زرقاء وهناك ما 
يب�دو وكأهنا تعاوي�ذ متثل أفعى صغرية تلتف عىل رأس قّطة. دخال إىل جماز كبري ذي 
س�قف مغل�ف بالنقوش املغربية الرائعة، ثم دلفا إىل غرف�ة فارهة يمينًا أثثت بأرائك 

عالية املساند مشغولة يدويًا ومنّجدة بقامش وردّي. 
أقامت اخلاتون يف البيت طوال 18عامًا، كوهنا املرشفة الثقافية عىل اهليئة وعضو 
اللجنة العليا إلدارة املعس�كر. هلذا اهتّمت به اهتاممًا اس�تثنائيًا. ففي السطح شّيدت 



- 174 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

برج�ًا كب�ريًا للحامم زّودت�ه باإلض�اءة وبنت أمامه رشف�ة خاصة تطل ع�ىل احلديقة 
األمامّية بحيث يمكن االس�رتخاء فيها الس�يام أهّنا مس�ّقفة بعريشة واطئة تتدىّل منها 
قناديل ذهبية. لطاملا مّر اجلنرال كوكز من أمام الدار والحظ جلوس اخلاتون مع هذا 
اخلبري األجنبي أو ذاك يف رشفة احلامم كام يس�ميها. كانت تس�تقبل اجلميع بالرتحاب 
نفس�ه، لكنه�ا أبدًا مل جتد يف نفس�ها مياًل إىل اجلن�رال، مل حتّبه رغ�م كّل التعاون الذي 
أب�داه معه�ا. لكأّن نوعًا من املنافس�ة عىل تزعم املرشوع كانت تش�تعل بينهام، فهو مل 
خي�ف للكاتب تربمه منها وامتعاضه م�ن تدخالهتا يف عمله، وكان يقول هلا دائاًم إهنا 
صاحبة املعادلة السوس�يوكولوجية فقط، أّما إدارة املعسكر واملرشوع برّمته فهو من 

شأنه وحده وعليها أن تأخذ األوامر منه. 
إداريًا، مل يكن ثّمة ما يناقض هذا املوقف، لكّن اخلاتون مل تعرتف باجلنرال كوكز، 
وكث�ريًا ما حّرضت عليه الرئيس ووصفته بالغبي واحلامر، وبأّنه الس�بب يف الفوىض 
الضارب�ة أطناهبا يف املعس�كر. لك�ّن الرئيس مل يكن يرى ذل�ك، كان يعرف جيدًا أّن 
اجلنرال كوكز كفء وهو ركن أساس من أركان املرشوع، بل لوال انتامؤه له ملا استمر 
كّل هذه السنوات. هذا ما قاله يل اجلنرال قبل ليلتني وكان بصدد التربم من اخلاتون.

ح�ني دخل اجلن�رال رفقة الكاتب إىل بيت اخلاتون، مّل�ح ببعض تلك اخلالفات، 
وكان واضحًا أنه حيتقرها بدليل تس�ميته هلا »اخلاتون« هتكاًم يف حني يس�ميها اجلميع 
ب�«الس�يدة أدلر«، اللقب الذي حتّبه هي وتعده ش�هادة دكت�وراه مضافة هلا. يف غرفة 
الضيوف الفارهة، الحظ الكاتب وجود بار يمتّد عىل طول اجلدار املطّل عىل املمر. 
ق�ال اجلن�رال: اخلاتون كانت ترشب! ثم قاده إىل خمدعها الس�حري املنزوي يف هناية 
البي�ت واملطّل عىل احلديق�ة اخللفية الكبرية. غرفة نوم مل ي�ر الكاتب مثيال هلا، رسير 
كب�ري بعلو أكثر من مرت ونص من خش�ب الص�اج الباذنجاين، تكلله ناموس�ية ذات 
قامشة من الترت البيضاء. كانت الناموسية قد متزقت من بعض أجزائها لألسف. قال 

الكاتب 
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- يا للهول..كأنني يف قرص هارون الرشيد.
- أمل أقل لك أهّنا غري شكل. ثم انتبه اجلنرال فجأة 

- أووه، شوف شلون نسيت، تعال معي لرتى املفاجأة. حرّض نفسك للصدمة.
ثم أمسك ذراعه بموّدة غري معهودة وجّره برعة إىل غرفة الضيوف حيث كانا، 
ث�م قاده إىل الركن األير املواجه للبار. كانت هناك لوحة كبرية، مرتين بمرت تقريبًا، 
مغطاة بقامش�ة زرقاء حلاميتها من الغبار. ارتقى اجلنرال كرس�يًا وأزاح القامش�ة ببطء 

وبحركة مرحية، لتظهر اخلاتون مرسومة بالزيت. 
- ها شنو رأيك ؟ 

كانت صدمة ال تخُصّدق، شعر الكاتب أنه رضب عىل رأسه بحجر، داخ وتراجع 
إىل ال�وراء وأح�ّس أن األرض هتتّز ب�ه. مّر رشيط طويل عىل صفح�ة اللوحة، وكاد 
يس�قط من هول املفاج�أة. رصخ - أوووه يا إهلي! هاي اخلات�ون ؟؟ هلذا اختطفتني 

واعتقلتني هنا أّيا املاكر؟« 

*    *    *

كانت الشاعرة والباحثة السوسيوكولوجية علياء مطر يف الرابعة والعرشين حني 
ابت�دأ املرشوع. كانت ال تزال تدرس املاجس�تري بجامعة بغ�داد وتكتب عن اخلوف 
اإلنس�اين وف�ق مفاتي�ح الفريد أدل�ر وفرضية الش�عور بالنقص. لكنه�ا طمحت إىل 
الوص�ول نحو أبعد مما وصل إليه العامل النمس�اوي، م�ن جهة أهنا ال تريد أن تكتفي 
بتوصي�ف اخل�وف وتتب�ع آلياته، بل تري�د وضع معاجل�ة هنائية له ع�رب وضع منهج 

درايس ونظريات تربية جتتثه هنائيًا من النفوس. 
بعد حصوهلا عىل الشهادة، وإحداثها صخبًا علميًا غري معهود، استخُدعيت لتجلس 
أمام الرئيس مثل قّطة شريازية أليفة ثم تستمع له وهو يرشح هلا املرشوع وبيده السيجار 
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الكبري. ضاحكها وغازل مجاهلا الساحر، ويف األخري، عرض عليها االنضامم إىل فريق 
اهليئ�ة قائ�اًل إنه جيب عليه�ا أن ختتفي عن األنظار وتس�تعّد لرحلة عمل قد تس�تغرق 
حياهتا كّلها. هنا انتفش شعر القطة الشريازية وقالت: ال سيدي، اعذرين إن كان األمر 
يستوجب اختفاء عن احلياة العامة، أنا شابة ولدّي طموح أن أكمل الدكتوراه وأدّرس 
يف اجلامع�ة. ح�اول الرئيس ثنيها عن ذل�ك، وكان يمكنه إجبارها لكنه مل يفعل. ش�ّم 
بخربته أّن املرأة الس�احرة مستعدة لالرمتاء يف حضنه وحفظ أرساره كّلها إن هو حّقق 
هل�ا طموحها يف احلي�اة العاّمة. كانت تطمح أن تكون أدلر العراقية. هلذا اس�تثناها من 

هذا الرشط وغامر بوضع املرشوع بني هنديا اللذين يشبهان قّبتني من العاج. 

*    *    *

ع�ادة، يتطاول كعب النه�ار وهو يدخل بيتها من الس�ياج اخللفي. تقول له: ملاذا 
تأيت هنارًا وأنت تعرف أنني أفّضل الليل؟ فيبكي ويغادر عابرًا الس�ياج نفس�ه. النهار 
جم�روح الفؤاد بس�بب ه�ذا املوقف الغري�ب منها. جيلس خارج املعس�كر ويتس�مع 
لصياح القتىل وهم يفرمون، ينتحب هبدوء ويتساءل: ملاذا ال تسمح يل بدخول منزهلا 

يف هذا الوقت؟ 
يومي�ًا، تش�ري له براية صغرية م�ن مطلع برج احلامم أن يذه�ب ألن بكاءه مزعج، 

وعليه حينئذ أن يركض كطفل مكروه يف البساتني. 
النه�ار، يالس�وء حظه، قىض عمره كله يبكي ويلوم نفس�ه ويس�أل: متى ترضني 

عني يا سيدة النهار35 . 

*    *    *

35. النص عنوانه )عاشق مطرود( وترتيبه هو الرابع عرش يف الديوان.
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ببساطة، تقوم نظرية السيدة أدلر عىل وضع معادل سوسيولوجي وسايكولوجي 
للمعادلة العلمية التي قام عليها املرشوع وش�ّيد من أجلها املعسكر. واحلال إن تلك 
املعادلة العلمية كانت رسخت من قبل العلامء السوفيت يف عهد ستالني واخترصت 
 Rigid Anatomical وهي احل�روف األوىل للعبارة اإلنكليزي�ة )ractbm(��ب
criterial of a typical brave man أي )املقاييس الترشحيية الثابتة ألنموذج 
الرجل الش�جاع(. رس�خت املعادلة مع ال�روس لكنام الفكرة أق�دم منهم وأول من 
عم�ل عليه�ا هم األمل�ان يف هناية الثالثينات. لق�د فكروا يف تطوي�ر اجلنس اجلرماين 
ليكون مثاليًا فيام يتعلق بالشجاعة. واالفرتاض بقدر ما هو بسيط بقدر ما هو صعب 
التحق�ق أيضا، ويقوم عىل أّن ثّمة مقاييس ترشحيية ثابتة ألنموذج الرجل الش�جاع، 
وه�ذه املقايي�س املفرتض�ة البد أن يك�ون هلا، إذا ما اكتش�فت ذات ي�وم، معادالً يف 
خريط�ة جينومية معينة. حلم عظيم عجز األملان ع�ن حتقيقه ومل يتوصلوا إاّل خلطط 
عمل مس�تقبلية ختّص�ه، خطط حيت�اج تنفيذها وقتًا طوي�اًل وجهودًا جّب�ارة يبدو أن 

الروس كانوا أقدر منهم عليها. 
في�ام بعد، أرشف املرشوع عىل الذوبان لوال أّن طبيبًا ش�ابًا من أصل ألباين هرب 
إىل روسيا وبحوزته أبحاث اللجنة العلمية التي تأسست يف جامعة فرايبورغ إلنجاز 
املرشوع. كان بحاجة ألّي يشء يقّدمه للروس ليضمن به حياته، وما كان ليعلم أهنم 
سيتخلصون منه بمجرد حتصلهم عىل األبحاث والنتائج واإلحصائيات واملعادالت 

االفرتاضية التي هّرهبا. 
عىل أن ذلك كله قاد إىل تشكيل جلنة عليا من كبار علامء الطب الترشحيي والوراثي 
وبأمر مبارش من ستالني، وكانت املهمة تنفيذ خطط العمل األملانية وتطويرها للوصول 
إىل معادلة املقاييس واخلريطة، أي مقاييس اجلسم الشجاع وخريطة اجلينات املالئمة 
له. اس�تمّرت األبحاث برئاس�ة الدكت�ور ترشينياكوف حتى وفاة س�تالني ثم مّجدت 
بعده. ويف الس�بعينات نفض الغبار عام توصلت إليه اللجنة الس�ابقة، وهذه املرة، برز 
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طبيب ش�اب يدعى كاري جروزونفس�كي عولت عليه املؤسسة العلمية يف موسكو 
إلجياد املعادلة. وخالل مخس�ة عرش عامًا ش�اع إنه توّصل هلا غري أنه مل خيرب املؤسس�ة 
الراعي�ة ألبحاثه التي هي مستش�فى سيرتوبيش�ا نيكريوفن�ا التالبع�ة للكرملني. بعد 
أش�هر من ذلك، ش�وهدت صورته بجريدة الربافدا وهو يرقد عىل نّقالة إسعاف وإىل 
جانب�ه فتاة ش�قراء تب�دو عىل وجهها إم�ارات اهللع. قيل إنه غرق واتض�ح الحقًا أّن 

الفتاة الشقراء طالبة برتغالية جندهتا اليس آي أيه لرقة نتائج البحوث منه. 
قت النتائج م�ن اليس آي أيه قبل  الغري�ب أن�ه بطريقة غري متوقعة ح�دث أن رسخُ
أن تص�ل إىل وزارة الطاق�ة األمريكية التي محلت عىل عاتقها تطوير البحوث اخلاصة 
بنظرية اجلينوم البرشي. ثم وصلت البحوث إىل أيدي الرصب، ثم األتراك، قبل أن 
تقع بحوزة املخابرات العراقية الناش�طة يف أوربا، والتي رسعان ما أوصلتها لبغداد 
لتج�د طريقه�ا إىل مكت�ب الرئي�س. كّل ذلك جرى يف أي�ام دخول الس�يدة أدلر إىل 
املرشوع. بالنس�بة للس�يدة أدلر، استطاعت بعد جهد س�نوات تطوير معادلة موازية 
أسمتها )املقاييس السوسيوكولوجية الثابتة لنمط الشخصّية الشجاعة(، ورأت فيها 
أّن هذه املقاييس تفرتض وجود مقاييس مناقضة لتكوين الش�خصية اجلبانة، أي إن 
األمر يش�به اكتش�اف خريطة جينات س�يكولوجية خفية تش�كل الش�خصيتني فينا. 
كان�ت أطروحتها للدكت�وراه تتمحور حول هذا اهلدف لكنه�ا تعمدت عدم إعالن 
نتائجها، وهذا ما انتبه له املناقشون لكنهم مل يثريوا األمر خشية من إغضاب الرئيس 
الذي كان حارضًا يف اجللسة. ويف األخري، حصلت السيدة أدلر عىل االمتياز ووقف 
هل�ا احلارضون يف القاع�ة وصفقوا تصفيقًا حارًا، ثم انتهى األمر بش�كل درامي غري 
متوقع حني قام الرئيس بنفسه ليقّلدها وسامًا رفيعًا، ثّم حتدث لعدة دقائق عن متّيزها 
وذكائه�ا قب�ل أن يضحك ويقول »ه�ذه املرأة هي أدل�ر العراقي�ة«، فضّجت القاعة 
بالتصفيق وامحّر وجه علياء خجاًل ومحاس�ًا وانفجرت بالبكاء، وحينئذ تأّثر الرئيس 

أشّد التأثر، ثم ربت عىل كتفها وقال: عفيه.. عفيه. 
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)29(

كان يف األربعينات من عمره. ممتلئًا، وذا رأس كبري نوعًا ما. كان يضع عىل رأسه 
شطفة بيضاء مرخاة بشكل وكأنه يف الطريق خللعها. ينسدل شعره من وراء الشطفة 
حتى يصل إىل مس�توى كتفيه. منظره مدهش، شعر مرتام، فوضوي، يتموج كالليل 
عىل كتفيه. خّيل يل أّن رائحة عطر زكية تنبعث منه. كان منرشح األسارير وقد مخنت 

فورًا أّنه خارج لتّوه من ذكر حقيقي. 
قال يل – اسرتيح، جلست عىل كريس جياوره وأشار هو إىل ابنه أن يذهب. غادر 

الفتى وقال هو- اهلل باخلري. 
- اهلل باخلري. 

 - آين عمك أبو سهيل، درويش وخادم للمشايخ. 
- ترشفت بك عمي. 

- عمي أعذرنه، هذا بيتك.. ما متعش مو؟ 
- ال واهلل ما تعشيت، الليلة صعبة وطويلة كانت. 

- ماكو يش صعب ما طول املشايخ وياك. 
اس�تغربت، فأن�ا ال عالق�ة يل بم�ن يس�موهنم املش�ايخ. صحي�ح، ق�د أكون 
تواج�دت رفق�ة خليف�ة ن�ارص يف التكي�ة الكب�رية، ولرب�ام ه�ززت رأيس معهم 
وتلفظ�ت بام يتلفظ�ون يف ليايل اجلمع. لكنني مل أبايع ومل آخذ عهدًا منهم، فكيف 
يقول إن املش�ايخ معي؟ مل أجد من املناس�ب أن أس�اله، لكنه كان عىل اس�تعداد 

لإلجابة، قال: 
- ش�نو قصة اليل معك بالسيارة؟ املشايخ طلبوا مني أن أغسله.. صاحبك ميت 

أم حي؟ 
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باغتن�ي الس�ؤال ومل أج�د س�وى أن أق�ول: أي نع�م، إّن�ه مّي�ت، أوالده الثالثة 
خمطوفون وهو مات يف الطريق. 

 - أها، قال ذلك وابتسم كأنه عثر عىل حّل لغز حرّيه. قام من األريكة فاتضح أنه 
قصري. مش�ى بتثاقل وهو يقول: نغس�له نغسله.. يتدللون املشايخ، لكن خل نشوف 

عشاك وين صار.
يف هذا الوقت، كانت أصوات الدراويش تتعاىل والدفوف ترضب، املنش�د ثمل 

بالغناء وأصحابه كانوا سكارى مثله.

*    *    *

اس�تقبلني ش�ابان خرجا برفقة أبو س�هيل. صاح أحدهم: صلوات، فرددا معه: 
الله�م ص�ل ع�ىل حممد وعىل آل�ه وصحب�ه. كان رضب الدف�وف مس�تمرًا يف وقت 
ش�عرت بقط�رات املطر وهي تنزل هب�دوء من أغصان العنب. أنزل�وا جّثة املدير من 
الس�ّيارة بس�هولة وأرقدوها عىل بطانية بصلّية اللون مرس�وم عليها صورة أس�دين 
صغريي�ن بل�ون أرج�واين. محلوا البطاني�ة وخطوا باجت�اه باب املطبخ. الغالم يس�ري 

أمامهم ويقول - من هنا.. من هنا.
هلث أحد الشابني وهتّدلت دشداشته التي كان قد شّدها بزنار جلدي كالح. 
س�معت هلاثه يتصاعد بفحيح قوّي، لكنه م�ع هذا مل يتوّقف عن الصلوات التي 
يرددها. الثالثة حفاة، الشابان حيمالن طريف البطانية األماميني وأبو سهيل حيمل 
الطرفني اآلخرين بكلتا يديه. رغم أنه يكربهم بام ال يقّل عن عرش سنني لكنه بدا 
أقوى منهام. كان املدير متمددًا عىل ظهره ووجهه قبالتنا أنا وأيب سهيل. مل يسمح 
يل األخري أن أس�اعدهم. عين�ا املدير مغمضتان وفمه مفت�وح، وثّمة اصفرار يف 
وجهه ختالطه زرقة. كان أبو س�هيل يصيح كلام نظر إليه - ما ش�اء اهلل.. ما ش�اء 
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اهلل. وحني س�ألته الحقًا عن س�بب قول�ه ذاك مل جيب، اكتفى بالق�ول »وكان ما 
كان..«.

دخل�ت خلفه�م، وجدت نف�يس يف مطبخ واس�ع ينفتح من اليس�ار عىل باحة 
فاره�ة تفصله�ا دّكة من املرمر األبي�ض املرّشب بدمارات وردّي�ة. هناك طّباخ يف 
رك�ن بعيد وكاون�رتات متتّد ع�ىل حيطان املطبخ، ويف الوس�ط مائ�دة طعام بلون 
صاجي خفيف تس�ع لثامنية أش�خاص تقريبًا. كانت جّثة املدير تنس�حب هبدوء، 
ترتف�ع ع�ن األرض يف حلظات ثم تنزل يف حلظات أخرى. محل�وه إىل الباحة ومن 
هناك انحدروا يسارًا حيث باب من األملنيوم األبيض مفتوح عىل وسعه. استطعت 
أن أملح األرضّية، إهنا من الراميك املحّزز، لونه الزوردي، وثّمة س�ّلم خش�بي 

يميل للون الباذنجان. 
م�ىض الثالث�ة حاملني اجلّث�ة وأمامه�م الغالم يرتاك�ض ودخلوا احل�امم. أردت 
الدخول معهم لكن أبو س�هيل أش�ار بأن ال أفعل. كنت أمتنّى الدخول ورؤية كيفية 
الغس�ل. مل أش�هد غسل ميت منذ س�نوات عديدة. آخر من رأيته يغسل حجي جرب، 
عم زوجتي. غس�لوه يف حس�ينية الزهراء. تس�اءلت مع نفيس »هل خيتلف تغس�يل 

الدراويش عن تغسيل البقية؟« 
ذهب�ت إىل غرف�ة الضيوف وجلس�ت قريبًا من املنش�د أيضًا. كان م�ا زال يرتّنم 
بم�وال ش�جيٍّ وبطور يتطّلب أنين�ًا من اجلميع. كنت حائ�رًا يف انقالبة األحداث يف 
هذا املنحنى الغريب من الليلة. الحقًا فّكرت يف أن أش�يح عن هذه التطّورات حني 
أكتب الرواية لكي ال تبدو األمور مبالغًا هبا. لكنني استس�خفت ذلك، فأنا سأكتب 

رواية وهذه املشاهد جرت فعليًا وإن بدت غريبة. 
- مكان.. مكان.. س�ووا م�كان، عدنه مّيت نريد نصيل علي�ه، قال الغالم ذلك 
وهو يفتح بابًا يف الغرفة مل أتبّينه سابقًا. باب ينفتح عىل الردهة نفسها. كيف مل أحلظه 
عندم�ا كنت هن�اك؟ توّقف املنش�د وقام الرجال وه�م يللون، ثم ه�رع عدد منهم 
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ليس�تقبلوا اجلّثة املحمولة بالبطانية نفس�ها. كان املدير عىل هيئته األوىل حّتى لكأهنم 
محل�وه من الس�يارة وليس من احلامم. حتى الش�اب املتهّدل الدشداش�ة كان ما يزال 

حياول تعديلها وهو يلهث. 
وضعوا املدير وس�ط الغرفة ووجهوه إىل القبل�ة واصطف اجلميع خلف الرجل 

ذي اللحية البيضاء ليصلوا عليه. 

*    *    *

مل أع�رف ع�ن املدير أّي اهتامم ول�و ظاهري بالتدّي�ن. كان بعيدًا ع�ن هذا العامل 
ويعتق�د أن اهلل لي�س خميفًا لنتقّرب إلي�ه بالتدّين ونتجنب عقوباته. اهلل، بالنس�بة له، 
فكرة عظيمة تلهم الناس كي يصربوا عىل ضيم احلارض الذي يعيش�ونه. إنه موجود 
ولكن ليس كام تتحدث األدبّيات الناطقة باس�مه، ه�ذه األدبيات وضعها البرش كام 
يق�ول، وه�ي تعك�س أفكاره�م يف كّل زمان وم�كان. حديثه ع�ن اهلل غريب وممتع 
أيضًا. قال مثاًل إن العقائد يف الرشق دنيوّية بحت وليس�ت أخروية كام تريد األديان 
إقناعن�ا. دنيويتها تأيت من أهّنا هتتّم، يف األس�اس، بتنظيم أمورن�ا اليومّية، أخالقياتنا 
وقيمن�ا، فهي، هبذا الفه�م، ال ختتلف عن أّي فكرة أيديولوجي�ة حتاول حتقيق الرفاه 
للناس. ولذا فإّن النظم السياس�ية جيب دائاًم أن حترتم عقائد املجتمع وتس�تفيد منها 
ّي�ل يل أن رأيه ه�ذا يبدو مناقضًا ملا برره حول قم�ع محيد اهليتي ملعاريض  لضبط�ه. خخُ
الس�لطة، وكثري منهم م�ن ذوي التوجهات العقائدية. لكن م�ن الواضح أن احرتام 
عقائد الناس ال يعني تركهم يسّيسون الدين كام جيري دائاًم. وحّتى مع هذا الفرض، 

فإن املدير مل يكن منسجاًم أبدًا. موقفه مرتبك وحيتاج إىل إعادة ترتيب ومنهجة.
»كّل هذا الذي حدث وحيدث بسبب اهلل؟« قلت له بنربة سؤال رغم أنني أعرف 
جوابه. فقال إن األمر ليس عىل هذه الش�اكلة، فاهلل بنفس�ه ال يترّصف يف هذا العامل. 
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لقد أوكل لنا الفعل بعد أن أعطانا خارطة طريق وبوصلة. من يفعل هو نحن، ومن 
يقت�ل وخيط�ف ويفّجر هو نحن، البوصل�ة التي صنعها هو وأهدان�ا إياها حتتمل أن 

تقود للجهتني وهذا ما جرى. قادت للجهتني وهو يراقب بحزن ربام. 
تدّفق بأفكاره عن اهلل قبل موته بأقّل من ساعة. قال إن اهلل، باألحرى، موجود يف 
النفس البرشية، عرش�ه يف أصغر ذّرة من ذراهتا. وعظمته تكمن يف هذا. أي يف كونه 
معنا وفينا كّل حلظة، بكّل ضعفنا وهشاشتنا، ومع هذا هو أقوى ما يف الوجود. وهذا 

يعني أننا أقوى ما يف الوجود. هل حيتاج اهلل لعبادتنا وهو يكمن فينا؟ 
حني حتّدث هبذه النربة، تذّكرت ليث. سألته يومًا من باب الفضول: أنتم يف البيت 
تصّلون؟ فنظر يل بطرف عينيه، نظرة فيها ازدراء مش�وب باالستغراب الشديد. قال 
وهو يعّدل ش�عره املنس�دل عىل عينه: وأنت ش�نو عالقتك؟ الصالة شغلة شخصية 
وم�و رضوري الواح�د حيكي عنها أثناء مترين مال كرة. كنا نتهيأ للتمرين يف س�احة 
أبو مروان، وكانت هناك غيوم عابرة هترول خلف بعضها. كان اجلامع القريب يرفع 

األذان. تركني وهرول، كان حذاؤه الريايض يصدر أزيزًا مزعجًا. 
الحقًا، يف بداية ش�هر رمضان الذي س�بق سقوط صدام، رأيت صباح خيرج من 
جامع الفردوس بحي أور. كنت يف الطريق إىل حي الكّيارة، وكان عيّل انتظار سيارة 
كوس�رت تقّلني أمام اجلامع. الليل يف بدايته واجلامع يصخب بصالة الرتاويح. فجأة 
خرج صباح مع ش�ابني آخرين، كان يلبس دشداش�ة ش�ديدة البياض وبيده س�بحة 
زرقاء وعىل رأسه عرقجني أسود بحواف مزركشة. مل ينتبه يل، كان منشغاًل باحلديث 

مع أحد رفيقيه يف حني كان اآلخر حيمل كتبًا جمّلدة وضخمة.
حامل الكتب كان ملتحيًا بلحية طويلة، يلبس دشداشة تبدو أقرص من دشداشة 
صب�اح برب�ع م�رت تقريبًا. م�ّرا من قريب فتش�ممت عط�رًا نف�اذًا غالبًا ما أتش�ّممه يف 

املساجد. 
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إهن�ا ملعج�زة حّق�ًا، فالرجال القت�ىل حتّولوا إىل كائن�ات عجائبية، كائن�ات غريبة 
عن عاملنا. ال هي إنس�ّية وال جنّية، ال وحش�ّية وال أليفة. ال تأكل س�وى الرتاب وال 
تتح�دث إاّل بنربة الش�كوى. تبكي طوال الوقت، وحني تتع�ب من البكاء والنعيب 
تن�ام يف حجراهت�ا لس�اعات طويلة. لي�س لديا أي خّط�ة للعيش. ه�ذا إن اعتربت 
كائن�ات فع�اًل. قد تضج�ر فتحاول تس�ّلق اجل�دران احلديدية كالقرود، وقد تش�عر 
بالسعادة فتتمدد عىل احلشيش وتتقّلب كام تفعل القطط حني تريد تنظيف أجسادها. 
كان اجلنرال كوكز مهجوسًا بمراقبتها. يوميًا، وملّدة سنوات، يقف يف هذا الربج 
وبي�ده دف�رت مالحظاته ثم يدّون ما ي�راه منها. ينزل إليها وحيّدثها ويس�جل أجوبتها 
ويص�ف ردود أفعاهل�ا. حياهت�ا عب�ارة ع�ن نحيب وحدي�ث عن ذكري�ات ال تنفد. 
والغري�ب أن كّل ذكرياهتا مأس�اوية وحزين�ة. مل حيدث يومًا، من�ذ عرشين عامًا، أن 
تذك�رت ش�يئًا مفرح�ًا. تتذكر املرات الت�ي قتلت فيه�ا أو تتخّيلها، املناس�بات التي 
ب�ت خالهل�ا أو هروباهتا م�ن أخطار ما. ال تتذكر س�وى ه�ذه القصص لدرجة  رضخُ
أّن اجلنرال، رغم قس�وته وش�ّدته، كان يشفق عليها وهو يسمع ما تردده من قصص 

ويضطر لإلنصات لبكائها املتواصل ألّنه دائاًم ينقطع برد حكاية ما. 
تركها اجلنرال يف البدء ترح ومترح يف املعس�كر. لكنّها تس�ّببت بمش�اكل هو يف 
غن�ى عنها. ب�دأت الغربان هتامجها، ومع كّل جتدد للقتال بينهام اس�تنفرت الكائنات 
بعض رشورها الكامنة وبدأت تصدر أصواتًا مزعجة، صياح ونعيب يّز املعس�كر. 
هلذا بدا من الرضوري أن يش�ّيد هلا اجلنرال س�جنًا أو مهاجع تناس�بها، وكان جيّرب 
بني فرتة وأخرى إضافة جثث جديدة للخدمة بدل التي يمّل منها ويفنيها بطريقة أو 

بأخرى.
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كي�ف ح�دث أن بعث�ت الروح املش�ّوهة هب�ذه الكائن�ات؟ كان األم�ر مصادفة؛ 
ذات ي�وم، بين�ام دم�وع اجلن�رال الدموّي�ة تس�ّح م�درارة، ن�يس حنفي�ة النظ�ارات 
الصغرية مفتوحة، فس�قطت قطرات عىل وج�ه جّثة كان قد أخرجها للتو من حملول 
الثورماندين. س�احت الدمعات من اجلبهة إىل العينني وأغرقت حمجريام، ثم نزلت 
من املحجرين إىل األنف، ثم نزلت إىل الفم وغس�لت ما تبّقى من الش�فتني. وما هي 
إاّل س�اعة حت�ى تصاع�دت رائحة كرية م�ن رأس اجلّثة وغزت امل�كان كّله. كانت 
رائح�ة غريبة هي خلي�ط من رائحة بارود ورائحة عفن قدي�م. تبع ذلك حتّرك اجلثة 
وخروج ما يش�به الش�خري منها. ومن ثم انفجرت بالنحيب وكأهنا كانت تكتمه منذ 

مقتلها. 
صع�ق اجلنرال هلذا احل�دث، بيد أنه تفهمه رسيعًا، وعل�م أّن األمر ممكن علميَا. 
قال لنفس�ه وهو يضحك »تّبا للمس�تحيل، كل يشء يصري هبمة الرّيس«. عبارة »كل 
يشء يصري« أهم عبارة يف قاموسه، حياته كلها تقوم عليها، هلذا رسعان ما استوعب 

حدث عودة احلياة للجثة. 
»تّب�ًا للمس�تحيل أّيا املوت«، ضحك هبس�ترييا وه�و يرددها عرشي�ن مرة. دار 
حول اجلّثة راقصّا ثّم متدد إىل جانبها كام لو كانت حبيبته. مّس�د ما تبّقى من ش�عرها 
اإلب�ري ال�ذي رسعان ما تس�اقطت بعض ش�عرياته بمجرد مرور كّف�ه عليه. وملس 
حمجري عينيها ورأى أن هناك دموعًا ما تزال تنزل مع نشيج مكتوم خيرج من الصدر 
حاّرًا. قال هلا: أوي خطيه تبجي احللوه! كان فرحًا لدرجة أّنه تذّكر املزاح الذي نسيه 

منذ سنني. 
جل�س أم�ام اجلّثة الت�ي قامت هي األخ�رى واتكأت عىل احلائط، ث�م جّرب أن 
يتحدث معها. كانت جلندي قصري ممتلئ، رأس�ه مفلطح، س�أله: ش�أخبارك؟ شكو 
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ماك�و؟ أنت منني جيتك؟ منو اليل قتلك؟ وكان�ت املفاجأة أن اجلواب كان ال يتغري 
»ما أدري.. ما أدري.. ما أدري«. سأله:

 - أنت شنو اسمك؟ 
 - ما أدري؟

- وين اهلك؟
- ما أدري.

- حتب الرّيس؟
- ما أدري.

حت�رّي اجلن�رال واصطحب اجلندي القتيل إىل خارج القمرة. جلس�ا عىل العش�ب 
املبل�ل كصديقني حائرين يف مش�كلة ما. ك�رر اجلنرال األس�ئلة دون جدوى، وكرر 
اجلن�دي القتي�ل اجلواب نفس�ه »م�ا أدري«. كان القتيل ال يفه�م أّي يشء كام يبدو، 
وكانت بعد كل »ما أدري« يعاود البكاء فيقول له اجلنرال: ليش تبكي؟ فيأيت صوته 

من بني الشهقات - ما أدري. 
بعد يومني، خطرت يف ذهن اجلنرال فكرة، فكرة التمعت كأهنا أغنية قديمة منسية 
تنبعث فجأة. فّكر أن يلقن اجلّثة معلومة ما ويعيد س�ؤاهلا عنها، وحدس أّن ش�يئا ما 
ربام حيدث. بحث عن اجلّثة فوجدها تنعب قرب الساتر الغريب، كانت منطرحة عىل 

الرتاب وتبكي مثل طفل أضاع أهله، أمسكها من عنقها القصري وقال هلا 
- أنت جندي بالفوج األول، لواء 703 الفرقة اخلامس�ة، الفيلق الرابع. اسمك 
عباس سعدون مهاوي. أهلك بالشطرة، متزوج من بنت عمك جواد، اسم زوجتك 

زهور، وأمك اسمها كفهن عمرها 55 سنة. 
ردد املعلوم�ات برع�ة ث�م كرره�ا ثالثني م�ّرة، وم�ع كّل مرة كان يقرأ س�ورة 
التوحيد باملقلوب، هكذا خطر يف ذهنه أن يفعل. بعد ذلك عاد وسأل القتيل- أنت 

شسمك؟ فأجاب - عباس سعدون مهاوي.



- 188 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

- وين بيتكم؟
- بالشطرة. 

- وين ختدم؟
- بالفوج االول، لواء 703، الفرقة اخلامسة، الفيلق الرابع. 

- زوجتك شنو اسمها؟ 
- زهور بت عمي جواد. 

- أمك شنو اسمها؟ 
- كفهن. 

نجح�ت اخلط�ة وصعق اجلنرال كوكز ع�ىل أثرها، خصوصًا أن�ه لقنه معلومات 
ختّص صديق قخُتل بالفعل يف قاطع ديزه فول وكان يعرفه جيدًا. 

يف الي�وم الت�ايل، اختار جّث�ة أخرى وأغطس�ها يف املحلول ثم محله�ا وبكى فوق 
رأس�ها. نزل�ت الدمع�ات الدامي�ة إىل جبينه�ا وس�احت إىل حمج�ري عينيه�ا، ومنه 
وصل�ت إىل أنفه�ا. تصاع�دت الرائح�ة الكري�ة ذاهتا بعد س�اعة، رائح�ة الدخان 
والعفن العتيق. ثم اس�تفاقت اجلّثة وه�ي تنتحب ثم لقنها معلومات ختّص جرياهنم 
عب�د األم�ري خزع�ل، املقتول يف ح�رب الكويت، وك�ررت اجلثة املعلوم�ات أيضًا، 
التبس�ت هويتها هبوّية عبد األمري خزعل. والغريب أّن املعلومات التي تعبأ يف اجلثة 
تب�دو وكأهنا كلمة مرور للش�خصية املس�تعارة، هلذا رسعان ما تتوص�ل بطريقة آلّية 
جلميع املعلومات والذكريات اخلاصة بتلك الشخصية. تتوحد اجلثة بالشخصية عىل 
أن تكون املستعارة ميتة وإال فشلت املهمة وظّلت اجلثة تردد فقط املعلومات املعبئة.

يشء عجيب يكش�ف عبقرية اجلنرال، هلذا كان يردد دائام: كم أنا عظيم يا إهلي، 
أنا باعث روح احلرب من خالل قتالها. 
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تسارعت رضبات قلبي وأنا أجد نفيس أمامهام. صورة ما كان يل أن أختيل رؤيتها 
يف حيايت؛ رجل وامرأة يقتعدان رصيف شارع القضاة عند جّثة ممدة. تقعد املرأة عند 
رأس القتي�ل بينام يقع�د الرجل عند قدميه. أعرف الش�ارع جيدًا، هو من الش�وارع 
القليلة التي ختيفني كلام جئت إىل هنا يف مش�وار. ش�ارع طوي�ل يبدو وكأنه يمتّد إىل 
ما ال هناية. ش�به عار، ال حييطه من اجلانبني س�وى أش�جار متباعدة. شارع ذو مزاج 
غريب حتى يف أوقات الس�لم، وهو منذ س�نوات صار أكثر وحش�ة من لس�ان ممتّد 
يف جبه�ة قتال مهجورة. عندما وجلته هذه املرة، دهش�ت من وجود نور يف األعمدة 
رغم خ�راب املدينة. كانت األعمدة رفيعة وطويلة تنتهي بمصابيح عىل هيئة نصف 
بطيخة مفلطحة. تيضء بنور ليموين يبعث عىل الس�أم. لكن املنظر أنيق وال يناس�ب 

مدينة تعيش حربًا أهلية طاحنة. 
كان الثالثة يف اجلهة اليرى من الش�ارع. رجل مخس�يني العمر؛ شديد النحافة، 
يغطي رأس�ه بقبعة قمصلته العسكرية املتهرئة، بنطاله األسود موحل بسبب سقوطه 
يف م�كان مبل�ل، يقعد عند رجيل اجلّثة وحياول تغطية ما يزيد من قدميها عن البطانية 
الرمادية التي غّطت بدهنا. كان القتيل ما زال يلبس جوارب ذات لون فاتح. واضح 
أّنه عسكري وقتل أثناء الواجب. الرجل ينوح بصوت هامس، وجهه حاد القسامت 

وشاحب شحوبًا مثريًا لالنتباه. 
اقرتب�ت منه�ام بخوف ش�ديد، مل أنتب�ه إىل أنني كنت أج�وس األرض بأطراف 
قدمّي وكأنني ال أريد تنبيههام لوجودي. املرأة تنعى وهي متّسد رأس اجلثة، عباءهتا 
مرتاخية عىل كتفيها الضئيلتني وثمة جديلة قصرية تربز من حتت احلجاب الغامق. 
مل تتج�اوز اخلامس�ة األربع�ني ربام، صوهتا ش�جّي، ذّك�رين فور س�امعه بجارتنا أم 
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رض�ا. أم رض�ا طيب�ة وحزينة، يوميًا تنع�ى يف غرفتها الصغرية ع�ىل ولديا اللذين 
قت�ال يف حرب إي�ران، رضا ومهدي. من فرط ما كررت اس�ميهام عند كّل غروب 
رصت أختيله�ام كل�ام غرب�ت الش�مس ومها يذهب�ان إىل م�كان بعيد وع�ىل متنيهام 
حقيبت�ان كبريت�ان. تقول مراثيها إن رضا غرق يف هنر ال�كارون بينام قتل مهدي يف 

جبال األكراد. 
صاح يب الرجل اجلالس عند قدمي القتيل: عمي حتى اهلل ما يرضه.. عنده ثالثة 

زغار ومرته تنتظره ليلية. 
استدرك: تّوه تطّوع باجليش وشاف دربه.

»أي درب ه�ذا ي�ا رجل!«، قل�ت ذلك لنفيس وأن�ا أتأمل أنفه املق�ّوس، وعينيه 
الصغريتني اللتني بدتا يائستني ويصعب تبنّي أين تنظران. 

مل أكن قد س�ألته عن يشء لكنه، بطريقة املفجوع�ني الفاقدين ألعصاهبم، ولول 
وقال أشياء عديدة ال يربط بينها سوى فجيعته بولده. ظّل يتحّدث بمونولوج طويل 
ملت�اع يتداخ�ل مع نحيب امل�رأة. فهم�ت أّن القتيل ابنه وهو جن�دي يف اجليش قتل 
عرصًا، ومنذ ساعتني اتصلوا به ليأخذه قبل أن تأكله الكالب كام أخربوه. اشرتطوا 
عليه املجيء وحده، بيد أنه توّسل اليهم أن حيرض معه زوجته خوفًا من أوالد احلرام. 
ب مع نفسه أن تستشفع له املرأة فيام لو صادف قتلة آخرين، فالطريق طويل من  َحسيِ

البلديات إىل العامرية.
سألني: منني جيتك ووين رايح؟ 

قلت له: من حي الشعب وإىل حي الشعب إذا اهلل كتب يل عمر.
ثم مّرت حلظات من الصمت قبل أن يمسك بذراعي ويوي إىل األرض حماوالً 

تقبيل قدمي: 
- أروح ف�دوه لقندرتك، ش�يل حي�در ووّديه ألي جامع ب�ذاك الصوب، أبوس 

إيدك شيله وياك، وانه وأمه نروح مش. 
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كان طلبه مفاجئًا: 
- ما أكدر عمي، وحق هذا املظلوم ما أكدر، بلكي ختابر عاممك وجيوك.. 

- من غديتلك فدوه يّمه.. أحس�به أخوك. قالت املرأة وهي هتّم بالقيام حتى 
هت�رع هي األخرى لقدمي مث�ل زوجها. بكى أبو حيدر ب�كاًء عاليًا. صار ينوح، 
ث�م امتد ع�ىل األرض مع اجلّثة وكش�ف عنه�ا البطانية ث�م راح حي�اول معانقتها 
صارخ�ًا- ي�ا حي�دوري يا بويه.. ي�ا حيدوري يا بوي�ه.. أريد أن�ام وياك للصبح 

وخلهم يموتوين. 
كان صوته مهوالً، مفجوعًا، اختلط بعواء كالب بعيدة. ش�عرت أّن اهلل يس�معه 
يف الس�امء العارشة، أن بغداد ّكلها تسمعه. ش�عرت حقًا أّن حيدوري سيقوم ليبكي 

معه ويرصخ معه لكنه مل يقم. 
هرع�ت إليه وأنا أبكي، عانقته. حاولت التخفيف عنه دون جدوى. كان حياول 
جع�ل اجلثة تعانقه، ويبكي. األّم أصيبت هي األخرى بالعدوى واهنالت عىل قدميه 

تقبلهام. اهنار أبو حيدر بشكل تام وجعلني أندم عىل ما قلته له آنفًا. 
محلن�اه بصعوبة، كّومت البطانية حتت رأس�ه وجعلتها كالوس�ادة خش�ية أن 
يرتطم بجدار صندوق الس�يارة أثناء املس�ري. كانت جروح�ه غائرة، بطنه ممزقة 
بالكام�ل. قتلوه بالس�كاكني، ومل يكتف�وا بذلك بل أطلقوا علي�ه رصاصتني يف 
جبين�ه. ح�ني وّس�دته البطاني�ة الحظ�ت أن جبينه مكش�وط اجللد وثّم�ة دماء 
متيبس�ة تلتصق به. كان يرّص عىل أس�نانه وعيناه مفتوحتان. بدتا بنيتان خيالطهام 

دم مسوّد.
جلس أبو حيدر وزوجته يف املقعد اخللفي. ظنّا أّن املدير املّيت اجلالس إىل جانبي 
ح�ي. ألق�ى أبو حي�در عليه التحية ومل يب�د اهتاممًا لعدم رّده. لكن�ه مهس بعد هنيهة 
س�ائاًل إن كان الرجل مريضًا أم نائاًم. قلت له إنه مّيت فصدم إن مل أقل ذخُهل، وكان 
هذا واضحًا بصمته املطبق. - سوده بوجهي.. أبوك؟ قالت أم حيدر التي مل تتوقف 
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ع�ن النحيب، ومع هذا انتبهت إىل أّن مّيتًا جيلس يف س�يارة وكأّنه متثال من الش�مع. 
قلت هلا: كاّل.. إنه جرياين، جاء الستالم أبنائه املخطوفني ومات يف الطريق. 
- سبحان اهلل.. ال تعلم نفس بأّي أرض متوت، زين وأوالده هسه وين؟ 

س�أل أبو حيدر، وهو ينفث دخان س�يجارته فيصلني بع�ض خيوطه املتبعثرة. 
مل أج�ب، كان م�ن الصعب رسد احلكاي�ة كّلها عليه. اكتفيت بالق�ول: كله بيد اهلل 

عمي.
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اعت�ادت الس�يدة أدلر الباه�رة اجلامل وضع رشيط�ني أزرقني يف جانبي ش�عرها 
بطريق�ة توه�م بتقّصد إث�ارة فضول ناظريا، لك�ن احلقيقة أهنا تفعل ذلك لتش�تيت 
انتباههم. نصحها باحث يف الباراس�يكولوجي هبذا لتجنّب األعني الس�يئة. عىل أّن 
الرشيط�ني املربكني للبرص حتّوال إىل عالمة فارق�ة ومثرية هلا ويعطيها بعدًا إيروتيكيًا 
ال خيف�ى. كان�ت توق�ظ الرغبات النائم�ة كام رآه�ا الكاتب، معتدلة الق�وام مع ميل 
لالمتالء جيعل جسدها يتز حني تسري، برونزية البرشة، مكتنزة الساقني، ويف شفتيها 

الورديتني نداء خفي قادم من براري الغريزة. 
هل وضع الكاتب يده عىل املعادلة خمبأة بني هنديا، هل شّمهام فاستيقظ هاجسه 
املعذب عىل الفور، التخّلص من اخلوف الذي ورثه عن جده ساطع؟ ال أحد يمكنه 

اجلزم خصوصًا أن الدكتورة اختفت قبل سنة تقريبًا من نشوب حرب 2003. 
ع�ىل أن كّل ذلك ل�ن يمنع البديية الت�ي راجت يف أروق�ة املخابرات ووضعت 
ع�ىل مكتب الرئيس الغاضب أش�ّد الغضب، وهي أهّنا دّون�ت كّل تفاصيل املعادلة 
املوازية يف قصائد كتبتها يف ديوان ش�عر وضعته يف خزانة يستحيل فتحها إاّل بمعرفة 
رقم رسّي مكّون من عرشين رقاًم، وللتأكيد عىل ذلك نقشت عىل ظهر القاصة عبارة 
تق�ول »أحذر، ك�ر اخلزانة بأية طريق�ة يعني إتالف املعادل�ة«. كان موضوع تورية 
املعادل�ة بقصائد ش�عرية معروفًا يف الش�عر العريب القديم لكّن أح�دًا من املحدثني مل 
يفكر به. اجلنرال كوكز مثاًل روى للكاتب قصة ذلك النّس�اج الذكي الذي خبأ كنزًا 
كان قد رسقه من احلاكم يف األيام اخلوايل. وملا أحّس بدنو أجله صنع سجادة بنقوش 
عجيبة وحروف وأرقام وأبيات ش�عر وآيات من القرآن، ووارى يف تلك األش�كال 
ح�ّل لغز م�كان الكنز. ثّم مج�ع أبناءه، وكانوا ع�رشة، ثم أخربهم باألم�ر وقال هلم 
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إن عليه�م االجتامع يوميًا واجللوس أمام الس�جادة وتأّمل زخارفها، ومن املؤكد أن 
أذكاه�م س�يعثر عىل احل�ل، وإذا ما حدث ذلك فلن يكون بحاج�ة إلخبار أحد فهو 
سيذهب هبدوء ويستخرج الكنز وخيتفي. وإنه ملن الغريب أن ختتفي االبنة الصغرى 

لذلك النساج بعد أيام من موته. 
 كان�ت الس�يدة أدل�ر مثل ذلك النّس�اج، لكن اللغ�ز كان هذه امل�ّرة يف القصائد، 
والقصائد يف ديوان، والديوان خمبوء يف خزنة مغلقة ال يمكن فتحها إال بمعرفة رقم 
رسي مك�ون م�ن عرشين رقاًم. مهمة الكاتب تكمن يف فتح اخلزنة ألنه يعرف الرقم 
الري كام يعتقد اجلنرال، ومن ثم عليه كتابة تأويل القصائد حيث توجد املعادلة. 

- أن�ت جمن�ون.. أن�ا ال أمتل�ك الرقم الري، وليس�ت لدي الق�درة عىل تأويل 
القصائد بحثًا عن معادلة.

- تستطيع.. تستطيع، فقط تذكر أنك تقدم أكرب خدمة لبلدك بإنجاز هذه املهمة. 

*    *    *

عام 1996 اختارت أدلر أن تكون مرشفة عىل رسالة املاجستري اخلاصة بالكاتب. 
رأت موضوعه مبهرًا ويستحق أن تفّرغ له نفسها مّرة يف األسبوع يف األقل. استنجد 
هبا ليمرر عنوان دراس�ته التي رفضها قس�م االجتامع بكلية اآلداب يف جامعة بغداد: 
»أث�ر اخل�وف يف اس�تمرار احلرب الدائم�ة يف العراق.. دراس�ة سوس�يوكولوجية«. 
ذهبت إىل رئاس�ة القس�م وأمطرهتم بالش�تائم املهذبة وأطاحت بحججهم الضعيفة 
التي ختفي خوفًا من الس�لطة. كان واضحًا أن العنوان مس�تلهم من فصل دّونه عامل 
االجتامع عيل الوردي بكتابه »دراسة يف طبيعة الشخصية العراقية«. عىل إن مقصدّية 
ال�وردي تتجه إىل احل�روب داخل املجتمع وفئاته ومكوناته، يف حني وّس�ع الكاتب 
موضوعه ليش�مل احلرب املجتمعية الداخلية وانعكاس�اهتا عىل احلروب اخلارجية، 
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وذل�ك انطالق�ا م�ن فرضية ك�ون الش�خصية العنيفة املحارب�ة البد أن تنت�ج أنظمة 
سياسية عنيفة، وهذا ينعكس عىل عالقاهتا اخلارجية دائاًم.

ب�دأت الدكتورة تصطح�ب الكاتب إىل بيت اختها براغب�ة خاتون حيث يظاّلن 
س�اعات يتداوالن يف الفرضيات واألفكار واملفاهيم. وكانت تقول له إن موضوعة 
اخل�وف دّفاق�ة وذات طبقات من الفه�م ال تنفد. اخلوف مثل قش�ور البصلة، قرشة 
تق�ود إىل قرشة، لكنه ليس�ت كالبصل�ة أيضًا. البصلة تنته�ي إىل ال يشء بينام اخلوف 

يقودك إىل اخلوف ثم إىل اخلوف ثم إىل اخلوف حتى إىل ما ال هناية. 
أق�ّر املوض�وع، وب�دأ الكات�ب الكتابة، وم�ع الكتاب�ة حّلت الدكت�ورة رشيطيها 
األزرقني وارمتت يف حضنه. كان يصغرها بخمس�ة عرش عامًا، لكنه عش�قها وكأهنا 

ابنة مخسة عرش عامًا. ذكية والمعة وخبرية يف معارك الرير بطريقة ال تصدق.

*    *    *

رّص الكات�ب ع�ىل أس�نانه فتقّلصت عضالت وجه�ه وضاقت عين�اه. انطلق يف 
قلبه رصاص مس�دس قديم س�بق ان أفرغه يف رأس محدان خالد ش�لش، النقيب يف 
جلنة اإلعدامات الذي أعدم أباه. كانا جيلس�ان عند سور حديقة املوتى وحيادثان من 
ّن جنون الكاتب ورصخ باجلنرال: ملاذا فعلت هذا  يفرتض أنه أبو اجلنرال كوكز. جخُ
أّيا الس�اقط؟ فرّد األخري بعصبية: ش�مدريني بيه، ظننته قتيل حاله حال القتىل اليل 
يملون املعسكر. عاد وسأله: أمل جتد غريه أّيا النذل؟ فرّد اجلنرال بلهجة أخّف: هل 

أشم يدي، قابل أعرفه؟
دمع�ت عين�ا الكاتب وهو يتأّمل القتي�ل ينتحب بنفس الطريق�ة التي لطاملا رآها 
يف طفولت�ه. كان القتيل قريبًا منهام يتكيء عىل س�ور احلديق�ة، يف بداية األربعينيات 
م�ن عمره، م�ا زال وجهه حمتفظًا ببع�ض اللمحات رغم هتّرؤ جل�ده وانبعاج عينيه 
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وت�آكل جزء من أنفه بحيث بدا وكأنه حافة موس�ى ح�ادة. كان عاري الصدر يقعد 
ع�ىل األرض ويتلم�س ثقبًا غائرًا يف خارصته إس�وّد بفعل الس�نني. ينتحب بصوت 
أقرب لصوت الذئب اجلريح مرددًا: يا يابه يا بويه.. يا يابه يا بويه. إنه نفس الصوت 

تقريبًا والتنغيم هو ذاته مع تغري طفيف. 
تذّك�ره يف الطفولة حني كان يرافقه ملآتم األقرباء. يرصخ قبل الوصول إىل املآتم، 
ثّم يمسك خارصته واضعًا يده اليمنى عىل عينيه. يتذّكر كّفه العريضة املشعرة وأنفه 
املحمّر الش�بيه برأس القرنابيط الصغري، مثلام يتذكر مسارعة اآلخرين إليه إلسكاته 
وإدخال�ه إىل اجل�ادر. لكنه مع هذا يظّل يردد عبارته - يا يابه يا بويه.. يا يابه يا بويه، 

حتى يذوي الصوت شيئًا فشيئًا. 
شعر الكاتب أنه يراه اآلن بنفس اهليئة، لكن يده املمسكة باخلارصة تتأمل هذه املّرة 
أملًا ش�ديدًا من رصاصة املس�دس التي أطلقه�ا محدان يف تلك الليل�ة املريعة. أعدمه 
ضم�ن جمموعة م�ن اجلن�ود اهلاربني من جبه�ة القتال بنهر جاس�م. كان ه�و عريفًا 
مطّوعًا، وكان محدان يس�تنطقه مع رفاقه بص�وت هامس لكنه مرعب هبدوئه. كانوا 
يقعدون عىل ركبهم املصطكة وجييبون عن أس�ئلته امليدانية: ش�نو اس�مك؟ رتبتك؟ 
وين أهلك؟ ش�نو عش�ريتك؟ من يا فوج؟ منو آمرك؟ ثم واح�دًا واحدًا يطلق هو، 

واثنان آخران، النار عليهم. كانت حّصة العريف املستند عىل سور
 احلديقة رصاصتني، واحدة يف خارصته اليمنى واألخرى يف جبينه. 

- هل يعرف من هو؟ سأل الكاتب اجلنرال
- كاّل طبعًا، هو يعلم أّنه أيب، لقنته املعلومات عىل أنه أيب.

- لكنه أيب أنا. 
- شمدريني يا أخي يطلع أبوك! 

- وملاذا تلّقنه عىل أنه أبوك.. انعل أبوك البو عشريتك.
- ال تشتمني أمامه، الحظ أنه يسمعك.
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نظر األب بغضب وقام من مكانه، صاح: شنو عمي تايني لك، تشتم بنا؟
قال اجلنرال - ها شفت شلون زعلته؟

- هو أيب، هذا اجلسد جسد أيب.
- يا صديقي ال تغالط نفسك، إنه أيب أنا وإذا ما تصدق إسأله.

التفت الكاتب للقتيل وسأله - ما اسمك؟ 
- راهي ش�نون عكله، والدة مس�يعيدة سنة 1936، أمي اسمها صبيحة، ومريت 

اسمها حبشه عبد. 
مل حيتم�ل الكاتب س�امع املزيد، بل أمس�ك بخناق اجلن�رال وأوقعه عىل األرض 
وه�و يرصخ: جمرم، حقري، اليوم س�أمزقك. وظاّل يتدحرجان مل�ّدة أربع دقائق عىل 
حاف�ة الس�اتر وحاول كّل منه�ام خنق اآلخر. تعب�ا يف األخري وتوقفا بع�د أن ابتعدا 
قرابة عرشين مرتًا، ثم بكى الكاتب وقام واجته نحو السامء التي تكاثفت فيها الغيوم 

وصاح: 
- تقبلها يا رب القتىل املكاريد، أيب يعدم كمتخاذل ثم خيتطف جس�ده ليكون أبًا 

للجنرال كوكز، تقبلها يا رّب القتلة املناويك؟
وما إن قال »تقبلها« حتى أرعدت السامء فهرب العريف القتيل إىل حجرته وهو 

ينتحب.

*    *    *

مل ين�م الكات�ب الليلة بطوهلا، ظ�ّل يتقّلب يف رسي�ره املنزوي ق�رب حائط غرفة 
الضياف�ة. حاول مّرات أن ينام دون ج�دوى. متاوت مرتني، لكن بدالً من أن حيرض 
قت�اله الذي�ن اعتادهم، حرض قتيل واح�د هو أبوه، كان بنفس هيئت�ه التي قخُتل فيها. 
تذّك�ر صورت�ه وهو يف تابوت عتي�ق، مغمض العينني وثّمة ثق�ب يف جبينه يميل إىل 
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اجله�ة اليرى، وفتحة يف خارصت�ه اليمنى. كانت الفانيلة اجل�رييس الرومانية التي 
ّزقت، يلبس نفس البنطلون العس�كري الذي رآه ع�ىل اجلثة يف حديقة  يرتدي�ا ق�د مخُ

املوتى حني كان ممسكًا بخارصته ينتحب. 
نظ�ر من ناف�ذة الغرفة ف�رأى الغيوم تبّيت أمرًا للمعس�كر، والح�ت له أرساب 
الغربان وهي حتّلق قريبًا من عنرب رقم )23( فتذّكر أّن اجلنرال كوكز وعده بأن حيّدثه 
ع�ن أولئك القتىل من ذوي اللحى املربومة. زاد فضوله وقرر الذهاب إليهم لتزجية 
الوقت حتى طلوع الفجر. ارتدى البدلة الرياضية وتقنّع بالقمع األس�ود ثّم تلفلف 
بالعباءة املبطنة بالفرو ومىض وبيده املصباح الصغري. كان عليه اجتياز عرشين عنربًا 
تقريب�ًا ومن ثّم الدوران حول بحرية البّط الوحش للوصول إىل العنرب املثري. يف هذه 
األحي�ان كانت أرساب الغربان ما تزال حتوم حول ذلك العنرب وكان الكاتب يتطّلع 
إليها ويفّكر أهنا س�وف تزعجه، لذلك تناول عصا طويلة تّعثر هبا قرب بحرية البّط 
الوح�ش وق�رر مع نفس�ه أن يرضهب�ا إذا ما حاول�ت التحّرش به. وم�ع كل خطوة 

يتقّدمها كان دوّي أجنحة الغربان يقرتب ويصبح مزعجًا. 
تذكر املعلومة التي ذكرها اجلنرال كوكز س�اعة دخوهلم املعس�كر عن أّن الغربان 
ال تتحّرك إاّل حني جتوع، ثّم مخن أهّنا قد تكون اآلن يف طريقها اللتهام تلك اجلثث، 
هل�ذا أرسع يف املش حت�ى كاد يرول، وإذ وصل رآها بالفعل توش�ك أن تبدأ حفلة 
االلته�ام لوال أهنا ش�عرت بمجيئه فدّوت وص�ارت تصيح صياح�ًا مرعبًا ما جعل 
اجلنرال كوكز يفّز من نومه ويمس�ح عيني�ه الداميتني وينهض عىل عجل. ثّمة أمر ما 
س�وف حيدث، فّكر اجلنرال وهو يلبس روبه العسكري املرّقط ثم خرج ودّق الباب 
عىل الكاتب، ومّلا مل جيب تأّكد أنه خرج يف أمر ما وخطر له التفكري بحديقة املوتى. 

وبرع�ة الربق الذي رشع يش�تبك يف الس�امء م�ع الرياح املدّوم�ة، ارتدى بدلته 
ووض�ع القف�ازات بيدي�ه ومتنطق ول�ّف رقبته بلف�اف الفرو البص�يل وأحكم وضع 
نظارت�ه وخرج. نظر من نافذة غرف�ة الضيافة لرير الكاتب فوجده خاليًا. »هل هو 
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جمنون ليأخذ مني أيّب؟ بالكاد اس�تطعت اس�تعادته«، تس�اءل ومّرت بذهنه حلظات 
رصاعهام عند س�ور احلديقة. وخالل مخس دقائق، خلص اجلنرال أنه يف حتدٍّ خطري. 
»ما أتعس�ك أّيا الكاتب الغّر، س�وف ن�رى من ينترص«. قال ذلك بصوت س�معته 
الرؤوس املقطوعة يف عنرب رقم )5( ومىض بخطوات عريضة. الس�امء ترعد والربق 

يسابق نظرات عينيه، وثمة كاتب غّر يريد أن يتحداه. 
»إهنا ليلتي، وهذه اجلثث جثثي، يريد ينافسني من تايل، معقولة ..صدك جذب!« 
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)33(

أبطأنا يف املس�ري حني وصلنا ش�ارع األردن، فقد كانت هناك مواجهات متقّطعة 
ورصخات نساء قريبة. واضح أن هناك مجاعة هتاجم بيتًا. قالت أم حيدر: يمه أرجع 

ال تصري بوجوهنا، رّد أبو حيدر: ماكو يش هسه يروحون ذوله عصابة. 
أوقفت الس�يارة عن�د الرصيف، طفقت أم حيدر تبك�ي وتنعى بصوت هامس. 

بكى أبو حيدر ونزل من السيارة. ويف هذه األحيان رّن اهلاتف
- ها ولك أنته وين هسه؟ 
- بشارع األردن، ببدايته. 
- قريب عىل املواجهات؟ 

- أي جاي أسمعها. 
- زين جايينك.. انتظر ربع ساعه.. شنو سيارتك؟ 

- بطه بيضه. 
- بطه بيضه! ضحك واستدرك

- الفلوس حرضهن تره نسمط أبو أبوك. 
مل أدر كي�ف أت�رصف مع أبو حيدر وزوجته. كان جي�ب إقناعهام باالختفاء ألهّنام 
ربام يتعرضان للخطر إن مها بقيا معي. كان أبو حيدر ما يزال خارج السيارة مقعيًا إىل 
جن�ب يدّخن حني اتصلوا يب. نزلت إليه وأخربت�ه برضورة مغادرهتام املكان برعة 
حفاظًا عىل حياهتام، تفّهم الوضع، قال إنه سيطرق باب أحد البيوت ويبيت عندهم 
حتى الصباح. اقرتحت عليه أن يتوارى يف إحدى الدرابني حتى أتس�ّلم الش�بان ثم 
نحاول تدّبر األمر. س�جلت رقم تلفون�ه ووعدته بأن أوصل حيدر إىل أقرب جامع 

برشق القناة إذا ما استطعت، وإن عجزت طلبت منه أن يربئني الذمة. 
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- مربي الذمة أنت ووالديك، قال وهو يضع يديه يف جيب قمصلته العس�كرية 
وي�ّم باملغادرة. أمس�كت امل�رأة ذراعه من الكاحل وكأهنا ختش�ى الضياع، ثم مضيا 
يف الدربون�ة القريبة. كانت معتمة، لكّن ثّمة بي�وت مضاءة قريبة يمكن أن تفتح هلام 
أبواهب�ا ملا تبّقى من س�اعات الليل. املطر خّف قلياًل والغيوم بدأت تنقش�ع يف وقت 

اشتدت رياح الشامل الباردة. 
جلس�ت يف الس�يارة وظللت أرقبهام حتى اختفيا. كان الرجل ما يزال يضع يديه 

يف جيبي قمصلته واملرأة احلزينة متسك بذراعه وكأهنا ختشى الوقوع. 

*    *    *

فتح صندوق سيارة السبورتج البيضاء وهو يقول هلم: 
- برعة طلعوه وذبوه عل الرصيف. 

جمرد ثالثة رجال، أحدهم بدين وقصري، هيئته ال توحي أبدًا بأنه يمكن أن يكون 
يف وسط مثل هذا. »كيف يقاتل ويرول وهو هبذا احلجم؟«، تساءلت وأنا أراه يفتح 
صندوق الس�يارة. حركاته بطيئة وصوته أجّش، ش�ارباه كّثان وطويالن، عىل شكل 

رقم )8(. 
مل يك�ن الض�وء كافي�ًا لتب�نّي اجلّث�ة التي كان�ت يف صن�دوق الس�يارة. ملتفة عىل 
نفس�ها ك�ام ينطوي طف�ل بردان نس�يته أم�ه دون غطاء. س�حبناها أن�ا ورجل آخر، 
بالكاد اس�تطعت رفعها وإسنادها إىل حافة صندوق السيارة. مّد الرجل البدين يديه 

ملساعدتنا بينام ذهب الثالث وبيده حقيبة املال وجلس يف املقعد اخللفي. 
وضعنا اجلثة عىل الرصيف واجته البدين معي إىل السيارة لريى املدير. كان املدير 
متكئ�ًا عىل الباب، النافذة مغلق�ة وجثته هادئة كأهنا تنام نوم�ة مرحية. حاول البدين 
فتح الباب لكنه الحظ اتكاء املدير عليه فتمهل وهو يقول-� ش�نو هذا آين بحلم لو 
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بعلم؟ تناولت أنا الباب وفتحته برفق ثم مددت يدي إلسناد اجلثة. 
- يا اهلل ..أخريًا ش�فتك أب�و صباح! ثم انحنى عليه وقبله م�ن جبينه. وبدا عليه 
ح�زن غريب، قرأ س�ورة الفاحتة. ال أدري إن كان هو م�ن قتل صباح أم أحد رفاقه. 

تاه عقيل بسبب تلك املشاعر.
- أنت وين أهلك؟ سألني البدين وهو يلتقط للمدير صورة هباتفه. 

- بالشعب؟ 
- وين بالشعب؟ 

- خلف سوق االربعة آالف. 
- وين صاير هذا؟ 

- يم اجليبات مال حي أور. 
- سوق الثعالبة..كمتو تسموه األربعة آالف؟ شتصري من أبو صباح؟ 

- جريانه.. وكنت طالب بمدرسته. 
_ كلنا طالبه.

طل�ب من�ي أن أص�ّوره مع اجلث�ة، تصنّع احلزن وبدا ش�كله طريف�ًا وهو ينحني 
ويقعي عىل بدن السيارة، بالكاد استطاع حرش جسده الضخم بني رجيل استاد عواد 
والباب. صار رأس�ه بمس�توى بطن اجلثة وأشار يل أن ألتقط الصورة. التقطت أربع 

صور وقلت إن بإمكانه اختيار األفضل. 
- ش�تحتاج آين باخلدمة.. تريد نوصلك ألي مكان خاف ولد احلرام يتعرضون 

لك؟ 
- ال أشكرك بس بلغني وين بقية ولد استاد عواد، صربي وليث؟ 

- واهلل العظيم ما عندي علم، احنه استلمنه هذا الولد البارحة وقبل نص ساعة 
إجانه األمر بإعدامه. 
- ليش عدمتوه؟ 
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- واهلل ما ندري، أحنه مأمورين وماعلينا إال التنفيذ.. اهلل يرمحه برمحته الواس�عه 
خوش ولد، لكن ما له قسمه هبالدنيه، هاي خبزته وصلت حدها. 

ح�رت بأمرهم ودّوخني منطقه�م. يرتمحون ملن قتلوه، وي�ربرون األمر بأّن هذا 
قدره؟ هل أنتم عزرائيل وقد تلّقى أمرًا من الرّب بقبض روح إنسان؟ كان عيّل محل 
جّثة صباح لوحدي ألهنم غادروا فورًا. تذّكرت أبو حيدر، كان يمكن أن يساعدين، 
لك�ن ال ي�ّم. قّربت الس�يارة منه وفتحت ب�اب املقعد اخللفي، ثم س�حبته وأدخلته 
بصعوبة. أجلس�ته بوضعية ش�بيهة بوضعي�ة أبيه. ثمة ثقب عري�ض يف جبينه، ثقب 
يعت�يل حاجبه األيمن. الدماء ما تزال لزج�ة وتغطي معظم وجهه، عيناه مغمضتان. 
يرتدي قميصًا بلون حنّي فاتح، قميص نظيف يبدو وكأنه جديد بياقته املقّواة وكّميه 

املزررين. 
انطلقت، رّن اهلاتف، كان حسن: 

- ألو ..استلمت من هسه؟ 
- صباح، خطيه قاتليه. 

- ماذا قالوا حني سلموك إياه. 
- مل يقولوا شيئًا، واحد منهم قال إهنم تلقوا أمًرا بقتله قبل ساعة. 

- اطلع عله األربع شوارع، وتوقف قرب نوفس.
 - صار، بس كون ختلص هالليلة.

*    *    *
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حني وصل اجلنرال إىل حديقة املوتى وقد ظّن أّنه سيجد الكاتب، كانت الغربان 
تصّعد من أصواهتا بطريقة يس�معها للمرة األوىل. هناك أمل وشعور باخلوف يترب 
من الصياح. حدس أهنا تتعرض للرضب الشديد، وهّم بالذهاب رسيعًا إىل مصدر 
الص�وت، لكن�ه انتبه إىل يشء مثري يف احلديقة. كان أب�وه الذي هو جثة والد الكاتب 
ين�ام منطرحًا عىل بطنه، وهذه عالمة ش�ؤم أرعبته. هو يؤم�ن هبذه العالمة من دون 
خلق األرض بس�بب جتربتني شخصيتني معها؛ يف طفولته، عاد يومًا إىل البيت فرأى 
أباه ينام يف اهلول عىل بطنه كاش�فًا عن أعىل س�اقه السمراء املش�عرة فاستثاره املنظر. 
وما هي إاّل ساعة حتى شّب حريق يف بيت جّده ألمه راحت فيه أمه وخالته وجدته 

وخاله، كانت كارثة. 
يف امل�ّرة األخ�رى، رأى اجلن�رال أباه نائاًم عىل بطنه أيضًا، كاش�فًا عن أعىل س�اقه 
املش�عرة. الوضعي�ة ذاهت�ا تكررت. ث�ّم انتظر ما حي�دث فإذا باألب نفس�ه يموت يف 
الفج�ر. تذّك�ر احلادثتني ثم ص�اح بصوت مزلزل: ياب�ه.. يابه. فف�ز القتيل، قام من 
رقدت�ه، نظ�ر يمينًا وش�امالً ث�ّم عاد لريق�د بالوضعية نفس�ها. رصخ به اجلن�رال مرة 
أخ�رى: ياب�ه.. يابه. لك�ّن اجلندي القتيل مل حيّرك س�اكنّا هذه امل�ّرة. يف العادة، حني 
يق�ول له: يابه، كان يرّد: ها بويه. هلجته ليس�ت هلجة الوالد املتوىف قبل أربعني س�نة 

لكنه عمومًا يرد ويتفاعل، »فام باله اليوم؟«. 
فّك�ر في�ام يمكن أن حيدث فلم جيد غ�ريه، رشيكه ونّده يف هذا امل�كان، الكاتب. 
ه�رع إىل حي�ث الغرب�ان تصي�ح. الصوت ي�أيت من جهة الغ�رب. قال لنفس�ه وهو 
يركض »هل يعقل أّنه عند جثث الغادرين.. ماذا يفعل؟«. ثم سار بخطى متسارعة 
ليجد نفس�ه أمام مش�هد غريب؛ كان الكاتب يدور عىل نفس�ه كاللولب وبيده عصا 



- 206 -

ليلة المعاطف الرئاسية 

طويلة يرضب هبا أرساب الغربان التي هتامجه. كان خلع العباءة الرمادية ذات الفرو 
وبق�ي بفانيلت�ه البيضاء، بيجاما البدل�ة الرياضية الزرقاء الذي جاء ب�ه من بيته تبدو 
متس�خة يف مؤخرهتا. ب�دا الكاتب وكأّنه يرقص رقصة الدراوي�ش املولوّية، الغربان 
تتس�اقط من حوله وتتطّوح عىل األرض كأهنا س�كرى وهي تنعق بتلك الرصخات 
التي اس�تغرهبا اجلن�رال. تذّكر األخري أّنه أم�ام كاتب يفرتض أن يك�ون جبانًا، هلذا 
استغرب الوضع وبدا له األمر نقيضًا العتقاده السابق. »الرجل يقاتل بشجاعة وال 
يأبه ملخاطر الغربان املتوّحشة التي ال تتوّرع عن افرتاسه، هل يليق هذا برجل جبان 

؟«، تساءل اجلنرال باستنكار شديد. صاح به: 
- ل�ك هاي ش�كو.. ش�بيك ختبلت؟ فلم يلتف�ت له الكاتب بل ظ�ّل يدور وهو 

يقتل الغربان. 
أش�ار اجلن�رال كوك�ز إىل الغرب�ان بخيزرانت�ه ورصخ هب�ا: واع.. واع، فه�دأت 
وب�دأت تصدر أصواتًا خجىل توح�ي بأهّنا تعتذر له، ثم ط�ارت بعيدًا عن الكاتب. 
كان األخ�ري م�ا ي�زال يعالج بضع�ة غربان هتامج�ه، لكنها انتبه�ت إىل هرب الرب 
فطارت هي األخرى وإنام دون أن تعتذر للجنرال. هدأ كّل يشء وبرك الكاتب عىل 
األرض وجل�س عىل ركبتي�ه هبيئة املصيل، وطفق يبكي بحرق�ة. كان الوضع حرجًا 
ّيل للجنرال أّنه يؤدي دورًا يف فيلم س�ينامئي يتطّلب منه أن  وزاخرًا باالنفعاالت. خخُ
يكون مشفقًا عىل الكاتب فاستجاب خلياله والتفت ناحية الرشق ورضب بخيزرانته 

اهلواء صارخًا: شنو هالقهر يا رّب الربية؟ 
عاد اىل الكاتب الذي كانت ش�هقاته قد هدأت واعتدل يف جلس�ته ووضع رْاسه 

بني ركبتيه. اقرتب منه اجلنرال وغّطاه بالعباءة: 
- شبيك انت وشجابك هنا؟ 

دفع�ه الكات�ب بقوة وقال: ابتعد عنّي يا بوم.. ابتعد. انزعج اجلنرال ألّن املش�هد 
الذي اصطنعه اهتّز، فأمسك بالكاتب من خناقه 
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- ملاذا ترفض البوح بباس�ورد اخلزنة، مصري الشعب العراقي متوّقف عليك أّيا 
الغبي، فقام الطبيب واشتبك معه وهو يقول 

- ختطف أيب وجتعله أباك ثم تأيت لتعاركني! 
رم�ى اجلنرال اخليزرانة وأمس�ك بعنق الكاتب بكلتا يديه وأس�قطه أرضًا، دافع 
الكاتب عن نفس�ه دفاعًا مستميتًا واس�تخدم كّل قوته، لكّن اجلنرال كان أكثر براعة 
رغ�م أن�ه أكرب س�نًّا. ظاّل يتجاذب�ان ويتقّلبان ع�ىل األرض حتى وص�ال إىل دواليب 
ال�رؤوس امللتحي�ة. خ�رج الدم من عين�ي اجلنرال غزي�رًا ويبدو أّنه ب�دأ يعيقه فنزع 
نظارته وترك الدماء تنزل مدرارة. تلّوث وجه الكاتب وشخر بسبب التعب. انحنى 
علي�ه اجلنرال بكّل قوته وقال له: للمرة االخرية أطالبك بالباس�وورد وإاّل لن تنجو 
منّي، س�وف أعتقلك. عفط له الكاتب عفطة شاس�عة، وأبع�ده برجليه ثم قام وهو 

يمسح الدم عن وجهه. 
كان�ت ال�رؤوس املوضوع�ة يف الدواليب تبدو كتامثي�ل ش�معية، وكان اجلنرال 
يله�ث ويرضب هبا بيديه وهو يرصخ: كالب .. كالب وجبناء، بس الرئيس دواكم 

يا خونة. 
يف ه�ذا الوق�ت، كان الكات�ب قد وض�ع العباءة ع�ىل كتفيه وغ�ادر راكضًا وهو 
يصيح: أيب.. أيب.. أيب. انتبه له اجلنرال وركض يف أثره وهو يقول: منني أجاك أبوك 
أّيا الغّر. وحني وصل الكاتب إىل حديقة املوتى، كانت بعض اجلثث قد خرجت من 
حماجره�ا الصغرية وبدأت تتمغط بينام ذهبت جثت�ان اىل ركن احلديقة الرتايب وبدأتا 
ت�أكالن بنهم. وقف الكاتب عند الس�ور وصاح: أيب .. أي�ن أنت يا والدي. فرصخ 
ب�ه اجلن�رال من ورائه: انج�ب ابن الطراك، هذا مو أبوك بل أيب. اش�تبكا من جديد، 
ولكن بشكل خجول وغري عنيف. كأهنام جينبان نفسيهام التعب. قررا العراك لفظيًا. 

- إنه أيب وأنت خطفته أّيا اللص. 
- كان كذلك، أّما اآلن فهو أيب ولك أن تسأله عن أي يشء وجييبك. 
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شعر الكاتب باليأس وبدا عليه االستسالم 
- أين وجدته، من ذلك الذي دفناه إذن؟ 

- أنا ال أجد شيئًا بل أستقبل. تأيت اجلثث بشاحنات رسمية بني فرتة وأخرى. ال 
أدري من أين يأتون هبا. 

- هل يعقل أنكم تنبشون قبور آبائنا؟ 
- نعم، حيدث أحيانا ولكن بكل احرتام ومهنية. 

نظ�ر الكاتب ألبيه، كان يأكل الرتاب وينتحب، يأكل كام تفعل القطط، لكنه بني 
ف�رتة وأخرى يصفن ثم يقوم وينتحب صارخًا: يا يابه يا بويه. يمس�ك خارصته كام 
كان يفع�ل ح�ني يوايس أقرباءه يف املايض، وجهه مرعب لكن يمكن للمرء أن يلمح 

فيه أملًا دفينًا.
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فّكرت أن أتصل بأسعد ألسأله، ولكنني كنت شبه متيقن من رفضه إخباري أّي 
يشء خصوصا يف وقت كهذا. لربام سيخربين الحقًا، إذا كان ثمة »الحقا« يف حيايت. 
هك�ذا فّك�رت حينها وأنا اس�تغرق يف تأّمل وجهه الذي بدأ يتخّش�ب ش�يئًا فش�يئًا. 
ختّش�ب كّل يشء في�ه، حّتى ش�اربه األبيض. إنه نف�س املوديل تقريبًا ال�ذي أتذّكره 
من ربع قرن. دزاين س�تاليني، إذا كنتم تتذكرون ذلك الزعيم الرهيب، شارب كثٌّ 
يتق�دم أم�ام األنف عاليًا ككتيبة مدفعية ترتفع عىل س�اتر. مّرت حلظات وأنا أتأّمله، 
املدير، ثم التمعت يف ذهني األس�ئلة: ملاذا أرصوا عىل جميئه هو؟ هل كان يفرتض به 
أن يستبدهلم؟ ملاذا حزنوا حني علموا بوفاته ثم قرروا قتل صباح وصربي يف اللحظة 

األخرية؟ 
كنت أش�عر وكأنني ضائع يف مدينة ال أعرفها، ومتنيت لو أنه يعود إىل احلياة ملّدة 
س�اعة واحدة كي خيربين ببع�ض أرساره. ويف اللحظة التي فّكرت هكذا انتبهت إىل 

تلفونه وقررت التجوال يف أرساره. 
كان�ت هن�اك رس�ائل كثرية، بدأت ث�ّم ال يبدو أهنا س�تنتهي. عرشات الرس�ائل 
القص�رية، األوىل من زوجت�ه: »اهلل حيفظك عواد حبيبي.. خابر إذا يصري أّي يشء«. 
أرس�لت منذ س�بع س�اعات، قبله�ا كتب أس�عد :«ال هتتم أب�و صب�اح.. اجلامعة ما 
يقرصون، وقلبوا الدنيا هس�ه، ال تقلق«. رسائل عادية، ثّمة واحدة من أخيه يطمئن 
علي�ه وأخرى من حس�ن يق�ول فيها »أقنعتهم«. ب�امذا؟ ال يشء واض�ح. ذهبت إىل 
الرسائل الصادرة فوجدته يكتب ألسعد »يريدوين آين«، وقبلها كتب ألحدهم »من 
أين أجد الثقة يف هذا الزمن، اعذروين«. ثّمة رس�الة حلس�ن »هل من املستحس�ن أن 
تدبر يل سائق أنت لو من طريف؟«. ملاذا مل يرد عىل هذا السؤال يف الوارد؟ ربام اتصل 
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به. قرأت رسالة أخرى موجهة ألموري: »أريدك تعاملهم باملثل إذا صار يش«. 
متاهة ال حّل هلا. ليس األمر جمرد اختطاف، أنا متيقن من هذا. انزلق مني التلفون 
ذو امللمس الناعم. استقر بني رجيّل. عدت وتناولته الستكمل جتوايل. أسمع إطالق 
نار بعيد، بعيد جدًا. رشقات كأهّنا خرطات طبل يف عرس. الحظت أّن السامء تسوّد 
كلام مّر الليل بعرباته املحملة باملخاوف، وثّمة ضوء س�يارة ينترش عىل جدار بيت يف 

شارع فرعي أمامي. 
كانت هناك معارك مصّورة عن قرب شديد. أحدهم يقول وهو جيّر رجاًل بحبل: 
حتى ربعنه بعد ما يعاتبونا وياخذون غيبتنا عله أس�اس ما جاي نريح كلوهبم.. هذا 
الراف�يض الكل�ب راح ينذب�ح مثل النعج�ة. الرجل يله�ث وهو يتح�دث ناظرًا إىل 
الكامريا بنظرة خميفة. حليته طويلة مبعثرة هتتّز مع دبيب خطواته. وهناك صوت ريح 
يعبث بالقط الكامريا. يرتدي الرجل رسواالً بنّيا، وعىل رأس�ه يش�امغ مشدود كيفام 
أتفق، حيمل س�اطورًا. كان قذرًا ويبدو أنه مل يس�تحم منذ أسابيع. اجته للرجل الذي 

يسحله وقال سمعان بمن يرى قربه بعينيه، اليوم راح تشوف قربك بعينك.
أج�واء كنت أس�مع هبا، وه�ا أنا أراها ت�دّب حّية نابض�ة بالدم�اء. رأيتهم كيف 
يذبح�ون الرج�ال، يبدأون بإمس�اك ال�رأس من احلنك، ث�م يغرزون حافة الس�كني 
وحيركوهنا يمينًا وشامالً. يبدأ الدم بالتدفق بينام الرأس يتز بعد شعوره باألمل الشديد. 
اليد اليرى تزيد الضغط عىل احلنك واليمنى تنهي العملية. يف واحدة من العمليات 
رّكز املصور واضح أنه كان حمرتفًا عىل عيني الذبيح أثناء الذبح. كانت العينان تذويان 
بشكل مريع، ينطفئ فيهام يشٌء ما، مثل شمعة ينفد زيتها، مشاهد ال عهد يل برؤيتها.

تركت هذا الفيديو وذهبت لواحد آخر أثارين عنوانه »عملية مريدي«: 
- يلله أبو عبد اهلل ..طكها طكها أخوي! 

كانا يف سيارة، زاوية التصوير تسمح برؤية ناصية سوق مريدي املزدحم عرصًا. 
ثّمة نس�وة يتدثرن بالعباءات ويعربن ش�ارعًا فيه عرشات الدراج�ات اهلوائية. باعة 
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يقتعدون الرصيف وشّبان يتجمعون يف ركن ما، سيارة محل تستعرض ومصابيحها 
اخللفي�ة تنبض، فتمن�ع الكامريا من تصوير حلظة التفج�ري. الرجل يتأفف: أهوووو 
..وقتها! ثم لس�بب م�ا يتعّجل ويأمر أحدًا »طكها طكها«. ص�وت ذو لكنة جنوبية 
يتل�وه دوّي وعصف يتّز معه كّل يشء. هتتّز الصورة وتتناثر أش�ياء ال يمكن تبّينها، 
غب�ار وت�راب وصوت رصاخ مرع�ب. الكامريا تظ�ّل تدور موثق�ة الزاوية املوجهة 

إليها، نريان تندلع رسيعًا وموت يبط من أعىل إىل أسفل.
فديوات مريعة، مريعة جدًا.

قتل�ون يف طريق حممد القاس�م، ثالثة مزقت مالبس�هم وانتثرت  رأي�ت جن�ودًا يخُ
ش�عورهم وغط�ت الدم�اء وجوههم. أحده�م يبكي بصوت هو خليط من توّس�ل 
ورع�ب. ثّمة رجل ضخم يلبس رساوالً أس�ود مش�دودًا بحزام م�ن القامش معلقة 
فيه س�كينًا كبرية وتتأرجح ع�ىل كتفه اليمنى أربعة ش�واجري موضوعة بحزام بصيل 
من الكّتان، جيربهم عىل التمدد. يتمّدد الش�بان الثالثة بشكل فوضوي فيأمرهم بأّن 
يعّدلوا رقدهتم بحيث تكون الرؤوس متقاربة، ثم يتقّدم ش�اب قصري مقّوس الظهر 
يرتدي مالبس سوداء كاملة، ثم يوي عليهم ببندقيته ويرميهم واحدًا واحدًا. كانوا 
ينتفض�ون م�ع كّل رصاص�ة توّجه لل�رأس، وكان ال�دم يتدفق كأنه ين�زل من كيس 

مثقوب. أحد القتىل توّسل هبم: 
- آين ما مسوي يش.. حرام عليكم. 

- انجب ولك عار.. ولك حتى الطلقة حرام بيك. 
دخ�ان يطلع م�ن رؤوس برشي�ة. رأيت هذا بش�كل فعيل يف فيديو آخ�ر مرّوع. 
ش�عرت بالغثي�ان جيتاحن�ي، وانتابتن�ي كراهية للتلف�ون املحمل بكل ه�ؤالء القتلة 

والقتىل. 

*    *    *
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مثلام اهتزت الصورة يف تفجري مريدي، إهتز اس�تاد عواد واختّل وضعه. مل يكن 
التلف�ون صندوق�ًا أس�ود إنام هو الش�يفرة التي فكّك�ت أزرار قمصلته الرئاس�ية ثم 
جعلت�ه خيل�ع ما حتتها كام يفعل املرء وه�و يدخل احلامم. تعّرى متام�ًا، ليس ألّنه كان 
يستمتع برؤية تلك الفيديوات الدموية املقززة بل ألنه، يف الوقت عينه، كان يضحك 

منها ويستهزئ هبا. 
أثارين عنوان فيديو آخر، البّطة، ربام ألنه االس�م الشعبي نفسه لسياريت الكراون 
1996. الكام�ريا موجه�ة لرجل قد يك�ون يف األربعني، رأس ضخ�م يغّطيه عقال 
مته�رئ الش�عرات ف�وق غرتة مح�راء. رجل يب�دو من أولئ�ك الذين تش�عر أهنم ال 
يس�تحّمون كثريًا وال يتمون هبندامهم. العدس�ة مصّوبة عىل وجهه وهو يقول بنغم 

مستقر: 
� البطة من جتي لك وين كيل تروح.. تظل عينك مشبحه َع اليجي ويروح، البطه 
البط�ه م�ن جتيلك وين كليل تروح، تظل عينك مش�بحه َع اليجي ويروح، الرشده ما 
تفيد شكد عزيزه الروح، الرشده الرشده ما تفيد شكد عزيزه الروح.. ها وبس يعاين 

بعيونه.. الشايف ضيم البطه..
- ب�س يعاي�ن بعيون�ه، قال املص�ور بنربة س�اخرة. ثم كرر اهلوس�ه لتنض�ّم إليه 

أصوات رجال آخرين جيلسون يف املضيف. يستمر الرجل: 
واهلل م�ن جتي�ك، من جتي�ك وتطبك البّط�ه، يدور الفل�ك بيك وتدخ�ل اخلّطه، 
كل�وك36 س�الحهم ويغرك بش�طه وكلوك س�الح العدهم ويرضب باهلام�ه.. يردد 

املصور اهلوسة: كلوك سالح العدهم.. ويرضب باهلامه..
تنتقل الكامريا إىل املضيف فتس�تعرض عددًا من الرجال اجلالس�ني عىل األرض 
املفروش�ة بالس�جاجيد ثم تس�تقّر ع�ىل رجل جيلس ع�ىل ركبتيه ويتك�ئ إىل اجلدار، 
يرتدي دشداشة بلون بصيل وعىل كتفيه عباءة تبنّية بحواش مذهبة. كان الرجل أكثر 

أناقة من سابقه وذا حلية مشّذبة وهو يبدو يف منتصف الثالثينات: 
36. كلوك: نوع من أنواع املسدسات الشائعة يف العراق.
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ل�ون أبي�ض عليها تكول مّج�اره37 .. وبيده كل�وك هذا م�دري غداره..عزرائيل 
ه�اي موش س�ياره..)قهقهة مكتومة م�ن املصور( عزرائيل هاي موش س�ياره..ها 

وراحت تكضينه.. دخيلك من البطه دخيلك..
املصور: راحت تكضينه..دخيلك من البطه دخيلك. 

كان املزاج ضاحكًا هازئًا لكنني استشعرت تغنّيًا باملوت والقتل واحتفاًء به، احتفاء 
خفي ربام حّوله إىل مظهر من مظاهر العدمية املرعبة. هل كان املدير يرى هذه الفيديوات 
ليتخلص من ثقل ما يراه يف الواقع؟ ال أدري لكّن التلفون، برس�ائله وفديواته وأغانيه 
التهكمية والتعبوية التي يعود بعضها إىل احلرب العراقية اإليرانية، أّكد مس�ألة واحدة: 
أنا مل أتعرف إاّل عىل صورة واحدة من صور استاد عواد، إنه كتاب بتأويالت ال تنفد.

*    *    *

مل يكن لدّي شك يف أنني سأفشل يف معرفة أّي يشء ذي قيمة. األرسار ال توهب 
قب�ل حلظات من موت أصحاهب�ا، واملدير الذي ارتبط بطلبته مث�ل ذلك االرتباط مل 
يك�ن كرياًم مع�ي بأرساره. ه�ل يعقل أن خيربين بباس�ورد صندوقه األس�ود لو كان 
حيوي أرسارًا من أّي نوع؟ ال أظّن ذلك. كل ما هناك أنني وجدت نفيس أمام تلفون 
مفتوح الرموز، مغلق من الداخل. ليس ثمة غري طريق وحيد مفتوح اسمه التأويل. 
قراءة الرسائل وختّيل ما وراءها، ثم االطالع عىل الفيديوات وتأويل داللتها النفسية 

لشخصية كشخصية استاد عواد. كل ما أتاحه يل املدير بعد موته هو هذا. 
حاولت معرفة يشء يف ما بعد، لكنني فشلت أيضًا. كان األمر أشبه بدهليز معتم 
ذي جمّرات مغلقة. ال أسعد أخربين بشء يشفي الغليل قبل مقتله، وال حسن حتّدث 

يل بغري ما قاله يل أثناء لقائي القصري معه حتت املجّر بطريق املطار. 
ال يشء يشفي الغليل.

37. اجلاّمر: لب يوجد يف باطن جذع النخلة ويتميز ببياضه الناصع وطعمه اللذيذ.
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)36(

م�ا زال أبوه ينتحب يف نفس املكان، يقف وكأّنه مس�تند إىل حائط مهدوم، يضع 
ي�ده عىل خارصته املثقوبة ويثغب بطريقة مل يس�بق للكاتب أن رآه�ا. لكأّنه قتل قبل 
س�اعات. زحف إليه الكاتب بوجه مرتب حتى صار إىل يساره. تطّلع فيه جيدًا فرآه 
قتل، وجه س�اخن الدماء واالنفع�االت، معترص باحلزن، حممّر من  ك�ام كان قبل أن يخُ
البكاء، عيناه كبريتان مبللتان بدمع نقي وش�اربه مش�ذب وكأّنه عاد من احلاّلق توًا، 

كان يبكي بلوعة، ويستغيث بأمه وأبيه وأخوته 
- وين�ك يمه.. وين�ك يابه.. خويه نذير احلكيل.. قتل�وين.. تعالوا يل.. خارصيت 

تؤملني.
س�كت القت�ىل اآلخرون وومج�ت وجوههم رغم أهن�م كانوا يبكون معه. ش�ّدة 
لوعته جعلتهم يذهلون عن أنفسهم ويقرتبون منه. تبدلت أشكاهلم القبيحة وعادوا 
قتىل كام كانوا ساعة قتلهم. اخلوف مرسوم عىل مالحمهم لكنه مل يمح اجلامل البرشي 
املتوّرد. مش�وا ببطء وكانت الدماء تس�يل منهم، واقرتبوا ه�م أيضًا من أيب الكاتب 
الباكي بحرقة. نزلت دموعهم ما عدا قتيل صغري الس�ن كان رأس�ه مهّش�اًم يف جزئه 
العلوي، وقع هذا عىل األرض قبل أن يصل، وبدا كام لو كان قد قخُتل يف تلك اللحظة. 
تذّك�ر الكاتب أمه وجّده، رأى نفس�ه يركض خلف س�اطع مدهوش وهو يدفع 
العربة، ثم يس�حبه أبوه. تراءى له األخري وهو حيمله ذات هنار ويذهب به اىل ساحة 
اخلمس�ة ومخس�ني. م�ّرا قرب أك�رم أبو الثل�ج ذي األصابع الس�تة. ش�اهد احلاملني 
يذهب�ون إىل العل�وة مرعني بعرباهتم، وس�أل أب�اه عنهم. قال له: ذول�ه ناس فقره 
اهلل غاض�ب عليهم. حني وصال، كان جده منهم�كًا بتقطيع الطامطة والبصل ألحد 

الزبائن اجلالسني عىل الصفيحة املعدنية. تذّكر هذا ثم التفت إىل جثة أبيه
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- تتذكرين يابه؟ 
قال له: منو أنته؟ 

- أنا ابنك ما تتذكرين؟ 
- أن�ت م�و ابني، ابن�ي ذاك الالبس نظارات، ذاك اليل خّل�ف بقلبي نار ورشار، 

اليل حيبني ويعزين، ودفن اخلزنة مالته حتت رسيري! 
- اخلزنه؟ شنو اليل قلته؟ أكو خزنة مدفونه بحجرتك؟ 

- أي نع�م، خزنة رصاصية، دفنها ابن�ي، وبني يوم ويوم جيي يتأّكد منها ويقول: 
نعلت أمك وأبوك يا خاتون املعسكر.. تركتيني ألوب عىل الباسوورد مال ....... 

*    *    *

مل يس�مح أبو الكاتب ورفاقه القتىل له أن يفّكر باخلزنة، عادوا هلسترييا البكاء 
املهول أمامه، كانوا مجيعًا خلف الس�ور يتس�اقطون ع�ىل األرض وحيثون الرتاب 
ع�ىل رؤوس�هم. بكى هو أيض�ًا متأثرًا بوضعهم املأس�اوي. ش�عر أّن صوت أبيه 
يضعف شيئًا فشيئًا. حتّول إىل نحيب هامس، مكتوم. أفلتت كّف األب خارصته، 
وب�رك ع�ىل األرض كاّن أحدًا أطلق عليه النار، ثّم س�قط بمح�اذاة الكاتب وهو 

يشخر. 
ساد اهلدوء ومل يتبّق سوى آخر عربات الكاتب الذي ظّل عىل جلسته ينظر إىل 
وجه أبيه املس�لوخ، يتأّمل ما تبّقى من أس�نانه املنخورة وفروة رأس�ه التي انتزعها 
الزم�ن والغبار. حينئذ باغتت�ه أنفاس الهثة قريبة منه، أنف�اس كأهنا أنفاس رجل 
يم�وت. رف�ع رأس�ه، فرأى اجلن�رال كوكز يقف وبي�ده عصا غليظ�ة. كان وجهه 
رشي�رًا حمتّد الغضون، وش�فتاه تنفثان بخ�ارًا كام تفعل الذئ�اب قبل اإلجهاز عىل 

فرائسها.
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- ه�ا، ارتاحي�ت! لقد س�معت كّل يشء دار بينكام، خانن�ي أيب كالعادة. أخربك 
بم�كان خزن�ة علياء مطر مو! خيانة اآلباء جتعل األبناء مس�تعدين للقتل دائاًم، وهذا 

اليل راح أسويه معك إن مل ختربين بالباسوورد، لكن مو قبل أن أعاقبك.
مل يكد الكاتب يسمع كلمة )أعاقبك( حتى غاب عن كّل يشء، وذهب يف غيبوبة 
عميقة. شعر بأمل مباغت يف رأسه والتمع ضوء أبيض بعينيه، ثم دوت الرياح بأذنيه. 
كانت رضبة اجلنرال قوية وحاسمة، وانتهت بسحله وهو مغمى عليه إىل حجرة أبيه 
)أو أبيهام(. وضعه جانبًا ثم أخرج اخلزنة من حتت األرض، وعاد ليس�جن الكاتب 

ويغلق عليه الباب ويغادر. كان عصبي املزاج وشاعرًا باخليبة أيضًا. 
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يف الطريق إىل األربع شوارع، عاودين الصداع الذي أعرفه ولطاملا غزاين. صداع 
مزعج ال ينفع معه س�وى النوم واالس�رتخاء وحّبة كابوتني 25 من التي وصفها يل 
دكت�ور عبد اللطيف جرياننا. كنت اس�تفرت منه فقال إن األم�ر ليس مقلقًا، لكنه 
ينبئ بأنني معّرض لإلصابة بارتفاع ضغط الدم مستقباًل. هي عالمة مبكرة كام قال. 
فتش�ت جيب س�رتيت الداخيل حيث أضع احلبوب أحيانًا فلم أجد ش�يئا. »ياللحظ 

اليسء«، قلت وأنا أركن قريبًا من ورشة نوفس. 
كانت الس�اعة تقارب الثانية لياًل. ال أرى ش�يئًا س�وى كالب ترتاكض يف اجلهة 
املقابلة. ثمة بيكب بيضاء خترج من بيت كبري، امرأة تسّد البوابة بعد خروج السيارة. 
تلف�تُّ إىل الورش�ة، كانت مغلقة. هناك لطخات طينية عىل لوحة خش�بية متوس�طة 
احلجم مثبتة عىل عارضة حديدية عند الرصيف. كانت لوحة ثانوية واطئة موضوعة 

جلذب أنتباه السيارات. 
الش�وارع األربع�ة كام عهدهت�ا. األش�جار اخلرضاء يف اجل�زر الوس�طية ال تزال 
موجودة ويبدو أهنا أصبحت أكثر عددًا. نادرًا ما كنت آيت إىل هذه املنطقة، لكنني مع 
كّل جميء أقرر معاودة زيارهتا من أجل االستمتاع ببهائها. الشوارع مجيلة والتصاميم 
اهلندس�ية ختتلف متام�ًا عام اعتدناه يف مناطقنا برشق القن�اة. النظافة التي تتمّيز هبا ال 

تتوفر يف سواها إاّل ما ندر.
ج�اءين اتص�ال من »هم«، كان الص�وت، هذه املرة، رفيعًا في�ه ما هو أنثوي. 
أمرين بالعودة مخس�ني مرتًا إىل اخللف. قال »أرجع عىل الباك، نحن نراك اآلن«. 
ث�م قال إن ع�يل االنتباه لكيس كبري مطروح قرب ش�جرة س�در. ع�يّل أن أمحله 

وأميض. 
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ع�دت كام أمروين ووجدت الكيس بالفعل عند الس�درة. كان كيس�ًا قطنيًا كبريًا 
مش�دودًا بإح�كام، وواضح أّن في�ه جثة رجل. قّربت الس�يارة من�ه وأدرهتا بطريقة 
تس�مح يل أن أسحب الكيس بير إىل املقعد اخللفي. صارت سياريت بعكس السري. 
س�حبت الكيس وبصعوبة ش�ديدة حرشته إىل جانب صباح. ثم انطلقت، »هل هو 

صربي أم ليث؟« 
»أصبح�ت اجلث�ث أربع اآلن!«، قلت ه�ذا للمدير بنربة س�اخرة. كان ما يزال 
متكئًا عىل النافذة وكأنه ينام يف رحلة متعبة. عاد الصداع لرأيس وتفاقم حتى أنني 
فك�رت أن أفت�ش جيوبه بحثا ع�ن أّي دواء، باندول، حّبة فاليوم، أّي يش اس�تاد. 
ع�دت أدراج�ي إىل املنصور، ووصلت إىل ش�ارع ال�رواد، كانت الش�وارع خالية 
متام�ًا، هادئ�ة، كّل القتل�ة رقدوا اآلن رب�ام، وكّل القتىل كذلك، بم�ن فيهم األربعة 

الذين معي. 
توقف�ت قريبًا من حي دراغ عند نزلة يف ش�ارع فرعي. ثّم�ة حاويات زبالة كبرية 
ق�ريب. نزل�ت من الس�ّيارة وفتحت باب املقع�د اخللفي وتناول�ت الكيس وحاولت 
فتحه من جهة الرأس. كانت اجلّثة منطرحة إىل جهة صباح. تلّمسته، كان رأسًا كبريًا 
نوعًا ما. ش�عٌر كثيف وأنف دقيق. قتلني الفضول ألعرف إن كان صربي أم شقيقه. 

بصعوبة فتحت الكيس ليظهر أمامي. 
إذن صربي الذي مل أرتح له يوما يرقد يف كيس بسياريت، عبارة عن جثة. 

اتصل يب أسعد: 
� ألو.. أنت وين اآلن؟ 

� باملنصور. 
� استلمت صربي؟ 

� نعم شفته، طلقة براسه، جبهته مهشمة. 
� مس�كني.. راح ضحية أبوه. املهم هس�ه تروح مبارشة لطريق املطار، هناك راح 
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يس�لموك لي�ث.. أدعي من اهلل يكون عدل مو مثل أخوت�ه، هذا ابن حالل، أمتنى ما 
قاتليه. 

*    *    *

اتصل�وا يب بع�د أس�عد مب�ارشة، لكأهنم كان�وا معًا يف غرف�ة واح�دة يتتابعان يف 
االتصال. أخربوين أن أذهب باجتاه املطار ألجد ليث. 

- أين بالضبط؟ 
- قبل أن تصل املطار بثالثمئة مرت من اجتاه الريموك. 

- هل هو مقتول؟ 
- هناك راح تعرف. 

أغل�ق املتحدث اهلاتف ومضيت أنا إىل حيث يتوجب أن أجد ليث. كنت أمهس 
لنفيس: يا رّب يطلع عدل.. عىل األقل أرجع هلم بواحد! كان الش�ارع خميفًا ومهوالً 
بظالمه. صعدت جمّرًا اهندم جزء من س�ياجه احلديدي. كانت هناك سيارتا رشطة 
تدوّي�ان حتته. لكأهنام تطاردان س�يارة. س�معت إطالق نار بعيد. يف التقاطع نفس�ه، 
اهتّز املدير بسبب حفرة مل أنتبه هلا. إطالق النار ال يتوقف يف مناطق بغداد خصوصًا 
يف غرهب�ا حي�ث رفعت راي�ة مقاومة األمريكان عىل نطاق أوس�ع بكث�ري مما يف رشق 
بغداد. قالوا يل أن أنتظر منهم مكاملة أخرية قبل الوصول إىل مكان تسّلم ليث، لذلك 

خففت سريي بانتظار اتصاهلم. 
رّن اهلاتف، كان ثّمة جر للمشاة يلوح عن بعد، قريب من شارع خدمي يتفّرع 
عن الطريق العام. توقفت وأجبت، طلبوا منّي أن أقف حتت اجلر متامًا, هناك سأجد 
ليثًا جالسًا عىل دّكة. دّق قلبي من الفرح وهيأت أجوبة ملا سرياه يف سياريت، تساءلت 
عن هذا احلدث املبهج الذي س�ينهي ليلتي املرعبة. ليث، رفيق فتويت الطيب، أخريًا 
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سألتقيه يف هذا الظرف اليسء. كيف سأخربه بالفاجعة التي يف السيارة؟ 
خففت س�ريي واس�تنفرت كّل حوايس. اقرتب اجلر وأصبح من املمكن رؤية 
م�ا حتت�ه. أمعن�ت نظري وأن�ا أقرتب. كان ثّمة ش�يئان معت�امن يقعدان ع�ىل دّكة إىل 
اليم�ني. مل أتبينهام فورًا، لكن مع كّل مرت كان الش�يئان يتوضحان. توقفت ورأيتهام، 
إهنام ش�خصان جيلس�ان عىل دّكة، أحدمها ملثم واآلخر يديل رأسه وكأنه نائم. تبّينته 
ف�ورًا؛ صديق�ي ليث، بدا يل أنيق�ًا نوعًا ما، كان يرتدي قميص�ًا مفتوح الصدر وعىل 

رأسه كاسكيته. رجاله منفرجتان ويداه يف حضنه بوضع من يشعر بربد شديد. 
عثوري عىل ليث أذهلني عن اآلخر اجلالس بمحاذاته. نزلت واقرتبت من ليث. 
أمسكته من رأسه، كان ثقياًل. هززته ألتأكد إن كان حّيًا فاهتّز. مهست بأذنه: ليث.. 

ليث، فلم جيب. ثّم بمجرد أن تركت رأسه، سقط جسده كله فتلقاه اآلخر. 
قلت للملّثم: مّيت؟ 

- نعم، مات قبل دقائق، كان املفروض تستلمه حي، لكنه مات مثل أبوه.
- منو أنت؟ 

- ال عليك. قال ذلك وأخرج مسدسًا أسود القبضة ثم ألقمه رصاصة 
- وين بقية الفلوس مال الفدية؟ 

- أعطيتها هلم. 
- أحكيها عىل الدّبة.

»هل كان امللثم حسن محيد؟«، تساءلت وأنا أجهد لتذكر صوته، لكن أّي صوت 
س�يبقى بعد كّل هذه السنني التي مّرت؟ فّكرت به حتديدًا ألنه هو الذي أمرين بعزل 

نصف املبلغ وختبئته يف مكان ما. 
س�لمته املبلغ بعد أن محلنا ليث إىل الس�يارة، حرشته مع أخويه وأنا أبكي، وكان 

امللثم يبكي أيضًا. 
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استيقظ الكاتب من إغامءته بعد نصف ساعة تقريبًا فوجد نفسه يف احلجرة ينظر 
من فتحة صغرية إىل جثث مبعثرة بفوىض يف احلديقة. جثث بدت وكأهنا قتلت للتو، 
الدماء تغرق املكان وهناك أشالء تنتثر يف األرجاء. تذكّر الكاتب كل ما جرى له يف 
املعس�كر الكابويس، وصاح بأعىل صوته: كوككككككز.. كوككككككز..أينك يا 
جن�رال اجلحيم؟ كان الصدى يرتدد يف األنحاء ليختل�ط بأصوات الرعود وحفيف 

الرياح. 
فّك�ر أن هذه العقوبة هي األش�ّد التي متّر به، ومتنّى حّق�ًا لو أن بمقدوره اخلروج 
واهل�رب بجل�ده من ه�ذا العذاب النفيس املري�ع. يف هذه األحي�ان، كان اجلنرال قد 
أس�ند اخلزنة حلائ�ط القمرة وجلس يدخن ويبتل�ع العربات حماوالً كت�م بكائه. لقد 
ش�عر أّن�ه عىل وش�ك أن يي�أس من العث�ور عىل الباس�وورد. ظ�ّل ينظ�ر إىل اخلزنة 
احلديدي�ة بغضب مكتوم ثم ق�ام ورضهبا ببوز حذائه، لكنه َخ�ش أن تتلف املعادلة 
مثل�ام حّذرت اخلات�ون وهي تقفلها بتل�ك الوصية: أحذر، كر اخلزان�ة بأية طريقة 

يعني إتالف املعادلة. 
- نعلت والد والديج يا بربوك38 .

خرج ثانية وهو ال يدري ما عليه أن يفعل. أغلق الباب بقّوة ورصخ: أّيا الكاتب 
الذي كان قارئًا.. متى تستسلم وتفتح اخلزنة لنجد املعادلة؟ فّكر يف أن حياول إقناعه 
وه�و بذلك الوض�ع املزري، لكنه أّجل املوضوع إىل الصب�اح ومهس: »خليه ينضج 
عىل ناري اهلادئة«. بدالً عن ذلك، قرر القيام بجولة أخرية بأرجاء املعس�كر. وصل 
إىل العن�رب رق�م )21( اخل�اص بصفحة الغ�در واخليانة39، كان عنربا مه�والً بجثثه، 

38. الرببوك نعت عراقي للمرأة الوقحة التي ال تستحي.
39. صفحة الغدر واخليانة هو املصطلح الرسمي الذي أطلقته الدولة العراقية عىل انتفاضة آذار عام 1991. 
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دواليب�ه متت�أل حّد التخم�ة، وبينها جث�ث أوالد صغار. ترك العنرب تصّف�ر فيه الريح 
ومىض إىل رشق املعس�كر. قال لنفس�ه: يف الصباح أكمل خططي مع الكاتب. اجتاز 
مخس�ة عنابر وتش�ّمم فيها رائحة موت عفنة قبل أن يقف ويتذّكر شيئًا. تذّكر أّنه نرش 
مالبسه العسكرية منذ الصباح والبد أهّنا اآلن قد نشفت. »فألعد هلا قبل أن تفعلها 
الس�امء«، قال ذلك واس�تدار. وصل وتطّلع إىل احلبل املش�دود ب�ني الزريبة وحائط 
حجرة الضيافة التي يسكن فيها الكاتب. شاهد بنطاالً جبليًا وقميصًا أزرق، وبينهام 
الحظ لباس�ه الداخيل الطوي�ل، األمحر اللون. ويف غمرة تأّمله للمالبس املنش�ورة، 
انتبه لكم قمصلة عسكرية يتّز بينها. كانت رفرفة غريبة، رفرفة بدا معها الكّم وكأّنه 

ذراع مقطوعة الكّف تشري إىل حجرة الضيافة. 
حينئذ تذّكر أن الكاتب حني جاء إىل املعسكر كان مرتديًا قمصلة تشبه تلك التي 
رفرف�ت أمام عينيه. نيَس قرار مللمة املالبس وخّطر له أن يفتش تلك القمصلة فورًا. 
كان اخلاط�ر قوّي�ًا ومنبئًا بشء خطري. التمعت عيناه انتظ�ارًا ملا يمكن أن جيد هناك، 

وهرع إىل احلجرة. 
أمس�ك القمصلة اخلاكية املبطنة بالفرو وفّت�ش جيوهبا اخلارجية والداخلية. عثر 
عىل أس�نان اصطناعي�ة وموس حالقة ملف�وف بورقة جريدة. ف�رّد الورقة عىل أمل 
أن يقرأ فيها ش�يئًا خيّص الباس�وورد، لكنه وجد قصيدة بعن�وان »مالك من الصنف 
العس�كري«، كان�ت قصيدة منش�ورة يف زاوي�ة الصفحة. فتش عن اس�م كاتبها فلم 
جي�د، يبدو أّن أحدهم كش�طه. ق�رأ النص، كان رائع�ًا وحيكي عن رج�ل لديه دّملة 
بعين�ه اليرى تع�رض يف كّل ليلة فيلاًم كابوس�يًا فائزًا بجائزة عاملي�ة. وضع اجلريدة 
جانب�ًا وفّتش اجليوب الداخلية. عثر عىل صابونة مواراة بكيس نايلون صغري، وعثر 
يف جيب آخر عىل صورة فوتوغرافية للخاتون نفس�ها وهي تلبس املايوه وترقد عىل 
بطنه�ا عند س�احل بحر مزدح�م، »ال يا ملعون«، ق�ال اجلنرال وأمع�ن يف التفتيش 

وكأنه يعلم بوجود يشء ما. 
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مّرر يده عىل البطانة وش�عر بملم�س يشء حتتها، يشٌء كأّنه غالف دفرت أو كتاب 
صغ�ري. اس�تنفر ح�واس أصابعه وهو يتلّمس وابتس�م ابتس�امة املنت�رص الذي أهنى 

خصمه بالرضبة القاضية »أها.. أها.. شنو هذا اليل ضامه عيّل حبيبي؟«
كان املخبوء دفرتًا صغري القطع لكنه س�ميك وجمل�د بغالف أمحر، مكتوب عليه 
بخط الثلث )حديقة عزرائيل.. نصوص خائفة(، خيلو من اسم ملؤلف. قّلبه وهو ال 

يكاد يصّدق.
- معقولة.. صدك جذب.. أخريًا يا خاتون! 

إهن�ا قصائ�د الديوان إذن، هك�ذا فّكر قبل أن يقف�ز من الف�رح ويتخّيل الكاتب 
جالسًا يف حجرة الضيافة، منكّبًا عىل كتابة تأويله للقصائد. 

التأوي�ل.. التأويل يا س�يادة الرئي�س، هو الذي يوصلن�ا إىل املعادلة، وال معادلة 
دون العثور عىل التأويل. 
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)39(

يف الطري�ق رأيته�ام؛ الح�ا يل كام لو أهنام كتل�ة واحدة، كتلة تبدو م�ن بعيد كقرب. 
الفتى راقد عىل ظهره يعلو عن األرض قرابة ثالثني س�نتمرتًا، والعجوز جالس عىل 
ركبتيه بوضع املتجه للصالة. رأس القتيل بوضع مستقيم حياذي صابونتي الركبتني، 
وظه�ر العجوز منحن يتدّثر بمعطف غلي�ظ مل أتبني لونه يف الظالم، لكنه كان غامقًا 
ومتهرئ�ًا. مل يلتف�ت العجوز نحوي حت�ى خّيل إيّل أنه مل ينتبه لصوت س�ياريت وهي 
تتوقف قريبًة منه. رأس�ه ثاب�ت، عبارة عن جراوية ملفوفة بش�كل فوضوي. تبينت 

عينيه الواسعتني وحاجبيه الكّثني ومها ينزالن إىل عينيه.
مل يك�ن الرج�ل يبك�ي وال يب�دو علي�ه أّي ضع�ف. ملح�ت عص�اه تس�تقّر قربه 
ويالمس طرفها رأس اجلّثة من اجلانب األير. أثارين طول اجلثة الالفت والذراعان 
املمدودتان عىل البطن الضامرة. فتى صغري، لعله ال يتجاوز العرشين، يرتدي بنطاالً 
ممزقًا وبلوزة بالكاد تس�رت جسده. اقرتبت. قلت للعجوز: اهلل يساعدك عمي. فانتبه 

وكأن أحدًا صّحاه من نومة طويلة أو صالة بعيدة الغور. 
- هله عمي، استدرك: هذا ابن ابني، اسمه أسعد. 

استغربت اس�مه. قلت إهنا مصادفة، لكنني حني تأّملت وجهه ومالحمه شعرت 
إنه يشبه أسعدي، عينان جاحظتان ووجنتان تبدوان كحجرين ناتئني حادي احلواف. 
وجدتن�ي دون وع�ي أو إرادة أجلس قريبًا من العجوز. مددت يدي وأمس�كت 
كّفه. كان يرجتف، لعيل ختّيلت ذلك، ربام أنا من كان يرجتف. كّفه هزيلة لكنها خشنة. 

أعرف هذه األكف، إهنا تنبئ عن تاريخ من الضيم. شّد عىل يدي وكأنه يشكرين. 
 - قتلوه اليوم، تركوه هنا قبل ساعتني، ما خرّبت أبوه، بيه جلطة، أجيت لوحدي 

مش، ذاك بيتنه. 
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أش�ار إىل أض�واء بعيدة ج�دًا. مل أتبنّي بيته وال كان هو يس�تطيع أن يريني إياه من 
ذلك املكان. 

- كيف قتلوه، ملاذا؟ سألته فقال 
- مشى بدرب املوت، مسكني خدعوه وصار مثلهم. 

تذّكرت اسمه ورددت هامسًا: أسعد!
- أي أسعد بعد عيني. 

كان عج�وزًا قوي�ًا. لكنه بكى يف األخ�ري، وثغب بصوت ع�ال وراح يعاتب اهلل 
بلغ�ة حّراقة. رشع يف مونول�وج أظهر كّل ضعفه املخبوء خلف قن�اع التجّلد. ترّنح 
كتفه وختيلته ينهدم فيهتّز املشهد كّله الذي الح يل وأنا أجته إليه يف البداية. مع نحيبه، 
حتّركت ركبتاه فاهتّز رأس الفتى، انتبهت إليه فرأيت شيئًا من أحشائه السوداء يكاد 

خيرج من بني متّزقات البلوزة. 
- عمي ما تودينه لبيتنه، صار ساعتني منتظر سيارة وماكو. لو بيه حيل كان شلته 

عله ظهري، ذاك بيتنه. 
أش�ار لنف�س اجلهة دون أن أتبنّي أي�ن البيت املضاء. قلت ل�ه - وحق هذا الليل 

األسود ما أقدر. 
نظر يل بحرية أربكتني، فسارعت للقول وكأنني أهني حياته بطلقة رمحة 

 - البطة مالتي قبطت عمي، بيها مخس جثث.

*    *    *

مل يعد ثمة حّل أبدًا، ال جمال سوى الذهاب إليهم أنا وبّطتي. ختّيلوا سائق تكيس 
خيرج لياًل يف مش�وار مع مدي�ره القديم لتحرير ثالثة ش�بان خمطوفني، ثم ينتهي به 
الوض�ع اىل أن مح�ل مخس جثث، والتجوال هبا يف ش�وارع خلت من احلياة. كانت 
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جث�ة املدير هي التي تقود الس�يارة. جتلس يف صدر املرك�ب متكئة عىل النافذة هتتز 
كأهنا تنام آخر قيلولة هلا. الشارب يزداد ختّشبا والعينان مغمضتان. املعطف األنيق 
يوح�ي أن الرج�ل ذاه�ب إىل اجتامع رس�مي، يف ح�ني عطر دراوي�ش من صنف 
ف�ردويس حيي�ط باملكان. يف الصندوق ثم�ة حيدر وليث ويفيِ املقع�د اخللفي صباح 

وصربي. 
فك�رت أن ات�رك الس�يارة يف ع�راء طريق املطار املخي�ف وأعود وحي�دًا، لكنني 
استوحش�ت الفك�رة وحس�بتها جمنون�ة. كان رياض أمحد يم�س: الولد ن�ام يمه يا 
يم�ه، وأمامي أضواء معس�كر بعيد. أعرف أن معس�كرًا أمريكيًا يوجد هنا يس�مونه 
»فيكت�وري«، لك�ّن األه�ايل أطلقوا عليه »معس�كر البّط�ة« لوجود متث�ال كبري لبّطة 
ينتص�ب يف الطريق إلي�ه. إنه متثال وضعه رجل ثري يملك مزرعة دواجن واس�عة. 
الح يل التمث�ال املعمول م�ن اجلبس، بطة بيضاء بطول أربع�ة أمتار وعرض مرتين. 
تنتصب يف ش�ارع فرعي ضيق أمام بوابة كبرية مغلقة بالسالسل. جتاوزهتا يف امتداد 
الطري�ق حت�ى وج�دت نف�يس أمامه. معس�كر األمري�كان الكب�ري الذي يق�ال إهنم 

حيتجزون فيه الرئيس منذ أن ألقوا عليه القبض. 
مل يك�ن ثّمة ب�ّد. ال حّل س�واهم يف هذا الليل البهيم. لس�وف يق�درون وضعي 
ويتفّهمون مأزقي. سيهتمون باجلثث كعادهتم ويقّدمون يل الطعام ويعاجلون صداع 

رأيس. ويف الصباح سأعود للبيت ولربام أجد من يكريني يف الطريق.
هك�ذا ج�رى األمر؛ يف الثالثة فجرًا، كانت بوابة معس�كر البّط�ة أمامي. وقفت، 
فخُتحت البوابة، ثّمة رجل يف الستني من عمره تقريبًا. إنه حيمل مصباحًا ويتقّدم مني. 

يلبس نظارات أمريكية.
- هلو سريجنت، قلت له بتودد. 

- ولك يا سريجنت أبو اهلوا .. انزل خل افتشك، آين اجلنرال كوكز آمر املعسكر.
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فّض االشتباك

يف ذات ليلة، وجدت نفيس يف ذلك املعس�كر، وحيدًا مع مئات اجلثث ورجلني 
حي�ني، أحدمه�ا يتجاوز الس�تني من العم�ر، واآلخر بمث�ل عمري. قلت للس�تيني 
وكنتخُ أتأّمل عينيه الكابيتني: هذا املعسكر خميف وفيه رائحة عفونة. فرح يف عينّي 

وقال: أتظنه معسكرًا بحّق؟ 
مل يسألني عن اجلثث التي يف سياريت. نظر إليها شزرًا وكأنه يقيس حجومها لتهيئة 
أرّسهتا األخرية. ثّم يف حلظة مباغتة، أخرج ساطورًا من حزامه وطفق يمزق إطارات 
الس�يارة وهو يقول: لن خت�رج من هنا، هذا ضد قانون معس�كرنا، جيب تعويض ما 
فقدناه. قلت له: هذا ليس من حّقك، فأجاب: أكل تبن، السيارة صودرت، ثّم مىض 
أمام�ي وهو حيم�ل الفانوس. كان يع�رج إىل جانبه األيمن. أخربت�ه إن لديَّ حكاية 
تش�يب هلا الولدان، فقال: ال حيتاج الولدان حلكايتك حتى يشيبوا، كلهم قتىل اآلن. 

أشار يل بيده أن أتبعه فتبعته. 
 يف الطريق رأيت رفيقه الشاب وهو حيمل جردالً وفأسًا. كان يمش ببطء، يلبس 
جلبابًا أسود ويتدثر بمعطف عسكري سميك. وجهه وجه بوم، ينترش فيه اجلدري، 
ول�ه ب�وز خميف وعينان مح�راوان. مل أحّبه، ت�راءى يل وكأنه رشير م�ن أولئك الذين 
تتوقع منهم يف أية حلظة أن يفاجئوك بخنجر يوارونه حتت معاطفهم. أشار له الرجل 
اآلخر أن يبتعد عنّا، ثم قال وكأنه يوّجه كالمه لنفسه: خيطفني من بيتي ثم يّدعي أنه 

شاعر.. هل رأيت وقاحة كهذه؟
مل أفهم ش�يئًا، تس�اءلت مع نفيس: من مها، وملاذا صادرا جثثي وسياريت؟ ما هذه 

الرائحة العفنة التي هتّب من مكان ما يف املعسكر؟ هل هو معسكر بالفعل؟ 
واصلت املس�ري خلف الس�تيني، بعد أن اختفى الش�اب الكريه. قادين يف ممر طويل 
تظلل�ه أش�جار يوكالبت�وس عالية إىل قاعة فاره�ة. دخلت خلفه وأنا أقش�عر من الربد 
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واخل�وف. كان�ت يف القاعة عرشات الفواني�س الصفراء، وكانت ت�يضء مئات اجلثث 
عقت ملنظرها حتى كدت أهرب. لكنه التفت يل وقال: ال  فَّت بنظام. صخُ العارية التي صخُ
ختف، هؤالء ال يؤذون أحدًا، يوميًا أرّش عليهم )املاي وملح( وأعّوذهم، إهنم أبنائي. 
كانت اجلثث لقتىل ممزقي األجس�اد، كثري منهم يرتدون مالبس الرشطة الزرقاء. 
س�ألته عنهم فقال إهنم رجال بوليس قتلوا مؤخرًا، وينتظرون جميء دورهم ليدفنوا 

هنا. 
- هل هو معسكر أم مقربة؟ 

- كان معسكرًا لكنه بات مقربة مؤخرًا.
- ما الذي حدث هلم.. من قتلهم؟ 

-� اإلرهابيون، قبل أس�بوعني جرت معركة مع مجاعات مسلحة، وانتهى األمر 
بمقتل أبنائي مجيعًا. ما سمعت؟ أين كنت؟ 

مل ينتظ�ر جواب�ًا مني فقد واص�ل رسد احلكاية بإجياز، وفهمت منه أن املعس�كر 
كان بعه�دة األمري�كان، لكنه�م س�ّلموه مؤخ�رًا لفوج�ني م�ن الرشط�ة املحلية. 
بعد أس�بوعني من التس�ليم، هامجته مجاعات مس�لحة لتنه�ي كّل يشء فيه. أخذوا 
الس�يارات واألسلحة ومضوا، مزقوا الرايات واألجس�اد وتركوا الستيني والفتى 

لوحدمها. 
- أنت ما عملك، وشلون نجوت مع الشاب اليل معك؟ 

-� أنا خّياط رايات يا سيدي، تعاقدوا معي وسلموين ورشة كاملة هنا. قالوا يل: 
اصنع لنا رايات تدّل علينا حتى نعلقها باملعسكر ومتنع الطامعني بنا. ويف اليوم التايل، 
جاؤوا بالفتى، وقالوا إنه سيساعدين. وبمجرد أن رأيته، عرفت أنه ليس شغفًا بمهنة 
اخلياط�ة. كان يبك�ي ط�وال الليل ويق�ول إنه خياف م�ن املوتى رغم أنه يعم�ل دّفانًا 
يف األص�ل. يبكي بلوع�ة لدرجة أنه أزعجني وكدت أطرده. تس�ألني كيف نجوت 

منهم؟ هذه هلا حكاية لو سمعها املوتى النفجروا من الضحك.
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كان الس�تيني يتح�دث بص�وت أجّش وبنربة باكي�ة، هلذا فاتني فه�م العديد من 
عباراته. قلت له: عىل مهلك، وال تبكيِ أّيا اخلّياط، أريد أن أفهم. فسكت ونظر إيّل 
بطريقة عاتبة وقال: لو رأيت ما رأيت لفقدت القدرة عىل احلكي. قال ذلك وانحنى 

عىل جّثة غالم ليعدل وضع رجليه امللتفتني. 
- مس�كني، هذا عالء عبد اجلبار، من س�كنة احلّلة، وجدته مقتوالً قرب البوابة، 

هل تعتقد أنه حاول اهلرب؟
.... -

*    *    *

يف ضحى اليوم التايل، جتّولت يف املعس�كر. كنت أظنّه معس�كرًا، لكن اتضح أنه 
مقربة. شاهدت مئات القبور التي ترفرف عليها رايات ملّونة، رايات مكتوب عليها 
عبارات عاطفية ذات نزعة مقدسة. كانت القبور واطئة. عبارة عن تلول صغرية من 
تراب بلون وردي تنتصب عليها أحجار كبرية. وبني األحجار، رأيت ساريات وقد 

علقت عليها الرايات التي خاطها الستيني. 
قلت له: عيناك ذاويتان.. هل ترى بشكل جّيد؟ 

- ال، األش�ياء غائم�ة منذ أيام، من يوم اليل قتلوهم وأنا أنتحب، وقريبًا س�أفقد 
برصي متامًا. 

*    *    *

يف الظه�رية، وجدتن�ي أم�ام كرف�ان أصف�ر يط�ّل ع�ىل بح�رية صغ�رية. دخلت 
رفقة الس�تيني وجلس�ت عىل أريك�ة معدنية. كان�ت أمام األريكة منض�دة زجاجية 
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مح�راء عليها دفرت س�ميك ذو غ�الف أزرق. تناولته وقرأت عنوان�ه، )ليلة املعاطف 
الرئاس�ية(. دخُهش�ت وأنا أقّلبه، إنه خمطوطة رواية ختلو من اسم مؤلفها. فوجئت أّن 
فيه�ا ظرفًا مفتوحًا حيوي قرابة عرشين قصيدة واضح أهّنا مكتوبة خصيصا للرواية. 
لك�ّن الغري�ب أّن اخلّط�ني يف املخطوطتني غري متطابق�ني. خط القصائ�د كان دقيقًا 

واضحًا ال ارتباك فيه، بينام كان خّط الرواية مرتبكًا وضعيفًا. 
حني سألت اخلّياط الستيني عن املخطوطة، أّكد أّنه وجدها خمبأة يف فرو معطف 

كان يتدّثر به أحد القتىل. 
ّلني عليه.  - دخُ

قل�ت ل�ه بح�ّدة وإرصار، ثم مضينا إىل غرب املعس�كر حيث يف�رتض أن تكون 
فنت. وصلنا وكانت هناك غربان تنعق وريح تدّوم. رأيت الشاب الكريه  اجلثة قد دخُ

حيفر قربًا بنشاط وهو يدندن بأغنية ياس خرض: 
يومني ها يوم انكضا.. وها يوم حس الناحية. 

روحي عىل طارف داركم.. غيمة عىل ساعة وراحية.
أدهش�ني شجن ومجال صوته حتى ذخُهلت مؤقتًا عن القرب الذي أحتّرق للوصول 
إليه. كان الشاب حيفر يف األرض وإىل جانبه جّثة عارية لرجل نحيل. قال يل اخلّياط: 
ال عليك منه، تعال معي. ثم جتاوز صفني من القبور حتى وصل إىل مكان ما وقال: 

هذا هو قرب صاحبك اليل وجدت املخطوطة بفروة معطفه. 
اقرتبت، وعىل صوت غناء الدّفان الش�اب الذي كان صداه يأيت س�احرًا، قرأت 
الش�اهدة املكتوب�ة بقلم املاجك: »هن�ا يرقد القارئ ..هنا يرق�د الكاتب«. التفت يل 

الستيني وقال: هل ننبشه لتعرف هويته؟ 
- ال.. ال.. ال حاجة لذلك، لقد عرفته. 

 *    *    *
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انته�ى األم�ر بالنس�بة يل، تركت اجلث�ث والس�يارة بعهدهتم. مل يكن ل�دّي خيار 
س�وى االحتفاظ بنفيس والدفرت الس�ميك. توقعت أن يأخ�ذاه منّي لكنهام مل يفعال. 
كان الس�تيني يس�ري خلفي وهو يعرج، مررنا بالربكة املستطيلة التي ال تزال البّطات 
البيض يس�بحن فيها. تلفّت ورائي ألرى آخر صورة لس�ياريت، كانت مركونة قرب 

الدواليب. 
فتح�ت بوابة املعس�كر وخرجت، وج�دت الدبابة يف انتظاري. التفت للس�تيني 
وإذا هو واقف يلّوح يل مودعًا بينام الشاب ذو البوز جيلس عىل السياج العايل ملوحًا 

رجليه وبيده فأسه. كان ينتحب بصوت شجّي. 
فتح�ت باب الدبابة وجلس�ت، كان اجلنرال يتهيأ لالنط�الق. نظاراته عىل عينيه 

وابتسامة حمرية بداللتها ترتسم عىل شفتيه.
- كام وعدتك، مل تستغرق املهمة سوى ساعات.. هّيا بنا.


