
 1 

 



 2 

 

 اربي  
 
 

 عامر حميو  
 

 
 
 

 رواية
 

 
 
 
 



 3 

 بهّارالكتاب: 

 عاهر حويىّ : الوؤلف

 أنىر رشيدكناى الفناى تصوين الغالف: 

 عوار الرساملىحة الغالف: 

 6102الطبعة األولى: 

 جويع الحمىق هحفىظة

 
 دار ليندا للطباعة والنشر والتىزيع

 3هجوع سابك ط -السىيداء –سىريا 

 016221110تيليفاكس: 

 0632530162جىال: 

Email:lindaabedalbaki@Gmail.com 

 اإلشراف العام: ليندا عبد البالي

ال يسمح بطباعة هذا الكتاب.. أو وسخه.. أو * 

 مسبق مه المؤلف. بئذن خطي تصويره. إال

 

 
 
 
 



 4 

 ىداءاإل
 

 زيدية عاشت المحنةيإلى كؿ أ
 :وذاقت مرارتيا

 رفعي رأسؾ يا ابنتيإ
 .فعميـحكي لمناس بشاعة وا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
(1) 

 
, بنػات ال مػف أشػباح ثػبلثإ, بدت الصالة فارغة مف أىػؿ الػدار

كانػػت , ظػػبلـ سػػتا رىا المسػػدلةصػػمت القرفػػة و كػػف يقػػرقف فػػي 
جسادىف تتراقص عمى ضوء شموع غػرزت دالػؿ كعكػة ظبلؿ أ

عمػػى  , لػػر ة واألينػػممػػب بػػيف ال ودمػػوع عيػػونيف ت , دعيػػد مػػيبل
 . ء اللافتوىج الضو 
بسػػػرعة ف تشػػت يػػدىا عنػػو , حػػداىف دالػػؿ حهيبتيػػا رف ىػػاتؼ أ

 مضطربة وردت مرعوبة:
. . و في يػافمػاؿ آمعػي  . . ال ال. . 1(بيػار)نػا نعـ أ. . بابا -

 . . . . بابا ! كيؼ ال ألاؼ. . لا  ة
مػاؿ آوتكػورت  , ة معيػافحضػنتيا في يػاف باكيػ ن يػاأنشجت مف 
راحػت تضػيعو , ا  تعرؼ لػو مصػدر  حساس بذنب الجنبيا وفييا إ

 , حركػػة جسػػميا المرتجػػؼ رعبػػا لتػػدار  , صػػابب ك ييػػابطهطهػػة أ
 كممت بيار قا مة:وأ
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 . ِٚعٕاٖ نت١ع فٟ اٌٍغح اٌعهت١ح , ٌُ عٍُ وهقٞ ألٔصٝإبهار:  - 
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 ا  صػػرال سػػمعت. . ابػػاال ب. . تهتػػرب مػػف البيػػت  ال. . بابػػا  -
ثبلثتنػػػػػا سػػػػػمعناىـ . . اسػػػػػمعني . .  2(شػػػػػمو)عنػػػػػد بيػػػػػت عمػػػػػو 

. مواعتػرض عمػو شػ. . بابػا . . . . 3طاووس ممؾ()يشتموف  
 . . بابا. . بابا . . لو أ. . لو أ. . 

عمػػػى  نزلػػػت ىات يػػػاىا مػػػف الطػػػرؼ األلػػػر ف انهطػػػب صػػػوت والػػػد
لكف الياتؼ , اح الثبلثة يك ك ف دمعيف بي سور , قربيا, األريكة

ت فيػو طاحػتمه تو مػف جنبيػا بيػد مرتعشػة أ , عاد يرف مف جديد
مػػػػو دال البطاريػػػػةف رجعػػػػت , ءجػػػػزاثبلثػػػػة أدمييا وتنػػػػاثر تحػػػػت قػػػػ

أف ترجعػػو لمكانػػو ردت ودوف  , وناولتيػػا آمػػاؿ غبلفػػو اللػػارجي
 لر وقالت:الطرؼ اآلعمى 

 . . . !قتموا عمو شمو. . . جارنا قتموه . . ترجب  ال. . بابا  -
الثػػػػػػاني  ح مػػػػػػة لعيػػػػػػد ميبلدىػػػػػػا كػػػػػػاف والػػػػػػدىا يعمػػػػػػـ نيتيػػػػػػا إقامػػػػػػة

 كػػؿ عػػاـ قامتيػػاؼ بن سػػو عمػػى إيشػػر أف  د  وقػػد تعػػو   , فوالعشػػري
ذ  ويػػر  الجيػػد الػػ , منػػذ وفػػاة والػػدتيا قبػػؿ عشػػر سػػنوات , ليػػا

يا تعويضا ل , بنتو الوحيدة بيارإيبذلو في التحضير لعيد ميبلد 
دوف أف تكػػػوف  , بػػػوحت مػػػت إذا عػػػف ال ػػػراغ الػػػذ  ربمػػػا ينتابيػػػا إ

                                                 
2

 . اٌٍثد٠َٛ ٞ أِّرك ِٓ ٠َٛ ِّٟ  , ِّٛ : اٌُ عٍُ وهقٞ ٌٍهظً - 
3

اٌّىٍاا   , ٠ّٚصااً ف١ٙااا ٔااٛن اٌفاااٌك اٌع اا١ُ , طاااٚٚي ٍِااه: نِااى اٌك٠أااح ا ٠ى٠ك٠ااح - 

 .  تئقانج ٚذٕ ١ُ ِؤْٚ اٌىْٛ

 



 7 

كػؿ  فمػرض السػرطاو  بعد أف أكؿ اليػـر , والدتيا حاضرة معيا
 , محػدودةمناسػبتيا  ف تكػوفأنصػحيا  كنو ىذا الشيرل , جسميا

ثػـ رجػب فػي , دعػوة بعػض األصػدقاء والصػديهات وتهتصر عمى
األسػػػػػبوع األليػػػػػر وطمػػػػػب منيػػػػػا أف تهيميػػػػػا بػػػػػدعوة صػػػػػديهة أو 

 , قػرب صػػديهتيف ليػػاأ وىػػو الػػذ  حصػؿ ودعػػت فيػػو , صػديهتيف
فيمػػا كانػػت  , ؿ نينػػو سػيوفي يػػاف مػػف  , آمػاؿ مػػف منطهػػة الهبػة
ثبلثػػػػػػتيف يدرسػػػػػػف كػػػػػػف و , نينػػػػػو  محافظػػػػػػةىػػػػػي تسػػػػػػكف مركػػػػػػز 

 . جامعة الموصؿ  , ن س في كمية اآلدابتلصص عمـ ال
 قاؿ والد بيار متوسبل فييا قبؿ يوـ مف موعد ح متيا:

 . . عػػػدؾوأنػػا أ , بنتػػػيإيػػا عمػػى ليػػػر  تركػػي ىػػػذا العػػاـ يمػػػر  إ -
 . . عيد ميبلد ؾ أحمى ح مةل أعمؿ

والموصػؿ  سنجار راح تحكي فييا. . سراح يحكي فييا كؿ النا
 . ؟مياك

 ثـ أضاؼ يحاوؿ إقناعيا :
 . ونحنا نحت ؿ بعيد ميبلدؾ, عيب أىالينا قاعد يموتوا -

الرضػػوخ إلػى ر والػدىا فاضػط, لكنيػا أصػرت عمػى إقامػة ح متيػػا
ثناء النيار ليتسػنى لػو إرجػاع أ الح مة وأشترط أف تهاـ , لرغبتيا

لهسػميا الػدالمي بعػد أف نػزح أىميػا  , قبػؿ مقيػب الشػمس, ماؿآ
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ولكػي يتػرؾ ليػف فسػحة مػف الحريػة فهػد , ج مركػز المحافظػةلار 
 , سػنجارلهضػاء سيهضي نياره ذلؾ في قرية مجػاورة نو ألبرىا أ

 . و الذ  يسكف ىناؾعند ألي
وطهطهػت  , و عنػوةيرجمرتج باب الدار ك ف أحدا يدفعو بيديو و إ

ن جػػػار فػػػي شػػػباؾ إثػػػـ دو   , قطعػػػة سػػػبلح وىػػػي تمهػػػـ بطمهتيػػػا
ونػػػدت عػػػف الثبلثػػػة  , كنتػػػؼ الهطػػػف , الزجػػػاجالقرفػػػة تنػػػاثر لػػػو 
 . وسط ليؿ الصحراء , لنجاة طريد ذ اب , صرلة محمومة

 , كػػػؿ أشػػػياء البيػػػت ومحتوياتػػػػووراحػػػت تر  , قػػػداـ كثػػػرأتػػػدافعت 
فتكػػػػورف  عمػػػػى بعضػػػػيف فػػػػي , بػػػػواب دواليػػػػب تكسػػػػروسػػػػمعف أ

 , ف يشػههف كػوة فػي حػا ط القرفػةوفػييف رغبػة لػوؼ أل , الزاوية
ر مػػف بػػاب كػػاف لقػػط األصػػوات يهتػػرب أكثػػو  , عبػػار ليمػػذف فييػػا 

 زميؿ لو:وسمعف مف يصرخ عمى  , القرفة
أمػا سػمعت اإلعػبلف قبػؿ , الػدار لػذمي. . لذ الحمي يػا رجػؿ -

 . . . وال تبهييا , لذ تمؾ. . لذ ما يعجبؾ . . يوميف 
 باستيتار مف يعبث انتشاء بانتصاره وقاؿ: اآللر ضحؾو 
 , ؿإذف فهػػد حػػؽ عمػػييـ الهتػػ. . نايـ شػػرطالػػـ يعجػػب , صػػدقت -

. وكػػػؿ نسػػػا يـ سيصػػػبحف سػػػبايا لنػػػا, وعمػػػى أمػػػواليـ المصػػػادرة
وأعتػر   , فييف أف ال يهمف أنيا مسيحية توسمت في ياف ضارعة
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 4وفييػػا تلػػريج شػػرعي للوفيػػا تحػػت مبػػدأ )التهيػػة(مػػاؿ آ الرعػػب
 : وقالت ىامسة ليف

 . لو عمموا مذىبي . . ر دوف رحمةح  س ن   -
 :فيما ي عمف وقالت موجية ليف , صوت بيار رتجؼإ
 . نرجس سمياإماؿ آو  5(سي ي)مف اآلف سمؾ إفي ياف أنت  -

 متعجبة بي س مف ال حيمة لو: آماؿقالت 
 . سنكوف سبايا عندىـ !-

 مست سرة بببلىة: في ياففردت 
 . !كيؼ نكوف سبايا عندىـ؟ -

ضػػيف وطػػوقف أجسػػاد بع,  في يػػافلكزتيػػا بيػػار بكوعيػػا فسػػكتت 
ممتصػها , لتػوه مثؿ توأـ نػزؿ مػف بطػف أمػو وأصبحف , ب ذرعيف

وانتبيػػت   ,آمػػاؿبيػػار ذراعيػػا عمػػى كتػػؼ حركػػت  . مػػف كت يػػو
 يا:لموبلة  فيمست, سياحجابيا عمى رألت تمبس از  نيا الأ

                                                 
4

  ٔٗ لايأٞ عٓ األِاَ إٌاقق ٚ٘ٛ األِاَ اٌٍاقي  عٕك ا١ٌّعح األِا١ِح اٌرم١ح: نٚ  - 

ٚاٌرم١ح عٕك ا١ٌّعح األِا١ِح  "اٌرم١ح ق٠ٕٟ ٚق٠ٓ آتائٟ" ٚ "ِٓ   ذم١ح ٌٗ   ق٠ٓ ٌٗ"

اٌرم١ح ِٚا واٌد  . قفعا ٌٍضهن عُٕٙ ٚعٓ أذثاعُٙ ٚؼمٕا ٌكِائُٙ ٠ٍعأْٚ ٌٗ , ِٕٙعا

ٚوً إٍٔاْ إلا أؼً  , ا ِٓ اٌطٛائ  ٚاألُِِا١ِح قْٚ غ١هٌّ٘ح ذعهف تٙا األ

٠ٚرمٟ  , أٚ اٌر ا٘ه تٗ   تك أْ ٠رىرُ , أٚ ِاٌٗ تٍثة ّٔه ِعرمكٖ , تاٌفطه عٍٝ ٔفٍٗ

 . فٟ ِٛاضع اٌفطه
5

 . فٟ اٌٍغح اٌعهت١ح  ,  ِٚعٕاٖ  ذفاؼح١ٌفٟ : أٌُ عٍُ وهقٞ ألٔصٝ - 
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. . . أيزيديػػػة  أنػػػت  . . . نزعػػػي حجابػػػؾ يػػػا مجنونػػػةإنػػػرجس  -
 . جعميو مثؿ الشاؿ عمى رأسؾإ

ف تعػاؼ لػبس قطعػة تعػودت يا فعاودىػا ت نيػب أيدىا لرأسػمدت 
غير  , يكوف رأسيا موشحا فيياف دوف أ تبارح باب دارىـ أف ال

أف أحست  , نية لمذىبيا تسمح ليا أف ت عؿ ذلؾيأف التورية الد
وتمتمػػت  , فطوحػػت بالحجػػاب عػػف رأسػػيا , عمػػى حياتيػػا لطػػرا
 بصوت ل يض :

 . ندؾبحؽ قالب باب ليبر ع. . ساعدني يا ربي  -
معنػػػى عػػػف ليا وأرادت أف تسػػػ , سػػػت ياـ إبنظػػػرة  في يػػػافرمهتيػػػا 
وتجنبت أف , لكنيا تذكرت كوع ذراع بيار الذ  جنبيا , الدعاء

وكػػاف  , فصػػمتت عمػػى مضػػض , تكػػوف بميػػاء أمػػاـ صػػديهتييا
ومػػا  , ميػػاك نػػو لهمػػة كبيػػرة نسػػيت حج , حػػب ال ضػػوؿ دالميػػا

 . كرتو إال بعد أف حشرتيا دالؿ فميا!تذ
وال , ف تس ؿ عما ال يستسيقو فكرىػاأكثرىف حبا أل كانت في ياف

وتحػػػس فيػػػو غموضػػػا عمػػػى مػػػا تعػػػودت  , تعػػػرؼ جػػػذور نشػػػ تو
ومػػػا كػػػاف  , فتبػػػدو لزمبل يػػػا فػػػي الهسػػػـ مشاكسػػػة أكثػػػر , عميػػػو

يجعميػػػػـ يتحممػػػػوف مشاكسػػػػات أسػػػػ متيا عػػػػف عػػػػادات مجتمعػػػػات 
ب وحػػ , أنيػػا كانػػت تشػػاكس بببلىػػة, لمػػيط الجامعػػة مػػف الطمبػػة



 11 

يلػرج  آللػروتجعػؿ اتسػ ؿ  فولػـ تكػ, فضوؿ مف يريد أف يػتعمـ
 وال , بػػػػػالنهص اس بػػػػػالجرح أو شػػػػػعور  حسػػػػػمػػػػػف عنػػػػػدىا وفيػػػػػو إ

 , وف أحسػػت أنيػػا جرحتػػا  و , اآللػػرستصػػقار ا  و  يتعػػاليراودىػػا  ال
ويلرج مف بعد كوب , معو لطي ة تتحجج ب لؼ حجة حتى تبدو

لمػػػو دا وفػػػي , قػػػرب مػػػرج لمكانيػػػاأأو وردة تهط يػػػا مػػػف , شػػػا 
كهػػرب شػػريانو مػػف  , أف مػػف شاكسػػتو كانػػت قريبػػة لن سػػو شػػعور  

 كانػػػت ل ي ػػػة الظػػػؿ وتزيػػػدىا ابتسػػػامتيا التػػػي ال, جمػػػد جسػػػمو!
 . بل يازمكثر وقبوال كبيرا عند إشراقا أ , ت ارؽ ش تييا

, كانػػت بيػػار تبػػدو لمػػف ال يعرفيػػا وعمػػى عكػػس طبػػا ب في يػػاف 
د عػػػف ابتعػػػيب االوتحػػػاوؿ قػػػدر مػػػا تسػػػتط ,منطويػػػة عمػػػى ن سػػػيا

ومػػا شػػارفت نيايػػة مرحمتيػػا األولػػى فػػي قسػػـ  , االلػػتبلط بقيرىػػا
وراحت تطبؽ ما تعممتو في  , عمـ الن س إال وقد انتبيت لحاليا

وتهربت في  , سموكيا العاـ تقيير تلصصيا عف االنطوا ية في
نيػا تعوزىػا سبلسػػة وأل , متيػا الثانيػة مػف في يػػاف وآمػاؿبدايػة مرح

نسػػػاف قػػػدرة اإل التػػػي تل ػػض , تبلط مػػػب القيػػراللػػالهػػدرة عمػػػى ا
وبديييػػػة الػػػرد  , عمػػػى التعامػػػؿ مػػػب اسػػػت زازات الحػػػديث المباشػػػر

, دت كسػػػمكة متلبطػػػة فػػػي بركػػػة مػػػاء عكػػػرةفهػػػد بػػػ, دوف تعهيػػػد
, كط مػة صػقيرة تػتعمـ المشػي حػديثا آلماؿ وفي يافكانت تتهرب 
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عػػػف وقػػػت بػػػدء  نيػػػا لمػػا سػػػ لت آمػػػاؿوىػػي تػػػذكر بقصػػػة كيػػػؼ أ
ومبلمحيػػا ممػػزوج فييػػا  ردت عمييػػا في يػػاف , ضػػرة التاليػػةالمحا

 السلرية والتوبيخ قا مة:
 . قؿ قولي صباح اللير؟!عمى األ -

تشػػػػعر حينيػػػػا باالنزعػػػػاج مػػػػف رد  ولػػػػـ, ف جابػػػػت عمػػػػى اسػػػػتحياء
 : في ياف

 . صباح اللير. . . ع وا -
وفييػػا  , عمػػى أسػػ متيا 6(الماسوشػػية)ترغػػب كثيػػرا بػػالردود  تكانػػ

لهػػدرة عمػػى االنػػدماج نيػػا لػػف تػػتعمـ االلػػتبلط والمػػي أىػػاجس دا
عامػػػػؿ فيػػػػو الػػػػذ  ي   , سػػػػموب المجاممػػػػة والمحابػػػػاةبػػػػيف الطمبػػػػة ب 

, مػػػنيف لكسػػػب ودىػػػف والتممػػػؽ لمجمػػػيبلت , الطػػػبلب زمػػػيبلتيـ
حتػػػى , ومػػػف جنسػػػيا, فهػػػررت أف تهتػػػرب لمػػػف ىػػػي طالبػػػة مثميػػػا

جؿ وأل , والتزلؼ عف عبلقة الصداقة بينيف فب برقب المجاممةر ت
تمػؾ , الصػامتة وآمػاؿ , المشاكسػة في يػاف صػداقةذلؾ استمرأت 

التػػػػي تنحػػػػدر مػػػػف مػػػػذىب وبي ػػػػة سػػػػمعت مػػػػف كبػػػػار السػػػػف فػػػػي 
ريخ اأف يسػػجؿ التػػدوف  ,نيػػـ يلشػػوف قوميػػا كثيػػرامػػف أعا متيػػا 

 , ظػػؿ حكػػـ تسػػيدوا الكرسػػي فيػػوأو فػػي , يػػدييـأنيػػـ تػػ ذوا عمػػى أ

                                                 
6

 . ل فٟ إ٠ماء إٌفً اٌّا١ٌِٛح :اٌرٍم - 
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منػػػػػذ حكػػػػػـ  اؿفييػػػػػا قػػػػػـو آمػػػػػ ض  ـ يحػػػػػف ىػػػػػذه السػػػػػيادة لػػػػػرغػػػػػـ أ
مػػػرورا بنشػػػوء الدولػػػة العراقيػػػػة  , مبراطوريػػػة العثمانيػػػة لمعػػػراؽاإل

 , وتعاقػػػػب الساسػػػػة عمػػػػى كرسػػػػييا , تحػػػػت االنتػػػػداب البريطػػػػاني
فػػي وطنيػػا وعرفػػت كػػؿ ريخ قوميػػا اولحػػد يػػـو أف قػػرأت بيػػار تػػ

 . قبؿ أف تتعمؽ الصداقة بينيما ف حبت آماؿ, ذلؾ
في  ء تترا ياف وآماؿريؽ بيار وصور ذكر  تعرفيا ب ي  تحمب

تبػػؿ فيػػو  , فػػي شػػرب قػػدح مػػاءتنتابيػػا  رغبػػةوأحسػػت , مليمتيػػا
بػػػيف أف  كانػػػت مشػػػاعرىا مبعثػػػرة , منيػػػا بمعوميػػػا تحجػػػر يبوسػػػة  

ف ت كػػػػػػػر بمصػػػػػػػير وبػػػػػػيف أ , ت كػػػػػػر بالمصػػػػػػػير الػػػػػػذ  ينتظرىػػػػػػػا
 , اصديهتييا الذ  التطتو ح متيا التي عاندت والػدىا فػي أقامتيػ

وسػػط فوضػػى  , بسػػيناريو نيايتػػو حػػد  يعمػػـ أ منػػي الاالظػػرؼ وال
ػ , مسػمحيف ممثمػيفاجتياح  ربػب عرشػيا تت , عتيـ إقامػة دولػةن  ص 

الػػػرأ  وال كػػػر والػػػديف  قوا مػػػو عمػػػى جمػػػاجـ مػػػف يعارضػػػيـ فػػػي
كممػػػػا  , وقا مػػػػة الممنوعػػػػات عنػػػػدىـ عمػػػػى األىػػػػالي , والمػػػػذىب

زادت وتشػػعبت  , مضػػى عمػػى وجػػودىـ فػػي المدينػػة يومػػا جديػػدا
 . !ت اصيميا

 , ر كػؿ يػـو بحػراـ جديػدـ تكب ػجػوامعيبيػار تراقػب وتسػمب نت كا
فمػػرة , يجيػػدوف بيػػب غيرىػػا ضػػحى الحػػراـ سػػمعتيـ التػػي الحتػػى أ
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اضػػطرتيـ ظػػروؼ المعركػػة أف  ر الجوامػػب لح مػػة قتػػؿ جنػػودتكب ػػ
 , عمى أمرىا ف الناس مقموب  لما أحسوا أو  , يدييـيهعوا أسر  ب 

رت اولػت األصػوات وكب ػتط , بجيش ببلدىـعما ي عموه  وراضية  
مػب  لػتعمف تحػريـ لمػط ثمػار الطمػاطـ ,  فػي الجوامػب مػرة ألػر 

 األنثػػى مػػف ال تهتػػرب الطمػػاطـحتػػى  , الليػػار فػػي كػػيس واحػػد
ثـ ت تهت  , ! وترتكب ال احشة , فيهب المحظور , الذكر الليار

تػػػدليف ل افػػػػة  فيػػػو تمػػػحر  , جديػػػػدعػػػف إبػػػداع  قريحػػػة أدمقػػػتيـ
يميي عف ذكر الرب الذ   , مف اإلدماف ايا نوعتر واعتب , تبغال

ميزانيػػػػة  فػػػػي وقػػػػت تػػػػواترت األنبػػػػاء أف جػػػػؿ  , أتػػػوا لينشػػػػروا دينػػػػو
تػ تي مػف تجػارة إدارات ليػـ  , صرفيـ عمى أسمحة الهتػؿ عنػدىـ

 . !وتنميتيا في أفقانستاف , تشرؼ عمى زراعة الملدرات
يكبػػػر قبػػػؿ الجوامػػػب  ا فػػياعتصػػر قمػػػب بيػػػار لمػػا تػػػذكرت صػػػوت

مػػػػف المسػػػػيحييف  (الػػػػذمييف)ف بيػػػػوت  بػػػػ , مػػػػف لحظتيػػػػاأسػػػػبوع 
وثمػة أصػوات  , واأليزيدييف ستكوف عهػارات تتبػب لدولػة التنظػيـ
ف لػػـ يعمنػػوا إ , عمػػت فػػي حينيػػا أف المسػػمحيف سػػي تكوف بيػػؤالء

وتجرأ الكثير بوص يـ ك رة يستحهوف  , ويقيروا ديانتيـ , وال يـ
 , )شمو( فيووقتؿ  ـ يصؿ لما وصؿ لو اليوـمر للكف األ. الهتؿ
الرجػػؿ الػػذ  كممػػا ورد أسػػمو عمػػى سػػمعيا تػػذكرت  , بيػػار جػػار
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 , وال ي ػػرؽ بينيػػا وبػػيف ابنتػػو , قربػػوصػػقيرة كيػػؼ كػػاف يبلعبيػػا 
ومرت صورة )قدور(  . وتعجبت أف تتجرأ أياد وتهتؿ مثؿ شمو!

, ظيػػرا وعصػػرا . فيلتػػي كػػاف يػػ تييـ بيػػا فػػي اليػػـو مػػرتا األكػػؿ
وما ترؾ ما أصبح عنده طبعػا , وفاة أميا بعد كامؿ   طواؿ شير  

ا ىػػا أف يقػػادر و د أف اقتػػرح عمييػػا أبإال بعػػ , مثػػؿ الطهػػس الػػديني
عػػػؿ جػػػارىـ  , أطػػػراؼ قضػػػاء سػػػنجار عنػػػد أليػػػو عمػػػى , الػػػدار
 ,ضحى كعادة إجباريةرفب عنو اإلحراج فيما داوـ عميو وأشمو ي  

ىـ فػػػػوؽ ثهػػػػؿ األعبػػػػاء الماديػػػػة لعا متػػػػو التػػػػي تكبػػػػر  ينػػػػوء بحمميػػػػا
 .  !عددا

ف يبػػػارح مػػػف توجػػػو لوميػػػا عنػػػدما رفػػػض والػػػدىا أحػػػارت بيػػػار ل
 , وقػػػت دلػػػوؿ عناصػػػر التنظػػػيـ لمدينػػػة الموصػػػؿ ياىػػػات وا  يػػػلبا

ورغػـ ,  زوحنػبليار ال نصحو أكثر مف مرة رىـ شموجا رغـ أف
ف أباىػػا لكػػف بيػػار تػػذكر أ , مهػػدار الصػػداقة التػػي تربطيمػػا معػػا

 :صرار ط ؿحينيا بإ, لصديهو شموقاؿ 
 . لي تربيت فيو؟إ اترؾ بيتي. . أشتهوؿ عزيز  شمو! -
وقػػػرر منييػػػا  , رضبرأسػػػو قمػػػيبل نحػػػو األشػػػمو سػػػاعتيا طػػػرؽ أ 

 الحديث:
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 . . فػػي غيػػره ي صػػمو عػػف جسػػميومػػا  , نصػػب الػػرأس الػػرب -
 . إال ب ذنو

وىػو يرتػؿ سػطرا  , بالشػرود ساىما ويقمبو شعورليا يبدو  كافو 
 , شػمو ة يده اليمنى فػي وجػو جػارهىازا سباب 7(مف )كتاب الجموة
 تحذير ووعيد لجاره:صوتو نبرة  أف فيكبلمو  ويلاؿ مف يسمب

أكثر مف الزمف , )وما أسمح ألحد ب ف يسكف بيذا العالـ األدنى
  . 8الذ  ىو محدود مني(

:  فهرر شمو ىو اآللر قا بل بحـز
والػي يجػر  عميػػؾ  , وأبهػػى أنػا فػي البيػػت, رحػؿ عػا متيأراح  -

 . عمي أنا يجر 
ال يعرؼ  , كمف يحدث ن سو بمستهبؿ مجيوؿ, وأضاؼ ساىما
 كيؼ سينتيي:

 . 9)كؿ زمف لو مدب ر وذلؾ بشور (
رافهتػػػو رغبػػػة ممحػػػة الف تبكػػػي  , انتػػػاب بيػػػار إحسػػػاس بالقبطػػػة

فػػي  , وىػي صػػقيرة كمػػا كانػت ت عػػؿ, مرتميػة عمػػى كتػؼ والػػدىا
األب أف يحػػاوؿ فيػػو و  , يتجػػاوز يومػػا كػػامبل , كػػؿ لصػػاـ معػػو

                                                 
7

 . ٍٛج: وراب ِمكي فٟ اٌك٠أح ا ٠ى٠ك٠حوراب اٌع - 
1

 . وراب اٌعٍٛج اٌفًٕ اٌصأٟ - 
6

 . وراب اٌعٍٛج اٌفًٕ األٚي - 
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وتمػؾ كانػػت أقسػػى عهوبػػة تعػػودت  , يتجاىػؿ وجودىػػا فػػي البيػػت
 . !أف تعاقب فييا

 
(2) 

 
قمبيػػا نػػبض بعػػد أف جسػػت  , مػػف غرفػػة بيػػار لرجػػت الممرضػػة

وسػػجمت  , ذنييػػادىا ومػػرة بسػػماعة كانػػت تضػػعيا عمػػى أمػػرة بيػػ
 وت كػػػدت أف بيػػػار , رقمػػػا عػػػف نػػػبض قمبيػػػا , فػػػي ورقػػػة تحمميػػػا

 . لتيد ة أعصابيا , طبيبيا بو أوصىلذ  ىا الت دواء  تناو 
أممػػى  , شػػرؼ عمػػى مراقبػػة حالتيػػا الن سػػيةكػػاف الطبيػػب الػػذ  ي

إف , فػػػػي األيػػػػاـ األولػػػػى لعبلجيػػػػا عمييػػػػا جممػػػػة مػػػػف اإلرشػػػػادات
ممػػػػػة وكػػػػاف مػػػػػف ج , دت إف تتجػػػػاوز المحنػػػػػة التػػػػي أصػػػػػابتياأرا
, الظرؼ الػذ  عاشػتوبػأف تبتعػد عػف كػؿ مػا يػذكرىا  رشاداتاإل

عمى أحد الهنوات ال ضا ية , از التم از في غرفتياوثبت بث جي
(  توأودع جيػػػاز )الريمػػػو  , الملصصػػػة لبػػػث األغػػػاني حصػػػرا

 . وأوصاىا أف ال تعطيو لبيار أبدا , عند الممرضة
ستو وتهارنو بالذ  در  , سموؾ الطبيب الن سيكانت بيار تراقب 

مػػػػب مػػػػا قرأتػػػػو فػػػػي مطالعاتيػػػػا ,  فػػػػي سػػػػنواتيا الجامعيػػػػة األربػػػػب
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فػػػػػي التيػػػػػار الهنػػػػػاة ف يحػػػػػدد حريتيػػػػػا وغ ػػػػػرت لػػػػػو أ , لارجيػػػػػةال
فػي وكانت تت يـ رغبتػو  , التي ترغب في مشاىدتيا , ال ضا ية

تبثػػو مػػف مهػػاطب  ومػػا , لباريػػةإبعادىػػا عػػف مشػػاىدة الهنػػوات اإل
وصػػػػور الهتػػػػؿ والتمثيػػػػؿ  , النػػػػزوح والتيجيػػػػرمصػػػػورة لعمميػػػػات 

ي تهطػػف المنػػاطؽ التػػلاصػػة تمػػؾ  , األقميػػات الدينيػػة والمذىبيػػةب
وراحػػت تنشػػر الرعػػب بػػيف  , التػػي اجتاحتيػػا المجػػاميب المسػػمحة

لكنيػػػػػا لػػػػػـ تسػػػػػتطب أف تمنػػػػػب ن سػػػػػيا مػػػػػف أف تتػػػػػذكر  , أىالييػػػػػا
وبعػض المواقػؼ  , بساعتيا ودقا هيػا , التي عاشتيا , األحداث

 . في ثوانييا لاصة الصعبة منيا
 غتصاب الجنسػي الػذ  تعرضػت لػو مػبغمبت مشاىد الدـ واالو 

 وغابػػت , التػػي تحتػػؿ مليمتيػػا, عمػػى بػػاقي المشػػاىد, صػػديهتييا
االثنػػػػيف  أعواميػػػػافػػػػي  ومػػػػا عاشػػػػتو عنيػػػػا كػػػػؿ المحظػػػػات الحمػػػػوة

 , مضػػت كبػػرؽ الرعػػدو  , المنصػػرمة مػػف عمرىػػا ف عامػػاالعشػػريو 
 , ألحػػػػت عمييػػػػا رغبػػػػة ت ريػػػػغ الكبػػػػت الػػػػذ  تعانيػػػػو فػػػػي غرفتيػػػػاو 

 , مػػا حػػؿ فيػػووأرادت أف تنسػػى  الت كػػر بمصػػير والػػدىا وجيميػػا ب
حػػد أل , 10)لديػػده درويػػش مػػراد( رغػػـ أنيػػا أعطػػت اسػػمو كػػامبل

                                                 
10

 . ِّرك ِٓ وٍّح )ـكٞ( اٌرٟ ذعٕٟ هللا , ـك٠كٖ: اٌُ عٍُ وهقٞ ٌٍموه - 
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وأوصػػػػػتيـ البحػػػػػث عػػػػػف مصػػػػػيره بػػػػػيف  , المنظمػػػػػات اإلنسػػػػػانية
 . والميجريف في اللارج , النازحيف في الدالؿ

لػؼ الضػقط  , لكنيا بتوالي األياـ عمى وجودىا في المستشػ ى
ا لصػػديهتيا عنيػػا منػػب زيارتيػػ فػػب  ور  , عطيػػت حريػػة أكثػػرعمييػػا وأ  

اسػػتقمت تواجػػد الطبيػػب ف , في يػػاف فػػي القرفػػة المجػػاورة لقرفتيػػا
 عندىا وس لتو:

 . دكتور أريد رزمة أوراؽ وقمـ  -
قؽ التػػػي يػػػد أوراؽ طبمتيػػػا الطبيػػػةعمػػػى  مػػػفرفػػػب الطبيػػػب نظػػػره 

 , ن ػػو جيػػداأبػػة فػػوؽ أرن , بإصػػبب يػػده ت نظػػارة عينيػػووثب ػػ , فييػػا
ؾ رقبتػػػو مػػف األمػػاـ وبػػػدا تشػػاغؿ بحػػثػػػـ  , ورفػػب حنكػػو لؤلعمػػى

 :موجيا كبلمو لمممرضة المرافهة لو  قاؿ و  , م كرا
 . رزمة أوراؽ وقمـ -

والت ت الطبيػب ناحيػة , تةانسحبت الممرضة لتمبية الطمب صام
 :بيار

 . . . ب س  ال -
 ضاؼ مؤكدا:أثـ بتسار رد با 
 . . مرحمة رابعة , طالبة عمـ ن س . . كما فيمت نت  أ -
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ورغبػة منيػا فػي عػدـ  , موافهة باإليجاب , رأسيا ارت ت أف تيز
 مهاطعتو ف كمؿ قا بل:

. . وىي ن س تلصصؾ, في القرفة األلر  صديهتؾ في ياف -
 . ف بعمـ الن س !اشاطرت نتماالظاىر أو 

 ش تييا الجافتيف: وقد عمت االبتسامة , ردت مست سرة
 كيؼ عرفت؟ -
 . . وقمـوراؽ ي األلر  طمبت رـز أفي ياف صديهتؾ ى -

 ثـ استنتج عمميا:
 . . ف نصؼ طريؽ العبلج اوفي ياف تعرف نت  أ. . ىذا يعني  -

 صمت قميبل وأضاؼ :
ال كػػػػػػر   وت ريػػػػػػغ لكبتػػػػػػلمػػػػػػف يهيػػػػػػر  لػػػػػػـ تدرسػػػػػػي أف الكتابػػػػػػةأ -

 . والن سي؟
 . عرؼ ذلؾأ. . . نعـ  -
وصديهتؾ تشاركاني فػي عػبلج  أنت   . . . ىذا يعني , طيب -

 . المشكمة
مػػػػب  يصػػػػؿ لنتيجػػػػة واقعيػػػػة عػػػػالج  موجيػػػػا ليػػػػا ب ػػػػرح م  ثػػػػـ أردؼ 
 , يػػتهف تلصصػػو واعتػػراؼ مػػف المػػريض أف المعػػالج , مريضػػو

 :وير  قرب الش اء لو
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اكتبي الوقا ب التػي جػرت لػؾ كمػا . . كما أوصيت صديهتؾ  -
واجيػػػي مشػػػكمة قيػػػرؾ . . المػػػؾ وال تطمػػػر  شػػػي ا فػػػي د , ىػػػي

 . ا فهط ستش يف عندى. . وال تلجمي منيا  , كما ىيالن سي 
 طمعت أكثر وطمبت منو قا مة:

 . ىؿ يمكف نهمي قرب في ياف أو نهميا قربي؟. . دكتور  -
 موضحا: رد
اجتماعػؾ بيػا . . . حاليا دعينا نبتعد عف المػؤثرات العاط يػة -

. . . بلجيػػػؤثر عمػػػى سػػػير العػػػ , اعاط يػػػ اطػػػويبل يسػػػبب ضػػػقط
 . عدؾ بتمبية طمبؾ قريبالكني أ

 بجزع: فهالت متوسمة
 . عشنا السبي سوية, ىي صديهتي المهربة . . . لكف دكتور -

 وىو يرد مبتسما: , كاف الطبيب ىاد ا جدا
بتهييـ  ات ثر تؾ أف يوليذا ال أريد لتهييمؾ واستنتاجا. . عرؼ أ -

عمػػػػى  صػػػػدقيني مواجيػػػػة كػػػػؿ واحػػػػدة. . نتاجاتياصػػػػديهتؾ واسػػػػت
 . اء سريعاعجؿ بالش ي  س   , ان راد مب ن سيا لما جر  ليا

أحػػػػس الطبيػػػػب أف األمػػػػر يسػػػػتوجب أف يجمػػػػس لػػػػو عمػػػػى حافػػػػة 
 ويضيؼ شارحا: , السرير
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لكنػي بالمهابػؿ ال . . أنا شلصػيا أتعػاطؼ كثيػرا مػب محنتػؾ  -
والتبلطػػػػؾ بصػػػػديهتؾ سػػػػيكوف مػػػػف  , ف ي شػػػػؿأريػػػػد لعبلجػػػػي أ

ولػػو , والثانيػػة سػػتكوف متػػ ثرة , نتا جػػو أف أحػػدكما سػػتكوف مػػؤثرة
 , نتيجػػػػػػػة العػػػػػػػبلج أف أحػػػػػػػدكما ست شػػػػػػػ ىكوف حػػػػػػػدث ذلػػػػػػػؾ فسػػػػػػػت

ولطػػػة عبلجػػػي أريػػػد ليػػػا أف  . . واأللػػػر  تبهػػػى منيػػػارة ن سػػػيا
   . تلرجكما سوية وبن س النتا ج

 , ودلمػػػػت الممرضػػػػة القرفػػػػة ثانيػػػػة , ل ي ػػػػا طرقػػػػا   البػػػػاب رؽ  ط ػػػ 
 , وفػػػػي يػػػػدىا األلػػػػر  تمسػػػػؾ قممػػػػا , حاممػػػػة بيػػػػدىا رزمػػػػة أوراؽ

وفييػػا رغبػػة الف  , مرضػػةفاتجيػػت نظػػرات بيػػار لمػػا تحممػػو الم
نتابيػػػػا ولػػػػـ ت , ويتركيػػػػا لوحػػػػدىا , ينيػػػػي الطبيػػػػب حديثػػػػو معيػػػػا
 فيي عادة ما, لو انصرؼ الطبيب , لشية مف وجود الممرضة

ف ينتابيػػا فضػػوؿ الثرثػػرة ؼ دوف أوتنصػػر  , تنجػػز عمميػػا سػػريعا
أمػرا يلػص توجييػات الطبيػب لػـ يكػف موضػوعيا  ما , الجانبية

رشػػػاداتو ليػػػا  , تعامػػػؿ مػػػب طػػػوارئ حالػػػة بيػػػار الن سػػػيةفػػػي ال , وا 
 . وتهمباتيا المزاجية
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(3) 
 
مف  كثرات مف غرفتيف فانكمشف عمى بعضيف أصو األ تقتربإ

مثػػؿ  , يحاصػػرىففعمػػف  عمػػى مػػاوكػػاف نػػدـ التسػػرع  , ذ  قبػػؿ
, أو  و بناتو وسكنتسرب دجاج تاه بعضو في مرج تيبس زرع

الكشػػؼ لكػػف لػػوؼ  ,  ػػرغ فػػزعيفصػػرالا مرعوبػػا ي   يكػػتمف فكػػف
 . عف مكاف االلتباء يمنعيف البوح فيو

 تػػػػػدلت منػػػػػو حزمػػػػػة , تحركػػػػػت أكػػػػػرة البػػػػػاب واطػػػػػؿ رأس أشػػػػػعث
والػػػتمط  , ة الػػػرأسسػػػود لػػػؼ بعصػػػابة مػػػف جبيػػػأضػػػ ا ر شػػػعر 

 اوان رجػت شػػ ت , عر المحيػة المن ػػوشأسػ ؿ ذؤابػػات الضػ ا ر بشػػ
 , بػػػدت صػػػ راء كمػػػوف السػػػماء المقبػػػرة , فمػػػو عػػػف صػػػؼ أسػػػناف

 . ظراتو مركزة عمى أيدييف المتشابكة فوؽ رؤوسيفكانت ن
ػػػ , ممسػػػكة ببندقيػػػة دفػػػب البػػػاب بركبتػػػو وبػػػدت إحػػػد  يديػػػو و وج 

مثػػػؿ قػػػط  , ثػػػـ تهػػػدـ بحػػػذر نحػػػوىف, ماسػػػورتيا باتجػػػاه مكػػػانيف
ترقػػػػب المشػػػػيد بحػػػػذر  طمػػػػت رؤوس مػػػػف وراءهوأ, فػػػػ را يحاصػػػػر

 حدىـ بنشوة فرح:أوقاؿ  . مثمو
 . ة سبايا ك ني أشـ را ح. . أبو براء -
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قبػػػؿ أف يعصػػػر  , وفػػػرؾ راحػػػة يديػػػو , كت ػػػو عمػػػؽ بندقيتػػػو عمػػػى
    وقاؿ: شمالو في يمينو

 . أىف سبايا؟!. . باهلل عميؾ, أصدقني الهوؿ  . . أبو براء -
وجمبػػة تػػػدافب أجسػػادىـ دالػػػؿ  . حركػػة أقػػػداميـ اسػػتقمت في يػػػاف

 وتمتمت: , القرفة
 . . ساعديني يا أمنا مريـ -

لكنيػػػػا أحسػػػػت بيػػػػد بيػػػػار  , أكثػػػػر فػػػػي أف تػػػػدعوانتابيػػػػا شػػػػعور 
وشػػػاىدت مػػػف  , لا  ػػػة فػػػبلذت بالصػػػمت , تهرصػػػيا مػػػف كت يػػػا
, كرية دسػػيا صػػاحبيا بينيػػا وبػػيف آمػػاؿ عسػػ تحػػت كت يػػا حػػذاء

وأمسػكتيا مػف شػعرىا وراح صػاحب الوجػو واألسػػناف  وامتػدت يػد  
وىػػو  , يت ػػرس فػػي وجييػػا , طػػؿ عمػػييف بدايػػةأالصػػ راء الػػذ  

 وقاؿ رجؿ مف وراءه: , بتمذذيمعؽ ش تيو 
نؾ ست لذ امرأتيف  مف غزوة ىػذا أأبو براء قمت في الصباح  -

 . أعطني الثالثة؟. . . اليوـ
صبب يده يحذر وجو اآللر الذ  تكمـ:  قاؿ أبو براء وا 

 . . . ال -
 فرد ثبلثة أصابب مف يده وأضاؼ:أ
 . بداأفييف  ولف يشاركني ملموؽ  . . . الثبلثة سوية لي -
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فمػػػػػـز , بػػػػػراء ألجمػػػػػو يأراد اآللػػػػػر أف يعتػػػػػرض لكػػػػػف صػػػػػراخ أبػػػػػ
 الصمت صاغرا:

 . عمى جثتي. . . ال تحاوؿ  -
د ومشػػػيف يصػػػرلف مػػػب كػػػؿ يػػػ , كثيػػػرة وأنيضػػػتيف امتػػػدت أيػػػاد  

بػػػػو بػػػػراء لممضػػػػايهة التػػػػي وانتبػػػػو أ , تتحسػػػػس أجسػػػػادىف ال تيػػػػة
 فرد ذراعيػػػو عمػػػى سػػػعتيما واحتػػػو  أجسػػػادىف فػػػ, يتعرضػػػف ليػػػا
ليحمػػي غنيمػػة غزوتػػو التػػي  , بعضػػيا فػػي حضػنومممومػة عمػػى 

ونػػػدت , وسػػػار فػػػييف باتجػػػاه بػػػاب البيػػػت , اسػػػت ثر فييػػػا لوحػػػده
 , صػػرلة عاليػػة مػػف بيػػار رددت صػػداىا جػػدراف البيػػت الميجػػور

رأت فييػا  , وغطت وجييا بيدييا لما حانت منيا الت اتػة جانبيػة
وثمػػػة بركػػػة دـ  , بػػػاب داره جثػػػة جارىػػػا شػػػمو مرميػػػة عنػػػد عتبػػػة

دوت محركػػػػػات . جمجمتػػػػػو الميشػػػػػمة ترسػػػػػبت تحػػػػػت  , مػػػػػراءح
بعػد أف حشػرت بيػار وصػديهتييا  , العربات معمنػة نيايػة القػزوة

وكانػػػػػت حركػػػػػة العربػػػػػات بدايػػػػػة إعػػػػػبلف لؤلىػػػػػالي , فػػػػػي إحػػػػػداىا
وراحػت , المجاوريف لبلنهضاض عمى محتويات البيتيف ونيبيمػا

ء ملم ػػػة ورا, بػػػواؽ العربػػػات تزعػػػؽ ليػػػن ض النػػػاس مػػػف طريهيػػػاأ
التػي اسػتباحتيا , غطت عمػى جثػة شػمو , غيمة غبارعجبلتيا 

 . ايوفييـ مف تمطلت ثيابيـ مف دما  , فأقداـ الناىبي
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 (4) 
 

لمػا طمبػت أف أقػيـ ح مػة  , س عذر ن سي عمى فكرتيػا المجنونػة
كػوف , رغـ اعتػراض والػد  عمػى ذلػؾ , عيد ميبلد  ىذه السنة

فييػػػػا عبػػػػارة عػػػػػف الوضػػػػب العػػػػاـ لمدينػػػػة الموصػػػػؿ ومػػػػا يجػػػػر  
تعػػػج بمجػػػػانيف ومرضػػػػى ن سػػػػييف  , مستشػػػ ى لمجممػػػػة العصػػػػبية

أف إدارة  , وسػػػ فترض لتوصػػيؼ حالػػػة المدينػػػة , رةلظػػروؼ كثيػػػ
 وا غمػؽتناسػ وأ . . . نسػوا , بوابتيػا الر يسػة المستش ى وحراس

حكػػاـ البوابػػة  المستشػػ ى دارة وكػػاف مػػف نتيجتيػػا أف إ , بحػػذر وا 
عمػػػى عربػػػدة مجػػػانيف ومرضػػػػى  , اليػػػوـ التػػػػاليصػػػباح  ت  ظػػػه  أي  

نا مة تمؾ الميمػة بيػدوء  , أطمهوا بالعشرات لشوارع مدينة ن سييف
مػػػػػف دفعيػػػػػـ الظػػػػػرؼ مالكثيػػػػػر  وكػػػػػاف فػػػػػي المرضػػػػػى , وسػػػػػكينة
بإيػػػذاء  11(السػػػادية)الرغبػػػة وعهػػػدة السػػػيادة والتسػػػمط و  , الن سػػػي
 وقطػػػػاع طػػػػرؽ , محتػػػػرفيف ف يلمػػػػؽ مػػػػنيـ مجػػػػرميفأل , القيػػػػر

 . يعرفوف مسالؾ المدينة ودروبيا كميا
أتػػ ثر فػػي  , وكنػػت فتػػاة كسػػا ر النػػاس التػػي تعػػيش فػػي مػػدينتي

ف طمهاء انيف والمجرمو وقطعا إف كاف المج , الذ  يجر  حولي

                                                 
11

 . اٌٍاق٠ح : اٌرٍمل فٟ إ٠ماء اٌغ١ه - 
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ضػػػػة ن سػػػػيا أو مريفػػػػإف لػػػػـ أكػػػػف مػػػػثميـ  , فػػػػي شػػػػوارع مػػػػدينتي
وفوضػػػػػى المجػػػػػرميف  , فكػػػػػار المجػػػػػانيففسػػػػػتراودني أ , مجرمػػػػػة

أنػػي أقمػػت ح مػػة عيػػد  وتلبطػػي جنػػونيوكػػاف مػػف  , المتلبطػػة
تجارتيػػػا الرا جػػػة فػػػتح مػػػدارس صػػػبحت وسػػػط مدينػػػة أ , مػػػيبلد 
ويبػػػػػاع المػػػػػوت بالمجػػػػػاف وسػػػػػط  , ىميػػػػػا الهتػػػػػؿ والجنػػػػػوفتعمػػػػػـ أ

  . شوارعيا !
نػػا شػػاملة وأطمػػت األ, وعغػػاب اآللػػر مػػف حسػػابات أفػػؽ المجمػػ

 , ربػػػا متعرجػػػاولػػػـ نعمػػػـ مػػػف أ  جحػػػر مجػػػاور سػػػمكت د, برأسػػػيا
 الظيػر حنيةبعد أف كانت تمشي م , ا أماـ المؤللتنصب ليمتي

يػػػػا ظم ويسػػػػكنيا رعػػػػب  , تلػػػػاؼ مػػػػف ظميػػػػا , افمػػػػؼ الحيطػػػػل
  . ف تؤد حمـ يهظتياجموع تريد أو 

ػػػ اض وفػػػ , مكبػػػرات الصػػػوت واتلمػػػت فيػػػو الجوامػػػب ـ  سػػػكف الس 
ثـ ساؿ لباحاتيا ولما امتؤلت ىي األلر   , مف أبوابيا الزعاؼ

فلاطػػت فيػػو أرجػػؿ يعػػرؼ  , جػػر  لشػػوارع الموصػػؿ كميػػا, فيػػو
 , لػو عطشػوا ورغبػوا أف يشػربوه , و شػيدانػأصحابيا كيؼ يجعمو 

 , فػػػاض عمػػػى األزقػػػة, د الشػػػوارع ورشػػػحت منػػػو ولمػػػا نػػػزت سػػػدو 
 . ت منو البيوتوامتؤل
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كنػػػت  وحػػػؽ طػػػاووس ممػػػؾ , ط مػػػة سػػػبىأقبػػػؿ أف  كنػػػتالواقػػػب 
أر  كػؿ الرجػاؿ الكبػار مثػؿ طيبػة  , ! ط مة غػرة قبػؿ أف أسػبى

ومػػا فكػػرت يومػػا أف أر  امػػرأة تتحػػوؿ وحشػػا عمػػى  , أبػػي معػػي
ف وتهػػػػايض فػػػػيي , وتكػػػػوف سػػػػجانة عمػػػػى حػػػػريتيف, بنػػػي جنسػػػػيا

 , جػوب شػوارع المدينػةحتى رأيت ب ـ عينػي شػمة نسػاء ت , وتبيب
بػػؿ كػػف  , كمػػا يػػروجف عػػف المنكػػر وينيػػيفوؼ يػ مرف بػػالمعر  ال

 . ي مرف بالعنؼ وينييف عف التسامح والمحبة
عداديػػػة كثيػػػرا مػػػف الكتػػػب التػػػي تحكػػػي عػػػف وأنػػػا بنػػػت اإلقػػػرأت 

لكنػػػي لػػػـ أشػػػاىد  , ة تعػػػامميف مػػػب السػػػجيناتالسػػػجانات ولشػػػون
عرؼ كيػؼ لرجػت لػي أوصػافيف  أ وال, حداىف في واقب الحياةأ

 مهرونػػػػة عمػػػػى أشػػػػكاؿ )المؤمنػػػػات( , مػػػػف زوايػػػػا عهمػػػػي البػػػػاطف
   امػػرأة تسػػػير فػػ , ف ليحاسػػبف النسػػاءالبلتػػي جنػػدىف المسػػمحو 

وقػػػد  , ىػػػي فاسػػػهة بنظػػػرىف ا يػػػريففػػػي الشػػػارع دوف حشػػػمة كمػػػ
يمتصؽ ثوب امرأة  تجعؿف نسمة ىواء يكوف توصيؼ الحشمة أ

 , دوف أف تشػػػعر بػػػذلؾوىػػػي تسػػػير  , عمػػػى جسػػػميا مػػػف اللمػػػؼ
وقػػػػد تتحػػػػوؿ الشػػػػري ة  , جمػػػػد أو الػػػػرجـفتكػػػػوف داعػػػػرة تسػػػػتحؽ ال

نيػا صميف ىمس أف يبعد أ , اسهة زانية وتستحؽ الرجـبرأييف ف
سواؽ المدينػة ل رقيف الجوالة في أ , رأ  االنضماـرىف اطتش ال
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كػػاف األمػػر  . ل ػػرض النهػػاب عمػػى النسػػاء األلريػػات , وأحيا يػػا
لػػرجـ عهوبػػات الجمػػد وا لكػػف, برمتػػو يبػػدو لنػػا فػػي البدايػػة كالنكتػػة

وسػػػط  , فػػػي السػػػاحات العامػػػة , فيمػػػا بعػػػد لمهتػػػؿ التػػػي تطػػػورت
 , جميرة أىؿ مدينػة تحولػت قػيـ القيػرة والشػيامة عنػدىـ لعنػاويف

وىػـ  , تؤد  بصاحبيا لمػدروب المظممػة وتكػوف نيايتيػا التيمكػة
يتحولػػوف راضػػيف لمجموعػػة لػػراؼ  واكػػان , بهػػدر ابتعػػادىـ عنيػػا

ف إ تبػػػدو ميتمػػػة وال , تتناسػػػؿونعػػاج تتهاتػػػؿ فيمػػػا بينيػػػا لت كػػػؿ و 
  . كانت الذ اب تحـو حوليا

حكموا طوؽ ي ففرصة أل, عمى المسمحيف جديد وأصبح كؿ يوـ
وكانػػت الحيػػػاة , وتطػػويعيـ لمػػا يبقػػػوف , سػػيطرتيـ عمػػى النػػػاس

ونبػػوغيـ ال  , ي لعناصػػر التنظػػيـتسػػير وفػػؽ االجتيػػاد الشلصػػ
بعض  راسةحتى لضب لؤلمر تحريـ د, ريـ والتحميؿيتعد  التح

وأضحت مادة الكيمياء عمػى اثػر  , المواد في  المدارس الثانوية
تحت بند أنيا تحوؿ المػادة مػف شػكؿ  , ذلؾ مادة يحـر تدريسيا

وعمػػػػػى المػػػػػؤمف تجنػػػػػب  , وىػػػػػي ضػػػػػرب مػػػػػف السػػػػػحر , آللػػػػػر
, ألنػػو شػػرؾ فػػي قػػدرة مػػف يهػػوؿ لمشػػيء كػػف فيكػػوف! , ممارسػػتو

 , ة الػػػػربي وذلػػػػؾ يعػػػػد وفػػػػؽ حػػػػراميـ وحبلليػػػػـ تػػػػدلؿ فػػػػي مشػػػػ
وأصبح الهوؿ بكروية األرض جيبل في الت كيػر وك ػرا بالػديانات 
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ػػ, وكتبيػػا المهدسػػة ألنيػػا  , تػػدريس مػػادة ال يزيػػاء ثػػرهعمػػى أ ـ  ر  وح 
ومػػف يػػنجـ فػػي القيػػب فهػػد كػػذب حتػػى  , تبحػػث فػػي عمػػـ القيػػب

اس وبات الجيؿ يسػر  ويصػدؽ بػيف النػ, ف كاف غيبو صادقاا  و 
 . قش مثؿ عود ثهاب رمي عمى كومة

وأقمػػت ح مػػة عيػػد  , تحػػت ظػػؿ مثػػؿ ىػػذا الظػػرؼ عانػػدت والػػد 
ودعػوت صػديهتيف فهػط  عمػى اقتراحػو لكني وافهت أبي, ميبلد 

التػػػي مػػػا انهضػػػت منيػػػا نصػػػؼ سػػػاعة إال  , ليشػػػاركاني فرحتػػػي
الػػدار ومػػا لرجنػػا مػػف بػػاب , ونحػػف سػػبايا عنػػد عناصػػر التنظػػيـ

انػػة البشػػر وفيمنػػا أف ل, بػػراء يإال ونحػػف سػػمب رليصػػة بيػػد أبػػ
 . التي كنا ننتمي ليا قبؿ نصؼ ساعة قد ولت مف دوف رجعة

كتػػب عمػػى بابػػو  , ظيػػر  لمػػا وصػػمنا بيتػػا و بػػراء فػػيلكزنػػي أبػػ
وتحتػػػػو كتبػػػػت عبارة)عهػػػػارات  , الحديػػػػد  حػػػػرؼ نػػػػوف بالعربيػػػػة

 الدولة اإلسبلمية( وقاؿ:
 . أسرعي يا امرأة -

 بحمؽ فينا قميبل وس لني:
 . سمؾ؟اما  -

 حروؼ اسمي تلرج متحشرجة:قمت وبدت 
 . بيار -
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 . تمؾ القرفة دلمي أ -
دلميمػػػا غرفػػػة ألػػػر  أو  , سػػػمييماإعػػػف  ؿ آمػػػاؿ وفي يػػػاف ثػػػـ سػػػ

 والت ت ناحيتي قا بل: , ق ؿ الباب عمييماأو 
 . ىيا. . دلمي تمؾ القرفة؟إقؿ لؾ ألـ أ -

 , وأل يت ن سي وسط غرفػة نػـو فييػا سػرير وثيػر , دلمت مجبرة
وأرعبتنػػي بهعػػة دـ تمطػػخ  , طػػـ عمػػى أرضػػيتياوثمػػة صػػميب مح
لكني تمالكػت أعصػابي وقػد راودنػي شػعور  , فييا فراش السرير

ممػػػػػػف   وترعػػػػػػب غيػػػػػػر  , عمػػػػػػى ال ػػػػػػراش لترعبنػػػػػػي يػػػػػػت  ه  أنيػػػػػػا أب  
 . لينمف عمى السرير سيصطحبيف أبو براء في قادـ األياـ

 أغمؽ الباب وقاؿ دوف مهدمات:
 . المعي ثوبؾ -

وعنػػػدما امتنعػػػت عػػػف , ب بيػػذه السػػػرعةلػػـ أتليػػػؿ أنػػػي س غتصػػػ
رمػاني كػؼ يػده  , هػدـ منػي وىػو  بك ػو عمػى لػد لمػب ثػوبي ت

وأحسسػػت  , وبػػدت أشػياء القرفػة تػػدور حػولي , أرضػا العريضػة
وبيػػديف مػػدربتيف فػػض . طنينػػا ينتػػاب أذنػػي التػػي ضػػربت عمييػػا

 , ومػػػزؽ ثػػػوبي إلػػػى نصػػػ يف , عمػػػى صػػػدر  المممػػػومتيف ذراعػػػي  
, ال مبلبسػي الدالميػةيستر جسػد  إ ال  ,صبحت عارية تحتووأ

وكػػػػاف  , التػػػػي انتهيتيػػػػا فػػػػي الميمػػػػة السػػػػابهة لتكػػػػوف قصػػػػيرة تمػػػػؾ
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فػي ح مػة عيػد  ي  ت  رقص مػب صػديهي ربما سػ ني لحظتيا أىاجس
 قػػػػد تسػػػػتبد فينػػػػا نشػػػػوةال ولطػػػػرت فػػػػي ذىنػػػػي فكػػػػرة أف , المػػػيبلد

طمػػػح أف أوأنػػػا كػػػ   بنػػػت ألػػػر   , ونػػػرقص بمبلبسػػػنا الدالميػػػة
حمػر أفالترت ثوب نػوـ , لبسو تحت ثيابيأفيما  , يهةكوف رشأ

بػاىي انتهيػت حمالػة وزيػادة فػي الت, يصؿ طولو لنصؼ فلذا  
عنػػػد ومعمػػػـو , مػػػوفدالمػػػي يماثميػػػا فػػػي ال صػػػدر سػػػوداء ولبػػػاس

لواف لو تمازجت مب بشػرة بيضػاء سػيكوف وقػب أف ىكذا أالبنات 
غرا يا ال يوصػؼجم وال  , عمػـأولػـ  , لػرفػي نظػر اآل , اليا وا 

 . براء اتليمت أف اآللر سيكوف أب
 , بيػػد ومػػف رسػقي بيػػده األلػػر  ونيػػض واق ػػامسػكني مػػف قػػدمي 

ف يطػػػػػوح بػػػػػي ولػػػػػو أراد أ,  حسسػػػػػت أنػػػػػي كالريشػػػػػة بػػػػػيف يديػػػػػوف
, رض جثػػة ىامػػدةلوقعػػت عمػػى األ , منػػي فػػي جػػدار القرفػػةويمط

الػػذ  اىتػػز تحػػت ثهػػؿ جسػػمي عػػدة  , لكنػػو رمػػاني عمػػى السػػرير
وتسػػػميمي بػػػ مر أنػػػي ال مثػػػؿ اسػػػتكانتي  , امػػػداوىمػػػد ل , مػػػرات

ومقتصػػػبي لػػيس الػػذ  حكػػت لػػػي  , محالػػة مقتصػػبة ىػػذا اليػػوـ
راىهػػػة أف نػػػا موكػػػـ تمنيػػػت وأ . بػػػؿ ىػػػو أبػػػو بػػػراء! , عنػػػو أمػػػي

يوافػػؽ  ينتيػػي بػػ ف ال , مػػيبػػي ألمثػػؿ عشػػؽ أ , يعشػػهني شػػاب
يتزوجني لبلليا ثـ يرجعني  , أياـفيلتط ني لعدة  , ىمي عميوأ
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فيهبمػوا فيػو ونكمػؿ مسػيرة , مػر الواقػبليضعيـ تحػت األ , ألىمي
وتمػػؾ عػػادة اجتماعيػػة عافيػػا قػػومي منػػذ عشػػرات , الحيػػاة سػػوية

الحاليػة  األجيػاؿذكرىػا وسػط  د  تعػ ت بلاوكثير مف العػ , السنيف
 . ماميـي ترض ذكره أ وال , بنا يـ وبناتيـ أمرا معيبامف أ

نػػزع بندقيتػػو أباغتػػو و أف أ , أدار لػػي ظيػػره فتممكنػػي ىػػوس ثػػور 
 , لػػر لحظػػةغيػػر أنػػي انتبيػػت فػػي أ , وأصػػرعو بطمهػػة منيػػامنػػو 

والبندقيػة تتػدلى تحػت , ونو يضب حزاـ حمالتيا بػيف رقبتػو وكت ػأ
وراح ىػػػػػػو ينػػػػػػزع  , ردت فعمػػػػػػوت عمػػػػػػا أفتراجعػػػػػػ, لػػػػػػركت ػػػػػػو اآل
ثػػـ فػػتح , لػػرج م تاحػػا يتػػدلى بلػػيط معمػػؽ فػػي رقبتػػوأو  , البندقيػػة

وبالكػػاد يتكػػ  عمػػى جػػدار  , داعت جوانبػػوتػػ , الشػػبي فيػػو ىػػيكبل
فػػرغ البندقيػػة مػػف أ, عميػػو الػػذ  رمػػاني , القرفػػة المواجػػو لمسػػرير

مػاف ثػـ غيبيػا دالػؿ الصػندوؽ وأغمؽ فييا عػتبلت األ , عتادىا
  . ق ؿ عمييا بالم تاح أو  , اللشبي
لػػر  التػػي وبػػالي مشػػتت بػػاللطوة األ ,  رة الهػػو رقبػػو لػػاأكنػػت 

وربمػػا  , حػػة بػػاؿ وطم نينػػةىػػو يتصػػرؼ براوكػػاف  , سػػيهـو فييػػا
يرقبػوف لروجػو منتصػرا  , لريفنػو محمػي بػ أكاف فيو إحسػاس 

 . مف ح مة اغتصابو لي
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وجثػػػػػا فػػػػػوقي ثػػػػػـ اسػػػػػتهاـ معتػػػػػدال  , فػػػػػتح زنػػػػػار سػػػػػروالو األسػػػػػود
ف لصػػػػهت  , وتمػػػػذذ وامسػػػػؾ فلػػػػذا  يعصػػػػرىما بشػػػػبؽ, بجسػػػػمو

عمػى  كػز, وأحسست بقثياف ينتػابني , ساقي بهوة عمى بعضيما
وأحسسػػػػت , ح سػػػاقي عنػػػوةوراحػػػت يػػػػداه ت ػػػت , أسػػػنانو الصػػػ راء
كنػت , وىو ينزع عني لباسػي الػدالمي , جسد  بهشعريرة تنتاب

 , لـ تتعودا عمى فؾ اشتباؾ أيد ألر  , يفأحامي جسد  بذراع
واكتشػػػػػاؼ جقرافيػػػػػػة  , عمػػػػػى تحسػػػػػس أجسػػػػػاد النسػػػػػاء تمرسػػػػػت
 . لتحرشوعدـ قبولو ب عؿ ا , وسط تمنب اآللر , أنوثتيف

وأنػا  , نػدت منػي صػرلة مكتومػة , عضوه الذكر  لما أولج في  
 . أرقبو ي ض بكارتي

الػػػػذ   , ف أفكػػػػر ب ػػػػارس أحبلمػػػػيا راودتنػػػػي الرغبػػػػة ألكثيػػػػرا مػػػػ
 , لػػػػػػػيحطـ قمعتػػػػػػػي الحصػػػػػػػينة , سػػػػػػػي تي دافعػػػػػػػا ماسػػػػػػػورة مدفعػػػػػػػو

ألمشػي معػو فػي مػروج سػيؿ المػرأة , ويحررني مػف أسػوار ال تػاة
حساس  , األنثى  . ينتابني لثهة المطمهةباوا 

يتحػػرؾ مػػب انل اضػػو وارت اعػػو  كػػاف شػػعر لحيتػػو عمػػى صػػدر 
, ن ػػػػيأيسػػػػحب اليػػػػواء مػػػػف إبطيػػػػو ويعب ػػػػو فػػػػي  , جسػػػػد  فػػػػوؽ

زبمػػة رمػػي عمػػى م , كانػػت را حػػة أبطيػػو مثػػؿ را حػػة بهايػػا أكػػؿو 
وعنػد  , في شير حزيراف ,  كياس سهطت عمييا أشعة الشمسب
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لتنشػػػػر , ألكيػػػػاس ومػػػػا فييػػػػاا , الجا عػػػػةكػػػػبلب الالمسػػػػاء مزقػػػػت 
مػػػػػف  , ىػػػػػؿ الػػػػػدار دوف أف ينظ ػػػػػوهغسػػػػػؿ فيػػػػػو أ, را حػػػػػة حمػػػػػاـ

 . ولطلت أرضيتو فضبلت ط ؿ رميت مبلبسو فيو
وىػػػو يعصػػػػر  , كػػػاف يحػػػاوؿ جاىػػػدا أف يجعمنػػػػي أشػػػاركو شػػػبهو

ولمػػا رآنػػي , منػػي مػػف فمػػيهب  وؿ أكثػػر مػػف مػػرة أف ي  وحػػا,     نيػػد
 مػػػي وراح يرضػػػبتػػػرؾ تهبي, يأعػػػظ شػػػ تي وأسػػػحبيما لػػػدالؿ فمػػػ

ف بعػض لعابػو بػدأ أحسست أ حتى , يمف بمسانونيد  األ حممة
وىػػػػو  , ودغػػػػدغني شػػػػعر لحيتػػػػو الطويمػػػػة, يسػػػػيؿ عمػػػػى صػػػػدر 

 ال, وسػػػػػر  فػػػػػي جسػػػػػمي لػػػػػدر كالنعػػػػػاس,    يػػػػػد  يتحػػػػػرؾ بػػػػػيف ن  
كنػت ألػوب بػيف , حشػا يؿ أال وجػب دالػإ , طػارئ يوقظني منو
الشػػػاط   كة ألرجيػػػا الصػػػياد عمػػػى جػػػرؼمثػػػؿ سػػػم , يديػػػو ألمػػػا

وكػاف ىػو يتمػذذ بػ لمي متلػيبل أنػي ألػوب  , وتركيا تموت ىناؾ
 . نشوة منو

إال  12أصػػػػبحت طالبػػػة إعداديػػػػة ومػػػػا تركػػػت )عيػػػػدا للػػػػدر( منػػػذ
 , كػػاف كػػؿ مػػف يحػػيط بػػي مػػف عػػا متي وأقربػػا ي . واحت مػػت فيػػو 

 . إال ال تيػات مػف عمػر  ! , يحت موف فيو كمناسبة تمر كؿ عػاـ
ت إف شػػعورا ببيجػػة عارمػػة تيػػز  كػػؿ ولػػف أكػػوف مبالقػػة لػػو قمػػ

                                                 
12

 . إٌثِٟصً ع١ك إ١ٌاي ٚع١ك , ع١ك ـكن:ع١ك اٌىٚاض ٚاٌرّٕٟ - 
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ويقػػالبني يهػػيف أنػػي  , وحبػػورا أحػػس انػػو يجتػػاح كيػػاني , جسػػد 
 13وأنا أدعو كؿ عاـ )بير لبنا( , أت وؽ عمى كؿ قرينات عمر 

جػػؿ ذلػػؾ وأنػػا أوكػـ تيػػبس لسػػاني مػف  , ليرزقنػي فػػارس أحبلمػػي
 , وأتوسػػػػؿ ضػػػػارعة لمػػػػف يسػػػػهيني فػػػػي منػػػػامي 14آكػػػػؿ )الهػػػػرص(
 . ثر ممح الهرصأيهي مف شربة ماء تبؿ ر 

ويػػـو دلمػػت الجامعػػة  15(وابتػػؿ الريػػؽ لمػػا تعرفػػت عمػػى) سػػكماف
 , درسػػوأوبػػذات التلصػػص الػػذ  كػػاف ىػػو فػػي المرحمػػة األليػػرة 

مدة دراستي عمػى أمػؿ أف يتهػدـ للطبتػي مػف  ةيملمص لي طأو 
لػػػذني ولػػػو كػػػاف يعمػػػـ بالػػػذ  سػػػيجر  لػػػي أل, ىمػػػي ىػػػذه العػػػاـأ

وألعػػاد أمجػػاد أعػػراؼ تلتطػػؼ   ,الػػدنيالػػر حػػدود وطػػار بػػي أل
 , مػػػر الواقػػػبألىميػػػا فيكونػػػوا أمػػػاـ األثػػػـ ترجعيػػػا  , يػػػاـالحبيبػػػة أل

جػػدادنا عيشػػا بمحبػػة وسػػعادة كمػػا كػػاف ي عػػؿ أويتػػزوج االثنػػاف لي
 . وجداتنا

                                                 
13

إ  أٔٙا ذأذٟ تّعٕٝ اٌىا٘ٓ , ت١ه ٌثٕا:اٌث١ه فٟ اٌٍغح اٌىهق٠ح ٠عٕٟ آٌٍّ/ اٌععٛو  -

إٌٙا ٌٍىٚاض , ٚت١ه ٌثٕا ٠عكٖ ا ٠ى٠ك٠ْٛ . أٚ ١ِؿ اٌطه٠مح فٟ اٌرهاز األ٠ى٠كٞ

 . ٠رُ اٌرًٌٛ إ١ٌٗ فٟ ع١ك ـكن إ١ٌاي ٚـكن إٌثٟ, ٚاٌرّٕٟ
14

ِع و١ّح ِٓ اٌٍّػ اٌىائك وٟ , ٌّؽّٓاٌمهْ:لهْ ِعّٛي ِٓ طؽ١ٓ اٌمّػ ا - 

٠مَٛ اٌّثاب )اٌعىاب( ِٓ وال اٌع١ٍٕٓ , ٠رؽًٍ آوٍٗ تهغثح وث١هج ٌّهب اٌّاء

٠ٚرٛظٗ وً ٌٚك أٚ تٕد أوً اٌمهْ , ٍٍِٛلا تعك ععٕٗ  , ترٕاٌٚٗ فٟ ١ٌٍح اٌع١ك

ِٚٓ ٠ّفٟ غ١ًٍ ٔاؼثٗ تعهعح ِاء فٟ  , تاٌرًٌٛ ٌث١ه ٌثٕا ٌرؽم١ك أ١ِٕرٗ تاٌىٚاض

 . ٕاَ ١ٌىْٛ ِٓ ١ٕٔثٗ ٍِرمثالاٌّ
15

 . ٚذعٕٟ فٟ اٌىهق٠ح : اٌٙكاف/اٌمٞ ٠ع١ك اٌر٠ٕٛة , ٌىّاْ :اٌُ عٍُ وهقٞ ٌموه - 
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 بػػػيأليػػػـو أ. أليػػػذا اليػػػـو توسػػػمت وعطشػػػت؟!. . . . . يػػػا إليػػػيف
 . !كمافس أـ أني فعمت ذلؾ ليوـ. ء عطشت وتيبس لساني؟!برا

 . رحماؾ يا ربي
وتلػػػتمط فيػػػو , كػػػاف ي ػػػح زفيػػػرا فيػػػو نتانػػػة كػػػؿ األرض مجتمعػػػة

مػػػب  , دوف مضػػػغ بػػػيف أسػػػنانوتلمػػػؼ را حػػػة تلمػػػر بهايػػػا أكػػػؿ 
حرموىػػػػػا عمػػػػػى النػػػػػاس وأباحوىػػػػػا  , را حػػػػػة دلػػػػػاف ل ػػػػػا ؼ تبػػػػػغ

للرجػت  , ولو جمعت كؿ الصور التػي شػبيتو فييػا , !ألن سيـ
, لػػزج المممػػس ذو را حػػة نتنػػة , بموحػة س رسػػـ فييػػا كػػا ف لرافػػي

 . بمذة النشوة معو , يضاجب فتاة دوف أ  إحساس منيا
 

(5) 
 
 وصاح صوت مف لم و: الدار بعنؼ   باب ؽ  ر  ط  
 . . أبو براء. . . أبو براء -

صػػافها بهػػوة بػػاب , حاسػػر الػػرأس, لػػرج أبػػو بػػراء حػػافي الهػػدميف
رسػا لػرج حا , رجب بإشارة مف يػدهأبعد أف  وقاؿ , القرفة وراءه

 :مف غرفة جانبيو
 . صبرؾ. . صبرؾ يا رجؿ. . ج تؾ . . نعـ  -



 31 

 , سوداأسرواال  , لر يمبس مثؿ كؿ مسمحي التنظيـآرجؿ دلؼ 
سػػػود المػػػوف ىػػػو أيصػػػؿ لركبتيػػػو  , يعبػػػ  جسػػػمو بهمػػػيصوفوقػػػو 
كػػػاف يتم ػػػت دا ػػػرا بنظراتػػػو , م تػػػوح النيايػػػة مػػػف جانبيػػػو , اآللػػػر

وفيػو  , ف شػيء لػـ يػره سػابهاك نػو يبحػث عػ, دالؿ أرجاء البيت
وقػػػد ي يػػػـ سػػػموكو أف فيػػػو , و منػػػويػػػف يشػػػبب فضػػػوؿ عينشػػػوؽ أل

دالػػػؿ  ف يحصػػػؿ عمػػػى شػػػيء يلصػػػو قيػػػؿ لػػػو موجػػػودا  ة ألرغبػػػ
 . البيت

 بي براء : نو عمى عبلقة قديمة بأوبدا  , قاؿ الهادـ دوف كم ة
 . . . نساء في يـو واحد ثبلث . . رجؿ يا -

 معاتبا: ردؼودفعو مف كت و مازحا ثـ أ
سػرة وأنت تميو عمػى ثبلثػة أ , عشرة أياـ لـ أذؽ طعـ ال راش -

 . في يـو واحد!
 فعاجمو الهادـ مضي ا:, ف يردأراد أبو براء أ

بربػػؾ كػػـ مػػرة سػػيمت لػػؾ ميامػػؾ دالػػؿ . . قػػؿ تػػذكرعمػػى األ -
مػػػف  جػػػرت  ى  . . كػػػـ مػػػره عرضػػػت ن سػػػي لملطػػػر؟. . الموصػػػؿ؟

 . ؾ وبميامؾ!البتمى ب, وتركت دراستي , بقداد
 ورد سالرا: , قيهو أبو براء عاليا
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ػػواليػػة بقػػداد لػػـ ت   - ػػى  . . . ؾر  يج  وميػػة رؾ بحثػػؾ عػػف دولػػة الهج 
 . العربية فييا

 فرد الهادـ محبطا:
 . !الحاؿ مف بعضو. . . أبو براء  -

: , فهاؿ أبو براء  رادا بحـز
أنػػػػا وأنػػػػت جنػػػػود الدولػػػػة . . . اتػػػػرؾ الكػػػػبلـ فػػػػي ىػػػػذا األمػػػػر -
 . سبلمية اآلفاإل
ف يػػدير دفػػة الحػػديث لموضػػوع غبػػة ألوفيػػو ر  , لو الهػػادـ بقتػػةسػػ 
 لر:آ
عػػداـ ىػي المشػرفة عمػى إ 16ف )السػيدة(يهػاؿ أ. . . أبػو بػراء  -

 . 17الجنود في )الهصور الر اسية(
 فهاؿ أبو براء ىامسا لوؼ أف يسمعيما حارس الدار:

                                                 
16

أتاْ فرهج ٌمٛط اًٌّٛٔ  , ا١ٌٍكج : ذ١ٍّح وأد ذىٕٝ تٙا نغك ٔكاَ ؼ١ٍٓ - - 

٠كنٌْٛ فٟ  , ِٚا نافمٙا ِٓ ِعىنج ناغ ضؽ١رٙا ظٕٛق عهال١ْٛ , ت١ك ذٕ ١ُ قاعُ

تعك ٌٕح ِٓ , ٚأقٌٝ ِٓ ذٛنط فٟ قِائُٙ إشٕاء اعرهافاذُٙ  , كج ٌثا٠ىه ٕ٘انلاع

 . ٚأِانٚا ٌٙا تى١ٕح )ا١ٌٍكج( , أْ نغك وأد عٍٝ عٍُ ترٍه اٌّعىنج , ٚلٛع اٌؽاقشح
17

أتاْ فرهج  , اٌمٕٛن اٌهئا١ٌح: اٌمٕٛن اٌرٟ تٕا٘ا ٔكاَ ؼ١ٍٓ فٟ اٌّؽاف اخ - - 

انج اٌرٟ ٚنقخ ٟ٘ اٌمٕٛن ا١ٌّّكج فٟ لضاء ٚاٌّمٕٛق فٟ اإلِ , ؼىّٗ ٌٍعهاق

ٌّا ذعانف ع١ٍٗ فٟ ؼ١ٕٙا )تاٌّعىنج  , ٚاٌرٟ ظهخ ف١ٙا اإلعكاِاخ اٌعّاع١ح , ذىه٠د

 , ٚاٌرٟ اذُٙ ف١ٙا أعضاء ِٓ ؼىب اٌثعس , اٌعّاع١ح ٌعٕٛق لاعكج ٌثا٠ىه اٌعٍىه٠ح(

 . ٚل١ً إٔٙا ذّد تئِهاف ِٓ نغك ٔكاَ ؼ١ٍٓ)ا١ٌٍكج(
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ىػػػػو مػػػػف  , فػػػػاللط األوؿ لػػػدا رة حمايتيػػػػا , إف لػػػـ تكػػػػف ىػػػػي -
فهطعػػػا ىػػػي تعمػػػـ بمػػػا , أمػػػا لػػػو اسػػػتبعدنا ذلػػػؾ كمػػػو. . . يشػػػرؼ

 . يجر  ىناؾ
وبػدا يػدلؿ  , رج منيا مسرعاثـ ل , بو براء راجعا لمقرفةأدلؼ 

غمػػؽ دار عمػػى عهبيػػو وأ . ذا ػػو عمػػى عجػػؿفردتػػي حقدميػػو فػػي 
 غمػػػؽ فيػػػووأ , الػػػرج م تاحػػػو المتػػػدلي مػػػف رقبتػػػوو  , بػػػاب القرفػػػة

 , والت ػػت ناحيػػة الهػػادـ, حكػػاـ عمػػى بيػػارب  , بػػاب القرفػػة مػػزالج
 لرج م تاحا آلر مف جيب سروالو:أوقاؿ بعد أف 

 . . فافييا فتات. . دلؿ تمؾ القرفةأو , لذ ىذا الم تاح -
فتػػػر ثقػػػره عػػػف وا, بػػػراء يهػػػؼ الهػػػادـ م تػػػاح القرفػػػة مػػػف يػػػد أبػػػتم

 وقاؿ: ابتسامة فييا تممؽ لو
 . س لتار التي تعجبني -

 ا:فرد أبو براء ناىر 
 . لذ التي أسميا نرجس. . ال  -

 قاؿ الهادـ منتشيا:
 . تبدو فاتنة مف أسميا !. . . ولما ال. . نرجس -
الت ػت ناحيػة بػاب  لكنػو , بو براء عمى مبلحظة الهػادـيعمؽ ألـ 

 وصاح بصوت عاؿ: , الدار
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 . . . حرس. . . حرس -
 براء وقاؿ: يف القرفة الجانبية ميروال نحو أبلرج الحارس م

 . نعـ يا أمير -
 وامره لحارس البيت:أبو براء يصدر أراح 
 . . خ فاروؽ سيلتمي بنرجس األ -

 ثـ استدرؾ قا بل :
. . .  ما المانب لو ألذت وطرؾ منيا قرب الثانية. . . ميبل  -

 . سيكوف األمر ممتعا. . . . جرب 
 ثـ قاؿ محذرا فاروؽ: , تميؿ قميبل

لكػػف إيػػاؾ أف تمػػس الثانيػػة . . . ال مػػانب أف تسػػاعدؾ عمييػػا -
 . بداأ

 :ما راح ينحني أمامو بحركة مسرحيةفي, فهاؿ فاروؽ متضاحكا
 . سمعا وطاعة يا أمير -

 موجيا كبلمو لمحارس: متضايها وقاؿ بو براءأ تبـر
. . مػػامي اثنتػػيف مسػػؤوليتؾ أ , سػػ لرج اآلف لهضػػاء ميػػامي -

عمػػى  يػػداف توصػػد البػػاب جتحػػافظ عمػػى سػػي ي وبيػػار والثانيػػة أ
 . فيمت. . . ف ينتيي فاروؽ مف نرجسبعد أ, البنتيف
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فيمػا  , وسار أبو براء لارجػا مػف الػدار , انحنى الحارس طا عا
وأغمػػػؽ البػػػاب مػػػف وراءه  , دلػػػؿ فػػػاروؽ غرفػػػة نػػػرجس وسػػػي ي

  . بإحكاـ
                                                                                                                                                                                           

(6) 
 

أف قوميػػػا وكػػػؿ مػػػف يػػػديف بمػػػذىبيا  , مػػػاؿ ذات يػػػوـآألبرتنػػػي 
 , وىو حسب ما فيمتػو منيػا , يعمموف ب)مبدأ التهية( , الشيعي

يبػػػػػػيح ليػػػػػػـ  , أف أصػػػػػحاب المػػػػػػذىب ىػػػػػذا مجتمعػػػػػػيف أو أفػػػػػرادا
لػػػػػو ليػػػػػروا بػػػػػيف  , مػػػػػا يؤمنػػػػػوف بػػػػػو يتكتمػػػػػوا عمػػػػػىمػػػػػذىبيـ أف 
 , وبػػػػػيف أف تيػػػػػدد حيػػػػػاتيـ لملطػػػػػر , يمػػػػػاف بػػػػػواإل بالتصػػػػػريح 

ؿ و دلػ أجبػرىـ  , حيي العراؽ مػف شػيعتوويظير أف تهارب مسي
 أف تعمػػػػػػؿ بعػػػػػػض األسػػػػػػر , دينػػػػػػة الموصػػػػػػؿتنظػػػػػػيـ داعػػػػػػش لم

وكثيػػرا مػػا  , وكثيػػر مػػف األفػػراد بمبػػدأ التهيػػة الشػػيعي , المسػػيحية
نػػزع الصػػميب مػػف , حػػد ألوتنػا فػػي أبػػوة يسػػوع لنػاأكنػا نسػػمب أف 

وتيػػػػػدد حياتػػػػػو عنػػػػػد احػػػػػد نهػػػػػاط  , لػػػػػوؼ أف يحاسػػػػػب , رقبتػػػػػو
فػػػػػػي شػػػػػػوارع مدينػػػػػػة  والتػػػػػػي تنتشػػػػػػر, متنظػػػػػػيـعػػػػػػة لالت تػػػػػػيش التاب

وأغمهػػػت الكنػػػا س أبوابيػػػا , وعمػػػى أطرافيػػػا اللارجيػػػة , الموصػػػؿ
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, األحػد يهػاـ سػرا فػي البيػوت يوـ وغدا طهس قداس , يوـ األحد
ػػػ , رعػػب بػػيف ألوتنػػاومػػب كػػؿ يػػـو يمضػػي ينتشػػػر ال ف وكثيػػر م 

ػػػ األسػػػر  لػػػىونػػػزح سػػػرا إ , حمػػػؿ مػػػا لػػػؼ وزنػػػو وغػػػبل ثمنػػػو ف  م 
 . ظات الشماؿمحاف

, كانت مشكمة المسيحييف وقت دلوؿ التنظػيـ واجتياحػو لممدينػة
 ا  حػدأوجػدوا صػعوبة فػي ىضػـ أف  , أف رجالنا الكبار وعجا زنػا

وبعضػيـ صػرح أف المػوت  , يريد أف يلػرجيـ مػف ديػارىـ عنػوة
مػػػف تػػػرؾ بيػػػت فيػػػو لػػػزيف  , لػػػو تهػػػرب لوريػػػده ليػػػو أفضػػػؿ لػػػو
 . مرة !الذكريات وعبؽ أيامو الحموة وال

حريػػؽ الببلىػػة يػػدلف  ـ  ش ػػ , وفػػي األيػػاـ األولػػى لمحنػػة االجتيػػاح
وحارت عهػوليـ فػي متضػادة)أف التنظػيـ  , في أدمقة كؿ شبابنا

عمػػػى أنهػػػاض دولػػػة إسػػػبلمية  , يريػػػد أف يؤسػػػس دولػػػة إسػػػبلمية
( وحػاروا !درسوىا بيف طيات الكتػب أنيػا ىػي اإلسػبلـ  , ألر 

ار فػػػػييـ عمػػػػى أوراؽ منػػػػاىج بػػػػيف أييمػػػػا األصػػػػح!ورفرفت األفكػػػػ
 يػػنهض   , أسػػس دولػػة تحكػػي عػػف حكػػـ إسػػبلمي أمػػو  , التػػ ريخ

نشػػػػط النهػػػػاش و  . !ليؤسػػػػس دولػػػػة عميػػػػو حكػػػػـ إسػػػػبلمي عباسػػػػي
 يفبػػػػيف البلدينيػػػػ , واحتػػػػدـ عمػػػػى شػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي

ىػػذا الطػػرؼ ومػػف سػػبلمييف مػػف وبػػيف اإل , الممحػػديف مػػف جيػػةو 
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رت شػػا عات عػػف تصػػ يات ثيػػوأ , ذاؾ الطػػرؼ مػػف جيػػة ألػػر 
لكػف الػدلاف  , ليذا الطرؼ مف ذاؾ الطرؼ وبالعكس , جسديو

, فاشػػػتعمت ىنػػػا , بهػػػي يرت ػػػب وينػػػذر بنػػػار ل حتيػػػا ريػػػح حزيػػػراف
ر ومػػا غيػػر الػػدلاف وال النػػا, وطػػارت منيػػا جمػػرة لتشػػتعؿ ىنػػاؾ
وكنػػػا  , !ييػػػاال مػػػف لعػػػب فإ, التػػػي لم تػػػو وكػػػوت أيػػػد  حاممييػػػا

حتى صػحت بعػض , ا يجر عم ببعدنانحف المسيحييف نتباىى 
يػػػا عمػػػى بوابقػػػرب أ رسػػػـب ت  طػػػل   , عمػػػى إعبلنػػػات البيػػػوت منػػػا
وتحتيػػػا عبػػػارة  , 18فػػػي وسػػػطيا حػػػرؼ )ف(كتػػػب  , شػػػكؿ دا ػػػرة

ذار وكانػػػت تمػػؾ بدايػػػة جػػػرس اإلنػػػ , !عهػػارات الدولػػػة اإلسػػػبلمية
وحمػػػػدا لمػػػػرب أف عػػػػا متي . لممسػػػػيحييف دالػػػػؿ مدينػػػػة الموصػػػػؿ

لكػف المصػيبة , ذ  القالبية المسيحية, كانت تسكف سيؿ نينو 
وبػػػػدت المضػػػػايهة التػػػػي وصػػػػمت  , كانػػػػت أدىػػػػى مػػػػف كػػػػؿ ذلػػػػؾ

وفػػػػي بعػػػػض األحيػػػػاف لهتػػػػؿ مػػػػف يكتشػػػػؼ  , لمتنكيػػػػؿ والضػػػػرب
 , ولػػػو ارتبػػػاط عمػػػؿ أو دراسػػػة دالػػػؿ مدينػػػة الموصػػػؿ , مسػػػيحيا

فيمػا  , محيف لمركػز المدينػة ب يػاـمر قبيػؿ دلػوؿ المسػوجر  األ
لكػف الدراسػة فييػا كانػت ,  موصؿ م توحػةبواب جامعة البهيت أ

                                                 
11

هف واْ ٠ضعٗ ذٕ ١ُ قاعُ عٍٝ عماناخ ا١ٌٍّؽ١١ٓ فٟ ِك٠ٕح ؼهف )ْ(:ؼ - 

وّا ٠عثه أفهاق , قاـً قائهج ٌٍك ٌح عٍٝ أْ اٌعمان ٠فٓ اؼك إٌٕها١١ٔٓ , اًٌّٛٔ

 . ذمع ذؽد ٌطٛج قٌٚرُٙ ٕ٘ان , اٌرٕ ١ُ عٕكِا ١ّ٠هْٚ ألِالن أٞ ١ٍِؽٟ
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رغػػػػػػػػـ أف الطمبػػػػػػػػة المسػػػػػػػػيحييف  , مشػػػػػػػػوبة بالحػػػػػػػػذر والتػػػػػػػػوجس
مهارنػة  , واأليزيدييف والشيعة لػـ تكػف أعػدادىـ بػالحجـ الصػقير

األكػػراد الػذيف ذابػػت ديانػػاتيـ الطمبػػة أمػا  , العػػرب السػػنة بالطمبػة
 التػػػي يتبػػػاىوف أنيػػػا , الكرديػػػة ومػػػذاىبيـ تحػػػت يافطػػػة الهوميػػػة

العاصػػمة فػػي قمػػب  لػػيس موجػػود مثميػػا , مؤسسػػات كونػػت دولػػة
وأحػػػػس البيػػػػت قبػػػػؿ إحساسػػػػي أف اللطػػػػر عمػػػػى ,  بقػػػػداد ذاتيػػػػا

وصػار لزامػا عمػي وعمػى  , ي ا فشػي ابدأ يهترب منػي شػ , حياتي
 , امعػػػػة الموصػػػػؿحػػػػبل لمشػػػػكمة دراسػػػػتي فػػػػي ج ف نجػػػػدأ , أىمػػػػي

سػى ع , راسػتي ليػذا العػاـتػرؾ دنب اقتػراح ومنيـ مف وقؼ بجا
وتبػػػػاف الرؤيػػػػة وينهشػػػػب القػػػػيـ عػػػػف مصػػػػيرنا  , مػػػػورف ت ػػػػرج األأ

ني لو تركت أ , كف ىذا الطرؼ جوبو بمف يرد عميول, المجيوؿ
لػػػثبلث مراحػػػؿ عمػػػى فسيضػػػيب عمػػػي ت ػػػوقي الدراسػػػة ىػػػذا العػػػاـ 

ا العػػاـ يتجػو صػػوب أف وضػعي الدراسػػي ليػذو  فمػا بالػػؾ, قسػمي
واقتػػرح قسػػـ آلػػر . , ! ولػػى عمػػى قسػػـ عمػػـ الػػن س كمػػوأكػػوف األ

األولػػى أنػػي لػػو  , جتػػيفوقػػد جوبػػو بح , لػػر ف انهػػؿ لجامعػػة أأ
لػر  ف ترافهنػي ىػي األفستضػطر عػا متي أ لػر نهمت لجامعة أ

 , بػداأمر نهمي لف يحصؿ ف أوالثانية أ , ي الجديدةكاف جامعتلم
ف العػػػاـ الدراسػػػي لػػػـ يبػػػؽ منػػػو غيػػػر فتػػػرة االمتحانػػػات أصػػػة و لا
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حػػداث جػػرت بعػػد دلػػوؿ التنظػػيـ ف ىػػذه األإذا عممنػػا أ, النيا يػػة
 . أياـ فهط الموصؿ بلمسةلمدينة 

عمػؿ بمبػدأ التهيػة أو  , كمؿ دراسػتيعمى أف أ ليراأ استهر األمر
ف اسػػػتوجبت ا  و  , حػػدوال أصػػػرح بػػديانتي المسػػػيحية أل , الشػػيعي

وانتػابني حينيػا , تكتمت عمػى ديػانتيفبل مانب أف حماية حياتي 
لكػف حيػاتي , ارفضػيا دالميػا , شعور بميادنة لمتنظػيـ ومػا يريػد

هػػػدار مبػػدأت اسػػػتوعب وشػػػي ا فشػػػي ا , قبػػػؿ فييػػاأسػػتنتيي إف لػػػـ 
, عياع المػػػػػػذىب الشػػػػػػيتبػػػػػػالظمػػػػػػـ والحيػػػػػػؼ الػػػػػػذ  تعػػػػػػرض لػػػػػػو أ

أف , يسػػػتمروا فػػػي الوجػػػود ولكػػي , ليضػػطرىـ األمػػػر فػػػي نيايتػػػو
 . مستنبطة مف كتابيـ المهدس,  لذوا بمبدأ التهيةي

 , حداث السػريعةمثمي عاجزيف عف استيعاب وتيرة األىمي كاف أ
لػو , ف يجدوا لي رداطمبت منيـ أ جمت حيرة العا مة عندماوقد ت

ز مػػرور  الػػديني و طالبػػة فػػي الجامعػػة عػػف جػػوا لني طالػػب أسػػ
الػػػذ  بػػػات كػػػؿ مػػػف ىػػػب ودب يسػػػ ؿ اآللػػػر كمػػػا  , يوالطػػػا  

 . لر يس لو عنو!اآل
وعبػرة  , ف عمػى سػ رة العشػاءو قمت أسػاؿ عػا متي ونحػف مجتمعػ

 بكاء تعتصرني:
 . ؟!رد لو س لت عف ديانتيأوبماذا  -
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فػػي الممعهػػة التػػي يمسػػكيا  , لػػوح والػػد  فػػي ال ػػراغ قػػرب وجيػػو
 وقاؿ: , بيده
 . . شاء اهلل أتهولي مف المريخ ! إف -

 وأضاؼ متحسرا بجزع وحيرة:
 . والمشاكؿ إلي بتوقب فوقنا ويف! , يا ربي نحنا ويف -
ف سػاتذة الػذيف حكيػت لػو أوطمب مػف األ , في الجامعة رني وزا

 وىػػػـ يتمػػػوف , أف ال ينطهػػػوا اسػػػمي عمنػػػا وأوصػػػاىـ , يثػػػؽ فػػػييـ
وأوصػػيت مػػف   ,حاضػػرة ليػػـفػػي بدايػػة كػػؿ م , قا مػػة الحضػػور

وابتعػد عػف رسػـ , في النهاشػات الدينيػة , كوف حذرةف أألواني أ
 , و جنػػازة ميػػتأ , ذا شػػاىدت مكروىػػا أمػػاميإ , الصػػميبشػػارة 

فهػػد اكت يػػت بصػػديهتيف فهػػط ىمػػا  , وزيػػادة فػػي الحيطػػة والحػػذر
لنػا  زميػؿ   معنى عبػارة عرؼأولـ , بيار االيزيدية وآماؿ الشيعية

إال بعػػد أف وقػػب ال ػػ س  , نحػػف الثبلثػػة عمػػؽ فييػػا عمػػى صػػحبتنا
 . كما يهوؿ المثؿ العراقي الشا ب , عمى الرأس

 حينمػػا مػػر قربنػػا ونحػػف الثبلثػػة , وقتيػػا عبػػد الهػػادر قػػاؿ الزميػػؿ 
 وكنا نجمس تحت أحد  الشجيرات: , كمنا سويةنتهاسـ أ

 . يا محنة وطفاهلل  -
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 , مهيتػػةكػػاف بقضػػي لمػػا يمػػوج فيػػو الشػػارع العراقػػي مػػف طا  يػػة 
بتعػد أالف  , يضػاؼ لػو تحػذير أىمػي, وشارع جامعتنا جػزء منػو
عمػػػؽ عمػػػى مػػػا قالػػػو ذاؾ أمنعنػػػي أف  , عػػػف النهاشػػػات العهيمػػػة

وأنػا , وتحجػرت لهمتػي فػي فمػي, وكػـ تممكتنػي الحسػرة , الزميػؿ
التي أحسست أف  , أقؼ عاجزة عف رد تشجيعي لروح المواطنة

  . ! تهطر منياعبد الهادر كممات زميمي 
وىػػي أيعهػػؿ أف تهػػؼ ابنتػػؾ عػػاجزة عػػف الػػرد؟  , يػػا أمنػػا الحنػػوف

لمػا  , التي يسمييا كؿ الزمبلء والػزميبلت فػي الهسػـ بالمشاكسػة
والمحبة التي ألػذناىا  , مى توزيب ابتسامة وجيؾعليا مف قدرة 

 . دوف فرقة وال تمييز؟!عمى كؿ الناس مف كممات يسوع الرب 
أفضػػػؿ عػػػزاء لػػػي وقػػػت مصػػػيبتي  كانػػػت كممػػػات الػػػرب لحواريػػػو

نػت كا  ,ف كػؿ مسػيحيي العػراؽأكوف مبالقػة لػو قمػت أ وال, تمؾ
الػػذ   , ف يتحممػػوا كػػؿ الضػػيـليػػـ السػػمو  التػػي منحػػتيـ قػػدرة أ

ػػػؾ  قػػػوؿ الػػػرب) لحػػػؽ فػػػييـ وىػػػـ يتػػػذكروف عنػػػد الشػػػدا د  م ف  ل ط م 
ا ر  أ ي ض  ؿ  ل و  اآلل  و  د ؾ  األ ي م ف  ف ح  م ى ل   . 19(ع 

ف اف مهنعػػػاسػػػبب , لنػػػاالػػػذ  جػػػر  بعػػػض اكتػػػب يجعمنػػػي  ف مػػػاأ
ف الطبيػػػب المعػػػالج لحالػػػة ا أأوليمػػػ , لمػػػذ  دالػػػؿ قح ػػػة رأسػػػي
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شػػػػجب رغبتػػػػي  , صػػػػابتنا أنػػػػا وبيػػػػارالتػػػػي أ , االنييػػػػار الن سػػػػي
عمػى  ةمعتمػد, لرج مكنوف أفكػار  وأبثػو بػيف سػطور الكممػاتأل

 , ف يتجاوز ظػروؼ مرضػويستطيب أ , قاعدة أف المريض ن سيا
الصػور المظممػة زاء ين عػؿ إ وال , ويتعايش معيػا بشػكؿ طبيعػي

ويعيػػد  , ي ن ػػس الظػػروؼ مػػب ذاتػػوف يحػػاكع أإف أسػػتطا , فييػػا
 يػتـ مػا وذلػؾ ال, سموب قد يصؿ لدرجة حمـ اليهظػةب  صياغتيا

 , مبلبسػػػػات مرضػػػػػو نسػػػػػاف المصػػػػاب مػػػػب لػػػػػزيفلػػػػـ يتواجػػػػو اإل
وقػػػػد اقتنػػػػب طبيبنػػػػا  , ظروفيػػػػا فيمػػػػا ترسػػػػب عنػػػػده فػػػػي الوعيػػػػوو 
ج احػػر قميػػا درجػػة إأو  , قػػرب الطػػرؽأة سػػتكوف ف الكتابػػمعػػالج أال

في جعػؿ  , سموب المعالجة السا دلو استلدـ أ , ي منياقد نعان
فػػي  ونػػبش مػػا , فػػوؽ سػػرير طبػػي , المػػريض نا مػػا عمػػى ظيػػره

مػػػػػف قبػػػػػؿ  عػػػػػف ظػػػػػروؼ الحػػػػػادث ومبلبسػػػػػاتو , دالػػػػػؿ سػػػػػريرتو
لمرحمػػة التعػػايش  , ليصػػؿ المػػريض بعػػد عػدة جمسػػات , المعػالج
 . لما مر بو وأوصمو لسرير الطب الن سي , والتهبؿ

ىو الطريهة البشعة التي تـ فييا تقييػب , باب لمكتابةوثاني األس
 . صديهتنا آماؿ . . . صوتنا الثالث
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(7) 
يحكيػػػو النػػػاس قبػػػؿ  مػػػف لػػػبلؿ مػػػا , سػػػمعت عػػػف بشػػػاعة الهتػػػؿ

 , داد لمػػػػػيط النػػػػػاس تنوعػػػػػاز ولمػػػػػا دلمتيػػػػػا ا , لي لمجامعػػػػػةو لػػػػػد
األخ يهتػػػؿ  , وتنوعػػػت معػػػو حكايػػػاتيـ عػػػف جػػػرا ـ غسػػػؿ العػػػار

مػػف حبيػػب نيػػا حممػػت أو أ , عنيػػا شػػي ا مريبػػا ألنػػو سػػمب ألتػػو
 , لمػػػا راح بطنيػػػا يكبػػػر , لبلقيػػػةجػػػبف عػػػف تحمػػػؿ مسػػػؤوليتو األ

عمػػػػى فػػػػراش  , عػػػػف زوج قتػػػػؿ معشػػػػوؽ زوجتػػػػو وجػػػػرا ـ الشػػػػرؼ
وما فييا ممػا , ثـ تنوعت لجرا ـ الهتؿ عمى اليوية , غرفة نومو

حكاه التاريخ عف أسموب الحجاج بف يوسؼ في قتػؿ الملػال يف 
لكػف كػؿ الػذ  ذكرتػو  , ياستو عمى الشبية وقصتيا المعروفةلس

ولػػـ , لسػػنة النػػاسبب معرفتػػي لػػو عمػػى السػػمب والنهػػؿ ب كانػػت منػػا
 . ـ عينيلي مشاىدة حادثة مما ذكرت ب  تسف  ي

فػرخ  فهػد كبػر, مى منوالو السابؽولـ يدـ وضب تمهي المعمومة ع
أف وبػػػػات لزامػػػػا عميػػػػو , ومػػػػا عػػػػاد عشػػػػو يسػػػػب حجمػػػػو , الحمػػػػاـ

وعميػػػػو أف يصػػػػطدـ ب غصػػػػاف , ويهػػػػب أرضػػػػا, جػػػػرب الطيػػػػراف ي
ف كػػاف يريػػد أف يحمػػؽ عاليػػا إ, األشػػجار المتشػػابكة وىػػو يرفػػرؼ

سينطبؽ , فرخ الحماـوما ينطبؽ عمى  , دوف أف ينكسر جناحو
وصػػار لزامػػا  , عمػػي فتػػاة اسػػميا في يػػاف كانػػت تسػػمب عػػف الهتػػؿ
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مػػى رؤيػػة جثػػة ولػػو اقتصػػر األمػػر ع, عمييػػا أف تػػراه بػػ ـ عينيػػا
يػػػػػوـ صػػػػػيرتني  , المرميػػػػػة عنػػػػػد عتبػػػػػة داره , شػػػػػمو جػػػػػار بيػػػػػار

ليػاف , لتباع في سوؽ النلاسػة , الظروؼ أسيرة تساؽ كالنعجة
ف أكػػوف حاضػرة وشػػاىدة لح مػػة األمػر عمػػي وسػيؿ تمهيػػو! لكػف أ

فتمػػؾ مػػا لػػـ , يػػرقص فييػػا الهاتػػؿ عمػػى أكتػػاؼ الضػػحية  , مػػوت
 . !أتليميا ولـ أفكر فييا أطبلقا

وسػػػػط سػػػػلرية عيػػػػوف  , قمتنػػػػا عربػػػػة التنظػػػػيـ ثبلثتنػػػػابعػػػػد أف أف
 , لرجػػػػاؿ التنظػػػػيـوشػػػػماتة قػػػػد يكػػػػوف مصػػػػدرىا تممهػػػػا  , الجيػػػػراف

مػػػؾ وقػػػد يكػػػوف مصػػػدرىا رغبػػػة باسػػػتمالة مػػػف يمت, رضػػػاء ليػػػـوا  
 , شػػػػػػباع رغبػػػػػػة صػػػػػػحراويةالف يسػػػػػػمح لمسػػػػػػالريف بإ , البندقيػػػػػػة

 , جيػػرافالتػي باشػػر فييػا ال , لمنكػوص نحػو عػػادة السػمب والنيػػب
وسػػػط كػػػؿ ذلػػػؾ أقمتنػػػا , لتكػػػوف سػػػاحتيا بيػػػت شػػػمو وبيػػػت بيػػػار

وسػػػػػط  بعػػػػد عػػػػدة شػػػػوارعت نحػػػػػو دار , بػػػػراء يبػػػػالعربػػػػة برفهػػػػة أ
ا شػاىد العربػة حالمػ, كػاف يهػؼ عمػى بابػو رجػؿ مسػمح , المدينة

ف ىػػػدأ محػػػرؾ السػػػيارة فػػػي ثػػػـ أغمهيػػػا بعػػػد أ , فػػػتح بػػػاب الػػػدار
و بػػػػراء يمكػػػػز مػػػػف وأبػػػػ , ترجمنػػػػا وفينػػػػا إحسػػػػاس بالػػػػذؿ , الػػػدالؿ

 . مثؿ راع يسوؽ مف ت لر مف دوابو , لر بماسورة بندقيتوتت 
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 , وشػرب كػؿدوف أ , في اليوـ األوؿ حجزت أنا وآماؿ في غرفة
كػاف ىػاجس اللػوؼ  . لػر بػراء ثالثتنػا بيػار لقرفػة أ قتاد أبػووا

ف إفيػػي مػػا  , ؿ مسػػيطرا عمػػى آمػػاؿ منػػذ الميمػػة األولػػىمػػف الهتػػ
ننػػػا وب  , وراودىػػػا شػػػعور بالسػػػكينة , دلمنػػػا القرفػػػة وىػػػدأ روعيػػػا

 لوحدنا قالت بصوت مرتعش:
 . راح ينحروىا مثؿ الذبيحة. . . أنذاؿ  -

 كثر منيا:رتعش أأألبدد فزعيا وأنا فهمت 
 . اال راح يقتصبوى. . ال  -

 قالت بعصبية ك نيا تريد أف تبعد طي ا مزعجا عف مليمتيا:
 . أال تسمعي صراليا؟ , ذبحست . . سكتيأ -

فيمػا  , صقي لشبح الموت الذ  تليمتو لبيارثـ أضافت وىي ت
أصابتو نوبػة عشػؽ  , مثؿ رقصة درويش, كاف جسميا يرتجؼ

 ليي وقالت:إ
  .أنصتي فهط؟. . . أنصتي . . اسمعي الصراخ! -

ولػػػوف  , جنػػػوب العػػػراؽ ووسػػػطو يجػػػر  فػػػي عروقيػػػاكػػػاف عػػػرؽ 
م  أ بشرتيا السمراء لمعاف حبيبات العػرؽ وغدا حنطي مثؿ  , ر  ح 

, الذبحالسمب ب عؿ إيحاء تليبلتيا لمشيد  قت  أص  , عمى جبينيا
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وتراقصت أماـ ناظر  لهطة عابرة لدماء بيار تسيؿ عمػى باحػة 
  .  رالدا

تبػػػدو ك نيػػػا ل تػػػاة  ال , لػػػر األ فػػػي القرفػػػة ركانػػػت مهاومػػػة بيػػػا
ذىنػػػي  رسػػػخ فػػػي , نػػػيف المصػػػاحب لصػػػراليابػػػؿ أف األ, تػػػذبح

 , ب فيػػػو البطمػػػةجنبػػػي تقتصػػػل مػػػـ أ , مشػػػاىد استحضػػػرىا عهمػػػي
 , معتيا وأنا أغادر مشاىدة ال مػـصوات سوتبدر عنيا حركات وأ

وقطعػػػػػا كػػػػػاف تشػػػػػابو  , يػػػػػب ذات مسػػػػػاءصػػػػػنب لػػػػػي كػػػػػوب حمأل
 مػػػب مػػػا , نػػػا فػػػي المطػػػبخسػػػمعتو وأ نينيػػػا بػػػيف مػػػااألصػػػوات وأ

فيػدأ روعػي , حضر تمؾ الصورة عنػد ف ىو مف استسمعو اآلأ
ربػػط أنػػا أكثػػر وأ ثػػـ حسػػمت األمػػر , ف بيػػار تقتصػػبوت كػػدت أ

لػر فػي لمػا سػ لو األ , بػراء يبمب قوؿ أ , ف لبياريجر  اآل ما
كػاف يتمػبس أبػو بػراء وحشػية القابػة , بيتيا أف يعطيػو واحػدة منػا

ك نػو , وبدت لياشيمو م توحة عمػى سػعتييما, صحراءوفحولة ال
 . ذكر غوريبل نافسو ذكر آلر عمى أنثاه

 تيا لآللر ناىرا:قبو براء و قاؿ أ
فػػييف  ولػػف يشػاركني ملمػػوؽ  . . . ثػة سػػوية لػيالثبل - . . ال -
 . بداأ
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لػف ي ػرط  , ومػف مهتنياتػو , ومف يجعؿ الن س البشرية سػمعة لػو
وأبػو  , دوف أف يهضػي حاجتػو منيػا  ,فييا بسيولة وييدر دميػا

وىػو  , براء جعمنا بتصػريحو لصػاحبو مػف مهتنياتػو نحػف الثبلثػة
وىػذا  , فػي ن ػس اليػـو الػذ  اقتنانػا فيػو , بالتالي لف يمجػ  لهتمنػا
بؿ ىو ما يمميو منطؽ تسمسػؿ  , الذكاء فيواالستنتاج ال أدعي 
 . األحداث التي جرت

, ينػا شػماال وىػدنا التعػب والجػوعفكار يمينا ثـ ذىبت فألذتنا األ
لزمنػػػا  , وفػػػي محاولػػػة منػػػا لميػػػروب مػػػف رعػػػب الواقػػػب وتليبلتػػػو

ر  نػد وال, فكارىػا لوحػدىا وتشػاغمت كػؿ واحػدة منػا ب , الصمت
شػػػباح مصػػػيرنا لميػػػوـ التػػػالي وأ , كيػػػؼ ىربنػػػا إلػػػى النػػػـو مبكػػػرا

 , لػػارجي لمػػدارلنصػػحو صػػباحا عمػػى طرقػػات البػػاب ال, تبلحهنػػا
دلػػؿ بعػػدىا الهػػادـ وتبػػادؿ , بػػراء بػػيأ صػػيح عمػػىوثمػػة صػػوت ي

يقيػػب عنػػا بػػيف  وكػػاف معظػػـ ىمسػػيما , الحػػديث مػػب أبػػي بػػراء
طػا بػيف د يجػر  فػي غرفػو لكننػا كنػا نسػمب لقوقػ , ردىات الدار

نػػػػاف منػػػػا ف يهتػػػػرب االثيػػػػى ألانت, بػػػػراء والهػػػػادـ الصػػػػباحي  يأبػػػػ
سػػػػماه ب)فػػػػاروؽ( ألمهػػػػادـ الػػػػذ   بػػػػراء ييػػػػد  آمػػػػاؿ اونسػػػػمب أبػػػػ

 , ر أف يحػػػافظ عمػػػي دوف أف يمسػػػني أحػػػد  أوصػػػى حػػػارس الػػػداو 
 . ف ينتيػي منيػا فػاروؽالباب جيدا عمينا أنا وآماؿ بعد أ ويوصد
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ف وكػػػـ اقشػػػعر جمػػػد  وأنػػػا اسػػػتمب ألبػػػي بػػػراء يوصػػػي فػػػاروؽ أ
ويعطيػػػػػػػػو نصػػػػػػػػيحة أف يطمػػػػػػػػب  , يقتصػػػػػػػػب آمػػػػػػػػاؿ بحضػػػػػػػػور 

يسػػػتمتب بمػػػذة  نسػػػافحينيػػػا إل وعجبػػػت, ذلػػػؾمسػػػاعدتي لػػػو فػػػي 
ضػػ اء ويبحػػث عمػػف يسػػاعده فػػي إ, عػػذب فييػػا اآللػػرجسػػدية ي

 . ومساعدتو فيما يرغب فيو! , نوع مف التشويؽ لو
ا ك نػػو شػػاب تجػػاوز وبػػد , فػػتح بػػاب القرفػػة ودلػػؿ فػػاروؽ عمينػػا

وىػػػو أوؿ مناصػػػر ليػػػـ يمػػػبس  , ف مػػػف عمػػػرهاللامسػػػة والعشػػػري
 كثػة لحيػة ولػـ ي ػرب   , ال يحمػؿ سػبلحا عمػى كت ػولكنػو , مثميـ 
مامنػػػا وقػػػؼ أ , منػػػزويتيف فػػػي نيايػػػة القرفػػػة لمػػػا رآنػػػا , كمحػػػاىـ

 ثـ س ؿ آمرا: , واجما لدقيهة
 مف منكما نرجس؟ -
 ت آماؿ بصوت مرتعش :لفها
 . أنا -
وأنػػار  , دا كبيػػرا كحجػػـ ك ػػولػػرج فػػاروؽ ىات ػػو النهػػاؿ والػػذ  بػػأ

 وصاح كالمنتصر: , عمى جسـ آماؿ يوثـ وج  , فيو الضوء
 . . أىبل آماؿ -
 ؾ سالرا :استدر و 
 . قصد نرجسأع وا  -
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وبػػػدا واثهػػػا وىػػػو يمػػػد يػػػده إلػػػى رأسػػػيا  , آمػػػاؿ و يػػػدا نحػػػو تهػػػدـ
 يهوؿ فيما كانت آماؿ تصرخ مرعوبة:ل , ويمسؾ شعرىا بعنؼ

 . تعالي يا بنت الكمب -
ولمػا دنػوت , نهذىا منػوآماؿ في معصمي متضرعة أف أتشبثت 

 , ؤلرتيمػػػػ وف بينيػػػػا وبينػػػػو كالسػػػػد ركمنػػػػي عمػػػػىوأكػػػػ حتضػػػػنياأل
ثػػـ , سػػي فػػي حػػا ط القرفػػة الػػذ  كنػػا عنػػدهأفانػػدفعت ليصػػطدـ ر 

ووقعػت آمػاؿ عمػى  , تكورت عمى ن سي عاجزة عف فعػؿ شػيء
وجسػميا ممػدد عمػى  , .وراح يجرىا مف أطراؼ شعرىا , األرض
وأوصػدتو يػد بإحكػاـ  , إلى أف ألرجيػا مػف بػاب القرفػة , طولو

  . مف بعد لروجو
وبػػػػدا ك نػػػػو يهنػػػػب الحػػػػارس  , قرفػػػػةكػػػػاف فػػػػاروؽ يزعػػػػؽ لػػػػارج ال

 بتصرفو العنيؼ مب آماؿ:
 . رافضيةبنت . . . ف اسميا نرجسأىذه التي تدعي  -
وغػػدا لقػػط الصػػوت يبتعػػد  , تصػػرخ بموعػػة سػػمعت بعػػدىا آمػػاؿ 

 . عد اسمعوأحتى لـ  , عف الدار شي ا فشي ا
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(8) 
 

 , ييـبالنػػاس مػػف كػػؿ ف ػػات العمػػر فػػسػػاحة فػػي المدينػػة  تاكتظػػ
 , بعػػض مجنػػدات التنظػػيـ ال إ , ب العنصػػر الرجػػالي عمػػييـوغمػػ

مف رأسيف حتى  , بالسوادموشحات  وبدت تمؾ الهمة مف النساء
, عػػدادىفولػػـ يتجػػاوزف أصػػابب اليػػديف فػػي أ , فقػػداميألمػػص أ

عميػو بمقػط تقمػب  , كانت رؤوس الناس تنحني لبعضيا ىامسػة
ني الرؤوس وتنح , جساـالتي تنل ض ألس ؿ األ , إشارة األذرع

ممػف يحومػوف بكثػرة حػوؿ  , و صػدورىا عنػدما يهتػرب مسػمح  نحػ
التػػػػي يسػػػػوقيا  , وعوفػػػػييـ ىػػػػاجس ريبػػػػة وشػػػػؾ بػػػػالجم , النػػػػاس

  . لمواق يف جبرا لروف منيـ لتنظـ  آ
ثػػـ , وتوق ػػت وسػػط السػػاحة  , الترقػػت الصػػ وؼ سػػيارة مسػػرعة

 نسػػػػػػاء , ف ينزلػػػػػػوف منيػػػػػػاوبػػػػػػدأ المسػػػػػػمحو , تح بابيػػػػػػا اللم ػػػػػػيف ػػػػػػ
 , ات لبعضػػػػيف فػػػػي سبلسػػػػؿ تهيػػػػد معاصػػػػميف لبعضػػػػيامربوطػػػػ

 صوات منيـ تهوؿ:فيما عمت أ, وسر  ىمس بيف الناس
 . سبايا -
 . أيزيديات  -

 مف وسط الجموع: فرد عمييـ صوت  
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 . زانيات. . . ال -
 صاح صوت مف اللمؼ :

 . اجمعوا الحجارة لمرجـ -
, أمػػاـ النػاس المحتشػػدة, اصػط ت النسػاء المربوطػػات بالسبلسػؿ

وحػاوؿ بعػض  , نظراتيػا يوف ت كؿ أجسادىف بشػراىةوراحت الع
 , ف يطبهوا عمييف بتجمعيـوكاد الناس أ , الشباب التهرب منيف

ترجػؿ منيػا مسػمحوف  لوال دلػوؿ سػيارة ثانيػة , ؿ فكي كماشةمث
وتبػدو الكػدمات  , الشعر آماؿ منكوشةوظيرت بينيـ  , لروفآ

 . رب والتعذيبمف اثر الض الزرقاء واضحة عمى وجييا
الػػذ  اقتادىػػا لوسػػػط  , عمػػػى كتػػؼ احػػد المسػػػمحيف تتكػػ  كانػػت

وراحػػػت  , ضػػػقط عمػػػى كت يػػػا فبركػػػت عمػػػى ركبتييػػػاو  , السػػػاحة
 , وفييا رغبة الف تنك ػ  عمػى وجييػا , تنوء بجسميا مف آالميا

كممػا  , لوضػعيا ترجعيػاكانػت غير أف يد المسمح الذ  اقتادىػا 
  . مالت وانحنى رأسيا

 , هحػػدىـ يحمػػؿ ورقػػة فػػي يػػدأ , لصػػ وؼ ثبلثػػة مسػػمحيفالتػرؽ ا
 , منكػػػػب عميػػػػو وىػػػػو يمشػػػػي , الثانيػػػػة اليػػػػد ومكبػػػػر صػػػػوت فػػػػي

يصػػػػدره  ثػػػػر مػػػػاإوعمػػػػى , ف ي حػػػػص صػػػػبلحيتو لمعمػػػػؿيحػػػػاوؿ أ
 تبلشػػػت, يعمػػو تػػػارة ويل ػػت ألػػػر  , وأزيػػػزالمكبػػر مػػػف صػػرير 
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وفػييـ , بيػنيـ رويدا   الصمت رويدا  ر وس , صوات المحتشديفأ
ف وال ضػوؿ يػدفعيـ أل , صػوتال   سيعمف عبر مكبػرترقب لمذ
ولػػػـ  , لممػػػرأة الجاثيػػػة عمػػػى ركبتييػػػا , سػػػباب الهصػػػاصيعرفػػػوا أ
فهػػد , هوبتيػػاف يسػ ؿ أو ي كػػر فػػي نػوع عحػػدىـ الرغبػػة ألأيلػالج 

 , صػػػػـر لمػػػػذ  جػػػػر  فػػػػي مدينػػػػة الموصػػػػؿسػػػػبوع المنعػػػػودىـ األ
هػػانوف أف ال يتعجبػػوا إذا طبػػؽ ال, سػػتباحة الػػدماء فػػي شػػوارعياوا

 , رىػبيـأوتراكـ حػاالت الهصػاص  , شلصيةوفؽ االجتيادات ال
ػػأف ال يست سػػروا واف ال يعترضػػوا عمػػى نػػوع ال عػػؿ الم   وال  , رـ  ج 

لمػػػػػف  , والويػػػػػؿ كػػػػػؿ الويػػػػػؿ , عمػػػػػى أثػػػػػرهقػػػػرار الحكػػػػػـ الصػػػػػادر 
تحشػػػػرج صػػػػوت . !عمػػػػى أ  فهػػػػرة ممػػػػا يجػػػػر  , يعتػػػػرض مػػػػنيـ

فصػػػمت كػػػؿ , المسػػػمح فػػػي مكبػػػر الصػػػوت لمػػػا بسػػػمؿ باسػػػـ اهلل
ت قامػات الهصػار تطاولو , وسكنت الحركة عندىـ , حتشديفالم

مػػؿ بصػػار تنتهػػؿ بػػيف حاوراحػػت األ , واشػػرأبت األعنػػاؽ , مػػنيـ
تنحنح حامؿ مكبر  , ركبتييا عمى مكبر الصوت وآماؿ الجاثية

حية بيضػاء لو ل , وكاف رجؿ في اللمسيف مف عمره , الصوت
فػػػوؽ ىيكػػػؿ جسػػػـ كمػػػو  ب  ك ػػػس ر  عمػػػى وجػػػو رأ , تبػػػرز بوضػػػوح
  وقاؿ قار ا ما كتب لو في الورقة التي يحمؿ:, موشح بالسواد
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ينػػػة عمػػػى مػػػف ادعػػػى واليمػػػيف الب. . بسػػػـ اهلل الػػػرحمف الػػػرحيـ -
ذلؾ ىو حكـ ديننا الحنيؼ عمػى المتلاصػميف  , نكرعمى مف أ

رافضػػػػية ادعػػػػت أنيػػػػا  , ذه المػػػػرأة المرتػػػػدةوىػػػػ. . فػػػػي أ  ادعػػػػاء
 مػػنيـ مػػف يهػػببهصػػاص الػػذ  يمحػػؽ المػػف يزيديػػة كػػافرة لتنجػػو أ

يزيػديتيا فسػتكوف بحجػة أنيػا لػو ادعػت أ, جند اإلسبلـ د في أي
, ىػو مصػير كػؿ رافضػي مرتػدو  , مف السبايا وتنجو مف المػوت

ولػػو كانػػػت , لكػػف اهلل فضػػحيا عمػػػى يػػد احػػد مجاىػػػدينا األبطػػاؿ
مسممة موحدة لطبهنا عمييا حكـ البينػة عمػى مػف ادعػى واليمػيف 

ف يلتبروىا في ألوتكـ في الجياد استطاعوا أو  , أنكر عمى مف
ف لزاىػػا  , فػػروض الصػػبلة وتبلوتيػػا عمػػى نيػػج السػػمؼ الصػػالح

 . طمب منيا اهلل وألط ت في ت دية ما
فلػرج , تنحنح ثانية دوف أف يقمؽ زر بث الصوت عبر المكبػر

قاؿ و  ,  ؿ يميو بطبؿترجرج البمقـ دالؿ ر تيو ك نو ضربات ط
 ف ينظر في ورقتو:أ مرتجبل دوف

دع مجاىػػدنا البطػػؿ يشػػرح أف وقػػد أوصػػاني الحػػاكـ الشػػرعي أ -
 , لكػػـ كيػػؼ مكنػػو اهلل واكتشػػؼ ىػػذه المرتػػدة متل يػػة بػػيف السػػبايا

 . ترؾ مكبر الصوت لو ليشرح لكـ ذلؾ وبدور  س
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, انسػػؿ فػػاروؽ مػػف بػػيف صػػ وؼ المحتشػػديف ودنػػا وسػػط السػػاحة
ف بعػػد أ , مكبػػر الصػػوتة الكثػػة البيضػػاء فناولػػو صػػاحب المحيػػ

  فهاؿ فاروؽ: , فتح لو زر بث الصوت
 . . بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ) -

 ثـ أضاؼ :, تميؿ صامتا قميبل ك نو يستحضر ما سيهولو
نػػو أوقػػد سػػمعت  , داقة قديمػػةبػػراء صػػ يبػػتربطنػػي بالمجاىػػد أ -

ولمػا , أف أراىػففركبنػي ال ضػوؿ  , سػبايا ةمػس جمػب ثبلثػيوـ أ
حػد قػاؿ وقػد أشػار أل , ناه وسػ لتو عػف أسػما يفت لػدار سػكذىب

 القرؼ في الدار:
القرفػػػة الثانيػػػػة تحتجػػػز سػػػػي ي  وفػػػي. . ىاىنػػػا تحجػػػز بيػػػػار  -

 . ونرجس
لرج الشػيطاف رأسػو مػف أوقد  , رني ت ريهو بينيف في الحجزحي  

ذاؾ الرجػػػػػؿ  , ليجعمنػػػػػي أشػػػػػؾ بنوايػػػػػا ألػػػػػي وصػػػػػديهي , عبػػػػػي
,  شػػػا بة مػػػذ عرفتػػػو أشػػػكمت عميػػػو الػػػذ  مػػػا, المػػػؤمف الصػػػدوؽ

 :فس لتو متعجبا
 تحجز الثبلثة سوية؟ لما ال -
 جابني وقد دمعت عينا  مف رده في حينيا:أ
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حتػػى  , وصػانا ديننػػا بالرأفػػة فػيمف يهػػب ب يػػدينا مػف المشػػركيفأ -
جعميػػػػف أال ف ورأيػػػػت أ , هضػػػػي الحػػػػاكـ الشػػػػرعي فػػػػي أمػػػػرىفي

, فتركػػػػػػت ليػػػػػػف فسػػػػػػحة الراحػػػػػػة أكثػػػػػػر , يتػػػػػػزاحمف فػػػػػػي المكػػػػػػاف
 . فرقتيف(و 

حػػػد المسػػػمحيف مػػػف بػػػيف الحشػػػود يصػػػيح بػػػ عمى أانبػػػر  صػػػوت 
 صوتو:

 . تكبير -
 ف طا عيف مف وراءه ثبلث مرات:و فردد المحتشد

 . كبرأاهلل . . كبرأاهلل . . اهلل أكبر -
رفػػب و , وافتػػرت شػػ اه بعضػػيـ مبتسػػمة , لنػػاسسػػر  ىمػػس بػػيف ا

 , تيضػػػاء يديػػػو عاليػػػا يسػػػتحثيـ الصػػػمصػػػاحب المحيػػػة الكثػػػة الب
  كمؿ فاروؽ قا بل:ف
بػراء وقتيػا  يطمػب مػف أبػأمبة الحػؽ ىػي مػف جعمتنػي ربما غ   -

 . ويا ىوؿ ما رأيت !, السبايا أف يريني
 ه تشير عمى آماؿ:وقاؿ فيما يد , لر الصمت مرة أ ساد
كانػػػت قبػػػؿ  , ىػػػذه البنػػػت التػػػي تبػػػرؾ وسػػػط حشػػػدكـ المػػػؤمف -

داب وتحديدا اآل وفي كمية , تدرس في جامعة بقدادسنيف  ةثبلث
وكنػػت  , عػػة القػػرب التػي صػػدروىا لنػػابد , فػي قسػػـ عمػػـ الػن س
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قبػػؿ أف , الشػػريعة فػػي كميػػة لكنػػي , نػػا حينيػػا فػػي ذات الجامعػػةأ
ف اتجيػػت العيػػوف ضػػد  لعممػػي مػػب بعػػد أ , تػػرؾ الدراسػػة فييػػاأ

, ج السػػػػمؼ الصػػػػالحودفػػػػاعي المسػػػػتميت عػػػػف نيػػػػ , المجاىػػػػديف
أف  بعػػد , ف تعرفنػػييػا دوف أعرفألكنػي فػػي السػنة األولػػى كنػػت 

تحػػػػػت  , روقػػػػػة الجامعػػػػػةأقيمػػػػػت ح ػػػػػبلت فجػػػػػور ودعػػػػػارة فػػػػػي أ
كمتػػػا وفػػػي  , مسػػػميات )ح مػػػة تعػػػارؼ( ومػػػرة )ميرجػػػاف شػػػعر (

وصبلت الذ  يهدـ  , كانت ىذه البنت عريؼ الح ؿ المناسبتيف
وشػػػػػاء اهلل أف , ويعػػػػػرؼ فييػػػػػا الواحػػػػػدة تمػػػػػو األلػػػػػر  , جػػػػػورىـف

 كونيػا مػف , قداد لجامعػة الموصػؿنتهمت مف جامعة بيلزييا فا
 وكمكػـ يعػرؼ مػا مػذىب , فمنطهة الهبػة فػي واليػة الموصػؿ اآل

ف عػػف رافضػػييف مرتػػدي. منطهػػة الهبػػة! يمثػػؿ نصػػؼ سػػاكني مػػف
 . ف بوا واستكبروا , اهلل أف يعزىـ فيو يف أرادد

 لتػػػدير مكبػػػر الصػػػوت نحػػػو , امتػػػدت يػػػد صػػػاحب المحيػػػة الكثػػػة
ػػلمػػا أ   , حمميػػاتػػي توانصػػاعت يػػد فػػاروؽ ال , فمػػو  , كػػةبػػو حر  ر  م 
 نعؽ صوت صاحب المحية الكثة قا بل:ف
نيػا بنػت أ , يهبػؿ الشػؾ بمػا ال , وفي التحهيؽ معيػا ت كػد لنػا -

واسػتبدلت إسػميا مػف اسػـ  , رافضية انتحمت صػ ة بنػت أيزيديػة
  . . وتل ت بيف السبايا , لى اسـ نرجسآماؿ إ
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مػػا انهطػػب , يتمػػو فييػػا  وراح , لػػرج الورقػػةأدس يػػده فػػي جيبػػو و 
 إليو في بداية األمر:

تػػر  فعميػػا ىػػذا فيػػو ىػػدـ  , واليي ػػة ممثمػػة بحاكميػػا الشػػرعي -
 , مػػػػػف الدولػػػػػة اإلسػػػػػبلمية ال تيػػػػػة فػػػػػي واليػػػػػة الموصػػػػػؿأألركػػػػػاف 

أف يكػػػػوف أعػػػػداء اإلسػػػػبلـ قػػػػد دسػػػػوا ىػػػػذه  , وتتػػػػوجس منػػػػو شػػػػرا
يػػػراد منيػػػا زعزعػػػة أمػػػنكـ  , المرتػػػدة )لقايػػػة فػػػي ن ػػػس يعهػػػوب (

 . مف والية الموصؿأو 
لوقػب كممػات  , ثػراك نو يريػد أف يػر  أ , تريث ىنيية ورفب راسو

فلػػػيـ الصػػػمت عمػػػى , الحػػػاكـ الشػػػرعي عمػػػى وجػػػوه الحاضػػػريف
زو  الصػبية وراء وانػ , وراف الوجوـ عمى وجوىيـ , لمحتشديفا

 كمؿ صاحب المحية الكثة قار ا:ف , الكبار منيـ
 , حػػػػرا بحػػػػد السػػػػكيفصػػػػدرنا بحهيػػػػا المػػػػوت نوعميػػػػو فهػػػػد أ -

 . . . لتكوف عبرة لقيرىا 
تبهػػى  ضػػاع فييػػا مػػا , عػػبل ىمػػس بػػيف الحاضػػريف تحػػوؿ لجمبػػة

وأحس الهارئ أف زماـ , لشرعي وتاريخ صدورهمف قرار الحاكـ ا
 عمى صوتو:فصاح زاعها ب  , بات يلرج عف سيطرتومر األ
 . تكبير -
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ذ اليمػػػـ لتشػػػح , وراح يػػػردد مػػػب المحتشػػػديف ويػػػده ترت ػػػب وتنثنػػػي
 ت ييدا لمهرار:

 . كبرأاهلل . . . كبر أاهلل . . . كبر أاهلل  -
وتهػػػدـ نحػػػػو آمػػػػاؿ  , وسػػػػطوتطػػػوع فػػػػاروؽ وسػػػحب سػػػػكينا مػػػف 

 ب عمى صوتو:وسط الحشد  اح صا
ف تنطػػػؽ لطمبػػػت منيػػػا أ, وحػػػدة ولػػػـ تشػػػرؾ بػػػاهلللػػػو كانػػػت م -

 . . . . عرؼألكني , الشيادتيف
فصػػػاحت بػػػ عمى , تيػػػاقاطعتػػػو آمػػػاؿ وقػػػد ركبيػػػا يػػػ س مػػػف نجا

 صوتيا:
 . . ف محمدا رسوؿ اهلل وأشيد أ , شيد أف ال اهلل إال اهللأ -
ت لػػو وتػػراء, غيضػػا وارتعشػػت السػػكيف فػػي يػػدهاستشػػاط فػػاروؽ  

, ووجػػوىيـ تبتسػػـ سػػلرية منػػو , عيػػوف المحتشػػديف مبحمهػػة فيػػو
سػػػيا ثػػػـ آمػػػاؿ رأ , وركػػػا ظيرىػػػا عمػػػى سػػػاقو, مػػػى آمػػػاؿفوثػػػب ع
رؽ شػػريط ومػػ , مػػاـ عينييػػاعػػا ألسػػكيف المفبػػرؽ نصػػؿ ا, لملمػؼ

, وتراقصػػػت أشػػػباح أحبتيػػػا أماميػػػا, تيػػػا سػػػريعاالحيػػػاة فػػػي مليم
ف نصػػؿ السػكيف راح يحػػز وأحسػت أ , وارت عػت أيػادييـ تودعيػػا

فيمػػػا  , بريػػػؽ الشػػػا حػػػرارة لييػػػب النػػػار تحػػػت إ وفيػػػو  , رقبتيػػػا
 تهوؿ: وبانت فيو غرغرة, تحشرج الصوت في حنجرتيا
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 . . . ميا وليف عوأشيد أ -
الرقبػػة  وضػػقط, حنجػػرةقاطعػػا ال لنصػػؿ سػػريعا فػػي لحميػػاغػػار ا

 , فمػػػػت مػػػػف يػػػػدهأارتعػػػػش الجسػػػػد و , سػػػػرىابيػػػػد مرتعشػػػػة يرغػػػػب ك
 . ماـ جسدىالرجت تكممة شيادتيا دفهة دـ تناثرت أف

, ضػػػػت الرؤيػػػة فييمػػػػاوابي , ىطػػػؿ ضػػػػباب كثيػػػؼ عمػػػػى عينييػػػا
 , رفس رجميياثـ استكاف  , يايسدلت عمى عينفترالت ج ونيا وأ

رض بزبػد لعػاب راح تع ػر األ , ر جسدىا منكبا عمى وجييػاول
 .  يا الحارةيلتمط بدما

 
(9) 

 
لػػػػـ يجػػػػؼ دـ آمػػػػاؿ بعػػػػد عنػػػػدما نعتيػػػػا بيػػػػار متمتمػػػػة بصػػػػوت 

 ل يض:
أرقد  يا صقيرتي بسبلـ يح ظؾ طاووس ممؾ ومحبة  -

 .  20)أيزيدا(

                                                 
20

ٌٚٗ ِعثك فٟ  , ٓ ٘ٛ اٌفاٌك اٌع ١ُ نب اٌعا١ٓ١ٌّت١ٍوِٓ اٌٍِٛه١٠ٓ ٚاٌثا  أ٠ى٠كا: - 

ٌىٓ أِه ا ِرماق ٘ما , ِٕٚٗ اِرمد وٍّح ا ٠ى٠ك٠ح, عٍٝ ٔٙه اٌفهاخ , ثاتًتتٛن١ٌثا 

 . ف١ٗ ٔماَ ٚاـرالف ت١ٓ اٌثاؼص١ٓ فٟ أًٔ اٌك٠أح ا ٠ى٠ك٠ح ٚاِرماق اٌّٙا
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ب سػموب , وقالت أحد السبايا تريد أف توصؿ المعمومة لؤللريات
 ي يـ ظاىره أنيا تكمـ ن سيا:

وحمايػػػة موكػػػب  , ىػػػذا اليػػػوـ يػػػا مسػػػكينة لػػػوال تطػػػوع الشػػػرفاء -
 , حتػػػػػى  وصػػػػػوليف لسػػػػػنجار , زميبلتػػػػػؾ فػػػػػي األقسػػػػػاـ الدالميػػػػػة

 . . . عشرات الدماء ملموطة بدمؾ! لسالت ىذه الساعة
 بمعصـ مف تكممت: معصـ يدىافيمست ب ذنيا التي يربط 

 . مف أوصؿ اللبر؟ -
 صاحبة بث المعمومة وقالت فرحة: منيا تهربت

 . . حد السبايا أ -
 لر :شوشة بإذف األأضافت مثـ 
قاطعتيػػا . . ف فرحػػة كبيػػرة عمػػت سػػنجار كميػػاالبنػػت تهػػوؿ أ -

 وقالت متعجبة: , مربوطة بالسمسمة مف جنبيا اآللر , ثالثة
 . احكي أرجوؾ. . كيؼ  -
 , ألمػت بن سػيا حماسػةقالت صاحبة المعمومة وفييا فيض مػف  

  محنتيا لمحظات:نستيا جعمتيا تحكي بثهة أ
لمػػا دلمػػت الحػػافبلت , السػػاعة الثالثػػة فجػػرا  . . الميمػػة ال ا تػػة -

 . وفييا الطالبات الناجيات!
 أضافت مزىوة:و 
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 , الحافبلت كانت تهػؿ معظػـ الطيػؼ العراقػي. . قالت البنت  -
 . . ممثبل بطالبات الهسـ الدالمي

 مشككة بما سمعت: , ا رابعة مف ورا ياقاطعتي
 . . ىذه كذبة -

 وأضافت شارحة اعتراضيا:
 . وىي تنهؿ أحداثا جرت في سنجار, نا تـ في الموصؿأسر   -

 صمتت قميبل وس لت متعجبة:
 . يعهؿ ىذا؟!أ -

 فردت صاحبة المعمومة قا مة:
 , لكنيػػػا اليػػػوـ جػػػاءت تػػػزور أقربا يػػػا , البنػػػت تسػػػكف سػػػنجار -
 . دالؿ الموصؿ ت  ر  س  وأ  

 قالت بنت لامسة كانت  تستمب ليف:
  . سنجار الزاؿ فييا رمؽ. . . حمدا لمرب  -

يعنػػي لػػو لػػـ أقػػـ ح متػػي  . . بيػػار فػػي سػػرىا )يػػا ويمػػي  فػػرددت
أيف . . ىي وفي ياف! , وأدعو آماؿ لكانت ىذا اليوـ في سنجار

 . أنجو مف ن سي وعهاب فعمتي مف ربي؟ (
 , مشػػػيرة بعينييػػػا عمػػػى صػػػدرىا , الصػػػميب رسػػػمت في يػػػاف شػػػارة

 :في دالميا ىا تناجي روح آماؿ بصمتاوافترت ش ت
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مػػػػػػب  , لتسػػػػػػكني بسػػػػػػبلـ , لػػػػػػى ممكػػػػػػوت السػػػػػػماواتانتهمػػػػػػي إ  -
 . قديسات الرب يسوع المسيح

 فػػػػوؽ , بيػػػػده التػػػػراب عنػػػػدما رأت فػػػػاروؽ أىػػػػاؿ نتابيػػػػا غثيػػػػافا
 ت جشػػوت, الػػذ  تمطػػخ بػػدماء آمػػاؿ, صػػ حة سػػروالو مػػف الركبػػة

ثػػػـ , دلؽ بقػػػزارة مػػػف فميػػػاراح ينػػػ, الهيءحسػػػاس بػػػقمػػػيبل وفييػػػا إ
الػدـ الملمػوط بػالتراب عػف  وىػو يػزيح كتػؿ ىا بعينيػوالتهت عينا
ودارت , مبػػػاؿ مػػػف قػػػرب جثػػػة آمػػػاؿبعػػػود التهطػػػو غيػػػر سػػػروالو 

ثػػـ لػػرت إلػػى , وىػػوت روحيػػا لهػػاع سػػحيؽ, الجمػػوع مػػف حوليػػا
 . عمييا ي ا  األرض مقم

 
(10) 

 
بػػػيف  , األربعػػػة التػػػي قضػػػيتيا فػػػي الكميػػػة يمراحمػػػ عنػػػد عتبػػػات

عف أف  , سمعت ممف تتميز منيف  بالشبؽ الجنسي , تيااطالب
ألف  , كػػػؿ ممارسػػػة لمجػػػنس لػػػذة تنتشػػػي ليػػػا البقػػػي ال تػػػر  فػػػي

امػتؤل  , ليػا ك نػو زفػرة ىػواءيقػدو  الجػنس يجعػؿالتكرار والتعود 
ليوا يػػة وعافتيػػا الرغبػػة أف تمػػتص الحويصػػبلت ا , الصػػدر افييػ

 الكربػػوف أكسػػيدمػػف سػػموـ ثػػاني  , لمػػر تيف مػػا تحويػػو تمػػؾ الزفػػرة
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حب تسػػػػبح بالشػػػػييؽ الػػػػذ  س ػػػػ , الملػػػػتمط ببهايػػػػا ع ونػػػػة عوالػػػػؽ
ومػا صػدقت  , والتمط بالبلار دالؿ اله ص الصػدر  , لمدالؿ
لتن ػػػذه لارجػػػا  , الحجػػػاب الحػػػاجز أف تنهػػػبض سػػػريعا تعضػػػبل

 . وترتاح منو
يسػػاعدىـ , ؿ عنػػدىـ يػػوزع بالمجػػافف الهتػػسػػبي أوتعممػػت مػػف ال

ليػػػا أمزجػػػػة فػػػي سػػػػف  , مػػػػف قيػػػادات عمػػػى ذلػػػؾ قػػػػوانيف تصػػػدر
مثػػؿ أمزجػػة سػػا هي السػػيارات فػػي لصػػؽ العبػػارات  , التشػػريعات

الحيػاة  فيي في معناىا العاـ تبدو حافظػة لسػير, لمؼ سياراتيـ
لذ  في الوقت ا, ا  كثر عدالة وصدقولجعميا تبدو أ , بيف الناس

 ال تعتػػرؼ وال , ف ػػؾ السػػا هيلو  مػػاف معظػػـ أ  يهيهػػة وا  تكػػوف فيػػو ح
تثهػػػؼ لػػػو  سػػػرىـ وفػػػؽ مػػػاومعػػػاممتيـ أل , شػػػي سػػػيرىـ الذاتيػػػةاتم

 . عباراتيـ تمؾ
فػاف  , س بطهػس احت ػاليمػار  وماداـ الهتػؿ عنػدىـ عػادة يوميػة ت  

, ح مػػػة ليػػػـ تنػػػاوؿ الوليمػػػة بشػػػيية سػػػيبدو جمػػػيبل حتمػػػا بعػػػد أ 
ف وكػػػاف طبيعيػػػا أ, ـ فػػػي ذلػػػؾوعمػػػى أمزجػػػة اآللػػػريف أف تتػػػبعي

وكػػ ف مػػف يهتػػؿ ويمثػػؿ فييػػا مػػف , يرأفػػوا بحػػاؿ السػػبايا وجػػوعيف
وعمػػى السػػبايا أف  مثػػؿ ديػػؾ رومػػي ذبػػح ليمػػة عػػرس, زمػػيبلتيف

مػػف بعػد ليمػػة العػػرس  , والجػنس كػؿ والشػػربيمارسػف طهػػوس األ
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وراحت النار تيرس  , رك ف ذلؾ الديؾ قد وضب في الهد , تمؾ
 . ! ر طراوة وطيبةكثلتجعمو أ , لحمو

وىػػػـ يوزعػػػوف مػػػواعيف رز  , وقاحتيػػػاكانػػػت أعيػػػنيـ صػػػم ة فػػػي 
أنيػػػا قطػػػب لحػػػـ  , تليمتيػػػا مػػػف فػػػرط أجػػػراميـ, فوقيػػػا قطػػػب لحػػػـ

حصػػموا ىػػـ عمػػى لي , دمت لنػػا لن كميػػاوق ػػ , آمػػاؿ دف جسػػت مػػد  ق ػ
ونحػػػػف مػػػػف أكػػػػؿ  , تمػػػػوا آمػػػػاؿمػػػػف أنيػػػػـ ق , فينػػػػا فرصػػػػة تشػػػػؼ  

 . !لحميا
 وجبػة فييػا قطعػةقدموا لي  أف بعد, كؿأوف نمت ليمتي الثانية د

كػػػؿ شػػػريحة آف أ صػػػورة, ت ػػػارقني حتػػػى ىػػػذه المحظػػػة الو  , لحػػػـ
 ني ضػػػر ! وىػػػو وضػػػب أآمػػػاؿ دقطعػػػة قػػػدت مػػػف جسػػػلحػػػـ أراىػػػا 

نػي صػارحت الطبيػب رغـ أ , حتى بت طريحة ال راش , صحيا
 وىػػػػػػو يمػػػػػػـز  , كػػػػػػاف كريمػػػػػػا والرجػػػػػػؿ, الن سػػػػػػي بتليبلتػػػػػػي تمػػػػػػؾ

لػر  واحدة لػي وأ , في كؿ وقت , أكؿ جمب وجبتيرضة بالمم
ف المحـ المهدـ أ , يل ي محاولتو طم نتي  وكاف ذكيا وىو , لو

ورغػػـ ذكا ػػو . نسػػافحممػػو الػػرب ليتناولػػو اإل , اكػػاف لحمػػا حيوانيػػ
, ىو يلبرني بتهزز باف عمى محيػاه و  , بميا بطيبتونو بدا أأإال 
 , يػػػاكمسيشػػػاركني أ, لػػػت لػػي شػػػريحة لحػػػـ لنزيػػرف زوجتػػو طبأ

وىو يحدثني  , يات قرآنيةكاف يردد أدعية وآ ونسي انو كثيرا ما
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سػبلـ يمػت لئل فمػو داعػش فػي السػبايا لػـ يكػفع ف ماأ , ليهنعني
 , فػػي فيػػـ آيػػات الهػػرآف وأف تصػػرفيـ عبػػارة عػػف تطػػرؼ, بصػػمة

ذىبػػوا  ف اهلل كػػاف يهصػػد فييػػا مػػاتليػػؿ ووىػػـ أ وت سػػيرىا محػػض
 !لتطبيهو عمينا نحف السبايا

تجبػره  , تعممو مػف دراسػة عمػـ الػن س مينيتو في تطبيؽ ما لكف
ألفضػػؿ  جػػؿ أف يصػػؿأمػػف  , ضػػاءف يكػػذب ىػػذه الكذبػػة البيأل

تػػى بػػو أ ف مػػاحتػػى فاتتػػو حهيهػػة ألػػر  أ, السػػبؿ فػػي عبلجػػو لػػي
ف لحػـ ونسػي أ , كػاف قطعػة يشػوبيا االصػ رارمف لحػـ مطبػوخ 

 . حمرا مسوداأف لونو اللنزير لو طبخ سيكو 
وتركػػت المتبهػػػي  , عػػة صػػػقيرة مػػف المحػػـ مجاممػػػة لػػوكمػػت قطأ 

بعػػػػػد أف , كػػػػػؿ المزيػػػػػد منػػػػػووىػػػػػو يشػػػػػجعني آل , يمتيمػػػػػو لوحػػػػػده
 , فيػػػػو عمػػػػى المػػػػاعوف ومػػػػا نػػػػي أتهيػػػػ أصػػػػابني غثيػػػػاف كػػػػاد يجعم

لكنػػػي أشػػػحت , قبػػػؿ أف أحػػػرج مػػػوق ي معػػػو معػػػي ق ػػػوحػػػرج مو وأ
حشػا ي أفتماسػكت , وابتعػدت لمػؼ ظيػره , كػؿبنػاظر  عػف األ

 , ثػػػـ انسػػػحبت ألنػػػزو  عمػػػى فػػػراش سػػػرير  , فييػػػا دلػػػؽ مػػػاأف أ
ومػػػا ىػػػدأ دالمػػػي حتػػػى سػػػمعتو يلطػػػو  , درت ظيػػػر  ناحيتػػػووأ

 . هويقمؽ باب غرفتي بصمت مف وراء , مبتعدا عني
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ليرجػػػػػب  , رسػػػػػؿ لم ػػػػػو الممرضػػػػػةأو أ , كػػػػػاف بػػػػػود  أف أناديػػػػػو
 بيػػػد سػػػكيفالتليػػػؿ نصػػػؿ نػػػي أواشػػػرح لػػػو كيػػػؼ أ , فاعتػػذر منػػػو

سػبؿ وقػد أ , أس آماؿ يتػدحرج عنػد قدميػوور  , يهطر دما فاروؽ
 , بمحظػػػػػات احتضػػػػػارىاكانػػػػػت را حػػػػػة الشػػػػػواء تػػػػػذكرني , عينيػػػػػو

ينػػػزؿ مػػػف  , عكػػػر أوداجيػػػا ك نػػػو لريػػػر مػػػاء وشػػػلير الػػػدـ فػػػي
 . !الـ يمت ت ال بلح ليصوف ما تيدـ مني , جانب ساقية

مػػػػب  , كػػػػؿ كػػػػؿ شػػػػرا ح المحػػػػـ المهػػػػدـ لػػػػيكبػػػػر اشػػػػم زاز  مػػػػف أ
وكانت ,   رقدت لمعبلج فيوش ى الذستالم الوجبات التي يهدميا

, سػػيرة عنػػد داعػػشكػػاف ينتػػابني وأنػػا أ ت ػػوؽ مػػا درجػػة االشػػم زاز
تمهاىػػػػػػا مػػػػػػف العػػػػػػامميف فػػػػػػي التػػػػػػي أ ف المعاممػػػػػػة الطبيػػػػػػةربمػػػػػػا أل

غير ربط شرا ح  يط و منيا ال , والصور الجميمة  , المستش ى
أحػػس فػػي الوقػػت الػػذ  لػػـ , المحػػـ المهػػدـ مػػب صػػورة نحػػر آمػػاؿ

لػػو  , سػػيرة عنػػدىـمحػػـو وأنػػا أال يػػذا الهػػدر مػػف االشػػم زاز اتجػػاهب
التنظػيـ وتجػاوزه عمػى  كػؿ بشػاعة قارنت صورة التليػؿ تمػؾ مػب

نيػػػػػار الػػػػػدـ التػػػػػي يسػػػػػيموىا فػػػػػي أو , فالهتػػػػػؿ اليػػػػػومي , نسػػػػػانيتناإ
ثػػػـ , كػػػؿ يػػػوـ لمشػػػاىدتيا ويسػػػوقونا كهطيػػػب األغنػػػاـ , سػػػاحاتيـ

 ال , ولشػػونة عنػػؼب , مػػارس ضػػدنامشػػاىد االغتصػػاب التػػي ت  
لحػػػـ أو ف يستحضػػػر صػػػور تهػػػزز مػػػف أ , تسػػػمح لػػػي أو لقيػػػر 
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 , عنػػػد كػػػؿ السػػػبايا , يػػػةرؤ ثيرىػػػا عمػػػى الليجعػػػؿ ت ػػػوؽ ت  , غيػػػره
  . !تمؾ العصيبة يامنايقزو ساعات أ

 
 

(11) 
 

وأحسست  , وتعمهت بثوب أمي أكثر , حوـ النعاس عمى عيني
بػػيف  , جيػػدامي  فػػي ق ػػد  رجمػػي الصػػقيرة بػػات نعميػػا ال يثبػػت أف أ

وينبػػت  , صػػلور تمػػؤل شػػهوقيا قطػػب الحصػػى والحجػػر الصػػقير
ويقدو كمػادة  , سحؽ تحت ثهؿ جسميي  في ال جوات بينيا زرع 

يشد قػوامي الضػعيؼ غيػر  وال, بلمية فييا صمغ أتزحمؽ فوقوى
ؾ طػػػػػرؼ ثػػػػػوب أمػػػػػي التػػػػػي تمسػػػػػ , صػػػػػابب يػػػػػد أطػػػػػراؼ أقػػػػػوة 
. لمحػػػػج 21(لػػػػشواد  ال)باتجػػػػاه  ننػػػػزؿ مرت عػػػػاونحػػػػف , بػػػػيضاأل

, عمػػػػػى تػػػػػدنيس قداسػػػػػة الػػػػػواد  مػػػػػي لنعمػػػػػي ونيرتنػػػػػيانتبيػػػػػت أ

                                                 
21

 ًظث , ت١ٓ شالز ظثاي  ٠مع , ٚاقٞ  ٌُ:اٌٛاقٞ اٌّمكي عٕك اٌطائفح ا ٠ى٠ك٠ح - 

وُ ِّاي 55عٍٝ تعك ,  Erefatٚظثً عهفاخ Hizretêٚظثً ٘ىنذٟ Meştêِّرٟ

وُ  222 ٠ثعكٚ, وُ ذمه٠ثاً  525تٍّافح , ِّاي ِهلٟ ظثً ِٕىايٚ ,  ِك٠ٕح ١ِفاْ

ٚفٟ اٌٛاقٞ ٠ٛظك لثه .  ذمه٠ثاٚاؼك  ِره ِٓ ِك٠ٕح ِٕىاي اٌٛلعح ظٕٛب اٌعثً تى١ٍٛ

ٚ  ٠كـٍٗ ِفٓ ُِٕٙ ِا ٌُ ٠ىٓ , ذؽط ٌٗ اٌطائفح وً عاَ اٌمٞ , عكٞ تٓ ٍِافه

ٚلٌه ذثهوا ٚذمك٠ٍا , ؼرٝ ٠ٕٟٙ طمٛي اٌؽط وٍٙا ٠ٚفهض ِٓ اٌٛاقٞ, ؼافٟ اٌمك١ِٓ

 . ٌٍٛاقٞ ِٚٓ ف١ٗ
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حرصيا  يانيا رمت النعميف لارجا وىي المعروؼ عنأ وتعجبت  
 عند عتبة الجسر, بيضرفؿ بثوبي األأتني ورا يا وجر  , رىاوتهتي

 , الجسػر ركض بػي ثػبلث مػرات فػوؽوراحت ت, في بداية الواد 
لنػػدلؿ و , لسػػي ة لمعهػػؿ والهمػػبفكػػار التطييػػر ن سػػينا مػػف كػػؿ األ

, وبنية صافية كما قالت لي وقتياالهمب والسريرة  يالمعبد نظي ت
المسػػػؤوؿ عمػػػى سػػػبلمة  لػػػى مػػػزار )ل ػػػور  ريبػػػا(جيػػػت بػػػي إتوا

ة اسػتعبلمات يسػت ذف الػدلوؿ منيػا بمثابػ وىػو , الطريؽو  الس ر
 . لى المعبدإ

, ضػاء(تو )العػيف البيمسػوأنا مبيورة إلػى مكػاف أأمي ولجت بي 
زالال  راقػػػب المػػػاء يلػػػرج أ  , تيػػػبس لػػػو فمػػػيف حسسػػػت بج ػػػاؼ 

ف سػػػرت لػػػي عنػػػد العػػػيف أوأ, ويصػػػب فػػػي حػػػوض لػػػارج العػػػيف
مهدسػػة كمػػا بػػاقي مػػزارات ثريػػة أوىػػي , فىػػا مهدسػػامكانيػػا وماء
 . لر المعبد األ
وقالػػػت لاشػػعة مبتيمػػػة  , ؿ عػػف العػػػيفمػػف المسػػػؤو  مػػػيتػػدانت أ
 لجمة:

 . 22(بير) عمدىا يا -

                                                 
22

اٌث١ه: )فٟ اٌٍغح اٌىهق٠ح ذعٕٟ آٌٍّ/ اٌععٛو إ  أٔٙا ذأذٟ تّعٕٝ اٌىاا٘ٓ أٚ ِا١ؿ  - 

اظع وراب ١ِص١ٌٛٛظ١ا اٌك٠أح ا ٠ى٠ك٠اح ٌِٙٛإه تهٚواا اٌطه٠مح فٟ اٌرهاز األ٠ى٠كٞ(  ن

 . 552إٌفؽح 
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تمط ويلػػػ , تتػػػدلى لحيتػػػو بيضػػػاء طويمػػػة ا  كبيػػػر  لبيػػػر رجػػػبل  كػػػاف ا
سػػػػو أويمػػػػؼ ر , بػػػػيضأزار إبػػػػيرفػػػػؿ , شػػػػعر حنكػػػػو بشػػػػعر شػػػػواربو

يهػػؼ حػػافي الهػػدميف قػػرب حػػوض , لػػر  بيضػػاءبعمامػػة ىػػي األ
 . الماء

 قاؿ بصوت مرت ب:
 . . 23(لافيدز أي)ليبارؾ طاووس ممؾ شعب  -
 ضاؼ يلاطبني وىو ينحني عمى الحوض:أ
 . ا ابنتي؟اقتربي ي -

فػػدفعتني وانحنػػت , جربػػولػػذت وراء أمػػي لا  ػػة مػػف مجيػػوؿ لػػـ أ
 , تقسؿ فيو يػدييا ووجييػا , ىي عمى الحوض تقترؼ منو ماءا  

 . ىا باللير والبركة لكؿ الناساوتيمس ش ت
مػي وة التي يدعوني ليا البير وقالت أانتبيت لتوجسي مف اللط

 تشجعني:
 . تلافي ال. . . اقتربي بيار  -
, تحركيمػػػا تػػػاببأل, ر  عمػػػى يديػػػوركػػػز نظػػػأ, انيت مػػػف البيػػػرتػػػد

 . !يف سيضعيما عمى جسد عرؼ أأف وينتابني فضوؿ أل

                                                                                           
ٚـاْ ذعٕٟ اٌّعة فٟ  , أ٠ى٠ك ـاْ:أ٠ى٠ك اٌُ ِٓ أٌّاء هللا فٟ اٌك٠أح ا ٠ى٠ك٠ح  -29

 . ٠ٚىْٛ ِعٕٝ قِط اٌىٍّر١ٓ ِعة هللا, اٌٍغح اٌىهق٠ح
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بكػؼ رفعيػا فػوؽ ىػامتي , اغترؼ البير ح نػة مػاء مػف الحػوض
ج مػػػت مػػػف قطػػػرات المػػػاء , وراح يػػػرش المػػػاء منيػػػا عمػػػى رأسػػػي

نػػػا وأ, وتػػػذكرت رفيهػػػاتي فػػػي المدرسػػػة, المتسػػػاقطة فػػػوؽ شػػػعر 
 , ؽ الماء معيف عند الحن ية وقت فرصتنا وشػواغر الػدرسأتراش

, حبني لحجيػػػا مػػػب بدايػػػة العػػػاـ الدراسػػػيطف تصػػػولمػػػت أمػػػي أ
وتمنيػػت أف أسػػاؿ البيػػر تقييػػر موعػػد الحػػج السػػنو  ليكػػوف فػػي 

 . رجب لو ثانية في العاـ الهادـأو , العطمة الصي ية
ا مكػػررا قػػوؿ مػػ ليػػاالتي المدرسػػية وقػػاؿأرجعنػػي قػػوؿ البيػػر مػػف 

 : بدأ بو
 . لاف يدز ليبارؾ طاووس ممؾ شعب أي -

 أضاؼ قا بل: لكف البير , نصرؼ مف عند الحوضتراجعت أل
 . . والدتؾ كما فعمت   , اغسمي يديؾ ووجيؾ يا أبنتي -

رمجػػػت انصػػعت لهولػػػو مثػػػؿ آلػػة ي ػػػتح زرىػػػا فتػػدب فييػػػا حركػػػة ب  
وغسػػػمت  , فعمػػػت أمػػػي مثممػػػا  , واغترفػػػت المػػػاء, عمييػػػا مسػػػبها

تسػاقطت الهطػرات ف, واغترفت األلر  ألغسؿ وجيػي, مرة ك ي
ك نيا كػرات ثمػج عنػد سػ ح جبػؿ سػنجار فػي , عمى وجيي باردة
 . منتصؼ الشتاء

 قاؿ البير ك نو يودعنا :
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وال تنسػػيا أف , (طريػػؽ زقػػاؽ الليػػر)سػػيرا عمػػى بركػػة اهلل فػػي  -
 . تدعوا لكؿ الناس باليمف واللير

, كمػػا أوصػػانا البيػػر , الليػػريػػؽ زقػػاؽ ف عمػػى طر يفسػػرنا طػػا عت
 . باللير لكؿ أقربا نا وكؿ مف تتذكره مف جيراننا وأمي تدعو

تسػمى )سػوؽ  , أوصمنا طريؽ زقاؽ اللير ل سحة ساحة واسعة
حكمػة لمحسػاب بعػد ىي بمثابة مو , المعرفة( فييا نياشيف مهدسة

حجػػػػػػرة فػػػػػػي وسػػػػػػط السػػػػػػاحة  مػػػػػػي بجانػػػػػػبوأوق تنػػػػػػي أ, المػػػػػػوت
وىػػي التػػي تهػػؼ بجانبيػػا روح  , اب(تسػػمى)حجرة الحػػؽ والحسػػ

ودلتنػػي , عماليػػا الدنيويػػةلتحػػاكـ عمػػى أ , نسػػاف يػػـو الحسػػاباإل
 مشيرة بإصبعيا وقالت:, صبية كانت تسير قربي

نيشػاف )واآللػر اسػمو  , (نيشاف الهاضي)ذاؾ النيشاف اسمو  -
 . . (الميزاف

 لتيا مست يمة :س 
 . سماء؟!مف عممؾ األ -

 فهالت متباىية:
 . نحج سوية كؿ عاـ. . . ي وأبيأم -

 ف اس ليا:الصبية دوف أ وأضافت
 تعرفيف ماذا يعني نيشاف الهاضي ونيشاف الميزاف؟أ -
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 فهمت مجارية ليا:
  . ؟!تعرفيف أنت  أ. . ال -

 :ط ؿ يتباىى بقرور ردت
وؿ عػف حسػابنا يػـو يعنػي أف اهلل ىػو المسػؤ , شاف الهاضػيني -

 . . . اآللر
 وأكممت قا مة: ظةن اسيا لحاستردت أ

فيػػػػو يعنػػػػي أف الحيػػػػاة امتحػػػػاف . . وأمػػػػا نيشػػػػاف الميػػػػزاف. .  -
ورسػػوبؾ ونجاحػػؾ فييػػا بهػػدر سػػي اتؾ وحسػػناتؾ التػػي , نسػػافلئل

 . لم تيا ورا ؾ
ولم تني ورا يػا مبيػورة مػف  , بويياثـ استعجمت لطاىا لتمحؽ أ

  . معنى مناسؾ الحج فييا!و , قدرتيا عمى تبسيط طهوس ديانتنا
 فهالت أمي تحذرني :, ربنا مف باب واسب كبيراقت
عمينػػػا أف نتلطػػػاه دوف أف نػػػدوس عمػػػى , ىػػػذا )بػػػاب األميػػػر( -

 . عتبتو
 لتيا ب ضوؿ:س 
 ما السبب؟ -

وتمسػػػح عمػػػى  , وىػػػي تحنػػػو عمػػػي فػػػردت عمػػػى فضػػػوؿ سػػػؤالي
 وتعدؿ لي ض ا ر : , شعر 
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اة ىذه العتبة تعني لنا الحد ال اصؿ بيف الحياة الدنيوية والحيػ -
 . . الدينية

 وأكممت وفي وجييا فيض مف الصدؽ:
ر قمبػػػو وعهمػػػو مػػػف األفكػػػار طي ػػأف ي  , يػػػاعمػػى مػػػف يريػػػد تلطي -

 . قبؿ أف يدنو منيا, السي ة
ضػمر أصػبل أوأنػا . . فحرت كيؼ أتلمػص مػف أفكػار  السػي ة؟

لمػػػؼ , حػػػاؿ رجػػػوعي مػػف الحػػػج, فكػػرة أف أضػػػب غػػػراء الصػػها 
وىػي  , لتي ت زعني كػؿ ليمػةباب غرفتي ألعاقب قطة الجيراف ا

ولربشػة أظافرىػا عنػد  , توقظني مف نومي بدلوليا مف الشػباؾ
 .  باب القرفة مف الدالؿ!

 , وقابمتني باحة منل ضة , اتلطيت العتبة دوف أف أدوس عميي
 يسػػية( وقالػػت ك نيػػا عثػػرت عمػػى مػػي )جمسػػة المعبػػد الر سػػمتيا أ

 طاؿ البحث عنو: عزيز   ء  شي
 . ا وصمنا لباحة طهوسنا الدينيةألير . . . بيار  -

( وراح فػػػػدلؿ )قػػػػواؿ, أردت أف أسػػػػاؿ أمػػػػي عػػػػف الطهػػػػوس تمػػػػؾ
رشػػػػػادات تربويػػػػػة  , يمانيػػػػػةيعطػػػػػي النػػػػػاس وصػػػػػايا ونصػػػػػا ح إ وا 

التعامػؿ برحمػة وألػوة مػب قوالػو تحػض عمػى كانت أ. واجتماعية
وضػػرب , و ومػػا يعتنػػؽ مػػف أفكػػاردوف سػػؤالو عػػف دينػػ, اإلنسػػاف
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وطػػػػرؽ بابػػػػؾ يطمػػػػب , ومحتػػػػاج يػػػػرذا جػػػػاءؾ شػػػػلص فهمػػػػثبل إ
ف تس لو عػف ممتػو ومػف دوف أ, ف عطو قدر المستطاع, مساعدة

أف الليػػر فػػي سػػبيؿ  , ذلػػؾ وعمػػؿ الهػػواؿ سػػبب , أ  درب جػػاء
 .   محتاج كافاهلل يحؽ أف تعطيو أل

 قالت أمي شارحة:و 
رشػػػاد دينػػػي يحػػػث اإلنسػػػاف ىػػػو إ ىػػػذا طهػػػس )بيػػػت الصػػػباح( -

 الصػػبلة لقػػرض , روؽ الشػػمسقبػػؿ شػػ , عمػػى النيػػوض المبكػػر
إللػػػبلص فػػػي ويؤكػػػد عمػػػى النظافػػة وا , ييػػػؤ لمعمػػؿالػػدعاء والتو 

ىػػو دعػػاء و  . . ومثمػػو آلػػر اسػػمو طهػػس )بيػػت المسػػاء( , النيػػة
مػػػف والسػػػبلـ فػػػي أليعػػػـ فيػػػو ا , وتػػػذرع لملػػػالؽ بهػػػدوـ يػػػوـ جديػػػد

وليػػػاء ألوأيضػػػا ىػػػو أرشػػػاد لمسػػػير فػػػي طريػػػؽ ا , بهػػػاع المعمػػػورة
لكنيا توق ػت بعػد , أرادت أمي أف تكمؿ. . . الصالحيف والتهو 

وغػػػدوا يرقصػػػوف عمػػػى  , أف دلػػػؿ سػػػبعة رجػػػاؿ ديػػػف روحػػػانييف
 فيمست أمي ب ذني قا مة:, صوت الدفوؼ والشبابة

مر اهلل مبل كتو السػبعة وفيو أ. . . ىذا اسمو )طهس السماء( -
 . وكؿ مبلؾ لو دوره يهـو فيو بيـو واحد , بلمؽ الكوف

ثػػـ دنػػت بػػي  , ب رجػػاؿ الػػديف السػػبعة يرقصػػوفمكثنػػا قمػػيبل نرقػػ
وبػػػدت صػػػورة أفعػػػى سػػػوداء , البػػػاب الر يسػػػي لممعبػػػد مػػػفأمػػػي 



 12 

تهتػرب منػي كممػا دنػوت  , ممصوقة عمػى جػانبي البػاب الر يسػي
التػي  , كانػت عنػد  صػورة واضػحة عػف األفعػى السػوداء. امني

كيػػػؼ و  , ذىنػػػي صػػػورتياورسػػػلت فػػػي , بػػػداأال يؤذييػػػا النػػػاس 
؟ كما جاء في مصحؼ رش  24ية وسدت الثهب()فتكوكعت الح

ىػػي مػػف  ولبلصػػة الهصػػة أننػػا نعتبػػر األفعػػى السػػوداء. المهػػدس
فهػػد تكػػورت وسػػدت ثهػػب السػػ ينة , أنهػػذت البشػػرية يػػـو الطوفػػاف

أشػػارت أمػػي  . فػػوؽ جبػػؿ سػػنجار مسػػنف التػػي ارتطمػػت بحجػػر
وأرادت أف تشػػػػرح لػػػػي معناىػػػػا فعاجمتيػػػػا  , إلػػػػى صػػػػورة األفعػػػػى

 قا مة:
 . جدتي حكت لي عنيا كثيرا. . ؼ معناىا عر أ -

واقتربػت مػف , إلى دالؿ المعبػدولجت  وأمي مب عشرات غيرنا 
وكانػػت , )األعمػػدة السػػبعة( التػػي ترمػػز إلػػى مبل كػػة اهلل السػػبعة

 . األعمدة مقم ة بستا ر ممونة حوليا
و لػى اهلل وأوليا ػزور وتتضرع إمي يد  ورفعت ذراعييا تأفمتت أ

 , والسػػػػػتر , مػػػػػافيسػػػػػمعيا وىػػػػػي تطمػػػػػب األأكنػػػػػت , فالصػػػػػالحي
ف تلػػػتمط مػػػب النػػػاس الزا ػػػرة مبتعػػػدة قبػػػؿ أ , والػػػرزؽ , والسػػبلمة

 . عني 
                                                 

24
 . 43)فرىٛوعد اٌؽ١ح ٌٚكخ اٌصمة( ِٕؽ  نَ اٌفًٕ اٌفاًِ اٌٍفه:  - 
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 صحت عمييا لا  ة:
 . ماما. . . ماما  -

وصػحوت  , أيهظني طرؽ ل يؼ عمػى بػاب غرفتػي بالمستشػ ى
 مف نومي أساؿ ملبولة :

 . أيف؟. . ميأيف أ -
 مبتسما: الطبيب بيده عمى كت ي وقاؿ ربت 
 . كاف حمما, ال تلافي. . ال تلافي  -
 

(12) 
 

ف طػا عتيف ايمشػي وىمػا , لوجوـ عمى وجيي بيػار وفي يػافراف ا
ة أشػباح ألنػاس ح ن وراءىما فتاركتا, براء يمكسورتيف جنب أب

 , وىػػـ يكبػػروف استحسػػانا لح مػػة النحػػر , يبػػدوف طػػا عيف مثميمػػا
 . !حوؿ جثة آماؿ . . ي أقيمت في الساحةالت

العسػػػػكرية فػػػػي المهعػػػػد الجيػػػػب سػػػػيارة أبػػػػو بػػػػراء دالػػػػؿ  حشػػػػرىما
وتمػػوت زوبعػػة دلػػاف لمػػؼ سػػيارة , وأدار المحػػرؾ, اللم ػػي ليػػا
و مف قادىا سابها ولـ ينتب , يكت في ميمات صعبةبدت أنيا أن  

قبػؿ , ويصػوف شػباب محركيػا, ف يػديـ صػيانتياويهودىا اآلف أل
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ت يمػؼ جسػد السػيارة الػذ  بػا , ف يقزوه شيب الدلاف األبيضأ
 . كميا

تتنػاثر , مرؽ شػبح السػيارة يػ ف وسػط شػارع بػدا لاليػا مػف المػارة
, عمػػى جانبيػػو قطػػب مبلبػػس عسػػكرية تركيػػا بعجالػػة مػػف يمبسػػيا

 . وسط ال وضى التي ل ت المدينة وضواحييا
 , لمتنػػػػاثرة بإىمػػػػاؿ تحكػػػػي قصػػػػة ألػػػػر كانػػػػت قطػػػػب المبلبػػػػس ا

فػػػي ورطػػػة احػػػتبلؿ دولػػػة بعػػػد انكسػػػاره  , نكسػػػار لمجػػػيشلثػػػاني ا
يكسوىا غبار , طشىار الرصيؼ متيبسة عبدت أشجو , الكويت

مشػػت عميػػو لا  ػػة كثيػػؼ يحكػػي ىػػو اآللػػر قصػػة األقػػداـ التػػي 
 . ثارتوأو 

لػر  فػي الشػوارع يلمػؼ وراءه مرور السيارات كؿ دقيهػة وأكاف 
قربيػا  زوبعػة تحػرؾ عصػؼفيلمػؽ  , تلملبل فػي ضػقط اليػواء

ف رمييػػػػػا لم ػػػػػو تصػػػػػور لحظتيػػػػػا أ, د طاقيػػػػػة انتزعيػػػػػا جنػػػػػأ  
التي ترقبو متربصة لتنيش لحمو  , مف أسناف الضوار  سينجيو

 . حيا
, بػػراء يالسػػيارة اللم يػػة وراء السػػا ؽ أبػػ انػػزوت بيػػار عنػػد نافػػذة

فكػاف مػا تػراه , واتك ت في ياف عمى حافة الزاوية اللم ية األلػر 
 . عيف بيار يلتمؼ عما تراه عيف في ياف
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التي , عكس اتجاه المياه, سيارة عمى حافة نير دجمةال انحدرت
وراودت  , كانػػػػت تبػػػػدو لعينػػػػي بيػػػػار حمػػػػراء يط ػػػػو الزبػػػػد فوقيػػػػا

تحػت , ن اسػيا األليػرةمليمتيا أف ثمة كا نات بريػة تجاىػد فػي أ
وس تهػ , ترت ب منيا فهاعات ىػواء , سطح الماء عند قاع النير

, في مكاف قريب تلت ي سريعا لتظير ألر  غيرىاو وجو المياه 
لمنصػرميف لتبلط رؤيػا دمػاء اليػوميف ابيار تليبلتيا ال أرجعت

, ف رؤيػة الميػاه حمػراءواسػتنتجت أ, مب ىواجس لوؼ لالجتيػا
مرقطػػػا مػػػػر ينسػػػػاب لكػػػػف قميصػػػا عسػػػػكريا , بب ذلػػػؾكانػػػت بسػػػػ

جعميػػا ت ػػرؾ , وبػػدا من ولػػا ك نػػو كػػرة, فػػوؽ المػػاء اأماميػػا سػػريع
لتسػػػػتبيف الرؤيػػػػة , بتيمااأصػػػػلػػػػوؼ غشػػػػاوة قػػػػد تكػػػػوف , عينييػػػػا
ف تلت ػي ومػا تمبػث أ, ت تط ػوكثر في الهطب التي راحولتدقؽ أ

يلػػػػتمط ب هاعػػػػات تتبلشػػػػى  حمػػػػر  أ ا  م ػػػػة زبػػػػدمل , عػػػػف ناظرييػػػػا
  . ف تظير الهطب ثانيةأ حاؿ , ريعاس

, عبػػػر النيػػػراقتربػػػت السػػػيارة العسػػػكرية مػػػف تهػػػاطب فيػػػو جسػػػر ي
تشػلص وعينػو  , يسػارهو فتريث السا ؽ قميبل وىػو ينظػر ليمينػو 

ا تهػػػدمت السػػػيارة التػػػي باتػػػت ترت ػػػب كممػػػ , باتجػػػاه بدايػػػة الجسػػػر
 ؽ ال رصػة لبيػار حتػى تركػز تاح تريػث السػاوأ, لتمر مف جنبيا
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عواميػػػػد الجسػػػػر   حػػػػديػػػػا إكومػػػػة مبلبػػػػس احتجزتىػػػػا عمػػػػى نظر 
 . المقروزة في قاع النير, الكونكريتية

ك نػػػو يػػػد , كػػاف ذراع الجثػػػة يرت ػػػب فػػػوؽ كومػػة المبلبػػػس الطافيػػػة
وال يباف منو غير ذراع , الطا رةمسافر يلت ي جسمو في ىيكؿ 

   . اءه في صالة المقادرةمف لم يـ ور لح مودعة تمو 
الذ  امػتص مزيػدا  , ندت عف بيار شيهة كتميا محرؾ السيارة

ف تسػػمب لكػػف في يػػاف اسػػتطاعت أ, تمػػؾ المحظػػة مػػف الوقػػود فػػي
 , فميػاواضػعة ك يػا عمػى  ىػي األلػر  فكتمػت شػيهتيا, بعضيا

قطػػب  تاركػػة , إلػػى حيػػث تنظػػر بيػػار واسػػتدارت بكامػػؿ جسػػميا
 فػػي جيػػةالمبلبػػس العسػػكرية التػػي تتنػػاثر عمػػى رصػػيؼ الشػػارع 

عمػػى سػػطح الطافيػػة الجنػػود جثػػث وراحػػت ترقػػب مشػػيد , نافػػذتيا
 . الماء في نير دجمة

كجنػػاحي طػػا ر  , جنحػػة المػػوت عمػػى شػػوارع المدينػػةسػػتطالت أإ
وكانػػت صػػور الػػدـ , سػػـ زعػػاؼسػػناىا , لرافػي ين ػػث منهػػاره نػػارا

والح , المنثور تزداد غزارة كمما تهدمت السيارة في عمػؽ المدينػة
بذلػػػة عسػػػكرية يرتػػػد   , جنػػػد  مهطػػػوع الػػػرأسللبيػػػار ثمػػػة جثػػػة 

والجثػػػػة  , بحبػػػػؿ بطيػػػػومعمػػػػؽ مػػػػف تحػػػػت أ, يقطػػػػي كت ييػػػػا الػػػػدـ
وزادتيػا  , زرعت عمى الرصيؼ وبػدت ميممػة شجرةمف تت رجح 
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 تحػػػتالجثػػػة  وقػػػد تػػػدلت, الصػػػيؼ ذبػػػوال وانكسػػػاراحػػػرارة فصػػػؿ 
لة)ىػػػػذا مصػػػػير بعجا عمييػػػػا يافطػػػػة كتػػػػب ثبتػػػػوا فيػػػػو  , غصػػػػف

 .  (الجيش الرافضي
مثػػؿ كػػؿ جيميػػا , شػػقؼ فضػػولي لممعرفػػة  كػػاف فػػي ن ػػس بيػػار

 كػػؿ مػػا وقػػد دفعيػػا ال ضػػوؿ الف تهػػرأ, الػػذ  ولػػد زمػػف الحصػػار
ف بحهبػػة التػػي وصػػ يا البػػاحثو , يهػػب بػػيف يػػدييا عػػف تمػػؾ الحهبػػة

 ونجػػػت , فوالعػػػر  التػػػي عاشػػػيا معظػػػـ العػػػراقيي الجػػػوع والعػػػوز
 , فيي أما ال  ة الحاكمة, منيا فهط شريحة صقيرة قسمت ل  تيف

وعا مػػػػة بيػػػػار كانػػػػت مػػػػف غالبيػػػػة , أو ف ػػػػة التجػػػػار االحتكػػػػارييف
وىي تتذكر لآلف كيؼ كانػت ت كػؿ لبػزا أرغ تػو سػمراء  , الناس

مػػػف أجنػػػاس النباتػػػات األلػػػر   لكثػػػرة الشػػػوا ب, مشػػػوبة بالسػػػواد
مػػػب طحػػػيف الشػػػعير , التػػػي كانػػػت تسػػػحهيا المطػػػاحف الحكوميػػػة

 ويسػػمـ الػػدقيؽ اسػػمرا مسػػودا لمنػػاس فيمػػا كػػاف يسػػمى, والحنطػػة
 . )الحصة التموينية(ب

ىا االػػػذ  افتػػػرت لػػػو شػػػ ت, راودتيػػػا مهارنػػػة محزنػػػة حػػػد الضػػػحؾ
ػػػ , مبتسػػػمة ة ا قارنػػػت كممػػػات البلفتػػػة التػػػي عمهػػػت أسػػػ ميا جثػػػلم 

ف قرأتػو عػف حػرب اللمػيج بعػد أ مب ما, الجند  المهطوع الرأس
كػػػؿ , ود مػػػف دولػػػة الكويػػػتورجػػػب الجنػػػ, انكسػػػر الجػػػيش العراقػػػي
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سػػػيرا عمػػػى , لػػػى محافظتػػػو التػػػي فييػػػا محػػػؿ سػػػكناهواحػػػد مػػػنيـ إ
, اثنيف وثبلثػيف دولػة ويطاردىـ طيار , منيكيف, قداـ متعبيف األ

صػػحراء دولػػة  اجتمعػػت عمػػى جيشػػيـ لتلرجػػو مػػف مواضػػعو فػػي
 . االكويت ومدني

ضػد  ضػتالتػي انت , المػدف والهػر  العراقيػةبكاف الجنود يمروف 
ػػ, السػػمطة  ةعشػػر  صػػؿ ثمػػانيمحافظػػة مػػف أ ةعشػػر  ررت أربػػبوح 
وال عف ديانتيـ  , تس ليـ عف قوميتيـ كانت الناس ال. محافظة

أبنػػػػاء يػػػػا ولػػػػـ تسػػػػجؿ حالػػػػة قتػػػػؿ واحػػػػدة ارتكب, ـوالعػػػػف مػػػػذىبي
بػػاف ب والوسػػط ضػػد أ  جنػػد  عراقػػي واحػػد أمحافظػػات الجنػػو 

قرأتػو عػف تمػؾ ال تػرة  ف مػابػؿ أف بيػار تػذكر جيػدا أ, مؾ ال تػرةت
مػف الوسػط حاسػب و سػجؿ أف مواطنػا عراقيػا مػف الجنػوب ألػـ ي

ى انػػو ينتمػػي لجػػيش عمػػ , منسػػحبا مػػف الكويػػت , جنػػديا عراقيػػا
ليػػر كػػاف ىػػو الها ػػد العػػاـ لمهػػوات المسػػمحة ف األرغػػـ أ , صػػداـ

 ! في حينيا
وىي تراقب ممتحيػا مػف المسػمحيف فػي  , لرت دمعة عمى لدىا

ة مثػػؿ كوفيػػة سػػو بعصػػابأيشػػد جػػدا ؿ ر  , حػػد السػػاحات العامػػةأ
 وييػػػش بسػػػع ة فػػػي يػػػده جنػػػودا, فقػػػافويمػػػبس لبػػػاس األ , حمػػػراء

يـ ا عػػػػػننزعػػػػػو وقػػػػػد  , يػػػػػدييـ عمػػػػػى رؤوسػػػػػيـعػػػػػراقييف يرفعػػػػػوف أ
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ىـ و وق ػػػػوأ, بهػػػػوىـ بالبنطمونػػػػات المرقطػػػػةمصػػػػانيـ العسػػػػكرية وأق
 لقػػرض نهميػػـ نحػػو مجيػػوؿ ال عػػدت  أليصػػعدوا سػػيارات  اصػػ وف
  . !يعرفوه
 ػػػات كـ لقػػػيظ منػػػو تػػػراالمشػػػيد برمتػػػو يبػػػدو لعينػػػي بيػػػار ك  كػػػاف

وبػدا , مػاؿ وجػاه وسػمطة تستدعييا سػطوةكتمتو ظروفا , السنيف
وبسػػبب , نػػابض حديػػد  جثمػػت فوقػػو صػػلرة كبيػػرةالعنػػؼ ك نػػو 
وق ػػػػػز تزحزحػػػػػت الصػػػػػلرة  , يؿ طوفػػػػػاف جػػػػػاء بقتػػػػػةتعريػػػػػة وسػػػػػ

نػػو دفػػب الصػػلرة أوليمػػا أ , فكػػاف لػػو فعػػبلف, النػػابض مػػف تحتيػػا
فوضػػوية  عطيػػت زلػػـ قػػوةف , الحرجػػة لميميػػا جانبػػاة المحظػػفػػي 

ا أف موثانيي, ىشمت كؿ حجر وشجر يهؼ في طريؽ تدحرجيا
ق ػػز نحػػو , النػػابض لمػػا تحػػرر مػػف ثهػػؿ الصػػلرة الجاثمػػة عميػػو

وكسػػر كػػؿ أغصػػاف األشػػجار التػػي كانػػت ترفػػؿ , األعمػػى فرحػػا
 . بظميا عمى الصلرة

رية مبتعػػػػدة عػػػػف الشػػػػارع كسػػػػعقبػػػػؿ أف تنحػػػػرؼ سػػػػيارة الجيػػػػب ال
حػػد السػػػواتر أاء قريبػػا مػػػف بػػػو بػػر تريػػث أ , المحػػاذ  لنيػػر دجمػػػة

طػػػػيف الرممػػػػي وكتػػػػؿ ال , ظيػػػػرت طػػػػراوة ترابيػػػػاالتػػػػي أ , الترابيػػػػة
سػػػػيارة  تهػػػػدمت . نشػػػػ ت حػػػػديثاأنيػػػػا أ , المتػػػػدحرج منيػػػػا جانبػػػػا

ثػـ , سػيارة الجيػب وغطت زوبعة القبػار لم يػا , لر عسكرية أ
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مجموعػػػػة جنػػػػود  فتكومػػػػت جثػػػػث, حمولتيػػػػا قػػػػرب السػػػػاترقمبػػػػت 
انت ك, ىـ العاريةعمى أظير ثار تعذيب حت آوال, أنيكيـ التعب

عمػى سػ ح  , لاديد حمػراء غػا رةآثار السياط عمى الجمود مثؿ أ
ضػػػػػمعيـ وبانػػػػػت أ, توجبػػػػػؿ جػػػػػرده فصػػػػػؿ الج ػػػػػاؼ مػػػػػف لضػػػػػر 

وبعضيـ تموف جمػده ببهػب دـ سػاؿ منػو لػيط , كالصلور النات ة
فتكونػػت منيػػا بهعػػة , والت ػػت نيايتػػو عنػػد منطهػػة الوسػػط , رفيػػب
 . قماش البنطموف العسكر  المرقط لنازفيا االلتهاء مبد نهطة عن

نيػروا و , نزؿ ثبلثة مسمحيف ممثميف مف كابينة السيارة العسػكرية
فبػدت , المكومػة عمػى بعضػيا و , التػي الزاؿ فييػا ن ػس الجثث

وسػػػرت ىميمػػػة لػػػرؤوس تتم ػػػت , فييػػػا حركػػػة تشػػػبث فػػػي الحيػػػاة
ألجسػػػػاد وراح المسػػػمحوف يسػػػحبوف بعػػػض ا , منكسػػػرة, مذىولػػػة
 , منك  ػػػػػػة عمػػػػػػى الوجػػػػػػوه, ليصػػػػػػ وىا جنػػػػػػب بعضػػػػػػيا , المنيكػػػػػػة
 . لر ف تحتمي باأليا أؿ بعضوتحاو 
, دقيتو عتادىالهـ بنوأ, مف وراء المهودىو اآللر  راءبو بترجؿ أ

ره جعميػػػػػـ لكػػػػف مظيػػػػ, بريبػػػػة ف الثبلثػػػػػةفالت ػػػػت عميػػػػو المسػػػػمحو 
مصػوبيف بنػادقيـ نحػو  ربعػة سػويةواصػطؼ األ, يطم نوف لنيتػو

 , ـ مكشػػػػوفة لمعػػػػراءجسػػػػاميالػػػػذيف تركػػػػوا كػػػػؿ أ , سػػػػاد الجنػػػػودجأ
مػاداـ , الػف يمػوت صػاحبي, منياصابت جزءا ف أإوك ف الطمهة 
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نػو لػو صػوب أليتهي رصاصا يتليؿ  , سوأ يو عمى ر قد شبؾ ك
 . سو فهط سيصيبو بمهتؿ!أعمى ر 

وانيمػػر الرصػػاص  , ؽ األجسػػادفػػو ب رعبيػػا  ػػأرعػػدت الػػدنيا وتثا
 , مثػػػػػؿ طيػػػػر مػػػػػذبوح رفرفػػػػػت جثػػػػثيـف, مطركػػػػال جسػػػػػادعمػػػػى األ

, وفػػػار الػػػدـ كالنػػػافورة مػػػف بعػػػض الػػػرؤوس , طرافيػػػاوارتج ػػػت أ
لػػػر  وتكػػػورت أ, سػػػاؿ دميػػػا كالوسػػػادة تحتيػػػاجسػػػاد وتصػػػمبت أ
ف كػػػادت أ , مثػػػؿ قضػػػيب معػػػدني تعػػػرض لنػػػار , عمػػػى ن سػػػيا

 . س موأل ا  ه فالتو  محني  تصير 
 ة:لت في سرىا فزعاوق, غطت في ياف وجييا بيدييا

 . . المجد هلل في عبله -
, ل ضػػػػػت جػػػػػذعيا واتكػػػػػ ت عمػػػػػى المهعػػػػػد الػػػػػذ  تجمػػػػػس لم ػػػػػو

 وىػـ يجيػزوف عمػى , بػراء مػب المسػمحيف يبػواسػتقمت انشػقاؿ أ
 وراحػػػت ترسػػػـ شػػػارة الصػػػميب, مػػػف بهػػػي فيػػػو ن ػػػس مػػػف الجنػػػود

  . وتمجد الرب
 تساؤؿ صامت: لح عمى بياروأ
 , البمػػد حمػػاة تػػؿ  هف ي  أ أيعهػػؿ   . . ؟مػػا بػػاؿ النػػاس جنػػت ىكػػذا -
 . !الحدود لقازييا  شرع  وت  
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(13) 
 

ملبػػػػػولتيف لمػػػػػا , حتجػػػػػز فييػػػػػابػػػػػو بػػػػػراء لمػػػػػدار التػػػػػي ن  أرجعنػػػػػا أ
كانػػػػػػػت و , نجػػػػػػػر لطانػػػػػػػا بتثاقػػػػػػػؿ, ينػػػػػػػاه فػػػػػػػي طريػػػػػػػؽ العػػػػػػػودةرأ

د يمتصػػػػػؽ وجمػػػػػد صػػػػرتي يكػػػػػا , معػػػػدتي فارغػػػػػة وبطنػػػػي لاويػػػػػة
ف ن سػػػػػػي ال ترغػػػػػػب غيػػػػػػر أ, عمػػػػػػى ظيػػػػػػر  مػػػػػػف شػػػػػػدة الجػػػػػػوع

كممػػػػػػا تػػػػػذكرت مشػػػػػػيد , الرغبػػػػػة فػػػػػػي التهيػػػػػؤ وتعػػػػػػاودني, األكػػػػػؿ
فإسػػػػػ مت الشػػػػػارع , الػػػػػذ  ال ي ػػػػػارقني أينمػػػػػا أدرت وجيػػػػػي الػػػػػدـ

وال حػػػػػا ط الػػػػػدار عػػػػػاد , سػػػػػوداأالػػػػػذ  تدوسػػػػػو قػػػػػدما  مػػػػػا عػػػػػاد 
فهػػػػد , سػػػػمنت المطػػػػرز لػػػػور المطعػػػػـ بػػػػالتواء اإللػػػػو لػػػػوف الحجػػػػ

 , رقبػػػػػػة آمػػػػػػاؿ مثػػػػػػؿ كنػػػػػػت أر  حتػػػػػػى أكػػػػػػرة البػػػػػػاب تهطػػػػػػر دمػػػػػػا
 . !في نير دجمةوجثث الجنود الطافية 

 بو براء عمى حارس الدار آمرا:صاح أ
 . . جيز الحماـ لتستحـ ىذه -

 وأشار ناحيتي ثـ أضاؼ قا بل:
 . سي ي أمتي ىذه الميمة -

 :كمؿدفعني برفؽ نحو الحارس وأ
 . تزعج عروسي ابدا ال. . . سؿ مرتاحةتدعيا تق -
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 بػػػػاب وأدلمنػػػػي ثػػػػـ أغمهػػػػوالفػػػػتح , قػػػػادني الحػػػػارس إلػػػػى الحمػػػػاـ
يترقػػػػب فػػػػ را  , سػػػػودأمثػػػػؿ قػػػػط وأحسسػػػػت بػػػػو يرقبنػػػػي , اـحكػػػػب 

ال  , سػػػػػمب لياثػػػػػو مػػػػػف وراء البػػػػػابأوكنػػػػػت , الذ بجحػػػػػره لا  ػػػػػا
ف لحظػػػػػػػػػة وألػػػػػػػػػر  شػػػػػػػػػيوة ييهطعػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػر تحمػػػػػػػػػب الريػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػ

 , البػػػػػػػاب وعمهتػػػػػػػو منشػػػػػػػورا لمػػػػػػػؼلمعػػػػػػػت ثػػػػػػػوبي . الغتصػػػػػػػابي
 . ألسد فيو جانبا مف ثهوبو التي يتمصص منيا الحارس 

وسػػػػػػػػرت فػػػػػػػػي دالمػػػػػػػػي  , عمػػػػػػػػى جسػػػػػػػػد سػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػاء بػػػػػػػػاردا 
بػػػػػػراء يوجػػػػػػػو  يبػػػػػػرافهيػػػػػػا صػػػػػػوت أ, قشػػػػػػعريرة أصػػػػػػابت جمػػػػػػد 

 الحارس:
 . تمبسيا فوؽ ثوبيا, أعطيا مبلبس سوداء فض اضة -

بػػراء  اوسػػمعت أبػػ , ابتعػػدت لطػػوات الحػػارس عػػف بػػاب الحمػػاـ
 يوصيو:

 . لر  مثميا لبياروىات أ -
شػت انتعف. اد صمت ال يهطعو غير لرير المػاء عمػى جسػميس

وتشػػربت أن اسػػي رطوبػػة , قشػػاوة عمػػى عينػػيالروحػػي وفػػارقتني 
وأحسسػػت لزوجػػة فػػي فمػػي ك نيػػا صػػمغ يطبػػؽ ليػػاتي  , الحمػػاـ

فعبػ ت كػؼ مػاء , وبدت تتزحمؽ ش تا  فوؽ لثتػي, عمى لساني
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بصػػؽ صػػمقا سػػاؿ منػػو لػػيط عمػػى أل , فػػي فمػػي وتمضمضػػت
 . حنكي

فػػػػرؾ فروتػػػػو أكانػػػػت الحػػػػرارة تلػػػػرج مػػػػف لصػػػػبلت شػػػػعر  وأنػػػػا 
 . ك ف يافولي فوىة بركاف يم ظ بلاره , بالمنظؼ

وجمسػػت عمييػػا , دالػػؿ الحمػػاـ كانػػت نيػػت قطعػػة حجػػر مربعػػةدأ
فػػػوؽ المعمػػػؽ فػػػي الحػػػا ط تنسػػػاب مياىػػػو تاركػػػة صػػػنبور الميػػػاه 

جسػػػمي مثػػػؿ عمػػػى  وذؤابػػػات شػػػعر  تلػػػر المػػػاء, رأسػػػي برتابػػػة
شػػػػبلؿ ينسػػػػاب رتيبػػػػا بعػػػػد أف امتصػػػػت األرض رعونػػػػة أمواجػػػػو 

 أبػػي يصػػطحبني بسػػ رة سػػياحية عمػػؽ وسػػيوت مػػب ,المتبلطمػػة
 جػواء الربيػبأ ىػي عمػؽ مػا حمػىلكػف أ, منيا الكثير فػي مليمتػي

 .  السميمانيةفي محافظة  وشبلؿ )أحمد آو (
مثػؿ , نحرافػات الحػادةتكثر فيو اإل, كاف الطريؽ لمشبلؿ متعرجا
لػػػو  اشػػػترتو حػػػديثا وتلػػػاؼ تلريبػػػو, ثنيػػػات ثػػػوب فتػػػاة مراىهػػػة 

كنت اجمػس فػي المهعػد األمػامي قػرب . !وثهميا عميجمست بمؤل 
فينػػا منحػػدرا جبميػػا  صػػعدفت, و يػػدايهػػود السػػيارة  الػػذ  كػػاف  أبػػي

 . وتنزؿ آلر
ويصػػيبؾ , كميػػا مرت عػػة كانػػت الطػػرؽ اللارجيػػة فػػي السػػميمانية

عكػػػس طرقػػػات , لػػػارج زجػػػاج نافػػػذة السػػػيارة ار لػػػو نظػػػرتالػػػدو 
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افتيػػػا التػػػي تجعمػػػؾ تمػػػؾ التػػػي تتميػػػز بتعرجاتيػػػا وانحر , الموصػػػؿ
ف تتدحرج فيػؾ العربػة لوؼ أالينتابؾ  تنظر لارجا وال, مطم نا

 السميمانية جباؿ والودياف فييا ليست بعمؽ ودياف, التي تستهميا
تلمػػو مػػف التشػػههات التػػي , ا المسػػننة بصػػلور ممسػػاءوانحػػداراتي

إذا انزلهػت السػيارة جانبػا , بمػا تمنحػؾ بعػض الطم نينػة والنجػاةر 
فهػد , ف عهمي وقتيػا عهػؿ ط مػة الزالػت تراىػؽوأل, اد وىوت لمو 

   تليمت النجاة تمؾ!
 فولػػػـ يكػػػ, ركػػػف والػػػد  السػػػيارة جانبػػػا وترجػػػؿ يجرنػػػي مػػػف يػػػد 

مػػػواج غيػػػر أف ىػػػدير أ,   بصػػػر  لحظتيػػػا ثمػػػة شػػػبلؿ فػػػي مػػػد
كػػاف . صػالبة كػاف يتػردد صػداه فػػي ال سػحة التػي توق نػا عنػدىا

 . لر الميؿآ مياه الشبلؿ ك نو صوت قطار يسيرصوت 
ي المػوف أوق نػي أبػي فػي الح لناظرينا واد  يهطعػو جسػر طحمبػ

لروعػػة تػػدفؽ الميػػاه  ويػػا , دار وجيػػي نحػػو الشػػبلؿوأ , منتصػػ و
, صػارلة , مياه مجنونػة الكانت . !منبب الشبلؿ دوتبلطميا عن

أف فػػػي  ا  وتتػػػرؾ فيػػػؾ إحساسػػػ, تنبثػػػؽ مػػػف وسػػػط الجبػػػؿ, جارفػػػة
, تقػذييا كػؿ بحػار العػالـكبيرة  ة لر  لمجبؿ ثمة بحير الجية األ

غيػػر تمػػؾ  , وال من ػػذ لتنطمػػؽ منػػو فػػي سػػيوؿ المدينػػة ومزارعيػػا
انػػؾ  المنظػػر اسػػتبلبا لمػػروحوممػػا يزيػػد . فػػي وسػػط الجبػػؿ ال تحػػة
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مػػواج عمػػؾ تجػػد مكانػػا تيػػدأ لػػو أطمػػت النظػػر وتتبعػػت تبلطػػـ األ
عتػػرض ثػػـ عنػػد االنحػػدار السػػيمي لمجبػػؿ ت, ةفيػػو وتنسػػاب رقراقػػ

مثػػػؿ لسػػػاف يلػػػرج  , تلػػػرج وسػػػط الشػػػبلؿ صػػػلرةالشػػػبلؿ ميػػػاه 
دىشػػػػػة ل ػػػػػـ فػػػػػتح م قػػػػػورا ألوؿ رشػػػػػة ميػػػػػاه صػػػػػبت عمػػػػػى وجػػػػػو 

 . !صاحبو
تشػػػػطر الشػػػػبلؿ  , صػػػػقيرة بحجػػػػـ غرفػػػػة نػػػػوـ كانػػػػت الصػػػػلرة 

تنتيػػػي بصػػػلور  , الميػػػاه مثػػػؿ مجرفػػػة دنصػػػ يف وصػػػدرىا يصػػػ
مثؿ ذيػؿ أرنػب فيبدو شكميا  , صقر حجما تسندىا مف اللمؼأ
يتبعثػػػر عمػػػى  فيلػػػرج غضػػػب الشػػػبلؿ زبػػػدا ذو رغػػػوة, عميػػػو هػػػب  ي  

 , عميػػو رذاذىػػا انكسػػار الضػػوء ويقػػذ  , وذيميػػا جػػانبي الصػػلرة
 . لر أ ويلت ي لحظةليلرج قوس قزح يباف 

 !,حػذر المكػاف زلػؽ(إت عمى الجسػر ثمػة لوحػة كتػب عمييا)كان
 نؾ ال محالة وب , ىا باللوؼ مف القرؽأينتابؾ شعور وأنت تهر 
جسػػػػدؾ سػػػػتمزقو ف أو , مػػػػواج المتبلطمػػػػةستضػػػػيب بػػػػيف تمػػػػؾ األ

 . وينتشمؾ ميتا احد ف يعثر عميؾقبؿ أ , الصلور المسننة
لػػػر يشػػػي برغبػػػة بحيػػػرة فبػػػدا لػػػي منظػػػرا آ, يمػػػيف الشػػػبلؿ لت ػػػت  ا

في األرض الرلوة شهوقا أحدثيا الضقط  لكف , بلن جارالجبؿ ل
 الشبلؿ متن سا آلر يم ظوأضحت مب , ل  ت االحتهاف, لمس ح
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وبانػػت عمػػى الجانػػب بػػيف  . مثػػؿ ن ػػس عميػػؽ لمػػدلف شػػره زبػػده
كػػػػ ف تحتيػػػػا مػػػػرجبل  , ينػػػػابيب ت ػػػػور بالميػػػػاهالالشػػػػجيرات بعػػػػض 

ولػػو  . الهػػدر بلػػارفتن ػػث سػػا ميا ك, وتيػػا ويقمػػي فييػػايسػػلف رغ
فسػيهابمؾ , جسػرتطاولت ومددت رقبتؾ لتػر  مػا يجػر  تحػت ال

دو  تحتػو ويسػمب ليػا  , يػاه الشػبلؿتمتو  عنده ممنحدر ضيؽ 
تػو التيػار وجعم تأغاظػ س مووضيؽ فتحة الجسر في أ. صالب

ينسػػػاب بعػػػد و , بجنػػػوف مػػػرة ثانيػػػة ماجنػػػا يمتػػػؼ حمزونيػػػا لييػػػدر
مثؿ ولد صموت ارقو سموؾ , ىاد ا رقراقا, الجسر بمسافة قريبة

فػػانعكس األمػر عمػػى شلصػػية , والػده المتعصػػب ألت ػو األسػػباب
 دومػػػا يػػػركف أنػػػو , رد ال عػػػؿ عمػػػى سػػػموؾ والػػػده توبػػػا , االبػػػف

 . لميدوء ويدمنو
وعكػػػس الجيػػػة التػػػي قػػػدمنا , انحػػػدر والػػػد  نػػػازال لمػػػؼ الجسػػػر

ط ػػاؿ فػػي تعػػج بشػػباب وأ, نحػػو بركػػة ميػػاه مثػػؿ الحػػوض, منيػػا
يتراشػهوف بميػاه  , وبعضيـ في كامؿ مبلبسو , مبلبس السباحة

لكنيا كانػت , متالتي كانت رغـ ىدو يا وانسيابيا بص, الشبلؿ
ليضػػرب فييػػا  , مػػف يرفػػب ح نػػة منيػػاسػػيهاف عنػػد  اال تبهػػى كثيػػر 

 . الذ  يمزح معو في تمؾ البركة
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وبناتيػػػا الصػػػقار فػػػي مثػػػؿ عمػػػر  يلوضػػػوف فػػػي كانػػػت األسػػػر 
وثمػة آبػاء يػدفعوف , عمى حافات ىبلؿ البركة اللػارجي , هالميا

لينػػػدمجوا وسػػػط البركػػػة مػػػب لمػػػيط   , أسػػػرىـ عمػػػى لجػػػؿ وريبػػػة
الشػػػػباب يحػػػػاولوف  كبػػػػارو , الشػػػباب والصػػػػقار الصػػػػا حيف فرحػػػػا

تريػد أف تم ػت انتبػاه البنػات الكبػار  , إظيار م ػاتف رجولػة شػابة
ثػػـ رشػػهني , انحنػػى والػػد  نحػػو الميػػاه وغػػرؼ ح نػػة منيػػا . منػػا

 . . . . فييا ضاحكا
ف سػػػػمعت طرقػػػػا بعػػػػد أ , نكمشػػػػت عمػػػػى ن سػػػػي دالػػػػؿ الحمػػػػاـا

لملػػروج  يػػدعوني, قاحػػة شػيوانيوفيػو و بػػراء  يبػوصػػوت أ, ل ي ػا
ليػالي عػػف  لتبعػد ي  عمػى عي نػوثمػة سػتارة سػوداء تسػدؿ , سػريعا

 . وتوقظني عمى واقب مظمـ ينتظرني , س رة الشماؿ تمؾ
 

(14) 
ثوبيػػػػا عمػػػػى عجػػػػؿ ممزوجػػػػا بػػػػاللوؼ في يػػػػاف جسػػػػميا ب  ت  ش ػػػػن  

وسػػحبت , وارتػػدت قطعيػػا التػػي باتػػت مثػػؿ لػػرؽ باليػػة, والترقػػب
ثػػـ لرجػػت ليهابميػػا رجػػؿ تجػػاوز , بػػاب الحمػػاـ بيػػدوء حػػذر أكػػرة

 , شػػعر رأسػػو مرتػػب ومهصػػوص بانتظػػاـ وتناسػػؽ , العهػػد الثالػػث
, الموضػػػػة السػػػػا دة لهصػػػػة الشػػػػعريواكػػػػب لػػػػوف وجيػػػػو المبػػػػيض 
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حميػػػػؽ المحيػػػػة والشػػػػارب , ترت ػػػػب فػػػػوؽ ىامتػػػػو نظػػػػارات شمسػػػػيةو 
والػذ  , مف أرداف قميصو ال ضػ اضرا حة عطرة  ت وح , حديثا

طبعػػػػػت عمػػػػػى قمػػػػػاش  , طػػػػػرز بػػػػػ وراؽ شػػػػػجر لضػػػػػراء فاتحػػػػػة
وتركػػت أطرافػػو مسػػدلة , الهمػػيص الرمػػاد  ذو الصػػوؼ الحريػػر 

وباف الحذاء مف تحتو أسودا المعػا ك نػو  , عمى بنطموف سما ي
 . ألوؿ مرة مبس  ي  

فػػي  , لنظي ػػة البيضػػاءالتمطػػت صػػورة ابتسػػامة الرجػػؿ وأسػػنانو ا
بصػػػورة البتسػػػامة يقطػػػي شػػػعر المحيػػػة غمػػػازات  , كػػػرة في يػػػافذا

وتن رج الش اه المبتسمة عف صؼ أسػناف صػ راء  , اللديف فييا
ولـ يدر في لمد  , الحت لذاكرتيا أنيا صادفتيا وعايشتيا كثيرا

ف أو بػػػػو بػػػػراء بشػػػػحمو ولحمػػػػو! في يػػػػاف أف الواقػػػػؼ أماميػػػػا ىػػػػو أ
والتػي كم ػو  25ماسية()األنقدوات ميمتو ىندامو الجديد ىو مف أ

 اكمػػ ليلػػتـ سػيرتو الجياديػة وي ػػوز بػالحور العػيف , فييػا التنظػيـ
ليػػػا إثنػػػاء مػػػا كانػػػت في يػػػاف دالػػػؿ الحمػػػاـ  يػػػز  وج   , بمػػػغ بػػػذلؾأ

 . سارحة لوقت طويؿ مب ذكريات س رتيا

                                                 
25

ٚ٘ٛ وً إن٘اتٟ ٠رمّٓ ِىً   , ا ٔغّا١ٌح : اِرماق ِٓ أطالغ اإلٔغّاٌٟ - 

١ٌٕغًّ ٌٚطٙا ٠ٚفعه ٔفٍٗ أرؽان٠ا   , ٠ٚرفم ذٕهفاذٙا عٕٛأا ٌٍٍٛوٗ , اٌّعّٛعح

 . ع١ٍٙا
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فتبػػدو , بػػاردة يقزوىػػا الػػثمج, كانػػت االبتسػػامة تمػػوح عمػػى محيػػاه
 , ا  عػػالـ ال يعيػػر لػػو اىتمامػػ وسػػط, لبػػوؿباىتػػة ك نيػػا ابتسػػامة م

لكنػػو بػػدا  , ورغػػـ ىندامػػو الجميػػؿ وتناسػػؽ جسػػمو مػػب مػػا يمػػبس
تتناسػػب  ويػػ تي بحركػػات ال, رجػػؿ يهػػؼ دوف اتػػزاف عنػػد في يػػاف

فهػػػػد كانػػػػت لػػػػو ذات , وشػػػػكؿ التحضػػػػر الػػػػذ  يدعيػػػػو فػػػػي لبسػػػػو
نيا ك , ويديو تتممس لبايا جسدىا, حة في النظرات السابهةالوقا
 . اده!جدؾ ورثو عف أم  م  

يا بلشػونة صابب يديو تداعب نيديوالواقب أف في ياف لما كانت أ
, لػرآتشػيح بنظرىػا تبحػث عػف رجػؿ  كانػت , عند بػاب الحمػاـ
رجػػؿ , حػػداىف  كمػػا صػػرح إف تمػػس يهبػػؿ أ وال, فػػظ فػػي سػػموكو

وسػػػموكو يوافػػػؽ اللػػػرؽ المتربػػػة التػػػي , ال يػػػدعي التحضػػػر كيػػػذا
عتنػي بكػـ قميصػو أف كػاف وال ي , عمى كت يػوتتيدؿ كي ما تشاء 

وثمػػة , مبعثػػرة بػػبل انتظػػاـبػػات شػعره وذؤا, ـ كػػاف م توحػػامػزررا أ
 تعبػ  المنلػريف , روغرة ك نيا ريح ذكر الماعز وقت التكػاث ريح
كانػػت . بات !ة ىػػواء مػػف وراءه وتلممػػت تمػػؾ الػػذؤاىبػػت نسػػم لػػو

فظ لتدرأ فيو سػموؾ إنسػاف فػظ  في ياف لحظتيا تبحث عف إنساف
صػابعو ىػي وأ , تعمـ أف مف تبحث عنػو يهػؼ أماميػاولـ , لرآ

 . !مف تستكشؼ جقرافية جسدىا
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 وقػاؿ, نطػا يتصػنب فيػو ابتسػامتو البميػاءبو بػراء صػوتا قالرج أأ
 لى غرفة جانبية:مشيرا ب صبعو إ

 . . ادلمي سرحي شعرؾ ىناؾ  -
بػػػي بػػػراء ف الصػػػوت يعػػػود ألبحمهػػػت في يػػػاف فيػػػو غيػػػر مصػػػدقة أ

 الذ  أضاؼ قا بل:
وغدا سيكوف عند الحور , فالميمة عرسي عميؾ , تجممي جيدا -

 . العيف
وسػػمعت لم يػػا , اتجيػػت صػػوب القرفػػة التػػي أشػػار ليػػا صػػامتة

 يس ودلؿ فاروؽ يص ر تعجبا لشػكؿ أبػطرؽ باب فتحو الحار 
 براء وقاؿ:

 . يعني الذ  سمعتو صحيحا ! -
 :حى فيو جانبا ييمس ب ذنوبو براء مف يده وانتسحبو أ

فكر لماذا كم وا كؿ عنصر قومي مكنى باسػـ  , يؽ فاروؽرف -
 . نت مثبل؟لماذا لـ يكم وؾ أ. . ي ىذه الميمة؟حركي ف

 ف اليميػػا أسػػموب تلاطػػب ات هػػوا تنظفهػػاؿ فػػاروؽ مندىشػػا مػػف أ
 :بداأ ونيستلدمو 
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ـ  و قػػػػؿ لػػػػي أ. . قبػػػػؿ أف تشػػػػرح لػػػػي  - تسػػػػتلدـ التلاطػػػػب  ال ل ػػػػ
صػػػريحا وواضػػػحا بضػػػرورة لػػػـ يكػػػف التبميػػػغ أ. . بكممػػػة)رفيهي(؟

 . !نصيارنا بمسميات العيد الديني الجديدا
يصػػاؿ فكرتػػو جيػػدا نػػو لػػـ يوفػػؽ فػػي إأو بػػراء عمػػى ن سػػو بػػلػػذ أأ

ويعػػػػرؼ عنػػػػو كػػػػؿ واردة  , لػػػػو وفػػػػي   نػػػػو صػػػػديؽ  ألمػػػػف يحسػػػػب 
 وشاردة وقاؿ:

ات ػػؽ معػػؾ أننػػا لػػف نعتمػػي كرسػػي السػػمطة ثانيػػة إال ب سػػموب  -
ال ترانػػػػػػا أصػػػػػػبحنا مطايػػػػػػا ف ألكػػػػػػ, فالتنظػػػػػػيـ الػػػػػػذ  يجػػػػػػر  اآل

 . . . !يدييـب 
 طرؽ ي كر وىز رأسو قا بل:أ
ف ي رغػوا يريػدوف أ, بيػا ىػذه التػي أ مرنػا, عمػة االنقمػاسىـ ب  -

 . ساحة الموصؿ مف كؿ عنصر قياد  بارز فينا
 ف يؤنب فاروؽ:وأقر مؤنبا ن سو قبؿ أ

 . سيرثوف العرش الذ  نبني ليـ فيو -
 ضاؼ :وأ
مرنػػا بػػيف وىػػا نحػػف ينتيػػي أ, حافظػػات ألجميػػـحرضػػنا سػػت م -

وي تعمػػػػػوف ألػػػػػؼ سػػػػػبب  , صػػػػػراعات يلتمهيػػػػػا عناصػػػػػرىـ معنػػػػػا
رجعػػة فييػػا لمػػذ   ال مػػاتوالتكميػػؼ بمي, لنشػػوبيا مػػب عناصػػرنا
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المرجعيػػػات فػػػي  وفتػػػو , وبػػػيف سػػػنداف مطرقػػػة الجػػػيش, ين ػػػذىا
مػػػػوح فػػػػي األفػػػػؽ لقيػػػػر صػػػػالحنا التػػػػي بػػػػدت نتا جيػػػػا ت , النجػػػػؼ

 . .  .وصالح التنظيـ
 فهاؿ فاروؽ مسمما بما يسمعو:

 . ف تعتذر عف الميمة؟لكف أما تستطيب أ. . . ات ؽ معؾ  -
ف ما ي كر فيو بدأ يجػد لػو آذاف فتساءؿ أبو براء وفيو إحساس أ

 صاغية عند فاروؽ:
 . وغير  ماذا ي عؿ؟ -

 ثـ أردؼ بي س:
 . وانتيى المطاؼ, مبنا عمى أمرناغ   -

 فهاؿ فاروؽ مستنتجا:
         بػػػػػػػو بػػػػػػراء جازمػػػػػػػا:ف كػػػػػػد أ. تحػػػػػػال يـ معنػػػػػػا تكتيػػػػػػػؾ مؤقػػػػػػت  -
نكوف نحف قد تمطلت أيادينا , وبعد أف يستتب األمر ب يدييـ -

عنػػػدىا سػػػينتيي . . . ف تمطليػػػا السػػػابؽكثػػػر مػػػأ, بػػػدماء النػػػاس
 . بدأمرنا لؤل

 فهاؿ فاروؽ عاجزا:
 وما الحؿ برأيؾ؟ -

 وؽ وقاؿ:اطرؽ أبو براء قميبل واضعا يده عمى كتؼ فار 
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جػػؿ أتػػرؾ حػػبلوة الػػدنيا لمشيشػػاني واألفقػػاني النتحػػر مػػف ألػػف  -
 . وأنا أصبل ألشى الموت ألجؿ قضية لاسرة. . . دولتيـ

 لذ شييها مؤل صدره وأضاؼ مهررا :أ
 . ىرب غداس  -

 قيهو فاروؽ وقاؿ:
وىنػا كمػا , وفي الجنػوب جػيش يرديػؾ بطمهػة واحػدة, إلى أيف -

 . ة تهو  شوكتيـ ويشتد عودىاكؿ دقيه. . . تر  بعينؾ
قػػػاؿ نيػػػو عمػػػى سػػػعتيما وراح ينظػػػر بعيػػػدا ثػػػـ فػػػتح أبػػػو بػػػراء عي

 ساىما:
فبعضيا الزاؿ , 26(مكحوؿ)س ىرب لجباؿ . . . . . ال -

 . عصيا بيد الرفاؽ
 كيؼ؟ -

رض أبو براء أرضا وراح يلطط ب صبعو عمى األقرفص 
                                                     شارحا:

 ميمتي ستكوف عمى وحدات الجيش في تلـو مدينة -

                                                 
26

تاذعــاٖ ِــّاي  , ٠مــع ظثــً ِىؽــٛي  ٌٚــظ اٌعــىء اٌــّّاٌٟ ِــٓ اٌعــهاق - - 

 , ٟـــــاٌٛالعـح ِـّاي لـضاء ت١عـ ــُ ِــٓ ِٕطمــح اٌفرؽــحو( 97كاق ) تاِرــٚغــهب 

 .  ح تغـكاقـــــــــوــُ ِــّاي ِك٠ٕــ 242ذثعـك  ٚاٌرـٟ , اٌرـاتع ٌّؽاف ـح ٔـالغ اٌـك٠ٓ
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وفي  , الم هودالجند   أتهمص دور أخ يبحث عف أليو.سامراء
 . فجر ن سي بينيـأنقمس فيو و أ كبر تجمب يصادفنيأ

ك نو يعيش  , وىو يميث متشنجا رضاأل عمى كاف يرسـ
 الحدث:

ف عمي أ. . . لمس حبات ملدرة لتشجيعي  أعطوني -
 . . . . . . قبؿ التن يذ بساعة, ف دفعة واحدةبمعيأ

 فهاطعو فاروؽ الىثا مثمو:
 ومتى التن يذ؟ -
فرد أبو براء أصبب السبابة مف يده اليمنى وعكؼ ذراعو ناحيػة أ

 الذراع اآللر وقاؿ:
غػػػػػػدا عصػػػػػػرا سػػػػػػ ترجؿ مػػػػػػف سػػػػػػيارة تهمنػػػػػػي لهػػػػػػرب الوحػػػػػػدات  -

 . العسكرية ىناؾ
, بػػػػو بػػػػراء يمػػػػط الحػػػػروؼدا أاسػػػػتعجمو فػػػػاروؽ قػػػػا بل بعػػػػد أف بػػػػ

 وعافت ن سو الحديث في األمر برمتو:
 . كيؼ ستيرب؟. . . أكمؿ. . . ىا -

 كز أبو براء عمى أسنانو غيظا وقاؿ:
 . . ىربألذ السيارة منو و أأما س قتؿ السا ؽ الذ  سيرافهني و  -

 . أو أني س ىرب صباحا!



 106 

لرج مف جيب قميصو كومة ىويات رسمية وبطاقات شلصية أ
 وقاؿ:

 . ىذه ك يمة بإيصالي لجيتي المنشودة -
بػػػػراء جانبػػػػا بعػػػػػد أف الػػػػـ بكػػػػػؿ  يتػػػػرؾ فػػػػاروؽ أمػػػػػر ىػػػػروب أبػػػػػ

 وقاؿ مشيرا باتجاه غرفتي حجز بيار وفي ياف: , ت اصميو
 . والبنات؟ -
 . س سمميف غدا لدار الحسبة -

لعناصػػر  وفكػػر أبػػو بػػراء أف يػػدرأ غػػدرا مػػف فػػاروؽ يشػػي بلطتػػو
 ن ذىا فهاؿ لو :قبؿ أف ي , التنظيـ

أنػػا آلػػذ سػػي ي وأنػػت . . تعػػاؿ لنهضػػي الميمػػة سػػوية فػػي الػػدار -
 . لذ بيار

 فاروؽ مبتسما بلبث: فهاؿ
 . حها! -
 

(15) 
 

الحػارس غيػر  مب  ومػا س ػ , تمؾ الميمة أطبؽ الصػمت عمػى الػدار
ىما اشػػارب لػػو ا اىتػػز  , بجنػػوف ىسػػتير يصػػرلاف  صػػوت رجمػػيف
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غيػر بطولػة  , فييػا كبتيمػا فرغػافمـ يعثرا عمى بطولة ي  , غيرة
 , يػػرفض اآللػػر أف يشػػاركيما فيػػو , ـنػػو اغتصػػاب عمػػى سػػرير 

ىػػوس , ور انتػػاب الحػػارس فػػي ظممػػة الػػدارقريبػػا مػػف ىػػذا الشػػعو 
واغتابػػػت بيػػػار وراء  . أفكػػػار تػػػدعوه أف يشػػػارؾ اآللػػػريف فعميػػػـ

تمػػػػػػؾ , كبػػػػػػار السػػػػػػف فػػػػػػي مجتمعيػػػػػػا األيزيػػػػػػد  تيػػػػػػاغرفراف جػػػػػػد
قصػػػبات وقػػػر   تنتشػػػر فػػػي الزالػػػت تػػػيالمجموعػػػات الصػػػقيرة ال

ىػا ىػػو  شػارب   القيػرة والرجولػة فػي طػوؿ   وتػر  , قضػاء سػنجار
مثؿ ذنب قط يبلعب ف رة  , فاروؽ عمى صدرىا يتدلى مف وجو

 . ايقبؿ أف ينهض عمييا ويمتيم ليستق ميا
 

(16) 
 

مثػؿ قػط يرقػب فػ را راح فػاروؽ يرقػب لمسػة عضػمة مرة ألػر  و 
 , لارج الػدار , ف ي ترسيا في العراءألوفيو غصة , ساؽ في ياف
ػػؼ  بعػد أف ك   وىػػي ترتكػػز  , بفلجػبيضػاء كمػػوف االسػاؽ رجميػػا ش 

حػوض السػيارة مػف  لػىوترفب التي ك ش  ت  لتصػعد إ , ساؽ عمى
 . لرالتي ستهميا وبيار لطريؽ مجيوؿ آتمؾ  , اللمؼ
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وسػػػط  ثػػػـ اتجيػػػت السػػػيارة , ق ػػػز ثبلثػػػة مسػػػمحيف وركبػػػوا معيػػػف
طػار , كب الطريؽ العػاـ الزقاؽ لتر  ات دواليبيػا تكػاد ال تبلمػس وا 

اتجيت بيار صوب قػرص الشػمس , مف سرعتيا إس مت الشارع
فػػػؽ يقيػػػب عػػػف ناظرييػػػا فػػػي األالزاؿ ونصػػػ يا  , التػػػي أشػػػرقت

دوف أف ترفػػػػب يػػػػدييا وراحػػػػت تصػػػػمي لاشػػػػعة بصػػػػمت , البعيػػػػد
لكػػػف  , ف تصػػػمي بصػػػوت مسػػػموعاحتيػػػا رغبػػػة ألواجت, بالػػػدعاء

منعتيػػػػػا حتػػػػػى أف تتمػػػػػتـ , محيف المصػػػػػوبة عمػػػػػييفعيػػػػػوف المسػػػػػ
 . بش تيياصبلتيا ىامسة 

فكانت مدينة العاب , يمينا تيواتجتجاوزت السيارة حي النصر 
وراؽ وأ , ى يسػػػػػػار بيػػػػػػار تبػػػػػػدو فارغػػػػػػة ميجػػػػػػورةالموصػػػػػػؿ عمػػػػػػ

 , وسػػػػيهانيا متيدلػػػػة عطشػػػػى , الشػػػػجيرات عمػػػػى جانبييػػػػا مقبػػػػرة
 ر تبحػػث عػػف حيػػاةراحػػت عينػػي بيػػاو , ولونيػػا يشػػوبو االصػػ رار

وانحرفػػػت السػػػيارة , عػػػاب فييػػػالألاوسػػػط آالت  األط ػػػاؿ وذوييػػػـ
اللػامس لتعبػػر  لػر  متجيػػة صػوب الجسػراليسػار مػرة أباتجػاه 

الجثػػػث الطافيػػػة يلػػػيـ  شػػػكؿوعػػػاد , لػػػر نيػػػر دجمػػػة لضػػػ تو األ
 . !ويشد االنتباه عمى باقي صور المدينة والنيرعمى المشيد 
ذا اعتػػرض والحػػراس وتسػػهطيـ أبسػػرعتيا تػرفعيف كانػت السػػيارة 

فكػػػاف اىتػػػزاز الركػػػاب وق ػػػزىـ فػػػي , الطريػػػؽ مطػػػب اصػػػطناعي
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, مثؿ كرات يمعب فييػا أط ػاؿ صػقار , الحوض اللم ي لمسيارة
وتمييػػا ألػػر  تسػػػابؽ  , يرموىػػا لبعضػػيـ وال تسػػهط بػػيف أيػػادييـ

, وبػػدا النيػػر ىاد ػػا عمػػى غيػػر عادتػػو, األولػػى قػػافزة التجػػاه ثػػاف
وفكرت بيار أف الجثث وتكوميا عند عواميد  , يووالمياه راكدة ف

 وغػػػدا النيػػػر ممتم ػػػا  , ربمػػػا سػػػدت مجػػػراه احػػػد جسػػػور الموصػػػؿ
وطيػػػػػور النػػػػػورس ترفػػػػػرؼ عمػػػػػى الجثػػػػػث , بمياىػػػػػو حػػػػػد التلمػػػػػة

ف ت ػرد لكنيػا قبػؿ أ, ف تحػط فوقيػا أل كػ ف فييػا رغبػة , الطافيػة
تسػػتثني عمػػا تمميػػا لبطنيػػا و , مييػػا الممػػدودةجناحييػػا وتح ػػز رج

تعيػػػد و , تطيػػػر ثانيػػػة لترفػػػرؼ عمػػػى جثػػػة ألػػػر و , زمعػػػت عميػػػوأ
, ف تتركيػػػا لتعبػػػر لجثػػػة ثالثػػػةبػػػؿ أطهػػػس رفرفتيػػػا ثانيػػػة وثالثػػػة ق

دوف أف يػػػنيش , ليمػػػارس الطهػػػس مجتمعػػػا ىنػػػاؾ سػػػرب   ويػػػدور
فيبػػدو المنظػػر لعينػػي بيػػار كػػ ف النػػورس ي لػػذ , الجثػػث الطافيػػة
أف النػػػورس يػػػزؼ  بيػػػار وب كػػػرة لاط ػػػة تليمػػػت , دور الحػػػارس

 بطهػػػس ال يجيػػػد فعمػػػو أ  طيػػػر آلػػػر , الجثػػػث لمثواىػػػا األليػػػر
وأحسػػػت بمهػػػدار الجػػػـر الػػػذ  يرتكػػػب بحػػػؽ النػػػورس إذ , !غيػػػره

والحػػػت ليػػػا جثػػػة عنػػػد جػػػرؼ النيػػػر , س الشػػػواط نػػػايوصػػؼ بك
يرفب رقبتو ثـ  , جاثـ فوقيا كبير وثمة طير , بعيدا عف الجسر
, فييا مثؿ مطرقة عمػى سػندافومنهاره يبهر  , ينزليا عمى الجثة
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جذبتػػو  , لكنيػػا لمنػػت انػػو نسػػر , ولػػـ تحػػدد فصػػيمة الطيػػر ذاؾ
 . النير جرؼ را حة الموت التي ت وح مف جانبي

اجتػػػػػازت  السػػػػػػيارة تهػػػػػػاطب شػػػػػػارع ال ػػػػػػاروؽ مػػػػػػب تهػػػػػػاطب شػػػػػػارع 
وراحػػت  , ماميػػاوانبسػػط الطريػػؽ أ, بػػف سػػينا التعميمػػيمستشػػ ى ا

وأدار السػػػػا ؽ , الطريؽ العػػػػاـي انحرافيػػػػا بػػػػتنحػػػػرؼ يمينػػػػا ليمتهػػػػ
تعػػػػػػاود و , بزاويػػػػػػة حػػػػػػادة لتسػػػػػػتهر عمػػػػػى الطريػػػػػػؽ العػػػػػػاـ مهودىػػػػػا

 , لػػػر  نحػػػو اليسػػػاردقػػػا ؽ بزاويػػػة حػػػادة أ ؼ بعػػػد لمػػػساحػػػر ناال
واضػحا وكاف , لتدلؿ الحي العربي الذ  شطره الطريؽ لهسميف

عمػػى وسػاخ تكومػت أكػػداس األفهػػد , توقػؼ اللػدمات البمديػػة فيػو
وغػػػدت المزابػػػؿ ,  عنػػػد نيايػػػة كػػػؿ شػػػارع فرعػػػيجػػػانبي الطريػػػؽ 

بػػواب وكػػاف النقػػبلؽ أ , ط والكػػبلب السػػا بةمرتعػػا لصػػبا لمهطػػ
 , رؾ الحيوانػات مػب بعضػيااف تتعػالدور عمى سػاكنييا فرصػة أل

تشػػػير  وثمػػػة الفتػػػة , المػػػاريف قربيػػػا رغػػػـ قمػػػتيـ وتتػػػوحش عمػػػى
 ارةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقرأت فييا في ياف عب , بسيميا في اتجاه السير الصاعد

منػػػػارات جػػػػامب ال ػػػػاروؽ  تحػػػػالو  . مهبػػػػرة واد  عكػػػػاب(إلػػػػى  )
مكبػػػرات الصػػػوت و  , امب صػػػبلح الػػػديف عمػػػى يسػػػار الشػػػارعوجػػػ

 . شالصة في أعبلىا عمى البعد ذاؾ
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وي صػػػػميا عػػػػف منطهػػػػة  , األيمػػػػفالمهبػػػػرة عمػػػػى الجانػػػػب كانػػػػت 
كثػػر الحيػػاة أوأشػػرقت  , الشػػارع المتجػػو لسػػجف بػػادوش المشػػيرفة

يجعميػػـ مثػػؿ  ـعزيػػزا ليػػ واودبيػػب مػػف يػػدفن , نشػػاطا فػػي المهبػػرة
عكػػس طػػرؽ المدينػػة التػػي الترقتيػػا , سػػرب نمػػؿ يعػػرؼ طريهػػو

داره كػػ ف مػػف يلػػرج مػػف سػػاكنييا لعتبػػة  , السػػيارة وبػػدت فارغػػة
ورفرفػت الػريح دالػؿ  , لو تن س ىواء الشارع, سيصاب بالجذاـ

 . أرداف ثوبو
وراحػػػػػػت تػػػػػػدقؽ والسػػػػػػيارة مسػػػػػػرعة فييػػػػػػا  , انهػػػػػػبض قمػػػػػػب بيػػػػػػار

ة في وتحشرجت الموع, بشالص كؿ قبر يكوف قريبا مف عينييا
منهوشػا عمػى  أف يكػوف اسػـ سػكماف, زمتيا عبرة بكػاءدالميا وال

ه فػػػي المهبػػػرة جػػػاء مشػػػيعا مػػػف تشػػػاىد صػػػبح كػػػؿوأ , حػػػداىاأ
 , ف يكػػػوف لحػػػػدا لػػػػوواسػػػتنكرت عمػػػػى الهبػػػػر أ , لجثمػػػاف سػػػػكماف

وتطيػػػػر روحػػػػو مرفرفػػػػة إلػػػػى واد   , وتليمتػػػػو يلػػػػرج مػػػػف ك نػػػػو
ليتهمصػا  , وتلتبهى ىناؾ لالدة وتتحد بروحيا يوـ تمػ , اللش

 . 27ف في قادـ األياـالر آف اا بطنمستمدى معا روحي شابيف

                                                 
27

٠ى٠كٞ ذثمٝ قاـً قائهج ٚاقٞ ْ نٚغ األأ ٕ٘ان اعرماق فٟ ا١ٌّصٌٛٛظ١ا ا ٠ى٠ك٠ح - 

ٚ ِهٚلٗ ٚـهٚظٗ عٓ أٌُ ٠فهض ٔاؼثٙا عٓ ق٠ٓ ا ٠ى٠ك٠ح  ٌُ اٌّمكي ِاقاِد 

 . ٠ّاْ تاهللاإل
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 , يػػػاتؼ النهػػػاؿ بيػػػد احػػػد المسػػػمحيفزاغػػػت عينيػػػا عمػػػى جيػػػاز ال
تلتمػػي فيػػو ل , لػػر الميػػؿوتمنػػت أف يكػػوف عنػػدىا لربػػب سػػاعة آ

اذا لػػو وراودىػػا تسػػاؤؿ مػػزعج )مػػ , وتتصػػؿ عمػػى ىػػاتؼ سػػكماف
ػػ , ( ؟ولػػـ يرفعػػو رف ىات ػػو  االتصػػاؿ سػػيحدث فعػػبل! اىتػػز ف  وك 

واستحضػرت تبريػرا ) قػد يكػوف , رأسيا الإراديا لتطرد ىػذه ال كػرة
طمػػػت برأسػػػيا سػػػا مة) لكػػػف الوسػػػاوس أ , ي ذلػػػؾ الوقػػػت(ا مػػا فػػػن

 . (؟!ماذا لو كاف مهتوال مثؿ عمو شمو
تحػاوؿ دفنػو فػي  عمػى حجرىػا نزلتػوثـ أ , أشاحت بوجييا جانبا

زعجتيػػا فكػػرة ثممػػا كانػػت ت عػػؿ مػػب صػػدر أميػػا إذا أم , صػػدرىا
لنهػػػػػاؿ رقػػػػػاـ اليػػػػػاتؼ اوعػػػػػادت تػػػػػردد أ. وراحػػػػػت تطػػػػػارد لياليػػػػػا

 , نشيد مدرسي تعيػد قراءتػو فػي الطريػؽ صػباحاك نيا  , سكمافل
 . ف تعاقبيا المعممة لو نست منو شي الوؼ أ

وانتحػػت عمػػى طريػػؽ غيػػر  , اقتربػػت السػػيارة مػػف سػػجف بػػادوش
واضػطر السػػا ؽ أكثػر مػػف  , مػبمط راح يػدور فييػػا حػوؿ السػػجف

م سػحا المجػاؿ  , ارة عمػى جنػب ذلػؾ الطريػؽيمرة أف يركف السػ
محممػػة بجثػػث مػػوتى قتمػػوا  , مػػف السػػجفتلػػرج  حمػػؿ  لسػػيارات

 . ثناء سيطرة التنظيـ عميوأعمى اليوية 
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وثمػة كػبلب ت تػرس بعضػيا  , كانت را حة الموتى تزكـ األنوؼ
, وبعضػػػػػيا تمطلػػػػػت أفواىيػػػػػا بالػػػػػدماء , لػػػػػارج أسػػػػػوار السػػػػػجف

رميػػػة لػػػارج األسػػػوار تعػػػود وشػػػاىدت بيػػػار منظػػػر المبلبػػػس الم
لكنيػا  , وال فػي شػوارع المدينػةأثمما شػاىدتيا م , ماميالمواجية أ

ىذه المرة لـ تهتصر عمى المبلبس العسكرية بؿ تعدتيا لمبلبس 
وانتابيػا إحسػاس ب جيعػة  , ومبلبس المػدنييف , الشرطة المحمية
 . !مف قتموا ىا ىنا

توق ػػت السػػيارة عنػػد بػػاب السػػجف وأ مػػرت بيػػار وفي يػػاف بالترجػػؿ 
وقالػت لممسػمح الػذ  راح  , رأيا فيو نباىػة روارتجمت بيا , منيا

 يسجؿ اسميا عند باب السجف:
 . . . لديده درويش بيار -

 وحاولت أف يحتؾ كوعيا بلاصرة في ياف وأضافت:
 . وىذه ألتي سي ي لديده درويش -

الػؿ ودفعيػف د , فؾ المسمح طوؽ السمسمة الحديدية مف يدييما
 بػواب الزنزانػات م توحػة عمػىكانػت أ. جموع السػبايا فػي السػجف

وفػػػييف فتيػػػات لػػػـ يتجػػػاوزف  , وثمػػػة ىػػػرج بػػػيف النسػػاء , بعضػػيا
وتهػدر  , يرفمف بمبلبس سوداء فض اضػة , التاسعة مف عمرىف
مكومػات حػػوؿ مناقشػػة أمػػر  وبعػػض النسػػوة , أعػدادىف بالم ػػات
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ولو  , وألريات منيف يه ف بالطابور عمى حمامات السجف , ما
بػو ذات قضػباف وأبوا , لـ تؾ حيطاف السجف لونيا رماد  كػالح

لتصػػػور المشػػػاىد انػػػو دالػػػؿ  , عريضػػػة مطميػػػة بػػػالموف األصػػػ ر
 . لكثرة لوف سواد مبلبس المحتجزات دالمو , ليمة ظمماء

 اقتربت امرأة قاربت الثبلثيف مف عمرىا وس لت بيار:
 . مف سنجار -

 فردت بيار وعيناىا تطوفاف بيف المحتجزات:
 . صؿمف المو . . . مف دالؿ المدينة. . . ال -
 مست سرة بتعجب مشدوه: سالت بيار ثـ
 . وصموا سنجار! -

 عند الحا ط: فهالت المرأة متيالكة
ػػ -  قتػػؿ ومػػف لػػـ يسػػتطب, موىا ومػػف ىػػرب إلػػى الجبػػؿ ىػػربوص 
 . . . ه سباياأ سرت  نساء  و 

 صمتت لحظة وأكممت:
 . ق تؿ  . . . مسكوه أكؿ رجؿ  -

 فهالت بيار متعجبة:
 بيذه السرعة؟أ -

 لمرأة باستسبلـ:أجابت ا
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 . وماذا ن عؿ ونحف عزؿ دوف سبلح! -
 وأردفت شاكية ىـ الهضاء كمو:

 . مدينة مذ وجدت وىي منزوعة السبلحسنجار  -
 مرعوبة:بيار تهربت منيما فتاة مراىهة وس لت 

 اغتصبوؾ؟ -
 فردت عمييا المرأة الثبلثينية:

 . تمؾ مس لة أصبحت قديمة -
وتهربػػػت مجموعػػػة  , بػػػيف النسػػػاءثػػػار  توقػػػؼ الحػػػديث أثػػػر  ىػػػرج  

 :ولرجت أصوات تهوؿ , كبيرة منيف إلى باب السجف الر يسي
 . ت لر ال طور -

 ف يحمػبلف كيسػيفاثنػإ , لباب ودلؿ أربعة حراستحرؾ مزالج ا
لتلويػػػػؼ  , يػػػػدييماف يموحػػػػاف بعصػػػػي فػػػػي أاثنػػػػا  و  , ا لبػػػػزمػػػػفيي

 وقاؿ حارس منيـ: , النساء وضبطيف
 . بسرعة. . . .  شكمف دا رة حوؿ الساحة -

وشػػكمف دا ػػرة لػػبل وسػػطيا  , المحتجػػزات حػػوؿ السػػاحة تػػدافعت
ف يحمػػػػػبلف الكيسػػػػػيف عكػػػػػس اف المػػػػػذاوتحػػػػػرؾ الحارسػػػػػ , مػػػػػنيف

والكػػت فكػػوؾ  , يوزعػػاف أرغ ػػة اللبػػز عمػػييف اراحػػو  , بعضػػيما
لػر تمػػؼ آ ء  يابسػة دوف شػي , اللبػز صػتيف مػفمػف اسػتممف ح
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ارت في يػػاف رقبتيػػا بػػيف دوأ, عميػػو ليزدردىػػا البمعػػـو سػػيمة طريػػة
مػػػف سػػػموؾ لػػػـ ت ل ػػػو وسػػػط بي تيػػػا التػػػي  , المحتجػػػزات متعجبػػػة

د مػػػػنيف تشػػػػاركيا ف ال أحػػػػمػػػػا تعبػػػػت وأحسػػػػت أول , تربػػػػت فييػػػػا
رفعػت رغي يػا ل ميػا وراحػت تهضػمو بػنيـ , تعجبيا فيمػا يحصػؿ

 . مثميف
(17) 

 
وتوزعت ساعاتيا بيف النوـ , ياـ رتيبة مممة في السجفاألغدت 
 لى وحوش ضاريةإ المحتجزات بعض تحولومجاعة  , ةوالثرثر 

يهػػػػدـ مػػػػف  فكػػػػاف مػػػػا, الصػػػػقيرة عمػػػػى كسػػػػرة اللبػػػػز فيمػػػػا بيػػػػنيف
وفي القداء يهدـ  , طعاـ صباحا ىو ذاتو رغيؼ اللبز المعتادال

 فيػػػو غيػػػر ءالشػػػيفػػػاتح حمػػػر أمػػػرؽ ذو لػػػوف الرغيػػػؼ مػػػب ليػػػف 
تكػوف صػاحبة حػظ قطعة بصؿ هب في صحنيا مف تو  , بصؿال

 . !ليوـذلؾ ا
عي الػػػذ  ىػػػو اللمػػػيط االجتمػػػا يميػػػز المحتجػػػزات ىػػػـ مػػػاكػػػاف أ
إذ كػػاف مػػف بػػيف , يزيػػد كػػؿ طبهػػات المجتمػػب األعمػػى  يحتػػو 

 ومجموعػػػات 28(األمػػػراء)تنتمػػػي لطبهػػػة  المحتجػػػزات مجموعػػػات
                                                 

21
ٟ٘ اٌطثمح اٌرٟ ٌٙا اٌؽك اٌّّهٚع ق١ٕ٠ا فٟ ذٍٍُ اٌٍٍطر١ٓ اٌك١ٕ٠ح طثمح األِهاء: - 

 =ٟٚ٘ اٌطثمح ا٢ِهج إٌا١٘ح فٟ وً ٔغ١هج ٚوث١هج ت١ٓ أتٕاء اٌطائفح, ٚاٌك٠ٛ١ٔح
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 30(الشػػػيوخ)وثالثػػػة تنتمػػػي لطبهػػػة  29(البسػػػميرييف)تنتمػػػي لطبهػػػة 
لطبهػػػػػػػػة  ولامسػػػػػػػػة تنتمػػػػػػػػي 31(البيػػػػػػػػرة)ورابعػػػػػػػػة تنتمػػػػػػػػي لطبهػػػػػػػػة 

وتػراىف مػف  في يػاف مػر الطبهػات عنػدأ  ػرؽ  ي  ال وقػد , 32(ال هراء)
لكػػف  , وال ت ػػرؽ إحػػداىف عػػف األلػػر  , السػػمـ االجتمػػاعي ذات

فمػػػرة مػػػف لػػػبلؿ أصػػػوؿ  , ذقػػػة بمعرفػػػة المجػػػاميبابيػػػار كانػػػت ح
فسػػػػنجار , الميجػػػػة ومػػػػرة مػػػػف لػػػػبلؿ أصػػػػوؿ السػػػػكف الجقرافػػػػي

كػػؿ طبهػػات المجتمػػب  المدينػػة كانػػت البوتهػػة التػػي تنصػػير فييػػا
ف التػػػػػػبس عمييػػػػػػا األمػػػػػػر كانػػػػػػت تصػػػػػػقي لمثرثػػػػػػرة , األيزيػػػػػػد   وا 
لتستنبط رواسب عمؿ مجتمعيا الذ  , التي تدور حولياالجانبية 

جػزات تف مػف المحأ وكاف أكثػر مػا يزعجيػا , عاشت وتربت فيو
                                                                                           

ِهوىا ألٌهج  , ٟ لضاء ا١ٌّفاْ اٌعهالٟٚذعرثه له٠ح )تاعكنٜ( ف. ٠ى٠ك٠ح=األ

 . ٚف١ٙا لٕه األِانج , األِهاء
26

, طثمح اٌث١ٍّه١٠ٓ: اٌث١ٍّه فٟ اٌٍغح اٌىهق٠ح ٠ف١ك تّعٕٝ اتٓ األ١ِه أٚ له٠ثٗ - 

ٌىٓ ٌطٛج طثمح األِهاء , تاء عِّٛح طثمح األِهاءٚاٌث١ٍّه٠ْٛ فٟ ٘ما اٌّعٕٝ ُ٘ آ

 . ٓ ٔالؼ١ح اٌطثمح اٌصا١ٔح ظهقُ٘ ِ, فٟ ِعرّع اٌك٠أح ا ٠ى٠ك٠ح
92
ٚت١ٛذُٙ ٌٙا , طثمح ا١ٌّٛؾ:طثمح ٌٙا لك١ٌرٙا ٚؼهِرٙا اٌك١ٕ٠ح ٚا ظرّاع١ح  - 

, ٠ٚرُ اٌرثهن ٚاٌطٛاف ف١ٙا أ٠اَ األع١اق ٚإٌّاٌثاخ, لك١ٌح ٟ٘ األـهٜ ٌكٜ األ٠ى٠كٞ

ٚا١ٌّؿ آقٞ اٌمٞ ١ٌهق  , ٚف١ٙا ذٛظك ا١ٌٕا١ِٓ ٚاٌهِٛو اٌك١ٕ٠ح ٌطاٚٚي ٍِه

 . 99ه٠  تٗ  ؼما فٟ اٌٙاُِ اٌرع

 
95
طثمح اٌث١هج: ذمع عٍٝ عاذك ٘مٖ اٌطثمح ِّٙح ذهت١ح األظ١اي ا ٠ى٠ك٠ح ذهت١ح ق١ٕ٠ح  - 

ٟ  , ٠ٌٛح ٚتاإلضافح , ٌٚٙما اٌٍثة ١ًٌ ٌٍث١ه ِهٍب وٍائه األ٠ى٠ك١٠ٓ ألٔٗ ٘ٛ اٌّهت

اٌفأح ٚذهذ١ً األقع١ح  , ٌٙمٖ اٌّّٙح فأْ اٌث١هج ٠ؤقْٚ ِٙاِا أـهٜ وغًٍ ا١ٌّد

  . ٌّفائُٙ ٚذط١ٙهُ٘ ِٓ األِهاٖ , عٍٝ اٌّهضٝ
92
اٌم٠ٓ ٠ٙعهْٚ ٍِماذٙا  , اٌك١ٔا ح اٌفمهاء: ُٚ٘ اٌىا٘كْٚ ٚإٌاٌىْٛ ٚذانوٛطثم - 

 . ٠ٚرٛظٙٛا ٌعثاقج هللا ٚاٌٍعٛق ٌٗ
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ف تكػوف ة األمراء يعطييا الحؽ ألمف كانت  تر  انتسابيا لطبه
 , لػػر البلتػػي ينتمػػيف لطبهػػات أ , جػػزاتمػػرة ناىيػػة عمػػى المحتآ
وال يسػمح  , مراءاألطبهة  ف تمؾ الص ة رجولية بحتو في غـ أر 

سػػػمطتيا وىيبتيػػػا عنايػػػة وتعتبػػػر  , بػػػداألممػػػرأة أف تتبػػػوأ منصػػػبيا 
وتسػػػتمد  , لييػػػةالعنايػػػة اإل تمػػؾ  تحػػػاكي بسػػػمطتيا وىػػػي , يػػةليإ

الحكـ في سيادة الرعية و  , 33(الشيخ عد )تمثيميا الشرعي مف 
 . !عمييا

كانػػػت  , وبعيػػػدا عػػػف ىػػػذه التجمعػػػات الطبهيػػػة التػػػي تراىػػػا بيػػػار
صػػنؼ  , وال تيػػات ف مػػف النسػػاءفي يػػاف تػػر  فػػي السػػجف صػػن ي

صػػػنؼ وفػػػي  , وصػػػنؼ ربػػػات البيػػػوت , الموظ ػػػات والطالبػػػات
 , والمدرسػػػػػػة , والميندسػػػػػػة , الموظ ػػػػػػات كانػػػػػػت تبػػػػػػرز الطبيبػػػػػػة

وىػػػػػػػؤالء كػػػػػػػف  , اميػػػػػػػةوالمح , والموظ ػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػة , والمعممػػػػػػػة
لاصػػة عنػػدما , يتصػػدرف مشػػيد المواجيػػة مػػب عناصػػر التنظػػيـ

وتنهطػب الطػرؽ عػف حمػؿ السػيارات  , يجف الميؿ عمى الردىػات
وتستيهظ شيوات الحراس في استدراج كػؿ  , الهادمة إلى السجف

                                                 
99
فٟ له٠ح ت١د  , َ 5275ا١ٌّؿ عكٞ: آقٞ ٚ٘ٛ ا١ٌّؿ عكٞ تٓ ٍِافه ٌٚك عاَ  - 

َ فٟ ٚاقٞ  ٌُ ت١ٓ 5562ٍثه فٟ ٌثٕاْ  ذٛفٟ ٚقفٓ عاَ فأن تاٌمهب ِٓ ِك٠ٕح تع

فٟ اٌفٍٛج اٌرٟ تٕا٘ا تٕفٍٗ ٌٚىٕٙا ِه٠كٖٚ ِٓ تعكٖ  , ظثاي ٌٕعان فٟ اٌعهاق

٠ّرٙه ِكفٕٗ تمثثٗ اٌصالز اٌّفهٚط١ح اٌّىً ٚاٌرٟ ٚ, ٚأٔثؽد ِىاْ ؼعُٙ وً عاَ

 . ٜعكناذمع فٟ ِؽ١ظ له٠ح ت
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لطافػػا مػػب فيػػـ يبػػدوف , محتجػػزة صػػقيرة فػػي السػػف وذات جمػػاؿ
ؿ اعتػػػراض مػػػف المتعممػػػات مػػػب أو و  , ال تيػػػات فػػػي بػػػادئ األمػػػر

ورغػػـ أف المتعممػػات , رفس كػػؿ مػػف تعتػػرض طػػريهيـبػػ يهومػػوف
لكف جولػة االعتػراض , اوجدف جذوة االعتراض عند المحتجزات

ال ػػػػػرا س وال  ي لػػػػػذوفالػػػػػذيف  , تنتيػػػػػي دا مػػػػػا لصػػػػػالح الحػػػػػراس
وكانػت الصػقيرات مػنيف  , يف إال عند فجر اليوـ التالينرجعو ي

, تمػػرغ كثيػػرا عمػػى الوسػػا د الصػػمبةوقػػد  , يػػرجعف بشػػعر من ػػوش
ودا مػػا مػػا كانػػت في يػػاف تػػر  االنكسػػار والليبػػة , وبوجػػوه محمػػرة

ويشتط اللياؿ عندىا فتحوؿ ىي ة الشعر , تطقي عمى وجوىيف
مهػت  فػي  والميانػة   لى لسػاف حػاؿ يهػوؿ: ألمػذؿ  واحمرار الوجو إ ل 
لػػر كانػػت في يػػاف تػػر  صػػنؼ لجانػػب األوفػػي ا . ىػػذه الحيػػاة؟!

عػػػػػػة تيػػػػػػرع لمعا ػػػػػػدات فجػػػػػػرا لتطييػػػػػػب أوؿ مجمو  ت البيػػػػػػوتربػػػػػػا
 , تحمػػػػؿ الضػػػػيـ والمواسػػػػاة عمػػػػى , وتيد ػػػػة الن ػػػػوس , طراللػػػػوا

وتعممػػت الصػػبر  , سػػموب مػػف لبػػرت الحيػػاةوكػػف ي عمػػف ذلػػؾ ب 
أزواجيػػػػف فػػػػي  بحكػػػػـ اشػػػتراكيف مػػػػب أ سػػػر  , وىػػػػا ومرىػػػاعمػػػى حم

 . ومنقصاتو شظؼ العيشو    , تحمؿ مسؤولية العا مة
 , لػػػػػى فراشػػػػػيا بمعػػػػػد لاويػػػػػةؿ تيجػػػػػب النػػػػػزيبلت كػػػػػؿ إوفػػػػػي الميػػػػػ

 , دالػػػؿ ردىػػػة السػػػجف جػػػو لػػػانؽ ويلػػػيـ, يعتصػػػرىا الػػػـ الجػػػوع
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مػة يتحػس فيػو النز  , تزيده رطوبة األن اس انهباضػا عمػى الصػدر
ومػػػا عػػػاد فػػػي  , مػػػنيف كػػػ ف رأسػػػيا اغطػػػس دالػػػؿ حػػػوض مػػػاء

والف النػػػػزيبلت كبيػػػػػرات السػػػػػف يعػػػػػاؼ  , الصػػػػدر متسػػػػػب لميػػػػػواء
فيػػػف ال يل ػػػف النػػػـو فػػػي باحػػػة  , عناصػػػر التنظػػػيـاغتصػػػابيف 

بينمػػػػػػا تنػػػػػػزو  الصػػػػػػقيرات مػػػػػػنيف دالػػػػػػؿ  , السػػػػػػجف اللارجيػػػػػػة
ويقػػػػدو  , ات االن راديػػػػةوتكػػػػتظ فػػػػييف حتػػػػى الزنزانػػػػ , الزنزانػػػػات

 . !مثؿ التسكب في منتجب سياحي اليروب إلييا
فػػػي سػػػجف بػػػادوش تنػػػاىى لسػػػمب بيػػػار احػػػتبلؿ التنظػػػيـ لهضػػػاء 

الهضػػاء يػػـو ة وال تيػػات السػػاكنات مركػػز وحكػػت النسػػو  , سػػنجار
وبػػدت , مدرسػػة التػػ ريخ 34(ىنػػار ) فهالػػت سػػت, االحػػتبلؿ ذاؾ
 ساىمة تتذكر:

وىػػب  , اليػاوف قبػػؿ يػوميف مػػف االجتيػاح ؿبهنابػػبػدأ الهصػؼ  -
. . .  طمبػػػػوف السػػػػبلح مػػػػف المهػػػػاتميف األكػػػػرادشػػػػبابنا ورجالنػػػػا ي

نعػػرؼ  كنػا. .  .مػر لنػػاقػػالوا ارجعػوا ودعػػوا األ. . . . جعػوىـ ر أ
لػػػػدعواىـ ورجػػػػػب  ركنػػػػا. . . شػػػػجاعة وبسػػػػالة المهػػػػاتميف األكػػػػػراد

 . . . رجالنا
 س ة بحرقة:مت  35(لمر )فهالت زميمتيا 

                                                 
34

 . نِأح فٟ اٌٍغح اٌعهت١ح ٕ٘انٞ:اٌُ عٍُ وهقٞ ألٔصٝ ٚذعٕٟ - 
35

 . ـّهٞ:اٌُ عٍُ وهقٞ ألٔصٝ ٚذعٕٟ أ١ٔمح فٟ اٌٍغح اٌعهت١ح - 
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 . . المصيبة يوـ االجتياح  -
 كممت :ظة وأصمتت لح

جػػػػػاءت . . . ضػػػػػبط عنػػػػػد السػػػػػاعة العاشػػػػرة بال. . . صػػػػباحا -
. . . . سػػنجاركػػراد وراحػػت تجػػوب شػػوارع ف أو سػػيارة فييػػا مهػػاتم

انتيػػػػػػى كػػػػػػؿ شػػػػػػيء . . واحػػػػػػده يػػػػػػرددوف غيػػػػػػر جممػػػػػػة  كػػػػػػانوا ال
 . فوسننسحب اآل

 مهاطعة: ىنار فهالت 
لػـ . . . منػولػؼ وزنػو وغػبل ث الؼ تحمؿ ماالناس باآل لرج -

 . سيارات الهضاء كميا تسعيا
                                        كممت لمر  قا مة:ف 
. . يـو لكنا اليـو كمنا عمى جبؿ سنجار نيـ انذرونا قبؿلو أ -

كنا . . مثؿ سرب النمؿكانت الناس تزحؼ عمى طريؽ الجبؿ 
ال وسيارات عناصر التنظيـ تطوقنا عند مرعوبيف وما أحسسنا إ

 . آآآخ لو كنا مسمحيف!. . محيط الهضاء
 تطوعت فتاة عشرينية وقالت :

. . الؼوسبينا باآلندـ وقد قتموا شبابنا فا دة ال ما. . لالو  يا -
 . ! انظر  حولؾ ىاؾ  

 فاعترضت ىنار  شارحة:
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. . نحمؿ م سػاتنا نحف . . 36(روشي)نحف ال نندب الحظ يا  -
 عػػػػػؿ  , 37(فوالسػػػػػبعي رابعػػػػػةال)بادتنػػػػػا عزاؤنػػػػػا إف عرفنػػػػػا أسػػػػػباب إ
 . بادة التالية!أجيالنا الهادمة تت اد  اإل

 :ثـ رفعت رأسيا وقالت جازمة , طرقت ىنار  قميبلأ
لكػػف التػػ ريخ سػػيحكي , سػػتبهى األجيػػاؿ صػػامتة لوقػػت طويػػؿ -

رغبػػة الساسػػة  , كػػاف احػػد أسػػبابيايومػػا أف إبػػادة قومنػػا األليػػرة 
 . د في التوسب الجقرافي لتحهيؽ حمميـ في الدولة الهوميةاألكرا

 فانبرت لمر  مدافعة :
ثـ ال . . . ىذا الهوؿ فيو تجني كبير عمى األكراد. . ىنار   -

ف يبيػد الشػعب أيعهػؿ أ. . أف الهومية الكردية ىي قوميتؾ تنسي
 . قسما منو!الواحد 
 ىنار  وفييا تح ز لمدفاع عف موق يا: ردت
 . لكف في السياسة وتلطيطيا يجوز ذلؾ. . . قطعا ال -

 س لت لمر  رغبة في االستزادة:
 . عرؼأفبود  أف  , تكممي . . . كيؼ؟ -

 :ا وراء بوابة السجف الدالمية قالت ىنار  شاردة بعينييا إلى م

                                                 
36

 . نِٟٚ:اٌُ عٍُ وهقٞ ألٔصٝ ٚذعٕٟ شمافح فٟ اٌٍغح اٌعهت١ح - 
37

 . إِانج ٌعكق اإلتاقاخ اٌرٟ ذعهٖ ٌٙا ا ٠ى٠ك٠ْٛ عثه اٌران٠ؿ - 
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قػػوليـ انتيػػى كػػؿ شػػيء و  , امتنػػاعيـ عػػف إعطا نػػا السػػبلح  -
ثػػـ , وراءه ات ػػاؽ سياسػػي بتسػػميـ سػػنجار لمتنظػػيـ  , وسننسػػحب

لتكػوف منطهػة كرديػة  , فيما بعد ب يػاد  الهػوات الكرديػة ىار يتحر 
 . ـ لحمـ الدولة الهوميةوت ض

 فتمنت لمر  قا مة:
 . هة تابعة لئلقميـليتنا كنا منط -

 قاطعتيا ىنار  محذرة:
 . يزيد ليس عمى حساب الدـ األلكف  . تمنى ذلؾوأنا أ -

وىػي تشػرح  , نػار ونامت في ياف وبيار عمى ىمػس ى . . . . 
فهػػػػد كػػػػاف تلصصػػػػيا  , سػػػػبابيالمػػػػف حوليػػػػا زمػػػػف كػػػػؿ إبػػػػادة وأ

يؤىميػػػا الف تكػػػوف معمومتيػػػا عنػػػد  , الدراسػػػي فػػػي مػػػادة التػػػاريخ
 . ات مثؿ مادة في دستور دا مي مقمؽالمحتجز 

 
(18) 

 
دلمػػػت الممرضػػػة غرفػػػة بيػػػار وأعمنػػػت قا مػػػة بوجػػػو صػػػاـر مثػػػؿ 

 حارسة سجف :
 . عندؾ زيارة -
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فعػػػدلت جمسػػػتيا عمػػػى , الكممػػػاتبفميػػػا  ل ػػػؽ قمػػػب بيػػػار وتمعػػػثـ
ثػػػػػـ قالػػػػػت  , وسػػػػػوت أغطيػػػػػة فراشػػػػػيا عمػػػػػى رجمييػػػػػا , السػػػػػرير

 مست سرة بإيجاز :
 . مف؟ - 

 وتسػػػمر وجييػػػا عمػػػػى, عرىا ب صػػػابب يػػػديياأطػػػراؼ شػػػمشػػػطت 
وقػػػػػد تلمػػػػػت عػػػػػف , فهالػػػػػت الممرضػػػػػة, ىػػػػػاردالممرضػػػػػة تنتظػػػػػر 

, غػػػامزة بعينيػػػا, صػػػرامة وجػػػو الحارسػػػة الػػػذ  تمبسػػػتو قبػػػؿ قميػػػؿ
وبحمهػػت فػػػي وجػػو بيػػػار  , وافتػػرت شػػ تييا عػػػف ابتسػػامة جميمػػػة

 بحسد أنثو  قبؿ أف تهوؿ ليا:
 . . . مهاتؿ بمبلبس مرقطة -

لكنيا الت تت برأسيا , حذا يا بدالؿ نحو البابدارت عمى كعب 
 ناحية بيار وقالت بقنج:

 . سكماف -
 , وترقػػػرؽ الػػػدمب فػػػي مهمتييػػػا, ألػػػذتيا الم اجػػػ ة عمػػػى حػػػيف غػػػرة

مػػارا قانيػػاواصػػطبغ لػػوف وجييػػا المبػػ طرافيػػا وارتعشػػت أ, يض ح 
  دبيػػػػػب نمػػػػػؿ راح يزحػػػػػؼ عمػػػػػى وسػػػػػر , تحػػػػػت غطػػػػػاء ال ػػػػػراش

ف وقبػؿ أ , نازال عمى صدرىا يياحست فيو يعتمي كت وأ, ظيرىا
 ورفسػػػت رجمييػػػا , اجبميػػػو ىرشػػػت جمػػػدىا ب ظافرىػػػ يتكػػػـو عمػػػى
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, فارتبكػػػت الممرضػػػة ورجعػػػت مػػػف عنػػػد البػػػاب, تزيحػػػو القطػػػاء
ف تمتد يدىا لتضرب جرس اإلنذار قرب السرير أمسكتيا وقبؿ أ

 بيار وقالت متمعثمة:
 . رجوؾت عمي أ ال -

يػػػػدىا عػػػػف الرغبػػػػة فػػػػي اؼ طػػػػر وترالػػػػت أ , روع الممرضػػػػةىػػػػدأ 
 نذار وقالت :جرس اإل الضقط عمى

  . فعؿ شي اأفهط اىد ي ولف  -
قالػػت الممرضػػة و  , ليثػػت بيػػار بصػػدر يرت ػػب ويػػنل ض سػػريعا

 وىي تناوليا كوب ماء:
 . تحبيو؟ -

 ىزت بيار رأسيا باإليجاب وقالت الممرضة:
 مف طرؼ واحد؟ -

 وقالت متوسمة فييا: , فيزت بيار رأسيا بالن ي
 . . . أرجوؾ ال تدلميو اآلف  -

 تريثت قميبل وأضافت:
 . دعيني التهط أن اسي -

 جمست الممرضة عمى طرؼ السرير متيالكة وقالت تطم نيا:
  . دلمو قبؿ أف تسمحي لوألف  -
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 ل ضت رأسيا وأضافت بحناف:
 . صرفو عنؾأ. . . ذا رغبتيوا   -

 بيار معاتبة: فهالت
 . لمهاء!ىؿ تعرفيف كـ انتظرت ىذا ا -

 , وافتػػػر ثقرىػػػا م توحػػػا , اكت ػػػت الممرضػػػة بابتسػػػامة فييػػػا حيػػػاء
 وأكممت بيار تهوؿ حالمة:

 . كما لـ تنتظره امرأة في ىذا الكوف. . انتظرتو -
 فردت الممرضة مطربة لهوليا:

 . وتهوليف فيو كبلما كالشعر , اهلل . . اهلل -
 زاحػػػت لصػػػمة شػػػعرثػػػـ رفعػػػت رأسػػػيا وأ, ف طرقػػػت بيػػػار لجمػػػة

 مارات حزف وقالت:الذ  ارتسمت عميو أ , لت عمى وجييانز 
 . يؤثر الذ  جر  لي عمى حبو لي ف الأتمنى أ -

 ردت الممرضة نافية بسرعة:
 . أكثر منؾ. . . ىو يبدو متمي ا لرؤيتؾ , ال. . ال  -

ولػزت الكممػػات بيػػار مثػػؿ شػػكة حهنػػة العػػبلج فػػي يػػد الممرضػػة 
 وقالت :

  .أتمنى ذلؾ. . . حها  -
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وتمتمػت  , وتوشح وجييػا بػالحزف ثانيػة , عادت بيار ألمنياتيا
 يا سة:

فهػػط أراه لمػػرة أليػػرة . . . اآلف مػػا عػػاد سػػهؼ أحبلمػػي كبيػػرا -
 . . . مف بعدىا السماء عمى األرض ولتنطبؽ

 مؿ بيار في الحياة:قالت الممرضة تعترض لتح ز أ
 . . . لكف -

:  قاطعتيا بيار جازمة بحـز
 . . . بداأإقناعي لف تستطيعي  -

 , واضػػػػعة كػػػػؼ يػػػػدىا عمػػػػى لػػػػدىا , ف صػػػػقت الممرضػػػػة بيػػػػ س
ألنيػػا أحسػػت , كثػػرلتيػػدأ أ فػػي الكػػبلـ ف تسترسػػؿ بيػػارورغبػػت أ

 :ا عمى سكمافت لرىا كثير 
مثممػا تطػارد المػرأة , ستبهى البكػارة لعنػة تطػارد المػرأة الكرديػة -

 . حتى واف كاف فعؿ إزالتيا جاء جبرا عمييا, العربية
 , باتجػػاه التشػػاؤـ ت الممرضػػة أف مجػػر  الحػػديث بػػدأ يميػػؿأحسػػ

وال تعػػػرؼ أل   , وقػػػد يػػػؤد  لموجػػػة تشػػػنج ألػػػر  تنتػػػاب بيػػػار
 ف تكوف متميمة وىي تتكمـ:فهالت محاولة أنتيجة ست ضي 

ف وحػػػػػاولي أ , اىػػػػػد ي قمػػػػػيبل. . . س جانبػػػػػا اتركػػػػػي الوسػػػػػاو  -
 . تستهبميو بوجو مبتسـ
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 وزيادة في طم نتيا قالت :
 . لما جاء لزيارتؾ! , يحبؾ لو لـ. . . فيمي يا مجنونةا -

 ثـ أردفت محذرة:
وال , ةكػػوني قويػػ. . أمامػػو اضػػعي  اال تجعمػػي مػػف ن سػػؾ كا نػػ -

 . الشوطتلسر  
وأحسػػت بيػػار أنيػػا  , وتمبسػػت ثػػوب األـبػػدت الممرضػػة حكيمػػة 

 أكثر مف أ  وقت مضى وىي تكمؿ قا مة: , قريبة منيا
. ومعاناتو  سر  اجتزت شوط األ وأنت   , الحياة أشواط متعاقبة -

ز  شػػوط االحت ػػاظ بمػػف سػػيكوف ف تتجػػاو بهػػي عميػػؾ اآلف أ. . 
 . شريؾ حياتؾ

ار مبيػورة بػوعي فتػاة تكبرىػا فػي وتركت الممرضػة مريضػتيا بيػ
كانػػػت تبػػدو ليػػػا سػػػابها فتػػاة بميػػػاء ال تعػػػرؼ مػػػف و , قمػػػيبل العمػػر

ال تجيد إال أف تهوؿ لو  , الدنيا غير أف تعمؿ تحت إمرة طبيب
 . في كؿ أمر )أمرؾ  عمي(
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(19) 
 

قبػػػؿ تمػػػؾ المحظػػػة كانػػػت كػػػؿ أجسػػػاـ الرجػػػاؿ تبػػػدو لعينػػػي بيػػػار 
جسػػادىـ وأ  جػػزء يظيػػر ليػػا مػػف أ, وت ػػوح نتانػػة   , تهطػػر قيحػػا

بمػػػوف  , تيارغػػػـ لشػػػون , وراه مثػػػؿ جمػػػد الحربػػػاء تتمػػػوف حراشػػػ تػػ
 . عمى المرأة ألجميا المناسبة التي يهدموف
ببذلتػػػػو العسػػػػػكرية  مافكذ دلػػػػػؿ عمييػػػػا سػػػػػلكنيػػػػا فػػػػػي لحظتيػػػػا إ

وقػت  ف الأ دا عميػو بو  , ورغـ انو كاف أشعث الشعر, المرقطة
فيو كاف في السادسة والعشريف ,  تيقبؿ أف ي لديو لييندـ شكمو

, يػة يػوـ عرفتػووذ  بنيػة قو , حميؽ المحيػة والشػارب , مف عمره
نػػو أال إ, ويمػارس لعبػػة رفػػب األثهػػاؿ كيوايػػة ينمػػي فييػػا عضػػبلتو

ينزلػؽ  طموف بذلتو العسػكرية يكاد بن , بدا اليوـ في شكمو ىزيبل
نيػو مػى عيوترتسػـ ع, لوال نطاؽ الجيش الذ  يشده , وسطو مف

وتػدلى شػاربيو  , توىمؿ حمؽ لحيوأ , غشاوة حزف تمتم  غيضا
ليلت ػػػػػي جػػػػػزء مػػػػػف الشػػػػػ ة السػػػػػ مى  تحػػػػػت , عمػػػػى شػػػػػ تو العميػػػػػا
والح  , لشػػػنوامرة وبػػػدت أطػػػراؼ يديػػػو ضػػػ , سػػػوادىما الحالػػػؾ

رض تيػػبس وبهػػػي عالهػػا عمػػى جانػػػب مػػػف طػػيف األ يء  لبيػػار شػػ
طػؿ أيػب ف الربأحسػاس لكػف بيػار انتابيػا إ, و دوف أف يػدر بذلت
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التػػػي  مػػػب نسػػػمة ىػػػواء حزيػػػراف , دفعػػػة واحػػػدة مػػػف بػػػاب غرفتيػػػا
وجعميػػا غثيانيػػا الػػدا ـ ممػػا , عمييػػا مافكجػػاءت عهػػب دلػػوؿ سػػ

 , ك نػػو را حػػة مسػػؾ مافكتػػر  عبػػؽ عػػرؽ بذلػػة سػػ , حصػػؿ ليػػا
فانتابيػػػا الػػػدؼء وأحسػػػت  , مػػػف أرداف ثػػػوب أميػػػا ىبػػػت عمييػػػا

ىا مػف قػادـ ال حياؤ ولو  , ا بالطم نينة واألمافألوؿ مرة منذ أسرى
  . !انتظرتو طويبل لق ت وىو قربيا

 , عمػػػى بيػػػار نػػت المحظػػػات التػػػي فصػػػمت بػػيف دلػػػوؿ سػػػكمافكا
تلنؽ , واء مكيربةجوبدت األ , ية الحديث بينيما ثهيمةوبيف بدا
عمػػاؿ باأل عمػػى كاىميػػا ك نيػػا محكومػػة ثهػػاؿوترمػػي األ , الػػن س
 يبػدو عبثيػا يطمػب منيػا عمػبلشرطي فوؽ رأسيا  ةوثم , الشاقة
 . منو جزءا نيتكمما أ

كانػػت بيػػار كممػػا فتحػػت عينييػػا عمػػى سػػعتيما لتسػػتوعب وجػػود 
وأضػػحت مثػػؿ , يػػاكممػػا زادت غػػزارة الػػدمب تحػػت ج ني, فسػػكما

 ف اقتػراب سػكماف منيػا وأيهنػت أ, الميػاه وراء سػد بحيػرة  متيالػؾ
كثػػػػر كممػػػػا زاد وكممػػػػا اقتػػػػرب أ, أمطػػػػار رعديػػػػة عمػػػػى ذاؾ السػػػػد

ييػػػا عػػػف لمممػػػة كثافػػػة دمعيػػػا وسػػػهوط آلػػػر ييػػػار ج ناحتمػػػاؿ ان
ك ػػي فيمػػا تلب ػػو وكػػاف ىػػو ذكيػػا بمػػا ي. مامػػودفاعػػات ضػػع يا أ
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حافػػػة السػػػرير وأطػػػرؽ أماميػػػا صػػػامتا  فتوقػػػؼ عنػػػد, ن ػػػس بيػػػار
 . دوف أف يوجو سياـ نظرات شوقو لوجييا
يكت ي بزيارتيا كػؿ يػـو  كاف طيمة فترة سنوات دراستيا الجامعية

الػػذ  يصػػادؼ أوؿ أربعػػاء  , ا  فػػي العيػػد األيزيػػد تيمنػػ , أربعػػاء
سػبوعو كانػت عيػدييما ربعػاء أوأ , مف كؿ سنة في شػير نيسػاف

تػي يػاـ الريا في فكرييمػا لبػاقي األوطيؼ بعضيما يبهى ط, معا
 . تميو

وفاضػػػت  , ف السػػدود انيػػارتوت كػػد أ, أحػػس بيػػا تنشػػج باكيػػة 
 فهاؿ ناعسا: , مياىيا تجرؼ ص حة لدييا

 . . . بيار -
 وصوت نحيبيا ينقـ الكممة: , ردت بذات الوتيرة

 . سكماف -
, تاركػػػػا لػػػػذراعييا تجرانػػػػو نحوىػػػػا, دار حػػػػوؿ السػػػػرير واحتضػػػػنيا
وتسػػػربت , يػػػا وجييػػػاي دفنػػػت فيودمػػػوع عينييػػػا تبمػػػؿ رقبتػػػو التػػػ

. كتػؼ الػذ  ارتمػت عميػوالتمسػب  , تحػت قميصػون اسػيا حرارة أ
كمػػػا يحمػػػو  , مػػػة منػػػوو حػػػاوؿ أف يتركيػػػا تعصػػػر رقبتػػػو دوف مها

 . تات مشاعره ريثما تيدأ دقات قمبووانشقؿ ىو يمممـ ش, ليا
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وأبهت رأسػيا عنػد  , ف فمتت ذراعييا عنو, أزاحيا برفؽ عف كت و
ك نيػػا تريػػد , مػػف عبػػؽ را حتػػواسػػتطاعت  مػػا تعبػػ , رمانػػة كت ػػو

 . منو لزينا ألياـ مستهبؿ تلاؼ أف تضيعو فيو
عينييػػػػػا  وقػػػػػاؿ مركػػػػػزا نظػػػػػره عمػػػػػى, امتػػػػػدت يػػػػػده ورفػػػػػب حنكيػػػػػا

 المحمرتيف:
لكػػف أنػػا  , معػػؾ حػػؽ. . جػػر  معػػؾ  نػػت ممتاعػػة عمػػى مػػاأ -

نحػػف الػػذيف . . لموعػػة كميػػا !ذ لػػـ تعيشػػي اإ, اعتبػػرؾ محظوظػػة
كنػا نعػيش  , صي أحبتنا ونعيش لوعػة فهػدانيـأف نح قبؿ نجونا

 , كانػت تنتيػؾ أمػاـ أعيننػا. . ا سػنجار لوعة مدينة كاممػة اسػمي
 . . وال نستطيب فعؿ شيء ليا

 ىدأ روعيا وأصقت حانية لو:
مرجػػػػؿ حهػػػػد  لرأيػػػػت فييػػػػا, اليػػػػـو  لػػػػو ت تحػػػػيف دوالػػػػؿ ن سػػػػي -

مػػف أسػػر أىمػػي واغتصػػب كيػػؼ أصػػور غضػػبي عمػى . . !يقمػي
 . . ينساء شعب

 توقؼ ليسترد أن اسو وكز عمى أسنانو معمنا:
. . اللػشبواد   دالمي مثؿ جذور أشجار البموط حهد ينبتال -

. . ؟!38فػػي واد  اللػػػشأسػػمعتي يومػػا بيػػد قطعػػت شػػجرة بمػػوط 
                                                 

31
ٞ ؼ١اٛاْ ٠مطآ غاتاح ٚاقٞ  ٌاُ ألرً  ٚأ , اٌك٠أح ا ٠ى٠ك٠ح ذؽهَ لطع األِعان - 

 .  اٌىص١فح تأِعان٘ا ِٕم اٌمكَ
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 ذاؾ الذ  ينبت, غميؿ حهد  ش ي  لو اقتميـ ألؼ مرة ال أ. . ناأ
ومػػا . . !دالػػؿ واد  اللػػش اليرمػػة مثػػؿ  أشػػجار البمػػوطدالمػػي 
 . . . اسمعي. . . ضيب الوقت في ندب حظي ألأتيت 

 وىو يسرد تمنياتو وأحبلـ يهظتو عمييا:, بدا ساىيا
أتمنػػػى لمدقيهػػػة أف تكػػػوف , لطػػػوط التمػػػاس معيػػػـىنػػػاؾ عنػػػد  -

 . . . كثر عدد منيـدىرا ألقنص أ
وألػػػر  يػػػزو  مػػػابيف وبػػػيف لحظػػػة , كػػػاف يػػػتكمـ جػػػاحظ العينػػػيف

 عينيو ليهتنص ىدفا ليؿ لو:  حدويقمض إ , حاجبيو
 . !. . . لو قيض لي لما تمنيت أف تنتيي حربي معيـ -

وراح  , وأشػػػػار بيػػػػده أمػػػػاـ وجييػػػػا , ابتسػػػػـ سػػػػالرا ممػػػػا سػػػػيهولو
 يت مؿ واص ا:

وربمػػػا كػػػاف أبػػػي يعمػػػـ مػػػا سػػػ كونو فػػػي ىػػػذه , أنػػا اآلف قنػػػاص -
 . آه لو تعمميف ما أمنيتي!. . وليذا أسماني سكماف. . المحنة

تريػد أف  , عػف أمنيػة لػو وفييا رغبة أف تعػرؼ , تنظر لونت فر 
 ف تس لو:يبوح فييا دوف أ

كػػوف وأنػػا أ. . كبيػػر. . لػػي فػػي واد كبيػػر  واف يجتمعػػأتمنػػى أ -
ال أريػػد . . يوال أريػػد شػػي ا قربػػ , عنػػد رابيػػة تشػػرؼ عمػػى الػػواد 

                                                                                           
 



 134 

مػػف عتػػاد  ربػػي كػػـو كبيػػرف يكػػوف قفهػػط أ. . !األكػػؿ وال الشػػرب
 . يا رب كـ س تمذذ عندىا بهتميـ!. . الهناص

كممػػػػا , بتوصػػػػيؼ روحػػػػو االنتهاميػػػػة كػػػاف كممػػػػا أسػػػػيب سػػػػكماف 
 , ازدادت بيػػػار تيهنػػػا مػػػف أف الظػػػرؼ الػػػذ  لضػػػب لػػػو النػػػاجوف

لػػـ تكػػف ب قػػؿ  , يػػالػػذؿ واليػػواف التػػي كػػانوا تحػػت وط تودرجػػة ا
  . مما وقب عمى كؿ األسيرات جبرا , وال أوط  ضيما , قسوة

 ثـ قاؿ:, صمت قميبل 
أنا ج تؾ اليػـو . . كما قمت أنا لـ آت ألندب حظي. . الميـ -

 . . ألزؼ لؾ لبريف
وفػػػي دالميػػػا تتمنػػػى مػػػف ضػػػربات قمبيػػػا أف تيػػػدأ , فهالػػػت فرحػػػة

مػػػػػػا يهولػػػػػػو سػػػػػػكماف دوف أف ينقصػػػػػػيا وجيػػػػػػب لتسػػػػػػمب  , قمػػػػػػيبل
 :مف أف تسمعو جيدا الضربات وطبميا

 . صح! . . . قؿ أف أبي حي يرزؽ . . أرجوؾ سكماف  -
 ابتسـ سكماف وقاؿ دفعة واحدة دوف توقؼ:

وىػو  , أشعرتنا منظمة شػؤوف البلج ػيف أف والػدؾ حػي يػرزؽ -
 . حاليا في السويد

  فردت بيار ب ـ م قور متعجبة:
 . كيؼ وصؿ السويد ؟. . في السويد! -
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 سؼ سكماف وتمتـ ناقما:ت 
أصػػػػػبحنا اليػػػػػـو شػػػػػتاتا فػػػػػي , بعػػػػػد أف كانػػػػػت سػػػػػنجار ليمتنػػػػػا -
 . رضاأل

يجانو مػػػػف وقارنػػػػت اسػػػػت , عتهػػػػت بيػػػػار دعػػػػو  سػػػػكماف ب كرىػػػػا
 , حػػي يػػػرزؽف والػػػدىا مػػػب قولػػو أنيػػا محنتيػػا فػػػي بدايػػة حديثػػػو أ

سػر ليػا فيػو ألر غيػر الػذ  قيا لبر آف يز نو يريد أأواستنتجت 
 فرجتو متشككة:

 . قؿ الحؽ!. . باهلل عميؾ سكماف  -
 فهاؿ سكماف م لوذا بالم اج ة:

 . ماذا؟ -
 متوسمة: , رجتو لا  ةف
 . أـ أف ىناؾ شي ا ألر جر  لو؟. . . أحها أبي حي يرزؽ! -

 انتبو لشكوكيا فهاؿ قاسما ب غمظ األيماف:
 . ويعيش حاليا في السويد , ىو حي, واهلل وباهلل وتاهلل -

 وأضاؼ عاتبا عمييا :
 . بعد كؿ ىذه السنيف وتكذبيني!. . معهولة بيار -

 فهالت يا سة:
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وسط ىذا  , لكف الذ  رأيت يجعمني اشؾ,   أف أصدقؾبود -
أيعهػؿ . . . أجػد والػد  يعػيش ليػذه المحظػة, الكـ اليا ػؿ لممػوت

 ىذا!
 زؼ ليا :سكماف وأقيهو 

 . . إذف اسمعي الثانية-
 :لا  ة قاطعتو

 . ماذا بعد؟. . ميبل  -
 قاؿ:
 . . سػ طمب يدؾ منو -

 اعتبرتو يمازحيا وقالت تجاريو:
 . ولف يرفض طمبؾ , طبل مقواراسيراؾ ب -

 رد ببساطة:
وال , أتمنػػػػى أف يمنحنػػػػي بركتػػػػو. . . ال بطولػػػػة فيمػػػػا اطمػػػػب  -

 . يضطرني الف أعيد مجد جد  وجده
 قالت واجمة وغشاىا حزف :

 , أنػػػا اآلف فتػػػاة معطوبػػػة بحكػػػـ المجتمػػػب , ال تسػػػلر أرجػػػوؾ -
 . وىو مضطر الف يوافؽ
 :قطب جبينو وقاؿ بقيظ
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اتركػػػػي سػػػلافة لرافػػػػة الشػػػرؼ الشػػػػرقي وافيمػػػػي  . .اسػػػمعي  -
 . . شي ا واحدا

لكنيػا , يسػلر منيػا تتليؿ سكماف الزاؿ تمؾ كانت لحد لحظتيا
فيمػػػا كػػػاف , لػػػو وأنصػػػتت باىتمػػػاـ , اآلف ت اعمػػػت مػػػب الحػػػديث

 يكمؿ قا بل:
والواجػػب اليػػـو يػػدعونا , قميػػة تعرضػػت إلبػػادة منيجيػػةنحػػف أ -
 . البد ليا أف تشرؽ ثانيةشمسنا . . ف نحافظ عمى نوعناأل
 

(20) 
 

واسػتطاعتا  , ا كامبل في سجف بػادوشقضت بيار وفي ياف شير 
فمػػرة  , عيػػوف الحػػراس المتمصصػػة نيػػارا فف تتل يػػا وال تواجيػػاأ

دعياف المػػػػػرض حػػػػػاؿ أف وألػػػػػر  تػػػػػ , لمحتجػػػػػزاتكتػػػػػاؼ اوراء أ
 ,  ػػػػػتحزنزانػػػػات ت  الت ضػػػػي عمػػػػى  بواب السػػػػجف التػػػػػييسػػػػمعف بػػػػ 

وثالثة يػذىبف لػدورات , قداـ كثيرةرج وجمبة أيصاحبيا أصوات ى
األسػيرات الصػقيرات ومب موجػات  , لرف فييا طويبلالمياه ويت 

ف اسػتطاعت بيػار وفي يػاف أ , اجػا لمسػجففو أ البلتػي كػف ي ػدف 
 , ـ ي مػػػػتف مػػػػف تجػػػػار النلاسػػػػةلكػػػػنيف لػػػػ, ت متػػػػا مػػػػف االغتصػػػػاب
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لمػف  دفبيػبعضػيف لهػاء ثمػف  ي توف لمسجف اللتيار انو الذيف كا
 . يوىبف دوف ثمفوبعضيف , مربيده األ

كانػػػت سػػػطوة الهػػػوة والمػػػاؿ فػػػي التنظػػػيـ تمعػػػب دورا كبيػػػرا فػػػيمف 
لمػف يسػموىـ  دوف ثمػف والمحتجزات كف حرثا مباحا , يلتاروف

عػػػرؼ ي صػػػحاب كنػػػى والوكػػػاف ىػػػؤالء أ, المجاىػػػديف الميػػػاجريف
 يـ تكػػػوف أمػػػا أبػػػو فػػػبلف سػػػماف , ليػػػـ اسػػػـ ثبلثػػػي كبػػػاقي البشػػػر

 و ىي اسـ عمـ مضاؼ لو االنتسػابأ, لشيشانيأو أ , فقانياأل
ة زيادة في التمويو عمى مف يريد أو ىـ يكت وف بالكني, الجقرافي

وكػػاف  , يـ التػػي كػػانوا يعرفػػوف فييػػا سػػابهاياتصػػف يكشػػؼ شلأ
كػػػـ و , كثػػػر ممػػػا يثيػػػر في يػػػافبيػػػار أ سػػػما يـ وكنػػػاىـ يثيػػػرأمػػػر أ

فيػػػي , اف واعتػػػداليـفػػػي دالميػػػا شػػػعب سػػػمطنة عمػػػ بيػػػار ت  م ػػػج  أ
مسمحا واحدا يػدؿ اسػمو أو كنيتػو عمػى أسرىا لـ يصادفيا طيمة 

يػػػار ببحثيػػػا وكانػػػت ب, !و لشػػػعب ىػػػذه السػػػمطنة الصػػػقيرةنتما ػػػا
 , عبلميػػةالصػػقيرة ومػػدلوالتيا ك نيػػا إ وتػػدقيهيا عػػف ىػػذه الوقػػا ب

وكانػػػػت تبػػػػدو ل ي يػػػػاف نشػػػػطة  , روبرتػػػػاج صػػػػح يلتجمػػػػب مػػػػادة 
 . واالست سار مف تمؾ , ىذهمجدة بسؤاؿ  , بعمميا

فهالػػت باعتػػداد فػػي , سػػ لتيا في يػػاف ذات مسػػاء عػػف سػػبب بحثيػػا
 ك نيا تنجز عمبل مهدسا: ولالتيا , الن س
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وسػػػيحتاجنا التػػػ ريخ لنشػػػيد , نحػػػف شػػػيود عيػػػاف عمػػػى فعمػػػتيـ -
 . عمييـ ذات يوـ

وبػػػدا اىتمػػػاـ الحػػػراس , وزع العشػػػاء لػػػيبل عمػػػى عجمػػػة ىػػػذه المػػػرة
وتنػاىى لقػط  , سػابهةثر وضوحا مف المػرات الكبمف سيهدموف أ

لميطػػػػػا مػػػػػف  فأف تجػػػػػار النلاسػػػػػة سػػػػػيكونو  , بػػػػػيف المحتجػػػػػزات
تػوا لصيصػا لممزايػدة فيمػا أ , قػةالتجار المحمييف وتجػارا مػف الر 

وألػػػػذت الظنػػػػوف معظميػػػػف أف , نيفبيػػػنيـ عمػػػػى رىػػػػط كبيػػػػر مػػػ
لػذت وأ, وصقيرات السػف ل ػف كثيػرا , ظممة كثرالطريؽ بات أ

لاصػػػػػػة ممػػػػػف تميػػػػػػزف بيػػػػػػنيف  بتحميػػػػػػؿ كثيػػػػػػرا مػػػػػػنيف و  الندامػػػػػة
وراودت  , السػجف ميػات والصػقيرات دالػؿوقيادة األ , األحداث

جسػاد بنػات شػعبيف عمى أ , أس ا وحرقة ىذه شريحة المتعممات
 , السػػػػػػػحر  سيسػػػػػػػر  مسػػػػػػػافرا عمييػػػػػػػا بسػػػػػػػاط أجسػػػػػػػاد األجانػػػػػػػب
سػػػػوارىا دالػػػػؿ ليستكشػػػػؼ جقرافيػػػػة األجسػػػػاد وينتيػػػػؾ حرمػػػػات أ

ف يكػػػوف حاميػػا ليػػػف ـ أعػػيف مػػػف ي تػػرض أمػػػاوأ , ىفحػػدود بمػػد
ومػػب تػػراكـ الػػدقا ؽ التػػي تمػػت العشػػاء . !ومػػدافعا عػػف حياضػػيف

لرفض البيب وممانعة  ف كاف ىمسا بعد أ , عمنيا تحوؿ التثهيؼ
وغػدت لحظػة النهمػة عمػى الحػراس  , سوار السػجفاللروج مف أ

أصػػبح و , وازداد الحمػاس بػػيف الطالبػات الجامعيػػات , فػي أوجيػػا
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واشػػتعؿ , فػػي دالػػؿ كػػؿ واحػػدة مػػنيف يسػػكف ألػػؼ ثػػا ر ومضػػح
وانسػػػػمت إلػػػػى حمامػػػػات  , نبػػػػراس الثػػػػورات العربيػػػػة فػػػػي روشػػػػي

, ت السػػجف لمهػػػادميفقػػداـ وىػػػي ت ػػتح بوابػػػاالسػػجف مػػب جمبػػػة األ
لميػػػػؿ كمػػػػا أسػػػػػمت نيػػػػا سػػػػتلط يا ملالػػػػب ل ػػػػافيش اوأحسػػػػت أ

نيػا وب  , بلوار قواىػاينتابيا حساس كاف اإل, رىايف في سمدالها
ف فتػر وستسػحهيا األقػداـ بعػد قميػؿ أ , كوف بعد دقا ؽ كدودةست

 . عزميا عما فكرت فيو
 صرخ حارس فيمف تجمير منيف دالؿ باحة السجف آمرا:

 . ىيا. . لى القرؼ بسرعو إ -
بػر   لنزيرمثؿ  , كاف يج ر بصوتو ويميث شليرا مف منلريو

متهوسػا عمػى  وراح السوط في يػده يمعػب , عند بركة ماء متعب
الػػػػػتمط ركػػػػػض  . دودةمػػػػػظيػػػػػر كػػػػػؿ واحػػػػػدة قريبػػػػػة مػػػػػف يػػػػػده الم

 تعاض الهادميف وأحبلميـ برؤية حورزات وىميمتيف بامالمحتج
كمارد  , شارة منيـ لتن يذىايجمسف بانتظار إ , العيف األرضيات

 . مصباح عبلء الديف السحر 
, االػدني أنيػـ أسػياد وفػييـ شػعور  كاف الزىو يمتمؾ كؿ الهػادميف  

م ه ػػت  إرض مػػعمػػى األ واف كػػؿ األحيػػاء التػػي تحبػػوا ال لتكػػوف ا ل 
شبؾ يديو لمؼ ظيػره  وبعضيـ , شارتيـ!ورىف إ , طوع أمرىـ
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لاصػرتو يسػند , اطػراؼ رجميػو واتكػ  جانبػأ وآلر لػالؼ , تبرما
اإلدارة فػي سػوء و مػف رداءة التنظػيـ  اء  بيد واأللر  ييزىػا اسػتيز 

راىػا التػي ي , راسػة الحػراسضػعؼ شوبعضػيـ عزاىػا ل , السجف
عػداد والسػيطرة عمػى أ , واجبػة لضػبط األمػور , مف وجية نظره
التهػػػاء , وكػػاف فػػييـ مػػف وضػػب يػػده عمػػى ان ػػو , النسػػاء الق يػػرة
التػي  , نػارةت تحػـو عمػى الوجػوه تحػت مصػابيح اإلحشرات راح

 . مسجف ك نو وقت الظييرةالدامس ل ميؿالكانت تجعؿ ظبلـ 
 ممزوجا بعويػؿ , بادوش سجفحمامات  مفروشي عبل صراخ 

ف يقػػػط عميهػػػا دوف غريػػػؽ لػػػرج لسػػػطح المػػػاء ألػػػر مػػػرة قبػػػؿ أ
باحػػػة كثػػػر وىجػػػا مػػػف مصػػػابيح أ وتػػػراقص لييػػػب النػػػار, رجعػػػة
ملموطػة  لحـ سبهيا را حة شواءولرجت كتمة مشتعمة ت, السجف

راح ثـ  , والتمط سوادىا بشحـ الجسـ , بدلاف مبلبس احترقت
تتطػػاير مػػف يػػد ط ػػؿ  , ك نػػو العػػاب ناريػػةر جانبػػا بشػػر يتطػػاير 
 . يميو بيا

مت سػػلا لحميػػا  قميػػؿ مػػف وانتثػػر, تكومػػت الجثػػة دالػػؿ الباحػػة 
وكممػػػػا رفسػػػػت , وبعػػػػض الهطػػػػب الزالػػػػت مشػػػػتعمة, مػػػػواعػػػػف عظ

 ػػػ  جػػػزء مػػػػف النػػػار المشػػػتعمة فػػػػي رجمييػػػا طمبػػػا لمنجػػػاة كممػػػػا أط  
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وتبلػػػرت منػػػو حزمػػػة دلػػػاف بيضػػػاء ت ػػػوح را حػػػة تػػػزكـ  , جنبيػػػا
 . األنوؼ

ب يلػػػيـ عمػػػى المحتجػػػزات وىػػػف يػػػرقبف آلػػػر الحركػػػات كػػػاف اليمػػػ
وتتصػػػمب  , يتكػػػور الجسػػـ عمػػػى بعضػػو فقبػػؿ أ, لجسػػد روشػػػي

 , كػػيف بػػارزة فػػي وجػػو الجثػػةوبػػدت عظػػاـ ال  , طػػراؼ مسػػودةاأل
, وسػػط السػػواد الػػذ  يقطػػي الوجػػو ءضػػاسػػناف تممػػب بيوبانػػت األ

 وتمازجػػت , وانت لػػت بطنيػػا وتشػػهؽ جمػػدىا مػػف عهػػدة مشػػيمتيا
مػػػازاؿ يلػػػرج  , يػػػب ودلػػػافلمػػػب السػػػنة الرؤيػػػة عنػػػد بعضػػػيف 

وتػػػراءت ليػػػف األمعػػػاء رماديػػػة  , بليوطػػػو البيضػػػاء مػػػف جثتيػػػا
كػػ فعى تبحػػث عػػف جحػػر ليػػا وسػػط رمػػاؿ  , تتمػػو  ب عػػؿ الحػػرارة

يػػرفس برجميػػو الصػػػقيرتيف  كػػ ف جنينػػا  , صػػحراء تكػػو  بطنيػػا
 , سػػػػػاعاات ازداد الشػػػػػؽ مػػػػػرة وكممػػػػػا رفػػػػػس , تحػػػػػت جمػػػػػد الػػػػػبطف
 . ىا لارجاشاؤ حلتندلؽ أ وكادت البطف تن جر

ولػػػػػػػيـ الوجػػػػػػػـو عمػػػػػػػى , أصػػػػػػػبح الجػػػػػػػو لانهػػػػػػػا دالػػػػػػػؿ السػػػػػػػجف
وبدا الترقب حذرا لمػا  , وغابت البسمة عف الش اه , المحتجزات

 بعػػػد أف انك ػػػ  , وجػػػو آمػػػر السػػػجف وحراسػػػوسػػػتؤوؿ لػػػو صػػػرامة 
كػػف ل , ورجعػػوا بل ػػي حنػػيف كمػػا أتػػوا , الهػػادموف عمػػى أعهػػابيـ

نظػػػرات وقػػد ترجميػػػا األليػػر  , الوىػػا لآلمػػػرأك اسػػػتيزاءبنظػػرات 
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راح يكيميػػػا ليػػػف مػػػب سػػػوط  , وعيػػػد بالويػػػؿ والثبػػػور لممحتجػػػزات
ضػػاربا فيػػو صػػ حة سػػاقو مثػػؿ  , ييػػزه كميمػػاز ال ػػارس أمػػاميف

 . قبؿ أف يمتطي صيوتيا , لياؿ يريد أف يلتبر جموح فرسو
 

(21) 
 

 , غمهػػت حمامػػات السػػجف وجػػر  ت تػػيش الزنزانػػات بشػػكؿ دقيػػؽأ
, وتػةوكانت حممة الت تيش فرصة لمحراس ليشبعوا رغبػاتيـ المكب

ليػػػػـ نوعػػػػا مػػػػف الترفيػػػػو عػػػػف  مػػػػراأل وبػػػػدا, وانحػػػػرافيـ الجنسػػػػي
وقطعػا ىػـ يعتبػروف مسػكيـ  , طبيعيػة تػراود كػؿ رجػؿ مكنونات
نوعػػػػا مػػػػف الدغدغػػػػة التػػػػي تسػػػػبؽ , جسػػػػامنا الحساسػػػػةلمنػػػػاطؽ أ

 , متاع سنستجيب لووىي بالتالي وفؽ وجية نظرىـ إ , شرةالمعا
متعبػػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػػوؿ  جػػػػػػػوىيـو و  , فشرسػػػػػػػي, ييف كػػػػػػانوا فوضػػػػػػػو 

حػػػػـ مأمػػػػاـ ال يـ واضػػػػحاع ضػػػػوترىػػػػؿ اللػػػػدر يجعػػػػؿ , الحرمػػػػاف
سػػػبلؾ النعػػػاج دالػػػؿ أ مػػػاميـ مثػػػؿوكنػػػا أ, مهػػػدد لجسػػػـ األنثػػػىال
مػػنيـ يسػػكف ذ ػػب ينتظػػر فرصػػة كػػؿ واحػػد ن ػػس  بكة وفػػياشػػتم

لكػػػف  , بتمػػػؾ اليي ػػػة وديعػػػيف فبػػػدو في , ليػػػنهض ويػػػنيش وليمتػػػو
 . يادييـ تحمؿ ىمجية لشونة الصحراء وج افياأ
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وباشػروا حجػة الت تػيش عػف  , السػجف باحػةنا قبالة جػدراف ص و  
نػػػػت ضػػػػحية وكا, عػػػػات وعيػػػػداف الثهػػػػاب طيمػػػػة تمػػػػؾ الميمػػػػة الوال

طيػػات ثيابيػػا عمبػػة ف امسػػكوا بػػيف بعػػد أ, الت تػػيش السػػت ىنػػار 
ا مضػػػػاع ا كمػػػػا صػػػػرح آمػػػػر وكػػػػاف عهابيػػػػ, عػػػػواد ثهػػػػابتبػػػػغ وأ
ػفيي أ, السجف ـ  وال امرأة تدلف تبقا ح  ثػـ , صػبلعمػى الرجػاؿ أ ر 

 . اعتبرت محرضة روشي لتحرؽ ن سيا 
وبعد انتياء حممة الت تػيش جعموىػا , لارج ص وفناىنار  وق وا أ

يػػػا السػػػياط ت  م  م  وح   , باحػػػة السػػػجف  وسػػػط , تبػػػرؾ عمػػػى ركبتييػػػا
 , وجػػػػػـر تحػػػػػريض األسػػػػػيرات عمػػػػػى العصػػػػػياف , جػػػػػـر التػػػػػدليف

كانػػت السػػياط تعػػزؼ  . وأحػػداث ال تنػػة دالػػؿ السػػجف كمػػا ادعػػوا
ولحظتيػػػا , ر  وسػػػط نشػػػيج المحتجػػػزاتلحنيػػػا عمػػػى ظيػػػر ىنػػػا

 , نيػا تهػب عمػى مػادة مػف فمػيفكيؼ كانت السياط تتمػو  ك  رأيت
 , أت النظػػػػرة فػػػػي عينييػػػػافهػػػػد قػػػػر , تجمػػػػده جمػػػػد امػػػػرأة! ولػػػػيس مػػػػا

ىنار  كانت ترسػؿ رسػالة  يأف عين, بيارحساس وشاركتني اإل
ف ا تتبػػػاىى أنيػػػا اعتػػػراؼ أمػػػوفيي, ر وتحػػػد ضػػػد جبلدييػػػاصػػػراإ

الػػػذنب ب تشػػػعر كانػػت ال. دالػػػؿ السػػػجف!تكػػوف محرضػػػة ال تنػػة 
بشػد رأسػيا نػا م  عم  ف ت  وتحػاوؿ أ, وأبهت رأسػيا مرفوعػا تحػدؽ فينػا

لتػي كانػت تسػهط ا لترفػب لصػبلت شػعرىا , واأللػر  ةينبيف ال 
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يعنييػػػا  يجػػػر  لمػػػؼ ظيرىػػػا ال مػػػر مػػػاوكػػػ ف أ , عمػػػى جبينيػػػا
 . بشيء

ولػـ يعػد , عوقبت نػزيبلت السػجف بقمػؽ أبػواب الزنزانػات عمػييف
وتكػوف كػؿ  , ليػوـإال ثبلث مرات في االلروج لمباحة متاحا لنا 

وتسػػتمر لنصػػؼ سػػاعة  , كػػؿ بنصػػؼ سػػاعةمػػرة قبيػػؿ توزيػػب األ
متح بعػد حادثػة إحػراؽ كثر مف شيخ موزارنا أ. بعد توزيب الوجبة
وفػػػػي كػػػػؿ مػػػػرة كػػػػاف الهػػػػادـ يلطػػػػب فينػػػػا أف  , روشػػػػي لن سػػػػيا

وارتسػػػمت الدىشػػػة بػػػيف , االنتحػػػار محػػػـر ويعتبػػػر مرتكبػػػو كػػػافرا
كؿ شػيخ كػاف يعيػد تمػؾ المعمومػة عمػى  حديث مىالمحتجزات ع

والتػػػػي عارضػػػػت دعػػػػواىـ فػػػػي سػػػػبينا كوننػػػػا كػػػػافرات , مسػػػػامعنا
 . ونعتبر سهط متاع وغنا ـ حرب!

حصػػػػانة بسػػػػموكيا  منحناىػػػػا, جمػػػػد ىنػػػػار  عتبػػػػارا مػػػػف لحظػػػػةوا
ف تكػػػػػػػػػوف حكمػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػبلحيات أل مػػػػػػػػػف قبمنػػػػػػػػػا عطيػػػػػػػػػتوأ

ال و  , ميػػبويكػػوف صػػوتيا مسػػموعا عنػػد الج, المتلاصػػمات فينػػا
ف نت ػؽ عمػى منحيػا تمػؾ ودوف أ , اعتراض عمى أمػر تبػت فيػو

 ف تحػػػاوؿ اليػػػروبالمحتجػػػزات أ  حػػػدفمػػػو فكػػػرت إ, االمتيػػػازات
 , دوف تلطػػػيط , كانػػػت ىواجسػػػيا الدالميػػػة تػػػدفعيا مػػػف السػػػجف
مػػػػػر عواقػػػػػب ومحاسػػػػػف ب لػػػػػرأ  السػػػػػت ىنػػػػػار  فػػػػػي أالف تسػػػػػتم
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 ػوز برضػاىا كانػت تعنػي ال ة ىنػار  ليػاومبارك , !لطوتيا تمؾ
لتي تس ليا النصػح وتسػتيجف ما تمؾ اأ, ومحبة بهية المحتجزات

ريػػات لف نيػػا لػػف تجنػػي مػػف األ, لمحتجػػزة فيػػوفكػػرت ا مػػاىنػػار  
وع بعضػػيف وتػػدعي كبلمػػا تػػر  وقػػد تتطػػ , غيػػر النبػػذ واإلىمػػاؿ

ؿ االدعػػاء بػػيف وتػػداو , ف ىنػػار  ىكػػذا صػػاغتو لطالبػػة النصػػحأ
جميعػا وعمينػا  , ىنػار فػـ مػف  قيػؿ فعػبل المحتجزات يجعمو رأيػا

 , وكنػػت كممػػا تتبعػػت مثػػؿ ىػػذا السػػموؾ. لػػذ بػػو واإلقتػػداء فيػػواأل
ووجػػػػػػدت فػػػػػػػي نيايػػػػػػة المطػػػػػػػاؼ أف ليػػػػػػوط حياكتػػػػػػػو ال تنتمػػػػػػػي 

تػػذكرت نشػػ ة الطػػوطـ البػػدا ي وتهديسػػو عنػػد , لشلصػػية ىنػػار 
 . اإلنساف!

ر أف زوار الميؿ انهطعوا بعد أف أحرقػت روشػي مالقريب في األ
كػػػػاف  , نيتناانسػػػػاسػػػػو بإمػػػػر السػػػجف وحر لكػػػػف اسػػػػتيتار آ ,ن سػػػيا

ولضػػػعت , ومػػػا انهطػػػب ليمػػػة واحػػػدة , ى قػػػدـ وسػػػاؽيجػػػر  عمػػػ
وكانػػػػػت مػػػػػف تعػػػػػيش تجربػػػػػة  , نػػػػػامنيػػػػػا أ مػػػػػت  لمتجربػػػػػة بيػػػػػار واف  

مف غتصػػاب فييػػا تسػػت دارة السػػجف وقضػػاء ليمػػة االاالسػػتدعاء إل
ف اغتصػػػاب أ  يجعمنػػػي اسػػػتنتج أممػػػا , لػػػر االسػػػتدعاء مػػػرة أ

وال مػػػػف  , مػػػػر السػػػػجف لوحػػػػدهبػػػػؿ أيػػػػتـ مػػػػف ق سػػػػتدعى الت ت  بنػػػػ
نوثتيا تمؾ الميمة بؿ ستنتيؾ أ, فهط و حارسيف مف بعدهحارس أ
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ف مػػر أر فػػي األحي ػػوالم   . ! و فػػرادامجتمعػػيف أمػػف كػػؿ الحػػراس 
تحكػي عمػا  وال , متتمتػـز الصػلضعت لمتجربة كانت  ف  كؿ م  

يـ الوجػػػـو ويلػػػ, مػػػر طػػػي كتمػػػاف ن سػػػيافيبهػػػى األ, حصػػػؿ ليػػػا
مليمػػػا  ويبهػػػى التػػػوجس , المحنػػػة المريػػػب عمػػػى مػػػف لػػػـ تهػػػاس  

 . جنحة سوداء عمى مليمتياولوؼ المجيوؿ ي رش أ, عمييا
, فػػارقني النػػـو لػػيبل وصػػادقت مروحػػة اليػػواء فػػي سػػهؼ الزنزانػػة

ريشػػػػة المروحػػػػة وتابعػػػػت , وجربػػػػت م ػػػػات الطػػػػرؽ لهتػػػػؿ الوقػػػػت
 رقػػبأاقضػػييا  حمػػى الػػدقا ؽ تمػػؾ التػػيوكانػػت أ, سػػاعات طويمػػة

حيػاة صػلب الب يػذكرني, يمر عاليا  مف عند نافذة الزنزانػة الهمر
ودوف  , وأضػػػػػػحى سػػػػػػطحو منتجعػػػػػػا ألحػػػػػػبلـ يهظتػػػػػػي , لارجػػػػػػا

بنػػػت انتمػػػي  ينػػػنوأل, طػػػيط وجػػػدت بيتػػػا مشػػػيدا عمػػػى سػػػطحوتل
 ىػػػػذه  عػػػػيش مبػػػػاىجأثنػػػػيف وعشػػػػريف عامػػػػا وكنػػػػت إل , لػػػػؤلرض

ػػػو ف ت  حبلمػػػي لػػػـ تػػػنس أف أإفػػػ, األرض ومسػػػراتيا  لػػػي قػػػرب  د  ج 
, !عرؼ ممف يتػزود بطاقتػو الكيربا يػةأ وال, البيت ملزنا مبردا 

وكنػػت , ف الطريػػةفػػة وكثيػػر مػػف المػػؤ لكنػػو ممػػيء بالمعمبػػات الجا
فتتركػو , لػرهيب أف تنتيػي آلتستط وال, تتعب قدما , ذا دلمتو إ

 . سطح الهمر ثانية وجيي فوؽ والرج منو ألىيـ عمى, أحبلمي
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ولـ يعد مكوثيـ مب , ابيبسد أكثر مف ثبلثة أد زوار الميؿ بععا
يػدلموف قمػيبل فيػـ  , مثؿ المػرات السػابهة , السجف يطوؿ  دارةإ

وفييا قد يضي يـ عمى مشروب ينشط ليػاليـ , مر السجفعند أ
 , حظػػةتمػػؾ الم ـالجنسػػي فػػي التيػػار محتجػػزة يرغػػب فييػػا ليػػالي
ف مػػف مػػر السػػجوكثيػػرا مػػا كػػانوا يػػ توف وفػػي أيػػادييـ توصػػية آل

ونحػػػػف  , لتػػػار الشػػػػار  بقيتػػػػو مػػػف بيننػػػػاي, قيػػػاد  فػػػػي التنظػػػػيـ
وسػػػط  تػػػرؾ  وي  , جػػػدراف الزنزانػػػة األربعػػػةسػػػا مصػػػط ات عنػػػد جمو 

ف يتجػوؿ ليتسػنى لمػف يػ تي مػنيـ أ , ند مجي يـالزنزانة فارغا ع
, ن ػوذهحسػب ويلتار الشاة  , في الحظيرة مرتليا دوف مضايهة

ػػمضػػاء الشػػلص الم  إأو   و عمػػى قػػدر مػػاأ, لتوصػػيةورقػػة ال ؿ  رس 
شػػػػػلص ترسػػػػػمو دار وكػػػػػاف البيػػػػػب يػػػػػتـ بػػػػػيف الشػػػػػار  و  , يدفعػػػػػو
فيمػػا يبهػػى الحػػراس عنػػد بػػاب , فهيمػػا آمػػر السػػجفاوير , الحسػػبة

الزنزانػػػػة يحممػػػػػوف السبلسػػػػػؿ لتهييػػػػػد مػػػػف يهػػػػػب عمػػػػػييف االلتيػػػػػار 
 . والم اضمة

في سجف بادوش مػف  مت  م  بعد أف س   احمدت الرب وشكرتو كثير 
, ولػى أنػي سػػممت مػف االسػتدعاء إلدارة السػجف لػػيبلاأل , اثنتػيف

لػـ  و , فػي سػوؽ نلاسػة بػادوش موعد بيعي وبيػارمف والثانية 
نصؼ بهي فػي , حتى وقت شطر المحتجزات لنص يف  يحصؿ
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نػػػػا وأ, 39(ع ػػػػرتم)والنصػػػػؼ اآللػػػػر نهػػػػؿ لهضػػػػاء  سػػػػجف بػػػػادوش
 . ليحجز في مدارس تمع ر كنا مب الهسـ الذ  نهؿ وبيار

(22) 
 

الػػدـ مػػف رأس آمػػاؿ المعمػػؽ فػػي السػػهؼ وت ػػن ه ط  فػػوؽ وجػػو  ق ط ػػر  
  , وسػػػاؿ عمػػػى جػػػانبي ان يػػػا ليمتهػػػي جدوليػػػو عنػػػد شػػػاربيا, بيػػػار

ف متػػد نيػػره الصػػقير عمػػى , وسػػر  جدولػػو ببطػػيء عمػػى شػػ تييا
ػػر   , صػػدرىا م  فػػنيض حػػارس  , شػػ تييا وتلثػػر سػػواده الهػػاني لي ح 

ت أف تحنػػػي وأراد, مػػػف بػػػيف فلػػػذييا يػػػزر سػػػروالو عمػػػى عجالػػػة
لكػػف ركمػػة قػػدـ الحػػارس  , ظيرىػػا وتسػػتهيـ جالسػػة عمػػى السػػرير
ليبػػػػرؾ مػػػػف ركميػػػػا بػػػػيف  , اآللػػػػر أرجعتيػػػػا نا مػػػػة عمػػػػى ظيرىػػػػا

لكػف الحػارس أرجػب  , والتػو  فحػؿ أفعػاه يدغػدغ سػرتيا, فلذييا
ولر الدـ ثانيػة عمػى  , الرأس لينزو  دالبل لمعمؽ بيف ال لذيف

مكشرا عػف  , عؽ الش تيف  بتمذذف بتسـ الحارس وراح يم, ش تييا
 . ابتسامة متوحشة التمط  حمار الدـ مب ص ار أسنانو

                                                 
36

ٚلك ذىْٛ  , ذعٕٟ ذً اٌرهاب ٚذأذٟ تّعٕٝ أـه ذً اٌغى ْ, ذٍعفه:  ِك٠ٕح عهال١ح - 

ٌّا ٠عهف عٓ ٘ما  ٚأ , ١ٌّد ترً اٌغى ْ  ٌٛظٛق ؼ١ٛاْ اٌغىاي تىصهج ف١ٙا ٌاتما

أٚ أناق أْ ٠ٍرىّ  إٌّطمح  , طهاٌؽ١ٛاْ ٚلٛفٗ عٍٝ اٌرالي ٚاٌهٚاتٟ ٌٛ أؼً اٌف

٠ٚرثع ٌّؽاف ح  , ٚذٍعفه اٌّك٠ٕح لضاء ٠مع فٟ ِّاي غهب اٌعهاق. اٌرٟ ٠هعٝ ف١ٙا

و١ٍٛ  ٠ٚ25ثعك عٓ ظثً ٌٕعان ؼٛاٌٟ  , و١ٍٛ ِره ١ٔ65ٕٜٛ اٌرٟ ٠ثعك عٕٙا ؼٛاٌٟ 

 . ِره
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تثػػػاءب الػػػػوىف فػػػػي فكػػػػر بيػػػار وتػػػػدلى رأس آمػػػػاؿ المعمػػػػؽ فػػػػي  
وعينػػػػػاه تبحمػػػػػؽ فػػػػػي أرداؼ  , السػػػػػطح يستصػػػػػرليا شػػػػػد  شػػػػػعره

وارت عت اذرعيا تطمب  , تنل ض وترت ب بيف فلذييا , الحارس
دة حالػػو وف ػػؾ  اسػػر جدا مػػو فػػي نجػػدة الػػرأس العػػاجز عػػف مسػػاع

ه وانت لت أوداجو ونػزت أذنيػو وسػاؿ لعابػو ف ترت ش تا, السهؼ
 , تمطػػخ فيػػو ظيػػر الحػػارس الػػذ  الزاؿ ينػػوء فوقيػػا , حمػػراأدمػػا 

 , وأضػػػحى الػػػدـ ميػػػاه تتشػػػرب منيػػػا شػػػعيرات نبتػػػت عمػػػى صػػػدره
وتسػػػربت  , وراحػػػت تتمػػػو  ك نيػػػا طحالػػػب لزجػػػة غطػػػت وجييػػػا

 . تمتؼ لتتكـو فيو وتلنؽ شييهيا , ياليوطيا الحمراء ل م
 فزت مف نوميا صارلة كالمجنونة:

 . . ال. . . ال -
 احتوتيا في ياف بيف ذراعييا وس لتيا م زوعة ىي األلر :

, ف نػػػػػا مثمػػػػػؾ. . ال عميػػػػػؾ . . . أمػػػػػا زاؿ الكػػػػػابوس يػػػػػراودؾ؟ -
صدقيني ليس مف السػيؿ نسػياف مػا يجػر  . . . اىد ي عزيزتي

 . لنا
 كالمستقيثة وقالت: أذرعيا مدت بيار

 . أعطيني ماء. . ماء -
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تحػػػرؾ لسػػػانيا يبحػػػث عػػػف كومػػػة ليػػػوط طحالػػػب الػػػدـ دالػػػؿ  
وتجش ت قبؿ أف يندلؽ ما في بطنيا دفعػة واحػدة ليقطػي , فميا

 . مكاف الح راس الذيف تناوبوا عمى ليمتيا تمؾ بيف فلذييا
 صرلت بيار ويدىا ت تح أزرار ثوبيا مف الصدر:

 . أعطيني الماء. . . ب تلنهني الطحال -
 وقالت في ياف تواسييا: , ناولتيا محتجزة كوب ماء

مػاذا تهػوليف عنػي وكابوسػي . . الطحالب تراودؾ في منامػؾ! -
 . يراودني وأنا في كامؿ وعيي؟
ول ػػػت ليػػػا بلرقػػػة مػػػا انػػػدلؽ بػػػيف  , أميمتيػػػا تنيػػػي شػػػرب المػػػاء

 وأكممت دوف أف تسمب ردىا: , رجمييا
ع ػت  لمتػو مػف  ما رأيؾ - وأنا أر  قطػب المحػـ المطبػوخ ك نيػا ق ط 

 . جسـ آماؿ ؟!
 زوت مابيف عينييا وأضافت متحسرة:

وفػػي اليػػوـ التػػالي أقػػوؿ  , يمػػر عمػػي رعػػب كابوسػػي وي زعنػػي -
ػراس السػجف, س نساه وأكػاد ال أطيػؽ , ف شػـ المحػـ وقػت غػداء ح 

برة لكػػػػف المكػػػػا, أنػػػػا مثمػػػػؾ عزيزتػػػػي. . آه. . الػػػػدنيا مػػػػف بعػػػػدىا
 . تجعمني صامتة أكثر منؾ



 152 

ك نيػػا أـ تنػػاغي ط ميػػا حتػػى  , ثػـ احتضػػنتيا وراحػػت تولػػوؿ ليػػا
  . فتيز رجمييا برتابة مثؿ الميد , يناـ
 

(23) 
 

, تبػػػػدو حديثػػػػة بػػػػاص مػػػػدنيعربػػػػة صػػػػباحا فػػػػي  وفي يػػػػاف همػػػػت  ن  
وتمنحػو الحريػة الكافيػة , مػف يجمػس عمييػا ن ػس تػريح اومهاعدى

لهريبػػػة مػػػف الجانػػػب الػػػذ  يكػػػوف فيػػػو اف يراقػػػب جيػػػة الطريػػػؽ أل
 ح لحظة نود  عمى اسمي واسـ في يافصابني االنشراوأ, مهعده
أنػػػػي سػػػػ غادر  غػػػػامر وراودنػػػػي شػػػػعور ب ػػػػرح, مف المنهػػػػوالتضػػػػ

بهػدر  , فكػر بالػذ  سػينتظرني فػي مسػتهر  الثػانيولـ أ, السجف
 , شػياءاأل ني س منح فرصة الف أ غير صػورب ت كير  أانص ما

مسػػػػػافة  طيمػػػػػةسػػػػػ غيرىا   , ؤيتيػػػػػا فػػػػػي السػػػػػجفالتػػػػػي تعػػػػػودت ر 
 . !لى المكاف الثانيتس ير  منو إل الطريؽ

 , ولمهحػػط فػػي الحاجػػة لمتقييػػر فػػي المشػػاىد التػػي تعػػودت عمييػػا
 , مػػاـ عينػػيأ عمػػى الطريػػؽ لصػػور التػػي سػػتتمىف الػػتيـ اقػػررت أ

بعػدت وأ, نا صقيرةوأ ياد  والدتيمثؿ أكمة اشتييتيا وصنعتيا أ
الحػػػػراس عمػػػػى  ب  نػػػػاو  وت  , وتلػػػػيبلت االغتصػػػػاب , منػػػػاظر الػػػػدـ
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ؿ كػانوا مثػ, دارة السػجفلػى إراس جسد  في ليمة االستدعاء إافت
حتى يضرب ف ينيي احدىـ الشوط ما أ, العبي الجر  بالتتابب

 , عنػػػد نيايػػػة اللػػػطالعصػػػا الرياضػػػية  يسػػػممول كػػػؼ مػػػف ينتظػػػره
يضػػػػرب ثالثػػػػا  فدورتػػػػو قبػػػػؿ أ بو ر مضػػػػليسػػػػتريح ىػػػػو ويكمػػػػؿ ال

عمى اغتصابي  الحراس تناوبكاف  . والعند لط بدايتو أ يكوف
نسػػػر  يقطييػػػا , تمػػؾ الميمػػػة مثػػػؿ سػػػرب نسػػػور يحػػط عمػػػى جي ػػػة 

حتػػى يػػنيش قضػػمة , عمييػػا ف يحػػط  بجناحيػػو ليمنػػب غيػػره أ واحػػد  
ي لػذ قضػمتو ره وي ػرد جناحيػو لويطيػر لػيحط غيػ , منهارهكبيرة ب

فيػا ن ػوس وكانػت مػف تلضػب لبلغتصػاب تعا , كما فعؿ األوؿ
ياميػػػا فػػػي فتعػػػيش بهيػػػة أ , جػػػب الغتصػػػابيا ثانيػػػةتر  الحػػػراس وال

تحػػػس , لكنيػػػا تعػػػيش مكسػػػورة اللػػػاطر , السػػػجف مطم نػػػة مػػػنيـ
يػا  وراودت , حػد الحػراسوالػذؿ كممػا وقعػت عيناىػا عمػى أالميانة 

 . ثناء اغتصابياذكر  حركة أو فعؿ سمكو معيا أ
مجتمعػة أحػس  , جسػادىـكانت را حة مبلبسيـ ولزوجػة تعػرؽ أ

, يػػػػت احػػػػدىـ بعػػػػد تمػػػػؾ الميمػػػػةفييػػػػا تيػػػػب عمػػػػى أن اسػػػػي كممػػػػا رأ
وكػاف يػـو نهمػي , بهػى قػربيـفتمنيت أف الرج لمجحػيـ عمػى أف أ

, يػػػاـ فػػػي صػػػقر ثػػػؿ مناسػػػبة سػػػعيدة أتييػػػ  ليػػػا طيمػػػة أع ػػػر مملت
, آالمػػػيوابػػػة فػػػي توديعػػػا آللػػػر بتوديػػػب بوابػػػة السػػػجف  اعتبػػػرت  و 
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لحػػػوالي السػػػاعة فػػػي  تمرووطنػػػت ن سػػػي طميػػػة الوقػػػت الػػػذ  اسػػػ
, حسػاسعمى التمتب بذلؾ اإل ع رمالسجف وقضاء ت الطريؽ بيف

 , لكف الصػ عات انيالػت عمػى لػد  تػوقظني مػف حمػـ اللػبلص
عند قطعة المرور التػي كتػب عمييػا )بمديػة قضػاء تمع ػر ترحػب 

 . بكـ(
وبػػدت  , صػػمت المػػوت يلػػيـ ثهػػيبل عمػػى شػػوارع المدينػػةكػػاف  

 الترقػػػت عربػػػة البػػػاص شػػػارعيا الر يسػػػي, شػػػباحك نيػػػا مدينػػػة أ
ذ نوافػ المحتجػزات   مهػت  غ  وأ, وأصبحت أحياء المدينػة عمػى يميننػا

, ف امػػتؤل دالمػػو برا حػػة كرييػػةبعػػد أ, البػػاص واحػػدة بعػػد ألػػر 
وراجعػػت بعػػض , وكممػػا تهػػدمنا فػػي العمػػؽ ازدادت الرا حػػة نتانػػة
ومعامػؿ األسػمدة  , المحتجزات معموماتيف عػف معامػؿ الكبريػت

نشػػػػ  فػػػػي الهضػػػػاء وتسػػػػبب بتمػػػػؾ أحػػػػداىا ف كػػػػاف إإ , العضػػػػوية
 لكػػػف جثػػػة ط ػػػؿ مرميػػػة عمػػػى الرصػػػيؼ وثمػػػة كمبػػػيف, !الرا حػػػة

النهػػػاش فػػػي مصػػػدر  مػػػت  ج  اسػػػترعت انتباىنػػػا وأ, ينيشػػػاف سػػػاقيو
جساد ثػبلث نسػاء ولمحنا لط ا في زاوية شارع فرعي أ, الرا حة

 , فالجثػػػث كانػػػت مبهػػػورة الػػػبط حػػػد وا   , بعضػػػيامكومػػػة عمػػػى 
واعترضػػػػػت  , د ركبتييػػػػػانػػػػػحشػػػػػا يا الدالميػػػػػة تنػػػػػدلؽ عوكومػػػػػة أ

 اوفػي رجمييػا حبػؿ ربطتػ, الباص جثة رجػؿ مرميػة عمػى الشػارع
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ولػػـ نعػػد  , ة الف تمجػػـ أفواىنػػاشػػاىد كافيػػوكانػػت تمػػؾ الم , فيػػو
ة المػوت كانػت فػي لكف بشػاع, ؿ عف مصدر نتانة اليواءنتساء

د  لجػػػامب بػػػبلؿ مػػػؤ ال 40(قػػػببلف تبػػػو)شػػػدىا عنػػػد تهػػػاطب شػػػارع أ
 وقسػػـ منيػػا , الجثػػث مرميػػة عنػػد جانبيػػو فهػػد تكومػػت, الحبشػػي

طراؼ حديث سمعت فتيامست بعض المحتجزات ب , في وسطو
ػػ , منػػو ثػػبلث كممػػات)ىؤالء الشػػيعة التركمػػاف( بعػػض  مت  عم  ت  واس 
م ػػػاده أف مدينػػػة  , الػػػرؤوس عػػػف معناىػػػا فبعثػػػت األلسػػػف جوابػػػا

مػػػػػػف الطا  ػػػػػػة  ونصػػػػػػ يـ , هوميػػػػػػة التركمانيػػػػػػةع ػػػػػػر تهطنيػػػػػػا التم
التػػػػي يعتبرىػػػػا عناصػػػػر التنظػػػػيـ طا  ػػػػة مرتػػػػدة عػػػػف  , الشػػػػيعية

ن س الطا  ة التي ف يمت عندىا أنيـ مف , جب قتمياوي , الديف
ع ػػر ي مدينػػة تمومصػػير أىػػؿ الطا  ػػة ىػػذه فػػ , تنتمػػي ليػػا آمػػاؿ

بداؿ نػي تمنيػت اسػتفصحوت فزعة مف حهيهة أ, تموا مثمياأنيـ ق
 . !ة عمى الن سواشد وط  , منيا ر  سوءة أم  سوءة سجف بادوش ب

, بعد أف تريػث سػا ؽ البػاص قمػيبل عنػد تهػاطب شػارع قػببلف تبػو
عػػدت مسػػبها لتثبػػيط ىممنػػا التػػي شػػحنتنا فييػػا ثػػورة أربمػػا للطػػة 

 أو ىػػو مثمنػػا جميعػػا مصػػعوقا مػػف مشػػاىد, الػػرفض عنػػد روشػػي
نػػػو توقػػػؼ ألكػػػف احتمػػػاؿ  , الهتػػػؿ الجمػػػاعي فػػػي شػػػوارع المدينػػػة

                                                 
40

ح ذعٕٟ ٚذثٗ فٟ اٌٍغح اٌىهق٠ , لثالْ ذثٗ: لثالْ اٌُ ٌع١ّهج ذٍىٓ لضاء ذٍعفه - 

 . ف١ىْٛ ِعٕٝ لثالْ ذثٗ: ذً لثالْ, اٌرً
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عدت مسبها كاف أكثر ترجيحا عند  مف كونو مصػعوقا ألطة ل
نػو أوىذا يعني , ألنو كاف يعرؼ في أ  درب يهود عربتو, مثمنا

ها مػا وىو قطعا شػاىد سػاب , سمؾ الدرب غير مرة وتمرس عميو
هنا بسػػػػببو! ػػػػع  ف عػػػػد أب فػػػػي البػػػػاص سػػػػرعالميػػػػـ أف السػػػػا ؽ أ. ص 
جػػػامب بػػػبلؿ  ذفمػػػ وراحػػػت تقيػػػب عػػف أعيننػػػا ,  اجتػػاز التهػػػاطب

 7حػػػي بيػػوت حتػػى الت ػػػت نيا يػػا لمػػػؼ , الحبشػػي شػػي ا فشػػػي ا
 . نيساف السكني

وبانت سػحابة بيضػاء ين ثيػا المحػرؾ  , أبط  الباص مف سرعتو
 . لمبنيفع ر استكاف واق ا عند باب إعدادية تمحتى  , مف وراءه

سػػػػػػياجيا  ط  حػػػػػػو  كانػػػػػػت المدرسػػػػػػة تبػػػػػػدو بنهػػػػػػاط الت تػػػػػػيش التػػػػػػي ت  
وراء المتػػاريس س اووجػػوه الحػػر , قمعػػة حصػػينةك نيػػا , ياللػػارج
يػػػاد  مثػػػؿ أ, وأيػػػادييـ لشػػػنة, والشػػػ اه متبرمػػػة, مةار صػػػ سػػػمراء

 وىػػػػـ ال, ؿ اسػػػػتلداميا فػػػػي مسػػػػؾ مجرفػػػػة الحػػػػرثفبلحػػػػيف طػػػػا
وتػدقيؽ ىويػات مػف  , ثنػاء الت تػيشأقرب المهػربيف ليػـ أيعرفوف 

وكػػ نيـ يحرسػػوف مجػػرميف , ومػػف يلػػرج منيػػا , يػػدلؿ لممدرسػػة
كػػػػف تمػػػػؾ الصػػػػ ات تتقيػػػػر حػػػػاؿ أف تهػػػػب نظػػػػراتيـ عمػػػػى ل, عتػػػاة

, عمػى محيػاىـ ويبدو التػودد واضػحا, الجميبلت مف المحتجزات
دورانيػػـ  فػػتحس لػػوارا ولياثػػا عنػػد, منػػالير فػػي أنػػوفيـوتن ػػتح ال
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ب مثػؿ دوراف الثػػور عمػػى بهػػرة تطمػػ, عمػى مػػف ين ػػردوف فييػػا منػػا
 , ماذا ت عػؿتعرؼ  وال , مرىاف المحتجزة يؤلذ عمى أوأل, ال حؿ
فيػي تبػدو , قرب حػا ط ليػا أف تنكمش عمى بعضيا عند غير أ

 . !فييا راضية لما سي عمو ال حؿ, ة استكانتليـ عندىا مثؿ بهر 
ع ػػػػر لمبنػػػػيف فكانػػػػت صػػػػباحا بعػػػػد أمػػػػا الحيػػػػاة دالػػػػؿ إعداديػػػػة تم

وعمينػا التجمػب  , ال طور بحوالي الساعة يضرب جرس المدرسة
ثنػػػػػاء فتػػػػػرة االصػػػػػط اؼ أب الطػػػػػبل تجمػػػػػب مثػػػػػؿ , فػػػػػي سػػػػػاحتيا

 , تجػػار النلاسػػة ويػػدلؿ عمينػػا, الصػػباحي فػػي المػػدارس العراقيػػة
التػػػػي رفعػػػػوا عمييػػػػا عمػػػػـ   , وسػػػػط السػػػػاحة قريبػػػػا مػػػػف السػػػػارية

, وتبدأ عممية التيار التجار لمف يرغبػوف فػي شػرا يا , تنظيميـ
يتبعيا عرض مف وقب عمييف االلتيار عمى م مور الحسبة فػي 

وال يلمػػو التحديػػد مػػف تػػ ثير العبلقػػات , أثماننػػا لتحديػػد, التنظػػيـ
وقػػد يصػػؿ األمػػر الف توىػػب البنػػت االيزيديػػة  , الشلصػية عميػػو

ف ييبػو ولػو فيػو الحػؽ أل, رث يمتمكػو المػ مورإك نيا , دوف ثمف
, مؤدبػػػػة, وعمػػػػى مػػػػف توىػػػػب أف تسػػػػتجيب صػػػػاغرة, لمػػػػف يشػػػػاء

 . ذليمة
والتػي  , صػباحوالعبوديػة بيننػا كػؿ الػرؽ  جولة تجػاربعد انتياء 
تػػػػػدلؿ نسػػػػػاء التنظػػػػػيـ , ذاف الظيػػػػػرآتسػػػػػتمر لموعػػػػػد  كثيػػػػػرا مػػػػػا
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أو , تطبػؽ  ومػف ال , ويهمػف بتعميمنػا الصػبلة عنػوة, المسمحات
يصػػار , ثنػػاء التعمػػيـ أو ىػػي تلطػػ  كثيػػرا إ, بف فػػي تعميميػػايتعػػ
وتحجػػز فػػي صػػػؼ , لػػى حرمانيػػا ذلػػؾ اليػػـو مػػف وجبػػة القػػداءإ

ثـ يطمؽ سراحيا قبيؿ فتػرة , اتكسجف لممعاقبمسبها   د  دراسي ع  
حرمػت , لػر فػإف ألطػ ت مػرة أ , ديػة صػبلة العشػاءالعشاء لت 

وىػػذا األمػػر مضػػافا لػػو أف وجبػػة األكػػؿ , ثانيػػة مػػف وجبػػة األكػػؿ
يك ػػػي الف , تك ػػػي لسػػػد رمػػػؽ مػػػف يتناوليػػػا ساسػػػيا الىػػػي فػػػي أ

ف بشػػطارة طالبػػة لػػدييا حمػػـ أ , مجبػػرات نػػتعمـ فػػروض الصػػبلة
 . لتحهػؽ حمميػا ذاؾ, فػبل تنػاـ ليميػا, زميبلتيػا تكوف مت وقة بػيف

تصػػػار شػػػديد فهػػػد كانػػػت الحيػػػاة فػػػي اإلعداديػػػة موزعػػػة بػػػيف وبال
, وحضػػػػػور سػػػػوؽ النلاسػػػػػة صػػػػػباحا , وتعمػػػػػـ الصػػػػبلة , كػػػػؿاأل

 كريػاتتػرار ذجويبهى الوقػت بػيف تمػؾ النشػاطات يهتصػر عمػى ا
ضػػحت حمػػـ كػػؿ واحػػدة أ , فػػي حريػػة قديمػػة والػػتممظ , الط ولػػة

فكمنػػا , بيننػا كانػػت م هػودةف قواسػـ الػػذكريات المشػتركة وأل , منػا
نسػػػترجعيا ونهػػػارف فييػػػا  ,  ولػػػةالط ف نػػػنكص نحػػػومضػػػطرات أ
بػػي يشػػتر  فمػػف تهػػوؿ كػػاف أ , واحػػدة ضػػد األلػػر البػػيف أفعػػاؿ 

لتحكػػػي عػػػف لػػػر  ف تنبػػػر  ليػػػا أأالبػػػد و , وأنػػػا صػػػقيرة لػػػي كػػػذا
الحسػرة عمػى  وتعػيش, لييػا عمييػاأو أ , أو أميػا , تهتير والدىا
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زالػػت صػػقيرة ومػػف حرميػػا يهػػؼ ك نيػػا ال , فهػػداف تحهيػػؽ رغبتيػػا
ذ كػػػاف ين ػػػ أمػػػا مػػػف انبػػػرت وتػػػذكرت مػػػا, ف!شالصػػػا أماميػػػا اآل

, مبتسػمة , ىا عمى المحرومة فنراىا وقد فقرت فا, ويشتر  ليا
 . ك نيا تمسؾ حاجتيا توا   , ساىمة

كػػػؿ  نصػػػب عمػػػىي, ؽ الوحيػػػد فػػػي إعداديػػػة البنػػػيف تمػػػؾكػػػاف الهمػػػ
 , وينيشػػيا الت كيػػر فػػي الػػذ  سػػيهب ليػػا , محتجػػزة تلمػػو بن سػػيا
, يػػا االلتيػػاروكانػػت ممػػف يهػػب عمي التػػالي لػػو انػػبمج صػػباح القػػد

واللوؼ لـ , فييا لارج حدود العراؽ يشترييا شلص قد يسافرل
التػي كنػا نراىػا  شبلءحجـ اليوؿ وكثرة األ فأل, يكف مف الموت

لموت رفيها نتوقب رؤيتو بعػد تجعؿ ا, لييافي كؿ محطة نصؿ إ
لكػػػف اللػػػوؼ كػػػاف ممػػػا يلب ػػػو , ثػػواف مػػػف لحظتنػػػا التػػػي نعيشػػػيا

عكػػػػػس , ف نعػػػػػيش ت اصػػػػػميووسػػػػػنكوف مضػػػػػطرات أل, المجيػػػػػوؿ
, الموت الذ  يحؿ ضي ا دوف أف يطرؽ بابنا ويسػت ذننا الػدلوؿ

تنيشيا و , الطريدة لتطير فيياتلتطؼ , وملالبو ك طراؼ النسر
فضػؿ والمػوت بػيف ملالػب النسػر أ, اؿجبػؿ عػبتمذذ عمى حافػة 

 , نحػػػػو الػػػػواد  السػػػػحيؽمػػػػف تركيػػػػا ت مػػػػت مػػػػف بينيػػػػا  , لمطريػػػدة
وىػػي تيػػو   , متهطعػػة بمػػا ارتطمػػت فيػػو مػػف الصػػلور المسػػننة

  . نحو الهاع سريعا
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ف  لرجنػػػا مػػػف ىػػػـ قمػػػؽ االسػػػتدعاء لػػػئلدارة فػػػي سػػػجف كنػػػا قػػػد وا 
المتكػررة  فهػد وقعػت المحتجػزات برتابػة الحيػاة وأفعاليػا , بادوش

جعمتنػػػا تمػػػؾ األيػػػاـ التػػػي قضػػػيناىا و , ع ػػػر لمبنػػػيففػػػي إعداديػػػة تم
ا ت ديتيػػا ا آالت مبرمجػػة عمػػى حركػػات يػػراد منػػنحػػس ك ننػػ, فييػػا

قػػد  , لتعػػرض وقػػت مناسػػبة ألػػر , عمػػى الػػرؼثػػـ تػػركف اآللػػة 
عمػػى ضػػيوؼ ليػػـ منزلػػة لاصػػة عنػػد أىػػؿ , تطػػوؿ وقػػد تهصػػر

ومػف ضػمنيا , شػياءتستوجب أف تعرض عمػييـ اعػز األ , الدار
فتنػػػػزؿ مػػػػف عنػػػػد الرفػػػػوؼ ليتمتعػػػػوا بحركاتيػػػػا , العػػػػاب أط ػػػػاليـ

تمت ػت  ال, عابثػة , فوضػوية , وقد تمتد ليػا يػد مػنيـ, مبرمجةال
التػػرويح عػػػف  تيػػتـ فػػي  واالعتنػػاء فييػػا بهػػػدر مػػا اآللػػة لصػػيانة
 . ن سيا

واحػد  , يمثؿ بندا في تجمعنػا ولكن, ورغـ رتابة ما س ذكر أيضا
عنػػػدما نجتمػػػب , بػػػذنا للبلفاتنػػػا الشلصػػػية مػػػب بعضػػػناأسػػػباب ن

وفارقنػػػػػا  , وأسػػػػػرار مػػػػػف بيعػػػػػت منػػػػػا صػػػػػباحا , السػػػػػتذكار سػػػػػيرة
وربمػػا ونحػػف نسػػترجب أياميػػا معنػػا تػػذكر عنيػػا , المجيػػوؿ معيػػا

وتت سػػؼ محتجػػزة أف المعمومػػة تمػػؾ , معمومػػة كنػػا غػػافميف عنيػػا
ا أنيػا ثػـ تعػرج عمػى أسػباب أسػ ي, فاتتيا ولـ تنتبو لمػف تمتمكيػا

وأولتيػا  , لو عممت قبؿ رحيػؿ صػاحبتيا لكانػت قػد اعتنػت فييػا
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طبيعػػػػة , موب النػػػػدب ىػػػػذا لمػػػػف ن ػػػػارقيـسػػػػوأ. ثيػػػػرا مػػػػف وقتيػػػػاك
وىػي فػي , نسانية ت صمت في الن س البشرية عنػد كػؿ الشػعوبإ

ظاىرىا تسمط الضوء عمى مهػدار التسػامح والطيبػة التػي يتحمػى 
ف النػػػادب أ تعنػػػي ىػػػي الكنيػػػا فػػػي باطنيػػػ, يػػػا النػػػادب لمراحػػػؿفي

 , لػوف يمت ػت دوف أ , و لما كاف يجر  حولػواستهرا يندب ت اىة 
وعدـ قدرتو عمػى الت اعػؿ  , ويندب مهدار غبا  بمعنى ثالث ىو

 . مب المحيط الذ  كاف يعيش فيو
 

(24) 
 

ولرجػت المحتجػزات مػف الصػ وؼ , رف جرس المدرسػة صػباحا
 رت  ث ػػػوج وك  راح الحػػػراس يسػػػتعجموىف اللػػػر , الدراسػػػية متثػػػاقبلت

عيػػػونيـ  ىػػػابػػػواب ووراءتطػػػرؽ األ, أيػػػدييـ التػػػي تحمػػػؿ العصػػػي
, رضعمػػػى جسػػػـ مػػػف الزالػػػت ممػػػددة عمػػػى األ , تسػػػترؽ النظػػػر
, طػراؼ ثوبيػانتبػو لممممػة أولػـ ت, ايػاس تقطي ج نيوغشاوة النع

, وكاف عبؽ را حة تعػرؽ النسػاء دالػؿ الصػ وؼ, ستر فلذيياو 
مػػف يحػػيف موعػػد  وفػػييف, وجػا بمزوجػػة دـ الحػػيض لبعضػػيفممز 

يجعػػػؿ روا ػػػح الػػػدماء , لػػػو ف تنتبػػػودوف أ , دورتيػػػا الشػػػيرية لػػػيبل
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فتكػػػوف مباحػػػة لنسػػػمات اليػػػواء , غطيػػػة وىػػػف نا مػػػاتتطيرىػػػا األ
فتجعػؿ , لتسكف الزوايا, يطوؼ فييا, لص وؼالهادـ عبر نوافذ ا

يػػػػا را حػػػػة زكيػػػػة تثيػػػػر لكن , الجػػػػو لانهػػػػا عنػػػػد مػػػػف تنػػػػاـ ىنػػػػاؾ
فيقدو الجػنس ك نػو , حصاف فحولتيـ صباحا وتوقظ , الشيوات

احا بػيف عناصػر ويكوف الحػراس صػب, سر قريبوأوقب في  قريب
 , شػداء عمػى المحتجػزاتكحػراس أ , داء دورىـتنظيـ يراد منيـ أ

 , مػػاميـا تنتػػابيـ الرغبػػة فػػي التمتػػب باألجسػػاد الممػػددة ببػػذخ أمػفي
  . ! نوفيـ وح منيا را حة الشيوة المقرية ألت

ر لفػيمف تػ  , م تولة العضػبلتنظيـ ر التصجساـ عنااحتكت أ
, بػػاب الصػػؼ عمييػػا ب  وار  وت ػػ ت  ع ػػف  وبعضػػيف د  , مػػف المحتجػػزات

إال بوعػػػد وال يتػػػركف , أجسػػػاميفجػػػزاء الحساسػػػة فػػػي عصػػػر األلت  
وؿ فرصػػػػة تسػػػػنح لمػػػػف أنيػػػػف سػػػػيكف طا عػػػػات عنػػػػد أ , لػػػػا ؼ

 . ف يلتمي فييا حتى يهضي وطره منياأل , عصر جسميا
ثػػػػػػػػا مباحػػػػػػػػا ف المحتجػػػػػػػػزات كػػػػػػػػف حر كػػػػػػػػاف الحػػػػػػػػراس يعممػػػػػػػػوف أ

كممػؾ , ال ليتمتب فييف كػؿ مجاىػدوىف ما وجدف إ , لممجاىديف
ف منيواعتبرتو مف نتاج غنا ـ المػؤ  , يميف أباحتو فتو  شيوليـ

وانتيػػػػػاز , والػػػػػتبلس النظػػػػػرات مػػػػػف قبػػػػػؿ الحػػػػػراس, فيالمنتصػػػػػر 
 , جػداتبعضػيف لػـ يكػف حشػمة مػف المتوافػي ال رص لبللػتبلء 
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وف لمتمصػػص يمجػػ يمػػاف مػػنيـ وبسػػبب قمػػة إ, وال ىػػو ردع دينػػي
, !كػػ نيـ مػػراىهيف يبقػػوف لػػذة دوف الت كيػػر بعواقبيػػا  , بػػالنظرات

 , فهػػػػط راسػػػػاف يكونػػػػوا حبػػػػؿ كػػػػاف بسػػػػبب أوامػػػػر صػػػػدرت ليػػػػـ أ
ليكافػػ  فػػييف مجاىػػدوف آلػػروف  , مسػػاسيحػػافظوف عمػػييف دوف 

را وىػػػػػف يمػػػػػػثمف مصػػػػػػد, يػػػػػذودوف ب ن سػػػػػػيـ عػػػػػف دولػػػػػػة اللبلفػػػػػػة
, ربػاح تحسػب بػالعمبلت األجنبيػةاقتصاديا ميما لرفد التنظػيـ ب 

 , والحراس في نياية األمر يعتبروف مجاىديف مف الدرجة الثانيػة
وكػػاف جػػبف المواجيػػة , طػػرد عػػف لطػػوط التمػػاس واللفػػي البعػػو 

والهتػػػػػاؿ يػػػػػدفب الكثيػػػػػر مػػػػػنيـ ألف يكونػػػػػوا حراسػػػػػا فػػػػػي اللطػػػػػوط 
 ي ػػة حػػارسعػػؿ لموسػػاطة دور ميػػـ فػػيمف يتبػػوأ وظويج, اللم يػػة

لكػػف ت شػػي ىػػذه المعمومػػة بػػيف عناصػػر التنظػػيـ , اللم يػػات فػػي
تجعػػػؿ الحػػػراس , فػػػي درجػػػة جػػػبف الحػػػراس وتلػػػاذليـ ومعػػػرفتيـ

فػي لػط  مػنيـ اصػة مػف يكونػوفل, ناقميف عمػى بهيػة العناصػر
 , مػػر ضػػمف غابػػةوىػػـ فػػي نيايػػة األ, المواجيػػة والتعػػرض لمهتػػؿ

والػػػػتبلؽ الػػػػذرا ب , الضػػػػعيؼفييػػػػا  سػػػػحؽ  فييػػػػا الهػػػػو  وي   قمػػػػب  ي  
وتبهػػػػػػى المحتجػػػػػػزات فػػػػػػػي , سػػػػػػبابويعػػػػػػدـ أف يوجػػػػػػد أ لمتمتػػػػػػب ال

وأوامػػػر التن يػػػذ  , المحصػػػمة ىػػػف الحمهػػػة األضػػػعؼ فػػػي الصػػػراع
وعمػػػػييف تحمػػػػؿ  , سػػػػمط عمػػػػى كػػػػاىميفت  عظػػػػـ ونيايػػػػة ثهميػػػػا األ
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جبػػػرا  ووانحػػػراؼ الحػػػراس بلػػػاطر وتمتػػػب أ , نسػػػيالتحػػػرش الج
 . ! م روضا

ووقػػؼ مػػديرىا عنػػد , اصػػط ت المحتجػػزات دالػػؿ باحػػة المدرسػػة
ويسػترؽ , يتمايؿ مزىػوا بيػنيف, سارية العمـ متباىيا بكرش بطنو

النظػػػر مػػػف تحػػػت ج نيػػػو ليلتػػػار مػػػف سػػػيهربيا فػػػي الميػػػؿ لتكػػػوف 
 . يمتولم

 , لػررىػط آيـ  ي حػو ط   , نزؿ درجات الساحة رىػط رجػاؿ ممتحػيف
 فاستهبميـ المدير بشوشا:, بدا مثؿ حراس شلصييف ليـ

نػؾ مػف سػي تي ل رشػت لػؾ أعمػـ أكنػت  لػو. . قتػادة  ابىبل أأ -
 . ناشيل الدرب زىورا يا

 بو قتادة محمر الوجو:رد أ
 . استق ر اهلل. . استق ر اهلل  -

 واحتضنو قا بل: , قتادة يبر ذراعيو حوؿ كت ي أشبؾ المدي
دوف أف تكمػػػؼ  , لػػػو اكت يػػػت باتصػػػاؿ لبعثػػػت لػػػؾ مػػػا ترغػػػب -

 . ن سؾ عناء الطريؽ
و كاف واضحا لممحتجزات أف ما يجعػؿ المػدير ميتمػا بالرجػؿ ىػ

غيػػػػر ميػػػػتـ بن ػػػػاؽ  وبػػػػدا أبػػػػو قتػػػػادة, انػػػػو ذو شػػػػ ف فػػػػي التنظػػػػيـ
ثـ , قؿ بت حص المحتجزاتوانش, مكت يا بالعناؽ ردا لو, المدير
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ك نػو فػي عجمػة مػف , يف لػوىداياه عمى المػرافه راح يباشر توزيب
ثـ التار بيار وفي ياف , يلتارىا امرأة ىو مانحا لكؿ رجؿ  , أمره

وترؾ المدير , مف بيف الص وؼ األليرة لممحتجزات , حصة لو
 ػػو غبػػرة األرجػػؿ تم, وسػػط السػػاحة كالط ػػؿ ال يعػػرؼ مػػاذا ي عػػؿ

 . قتادة اة تسبؽ أبالميرول
والهيف نظػرة الػوداع األليػرة عمػى , ليـ الوجوـ عمى المحتجزات

احػػػت أجسػػػاميف تلت ػػػي عػػػف مشػػػيد ور , أكتػػػاؼ الػػػراحبلت عنػػػوة
 رقتػػػػادة يتوسػػػػط كت ػػػػي بيػػػػا يوىيكػػػػؿ أبػػػػ, شػػػػي ا فشػػػػي ا السػػػػاحة

وحينمػػػا اسػػػتهرت ,  ػػػي وراء بػػػاب المدرسػػػة الر يسػػػيةتوفي يػػػاف ليل
لحػراس الػذيف أتػوا مػب ر أثػرا لجمبػة ابيار فػي سػيارة الجيػب لػـ تػ

كػػ نيـ تبلػػروا ومػػا جػػاء فػػييـ أبػػو قتػػادة ليحمػػوه مػػف , قتػػادة يأبػػ
ف ي ػػرض بػػؿ ألجػػؿ أ, يػػؽ عنػػد مقادرتػػو المدرسػػةعػػوارض الطر 

 . !وما فييا مف محتجزات , سطوة عمى مف يدير المدرسة
يعمػػػف  زيػػػارة ال , لػػػر ع ػػػر لمبنػػػيف بػػػيف فتػػػرة وأعداديػػػة تمتشػػػيد إ
تعجبػػػػو مػػػػف محتجػػػػزات  بلليػػػػا مػػػػاينتهػػػػي ل, ي قتػػػػادةبػػػػعنيػػػػا أل
لػػػـ  ا  حػػػدأف إاتػػػو الواسػػػعة مػػػب قيػػػادات التنظػػػيـ فػػػولعبلق, المدرسػػػة

 رةبعػػد كػػؿ زيػػا , لػػذىف معػػويجػػرأ أف يسػػ ؿ عػػف مصػػير مػػف ي 
 , ورجح الحراس أف يكوف مصيرىف البيػب لطػرؼ آلػر, يهوـ بيا
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ويعػػػرج عمػػػى المدرسػػػة لي لػػػذ , يػػػف كػػػـ ليمػػػةف يهضػػػي معبعػػػد أ
ثنػػاء الجػػرد عمػػى المحتجػػزات حتػػى أف مػػ مور الحسػػبة إ, رىفغيػػ
. !ف فبلنػة وفبلنػة ألػذىف أبػو قتػادةألػو قيػؿ لػو  , يعمؽ شي ا ال

وصػوتو يػرتعش  , حد الحراس ىمػس فػي أذف صػاحبوأغير أف 
 لوفا قا بل:

 . 41نو م وض مف األمير )أبو بكر البقداد (أيهاؿ  -
 فرد صاحبو رافضا فكرتو:

ىدتو فػػػي ال موجػػػة قبػػػؿ سػػػنة ي ػػػاوض األمريكػػػاف أنػػػا شػػػا. . ال -
 . إلسهاط شحنة أسمحة في الصحراء
 امتهب وجو صاحبو وقاؿ متضايها:

مػػف الموصػػؿ قميمػػة حتػػى ن ػػاوض  سػػمحة التػػي غنمػػتاأل وىػػؿ -
 . مريكاف عمى غيرىااأل

 فهاؿ صاحبو موضحا:

                                                 
41

ِٚاٙهذٗ  , إتاها١ُ٘ عاٛاق إتاها١ُ٘ عٍاٟ اٌثاكنٞ اٌٍااِهائٟ أتٛ تىه اٌثغكاقٞ : ٘ٛ - 

ٍماااة تاااأ١ِه قٌٚاااح اٌعاااهاق  , أتاااٛ تىاااه اٌثغاااكاقٞ  ّ لائاااك ذٕ ااا١ُ اٌماعاااكج فاااٟ اٌعاااهاق ٚاٌ

ى٠ك٠ْٛ فٟ اٌعاهاق عااَ ٚ٘ٛ اٌٍّؤٚي األٚي عٓ اإلتاقج اٌرٟ ذعهٖ ٌٙا ا ٠, اإلٌال١ِح

 , تاعرثااانٖ أ١ِااه ِٕ ّااح قاعااُ اٌرااٟ عااكخ ق١ٌٚااا ِٕ ّااح إن٘ات١ااح ِرطهفااح , 2254

ضاك واً ِاآ  , ٚاٌٍااثٟ , ٚاٌمراً عٍاٝ ا٠ٌٛٙاح , ٚاٌرفع١ااه , ٚاٌرٙع١اه , ذٍارفكَ اٌعٕا 

 .  ِٚم٘ث١ا, ٚق١ٕ٠ا , ٠عانضٙا فىه٠ا
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مطحنػػػػة وثانيػػػػا الحػػػػرب , فأوال كػػػػاف ذلػػػػؾ قبػػػػؿ سػػػػنة مػػػػف اآل -
 . معدف األسمحةتعجف اإلنساف و 

:  ثـ أضاؼ واجما مثؿ شيخ ىـر
حػػػػػد األطػػػػػراؼ التػػػػػي تػػػػػديـ زلػػػػػـ أأبػػػػػو قتػػػػػادة السػػػػػعود  ىػػػػػو  -

 .  المعركة
 فرد صاحبو مستعمما:

 أليس كذلؾ؟. . بمعنى آلر ىو رجؿ سياسة -
 قيهو الحارس وقاؿ ك نو يستيزأ بصاحبو:

لكنو , ال يرغب في األضواء , بؿ ىو رجؿ ظؿ. . . ىيييو -
 . . ب الحياة كامبليعيش صل

 ربت عمى كتؼ صاحبو وأضاؼ مؤكدا:
 . وأتحداؾ إف رأيتو يحمؿ سبلحا بيده, راقبو  -

 ىز صاحبو رأسو موافها:
  . . ىو ي عؿ ما يشاء وىناؾ مف يحميو. . نعـ الحظت ذلؾ -

 فهاطعو الحارس واضعا سبابتو عمى صدغو وقاؿ:
اؼ المدينػػة طػػر بػػو قتػػادة يعػػيش فػػي مزرعػػة عمػػى أأ. . ؾلعممػػ -

ثنػاء أىػو فهػط يحتػاج الحػراس . . . وف حراسومف الشماؿ مف د
 . تعرؼ لماذا؟أ. . . تجوالو 
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 فهاؿ صاحبو بببلىة وبالتصار:
 لماذا؟ -

 رد الحارس مزىوا بما سي شي بو:
مػف ىنػا مػر أبػو  , ركنػانهػوؿ بعػد أف يت. . مرعػوبيف ليجعمنا  -

 . قتادة
(25) 

 
عمػى الطريػؽ العػاـ لػارج المدينػة يػب اتجو أبػو قتػادة بسػيارة الج

ك نيا فػي سػباؽ , لذت عجبلت السيارة تمتيـ الطريؽوأ, مسرعا
 ,غػػا مػػف حركػػة المػػدنييف وعربػػاتيـوكػػاف الطريػػؽ فار , مػػب الػػزمف

 ال وشػاىدت  تمر دقيهػة إ لى المدينة كانت اللكف جانبو الدالؿ إ
بعضػػػػػيا يمػػػػػتؤل حوضػػػػػيا , بيػػػػػار سػػػػػيارة عسػػػػػكرية تمػػػػػرؽ عميػػػػػو

مت ىبيف لدلوؿ معركػة , شاكيف بالسبلح , مف التنظيـبعناصر 
وجػوىيـ , جميـ مػف الشػباب الػذيف دلمػوا حػديثا لمتنظػيـ, وشيكة

ف وفػػػػييـ مػػػػ, لػػػـ يجربوىػػػػا بعػػػد, ت ضػػػح رغبػػػػتيـ لػػػوض معركػػػػة
صػابتو الدىشػة لمعبػة يمسػكيا أوؿ ك نػو ط ػؿ أ, يت حص بندقيتو

 .  مرة
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 ليكونػػوا وقػػود   ,كانػت السػػيارات العسػػكرية تػػدفب فػػييـ نحػػو العمػػؽ
مػػػػب  يػػػػا إال الػػػػذيف يجمسػػػػوف فػػػػي الكابينػػػػةحػػػػرب لػػػػـ يتمػػػػرس عمي

ثبلثػػػػة عناصػػػػر تميػػػػز الو وىػػػػؤالء ال يتعػػػػدوف االثنػػػػيف أ, لسػػػػا ؽا
لبػػػػرتيـ فػػػػي الهتػػػػاؿ مػػػػف ارتػػػػدا يـ لمبلبػػػػس التنظػػػػيـ كاممػػػػة مػػػػب 

ولحػػػاىـ كانػػػػت , عصػػػابة  يشػػػدوف فييػػػا جػػػدا ؿ شػػػعر رؤوسػػػيـ
تتحػرؾ و , عز الكبيػرةمثػؿ لحػى فحػوؿ المػا رىـتتدلى عمى صػدو 

مػػػب كػػػؿ , نافضػػػة غبػػػار الطريػػػؽ الػػػذ  عمػػػؽ فييػػػا مثػػػؿ مكنسػػػة
 . مطب يعترض عجبلت السيارة

عسػػػػكرية عجمػػػػة فػػػػي الجانػػػػب المعػػػػاكس لمجانػػػػب الػػػػدالؿ ثمػػػػة و 
ف دوف أ, يقمػػػز سػػػا هيا لبيػػػار, نػػػب الجيػػػبلػػػر  تمػػػرؽ مػػػف جأ

بػو قتػادة فيتجاوزه أ, ف يل ؼ سرعتوويحاوؿ أ, يمحظو أبو قتادة
نيػا تهػوؿ)ال تكػف في يػاف ك  سو ت سرىاأمب الت اتة مف ر , ببالجي
ا أف ي سػػح يرافهيػػا بػػوؽ لسػػيارة ثالثػػة يريػػد سػػا هي !را معػػي(شػػاط

 , نهػاذا لموقػؼ سػا ؽ العجمػة العسػكريةفيكوف طمبو إ, الطريؽ لو
الف يتحاشى غضب أبو قتادة الذ  بات يتحوؿ لمزاحمتػو أثنػاء 

ويتػػػػرؾ , ة مػػػػف سػػػػرعتوفيل ػػػػؼ سػػػػا ؽ العجمػػػػة العسػػػػكري, السػػػػير
يعهبػو أبػو , متضػايها فسحة لسا ؽ الثالثػة ليمػرؽ منيػا يمػوح بيػده
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سػػكرية مل  ػػا مػػف سػػرعتو لوفػػا سػػا ؽ العجمػػة الع ليتركػػوا, قتػػادة
 . منيما

, بػػػػػو قتػػػػادة عمػػػػػى يسػػػػار الشػػػػػارع قبالػػػػة نهطػػػػػة ت تػػػػػيشانعطػػػػؼ أ
 يا مػب أبػحراس نهطة الت تيش ممف جػاءو  بعض وشاىدت بيار

الػذيف تعجبػت لتبلػرىـ عنػدما اسػتهمت سػيارة  , يػةعدادقتادة  لئل
  . الجيب ىناؾ

الػػذ  انحػػرؼ , ألبػػي قتػػادة احترامػػا نيػػض حػػراس نهطػػة الت تػػيش
عمػػػى طريػػػؽ ترابػػػي دوف أف يػػػرد عمػػػى  ريمػػػف عنػػػد النهطػػػة ليسػػػ

 وبػػػدت لبيػػار جانبػػػا الطريػػػؽ, تحييػػو فعػػػت  يػػد  الحػػػراس التػػي ر  أ
ة الكبيػػرة بحجػػـ فييػػا الصػػلر , الصػػلور ب حجػػاـ متنوعػػة مػاتمؤلى

, نسػافيػا الصػقيرة بحجػـ كرسػي يجمػس عميػو إسيارة الجيػب وفي
ا هػػا لمػػرور أ  عجمػػة يريػػد مشػػكبل ذلػػؾ اللمػػيط مػػف الصػػلور ع

 . ف يتجنب الطريؽ الذ  نصبت فيو نهطة الت تيشسا هيا أ
وشػػيد عمػػى , مػػاـ في يػػاف وبيػػاركانػػت معػػالـ المنطهػػة واضػػحة أ

 , ا معػزوال عػف صػلب العجػبلتبػد, االبعد فوؽ رابيػة بيتػا من ػرد
فػػي المدينػة التػػي لم اىػػا  , ووحشػة الشػػوارع المه ػرة مػػف سػاكنييا

ثػػػرة مبع فػػػي سػػػ ح الرابيػػػة  كػػػالبتوسال وترامػػػت أشػػػجار, ورا يمػػػا
وامتػػد , فػػي غرسػػيا نسػػافاإليػػد تػػدلؿ ت أف تشػػي أنيػػا نبتػػت دوف
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راح يػػػػزداد عمهػػػػا كممػػػػا ارت عػػػػت  , باو واد ضػػػػيؽ بػػػػيف سمسػػػػمة ر 
 رقػػدرت بيػػا, لتػػرتبط بجبػػاؿ مػػف جانبييػػا , بػػي عمػػواسمسػػمة الروا

 مسػػػافة ليمػػػة كاممػػػة, يػػػةالمسػػػافة بػػػيف البيػػػت وتمػػػؾ السمسػػػمة الجبم
ول ػػػؽ قمبيػػػا حنينػػػا , مػػػف البيػػػت لػػػى القػػػربعمػػػى األقػػػداـ إسػػػيرا 

حبيػػػب ىػػي ال ف تمػػػؾ السمسػػمة المتراميػػػةلجبػػؿ سػػػنجار وأحسػػت أ
روب لميػرة ىػ ب كرىػاضػمرت وأ, أو مػف يوصػؿ لدربػو, المنشود

, ف كػػاف مسػػتهرىا ىػػذه الػػدار المشػػيدة عمػػى الرابيػػةإ, اتجاىػػوفػػي 
 . !تمؾلو صالحيا الحظ وتوفرت فرصة اليروب 

وظيػػر , الح سػػياج الػػدار عاليػػا كممػػا اقتربػػت سػػيارة الجيػػب منػػو
الطػػػابؽ الثػػػاني وجػػػزء مػػػف الطػػػابؽ األرضػػػي واضػػػحا مػػػف أعمػػػى 

يثيػػػر , سػػياج غموضػػػاوبهيػػػت باحػػػة الػػدار يم يػػػا عمػػػو ال, السػػياج
سػػجف  اك نيػػ ويػػدفب فكػػر بيػػار لتتليػػؿ الػػدار, فػػي الػػن س الرىبػػة
ف تريػػػد أ, اسػػػتطاعت  ة الطبيعػػػة مػػاوتشػػػربت مػػف لوحػػػ. بػػادوش

بدا يترقرؽ  , ف ت عؿ شي اينازعيا الحنيف ذاؾ أل, تح ظ المشيد
ف الوقت الزاؿ لـ يصؿ لظييػرة اليػـو رغـ أ, كالحمـ أماـ عينييا

 . الحمـ فيو!الذ  تعيش 
, يػػػار لػػػوفانتبيػػػت ب , كمػػػب عنػػػد البػػػاب لمػػػؼ سػػػياج الػػػدارنػػػبح 

ف تتوقػػػػػؼ سػػػػػيارة الجيػػػػػب قبالػػػػػة قبػػػػػؿ أ, والت تػػػػػت تراقػػػػػب مكمنػػػػػو
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بػػو فترجػػؿ أ, ثمػػة حػارس عنػػد البػػاب فولػػـ يكػػ, المػدلؿ الر يسػػي
ت نسػمة ىب ػ. يماع نص ي البوابة عمى مصراعيقتادة بن سو وشر  

ؼ سػياج لم ىاربة بسرعة ضربت وجوىيـ والتوت, غربية باردة
 وقاؿ: انتيزىا أبو قتادة فرصة لمتودد إلييف, الدار

 . . جميمة نسمة اليواء مف جبمكـ ذاؾ. . اهلل  -
فتثػاءب الحنػيف , وأشار لمقرب حيث ينتصب عاليا جبؿ سنجار

, إلييمػػػػػا واسػػػػػتيهظت وجػػػػػوه األحبػػػػػة ترنػػػػػو  , فػػػػػي صػػػػػدر البنتػػػػػيف
 زرقػػاء عينػػي وتحولػػت حػػدة البصػػر فػػي عينييمػػا أكثػػر قػػوة مػػف

وتوكػػ  , األط ػػاؿ فػػوؽ الجبػػؿ تحيييمػػا  فارت عػػت أيػػاد, اليمامػػة
, شػػػػػػيوخ كبػػػػػػار عمػػػػػػى عصػػػػػػي الليػػػػػػزراف يحػػػػػػاولوف مسػػػػػػاعدتيف

لكػػػػػػػف الصػػػػػػػور , وان تحػػػػػػت اذرع النسػػػػػػػاء العجػػػػػػػا ز لتحتضػػػػػػنيما
 , دوسػػػط سػػػراب لػػػؼ الجبػػػؿ البعيػػػ وغابػػػت , التمطػػػت بػػػدموعيف

وفػػػييف أمػػػؿ أف سػػػنا , مػػػب نسػػػمة سػػػموـ حػػػارة ل حػػػت وجػػػوىيف
 , ويملػر الػواد  بػيف الروابػي, الباردة سيدور عمػى الػدارالنسمة 

بػروا ح , محممػة ىػذه المػرة, ويصعد الجبؿ ليتزود ثانيػة بػالبرودة
ليرجػػػػب , وعبػػػػؽ تػػػػراب الصػػػػيؼ عمػػػػى وجػػػػوه األط ػػػػاؿ, األحبػػػػاب

  . الدار ال يبرح منيا ساكنا  
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مػػػػاـ الضػػػػي تيف كشػػػؼ ألتت أبػػػػو قتػػػػادة السػػػيارة عبػػػػر البوابػػػػة قػػػاد 
نشػا ية لمػت عمػى بعضػيا عػدا كومػة مػواد إ, جرداءساحة كبيرة 

ف بكػػى ومػػا لبػػث محػػرؾ الجيػػب أ. عنػػد جانػػب الػػدار مػػف اليمػػيف
وصػػػػمت دوف ضػػػػجيج بعػػػػد أف أدار أبػػػػو قتػػػػادة الم تػػػػاح , ناحبػػػػا

يقمػػػػػؽ البوابػػػػػة فػػػػػي السػػػػػيارة ورجػػػػػب  تػػػػػركيفو  , عكػػػػػس التشػػػػػقيؿ
 . يتبعاه لدالؿ الدارو  ينزلف ثـ عاد وأشار ليف أف, الر يسية

ي تسير في الرواؽ الم ضي إلى الصالة كاف ثمة كرسي بػدأ وى
ف أحسػػت في يػػا, يتوسػػط الصػػالة, كبػػر حجمػػا مػػف بػػاقي الكنبػػاتأ

وجزمػػت فػػي  , تربػػب عميػػوكػػ ف أرجميػػا تسػػير لتصػػافح مسػػتعمرا ي
وت سػػ ت أنيػػا لػػـ تػػدقؽ فػػي أرضػػية  , دالميػػا أف الػػدار مقتصػػبة

منثػػورة , الػوفربمػا كانػت دمػاء صػاحب الػدار وعي, الباحػة لارجػا
 , ىنػػاؾ تطيػػر فييػػا نسػػمة اليػػواء لتػػدلميا عنػػوة مػػف نوافػػذ الػػدار

دوف أف يسػت ذف  , وتكػوف شػاىدا عمػى مػف دلميػا, تسكف غرفػو
 . أىميا

 ااسػػتنتاجات تؤرقيػػا لػػو جارتيػػ وىػػزت في يػػاف رأسػػيا لتػػن ض عنػػ
أنيػا عاشػت فػي , ثنػت عميػوألكنيا حمػدت الػرب و , افي تليبلتي

عمػػػػػـ  دىػػػػػا بمكتبػػػػػة كانػػػػػت عػػػػػامرة بكتػػػػػبـ أفرااىػػػػػتكنػػػػػؼ عا مػػػػػة 
بسػػػنوات  التلصػػػصقبػػػؿ أف تػػػدرس  , وعمػػػـ الػػػن س , االجتمػػػاع
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قػػدرة  وكانػػت تمػػؾ الكتػب ليػػا ال ضػػؿ أنيػا منحتيػػا صػػقيرة  , كثيػرة
مػػػػػػف , واسػػػػػتنباط العمػػػػػؿ االجتماعيػػػػػة , تحميػػػػػؿ الػػػػػن س البشػػػػػرية

 . السموكيات اللاط ة لئلنساف
طرية فػي  ةنو مؤ وفر وال تت, كانت معظـ القرؼ منزوعة األق اؿ

 ال, بػػػو قتػػػادةجعػػػؿ بيػػػار تسػػػتنتج أف شػػػاغؿ الػػػدار أ ممػػػا, الػػػدار
لكنيػا لمحػت , تيو مطبولا مػف اللػارجي كؿ فييا أو أف األكؿ ي 

 واسػتقربت مػف صػؼ مػواعيف, قرب شباؾ المطبخ ثبلجػة كبيػرة
, شػرفت عمػى ذلػؾنسػا ية أ اكػ ف يػد, منتظمػة عمػى الػرؼ كؿاأل

 . كثر مف بنت غيرىفستضاؼ أاو  ولمنت أف المطبخ سبؽ
كػػػاف كػػػؿ شػػػيء فػػػي , وفػػػي األيػػػاـ األولػػػى لتواجػػػد في يػػػاف وبيػػػار

 يمثػػؿ القمػػوض الػػذ  يمػػؼ شلصػػية أبػػ, الػػدار يم ػػو القمػػوض
, تنهشػب شػي ا فشػي ا القمامػةجعػؿ , لكف توالي الميالي فيػو, قتادة

يجيػػػػد  انػػػػو رجػػػػؿ ال, وعػػػػرفف مػػػػف مراقبػػػػة الزا ػػػػريف لػػػػو وىي ػػػػاتيـ
وبعػػػػض اليمػػػػس مػػػػب , لكنػػػػو يعػػػػيش منيػػػػا , الحػػػػرب ومعاركيػػػػا

ف أالبػػػػد  , أصػػػػحابو الميميػػػػيف افيميػػػػف أف الرجػػػػؿ يراىػػػػا مرحمػػػػة
وألجػػؿ ذلػػؾ ال بػػ س إف تمػػبس , يػػا ويجنػػي أرباحػػو من , يسػػتقميا

وعنده , ونافهيـ فيما يرغبوف, كنى ب سماء شلوصياوت   , تياىي 
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ليػػر لػػو مػػف أف تدوسػػو األرجػػؿ وتسػػحهو , بعػػض المذلػػة واليػػواف
  . قداـاأل

وت كػد لمبنتػيف أنػو مػا التػار , كاف أبو قتادة شارب لمر بامتياز
, ىذا المكاف الهصي عف المدينة إال ليعيش لذة الحيػاة وامتيازىػا

مثػػػؿ  مػػػر يبػػػدوبػػػؿ كػػػاف األ, ولػػػـ يمتػػػـز بوقػػػت لمعاشػػػرة إحػػػداىف
وتحمب ريهو عمػى حركػة تبػدو مػف  , ومتى ما راؽ مزاج, النزىة

وىػػو عػػادة يسػػتلدـ غػػرفتيف , ا لتتبعػػوصػػاح فييػػ, البنتػػيف  حػػدإ
والثانيػػػػػة تشػػػػػقميا بيػػػػػار  , واحػػػػػدة لػػػػػو ولمعاشػػػػػرتو , فػػػػػي الػػػػػدار

بػؿ , يحت ظ بسمسمة م اتيح كما يبدو لموىمػة األولػى وال, وفي ياف
تيح لمبوابػػػة كػػػاف يعمػػػؽ ليطػػػا فػػػي رقبتػػػو تتػػػدلى منػػػو ثبلثػػػة م ػػػا

 مػػػػا اسػػػػتهباؿأ, الر يسػػػػية ولقرفػػػػة بيػػػػار وفي يػػػػاف والثالػػػػث لقرفتػػػػو
وكانػػػػت تبػػػػدو , عميػػػػو المضػػػػافة فيجعمػػػػو فيمػػػػا يطمػػػػؽ, الضػػػػيوؼ
وىي تمتػد عمػى طػوؿ , ف صاحب الدار بالغ في حجميالبيار أ

ببػػاب واحػػد وت ضػػي لػػو مػػف المػػدلؿ , الجانػػب المبلصػػؽ لمبيػػت
يجعػػؿ مػػا يػػدور فييػػا بمعػػزؿ عمػػا يػػدور فػػي بػػاقي غػػرؼ , فهػػط

ف وال يسػػمب مػػا يحػػاؾ فييػػا إال لمػػف لطػػط ال, البيػػت وممحهاتػػو
عنػػػدما  ذلػػػؾ لػػػـ يتػػػوفر إال لبيػػػار ىػػػذه الميمػػػة و , يسػػػترؽ السػػػمب



 176 

بحجػة , مػف القرفػة واق ػؿ عمػى في يػاف مترنحػا ألرجيا أبو قتػادة
 . شايا أف الضيؼ يريد

وفػػػي المطػػػبخ تعجبػػػت مػػػف ذا هػػػة تنػػػاوؿ الشػػػا  بعػػػد أف يتنػػػاوؿ 
يا عف مهدار الجنوف الذ  وتساءؿ دالم , اإلنساف ك س اللمر

أعػدت الشػا  وانسػمت لممضػافة لكنيػا , وضػي و! قتادة يركب أبا
ف تنجػز مػا طمػب منيػا بسػرعة وفييا رغبة أل, في ىدوء وسكينة
لا  ػػػة أف يػػػدقؽ فييػػػا الضػػػيؼ وتيػػػيج الرغبػػػة , وترجػػػب لقرفتيػػػا

ا مػػلػػر ليمػػة ليآوؽ فػػي مثممػػا فعػػؿ فػػار , فيطمبيػػا لتعاشػػره, عنػػده
 . عند أبي براء

ك سػػػا عمػػػى الطاولػػػة  شػػػاىد قنينػػػة أوالم اجػػػ ة كانػػػت عنػػػدما لػػػـ ت
, ماميمػاريط حبوب يهبب وحيدا عمػى اللشػبة أورأت ش, ماميماأ

قتػػادة  بػػيترقػداف لػػارج الشػريط بانتظػػار يػد  أوثمػة حبتػػي دواء 
مػػػػػب  , ريعا فػػػػػي فمييمػػػػػاالمتػػػػػيف تمه تاىمػػػػػا ولتسػػػػػتهرا سػػػػػ وضػػػػػي و

 قتادة: مبلحظة مف أبي
 . لرآفهد نحتاجؾ بشيء , بهي قريبة في المطبخأ -

 , ف تنشػػػػط ذىنيػػػػا وتسػػػػت زهأل , قتػػػػادة كافيػػػػة مػػػػة أبػػػػيكانػػػػت جم
ورأت مهطػػػػب )ابهػػػػي قريبػػػػة فػػػػي , ليحمػػػػؿ كػػػػؿ كممػػػػة نطػػػػؽ فييػػػػا

لكػػف الػػرأ  اآللػػر , (تعنػػي أف تكػػوف فػػي متنػػاوؿ أيػػدييماالمطبخ
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فػردت عميػو تناجيػو)الرس , أشكؿ عمييا ظف السوء, في دالميا
 . الـ تسمعو يهوؿ: فهد نحتاجؾ بشيء آلر؟(. . 

ف تهػرب وتمنت أالمطبخ شاردة بذىنيا ناحية القرب  انزوت في
وتسػػاءلت:تر  اسػػتراه كمػػا , جبػػؿ سػػنجار فػػي ىػػذا الميػػؿ الػػدامس

رأتو أوؿ مرة دلمت الدار؟ وكيؼ ستكوف نسمة اليػواء لػو ىبػت 
 . !مف ناحيتو

صبت كوب شا  ليا وراحت ترسػـ صػورة لمػا يبػدو عميػو شػكؿ 
ا أمػػػػاـ عينييػػػػا ووقػػػػؼ الجبػػػػؿ شػػػػامل, ةجبػػػػؿ سػػػػنجار ىػػػػذه الميمػػػػ
يمتػد النػور , جػة  ضػواء وىا  وتػتؤلأل األ, يحجب الرؤيػا عػف األفػؽ

تمػػؾ التػػي تركتيػػا , يػػد المػػيبلدمنيػػا ليجعػػؿ الجبػػؿ مثػػؿ كعكػػة ع
وكممػػات  لػػواف ال ػػرحء تزوقيػػا أبيضػػا, بييػػاقبػػؿ أشػػير فػػي بيػػت أ

وتبارؾ لمف يعيشيا بسػبلـ مػب , ضر الرب تمجد الحياة عمى األ
 . لريفاآل

فانػػدلؽ كػػوب الشػػا  , قتػػادة يػػدعوىا لممضػػافة يبػػجػػ ر صػػوت أ
ينػزو  , وانسػحب الت مػؿ لا  ػا, أماميا عمى رؼ مواعيف األكؿ

 . ريثما تعود بيار مف المضافة وت رغ لو, وراء ستارة المطبخ
قتػادة سػيطمب  يشػقؿ فكرىػا أف أبػا دلمت عمى مضض وكؿ ما

لمػػا دلمػػت كػػاف . ف تلتمػػي مػػب الضػػيؼ فػػي احػػد القػػرؼمنيػػا أ
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ماميمػػػػػػا ب معهوفػػػػػػا مثػػػػػػؿ اليػػػػػػبلؿ عمػػػػػػى الكنبػػػػػػة أيط الحبػػػػػػو شػػػػػػر 
وبدا الرجميف لمؼ الكنبة مثؿ لػروفيف , وضاعت نصؼ حباتو

طػػراؼ يػػدييما لػػا رة كانػػت أ, مػػا سػػيارة نهػػؿ لمسػػافة طويمػػةىزتي
, تييماوتيػػدلت شػػ , وج نييمػػا مثهمػػيف بالنعػػاس, مرتليػػة جنبيمػػا

قميصو بيف يزيحو بكـ , تادةق يبوكاف ثمة لعاب يسيؿ مف فـ أ
يسػػيطر عمييػػا مرفػػػؽ  ال ويشػػمر سػػػاعده بحركػػة, لػػر لحظػػة وأ

فيطػػوح فييػػا جانبػػا لتصػػطدـ الكػػؼ بجانػػب الكنبػػة ويصػػحو , يػػده
 ه:ما آلمتو أصابب يدغيرىا كم يعرؼ مرددا بيموسة ال

 . بيار -
يقالبيػػا فػػرح مكتػػـو ممزوجػػا , متشػػنجةتهػػؼ قبالتػػو بيػػار  كانػػت

 :سمسمة الم اتيح في رقبتو حثاف عفوعيناىا تب, بشؾ فيما تر 
 . رقصيإ. . . شد  شاال  -

ف يسيطر عمى ملػارج الحػروؼ لتلػرج الكممػة حاوؿ أبو قتادة أ
لكػػف الهػػدرة لمسػػيطرة عمػػى ذلػػؾ , وفييػػا رنػػيف موسػػيهى, متناسػػهة
عوبة ف يمممػػػـ كممػػػات الجممػػػة بصػػػوال أوراح يتمعػػػثـ محػػػا, لانتػػو 
ثمػػا ترت ػػب نسػػبة ييـ ريف تجػػار وق ػػزت فكػػرة لػػرأس بيػػار أ, وعسػػر

وحانػت منيػا الت اتػة , مرىػا مػنيـثـ تر  أ, الملدر في أجساميـ
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 فوجػػػػدتيا وقػػػػد قاربػػػػت التاسػػػػعة, لمسػػػػاعة المعمهػػػػة عمػػػػى الحػػػػا ط
 . مساء  

 وقالت مقتصبة ضحكة ممؤىا البكاء: ه  ر  و  د  ر جسدىا ت  ال ت بي
 . حاالميمة حتى الصب س رقص لؾ -

كػػوب الشػػا  عنػػػد  وأضػػافت تشػػجعيما بػػذكاء مػػف تعػػػرؼ تػػ ثير
 مدمف حبوب الملدرات:

جمػب لكمػا كػوبي أو  , أميبلني فهط أللؼ الشاؿ عمى وسطي -
 . شا 

ولمػػػػػػا , رنػػػػػت ليمػػػػػػا تراقػػػػػػب ردة فعميمػػػػػػا عمػػػػػى جممتيػػػػػػا األليػػػػػػرة
شػػاىدتيما مسػػتكينيف يمعػػب كػػوب الشػػا  األوؿ فعمػػو بمػػا تنػػاواله 

وىرولػػػت , التط ػػػت الحبػػػات المتبهيػػػة فيػػػو, مػػػف شػػػريط الحبػػػوب
 . خ تعد الكوبيف الجديديفلممطب

رمػػت اثنػػيف فػػي كػػؿ كػػوب , كػػاف الشػػريط فيػػو أربػػب حبػػات فهػػط
جػاء بػو  , ريػاؽ زىػرة الحيػاةك نيػا تمػزج ت, ومزجت اللميط جيدا

وضػعت الكػوبيف فػي  . ليعطييػا اللمػود فػي دنياىػا 42()كمكامش
                                                 

42
تعك ٔهاع  ,ٚ٘ٛ ـاًِ ٍِٛن أٚنن , وٍىاُِ: ٍِه ٌِٛهٞ أٌطٛنٞ ظاٌُ - 

ِع اٌثطً األٌطٛنٞ  , ِٚعاقاج ٚٔىاي ف١ٗ ـك٠عح ِٕٗ تٛاٌطح ـاقِح اٌمٕه ِاِاخ

ٌىٓ , ١ٌىٛٔا ٔك٠م١ٓ ِمهت١ٓ تعك٘ا , ٠ٕرٕه ف١ٗ اٌٍّه وٍىاُِ , اٌّرٛؼُ أى١كٚ

٠ٚؽًٕ عٍٝ و٘هج اٌؽ١اج اٌرٟ  , ِٛخ أى١كٚ ٠كفع وٍىاُِ  ْ ٠ثؽس عٓ ٌه اٌفٍٛق

 , ٠ٚىرّ  فٟ إٌٙا٠ح أْ اٌفٍٛق ١ًٌ تاألعّان , ض١ع ِٕٗ ف١ٙا اٌفٍٛق ٌىٓ ذه٠الٙا ٠

 . ف١عكي عٓ ظٍّٗ, تً فٟ األعّاي 



 110 

تحمػػػػؿ قطعتػػػػي مػػػػاس صػػػػقيرتيف  , ومشػػػػت متريثػػػػة, الصػػػػينية 
 . !شياء حولياويضيعا بيف األ , ياتلاؼ أف ي متا مف بيف يدي

 قالت تتصنب القنج:
 . ستشرباف الشا  مف بيف يد  -

كػػادت أف تسػػكبو , كػػاف الشػػا  بػػاردا فتنػػاواله منيػػا ب يػػاد مرتعشػػة
, لكػػػػػف بيػػػػػار أعانتيمػػػػػا ليوصػػػػػبله قػػػػػرب فمييمػػػػػا, عمػػػػػى األرض

 حػػػػػػافتي الكػػػػػػوبيف مثػػػػػػؿ موجػػػػػػة عاتيػػػػػػة مترجرجػػػػػػا يػػػػػػرتطـ عمػػػػػػى
 . تحاصرىا الصلور عمى شاط  البحر

 ترقب فعؿ الكػوبيف أف يزيػدا, الكت قربيمالما فرغا مف شربو تي
كانػػػػػا يجػػػػػوداف بن سػػػػػييما  . لػػػػػدرىما قػػػػػوة وتػػػػػ ثيرا فػػػػػي ن سػػػػػييما

بعػد ربػب سػاعة  تيهنػت بيػارو , ك ارسيف أثلنتيما جراح المعركة
فػػي الػػرجميف وباتػػا ال يهويػػاف ف حبػػوب التلػػدير سػػر  م عوليػػا أ

 فهالت تممؤىا القبطة:, عمى تحريؾ يدييما
 . يا أبا قتادة. . قتادة أبا -

ثػـ وضػعت , ووسدت كت يػو عمػى حجرىػا, قتادة اقتربت مف أبي
وبهػي , ك يا دالؿ صدره ك نيػا أـ حنػوف تربػت لوليػدىا وتناغيػو

وعيػػػو فػػػي  ال يبػػػد  أ  حركػػػة تػػػنـ عػػػف, الػػػرجميف الرجػػػؿ ممػػػدد
 . لذ  يجر  حولوا
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, فػػػي صػػػدرهصػػػابب يػػػدييا عمػػػى لػػػيط الم ػػػاتيح الثبلثػػػة عثػػػرت أ
ثـ نيضػت راكضػة , سو عف حجرىاأزاحت ر وأ, ف لرجتيا سريعا

 تصيح فرحة: ل ي ياف
 . سنيرب!. . جمسي يا مجنونوإ. . في ياف . . في ياف  -

فيمػػػا , بيػػد مرتج ػػػة, سػػتكبر عمييػػػاعالجػػت اله ػػػؿ الػػذ  عصػػػا وا
تعػػػػرؼ مػػػػا الػػػػذ   الػػػػؿ القرفػػػػة قػػػػرب البػػػػاب الكانػػػػت في يػػػػاف د

ف اسػػتطاع أ, ف منهػػذا مػػا وبهػػدرة قػػادرأوانتابيػػا شػػعور , حصػػؿ
قتادة عمػى  لكنيا تذكرت صياح أبي, !ويلمصيف, ييـز التنظيـ

ورسػػمت مشػيدا تهػػـو , لراجيػا مػػف عنػدىافػي أوؿ الميػػؿ وا   بيػار
ف مشيد ذبح آماؿ عاد غير أ, قتادة وضي و يببذبح أ يارفيو ب

, حػػرت صػػاحبتياكمػػا ن   ي  عػػؿ بػػو أفلعػػدوىا  فمػػـ تػػتمف  , لمليمتيػػا
 ف يكػػػػػوف قتميمػػػػػا سػػػػػريعا بواسػػػػػطة طمهتػػػػػيأ ورغبػػػػػت مػػػػػف بيػػػػػار

طابهتيػػا يضػػا لعػػدـ مف فكػػرة المشػػيد لػػـ تعجبيػػا أغيػػر أ, مسػػدس
تمتػػد منػذ مػػدة طويمػػة  نػػار طػػبلؽفيػػي لػػـ تسػمب صػػوت إ, لمواقػب

 . قبؿ احتجازىف في سجف بادوش لم ترة ما
ح ق ػػػؿ البػػػاب ودلمػػػت بيػػػار ملبولػػػة تحضػػػف في يػػػاف غيػػػر ن ػػػتإ

 تدور فييا وسط القرفة وتردد:و , مصدقة
 . سنيرب. . . سنيرب . . سنيرب  -
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تحػػػػاوؿ , ىاد ػػػػة , رابطػػػػة الجػػػػ ش , كانػػػػت في يػػػػاف عكػػػػس بيػػػػار
 وراحػت تستكشػؼ, فسػحبت بيػار مػف يػدىا, لمممة شػتات فكرىػا
صرت بيار ليػا ولما وصمت عند الرجميف الت, ما حدث بعينييا

 كؿ الذ  جر  بجممة واحدة:
شػػا  لكػػؿ  كوبػػا. . ب ملػػدرة مػػب كػػوب شػػا  حمػػو جػػداحبػػو  -

 . . واحد 
 وأشارت فاردة أصابب يدىا اليمنى أماـ وجو في ياف:

 . تهريبا . . منيما لمس حبات لكؿ واحد -
 نبيتيا في ياف محذرة:

ييمػػا ثػػـ نه ػػؿ عم. . ونهيػػدىما ىنػاؾ , ا لمقرفػػةمتعػالي نسػػحبي -
 . الباب

 فهالت بيار تشاركيا التلطيط:
 , مطبخبحثي عف شيء في الإنت  وأ, س لذ ىات ييما النهاليف -

 . لنسكت فيو كمب الحراسة
 اعترضت في ياف :

حتػػػػػػػػػػػى إذا حػػػػػػػػػػػدث . . لنسػػػػػػػػػػػحبيما أوال ونهيػػػػػػػػػػػدىما . . . ال  -
وكػػػوني , ن سػػػؾ يتمػػػالك. . سػػػتيهظا نكػػػوف مسػػػيطرتيف عمييمػػػاا  و 

 . شاطرة  
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وراحػت تػردد فػي صػمت رقػـ اليػاتؼ  , ر رأسيا موافهةىزت بيا
 . ك نو أغنية صباح ل يروز , النهاؿ لسكماف

 
(26) 

 
, واستبشػرت بيػار فيػو ليػرا, حمػرا مػف الشػرؽأبزغ الهمر قرصػا 

بيضػػا بعػػد سػػاعتيف وسػػينير الػػدرب أنػػو سػػيكوف قرصػػا أ رت  وقػػد  
ولمنػػػػت أف أرغ ػػػػة , فػػػػي الػػػػواد  بػػػػيف سمسػػػػمة الروابػػػػي اأماميمػػػػ

, سػػػتكوف كافيػػػة ليػػػف, لبػػػز السػػػبعة مػػػب  قنػػػاني المػػػاء  السػػػتةال
إف جر  سيرىف بانتظاـ ولـ يكتشػؼ , حتى يصمف جبؿ سنجار
 دولاصػػة حػػرس نهطػػة الت تػػيش عنػػ, عناصػػر التنظػػيـ ىػػروبيف

سػػػػبعة ألرغ ػػػػة رقـ الوت اءلػػػػت بػػػػ, نيايػػػػة الطريػػػػؽ الترابػػػػي لمػػػػدار
ميػػف واعتبرتػػو فػػ ال حسػػنا فػػي طريػػؽ عػػودتيف لوجػػوه أى, زاللبػػ

وتذكرت , وانتصب شبح والدىا أماميا يستحثيا السير, وأحبتيف
فتوجسػػػػت شػػػػرا أف ينهطػػػػب اإلرسػػػػاؿ وال تسػػػػتطيب , وجػػػػو سػػػػكماف

 لرجػػػت اليػػػاتؼف , إف توغمػػت كثيػػػرا فػػػي الػػواد , فيػػػو االتصػػاؿ
 , ونبضػػػات قمبيػػػا تل ػػػؽ صػػػدرىا ضػػػاربة فيػػػو, النهػػػاؿ واتصػػػمت

 . مثؿ ىدير مدفب في لضـ معركة ضروس
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وصػػػػوت رنػػػػيف اليػػػػاتؼ تسػػػػمعو , بشػػػػر عمػػػػى محياىػػػػاتيميػػػػؿ ال
وان ػػػتح اللػػػط مػػػف الطػػػرؼ اآللػػػر مثػػػؿ صػػػوت , قويػػػا, واضػػػحا

 شبلؿ ىادر:
 . ت ضؿ. . نعـ  -

 لنهتيا العبرة وليوجت قا مة:
 . أنا بيار . . . مرحبا سكماف -

فضػػػقط أصػػػبعيا عمػػػى زر مكبػػػر , اضػػػطرب اليػػػاتؼ فػػػي يػػػدىا
 :وجاءىا صوت سكماف ك نو قبالتيا, الصوت

 . عرفيا!بيار التي أ. . . بيار -
 س لتو مسرعة:

لكػػف , ال أدر  متػػى ينهطػػب االتصػػاؿ بػػؾ. . . نعػػـ أنػػا بيػػار  -
يجػػػػب أف تعمػػػػـ أنػػػػا وفي يػػػػاف صػػػػديهتي ىربنػػػػا مػػػػف التنظػػػػيـ قبػػػػؿ 

 . . نصؼ ساعة
 قاطعيا سكماف :

 . أيف أنتما اآلف بالضبط -
 قالت حا رة:
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وقػػرص , سػػنجار ف جبػػؿعرفػػو نحػػف إلػػى الشػػرؽ مػػأكػػؿ الػػذ   -
كيػػػػؼ نعػػػػرؼ سػػػػيرنا . . لكػػػػف قػػػػؿ لػػػػي . . . فالهمػػػػر لم نػػػػا اآل
 . باالتجاه الصحيح

 لكف ليوجييا ىذه المرة قا بل:, قاطعيا ثانية
تجيبػي عمػى  ال. . دومػا  نا بػؾ  أغمهي اللط اآلف وس تصؿ أ -

 م يوـ؟. . لر مف غير أ  اتصاؿ آ
ممػػػػة رغػػػػـ حمكػػػػة ظ , مػػػػافوغشػػػػاىا إحسػػػػاس باأل, قالػػػػت طا عػػػػة

 الدرب الذ  تسير فيو:
 لكف قؿ ماذا ن عؿ اآلف؟, م يوـ -

 ف جابيا مطم نا:
أنػػا . . لمػػس دقػػا ؽ وس تصػػؿ بػػؾ مػػرة ألػػر . . ال تلػػافي  -

عاود وسػػػػ , فهػػػػط اصػػػػبر . . اآلف ضػػػػمف أفػػػػواج حمايػػػػة الجبػػػػؿ
 . االتصاؿ ثانية

, بكػػػت في يػػػاف, رعػػػب كػػػالمطر عمػػػييفوىطػػػؿ ال , غمػػػؽ اللػػػطأ
وكػػػؿ دقيهػػػة , ومػػػرت الػػػدقا ؽ الباقيػػػة, عشحتضػػػنتيا بيػػػار تػػػرتوا

, مػػػػاميفشػػػػكاؿ الصػػػػلور أوأصػػػػبحت أ , دىفتسػػػػاو  دىػػػػرا عنػػػػ
 . وفرا صيا ترتعد لوفا, قرفصت تشاىده أشباح فمـ رعب

 رف جرس الياتؼ أليرا وفتحت اللط سريعا وقالت:
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 . ماذا افعؿ. . نا لا  ةأ. . سكماف  -
 فهاؿ سكماف شارحا :

انتبيػػػي عمػػػى طمهػػػة مسػػػدس تنػػػوير و  , جانبػػػا اللػػػوؼ أتركػػػي -
أكػػػدا األمػػػر وسػػػنرمي طمهػػػة ألػػػر  لكنيػػػا , إف رأيتماىػػػا , حمػػػراء
 . نرمي طمهة التنوير؟. . ىا. . . لضراء

 ردت مسرعة :
 . ـرإ -

ذيميػػا يكػػاد , وبزغػػت كػػرة حمػػراء, حمػػرا قانيػػاأانشػػؽ أفػػؽ الجبػػؿ 
ك نيػػا إعػػبلف حػػرب تطمػػب , وشػػيهت فػػي الػػواد  عاليػػا, يصػػ ر

فصػػػاحت بيػػػار فػػػي عمػػػؽ , ات دفاعػػػا عػػػف سػػػنجارثػػػ را لمػػػف مػػػ
 الواد  تلاطب في ياف:

 . ذاؾ جبؿ سنجار. . نظر  في يافأ -
 سمعيا سكماف وساؿ مست سرا:

 . أىي بعيدة عنكما؟ -
 أسرعت بيار تهوؿ:

 . ىا فوقنا تمامالمد ضوء. . . بالعكس  -
 فشجعيا سكماف شارحا:
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مهػػة لضػػراء اجيػػات سػػترمي طرشػػاد النإ مجموعػػة. . ممتػػاز  -
 . مرؤكد األلت

وكػؿ أىػؿ سػنجار تهػؼ  , حاسة أنيف مف الناجيػات, بكت بيار
 اآلف تراقب طريهيف وتدعوا ليف بالسبلمة:

 . ارموا. . . ارموا -
 , لكػػف بمػػوف لضػػرة األرض ىػػذه المػػرة, انشػػؽ أفػػؽ الجبػػؿ ثانيػػة

انبثػػؽ و , وتمونػػت سػػحب الصػػيؼ فػػوؽ رؤوسػػيف بػػذات الصػػبقة
 فصاحت بيار ثانية:, ا آمنايف سبلمغصف الزيتوف يموح ل

 . فوقنا تماما, ىا ىو. . ىا ىو -
 مر:بسؤاؿ بدا ليا غريبا أوؿ األ, بقتةليا سكماف س 
 ماذا تمبسف اآلف؟. . بيار  -

 سياب:فرد سكماف موضحا بإ , الحياء وصمتتغشييا 
أرجػوؾ  , وقد ينهطب االتصػاؿ معػؾ, الوقت يسرقنا. . بيار  -

 مراىهة جانبا ورد  عمى أس متي؟أفكار ال ياترك
 تريث قميبل وأكمؿ قا بل:

, أنػا أحػداىماو , وفػييـ قناصػيف , ستتحرؾ اآلف مجموعة منػا -
والبػد لنػا أف نميػز شػكميكما عنػد , ف تصػبلوقد يبزغ ال جر قبؿ أ

 ماذا تمبسف اآلف؟, قولي. . . بزوغ الشمس
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 فردت يا سة:
 .  .نحف اآلف قطعتيف مف السواد. . سكماف  -

 قاطعيا سكماف:
تجػػػاه إسػػػيرا ب, وال تتكممػػػا, بهيػػػا اآلف عمػػػى سػػػوادكماأ. . جيػػػد  -

 . وسنرمي لكما كؿ ساعة طمهة حمراء , الجبؿ صامتتيف
 ضاؼ محذرا:أثـ 
 . ال تستلدما  مصباح اإلضاءة الموجود في الياتؼ -

 وبعد صمت قميؿ:
 . مب السبلمة. . س غمؽ الياتؼ . . أسرعا -

 مػػب الػػذ , ي دالميػػا مهػػدار الرعػػب الػػذ  تعيشػػوقارنػػت بيػػار فػػ
وتعجبػت , ف كانػت بيػد عناصػر التنظػيـكانت تحس فيػو وقػت أ

وأحسػػػت ,  ػػػؿ مػػػف الرعػػػب الجػػػاثـ اآلف عمػػػى صػػػدرىا !المكػػػـ الي
وصػػاحت الصػػلور , ىػػاتبكػػرة ليػػوط تػػربط رجمييػػا لكػػؿ االتجا

رض ومادت األ, مثؿ ذ اب م ترسة, بوجييا في جانبييا وعوت
ف كانػػػت تسػػػابؽ في يػػػاف فػػػي سػػػيرىا دوف ألكنيػػػا , اتحػػػت قػػػدميي

بػػدالميا مػػػف  تطػػاوع مػػا ف رجمييػػػا الوينتابيػػا ىػػاجس أ , رتشػػع
ويجػػذبيما  , كاحػػؿ رجمييػػايسػػحب  وطػػوؽ مثػػؿ اليػػبلؿ , لػػوؼ
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ويػػدعوىا حضػػف جبػػؿ سػػنجار فاتحػػا  , مػػاـقطػػب مقنػػاطيس لؤل
 . ليضميا بشوؽ إليو , ذراعيو
المهياس لو عدد طمهػات اإلحساس بالزمف وأضحت ساعة  فهدتا

وكػاف حجػـ أرغ ػة اللبػػز وقنػاني المػاء يحسسػنيا جػػببل , التنػوير
ولػػػوال االت ػػػاؽ المبػػػـر مػػػب سػػػكماف لنػػػزعف , يحممنػػػو فػػػي عبييمػػػا

لػػػػػيل  ف عبػػػػػ  الحمػػػػػؿ عمػػػػػى  , الجبػػػػػة السػػػػػوداء عػػػػػف أجسػػػػػادىف
بعد مف التػي سػبهتيا ألكف عبور طمهة التنوير كؿ مرة , أكتافيف
وانهشػػػعت , وبػػػات درب حػػػريتيف أسػػػيؿ ,سػػػعد قمػػػوبيفأ, لم يػػػف

وزاد اطم نانيمػا لسػيولة التجربػة أف , غمامة الرعب بثهؿ عػنيف
فقػػػذيف السػػػير  , قػػػرص الهمػػػر راح يتعامػػػد عمػػػى رأسػػػييما عاليػػػا
ويتػػرؾ , فينسػػاىما, سػػريعا لػػوؼ أف يعػػانؽ الهمػػر جبػػؿ سػػنجار

, يريػػػػاف مػػػػا يهابميمػػػػا فيعػػػػودا يمػػػػا والعيني ىضػػػػوء قرصػػػػو يقشػػػػ
واف  , بػػػت في يػػػاف وتلم ػػػت سػػػحبتيا بيػػػار ورا يػػػاف تعوكانػػػت إ

والتزمػػا بوصػػية , تلم ػػت بيػػار اسػػتحثتيا اللطػػى في يػػاف صػػامتة
فكانػػػت أصػػػابب يػػػد بيػػػار تكمػػػـ أصػػػابب يػػػد  , سػػػكماف أف يصػػػمتا

وقات التي ل ؽ فييا وربما كانت تمؾ الساعات أكثر األ, في ياف
 نػػػت ال تػػػرةاوك, وترقبػػػا  , ولشػػػية  , ورىبػػػة   , ولوفػػػا  , ىمػػػا وجػػػبل  قمبا

فيػػػة الف تصػػػرع ثػػػورا بسػػػكتة كا, لػػػروآ التػػػي ت صػػػؿ بػػػيف شػػػعور
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حضػػرت في يػػاف سػػيدتيا مػػريـ العػػذراء لتكػػوف شػػ يعة واست, قمبيػػة
نػػذرت إلنػػػاء  مػػػرة تػػػدر  كػػـ وال, ليػػا وينهػػػذىا الػػرب مػػػف محنتيػػا

ب ىميا مػرة  جتمعتإف نجت وا , عات النحاسي في الكنسيةالتبر 
آمنػػيف فػػي مكػػاف  قػػد يكونػػوا ىميػػاورغػػـ عمميػػا فػػي أف أ, ألػػر 
لكنيػػػا أحسػػػت , مػػػنيـ ا  حػػػدأف تجػػػد ثيػػػرا قبػػػؿ أوسػػػتتعب ك , آلػػػر

 , فػػػػػػاتحيف أذرعيػػػػػػـ, نيػػػػػػـ فػػػػػػي انتظارىػػػػػػا عمػػػػػػى جبػػػػػػؿ سػػػػػػنجارأ
 . وينسوىا كؿ الذ  جر  ليا, وينتظروىا ليطبطبوا عمى كت ييا

وانبثػػؽ المنهػػػذ , اتؼ صػػامتا وأضػػاء رقػػـ سػػكماف شاشػػتورف اليػػ
نػػػػو األفعػػػػى السػػػػوداء التػػػػي يحكػػػػي ك , يػػػػرتعش فػػػػي كػػػػؼ بيػػػػار

وجاءىػػػا , مصػػحؼ رش المهػػػدس عػػف تكورىػػػا فػػي ثهػػػب السػػ ينة
صػػػػوت سػػػػكماف عبػػػػر األثيػػػػر ليسػػػػكب فيضػػػػا مػػػػف األمػػػػؿ عمػػػػى 

 صدرىا:
فهػػػػد أرقبػػػػو بمنظػػػػار , إضػػػػاءة لػػػػي بمصػػػػباح اليػػػػاتؼرمشػػػػي  -

 . قناصتي الميمي
, طاوعتػػو بيػػار صػػامتة وداسػػت عمػػى زر المصػػباح فػػي اليػػاتؼ

سػػػمعت بيػػػار أزيػػػز رصاصػػػتيا ف عنػػػد الجبػػػؿ عاجمتيػػػا طمهػػػة مػػػ
فارتعبػػػػت وطػػػػار اليػػػػاتؼ مػػػػف يػػػػدىا سػػػػاقطا عمػػػػى , قػػػػرب رأسػػػػيا
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وأط  ػػػت المصػػػباح  , قرفصػػػت عنػػػده , األرض دوف أف ينكسػػػر
  ثـ قالت: 

 . جاءتني طمهة مف عند الجبؿ. . أنا قريبة جدا  -
 فهاؿ سكماف لا  ا:

لبػػر نهػػاط انتظرينػػي أل. . ال تشػػعمي الضػػوء ثانيػػة . . دقيهػػة -
 . الحراسة األمامية كميا

اندلؽ فيض رصاص مف بعػض نهػاط التنظػيـ مػف جػانبي بيػار 
سيراف في مسػافة توت كدتا أنيما , طمهة الجبؿ ردا عمى, وفي ياف

سػػيكوف مػػف السػػيؿ عمػػى عناصػػرىا , ت صػػؿ بػػيف نهطتػػي حراسػػة
حػػت تػػدقؽ فػػي سػػاعة اليػػاتؼ ورا, قتميمػػا لػػو بػػزغ ال جػػر عمييمػػا

وكانػػت غبطتيػػا كبيػػرة لمػػا شػػاىدت الوقػػت فػػي , مػػرةوؿ النهػػاؿ أل
وحسػػػػػبت الوقػػػػػت بػػػػػيف , اليػػػػػاتؼ يشػػػػػير لمثانيػػػػػة ولمسػػػػػة دقػػػػػا ؽ

, دقػػا ؽ ولمػػس أربػػب سػػاعاتفوجدتػػو , االنطػػبلؽ ولحظتيػػا تمػػؾ
والمهاتؿ عمى سػ ح جبػؿ , واطم نت أف موعد ال جر الزاؿ بعيدا

ف قػػادر أل, سػػنجار الػػذ  باسػػتطاعتو أف يرقػػب مصػػباح ىات يػػا
لكنيػػا قػػدرت المسػػافة بينيػػا , ىما لػػو بػػزغ ال جػػر ولػػـ يصػػبلينهػػذ

ر يػػػتؤلأل عميػػػو قبػػػؿ أف وبػػػيف سػػػ ح الجبػػػؿ الػػػذ  بػػػدأ ضػػػوء الهمػػػ



 162 

أقؿ بكثير مف الوقػت ال اصػؿ بػيف لحظتيػا وموعػد , يقيب ورا و
 . انببلج ال جر وشروؽ الشمس

لاصػة فػػي , ا مػف بيػػارعمػؽ وعيػػوأ, كانػت في يػػاف أكثػر نضػػجا
بيار في حاالت  والت تت, روب ومبلبساتواليؼ تعامميا مب ظر 

 وفػػي, لمػػت فييػػاأدرجػػة االنييػػار ونوبػػات البكػػاء التػػي صػػمتيا ل
فػػػػػػي الػػػػػػتحكـ بمنظومػػػػػػة  في يػػػػػػاف عمػػػػػػى قػػػػػػدرتيا البدايػػػػػة غبطػػػػػػت

ؿ أف يسػػػػػػيؿ وي ضػػػػػػح دمعيػػػػػػا قبػػػػػػ وكيػػػػػػؼ تك كػػػػػػؼ , عصػػػػػػابياأ
, لػر لكػف بيػار أرجعػت انييارىػا باكيػة بػيف سػاعة وأ, !ضع يا

 , بابة الشػػوؽ لوجػػو سػػكمافصػػؿ ن سػػيا مػػف لمػػا يعتمػػؿ فػػي دالػػ
شػبو  وبػدا العثػور عميػو فػي, مبلمحػو عنيػا ف ضاعتفيو بعد أ
دنػى مػف ذراعييػا لتمسػكا غػدا اآلف قػاب قوسػيف أو أ, المستحيؿ

 ض مثػؿ نوتػات الموسػيهى عنػد شػحمة وصوتو يعمػو ويػنل, فيو
, حزينػػػػا يعػػػػزؼ لحنػػػػا تؼ ينهػػػػؿ صػػػػوتو ك نػػػػو عػػػػودواليػػػػا, ذنيػػػػاأ

ك نيػػا لحػػف نػػا  بػػيف يػػد  راع  , بذبػػة فػػي األثيػػرولشلشػػة الذ
 . لس ح جبؿ سنجار سمسمة رواب ت ضيلماعز  عمى 

عبػػر سػػماعتو سػػكماف صػػوت وانسػػاب , رف اليػػاتؼ مػػرة ألػػر 
 :قا بل
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نيمػػػر عمينػػػا قبػػػؿ إنتمػػػا مػػػف الرصػػػاص الػػػذ  أيػػػف أ. . بيػػػار -
 . قميؿ؟

 فيمست بيار بنبرة ألافيا ذكر الرصاص:
 . يناؼ جانبنيمر مف لمإ -

, واسػػتهاـ واضػػحا, لشػػلش صػػوت اليػػاتؼ مػػف الجانػػب اآللػػر
 يهؼ بينيا وبيف في ياف وقاؿ:, ك ف سكماف قريبا

الرمػػػي لمسػػػاعة  وقػػػؼ  ف ت  المجموعػػػات كميػػػا أبمقػػػت أ. . جيػػػد -
تهدـ مػػػػب اثنػػػػيف مػػػػف رفػػػػاقي فػػػػي وسػػػػ , الهادمػػػػة تحسػػػػبا لمطػػػػوارئ

 , بػؿافتحي مصباح الياتؼ باتجػاه الج. . الواد  لمبحث عنكما 
 . عندىـ قناص ال يلط  ىدفو , بداأيف وال تديريو عمى الجانب

ف يزفيػا لوؼ أف ينسى المعمومة التي أراد أ, سرعاضاؼ مثـ أ
 لبيار:

قػؿ مػف أ. مجبػؿولػى لنهػاط الحراسػة األ مػفف جػدا اقريبتػ نتماأ -
ليػاتؼ بعػد افتحػي مصػباح ا. . فسػ غمؽ اآل, األلؼ متر تهريبػا

 . بلمةمب الس. . لمسة دقا ؽ
, رنػب بػر  قربيمػػا وق ػػز أ, أنيػر الطريػؽ أماميمػػا بضػوء شػحيح

 قػػػداـ بيػػػاروتعثػػػرت أ, مػػػف في يػػػاف كتمتيػػػا سػػػريعا فنػػػدت صػػػرلة
 سػػاؽ نػػات  سػػيا بدـ رأطواصػػ, جػػذع شػػجرة صػػقيرة عمػػى جانبيػػاب
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وانحػػرؼ المصػػباح عمػػى , يتيػػاصػػاب جبف حسػػت بطنػػيف أ, فيػػو
ا لطمهػة لػـ يسػمب وعاجميا أزيز مف لم ي, رجعتو لا  ةأ, يمينيا

ارتطمػػػػت رصاصػػػػتيا بصػػػػلرة بػػػػدا شػػػػبحيا كبيػػػػرا , ليػػػػا صػػػػوت
وأصبحت , ا لوفاوراح ينبض قمبي, فمذف ورا يا سريعا, أماميما

, وانتابيػػػػا لػػػػوار فػػػػي قواىػػػػا , ثهػػػػؿ وزنػػػػاالثيػػػػاب عمػػػػى جسػػػػميا أ
طػاردة فكػرة أف تتيالػؾ ,  سندت ثهؿ جسػميا عمػى كتػؼ في يػافف

 ىا عمػػػػى غصػػػػفقػػػػدما وتمنػػػػت أف تػػػػدوس , ى األرض تعبػػػػةعمػػػػ
لكػػػػف أمػػػػؿ النجػػػػاة كػػػػاف يسػػػػتحثيا , اتتوكػػػػ  عمييػػػػ لتجعمػػػػو عصػػػػا

تتنحػػى جانبيػػا فتضػػطر ل, ي يػػافوراحػػت تسػػابهيا السػػير ف, السػػير
حتػػػػى ال يحجػػػػب جسػػػػـ في يػػػػاف ضػػػػوء المصػػػػباح عمػػػػف يبحثػػػػوا 

قػػػد  ةالكبيػػر أف تكػػوف الصػػلرة  ىمػػا ليػػاجسمػػ ف قمبااطو . عنيمػػا
التي استيدفت طمهتيػا  , البندقية حجبت أفؽ سيرىما عف مرمى

ورا يػا  ف  ليك   , فاتلذف طريؽ السير باستهامة, سييما قبؿ قميؿرأ
فػػػي المسػػػافة المتبهيػػػة لحػػػيف وقػػػوعيف بػػػيف األيػػػد  التػػػي تبحػػػث 

عيػػد رمػػي إف أ, عػػنيف لتحمػػييف مػػف بطػػش تمػػؾ الطمهػػة وفتكيػػا
 . ثانية غيرىا

ولمنػت في يػاف , مر  وقت طويؿ وىف يسرف قدما عمػى طػريهيف
فػػات عػػػف  , مػػف مسػػدس التنػػوير , أف الوقػػت المهػػرر لئلضػػاءة
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وأصػػبح , وكػػف فػػي حالػػة ترقػػب تلطػػؼ األن ػػاس, ميعػػاده كثيػػرا
 . وضاء قربيفويثير الض , ييما مزعجاح يؼ ثوب

, فػي اللمػػؼفنعهػت بومػػة , ىبػت نسػػمة ريػح صػػ رت فػي الػػواد 
 ف يحتمػػػي بػػػيف صػػػلور الػػػواد وعػػػو  كمػػػب اجبػػػره الرصػػػاص أ
قمػػة  واقتػػرب قػػرص الهمػػر مػػف, بعيػػدا عػػف المدينػػة وضوضػػا يا

بيف فعى طويمة الت ت فتمو  الطريؽ أماـ عينييما ك نو أ, الجبؿ
 . صلور الجبؿ

رجػػػػؿ تهتػػػػرب وأحسػػػػتا أف ثمػػػػة أ, امػػػػتنػػػػاثر الحصػػػػى بعيػػػػدا أمامي
وانتابيمػا فػزع , لوحػت بيػار بمصػباح اليػاتؼ, منيما متعثرة فيو

توق ػت , قػداـ المتعثػرةرقبػاف األتنتػا وراء صػلرة كبيػرة فكم, شديد
ف نيـ ربمػا كمنػوا وراء صػلرة يرقبػو أ قداـ ولمنت بيارحركة األ

فنيضػػػت وألرجػػػت طػػػرؼ ذراعيػػػا مػػػف جانػػػب , شػػػارة المصػػػباحإ
فيمػػس صػػوت ل ػػيض فيػػو , المصػػباح بضػػوءلوحػػت و  الصػػلرة
 فرحة: ارتعاش

 . بيار. . . بيار -
جسػػػػمييما  بيػػػػار وفي يػػػػاف مػػػػف وراء الصػػػػلرة كاشػػػػ تيف نيضػػػػت
 دوف لشية: بيار وصاحت , لمهادميف

 . أنت سكماف. . . سكماف  -
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أيػػػػػاـ تعرفػػػػػت عميػػػػػو فػػػػػي  فهػػػػػاؿ سػػػػػكماف بمقػػػػػة تعػػػػػودت سػػػػػماعيا
 الجامعة:

 . ةال ضي صوتؾ يا مجنون -
 , نحبػػػت في يػػػاف وانيمػػػر الػػػدمب عمػػػى لػػػد  بيػػػار دوف أف تبكػػػي

وراح أفرادىػػػا يػػػرددوا كممة)سػػػبلمات( , اقتربػػػت المجموعػػػة منيمػػػا
وذراعػػػػاه , وارتمػػػػت بيػػػػار تنشػػػػج فػػػػي حضػػػػف سػػػػكماف, بالتعاقػػػب

 . تربت عمى كت ييا
وكانػػػػػت , سػػػػػند أفػػػػػراد المجموعػػػػػة بيػػػػػار وفي يػػػػػاف عمػػػػػى أكتػػػػػافيـأ

ارىف فكػػػوأ, إلسػػػناد أجسػػػاميف جػػػؼ لكػػػؿ يػػػد تمتػػػدأوصػػػاليف ترت
وصاليف ترتجؼ مثؿ سعؼ وباف انت اض أ , مشوشة مضطربة

وتشػػػػػوش ىمسػػػػػيف عمػػػػػى شػػػػػكؿ صػػػػػور راحػػػػػت تػػػػػراود  , النليػػػػػؿ
كػػابوس رأس بيػػار د وراو  , تصػػابليف عػػف مهػػاطب قتػػؿ واغليػػا

  , آمػػػاؿ المعمػػػؽ فػػػي السػػػهؼ يهطػػػر دمػػػا مػػػرة ألػػػر  بػػػيف فلػػػذييا
وردود ال عػػؿ المرتابػػة  , وبػػدت إمػػارات االنييػػار الن سػػي عمػػييف

فػػي سػػموؾ مػػف يسػػع يف وتطػػوع فػػييـ ليحمػػؿ عمػػى ظيػػره مػػف ال 
وفي دالميػا  , لكف بيار رفضت ذلؾ مست زة, تهو  عمى السير

وؿ بهدرة قادر ألياد تشبو يد  تتح إحساس أف أيد  المنهذيف قد
التػػػػي كانػػػػت قبػػػػؿ سػػػػاعات تريػػػػد أف تسػػػػمميا لهمػػػػة  , قتػػػػادة يأبػػػػ
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فتحركػػػػت األقػػػػداـ تقػػػػذ السػػػػير إلػػػػى , صػػػػا قة بػػػػيف يػػػػد  ضػػػػي و 
 وأوعز سكماف لصحبو قا بل:, الجبؿ

. . . .  ملػيـ النػازحيف, ى الصميب األحمػرمستش  , بسرعة -
 . ىناؾ لمؼ الجبؿ

 
(27) 

 
ترنػػو االبتسػػامة , نشػػطة, ب وانسػػمت مػػف لم ػػو في يػػافالبػػا ؽ  ر  ط ػػ
لصبلت , كالمشط , تسو  ب صابب ك يا اليمنىو  , ش تييا مف

فركػػت يػػدييا كمػػف تمسػػؾ شػػي ا , متسػػاقطة عمػػى جبينيػػاشػػعرىا ال
 وتريد ت كيدا منيا ال تراجب فيو: , عمى ألر 

 . بسرعة . . بسرعة, ىيا احكي -
 فت:ثـ انتبيت لما بيف يد  بيار ف ضا

وأنػا ألػر مػف , وفوقيا تػدبجيف أوراقػا. . أغيثيني يا أـ يسوع  -
 يعمـ!

 سموب الذ  تحكي فيو:بيار تجارييا في ذات األفهالت 
شػػػبو بنتػػػا فػػػي القرفػػػة المجػػػاورة اسػػػميا أنػػػا أ, واهلل وبػػػاهلل وتػػػاهلل -

 . . في ياف
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 نهرت بيار بك يا عمى كومة األوراؽ في حضنيا وقالت:
. . فتمؾ تػدبج عشػرات األوراؽ, ج ورقة واحدةإف كنت أنا أدب -

 . تعرفييا طبعا!
فػػػػػػردت في يػػػػػػاف ضػػػػػػاحكة وقػػػػػػد أسػػػػػػهطت  بيػػػػػػار صػػػػػػيقة البحػػػػػػث 

 منيا:, والتساؤؿ
أنػا . . مف يعينيا الرب والحبيػب غمب  أيعهؿ أف أ , يا ممعونة -

 . الضعي ة المسكينة؟!
ربتػت , فوؽ السرير وحضنت في ياف عمى جمستيا, ضحكف معا
ليا  ثـ أشارت, مكانو قميبلزاحت جسميا عف وأ, يهتياكت ي صد

 قا مة:
 . ىنا قربي, تعالي. . . تعالي  -

, جسػػميا يبلصػػؽ جسػػـ بيػػػار كػػادسػػرير و ق ػػزت في يػػاف عمػػى ال
 تنسى استنطاقيا الذ  دلمت فيو: ف الوقالت محاولة أ

لػر لاصػة آ. . . غرفتػؾ ينهطب عف يهولوف رنيف الياتؼ ال -
 . الميؿ

ر مندىشػػػة مػػػف معمومػػػة تلػػػرج إلػػػى ممػػػر المستشػػػ ى فػػػردت بيػػػا
 دوف أف تبوح فييا ألحد:
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 وأنػػػا لػػػـ أصػػػرح فيػػػو, مػػػف قػػػاؿ ذلػػػؾ . . ركيػػػؼ وصػػػمؾ اللبػػػ -
 . ألحد؟!

 أجابت في ياف حالمة بمحظة مثؿ التي تعيشيا بيار ليبل:
 . والضحكات المكتومة في ليؿ المستش ى, ىمسؾ -

 قالت بيار مسممة:
ىمسػػػي والضػػػحكات المكتومػػػة فػػػي ليػػػؿ . . موافهػػػة. . طيػػػب  -

 . وأوصميا لؾ؟! , لكف مف سمعيا, المستش ى ال أنكرىا
 ذنيا:رصتيا في ياف مف لدىا ودندنت في أق
 , بيمػا طيػرف تااحػصػوات لػيس ليػا جنسمعتي أف كػؿ األ ماأ -
, نسػػػر اىمػػػس العاشػػػهيف لػػػو جناحػػػال إ , فييػػػا اآللػػػر يحػػػسال و 

, وتكتنػػػز الشػػػػ تيف , ديفمنػػػو اللػػػػ وصػػػ هيما يحمػػػػر   , يفم ػػػرود
 . وتسرؽ العص ورة غ مة ما يموكو المساف!, ويجؼ الريؽ

 ضحكت بيار وقالت مبيورة:
 . شاعرة بهصتي صرت  . . . يا سبلـ! -

 ترقرؽ الدمب في عيني في ياف وفاض الصدؽ فييما:
 . فرحت لؾ كثيرا, وحؽ الرب وأمنا العذراء -

 سرت ليا:بيار وأشكرتيا 
 . . . لكنو ت لر كثيرا, هدومو اليوـأمس البرني ب -
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:  قاطعتيا في ياف تريد أف تبعد عنيا شبح التشاـؤ
 . وأنا قربكما, بود  أف أراه يزقزؽ لؾ -
 . . لف ي عميا لو م م ؾ  الدنيا وما فييا -

 صمتت ىنيية وأكممت:
 . ثـ مف قاؿ لؾ أني س سمح بذلؾ؟! -

 :تحية سريعابعد أف ألهت ال دلمت الممرضة وقالت باقتضاب
 . سيمر الطبيب عمى غرفتؾ. . عدلي وضعؾ -

ف يمػػػػػػر الطبيػػػػػػب عمػػػػػػى وتوجسػػػػػػت أ, يػػػػػػاأرادت في يػػػػػػاف أف تترك
 ف شارت ليا الممرضة بالبهاء وقالت:, غرفتيا وال يجدىا

 . مادمتما سوية, ال فرؽ بيف القرفتيف -
وغطػػػػت رجمػػػػي بيػػػػار فػػػػوؽ  , سػػػػوت الممرضػػػػة أغطيػػػػة السػػػػرير

رىا بالوسػا د متشػاغمة معيػا ريثمػا يػدلؿ وأسندت ظي , الركبتيف
وجمسػػػت في يػػػاف عمػػػى كرسػػػي بجانػػػب بيػػػار تهمػػػب فػػػي , الطبيػػب
وأرادت , مبتسػػمة مػػرة ويك يػػر وجييػػا فػػي المػػرة الثانيػػة , أوراقيػػا

لكػف  , أف تدالؿ بيار في الذ  استطاعت أف تهػرأه مػف أوراقيػا
 ف جمت في ياف نهاشػيا لمػا بعػد, اب القرفة طرؽ ودلؿ الطبيبب

 . إف تذكرت ذلؾ , لروجو
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رجعيػا ثػـ أ, عػبلج بيػار ونهػر بهممػو عمييػا راجب الطبيب طبمة 
 لمكانيا وقاؿ:

صػبح مػف أ , ونتيجػة السػتهرار حالتيكمػا, ابعػةمػف لػبلؿ المت -
 . يكما أف تقادرا المستش ى غدا إذا  رغبتماحه

ودقػػؽ النظػػر فػػي وجيييمػػا  , رنبػػة ان ػػونظػػارة عينيػػو عمػػى أثبػػت 
 وقاؿ موجيا كبلمو لبيار: , قرارهدة فعميما عمى ليراقب ر 

 . وراء ىذا الباب مف يس ؿ عنؾ , وأعتهد يا ابنتي بيار -
تكػػػوف  ف الفهالػػػت مداريػػػة أ, يػػػار وغشػػػاىا الحيػػػاءل ػػػؽ قمػػػب ب

 عيناىا بعيني الطبيب:
وىو مف ساعد فػي , أسمو سكماف  , ىذا زميمي في الجامعة -

 . سميا في ياف عندؾ . . إنهاذنا
 , دار  الطبيػػػػب ابتسػػػػػامة أرادت أف تترشػػػػػح عمػػػػى غمػػػػػازة لديػػػػػو

ليتحاشػػػػػى ان ػػػػػراج فكػػػػػي أسػػػػػنانو  , وعػػػػػض عمػػػػػى شػػػػػ تو السػػػػػ مى
                           البيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء في ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مممحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا:

سػػ تجاوز السػػؤاؿ عػػف مصػػدرؾ فػػي الحصػػوؿ عمػػى معمومػػة  -
وأقػػوؿ انػػو موجػػود فػػي ضػػيافتي , وجػػود سػػكماف فػػي المستشػػ ى 

 . . . منذ أكثر مف ساعتيف
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وردت عمػى الطبيػب  , تشتت ذىنيا وأحست أف فػي األمػر ريبػة
 , ناسػػػية أنيػػػا قبػػػؿ دقيهػػػة أنكػػػرت لػػػو أ  عبلقػػػة ليػػػا مػػػب سػػػكماف

 غير زمالتيا الجامعية:
اقصػػػػػد . . وال يػػػػػ تي عنػػػػػد !, منػػػػػذ سػػػػػاعتيف فػػػػػي ضػػػػػيافتؾ  -

 . يزورني
, سينكشػػؼ سػػريعا لػػذ عمػػى الطبيػػب وأحػػس أف مػػا لطػػط لػػو ف

 ف يقذ  دماغيا بمعموماتو شي ا فشي ا:فيما فكرتو تهتضي أ
أدردش . . لكنػػػي اسػػػتبط تو , أراد أف يػػزورؾ منػػػذ أوؿ قدومػػو -

 . معو
لمنزلػؽ آلػر أشػار عمػى الممرضػة  ولكي يهطب نهاشا قد ي ضػي

 ف تدلؿ سكماف :أ
 . قصد سكمافأ, سمعي إ. . . دعيو يدلؿ -
, نسػػمت مػػف القرفػػة ل ي ػػةوأشػػار بيػػده محػػذرا الممرضػػة  التػػي ا 

 لتقيب دقيهة وترجب يعهبيا سكماف ببذلتو المرقطة قا بل:
كػػػػػاف يبػػػػػدو رابػػػػػط . حػػػػػواؿ بنػػػػػاتكيػػػػػؼ األ. . صػػػػػباح الليػػػػػر -

وكػػاف ال , نػػو يػػؤد  دورا طمػػب منػػو لكنػػو بػػدا ل ي يػػاف ك, الجػػ ش
ي ت  يحؾ أرنبة ان و تحسسا بػيف كػؿ فاصػؿ حركػة تبػدر منػو أو 
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ف يركػػػز نظػػػره عمػػػى وقػػػاؿ دوف أ  ,دار عمػػػى ن سػػػو, مػػػف غيػػػره
 بيار:

. . باؾ موجود في السػويد؟بيار تتذكريف عندما قمت لؾ أف أ -
 صح؟

لػػػر كبلمػػػو ل تػػػة كممػػػة صػػػح التػػػي نطػػػؽ فييػػػا أ لطبيػػػباواعتبػػػر 
فػػػػػردت عميػػػػػو , ليسػػػػػتنطؽ بيػػػػػار ويجعميػػػػػا تجاريػػػػػو , ذكيػػػػػة منػػػػػو
 باقتضاب:

 . صح -
 واجمة: أضافتو 
 . أكمؿ -

 قاؿ:
 . ليناوىو في الطريؽ إ , هاذؾوصمتو معمومة إن -

 فهالت ضاحكة ببشر:
 . ليوالد  سي تي إ -

 فهاؿ سكماف سريعا:
 يؾ؟رأ ما -

 نست ن سيا ثانية وقالت:
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وسػػػػينتيي نصػػػػ يا الثػػػػاني , نتيػػػػت نصػػػػؼ مشػػػػكمتي برؤيتػػػػؾإ -
 . برؤية والد 

 حرج وقاؿ:ت   دار الطبيب ظيره ليا حتى الأ
 . وربما سي تي اليـو ليصحبؾ معو -

 حت لمطبيب قا مة:صح
 . حبني وفي يافبؿ سيص -

 وعاندت كالط ؿ:
 مػػػي  ع   ا  وعيػػػد. . ىميػػػاحتػػػى تجػػػد أ . بػػػرح مكػػػاني دونيػػػاأولػػػف  -

 . . . . مبل في موت ابنتيـمنحيـ أأس بحث عف أىؿ آماؿ و 
 ورفعت رزمة أوراقيا أماـ أعيف الموجوديف وأكممت:

 . أسممت مرفوعة الر وكيؼ ظ   , س حكي ليـ قصة موتيا -
ف تشػكر وقالػت تواسػي ن سػيا قبػؿ أ , في ياف عيني أغرؽ الدمب

 بيار:
حػدىـ الزاؿ أجػد والبد لي أف أ, ثـ ىـ كثر , ودوفىمي موجأ -
 . يرزؽ ا  حي

 ضافت:ك ك ت دمعيا براحة يدىا وأ
 . . فميس لؾ في الدنيا غير والػدؾ و. . نت!المحنة محنتؾ أ -

 . سكماف
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 رد سكماف سريعا:
 . همة عينيستكوف بم -

 عمى استحياء: ف جابت عب ىا الوجد وفاض فييا الحنيف
 . تسمـ عينؾ -
ليػا باسػطا يديػو  ر  س ػأو  سػتقؿ الطبيػب حالػة التضػامف مػب بيػارإ

 في عبو: لر ماآك نو يلرج 
 . ستعد  الستهباؿ أحضانوإ , والدؾ في غرفتي . . . بيار -

وشلصػت ثػـ رفعتيمػا عنػو , غطت بيار وجييا المحمر بيػدييا
 . عيناىا عمى ببلط القرفة شاردة ال كر

(28) 
فػػػي المستشػػػ ى فتػػػاتيف  شػػػاىد العػػػامموف, قبػػػؿ ظيػػػر ذلػػػؾ اليػػػوـ

وفػػػي أيػػػدييف , اللشػػػبية ة لمردىػػػاتيالر يسػػػبوابػػػة التلرجػػػاف مػػػف 
وانحنػػػى  لػػػط الشػػػيب م رقػػػو بصػػػحبة رجػػػؿ كيػػػؿ , رزمػػػة أوراؽ

 . يمبس بذلة عسكرية مرقطة , وشاب ممشوؽ الهامة , ظيره
 

     .نتيتإ
 بابؿ العراؽ/

28/6/2016 
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