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و ال�سكر و العرفان و الدعاء بالرحمة و الغفران اىل روح الربوفي�سور الكبري 
اال�ستاذ الدكتور)عبا�س بدر الرياحي( الذي مل ميهله االجل روؤية )االنهيار( 

وهي تكتمل.

و اىل ..
�ســــارة ..





ا�ستندت هــذه الرواية على كتب وم�سادر ومراجع تاريخية 
ر�سينــة، وان جميع االماكــن واملنا�سب واالو�ســاف العلمية 
والتاريخيــة فيها حقيقية، كما قــد مت اطالق ا�سم »البالك 
�ساند « على �سركة امريكية امنية حقيقية خا�سة تعمل يف 
عدد مــن البلدان، والبد من التنويه اىل ان �سخ�سية حممد 

املختار خيالية وال متت للواقع ب�سلة.





االهداء..

اىل الذين �سيعانون االنهيار حد املوت..
�سي�سحذون..
ويت�سارعون..

وميوتون..
يف كل العامل..

بينما يرت�سف الفاعلون نخب ثرائهم اجلديد..

ر�سلي املالكي





�ستدركني كم كنت على �سواب..
عندما فعلت كل ما فعلت..

من اجل ان نحيا بالعي�س الذي نريد..
يف وقٍت ينهار كل �سئ حولنا..

بال هوادة..
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الفصل 1

كانت ال�صاعة الواحدة بعد منت�صف ليلٍة من لياِل يناير الباردة، حينما رن الهاتف 
النق��ال بنغمت��ه االفرتا�صي��ة يف غرفة نومه ال�صغ��رة، �صحا وق��د تفاجاأ ب�صوت 
الهات��ف، فلم يكن قد اعتاد رنينه يف هكذا وقٍت من الليل، تلم�س با�صابعه �صطح 
ال��دوالب املال�ص��ق ل�رسيره، تناول منه نظارته الطبية، و�ص��عها و نظر اىل �صا�ص��ة 

النقال ليزداد حرة.
 رقم خا�س.

تردد يف الرد للوهلة االوىل، لكن ف�ص��وله و تذكره للق�صية التي يرتافع فيها دفعاه 
ليزيح بابهامه الزر االخ�رس املخ�ص�س للرد على �صا�صة هاتفه الذكي، وفتح اخلط..

"ال�صالم عليكم ا�صتاذ".. قال �صوت ممتلئ على الطرف الثاين من املكاملة..
"عليكم ال�صالم، تف�صل".. ناه�صا من �رسيره..

"معك النقيب �صالم من الق�رس"..
"عفواً"؟.. تفاجاأ مب�صدر املكاملة، الق�رس !

"هناك �صيارة دفع رباعي بانتظارك، من جهة �صارع فل�صطني".

مللم افكاره لرد، لكن املتكلم ا�صتمر..

"با�رسع ما ميكن ا�صتاذ، مع ال�صالمة"!.

اغلق النقيب اخلط، تاركاً املحامي مهدي العلي يف حرةٍ تامة .
 ا�صتعد لتح�صر نف�صه للذهاب حيث تنتظره ال�صيارة ح�صب الو�صف.
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الفصل 2

كان منزل املحامي مهدي العلي واقعا يف حي زيونة الراقي و�ص��ط ر�صافة بغداد، و 
حتدي��داً خل��ف مبنى دار االزياء العراقية، حيث يبعد منزله نحو 300 مرت عن �ص��ارع 
فل�صطني، خطاها مهدي بخطواٍت �رسيعة يف ليلٍة من ا�صد ليايل يناير برودةً لي�صل 
اىل ال�ص��ارع العام، ملح �صيارة �صيفروليه تاهو �صوداء مظللة ذات نظام دفٍع رباعي، 
وقف على الر�ص��يف و اخذ يراقب ال�صيارة التي تقف على مقربٍة منه على ار�صية 

ال�صارع، كان يحاول التاكد من كونها ال�صيارة التي عليه ان يكون فيها ..
و با�رسع ما ميكن.

كانت لوحات ال�صيارة ت�صر اىل انها حكومية، اخرج علبة �صجائره من جيب �صرتته 
الرمادية وهو ي�ص��رتق النظر اىل ال�صيارة التي كانت هوائيات االت�صال على �صقفها 

تتمايل بفعل الريح الباردة التي تهب حيناً و ت�صمت حينا اخر.

اوم�س والعته لي�ص��عل �ص��يكارة، فاأوم�ص��ت معها امل�ص��ابيح االمامية ل�ص��يارة 
ال�ص��يفروليه، اخذ نَف�َصه االول و نظر اليها، ُفتح بابها االمامي و ترجل منها �صاٌب 
ا�ص��لع ذو �ص��اربني كثني وبنيٍة قوية، كان يرتدي �صرتة ريا�صية و بنطاال بجعبتني يف 
جهتيه و هو ا�ص��به ما يكون ع�ص��كرياً، و�ص��ع يده يف جيبه و ا�صار باالخرى ملهدي 

باالقرتاب.

نفث مهدي دخان �ص��يكارته و اقرتب من ال�ص��يارة، نازال اىل ار�ص��ية ال�ص��ارع، رمى 
ال�صيكارة، وا�صار له ال�صاب بال�صعود..

"ال�صالم عليكم"، قال مهدي و البخار يخرج من فمه ممزوجاً بدخان �صيكارته..
"عليكم ال�صالم، تف�صل ا�صتاذ".
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فتح ال�صابط اال�صلع الباب اخللفي، �صعد مهدي اىل ال�صيارة و اغلق الباب وراءه.
�ص��عر مهدي العلي باختالف اجلو متاماً، غمره دفء ال�ص��يارة حني ا�ص��تقلها، حاول 
اال�ص��رتخاء بعد �صد ع�صالته ب�ص��بب الربد خارجاً، لكنه تفاجاأ ب�صد اع�صابه هذه 
املره ب�صبب ال�رسعة العالية التي بدا ال�صائق يقود بها، كانت ال�صوارع �صبه فارغة 

من ال�صيارات، و قد اغتنم ال�صائق الفر�صة.
كان ال�صائق يقود متجاهال ورفيقه النداءات املتوا�صلة ال�صادرة من جهاز االت�صال 
املثبت داخل العجلة، نداءات حتمل طابعاً امنيا، بدا م�صرتخياً وهو يحدث ال�صابط 
اىل جانب��ه، مل يفه��م مهدي م��ا يقوالنه، فقد كان �ص��وت جهاز االر�ص��ال عالياً و 
متوا�صال ًو ممزوجا ب�صفرٍ متقطع، التفت ال�صابط اال�صلع اىل مهدي عار�صاً عليه 
املزي��د من التدفئة، رد مهدي بال�ص��كر، و انحرفت ال�ص��يارة لت�ص��لك اخلط ال�رسيع 

متجهًة اىل مركز املدينة.
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الفصل 3

يف مقر ال�صعبة اخلام�صة ببغداد، كانت االجواء خمتلفة متاما عن الو�صع االعتيادي 
اليومي، ا�ص��تنفار امني يف حميط املبنى، �صيارات دفع رباعي داخل باحة املقر الذي 

يخ�صع الجراءات امنية م�صددة.

تعتب���ر ال�ص��عبة اخلام�ص��ة اه���م مقرات اال�ص��تخبارات الع�ص��كرية العراقية، 
حتول��ت بعد ع��ام 2003 اىل مقر هام للمخابرات العراقي��ة، وحتتوي عل���ى ع�رسات 
الزنازين، ا�ص��افًة اىل غرف ملن�صات االعدام �ص��نقاً، نفذت فيها العديد من عمليات 
االعدام يف زمن الرئي�س املخلوع �ص��دام ح�ص��ني، قبل ان يُعدم فيها �ص��دام ح�صني 

نف�صه.

لذل��ك املبنى رهبة عميق��ة يف نفو�س العراقيني، اذ حتوم حولها ق�ص���س املئات ممن 
�صجنوا و عذبوا واعدموا فيها متدلني على حبال امل�صانق.

توقفت �ص��يارة ال�ص��يفروليه التي تقل املحامي مهدي العلي يف باب مقر ال�صعبة 
اخلام�ص��ة، انزل ال�صابط اال�ص��لع زجاج نافذته و حتدث لل�رسطي يف باب املبنى، بعد 
ث��واٍن من احلديث الق�ص��ر و ابراز ال�ص��ابط هويته التعريفي��ة لل�رسطي و تفح�س 

ال�رسطي نوع ال�صيارة و لوحاتها، فتح الباب و دخلت ال�صيفروليه اىل باحة املبنى.

ترجل ال�ص��ابط من ال�ص��يارة بعد ان ا�ص��تقرت يف باحة ال�ص��عبة اخلام�صة و فتح 
الباب ملهدي العلي ليرتجل منها، �ُصدم مهدي باملكان، فقد كان يرتافع عن ق�صيته 

االخرة يف مقر حمكمة، و لي�س يف مقر خمابرات الدولة.
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بدا كل �ص��ٍئ مربكاً، نظر مهدي لل�ص��باط و افراد املخابرات الذين كانوا منهمكني 
باج��راء االت�ص��االت و التنقل داخل املبنى بارتباك، ام�ص��ك ال�ص��ابط مبرفق مهدي 

م�صراً له بالتحرك، و اقتاده اىل مقر مدير املبنى.

�ص��عر مهدي و كاأنه معتقٌل بيد ال�صلطات، االت�ص��ال الليلي، �صيارة ال�صيفروليه 
ذات اللوحات احلكومية، مقر خمابرات الدولة، كان كلُّ �ص��ٍئ غام�ص��اً بالن�صبة له، 
�ص��حب انفا�صه ب�صعوبٍة بالغة، كان االدرينالني يجتاح كل خاليا ج�صمه، و يف كل 
خطوةٍ يخطوها مع ال�ص��ابط اال�ص��لع، كانت دقات قلبه تت�صارع �صيئاً ف�صيئا، زاد 
برد اجلو من ارتباكه، و بدت �ص��ور االحداث بطيئًة امامه و هو مي�ص��ي بج�صٍم يرتقب 

االتي.
انا يف ال�صعبة اخلام�صة !

و�ص��ل االثنان اىل غرف��ة مدير املبنى بعد امل��رور بعدة اروقٍة وممرات، دخل ال�ص��ابط 
اال�ص��لع اوال، �رسب االر�س بقدمه موؤدياً التحية، ا�ص��ار بو�ص��ول املحامي ح�صب ما 

طلب منه فعله، ثم اوماأ ملهدي بالدخول.
دخ��ل مهدي اىل غرفة مدير املبن��ى، كان الرجل بقامٍة طويلة و بزي امني ر�ص��مي، 
بدل��ه نيلية اللون تربق على اكتافها �ص��ارة الرتبة، ثالثة جنوم ف�ص��ية مرتبة هرميا 
حتت �ص��عار الدولة ) ال�ص��قر (، كان العميد مدير ال�ص��عبة اخلام�صة تاركاً اجللو�س 
خلف مكتبه و يجوب غرفته بقلق مدخناً �صيكارته، نظر مهدي اىل الرجل و القى 

التحية..

"ال�صالم عليكم �صيادة العميد"، قالها م�صتجمعاً قواه..
"عليكم ال�صالم ا�صتاذ، تف�صل !".
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جل���س مه��دي على اريكٍة قبال��ة اجلانب االمي��ن ملكتب العميد، اجتاحه اح�ص��ا�س 
م��ن الراحة الن�ص��بية لطريقة كالم املدير، جل�س العمي��د اىل جانب مهدي و اطفاأ 

�صيكارته يف منف�صٍة على من�صدةٍ مقابلة لالريكة، وا�صتدار اىل مهدي..
"ا�ص��تاذ، اود اعالم��ك باننا قمنا بنق��ل موكلك اىل هذا املبنى م�ص��اء االم�س، اوامر 

ال�صلطات العليا بجهاز املخابرات قررت نقل النزيل من �صجنه ال�صابق اىل هنا"..

�صعر مهدي بنوبة غ�صٍب و ارتياح يف اآٍن واحد، فاملو�صوع طبيعي ان قامت ال�صلطات 
بنق��ل نزيل من مكان اىل اخر، لكنه غ�ص��ٌب ملا مر به من �صل�ص��لة احداث يف هذه 
الليلة من قبل ال�صلطات، كان من املمكن ابالغه هاتفياً بنقل النزيل، او ا�صتدعاوؤه 

دون ار�صال �صيارة امن بلوحات حكومية الإح�صاره.
"�ص��يدي، �ص��كراً البالغي، بامكاين زيارته يف وقت الحق اذا �ص��محتم"، قال مهدي 

متمنيا مغادرة املكان باقرب فر�صة.
بدا العميد مرتبكاً اكرث وقد ا�ص��عل �ص��يكارة اخرى و �ص��حب منها نف�صا عميقا، 

نظر اىل �صقف مكتبه كمن ي�صتجمع قواه، و نظر اىل مهدي قائال: 
"بل بامكانك روؤيته االن !"..

�ص��عر مهدي بالف عالمة ا�صتفهام يف را�ص��ه، نظر اىل عيني ال�صابط التي متلوؤها 
احلرة، هز را�ص��ه باملوافقة، نه�س العميد اىل مكتبه و �ص��غط على زر مثبت عليه، 
دخل رجل امٍن م�ص��لح ببندقية كال�صنكوف و م�صد�س ذو الت�صعة ملميرتات، واأدى 

التحية..
ا�صار العميد لرجل االمن مرافقة "اال�صتاذ" اىل الزنزانة رقم 12.

مقاوم��ا ف�ص��وله املتزايد، نه�س مهدي م��ن مكانه، و نظر اىل العميد بابت�ص��امٍة 
فاترة، هز املدير را�ص��ه وعاد لرت�ص��ف �صيكارته، م�صى مهدي مع رجل االمن خارجا 
من غرفة املدير، وجد نف�ص��ه ي�ص��ر يف اروقٍة عديدة مع رجل امن م�ص��لح، و بعد ان 
تاكد من جتاوزهما كافة املمرات التي يطل عليها مكتب املدير، طلب من رجل االمن 
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ا�صتخدام الهاتف النقال، وبعد ان بدا عليه نوع من الرتدد، هز الرجل را�صه موافقاً، و 
خطا ب�صع خطواٍت ليقف على مبعدة من مهدي، لكنه مل يزح عيناه عنه.

اخرج مهدي نقالُه وو�صع نظارته الطبية وبدا بكتابة ر�صالٍة ن�صية، اكمل الكتابة 
وحدد ا�صم امل�صتلم )مها الطالبة(، واأمت االر�صال.

"انا يف ال�صعبة اخلام�صة، ان حدث اي طارئ فانت من يعلم بذلك، كوين حذرة".

كان مه��دي العلي حماميا و ا�ص��تاذا يف كلية القانون بجامعة بغداد، اما مها فقد 
كان��ت طالبته يف املرحل��ة الرابعة يف الكلية ذاتها، و هي اح��دى طالباته املميزات، 
تط��ورت عالقت��ه بها عندما ا���رسف على بح��ث تخرجها، كما كانت نقا�ص��اتهما 
الطويل��ة مع��ا يف مي��دان ال�صيا�ص��ة و القانون حاف��زا للتقارب الفك��ري بينهما، 
خ�صو�ص��ا النقا�ص��ات املتعلقة باح��داث البالد االخرة و ت�ص��لم احلك��م من قبل 
حكومة جديدة اثارت على �ص��ابقتها ق�ص��ايا ف�ص��اد، فقد �ص��غل االعالم بق�صايا 

الف�صاد تلك التي اثرت �صد اع�صاء احلكومة ال�صابقة و قادتها.

تطورت العالقة بني مها الطالبة و ا�ص��تاذها اىل عالقة من نوع خا�س، ك�صف فيها 
مهدي ملها عن بع�س ا�رسار و خفايا الق�ص��ية االخرة التي يرتافع عنها، فقد كانت 
مه��ا حمط ثقته و اعجاب��ه ملا راى فيها م��ن لباقة حمامية امل�ص��تقبل، فقد كان 

ي�صميها "حفيدة حمورابي"، امللك �صاحب ال�رسيعة ال�صهرة.

و�صع مهدي نقاله يف جيب �صرتته بعد ان تاكد من تقرير الت�صليم، اثنى نظاراته و 
اعادها اىل جيبه، ا�صار للرجل بابت�صامة �صكر، و اقرتب االخر ليكمل اي�صال مهدي 

اىل )الزنزانة 12(.
الح يف نهاية الرواق امر غر طبيعي، عدد من افراد االمن و ال�رسطة يتحدثون بينهم، 

و اخرون يبدون قد دخلوا الزنزانة فعليا.
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اقرتب مهدي و رجل االمن لي�ص��ال اىل االفراد املقابلني للزنزانة، كان بع�صهم يرتدي 
قفازات بي�س، بينما هّم االخرون باجراء االت�صاالت عرب اجهزةٍ خا�صة.

ا�ص��ار �ص��ابط برتبة نقيب يرتدي زيه الع�صكري لرجل االمن و مرافقه – املحامي – 
بالتوقف، حتدث رجل االمن اىل النقيب ليعلمه بهوية مرافقه، ا�صار النقيب ملهدي 

باالقرتاب، بينما ابتعد رجل االمن عائدا اىل نهاية الرواق..

"مرحب��ا، ح���رسة النقيب".. قال مهدي و هو ينظر اىل رتبة ال�ص��ابط الالمعة على 
كتفيه.

"اهال ا�صتاذ، ممكٌن ان ت�صلمني نقالك اخلا�س ؟".

ا�صتغرب مهدي طلب النقيب، "اه طبعاً، و امتنى روؤية موكلي لينتهي كابو�س هذه 
الليلة يف هذا املبنى الكئيب !"، قالها مبت�صما و هو يخرج نقاله من جيبه، ت�صلم 
النقيب جهاز النقال ومل يجب على كالم مهدي، ام�ص��ك يده و م�صيا نحو الزنزانة 

التي مل تعد تبعد عنهما �صوى امتارٍ قليلة... قال النقيب: 
"ا�ص��تاذ مهدي، ما �ص��رتاه االن �ص��يبقى �رساً بيننا !"، توقف مهدي و �ص��عر بنوبة 

غ�صب.
ماذا حدث ملوكلي ؟

"ح�رسة النقيب، اذا كان موكلي قد ا�ص��يب باي مكروه فانني ال ا�صتطيع ان اعدك 
بابقاء ذلك �رساً"، قال مهدي بنربة غ�صب، ع�رس النقيب يد مهدي و قال: 

"بل �صتفعل..!"..
�صبط مهدي اع�صابه و م�صى نحو الزنزانة، ترك النقيب يد مهدي ليم�صي نحوها 

و يرى ماحدث.
 �ص��دم لروؤي��ة اف��راد االدلة اجلنائي��ة يخرجون م��ن الزنزان��ة بقفازاته��م البي�س و 
كامراته��م، اقرتب من مدخ��ل الزنزانة وقد اعرتته حالة من اخل��وف من املجهول و 
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الف�صول يف اآن واحد، كانت االنارة يف �صقف الزنزانة تبدي ما بداخل الغرفة بو�صوح، 
اطبق ال�ص��مت حول اذنيه يف تلك اللحظة رغم ا�ص��وات افراد االمن و التحقيقات 

الذين كانوا يتحدثون و�صط ا�صوات اجهزة االت�صال التي بحوزتهم.

 نظ��ر اىل رجل بب�رسةٍ حنطية ممدد على �رسير مال�ص��ق للج��دار االي�رس من الزنزانة، 
خط��ا متجاوزا منزلق باب الزنزانة املمتد على االر�س، ا�ص��بح داخل غرفة ال�ص��جن 
منفردا مع جثة ممددة على �رسيرها وقد تدلت يدها اليمنى من طرفه، �صعر برائحة 
الزنزانة املثقلة برطوبة اجلدران، كانت �صبيهة برائحة م�صحوق ال�صمنت املختلط 

باملاء توا.
كانت بطانية خ�رساء تغطي الن�صف اال�صفل من اجلثة، فيما كان الن�صف االعلى 

عاريا من املالب�س.

 اح�س مهدي بالعرق البارد يت�ص��بب من كل م�صامات ج�صمه، اقرتب اكرث من �رسير 
اجلث��ة الذي كان را�ص��ها متجها نحو ب��اب الزنزانة، وانخف�س اك��رث لينظر اىل وجه 

امليت، اليدرِ ملا �صعر بانه قد اغتيل، اكرث من كونه تويف طبيعيا ..

حممد املختار.. قتيال يف اكرث �صجون بغداد امناً !..
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الفصل 4
الثانية و 20 دقيقة ليال.

 وق��ف املحامي مهدي العلي يف الزنزانة مت�ص��مراً امام جثة موكله، املتهم حممد 
املختار، ا�صتمر حمدقاً باجلثة، مل يبد عليها اثر طعنة او ثقب ر�صا�صة، دخل النقيب 
اىل الزنزانة املنفردة التي ت�صم اجلثة و ا�صار على مهدي بعدم مل�صها، طلب مهدي 
من النقيب الرتاجع ليبعد ظله عن اجلثة، و ليت�صن لل�صوء ابراز تفا�صيلها، و�صعر 

بحالة من الغثيان و بداأ يح�س بالدوار يفعل فعله يف راأ�صه.
 لو انه كان كابو�صا !

مل يحتم��ل املنظر اك��رث، خرج من الزنزانة و اتكاأ على اجل��دار املجاور للباب، اغم�س 
عيني��ه و ق��ال للنقيب الذي وق��ف قريبا منه: "م��اذا حدث له بحق ال�ص��ماء ؟"، رد 
ال�ص��ابط: "ال يزال التحقيق جاريا ح�رسة املحامي،، �صنبداأ اجراءات ار�صال اجلثة اىل 

الت�رسيح ملعرفة ال�صبب احلقيقي للوفاة".

�صحب مهدي نف�صا عميقا، و فتح عينيه كمن يفتحها حني يخرج من حتت �صطح 
املاء، اطلق نوبة زفر، ورغم انه تردد يف دخول الزنزانة جمددا، لكن �صيئا كان بداخله 
ي���رس عل��ى دخولها مرة اخرى، نظر اىل افراد االمن و ه��م ينظرون اليه كمن يريد ان 
يقرا ما بعينيه من افكار، �صحب �صرتته اىل اال�صفل وتنحنح و هم بدخول الزنزانة 

جمددا.

عرَب منزلق الباب من جديد، و هاهو يطل جمددا على جثة موكله التي بدت و كانها 
�صتثر عا�ص��فة من الت�صاوؤالت، ا�ص��توقفته كتابة كانت قد ر�صمت ب�صبغ بخاخ 

اخ�رسعلى جدار الزنزانة اعلى �رسير الرئي�س، كانت الكتابة هي الرقم 39 باالرقام 
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العربية اال�ص��لية، لكن �رسعان ما تنا�ص��ى مهدي ذلك الرقم و عاد للنظر اىل جثة 
موكل��ه، وقف عند را�س اجلثة و نظر جمددا اليها تاركا باب الزنزانة وراءه مب�ص��ابكه 
احلديدية التي ت�صكل مربعات قطرية كرقعة �صطرجن بال الوان، رن منزلق الباب حتت 
حذاء النقيب الع�ص��كري اخلاكي، كان قد دخ��ل الزنزانة جمددا هو االخر، ووقف اىل 
جانب مهدي وهو ي�ص��بك ذراعيه على �ص��دره ناظرا اىل املنظر نف�صه، عاود مهدي 

النظر اىل الرقم 39 على اجلدار و �صال النقيب: 
-"هل كانت هذه الكتابة هنا يف اال�صل ؟".

اجاب النقيب: "كال ح�رسة املحامي، يبدو ان احدهم كان قد ر�ص��م هذا الرقم عند 
دخوله الزنزانة، قد يكون احد االفراد ر�صمها منذ وقت ق�صر، �صتنابع ذلك".

�صعر مهدي بان الرقم يريد ار�صال ر�صالة ما.
-"هل لديك اية معلومة عن معنى هذا الرقم ؟"، قال مهدي.

-"لي�س بعد ا�صتاذ، التحقيق �صيحاول ك�صف معنى ذلك"، قال النقيب.

نظر مهدي جمددا اىل الرقم 39 على اجلدار..
ماذا يعني ذلك؟

كان ال�ص��مت يطب��ق عل��ى الزنزانة و اله��دوء يلف امل��كان، افراد االمن ان�ص��غلوا 
بالتحدث مع بع�ص��هم خارج الزنزانة، و النقيب يقف �ص��امتا و هو يراقب حتركات 

مهدي و ردة فعله.
غارقا يف التفكر، مل يزح مهدي عيناه عن الرقم 39 املر�صوم على جدار زنزانة موكله، 
قطع �صل�صلة افكاره �صوت جهاز االر�صال املثبت على جانب خ�رس النقيب، احدث 
�ص��وت �ص��فر عاٍل، ثم نداء غر وا�صح، لكنه بدا جليا انه كان يحوم هو االخر حول 

ق�صية حممد املختار القتيل.
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حت��رك مهدي نحو الباب و ام�ص��ك ي��د النقيب الذي كان يخف�س من �ص��وت جهاز 
االر�صال خا�صته، عربا منزلق الباب و خطيا نحو الرواق..

"كم م�صى على وفاته ؟"، قال مهدي و هو ينظر اىل الرواق اخلايل اال من بع�س افراد 
التحقيق اجلنائي و رجال االمن.

"تنب��ه لع��دم حتركه اح��د احلرا�س بعد منت�ص��ف الليل بع�رسة دقائ��ق عندما توىل 
مناوبته، وددت اعالمك بان افراد املناوبتني قد مت بدء التحقيق معهم". قال النقيب.

"هل بامكاين املغادرة االن و مقابلة العميد ؟"قال مهدي.
"طبعا، �صيكون نقالك لديه، ت�صبح على خر".

 قال النقيب ذلك و هو ي�صع يده على ظهر مهدي و ي�صر اىل ال�رسطي الذي رافقه 
من غرفة العميد اىل الزنزانة 12 حيث كان يقف يف نهاية الرواق حتى انه مل يتمكن 
من �ص��ماع حوار االثنني، و�صل وادى التحية، اوما مهدي للنقيب برا�صه و م�صى مع 

ال�رسطي، اخرج علبة �صجائره وقدم احداها لل�رسطي، �صكره االخر و مل ياخذها.

يف منعطف الرواق، تظاهر مهدي بانه يبحث عن نقاله بجيب �صرتته الرمادية، كان 
يعلم بان ال�رسطي املرافق له لي�س لديه علم مب�صادرة النقيب لنقاله.

-"اوه، ن�ص��يت نقايل يف غرفة مدير املبنى، اظنه على االريكة، ال�ص��عبة اخلام�ص��ة 
تن�صيك كل �صئ !".

 
ابت�ص��م ال�رسطي ملهدي و وا�ص��ال امل�صر، "هل بامكاين ا�ص��تخدام نقالك ؟"، فاجاأ 
مهدي ال�رسطي ب�ص��وؤاله، �ص��عر االخر بان ال�صخ�ص��ية التي معه م�ص��تثناة من 
اجراءات ال�ص��عبة اخلام�ص��ة اخلا�ص��ة مبنع ا�ص��تخدام النقال داخل املبنى من قبل 
الزائري��ن، فتعامل افراد االمن مع مهدي ا�ص��فى هالة من االحرتام له، ا�ص��افة اىل 
ا�صتقباله من قبل العميد مدير املبنى و جلو�صه بغرفته بارتياح، ابت�صم ال�رسطي 
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و اخرج جهاز نقال من جيبه، كان نقاال عاديا بال كامرات او تقنيات رقمية متطورة 
كم��ا يف االجه��زة احلديث��ة، التف��ت وراءه و تاكد من خلو ال��رواق من اف��راد اخرين، 
�ص��لم نقاله ملهدي: "ا�ص��تعجل ارجوك ! الو�ص��ع الي��وم ال يحتمل اب��راز هواتفنا 
ال�صخ�ص��ية!"، قال ال�رسطي وه��و يعدل حزام ر�صا�ص��ه االوتوماتيكي على كتفه، 
اوماأ مهدي لل�رسطي برا�صه و ا�صتدار نحو جدار الرواق، رمى �صيكارته التي ا�صعلها 
توا و اطفاها بحذاءه، وقف ال�رسطي على م�صافة امتار قليلة يراقب الرواق اخلايل اال 

من االنارة الكئيبة، و امل�صبع برطوبة اجلدران.
ب�رسعة، فتح مهدي تطبيق الر�صائل الن�صية و كتب كلمات قليلة، و بيدين عرقتني، 

كتب رقٍم م�صتلم كان يحفظه جيدا، واأمت االر�صال.
متاكدا من تقرير الت�ص��ليم، م�ص��ح مهدي الر�ص��الة و تقدم اىل ال�رسطي م�صلما 
اياه النقال، بابت�ص��امٍة تنم عن �صكر، رافقه اىل املمر املوؤدي اىل غرفة العميد مدير 

املبنى.

يف غرف��ة مها التي كانت تغط يف نوٍم عميق، وم�ص��ت �صا�ص��ة النقال ال�ص��امت 
معلنًة و�ص��ول ر�صالة ثانية، لكنها من رقٍم غريب هذه املرة، كانت الر�صالة ق�صرة 

جدا..

"مها، انا اال�صتاذ مهدي، لقد اغتالوا الرئي�س".
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الفصل 5

كان الرج��ل املمتلئ الق��وام ذو البدلة االنيقة يجل�س وحي��دا يف غرفته ذات اجلدران 
اخل�ص��بية، مم�ص��كا بجهاز الرمي��وت كن��رتول و يتابع �رسيط��ا يعر�س حمت��واه على 
التلفزيون الذي يتو�ص��ط غرفته، كان دخان ال�ص��يكار الفاخر الذي ينفثه ي�ص��و�س 
بع�ص��ا من و�ص��وح �ص��ورة التلفاز يف و�ص��ط االنارة اخلافتة يف تلك الغرفة، اعاد ذو 
البدلة االنيقة امل�ص��هد اكرث من مرة بارج��اع ال�رسيط اىل الثانية املطلوبة، مل يكن 
يجل���س وراء مكتب��ه كما هو معتاد، بل جل�س على كر�ص��ي عادي يقابل التلفزيون، 
ارت�ص��ف قهوته بعين��ني ال تفارقان املادة املعرو�ص��ة على التلفاز، اطفا �ص��يكارته 
البنية وو�صع فنجان قهوته على املن�صدة، كان ال�صوء ال�صادر من التلفاز ينعك�س 

على �صعره الرمادي ن�صف اال�صيب.

مرت ع�رس دقائق اعاد فيها �صاحب البدلة االنيقة امل�صهد اكرث من �صبع مرات، بدا 
يف انعكا�س عينيه م�ص��تطيل التلفاز وبداخله مالمح رج��ل و كامنا ثبتت الكامرا 
عليه، كانت عينا ذو البدلة االنيقة ت�صيقان كلما حتدث الرجل يف التلفاز بالكلمات 

التي تعاد على ال�رسيط...
بل كذبوا مبا مل يحيطوا بعلمه..

هز الرجل را�صه، و�صع الرميوت كنرتول على الطاولة، و�صمح لل�رسيط باال�صتمرار.
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الفصل 6 

يف ب��اب غرف��ة مدير املبن��ى، كان مهدي يقف على م�ص��افة قريبة م��ن رجل االمن 
ال��ذي خطا باب الغرف��ة موؤديا التحية للعميد، خرج م�ص��را ملهدي بالدخول، دخل 
مه��دي غرفة العميد بينما غادر رجل االمن املكان، كان العميد يجل�س وراء مكتبه 
و يتحدث بالهاتف الداخلي، هز را�ص��ه ملهدي م�ص��را له بالدخول، اوما له ليجل�س 

على االريكة، بدا و كانه يحدث من هو اعلى منه رتبة.
"نعم �صيدي، �صنتخذ االجراءات كما امرت متاما، ان �صاء اهلل.. اهلل معك..".

اغلق العميد الهاتف و تناول علبة �ص��جائره، اخرج احداها و عر�ص��ها على مهدي، 
"ال اغر �صجائري !"، قال مهدي و هو ي�صحب علبته من جيب �صرتته.

ا�ص��عل العميد �صيكارته و نظر اىل مهدي، "ا�ص��تاذ، اطلعت على ما حدث ؟"، قال 
العميد، "نعم �ص��يادة العميد، ب�رساحة ال ميكن لالمر اال ان يكون تق�ص��را من ادارة 
املبن��ى، كان من املهم متابعة �ص��حته"، قال مهدي، نفث العميد الدخان و �ص��اق 
ات�ص��اع عينيه، اثناء ذلك، دخل رجل امٍن و القى التحية، هز العميد را�ص��ه اآذناً، قال 

رجل االمن: "�صيدي، النقيب فا�صل ار�صل لكم نقال املحامي كما امرمت".
 "طي��ب، هات��ه.."، قال العميد و هو ينف�س �ص��يكارته يف منف�ص��ة ممتلئة باعقاب 
�ص��جائره ال�ص��ابقة على مكتب��ه، دخل رجل االمن و �ص��لم النق��ال للعميد و عاد 

ادراجه، ادى التحية و خرج من الغرفة.

نظر العميد اىل نقال مهدي وهو يقلبه يف يده، قال: 
"اآ�ص��ٌف على االم��ر، لكن اعتقد انه��ا اجراءات �رسورية يف و�ص��ع م�ص��ابه، ان مننع 

ات�صالك بالعامل اخلارجي حاليا على االقل، ا�صتاذ !".
قال مهدي: "طيب �ص��يادة العميد.."، اخذا نف�ص��ا من �ص��يكارته، "افرت�س ان نقايل 



28

�ص��يبقى معكم، كيف باالمر ان حتدثت الحدهم يف اخلارج عما �ص��اهدته ؟"، قالها 
لي�صتفزه.. 

"اننا واثقون من انك لن تتحدث اىل احدهم، النك �صتق�صي الليلة هنا !".
�صعر مهدي بال�صدمة و هو ي�صمع ذلك من مدير ال�صعبة اخلام�صة..

هنا ؟؟ اين ؟!

"هذه اوامر ال�ص��يد اللواء مدير املخابرات العامة، �صتبقى هنا حتى حتدد املخابرات 
موعد االف�ص��اح عن املو�ص��وع، عنده��ا فقط �ص��يكون بامكانك اخل��روج"، اكمل 

العميد.

حدق مهدي اىل العميد بغ�ص��ٍب و عدم قدرةٍ على الرد يف اآٍن واحد، اخذ نف�ص��اً من 
�ص��يكارته و نظر اليه جمدداً وقال: "�ص��يادة العميد، ال ميكنني ان اق�صي ليلتي يف 

مبنًى كهذا، بامكاين ان اعدك.."..
"ا�صف ا�ص��تاذ !، باملنا�صبة �صاغلق جوالك االن، و �صدقني، حاملا تخربين ال�صلطات 

باالفراج عنك، �صافعل.."، قال العميد مقاطعاً.

بالرغم من كون جهاز النقال اخلا�س مبهدي مغلقاً برمز �رسي، �ص��غط العميد على 
زره اجلانبي، ومل�س با�صبعه اخليار االول، و اطفاأ اجلهاز..

"�صيادة العميد، باالفراج عني او بدونه، �صيعلم النا�س ما حدث هذه الليلة يف هذا 
املبنى قريبا، و �صيحا�صب املق�رس، اق�صم لك !"، قال مهدي وقد اعرتاه الغ�صب.

"امتن��ى ان نطلع على نتائج التحقيق قريبا، ا�ص��تاذ"، انهى العميد كلماته بهدوء، 
و ط��رق عل��ى اجلر�س عل��ى مكتبه، دخل رجل االم��ن ذو البندقية االلية و م�ص��د�س 
الت�ص��عة مليم��رتات و ادى التحية، اطفاأ العميد �ص��يكارته و قال: "ا�ص��مع، اذهب 
فوراً و اجعل ال�صابط امل�صوؤول عن الغرف يجهز غرفة قرب غرفتي، و تاكد من توفر 
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التدفئة و االغطية"، رد الرجل: "حا�رس �صيدي"، ادى التحية و ان�رسف لينفذ االوامر.
�صحب العميد جهاز االر�صال من مكاٍن على مكتبه..

" 3ج اىل 3 د، كيف ت�صمعني اجب ؟"، قال العميد و هو ي�صبط �صوت اجلهاز.
"3 د اىل 3 ج، ا�صمعك عايل وا�صح ار�صل"، �صاح اجلهاز بعد نوبة من ال�صو�صاء.

"3 د، توجه اىل مكتب املدير فوراً".
" 3 ج ا�صتلمت"، اجاب اجلهاز.

 رد العميد باخر كلمات االت�صال: "3 د.. انتهى !"، و و�صع اجلهاز على املكتب.

مطفاأً �ص��يكارته يف املنف�صة املقابلة، رفع مهدي العلي عيناه عن �صاعة يده التي 
كانت ت�ص��ر اىل الثانية و خم�س و اربعون دقيقة �صباحا من ا�صواأ الليايل التي مرت 
علي��ه يف حياته، �ص��عر بالغ�ص��ب و احلزن يف اآٍن واحد، ود لو ان��ه كان قد ُقبل بكلية 
االع��الم كما يود لنف�ص��ه و ا�ص��بح اعالميا بعيدا عن كل ه��ذه املتاعب، لكن ارادة 
وال��ده كانت ا�ص��د تاثرا على خياراته، فه��و الذي دفعه اىل كلية القانون واأو�ص��اه 
باكمال درا�ص��ته القانوني��ة، وبعد رحيل االب، اكمل مهدي طريقه ليح�ص��ل على 

املاج�صتر، فيما يعد االن للتح�صر ل�صهادة الدكتوراه.

تذكر مها و عالقته بها، رمبا لو انه كان ا�ص��تاذا يف كلية االعالم االن ملا تعرف اليها، 
كال ! االقدار تالقينا باال�صخا�س الذين لهم تاثر على حياتنا دوما !، كانت مها جتمع 
بني جمال ال�ص��كل و �ص��عة العقل يف وقٍت واح��د، كما انها فت��اةٌ عملية، فبنيت 
العالقة بينها وبينه على ا�ص��ا�س الدرا�ص��ة و جمال القانون خ�صو�صا، اما هو، فقد 
كان عمليا هو االخر، ومل يكن حواره معها يخرج عن نطاق الدرا�صة و بحث تخرجها 

و االحداث ال�صيا�صية على م�رسح احداث البالد.
هل قراأت الر�صائل االن ؟ 

 قال يف نف�صه، ولوهلة، �صعر بدفقة كبرة من الدم تندفع اىل را�صه..
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 هل �ص��تخرب احدا مبا اخربتها عنه ؟!، وقد منعُت من االف�ص��اح عن اي �صئ من قبل 
ال�صلطات ؟ 

 ب��داأ يقنع نف�ص��ه بانه اخ��رب طالبته مبوت الرئي�س ال�ص��ابق للبالد يف �ص��جنه كي 
تعل��ن ذلك اذا ما ا�ص��ابه مكروه داخ��ل املبنى الذي هو في��ه االن كونه حماٍم لذلك 
الرئي�س، لكن و�صوا�صا كان يخربه بان مها قد تف�صح املو�صوع قبل اوانه، و تت�رسب 
ال�ص��ائعات و تنقلب و�ص��ائل االعالم، و ي�ص��بح هو هدفا لتحقيق��ات طويلة حول 
ت�رسيب املعلومة، خ�صو�ص��ا و ان مها ع�ص��و جمل�س احتاد الطلبة بكليتها و يعلم 

اجلميع بالتقارب بينها و بني ا�صتاذها.. حمامي الرئي�س ال�صابق.
اعاد تطمني نف�صه..

 لن تخرب احدا، �ص��تحتاج لالت�صال بي جمددا للتاكد من املعلومة قبل الوثوق بها!، 
ثم انها قانونية، �صتعرف كيف تت�رسف !

قاطعا �صل�صلة افكاره، �رسب ال�صابط الذي دخل غرفة املدير االر�س ليوؤدي التحية 
له، رمق مهدي بنظرةٍ جانبية، مل�س مهدي مع�ص��مه االمي��ن بيده الي�رسى، متذكرا 
اعت�صار هذا ال�صابط لها، "ال ا�صتطيع ان اعدك بابقاء ذلك �رسا".."بل �صتفعل !".

كان النقي��ب هو 3 د الذي ار�ص��ل العميد بطلبه، نف�ص��ه الذي ا���رسف على ادخال 
مهدي اىل الزنزانة، و�صادر جهاز نقاله، النقيب فا�صل..

"نقيب فا�ص��ل، امرت بتهيئة غرفة لال�ص��تاذ مهدي، امتنى ان تكون قريبا منه اثناء 
املبيت للنظر يف احتياجاته.."، قال العميد.

�ص��عر مهدي بان النقيب �ص��يكون حار�ص��ا عليه طوال فرتة تواجده داخل ال�صعبة 
اخلام�صة، هز النقيب را�صه و ا�صار ملهدي بالنهو�س، نه�س مهدي من مكانه و نظر 
اىل العميد، ا�صتدار نحو الباب، قال له العميد: "ت�صبح على خر، ا�صتاذ"!، مل يجب 

مهدي و م�صى نحو فا�صل.
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كانت غرفة اقامة مهدي يف نف�س رواق غرفة مبيت العميد.
 احلمد هلل انه مل يامر بان اق�صي ليلتي يف زنزانة !

 �صار مهدي مع النقيب باجتاه رواٍق �صيق�صي ليلته يف احدى غرفه.

يف الغرفة ذات اجلدران اخل�ص��بية، كان الرجل ذو البدلة االنيقة قد ت�صلم للتو وحدة 
ذاك��رة متنقلة  Flash RAM، بدا ينظر اليها يف ي��ده، اطفاأ التلفاز بجهاز الرميوت 
كنرتول و نه�س من كر�ص��يه ليجل�س خلف مكتبه، حرك ا�ص��بعه على لوح الفاأرة 
على جهاز احلا�ص��ب املحمول، اوم�ص��ت ال�صا�صة، و�ص��ع وحدة الذاكرة يف اجلهاز و 

ا�صعل �صيكارةً بنيًة اخرى.
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الفصل 7

و�ص��ل النقيب فا�ص��ل و املحامي مهدي اىل رواق ذو غرف بابواب خ�ص��بية، �ص��معا 
�صوتا من خلفهما.

"�صيدي!".
 التفت��ا اىل اخلل��ف، كان قد اقرتب منهما �ص��ابط �ص��اب برتبة م��الزم، ادى التحية 
للنقيب وقال: "�ص��يدي، غرفة اال�ص��تاذ جاه��زة كما امر ال�ص��يد العميد و ابلغني 

بت�صليمك اياها، دعني او�صلك اليها"..

م�ص��ى امل��الزم يف املقدمة، و اخ��رج من جيبة جمموع��ة مفاتيح، توق��ف امام باب 
خ�ص��بي رمادي، وب��داأ يختار املفتاح املنا�ص��ب، و اىل اخللف من��ه كان النقيب يقف 
متخ�رسا فيما راحت عينا مهدي تتجوال يف �صقف و جدران ذلك رواق يف ذلك املبنى 

الكئيب.
فتح املالزم الباب، ومد يده لي�ص��عل االنارة، تقطع ال�صوء يف الغرفة قبل ان ي�صتقر 
م�ص��تعال بفعل النيون، كان يف الغرفة �رسير مغطى مبالءة بي�ص��اء و عليها بطانية 
خ�رساء و�صعت ب�صكل مرتب، و اىل جانب را�س ال�رسير كان هناك دوالب حديدي، و يف 
اجلدار و�ص��ع جهاز تكييف خلع عنه وجهه و بدت �رسائطه احلديدية ظاهرة، م�صى 

نحوه املالزم و �صغله على التدفئة، فا�صدر �صوت ال�صاغط هديرا عاليا.

ا�ص��ار النقيب ملهدي بالدخول، دخل مهدي الغرفة و ا�ص��تدار ينظر اىل النقيب، هز 
له را�ص��ه، قال النقيب: "ان احتجت �ص��يئا فاخرج اىل الرواق، �صتجدين يف نهايته او 
جتد احد افراد احلماية، احلمامات بجانب الغرفة املجاورة من اجلهة التي اتينا منها"، 
�صكر مهدي النقيب، خرج املالزم من الغرفة و اغلق النقيب الباب و م�صيا يتحدثان 

معا.
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كان الرواق الذي ي�ص��م غرفة مبيت مهدي مكون من ابواب خ�ص��بية على اجلانبني، 
عل��ى االمي��ن غرف متج��اورة، ام��ا على االي���رس فكان��ت احلمامات اوال ث��م غرفتني 
متجاورتني، يق�ص��ي مهدي ليلته يف الثانية، ام��ا يف نهاية الرواق فكانت هناك باب 

خ�صبية يتو�صطها زجاج مموه، و هي غرفة مبيت املدير.
رغم �ص��وت جهاز التكييف، كان مهدي ال يزال ي�ص��تمع اىل ا�صوات نداءات اجهزة 
االت�ص��ال يف نهاية الرواق، فال�ص��دى ينعك�س ب�ص��هولة يف هكذا ممرات ذات ار�صية 
خر�ص��انية ناعمة و يلفه��ا هذا القدر من الهدوء، جل�س مه��دي على �رسيره و خلع 
�ص��رتته، كان ال�رسير جماورا للحائط يف غرفة ذات مقا�ص��ات �صغرة ن�صبيا و تخلو 
من اي اثاث عدا ال�رسير و الدوالب احلديدي، �صبك يديه خلف را�صه و اتكا على اجلدار، 

تذكر ما مر به من االحداث هذه الليلة..
 اغتيال رئي�س اجلمهورية ال�صابق يف �صعبة خمابرات الدولة !

�صعر بانه و�صط دوامة من التفكر، حاول ان يتذكر اخر لقاء له كمحاٍم مع الرئي�س 
يف ال�صجن، كان ذلك قبل ا�صبوع متاما، طلب لقاء موكله و �صمحت له ال�صلطات، 
كان الرئي���س معتقال يف �ص��جن داخل املنطق��ة اخل�رساء الرئا�ص��ية ببغداد قبل ان 
يت��م نقله اىل هذا املكان يوم ام�س كما قال العمي��د مدير املبنى، كان لقاء مهدي 
بالرئي���س ق�ص��را فلم يتجاوز اخلم�س ع�رسة دقيقة قب��ل ان ينتهي بطلب من افراد 
االمن يف املكان، التقى بعدها الرئي�س باملحامي يف اليوم التايل يف جل�ص��ة املحكمة 
و الت��ي كانت لقائهما االخر، ب��ث التلفزيون احلكومي املحاكم��ه علنيا مع حذف 
بع�س امل�ص��اهد، اىل جانب ان مهدي مل يك��ن يظهر يف املحاكمات، فما كان يظهر 

فيها هو �صوته فقط.
كان �صوت جهاز التكييف داويا يف اذين مهدي، ا�صتغرق يف تذكر لقاءه االخر املنفرد 
مع الرئي�س، اغم�س عينيه و �ص��عر بدفء املكان، تراخى ج�ص��ده على ال�رسير، فيما 

راح ازيز النيون يعزف حلنه على اذنيه هو االخر.
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يف تل��ك االثن��اء، ويف غرفته ذات اجلدران اخل�ص��بية، و�ص��ع الرج��ل ذو البدلة االنيقة 
نظارته الطبية فانعك�ص��ت امامه �ص��ورة الرقم 39 االخ�رس على عد�ص��اتها، بدا 
يقل��ب ال�ص��ور امامه على احلا�ص��ب املحمول، مرت ع�رس �ص��ور م��ن زوايا خمتلفة 
لزنزان��ة ظه��رت فيها جثة ممددة على �رسي��ر و رقم اخ�رس على اجل��دار، اعاد تقليب 
ال�صور راجعا، اغلق ال�صورة االخرة و اخرج وحدة الذاكرة ال�Flash RAM من جهاز 
احلا�صوب و و�صعها يف اجليب الداخلي ل�صرتة بدلته االنيقة، طوى ال�صا�صة، ثم اخذ 

نف�صاً من �صيكارته البنية.
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الفصل 8

كانت ال تزال جثة الرئي�س القتيل حممد املختار على حالها، ذراعها اليمنى متدلية 
من طرف ال�رسير، و يعلوها الرقم 39 على اجلدار، االنارة البي�ص��اء ت�صطع على اجلثة 
من �صقف الزنزانة، بدت �صفتا اجلثة بي�صاوين وعيناها غائرتني، اقرتب هو من وجهها 
ببطء حتى ا�صبحت اقرب اىل عينيه، بدا كل �صٍئ حول اجلثة �صبابيا، كان ال�صمت 
يطب��ق عل��ى املكان و اجلمود ينت�رس على تعابر وجه اجلثة، بدا كاأن كل �ص��ئ ي�ص��ر 
بالت�ص��وير البطئ، و فج��اأة، فتح الرئي�س حممد املختار عيني��ه من موته الغام�س، 
فتحها كمن ي�صحو من كابو�س قاتل، فغر فمه و اخذ نف�صا عميقا عائدا اىل وعيه، 
بدا يتنف�س ب�رسعة، تدورت عيناه و جحظت، بداأ �صوت تنف�صه يت�صارع، حدق مرتعدا 
خوفاً، ازداد رعب امليت ال�ص��احي �صيئاً ف�ص��يئا، �صارع انفا�صه اكرث، ارتفع حاجباه و 
ات�ص��عت عيناه كمن يريد ال�رساخ، رفع ذقنه اىل االعلى قليال و هو ي�صحب اكرب قدر 
ممكن من الهواء، ابتل جبينه بعرق غزير، و بان�صاف انفا�س بالغة ال�رسعة بدا �صوتها 

كطرٍق على اخل�صب، ارتفع ل�صانه لينطق، و برعٍب هائل، نطق الرئي�س كلماته: 
"�صينهار كل �صئ..!"..

 ب�ص��درٍ يعل��و و ينخف���س ب�رسعة، بدا ي���رسخ و فمه يت�ص��ع اكرث، "�ص��ينهار كل 
�ص��ئ.."، رفع الرئي�س يديه من جانبيه وام�ص��ك به من مالب�صه ب�صدة، �صاح جمددا 

بعن��ف"�صينهار كل �صئ..!"، �صد مالب�صه اليه بقوة و �رسخ يف وجهه: 
"مه�����دي !".

برد فعٍل قوي و مفاجئ، كور مهدي نف�ص��ه ب�ص��ده و فتح عينيه، �ص��حب نف�ص��ا 
عميقا، كان �صدى ا�صمه يرتدد يف املكان، نظر حوله، الدوالب احلديدي، �صوء النيون، 

جهاز التكييف، لقد افاق تواً من كابو�ٍس مرعب، لكن ال�صوت عاد جمددا: 
 مهدي !
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 كان يات��ي م��ن جهة الباب اخل�ص��بي للغرف��ة، ادرك انه يف غرفته مببنى ال�ص��عبة 
اخلام�ص��ة، لقد كان يف ذلك الكابو�س يف حالة الالوعي ي�ص��تمع اىل انفا�س الرئي�س 
ب�صوتها الغريب ال�صبيه بطرق اخل�صب، ذلك ال�صوت كان طرقات احدهم على باب 
الغرفة، و �رساخ الرئي�س با�ص��مه كان يف الواقع �صادرٌ من الطارق الذي نادى با�صمه 

بعد ان طرق الباب عدة مرات بال رد.

نظر اىل �ص��اعته، كانت ت�ص��ر اىل اخلام�ص��ة و الربع �ص��باحا، نه�س اىل الباب و هو 
يفرك عينيه، جذب مقب�صه اىل اال�صفل، ا�صدر الباب �رسيرا.

كان النقيب فا�ص��ل واقفا يف الباب و قد بدت على وجهه تعابر غا�ص��بة نوعا ما: 
"طرقت مطوال ا�صتاذ مهدي !"، قال النقيب.

"اآ�ص��ف، لقد كنت م�ص��تغرقا يف النوم"، رد و هو يحاول فتح عينيه بكل ات�صاعها 
ليطرد منها النعا�س.

"طيب ا�صتاذ، ارجو جلب �ص��رتتك معك، مدير الدائرة ار�صل بطلبك"، قال النقيب، 
اعاد مهدي النظر اىل �ص��اعته، اخلام�ص��ة و الربع �صباحا، ا�صتدار راجعا اىل ال�رسير، 
حمل �صرتته و عاد باجتاه النقيب، اغلق النقيب الباب وراء مهدي و اجتها نحو الرواق، 

نحو غرفة العميد مدير املبنى.
�ص��ائرين يف الرواق، كان مهدي ي�ص��رتجع بذاكرته كلمات الرئي�س التي �ص��معها يف 

ذلك الكابو�س.. 
�صينهار كل �صئ .. مهدي ! 

انعطف��ا انعطافهما االخر نحو غرفة املدير، وو�ص��ال الغرف��ة بعد خطواٍت قليلة، 
ولج النقيب اوال الغرفة، ادى التحية و التفت اىل مهدي م�ص��را له بالدخول، دخل 
مه��دي اىل غرفة العميد حامال �ص��رتته الرمادية على �ص��اعدة االمين، كان العميد 
جال�ص��ا خل��ف مكتبه و يت�ص��فح ما بدا ان��ه ملف، رفع عينيه و نظ��ر اىل مهدي، 
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"ا�صرتيح ا�صتاذ"، قال العميد قبل ان يعود للنظر يف امللف بيده، جل�س مهدي على 
االريكة، و اغلق العميد امللف وا�صعا اياه على مكتبه.

-"اوال، انا ا�ص��ف جمددا على م��ا جرى لك هذه الليلة ا�ص��تاذ !"، قال العميد، طوى 
مهدي �ص��فتيه وهز را�ص��ه و هو ي�ص��يح بعينيه عنه، اكمل قائال: "اردت ان ا�صالك 
عن حالة موكلك ال�ص��حية، كما تعلم فقد مت نقله الينا يوم ام�س و مل يت�ص��ن يل 
مراجعة ملفه الطبي الذي ارفق معه، لقد بدات بت�صفحه منذ دقائق فقط"، رفع 
امللف بيده امام مهدي، "اطلعني على ما لديك عن �صحة املتهم ؟"، اكمل العميد، 

نظر مهدي اليه و قال: 
"�ص��يدي، موكلي يعاين من ح�صا�ص��ية تنف�ص��ية م��ن الغبار و بع���س العطور، ال 
ي�ص��تطيع حتملها اذا كانت بن�ص��ٍب عالية يف الهواء، يوؤدي ذلك اىل ا�ص��ابته بنوبة 
�ص��عال حادة، كما ان لديه ح�صا�ص��ية من مادة ال�ص��وف، فمالم�ص��ته له ي�ص��عل 
لديه حالة من التح�ص���س اجللدي املفرط، خ�صو�صا يف ا�ص��هر ال�صتاء من ال�صنة، 
و يتهيج جلده بفعل هذه احل�صا�ص��ية عند ابداء اي ن�صاط ع�صبي من قبله"، اتكاأ 
واكم��ل: "لذا، ففي بع�س االحيان كنت اقابل��ه يف زنزانته يف املنطقة اخل�رساء و هو 
يرتدي مالب�صه الداخلية فقط ب�صبب اجهزة التدفئة يف ال�صجن رغم برودة اجلو يف 

اخلارج"، قطب العميد حاجبيه: "اي �صئ اخر ؟".
 اردف مهدي: "كال، مل؟ هل ات�صح اي �صئ بخ�صو�س وفاته ؟".

 اجاب العميد: "ال، لي�س بعد، جمرد اردت التعرف على و�صعه ال�صحي".
 

�ص��عر مهدي بخيبة امل، هز را�ص��ه و حدق يف االر�س، �صبك العميد ا�صابعه و اتكا 
على كر�صيه و قال: 

-"على اية حال، وددت اعالمك باننا تلقينا ات�ص��اال من ال�صيد اللواء مدير املخابرات 
العامة امر فيه باخالء �صبيلك !"، نظر مهدي ب�صغف اىل العميد، االن ؟
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م��د العميد ي��ده اىل الدرج يف مكتب��ه، اخرج منه جهاز نقال مهدي، "�صتو�ص��لك 
�ص��يارة املديرية اىل منزلك االن"، نظر مهدي اىل العميد غر م�ص��دق، جال يف عقله 

ال�صوؤال االكرب: 
 هل �صتف�صح ال�صلطات عما حدث ؟ 

 اغم�س عينيه لربهة، ثم نظر اىل العميد قائال: "طيب �ص��يدي �ص��اكون ممتنا !"، رد 
العميد و هو يقدم النقال اىل االمام بيده: "تف�ص��ل جهازك، نا�صف لوفاة موكلك، 

و اعدك بالبحث عن ال�صبب".
 نه���س مه��دي اىل مكت��ب العميد، وقف االخر و �ص��لم النقال الي��ه، اخذ مهدي 
جهازه و�صغله وا�صعا اياه يف جيب بنطاله وعاد نحو االريكة، طرق العميد الزر على 
مكتبه، دخل رجل االمن ذو البندقية و امل�ص��د�س و ادى التحية، قال العميد جال�صا 

على كر�صيه: "ناد يل على املالزم اول ه�صام"، ا�صتدار رجل االمن و ذهب لينفذ.
مد مهدي يده نحو علبة �ص��جائره يف جيب �رسته الرمادية التي كانت بجانبه على 
االريكة، عاد العميد يطالع امللف الطبي للمتهم حممد املختار، نظر اليه مهدي و 

ا�صعل �صيكارته، و اتكا على االريكة، ثم �رسدت عيناه تنظران نحو ال�صقف..
 ليت والدي كان حيا لي�صهد ما حدث !

قال ذلك مع نف�ص��ه، تذكر بداياته و كيف ا�صبح حماميا للرئي�س املختار، كان والد 
مهدي م�صت�صارا للرئي�س لل�صوؤون االقت�صادية، ت�صلم من�صبه فور ت�صلم الرئي�س 
املختار رئا�ص��ة الب��الد قبل ع�رس �ص��نوات، كان م��ن اخل�س رجال الدول��ة للمختار 
وبرناجمه، لكنه تويف بعد ثالثة اعوام من توليه املن�صب، تاركا الرئي�س يحكم �صبع 
�ص��نوات اخرى من دونه، كانت عالقة الرئي�س بوالد مهدي قوية اىل حد ال�ص��داقة، 
اطل��ع اثنائه��ا الرئي�س على اخبار ابن م�صت�ص��اره "مهدي" و حمور عمله كا�ص��تاذ 
جدي��د ان��ذاك يف كلية القانون وكاإب��ٍن ال يقل وطنية عن والده امل�صت�ص��ار، كما ان 
مه��دي التقى مرت��ني بالرئي�س اثناء وج��ود والده يف من�ص��به، كان ذلك يف الذكرى 
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ال�ص��نوية االوىل و الثاني��ة لت�ص��لم الرئي�س حك��م البالد، حيث كان��ت تقام موائد 
الع�ص��اء يف الق�رس باملنا�ص��بة، و التي يح�رسها عادةً رجال الدولة االقرب للرئي�س و 

بع�س افراد عوائلهم.

كان مهدي يخو�س نقا�ص��ات ق�ص��رة مع الرئي�س على هام�س تلك احلفالت، و طاملا 
ب��دا الرئي�س معجبا بطموح مهدي يف الو�ص��ول اىل القمة �ص��من عمله كقانوين، 

رغم تاخره يف احل�صول على �صهادة الدكتوراه يف القانون حتى ذلك احلني.
وث��ق الرئي�س بوالد مهدي جدا، و بعد وفاة االخر، ا�ص��تمر االت�ص��ال ب��ني الرئي�س و 
مهدي عرب دعوة الق�رس له حل�ص��ور احلفالت ال�ص��نوية الالحقة، او عن طريق ار�صال 
الرئي�س لباقات ورد اىل مهدي يف الذكرى ال�ص��نوية لوفاة والده امل�صت�ص��ار و ب�صكل 

من�صبط، مرفقًة بنعي و مذيلًة بتوقيع الرئي�س املختار.

الحقا، ا�صبح مهدي قانونيا بارعا، وهو ال يزال – كما والده – حمط ثقة الرئي�س الذي 
حكم لواليتني من اربع �ص��نوات لكل منهما، ووالية ثالثة حكم فيها �صنتني فقط 
ب�ص��بب �ص��حب الثقة عنه من قبل الربملان الذي اتهمه بق�ص��ايا ف�صاد و اختال�س، 
اعقب ذلك ا�ص��دار املحكمة االحتادية العليا امرا باعتقال الرئي�س وايداعه ال�صجن 
للنظ��ر يف تلك االتهامات، فطل��ب الرئي�س من املحكمة مرا�ص��لة املحامي مهدي 
العل��ي ليرتافع عنه، و بوطنية ال تقل عن وطنية والده، لبى مهدي طلب الرئي�س، و 
ترافع عنه طيلة فرتة املحاكمات التي ا�ص��تمرت لثالثة ا�صهر دون التو�صل لنفي او 
اثب��ات االتهامات املوجهة للرئي�س، قبل ان يتم نقل املتهم من �ص��جنه يف املنطقة 

اخل�رساء الرئا�صية اىل مقر ال�صعبة اخلام�صة.

دخل ال�ص��ابط اال�صلع ذو ال�ص��اربني الكثني اىل غرفة املدير وادى التحية، ال�صابط 
الذي اتى مبهدي من حي زيونة اىل مقر ال�ص��عبة اخلام�ص��ة، قال العميد: "مالزم اول 

ه�صام، �صتاخذ معك ال�صيد املحامي اىل حمل �صكناه"،
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 اوماأ ال�ص��ابط قائال: "نعم �صيدي"، اكمل العميد: "تاكد من اي�صاله ب�رسعة، فهو 
متعب هذه الليلة !"، هز املالزم اول ه�صام را�صه.

مطف��اً �ص��يكارته، نه�س مهدي و ارتدى �ص��رتته، نظ��ر اىل العميد و قال: "�ص��كرا 
�صيدي، �صنتوا�صل الحقا بخ�صو�س ماحدث".

ابت�صم العميد: "بال�صالمه ا�صتاذ".
خرج مهدي مرافقا ال�صابط اال�صلع اىل خارج الرواق، ثم اىل باحة ال�صعبة اخلام�صة 

حيث تنتظره �صيارة ال�صيفروليه.
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الفصل 9

يف غرف��ة املراقب��ة الت��ي ترتبط بها ع���رسات الكام��رات املوزعة يف اروق��ة و زنازين 
ال�صعبة اخلام�صة، كان ال�ص��بع ال يزال جال�صا امام احد اجهزة احلا�صوب املرتبطة 
مبنظومة املراقبة، بدا مرتبكاً و هو ينظر اىل الفتحة ال�ص��يقة للباب و املطلة على 
الرواق، مل يكن يف غرفة املراقبة غره، فقد ان�ص��غل اع�ص��اء الغرفة االخرين بتلبية 
ا�ص��تدعاء طارئ للعميد مدير املبنى، نظر اىل �ص��اعته، ثم نه�س و اجته نحو الباب 
بقل��ق، فت��ح الباب اكرث قليال و القى نظ��رة على الرواق ال��ذي كان خاليا متاما، اعاد 
ت�ص��ييق الفتحة، رجع اىل جهاز احلا�ص��وب حمدقا ب�صا�صته، ركز نظره على �رسيط 

الن�صخ االخ�رس..

ن�صخ – اربع دقائق متبقية
جل�س على الكر�ص��ي املقابل للجهاز، وبدا يطرق با�صابعه على املن�صدة وهو يتابع 

�صر �رسيط الن�صخ االخ�رس..
 ا�رسع ارجوك !

كان��ت اجهزة احلا�ص��وب و املنظومات اخلا�ص��ة بالكامرات مو�ص��وعة على طاولة 
طويل��ة بالتتابع، حيث يجل�س اف��راد غرفة املراقبة امام �صا�ص��ات اجهزتهم، وفوق 
تلك االجهزة كان هناك �صف من النوافذ ال�صغرة امل�صتطيلة ال�صكل تطل على 
الرواق اخلارجي، بينما و�صعت اىل االعلى منها الوحدات الداخلية الجهزة التكييف 

التي توفر احلرارة املنا�صبة للغرفة و االجهزة االلكرتونية بداخلها.
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ثالث دقائق متبقية 
ازداد ارتباك ال�ص��بع وهو يتابع ن�ص��خ املحتوى الظاهر على �صا�صة احلا�صوب، ا�رسع 
بط��رق ا�ص��ابعه على املن�ص��دة، و فجاأة، انطفاأت ال�صا�ص��ة خافي��ًة معها �رسيط 
الن�ص��خ، حتولت اىل �صا�ص��ة �صوداء �ص��امتة، فانعك�س وجه ال�صبع على زجاجها، 
نظ��ر اىل وجهه املنعك�س على ال�صا�ص��ة، ب��دا اجلرح القدمي الب��ارز على خده االمين 
وا�صحا فيها، بينما انعك�س �صوء الغرفة على العرق الغزير الذي بلل جبينه ورا�صه 
اال�ص��لع، ح��رك الفارة بيده، فعادت ال�صا�ص��ة للعمل بعد ان دخلت بو�ص��ع حفظ 

ال�صا�صة املوؤقت..

دقيقتان متبقية 
اثناء ذلك، �ص��مع وقع اقدام قادمة من الرواق باجتاه غرفة املراقبة، ب�رسعة، ا�ص��تدار 
بكر�صيه الدوار ن�صف دائرة، نظر اىل ال�صا�صة الرئي�صة التي تتو�صط غرفة املراقبة 
و التي كانت مق�صمة اىل ثمان مربعات بداخل كل منها �صورة حية الحدى كامرات 

املراقبة يف املبنى.
نظ��ر اىل مربع الكام��را املوجهة نحو الرواق، بدا �ص��وت االقدام الق��ادم من الرواق 
من�ص��جما مع خطوات ال�ص��خ�س الظاهر على ال�صا�صة، ات�ص��عت عيناه، و اندفع 

الرعب اىل نف�صه.

توقفت �ص��يارة ال�ص��يفروليه امام من��زل املحامي مهدي يف ح��ي زيونة، مد مهدي 
يده نحو عتلة باب ال�ص��يارة هاّماً بالنزول منها، التفت اليه املالزم اول ه�صام قائال: 
"ا�صتاذ، هناك امانة يجب ان ت�صتلمها قبل املغادرة"، �صاقت عينا مهدي و نظر اىل 
املالزم الذي اخرج من �ص��رتته الريا�صية كي�صا �ص��فافا يحتوي ثالثة اقرا�س ليزرية، 

ا�صتدار ه�صام نحو مهدي اجلال�س يف املقعد اخللفي، "تف�صل !"،
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ت�ص��لم مهدي حزمة االقرا�س و نظ��ر فيها، فتح الكي�س فوجد ب��ني االقرا�س ورقة 
مطوية، اخرجها و فتحها، كان قد كتب عليها: 

)الت�صجيل الكامل جلل�صات حماكمة املتهم حممد املختار – ن�صخة املحامي 
مهدي العلي(.

نظر مهدي اىل املالزم اول ه�صام و قال: "لكنني امتلك الن�صخة الكاملة حتى اخر 
جل�صة !".

رد ه�صام: "اف�ّصل لك الطالع على هذه الن�صخة".
 كان مهدي حا�رسا جميع جل�صات املحاكمة التي ترافع فيها عن موكله.

 هل فاتني �صئ منها ؟؟
اغلق مهدي الكي�س و ا�صتعد للرتجل من ال�صيارة، "طيب، �صكرا الي�صايل"، قال وقد 
فتح الباب، "على الرحب و ال�ص��عه ا�صتاذ"، رد ه�صام، نزل مهدي من ال�صيفروليه و 
اغلق الباب، توجه نحو باب منزله، فيما ا�ص��ار املالزم اول ه�ص��ام لل�صائق بالتحرك، 
حتركت ال�ص��يفروليه مغادرة �ص��ارع منزل مهدي، نظر االخر اىل ارقامها احلكومية 

تبتعد، ثم ا�صتدار ليفتح باب منزله.

يف الغرفة ذات اجلدران اخل�صبية، رن الهاتف املحمول للرجل �صاحب البدلة االنيقة.
 ر�صالة جديدة.
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الفصل 10

دقيقة واحدة متبقية 
ازداد ارتباك ال�صبع و هو ي�صاهد اقرتاب احدهم من غرفة املراقبة، التفت اىل �صا�صة 
احلا�ص��وب، ال يزال ال�رسيط االخ�رس يف طريقه النهاء ن�ص��خ املحتوى، نظر اىل الرواق 
من الفتحة ال�صيقة للباب، بدا الظل املنعك�س على بالط الرواق، و اقرتب وقع اقدام 

الرجل يف اذنيه.

30  ثانية متبقية 
 التف��ت باحثا عن مكاٍن ممكٌن ان يختبئ فيه داخ��ل الغرفة، مل تكن غرفة املراقبة 

حتوي خزائن او رفوف عالية.
ال ملجاأ يل يف الداخل ! 

 اعاد النظر نحو الرواق من فتحة الباب ال�ص��يقة، بدا الرجل ك�ص��بٍح ا�ص��ود لدى 
مروره يف منطقة مظلمة من الرواق املق�ص��م اىل مناطق مظلمة و اخرى م�ص��يئة 

ب�صبب توزيع امل�صابيح يف �صقفه.
 لن افلت !

ال ملجاأ يف الداخل، وال جمال للهروب اىل خارج الغرفة عن طريق الرواق، عرف ال�صبع 
ان تلك �صتكون حلظة ف�صح ما قام بفعله، و كمن �صيخ�رس كل �صئ، مد يده نحو 

خ�رسه، و تلم�س م�صد�صه منتظرا دخول الغريب اىل الغرفة.
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 القى مهدي بنف�صه على �رسيره منهكا من ليلته يف ال�صعبة اخلام�صة، م�صتلقيا 
عل��ى بطنه، نظر اىل كي�س االقرا���س الذي رماه على الطاول��ة املقابلة ل�رسيره، بدا 
ي�ص��عر برغبة يف االط��الع على م�ص��مونها، لكنه مل يكن قادرا عل��ى احلراك، ثقل 

جفنيه، و ا�صت�صلم لنوٍم عميق.
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الفصل 11
ال�صاد�صة اال الربع �صباحا.

 قريبا من غرفة املراقبة ويف املنطقة املظلمة من الرواق، ا�صبح الرجل الغريب قريبا 
ج��دا من باب الغرفة، اثناء مروره، توقف لوهلة، الحظ ال�ص��وء ال�ص��ادر من الغرفة 
عن طريق فتحة الباب ال�ص��يقة، كان يبدو ك�ص��بح يتح��رك يف رواٍق منعزل كبيت 
ا�ص��باح، وفجاأة، خطى ب�رسعة كبرة نحو الغرفة، حترك ب�رسعة خاطفة نحو الباب، 
ام�صك مبقب�ص��ه و فتحه بقوة، تفاجاأ بروؤية ال�صبع هكذا امامه، و ات�صعت عيناه 

وهو ينظر اليه...

كان ال�ص��بع يجل�س بكل هدوء خلف جهاز احلا�ص��وب وقد �صبك يديه خلف راأ�صه، 
نظر اىل الرجل الواقف على الباب وقال: "�ص��يدي نقيب فا�صل ! هل ال زلنا يف حالة 

االنذار ؟".
دخل النقيب فا�صل الغرفة، نظر اليه بحزم و رد: "ماذا تفعل هنا ؟".

قال ال�صبع: "هناك م�صكلة تقنية يف جهاز احلا�صوب هذا، و هو بحاجة اىل عملية 
م�صح و تن�صيب لنظام الت�صغيل".

 قال النقيب: "و يف هذا الوقت ؟".
 رد ال�ص��بع �ص��احكا: "ال توؤجل عمل الي��وم اىل غد، تعلم ان هذا �ص��عاري، كما ان 
مناوبتي م�ص��تمرة اىل التا�ص��عة �صباحا"، قالها مبت�ص��ما و ال�صوء يلمع على اثر 
اجلرح يف خده االمين وقد بدت عيناه تبت�ص��مان ابت�صامًة ماكرة، نظر النقيب فا�صل 
اىل جهاز احلا�ص��وب، مل يكن هذا اجلهاز مرتبط مبنظومة املراقبة، حدق ب�صا�ص��ته، 
كانت �صورة ال�صا�صة �صوداء وقد امتالت بن�صو�س انكليزية بي�صاء، و يف اخر �صطر 

من تلك ال�صطور ظهر عداد الن�صبة املئوية وهو يوا�صل �صعوده نحو املئة باملئة.



47

التفت فا�ص��ل اىل ال�ص��بع الذي بدا ناظرا اىل ال�صا�صة امامه و يحرك نف�صه على 
كر�صيه الدوار.

"�صبع، �صتوؤجل عملية �صيانة هذا اجلهاز اىل يوم غد عندما تلتحق جمددا".
 نظر ال�صبع اىل فا�صل وقال با�صتغراب: "لكنني على و�صك البدء بعملية امل�صح!".

 قال النقيب: "قلت لك، اترك غرفة املراقبة فورا !".
هز ال�صبع كتفيه م�صتهجنا، ظهر ن�س على ذيل ال�صا�صة: 

 )Y،N(؟
طبع ال�صبع  N و�صغط مفتاح  Enter، الغيت عملية امل�صح.

اطفاأ ال�ص��بع اجلهاز و اخذ القر�س الليزري الذي يحوي ن�ص��خة نظام الت�ص��غيل و 
الذي كان مو�صوعا على الطاولة، نه�س مغادرا الغرفة، تبعه فا�صل خارجا، و اغلق 

باب الغرفة و اقفلها.
"اراك بخر �صيدي".

قال ال�صبع، هز فا�صل را�صه و اجته يف االجتاه املعاك�س لل�صبع يف الرواق.

كان النقيب فا�صل يعلم بالقدرات احلا�صوبية اخلارقة التي يتمتع بها ال�صبع، فقد 
ا�ص��ماه رفاقه بهذا اال�صم لعبقريته يف التعامل مع احلا�صوب، ا�صافة اىل عمليات 
القر�صنة و اال�صتيالء على احل�صابات ال�صخ�صية على االنرتنت، حيث يعمل ال�صبع 
ك�صابط اداري يف وحدة احلا�صبة االلكرتونية داخل ال�صعبة اخلام�صة، ووظيفة هذه 
الوحدة هي �ص��يانة و متابعة عمل كافة اجهزة احلا�ص��وب داخ��ل املبنى، وقد كان 
ي�ص��تدعى من قبل املوظفني اكرث من غره ال�ص��الح م�ص��اكل حوا�ص��يبهم، لكنه 
يف الوق��ت ذاته، كان امكر وادهى موظفي ال�ص��عبة، عرف بذلك من خالل تعامالته 
ال�صخ�ص��يه مع املوظفني، لذلك، كان النقيب فا�صل ميقته جدا، حتى انه يعامله 
بخ�صونة نوعا ما، اىل جانب ذلك، كان ال�صبع عا�صقا ل�صفرات ال�صيد الربي لرغبته 

اجلاحمة يف ا�صتخدام ال�صالح و اطالق النار على احليوانات.
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كان فا�صل ال يزال م�صتمراً بال�صر يف الرواق مبتعدا على غرفة املراقبة املقفلة، اال 
انه، وك�صاعة توقفت عن العمل فجاأة، ت�صمر يف مكانه، �صعر بحرارة قاتلة ت�صعد 
اىل راأ�ص��ه، ات�ص��عت عيناه و ارتفع كتفاه، ا�صتدار ب�رسعة، و به�صتريا جمنونة، راح 
يرك�س نحو غرفة املراقبة، رك�س باق�صى �رسعته نحوها على ار�صية الرواق الزلقة 
و هو يبحث عن مفاتيحها يف حزمة املفاتيح بني يديه، مل ي�ص��اهد النقيب فا�ص��ل 

على هذه احلال املرتبكة من قبل.

يف تلك االثناء، كان ال�ص��بع قد انهى زيارة ق�ص��رة لغرفة ال�ص��ر اخلا�ص��ة بحركة 
العجالت التابعة للمبنى، و توجه اىل الباب الرئي�س يف طريقه للمغادرة .
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الفصل 12

 بانفعال كبر، كان النقيب فا�ص��ل يفتح باب غرف��ة املراقبة جمددا و قد بدا عليه 
االرتباك، مقاوما ارجتاف ا�ص��ابع يديه، فتح قفل الباب و دفعه داخال اليها، ذهب اىل 
جهاز ال�ص��يطرة على الكامرات، فتح ت�صجيل الكامرا املثبتة داخل غرفة املراقبة 
نف�ص��ها، حيث توجد الكامرا اخلا�صة بت�صوير ما يجري داخل غرفة املراقبة مثبتًة 
فوق �صا�ص��ة العر�س الرئي�صة يف الغرفة، جل�س امام احد اجهزة احلا�صوب املرتبطة 
بجهاز ال�ص��يطرة على الكامرات، وبداأ ي�صاهد ت�صجيل الكامرا الداخلية، بدءا مبا 

جرى قبل 10 دقائق.

 ظه��ر يف ال�رسيط اع�ص��اء غرفة املراقبة امام اجهزة حوا�ص��يبهم املرتبة بالتتابع، 
كان كل فردٍ فيهم يجل�س امام حا�ص��وبه، عدا احلا�صوب الثاين من اليمني فقد كان 
مطفاأً ومل يكن يقابله احد، بينما كان بع�ص��هم يراقب �صا�ص��ة العر�س الرئي�صة 
املو�ص��وعة يف اجلهة املقابلة ل�صل�صلة احلوا�صيب، كان بجانب تلك ال�صا�صة على 
اجلهتني عدد من ال�صا�صات اال�صغر حجما، ا�صتمر فا�صل مبتابعة الت�صجيل، ظهر 
ان احد العاملني يف الغرفة تلقى ات�ص��اال تلفونيا ق�ص��را، التفت اىل رفاقه و حتدث 
معه��م بايجاز، ثم نه�س اجلميع و قاموا خارجني م��ن الغرفة، بقيت غرفة املراقبة 
فارغة من العاملني و مو�صدة الباب نحو دقيقة تقريبا، ثم ُفتح الباب و دخل �صاب 

ا�صلع متيل ب�رسته اىل ال�صمرة الداكنة.
 

كان ال�ص��بع قد دخل و توجه اىل جهاز احلا�صوب الثاين على املن�صدة، جل�س امامه 
و قام بت�صغيله، ثم التفت اىل اجلهاز االول املجاور له ا�صتمر حمدقا به، و نه�س من 

مكانه ليجل�س امامه، تاركا اجلهاز الثاين ب�صا�صة �صوداء تقريبا.
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تابع النقيب فا�ص��ل م�صاهدة ال�رسيط، اطال ال�صبع اجللو�س امام اجلهاز االول، بعد 
قليل نه�س اىل باب الغرفة، مل�ص��ها بيده، ثم عاد ادراج��ه ليجل�س امام اجلهاز، بعد 
قليل، التفت اىل �صا�صة املراقبة خلفه، بدا وجهه يف الت�صجيل وا�صحا اثناء نظره 
اليه��ا، ثم ب�رسعة، انحنى على اجلهاز االول و نه�س ليجل�س امام اجلهاز الثاين، اتكا 

على الكر�صي و �صبك ا�صابعه خلف را�صه.

ا�ص��تمر فا�صل مبتابعة الت�صجيل، كان ال�صبع جال�صا كما هو، حينما دخل فا�صل 
نف�صه اىل غرفة املراقبة ب�رسعة و اجرى حواره معه.

اوقف فا�صل الت�صجيل، و ترك جهاز ال�صيطرة على الكامرات و اجته نحو احلا�صوب 
االول، حرك موؤ�رس الفاأرة و اجرى عمليات �رسيعة على اجلهاز، و فجاأة..

 م�صتحيل !
 

�رسب جبينه بيده بقوة و قد �ص��عر ب�ص��دمة عنيفة، رك�س نحو باب غرفة املراقبة 
وخرج، اقفلها على عجل، ا�صتدار راك�صا يف الرواق و قد بدا بحالة ه�صترية، مقاوما 
ج�صمه البدين، كان يطلق �صاقيه للريح يف الرواق، كان اثنان من افراد االمن ميرون يف 

الرواق عندما مر فا�صل باجتاههم �صارخاً: 
"هل رايتم ال�صبع ؟؟!".

 كان ي�رسخ باعلى �ص��وته، هز احد افراد االمن را�صه نافيا، بدا فا�صل ا�صد غ�صبا و 
هو يندفع يف الرواق، ا�ص��طدم كتفه بكتف حار�س االمن بعنف و ا�ص��تمر بالرك�س 
باجتاه غرفة اخلفراء، و�ص��ل الغرفة و دف��ع الباب بقوة وقد بدا وجهه حممرا و العرق 
بادٍ عليه، كان بداخل الغرفة �ص��ابط �صاب برتبة مالزم جال�س خلف مكتبه و يقوم 

ببع�س االعمال الكتابية، تفاجاأ باندفاع النقيب فا�صل داخل غرفته: 
"هل رايت ال�صبع ؟"قال فا�صل الهثا.

 رد ال�صابط بارتباك وهو ينظر اىل جدول مثبت امامه على املن�صدة: 
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"�صيدي، على حد علمي فانه يجب ان يكون قد غادر املبنى االن الن مناوبته تنتهي 
يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة"، ات�صعت عينا فا�صل..

 ال�صاد�صة �صباحا !!

تذكر ماقاله ال�ص��بع عن موعد انتهاء مناوبته: "مناوبتي م�صتمرة حتى التا�صعة 
�صباحا"..

اقرتب فا�ص��ل نحو مكتب ال�صابط و رفع �ص��ماعة الهاتف من عليه، �صغط ثالثة 
ارقام الجراء ات�ص��اٍل داخلي، رن الهاتف يف غرفة حماية املبنى الواقعة عند البوابة 
الرئي�صية لل�صعبة اخلام�صة، اجاب احد االفراد، قال له فا�صل باع�صاب م�صدودة: 

"ا�صمع، هل �صاهدت ال�صبع خارجاً من املبنى ؟".
 رد رجل االمن: "قبل دقائق �صيدي، وقد ا�صتقل �صيارة اجرة !".

 ج��ن جنون فا�ص��ل، �رسب �ص��ماعة الهاتف بقوة باملن�ص��دة و ا�ص��تدار خارجا من 
الغرفة و تاركا ال�ص��ابط بحالة ذهوٍل تام، توجه نحو الرواق الرئي�ص��ي و راح يرك�س 
حتى و�ص��ل االنعطافة االخرة نحو غرفة مدير املبنى، وقف ببابها، �ص��حب نف�صا 
عميقا، ثم دخل الغرفة و ادى التحية للعميد بارتباك وا�ص��ح، كان العميد جال�صا 
خلف مكتبه الذي غادره عنا�رس غرفة املراقبة الذين انهى لقاءا ق�صرا معهم قبل 

قليل، نظر نحو فا�صل و الحظ االرتباك و العرق على وجهه، قال با�صتغراب: 
"نقيب فا�صل ؟ مابك ؟!".

ك�رس فا�ص��ل عن ا�صنانه وهو يتنف�س ب�رسعة وقال: "�ص��يدي، لقد فعلها ال�صبع.. 
لقد اختفى ت�صجيل كامرا الزنزانة 12"..
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الفصل 13

كان افراد غرفة املراقبة قد عادوا توا من مكتب العميد اىل مواقعهم خلف اجهزة 
احلوا�ص��يب بع��د ان انهوا لقاءا ق�ص��را مع��ه، حيث قام العمي��د بطلبهم بعد ان 
اقنعه فا�ص��ل ب�رسورة التحدث اليهم بخ�ص��و�س احلفاظ على �رسية ما �ص��جلته 
كام��رات املراقبة اثناء وق��وع حادثة اغتيال حممد املخت��ار، كان العميد يلوح اثناء 
االجتماع بالعقوبات ال�صارمة جتاه فريق املراقبة يف حال ت�رسب اي �رسيط مما �صجلته 

الكامرات يف تلك الليلة.

"كيف عرفت ذلك ؟"قال العميد لفا�صل الذي بدا منهارا.
"�ص��يدي، لقد عدت توا من غرفة املراقبة، اعدت ت�ص��جيل �رسيط الكامرا املوجودة 
يف الغرفة، لقد كان ال�ص��بع يقوم ب�ص��يانة احدى احلوا�ص��يب، لكنه ا�صتغل خلو 

الغرفة من االفراد فقام مب�صح ت�صجيل كامرا الزنزانة 12، ثم اختفى من املبنى".
اغم�س العميد عينيه و �صغط على ا�صنانه: "هل تعلم ماذا يعني هذا ؟!".

"نعم �صيدي، نحن يف ورطة امام ال�صلطات".
نظر العميد اىل فا�صل و قال: 

"كيف �ص��يكون موقفنا امام اللواء ؟، فا�صل، اريد تقريرا حول حتركات ال�صبع هذه 
الليلة كامال منذ علمنا بوفاة املختار".

"�صيدي، ح�صب اجلدول فانه كان يجب ان يكون قد دخل املبنى توا، دخوله و ا�صعار 
الوف��اة حدثا يف ذات الوقت، متام منت�ص��ف الليل ح�ص��ب الت�ص��جيل الذي قام هو 

مب�صحه".
"و ان كان ق��د دخ��ل املبنى قبل مناوبته ؟"، قالها العمي��د و قد طرق على الزر على 

مكتبه، دخل الرجل امل�صلح، قال العميد: 
"ابعث يل على �صابط االمن الداخلي".
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ا�صتدرك فا�صل قائال: "�صيدي، ال داعي لذلك، �صاتوىل انا االمر، �صاحاول فهم الغاية 
من م�ص��ح �رسيط الزنزانة من قبل ال�ص��بع بطريقتي اخلا�صة، ما يهمنا االن القاء 

القب�س عليه حيا".

كان العميد و جمموعة �ص��باط معهم النقيب فا�صل قد دخلوا اىل غرفة املراقبة 
و�صاهدوا معا ت�صجيل الكامرا املثبتة يف الزنزانة 12 بعد االبالغ بوقوع وفاة املختار 
مبا���رسةً و اطلعوا على حمتواه، لقد تزامن دخ��ول احد عمال التنظيف اىل الزنزانة 
م��ع حالة اختناق بدت على املختار ابلغ بعد خ��روج العامل من الزنزانة بدقائق عن 
ع��دم حترك الرئي�س بعدها، م��ا تاكد الحقا انه قد تويف، واثن��اء عر�س ال�رسيط، كان 
هناك ج��زء مفقود لثانيتني اخفى مع��ه اهم ما بال�رسيط، وج��ه العامل، كما انه 
وخالل وقوع احلادث كان كافة افراد غرفة املراقبة قد ا�صتدعوا اىل ا�صالح عطل كبر 
يف منظوم��ة كامرات املراقب��ة يف املبنى املجاور، و ع��ادوا اىل مواقعهم بعد اطالق 

االنذار عقب وقوع احلادث.

"�صيدي"، قال فا�صل، "لقد كان خطاً منا حني احتفظنا بال�رسيط يف جهاز ال�صيطرة 
فقط، كان يجب ان ن�صنع منه ن�صخة ثانية لالحتياط من اجل التحقيق".

ا�صعل العميد �صيكارته وقال: "فا�صل، ماذا ميكن ان يف�رس عطل منظومة املراقبة 
يف املبن��ى الثاين ووقوع حادثة اختناق الرئي���س يف ذات الوقت و وجود قطع هام على 

�رسيط ت�صجيل كامرا الزنزانة 12 ثم م�صحه بالكامل الحقا ؟".

"من قام مب�صح ال�رسيط بهذه الطريقة .." .
"ه��و الفاعل !"، قال العميد مقاطعا، اخذ نف�ص��ا من �ص��يكارته، "نقيب فا�ص��ل، 
ب�ص��كل �رسي من الداخل، �ص��تاخذ قوة من عنا�رس االمن و تاتيني بال�صبع"، و �رسب 

مكتبه بقب�صة يده: "و اليوم !".
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كان ال�ص��بع قد دخل توا اىل املكان الذي يقطنه منذ ا�ص��ابيع، فتح باب ال�صقة يف 
الطابق االول من املبنى و دخل اليها، كانت �رسفة ال�ص��قة تطل على ال�صارع املوؤدي 
اىل �ص��احة الفردو�س من جهة الكرادة، بامكانه النظر من خالل �رسفتها اىل مكان 

متثال الرئي�س �صدام ح�صني الذي ا�صقطته الدبابات االمريكية عام 2003.

ا�ص��عل االنارة و اقفل الباب، جل�س على اريكة جلدية يف غرفة املعي�ص��ة، �ص��حب 
نف�ص��ا عميقا ثم اخ��رج من جيب معطفه وحدة ذاكرة، نظ��ر اليها بيده، و قال يف 

نف�صه: 
"�صرتى ما قمت به !".
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الفصل 14 
برق ال�صياء االول على العا�صمة بغداد.

يف متام ال�ص��ابعة �صباحا، كانت ثالث عجالت �صيفروليه مظللة قد ا�صتعدت متاما 
للقيام بعملية �رسيعة لتنفيذ اوامر العميد بالقب�س على ال�ص��بع، و�صع النقيب 
فا�ص��ل خوذته ال�صوداء على مقدمة ال�ص��يارة االوىل املتوقفة اىل جانب ال�صيارتني 
االخريني يف باحة ال�ص��عبة اخلام�صة، مرتديا درعه امل�صاد للر�صا�س واملرقط بااللوان 
ال�ص��حراوية، �ص��اح النقيب على االفراد امل�ص��اركني باملهمة امرا اياهم بالتجمع، 
ت�ص��كل 12 فردا م�ص��لحا ب�ص��كل مربع ناق�س �ص��لع امام النقيب، كانوا جميعا 
يرتدون بناطيل �ص��حراوية و قم�ص��انا لب�ص��وا فوقها دروعهم امل�ص��ادة للر�صا�س 
وجعب بخانات حتمل خمازن عتاد اال�ص��لحة وفوقها ارتدوا �ص��رتا ريا�ص��ية �ص��وداء، 
كانوا م�ص��لحني ببنادق ام 16 و ام 4 امريكية ال�ص��نع ومعتمرين خوذا �ص��وداء من 
دون تغلي��ف بقما�س مرقط، كما بدت على افخاذهم االحزمة ال�ص��وداء املا�ص��كة 

حلافظات م�صد�صاتهم النم�صاوية ال�صنع.

مع �ص��وت حم��ركات �ص��يارات ال�ص��يفروليه التي كانت ت��دور الحماء نف�ص��ها و 
اال�ص��تعداد لالغارة على وكر ال�صبع، كان �صوت النقيب فا�صل جهوريا يف احلديث 
ام��ام اف��راد الرتل، اخ��رج خارطًة من جعبة بنطال��ه و بدا ي�رسح للفريق تفا�ص��يل 
واجب��ات كل منه��م منذ االنطالق و حتى امتام املهمة يف الك��رادة و العودة اىل مقر 
ال�ص��عبة اخلام�ص��ة جمددا، �رسح ذلك مع التحفظ على ا�ص��م الهدف و ا�صتبداله 

با�صم م�صتعار: الكب�س.
ر�صد الوقت االفرتا�صي للمهمة ب�40 دقيقة.
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يف الغرف��ة ذات اجلدران اخل�ص��بية، كان الرجل ذو البدلة االنيق��ة قد اغلق الباب توا 
خارجا اىل حمل اقامته القريب من غرفته تلك، ما�ص��يا نحو خمرج املبنى، رن جهاز 
نقاله، مل ي�ص��ا االجابة حتى خرج اىل حديقة مقره، فتح اخلط وو�ص��ع اجلهاز على 

اذنه.
ات�صال ق�صر.

بدا غا�ص��با من حمتوى االت�ص��ال، اغلق جهازه و و�ص��عه يف جيبه، فتح له احدهم 
الباب اخللفي ل�صيارته املظللة، ا�صتقلها تاركا املقر.

على ال�ص��جاد املزخرف املمتد على ار�ص��ية الغرفة الدافئة، و بجوار �رسير خ�ص��بي 
لفردٍ واحد، حطت قدمني انثويتني جميلتني بطالء اظافرٍ احمر.

ادخلت ا�صابع يدها يف �صعرها امل�صقر و ارجعته اىل الوراء، نظرت متثائبًة اىل جهاز 
نقالها على املن�صدة املجاورة ل�رسيرها، كان ال�صوء االزرق يف اجلهاز ي�صتعل ب�صكٍل 

متقطع، تناولت جهازها و فتحت قفل ال�صا�صة بحركة متعرجة من ابهامها.

ر�صالة جديدة 2.
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الفصل 15 

انارت ا�ص��عة ال�ص��م�س الذهبية اجلهة ال�رسقي��ة من منارة وقبة جام��ع الفردو�س 
بزخرفتهما اال�صالمية الرائعة، و املطلتني على ال�صاحة التي حتمل نف�س اال�صم.

نزل ال�ص��بع من �ص��قته م�صتخدما ال�ص��المل اىل الطابق االر�صي، خرج من باب املبنى 
و دخل اىل مكتبة �ص��غرة يف املبنى ذاته تطل على ال�ص��ارع العام، كان رجٌل م�صن قد 
افتتح مكتبته املتوا�ص��عة تلك توا، القى ال�ص��بع التحية وطل��ب من الرجل العجوز 
ظرفا �صغرا، ابت�صم العجوز و اخرج واحدا من احد الرفوف التي تغطي جدران املكتبة، 
اخذ ال�ص��بع الظرف و عاد اىل �ص��قته، اغلق باب ال�صقة وجل�س على االريكة، ثم اخرج 
قلما و كتب على ورقٍة كلمات قليلة، و�صع الورقة يف الظرف و د�صها يف جيب معطفه.

تذكر العنوان الذي قراه على اللوحة املو�صوعة يف غرفة ال�صر.
 

ت�صتخدم تلك اللوحة لتثبيت معلومات توجه اية عجلة تابعة لل�صعبة اخلام�صة 
نحو هدفها، واجتاه واجبها ونوعه وعنوان الهدف وا�ص��م ال�صابط امل�صتخدم لها و 
توقيت اخلروج، تبقى املعلومات على اللوحة حتى عودة العجلة من مهمتها، حيث 

مت�صح املعلومات و يعلق مفتاح العجلة بانتظار واجب جديد و م�صتخدٍم اخر.
الوجهة وا�صحة، ال ميكن اخلطاأ فيها.

نظر اىل �صاعته: 
 ال�صابعة و الن�صف �صباحا.

نه�س اىل مطبخ ال�صقة، و بدا يح�رس لنف�صه كوبا من ال�صاي.
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فتح مهدي عينيه بتثاقل على �ص��وت نغمة نقاله االفرتا�صية، جل�س على ال�رسير، 
و اخرج نقاله من جيبه.

مها الطالبة.
 

فت��ح اخلط و اجاب: "اهال مها �ص��باح اخل��ر.. اه.. نعم، ال ميك��ن احلديث بذلك على 
الهاتف، يجب ان نلتقي قريبا... نعم انا يف املنزل... طيب.. �صاكون بانتظارك".

اغلق الهاتف و نظر اىل �ص��اعته، نه�س و خلع �صرتته و توجه للح�صول على حماٍم 
�صاخن.

يف تلك االثناء، كانت عجالت ال�صيفروليه قد عربت ج�رس االئمة متجهًة اىل �صاحة 
الفردو�س يف و�صط العا�صمة حيث يقطن ال�صبع.

 متتلك املخابرات معلومات كافية عن جميع االفراد العاملني فيها، يتم اال�صتعانة 
بها للو�ص��ول اىل اي فرد يف اي وقت، اىل جانب ذلك، توفر �ص��بكات الهاتف املحمول 
امكانية تتبع االت�ص��االت ال�ص��ادرة من خطوط االفراد امل�ص��جلة لديها ل�ص��الح 

املخابرات.

بدا النقيب فا�ص��ل �ص��امتا و هو يجل�س يف املقعد االمامي من ال�ص��يارة االوىل يف 
الرتل، نظر من الزجاج املظلل و هو يفكر بامكانية امتام العملية بنجاح.

كان فا�ص��ل من اكرث رج��ال املخابرات والءا للموؤ�ص�ص��ة املخابراتية، ح��از بذكاءه و 
تنفيذه للواجبات على امت وجه ا�صتح�ص��ان روؤ�ص��اءه يف املديرية خ�صو�صا العميد، 

حيث تعود ان توكل اليه املهام احل�صا�صة. 

متحم�ص��اً للمهم��ة، تفح�س امل�ص��د�س الكهربائي الذي و�ص��عه على املقعد بني 
فخذيه.
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ي�صتخدم هذا النوع من امل�صد�صات الطالق �صلكني كهربائيني ب�رسعة فائقة، حيث 
ينغرز ال�ص��لكان يف ج�صم ال�صحية ب�صبب الروؤو�س املعدنية املدببة يف نهايتيهما، 
و حاملا يتم غرز ال�ص��لكني، ي�رسي تيار كهربائي من امل�ص��د�س بيد الرامي عن طريق 
ال�ص��لكني اىل ج�صم ال�صحية، م�ص��ببا تقل�صا حادا يف ع�ص��الته و �صاال حركته 
لفرتة ق�صرة متكن رجال االمن من القاء القب�س عليه دون ا�صابته بجروح بليغة او 

قتله ان مت ا�صتخدام امل�صد�صات ذات الذخرة احلية.
كان يامل يف القاء القب�س على ال�صبع حيا ملعرفة ما قام به اثناء تواجده يف املديرية 

الليلة املا�صية.

جل�س ال�صبع على االريكة بعد ان و�صع وحدة الذاكرة يف جهاز حا�صب حممول كان 
قد و�ص��عه على طاولة امامه، فتح حمتوى وحدة الذاكرة و اتكا يرت�ص��ف ال�ص��اي، 

ظهر يف �صا�صة احلا�صوب ت�صوير ثابت من كامرا مراقبة، ابت�صم ال�صبع متابعا.
الدقة ممتازة.

كان مايظهر يف الت�ص��وير هو الزنزانة رقم 12، قام ال�ص��بع ب�صحب ت�صوير كامرا 
املراقبة اخلا�ص��ة بتلك الزنزانة من غرفة املراقبة يف ال�صعبة اخلام�صة قبل مغادرته 

اياها هذا ال�صباح.
 ظهر يف ت�ص��وير الزنزانة �رسير منف��رد بجانب اجلدار وقد جل�س عليه املتهم حممد 
املخت��ار ب�رسواله الداخلي فقط، ُفتح ب��اب الزنزانة و دخل عامل نظافة يرتدي بدله 
�ص��فراء اللون مع قبعة عمل باللون ذات��ه، اُغلق الباب وراءه و بدا بتنظيف الزنزانة، 
ا�ص��تمرت عملية التنظي��ف خلم�س دقائق، اكمل العامل، ثم ب��دا بر�س ما يبدو انه 
معط��ر للجو، ما ان بداأ بر�ص��ه يف الزنزانة حتى بدا املخت��ار منزعجا، ظهر ان هناك 

م�صادة كالمية مع عامل التنظيف.
 ا�صتمر ال�صبع مبتابعة ال�رسيط.
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انهى مهدي حمامه و توجه العداد القهوة، فيما كانت �صيارة مها ال�صخ�صية قد 
دخلت اىل ال�صارع الذي يقيم فيه، كانت مها ت�صكن مع والدتها يف منزلهم ب�صارع 
فل�ص��طني القريب من ح��ي زيونة، زارت فيما �ص��بق منزل ا�ص��تاذها عندما اعارها 
م�ص��درا قانونيا من مكتبته المتام بحثها، حيث رافقته ب�ص��يارتها من اجلامعة اىل 

منزله.

كان مهدي يراقب القهوة يف طريقها للجهوز، فيما مر امامه �رسيط احداث الليلة 
املا�ص��ية بكل تفا�ص��يله، فجاأة، رن جر�س املنزل، حترك مهدي اىل �ص��باك غرفته يف 
الدور العلوي و نظر اىل ال�صارع، كانت الفتاة الع�رسينية ت�صع نظارتها ال�صم�صية 
على �ص��عرها امل�صقر، و ترتدي �ص��رتة جلدية بنية اللون و بنطاال من اجلينز مع بوت 
جل��دي بني طويل، عاد مهدي نح��و املطبخ و اطفا النار حتت وع��اء القهوة بعد ان 

جهزت، و نزل اىل فناء املنزل متوجها نحو الباب حيث تنتظره مها.

وطاأت عجالت �ص��يارات ال�ص��يفروليه مدخل �ص��ارع ال�ص��عدون من جهة �ص��احة 
التحرير التي ت�ص��م ن�ص��ب احلرية العراقي يف طريقها نحو �صاحة الفردو�س حيث 
يقطن ال�صبع، كان قائد القوة النقيب فا�صل م�صتمرا باجراء االت�صاالت مع مديره 

العميد �صخ�صيا العالمه بتفا�صيل حتركات القوة.
مل يكن هناك اكرث من دقائق تف�صلهم عن وكر ال�صبع.
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الفصل 16

بدا عامل النظافة يعتذر للرئي�س املختار عن ر�صه معطر اجلو، ا�صتدار نحو املن�صدة 
عند را�س �رسير الرئي�س معطيا ظهره للكامرا، كان الرئي�س يبدو و كاأنه ي�صعل من 

انت�صار دقائق معطر اجلو يف الزنزانة.
ا�صتمر ال�صبع مب�صاهدة ال�رسيط.

يف باب املبنى الذي يقطن ال�ص��بع يف احدى �صققه، كانت ثالث �صيارات �صيفروليه 
مظللة قد توقفت و ترجل منها �ص��تة رجال م�ص��لحني يتقدمهم النقيب فا�صل 
الذي اعد م�صد�ص��ه الكهربائ��ي فيما اعد االخرون بنادقه��م الفتاكة، كانت اوامر 

فا�صل لالفراد وا�صحة: 
املجئ بال�صبع حيا كلما امكن ذلك.

بدا االفراد ال�ص��تة بقيادة فا�ص��ل ب�صعود �ص��المل املبنى بهدوء، مل يكن ي�صمع يف 
اروقة املبنى غر نقرات احذية ع�ص��كرية حتاول ان ال ت�صدر �صوتا، كرجال اليني، كان 
افراد االمن يتقدمهم فا�ص��ل يتقدمون خطوة فخطوة على درجات ال�ص��لم املوؤدي 
اىل باب �ص��قة ال�ص��بع اخل�ص��بي يف الدور االول، فيما بقي االخرون يف ال�صارع حول 
مركباتهم يراقبون الو�ص��ع يف اخلارج، اقرتب فا�ص��ل و رجاله من باب �صقة ال�صبع 
و ا�ص��بحوا امامه مبا�رسة، ا�صار بقب�ص��ة يده لالفراد بالتوقف، اخذوا و�صعا قتاليا 
يف املمرات و ال�ص��المل و باب ال�ص��قة يف املبنى، و راحوا يتفح�ص��ون كل ما حولهم 

بعيون ال�صقور.
كان ال�ص��بع قد و�ص��ل مب�ص��اهدة ال�رسيط اىل ثوانيه االخرة، انهى عامل النظافه 
عملي��ًة ق�ص��رة عند �رسير املختار الذي كان ممدا عليه، ا�ص��تدار نح��و الكامرا، بدا 

وجهه وا�صحا امامها.
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اوقف ال�صبع ال�رسيط وابت�صم.
هذا ما �صيوؤكد له !

فجاأة، طرق باب ال�صقة بثالث طرقات خفيفة، تفاجاأ ال�صبع.
من يف هذا الوقت ؟

اغلق �صا�ص��ة حا�صبه املحمول على الطاولة و �صحب اق�صام م�صد�صه و ام�صكه 
خلف ظهره و توجه نحو الباب، كان النقيب فا�ص��ل بحالة عالية من التاهب وقد 

و�صع ا�صبعه على زناد م�صد�صه الكهربائي و �صوبه نحو باب �صقة ال�صبع.
تقدم ال�صبع نحو الباب وو�صع يده على مقب�صه الكروي، اح�س بالعرق البارد يزلق 
قب�ص��ة م�صد�ص��ه من بني ا�ص��ابعه، كانت طبول قلبه تقرع امام الباب اخل�ص��بي، 
قب�س على م�صد�ص��ه بقوة، �ص��حب نف�ص��ا عميقا و احكم قب�ص��ته االخرى على 
مقب�س الباب، يف اخلارج، ت�ص��للت قطرة عرق من حتت اخلوذة التي يعتمرها النقيب 
فا�صل اىل جبينه، �صد على مقب�س م�صد�صه هو االخر، داعبت �صبابته زناد امل�صد�س 
الكهربائي بانتظار ال�صغط عليه، �صعر و كان امل�صد�س ا�صبح جزءا منه، �صاغطا 

على ا�صنانه، كان تنف�صه قد بدا يت�صارع بانتظار حلظة احل�صم..
ب�رسعة، و بحركٍة مفاجئة، حرك ال�ص��بع مقب�س الباب و �صحبه نحوه، بقوة، ركل 
النقيب فا�ص��ل الباب و اندفع كال�ص��هم داخال �صقة ال�ص��بع و متبوعا باثنني من 

رجاله، احل�صم، تفاجاأ ال�صبع ب�صيفه، ارتخت قب�صته على م�صد�صه امام ما راآه.
الرجل العجوز �صاحب املكتبة يقف مبت�صما امامه.

"عذرا �صيدي، لقد ن�صيت اعادة الفكة لك !".
ابت�ص��م ال�ص��بع، و اخذ النقود �ص��اكرا الرجل، عاد العجوز ادراجه نحو ال�ص��المل و 

اغلق ال�صبع الباب.

فت�س فا�صل ورجاله �صقة ال�صبع امل�صجلة لديهم كم�صكٍن دائم له.
ال احد !
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 كان ال�ص��بع يتنقل منذ ا�ص��ابيع بني �صقته و �صقة �ص��ديق له �صافر خارج البالد 
لعالج والدته، حيث كان يلجاأ ل�ص��قة �صديقه احيانا و هي تقع على م�صافة ثالث 

مباٍن من م�صكنه اال�صلي يف ال�صارع ذاته.

�رسب فا�صل اجلدار بقوة.
افلت !

امر رجاله باخلروج من ال�ص��قة بعد ان فت�صوا كل �ص��ربٍ فيها، اغلق الباب و �صحب 
رجاله من املبنى، ركب ال�ص��يفروليه و ام�صك جهاز االت�صال، اعلم العميد مبا جرى 

متاما.

بع��د دقائ��ق، كان الرجل ذو البدلة االنيقة قد ا�صت�ص��اط غ�ص��با وه��و يتحدث يف 
الهاتف.

اريده حيا ! 
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الفصل 17

بدت عالمات الده�ص��ة و ال�ص��دمة على مها التي ارجتفت يدها املم�صكة بفنجان 
القه��وة ملاروى لها مهدي من احداث الليلة ال�ص��ابقة ووف��اة الرئي�س و الرقم على 

جدار الزنزانة، و�صعت الفنجان من يدها و �صاألت: 
"ا�صتاذ، هل تعتقد بانك يف خطرٍ االن بعد اطالعك على ما جرى ؟".

"هذا مرهوٌن بامرٍ واحد، اذا اعلنت ال�ص��لطات االمر على و�ص��ائل االعالم �صاكون يف 
ماأمن، لي�س لديهم ما يخ�صوه، اما اذا تكتموا عليه الكرث من اربع و ع�رسين �صاعة، 

ف�صاكون فعال يف خطر".
و�صعت مها يدها على فمها و نظرت بخوف اىل ا�صتاذها.

"ا�صتاذ، يجب ان تختفي موؤقتا !".
"ال ميكن االفالت من خمابرات الدولة"، قال مهدي، "�صابقى هنا وارى ما �صيحدث".

بدت مها مرتبكًة و خائفة من عواقب ما جرى، �صيما و ان الو�صع العام يف البالد ال 
يزال م�صحونا بعد تنحية الرئي�س.

نه�س مهدي و جلب كي�س االقرا�س الليزرية ايل اعطاه اياه املالزم ه�صام.
)ن�صخة املحامي مهدي العلي (.

"ه��ذا م��ا اعطوين اياه"، ق��ال مهدي و هو يخ��رج القر�س االول متوجه��ا اىل جهاز 
ت�ص��غيل االقرا�س يف الغرفة، و�صعه يف اجلهاز و عاد جال�صا، و�صع الكي�س بقر�صيه 

املتبقيني على املن�صدة امامه.
ارجع��ت مها �ص��عرها خلف اذنها با�ص��ابعها و تناولت الكي���س: "ماهذا ؟"، قالت، 

�صغل مهدي التلفاز بالرميوت كنرتول، "�صرنى االن".
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ان�ص��حبت عج��الت ال�ص��يفروليه من منطق��ة الك��رادة عائدة اىل مقر ال�ص��عبة 
اخلام�ص��ة يف الكاظمية، كان فا�صل قد تلقى ات�صاال من العميد يخربه فيه بايجاد 
خط��ة بديل��ة اللقاء القب�س على ال�ص��بع، ب��دا منفعال و هو ينتظر الو�ص��ول اىل 

املديرية ومناق�صة العميد باالمر. 

يف تلك االثناء، تلقى ال�ص��بع ات�ص��اال من جاره �ص��احب ال�ص��قة املجاورة ل�صقته 
اال�ص��لية �ص��اله فيه عما اذا كان بخر، فقد قامت قوة يبدو انها خا�ص��ة مبداهمة 
ال�ص��قة، طماأن ال�ص��بع جاره، و اخربه ب��ان ذلك لي�س اال مزحة م��ن احد الزمالء يف 

العمل، و اغلق اخلط.
ب�رسع��ة، نه���س وغر مالب�ص��ه، وارتدى زي��ا ريا�ص��يا وقبعة ا�ص��به بقبعات العبي 

البي�صبول، مع نظارة �صم�صية بي�صوية ال�صكل و ذات ت�صميم معا�رس.
م�صتعدا ملغادرة �صقته، ام�صك بالظرف الورقي و اعاد قراءة الن�س الذي كتبه على 
الورقة املرفقة، ابت�صم، اخرج من جيبه �صيئا ا�صبه بر�صا�صة بندقية الية من عيار 
7.62 ملمرتا، و�صعها يف الظرف اىل جانب الورقة، و اخفى الظرف يف جيبه، ثم اخذ 
بع�س اوراقه الثبوتية كهويات و جواز �ص��فر و ح�رسها يف مالب�ص��ه، بعد ذلك، اخرج 

�رسيحة نقاله الذي تلقى االت�صال االخر عليه، و ك�رسها.
نزل اىل ال�ص��ارع، وا�صعا يده يف جيبه و قاب�صا بها على الظرف، و ا�صار بيده االخرى 

ل�صيارة اجرة، توقفت قبالته، حتدث مع ال�صائق، و ا�صتقل ال�صيارة.

ظهرت �صورة ميزان على ال�صا�صة..
"و اذا حكمتم بني النا�س ان حتكموا بالعدل".

بقيت ال�ص��ورة لب�ص��ع ثوان، كان مهدي ومه��ا يف غاية الف�ص��ول ملعرفة حمتوى 
االقرا���س رغ��م م��ا مت كتابته على الورق��ة املرفقة بانها جمرد ت�ص��جيل جلل�ص��ات 

حماكمة الرئي�س املختار، �صيطر على مهدي �صعور قوي..
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هناك �صئ اخر غر جل�صات املحاكمة..

ب��داأ م�ص��غل االقرا�س بعر�س حمت��وى القر���س االول من بني االقرا���س الثالثة التي 
ت�صلمها مهدي، ظهر ن�س ابي�س على خلفية �صوداء بعد ان اختفت �صورة امليزان: 

جل�صة املحاكمة الع�رسون.
تفاجاأ مهدي و نظر نحو مها، بدت عليها عالمات اال�صتغراب هي االخرى، فالقر�س 

االول بدا بجل�صة متاخرة جدا.
قال مهدي: "يجب ان تكون هذه اجلل�صة االوىل !".

ردت مه��ا و ه��ي تتاكد من االرق��ام على ظهر بقية االقرا���س: "مل نخطئ، يجب ان 
يكون هذا القر�س االول !".

بدا ال�رسيط بعر�س جل�ص��ة املحاكم��ة الع�رسين، بدا مهدي و مها منتبهني جدا ملا 
يعر�س.

من لوحة ال�صر بذهنه، ا�صتعاد ال�صبع املعلومات التي ح�صل عليها.
ال ميكن اخلطا بالوجهة.

وا�صعا يده يف جيبه وناظرا من زجاج ال�صيارة نحو ال�صارع، حت�ص�س الظرف الورقي، 
تلم�س را�س الر�صا�صة با�صابعه، و ابت�صم.

هذا ما �صيوؤكد له !
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م�صى ربع �صاعة على بداية عر�س جل�صة املحاكمة الع�رسين، كان مهدي منف�صال 
متاما عن العامل اخلارجي و هو ي�صبك يديه خلف را�صه و يتابع اجلل�صة التي كان قد 
ح�رسها يف حينها، فيما راحت مها من�ص��جمًة مع ال�رسيط هي االخرى و هي جتمع 

�صعرها حول كتفها االمين با�صابعها.
"هل الحظت اي �صئ ممكن ان يكون قد فاتك يف تلك اجلل�صة ا�صتاذ ؟"، قالت.

هز مهدي را�صه نافيا، كل مايراه االن قد حدث بح�صوره و امام مراآه.

يف تلك االثناء، دخلت �ص��يارة اجرة من �صارع فل�ص��طني اىل منطقة زيونة مو�صلًة 
�صابا ا�صمر بقبعة بي�صبول و مالب�س ريا�صية، وقد بدا اثر جرح قدمي على خده االمين.

ال ميكن اخلطاأ يف الوجهة !
قال ال�ص��بع و هو ينظ��ر اىل ارقام املنازل املثبت��ة بجانب ابوابها، طالبا من �ص��ائق 

ال�صيارة ال�صر ببطئ.

يف �رسيط املحاكمة، كان القا�صي يوجه �صوؤاال اخر للمتهم حممد املختار: 
"مباذا تف���رس قيامك بتوريط اجهزة خمابرات الدولة بدعم وم�ص��اعدة القرا�ص��نة 
االفارقة لال�ص��تيالء على �صفن النفط و ال�ص��حنات التجارية املارة عرب م�صيق باب 
املندب اىل البحر االحمر ومنه اىل قناة ال�ص��وي�س و البحر املتو�ص��ط ثم اوربا وطلب 
الفدية املالية مقابل اخالئها ؟ انت دعمتهم بال�ص��الح واملعلومات �رسا، و ت�ص��لمنا 
اوامر خطية لك االن عرب االدعاء العام توجه املخابرات مبوجبها بخ�صو�س ذلك ؟"..

ال يزال مهدي و مها يتابعان.
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اجاب الرئي�س مبت�صما: 
"بل كذبوا مبا مل يحيطوا بعلمه.."، كان ذلك اقتبا�صا من القران.

تك��ررت اللقطة مرتني، حي��ث اعيد املقطع بع��د انتهاءه، بدت تل��ك ملهدي و مها 
م�صكلة فنية، ثم اعيد نف�س املقطع بطوله ذو الع�رسة ثوان مرةً ثالثة، نظر مهدي 
اىل مها، ام�ص��ك الرمي��وت كونرتول واوقف ال�رسيط، ثم �ص��مح له باال�ص��تمرار، يف 

حماولة لتجاوز امل�صكلة الفنية على ال�رسيط.
انتهى املقطع منهيا معه الن�س القراين الذي يذكره الرئي�س، ثم اعيد مرة رابعة.

نه���س مهدي واخ��رج القر�س من جهاز الت�ص��غيل، نظر اليه جانبي��ا وقد انعك�س 
ال�صوء عليه.

القر�س �صليم و من دون اي خدو�س.
اع��اده اىل جهاز الت�ص��غيل و نظر اىل مها عل��ى االريكة، تناول��ت الرميوت كونرتول 

و�صغلت القر�س، قامت بتقدمي ال�رسيط اىل نف�س املرحلة.
"بل كذبوا مبا مل يحيطوا بعلمه.."، انهى الرئي�س الن�س القراين، و اعيد جمددا.

بدا ان القر�س ال يعاين من م�ص��اكل فنية، لقد متت اعادة املقطع عمدا با�ص��تخدام 
برامج املونتاج ليبدو كذلك، يظهر ذلك دقة الت�ص��وير وعدم ظهور اية م�صاكل يف 

ال�صوت و ال�صورة على طول ال�رسيط.
"دعيه ي�صتمر"، قال مهدي، و�صعت مها جهاز التحكم و �صبكت ذراعيها.

اعيد املقطع بثوانيه الع�رسة �ص��بع مرات متتالية، ثم ا�ص��تمر بعر�س باقي جل�صة 
املحاكمة.
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ترجل ال�صبع من �صيارة االجرة و اغلق الباب، كان ال�صارع خاليا متاما من املارة حيث 
تعود ال�ص��كان يف ح��ي زيونة على كون حيه��م من اهدا احياء العا�ص��مة و اقلها 

كثافة �صكانية.
نظر اىل ال�ص��يارة الن�صائية ال�صغرة بباب البيت الهدف، طابق يف ذهنه معلومات 

امل�صكن مع املعلومات التي ح�صل عليها من لوحة ال�صر.
كان ال�ص��بع قد ح�ص��ل على عن��وان املحامي مهدي من تل��ك اللوحة عندما كان 
ذلك العنوان عليها اثناء اعادة مهدي اىل م�ص��كنه من قبل عجلة تابعة لل�صعبة 
اخلام�صة يف الليلة املا�صية، فقد ثبت ذلك العنوان ال�صابط املكلف باعادة املحامي 

اىل بيته قبل عودته بالعجلة اىل مقر املديرية و قيامه مب�صح تلك املعلومات.
البيت الهدف.

بدا يخطو ب�صع خطواٍت مبتعدا عن املنزل، دخل اىل دكان قريب يبعد نحو ع�رسين 
مرتا عن منزل مهدي، ا�صرتى علبة �صكائر، و خرج عائدا نحو هدفه.

بخطوات واثقة، اقرتب ال�ص��بع من منزل مهدي، �صعد اىل احلدائق اجلانبية لل�صارع 
املال�ص��قة ال�صوار املنازل االمامية، ا�ص��بح منزل مهدي على م�صافة خطوات على 
ميينه، �ص��غط على الظرف يف جيبه بقب�ص��ته، اخرج الظرف، ا�ص��بح منزل مهدي 
على ميينه متاما، رمى بالظرف ذو الورقة و الر�صا�صة عرب ال�صياج اخلارجي اىل حديقة 
منزل مهدي الداخلية، نزل اىل ار�صية ال�صارع متجاوزا �صيارة مها، و اكمل طريقه.

يف تلك االثناء، كان مقطع قراءة املختار للن�س القراين قد اعاد نف�ص��ه �ص��بع مرات 
على ال�رسيط، ثم ا�ص��تمر ال�رسيط بعر�س حمت��واه املتبقي، و بعد خم�س دقائق من 

عر�س باقي املحتوى، توقف القر�س معلنا انتهاء حمتواه.
"انتهى"، قالت مها.

"لنعر�س القر�س التايل"، رد مهدي بحرة.
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اخرج��ت مها القر���س الثاين ح�ص��ب الت�صل�ص��ل املكتوب على ظه��ره من كي�س 
االقرا�س، و نه�صت ال�صتبداله بالقر�س االول يف جهاز العر�س، بينما ام�صك مهدي 

جهاز التحكم منتظرا عر�س حمتواه.
عادت مها لتجل�س يف مكانها، �صغط مهدي زر الت�صغيل و ابتدا العر�س.

ظهر امليزان مرة اخرى.
"واذا حكمتم بني النا�س ان حتكموا بالعدل"، بقيت ال�ص��ورة لب�ص��ع ثوان، ثم ن�س 

ابي�س على خلفية �صوداء: جل�صة املحاكمة الع�رسون.
�ص��عر مهدي و مها باال�ص��تغراب، نظ��ر نحوها: "الع�رسون جم��ددا ؟؟!"، بدت مها و 
كانه��ا حتاول ان جتد تف�ص��را لذلك، فقد بدا ال�رسيط بعر���س نف�س حمتوى القر�س 

االول، نظرت اىل مهدي: 
"لنتابعه !"، هز مهدي را�صه موافقا.

يف ال�ص��عبة اخلام�ص��ة، كان النقيب فا�ص��ل قد دخل غرفة العميد بعد عودته من 
الغارة الفا�ص��لة على وكر ال�ص��بع، مم�ص��كا خوذته بي��ده، و مرتديا بزت��ه القتالية 

الكاملة، ا�صار له العميد بالدخول.
قال وهو يدخل الغرفة: "�ص��يدي، افالت ال�صبع منا بهذه الطريقة يوؤكد �صكوكنا 

نحوه".
"ا�ص��رتح"، قال العميد، جل�س فا�ص��ل على االريكة بعد ان خلع درعه وو�صعه على 

االر�س، بينما ابقى خوذته يف حجره.

"اليك اخلطة البديلة"، قال العميد.

يف تل��ك االثناء، قرر ال�ص��بع ان يلعب لعبة القط و الفار مع ال�ص��لطات، ا�ص��تقل 
�صيارة اجرة و اجته بها اىل اطراف العا�صمة الغربية.
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بدا ال�رسيط الثاين مطابقا متاما لل�رسيط االول يف م�صمونه.
جل�صة املحاكمة الع�رسون مع اعادة ملقطع حتدث الرئي�س ل�صبع مرات متتالية.

"وهو كذلك"، قالت مها وهي ت�ص��عر بال�ص��دمة �ص��انها �ص��ان مهدي، "هل جنرب 
القر�س الثالث ؟"، هز مهدي را�ص��ه موافقا، بينما نه�ص��ت هي ال�ص��تبدال القر�س 

بالقر�س التايل.

جل�صة املحاكمة الع�رسون..
ظهر ان القر�س االخر يحمل امل�صمون ذاته اي�صا.

ما ان راى مهدي م�صمون القر�س االخر، حتى �صعر بفكرة غريبة.
"مها، ال�رس يف ال�رسيط !"، قال لها بينما كانت تقف وقد �ص��بكت ذراعيها، ارجعت 
مقدمة �ص��عرها عن عينيها اىل الوراء بحركة من را�ص��ها و جل�صت قبالة مهدي، 

"كيف ؟"، نظر نحوها و قال: 
"االعادة على القر�س مق�ص��ودة، ال ميكن للمخاب��رات ان تخطئ هكذا بجعل ثالثة 
اقرا�س مب�ص��مون واحد، ثم ملاذا ي�ص��لموين �رسيطا حلدٍث كنت قد ح�رسته ا�صال ؟"، 
فك��رت مها و قالت: "ثم لو افرت�ص��نا ان املوظف املكلف باع��داد هذه االقرا�س لك 
ق��د اخط��اأ يف جمع ثالثة اقرا�س بذات امل�ص��مون يف كي�س واحد فلماذا ا�ص��ال قد مت 

ا�صتن�صاخ ثالثة ن�صخ من حمتوى هذه االقرا�س ؟".
ابت�صم مهدي و قال: "ارايِت ؟".

�صغط على الرميوت كونرتول م�رسعا ال�رسيط اىل املقطع ذو االعادات ال�صبعة.

يف ال�ص��عبة اخلام�صة، كانت �صيارة ا�صعاف من دون لوحات ت�صجيل قد خرجت توا 
ب�صحبة �صيارتني م�ص��فحتني رباعيتي الدفع تابعتني للمديرية باجتاه دائرة الطب 

العديل يف الباب املعظم و�صط بغداد، وهي حتمل جثة الرئي�س القتيل.
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�صغط مهدي على م�صغل ال�رسيط بالرميوت كونرتول، بداأ مقطع االعادات ال�صبعة 
يعر�س، كان الرئي�س مبت�ص��ما وهو يجيب على �ص��وؤال القا�ص��ي، اأقتب�س ن�صا من 
الق��ران برده: "بل كذبوا مبا مل يحيطوا بعلمه وملا ياأتهم تاأويله وكذلك كذب الذين 

من قبلهم فاأنظر كيف كان عاقبة الظاملني".

كان مه��دي يذك��ر ه��ذا احلدث جيدا، فق��د قال الرئي���س تلك الكلم��ات يف حينها 
وعاد جال�ص��ا يف قف�س االتهام دون ان يجيب على �ص��وؤال القا�صي بخ�صو�س دعم 

القرا�صنة االفارقة.
التفتت مها اىل مهدي لتت�صيد لغة وجهه، مل يبد عليه غر غرقه يف التفكر.

"ا�ص��تاذ ؟"، قالت، نظر اليه��ا رافعا حاجبه: "هممم !"، اخرج �ص��يكارة من العلبة 
على املن�صدة.

"ال ادري ان كانت تلك ر�صالة الرئي�س او ر�صالة املخابرات لنا ".
 ق��ال مه��دي: "لو كانت هناك ر�ص��الة من الرئي�س لكان قد اخ��ربين عنها يف زيارتي 
املنف��ردة الي��ه، لقد حدثني بالكثر من االمور عن الق�ص��ية لكنني مل ا�ص��اله عن 

�صبب قراءة هذا الن�س يف املحكمة".
 ارجعت مها �صعرها خلف اذنها با�صابعها، "مَل مَل ت�صاله ؟".

 رد مهدي: "اعتقدت انه جواب يتهرب فيه الرئي�س عن الرد على املحكمة فح�صب، 
مل اك��ن اعلم ما�ص��يجري وان املخابرات �ص��تويل ه��ذا الن�س اهتماما، ف�ص��ال عن 
ان الرئي�س كان ي�صت�ص��هد يف احيان كثرة بن�ص��و�س قرانية و ابيات �ص��عرية اثناء 

جل�صات املحاكمة".
"اق��رتح ان نقراأ الن�س كامال يف القران، قد يكون ماذك��ره الرئي�س جزء من ن�س اكرب 

يحمل ر�صالة ما"، قالت مها.
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نظر مهدي اليها وقد بدا متحم�صا: "لنفعل !".
 نه�س اىل املكتبة ال�صغرة بجانب التلفاز واخرج كتاب قران بحجم كف اليد، عاد 

ليجل�س وقد ام�صك الكتاب، قطب حاجبيه ونظر متحرا اىل مها: 
"يجب ان نعرف مكان الن�س من الكتاب اوال!".

�صمت مها �صفتيها ثم قالت: "�صابحث عنه على االنرتنت".
 هز مهدي راأ�ص��ه و ا�ص��ار اىل جهاز حا�ص��به املحمول على من�صدة طعام قريبة، و 

و�صع الكتاب على املن�صدة.
 نه�صت مها بطولها ذو ال�168 �صنتمرتا واجتهت نحو املن�صدة، ا�صدر كعب حذائها 
طقطقًة عندما خرجت من نطاق �ص��جادة الغرفة وبدات مت�صي على البالط، عادت 

باحلا�صب املحمول وجل�صت قبالة مهدي وفتحت اجلهاز.

يف ال�صعبة اخلام�صة، كان فا�صل قد �صعر بنوع من االرتياح لقرب بدء تطبيق اخلطة 
البديلة، فقد اخربه العميد بان اوامر اللواء مدير املخابرات العامة قد �صدرت باغالق 
املناف��ذ احلدودية واملطارات امام ال�ص��بع عن طريق ابالغه��ا مبعلومات عنه مع امر 
بالقاء القب�س علي��ه اىل جانب اعداد املخابرات خطة لن�رس نقاط تفتي�س بالتعاون 

مع االمن الداخلي لالم�صاك به.
ا�صبح االت�صال مع تلك اجلهات بانتظار التنفيذ.

عاد ذو البدلة االنيقة اىل غرفته ذات اجلدران اخل�صبية، بدا متعبا نوعا ما من �صهرة 
الليلة املا�صية، امر بفنجان قهوة له ثم بدا يجري ات�صاال هاتفيا مع جهة نافذة يف 

الدولة، اغلق �صماعة الهاتف...
كل �صئ �صيكون على مايرام.
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مرت عينا مها على الن�س القراين الظاهر على �صا�صة احلا�صب املحمول وهي تقراأه 
ب�ص��وتها االنثوي من بداية ال�ص��فحة اىل نهايتها مرورا باالية التي ذكرها املختار، 
فيما كان مهدي من�ص��تا ويحاول فك لغز الن�س الذي اجاب به الرئي�س على �صوؤال 

القا�صي يف اجلل�صة الع�رسين.
انهت القراءة ونظرت اىل مهدي، �ص��حب نف�صا عميقا واتكاأ على االريكة مغم�صا 

عينيه.
ال يحمل الن�س اي حل للت�صاوؤالت.

ع��ادت مها تنظر اىل ال�صا�ص��ة مركزة على االية التي ذكرها الرئي�س، فجاة، �ص��اق 
ات�صاع عينيها وارجعت �صعرها خلف اذنها..

"ا�صتاذ ؟"، فتح مهدي عينيه واخذ نف�صا اخرا من �صيكارته.
نظ��ر اليها، "م��اذا ؟"، اجابت قائلة: "تعال وانظر"، دار الف �ص��وؤال يف ذهن مهدي يف 
ه��ذه اللحظات، اطفاأ �ص��يكارته و نه�س اخذا نظارته الطبية من على املن�ص��دة 
امامه، ابتعدت مها عن االريكة لتف�ص��ح املجال له باجللو�س، و�ص��ع نظارته وجل�س 

بجانبها وبداأ ينظر اىل ال�صا�صة.
حركت مها ا�ص��ابعها عل��ى موؤ�رس الفارة، فتحرك معه ال�ص��هم على ال�صا�ص��ة 

م�صرا اىل رقم االية.
�ُصدم مهدي وهو ي�صاهد الرقم على جدار زنزانة الرئي�س هو نف�صه رقم االية التي 

ذكرها املختار يف املحاكمة امل�صجلة على ال�رسيط.
 نظر اىل مها و قال: "االية 39 !".

هزت را�صها و قالت: "من �صورة يون�س !".
نزع مهدي نظارته ورماها على املن�صدة، نه�س وتخ�رس وهو ي�صحب نف�صا عميقا...

ماذا يعني ذلك ؟
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الفصل 20

كان ال�ص��بع قد ترجل من �ص��يارة االجرة واغلق الباب، نظر خلفه فبدا له عن بعد 
متثال اال�صطورة )عبا�س بن فرنا�س( ذو اجلناحني.

يع��رف بن فرنا���س كرجل عربي ق��ام باول حماولة ط��ران بجناحني قب��ل نحو الف 
عام، جنح يف طرانه لدقائق قبل ارتطامه باالر�س وموته ب�ص��بب عدم �ص��ناعته ذيال 
لطائرت��ه البدائية كما هو معروف عنه، و�ص��عت ال�ص��لطات العراقية متثاال له يف 

بوابة مطار بغداد كرمز ملحاولة عربية مبكرة لبلوغ االجواء.

ملعت اطراف اجنحة التمثال بعيني ال�ص��بع بانعكا�س �صوء ال�صم�س عليها، عدل 
قبعته واجته داخال بوابة مطار بغداد الدويل.

توجه نحو �ص��يارات نقل امل�صافرين املتواجده يف باب املطار و ا�صتقل احداها، حيث 
تعمل تلك ال�صيارات على نقل امل�صافر من البوابة الرئي�صة اىل مركز املطار املجاور 
مل��درج الطران، حتركت ال�ص��يارة تارك��ًة ورائها بوابة املطار واجته��ت �رسقا يف طريق 
وا�ص��ع لبلوغ مركز املطار حيث تتواجد مكاتب �رسكات الطران �صمن مبنى املطار 

نف�صه.
ناظرا من نافذة ال�ص��يارة، تذكر ال�ص��بع و�ص��ع مط��ار بغداد قبل اع��وام من االن و 
االجراءات االمنية املعقدة التي كان مير بها امل�ص��افرون قبل بلوغ مركز املطار، كالب 
بولي�ص��ية و نق��اط تفتي�س على طول الطريق بني البواب��ة و مركز املطار، اال ان تلك 
االجراءات مت تخفيفها على امل�صافرين مع ايجاد طرق بديلة للحفاظ على امن اهم 

مطارات البالد.
مرت ال�ص��يارة امام الفتة كبرة كت��ب عليها "العراق يودعكم"، كان امل ال�ص��بع 
هو اجناز تا�ص��رة �صفره من املطار با�رسع ما ميكن، ع�رس دقائق اخرى بتلك ال�صيارة و 

�صيكون يف قلب مطار بغداد الدويل.
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يف تلك االثناء، كانت املخابرات قد بدات توا باجراءات اولية بوا�صطة �صبكة ات�صاالت 
وا�ص��عة الب��الغ املنافذ احلدودية واملطارات مبعلومات تخ�س ال�ص��بع كم�ص��تبه به 

ومطلوب لغلق الطريق امام اي حماولة متوقعة منه للهروب من العراق.

مرت ع�رس دقائق و�ص��لت فيها ال�ص��يارة التي تقل ال�ص��بع اىل مركز املطار، ترجل 
ال�ص��بع و اجته اىل مدخل مبنى املطار، عدل قبعة البي�ص��بول و دفع ب�صبابته اطار 
نظارته البي�ص��وية على عينيه، متجاوزا الباب االول، بدا يحث خطواته حيث توجد 

كابينات �رسكات الطران ليبدا بحجز تذكرة اخلروج من العراق.
انعك�ص��ت عل��ى نظاراته ال�صم�ص��ية التي مل يزلها عن عينيه حت��ى داخل املبنى 
الفتة اخلط��وط اجلوية العراقية الت��ي تعلو كابينة �رساء التذاكر اخلا�ص��ة ب�رسكة 

الطران الوطنية، اقرتب من الكابينة و القى التحية على موظفة قطع التذاكر.
ا�صتف�رس منها عن اقرب رحلة متوفرة اىل وجهته، و ح�صل على الرد.

 
الوجهة: مطار اتاتورك الدويل – تركيا.

الوقت املتوقع للرحلة: �صاعتني من االن.

دفع �ص��عر تذكرة ال�ص��فر اىل تركيا كتذكرة ذهاب فقط و ح�ص��ل عليها، ا�ص��بح 
ا�ص��مه موجودا لدى �ص��لطات املطار كم�ص��افر ينتظر رحلة له على منت اخلطوط 
العراقي��ة اىل مط��ار اتاتورك الدويل، ابت�ص��م ملوظفة احلجوزات ت��اركا اياها تكمل 

عملها مع زبون اخر، اخذ تذكرة ال�صفر و غادر الكابينة.
يف الوقت الذي كان يجب عليه التوجه للح�صول على التا�صرة و بطاقة الركوب، توجه 
ال�ص��بع عائدا اىل بوابة اخلروج من مبنى املطار، اخرتقها بخطواٍت �رسيعة قا�صدا باحة 
املبنى ال�صتقالل �صيارة اخرى تعيده اىل البوابة الرئي�صة قريبا من متثال بن فرنا�س جمددا.

لن ي�صافر.
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لقد اراد ال�صبع ا�صغال ال�صلطات بوجود ا�صمه لدى احدى �رسكات الطران كمغادرٍ 

للبالد بينما يتوجه هو اىل جهة اخرى، لعبة ك�صب الوقت !

يف تل��ك اللحظ��ات، كان امر اغ��الق املطارات و املناف��ذ احلدودية بوجه ال�ص��بع قد 
دخل حيز التنفيذ، فقد تلقت �ص��لطات مطار بغداد الدويل امرا �رسيحا من جهات 
امنية بالقاء القب�س على م�صتبه به، زودت اجلهات االمنية �صلطات املطار با�صمه 
الكامل و �صورة له وا�صفة اياه باملطلوب اخلطر، خالل دقائق، كانت منظومة املطار 
قد اكت�ص��فت وجود ا�صم ال�صبع احلقيقي كم�ص��افر قام قبل قليل بقطع تذكرة 
�صفر اىل مطار اتاتورك الدويل على منت اخلطوط اجلوية العراقية، حددت ال�صلطات 
الكابين��ة التي مت منها قطع التذكرة و توقيت قطعها، وب�ص��كل عاجل، اعاد رجال 
االم��ن يف غرفة املراقبة التابعة المن املطار ت�ص��وير كام��رات املراقبة على كابينة 
حجوزات اخلطوط العراقية لنف�س اللحظات التي مت فيها قطع التذكرة، و�ص��اهدوا 
بو�صوح امل�صتبه به وهو يقوم ب�رساء تلك التذكرة، تابع رجال االمن م�صاهدة ت�صوير 
باقي كامرات املراقبة ملعرف��ة النقطة التي توجه اليها املطلوب، تفاجاأوا مبغادرته 

مبنى املطار.

يف تلك االثناء، كان ال�ص��بع قد ا�صتقل �صيارة نقل امل�صافرين عائدا اىل بوابة املطار 
اخلارجي��ة، م��ر بالفتة يف الطريق كتب عليها "العراق يرح��ب بكم"، نحو 12 دقيقة 
اخرى و �ص��يبلغ البوابة املطل��ة على طريق املطار ال�رسيع الذي يتو�ص��طه متثال بن 

فرنا�س.

الهميته الكبرة، متتلك �صلطات مطار بغداد الدويل عددا كبرا من كامرات املراقبة 
املنت���رسة داخل وحول املطار اىل جانب الع�رسات من رج��ال االمن املنتخبني بعناية، 
حيث ميثل مطار بغداد واحدا من اكرث البقع اهمية يف العا�صمة العراقية اىل جانب 
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املنطقة اخل�رساء الرئا�صية التي ال يف�صلها عن املطار �صوى ب�صعة كيلومرتات من 
خط �رسيع ينتهي يف تلك املنطقة.

تتب��ع رجال االمن كامرات املراقبة التي ت�ص��ور الطريق امل��وؤدي اىل البوابة اخلارجية 
ببثها املبا�رس، لي�س امام امل�ص��تبه به �صوى اخلروج من البوابة الرئي�صة املطلة على 
الطريق ال�رسيع، راقب رجال االمن لقطات الكامرا املن�ص��وبة على البوابة اخلارجية 
بانتظ��ار ظهور ال�ص��بع عليها، يف الوقت ال��ذي مت ابالغ ال�ص��لطات االمنية بعثور 

�صلطات املطار على امل�صتبه به و اال�صتمرار مبتابعته.

يف تلك االثناء، كان النقيب فا�صل الذي ي�صتقل �صيارة �صيفروليه قادما نحو املطار 
مع اثنني من رفاقه وهو يامل ان يلقي القب�س على ال�ص��بع بنف�ص��ه، فاعطى االمر 
اىل جهات االت�ص��ال ب�ص��لطات املطار بعدم القاء القب�س على امل�صتبه به اال حني 
و�ص��ول قوة من خمابرات البالد، واالكتفاء مبتابعة حت��ركات الهدف اوال باول و تزويد 
اجلهات املخابراتية بها، كانت �ص��يارة ال�صيفروليه تلك تخرتق �صوارع بغداد ب�رسعة 

جنونية م�صتهدفة الو�صول اىل ال�صبع يف اللحظة املنا�صبة.

بعد نحو 10 دقائق، ترجل ال�ص��بع من �ص��يارة اي�صال امل�صافرين و اجته نحو ر�صيف 
تق��ف عنده بع�س �ص��يارات االجرة، عدل قبعته وم�ص��ى نحو ال�ص��ارع، عند حافة 
الر�صيف، كان رجل م�صن قد اوقف �صيارته ال�صفراء لالجرة ووقف بجانبها منتظرا 
احد امل�صافرين العائدين ليقلهم من املطار اىل وجهته مقابل اجرة، نظر اىل ال�صبع 
الذي بدت عليه عالمات العائد من اخلارج، قبعة البي�ص��بول واملالب�س الريا�صية ذات 
املاركة ونظارة �صم�ص��ية تبدو انها من ماركة فاخرة هي االخرى وحذاء ريا�صي غر 

مقلد، اقرتب الرجل من ال�صبع الذي راح يبدو م�صتعجال.

"تاك�صي �صيدي ؟"، نظر اليه ال�صبع. 
"اين �صيارتك ؟"، ا�صار الرجل مبفاتيح ال�صيارة نحو �صيارته املركونة على ال�صارع القريب.
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اقرتب ال�ص��بع منه: "مراب العالوي لو �ص��محت"، ابت�ص��م الرجل العجوز واجته مع 
ال�صبع وا�صتقال ال�صيارة.

يقع مراب العالوي مقابل مبنى املتحف الوطني العراقي يف كرخ بغداد يف منطقة 
مزدحمة، حيث يحيط به مطار املثنى من اجلهة الغربية ال�ص��مالية ومتنزه الزوراء 
م��ن اجلهة الغربية ا�ص��افة اىل قربه من �ص��احة االحتفاالت الكربى التي حتت�ص��ن 
ا�صتعرا�ص��ات اجلي�س العراقي، ي�ص��تخدم ذلك املراب لل�ص��فر برا اىل اية حمافظة 

عراقية اخرى بوا�صطة مئات ال�صيارات التي تقف يف طوابر بانتظار امل�صافرين.

كان النقيب فا�ص��ل ي�صعر بان ال�ص��بع هو غنيمته التي ال يجب التفريط بها، مل 
ي�ص��اأ ان يرى ال�ص��بع ي�ص��قط بيد جهة امنية اخرى، فقد يتحدث لها مبعلومات ال 

تريد املخابرات ف�صحها حتى جلهات امن وطنية اخرى. 

�ص��عر مهدي بقرب انفجار اع�ص��ابه، "ماذا يريدون ان يقولوا بهذه االقرا�س ؟"، قال 
بهي�صتريا.

اغلقت مها �صا�ص��ة احلا�ص��ب املحمول وو�صعته على املن�ص��دة: "ا�صتاذ، يجب ان 
نفهم ال�صبب وراء قيامهم بار�صال هذه اال�صارة لك".

ا�صعل مهدي �صيكارة اخرى وهو يجول الغرفة ذهابا وايابا: "هذا هو ال�صوؤال!". 
�ص��الت مها جمددا: "هل تعتقد ان موت الرئي�س كان مدبرا من املخابرات؟، يجب ان 
ن�ص��ع ذلك احتماال، فالرقم الذي رايته يف الزنزانة ينطبق مع رقم االية املكررة على 
القر�س، اال تخ�ص��ى املخابرات قيامك بالت�رسيح لالعالم عما حدث معك وف�صحك 

لذلك التطابق املريب بني الرقمني؟"، اوقف مهدي خطواته ونظر اليها و قال: 
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"مه��ا، لي���س هناك دلي��ل، كيف �ص��اثبت لالعالم ان ه��ذه االقرا�س و�ص��لتني عن 
طريق املخاب��رات؟ ثم كيف يل الربط بني التكرارات ورقم عل��ى جدار زنزانة الرئي�س 
مل ي�ص��اهده احد �ص��واي؟ ولو افرت�ص��نا ان احدهم �رسب معلومات عن حالة زنزانة 
الرئي�س والرقم على جدارها، كيف ميكن يل ربط ذلك الرمز مع تكرارات على �رسيط 
�صي�ص��فها االعالم بالدليل غر الكايف او ان التكرارات عليه ناجتة عن خلل فني غر 

مق�صود ؟".

�ص��حبت مها نف�ص��ا عميقا وو�صعت را�ص��ها بني يديها، نظرت اىل مهدي: "ا�صتاذ 
انت بحاجة اىل الراحة، �ص��اتركك لوحدك واحاول ان اجد تف�صرا ملا يحدث"، جل�س 

مهدي على االريكة و ارجع را�صه للوراء وتنهد، "مها يجب لهذا اللغز ان يحل !".
مبالم��ح تبدو عليه��ا احلرة، ردت مه��ا: "ارجوك ا�ص��تاذ، التتعب نف�ص��ك بالتفكر، 
�صيت�ص��ح كل �ص��ئ الحقا، انا متاكدة"، هز مهدي را�ص��ه و نه�س واياها نازلني اىل 
فناء املنزل باجتاه الباب، كان مراب يت�صع ل�صيارة واحدة هو الطريق املوؤدي من الباب 
الداخلي ملنزل مهدي نحو الباب اخلارجي له، و مبوازاة املراب من اجلانب االي�رس، كانت 
حديقة �صغرة تغطيها االع�صاب و احل�صائ�س متتد جانبيا على طول الطريق املوؤدي 
اىل الباب، و حتيط بع�صب احلديقة من ثالث جهات نباتات اجلوري و اليا�صمني و التي 
ب��دت من غر زهورها بفعل ال�ص��تاء القار�س، خطت مها وا�ص��تاذها الطريق املوؤدي 
اىل الباب اخلارجي و�ص��ط نقا�س االثنني حول ماج��رى، فجاة، توقف مهدي ناظرا اىل 
حديقة املنزل ال�صغرة ورمى �صيكارته بربود، التفتت اليه مها وهي تالحظ نظراته 

على نقطة ما يف احلديقة، نظرت اليها ورات ماراه هو.
ظرف ورقي.

دون ان يتكلم، نزل على ع�ص��ب احلديقة وتبعته مه��ا، رفع الظرف من على االر�س، 
كان ورق الظرف مطوى ب�صكل غر منتظم بفعل ال�صغط عليه.

"املزيد من املتاعب !".
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بعينني متلوؤهما احلرة، قالت مها و هي تتمنى ان ال يكون كذلك: "لنفتحه ا�صتاذ".
اثن��اء فت��ح الظرف جانبيا بيد مهدي، �ص��قطت ر�صا�ص��ة بندقية م��ن عيار 7،62 
مليميرتا منه ووقعت على حذاء مها البني، ثم ا�صتقرت بني قدميها على الع�صب، 

ت�صمر االثنان يف مكانيهما.

يف اح��داث احلرب االهلي��ة العراقية يف عام��ي 2006 و 2007 يف العراق، كان الظرف 
املحتوي على ر�صا�ص��ة يعني مغادرة املنزل امل�ص��تهدف من قبل �صاكنيه او املوت، 
ا�ص��تخدمت اجلماعات امل�ص��لحة هذه الطريقة الي�ص��ال تلك الر�صالة اىل االهايل، 

وهذا ما ارعب مهدي ومها.
انحنت مها والتقطت الر�صا�صة من بني قدميها مرجعة �صعرها اىل الوراء، نظرت 
اىل مهدي الذي بدا يبلع ريقه ويتنف�س ب�رسعة، تلم�صت را�س الر�صا�صة با�صابعها، 

"يريدون قتلي !"، قال وقد �صعر بخوٍف نقي يجري بدمه.
اح�ص��ت مه��ا بخطورة حال��ة ا�ص��تاذها النف�ص��ية، اال انها تنبه��ت اىل خفة وزن 
الر�صا�ص��ة يف يدها، تناول مهدي الر�صا�ص��ة منها وبداأ يلم�صها وهو يحاول فهم 

ما هو فيه ورطة.
"ا�صتاذ هل �صعرت بخفة وزنها ؟".

 رفع مهدي الر�صا�ص��ة ام��ام عينيه: "نعم قد تبدو متثيال لر�صا�ص��ة، لكنها توؤدي 
نف�س الغر�س يف اي�صال ر�صالة التهديد يل".

اخذت مها الر�صا�ص��ة من يده، حت�ص�صت احلد الفا�ص��ل بني خرطو�صة الر�صا�صة 
ورا�ص��ها، كانت تبدو كلعبة اطفال، ام�صكت را�س الر�صا�صة با�صابع يدها اليمنى 
واخلرطو�ص��ة با�صابع الي�رسى و�ص��حبتها باجتاهني متعاك�ص��ني، قال مهدي: "ماذا 

تفعل���ي�...".. 
انف�صل اجلزءان عن بع�صهما وبان مابينهما.

وحدة ذاكرة على هيئة ر�صا�صة.
نظر االثنان اىل بع�صهما وقد �صعرا بال�صدمة.
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لولعه يف �ص��فرات ال�ص��يد وا�ص��لحة قن�س احليوانات وكل مايتعلق بال�صالح، كان 
ال�صبع ميتلك طقما من املقتنيات ال�صبيهة بتلك اال�صلحة ومايتعلق بها، وحدات 
ذاكرة على هيئة ر�ص��ا�س وقنابل �ص��غرة، والعات على �ص��كل م�صد�ص��ات، علب 
معدنية حلمل ال�ص��كائر ب�صعارات ع�صكرية ور�ص��وم لبنادق ور�صا�صات، كان رفاقه 
يح�ص��دونه على مقتنياته تلك ومل يجربوا طلبها منه ملعرفتهم باعتزازه ال�صديد 

بذلك النوع من املقتنيات.

اندف��ع الف�ص��ول لدى مهدي ومها ملعرف��ة حمتوى وحدة الذاك��رة، "نفتح حمتواه 
االن؟"، قال��ت مها وه��ي تعيد غالف الر�صا�ص��ة، "بالطبع، اخ�ص��ى ان يكون بداية 

ملتاعب جديدة"، رد مهدي.
"اأهداأ ا�صتاذ �صنكت�صف حمتواه ونعرف مافيه".

عاد مه��دي ومها اىل داخل املنزل واىل الغرفة يف الدور العلوي للتعرف على حمتوى 
وحدة الذاكرة ) الر�صا�صة(.

مرت �ص��يارة االجرة التي تقل ال�ص��بع على اجل�رس العابر من امام جامع ام الطبول، 
بدا الفن املعماري للجامع كتحفة معمارية تطل على �ص��وارع رئي�صية حيث يرتبع 
اجلام��ع على منطقة مك�ص��وفة ك�رسح رائع، خ�صو�ص��ا عند انارته ليال و�ص��موخ 

منائره على املنطقة املحيطة.
كان ال�ص��ائق العج��وز يدندن مع اغنية لل�ص��يدة فروز تعر�ص��ها اح��دى االذاعات 
العراقية على الراديو، ف�) بلبل ال�ص��باح ( كما ي�صميها العرب هي احدى اال�صوات 
الت��ي يرغب النا�س ب�ص��ماعها �ص��باحا يف العامل العربي، اح�س ال�ص��ائق بانه وجد 
مهربا من حماوالته لفتح حوار مع ال�صبع الذي كانت �صمته الهدوء ومل يبد رغبته 

يف تبادل احلديث معه.
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بعد عبور املج�رس، انتبه ال�ص��بع اىل وجود اختناق مروري ب�صيط على الطريق، ثالثة 
طوابر ق�ص��رة من ال�ص��يارات تنتظر دورها يف عبور نقطة تفتي�س و�صعت ب�صكل 

مفاجئ.

جال�ص��ة على االريكة و�صعت مها احلا�ص��ب املحمول على فخذيها بانتظار عر�س 
حمت��وى وحدة الذاكرة، بينما جل�س مهدي اىل جانبها يف غاية التوتر، ظهرت نافذة 

املحتويات: 
ايقونة واحدة بت�صمية افرتا�صية.

ابعدت �ص��عرها عن عينيها بحركة من را�ص��ها ونقرت مرتني على االيقونة، ُفتحت 
ناف��ذة برنامج و ب��دات بعر�س مقطع فيديو، �ص��عر مهدي بان �ص��ورة ما يظهر يف 

الفيديو لي�صت جديدة عليه..
الزنزانة 12. 
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الفصل 21

و�ص��لت �ص��يارة االجرة التي تقل ال�صبع اىل مقدمة طابور ال�ص��يارات امام نقطة 
التفتي�س، �ص��يارتني ع�ص��كرتيني رباعيتي الدفع تقفان على مقربة ورجال امن بزي 
ع�ص��كري واخرون مبالب�س مدنية مع هويات تعريف معدنية و�صعت على �صدورهم 

واجهزة ات�صال يف ايديهم، �صعر ال�صبع بخطورة املوقف.
الميكنني الرتاجع يجب عبور نقطة التفتي�س ب�صالم.

اوقف احد افراد االمن وكان �ص��ابطا �ص��يارة االجرة، اقرتب من نافذة ال�صائق و نظر 
اىل راكبي ال�ص��يارة، كانت عيناه ت�ص��عان ثقة وجمود، حتا�ص��ى ال�صبع النظر اليه 
واكتفى بالنظر اىل االمام من وراء نظارته ال�صم�ص��ية، ب�صوٍت واثق �صاأل ال�صابط 

ال�صائق: 

"من اين قدمت واىل اين انت ذاهب ؟". اح�س ال�ص��بع كان قلبه �ص��قط كم�ص��عد 
افلتت ا�صالكه.

"�صيدي قادم من مطار بغداد ومتوجه اىل مراب العالوي"، اجاب ال�صائق العجوز.
"هل يل بهوياتكم التعريفية من ف�صلك؟".

"طبعا �صيدي !".

اخ��رج ال�ص��ائق هويته بينما مل ي�ص��ا ال�ص��بع اب��راز هوية عمله كرج��ل يعمل يف 
خمابرات الدولة واكتفى ببطاقته ال�صخ�ص��ية، تفح�س رجل االمن الهويتني، نظر 
نظرة عابرة على هوية ال�ص��ائق فيما امعن النظر بهوية ال�ص��بع، رفع عينيه عنها 

ونظر اليه: 
"نظارتك �صيدي". 
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برتدد، ابعد ال�صبع نظارته ونظر مبا�رسة اىل عيني ال�صابط، كان وجهه ا�صمرا ويربز 
على خده االمين جرحه القدمي فيما بدت يعناه كف�ص��ني جامدين من احلجر الالمع، 

اعاد ال�صابط النظر اىل هوية ال�صبع ال�صخ�صية و �صال: 
"ان��ت ق��ادم من املطار �ص��يدي ؟"، اوما ال�ص��بع بااليج��اب، "من اين عدت ؟"، �ص��ال 
ال�صابط جمددا، اراد ال�صبع ان يجد ا�صم اي دولة ليكذب ب�صان عودته من ال�صفر، 

لكنه فكر يف امكانية طلب رجل االمن جواز ال�صفر واالطالع على التا�صرات.
"حقيقة مل ا�صتطع ال�ص��فر، والدتي بحال �صحية �صيئة وقد ات�صلت بي لتدهور 

حالها ال�صحي اكرث هذا ال�صباح".

مل يزل رجل االمن عيناه عن ال�ص��بع رغم انه اعاد الهويات اليه واىل �ص��ائق االجرة، 
�رسب على حافة باب ال�صائق وقال: "بال�صالمة !".

حتركت �صيارة االجرة، فيما �صعر ال�صبع بزوال �صخرة ثقيلة كانت جتثم فوق �صدره.
 ما ان بدات ال�ص��يارة باالبتعاد حتى ام�صك �صابط نقطة التفتي�س بجهاز االر�صال 

وقال يف نداءٍ جلهة اخرى: 
"الهدف يف مرمى الب�رس �صيدي !".

بعد ما اح�س به ال�صبع من نظرات رجل االمن يف نقطة التفتي�س ويف خطوة ذكاء، 
اراد ترك �صيارة االجرة قبل و�صولها املراب، لكنه خ�صي اثارة �صكوك �صائق ال�صيارة 
اكرث، تظاهر بانه يجري ات�ص��اال هاتفيا ق�صرا، اغلق اخلط وطلب من ال�صائق تغير 

الوجهة نحو منطقة باب املعظم بدال من مراب العالوي ل�صبب طارئ.
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مل يكن �صائق االجرة او ال�صبع قد الحظ تتبع �صيارة ع�صكرية بيك اب فورد لهما، 
فاأكرث ما ميكن روؤيته يف بغداد هو اعداد ال�صيارات الغفرة املختلطة ب�صيارات االمن 
الداخلي، كانت ال�ص��يارة التي تتبع ال�ص��بع تقوم مبهمة اعطاء احداثيات ال�ص��بع 
بالتمام للنقيب فا�ص��ل مبا�رسة، لق��د با�رست تلك ال�ص��يارة مالحقة الهدف بعد 

النداء الذي قام به رجل االمن من نقطة التفتي�س.

كان اجلندي املتقاعد ) �ص��ارم ( قد تلقى ات�ص��اال من النقيب فا�ص��ل و�صح له فيه 
الوجه��ة التي يجب ان يتوجه نحوها ليلتقي بهدفه )ال�ص��بع( وموقعه بالتحديد 
وزوده برقم �صيارة االجرة التي تقله، ) �صارم ( هو احد جنود القوات اخلا�صة العراقية 
ال�صابقة، �صارك يف معارك عا�صفة ال�صحراء يف الكويت 1991 �صد قوات التحالف 
وا�ص��يب حينها بجروح، يتمتع اجلندي ال�ص��ابق االربعيني العمر بقدرة عالية على 
القتال وا�ص��تخدام اال�صلحة، ا�ص��بح قاتال ماجورا لعدة جهات �صيا�صية بعد عام 
2003، وبف�ص��ل عالقته به، اراد فا�ص��ل ا�ص��تغالله مل�ص��لحته ال�صخ�صية خارج 

واجبات املخابرات للق�صاء على ال�صبع.

حترك �ص��ارم من موقعه يف منطقة العطيفية و�ص��ط بغداد ب�ص��يارته الني�ص��ان 
ال�صالون لاللتقاء ب�صيارة ال�صبع ح�صب املعلومات التي تاتيه من النقيب فا�صل و 
الذي يح�ص��ل على تلك املعلومات من �صيارة االمن املتابعة لل�صبع، مزودا مب�صد�س 
كامت لل�ص��وت ورغبة جاحمة يف الق�ص��اء على الهدف، انطلق م�رسعا نحو النقطة 

التي توقع فيها التقاءا ب�صيارة االجرة التي تقل ال�صبع.
بع��د مرور ع��دة دقائق، كانت �ص��يارة االجرة التي تقل ال�ص��بع يف منطقة �ص��ارع 
حيف��ا يف كرخ بغداد تتوج��ه لعبور ج�رس الباب املعظم باجتاه مدينة الطب يف قلب 
العا�ص��مة، كانت املنطقة يف حال مرور خفيف يف تلك االثناء ومل يكن هناك زخم 

حلركة لل�صيارات يف ذلك ال�صارع.
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مبجرد دخول �ص��يارة االجرة التي ي�ص��تقلها ال�صبع ال�ص��ارع، اختفت �صيارة االمن 
الف��ورد و حل��ت حملها �ص��يارة اجرة ي�ص��تقلها عمي��ل خمابرات��ي و تولت مهمة 

اال�صتمرار متابعة اجتاه ال�صبع.

قب��ل بدء عملي��ة تتبع ال�ص��بع، كان اللواء مدي��ر املخابرات العامة ق��د ابلغ مدير 
ال�ص��عبة اخلام�ص��ة بلهجٍة �ص��ارمة بانه �ص��يقوم مبعاقبته و النقيب فا�ص��ل اذا 
ثبتت براءة ال�ص��بع من اتهامات ال�صعبة اخلام�ص��ة له اثناء التحقيق، فاال�صتنفار 
ال��ذي مت اعالن��ه يف املنافذ احلدودية و املطارات كان �ص��ببه اتهام فا�ص��ل و العميد 
مدير ال�ص��عبة اخلام�ص��ة لل�ص��بع بالقيام بعمل م�ص��بوه يف غرف��ة املراقبة ليلة 
مقت��ل املختار و احتمال ت�ص��ببه بكارث��ة للمخابرات الوطنية، كف�ص��ح ما حدث 
يف ال�ص��عبة اخلام�ص��ة تلك الليلة، لذا و بعد التهديد ال��ذي وجهه مدير املخابرات 
لل�ص��عبة اخلام�صة، ف�صل فا�ص��ل الق�صاء على ال�ص��بع على االم�صاك به حيا و 
التحج��ج بكون ال�ص��بع قد قاوم رج��ال االمن اثناء املطاردة م��ا ادى اىل مقتله، اىل 
جانب العداء ال�صخ�ص��ي الذي كان بينه و بني ال�ص��بع و الذي جعل النقيب يتحني 

الفر�س للق�صاء على غرميه.

كان فا�صل يعلم جيدا بخطورة تهديد مدير املخابرات العامة رغم عالقته املمتازة 
ب��ه، فاللواء ماه��ر عبد الفتاح هو احد اقوى �ص��قور احلكومة العراقية و �ص��احب 
ذراع طويل يف الو�ص��ول اىل خ�ص��ومه، يبلغ اللواء ماهر من العمر نحو 56 عاما وله 
نظ��رة ثاقبة وبعٍد يف التفكر، م��ا جعله مديرا الحد اكرث اجه��زة الدولة خطورة و 

ح�صا�صية.
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 وا�ص��لت �ص��يارة االجرة التابع��ة للمخابرات تتبع �ص��يارة االجرة التي ي�ص��تقلها 
ال�ص��بع، معطية تفا�صيل اجتاه �ص��يارة االجرة التي تقل ال�ص��بع اىل فا�صل، بعد 
قليل، وب�ص��كٍل مفاجئ، بداأت �ص��يارة العجوز تعاين من خلٍل ما، بداأت تهتز كما لو 
ان عطال ما قد حدث، التفت العجوز اىل ال�صبع بابت�صامة اعتذار وقال: "ا�صف على 

ذلك، �صاحاول ا�صالحها!".
انحرف العجوز عن الطريق املوؤدي اىل ج�رس الباب املعظم نازال اىل الطريق املوؤدي اىل 

جرف النهر، �صعر ال�صبع بان امرا ما غر مريح يحدث.
اىل االم��ام قليال، باجتاه الدور القدمية الواقعة يف ظهر �ص��ارع حيفا حيث يقع دجلة 
اىل الي�ص��ار، توقفت �صيارة العجوز متاما، ر�ص��فها العجوز قبل توقفها على جانب 
الطريق وهّم بفتح الباب والنزول ال�ص��الح العطل، اال ان ال�ص��بع، ول�ص��عوره بعدم 
االرتياح، ام�صك العجوز من مع�صمه وقال له: "�صيدي، انا على عجلة من امري، اود 
دفع اجرتك وا�ص��تقالل �ص��يار اخرى"، اجاب العجوز: "ل�صت بحاجة لذلك فلن ياخذ 
االم��ر اكرث من دقائق وتعود ال�ص��يارة للعمل"، اال ان ال�ص��بع ا���رس على الرتجل وقد 

خاجله �صعور بخطورة املوقف.

قريبا من املكان، ترجل �ص��ارم من �ص��يارة قام بر�صفها بعيدا عن اعني ال�صبع، وقد 
حمل داخل مالب�صه م�صد�صه الكام لل�صوت وبقي يراقب من بعيد.

ترجل ال�صبع بعد ان دفع االجرة للعجوز، عدل نظارته ال�صم�صية واجته للدخول يف 
احدى ال�صوارع الفرعية ال�صيقة التي تقع على جانبيها بيوت متهرئة، كان �صارم 
قد حلق به، والن املنطقة كانت �صبه خالية من املارة حينها، ا�صتغل �صارم الو�صع، 
وبعد خطوات من �صلوك ال�صبع احدى تلك الدروب القدمية، حيث مل يكن ي�صتمع 
�ص��وى اىل �ص��وت وقع اقدامه ل�صدة هدوء تلك املنطقة، �ص��مع �صوت اقداٍم اخرى 
وراءه، اقدام م�رسعة تنوي اللحاق به، ا�رسع يف خطواته، لي�صمع وقع االقدام خلفه 



89

يت�ص��ارع، قرر ان يطمئن نف�ص��ه بالنظر اىل من يتبعه، عله مل يكن خطرا يتهدده، 
وما ان ا�ص��تدار، حتى كان اخر ما راأه، رجل اربعيني رفع بوجهه م�ص��د�س مزود بكامت 

لل�صوت، �صدر منه ومي�س �صدئ، �صاحبته ه�صه�صة خاطفة.

بر�صا�صة واحدة، وبفجوة حمراء يف جبهته ..
قتل ال�صبع.
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الفصل 22
"انها زنزانة الرئي�س !"، قال مهدي.

بدا يف الت�ص��جيل دخول عامل نظافة ببدلة �ص��فراء وقبعة باللون ذاته، ا�ص��تغرب 
مه��دي ومه��ا دخ��ول العامل دون وج��ود رج��ل امني يرافق��ه، و�ص��ع العامل عدة 
التنظيف يف زاوية الزنزانة وبدا يكن�س االر�ص��ية، كان الرئي�س املختار جال�ص��ا على 
�رسي��ره ب�رسواله الداخلي فق��ط برغم برودة املكان، مرت خم���س دقائق اكمل فيها 
عامل التنظيف عمله يف كن�س ار�صية الزنزانة وهو يعطي ظهره للكامرا، ثم اخذ 
معطر اجلو من اغرا�صه يف زاوية الزنزانة وبداأ ير�صه يف اجوائها، بدا الرئي�س منزعجا 

كما بدا وكان م�صادة كالمية وقعت بينهما.
ظهر وكان العامل بدا يعتذر للرئي�س، اكمل مهدي ومها متابعة ال�رسيط.

بعد ذلك توجه العامل اىل الدوالب ال�صغر عند را�س �رسير الرئي�س، كان على �صطح 
الدوالب بع�س من اغرا�س املختار، �ص��اعة يده ودفرته وقلمه وبع�س االدوية اخلا�ص��ة 
مبر�صه التنف�صي والتي �ص��محت ادارة ال�صجن بادخالها اىل الزنزانة حلاجة املتهم 
املختار ال�ص��حية اليها، وقف العامل امام املن�ص��دة معطيا ظه��ره للكامرا، بدا 
ينظف �صطح الدوالب بينما كان الرئي�س جال�صا وقد بداأ ي�صعل ب�صبب مابدا تاثر 

معطر اجلو على جهازه التنف�صي.
تابع االثنان ال�رسيط.

انه��ى عامل النظافة عمله على ال��دوالب وتوجه اىل زاوية الغرف��ة ليجمع الغبار 
الذي راكمه يف مكان ما على االر�ص��ية، ام�ص��ك مكن�ص��ته وحاويته البال�صتيكية 
واخذ يجمع الغبار، ا�ص��تدار الرئي�س وهو ي�صعل اىل الدوالب احلديدي واخذ من على 
�ص��طحه بخاخه الذي اعتاد على ا�صتعماله يف حالة �ص��عوره ب�صيق يف التنف�س، 

مدد �صاقيه على ال�رسير وو�صع البخاخ يف فمه و�صغط عليه مرتني.
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قطب مهدي حاجبيه و هو يتابع. 
ظهر على الرئي�س عالمات اختناق ا�صد بعد اخذه البخاخ، بدا ي�صارع انفا�صه لعدة 
ثوان، و كمن كان قلبه ي�ص��خ االمل اىل كل ج�ص��مه، تكور على نف�صه كمن تلقى 
ر�صا�صة يف بطنه، ثم مد �صاقه اليمنى �صاربا فرا�صه بكعب قدمه مرارا فيما كان 
يثني االخرى، مد ذراعه اليمنى و �ص��قط البخاخ من يده على االر�ص��ية، ثم ام�صك 
برقبت��ه بكلت��ا يديه كمن يريد ابع��اد اياد تقوم بخنقه، اغم�س عينيه ب�ص��ده وهو 
يحتمل املا كاأمل �ص��كني تخرتق خا�رسته، ثم قب�س بكفيه على مالءة ال�رسير بقوة، 
�صغط على ا�صنانه و ادار وجهه اىل اليمني وقد تراخت قب�صتيه على مالءة ال�رسير، 
رفع يده اليمنى قليال فانقلبت �ص��اقطة على جانبه، مدد �صاقيه وبدات حركتهما 
تقل، برف�صات �صعيفة اخرة دامت ثواٍن، ا�صبح الرئي�س حممد املختار جثة هامدة.

 ات�صعت عينا مهدي وهو يتابع، فيما �صهقت مها لفظاعة ما رات.
نه�س عامل النظافة ونظر اىل الرئي�س الذي بدا بال حراك بهدوء ادخل يده يف جيب 

بدلته ال�صفراء واقرتب من اجلثة، و�صل قريبا خمرجا ما بجيبه و ات�صح مايف يده..
ا�صطوانة معدنية.

وق��ف اىل جانب ال�رسير وبدا بر�س حمتوى اال�ص��طوانة التي بدت كبخاخ طالء على 
ج��دار الزنزانة الذي يجاور �رسير املختار بطريقة غر ع�ص��وائية، انهى ر�ص��م الرقم 
39 عل��ى اجل��دار، ثم اعاد القنينة اىل جيبه وغطى ن�ص��ف جثة الرئي�س ال�ص��فلي 

ببطانية، وبحركة غر مق�صودة التفت اىل الكامرا.

�صدم مهدي ملا راى، كان الوجه مالوفا..
النقيب فا�صل.
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الفصل 23
"مت الق�صاء على الكب�س".

بهذه الكلمات انهى �صارم مكاملته الهاتفية مع النقيب فا�صل الذي كان متوجها 
اىل �ص��ارع حيفا مع اثنني من رفاقه املخابراتيني وعلى وجه ال�رسعة، �ص��عر فا�ص��ل 
بارتي��اح بالغ، لكن��ه مل يرد جلثة ال�ص��بع ان تبقى ملقاة يف مكانها وال ل�ص��ارم ان 
يلتقي باف��راد املخابرات االخرين، اجرى ات�ص��اال مبا�رسا مع العميد مدير ال�ص��عبة 
اخلام�ص��ة ابلغ��ه فيه بنهاية ال�ص��بع، وطلب منه ار�ص��ال اقرب دوري��ة امن معززة 

ب�صيارة ا�صعاف اىل مكان مقتل ال�صبع ريثما ي�صل اليه.

تنف�س العميد ال�ص��عداء ووعد النقيب فا�ص��ل بار�ص��ال الدورية و�صيارة اال�صعاف 
فورا.

كان �ص��ارم يفكر مببلغ االربعة االف دوالر التي وعده بها فا�ص��ل لقاء اجنازه املهمة، 
كان يجول املنطقة حتت اجل�رس قريبا من املكان الذي بقيت به اجلثة للتاكد من عدم 

مالحظة احد ملا جرى.

مل تكن تلك العملية االوىل التي نفذها �صارم ل�صالح فا�صل، فقد نفذ قبل عامني 
عملية اغتيال ل�صابط جديد كان قد عني يف ال�صعبة اخلام�صة، كان ذلك ال�صابط 
ملتزما و معتدا بنف�صه ما دفع فا�صل لالعتقاد بان مناف�صا له يف املديرية قد و�صل 
و ق��د بدا بخطف اال�ص��واء منه امام العميد مدير ال�ص��عبة، دفع ذلك فا�ص��ل اىل 
التخل�س منه عن طريق �ص��ارم بعد اقل من �ص��هرين على تعيينه، �صاعدت عالقة 
فا�ص��ل باللواء مدير املخابرات على اغالق ملف التحقيق واعتبار اغتيال ال�ص��ابط 

اجلديد عمال ارهابيا م�صجال �صد جمهول.
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بعد اقل من ع�رس دقائق، �ص��مع �ص��ارم �ص��وت �صفارات �صيارة اال�ص��عاف و�صيارة 
ال�رسطة املقرتبة، بدا يخطو �رسيعا حتت اجل�رس تاركا جثة ال�ص��بع يف مكانها باحد 
ال�ص��وارع الفرعية ال�صيقة، كانت االوامر لدورية ال�رسطة تطويق م�رسح جرمية راح 
�ص��حيتها رجل امن و عدم رفع اجلثة حاملا ت�ص��ل قوة من املخابرات، وا�ص��ل �صارم 
خطواته من حتت اجل�رس ملتفا و عائدا اىل �ص��ارع حيفا، ا�ص��بح على ال�ص��ارع االخر 
املقابل لطريق �ص��عود اجل�رس، نظر ميينا و�ص��ماال وعرب ال�ص��ارع فيما و�صلت �صيارة 
ال�رسطة واال�ص��عاف اىل بقعة الدم التي و�صفت موقعها لهم ال�صلطات، توقفت 

ال�صيارتان وترجل رجال االمن مقرتبني من موقع احلادث كما و�صف لهم.

و�صلوا اىل جثة ال�صبع. 
اكم��ل �ص��ارم حتركه نحو املنخف�س حت��ت اجل�رس جمددا، القى نظرة على �ص��يارتي 

االمن واال�صعاف اللتان تطوقان املكان، ا�صبح مقتل ال�صبع موؤكدا لفا�صل.

ا�صتمر باحلركة نحو �صيارته املركونة، ا�صتقلها وحترك بها مبتعدا.

مرت ع�رس دقائق قبل ان ت�ص��ل �ص��يارة �ص��يفروليه ي�ص��تقلها النقيب فا�صل اىل 
م���رسح اجلرمية، ركنت ال�ص��يارة على مقربة من مكان مقتل ال�ص��بع وترجل منها 
النقي��ب واحد رفاقه، خطا فا�ص��ل نحو رجال االمن املطوق��ني للمكان وقد اخفى 
ابت�ص��امة خلف قناع زائف من ال�صعور بال�ص��دمة لفقدان زميل له من املخابرات 

على يد احدهم.
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مل ت�ص��اأ املخابرات ان تعلم اجهزة االمن االخرى بانها هي التي نفذت العملية �صد 
احد رجالها.
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الفصل 24

يف منزل مهدي، توقف ال�رسيط بعد انتهاء حمتواه، كان ي�صعر ب�صياع تام ملا يجري 
و مل ي�صتطع ايجاد تف�صر ملقتل الرئي�س من قبل املخابرات واي�صال �رسيط االغتيال 
اليه بهذه الطريقة، نظرت اليه مها وهي تخ�صى عليه من انفعال قد يوؤذي و�صعه 

ال�صحي، كان مهدي هادئا برغم كل براكني امل�صاعر التي فارت بداخله.
"اعيدي عر�س ال�رسيط"، قال ملها.

�ص��غلت مها ال�رسيط ال�ص��امت جمددا، دخل عامل النظافة واغلق الباب ثم و�صع 
اغرا�ص��ه على ار�ص��ية الغرفة ق��رب الزاوية، انتبه مهدي اىل ج�ص��م العامل، متاما 
ب�ص��خامة النقيب فا�صل، ا�صتمر العر�س خلم�س دقائق نظف فيها القاتل الزنزانة، 
ثم جمع الغبار يف زاوية الغرفة واخرج معطرا للجو بدا بر�ص��ه، االمر الذي اغ�ص��ب 

الرئي�س.
"انه يعلم متاما بح�صا�صية الرئي�س ملعطرات اجلو والغبار"، قال مهدي.

"اتفق معك ا�صتاذ، انه يدفعه اىل ا�صتخدام البخاخ"، ردت مها، "هذا مافهمته".

حدثت امل�ص��ادة بني الرئي���س والقاتل، اعت��ذر القاتل للرئي�س وتوج��ه نحو الدوالب، 
اكمل تنظيفه عليه بينما كان الرئي�س ي�صعل وهو يرتدي �رسواله الداخلي فقط.

"هل ان جو الزنزانة حار اىل هذا احلد ا�صتاذ ؟ برغم اننا يف يناير !"، �صالت مها.
"االج��واء يف الزنزان��ة دافئة ب�ص��بب منظومة التكيي��ف فيها، املخت��ار يعاين من 
ح�صا�ص��ية جلدية يف ال�صتاء من الدفء املفرط واحلاالت الع�صبية، ذلك ي�صبب له 
حكة جلدية موؤملة ما يجعله يف�صل البقاء بعيدا عن املالب�س واالقم�صة خ�صو�صا 

ال�صوفية منها".
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انه��ى القاتل تنظيف �ص��طح الدوالب وه��م باالبتعاد، فجاأة قال مه��دي: "اوقفي 
ال�رسيط !".

اوقفت مها عر�س ال�رسيط، ركز مهدي على بخاخ الرئي�س على الدوالب.
"هل الحظت ؟"، قال ملها.

"الحظ��ت ماذا ا�ص��تاذ ؟"، ردت، "اعي��دي املقطع وانتبهي اىل البخ��اخ"، قال مهدي 
وعينيه جامدتان على ال�صا�صة، اعادت مها عر�س املقطع منذ بدء العامل بتنظيف 

�صطح الدوالب.
 كان البخ��اخ ب�ص��كله ذو احلرف F قب��ل تنظيف القاتل ل�ص��طح الدوالب احلديدي 
ي�ص��ر برا�صه الذي يو�ص��ع يف الفم اىل جدار الزنزانة القريب، وبعد ان انتهى القاتل 

من تنظيف الدوالب ا�صبح ي�صر اىل االجتاه املعاك�س.
"اتق�ص��د اجتاه البخاخ ؟"، قالت مها، "متاما، لقد قام با�ص��تبداله اثناء عمله على 

�صطح الدوالب عندما كان ظهره معطى للكامرا"، اجاب هو.

ابتعد القاتل عن الدوالب و راح يجمع الغبار عن ار�صية الغرفة، مدد الرئي�س �صاقيه 
على ال�رسير و تناول البخاخ، �صغطتني، و بدا يعاين االختناق، متدد على �رسيره و ظهر 
عليه ت�ص��لب اع�ص��ابه، بدا يثني �ص��اقيه و ميدهما كغريق يحاول التقاط نف�صه 
االخر، �صقط منه البخاخ على ار�صية الزنزانة ثم ما لبث ان ا�صبح جثة بال حراك. 

"مالذي يف البخاخ بحق ال�ص��ماء !"، قالت مها و هي ت�ص��عر بت�ص��ارع نب�س قلبها 
ملنظر الرئي�س وهو يحت�رس رغم انها ت�صاهد ال�رسيط للمرة الثانية.

"ال ادري، و لك��ن يب��دو انها مادة فتاكة، لقد قتلته ب�رسعة"، رد مهدي و هو مي�ص��ح 
�صعره.
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نه���س القاتل من االر�س و اخ��رج بخاخ الطالء بعد ان تاكد من م��وت الرئي�س، ر�س 
حمتواه على اجلدار را�صما الرقم 39، بدا الرمز الذي ر�صمه وا�صحا جدا على اجلدار، 
اكمل ر�ص��مه الرم��ز و التفت اىل الكام��را فيما بدا و كانه حركة غر مق�ص��وده، 

اوقفت مها ال�رسيط.
حدق مهدي اىل وجه النقيب فا�ص��ل ال��ذي تنكر بزي عامل نظافة للقيام بفعلته، 
كان مهدي متاكدا من مالمح نقيب املخابرات ذاك، دار الف �ص��وؤال يف ذهنه، جرمية 
قتل موكلي، تنفذ داخل �صجن ال�ص��عبة اخلام�صة، واحدهم يو�صل ال�رسيط اليه، 

ويبدو على ال�رسيط �صورة القاتل ! االمر يف غاية التعقيد.
 بعد ثوان من ا�صتئناف مها للعر�س، انتهى ال�رسيط.

"اعطني وحدة الذاكرة"، قال مهدي بهدوء.
انتزعت مها وحدة الذاكرة"الر�صا�ص��ة" واعطتها اليه، غطى را�صها بغالفها واخذ 
الظرف الورقي من على املن�ص��دة العادتها اليه و اخفائها اىل وقتها املنا�صب، فتح 
الظرف لي�صع"الر�صا�ص��ة"، ت�ص��مرت عيناه على داخل الظرف، بدا كانه ينظر اىل 

�صئ ما.
و�ص��عت مها احلا�صب املحمول على املن�صدة و نظرت اىل ا�صتاذها، "هل من خطب 

ما ا�صتاذ ؟".
م��د مهدي ا�ص��ابعه اىل داخ��ل الظرف و اخ��رج ورقة منه كانت ارفق��ت مع وحدة 
الذاك��رة، فتح الورقة، اقرتبت مها برا�ص��ها منه لرتى حمتواه��ا معه، تناول مهدي 
نظارته الطبية من على املن�ص��دة و و�صعها و فتح الورقة و نظر اىل حمتواها، كان 

اخلط غر متقن و يبدو كانه كتب بيد ت�صغط على قلم احلرب كثرا: 

"لقد قتلته املخابرات، هذا ما �صيوؤكد لك".
و يف طرف الورقة ال�صفلي االي�رس كان التوقيع: 

"عا�صق املختار".
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الفصل 25 
الثانية ع�رسة ظهرا بتوقيت بغداد.

على م����درج مط��ار بغداد الدويل، وكوح�س ابي�س خمط����ط باللون االخ�����رس، 
هب��طت طائ�����رة ال����"Boing 777" التابعة للخط��وط اجلوية العراقية قادمة 
من برلني و على متنها الربفي�ص��ور يف الطب العديل الدكتور �صامل جرجي�س، والذي 
طلبت منه ال�ص��لطات يف بغداد قطع ح�ص��وره ملوؤمتر الطب ال�رسعي هناك و قيام 
احد م�ص��اعديه باالحالل حمله، حيث كانت برلني حتت�ص��ن ذلك املوؤمتر الذي تقيمه 
االكادميي��ة الدولية للطب ال�رسعي  IALMو يح�رسه الع�رسات من ممثلي الدول من 
اخلرباء و املخت�ص��ني يف الطب العديل و العلوم العدلية ملناق�ص��ة تطوير هذا النوع 

من العلوم وفق القوانني املعا�رسه.

مل يكن الربوفي�ص��ور جرجي�س على علم ب�صبب اال�ص��تدعاء الطارئ وان ما ينتظره 
هو جثة بحاجة اىل ت�رسيح تعود اىل رئي�س اجلمهورية ال�ص��ابق، رغم ان ا�ص��تقباله 
كان قد مت من قبل �صابط خمابرات رفيع يف املطار و رافقه ب�صيارات مدنية اىل جهة 

كانت ال تزال جمهولة بالن�صبة له.
 

يُعرف الربوفي�صور �صامل جرجي�س ب�صيخ االطباء العدليني العراقيني، حيث يبلغ من 
العمر 62 عاما و هو ينتمي اىل الديانة امل�ص��يحية، يتميز بطوله الفارع وال�ص��يب 
على على جوانب �صعره، ت�صع الدولة ثقتها به يف االزمات اجلنائية لتاريخه الطويل 
يف خدمته��ا و تقدمي��ه التقارير الت��ي تريدها ال�ص��لطات للراي العام مب��ا يتفق مع 

امل�صلحة العليا للبالد.
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ا�صتمرت عجالت املخابرات التي تقل الربوفي�صور بالتوجه نحو هدفها ببغداد، فيما 
مت و�ص��ع جثمان حممد املخت��ار يف احدى ثالجات املوتى مغط��اة حتت حماية امنية 
م�ص��تمرة من قبل عنا�رس املخابرات ملنع اي عام��ل يف املوقع من االطالع على هوية 

ال�صحية.
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الفصل 26

كان فا�ص��ل يقف متخ�رسا وه��و ينظر اىل جثة غرميه التي كانت ملقاة يف �ص��ارع 
فرع��ي قدمي يف تل��ك املنطقة املحاذية للنه��ر، كانت فجوة كبرة قد ت�ص��ببت بها 
ر�صا�ص��ة �صارم بجبهة ال�صبع تبدو وا�صحة وقد احدثت الدماء التي �صالت منها 
برك��ة حتت را�س اجلثة، نظ��ر اىل عيني ال�ص��بع احلادتني وقد انطف��اأ نورهما و بردت 
حدتهم��ا، فيما راح خط رفيع من الدماء ي�ص��ر كقطار بطئ بني حبات الرتاب على 

االر�س متجها نحو ال�صارع املوازي ملنخف�س النهر العري�س.
  

مل تفارق عينا فا�صل وجه ال�صبع املمدد على االر�س، ا�صتدار وطلب من احد رجاله 
تفتي�س اجلثة بعد ان امر رجال االمن االخرين االبتعاد عنها وتو�ص��يع طوقهم حول 
م�رسح اجلرمية، فت�س احد رجال املخابرات املرافقني لفا�ص��ل مالب�س ال�ص��بع و اخرج 
جواز �ص��فر و تذكرة �صفر اىل تركيا من مالب�ص��ه اىل جانب اوراق ثبوتية كمنت�صب 

بجهاز املخابرات واوراق نقدية عراقية ونحو 300 دوالر امريكي.
مل يتم العثور على اي �صئ يدعو لل�صبهة.

ا�ص��تدار فا�صل و امر �صائق �صيارة اال�ص��عاف باالقرتاب ليتم نقل اجلثة نحو الطب 
العديل، كان ي�صعر بان موت ال�صبع قد انهى ف�صال متعبا من يومه هذا.

 لن يتعرف احد اىل ما قمت به.

ابت�ص��م وهو ي�ص��اهد جثة ال�صبع تدخل اىل حو�س �ص��يارة اال�صعاف طاويًة معها 
�صفحة مطاردة متعبة.
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مل يكن مهدي متاكدا من ان مر�صل ال�رسيط اليه هو �صخ�س ) فاعل خر ( حقا ام 
هي لعبة اخرى من املخابرات، كانت مها جتل�س امام ا�صتاذها وهي تنظر اىل الورقة 
املرفقة بالظرف يف يديها، طوت الورقة واعادتها اىل الظرف وو�صعت وحدة الذاكرة 

معها.

"ا�ص��تاذ ؟"، نظر اليها مهدي الذي كان يعبث بعلبة ال�صكائر امامه على املن�صدة، 
"ان��ت متاك��د من ان ال�ص��خ�س الذي ظه��ر يف الزنزانة هو �ص��ابط املخابرات الذي 

التقيت به يف االم�س ؟".
"متاما مها، متاما !".

"الاريد ان اكون ف�ص��ولية ا�صتاذ، وقد يكون �ص��وؤايل يتعلق باحد ا�رسارك كمحامي 
للرئي�س، لكنني ات�ص��ائل فيما اذا كان هناك اي حدي��ث قد جرى بينك وبني الرئي�س 
من قبل يتعلق بالرقم 39، ار�ص��دة يف بنوك، رقم عقار، �ص��الح �رسي.. �ص��ئ من هذا 

القبيل".
 حدق اليها مهدي وغا�س يف �رسيط لقاءاته مع املختار، ركز تفكره على كل حلظة 
التقي��ا فيها قبل اعتقاله واثناء لقاءاته الفردية به، كل مايتذكره بخ�ص��و�س هذا 

الرقم هو..
فراغ تام.

هز را�صه لها نافيا وعيناه جامدتني يف ف�صاء الغرفة.

"ا�ص��تاذ، ر�ص��التان يف يوم واحد، الرقم على جدار الزنزانة ورقم االية، جرب ان تربط 
اال�رسار التي اف�صح لك الرئي�س عنها وان جتد العالقة بينها وبني الرقم".

"مها، مل يذكر يل الرئي�س اي �صئ يتعلق بهذا الرقم من قبل، انا متاكد".
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�صاهت مها بعينيها يف الغرفة وهي ت�صم �صفتيها مفكرة يف �صوؤالها التايل.
"و ماذا تعرف عن عالقة الرئي�س بالقرا�صنة االفارقة الذين �صالته عنهم املحكمة؟".

عدل مهدي جل�صته ونظر اليها، ا�صعل اخر �صيكارة يف علبة �صكائره واخذ نف�صا 
منها ثم قال:

"نعم، اتهمت املحكمة الرئي�س بتقدمي املعلومات وال�ص��الح �رسا اىل ع�ص��ابات من 
قرا�ص��نة افارقة - �ص��وماليني خ�صو�ص��ا - للقيام بعمليات ا�ص��تيالء على �صفن 
وناقالت نفط عاملية من التي تنقل النفط و ال�صحنات التجارية بني ال�رسق االق�صى 
و االو�ص��ط من جهة، واوربا من جهة اخرى عرب البحر االحمر وقناة ال�ص��وي�س، حيث 
كان الرئي�س يدعم عمليات ال�ص��يطرة على تلك ال�صفن من قبل اولئك القرا�صنة 
الذين يقومون بعد اال�ص��تيالء عليها مبطالبة ال���رسكات والدول املالكة لها بفدية 
ت�ص��ل احيانا اىل ماليني الدوالرات لقاء اطالقها، كان الرئي�س ي�ص��تخدم املعلومات 
التجارية واال�ص��تخباراتية التي يح�ص��ل عليها عن حركة تلك ال�ص��فن ويزود بها 
اولئك القرا�صنة عرب �صل�صلة من اال�صخا�س واملنظمات التي تو�صل املعلومة حتى 
تبدو تلك املعلومة قادمًة من جهة غر معروفة، اىل جانب �رساء اال�صلحة عن طريق 
ا�ص��خا�س و �صبكات وتزويد القرا�صنة بها ب�صورة غر مبا�رسة، ورغم اين نفيت تلك 

التهم عنه يف املحكمة، اال انه كان قد اخربين بانه قد قام بذلك فعال".

ادخلت مها ا�صابعها يف �صعرها و ارجعته اىل الوراء.
"اتق�صد ان الرئي�س كان يدعم القر�صنة و االرهاب ؟!".

"�ص��الته عن �ص��بب ذلك، قال يل: مهدي، القائد الناجح هو الذي هو الذي يك�صب 
املعرك��ة قبل ان يخو�ص��ها، لقد ���رسح يل بانه مل يقم بذلك من اجل القر�ص��نة و 
تقا�ص��م االموال مع القرا�صنة البته، بل ان القرا�صنة انف�صهم مل يكونوا يعرفون 
اجلهة التي تو�ص��ل لهم امل�صاعدة اال�صتخبارية و اال�صلحة ب�صبب كرثة الو�صطاء 
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الذين ا�صتخدمهم املختار لدعمهم، مها املختار كان اذكى من ا�صتخدام قرا�صنة 
لك�صب املال”.

“كيف ؟”. 
نفث دخان �صيكارته و نف�س رمادها يف منف�صة على املن�صدة و اكمل..

“لقد اخربين بال�ص��بب، لق��د قام بذلك جلعل ممر باب املندب غ��ر امن بنظر املالحة 
العاملية، ليدفع بال�ص��فن امل�صتخدمة لهذا املمر اىل �صلوك طريق اخر، اراد ان يدفع 
املالح��ة اىل املرور عرب م�ص��يق هرمز ثم اخلليج العرب��ي فموانئ الب�رسة، حيث تفرغ 
احلم��والت يف موانئ الف��او و تنتقل عرب القن��وات اجلافة عرب ار�س الع��راق نحو اوربا 
ع��رب خط الب�رسة – برلني، ذلك �ص��يدر على العراق مليارات الدوالرات �ص��نويا، هذه 
كانت اجلائزة التي ارادها املختار، مل يكن يق�ص��د الفائدة ال�صخ�صية، بل العائدات 

الوطنية”.

ا�صتغربت مها دهاء املختار و قالت:  
“مم��م، و م��ا عالق��ة ذل��ك باملعرك��ة التي قال ل��ك بان علي��ه ان يك�ص��بها قبل ان 

يخو�صها؟”.

“كان ي�ص��عر دائما ب�صبح امل�صكالت االقت�صادية العاملية، ويف الوقت ذاته مهوو�صا 
برت�ص��يخ اقت�ص��اد وطني مت��ني، يعتمد على جن��ي العائدات للع��راق من خمتلف 
امل�ص��ادر حتى غر ال�رسعية منها، ما دفعه اىل اقرتاف بع�س املخالفات الكبرة من 
اجل تدعيم فكرته تلك، و بعد ان ك�ص��فت مالب�ص��ات ذلك من قبل جهات عاملية، 
مل يفهم �صيا�صيو الربملان اجلديد ال�صبب احلقيقي وراء ما قام به، فقاموا بتحري�س 
الق�صاء �صده و اتهامه بالقيام بتلك االعمال لتعزيز ثروته ال�صخ�صية، و موجهني 

له اتهامات دعم االرهاب العاملي و م�صاطرة االرهابيني غنائمهم”.
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ابت�صمت مها ن�صف ابت�صامة و قالت: 
"لكن ا�صتاذ، مبداأ الغاية تربر الو�صيلة لي�س �صحيحا دائما !".

"يف ال�صيا�ص��ة كل �صئ مباح مها، ال�صئ الوحيد االكيد بالن�صبة يل هو ان املختار 
مل يختل���س �ص��يئا لنف�ص��ه، بل قام بتلك االعم��ال غر ال�رسعية من اجل �ص��مان 

م�صتقبل البالد و تنويع م�صادر الدخل".

"هل كانت هذه هي املخالفة االكرب التي قام بها الرئي�س ا�صتاذ ؟".

"ال اعل��م ايا منها ميكنني اعتباره خمالفة، او ان ا�ص��ميه عمال من اجل م�ص��لحة 
البالد، لقد كان املختار حذقا و ميتلك من الدهاء ما ي�صعب ت�صديقه".

"ممم، جواب دبلوما�صي !"، قالت مها �صاحكة.

"ميكنك اعتباره كذلك، �ص��دقيني ان��ا ووالدي نعرف الرئي�س حممد املختار اكرث من 
اي عراقي اخر، لقد كان جمنونا بجعل العراق يعود لو�ص��عه الطبيعي اقت�ص��اديا 
و �صيا�ص��يا و ع�ص��كريا، و اوىل اخلط��وات لتحقي��ق ذلك كانت بنظ��ره هي حتقيق 
اال�صتقرار االقت�ص��ادي و جني العائدات الكبره التي تعتمد على م�صادر اخرى غر 
عائدات النفط، امل تذكري خطاباته الكثره التي كان ي�ص��ر بها اىل العراق بعبارة 
"بالد ال�ص��م�س"؟، كان يحب ت�ص��ميته كذلك اعتزازا بت�صمية ال�صومريني لبالدهم 

بذلك اال�صم". 

"نعم، اذكر ذلك !". 
"لقد كان ينظر للعراق كنوح الذي يجب ان يعمر ار�صه بعد الطوفان".
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قالت م�صتغربة: "الطوفان ؟".
"بلى، �ص��الته ذات مرة ان كان يعترب ما حدث بعد عام 2003 هو الطوفان، هز را�صه 
بالنف��ي و قال يل: مه��دي ذلك الطوفان الذي حدث يف العراق ثم املنطقة باجمعها 

�صيكون �صئيال قيا�صا مبا �صياتي !".

ات�ص��عت عينا مها و هي تنظر نحو ا�ص��تاذها: "ايق�ص��د ان حرب 2003 و ما تالها 
من حروب و �رساعات داخلية يف العراق و بع�س الدول االخرى �ص��يكون �ص��ئيال امام 

املجهول القادم ؟".

اجاب مهدي: "بال�صبط، و على م�صتوى العامل!". 

تزاحم��ت االفكار يف را�س مها كفقاعات تت�ص��ارع كل منه��ا لتكون االوىل بالطرح 
على ا�ص��تاذها، �ص��عرت لوهلة بفقدان االمان من امل�ص��تقبل و �ص��ئ من ال�ص��ياع 
لكلمات ا�ص��تاذها التي ينقلها عن رئي�س بالدها ال�ص��ابق، والذي رحل تاركا العديد 

من اال�صئلة بال اجوبة.

رن الهاتف املحمول يف حقيبتها قاطعا �صل�صلة افكارها، اخرجته منها و ردت على 
االت�ص��ال، كانت والدتها قد ات�ص��لت لالطمئنان عليها و طلبت منها العودة قريبا 
حلاجتها اليها، فهي تعاين من تنخرٍ حاد مبف�ص��ل كتفها االمين، و ت�ص��تعد لل�صفر 

اىل تركيا لتلقي العالج هناك.

"ا�صبح من ال�رسوري ان اعود ملنزيل ا�صتاذ، تاخرت على والدتي كثرا".
"ح�ص��نا مها، حاويل ان تفكري معي بالرقم 39، فعقالن يفكران اف�ص��ل من عقل 

واحد !".
"اعدك ا�صتاذ".
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توجهت مها مغادرة بيت ا�ص��تاذها وعائدة اىل بيتها يف �ص��ارع فل�صطني، او�صلها 
مهدي اىل باب منزله و اوما اليها مودعا.

يف غرف��ة املعي�ص��ة مبنزله، بقيت الر�صا�ص��ة يف ظرفها على املن�ص��دة مع الورقة 
املذيل��ة با�صم"عا�ص��ق املخت��ار"، و اىل جان��ب الظ��رف تركت االقرا���س الثالثة ذات 

االعادات ال�صبعة، جميعها بانتظار حل اللغز.



107

الفصل 27

كان النقيب فا�ص��ل ي�صتقل �ص��يارة ال�ص��يفروليه ذات الدفع الرباعي مرافقا بها 
�ص��يارة اال�ص��عاف التي حتمل جثة ال�ص��بع واملتوجه��ة نحو دائرة الط��ب العديل، 

تتبعهما �صيارة �رسطة.

�رسد بذهنه وهو ينظر من زجاج نافذته متذكرا احداث الليلة ال�صابقة يف ال�صعبة 
اخلام�صة، تذكر لقاءه االخر مع اللواء ماهر عبد الفتاح مدير املخابرات العامة قبل 
ثالثة ايام حينما اوكل له اللواء مهمة قتل الرئي�س املختار يف �ص��جنه ب�صكل �رسي 
عل��ى ان تنفذ العملية بدون عل��م اي فرد اخر يف املخابرات، عدا �ص��ابط واحد كان 
الل��واء يثق به جيدا اىل جانب فا�ص��ل، فيما ابقى االمر �رسيا على كافة منت�ص��بي 

ال�صعبة اخلام�صة مبا فيهم العميد مدير ال�صعبة.
 

اطلع اللواء فا�ص��الً على تفا�صيل العملية و �ص��اعة التنفيذ، كان النقيب فا�صل 
قد امر رفيقه ) ال�ص��ابط الظل ( باحداث م�صكلة يف منظومة كامرات املراقبة يف 
املبنى الثاين ب�صكل �رسي، نفذ ال�صابط الظل االمر وتوقفت معظم كامرات املبنى 
املجاور عن العمل، توجه فا�صل اىل العميد مدير ال�صعبة و ن�صحه با�صتنفار كافة 
ال�ص��باط العاملني يف غرفة مراقبة املبنى الرئي�ص��ي ال�صالح العطل يف منظومة 
مراقبة املبنى املجاور على ان يبقى م�ص��اعده ) ال�ص��ابط الظل ( يف غرفة املراقبة 

وحيدا لراقب �صور الكامرات املوزعة يف املبنى الرئي�صي.

اثر ذلك، امر العميد �ص��باط غرفة املراقبة بالتوجه فورا ال�صالح اخللل يف منظومة 
مراقب��ة املبنى الثاين، بقى ال�ص��ابط الظل وحيدا امام �صا�ص��ة العر�س التي تنقل 
�صور كامرا مراقبة الزنزانة 12، حترك فا�صل �رسيعا وتوجه لتغير مالب�صه متنكرا 
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ب��زي عام��ل نظافة، نفذ عملية اغتي��ال الرئي�س املختار بغاز قات��ل، ثم التفت نحو 
الكام��را وظه��ر وجهه، انهى عملي��ة االغتيال واخذ معه بخ��اخ الرئي�س من على 
االر�س و اعاد البخاخ اال�ص��لي على الدوالب وترك الزنزانة ثم خرج الرتداء مالب�ص��ه 
االعتيادية، كانت مهمة ال�ص��ابط الظل االحتف��اظ بال�رسيط الذي يظهر به وجه 
فا�ص��ل مبكان �رسي على جهاز احلا�صوب لوقت الحق يعود فيه فا�صل ل�صحب ذلك 

ال�رسيط، و ترك ال�رسيط املقتطع منه ذلك امل�صهد يف مكانه الظاهر على اجلهاز.
كان التفات فا�صل اىل الكامرا مق�صودا، فقد اراد اي�صال ال�رسيط الكامل اىل اللواء 
ماه��ر ليطلعه على انه قد نفذ املهمة بنف�ص��ه و مبنتهى احلرفية، فيما �ص��يبقى 

ال�رسيط املقتطع من ح�صة ال�صعبة اخلام�صة خافيا معه وجه النقيب القاتل.

اثن��اء قيام فا�ص��ل باملهم��ة و دخوله الزنزانة، غادر ال�ص��ابط الظ��ل غرفة املراقبة 
متظاه��را بدخول��ه دورة املياه املجاورة، تزام��ن خروجه منها مع خروج فا�ص��ل من 

الزنزانة، كان هذا ما �صورته كامرا املراقبة املوجودة يف غرفة املراقبة نف�صها.

بعد دقائق، عاد �ص��باط غرفة املراقبة اىل مواقعهم بعد ا�صالح اخللل يف منظومة 
كامرات املبنى املجاور دون التنبه اىل موت املختار، فقد بدا من خالل الكامرات انه 
يغ��ط يف نوم��ه ممددا على �رسيره، حت��ى تنبه احدهم اىل عدم ح��راك الرئي�س لفرتة 
لي�ص��ت ق�ص��رة، يف الوقت ذاته، تنبه اح��د احلرا�س القريبني من الزنزانة اىل و�ص��ع 
الرئي�س غر الطبيعي وعدم حتركه وابلغ �ص��لطات املديرية، وعندما و�ص��ل االمر اىل 
العميد ا�ص��تدعى فا�صل وتوجه معه نحو غرفة املراقبة مل�صاهدة �رسيط ت�صجيل 
الكامرا 12، �صاهد العميد وفا�صل ال�رسيط الذي ظهر عليه قطع الثانيتني اختفى 
فيهما وجه عامل النظافة، غادر العميد غرفة املراقبة وطلب �رسطة االدلة اجلنائية 

وابلغ اللواء مدير املخابرات هاتفيا مبا جرى.
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 يف غ�ص��ون ذلك، اقنع فا�صل العميد ب�رسورة اتخاذ تدابر تطويق اجلرمية وانه يجب 
حتذير �ص��باط املراقبة واملنت�ص��بني االخرين من البوح خارجا باي كلمة عن ماحدث، 
�ص��عر العميد ب�رسورة ذلك، فا�صتدعى �صباط املراقبة اىل غرفته من اجل حتذيرهم 
من االف�صاح عما حدث خارجا حتى ا�صعار اخر و�رسورة احلفاظ على �رسيط الزنزانة 

12 مل�صاعدة االدلة اجلنائية على روؤية اخر حلظات املختار قبل وفاته.

يف تلك االثناء و م�ص��تغال خلو غرفة املراقبة مرة اخرى، كان فا�صل متوجها نحو تلك 
الغرفة للقيام بعملية ن�صخ ال�رسيط اال�صلي الي�صاله اىل اللواء ماهر ليتاكد بنف�صه 
من تنفيذ فا�صل للمهمة ومن ثم م�صحه ب�صكل نهائي، لكنه فوجئ بوجود ال�صبع 
داخ��ل الغرفة، فق��ام باخراجه منها واغالق الباب على ان يعود اليها بعد ان يتاكد من 
مغادرة ال�صبع للرواق كي اليثر ال�صكوك، فيقوم بن�صخ ال�رسيط اال�صلي ثم م�صحه 
وابق��اء ال�رسي��ط ذو القطع، اال انه �ص��عر فجاة بامكانية كون ال�ص��بع قد اطلع على 
حمتوى جهاز احلا�ص��وب اخلا���س بكامرا الزنزانة 12 و روؤية ال�رسيط اال�ص��لي ومعرفة 
الفاعل احلقيقي، خ�صو�ص��ا و ان ال�ص��بع يحمل دهاءا حا�ص��وبيا خط��را و بامكانه 
البحث عن اال�رسار يف جهاز احلا�ص��وب و من بينها ال�رسيط اال�ص��لي الذي يظهر وجه 
فا�ص��ل كفاعل للجرمية، فعاد م�رسعا اىل غرفة املراقبة واجرى عملية م�ص��ح �رسيعة 
لل�رسيط املقتطع ون�صخ ال�رسيط اال�صلي ومن ثم م�صحه هو االخر، ثم اتهم ال�صبع 

بالقيام مب�صحه البعاد ال�صبهات عنه وللق�صاء على ال�رسيط الذي قد يدينه.

كان فا�ص��ل ي�ص��عر بان دخول ال�ص��بع للغرفة هو م�ص��ادفة رائعة بالن�ص��بة له، 
فالعداء ال�صخ�ص��ي وابعاد ال�ص��بهات كانا ال�صببني الرئي�ص��يني التهامه ال�صبع 
بالقيام باجلرمية واقناع مدير املخابرات ب�صلوع ال�صبع فيها، لذا حتمل عناء مطاردة 
ال�ص��بع والق�صاء عليه با�صتخدام يد من خارج املخابرات مل يعلم بها اللواء ماهر 
نف�صه، ع�ص��فورين بحجر واحد، تنفيذ العملية على امت وجه، والق�صاء على غرمي، 

وع�صفور ثالث: ابعاد ال�صبهات.
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لكن برغم دهاءه يف تنفيذ العملية، مل يعلم فا�ص��ل مبا قام به ال�ص��بع من بحث 
ذكي على جهاز احلا�ص��وب وايجاد ال�رسيط اال�ص��لي ون�صخه واي�صاله اىل املحامي، 
رغم ذلك، كان ي�ص��عر بانه ق��د تخل�س من امكانية ايجاد دليل ملمو�س �ص��ده يف 

ق�صية اغتيال الرئي�س.

اما ال�ص��بع، فكانت له دوافع لت�رسفه هو االخر، فقد قام بعملية الن�صخ و اي�صال 
ال�رسي��ط اىل املحامي مليله للرئي�س املختار، و �ص��عوره بان الرئي�س قد مت عزله ظلما 
عن احلكم، و فيما بعد قتله على يد النقيب فا�صل، ال�صابط الذي له تاريخ عدائي 
طويل معه، فقد كان ال�ص��بع ينظر لفا�صل كخنزير بري يتمرغ يف الوحل من اجل 

ار�صاء �صادته يف جهاز املخابرات مهما طلبوا منه.

قطع و�ص��ول ال�صيارة ال�صيفروليه و�صيارة اال�صعاف اىل دائرة الطب العديل �رسيط 
ذكريات الليلة ال�ص��ابقة برا�س النقيب فا�ص��ل، دخلت ال�ص��يارتني اىل الدائرة فيما 

توقفت �صيارة ال�رسطة خارجا.
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كانت �ص��يارات املخابرات قد دخل��ت توا اىل املنطقة اخل�رساء م�صت�ص��حبة معها 
الربوف�ص��ور �ص��امل جرجي�س، دخلت العجلة التي تقل جرجي�س وحيدة اىل املنطقة 
الرئا�ص��ية وتوجهت اىل احدى املقار ال�ص��غرة حيث تنتظر الربوف�ص��ور �صخ�صية 

هامة يف الدولة.

حتتل املنطقة اخل�رساء الرئا�ص��ية م�صاحة �صا�صعة يف كرخ بغداد متتد من ال�صفة 
الغربي��ة لنه��ر دجلة اىل متنزه الزوراء �ص��ماال واحلارثية غربا واجل���رس املعلق الرابط 
مبنطقة اجلادرية جنوبا، وحتت�صن الق�رس اجلمهوري العراقي الرئي�س وهو مقر رئا�صة 
اجلمهورية والذي يعترب اهم ق�ص��ور اخل�رساء واكربها وميكن م�صاهدته من ال�صفة 
ال�رسقي��ة لنه��ر دجلة وه��و يطل بقبت��ه اخل�رساء املائل��ة للزرقة، اتخذت��ه القوات 
االمريكي��ة مقرا لها بعد اجتياح العراق ع��ام 2003، و اىل جانبه، تتوزع يف املنطقة 
الرئا�صية تلك جمموعة ق�ص��ور اخرى بينها ق�رس ال�صجود وق�رس ال�صندباد وق�رس 
عدنان وق�رس املوؤمترات ا�ص��افة اىل مقار حكومية هامة اخرى كمبنى رئا�ص��ة اركان 
اجلي���س العراقي ومقر وزارة الدفاع، كما ت�ص��م اليوم مقر ال�ص��فارة االمريكية يف 

بغداد التي تعترب اكرب �صفارة للواليات املتحدة يف العامل با�رسه.

 تطوق اخل�رساء ب�ص��ور مني��ع من احلواجز الكونكريتية واجهزة ك�ص��ف املتفجرات 
ومنظوم��ات مراقب��ة وقوات نخب��ة حلمايتها، كما وا�ص��بحت بع�س ال�ص��واخ�س 
العراقية كالن�ص��ب التذكارية �ص��من ا�صوارها كن�ص��ب اجلندي املجهول و�صاحة 
االحتفاالت الكربى، اىل جانب �صاعة بغداد التي ا�صبحت مقرا للمحكمة االحتادية 

العراقية العليا يف البالد.
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تعك�س مباين املنطقة اخل�رساء الفن املعماري العبا�صي يف ت�صاميمها، كما توحي 
بجنون العظمة الذي كان ي�ص��يطر على الرئي�س �ص��دام ح�ص��ني و الذي قام ببناء 
العديد من الق�صور والن�صب التذكارية يف تلك املنطقة، حيث مل يكن يف اخل�رساء 
غر الق�رس اجلمهوري وق�رس املوؤمترات قبل ت�صلم �صدام لل�صلطة عام 1979، لكنه 
تو�ص��ع فيها ببناء تلك ال�صواخ�س الكبرة، حيث ان من اهم ما بناه �صدام عاك�صا 
�ص��غفه باحل��روب قو�س الن���رس القائم على �ص��احة االحتفاالت وال��ذي يتكون من 
�ص��يفني متقاطعني مت�ص��ك بهما كفوف برونزية �صخمة �صبيهة بكفيه يتو�صط 
تقاطعهم��ا علم عراق��ي، وتتناثر حتت كفوف ذلك القو�س نح��و 5000 خوذة لعدد 
مماثل من القتلى االيرانيني كان �ص��دام قد امر با�صتقدامها من جبهات القتال ابان 
احلرب العراقية االيرانية لتو�ص��ع حتت كفيه العمالقني، لي�صتعر�س حتتهما اجلي�س 
العراقي يف ال�ص��اد�س من يناير من كل ع��ام، حاولت احلكومات العراقية بعد 2003 
ازال��ة ذلك الن�ص��ب لكن منظمات عراقية وامريكية عار�ص��ت ب�ص��دة، فتم اعادة 

ترميمه وعاد اجلي�س ي�صتعر�س حتته بعد ازالة اخلوذ العائدة للقتلى االيرانيني.

ادخ��ل جرجي���س اىل املق��ر ب�ص��حبة �ص��ابط املخاب��رات ومت��ت �ص��يافته بانتظار 
ال�صخ�صية التي ار�صلت بطلبه.

يف تل��ك االثن��اء، كانت ا�ص��تعدادات غريبة جتري يف احدى قاع��ات الق�رس اجلمهوري 
يف املنطق��ة الرئا�ص��ية، حيث �صت�ص��تخدم تلك القاع��ة الول مرة ه��ذا النوع من 

اال�صتخدام.
اجلميع بانتظار ال�صاعة ال�صاد�صة.
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مل يكن املقر ال�ص��غر الذي كان فيه جرجي�س مالوفا بالن�صبة له، ومل يكن يحمل 
اية �ص��فة ر�ص��مية او حتى الفتة ت�ص��ر اىل ماهيته، ماجعل التنبوؤ بال�صخ�ص��ية 

القادمة �صعبا عليه.

كانت قد م�ص��ت ن�صف �صاعة على و�ص��ول الربوفي�صور اىل ذلك املقر يف املنطقة 
اخل�رساء، قدم له خاللها كوبني من ال�ص��اي تباعا، كان يراقب ال�صاعة املعلقة على 
اجلدار امامه منتظرا ال�صخ�ص��ية التي �ص��يقابلها، فيما راح ذهنه �صاردا يحاول ان 
يحزر ال�صبب الذي جعل ال�صلطات تطلب منه العودة اىل بغداد على جناح ال�رسعة 
وقطع م�صاركته يف موؤمتر برلني، اال انه وبعد غرقه يف التفكر، عاد اىل الواقع حوله 
عندم��ا دخل رجالن ببدالت �ص��وداء وقد فتحا الباب ووقف��ا عند جانبيه، حيث يوؤدي 

ذلك الباب اىل ال�صالة ال�صغرة التي ينتظر فيها جرجي�س.

 ركز الربوفي�ص��ور نظره اىل الباب امامه مبا�رسة بانتظار ال�ص��خ�س امل�ص��وؤول الذي 
�ص��بقه رج��ال حمايت��ه اىل داخل املقر ال�ص��غر، الح قادما نحو الب��اب رجل بقامة 
مملوءة ومتو�صطة الطول وا�صعا نظارة �صم�صية، زرر بدلته بعد ان ترجل من عجلة 
�ص��الون كانت تقله، و�صل اىل الباب وخلع نظارته حاملا القى ال�صقف بظله عليه، 

تراءى جلرجي�س ذلك الرجل ك�صخ�س مالوف.
اللواء ماهر عبد الفتاح مدير املخابرات العامة.
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ما ان و�ص��ل اللواء منت�ص��ف القاعة يف املقر ال�صغر، حتى بدت على وجهه تعابر 
ابت�صامة جماملة �ص��ددها اىل الربوف�صور جرجي�س، نه�س الربوف�صور مرحبا باعتى 
�صخ�ص��يات الدول��ة على االطالق، اطلق اللواء كلمات باردة �ص��احبت م�ص��افحة 
�رسيع��ة ليد جرجي�س، جل�س قريبا من الربوف�ص��ور بعد ان فتح ازرار بدلته، �ص��حب 

نف�صا واطلق زفرا..
"كيف كانت الرحلة اىل بغداد بروف�صور ؟"، قال اللواء وهو ينظر اىل نف�صه بعد�صة 

نظارته ال�صم�صية يف يده.
"ال با�س، طول الطريق امر متعود عليه �صيادة اللواء".

رم��ق اللواء الرجلني عن��د الباب، اختفيا خارج��ني من املقر ال�ص��غر و اغلقا الباب 
خلفهما، و�صع اللواء نظارته على املن�صده امامه و نظر اىل الربفي�صور جرجي�س.

"بروفي�صور، البد ان تكون متلهفا ملعرفة �صبب ا�صتدعاءنا لك".
اوما الربوفي�صور برا�صه.. واكمل اللواء:

"هناك عملية قتل حدثت الليلة ال�ص��ابقة ل�صخ�ص��ية تت�ص��لط عليها اال�صواء 
ال�صيا�ص��ية العاملية يف الوقت الراهن، نحت��اج اىل وطنيتك املعهودة لتجنب بالدك 

م�صاكل مع دول اخرى".
نظر الربوفي�ص��ور اىل اللواء بعينني تريدان �صحب املزيد من الكلمات، �صحب اللواء 

نف�صا عميقا و اكمل:
"لقد اغتيل الرئي�س املختار ليلة ام�س!".

اح�س الربوفي�صور �صامل جرجي�س بكلمات اللواء ك�صكاكني اخرتقت اذنيه، تبطاأت 
امامه �صورة الرجل و �صعر ب�صوت نب�صه ي�رسي يف �صدغيه.

"عفوا �صيدي ؟".
-"نع��م بروفي�ص��ور، تعلم بان العدي��د من الدول تنتظر نتائ��ج حماكمة املختار بعد 
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ان رفع��ت هي االخرى دعاوى عليه امام املحكمة االحتادية العراقية بخ�ص��و�س دعم 
االره��اب و عمليات غر �رسعية اخرى، يجب ان نظهر للعامل بان املختار قد تويف فجاأة 
دون تعر�ص��ه لالغتيال، و اال فان هذه الدول �صتتهمنا بقتله الخفاء جرائمه، و بالتايل 
ت�رسكنا اي�صا يف دعاواها الق�صائية وهذا �صيدخلنا يف ازمات �صيا�صية ال نهاية لها".

"وهل تعرفتم اىل القاتل ؟".
"ال يه��م، املهم االن ان جت��ري عملية الت�رسيح كعمل روتيني حت��ى امام احلكومة، 
و تخ��رج بتقري��ر طبي يعك�س �ص��فافيتنا بالتعامل مع الق�ص��ية لتوؤكد فيه وفاة 
املختار ب�ص��كل طبيعي، �صمعتك الدولية �صت�صهل تقبل املجتمع الدويل للتقرير 

الذي �صت�صدره".
اطبق ال�ص��مت على الربوفي�ص��ور جرجي�س الذي وجد نف�ص��ه فجاأة و�ص��ط دوامة 

معقدة من االحداث، م�صح �صعره بكفه ناظرا اىل اللواء.
"�صيادة اللواء، اين هي اجلثة االن؟".

"حتت احلرا�ص��ة امل�صددة يف الطب العديل، بروفي�ص��ور، مهما يكن �صبب الوفاة فان 
املختار تويف ب�صكتة قلبية مفاجئة".

هز الربوفي�ص��ور جرجي�س را�ص��ه و هو ي�صعر باالر�س تدور من حتته، نه�س اللواء و زرر 
بدلته و �صافح الربوفي�صور الذي نه�س معه.

"بالتوفيق يف مهمتك بروفي�صور، �صرتتاح قليال يف غرفة باحدى املباين القريبة قبل 
توجهك اىل العمل".

"�صكرا �صيادة اللواء".

ادار اللواء ظهره للربوفي�ص��ور ما�صيا نحو الباب، فتح الرجالن الباب على م�رساعيه 
و اختفى اللواء حتت �صوء ال�صم�س ال�صتوية خارجا.

بعد �ص��اعة، كان الربفي�ص��ور جرجي�س يقط��ن يف مبنى قريب يحتوي على �ص��قة 
�ص��غرة داخل املنطقة الرئا�صية الخذ ق�صط الراحة الذي وعد به اللواء، ا�صتعدادا 

لتوجهه اىل مبنى دائرة الطب العديل حيث تنتظرة ق�صية بالغة التعقيد.
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الفصل 30 
الرابعة ع�رسا بتوقيت بغداد.

كان التعب من التفكر قد انهك املحامي مهدي العلي جاعال اياه ي�صت�صلم لغفوة 
ه�صة على اريكته امام من�صدة و�صعت عليها خيوط اللغز معا مع منف�صة رماد 

برزت منها اعقاب �صكائر كانها �صواخ�س قبور ع�صوائية غرزت على تراب رمادي.

ت�صلل اىل اذنيه �صوت النغمة االفرتا�صية لنقاله معيدا اليه وعيه من غفوته، فتح 
عينيه و نظر اىل م�رسح اال�ص��ياء الكئيبة امامه، تناول نظارته الطبية و و�صعها و 

القى نظرة اىل �صا�صة النقال: "مها الطالبة".
اجاب على االت�صال: 

-"الو، نعم مها، اهال بك..".
على الطرف الثاين من املكاملة �رسحت مها لال�صتاذ ما �صاهدته على التلفاز.

كان التلفزيون احلكومي قد اعلن انه ي�صرتعي انتباه امل�صاهدين اىل ان وزارة الداخلية 
�ص��تقيم بع��د قليل موؤمت��را �ص��حفيا هاما يعر�س عل��ى الهواء مبا�رسة بح�ص��ور 
�ص��حفيني و مرا�ص��لي قنوات و وكاالت انباء، لكنها مل تف�صح عما �صيكون املوؤمتر 
ب�ص��اأنه، طلبت مها منه متابعة القناة احلكومية ملعرفة ما �ص��يتم طرحه يف ذلك 
املوؤمتر، انهى مهدي االت�صال معها و �صغل التلفاز عار�صا القناة الر�صمية بانتظار 

وقائع ذلك املوؤمتر"الهام".
�صتف�صح ال�صلطات عما حدث بالتاكيد.
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يف تل��ك االثناء، كان عدد كبر من مرا�ص��لي القنوات و ال�ص��حف املحلية والعاملية 
قد توافدوا على املوقع الذي �ص��تجري فيه وقائع ذلك املوؤمتر، اال ان اجلميع مل يح�رس 
موؤمترا تقيمه وزارة الداخلية يف ال�ص��ابق يف هذا املوقع بالذات، فقد اعتاد املرا�صلون 
على احل�ص��ور يف قاع��ة املكتب االعالمي ل��وزارة الداخلية يف مبنى الوزارة نف�ص��ه 
و�صط الر�صافة، لكنه هذه املرة يعقد ب�صكل ا�صتثنائي يف قاعة من قاعات الق�رس 
اجلمهوري، لذا، اثار موقع املوؤمتر الذي �ص��يقام بعد �ص��اعتني حوله ت�صاوؤالت عديدة 
عما �صيكون ب�صاأنه، اىل جانب الرتقب الذي �صعر به االعالميون وامل�صاهدون جتاهه.

يف غرفته ذات اجلدران اخل�ص��بية، كان الرجل ذو البدلة االنيقة قد اغلق توا �ص��ماعة 
هاتف��ه مت��كاأً على كر�ص��يه خلف مكتب��ه، تن��اول الرميوت كون��رتول و حول جهاز 

امل�صتلم اىل القناة الر�صمية، نظر اىل �صاعته بانتظار حلول ال�صاد�صة م�صاءا. 
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الفصل 31

مل تك��ن بغ��داد، تلك املدينة الكبرة الت��ي تقع ثالثة بني العوا�ص��م العربية االكرب بعدد 
�صكانها، قد هداأت بعد �صل�صلة االحداث االخرة التي ع�صفت بالبالد عقب عزل الرئي�س 
املخت��ار وافراد من حكومته على خلفية التهم التي وجهت اليهم، فال زال بع�س ان�ص��ار 

املختار يجوبون ال�صوارع و ال�صاحات الرئي�صة مطالبني باحلرية لرئي�صهم ال�صابق.

يف الوق��ت نف�ص��ه و يف احيان كث��رة، كانت العديد من الدول الت��ي اتهمت املختار 
بق�صايا دعم االرهاب العاملي واختال�س االموال واحل�صول عليها بطرق غر م�رسوعة 
تعترب نف�ص��ها معنية مبا �صتقرره املحاكمة بخ�ص��و�س تلك االتهامات، خ�صو�صا 
الوالي��ات املتحدة االمريكي��ة و بع�س الدول االوربية و دول من امل�رسق االق�ص��ى، اىل 
جانب العديد من ال�رسكت العاملية و املنظمات االخرى، فلم تكن ق�صية القرا�صنة 
ال�صوماليني اال واحدة من الق�صايا التي ثبتتها تلك الدول �صد املختار، اال ان جميع 
تلك االطراف كانت ت�ص��اب بخيبة امل كلما طالت حماكمة الرئي�س العراقي دون 
التو�ص��ل اىل ادانته ب�صكل قاطع رغم تقدمي تلك الدول و اجلهات العديد من االدلة 
اىل املحكمة العراقية التي تثبت التورط الفعلي للمختار يف اعماله غر امل�رسوعة، 
كما لوحت بع�س الدول و ال�رسكات برفع دعوى اىل املحكمة الدولية اي�ص��ا يف حال 

مل يكن الق�صاء العراقي حا�صما و �صفافا مبا يكفي اثناء املحاكمة.

اما يف العراق، فقد ان�ص��غل العراقيون كثرا بالت�ص��جيالت امل�صذبة التي يعر�صها 
التلفزي��ون احلكومي جلل�ص��ات حماكم��ة الرئي�س املع��زول، و مل تخُل ال�ص��وارع يف 
منا�صبات عديدة من م�صادمات بني ان�صار املختار و مناوئيه تف�صها قوات مكافحة 
ال�صغب بالقوة، ما دفع ال�صلطات احيانا اىل فر�س حظر التجوال ليال يف املدن التي 

ت�صهد مثل تلك االحداث.
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يف ذل��ك امل�ص��اء، دفعت القن��وات التلفزيوني��ة ووكاالت االنباء املحلي��ة و العاملية 
باف�ص��ل ما لديها من االعالميني من مكاتبها يف بغداد اىل الق�رس اجلمهوري حيث 

املوؤمتر املرتقب بعد دقائق و الذي و�صفته ال�صلطات بالهام.

 يف الوق��ت ذات��ه، وعل��ى �صا�ص��ات القنوات الف�ص��ائية، �صخ�ص��ت عي��ون ماليني 
امل�ص��اهدين يف العراق والعامل نحو التلفزيون وا�صتعدت اال�صتوديوهات التحليلية 
للقنوات الف�صائية واعدت االت�صاالت عرب االقمار ال�صناعية بانتظار ذلك احلدث، و 
بني تلك العيون املرتقبة ملا �ص��يطرح، كانت عيون املحامي مهدي العلي، و الطالبة 

مها، و الربوفي�صور جرجي�س، و بالطبع، �صاحب البدلة االنيقة.
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الفصل 32 
دقيقتني قبل ال�صاد�صة م�صاءا.

فيما كان العامل ي�ص��اهد، ظهر على �صا�ص��ة القناة الر�ص��مية مربعني متجاورين 
احتل مذيع االخبار ال�ص��اب االي���رس منهما، فيما ظهرت على املربع االمين من�ص��ة 
خطاب خ�ص��بية وعليها و�صعت الع�رسات من القطات ال�صوت امللونة والتي حتمل 
�ص��عارات حمطات تلف��زة حملية و عاملية بانتظار ال�ص��خ�س املتحدث، و اىل اخللف 
من املن�ص��ة على الي�صار، و�صع علم عراقي بالوانه االربعة املعروفة، فيما كانت يف 

خلفية ذلك امل�صهد لوحة زيتية كبرة ر�صمت بعناية.

"م�ص��اهدينا الك��رام، ننتق��ل و اياك��م اىل الق�رس اجلمه��وري لنقل وقائ��ع املوؤمتر 
ال�صحفي الذي يعقده املكتب االعالمي لوزارة الداخلية العراقية.. فاىل هناك".

قال املذيع تلك العبارة على عجل، و اختفى مبربعه االي�رس لتحتل �ص��ورة املن�ص��ة 
اخل�صبية ال�صا�صة كاملة.

كان مه��دي يجل�س كاتفا ذراعيه و هو ينظر اىل ال�صا�ص��ة، �ص��دت انتباهه اللوحة 
الزيتية اىل اخللف من املن�ص��ة اخل�صبية التي حتمل �صعار اجلمهورية، كانت اللوحة 
بقيا�صاتها الكبرة و ابعادها املقو�صة من االعلى و املربعة من اال�صفل قد �صوهدت 
من قبله فيما م�ص��ى، حيث مل يكن منظر الر�ص��مة غريبا عليه، فقد كان مهدي 
قد �صاهد من قبل ما يعرف ب�) لوحة ال�صاروخ ( يف الق�رس اجلمهوري اثناء ح�صوره 

احلفل اخلا�س بالذكرى ال�صنوية الثانية لت�صلم الرئي�س املختار حكم البالد.
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حتمل لوحة ال�ص��اروخ ر�صما زيتيا ل�ص��بع �صواريخ منطلقة اىل ال�صماء و قد اثارت 
حوله��ا دخانا كثيفا، يف و�ص��ط اللوحة، يظهر كبرا �ص��اروخ منطلق و قد و�ص��ع 
علي��ه علم عراقي كذلك ال��ذي كان معتمدا قبل ع��ام 2003، فيما انطلقت على 
جانبيه �ص��ت �صواريخ اخرى تبدو ابعد من ال�صاروخ الو�صطي الكبر، و يف ال�صماء، 
تظهر ا�ص��عة ال�ص��م�س و هي تت�صلل من خلف جدار من الغيم الذي تنطلق نحوه 

ال�صواريخ.
 

مع حلول متام ال�صاد�ص��ة م�ص��اءا بتوقيت بغداد، الثالثة بتوقي��ت غرينيت�س، ظهر 
رجل بزي امني و رتبة عميد على ال�صا�ص��ة ليعتلي من�ص��ة املوؤمتر، و�صع ملفا كان 
يف ي��ده على املن�ص��ة و ع��دل نظارته الطبي��ة ملقيا التحية على نحو خم�ص��ة و 
ثالثني اعالميا من وكاالت انباء خمتلفة جل�صوا امامه، تابع العامل اللحظات االوىل 
من موؤمتر وزارة الداخلية العراقية الهام، فيما ا�ص��تقبلت �ص��فتا مهدي �ص��يكارة 

بانفا�صها االوىل.

تنحنح العميد و هو ي�ص��تعد للتحدث من على املن�صة امام لوحة ال�صاروخ، �صم 
�ص��فتيه وعدل نظارته مرة اخرى و هم باحلديث، �ص��اد �ص��مٌت الذع على القاعة و 

�صخ�صت عيون ال�صحفيني و كامراتهم بانتظار كلماته.
"اود ان اعلن اىل ابناء �ص��عبنا، واىل املهتمني بال�ص��اأن العراقي يف العامل، ان الرئي�س 
املع��زول حممد املخت��ار، قد تويف الليلة املا�ص��ية يف زنزانته و�ص��ط ظ��روف ال تزال 

غام�صة...".
تعاىل �ص��وت �صو�ص��اء عري�س مبختلف اللغ��ات يف القاعة، رفع العميد �ص��وته و 
اكم��ل: "و اننا ك��وزارة داخلية يف الب��الد و بالتعاون مع وزارة الع��دل فتحنا حتقيقا 
دقيقا للتو�صل اىل الكيفية التي تويف فيها املتهم، و لكن الدالئل االولية ت�صر اىل 

وفاة طبيعية حتى هذه اللحظة..".
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كان مه��دي ال يزال يتابع و قد �ص��عر بظلم عا�ص��ف تعر�س ل��ه الرئي�س املختار يف 
�ص��جنه، فحقيقة ما جرى كما �ص��اهدها على ال�رسيط الر�صا�صة تتنايف متاما مع 

كالم املتحدث با�صم وزارة الداخلية.
كان كم��ن يري��د ال�رساخ وه��و يف جزيرة نائية، حيث لي�ص��ت هناك اذان �صت�ص��مع 
�رساخه مهما عال، �ص��عر و كان روحه ا�ص��بحت كجدران رطبة ماحلة، اثقلها احلزن 
وال�صعور بالظلم، كان واثقا بانه مهما فعل االن لك�صف ماجرى، لن ي�صتمع العامل 
للحقيقة التي يعلو على �صوتها �صوت االعالم احلكومي الواثق و املزيف للحقائق.

 لقد ذهبت ت�صحية الرئي�س املختار هباءا. 
اكم��ل املتح��دث قائال: "لذا، ارجو من ال�ص��ادة املواطنني �ص��بط النف���س ملا جرى و 
ع��دم التطرف بردة الفعل حتى ظهور النتائج النهائية للتحقيق يف مالب�ص��ات ما 

ح�صل..".
انهى العميد مالديه، و ارتفعت االيادي �صاخبة لطرح اال�صئلة، و بدا يجيب على بع�صها.
ابت�ص��م مهدي ن�ص��ف ابت�صامة وهو ينتبه اىل لغة اجل�ص��د التي ابداها العميد ال 
اراديا و التي عك�صت كمراآة حجم الزيف الذي كان يتحدث به، كان يتحا�صى النظر 
اىل عيون املرا�ص��لني ب�صكل مبا�رس، يرت�ص��ف املاء من القنينة البال�صتيكية بجواره 
احيان��ا، او يعدل اوراق امللف امام��ه احيانا اخرى، و ينظ��ر اىل الزاوية اليمنى العليا 
ليتظاه��ر بالتذك��ر، فيما تعني تلك الزاوية اللجوء اىل اخلي��ال اليجاد االجابة، على 
عك�س الزاوية الي�رسى التي تدل على ا�ص��تخدام الذاكرة، واىل جانب كل ذلك، التف 

العميد باالجابة على الكثر من اال�صئلة دون اعطاء جواب �صاف.
بعد دقائق، انتهى املوؤمتر ال�صحفي مبغادرة العميد املن�صة، وتراجعت �صورة الكامرا 
عنها اىل الوراء عار�صة روؤو�س ال�صحفيني من اخللف، بقيت كذلك لب�صع ثوان و هي 
ت�صج ببدء ال�صحفيني مغادرة القاعة، فيما ال تزال لوحة ال�صاروخ وا�صحة و�صط 
ال�صا�صة، قبل ان يختفى ذلك املنظر بظهور املذيع ال�صاب جمددا و هو ي�صرتجع ما 

قاله املتحدث با�صم الداخلية يف املوؤمتر على امل�صاهدين.
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اطف��اأ الرجل ذو البدلة االنيقة تلف��ازه بجهاز الرميوت كونرتول و هو ال يزال يفكر مبا 
ميكن ان يعرث عليه مهدي بعد هذا املوؤمتر.
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الفصل 33

يف منزل��ه، كان مه��دي يتابع ردود افعال ال��وكاالت االخبارية من عل��ى التلفزيون و 
يتنق��ل من حمطة اىل اخرى، الح��ظ ان معظم الوكاالت ت�ص��تغرب عقد املوؤمتر يف 
الق�رس اجلمهوري بدال من وزارة الداخلية نف�صها، فيما راحت بع�س املحطات تعيد 

م�صاهد من املوؤمتر ال�صحفي للتعليق على ما جاء فيه.

فجاأة، برق يف را�س مهدي وهج من قب�س ما تابعه يف ذلك املوؤمتر، �صعر بان ال�صماء قد 
اوحت له بفكرة قد تكون م�ص��يبة اىل حد كبر، نظر اىل �ص��اعته التي كانت ت�صر 

اىل ال�صاد�صة و الن�صف م�صاءا، حيث مال ميزان ال�صم�س اىل املغيب.
نه�س م�رسعا و تناول جهاز حا�ص��به املحمول، فتح �ص��فحته على موقع التوا�صل 
االجتماع��ي )في�ص��بوك( وفتح خانة الر�ص��ائل مع مها، مل يرد ا�ص��تخدام الهاتف 
املحمول الحتمال التن�ص��ت على مكاملته، ار�ص��ل ر�صالته االوىل امال يف ان تتلقاها 

هي با�رسع ما ميكن.

-"مرحبا مها..".
مرت ب�ص��ع ثوان دون ت�صليم الن�س، كانت �ص��ورة ال�صا�صة باطارها االزرق تنعك�س 
عل��ى نظارته الطبي��ة و هو يراقب مربع الدرد�ص��ة، فجاأة، ظهر ن�س رمادي ق�ص��ر 

ا�صفل ن�س ر�صالته: مت العر�س.
اح�س بقرب مها من الرد عليه، فهو بحاجة اليها يف التفكر و م�صاطرتها ما ي�صعر 

به بعد كل ما مر به خالل يوم حافل، ثواٍن، و ظهرت نقاط ثالث رمادية )... (.
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-"اهال ا�صتاذ".
ابت�صم مهدي و هو يداعب حروف لوحة املفاتيح رادا عليها.

-"كيف هي والدتك االن ؟"، كتب لها.
-"بخر، اعطيتها بع�س امل�ص��كنات و انهيت اعداد حقيبتها لل�صفر غدا اىل تركيا 

لغر�س العالج، 
 كيف انت بعد املوؤمتر ؟".

-"احلمد هلل على �صالمتها، املوؤمتر، مممم، هذا ما ات�صلت بك االن من اجله..".
-"مل ؟ هل ات�صح �صئ ا�صتاذ ؟".

-"ال اعرف ما اذا كان ما انتبهت عليه مق�صودا ام هو حم�س �صدفة..".
-"وماهو ؟".

-"املوقع الذي اجري فيه املوؤمتر..".
-"الق�رس اجلمهوري ؟".

-"نعم". 
-"و ما الذي ميكن ان يكون غريب يف ذلك ا�صتاذ ؟".

-"مها، اللوحة خلف املن�صة".
-"؟؟؟".

-"نعم، هل الحظتها ؟".
-"مل انتبه جيدا، لكنني اذكر ان اخللفية كانت لوحة ملونة كبرة".

-"مها، الق�صد لي�س يف الق�رس اجلمهوري كموقع، بل باختيار هذه القاعة حتديدا".
-"ا�صتاذ، مل افهم �صيئا !!".

قالت مها ذلك و هي تنتظر رد مهدي ب�صكل اوفى، تاخر يف كتابة ر�صالته التالية. 

-"الحظي، اللوحة ر�ص��مت يف عهد �صدام ح�صني وهي جت�صد ال�صواريخ العراقية 
التي اطلقتها القوات العراقية على ا�رسائيل عام 1991 اثناء حرب اخلليج".
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-"اهاا ؟".
-"لقد اطلقت القوات العراقية 43 �ص��اروخا حينها على ر�ص��قات طيلة اثناء ايام 

احلرب ال�43".
-"نعم ؟".

-"ت�صدت �ص��واريخ باتريوت اال�رسائيلية – امريكية ال�صنع – الربع منها و دمرتها 
قبل بلوغ اهدافها، هذا ما قاله االعالم العاملي حينها".

تلقت مها الر�صالة االخرة، و �صعرت بغرابة كالم ا�صتاذها، تاخرت قليال يف الرد، ثم 
نقرت على رقمني على لوحة املفاتيح و عالمتي تعجب: 

."!!39"-

ابت�صم مهدي و اجاب: 
-"نعم"، ثم اكمل: "عدد ال�صواريخ التي ا�صابت اهدافها كان 39 �صاروخا !".

ار�صلت مها مل�صقا م�صتغربا، تلقاه مهدي بابت�صامة.
-"اذا، تلك ا�صارة جديدة ا�صتاذ !".

-"متام��ا مها، فكري الليلة مبا يعنيه ذلك، �ص��احاول انا اي�ص��ا ايج��اد ربط بني هذه 
اال�صارات".

-"طيب، لقد �صدمتني ا�صتاذ".
-"انا م�صدوم كذلك، حاويل ايجاد احلل".

-"طيب، اعدك".
-"ت�صبحني على خر".

-"انت اي�صا".
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مت عر�س املر�ص��ل االخر من مهدي لدى مها، اغلق �صا�صة حا�صبه املحمول و �صبك 
ا�صابعه خلف را�صه متكاأً، و هو يغو�س يف عمق افكاره املتع�صقة مع بع�صها. 

تقع لوحة ال�ص��اروخ يف قاعة مربعة االبعاد طول �ص��لعها نحو 30 مرتا و ارتفاعها 
نحو 7 امتار، حيث حتتل اللوحة الزيتية بابعادها املربعة من اال�صفل و املقو�صة من 
االعلى و�ص��ط احد جدران القاعة، و يبلغ ارتفاع تلك اللوحة نحو 4 امتار و ن�ص��ف 
و عر�س قاعدتها نحو مرتان و ن�ص��ف، و هي تقابل يف اجلدار املواجه لها لوحة اخرى 
بنف�س الت�ص��ميم الهند�صي و االبعاد لقبة ال�ص��خرة التي تقع يف مدينة القد�س 

يف فل�صطني.
متتد ار�ص��ية املرمر يف القاعة بت�ص��اميم هند�صية تتو�ص��طها زهرة كبرة ثمانية 
التويجات و داخلها زخارف اكرث تعقيدا، و حتتوي القاعة على خم�صة بوابات خ�صبية 
تتو�ص��طها زخارف ذهبية موزعة بواق��ع بوابتني على جانبي كل لوحة فيها، وبوابة 
منفرده يف ال�ص��لع الثالث من القاعة، فيما تتدىل ثمانية م�ص��اعل انارة من �صقف 
القاعة الذي تتو�ص��طه طية ثمانية ال�صكل اكرث ارتفاعا من ال�صقف االويل حتمل 
زخارف دقيقة باللون البني املمزوج باللون الذهبي، و بدورها، تعلو من و�صطها طية 
اخرى بحزام ازرق مكتوب بداخلها باللون االبي�س ايات قرانية باخلط العربي، و ت�صر 
تل��ك االيات جميعها اىل عقاب بني ا�رسائي��ل و تاريخهم كما ذكر يف القران، و فوق 
كل تلك املدرجات من ال�صقوف الرائعة، تعلو قبة ر�صمت بداخلها لوحة بانورامية 
يظهر فيها م�صجد قبة ال�صخرة جمددا حماطاً بخيول ثائرة على خلفية �صماوية.

بع��د ع��ام 2003، كان��ت قاعة ال�ص��اروخ م�رسح��ا لعق��د موؤمترات هام��ة كموؤمتر 
مكافح��ة االرهاب ع��ام 2014، لكنها مل تكن ذات مرة مقرا لعقد موؤمتر �ص��حفي 

لوزارة الداخلية العراقية.
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يف ذل��ك امل�ص��اء، و بعد انتهاء املوؤمتر ال�ص��حفي اخلا�س مبقت��ل الرئي�س املختار، كان 
الربوفي�صور جرجي�س قد ا�صتقل توا �صيارة خا�صة بعثتها اليه املخابرات مع �صائق 
مكلف بنقله من املنطقة اخل�رساء اىل دائرة الطب العديل يف الباب املعظم، حتركت 

ال�صيارة باجتاه بوابة املنطقة الرئا�صية خارجة اىل هدفها.

يف الوقت نف�ص��ه، كان النقيب فا�ص��ل قد انهى ت�ص��ليم جثة ال�ص��بع اىل الطب 
العديل و توجه عائدا اىل ال�صعبة اخلام�صة يف الكاظمية، حيث �صينال ق�صطا من 

الراحة بعد يوم متعب.
اما يف الغرفة ذات اجلدران اخل�صبية، فقد غادر الرجل ذو البدلة االنيقة تلك الغرفة، 

و اجته اىل مقر اقامته القريب. 
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الفصل 34
الثامنة م�صاءا بتوقيت بغداد.

مرتديا مالب�ص��ه اخلا�ص��ة بغرفة ت�رسيح اجلثث، كان الربوف�صور �صامل جرجي�س قد 
دخ��ل �ص��الة الت�رسيح وق��د رافقه اثنان م��ن امل�رسحني الذين ار�ص��لتهم املخابرات 

مل�صاعدته يف ت�رسيح جثة املختار واحلفاظ على �رسية املهمة.
كانت اجلثة قد ادخلت اىل �ص��الة الت�رسيح مغط��اة متاما وقد ارفقت بالرقم 3297 

كرمز لها حيث مل يو�صع عليها ماي�صر اىل الهوية احلقيقية ل�صاحبها.
رقم فقط.

بدخول��ه وامل�رسح��ني اىل ال�ص��الة، اُغلق باب ال�ص��الة خلف الربوف�ص��ور جرجي�س 
ومرافَقيه الذين �صي�ص��اعدانه يف ا�صتئ�صال االع�ص��اء التي يقرر هو ا�صتئ�صالها 
واخ�ص��اعها للفحو�صات املختربية. كان الربوف�ص��ور وامل�رسحني وحدهم امام جثة 
مغط��اة بالكام��ل عدا قدميه��ا التي حتمل اليمن��ى منهما الرق��م 3297 مربوط 

با�صبع ابهامها.

مل تكن احلكومة العراقية على اي علم ب�ص��بب وفاة املختار، كما مل تكن متورطة 
بذل��ك، لذا فقد كانت تلك احلكومة امام امتحان �ص��عب ام��ام الراي العام الثبات 
ال�ص��بب احلقيقي لوفاة الرئي�س، فيما كان اللواء ماه��ر عبد الفتاح الرجل الوحيد 
الذي يعلم بادق تفا�صيل ماحدث له، اراد اجراء عملية الت�رسيح كاجراء �صليم امام 
حكوم��ة بالده اىل جانب اقن��اع الدول واملنظمات املعنية بالق�ص��ية بان العراق قد 
اجرى عملية ت�رسيح �صفافة ومقنعة م�صتعينا بالربوفي�صور جرجي�س ذو ال�صمعه 
الدولية العري�صة، رغم ان عبد الفتاح كان قد اعد م�صبقا التقرير النهائي ل�صبب 

الوفاة.
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يف تلك الليلة، كانت دائرة الطب العديل تعي�س ليلة بولي�ص��ية بامتياز، فقد احيط 
مبنى الدائرة بعدد من نقاط التفتي�س مع تواجد امني مكثف. اما يف الداخل، فقد 
زرع��ت املمرات واملداخل واملخارج برجال االمن واملخابرات بازيائهم املختلفة يف ذلك 

املبنى املراقب ا�صال بكامرات مراقبة دقيقة.

بخط��وات بطيئة، كان الربوف�ص��ور جرجي�س قد و�ص��ل ليقف امام جثة ق�ص��يته 
الك��ربى، نظر اىل امل�رسح��ني على ميينه ثم مد يده نحو الغطاء الذي يك�ص��و اجلثة، 

ام�صكه من طرفه وابعده عن وجهها.
الرئي�س حممد املختار.

كانت عينا اجلثة التزاالن مفتوحتني وهما تنظران اىل االمام، فيما كان وهج مو�صور 
االنارة املواجه للجثة من االعلى ي�ص��ع بنوره ال�ص��اطع على تفا�صيل وجهها. نظر 
جرجي�س بتمعن اىل عيني اجلثة، كانت حدقتاها مت�ص��عتني ب�ص��كل وا�ص��ح، من 
منظرهم��ا، بدا لغ��ز وفاة الرئي�س يجمع اول اجزاءه يف را�س الربوفي�ص��ور، فجرجي�س 
�ص��احب اخلربة العريقة يف عمل��ه بامكانه التعرف على ال�ص��بب االويل للوفاة من 
املنظر العام للجثث التي ي�رسحها. ازاح الغطاء عن �ص��در اجلثة ب�صحبة من يده، و 

بدا يجول بنظره على م�صاماتها.

م��د الربوفي�ص��ور يده نحو اجلثة وام�ص��ك ذراعها، بداأ يح��اول حتريكها بحذر، اح�س 
بتخ�صبها، حركها ب�صكل اقوى ف�صعر مبقاومتها لتحريكه اياها، كانت متخ�صبة 

جدا.
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كانت اجلثة قد ا�ص��يبت بحالة تعرف"بحالة ال�ص��مل"، وهي تخ�صب اجلثة بفعل 
تناولها الغازات ال�ص��امة، حيث يبدي هكذا نوع من اجلثث مقاومة للحركة وفيما 
لو مت حتريك اطرافها ب�ص��كل اك��رث عنفا فمن املمكن ان تنك���رس االطراف وتتفتت 

املفا�صل.

بينما هو يعيد الذراع اىل مكانها، كان لغز قتل املختار اليزال يوا�ص��ل جمع اجزاءه 
برا�س الربوف�ص��ور، و�ص��ع جرجي�س يف را�ص��ه ال�ص��بب االول للوفاة ك�رس بينه و بني 

نف�صه، واكمل عملية الك�صف للتاكد من ذلك ال�صبب ب�صكل ادق.
�ص��حب طرف قفازه الطبي حول مع�صمه وا�ص��ار للم�رسحني باال�صتعداد لعملية 

فتح اجلثة.
-"اريد عينة من الدم، ثم ان يتم ا�صتئ�ص��ال املعدة، الكبد، الكلية، القلب، الدماغ 

والرئة".

مل يكن با�ص��تطاعة احد من العاملني يف دائ��رة الطب العديل واملحللني املختربيني 
التع��رف عل��ى �ص��احب اجلث��ة الت��ي �صرت�ص��ل اليه��م اح�ص��ائها م��ن امل�رسحة، 
ف�ص��يتعاملون مع الرقم 3297 مبجهولية تامة، �ص��يجرون التحاليل والفحو�صات 
ويبعثون النتائج اىل الربوف�ص��ور دون علمهم بانهم يقومون بفح�س اح�صاء رئي�س 
جمهوريتهم ال�ص��ابق، اىل جانب ان دائرة الطب العديل اطلقت عدة ارقام خمتلفة 
على اح�ص��اء اجلثث اخلا�ص��عة للت�رسيح يف الدائرة تلك الليلة والتي �صيتم فح�س 

عيناتها للتمويه على الرقم الذي حتمله جثة الرئي�س.
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ما ان امت امل�رسّحان ا�ص��تعداداتهما، حتى بداآ بفتح �صدر اجلثة، ت�رسبت قطرات الدم 
التي خلفها م�ص��ر امل�رسط على �صدرها، و�ص��ع الربوف�صور جرجي�س ا�صابعه على 
تل��ك القط��رات من الدم، مزجه��ا بينها ثم قربه��ا من انفه، اح�س بق��رب اكتمال 
ت�صكيله اللغز يف را�صه، فقد نفذت رائحة ا�صبه ماتكون برائحة اللوز املر اىل انفه 
ب�ص��كل وا�صح، هز را�صه معلنا لنف�ص��ه معرفة �صبب الوفاة ب�صكل �صبه نهائي، 

لكنه مل ينطق بكلمة اىل امل�رسحني الذي انهمك احدهما بفتح اجلثة.

يف تلك االثناء ويف مقر اقامته القريب، كان الرجل ذو البدلة االنيقة يقلب �صفحات 
كتاب يعتز به جدا ملعرفته بان الرئي�س املختار كان يعتربه كتابه املف�صل، فتحه على 
احدى �صفحاته التي طوى زاويتها م�صبقا، نظر اىل الن�س و�صطها، كان يتكون من 
اربعة ا�صطر ق�صرة ر�صفت فوق بع�صها كن�س �صعري و�صط ال�صفحة، كان ذلك 
الن�س حماط بدائرة من احلرب االحمر كتا�ص��ره، قراه �ص��احب البدلة االنيقة للمرة 
املئ��ة من��ذ ان احاطه بتلك الدائرة احلمراء، انهى قراءته وو�ص��ع قلما يف �ص��فحته 
وطوى الكتاب وو�ص��عه على من�ص��دة كانت قبالته، ثم تناول هاتفه املحمول وبدا 

يجري ات�صاال مع احدهم.

بعد �ص��اعة من بدئها، كانت عملية ت�رسيح جثة الرئي�س حممد املختار قد اكتمل 
منها ف�صل ا�صتخراج االح�صاء التي امر الربوف�صور �صامل جرجي�س با�صتخراجها اىل 
جانب بع�س العينات االخرى لغر�س البدء بار�صالها اىل خمتربات التحليل والفح�س 
املختربي مرفقة بالرقم 3297، �صيعمل موظفو التحليالت املتخ�ص�صون ل�صاعات 
متوا�ص��لة لغر�س التو�صل اىل ا�صباب الوفاة، حيث �صتعاد اىل الربوف�صور جرجي�س 
تلك النتائج لو�صع تقرير نهائي عن اال�صباب التي ادت اىل وفاة �صاحب اجلثة 3297، 
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فيما �ص��يخرج الربوفي�صور بتقرير عن وفاة الرئي�س املختار اليتطابق متاما مع نتائج 
فح�س اح�صاء اجلثة احلاملة لذلك الرقم، بل مع ارادة اللواء ماهر عبد الفتاح.

يف تل��ك االثن��اء كان اللواء ماهر على ات�ص��ال دائ��م مبدير عام دائ��رة الطب العديل 
ليعلمه بو�ص��ع الربوف�ص��ور جرجي�س ومدى املحافظة على �رسية مايقوم به، ابلغه 
املدي��ر بان مرحل��ة الت�رسيح وا�ص��تخراج االح�ص��اء والعينات املطلوب��ة قد انتهت 
و�ص��يتم ار�ص��ال تلك املخرجات اىل خمتربات التحليل ب�صكل مموه، فيما �صيق�صي 

الربوف�صور جرجي�س ليلته يف مبنى الدائرة حتت رقابة م�صددة.
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الفصل 35 
ال�صابعة �صباحا بتوقيت بغداد.

كان ذل��ك الي��وم هو احد ايام العطل��ة الربيعية يف التقومي الدرا�ص��ي يف العراق، ما 
�صمح ملهدي و طالبته بالبقاء كباقي اال�صاتذة و الطلبة يف عموم البالد دون ارتباط 
بدوام ر�ص��مي، اىل جانب ذلك، فقد كانت بغداد ت�صهد خفًة ن�صبية يف حركة املرور 

لعدم وجود حركة للطلبة املقدرة اعدادهم مبئات االالف يف العا�صمة.

فتح مهدي عينيه على فرا�ص��ه هادئا، مل يحرك �صاكنا، كان م�صتلقيا على ظهره 
و هو ينظر اىل ال�صقف، مل ي�صا النهو�س من فرا�صه، اح�س مبرارة فمه بعد ع�رسات 
ال�ص��كائر التي دخنها يوم ام�س، غارقا يف �ص��مٍت لزج، بدا ي�صرتجع الكابو�س الذي 

راى فيه الرئي�س يفتح عينيه من موته..
�صينهار كل �صئ..

رغم ذلك، كان ي�ص��عر ب�ص��فاء ذهن��ه العميق و قابليته عل��ى التفكر اكرث من اي 
وقٍت م�ص��ى، بدا ي�ص��رتجع افكاره املتناثرة حول حمور ا�ص��مه الرقم 39، حلق فوق 
افكاره املت�صتتة كغيوم متناثرة و�صط �صماء عراقية زرقاء ربيعية، كان ي�صتمع اىل 
نقرات الع�ص��افر على زجاج نافذته املظلل الذي يعك�س اال�صياء يف اخلارج كاملرايا، 
اعتاد على اال�صتيقاظ على تلك النقرات �صباحا، م�صتغال �صذاجة تلك الع�صافر 
التي تنقر الزجاج عندما ترى انعكا�س �ص��ورتها فيه. مر امامه �رسيط الفيديو الذي 

و�صله على �صكل ر�صا�صة يف ظرف، تذكر كل �صئ..
النقيب فا�صل، البخاخ، عا�صق املختار، ال�صعبة اخلام�صة...
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�صفى ذهنه جمددا و تال�صت تلك ال�صور من امامه كغبار على خ�صب ع�صفت به 
الريح فجاة، التفت اىل ي�صاره زافرا، لفت نظره �صوء متقطع ازرق ي�صدر من نقاله، 
نه�س من �رسيره فورا و ام�ص��ك جهازه و تناول نظارته الطبية، و�صعها و فتح قفل 

اجلهاز.
ر�صالة جديدة.

كان مه��دي يتمن��ى لو انها ار�ص��لت من مه��ا، و انها �ص��تب�رسه بعثورها على ربط 
حللقات اللغز ليت�صل بها و ي�صتمع لب�رساها تلك، كان حقا يتمنى ذلك.

م�صارعا خوفه من جهة و ف�صوله من اخرى، فتح تطبيق الر�صائل.
كان نقاله قد ت�صلم ر�صالة من مر�صل غريب.

بال رقم.
 

مل�س با�صبعه الر�صالة، فيما راح قلبه يخفق باطراد جمددا، فتحها..
كانت من اربعة ا�ص��طر ق�صرة مر�ص��وفة فوق بع�صها كن�س �صعري و متو�صطة 

ال�صا�صة، تقافزت حدقتا مهدي على الكلمات.. فال�صطور..

يف الليل، �صيخنق اخر واحٍد يف فرا�صه..
النه انهمك كثرا بالوريث املنتخب اال�صقر..

ت�صتعبد االمرباطورية، و يقوم مقامها ثالثة رجال..
يعدم، دون ان تقراأ له و�صية او ر�صالة..

ت�ص��مر مهدي يف مكانه، و هو ي�صعر بان افكاره انفجرت ب�صكل خمروطي انطالقا 
من هذه الر�صالة كانفجار الكون الكبر.
يف الليل.. �صيخنق اخر واحد يف فرا�صه..



136

ب�ص��كل خاطف، مرت امامه �ص��ورة املختار ميتا على �رسي��ره، الرقم 39 على جدار 
الزنزانة،، تناهت اىل �ص��معه ا�صوات اجهزة االر�ص��ال التي كان يحملها افراد االمن 
و االدلة اجلنائية عند باب الزنزانة يف تلك الليلة، و ا�ص��رتجع �ص��وت طقطقة حذاءه 

على ار�س الرواق اخلر�صانية ال�صماء يف ال�صعبة اخلام�صة...
�صيخنق.. اخر واحد.. �صينهار كل �صئ.. مهدي ! 

يعدم.. دون ان تقراأ له و�صية..
او ر�صالة !

ت�ص��و�س العامل بنظره، دُمر �ص��فاء ذهنه الذي �ص��عر به قبل قليل م�ص��تحيال اىل 
�ص��ظايا متطايرة، كانت هذه الر�صالة قد فجرت افكارة كما تفجر قذيفة طائ�صة 

جدارا من فلني.
الوريث املنتخب اال�صقر..

ثالثة رجال.. 
اغم�س عينيه، و انهار جال�صا على �رسيره.

يف تلك االثناء، كان الرجل ذو البدلة االنيقة قد دخل غرفت����ه ذات اجلدران اخل�صبية 
للتو مبتدءا يومه اجلديد.

مباذا ميكن ان يفكر املحامي مهدي العلي االن ؟!

ذلك ال�ص��باح، كانت اح�صاء اجلثة 3297 قد توزعت على خمتربات التحليل املخربي 
يف دائرة الطب العديل، بينما كان الربوفي�ص��ور �ص��امل جرجي�س مرغما على اكمال 

املهمة دون مغادرة مبنى الدائرة.
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الفصل 36
يف الليل، �صيخنق اخر واحد يف فرا�صه...

اع��اد مه��دي ق��راءة ذلك الن�س نح��و ع�رس مرات، ن�س و�ص��ل من جمه��ول يتقارب 
بكلماته مع ما حدث للرئي�س املختار.

حماوال فك �صفرته، قرا مهدي الكلمات اىل النهاية..

الوريث املنتخب اال�صقر..
ت�صتعبد االمرباطورية..

ثالثة رجال..

كانت دهاليز افكاره جميعها مظلمة وتنتهي بجدار ا�صم من الت�صاوؤالت. 

ذلك ال�ص��باح، كانت مها على موعد مع طائرة اخلطوط اجلوية العراقية، فوالدتها 
التي ح�ص��لت على بعثة طبية تتحمل تكلفتها وزارة ال�ص��حة ا�ص��بحت جاهزة 
لل�ص��فر اىل تركي��ا الجراء عملي��ة تبديل ملف�ص��ل كتفها امل�ص��اب بالتنخر، فيما 
�ص��تكون بنت خالتها مع والدتها يف رحلتها العالجية تلك، و�صتبقى هي يف بغداد 

الن�صغالها ببحثها اخلا�س بتخرجها.
 بعد �ص��اعة ون�ص��ف �ص��تكون والدتها قد ا�ص��تقلت طائرتها متجه��ة اىل مطار 

اتاتورك الدويل فيما عادت هي نحو منزلها ب�صيارتها ال�صغرة.
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ا�ص��فت غرابة الن�س الذي ا�ص��تلمه مهدي غمو�صا اكرب يف را�صه، فلغته الكتابية 
كانت غريبة وغام�صة كغمو�س قالع القرون الو�صطى، كما مل تبُد ك�صعر مقفى 

او ن�س م�صموع �صابقا.
يعدم، دون ان تقرا له و�صية او ر�صالة..

وكم��ا كان يف الن�س ذاك، فلم ي�ص��تلم مه��دي من املخاب��رات وكمحامي للرئي�س 
املتويف اية ر�صائل او موجودات من تركة املختار بعد وفاته، ومل يبلغ باي �صي عنه.

فا�س ف�ص��وله عما ميكن ان يكون املختار قد تركه ملحاميه وامتنعت املخابرات عن 
ت�صليمه اياه، بدا يفكر يف الظهور اعالميا كمحام للرئي�س ليديل بدلوه امام و�صائل 
االع��الم، لكن��ه كان يعلم بان املخابرات تطبق عليه م��ن كل اجلهات وان اية حركة 
غر حم�ص��وبة قد ت�ص��بب له كارثة، حتى انه مل يرد على ات�ص��االت رفاقه و زمالئه 
منذ علمه بوفاة الرئي�س، فف�ص��ول اال�صدقاء والزمالء للتحدث اىل مهدي عن وفاة 
املختار دفعهم اىل اال�صتف�ص��ار منه �صخ�ص��يا عما حدث له، و مل يح�ص��لوا على 

اجابة على ات�صاالتهم.

يف الوقت نف�ص��ه، �ص��عر مهدي بنداء �ص��مره الذي ي�ص��معه كلم��ا تذكر حلمه 
بالرئي�س املختار وهو ي�رسخ: 

�صينهار كل �صئ...
وكانه يطلب منه التحرك النقاذ �صئ ما �صينهار والميكن لغره ان مينع انهياره، رغم 
انه الميلك ادنى فكرة عن ماهية ذلك ال�ص��ئ، ف�ص��ال عن عدم فهمه لعبارة املختار 
الغام�صة يف ذلك الطيف، فقد ا�صاف ن�س ر�صالة هذا ال�صباح غمو�صا اكرب على 

كل ماجرى له من احداث تاركا اياه يخو�س و�صط زوبعة من االفكار املتالطمة.
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فك��ر باالت�ص��ال بزميل ل��ه يف اجلامعة لي�رسك��ه يف دوامة االفكار الت��ي وقع فيها 
واوقع بها مها اي�ص��ا، لكن خ�صيته من ان ت�صوء االمور اكرث منعه من االت�صال باي 
�ص��خ�س حتى من املقربني، مل يكن له �ص��وى ان يعاود االت�صال مبها، هي ال�صخ�س 
الذي �ص��يحافظ على ا�رساره عميقا، تناول هاتفه املحمول وبدا يجري ات�صاله بها، 

رن هاتفها وهي يف الطريق نحو منزلها..
-"الو"..

-"�صباح اخلر مها، ارجو ان تكوين بخر"..
-"�صباح النور ا�ص��تاذ، نعم لقد او�صلت والدتي اىل املطار وهي بانتظار الرحلة اىل 

تركيا االن"..
-"اها طيب".. مل يرد فتح املو�ص��وع على الهات��ف، واكمل.."هل بامكاننا ان نلتقي 

؟"..
-"اها طبعا ا�صتاذ، يف اي مكان حتب ؟"..

-"ح�ص��ٌن، �ص��نلتقي يف �صارع فل�ص��طني عند �ص��احة بروت وعندها �ص��نقرر اين 
�صنجل�س"..

-"موافقة ا�صتاذ، �صاكون هناك بعد 15 دقيقة"..
-"ح�صنا �صكرا، اىل اللقاء"..

اغلق مهدي هاتفه وبدا يح�رس نف�ص��ه للقاء مها ملناق�ص��تها مبو�ص��وع الر�ص��الة 
االخرة.
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يف الغرف��ة ذات اجل��دران اخل�ص��بية، كان الرج��ل ذو البدلة االنيقة يقلب �ص��فحات 
االنرتن��ت ليتابع ردود افعال الوكاالت على املوؤمتر ال�ص��حفي اخلا�س بوزارة الداخلية 
ال��ذي بثه التلفزيون العراقي م�ص��اء االم�س، فقد ت�ص��درت ق�ص��ية مقتل الرئي�س 
املختار ال�ص��فحات االوىل من العديد من ال�ص��حف املحلية والدولية، فيما كانت 

مواقع االنرتنت م�صغولة هي االخرى مبناق�صة الق�صية وتناقلها.
�صعر بال�صجر وهو يتابع االخبار االلكرتونية..

جميعها مت�صابهة..
اغلق �صا�صة حا�صبه املحمول واخذ ر�صفة من فنجان قهوته.

يف �ص��احة بروت، كان مهدي العلي واقفا على الر�صيف املقابل للج�رس العابر فوق 
ال�ص��احة، متاما على املوعد، بعد دقائق، ر�ص��فت مها �ص��يارتها امامه وطلبت منه 
ال�ص��عود، �صعد وقد �صعر بدفء اجلو داخل ال�صيارة، و دخل اىل اعماق رئتيه العطر 

اجلذاب ملها من ماركة"نينا ريت�صي"..
-"�صباح اخلر"..

-"�صباح النور ا�صتاذ، اين �صنجل�س ؟"..
-"قودي فح�صب".

قريب��ا من ال�ص��احة ذاته��ا، طلب مهدي منه��ا ان توقف �ص��يارتها يف احد مواقف 
ال�ص��يارات، ترج��ال متجهني اىل مقهى قري��ب فتح حديثا، دخال اليه وجل�ص��ا على 
طاولة معزولة، كان ت�ص��ميم املقهى ا�ص��به باملقاهي البغدادية القدمية، فمقاعد 
اخل�ص��ب واغاين اخلم�ص��ينيات و ال�ص��ور االبي�س و اال�ص��ود التي تغطي اجلدران هي 
ايقونة ذلك املكان الذي بدا �صبه خال من الزبائن لكون الوقت مبكر ال�صتقبالهم.

جل�صا متقابلني عند تلك الطاولة..
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-"مها هل فكرِت بالرمز ؟".
-"نعم ا�صتاذ طويال، ل�صوء احلظ مل اجد ما يربط كل تلك الرموز !".

"مممم، طيب.. لقد طلبت منك ان نلتقي الين تلقيت ر�صالة غريبة هذا ال�صباح من 
م�صتلم ا�صمه بال رقم !".

نظرت له مها با�صتغراب و ف�صول يف اآن.
اخرج نقاله من جيبه و فتح الر�صالة التي ت�صلمها موؤخرا، و اعطى اجلهاز لها.

بدات عيناها تتقافزان على الكلمات.. فال�صطور..

يف الليل، �صيخنق اخر واحٍد يف فرا�صه..
النه انهمك كثرا بالوريث املنتخب اال�صقر..

ت�صتعبد االمرباطورية، و يقوم مقامها ثالثة رجال..
يعدم، دون ان تقراأ له و�صية او ر�صالة..

قطبت حاجبيها و هي تقرا، قراته مرتني..
-"ا�صتاذ، يبدو هذا مالوفا !".

-"ماذا تق�صدين ؟"..
-"ال ادري، لكنني �ص��بق و ان قرات �ص��يئا م�ص��ابها، اعني �ص��يئا بهذه الطريقة يف 

الكتابة".
-"مثل ماذا ؟".

-"حلظة من ف�صلك..".
اخرج��ت نقاله��ا الذك��ي، فتحت االت�ص��ال بخدم��ة االنرتنت يف املقه��ى وادخلت 

الكلمات االوىل من ن�س الر�صالة يف م�صتطيل حمرك البحث.
بحث عن: 

 يف الليل �صيخنق اخر واحد يف فرا�صه.
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ظهرت دائرة البحث طالبة االنتظار، ثم نتائج البحث..
-"ماذا هناك ؟"، قال مهدي.

-"كما توقعت !"، ادارت مها �صا�صة النقال وقدمته امام ا�صتاذها..

نتائج البحث: كتاب القرون... نو�صرتدامو�س... يورك اجلديدة ... نبوؤات نو�صرتدامو�س... 
�صخرتان عظيمتان.. دخان يف مركز العامل..

�صعر مهدي بالذهول ملا يقرا، و بدا يرفع �رسيط ال�صفحة ويقرا املزيد.
قالت مها: "ا�صتاذ، عندما قرات الن�س ذكرين ا�صلوبه ب�صئ قراته قبل فرتة، وبالفعل، 
فق��د قرات منذ زمن لي�س ببعيد بع�ص��ا من نبوءات نو�ص��رتادامو�س على االنرتنت و 

التي تذكرتها حاملا قرات هذه الر�صالة".
رك��ز مه��دي نظره يف املحمول، اختار اخليار االول م��ن خمرجات حمرك البحث حيث 
توجد كلمات من الن�س الذي بحثت عنه مها باللون الرمادي، فتح �ص��فحة الويب، 
كان��ت �ص��فحة ملوقع عرب��ي نقل الرباعيات اخلا�ص��ة بكت��اب القرون مع تف�ص��ر 

النبوءات، بدا يبحث يف مئات الن�صو�س عن الن�س الذي اراد البحث عنه.
نه�صت مها وجل�صت اىل جانبه تتابع معه بحثه.

كان��ت الرباعي��ات مرقمة نف�س الرتقي��م الذي كان عليه كتاب الق��رون الذي كتبه 
نو�ص��رتامودا�س متنبئاً باحداث العامل القادمة، وحتت كل رباعية، كان يوجد تف�صر 
للنب��وءة التي حتمله��ا او تاكيد عن حتقق تلك النبوءة واحل��دث الذي يعتقد ان تلك 

النبوءة تق�صدها رغم كتابتها قبل حدوثها مبئات ال�صنني.

مرر مهدي ال�صفحة اىل اال�صفل مارا بجميع ن�صو�س نبوؤات املئوية االوىل.
فكتاب النبوءات الذي طبع عام 1568 يتكون من اربعمئة نبوءة مق�صمة على اربع 
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مئات حيث تت�صل�صل املئوية االوىل برباعيات تبدا بالرقم 1 وتنتهي بالرقم 100 ثم 
املئوية الثانية بنف�س الت�صل�صل وهكذا، قيل ان نحو %80 من تلك النبوءات كانت 

قد حتققت حتى الوقت احلايل فيما بقي نحو %20 منها غام�صا.

انهى مهدي �صفحة املئوية االوىل من املئويات االربع دون العثور على الن�س املطلوب، 
و بدا با�ص��تعرا�س املئوية الثانية وهو يبحث عن تف�ص��ر النبوءة التي و�صله ن�صها 

�صباح اليوم من مر�صل جمهول.

النبوؤة العا�رسة...
تابوت يو�صع يف مدفٍن حديدي حتت االر�س...
حيث �صيحتفظ بابناء امللك ال�صبعة.....

مرر مهدي اىل الن�صو�س التالية..
النبوءة الثانية و الع�رسون..

�صيء يوجد دون حوا�س..
�صيت�صبب يف وقوع نهايته اخلا�صة به بو�صيلة ما....

مرر اكرث باحثا عن ن�س الر�صالة التي و�صلته.. فقد حتل اللغز.!

النبوؤة ال�صابعة و الثالثون..
قبل الغروب بوقٍت ق�صر..

ي�صتبك الفرقاء يف معركة، امة عظيمة يف حرة..
و ملا غلبت، ال يجيب امليناء البحري..

اجل�رس و القرب كالهما يف اماكن غريبة..



144

لي�س هذا مايبحث عنه اي�صا، مرر اىل النبوؤة التالية، ومل تكن اي�صا ما يريد، مرر مرة 
اخرى، و ظهر امامه الن�س: 

يف الليل �صيخنق اخر واحد يف فرا�صه..
النه انهمك كثرا بالوريث املنتخب اال�صقر..

ت�صتعبد االمرباطورية، و يقوم مقامها ثالثة رجال..
يعدم، دون ان تقراأ له و�صية او ر�صالة..

�صدم مهدي ومها لرقم ت�صل�صل النبوءة... 
الرقم 39 يظهر ثانية..

من كتاب القرون هذه املرة.
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الفصل 37

يف ذلك ال�ص��باح، كان الربوف�ص��ور �ص��امل جرجي���س اليزال يف دائ��رة الطب العديل 
حت��ت رقابة م�ص��ددة، اح�س بذلك كاقامة جربية، لن ي�ص��تطيع التحرك قبل ظهور 
نتائج الفحو�ص��ات املختربية، �ص��تاخذ عملية الفح�س والتحليل الح�صاء الرئي�س 
املختار نحو 72 �صاعة من ا�صتئ�صالها على االقل، هذا ان عملت املختربات باق�صى 
مالديها من جهد للخروج بنتيجة التحاليل وت�ص��ليمه اياها، مل تتوقف ات�صاالت 
الل��واء ماهر عب��د الفتاح ملدير الدائرة منذ الليلة املا�ص��ية، فهو م�ص��تمر مبتابعة 
جمريات عمل الطب العديل فيما يخ�س عملية ت�رسيح جثة الرئي�س املختار، وطبعا 

لالطمئنان على جمريات عمل الربوفي�صور.

كان مهدي ي�صعر ب�صدمة �صديدة بعد ان اكت�صف ان النبوءة التي ت�صلمها هاتفه 
املحمول هذا ال�صباح هي النبوءة رقم 39 من املئوية الثانية لكتاب نو�صرتادامو�س.

"ا�صتاذ، لنقرا تف�صر النبوءة قد يقودنا ذلك اىل �صئ ما"، قالت مها.

وافقها مهدي يف رايها، وبدا يقرا تف�صر النبوءة مما حتقق من حدث تاريخي ويعتقد 
ان نو�صرتادامو�س كان يق�صد ذلك احلدث بنبوءته التا�صعة والثالثني تلك..

النبوءة 39 - التف�صر: 

"وفاة لوي�س بوربون كوندييه 1830: 
وج��د اخر رجل من ال كوندييه وه��و لوي�س، خمنوقا يف احدى الليايل من عام 1830، 
لكن لي�س يف فرا�صه، و امنا متدليا من �صقف غرفة النوم اخلا�صة به، من املحتمل انه 
تعر�س للقتل ب�ص��بب الدعم الذي ابداه يف ق�صية دوق بورودو، الكونت دي �صامبور، 
الذي ي�صفه نو�صرتادامو�س بحق بانه منتخب، النه كان حفيد �صارل العا�رس و وريثه 
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على العر�س الفرن�صي، اما الثالثة الذين اغت�صبوا ال�صلطة فيمكن تف�صرهم اما 
بانهم االنظمة الثالثة التي تلت �ص��ارل العا�رس، و لوي�س فليب و اجلمهورية، و بعد 
ذلك ال بونابرت، او ميكن ان ي�ص��ر البيت بدقة اك��رب اىل الرجال الثالثة الذين حاكوا 
الد�صائ�س �صد ا�رسة كوندييه و �صارل العا�رس و دوق انغوليم و دوق بورغونييه. يقول 
لوبيليتييه ان كونييه كان ا�ص��قر ال�صعر و كان قد كتب و�صية ل�صالح دوق بوردو، 
و يقال ان هذه الو�صية ا�صتبدلت بها و�صية ا�صبق منها كتبت ل�صالح دوق اومال، 

ابن لوي�س فيليب الذي ا�صبح ملكا عام 1830". 

انهى مهدي قراءة الن�س ب�ص��وته، بدا كانه ال يجد ربطا بينه و بني االحداث اجلارية، 
كذلك قالت عيني مها التي كانت من�صتة له متاما. 

-"مل اتو�صل اىل �صيء له عالقه مبا يجري"، قال مهدي.
-"وال انا ا�صتاذ، اعتقد ان اللغز لي�س يف التف�صر، بل يف الرقم !".

-"تبا لذلك ! انها لعبة حقرة !"، قال هو.
-"ا�صتاذ، عد اىل النبوءة نف�صها لعل فيها ما يف�رس اختيارها من قبل املر�صل".

رد مهدي: "ح�صنا، لنبدا بالتفكر فيها �صطرا �صطرا".
قرا مهدي ال�صطر االول من الن�س..

يف الليل �صيخنق اخر واحد يف فرا�صه..
نظر اىل مها التي قالت: "االمر وا�ص��ح ا�ص��تاذ، فالرئي�س قتل خنقا كما �صاهدنا يف 

ال�رسيط الر�صا�صة".
رد مهدي: "متاما".

اكمل القراءة..
النه انهمك كثرا بالوريث املنتخب اال�صقر..

-"ممم، ا�صتاذ هل حدثك الرئي�س عن وريث ما له يف احلكم مثال ؟".
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رد مهدي قائال: "ابدا مها، النظام اجلمهوري يف البالد اليورث احلكم كما تعلمني، ثم 
ان املختار مل يكن متزوجا حتى وفاته، االمر اليرمز لوراثة احلكم، هناك �صئ مق�صود 

اخر ال ادري ماهو".
-"قد يكون �صخ�صا مقربا اعده املختار لوراثة احلكم منه ؟"، قالت مها.

-"ال، ال اعتقد".
-"ح�صنا، لننتقل اىل العبارة التالية ونرى"، قال مهدي.. و اكمل: "املنتخب اال�صقر".

ردت مها و هي تفكر بعمق: "مممم، اال�صقر !".
-"نعم ل�ص��ت اعرف ان كان ذلك ي�ص��ر اىل �صيء ما او ان الن�س اختر لر�صل يل الن 

املفتاح يقع يف عبارة اخرى منه"، قال مهدي.
-"هل من �صيء اخر ممكن ان ت�صر له كلمة اال�صقر ؟".

فك��ر مه��دي وهو يغو���س يف عمق اف��كاره بح��ث يف دهاليزها، ثم ع��اد طافيا اىل 
�صطحها جمددا، كل ما وجده يف ذهنه مرة اخرى...

فراغ تام.
-"لي�صت لدي ادنى فكرة"، قال و هو مي�صح عينيه من حتت نظارته.

-"طيب، وما العبارة التالية ؟"، قالت مها.
اكمل مهدي: "ت�صتعبد االمرباطورية، ويقوم مقامها ثالثة رجال".

كانت مها ت�ص��عر بال�صياع هي االخرى وهي ت�ص��تمع لتلك الكلمات، هل ار�صلت 
الر�ص��الة لت�ص��ر فقط اىل الرقم 39 جمددا ام ان فيها معنى اخر؟، يجب ان تعني 
�ص��يئا، فال�صطر االول منها يحمل تفا�صيل موت الرئي�س خنقا وهذا مايوؤكد وجود 

معنى يف باقي ا�صطر النبوءة.
-"ا�صتاذ اية امرباطورية من املمكن ان ت�صتعبد ؟، امل تقل يل بان الرئي�س كان ي�صمي 
العراق )بالد ال�ص��م�س( ؟ العراق كان امرباطوريات متعاقبة فيما �صبق من اال�صورية 
والبابلية و�ص��وال اىل العبا�ص��ية حيث كانت بغداد عا�ص��مة اك��رب االمرباطوريات 

انذاك، ما رايك ؟".
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رد هو: "ال اعلم مها، ثم من �صي�صتعبدها مثال ؟".
-"هذا هو ال�صوؤال !".

ا�ص��تطرد مه��دي: "ومن ه��م الرج��ال الثالثة؟ احلك��م اجلديد يف العراق الي�ص��مح 
لال�صخا�س كافراد باحلكم يف البالد كما كان �صابقا، النظام برملاين منذ عام 2003".
ردت مها و هي تتكئ على كر�صيها اخل�صبي: "توقف عن التفكر هكذا ا�صتاذ ! دعنا 

ن�رسب �صيئا االن".
اغلق مهدي �صا�صة نقاله و نزع نظارته: "�صا�رسب فنجان قهوة، ماذا عنِك ؟".

"كما انت ا�صتاذ !".
طل��ب مهدي النادل وه��و يجول باف��كاره يف جمموعة االلغاز املح��رة التي اربكت 

تفكره منذ ليلتني.

يف اجلان��ب االخر من العامل، كانت حركة غريبة حتدث يف ا�ص��واق البور�ص��ة وحركة 
العمالت، االعالم االقت�ص��ادي ي�ص��ج بتقاريره حول هبوط مطرد با�ص��عار معظم 
ا�ص��واق اال�ص��هم واقب��ال متزاي��د من العم��الء على امل�ص��ارف ل�ص��حب اموالهم 
وودائعه��م، وحديث عن بع�س امل�ص��اكل االقت�ص��ادية، فيما بدات بع�س امل�ص��ارف 
االمريكي��ة تعاين من حالة اع�ص��ار م���رسيف، وهي حالة حت��دث عندما يكون حجم 

املطلوبات للزبائن اكرب من حجم املوجودات.
تلك هي اخلطوة االوىل لتلك امل�صارف نحو االفال�س.
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الفصل 38

عاد مهدي اىل منزله يف حي زيونة بعد ان انهى لقائه مع مها حيث ا�صتقل �صيارة 
اجرة اىل املنزل، فيما عادت هي االخرى اىل منزلها عندما بدات ال�ص��ماء ت�صب وابل 

امطارها على بغداد.

�ص��عر مهدي بان االمر يزداد جدية مع كل ا�ص��ارة يوحى اليه بها، وان عليه ان يجد 
ربط��ا حقيقيا لكل تلك اال�ص��ارات يو�ص��له اىل ما يجب ان يعرفه بال�ص��بط. عاد 
ي�صرتجع العالمات يف ذهنه.. الرقم على جدار الزنزانة.. رقم االية املكررة على �رسيط 
املحاكمة.. لوحة ال�ص��واريخ وعدد ال�ص��واريخ التي حتملها.. نبوءة نو�ص��رتامودا�س 

التا�صعة والثالثني.. 
ا�صعل �صيكارة وهو يعيد فتح �صندوق الر�صائل يف هاتفه املحمول وقراءة الر�صالة 

النبوءة.

كان مما زاد يف ا�صتغرابه ان يكون بع�س ن�س النبوءة م�صابها لالحداث التي واجهته 
متاما وحامال الرقم املطلوب يف احلني ذاته.

يجب لهذا اللغز ان يحل.
و�ص��ع نقاله جانبا لياخذ ق�ص��طا من الهروب عما هو فيه، ام�ص��ك جهاز الرميوت 

كونرتول و�صغل التلفاز فيما راح دخان �صيكارته ميال املكان.
بينم��ا هو يقلب حمط��ات التلفاز، لفت نظره �رسيط احمر ا�ص��فل احدى القنوات، 
كان خربا عاجال بخ�ص��و�س االزمات املالية التي بدات حت�صل يف عدد من البلدان، مل 
يهتم لذلك اخلرب، فاخت�صا�صه كقانوين اليفر�س عليه متابعة ا�صواق املال والعملة، 
كما انه غر مهتم بذلك ا�صا�ص��ا، فرغم ان والده كان خبرا اقت�ص��اديا وم�صت�صارا 

للرئي�س يف ال�صاأن االقت�صادي، اال انه مل يكن يعر االقت�صاد اي اهتمام يذكر.
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�صغط على جهاز التحكم جمددا، حتول بني عدد من القنوات، ا�صتوقفه خرب عاجل 
اخر..

ارتفاع مطرد يف ا�صعار الذهب العاملية بفعل زيادة الطلب.

كان ذلك اخلرب العاجل يعر�س ا�ص��فل �صا�ص��ة تعر�س �ص��ورا لعملية طباعة عملة 
امريكي��ة من فئة 100 دوالر ك�ص��ور مرافقة لتقرير اقت�ص��ادي �ص��وتي. رغم عدم 
اهتمام��ه ب�ص��وؤوؤن االقت�ص��اد، اال ان مهدي �ص��عر ب��ان اخبار املال ه��ذا اليوم حتتل 
م�ص��احة زمنية اكرث من املعتاد على �صا�صات القنوات املختلفة، دفعه ف�صوله اىل 

رفع �صوت التلفاز واال�صتماع اىل بع�س تلك التقارير.

يف ذلك احلني، كانت امل�صكلة االقت�صادية قد بدات باال�صتفحال اكرث يف بع�س الدول 
الرا�صمالية. من املوؤكد ان تلقي بظاللها على اقت�صاد دول اخرى، فالدوالر االمريكي 
مثال �ص��ديد االرتباط باقت�ص��اد معظم الدول، وان اية م�ص��كلة تواجهه �صتواجه 
اقت�صاد تلك الدول الحمالة، �صيما وان اعمال التجارة التي تتم على م�صتوى بلدان 
و�رسكات عمالقة تتم فيها عمليات التحويل املايل بالدوالر االمريكي واليورو االوربي 

ب�صكل رئي�صي، ثم تاتي العمالت االخرى كاجلنيه اال�صرتليني والني الياباين تباعا.

بدوره، كان الرجل ذو البدلة االنيقة قد بدا يتابع من غرفته ذات اجلدران اخل�صبية تلك 
االخبار باهتمام بالغ، تنقل بني املحطات التلفزيونية لي�صتمع اىل اخر م�صتجداتها، 
فيما كان حا�ص��به املحمول هو االخر يعر�س من على مت�ص��فحه عدة نوافذ ملواقع 

اقت�صادية تهتم با�صعار �رسف العمالت واحوال اال�صواق.
عاد للت�صاوؤل: مب ميكن ان يفكر مهدي االن ؟
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يف تلك االثناء، كان قد م�ص��ى على مهدي نحو �ص��اعة وهو يتابع اخبارا اقت�صادية 
بهذا االهتمام للمرة االوىل يف حياته، انتبه اىل االخبار املتالحقة عن االرتفاع املطرد 
ال�ص��عار الذهب والبالتني يف اال�ص��واق العاملية رغم الفوارق الطفيفة بني القراءات 
ال�ص��ابقة والتالية لتلك اال�ص��عار، يف الوقت الذي ت�ص��ر فيه املوؤ�رسات على �رسيط 

ال�صا�صة اىل تذبذب وا�صح يف ا�صعار �رسف العمالت العاملية الرئي�صية.

مل يفهم مهدي مايجري من جلبة اعالمية، وعلى �ص��بيل الف�ص��ول، تناول هاتفه 
املحمول واجرى ات�ص��اال هاتفيا مع احد زمالءه اال�ص��اتذة يف اجلامعة، كان الدكتور 
ح�صام حممد �ص��الح ا�صتاذا يف علم االقت�صاد بكلية االدارة واالقت�صاد يف جامعة 
بغ��داد وتربطه مبهدي عالقة زمالة و�ص��داقة منذ زمن لي�س ببعي��د، اراد مهدي ان 
يفهم مايجري على �صا�ص��ات التلفاز م�ص��تعينا بزميل��ه ذاك، رن الهاتف املحمول 

لدى الدكتور ح�صام.
املحامي مهدي العلي.

-"ال�صالم عليكم دكتور"، قال مهدي.
-"اه اهال ا�صتاذ مهدي، كيف حالك ؟".
-"احلمد هلل دكتور، مل نلتق منذ فرتة..".

-"�صحيح، اخربين ا�صتاذ مهدي، اين انت بعد اخبار وفاة الرئي�س ؟".
�صعر مهدي باحلرج من �صوؤال الدكتور ح�صام، مل يرد احلديث بذلك على الهاتف.

-"موجود وبخر، اخربين عنك".
-"انا احلمد هلل، ا�صتاذ مهدي اريد ان افهم املزيد حول وفاة املختار، حدثني عن ذلك".
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-"نعم دكتور، تويف الرئي�س والتحقيق جار، �صيطول هذا احلديث، دعه لوقت الحق".
-"كما حتب، لكني �ص��اطيل عليك النقا�س حني نلتقي، ل�ص��ت م�صدقا ملا عر�صته 

الداخلية بخ�صو�س وفاته ب�صكل طبيعي كنتيجة لتحقيق اويل لكنني.."..
-"دكتور ارجوك !"، قال مهدي بنوع من الغ�ص��ب، "�صا�رسح لك ذلك الحقا"، اكمل: 

"اردت �صوؤالك عن امر جديد بحكم تخ�ص�صك االقت�صادي".
رد الدكت��ور ح�ص��ام: "اه طبعا، م��ن املوؤكد انك �صت�ص��ال عن االخبار االقت�ص��ادية 

االخرة"، قال ذلك مازحا.
-"نعم، كيف عرفت ذلك ؟".

-"النك ال�ص��خ�س الثالث الذي يت�صل بي حتى ال�صاعة من زمالئنا اال�صاتذة ي�صال 
حول االمر !".

-"بالطب��ع، فاالم��ر مث��ر للف�ص��ول دكتور، اخ��ربين ماذا يج��ري االن يف ال�ص��احة 
االقت�صادية ؟، انا قانوين وتخ�ص�صي و اطالعي الي�صمح يل بفهم مايجري".

رد الدكت��ور مهدي: "التقلق ا�ص��تاذ مه��دي، مايجري هو بداية ازم��ة مالية قد حتل 
قريبا، حدث هذا قبل �ص��نوات وا�ص��تطاع العامل جتاوزه، لكن كن متيقنا انه حدث 

عابر، ثم اننا بعيدون كل البعد عن مايجري، اقت�صادنا لن يتاثر".
اجاب مهدي: "لكن هل لك ان تو�صح يل اكرث ما الذي يجري دكتور ؟".

-"ا�ص��تاذ مهدي، عندما ت�ص��اب بع�س الدول وال�رسكات بازمة مالية غالبا ماتكون 
مفتعلة، يهرع زبائن البنوك ل�صحب ودائعهم وتامينها يف مكان اخر غر امل�صارف، 
�صت�ص��اب تلك امل�ص��ارف بقلة يف احتياطها املايل وتطلب قرو�صا من جهات اخرى، 
�ص��تتذبذب العملة بني ارتفاع لكرثة الطلب وانخفا�س لقلة الثقة بها و�ص��يتوجه 
النا�س ل�صمان قيمة مالديهم نحو �رساء الذهب فهو الوحيد القادر على املحافظة 

على قيمته، ولكرثة الطلب عليه �صيوؤدي ذلك اىل ارتفاع �صعره". 

بدا ان االمور تت�صح ملهدي اكرث.. اجاب: 
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"اها، لقد ات�صحت ال�صورة االن رغم انني ال اعلم كيف بدات هذه االزمة".
رد الدكتور ح�ص��ام �صاحكا: "اوه ا�صتاذ مهدي، كل ما ا�صتطيع ان ان�صحك به هو 

ان كنت تعي�س يف تلك البلدان فا�صرتي ذهبا باموالك االن !".
-"ح�صنا"، رد مهدي، "عندما اكون هناك �صافعل !".

-"نعم ا�صتاذ، الذهب، الطبيعة االم يا�صديقي !".
-"طيب دكتور، ممنت لك على معلوماتك املهمة جدا، اعدك بلقاء قريب".

-"طبع��ا، لكنه لن يكون لقاءا اقت�ص��اديا ف�صا�ص��تجوبك انا ه��ذه املرة عما جرى 
للرئي�س"قال الدكتور ح�صام.

-"ان �صاء اهلل دكتور، اعدك بذلك".
-"ح�صن ا�صتاذ مهدي، كن مطمئنا عن حال البلد االقت�صادي".

-"�صكرا لك دكتور، اىل اللقاء".
-"اىل اللقاء".

اغل��ق مهدي االت�ص��ال مفكرا مب��ا قاله الدكتور ع��ن االزمة االخ��رة، علقت عبارة 
)الطبيعة االم ( يف ذهنه.

تذك��ر حوارات الرئي���س املختار الطويلة حول الهو�س االقت�ص��ادي الذي كان ينتابه، 
كان كثر ال�ص��ك باالقت�صاد العاملي ماجعله يربر افعاله باحل�صول على عائدات من 
خمتلف امل�صادر حتى غر امل�رسوعة منها ليواجه اي ازمة مالية حمتملة باحتياطي 

�صخم من العمالت ال�صعبة والذهب.

فج��اأة، تذكر الر�ص��الة التي �ص��لمها املختار ل��ه يف احد لقاءاته ب��ه يف زنزانته ايام 
املحاكمة، حينها كان قد قال له: "�صتفهم ماكتبته هنا يف الوقت املنا�صب !".

�ص��عر مهدي بان عليه قراءة الر�ص��الة جمددا، فهو�س الرئي�س االقت�صادي قد يكون 
له عالقة باالزمة احلالية.
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حترك نحو خزانة مالب�صه واخرج �صندوقا معدنيا برقم �رسي، فتح ال�صندوق واخرج 
الظرف الذي حتويه الر�صالة التي �صلمها اياه املختار طالبا منه ان يعده بان ال تظهر 
للعلن اال يف حينها املنا�صب، وقتها مل يفهم مهدي معنى )حينها املنا�صب(، كما 
مل يك��ن قد فهم ذلك حتى ال�ص��اعة، اخرج الر�ص��الة وفتحها وب��دا بقراءة جزئها 

االول..

كما قد ح�صل قبل حني..
�صيح�صل االن..

كرو�س �صتنتفخ..
ورقاب �صتعلق على امل�صانق..

ي�رسب ما �صكته بابل من جديد..
وي�صتحيل القطن اىل رماد..

ينزح النازحون..
و يهرب االثرياء من بط�س اجلوعى..

تقوم الدائرة على الفاعل رغم جهلها مبا فعل..
حبيبتي..

�صتدركني كم كنت على �صواب..
حينما فعلت كل مافعلت..

من اجل ان نحيا بالعي�س الذي نريد..
يف وقٍت ينهارُ كل �صئ حولنا..

بال هوادة..
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ابحثي يف ذاتك عن النجاة..
لقد رميت لك الطوق..

فام�صكيه بقوة..
المتدي له يدك قبل االوان..

ف�صي�صتحيل حبل م�صنقة..
وال تتاخري عليه بعد االوان..

ف�صيكون كل �صئ قد انتهى..

قراأ مهدي ذلك الن�س معرتفا لنف�ص��ه ب�صعوبة فك �ص��فرته، اال ان �صيئا ما فيها 
ذكره مبا اخربه الرئي�س به ذات مرة.

ق��دح ماتذكره برا�ص��ه عائدا ب��ه اىل احد لقاءات��ه باملختار يف زنزانت��ه، يومها كان 
الرئي���س قد اخرب مهدي بانه ق��د فعل مايجب ان يفعله للحفاظ على م�ص��تقبل 
البالد من خطر اقت�ص��ادي داه��م، لقد اخرب الرئي�س مهدي مبا فعله بال�ص��بط.. مبا 

خباأه بال�صبط..!

�صي�رسب ما �صكته بابل من جديد..
و ي�صتحيل القطن اىل رماد..

م��ن وحي تلك الذكرى، حترك مهدي م�رسعا اىل هاتفه املحمول وفتح ر�ص��الة نبوؤة 
نو�صرتادامو�س التي ت�صلمها �صباحا، قرا الن�س من جديد..

يف الليل، �صيخنق اخر واحد يف فرا�صه..
النه انهمك كثرا بالوريث املنتخب اال�صقر..
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ذعر ملا ات�صح امامه.. مر�صلوا الر�صالة يبحثون عما خباه الرئي�س النقاذ البالد..
عما خنقوا الرئي�س من اجله يف فرا�صه..

انهم يبحثون عن املنتخب اال�صقر..
انهم يبحثون عن..

 الذهب..!
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الفصل 39
التا�صعة م�صاءا بتوقيت بغداد.

انهت حماما �صتويا �صاخنا وخرجت من بني ذرات البخار املندفع من باب احلمام وهي 
تلف �ص��عرها وج�صمها مبن�ص��فتني زهريتيني، كانت مها بج�صمها الغ�س تخطو 
نحو غرفتها لرتتدي مالب�صها، دخلت الغرفة وهي تدندن، رمقت اوراق بحثها املتناثرة 
على ال�رسير بال مباالة وا�صتوقفها منظر جهاز حا�صوبها املحمول الذي تركته على 
ال�رسير وقد ا�ص��ودت �صا�صته بعد دخوله يف و�ص��ع حفظ ال�صا�صة املوؤقت، خلعت 
نعليها وجل�صت على ال�رسير ومددت �صاقاها عليه، تناولت حا�صبها وحركت موؤ�رس 
الفارة، ظهرت �صفحة املت�صفح كما تركته على موقع في�صبوك، نظرت اىل خانة 

الر�صائل التي كانت ت�صر اىل ت�صلمها ر�صالة جديدة.
و�صعت �صاقاعلى اخر ممدوتني على الفرا�س وجعلت حا�صبها على فخذيها وفتحت 

الر�صائل.
Mahdi Al-Ali )1(

�صغطت على مربع الر�صالة الواردة وفتحت مربع احلوار.
"مها لقد حللت اللغز".

كان مهدي قد ار�ص��ل تلك الر�ص��الة بعد ان تو�ص��ل اىل حل افرتا�صي لاللغاز التي 
ارقته منذ ليال، ابت�ص��مت مها وهي ت�صعر بدفعة ارتياح لر�صالة ا�صتاذها اجلديدة، 

بدات تكتب على لوحة املفاتيح.
"حقا ؟ اخربين ا�صتاذ".
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مل يتم العر�س موؤقتا، فقد كان مهدي من�ص��غال باعادة قراءة ر�ص��الة الرئي�س التي 
الي��زال الكث��ر منها غام�ص��ا متاما، كان يحاول ف��ك معاين الكلم��ات التي كتبها 
املختار يف زنزانته فيما امتالت منف�ص��ة الرماد امامه باعقاب ال�صجائر التي دفنها 
يف تلك املنف�ص��ة تباعا، مرت ع�رس دقائق منذ ان ار�ص��لت مها ر�ص��التها دون رد من 

مهدي الذي كان م�صغوال عن جهاز حا�صوبه.
فجاة، رن الهاتف املحمول اخلا�س مبهدي بنغمته االفرتا�ص��ية، التفت اىل املن�ص��دة 

املقابلة لالريكة ونظر اىل نقاله.
مها الطالبة.

مد يده لتناول النقال اال ان االت�صال مت قطعه، عرف ان مها ارادت تنبيهه اىل وجودها 
على موقع في�ص��بوك حاليا، فقد اخربها مهدي �ص��ابقا بتقليل ا�ص��تخدام النقال 
معه اال لل�رسورة كونه يعتقد ان اخلط الذي معه مراقب، او ا�صتخدام االت�صال دون 

التحدث عن ق�صية املختار وما تالها من تطورات.
نه�س اىل حا�صبه املحمول الذي تركه على االريكة املقابلة، فتح جهازه الذي تركه 
يف و�ص��ع �صبات وتلقى ر�ص��الة مها على مربع الدرد�ص��ة على في�صبوك وبدا بالرد 

عليها.

-"اهال مها".
ردت مها التي كانت تنتظره بلهفة و ف�صول.

- "اهال ا�صتاذ، اخربين مبا متكنت من فهمه".
- "ح�صنا مها، هل اخربتك �صابقا عن ر�صالة الرئي�س التي تركها بحوزتي من قبل؟".

- "كال مل تفعل".
- "طيب، لقد ترك املختار لدي ر�ص��الة بخطه قال يل ان حينها �ص��ياتي و�صتفهم 

ماكتبت فيها".



159

- "نعم ؟".
- "وقد طلب مني ان اعده باال اظهرها للعلن حتى يحني وقتها". 

- "وما هي الر�صالة ؟"، قالت مها.
- "ر�صالة غام�صة قراتها فتذكرت مافعله الرئي�س يف حكمه وما حوكم من اجله".

- "طيب ؟".
- "لقد اخربين املختار مبا كان قد خباأه ل�ص��مان م�ص��تقبل البالد، انه ال�ص��ئ الذي 

يبحثون عنه".

اجابت مها م�صتغربة: 
- "هل حللت النبوؤة ام ماذا ؟".

- "نعم، الوريث املنتخب اال�ص��قر هو ماتريده اجلهات التي تلعب لعبة الرموز، لقد 
فهمت مايعنيه ذلك".

- "ا�صتاذ مل افهم �صيئا، ما عالقة الرقم 39 بكل هذا ؟".
- "ح�صنا �صاخربك مبا فهمت".

بداأ مهدي ي�رسح ملها مامتكن من فهمه من كل تلك االلغاز املحرة.

- "ا�ص��معي مها، ا�ص��تخدمت اجلهات التي قامت بقتل املختار ور�ص��م الرقم 39 
على جدار الزنزانة وار�صال االقرا�س ذات االعادات وجعل املوؤمتر ال�صحفي امام لوحة 

ال�صاروخ وبعث ر�صالة النبوؤة كل ذلك منبهًة اىل الرقم 39 لال�صارة اىل �صئ ما".
- "وما هو".

- "مافهمته انهم ارادوا ان ي�ص��روا بذلك اىل اجلهات العاملية التي �صتثر امل�صكلة 
االقت�صادية العاملية التي كان املختار ي�صتعد ملواجهتها".

- "اها".
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- "و كما تعلمني، فان ان�ص��ار نظرية املوؤامرة يلقون باللوم يف االزمات الدولية على 
املا�صونية العاملية دائما".

- "�صحيح !"، كتبت مها وقد بدات االمور تت�صح امامها.
- "ويف اذهان الكثرين، فان ا�رسائيل هي احدى ايادي املا�صونية، وان كان هذا �صحيحا 
او ال فان نظرية املوؤامرة تربط دائما ا�رسائيل باملا�ص��ونية خ�صو�ص��ا يف اذهان العرب 

رغم ان احلركة جتمع العديد من اجلن�صيات والديانات حول العامل".
- "متاما !".

ا�صتمر مهدي: 
- "ا�ص��اروا بالرقم 39 على تلك االلغاز لال�صارة اىل ا�رسائيل، فالرابط التاريخي االبرز 
ب��ني العراق ا�رسائي��ل كان �رسبة العراق لها ب�39 �ص��اروخ بغ���س النظر عن احلروب 
العربية �ص��دها و التي ا�ص��رتك العراق يف جميعها، ثم انهم عززوا الفكرة باظهار 

لوحة ال�صاروخ".
- "مممم".

- "ارادوا اخب��اري بان"املا�ص��ونية" ممثل��ة با�رسائيل واجلهات امل�ص��يطرة على العامل 
�ص��تقوم باالزمة العاملية املفتعلة، ثم ار�صلوا ر�صالة نو�صرتادامو�س لال�صارة اىل ما 

خباه الرئي�س من اجل انقاذ العراق من تلك االزمة".
�صدمت مها لذلك التف�صر الذي جاء به مهدي.

-"متاما ا�صتاذ، تف�صر موفق للغاية".

اكمل مهدي: 
- "تعمدوا ار�صال النبوؤة التي ت�صر اىل الوريث املنتخب اال�صقر وهو ما خباه الرئي�س، 

يعتقدون باين اعلم مبكان ذلك ال�صئ".
- "وماهو ذلك ال�صئ ؟".
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- "الذهب !".
- "ذهب ؟؟؟"، ردت مها با�صتغراب.

- "نع��م مه��ا، لقد خبا الرئي���س املختار اطنانا من الذهب واخ��ربين عنها لكنه مل 
يخربين ابدا مبكانها، لقد ا�صتعا�س عن ذلك باعطائي ر�صالة غام�صة".

- "تق�صد الر�صالة التي بحوزتك ؟".
- "بال�ص��بط"، واكمل، "يجب فك �صفرتها ملعرفة مكان الذهب، لكني ال اعلم من 

�صتكون االيادي التي �صتو�صع عليه ان عرثنا على مكانه".
-"ا�صتاذ، مَل مل ت�صالك اجلهات التي تطاردك بالغازها عن مكان ذلك الذهب ب�صكل 

مبا�رس دون القيام بعملية ار�صال االلغاز؟". 
- "ه��ذا م��امل ا�ص��تطع معرفت��ه، اىل جانب ان االع��الم احلكوم��ي مل يتحدث قط 
بخ�ص��و�س ذلك الذهب الذي خباه املختار رغم انهم يبحثون عن اي �ص��ي بامكانه 

ان يدين الرئي�س".

�صعرت مها بان حلقة من االحداث التزال مفقودة.
- "ممممم ل�ص��ت افهم ذلك، بامكانهم ا�صتجوابك واخبارهم باحلقيقة، ثم كيف 

ملخزون مقدر باالطنان من الذهب كما قلت ان يختفي عن اعني حكومة البالد ؟".
- "مها، املختار كان متيقنا بان الذهب �ص��يظهر اىل العلن يف الوقت املنا�ص��ب، ال 

ادري كيف كان ي�صعر بهذا ال�صعور".
- "وماهو الوقت املنا�صب ؟".

- "الادري"، اج��اب مه��دي، "لق��د اخ��ربين بان اظه��ر للعلن ذلك يف وقته املنا�ص��ب، 
وح�ص��ب مافهمت، فان االزمة املالية العاملية هي الوقت املنا�ص��ب لظهور الذهب، 
هذا مافهمته من احد زمالئي االقت�ص��اديني رغم انه اكد يل ان اقت�ص��ادنا لن يتاثر، 

الذهب هو املنقذ لكن هل هذه هي االزمة ام ال ؟ ال اعرف". 
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ردت مها: 
- "لقد ظلمنا املختار حينما اتهمناه باالختال�س وغ�ص��يل االموال"، واكملت، "لقد 

فعل ذلك من اجل انقاذنا".
- "متاما مها، ا�صمعي، غدا �صنلتقي، ذلك �رسوري".

- "موؤكد ا�صتاذ، ا�صعر بف�صول كبر لقراءة تلك الر�صالة". 
- "طيب، ا�صف على ازعاجك".

- "بالعك�س ا�صتاذ، �صات�صل بك غدا".
- "طيب اىل اللقاء".

- "اىل اللقاء".
اغلق مهدي حا�صبه املحمول وعاد يتابع اخبار االقت�صاد من جديد، فيما عادت مها 

ملراجعة الدرد�صة مع ا�صتاذها لفهم ماقاله ب�صكل اعمق.
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الفصل 40
 يف منت�ص��ف تلك الليلة، كان مهدي قد فتح ر�صالة الرئي�س جمددا وعاود قرائتها، 

اكمل مقطعها الثاين واالخر.

ثالثة رجال ينقذون االمرباطورية..
اوٌل فعل..

وثاٍن يحمل �رس االول..
وثالٌث يك�صف ال�صتار..

تتبع ارواح املوتى االحياء..
يف قربٍ ازرق..

يقوُم على اعمدةٍ من ارواح..
يف العمود الرخامي االول..

يف اللبنِة الرابعة واالربعني..
يقف الرجل الثاين حامال حمامة الزاجل..

كان ماينهي طرف الر�صالة االي�رس ال�صفلي توقيع املختار بخط يده.
اح�س مهدي بان املقطع الثاين معقٌد جدا وي�صعب حتليله وفك �صيفرته، قراه اكرث 
من مرة دون ان ي�ص��ل اىل �ص��فة ادراك ملق�ص��د الرئي�س يف ذل��ك املقطع، اال ان جل 

اهتمامه و انتباهه ان�صب على ال�صطر االول من ذلك الن�س.

ثالثة رجال ينقذون االمرباطورية.

فمج��رد قراءة مهدي لتل��ك العبارة، ع��ادت اىل واجهة افكاره ر�ص��الة النبوؤة التي 
و�صلت اىل هاتفه املحمول.
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ت�صتعبد االمرباطورية ويقوم مقامها ثالثة رجال.
ت�صابه كبر.

لقد ترك املختار لغزا حله �ص��به م�ص��تحيل، ازداد �ص��كه بخ�صو�س �صوؤال علق يف 
ذهنه هو االخر.. هل هذه هي االزمة ايل توقعها املختار ؟

تذكر مهدي كلمات زميله اال�صتاذ ح�صام ب�صان االزمة...
اقت�صادنا لن يتاثر.

ت�ص��ال ان كان عليه ان ينتظر اكرث قبل البحث ع��ن املفقود ام ان حلظة البحث قد 
حانت.

نظر اىل الر�صالة جمددا.
اول فعل..

وثاٍن يحمل �رس االول..
وثالث يك�صف ال�صتار..

�ص��عر بان تلك ال�صل�ص��لة لن توجد ب�ص��هولة، ت�ص��ائل ان كان مايق�صده الرئي�س 
باوؤلئك الرجال هو رجال حقيقيون ام انه متثيل ل�صئ اخر.

يف خ�صم تلك املعمعة الفكرية، طوقت افكاره ا�صئلة اخرى.
ان مت العثور على الذهب بعد فك ال�صفرة، من الذي �صي�صع اليد عليه ؟

ملاذا مل يعرتف املختار للمحكمة عما فعله وخباه ؟
 ملاذا مل يقم باي�صاح ما قام به امام املحكمة ؟ 

ملاذا مل يعلم احد مبكان الذهب ؟
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اح�س بان دماغه �صار يزداد كربا بفعل تلك اال�صئلة كبالون يقرتب من االنفجار.

اراد ا�ص��رتجاع كل مايخ���س ماج��رى له من��ذ ان رن هاتفه املحم��ول يف تلك الليلة 
بات�ص��ال من الق�رس عندما طلب منه رجل عرف نف�ص��ه على انه )النقيب �ص��الم( 

اخلروج اىل ال�صارع وا�صتقالل �صيارة الدفع الرباعي.
ج��ال بافكاره حول لقاءاته بالرئي�س يف حفالت ذكرى التن�ص��يب ال�ص��نوية وعالقة 
الرئي�س بوالده امل�صت�ص��ار، مر بدهاليز تلك الذكريات كمنقب عن اثار امتدت لع�رس 
�صنوات من حكم الرئي�س حممد املختار، انعطفت به افكاره نحو حواراته مع والده 

حول احلكم ومن�صبه كم�صت�صار لرئي�س اجلمهورية.

كان والد مهدي رجال خمل�ص��ا للمختار واقت�ص��اديا بارع��ا، لكنه عانى يف اخر ثالث 
�ص��نوات م��ن حياته من عزل��ة خانقة اثر وف��اة زوجته والدة مهدي يف حادث �ص��ر، 
ماجعله منكبا على عمله كم�صت�ص��ار للرئي�س يف النهار ، باحثا عن اني�س يق�صي 
معه وقته يف حديث دافئ يف امل�ص��اء، فكان مهدي ي�صعر بوحدة والده فيطيب من 
خاطره بان يفتح معه املوا�صيع ويعد له جل�صة هادئة يف حديقة املنزل ي�صاطر بها 

اباه ال�صاي وحديثا عن احب املوا�صيع اليه، االقت�صاد.
رغ��م ان مهدي كان ي�ص��عر ببعد افكاره وتوجهاته عن توجهات ابيه االقت�ص��ادية، 

لكنه كان يتحدث مع والده بها لعلمه بان االخر يحب احلديث بتلك املوا�صيع.

بتذك��ره لتلك الليايل احلنين��ة مع والده، عاد مهدي اىل حواره معه ذات ليلة عندما 
اخ��ربه اباه عن اول وزير للمالية ن�ص��ب يف اول حكوم��ة عراقية، وما قام به من اجل 
البالد من تا�صي�س لنظام اقت�صادي م�صتقل ومتني، يتذكر مهدي ذلك احلديث جيدا 
بكل تفا�ص��يله، لقد حدثه والده عن داهية االقت�ص��اد العراق��ي ووزير ماليته االول 

ح�صقيل �صا�صون.
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كان �صا�ص��ون عراقيا يهودي الديانة، ت�ص��لم يف الثالث ع�رس من اب من العام 1923 
ابان احلكم امللكي م�ص��وؤوليته كمفاو�س مع الربيطانيني حول امتياز �رسكة النفط 
العراقية - الرتكية، وهي �رسكة بريطانية، وكان مما قرره �صا�ص��ون ب�رسامة ان يكون 
الدف��ع للع��راق من عوائد تلك ال�رسكة كح�ص��ة للبالد بال�ص��لن الذهبي ك�ص��عر 
للنفط املباع، ورغم اعرتا�س الربيطانيني على ذلك، اال ان ا�رسار �صا�ص��ون على و�صع 
عبارة )من الذهب( يف العقد دفع الربيطانيني اىل الر�صوخ ملطلبه، فا�صبحت عوائد 
العراق تدفع بال�ص��لن الذهبي بدال من العملة الورقية الربيطانية، مادعم اقت�صاد 
البالد بقوة ب�ص��بب ثبات قيمة الذهب بعد ان تذبذبت قيمة العملة الربيطانية يف 

ما تال تلك احلقبة من احداث.

الذهب، الطبيعة االم يا�صديقي.
ع��ادت تلك العبارة التي قالها الدكتور ح�ص��ام حممد �ص��الح اىل ذهن مهدي من 
جديد بعد تذكره حديثه مع والده عن ح�ص��قيل �صا�صون ، لقد كان الرئي�س املختار 

م�صيبا بكل ماقام به.

تذك��ر مهدي بع���س الدعاوى التي اثرت على املخت��ار يف املحاكمة ، كان اىل جانب 
دعوى دعم القرا�صنة االفارقة دعاوى اخرى كثرة، احداها كانت عن عملية ا�صتيالء 
على كميات من الذهب م��ن خزانة البنك املركزي للبالد، نفذ املختار تلك العملية 
بالتع��اون مع خمابراته يف عمل بارع للغاية، بعده��ا مت االعالن عن فتح حتقيق فيما 
حدث ال�ص��كات الراي العام، واعلن حينها املختار ان النق�س الذي ح�ص��ل يف خزينة 
البنك من الذهب بفعل تلك ال�رسقة يجب ان يعو�ص��ه العراق ب�رساءه كميات ت�صد 
النق�س بعملته ال�صعبة، اراد تبديل عملته ال�صعبة الورقية بالذهب امل�صرتى من 
اخلارج ب�ص��كل اليثر ال�صكوك امام املنظمات العاملية عما يفعله العراق م�صتغال 
تلك احلجة، فلو عمل املختار على �رساء الذهب ب�صكل مبا�رس من ال�صوق العاملية، 
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لكانت بع�س املنظمات والدول قد تنبهت اىل حركة املختار املريبة وجمعه للذهب 
املث��ر للت�ص��اوؤالت، فقام بعملية اال�ص��تيالء على بع�س ذهب البن��ك و تخبئته ثم 
���رساء الذهب علنا بحجة ال�رسقة التي ح�ص��لت على خزين��ة ذهب الدولة ما ابعد 

ال�صبهات عما قام به.

كانت تلك العملية اجلنونية التي ارتكبها املختار والتي تال�صى احلديث عنها الحقا 
بوعود حكومته بالقب�س على الفاعلني احدى الت�رسفات التي ترجمت خ�صيته من 

االزمة العاملية القادمة، و هي ما اثارها االدعاء العام �صده يف املحاكمة.

لقد كان الرئي�س يريد احل�صول على الذهب واالموال التي ي�صتبدلها الحقا بالذهب 
با�رسع وقت ممكن وب�ص��تى ال�صبل، فقد كان هناك كابو�س اخر يطارده، وهو كابو�س 
�ص��عي بع�س الدول الكربى يف العامل للح�ص��ول على طاقة بديلة غر النفط، ومبا 
ان النف��ط هو امل�ص��در االول والرئي�ص��ي لعائدات العراق فان عث��ور تلك الدول على 
م�ص��در ط��اقة اخ�ر لها كتقنية املفاعل الب����������ارد )Cold Fusion(  والنفط 
احلجري، �ص��يغنيها عن النفط العاملي الذي ي�ص��كل نفط الع��راق جزءا كبرا منه 
ويدر على البالد امواال طائلة، وبالتايل فان عائدات العراق �ص��تنحدر م�صببة تراجعا 
يف ايراداته، لذا، اراد املختار فعل امل�ص��تحيل ال�ص��تغالل حاجة العامل لنفط العراق 
يف الوقت الراهن وتامني م�صتقبل البالد باحتياطي من الذهب املمكن ا�صتثماره يف 
ان�ص��اء م�صادر دخل غر النفط م�صتقبال قبل ان ياتي يوم تقل او تنتفي به احلاجة 

اىل نفط العراق.

لقد كان بارعا للغاية.
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لي���س فقط يف كيفية جمع الذهب، بل كيفية اخفاءه عن االنظار اىل احلد الذي مل 
تعل��ن اي جهة معرفتها مبا ق��ام به حتى االن، كل ماتركه املختار هو �ص��يفرة تدل 
على رموز وعبارات غام�ص��ة يجب ان توؤدي اىل ايجاد ذلك الكنز الذي اليبدو ان احدا 
يعرف الكثر عنه �ص��وى تلك اجلهات التي حتاول تنبيه مه��دي اىل ماخباه الرئي�س، 

والتي يبدو انها تعتقد انه يعرف �رسا يوؤدي اىل ايجاده.

ه��ذا مافهمه مهدي من مناجاته تلك الليلة، كان يتخبط يف افكار �ص��ائكة، تلك 
االفكار قطعت عندما رنت ال�صاعة الثمانينية البغدادية يف �صالة بيته معلنة متام 

ال�صاعة الواحدة بعد منت�صف الليل.
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الفصل 41
التا�صعة �صباحا بتوقيت بغداد.

كانت �ص��يارة اجليب ال�ص��روكي ال�ص��وداء قد بداأت تخطط �ص��ارع منزل املحامي 
مه��دي العلي جيئة وذهابا ببطء وقد ا�ص��تقلها عن�رسان جمه��والن، بدت وكانها 
دورية مراقبة يربز من �ص��طحها هوائي ا�ص��ود يتمايل مع حركة ال�صيارة ذات الدفع 

الرباعي.

ذلك ال�صباح وكعادته، كان مهدي قد اعد فنجان قهوته ال�صباحية وا�صعا ر�صالة 
الرئي�س على طاولة املطبخ لرمقها بنظرة تفكر اثناء حركته يف مطبخه.

تتبع ارواح املوتى االحياء..
يف قرب ازرق..

يقوم على اعمدة من ارواح..

بينما كان يرت�ص��ف فنجان قهوته ال�ص��اخنة الذي اعده للت��و، رن هاتفه املحمول 
بنغمته االفرتا�صية.

مها الطالبة.

كان تركيز مهدي على املقطع الثاين من ر�ص��الة الرئي�س قد ان�صاه موعده مع مها 
التي اتفق معها على ح�ص��ورها اىل منزله اليوم، قراأ ا�ص��مها على �صا�ص��ة جواله 

بعد ان و�صع نظارته الطبية وتذكر املوعد، فتح اخلط واجاب.
- "الو.. �صباح اخلر ا�صتاذ.. ارجو اال اكون قد ايقظتك".

- "اهال مها، ابدا انا م�صتيقظ"..
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- "طيب ا�صتاذ هل بامكاين املجيء االن ؟".
- "اآه طبعا، �صاكون بانتظارك".

- "ح�صنا، ع�رسون دقيقة و�صاكون قد و�صلت".
- "ح�صٌن، �صانتظرك".

- "مع ال�صالمة ا�صتاذ".
- "مع ال�صالمة".

 
اغل��ق مهدي اخلط واع��د اجلزء االول من الر�ص��الة مع االخر وا�ص��عا اياها يف جيبه 
وانتظ��ر جميء مها ليخربها مبا ا�ص��تطاع ان يف�رسه من تلك الر�ص��الة الغام�ص��ة 

ومازال م�صتع�صيا منها عن احل��ل عليه حتى االن.

يف ذلك ال�ص��باح، بدات اوىل تقارير املختربات اخلا�ص��ة بتحليل اح�ص��اء اجلثة 3297 
ت�ص��ل اىل الربوف�صور �ص��امل جرجي�س وقد تطابقت نتائجها مع ما ا�صتك�صفه يف 
ذهنه ك�صبب لوفاة الرئي�س املختار مبجرد ك�صفه عن اجلثة يف تلك الليلة، لكن ذلك 

اليهم، فتقرير الوفاة معد م�صبقا بامر من اللواء ماهر عبد الفتاح.

يف غرفته ذات اجلدران اخل�ص��بية، كان الرج��ل ذو البدلة االنيقة اليزال يتابع تداعيات 
االزمة املالية العاملية، لقد بدا يح�صل ماكان متوقعا، فقيمة الدوالر بدات تنخف�س 
باطراد ب�ص��بب تلك االزمة، فيما اليزال الذهب يوا�صل �صعوده اجلنوين ليبلغ ارقاما 

بدات تبدو انها �صتكون عن قريب.. قيا�صية.

لدى و�صول �صيارة مها الن�صائية اىل �صارع منزل مهدي يف حي زيونة، كانت �صيارة 
اجليب �ص��روكي ال�ص��وداء تتابع متاما توقف �ص��يارتها امام باب منزل مهدي، �صهد 

االثر املحيط بال�صروكي يف تلك االثناء �صدور ا�صارات ات�صال ار�صلتها ال�صيارة 
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ذات الدفع الرباعي ال�صوداء اىل جهة ما، اعلمت تلك اجلهة بتفا�صيل مايجري متاما 
يف �صارع منزل مهدي.

ترجلت مها من �ص��يارتها ال�صغرة و�ص��غطت على جر�س الباب، كانت ال�صروكي 
التزال تراقب وهي متر يف ال�صارع ببطء با�صتمرار، خرج مهدي ورحب بها ودخل االثنان 

اىل داخل منزل املحامي.

"ا�صتمر باملراقبة والر�صد".
كانت تلك اخر عبارة تلقاها الرجلني يف �صيارة ال�صروكي..

باللغة االنكليزية.

جل�صت مها على االريكة مقابل مهدي الذي اخرج من جيبه ورقة الر�صالة االوىل. 
"اعتقد انني ا�صبت يف التحليل هذه املرة".

ردت مها: "كلي �صغف لروؤية الر�صالة ا�صتاذ".

و�ص��ع مهدي ورقة بي�صاء من غر تخطيط على الطاولة املنخف�صة، كان املكتوب 
عليها بقلم حرب ازرق، نظرت مها اليها و تناولتها.

�ص��عرت بالف�ص��ول وهي تنظر اىل خط يد رئي�س اجلمهورية القتيل حممد املختار 
وال��ذي ترك كنزا لب��الده وحافظ علي��ه النقاذها بل قتل من اج��ل ان يحافظ عليه 

لوقته املنا�صب.
�ص��حبت نف�ص��ا عميقا بعد ان انهت قراءة مايف الورقة االوىل وقالت"ح�صنا ا�صتاذ، 

اخربين مباتعرفت اليه".
قال مهدي: "طيب اقراي يل الر�صالة و�صاخربك مبا فهمته منها".

بدات مها بالقراءة: .
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"كما قد ح�صل قبل حني، �صيح�صل االن"، نظرت اىل ا�صتاذها.
"نع��م مها"، رد مهدي، "انه يق�ص��د االزمة املالية، لقد وقع��ت ازمة مماثلة يف ازمة 
الك�ص��اد العاملي يف الثالثينيات، كانت االزمة تلك قد ت�صببت يف كوارث اقت�صادية 
عاملية كبرة، كما ان ذلك قد حدث جمددا يف العام 2008 لكن بوطاة اخف، وهو هنا 

تنبه اىل ان ذلك �صيح�صل جمددا، هذا مافهمته من هذه الكلمات".
"واعتقد انك قد ا�صبت يف ذلك ا�صتاذ"، هز مهدي را�صه، واكملت: 

"كرو�س �صتنتفخ، ورقاب �صتتدىل على امل�صانق".
 

ا�صعل مهدي �صيكارة وقال: 
"مها، ان لكل ازمة مالية ا�صباب، التت�صوري ان تلك االزمات تتم من دون اياد خفية 
تتالعب به��ا، لقد اخربين والدي ببع�س املعلومات عن ذلك، ان الهدف من �ص��ناعة 
االزمات هو ا�ص��تفادة منظم��ات عاملية متنفذة جدا منها واحكام القب�ص��ة على 
اقت�ص��اد العامل، اما عن نفوذ تلك اجلهات في�ص��ل اىل التحك��م حتى بقرارات دول 
عاملية عظمى، وبالتاكيد، حاملا يحققون ما ارادوه من ازمات ف�صتت�صاعف ثرواتهم 
اكرث وهذا ماق�صده املختار بالكرو�س التي �صتنتفخ، اما ا�صحاب امل�صارف ال�صغرة 
املفل�ص��ة بفعل تلك االزمات ف�ص��يدفعون مابحوزتهم لزبائنهم ثم يفل�ص��ون، ما 
يجع��ل امامهم احد االخيارين، اما اال�ص��تدانة من تلك الق��وى املتنفذة او االفال�س 
واق��دام بع�س مالك��ي تلك امل�ص��ارف على االنتح��ار، او ان تقام �ص��دهم الدعاوى 

ويتلقون االحكام هذا ما ا�صار له املختار بالرقاب التي �صتتدىل على امل�صانق".
كانت مها تنظر بذهول اىل ا�صتاذها الذي �رسد لها كل تلك املعلومات م�صتعينا مبا 
ات�ص��ح من ر�ص��الة الرئي�س وماكان يتحاور به مع والده يف تلك االم�صيات املا�صية، 

امت�صت كلمات مهدي، ثم عادت تنظر اىل الر�صالة واكملت: 
"ي�رسب ما�صكته بابل من جديد، وي�صتحيل القطن اىل رماد".
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ابت�ص��م مهدي وه��و يتذكر ذلك احلديث م��ع الرئي�س ذات مرة ح��ني اخربه مبا فعله 
بال�صبط وقال: 

"لق��د كان الرئي�س يث��ق بالذهب اكرث من العملة الورقية مها، مهما كان م�ص��در 
تل��ك العمل��ة والقوة الت��ي تتمتع بها، انه يق�ص��د عودة الذهب كم�ص��در للقوة، 
ما�ص��كته بابل هو العملة املعدنية.. الذهب، الف�صة و النحا�س، انه ي�صر اىل عودة 
التعامل باملعادن كالذهب و الف�ص��ة بهذه الطريقة الن احل�صارة العراقية القدمية 
كانت االوىل يف التاريخ التي اتخذت العملة املعدنية بديال عن املقاي�صة ل�رساء وبيع 
ال�صلع، وهو يلمح هنا اىل عودة التعامل باملعدن حني ت�صتحيل العملة الورقية اىل 

رماد".

"لكن ملاذا ا�صمى العملة الورقية بالقطن حتديدا ؟"، قالت مها.
اجاب مهدي: "النها بب�صاطة لي�صت م�صنوعة من الورق، بل من القطن !".

فغرت مها فاها وهي ت�صتجمع كل ما يقوله ا�صتاذها، دفعها ف�صولها اىل اكمال 
قراءة الر�صالة: 

"ينزح النازحون، و يهرب االثرياء من بط�س اجلوعى".
نفث مهدي دخان �ص��يكارته و قال: "باخت�ص��ار مها، �صتدب الفو�صى يف العامل اذا 
كانت هذه االزمة هي االنهيار الذي ق�ص��ده املختار، �ص��يبحث النا�س عما ي�ص��دون 
ب��ه رمقهم بعد ان تنحدر قيمة نقودهم اىل احل�ص��ي�س، لق��د قال العرب ذات مرة: 

)عجبت ملن ال يجد يف بيته رغيف خبز واليخرج على النا�س �صاهرا �صيفه (".
�صعرت مها بخطورة مايجري، ان �صح ان االزمة احلالية هي بداية االنهيار االقت�صادي 

العاملي فتلك �صتكون كارثة بامتياز.
عادت اىل الر�صالة واكملت: 

"تقوم الدائرة على الفاعل، رغم جهلها مبا فعل".
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نظرت اىل مهدي، اح�صت بالغ�صة التي اعرتته حني �صمع تلك العبارة، اطلق مهدي 
زف��را وق��ال: "لقد كان الرئي�س يري��د احلفاظ على ال�رس عميقا، مل ي�ص��ا ان يخل�س 
نف�صه من املحاكمة واحلكومة اجلديدة عن طريق اخبارهما مبا فعله بال�صبط، كان 

يعلم بانه �صيكون ال�صحية".
�صمت مها �صفتيها متا�صفة لكالمه عن املختار، ثم عاودت القراءة: 

"حبيبتي..
�صتدركني كم كنت على �صواب..

حينما فعلت كل مافعلت..".

قاطعها مهدي مكمال: 
"من اجل ان نحيا بالعي�س الذي نريد..

يف وقٍت ينهارُ كل �صيءٍ حولنا.."

و قاال معا: "بال هوادة !".

اتكاأ مهدي وقال: "انه يحادث بغداد !".

كان �ص��ائق اجليب ال�صروكي ينظر اىل �صاعته وهو يراقب منزل مهدي، �صعر بامللل 
من مهمته التي يرافقه بها زميل له اكرث �ص��ربا على املراقبة واالنتظار، رفع �صوت 
م�صجل ال�صيارة وبدءا ي�صتمعان اىل مو�صيقى الريف االمريكي، بينما بدات �صماء 

بغداد كانها ت�صتانف زخ امطار االم�س.



175

مل يلحظ الرجالن ان احدى كامرات املراقبة املثبتة على جدران احد املنازل القريبة 
كانت ت�ص��ور حتركات �صيارتهما ومرابطتها املتوا�صلة لل�ص��ارع، ففي حي زيونة و 
بع�س االحياء االخرى يف العا�ص��مة، م��ن الطبيعي مالحظة وجود كامرات مراقبة 
فوق املنازل وهي توجه عد�ص��اتها نحو اال�صيجة اخلارجية لها ونحو االبواب كاجراء 

�صد ال�رسقة، اال ان تلك الكامرا بالذات كانت تقوم بواجب خمتلف متاما.
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الفصل 42
"ابحثي يف ذاتك عن النجاة..

لقد رميت لك الطوق..
فام�صكيه بقوة.."..

كانت مها التزال تقرا ر�ص��الة الرئي�س ب�ص��غف وتنتظر تف�ص��رات ا�صتاذها للن�س 
الذي تركه املختار.

"يلمح الرئي�س هنا"، قال مهدي، "اىل ان الذهب الذي يخبئه هو يف بغداد نف�ص��ها، 
ابحثي يف ذاتك، مها، بغداد لي�صت باملدينة ال�صغرة، �صيكون البحث �صاقا".

ت�ص��ائلت مها: "ا�ص��تاذ، امل يلمح ل��ك الرئي�س عن اي مدل��والت حينما اخربك عن 
الذهب ؟ اية اماكن، اي ا�صخا�س ؟".

اجاب مهدي واثقا: "ابدا، مايف يدك من ر�ص��الة هو كل مات�ص��لمته منه بخ�صو�س 
الذهب".

اعادت مها النظر يف الر�صالة واكملت القراءة: 
"المتدي له يدك قبل االوان ف�صي�صتحيل حبل م�صنقة، وال بعد االوان ف�صيكون كل 

�صيء قد انتهى".
اطفا مهدي �ص��يكارته وقال بنربة غ�ص��ب: "وكيف لنا ان نعرف الوقت املنا�صب؟"، 
�صحب نف�صا عميقا واكمل: "انه يريد العثور عليه يف الوقت الذي يكون فيه الذهب 
منقذا بال ا�ص��تعجال او تاخر، لقد و�ص��ف العثور عليه قبل اوانه بحبل امل�صنقة، 
اما التاخر يف العثور عليه فهو امر وا�ص��ح، ف�صيكون االنهيار قد دمر اقت�صاد البلد 

متاما، لكن اي انهيار ؟ و متى ؟ احلايل او غره ؟.. ال اعرف !".
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هزت مها را�ص��ها وهي تتخيل حجم امل�صوؤولية التي القاها الرئي�س على حماميه، 
تزاحمت االفكار واال�صئلة يف را�صها..

 كيف اخفى املختار الكنز حتى عن اعني الدولة ؟
اين ذهب من �صاعده على اخفاءه ؟

قالت: "ا�ص��تاذ، يجب ان يكون هن��اك اخرون يعرفون مبكانه، النه الميكن ل�ص��خ�س 
واحد القيام بكل تلك املهمة".

اخرج مهدي الورقة الثانية من الر�صالة من جيبه وقدمها ملها: "قد يجيب هذا على 
ت�صاوؤالتك !".

نظرت مها اىل ال�ص��طر الثاين من الر�ص��الة، اليزال خط الرئي�س يتحدث على الورق 
امامها، نظرت اىل الن�س املرتب على الورقة ك�صعر حر... وقرات: 

"اوٌل فعل..
وثاٍن يحمل �رس االول..

وثالٌث يك�صف ال�صتار..".

قالت مت�صائلة: "من هم هوؤالء الثالثة ؟".
اجاب مهدي: "مهما يكونون، يجب التعرف عليهم، افرت�س االول هو الرئي�س نف�صه 
فه��و الذي فعل االمر برمته، اما الثاين فقد اتت على ذكره تفا�ص��يل غام�ص��ة يف 

باقي الن�س، اكملي".
نظرت اىل الورقة واكملت..
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"تتبع ارواح املوتى االحياء..
يف قربٍ ازرق..

يقوم على اعمدةٍ من ارواح..".

قال مهدي: "هل فهمت من ذلك �صيئا ؟".
مل جتب مها واكملت ب�صوتها..

"يف العمود الرخامي االول..
يف اللبنة الرابعة واالربعني..

يقف الرجل الثاين حامال حمامة الزاجل.".

نظرت اىل مهدي وقد اح�صت باندماج كلي مع كلمات الرئي�س، "كيف ميكن لقرب ان 
يتكون من اعمدة من رخام ولبنات من هذا العدد ؟"، قالت.

نه�س مهدي وقد غا�س عميقا هو االخر بتلك الكلمات، ا�ص��تانفت مها: "ا�ص��تاذ، 
قلت ان املختار قد ملح اىل ان الطوق الذي ف�رسته على انه الذهب موجود يف بغداد".

اجاب مهدي: "متاما، ابحثي يف ذاتك عن النجاة !".
�صالت جمددا: "هل تعرف �صيئا عن قرب ازرق يف العا�صمة ؟". 

ج��ال مهدي بافكاره: "مه��ا، املقابر يف بغداد قليلة كما تعلم��ني فاملقربة العراقية 
الك��ربى هي يف وادي ال�ص��الم مبحافظة النج��ف بل هي من اك��رب املقابر على وجه 

االر�س كلها".

"واذا اردت التفكر بتلك املقابر القليلة يف العا�صمة"، قالت مها، "قد يكون املختار 
قد دفن كنزه يف احداها او قرب احداها".
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ت�صمر مهدي مكانه وقد واتته فكرة ذكية، جل�س امام مها وقال: "هل تعتقدين ان 
املخت��ار وبالقائه اللوم على نظري��ة املوؤامرة اراد الربط بني الكنز ومقربة االنكليز يف 

بغداد ؟".
 

�صعقت مها لتلك الفكرة، قد يكون �صحيحا ان يربط الرئي�س كنزه مبقربة االنكليز 
!، اال انه ال قرب ازرق يف ذلك املكان.

 تقع مقربة قتلى القوات الربيطانية يف منطقة الوزيرية يف �ص��ط بغداد على جانب 
الر�ص��افة، وت�ص��م رفات اكرث من 2000 جندي انكليزي وبولندي وهندي و�ص��يخي 
وم�ص��لم ق�ص��وا ابان احلملة الربيطانية على العراق يف احل��رب العاملية االوىل، كما 
ان م��ن بينهم ب�ص��عة جنود اتراك قاتل��وا اىل جانب االمرباطورية الربيطانية �ص��د 
الدول��ة العثمانية التي كانت بريطانيا تخو�س احلرب �ص��دها، وجميع اولئك اجلنود 
بجن�ص��ياتهم املختلفة ميثلون قوات الكومنولث التي حاربت العثمانيني وانتزعت 
العراق من احتاللهم له والذي دام نحو اربعة قرون، حيث متكنت القوات الربيطانية 
من دخول بغداد يف اذار من العام 1917، وي�ص��مخ و�ص��ط املقربة بارتفاع ثالثة امتار 
�ص��اخ�س على �ص��كل قبة رمادية ميتد حت��ت ظلها قرب الليوتاننت ج��رنال فريدريك 
�ص��تانلي م��ود قائد احلمل��ة الربيطانية على الع��راق، والذي قتلت��ه الكولرا يف 18 
نوفم��رب 1917، حي��ث ان ذلك الوباء مل يك��ن رحيما معه ومع قوات��ه كما مل يكن 

العراقيون كذلك ابان فرتة االحتالل االنكليزي لبالدهم.

ب��ني كل تلك االفكار حول مق��ربة االنكليز، كان مهدي ومها يفك��ران بامكانية ان 
يكون املختار قد ق�صد تلك املقربة بدفنه �رسا فيها، لكن ذلك لن يكون الذهب على 
االرجح، فال ميكن العبث يف تلك املقربة ب�ص��هولة كونها مكان مك�ص��وف اليف�صل 
بينه وبني املارة �ص��وى �ص��ياج حدي��دي، اىل جانب ان ال�ص��فارة الربيطانية تتابع عن 
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كث��ب حال تل��ك املقربة وتتكفل بني فرتة واخرى ب�ص��يانتها، لذا فان اي عمل كهذا 
قد تعتربه تلك ال�ص��فارة تخريبيا وقد يحدث ذلك جلبة اعالمية وهذا اخر �صيء قد 
يريده املختار ان يحدث وهو يحفظ كنزه، ا�ص��افة اىل ان ال�صفارة الرتكية تقع على 
اجلانب االخر من ال�ص��ارع مايجعل تلك املنطقة مميزة و مراقبة، ويبدو ان االتراك قد 
اختاروا هذا املكان ل�ص��فارتهم لرف��ع علمهم على مبناها ليك��ون مواجها ملقربة 
اعداء االم�س الربيطانيني كنوع من اثبات الوجود، رغم انه وعلى م�ص��افة قريبة ويف 
منطقة باب املعظم، توجد مقربة القتلى االتراك التي ت�ص��م رفات نحو 32 جنديا 
تركيا احيطت مقربتهم ب�صياج حديدي انيق، فيما متتد بني قبورهم طرق من املرمر 
االبي���س املمتد بدءا من بواب��ة علقت عليها يافطة حتمل عبارة )مقربة ال�ص��هداء 

االتراك ( اىل جانب العلم الرتكي.

"ا�ص��تاذ، الميكن ان تك��ون تلك مقربة االنكلي��ز"، قالت مها، "ان املختار وا�ص��ح يف 
كلماته، ق��ربٌ ازرق، ومقربة االنكليز اليوجد فيها اي لون عدا ال�ص��واخ�س الرمادية و 

البي�صاء للقبور".

"الادري ملاذا ا�صعر بانه يق�صدها يا مها"، قال مهدي.

عادت مها للنظر يف الر�صالة..
تتبع ارواح املوتى االحياء..

"االحياء"، علقت يف ذهنها تلك الكلمة، ففي الديانة اال�ص��المية وقرانها املقد�س، 
اكدت االيات على ان"من يقتل يف �صبيل اهلل"هو حي يرزق.

"انها مقربة �صهداء ا�صالمية ا�صتاذ"، قالت هي.
"كيف ؟"، �صاأل مهدي بلهفة.
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اجابت مها: "الميكن ان يكون املوتى احياء اال عندما يكونون �ص��هداء ح�صب ماجاء 
يف القران، املختار ا�صار اىل املوتى االحياء، و هو كثر اال�صت�صهاد بالن�صو�س القرانية 

كما راينا يف املحكمة، اي انه موؤمن جدا بالقران".
قط��ب مهدي حاجبيه وقال: "من املمكن ذلك، لكن التوجد مقابر �ص��هداء بارزة يف 

بغداد، لقد دفن �صهداء احلروب يف مقابر متفرقة يف البالد".
امعنت مها النظر جمددا يف الر�صالة.

يف قرب ازرق يقوم على اعمدةٍ من ارواح...

تذكرت احدى �صفراتها املدر�صية حني كانت طفلة، و عادت اىل تلك الذكريات التي 
مل متح من ذهنها حتى اليوم، اغم�ص��ت عينيها و هزت را�صها ملا راته من مفاجاة..

ثم قالت: 

"ا�صتاذ، لقد كان املختار بارعا يف ر�صم الكلمات..".
"كيف ؟"، قال مهدي..

"انه يق�صد ن�صب ال�صهيد !".
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الفصل 43

يف اجلان��ب االخر م��ن العامل، كان��ت حالة الهلع امل���رسيف قد تف�ص��ت يف الواليات 
املتحدة االمريكية ب�ص��كل وا�ص��ع، وب��دات عملية التهافت عل��ى البنوك من قبل 
املودعني ل�ص��حب ودائعهم ب�ص��كل جنوين بعد ان ا�ص��يع خرب اعالن احد امل�صارف 

افال�صه، و توالت اخبار انهيارات البور�صة.

مل تنفك �صا�ص��ات التلفزيون عن متابعة حالة الهبوط الذي يتعر�س له الدوالر يف 
الواليات املتحدة وبع�س الدول املرتبطة به ب�صكل مبا�رس، حيث كان من اهم االخبار 
ان اعلن البنك الفدرايل االمريكي واملعروف ب�) FED ( عن نيته خف�س الفائدة على 
قرو�ص��ه ب�ص��كل كبر لتجنب الكارثة التي قد حتدث كما حدث عام 2008، حينما 
ح��اول ذل��ك البنك رفع الفائدة قليال ما فجر ازمة مالي��ة دفعت ب�FED اىل خف�س 

الفائدة جمددا اىل مايقارب ال�صفر.

) انا ا�صف يا�صديقي، لقد كنت خمطئا، اقت�صادنا �صيتاثر ان ا�صتمر احلال كذلك (.
كان مهدي قد ت�ص��لم تلك الر�ص��الة من زميله الدكتور ح�صام حممد �صالح الذي 
كان ق��د طمانه يف االم�س على االقت�ص��اد الوطني وهاهو يعتذر االن على خطاه يف 

التقدير.

�ص��عر مهدي ب�صد اع�ص��ابه بعد قراءته الر�ص��الة واخرب مها عما جرى من ات�صال 
بينه بني الدكتور ح�ص��ام حول االزمة االقت�ص��ادية الراهنة وماتعنيه هذه الر�صالة 

االن.
اح�ص��ت مها بانها كانت حمظوظة لت�صهد معرتكا كهذا �صيحدد م�صر البالد، و 

�رست فيها رع�صة من احلما�س للبحث عن كنز املختار.
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"ا�صتاذ، لقد حان الوقت لنتحرك !".
هز مهدي را�صه بالرف�س: "من �صي�صمن ان هذه اللحظة املنا�صبة للبدء بالبحث؟".
ردت مها: ا�ص��تاذ، ان الدكتور ح�ص��ام يبدو االن واثقا من خطورة الو�صع، من رايي ان 

نذهب فورا اىل ن�صب ال�صهيد ونبحث عما يريد الرئي�س ان نبحث عنه".
"لي�س قبل ان التقي بالدكتور ح�صام اوال مها"، اجاب مهدي.

اح�ص��ت مها بخيبة امل ملا قاله، اال انها هي االخرى كانت بحاجة اىل التعرف على 
مايجري حول العامل بال�صبط.

"هل �صتخرب الدكتور عن ال�رس ا�صتاذ ؟".
"ابدا مها"، قال مهدي، "لكنه �صيتنبه اىل اهتمامي باجلانب االقت�صادي لهذا احلد، 

يجب ان اقنعه بان ذلك هو جمرد ف�صول".
"طيب �صاخل�صك من هذه امل�صكلة".

ا�صتغرب مهدي ماقالته، "كيف ؟".
"ا�ص��تاذ"، اجابت مها، "الدكتور ح�صام يعمل يف كلية االدارة واالقت�صاد وهي بناية 
منف�ص��لة ع��ن جامعتنا، لن يعرف ب��اين طالبة لديك، قل له ب��اين طالبة يف كلية 
االدارة واالقت�ص��اد التابعة للجامعة امل�صتن�رسية وبحاجة اىل خربة ا�صتاذ يف كلية 
االدارة واالقت�ص��اد من احدى اجلامعات االخرى العداد بحث حول االنهيار االقت�صادي 

العاملي".

�ص��حك مهدي من كالمها بعمق، "وان �ص��الك عن معلوماتك االقت�ص��ادية ايتها 
القانونية ؟ لن ادافع عن طالبة ك�صولة مثلك".

�صحكت مها وقالت: "دع االمر يل ا�صتاذ ولنت�صل به".
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بعد دقائق، كان مهدي قد انهى ات�صاله مع الدكتور ح�صام طالبا زيارته وقد تلقى 
منه ردا بااليجاب ممزوجا بروح دعابته املعهودة.

يف غرفته ذات اجلدران اخل�ص��بية، كان الرج��ل ذو البدلة االنيقة يذرع الغرفة جيئًة و 
ذهابا بعد �صماع اخبار ال�صباح االقت�صادية.

او�صك الكابو�س على احلدوث.

حترك نحو مكتبه امل�ص��نوع من خ�ص��ب ال�ص��نوبر القا�ص��ي، رفع �صماعة الهاتف 
واجرى ات�صاال ق�صرا ثم اغلق اخلط.

لقد بدا مهدي بالتحرك.

بعد ان هدات االمطار الينايرية الغزيرة، كانت �ص��يارة مها قد تخطت �ص��ارع منزل 
مهدي وهي تقل مهدي و مها متجهة للخروج من حي زيونة اىل �ص��ارع فل�ص��طني 
الرئي�ص��ي، مل يلحظ االثنان انهما متابعني من قبل �ص��يارة جيب �ص��روكي �صوداء 

بهوائي على �صقفها.

بعد ثواٍن من اغالق �صماعة الهاتف، تلقى الرجل ذو البدلة االنيقة ات�صاال، هز را�صه 
م�ص��تمعا ثم اغلق اخلط، تناول هاتفه املحمول واجرى ات�صاال مع احدهم ثم انهى 

املكاملة وقد �صعر بتوتر �صديد.
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يقع منزل الدكتور ح�صام حممد �صالح يف حي اجلادرية و�صط بغداد، وهو من االحياء 
القريبة لنهر دجلة يف ر�صافة العا�صمة، كما ان ايقونة هذا احلي هو املجمع الرئي�س 
جلامعة بغداد كربى جامعات البالد، والتي ي�ص��مخ يف بوابتها قو�ص��ها ال�صهر غر 
املكتم��ل االلتقاء من االعلى والذي �ص��ممه املهند�س املعماري االملاين والرت كروب�س 

عام 1957 لال�صارة اىل ان العلم واملعرفة الحمدودين.

ما ان وطات عجالت �ص��يارة مها ار�س �صارع فل�صطني متوجهة نحو اجلادرية، حتى 
اختفت �صيارة ال�صروكي مبتعدة عنها و�صالكة طريقا اخر، فيما كان �صيء �صغر 

ا�صفل غطاء االطار اخللفي ل�صيارة مها يوم�س ب�صوء احمر متقطع.

بعد ان اقرتبت �ص��يارة مها من تقاطع اجلامعة التكنلوجية داخلة منطقة الكرادة 
باجت��اه اجلادرية، كانت �ص��يارة اجرة �ص��فراء قد بدات بتتبعها ع��ن كثب، مل ينتبه 

االثنان يف ال�صيارة اىل ان عجلة االجرة كانت ورائهما.

يف غرف��ة اللواء ماه��ر عبد الفتاح، رن الهاتف على مكتبه بات�ص��ال من مدير دائرة 
الطب العديل، اجاب اللواء على االت�ص��ال، و�صعر باالرتياح لقرب اكتمال االجراءات 

ال�صورية لت�رسيح جثة الرئي�س املختار.
�ص��يعلن اىل العامل قريبا عن ان الرئي�س تويف اثر �ص��كته قلبية مفاجئة و�صي�صدل 
ال�ص��تار على هذه الق�ص��ية، خ�صو�صا وان العامل ين�ص��غل االن بفو�صى ت�صاقط 

البنوك يف بع�س الدول الكربى الواحد بعد االخر ب�صبب االزمة املالية الراهنة.
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يف مكان ما يف العا�صمة بغداد، تلقى رجل ا�صقر �صخم اجلثة نداءا عرب جهاز خا�س 
اخربه بان الهدف يتوجه غربا ب�ص��يارة ن�صائية �ص��غرة، امر مبتابعة مراقبة اال�صارة 

ال�صادرة من تلك ال�صيارة عرب جهاز التتبع ذو الومي�س االحمر املل�صق ا�صفلها.
كان ذلك الرجل هو �ص��كوت اوزيلينغ م�ص��وؤول احدى ال�رسكات االمنية اخلا�صة يف 
بغداد، و هو رجل اربعيني امريكي اجلن�ص��ية يتمتع بقوام ع�ص��لي مم�صوق وله حلية 
�صقراء ا�صفل حنكه ويحمل على ذراعه االي�رس و�صم على �صكل وجه منر يبدو كاأنه 

ناتئ من ذراعه لدقة ر�صمه بابعاد ثالثية.
منتظ��را حتديث��ا على املعلوم��ات التي وردته عن اجت��اه مهدي، نه���س اوزيلينغ من 
مكتبه ليعد لنف�ص��ه قدرا من خمفوق م�ص��حوق الربوتني مع احلليب، فيما حملت 
الفتة �صوداء خلف مكتبه �صورة و�صطها بدت كانها ن�صخة من و�صم النمر على 

 .Black Sand  ذراعه وا�صفلها كتبت العبارة االنكليزية

تعت��رب بالك �ص��اند من اكرث ال�رسكات االمنية اخلا�ص��ة يف الع��امل رعبا، ولها االالف 
من املرتزق��ة املنت�رسين حول العامل والذين يتمتعون بقوة ج�ص��مانية وتدريب عال 
وم�صلحني باحدث اال�ص��لحة اخلفيفة واملتو�صطة، اىل جانب عجالتهم امل�صفحة 
وطائراتهم املروحية ال�ص��غرة من طراز بيل وهيوي، تق��دم تلك ال�رسكة خدماتها 
للحكومات وال�صخ�ص��يات حول العامل لقاء اجور باه�صة، ويحمل مرتزقة البالك 

�صاند خمتلف اجلن�صيات اال انها �رسكة خا�صة امريكية ال�صناعة.

يف بغداد، كانت احلكومة العراقية اجلديدة التي ت�صلمت احلكم بعد اق�صاء الرئي�س 
املختار قد ا�صتخدمت �رسكة البالك �صاند للقيام مبهام حماية �صخ�صيات نافذة يف 
البالد، ذلك االمر مت مبوجب اتفاق بع�س ال�صخ�صيات يف احلكومة والربملان العراقيني 
مع تلك ال�رسكة للعمل على مترير قرار ا�صتخدام البالك �صاند مقابل ح�صول تلك 

ال�صخ�صيات على عمولة من املال املدفوع لل�رسكة من قبل احلكومة العراقية.
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كانت م�ص��الة ف�صاد مايل بحته، اىل جانب �صغوط مار�صتها جهات امريكية على 
احلكوم��ة العراقية لل�ص��ماح لتلك ال�رسكة بتقدمي خدماته��ا يف العراق بعد رحيل 

الرئي�س املختار عن دفة حكم البالد.

�صغطت مها على جر�س منزل الدكتور ح�صام حممد �صالح حيث كانت مع مهدي 
بانتظ��اره وقد حملت عددا من االوراق و قلم يف يدها للتظاهر بكونها طالبة جائت 
لت�ص��تقي معلومات ع��ن بحث تخرجها، خرج لهما الدكتور ح�ص��ام بابت�ص��امته 
العري�ص��ة وادخلهم��ا اىل منزله، فيما كانت �ص��يارة االجرة قد م��رت للتو من امام 

منزل الدكتور ح�صام ناقلة مايجري اىل اجلهة التي ار�صلتها بتلك املهمة.

يف تل��ك االثن��اء، كانت كامرا املراقبة املثبتة على املن��زل املقابل ملنزل مهدي التزال 
تراقب ال�ص��ارع ومنزل املحامي باخل�صو�س، وقد الحظت عودة �صيارة ال�صروكي اىل 

ذلك ال�صارع من جديد وهي ت�صر ب�رسعتها املنخف�صة.
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اح�س مهدي ومها بالدفء حاملا دخال �ص��الة منزل الدكتور ح�ص��ام حممد �ص��الح، 
نظر مهدي اىل االثاث الكال�صيكي يف ال�صالة والذي مل يتغر منذ �صنواٍت عرف بها 
الدكتور ح�ص��ام، كانت �صالة منزله �ص��بيهة مبنازل اجلرناالت االنكليز املتقاعدين، 
مدفاة زيتية ورا�س غزال حمنط معلق يف اجلدار، فيما كانت قطته البي�صاء املرقطة 

باال�صود "تارا" نائمة قرب املدفاة قريبا من كر�صي هزاز ي�صتخدمه الدكتور.

جل���س االثن��ان على اريكة تقابل الكر�ص��ي الهزاز للدكتور ح�ص��ام ال��ذي تركهما 
لوحدهما ودخل املطبخ، كان ح�ص��ام يعي�س منفردا يف داره الوا�ص��عة تلك بعد ان 
خرج ابنيه من البالد كالجئني يف احدى الدول االوربية، فيما كانت زوجته م�ص��افرة 

لتلبية دعوة ابنائها لزيارتهم.
ما ان عاد الدكتور اىل ال�ص��الة، حتى �صم مهدي ومها رائحة القهوة العربية التي 
اعدها لهم، ا�صفت ابت�صامته الهادئة االطمئنان على نف�س مها التي كانت ت�صعر 

بغرابة املكان.

"ح�ص��نا ا�ص��تاذ، قلت يل بان طالبتك بحاجة اىل امل�ص��اعدة"، قال الدكتور مقدما 
القهوة لهما.

"هذا ما ات�ص��لت بك م��ن اجله دكتور"، قال مهدي وهو يب��دا باعداد اجوبته لذلك 
االختالق.

"ما ا�ص��مك ؟"، قال الدكتور ملها، اجابته بخجل، ثم قال ملهدي"من اين �صنبدا االن 
ا�صتاذ ؟". 

اج��اب مه��دي متمتما: "اح��م، دكتور، اعتربين ان��ا الطالب واري��د ان افهم االنهيار 
االقت�صادي حق الفهم".
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�صحك الدكتور ح�صام بعمق وقال: "طيب يا�صديقي، �صا�رسح لكم االمر".

�ص��حب نف�ص��ا عميقا واكمل: "يجب ان نفهم ان مايجري لي�س حم�س �ص��دفة، و 
ان من ميلك �ص��ناعة املال بامكانه ان يدمره ملاربه اخلا�صة بالطبع، ما نحن مقبلني 

عليه هو ع�رس نهاية العملة و�صيادة املزارع واملعادن".
"املزارع ؟"، قال مهدي.

"نعم"، اجاب ح�صام، "ان كانت لديك مزرعة �صغرة فقد تبقيك حيا حني ت�صتحيل 
العمالت الورقية اىل رماد".

عادت لذاكرة مهدي كلمات ر�صالة املختار: 
ي�رسب ما�صكته بابل من جديد.. 

وي�صتحيل القطن اىل رماد..

"اكمل دكتور"، قالت مها وقد تظاهرت بتدوين ما �صيقوله ح�صام يف اوراقها..

حت��دث الدكتور ح�ص��ام: "لنب��دا من البداي��ة، من��ذ ان كان الب�رس يعمل��ون بنظام 
املقاي�ص��ة، ادخلت بع�س ح�ص��ارات الع��امل القدمية كاحل�ص��ارة العراقية الذهب 
والف�ص��ة والنحا�س كم�ص��كوكات يتم مبوجبها �رساء ال�ص��لع واخلدم��ات، وملا كان 
النا�س يخ�ص��ون على ذهبهم من ال�رسقة، اخرتع احدهم خزانة ح�ص��ينة ليحفظ 
به��ا ذهب اولئ��ك اخلائفني عل��ى ذهبهم، ومبقابل ذلك �ص��لمهم عقودا و�ص��ندات 
ل�ص��مان حقهم يف ذهبهم الذي اوؤمتن عليه، من ذلك برزت فكرة �ص��ناعة العملة 
الورقية والتي ا�ص��بحت بديال �صهال وناجحا عن ا�صتخدام الذهب، فانت�رست بذلك 
فكرة امل�ص��ارف وايداع النفائ�س مقابل ال�ص��ندات والعمالت، اىل هنا كان كل �صيء 
على مايرام، حتى امتدت ايادي الطاحمني اىل ا�ص��تعباد الب�رس اىل املال وبدا ذلك يف 

القرون الو�صطى يف اوربا، و حتديدا يف فرانكفورت يف املانيا".
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نظر مهدي ومها بع�صهم اىل االخر.. و اكمل الدكتور: 

"كان��ت تلك بداية املوؤامرة، حيث اجتمع ثالثة ع�رس من كبار جتار الذهب والف�ص��ة 
ليب��داأوا عملهم عند م�رسف ام�ص��يل مايرب��اور واملعروف بروت�ص��يلد، تلك العائلة 
اليهودي��ة، وقرروا فر�س �ص��يطرتهم على ال��رثوات واملوارد الطبيعي��ة والب�رسية يف 
الع��امل با�رسه عن طري��ق توحيد ثرواتهم كق��وة مالية واحدة، فدب��روا العديد من 
املكائد وعمليات الت�ص��فية �ص��د من وقف يف طريق م�رسوعهم ال�صيطاين الرامي 
اىل ا�ص��تعباد بني الب�رس عن طريق االقت�صاد، حدث ذلك بعد ان وجد املرابون اليهود 
انف�صهم امام �صخط احلكومات االوربية التاريخي و املمتد منذ القرن الثالث ع�رس، 
حني قامت تلك احلكومات برتحيلهم ق�رسا ب�ص��بب مراباتهم التي مار�ص��وها على 

االخرين واحيانا على الفقراء اليهود انف�صهم".

ارت�صف �صيئا من قهوته واكمل: 
"لنعد اىل روت�ص��يلد وعائلته، لقد كان لليهودي الم�ص��ل مو�ص��ى بلور ابنا ا�ص��مه 
ام�ص��ل مايرباور، دربه والده على ال�رسافة واملال، تويف حني كان االبن يف عامه احلادي 
ع���رس من العمر، بدا االبن حياته ككات��ب يف م�رسف اوبنهامير واثبت جدارته يف كل 
مايتعل��ق بال�رسافة، ما حدا ب�ص��احب امل�رسف ان يدخله ك�رسي��ك يف م�رسفه، ثم 
مل يلبث حتى عاد اىل فرانكفورت ليدير املوؤ�ص�ص��ة املالية التي تركها له والده، اما 
ت�صمية روت�صيلد فقد ا�صتقاها من الدرع االحمر الذي كان مو�صوعا من عهد االب 
فوق تلك املوؤ�ص�ص��ة، فقرر مايرباور اتخاذ ذلك الدرع ا�ص��ما للعائلة، و)روت �ص��يلد( 

باالملانية تعني الدرع االحمر.. وهكذا �صارت عائلة روت�صيلد".

ا�صتمر ح�صام �صارحا فيما قفزت تارا اىل حجره..
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"كان ملايرباور خم�صة اوالد ا�صبحوا بفعل تدريب اباهم عباقرة يف املال واالقت�صاد، 
حت��ى ان احده��م كان يف الواحد والع�رسين م��ن العمر حني اوفده اب��وه اىل انكلرتا 
لالم�ص��اك بزم��ام اقت�ص��ادها، وكان ذاك هو ناثان روت�ص��يلد، اما اب��وه فقد اجتمع 
يف فرانكف��ورت مع اثن��ا ع�رس من كبار االغني��اء لتوحيد الرثوات معهم وتا�ص��ي�س 
جمموعة اقت�ص��ادية واحدة �صيكون لها االثر يف اثارة امل�صاكل االقت�صادية ل�صالح 

تلك االيدي".

"اثنا ع�رس رجل فقط ؟"، قالت مها.
"نعم مها، و�صتعرفني ما قام به هوؤالء االفراد".

اكمل ح�صام : 
"كانت �ص��يطرة روت�ص��يلد قد فر�ص��ت على فرن�ص��ا بعد اتفاقه واالثنا ع�رس رجال 
على خطة ينتهي بتنفيذها باحكام ال�ص��يطرة على فرن�ص��ا اقت�ص��اديا عن طريق 
مناوراتهم برثواتهم متحدة، ما�ص��يخلف ظروفا اقت�ص��ادية قلقة وحرجة، بحيث 
تتف�صى البطالة يف فرن�صا ب�صكل وا�صع، وبذلك �صيلقى اللوم على امللك والبالط 
وطبقة النبالء ورجال امل�صانع، اىل جانب الطابور اخلام�س املاجور الذي �صيعمل على 
ا�صاعة اخلوف والفو�صى، ثم يخرج من يطالب باحلقوق واالنتفا�س على ال�صلطات، 
وفج��اة بعد الثورة، �ص��يجد النا�س انف�ص��هم امام حرية تامة، ما�صي�ص��مح باثارة 

النزعات الطبقية داخل املجتمع.
تلك االجواء �صت�صمح للمتامرين مبد ايديهم نحو االقت�صاد، اما احلكام اجلدد فلي�س 
امامهم �صوى اال�صتدانة من اولئك االثرياء النعا�س االقت�صاد املتهالك، وهذا طبعا 
يتم باملراباة التي يطبقها املتامرون برثواتهم على تلك احلكومات الفتية، مايجعل 

نا�صيتها بيد اولئك االثرياء وعلى را�صهم روت�صيلد".
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قال مهدي و قد بدا مندجما مع ح�صام: "لكن دكتور، امل ت�صعر تلك احلكومة بتلك 
اليد العابثة رغم كل ما فعلت ؟".

�ص��حك الدكتور وقال: "بل فعلت يا �ص��ديقي، لقد تلقت حينه��ا ماري انطوانيت 
ملكة فرن�ص��ا ر�صالة من �ص��قيقتها تنبهها فيها بوجود موؤامرة يلعبها ا�صحاب 
امل�ص��ارف الكبار، لكن ماري مل ت�ص��دق ذلك، فلم تكن مقتنعة بان املا�ص��ونية يف 

فرن�صا با�صتطاعتها اي�صال را�صها اىل املق�صلة".

"املا�صونية ؟"، قال مهدي متفاجاأً.
اجاب ح�ص��ام: "املا�ص��ونية يا�ص��ديقي ترتبط وثيقا بعائلة روت�ص��يلد واملتحالفني 
معه��ا، ان اه��م ا�ص��لحة تلك احلركة طيل��ة تاريخه��ا كانت االقت�ص��اد، االعالم و 
القوة الع�ص��كرية، لذا فان خطاأ ماري انطوانيت بتقدير قوة املا�ص��ونية يف فرن�ص��ا 
او�ص��لها اىل املق�ص��لة فعال، بعد ان عمل املا�صونيون على ت�ص��ويه �صمعتها بيد 
وجتويع الفرن�ص��يني بيد اخرى عن طريق املناورة برثواتهم ال�ص��خمة، فثار ال�ص��عب 
الفرن�ص��ي على لوي�س ال�ص��اد�س ع�رس وزوجته ماري انطوانيت وق�ص��وا عليهم يف 

ثورتهم الفرن�صية".

"لكن الفرن�ص��يون"، قالت مها، "ا�ص��بحوا احرارا بعد تل��ك الثورة وهم يحرتمونها 
جدا"، اج��اب الدكتور: "هذا �ص��حيح، لكن احلرية تلك خدمت املتامرين اي�ص��ا، بل 
هي حريتهم بالتحكم مب�ص��ائر ال�ص��عوب، فاحلكومات التي ت�ص��كلت بعد الثورة 
وجدت نف�صها م�صتعبدة من امل�رسفيني االثرياء الذين قدموا خدماتهم كمنقذين 

لالقت�صاد اجلديد، بينما هم يحكمون قب�صتهم عليه".

"اذاً"، قال مهدي، "فرن�صا كانت �صحية اوىل لهم". 
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"وتلتها بريطانيا"، اجاب ح�صام، "فبعد اجتياح نابليون بونابرت الوربا واعالن نف�صه 
امرباطورا، كان ناثان روت�ص��يلد قد وزع اخوته االربعة على اوربا للتحكم يف اقت�صاد 
االمم االوربية، وجعلوا من �صوي�رسا مقرا لقيادتهم، لذا، بقيت �صوي�رسا حمايدة حتى 
يومنا هذا، امل تت�صائال عن �صبب عدم خو�س �صوي�رسا الية حروب حتى اليوم ؟، و ان 

اهم بنوك العامل تتخذها مقرا لها ؟".

تبادل مهدي ومها نظرات اال�صتغراب.. اكمل ح�صام: 

"ان الربح االكرب لروت�ص��يلد ومن معه هو جتارة احلروب، فهم يثرونها بني اي طرفني 
متقارب��ي القوة من اجل الك�ص��ب املادي واغ��راق االمم بالديون ث��م القب�س عليهم 
باموالهم، ف�ص��يطروا على م�ص��انع ال�ص��الح و�ص��ناعة ال�ص��فن واملناجم وافران 
الفوالذ وغرها مما ي�ص��تخدم ل�ص��ناعة ال�ص��الح، هل ت�ص��دقون ب��ان مادمر جي�س 
نابلي��ون مل يكن برد رو�ص��يا ؟ لقد كان قطع املوؤنة عن جي�ص��ه بوا�ص��طة النظام 
اخلفي، ا�ص��تطاعوا اجباره على ترك العر�س يف النهاية، فق��د دمروا جي�س نابوليون 
ب�ص��بكة من عمالئهم ا�صتخدموهم لبث اال�صطرابات والفو�صى يف جي�صه، وهو 
امر الت�ص��مد امام��ه اقوى اجليو�س، وعمل��وا على اجلبهت��ني املتحاربتني معا، فهم 
ي�ص��نعون احلرب وميدونها اىل احلد الذي ي�صبع نزواتهم اجل�صعة ثم يوقفونها متى 

�صاوؤا وبالطريقة التي ي�صاوؤون".

قال مهدي و قد عدل جل�صته: "وماذا حدث مع بريطانيا ؟".

رد ح�ص��ام: " لقد ا�صتعان ناثان روت�صيلد الذي كان يف باري�س ب�صبكتني من العمالء، 
االوىل تعم��ل عل��ى معرف��ة نتائج املعرك��ة التي يخو�ص��وها نابليون �ص��د اجلي�س 

االنكليزي وكانت تلك معركة واترلو بينهما، والثانية يف انكلرتا تبث االخبار التي 
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�صيو�ص��لها ناثان روت�صيلد اىل هناك، وملا تاكد ناثان من انت�صار القوات االنكليزية، 
ار�ص��ل انباء معكو�ص��ة اىل انكلرتا وبث ا�صاعة هزمية قواتها، فدب الرعب يف نفو�س 
االنكليز وانهارت ال�ص��وق املالية انهيارا �ص��ديدا، وهبط �ص��عر اجلنيه اال�ص��رتليني 
اىل �ص��لن واحد فقط، عندها انتقل ناثان ب�ص��فينة �ص��غرة اىل انكلرتا وقام هناك 
ب�رساء كل ماميكن �رساءه من �صندات وارا�س وا�صهم وممتلكات هو و�رسكائه، وعندما 
و�ص��لت االخبار احلقيقية عن انت�ص��ار انكلرتا، عادت اال�صعار اىل طبيعتها فحقق 
روت�صيلد وحلفائه ارباحا خيالية، ويف ثالث �صنوات من التامر على فرن�صا وبريطانيا، 
و�ص��لت ثروة عائلة روت�ص��يلد اىل نحو 6 مليارات دوالر مبختلف العمالت، بل كانت 

تزيد بنحو %7 �صنويا وهو رقم خيايل قيا�صا بقوة الدوالر يف تلك الفرتة".

كان مهدي ومها ي�صعران بال�صدمة لكالم الدكتور ح�صام الذي ا�صرت�صل قائال: 

"واحتفاال بذلك الن�رس، اقر�صت موؤ�ص�صة روت�صيلد احلكومة االنكليزية 18 مليون 
جني��ه ا�ص��رتليني ال�ص��الح اخلراب ال��ذي احدثته احلرب مع فرن�ص��ا، وملا م��ات ناثان 

روت�صيلد، كانت قب�صته قد احكمت على م�صارف انكلرتا".

"ا�صتاذ"، قالت مها، "انت �صديد االميان بنظرية املوؤامرة !".
�ص��حك الدكتور ح�ص��ام، و نه�س حامال قطت��ه متجها اىل مكتبت��ه املهيبة، مر 
با�ص��ابعه على عدد من الكتب املرتبة �ص��من الرفوف، و التفت اىل مهدي و مها و 

قال: 

"م��ن املمك��ن تزييف التاري��خ لعام��ني.. ثالثة.. لكن ال ميك��ن تزييف��ه اىل االبد، ما 
امامكم، كتب ن�ص��فه من قب��ل امريكيني و انكليز و �ص��ينيني، جميعهم اتفقوا 

على ان املوؤامرة واحدة، و هي كما �رسحتها لكم !".
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افلت تارا و عاد ليجل�س قبالة مهدي و مها، بينما ا�ص��عل مهدي �ص��يكارة، �ص��اق 
ات�صاع عينيه و قال: "وماذا حدث بعد �صقوط اقت�صاد انكلرتا بايديهم دكتور ؟".

تنهد ح�صام و قال: 
"كان��ت وجهته��م التالية ه��ي امريكا، حني التق��ى �رسكاء روت�ص��يلد مع بنيامني 
فرانكلني، العامل و ال�صيا�ص��ي االمريكي، حينها عزا فرانكلني ازدهار امل�ص��تعمرات 
االمريكية اىل ا�ص��دار االمريكيني عملتهم بانف�صهم مبا يتنا�صب مع احلفاظ على 
اقت�ص��ادهم، تلك املعلومة لفتت انتباه ال روت�صيلد، وكان الهدف ا�صت�صدار قانون 
مينع ا�صدار امل�ص��تعمرات االمريكية لعملتها بنف�صها، وتلك االمكانية جائت من 
ك��ون امريكا التزال واليات متفرقة تابعة لال�ص��تعمار الربيط��اين الذي احكم ناثان 
روت�ص��يلد ال�صيطرة عليه باالم�س، كما انه يف احلني ذاته، كان ام�صل ماير روت�صيلد 
الي��زال يف املانيا ميد بريطانيا باملرتزقة االملان مقابل 8 لرات ا�ص��رتلينية لكل جندي، 
فكان نفوذه كافيا ال�صدار القانون املطلوب لل�صيطرة على اقت�صاد امريكا، وهكذا 
مل تع��د لالوراق املالي��ة االمريكية قيمة تذكر، فكان على امل�ص��تعمرات االمريكية 
ان تودع يف بنك انكلرتا امل�ص��يطر عليه ا�ص��ال من قبل روت�ص��يلد مبالغ و�ص��مانات 
للح�ص��ول عل��ى العملة املطلوب��ة لها، لقد بداأ اال�ص��تياء يف امري��كا يتفاقم بني 
االمريكي��ني م��ن النظ��ام اجلدي��د، وادرك القليلون منه��م ان ال�رسائب الباه�ص��ة 
والعقوب��ات االقت�ص��ادية الت��ي فر�ص��ت عليهم امنا ت�ص��عها اياد ج�ص��عة خفية 

�صيطرت على اخلزينة الربيطانية".

�ص��عر مهدي بكالم ح�ص��ام كماءٍ يروي ار�س ف�ص��وله املتعط�ص��ة، اكمل ح�ص��ام 
م�صتطردا: 

"بع��د ا�ص��تقالل امريكا واع��الن جورج وا�ص��نطن رئي�ص��ا لها، كانت ال�ص��دامات 
امل�صلحة بني الربيطانني وابناء امل�صتعمرات قد بداأت، ذلك ال�رساع الذي دام �صبعة 
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اع��وام تعهد فيه املراب��ون بتمويله، لقد جنوا منه ارباحا طائل��ة عن طريق مد احلكومة 
الربيطاني��ة باملرتزقة االمل��ان حتى اعلن ا�صت�ص��الم اجلي�س الربيطاين وا�ص��تقالل امريكا 
ر�صميا عام 1783، لقد كان اخلا�رس الوحيد هو ال�صعب الربيطاين، فقد ازداد الدين القومي 

الربيطاين ب�صكل هائل مما مهد لتفكيك االمرباطورية الربيطانية على ايدي املرابني.
اما امريكا الفتية، فقد ان�صا اولئك املرابون فيها ما ا�صموه البنك الفدرايل كم�رسف 
تاب��ع للقطاع اخلا�س و كداعم البقاء ا�ص��دار العملة بيد احلكومة املنتخبة، اال انه 
كان يعم��ل عك�س ذلك متاما، فكان را�ص��مال امل�رسف االحتادي ه��ذا 12 مليون دوالر 
عل��ى ان يقرت���س من م���رسف انكلرتا 10 مالي��ني دوالر وي�ص��اهم باملليونني االخرين 
اثري��اء امريكا، وهنا، عادت امريكا اىل املرابني امل�ص��يطرين ا�ص��ال على بنك انكلرتا، 
ومل يكتفوا بذلك فقد احكموا قب�ص��تهم على ماتبقى من اخلزانة االمريكية بعد 
�ص��نوات، وا�ص��رتوا ما مقداره 250 الف دوالر ليعود اىل ملكيتهم اي�صا، فا�صبحت 
اخلزين��ة االمريكي��ة بكامله��ا حت��ت ايديه��م، كما منع��وا الحقا بفع��ل نفوذهم 
بالكونغر�س امل�رسف االمريكي من حقه با�ص��دار عملته اخلا�ص��ة، بحجة ان النقد 
الذي ي�ص��دره الكونغر�س �صيكون عدمي الفائدة يف اخلارج، يف حني ان النقد امل�صتند 
اىل قرو�س و�ص��مانات �صيتمتع ب�صمانه قانونية، وهكذا، احكموا �صيطرتهم على 
املال يف امريكا، وهنا و يف هذه املرحلة، لعب االعالم لعبته، بان روج الفكار الرفاهية 
والبن��اء، فا�ص��تثمر االمريكيي��ون اموالهم، عندها، ا�ص��درت جمموعة روت�ص��يلد 
تعليمات �رسية بالتوقف عن تقدمي العرو�س وال�ص��مانات، و�صغط العملة املتداولة 
يف اال�ص��واق، ماخلف ازمة مالية حادة ادت اىل انهيار اقت�ص��ادي مريع وانخف�ص��ت 
اال�صعار كما ح�صل يف انكلرتا، فا�صرتى املرابون عقارات و �صمانات مباليني الدوالرات، 
وازدادت بذلك �ص��يطرتهم على اقت�صاد امريكا الفتي، وعندما تنبه االمريكيون اىل 
افعال القوى اخلفية، احدث املرابون حربا جديدة الفقار اخلزينة االمريكية حتى تركع 
لطلب املزيد من القرو�س، وح�ص��ل ذل��ك، وافق املرابون على منح املزيد من القرو�س 

مقابل جتديد امتياز م�رسف امريكا لي�صتمر بلعبته تلك".
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�ص��عر مهدي بثقل كالم الدكتور ح�ص��ام على ذهنه لرثائه باملعلومات االقت�صادية 
التاريخية التي �صخها فجاة عليه.

"دكتور هال حتدثنا عن ازمتنا احلالية ؟".
نظ��ر له ح�ص��ام نظرة جدية وقال: "ا�ص��تاذ مهدي، ينبغي ان تع��رف ان الزمن الذي 
يتق��دم منذ ذلك التاريخ اىل اليوم يقلل يوما بعد ي��وم من قيمة الدوالر االمريكي، 

تلك هي نقطة البداية ان اردت التحدث عن زمننا احلايل".

"كيف ؟"، قال مهدي.

رمق الدكتور قطته التي رب�صت عند املدفاأة ثم قال: 
"لقد احكمت عائلة روت�ص��يلد ال�صيطرة على االقت�صاد االمريكي عندما ا�ص�صت 
البنك الفدرايل االمريكي و املعروف ب�Fed، و املتخ�ص���س بطباعة العملة، بل انها 
وم��ن معها م��ن عائالت كربى كعائلة روكلف��ر وعائلة مورغان، قد اطاحت ب�ص��تة 
روؤ�ص��اء امريكي��ني جتا�رسوا على الوق��وف بوجه تطلعاتهم االقت�ص��ادية عن طريق 
حماولة اولئك الروؤ�ص��اء احلد من �ص��يطرة البنك الف��درايل االمريكي على الدوالر"، 
تنهد وقال، "وكان اخر اولئك الروؤ�صاء جون كنيدي الذي اغتيل امام كامرات التلفاز 

علنا.
الي��وم، الي�ص��مح للكونغر�س وال املخاب��رات االمريكية وال حت��ى الرئي�س االمريكي 
ب��ان ميلي على البن��ك الفدرايل مايجب عليه فعله وما ال يجب، بب�ص��اطة، هم من 

يطبعون عملة الدوالر بالقدر الذي ينا�صب حاجتهم ويف الوقت املنا�صب".

"حتى الرئي�س االمريكي ؟"، قالت مها با�صتغراب.
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"نعم مها"، اجاب ح�ص��ام، "باملنا�صبة لي�س للورق ثقة ابدا كعملة، الثقة الوحيدة 
ه��ي للذهب ولناخذ مثاال عن ذلك، لقد ا�ص��تقر �ص��عر ال��دوالر االمريكي الكرث من 
مئ��ة عام النه كان اليطبع اال اذا كان لدى اخلزين��ة االمريكية مايعادله من الذهب، 
حت��ى تورطت امريكا يف حرب فيتنام التي انهكت اقت�ص��ادها كثرا مما دفع الرئي�س 
نيك�ص��ون عام 1970 العالن فك ارتباط الدوالر بخزين الذهب ليوفر م�ص��احة حرية 
طباع��ة الدوالر دون تقيد بحجم خزينه الذهبي، منذ ذلك احلني بدا البنك الفدرايل 
ه��ذا بطباع��ة العملة وفق مايتنا�ص��ب مع طلبها يف ال�ص��وق وب��دون حتدد، وكلما 
ا�صتنفذت امل�صارف خزينتها باالقرا�س طبع لهم البنك الفدرايل ذاك الدوالر باالرقام 
املطلوبة، ومنحها لتلك البنوك بفوائد طبعا، ما�صبب زيادة يف كمية االوراق املالية 
م��ن الدوالر مقابل انخفا�س قيمتها ال�رسائية، ا�ص��الك �ص��وؤاال مها: ماذا ميكنك ان 

تفعلني االن اذا اعطيتك 400 دوالر وار�صلتك اىل ال�صوق ؟".

فكرت مها وقالت مبت�صمة: "�صا�صرتي ف�صتانني راقية مع حقائب واحذية بكعوب 
عالية !".

�صحك الدكتور ح�صام عميقا وقال: "يالعقل الن�صاء كم هن مبذرات !".

طاأطاأت مها را�صها خجال، و نظر لها ح�صام نظرة حادة وقال: 
"ه��ل تعلمني بان ه��ذه ال�400 دوالر عام 1920 كانت �صتح�ص��ل لك على �ص��يارة 

جديدة من �رسكة �صيارات امريكية وحديثة ومبوديل تلك ال�صنة ؟".

بلعت مها ريقها متفاجئة، اكمل ح�صام: "هل الحظتم انخفا�س قيمة الدوالرعرب 
هذه ال�ص��نني؟ تلك ال�صيارة باالمكان �رساءها ب�20 اون�صة ذهب، اما االن فان �صيارة 

من نف�س الطراز مبوديل هذا العام �صتكلفك ع�رسات االالف من الدوالرات... لكن 
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بع�رسين اون�صة ذهب اي�صا !".

قالت مها مرتددة: "تعني ان الذهب مل يتغر قيمته كما املال؟".

"متام��ا"، قال ح�ص��ام، "الطبيعة االم عزيزتي، هذا مايف���رس انخفا�س قيمة الدوالر، 
الطباعة امل�صتمرة له التي ت�صبب ت�صخم العملة، اي انخفا�س قيمتها".

"دكتور"، قال مهدي وهو يحك اذنه، "مل تخربنا عن ازمتنا احلالية".

"مل اال�ص��تعجال ي��ا �ص��ديقي؟"، قال ح�ص��ام، "لكل حدث ا�ص��ل، وان اردت �ص��بق 
ا�صتعجالك ف�ص��اخربك مبا يجري اليوم، كما اخربتكم فان الكم الهائل من الدوالر 
املتوف��ر االن يف امري��كا والعامل �صيخ�ص��ع له��زة متعمدة يقوم به��ا احفاد رجال 
املال الذين �ص��يطروا على اقت�صادات فرن�ص��ا وبريطانيا وامريكا يف ال�صابق، والذين 
�رسح��ت لكم ماقاموا ب��ه االن، كل مايقومون به هو اثارة حال��ة الرعب والهلع بني 
النا�س عن ازمة اقت�ص��ادية، وذلك الياتي من فراغ، ف�ص��ادة املال ي�ص��حبون اموالهم 
دفعة واحدة من ا�ص��واق البور�ص��ة مايدفعها لالنهيار، تنجم عن ذلك حالة الهلع 
االقت�ص��ادي، �ص��يقب�س النا�س على مالديهم من اموال دون تبديده بينما ي�ص��عى 
االخرون اىل �ص��حب ودائعهم من امل�ص��ارف التي تبدا باالفال�س اثر ذلك، وتت�ص��اقط 
الواحد تلو االخر كاحجار الدومينو ب�ص��بب االع�صار امل�رسيف الذي تت�صبب به زيادة 
املدفوع��ات للمودعني مقابل قلة الواردات، انهيار امل�ص��ارف هذا �ص��يزيد من حالة 
الهلع االقت�ص��ادي، ومن اجل ان تعمل الدولة على طمانة ال�ص��عب و تدفعهم اىل 
ب��ذل ما لديهم من املال يف �رساء ال�ص��لع و اخلدمات و اعادة الن�ص��اط االقت�ص��ادي، 
�ص��تقوم بطبع املزيد من العملة عن طريق البنك الفدرايل و�ص��خها اىل ال�ص��وق، 
فحالة القب�س على املال �صت�صبب البطالة والك�صاد، فتعمل احلكومة على اعادة 
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الن�ص��اط لل�ص��وق عن طريق �ص��خ املزيد من الدوالر، اال ان الهلع االقت�صادي اليزال 
موجودا، فتطبع احلكومة املزيد واملزيد من املال ثم بحركة اعالمية اقت�صادية واحدة 
يطمئن ال�ص��وق اىل اال�صتقرار، �صيعمل املواطنون على �رسف مالديهم من كميات 
ا�صبحت هائلة من املال ب�صبب الطباعة امل�صتمرة للعملة وتوفرها، وعندما يبداأون 
ل�رساء ال�صلع واخلدمات مطمئنني لال�ص��تقرار املتحقق، �صيغرق ال�صوق بالدوالرات 
الكثرة و�صتقو�س قيمته، مايعني بداية االنهيار االقت�صادي بالن�صبة للدوالر وهذا 

مانعي�صه حاليا".

"ماغاية من يتالعب هكذا يف كل ذلك ؟"، قالت مها.

"ولو افرت�ص��نا"، قال مهدي، "اننا يف بالدنا ا�صتبدلنا ما لدينا من العملة ال�صعبة ) 
الدوالر ( باليورو، هل �صيجنبنا ذلك ما�صيلحق بالدوالر من �رسر ؟".

رد ح�ص��ام: "الي��ورو الني والي��وان جميعا، عندم��ا ينهار الدوالر، �ص��تعتمد الواليات 
املتحدة على على انزال مالديها من عمالت اجنبية المت�صا�س دوالراتها الزائدة من 
ال�ص��وق الرجاع قيمتها، وبذلك �ص��تنخف�س قيمة تلك العمالت لكرثة �صخها من 
قب��ل الواليات املتحدة، ولتجنب تلك الدول انهيار عمالتها �ص��تقوم بانزال مالديها 

من دوالر للبيع. 
تخيل ان ال�ص��ني حدها متتلك نحو اربعة تريليونات دوالر امريكي و�ص��تقوم ببيعها 
يف ال�صوق ال�ص��تعادة قيمة عملتها، �صيحقق ذلك انهيار الدوالر متاما، كذلك اوربا 
واليابان، تريليونات الدوالرات التي يف ايديهم �صتباع النقاذ عمالتهم ماي�صبب نهاية 
الدوالر، وهكذا ت�ص��عى كل دولة النقاذ عملتها ببي��ع العملة االخرى، ويف النهاية، 
ينه��ار املال بكل عمالته حول العامل ويكون ع���رس الذهب قد بدا، اما عن غاية من 
يتالعب باملال يف كل ذلك، فانه طوال قرون من �ص��يطرة بارونات املال والعملة على 
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اقت�ص��ادات دول الع��امل، فقد حققوا احل�ص��ول ع��ى كميات هائلة م��ن الذهب يف 
ايديهم، ولدى انهيار العمالت الورقية و البور�ص��ات �ص��يعود العامل اىل الذهب، اي 
انه �ص��يعود اليهم، �ص��تكون تلك مرحلة اعادة الدول بناء اقت�ص��ادها وفق النظام 
اجلديد، مايعني اال�ص��تدانة واالقرتا�س وتقدمي التنازالت لهم للح�صول على الذهب، 

اي ان العامل برمته �صركع لهم ولذهبهم، هذه هي الغاية النهائية".

فك��ر مهدي يف احل�ص��ول عل��ى اجابة عما يج��ول يف ذهنه من التفك��ر بالتوقيت 
املنا�صب للبدء بالبحث عن كنز املختار.

"طيب دكتور، هل يكفي مالدينا من ذهب يف خزينة البالد للنجاة من هذه الكارثة؟".

اج��اب ح�ص��ام: "قطعا ال، مامنلك��ه من اطنان م��ن الذهب لن يكف��ي، وال تن�س ان 
الع��راق اليزال مدانا للعديد من الدول وال�رسكات يف العامل ب�ص��بب حروبه املتكررة 
وامل�ص��تمرة، نحن بحاجة اىل اطنان ا�ص��افية من الذهب للنجاة، على االقل لتكون 
تلك الكميات نواة بناء النظام االقت�ص��ادي اجلديد للعراق وفق النظام االقت�ص��ادي 

اجلديد يف العامل". 

�ص��ال مهدي جمددا: "لو كان لدى العراق منجم من الذهب مثال، هل يتوجب عليه 
ال�رسوع فورا با�ص��تخراج الذهب منه ام ان عليه االنتظار حتى ي�ص��ل �صعر الذهب 

اىل ذروته ؟".

فكر ح�صام قليال ثم قال: "مهدي، اذا كان ذلك املنجم بحاجة اىل ا�صهر ال�صتخراج 
مافيه من الذهب ف�صيكون االوان قد فات، نحتاج اىل الذهب االن وهذا م�صتحيل.. 

االنهيار قادم ال حمالة !".
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اتكاأ مهدي وهو ي�صعر بثقل امل�صووؤلية التي القيت عليه..
يجب البحث عن كنز املختار.. االن !

"طيب دكتور نا�صف الننا �صغلناك كثرا با�صئلتنا، يجب ان نذهب االن"، قال مهدي 
و قد ا�صار ملها بالنهو�س.

رد ح�صام: "اىل اين؟ مل تخربين عما جرى للرئي�س املختار؟".
اجاب مهدي: "�صاأخربك بكل التفا�صيل حال تاأكدي مما حدث دكتور، اما االن فعلينا 

الذهاب".

مل يعجب ح�ص��ام كثرا برد مهدي، لكنه قال: "ح�ص��نا، امتنى ان تكون طالبتك قد 
ا�ص��تفادت من حديثنا، بل امتنى ان تنجز بحثها قبل ان يكون االوان قد فات وا�صبح 

مافيه �صيئا من التاريخ ".
ابت�ص��م مهدي واطفا �صيكارته، نه�س ومها ا�صتعدادا للمغادرة وقد نه�س ح�صام 

لتوديعهم.

بعد ربع �ص��اعة من مغادرة مهدي ومها ل�ص��ارع منزل الدكتور ح�صام ب�صيارة مها 
ال�صغرة، تفاجاأ ح�ص��ام باربعة رجال يقتحمون منزله مرتدين مالب�س مدنية وهم 
ي�ص��هرون م�صد�صاتهم، اع�صبوا عينيه واقتادوه و قطته تارا التي ا�رس على اخذها 

معه ب�صيارة دفع رباعي اىل جهة جمهولة.



203

الفصل 46 

كانت �ص��يارة مها ت�ص��ق طريقها يف �ص��وارع بغداد التي التزال مبللة بفعل زخات 
االمطار املتقطعة.

"اىل ن�ص��ب ال�صهيد مها"، قال مهدي ذلك وهو ي�ص��عر باخلوف ملا كان قد �صمعه 
من الدكتور ح�صام عن االنهيار القادم، "يجب ايجاد الذهب يف ا�رسع وقت ممكن".

�صغطت مها على دوا�صة الوقود وهي حتاول املناورة بني ال�صيارات واال�رساع بالو�صول 
اىل وجهتهم املطلوبة، فن�ص��ب ال�ص��هيد يبعد عن منطقة اجلادرية م�صافة نحو 
ربع �صاعة بال�ص��يارة، حاولت مها اال�رساع لبلوغه وهي ت�صعر بالف�صول عما خباه 

الرئي�س هناك.

يقع ن�ص��ب ال�صهيد العراقي و�صط جانب الر�صافة من بغداد بني �صارع فل�صطني 
وطريق قناة اجلي�س ال�رسيع، �صيد عام 1986، ويتكون ب�صكل رئي�صي من قبة عبا�صية 
�ص��طرت اىل ن�صفني وهي ت�ص��هق بارتفاع 40 مرتا وقد مت اك�صاءها بالقرميد االزرق 
املقاوم للظروف اجلوية، ويرتفع من بني ن�صفي القبة الهائلني علم عراقي بارتفاع 3 
امتار برز من االر�صية وقد التف عليه علم اخر ا�صارة اىل ان قرب ال�صهيد قد ان�صطر 
فيم��ا التزال روح��ه املتمثلة بالعلم على ات�ص��ال بال�ص��ماء، واىل القرب من العلم 
امللتف، يقع ينبوع ماء دائري ال�ص��كل وقد برزت من و�صطه نافورات تغدق املاء الذي 
ينهال على ار�صية يف الطابق ال�صفلي من الن�صب كرمزية اىل جتدد الدماء للدفاع 
ع��ن الب��الد، ويحيط بينبوع املاء ذاك اطار ا�ص��ود نق�ص��ت عليه ابيات �ص��عر عربية 
نقلت عن �ص��عراء عرب وقد كتبوها بحق ال�ص��هداء، و تنت�ص��ب القبة امل�صطورة 
ومابينها من علم وينبوع ماء على من�صة دائرية من املرمر االبي�س قطرها 195 مرتا،



204

وهي جتثم على متحف �ص��فلي ميتد على طول ات�صاع املن�صة ب�صكل دائري، بينما 
يجثم هذا الطاقم باكمله على بحرة �صناعية وا�صعة، وا�صتخدم اخلداع الب�رسي 
يف ذلك الن�ص��ب ب�ص��كل وا�صح، فاملرور بال�ص��يارة يف ال�ص��وارع املحيطة به يبدي 
�صكل �ص��طري القبة منطبقتان على بع�ص��هما، فيما يبدان باالن�صطار تدريجيا 
م��ع ا�ص��تمرار امل�ص��اهد بالتحرك ليف�ص��حا عم��ا بينهما من عل��م عراقي يلتف 

نحوال�صماء، ثم مايلبثا ان يعودا لالنطباق من جديد.

كانت التزال �ص��يارة االجرة تراقب عن كثب توجه �ص��يارة مه��ا عابرة اخلط ال�رسيع 
باجتاه �ص��ارع فل�صطني، فيما كانت معلومات ذلك التوجه ت�صل اول باول اىل اجلهة 

التي ار�صلت تلك ال�صيارة.

يف مكتب��ه، كان اوريلني��غ اليزال يتابع االخب��ار التي ترده عن جهاز التتبع املل�ص��ق 
ا�صفل �صيارة مها.
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يف ذلك امل�صاء، كان الربوفي�ص��ور �صامل جرجي�س قد ت�صلم التقرير النهائي ل�صبب 
وفاة �ص��احب اجلثة 3297، وكان ال�ص��بب كما فهمه من حالة اجلثة حني �صاهدها 

للمرة االوىل..
اغتيال مبادة �صيانيد الهيدروجني.

تعت��رب مادة �ص��يانيد الهيدروجني من اكرث الغازات ا�ص��تخداما يف عمليات االغتيال 
ال�صامتة، حيث انها من املواد ال�صديدة ال�صمية القاتلة والتي التاخذ وقتا يف قتل 
ال�صحية اذا ما اعطيت بجرعة كافية، وتكفي منها كمية التتجاوز 0.2 من الغرام 
لقتل �صحية بالغة، وي�صتخدم ال�صيانيد كمادة �صائلة لغاز م�صغوط يتحول عند 

انفالته اىل غاز قاتل، وهو غاز لي�س له لون ورائحته ا�صبه برائحة اللوز املر.

وف�ص��يولوجيا، فان دخول �صاردة ال�صيانيد اىل جهاز الدوران يحول خ�صاب الدم اىل 
مادة �ص��يانيد الهيموغلوبني، وهو�ص��كل غر فعال يف نقل االوك�صجني املاخوذ من 
عملية التنف�س اىل اعماق االن�ص��جة، حيث يت�ص��بب دخول الغاز يف ت�صارع تنف�س 
ال�ص��حية و�ص��عوره باالختناق ثم مايلب��ث ان يفقد الوعي، عنده��ا يتوقف القلب 

ويحدث املوت املفاجئ.

طوى الربوف�صور جرجي�س اوراق نتائج التحاليل التي و�صلته وخطا عائدا اىل غرفته 
يف مبنى دائرة الطب العديل.
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يف تل��ك االثناء، كان اللواء ماهر عبد الفتاح قد انهى ات�ص��اال مع مدير دائرة الطب 
العديل، اغلق الهاتف وامر احد م�صاعديه بار�صال عجلة تابعة للمخابرات الح�صار 
الربوف�ص��ور �ص��امل جرجي�س اىل املنطقة اخل�رساء من اجل البدء بتح�ص��رات موؤمتر 
�صحفي امام و�صائل االعالم �صي�رسح فيه جرجي�س كرئي�س للجنة الت�رسيح �صبب 

وفاة الرئي�س كما هو خمطط له.
بال�صكتة القلبية.

كانت ال�ص��لطات العراقية قد اغلقت ن�ص��ب ال�ص��هيد العراق��ي بوجه املواطنني 
وال�ص��ياح بعد احداث 2003، حيث ت�ص��لمت الن�ص��ب من القوات االمريكية التي 
اتخذته لفرتة مقرا لها، و�ص��محت تلك ال�ص��لطات الحقا لبع�س طلبة ال�صفرات 
املدر�صية بدخوله فقط، فن�صب بهذه ال�صخامة واالهمية الميكن افتتاحه ب�صكل 
كام��ل يف تلك الظروف خ�صو�ص��ا مع وج��ود امكانية ا�ص��تهدافه من قبل جهات 

متطرفة.
و�ص��لت �صيارة مها اىل املدخل الرئي�صي لن�صب ال�صهيد يف �صارع فل�صطني، ا�صار 
احد افراد ال�رسطة لل�صيارة بالتوقف، وعند توقفها، اقرتب رجل االمن من نافذة مها 

التي انزلتها وهي ت�صتقبل ال�رسطي بابت�صامة فاتنة.

"اىل اين �صيدتي ؟"، �صال ال�رسطي.

"ارج��و املعذرة"، قالت مها، "لكنن��ي اعتقدت ان بامكاننا زيارة الن�ص��ب والدخول 
اليه"، ثم ا�ص��تطردت، "ا�ص��مي مها، وانا اعالمية جديدة يف �صحيفة خا�صة، وددت 
التجول يف الن�صب مع ال�صيد مهدي العداد مقال �صحفي عنه بعد احداث 2003، 

نتمنى ان ت�صاعدنا !".
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قطب رجل االمن حاجبيه فيما اخذت عيناه تتطلعان على جمال مها وانوثتها الطاغية.

"طيب"، ونظر اىل مهدي، "وماعمل اال�صتاذ مهدي ؟".
 تلعثم��ت مها قليال، اال ان مه��دي انقذ املوقف: "يف احلقيقة، فانا �ص��ديق والدها، 
وهذه زيارتها االوىل للن�ص��ب، لقد جئت معها كمر�صد �ص��ياحي باعتباري قد زرت 

الن�صب من قبل، لن ن�صتغرق اكرث من ن�صف �صاعة هنا".

تراجع ال�رسطي واخرج جهاز االت�ص��ال خا�ص��ته واجرى نداءا او�ص��ح فيه لرئي�ص��ه 
مايج��ري، انهى االت�ص��ال واقرتب منهما، "ان�ص��ة مها، هل من هوي��ة تثبت عملك 

ك�صحفية ؟".
اجاب��ت مها مبت�ص��مة: "قلت لك، الزل��ت جديدة يف هذه املهنة، ق��د مينحني ذلك 

التقرير الهوية ك�صحفية مقبولة يف تلك ال�صحيفة".

"طيب"، قال ال�رسطي، "بامكانكما ر�ص��ف �ص��يارتكما عند املدخل وامل�صي م�صيا 
اىل داخل الن�صب".

"�صكرا لك"، قالت مها، "�صازودك بن�صخة من العدد الذي �صين�رس فيه التقرير".

ابت�صم ال�رسطي فيما حركت مها ال�صيارة ور�صفتها عند املدخل.
"ايتها الكاذبة البارعة!"، قال مهدي و�صط �صحكات مها التي �صعرت بامكانيتها 

يف اخلداع.

على مقربة من الن�صب ويف �صارع فل�صطني، كانت �صيارة اجرة �صفراء قد توقفت 
وترج��ل منه��ا رجل اربعيني وق��د فتح غط��اء حمركها، تظاهر با�ص��الح عطل يف 

ال�صيارة بينما كان يراقب دخول مهدي ومها اىل داخل "ن�صب ال�صهيد".
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كان مهدي ومها قد عربا مدخل ن�صب ال�صهيد م�صيا وا�صبحا على الطريق املوؤدي 
اىل ن�ص��في القبة الزرقاء، حيث كان عليهما ان ي�ص��را خلم�ص��مئة مرت على املرمر 
االبي�س املمتد من املدخل اىل مركز الن�ص��ب، نظ��ر مهدي اىل مها التي كانت حتث 
اخلط��ى اىل جانبه، "مها، ما الذي جعلك متاكدة من ان املختار يق�ص��د هذا املكان 

بر�صالته ؟".

 اجابت مها، "ا�ص��تاذ بب�ص��اطة، فان القرب االزرق هو الن�ص��ب، اما عبارة يقوم على 
اعمدة من ارواح فان ال�صحن الرئي�صي للن�صب يجثم على متحف ا�صفله، وح�صب 
معلوماتي فان جدران ذلك املتحف حفرت عليها ا�ص��ماء اجلنود الذين �ص��قطوا يف 
احلرب على �ص��كل اعمدة، يجب ان نعرث على العمود االول ونبحث فيه عن اال�ص��م 

الرابع واالربعون وهو ما ا�صار له املختار باللبنة الرابعة واالربعني".

كان مهدي ي�صتمع اليها وقد اعجبه تف�صرها الذي بدا منطقيا جدا.

تتبع ارواح املوتى االحياء..
يف قربٍ ازرق..

يقوم على اعمدةٍ من ارواح..
يف العمود الرخامي االول..

يف اللبنة الرابعة واالربعني..
يقف الرجل الثاين حامال حمامة الزاجل..
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كان مهدي قد زار الن�صب ايام حكم نظام �صدام ح�صني، وهو يعرف جيدا ان اجلدران 
الداخلي��ة للمتحف واخلارجية للخندق املحيط به تغ�س با�ص��ماء مئات االالف من 

اجلنود.
ا�ص��رتجع ذكرياته، كان مما يذكره ج��دران حمفورة عليها ا�ص��ماء مرتبة ابجديا مع 
حروف ت�ص��ر اىل رتب املقاتل��ني، "الاذكر من اين تبدا واين تنتهي، �صن�ص��ال احدا ما 

مها".

و�ص��ل االثنان اىل درج يقود اىل ا�ص��فل ال�ص��حن الذي يرتبع عليه ن�صفا القبة، نزال 
الدرجات وا�ص��بحا يف اخلندق املحيط باملتحف االر�صي من اخلارج، ا�صبحت احلدائق 
املحيطة باخلندق خلفهما وهما يواجهان جدار اال�صماء امامهما وقد تو�صطه باب 
م��ن الزجاج يبدو انه املدخل الرئي�ص��ي للمتحف االر�ص��ي، كان الباب يبدو مغلقا، 
نظرا اىل اجلدار الرخامي الذي يطوق املتحف من اخلارج، فيما كان ال�صقف فوقهما 

جزءا من القر�س الوا�صع الذي تنت�صب فوقه القبة بن�صفيها.

نظ��رت مه��ا اىل عامل نظافة كان مير قريبا وقالت: "لن�ص��اله ا�ص��تاذ"، اوماأ مهدي 
ونادت مها على العامل الذي اقرتب والقى التحية.

"من ف�ص��لك، وددت ان ا�صال عن املدخل اىل متحف الن�صب"، ا�صار العامل اىل باب 
قريبة على اليمني، �صكرته مها وخطت مع مهدي اىل الباب.

ل��دى دخولهم��ا الب��اب، وجد مهدي ومه��ا نف�ص��يهما يطالن على قاعة �ص��غرة 
للموؤمترات مبقاعد حمراء داكنة على �ص��كل مدرج، ا�ص��تمرا بالتقدم ف�ص��ادفهما 

�صاب يف الع�رسينات من العمر.
"تف�صال !"، ابت�صمت له مها وقالت: "انا مها، �صحفية..".
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 قاطعها ال�صاب مبت�صما وقال: "�صاحبة التقرير ال�صحفي، لقد كنت بانتظاركما، 
اخربين امر قوة احلماية بقدومكما، تف�صال من هنا".

نظرت مها اىل مهدي وفهم االخر نظرتها..
 يجب ان اليرافقنا هذا ال�صاب!

 مل يرد االثنان اطالع احد على مايبحثان عنه.

"وددت ان.."، قالت مها لل�صاب، "ا�صكرك على لطفك، ال�صيد مهدي يعرف الن�صب 
جيدا، �صنكون بخر وحدنا، اذا احتجنا اي م�صاعدة �صنخربك".

قطب ال�ص��اب حاجبي��ه وقال: "ح�ص��نا، ادخال من قاع��ة املوؤمترات وان��زال اىل بداية 
املتحف وجتوال انطالقا منها فيه، غرفتي هنا ان احتجتما اية م�صاعدة".، وا�صار اىل 

غرفة كانت اعلى قاعة املوؤمترات.

�ص��كر مهدي ال�ص��اب وانطلقا نازل��ني اىل ار�س القاعة، كانت باب �ص��غرة يف تلك 
القاع��ة توؤدي اىل مدخل املتح��ف، عربها مهدي ومها فوجدا نف�ص��يهما يف مكان 
ف�صيح، لفتت انظارهما على الي�صار ار�صية دائرية بلون فاحت وقد تو�صطتها قطعة 
مكعبة بدت كمقعد �صغر، نظر االثنان اىل ال�صقف الذي يعلو الدائرة، كان العلم 
العراقي البارز بني القبتني يبدو من اال�ص��فل وقد دخلت ا�ص��عة ال�صوء من حافاته 

الزجاجية لتنر االر�صية الدائرية، بدا م�صهدا خالبا.
انعط��ف االثنان اىل اليمني حيث بداية املتحف، كان على ي�ص��ارهما حاجز زجاجي 
تبدو خلفه املياه ال�ص��اقطة م��ن الينبوع يف االعلى، ا�ص��تمرا متقدمني نحو بداية 
املتح��ف الوا�ص��ع، كان املتحف مير ب�ص��كل دائري قطره 190 مرتا حيث ي�ص��تطيع 
ال�ص��ائر فيه ان يكم��ل دورة كاملة مارا باجلدران ذات اال�ص��ماء و املعار�س الزجاجية 
ملقتنيات �صحايا نظام البعث، حيث مت ا�صتبدال مقتنيات اجلنود الذين �صقطوا يف 
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احل��رب العراقية االيرانية مبقتنيات مواطنني و�صيا�ص��يني ورجال دين اعدمهم نظام 
�صدام ح�ص��ني، وبعد ذلك وبعد املرور باملتحف الدائري الوا�صع، يجد ال�صائر نف�صه 

يف ذات املكان الذي انطلق منه بعد امتامه الدوران ل� 360 درجة.

تابع مهدي ومها االحرف التي تبدا بها ا�صماء اجلنود املحفورة على اجلدران الداخلية 
للمتح��ف، الحظا ان تلك اال�ص��ماء تبدا باحرف متاأخرة يف ح��روف الهجاء العربي، 
ا�ص��تمرا باحثيني عن احلرف )اأ( كحرف اول يف اال�صماء على امل العثور على العمود 

االول منها.

ذهلت مها ملا ت�صاهده من متحف وا�صع حتت الن�صب، فتلك هي املرة االوىل لها هنا 
منذ ان زارت الن�ص��ب كطفلة يف املدر�صة االبتدائية حيث زارته يف �صفرة مدر�صية 
ذات مرة، كان املنظر رائعا، فتحت �صقف مرتفع وانارة خالبة، كانت االر�صية الالمعة 
من املرمر تعك�س انارة ال�صقوف امل�صتديرة على طول املتحف الدائري الف�صيح، تابع 
االثنان اال�صماء على اجلدران، مل تكن اال تبتعد عن احلروف الهجائية العربية االوىل.

يف تلك االثناء، كانت التزال �ص��يارة االجرة متوقفة على مقربة من الن�ص��ب، والزال 
الرجل االربعيني يتظاهر با�ص��الحها، حيث بدات ال�ص��ماء بانزال قطرات زخة اخرى 
م��ن امطارها، ما ا�ص��طر الرجل اىل اغالق غطاء املحرك والدخول اىل �ص��يارته وقد 

فتح ا�صارتي ال�صيارة ال�صفراوين وبقي يراقب من داخلها. 

اما �ص��كوت اوزيلينغ، فقد كان مرتاحا يف مكتبه وهو يتابع عن طريق فريق املراقبة 
خا�صته حتركات �صيارة مها، وهو يعلم االن انها مركونة عند بوابة ن�صب ال�صهيد 

يف �صارع فل�صطني.
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بعد م�صي نحو ربع �صاعة ق�صاها مهدي ومها يف البحث عن ا�صماء اجلنود البادئة 
بحرف )اأ(، وجدا نف�ص��يهما حتت العلم املعلق يف �ص��قف الن�صب جمددا، لقد عادا 

اىل ذات النقطة دون العثور على مرادهما.

"اخ�صى ان علينا ان ن�صال ال�صاب الذي التقانا لدى دخولنا"، قال مهدي.
ردت مها مازحة: "التقلق ا�صتاذ، لقد عرفت امكانياتي يف التظليل، لنم�ِس ون�صاله".

ابت�صم مهدي ن�صف ابت�صامة وخطى مع مها اىل قاعة املوؤمترات جمددا يف الطريق 
اىل غرفة ال�صاب، �ص��عد االثنان اىل غرفة ال�صاب الذي كان يجل�س خلف حا�صوبه، 
القي��ا التحية، قالت له مها: "ا�ص��تمتعنا جدا بالتج��ول يف املتحف، فقط اردت ان 

ا�صال عن املكان الذي تبدا منه اال�صماء، فلم نعرث عليه داخله".

ابت�ص��م ال�صاب وقال: "لو انكما �صالتماين ملا احتجتما اىل البحث عنه يف املتحف، 
فبداية اال�ص��ماء تب��دا يف اجلدار اخلارجي ملتحف الن�ص��ب و لي���س الداخلي منه !"، 

ا�صتغرب االثنان مما قاله، نه�س ال�صاب وخطا نحو باب الغرفة: "اتبعاين".

حت��رك االثنان خلفه وهو ي�ص��ر عائدا اىل الب��اب املوؤدي اىل اخلن��دق اخلارجي املقابل 
للحدائق، �ص��عر مهدي ومها بنقاوة الهواء البارد حيث كانت ال�ص��ماء تزخ رذاذا من 
املط��ر الذي كان يحميهما منه ال�ص��قف الدائري ل�ص��حن القبة املن�ص��طرة، بعد 
خطوات قليلة نحو ال�ص��لم الذي دخال منه اىل اخلندق، توقف ال�صاب ونظر اليهما 

ثم ا�صار اىل اجلدار الرخامي.
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"من هنا تبدا اال�ص��ماء"، قال ال�ص��اب و هو ي�ص��ر اىل قطعة من اجلدار، نظر مهدي 
ومه��ا اىل اجل��دار املحفور علي��ه ا�ص��ماء املقاتلني، وفع��ال، كانت جميع اال�ص��ماء 
املحفورة عليه تبدا باحلرف )اأ(، اقرتب مهدي من اجلدار واقرتبت معه مها، لقد كانت 
رتب اجلنود مكتوبة بحروف خمت�رسة ت�ص��تبق ا�ص��مائهم، يف تلك االثناء، نادى احد 
العاملني يف الن�ص��ب على ال�صاب الذي رافق مهدي ومها، ا�صتاذن منهما وان�رسف 

تاركا اياهما امام العمود االول من ا�صماء اجلنود.
نظر مهدي اىل اجلدار املق�صود، و بدا يقرا اال�صماء املكتوبة بدءاً من اال�صم االول: 

ج� اأ ابا الغائب علي ح�صن..
"لقد و�صلنا ا�صتاذ، يجب ان نعد حتى اال�صم الرابع واالربعني"، قالت مها.

بدا االثنان بالعد: 
جندي اباذر ابراهيم �صالح �صعيد

ن ع اباذر جابر عداوة منويف

عدا حتى و�صال اىل اال�صم الرابع و االربعون كما ا�صارت ر�صالة الرئي�س، و قراآ اال�صم 
معا: 

ج� اأ ابراهيم احمد حممود

نظرت مها اىل مهدي وقالت م�صتغربة: "ممم، وماذا يعني ذلك ؟".
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كان مهدي �صامتا وقد كتف ذراعيه وو�صع يده على فمه..
ك�رس �صمته بكلمات قليلة..

"مها.. 
انه ا�صم والدي !".



نهاية النسخة المجانية
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