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االوااقع  وو  ااإلررشيیف               
 

  
 
 
 

ووأأخرىى إإررشيیفيیة. االحكايیاتت ااإلررشيیفيیة هھھھي  ووااقعيیةنزيیل في محطة ااستقبالل االالجئيین حكايیتانن. ووااحدةة  لكل
االحكايیاتت  هھھھذهه تدووننوو أأجل حق االحصولل على االلجوء ااالنساني. مناالحكايیاتت االتي يیروويیهھا االالجئونن االجددد 

في صدوورر االالجئيین  حبيیسةفاتت خاصة. ااما االحكايیاتت االوااقعيیة فتبقى في دداائرةة االهھجرةة ووتحفظ في مل
بسهھولة بيین حدوودد االحكايیتيین. فقد  االتميیيیزليیعتاشواا على ذذكرااهھھھا بسريیة تامة. لكن هھھھذاا اليیعني اانهھ يیمكن 

عبثيیة. قبل يیوميین ووصل الجئ عرااقي جديید االى  محاوولةتختلطا وويیصبح االتميیيیز بيین االحكايیتيین مجردد 
في نهھايیة االثالثيین من االعمر. ااددخل االى محطة ااالستقبالل ووااجريیت  نحيیلجنوبب االسويید. ررجل مديینة مالمو 

. ثم ااعطوهه غرفة ووسريیر وومنشفة ووشرشف ووصابونن ووملعقة ووشوكة االطبيیةلهھ بعض االفحوصاتت 
. يیجلس االرجل االيیومم اامامم موظظف دداائرةة االهھجرةة يیروويي حكايیتهھ بسرعة غريیبة ٬، االطعاممووسكيین ووقدرر لطبخ 

االهھجرةة يیطلب منهھ اانن يیبطأ االسردد قدرر االمستطاعع  :  ظظفموبيینما   
 

ططواالل االليیل يیشربونن االويیسكي  ظظلوااأأنهھم باعوني االى جماعة ااخرىى. كانواا فرحيین جداا.  أأخبرووني
ووااخبرتهھم بأنني ررجل ملتزمم بديینهھ. ااشتروواا  ااناوويیضحكونن. حتى أأنهھم ددعوني لمشارركتهھم االشربب.ااعتذررتت 

جيیداا.  كاننددجاجة ووقدمواا لي االفوااكهھ وواالحلويیاتت. يیبدوو اانن ثمني   االليیلة لي مالبس جديیدةة ووططبخواا لي في تلك
ااثناء تودديیعي. عانقني مثل أأخخ: أأنت ررجل ططيیب للغايیة... ااتمنى  حقيیقيیةحتى اانن قائد االمجموعة سكب ددموعا 

في حيیاتك ٬، قالل االرجل ااالعورر. وواالموفقيیةلك كل االخيیر   
فقط. ووكانواا قد إإختطفوني في تلك االليیلة االباررددةة  االجماعة ااالوولى ثالثة أأشهھر معاانني بقيیت  ااظظن 

هھھھي االمرةة  كانت. تلقيینا االتعليیماتت بالتوجهھ االى نهھر ددجلة. 2006. حدثث ذذلك في بداايیة شتاء وواالمشوؤؤمة
. عند ضفة االنهھر كانن ررجالل االمستشفىااالوولى االتي نتلقى فيیهھا ااألوواامر مباشرةة من مديیر قسم االطوااررئئ في 

قد ووضعت في شواالل ططحيین فاررغغ أأمامم  االرووؤؤسسن ددوونن ررووؤؤسس ٬، ووكانت االشرططة يیحيیطونن بست جثث م
. كنا قد تأخرنا في االوصولل بسبب ااالمطارر االشديیدةة . دديیناالجثث. خمن ررجالل االشرططة بأنهھا االجثث لرجالل 

ااالسعافف االتي يیقوددهھھھا ززميیلي أأبو سالم ووحملت اانا االى سيیاررتي شواالل  سيیاررةةكدسس ررجالل االشرططة االجثث في 
خاليیة وولم يیكن يیخرقق سكونن ليیل بغداادد االموحش سوىى ااصوااتت ررصاصص في  لشوااررععاااالرووؤؤسس. كانت 

مرووحيیة اامريیكيیة تدوورر فوقق االمنطقة االخضرااء. اانطلقنا عبر شاررعع أأبي نؤااسس بأتجاهه  ططائرةةاالبعيید ووصوتت 
تحمل جريیحا أأوو مريیضا يیحتضر٬،  حيین (االرشيید٬، ووكنا نسيیر بسرعة متوسطة بسبب ااالمطارر ٬، فف شاررعع

على االمسوؤؤليیة ااالنسانيیة. ااما حمل االرووؤؤسس االمقطوعة في سيیاررةة  االدليیلررةة ااالسعافف هھھھي تكونن سرعة سيیا
 هھھھذاا )إإال االى سرعة عربة موتى تجرهھھھا االبغالل في غابة مظلمة من االقروونن االوسطى  اليیحتاججااسعافف فهھو 

٬، لكنهھ  (  . ووهھھھو ررجل كانن يیعتبر نفسهھ فيیلسوفا ووفنانااالمستشفىماكانن يیرددددهه عليینا مديیر شعبة االطوااررئئ في 
يیحترمم عملهھ وويیعتبرهه من االوااجباتت االمقدسة. فأددااررةة قسم  كاننوولد في االبلد االخطأ ) على حد قولهھ. مع ذذلك 

كانن يیعني لديیهھ إإددااررةة االخط االفاصل بيین االحيیاةة وواالموتت. كنا نسميیهھ ـ  االطوااررئئسيیاررااتت ااالسعافف في شعبة 
عرفت سبب االمقت. فكالمهھ االغامض  ووأأنا.  ووكانن ززمالئي ااالخريین يیمقتونهھ وويینعتونهھ بالمجنونن ـااالستاذذ 

ااالخريین. لكني كنت ااكن لهھ االكثيیر من ااالحتراامم وواالمحبة بسبب حديیثهھ  نظروواالعداائي جعلهھ ررجال معقداا في 
االكائن  هھھھووواالخراافة هھھھما أأصل االعالم. ووااالنسانن ليیس   االمسفوكك  االدمم: إإنن   مرةة. قالل لي  وواالشيیقاالجميیل 

في االغابة تفعل ذذلك بشتى االسبل ٬، لكنهھ  فالحيیوناتتبز أأوو االحب ااوو االسلطة ٬، االوحيید االذيي يیقتل من أأجل االخ
ما كانن يیختم حديیثهھ بجملة مسرحيیة ووهھھھو يیشيیر بيیدهه االى االسماء :  ووغالبااالوحيید االذيي يیقتل بسبب ااإليیمانن. 

القة ااال بالرعب االمتوااصل. كانن ززملي أأبو سالم يیأخذهه االظن بأنن ااالستاذذ على ع ااالنسانناليیمكن حل قضيیة 
بأنهھ  يیفهھموننااالررهھھھابيیة بسبب عنف كالمهھ. لكني كنت أأدداافع بكل إإخالصص عن االرجل االذيي ال  بالجماعاتت
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كما يیفعل ططواالل االنهھارر سائقو سيیاررااتت ااالسعافف االحمقى. كنت  االسخيیفةاالمزحح  يیطلقفيیلسوفف يیابى أأنن  
يیقولهھا. فأنا كنت أأسيیر محبتهھ ووااإلعجابب بهھ. ووكلمةااحفظ كل جملة   

االتي  ااالسعاففاالملعونة عندما اانعطفنا بأتجاهه جسر االشهھدااء. أأنتبهھت االى أأختفاء سيیاررةة  االليیلةك االى تل ااعودد 
. رركنت االسيیاررةة بدوورريي على بييیقوددهھھھا أأبو سالم ٬، ثم لمحت في االمرآآةة االجانبيیة سيیاررةة شرططة مسرعة تلحق 

وااتت االشرططة ملثميین يیرتدوونن ززيي ق شباننجانب االطريیق ووسط االجسر. ترجل من سيیاررةة االشرططة أأرربعة 
 ااخذ ررفاقهھ بيینما ووهھھھو يیوجهھ مسدسهھ في ووجهھي. االسيیاررةةاالخاصة. أأمرني قائد االمجموعة بالترجل من 

ااالسعافف سيیاررةةبأنزاالل شواالل االرووؤؤسس من  ااالخروونن  
. كانن هھھھذاا أأوولل مافكرتت بهھ حيین يیكبلوني ووحشرووني في صندووقق ) ااختطفُت ووهھھھم سيیقطعونن ررأأسي ... لقد (

آآيیة االكرسي ثالثث مرااتت  قرأأتتشر ددقائق فقط ألددررااكك حقيیقة مايینتظرني...  . أأحتجت االى عاالشرططةسيیاررةة 
بأنن جلديي أأخذ يیتشقق. الااددرريي لم فكرتت في تلك االلحظاتت االمظلمة في ووززنن  شعرتتفي ظظالمم االصندووقق. 

٬،  بسرعة. ووحيین تعاوودد ااالنطالقق إإنعطفت كيیلو. كانن ررعبي يیزدداادد كلما أأبطأتت سيیاررتهھم أأوو 70 رربماجسمي. 
ااالستاذذ عن  بحديیثّي إإحساسس غامضهھ هھھھو مزيیج من االطمأنيینة وواالقلق. رربما فكرتت حيینهھا كانن يینبض ف

كانن يیعنيینهھ بالتحديید. كانن يیقولل اانن من يیحتضر في غابة يیشعر  مااالذييعالقة االسرعة باالحتضارر. لم أأفهھم  
 بيینما٬،  بهھ  اانفرددأأشد من االذيي يیحتضر ددااخل سيیاررةة أأسعافف مسرعة. ألنن ااالوولل يیشعر بأنن االزمن قد  برعب

يیتضامن معهھ. أأكيید أأنهھ ووهھھھم االهھرووبب بعكس ااالتجاهه. ااذذكر اايیضا أأنهھ أأعلن مبتسما  منيیخيیل للثاني بأنن هھھھناكك 
إإحتضارراا ددااخل مركبة فضائيیة تسيیر بسرعة االضوء.  ااتمنى:   
ااالسعافف منذ سقوطط بغداادد٬، كانت  سيیاررةةإإلي أأنن جميیع االجثث االمجهھولة وواالمشوهھھھة االتي حملتهھا في  خيیل

ررأأسي االمقطوعع من كومة نفايیاتت٬، بيینما يیطلق  حامالم شاهھھھدتت ااالستاذذ في االظالمم االذيي يیلفني أأمامي. ث
ززمالئي مزحة ددااعرةة عن حبي لالستاذذ . ااظظن اانن سيیاررةة االشرططة لم تقطع مسافة ططويیلة قبل أأنن تتوقف عن 

أأنزلوني أأتذكر سوررةة االرحمن ٬، لكنهھم  أأننكل ااألحواالل هھھھم لم يیخرجواا من االمديینة. حاوولت  فياالسيیر.  
عن  االرباطط فكواااالمشويي ووووصلني بكاء ططفل.   االسمكووقاددووني االى ددااخل بيیت كانت تفوحح منهھ رراائحة 

ووخاليیة من ااالثاثث. ثم إإنهھالل علي بالضربب االمبرحح ثالثة أأشخاصص  باررددةةنفسي في غرفة  ووووجدتتعيینّي  
االظالمم من جديید. سادد ووبعدهھھھا مجانيین .  

 
أأتمكن من االنومم. كنت ااشعر بألم حادد  لم. أأغمضت عيیني لكنني لي أأنني سمعت صيیاحح دديیك أأوولل ااالمر خيیل

بأتجاهه االشباكك االذيي كانن قد سد بالطابوقق حديیثا.  ووززحفتفي ااذذني االيیسرىى. أأنقلبت بصعوبة على ظظهھريي 
االتكهھن من أأنني ددااخل أأحد بيیوتت ااألحيیاء االبغداادديیة االقديیمة. كانن  االسهھلكنت أأشعر بعطش شديید. كانن من 

بناء االغرفة ٬، خاصة من بابب االخشب االقديیم. في االحقيیقة الااعرفف مالذيي يیهھمكم  ططرااززذذلك ووااضحا من 
أأشعر بصعوبة بالغة في ووصف  أأنامن تفاصيیل قصتي كي أأحصل على حق االلجوء في بلدكم.   بالتحديید

أأرريید اانن أأذذكر بعض ااالمورر االتي تهھمني اايیضا. كنت ااتصورر أأنن هللا وومن بعدهه  لكننياايیامم االرعب تلك. 
وويیدعوني االى  ططمأنيینتيم يیتخليیا اابداا عني ططواالل محنتي. كانن هللا حاضراا بقوةة في قلبي٬، يیروويي ل ااالستاذذ

أأفكر ططواالل تلك  كنتووسلوتي.   عزاائياالصبر. ووكانن ااالستاذذ يیشغل ذذهھھھني وويیخفف عني ووحشة ااإلسر. كانن 
ببعضهھ  موصولل بما قالهھ ااالستاذذ عن صديیقهھ االمهھندسس ددااوودد. مااالذيي كانن يیعنيیهھ بأنن االعالم االعصيیبةااألشهھر 

عندما قالل ااإلستاذذ:  االمستشفىبعض. وواايین قدررةة هللا وومشيیئتهھ في مثل هھھھذهه ااالمورر؟ شربنا االشايي في بابب 
هھھھناكك شاعر عرااقي يیكتب في لندنن مقاال  كاننكانن صديیقي ددااوودد يیقودد سيیاررةة االعائلة في شوااررعع بغداادد  حيین

نهھ على قسوةة االقلب. ووألنن االعالم موصولل ززجاجة وويیسكي تعيی اامامهھنارريیا في مديیح االمقاوومة وو على ططاوولتهھ 
وواالكواابيیس ووبوااسطة شراايیيین سريیة أأخرىى فقد خرحح من مقالل االشاعر  وواالكلماتتببعضهھ بعض باالحاسيیس 

في  بإنتظاررهھھھمووااووقفواا سيیاررةة االعائلة. قتلواا ددااوودد ووززووجتهھ ووططفلهھ ووأأباهه. أأما ااألمم فكانت   ملثميینثالثة ررجالل 
ووال االرجالل االملثميین. اامم ددااوودد تعرفف ططبخ االسمك االذيي كانن  عرااقياالاالبيیت. أأمم ددااوودد التعرفف االشاعر 

.بغدااددمن شدةة االسكر فوقق االكنبة في لندنن. بيینما بردد سمك اامم ددااوودد ووغابت االشمس في  االشاعريینتظرهھھھم. نامم   
 يیضعاالغرفة االخشبي٬، ووددخل شابب ططويیل شاحب االوجهھ ٬، يیحمل ووجبة االفطورر. أأبتسم لي ووهھھھو  بابب فتح

أأبب  أأناباكيیا  (   ووتوسلترددددتت ااوولل ااالمر بما يیمكنني قولهھ ااوو فعلهھ. ااررتميیت عند قدميیهھ االطعامم أأمامي. ت
...العالقة لي بالسيیاسة ووال بالمذااهھھھب ... هللا يیستر عليیكم ... أأنا  هللالثالثة ااططفالل... أأنا ررجل متديین ووااخشى 

 االشابببيیهھ االكريیم) ووضع ااسعافف ... قبل االسقوطط ... ووبعد االسقوطط ... أأقسم با# وون سيیاررةةمجردد سائق 
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للصالةة  ووقمتااصبعهھ على شفتيیهھ ٬، ووخرجج منصرفا. لقد شعرتت أأنن نهھايیتي قد حلت. شربت قدحح االشايي 
جسديي٬، ووكدتت أأططلق  تكتسحعسى اانن يیغفر هللا لي ذذنوبي . في االسجدةة االثانيیة شعرتت بطبقة من االجليید 

حمولل على مسند٬، ووبرفقتهھ م صغيیرفتح االبابب. كانن يیحمل جهھازز ااضاءةة  شاببصرخة جزعع٬، غيیر أأنن اال
يیتحركك بعد  وولماالسالحح االى ررأأسي٬،   يیصوببصبي يیحمل االكاووااشنكوفف. ووقف االمرااهھھھق االى جانبي ووهھھھو 

يیلتفت لي. علق على االحائط الفتة قماشش سوااددء  لمااالرربعيین من االعمر.  فيمكانهھ. ددخل ررجل بديین   منذذلك 
فيیديیو ووجهھازز  كاميیرااشخص ااخر ملثم يیحمل  االجهھادد. ثم ددخل  علىكتبت فيیهھا آآيیة قراانيیة تحث االمسلميین 

. ددااعبهھ االرجل االملثم عارركا أأنفهھ صغيیرةةكمبيیوتر صغيیر. ددخل بعد ذذلك صبي ووهھھھو يیحمل ططاوولة خشبيیة 
بتثبيیت كاميیرااتهھ بموااجهھة االالفتة االسوددااء . جربب  وواانشغلووشكرهه ٬، ثم ووضع جهھازز االكمبيیوتر على االطاوولة 

ثث مرااتت ثم أأنصرفف.ثال ااالضاءةةاالشابب االنحيیل تشغيیل جهھازز   
االرجل االبديین : اابو جهھادد .. اابو جهھادد.   صاحح   

االشابب من خاررحح االغرفة : فد ددقيیقة .. عيیني أأبو أأرركانن... صوتت ااتى  
من سيیاررةة ااالسعافف. سد االجميیع أأنوفهھم  ااخذووههاالشابب هھھھذهه االمرةة ووهھھھو يیحمل شواالل االرووؤؤسس االذيي  عادد 

أأمامم االالفتة االسوددااء٬، أأحسست اانن ساقي قد شلتا.  ااجلس أأننبسبب عفونة االكيیس. ططلب االرجل االبديین مني 
قميیصي بعنف. عندهھھھا ددخل ررجل أأعورر آآخر٬، ضخم االجثة٬، ووأأمر االبديین  يیاقةلكن االرجل االبديین سحبني من 

ووكانن هھھھذاا يیحمل في يیدهه بدلة عسكريیة. جلس ااألعورر قربي ووهھھھو يیضع ذذررااعهھ حولل  لحالي٬،بأنن يیتركني 
اافهھم  لمخبرني بأنهھم لن يیذبحوني ااذذ كنت متعاوونا ووططيیب االقلب. صديیق٬، ووططلب مني اانن ااهھھھدأأ. أأ مثلكتفي 

ددقائق. أأخرجج ااألعورر من جيیبهھ  بضعلي بأنن ااالمر لن يیستغرقق سوىى   أأكدجيیداا معنى ( ططيیب االقلب ) هھھھذهه.  
االبديین باخرااجج االرووؤؤسس االمتعفنة ووقامم بصفهھا أأمامي.  االرجلووررقة صغيیرةة ووططلب مني اانن أأقرأأهھھھا. بيینما قامم 

ضابط في االجيیش االعرااقي ووأأنن هھھھذهه االرووؤؤسس هھھھي لضباطط آآخريین٬، ووكنت قد   بأننيفي االوررقة  كانن مكتوبا
االنساء ووتعذيیب االموااططنيین ااالبريیاء ٬، ووكنا نتلقى  ووااغتصابببرفقة ززمالئي االضباطط بمدااهھھھمة االبيیوتت  قمت

عورر أأنن  مني ااأل ططلبفي االجيیش ااالمريیكي٬، مقابل مكافآتت ماليیة كبيیرةة.   كبيیرااألوواامر بالقتل من ضابط 
يیعدلل ررأأسي  ووأأخذاالعسكريیة. أأمر االمصورر االجميیع اانن يینسحبواا االى خلف االكاميیراا. ثم تقدمم مني  االبدلة أأررتديي

  !!صف االرووؤؤسس. ثم عادد خلف كاميیرااتهھ ووصاحح : تفضل  عّدلل بعدهھھھامثلما يیفعل االحالقق.  
يیر. ااوو كأنهھ كانن صوتت ممثل شهھ يیشبهھاالمصورر من ااكثر ااالصوااتت إإلفة على أأذذني. رربما كانن   صوتت كانن

تصويیر شريیط االفيیديیو٬، لم االتق من بافراادد  بعد مصطنع. بهھدووءصوتت ااالستاذذ حيین يیجهھد في اانن يیتحدثث 
لي االطعامم. ووكانن هھھھذاا يیمنعني من ططرحح اايي سؤاالل. ووكانن في كل مرةة  يیجلباالجماعة عداا االشابب االذيي كانن 

يیسمحواا لي  اانناامنيیتي االوحيیدةة   نتكاعلي مزحة جديیدةة عن االساسة ووررجالل االديین.   يیلقييیأتي لي بالطعامم 
. لكنهھم نفسهھبزووجتي. كنت ااخبأ بعض االنقودد لليیومم ااالسودد في مكانن اليیخطر على بالل االجن  باالتصالل

 تحققكل شئ يیتوقف على نجاحح شريیط االفيیديیو. ووقد  ااننررفضواا ذذلك بشدةة. أأخبرني قائد االمجموعة ااألعورر  
لي بمشاهھھھدةة  سمحواات قناةة االجزيیرةة شريیط االفيیديیو. ذذلك فعال بسرعة كبيیرةة أأددهھھھشت االجميیع. لقد عرض

من ررأأسي ووقالل اانني ممثل عظيیم.  قبلنياالتلفزيیونن٬، ووكانواا يینطونن يیومهھا من االفرحح. حتى اانن االرجل االبديین 
أأكد للمشاهھھھديین بانن االقناةة تأكدتت عبر مصاددررهھھھا  االذييماااثارر غضبي هھھھو مقدمم ااالخبارر في قناةة االجزيیرةة 

االدفاعع ااعترفت بأختفاء االضباطط. بعد نجاحح عرضض االشريیط ااخذوواا  ووززااررةةووبأنن االموثوقة من صحة االشريیط 
نومي ووسمحواا لي باالستحمامم٬، حتى توجج  ووفرااششكانت أأكثر من جيیدةة. ااعتنواا بطعامي  بطريیقةيیعاملونني  

 االجماعة ٬، تلكاالثانيیة. ددخل االغرفة ثالثة ررجالل ملثميین من   للجماعةتكريیمي في االليیلة االتي باعوني فيیهھا 
بالضربب ثم كبلوني ووكممواا فمي ووحشرووني  االجدددووبعد اانن ووددعني ااألعورر بحرااررةة ٬، أأنهھالل علي االرجالل 

ددااخل صندووقق سيیاررةة اانطلقت بسرعة مرعبة.  
 

في قريیة  أأنزلونياالجماعة االثانيیة مسافة ططويیلة هھھھذهه االمرةة. رربما ووصلنا ااططراافف بغداادد. فقد  سيیاررةة قطعت
هھھھناكك ررجالنن يیتباددالنن  ووكاننمكانن. حبسوني في ززرريیبة أأبقارر.  موحشة تسرحح فيیهھا االكالبب ووتعويي في كل

 االجماعةووااذذاللي. كانواا يیختلفونن تماما عن  تجويیعيحرااسة االزرريیبة ليیل نهھارر. ال ااعرفف لم عمدوواا االى  
فيیما بيینهھم باالشاررااتت. بل لم  يیتفاهھھھموننااالوولى. ووكانواا ملثميین ططواالل االوقت٬، وولم يیتكلمواا معي االبتة. ووكانواا 

االكالبب ططواالل االشهھر االذيي قضيیتهھ في االزرريیبة.  نباححكك اايي صوتت بشريي يیسمع من االقريیة سوىى يیكن هھھھنا
مع ثالثث  االمؤبدأأتمنى اانن يیحدثث اايي شئ ٬، بدلل هھھھذاا االسجن   كنتكانت االساعاتت تمر ثقيیلة وومضجرةة. 
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ر وولم أأعد أأندبب حظي. كنت أأشع يینتمونن٬،بقرااتت. كففت عن االتفكيیر بهھؤالء االناسس وواالى أأيي ططائفة أأوو حزبب 
مجردد برهھھھة لن تدوومم ططويیال. لكن ااالحساسس بهھذاا  االزمنبأنني قد عشت مايیحدثث لي في ززمن ما ٬، وواانن هھھھذاا 

. لم يیعد يیخطر ببالي اانن أأحاوولل االهھربب ااوو سؤاالهھم عما يیريیدوونن مني. وواالدوواارراالزمن هھھھو االذيي يیصطنع االبطء 
رربما هھھھناكك قوةة خفيیة  أأقومم بمهھمة ما. ووااجب قسريي علي اانن ااؤؤدديیهھ حتى االنفس ااألخيیر. أأننيلقد شعرتت 

 ووااجباانسانن  لكل (مع قوةة بشريیة للقيیامم بلعبة سريیة ااهھھھداافهھا أأكبر من أأنن يیتخيیلهھا ررجل بسيیط مثلي تكاتفت
لي أأنن أأميیز ٬، ووهھھھكذاا بسهھولة ٬،  كيیفااالستاذذ يیقولل. لكن إإنن كانن ذذلك صحيیحا   كانن  )شعريي ووأأخر اانساني

هھھھي من االوااجباتت  ووااططفاليمثال اانن االعنايیة بزووجتي  أأفهھم فانا  ؟بيین حدوودد االوااحب ااالنساني ووااآلخراالشعريي 
ااالستاذذ يیقولل ااننا نخلط بيین  كانن  لمااالنسانيیة. وواانن ررفض االكرااهھھھيیة هھھھي من االوااجباتت االشعريیة. لكن 

االقدررةة على  هھھھيوو النعترفف بالشق االشيیطاني االذيي يیوجهھ كال االوااجبيین. فالوااجباتت االشيیطانيیة  االوااجبيین
االهھاوويیة. ووكانن هھھھذاا كثيیراا  صوببيیّوجهھ اانسانيیتهھ ٬، ااوو حتى االشعر االمتطرفف ٬، االوقوفف في ووجهھ ااالنسانن حيین 

كبيیرةة. على كل حالل ٬، أأظظن بمشقةجداا على عقل ررجل بسيیط مثلي أأكمل ددررااستهھ االمتوسطة   
 يیكمناالفزعع. وولو كانن ااالستاذذ حاضراا لقالل بأنن االفزعع   هھھھوما أأقولهھ العالقة لهھ بطلب االلجوء. فما يیهھمكم  اانن 

منتصف  بعدااألخيیر ددخلواا االزرريیبة   فيلغازز االتي تلتمع في نجمة باررددةة من سماء هھھھذهه االمديینة.  في اابسط ااأل
االفاخر. ثم قامم ززميیلهھ بتعليیق الفتة سوددااء مكتوبب  بالسجادداالزرريیبة  مناالليیل. قامم ااحد االملثميین بفرشش ززااوويیة 

رتهھ٬، ووقد بداا لي اانهھ نفس االمصورر مع كاميی ددخلاالجهھادد ااالسالمي فرعع االعرااقق. بعد ذذلك  جماعةعليیهھا :  
اانهھ يیتفاهھھھم ااآلنن  االوحيیدبحركاتت االمصورر ااالوولل. االفاررقق  شبيیهھة  يیديیهھمصورر االجماعة ااالوولى. كانت حركاتهھ 

اامامم االالفتة االسوددااء . أأعطوني ووررقة  ووأأجلسمثل ااآلخريین باالشاررااتت. ططلبواا مني اانن أأررتديي ددشاشة بيیضاء 
مئاتت  بفصللى جيیش االمهھديي ووأأنني ذذباحح شهھيیر وو قمت ما فيیهھا أأيي أأنني اانتمي اا أأقوللوو أأمرووني أأنن  

صدرر عن ااحدىى  االقرااءةةاالرووؤؤسس من ررجالل االسنة ووباننا نتلقى االمساعدااتت من اايیراانن. ووقبل اانن اانهھي 
االبقرااتت االثالثة كي نكمل  االرجاللاالبقرااتت خواارر عالل ططلب االمصورر إإثرهه أأنن أأعيید االقرااءةة. ااخرجج ااحد 

تصويیر مشهھد االزرريیبة.   
 

تعبر  جماعةبعد اانن جميیع االذيین ااشترووني كانواا يینقلونني عبر االجسر نفسهھ. ووال أأعرفف االسبب.  فيیما ااددرركت
االى االرصافة. ااظظن اانن  نفسهھبي من جسر االشهھدااء صوبب االكرخخ ثم االجماعة االتاليیة تعودد بي عبر االجسر 

ااالفضل اانن عن حكايیتي. يیبدوو لي من  ااالخرووننقصتي لن تنتهھي بهھذهه االطريیقة. ووااخشى اانن تقولواا كما قالل 
: باعوني االى جماعة ثالثة. عبرتت االسيیاررةة بسرعة جسر بأختالقهھاااختزلل لكم االحكايیة بدلل اانن تتهھموني 

هھھھذهه االمرةة في غرفة نومم مزووددةة بسريیر  سجنياالى بيیت فاحش االثرااء. فقد كانن  نقلت.  أأخرىىاالشهھدااء مرةة 
. ووتبخر االخوفف من نفسي ووصرتت االجنس فيیهھا.. يیماررسوننمريیح ووجميیل من تلك االتي نشاهھھھد اابطالل ااالفالمم 

فكرتت اايیضا بأنن  لكنياالوااجب االخفي االذيي إإختاررووني لهھ ٬، وو أأنا قمت بهھ لئال ااخسر ررأأسي.  فكرةةأأفقهھ  
عن اانتمائي االى االجماعاتت  فيیهھااختبر رردد فعلهھم في بعض ااالمورر. فبعد تصويیر فيیديیو جديید أأتحدثث 

االشعبيیة٬، ططالبتهھم ببعض االنقودد لقاء  ااقهھمووااسوااالسالميیة االسنيیة ووعن عملي في تفجيیر مساجد االشيیعة 
ااختطافي٬، تنقلت  ررحلةعامم وونصف من  ططواالل لن أأنساهه. ضرباتصويیر االشريیط هھھھذاا. كانن جواابهھم االحاسم٬، 

االى ااالكراادد االخونة وواالمسيیحيین  اانتمائي. صورروواا لي أأشرططة فيیديیو أأتحدثث فيیهھا عن ااخراالى   ووكرمن  
االبعثيیة وواالى حرسس ثوررةة اايیراانن االمجوسيیة. في هھھھذهه  لسورريیةاااالكفارر وو ااررهھھھابي االسعودديیة وو االمخابرااتت 

ووفجرتت ووقمت بجراائم اليیتصوررهھھھا عاقل. جميیع ااشرططة االفيیديیو هھھھذهه  ووااحرقتااالشرططة قتلت ووااغتصبت 
٬، ووجلس خبرااء ووصحفيیونن ووساسة يینقاشونن ما قلتهھ ووفعلتهھ. ااما االحظ االسئ  االعالمعرضتهھا فضائيیاتت 

 االمقاوومةيیر االفيیديیو االذيي ااظظهھر فيیهھ كجنديي أأسباني يیسلط أأحد ررجالل ٬، كانن عند تصو صاددفنااالوحيید االذيي 
االمحطاتت االفضائيیة  جميیعسكيینا على ررأأسهھ وويیطلب من االقوااتت ااالسبانيیة ااالنسحابب من االعرااقق. لقد ررفضت 

بعامم . ووكدتت أأددفع ثمنا باهھھھظا على هھھھذهه االغلطة  قبلهھاغاددررتت االبالدد  قد  كانتبث االشريیط. فالقوااتت ااالسبانيیة  
االمصورر االذيي إإقترحح عليیهھم فكرةة  كاننذذبحي إإنتقاما على ما حدثث. لكن من أأنقذني  أأررااددتتفتلك االجماعة  ٬، 

ووشذبواا لحيیتي ثم ووضعواا  ااالفغاننززيیا للمقاتليین  أألبسوني:  االفيیديیويیةرراائعة ااخرىى ٬، كانت االنهھايیة ألددوواارريي 
يیثونن با) وونبيیهھ ووآآلل يیصرخونن وويیستغ ررجاللعلى ررأأسي عمامة سوددااء. ووقف خلفي خمسة. ووجاءوواا بستة 

االزعيیم االجديید لتنظيیم االقاعدةة في بالدد االراافديین٬، كما هھھھدددتت  بأنيبيیتهھ ذذبحوهھھھم أأمامي مثل االخراافف ووأأنا أأعلن 
. ااستثناءاالجميیع من ددوونن   
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اامامم  االوااقفةمتأخرةة من االليیل. جلب لي االمصورر ثيیابي االقديیمة ثم قاددني االى سيیاررةة ااالسعافف  ساعة في

ررااقبت حركاتت مصورر  االلحظاتتاالرووؤؤسس االستة في شواالل أألقوهه في االسيیاررةة. في تلك االبابب. ووضعواا تلك 
 جلستاالمدبر لهھذهه االلعبة االرهھھھيیبة .  االرااسس  يیكونناالفيیديیو وو أأيیقنت من أأنهھ مصورر االجماعاتت كلهھا ٬، ووقد 

تعرفف  اانتخلف مقودد سيیاررةة ااألسعافف بيیديین مرتجفتيین. ثم أأصدرر االمصورر ااألمر من خلف لثامهھ : 
... عبر جسر االشهھدااء ... االى االمستشفى...االطريیق   

 
وومتآمروونن٬، ززووجتي ووااووالدديي ووجيیرااني ووززمالئي ووهللا  قتلةأأططلب االلجوء في بلدكم بسبب االجميیع. كلهھم  أأنا 

االذيي كنت ااعتبرهه مالكا ٬، ووعنديي شكوكك بانن مصورر االجماعاتت  ااالستاذذوونبيیهھ وواالحكومة وواالصحف ووحتى 
 اانن  جميیعايیكن كالمهھ االغامض سوىى ددليیل على توااططئهھ ووقذااررتهھ. لقد قالواا بعيینهھ. لم  ااالستاذذااالررهھھھابيیة كانن 

٬، فقد عدتت في االصباحح من عملي في تلك االليیلة االماططرةة.   وونصفغيیابي عن االعمل لم يیستغرقق عاما 
ووأأبطالل.  قتلة جميیعاحكايیة ددمويیة اافترااضيیة وونحن   مجردداالشريیر قالل في ذذااكك االصباحح : االعالم  ووااالستاذذ
على أأنن االليیل لن يیخيیم في  بالدليیلؤؤسس االستة اليیمكنهھا اانن تكونن االدليیل على ماتقولل كما ليیست ووهھھھذهه االروو
االمساء.    

 
 

ااالمرااضض  مستشفىاايیامم من تدوويین هھھھذهه االحكايیة في أأررشيیف دداائرةة االهھجرةة ٬، أأددخلواا صاحبهھا االى  ثالثة بعد
سيیاررةة ااألسعافف حكايیتة  سائقاالنفسيیة. ووقبل اانن يیهھم االطبيیب بسؤاالهھ عن بعض ذذكريیاتت ططفولتهھ ٬، لخص 

االوااقعيیة هھھھذهه االمرةة بكلمتيین :  
 

 - . االنوممأأرريید     
وومذلة... بتوسل ووقالهھا  

  
 

  
 

            

 

 

 

 

شاحنة برليین  

	  

مرةة أأخرىى ٬، لكتبت فقط ماأأططلق حيینهھا من صيیحاتت  كتبهھاأأقدرر لي اانن  وولو. االظالممهھھھذهه االقصة حدثت في   
قسم مهھم من االقصة يیصلح. رراافقت االمجرززةةاالتي  االغامضة ااألخرىى ااالصوااتتفزعع وو تلك  لعمل ااذذااعي   
.تجريیبي ااوو قصصيمجردد تلفيیق قامم بهھ كاتب  االقصةترىى  االقرااء غالبيیة أأنن أأكيید  قد تكونن  متوااضعا  مجاززاا 
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لكنني. عن االرعب ااقسم أأننال أأجد أأنن هھھھناكك حاجة االى    .هھھھذاا االعالم  غراابةبكي تصدقواا   حاجتي هھھھي   كتابة  
.ريیةب ززهھھھرةةعلى شكل  لطخةاالنومم ٬، وولربما  قمصانن يفرااء هھھھذهه االقصة ٬، كلطخة خ  

باررأأعمل في  كنت 2000في صيیف عامم     لغتي ااالنكليیزيیة االركيیكة ٬،   هھھھنا أأعانتني. ووسط أأسطنبولل  
 كنت. اايیضامن اااللمانن االذيین كانواا يیتحدثونن بانكليیزيیة مضحكة  ووااغلبهھمفزبائن االبارر كانواا من االسيیاحح ٬، 

 هھھھارربا كنت بل االديیكتاتورر٬،من االجوعع ووال من  الخوفا. سنوااتت االحصارر ااالقتصاددييمن جحيیم  حيینهھاهھھھارربا 
في تلك االسنوااتت االقاسيیة يیضاعف من ططمس  االمجهھوللاالخوفف من  كانن. أأخرىىووحوشش  وومن.  نفسي من

االى االسطح بوحشيیة كانت مطموررةة تحت حاجاتت ااألنسانن االيیوميیة  وويیدفعهھھھويیة ااألنتماء االى االوااقع االمألوفف 
ااشعر بأنني  كنت. قسوةة حيیواانيیة ددنيیئة سببهھا االخوفف من االموتت جوعا شاعتتلك االسنوااتت  في .االبسيیطة

. فأررمهھددد بالتحولل االى   

هھھھناكك  كانت. لمهھربي موااشي االشرقق االبشريیة االى مزااررعع االغربب  ووددفعتهھاجمعت نقودداا من ذذلك االعمل   
االمشي مع االمهھربب  هھھھناكك. يیرااتكلف كث إإال أأنهھا مزووررجويي بجواازز  سفر: أأسعاررهھھھاططرقق للتهھريیب تختلف 

ووططريیق االشاحناتت االذيي كنت قد فكرتت  االبحرططريیق  هھھھناكك. عبر غاباتت ووأأنهھارر االحدوودد٬، ووهھھھذهه أأررخصهھا 
االذيي تستخدمهھ االشرططة في قيیاسس ثاني أأووكسيید االكربونن في  االجهھاززاانني كنت قلقا بسبب حكايیة  ررغم. فيیهھ

جهھازز قد ددفعني االى االتخلي عن فكرةة االعبورر ليیس هھھھذاا اال لكن. فيیهھا يیختبأوونناالشاحناتت لكشف أأنفاسس من 
. االتهھريیبااألفغاني كنزاا من كنوزز حكايیاتت  كانن. علي ااألفغاني وو مجزررةة شاحنة برليین حكايیةبالشاحنة ٬، بل 

في االتزوويیر ووبيیع االمخدررااتت ليینفق مايیجمعهھ  عمل. ااسطنبولل بصوررةة غيیر قانونيیة فيعشر سنوااتت  سكن
االحقيیقة  في. مني لتصديیقي حكايیة شاحنة برليین سخر بعضهھم. ةاالشرطط ووررشوةةعلى االعاهھھھرااتت االرووسيیاتت 

بالنسبة لي هھھھش جداا وومخيیف ووالاانساني ٬، ووهھھھو  فالعالم. مثل هھھھذهه االحكايیاتت تصديیقلديي أأكثر من دداافع االى 
 كثيیرةة ترااجيیديیةأأنتم تعرفونن قصصا  بالطبع. ليیخرجج فظاعاتهھ ووأأنيیابهھ االبداائيیة صغيیرةةاليیحتاجج إإال االى ررجة 

أأجد  ووأأنا. االمهھاجريین  غرققاالهھجرةة ووررعبهھا من ووسائل ااالعالمم االتي تركز قبل كل شيء على عن مثل هھھھذهه 
ال يینقل  فمثال. لدىى االجمهھورر جديیدةةأأنن مثل هھھھذاا االغرقق االجماعي هھھھو مشهھد سيینمائي ممتع شبيیهھ بتايیتانيیك 

االديیمقرااططيیة حيین ماتفعلهھ االجيیوشش ااألوورربيیة  أأخباررااالعالمم ااخبارر قصص االكوميیديیا االسوددااء وومثلما التصلكم 
. وواالبرددمن االبشر االمذعورريین ٬، وواالمنقوعيین بالمطر وواالجوعع  مجموعةتمسك ليیال ٬، في غابة عمالقة ٬، 

ططلبواا منا جميیعا اانن ننزلل  ثم. بلغارر  شابا باكستانيیا بالمسحاةة حتى فقدهه االوعي  جنوددكيیف ضربب  شاهھھھدتت
. االتركينا االى االجيیش هھھھذاا قبل أأنن يیسلمو حصل. االزمهھريیر االى نهھر شبهھ منجمد  ذذااككفي   

حالمونن أأتفقواا مع مهھربب تركي لنقلهھم  شبانن. ووثالثونن شابا عرااقيیا  خمسةيیقولل علي ااألفغاني إإنهھم كانواا   
كل ووااحد  يیدفع:  االصوررةة لهھذهه ااألتفاقق كانن. من أأسطنبولل حتى برليین االمعلبةبشاحنة مغلقة لتصديیر االفوااكهھ 

عند مدنن  االنهھاررتسيیر في االليیل ووتتوقف في  وواالشاحنة. امم فقط ااالفف ددووالرر٬، على ررحلة أأمدهھھھا سبعة أأيی أأرربعة
أأثناء االليیل  هھب مسموححفاالتبولل  أأماذذلك في االنهھارر ٬، يیفعلمن يیريید أأنن يیتغوطط عليیهھ أأنن  ووكل. حدوودديیة صغيیرةة

االجميیع أأنن يیلتزمم  على. خلويي أأثناء االرحلة هھھھاتفحمل أأيي  ممنوعع. االفاررغةددااخل االشاحنة في قناني االماء 
. أأبداا أأيي شجارر  اليیحصل ووأأنن مروورريیةااوو أأشاررةة  حدوودديیةنن يیكتم أأنفاسهھ أأثناء االتوقف في نقطة االهھدووء ووأأ

أأيیامم االصحف االتركيیة حولل مجموعة من  قبل شرتهھاتاالحكايیة االتي  برليینماكانن يیقلق مجموعة شاحنة  لكن
احنة بهھم ليیلة االش ساررتت. كبيیرةة لنقلهھم في شاحنة االى االيیونانن مبالغااألفغانن االذيي ددفعواا لمهھربب أأيیرااني 

االى  ووصلواا٬، ووأأمرهھھھم االمهھربب بالنزوولل بهھدووء ووأأعلمهھم أأنهھم قد  شاحنةاالبزووغغ االفجر توقفت  ووقبل.  هھاكاملب
ااألفغانن ووهھھھم يیحضنونن حقائبهھم بأحاسيیس هھھھي مزيیج من االفرحح وواالخوفف ٬،  نزلل. مديینة يیونانيیة حدوودديیة

٬، ووكل ماعليیهھم ااألنتظارر حتى االصباحح االمهھربب اانهھا غابة يیونانيیة صغيیرةة  قالل. عمالقة شجرةة تحت ووجلسواا
 االصحفاالصباحح نشرتت  في. االلجوءووحيین تصل االشرططة االيیونانيیة ٬، عليیهھم اانن يیتقدمواا فورراا بطلب  ٬،

االشاحنة ططواالل االليیل في شوااررعع  بهھم ددااررتت لقد. حديیقة عامة ووسط أأسطنبولل في االجالسيین ااألفغانن صوررةة
االمهھربب  أأختفىميیع قصص االنصب ووااالحتيیالل ٬، ج وومثل. وولم تخرجج حتى االى ضوااحي االمديینة أأسطنبولل
.سجن االترحيیل يااألفغانن ف ووززججووشاحنتهھ   
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يیعني  ٬،االنصبمن حكايیاتت  فالخوفف. آآخر سوىى االمغامرةة خيیارر أأمامهھالكن جماعة شاحنة برليین لم يیكن     
. هھيیر على سمعة االمهھربب االش أأعتمدووااأأنهھم  ثم. وواالظلم االجوعع هھاالشلل ووضيیاعع ااألمل وواالعوددةة االى بلد يیخنق

 إإنهھ. أأحداايیخدعع  لم كما االفشل يیلق لملغايیتهھا  وو. أأشدهھھھم نزااهھھھة ووتركيیا كلهھا  في يینمهھربااللهھم اانهھ أأفضل  قالواا
.كانواا يیلقبونهھ بالحاجج اابرااهھھھيیم لهھذاابديینهھ٬، وو حج ثالثث مرااتت ٬،  ملتزممررجل   

 كانن. اء وواالطعامماالم بقناني) االزبائن(ليیال٬، بعد أأنن تزوودد  ااسطنبوللاانطلقت شاحنة االحاجج أأبرااهھھھيیم من    
 كانن. صغيیرةة غيیر مرئيیة ثقوبب االى االدااخل من يیتسربباالهھوااء  ووكانن٬،االشاحنة  ددااخلاالحر شديیديین  وواالظالمم 

خمس ساعاتت من  بعد. للتنفس بسرعة مثل من يیستعد للغطس في نهھر االشبانناالخوفف من نفادد االهھوااء٬، يیدفع 
مم االمتبل االذيي كانن يیلتهھمونهھ في االظالمم٬، رراائحة ااألجسادد وواالجواارربب االمتعفنة وواالطعا كانتسيیر االشاحنة٬، 

في مرآآبب في قريیة حدوودديیة  االشاحنة توقفتاالصباحح  في. االليیلة ااألوولى كانت ناجحة لكن.  ااإلختناقق يیضاعف
االمرآآبب عباررةة عن ززرريیبة  كانن. ووتجددد ااألمل في صدووررهھھھم االزبائناالشاحنة االخلفي٬، تنفس  بابب حفت ٬،وو

 ووالاالنزوولل من االشاحنة االى االزرريیبة٬،  حتى مسموحايیكن  لم. شابيینعلى عمليیة االتغوطط  أأشرففوو. سابقة
صغيیر ووقذرر  مرحاضضحسب االدوورر االى  يیأخذهھھھم يینلشاباا أأحد.  هھھھيبلد  ييأأعن مكانن االقريیة ووفي  االسؤاالل

.االنهھارر ااخر في يیعوددوو٬،  طعامماالااوو  ماءاال لهھم يیشتريي كاننااآلخر  وو. االزرريیبة  ززااوويیةللغايیة في   

مرسيیدسس تسيیر على مسافة بعيیدةة من شاحنة برليین لتأميین االطريیق  سيیاررةة االليیلة االثانيیة كانت هھھھناكك في
شاحنة برليین ططواالل االليیلة االثانيیة بسالمم وولم تتوقف ااال ثالثث  ساررتت. بالمعلوماتت االشاحنةووتزوويید سائق 

 سماعع سهھال ووكانن. ااخرىى شاحناتتيیيیهھ  كبيیراا اهھھھذهه االمرةة مرآآب ااددخلوهھھھماالنهھارر  في.  االقصربالغ  لوقتمرااتت 
. االمديینة اءضوض  

تقطع شاحنة برليین في  لم. االشاحنة في االليیلة االثالثة لتأميین االطريیق أأماممسيیاررةة جيیب عسكريیة كانت تسيیر     
االشاحنة ووعاددتت أأددررااجهھا  أأستدااررتت ووفجأةة  توقفت فقدهھھھذهه االمرةة ٬،سوىى خمس ساعاتت٬،  االليیليیةررحلتهھا 
باررتباكك سائق االشاحنة من خاللل قيیاددتهھ  في ظظالمم االشاحنة ووأأحسواا االشباننقلوبب  أأنقبضت. جنونيیةبسرعة 
 شاببهھھھناكك  كانن. سرهه أأوو بصوتت خافت في االقرآآنيیةووااآليیاتت  ااألددعيیة ضهھمبع ووقرأأيیهھمهھونن  ااخذوواا. االجنونيیة
 هھھھلعمن  ضاعفوو ءبكا نبرةة خدشتهھ يیالكانن صوتهھ جم مسموعع٬،قرااءةة آآيیة االكرسي بصوتت  يیعيید أأخذ صغيیر

ساعة  ربعب هھھھابعد. جديیدقارربب االساعة ثم عاددتت ووتوقفت من االسرعة مايی تلكباالشاحنة  ساررتت. االمسافريین
مؤيید لفكرةة اانن  بيینبسرعة متوسطة ٬، لكن ااتجاهه االسيیر االتبس على االشبانن االذيین اانقسمواا  االرحلة إإستأنفت

 االتهھريیب مافايیاتت أننب إإعتقادد علىاالشبانن  كانن. االرحلةاالشاحنة تعودد أأددررااجهھا ووبيین من يیعتقد اانهھا توااصل 
 .االشرططة ددوورريیاتت ثلم وومخاططرههسائق االشاحنة عبر االهھاتف االخلويي حسب ظظرووفف االطريیق هھھھي االتي توجهھ 

االسائق  ططفأووأأ فجأةةاالشاحنة  توقفت. متعرججتسيیر على ططريیق تراابي  ااخذتت االشاحنة اننب االركاببشعر 
معجزةة ووحكايیة  سيیفرخخشيیطاني  صمت. برليینمحركك االسيیاررةة ووعم صمت مريیب ووغامض ددااخل شاحنة 

.التصدقق  

. حدثث  عما يیتهھامسونن كانواا. االشاحنة ظظالمم فيأأكثر من ثالثث ساعاتت  وواالثالثونن ةاالخمساالشبانن  أأنتظر  
 االيیدوويیةساعاتهھم  كانت. قربب بابب االشاحنة االخلفي  االصغر االبالغةمن خاللل االثقوبب  تلصصاال هھمبعض أأرراادد

 ٬، كفي من االطعامميی ماهھھھناكك  ماززااللفبالماء ٬،  تزوودداال ووقت كاننوو. تشيیر االى االسابعة ووعشرةة ددقائق صباحا
جدرراانن  بركل هھمبعض أأخذ. االتذمر  بدأأ ووهھھھكذاا. لكن االماء يینفد بسرعة ثم أأنن هھھھناكك االحاجة االى االتغوطط 

شجارر  رراائحة كانت. االهھدووء االبقيیةثالثة شبانن ووططلبواا من  أأعترضض. من كانن خاررجج االشاحنة وومناددااةةاالشاحنة 
 ابعض بعضهھم وويیرىى. مصدرر االصوتت حسب يیتحاددثونن كانن. االمكهھربباالشحيیح وو االهھوااء ذذااككعالقة في 
ووهھھھم  االخلفيمنتصف االنهھارر كانن االجميیع تقريیبا يیطرقق على جدرراانن االشاحنة ووبابهھا  ووعند. ظظاللل ددااكنة مجردد

االشاحنة  ددااخلاالراائحة االفظيیعة تترااكم  ووكانت. في أأكيیاسس االطعامم تغوططمن  هھھھناكك كانن. يیناددوونن وويیستغيیثونن
 ووهھھھزمت. االظالمم في صخبيیتنفس ب ووحشا كأننمجتمعة  االشبانن أأنفاسس تشبهھ وو ٬،مثل ططبقاتت من االحجر

هھھھذاا  دداائرةة إإتسعت ثماالظالمم٬،  فيباأليیديي  عرااككشجارر وو  شبن فقد. االجميیع أأعصابب وواالخوفف االراائحة
 أصوااتتيیتهھامسونن وويیتكهھنونن ب جلسوااوو. أأعادد االهھدووء فالعطش. بساعة ووااحدةة هھھھدأأتت االحالل ووبعدهھھھا.االعرااكك



 IX 

 كانن. ااوو يیركل جدرراانن االشاحنة شتيیمةحيین ووآآخر كانن أأحدهھھھم يیطلق  ووبيین. من االنحل  خليیة ووكأنهھم خفيیضة
في ددااخل االحقائب٬، ووماءأأغلب االشبانن يیحرصص في تلك االلحظاتت على اانن يیخبأ ماتبقى لهھ من ططعامم   

 ووااحد : يیحدثثتميیز فيیهھ االوجهھ عن االقدمم قامم هھھھذاا ووذذااكك بأفعالل اليیمليیهھا ما كانن  لماالذيي  ااألسوددررغم االظالمم    
 هھھھكذاا.  االظالممذذلك  مثلقميیصهھ في  يیغيیر ووثالثجيیبهھ  في وويیخبئهھاساعتهھ االيیدوويیة  يینزععانن وو ث حذااءههيیربط 

. جرسس اانذاارر ووحبوبب مهھلوسة االى متحولةهھھھذهه االموااقف  مثلبغراابة في  تنشط.  ااالنسانن مخيیلةهھھھي   

الحيیاةة للتشبث ب طاقةاالمن  مايیكفي فيیهھم صغارر شبانن أأرراادد. عاررمة فوضىفي نهھارر االيیومم االتالي كانت هھھھناكك   
 من ووإإستغاثث توسل ووااحد.  جدرراانناالاالطرقق على  وو بالصرااخخ إإستمروواا ووننووأأخر ٬،بابب االشاحنة  كسر ٬،

 االيیأسس أأصابهھ بعضهھم. عالل بصوتت قرأأووهھھھاقراانيیة ووااددعيیة  اايیاتت. ووشتائم  رااططض أأصوااتت.  ماءأأجل جرعة 
من سربب ووااحد  أأكثر بإباددةة ووكفيیلة التطاقق كانتف ئح االروواا ااما. يیحتضريیفكر في حيیاتهھ مثل مريیض  ووجلس

وواالروواائح االتي أأططلقت  ااآلصوااتت تلك عن ااآلننال أأكتب  أأنا. من االطيیورر االتي كانت تحلق فوقق ررؤؤووسهھم 
. االفوضى في بغتة ددوّوتت االتي االوحشيیة ةاالمدوّويیاالصرخة  تلك عن بل٬،ووااختفت في ددررووبب االهھجرةة االسريیة 

لزجج  كثيیف صمت خيیّم. االجليید من ةقاسيی ططبقة ووفوضاهھھھااالشاحنة  صخب من جعلتكأنهھا قوةة مجهھولة  بدتت
سماعهھم  بعد. كهھوفف لم تفك أأسرااررهھھھا  من خاررجة صرخة كانت ٬،مسافر كلقلب  ددقاتت لك بسماعع يیسمح

. ززلزلل ظظالمم االشاحنة االذييوو ٬، االالحيیواانيكما  ٬،هھھھذاا االصوتت االالنساني  مصدرر تخيیّل أأررااددوواا االصرخة  

عمالقق  نساننإل اأأفوااهھھھ بدوواا. وو االرعب من جديید االصرااخخأأندااحح وو٬،مكانهھا  في بعنفأأخذتت االشاحنة تهھتز   
 ااألمر كأنن بداا. االمرةة  هھھھذههحمم االبرااكيین  مثل تلكااالستغاثة وواالوجع  أأصوااتت ٬، بدتت نعم. شبت فيیهھ االنارر 

.مشتركا جحيیميیاتعزفف لحنا  ووااخذتت تكثفت قدااالنسانن وواالحيیواانن ووووحوشش االحكايیاتت االخراافيیة  قسوةة  

مديینة حدوودديیة صغيیرةة تحيیط بهھا  أأططراافف ندعلى االشاحنة ع أأيیامم عثرتت االشرططة االصربيیة بعد أأرربعة   
. مهھما ااآلنن ماحدثث للمهھربيین ليیس. حقل مهھجورر للدووااجن ددااخلاالشاحنة  كانت. االجهھاتتاالغاباتت من كل 

بمرااقبة االشرططة لتحركاتهھم ووااررااددوواا ااالختباء لبضعة اايیامم ااوو   االمهھربوننعلم  رربما. متشابهھةقصص  فهھذهه
.حولل االنقودد  االتهھريیب مافايیاتت بيینالقة بخالفاتت تافهھ ااخر لهھ ع سببل  

 رركض ووددااخل االشاحنة  من بالدماء ملطخللشاحنة ٬، نط شابب  االخلفيحيین فتح ررجالل االشرططة االبابب    
كانت هھھھناكك  االشاحنة في.  االعمالقة االغابة تلكفي  توااررىى هھلكن. االشرططة تهھططارردد. االغابة  صوبب كالمجنونن

 وومناقيیر مخالب بهھاعملت  ااأأجساددكانت  بل آآخرأأوو أأيي سالحح  االسكاكيین اتمزقهھ لم. أأرربعة ووثالثونن جثة 
وواالدمم ووااألكبادد االممزقة  وواالبوللاالشاحنة مليیئة بالخرااء  كانت. مجهھولة أأخرىى ووأأددووااتتنسورر ووأأنيیابب تماسيیح 

نة شابا االى عجيی ووثالثونن ةاارربع تحولل. هھھھناكككانت  جائعة اذذئاب أأننكما لو  تماما ووااألحشاءوواالعيیونن االمقلوعة 
.كبيیرةة من االلحم وواالدمم وواالخرااء  

 لم هھھھناكككانن معهھ  وومن.سخروواا منهھ  بل يیصدقق أأحد رروواايیتهھ ٬، لم االعجوززاالصربي  االشرططييیانكوفتش    
 ووكانت.. هھھھربب االى االغابة وواالذيي يیخص ذذااكك االشابب االملطخ بالدماء فيیماأأتفقواا معهھ  بل.شهھاددتهھيیدعم 
. هھھھنغارريیااالحدوودد االى  عبر هھبأن إإددعت االشرططة لكناالشابب  أأختفاء أأسبابب عنتساءلت  قداالصربيیة  االصحف  

لك للمرةة  أأقولل... مجنونا يیا أأمرأأةة  لست:  سقفاال االىهھھھو يینظر  وو لزووجتهھيیانكوفيیتش  يیقوللفي االسريیر    
 قبل اانن يیختفي ررماددييأأنن ددخل االشابب االى االغابة حتى أأخذ يیعدوو على أأرربع ثم تحولل االى ذذئب  ما...  ااأللف
...فيیهھا  
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ةة عسكريیةجريید  
 
 

)1988ـ  1980االى قتلى االحربب االعرااقيیة اااليیراانيیة (   
 
 

سنذهھھھب االى االمقبرةة٬، إإلى مشرحة االموتى. نستأذذنن حرااسس االماضي . سنخرجج االميیت عارريیا االى االحديیقة 
االعامة. نجلسهھ على االمصطبة٬، تحت شمس برتقاليیة ناضجة. سنحاوولل تثبيیت ررأأسهھ. حشرةة أأوو ذذبابة تطن 

يیطن على ااألحيیاء ووااألموااتت بقسمة عاددلة. سنتوسل االيیهھ أأنن يیعيید عليینا االحكايیة. ال  حولهھ. مع أأنن االذبابب
  .حاجة لرفسهھ تحت خصيیتيیهھ كي يیروويي بصدقق وونزااهھھھة. فاألموااتت نزيیهھونن في االعاددةة٬، حتى ااألووغادد منهھم

...........  
  ! شكراا عزيیزيي (االكاتب) على إإبعادد االذبابة من على أأنفي ووإإتاحة هھھھذهه االفرصة االمشمسة

أأختلف معك فقط في محاوولة تخويیف االقرااء مني ووأأنت تصفني بالوغد. ددعهھم يیحكمونن بأنفسهھم ااررجوكك٬، 
ووال تتحولل اانت ااآلخر االى كلب مسعورر. هھھھنئيیا لك بالحيیاةة ! فقط ال تتدخل في جوهھھھر االحيیواانن االذيي أأنت من 

  .فصيیلتهھ
جريیدةة عسكريیة. أأشرفف على سيیديي االقاضي: قبل عشرةة أأعواامم٬، أأيي قبل اانن أأنهھي حيیاتي٬، كنت أأعمل في 

االصفحة االثقافيیة االتي كانت تهھتم بقصص ووقصائد االحربب. ووكنت ااعيیش حيیاةة آآمنة. لديّي اابنة صغيیرةة 
ووززووجة ووفيیة تجيید االطبخ ٬، ووقد وواافقت أأخيیرااً على لعق ززبي قبل كل مضاجعة. ووكنت ااحصل من عملي في 

ا تفوقق بكثيیر ررااتبي االشهھريي. ووبشهھاددةة ررئيیس االجريیدةة على االعديید من االمكافآتت وواالهھداايیا٬، وواالتي كانت قيیمتهھ
تحريیر االجريیدةة ٬،أأكونن اانا االعبقريي االوحيید االذيي تمكن من ااحيیاء االصفحة االثقافيیة بمخيیلة قتاليیة التكل 

نفسهھ٬، ووووعدني االوززيیر سراا  ووالتمل. حتى اانني حصلت على تكريیم ووررعايیة خاصة من ووززيیر االثقافة
لم أأكن عبقريیا االى هھھھذاا االحد ووال حتى ووغداا كما يیريید أأنن  بالتخلص من ررئيیس االتحريیر ووتعيیيیني مكانهھ.

يیصفني كاتب هھھھذهه االقصة. كنت ررجال مثابراا ووططموحا٬، ااحلم بالوصولل إإلى منصب ووززيیر االثقافة ال أأكثر. 
لهھذاا كنت منكبا في تلك اااليیامم على عملي بشرفف٬، ووكانن عرقق جبيیني يیتصبب وواانا ااررااجع ووأأددقق ووأأصمم 

بورر. كال سيیديي االقاضي ٬، لم ااكن ررقيیبا على االنصوصص كما ستتخيیل. فالكتابب صفحتي االثقافيیة مثل خبازز ص
االجنودد كانواا ااشد صراامة وواانضباططا من أأيي ررقيیب عرفتهھ في حيیاتي. كانواا يیدققونن في كل كلمة وويیفحصونن 

االى هھھھذاا االحد ليیرسلواا كلماتت متباكيیة ااوو جمل من االعوااء  حرووفهھا بعدساتت مكبرةة٬، فهھم ليیسواا حمقى
انن بعضهھم يیكتب من أأجل أأنن ال يیصدقق أأنهھ سيیقتل ووأأنن االحربب مجردد قصة حماسيیة في جريیدةة. وواالصرااخخ. ك

وواالبعض ااآلخر كانن يیبحث عن بعض االمنافع االمادديیة وواالمعنويیة. ووهھھھناكك كتابب ااجبروواا على ذذلك. ووكل هھھھذاا 
ئمهھ ووال ال يیعنيیني٬، ووأأنا في هھھھذهه االلحظة غيیر ناددمم ووال حتى خائف؛ فالميیت سيیديي االقاضي اليیتألم على جراا

يیشتاقق االى سعاددتهھ كما تعلم. ووإإنن كنا نسمع بيین فترةة ووااخرىى نقيیض هھھھذهه االحقيیقة فهھي مجردد مبالغاتت شعريیة 
دديینيیة تافهھة ووشائعاتت مضحكة ال تمت بصلة ألووضاعع االموتى االبسيیطة. لكنني ااعترفف أأنني كنت أأتدخل 

االصورر االمكتوبة االتي كانت  كثيیراا في بناء ووططرقق أأددااء االقصص وواالقصائد ووااحاوولل قدرر االمستطاعع اانن اامد
تصل من االجبهھة بالمزيید من فحم االمخيیلة. فبا? عليیك ما معنى اانن يیقولل أأحدهھھھم وونحن نخوضض حربا شعريیة 
: ( لقد ااحسست اانن قصف االمدفعيیة كانن شديیداا كالمطر٬، لكننا لم نكن خائفيین ..). شطبت ووكتبت من جديید : 
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من االنجومم ٬، وونحن كنا نتمايیل كالعشاقق فوقق تراابب االوططن (لقد أأحسست اانن نيیراانن االمدفعيیة٬، كانت كرنفاال 
  ...) هھھھذاا مثالل صغيیر فقط عن ططبيیعة تدخالتي االمتوااضعة

لكن االمنعطف في االحكايیة سيیديي االقاضي٬، حيین ووصلت االى االجريیدةة خمس رروواايیاتت٬، من جنديي يیقولل أأنهھ 
ر االمدررسيیة االملونة. ووعلى كتبهھا خاللل شهھر ووااحد. كانت كل رروواايیة مكتوبة في ددفتر سميیك من تلك االدفات

غالفف كل ددفتر كتب في االمربع االمخصص للتعريیف بالدفتر: ااألسم وواالصف وواالمدررسة. وولم تكن االصفوفف 
تتجاووزز االمرحلة ااالبتداائيیة. ووكانن كل ددفتر يیحمل ااسما مختلفا. ووكل رروواايیة كانت تتحدثث عن حكايیة جنديي 

ة بلغة فنيیة عاليیة مدهھھھشة٬، بل أأجزمم أأنن االروواايیة في بنفس ااألسم االمكتوبب على االغالفف. االروواايیاتت كانت مكتوب
االعالم قبل هھھھذهه االروواايیاتت االتي قرأأتت هھھھي مجردد هھھھلوساتت ووحكايیاتت فاررغة ووقزميیة أأمامم عظمة ما كتبهھ هھھھذاا 
االجنديي. لم تكن االروواايیاتت تتحدثث عن االحربب٬، فقط أأبطالهھا كانواا جنودداا مسالميین. كانت غوصا شفافا 

من ووجهھة نظر ططفوليیة ووشيیطانيیة في آآنن ووااحد. كنت تقرأأ عن جنودد يیلعبونن ووقاسيیا حولل االكائناتت االجنسيیة 
مع عشيیقاتهھم في االحداائق ووعلى ضفافف ااالنهھارر. عن جنودد  بالمني وواالضحك ووهھھھم بكامل عدتهھم االعسكريیة

يیصنعونن من اافخاذذ االعاهھھھرااتت ااقوااسا ررخاميیة تتسلقهھا نباتاتت حزيینة بلونن االحليیب. جنودد يیصفونن االسماء في 
شبقة ووهھھھم يیلقونن برووؤؤسهھم على صدوورر نساء لدناتت. كانت ااناشيید ساحرةة عن ااالجسادد ووهھھھي  جمل قصيیرةة

  .تنّز أأززهھھھاررهھھھا االمائيیة
تحريیُت بسرعة ووشغف عن االجبهھة االتي يیقاتل فيیهھا االجنديي ووعن ووحدتهھ االعسكريیة. عرفُت أأنن االفيیلق 

اتت االى هھھھجومم كاسح من قبل االعسكريي االذيي كانن يیقاتل فيیهھ٬، تعرضض قبل اايیامم معدووددةة من إإررسالل هھھھذهه االروواايی
تحريیر صفحة  االعدوو. ووقد تكبد االفيیلق خسائر فاددحة في ااألررووااحح وواالمعّدااتت. كانن لي ززميیل٬، يیعمل في

االشجاعة وونيیاشيینهھا في جريیدتنا االعسكريیة٬، يیهھتف كلما شاهھھھدني : لديیك ددماغغ ددبابة ررفيیقي !! تذكرتت ووصفهھ 
اغي االذهھھھبيیة٬، ووأأنا أأقلّب في هھھھذهه االدفاتر االمعجزةة. هھھھذاا ٬، حيین أأحسست أأنن االفكرةة لمعت مكتملة في ااسالكك ددم

قرررتت أأنن أأكتب ررسالة إإلى االجنديي أأهھھھدددهه فيیهھا٬، سأقولل لهھ بصراامة ووصرااحة٬، بأنهھ معرضض للمساءلة 
االحزبيیة وورربما سيیحاكم عن قريیب وويیعدمم٬، ألنن رروواايیاتهھ كانت تنحرفف عن عمد ووبطريیقة ووااضحة عن نهھج 

ررعب االجنودد ااالززلي االمتعاررفف عليیهھ٬، لتركهھ يیتخلى عن هھھھذهه االحزبب ووحربهھ االعاددلة. ووكنت أأعّولل على 
االرااوويیاتت٬، أأوو أأنهھ سيیعتذرر لي وويیتوسل بمرااررةة أأنن أأتلف ما كتبهھ٬، ووأأنن أأسامحهھ على فعلتهھ االشنيیعة هھھھذهه وواالتي 
لن يیكرررهھھھا مرةة ااخرىى. عندهھھھا فقط٬، سأعرفف مالذيي اافعلهھ بهھذهه االروواايیاتت ااالنسانيیة االشاهھھھقة. ال ااظظن اانن 

نن يیحلم بأكثر من خمس رروواايیاتت على هھھھذهه االقدررةة االعاليیة من ااألبتكارر في االمزجج بيین لغة رروواائيیا كبيیراا كا
االحلم وواالوااقع٬، للوصولل إإلى االجنس االعاشر من االلغة؛ ووهھھھو االجنس االذيي بنيیت منهھ االنارر٬، ثم من االنارر بنيیت 

  .االشيیاططيین
من ررسالتي إإلى االجنديي٬، لم تكن االسماء بعيیدةة؛ لقد ووقفت االى جانبي بسرعة خاططفة. تلقيیت بعد ااسبوعع 

برقيیة من فيیلقهھ االعسكريي تقولل أأنن االجنديي قتل في االهھجومم ااألخيیر وولم يیخرجج من فصيیلهھ االعسكريي شخص 
ووااحد على قيید االحيیاةة. لقد كدتت أأنن أأبكي من فرطط االسعاددةة وومن هھھھباتت االقدرر االسخيیة هھھھذهه٬، ووأأنا ااكررر قرااءةة 

  . ااسم االجنديي االمقتولل بنشوةة ال توصف
عد خمسة شهھورر من نشر االروواايیة ااالوولى بأسمي( بعد اانن أأبتكرتت عنواانا مميیزاا لهھا). كنت سيیديي االقاضي. ب

ااجوبب بلداانن االعالم من ااجل تقديیم رروواايیتي االجديیدةة في حلقاتت ددررااسيیة٬، قدمني من خاللهھا ااكبر مشاهھھھيیر االنقادد 
كافيیا إلجرااء  وواالمفكريین. ووكتبت عني أأكبر االصحف وواالمجالتت ااالددبيیة االعالميیة. حتى اانني لم ااجد ووقتا

االمقابالتت االتلفزيیونيیة ووااالذذااعيیة. ااما نقادد االبالدد فقد كتبواا ددررااساتت ططويیلة عن حربنا االعاددلة االتي بإمكانهھا أأنن 
تلهھم ااإلنسانن كل هھھھذاا االعطاء وواالحب وواالشعر. وولقد كتبت ررسائل ماجستيیر ووددكتوررااهه عديیدةة في جامعاتت 

تت االشعريیة ووااالنسانيیة في رروواايیتي ووتحدثواا عن االتناغماتت نبش كل االدالال االبالدد ٬، ااعتمد فيیهھا االباحثونن على
بيین االرصاصص وواالمني٬، بيین صوتت االطائرااتت ووااهھھھتزاازز االسريیر٬، بيین االقبلة وواالشظيیة٬، ووبيین رراائحة االبارروودد 
وورراائحة فرجج االمرأأةة؛ ررغم أأنن االروواايیة لم تتحدثث عن االحربب ال من بعيید ووال من قريیب. ووبعد عوددتي االى 

الل باذذخخ كرسي ووززيیر االثقافة نفسهھ ددوونن أأيي مشقة. لم ااكن مستعجال في نشر االروواايیاتت االبالدد ُسلّمت في ااحتف
ااالرربع االمتبقيیة. فلقد كانن هھھھنالك االمزيید مما يیمكن اانن تدررهه االروواايیة ااالوولى . اابدلت ززووجتي وومسكني 
وومالبسي ووسيیاررتي٬، بحاجيیاتت جديیدةة من االتي كنت ااشتهھي. يیمكنني االقولل اانني سجدتت للحربب ووررفعت يیديي 
بالشكر االى االسماء على هھھھذهه االنعم وواالهھباتت االتي ال تقدرر بثمن. ووكنت ووااثقا من اانن جائزةة ( نوبل) لآلدداابب 
ستكونن هھھھنا على مكتبي في االوززااررةة بعد االروواايیة االخامسة. كانت االسعاددةة قد فتحت اابواابهھا مثلما يیقولونن. االى 
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لجبهھة. كانت تحتويي على عشريین أأنن ووصلت ذذااتت يیومم على عنوااني في االوززررااةة٬، ثالثة ططروودد كبيیرةة من اا
رروواايیة مرسلة من نفس االجنديي ووبنفس االطريیقة. ددفاتر مدررسيیة ووأأسماء جنودد في االمرحلة ااالبتداائيیة٬، 
ووقصص حب وومني. شعرتت للوهھھھلة ااالوولى بإررباكك هھھھائل٬، ثم تحولل ااألررباكك االى فزعع جليیديي. حملت 

فاتيیح ااحدىى االمخاززنن. ااخفيیتهھا االروواايیاتت على عجل ووططلبت من مسوؤؤلل مخاززنن االوززااررةة اانن يیعطيیني م
بسريیة تامة٬، ووأأجريیت ااتصاالتت عديیدةة وومكثفة للبحث عن االجنديي. كانت جميیع االبرقيیاتت تصل االى مكتبي 
في االوززررااةة مباشرةة٬، ووكانت جميیعهھا تؤكد مقتل االجنديي. كانت أأيیاماً مرعبة. في االيیومم االتالي ووصلت ططروودد 

االجنديي ووبنفس االطريیقة. حملت االروواايیاتت من جديید ااخرىى بروواايیاتت تضاعف عدددهھھھا هھھھذهه االمرةة وومن نفس 
االى مخزنن االوززااررةة ووووضعت ااقفاال ااضافيیة على بابب االمخزنن. لقد مرتت شهھورر قاسيیة سيیديي االقاضي٬، وواانا 
موززعع بيین ااخفاء االروواايیاتت االتي ظظلت تتدفق بطريیقة عجيیبة ٬، ووبيین االبحث عن االجنديي االذيي لم يیكن لهھ أأثر 

هه االفترةة كانت االروواايیة االثانيیة قد ططبعت وونشرتت. تلقيیت ااتصاال هھھھاتفيیا ووعرضهھا. في هھھھذ على ططولل االجبهھة
من االرئيیس وومن ووززيیر االدفاعع وومن مسؤليیيین في االدوولة يیمتدحونن ااخالصي ووعبقريیتي. ووأأخذتت االدعوااتت 
من  تنهھمر على االوززااررةة من خاررجج االبالدد. لكنني ررفضتهھا جميیعا هھھھذهه االمرةة ووتحججت بأنن االبالدد ااغلى ووااهھھھم

مؤتمرااتت االدنيیا٬، فالبالدد بحاجة االى كل اابنائهھا ااألبراارر في مثل هھھھذهه االظرووفف االعصيیبة. في كل جواائز وو
االحقيیقة كنت أأرريید اانن ااجد حال للروواايیاتت االتي ظظلت تنهھمر كل صباحح بأعداادد هھھھائلة مثل عاصفة من االجراادد: 

  ... االيیومم مئة رروواايیة. غداا مئتانن٬، ووهھھھكذاا
أأخيیرااً حصلت على عنواانن بيیت االجنديي. ذذهھھھبت لزيیاررةة سيیديي االقاضي. كدتت أأنن ااخسر ددماغي االدبابة. 

عائلتهھ للتأكد من مقتلهھ. ااخبرتني أأمهھ اانهھا لم تكن تصدقق اانهھ كانن ميیتا. لم يیكن هھھھناكك سوىى ثقب صغيیر في 
جبهھتهھ. كانت ررصاصة قناصص. ااخذتت عنواانن قبرهه من ززووجتهھ ووتركت لهھم مبلغا من االمالل. ااكتظت مخاززنن 

سأشرحح للحزبب وواالحكومة أأنني كتبت كّل هھھھذهه االروواايیاتت؛ وولَِم ااكتبهھا في  االوززااررةة ااالخرىى بالدفاتر. كيیف
ددفاتر مدررسيیة ٬، وولم أأسماء االجنودد ووهھھھم في مرااحل االدررااسة ااالبتداائيیة٬، وولماذذاا ااخزنهھا بهھذهه االطريیقة ؟ كانت 

  .هھھھناكك عشرااتت ااالسئلة االتي لم يیكن لوااحد منهھا جواابب منطقيّ 
االعاصمة٬، تحسبا لتدفق االمزيید من االروواايیاتت . ددفعت مبالغ هھھھائلة ااشتريیت مخاززنن قديیمة للطحيین في أأططراافف 

لثالثة عمالل في االوززااررةة ليیعيینونني على نبش قبر االجنديي. كانن هھھھناكك بجثتهھ االمتعفنة مثقوبب االجبيین. حركت 
جثتهھ ااكثر من مرةة للتأكد من موتهھ. هھھھمست في ااذذنهھ. ثم ززعقت بصوتت عالل ووشتمتهھ٬، ووتحّديیتهھ إإنن تمكن من 

وو تحريیك أأصغر أأصابع يیدهه. لكنهھ كانن ميیتا بما فيیهھ االكفايیة. خرجت ددووددةة من ررقبتهھ ووهھھھي تطارردد فتح فمهھ اا
  .ددووددةة ااخرىى ٬، ثم غاصتا من جديید في مكانن ااخر قربب االكتف

سيیديي االقاضي. قد ال تصدقق هھھھذهه االحكايیة. لكنني ااقسم لك بجبرووتك٬، أأنن مخاززنن االطحيین وواالوززااررةة ااكتظت 
. بالطبع لم يیتسن لي قرااءةة جميیع االروواايیاتت. لكنني كنت ااستل من كل خاللل عامم ووااحد بروواايیاتت االجنديي

مجموعة عيینة ووااحدةة. ااقسم لك اانهھا لم تكن تتضاعف عددداا فحسب٬، بل كانت تزدداادد تألقا وواابدااعا. لكنني 
كنت ااررتجف ووااشعر اانن نهھايیتي ستكونن قريیبة اانن لم يیتوقف ططوفانن االروواايیاتت هھھھذاا.. بالتاكيید لم ااتركك ططريیقة 

يیر ممكنة للتحريي وواالبحث. تحريیت عن االعناوويین االتي كانت تصل منهھا االطروودد. كانت ترسل ممكنة ووغ
بنفس ااسم االجنديي من ااماكن مختلفة من االجبهھة. لكن لم يیكن لهھ ااثر. مع ذذلك ٬، لم يیكن بوسعي اانن ااتماددىى في 

  .االسؤاالل عن االطروودد كيیال يیُفتضح أأمريي
 

تي االثانيیة ٬، ووتركت عملي بعد أأنن أأعانني ططبيیب نفسي عدتت إإلى االمقبرةة ووأأحرقت جثة االجنديي. ططلقت ززووج
في تقديیم تقريیر يیثبت تدهھھھورر صحتي . جمعت كل ددفاتر االروواايیاتت من مخاززنن ووززااررةة االثقافة وومخاززنن 
ً كبيیرااً ووغرفة  االطحيین االقديیمة ٬، ووااشتريیت ااررضا ززررااعيیة معزوولة٬، ووشيیدتت فيیهھا محرقة خاصة وومخزنا

دااً من أأنن االروواايیاتت ستوااصل تدفقهھا على عنوااني االجديید هھھھذاا. وومرحاضض٬، ووأأحطتهھا بسورر عالل. كنت متأك
لكنني كنت مستعداا لهھا هھھھذهه االمرةة . وومثلما توقعت٬، مع صباحح االيیومم ااالوولل في االمزررعة٬، كنت أأعمل بجد 
وونشاطط ليیل نهھارر في حرقق حكايیاتت االجنودد ووأأسمائهھم في االدفاتر االمدررسيیة االملونة٬، على أأمل أأنن تنتهھي 

  ..االجنونن من ااووررااقق االمني االخاكياالحربب وويینتهھي هھھھذاا 
توقفت االحربب سيیديي االقاضي بعد سنوااتت ططويیلة وومرعبة. لكن حربا جديیدةة أأندلعت. لم يیتبقى اامامي من 

  !! خيیارر سوىى نارر االمحرقة ٬، وواانت االرحيیم االغفورر
  ... سيیديي االقاضي
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كنت اايیضا تعمل في  ووااآلنن ووقبل ااعاددتي لمشرحة االموتى.ااعرفف أأنك قديیر ووحكيیم ووعليیم وومتكبر. لكن هھھھل
. جريیدةة عسكريیة . لماذذاا لديیك محرقة ووبشر رروواايیاتت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ررااء وواالجنديياالعذ  

 

في مؤخرةة االجثة حشرتت ززجاجة كحولل ٬، وومن االيید االيیمنى قطعت ثالثة أأصابع. ووهھھھناكك جرووحح فظيیعة 
لم يیكن  ووعمر. االجثة ررجل في ااووااسط االثالثيین من  كانتبشر. ليیس  وو أأفعالل ذذئابب من ووكأنهھاأأخرىى ٬، 

هھھھو . حيینهھافي بغداادد٬، ررغم اانن االجثة كانت قد ظظهھرتت  2006سنة  فياالقتل االطائفي االذيي ااشتد  ضحايیا من 
في مؤخرةة االرجل. . لم يیكن االرجل  عنايیةبكل  غرززتتقدمم أأحدهھھھم ااوو  هھايیبدوو اانن ززجاجة االكحولل قد ددفعت

. لم ااعابر ايیا ٬، ووالحتى موااططنووال قائد ميیلش اشرططيیا ووالمترجما خائنا يیعمل مع االجيیش ااالمريیكي٬، ووالصحفيی
االسيید٬، كانن قد ااططلق سرااحهھ ٬، حيین  حميیديیكن سوىى ررجل تطاررددهه حكايیة شيیطانيیة . االجثة تعودد لرجل أأسمهھ 

.2003عامم  فيااحتاللل بغداادد  قبيیلاافرغت االحكومة أأغلب االسجونن من نزالئهھ   

 عشر سنوااتت قبلكتبت  قداالصحف٬،  كانتلو  معرووفااالسيید ٬، ررجال  حميیدكانن االمفرووضض اانن يیكونن 
ماحدثث لهھ في معمل خيیاططة االبدالتت االعسكريیة ٬، االتابع لهھئيیة االتصنيیع االعسكريي. لكن ماحدثث حيینهھا ٬، كانن ع

. حكومة االمفهھومم أأنن لكل جهھة كانن غرضهھا  وومناألمر ٬، ب االمعنيیةعليیهھ جميیع ااالططراافف  تقد عتم
خاليیة من االمعنى  تفاصيیال كونهھ اليیعدووكل حدثث خاررجج االقضايیا االوططنيیة االكبرىى  االديیكتاتورر كانت تعتبر

االشعب بأمورر ووقضايیا تشغلهھ عن معركتهھ االحقيیقة ضد قوىى ااالمبريیاليیة يیهھتم  أأننووااالهھھھميیة. ووليیس من االحكمة 
االذيي فرضتهھ ااالمم االمتحدةة  ي٬، خاصة ووهھھھو يیخوضض معركة االحصارر ااالقتصادديي االقاسوواالصهھيیونيیةاالغاشمة 

تكتمت على ااالمر٬، بداافع االخوفف ااووال وواالخجل ثانيیا. بقيیة  بعد حربب االخليیج االثانيیة. ااما عائلة حميید فقد
 تهھاالكبيیرةة ٬، جث هھاالماضيیة. ووحيین شاهھھھدتت ااخت االعشرسنوااتت االاالذئابب كانت تقتفي أأثر حميید االسيید ططواالل 

دليیل على هھھھويیة مرتكب اال كانتاالصابع االثالثة االمقطوعة ٬، فعلى قاتل ااخيیهھا االصغيیر. ااحميید٬، تعرفت فورر 
االجريیمة.   

 



 XIV 

االبدالتت االعسكريیة حيین عثر مفتشو ااالمم  لخيیاططة)  االكراامة( معمل  في 1996االحكايیة في عامم  بدأأتت
خيیر االذيي سبق عطلة ااأل االيیومم ة فياالقص تبدأأ. في ااحدىى غرفف االمعمل ميیتةاالمتحدةة على حميید ووفتاةة 

 أأفعالل نم كاننماحدثث  ننأأ ووأأيیكونن هللا قد تدخل مباشرةة في أأحدااثث ذذلك االيیومم  ووقد. االمشؤوومةاالمعمل 
.كانن كل شيء من أأفعالل االبشر االقذررةة  وولربمامملكة االصدفة٬،  شيیاططيین  

االذيي يیمر حامال كومة من ااالووررااقق بقلق  لجنديياا٬، تغمز  فاتن: جداا  حذررةةحركة صغيیرةة ووجميیلة لكنهھا  اانهھا
مثلث أأحمر  شكلثم تنحني فاتن على ماكنة االخيیاططة من جديید٬، لتطرزز عالمة عسكريیة على  ٬، ووأأررتباكك

قاعة االخيیاططاتت من االمنتصف  يیقطع. حميید االسيید أأددررااجهھ  االجندييقليیل ٬،يیعودد  بعد. قق جيیب بنطالل االجندييفو
. االمرةة على غمزةة أأخرىى من فاتن هھھھذههاليیحصل  لكنهھ. سلم حديیديي صغيیر يیؤدديي االى االطابق االثاني باتجاهه
هھھھي حربب حميید  هھھھذههوو. االكثيیرفي مثل هھھھذاا االمعمل قد يیكلف  االخطأ. كاميیرااتت مرااقبة هھھھياالجميیع  فعيیونن

االمعمل وويیصغي االى ااصوااتت ززخاتت أأبر ماكناتت االخيیاططة ٬،  حساباتتفي غرفتهھ  يیدقق. االسيید االصغيیرةة
االيیومم على االطريیقة  حتىلم يیعثر  لكنهھ. كما يیقولل الختهھ االعزيیزةة ساهھھھرةة حبهھاوويیحب فاتن ااوو يیموتت في 

داادد في حي االشعب بيینما فاتن االرصافة من بغ جانبيیعيیش في  حميید. االمناسبة للقاء فاتن خاررجج االمعمل
 منمتأكداا  لست.  اعام 22عمر فاتن  رربما. ووززووجاتهھم  االثالثةتعيیش بعيیداا في حي االشرططة٬، مع ااخوتهھا 

معمل  في عذررااووااتتهھھھناكك أأكثر من خمس  رربماتقولل٬،  ززيینب. االعذررااء االوحيیدةة في معمل االكراامة كانت هھااان
. االعسكريیة االبدالتت لخيیاططة) لقائداا( سم االمعمل االى معمل اا تغيیيیرمديیر االمعمل يیقترحح  بالمناسبة. االكراامة 

االكراامة هھھھذاا سيیكونن في عطلة لمدةة خمسة  وومعمل. االعسكرييكتب ططلبا ررسميیا بذلك االى هھھھيیئة االتصنيیع  ووقد
 اايیامم تكوننلحميید  بالنسبة. االوززيیراانن االعطلة هھھھذهه هھھھي مكرمة من االسيید  ااخبرووهھھھم. غديیومم  من بدءأأعشر يیوما 
فاتن تذكرهه دداائما في ررسائلهھا بأخوتهھا كلما حاوولل حميید ااقناعهھا  كانت.  قرننمشؤوومة بمثابة هھھھذهه االعطلة اال

.. مخبل  أأنت..  االدجاجة مثل يیذبحوني عرفواا خوتيأأ ااااذذ  حميید. (لقاء خاررجج أأسواارر االمعمل  موعدعلى 
اتن االتي كانن حميید كيیف سيیتحمل اايیامم االعطلة من ددوونن اابتسامة ف اليیعرفف). ماااططلع حتى ببابب االبيیت  آآني

.وويینامميیقبلهھا  ثم. ليیتأملهھا قبل االنومم ساعاتت ططويیلة لبيیتاا االىكل يیومم معهھ  يیأخذهھھھا  

أأبو فاضل االجريیدةة االتي كانن يیأكل فيیهھا  لف. أأبو فاضل عبر االهھاتف االيیومممديیر االمعمل قد ططلب في ذذلك  كانن
ررجج للتو من االمقبرةة بسبب االرجل االذيي يیبدوو كأنهھ خا هھھھذاا. فمهھ بكفهھ وومسح٬، االباذذنجانن وواالبصل ٬،على عجل 

. االشبهھاتتتدوورر حولهھ  االذيي) ااالوولل االمفتاحح(االخمسيین من االعمر٬، ووهھھھو صاحب  نهھايیةنحولهھ االمخيیف هھھھو في 
بنطالل االقماشش االرصاصي ٬،  غيیر بنطاال آآخر مرتديیااالمعمل اابو فاضل  بوااببقبل  من ررأأىىأأحد قد  كنيی لم
فاضل يیحفظ جميیع أأسماء االبناتت  اابو. ء االقديیمةحزنن اابواابب ااألحيیا تشبهھفاالرمادديیة االوااسعة  بدلتهھ أأما

االمعمل  فيسبعة منهھم فقط  فهھناكك. االجنودد يیمكن حفظهھا بسهھولة  أأسماء. عجيیبة حقا قدررةة ي٬، ووهھھھ االخيیاططاتت
 وواالتدقيیقووررحمانن في غرفة االحساباتت  حميید: ززهھھھراانن وواالبواابب اابو فاضل٬، هھھھناكك  االعقيیدغيیر االمديیر  وومن. 

 االخلفيیةشراافف على االشاحناتت االتي تستلم االبدالتت االعسكريیة من االبواابة ااأل عن االمسؤووالننووصاددقق ووعمر 
مسوؤؤلل عن صيیانة  ابطض االنايیب. جاسم خضيیر وومساعدااهه خلف وومروواانن  ابطضاالنايیب  ووهھھھناكك. للمعمل

 ررجالل بيینهھھھو االوحيید من  ززهھھھراانن٬،االعقيید  لكن. االعامالتت افتديیرهھھھ االمعملبقيیة اامورر  ااما. االخيیاططةماكناتت 
 االزجاججيیجلس في غرفة جدرراانهھا من  فهھو. االوقت ططواالليیمكنهھ مشاهھھھدةة االبناتت االخيیاططاتت  ذيياالوو معملاال

ووثالثث غرفف  االحساباتتاالطابق االثاني توجد غرفة  في. مباشرةة في االطابق ااألوولل االخيیاططاتت قاعة ووتوااجهھ
نشيیط فهھو  لكنهھ جداامعمل صغيیر  اانهھ. االثانياالسلم االذيي يینزلل االى االطابق  جاووررتصغيیرةة للوااززمم االخيیاططة ٬، 

 ااحتاللهھاااالمريیكيیة قبل  االطائرااتت قصفتهھاانن  بعدهھھھو أأنقاضض  االيیومم. فقط االضباطط كباررمختص بخيیاططة بدالتت 
.بغداادد  

كرسي ليینزلل صوررةة االرئيیس االمعلقة على االجداارر٬، خلف مكتب  فوققغرفة االعقيید ٬، يیصعد أأبو فاضل  في
تديي فيیهھا االرئيیس االزيي االعربي ٬، ووفي االقديیمة يیر االصوررةة. جديیدةة للرئيیس صوررةةاالعقيید  يیعطيیهھ. االعقيید

االعقيید اابو فاضل٬، ثم يیخرجج من ااحدىى أأددررااجج مكتبهھ كومة  يیشكر. بدلة عسكريیة يیرتديياالصوررةة االجديیدةة٬،  
وويیعطيیهھ االى اابو فاضل االذيي يیضيیفهھ االى سلسلة مفاتيیحهھ ووهھھھو يینحني  صغيیرمفتاجج  يیستل. من االمفاتيیح 
 ووهھھھو) االثاني االمفتاحح(ا ااآلنن االى قاعة االخيیاططاتت ٬، لشاهھھھدنا خرجن وولو. قبل أأنن يینصرفف االعقيیدبأحتراامم اامامم 
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صبريیة ططواالل االوقت بيین ماكناتت االخيیاططة٬،  تدوورر. عمل االخيیاططاتت مرااقبةمفتاحح صبريیة االمسؤوولة عن 
أأحد يیطيیق صبريیة االعاقر االقحبة  ال. ووترصد كل حركة في االمعمل االمفاتيیح٬،ووهھھھي تحركك بأصبعهھا حلقة 

مايیدلل  ناككشعر صبريیة ااألسودد االطويیل لما كانن هھھھ وولوال.  تهھنمرااقب عن مسؤوولةلاا االبناتتيیسميین  هھھھكذاا. هھھھذهه
مصاررعا من االوززنن  تشبهھاالمرأأةة  فهھذهه. تمامامحق  ووهھھھو. ررحمانن االجندييقالهھ  ما حسبعلى اانهھا اامرأأةة٬، هھھھذاا 

 هھھھناالبناتت  فأغلب. صبريیة ووقلة من االبناتت يیكشفن عن شعوررهھھھن في معمل االكراامة  بالمناسبة. االثقيیل
بعد  يیستوعبمن االجيیل االسبعيیني االذيي لم  صبريیة. جباتت ٬، وويیلبسن بدالتت عمل نسائيیة بلونن ااززررقق ددااكنمح

 ووكلكل حركة  ترااقب. مقرفةعوددةة االحجابب وو صعودد موجة االتشددد االديیني ٬، لكنهھا غيیوررةة ووحسوددةة بطريیقة 
.صقر بعيینضحكة ووكل هھھھمسة تصدرر من االبناتت٬،   

 هھھھذاا ماهھھھو تماماالنفهھم  لكننا. ررحماننمفتاحح االجنديي  ووهھھھو)  االثالث لمفتاححاا( االطابق االثاني نعثر على  في
. االحساباتتررحمانن هھھھو ززميیل حميید االسيید في غرفة  االجنديي. شخصي الغيیر مفتاحح هھھھو فلربما. االمفتاحح 

حميید كثيیراا االسجن. لكن  يیخاففيیخشى حميید لسانن ررحمانن ٬، فربما تفلت منهھ كلمة حولل عالقتهھ بفاتن. ال
حميید مثالل االجنديي  يیعتبراالذيي  ززهھھھرااننصوررتهھ في ذذهھھھن مديیر االمعمل االعقيید من أأنن تشّوهه  االخشيیة هھقلق مبعث

االمستقيیم ووااالنسانن االصالح. ووقد نصح االعقيید ٬، حميید ٬، بأنن يیفكر بجديیة في االزووااجج وواانن يیتم دديینهھ. ووددعاهه االى 
سكوتت ززميیلهھ مقابل تغاضيیهھ فهھذهه االدنيیا فانيیة. قد يیضمن حميید  ٬،االصالةة وواالتوبة االى هللا  بأددااءاالمباشرةة فورراا 

عن ذذهھھھابب ااالخيیر كل نصف ساعة االى مرحاضض االرجالل. ررحمانن يیستغل ووجودد االمرحاضض في االطابق 
ااالوولل قربب االسلم. حيیث يیوجد االى يیميین االسلم مرحاضض االنساء وواالى يیساررهه مرحاضض االرجالل. يیمتع ررحمانن 

عرقق ااجسادد االبناتت٬، ووكأنهھا رراائحة  نظرهه قليیال بوجوهه االبناتت االخيیاططاتت وويیستنشق االراائحة االتي تتبخر من
يیخرجج علبة  ٬،في جيیوبهھ  يیبحثاالجنة. يیدخل ررحمانن االمرحاضض٬، ليیؤدديي في كل مرةة نفس االحركة االمربكة: 

آآخر ٬، يیسقط مفتاحح  جيیباالصوررةة من  يیستل. االسيیجاررةةكبريیت من جيیب بنطالهھ االخلفي ٬، ووهھھھو يیمسك بشفتيیهھ 
ررحمانن  يیبدأأ.  عارريیة مشهھوررةةتركيیة  ممثلةصوررةة  اانهھا. سيیجاررتهھصغيیر ااثناء ذذلك ٬، يیعيیدهه ٬، يیشعل 

. يیلطخ االمني يیدهه اانن ىاال. االتركيیةمضاجعتهھ ااالفترااضيیة٬، يیضغط على شفتيیهھ ووهھھھو يیحدقق في ثقب ططيیز   

االعسكريي كرجل يیماررسس االعاددةة االسريیة ٬، قبل اانن تركل  االبنطالل سّحاببززيینب منصورر يیدهھھھا قربب  تحركك
( االمفتاحح هھھھي صاحبة  ززيینب. ر االبناتت االخيیاططاتت بالضحك مسرحيیة مرحة ٬، لتنفج بحركةمؤخرةة االبنطالل 

هھھھي أأعز صديیقاتت  ززيینب .االحركة في االمعمل بحكم عملهھا كمساعدةة لصبريیة االعاقر حريیة ووتملك) االراابع 
االرسائل االمكتوبة حيین  تنقل. كساعي بريید ااثناء االعمل بيین فاتن ووحميید تعمل. ساهھھھرةة االكبيیرةةأأخت ررحمانن 

اانهھا  االفتيیاتتفتاةة مرحة ووذذكيیة ووتعتقد بعض  هھھھي. ني لجلب بعض لوااززمم االخيیاططة االطابق االثا االىتصعد 
خضيیر ووهھھھو يیتحدثث عن  ابطضززيینب في ذذلك االيیومم ططويیال ووهھھھي تصغي االى االنايیب  ضحكت. سحاقيیة
(  االضجر من شيءووبهھدووء ووثقة  يیقولل. االخيیاططة بجديیة ووكأنهھ برووفسيیورر في علم ااالحيیاء ماكناتتأأعطالل 
 أأننمكانهھا ٬، ااوو  في االضاغطةيین السبابب عديیدةة ٬، عدمم ثباتت االقدمم كمن مرةة ااثناء االتم ثرااكااألبرةة  تنكسر
 فسببهھاانقطاعع االخيیط عند ااالبرةة ٬،  ااما. االقماشش بشدةة ااثناء االتكميین جذبب أأنهھصحيیح ااوو  غيیراالمكوكك  ووضع

 نظيیفةر االشد للخيیط غيیر مناسبة ٬، وواانن كانت ااسنانن االمشط غيی قوةة أأننهھھھو اانن سيیر االخيیط غيیر صحيیح ااوو 
كثيیر من  في يیرتكبن٬، لكنهھن  محترفاتت االخيیاططاتتوومتاكلة ٬، فانن االغرزز تكونن غيیر متساوويیة٬،وومع اانن االبناتت 

 ثالثةلزيینب ااثناء حديیثهھ االمتوااصل  يیمررر حيین بمرحح يیهھززيینب اال تصغي)  االمبتدئةااالحيیانن ااخطاء االخيیاططة 
.مفاتيیح ٬، تضعهھا في جيیب بدلة االعمل من ددوونن اانن تقاططع حديیثهھ   

هھھھذهه االمفاتيیح فقط ٬، بسبب اايیقاعع االحكايیة االتي كانت تروويیهھا  ااخترتتهھھھناكك مفاتيیح ااخرىى لكنني  تكونن قد
. ززيینب  

 صناعياالكراامة ٬، كانن يیدوورر في االفضاء االخاررحي قمر  معملصباحح االيیومم ااالوولل من أأيیامم عطلة  في
جنة مفتشي ااألمم االمعمل االذيي ددووخخ ل هھھھذاا. مختلفة للمعمل االصغيیر بأحجامم ااصورريیلتقط  أأمريیكي يتجسس

من مرةة  أأكثرلم تسمح  فهھي.  نمفتشيیاالتضليیل  تتعمداالحكومة  كانت. ددووليیااالمتحدةة عن ااألسلحة االمحظوررةة 
 غرضض لكن. االعسكريیةاالحقيیقة لم يیكن هھھھناكك في االمعمل سوىى االبدالتت  في. االمعمل زيیاررةةبللمفتشيین  
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لمكانن  كانن. غرااضض عسكريیة محظوررةةأل يیستخدمماالمعمل  اانن في مفتشي ااالمم االمتحدةة شكيی أأنن االحكومة
كانن االمعمل  وورربما. حولهھ االشبهھاتتاالمعمل على أأططراافف بغداادد في أأررضض جرددااء مهھجوررةة ٬، ددوورراا في ززيیاددةة 

 معمل على أأنهھ سيیشيیّد هھھھناكك يیدللااالوولل لم يیكن  تصميیمهھف. سريیةيیستخدمم في االسابق ألغرااضض عسكريیة 
 قدابق االثاني ٬، ووهھھھي غرفف صغيیرةة خاليیة من االنواافذ االسميیكة لغرفف االط االحديیديیة ااالبواابب اانن كما. للخيیاططة
قاعة االخيیاططاتت ٬، اانن االمكانن كانن يیستخدمم كمختبر ااوو مكانن يیستخدمم  ااررضيیةمن بالطط  وويیبدوو. االشكوككااثاررتت 

. بواابتانن ررئسيیتانن للمعمل هھھھناكك تكان. كم 5معبد ٬، يیبعد عن االمعمل  عاممأأقربب شاررعع  كانن. كثيیراافيیهھ االماء 
كابيینة  حيیثلدخولل ووخرووجج االعمالل٬،  االرئيیسيیة وواالبواابة. تستخدمم لدخولل االشاحناتتفي االخلف ووهھھھي  ووااحدةة

. االعملاالبواابب اابو فاضل٬، وواالذيي كانن يیقفل االبابب االرئيیسي بعد   

 لطابقاا فياالمكتومم  االصرااخخ أأشد صورر االقمر ااألميیركي ووضوحا بالطبعتكشف  لمصباحح ذذلك االيیومم  في
 وواالتي. االفاررغةنهھايیة عالم يیحتضر٬، االى قاعة االبناتت االخيیاططاتت  من ٬،قاددممايیائس ٬،اخافتصرااخا  كانن. االثاني٬،
ووأأنتحبت ططواالل االليیل مثل حيیواانن  صرخت فاتن. مهھجوررةةمديینة  فوقق بائسكمشهھد غرووبب  تبدووكانت 
حميید في ززااوويیة  االجندييبيینما جلس  االخيیاططة٬،في غرفة لوااززمم  بصرااخهھا ووأأشعلت االنارر بكت. ٬،مذبوحح

. االعاصفةفي  غصن مثل رتجفاننت كانتا االلتيینديیهھ االغرفة محاووال االسيیطرةة على يی  

ثم  االجميیع٬، إإتهھمت. كلما ااعاددتت حكايیة ماحدثث في ذذلك االيیومم بمرااررةةخالتي ززيینب هھھھي ااألخرىى تبكي  كانت
االعمل ووكانت االبناتت في غرفة تبديیل  منقد اانتهھيینا  كنا: خالتي  تقولل. ظظنونهھاعلى  رربهھا تستغفر أأخذتت

ااالخيیرةة من االعمل ررسالة  االساعةقد نقلت في  كنت. بسرعةهھن ووغاددررنن االمالبس٬، بعضهھن غيیرنن مالبس
فاتن  ووكانت. االثاني٬، ليیستغال ووقت تبديیل االمالبس االطابقحميید لفاتن االتي يیرجوهھھھا فيیهھا اانن يیتحدثا قليیال في 

ااظظن اانن حميید سيیحدثهھا لدقائق  كنت.االنساء النهھا تعاني من ااالسهھالل مرحاضضقد تحججت بالذهھھھابب االى 
أأنهھ في ذذلك االيیومم كانن هھھھناكك صخب  صحيیح. لمديینةاا االىتلحق بالباصاتت االتي تقلنا  أأننعلى فاتن  كانن .قليیلة

٬، لكن االم تنتبهھ ززميیالتت فاتن لغيیابهھا؟ هللا ااعلم ٬، ااخبرتك  االمفاجأةةوومرحح ووضحك في االباصاتت بسبب االعطلة 
 مميیقوال اليیمكن اانن  ال .تظن اانن ررحمانن هھھھو االذيي ااررتكب هھھھذهه االجريیمة هھھھل. ااخراا باصااانني كنت أأستقل 

فاضل قالل أأنهھ لم  أأبو. منهھما ااالنتقامملو كانن االعقيید نفسهھ أأرراادد  ماذذاا. بمثل هھھھذاا االعمل٬، اانهھ جبانن جداا ررحمانن
غرفف لوااززمم االخيیاططة٬،  ابوااببف. نفسهھ ااالمر أأيیضاأأكدتت   ووصبريیة. االعطلةيیقفل غرفف االطابق االثاني بسبب 

ما ااجواا االمفتشيین بثاني يیومم  ليیشيیارربي ٬،  ليیش(  فقط ايیوم 15 كانتاانن االعطلة  ثم. مفتوحة عاددةةكانت تبقى 
.. بعد ااسبوعيین من االعطلة  االمعملددخلواا  االمفتشيین.. حظ أأسودد عندهھھھا فاتن االحبابة  شلونن... لو ثالث يیومم 

.. )هھھھايي ماتنفهھم وواالناسس يیخوفونن خالة   االدنيیا  

؟لم لم تخبريیهھم بالحقيیقة  ـ  

... حقيیقةاايي  ـ  

...اانن فاتن ووحميید كانا في االمعمل  ااحدهھھھمة ٬، رربما تكهھن بموضوعع االرسال ـ  

. بكل قصة االحب بيین فاتن ووحميید  ااخبرتهھم... ووتحدثواا مع ززووجي  بيیتنامن ووصلواا أأخوةة فاتن االثالثة االى  ـ
االى مديینة ااخرىى ٬، حتى اانهھ كانت هھھھناكك ااشاعة تتحدثث عن هھھھرووبهھا  هھھھربااالجميیع يیظن اانن حميید ووفاتن  كانن

...االبلدخاررجج   
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 كانن. االعطلةاالجداارر٬، ووهھھھو يیحاوولل ااقناعهھا بموعد لقاء أأثناء اايیامم  االى االمستندةةيیمسك بيید فاتن   حميید كانن
حميید بابب غرفة لوااززمم االخيیاططة االثالثة  فتحغرفة تبديیل االمالبس.  من ايیصلهھم االبناتتصخب أأصوااتت 

رةة من االبدالتت االعسكريیة هھھھناكك كومة كبيی كانتاالغرفة  ووسط. خلفهھ االبابب ىىوواارر ثمووسحب فاتن االى ددااخلهھا 
يیكن في االغرفة سوىى صنادديیق تحويي  وولمفي تصاميیمهھا.  ااالخطاءلالستخداامم نتيیجة بعض  صالحةاالغيیر 

فاتن فوقق كومة  أأررتمتكبيیر ووأأشيیاء ااخرىى صغيیرةة.  بحجملوااززمم االخيیاططة من خيیوطط وومقصاتت قماشش 
مستسلمة للذةة االقبالتت ٬، ووكانت فاتن  ٬،االبدالتت ووررااحح حميید يیقبلهھا بشغف في كل مكانن من ووجهھهھا 

االسيید  حميیداالجنديي  يیقولل. االغرفةخطوااتت تقتربب من بابب  صوتت تسمعتكتم ااهھھھاتهھا ٬، قبل اانن  اانن ووتحاوولل
كومة االبلدالتت  ااسفلمع فاتن  فأختبأ. االممرسمع خطوااتت شخص قاددمم في  أأنهھفي االمحكمة االعسكريیة : 

يیدهه من ددوونن اانن يیدخل االغرفة  وومد قليیالرفة بابب االغ فتحاالعسكريیة ثم سمعناهه يیتوقف اامامم بابب االغرفة . 
جديید. منووفتح ززرر مصباحح االغرفة االمظلمة ثم ااططفأهه   

هھھھل شاهھھھدتت يیدهه ٬، هھھھل هھھھي يید ررجل؟  ـ  

يیدههال ٬، لم ااشاهھھھد  ـ  

االغرفةكيیف عرفت اانهھ لم يیدخل  ـ  

االممرقدررتت ذذلك من االضوء االدااخل من  ـ  

؟مالذيي حدثث بعد ذذلك  ـ  

..  وواانصرفف. .اادداارر االمفتاحح في ثقب االبابب  ـ  

رربب ٬، لم ااغتصبتهھا ؟ لديیكووااالنن ااخبرني بحق رربك ٬، اانن كانن  ـ  

يیأست من محاوولة  وولقد. ٬، في االيیومم االثالث كنا نموتت من االعطش ااغتصبهھاااقسم با- االعظيیم سيیديي اانني لم  ـ
سنقتل  كل ااالحواالل في... يیشبهھ موتنا هھھھنا ددااخل هھھھذهه االغرفة  مكاننمن اال خرووجنالي اانن  قالت.. كسر االبابب 

.. االجنس مماررسةططلبت مني  ثم..  

؟هھھھل كنت تعرفف اانهھا كانت عذررااء  ـ  

.. أأعرفف.. نعم  ـ  

ووكلب وواابن قحبة ووكانن من االمفرووضض اانن تموتت من االعطش وواالجوعع هھھھناكك  ووسفاححشيیطانن  أأنت.. أأسمع  ـ
نن اانن ااآلنن اانن ااططلق على ررااسك ررصاصة من ددوو يیمكنني. محظوظظوننأأمثالك  مناالشيیاططيین  لكنفي االغرفة ٬، 

كانت على قيید االحيیاةة حيین ااررتكتب جريیمتك  هھھھل. اانسانن ميیت  وولحمعشت على ددمم  لقد.. ااحديیحاسبني 
؟االمقزززةة االثانيیة   

 

فاتن  ووكانت.. االغرفةكانت سبعة اايیامم قد مرتت على سجننا في  ٬، ووعيیيااقسم لك سيیديي اانني لم ااكن في  ـ
..ووسط االغرفة ميیتة  تتمددد  

ميیتة بعد حيین قطعت أأصابعهھا تكنا لم لكن تقارريیر االطبيیب تقولل اانهھ ـ  
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اانن  حاوولت..  وواالعطش وواالجوعععلى فتح عيیني من شدةة ااالعيیاء  ااقوىىااكن حيینهھا  لم.. ااقسم اانهھا كانت ميیتة  ـ
...ااشربب قليیال من االبولل لكن  

٬، لم أأكلت ثالثث ااصابع من يیدهھھھا  حسنا.. من لحم ووددمم  اانساننااصدقق اانك  ددعني.. لكن ماذذاا ؟ شربت ددمهھا  ـ
؟ جسدهھھھا٬، لم لم تأكل اايي جزء ااخر من  مثال...  رربييیا ستغفرككاا..  

وورربما تكونن ااألصابع ااقل اايیالما ٬،فكرتت أأنن االميیت رربما يیتألم اايیضا  ـ  

من يید فاتن قاسم ؟ أأصابعحميید االسيید ٬، هھھھل قمت بقطع ثالثة  ـ  

.. نعم سيیديي  ـ  

؟ االقماششهھھھل قطعت ااالصابع االثالثة بمقص  ـ  

... نعم سيیديي  ـ  

؟لت ااالصابع االثالثة هھھھل أأك ـ  

.أأكلتهھا.. نعم سيیديي  ـ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

حقيیبة علي   
 
 

حيین سقط تمثالل االديیكتاتورر في بغداادد نشب عرااكك ططاحن في صالة مشاهھھھدةة االتلفزيیونن. أأشتبك ستة شبانن 
أأشعل  كانن قدسودداانيین بمجموعة من االعرااقيین االمحتفليین بسقوطط االديیكتاتورر. ما قالهھ يیوسف االسوددااني 

جداا ؟ فرحونن... لم أأنتم  نساءكمسيینيیك االجنودد ااألمريیكيیونن  االشرااررةة :   
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فض االعرااكك. ااما ااأليیراانيیونن فخرجواا من االصالة ووأأخذوواا يیتفرجونن  نيیجيیريیيینحاوولل ااألفغانن ووبضعة شبانن 
االوعي. ووقبل  فقدمن االشبابيیك. سالت ددماء كثيیرةة ٬، وونقل شابب سوددااني االى االمستشفى. بعد أأنن شج ررأأسهھ وو

صالة  رراائحة  كريیهھة ٬، ااما أأثاثث االصالة فقد حطم اال تنبعث منحة االشغب٬، كانت أأنن تصل شرططة مكاف
من بابب االصالة. لقد مضى أأكثر من ثالثث سنوااتت على  باررددةةبالكامل.  تفرجت على االمعركة بأعصابب 

 وومعارركك ططاحنة. عدةة ووجودديي في محطة أأستقبالل االالجئيین في هھھھذهه االمديینة اااليیطاليیة االصغيیرةة ٬، ووقد شهھدتت 
حدثث مع لباسس بروويین االكردديیة. أأخبرتت  ووهھھھذاا مانشب بسبب  مسحوقق غسيیل  أأوو  لباسس ددااخلي نسائي ٬، قد ت

أأندلعت  ووهھھھكذااسرقق لباسهھا االدااخلي من حبل االغسيیل.  اباكستانيی ابروويین االنزالء ااألكراادد بأنهھا شاهھھھدتت شاب
لشرططة بامديیر االمحطة  اننووقد ااستعأأيیامم.   ةمعركة شرفف بيین االباكستانيیيین ووااألكراادد لم تتوقف ااال بعد ثالث

ن ووقف االقتالل.عبعد أأنن عجز االحرااسس  في االمحطة   
 

ما أأثارر فضولي في معركة صالة االتلفزيیونن هھھھو علي االبصرااوويي٬، كانن يیحضن حقيیبتهھ وويیجلس في ززااوويیة 
منذ ووصولهھ االى االمحطة. ددعوتهھ في االمساء تغيیر كثيیراا .هھھھذاا االشابب االرقيیق  كالمجانيین االصالة مبتسما 
على أأحواالهھ ووتودديیعهھ. كانن قد قررر أأكمالل مشواارر ررحلتهھ االى فنلنداا.  لألططمئناننةة في غرفتي لشربب االقهھو

لذهھھھابب االى االمانيیا أأوو اايي بلد آآخر فربما تكونن فرصص االعمل با. نصحتهھ   بهھذاا االقرااررلست مقتنعا تماما 
اعع صوتت أأفضل. تحدثنا ططويیال في ذذلك االمساء عن أأحالمهھ وومخاووفهھ ووخططهھ . أأخبرني أأنهھ تمكن  من سم

أأمهھ. كانت تحدثهھ بحب ووتسديي لهھ االنصح٬، لكنهھا كانت تعاتبهھ أأيیضا على ماحدثث لرأأسهھا في االغابة االيیونانيیة. 
كانن سعيیداا هھھھو ااآلخر بسقوطط االديیكتاتورر ٬، ررغم قلقهھ من فكرةة أأنن تتوقف االدوولل ااألوورربيیة عن منح االلجوء 

بيیوتنا ووااهھھھلنا. غيیر أأنهھ ذذكرني بحقيیبتهھ تتغيیر ااألمورر في االبلد وونعودد جميیعا االى  قدللعرااقيیيین. قلت لهھ 
. ليیس لي اايي أأهھھھل ووال أأصدقاء ووالأأمل ... كل ماأأملكهھ حملتهھ في حقيیبتي ... أأتمنى أأنن أأتمكن من  رصاصيیةاال
تعذبت ططويیال  ...  فالمسكيینةأأمي االى مكانن آآمن وومريیح   ااخذ  

سورريیاليیاتت االتي عايیشتهھا يیخيیل لي في كثيیر من ااألحيیانن أأنني سأقضي حيیاتي في االكتابة عن االقصص وواال
في ددررووبب االهھجرةة االسريیة . أأنهھ سرططاني االذيي الأأعرفف كيیف أأشفى منهھ. أأخشى أأنن أأنتهھي بطريیقة كوميیديیة 
مثل نهھايیة االكاتب االعرااقي خالد االحمرااني. ظظل ططواالل حيیاتهھ يیكتب عن االسوقق االشعبي االقريیب من سكنهھ. 

مرااني ٬، مخلفا ست مجاميیع قصصيیة٬، جميیعهھا ووحيین أأززيیل االسوقق ووشيیدتت مكانهھ بنايیاتت سكنيیة ٬، أأنتحر االح
٬، تحاكي عالم االسوقق ووددهھھھاليیزهه. مرةة كنت أأتحدثث مع رروواائي شابب االماني حولل بعض تجارربي االشخصيیة 
في االهھجرةة االسريیة ووأأفكارريي في تحويیل ماعشتهھ االى ماددةة أأددبيیة متخيیلة. ووعندما جاء ددوورر االشابب اااللماني 

حق ٬، ووأأنهھ يیعتقد بأنن صغر سنهھ ووقلة تجارربهھ في االحيیاةة هھھھي سبب في االحديیث أأخبرني٬، اانهھ لم يیكتب شيیئا يیست
هھھھذاا االعقم. شعرتت أأنهھ  كانن يیريید أأنن يیقولل بأنهھ يیحسدني على كل االتجارربب االحيیاتيیة االغريیبة وواالمؤلمة االتي 

قد نبهھتني مالحظاتهھ  من جديید ٬، على فما شعرتت بخجل شديید.  ااعشتهھا. ووبدلل أأنن يیمنحني ماقالهھ أأمتيیازز
ن محطم ووتافهھ هھھھو أأنا. تملكني خجل مر يیشبهھ خجل ذذلك االرجل االذيي تحدثث عنهھ تارركوفسكي : حقيیقة أأيي كائ

ررجل يیتعرضض لحاددثث في االشاررعع فتقطع ذذررااعهھ ٬، ووحيین يیتجمع االماررةة حولهھ بأنتظارر ووصولل سيیاررةة 
ااألسعافف ٬، يیخرجج االرجل منديیال وويیحجب ذذررااعهھ من نظرااتت ااآلخريین أأليیهھ...   

 
 األسىب ثقلةأأنهھا ممن نت تغويیني ططواالل االوقت للكتابة عنهھا ٬، ووعلى االرغم  لكن حكايیة علي االبصرااوويي٬،  كا

 غيیر اانهھاسيینما االعالم االثالث االتي تحاوولل أأستجدااء عوااططف مشاهھھھديي االغربب٬، قليیلة من مشاهھھھد  مع وواالعتمة  
لة ماليیيین ااالططنانن من ززبا تحتلي في كثيیر من ااألحيیانن على شعريیة االوجهھ ااالنساني االمخبأ كجوهھھھرةة  ااكدتت

كوني شاعر ووأأعيیش الجئا في  مثل هھھھذاا االمكانن ـ ززرريیبة ااألبقارر ٬، أأملك قلبا قاسيیا لهھھھذهه االحيیاةة االتافهھة.  وورربما 
يیحاوولل أأنن يیعبر بكلماتت شحيیحة عن غضبهھ  االيیخلو من حكمة االعبث االسخيیفة... ددماغ ا٬، ااوو رربما ددماغ

جرةة٬، ااوو تأملت ليیلة مليیئة بذئابب ووشغفهھ بجوهھھھر االرعب ااألنساني في آآنن ووااحد. لكنني كلما أألتفت االى ش
أأنن التعرجج بسبب  االكتابة  بانن علىااؤؤمن اانا االشك ٬، تفتق في قلبي يینبوعع من االحزنن االطفولي االساذذجج. 

حيیض في االعاططفة االمتوااضعة االتي تفوحح من قمصانن االجموعع االبشريیة٬، وواالتي تتشابهھ ٬، كمجموعة من االمراا
تمكنت من حلب ددموعي ليیالي عديیدةة. لقد بكيیت على قلبي ٬، تسللت االى ددمي٬، ووحمامم ووااحد. لكن حكايیة علي

االمتحجر ٬، ووبكيیت ألنن االعالم أأنقى وو أأجمل مماهھھھو عليیهھ بكثيیر.  
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حيین ووصل علي االبصرااوويي االى محطة االالجئيین في االعامم االماضي ٬، حدثت ضجة كبيیرةة. أأقامم االنزالء حفلة 
حقيیبة سفر تصميیمهھا يیعودد االى  صاخبة من االضحك وواالسخريیة حولل ماكانت تحويیهھ حقيیبتهھ االرصاصيیة.

ثالثة أأيیامم ثم   االتي حجزتهھ االشرططة  ى االمسؤوولوننحالل ووصولل علي ٬، أأستدعووخمسيینيیاتت االقرنن االماضي.  
 أأثناءهھھھا  تم فحص االحقيیبة في مختبرااتتلم ترجع لهھ االحقيیبة ااال بعد ثالثة أأشهھر.   هھاسرااحهھ  لكن تأأططلق

يیبة بجميیع محتويیاتهھا .أأعاددةة االحقصدمهھ خبر االعاصمة . وو مديیر االمحطة   
 
 

 االبائسةفي  تسعيینيیاتت االقرنن االمنصرمم كانن علي يیعيیش مع ااخوتهھ االسبعة االذيین يیكبروونهھ سنا  في ااحدااالحيیاء 
في االبصرةة. كانن وواالدهه  حاررسا ليیليیا لبضعة محالتت تجارريیة في ووسط االمديینة٬، ووكانت أأمهھ ٬، مثل أأغلب 

نفي   يیسهھل للغايیةووحولل االحزنن وواالظلم وواالوحشيیة.   هھعلى ررأأس ااألمهھاتت االعرااقيیاتت ٬، عباررةة عن كائن صبت
معرفة يیومم ووااحد من حيیاةة أأمم عرااقيیة. قد تبدوو هھھھذهه االمشاعر مجردد عاططفة رروومانسيیة ساذذجة. عند ووجودد هللا 

لكن لو كانت هھھھناكك كاميیرااتت خفيیة تعرضض للعالم مايیحدثث للمرأأةة في بيیوتت االكرااهھھھيیة االعرااقيیة ٬، لتكلم االحجر 
أأووجدهه. أأخوةة علي كانواا قد ووررثواا عن أأبيیهھم ااألددمانن على تحميیل ااألمم كل مصائب  ٬، شاتما ووجوددهه وومن

وومشاكل االفقر ووااألقداارر. كانت تضربب من أأجل أأتفهھ ااألسبابب. ووكانت ااألمم تعاتب ددووما رربهھا االذيي لم يیرززقهھا 
هھ ااألخخ ببنت ٬، تعاوونهھا في أأمورر االبيیت ووتعطف عليیهھا.  لم يینس علي  بسهھولة ٬، ذذلك االيیومم االذيي  ووااصل فيی

االى االسوقق بحثا  وو ألنهھا لم توقظهھكي يیذهھھھبغابت عن االوعي ٬،  االى أأننااألكبر لكم ررفس االمرأأةة االمسكيینة 
عن عمل. كانن رردد فعل ااألمم االوحيید ٬، على ماتتلقاهه من عنف ووااهھھھاناتت ٬، هھھھو االجلوسس قربب ددووالبب االمالبس 

كانت ااألمم تضمهھ وو. آآنذااككعلي صبيیا  االقديیم وواالبكاء ٬، وومناشدةة ااألووليیاء االصالحيین لتخليیصهھا من ظظلمهھا. كانن
االى صدررهھھھا ووتنتحب. رربما كانت تحضن وولداا سيیكبر ليیضربهھا.  

تتعب من االبكاء كانت تخرجج من ددووالبب االمالبس ٬، حقيیبتهھا االصغيیرةة . االشئ االوحيید  اانهھا حيین يیقولل علي 
-االذيي تملكهھ  فوفف بقطعة قماشش حقيیبة سفر قديیمة ٬، فيیهھا مشط خشبي وومرآآةة ووصوررةة لالمامم علي  ووقرآآنن مل 

تفك فوططة كانت خضرااء ووصوررةة لهھا باألبيیض ووااألسودد حيین كانت شابة تجلس مع أأبي على االكوررنيیش. 
٬، ووهھھھي تدندنن بلحن أأغنيیة قديیمة هھاكاملبررأأسهھا االسوددااء ووتبدأأ بتمشيیط شعرهھھھا ااألبيیض مثل االبلهھاء ساعة 

تخليیصهھا من هھھھذهه االحيیاةة٬،آآذذاانا صاغيیة ددعاء االمرأأةة االمتوااصل للقي تتحدثث عن االحنيین االى ااألمم.  لكن رربما 
قد ماتت  فجأةة بالسكتة االدماغيیة . ليینتظر علي بعد موتهھا سنوااتت أأخرىى ٬، قبل أأنن فشيیاططيین االسماء.  لدىى

يیحقق أأنتقامهھ من أأخوتهھ ووأأبيیهھ كومة االخرااء االذيي يیعيیش االيیومم مشلوال فوقق كرسيیهھ االمتحركك.  
 

االرحيیل  في ليیلةلقراارر هھھھو االهھرووبب االى اايیراانن أأووال. ووخطط علي لكل شئ بهھدووء ووددقة ألكثر من عامم. كانن اا
. كانن صديیقهھ عدنانن يینتظرهه في ططرفف االزقاقق ووهھھھو يیحمل هھھھاررباتسلل  ثم ددخل غرفة أأمهھ ووأأخذ حقيیبتهھا 

معولل وومسحاةة في شواالل. أأشعل االصديیقانن سجاررتيین وواانطلقا صوبب االمقبرةة. كانت االسماء صافيیة ووقمر 
في  ووضعهھابقطعة قماشش برتقاليیة ٬، نظف علي عظامم أأمهھ  ثم وولصديیقانن . بحجم ااأللم يینيیر االقبر االذيي نبشهھ اا

حقيیبتهھا االقديیمة.  
 

االممتقعة كما ووجوهه   حمل علي أأمهھ في االحقيیبة ووهھھھربب االى اايیراانن ٬، سعيیداا بأنتقامهھ ٬، متخيیال ووجوهه االجميیع
عبر االجبالل. كانن يینامم  حقيیبة االعظامم  ططواالل ررحلتهھ االثانيیة االى تركيیا فاررقهھلم توو. يیكتشفواا ااألمرحيین   االموتى

في االودديیانن مع االمهھاجريین ااآلخريین ووهھھھو يیحضن االحقيیبة بقوةة ووحب ووتقديیس. كانت حقيیبتهھ االغريیبة وومبالغتهھ 
٬، وولم يیكن يیفضي بسر االحقيیبة أليي كانن. ذلك. لكنهھ لم يیكن يیأبهھ ل ءفي االحرصص عليیهھا ٬، سببا  للتندرر وواالهھز

ررحلتهھ في ددررووبب  كي يیقدرر على موااصلةلوناتت ٬،عمل ططواالل عامم في أأسطنبولل في معمل لصناعة االبا
االهھجرةة االسريیة.  ووططواالل عامم ٬، ووعلي ٬، يیحدثث أأمهھ في االليیالي ٬، عن االبلد االبعيید االذيي ااختاررهه ٬، للعيیش بسالمم 

هھ صارر يیعاني بسبب ااألمم االتي حشرهھھھا في حقيیبة...حيیاةة جديیدةة وونسيیانن االعذاابب.لكنب   ء٬، ووعن ررغبتهھ في االبد  
االبردد في أأسطنبولل كانن علي قد أأتفق مع مهھربب للسفر معهھ مشيیا على ااألقداامم عبر ووحيین حلت أأقسى أأيیامم  

االحدوودد االتركيیة االيیونانيیة. فالشتاء هھھھو أأفضل االفصولل لعبورر االحدوودد ٬، حيیث يیتكاسل االجنودد حرااسس االحدوودد 
 عن االقيیامم بدوورريیاتهھم االيیوميیة. ررغم أأنن علي كانن خائفا من موضوعع االنهھر االذيي سيیعبروونهھ. لكن االمهھربب
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ططمأنهھ ووأأكد لهھ بأنن االعبورر سيیكونن بوااسطة قارربب يیكفي االجميیع٬، فال يیمكن االسباحة في  نهھر بارردد .  ررغم 
  من االنايیلونن  ٬، ووقامم بلف عظامم أأمهھ .   اذذلك أأشترىى علي  أأكيیاس

ما أأنن ساررتت االمجموعة خلف االمهھربب في االغابة حتى صاحح جنودد االحدوودد االيیونانيین على االمجموعة  
لكن االمهھربب ططلب من االمجموعة أأنن يیعدوواا خلفهھ بأقصى سرعة ٬، هھھھارربيین في ظظالمم ووأأمرووهھھھم بالتوقف. 

االغابة  ٬، بيین ااألشجارر االكثيیفة. تارركيین  أأططراافف ااألغصانن تجرحح ووجوهھھھهھم ووتمزقق معاططفهھم االشتويیة. كانن 
علي يیركض بأقصى سرعتهھ ووهھھھو يیضم االحقيیبة االى صدررهه٬، محاووال أأنن يیالززمم االمهھربب لكي اليیضل ططريیقهھ 

أأصدمم في جذعع شجرةة٬، ليیرتد االى االخلف وويیسقط أأررضا ٬، ووتتناثر عظامم أأمهھ في ظظالمم االغابة. أأنحنى   ٬، ااال أأنن 
على ااألررضض ووهھھھو يینزفف من مقدمة ررأأسهھ ٬، محاووال جمع ماتناثر من االعظامم بذعر ووأأررباكك. كانن يیتلمس 

. ووكانن ترنحاووااصل االهھربب م.  مسح االدمم من فوقق عيینيیهھ ٬، ووقبل  ووضعهھا في االحقيیبة من جديیداالعظامم بحذرر 
صيیاحح االجنودد يیصل من بعيید بيین االحيین ووااآلخر.   

 
لقد نجت االمجموعة من كميین جنودد االحدوودد بأعجوبة ووبفضل ذذكاء االمهھربب وومعرفتهھ ددررووبب االغابة. لكن 

تاهھھھا عن  في االغابة وورربما أأمسك بهھما االجنودد. ااما بقيیة االمجموعة فقد ووصلت االى  اووآآخر كردديی اأأيیراانيی اشاب
بسالمم. ووسلم االمهھربب  من تبقى منهھم االى مهھربب يیوناني عجوزز لنقلهھم عبر االبحر االى اايیطاليیا.االعاصمة أأثيینا   

 
. كانت عظامم أأمهھ وواالمرآآةة فحص ما في االحقيیبةاالمهھاجريین  ٬، لتهھريیبأأثناء مكوثث علي في بيیت في أأثيینا 

كانن   االذييأأسس وواالمشط االخشبي ووصوررةة ااالمامم علي وواالقرآآنن كلهھا في مكانهھا . لكن ماكانن مفقودداا هھھھو  االر
وويیحنو عليیهھ ...يیالمس ررأأسهھ   

ووقد . االيیهھطريیق االال أأحد غيیرهه يیعرفف  وو٬،  فيیهھحقيیبة االعظامم االى مكانن آآمن يیدفنهھا  مضي معأأنن علي سيی أأكيید
... ووحدهه ااحدىى أأغاني  ااألمم االتي ضاعع ررأأسهھا في تلك االغايیة هھھھو يیسمع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجنونن ساحة االحريیة  
 

االحقيیقة االتي يیرفضهھا ااوو يیتناسهھا ااآلنن االجميیع   ٬، كنا في تلك ااأليیامم االتي  قبل أأنن تحدثث االمعجزةة ووأأكتشف 
في حوززتنا أأسلحة خفيیفة ووثالثة مداافع هھھھاوونن ووسبع  تالتنسى٬، نحرسس ططواالل االليیل منصة االتمثاليین. كان

قاذذفاتت آآرر بي جي. ررفض ووجهھاء االحي ووأأصحابب االرأأيي أأمراا صاددرراا من االحكومة االجديیدةة بأززاالة االتمثاليین.  
انت لديینا معلوماتت أأنن االجيیش سيیقتحم االحي ليیال. كنت أأفكر حيینهھا٬، اانن هھھھذهه االقضيیة ليیست معركتي. لكن ك

خدااعع االنفس كانن أأهھھھونن علي بكثيیر من عارر االهھرووبب. رربما تنشب االمعركة في اايي لحظة. وورربما أأفقد حيیاتي 
نهھما على ووشك االسقوطط من أأجل هھھھذيین االشابيین االحجريیيین ٬، االلذيین يینتصبانن فوقق االمنصة بحركة ساذذجة ووكأ

من أأعلى على أأنفيیهھما. من االوااضح  أأنن االنحاتت االذيي قامم بالعمل كانن مجردد عامل بناء اليیفقهھ شيیئا في أأمورر 
فتوىى باززاالة جميیع االتماثيیل في االبالدد ألنهھا أأصنامم تتعاررضض مع   االمتشددديین لدىى ااالسالميیيیناالنحت. 

أأهھھھل ررأأىى ايیرمز لفترةة االنظامم االديیكتاتورريي االسابق. االشريیعة. ااما االحكومة االجديیدةة فقد قرررتت أأززاالة كل م
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 مثل هھھھذاا االعبثاالحي ووووجهھائهھ  أأنن االتمثاليین العالقة لهھما بالنظامم االسابق ووالبفتاووىى االتحريیم. لم أأكن أأصدقق 
.أأبي يیقولل أأنهھا معركة ررمزيیة مصيیريیة من أأجل مستقبل االحي. الأأددرريي كيیف يیؤمن أأبي بمثل هھھھذهه االخراافاتت 

لومم في االمدررسة االثانويیة.  ططبعا هھھھناكك عشرااتت االروواايیاتت عن قصة تمثالل االشابيین. لكن ووهھھھو االذيي يیدررسس االع
لحقيیقة٬، لكن صبغة االوااقعيیة في حكايیة جديي كانت من اارربما ماكانن جديي يیروويیهھ هھھھو أأكثر االروواايیاتت قربا 

رر تضاعف من سذااجة أأهھھھالي االحي ٬، على عكس نيیتهھ في أأظظهھارر ططيیبة ووذذكاء ووكرمم ااألهھھھالي. هھھھذاا ماكانن يیدوو
في ذذهھھھني حيینهھا ٬، قبل أأنن تتغيیر حيیاتي االى ااالبد.  

جديي أأووال٬، قبل اانن أأرروويي ماحدثث لي في ليیلة االمعركة.  رربما من ااالفضل أأنن أأعيید لكم بأيیجازز صيیاغة حكايیة 
الأأحد يیعرفف متىكانن يیقولل  بحزنن شديید  :   كانا بنفس االعمر وواالطولل وومتشابهھيین . االشاباننظظهھر بالضبط   

االى أأيین كانا  حزررووااااألحيیاء االغنيیة االبعيیدةة٬، لكنهھم لم يی تلكظظن أأهھھھالي االحي اانهھما من . يینمثل توأأم
. يیذهھھھبانن كل منهھما  ووأأشد مالفت أأنتباهه . حقيیبة ظظهھر٬، ووكانا يیرتديیانن مالبس أأنيیقة تنم عن ثرااء مهھذببحمل   

شعراال فيیهھماأأهھھھالي االحي  كانن . ؤساة بأأحيیاء االمديین أأشدكانن حي االظلمة من . االبيیضاء وواالبشرةةااألشقر  
سكنتهھ أأهھھھالي ااألحيیاء االمجاووررةة. لفالحيینهھھھزيیلة ووبشرااتت متفحمة توااررثوهھھھا عن أأجدااددهھھھم اا ذذوويي أأجسامم   من   

أأططلقواا أأسم االظلمة على صلهھيیاالحي ٬، االوحيید االذيي لم    هھھھي االمرةة ااألوولى االتي كانت أأظظن٬،  كماوو. االكهھرباء  
حياالشاهھھھد فيیهھا أأهھھھالي  نن االشابانن يیقطعانن في كل صباحح ااحد أأززقة كا. من هھھھذاا االصنف من االبشر ااززوواارر  

من جهھة ااألررضض االجرددااء االتي تفصل بيین حي االظلمة قاددميیناالحي بأتجاهه االنهھر االبعيید ٬،  . حي االعربنجيیةوو  
تنم عن عرااةة بموددةة ووحنانن٬، وويیحيیونن االكبارر بهھزةة خفيیفة من االرأأسس االكانا يیبتسمانن ألططفالل االحي نصف 

لم يیبديیا. لمنتشرةة في ااألززقة بتوااضع ووبساططةكانا يیتجنبانن بركك االوحل اا. حترااممااإل  ااتقززز  
الوو . ااتكبر   حد ااوو يیسألهھما اايي سؤاالل محرجج٬،أألم يیكلمهھا . مالكيین من االسماء إإعتبرااهھھھماأأهھھھالي االحي وو  أأوو   

يیعترضض كانا . بهھالة االنورر االتي كانت تشع من االشابيین مبهھورراااالحي  كانن. ووأأيي كانن االسببططريیقهھما   
صمتهھما من غموضض  ضاعفوو. االمشي في مدررسة خاصة كأنهھما تعلماااثقة٬، يیسيیراانن بخطوااتت متزنة٬، وو

. أأحب ااهھھھالي االحي االشابيین. كانا في غايیة ااألددبب ٬، ووقورريین ٬، تلفهھما مسحة خفيیفة من االمرحح. أأنسانيیتهھما
وويیوما بعد يیومم ااززدداادد تعلق االناسس بهھذيین االشابيین االوسيیميین٬، . االصباحيیة االبهھيیة ططلعتهھماووااعتادد االناسس على 

كانواا يیتجمعونن . كانن ااالططفالل أأوولل من تعلق بهھما. ح قدوومهھما ووذذهھھھابهھما مثل ططلوعع االشمس ووغرووبهھاووأأصب
في ساعة مبكرةة من االصباحح . ااألررضض االجرددااء تلكظظهھورر االشابيین من  منتظريینأأططراافف االحي٬،  في  

كانن )قراالش( يیصل  ووحيین. االشابانن االيیومماالزقاقق سيیقطعهھ  أأيي ززقاققبصورر االسندبادد على  يیترااهھھھنونن   تدبب   
يیتقافزوونن حولهھما٬، . كانواا يیراافقونهھما حتى عبوررهھھھما االى جهھة ااالخرىى من االحي. االسعاددةة في قلوبهھم

كانت سعاددةة ااالططفالل تتضاعف حيین . ووفرحح مالبس االشابيین وجلوويیضحكونن وويیمسونن بأططراافف أأصابعهھم ب
تعلقت فتيیاتت  وو. يیمس ااألططفالل شعرهھھھما ااالشقركي من ددوونن أأنن يیتوقفا عن االمشي٬، برشاقة  االشابانن يینحني
.  بيینهھما ووااألهھھھاليأأبرمم  اووسريی امقدس ااكأنن عقدبدااتت االحالة ). االشقر ( االحي بب  

قبل ظظهھورر االشقر٬، كانن .  االصمت ااوو االغموضض حاجزكسر  على االطرفانن ؤؤتواالت ااأليیامم من ددوونن اانن يیجر    
واافذ٬،من االشرفاتت وواالن برؤؤووسهھن يیطللنكانت االفتيیاتت . ااأأنتحارريیعني ددخولل غريیب االى االحي  ليیمألنن   

ووما أأنن . عيیونهھن بوسامة االشابيین مع ززفرااتت حاررةة كانت تطلقهھن صدووررهھھھن االملتهھبة بالعشق وواالفتوةة
ايیختفيی كن يیخرجن االراادديیو فتيیاتت . أأحالمم االيیقظة ووهھھھن يیستمعن ألغاني االعشق من االراادديیوفي تهھيیم االفتيیاتت   

عسى اانن تبثف٬،  )االشقر ( االى االشرفاتت عند قدوومم  أأغنيیة حب  ااالذذااعةحيینهھا    ووحيیت تصدحح أأغنيیة حب .  
. تقومم االفتيیاتت برفع صوتت االمذيیاعع االى ااخرهه كأنن ااالغنيیة هھھھي ررسالة حب شخصيیة من صاحبة االمذيیاعع

.يیقابالنن كل ذذلك بالمزيید من ااالحتراامم وواالتوااضع وواالموددةة االشاباننووكانن   
ـ يیاممااألكانن جديي يیطلق حسرةة عميیقة ووهھھھو يیمد حرفف ااأللف في كلمة ـ   وومرتت اااليیامم     
. وولد خمسونن ططفال في االحي من أأمهھاتت هھھھزيیالتت ووآآباء عاططليین عن االعملوو. ماتت عجوزز٬، يیقولل جديي 

بائعي  أأحوااللمر االصيیف ووتحسنت وو وو أأررجعت. االخضر  نساء االحي ززيیاددةة أأجورر ااززووااجهھن االذيین كانواا   
يیعملونن في كنس االشوااررعع رعانن ما كف ثم س. )االشقر ( ووسط االمديینة ٬، االى بركة في ووحرااسة االمدااررسس  

أأثر كل . ااالززووااجج االمشككيین ببركة االشابيین عن االهھزء حيین قرررتت االحكومة إإددخالل االكهھرباء في مطلع االشتاء
هھھھذهه االبركاتت٬، قامت االنساء بحملة لزررااعة االزهھھھورر أأمامم أأبواابب بيیوتهھن كي يیتعطر االشقر أأثناء مرووهھھھما 
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أأما . االمبارركك بحي االظلمة ووكانت هھھھناكك باررقة . تعيیق مروورر االشابيیناالرجالل فرددمواا االبركك االصغيیرةة كي ال  
أأمل على االوجوهه  ووأأخذ االكل بعتنونن بنظافة . أأظظهھرتت سمرتهھا االنقيیة االتي كانن يیغطيیهھا سخامم االحزنن وواالبؤسس 

ااألططفالل٬، ووخاططواا لهھم مالبس جديیدةة ٬، كما أأمرووهھھھم اانن يیكونواا ااكثر أأددبا عند إإستقبالل االشقر٬، ووعلموهھھھم أأغنيیة 
ووماعززز كل هھھھذاا االتقديیس ووااأليیمانن تسلم . دوونهھا أأثناء مراافقتهھم االشقرلطيیفة عن االطيیورر وواالربيیع يینش

مفاجيء . ووووعد بتبليیط االشوااررعع وومد أأنابيیب ماء االشربب. لرجل من االحي أأحد االمناصب االحكوميیة االمهھمة  
كما أأذذكر مافعلهھ . أأما االشبابب فقالواا للرجل بأنن يیطالب االحكومة بأيیصالل خطوطط االهھاتف االى حي االظلمة

تباحثواا في بيیت . حيین عرفواا بانن جماعة من ااألشراارر تنويي ااالعتدااءعلى االشقر قربب االنهھرااألهھھھالي 
االمختارر ثم ووهھھھكذاا.أأنذرروواا ااألشراارر بطرددهھھھم مع عواائلهھم من االحي إإذذاا إإعتدوواا على االشقر   .ترااجع ااألشراارر    

بعد عاميین      ااالساططيیر  ال أأكثر من ظظهھورر االشقر٬، تحققت جميیع ااألماني مثلما تتحقق االمعجزااتت في 
تزووجت االعواانس٬، ووعبدتت ااألززقة االموحلة٬، ووشفي كثيیر من االناسس من أأمرااضض مستعصيیة٬، : وواالحكايیاتت 

وونجحت  أأكثريیة ااألووالدد في اامتحاناتت االمدررسة٬، ووقبلهھا كانت نتائجهھم  فيیهھا   تدعو االى االخجل    ااما .  
االمعجزةة االكبرىى ٬، فكانت سقوطط االملكيیة بأنقالبب قامم بهھ ضباطط اابطالل  وومن االوااضح . بتأيیيید االشعبحظواا   

أأنن كل هھھھذاا االخيیر وو االبهھجة جاءاا االى أأهھھھالي حي االظلمة  منذهھھھا سادد االوئامم وواالمحبة . وو بفضل االشقر 
بيین وو االجديید أأيیضا أأنن االمدااررسس صاررتت . . سكانن االحي ٬، ووعلى ووجهھ االتقريیب إإختفت االعدااووةة وو االعنف  

–مختلطة  ريیبا من حي االظلمة صرتت أأبيیع االبلبي االحارر كما شيیدتت االحكومة مستوصفا ق. للبنيین وو االبناتت 
ووقامت االحكومة بعمل منطقي جداا. أأمامهھ االى) حي االظلمة ( حيین غيیّرتت ااإلسم من    ) .حي االزهھھھورر (    وو   

. إإختاررتت هھھھذاا ااإلسم بعد أأنن ررفع مندووبهھا االذيي ززاارر االحي تقريیراا ذذكر فيیهھ كثرةة االزهھھھورر وونظافة االحي أأيیضا
وو  .قريیبا كما لوحظ أأنن عددداا ليیس بالقليیل من االسكانن صارر بملك سيیاررتهھووددخل االهھاتف االى كل االبيیوتت ت
االجديید ااآلخر في االحي أأنن االمسنيین يیشارركونن ااآلنن في حملة محو ااألميیة ٬، فهھا هھھھم يیوااظظبونن على   االدررسس وو   

ة تدبب في جسم االحي بعد أأنن سرىى االدووااء يیبإختصارر أأخذتت االعاف. كشف أأسراارر ااألبجديیة وو االلغة عموما
.فيیهھ ن االسعاددةة تبخرتت في ذذااكك االصباحح االمشوؤؤمملك   حيین خرجج ااألططفالل   االى ااططراافف االحي منتظريین قدوومم   

لحقت بهھم ااإلمهھاتت ووجلسن . ططالل اانتظارر ااالططفالل وولم يیقدمم االشقر. االشقر صباحح ااإلنقالبب االعسكريي االثاني
معهھم على تلك ااألررضض االجرددااء االتي شقت االحكومة  في ووسطهھا شاررعا عريیض قطعتهھ   االصباحح  في ذذلك 

وو أأخذ االكل يینظروونن . بعدهھھھا جاءهھھھم االباقونن من ااهھھھالي االحي. االدباباتت وواالسيیاررااتت االمحملة بالحنودد
االى  ووكانت في االقلوبب مرااررةة ووفي االحناجر غصة ووفي . االدباباتت في االطريیق االعامم ووهھھھي تنفث ددخانا أأسودد  

... االعيیونن ددموعع ساخنة  
 

لطويیلة كانن يیقولل :جديي لهھب االفانوسس وويیطلق حسرتهھ اا ووقبل أأنن يینفخ  
... غابت االشمس٬، ووحل االظالمم من جديید   

 
 
 
 

بعد منتصف االليیل كانت ددباباتت االحكومة االجديیدةة تقتحم االحي ألززاالة منصة تمثالي 
االشقر بالقوةة. ووكانن شبانن ووررجالل االحي يیتخذوونن من سطوحح االمناززلل ووااألززقة موااقع 

قد تسللت مع ثالثة قتاليیة. نشبت معركة ططاحنة شارركت فيیهھا حتى االنساء. كنت 
أأصدقاء من حاملي االقاذذفاتت لتدميیر ددبابة كانت تتحركك ووسط االشاررعع االعامم.لكن 
قصف االمرووحيیاتت أأعاقق تحركاتنا. ااختبأنا خلف سيیاررةة أأجرةة متوقفة فوقق االرصيیف. 
ثم أأشتعلت االنارر في بعض االمباني وواالدكاكيین. ووبداا أأننا سنخسر االمعركة المحالة 

وااصل. كسرنا ززجاجج نافذةة االتاكسي ووااختبأنا في بسبب قصف االمرووحيیاتت االمت
االدااخل ووكانن في نيیتنا أأنن نقودد االسيیاررةة وونفر ٬، عندما أأشتعلت فجأةة أأحدىى 
االمرووحيیاتت في االسماء ووهھھھوتت فوقق سطوحح االبيیوتت.ثم أأصابت قذاائف مقاتليینا ددبابة 
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ووشاهھھھدنا جنودد االحكومة يینسحبونن بذعر. بعد قليیل شاهھھھدنا مجموعة من شبانن االحي 
يیندفعونن كالمجانيین وويیكبروونن بأسم هللا ووهھھھم يیزخونن االرصاصص بطريیقة ووهھھھم 

عشواائيیة ٬، فرحيین ووغيیر مكترثيین للمعركة. ترجلنا من سيیاررةة االتاكسي حيین مر 
االشبانن من قربنا ٬، ووفهھمنا منهھم أأنن هللا قد حقق االمعجزةة. لقد أأخبرنا االشبانن أأنن االشقر 

تت االحكومة ٬، ووأأنن من أأحرقق قد عاددوواا االى االحي ووهھھھما ااآلنن يیقاتالنن بشرااسة قواا
االدباباتت ووأأسقط االمرووحيیة هھھھم االشقر الغيیرهھھھما. كبر ووهھھھتف ررفيیقايي مع االمجموعة ٬، 
اا ووهھھھم يیعدوونن بأتجاهه جنودد االحكومة وويیرشقونن االرصاصص في كل أأتجاهه. أأكيید اانن هھھھذ

االحي هھھھو مجردد مصح عقلي كبيیر.كنت أأشعر بالغضب وواالكرااهھھھيیة ووأأنا أأتسمر قربب 
ووهھھھي تحتفل بنصر االمعجزةة.أأشعلت سجاررةة ووفكرتت أأنن  االتاكسي ووأأررااقب االجموعع

هھھھجر هھھھذاا االكهھف االذيي يیسمى حي االظلمة هھھھو االحل ااألمثل لنهھايیة عذاابي.ووما أأنن 
ااستدررتت خطوةة للعوددةة االى االبيیت ٬، حتى سقط فجأةة سيیل من االقذاائف فوقق أأماكن 
عديیدةة في االحي. ووااحدةة من هھھھذهه االقذاائف أألقت بي ووبحطامم االتاكسي االى االجداارر 

ريیب. كنت أأررىى لهھب االنارر يیحيیط بي من جميیع االجهھاتت. لم أأكن ااشعر باأللم٬، االق
ووكانن أأختفاء ااألصوااتت من حولي يیشعرني بنوعع غريیب من االسالمم . لكن حيین 
سحبني االشقر من أأسفل حطامم االسيیاررةة ٬، شاهھھھدتت قميیص أأحدهھھھما يیتلطخ بدمي. كانن 

بيیت. لكنني متأكد من أأبي يیقولل أأنني كنت فاقداا للوعي حيین عثروواا علي اامامم بابب اال
أأنن االشقر حمالني في نقالة أأسعافف بيیضاء االلونن ووكانا ططواالل االطريیق يیبتسمانن لي 

ووكنت أأمد يیديي لمالمسة شعرهھھھما ااألشقر االجميیل.  
 

بعض االشبانن من االجيیل االجديید في االحي يیسمونني االيیومم بمجنونن ساحة االحريیة. 
تمثالل االشقر ٬، قامت االحكومة بزررعع بعض ااألشجارر ووووضع االمصاططب في مكانن 

ووثبتواا لوحة كبيیرةة كتب عليیهھا أأسم االحي االجديید : حي االحريیة.  أأعرفف مايیقولنهھ 
هھھھؤالء االحمقى ٬، يیدعونن  أأنن االشظيیة االتي ددخلت في ررأأسي قد أأتلفت عقلي. لكنهھم 
مجردد قروويین ماززاالواا يیعيیشونن في عصورر االظالمم.  لقد ططالبت مراارراا ووجهھاء االحي 

أأجل بناء تمثالل االشقر من جديید وواالدفاعع عن تارريیخ ووااالهھھھالي بالتبرعع باألمواالل من 
االحي. ووهھھھذاا أأقل شئ يیمكنني فعلهھ ٬، لردد جميیل اانقاذذهھھھما لحيیاتي. مايیثيیر غضبي أأنهھ 
حتى أأبي لم يیعد يیؤمن بحكايیة االشقر بعد أأنن حطم االجنودد االتمثالل ووقتلواا االعديید من 

قر في تلك االليیلة االشبانن في  تلك االليیلة . يیدعي ااالهھھھالي االيیومم أأنن معجزةة ظظهھورر االش
ووقتالهھما معنا هھھھي مجردد ددعايیة ررخيیصة أأططلقهھا بعض االشبانن لرفع معنويیاتت 
االمقاتليین من ااالهھھھالي. ووأأنن جيیش االحكومة قضى على االمقاوومة حتى قبل بزووغغ 
االصباحح. لكنني على يیقيین تامم من أأنن االشقر ٬، هھھھما من  حمالني على نقالة ااالسعافف 

رهھھھما االمالئكي.االبيیضاء ٬، ووبأصابعي هھھھذهه ٬، مسست شع  
 

ووغيیر مزيیف مثل أأغلب أأهھھھالي  اصاددق ررجالأألتقيیت قبل أأيیامم برجل غريیب٬، ااظظنهھ 
االحي. جلس قربي على االمصطبة في ساحة االحريیة. ووأأخبرني أأنهھ يیصدقق حكايیتي 
عن ظظهھورر االشقر في تلك االليیلة. تحدثث لي ططويیال عن ضيیاعع تارريیخنا ووترااثنا بسبب 

االحريیة االحقيیقة هھھھي أأنن النتحولل االى مسوخخ  في  عمالء االغربب وونيیسيیاننا لديیننا. ووأأنن
يید االكفرةة. لكن ما ال أأفهھمهھ جيیداا هھھھو االحزاامم االوااسع االذيي لفهھ االرجل حولل خصريي 
صباحح هھھھذاا االيیومم في بيیتهھ. أأشعر بالحر االشديید بسبب ثقل االحزاامم. سأجلس أأسفل ظظل 

...االشجرةة... االلعنة .. ااألططفالل وواالنساء يیحتلونن جميیع االمصاططب   
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كواابيیس كاررلوسس فويینتس   

 

في االعرااقق كانن أأسمهھ سليیم عبداالحسيین ٬، ووكانن يیعمل في االبلديیة في أأعمالل االتنظيیف ضمن االمجموعة االتي 
: آآخر  بإسم٬،  2009في عامم  هھھھولندااخصصهھا مديیر بلديیة االعاصمة لتنظيیف مخلفاتت ااألنفجاررااتت. ماتت في 

كاررلوسس فويینتس.  

شعبي أأنفجرتت قربهھ شاحنة يینزيین  سوقق ؤؤههأأسودد ٬، هھھھو ووززمال يیومممثل كل سليیم يیكنس بملل ووقرفف٬،  كانن
 كانواا. ءووبطيیكنسونن االسوقق بحذرر  كانواا. وواالفوااكهھ وواالبشر وواالخضرووااتت االدجاجج إإحترققاالسوقق  في .مفخخة

 سالمةنقودد  حافظة على دداائمايیبحثونن  كانواا لكنهھم .ااألنقاضض ماتبقى من أأشالء االبشر مع اايیجرفو يیخشونن أأنن
مثل ززمالئهھ في  محظوظظالم يیكن  سليیم.  االزمنخاتم ااوو ساعة لم تتوقف عن حسابب  ااوو يیةسلسة ذذهھھھب ارربم أأوو

فيیزاا سفر االى هھھھولنداا وواالخالصص من جهھنم  لشرااء للنقودد بحاجة كانن.  لموتتل ثميینةاالحصولل على مخلفاتت 
.  االجمالل بالغوو اررجل يیحمل خاتما فضيیا ثميین أأصبع كانتعثر عليیهھا  االتياالوحيیدةة  االلقيیة. االموتت وواالنارر

في  ووووضعهھحمل ااألصبع  ثم. ااألصبع ٬، أأنحنى بحذرر ووسحب بتقززز خاتم االفضة فوققسليیم حذاائهھ  ووضع
بدهھھھشة  خاتماالشذررةة  يیتأمل ووكانن. سليیم أأصبعصارر في  االخاتم.  شالءااألكيیس أأسودد كانواا يیجمعونن فيیهھ بقايیا 

 االخاتمنن يیشعر بعالقة ررووحيیة سريیة مع يیمكن االقولل اانهھ كا هھھھل. بيیعهھتخلى عن فكرةة  ااألخيیر ٬،ووفيووأأعجابب 
؟  

                                                                                                        *  

سليیم عبداالحسيین االى كاررلوسس  من.:تغيیيیر أأسمهھ بطلبااللجوء في هھھھولنداا تقدمم اايیضا  ططلب هھتقديیم أأثناء
. االمتطرفةااألسالميیة  االجماعاتت من خشيیتهھ بسبب هھاالهھجرةة ططلب دداائرةة في حققللمقد بررر  ووكانن. فويینتس

ووخوفهھ من ااألغتيیالل بسبب تهھمة  ااالمريیكي االجيیش لدىىططلب لجوئهھ كانت تتعلق بعملهھ مترجما  حكايیةف



 XXVI 

عبر االهھاتف  هھب أأتصل. أأبن خالهھ االذيي يیعيیش في فرنسا حولل تغيیر أأسمهھ أأستشاررسليیم قد  كانن. خيیانة االوططن
 أأبن االخالل٬، كانن. جديید يیناسبهھ أأجنبيعن أأسم  ةووااضح فكرةةمن دداائرةة االهھجرةة٬، فسليیم لم تكن لديیهھ  االخلويي
: أأبن االخالل ووهھھھو يیكتم ضحكة  قالل. سليیم بهھحيین أأتصل  االحشيیش سيیجاررةةشقتهھ ٬، نفسا عميیقا من  في يیسحب

حمل في ااوورربا من اانن ت مرةةمحق تماما ٬، اانن تكونن من االسنغالل ااوو من االصيین اافضل مئة  أأنت..  أأسمع( 
تختارر أأسما  رربما..  اأأوورربيی اااسم أأقصد... اانن يیكونن ااسمك جاكك ااوو ستيیفن  االمعقوللليیس من  لكن. ااسما عربيیا

هھھھا هھھھا هھھھا  هھھھا.. ااالررجنتيین يیتناسب مع لونن بشرتك االدااكن مثل ررغيیف االشعيیر االمحترقق  ووأأكوبا  من... ااسمر 
خ٬، ووهھھھو يیوااصل حديیثهھ عبر االهھاتف ٬، فقد تذكر غرفة االمطب فياابن االخالل يیبحث في كومة االصحف  كانن) . 

سليیم اابن  شكر. االكثيیرااسبانيیا في مقالل أأددبي لم يیفهھم منهھ  أأسما كانن٬، رربما  ااالسماءاانهھ قد قرأأ قبل يیوميین أأحد 
.حيیاةة سعيیدةة في فرنسا االعظيیمة لهھخالهھ بحرااررةة على االخدمة االتي قدمهھا لهھ ووتمنى   

. االوقتيیضع فويینتس  لم. أأيیضامديینة اامستردداامم  جمالل أأسعدهه. يیداالجدكاررلوسس فويینتس سعيید جداا بأسمهھ  كانن
بعد االيیومم ووأأنن  العربيیةباليیتحدثث  بأنن عهھداافي كوررسس تعلم االلغة االهھولنديیة٬، ووقد قطع على نفسهھ  أأنخرطط

 ووبوال ووخرااء اووموت اووتخلف ابؤس كفى(وو حيیاتهھاليیختلط ال بالعربب ووال بالعرااقيیيین مهھما كانت ظظرووفف 
ااالوولل ااوو أأنن يیضع  بلدهه بأحواالليیقاررنهھ  لم ائيیيیتركك فويینتس ش لمعامم ااألوولل من حيیاتهھ االجديیدةة اال في) . اووبعراان

االى  أأنظر( يیسيیر في االشوااررعع ووهھھھو يیتمتم مع نفسهھ بتذمر ووحسد  كانن. تعجبااوو  ااستفهھامم ةأأمامهھ عالم
نحن  نأكل. ثلهھممالنأكل االطعامم  لماذذاا. يیلمع من االنظافة االمرحاضض٬،االى مقعد  نظرأأ. االشوااررعع كم هھھھي نظيیفة

ووتكشف عن ساقيیهھا ـ تسيیر  قصيیرةةتنوررةة  ترتديي االتي االفتاةةكانت هھھھذهه  لو. سريیعابنهھم ووكأنن االطعامم سيیختفي 
. ااألررضضعشرةة أأمتارر قبل اانن تبتلعهھا  تسيیرأأنن  يیكفي. االعالمهھھھذاا  نعساحة بابب االشرقي ٬،ألختفت  في آلنناا

في بيیوتت  نعيیش. النصبح مسالميین مثلهھم لماذذاا.  مغسولة بالماء كل يیومم كانهھاااالشجارر خضرااء جميیلة  لماذذاا
نماررسس االعاددةة االسريیة  لماذذاا. االبشريیحترمونن االكالبب مثل  لم. دداافئة ٬، آآمنة ٬، ملونة ٬،بيیوتهھم  بيینما كالزرراائب

يیتركك كاررلوسس فويینتس شيیئا لم يیشعر  لم ) اايین نأتي بحكومة محترمة مثلهھم من. ساعةأأرربع ووعشريین 
بنايیة االبرلمانن االتي  االىنعومة ووررقق االتوااليیت في هھھھولنداا  من. نفس االوقت يف االمهھانةووتجاهھھھهھ بالدهھھھشة 

. التحرسهھا سوىى كاميیرااتت االمرااقبة   

 ووكانن. لهھا٬، ووكانن يیتقدمم كل يیومم في عمليیة ددفن هھھھويیتهھ ووماضيیهھ خططحيیاةة كاررلوسس فويینتس مثلما  ساررتت
 وويیتذمرووننيین االحيیاةة االهھولنديیة من االمهھاجريین ووااالجانب ااآلخريین االذيي اليیحترمونن قواان االوقتيیسخر ططواالل 
اليیدفعونن  ٬، قانونيیةفي االمطاعم بطرقق غيیر  يیعملونن. االمتخلفةيیصفهھم بالجراابيیع  كانن. ططواالل االوقت

االذيین منحوهھھھم خبزهھھھم  االهھولنديین يیكرهھھھونن. من االعصر االحجريي هھھھمج. قانونن اايياالضراائب وواليیحترمونن 
 االحكومة على وواانن٬،ذاا االبلد االرحيیم وواالمتسامح االذيي يیستحق اانن يیتبناهه هھھھ االوحيیديیشعر بأنهھ  كانن. ووبيیوتهھم 

حتى لو كانت تتعلق  مخالفة أأبسطاليیتعلم االلغة بشكل جيید ووكل شخص يیرتكب  مناالهھولنديیة  أأنن تطردد كل 
...االمرااحيیضبلداانهھم  في هھھھناكك وويیتغوططواا ليیذهھھھبوااوو. لنظامم االمروورر  مخالفة بصوررةة االشاررععبعبورر   

االضراائب٬، وويیأبى أأنن يیعيیش على االمساعدااتت ااألجتماعيیة ٬، بعد  دفعوويیكاررلوسس فويینتس يیعمل بأستمراارر  كانن
في ددمج ررووحهھ  فويینتستوجت جهھودد وو. يیعرفهھبفترةة ززمنيیة قيیاسيیة ااددهھھھشت كل من  االهھولنديیةأأنن ااجادد االلغة 

ووززنهھا  كانن. فويینتس ووأأحترمتهھ أأحبتووعقلهھ بالمجتمع االهھولنديي بالحصولل على صديیقة هھھھولنديیة ططيیبة االقلب 
فويینتس يیجهھد في معاملتهھا  ووكانن. االمتحركةمالمح ططفوليیة ٬، تشبهھ مالمح ررسومم ااالططفالل  وولهھا كيیلو٬، 90

يیقدمم نفسهھ ددووما لآلخريین على أأنهھ  كانن بالطبع. بقليیل أأكثر بل االغربيكرجل متفهھم وومتحررر مثل االرجل 
 لوسسكاررل يیحلو ووكانن. ووأأستقر في االعرااقق للعمل كمهھندسس في شركاتت االنفط  وواالدهه هھھھاجرمكسيیكي ااألصل 

مجردد عشائر  أأنهھم: ( ااألنسانيیةاالشعب االعرااقي بأنهھ شعب هھھھمجي متخلف اليیعرفف مامعنى  يیصف أأنن
).متوحشة   

في ددووررااتت عديیدةة عن االثقافة وواالتارريیخ االهھولنديي  ووأأنخرااططهھمن االهھولنديیة ووأأجاددتهھ االلغة  ززووااجهھأأتاحح لهھ  وو
ل على االجنسيیة االهھولنديیة بوقت مشكلة ااوو مخالفة قانونيیة ٬،اانن يیحص أأييووعملهھ االمتوااصل ووخلو ملفهھ من 

حصولهھ  يیوممب عاممقررر كاررلوسس فويینتس اانن يیحتفل كل  وو.  بهھمن االمهھاجريین  حدوواا أأيي يیحلمقصيیر جداا ٬، لم 
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االحيیاةة  تتنفسانن ررئتاهه وو ٬،ااالبد  االى تبدالاانن جلدهه ووددمهھ قد  يیشعرفويینتس  كانن. على االجنسيیة االهھولنديیة 
٬، أأعطني بلداا يیحترمني ٬، ألعبدهه ططواالل حيیاتي  أأجل: ( دداائما  يیردددد كانن عزيیمتهھيیشد من  وولكي. االحقيیقيیة

يیقالل  ااووكما. ااألموررظظهھرتت مشكلة ااألحالمم االليیليیة وولخبطت كل  أأنن كانن االحالل االى هھھھكذاا) . أأجلهھووأأصلي من 
 سفيینةجرتت االريیاحح بما التشتهھيیهھ  لهھذاا. ااالنسانن هھھھو فقط يیصدأأ مااالقديیمة أأبداا٬،  وواالحكم ال تصدأأ ااألمثلة

 صاحبيیقف اامامم  كانن.  بالهھولنديیةعن االكالمم  عجزاالحلم  أثناءف.  وومصدماأأوولل ااألحالمم قاسيیا  ننكا. فويینتس
يیفيیق ووهھھھو  ووكانن. ررأأسهھ في افظيیع اووأألم ضيیقاسبب  مماثث معهھ بلهھجة عرااقيیة داالعمل االهھولنديي وويیتح

 كانتالحالمم اا لكن. حتما  ستزوولل عابرةةظظن اانهھا مجردد أأحالمم  مرااال أأوولل. عرقا ثم يینفجر بالبكاء يیتصبب
االحي االشعبي االذيي وولد فيیهھ٬،  فيفي ااحالمهھ مجموعة من ااألططفالل  شاهھھھد. من ددوونن ررحمة قصفاال توااصل

.. االجبانن  كاررلوسس: وويیصفقونن  خلفهھيیناددوونن  كانواا. وويیسخروونن من أأسمهھ االجديید خلفهھ يیركضوننووهھھھم 
. يیلة االى كواابيیس مرعبةل بعدااالحالمم االمزعجة تتحولل ليیلة  ووكانت. االزعطوطط كاررلوسس.. االمنيیوكك  كاررلوسس
 بالعارر يیشعر ووهھھھوووااقفا في قاعة االمحكمة  كانن. اامستردداامم  مديینةذذااتت ليیلة بأنهھ يیفجر سيیاررةة ووسط  حلم

لهھ  جلبواا.  ووتحقيیرهه إإهھھھانتهھقصدهھھھم  كانن. بالتحدثث بالهھولنديیة لهھ اايیسمحو لم صاررميین االقضاةة كانن. وواالخجل
. من عذاابهھ ووحرجهھ يیزيیدكانن  هھھھذاا كلوو ٬،اليیفهھمهھا  االتي ةقروويیاال تهھهھجبل تكلماليی أأنن منهھ ططلب  اعرااقيی امترجم  

 ااالوولىفي ززيیاررتهھ  عثر. في االكتب االتي تتحدثث عن ااألحالمم  يیبحثفويینتس يیجلس ساعاتت في االمكتبة  ررااحح
تعجبهھ آآررااء االكاتب  لم كمايیفهھم االكثيیر منهھ٬،  لم. فرووممعلى كتابب بعنواانن االلغة االمنسيیة لكاتب ااسمهھ أأرريیك 

ووهھھھو  فويینتس قالل.  هھھھرااء حضم هھھھذاا. لم يیكمل حتى ددررااستهھ ااالعداادديیة  فهھو.  تمامافهھومة م غيیراالتي كانت 
قد  بل... االيیقظةنكونن ااحراارراا خاللل االنومم ٬، بل أأكثر حريیة مما نكونن عليیهھ خاللل  نحن: فروومم  كتاببيیقرأأ 

لي مكانهھ وويیخ االضرووررةةاالنومم يیترااجع ملكوتت  خاللل. خضوعنا لقواانيین االوااقع عدممنشبهھ االمالئكة من حيیث 
  .االوحيیدةةـ مرجعيیة ااالفكارر وواالمشاعر  ناأألملكوتت االحريیة ووتغدوو كيینونة االل ـ 

نكونن ااحراارراا وونحن النتحكم باحالمنا ؟ ماهھھھذاا االكالمم  كيیف. بالصدااععفويینتس االكتابب ووهھھھو يیشعر  ااعادد
لموظظفة تفهھم اا لم. ااألحالممهھھھناكك كتب بسيیطة تتحدثث عن  كانت إإذذاافويینتس موظظفة االمكتبة  سألل!  االفاررغغ
عن  أأخبرتهھ. ووااططالعهھا على هھھھذاا االموضوعع ثقافتهھاأأنهھا ااررااددتت اانن تعبر لهھ عن مدىى  ووأأ ٬، بالتحديید سؤاالهھ
 بضعووتسديي لهھ  االمعلوماتت ببعض فيیدههعن عالقة االطعامم ووططرقق االنومم باالحالمم٬، ووررااحت ت يیتحدثثكتابب 

.لديیهھا مجالتت مختصة بعالم ااالحالمم ووااسرااررهه مكتبةعلى  ددلتهھ كما ٬،نصائح   

تغيیرتت أأووقاتت  كماوواالنومم ٬،  االطعامم في هھعاددااتووززووجهھا االغريیب  سلوككززووجة فويینتس قد أأنتبهھت االى  كانت
 ووكانن. االتي كانن يیفضل كل أأنوااعع ططهھيیهھا ايیأكل االبطاطط فويینتسيیعد  لم مثال. هھووخرووجاالى االحمامم  هھددخول

لم تكن ززووجة فويینتس  بالطبع. مرتفعةلحومم االطيیورر٬، وواالتي كانت أأسعاررهھھھا في االغالب  بأستمراارريیشتريي 
من االخضرووااتت االذيي تنمو ددااخل ااألررضض تكونن في االغالب مصدرر ااالحالمم االتي  ييأأتعلم بانهھ قرأأ أأنن تناوولل 

االسمك االذيي يیعيیش في  تناووللاالنباتاتت لهھ مفعولل يیختلف عن  جذوورر فتناوولل. بماضي ااألنسانن ووجذووررهه تتعلق
قرأأ أأنن مضغ  قدف. هھھھو يیلوكك لقمتهھ مثل االبعيیراالى االمائدةة وو يیجلسفونيیتس  كانن. االماء ااوو فوااكهھ ااألشجارر

إإال  ٬،لم يیقرأأ مثال عن لحومم االطيیورر اايي معلومة  لكنهھ. االطعامم بشكل جيید يیساعد على االتخلص من االكواابيیس 
مخيیلتهھ ووخبرةة االكتب  بيین يیزااووجج كانن. ااحالما أأكثر سعاددةة ووتحررراا جلبيیبأنن أأكل ططيیورر االسماء قد  خمنأأنهھ 

صارر ططموحهھ أأكبر من  فقد. االى هھھھذهه االفكرةة توصلااألخيیر  في). ااالحالمم  ددمج(في جميیع محاووالتهھ لل 
ووددمجهھا  االفاسداالتحكم باألحالمم لتشذيیبهھا ووتنقيیتهھا من كل االهھوااء  يیجب. االمزعجة  ااألحالمماالتخلص من 

ارر تتمكن من تخيیل صورر ووأأفك يكااللغة االجديیدةة للبلد  تتعلمااألحالمم اانن  على. بقواانيین االحيیاةة االهھولنديیة االنقيیة
 كتبمن اال االكثيیرفويینتس قرااءةة  ضاعف ووهھھھكذاا. االقديیمةأأنن تختفي كل االوجوهه االكالحة وواالبائسة  يیجب. جديیدةة

فويینتس اايیضا عن االنومم  كف. من ااسلوبب ووفلسفة بأكثرعن خبايیا االنومم ووااألحالمم  تتحدثث االتي وواالمجالتت
مع   شجارراالاالصوفف كانن سبب من  سميیكايیرتديي ااثناء االنومم معطفا  ووكانن. بعريي ززووجتهھ ووااألحتكاككعارريیا 

. اايیضايیسحب االنائم االى منطقة االطفولة٬، هھھھذاا ماقرأأهه  االعريي. االكنبةززووجتهھ ووذذهھھھابهھ االى االصالة وواالنومم على 
ددقائق ٬، ووحيین يیخرجج من االحمامم  ووخمس ةةعشراالثانيیة  االساعة تمامميیذهھھھب لألستحمامم كل يیومم في  ووكانن

االنومم  االىاانن يیخلد  ووقبل. ن ززيیت ززهھھھورر االيیاسميین م قطرااتت بضعيیجلس االى االطاوولة في االمطبخ ليیتناوولل 
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فويینتس  لكنأأكثر من شهھر  االحالل تدداام.  لغدااالغذيیة االمهھدئة االتي سيیشتريیهھا في اا هھھھمأأكانن يیدوونن في ووررقة ٬، 
سريیة  بطقوسس فيیهھايیقومم  ررااححأأيیامم  أأتت أأنناالى  ٬،التقهھر  ااررااددةة ذذااصبورراا وو كانن هھلكن. ططيیبة نتيیجة االى لم يیصل
 ووفي. على بطنهھ ووهھھھو يیردددد كلماتت مبهھمة وويینامم االخضرب قدميیهھشعرهه ووأأظظافر أأصابع يیصبغ  كانن. غامضة
 تحتمثل االهھنودد االحمر وونامم ووهھھھو يیرتديي بيیجامة شفافة لونهھا برتقالي وويیضع  ووجهھهھ صبغ االليیاليااحدىى 
.ططيیورر مختلفة ثالثث رريیشاتت منزووعة من ووساددتهھ  

وو قاددرر على  مشكلتهھ هھاأأن ووجد فقد. لهھ حدثثيی كانن عماززووجتهھ  يیطلعتكن كراامة فويینتس تسمح لهھ بأنن  لم
كانت ززووجتهھ أأكثر صبراا على  بالمقابل.  ووأأتعسهھامن قبل أأصعب االظرووفف  تجاووزز من هھوفتجاووززهھھھا ٬، 

أأخرىى قبل أأنن تتدخل ووتضع حداا لما  فرصةأأنن تمنحهھ  قرررتت. ططيیبتهھ ووكرمهھ  تنس لم فهھي. االغراائبيسلوكهھ 
كاررلوسس فويینتس نائما ووهھھھو يیرتديي بدلة عسكريیة وويیضع االى  كانن ةاالصيیف االجميیل ليیاليليیلة من  في.يیجريي

 تحققتأأنن تحولل نومهھ االى حلم ٬، حتى  ووما. ااألططفالل هھابتلك االتي يیلعب  منجانبهھ بندقيیة من االبالستيیك 
ماكانن يیبحث عنهھ  هھھھذاا. أأنهھ يیحلم  االحلمأأددرركك في  لقد. للمرةة ااالوولى أأحدىى اامنيیاتهھ االتي ططالما أأنتظرهھھھا

 تبدوواالحلم أأمامم بابب بنايیة قديیمة  في ووقف. ززبالة االالووعي  كل كنساالحلم ل ددااخلعيیهھ يیعمل وو أأنن.  بالضبط
 ررؤؤيیتهھ كانن يیزعجهھ ووما. ووسط بغداادد تقعاالبنايیة  ووكانت. ووكأنهھا قد تعرضت في حيیاتهھا االسابقة لحريیق مدمر

يیدخل شقة تلو فويینتس بابب االبنايیة ووررااحح  أأقتحم. يیديیهھمن خاللل منظارر االبندقيیة االتي يیحملهھا بيین  ااألشيیاء
هھھھناكك  كانن. ااألططفالليینج من ززخاتت ررصاصهھ حتى  لم. ددوونن ررحمة  منأأخرىى وويیجهھز على كل من فيیهھا 

يیفيیق قبل أأنن  أأنن يخش. بارردد ااألعصابب وو حصد ضحايیاهه بكل برااعة ووددقة كانن هھلكن. صرااخخ ووهھھھلع ووفوضى 
ي هھھھذهه االبنايیة وواالتوجهھ ف سرعةاالبأقصى  عملاال يیتألنهھيیدوويیة  ررماناتتكانت عنديي  لو:  ووفكر. يینهھي مهھمتهھ
نفسهھ أأمامم سليیم  ووجدووااقتحم أأوولى شققهھ  حيیناالساددسس  االطابق في صاعقةمفاجأةة  حدثت لكن. االى مكانن آآخر
 صوببمرتجفة  ووبيید. االنافذةة عارريیا ووهھھھو يیحمل مكنسة ملطخة بالدمم قرببسليیم يیقف  كانن! عبداالحسيین

االهھولنديي ٬، سليیم االمكسيیكي ٬، سليیم االعرااقي ٬،  يیمسل:  هھھھاززئاوو يیردددد  يیبتسمأأخذ  االذيي سليیم ررأأسس بأتجاههفويینتس 
. االنيیجيیريي٬، سليیم االهھنديي٬، سليیم االباكستاني٬، سليیم  االفرنسيسليیم   

عبداالحسيین  سليیم بالرصاصص ووبدأأ يیزخخ مدوويیةصرخة  ططلقأأ. ذذعرههفويینتس ووتضاعف  أأعصابب إإنهھاررتت  
.ووااحدةة ررصاصة تنلهھ وولم االنافذةةمن  قفز هھھھذااأأنن  إإال٬،  

ووأأططلت برأأسهھا من االنافذةة ٬، كانن كاررلوسس فويینتس ميیتا على  االصرخةفويینتس على أأثر حيین أأفاقت ززووجة    
 اانتحارر: سيیغفر فويینتس للصحف االهھولنديیة االتي كتبت  رربما. ررأأسهھ تحت ببطءاالرصيیف ووبركة ددمم تكبر 

 فويینتس لن يیغفر مطلقا لكن. هھھھولندييررجل عرااقي ليیال من االطابق االساددسس ٬، بدلل اانن تكتبت اانتحارر موااططن 
 االتيمافي حكايیة فويینتس صوررتهھ  أأجملأأنن  غيیر.في مقبرةة االنجف  ووددفنوههألخوتهھ االذيین أأعاددووهه االى االعرااقق 

من ززوواايیة  االصوررةةاالشابب  أألتقط. االحاددثثاالتقطهھا لهھ أأحد هھھھوااةة االتصويیر االذيي كانن يیعيیش قريیبا من مكانن 
. يیدهه االيیمنى  كف ىىززررقق سوااأل االغطاء٬، وولم يیكن يیبرزز من أأسفل  االشرططة غطتهھا قداالجثة  كانت. منخفضة
باللونن ااالحمر  شعيیفي أأصبع كاررلوسس فويینتس كانن  االخاتم فصباألسودد ووااألبيیض ااال أأنن  االصوررةة كانت

.جهھنمفي  شمس ووكأنهھفي مقدمة كاددرر االصوررةة٬،   
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االجثثمعرضض                                   

 

 

 طريیقةتكونن ملزما بتقديیم نبذةة مختصرةة عن اال االزبوننددررااسة ملف  بعد:  االسكيینقالل لي قبل أأنن يیخرجج      
هھھھذاا اليیعني االمواافقة على  لكن. في االمديینة هھتووططريیقة أأشهھارر جث ااألووللاالتي ستقتل فيیهھا ززبونك  االمقترحة

االمقترحة القرااررهھھھا ااوو أأقترااحح ططريیقة  االطريیقةأأحد االمختصيین بدررااسة  سيیقومم. ماستطرحهھ في تلك االنبذةة 
اانن ااقولل بأنن هھھھذاا االنظامم سيیبقى  أأرريید. في كل مرااحل عملهھم  اايیضابق على االمحترفيین االنظامم يیط هھھھذاا. أأخرىى 

 ااجوررككففي كل ااألحواالل ستتلقى  التقلق٬،. االتي تمر بهھا ووااألختباررسارريیا حتى بعد أأنتهھاء مرحلة االتدرريیب 
تستلم أأنن  بعد. تدرريیجيیةعلى ااألمورر بصوررةة  سأططلعك. أأنن أأخوضض في جميیع االتفاصيیل ااآلنن الأأرريید. كاملة
. مكتوبة  ااسئلتكاالزبونن ال تستطيیع ططرحح ااالسئلة بصوررةة مباشرةة كما في االسابق٬، عليیك اانن تقدمم  ملف
تكتب لي عن أأمورر  أأننمطلقا  اليیمكنك. بكااالسئلة ووااقترااحاتك وونصوصك ستوثق في ملف خاصص  جميیع

. زووبدكك بهھ الحقاووررقق خاصص سأقومم بت علىااسئلتك  ستكتب. تهھاتفنياالعمل على بريیديي اااللكترووني ااوو أأنن 
اانن تطمئن ااننا لن نتخلى عن االتعامل معك  ااررجو. بدقة ووصبر االزبونناانن تتفرغغ ااآلنن لدررااسة ملف  االمهھم

 لكن. االى االعمل في قسم آآخر ووبنفس ااألجورر االفشلفي حالة  ستنتقل.  ااالوولىحتى اانن فشلت في مهھمتك 
 لهھذهه. تستلمهھعن االعمل بعد أأوولل أأجر موفقة وومقبولة فكرةة االتخلي  تكوننعلي اانن أأذذكركك مرةة ااخرىى ٬، لن 

 قدصاررمة٬، ووفي حالة مواافقة ااالددااررةة على فك ااألررتباطط معك ٬، ستخضع ألختباررااتت عديیدةة  شرووططاالحالة 
من  ااآلخريینفي ااألررشيیف ملفاتت نحتفظ بهھا كنماذذجج من االمتعاوونيین وواالعمالء  لديینا. تستغرقق ووقتا ططويیال

هھھھذهه االنماذذجج لالططالعع على  أأحدىىحالة تفكيیركك باألمر سنقدمم لك  في. االذيین قررروواا أأنهھاء عقوددهھھھم بأررااددتهھم 
كيیف ستتغيیر حيیاتك  ووسترىى. ووااألستمتاعع فيیهھ االعملعلى ثقة من قدررتك على موااصلة  اانا. تجارربب ااآلخريین

ااألفالمم االوثائقيیة عن حيیاةة  ااما. أأجركك كامال أأنهھ. ااآلنن التفتحهھا٬، هھھھذهه هھھھي االهھديیة ااالوولى ٬،  تفضل. كلهھا
. بقايیا عظامم االفريیسة نظرةةاانن ترااقب  حاوولل. لك الحقا ثمنهھا ووسندفعاالمفترسة يیمكنك أأنن تشتريیهھا االحيیوااناتت 

أأننا لسنا أأررهھھھابيیيین هھھھدفهھم اايیقاعع أأكبر عددد من االضحايیا لتخويیف ااآلخريین ٬،ووال حتى  عزيیزييددووما يیا  تذكر
ووالبمخابرااتت ددوولة  االمتطرفةااالسالميیة  اعاتتلنا بالجم العالقة. مجانيین نعمل من أأجل االمالل سفاحيین

 تدرريیجيیاستكتشف  لكنك. ذذهھھھنك  فيأأعرفف أأنن هھھھناكك ااسئلة تدوورر ااآلنن  أأنا. مشبوهھھھة ووال بكل هھھھذهه االهھلوساتت
وواالسردداايیب  االطواابقأأنن االعالم مشيید من أأكثر من ططابق ٬، ووليیس من االمنطق أأنن يیصل االجميیع االى كل 

٬، شرسة ٬،  ططاززجة٬،إإذذاا إإمتلكت مخيیلة االمناصب االرفيیعة االتي تنتظركك ددااخل نظامم االمؤسسة  التنس. بسهھولة
ووسط حطامم  ثميینةجثة تنجزهھھھا هھھھي عمل فني يینتظر منك االلمسة ااألخيیرةة٬، وولتبزغغ مثل جوهھھھرةة  كل. صاددمة 
ال  أأنا. منهھعنهھ وونحاوولل ددررااستهھ ووااالفاددةة  نبحث يياالجثة أأمامم ااآلخريین هھھھو ذذررووةة ااألبدااعع االذ أأشهھارر. هھھھذاا االبلد

اابليیس ـ أأتمنى اانن  سكيینمثال عميیل أأسمهھ االحركي ـ  لديینا. االمجدبةاالعمالء ذذوويي االمخيیلة  شخصيیاأأططيیق 
تعليیقهھ على أأسالكك االكهھرباء  وويیظن أأنن تقطيیع أأووصالل االزبونن   فهھذاا. يیتخلص االمسوؤؤلونن عنهھ بأسرعع ووقت
أأنهھ  ررغم. ططرقهھ االكالسيیة  أأكرهه. مجردد مغروورر أأحمق أأنهھ. ووااألبتكاررفي ااألحيیاء االشعبيیة هھھھو نهھايیة ااألبدااعع 

أأشالء االزبونن باأللواانن وويیعلقهھا بخيیوطط  يیصبغمايیفعلهھ هھھھذاا ااألررعن هھھھو أأنهھ  كل. ن كالسيیة جديیدةةيیتحدثث ع
من ددوونن فهھم شعريیة  هھھھكذاا.٬، االكبد وواالخصيیتيین باألصفر  باألخضرباألززررقق االدااكن ٬، االمعدةة  االقلب. شفافة 
تنفس بعمق ٬، ووأأصغ االى ٬،  إإهھھھدأأ. االتفصيیل ففي عيینيیك أأررىى تلك االنظرةة االحائرةة منأأحدثك بشئ  أأنا. االبساططة
أأووضح لك بعض االنقاطط بطريیقة أأفضل فربما تساعدكك على  ددعني. ررووحك االسريیة بهھدووء ووصبر اايیقاعع

سأقولهھ قد يیكونن مجردد  ووما. بعض االوقت معك ووألضع. االتي تدوورر في ذذهھھھنك ااالووهھھھامماالتخلص من 
يیجازز وواالبساططة وواالصوررةة أأحب ااال اانا. تماما مغايیرأأنطباعاتت شخصيیة وولربما لعضو آآخر في االجماعة ررأأيي 

أأعمالهھ االفنيیة االقريیبة من قلبي  ووأأكثر. ذذكيیة صافيیة عيینهھھھاددئئ وولهھ  اانهھ.مثال االعميیل ـ ااألصم ـ  خذ. االصاددمة
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ووسائقو االسيیاررااتت يینظروونن االى  االماررةةجمع من  كانن. ممطرصباحح شتائي  في. االمرضعةهھھھي تلك االمرأأةة 
  االمرأأةة أأسفل نخلة ميیتة ووضع. ططفلهھا االعارريي أأيیضا أليیسرااتلك االمرأأةة االعارريیة االبديینة ووهھھھي ترضع من ثديیهھا 

في جسد االمرأأةة ووال في  اليیكن هھھھناكك اايي أأثر لجرحح ااوو ررصاصة  لم.  في االجزررةة االوسطيیة لشاررعع مزددحم
االعبقريیة االتي نفتقدهھھھا في  اانهھا. صافف مثل جدوولل ماء تماماتبدوو كأنهھا حيیة هھھھي ووططفلهھا  كانت. جسد االطفل
وونحولل االطفل االذيي يیبدوو كأنهھ كومة من االعظامم  االضخمتيین٬،اانن ترىى ثديیي االمرأأةة عليیك  كانن. هھھھذاا االقرنن

 أأغلبهھم. االطريیقة االتي قتلت بهھا االمرأأةة ووططفلهھا  معرفةاالكل عن  عجز. مطليیة بجلد ططفولي فاقع االبيیاضض 
 فقط في أأررشيیف مكتبتنا تلك االنبذةة االمختصرةة تقرأأعليیك أأنن  لكن. بعد يیصنفتكهھن بإستخداامم سم سريي لم 

ااآلنن يیحتل منصبا مهھما في مؤسسة  هھھھو. االفني االراائع هھھھذاا عملهھاالشاعريیة االتي كتبهھا ـ ااألصم ـ عن 
اانن هھھھذهه االبالدد هھھھي فرصة ثميینة أأخرىى من  جيیداااانن تفهھم  عليیك. بكثيیريیستحق أأكثر من ذذلك  إإنهھ. االجماعة

. اددرر مرغميین االى بلد آآخرهھھھذاا االبلد سنغ أأحوااللأأنن تستقر  فما. لن يیدوومم عملنا ططويیال  رربما. فرصص هھھھذاا االقرنن
ة في االماضي نعرضهھا يیكيیكالس ددررووسسلديینا  كانت...  أأسمع. للعمل٬، هھھھناكك أأمكانن عديیدةة مرشحة  التقلق

ااألعتمادد على دديیمقرااططيیة االمخيیلة  ااصبح. كثيیراا  ااآلننااألمر تغيیر  لكن. أأمثالكعلى االطالبب االجددد من 
من االكتب االمملة االتي تبررر مانقومم بهھ ووقبل أأنن  االكثيیر ووقرأأتتددررست ططويیال  أأنا. االتلقيینووعفويیتهھا ووليیس 

. مكتوبة ببالغة مقرفة حقا ددررووسس. عن االسالمم  تتحدثثندررسس بحوثا  كنا. مهھنيیةأأتمكن من االعمل بطريیقة 
أأحدهھھھم يیكتب عن قضيیة  كانن. وواالتي الحاجة إإليیهھا ْ لتبريیر كل شئ االساذذجةهھھھناكك االكثيیر من ااألمثلة  كانن

على  االمختبريیةليیة ٬، بل حتى معجونن ااألسنانن االبسيیط٬، قد أأنتج بعد االتجارربب كل أأددوويیة االصيید أأننتتحدثث عن 
من ددوونن االتضحيیة ببشر االمختبرااتت  ااألررضضاليیمكن تحقيیق االسالمم على هھھھذهه  إإذذنن. ىىفئراانن ووحيیوااناتت أأخر

محظوطط للغايیة في عصر االفرصص  ووجيیلكم. ووااليیأسس االمللهھھھذهه االدررووسس االقديیمة كانت تبعث  مثل. أأيیضا
االبوظظة قد تجلب عشرااتت االصورر ووااالخبارر االتي تصل حتى االى أأبعد قريیة  تلعقسيینمائيیة  ممثلة .هھھھذاااالذهھھھبيیة 

 عداالةأأسميیهھ ب ماااألقل  على حققيی ااووهھھھذ. االصرااخخ وواالرقص ططاحونة في هھھھذهه ااالررضض ٬، تتضورر جوعا ٬،
 رربما. االمديینة ووسطبجثة معرووضة بطريیقة مبدعة  فمابالك. على تفاهھھھة االعالم ووجوهھھھرهه االملتبس االتعرفف

. أأحمق ااوو عبقريیا تكوننإإما أأنن  فأنت. عليیكددعني ااصاررحك بأني أأشفق  لكن. تمادديیت كثيیراا في االحديیث معك
ررغم اانن  بالعبقريیةماززلت ااؤؤمن  اانا. مّسركنت عبقريیا فهھذاا أأمر  أأنن. االنوعع من االعمالء يیثيیر فضولي ووهھھھذاا

أأرروويي لك ووقبل أأنن  نيفدعكنت أأحمق  ااووإإذذاا. وواالخبرةةأأغلب ااعضاء االجماعة يیتحدثث عن االتجربة 
لقبهھ لم يیكن  حتى. معنا بسذااجة يیلعبوااأأنصرفف٬،حكايیة قصيیرةة وومفيیدةة عن أأحد االحمقى االذيین حاوولواا اانن 

على االطريیقة االتي أأقترحهھا االمسمارر لقتل ززبونهھ ووأأشهھارر جثتهھ  االلجنةأأنن وواافقت  بعد) .  االمسمارر. ( يیعجبني
بهھ أأكثر من مرةة ووسألتهھ عن  االتقيیت. ال في أأنجازز عملهھهھھھذاا تأخر ططويی لكن. االنتائج اانتظرنافي مطعم كبيیر ٬، 

 فيبتحقيیق ططفرةة مبدعة جديیدةة  وويیفكر. يیقولل اانهھ اليیريید أأنن يیكررر أأسلوبب من سبقوهه  كانن. االتأخيیر سبب
االمسمارر جبانا تسربت االى ددااخلهھ مشاعر اانسانيیة تافهھة ووأأخذ  كانن. غيیر ذذلك كانتاالحقيیقة  لكن. االعمل

كانن  ووهھھھذاا. ااعمالناكل  دووىى قتل ااآلخريین ووعما إإذذاا كانن هھھھناكك خالق يیرااقبمريیض عن ج كليیتسآءلل مثل 
أأنن يیكونن ططيیبا ااوو شريیراا حسب  ااما. ططفل يیولد في هھھھذاا االعالم هھھھو مجردد أأحتمالل كلف. يیةاوواالهھ بداايیةيیعني 
 ماهھھھوططفل يیولد  كل. لناااألمر مختلف بالنسبة  لكن. مدااررسس االتربيیة االديینيیة في هھھھذاا االعالم ااألخرقق تصنيیف

 حدثث عماكل حالل ٬، ددعني ااآلنن أأحكي لك  على. االذيي هھھھو على ووشك االغرقق االمركب حمولةال ززيیاددةة في اا
 كانن. االمديینةلهھ قريیب يیعمل حاررسا في االمستشفى ووسط  كانن:  حتفهھ صوبب سارر بنفسهھ االذييللمسمارر 
 ووقد. فسهھبنفي االتسلل االى مشرحة االموتى في االمستشفى ووأأختيیارر جثة بدلل أأنن يیصنع جثتهھ  يیفكراالمسمارر 

 مكتظةاالمشرحة  كانت. االجماعةبسهھولة بعد أأنن قدمم لقريیبهھ نصف ااألجر االذيي تلقاهه من  لهھتحقق ذذلك 
 ووأأخرىىفي أأنفجاررتت سيیاررااتت مفخخة  تمزقت جثث. ااالررهھھھابيیة االساذذجة ااألعمالل تلكبالجثث االتي خلفتهھا 

قد أأنجزتت  كانتغبيیة  في قاعع االنهھر ٬، وو أأخرىى عديیدةة قطعت ررووؤؤسهھا في تصفيیاتت ططائفيیة ووجثث أأنتفخت
تلك االليیلة االى مشرحة االمستشفى ووررااحح  فياالمسمارر  تسلل. االفنبفعل أأعمالل قتل عشواائيیة التمت بصلة االى 

عن جثث ااالططفالل ألنهھ قدمم في  يیبحثاالمسمارر  كانن. االجمهھورر أأمامم ألشهھاررهھھھايیبحث عن االجثة االمناسبة 
  . عمرههتقريیرهه ااألوولل فكرةة عن نهھايیة ططفل في االساددسة من 

 في االمحترقةااوو  مفخخةاال سيیاررااتتاالمزقتهھا  االتيأأططفالل االمدااررسس  جثثاالمشرحة كانت هھھھناكك نماذذجج من  في
ططفل  جثة)  االمسمارر( ختاررأأ أأخيیراا. للبيیوتتاالطائرااتت  قصف مبعثرةة بعد أأشالء ووأأااألسوااقق االشعبيیة  أأحد
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رقبة كأنهھا ااططراافف ووررقة اال حواافف بدتتوو ةنظيیف االجثة تكان. ألسبابب ططائفيیة عائلتهھ ررؤؤووسسفصلواا ررأأسهھ مع 
عيیونن أأفراادد عائلتهھ مقدمة  االمائدةة على يیضع في مطعم ووأأنن جثةعرضض هھھھذهه اال في)  االمسمارر(  فكر. ممزقة

 قد كانن لوف. تزوويیراا ووخيیانة عملهھ كاننكل شيء  قبل لكن.  جميیلة ةةفكر كانت رربما. في صحونن االدمم كحساء
 بهھذهه وويیعملمشرحة االموتى  من بالسرقة يیقوممأأنن  نلك. فنيیا أأصيیال  عمال ذذلك لجاءررأأسس االطفل بنفسهھ  فصل

 بأكثراالعالم االيیومم متصل ببعضهھ بعض  اانن فقهھيی لم هھلكن. ٬، هھھھو عارر ووجبن في االوقت ذذااتهھ االوقحةاالطريیقة 
 كانن. االمسكيین االجمهھورراانن يیخدعع  قبلوومرمم االجثث هھھھو االذيي قد قبض على االمسمارر  كانن. من نفق ووددهھھھليیز

بعد أأنن تكاثرتت االجثث  االمشرحةعملهھ في  أأززددهھھھر. عمالقق ررجل. من عمرهه مرمم االجثث في بداايیة االستيین
ووذذوويیهھم االذيین مزقتهھم ااألنفجاررااتت وواالقتل  أأبنائهھم جثث يیرمم كياالناسس يیقصدوونهھ  كانن. االممزقة في االبالدد

مرمم  كانن.  هھابصوررهھھھم ااألوولى االتي عرفوهھھھم  االى أأبناءهھھھم يیعيید لكي سخاءب يیدفعونن وااكان. االعشواائي 
جانبيیة في  غرفةاالمسمارر في تلك االليیلة االى  ااقتادد. يیعمل بصبر ووبحب هھھھائل ووكانن. احقنانا كبيیراا االجثث ف

مشلوال عن االحركة من ددوونن أأنن  تركتهھأأنن حقن االمسمارر بحقنة مخدررةة ٬،  بعد. االمشرحة ووأأحكم ااغالقق االبابب
أأططفالل جميیلة  أغنيیةب دندننيی كاننوو. ووساقيیهھ ووكمم فمهھ يیديیهھعلى ططاوولة االتشريیح ووأأووثق  مدددهه. يیفقد ووعيیهھ
ططفل يیصطادد االضفاددعع في بركة ددمم  عن تتحدث أأغنيیة. ووهھھھو يیحضر ططاوولة عملهھ غريیباال نسائياال هھبصوت
صديیقي  ااووهه.. عزيیزيي  ااووهه: في أأذذنهھ  وويیهھمس االمسماررشعر  بحناننيیمسد  آآخر االى حيین من ووكانن. صغيیرةة

 اايي ااشاررةة ااوو فهھم ااوو ددوونن٬، لكن من ماهھھھو أأغربب من االموتت ٬، أأنن تنظر االى االعالم االذيي يینظر االيیك هھھھناكك... 
: ماهھھھو أأغربب من االموتت بقليیل  ووهھھھناكك. االصمت وواالوحدةة مثل٬،  بعماووةة وواالعالم ٬، متحداانن ووكأنك. قصد حتى
. االذيي تكتب ددووما قصة حيیاتك بالخطأ اانت. اانت الغيیركك  فتأتيوواامرأأةة يیلعبانن في االسريیر٬،  ررجل  

.االصباححن في ساعة مبكرةة م االعملأأنهھى  قداالجثث  مممر ووكانن  

 فوقق. وواالعظامممثل منصاتت تماثيیل االمديینة مشيیدةة من عجيینة االلحم  منصةبابب ووززااررةة االعدلل كانت هھھھناكك  اامامم
يیرفرفف مثل  كانن. كبيیرةةعمودد من االبروونز علق عليیهھ جلد االمسمارر االمسلوخخ كامال ببرااعة  يینتصباالمنصة 
االعيین االيیمنى للمسمارر مثبتهھ في  من االمنصة ااالمامييیمكنك أأنن ترىى بوضوحح في االجزء  ووكانن. علم نصر

مسوؤؤلل ااهھھھم  اانهھ. تعرفف من هھھھو االمرمم هھھھل. نظرةة عيینيیك االتافهھة ااآلنن تشبةلهھا نظرةة  كانت. لحمهھعجيینة 
.ووااالبدااعع االحقيیقةمسوؤؤلل قسم  اانهھ. االمؤسسةقسم في   

 

.. ترتجف اانت:  ووقاللططعنني بالسكيین في بطني ٬،  ثم  
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قق االقصصسو            
 
 

  
أأنت تتعرفف في   (كانن يیردد على ددعوااتت منتقديیهھ من أأصدقائهھ االقلة بما قالهھ االروواائي االمجريي بيیال هھھھامفاشش 

قد بلغ من االعمر هھھھالم يیغاددرر خالد االحمرااني مديینتهھ قط ٬، وو  ).… االبيیت على االعالم ٬، ووفي االسفر على نفسك 
حدااثهھا حولل االسوقق االشعبي االقريیب من سكنهھ. لقد قصة ووااحدةة التدوورر أأ وولواالسابعة وواالخمسيین. بل لم يیكتب 

أأصدرر حتى ااآلنن ٬، ووعلى نفقتهھ االخاصة ٬، ثالثث مجاميیع قصصيیة كانن االسوقق عالمهھا.  
: يیمكنك أأنن تجعل من بائعة االسمك في االسوقق  قاللفي ااحدىى االصحف االمحليیة   هھفي حواارر ططريیف مع 

ررسس في االفلسفة ٬، االمهھم أأنن ترااقب ططويیال مثل ٬، ااوو أأنن تحولل االباذذنجانن االى ددكوننمركبة فضائيیة تائهھة في اال
٬،  في منتهھى االجدخبيیثة وو  لكنأأنن تملك مخيیلة غيیر ااستعرااضيیة  كما االمهھم من يیتأمل أأنتحاررهه من شرفة . 

٬،  شاسع ونن لك ررووحح ززااهھھھد يیحتضر . هھھھذاا االسوقق االشعبي االذيي أأكتب عنهھ ٬، هھھھو بالنسبة لي محيیط تكووأأنن 
قصصهھ  فحولل أأننلكنهھا غيیر مرئيیة بوضوحح. ااما جواابهھ عن سؤاالل  وواانا مجردد فقاعة الشك في ووجوددهھھھا ٬،

: االقرفف بالنسبة لي هھھھو االبحث عن   ااكونن االسوقق ووحدهه  علبتهھا االسحريیة ٬، فكانن مباشرلمتشابهھ وو مملة 
يینعكس في عيیني ططفل ووااحد ٬، االيیس كذلك ؟   كلهھالعالم فتجارربب ووأأماكن جديیدةة من أأجل قولل االشئ نفسهھ.  
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) اانا الاابحث عن  ساخرااة مذبوحة في سوقق شعبي ( يیضحك االحمرااني ثم يیكمل حديیثهھ أأوو حتى في ددمم ددجاج
نفسي ٬، اارريید اانن ااسبح في بركة ووااحدةة ٬، وواانا متأكد من اانهھا االكونن بأسرهه...  

 
يیبحث عن االقلم  فوررااهھھھرعع  ووحولل.من بئر  من خرجج ذذااكك االيیومم مثل  أأفاقق خالد االحمرااني  في صباحح   
على االحائط من ددوونن أأنن يینهھض من سريیرهه.  ار ٬، ووكتب بسرعة ووشغف أأررقامأأستلهھ من قربب االسريی االذيي

. فمنذ أأنن أأشتدتت االتفجيیرااتت وواالقتل االعشواائي في أأيیضاتزاالل تشخر قربهھ ٬، ووااالووالدد نيیامم الكانت ززووجتهھ  
ااال  يیلعبونن. ااالووالدد تركواا االمدررسة ووهھھھم اليینهھض مبكرااأأنن مطالبا  في االبيیت بغداادد٬، لم يیعد أأحد في االبيیت  

كانت هھھھناكك نقودد لوقت محدوودد أأمامم االبيیت. ااما ززووجة االحمرااني فلم تعد تذهھھھب لزيیاررةة ااهھھھلهھا ووالحتى للتسوقق. 
االعنب في شاررعع االرشيید. كبائع عصيیر عملهھجمعهھا االحمرااني من   قليیلة  

 
جلس االحمرااني على حافة االسريیر يیتأمل ااالررقامم االخمسة بجديیة وورريیبة. اانهھا االمرةة ااألوولى االتي يیرىى في 

االشايي  حيین أأعدامهھ حلما يیتعلق باألررقامم.  ظظن أأنن ااألررقامم ستختفي  حالما يینهھض من سريیرهه. لكنهھ شعر من
نافذةة االمطبخ  تريید فتحخفيیفة صباحيیة مزعجة  اأأنهھا تشع في ددماغهھ مثل خمس جمرااتت. ررااقب رريیح

رر االحلم يیرتشف االشايي. حاوولل جمع صو ووهھھھوساقيیهھ   ممددداافوقق االبساطط على ااألررضض  كانن جالسااالصغيیرةة.
أأمامم حائط عمالقق متآكل بفعل االرططوبة   ظظهھر فيیهھ ووااقفالم يیكن سوىى صوررةة ووااحدةة  هھھھذاامن جديید. لكن 

أأمامم االحائط.   مشدووهھھھاقف وو حيینووكانت ااألررقامم مكتوبة بلونن أأززررقق مشع. شعر بألم فظيیع في رركبتيیهھ  
أمر بهھ ططويیال في االتفكيیر  مالذيي تكونهھ هھھھذهه ااالررقامم ؟  فكر االحمرااني في ااألمر ٬، من ددوونن أأنن يیجهھد نفس

االحائط. فنحن نردد بعض ااحالمنا لخبرااتنا ووتجارربنا في االحيیاةة. االحمرااني كانن قد كتب من قبل في سيیرةة 
٬، تهھذذكرىى حائط من أأيیامم ططفولتهھ. كانن  يیشعر بالخجل من كتابة سيیرعن منشوررةة  االحيیاتهھ االسريیة وو غيیر 

سقط جناحح ططائرةة  1983في ططفولتي ٬، في عامم  (م  لكنهھ كانن قاررئا مدمنا لما يیكتبهھ ااآلخروونن عن حيیاتهھ
حربيیة إإيیراانيیة على االزقاقق االمجاوورر. االدفاعاتت ااالررضيیة أأصابتهھا من بيین خمس ططائرااتت أأغاررتت على 

في حي حكومي في مديینة  سكنحقولل االنفط. جزء آآخر من االطائرةة سقط في مزررعة للبطيیخ ااألحمر. كنا ن
منتسبيین االى االجيیش ووفق تصميیم ووااحد : غرفة نومم ووغرفة ااستقبالل كركوكك االنفطيیة. بيیوتت بنتهھا االحكومة لل

ووحّمامم وومرحاضض ووحديیقة خلفيیة صغيیرةة. كانن االكبارر يیتحدثونن عن بنت االتصق مخهھا بالجداارر إإثر سقوطط 
االجناحح االذيي سّد االزقاقق ووهھھھدمم ووااجهھاتت بعض االبيیوتت. كل أأططفالل االحي سمعواا بمّخ االبنت. قالل وولد في 

ططارر عاليیا االى االسماء من ددوونن ررأأسس وولم يینزلل. بعد حاددثة االجناحح أأخذتت أأغيیّر  االمدررسة إإنن جسد االبنت
االى ذذااكك االزقاقق. أأستجمع اانفاسي ثم اانطلق قاططعا االزقاقق بأقصى  ووصرتت أأنعطفططريیق االعوددةة االى االبيیت 

سرعة لمشاهھھھدةة مّخ االبنت. لكني لم أأررهه في كل مرةة. كنت أأززيید من سرعتي من غيیر اانن االتفت االى االجداارر 
كما سمعت كانواا قد أأخذووهه من هھھھناكك. كانن االخوفف يیدفعني االى ااالقتراابب من  وومّخ االبنت  ذيي االتصق فيیهھاال

  ).مصدررهه وواالهھرووبب منهھ في االوقت نفسهھ 
 

)  ٬22،  ٬2،  ٬9،  ٬14،  3االبنت. كانت ااالررقامم هھھھي (  مخهھھھل توجد عالقة بيین ااألررقامم ووجناحح االطائرةة ااوو 
يیست كذلك ٬، فهھي التشبهھ نظامم أأررقامم االهھوااتف ااألررضيیة ووال االهھوااتف رربما هھھھي ررقم هھھھاتف أأحدهھھھم. أأكيید اانهھا ل

عن االعامم االذيي... سأموتت فيیهھ. نبوءةةاالنقالة. مجموعع ااألررقامم هھھھو خمسونن. أأيي اانهھا ليیست   
( خيیر اانشاء" ٬،  ووهھھھي تقولل أأخبر ززووجتهھ بحلم ااألررقامم ٬، ووهھھھما يیتناووالنن االفطورر مع ااألووالدد. أأبتسمت   

ي فلوسس جايیة بالطريیق ٬، خيیراانشاء 9  ... صحيیح أأبو فاططمة ٬، ااذذاا أأجيیبلنا االيیومم بدرربك ااألررقامم باألحالمم يیعن
من االسوقق نصف كيیلو لحم ووكيیلو بصل ٬، هھھھا صحيیح ٬، ووالتنسى االقندررةة  مالل  حسن ٬، اانت تعرفف. االعيید 

).بعد أأرربعة اايیامم   
 

يید كتابة قصة االبرتقالل  االتي ٬، بأنن عليیهھ أأنن يیع االتي ناددرراا ما تنتظم فوضاههفكر ووهھھھو يیجوبب االسوقق وويیتأمل 
اانهھاهھھھا قبل أأسبوعع ٬، ووأأنن اليیشتت ذذهھھھنهھ في االبحث عن قصة جديیدةة. ااوو رربما تفكيیرهه في ااألررقامم كانن يیمنعهھ 

لدىى  كثيیراا شائقة لم تكن هھقصص أأنن أأووضح لكمعلي أأنن  ووأأناقصصيیة جديیدةة.   غنم سلعةن االتركيیز في ع
بالنخبة االمثقفة من االكتابب  طط االدكتاتورر خاصة ٬،بعد سقويیسمونن أأنفسهھم  ناالقرااء ووالحتى لم غالبيیة

لكتابة بطريیقة االى  اا  سقوطط هھھھناكك ددعوااتت التتوقف  االوواالفنانيین. فاألددبب في االبالدد هھھھو أأددبب مرااحل. فمنذ 
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اانن كتابب ااألززمنة كما ووجدوواا على قرااء  الووجودد لهھم.  يیتباكوننمفهھومة٬، ووااقعيیة ٬، ووثائقيیة ٬، تطبيیبيیة ٬، أأنهھم 
ركواا االقرااء يیهھربونن.  في حيین أأنهھ منذ مئاتت االسنيین لم يیكن هھھھناكك في االبالدد  قرااء بالمعنى االسابقة هھھھم االذيي ت

وومصليین ووتائهھيین وومظلوميین. يیبدوو  ووقروويیيیناالوااسع للكلمة. لم يیكن هھھھناكك سوىى جيیاعع ووقتلة ووأأميیيین ووجنودد 
االسابقة مسوؤؤليیة  أأنن كتابنا قد ملواا من لعبة االكتابة لبعضهھم بعض. هھھھم يیحملونن أأيیضا مرحلة االديیكتاتورريیة

كأنن االغموضض وواالتجريیب تهھمة ااوو أأبتكارر ٬، شيیوعع ااألددبب االغامض وومماررسة االتجريیب بطرقق مبالغ فيیهھا 
في هھھھذهه االمرحلة. اانهھم أأددباء االمرااحل االذيي يیريیدوونن أأنن لهھم بعثي. هھھھم موظظفونن يیبحثونن  عن ددوورر جديید  

خربتهھ االحربب ووأأنهھم سيیاسيیونن مثقفونن يیسطواا االيیومم على جميیع ااألددوواارر. يیدعونن أأنهھم  عمالل بناء سيیبنونن ما
وومفسروو مصائب وومحطمواا أأصنامم االديین وواالخراافاتت. ااما االحمرااني فهھو  جرااححوو ااقتصادديیونن ووأأنهھم أأططباء 

حسب قولهھ ٬، جوهھھھر ااألنسانن  االذيي اليیمكن للمرااحل   ٬،مايیهھمهھ  فمن االصنف االذيي اليیفهھم ماتعنيیهھ االمرااحل ٬، 
 ااالحمرااني ٬، حسب تصنيیف أأبطالل االمرحلة االجديیدةة ٬، قصصأأنن تزيیف أأوو تغيیر حقيیقتهھ. لذاا تكونن قصص 

:  أأسم االبرتقالل. االتقط االحمرااني قصتهھ هھھھذهه ٬، عندما لمح هھ خذ على سبيیل االمثالل قصتوولنأتجريیبيیة غامضة. 
في االسوقق ٬، فتاةة شابة ترتديي عباءةة سوددااء ووتمزقق كيیس االبرتقالل االذيي تحملهھ٬،  لتتدحرجج االبرتقاالتت في 

يیفترضض أأوولل ااألمر أأنن االفتاةة االشابة هھھھي أأررهھھھابيیة ستفجر نفسهھا في االسوقق. مما   هھنووحل االسوقق. صحيیح أأ
عضو يیشد االقاررئئ في االبداايیة وويیثيیر فضولهھ. خاصة اانن االمرأأةة في خيیالل االناسس ووضمائرهھھھم هھھھي عباررةة عن 

-ووثديیيین  تناسلي وومؤخرةة  أأهھھھانة مثل هھھھذاا ااالنتحاررربما لكتلة من االلحم االشهھي مخصصة للنيیك وواالطبخ. وو  
لفحولتهھم . ررغم أأنهھ حتى تمزقق لحم اامرأأةة يیصلح أأيیضا لمزحة تتعلق بدغدغة قضيیب االرجل. سمع 
االحمرااني ذذااتت يیومم من بائع االحلويیاتت مزحة خراائيیة ٬، يیقولل بائع االحلويیاتت : بأنن صديیق لهھ يیبيیع االسمك في 

حزاامم ناسف. سوقق شعبي آآخر. عثر على كس ااألنتحارريیة بيین االسمك ٬، حيین فجرتت نفسهھا في ذذلك االيیومم ب
٬، حيین عادد االرجل ببضاعتهھ االى االبيیت. ططلبت فرججعثر على اال منززووجة بائع االسمك كانت في االحقيیقة 

االزووجة منهھ تفسيیراا منطقيیا٬، لوجودد كس شابة صغيیرةة بيین االسمك. أأنهھ نوعع من االهھلوسة االشعبيیة االتي تنبع 
ااططنيین يینتمونن االى مديینة من تارريیخ ططويیل من االعنف وواالظلم وواالضيیاعع٬، ووهھھھي ليیست سخريیة معبرةة لمو

معاصرةة.  أأنهھا هھھھلوسة بداائيیة قبليیة تحاوولل ااألختباء خلف ضحك ددمويي تافهھ.  
 

لكن االحمرااني سرعانن ما كانن يینقل قاررئهھ االى عالم آآخر  من خاللل االصورر االتي تظهھر فجأةة  في قصصهھ ٬، 
دد االمرحلة االحاليیة لتغيیر من مسارر االسردد وومن مسارر االلغة نفسهھا. ووهھھھذاا ماكانن يیربك االقاررئئ وويیحركك نقا

ضدهه. فهھو يیقولل مثال في قصة االبرتقالل ٬، اانن االشابة ااألنتحارريیة االتي ترتديي عباءةة سوددااء كانت  تسيیر قبل 
أأنن تصل االى االسوقق في ططريیق تراابي مهھجورر ٬،عارريیة تماما ٬، ووهھھھي تحمل شجرةة برتقالل فوقق ظظهھرهھھھا 

االغريیب اانن االحمرااني يینشغل بعد ذذلك  كصليیب.  وويیقولل أأنن آآثارر االسيیاطط كانت تخطط جلد  االشابة االعارريیة.
أأصابع االمرأأةة ووهھھھي تلتقط حباتت االبرتقالل من االوحل. رربما  عنتفاصيیل   ذذكرفي  وومثل ررسامم اانطباعي ٬،

هھو ااآلخر مجردد مرووحة هھھھلوسة تدوورر في كل االفصولل.ف.  محقيیننقادد االحمرااني  يیكونن  
 

فوقق مصطبة خشبيیة منخفضة على  جلس االحمرااني قربب بائع االشايي ٬، االذيي كانن ززبائنهھ يیجلسونن اامامهھ
شكل قوسس. ددخن ثالثث سجائر مع قدحح االشايي. ووكانت ااألررقامم تدوورر في ذذهھھھنهھ وو تقلقهھ.  كانن بائع االشايي 

بائع  االررأأسا مقطوعا أأمامم بابب جامع االسالمم.  شغل  20يیحدثث ززبائنهھ عن ددوورريیة االشرططة االتي عثرتت على 
نهھديي فتاةة شابة. ررجل بديین يیرتديي ددشدااشة بيیضاء جهھازز االتسجيیل االصغيیر  ووصدحت أأغنيیة شعبيیة تتغزلل ب

حدثث بائع االشايي عن سحبة االيیانصيیب ااألخيیرةة االتي رربحهھا ررجل فقيیر يیعيیش في بيیت من صفيیح. قالل االبديین 
بالهھ. رربما أأررسل لهھ من في ب: ررززقكم في االسماء ووأأنتم التعلمونن. أأبتسم االحمرااني للفكرةة االتي خطرتت 

تكونن ااألررقامم مناسبة للعبة االيیانصيیب. كانن االحمرااني يیعرفف  ووقدوونن مقابل.  االسماء أأررقامم االحظ كهھديیة من دد
ددكانا في نهھايیة االسوقق يیبيیع أأووررااقق االيیانصيیب. وولم ال ٬، ليیجربب ااألررقامم في لعبة االيیانصيیب ٬، ففي االموضوعع 

اا يیحلمو كياالناسس  سيیجهھدووررقة االيیانصيیب. أأكيید  تتسليیة ووأأثاررةة أأيیضا. لكن ماذذاا لو تحققت االمعجزةة وورربح
يیتدخل ااألططباء االنفسيیونن لمساعدةة االحالميین. ليیس غريیبا على االحمرااني أأنن يیخوضض  ووقدليیال باألررقامم ٬، 

حوااررااتت تافهھة مع نفسهھ.  هھھھو يیعرفف أأننا جميیعا ٬، كخرقق بشريیة ٬، نتخيیل وونقولل أأشيیاء منحطة ووحتى مفزعة 
قل االزاائليین. أأنن نكتب ططواالل ألنفسنا ليیل نهھارر. االمهھم أأنن تتوااصل االهھلوسة. أأنن تلدغغ أأفعى االزمن ززوواارر االح
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حيیاتنا قصة أأوو قصيیدةة ووااحدةة: هھھھذاا االسوقق  هھھھو عالمي ووقبريي ووجناحي. أأنا بيیت االدوودد االذيي يیقلقهھ ررقم في 
حلم.  

 
وررقق هھھھذاا االأأمامم ددكانن بيیع ووررقق االيیانصيیب ٬، تبددد ووهھھھم االحمرااني االذيي أأختلقهھ في ذذهھھھنهھ للتسليیة. فكل أأنوااعع 

لم يیزووددهه ااال بخمسة أأررقامم يیحاوولل اانن يیجد لهھا مكانا في فوضى  لمهھااررقامم ووحكانت تحتاجج االى ستة ااوو سبعة 
هھھھذاا االعالم. خمسة ااررقامم تضاعف من االغموضض بدلل اانن تفتح بابا. شق  ططريیقهھ ووسط ززحامم االسوقق ٬، بيینما 

على عالقة ططيیبة بهھذاا االزبونن االداائم االذيي   هھمجميیع وااوويیماززحونهھ. كان عاليیةكانن االباعة يیحيیونهھ بأصوااتت 
 ااعجوزز تبخرتت ااألررقامم االخمسة من ذذهھھھنهھ. ررااقب ررجالووبعدهھھھا لحفظهھا في مخاززنن االوررقق.  يیتسوقق االقصص

يیبيیع صورر شخصيیاتت دديینيیة . االميیزةة االوحيیدةة االتي يیشتركك فيیهھا  جميیع أأبطالل  االصورر٬، هھھھي االعمامة على 
.  ةةسيیجارر في فمهھيیحمل مجموعة من بناططيیل االجيینز٬، وووو  اأأحمر غريیب ايیرتديي قميیص اشاهھھھد شابكما االرأأسس. 

يیريید أأنن يیبيیع كل االبناططيیل من فهھو أأسودد ٬، ووقالل أأنهھ سيیبيیعهھ لهھ بنصف االسعر٬،   سرووااال  يیهھعرضض االشابب عل
في جذبب االزبائن يیماررسهھا االشابب منذ أأكثر من  معرووفةيیجد عمال ااخر. هھھھذهه االطريیقة االووسددوونن رربح ٬، 

مع قصة بناططيیلهھ من قبل ٬، عاميین. أأنهھا نفس االحكايیة عن ررخص ثمن بناططيیلهھ. ووحيین يیذكرهه أأحدهھھھم بأنهھ قد س
كانن االشابب يیبتسم وويیقولل : هھھھسهھ تشتريي لو ما تشتريي ...  

 
أأشترىى االحمرااني حذااء جديید ألبنهھ االصغيیر حسن ٬، ثم أأشترىى كيیلو وونصف من االبصل. كانن يیبحث عن 

من أأجل االحذااء االجديید. أأنزلت االسماء بضع قطرااتت  كتحذيیر عن االمطر االقاددمم.  االصغاررااألكيیاسس  يبائع
لسماء حيین بللت قطرةة ماء ناعمة ططرفف أأنفهھ. كانن آآخر ماشاهھھھدهه  االسماء االرصاصيیة االى ااررأأسهھ ررفع  

٬، عندما أأنفجرتت االشاحنة االمفخخة االمركونة قربب االسوقق ٬،  عاليیااالملبدةة بالغيیومم ووثالثة ططيیورر كانت تحلق 
مثل بركانن عمالقق.  

 
كانن. ووذذررااعع بيین كومة من االطماططم وواالجذعع في م االساقاننقد تمزقق االى ثالثة أأجزااء.   ههقالواا أأنن جسد

االمتفحمة. وواالرأأسس ووجزء من االكتف وواالذررااعع االيیمنى قربب بائع االجيینزااتت االذيي تحولل بفعل عصف االنارر 
وواالحديید االى قردد صغيیر مرسومم بالفحم وومن ددوونن مالمح. االغريیب اانن جميیع  أأقارربب االحمرااني ووأأخوتهھ ااكدوواا 

ع يید االحمرااني االيیمنى لتخليیصهھا من فرددةة حذااء أأبنهھ حسن. أأنهھم لم يیتمكنواا ااال بمشقة كبيیرةة من فتح أأصاب
ااألخرىى ضاعت في رركامم أأشالء االسوقق. أأكيید أأنن هھھھذهه االتفاصيیل مهھيینة ووالمعنى لهھا. وورربما هھھھي  االحذااءفرددةة 

مثل محاوولتي في أأيیجادد رراابط ما بيین ااالررقامم االخمسة وويیومم جحيیم االشاحنة االمفخخة. اايي ررسالة مشفرةة كانت 
أأكثر من سبعيین شخصا. ررقم آآخر العالقة لهھ بحلم االحمرااني. حيین  حيینهھافي االسوقق  قتل.؟هھھھي تلك ااألررقامم

تترااكم على شعب ااوو مجموعة من االناسس سنوااتت ططويیلة من االحرووبب وواالفزعع وواالفقر وواالدمارر ٬، يیكونن االبحث 
سانن االى تفسيیر بالشعوذذةة. لكن تبقى ددووما حاجة ااألن اشبيیهھ اامعقولة ااوو حتى االتافهھة ٬، أأمراالفي االتفاصيیل غيیر 

االمفترضة ٬، حاجة اانسانيیة  مصاددررهھھھاااالحدااثث بمنطق آآخر غيیر منطق االعقل االبارردد االذيي يیردد االنتائج االى 
نبيیلة. رربما االشعوذذةة ووكتابة االقصص اايیضا هھھھي عناقق اانساني حزيین للغموضض.  

 
..........  

 
 

قامم االخمسة أأكملت ططالء جدااررنن االغرفة باللونن ااألززررقق االفاتح ٬، وولم يیتبق سوىى مكانن ااألرر
عالم االسوقق  أأررىى فياالمكتوبة بقلم ررصاصص. تحسنت االيیومم ااألووضاعع في بغداادد. ووماززلت 

ووعلى كابوسس قصة موتي في  االشاسع كماددةة لقصصي. مضى عامانن على حلم ااألررقامم.
حسنا ٬، بضربة أأخرىى من االفرشاةة ٬، ستختفي هھھھذهه ااالررقامم االخمسة خلف االطالء  االسوقق.

من أأحالمم االليیل ووكواابيیسهھ. اليیمكنني أأنن  االكبيیرهھھھو ررعبي  .لكن ما ال يیمكنهھ أأنن يیختفي
ااصدقق ااننا حيین نموتت ليیال نعودد كل صباحح نحن اانفسنا ٬، من ددوونن اانن يیكونن قد االتصق في 

غبارر سريي. لقد حلمت االباررحة برأأسس خرووفف يیتحدثث عن االشمس ! ااررووااحنا  
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االملحن  
 
 
 

: ااستقالل من االحزبب االشيیوعي وواانضم االى االحزبب 1973جعفر االمطلبي: وولد في مديینة االعماررةة. عامم 
االحاكم٬، في االعامم نفسهھ أأنجبت ززووجتهھ االولد االثاني. جعفر عاززفف عودد محترفف ووملحن أأناشيید ووططنيیة 

  .في مديینة كركوكك 1991مشهھورر. قتل في اانتفاضة 
 
 

لسمك: إإنهھا أأمي. يیمكنني أأنن أأحدثك االيیومم عن نهھايیتهھ. هھھھل تشاهھھھد هھھھذهه االمرأأةة االعجوزز االتي تصيیح بأسعارر اا
نحن نبيیع االسمك منذ اانن عدنا االى بغداادد ٬، ددعني أأساعدهھھھا في اافرااغغ صندووقق االسمك٬، ثم نذهھھھب االى مقهھى 

  .قريیب وونتحدثث
 

.....  
 

بعد نهھايیة االحربب االعرااقيیة اااليیراانيیة بدأأ أأبي يیشهھر إإلحاددهه بطريیقة مخجلة . سبب لنا مشاكل عديیدةة. ذذااتت 
بالدمم. يیبدوو أأنهھ نزفف من أأنفهھ على أأثر لكمة من ااحد ااالصدقاء. كانواا مساء عادد االى االبيیت ووقميیصهھ ملطخ 

يیلعبونن االدووميینو في االمقهھى٬، حيین شرعع أأبي في إإططالقق أأقذرر االشتائم على هللا وواالنبي. كانن يیبتكرهھھھا وويیلحنهھا 
ااثناء االلعب٬، كما تعرفف كانن من أأشهھر االملحنيین. صفر أأبي في االبدء بلحن مبتكر على االطريیقة االعسكريیة٬، 

  ! ااألمامم ااخت ثم أأضافف شتيیمة جديیدةة: مسمارر في خصوةة
 

كثيیروونن اانفجروواا بالضحك إإثر سماعهھم ما إإبتكرتهھ مخيیلة أأبي من شتائم٬، لكنهھم سرعانن ما يیهھربونن منهھ 
مستغفريین رربهھم. بعضهھم لم يیطق لقاءهه في االشاررعع . أأخبرهه ااحدهھھھم ذذااتت يیومم مماززحا أأنهھ يیتمنى أأنن يیدعسهھ 

كن االجميیع كانواا يیخشونن صلتهھ بالحكومة. كتب أأبي في االيیومم االتالي تقريیراا لمقر بشاحنة محملة بالفوالذذ٬، ل
االحزبب عن اابو عالء االذيي لكمهھ٬، ووبعدهھھھا بيیوميین ااختفى أأبو عالء. كنا نعيیش في حي إإسمهھ االقاددسيیة االثانيیة ٬، 
ووهھھھو عباررةة عن بيیوتت ووززعتهھا االحكومة على نواابب االضباطط في االجيیش٬، ووااآلخريین االقاددميین من مدنن 

االسلطة. كنا االعائلة االوحيیدةة في االحي االتي تعيیش  لجنوبب وواالوسط٬، ووعواائل ااالكراادد االذيین كانواا يیعملونن معاا
بطريیقة مختلفة. فكل االعواائل تعيیش على ررووااتب االجيیش وواالحزبب ووااألمن إإال نحن. فقد كنا نعيیش على االحانن 

االحزبيیة٬، ووكانن االرئيیس نفسهھ قد أأبي لالناشيید االوططنيیة. كانن ااألبب أأكبر منزلة من االمختارر ووعضو االفرقة 
قلدهه أأووسمة االشجاعة ألكثر من مرةة على أأناشيیدهه عن االحربب. لقد ظظلت عالقة في ذذااكرةة االشعب حتى يیومنا 
هھھھذاا. أأسمع خويیهھ٬، سأختصر لك االسالفة٬، بعد اانتهھاء االحربب بعامم٬، تعرضض أأبي االى ما تسمونهھ في االجراائد 
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للقصائد االكثيیرةة االتي كانت تصلهھ من شعرااء مشهھورريین  بالنضوبب ااالبدااعي٬، لم يیتمكن من ووضع لحن جديید
تتغنى بعظمة االرئيیس. مرتت شهھورر٬، ثم مر عامم٬، ووهھھھو عاجز عن ووضع لحن جديید ووااحد. هھھھل تعرفف مالذيي 
فعلهھ خاللل تلك االفترةة٬، أأخذ يیكتب قصائد فسق ووكفر قصيیرةة بنفسهھ٬، ووررااحح يیلحنهھا. في مساء شتويي دداافئ٬، 

فجأةة نط أأخي  صوتت اابي ووهھھھو يیغني لحنهھ االجديید عن نساء االنبي ووشبقهھن.كنا نشاهھھھد االتلفزيیونن حيین ووصلنا 
االكبيیر. أأخرجج من ددووالبب االمالبس مسدسس أأبي٬، وورركب فوقق صدررهه ووهھھھو يیضع االمسدسس في فمهھ. كادد أأنن 
يیقتلهھ لوال أأمي االتي شقت ثوبهھا معّريیة صدررهھھھا ووهھھھي تصرخخ . تسّمر أأخي للحظاتت ووهھھھو يیحدقق في ثديیي 

دلتا فوقق بطنهھا مثل حيیواانن أأفرغت منهھ أأحشاؤؤهه. كانت هھھھذهه هھھھي االمرةة ااالوولى االتي أأمي االضخمتيین االلتيین ت
نشاهھھھد فيیهھا صدرر أأمي وونحن في ذذلك االسن. ددخلُت االى االمرحاضض٬، ووفّر أأخي من مشهھد ااألمم االى خاررجج 
. االبيیت. كانت أأميیّة٬، لكنهھا أأكثر ذذكاء من أأبي االذيي كانت تعتني بهھ بطريیقة غريیبة. ددللتهھ كما لو كانن اابنا

كانت االقابلة االمأذذوونة في حي االقاددسيیة وو قد ااحبهھا االناسس كثيیراا. قررر أأبي كتابة تقريیر عن أأخي االى مقر 
االحزبب. لكنهھم لم يیستجبواا لهھ. رراائحة اابي صاررتت تفوحح في االحي وو االوسط االفني . قالواا إإنن جعفر االمطلبي 

وواالتلفزيیونن٬، كي يیعيیدوواا بث ااألناشيید صارر مجنونا. وو تجنبهھ أأصدقاؤؤهه. سافر إإلى بغداادد وو تقدمم بطلب لالذذااعة 
االحربيیة االتي لحنهھا.. على ااالقل نشيید ووااحد في ااألسبوعع. ررفضواا ططلبهھ ووااخبرووهه اانن ااناشيیدهه غيیر مناسبة 
االيیومم٬، فهھم يیبثونن ااألناشيید مرتيین فقط: أأثناء ااالحتفالل بذكرىى إإندالعع االحربب ووذذكرىى توقفهھا. أأرراادد أأبي أأنن 

حاوولل مقابلة االرئيیس لكنهھ فشل٬، تقدمم بطلب االى دداائرةة االسيینما وواالمسرحح يیستعيید ماضيیهھ ووشهھرتهھ بكل ووسيیلة. 
لعمل فلم ووثائقي عن ااناشيیدهه وواالحانهھ٬، لكن ططلبهھ قوبل باالهھھھمالل اايیضا. ااثناء كل هھھھذهه االمحاووالتت كانن قد 
أأنتهھى من ووضع عشرةة أألحانن لقصائد في شتم هللا وواالوجودد٬، كما كانت هھھھناكك أأغنيیة جميیلة عن االخلفاء 

. أأددرركنا اانهھ قد جن فعال٬، حيین أأخذ يیتردددد على ااألستودديیوهھھھاتت٬، في محاوولة منهھ لتسجيیل أأناشيید االكفر ااألرربعة
بصوتهھ. بالطبع قوبل ططلبهھ بالرفض االقاططع٬، ووبعضهھم ططرددهه ووهھھھدددهه بالقتل. ااخيیراا قررر اابي اانن يیقومم بتسجيیل 

لة االعودد. كانت نسخة أأناشيیدهه على شريیط في االبيیت. ووضع جهھازز االتسجيیل اامامهھ ووأأخذ يینشد وويیعزفف على آآ
مفهھومة. أأسمعهھا إإيیانا عند فطورر االصباحح٬، كنا نخشى اانن يیعرفف االناسس  صوتيیة رردديیئة بالطبع٬، لكنهھا كانت

بأمر هھھھذاا االشريیط ٬، أأررددنا االحصولل عليیهھ ووإإتالفهھ بأيیة ططريیقة٬، لكنهھ لم يیكن يیتركهھ للحظة يیفاررقق جيیب 
  .ةةمعطفهھ٬، ووحيین يینامم كانن يیدسس االشريیط في جيیب عملهھا في االوسادد

ال ددااعع االيیومم كي نخبيء هھھھذهه االنسخة٬، فاآلخروونن بحاجة االيیهھا٬، فا6 تقدمم ااآلنن ااكثر من االالززمم٬، سويیة مع 
االقتلة ووااللصوصص. قد تكونن ررددةة فعل االشاررعع هھھھستيیريیة. لكن ددعنا نطلق ررصاصة في االهھوااء. تفضل٬، أأنت 

تسجيیلهھا ووغنائهھا في صحفي٬، وويیمكنك أأنن تفيید ووتستفيید منهھا. عرضض علي مغني شابب أأنن يیقومم بإعاددةة 
ااستودديیوهھھھاتت حديیثة٬، لكني ررفضت. يیجب اانن تبقى هھھھذهه ااأللحانن كما سجلهھا اابي بنفسهھ كدليیل على حكايیتهھ٬، 
يیمكن نسخهھا فقط٬، االناسس يینسونن بسرعة حكايیاتت هھھھذاا االوااقع. حيین تروويیهھا لهھم بعد ززمن٬، يیظنونن أأنهھا 

ئع االبصل٬، حيین يیروويي االيیومم حكايیتهھ عن حكايیاتت من نسج االخيیالل. خذ مثال٬، جاررنا في االسوقق٬، أأبو صاددقق با
  .معركة نهھر جاسم مع اااليیراانيین٬، تبدوو حكايیتهھ ووكأنهھا فلم ررعب هھھھوليیودديي من نسج خيیالهھ

 
هھھھربب جيیش االحكومة ووددخلت ميیليیشاتت االبيیشمركة االكردديیة االى كركوكك٬، ااستقبل أأهھھھل االمديینة ااالنتفاضة 

انن في كل مكانن. لم نتمكن نحن من بفرحح كبيیر. كانت هھھھناكك فوضى عاررمة ووررصاصص ووجثث ووددبكاتت ووااغ
االهھربب. كانن االمنتفضونن قد أأحرقواا بيیوتت كل أأحيیاء االحكومة وومنتسبي االحزبب ووقتلواا وومثلواا بجثث االبعثيیيین 
وواالشرططة ووااألمن. لم نتمكن من االهھربب ووحوصرنا في االبيیت. ااقتحمت مجموعة من االشبانن االبابب االمحّصن 

عداامم. كانت اامي تتضرعع ووتتوسل االيیهھم٬، لكنهھا لم تشق ثوبهھا هھھھذهه بمكتبة أأبي٬، أأخرجونا للشاررعع لتفيیذ حكم ااال
االمرةة. ماذذاا ... أأبي ... ال٬، ال٬، أأبي لم يیكن معنا. قبل ااالنتفاضة بأشهھر٬، أأصبح مجنونن االمديینة االمعرووفف. 
كانن يیطوفف االشوااررعع ووهھھھو يینشد ضد هللا حامال عوددهه االذيي لم يیبق فيیهھ ووتر ووااحد. كانت االنارر قد شبّت في 

سقطت أأمي فاقدةة االوعي وونحن نستند االى جداارر االبيیت االخاررجي. ووصلت أأمم ططاررقق جاررتنا االكردديیة في بيیتنا٬، 
االشبانن ووتحدثهھم بلغتهھم ثم ررااحت تتوسل إإليیهھم أأنن يیطلقواا سرااحنا.  االلحظة ااألخيیرةة ووهھھھي تصرخخ بوجهھ

لنساء أأخبرتهھم عن كرمم ووططيیبة أأمي وومساعدتهھا للنساء االكردديیاتت في إإنجابب ااألططفالل ووسهھرهھھھا على اا
االحواامل؛ أأخبرتهھم عن خبز االعباسس االذيي كانت توززعهھ اامي على االجيیراانن٬، ووعن شجاعة أأخي االكبيیر٬، ووبأنهھ 

اابنهھا االذيي ااستشهھد مع قوااتت االبيیشمركة ااثناء حملة ااألنفالل٬، ووهھھھو االذيي ساعد أأبنهھا  كانن من أأعز أأصدقاء
ال أأهھھھش ووال أأنش٬، ووختمت االشهھيید في االهھرووبب من كركوكك ( هھھھنا كذبت) ؛ ووبأنني وولد ططيیب وومسالم ٬، 
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ددفاعهھا بنبرةة غاضبة: ال ذذنب لهھم بما كانن يیفعلهھ جعفر االمطلبي االقواادد٬، ثم بصقت على ااألررضض. ددخلنا بيیت 
أأمم ططاررقق وولم نخرجج منهھ االى اانن ددخلت قوااتت االحرسس االجمهھورريي للمديینة ووإإنسحابب ميیليیشيیاتت االبيیشمركة 

  .ووهھھھرووبب أأغلب االمنتفضيین مع تلك االميیلشيیاتت
على أأبي من ددوونن ررأأسس٬، ووهھھھو مربوطط االى جراارر ززررااعي بحبل غليیظ. كانن قد ُسحل لنهھارر  عثرنا أأخيیراا

كامل في االمديینة٬، ووقد مثل بجثتهھ بطريیقة اليیمكنك تخيیلهھا. كانن أأبي ساعة محاوولة ااعداامنا ٬، قريیب من مقر 
هھ االى االفرقة االحزيیبة. حيیث كانت جثث أأعضاء االحزبب تمأل ساحة االمقر. ددخل اابي االمقر االفاررغغ ٬، ووااتج

غرفة ااألعالمم ٬، كانن اابي يیعرفف تلك االغرفة جيیداا. من تلك االغرفة كانت تبث أأناشيیدهه االحماسيیة من خاللل 
مكبرااتت االصوتت في سطح االمقر ااثناء حربنا ااالوولى٬، وومن هھھھذهه االمكبرااتت أأيیضا٬، كانن يیتحدثث أأعضاء 

بمساعدةة ميیليیشيیاتت  االحزبب للجمهھورر حيین كانن يیتم إإعداامم أأحد االشبانن االهھارربيین من االجيیش أأوو االمتهھميین
االبيیشمركة. ووضع أأبي االشريیط في جهھازز االتسجيیل ووأأخذتت مكبرااتت االصوتت تبث ااناشيیدهه ضد هللا وواالوجودد 
على مسامع االمنتفضيین. كانن أأبي يیحضن آآلة االعودد وويیبتسم٬، حيین ددخل االمنتفضونن ووااقتاددووهه االى االخاررجج. 

تت سمك االزوورريي٬، على أأنن ااذذهھھھب أأستميیحك االعذرر يیا صديیقي ٬، هھھھناكك تاجر سمك سيیجلب االيیومم بعض شوال
.ااآلنن. غداا سأخبركك بسر عالقة أأبي مع أأمم ططاررقق االكردديیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تلك ااإلبتسامة االمشؤوومة  
 
 

قفز االى ذذهھھھنهھ قولل ( يینبغي حمايیة االجسد ووليیس ااألفكارر)* ووهھھھو جالس على مقعد مرحاضض في أأحد االمطاعم 
ألبتسامة االلعيینة حيین إإستيیقظ صباحا. خرجج من االصيینيیة. حدسَس أأنن ذذهھھھنهھ يیريید حل االلغز : لماذذاا تلك اا

من االمطعم بعث  االتوااليیت ووططلب قدحح شايي أأخضر. كانن قد غاددرر االبيیت مبكراا قبل نهھوضض ززووجتهھ ووأأبنتهھ.
االى االزووجة ررسالة هھھھاتفيیة كتب فيیهھا أأنهھ خرجج للتمشي قليیال ووسيیعودد بعد ساعة. هھھھاهھھھي االساعة تنقضي. تذكر 

في يیومم ااألثنيین مكنسة كهھربائيیة جديیدةة. أأنتبهھ أأثناء ذذلك االى عجوززتيین أأنهھا ططلبت منهھ باالمس أأنن يیشتريي 
في جريیدةة. إإحدااهھھھما تمسك االقلم وواالثانيیة تفكر  جالستيین في ززااوويیة من االمطعم ووتحالنن معا كلماتت متقاططعة

ووااضعة أأصبعهھا على أأنفهھا. االباررحة تعطلت االمكنسة االكهھربائيیة أأثناء تنظيیفهھ غرفة االصغيیرةة. شاهھھھد ااآلنن 
عكاسس أأبتسامتهھ في قدحح االشايي وواالتي صاررتت بلونن أأخضر. أأخذ يیفكر بقضيیة ااالفكارر وواالجسد ووهھھھو يیرااقب أأن

شاهھھھد٬، قبل ددخولهھ االمطعم٬، مجموعة من ااالططفالل يیقفونن عند أأشاررةة االمروورر منتظريین  كانن قداالمرأأتيین. 
االمؤخرةة . خمن االضوء ااالخضر. ووقفواا في صفيین٬، ووكانت هھھھنالك معلمتانن. ووااحدةة في االمقدمة وو أأخرىى في 

-تلميیذاا من فصيیل ااألمل االقاددمم  12عددد االصغارر :  حركك ذذهھھھنهھ ذذيیلهھ فرحا. سوفف لن يیكونواا سوىى أأططباء  
وومهھندسيین ووقتلة ووشعرااء ووكحوليین ووعاططليین عن االعمل. أأثنا عشر ططفال هھھھما االغالفف االجديید لحكايیة قديیمة. 

-بوررناتقدمم ذذهھھھنهھ ببطء ووأأخذ يیشم جيیفة ميیت. هھھھؤالء هھھھم اابناؤؤنا ووززوواارر ق قالل. إإثنتا عشرةة فكرةة تعبر االشاررعع  
مرحة ً نشطة. إإنهھم ططاحونة االمستقبل. نهھض ووتوجهھ االى االحمامم مرةة أأخرىى. غسل ووجهھهھ للمرةة االعاشرةة 
لكن ااألبتسامة ماززاالت عالقة فيیهھ. لو لم يیكن قد تعرضض من قبل االى نكباتت فنتاززيیة ٬، لقالل ووهھھھو يیحدقق في 
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لكنهھ أأعتادد على االمفاجأتت وو تجارربهھ علمتهھ عدمم إإضاعة االوقت في  االمرآآةة كأيي ررجل عاقل : غيیر معقولل !
االبحث عن أأسبابب مآززقهھ بل االبحث عن مخرجج االطوااررييء. خمن ذذهھھھنهھ أأنن ااالبتسامة كانت قد أأنتقلت االى 
االرجل من حلم سابق. كانن حلما سيینمائيیا ساذذجا الصلة لهھ بذااكرتهھ أأبداا : قبلهھا من شفتيیهھا. حاوولل صعودد 

عند أأوولهھ. إإبتسم ووأأسند ررأأسهھ االى االجداارر. نظفت أأسنانهھا في االمطبخ. ناددتهھ بصوتت مرتفع  االسلم لكنهھ جلس
أأنن تغسلهھ. لكنهھ كانن يینزلل حيینهھا االى بئر مثل رريیشة تترنح في االهھوااء.  كي يیأتي بشرشف االسريیر. أأررااددتت

ع سنوااتت. ووجدووهھھھا كانن بعيیداا عن االضوء ٬، ميیتا لم يیسمع ندااءهھھھا ااالخيیر. االمرأأةة ماتت بعد حاددثة االسلم ٬، بأررب
  .نائمة على مائدةة االمطبخ ووفي يیدهھھھا عودد تنظيیف ااالسنانن ووعليیهھ قطعة لحم بحجم نملة

هھھھل نقولل إإنن أأشعة االشمس كانت تدخل من االنافذةة أأمم أأنن االمطر كانن يیضربب ززجاجج االنافذةة بعد اانن نظفت 
موسيیقى االكالسيیة. أأيین االمرأأةة أأسنانهھا جيیداا. االحلم نفسهھ يیتكررر كل ليیلة. هھھھناكك حاجة االى شيء من تلك اال

تلك االقصص  .أأختفت حكايیاتت االموتت االصغيیرةة تلك. يیالهھا من سذااجة أأبديیة في قصص موتنا االجميیل
االصغيیرةة االمدببة مثل عودد تنظيیف ااالسنانن. لم أأبتكرنا كل هھھھذهه ااالشكالل االمعقدةة لحكايیاتت االجثة. كانن ظظل 

  .عمالقق يیطرحح هھھھذهه ااألسئلة على االرجل في االحلم
اقق االرجل مبتسما. ررأأىى بعدهھھھا إإبتسامتهھ في االمرآآةة. يیبدوو اانهھا ظظلت عالقة بعد االحلم. قالل مرةة في االصباحح أأف

  :في حواارر غيیر مألوفف مع أأحد ااعضاء جمعيیة االدفاعع عن االمنحوسيین
ـ لم أأرردد أأنن ترااني ززووجتي ووأأبنتي ووأأنا أأبتسم بغباء ٬، وومن ددوونن سبب. كانت أأبتسامة تافهھة. كانت عريیضة 

أأسناني االمهھشمة. كانت شفتايي مضمومتيین مثل شفتي االمهھرجج. ددعكت ووجهھي بالماء لكنهھا لم تكشف عن 
مثل حبر ثابت.  وواالصابونن٬، لكن ااألبتسامة ظظلت عالقة. غسلت أأسناني ثالثث مرااتت ٬، لكنهھا ظظلت ملتصقة

فكرتت : قد تزوولل مع مطلع االنهھارر ووكما يیذووبب االثلج في صباحح مشمس. الأأددرريي كيیف خطرتت ببالي مثل 
رر. ثم فجأةة شعرتت بحر شديید ررغم أأنن االفصل كانن شتاء. أأررتديیت قميیصا رريیاضيیا خفيیفا٬، كانن هھھھذهه ااالفكا

االعالم. أأررتديیت سروواالل  مرسوما على ظظهھرهه غراابب أأسودد يیقف على كرةة للعبة االسلة ررسمت عليیهھا خاررططة
ملتا جيینز نظيیفا ثم معطفي االشتويي ااألسودد٬، ووعقدتت االعزمم على حل لغز تلك ااالبتسامة. االزووجة وواالبنت تح

االكثيیر. خوفي عليیهھما من االجنونن ٬، فكوااررثي متوااصلة في هھھھذاا االعالم . أأنا لست منحوسا ٬، إإذذنن كفواا عن 
  .لصق هھھھذاا االنعت االسخيیف بي

كانن االثلج يیهھبط مترااقصا. كانن رراائعا ووجميیال. ألوولل مرةة كانت االسماء بمثل هھھھذاا االسخاء٬، حيین تخلت لي عن 
عرفتهھا من قبل. تستفيیق ووتشم صباحا ثم تفكر : االحيیاةة ماززاالت كل هھھھذهه االجوااهھھھر.أأحاسيیس مثل هھھھذهه كنت قد 

فتبكي ٬، ووتظن أأنك أأززحت  تالئمني. اانهھا لحظاتت حزنن مقنعة تتخفى في أأثواابب وورروواائح شتى. أأنت تسكر ٬،
حجراا كبيیراا كانن يیسد مجارريي يیومك االذيي كانن قد اانقضى بضربة موجعة. مر بقربي ررجل ال أأعرفهھ يیرتديي 

لف ررقبتهھ بوشاحح صوفي٬، ووعلى ررأأسهھ قبعة سوددااء تكومت فوقهھا ندفف االثلج. ظظل معطفا شتويیا ثقيیال وويی
يینظر وويیلتفت مبتسما إإلي عندما سارر في ااألتجاهه االمعاكس. أأررددتت اانن أأباددلهھ ااالبتسامة. مرررتت أأصابعي على 
متي شفتي. إإذذنن لم أأكن بحاجة االى أأبتسامة جديیدةة. أأكتفيیت باأللتفاتت االيیهھ بسرعة ألقدمم لهھ بالمقابل أأبتسا

  .االحلميیة تلك
ددخلت االى مطعم صيیني ألحتساء االشايي وواالتأكد في االمرآآةة من ااالبتسامة. شاهھھھدتت عجوززتيین سحاقيیتيین 
تحالنن االكلماتت االمتقاططعة. ووأأررسلت االى ززووجتي ررسالة ثانيیة عبر هھھھاتفي أأخبرهھھھا ٬،بأنني سأتأخر قليیال في 

يیة. كانن علي أأنن أأعثر على حل للغز االعوددةة٬، ووسأذذهھھھب مباشرةة االى ااالسوااقق لشرااء االمكنسة االكهھربائ
ااألبتسامة االلعيینة. فكرتت في االذهھھھابب االى االمستشفى. رربما اانا مريیض ووما ااالبتسامة إإال جرسس اانذاارر. لكن 
بدلل ذذلك ووجدتت نفسي ددااخل دداارر االسيینما ووأأقطع تذكرةة. كنت أأشعر بحمى مقرفة تنتشر في االجسم. كانت 

أأنيیابب ددررااكوال وواالدمم االذيي يیقطر من  لمقبل. أأبرزز ما فيیهھهھھھناكك فتيیاتت تحت ملصق كبيیر لفيیلم ااألسبوعع اا
ززااوويیتي فمهھ. كانت هھھھناكك إإبتسامة على ووجهھ هھھھذاا االوحش. االفتيیاتت جلسن كما لو أأنهھن في االصف 
االدررااسي.كلهھن أألقيین علي نظرااتت جامدةة٬، يیشوبهھا شيء من االخوفف. أأبتسمن بعدهھھھا على االتواالي من االيیميین 

أأنن خلعت معطفي٬، كي يیشاهھھھدنن بوضوحح كرةة  ددررتت لهھن ظظهھريي ٬، بعداالى االيیسارر. كنت أأجلس أأمامهھن. أأ
االسلة وواالغراابب. التسألني لم فعلت ذذلك. هھھھل لديیك أأنت جواابب على ااألبتسامة االلعيینة هھھھذهه ؟ أأررددتت اانن أأكونن 
ووددوودداا مع االفتيیاتت ووااخذتت أأكتفي بهھز ررأأسي لهھن على االتواالي من االيیسارر االى االيیميین . ثم تأكدتت في مراايیا 

رر من مالمح ووجهھي. أأعترفف باني كنت قانعا االى حد ما بأبتسامتي االجديیدةة هھھھذهه. على ااألقل صالة ااالنتظا
لست مرغما كاآلخريین على شد عضالتت االوجهھ من أأجل ااإلبتسامم. نسيیت اانن ااقولل لك اانن ااحدىى االعجوززيین 
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محهھم كئيیبة االسحاقيیتيین قالت لي بأنن ااحتفظ بهھذهه ااألبتسامة االجميیلة٬، فالفنلنديیونن في االشتاء متجهھميین وومال
  .عتمة االشتاء ووووحشتهھ تزيید من

كانن فيیلما بكائيیا مقرفا متساررعع ااأليیقاعع. أأحرقت االبطلة بيیتهھا على ززووجهھا ووأأططفالهھا. ووهھھھي تصرخخ ااآلنن 
ووتنحب مثل مجنونة أأمامم االنيیراانن٬، وواالجيیراانن حولهھا يیضعونن أأصابعهھم على أأفوااهھھھهھم كأنهھم على ووشك االتقيیؤ. 

كانن ووجهھهھا غاررقا بالدموعع. أألتفتت ببطء صوبي ثم تمتمت بهھلع : خنزيیر! االسيیدةة ااألنيیقة االتي تجلس قربي 
أألتفت إإليیهھا وواانا غيیر مصّدقق ٬، ثم إإلتفتت لكن هھھھذهه االمرةة بوقاحة ووهھھھي غاررقة بدموعهھا االتي شّوهھھھت 
ماكيیاجهھا.أأخذتت تنقل بصرهھھھا مثل االمخبولة بيین مصيیبة بطلة االفيیلم ووبيین ووجهھي االبشوشش. كانن يیبدوو أأنهھا 

د اانن تصفعني بسبب أأبتسامتي. أأررددتت اانن ااشرحح لهھا ااألمر: اانا ال أأبتسم على ماحصل للمرأأةة مشمئزةة تريی
  ! ووبيیتهھا ٬، سيیدتي ! ( ررغم اانهھا قحبة مثلك ) أأنا أأفقت االيیومم ووهھھھذهه ااالبتسامة قد فرضت عليّ 

قت تجاهھھھلت االمرأأةة٬، ووحاوولت االتظاهھھھر بالشفقة على حالل إإمرأأةة االفيیلم االتي أأخذتت مسدسا من حزاامهھا ووااططل
  .االنارر على ررأأسهھا ووسط جموعع االناسس ٬، االذيین سرعانن ما تفرقواا عندما ووصلت سيیاررااتت ااالططفاء

  ! حيین ااضيیئت أأنواارر االصالة٬، نهھضت االسيیدةة ااألنيیقة ووشتمتني هھھھذهه االمرةة بصوتت عالل: حيیواانن ٬، اابن عاهھھھرةة
في ووجهھي. هھھھل أألتفت االجمهھورر ناحيیتنا. لكنهھم لم يیفعلواا شيیئا سوىى أأنهھم ظظلواا يیبتسمونن ووهھھھم يیحدقونن 

يیبتسمونن من االشتميیة أأمم من االغراابب فوقق االكرةة أأمم ألنني جابهھت شتائم االمرأأةة بأبتسامتي االباررددةة ؟ البد من 
قلت لهھا بأنني ما ززلت  االتخلص باسرعع ما يیمكن من هھھھذهه ااألبتسامة. أأتصلت بي ززووجتي ٬، لكني كذبت حيین

  .اابحث عن مكنسة كهھربائيیة مناسبة
دد من تألقهھ حيین هھھھبت رريیح خفيیفة ووتركتهھ يیهھطل منحرفا. شعرتت بالخوفف أأستمر االثلج بالهھطولل ووززاا

ووااألررتباكك عندما تصوررتت أأنن هھھھذهه ااإلبتسامة قد تظهھر أأثناء ووقوعع إإحدىى االمصائب. ماذذاا لو ددهھھھست حافلة ٌ 
أأحدهھھھم ااآلنن ووخرجت مصارريینهھ من مؤخرتهھ. أأكيید سيیكونن هھھھناكك جمهھورر مرعوبب. ماذذاا لو اانتبهھواا االى 

رركهھم هھھھذهه االفرجة االمجانيیة. من ددوونن شك سيیشبعونني ضربا. كيیف سأشرحح لهھم أأنن ال اابتسامتي ووأأنا ااشا
عالقة إلبتسامتي بما حدثث. ااوو من سيیحتمل اانن تبتسم في ووجهھهھ مثال٬، ووططفلهھ االرضيیع بيین يیديیهھ يیموتت 
جوعا. يیمكنك اانن تفسر لهھ بهھدووء بأنك تبتسم ساخراا من االحيیاةة االتي أأخرجت هھھھذاا االطفل من ددوونن سبب 

برفسة في االمعدةة وومن ددوونن سبب اايیضا. لكن أأال يیطعنك أأبب االطفل ووأأمهھ بالسكيین وويیمزقانن هھھھذاا وولتأخذهه 
االحيیواانن غليیظ االقلب. هھھھروولت بأتجاهه بارر قريیب. يینبغي حمايیة االجسد ووليیس ااألفكارر. اانن تفقد االسيیطرةة على 

  ! االتحكم بااليیماءااتت االجماعيیة االمتوااررثة االتي توحدنا في االفزعع وواالسعاددةة
في االمعدةة حيین ددخلت االبارر االذيي كانن مزددحما بصوررةة مريیبة. االفنلنديیونن مبكروونن جداا في  شعرتت بمغص

كرعع االكحولل. ددخولي االى االبارر صارر حفلة من ااألبتساماتت٬، لكنهھا تبدددتت تدرريیجيیا ووتحولت االى ضحكاتت 
بيیرةة. قالل ووتعليیقاتت متفرقة كانت باألحرىى شتائم سريیعة. ااوولل ااألمر لم اافهھم سبب تردددد االناددلل عندما ططلبت 

بعدهھھھا :عليیك اانن تحتسي بيیرتك بسرعة ووتنصرفف. أألتفت بدوورريي ناحيیة االزبائن غاضبا ٬، على مثل هھھھذاا 
ااألستقبالل غيیر االودديي. اايي بارر هھھھذاا ؟ قلتهھا بصوتت عالل ٬، لكنني كما تعرفونن كنت أأبتسم ررغما عني. رربما 

ة شبانن حليیقو االرؤؤووسس أأصابهھم االظن باني مجردد حيیواانن أأليیف تجاووزز حصتهھ االمقرررةة. كانن هھھھناكك أأرربع
أأررتدوواا االمعاططف االجلديیة االسوددااء. عندهھھھا فقط٬، أأددرركت حيینهھا أأنهھ بارر للناززيیيین االجددد. كانواا يیسخروونن من 
جرأأتي أأوو حماقتي. كانواا يیلتفتونن ناحيیتي بيین كأسس ووآآخرىى مطلقيین االنكاتت وواالشتائم االقبيیحة. ثم ووقف أأحدهھھھم 

بالضحك وومعهھم االناددلل. فكرتت بأنن أأتمالك نفسي  ووأأخرجج قضيیبهھ وولوحح بهھ في ووجهھي. ثم أأنفجر االجميیع
ووأأشربب االبيیرةة سريیعا ثم االهھربب من هھھھذهه االمصيیدةة االقذررةة. لكني كنت غبيیا : تصنعت االشجاعة وواالالمباالةة. 
جلست هھھھناكك ووكأنني قبطانن يیبتسم في سفيینتهھ. لكن االناددلل ٬، أأبن االقحبة هھھھذاا٬، ططلب مني مغاددررةة االمكانن فورراا 

ررتت لهھذاا االطردد.ووهھھھكذاا تركت بارر االناززيیيین مثل فأرر مفزووعع. االيیومم هھھھو ااألحد٬، خشيیة االمشاكل. بالطبع سر
وواانا كنت أأظظنهھ يیومم ااألثنيین. تذكرتت ذذلك ااخيیراا ٬، ووفكرتت بأنن ززووجتي غاضبة حيین كانت تسمعني ووتقرأأ 
 ررسائلي االهھاتفيیة. أأيي أأسوااقق هھھھذهه االتي تفتح أأبواابهھا يیومم ااألحد. ووااآلنن اايي كذبة أأخرىى يیمكن اانن ااختلق للتستر
على كذبتي ااالوولى. فكرتت أأنن أأعودد االى االبيیت ووأأعترفف لزووجتي بكل شئ. ستكونن ااألبتسامة االدليیل على 
صدقي. لكن مشاعريي كانت متضارربة. بعدهھھھا ددخلت االى ددكانن صغيیر ووااشتريیت ست ززجاجاتت بيیرةة 

  .ووذذهھھھبت االى االحديیقة االعامة. هھھھل حقا أأنا سيء االحظ ٬، أأمم اانني خلقت عن ططريیق االخطأ
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وااررعع فاررغة ٬، وواالريیح تعبث بهھا٬، ووتحدثث ضجيیجا حيین تعبث باألشيیاء ووتريید ززحزحتهھا من كانت االش
مكانهھا. قلبت االريیح الفتة أأسعارر كانت مركونة قربب مطعم مغلق. ثم جاءتت بعلبة كاررتونيیة كبيیرةة كانت 
 تتطايیر كأنهھا نصف جسد ممزقق. كانت هھھھناكك علب سجائر فاررغة تترااكض. ددندنُت بلحن الشعورريیا. أأررددتت
االغناء لكني لم أأعرفف أأيي أأغنيیة سأختاررهھھھا. لم تكن في ررأأسي أأيي كلماتت أليي أأغنيیة. ددااهھھھمني فزعع خفيیف: 
هھھھل شفطت كلماتت ااالغاني من ذذااكرتي االى هھھھذهه االدررجة. لم أأقدرر إإال على أأبتكارر بعض اااللحانن االصغيیرةة. 

االكلماتت. جاءتت االريیح  ووااصلت االدندنة على أأمل أأنن أأعثر على كلمة بعد قليیل. لكن ددموعا غبيیة نزلت بدلل
بكيیس أأبيیض فاررغغ مر سريیعا قربب ااذذني ووأأططفأ االلحن. لقد أأفزعني. دداارر االكيیس حولل نفسهھ عند تقاططع 
االشاررعع ووكأنهھ يیريید أأنن يیحددد ااألتجاهه االذيي سيینطلق فيیهھ. أأررتفع قليیال حائراا ثم هھھھبط مترنحا على ااألسفلت. 

  .تت االتي تجمعت عند فوهھھھة بالوعة االشاررععاالنفايیا سحلتهھ االريیح ررغما عنهھ هھھھذهه االمرةة ٬، وو تركتهھ قربب
ووصلت االى االحديیقة مفكراا بالكذبة على ززووجتي. أأكيید اانهھا ووااثقة بأنني على موعد مع اامرأأةة. هھھھي تغلي ااالنن 

  .غضبا وو تحشر مالبسي في حقيیبة ااستعداادداا لطردديي
سوددااء ااخرىى . لكنهھا خيیل لي أأوولل ااألمر ووأأنا أأنظر من خاللل ااألشجارر االكثيیفة٬، بأنن االريیح قد حملت أأكيیاسا 

في االحقيیقة حملت أأوولئك االشبانن ااألرربعة حليیقي االرووؤؤسس. بغريیزةة حيیواانيیة شعرتت بالخطر. شممت رروواائحهھم 
حيین ااقتربواا مني ٬، ووقفت أأنا من ددوونن سبب للتبولل٬، خلف شجرةة عمالقة. أأحاططني أأثنانن من االيیميین وو آآخراانن 

هھم ووتبولواا بشدةة جميیعا مثل حميیر لم تتبولل منذ من االيیسارر. بدوواا كأنهھم االمالئكة االحرااسس. أأخرجواا عتالت
سنوااتت. كانواا يیتبولونن ووهھھھم يیرمقونني بنظرةة جامدةة ووساخرةة بسبب قضيیبي االذيي لم تنزلل منهھ قطرةة ووااحدةة 
من شدةة االخوفف. كنت فريیسة سهھلة ووجبانة. كانن ضجيیج بولهھم االمتدفق بجنونن ٬، يیمأل ووحدهه االمكانن٬، مثل 

تت االريیح ٬، ااوو أأنهھا توااططأتت لفسح االمجالل أأمامم معزووفة االبولل وورروواائحهھ٬، شاللل يیهھدرر في االعتمة٬، بعدهھھھا هھھھدأأ
االتي كانت تصعد االى ددماغي مثل غاززااتت ااألعصابب االسامة ٬، ااوو لعل االريیح كانت تشتهھي أأنن تهھب االسماء 

  .فرجة مجانيیة
اانتهھى كل شيیئ بسرعة خاططفة. بالواا ددفعة ووااحدةة كل غراائز االحيیواانن االممكنة في ددقائق معدووددااتت 

بعوني ضربا. ثم رركضواا ووكأنن االريیح حملتهھم ووأأخفتهھم بيین ططيیاتت ثوبهھا االوقورر ثم عاددتت للعمل بعد اانن ووااش
أأددىى االشبابب مهھمتهھم على خيیر ووجهھ. كنت أأنزفف من أأذذني وو منخريّي ووأأسناني وو عيیني وومن منخريي ررووحي 

ئهھا للسماء٬، أأنن االمسدوودديین أأيیضا. حاوولت االنهھوضض. تمنيیت لو أأنن هھھھذهه االريیح االعبدةة بطاعتهھا االعميیاء ووووال
تحملني أأنا ااآلخر. لكنهھا لم تفعل. كانت تحمل كل شيء عداا جسديي االفاررغغ االذيي ظظل يینزفف قربب االشجرةة 
كما لو أأنن ما حدثث كانن من رروواايیة هھھھزليیة مليیئة بالمآززقق االتافهھة. شاهھھھدتت أأكيیاسا فاررغة من كل لونن وو شكل. 

بقايیا االعظامم ووااألززمانن ووااألماكن. كما كانت تحلق فوقي بسرعة جنونيیة ووكأنهھا تقدمم لي عرضا خاصا من 
بداا لم تكن ررااضيیة عني٬، وونافخهھا أأيیضا. مر كيیس ررصاصي االلونن ممزقق٬، عرفت أأنهھ عباءةة أأمي. مر ددماغغ 
محترقق لكن بأجنحة عمالقة. مر سربب من ااالسماكك حامال فتاتا من لحم بنت صغيیرةة . مرتت أأفاعي 

مم. مرتت جميیع أألبسة ززووجتي االدااخليیة ووكانن أأحدهھھھا االحصارر االطائرةة ملتفة حولل ططعامهھا من االبشر ووااالحال
يیقطر ددما ٬، وو ااآلخر منيیا٬، وواالذيي يیليیهھ حبراا٬، ووهھھھكذاا. مرتت ددفاتريي االقديیمة تصفق بأغلفتهھا. عقارربب في 
ززجاجة مرتت. قمصاني االصيیفيیة. ااألددوويیة االفاسدةة ووعلب حليیب ااالططفالل. االخبز مر بجناحيین من خرااء. 

ثل أأططفالل معوقيین. مع كالبهھم االوحشيیة مّر االجنودد حرااسس االحدوودد مرتت قصائد ووهھھھي تتبولل على نفسهھا م
االتي عبرتهھا مشيیا . ااخي ااألحولل يیلبس عمامة ااألمامم. مرتت أأصابعي مقطوعة وومدماةة. مرتت اابنتي مريیم 
في عربة ااططفالل ووهھھھي ممسوخة من فرطط حبي لهھا. مرتت ززووجتي ووهھھھي تعزفف على بوقق يیخرحح صوتا 

  .كطائر االبومم
ررقة. مرتت مآززقي ووررقة ووررقة. وولم يینتهھ مرووررهھھھما حتى بعد أأنن أأغمضت عيیني. كانن قد مرتت حيیاتي ووررقة وو

  .هھھھيیمن علي ااأللم وواالدوواارر . وومرتت ااألووررااقق في االعتمة بيیضاء ووررقة ووررقة
 

في االمساء كانن االرجل يیتمددد فوقق االسريیر في االمستشفى ووهھھھو يیبتسم لزووجتهھ وواابنتهھ االتي كانت تحمل ززهھھھورراا 
  .جميیلة

  هھھھكذاا يیاأأبي ؟لماذذاا تبتسم  -
  .سألتهھ مريیم بدهھھھشة
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