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)1(

الذبح ب�سكين المطبخ في البانيو

بغ�داد  مش�رحة  اللي�ل.  منتص�ف  تج�اوزت  ق�د  اآلن  الس�اعة 
ومس�اعده  الخفر  الطبيب  س�وى  هناك  لي�س  أبوابه�ا.  أوص�دت  ق�د 
المؤدية  والش�وارع  المش�رحة،  فيها  التي  المنطقة  الخفير.  والحارس 

الظالم. في  غارقة  كلها  وبغداد  بل  تحيطها،  التي  واألزقة  إليها، 
قام  القمر،  س�مائها  من  اختفى  الت�ي  المظلمة  الليل�ة  ه�ذه  ف�ي 
فتأك�د  الليلي�ة،  بجولت�ه  غرفت�ه،  إل�ى  ي�أوي  أن  قب�ل  آدم،  الح�ارس 
غرف  حيث  واألول  األرض�ي  الطابقي�ن  ف�ي  المقفل�ة  األب�واب  م�ن 
وتأكد  المس�اعدين،  والممرضين  األطباء  وبقية  اإلداريين  الموظفين 

ناما. قد  المساعد  والممرض  الخفر  الطبيب  أن  من 
خفي  هاجس  فثم�ة  الليل�ة،  عادت�ه  غي�ر  عل�ى  كان  آدم  الخفي�ر 
الطابق  في  غرفته  إلى  والتوجه  االعتيادية،  الليلية  جولته  إلنهاء  يدفعه 
من  نهارًا  اشتراها  التي  المدمجة  األقراص  لمشاهدة  األرضي،  تحت 

بغداد. وسط  الشرقي  الباب 
الوظيف�ي  لالس�تخدام  طابق�ًا  لي�س  األرض�ي  تح�ت  الطاب�ق 
في  وفارغ�ة.  متقاطع�ة  طويل�ة  مم�رات  م�ن  يتأل�ف  فه�و  واإلداري، 
تقع  نفسه  الممر  وفي  آدم،  الحارس  غرفة  توجد  الممرات  هذه  أحد 
من  الجديدة  الجثث  فيها  تحفظ  التي  الكبيرة  القاعة  التش�ريح،  قاعة 
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تحفظ  التي  الثالجات  توجد  األخرى  الممرات  في  تشريحها.  أجل 
ألغراض  الحكومية  الجهات  تلزم  الت�ي  أو  المجهولة،  الجث�ث  فيه�ا 

التحقيق.
الجديدة،  باألف�الم  يزّوده  ال�ذي  البائع  أقنع�ه  الي�وم  ه�ذا  نه�ار 
عن  تس�جيليًا  فيلمًا  يش�اهد  أن  الجنس�ية،  واألفالم  األجنبية،  األفالم 
الش�رطة  قوات  مداهمة  إثر  نائب  بيت  في  وجد  حقيقية  ذبح  عملية 
دي(  في  (دي  قرص  على  مستنس�خًا  تس�ريبه  تّم  المصور  الفيلم  له. 

المتصارعة. الحكومية  الشخصيات  بعض  قبل  من 

بأنه  يش�عر  مرة  ألول  خفّي.  بقلق  يش�عر  آدم  الخفير  الحارس 
ذهب  كّلما  كان  الجنس�ي.  الفيلم  قبل  الذب�ح  فيل�م  يش�اهد  أن  يري�د 
تاريخية،  ًهندية،  أفالما  تك�ون  ما  غالبًا  والتي  جدي�دة،  أف�الم  لش�راء 
وعندما  جنس�ية.  أفالم  من  لديه  بم�ا  البائ�ع  ي�زّوده  رع�ب،  أف�الم  أو 
أيًا  يش�اهد  ذلك  وبعد  الجنس�ية،  باألفالم  يبدأ  فإنه  نفس�ه  إلى  يخلو 

الجديدة. األفالم  من 
القرص  هذا  مشاهدة  يريد  ولماذا  الليلة،  قلق  هو  لماذا  يدري  ال 
مشبوبة  داخلية  رغبة  هناك  الجنس�ي؟  الفيلم  قبل  الواقعي  التس�جيلي 
لمش�اهدة  تدفعه  أعماقه  في  تتضح  لم  غامضة  وأس�ئلة  خفي  بخوف 

القرص. ذلك 
أحسَّ  األرضي  تح�ت  الطابق  إل�ى  آدم  الح�ارس  هب�ط  عندم�ا 
أيام  أول  تذّكر  والمتقاطعة،  الخالية  الممرات  إل�ى  ينظر  وه�و  برهب�ة 
هناك  وكأن  غرفته  نحو  خطوه  استعجل  المشرحة.  في  كحارس  عمله 

بالمفتاح. غرفته  باب  يفتح  وهو  وارتبك  يطارده،  من 
مالمح  اتضحت  الكهربائي.  التيار  زر  على  وضغط  غرفته  دخل 
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الصوفة  على  جلس  والمعيشة.  للمنام  له  منحت  التي  الصغيرة  الغرفة 
الريموت  على  ضغط  ثم  أيضًا،  للنوم  كسرير  يستخدمها  التي  الجلدية 
بدأت  كما  دي(  في  (دي  ال�  أقراص  تش�غيل  جهاز  فأضاء  كونترول 
المدمج،  القرص  أو  التلفزيوني  البث  إلى اختيار  الزرقاء تشير  الشاشة 

المدمج. القرص  باتجاه  آدم  فضغط 
الذي يسجل  المدمج  القرص  ترتعش، وهو يضع  أصابعه  كانت 
على  ضغط  التشغيل.  جهاز  من  موضعه  في  حقيقية  ذبح  عملية  وقائع 
الشاشة. على  تظهر  الصورة  فبدأت  التشغيل  تعني  التي  السهم  إشارة 

غير  شخص  قبل  ومن  عادية  فيديو  بكاميرا  تّم  قد  التصوير  كان 
المكان،  في  عش�وائي  بش�كل  وتتنقل  كثيرًا  تتحرك  فهي  متخصص، 
لعملية  توثيق  وإنما  سينمائيًا  فيلمًا  ليس  برمته  فاألمر  ذلك  برغم  لكن 

إنسان. ذبح 
بقليل.  أكثر  أو  عش�رة  الثامنة  في  فتى  وجه  يب�دو  الص�ورة  ف�ي 
طبيعيًا.  يبدو  أن  يحاول  الفتى  لكن  قِلقة،  والنظ�رات  مذع�ور  الوج�ه 
اثنان يجلسان  المصور،  إلى جانب  أربعة أشخاص  الشاشة  ظهر على 
س�كين  يده  وفي  يقف  ثالث  األخرى  الجه�ة  في  بينم�ا  جه�ة،  عل�ى 
من  الثالثين  يتجاوزون  ال  الجميع  آخر.  شاب  وخلفه  كبيرة،  مطبخ 

المذعور. الفتى  باستثناء  العمر 
الرثة ومالمحه  الغرفة بمالبسه  المذعور يجلس في وسط  الفتى 
في  الفقيرة  الش�عبية  للمناطق  ينتم�ي  أنه  إل�ى  تش�ير  والت�ي  البس�يطة 
وفانيالت  جينز  بنطلونات  يرتدون  كان�وا  اآلخرون  بغ�داد.  العاصم�ة 

األلوان. متفاوتة  خفيفة 
اسمك؟ ما   -

هادي.  -
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عمرك؟ كم   -
عمري. كم  أعرف  ال   -

ضحكاتهم. تتعالى 
عمرك؟ كم  تعرف  ال  كيف   -

عمري. هو  كم  أعرف  ال  العظيم  والله   -
عمرك؟ هو  كم  تعرف  ال  أن  المعقول  أمن   -

يصدقوه: أن  يتوسل  وكأنه  منكسرة  بنبرة  الفتى  فقال 
بالضبط. عمري  هو  كم  أعرف  ال  واألنبياء،  العظيم،  والله   -

أنت؟ صف  أي  في  زين،   -
الخام�س  الص�ف  ف�ي  كن�ت  حينم�ا  المدرس�ة  ترك�ت  أن�ا   -

االبتدائي.
يكسب  أن  عسى  عفوية  بكل  اإلجابة  ويحاول  مطيعًا  الفتى  كان 

سراحه. ويطلقوا  عنه  يعفوا  كي  ثقتهم 
وتكتب؟ تقرأ  أنت  يعني   -

أقرأ.  -
منطقتنا؟ في  تفعل  وماذا   -

البناء  أماكن  من  اإلس�منت  أكياس  بقايا  أجمع  كاس�ب،  أنا   -
من  ونعيش  الخض�راوات،  لبائعي  صغيرة  أكياس�ًا  منها  أم�ي  لتصن�ع 

بيعها.
تكذب. أنت   -

آخر: وشتمه  الجالسين،  الشبان  أحد  فيه  صرخ 
لجيش  متجسس�ًا  جئت  أن�ت  علين�ا؟  تك�ذب  النع�ال..  اب�ن   -

المهدي.
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المهدي. جيش  أعرف  وال  أكذب..  ال  أنا  والله   -
سكينًا  بيده  يمسك  الذي  وشدَّ  الواقفين،  أحد  رفسه  الخلف  من 

مهددًا: له  يقول  وهو  عنقه  من  السكين  مقربًا  بقوة  شعره 
ولمن  منطقتنا،  ف�ي  تفعل  وم�اذا  أنت،  م�ن  لن�ا  تق�ل  ل�م  إذا   -
أفهمت؟ سراحك،  سنطلق  معنا  تعاونت  وإذا  سنذبحك،  تتجسس، 

فهمت..  -
لمنطقتنا؟ أتيت  لَِم  إذًا  لنا  قل   -

التي  األكياس  لجمع  أتي�ت  لكم،  قلت  كم�ا  العظي�م،  والل�ه   -
اإلسمنت. فيها  يحفظ 

أخرى؟ مناطق  توجد  أال  لمنطقتنا،  أتيت  ولماذا   -
سنوات؟  منذ  األكياس  صناعة  وراء  من  نعيش  نحن  توجد..   -
هناك  كان  إذا  ألنه  وعمران،  بناء  فيها  التي  الغنية  المناطق  في  أدور  أنا 
أكثر  منطقتكم  في  وجدت  وقد  اإلس�منت،  أكياس  وجود  يعني  بناء 

منطقتكم. في  أنا  لهذا  بناؤه،  يتم  بيت  من 
امرأة. معك  تأتي  أحيانًا  وحدك.  لست  لكنك   -

من  ممكن  ع�دد  أكبر  لنجمع  أحيان�ًا  مع�ي  تأت�ي  أم�ي،  إنه�ا   -
اإلسمنت. أكياس 

ساخرًا: أحدهم  فقال 
المهدي. لجيش  تتجسس  أيضًا  أمك  أن  يعني  هذا   -

المهدي. جيش  نعرف  ال  والله   -
الس�كين،  حامل  جانب  إلى  يقف  الذي  اآلخر،  الش�اب  فرفس�ه 

فيه: يصرخ  وهو  وظهره  مؤخرته  على 
اعترف. حقير..   -



14

شيء؟ أي  وعن  شيء  بأي  أعترف   -
يبتسم: وهو  الجالسين  أحد  له  فقال 

علينا  تتجس�س  كنت  وأنك  المهدي  جيش  من  أنك  اعترف   -
سراحك. وسنطلق 

قال: ثم  لحظة،  المذعور  الفتى  صمت 
سراحي؟ تطلقون  اعترفت  إذا  يعني   -

سراحك. نطلق  طبعًا   -
أقول؟ ماذا  اعترف..  أن  علّي  ماذا  زين..   -

المهدي. جيش  من  إنك  قل   -
أعرفه. وال  المهدي  جيش  من  لست  لكني   -

رأسه: مؤخرة  على  يضربه  وهو  السكين  حامل  له  فقال 
هنا؟ من  سالمًا  تخرج  أن  تريد  ال  أنت  يعني   -

جيش  من  إني  وأق�ول  أعت�رف  أن  تريدونن�ي  لكنك�م  أري�د،   -
كذلك. لسُت  وأنا  المهدي، 

هنا. من  سالمًا  تخرج  أن  تريد  ال  أنت  إذن،   -
س�تطلقون  المهدي  جيش  من  إني  وقل�ت  كذب�ت  ل�و  يعن�ي   -

سراحي؟
نعم.  -

لكم. وسأقوله  أقول  أن  علّي  ماذا  لي  قولوا  زين..   -
المهدي. جيش  من  إنك  قل   -

المهدي. جيش..  من..  أنا  أ..  أ..   -
علينا. لتتجسس  جئت  وأنت   -

ألتجسس  جئت  ما  والله  بس  عليكم...  ألتجسس  جئت  وأنا   -
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عليكم.
تصور  الكاميرا  كانت  هكذا  الجالسين.  إلى  السكين  حامل  نظر 

يقول: وهو  وجهه 
وأنه  المه�دي  جي�ش  م�ن  بأن�ه  اعتراف�ه  عل�ى  حصلن�ا  اآلن   -

القصاص. عليه  حلَّ  يعني  هذا  علينا،  يتجسس 
الجالس،  الشاب  إلى وجه  الكاميرا  تنتقل  أن  قبل  الصوُت  ُسمع 

قال: الذي 
القصاص. عليه  حلَّ  الله..  بركة  على   -

واٍف  تس�جيٍل  عن  التصوي�ر،  بدائي�ة  برغ�م  الكامي�را،  كش�فت 
الش�اب  وأخذا  الموجودي�ن  م�ن  اثن�ان  اقت�رب  وللم�كان.  للح�دث 
على  وأجبراه  الحم�ام،  غرفة  إل�ى  وس�حاله  ذراعي�ه،  م�ن  المذع�ور 
ممس�كين  وظال  (البانيو(،  الحوض  حافة  عند  ركبتيه  على  الجلوس 

ليتوسطهما. السكين  حامل  اقترب  بينما  بذراعيه، 
كان مستسلمًا  أنها سُتذبح.  تعرف  نعجة  مثل  الفتى مذعورًا  كان 
وكأنه  التوس�ل،  من  وكثافة  إنس�اني  رعب  عينيه  أعماق  وفي  ببرودة، 

لذبحه. يتهيأون  كانوا  أنهم  برغم  عنه،  ُيعفى  أن  يأمل  كان 
يبتس�م  كان  الذي  الس�كين  حامل  وج�ه  إل�ى  الكامي�را  انتقل�ت 

ويقول:
الله. بركة  على   -

حافة  باتجاه  المذعور  الفتى  على  االثنان  ضغط  األثناء  هذه  في 
اللحظة  تلك  ف�ي  الإرادية.  مقاومة  يب�دي  ه�و  كان  بينم�ا  الح�وض، 
الفت�ى  رأس  س�احبًا  أمامي�ة  ش�عر  بخصل�ة  الس�كين  حام�ل  أمس�ك 
عنقه،  على  الكبيرة  سكينه  نصل  مرَّ  بينما  بقوة،  األعلى  إلى  المذعور 
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الحائط. ملوثًا  بقوة  الدم  نفر  إياه.  ذابحًا 
عليهما  المقبوض  كتفيه  ويهّز  برجليه  يرفس  الذبيح  الفتى  كان 
لم  الحوض.  ليمأل  بغ�زارة  عنقه  من  ينفر  ال�دم  بينم�ا  وثب�ات،  بق�وة 

بعمق. العنق  يقطع  أخذ  إذ  بذلك،  السكين  حامل  يكتِف 
تهمد  أخذت  الحياة  جذوة  لكن  كتفيه،  يحرك  الذبيح  الفتى  كان 
تنفس�ه  صوت  الكاميرا  نقلت  بينما  منه،  ينفر  الدم  كان  جس�ده.  في 
آخر  تودع  وهي  الذبيحة  البقرة  تنف�س  مثل  المقطوعة  حنجرت�ه  عب�ر 

للهواء. طعم  آخر  وتتذوق  نفس 
بجذعه  منحنيًا  الش�ابان  تركه  أنفاس�ه  آخر  الذبيح  أطلق  أن  بعد 
مرتبطة  المقطوعة  رأس�ه  تدلت  بينما  الح�وض،  حافة  عل�ى  األعل�ى 

جسده. ببقية  الجلد  من  قليل  بشيء 
حامل  صورت  حي�ث  عش�وائي  بش�كل  تتنقل  الكاميرا  أخ�ذت 
كما  يبتسم،  وهو  الضحية،  بقميص  سكينه  نصل  يمسح  وهو  السكين 
سقف  لتصوير  الكاميرا  انتقلت  واضحة.  غير  مرحة  أصوات  سجلت 

البث. انقطع  ثم  الغرفة 

أنه  فعرف  فخذيه،  بين  ببلل  أحّس  بالرعب.  آدم  الحارس  شعر 
الإرادي  وبشكل  مرعوبًا  نهض  يدري.  أن  دون  قلياًل  سرواله  بّلل  قد 
س�اكنًا  الجلدية  الصوفة  على  جالس�ًا  عاد  ثم  بالمفتاح،  الباب  فأغلق 

كالتمثال.
الضحية،  عن�ق  الس�كين  نصل  مسَّ  التي  باللحظ�ة  لث�واٍن  فّك�ر 
الفتى  عنق  النص�ل  ش�ّق  حينما  الذبح  عملي�ة  م�ن  األول�ى  والثوان�ي 
مباش�رة،  يمت  لم  وأنه  س�يما  ال  اللحظات،  تلك  في  الفتى  وش�عور 
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دمه. نزف  أن  إلى  دقائق  موته  استغرق  وإنما 
الجثث  عش�رات  رأى  وأن�ه  مش�رحة،  ف�ي  يعم�ل  أن�ه  صحي�ح 
جثث  األطراف.  مقطوعة  جثث  الرؤوس.  مقطوعة  جثث  المشوهة. 
مهش�مة  بجماج�م  جث�ث  محاجره�ا.  م�ن  قلع�ت  أو  ُفق�أت  بعي�ون 
مقطوع�ة  جث�ث  ح�ادة.  بأزامي�ل  الجماج�م  مثقوب�ة  أو  بالمط�ارق 
تعذيبها  تّم  جث�ث  محروقة.  جثث  اآلذان.  مقطوع�ة  جث�ث  اللس�ان. 
أجس�اد  بقايا  األنهار.  من  انتش�لت  قد  تالفة  جثث  ُأعدمت.  ثم  ومن 
االنتحاريين  أو  المفخخة  السيارات  انفجار  أماكن  من  لملمت  بشرية 
عملية  يَر  لم  لكنه  الكبيرة،  القاعة  في  يوميًا  يراها  جثث  اإلسالميين. 

قط. حي  إنسان  ذبح  بل  قتل، 
الجامدة  جلس�ته  في  وهو  علي�ه  مرَّ  الوق�ت  م�ن  ك�م  ي�دري  ال 
الصوفة  عل�ى  اس�تلقى  نفس�ه.  على  التكور  ف�ي  برغب�ة  ش�عر  تل�ك. 
ترك  لكنه  جسده،  على  طرفها  عند  كان  الذي  اللحاف  ا  مادًّ الجلدية 
نفسه  وأجبر  باللحاف  رأسه  غّطى  بالبرد.  يشعر  كان  مضاًء.  المصباح 
ذلك  على  متمددًا  للحظات  بقي  الإراديًا.  يرتجف  كان  الن�وم.  عل�ى 
الصوفة  إلى  وع�اد  الكهربائي  النور  فأطف�أ  فجأة  ق�ام  لكن�ه  الوض�ع، 

ثانية. باللحاف  ورأسه  جسده  غّطى  أن  بعد  مستلقيًا 
وحدق  عينيه  فتح  مرة.  من  أكثر  استيقظ  كثيرًا.  نومه  في  تقّلب 
فقط.  تالها  وما  الذبح  لحظة  اس�تذكر  المظلمة.  الغرفة  س�قف  إلى 
النوم.  س�وى  ش�يء  في  يفكر  ال  فترة  ظل  النوم.  إلى  العودة  حاول 

النوم. هاوية  في  سقط  كيف  يدري  ال 
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)2(

الآخرون

من  والعش�رين  الثانية  يبلغ  آدم  الح�ارس  أن  م�ن  الرغ�م  عل�ى 
أن  من  وبالرغم  بسنوات،  ذلك  من  أكبر  للناظر  يبدو  أنه  إال  العمر، 
العينين  سيما  ال  للنظر،  ملفتة  كانت  شخصيته  أن  إال  عادية  مالمحه 
كّث  الجسد،  ناحل  الوجه،  شاحب  كان  المّتقدة.  والنظرة  الواسعتين 
دائمًا  يلبُس  الخارجي.  بمظهره  يهتم  يكن  لم  القامة.  طويل  الش�عر، 
أزرق  طوياًل  قميصًا  فوقهم�ا  يرتدي  أحمَر،  وقميص�ًا  أس�وَد  بنطلون�ًا 
يعمل  الذي  المكان  إلى  ينتس�ب  بأنه  ليميزه  ركبتيه  إلى  يصل  اللون 

أنيقًا. يبدو  هندامه  بساطة  برغم  لكنه  فيه،  ويسكن 
الجثث  رائح�ة  نتنة،  كريه�ة،  رائح�ة  دائم�ًا  من�ه  تنبع�ث  كان�ت 
من  بثيابه  علق�ت  ربما  التي  المعقم�ة،  األدوي�ة  ورائح�ة  المتفس�خة، 
ومن  وقت�ه،  معظم  فيه�ا  يقض�ي  الت�ي  المش�رحة  ف�ي  عمل�ه  خ�الل 
الرائحة  هذه  أن  من  بالرغم  باس�تمرار.  المعقمات  اس�تخدامه  خالل 

أشهر. منذ  إال  به  تلتصق  لم 
بداية  منذ  منه  تفوح  كان�ت  المعقمة  الم�واد  رائح�ة  أن  صحي�ح 
به  تلتصق  لم  المتفس�خة  الجثث  رائحة  لك�ن  المش�رحة،  ف�ي  عمل�ه 
ذلك،  نسي  لكنه  البداية،  في  األمر  ضايقه  تقريبًا.  ستة  أشهر  منذ  إال 
الرائحة،  هذه  منهم  تنبع�ث  المش�رحة  في  العاملي�ن  كل  ألن  وألف�ه، 
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المعقمة. والمواد  المتفسخة  الجثث  رائحة 
أحد  مع  يتحدث  ال  صموتًا،  الذهن،  مش�غول  دائمًاً  يبدو  كان 
بل  ش�ديد،  باقتضاب  يجيب  كان  حينه�ا  وحت�ى  ُس�ئل،  إذا  إال  بتات�ًا، 
مما  بالسؤال،  يضطهده  السائل  أن  أو  تعّذبه  اإلجابة  وكأن  يبدو  كان 

بالذنب. وربما  بالشفقة  الشعور  إلى  السائل  يدفع 
السنة  في  وهو  الدراسة  عن  انقطع  فقد  دراسته،  آدم  يواصل  لم 
مع  وحيدًا  وبقي  والده  توفي  أن  بعد  الثانوية،  المرحل�ة  م�ن  األخي�رة 
عاماًل  البناء،  في  عاماًل  مختلفة،  ومهن  ِحرف  بين  للتنقل  اضطر  أمه. 
قريب  وجد  وأخي�رًا  بناية،  ف�ي  حارس�ًا  بار،  ف�ي  س�اقيًا  مطع�م،  ف�ي 
لكنه  لها،  حارس�ًا  هو  كان  التي  المش�رحة،  حارس  وظيف�ة  ل�ه  ألبي�ه 
آدم  لقبول  المش�رحة  إدارة  لدى  توس�ط  إذ  التقاعد،  إلى  اإلحالة  آثر 
فوافقوا  الجسدية،  قوته  أوج  في  وشاب  متعلم،  وهو  سيما  ال  مكانه 

عنه. بدالً  للمشرحة  حارسًا  تعينه  على 
وحي�د  فه�و  أخ�وات،  أو  أخ�وة  أي  آدم  الح�ارس  ل�دى  لي�س 
مقطوعة  صحراء،  ف�ي  وكأنها ش�جرة  وحيدة  بدورها  الت�ي ه�ي  أم�ه 
فإنه  الوظيفة،  ه�ذه  له  وجد  الذي  الرجل  ه�ذا  وحت�ى  ج�ذور،  وب�ال 
بدورهما  كانا  اللذين  أيضًا،  والديه  وحيد  كان  بعيد،  من  ألبيه  يقرب 
من  سقطت  مهملة  ورقة  آدم  الحارس  كان  لقد  جذور.  وبال  وحيدين 

جذور. بال  مجهولة،  شجرة 
قراءة  ف�ي  يتعم�ق  لكن�ه  ش�يء،  كل  يق�رأ  بنه�م،  يق�رأ  آدم  كان 
بعل�م  تهت�م  الت�ي  والكت�ب  المترج�م،  والش�عر  الفلس�فية،  الكت�ب 
انقطع  أن  بعد  القراءات  هذه  تعّمقت  الحضارات.  وتاريخ  الجمال، 
للدراسة،  إكماله  عدم  عن  ض  يعوِّ أن  بذلك  أراد  وكأنه  الدراسة،  عن 
أراد  بذلك  وكأنه  فيها،  القراءة  وأجاد  اإلنكليزية،  اللغة  تعلم  إنه  بل 
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وجهه،  في  مسدودة  كانت  كلها  الدروب  لكن  نفسه.  صياغة  يعيد  أن 
آخرها. على  الحديدية  بوابتها  له  فتحت  التي  المشرحة  درب  إال 

كان  الرات�ب،  اس�تالم  بع�د  جمع�ة  أول  نه�ار  وف�ي  ش�هر،  كل 
الفلس�فية  والكتب  الرواي�ات  ليش�تري  المتنب�ي  ش�ارع  إل�ى  يذه�ب 
وخاصة  المش�اهير  بمتابعة  المتخصصة  الفني�ة  والمج�الت  والديني�ة 
موظفي  بين  (الفيلسوف(  لقب  منحه  ما  وهذا  والممثالت،  الممثلين 
معظم  كان  االحترام.  أو  الس�خرية  باب  من  س�واء  المش�رحة  وعمال 
المجالت  منه  يستعيرون  المشرحة  في  الليلية  مناوبتهم  أثناء  األطباء 
وعلى  معه.  ويمزحون  أيضًا  يجاملونه  كانوا  لذا  للضجر  طردًا  الفنية 
التحرير  وساحة  المتنبي  شارع  إلى  الذهاب  عن  انقطع  أنه  من  الرغم 
األفالم  وأقراص  والمج�الت  بالكتب  مليئة  غرفته  ف�إن  أش�هر،  من�ذ 

المدمجة.
وال  وحيد  بأن�ه  حاد  وبش�عور  قوي�ة  داخلي�ة  بعزل�ة  يح�ّس  كان 
فهو  المه�م،  هو  الداخل�ي  اإلنس�ان  عال�م  ب�أن  يؤم�ن  يفهم�ه.  أح�د 
االجتماعية  العالقات  القشور.  إال  ليس  ذلك  عدا  ما  وكل  الجوهر، 
التي  القشرة  إال  ليست  الزوجية  العالقة  وحتى  بل  العمل  وعالقات 
كل  في  وحيد  يعتقد،  كان  كما  فاإلنسان،  اإلنساني،  بالوجود  تحيط 
فاإلنسان  يائسة،  البشري هي محاولة  التواصل  إمكانية  وإن  األحوال، 
محاولة  على  الدليل  إال  ليس  المجتمع  وأن  وحيد،  مرع�وب،  كائ�ن 

الوحدة. من  للهروب  الفرد  اإلنسان 
كل  يخاف  أعماقه.  في  الناس  يخاف  ذات�ه.  عل�ى  متقوقع�ًا  كان 
الجنود  يخاف  واإلداريين.  األطباء  يخاف  المش�رحة.  في  الموظفين 
العراقيين  الجنود  بعض  من  تهذيبًا  أكثر  أنهم  م�ن  بالرغ�م  األجان�ب، 
يخاف  كان  أحيانًا.  منها  يعبر  التي  السيطرة  نقاط  عند  بهم  يمر  الذين 
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القنفذ،  قريب من  أنه  أحيانًا  نفسه  الشوارع. يحس  في  السابلة  نظرات 
ذاته. على  يتقوقع  الذي 

هو  األحياء،  بي�ن  من  من�ه،  يخ�اف  ال  ال�ذي  الوحي�د  اإلنس�ان 
الموتى،  أم�ا  األفالم.  من�ه  يش�تري  الذي  المدمج�ة  األق�راص  بائ�ع 
معه،  ويتعاطف  بل  يخافهم  ال  الذين  األصدقاء  فهم  الموت�ى،  جث�ث 
األخرى  المنطقة  في  ودخلوا  الحياة  حاجز  عبروا  ألنه�م  ويحترمه�م 
أهله�م  عل�ى  باإلش�فاق  يح�ّس  كان  ب�ل  باألل�م،  ش�عور  ال  حي�ث 
متباكين  ما  جثة  وصول  عند  المش�رحة  على  يتوافدون  يراهم  الذين 
تجاوزوا  أحبتهم  ب�أن  يدركون  ال  ألنه�م  عليه�م  يش�فق  نائحي�ن.  أو 
عمق  يرى  ألنه  أيضًا  عليهم  ويشفق  الدنيا،  هذه  في  واأللم  المعاناة 

األهل. هؤالء  يعانيه  الذي  والفقدان  األلم 
كالقنفذ،  غرفت�ه،  من  ينس�ل  كان  اللي�ل  منتص�ف  بع�د  أحيان�ًا، 
مهما  رهبة،  أو  خوف  بال  الجثث  فيتأمل  التشريح  قاعة  إلى  ليدخل 
مش�وهة  تأتي  الجثث  من  الكثير  إن  حيث  من  المنظر،  بش�اعة  كانت 
أصحابها  ألن  كاملة  تب�دو  التي  الجثث  تلك  ج�دًا  قليل�ة  ناقص�ة.  أو 

بيوتهم. في  صحية  ألسباب  أو  المستشفى  في  ماتوا  إما 
فحينما  الجثث،  بعض  مع  خاصة  عالقات  لديه  تتش�كل  كانت 
وضعها  يتتبع  فإنه  معها  التعاطف  بإحس�اس  ويش�عر  ما  بجثة  يأتون 
يذهب  حيث  أيضًا،  بها  ويعتن�ي  بل  المش�رحة،  من  إخراجه�ا  لحي�ن 
يعدل  أو  ليغطيها  أو  ليراه�ا  الثالجات  قاعة  أو  المش�رحة  قاع�ة  إل�ى 

وضعها. من 
أحبَّ  مرة  الشابات.  النساء  جثث  بعض  تجاه  بالحب  يشعر  كان 
طعنة  تلقيها  نتيجة  ماتت  العمر،  من  عشرة  الثامنة  في  قروية  فتاة  جثة 
أهلها  ألن  العمر،  ف�ي  بس�نتين  يصغرها  الذي  أخيها  من  القل�ب  ف�ي 
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متتالية  أشهر  لثالثة  الشهرية  الدورة  عنها  انقطعت  فقد  بحملها،  شّكوا 
لهم  أكدت  أنها  من  بالرغم  فيها،  األهل  فشكَّ  قلياًل،  بطنها  وانتفخت 
األطباء  اكتشف  بعد،  ما  في  طبعًا،  شخص.  أي  من  تقترب  لم  بأنها 
حمل  عن  ناتجًا  ليس  بطنه�ا  وانتفاخ  عذراء،  فع�اًل  بأنه�ا  الش�رعيون 
تجمع  س�بب  المبيضين  في  والتهاب  الرحم  في  الضطراب�ات  وإنم�ا 

بطنها. النتفاخ  أّدى  مما  داخلها  العادة  نزول  دماء 
قويًا  عش�قًا  الفتاة،  جثمان  أو  الفتاة،  تلك  آدم  الحارس  عش�ق 
ألنه  لنفس�ه،  يقول  كان  كما  حقيقيًا  عش�قًا  والش�فقة،  بالحن�ان  مليئ�ًا 
فإنهم  بعضًا  بعضه�م  يحبون  حينما  األحي�اء  الن�اس  ب�أن  يعتق�د  كان 
بينما  ومعه،  منه  المتع�ة  وينتظرون  اآلخر،  في  ذاته�م  يحب�ون  بذل�ك 
أي  منها  ينتظر  ال  ألن�ه  حقيقي  حب  هو  الميت�ة  الفت�اة  لجثم�ان  حب�ه 
قبل  والش�فقة  بالتعاطف  المليء  الحب  هو  الحقيقي  فالحب  ش�يء، 
اآلخر. خالل  من  الذات  تقدير  في  والمبالغة  المتع  وانتظار  الرغبات 
آخر  ملثمًا  ورجاًل  وأختها  أمه�ا  أهلها،  بعض  رأى  البداي�ة  ف�ي 
خالل  من  أحمر  صوفي  بإزار  المغطى  الكائن  برقة  شعر  معهم،  جاء 
صاح  عندما  إال  أنثى  جث�ة  أنها  يعرف  يكن  لم  الجث�ة.  حج�م  صغ�ر 
الجثمان،  لنق�ل  المتحرك  الس�رير  يحمل  ب�أن  الطبي�ب  مس�اعد  في�ه 
خصالتها  وعن  وجهه�ا  عن  اإلزار  انكش�ف  عليها  الجث�ة  ووضع�وا 

بالذهول. فُأصيب  الذهبية، 
الدوام  نهاية  قب�ل  عصرًا  بجثمانها  ج�اءوا  ق�د  الفت�اة  أه�ل  كان 
كي  التالي  الي�وم  إل�ى  األطب�اء  انتظ�ار  عليه�م  كان  وبالتال�ي  بقلي�ل. 
الوفاة،  س�بب  حول  الطبي  التقرير  وتقديم  الجثمان  بتش�ريح  يقوموا 
وهناك  الطبيب،  مساعد  يرافقه  التشريح  قاعة  إلى  الجثة  أخذ  فقد  لذا 
في  عارمة  برغبة  مسكونًا  ظل  لكنه  وخرجا،  النقالة  على  الجثة  تركا 
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والحزين  والبريء  الجميل  وجهه�ا  ولتأمل  الفتاة،  لرؤي�ة  يذه�ب  أن 
النقال. السرير  إلى  السيارة  من  الجثة  نقال  حين  رآه  الذي 

تبكي  كانت  الفتاة  أم  أن  وجد  األرضي  الطابق  إلى  صعد  حين 
بالرغم  عليها  ن  ته�وِّ أن  تحاول  األخرى  الم�رأة  كان�ت  بينم�ا  بحرق�ة 
وغاضبًا  حزينًا  الملثم  الرجل  ظل  بينما  أيضًا،  تبكي  كان�ت  أنه�ا  م�ن 
المش�رحة  إدارة  من  علموا  قد  أنهم  واضحًا  كان  نفس�ه.  الوقت  في 
يوجد  وال  انتهى  قد  الدوام  ألن  التالي  اليوم  في  الع�ودة  عليه�م  ب�أن 

أصاًل. طبيب 

قاعة  حيث  األس�فل  الطابق  في  غرفته  إل�ى  آدم  الح�ارس  ع�اد 
لماذا،  يدري  ال  منه،  يشرب  لم  ولكنه  الشاي،  لنفسه  عمل  الجثث. 
لكنه  الطعام  يعّد  فكان  والشرب،  باألكل  رغبته  انقطعت  أشهر  فمنذ 

يشرب. وال  الشاي  ويعّد  شيئًا،  منه  يأكل  ال 
جثة  من  مقتربًا  دخل  الجثث.  قاعة  إلى  اتجه  غرفته.  من  خرج 
واقفًا  وظل  وجهه�ا  عن  الغطاء  أزاح  النقال�ة.  عل�ى  المم�ددة  الفت�اة 

يتأمله.
وكأنها  يبدو  الفت�اة  وجه  كان  متضاربة.  مش�اعر  حينه�ا  راودت�ه 
بليغًا  جرحًا  فرأى  جس�دها،  كامل  عن  الغطاء  أزاح  ببطء  ثم  نائمة. 
وكأنها  بطنها  أس�فل  االنتفاخ  من  وش�يئًا  القلب،  ناحية  صدرها  في 
فخذيها  ع�ن  كاش�فًا  األعلى  إل�ى  ملتف�ًا  ثوبه�ا  ان�زاح  بينم�ا  حام�ل، 
الغطاء  أعاد  ثم  جسدها  يتأمل  للحظات  ظل  المتناسقتين.  الملساوين 
ثم  فجأة  وقف  بالخروج  همَّ  حينما  لكنه  أيضًا،  وجهها  غطى  عليه. 

الغرفة. لسقف  إياه  كاشفًا  فقط  وجهها  عن  الغطاء  ليرفع  رجع 
في تلك الليلة شاهد الحارس آدم فيلمًا أجنبيًا اسمه (اآلخرون( 
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ومدبرة  الخرس�اء  وخادمتها  طفليها  مع  أم  عائل�ة،  تس�كنه  بي�ت  ع�ن 
تس�كن  أرواحًا  هناك  ب�أن  األم  تكتش�ف  حي�ث  والبس�تاني،  المن�زل 
األم  أن  بعد  ما  بعيدة، ويتضح في  يقع وسط غابة  الذي  الكبير  المنزل 
األم  تعتقد  كانت  الذين  وأن  األموات،  هم  جميعهم  والخدم  وطفليها 
لقد  األحياء.  سكانها  سوى  ليسوا  البيت  سكنت  التي  األرواح  بأنهم 
كيدمان(  (نيكول  الممثلة  يحب  وه�و  س�يما  ال  كثيرًا،  الفيلم  أعجب�ه 
الفتاة  بوجه  ذّكرته  أنه�ا  والغريب  الفيل�م.  ف�ي  األم  دور  ت�ؤدِّي  الت�ي 
هي  وهذه  أموات  نحن  هل  نفس�ه:  مع  للحظة  فّكر  ما.  لحدٍّ  القتيلة 

فعاًل؟ أحياء  نحن  أم  الفيلم،  أبطال  مثل  تعيش،  أرواحنا 
الكهربائي  المصباح  وأطفأ  الصوفة،  على  آدم  الحارس  استلقى 
الغرفة  إلى سقف  عينيه، محدقًا  فاتحًا  الظالم. ظل  في  الغرفة  فغرقت 
يتحرك.  نقال  س�رير  صوت  وكأنه  صوتًا  س�مع  فجأة  الظلمة.  برغم 
عسى  الغرفة  سقف  إلى  تحديقه  في  فاستغرق  اهتمامًا  األمر  يعر  لم 

النوم. يأتيه  أن 
نحو  تتجه  المم�ر  في  خطوات  وق�ع  س�مع  ثم  لحظ�ات  م�ّرت 
في  الممر  ف�ي  يمش�ي  تراه  َمن  الخوف.  م�ن  بش�يء  أح�ّس  غرفت�ه. 
حقيقي  غير  الصوت  هذا  أن  في  نفس�ه  مع  فّكر  الس�اعة؟  هذه  مثل 
ال.  ال.  ينام.  أن  قب�ل  ش�اهده  الذي  الفيلم  بتأثي�ر  ربم�ا  يتخيل�ه  فه�و 
ثم  قلياًل  تتوقف  لكنها  فش�يئًا،  ش�يئًا  تعلو  وبدأت  حقيقية  األصوات 

باتجاهه. تقترب  لخطوات،  بالمشي  تستمر 
يحّس  آدم  الح�ارس  بدأ  غرفته  باتجاه  الخط�وات  اقت�راب  م�ع 
أن  إل�ى  انتب�ه  فج�أة  بالبطاني�ة.  فالت�ّف  جس�ده،  ف�ي  يس�ري  بالب�رد 
بالخوف،  شعر  فجأة.  توقفت  ثم  غرفته،  باب  إلى  وصلت  الخطوات 

بالبطانية. رأسه  فغطى  جسده  تهّز  وبقشعريرة 
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أحّس  الباب.  مقبض  إلى  يحدق  وأخذ  عينيه  عن  البطانية  رفع 
لكن  صوتًا،  يطلق  أن  دون  تحرك  قد  الباب  مقبض  بأن  الظالم  برغم 
ويهّم  الباب  عند  يقف  من  هناك  أن  أحّس  الطبيعي.  وضعه  إلى  عاد 
ولم  الباب  عند  توقف  ولماذا  ت�راه؟  َمن  يدخل.  ل�م  لكن�ه  بالدخ�ول 
كي  يناِده  ل�م  فلماذا  المش�رحة  في  العاملي�ن  م�ن  كان  وإذا  يدخ�ل؟ 

له؟ يفتح 
فش�يئًا  ش�يئًا  وتختفي  الباب  عند  من  تنس�حب  الخطوات  بدأت 
جاءت  الخطوات  أن  آدم  الحارس  إليه  انتبه  الذي  لك�ن  المم�ر،  ف�ي 

ذاته. االتجاه  نحو  مبتعدة  واتجهت  الجثث  قاعة  جهة  من 
أنها  فع�رف  الباب  على  طرق�ًا  س�مع  الثان�ي  الي�وم  صب�اح  ف�ي 
بالتنظيف  يق�وم  الذي  األخرس  المنظ�ف  مكنس�ة  احت�كاك  أص�وات 
قبل  يس�تيقظ  هو  فعادة  قلياًل،  نومه  في  تأخر  قد  أنه  إلى  انتبه  نهارًا. 

الوقت. هذا 
أحّس  إذ  الجثث،  قاعة  إلى  الذهاب  هو  ذهنه  على  طرأ  ما  أول 
رأى  غرفته  م�ن  خرج  حين  القتيلة.  الفت�اة  رؤي�ة  ف�ي  ش�ديدة  برغب�ة 
بخطوات  القاع�ة  إلى  اتجه  المم�ر.  أقص�ى  ف�ي  األخ�رس  المنظ�ف 
القاعة.  في  اآلن  هما  ربما  ومس�اعده  الطبيب  أن  يعرف  فهو  حذرة، 
الممر.  في  لياًل  سمعها  التي  األصوات  تذّكر  القاعة  إلى  الطريق  في 
وهم  مجرد  س�معه  ما  كان  إن  نفس�ه  مع  األمر  يحس�م  أن  يس�تطع  لم 

حقيقية. أصوات  كانت  أم 
الطبي�ب  رأى  الجث�ث  قاع�ة  إل�ى  آدم  الح�ارس  دل�ف  حينم�ا 
بالكامل.  عارية  كانت  التي  الفتاة  جثة  عند  يقفان  ومساعده  الشرعي 
التي  المناطق  من  الجثة  بخياطة  وقاما  التشريح،  عملية  أنجزا  قد  كانا 

االنتفاخ. عنه  زال  بطنها  أسفل  أن  إلى  انتبه  كما  فيها.  فتحها  تّم 
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نقل  في  يساعد  أن  منه  طلب  حتى  الشرعي  الطبيب  رآه  أن  ما 
الجثة  وحمل  بش�يء  ينطق  أن  دون  فتقدم  النقال،  الس�رير  إلى  الجثة 
على  ووضعاها  األسفل  الجزء  المساعد  رفع  بينما  األعلى  جزئها  من 

النقال. السرير 
الجميل  المتناسق  الجسد  ذلك  إلى  ينظر  ال  أن  آدم  يستطع  لم 
سمع  بينما  فخذيها،  بين  وبالتحديد  بطنها،  من  السفلى  المنطقة  وإلى 

يقول: الطبيب 
ولم  براءتها  على  مؤكدة  لهم  توسلت  كم  يعلم،  وحده  الله   -
التقرير،  ننجز  كي  بس�رعة  معي  تعاَل  حال.  أية  على  أحد.  يس�معها 
حاماًل.  تكن  ولم  بريئة،  وهي  عذراء،  كانت  ابنتهم  بأن  أهلها  ولنخبر 

الدماء. من  األرضية  ينظف  آدم  ولنترك  معي،  تعاَل  تعاَل.. 

مش�غوالً  آدم  الحارس  بقَي  بينما  مس�اعده،  يتبعه  الطبيب  خرج 
لخروجهما. الراحة  تغمره  نفسه،  مع 

القاعة،  من  ومساعده  الطبيب  فيها  اختفى  التي  اللحظة  تلك  في 
للحظات.  يح�دق  ظل  متأماًل.  الجث�ة  وجه  إل�ى  آدم  الح�ارس  نظ�ر 
مس�كته  ثم  وجهه،  إلى  ونظرت  برعب  عينيه�ا  الجث�ة  فتح�ت  فج�أة 

إليها. إياه  ساحبة  قميصه  ياقة  من 
من  هاربًا  وه�رول  قميصه  ياقة  ع�ن  يديها  ودف�ع  الرع�ب  ش�ّله 
فرأى  األرضي،  الطابق  باتجاه  يركض  وهو  الوراء  إلى  ملتفتًا  القاعة، 

تبتسم. وهي  عارية  الجثث  قاعة  باب  عند  تقف  الفتاة 
يح�ّس  كان  لكن�ه  س�رعته،  بأقص�ى  يرك�ض  آدم  الح�ارس  كان 
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جرى،  بما  يفكر  كان  الحال  تلك  في  وهو  مكانه.  في  يراوح  وكأنه 
مجرد  هو  األمر  أن  أم  مع�ه  يجري  ما  يتوه�م  ه�و  ه�ل  يج�ري،  وم�ا 
ال،  لكن  الوراء،  إلى  يتلفت  كان  ذلك  من  وليتأكد  أكثر؟  ال  كابوس 
ترس�م  البطن  فتح  خياطة  وآثار  القاعة  باب  عن�د  هن�اك  تق�ف  الجث�ة 

وبطنها. صدرها  على  مشوهًا  خطًا 
يقفز  أخذ  تعثر.  صعوده،  يس�تطع  لم  الدرج  إلى  وص�ل  عندم�ا 
رأى  األرضي  الطابق  إلى  وصل  عندما  صع�ودًا.  ورجليه  يدي�ه  عل�ى 
تزغرد  األخت  بينم�ا  وجهها  وتلط�م  تن�وح  األم  كان�ت  الفت�اة.  أه�ل 
بدا  فقد  الملثم  الرجل  أما  به�م،  لحق  الذي  العار  م�ن  أخته�ا  لب�راءة 

نظراته. في  واالنكسار  الحزن  مالمح  بعض  برغم  مرتاحًا 
آدم  الحارس  فرأى  الدرج  فتحة  أمام  من  األخرس  المنظف  مرَّ 
بيديه  إليه  فأش�ار  تعثر،  قد  وكأن�ه  الس�لم  درجات  عل�ى  يجث�و  وه�و 
أي  دونما  يده  وح�رك  يجبه  ولم  إلي�ه  آدم  الح�ارس  نظ�ر  مستفس�رًا. 
الدرج  أسفل  إلى  يتلفت  ظل  لكنه  عني،  أغرب  له  يقول  وكأنه  كالم 

تتبعه. لن  الجثة  أن  من  يتأكد  وكأنه 
الحارس  فإن  ج�رى  ما  على  س�نة  من  أكثر  م�رور  م�ن  بالرغ�م 
وهمًا؟ أم  حقيقة  كان  رآه  ما  هل  بالضبط  اآلن،  لحد  يدري،  ال  آدم 
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)3(

تاأمالت من قاعة الت�سريح

تعيينه  م�ن  ش�هرين  بعد  كان  القروية  الفت�اة  م�ع  ل�ه  ح�دث  م�ا 
أشهر  وثالثة  سنة  فيها  وجوده  على  اآلن  مرَّ  لقد  للمشرحة.  حارسًا 
مختلف  في  الميتين  أهالي  رؤية  على  الوقت  هذا  خالل  تعّود  تقريبًا. 

حزنهم. عن  للتعبير  تجلياتهم 
جثث  مع  التعامل  في  ومس�اعديهم  األطباء  طريقة  على  تعّرف 
بع�ض  أن  وكي�ف  بعده�ا،  أم  التش�ريح  عملي�ة  أثن�اء  س�واء  الموت�ى 
من  إياها  مس�تقطعين  أحيانًا،  الموتى،  بأعضاء  يتاجرون  المس�اعدين 
وكيف  بل  الس�حر،  يمارس�ن  اللواتي  النس�اء  لبعض  خاصة  الجثث، 
جثث،  لهم  بالنس�بة  فهي  اعتبار،  أي  بال  الجثث  مع  يتعاملون  كانوا 
شعور  أي  بال  يقطعونها  األغنام،  جثث  حال  حالها  اللحم،  من  كتل 
القسوة  من  بنوع  أحيانًا  بل  اإلنساني،  بالتعاطف  خاص  إحساس  أو 
جزء  تش�ريح  في  صعوبة  القى  ما  فإذا  الس�وق،  في  قصاب  أي  مثل 
مهش�مًا  الجزء  ذلك  على  ليهوي  الس�اطور  يأخذ  فإنه  عضلة  فتح  أو 

له. هارسًا  أو  مقطعًا  أو  إياه 
برعب  ش�عر  التش�ريح  عملية  فيه  رأى  التي  األول�ى  الم�رة  ف�ي 
إن  اللحم.  ي�أكل  ال  أن  قرر  الوق�ت  ذل�ك  ومن�ذ  وبغثي�ان،  حقيق�ي، 
للجثث  بمش�اهداته  تأثر  لها،  وتقويمه  وفهمه  وللبش�ر،  للحياة  نظرته 
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بعض  لجثث  ال سيما  البشرية،  األجساد  تشريح  لعملية  ورؤيته  يوميًا، 
مناصب  أو  سياسية  مواقع  الحياة  في  تحتل  كانت  التي  الشخصيات 
قوة،  وال  لها  حول  ال  النقال  الس�رير  على  ملقاة  يراها  ثم  حكومية، 

اللحم. من  كتلة  مجرد  هي  بل 
رأى  إذا  صار  التش�ريح،  ولعمليات  للجث�ث  رؤيته  كث�رة  وم�ن 
على  عاريًا  خياله  بعي�ن  يراه  فإنه  الش�خص،  ذل�ك  كان  أي�ًا  ش�خصًا، 
بطنه،  فتحوا  قد  إنهم  أو  التشريح،  مصطبة  على  إنه  أو  النقال،  السرير 
لقص  تس�تخدم  التي  الكهربائية  بالماكينة  جمجمته  يفتحون  إنهم  أو 
مس�اعد  يكون  أن  بعد  المس�نن،  القرص  ذات  الخش�ب  أو  الحديد 
السكين  تمرير  حدود  فيه  يحدد  الجبين  على  خطًا  رسم  قد  الطبيب 
ش�عر  بكل  الرأس  جلدة  لنزع  ثم  أوالً،  ال�رأس  جل�دة  لق�ص  الح�اد 
يتم  ثم  عليها،  جل�د  أيما  بدون  الجمجم�ة  لتب�رز  الموج�ود،  ال�رأس 

الدماغ. فيبرز  الجمجمة  لفتح  الحديدي  المنقاش  استخدام 
يكس�ر  وهو  الطبيب  مس�اعد  فيها  ش�اهد  التي  المرات  أكثر  ما 
وبقي�ة  والرئتي�ن  القل�ب  ليس�تخرج  بالس�اطور  الص�دري  القف�ص 
األحشاء  كل  منها  ويستخرج  البطون  ُتشّق  وكيف  الصدر،  موجودات 

هناك. الموجود 
على  فهي  المادي،  بالمعنى  ليس  آدم.  حياة  المهنة  هذه  دمّرت 
رت  ُدمِّ حياته  لك�ن  جيدًا،  ومأوى  ش�هريًا  راتبًا  ل�ه  ضمن�ت  العك�س 
بش�عة،  لحم  كتل  س�وى  الناس  في  يرى  يعد  لم  إذ  آخر،  جانب  من 

النتنة. والفضالت  بالبراز  مليئة  وأحشاء  تمشي،  وجيف 
الدهن  طبقات  خياله  في  تبرز  حتى  سمين،  لرجل  ينظر  أن  ما 
فتح  عند  الجلد  مع  يسلخها  أن  الطبيب  مساعد  على  التي  المتراكمة، 
شق  سهولة  في  يفكر  فإنه  نحياًل  رجاًل  يرى  حينما  األمر  وكذا  الجثة، 
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اللزجة  واألنس�جة  األحش�اء  يرى  كما  الصدري،  القفص  وفتح  بطنه 
الذي  النهد  يتحول  وكيف  النس�اء،  عن  والصدر  البط�ن  تغط�ي  الت�ي 
مادة  من  بش�عة  كتلة  إلى  الرجال  ش�هوات  ويثير  الش�عراء  به  يتغنى 
وكأنه  ويتحول  الصدر  فتح  عند  النهد  ينكم�ش  وكيف  لزج�ة،  طري�ة 

مهروس. تين  قشرة 
فصار  النس�اء،  بمضاجعة  القوية  رغبته  مش�اهداته  أخمدت  لقد 
حل  أفضل  ويعتبره  االستمناء،  يفلس�ف  صار  بل  باالس�تمناء،  يكتفي 
أجمل  مع  التخيالت  أجمل  وفق  يتم  فاألمر  الجنس�ية،  الرغبة  لتلبية 
واقعي  بش�كل  تتعامل  أن  دون  األوضاع،  أجمل  خالل  ومن  النس�اء 
باردة  جثث  غير  فيها  يرى  أن  يس�تطيع  ال  أنه  يعرف  هو  أجس�اد  مع 
منزوعة  وجوه  م�ع  الصدر  ومهش�مة  كريهة  بطريقة  الص�در  مفتوح�ة 
االكتفاء  وسيلة  هو  االستمناء  الجمجمة.  سوى  يبَق  لم  حيث  الجلد 

اآلخر. جحيم  من  للخالص  الحلول  وأحد  الذاتي، 
تؤكد  التي  األشعار  ومن  الحب،  أغاني  من  نفسه  مع  يهزأ  صار 
يعدو  ال  تقريبًا،  يوميًا  يراه  وهو  فيه،  المحبة  وعمق  القلب  هموم  على 
الش�حم،  من  بطبقات  األحيان  معظم  في  المغطى  اللح�م  م�ن  قطع�ة 
األسود. الدم  بعض  سوى  منه  يخرج  فال  أحيانًا  الطبيب  يشقه  والذي 
وش�اعريته.  ورومانس�يته  أحالمه،  على  المهنة  هذه  قضت  لقد 
اآلهات  ح�ب  الش�رقية.  الطريق�ة  عل�ى  الح�ب  ف�ي  يفك�ر  يع�د  ل�م 
يفكر  يعد  ولم  عائلة،  وتكوين  الزواج  في  يفكر  يع�د  ول�م  والدم�وع، 
هو  الموت  أن  يؤمن  صار  االجتماعية.  وآالمه  البشري  المجتمع  في 
هو  اإلنس�ان  وأن  إليها،  النظر  البش�ر  يريد  ال  التي  الوحيدة  الحقيقة 

األرض. هذه  على  المخلوقات  أبشع 
سوى  ليس  فاإلنس�ان  واضح،  بش�كل  بالروحانيات  يؤمن  صار 
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الروح. تسمى:  كما  أو  الحياة،  نسمة  في  اللغز  لكن  تتحرك،  جيفة 
اإلنسان  في  الحقيقية  السمة  أن  من  تأكد  الروح.  في  يفكر  صار 
الجسد  هذا  سوى  اإلنسان  من  يبقى  ال  الروح  تغادر  حين  روحه.  هي 

الداخل. من  البشع 
ومساعديهم.  األطباء  في  يفكر  أخذ  عمله  من  قصيرة  فترة  بعد 
إلى  يذهبون  كيف  وعواطف.  أحاس�يس  ويمتلكون  بش�ر  هؤالء  هل 
علمًا  اللحوم،  يأكلون  كيف  بل  الطعام،  مائدة  على  ويجلسون  بيوتهم 
أكل  يحبون  ومس�اعديهم  األطباء  هؤالء  أن  اس�تغرابه  أثار  الذي  أن 
مع  الرز  أو  الكباب  لشراء  الساعي  يرسلون  كانوا  ما  فكثيرًا  اللحوم، 
المشرحة. من  القريب  المطعم  من  المسلوق  أو  المشوي  اللحم  قطع 

الجثث،  قاعة  إلى  ذهب  الإراديًا  جدًا.  مبكرًا  استيقظ  مرة  ذات 
إلى  رجليها  رافعًا  النساء  جثث  إحدى  يحضن  الطبيب  مساعد  فلمح 
إلى  عصرًا  حملوها  التي  الميتة  المرأة  فرج  في  بقضيبه  دافعًا  األعلى 
ولديه  متزوج  وهو  س�يما  ال  الرجل،  هذا  دناءة  في  فّكر  المش�رحة. 
باردة،  جثة  نفس�ه  في  توقظها  أن  يمكن  التي  الرغبة  هي  ما  أطفال؟ 

الغريبة؟ الموت  رائحة  منها  تفوح  جثة  ومتخشبة؟  يابسة، 
جميلة  حياتها  في  كانت  المرأة  أن  إلى  ذل�ك،  بعد  انتب�ه،  لكن�ه 
لإلثارة  فاقدة  ب�اردة،  هامدة،  جث�ة  اآلن  أنه�ا  إال  مثي�ر،  جس�د  وذات 
تفوح  المس�اعد  أن  إلى  انتبه  أنه  كما  الفاتن؟  عريها  من  الرغم  على 
المرأة  جثة  رائحة  من  ونتانة  عفونة  أكثر  ربما  أيضًا،  كريهة  رائحة  منه 

العارية.
التي  والكتب  الديني�ة،  الكت�ب  بق�راءة  يهت�م  أخ�ذ  فت�رة  م�ّرت 
ق�راءة  ت�رك  لكن�ه  وأهوال�ه،  القب�ر  وع�ذاب  األرواح،  ع�ن  تتح�دث 
من  ما  والترهات.  األوه�ام  من  الكثير  فيها  وج�د  ألن�ه  الكت�ب  ه�ذه 
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أحيانًا  إنه  بل  الحياة.  لغز  يعرف  أحد  وال  الموت،  س�ر  يعرف  أحد 
أوهام  هو  الموت  بعد  عّما  الحديث  أن  في  الماديين  حجج  يشارك 
من  عاد  أحد  من  فما  الموت،  من  خوفهم  نتيجة  األحي�اء  وخي�االت 

سره. عن  ليخبرنا  الموت 
تفكيره�م  يحت�رم  الذي�ن  الفالس�فة  به�ؤالء  يفك�ر  كان  أحيان�ًا 
فهم  الترهات  تلك  دّونوا  كيف  نفس�ه:  ويس�أل  وتأمالتهم،  الفلس�في 
ماذا  نفس�ه:  يس�أل  ثم  وأهواله،  القب�ر  ف�ي  الحس�اب  ع�ن  يتحدث�ون 
برمادهم  وُألقي  حرقه�م  تّم  الذين  الهن�ود  من  الماليي�ن  مئ�ات  ع�ن 
عن  وماذا  ونكي�ر؟  منكر  سيحاس�بهم  كيف  المقدس�ة؟  األنه�ار  ف�ي 
وهو  مخلصهم  ه�و  المس�يح  الس�يد  بأن  يؤمنون  الذي�ن  المس�يحيين 

كلها؟ البشر  ذنوب  تحّمل  الذي 
يسمون  هم  وكيف  البشر،  في  مفكرًا  طويلة  لفترات  يجلس  كان 
فالبحار  بينما األرض ال تشكل سوى سدسه؟  الكوكب األرض،  هذا 

الماء. كوكب  أنه  أي  تحتله،  التي  هي  والمحيطات 
رمل  حبة  م�ن  أصغ�ر  ه�ي  الت�ي  األرض  ه�ذه  ف�ي  يفك�ر  كان 
بعش�رات  يزدحم  والذي  األنحاء  المترامي  الك�ون  ه�ذا  ف�ي  صغي�رة 
أحقًا  والنجوم؟  الكواكب  من  المليارات  ومليارات  الهائلة  المجرات 
الكتلة  هذه  أجل  م�ن  اإلنس�ان؟  أجل  من  خلق  كل�ه  الك�ون  ه�ذا  أن 
الكتلة  هذه  النتنة؟  والفضالت  والبراز  والبول  الكريهة  الس�وائل  من 

والرغبات؟ الغرائز  من 
األش�جار  ع�دد  بينم�ا  األرض؟  س�يد  أن�ه  اإلنس�ان  يعتق�د  لِ�َم 
األش�جار  وجودًا،  أجمل  أيهما  الم�رات؟  مئات  البش�ر  ع�دد  تف�وق 
األفكار  تل�ك  ترى  يا  ه�ي  أي�ن  اإلنس�ان؟  أم  األزه�ار  اإلنس�ان؟  أم 
أين  الصوفيين؟  شطحات  أين  الهائلة؟  الفلسفية  والتأمالت  العظيمة 
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العظيمة  األفكار  أين  والمصلحين؟  الشعراء  له  غنّى  الذي  النور  عالم 
هل  أجلها؟  من  وأعدموا،  وصلبوا،  وقتلوا،  المفكرين،  تع�ّذب  الت�ي 
أين  الحقيقة؟  هي  أين  الناس؟  عامة  جثث  عن  تختلف  هؤالء  جثث 

الخالص؟ هو  أين  الجمال؟  هو 
وثالثة  سنة  حوالى  منذ  المشرحة  في  يعمل  أنه  من  بالرغم  لكن 
تعّرض  التي  والفكرية  النفسية  والتحوالت  األفكار  هذه  أن  إال  أشهر، 
أبشع  في  البشرية  الجثث  مع  اليومي  تعامله  نتيجة  كانت  وعاشها  لها 

صورها.
دورهم  ونهاية  موتهم،  حقيقة  خالل  من  األحياء  في  يفكر  كان 
هو  يعيشها  التي  الواقعية،  الحياة  تأمل  خالل  من  وليس  الحياة،  في 
في  هادي  الش�اب  ذبح  عن  الفيلم  ش�اهد  حينما  ارتع�ب  ل�ذا  أيض�ًا، 

الدولة. في  المهمين  األعضاء  أحد  بيت  في  الحمام  حوض 
عليه،  تعّود  ش�عور  والموت،  الحياة  بين  خفي  حاجز  ثمة  كان 
الجثة  أن  ف�ي  يتلخص  ومس�اعديهم، ش�عور  األطب�اء  م�ن  واس�تمّده 
جسد  هي  األساس.  هذا  على  معها  التعامل  يمكن  وال  بشرًا،  ليست 
ذبيحة  بالجلد.  المغط�اة  والعظام  اللح�م  من  كتل�ة  روح.  ب�ال  مي�ت 
بالتعاطف. اإلحساس  أو  بالذنب  شعور  أي  بال  معها  التعامل  يمكن 

أال  يس�تطيع  يك�ن  ل�م  الش�عور.  ه�ذا  مث�ل  يق�اوم  كان  لكن�ه 
تنبض  كانت  بأنها  فيه�ا  يفكر  ال  أو  صاحبها  بش�خصية  الجث�ة  يق�رن 
الفكرية  وتأمالتها  وأحقادها  وأحالمها  مشاعرها  لها  وكانت  بالحياة، 
ويتركه  يعذبه  كان  اإلحساس  هذا  اآلن.  هو  يتأمل  مثلما  والعقائدية، 

مستمر. نفسي  وصراع  تناقض  حالة  في 
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يوم عراقي عادي جدًا

الطاب�ق  يجت�اح  ضجي�ج  ص�وت  عل�ى  آدم  الح�ارس  اس�تيقظ 
للتش�ريح،  المعّدة  الجثث  قاعة  تق�ع  حيث  المش�رحة،  م�ن  الس�فلي 
الس�اعة  إلى  نظر  االعتيادية.  األيام  غير  على  وجلبًة  أصواتًا  وس�مع 
باب  فتح  صباحًا.  والنصف  الثامنة  تتجاوز  لم  أنه�ا  ف�رأى  المنضدي�ة 
بالس�رير  يدفع  الطبي�ب  مس�اعد  فوج�د  يج�ري،  م�ا  ليع�رف  غرفت�ه 
إلى  يس�رع  أن  فيه  صاح  حت�ى  اآلخ�ر  رآه  أن  وم�ا  مس�رعًا،  المتنق�ل 
موقع  في  انفجار  ح�دث  فقد  الجثث،  ببقية  ليأت�ي  الخارج�ي  الب�اب 
تّم  الذين  الضحاي�ا  من  العديد  س�قط  وق�د  صباح�ًا،  الن�اس  لتجم�ع 
لنساء  جثث  خمس  إليهم  حملوا  بينما  المستشفيات،  على  توزيعهم 

االنفجار. موقع  من  قريبات  كنَّ 
الح�رس  برج�ال  مزدحم�ًا  األرض�ي  تح�ت  الطاب�ق  مم�ر  كان 
إلح�دى  التابعي�ن  اإلس�عاف  س�يارات  س�ائقي  وبع�ض  الوطن�ي، 

ومساعديهم. األطباء  مع  المشرحة  وإدارة  المستشفيات، 
العاملين  بعض  فرأى  األعلى  إلى  مس�رعًا  آدم  الحارس  ركض 
المصعد  ناحية  يتراكضون  وهم  جثتان  عليهما  عربتين  يدفعون  وهم 

خالله. من  التشريح  قاعة  إلى  الجثث  إنزال  عليهم  الذي 
إل�ى  مباش�رة  توج�ه  الش�ارع  إل�ى  آدم  الح�ارس  وص�ل  حي�ن 
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يجد  لم  المشرحة  أمام  تقف  كانت  التي  الثالث  اإلس�عاف  س�يارات 
من  ليس  الداخل  إلى  الجثث  حمل  أن  م�ن  وبالرغم  جث�ة.  أي�ة  فيه�ا 
دوامه  فإن  المستش�فى  في  المعيش�ي  اس�تقراره  بحكم  لك�ن  مهام�ه، 
الجثث  كنقل  أخرى  بمهام  ُيكلف  وصار  محدد،  غير  صار  الرسمي 
التش�ريح  عند  مس�اعدتهم  حتى  أو  الثالجات  قاعة  من  إحضارها  أو 

الصباحي. الرسمي  الدوام  عند 
الجثث  قاع�ة  حي�ث  الس�فلي  الطاب�ق  إل�ى  آدم  الح�ارس  ن�زل 
الخارج  إلى  يتوجهون  وهم  الوطني  الحرس  برجال  الممر  في  فالتقى 
وبعض  اإلداري  والمس�ؤول  األطباء  وبعض  المش�رحة  مدير  ومعهم 
في  اس�تمر  بل  اهتمامًا  يعرهم  لم  هم.  من  يعرف  لم  الذين  الرجال 

الجثث. قاعة  إلى  متجهًا  طريقه 
على  ازدحمت  الت�ي  الجثث  نق�ل  بعرب�ات  مكتظ�ًا  المم�ر  كان 

بالدم. تلطخت  قد  العربات  بعض  وكانت  الجانبين، 
األسّرة  على  زالت  ما  جثث  ثالث  أن  وجد  القاعة  دخل  حين 
وجثتين  اإلس�عاف،  س�يارات  من  أصاًل  عليها  حملت  التي  المتنقلة 
من  مصطبة  على  والمس�ند  الصفيح  من  المعّد  الس�رير  على  ممدتان 
والشرائح. األعمار  من مختلف  لنساء  الجثث جميعها  كانت  المرمر. 

في  فتاة  جثة  كانت  القاعة  باب  من  القريب  النقال  السرير  على 
ملونة  وسترة  الجينز  من  بنطلونًا  تلبس  عمرها.  من  العشرين  بدايات 
وس�ود،  رمادية  عريضة  لخطوط  تقاطع�ات  م�ع  واألبي�ض  باألحم�ر 
نومًا  نائمة  وكأنها  تبُد  لم  األحمر.  قميصها  يبدو  كان  السترة  وتحت 
إحس�اس  فراوده  جيدًا  وجهها  تأمل  زينتها.  كامل  في  كانت  عميقًا. 
أن  يستطع  لم  لكنه  التذكر  حاول  عليه،  بغريب  ليس  الوجه  هذا  بأن 

الوجه. هذا  رأى  أين  يتذكر 
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يجد  فلم  الموت  سّببت  التي  اإلصابة  عن  باحثًا  الجثة  تفحص 
القدمين  إح�دى  أن  إلى  انتب�ه  واض�ح.  ج�رح  ألي  أو  لل�دم  أث�ر  أي 

حافية. األخرى  القدم  بينما  الحذاء  في  كانت 
على  المطلة  النافذة  قرب  وضع  الذي  اآلخر  النقال  السرير  على 
المرأة  جثة  مس�جاة.  أخرى  جثة  كانت  أيض�ًا،  الب�اب  ق�رب  المم�ر، 
صارمة  حادة،  بمالمح  وجه  الجمال.  غاية  في  ش�ابة  امرأة  محجبة. 
الرأس  العالمية.  اللوحات  بع�ض  في  تأملها  بوجوه  ذّكرت�ه  ودقيق�ة، 
جميلة،  نقوش  عليه  ُرس�مت  الذي  الحرير  من  بحجاب  مغطى  كان 
طويل  ثوب  تحت  يختفي  جس�دها  بينما  كتفيها،  حتى  يمتد  حجاب 

القدمين. حتى  الرقبة  من  يغطيه  طويل  بطيلسان  أشبه 
كانت  المحجبات.  للنساء  قياسًا  وأناقتها  البريء  وجهها  أعجبه 
شيئًا  يكتشف  فلم  إصابتها،  عن  أيضًا  فّتش  نائمة.  وكأنها  أيضًا  تبدو 
أحدًا،  يج�رح  لم  الذي  االنفج�ار  هذا  م�ن  نفس�ه  م�ع  ده�ش  أيض�ًا. 

عميق. نوم  في  يغطون  وكأنهم  ضحاياه  ترك  والذي 
اقترب  بعباءة سوداء.  ملفوفة  ضئيلة  جثة  كانت  القاعة  وسط  في 
عيناها  كانت  العمر.  من  السبعين  حدود  في  عجوزًا  امرأة  فرأى  منها 
تس�خر  كانت  هل  وس�اخرة.  مّرة  ابتس�امة  إثر  وجهها  وعلى  مغلقتين 

الحياة؟ من  أم  الموت  من 
ملفوفة  ألنه�ا  ربما  فّك�ر  ش�يئًا.  يجد  ل�م  إصابته�ا.  ع�ن  فّت�ش 
منطقة  عند  بال�دم  تلطخت  قد  العب�اءة  أن  إل�ى  انتب�ه  لكن�ه  بالعب�اءة، 
التي  وحدها  ه�ي  ليس�ت  العجوز  جث�ة  أن  إل�ى  انتب�ه  كم�ا  الص�در، 
صغير  لصبي  جثة  اآلخر  الجانب  في  وإنما  المتنقل  الس�رير  تش�غل 
صغيرة  كانت  العجوز  وألن  المدرسة،  بمالبس  عمره  من  الثامنة  في 

نفسه. السرير  على  معها  الصبي  جثة  وضعوا  فإنهم  الحجم 
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جثة  وضعت  القاعة  يس�ار  إلى  يقع  الذي  النقال  الس�رير  على 
عن  يكش�ف  الجثة  وجه  بينما  المالبس،  أنيقة  القامة،  قصيرة  المرأة 
واجهته  التي  اللحظات  تلك  في  موتها  تعي  كانت  وكأنها  وألم  خوف 
ربما  نفس�ه  مع  خّمن  الرأس.  جانب  في  وثقب  دم  لبقعة  انتبه  فيها. 

الرأس. في  جاءتها  شظية  إثر  من  ماتت 
جميل�ة  ش�ابة  الم�رأة  أخ�رى  جث�ة  كان�ت  القاع�ة  أعم�اق  ف�ي 
الحارس  فّكر  ذل�ك؟  كيف  العنق.  مذبوحة  كان�ت  لكنه�ا  المالم�ح، 
وأن  حادة،  آلة  أو  سكين  قطعته  قد  عنقها  وكأن  تبدو  كانت  إذ  آدم. 
اعتيادية  رس�مية  مالبس  في  المرأة  كانت  باالنفج�ار.  له�ا  عالق�ة  ال 

دائرتها. إلى  ذاهبة  كانت  وكأنها 
وليس  النساء  من  الجثث  جميع  لماذا  نفسه:  آدم  الحارس  سأل 

الثامنة؟ في  صغير  لصبي  جثة  سوى  رجل  أي  بينها 
خاليًا  كان  الذي  الممر  إلى  التش�ريح  قاعة  آدم  الحارس  غادر 
خطا  مجهول.  مكان  في  يق�ع  وكأنه  له  بدا  وال�ذي  ش�خص  أي  م�ن 

الثالجات. وقاعة  التشريح  قاعة  بين  تقع  التي  غرفته  نحو 
إلى  واتجه  أغلقه�ا  مفاج�ئ  وبش�كل  لك�ن  الغرف�ة،  ب�اب  فت�ح 
وعن  االنفجار  عن  شيئًا  يعرف  أن  فضول  راوده  إذ  األعلى،  الطابق 
أن  من  بالرغ�م  التش�ريح،  قاعة  ف�ي  تتم�دد  الت�ي  الجث�ث  أصح�اب 
يضفي  منها  كل  غريب�ة،  كثيرة،  وجوه  ع�ام،  قل�ق  س�يتكرر:  المش�هد 
المسؤولين  أو  بالضحايا  بآخر  أو  بشكل  لعالقته  ما  أهمية  نفسه  على 
المش�رحة.  في  العاملين  قبل  من  حامية  فوضوية  حركة  الحكوميين. 

الضحايا. أسماء  في  يبحثون  الذين  المواطنين  بعض 
عند  ازدحام  توقعه.  مما  تأكد  األرضي  الطاب�ق  إل�ى  آدم  وص�ل 
المدخل واالستعالمات. حركة موظفي المشرحة الواضحة التي تبين 
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الوطني.  الحرس  مراتب  من  فيه  بأس  ال  عدد  بالحدث.  انش�غالهم 
هويات  معرفة  المستشفى  إدارة  مع  يحاولون  مدنية  مالبس  في  رجال 
والتي  هناك  وجدت  التي  الحقائب  بعض  تفتيش  خالل  من  الضحايا 

شك. بال  للضحايا  تعود 
يتداول  بعضهم  سمع  ألنه  عليها،  التعرف  تّم  قد  الضحايا  بعض 
تداولها  يتم  التي  األسماء  هذه  أن  وعرف  منها،  اثنين  أو  واحدة  أسماء 
بينهم تعود لضحيتين معروفتين لمعظمهم، لكنه لم يعرف من يقصدون 

حدث. بما  بعد  تعرف  لم  الضحايا  عائالت  أن  يبدو  حيث  منهن، 
األرضي.  الطاب�ق  وبين  القاع�ة  بين  يتح�رك  الي�وم  ط�وال  ظ�ل 
المستش�فى  وإدارة  األطباء  أن  إال  انتهى  قد  ال�دوام  أن  م�ن  وبالرغ�م 
والصحافيين  اإلعالم  وسائل  بعض  وأن  سيما  ال  المشرحة،  في  بقوا 
نس�ائية  ش�خصية  الضحايا  بين  أن  يبدو  المش�رحة.  إلى  وصل�وا  ق�د 

ومهمة. معروفة  لشخصية  ابنة  أو  قريبة،  أو  زوجة  أو  معروفة، 
إال  نادرًا،  إال  يزورونها  وال  المشرحة  إلى  يأتون  ال  الصحافيون 
تقرب  أو  مهمة  كانت  الت�ي  الش�خصيات  من  الضحية  تك�ون  حينم�ا 
السفلي  الطابق  إلى  التسلل  حاول  الصحافيين  بعض  مهمة.  لشخصية 
تام،  بش�كل  ذلك  منعت  قد  المش�رحة  إدارة  أن  إال  الجثث  وتصوير 
إلى  التسلل  يريد  من  لكل  يتصّدى  السفلي  الطابق  في  هو  كان  وقد 
عليه  وعرض  بل  الطرق،  بشتى  حاول  بعضهم  الجثث.  حيث  القاعة 
ظل  بشدة.  رفض  لكنه  بالتصوير،  له  السماح  مقابل  المال  من  شيئًا 
لكنهم  الليل،  أول  حتى  المش�رحة  حول  يحومون  المصورين  بعض 
ولم  فيها،  العاملين  وكل  المش�رحة  إدارة  فيهم  بما  جميعًا  انس�حبوا 

الخفر. الكادر  إال  يبَق 
يعرف  فهو  الجمي�ع،  ذهاب  من  بالراح�ة  آدم  الح�ارس  أح�سَّ 
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من  أي  يتس�ّلل  ولن  األس�فل،  الطاب�ق  إل�ى  ين�زل  ل�ن  تبّق�ى  م�ن  أن 
التشريح. قاعة  إلى  الصحافيين 

فيها  يطّن  معتمة  وزوايا  مقفرة  شوارع  مرعب.  بغداد  في  الليل 
بع�ض  ف�ي  إال  حي�اة،  دبي�ب  وال  أض�واء،  وال  كهرب�اء  ال  الصم�ت. 
والتي  األحزاب،  وقادة  السياس�يين  بعض  فيها  يس�كن  التي  المناطق 
تعّج  والت�ي  التجاري�ة،  المح�الت  وبع�ض  المطاع�م،  بع�ض  تض�م 
هي  العتمة  الوطني.  الحرس  رجال  ومن  أعوانهم  من  كام�ل  بجي�ش 

بغداد. في  والموت  الحياة  ن  تلوِّ التي 
مكان  إلى  وتتحول  المشرحة،  تقفر  الرسمي  الدوام  ينتهي  حين 
وتنتقل  كله،  الكون  يختفي  التاريخ.  خارج  والمكان،  الزم�ان  خ�ارج 
في  والموت  الحي�اة  ص�ورة  ففيها  مش�رحة،  إل�ى  بغ�داد  ف�ي  الحي�اة 

المظلمة. المدينة 
الموظفين  م�ن  خالية  ش�به  تك�ون  المش�رحة  أن  م�ن  وبالرغ�م 
الطابق  أن  إال  ومس�اعده،  الخفر  الطبيب  س�وى  الليل،  في  واألطباء 
واضح�ة  لكنه�ا  س�رية،  وبحرك�ة  غريب�ة،  بأص�وات  يض�ّج  األعل�ى 
األولى  الساعات  إلى  والحركة  األصوات  وتستمر  أيضًا.  ومسموعة 
معرفة  إلى  س�عى  آدم  الحارس  أن  من  وبالرغم  الليل.  منتصف  بعد 
يس�أل  أن  س�وى  أمامه  يكن  ولم  والحركة،  األص�وات  ه�ذه  مص�در 
إعطاء  في  يس�اعده  لم  المس�اعد  هذا  أن  إال  الخفر،  الطبيب  مس�اعد 
وإال  غيره  يس�أل  أن  من  حّذره  حينما  غموض�ًا،  زاده  وإنم�ا  اإلجاب�ة 

منه. له  مخرج  ال  مكان  في  سيحجز  فإنه 
الذي تضمنته كلمات  الغموض  فهذا  آدم،  الحارس  زادت حيرة 
الطابق  في  يج�ري  ما  لمعرفة  أكثر  فضول�ه  أث�ارت  الطبي�ب  مس�اعد 
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أية  تؤاته  لم  لكن  هناك،  إلى  للصعود  الف�رص  يتحي�ن  كان  األعل�ى. 
متربصًا  الطبيب  مس�اعد  يجد  دائم�ًا  فضول�ه.  إلرواء  حقيقي�ة  فرص�ة 
الطابق  إلى  يصعد  الليل  من  وقت  أي  ففي  نواياه،  يعرف  وكأنه  له، 
الطبيب  مس�اعد  له  يظهر  األعلى  الطابق  إلى  الصعود  ناويًا  األرضي 
أو  األعلى،  الطابق  م�ن  نازالً  أو  االس�تعالمات  عن�د  أو  المم�ر،  ف�ي 
يريد،  عما  ليسأله  المغلقة،  الموظفين  غرف  إحدى  باب  من  خارجًا 
كانت  إن  الغرف  يفتش  أن  نسي  بأنه  فيخبره  الصعود،  يريد  هو  ولماذا 
يقوم  أن  هو  واجبه  بأن  المساعد  إجابة  فتأتي  ال؟  أم  بالمفتاح  مغلقة 
يقوم  أن  حقه  من  وليس  الليل،  منتصف  قبل  الليل�ة  التفتي�ش  بحرك�ة 
عمله  من�ذ  آدم  الح�ارس  فإن  وفع�اًل،  اللي�ل،  منتص�ف  بع�د  بذل�ك 
ودائمًا  لي�اًل،  المش�رحة  في  بالتفتيش  يقوم  المش�رحة  ف�ي  كح�ارس 
الوقت،  هذا  حت�ى  بذلك  قام  أن  يحدث  ول�م  اللي�ل،  منتص�ف  قب�ل 
بها  يش�عر  التي  الواضحة  والحركة  يس�معها  التي  األصوات  أن  غير 

الليلية. بجولته  يقوم  أن  وبعد  الليل،  منتصف  بعد  تحدث 

الطابق تحت األرضي. جلس  في  إلى غرفته  آدم  الحارس  دخل 
أن  فّكر  لياًل.  العاشرة  هو  الوقت  أن  إلى  انتبه  الجلدية،  الصوفة  على 
في  يتربصان  والموت  والغدر  الخوف  الظالم،  في  اآلن  غارقة  بغداد 
يبدأ  هل  يفعل،  ماذا  يعرف  يكن  لم  فيها.  وزقاق  ومنعطف  زاوية  كل 
الليل؟ منتصف  حلول  قرب  ينتظر  أو  المشرحة،  في  الليلية  بجولته 

المتنبي  شارع  من  اشتراها  التي  الكتب  غرفته.  في  النظر  أجال 
الغرفة  م�ن  اآلخر  الجان�ب  ف�ي  طاول�ة  عل�ى  بعضه�ا  ف�وق  تتراك�م 
(دي  األفالم  وأقراص  الكت�ب  من  مجموعة  رأس�ه  وعن�د  الصغي�رة، 
لش�اعر  مترجم  ش�عر  أبيات  تذّكر  وكيف،  لِ�َم،  يع�رف  ال  دي(.  ف�ي 
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نفسه: مع  فرّددها  إنكليزي، 
المفتاح صوت  سمعت  قد 

مرة إال  يدور  وال  مرة،  الباب  في  يدور 
سجنه في  كل  المفتاح،  في  نفكر  نحن 

يتثبت ال  منا  كل  المفتاح،  في  يفكر 
الليل... حلول  عند  إال  سجنه  من 

من  ويتحقق  أيضًا،  الليل  في  تبدأ  الحقيقية  حيات�ه  أن  إل�ى  انتب�ه 
حركة  من  النهار  في  ي�دور  ما  فكل  أيضًا،  اللي�ل  ف�ي  األس�رار  عال�م 
العالم  هو  يكون  يكاد  ال  لها،  وتش�ريح  للجثث،  ونقل  للمراجعين، 
دبيب  من  المشرحة  تخلو  حينما  الليل،  في  وإنما  والواقعي،  الحقيقي 
الحركة  تبدأ  حيث  الليل،  منتصف  بعد  وبالتحديد  وحركتهم،  الناس 
كما  سجنه  من  يتثبت  أن  عليه  هل  إذن،  األعلى،  الطابق  في  الحقيقية 
حارسها،  أو  المش�رحة  في  وس�جين  معزول  هو  هل  القصيدة.  تقول 

فيها؟ ترقد  التي  الجثث  وحارس 
التس�اؤل  يثير  ش�يء  أي  رؤيته  عدم  في  ومفك�رًا  جالس�ًا،  ظ�ل 
إلى  الليلة  هذه  جولته  في  يتأخر  أن  قرر  لذا  بالتفتي�ش؟  يق�وم  حينم�ا 
غرفته،  ف�ي  المتبقي  الوقت  يقض�ي  ولكي  اللي�ل.  منتص�ف  بع�د  م�ا 
حواريًا  برنامجًا  يبّث  التلفزيون  فبدأ  كونترول  الريموت  عل�ى  ضغ�ط 
معظمها  كان  التي  التلفزيونية  المحطات  بين  متنقاًل  فضغط  سياسيًا، 
والسياسيين،  السياسة  يكره  بطبعه  وهو  سياسية،  حوارات  برامج  يبّث 
يرى  أحيانًا  بل  واحدة،  تكون  تكاد  بطريقة  يتحدثون  وهم  س�يما  ال 
أكثر  في  يظهرون  السياسيين  المحللين  اسم  عليهم  ُيطلق  من  بعض 
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على  يش�اهدهم  من  أن  إلى  انتبه  لكن�ه  نفس�ه،  الوقت  ف�ي  قن�اة  م�ن 
يبدون  البالد،  مصير  ع�ن  المس�ؤولون  فيهم  بمن  التلفزي�ون،  شاش�ة 
بعد  الموتى  يش�بهون  ألنهم  وجوههم،  على  أقنع�ة  يضع�ون  وكأنه�م 
الجبين  وأعلى  الصدر  منطقة  في  سيما  ال  الجسد.  وخياطة  التشريح 

الرأس. فروة  حدود  عند 
المش�رحة،  في  يعمل  هو  لماذا  نفس�ه،  م�ع  آدم  الح�ارس  فّك�ر 
الوحيدة  أمه  فحتى  فيها؟  يعمل  أن  يمكن  أخرى  وظائف  هناك  أليس 
بزيارتها،  يقم  لم  أشهر  ستة  من  أكثر  عليه  مضت  فقد  يراها،  ال  صار 

ألمه. زيارته  عدم  سبب  يدري  ال  نفسه  هو  لماذا؟ 
قاربت  قد  الساعة  هي  فها  بسرعة،  يمضي  الوقت  أن  إلى  انتبه 
بجولته  يقوم  ث�م  أخرى  س�اعة  ينتظر  أن  علي�ه  إذن  عش�رة،  الحادي�ة 
الزجاجي  البؤبؤ  من  نظر  غرفته.  باب  على  طرقًا  سمع  فجأة،  الليلية. 
الزجاجية  العين  إلى  ينظر  الطبيب  مساعد  فرأى  الباب،  يتوسط  الذي 
مجيئه،  سبب  عن  نفسه  سائاًل  للحظة  توقف  الثانية،  الجهة  من  للباب 

له. يفتح  أن  سوى  أمامه  يكن  ولم 
وكأنه  وجهه  يتأمل  للحظات  ظ�ل  واقفًا.  الطبي�ب  مس�اعد  كان 
ذات  ابتسامة  ابتسم  ثم  خفيًا،  شيئًا  مالمحه  من  يستكشف  أن  يحاول 

وسأل: معنى، 
آدم؟ يا  جرى  الذي  ما   -
مستغربًا. أجاب  ماذا؟   -

اآلن؟ لحّد  الليلية  بجولتك  تقم  لم  لماذا   -
بعد. ما  في  بها  سأقوم   -

أن  يريد  الخفر  الطبي�ب  ألن  اآلن،  به�ا  تق�وم  أن  يج�ب  ال..   -
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األعلى  الطابق  إل�ى  يصعد  ش�خص  أو  إزع�اج،  أي  يري�د  وال  ين�ام، 
أردت  فإذا  الليل..  منتص�ف  بعد  بذلك  يس�مح  ال  وهو  ين�ام،  حي�ث 
ما  في  وليس  اآلن،  بها  تقوم  أن  فعليك  الروتيني�ة  بجولت�ك  تق�وم  أن 

الليلة. إلغاؤها  عليك  وإال  بعد.. 
حاالً. بها  سأقوم  لكنني   -

ألني  الليل،  منتص�ف  قب�ل  به�ا  تق�وم  أن  ل�ك،  أفض�ل  ه�ذا   -
أحد  مع  مندمج  أنت  ربما  فقل�ت  الليلة،  هذه  تأخ�رت  أن�ك  انتبه�ت 

للوقت. تنتبه  ولم  أفالمك 
حاالً.. بها  سأقوم  أبدًا..  ال..   -

مرهقًا.. يومًا  كان  فلقد  للنوم..  الغد.. ألني سأذهب  إلى  إذن..   -

واقفًا  آدم  الح�ارس  ظ�ل  بينم�ا  وذه�ب،  ذل�ك  المس�اعد  ق�ال 
الريموت  على  ضغط  الصوفة.  على  جلس  الباب.  أغل�ق  للحظ�ات، 
المس�اعد  بكالم  مقتنعًا  يكن  لم  التلفزيوني.  الب�ث  موقف�ًا  كونت�رول 
منتصف  بعد  بالتفتيش  يسمح  وال  النوم،  يريد  الخفر  الطبيب  أن  في 

يكشفه. أن  وعليه  سر،  هناك  بل  الليل، 
جولته  في  حاالً  س�يذهب  بأنه  المس�اعد  وعد  أنه  من  وبالرغم 
بعد  األعلى  الطابق  إلى  سيصعد  بأن  نفسه  مع  قرر  أنه  إال  االعتيادية، 
هادر  صوت  من  كلها  والمشرحة  الغرفة  اهتزت  فجأة  الليل.  منتصف 
بش�كل  األمطار  وهطلت  والبرق،  بالرعد  الس�ماء  اهتزت  لقد  هائل. 
الذي  الجوية  األن�واء  مرصد  من  توقع  غي�ر  وعل�ى  وس�ريع  مفاج�ئ 

التلفزيون. شاشة  خالل  من  يوميًا  تقديراته  يعلن 
المش�رحة  خارج  اإلس�فلت  على  يس�قط  المطر  صوت  س�مع 
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أرضية  على  العلوي  جزئه  من  يطل  الذي  الصغير  الشباك  خالل  من 
للمشرحة. الخلفية  الجهة  من  لكن  الخارجي  الشارع 

الليلة على مغامرته  أحّس بقشعريرة تسري في نفسه. هل سيقدم 
إليه،  بالنس�بة  متأخرًا  كان  التس�اؤل  هذا  لكن  األعلى؟  الطابق  بزيارة 
متأخر. تساؤل  أي  حسمت  قد  بذلك  يقوم  أن  على  إصراره  كان  فقد 
من  رزمة  وبي�ده  خارجًا  الغرف�ة  ب�اب  فتح  مكان�ه.  م�ن  نه�ض 
األعلى.  الطابق  إل�ى  الصعود  على  متمرك�زًا  تفكي�ره  كان  المفاتي�ح. 
التشريح  بقاعة  يبدأ  هل  نفسه،  مع  مفكرًا  وقف  الممر  في  صار  حين 
أو  األعلى،  ث�م  األرضي  الطابق  إل�ى  يصعد  ث�م  الثالج�ات،  وقاع�ة 
منتظرًا  من�ه،  لينتهي  األرضي  الطاب�ق  إل�ى  يصع�د  أن  ق�رر  العك�س. 

األعلى. الطابق  إلى  يصعد  عندها  والحركة،  األصوات 
في  صار  حين  مه�ل.  على  األرضي  الطاب�ق  إل�ى  الس�لم  صع�د 
تش�ير  كانت  التي  الحائطية  الس�اعة  على  نظرة  ألقى  األرضي  الطابق 
أخرى. ساعة  نصف  لمدة  االنتظار  عليه  والنصف.  عشرة  الحادية  إلى 

البوابة  م�ن  يتأكد  يذه�ب  أن  التفتيش�ية  جولت�ه  ف�ي  عادت�ه  م�ن 
مدخاًل  تش�كل  الت�ي  األخ�رى  الخارجي�ة  األب�واب  ث�م  الخارجي�ة، 
توّجه  حينما  األبواب.  من  ليتأكد  الممرات  في  يتجول  ثم  للمشرحة، 
أن  إلى  انتبه  الخارجية،  البوابة  إل�ى  يذهب  كي  الرئيس�ي  الب�اب  إل�ى 
المدينة  يهّز  والرعد  البرق  وصوت  بشدة،  يهطل  الخارج  في  المطر 

وأخرى. فترة  بين  كلها 
توقف عند الباب الرئيس الداخلي. انتبه لوجود ظالل أشخاص 
الدخول  يريدون  وكأنه�م  الخارجية  البوابة  قرب  المط�ر  ف�ي  يقف�ون 
له  فتبّينت  الرؤية،  م�ن  ليتأكد  عينيه  أمام  يده  وض�ع  المش�رحة.  إل�ى 
وهم  الرأس،  على  وقبعات  مطرية  معاطف  في  ثالثة  ألشباح  صورة 
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الثالثة  األش�باح  كانت  بأيديهم.  المطر  من  واقي�ة  مظ�الت  يحمل�ون 
خائفًا. ابتعد  لها،  يفتح  أن  تنتظر  وكأنها  بتحدٍّ  إليه  تنظر 

إلى  الع�ودة  أراد  تراج�ع.  نفس�ه.  ف�ي  الخ�وف  بس�ريان  أح�ّس 
الباب،  إلى  رج�ع  األمر.  من  التأكد  ف�ي  رغبة  راودت�ه  لك�ن  غرفت�ه، 
في  فضوالً  ازداد  أحدًا.  يَر  فلم  الخارجية  البوابة  إلى  خلفه  من  نظر 
أمامه  المتاحة  المساحة  في  ببصره  جال  قليل.  قبل  رآه  مما  التحقق 
ينظر  لدقائق  ظ�ل  أش�خاص.  وجود  على  يدل  ش�يء  أي  يج�د  فل�م 
وقف  إذ  ش�يئًا،  يرى  يعد  لم  فجأة  المطر.  يغس�له  الذي  الش�ارع  إلى 

الرئيسي. الباب  من  األخرى  الجهة  على  أمامه،  شخص 
آدم  الحارس  ليرى  عينيه  أمام  يديه  يضع  كان  اآلخر  الش�خص 
باتجاه  راكضًا  وتراج�ع  آدم  الحارس  ص�رخ  وج�وده.  م�ن  يتأك�د  أو 

غرفته. حيث  األرضي  تحت  الطابق 
حاول  لكنه  األس�فل،  إل�ى  يتدح�رج  وكاد  الس�لم،  عل�ى  تعّث�ر 
انس�ياب  مع  يلت�ف  ال�ذي  الحدي�دي  بالس�ياج  والتش�بث  التماس�ك 
على  مقرفصًا  جل�س  وإنما  مباش�رة  ينزل  لم  لكن�ه  الس�لم،  درج�ات 
ظل  فرأى  الرئيس�ي،  الباب  إلى  محدقًا  بحذر  برأس�ه  وأطّل  الس�لم، 
يدوي  مصباح  عل�ى  يقبض  كان  لكنه  الب�اب،  عن�د  ي�زال  ال  الرج�ل 
وإلى  األعلى،  الطابق  إلى  الصاعد  السلم  أعلى  نحو  يوجهه  مضيء 

ما. إشارة  يعطي  وكأنه  األرضي،  الطابق  سقف 
األعلى،  الطابق  من  تأتي  حركة  ثمة  أن  إلى  آدم  الحارس  انتبه 
الس�لم  فنزل  أحد،  يراه  أن  م�ن  فخاف  تقت�رب،  أق�دام  وق�ع  وس�مع 
غرفته  إلى  ركض  األرضي،  تحت  الطابق  في  صار  وحينما  مسرعًا، 
مقش�عرًا  الصوفة  على  جلس  بالمفتاح.  خلف�ه  الب�اب  أغل�ق  داخ�اًل. 

الرعب. من 
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)5(

الهوؤلء.. والمن�سّيون

كيف  البوابة؟  أم�ام  كان�وا  الذين  األش�خاص  ه�ؤالء  ه�م  َم�ن 
المدخل  عب�ر  إلّي  ينظ�ر  كان  ال�ذي  ه�ذا  ه�و  وَم�ن  فج�أة؟  اختف�وا 
الوقت؟  هذا  مثل  ف�ي  ولماذا  جاءوا؟  أين  م�ن  للمش�رحة؟  الرئي�س 
منتصف  بعد  عادة  يأتون  الذي�ن  الفجر،  زوار  الهؤالء،  م�ن  ه�م  ه�ل 
منتصف  بعد  األعلى  الطابق  في  الضجة  يثيرون  الذين  هم  هل  الليل؟ 

الليل؟
يكّف  ال  ذل�ك  م�ن  بالرغ�م  لكن�ه  مرعوب�ًا،  آدم  الح�ارس  كان 
بزيارة  رغبته  فإن  يهّزه  الذي  الرعب  وبرغم  إنه  بل  التساؤالت،  عن 
تخفت. لم  المستمرة  والحركة  األصوات  سر  وكشف  األعلى  الطابق 
عن  باحثًا  الصوف�ة  عل�ى  جالس  وه�و  علي�ه  طوي�ل  وق�ت  م�ّر 
الس�اعة  إلى  نظر  نفس�ه.  مع  يثيرها  التي  التس�اؤالت  متاهة  في  إجابة 
انتبه  الليل.  منتصف  بعد  دقائق  خمس  إلى  تشير  أنها  فرأى  المنضدية 
اس�تغرب  األعلى.  الطابق  من  تأتي  حرك�ة  وال  أص�وات  ال  أن�ه  إل�ى 
واضحة. والحركة  األصوات  تكون  الوقت  هذا  مثل  في  فعادة  األمر، 
خطوات  لوق�ع  خافت  ص�وت  س�وى  متاهت�ه  م�ن  يس�حبه  ل�م 
بأن  فأح�ّس  الس�مع،  أصاخ  المم�ر.  إل�ى  الس�لم  ينزل�ون  أش�خاص 
البؤبؤ  خالل  من  نظر  الباب،  إلى  قفز  الممر.  في  صاروا  األشخاص 
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ش�توية  مطر  بمعاطف  رجال  وثالثة  الطبيب  مس�اعد  رأى  الزجاجي، 
وتبيان  س�ماعه  يمكن  لكن  خافت  بص�وت  بينهم  م�ا  ف�ي  يتحدث�ون 

مضمونه.
الثالثة مالمح صارمة  الرجال  بابه. كانت على وجوه  وقفوا عند 

لهم: يقول  المساعد  سمع  لكنه  الباب،  يطرقوا  أن  يريدون  وكأنهم 
ومجرد  غبي،  الحارس  هذا  صدقوني،  الس�ادة.  أيها  داٍع  ال   -
وال  تقريبًا،  أحد  مع  يتكلم  ال  هو  أكثر.  ش�كوكه  س�نثير  ربما  س�ؤاله 
بعض  يسمع  وكان  تقريبًا،  األسئلة  على  يجيب  ال  بل  نادرًا،  إال  يسأل 

اآلن. نائم  أنه  وأعتقد  طمأنته.  لكنني  األصوات 
وحاد: صارم  لكنه  خافت  بصوت  أحدهم  فقال 

الباب  زجاج  خالل  من  ينظر  الباب  عند  شخصًا  رأيت  لكني   -
فجأة. اختفى  ثم  المدخل.  باب  الرئيسي، 

وإقناعه: اآلخر  تهدئة  يحاول  من  بنبرة  المساعد  فقال 
حدود  في  عنده  كنت  فق�د  الحارس،  ليس  أن�ه  المؤك�د  م�ن   -
حاالً،  الروتينية  بجولته  سيقوم  بأنه  لي  وقال  عشرة،  الحادية  الساعة 
يعني  وهذا  ساعة،  ربع  من  أكثر  يطول  ال  األمر  أن  جيدًا  أعرف  وكما 

العسكري. آدم  حاج  سيدي  يا  رأيته  الذي  الشخص  يكن  لم  أنه 

قائاًل: نفسها  بالنبرة  آخر  شخص  فسأل 
إذن؟ يكون  َمن   -

ش�فتيه  وعلى  ماكرة  بطريقة  ق�ال  ث�م  لحظ�ة  المس�اعد  صم�ت 
خبيثة: ابتسامة 

نخرجهم،  ولم  لدينا،  بقوا  الذين  المنس�يين  هؤالء  من  ربما   -
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منضبطين  غير  هؤالء  تعرف  فكما  ثانية؟  بهم  وجئنا  خرجوا  ممن  أو 
به. نقوم  ما  بكل  ويستهزئون 

قال: أحدهم  لكن  أقنعهم،  قاله  ما  وكأنما  جميعًا،  صمتوا 
هؤالء..  من  أحد  وليس  الحارس  ه�و  كان  ال�ذي  أن  أعتق�د   -

إذن. لنذهب  أيضًا.  حق  على  أنت  ربما  لكن 

عيني�ه  إح�دى  الداخ�ل.  م�ن  الب�اب  عن�د  آدم  الح�ارس  كان 
ورآهم  حوار،  من  بينهم  دار  م�ا  كل  س�مع  الزجاجي.  بالبؤب�ؤ  مثبت�ة 
وقع  صوت  اختفى  أن  إل�ى  الس�لم،  صاعدي�ن  راجعي�ن،  يس�تديرون 

أقدامهم.
كيف  الثالث�ة؟  الرج�ال  به�ؤالء  مفك�رًا  للحظ�ات،  واقف�ًا  ظ�ل 
هؤالء  هم  ومن  عنه؟  الحارس  دافع  ولماذا  المش�رحة؟  إلى  دخلوا 
قاعات  وجود  يعني  هذا  هل  هذا،  يعني  وماذا  هم؟  أين  المنسّيون؟ 
هنا،  إلى  األحياء  بالناس  يأت�ون  ولماذا  األعلى؟  الطاب�ق  ف�ي  أخ�رى 
ال  األعلى  الطابق  يع�رف  إنه  يحفظونهم؟  أين  لك�ن  مش�رحة؟  ه�ذه 
يكون  الذي  المشرحة  ومدير  الخفر،  الطبيب  غرف  سوى  فيه  توجد 
الحسابات،  به، وقسم  الخاصة  السكرتارية  دوامه صباحيًا فقط وغرفة 

هذا؟ غير  األعلى  الطابق  في  يوجد  وال 
أن  عليه  م�اذا  بالضياع.  ش�اعرًا  الجلدية  الصوف�ة  عل�ى  جل�س 
جيدًا؟  نفس�ه  يعرف  ال  صار  األخيرة  األش�هر  في  أنه  أحسَّ  يفعل؟ 
آخر  بطعم  يحّس  وكان  نفس�ه،  يعرف  بالكاد  دائمًا  كان  أنه  صحيح 
من  يقبضه  ما  معظم  ويعطيها  المسكينة  أمه  يزور  كان  حيث  للحياة، 
والمجالت  الكتب  لشراء  يحتاجه  ما  إال  منه  يستقطع  وال  المشرحة، 
فقد  تغير.  شيء  كل  فجأة،  اختفى  ذلك  كل  أن  إال  األفالم،  وأقراص 
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هذه  في  قاتل  روتي�ن  إلى  تحّول�ت  حيات�ه  األش�ياء،  كل  ف�ي  الرغب�ة 
تثير  جديدة  أشياء  يوميًا  يكتشف  ألنه  بالرعب،  تمأله  التي  المشرحة 

المرعبة. والتساؤالت  الخوف 
حارس  ألنه  ش�يء  كل  يعرف  أن  عليه  بأن  ش�عور  راوده  فجأة 
وكتب  جثث  أش�ياء،  م�ن  فيه�ا  م�ا  كل  ع�ن  والمس�ؤول  المش�رحة، 
في  يجري  ماذا  يع�رف  ال  وهو  أس�رار  أي�ة  لك�ن  وأس�رار.  وأدوات، 
هو  بل  منها؟  يخ�رج  ومن  يدخل  م�ن  يع�رف  وال  األعل�ى؟  الطاب�ق 
الجميع. من  أهمية  أكثر  فهو  أصاًل؟  المساعد  هذا  وظيفة  يعرف  ال 

على  تمّدد  أن  بعد  ذلك  حاول  الرقاد.  آدم  الحارس  يستطع  لم 
جدوى.  دون  لكن  القطنية،  بالبطانية  نفس�ه  وغطى  الجلدية  الصوفة 
أفالم  تصاحب  الت�ي  كتلك  تأثيرية  موس�يقى  أص�وات  س�مع  فج�أة، 
الرعب، موسيقى متوترة، موسيقى تصاحبها أصوات جموع كورالية، 
كانت  النفس.  في  واالنتعاش  الرهبة  تبعث  ومتوترة،  حزينة  موسيقى 

بعيد. من  تأتيه  الموسيقى 
من  تأتي  أنها  فعرف  الموس�يقى،  متتبعًا  النافذة  من  مقترب�ًا  ق�ام 
والوقت  ذلك  كيف  الخفر.  الطبيب  غرفة  جهة  ومن  األعلى،  الطابق 
منتصف  بعد  الواحدة  منتصف  هو  الساعة،  عقارب  تشير  كما  اآلن، 

الليل؟
الخفر،  الطبيب  غرف�ة  إلى  يصع�د  أن  ف�ي  غريب�ة  إرادة  تمّلكت�ه 
تدعوه  الموسيقى  وهذه  بعد؟  ينم  لم  أنه  يعني  الموسيقى  صوت  ألن 

سحرية. بجاذبية  األعلى  إلى  للصعود 
كل  مستعرضًا  سريعة  نظرة  غرفته  أرجاء  في  نظر  واقفًا،  نهض 

وخرج. محدد،  هدف  أي  دون  لكن  جوانبها، 
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ثمة  ليس  بحذر.  صاع�دًا  الس�لم  إلى  توّجه  خالي�ًا.  المم�ر  كان 
يقبض  الذي  الثقي�ل  الس�كون  هذا  س�وى  األرضي  الطابق  ف�ي  أح�د 
األعلى.  الطابق  من  يأتي  صوت  أي  يسمع  يعد  لم  بقوة.  النفس  على 
هنا،  أحد  ال  لكن  له؟  انتبه  من  هناك  هل  الموسيقى؟  توقفت  كيف 
الطابق  إلى  للصعود  محاولة  أي  في  له  يظهر  الذي  المساعد  فحتى 

اختفى. قد  الليل  منتصف  بعد  األعلى 
األعلى  الطابق  إلى  المتجه  السلم  درجة  على  قدمه  وضع  أن  ما 
لديه  المعرفة  إرادة  لك�ن  والتردد،  والخ�وف  باالرتباك  أح�ّس  حت�ى 
يستخدم  لم  حذرة،  بخطوات  السلم  صعد  هذا.  كل  من  أقوى  كانت 

أحد. من  هناك  كان  ما  إذا  أحدًا،  يثير  ال  كي  مصباحه 
انبطح  لكنه  ضجة،  يثير  تعثره  كاد  تعثر،  األخي�رة  الدرج�ة  عن�د 
الطابق األعلى.  بدأ يزحف على أرضية  ثم  على األرض بكل جسده، 
العتمة،  هذه  في  شيئًا  يستكشف  أن  محاوالً  الطابق  على  نظرة  ألقى 
س�وى  يصعد  لم  إنه  كيف؟  األعلى؟  الطابق  في  ليس  أنه  إلى  فانتبه 
المواجه  األرضي  الطابق  سوى  فيها  ليس  المشرحة  وأن  واحد،  طابق 
وقاعة  التشريح  قاعة  حيث  األرضي  تحت  والطابق  الرئيسي،  للباب 
الطابق  هو  ليس  الطابق  هذا  لكن  األعلى،  الطابق  وه�ذا  الثالج�ات، 

ليلة؟ كل  ويفتشه  يعرفه  الذي 
العتمة  اختراق  محاوالً  بصره  أجال  األرض.  على  منبطحًا  ظل 
الذي  الطابق  ليس  هذا  يرى؟  ماذا  لكن  قليل،  قبل  عيناه  ضّللته  فربما 
الغرف  تتوزع  البصر،  امتداد  على  واسعًا  ممرًا  أمامه  يرى  إنه  يعرفه. 
أش�به  ممر  المرمر.  من  وجدران�ه  أرضيت�ه  جانبي�ه،  عل�ى  والزنازي�ن 
اإلثارة  أفالم  ف�ي  يراها  التي  الكب�رى  الفضائي�ة  المركب�ات  بمم�رات 

العلمية.
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مقربة  على  غرفة  أول  من  مقتربًا  زاحفًا،  خطوات  بضع  س�عى 
بحيث  زحف  تتحاور.  خائفة  أصوات  خافتًا،  حوارًا  سمع  السلم.  من 
أو  أشخاص  ثالثة  بين  بدا  الذي  للحوار  مستمعًا  الباب،  قرب  صار 
من  هو  أين  س�يعرف  فربما  إليهم  لالس�تماع  الفض�ول  فانتاب�ه  أكث�ر، 
ويبدو  الراوي،  يبدو  الذي  هو  أحدهم  كان  فيه.  يتحدثون  ما  خالل 
الحوار  خالل  من  انتبه  ألنه  الغرفة،  في  معه  جدد  آلخرين  يروي  أنه 

قائاًل: يتحدث  أحدهم  سمع  بعضًا،  بعضهم  يعرفون  ال  بأنهم 
أنا  لكم  قلت  وكما  الفرن،  إلى  طريقي  في  ماشيًا  كنت  نعم..   -
وعلى  الطريق  من  بالعرض  تقف  للشرطة  سيارة  رأيت  خبازًا.  أعمل 
توجد  حيث  من  ومتنقلة،  مؤقتة  بسيطرة  أشبه  منتصفه،  قاطعة  جانبه 
األمر،  أول  خفت  سنوات.  منذ  ثابتة  عسكرية  سيطرة  المكان  هذا  في 
العسكرية  السيارة  رأيت  ألني  ش�جاعتي  من  ش�يئًا  اس�ترجعت  لكني 
نزل  منهم،  اقتربت  حينما  معه.  الشرطة  من  واثنين  الضابط  ولمحت 
أبدو  أن  محاوالً  عليهم  سلمت  الطريق.  منتصف  في  وصار  أحدهم 
من  نزل  الذي  الشرطي  ذلك  مني  اقترب  بود.  السالم  فرّدوا  طبيعيًا، 

قائاًل: السيارة 
الشخصية؟ هويتك  ممكن  أخي،   -

يسألني: وهو  إليها  نظر  له،  وسلمتها  هويتي  أخرجت 
الفجر؟ من  الساعة  هذه  مثل  في  تذهب  أين   -

قلُت:
عملي  وقت  هو  وهذا  القريب،  الف�رن  في  أعم�ل  خب�از،  أن�ا   -
أذهب  أنا  يعرفون�ي،  الوطني  الح�رس  س�يطرة  في  األخ�وة  اليوم�ي، 

يوميًا. الطريق  هذا  في  وأجيء 
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لي: قال  ثم  وابتسم،  بتمعن  إلّي  الشرطي  نظر 
أمرك. في  يقرر  أن  الضابط  السيد  على  أخي،  لحظة،   -

جالسًا  كان  الذي  الضابط  إلى  هويتي  حاماًل  وذهب  ذلك  قال 
رأيت  لكني  قاال،  مما  ش�يئًا  أس�مع  لم  بهدوء،  تحدثا  الس�يارة.  في 

ويقول: باسمًا  مني  يقترب  الشرطي 
تتفضل  أن  يمكنك  اس�مك،  في  بس�يط  اش�تباه  هناك  أخي،   -
إنها  دقائق،  بضع  س�وى  يطول  ال  األمر  القري�ب،  المرك�ز  إل�ى  معن�ا 
إلى  سنوصلك  نحن  بل  لعملك،  تذهب  ثم  بسيطة  روتينية  إجراءات 

الفرن.
تحدث  الشرطي  ألن  شيء  في  أشّك  لم  لكني  حينها،  ارتبكت 
وبرغم  يقول.  ما  صدق  في  للشك  مجال  أي  تدع  ال  وبثقة  بود  معي 

له: قلت  ذلك 
إلى  أوالً  نذهب  أن  يمك�ن  هل  العمل،  ع�ن  س�أتأخر  لكن�ي   -
لحين  العمل  ببقية  هم  يقوموا  كي  معكم  ذاهب  بأني  وأخبرهم  الفرن 

عودتي؟
خلف  مكانه  من  قائاًل  حوارنا  يس�مع  كان  الذي  الس�ائق  فقال 

المقود:
ال�ذي  الوق�ت  وال�دوران..  الل�ف  ه�ذا  كل  لم�اذا  أخ�ي  ي�ا   -
ذهابنا  من  وأكث�ر  أطول  س�يكون  الفرن  إل�ى  الذه�اب  ف�ي  يس�تغرقنا 
األمر  تطل  فال  أيضًا،  وعودتنا  األم�ور،  لكل  وإنجازنا  المرك�ز،  إل�ى 
ش�خصيًا  أنا  فس�أقوم  تأخرنا  ما  وإذا  الوقت،  من  لتس�تفيد  معنا  وهّيا 

هذا؟ يرضيك  هل  الفرن،  إلى  إليصالك 
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حين  معه�م.  فصع�دت  للرف�ض،  مج�ال  أي  أمام�ي  يك�ن  ل�م 
الكراس�ي،  بعض  فيها  فارغ�ة  غرف�ة  إل�ى  أدخلون�ي  المرك�ز  وصلن�ا 
يدخل  الطري�ق،  طوال  يتح�دث  لم  ال�ذي  الضاب�ط  رأي�ت  وذهب�وا. 
بل  إلّي،  ينظر  أن  دون  ويمضي  منها،  يخرج  ثم  الغرف،  إحدى  إلى 
بنفس�ه  يرجعني  بأن  وعدني  الذي  والس�ائق  اختفيا  الش�رطيان  حتى 

أيضًا. اختفى  الفرن  إلى 
حصل  ما  كل  من  مرتبكًا  وحيدًا،  قلقًا،  الغرفة،  في  وحدي  كنت 
إلى  بي  ج�اءوا  الذين  غير  من  آخر،  ش�رطي  علّي  دخ�ل  فج�أة  ل�ي. 

عدائية: نبرة  في  بصوت  لي  فقال  المركز، 
السعادة؟ فندق  صاحب  آدم  أنت   -

بارتباك: له  فقلت  فوجئت، 
السعادة. فندق  صاحب  ولست  الخباز  آدم  أنا  عفوًا،   -

العقيد.. إلى  تعاَل  أعرف..  ال   -
أكثر  ليس  إنه  إذًا،  األمر  تبّين  فقد  الراحة،  من  بش�يء  ش�عرت 
الغرفة  إلى  فأدخلني  فتبعته،  والش�خوص،  األس�ماء  في  اش�تباه  من 

وخرج. المركز  إلى  وصلنا  ما  أول  الضابط  دخلها  التي 
العريض  مكتبه  وراء  كرسيه  على  العقيد  ورأيت  دخلت  أن  ما 
أحد  ذهن  في  يطرأ  أن  يمكن  ال  ساذج  سؤال  ذهني  على  طرأ  حتى 
خالل  من  الشخص  هذا  دخل  كيف  وهو:  أال  حالتي،  مثل  في  وهو 

الغرفة. إلى  الباب  هذا 
يمكن  ثقبين  س�وى  وجهه  من  ترى  ال  الش�حم،  من  جباًل  كان 
ما  لكنه  الشحم،  من  طبقات  غطته  وفم  لعينيه،  مكان  إنهما  تقول  أن 
أصفر،  حقدًا  تشعان  كانتا  عيناه  باالرتعاش.  شعرت  حتى  إلّي  نظر  أن 
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جس�دي،  مس�امات  كل  في  يس�ري  بالرعب  فش�عرت  مريضًا،  حقدًا 
يخلصني  أن  يستطيع  أحد  وال  ضعت،  قد  بأني  لحظتها  من  وعرفت 

الحقود. العميد  هذا  براثن  من 
سائاًل: حقودًا،  رفيعًا،  صوته  جاءني 

السعادة؟ فندق  صاحب  آدم  أنت  هل   -
متحش�رج  صوت  خرج  وبالكاد  أس�تطع،  فلم  اإلجابة  حاولت 

فمي: من 
الخباز. آدم  أنا  سيدي..  ال   -

فقال:
تكذب. أنت  السعادة..  فندق  صاحب  آدم  أنت  ال..   -

نادرة: وبشجاعة  بالبكاء،  أشبه  بصوت  إليه  توسلت 
الخباز،  آدم  أن�ا  ويخلي�ك.  يحفظ�ك  الل�ه  العقي�د..  س�يدي   -
الفرن  صاحب  تس�ألوا  أن  يمكن  الحديث،  األمير  فن�دق  ف�ي  أعم�ل 

الخباز. آدم  أنا  اسالوه..  الكرامات..  أبو  آدم  الحاج  اسمه  عني.. 
ينظر  لم  ألنه  الخباز،  آدم  بأني  االقتناع  يريد  ال  العقيد  أن  لي  بدا 
له. توسلي  أثناء  أمامه  التي  باألوراق  منشغاًل  كان  وإنما  أصاًل،  إلّي 

الشرطي  دخل  حينما  علّي  تهبط  اإللهية  بالرحمة  شعرت  فجأة، 
قائاًل: التحية  وقدم 

آدم  عن  يس�أل  المحاس�ن  أبو  آدم  الضابط  الس�يد  س�يدي..   -
بخصوصه؟ شيئًا  قررتم  قد  سيادتكم،  كنتم،  إن  الخباز، 

في  صادقًا  كان  هويت�ي  أعطيته  ال�ذي  الش�رطي  ب�أن  أحسس�ت 
وقد  مخطئًا،  كنت  لكني  أكثر،  ال  األسماء  في  اشتباهًا  ثمة  بأن  قوله 

واسترخاء: بترهل  العقيد،  قال  إذ  بعد،  ما  في  ذلك  اكتشفت 
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به  جاءوا  فالذي  الخباز،  آدم  س�راح  يطلق  ب�أن  للضاب�ط  ق�ل   -
خذوه. السعادة.  فندق  صاحب  آدم  اإلرهابي  هو  اآلن 

البائس  الخباز  بإشفاق على هذا  يستمع، شعر  آدم  الحارس  كان 
ويبدو  الحقيقية.  وهويته  شخصيته  يثبت  بأن  الحظ  يحالفه  لم  الذي 
أيضًا،  معه  تعاطف�وا  غرفت�ه  يش�اركونه  الذي�ن  الخب�از  آدم  زم�الء  أن 
آدم  فس�مع  إليه�م،  س�اقه  ال�ذي  مصي�ره  لمعرف�ة  متش�وقين  وكان�وا 

يسأله: أحدهم  صوت  الحارس 
السعادة؟ فندق  صاحب  آدم  أو  اآلخر،  الخباز،  آدم  هو  وَمن   -
عميقة  حس�رة  يطلق  وهو  آدم  الخباز  إلى  آدم  الحارس  اس�تمع 

قائاًل: صدره،  أعماق  من 
آخرين.  أربعة  وجدت  وهناك  الزنزانة،  إلى  مباشرة  أخذوني   -
بأن  منهم،  وعرفت  بقصتي،  ش�بيهة  قصة  لديه  منهم  كالًّ  أن  لي  بدا 
مختلف  من  القتلة،  عتاة  من  إرهابيين،  خمسة  الزنزانة  هذه  في  كان 
أحكام  وصدرت  محاكمتهم  تّمت  قد  وجميعهم  العراق.  محافظات 
أصحاب  من  ولكونه�م  الحكم،  به�م  ينفذ  ل�م  لك�ن  به�م،  اإلع�دام 
من  أو  خاللهم  من  س�واء  اس�تطاعوا  فقد  والنفوذ،  والمال  العالقات 
العقيد  ذمم  بش�راء  إليها،  ينتمون  الت�ي  الجه�ات  أو  أهليه�م،  خ�الل 
الشرطة  دورية  تذهب  يوم  كل  بحيث  المسؤولين،  وبعض  والضابط 
بأحد  وإبداله  هن�ا  إلى  وحمله  س�بيل  عابر  أي  عل�ى  القب�ض  إللق�اء 
وصول  بانتظار  بهم  الحكم  ينفذ  ولم  باإلعدام،  المحكومي�ن  ه�ؤالء 
آدم  اإلرهابي  بدل  وإعدامه  اعتقاله  سيتم  الذي  الخامس  السبيل  عابر 
الزنزانة  في  حبسي  من  قليل  قبل  خرج  الذي  السعادة،  فندق  صاحب 

السعادة. فندق  صاحب  آدم  واعتباري  الخباز  آدم  باعتباره 
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آدم  المدعو  الذي  الش�خص  بأن  الزنزانة  أفراد  بقية  من  عرفت 
وهناك  بل  فندقه،  في  اإلرهابيين  يأوي  كان  الس�عادة  فندق  صاحب 
حمامات  في  الضحايا  ويذبح�ون  األلغ�ام،  يع�ّدون  اإلرهابي�ون  كان 
على  يغطي  كان  لكنه  للفندق،  األرض�ي  تحت  الطابق  وف�ي  الغ�رف 
يأتي  كان  أيضًا  وأنه  للمسؤولين،  الترفيهية  الخدمات  بتقديم  أعماله 
المركز  هذا  ضب�اط  وبعض  العميد  إل�ى  الفتيان  حت�ى  ب�ل  بالفتي�ات 

فيه. اعتقلوني  الذي 
إلقاء  وطريقة  قصته،  ل�ي  روى  البقية  المعتقلي�ن  م�ن  كل  طبع�ًا 
التفاصيل  وبع�ض  االس�م  في  إال  تختل�ف  ال  والت�ي  علي�ه،  القب�ض 

اعتقالي. قصة  عن  االعتقال،  ومكان  الصغيرة، 
بناية  أس�فل  في  قبو  إلى  جميعًا  أخذونا  نفس�ه،  الفجر  ذلك  في 
فرصة  لنا  يتركوا  أن  وبدون  رحمة،  وبال  وهناك،  ومهجورة،  مهدمة 
وقتلة  إرهابيين  باعتبارنا  علينا،  النار  أطلقوا  الموت،  قبل  نتش�هد  أن 
شخصياتنا  غير  أخرى  شخصيات  وإننا  بل  باإلعدام،  علينا  ومحكومًا 
لم  ألنه  أهليها،  إلى  المعنية  الجثث  تس�ليم  يتم  ال  ولكي  الحقيقية، 
على  ووّزعونا  المكان،  هذا  إلى  نقلنا  تّم  فقد  أي شخص،  منهم  يعدم 

الزنزانة. هذه  في  صرت  وأنا  هنا،  والزنزانات  الغرف 

لكن  إذن؟  ميت  ه�و  الخباز  فه�ذا  بالخ�وف،  آدم  الح�ارس  ش�عر 
شعر  ذلك  وبرغم  جيدًا؟  القصة  نهاية  يسمع  لم  هو  ربما  يتحدث؟  كيف 
مأساته،  مع  تفاعله  شدة  من  إنه  بل  الخباز،  آدم  على  والشفقة  باألسى، 
األعلى،  الطابق  استكش�اف  وهي  أجلها،  م�ن  جاء  الت�ي  المهم�ة  نس�ي 
أحد  كان  حيث  الحوار،  لبقي�ة  االس�تماع  بمواصلة  الرغبة  راودت�ه  كم�ا 

يسأل: سمعه  لكنه  يتحدث،  أن  يريد  الغرفة،  تلك  في  الموجودين 
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أعتقد  كنت  لقد  الجدي�د؟  الزمن  هذا  ف�ي  يح�دث  ه�ذا  كل   -
فيه  تحصل  كانت  الذي  الس�ابق،  النظام  زمن  في  يح�دث  ذل�ك  ب�أن 
ضد  االنتفاضة  بع�د  التس�عينات،  في  س�يما  ال  القص�ص،  ه�ذه  مث�ل 
الزمن  وفي  اآلن،  يحدث  ه�ذا  بأن  أتصور  أكن  ل�م  الب�الد.  دكتات�ور 
الحقيقة،  أردتم  لو  لكني،  الحكم؟  يستلموا  كي  بالضحايا  جاء  الذي 

لماذا؟ تدرون  هل  ذلك،  أستغرب  ال 
يسأل. وهو  الخباز،  آدم  صوت  جاء  لماذا؟   -

كريمة  عائل�ة  س�ليل  اللي�ل،  كاش�ف  آدم  المدع�و  أن�ا  ألن�ي   -
التي  المباركة،  االنتفاضة  في  المشاركين  وأحد  بالتقوى،  لها  مشهود 
العجاب  العجب  ش�هدت  قد  التس�عينات،  بداية  في  البالد  اجتاحت 
حتى  الحكم،  إل�ى  بأخوتي  جاء  الذي  الزم�ان  هذا  ف�ي  يج�ري  مم�ا 
النضال  لنواصل  الزنزانة  هذه  من  الخروج  يمكنن�ا  لو  أتمنّ�ى  ص�رت 
ترون  كما  لكن  المس�ار.  ولنصحح  بن�ا،  تاجروا  الذي�ن  ه�ؤالء  ض�د 
منذ  هنا  فأنا  عن�ي،  يس�أل  أحد  ال  بل  النس�يان،  في  بن�ا  يلق�ون  أنه�م 

سنوات.
الذين  المؤمنين  أخوتي  بعض  مع  عل�ّي،  القبض  إلقاء  ت�ّم  لق�د 
االنتفاضة  أنباء  كانت  العصر.  طغاة  مواجهة  في  معي  السالح  حملوا 
فس�معنا  إلينا،  تصل  الكويت  م�ن  المنس�حبون  الجن�ود  بدأه�ا  الت�ي 
والكوت،  والس�ماوة،  والديوانية،  والناصرية،  البص�رة  انتفاض�ة  ع�ن 
الطغاة  ضد  باالنتفاضة  الله،  عل�ى  التوكل  بعد  قمن�ا،  ل�ذا  والعم�ارة، 
قتل  بالقاذفات.  ورجمناها  الحاكم  الحزب  مقرات  فحاصرن�ا  أيض�ًا، 
على  السيطرة  وتّمت  المخابرات،  وأجهزة  الحزب  أزالم  من  الكثير 
وكيف  حدث،  الذي  م�ا  حينها  نعرف  ال  لك�ن  بالكام�ل،  المحافظ�ة 
للقوات  استس�لم  الطاغية  أن  عرفنا  ذل�ك  بعد  قوت�ه؟  النظ�ام  اس�ترد 
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على  يبقى  أن  أج�ل  م�ن  فق�ط  استس�الم،  معاه�دة  ووق�ع  األجنبي�ة، 
السلطة. من  مضادًا  هجومًا  واجهنا  المهم،  كرسيه، 

وحدي،  أكن  ل�م  محافظتنا.  م�ن  القريبة  األه�وار  إل�ى  هرب�ت 
لكنهم  باالنتفاضة،  ش�اركوا  الذين  األبطال  من  المئات  رأي�ت  هن�اك 
إلى  ذهب  بعضنا  عليكم،  أطيل  وال  األماكن.  تلك  إلى  مثلي  هربوا 

الفرج. انتظار  أو  بقتال  واالستمرار  البقاء  آثرنا  لكنا  مجاور،  بلد 
ثم  إس�كافيًا،  هناك  عملت  البصرة.  إلى  تس�للت  س�نوات  بعد 
أخرى،  ومهنًا  كبة،  بائع  المسطر،  في  للشاي  وبائع  ثم خياطًا،  حائكًا، 

محافظتي. في  ما  ثانوية  في  للكيمياء  مدّرس  باألساس  أني  رغم 
بعضها  كثيرة،  طيبة،  كريمة،  عائالت  على  تعّرفت  البص�رة  ف�ي 
كانوا  لكنهم  ومؤسساته،  الحاكم  والحزب  بالنظام  عالقة  لديه  كانت 
العائالت  بعض  يس�اعدون  كانوا  العكس  على  بل  أح�دًا،  ي�ؤذون  ال 
للمعارضة،  س�رًا  ينتمون  الذين  أبنائه�م  اعتق�ال  الس�لطة  تق�رر  الت�ي 

شيوعيين. أم  متدينين  كانوا  سواء 
أبنائه.  مع  الدينية  المراجع  أحد  اغتيال  خبر  وص�ول  ليل�ة  أذك�ر 
أربعمائة  من  أكثر  اعتقال  تّم  البصرة.  في  احتجاجية  مظاهرة  خرجت 
الطريق  في  ألقيت  الجثث  بعض  إن  بل  فورًا،  إعدامهم  تّم  ش�خص 
لم  بل  دفنهم،  م�ن  واألمهات  اآلب�اء  ومنع�وا  أهاليه�م،  أب�واب  أم�ام 
الجثث،  من  يقترب  من  لكل  اإلعدام  ألن  بذلك،  يقوم  أن  أحد  يتجرأ 
تجرأ  الذي  ذلك  إليها  ينتمي  التي  العائلة  أف�راد  لجميع  اإلع�دام  ب�ل 
من  تأكل  كانت  الكالب  أن  تصدقون  هل  الجثث.  من  االقتراب  على 
فلذات  بإعدام  المنكوبين  واألمهات  اآلباء  أنظار  أم�ام  األبن�اء  جث�ث 

قلوبهم؟
أبناء  من  الش�باب،  بإعدام  تكت�ِف  ل�م  الس�لطة  أن  جي�دًا  أذك�ر 
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النس�اء،  على  القبض  بإلقاء  س�ريًا  أمرًا  أصدرت  وإنما  فقط،  وأزواج 
المتزوجة،  الم�رأة  وتترك  الرجال،  م�ن  المعدومين  وبن�ات  أخ�وات 
ومعاقبة  بكارتهن،  وإزالة  اغتصابهن،  على  تؤكد  التعليم�ات  وكان�ت 
الضباط  أحد  بأن  جيدًا،  أذكر  لكني  بالعار،  بتكليلهم  العائالت  هذه 
العائ�الت  أهال�ي  أبل�غ  للحكوم�ة،  الس�ري  الجه�از  ف�ي  العاملي�ن 
هربت  حيث  تّم،  م�ا  وهذا  الفرار،  إل�ى  ودعاه�م  بالق�رار،  المنكوب�ة 
في  عش�ائرهن  إلى  هربن  أو  أخرى،  محافظات  إل�ى  الفتي�ات  مئ�ات 

المجاور. البلد  إلى  هاجرن  ومنهن  الريف، 
تسللت  لي،  بالنسبة  وخطرة  علّي،  ضيقة  البصرة  صارت  حينها 
بحيث  مفككة،  كانت  البالد  أحوال  وأن  سيما  ال  ثانية،  محافظتي  إلى 
أتوّجه  أني  أعرف  أكن  لم  لكن  الس�لطة.  براثن  م�ن  الزوغ�ان  يمك�ن 

قدري. لمواجهة 
متدينة.  عائلة  من  لي،  صديق  مع  سكنت  محافظتي،  في  هناك 
وملتزمة  ومهذبة،  جميلة،  فت�اة  وهي  أخته،  م�ع  يعي�ش  صديق�ي  كان 
صديقي  زّوجني  كثي�رة،  رس�ميات  وبدون  كثيرًا،  نتأخ�ر  ول�م  ديني�ًا، 
اآلمنة،  المستقرة  الحياة  لنا  تتح  لم  السري  عملنا  ظروف  لكن  أخته. 

كثيرًا. نتنقل  زوجتي  وأخي  أنا  كنا،  لذا 
الجمال  رائع�ة  بطفل�ة  وزوجت�ي  أن�ا  رزقن�ا  تقريب�ًا،  س�نة  بع�د 
لم  األس�ف  مع  لكني  البش�ر،  أم  حواء  ألمنا  تكريمًا  حواء،  أس�ميتها 
التي  المرات  إح�دى  ففي  عيني،  أمام  تكب�ر  ألراه�ا  بالعي�ش  أس�تمر 
تّمت  أيضًا،  البيت  في  عندنا  أخوها  وكان  زوجتي،  فيها  أزور  كنت 
ألننا  السلطة،  إلى  وصلت  كيف  نعرف  ال  معلومات،  نتيجة  مهاجمتنا 
علينا.  القبض  إلقاء  تّم  المهم،  سرًا.  ونخرج  سرًا  المدينة  ندخل  كنا 
بينما  التعذيب،  تحت  زوجتي  أخو  مات  فقد  كثيرًا،  األمر  يطل  ولم 
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غريب. أبي  سجن  إلى  نقلت  أنا 
أبو  آدم  أسمه،  أذكر  زلت  ما  محافظتي،  من  ضابطًا  قابلت  هناك 
بذلك  يقوم  أحيانًا  بل  يوميًا،  بتعذيبي  يقوم  المج�د  أب�و  كان  المج�د. 
ه  يوجِّ وإنما  بالتعذيب  يكتفي  ال  كان  الواحد.  اليوم  ف�ي  ع�دة  م�رات 

زوجتي. لسمعة  ويسيء  لي،  الشتائم 
األخوة،  بعض  مع  وأخذني  فجر،  ذات  جاء  نفسه  الضابط  هذا 
أطلق  وهناك  العس�كري،  للعتاد  فارغة  بمخازن  أش�به  س�رداب،  إلى 
اإلع�دام  فري�ق  م�ن  أي  مع�ه  ولي�س  كان  وح�ده  علين�ا.  الرص�اص 
الضابط  هذا  يخفي  ولكي  شخصيًا،  منا  ينتقم  كان  وكأنه  االعتيادي، 
بي  واس�تقّر  المش�ارح،  على  جثثنا  يوزع  أخذ  اقترفها،  التي  المجزرة 
فك�رت  وال جه�ة  عن�ي،  يس�أل  أح�د  ال  س�نوات،  من�ذ  هن�ا  المق�ام 

هويتي. عن  باالستفسار 
أق�ول  أن  أري�د  وال  والحس�رة،  واألس�ى  بالخيب�ة  أصابن�ي  م�ا 
إيمان  عن  بذلك  قمنا  بأنفسهم،  ضحوا  الذي  واآلالف  ألنني،  الندم، 
أهالي  من  ش�اب  هنا،  إلى  بنا  يأتوا  أن  قبل  معنا،  كان  لكن  وقناعة، 
آدم  أذكر  كما  اسمه  عمره،  من  العشرينات  بداية  في  شاب  الكوت، 
جريمته  وكانت  بالمحافظ�ة،  الصحة  مديرية  ف�ي  يعم�ل  كان  النم�ر، 
الفقيرة  العوائل  يزور  وأنه  بيتهم،  من  القريب  الجامع  إلى  يذهب  أنه 

وإعدامه. وتعذيبه،  اعتقاله  فتّم  الدواء،  بعض  لهم  ليحمل 
باعتقاله،  بعد أن عرفوا  النمر،  آدم  الفتى  أبناء عمومة  أن  الغريب 
براءة  وقدموا  والمخابرات  األمن  دائرة  إلى  جميعهم  ذهبوا  وإعدامه، 
معهم  حققوا  األمن  رجال  أن  األمر  في  المبكي  والمضحك  منه.  دم 
أعدم،  بأنه  لهم  أكدت  التي  المعلومات  مصدر  عن  مستفسرين  أيضًا، 
مخرب،  أنه  زاعمين  عمه�م،  ابن  حول  القص�ص  يختلق�ون  فأخ�ذوا 
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للحكومة.  والئهم  يثبتوا  أن  أرادوا  لكنهم  ُأعدم  أنه  يعرفون  ال  وأنهم 
العمومة  أبن�اء  أن  فيه،  األقدار  وس�خرية  الزمان،  ه�ذا  مه�ازل  وم�ن 
بعد س�قوط  أبوابهم  على  الش�هيد  العم  ابن  ص�ورة  وضع�وا  ه�ؤالء، 

شهيدًا. لديهم  بأن  يفتخرون  وصاروا  النظام، 
أبو  آدم  الضابط  أن  ل�ي  وتبّين  بكامله�ا،  قصت�ه  ل�ي  روى  وق�د 
وإعدامه  الفتى  ذلك  بتعذيب  قام  الذي  وهو  ترقيته،  تّمت  قد  المجد 
كان  له،  أخ  عن  يتحدث  كان  الفت�ى  هذا  أن  أثارن�ي  م�ا  لك�ن  أيض�ًا. 
في  وترحال،  حل  بعد،  أحواله  واستقرت  إيران،  إلى  وهرب  شيوعيًا، 
يأمل  الشهيد  الفتى  هذا  وأن  معروف،  وكاتب  شاعر  وهو  الدانمارك، 
عن  ويكشف  ومعاناته،  ألمه  عن  رواية  بكتابة  الكاتب  أخوه  يقوم  أن 
عن  ويكتب  له،  هو  تع�ّرض  الذي  والخديعة  والظل�م  الضي�م  حج�م 

المجد. أبو  آدم  القاتل  هذا 
تّم  قد  الك�وت،  أهال�ي  م�ن  النم�ر،  آدم  القتي�ل،  الش�اب  ه�ذا 
نتيجة  مجهولة  جهة  إلى  وُنقل  الزنزانة  ه�ذه  في  أخرى  م�رة  اعتقال�ه 
بجثة  إلينا  ج�اءوا  فقط،  س�نتين  فقبل  الجثث،  إح�دى  قت�ل  محاولت�ه 
آدم  البطل  المناضل  أخ  إنه  لنا  قال  العمر،  من  الخمس�ين  في  رجل 
الشعب،  أبناء  وقتلة  اإلرهابيين  لمحاربة  لواء  يقود  الذي  المجد،  أبو 
ألخيه  الوصول  يستطيعون  ال  ألنهم  هو  بقتله  انتقموا  اإلرهابيين  وأن 

اليوم. الحكم  رجال  من  صار  الذي 
القات�ل،  أخ�ي  عل�ى  النم�ر  آدم  الش�هيد  الفت�ى  هج�م  حينه�ا 
وأحد  اإلرهاب،  محاربة  لواء  قائد  الجديد،  والقائد  البطل  المناضل 
ذلك،  يحقق  وكاد  رأس�ه،  يقط�ع  أن  وأراد  الجدي�د،  الحك�م  رج�ال 
الحرس  من  مختلفة  ومراتب  أنيقون،  رجال  علينا  دخ�ل  فج�أة  لك�ن 
وأعتقد  باإلرهاب،  إي�اه  متهمين  النم�ر،  آدم  الفت�ى  أخ�ذوا  الوطن�ي، 
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تقطيعها  هو  به  الجثة  تعاقب  أن  يمكن  ما  فأقصى  تقطيعه،  قرروا  أنهم 
الجسد. عن  الرأس  فصل  أو  أوصال،  إلى 

قاعة  وليست  غرفة  يبدو  كما  فهنا  مشوش،  بأنه  يشعر  آدم  كان 
هل  يسمعه؟  الذي  هذا  ما  إذن،  للتشريح،  قاعة  وال  الجثث،  لحفظ 
نفس�ه،  مع  وفّكر  يدعون؟  كما  وش�هداء  قتلى  ه�م  أو  أحي�اء  ه�ؤالء 
أن  في  بنفسه  نفسه  على  أجاب  لكنه  أحياء؟  فهم  شهداء  ألنهم  ربما 
المشرحة؟  في  أحياَء  وليسوا  يرزقون،  ربهم  عند  أحياء  هم  الشهداء 
هذه  مثل  ف�ي  يعيش  أن  له  كي�ف  صحيح�ًا،  ه�ؤالء  رواه  م�ا  إذا  ث�م 
قتلة  ص�ار  لبالد  ينتمي  كي�ف  فيه�ا؟  يج�ري  م�ا  يع�رف  وال  الب�الد، 

اليوم؟ أبطال  فيها  األمس 
له.  المقابلة  الواجهة  تزّين  التي  اإللكترونية  الساعة  إلى  التفت 
بالرغم  لكن  الليل،  منتص�ف  بعد  والربع  الواحدة  إل�ى  تش�ير  كان�ت 
على  طرقًا  سمع  فجأة  هو؟  أين  يكتشف  لم  فإنه  سمعه،  ما  كل  من 
صوتًا  فسمع  الجدار،  على  رأسه  واضعًا  قلياًل  أنصت  خاف.  الجدار. 

يسأل: نسائيًا 
المجاورة،  الزنزانة  في  هناك  من  يا  أنتم  أخوت�ي..  ي�ا  أنت�م..   -

تسمعونني؟ هل 

ال  وهي  امرأة،  فيها  أخرى،  زنزانة  خلفه  بأن  آدم  الحارس  انتبه 
الخباز،  آدم  قليل،  قبل  يتحدثون  كانوا  الذين  تنادي  وإنما  هو،  تناديه 

قائاًل: يجيبها  الخباز  آدم  سمع  الليل.  كاشف  وآدم 
أنت؟ َمن  نسمعك.  نعم   -
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المفتي. حواء  أنا   -
هناك؟ وحدك  أنت  هل   -

اآلن. لحّد  وحدي  هنا  أنا  نعم،   -
شيئًا؟ تحتاجين  هل   -

بأن�ي  اللي�ل  كاش�ف  آدم  ل�ألخ  أق�ول  أن  أردت  لكن�ي  ال..   -
ربما.. ابنته  أعرف  أقصد  عائلته..  أعرف 

يسألها: وهو  متلهفًا،  الليل،  كاشف  آدم  صوت  جاء  فجأة 
وابنتي؟ زوجتي  تعرفين  هل  كيف،   -

معروفة.. مذيعة  صارت  ابنتك   -
مذيعة؟  -

البغدادي. حواء  اسمها  معروفة  مذيعة  نعم   -
وليس  الليل  كاش�ف  ح�واء  لق�ب  تحم�ل  أن  يفت�رض  لك�ن   -

بغداد. من  ولسنا  الحلة  أهل  من  فنحن  البغدادي، 
خالها  وأن  وخالها،  أبيها  عن  تحدثت  مرة  لكنها  أعرف،  ال   -
وأنت  لك  اس�تمعت  وقد  والدها..  إعدام  وتّم  التعذيب  تحت  مات 

هي. أنها  فظننت  قصتك،  تروي 
عمرها؟ كم   -

العشرين. أو  عشرة  الثامنة  في  أنها  أعتقد   -
هذا  مذيعة؟  تكون  أن  البنتي  المستحيل  من  هي،  ليست  ال   -
تسمح  أن  ويستحيل  متدينة،  عائلة  ومن  متدينة  امرأة  فأمها  مستحيل، 

مذيعة. ابنتنا  تكون  بأن 
آسفة؟ أنا  إذن   -
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وهذا  الزمان  هذا  أبناء  من  أنك  يبدو  أنت؟  قصتك  ما  لكن   -
الجديد؟ العصر 

الطاغية،  زمن  في  سياسية  سجينة  كنت  المفتي.  حواء  أنا  نعم   -
وقد  إس�الميًا،  كونه  ُأعدم  وأخي  ش�يوعيًا،  كون�ه  ُأع�دم  زوج�ي  ألن 
المعادين  للمجرمين  األول�ى  الدرجة  أقرب�اء  من  باعتب�اري  اعتقل�ت 
كتبوا  العتقالي  الرسمية  األوراق  في  لكن  الحاكم،  والحزب  للسلطة 
لس�نوات  الس�جن  في  بقيت  وقد  الدعارة،  ممارس�ة  هي  تهمتي  أن 

طوال.
أعرف  ال  صغي�رة،  طفل�ة  ل�دّي  كان�ت  اعتقال�ي  ت�ّم  حينم�ا   -
األجانب  ج�اء  بعدم�ا  الس�جن،  خ�ارج  كن�ت  أن�ي  رغ�م  مصيره�ا، 
على  أعثر  لم  ذلك  رغ�م  لكني  النظام.  وأزال�وا  الج�رارة  بجيوش�هم 

طفلتي.
طفلتك؟ على  تعثري  لم  كيف   -

اعتقلت  حينما  جيراننا،  عن  سألت  عليها.  أعثر  لم  ببساطة،   -
أيضًا. ابني  على  أعثر  لم  بل  أخذوها،  األمن  بأن  لي  قالوا 

فقط؟ واحدة  طفلة  لديك  إن  قلت  ابنك؟   -
من  طفلة  لدّي  كان  اعتقال�ي  تّم  حينما  صحي�ح.  ه�ذا  نع�م.   -
صرت  بل  ومرات،  لمرات  اغتصاب�ي  تّم  الس�جن  في  لك�ن  زوج�ي، 
له  خّصني  قد  كان  أنه  بمعنى  عش�يقة،  الس�جن،  ضباط  أحد  عش�يقة 
بعد  مني.  أخذه  لكنه  ابنًا،  الس�جن  في  وولدت  منه،  وحملت  فقط، 
مختلفة.  بوسائل  نفسي  أجهض  وكنت  مرة،  من  ألكثر  حملت  ذلك 
بابني،  مطالبة  إليه  وذهبت  مكانه  عرفت  الس�جن  من  خرجت  حين 
الجديد  النظام  وصار  الداخلي�ة،  في  عالية  رتبة  ذا  ص�ار  الي�وم  لكن�ه 
لقد  المهم،  هنا.  إلى  أرس�لني  الذي  وهو  خدماته،  عن  يس�تغني  ال 
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س�جينًا  صار  والكل  ش�هداء،  لديهم  ص�ار  ال�كل  األم�ور،  اختلط�ت 
يدخل  لم  من  البالد  في  يبَق  لم  بأنه  يعتقد  المرء  صار  حتى  سياسيًا، 

الحكاية. لكم  ألكمل  وابنيه؟  الطاغية  سوى  السجن 

المنظمات  وبعض  بل  تزورنا،  العالمية  المنظمات  بعض  كانت 
الليل  كاش�ف  آدم  لألخ  أس�تمع  وأنا  ذلك  وتذكرت  أيضًا،  الحقوقية 
تزورنا  كانت  فقد  المجد،  أبو  آدم  القاتل  الضابط  عن  تحدث  حينما 
النس�اء،  س�جن  تزور  التي  األجنبية  الوف�ود  تراف�ق  عراقي�ة،  محامي�ة 
صدرها.  على  الطاغية  ص�ورة  تحمل  الش�ابة  المحامية  ه�ذه  وكان�ت 

الحكومة؟ في  كبيرة  سياسية  شخصية  اآلن  أنها  أتدرون 
من  كونك  تكرم�ي  أن  يفت�رض  هن�ا؟  إل�ى  وصل�ت  وكي�ف   -

لشهيد؟ وزوجة  لشهيد  وأختًا  السجناء، 
الدولة  دوائر  في  أدور  طويل�ة  لفترة  بقيت  أنن�ي  تع�رف  ه�ل   -
ألثبت أنني لست عاهرة، وإنما سجينة سياسية وأخت لشهيد وزوجة 
الطاغية  صورة  تضع  كانت  التي  المحامية  هذه  أن  تعرف  هل  لشهيد؟ 
رحيل  بعد  م�رة،  ذات  قابلتني  حينما  تزورن�ا،  حينم�ا  صدره�ا  عل�ى 
النظام  مع  أتعاون  كن�ت  بأني  عني  أخبرت  طبع�ًا،  وإعدام�ه  الطاغي�ة 
اليوم  صارت  المرأة  هذه  ضدها؟  التقارير  أكتب  كنت  وأني  لمقبور 
وصارت  بل  وتنهي،  تأمر  اآلن  وإنه�ا  الحكومة،  ف�ي  كبي�رة  مس�ؤولة 
الظلم  عن  الحديث  ف�ي  وتفصل  العراقيات،  النس�اء  باس�م  تتح�دث 

له. تعرضن  الذي 
حرة  صرت  أن  بعد  هنا  إلى  وصلت  كيف  تخبرينا  لم  لكنك   -

السجن؟ من  سراحك  وُأطلق 
لم  أني  أخبرتكم  فكما  آخر.  بطريق  لكن  أنتم،  وصلتم  مثلما   -
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كنت  الذي  الضابط  وعلى  ابني،  على  عثرت  لكني  ابنتي،  على  أعثر 
يروي عن  التلفزيون  رأيته على شاشة  لقد  والده.  هو  والذي  عشيقته، 
يهّرب  كان  أنه  وكيف  الس�ابق،  المظلم  العصر  في  الس�جناء  مآس�ي 
المستش�فيات  إلى  ينقلهن  كان  وأن�ه  الس�جينات،  وي�أوي  الس�جناء، 
الكثير  دافعًا  آخرين،  بمس�اعدة  هناك  من  ويهربهن  الم�رض،  بحج�ة 
واس�مه  اآلن،  يحمله  الذي  اللقب  وقرأت  وأنه،  وأنه..  أموال�ه،  م�ن 

الداخلية. في  كبير  مسؤول  وأنه  الكامل، 

وبش�ق  الداخلية،  إلى  الثاني  اليوم  في  ذهبت  أصب�ر،  ل�م  طبع�ًا 
أبدًا  س�هاًل  األمر  يكن  ولم  وتواجده،  عمل�ه  م�كان  عرف�ت  األنف�س 
لهم  فشرحت  عليه،  خوفًا  معي،  التحقيق  تّم  عنه،  سألت  حينما  ألني 
ألشكره،  رؤيته  أريد  وأني  ساعدني،  قد  هو  وكان  سجينة،  كنت  أني 
تثبت  التي  الحقيقية  وأوراقي  هويتي  لهم  وقدمت  الدم�وع،  وذرف�ت 
إلى  ذهبت  المهم،  صدقوني.  أن  إلى  فعاًل،  سياسية  سجينة  كنت  أني 
سمحوا  صارم،  وتفتيش  وجيم،  سين  وبعد  مقابلته،  وطلبت  مكانه، 
وإال  نس�يني  قد  كان  وربما  رؤيتي،  يتوقع  لم  هو  طبعًا  بمقابلته.  لي 
تأهب  حتى  عليه،  داخل�ة  رآني  أن  ما  لكن�ه  بمقابلت�ه،  ل�ي  م�ا س�مح 

بيده. سالحه  وأخذ 
وربما  فورًا،  عرفني  لقد  اآلخر.  إلى  أحدنا  ينظر  للحظات  بقينا 
لكنه،  الحقيقي،  ووجهه  تاريخه،  وأعرف  جيدًا،  أعرفه  ألني  ارتعب 
التي  واللحظات  الليالي  تذكر  ربما  قلياًل،  استرخى  لماذا،  أدري  وال 
لي  يكّن  وكان  جدًا،  بي  معجبًا  كان  فقد  أخفيكم  وال  معي،  بها  كان 

إعالنها. يستطيع  ال  مودة 
وراء  م�ن  التّف  ثم  اآلخ�ر،  إل�ى  أحدن�ا  ينظ�ر  للحظ�ات  بقين�ا 
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نحوي  وتقدم  مكتبه،  طاولة  على  المس�دس  وضع  أن  بعد  كرس�يه، 
جسدي: تستكشف  كانت  نظراته  أن  رغم  بارد،  رسمي  بشكل  قائاًل، 

حالك؟ كيف  أنت؟  هذه   -
لله. الحمد   -

يمكن: ما  بأسرع  المقابلة  إنهاء  يريد  وكأنه  سائاًل،  قاطعني 
لعمل؟ أو  معاملة،  إلنجاز  أو  للمال،  لشيء،  تحتاجين  هل   -

ابني. عن  أسأل  جئت   -
مساعدتك؟ نستطيع  كي  اسمه؟  ما  هو؟  أين  ابن؟  أي  ابنك؟   -

أيضًا؟ ابنك  هو  الذي  ابني   -
وابني؟ ابنك  هو  الذي  ابن  أي  اخرسي،   -

مني؟ أخذته  الذي  ابني  منك؟  السجن  في  ولدته  الذي  ابني   -
فقال: قلياًل،  يعلو  بدا  الذي  صوتي  من  ارتبك 

ما  إذا  السجن  في  بك  أزّج  أن  اآلن  يمكنني  جيدًا،  اسمعي   -
أصاًل؟  أعرفك  ال  أنا  تفهمين؟  ه�ل  الصدد،  بهذا  حديث�ك  واصل�ت 

عمل. عن  لك  أبحث  أن  يمكنني  بك  رأفة  ولكني 
ابني. رؤية  أريد  وإنما  عمل،  عن  أبحث  ال  أنا   -

على  التي  المؤطرة  الصورة  أن  ذهني  في  طرأ  كيف  أدري  وال 
لصبي  صورة  رأيت  وفعاًل  لرؤيتها،  مسرعة  فذهبت  البني،  هي  مكتبه 

صارخة: إليه  التفت  أخرى.  امرأة  تقف  جانبه  إلى  لكن  جميل، 
كذلك؟ أليس  ابني  هذا   -

لكنه  أعماقه،  في  يتأجج  الذي  الصراع  رأيت  للحظات،  صمت 
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آمرة: عصبية  بلهجة  وقال  نفسه  على  سيطر  ما  سرعان 
فهمِت؟ هل  ستنتهين،  وإال  هذا  هذيانك  عن  كفي   -

فجرت  قد  ابني  صورة  وكانت  هذا،  تهديده  منه  سمعت  أن  ما 
عاليًا: أصرخ  وأخذت  هدوئي  ففقدت  أعماقي،  في  األلم  براكين 

قتلي؟  وتريد  ابني  أخذت  أكث�ر،  تريد  ماذا  أتهددن�ي؟  م�اذا،   -
كان  ال�ذي  المس�ؤول  هذا  س�أفضح  أمثال�ك،  وأفض�ح  س�أفضحك 
حامي  هو  اليوم  بينما  السياسيات،  السجينات  باغتصاب  لياليه  يقضي 

األسود. تاريخك  سأفضح  للعدالة، 

فكي،  ش�ّلت  صفعة  تلقيت  إذ  كالمي،  أواصل  أن  أس�تطع  لم 
ضابط  فدخل  هن�اك،  جرس  على  وضغط  لمكتب�ه  ع�اد  لحظ�ة  وف�ي 

غاضبًا: منه  وسمع  له،  التحية  قّدم  عسكري 
وإذا  الدائرة،  من  وأخرجوها  هنا،  من  المجنون�ة  ه�ذه  خ�ذوا   -

مفهوم؟ السجن،  في  بها  وألقوا  فاعتقلوها  ثانية  عادت  ما 
سيدي. مفهوم   -

أستطع  أكن  لم  خارجًا.  بي  ومضى  يدي،  من  الضابط  وسحبني 
في  وأنا  لكني،  ومفاجئ�ة،  جدًا،  قوية  ضربته  كان�ت  ش�يئًا،  أق�ول  أن 

قائلة: للضابط  أتوسل  صرت  الطريق، 
سياسية،  سجينة  كنت  أنا  مني.  ابني  أخذ  أنه  أخي  يا  صدقني   -
ابنًا  وولدت  وحبلت  معي،  ينام  كان  وقد  للسجن،  ضابطًا  هو  وكان 
يتهمني  لكنه  عن�ه،  أس�أل  جئت  فقط  ش�يئًا،  أريد  ال  أنا  من�ي،  أخ�ذه 
السياس�يات  الس�جينات  يغتصب  كان  لقد  جيدًا.  أعرفه  أنا  بالجنون. 

ليلة. كّل 
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وتحذير: مواساة  فيها  بلهجة  وقال  لي  الضابط  التفت 
وسواء  تتحدثين،  شيء  أي  عن  أدري  ال  أختي،  يا  اسمعيني   -
ذلك،  كل  تنس�ي  أن  لك  فنصيحتي  ال،  أم  صحيح�ًا  تقولين�ه  م�ا  كان 
يس�تطيع  ممن  فلس�ت  هناك،  يفعله  كان  وما  الس�جن،  وعالم  ابنك، 
جاء  الذي  الجدد  قادتنا  حي�ة.  البق�اء  أردت  إذا  اس�معيني  مواجهت�ه. 
هنا،  بقوا  كان�وا  الذين  عن  ش�يئًا  يعرف�ون  ال  الخ�ارج  م�ن  معظمه�م 
نخاف  لكننا  الكثير،  نع�رف  نحن  ودب،  هب  من  ب�كل  يثق�ون  فه�م 
التهمة  وإلقاء  عوائلنا،  مع  إبادتنا  من  يترددون  ال  فهؤالء  نتحدث،  أن 
اليوم  نفس�ك  على  أثرت  فأن�ت  لحال�ك،  اذهب�ي  اإلرهابيي�ن.  عل�ى 

عينيه. أمام  من  اختفي  بسالم..  تنتهي  سوف  أنها  أعتقد  ال  عاصفة 
زوجي  كان  م�ا  وإذا  لش�هيد،  وأخت  ش�هيد  زوج�ة  أن�ا  ال..   -
اإلس�الميين،  من  أخي  فإن  الحكم،  في  لجماعته  حظ  وال  ش�يوعيًا، 

سياسية. سجينة  كنت  وأنا  شهيد،  وهو 
هؤالء..  عن  باالبتعاد  أنصحك  جي�دًا..  افهميني  أخت�ي..  ي�ا   -
يفعلوا  أن  يس�تطيعون  ال  أنهم  إال  الش�رفاء،  بعض  صدقك  لو  فحتى 

شيئًا.

هو  أهذا  فع�اًل.  كالمجنون�ة  كن�ت  الش�ارع  ف�ي  ص�رت  حينم�ا 
حينما  الش�هداء  وبقية  وزوجي  أخوت�ي  به  يحل�م  كان  ال�ذي  الح�ال 
أدري  ال  بها؟  يحلمون  كانوا  التي  البالد  هي  أهذه  بأنفسهم.  ضحوا 
وهناك  مراقبة،  بأني  أحّس  صرت  لكني،  ذلك،  بعد  ج�رى  ال�ذي  م�ا 

أتنقل. حينما  أمامي  من  وتختفي  تظهر  أشباح 
النس�ائية  الجمعيات  إحدى  إلى  طريق�ي  ف�ي  كن�ت  ي�وم  وذات 
الش�هداء،  زوجات  من  المجاهدات،  األخوات  بع�ض  تقوده�ا  الت�ي 
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الشارع،  منعطف  وعند  الجمعية،  مقر  إلى  أصل  أن  وقبل  وأخواتهم، 
منها  وقفز  البيج�و،  نوع  من  س�يارة  جانبي،  بيض�اء  س�يارة  اصطف�ت 
مكان  إلى  ب�ي  وانطلقوا  عن�وة،  إليها  وأدخالن�ي  ب�ي  أمس�كا  اثن�ان. 

مجهول.
طوياًل،  كان  الطري�ق  ألن  بغ�داد،  خ�ارج  م�كان  إل�ى  أخذون�ي 
وأخي�رًا  س�لكوا.  اتج�اه  أي  أع�رف  فل�م  العيني�ن،  معصوب�ة  وكن�ت 
ثم  ما،  م�كان  إلى  وأدخلون�ي  منه�ا،  وأخرجون�ي  الس�يارة،  توقف�ت 
مؤثثة  غرفة  في  نفس�ي  فوجدت  عيني،  عن  الس�وداء  العصابة  رفعوا 
رجلين  أمامي  ورأيت  سكنية،  شقة  وكأنه  المكان  وبدا  جيد،  بشكل 
أهاًل  لي  وقاال  لي  ابتس�ما  خفيفة.  بلحى  الوج�ه،  ووس�يمي  أنيقي�ن، 
حياتي  تفاصيل  ع�ن  علّي،  األس�ئلة  يطرحان  أخذا  ثم  ب�ك.  وس�هاًل 
أيام، فشرحت  قبل  للداخلية  زيارتي  بالسؤال عن سبب  وانتهوا  كلها، 

شيء. كل  لهم 
وعن  عنه،  أخبرتهما  حينما  منهما  أي  يفاجأ  ل�م  أنهم�ا  الغري�ب 
معي  التحقيق  من  انتهوا  أن  وبعد  معه.  وقصتي  للسجينات،  اغتصابه 

المكان. غادرا  أنهما  ويبدو  خرجا. 
وجهيهما  على  الش�ر  مالمح  تبدو  اثنان  علّي  دخ�ل  ذل�ك  بع�د 
وأدخالني  مكاني  م�ن  أخذاني  إذ  طوي�اًل،  ينتظ�را  ول�م  ونظراتهم�ا، 
على  ألقياني  كالم،  أي  وب�دون  عريض،  نوم  س�رير  يتوس�طها  غرف�ة 
جسدي. من  بقسم  منشغاًل  كان  منهما  كل  معًا،  واغتصباني  السرير، 

معهما.  ينفع  لم  ذلك  كل  التوسل،  التهديد،  الشتائم،  الصراخ، 
واحد  أطلق  وهناك  الحمام،  غرفة  إلى  س�حالني  مني  انتهيا  وحينما 

هنا. إلى  بي  وأتيا  لّفاني  ثم  صدري.  على  رصاصة  منهما 
معك؟ حققا  اللذين  هذين  كان  ومن   -
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هناك  بأن  وأكدا  التهذيب،  غاية  في  كانا  لكنهما  أعرفهما،  ال   -
الوضع. سيصححان  وأنهما  األشياء،  في  اختالط 

صدقتهما؟ هل  سيصححان؟  وضع  أي   -
حصلت  التي  الدناءة  أو  الشبهة  يثير  ما  منهما  أَر  لم  ؟  ال  لَِم   -

بعدهما. معي 
وقتلك؟ باغتصابك  قاما  اللذين  هذين  كان  ومن   -

بي:  يصرخ  يغتصبني،  وهو  أحدهما  كان  لكن  أعرفهما؟  ال   -
النصيحة. تسمع  ال  من  جزاء  هذا 

نصيحة؟ أية   -
الزمن  في  حتى  الزمان.  ه�ذا  في  ينص�ح  فال�كل  أع�رف؟  ال   -
وإال  بالس�كوت  ينصحن�ي  باغتصاب�ي  يق�وم  م�ن  كل  كان  الس�ابق 
الزمان  هذا  وف�ي  س�وداء،  نهايتي  وتكون  وخيم�ة،  العاقب�ة  فس�تكون 

ثم.. للنصيحة.  وسيلة  صار  التلفزيون  إن  حتى  ينصح،  الكل 

فقد  المرأة،  هذه  قصة  بقية  يس�مع  أن  آدم  الحارس  يس�تطع  لم 
منه،  الثالثة  الرجال  وخرج  ُفتح  قد  البعيدة  األبواب  أحد  أن  إلى  انتبه 
زحف  يفعل.  ماذا  يع�رف  الحارس  آدم  يكن  ل�م  المس�اعد.  ومعه�م 
الس�لم،  درجات  على  بنفس�ه  وألقى  الدرج،  إلى  قوت�ه  ب�كل  راجع�ًا 
ترتطمان  ركبتاه  كانت  التي  الدرجات  على  بالتزحلق  ن�ازالً  وزح�ف 
مدى  عن  بعيدًا  وصار  الس�لم  منتصف  إلى  وصل  وحي�ن  بق�وة.  به�ا 
الس�لم  هابطًا  س�رعة،  من  يمكنه  ما  بأقصى  رك�ض  القادمي�ن،  بص�ر 
وأغلق  مس�رعًا،  فدخلها  غرفته،  حيث  األرض�ي  تح�ت  الطاب�ق  إل�ى 

بالمفتاح. نفسه  على 
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وسمعه؟  رآه،  ما  كل  في  فّكر  لدقائق.  الصوفة  على  جالسًا  ظل 
الطابق  ليس  أنه  بالتأكي�د  يقع؟  أين  رآه؟  الذي  الم�كان  ه�ذا  ه�و  م�ا 

هناك؟ الثالثة  والرجال  الطبيب  مساعد  رأى  لكنه  األعلى؟ 
والرجال  المس�اعد  بأن  أحّس  أكثر.  والضياع  باالرتب�اك  أح�ّس 
أخذ  الظالم.  يلّفه  والطابق  عنه،  بعيدين  كانوا  فقد  ي�روه،  ل�م  الثالث�ة 
تنقل  التلفزيون.  شاش�ة  فأضيئت  عليه،  وضغط  كونت�رول  الريم�وت 

بالعربية. أفالمًا  تبّث  التي  القناة  على  مستقرًا  القنوات  بين 
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ال�سيوف

ليل  الليل.  من  الس�اعة  تلك  في  بغداد  على  يخّيم  الظالم  كان 
من  قلعة  وكأنها  بدت  التي  المشرحة  بناية  على  يخّيم  ممطر،  ثقيل، 

لألشباح. بيت  أو  الوسطى  العصور 
كانت  فقد  األجنبي،  الفيلم  يتابع  غرفت�ه  ف�ي  آدم  الح�ارس  كان 
آخر  مكان  في  دائمًا  الحياة  الحقيقي.  العالم  هي  إليه  بالنسبة  السينما 

أعجبه. لكاتب  رواية  عنوان  قرأ  كما 
(القيامة(  اس�مه  وجي�زة  فت�رة  من�ذ  ب�دأ  ق�د  ال�ذي  الفيل�م  كان 
س�واحل  إلى  األس�بان  وصول  قبيل  الحمر  الهنود  حياة  عن  يتحدث 
كعادته  حواره،  فدّون  الفيلم،  من  مشهد  أعجبه  حينها  الجديد.  العالم 
اجتمعت  حينما  المش�هد  كان  األفالم.  ف�ي  ما  ح�وار  يعجب�ه  حينم�ا 
عن  حكاية  يروي  منهم  هرم  لشيخ  يستمعون  وهم  النار  حول  القبيلة 

والحيوان. اإلنسان 
وجوه  بينما  وجهه،  يض�يء  النار  ووهج  يتح�دث  العج�وز  كان 
السنين: بحكمة  يشي  الذي  وجهه  إلى  ورهبة  بإجالل  تنظر  الجالسين 

جلس اإلنسان وحيدًا وحزينًا جدًا، فجاءت جميع الحيوانات   -
تطلب  أن  يمكنك  لذلك  حزينًا،  نراك  أن  نريد  ال  نحن  له:  وقالت  إليه 
تبصران  عينان  لي  تكون  أن  أتمنّى  اإلنسان:  فقال  تتمنّى.  ما  كل  منا 



74

قويًا.  أكون  أن  أريد  اإلنسان:  فقال  بصري.  خذ  النسر:  له  فقال  بقوة. 
أن  أريد  اإلنس�ان:  فقال  مثلي.  قويًا  وكن  قوتي  خذ  النم�ر:  ل�ه  فق�ال 

جميعًا. إياها  سأريك  األفعى:  له  فقالت  األرض.  أسرار  أعرف 
كل  اإلنسان  لتمنح  طابور  في  الحيوانات  جميع  جاءت  وهكذا 
قام  ش�يء  كل  على  اإلنس�ان  حصل  وحينما  يميزه�ا.  وم�ا  تمل�ك  م�ا 
اإلنس�ان  حصل  هكذا  الحيوانات:  لبقية  البوم�ة  قال�ت  عنده�ا  ذاهب�ًا. 
كل  يفعل  أن  وبإمكانه  الق�وى،  كل  عل�ى  وح�از  المع�ارف  كل  عل�ى 
على  اإلنسان  حصل  لقد  األيل:  فقال  منه.  بالخوف  أشعر  وأنا  شيء، 
إلى  يحتاج  ولن  اآلن  بعد  حزينًا  يكون  ولن  ويتمناه  يحتاجه  شيء  كل 
فراغًا  اإلنسان،  داخل  في  هائاًل  فراغًا  رأيت  لقد  البومة:  فقالت  شيء. 
وسيطلب  حزين،  فهو  لذلك  هادئًا،  يتركه  لن  وهذا  كالجوع،  شاسعًا 
يوم:  ذات  العالم  يصرخ  أن  إلى  دائمًا،  ويأخذ  وس�يأخذ  وأكثر،  أكثر 

شيء. عندي  يبَق  لم  إياه،  ألمنحك  شيء  أي  عندي  يبَق  لم 

الحياة  ألن  بالخ�وف،  آدم  الحارس  ش�عر  الفيلم  انته�ى  حينم�ا 
المشرحة،  حياة  عن  قلياًل  إال  تفرق  لم  المايا  سكان  يعيشها  كان  التي 
فارقوا  لبش�ر  لموتى،  هي  يوميًا  وتقطيعها  ش�قها  يت�م  الت�ي  فالجث�ث 
عند  المعابد  كهن�ة  لكن  باأللم،  يش�عرون  ال  فه�م  وبالتال�ي  الحي�اة، 
قلوبهم  وإخراج  األسرى  صدور  بشق  األضاحي  يقدمون  كانوا  المايا 
ُبني  الذي  المعبد  أعلى  من  ودحرجتها  رؤوسهم  قطع  ثم  أحياء  وهم 

فرعوني. هرم  شكل  على 

صوت  الممر.  من  آٍت  بكاء  صوت  آدم  س�مع  األثناء  هذه  في 
فأخفض  التلفزيون.  من  قادم  البكاء  صوت  أن  ظّن  أمه.  ينادي  صبي 

الممر. من  واضحًا  الصوت  فجاء  الصوت، 
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صوت  أبقى  والدهش�ة.  بالخوف  الممزوج  االرتباك  آدم  أحّس 
قد  الفيلم  أن  من  بالرغم  الترجمة.  قراءة  يمكنه  إذ  منخفضًا  التلفزيون 
ويصمت  للحظات،  ينخفض  كان  ينته.  لم  البكاء  صوت  لكن  انتهى. 

الممر. أرجاء  في  عاليًا  يعود  لكنه  للحظات، 
نهض بهدوء. أخذ المصباح الذي يعمل بالبطاريات معه بالرغم 
لكنه  معقولة،  أو  منطقية  غير  فكرة  راودته  مضاء.  كان  الممر  أن  من 
صوت  أنه  فربما  يسمعه،  الذي  الصوت  هذا  تفسير  خاللها  من  حاول 
تس�اؤالت  على  أجاب  لكنه  المش�رحة،  في  أهله  نس�يه  صب�ي  ب�كاء 
أهله؟  يفتقده  لم  وكيف  مشرحة؟  إلى  بصبي  يجيء  الذي  من  نفسه: 
من  صوته  يأتي  ولماذا  الوقت؟  هذا  كل  طوال  الصبي  هذا  كان  وأين 
الثالثة  والرجال  المس�اعد  جاء  لو  ماذا  الس�فلي؟  الطابق  في  الممر 

أخرى؟ مرة 
متجهًا  الممر  إلى  خرج  أقوى.  الصوت  فجاء  الغرفة  باب  فتح 
األخرى  الجهة  من  يأتي  الصوت  أن  إلى  انتبه  لكنه  الدرج،  جهة  نحو 
إلى  فانتبه  أكثر  رّكز  التش�ريح.  وقاعة  الثالجات  قاعة  جهة  المقابلة، 

الظالم. في  والغارقة  المغلقة  التشريح  قاعة  من  يأتي  الصوت 
جهة  نحو  آدم  اتج�ه  وبطيئة  مرتبك�ة  وبخط�وات  ش�ديد  بح�ذر 
بل  أوضح،  بشكل  الصوت  فسمع  التشريح  قاعة  أمام  وقف  الصوت. 
تحاول  أصوات  مجموعة  هناك  وإنما  وحده  الصبي  صوت  يكن  لم 
هي  األصوات  هذه  أن  ع�رف  بغريزته  أم�ه.  غي�اب  عل�ى  تواس�يه  أن 

الجثث. أصوات 
بالمفتاح،  الباب  أغل�ق  غرفته.  إلى  راكض�ًا  وع�اد  آدم،  ارتع�ب 
أوصاله.  في  تس�ري  بقش�عريرة  يحّس  وهو  واقفًا  الباب  خلف  وبقي 
ومن  حقيقة؟  هو  ويس�معه،  يراه،  ما  هل  جّن؟  هل  له؟  يجري  ماذا 
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يؤكدون  ما روى ذلك؟ في األعلى سمع قصصًا أصحاب  إذا  يصدقه 
الجثث،  هذه  يعرف  هنا  لكن  منه�م،  أيًا  يَر  لم  لكن�ه  أعدم�وا،  بأنه�م 

طابقه؟ في  وأنها 
ُيفتح،  ب�اب  ضجة  س�مع  لكن�ه  الب�كاء.  ص�وت  س�كت  فج�أة 
جهة  نحو  تتج�ه  الخطوات  المم�ر.  ف�ي  تتعال�ى  خط�وات  وص�وت 
باب  إلى  الخطوات  صوت  وصل  حين  بقوة.  يدق  قلبه  أخذ  الغرفة. 
الصراخ. من  نفسه  يمنع  كي  فمه  ومسك  الإراديًا،  كفه،  رفع  غرفته 
من  هناك  وكأن  للحظ�ات  غرفته  باب  عن�د  الخط�وات  توقف�ت 
الطوابق  باتجاه  ماش�ية  الخطوات  اس�تمرت  ثم  الغرفة،  على  يتنصت 
لكنها  تمشي،  لمجموعة  الخطوات  أن  إلى  انتبه  المشرحة.  في  العليا 

الدرج. صاعدة  اختفت  أن  إلى  بالتتابع،  تخطو 
جلس  خانق.  كاب�وس  من  تخلص  وكأن�ه  أح�ّس  لِ�َم  ي�دري  ال 
وظهره. ورقبته  جبينه  يبلل  بارد  بعرق  أحّس  الجلدية.  الصوفة  على 
األفالم  بورصة  عن  إعالنات  بث  تعيد  التلفزيون  شاش�ة  كانت 
بعيون  الشاشة  إلى  ينظر  آدم  الحارس  كان  المساء.  بداية  في  بّثتها  قد 
وراوده  قلب�ه،  دقات  يس�مع  وكأنه  يح�ّس  كان  ش�يئًا.  ت�رى  ال  تائه�ة 

التنفس. في  وبضيق  باالختناق،  إحساس 
وال  بشيء،  يفكر  يكن  لم  الشاشة.  إلى  ينظر  جلسته  على  ظل 

أعماقه. في  شاسع  بفراغ  يحّس  كان  بشيء.  التفكير  يريد 
مس�امعه.  يصل  الضجيج  بدأ  حتى  معدودة  دقائ�ق  إال  تم�ر  ل�م 
عائدون.  إنهم  المم�ر.  إلى  تهبط  وه�ي  الدرج  عل�ى  خط�وات  وق�ع 

هم؟ َمن  لكن 
وحينما  التش�ريح،  قاعة  باتجاه  تقترب  خطواتهم  أصوات  بدأت 
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على  طرقًا  س�مع  فجأة  توقفت.  غرفته  ب�اب  إل�ى  الخط�وات  وصل�ت 
الباب. على  األصابع  بلمس  أشبه  طرقًا  األمر.  أول  خفيفًا  طرقًا  الباب. 

أحس�ها  للحظات،  هكذا  جامدًا  ظل  لكنه  برع�ب.  واقف�ًا  ه�ّب 
ال  بقوة.  فمه  على  بكفه  وضغط  أنفاس�ه،  كتم  قاتل.  بش�كل  طويلة 
على  خفيف  بط�رق  ثانية،  أحّس،  لكنه  الوق�ت،  من  م�ّر  ك�م  يع�رف 

األولى. المرة  من  أوضح  كان  طرق  الباب، 
طرق  أفزعه  فجأة،  مكان�ه.  من  يتحرك  لم  بصعوب�ة.  ريق�ه  بل�ع 
من  يأتي  وكأنه  بالحش�رجة  أش�به  صوت  تاله  ثم  الباب،  على  قوي 

واضح: لكنه  بعيد  مكان 
آدم. آدم...   -

لم  الش�لل.  يش�به  بما  فأح�س  الب�اب  نح�و  يتح�رك  أن  ح�اول 
من  أكثر  هناك  ب�أن  أحس  بل  أقوى،  الط�رق  ص�ار  الحرك�ة.  يس�تطع 

يناديه: عميق  صوت  يرافقها  الباب،  عليه  تطرق  كف 
آدم.  -

نحو  توجه  الرعب  ش�دة  من  لكنه  الباب،  يفتح  أن  يس�تطع  لم 
الغطاء  حرك  مرتجفة  وبيد  الباب،  وسط  في  النابت  الزجاجي  البؤبؤ 
أنه  أحس  خالله.  من  لينظر  عليه�ا  عينه  ووضع  البؤب�ؤ  يغط�ي  ال�ذي 

وضعف. ارتجاف  حالة  في 
جامدة،  نظراته�ا  الب�اب.  أم�ام  تق�ف  جميعه�ا  الجث�ث  كان�ت 
تقف  كانت  مكانه.  في  جام�دًا  ظل  ناطقة.  لكنه�ا  جام�دة  ووجوهه�ا 
الزجاجي.  البؤب�ؤ  خالل  من  تأتيه  المش�وهة  وجوهه�ا  الب�اب،  أم�ام 

الباب. خالل  من  جره  تريد  وكأنها  إليه  أيديها  تمد  كانت 
جامدًا  كان  لكن�ه  باس�مه،  منادية  الب�اب  تط�رق  الجث�ث  ظل�ت 
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مّرت  التش�ريح.  قاعة  باتجاه  تس�ير  الجثث  أخذت  فجأة  يتحرك.  ال 
معهم  الصبي  أن  إل�ى  انتبه  الزجاج�ي.  البؤب�ؤ  خ�الل  م�ن  وجوهه�ا 

العجوز. بيد  ممسكًا  وكان  أيضًا، 
واقفًا.  ظ�ل  لكنه  المرعب�ة،  خطواته�ا  وق�ع  م�ع  الجث�ث  اختف�ت 
باب  حركة  س�مع  ألنه  التش�ريح،  قاعة  إل�ى  دخل�ت  الجث�ث  أن  أح�س 
أنه  أحس  أكثر،  يتماسك  أن  يستطع  لم  بقوة.  يغلق  وهو  التشريح  قاعة 
طويلة. لفترة  تلك  جلسته  على  ظل  األرض.  إلى  يخر  جسده  وأن  ينهار 

جالس  وهو  الوقت  م�ن  عليه  مّر  كم  آدم  الح�ارس  يع�رف  ل�م 
وذهب  نفس�يًا  اس�تقر  قد  كان  ببوله.  مبلاًل  الداخ�ل  م�ن  الب�اب  عن�د 
الشجاعة  من  بدفق  أحس  جرى.  ما  كل  في  يفكر  أخذ  الخوف.  عنه 

عليه؟ مّر  ما  كل  من  ليتأكد 
قاعة  إلى  يذهب  أن  ف�ي  قوية  رغبة  راودته  مكان�ه.  م�ن  نه�ض 
قليل.  قبل  الرعب  من  نفسه  على  بال  الذي  آدم  ليس  وكأنه  التشريح، 

الممر. في  متلفتًا  برأسه  أطل  وحذر.  بهدوء  غرفته  باب  فتح 
المكان  الصمت، وكأن  الممر خاليًا، ومهجورًا، وغارقًا في  كان 
غارقة  مدينة  في  والواقعة  الظ�الم،  في  الغارقة  المش�رحة  ه�ذه  لي�س 
الظالم،  في  غارقة  قارة  في  الظالم،  في  غارقة  بالد  في  الظالم،  في 

الظالم. في  غارق  صغير  كوكب  في 

أن  يريد  ال  وكأنه  ش�ديد  بحذر  غرفته  م�ن  آدم  الح�ارس  خ�رج 
جلس  فجأة  أحد.  إليه  ينتبه  أن  أو  أحدًا،  يوقظ  ال  أن  أو  أحد،  يسمعه 
وبطيئة  متوترة  بخطوات،  يزحف  أخذ  ثم  الباب،  عن�د  األرض  عل�ى 

التشريح. قاعة  من  مقتربًا  وركبتيه  يديه  على  جدًا، 
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الجثث  أصوات  سمعه  إلى  تناهى  القاعة  قرب  إلى  وصل  حين 
نفس�ه  ولعن  بالش�لل.  أحس  بل  ثانية.  بالخوف  أحس  تتحاور.  وهي 
مكانه،  في  جالسًا  ظل  غرفته.  من  الخروج  على  حرضته  التي  الجبانة 
إليه  ينتبه  ال  أن  متمنيًا  حديث،  من  يدور  لما  مستمعًا  الرعب،  يمأله 
وكأنها  تتحدث  أن  للجثث  يمكن  كيف  أخرى:  مرة  نفسه  سأل  أحد. 
حديثًا  األعلى،  الطابق  في  كان  حينما  سمع،  أنه  صحيح  أحياء؟  بشر 
متأكدًا  ليس  الحديث؟ وهو  يَر شيئًا وإنما سمع  لم  لكنه  ترويه جثث، 
فهو  بالمشرحة،  له  عالقة  ال  المكان  له  بدا  إذا  أصاًل،  هناك  رآه  مما 

بكثير. منها  أوسع 

الجثث  وكانت  النقال،  سريرها  على  جلست  قد  جثة  كل  كانت 
رأس  الصدر.  في  وبعضه�ا  الرأس  في  بعضها  الخل�ف.  م�ن  ممزق�ة 
نصف  كان  أخ�رى  وعند  الخل�ف،  م�ن  مهش�مة  ب�دت  ق�د  إحداه�ا 

االنفجار. في  اقتلع  قد  الصدري  القفص 
كانت  والتي  القاعة،  باب  م�ن  قريبة  كانت  التي  الجث�ة  التفت�ت 

قائلة: الجينز،  تلبس  التي  للفتاة 
الجديدة. حياتنا  بداية  إنها  الليلة.  سنقضي  كيف   -

تسأل: وهي  العجوز  المرأة  جثة  التفت 
الجديدة...؟؟ حياتنا  بداية   -

موتنا. تاريخ  في  ليلة  أول  أقصد   -
طار  حيث  ظهرها،  ف�ي  الفراغ  فتبين  المحجب�ة،  الم�رأة  التف�ت 

وقالت: الخلف،  من  وكتفيها  الفقري  عمودها 
ماتوا  فإذا  نيام،  الناس  الشريف:  النبوي  الحديث  تسمعوا  ألم   -

استيقظوا؟
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الرأس: في  برصاصة  مصابة  كانت  التي  األنيقة  المرأة  فقالت 
الموت  وكأن  حقًا،  غريب  لكنه  مع�روف،  حديث  إن�ه  بل�ى،   -

طويل. كابوس  سوى  الحياة  وما  الحقيقية،  الحياة  هو 
النقاش  هذا  تستغرب  وكأنها  لبعضها،  تنظر  الجثث  بقية  أخذت 
الباب  عند  كانت  الت�ي  الجثة  عليهن.  الحزين�ة  الليلة  ه�ذه  مث�ل  ف�ي 

قالت:
نبقى  أننا  ه�و  أعرفه  ال�ذي  أن  إال  مثلك�ن،  متعلم�ة  غي�ر  أن�ا   -
غدًا  األرواح.  عالم  إل�ى  ننتقل  ثم  العالم  هذا  ف�ي  ج�دًا  قليل�ة  لفت�رة 
وربما  موتنا.  س�بب  عن  باحثين  أجس�ادنا،  يمزقوا  أن  بعد  س�نفترق. 
أجسادنا. لتدفن  هنا  من  ألخذنا  أهلنا  سيأتي  فقط  بذلك.  يقوموا  لن 

سائلة: العجوز  المرأة  فالتفتت 
س�يفعلون  ماذا  عنه؟  يس�أل  من  أو  أهل  لدي�ه  لي�س  وال�ذي   -

بجثته؟
لديك  أليس  لك�ن  الثالجة.  ف�ي  س�يوضع  ربم�ا  أع�رف..  ال   -

الباب. قرب  التي  الفتاة  جثة  سألت  أحد؟ 
عني. ليسأل  عندي  أحد  ال  ال..   -

نفسها: تحدث  وكأنها  العجوز  استمرت  الجميع.  صمت 
طويلة... قصتي   -

بصوت  قائل�ة  القاعة،  أعم�اق  ف�ي  كان�ت  الت�ي  الجث�ة  انب�رت 
مرتفع:

عني. سيسأل  أحد  ال  أيضًا  أنا   -
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الجامدة.  الموتى  ودهش�ة  بصمت  إليها  الجثث  جمي�ع  التفت�ت 
بالحديث: استمرت  لكنها 

ستسألون:  ربما  ألمانيا؟  في  وعائلتي  ضيفة.  أقصد  غريبة،  أنا   -
قصتي؟ سماع  تودون  هل  بغداد؟  إلى  بك  جاء  الذي  ما 

دونما  وفض�ول  اس�تغراب  نظرة  إليها  تنظ�ر  الجث�ث  اس�تمرت 
هذا  بأن  القاع�ة  أعماق  ف�ي  كان�ت  الت�ي  الجث�ة  ففهم�ت  اعت�راض، 

قائلة: علقت  الباب  عند  كانت  التي  الجثة  أن  إال  الموافقة.  عالمة 
أن  نعرف  فنح�ن  خيالي�ة،  قصص�ًا  لن�ا  تس�تعرضي  أن  نرج�و   -

العقل. يصدقها  ال  قصصًا  يرون  الخارج  من  يأتون  الذين  معظم 
فيها  بنبرة  قائلة  القاعة  أعماق  في  كانت  التي  الجثة  إليها  نظرت 

بالحزن: الممزوج  العتاب  من  شيء 
قصت�ي  اس�معي  العق�ل؟  يصدقه�ا  ال  قصص�ًا  أروي  ولم�اذا   -

بعد. ما  في  احكمي  ثم  أوالً، 
بعتاب،  الباب  عند  التي  الفتية  الجثة  إلى  العجوز  الجثة  نظرت 

قائلة: الغريبة  المرأة  جثة  إلى  التفت  ثم 
نسمعك. نحن  ابنتي..  يا  قصتك  احكي   -

محاوالً  الحركة،  يس�تطيع  ال  الناف�ذة،  تح�ت  منبطح�ًا  آدم  كان 
الجثث. به  تتحدث  لما  االستماع 
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حّواء هانوفر

أطلقت  بغداد  في  هنا  استضافتني  التي  العائلة  حواء.  اسمي  أنا 
هانوفر  مدينة  من  العراق  إلى  جئت  ألني  هانوفر(  (حواء  اسم  علّي 
قبل  عدت  تقريبًا.  س�نة  عش�رة  خمس  منذ  فيها  أعيش  التي  بألمانيا 
الس�ترجاع  بغداد  في  الملكية  نزاعات  هيئ�ة  ألراجع  ش�هر  م�ن  أق�ل 
الستخراج  وأيضًا  الثمانينات،  بداية  في  مصادرتها  تمت  التي  أمالكنا 
لدّي  معارف  ال  أنه  صحيح  السفر.  وجواز  كالجنسية  العراقية  وثائقي 
لديها،  اس�تضافتني  هانوفر  في  معارفي  إحدى  أخت  لكن  بغداد  في 
علّي  التي  والدوائر  المؤسس�ات  على  إرش�ادي  في  وس�اعدتني  بل 

وحدي. وجئت  ألمانيا  في  وأطفالي  زوجي  تركت  مراجعتها. 
وجوه  على  التأثر  بدا  كم�ا  تبكي،  – الجثة  الم�رأة  ب�دأت  (هن�ا 

األخرى(. الجثث 
اآلن.  بعد  أراهم  ل�ن  أنني  ويحزنني  ج�دًا،  إليه�م  أش�تاق  إنن�ي 
ُذبحت  القول  يمكن  أو  قتلت  قد  أنني  يعرفون  ال  أنهم  الطبيعي  من 
الوريد  من  رقبتي  قطعت  قد  ش�ظية  أن  تعرفون  فكما  االنفجار،  في 

الوريد. إلى 
س�بعة  العمر  من  يبلغ  إنه  ج�دًا.  الصغير  ابن�ي  إل�ى  أش�تاق  أن�ا 
ابن  ولدان،  األول  من  لدّي  الثاني.  زوجي  من  إنه  بالمناسبة  أعوام. 
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بعد  وذلك  أخوه  قتلُه  ُقتل،  األول  زوجي  ابن�ان.  الثاني  وم�ن  وابن�ة، 
أشهر. ستة  من  بأقل  ألمانيا  إلى  وصولنا 

وجوه  عل�ى  والتعاط�ف  والفض�ول  الدهش�ة  عالم�ات  (ب�دأت 
سريرها(. على  جالسة  منها  كل  كانت  التي  األخرى  الجثث 

وف�ي  ي�وم،  كل  تتك�رر  وهابي�ل  قابي�ل  فحكاي�ة  تس�تغربوا،  ال 
أرى  ألني  ذل�ك،  ح�دث  كي�ف  لك�م  س�أحكي  وم�كان.  زم�ان  كل 
إعدام  بعد  بدأت  فيها  وما  الحكاية  وجوهكم.  في  كثيرة  استفسارات 
الرغم  على  الدينية،  األحزاب  إحدى  إلى  االنتماء  بتهمة  األكبر  أخي 
باعتقال  الس�لطة  بدأت  حينما  اعتقل  وقد  بل  ش�يوعيًا،  كان  أنه  من 
ممارسة  بعدم  تعهد  على  وقع  التعذيب  من  أسابيع  فبعد  الشيوعيين، 
اعتقاله  تم  ونصف  سنة  بعد  لكن  الشيوعي،  الحزب  وترك  السياسة 
والحزب  الحكومة  ضد  ش�عارات  وكتابة  الديني  النش�اط  بتهمة  ثانية 
المسؤولة  الجهات  بمراجعة  والدي  بدأ  وحين  إلينا،  يعد  لم  القائد. 
مجموعة  مع  اع�دم  أنه  علمنا  المرات�ب،  لمختل�ف  الرش�اوى  ودف�ع 

اإلسالمية؟ الدعوة  لحزب  االنتماء  بتهمة  الشيوعيين  من  أخرى 
الذي  البيت  ص�ادرت  وإنما  أخ�ي  بإعدام  الس�لطة  تكت�ف  ل�م 
أصابته  أبي  فيها.  نصيب  ألخي  كان  التي  أبي  ومحالت  نس�كنه  كنا 
البيت  ومص�ادرة  اإلعدام  خبر  من س�ماع  بع�د ش�هر  دماغي�ة  جلط�ة 
نس�تطيعه  ما  جمعنا  وأمي  أنا  بش�هر.  أثرها  على  ومات  والمحالت، 
إلى  ومنها  األردن  إلى  وسافرنا  أيضًا،  نستطيعه  ما  وبعنا  أموال،  من 

سوريا.
السيدة  في  سكنا  عمري.  من  العشرين  بدايات  في  حينها  كنت 
الطوائف  مختلف  وم�ن  العراقيين،  م�ن  الكثير  عل�ى  تعرفن�ا  زين�ب. 
تتألف  طيبة،  عراقية  عائلة  مع  متينة  كان�ت  عالقتن�ا  أن  إال  واألدي�ان، 
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كان  والذي  منهم،  األصغر  االبن  تقدم  البنات.  من  وعدد  ابنين  من 
قام  فقد  األب  فقدت  ق�د  كانت  العائل�ة  وألن  لخطبت�ي،  آدم،  اس�مه 
خطبتي  أجل  من  رسمي  بشكل  والتقدم  والدتي  بمفاتحة  الكبير  األخ 
الشهوانية،  الكبير  األخ  لنظرات  اليوم  ذلك  انتبهت  لكني  آدم.  ألخيه 

بعينيه. يأكلني  كان  فقد 
على  يصر  كان  آدم  خطيبي  ألن  سنة  من  ألكثر  امتدت  خطبتنا 
مع  الليل  يعمل  كان  السياس�ي.  اللجوء  وطلب  الخارج  إلى  س�فرنا 
مع  المهاجرة،  العراقي�ة  العائالت  لكن  يس�تطيعه،  ما  ليجم�ع  النه�ار 
من  اآلخرين  أعراض  ومس  والنميمة  النفاق  عن  تتخل  لم  األسف، 
دخل  كلما  وأقاويلهم  حديثهم  مثار  فصرن�ا  الغربة،  في  بلده�م  أبن�اء 
وعاش  سوريا،  في  تزوجنا  والقال،  للقيل  ومنعا  عندنا.  سهر  أو  علينا 

وأمي. أنا  نسكنه  كنا  الذي  البيت  في  معنا  هو 
بعينيه  يالحقني  وكان  يومي،  بش�كل  يزورن�ا  الكبي�ر،  األخ  كان 
أخب�ر  أن  أس�تطع  ل�م  تجاه�ي.  ونواي�اه  ش�هوته  تخفي�ان  ال  اللتي�ن 
ألنه  زوجي،  إخبار  بعدم  نصحتني  التي  أمي  أخبرت  لكن�ي  زوج�ي، 
ال  األخوة،  خالف  سبب  بأني  وسأتهم  بينهما،  شجار  سيحدث  ربما 

ألمانيا. إلى  سوريا  مغادرة  وشك  على  ونحن  سيما 
ال  لنا،  حصلوا  الذين  المهربي�ن  مع  اتف�ق  ق�د  كان  آدم  زوج�ي 
يرحمه  زوجي،  حاول  أوروبية.  س�فر  تأش�يرات  على  كيف،  أعرف 
عروضه  رفضت  لكنها  أوروب�ا  إلى  معنا  بالس�فر  أمي  يقن�ع  أن  الل�ه، 
تؤكد  كانت  زينب.  الس�يدة  مغادرة  تريد  تك�ن  ل�م  ألنه�ا  المس�تمرة، 
منه  تعيش  أن  يمكنها  به  ب�أس  ال  مبلغ  فلديها  عليها،  نقل�ق  ب�أالّ  لن�ا 
بطلة  الكبرى،  زينب  الشفيعة  حماية  في  حال  أية  على  وأنها  بكفاف، 
الغربة.  بالد  في  أوضاعن�ا  اس�تقرت  ما  إذا  س�تزورنا  وربما  كرب�الء، 
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أربعة  حملي  على  م�ّر  قد  وكان  األول.  بطفل�ي  حام�اًل  كن�ت  حينه�ا 
أشهر.

من  انسكبت  التي  بالدموع  وأمي،  أنا  بعضنا،  وّدعنا  السفر  يوم 
من  وأفراد  عائالت  هناك  كانت  وحدنا.  نكن  لم  المطار  في  عيوننا. 
ش�رطة  ش�ّكت  كيف  اآلن  لحد  نع�رف  ال  معن�ا.  العراقيي�ن  الش�باب 
تم  فقد  التفاصيل،  س�رد  في  عليك�م  أطي�ل  أن  أري�د  ال  بن�ا.  المط�ار 
تأشيرة  على  بالحصول  قام  الذي  المهرب  الرجل  على  القبض  إلقاء 

الجوازات. تفتيش  إلى  قبلنا  تقدموا  الذين  الشباب  بعض  مع  لنا 
لزوجي  وبالتحديد  لنا.  وّجهت  قوية  ضربة  كانت  الحادثة  تلك 
أمي.  ألحضان  سأرجع  ألني  داخلي  نفسي  بارتياح  شعرُت  أنا  آدم. 
لرجوعي  فرحتها  برغم  التي  أمي  عند  للسكن  رجعنا  حال،  أية  على 
من  زوجي  ذلك  كلف  كم  تعرف  كان�ت  ألنها  ج�دًا  تأث�رت  أنه�ا  إال 
اختاره  ما  ف�ي  الخير  بأن  لنا  تؤكد  كان�ت  لكنه�ا  والمخاط�ر،  الم�ال 

لنا. الله 
األمر  وكأن  الس�فر  على  إصراره  ازداد  ب�ل  زوج�ي،  يي�أس  ل�م 
على  يصّر  كان  أن�ه  يعلم  يكن  ول�م  التحدي،  م�ن  ن�وع  إل�ى  تح�ول 
الجديدة  المبالغ  لتوفير  مكان  من  أكثر  في  يعمل  صار  حتفه.  مواجهة 
تنتظرنا  كانت  التي  المفاجأة  للس�فر.  الجديدة  المغامرة  تكلفها  التي 

أيضًا. معنا  للسفر  يخطط  كان  األكبر  األخ  أن  هو 
من  زاد  ما  وهذا  البكر،  ابني  ولدُت  تلت  التي  األش�هر  خالل 
يؤكد  كان  ابننا.  بمستقبل  يفكر  أخذ  ألنه  السفر  على  زوجي  إصرار 

البننا. أفضل  مستقباًل  يريد  بأنه  لي 
استيقظت  القلبية.  بالسكتة  أمي  توفيت  بسنتين  ابني  والدة  بعد 
من  تنهض  لم  لكنه�ا  ونامت.  القرآن  وق�رأت  الفج�ر  صّل�ت  فج�رًا. 
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النوم. أثناء  قلبية  لسكتة  تعرضت  نومها. 
أنها  إال  أمي،  موت  تركه  الذي  الهائل  الحزن  م�ن  الرغ�م  عل�ى 
لديها  كان  م�ا  كل  لنا  تركت  إذ  كبي�رة.  مس�اعدة  لن�ا  قدم�ت  بموته�ا 
آخرين  مهربين  يجد  أن  زوجي  مّكن  ما  وهذا  لمعيش�تها،  مبالغ  من 
رحلتنا  ب�دأت  وهكذا  تركي�ا.  طري�ق  ع�ن  أوروب�ا  إل�ى  بن�ا  يعب�رون 

زوجي. ينتظر  كان  الذي  الموت  إلى  الجديدة 
أحدثكم  ال  الثاني.  حملي  من  الخامس  الشهر  في  كنت  حينها 
المهم،  خاللها،  راودن�ا  الذي  والخوف  الرحلة،  ه�ذه  تفاصي�ل  ع�ن 
الدول  لح�دود  وعبور  عجيب�ة،  مغام�رات  بع�د  أوروب�ا  إل�ى  وصلن�ا 
إلى  وصلنا  أن  إلى  األيام  مرت  وهكذا  مش�يًا.  ش�رعي  غير  بش�كل 

ألمانيا.
ألمانيا،  من  به  اتصالنا  لحظة  منذ  كثيرًا،  ساعدنا  األصغر  خالي 
غرب  في  يعيش  كان  ألنه  برلين،  في  بأصدقائه  ب�دوره  اتص�ل  حي�ث 
اللغة  في  ساعدونا  وهؤالء  برلين،  عن  جدًا  بعيدة  مدينة  وفي  ألمانيا 
فرزنا  تم  أن  إلى  اللجوء،  طلب  عملية  في  أمورنا  بعض  ترتيب  وفي 
األمر  وانتهى  الوقت،  لبعض  فيها  بقينا  التي  الالجئين  معسكرات  إلى 

هانوفر. لمدينة  تابعة  صغيرة  لمدينة  تابعة  قرية  في  بنا 
إلى  بها،  بأس  ال  شقة  األجانب  دائرة  منحتنا  عليكم،  أطيل  ال 
هناك  س�وريا.  في  فيه  لنحلم  كنا  ما  للطع�ام،  ش�هري  مرت�ب  جان�ب 
كبيرة.  لمشاريع  ويخطط  باألحالم  مليئًا  زوجي  وكان  ابنتي،  ولدت 
نعيش  كنا  حيث  الكبيرة،  العزلة  برغ�م  إليه،  وصلنا  بم�ا  فرحي�ن  كن�ا 
نمش�ي  أن  علينا  وكان  صغيرة،  لمدين�ة  تابعة  قري�ة  ف�ي  قل�ت  وكم�ا 
التي  المدين�ة  بمقبرة  ماري�ن  المدين�ة  إل�ى  للوص�ول  طويل�ة  مس�افة 
تلك  في  خالي  زارن�ا  حينها  والمدينة.  القري�ة  بي�ن  الطري�ق  تنتص�ف 
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أوضاع  عن  كثيرة  تفاصيل  لن�ا  ش�رح  عدة.  أياما  عندنا  وبق�ّي  القري�ة 
ألمانيا. في  وحالهم  الالجئين 

من  لزوجي  األكب�ر  األخ  بنا  اتص�ل  إذ  ت�دم،  ل�م  فرحتن�ا  لك�ن 
عن  عرف  أن  بعد  ألماني�ا  إلى  بنا  والتحق  س�وريا  ت�رك  لق�د  برلي�ن. 
في  اللجوء  طل�ب  معه.  زوج�ي  اتصال  خ�الل  م�ن  فيه�ا  اس�تقرارنا 
القرية  إلى  نقله  فتم  العائلة،  من  باعتباره  عنواننا  أعطى  وهناك  برلين، 
يقضي  كان  لكنه  للعزاب،  بيت  في  أس�كنته  األجانب  دائرة  نفس�ها. 

عندنا. وقته  معظم 
جحيم،  إلى  حياتي  تحولت  القرية  إلى  زوجي  أخي  وصول  منذ 
يكن  زوجي  كان  أخيه.  لوصول  بالف�رح  زوجي  حياة  امت�ألت  بينم�ا 
حرمة  عند  يقف  لم  األكبر  األخ  لكن  األكبر،  ألخي�ه  خاص�ًا  احترام�ًا 
صريح  بش�كل  ب�ّي  يتح�رش  أخ�ذ  إذ  العائلي�ة،  الرواب�ط  وال  الدي�ن 
يكون  لكي  فقط،  أجلي  من  س�وريا  ترك  وأنه  لي،  بحبه  ويكاش�فني 
من  خوف�ًا  زوج�ي  مكاش�فة  بإمكان�ي  يك�ن  ل�م  وطبع�ًا  من�ي،  قريب�ًا 

ذلك. عن  ستنجم  التي  المشاكل 
في  ليبقى  األعذار  يختلق  كان  وأحيانًا  البيت،  في  يالحقني  كان 
وخالل  نحتاجه،  ما  لش�راء  المدينة  إلى  زوجي  يذه�ب  بينم�ا  البي�ت 
والمحارم  والدين  باألخالق  أذّكره  كنت  بحبه.  يكاش�فني  كان  ذلك 
األمر  وصل  بل  لديه،  اعتب�ار  أي  تلق�ى  ال  الحج�ج  تل�ك  كل  أن  إال 
كان  ذلك  وبرغم  أخيه،  مع  يتقاسمني  أن  أيضًا.  معاشرته  طلب  إلى 

اإلمكان. جهد  أوقاتها  في  الصالة  يقيم  األكبر  األخ  هذا 
تافهة،  ألسباب  له  ويتصدى  زوجي،  مع  الشجار  يفتعل  بدأ  ثم 
متخلف  بأنه  ويصفه  منه  باالنتقاص  فيبدأ  زوجي  يقوله  رأي  وألبسط 
مثلي  امرأة  وجود  بأن  له  قال  المرات  إحدى  في  بل  شيئًا،  يفهم  وال 
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له. طلبني  حينما  أخطأ  وأنه  يستحقني،  ال  فهو  عليه  كثير 
ابنتي.  ولدت  ألمانيا  إلى  وصولنا  من  أش�هر  ثالثة  حوالى  بعد 
فرح  األكبر  األخ  بينم�ا  ابنتي  والدة  م�ن  انزع�ج  زوج�ي  أن  الغري�ب 
والدة  من  موقفه  على  أخي  ينتقد  وكان  ابنته،  وكأنها  كثيرًا  بوالدتها 

ابنتي.
في  يصلي  فه�و  األكب�ر،  األخ  تصرف�ات  م�ن  حي�رة  ف�ي  كن�ت 
طرأت  تغيرات  الحظت  إثمًا.  المحارم  زنا  في  يرى  ال  لكنه  األوقات 
ثم  ومرحًا،  هادئًا  صار  إذ  ابنتي،  والدة  بعد  س�يما  ال  س�لوكه،  على 
يوم  ذات  فاجأنا  أن  إلى  تركها،  فشيئًا  وشيئًا  صالته،  في  يتهاون  أخذ 

البيرة. قناني  من  عدد  فيه  كيسًا  حاماًل  بدخوله 
مثل  ملتزمًا  ليس  ع�ام،  بش�كل  متدينًا  كان  زوج�ي  أن  الغري�ب 
لكنه  بانتظام،  يصل�ي  ال  بالدين.  يؤمن  لكن�ه  بالص�الة،  األكب�ر  أخي�ه 
الذي  ما  أدري  ال  لكن  خالله،  كامل  بش�كل  ويلتزم  رمضان  يصوم 
صار  سريع.  بشكل  يتحول  أخذ  فقد  ألمانيا،  إلى  وصولنا  منذ  أصابه 
وتقاليدنا،  عاداتن�ا  بالدنا،  في  حياتن�ا  خالل  علي�ه  كن�ا  م�ا  كل  ينتق�د 

الله. بوجود  التشكيك  إلى  األمر  وصل  بل  وعقائدنا،  إيماننا 
الغريب في كل هذا، أنه عندما زارنا خالي األصغر للمرة الثانية، 
ابتعد  قد  خالي  كان  فقد  وحام،  عميق  بش�كل  تناقش�ا  ش�يوعي،  وهو 
والكيمياء  الفيزياء  آفاق  ع�ن  يحدثه  وصار  الملحدين  الماديي�ن  ع�ن 
فلماذا  موجودًا  الله  كان  إذا  عصبي،  بشكل  يصيح  زوجي  كان  بينما 
ولماذا  مشوهين؟  األطفال  يولد  ولماذا  األرض؟  في  الظلم  هذا  كل 
وفقراء؟  وش�يوخ  أطفال  من  األبرياء  ليموت  بال�زالزل  األرض  يه�ز 
المجتمعات  بطبيعة  عالق�ة  لها  األمور  هذه  ب�أن  يجيب�ه  خال�ي  وكان 
للدول  الصناعية  الدول  واس�تغالل  الطبقي،  واالس�تغالل  وطبقاتها، 
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الوعي  الحضارات،وعن  وصراع  الدولي  البنك  عن  وحدثه  الفقيرة، 
األقارب  وزواج  العائلية  العالقات  وطبيعة  والنساء  للرجال  الصحي 

اآلن. أذكرها  ال  وأشياء 
أحيانًا  يقف  األكبر  األخ  كان  النقاش�ات  من  المعمعة  هذه  في 
فإنه  خالي  رأي  يعجبه  ال  كان  حينم�ا  لكن  زوجي،  ض�د  خال�ي  م�ع 
من  النفور  من  بش�يء  أحسس�ت  معه.  صدام  أي  يختلق  وال  يصمت 
بوجه  وقف  ألنه  أو  بالله،  يؤم�ن  ال  أخذ  ألنه  ربم�ا  زوج�ي.  موق�ف 
من  منه  بموقفي  أحّس  زوجي  أن  وأعتق�د  كثيرًا،  أحب�ه  ال�ذي  خال�ي 

عالقتنا. برودة  خالل 
بأني  األكبر  لألخ  انطباعًا  أعطي�ت  أنا  هل  غبية؟  أن�ا  كن�ت  ه�ل 
الحظ  هل  ذلك؟  يفهم  كي  مني  بدر  ماذا  كيف؟  إلي�ه؟  أمي�ل  ب�دأت 
في  علّي  دخل  يوم  ذات  ألنه  أدري،  ال  زوجي؟  م�ع  عالقت�ي  ب�رودة 
مثلما  تحبينني  أنك  أعرف  أنا  اسمعي،  كبيرة:  بثقة  لي  وقال  المطبخ 
ليقبلني،  علّي  هجم  ثم  بذلك؟  االعتراف  تريدي�ن  ال  لكن�ك  أحب�ك، 
ما  إذا  بطعن�ه  إياه  مهددة  الكبي�رة  المطب�خ  س�كين  وأخ�ذت  فدفعت�ه 
مصفر  فخرج  فعلي،  ردة  م�ن  وفوجئ  خاف  أن�ه  أحسس�ت  اقت�رب. 

لي. ستكونين  أنفك..  رغم  لي  ستكونين  يهددني،  وهو  الوجه، 
ابني،  مع  إليها  ذهب  قد  وكان  المدين�ة،  من  زوج�ي  ع�اد  حي�ن 
بعصبية عليه وأخذت  انفجرت  المزاج، وحين سألني  وجدني عصبية 
وفقداني  بن�ا  مرت  الت�ي  المصائ�ب  مس�تذكرة  العاث�ر  حظ�ي  أن�دب 
الش�خص  هذا  ألن  الغضب،  من  أنفجر  كدت  المس�اء  عند  ألهلي. 

مرحًا؟ كان  بل  يحدث.  لم  شيئًا  وكأن  جاء  األكبر،  األخ  نفسه، 
البقاء  أتجنب  ص�رت  اليوم،  ذل�ك  المطبخ  في  ج�رى  م�ا  بع�د 
المدينة  إلى  الن�زول  زوجي  يقرر  كلما  فصرُت  وح�دي،  البي�ت  ف�ي 
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في  عليه  تعود  لكنه  البداية  في  األمر  هذا  أثاره  مع�ه.  الن�زول  أطل�ب 
بالباص،  المدينة  إلى  النزول  على  أجبره  كنت  أني  المشكلة  بعد.  ما 
ألني  لميزانيتنا،  قياس�ًا  المال  من  الكثير  يكلفنا  ذلك  أن  من  بالرغم 
الطفولة. منذ  المقابر  أكره  ألني  المقبرة،  وسط  المرور  أرفض  كنت 
لي  يقول  دائمًا  وكان  المس�يحيين،  بمقاب�ر  يتغ�زل  زوج�ي  كان 
يموت  لو  المرء  يتمنّى  وجنان  حدائق  وكأنها  المقابر  هذه  إلى  انظري 

فيها. سيرقد  فعاًل  أنه  يعلم  يكن  ولم  فيها،  لينام 
أن  يبدو  كان  خش�بة،  صدفة  فرأيت  المطب�خ  دخل�ت  أي�ام  بع�د 
بالمس�امير  مليئًا  كان  أطرفه  أح�د  ألن  تحطيمه  ت�م  ق�د  س�رير  ضل�ع 

البارزة.
قد  زوجي  كان  ربم�ا  نفس�ي  م�ع  قل�ت  أهمي�ة،  األم�ر  أوِل  ل�م 
معظم  في  هن�ا  بارد  فالج�و  للموق�د،  حطب�ًا  ليس�تخدمه  هن�ا  وضع�ه 
األخ  بأن  بتات�ًا  ذهني  ف�ي  يمر  ل�م  الش�تاء.  س�يما  ال  الس�نة،  فص�ول 

أخيه. لقتل  خطط  قد  كان  األكبر 
نعد  البيت  في  كن�ا  مس�اء  ذات  األم�ور.  ج�رت  كي�ف  أدري  ال 
غرفة  في  نائمة  وابنتنا  الصالة  في  ابننا  مع  يلعب  زوجي  كان  العشاء. 
اليوم،  ذلك  المجيء  عن  أخيه  تأخر  س�بب  عن  زوجي  س�أل  نومنا. 
األخ  دخل  حديثنا  وأثن�اء  العش�اء،  عن  يتأخ�ر  أن  عادت�ه  م�ن  فلي�س 
وعصبيًا  غاضبًا  كان  مالمحه.  على  واضحًا  الشرب  أثر  وبدا  األكبر، 

أيضًا.
ش�ربه  على  يعاتبه  زوج�ي  فس�معت  المطب�خ،  إل�ى  قم�ت  أن�ا 
على  األكبر  األخ  ج�واب  وس�معت  ثمل،  وهو  البي�ت  إل�ى  ومجيئ�ه 
وتهديدًا.  وشتمًا  وسبًّا  وجهه،  على  قوية  ضربة  كانت  زوجي.  عتاب 
هذا  أمام  نفسه  عن  ليدافع  زوجي  نهض  كيف  تقريبًا  بعيد  من  رأيت 
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أخيه. قبل  من  العنيف  الجسدي  الهجوم 
المطب�خ  األكب�ر  األخ  دخ�ل  خاطف�ة.  بس�رعة  األم�ور  ج�رت 
ضربه  زوجي.  على  وهجم  بالمسامير  المدببة  الخشبة  أخذ  مسرعًا، 
ابني  بدمائه.  مضرجًا  زوجي  س�قط  عدة.  ضربات  وكتفه  رأس�ه  على 
ينزف  والدم  األرض  على  أباه  ش�اهد  حينما  اللوثة  يش�به  ما  أصابته 

منه.
فضربني  علّي  هج�م  وإنما  أخيه  بقت�ل  األكب�ر  األخ  يكت�ِف  ل�م 
س�حب  ثم  أخف،  الضربة  فج�اءت  قلياًل  مل�ت  لكن�ي  رأس�ي  عل�ى 
الباب.  وأغلقُت  ابني  حاملة  النوم  غرفة  إلى  فهربت  ليطعنني،  سكينًا 
تسكن  كانت  ألمانية  عائلة  وهم  الجيران،  فجاء  عاليًا.  أصرخ  صرت 
قليلة  دقائق  بعد  وصلت  التي  بالشرطة  اتصلوا  األرضي.  الطابق  في 

البيت. في  جالسًا  ظل  الذي  األكبر  األخ  على  القبض  فألقت 
إلى  نقلنا  تم  كثيرًا.  زوجي  نزف  كثيرًا.  اإلسعاف  سيارة  تأخرت 
هناك  كان  المركزة.  العناية  غرفة  إلى  نقل  زوجي  جميعًا.  المستشفى 
المدينة، وصادف وجوده  أطفاله في  شخص عراقي كردي يسكن مع 
بمتابعة  فقام  الشرقية،  الحمية  فأخذته  وصولنا  لحظة  المستشفى  في 

الموقف. شرح  في  ومساعدتي  الترجمة  بعملية  ابنه  وقام  وضعنا، 
مع  فورًا  جاء  الذي  بخالي  االتصال  الش�خص  هذا  من  طلبت 
زوجي،  مات  منها.  يفق  لم  لكنه  غيبوبة،  في  زوجي  كان  له.  صديق 
عند  الطفالن  وبقي  عالجي،  أخذت  أنا  صديقه.  م�ع  خال�ي  ووص�ل 
أتوا  الش�رطة.  اعتقلته  األكبر  األخ  الك�ردي.  العراق�ي  الرج�ل  عائل�ة 
التي  الوالية  س�جن  إلى  ونقل  أقواله،  ن  يدوِّ كي  رس�مي  بمترجم  له 

إداريًا. إليها  نتبع 
هذا  م�ن  مس�تغربًا  كان  تقريب�ًا.  ألس�بوعين  عندن�ا  خال�ي  بق�ي 
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الجبه�ات  عل�ى  الح�رب  خ�اض  فق�د  لزوج�ي.  العجي�ب  المصي�ر 
البلدان  بي�ن  وتنقل  هاج�ر  ثم  س�المًا،  وخ�رج  إي�ران،  م�ع  األمامي�ة 
األكبر؟؟ أخيه  يد  على  البشعة  الطريقة  بهذه  ويموت  هنا،  إلى  ليصل 

نظرات  ذلك  برغم  وتنظر  بفضول  إليها  تستمع  الجثث  (كانت 
قابيل  بقصة  يفكر  النافذة  تحت  الحارس  كان  بينما  الجامدة،  الموتى 

البشرية(. عرفتها  جريمة  أول  في  المرأة  ودور  وهابيل، 

إنه  لي  قيل  بل  أخ�اه،  قتل  أنه  األكب�ر  األخ  أنك�ر  التحقي�ق  ف�ي 
لقد  بل  بالحائط،  رأسه  يضرب  وكان  معه،  التحقيق  عند  ينتحب  كان 
وطلب  كمجنون،  يتصرف  وأخذ  وعيه،  كامل  في  يكن  لم  بأنه  اّدعى 

ويقابلني؟ األطفال  يرى  أن  المحققين  من 
تحقيق.  جلس�ة  من  أكث�ر  حض�رت  واألس�ابيع.  األي�ام  وم�ّرت 
حينها  س�نة.  عش�رة  خمس  لمدة  بالس�جن  عليه  الحكم  ت�ّم  وأخي�رًا 

أخرى. قصة  معي  بدأت  لكن  النفسية.  بالراحة  شعرت 
أخذ  المستش�فى،  في  س�اعدني  الذي  الكردي  العراقي  الرجل 
س�يما  ال  معه،  عالقتنا  وتوثقت  البريئة،  خدماته  ويق�دم  علين�ا  يت�ردد 

السياسة. جمعتهما  أن  بعد  خالي،  مع  عالقته  عّمق  وأنه 
إش�ارة  ويبدي  مريب،  بش�كل  مني  يتق�رب  أخ�ذ  الرج�ل  ه�ذا 
أن  لي  يتي�ح  الذي  النفس�ي  الوضع  ف�ي  أك�ن  ل�م  والح�ب.  الم�ودة 
خالي  وأن  س�يما  ال  مني،  الرجل  يئس  األمور.  هذه  لمثل  أس�تجيب 
هناك،  قبولي  أج�ل  من  مدينت�ه  في  األجان�ب  دائ�رة  إل�ى  طلب�ًا  ق�دم 

خالي. فيها  يعيش  التي  المدينة  إلى  فانتقلت 
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من حياتي.  أيض�ًا  جديدة  مرحلة  ب�دأت  الجدي�دة  المدين�ة  ف�ي 
السياس�ية  الندوات  يحضر  م�ا  كثي�رًا  كان  السياس�ي  خال�ي  ولنش�اط 
معه.  أطفالي  من  يأخذني  وكان  بالمناسبات،  تقام  التي  واالحتفاالت 
على  تعرفت  بينها  ومن  العراقية،  العائالت  من  العديد  على  تعرفت 
قد  كان  الذي  الوحيد  لخالها  زوجة  عن  تبحث  كانت  عراقية،  امرأة 

عراقية. امرأة  ويريد  األلمانية  زوجته  طّلق 
طالبين  خالي  إلى  زوجها  مع  تقدمت  مقصودة،  زي�ارات  وبع�د 
أنه  لي  موضحًا  رأيي  عن  سألني  المتحررة،  طريقته  على  خالي  يدي. 
زلت  ما  أني  ناهيك  طيبة،  عائلة  ومن  طيب  إنسان  وأنه  الرجل  يعرف 
األطفال،  وتربية  الغرب�ة  في  طويلة  س�نوات  وأمامي  ش�بابي  ع�ز  ف�ي 
وفعاًل  وأقرر.  معه  وأتحدث  شخصيًا  الخطيب  أقابل  أن  مني  وطلب 

وأعجبني. قلياًل،  وتحدثنا  قابلته 
أنكم  أش�عر  الجام�دة  نظراتك�م  خ�الل  م�ن  تبتس�مون؟  لم�اذا 
لقد  ذلك.  تعرفون  أنت�م  يكذبون.  ال  الموت�ى  صراحت�ي.  تس�تغربون 
من  واألقنعة  والحقد  والنفاق  الك�ذب  حيث  الضفة  تلك  م�ن  عبرن�ا 
أموات،  مجرد  جثث،  مجرد  نحن  بش�رًا،  لس�نا  نحن  البش�ر.  صفات 

كذلك؟ أليس 

قائلة(: النقال  السرير  على  جالسة  كانت  التي  الجثة  (قاطعتها 
تقص  أن  تريد  منا  واح�دة  كل  تنته�ي.  ل�ن  قصت�ك  أن  يب�دو   -
فاختصري  حكاياتنا،  لكل  طوياًل  لي�س  والليل  الحياة،  م�ع  حكايته�ا 
أين  نعرف  ال  هكذا.  نجتمع  أن  مقدورنا  في  يكون  لن  صباحًا  رجاًء. 

القادمة. الليلة  في  سنكون 
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صمتت  الح�ادة،  المقاطعة  به�ذه  هانوف�ر  ح�واء  جث�ة  فوجئ�ت 
قالت(: ثم  للحظة 

الثاني  زوجي  مع  اإلمكان.  جهد  سأختصر  عليكم.  أطيل  لن   -
جدًا.  طيب  جدًا.  متواضع  إنس�ان  إنه  حياتي.  س�نوات  أجمل  كانت 
بالقطع  الس�يارات  معامل  تجه�ز  الت�ي  المصان�ع  إح�دى  ف�ي  يعم�ل 
من  قريبًا  بقرية،  أشبه  جدا  صغيرة  مدينة  في  نعيش  كنا  البالستيكية. 

هانوفر. مدينة 
من  إال  بالعالم  صلة  أية  لدينا  ليست  العالم.  عن  عزلة  في  كنا 
إن  الحق  وأق�ول  ابنّي.  ول�دت  وهن�اك  واألف�الم.  التلفزي�ون  خ�الل 

وابنتي. البكر  البني  بالنسبة  المربي  نعم  كان  الثاني  زوجي 
وبالرغم  التلفزيون.  شاش�ة  خالل  من  العراق  أخب�ار  نتاب�ع  كن�ا 
ألية  ننفعل  أنفس�نا  نجد  كنا  أنن�ا  إال  السياس�ة  يك�ره  زوج�ي  أن  م�ن 
لكن  الطاغية.  وأزاحوا  األميركان  جاء  أن  إلى  العراق،  تخص  أخبار 

برحيله؟ يرحال  لم  والقتل  الموت 
خالل  من  وباإلنجازات  الجديدة  بالقرارات  نسمع  كنا  المهم، 
تقديم  على  حثتني  العراقيات  جاراتي  إحدى  أن  إال  التلفزيون،  شاشة 
إلى  معاملة  تقديم  جانب  إل�ى  المصادرة،  أمالكن�ا  اس�ترجاع  معامل�ة 
أحصل  أن  أردت  كما  الش�هداء،  من  أخي  أن  باعتبار  الش�هداء  هيئة 

السفر. وجواز  كالجنسية  العراقية  الوثائق  على 
األمر  أول  بغداد.عارض  إلى  السفر  أريد  بأنني  زوجي  أخبرت 
إلى  معاملتي  لتقديم  ذاهبة  كنت  واليوم  إلحاحي.  تحت  رضخ  لكنه 
خفيف  ألم  س�وى  ش�يئًا  أذكر  لم  أعتقد.  كما  معًا  كنا  الش�هداء،  هيئة 
متنا.  أننا  وعرفت  معكم.  أفقت  هنا  شيئًا.  أذكر  أعد  ولم  عنقي،  في 

كذلك؟ أليس 
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الموافقة  عل�ى  داللة  رؤوس�ها  م�ن  بانحن�اءة  الجث�ث  (أوم�أت 
قائلة،  فانبرت  الب�اب  قرب  التي  الجث�ة  إال  صمت�وا،  أم�وات.  بأنه�م 

الثقيل: الموتى  صمت  تقطع  أن  تريد  وكأنها 
مثلما  ستثيركم  كانت  إن  أدري  ال  أنا.  قصتي  عن  سأحدثكم   -

هانوفر. حواء  قصة  أثارتكم 
هانوفر: حواء  سائلة  المحجبة  المرأة  جثة  فقاطعتها 

الجميع  صمت  األول؟  زوجك  قاتل  األكبر  األخ  عن  وماذا   -
حواء  فقالت  مصي�ره.  معرف�ة  فع�اًل  يري�دون  كان�وا  وكأنه�م  للحظ�ة 

هانوفر(:
الس�يرة  لحس�ن  الس�جن  من  عنه  اإلفراج  تم  أنه  تصدقون  هل 

ألمانيا؟ في  السياسي  اللجوء  حق  ُمنح  كما  والسلوك، 
خالي  طريق  عن  الرسائل  لي  يبعث  كان  سجنه  سنوات  خالل 
عليه  وأن  جديدة  حياة  وبدأت  تزوجت  بأنني  مرة  أجابه  قد  كان  الذي 
يربيهم،  أن  ويريد  أخيه  أبناء  يرى  أن  يريد  بأنه  فأصّر  عني،  يبتعد  أن 
كونه  أبدًا  الحق  هذا  تمنحه  ال  األلمانية  المحاكم  بأن  خالي  فأخبره 
سنوات،  بعد  إال  المراسالت  بهذه  يعلم  لم  زوجي  طبعًا  أبيهم.  قاتل 
مستقبل  عن  الحديث  ودار  لنا  زيارة  في  خالي  كان  حينما  وبالصدفة 
في  ويعيش  آسيا،  شرق  من  امرأة  من  تزوج  أنه  سمعت  بل  األوالد، 

ألمانيا. جنوب 
لحظة  الباب  قرب  التي  الجثة  فاستغلت  هانوفر.  حواء  سكتت 

وقالت: السكوت 
قصتي. لكم  سأروي   -

وقالت: إليها  العجوز  جثة  التفتت 
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قصة  في  نج�ده  الذي  م�ا  صغيرة.  زل�ت  م�ا  أن�ت  ابنت�ي  ي�ا   -
العمر،  بهذا  موتك  هو  حياتك  في  مأساة  أكبر  المآسي،  من  حياتك 

بعد. بالحياة  تستمتعي  لم  فأنت 
بسخرية: قالت  لكنها  قلياًل  الشابة  الفتاة  جثة  سكتت 

جدتي. يا  تسمعيها  أن  قبل  عليها  علقت  ما  قصتي  تعرفين  لو   -
وقالت: لكالمها  العجوز  جثة  وجه  على  الدهشة  ارتسمت 

ابنتي. يا  عندك  ما  هاتي   -
بدأت  ثم  تشجعت،  وكأنها  الجثث  بقية  إلى  الفتاة  جثة  نظرت 

حكايتها. بسرد 
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ف�سول الموتى

الحارس  سمع  حتى  قصتها  سرد  هانوفر  حواء  جثة  أنهت  أن  ما 
البوابات  عل�ى  أقدام  رفس  وكأن�ه  الثالج�ات،  قاع�ة  ف�ي  حرك�ة  آدم 
على  تقرفص  قد  آدم  الحارس  أن  من  وبالرغم  الجثث.  تحفظ  التي 
أن  المش�رحة  قاعة  في  الموجودة  للجثث  يمك�ن  ال  بحي�ث  األرض 
عبور  بمقدوره  يكن  لم  فإن�ه  لحكاياتها،  يس�تمع  وهو  لوج�وده  تنتب�ه 

الضجة. هذه  سر  ليرفع  الثالجات  قاعة  حتى  المسافة  تلك 
فتح  يشبه  بما  الثالجات  قاعة  من  قادمة  قوية  ضجة  سمع  فجأة 
كما  عليها.  الجث�ث  ترقد  التي  األس�رة  وس�حب  الثالجات  ألب�واب 
هناك  الموجودة  الجثث  وكأن  التشريح،  قاعة  من  قادمة  بحركة  أحس 
من  نزلت  لذلك  الثالج�ات،  قاعة  من  القادم�ة  للضج�ة  انتبه�ت  ق�د 

النافذة. من  للنظر  أو  الباب  لفتح  المتنقلة  أسّرتها 
من  قلياًل  فتح�رك  ذلك،  يتحم�ل  أن  آدم  الح�ارس  يس�تطع  ل�م 
عن  ابتعد  أن  وم�ا  الوراء،  إلى  زاحف�ًا  التش�ريح،  قاع�ة  ناف�ذة  تح�ت 
فدخلها  غرفته،  إلى  خاطفة  بس�رعة  راكضًا  واتجه  قام،  حتى  النافذة 
تأتي  حركة  ألي  يتنص�ت  الباب  خلف  وق�ف  خلف�ه.  الب�اب  وأغل�ق 

الممر. من 
من  قامت  الجثث  أن  ع�رف  يفتح،  التش�ريح  قاع�ة  ب�اب  س�مع 
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غرفته.  نحو  يتجه  خطواتها  وقع  سمع  ثم  الضجة،  لتستوضح  مكانها 
الباب. عند  توقفت  باتجاهه.  تقترب  الخطوات  بدأت 

من  تطلع  الداخل.  م�ن  الب�اب  عن�د  األنف�اس  مختن�ق  آدم  كان 
وجوه  وجد  الباب،  على  النظر  بمس�توى  الموجود  الزجاجي  البؤبؤ 
أن  إلى  انتبه�ت  وكأنها  الثالج�ات  قاع�ة  جه�ة  إل�ى  ملتفت�ة  الجث�ث 
وهكذا  الص�وت،  جه�ة  نحو  فتوجه�ت  هن�اك،  م�ن  يأت�ي  الص�وت 

آدم. الحارس  نظر  أمام  من  الجثث  وجوه  اختفت 
من  النازل  ال�درج  جهة  م�ن  تأتي  خط�وات  وق�ع  س�مع  فج�أة 
الخطوات  وقع  بدأ  شخص.  من  ألكثر  تبدو  وضجة  األرضي،  الطابق 
ثم  عنده،  ووقفت  غرفته  م�ن  الخطوات  اقتربت  يتعال�ى.  المم�ر  ف�ي 
يناديه: وهو  الخفر  الطبيب  مساعد  وصوت  الباب  على  طرقًا  سمع 

استيقظ. آدم..  آدم..   -

مش�وهًا  الطبيب  مس�اعد  وجه  فلمح  الزجاجي  البؤبؤ  من  تطلع 
أحياء،  هم  وإنما  بجثث  ليسوا  الموجودين  أن  من  تأكد  لكنه  وبعيدًا، 

الباب. ففتح 
المس�لحين  الرجال  من  وثالث�ة  ومس�اعده  الخف�ر  طبي�ب  كان 
يقفون  الوطني  الحرس  رج�ال  من  بأنهم  مالبس�هم  من  يب�دو  الذي�ن 
على  ليس  ما  شيئًا  أن  أحس  آدم،  الحارس  ارتبك  الغرفة.  باب  أمام 

الخفر: الطبيب  سأله  حتى  الباب  فتح  أن  ما  يرام.  ما 
الممر؟ في  هنا  اعتيادي  غير  شيئًا  سمعت  أو  رأيت  هل  آدم..   -
س�معه،  وما  رآه  ما  يروي  أن  وخاف  أكثر  آدم  الحارس  ارتبك 

فأجاب:
ما؟ شيء  حصل  هل  ال..   -
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الممر: عمق  في  يتجه  وهو  الطبيب  فقال 
تمشي  جثثا  رأوا  إنهم  يقولون  الوطني  الحرس  من  األخوان   -
تبدو  كانت  ألنها  المش�رحة  من  هربت  أنها  ويعتقدون  الجس�ر،  على 

معنا.. تعال  طبيعي؟  غير  شيئًا  سمعت  أو  رأيت  هل  ممزقة، 

يحدقون  اآلخرون  كان  الطبيب.  قول  من  آدم  الحارس  ارتعب 
أن  إلى  انتبه  محكمة.  في  الحكم  نطق  ينتظرون  وكأنهم  وجهه،  إلى 
يتميزون  ومساعده،  الخفر  الطبيب  حتى  بل  الوطني،  الحرس  رجال 

تغطيها: أن  القمصان  تستطع  لم  التي  عنقهم  عند  للخياطة  بأثر 
اليوم  وصلت  التي  الجثث  شيئًا..  أسمع  أو  أالحظ  لم  أبدًا..   -

التشريح. قاعة  في  موجودة 

قاع�ة  إل�ى  للوص�ول  تج�اوزه  وح�اول  ب�ل  الطبي�ب،  تب�ع  ث�م 
توقفوا.  التش�ريح  قاعة  إلى  وصلوا  وحينما  الجميع.  فتبعه  التش�ريح، 

قائاًل: قاطعهم  الوطني  الحرس  رجال  أحد 
الجثث  رؤية  أحب  ال  بصراحة  فأنا  هنا،  أنتظر  أنا  جماعة..  يا   -

التشريح. قاعة  في  الجديدة 

التش�ريح  قاعة  داخاًل  يتبعه�م  وه�و  مرتب�كًا  آدم  الح�ارس  كان 
رائحة  منها  تف�وح  النقالة،  األس�ّرة  على  ممدة  الجث�ث  كان�ت  حي�ث 

والمرعبة. الباردة  الموت 
وخلفهم  الوطن�ي  الح�رس  ورج�ال  ومس�اعده  الطبي�ب  وق�ف 
بنظرة  القاع�ة  تأمل�وا  القاع�ة.  مدخ�ل  ع�ن  للحظ�ات  آدم  الح�ارس 
الطابق األرضي وكأنهم  سريعة، ثم خرجوا منها متجهين بسرعة نحو 
آدم  الحارس  إلى  ناظرين  المخيف،  الطابق  هذا  مغادرة  يس�تعجلون 
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يعيش  الذي  الرجل  هذا  س�ر  معرفة  يحاولون  وكأنهم  مريبة  نظرات 
نفسه. الطابق  في  الجثث  مع 

إلى  السّلم  المسلحون  والرجال  ومساعده  الخفر  الطبيب  صعد 
الممر  إلى  نظر  السّلم.  أسفل  عند  آدم  الحارس  بقي  األرضي.  الطابق 
الباب  أغلق  ثم  فدخلها  غرفته،  إلى  الخطى  أسرع  ثم  متفحصة،  نظرة 

خلفه.
نفسه  وسأل  حدث  بما  فّكر  الباب.  عند  واقفًا  آدم  الحارس  بقي 
عن معنى رؤية جثث تمشي على الجسر؟ الجثث التي نقلت للمشرحة 
لم  لكنهم  لنس�اء.  وهي  التش�ريح،  قاعة  في  موجودة  زال�ت  م�ا  الي�وم 
أو  لرجال  الجث�ث  كانت  إن  يوضح�وا  ل�م  الجث�ث؟  جن�س  يح�ددوا 
رجال  ش�اهدها  التي  الجثث  ربما  فكرة:  ذهنه  في  برقت  فجأة  نس�اء؟ 
من  هي  وإنما  اليوم،  هذا  االنفجار  لضحايا  تعود  ال  الوطني  الحرس 

بالعشرات؟ وهي  الثالجات  في  المتروكة  المجهولة  الجثث 
من  الجثث  تلك  خرجت  كيف  الفكرة،  هذه  من  بالرعب  شعر 

خرجت؟ أين  ومن  الذهاب؟  تريد  أين  وإلى  الثالجات؟ 
الصوفة  عل�ى  جلس  ث�م  الغرف�ة  داخ�ل  خط�وات  بض�ع  خط�ا 
الغرفة،  أرضي�ة  إلى  يح�دق  وهو  يدي�ه  بي�ن  رأس�ه  وض�ع  الجلدي�ة. 
نفس�ه،  مع  فّكر  هذا؟  كل  معنى  ما  اليوم.  ل�ه  ج�رى  م�ا  كل  متأم�اًل، 
وتداخلت  سابقًا،  والفكرية  الروحية  الصراعات  من  الكثير  عاش  لقد 
يعرف  ال  لكنه  والواقع،  والخيال  والالمعقول،  المعقول  حدود  عنده 
أم رؤى روحية  يراه ويسمعه هو واقع  ما  ما يجري، هل  بالضبط  اآلن 
أن  للجثث  كيف  الداخلية؟  وصراعاته  المتوتر  عقله  نتاج  هي  ونفسية 

يرزقون؟ أحياء  أصحابها  وكأن  طبيعي  بشكل  تتحدث 
خالل  النفسية  شطحاته  من  هو  هانوفر  حواء  من  سمعه  ما  ربما 
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بحثه المحموم عن معنى الحياة، وسعيه إليجاد سيرة ذاتية ألصحاب 
لو  الس�يرة؟  وهذه  التصور  هذا  له  هيأ  تفكيره  فإن  وبالتالي  الجثث، 
مع  والمس�اعد  الخفر  الطبيب  ن�زول  معنى  فم�ا  كذل�ك،  األم�ر  كان 
ُترى،  يا  ولمن،  الجثث؟  وجود  م�ن  للتأكد  الوطني  الح�رس  رج�ال 
كان  وإذا  الجسر؟  تعبر  وهي  الحرس  رجال  لمحها  التي  الجثث  تلك 
الجثث  تلك  الوطني  الحرس  رجال  يوقف  ل�م  فلماذا  كذل�ك  األم�ر 
ومس�اعد  طبيب  ُترى،  يا  هناك،  كان  هل  بل  المش�رحة؟  من  الهاربة 
هو  وخرج  أحٌد؟  الباَب  ط�رَق  أحقًا  أساس�ًا؟  وطني  ح�رس  ورج�ال 

أيضًا؟ التشريح  قاعة  إلى  معهم  وذهب  إليهم، 
المتالطمة بصعوبة.  أفكاره  أمواج  آدم يسبح عابرًا  الحارس  ظل 
من  يتأكد  أن  له  كيف  لكن  مفتوح.  األفق  قريبًا.  ساحاًل  ثمة  يجد  لم 
ويذهب  ثانية؟  التش�ريح  قاعة  إلى  يذهب  أن  قرر  جرى؟  ما  حقيقة 
ذلك. قبل  سمعها  التي  الضجة  من  ليتأكد  الثالجات  قاعة  إلى  أيضًا 

القرار.  هذا  مثل  اتخاذ  عل�ى  الجرأة  جاءته  أي�ن  م�ن  يع�رف  ال 
الباب  فتح  ثم  الغرف�ة،  في  متلفتًا  توقف  الب�اب.  إل�ى  متجه�ًا  نه�ض 
لم  الممر.  ف�ي  يجري  لما  مس�تمعًا  يخ�رج  أن  قب�ل  توق�ف  به�دوء. 
سمع  التشريح.  قاعة  نحو  متسلاًل  واتجه  بهدوء.  خرج  شيئًا.  يسمع 
ثانية  جلس  المش�ي.  عن  توقف  حركت�ه.  ش�لت  تتح�دث.  إحداه�ن 
متجهًا  األرض  عل�ى  زاحفًا  الس�ابقة  كالمرة  ب�دأ  ث�م  األرض،  عل�ى 

التشريح. قاعة  نحو 
باب  قرب  الممر  على  تطل  التي  النافذة  أسفل  إلى  وصل  حينما 
النقال  السرير  على  التي  الجثة  هي  المتحدثة  أن  عرف  التشريح  قاعة 
أنها  ويبدو  هانوفر،  حواء  تش�اكس  كانت  والتي  الباب،  ق�رب  ال�ذي 

منها. إليه  وصل  ما  فالتقط  حكايتها،  بدأت  قد  كانت 
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حواء البغدادي

ناحية  من  تعرفونني  ال  أنكم  من  متأكدة  فأنا  لكم  قلت  وكما   ..
التي  المذيعة  البغدادي،  حواء  أنا  باسمي.  سمعتم  ربما  لكن  الشكل، 
البرنامج  الف�ردوس،  إذاعة  من  المس�تمعون  يطلبه  م�ا  برنام�ج  أق�ّدم 
التي  األغاني  أن�واع  خالله  أب�ث  س�اعتين.  لمدة  يومي�ًا  يق�دم  ال�ذي 
فيه  وأتابع  والمطربات  المطربين  أس�تضيف  كما  المتصلون،  يطلبها 
شهادة  سوى  لدّي  وليس  اإلعالم،  أدرس  لم  أنا  طبعًا  الفنانين.  أخبار 

المتوسطة.
اآلن.  يه  نسمِّ كما  المقبور  النظام  زمن  في  استشهدا  وخالي  أبي 
بغداد.  إلى  أميركا  دخول  بعد  ذلك  عرفت  رضيعة.  طفلة  حينها  كنت 
تحت  مات  خالي  للنظام.  معارضين  كانا  وخالي  أبي  إن  أمي  تقول 
ذهبت  النظام  س�قوط  بعد  قط.  إلينا  يعد  ولم  أعتقل  وأبي  التعذيب 
اسمه  فوجدت  والمفقودين،  والس�جناء  الش�هداء  أس�ماء  لتتفقد  أمي 

غريب. أبو  سجن  في  المعدومين  قائمة  في 
مهم�ا  مقدس�ة  األم  ألن  أم�ي،  ع�ن  أتح�دث  كي�ف  أدري  ال 
لقد  صريح.  بش�كل  عنه�ا  أتح�دث  أن  أس�تطيع  اآلن  لكن�ي  فعل�ت، 
في  منظفة  أمي  عمل�ت  لذلك  أبي،  اعتقل  حينم�ا  ش�ابة  أم�ي  كان�ت 
من  السادس�ة  قبل  هو  ما  طفولتي  من  أذكر  ال  المستش�فيات.  إحدى 
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من  أش�ياء  يس�تذكر  بأنه  يّدعي  البعض  أن  من  الرغ�م  عل�ى  عم�ري، 
الثالثة. في  كان  حينما  حياته 

األش�ياء  هذه  لكن  طفولتي،  من  قليل�ة  أش�ياء  إال  أتذك�ر  ال  أن�ا 
ليلة  ذات  نومي  من  استيقظت  أني  أتذكر  مثاًل،  بالحياة.  تنبض  تكاد 
الغطاء.  تحت  وهي  سريرها  في  أحدهم  مع  تتعارك  أمي  أن  فوجدت 
الكلمات  ببعض  تتلفظ  ذلك  بعد  س�معتها  لكني  األم�ر،  أول  خف�ت 
كانت  وأنها  معيبة  أعتبرها  كنت  العمر  من  الفترة  تلك  في  حتى  التي 
الغطاء  تحت  م�ن  أطّل  ثم  أحدهم.  م�ع  كالح�ب  بكلم�ات  تتح�دث 

حصان. برأس  أشبه  رجل  رأس 
وكانت  بيتنا،  إل�ى  مرة  من  أكثر  الرجل  ه�ذا  حض�ر  ذل�ك  بع�د 
يعطين�ا  الرج�ل  ه�ذا  كان  أو  الحل�وى،  بع�ض  تعطين�ي  حينه�ا  أم�ي 
وحينما  الحل�وى  أش�تري  كي  القريب  ال�دكان  إل�ى  للذه�اب  نق�ودًا 
من  مقفل  الباب  أن  أجد  البي�ت  إلى  وأرجع  الحل�وى  أش�تري  كن�ت 
وجوه  أخذت  ثم  الرجل،  ذلك  خروج  حين  إلى  أنتظر  فأظل  الداخل 

تتكرر. الرجال 
المستش�فيات.  إحدى  في  للمنظفات  كبي�رة  تعمل  أم�ي  كان�ت 
الرجال  وجوه  بعض  أرى  فكن�ت  هناك،  إلى  تأخذن�ي  كان�ت  أحيان�ًا 
يمزح  أو  يداعبني  بعضهم  وكان  أيضًا،  هناك  البيت  في  يزورونها  التي 

هناك. يراني  حينما  معي 
وقتي  معظم  أقض�ي  صرت  أع�وام،  ثمانية  عم�ري  ص�ار  حي�ن 
إلى  ألذهب  المدرس�ة  من  أعود  كنت  إذ  المستش�فى،  ف�ي  أم�ي  م�ع 
أتعرف  بدأت  وهناك  المس�ائية.  الفترة  في  تكون  حينما  المستش�فى 
إلى  أدخل  كنت  العمر.  من  الفترة  تلك  في  وأنا  الرج�ال  عال�م  عل�ى 

بحرية. هناك  العاملين  غرف  بعض 
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لديها  يكون  حينم�ا  أمي  مع  المستش�فى  في  أن�ام  كن�ت  أحيان�ًا 
قضتها  التي  السنوات  هذه  خالل  أمي  أن  ويبدو  هناك.  ليلي  واجب 
تتصرف  كانت  ألنها  ووظيفته�ا،  موقفها  عززت  ق�د  المستش�فى  ف�ي 
إال  الس�بب  حينها  أعرف  أكن  ولم  أحد،  من  خ�وف  ودونم�ا  بحري�ة 
العاملين  الرج�ال  جميع  مع  نامت  ق�د  بأنها  وفهم�ت  كب�رت  حينم�ا 

المستشفى. في 
ابنة  لس�ُت  أنا  ربما  أحيانًا:  نفس�ي  أس�أل  كن�ت  كب�رت،  بعدم�ا 
جدًا  قاسية  كانت  لقد  البنتها؟  الوضعية  هذه  تتقبل  أم  من  ما  أمي؟ 
نظرات  إلّي  ينظرون  معها  العاملين  بعض  ترى  كانت  إنها  بل  معي، 
بل  اهتمام،  أي  لألمر  تعير  ال  هي  كانت  بينما  الجنسية،  بالرغبة  مليئة 
هل  يصبر.  أن  وعليه  صغيرة  زلت  م�ا  بأني  ألحده�م  تق�ول  س�معتها 
أعرف  أكن  لم  حينها  ق�وادة؟  كانت  هل  س�اقطة؟  امرأة  أم�ي  كان�ت 

ذلك.
رجاًل.  أمي  صادقت  عمري،  من  عشرة  الحادية  في  كنت  حينما 
ثم  دائم.  بشكل  غرفتها  في  وينام  البيت  في  يزورنا  الرجل  هذا  أخذ 
رب  صار  لكنه  تزوجته،  قد  تكن  لم  دائم.  بش�كل  معنا  يعيش  صار 

العائلة.
البيت  في  فحاصرني  أمي،  غياب  يوم  ذات  استغل  الرجل  هذا 
ضحية،  نفسي  من  أجعل  أن  أريد  ال  طبعًا،  ويقبلني.  يحضنني  وأخذ 
فإنها  عرفت  لو  ألنها  أمي،  من  أخاف  كنت  لكني  األمر،  أعجبني  فقد 
األمر  وينقلب  معه  عالقتها  وتنتهي  هو،  وس�يكذبني  معه  ستتش�اجر 
فسيتحول  األمر  وتكتشف  أخبرها  لم  إذا  فإني  آخر،  جانب  من  علّي. 
التفاصيل. كل  دون  لكن  أخبرها  أن  عزمت  المهم،  كارثة.  إلى  األمر 
أنوي  كنت  بل  أخبرتها؟  حينما  بتاتًا  تتأثر  لم  أنها  تصدقون  هل 
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تتأثر  ل�م  وجدته�ا  حينم�ا  لكن�ي  بالتفاصي�ل،  أروي كل ش�يء  ال  أن 
إلّي  نظرت  معي.  جرت  التي  التفاصي�ل  وبأدق  ب�كل ش�يء  أخبرته�ا 
أس�تطيع  ال  البيت.  يغادر  أن  أريده  وال  أحبه،  أنا  قالت:  ثم  بتوس�ل 
أحدًا. تخبري  وال  اسكتي،  معه.  تتشاجري  ال  أرجوك  بدونه.  العيش 
يتحدثون  الشعراء  أسمع  حينما  أستغرب  لذلك  األم.  هي  هذه 

أقدامهن. تحت  التي  الجنة  وعن  األمهات،  عن 
أدري  ال  أم�ي،  وبين  بيني  ج�رى  بم�ا  ع�رف  الرج�ل  أن  يب�دو 
من  وعراني  أم�ي  غرف�ة  إل�ى  وأخذن�ي  ي�وم  ذات  جاءن�ي  إذ  كي�ف، 

بكارتي. غشاء  ممزقًا  بالكامل  وضاجعني  ثيابي، 
غيرة  وإنما  معي  لتصرفه  غضبًا  ال  أمي،  تسكت  لم  المرة  هذه 
لم  بأنه  فيه  تصرخ  كانت  مرة.  ألول  يتش�اجران  س�معتهما  إذ  مني، 
يجب  بأنها  فيها  يصرخ  هو  وكان  أنا.  يحبني  صار  وإنما  يحبها  يعد 
يفتحني  لم  ولو  مثله�ا،  س�اقطة  وأنني  ويجري،  ج�رى  بم�ا  تقب�ل  أن 
أرادت  إذا  السكوت  عليها  وأن  آخر،  شخص  ألزالها  بكارتي  ويزيل 
ناموا  الذين  الرجال  ويعرف  كله  تاريخها  يعرف  ألنه  معها  يكون  أن 
الباهر  جمال�ي  وتس�تغل  تس�تغلني  أن  عليه�ا  إذ  غبي�ة،  وأنه�ا  معه�ا، 

يضحكان. سمعتهما  بقليل  ذلك  بعد  المادية.  حالتهم  لتحسين 
أكثر  ص�ارت  مع�ي.  أم�ي  عالق�ة  تغي�رت  الحدي�ث  ه�ذا  بع�د 
الرجال  عن  تس�ألني  يوم  ذات  أخ�ذت  أن  إل�ى  لين�ًا،  وأكث�ر  ح�ذرًا، 
وكيف  مع�ًا،  نعرفهم  الذي�ن  المستش�فى،  في  معه�ا  يعمل�ون  الذي�ن 
علّي  بأن  ل�ي  قالت  ثم  مع�ي؟  لطفًا  األكث�ر  منه�م  وم�ن  مع�ي؟  ه�م 
س�ألتها  وحينما  الذهب،  وبعض  جديدة  مالبس  لنفس�ي  أش�تري  أن 
بدقة:  تتأملني  وهي  قالت،  ثم  قلياًل  سكتت  بالمال؟  نأتي  أين  ومن 
س�ايريهم،  قلياًل،  معهم  لطيفة  كوني  ذلك.  منهم  تطلبي  أن  يمكنك 
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ذلك،  تحتاجين  إنك  لهم  وقولي  المال،  بعض  ذلك  مقابل  اطلبي  ثم 
ال  بأني  لهم  قول�ي  تطلبين،  بم�ا  أدري  أن�ا  وه�ل  عن�ي  س�ألوك  وإذا 
وفعاًل  ذلك؟  ع�ن  ش�يئًا  أعرف  أن  تريدي�ن  ال  وأن�ك  ذل�ك،  أع�رف 

خاللي. من  المال  على  الحصول  في  خطتها  نجحت 
كان  المتوسطة.  الدراسة  أنهيت  أن  إلى  لسنوات،  األمر  واستمر 

جميلة. فتاة  وصرت  بكثير،  األوان  قبل  نضج  قد  جسدي 
ممثلة،  أكون  أن  أحب  وكنت  الدراسة،  أكمل  أن  فكرت  حينما 
عمل.  أي  عمل،  ع�ن  البحث  مني  وطلبت  ذلك،  ض�د  ه�ي  وقف�ت 
األماكن  بعض  في  معًا  لنجلس  األس�واق،  إلى  معي  تخ�رج  أخ�ذت 
لذلك  تنبهني  فإنها  إلّي  ينظر  م�ن  هناك  وج�دت  م�ا  وإذا  المختلط�ة، 
لي  المجال  وتفس�ح  االس�تجابة،  إش�ارات  أب�دي  أن  من�ي  وتطل�ب 

العالقات. وإقامة  التواصل  أجل  من  ولآلخرين 
والعس�ل  الجبن  أنواع  لبيع  محل  عند  وهي،  أنا  كنا،  يوم  ذات 
لعش�يقها،  عس�اًل  لنش�تري  داخل(  (الكرادة  منطقة  في  والمكس�رات 
ثالث�ة  وطل�ب  العم�ر،  م�ن  األربعين�ات  منتص�ف  ف�ي  رج�ل  دخ�ل 
وكان  أخرى،  وطلبات  عسل  وقنينة  الشهير،  أربيل  لبن  من  كيلوات 
جئنا  بأننا  له  قال  الك�ردي  المحل  صاح�ب  أن  إال  مس�تعجاًل،  يب�دو 
مستعجل،  يبدو  كما  ألنه  طلبه  ينجز  أن  المحل  لصاحب  فقلت  قبله. 
أخرج  ثم  ضيوف،  فلدي�ه  حقًا،  مس�تعجل  بأنه  وأكد  ج�دًا  فش�كرني 
إذا  سعيدًا  سيكون  بأنه  ومؤكدًا  شاكرًا،  لي  وقدمها  الشخصية  بطاقته 
بهذا  عالقتي  بدأت  هكذا  به.  االتصال  وطلب  خدمة،  أية  لنا  قدم  ما 

عامًا. بثالثين  يكبرني  الذي  العراقي،  آدم  الحاج  الرجل، 
وعن  عنه  والس�ؤال  ب�ه،  االتصال  من�ي  أم�ي  طلب�ت  أي�ام  بع�د 
كما  النعمة،  ذوي  م�ن  واضحًا  كان  كم�ا  فه�و  واس�تدراجه،  ضيوف�ه 
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شرقًا  الحديث  وأخذنا  به.  واتصلت  تاجر.  بأنه  بطاقته  على  مكتوب 
وغربًا.

باألش�ياء  يتاجر  وأنه  ببغداد،  معه  وعائلته  مت�زوج،  أن�ه  عرف�ت 
التي  كالسالسل  الحسينية  والمناس�بات  عاش�وراء  في  تس�تخدم  التي 
ظهورهم،  لض�رب  عاش�وراء  في  الش�يعة  رج�ال  بع�ض  يس�تخدمها 
والمواد  الش�عارات،  وكتابة  الراي�ات  ف�ي  تس�تخدم  الت�ي  واألقمش�ة 
يفصح  لم  أخرى  وأش�ياء  الطقوس  تلك  في  ُتس�تهلك  التي  الغذائية 

عنها.
متدين  ش�ك  بال  فه�و  الخط�أ،  الرج�ل  أن�ه  األم�ر  أول  فك�رت 
المتعة  في  غارق  أنه  أعرف  أكن  ولم  أذنيه،  حتى  الدين  في  وغارق 

والفسق.
م�ن  وه�و  (السيس�بان(،  مطع�م  ف�ي  مع�ه  والتقي�ت  واعدن�ي، 
خالل  من  عرف�ت،  هناك  الجادري�ة.  منطق�ة  ف�ي  الحديث�ة  المطاع�م 
أنها  ويبدو  جدًا،  فرحة  أمي  كانت  لديهم.  معروف  أنه  به،  االهتمام 
للخروج  أس�تعد  وأن  لي  ينظر  كان  ألنه  ذلك،  عن  عش�يقها  حدثت 

يسأل. ولم  شيئًا  يقل  لم  لكنه  غيورة  بعين 
معي  تحدث  األمس�ية  تلك  وفي  هناك،  إل�ى  بالتاكس�ي  ذهب�ت 
بشكل  ليس  لكن  معي،  االرتباط  ويود  يحبني،  بأنه  شديدة  بصراحة 
وس�يغرقني  س�يدللني  وأنه  عالنية،  ذل�ك  يس�تطيع  ال  ألن�ه  رس�مي، 
معه  عالقتي  تكون  أن  على  وافقت  ما  إذا  والثي�اب  والهداي�ا  بالم�ال 

دوالر. خمسمائة  نقدني  األمسية  تلك  في  سرية. 
أتحجج  وأنا  أنا؟  أين  س�ائلة  س�اعة  ربع  كل  تتصل  أمي  كانت 
ولعبتنا  اتفاقنا  ضمن  هذا  كان  قريبًا.  سأعود  وأني  صديقتي،  عند  بأني 
ح�رارة  ي�زداد  ه�و  كان  اتص�ال  كل  فبع�د  العراق�ي،  آدم  الح�اج  م�ع 
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معه. البقاء  أجل  من  كذبي  مقدرًا  وتعلقًا،  وإعجابًا 
إلى  إيصالي  وطل�ب  بس�ائقه،  هاتفيًا  اتصل  الس�هرة  نهاي�ة  ف�ي 
إلى  العضالت  مفت�ول  ش�اب  جاء  دقائق  بع�د  وفع�اًل،  أري�د،  حي�ث 
اس�تعداده  وأبدى  معتمة  ش�به  منفردة  زاوية  في  كان�ت  الت�ي  طاولتن�ا 
الجديدة،  بغداد  في  منطقتي  إل�ى  الش�اب  أوصلني  وهكذا  للخدم�ة، 

شارعنا. رأس  عند  نزلت  لكني 
مباشرة  أمي أخذت حقيبتي  بلهفة.  ينتظر  الجميع  البيت كان  في 
وأخذت  ال�دوالرات  فأخرجت  ماالً،  س�يمنحني  أنه  تع�رف  وكأنه�ا 
لقاء.  ألول  بأس  ال  ل�ه  فقالت  الكمية،  ع�ن  س�ألها  عش�يقها  تعّده�ا. 

غرفتهما. ودخال 
الهاتف،  عبر  معي  ويتص�ل  معه  أتصل  كنت  التالي�ة  األي�ام  ف�ي 
ذل�ك  كل  طبع�ًا  لمقابلت�ه.  أس�تجيب  وال  علي�ه  أتمن�ع  كن�ت  لكن�ي 
معه  اتفقت  عندها  مني،  غضب  أن  إلى  وعشيقها،  أمي  من  بتخطيط 
أيضًا،  ش�ارعنا  رأس  عن  انتظرني  الذي  س�ائقه  أرس�ل  اللقاء.  على 
دائمًا  عالنية  الخروج  يس�تطيع  ال  بأنه  قائاًل  ذلك  خالل  اتصل  لكنه 
إحدى  في  يقع  الذي  مكتبه  في  ينتظرني  وإنه  حس�اس،  وضعه  ألن 

البيت. إلى  إرجاعي  السائق  من  وطلبت  فارتبكت،  البنايات، 
بأنه  فأخبرتهم  وعش�يقها،  أمي  وجه  امتقع  البيت  دخل�ت  حي�ن 
دخال  صامتين.  وعشيقها  أمي  ظلت  مكتبه.  في  إليه  الذهاب  يريدني 
إلى  معها  الذه�اب  مني  طالبة  أم�ي  خرج�ت  دقائ�ق  وبع�د  غرفتهم�ا 

الممزق. البكارة  غشاء  لرتق  الطبيبات  إحدى 
على  أجيب  ال  البيت.  في  ألسبوع  بقيت  بسيطة.  عملية  كانت 
اتصاالته،  أجيب على  بدأت  التأم كل شيء. عندها  أن  إلى  اتصاالته، 
يقبلون  ال  وأهلي  أمي  وأن  ومحافظة،  كريمة  عائلة  بنت  بأني  مؤكدة 
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فتاة  لسُت  وأنا  معه،  خرجت  لما  له  حبي  لوال  وأني  هكذا،  بخروجي 
كلمات  من  أستخدم  أن  يمكن  ما  وكل  بماله،  شرائي  يمكن  رخيصة 

واالجتماعية. الدينية  واألصول  والتربية  والعفة  الشرف 
تقديم  سوى  يستطيع  وال  يتلعثم  صوته  خالل  من  أحسه  كنت 
لي  حبًا  زاده  الموقف  هذا  وأن  عل�ّي،  بالحفاظ  والوع�ود  التبري�رات 
أن  ويريد  يحبها  التي  للفتاة  مطمئنًا  سيكون  بهذا  ألنه  وشوقًا،  وتعلقًا 

كالم. من  بيننا  يدور  ما  لكل  تستمع  كانت  أمي  طبعًا  معها.  يكون 
الجيدة  النوعية  م�ن  محمول  هاتف  جهاز  ل�ي  اش�ترت  وأخي�رًا 
ما  كل  أس�جل  أن  مني  وطلبت  األص�وات.  يس�جل  أن  يمك�ن  الت�ي 
من  لمضاجعتي  أدفعه  بأن  لي  وأكدت  بل  أحاديث،  م�ن  بينن�ا  ي�دور 
وأهيئ  مختلفة  أوقات  في  معه  أتصل  أخذت  وهكذا  التلفون.  خالل 
هو  أين  أس�أله  ثم  وهيامي،  ش�وقي  ببث  أبدأ  ثم  للتس�جيل،  الجهاز 
األسئلة  يسألني  ثم  يجيب  هو  وكان  يلبس،  وماذا  اآلن،  يفعل  وماذا 
األمر  تكرر  الهاتف.  خالل  من  المضاجعة  تبدأ  فشيئًا  وشيئًا  نفسها، 
إلى  والذهاب  مع�ه،  ألتقي  أن  مني  أمي  طلب�ت  أخي�رًا  ع�دة.  م�رات 

شيء. كل  يفعل  وتركه  شقته 
سائقه  جاء  وكالعادة  مكتبه.  في  معه  باللقاء  طلبه  على  وافقت 
مليئة  الجدران  رأيت  الكبير  المكتب  في  معه.  وصعدت  شارعنا  إلى 

الدينية. والشعارات  القرآنية  باآليات 
خاليًا،  الس�اعة  تلك  في  كان  لكنه  ج�دًا،  واس�عًا  المكت�ب  كان 
مليئة  صينية  عليها  طاول�ة  هناك  كانت  ش�يء.  كل  هيأ  أن�ه  ووج�دت 
بأنواع اللحوم المشوية من كباب، دجاج، عرائس اللحم، والمقبالت 
هناك  تكن  لم  أنه  إلى  وانتبهت  والفواكه،  العصائر  وأنواع  المختلفة 
أنواع  أفخر  من  هداي�ا  لي  أحضر  ق�د  كان  كم�ا  مش�روبات كحولي�ة. 
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في  أحسس�ت  الثمينة.  الماركات  من  يدوية  جلدية  وحقيبة  العطور، 
وس�اءني  فعاًل،  يحبني  بأنه  جميل  وإحس�اس  معه،  بتعاطف  داخلي 

وابتزازه. إليه  لإلساءة  وعشيقها  والدتي  مع  أخطط  أني 
من  وشربنا  فأكلنا،  المائدة  إلى  دعاني  ثم  المكتب،  في  جلسنا 
في  وسعادته  لي،  حبه  عن  يدور  كله  حديثه  كان  المتنوعة.  العصائر 
يضمني  أخذ  الكردي.  اللبان  صاح�ب  دكان  عند  الي�وم  ذل�ك  لقائ�ي 

مذهبي. عن  يسألني  وأخذ  ويقبلني،  لصدره 
يريدني  وأنه  وأخالق�ه،  ظروفه،  ع�ن  يحدثني  أخ�ذ  ذل�ك  بع�د 
راحتنا  نأخذ  ولكي  معي،  الجلسة  هذه  حتى  يستحرم  وأنه  بالحالل، 
ورس�وله،  الله  س�نّة  على  معه  بالمتعة  القبول  كلمات  أردد  أن  علّي 
أنه  وبما  بالكامل.  مقصده  أفهم  لم  مباركة.  الجلسة  هذه  تكون  كي 
كالم،  من  علّي  أملى  ما  فرددت  اصطناع،  ودونما  بهدوء  طلبه  أبدى 
صوت  هناك  كان  منك.  يطلب  ما  ذي  نفِّ لي  قالت  أمي  وأن  سيما  ال 

خافت. وبصوت  بعيد  جهاز  من  يأتي  حسينية  ألناشيد 
من  وأثاث  تلفزيون  فيها  غرفة  هناك  كانت  المكتب  أقصى  في 
عريض.  نوم  س�رير  إلى  لتتحول  فتحها  يمكن  وأريكة  الفاخر  النوع 
بدأ  والداخلية.  الخارجية  األب�واب  جميع  وأغلق  هناك  إل�ى  أخذن�ي 
من  يعريني  وب�دأ  وصدري،  فمي  من  ويقبلن�ي  ص�دره  إل�ى  يضمن�ي 
أيضًا،  مث�ارة  كنت  ألني  برغبتي  للمس�اته  أتج�اوب  كن�ت  مالبس�ي. 

أمي. ألوامر  تنفيذًا  وكذلك 
الس�رير  على  ألقاني  بالكامل.  عارية  يدي�ه  بين  ص�رت  وأخي�رًا 
عالمات  ارتس�مت  اخترقني.  فائق�ة  وبس�رعة  فخ�ذي  بي�ن  وجل�س 
النازف  دمي  الح�ظ  حينما  الجامح�ة  بالش�هوة  الممزوج�ة  االرتي�اح 

خائفة. كنُت  لكني  يريد  ما  لكل  طائعة  كنت  فخذي.  بين  من 
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والعاش�ق  المهذب  الرجل  هذا  تح�ول  كي�ف  أع�رف  ال  لكن�ي 
السرير  ترك  فجأة  لكنه  مثلي،  عاريًا  كان  شرس.  وحش  إلى  الولهان 
ويصيح:  يضربني،  وأخ�ذ  جانبًا  الملقى  بنطلون�ه  الح�زام ع�ن  لين�زع 
الحقيرات..  ح�واء  بنات  يا  أنتن  س�افلة..  يا  حقيرة.  ي�ا  عاه�رة..  ي�ا 
مرعوبة،  أصرخ  كنت  بقوة..  يجلدن�ي  كان  الجنة..  م�ن  أخرجتمون�ا 

مجيب. من  ما  لكن  وأصرخ،  أبكي  كنت  يتركني.  أن  إليه  أتوسل 
حاماًل  عاد  قليل  بعد  عاريًا.  الغرفة،  خارج  مهروالً  خرج  فجأة 
ألقى  خش�بي.  بمقبض  والمربوطة  الملفوفة  السالس�ل  م�ن  قطعتي�ن 
وراح  الفاج�رة..  أيتها  فس�ق  عن  �ري  كفِّ ف�ّي:  وص�اح  إل�ّي  بواح�دة 

أقلده. أن  مني  ويطلب  ظهره  يضرب 
ظهري  أن  أحسست  تقريبًا،  ساعة  لربع  الحالة  تلك  على  بقينا 
ألقى  فجأة  مكانه.  عن  ينسلخ  جلدي  وبدأ  الضرب  أثر  من  تمزق  قد 
يبكي.  وأخذ  احتضنني  ثم  يدي.  م�ن  الثانية  وأخذ  ي�ده،  م�ن  بالس�لة 
غير  آخر،  عالم  في  أنه  أحسس�ت  كالمنكوب.  مرًا  ب�كاًء  يبك�ي  أخ�ذ 
كان  الس�رير.  أغادر  تركني  يديه.  بين  من  انس�حبت  لوجودي.  منتبه 

ألبسها. وأخذت  مالبسي،  جمعت  منكسرة.  بعيون  إلّي  ينظر 
للخروج.  واتجهت  مالبسي  لبست  فخذي.  لوث  قد  الدم  كان 
رزمة  جيبه  من  وأخرج  لمالبس�ه  اتجه  عريه.  بكامل  وهو  قام  فجأة 
كنت  ش�يء.  أي  آخذ  أن  أش�أ  لم  إل�ّي.  به�ا  ألق�ى  ال�دوالرات،  م�ن 
الرزمة.  فأخذت  وعش�يقها  أمي  تذكرت  لكنني  فق�ط،  بالف�رار  أفك�ر 
أعرف  ال  بظهري.  يلتصق  ب�دأ  قد  األماكن  بع�ض  ف�ي  قميص�ي  كان 
كامل  في  أكن  لم  الش�ارع.  إلى  ثم  المكتب  باب  إلى  وصلت  كيف 

منطقتنا. إلى  يقلني  أن  منه  وطلبت  تاكسي  أوقفت  هندامي. 
فتحت  علّي.  يغمى  أن  وش�ك  على  كنت  ال�دار  وصل�ت  حي�ن 
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يرام  ما  على  ليس  ش�يئًا  بأن  أدركت  حتى  رأتني  أن  ما  الباب.  أمي 
وعّدتها  الدوالرات  رزمة  أخذت  أمي  بهدوء.  إلّي  استمعا  حدث.  قد 
دوالر.  آالف  ثالثة  المبلغ  إن  لعشيقها  قالت  شديد.  وبهدوء  مباشرة 
لي  وفرشت  حالي.  ألنظف  الحمام  وأدخلتني  مالبسي،  عني  نزعت 

المحمول. جهازي  أخذت  ثم  أنام،  كي 
المحمول.  هاتف�ي  خ�الل  من  ب�ه  أم�ي  اتصل�ت  المس�اء  عن�د 
بأني  له  تقول  أس�معها  كنت  األمر.  بداية  في  به�دوء  تحدث�ه  أخ�ذت 
إن  الوضع،  إصالح  عليه  وأن  التفاصيل،  وبأدق  شيء،  بكل  حدثتها 
أنكر،  أن�ه  أو  رف�ض،  ق�د  كان  الرج�ل  أن  وب�دا  يتزوجن�ي.  أن  علي�ه 
تعالى  ثم  س�كونه،  عن  ويخرج  ويهدد،  يتعالى  بدأ  أمي  صوت  ألن 
لم  فهي  قاصر  البنت  إن  أوالً:  جيدًا،  تعرفنا  ال  أنت  مهددًا:  صوتها 
اآلن  ويمكننا  اغتصبتها  إنك  ثانيًا:  بعد.  العمر  من  عشرة  الثامنة  تبلغ 

عنك. لنبلغ  الشرطة  إلى  نذهب  أن 
بكلمات  تشتم  بدأت  أمي  ألن  الهاتف،  أغلق  طرفه  من  الرجل 
أمي  وأن  سيما  ال  بسهولة،  آلخر  شخص  يوجهها  أن  يمكن  ال  بذيئة 

الشرف. دور  تمثل 
الباب.  وعشيقها  أمي  فتحت  ما،  شخص  بابنا  طرق  المساء  عند 
طرف  من  إنه  الرجل  فقال  نائمة،  إني  أمي  فقالت  عني  الشخص  سأل 
وإنه  تعويضًا،  دوالر  آالف  عشرة  لي  أرسل  وإنه  العراقي،  آدم  الحاج 

بذمته. ما  أوفى  بذلك 
لكنها  بصمت،  ال�دوالرات  رزمة  أخ�ذت  ش�يئًا.  أمي  تق�ل  ل�م 

قائلة: المرسل  الشخص  يذهب  أن  قبل  علقت 
وتشترى  تباع  ال  الناس  أعراض  إن  العراقي  آدم  للحاج  قل   -
أرسله،  الذي  هذا  أضعاف  عشرة  يدفع  أن  عليه  وأن  الرخص..  بهذا 
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إلى  األمر  ليتحول  عش�يرتها،  إلى  سنرسل  نس�كت.  لن  س�وف  وإننا 
عشائرية. مسألة 

من  مع  عرف  وكأنه  وعشيقها،  أمي  إلى  المرسل  الشخص  نظر 
بالتهديد: مبطنة  بلهجة  علق  ثم  يتعامل،  هو 

نصيحتي  العراقي.  آدم  الحاج  هو  من  تعرفون  ال  أنكم  يبدو   -
يوم  على  ستندمون  وإال  معكم،  كريم  فهو  أرسله،  بما  اقبلوا  لكم.. 

والدتكم.
فيه: أمي  فصرخت 

تهديد.. وأي  بل  نهدد،  أن  نستطيع  أيضًا  نحن  تهددنا؟  هل   -
بينما  جاء،  مثلما  بهدوء  ذهب  وإنما  اآلخر،  الشخص  يعلق  لم 
رزمة  عّد  أجل  من  يتدافعان  عشيقها  مع  وعادت  الباب  أمي  أغلقت 

الدوالرات.
أم�ي  خرج�ت  مس�اء  وذات  الح�ادث،  عل�ى  أس�بوعان  مض�ى 
الهاتف  أمي  أخ�ذت  الصالون.  ف�ي  جلس�ا  غرفتهما.  م�ن  وعش�يقها 
أغلق  الرجل  أن  ويب�دو  العراق�ي،  آدم  بالح�اج  واتصل�ت  المحم�ول 
المرة  وفي  أيضًا،  الهاتف  فأغلق  ثانية  حاولت  وجهه�ا.  ف�ي  التلف�ون 
أمي  كالم  نبرة  م�ن  ذلك  فهمت  ألن�ي  عصبي�ًا  كان  أن�ه  يب�دو  الثالث�ة 

قائلة: تهدده  بدأت  التي 
لحمهم  ت�أكل  ممن  لس�نا  لحمن�ا.  م�ر  نح�ن  آدم..  ح�اج  ي�ا   -
تضاجع  وأن  بصوتك  تس�جيالت  لدينا  مر.  لحمنا  عظام�ًا.  وتلقيه�م 
أضع�اف  عش�ر  تدف�ع  ل�م  وإذا  مس�جل.  ش�يء  كل  بالتلف�ون.  ابنتن�ا 
خادم  يا  ونفضحك  التس�جيالت،  هذه  س�نبث  أرس�لته  الذي  المبلغ 
عن  مفتخرًا  تروي  شاهدناك  لقد  الجديد.  العراق  قائد  يا  المواكب، 
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إلى  لس�نوات  وهجرتك  عائلتك،  واستش�هاد  وس�جنك،  تضحياتك، 
وعن  ولأليتام،  الدينية،  للمواك�ب  اليوم  وتبرعات�ك  وس�ورية،  إي�ران 
ما  ونفضح  س�نفضحك.  األرض.  على  الجنة  س�يقيم  الذي  حزبكم 

فعلته..
إلى  وانتبه  متواصل،  بش�كل  تحدثت  ألنها  لها  اس�تمع  أنه  بدا 
فأغلق  يتحم�ل  لم  لكن�ه  ل�ه،  حقيق�ي  تس�جيل  هن�اك  ب�أن  تهديده�ا 
وجهي  في  التلفون  تغل�ق  ال  فيه:  تص�رخ  أم�ي  واس�تمرت  التلف�ون، 

حقير. يا 

الباب.  على  طرقًا  سمعنا  الصباح  فطور  وعند  التالي،  اليوم  في 
عاٍل.  بش�كل  يتح�دث  صوته�ا  س�معنا  الب�اب.  لتفت�ح  أم�ي  ذهب�ت 
ملفوف،  كيس  وبيده  نفس�ه  الس�ائق  فوجدنا  أمي  عش�يق  مع  خرجت 

قائاًل: أمي  تهدئة  يحاول  وكان 
حل  ويريد  مش�اكل،  يريد  ال  العراقي  آدم  الح�اج  حاج�ة،  ي�ا   -
دوالر  ألف  عش�رين  إليكم  يرس�ل  وهل  أحس�ن.  هي  بالتي  األمور 
يتم  اليوم  امرأة  أية  أن  تعرفين  أنت  أرسلها.  التي  العشرة  إلى  إضافة 
لحد  لكم  أرس�ل  هو  بينم�ا  دوالر،  آالف  ثالث�ة  أو  بألفي�ن  تزويجه�ا 
بدون  الموضوع  إنهاء  يرجوك�م  هو  فق�ط  دوالر.  أل�ف  ثالثي�ن  اآلن 

فضائح.

أمي  ش�هوة  أث�ار  اللي�ن  العراق�ي  آدم  الح�اج  موق�ف  أن  يب�دو 
والعرض،  الش�رف  عن  روزخونية  خطبة  فألقت  أكث�ر،  االبت�زاز  ف�ي 
ويش�ترى.  يباع  صار  الذي  العراقيات  وش�رف  المحصنات،  والنس�اء 

ألمي: قال  ثم  بهدوء،  إليها  يستمع  السائق  ظل 



115

وعرف  جيدًا.  عنك  سأل  العراقي  آدم  الحاج  جيدًا.  اسمعيني   -
عنك،  شيء  كل  ويعرف  هناك.  واتصل  فيها.  تعملين  التي  المستشفى 

بهدوء. الموضوع  إنهاء  يريد  هو  عاليًا.  صوتك  ترفعي  فال 
يش�به  بم�ا  تتح�دث  فأخ�ذت  أم�ي  اس�تفزت  الس�ائق  كلم�ات 

الصراخ:
الذي  المقبور  زمن  في  زمان..  والله  بالحاج..  تهددني  هل   -
الكل  اليوم  واضحًا..  والمؤمن  واضحًا  الفاس�د  كان  اس�مه  نذكر  ال 
نعرف  ال  صرنا  اللحى.  ذوي  ومن  الله  بيت  وحجاج  مؤمنين  صاروا 
التضحيات.  يدعي  اليوم  الكل  المتدين.  الفاسد  من  الحقيقي  المؤمن 
المقبور؟  أيام  هذا  شارعنا  في  الشعبي  الجيش  مسؤول  أن  تعرف  هل 
من  ش�هداء  لديه  وصار  ب�ل  الجدد.  الحج�اج  م�ن  أيض�ًا  الي�وم  إن�ه 
أخرى،  عجيبة  وقصص  بيته،  في  المناضلين  يأوي  كان  وإنه  عائلته، 

التهديد. بلهجة  تحدثني  فال 

مضى  ثم  غريبة،  نظرة  أمي  إلى  نظر  فقط  شيئًا.  السائق  يقل  لم 
صامتًا.

نفير سيارات وجلبة في شارعنا.  المساء سمعنا صوت  في ذلك 
بقوة  الباب  انفتح  بابنا.  على  عنيفًا  وطرقًا  باألرجل  رفسًا  سمعنا  فجأة 
ثم  الدار،  وطوقوا  باألسلحة.  مدججين  رجال  عشرة  من  أكثر  ودخل 

كتفيه. على  ونجوم  برتب  ضابط  دخل 
أرى  وكأنني  ومشاعري،  جسدي  تشّل  باردة  برعش�ة  أحسس�ت 
قالته  الذي  أسمع  لم  الخوف.  شلهما  وعشيقها  أمي  سينمائيًا.  منظرًا 

يجيب: الضابط  سمعت  لكني  أمي، 
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مش�موالن  وإنكم�ا  اإلرهابيي�ن.  بمس�اعدة  متهم�ان  إنكم�ا   -
إرهاب.  4 بالمادة 

قال  أنه  إال  أيضًا  نحوي  اثنان  توجه  عليهما.  القبض  بإلقاء  أمر 
لهما:

باألمر. مشمولة  غير  هي  فقط.  هذان   -

رأيتهم  فيها.  صرُت  التي  الحال  عن  تعبر  التي  الكلمات  أجد  ال 
الدموع  كانت  مبرح�ًا.  ضربًا  أمام�ي  وعش�يقها  أمي  يضرب�ون  كي�ف 

بكاء. دونما  عيني  من  تسيل 
أش�به  مش�هد  وغريب،  عني  بعيد  وكأنه  مش�هد  إلى  أنظر  كنُت 
مش�اعر  تجتاحني،  متضاربة  مش�اعر  ثمة  كانت  واقعي.  غير  بالحلم 
تباع  عاه�رة  إلى  وأحالتن�ي  حياتي  دم�رت  ألنه�ا  التش�في  بي�ن  ه�ي 
أعرف  وال  أمي،  األح�وال  كل  في  ألنه�ا  اإلش�فاق  وبي�ن  وتش�ترى، 

العالم. هذا  في  غيرها 
ال  أفعل.  ماذا  أعرف  ال  تائهة  كن�ُت  البيت.  في  وح�دي  بقي�ت 
الباب  كان  تلك.  حالتي  في  وأنا  الوقت  من  علّي  مض�ى  ك�م  أع�رف 
آدم  الحاج  رأيت  بعيد،  حلم  في  وكأنني  مفتوحًا،  زال  ما  الخارجي 
وأش�ار  وقف  فجأة  الس�ائق.  يتبعه  الدار  باح�ة  إل�ى  يدخ�ل  العراق�ي 
ألحد  الس�ماح  وعدم  الباب  عند  واالنتظ�ار  بالخ�روج  الس�ائق  إل�ى 

بالدخول.
صار  الداخل.  نح�و  يتق�دم  وهو  إلي�ه  أنظ�ر  الصال�ة  ف�ي  كن�ت 
اقترب  تلّفت حوله.  بغضب.  مم�زوج  بعتاب  إلّي  نظ�ر  الصال�ة.  ف�ي 
ظهري  على  ألقاني  الجانبية.  النوم  غرفة  إلى  يدي  من  أخذني  مني. 
عن  فّك  الداخلي.  لباس�ي  عني  ونزع  ثوب�ي  رفع  أم�ي.  س�رير  عل�ى 
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هل  ش�ديد.  بعنف  فيَّ  داخاًل  علّي  أطبق  ثم  وس�رواله،  حزامه  نفس�ه 
الذروة  ووصلت  النش�وة  عرفت  اللحظات  تل�ك  في  أن�ي  تصدق�ون 

أحبك. فيه:  أصرخ  نفسي  ووجدت  مرة،  ألول 
بداخلي،  يقذف  فلم  القذف،  عند  نفسه  سحب  أنه  إلى  انتبهت 
جهاز  رأى  حوله.  تلّفت  شيئًا.  يقل  لم  الفراش.  ولوث  لوثني  وإنما 
ش�ديد.  باحتقار  علّي  وبصق  إلّي  التف�ت  أخ�ذه.  المحم�ول.  هاتف�ي 

وخرج.
هذا  خالل  لك�ن  وعش�يقها،  أمي  اعتق�ال  عل�ى  أس�بوع  مض�ى 
ربما  لي.  جرى  الذي  ما  أعرف  ال  حياتي.  مسارات  تغيرت  األسبوع 
أحسست  وكياني.  ش�خصيتي  من  غيرت  النش�وة  من  اللحظات  تلك 
سيأتي. وماذا  يجري،  مما  شيئًا  لي  يعني  كان  ما  خفيفة.  صرت  بأنني 

إلّي  ينظرون  الجيران  كان  البيت.  من  خرجت  الثاني  اليوم  في 
كثيرًا  التي  الربيعي  شارع  منطقة  في  غاضب.  وبين  متعاطف  بين  ما 
الس�ابلة.  مع  مقابالت  يجري  إذاعيًا  فريقًا  صادفت  فيها،  أتج�ول  م�ا 

لقاًء. معي  يجري  أن  الصحافي  ألّح 
توجد  وهل  والم�رأة،  الرجل  بين  الصداقة  عالق�ة  ع�ن  س�ألني 
ذلك  أعرف  ال  بأن�ي  أجبت  أخ�رى؟  أغ�راض  ب�دون  صداق�ة  فع�اًل 
من  صحن  إلى  الصحافي  دعاني  ذلك  بعد  أح�دًا.  أصادق  ل�م  ألن�ي 
وبخفة  بجمالي  إعجابه  يبدي  وأخذ  معًا،  جلس�نا  الطيبة.  المثلجات 
فس�ألني  لدّي،  عمل  ال  بأنه  أجبت�ه  فلما  عمل�ي،  ع�ن  س�ألني  دم�ي، 

مفاجئ: وبشكل  مباشرة، 
التلفزيون؟ أو  اإلذاعة  في  مذيعة  تعملين  ال  لماذا   -

وقلت: كالمه  من  ضحكت 
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المجال. هذا  في  لي  خبرة  ال  أنا   -
وعّلق: عاليًا  ضحك 

الفالني،  فالن  تعرفين  ه�ل  المجال؟  هذا  في  خب�رة  ل�ه  م�ن   -
طبيبة  وفالنة  حالقًا،  كان  الرسمية  الدولة  قناة  في  المعروف  المقدم 
يبيع  كان  المعروف  الفالني  وفالن  االبتدائية،  تنِه  لم  وفالنة  بيطرية، 
عالقة  أية  لديهم  ليس  التلفزيون  ف�ي  ترينه�م  الذي�ن  كل  دكان.  لدي�ه 
للعمل  قادتني  وحدها  الصدفة  تج�ارة،  خريج  نفس�ي  أنا  باإلع�الم.. 
األساس  الحقًا،  تأتي  الخبرة  خبرة،  إلى  يحتاج  ال  األمر  اإلذاعة.  في 

التنازالت. وبعض  الدم،  وخفة  المقبول  الشكل 

بأني  فهمت  لكن�ي  الكثير،  قال�ه  مما  أفه�م  ل�م  كثي�رًا.  تح�دث 
دعاني  نفس�ه  اليوم  في  اإلذاع�ة.  مج�ال  ف�ي  للعم�ل  بنج�اح  مؤهل�ة 
معه  ذهبت  وفع�اًل  الفك�رة،  أعجبتن�ي  اإلذاع�ة.  إل�ى  مع�ه  للذه�اب 
اختبارًا  لي  أجرى  بالصعب.  ليس  األمر  أن  ووجدت  المحط�ة،  إل�ى 
أصّر  ذلك  برغم  لكنه  الالئق،  بالمستوى  أكن  لم  أنني  ويبدو  بسيطًا، 

المساء. في  نلتقي  أن  واتفقنا  جيدة،  أنني  على 
إال  اليوم،  ذلك  خ�الل  وعش�يقها  أمي  أتذكر  لم  أنن�ي  الغري�ب 
أريد  حينما  ُيش�ل  تفكيري  كان  لماذا  أعرف  ال  للبيت.  عدت  حينما 
وعشيقها. بأمي  التفكير  عن  عاجزة  كنت  جرى.  الذي  كل  استرجاع 
إلى  بس�يارته  أخذني  الس�عيد.  آدم  بالمذيع  التقيت  المس�اء  في 
بدأ  هن�اك.  س�يارته  أوقف  مظلم�ة  زاوي�ة  وف�ي  القن�اة  عل�ى  منطق�ة 
ثم  النجاح،  قمة  إلى  س�يرفعني  بأنه  وأخبرني  إعجابه،  ع�ن  يحدثن�ي 
السيارة  وفي  أصاًل؟  حياتي  في  مانعت  ومتى  أمانع،  لم  يداعبني.  بدأ 
كتلك  باللذة  أشعر  لم  لَِم  أدري  ال  وضاجعني.  مالبسي،  من  عّراني 
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العراقي. آدم  الحاج  مع  فيها  شعرت  التي 
اإلذاعة  عن  المسؤول  إلى  السعيد  آدم  قّدمني  التالي  اليوم  في 
وطلب  فيه،  بأس  ال  وبمبلغ  بتعييني  أمرًا  فأصدر  فورًا،  أعجبته  الذي 
أن  على  المس�تمعون  يطلبه  ما  برنامج  ل�ي  يع�ّد  أن  الس�عيد  آدم  م�ن 
عالم  إلى  البغدادي  حواء  انطلقت  وهكذا  الذهبي.  الوقت  ف�ي  يب�ث 

الشهرة.
ممر  في  صادفت�ه  أي�ام  وبع�د  اختف�ى،  الس�عيد  آدم  أن  الغري�ب 
مني  هروبه  س�بب  عن  ألس�أله  أوقفته  وحينما  تجنبني،  لكنه  اإلذاعة 
أن  ورجاني  شخصيًا،  له  يريدني  اإلذاعة  مسؤول  إن  مرتبكًا  لي  قال 
وهو  عليه،  وعرفني  ساعدني  ألنه  المسؤول  المدير  أمام  له  أسيء  ال 
ولم  جدًا،  ناجحًا  البرنامج  كان  وفعاًل  الش�هرة.  باب  لي  فتح  الذي 
المستمعين  التصاالت  تلقيًا  يعدو  ال  فهو  ومهارة  لخبرة  يحتاج  يكن 

ومحبب. لبق  بشكل  ثرثرتهم  على  واإلجابة 
الباب  وجدت  عدُت،  حينما  المساء،  وعند  أسابيع،  ثالثة  بعد 
تكن  لم  س�ريرها.  على  ترقد  أمي  فوجدت  مس�رعة  دخلت  مفتوحًا. 
عينيها،  فتح�ت  منها.  اقترب�ت  أم�ي.  مالمح  يحم�ل  ش�بح  ب�ل  أم�ي 
مرتعش�تين  يدين  مّدت  عينيها.  من  تنهمر  الدموع  ب�دأت  ث�م  رأتن�ي، 
وكأني  أبكي،  وأنا  إياها،  محتضنة  بنفسي  فألقيت  الحتضاني،  نحوي 

مرة. ألول  أمي  اكتشفت 
تقول: وهي  فبكت  عشيقها  عن  سألتها 

التعذيب. تحت  مات   -

س�واها،  يراه  ال  بعيدًا  مش�هدًا  ترى  وكأنها  البعي�د،  ف�ي  نظ�رت 
تهذي: وكأنها  تتحدث  وأخذت 
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نخفيه�م  الذي�ن  اإلرهابيي�ن  ع�ن  ويس�ألوننا  يعذبونن�ا  كان�وا   -
التي  المبالغ  كمية  وع�ن  معها،  نتعاون  التي  ال�دول  وع�ن  بيتن�ا،  ف�ي 
بكل  لن�ا  عالق�ة  ال  أنن�ا  يصدق�ون  ال  الج�وار؟  دول  م�ن  اس�تلمناها 
يهزأون  كان�وا  لكنهم  المقدس�ات،  وبكل  بالقرآن  له�م  نقس�م  ه�ذا. 
أردت  وأني  االنتحار،  على  النس�اء  أدرب  بأني  اتهموني  قس�منا.  من 
خالل  من  الحاكمة  اإلس�المية  السياس�ية  الش�خصيات  بعض  اغتيال 
أنهم  اعتقدت  ألني  ارتعبت  حينها  إليهم.  الجميالت  الفتيات  إرسال 
يعرفون  أنهم  من  بالرغم  لنا  تهمهم  على  يصرون  كانوا  بك.  سيأتون 
أننا  عرفنا  والس�خرية،  والش�تم  الضرب  من  يومين  بع�د  كاذب�ة.  أنه�ا 

ما. مكتب  في  وإنما  حكومية  دائرة  في  لسنا 

رجال  ج�اء  إذ  الحس�بان،  في  يكن  ل�م  م�ا  ح�دث  ذل�ك،  بع�د 
أي  من  وخالي�ًا  مهج�ورًا  ب�دا  آخ�ر،  م�كان  إل�ى  وأخذون�ا  آخ�رون، 
بأشياء  نعترف  أن  على  أجبرونا  مرعب.  بشكل  عذبونا  هناك  إنسان. 
بينما  بالسياس�ة،  نهتم  ال  أننا  تعرفين  أنت  أحد.  بال  على  تخطر  لم 
أس�ماءهم،  ذكروا  بأش�خاص  عالقة  على  بأننا  لنا  اعترافات  س�جلوا 

نعرفهم. ال  لكننا 
الدني�ا.  ه�ذه  م�ن  س�أرحل  أن�ا  ح�واء.  ي�ا  ش�يء  كل  س�أروي 
ذنوبي.  عن  أكّفر  أن  أريد  س�ابقًا.  تعرفينها  ال  بأش�ياء  لك  س�أعترف 
ربي  س�أالقي  كيف  أدري  وال  جدًا.  ظلمتك  ابنتي.  ي�ا  ظلمت�ك  لق�د 

الذنوب. هذه  بكل  محّملة  وأنا 
بنت  ابنتي  يا  إنك  س�أخبرك.  أبدًا.  أبيك  عن  تس�أليني  لم  أنت 
متدينة ومعروفة،  الليل، وهو من عائلة  آدم كاشف  رجل طيب. اسمه 
كانا  أصدقاء.  كانا  ألنهما  له  أخي  زوجني  لقد  أحبه.  أك�ن  ل�م  لكن�ي 
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كنت  مكان.  في  يس�تقران  يكونا  ولم  ديني�ًا،  الملتزمي�ن  م�ن  كالهم�ا 
دائمًا. وحدي 

يتبعني  كان  حياتي.  م�ا  رجل  دخل  قليلة  بأش�هر  والدت�ك  بع�د 
وش�وقه  وهيامه  جمالي،  عن  لطيفًا  كالم�ًا  ويس�معني  ذهب�ت،  أينم�ا 
ملتزمة،  عائلة  م�ن  أنحدر  أيضًا  فأنا  األم�ر،  أول  أس�تجب  ل�م  إل�ّي. 
الرجل  هذا  لكن  أيضًا،  المتدين  أخي  مع  عش�ت  والدّي  وفاة  وبعد 
الدائم  وأخي  زوجي  وغي�اب  ووحدتي،  وضع�ي،  يع�رف  كان  يب�دو 
ويشوش  نفسي،  إلى  يدخل  أن  استطاع  كيف  أدري  وال  البيت.  عن 

وأفكاري. مشاعري  علّي 
الحكومة  ال  ش�يء.  أي  يهاب  ال  كان  جرأت�ه.  أس�تغرب  كن�ت 
علّي  كان  لحمى.  أنت  تعرضت  ش�تائي  يوم  ذات  الناس.  كالم  وال 
جدًا.  س�اعدني  المستش�فى  وفي  يتبعني.  رأيته  العيادة.  إلى  الذهاب 
الطابور،  في  الوقوف  بدون  دخلت  فقد  لديهم،  معروفًا  كان  أنه  يبدو 
يمضي  أن  وقبل  البيت،  إلى  أوصلني  بعدها  بفحصك.  جدًا  واهتموا 
الباب  ترك  وعلّي  العاشرة،  الساعة  تمام  في  الليلة  سيزورني  إنه  قال 

ببساطة. هكذا  مفتوحًا. 
من  رعبي  بين  ما  كنت  خائفة.  كنت  أفعل.  ما  أع�رف  أك�ن  ل�م 
كنت  أفتحها.  ول�م  الباب  أغلقت  لكن�ي  للجن�س،  وتلهف�ي  الخيان�ة 
فتحت  بدقيقتين  العاش�رة  تكتم�ل  أن  وقبل  نفس�ي،  م�ع  ص�راع  ف�ي 
الدار.  إلى  اللص  مثل  دخ�ل  حينما  الباب  عند  حينه�ا  كن�ت  الب�اب. 
على  وهناك  النوم،  غرفة  إلى  مباشرة  أخذني  والرغبة.  الخوف  شلني 

ضاجعني. السجاد  يغطيها  التي  األرض 
بدأ  ثم  ليلي�ًا،  وصوله  أنتظ�ر  ص�رت  أحببت�ه.  فلق�د  أخفي�ك  ال 
كنت  يأتي.  ال  ولم�اذا  ه�و  وأين  أبي�ك،  ع�ن  زوج�ي،  ع�ن  يس�ألني 
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أخاف  ال  كيف  س�ألني  أخرى.  مدينة  في  يعمل  بأنه  األعذار  أختلق 
فوق  الخارجي  المصباح  سأترك  بأني  له  فقلت  يوم.  ذات  يفاجئنا  أن 
ضابط  هو  الرجل  هذا  بأن  أعرف  أكن  لم  عودته.  على  داللة  الباب 
تركت  فقد  نعم.  وخالك.  أباك  يعتقل  لكي  الطعم  كنت  وأنني  أمن، 

أبيك. وجود  على  داللة  منيرًا  المصباح 
الليل،  منتص�ف  وعند  أيض�ًا،  خالك  زارن�ا  الليل�ة،  تل�ك  وف�ي 
بدون  البيت  داهم  خرجت  حينما  الباب.  على  ش�ديدًا  طرقًا  س�معنا 
وخالك،  أبيك  على  القبض  ألقوا  األمن.  رجال  من  عش�رة  اس�تئذان 
يصعد  عش�يقي  رأيت  الش�ارع  في  أتبعه�م  مولول�ة  خرج�ت  وحي�ن 
قبر  في  يرقد  وأبوك  التعذيب،  في  مات  خالك  معهم.  األمن  س�يارة 

النظام. سقوط  بعد  عرفته  ما  فهذا  جماعي، 
أجل  من  تدخل  عش�يقي  لكن  أيض�ًا،  أن�ا  اعتقال�ي  ت�م  المه�م. 
جميع  علّي  مّر  ألس�بوعين.  المعتقل  في  عندهم  بقيت  أس�جن.  أالّ 
طفلة  كنت  أيض�ًا.  معي  أنت  كنت  المنظ�ف.  حت�ى  هن�اك.  الرج�ال 
أنت  أفقدك  أن  مرعوبة  كن�ت  المعتقل  من  خرج�ت  حينم�ا  رضيع�ة. 

أتركك؟ لمن  لكن  نفسي،  أقتل  أن  فكرت  أيضًا. 
أجل  من  أملك  م�ا  كل  بعت  حامل.  أن�ي  عرف�ت  أس�ابيع  بع�د 
من  األصل  في  فنح�ن  بغداد.  إلى  انتقل�ت  إجه�اض.  عملي�ة  إج�راء 

الحلة.
تعاطفت  العيادة  في  اإلجهاض  عملية  لي  أجرت  الت�ي  الطبيب�ة 
المستشفى  في  عماًل  لي  ووجدت  قصتي،  لها  رويت  أن  بعد  معي، 
القيم  ب�كل  أكفر  جعلتني  ابنت�ي  يا  الحي�اة  نه�ارًا.  فيه�ا  تعم�ل  الت�ي 

الرجال. من  االنتقام  في  رغبة  واجتاحتني  واألخالق،  وبالحب 
لم  وخالك.  والدك  بحق  أخط�أت  أنا  ابنتي.  ي�ا  بأح�د  تثق�ي  ال 
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وأخي.  زوجي  على  الموت  وجررت  ش�هوتي،  تبعت  نفس�ي،  أصن 
ابنتي  يا  لي  اغفري  أيضًا.  حياتك  وحطمت  بنفسي،  حياتي  حطمت 
طريقك  عن  جنيتها  الت�ي  األموال  لنفس�ك.  انتبه�ي  أم�وت.  أن  قب�ل 

بأحد. تثقي  ال  السرير.  هذا  تحت  التي  البالطة  تحت 
وفجأة  مرعبًا.  ش�يئًا  ترى  وكأنها  وجهها  وارتع�ش  ذل�ك  قال�ت 

سكنت.

لم  األطوار؟  غريب�ة  إنس�انة  إنني  لكم  قل�ت  إذا  تصدق�ون  ه�ل 
وبمدير  العم�ل  ف�ي  زمالئ�ي  ببع�ض  اتصل�ت  واح�دة.  دمع�ة  أذرف 
وقاموا  جميعهم،  جاءوا  الحال  وف�ي  أمي.  بوفاة  وأخبرته�م  اإلذاع�ة 
ثم  ومن  المستش�فى  إلى  الجثة  نق�ل  م�ن  الالزم�ة  اإلج�راءات  ب�كل 
اإلذاعة  في  أحد.  لي  فليس  الفاتحة،  مجلس  أقم  لم  الدفن.  مراسيم 

بالوفاة. وعزوني  الزمالء  جاء 
من  أكثر  م�ّر  العراقي.  آدم  الح�اج  م�ن  االنتق�ام  بعده�ا  ق�ررت 
لقب  على  وحصلت  ومشهورة.  معروفة  صرت  أمي.  وفاة  على  عام 
الحليم  وعبد  لشادية  الجماهير  معبودة  بفيلم  تشبهًا  الجماهير  معبودة 
خالل  ومن  اإلذاعة،  لصاحب  الرس�مية  العش�يقة  صرت  كما  حافظ. 
سياس�ية،  صراعات  من  ي�دور  عما  الكثي�ر  عرف�ت  اإلذاع�ي  عمل�ي 

السياسي. النفاق  وعرفت 
األح�زاب  يك�ره  وه�و  أخ�رى.  طائف�ة  م�ن  اإلذاع�ة  صاح�ب 
أمي  وقصة  قصتي  له  رويت  عندما  األكثرية.  تش�كل  التي  اإلس�المية 
الحاج  عن  المعلومات  كل  مني  أخذ  لها.  باالنتقام  يساعدني  أن  قرر 

العراقي. آدم 
فتيات،  ثالث  ومعه  اإلذاعي  التسجيل  غرفة  إلى  جاء  أيام  بعد 
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مذيعة  وواحدة  معروفة،  شابة  ممثلة  منهن  فواحدة  مباشرة،  عرفتهن 
محطة  في  برامج  مقدم�ة  والثالثة  التلفزيونية  المحط�ات  إح�دى  ف�ي 

أخرى. تلفزيونية 
خالل  وحدي  معرفته  يمكنني  ال  ما  منهن  عرفت  س�اعات  في 
ال  الجدد  المسؤولين  هؤالء  بخصوص  أش�ياء  عن  تحدثن  س�نوات. 
بيوت  في  وسهراتهن  لياليهن  عن  تحدثن  العقل.  يصدقها  أن  يمكن 
التي  الدع�ارة  ش�بكات  وع�ن  الخض�راء،  المنطق�ة  ف�ي  المس�ؤولين 
والداخلية،  األمن  في  العالية  الرتب  ذوي  من  الضباط  بعض  يحميها 
من  يحصدنها  التي  األرباح  وعن  عليها،  يحصلن  التي  األم�وال  ع�ن 

الحكومية. والشخصيات  الضباط  هؤالء  لدى  وساطتهن  خالل 
العراقي،  آدم  الحاج  اسمه  شخصًا  يعرفن  كن  إن  سألتهن  حينما 
الدينية.  الناس  بالمقدسات وبمشاعر  يتاجر  الذي  فضحكن وقلن هذا 
عن  يكف  ال  وأنه  يزني  ال  ألنه  متعة(،  (حجي  اسم  عليه  يطلقن  هن 

المتعة. زواج 
قصصهن  جميع  لكن  بطريقتها  عنه  تحدث�ت  منه�ن  واح�دة  كل 
بذلك.  مبالغ جيدة، وقبلن  لهن  متعة ودفع  تزوجهن زواج  إذ  واحدة، 
بأنه  وأكدن  استغربن،  وعشيقها.  بأمي  فعله  وما  قصتي،  لهن  فرويت 
أمي  مع  بفعله  ق�ام  بالذي  يقوم  بحي�ث  الحكوم�ي  النف�وذ  يمل�ك  ال 

الموضوع. عن  االستفسار  وقررن  وعشيقها. 
في  المس�ؤولين  أحد  بي�ت  في  س�هرة  إل�ى  دعونن�ي  أي�ام  بع�د 
المحطة  صاحب  بعشيقي  عالقتهن  عن  فسألتهن  الخضراء،  المنطقة 
جميعًا  ساعدهن  وقد  جدًا،  محبوب  إنسان  بأنه  وأخبرنني  فضحكن 
اآلن  وهن  عش�يقاته،  جميعهن  كّن  وقد  الفني،  مش�وارهن  بداية  في 
الحفالت،  في  يدور  ما  تس�جيل  خالل  من  ل�ه  الجمي�ل  رد  يحاول�ن 



125

المحمول،  الهاتف  أجهزة  طريق  أيضًا عن  تصويره  يمكن  ما  وتصوير 
وال  أقراص،  عل�ى  التس�جيالت  هذه  بتحويل  ذلك  بع�د  يق�وم  وه�و 
بأنه  فأجاب  ذلك  عن  م�رة  ذات  س�ألناه  فقد  بها،  يفع�ل  م�اذا  نع�رف 
فيه.  البطش  أرادوا  م�ا  إذا  الس�ود،  لأليام  التس�جيالت  بهذه  يحتف�ظ 
أو  األجنبية،  للس�فارات  ذلك  يبيع  بأنه  س�معت  إنها  قالت  إحداهن 
أريد  كنت  لكني  معهن،  بالذهاب  خائفة  كن�ت  بالتحدي�د.  لألميركي�ة 

العراقي. آدم  الحاج  من  االنتقام 
كان  لي.  س�هرة  أول  كانت  العس�كريين  القادة  بيوت  أحد  في 
أحدهما  جدًا،  كبي�ران  وضابطان  الس�هرة  راعي  رجال،  ثالث�ة  هن�اك 
بأني  أحسس�ُت  الجلس�ة  تل�ك  خ�الل  التلفزي�ون.  ف�ي  دائم�ًا  يظه�ر 
أحضرنني  ألنه�ن  صديقات�ي  ش�كر  ال�ذي  الس�هرة،  راع�ي  أعجب�ت 
نهاية  في  تلفوني.  رقم  وأخذ  الخاصة  هواتفه  أرقام  أعطان�ي  معه�ن. 

منا. واحدة  لكل  دوالر  خمسمائة  أعطونا  السهرة 
في  االنتقام.  ش�هوة  وإنما  تثيرن�ي  التي  هي  األم�وال  تك�ن  ل�م 
امتدحني  ومرحًا.  رقيقًا  صوته  كان  منه.  اتصال  جاءن�ي  التال�ي  الي�وم 
سيارته  سيرسل  وأنه  بيته،  في  وحدي  أزوره  أن  مني  طلب  ثم  كثيرًا، 
دون  لكن  من�ه  التمل�ص  حاول�ت  تقلن�ي.  ك�ي  الخاص�ة  المصفح�ة 
اليوم،  ذلك  عص�ر  محدد  وقت  على  مع�ه  اتفق�ت  وهك�ذا  ج�دوى. 

اإلذاعة. من  قريب  مكان  من  أقلتني  التي  سيارته  أرسل  وفعاًل 
أن  بعد  ال�ذي  العس�كري،  القائد  ه�ذا  هيب�ة  س�قطت  بيت�ه  ف�ي 
لم  لكنه  الس�رير،  إلى  أخذني  ثم  ويضمني  يقبلني  أخذ  معي  اختلى 
بأنه  فاّدعى  والمختلفة،  المتعددة  محاوالته  برغم  يدخلني  أن  يستطع 
منه. لموقفي  فارتاح  أحرجه،  ال  وأن  عنه  أخفف  أن  حاولت  تعبان. 

ومع  معي  ج�رى  ما  كل  عن  ل�ه  حكي�ت  تل�ك  جلس�تنا  خ�الل 
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فيه  أعجبني  الجهات.  بمختلف  واتصل  هاتفه  فأخذ  وعشيقها،  أمي 
إذ  مرعبة،  كانت  النتيجة  لك�ن  بالموضوع،  حقيقي  بش�كل  اهت�م  أن�ه 
المهمة  العالقات  تل�ك  لديه  ليس�ت  العراقي  آدم  الحاج  ب�أن  اتض�ح 
لديه  وإنما  فيه،  قام  بالذي  يقوم  بحيث  الكبيرة  الحكومي�ة  بالجه�ات 
ألمي  وترهيب  تخويف  كمحاولة  ساعده  الذي  الضباط  بأحد  عالقة 
مكالماته  تسجيل  تم  الذي  الهاتف  على  الحصول  أجل  من  وعشيقها 
الداخلية  أجهزة  في  يعمل  الذي  الضابط  ذلك  قام  وفع�اًل  في�ه،  مع�ي 

واجبه. أثناء  المحاولة  بتلك 
في  ما  مكان  إلى  وأخذهما  وعش�يقها  أمي  اعتق�ال  ت�م  أن  بع�د 
يخبر  لم  فإنه  مع�ه،  ومن  الضابط  ه�ذا  دوام  انته�اء  وعن�د  الداخلي�ة، 
التخويف  ب�اب  من  ذلك  وأن  ج�رى  بما  بع�ده  ج�اء  ال�ذي  الضاب�ط 
بنقلهم  الموق�ع  ذل�ك  ف�ي  ت�اله  ال�ذي  الضاب�ط  ق�ام  إذ  والترهي�ب، 
عاد  وحينما   ،4 وبالمادة  اإلرهاب  بتهمة  آخ�ر  مكان  إل�ى  وإحالته�م 
ولم  يديه  عن  خرج  األم�ر  أن  أدرك  ثانية  واجب�ه  إل�ى  الضاب�ط  ذل�ك 
تحقيق  أجل  من  للوظيفة  اس�تغالله  عن  بس�هولة  يتراجع  أن  يس�تطع 
أجل  من  يتدخل  أن  اس�تطاع  أمي  عش�يق  وفاة  وبعد  ش�خصية،  أمور 

الشبهة. بحجة  عنها  اإلفراج 
أو  مزح�ة  نتيج�ة  التعذي�ب  م�ن  وعش�يقها  أم�ي  مات�ت  هك�ذا 

للمنصب. متعمد  استغالل  آخر  بتوصيف 

يوميًا،  نتحدث  صرنا  العس�كري.  القائد  بهذا  عالقت�ي  تعمق�ت 
كان  ما  وكثي�رًا  األمور  مختل�ف  عن  فنتح�دث  إلي�ه  أذه�ب  وأحيان�ًا 
ليداعبني  أو  العجب،  تثير  والمسؤولين  الوزراء  عن  قصصًا  لي  يروي 

الهاتف. خالل  من  يضاجعني  كان  ما  وكثيرًا  فقط. 
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مني  وطلب  بذل�ك،  ع�رف  المحط�ة  صاح�ب  عش�يقي  طبع�ًا، 
األمر،  أول  رفضت  بالهاتف.  ل�ي  مضاجعته  لحظات  ل�ه  أس�جل  أن 
وحينما  له.  بالتسجيل  فقمت  رفضي  على  أبقى  أن  أستطع  لم  لكني 
عالقة  لديه  ليس  وأنه  سيما  ال  له،  التسجيل  سبب  عن  عشيقي  سألت 

جدًا. األجانب  يهم  التسجيل  هذا  بأن  لي  فأكد  معه،  مباشرة 
في  ش�اهدته  تجاهي.  يبديها  التي  الطيبة  برغم  حقود،  عش�يقي 
للنظام  معادية  سياس�ية  ش�خصيات  مع  المكتب  داخل  مرة  من  أكثر 
الحالي  الوضع  مع  وليس  يبدو،  كما  بريئًا  ليس  بأنه  ففهمت  الحالي، 

البالد. وبناء  التسامح  عن  بنفاق  يتحدث  ما  كثيرًا  أنه  برغم 
بأن  لي  وقال  العسكري،  القائد  صديقي  معي  اتصل  أمس  ليلة 
ش�خصية  أخبر  وإنه  العراقي،  آدم  الحاج  عن  مهم�ة  معلوم�ات  لدي�ه 
مني  تسمع  أن  الشخصية  تلك  فطلبت  الحاج،  هذا  فعله  عما  سياسية 
بأنه  لي  قال  حيث  إليه  ذاهبة  اليوم  وكنت  جرى،  ما  تفاصيل  مباشرة 
هناك  وكنت  االنفجار،  في�ه  حدث  الذي  المكان  م�ن  قريب�ًا  س�يكون 
أنا  اآلن.  بينكم  كن�ت  لما  يتأخر  لم  ولو  تأخ�ر،  لكن�ه  الموع�د  عل�ى 
التشريح. قاعة  في  هنا  تركني  ما  وإال  هنا  بأني  يعرف  ال  بأنه  متأكدة 

دوٌي،  الثالجات.  قاعة  من  جاء  هائل  دوٌي  الجثة  حديث  قطع 
انهارت  وكأنما  وتصادمها،  بعضها  فوق  النقالة  األسّرة  بتداعي  أشبه 

البغدادي. حواء  صمتت  األرض.  إلى  وانقلبت  الثالجات 
التشريح، وقبل أن تتوجه الجثث  ساد للحظات صمت في قاعة 
ثم  الخلف  إلى  متراجعًا  آدم  الح�ارس  زحف  الب�اب  أو  الناف�ذة  إل�ى 
وظل  بالمفتاح  الباب  وأغلق  الغرف�ة  دخل  غرفته.  إل�ى  هارب�ًا  نه�ض 
المزيفة. وشجاعته  الجبانة،  نفسه  العنًا  الباب،  عند  األنفاس  منقطع 
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قادمًا  سمعه  الذي  الدوي  في  يفكر  آدم  الحارس  أخذ  غرفته  في 
الذي يمكن أن يكون؟ الجثث هناك محفوظة  الثالجات، ما  من قاعة 
لم  التي  المجهولة  الجثث  من  استثناء  بال  لكنها  مختلفة،  فترات  منذ 
ملقاة  جثثهم  وجدت  الذين  من  هؤالء  ومعظم  بل  أحد،  بها  يطالب 
تمزقت  التي  الجثث  من  أو  بغداد،  مدينة  أطراف  عل�ى  المزاب�ل  ف�ي 
عنها.  يس�أل  من  يأِت  لم  لكن  المدينة،  في  اليومية  االنفجارات  إثر 
لكن  الصوت  بكاتمات  أصحابه�ا  اغتيل  التي  الجث�ث  م�ن  وبعضه�ا 
تم  قد  الجثث  هذه  إن  ثم  أصحابها،  هوية  تحديد  باإلمكان  يكن  لم 
كالجثث  وليست  موتًا،  شبعت  قد  فهي  وبالتالي  وخياطتها،  تشريحها 
معها  ترفرف  أن  ألرواحها  يمكن  والتي  اليوم،  هذا  به�ا  ج�اءوا  الت�ي 

يقال. كما  أيام  لثالثة 
معرفة  في  الرغبة  لكن  األفكار،  هذه  مثل  في  مستغرقًا  آدم  ظل 
من  بالرغم  أنه  إال  علي�ه،  تلّح  ظلت  الثالج�ات  قاعة  ف�ي  ج�رى  م�ا 

بالخوف. يشعر  ذلك 
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الجثث الهاربة

بالحنق  أحس  األنفاس.  منقط�ع  الباب  عند  آدم  الح�ارس  ظ�ل 
كانت  مهما  األشياء  اكتشاف  على  اإلقدام  في  إرادته  ومن  نفسه،  من 
فها  تلك،  المخيفة  المواقف  مواجه�ة  في  أعصابه  وضع�ف  مخيف�ة، 
كاألرنب  يهرع  بينما  التشريح  قاعة  إلى  زاحفًا  يذهب  الثانية  للمرة  هو 
في  هائل  دوي  من  جرى  ما  لكن  الممر،  في  حركة  أية  عن  المذعور 

حقًا. مرعبًا  دويًا  كان  الثالجات  قاعة 
التش�ريح  قاعة  باب  س�مع  إذ  طوياًل،  أفكاره  في  يسترس�ل  لم 
غرفته،  نح�و  الجثث  توجه�ت  منه�ا.  الجث�ث  وتخ�رج  بق�وة،  يفت�ح 
البؤبؤ  من  ي�رى  أن  أراد  ش�يء.  أي  تصدر  لم  الب�اب،  عن�د  توقف�ت 
حينما  خوفًا  للخلف  فتراجع  بابه،  عند  الممر  في  يجري  ما  الزجاجي 
من  الزجاجي  البؤب�ؤ  من  أيضًا  عينه�ا  تقرب  الجث�ث  إح�دى  ش�اهد 

للوراء. تراجع  جهتها. 
سمع  شيئًا.  يَر  فلم  الزجاجي  البؤبؤ  من  نظر  ثانية.  التأكد  أراد 
في  الصمت  س�اد  فجأة،  مقفلة.  نوافذ  لفتح  بمحاولة  أش�به  ضجيجًا 

جديد. من  الممر 
ال  هي  الجثث؟  يخاف  لماذا  نفسه:  سأل  الباب.  عند  واقفًا  ظل 
تلك  إال  األمام،  من  سيما  ال  مشوهة،  أو  بشعة  ليست  وهي  تؤذي، 
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أش�به  وصار  لونه  تغير  قد  فبعضها  الثالجات،  في  المتروكة  الجثث 
يخافها  فهل  جثث،  فهي  النهاية  وف�ي  الزرقة،  إلى  المائ�ل  بالرم�ادي 

بميت؟ ليس  أيضًا  أنه  يؤكد  ومن  الموت؟  يخاف  ألنه 
الموت؟  بعد سر  يعرف  لم  بميت، ألنه  ليس  أنه  المؤكد  ال، من 
ُترى  باأللم؟  يشعرون  ال  فهم  األخرى،  الضفة  إلى  عبروا  قد  هؤالء 
وهو  الميت؟  ع�ن  الحي  اإلنس�ان  يميز  ما  ه�و  باألل�م  الش�عور  ه�ل 
يخافون؟  ال  الموتى  أن  فعاًل  هل  لكن  يخافون،  ال  والموتى  يخاف 

ذلك؟ قال  من 
ومن  الموت؟  هو  وعكسه  الحياة؟  سر  هو  بالوجود  الوعي  هل 
وهم  يعوونه  كيف  لكن  الوجود؟  يعوون  ال  األموات  ب�أن  لن�ا  يؤك�د 

الهنود؟ كما  نهر،  في  نثر  رماد  أنهم  أو  التراب؟  تحت 
حياة  وليس  روحه  ه�و  اإلنس�ان  حياة  يميز  م�ا  أن  المؤك�د  م�ن 
يذهب  أين  بل  نيامًا؟  نكون  عندما  نحن  فمن  وإال  فحسب؟  الجسد 
تعمل  األساس  الجسد  وظائف  أن  من  الرغم  فعلى  النوم؟  عند  وعينا 
كل  فليسأل  وإال  النوم؟  عند  اإلنسان  هو  ليس  اإلنسان  أن  إال  بدقة 
كإنس�ان،  هو  كان  أين  النوم  من  يس�تيقظ  أن  بعد  نفس�ه  منا  ش�خص 

النوم؟ ساعات  خالل  ومشاعر،  وأفكار  وشخصية،  كوعي 
تخديره.  وتم  م�رة،  ذات  جراحية  عملية  له  أجري�ت  أن�ه  تذك�ر 
جس�ده  وكان  العصر،  عند  اس�تيقظ  لكنه  صباحًا،  حينها  الوقت  كان 
كان  أين  نفسه:  سأل  العملية.  له  وأجريت  أعضاؤه  وفتحت  شق  قد 
دماغه  في  باأللم  اإلحساس  أماكن  عطلوا  لقد  ذلك؟  كل  خالل  هو 
الوعي  أن  يعني  هذا  فهل  جس�ده،  فتح  خالل  ش�يء  بأي  يش�عر  فلم 
المرء  يكون  وأين  بالوجع؟  واإلحساس  األلم  وعي  هو  الجوهر  في 

ميتة؟ حياة  أو  حية؟  جثة  هو  هل  حينها؟  المخدر 
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الدفق من األفكار؟  نتيجة هذا  أنه قد هدأ  إلى  آدم  الحارس  انتبه 
هو  هل  يجري،  مما  التأك�د  في  الراحة  يمنحه  ل�م  الدف�ق  ه�ذا  لك�ن 

لها؟ أساس  ال  وتخيالت  وشطحات  تهويمات  أو  حقيقة 

يطرد  أن  أراد  يفعل،  ماذا  يدري  ال  الجلدية  الصوفة  على  جلس 
تظهر  فلم  عليه،  وضغط  كونترول  الريموت  فأخذ  ذهنه،  عن  التفكير 
فجأة  ثم  فقط،  زرقاء  شاش�ة  وإنما  صورة  أية  التلفزيون  شاش�ة  على 
المشرحة  ممر  هو  فها  الممر،  من  تبث  ما  كاميرا  وكأن  صور  ظهرت 
وهم  الوطني  الحرس  ورجال  والمس�اعد  الطبيب  رأى  ثم  األس�فل، 
يطرقون  ثم  محددة،  بإشارات  بينهم  ما  في  ينظرون  بابه،  عند  يقفون 

صامتًا. فيلمًا  يشاهد  وكأنه  الطرق،  من  شيئًا  هو  يسمع  ال  بابه، 
التش�ريح،  قاعة  إلى  يذهب�ون  إليه�م  يخ�رج  نفس�ه  يش�اهد  كان 

غرفته. إلى  هو  يدخل  األعلى،  إلى  يذهبون  يخرجون،  يدخلون، 
التشريح  قاعة  من  تخرج  جثث  ثمة  الممر.  في  حركة  إلى  ينتبه 
التي  النافذة  عند  هناك  وضع  كرس�يًا  لتصعد  الممر  أقصى  إلى  تتجه 
إذن،  الش�ارع.  إلى  خارجة  خالله  من  لتقفز  فتحت،  كيف  يدري  ال 
فثمة  صحيح،  الوطني  الح�رس  ورجال  والمس�اعد  الطبيب  قال�ه  م�ا 

المشرحة. من  هربت  جثث 
فهل  الجثث،  عش�رات  الثالجات  قاعة  في  بأن  نفس�ه  مع  فّكر 
أن  لها  كي�ف  تذهب؟  أي�ن  وإل�ى  جميعه�ا؟  المش�رحة  م�ن  هرب�ت 
بثها  الت�ي  الصور  ه�ذه  ج�اءت  وم�ن  ميت�ة؟  وه�ي  وته�رب  تتح�رك 
هي  الرس�مية  الدولة  قناة  أن  انتب�ه  لق�د  صوره�ا؟  وم�ن  التلفزي�ون؟ 
عقله  تصوير  من  هو  يراه  م�ا  وأن  جن  هل  ُترى  الص�ور.  بث�ت  الت�ي 

ذلك؟ كل  من  التأكد  من  بد  ال  ال،  الممسوس؟ 
مغادرًا  نهض  فجأة،  ش�ديد.  توتر  حال�ة  ف�ي  آدم  الح�ارس  كان 
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الممر  صور  ببث  مس�تمر  والتلفزيون  مفتوح�ًا،  الب�اب  ت�اركًا  الغرف�ة 
فيه. يجري  وما 

إلى  نظر  حركة.  أي  من  خاٍل  أنه  وجد  الممر  ف�ي  ص�ار  حينم�ا 
منها  هربت  التي  المفتوحة  النافذة  وجود  يفترض  حيث  الممر  عمق 

يجري؟ الذي  ما  هناك.  كرسي  وال  موصدة،  أنها  فرأى  الجثث 
أن  فكرة  راودت�ه  وح�ذرة.  بطيئ�ة  بخط�وات  المم�ر  ف�ي  مش�ى 
مما  ليتأكد  التش�ريح  قاعة  م�ن  األبعد  الثالج�ات  قاع�ة  إل�ى  يذه�ب 
األرض  على  تقرفص  التشريح  قاعة  من  اقترب  وحينما  هناك،  يجري 
عبر  أن  وما  والنافذة،  الباب  مسافة  اجتاز  أن  إلى  ببطء  زاحفًا  ومشى 

الثالجات. قاعة  نحو  متجهًا  ثانية  استقام  حتى  القاعة  حدود 
كانت  رأى.  ما  فهاله  الثالج�ات  قاعة  ب�اب  آدم  الح�ارس  دف�ع 
أماكنها.  الجثث  وغادرت  فتحت  قد  طوابقها  بكل  الثالجات  جميع 
رجال  قاله  وما  صحيحًا؟  كان  شاهده  ما  إذن،  بالكامل.  فارغة  القاعة 
المسؤولية  ستقع  يفعل؟  أن  عليه  ماذا  أيضًا؟  صحيحًا  كان  الحكومة 

المشرحة؟ حارس  فهو  شك،  بال  عليه 
أصحابها،  يع�رف  فهو  الجث�ث،  ه�ذه  بمصي�ر  للحظ�ات  فّك�ر 
هويات  وال  أسماء،  بال  رجال  األعمار.  مختلف  من  رجال  معظمهم 
أنهم  س�وى  ش�يئًا،  عنهم  أحد  يعرف  وال  مجهولون  فهم  ش�خصية، 
العقالنية  في  ثانية  فّكر  يعيشون؟  وكيف  سيذهبون؟  أين  لكن  موتى. 
أنهم  يعني  وه�ذا  يش�ربون،  وال  يأكل�ون  ال  فالموت�ى  الوض�ع؟  ه�ذا 
أين  لكن  هك�ذا؟  العي�ش  يمكنه�م  إذ  اليوم�ي  للق�وت  يحتاج�ون  ال 
أوه،  المخزن،  في  مالبس�هم  معظم  عراة؟  س�يبقون  وهل  س�ينامون؟ 

أيضًا؟ مالبسهم  سرقوا  فربما  هناك  إلى  يذهب  أن  عليه 
كتب  والذي  لها  المقابل  الباب  ودفع  الثالجات  قاعة  من  خرج 
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أيضًا  خاليًا  وجده  حينما  فبهت  (المخزن(،  عريض  أسود  بخط  عليه 
وخرجت.  مالبس�ها  ارتدت  الجثث  أن  يعني  هذا  مالب�س؟  أي�ة  م�ن 

ولماذا؟ ذلك؟  حدث  كيف  لكن 
الجديدة  الجثث  عن  ماذا  المتوتر،  ذهنه  خاطرة  طرق�ت  فج�أة، 
إلى  متجهًا  المخ�زن  من  مس�رعًا  خرج  التش�ريح؟  قاعة  ف�ي  للنس�اء 
يواجهها  سوف  الجثث،  يخاف  ال  عاد  بأنه  وتعجب  التشريح،  قاعة 
ولم  التش�ريح  قاعة  باب  دفع  حينما  بالذهول  أصي�ب  لكن�ه  جميع�ًا، 
ترقد  وهي  الصغي�ر  الصبي  جثة  س�وى  النس�اء،  جثث  م�ن  أي�ًا  يج�د 

النقال؟ السرير  على 
هذه  ذهبت  أي�ن  مرعوبًا،  مذه�والً،  التش�ريح  قاع�ة  م�ن  خ�رج 

ولماذا؟ أين؟  وإلى  وكيف؟  ومتى؟  الجثث؟ 
في  فركض  ومس�اعده،  الخفر  الطبيب  إخبار  علي�ه  ب�أن  أح�س 
الطبيب.  مس�اعد  غرفة  حيث  األرض�ي،  الطابق  إل�ى  متجه�ًا  المم�ر 
اليمنى،  قدم�ه  في  بألم  أح�س  والت�وت.  الس�لم  عن�د  قدم�ه  تعث�رت 
بقوة  فطرقها  المساعد،  غرفة  نحو  مندفعًا  السلم،  صعد  ذلك  وبرغم 
ذلك.  يسمع  أن  األعلى  بالطابق  غرفته  في  للطبيب  يمكن  كان  بحيث 
وجد  حينما  فوجئ  لكن  الباب،  مقبض  على  فشد  أحد،  له  يفتح  لم 

فارغة. والغرفة  مفتوحًا،  الباب 
الطابق  نحو  ركض  كثيرًا،  يتوقف  أن  ودون  يجري،  ما  يفهم  لم 
سيكتشف  فأين  قلياًل،  تردد  لكنه  الخفر،  الطبيب  غرفة  حيث  األعلى 
في  صعد  حينما  رآه  الذي  المرم�ري  الممر  ذلك  ف�ي  الطبي�ب  غرف�ة 
مع  إليه  جاءوا  الذين  الثالثة  الرجال  س�يقابل  وربما  الس�ابقة؟  المرة 
عش�رات  س�يواجه  وربما  الباب؟  عليه  يطرقوا  لم  لكنهم  المس�اعد، 

األعلى؟ الطابق  في  زنزاناتها  من  الهاربة  الجثث 
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الطابق  إلى  بالصعود  أسرع  ذلك  برغم  لكنه  تؤلمه،  قدمه  كانت 
كل  في  يراه  كما  الطابق  أن  وج�د  هناك  إلى  وص�ل  حينم�ا  األعل�ى. 
كاش�ف  آدم  لقصة  واس�تمع  األخيرة،  المرة  في  رآه  كما  وليس  ليلة، 
الغرفة  في  كانوا  الذي�ن  هؤالء  المفتي.  وح�واء  الخب�از،  وآدم  اللي�ل 
المكان؟ في  العجيبة  التحوالت  هذه  سر  عن  نفسه  سأل  يتحدثون. 
على  قبض  يطرقها  أن  ودون  الخفر،  الطبي�ب  غرفة  إل�ى  توج�ه 
أحدًا  يجد  فلم  داخاًل،  فحركه  أيضًا،  مقفل  غير  فوجده  الباب  مقبض 

ومساعده؟ الخفر  الطبيب  أين  يجري؟  الذي  ما  أيضًا؟ 
من  والنظر  النافذة  إلى  للتوجه  دفعته  دفينة  رغب�ة  أي�ة  ي�دري  ال 

بالذهول. أصابه  رآه  ما  الخارج؟  إلى  خاللها 
الظلمة،  في  للمشرحة  المقابل  الشارع  في  تتحرك  الجثث  كانت 
من  بشرية.  ألجساد  حركات  تبقى  لكنها  وميكانيكية،  بطيئة  حركات 
المطر،  عند  البوابة  أمام  يقفون  كانوا  الذين  الثالثة  الرجال  رأى  بعيد 
كانوا  الذين  وكل  الخم�س،  النس�اء  رأى  ومس�اعده،  الطبي�ب  ورأى 
هؤالء  ربما  ج�اءوا.  أين  من  يدري  ال  وآخري�ن  الثالج�ة،  قاع�ة  ف�ي 
المكان؟  خارج  كان  ال�ذي  األعلى  الطابق  زنازين  ف�ي  كان�وا  الذي�ن 
الحية.  بالجثث  تكت�ظ  مدينة  بغ�داد،  إل�ى  ع�ادت  الحي�اة  وكأن  رأى 

والصبي؟ سواه  المشرحة  في  يبَق  لم  إذن، 
يفهم  ولم  يفعل؟  أن  علي�ه  ماذا  يعرف  آدم  الح�ارس  يك�ن  ل�م 
غرفة  من  خرج  ذهنه؟  في  مش�وش  ش�يء  كل  أن  أحس  يجري؟  ما 
خرج  سريعة.  بنظرة  الغرفة  تأمل  أن  بعد  شديد  ببطء  الخفر  الطبيب 

غرفته. إلى  نازالً 
غرفته  إلى  الوصول  هو  يتمناه  ما  أقصى  بش�يء،  يفكر  يعد  لم 
التفكير  يتحمل  يعد  لم  النوم،  إلى  بحاجة  إنه  السرير.  على  والتمدد 
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يسترخي  أن  األقل  على  أو  ينام،  أن  اآلن  عليه  يكون،  ما  ليكن  أكثر، 
العنيف. التوتر  هذا  من 

غرفته  باب  أن  وج�د  الممر  وبداية  الس�لم  أس�فل  وص�ل  حي�ن 
رأى. ما  فهاله  الممر،  عمق  إلى  نظر  مفتوحًا.  تركه  أنه  تذكر  مفتوح، 

الكلب  وكان  كالجاموس،  الحجم  هائل  أسود،  كلبًا  هناك  كان 
يتأهب  وكأنه  حاق�دة،  نظرة  الفس�فوريتين  بعينيه  إلي�ه  ينظ�ر  األس�ود 

عليه. لالنقضاض 
نفس�ه  س�أل  المفاجأة.  هول  من  متجمدًا  آدم  الح�ارس  توق�ف 
يشاهده  لم  الذي  الحجم،  الهائل  الكلب،  هذا  سر  عن  خاطفة  بسرعة 

الممر؟ هذا  إلى  دخل  وكيف  جاء؟  أين  من  األفالم،  في  حتى 
حينها  يقيس  آدم  الحارس  كان  اآلخ�ر.  إلى  ينظر  كالهم�ا  ظ�ل 
المرعب.  األسود  الكلب  وبين  وبينه  غرفته،  باب  وبين  بينه  المسافة 
وكأنه  آدم  الحارس  إلى  ينظر  األسود  الكلب  كان  اآلخر  الطرف  في 
بينه  أيضًا  المس�افة  يقيس  كان  بدوره  وهو  فيه،  يفكر  كان  ما  يعرف 

المرعوب. الحارس  وبين 
الكلب  بينم�ا  خط�وات  بض�ع  والب�اب  آدم  الح�ارس  بي�ن  كان 
فهو  الباب،  عن  مت�رًا  ثالثين  من  أكثر  يبعد  الحج�م  الهائ�ل  األس�ود 

الممر. من  اآلخر  الطرف  أقصى  في 
تهيأ  بينما  آدم،  الحارس  باتجاه  القفز  إلى  األس�ود  الكلب  تهيأ 
حظه  حسن  من  كانت  التي  غرفته  إلى  للركض  بدوره  آدم  الحارس 

الباب. مفتوحة 
العد:  بدأ  وفعاًل  غرفته،  إلى  يركض  ثم  الثالثة  إلى  يعّد  أن  قرر 
بشكل سريع جدًا. قافزًا  يمكن،  ما  بأقصى  ثالثة. ركض  اثنان،  واحد، 

غرفته،  نحو  راكضًا  آدم  الحارس  فيها  انطلق  التي  اللحظ�ة  ف�ي 
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إن  إذ  إليه،  يص�ل  لم  لكنه  نح�وه،  هائلة  قف�زة  األس�ود  الكل�ب  قف�ز 
الكلب  قطع  فقد  غرفت�ه،  إلى  الوصول  ف�ي  س�بقه  ق�د  آدم  الح�ارس 
واصاًل  الباب  متجاوزًا  تزحلق  الثالثة  وفي  بقفزتين،  المسافة  األسود 

السلم. إلى 
الباب  أغلق  غرفته  إلى  آدم  الحارس  فيها  دخل  التي  اللحظة  في 
لم  فهو  الرعب،  درجات  أقصى  إلى  وصل  قد  كان  بالمفتاح.  خلفه 
هذا  من  ارتعب  مثلم�ا  بابه  إلى  وصلت  حينم�ا  الجث�ث  م�ن  يرتع�ب 

الحجم. الهائل  األسود  الكلب 
من  نظر  الخارج.  من  الباب  على  واحتكاك  حركة  س�مع  فجأة 
لكنه  البؤبؤ  عل�ى  عينه  وضع  الب�اب.  ف�ي  الناب�ت  الزجاج�ي  البؤب�ؤ 
الكلب  رأى  لق�د  الب�اب.  عن�د  بالحائ�ط  ملتصق�ًا  ارت�د  م�ا  س�رعان 
وكأنه  الباب،  على  األماميتين  بقائمتيه  مستندًا  واقفًا،  متشبثًا،  األسود 

خلفها. يقف  أنه  يعرف 
البؤبؤ  خ�الل  من  ثانية  للنظ�ر  آدم  الح�ارس  تج�رأ  دقائ�ق  بع�د 
يعرف  وكأنه  الوراء  إلى  برأسه  يتراجع  وهو  الكلب  فرأى  الزجاجي 
آدم  الحارس  فارتد  كام�اًل،  له  وجهه  ليب�دو  إلي�ه  ينظ�ر  الح�ارس  أن 
على  خربشات  سمع  لكنه  الباب،  عند  واقفًا  ظل  أخرى.  مرة  خائفًا 

الباب. عن  قوائمه  أنزل  الكلب  أن  منها  بدا  الباب 
الغرفة،  وس�ط  إلى  عفوية  التفات�ة  من�ه  ب�درت  كي�ف  ي�دري  ال 

الممر. في  يجري  ما  تنقل  كانت  التلفزيون  شاشة  أن  فرأى 
الحجم  الهائ�ل  األس�ود  الكلب  م�ن  س�وى  خالي�ًا  المم�ر  كان 
الغرفة.  ب�اب  عن  يبتعد  وهو  الشاش�ة  على  ب�دا  ال�ذي  كالجام�وس، 
الجلدية  الصوف�ة  عل�ى  جل�س  الشاش�ة،  م�ن  آدم  الح�ارس  اقت�رب 

الشاشة. على  يجري  ما  يتابع  وهو  منهارًا، 
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وكأن  الممر،  عل�ى  مهيمنًا  ب�دا  األس�ود  الكل�ب  أن  إل�ى  انتب�ه 
التش�ريح،  قاعة  باب  عند  وقف  جيدًا.  الطريق  يعرف  وكأنه  يمش�ي 
قاعة  حيث  الممر،  أقصى  إلى  طريقه  واصل  ثم  الب�اب،  إل�ى  التف�ت 
الحارس  أن  من  يتأكد  أن  يريد  وكأنه  الوراء  إل�ى  التف�ت  الثالج�ات. 
آخر،  مخلوق  أي  من  خ�ال  الممر  أن  أو  غرفت�ه  م�ن  يخ�رج  ل�م  آدم 

الثالجات. قاعة  إلى  دخل  ثم 
لكنه  الجلدية،  الصوفة  عل�ى  يس�ترخي  أن  آدم  الحارس  ح�اول 
الهائل  األسود  الكلب  وجود  أثاره  فقد  جدًا،  متوترًا  كان  يستطع،  لم 
األس�ود  الكلب  هذا  وجود  في  نفس�ه  مع  فّكر  كالجام�وس.  الحج�م 
بعد  ما  عذابات  من  جزء  هو  هذا  هل  المش�رحة،  في  الحجم  الهائل 
األديان  في  يرد  لم  لكن  األديان؟  بعض  معتقدات  في  يرد  كما  الموت 
قرأ  أنه  فّكر  الحجم؟  هائل  كلب  لوجود  إش�ارة  س�ماوية  تس�مى  التي 
بعض  وفي  (همهم(،  اس�مه  كلب  بوجود  يؤمنون  كان�وا  الفراعن�ة  أن 
قلوب  يلتهم  الذي  الموتى(،  (آكل  أو  ميت(  (عم  اسمه  جاء  البرديات 
في  هذا  لكن  خطاياهم،  ثقل  وتبيان  الميزان  في  وضعها  بعد  الخطاة 
دار  إلى  المش�رحة  تحولت  هل  المش�رحة؟  في  وليس  اآلخر  العالم 
اآلخر؟  العالم  في  ولس�نا  األرض  في  نحن  للحس�اب؟  ودار  للقيامة 
هل  الصبي؟  يرقد  حيث  هناك  التشريح،  قاعة  إلى  يدخل  لم  لماذا  ثم 
بدون  الجنة  إلى  ويذهبون  الموت  بعد  يحاسبون  ال  األطفال  أن  حقًا 
مباش�رة؟  الجنة  إلى  يذهب  وال  هنا  الصبي  هذا  إذن  لماذا  حس�اب؟ 

منه؟ األسود  الكلب  يقترب  لم  لذلك  ذنوب  بال  ألنه  ربما  لكن 
لفترة  حركة  أية  من  خاليًا  ظل  الممر  أن  إلى  آدم  الحارس  انتبه 

عميق. سبات  في  غطَّ  أنه  كيف  ينتبه  لم  لكنه  طويلة، 
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حرا�س ال�سجن المظلم

نومه  لج�ة  ف�ي  غارق�ًا  كان  آدم  الح�ارس  أن  م�ن  الرغ�م  عل�ى 
هائلة  أحداثًا  تنقل  كانت  غرفته  في  التلفزيون  شاشة  أن  إال  العميقة، 
أن  إلى  انتبه  غرفته،  في  ضجيج  على  صحا  فجأة  الممر.  في  تجري 
فعرف  الشاش�ة  على  نظرة  ألقى  التلفزيون.  جهاز  من  قادم  الضجيج 
الصوفة  على  جل�س  المجاور.  المم�ر  في  تج�ري  وقائ�ع  تب�ث  أنه�ا 

يجري. ما  متابعًا  خائفًا، 
وامرأتين،  الرج�ال  من  مجموعة  التلفزي�ون  شاش�ة  عل�ى  ظه�ر 
بينهما الطبيب ومساعده،  أنيقة،  أنيقة وأخرى محجبة  إحداهما شقراء 
عرف  أنيقة،  بمالبس  آخرين  رجال  وثالثة  الوطني،  الحرس  ورجال 
على  يظهرون  ما  كثيرًا  الذين  بالبالد،  سلطة  أعلى  في  أعضاء  بينهم 
يصرخ  صاحبها  ناطق�ة،  جث�ة  يس�حلون  كان�وا  التلفزي�ون.  شاش�ات 
لمحافظته  يذهب  ليترك�وه  فقط  ش�يئًا،  عنهم  يتكلم  ل�ن  بأن�ه  مؤك�دًا 

البعيدة. الجنوبية 
يحملون  أنهم  أيضًا،  بدوا  الذين  والمرأتان،  الثالثة  الرجال  كان 
الجث�ة  يري�دون  ال  جباهه�م،  وأعل�ى  أعناقه�م،  عن�د  الن�دب  تل�ك 
رجال  يخاطبون  وكان�وا  المش�رحة،  من  تخرج  أن  عليه�ا  المقب�وض 
األمر  اقتضى  وإذا  بالخ�روج،  له�ا  يس�محوا  ب�أالّ  الوطن�ي  الح�رس 
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يس�بهم  وهو  طويل  صاحبها  لس�ان  ألن  إرب�ًا،  إرب�ًا  تقطيعه�ا  فيج�ب 
الجثة  صاحب  كان  بينما  مناسبة،  كل  في  الحكومة  ويشتم  ويشتمهم، 
من  يخرج  لن  وأنه  كلمة،  بأية  ينطق  لن  بأنه  األيمان  بأغلظ  لهم  يقسم 
طفل  فلديه  فقط،  بيته  إلى  بالذهاب  له  يسمحوا  أن  إليهم  يتوسل  بيته، 
سائق  مع  هجرته  فزوجته  ابنه،  تخدم  أن  تستطيع  ال  عجوز  وأم  معاق 

العجوز. وأمه  ابنه  ليخدم  يذهب  أن  سوى  يريد  ال  وهو  أحدهم، 
تنقل  للبالد  الرس�مية  المحطة  الممر.  في  عالية  الضج�ة  كان�ت 
الكبرى. بغداد  مشرحة  في  األرضي  تحت  الممر  في  يجري  ما  وقائع 

ذراعي  يمسكان  الطبيب  ومساعد  الوطني  الحرس  رجال  أحد 
وعلى  الجميع  توقف  فجأة  التشريح.  قاعة  باتجاه  ويسحالنها  الجثة 
أمامهم،  ما  ش�يئًا  رأوا  لقد  كبيرة،  ودهش�ة  واضح  ارتب�اك  وجوهه�م 

مالمحهم. على  واالرتباك  نفوسهم  في  الرعب  بث 
الجميع،  وج�وه  على  بادية  والدهش�ة  والخ�وف  االرتب�اك  كان 
الممر،  في  بوجوده  وفاجئهم  قابلوه  الذي  ذلك  يعرفون  أنهم  ويبدو 
لهول  وإنما  م�رة،  ألول  يرون�ه  بأنه�م  تش�ي  تك�ن  ل�م  دهش�تهم  ألن 
المرأتان،  فيه.  هم  الذي  الموقف  هذا  مثل  في  يروه  أن  في  المفاجأة 
على  فجلستا  الموقف  تتحمال  لم  األنيقة،  والمحجبة  الشقراء  األنيقة 
الموقف. تجنب  أو  االختفاء  تحاوالن  وكأنهما  الرعب  من  األرض 

وم�ن  اآلخ�ر،  الط�رف  ف�ي  يج�ري  م�ا  آدم  الح�ارس  ي�َر  ل�م 
والرجال  المس�اعد  جهة  من  تبث  كانت  الكامي�را  ألن  هن�اك،  يق�ف 
صوتًا  الممر،  غير  مكان  من  وكأنه  ما  صوتًا  س�مع  لكنه  والمرأتين، 
لكن  الصوت.  هول  من  الممر  فاهتز  مكبر،  تسجيل  جهاز  من  وكأنه 

سؤاالً: يتضمن  كان  الهائل  الصوت  هذا 
هنا؟ يجري  الذي  ما   -
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إلى  يسعون  وهم  باالرتجاف  وخدودهم  اآلخرين  شفاه  بدأت 
بالجواب.  غيره  آخر  أح�د  يبادر  أن  ينتظ�ر  كان  منه�م  كل  الج�واب. 
لكن  للجواب،  المقاب�ل  الطرف  في  يقف  م�ن  انتظ�ار  ط�ال  وحينم�ا 
البرتقالي،  اللون  إلى  متحولة  تتلون  بدأت  صفراء  فسفورية  أشعة  ثمة 
والذي  المجموعة،  يرافق  كان  الذي  األنيقين  الرجال  أحد  بادر  حتى 

بالجواب: بينهم  مقامًا  األعلى  أنه  بدا 
أوكلها  الت�ي  األمان�ة  خ�ان  موظ�ف  ه�ذا  المحت�رم،  س�يدي   -
فأخذ  المقرر،  موق�ع  لجنتنا،  في  جيد  موق�ع  في  عّين�اه  ل�ه،  الش�عب 
هذا  الش�رفاء.  ورجالها  الحكومة  ويش�تم  اللجنة،  معلومات  يس�ّرب 
الروحاني  آدم  الحاج  وهذا  الش�يخ،  آدم  نائبي  وهذا  التاجر،  آدم  أنا 
المجال  له  ففسحوا  المرأتين،  عن  مفتش�ًا  (التفت  الس�يدتان،  وهاتان 
عيون  عن  التستر  محاولتان  خلفهم،  القرفصاء  جالستان  أنهما  لتتبين 
فحواء  تلك  أما  الشقراء،  حواء  هذه  إليهما(..  فأشار  األسود،  الكلب 
وهذان  الوطن�ي،  الحرس  رج�ال  فمن  األخ�وة  بقي�ة  أم�ا  المحجب�ة. 
في  المتهم  هذا  يبقى  أن  نري�د  نحن  ومس�اعده.  الخفر  الطبي�ب  هم�ا 
ملفه. في  التحقيق  انتهاء  لحين  منها  الخروج  من  ومنعه  المشرحة، 

غي�ر  األخ�رى  الجه�ة  إل�ى  بتوس�ل  ينظ�ر  الجث�ة  الرج�ل  كان 
وكأنه  المجموعة،  وبي�ن  بينه  النظر  ويقل�ب  الشاش�ة،  ف�ي  المنظ�ورة 

سيقرره. ما  ينتظر 

أول  مرعوبًا  كان  أنه  فبرغم  متوترًا،  آدم  الحارس  كان  غرفته  في 
أميركيًا  فيلمًا  يتابع  وكأنه  الممر  في  يجري  ما  يتابع  أخذ  أنه  إال  األمر 

العلمي. والخيال  الرعب  أفالم  من  فيلمًا  مشوقًا،  دراميًا 
هادرًا: ما،  مكان  من  الصوت  جاء 
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يحق  ال  جميعًا  أنتم  بل  األمانة،  عن  يتحدث  م�ن  آخ�ر  أن�ت   -
أعني؟ ما  وتعرفون  األمانة،  عن  الحديث  لكم 

ريقه: يبتلع  وهو  بتلعثم  وقال  األنيق،  الرجل  ارتبك 
سيدي. نعم،   -

أرجاء  كل  في  مترددًا  الممر،  في  مجلجاًل  ثانية،  الصوت  هدر 
المشرحة:

المفلوحة..  األرض  وتخربون  الجاري..  الماء  تلوث�ون  أنت�م   -
حراس  أنتم  عليه..  تم�ر  أو  تدوس�ه  ما  كل  تحرق  ناري�ة  أق�دام  أنت�م 
الهواء..  أفس�د  قيح  البالد،  أصاب  طاع�ون  أنت�م  المظل�م..  الس�جن 

النزاهة.. عن  تتحدثوا  ال  البراري..  تجوب  لعنة 
بتلعثم: فقال  أكثر،  التاجر  آدم  ارتباك  ازداد 

سيدي. يا  أنا   -
اخرس.  -

م�ن  جام�دة  المجموع�ة  ب�دت  الصم�ت.  م�ن  لحظ�ة  س�ادت 
الحرس  رج�ل  أوصال  ل�ه  فارتعش�ت  الصوت،  ه�در  ث�م  الخ�وف، 

الجثة: فتركا  الطبيب  ومساعد  الوطني 
الشمعة  أيها  الجبان..  القنفذ  أيها  الخشب..  نقار  يا  وأنت..   -

التعساء؟ هؤالء  تخاف  لَِم  السوداء.. 
متوجهة  ركبتيها  على  وجثت  األمام  إلى  خطوة  الجث�ة  تقدم�ت 

بتوسل: وقالت  الممر،  في  المقابلة  الجهة  في  يقف  لمن 
هذه  وفي  العالم  هذا  في  ولدُت  ألني  لبؤسي  يا  لبؤسي،  يا   -
في  اغتالني  يوم  ضريحًا؟  ل�ي  صار  قد  كان  أمي  رح�م  لي�ت  الب�الد. 
الرجال  إل�ى  بيده  (وأش�ار  هؤالء،  أرس�لهم  رج�ال  البائس�ة  غرفت�ي 
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تلك  في  للص�وت،  كات�م  بمس�دس  األنيقتي�ن(  والمرأتي�ن  األنيقي�ن 
التعيس�ة  روحي  س�حبوا  الرحمة،  تعرف  ال  أش�باح  جاءتني  اللحظة 
يقودونني  وراحوا  أس�ود  حصان  هيئة  على  طووها  ثم  جس�دي،  من 

غريبة. وديان  إلى 

س�بعة  زاحف  ولكل  بالزواحف،  يمتلئ  عميق  بخن�دق  م�ررت 
هذا  في  رأيت  كما  العقرب.  بجسد  أشبه  زاحف  كل  وجسد  رؤوس، 
األوتاد  تش�به  أس�نان  فمها  في  التي  الدودة  العظيمة،  الدودة  الخندق 
جاءوا  ثم  رأيهم،  غيروا  لكنهم  هناك،  بي  يلقوا  أن  أرادوا  الحديدية، 
قلبي.  وأخرجوا  صدري  شقوا  المشرحة  هذه  في  وهنا  هنا.  إلى  بي 

قلوبها. وتؤخذ  الجثث  ُتشّرح  الكلب  سيدي  يا  هنا 

وضعوني  وكبدي،  قلب�ي  وأخذوا  صدري  ش�قوا  أن  بع�د  هن�ا، 
بقية  أيقظتني  كيف  أدري  ال  الثالجة.  إلى  وأدخلوني  نقال  سرير  على 
وبيوتنا  أماكننا  إلى  لنذهب  المكان،  نغ�ادر  أن  علينا  وقال�ت  الجث�ث 
جميعهم،  هؤالء  ج�اء  عملي،  مكان  إلى  ذهب�ت  وحينم�ا  ودوائرن�ا، 
لس�اني،  يقطعوا  يمزقوني،  أن  يري�دون  وه�م  عل�ّي،  القب�ض  وألق�وا 
يا  تعرف  أنت  صادقًا.  ش�يئًا  أقول  أن  أس�تطيع  ال  بحيث  وأطرافي، 

يكذبون... ال  الموتى  أن  سيدي 

قائاًل: األخرى،  الجهة  من  الصوت  جاء 
أن  يريدون  لم�اذا  لكن  موت�ى.  وه�م  حت�ى  يكذب�ون،  إنه�م   -

ضدهم؟ لديك  الذي  ما  ذلك؟  بك  يفعلوا 

الشخصية  باتجاه  ركبتيها  على  زاحفة  األمام  إلى  الجثة  تقدمت 
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وقال: الشاشة،  على  المنظورة  غير 
بعت  لقد  هؤالء.  أطعت  ألن�ي  بذلك  وأقر  ومذن�ب  آث�م  أن�ا   -
زينتها  التي  األحزان  واشتريت  يعكرها،  الفقر  كان  التي  القلب  مسرة 
موقعهم،  في  ه�ؤالء  مع  عملت  لقد  والجاه.  الرفاهي�ة  الخ�ارج  م�ن 
عملي  وخالل  لكني  اجتماعاتهم،  في  عليه  يتفقون  لم�ا  مق�ررًا  كاتب�ًا 
أن  يريدونني  ال  س�يدي  ي�ا  هؤالء  العج�اب.  العج�ب  رأي�ت  معه�م 
خفي  ما  أكش�ف  ال  كي  أوصالي  تقطيع  يريدون  بل  هنا،  من  أخرج 

البالد. في  اليوم  مخفيًا  شيء  ال  أنه  برغم  أعمالهم،  من 

من  يعرف  لم  الغريبة.  المحكمة  ه�ذه  يتاب�ع  آدم  الح�ارس  كان 
وليس  فارغة،  فالمش�رحة  الممر؟  من  المقابلة  الجهة  في  يقف  كان 
الذي  السود  والكلب  التش�ريح،  قاعة  في  الراقد  الصبي  س�وى  هناك 

الثالجات؟ قاعة  إلى  دخل 
الحج�م  الهائ�ل  األس�ود  الكل�ب  ه�و  يك�ون  أن  يمك�ن  ه�ل 
في  الموجودين  هؤالء  مصائر  ليحدد  كالقاضي،  يق�ف  كالجام�وس، 
يظهر  لم  ولماذا  العربية؟  يتكلم  أن  للكلب  يمكن  كيف  لكن  الممر؟ 
الكلب،  هو  معهم  تحدث  قد  الذي  كان  ما  وإذا  أبدًا؟  الشاشة  على 
ولماذا  مني؟  غاضبًا  كان  لماذا  يعرفني؟  هل  إذن؟  علّي  هجم  فلماذا 
أصاًل؟  هو  ومن  كالبشر؟  الكالم  على  قادرًا  كان  إذا  معي  يتحدث  لم 
شرير؟  أم  خير  أنا  هل  الهائل؟  الحجم  بهذا  هو  وكيف  جاء؟  أين  من 

علّي؟ هجم  لماذا 
مواجهة  ف�ي  يقف  كان  ال�ذي  هو  الكل�ب  أن  يؤك�د  م�ن  لك�ن 
هو  ممن  إال  يخاف�ون  ال  ه�ؤالء  ألن  ه�و،  كان  ربم�ا  نع�م،  ه�ؤالء؟ 
ربما  هو  كالجاموس  الحجم  الهائل  األس�ود  والكلب  منه�م؟  أق�وى 
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يمكن  ال  ال..  الفرعونية؟  مصر  في  الموتى  قلوب  آكل  الكلب  مثل 
هؤالء  مواجهة  في  يقف  كان  ُترى  من  لكن  صحيحًا،  ذلك  يكون  أن 

للحكومة؟ الرسمية  القناة  تنقله  أو  أراه،  أن  دون 

مكانه: من  فقال  المجموعة،  يتزعم  كان  الذي  التاجر،  آدم  تجرأ 
علينا  ويتطاول  التافه  هذا  يتحدث  كيف  سيدي  يا  رأيت  هل   -
بأننا  يتهمنا  األش�راف،  الس�ادة  على  يتجاوز  كيف  الحكومة؟  وعلى 
المش�رحة  في  يبقى  أن  نحن  نريده  ما  كل  بينما  أوصاله  تقطيع  نريد 
أس�رار  يكش�ف  ذاك،  ويش�تم  هذا  يس�ب  الطرقات  في  يتس�كع  وال 

الدولة.

ظاهرًا  يكن  ل�م  الذي  الش�خص  أمام  تجثو  الت�ي  الجث�ة  كان�ت 
على  تجرأ  لكنه  التاج�ر،  آدم  بكالم  يقتن�ع  أن  خائف�ة  الشاش�ة،  عل�ى 
وتحوله  األصفر  من  الفسفوري  الشعاع  تلون  رأى  حينما  أكثر  التقدم 
قاله  مما  الغضب  عل�ى  داللة  وهذا  فاألحمر،  البرتقال�ي  الل�ون  إل�ى 
الش�خص  إلى  ثم  الواقفة  الجماعة  إل�ى  الجث�ة  التفت�ت  التاج�ر.  آدم 

وقالت: الخفي، 
ينتمي  منهم  واحد  كل  أن  من  بالرغم  تمزيقي،  يريدون  هؤالء   -
يغتالون  وأنهم  ل�ه،  المعادين  الغتيال  فرقة  لدي�ه  منه�م  وكل  لجه�ة، 
يّتحدون  أمامك  تراه�م  الذين  وه�ؤالء  األس�باب،  ألبس�ط  اآلخرين 

عددًا. اآلخر  أنصار  من  قتل  قد  منهم  كل  ضدي، 

وقد  إال  أح�د  عن  يداف�ع  ال  الش�يخ،  آدم  المدع�و  الس�يد  ه�ذا 
اس�تلم  وقد  إال  أحدًا  يهاجم  وال  معتبرًا،  مبلغ�ًا  صاحب�ه  م�ن  اس�تلم 
الروحاني  آدم  السيد  أما  عليه،  للهجوم  أعدائه  من  مبلغًا  آخرين  من 
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جيدة  عالقاته  جدًا،  جشع  فهو  االسم،  إال  الروحانية  من  لديه  فليس 
سنة،  كل  إليهم  يحج  بينها،  ما  في  المتصارعة  الجوار  دول  جميع  مع 

وتبريك. زيارة  دون  منها  دولة  يترك  ال 

وهو  الجميع،  من  يقبض  بأنه  عنه  يتحدثان  زميليه  س�معت  أنا 
البالد،  في  عليا  جهة  لصال�ح  ضدهما،  كتبه  تقري�رًا  ق�رأت  بالمقاب�ل 
عنهم،  الكثير  أع�رف  أنا  أخرى.  دول  م�ن  يقبض�ان  بأنهم�ا  يتهمهم�ا 
فهم  منهم  خفت  مخجلة.  أشياء  أعرف  السيدتين.  هاتين  عن  وحتى 
رفضوا  استقالتي،  على  الموافقة  أو  النقل  طلبت  أحدًا.  يرحمون  ال 
ال  كي  وإنما  طبعًا،  حبًا  ليس  بالبقاء،  يقنعونني  أخذوا  بل  جميعهم، 
أرس�لوا  رأيي،  على  مصرًا  بقيت  وحينما  أعينهم.  ع�ن  بعي�دًا  أذه�ب 

معهم. حكايتي  هذه  باغتيالي.  قام  من 

الجث�ة  بي�ن  العجيب�ة  المناظ�رة  ه�ذه  يتاب�ع  آدم  الح�ارس  كان 
مما  وليتأكد  المجهول.  الخفي  والش�خص  والبقية  عليه�ا  المقب�وض 
فرأى  الباب  وسط  الزجاجي  البؤبؤ  من  فنظر  قام  الشاشة  على  يجري 
كان  فقد  قبالتهم،  يقف  الذي  الش�خص  يَر  لم  لكن  الوجوه،  بعض 
ليتابع  الجلدية  الصوف�ة  على  للجلوس  رجع  البص�ر.  ح�دود  خ�ارج 

بكامله. المشهد 
لقد  ش�ديد.  غضب  حالة  ف�ي  والبقي�ة  والمرأت�ان  الرج�ال  كان 
وأس�قطت  الخفية  وجوههم  من  الكثي�ر  عن  الهارب�ة  الجث�ة  كش�فت 
فرفع  والمرعب�ة،  المهيب�ة  الش�خصية  ه�ذه  أم�ام  المحترم�ة  أقنعته�م 
الجهة  على  ما  جهة  مع  بهمس  وتح�دث  الج�وال  هاتف�ه  التاج�ر  آدم 

له: المقابل  للشخص  وقال  قلياًل  تقدم  ثم  المجهولة،  األخرى 
فه�ذا  والحك�م،  الدول�ة  ش�ؤون  ف�ي  تتدخ�ل  أالّ  أرج�وك   -
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القبض  بإلقاء  المذك�رات  أصدرنا  وقد  للقض�اء،  مطل�وب  الش�خص 
المشرحة. في  وحجزه  عليه 

قد  األخرى  الجهة  في  يقف  الذي  الخفي  الش�خص  أن  ويبدو 
مزمجرًا: ما  صوت  فجاء  التاجر،  آدم  كالم  من  غضب 

ماذا  بتقطيعه؟  لكم  أسمح  لم  إذا  ماذا  القزم..  أيها  أتهددني   -
ستفعل؟

قال: ثم  التاجر،  آدم  وجه  احتقن 
جاهزون  ترى  كما  ونحن  بالقوة.  سنأخذه  ألننا  تعذرنا  عندها   -

ألخذه.

أس�لحتهم،  الوطني  الح�رس  رج�ال  س�حب  األثن�اء  ه�ذه  ف�ي 
س�حبتا  المرأتان  حتى  ب�ل  مسدس�اتهم،  األنيق�ون  الرج�ال  واخ�رج 
فرحوا  أنهم  بدا  نظراتهم  ومن  الجلديتين،  حقيبتيهما  من  مسدسيهما 

الممر. أقصى  في  يجري  لما 
بزهو: التاجر،  آدم  قال  إذ 

رحال  ه�م  وه�ا  عملن�ا،  نكم�ل  ودعن�ا  طريقن�ا،  ع�ن  ابتع�د   -
الخلف. من  تحاصرك  الخاصة  القوات 

كان  ما  آدم  الحارس  يعرف  ولم  جملته،  التاجر  آدم  يكمل  لم 
إطالق  بدأ  ثم  األرض،  على  الواقفون  انبطح  كيف  رأى  لكنه  يجرى، 

الخلف. من  الثقيلة  باألسلحة  الكثيف  النار 
سالح  من  إطالقة  أثر  من  السلم  وانهار  بالدخان،  الممر  امتأل 
وشيئًا  شيء،  أي  الحارس  آدم  يتبين  لم  بيضاء،  كانت  الشاشة  متطور. 
الممر.  في  كان  لمن  أثر  أي  هناك  يكن  لم  المش�هد.  تكش�ف  فش�يئًا 
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انقطع  فجأة  الهجوم.  في  بالكام�ل  تمزقت  قد  الناطق�ة  الجث�ة  كان�ت 
بالكامل. زرقاء  الشاشة  وصارت  التلفزيوني  البث 

خالل  من  ونظر  ثانية  قام  ش�اهده.  ما  الحارس  آدم  يصدق  لم 
للرجال  وجود  هناك  يكن  ولم  خاليًا،  المم�ر  كان  الزجاج�ي.  البؤب�ؤ 

الممر. في  سائدًا  الصمت  كان  الممزقة.  الجثة  أو  المرأتين  أو 
ذهول  حالة  في  كان  الجلدية.  الصوفة  إلى  الحارس  آدم  رجع 

جرى؟ ما  كل  معنى  عن  نفسه  وسأل  وارتباك، 
األمر  أول  فنظر  قام  ش�يء.  كل  من  يتأكد  أن  في  برغبة  أحس 
الممر  أن  من  تأكد  وحينما  الزجاجي،  البؤبؤ  خالل  م�ن  أخ�رى  م�رة 
ش�ديد  وبهدوء  المقبض،  على  قابضًا  ي�ده  مّد  ش�يء،  أي  م�ن  خ�ال 

قلياًل. الغرفة  باب  فتح  وحذر 
كان  منها.  جثته  بكامل  يخرج  أن  دون  الباب  فتحة  من  رأسه  مّد 
الدرج  إلى  نظر  الباب.  عن�د  وقف  الغرفة.  من  خ�رج  خالي�ًا.  المم�ر 
لكن  حقيقة،  كان  جرى  ما  فإن  إذن  منه،  جوانب  في  تهدم  قد  فوجده 
أين  الرصاص؟  آثار  وأين  األخرى؟  اآلثار  وأين  الممزقة؟  الجثة  أين 

الفارغة؟ الرصاصات 
أسلحة  لطلقات  فارغة  أغلفة  بقايا  فرأى  أكثر،  السلم  من  اقترب 
حدث  فقد  إذن  الس�لم،  درجات  على  متناث�رة  مختلف�ة  أحج�ام  م�ن 

من؟ ضد  من  لكن  فعاًل،  النار  إلطالق  تبادل 
الثالجات  وقاعة  التشريح  قاعة  حيث  األخرى،  الجهة  إلى  نظر 
تحتها،  والكرسي  مصراعيها،  على  مفتوحة  النافذة  أن  فرأى  والنافذة، 

منها. الدخول  أو  إليها  للصعود 
الصبي  ليرى  التش�ريح  قاعة  إلى  يذه�ب  أن  ف�ي  رغب�ة  راودت�ه 
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الكلب  رأى  إذ  مكانه،  في  جم�د  الرعب.  ش�له  فجأة  لك�ن  الصغي�ر، 
إذًا،  الثالجات.  قاعة  من  يخرج  كالجاموس  الحجم  الهائل  األس�ود 
المجموعة،  مواجه�ة  في  يقف  كان  م�ن  األس�ود  الكل�ب  يك�ن  فل�م 

أمامه. األسود  الكلب  هو  فها  خفي،  شخص  كان  وإنما 
يخفض  أن  دون  للحظات  بقي  إليه.  ينظر  هن�اك  الكل�ب  وق�ف 
التفت  فجأة  مكانه.  في  مش�لول  وكأنه  هو  أحس  وبينم�ا  عن�ه،  نظ�ره 
المنطق  مع  ينس�جم  ال  وبش�كل  النافذة،  جهة  إل�ى  األس�ود  الكل�ب 
خارجًا  قفز  ومنه  النافذة،  أمام  الكرسي  على  قفز  ثم  حجمه،  انكمش 

المظلم. وليلها  بغداد  شوارع  إلى 
أن  يس�تطع  لم  عليه.  يهبط  مفاج�ئ  بتع�ب  آدم  الح�ارس  ش�عر 
يعود  أن  في  قوية  برغبة  أحس  بشيء.  يفكر  أن  يستطع  ولم  يتحرك، 
فقد  أحد،  له  يمنحه  وال  يأتيه  ال  الذي  النوم  في  وبرغبة  غرفته،  إلى 

المغلقة. واألسرار  الغريبة  باألحداث  حافلة  ليلة  هذه  كانت 
ش�عور  راوده  الصوفة.  على  منهكًا  بنفس�ه  وألقى  غرفته،  دخل 
بمش�رحة  ليس�ت  هذه  وأن  غريبة،  متاه�ة  ف�ي  أن�ه  أح�س  بالضي�اع. 

متاهة.  - مشرحة  هي  وإنما  فحسب، 
أحس  يس�تطع.  فلم  ب�ه،  مّر  م�ا  ل�كل  تفس�يرًا  يج�د  أن  ح�اول 
النوم  لج�ة  إلى  ينح�در  وأن�ه  وعيني�ه،  فك�ره  عل�ى  يكب�س  بالظ�الم 
ال..  ربما..  يحلم  أنه  ال..  الباب،  على  طرق  ثمة  ال،  لكن  العميقة، 

الباب. على  طرق  ثمة 
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على  خفيفة  طرق�ات  أث�ر  عل�ى  فزع�ًا،  آدم،  الح�ارس  اس�تيقظ 
الضوء،  يطفئ  أن  دون  الصوفة  بنفسه على  ألقى  فقد  ينام،  كاد  الباب. 
التي  االسترخاء  لحظات  حتى  طردت  الباب  على  الطرقات  هذه  لكن 

قليل. قبل  بها  شعر 
الخامسة  إلى  التي كانت تشير  المنضدية  الساعة  ألقى نظرة على 
يكن  لم  أنه  إال  الباب  طرقات  على  استيقظ  أنه  من  وبالرغم  فجرًا. 
بشكل  سمع  حينما  منه  تأكد  لكنه  الباب،  يطرق  من  هناك  بأن  متأكدًا 

الباب. على  خفيفًا  طرقًا  واضح 
الصبي  فرأى  الزجاج�ي  البؤبؤ  م�ن  ونظر  ش�ديد  بح�ذر  نه�ض 
وحده،  الصبي  أن  فّكر  الوراء،  إل�ى  ارتد  الباب.  عن�د  يق�ف  الصغي�ر 
الباب  فتح  ذلك  من  بالرغم  لكنه  الدرجة،  هذه  إل�ى  يخيف�ه  ال  وه�و 
خوف  عالمات  وجهه  وعلى  أمامه  يقف  الصبي  فرأى  ش�ديد  بحذر 

قائاًل: التوسل  يشبه  بما  الحارس  آدم  إلى  نظر  جامد. 
جدتي  حتى  وخرج�وا..  وحدي  تركون�ي  لق�د  خائ�ف..  أن�ا   -

تركتني.

ي�دري  وال  للحظ�ات،  الصب�ي  ف�ي  مبحلق�ًا  صامت�ًا،  آدم  بق�ي 
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أي  فبدون  الداخ�ل،  إل�ى  دعوت�ه  فك�رة  جاءت�ه  كي�ف  آدم  الح�ارس 
الموتى  حركة  يتحرك  وهو  فدخل  للصبي  الباب  فتح  سؤال  أو  كالم 

الجامدة. البطيئة 
ظل  الصوفة.  على  جلس  ثم  خلفه  الب�اب  آدم  الح�ارس  أغل�ق 
الطرف  على  جلس  آدم  الحارس  من  وبإشارة  واقفًا،  الصغير  الصبي 

الصوفة. من  اآلخر 
تح�ت  كان  يتأمل�ه.  آدم  الح�ارس  أخ�ذ  لفت�رة.  صامتي�ن  ظ�ال 
كيف  آدم  الحارس  يعرف  ال  تحطم.  ما  ش�يئًا  بأن  يش�ي  ما  قميصه 

سأله: فقد  جرى،  ما  جرى 
اسمك؟ ما   -

إليه: رأسه  يرفع  أن  دون  الصبي  فأجاب 
آدم. اسمي   -

مندهشًا: آدم  فسأل 
آدم؟ اسمك  أيضًا  أنت  آدم؟   -

أيضًا. آدم  اسمه  وأبي  الصغير،  آدم  اسمي  نعم..   -
آدم. اسمي  أيضًا  أنا   -

الحارس. آدم  اسمك  أعرف..   -
آدم؟ اسمي  أن  تعرف  أين  ومن   -

ذلك. ذكرن  القاعة  في  كن  اللواتي  النساء   -
ذلك؟ يعرفن  أين  ومن   -

أعرف. ال   -
ثم  قلياًل،  األرض  إل�ى  حدق  للحظات،  آدم  الح�ارس  صم�ت 

الصبي: وسأل  رأسه  رفع 
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الممر؟ في  اعتيادي  غير  شيئًا  رأيت  هل   -
ماذا؟ مثل  ال..   -

جاموس؟ مثل  الحجم  هائل  أسود  كلب  مثاًل..   -
- كلب أسود هائل الحجم مثل جاموس؟ كيف مثل جاموس؟

جاموس. مثل  الحجم  هائل  ببساطة...  هكذا   -
أين؟  -

مثل  وصار  حجمه،  تغير  فقد  تخف،  ال  لكن  الممر،  في  هنا   -
وخرج.. النافذة  من  قفز  ثم  صغيرة  قطة 

تمزح..؟ أنت   -
ذلك. رأيت  أنا  أمزح..  ال  أنا  ال   -

عنه،  يخفف  أن  فأراد  قال،  مما  الخوف  مّسه  الصبي  أن  أحس 
سأله: لذا  شيئًا،  يَر  لم  بالتأكيد  ألنه 

جدتك؟ العجوز  هل   -
حواء. جدتي  إنها  نعم..   -

حواء؟  -
حواء. نعم   -

وحدك؟ تركتك  ولماذا   -
قال: ثم  قلياًل  الصغير  آدم  الصبي  صمت 

لتنتقم. ذهبت   -
تنتقم؟  -

تنتقم. نعم   -
ولماذا؟ ممن؟  تنتقم   -

وأمي. أبي  قتلوا  الذين  من  تنتقم   -
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وأمك؟ أباك  قتلوا  الذين  ومن   -
معه.. أمي  وكانت  أبي،  قتلوا  منطقتنا  في  جماعة   -

جماعة؟ أية   -
منذ  جدتي،  قتلوهما.  م�ا  جماعة  جي�دًا.  األس�ماء  أحف�ظ  ال   -

لهما. تنتقم  الوقت  ذلك 
عجوز؟ امرأة  وهي  لهم..  تنتقم  كيف   -

آدم. األصغر  عمي  بمساعدة   -
آدم؟  -

آدم. اسمه  أيضًا  نعم،   -
يساعدها؟ كيف   -

وتعاون  أيضًا،  منطقتنا  في  أخرى  جماعة  على  تّع�رف  عم�ي   -
وأمي.. ألبي  االنتقام  أجل  من  معهم 

تعيشون؟ منطقة  أي  في   -
العامل. حي  من  نحن   -

أخرى؟ جماعة  من  وهم  معهم  عمك  يتعاون  وكيف   -
جماعة  أي  من  يعنيها  ال  هي  لهم  وقالت  إليهم  ذهبت  جدتي   -
قتلوهما  الذين  أن  تعرف  وهي  وأمي،  ألبي  االنتقام  تري�د  فه�ي  ه�م، 

معهم.. واتفقت  لهم..  المعادية  الجماعات  من 
األمور؟ هذه  كل  أنت  تعرف  وكيف   -

تطلب  أحيانًا  وكان�ت  البيت،  في  عمي  م�ع  تتح�دث  كان�ت   -
بإخبار  هي  تقوم  ثم  البيت،  إلى  ودعوته  بعضهم  بمصادقة  عمي  من 
أحدهم  إلخبار  ترس�لني  كانت  وأحيانًا  ليقتلوهم،  األخرى  الجماعة 

له. أقولها  ما  جملة  نقل  خالل  من 
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أحد؟ إليهما  ينتبه  ألم   -
كي  األخرى  الجماعة  تخبر  وإنما  بيدها  تقتل  ال  جدتي  ال..   -

بقتلهم. تقوم 
هنا؟ إلى  بكم  جاءوا  وكيف   -

وكنت  الش�هداء..  لدى مؤسس�ة  معاملة  تقدي�م  تري�د  كان�ت   -
هناك  وكنا  معها.  الذهاب  مني  طلبت  لكنها  للمدرسة  الذهاب  أريد 

هنا. أنفسنا  وجدنا  ثم  انفجارًا..  سمعنا  حينما 
وحدها؟ وذهبت  هنا  تركتك  ولماذا   -

أسبوع  منذ  فهو  آدم،  عمي  عن  تبحث  ذهبت  ربما  أدري؟  ال   -
عنه  تبحث  ذهبت  جدتي  صوت.  بكاتم  قتل  أنه  وسمعنا  اختفى.  قد 
هنا؟ غيرنا  هناك  هل  هنا،  عمي  كان  ربما  األخرى.  المستشفيات  في 

بينهم  وكان  غيرك�م،  الجثث  م�ن  العش�رات  كان  هن�ا  طبع�ًا   -
من  بطلقات  المصابي�ن  من  الماضي  األس�بوع  ف�ي  به�م  ج�اءوا  م�ن 
جميعًا  لكنهم  بينه�م..  عمك  كان  ربما  للص�وت.  كاتم�ة  مسدس�ات 
يبَق  لم  الش�ارع..  إلى  وخرجوا  الثالجات  قاع�ات  ترك�وا  خرج�وا.. 

آدم. يا  هنا  غيرك 
تخرج؟ لم  لماذا  ؟  وأنت   -

أنا؟  -
أنت؟ نعم   -

المشرحة؟ وأترك  أخرج  كيف  المشرحة..  حارس  أنا  أنا..   -
المشرحة؟ تحرس  ولماذا   -

هو  عملي  أحرسها؟  لماذا  أدري  ال  المشرحة؟  أحرس  لماذا   -
الجثث. أحرس  أن  المشرحة،  أحرس  أن 
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أيضًا. جثة  ولكنك   -
مثلكم. لست  أنا  ال..   -

مثلنا؟ ميت  أم  حي  أأنت   -
أنا؟  -

أنت. نعم..   -
الكبرى. بغداد  لمشرحة  حارسًا  هنا  أعمل  أنا  حي..  أنا   -

بأنك  عنك  يتحدثن  التشريح  قاعة  في  النساء  سمعت  لكني   -
بعض  سرقة  أرادوا  الذين  بعض  وجاء  سابقًا،  المشرحة  حارس  كنت 
 . فمتَّ جبينك،  في  طلقة  عليك  فأطلق�وا  بوجههم،  فوقف�ت  الجث�ث 
عملك  في  مستمرًا  المشرحة،  في  حارسًا  بقيت  لديك  أهل  ال  وآلن 

مثلنا.. ميت  أنت  جثة،  لكنك 

كان  الذي  الصغير  آدم  كالم  م�ن  بالرعب  آدم  الح�ارس  أح�س 
في  تس�ري  الخوف  بقش�عريرة  فأحس  وعفوية،  وصدق  ببراءة  يقوله 

أوصاله.
ينظر  لم  التي  مرآته  عن  الغرفة  في  مفتش�ًا  آدم  الحارس  نهض 
آدم  الصبي  يقوله  مما  ليتأكد  تقريبًا،  أش�هر  س�تة  منذ  فيها  نفس�ه  إلى 

نفسه: مع  يهمهم  وأخذ  الصغير. 
هي؟ أين  هي..  أين   -

تفتش؟ شيء  أي  عن   -
كالمك.. من  ألتأكد  عندي  كانت  التي  الصغيرة  المرآة  عن   -

الكتب. من  بالقرب  هناك  إنها   -
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من  مجموعة  عل�ى  ملقاة  الم�رآة  أن  إل�ى  آدم  الح�ارس  انته�ى 
فوجدها  المرآة،  أخذ  الكتب.  حي�ث  الغرفة  زاوية  إل�ى  ق�ام  الكت�ب، 
وبرغم  فيها،  النظر  يمكن  ال  بحيث  مركزها،  من  بالكامل  تهشمت  قد 
تعجب،  فيها،  لصورته  انعكاس�ًا  يجد  فلم  فيها،  نفس�ه  إلى  نظر  ذلك 

قائاًل: وتمتم 
مهشمة. المرآة   -

ببراءة: الصبي  فقال 
إنه�ا  جبين�ك..  ف�ي  الرصاص�ة  أث�ر  تتحس�س  أن  يمكن�ك   -

واضحة..

ندبة  فتلمس  جبينه  إلى  كفه  آدم  الحارس  مّد  الإرادي  وبشكل 
جالسًا  يسقط  وهو  إال  يشعر  لم  جبينه.  وسط  في  حولها  الدماء  جفت 
وهو  هادئًا  الصغير  آدم  الصبي  ظل  بينما  مرعوبًا،  كان  الصوفة.  على 

إليه. ينظر 
يدرك  يكن  لم  آدم  الح�ارس  أن  إلى  الصغي�ر  آدم  الصب�ي  انتب�ه 

يخافهم. كان  لذلك  مثلهم،  ميت  أنه 
وكأن  الداخلية،  تأمالت�ه  في  غ�رق  صامت�ًا.  آدم  الح�ارس  ظ�ل 
كيف  نفس�ه:  يس�أل  كان  الغرفة.  في  موجود  غير  الصغير  آدم  الصبي 
بأني  اآلخرون  عرف  كيف  مثله؟  ميت  بأني  الصب�ي  كالم  م�ن  أتأك�د 
معنى  م�ا  لك�ن  الصب�ي؟  رواه  مم�ا  ش�يئًا  أتذك�ر  ال  أن�ا  بينم�ا  مي�ت 
من  جبيني؟  وس�ط  في  رصاصة  أثر  تش�به  التي  العميق�ة  الندب�ة  ه�ذه 
أو  حي  أني  من  التأك�د  لي  كيف  ش�يئًا؟  أتذك�ر  ال  أن�ا  ج�اءت؟  أي�ن 
في  هنا  الطبيعي�ة  حياتي  أم�ارس  فكي�ف  ميت�ًا  كن�ت  إذا  مي�ت؟  أن�ي 
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الموظفين؟  م�ع  وأتعامل  اليومية  بواجبات�ي  أق�وم  كي�ف  المش�رحة؟ 
والمساعدين؟ األطباء  مع 

رجال  إل�ى  انتبه�ت  لق�د  موت�ى؟  الجمي�ع  أن  يعن�ي  ه�ذا  ه�ل 
لقد  الهاربة،  الجث�ث  ع�ن  يس�ألون  ج�اءوا  حينم�ا  الوطن�ي  الح�رس 
هم  كانوا  لقد  التش�ريح،  بعد  ما  خياطة  أثر  حناجره�م  تح�ت  كان�ت 
الطبيب  لكن  عسكرية،  مالبس  ارتدت  التي  الهاربة  الجثث  من  أيضًا 
أعناقهم،  على  نفسها  اإلشارات  يحمالن  كانا  أيضًا  ومساعده  الخفر 
عند  بالتحديد  أيضًا،  وجهه  على  واضح  أثر  ل�ه  كان  الطبي�ب  إن  ب�ل 
البقية؟  عن  ماذا  لكن  الجمجمة.  فت�ح  أثر  وهو  ال�رأس،  ش�عر  حاف�ة 
رأيتهم  لقد  أمواتًا؟  هم  كانوا  إذا  حياة  أية  حياتهم؟  يمارس�ون  كيف 

الجسر. يعبرون  وهم  النافذة  من  جميعًا 
وسأله: آدم  الصبي  إلى  آدم  الحارس  التفت  فجأة، 

ميت؟ أنني  من  متأكد  أنت  هل   -
ذلك.. عنك  يقولون  سمعتهم  أنا  أدري،  ال   -

ذلك؟ من  نتأكد  كيف   -
ذلك؟ من  تتأكد  كيف  أعرف  ال   -

لنذهب  والنصف..  الخامسة  حدود  في  اآلن  الساعة  تعاَل..   -
هناك.. ونتأكد  البقية  مثل  الشارع  إلى 

ستتأكد؟ كيف   -
لنذهب. لكن  أدري،  ال   -

آدم.  الصب�ي  نه�ض  وكذل�ك  مكان�ه  م�ن  آدم  الح�ارس  نه�ض 
آدم  الصبي  مع  واتجه  الباب،  آدم  الحارس  أغلق  الغرفة.  من  خرجا 
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السلم. نحو 
إلى  توجها  هناك.  أح�د  يكن  لم  األرضي.  الطاب�ق  إل�ى  صع�دا 
الباب  وفتح  جيبه  من  مفتاحًا  آدم  الحارس  أخرج  الخارجي.  الباب 

الشارع. إلى  وخرجا  الباب  فتح  ثم  الرئيس، 
البيض تلون فضاء بغداد، وتكشف  الفجر قد بدأت خيوطه  كان 

فشيئًا. شيئًا  المشرحة  عن 
بع�ض  حرك�ة  إل�ى  آدم  الح�ارس  انتب�ه  الش�ارع  منعط�ف  عن�د 
تنظر  وكأنها  وبلهاء،  تائه�ة،  ونظراتهم  بطيئة،  حركة  كان�ت  الس�ابلة. 
أو  وجوههم  على  واضحة  وندوبه  التشريح  آثار  وكانت  الفراغ،  في 
إلى  نظر  ما.  لسبب  السيارة  توقفت  بقربهما،  سيارة  مرت  أجسادهم. 

الجمجمة. تشريح  خياطة  آثار  فلمح  السائق 
الذي  الحارس  الجندي  عل�ى  س�ّلم  توقفا.  التفتيش  نقط�ة  عن�د 
الناس  جميع  ترى  يا  هل  عنقه.  عل�ى  طلقة  أث�ر  فالح�ظ  هن�اك،  كان 

هاربة؟ جثثًا  إال  ليسوا  هنا 
آدم،  الصبي  جانب  إلى  يمشي  كان  آدم  الحارس  أن  من  بالرغم 
الجثث؟  تهرب  لماذا  نفسه:  يسأل  كان  تأمالته.  في  غارقًا  كان  أنه  إال 
وكيف  الدفن؟  بع�د  يأتي  مما  أتخ�اف  الموت؟  رحل�ة  م�ن  أتخ�اف 
أن  له  وكيف  بدونها؟  أو  بال�روح  تتحرك  هل  الجث�ث؟  ه�ذه  تعي�ش 

ميت؟ أو  حي  هو  هل  ميت؟  أو  حي  أنه  من  يتأكد 
انبالج  ومع  السماء،  في  مالمحها  بدأت  قد  الفجر  تباشير  كانت 
الحس�ر،  عابرة  الن�اس  حرك�ة  آدم  الح�ارس  رأى  األبي�ض،  الخي�ط 
مكتظة  الشوارع  كانت  بغداد.  شوارع  في  تدب  الميتة  الحياة  وبدأت 
من  متأكدًا  منها،  الكثير  يعرف  بل  يعرفها،  هو  كان  الهاربة.  بالجثث 
من  متأكدًا  يكن  لم  لكنه  يحيطه،  ش�يء  كل  م�ن  متأك�دًا  كان  موته�ا، 
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ميت؟ أو  حي  هو  هل  واحد،  شيء 
له: قائاًل  الصبي،  بيد  أخذ 

لي  كيف  لكن  آدم،  يا  حي  أم  ميت  أنا  ه�ل  أع�رف  أن  عل�ّي   -
ذلك؟ أعرف  أن 

وقال  والش�فقة،  والحزن  بالطيبة  مليئ�ة  نظرة  إلي�ه  الصب�ي  نظ�ر 
طفاًل: يخاطب  وكأنه  آدم  للحارس 

أجيبك  أن  أس�تطيع  ال  وأنا  ذلك،  س�تعرف  كيف  أعرف  ال   -
ميت؟ أو  حي  أنت  هل 

إذًا؟ يجيبني  أن  يستطيع  من   -
أحد. ال   -

الحقيقة. لي  ليقول  أحد  يأتي  أن  بد  ال   -
يأتي. أحد  ال   -

برلني

كانون الثاين 2012








