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أن لموقف  السففريراع عليف   باب الرئيسيخرج من ال  واحد منا قبل ان  لك على  كان

السعهففد الخففاد  عففدا المفففاتكع لففس أد عمففل يفففسهد   االولففى  : علففى وتقسففين عيوق فف

 جفا  دوتد  المادة مئسين  وعندما تحسود على لقراع  لهس  واما الثانيع  الدولع وأمنها

شفعرع  فان  عنفداا  س الفاتع العاالأصبحت    وقعت على تلك الوتقسين خرجت وو

ل  ف لفس افا قا أد شفي  وان الحريع السس اشعر  ها لم تعفنشيئا ما قد انزاح عن كاالس 

أصفبحت تعنفس لفس لعف  لن الحريفع  مجرد ألكات ثانويع تمر على مخيلسس أمفا انن لقفد

لففى مففا يمكففن أن يحهففل عليفف  ا نفففان وكففان عففدد مففن الففزم   الفف ين اففبقونس لففس أغ

 وافم وكل واحد منهم ينسظر جماعسف  قد اخ وا يسجمعون  روج  عد لط ق اراحهمالخ

تنبعف  مفن  الفروائ  السفس  مفا و ففعا حيف  مؤل يعهم من أ نا  مدينسس وكان منظرناجم

م  فنا كريهع وقد اقسرح واحفد مفن جماعسنفا  فبن نبسعفد عفن المكفان  بافرع مفا يمكفن 

انيفع  علنفا نحهفل علفى افياتة تقلنفا للفى مفدينسنا ولع  أخ نا  الفير  اتجاه مدينفع الديو

ا ولعف  شفاادع قففم؟  اا ال قنفااوقد السرت الى الوتا  ألتى ال خرج آخفرون مفن تل

نا وقلت لجماعسس أن نخر  ارعسنا حسى يلحف   نفا مفن ألفرج منهم يغ ون الفير وتا 

رنا شفوأ اقرنفمهفلحع نقفل الركفاب مقبلفع علينفا لوولس ا ه األثنا  شاادنا افياتة  عنهم

نظرنا و فاعع الهيئفع السفس لها  الوقو  ولع  أوق  الفائ  الفياتة لكن  عندما تآى م

اتة شب  ممسلئع  الركفاب يأتاد السحرك ولكننا ااتعنا  الركوب وكانت الف نحن عليها 

ال ين أيضا قد صدمهم منظرنا وك لك الفروائ  الكريهفع السفس تنبعف  منفا وطفو  شفعر 

لقففرت  عففر الركففاب النففزو  مففن البففاد حيفف  قففا  احففدام مخاطبففا تؤواففنا ولحانففا 

 :الراكب ال د كان يجلس  القرب من  اذ قا  ل  

 وين جانوا ا ول  المخا يل 

 افو ب لننفا مجفانين ولمفا كفان ذلفك اليفوا الف د أطلف  افراحنا ليف اكفحي  ظن اف ا الر

يففدة لخففا  عيففد تمضففان واغلففب الركففاب كففانوا يلبفففون م  ففس جداالو  مففن  يففوا ال

تففزكم األنففو  وعليفف  أكثففرام أن تسفففب م  فففهم وكفف لك  فففبب تائحسنففا الكريهففع السففس 



لفم نجفد افياتة واحفدة  اج نقفل الركفاب ولمفا وصفلنا الفى كفر. فم مفنهم النفزو  طلب ق

ولفس اف ه األثنفا  اخف    نفا  قفم آخفر مفن تلاقنفا تكرس لنا وخاصع  عد ان السح   كبيرة

 اف ا  لفس يفوا العيفد ومن ا ن جفا و يسفا لون من ام اؤال  الناس يسجمعون حولنا وام

يجلففب  كففان لففس الكففراج اففيما وان منظرنففا ومففااس حكففايسهم ومففا اففو اففبب وجففودام

ع والمسفففخع تزيففد مففن  حيففرة  كثرنففا ألنديففع ولكففن م  فففنا الممزقففاالنسبففاه حيفف  لن أ

 :ولما ابلنا عن ابب عدا وجود اياتاع لس الكراج قالوا لنا  .الناس

   عفد انعن العمفل  لن الفبب يعود للى عدا تولر وقود للفياتاع لسوق  مهالس النرط

  .تم قهرها 

اياتاع الحمل الكبيرة المكفولع وقد توجف   تلك األثنا  دخلت للى الكراج احدىولس  

صفدا مفن  قفم منا لليها وطلبوا من الففائ  أن ينقلنفا للفى مدينفع الففاميع ولكفن الففائ 

 ا س  الحيرة من شكلنا وايئسنا السس تجلب الفك لقا  لنا أصو منظرنا 

 (عمس شنوا انسو)

 لقلنا ل  

 اليوا  هراحع كنا قس الفجن وأطل  اراحنا 

 لركر الرجل قلي  وقا  

 شنو تهمسكم

 :قلنا ل   

 المفاتكع  االنسراضع 

 :قا 

 ؟وال عندكم أجرة 

 :قلنا 

 ال 

 :قا 

 اتكبوا  فرعع  اذن  

 وقد ا من ان يراه احد من تجا  االمن ا واو يسلرت خولا ا الك  قا 

جنففب الفففائ  وكنففت مففن ضففمنهم  وتقففالز الففى  قمنففا  كتكففاب كبففات الفففن والمرضففى  

يد على المئع والخمفين لبخف  انخرون  للى حوض الفياتة الخلرس ولما كان عددنا يز

كفففب الجميفففع يفففدلع األخفففر  لففففاح المجفففا  لبخفففرين  فففالركوب  للفففى أن ت  احفففدام  

وتحركت  نا الفياتة للى خفاتج الكفراج وافط تجمفع الكثيفر مفن النفاس حفو  الففياتة  

 واففم يسهامفففون ليمففا  يففنهم واتخفف  الفففائ  طريقففا لرعيففا للخففروج مففن مدينففع الديوانيففع

ان ومفااس لال دقفائ  حسفى أصفبحنا لفس الاريف  العفاا المسجف  للفى مفدينسنا وكف  فرعع 

لحزن واأللفم لرؤيسنفا ونحفن علفى اف ه الحالفع يبدو علي  او الفائ  يفير  فرعع كبيرة 

عرلنففا انفف  مففن المسعففاطرين مففع االنسراضففع وكففان يكففرت السهنئففع  ففف مسنا وعنففدما  وقففد

 :وصلنا للى الفاميع قا  لنا الفائ 

لينز  لقط ال ين يهفبحون قفريبين مفن منفا لهم وليبف  انخفرين وان افو  أوصفلهم  

 :للى اقرب مكان لهم 



وعندما وصلت للى قفرب داتد شفكرت    القرب من منا لنا    قاا  كيهالنا جميعاولع

 :وقلت ل 

يما اف القد عملفت معنفا معرولفا كبيفرا  فان أوصفلسنا للفى أالنفا ولفم تالفب دينفاتا واحفد

 وغير مسولر  وعلى ما يبدو لن الوقود غا 

 :قا 

 م التفكرنس  ل لنس اعسبر ان ا ا واجبس وحمدا هلل على نجاتك 

كانت األخبات أخ ع تنسفر لس المدينع  بن   قد تم لطف ق افراحنا وكفان يومفا مففهودا 

وكانففت   يعففا مفن منففا لهم لمعرلففع مهففير أ ناؤاففامفر علففى المدينففع لذ خففرج النففاس جم

ينز  واحد منا تسجمفع  العائدين  وكان كلما ظات أ نائهمالعوائل تسجمع لس الفواتع  انس

ام لكفان الموقف  مؤلمفا عنفدما تففب  والفدة عفن أ نفاؤير حول  الناس لففؤال  عفن مهف

 يففب  نعر  مهير اغلبهم ولكن ماذا نقو  لوالد نها والتجده مع المررج عنهم وكنا ا 

تلفك  اشد ما آلمنفس عنفدما تأيفت مفن  عيفد عن ا ن  أو أا عجو  تفب  عن لل ة كبداا و

 لسففقط علفى االتض و فين لحضفع واخفرى تسعثفر  عبا تهفا  المرأة السس جا ع تركر

وقففد عرلسهففا علففى الرففوت  لنهففا أخسففس الكبففرى واعففر  لنهففا جففا ع لسفففبلنس عففن ا نهففا 

البكر ال د اعسقل معنا وقد أصبحت لس موق  حرج لما ال د أقول  لها  ولمفا لفم تجفده 

 :معنا قالت لس 

 (اا خوي  حا ا جا وين عباس )

هفا لن عبفاس لفم يالف  أن أقفو  لللم أحر جوا ا ولم اعر  ماذا أقو  لهفا افل اافسايع 

 اافا ق ن الن اام  قد وتد من ضمن قادة االنسراضع وألن  كفان معفسق اراح  الج دو

 لدى النظاا وال أمل ل    النجاة ولما تأع حيرتس عرلت الحقيقع وابلسنس قائلع

 عدموه ؟أ 

 :قلت لها 

 ك  ولكن السحقي  مع  لم يكسمل 

ولهفا علفى ولفداا الففاب المهنفدس وخفريم الجامعفع من توعهفا وخ ولكن ا ا لم يهدئ

ع السكنولوجيع ومع ذلك للم أتمالك نرفس وأشحت  وجهس عنها  عفد أن تففاقات الفدمو

  الحزن واأللم  من عينس وانا صاحت  هوع عا  مل  

 (ولك يم  عباس وين انس   )

دما افسقبالس ولكفنهم عنف فاب داتد وخرجفت  نفاتس وأوالدد ال وكنت قد أصبحت على

منظرد تراجعوا للخل  ولم يجرأ احد منهم السقرب منفس لهفو  منظفرد وكثالفع   اتأو

شففعر تأاففس ولحيسففس وتائحسففس الكريهففع وأاففرعت  الففدخو  للففدات و قيففت واقرففا  لففس 

للداخل ولما تأتنس لنس الااسايع الففير  ففهولع  لحديقع وقلت لزوجسس ادخلس االوالدا

 :قالت لس

  ؟ماذا  ك أ و محمد  

 :ت لهاقل

 لقد وقعت من الفياتة وتكفرع أض عس   

 وأضرت وأنا اخلع م  فس 

 (خ د ا ه الم  س واحرقيها لس السنوت وانس او  ادخل للحماا )



للفى غرلسفس وتجمفع  سرة طويلع واغسفلت جيدا و عداا دخلفت ولع   قيت لس الحماا ل

واألقففاتب  دقا  وعنففداا اخفف  الجيففران واألصفف وقمففت  ح قففع لحيسففس حففولس أوالدد 

والفففؤا  عففن الفف ين لففم يالفف   وصففحسس   طمئنففان علففس أحففوالسيسوالففدون للففى  يسففس ل

يففبلون عفن والفدام والف د يزيفد  اولهم أ نا  عمس الحاج عبيد وجفا واراحهم معنا وأ

 :عمره على الثمانين عاما لقلت لهم

ع امفن الديوانيفع لم أشااده لس الرضوانيع  ولكن اناك من اخبرنس ان  اعدا لس مديريف 

عندما اعسقل ولما كان كبيرا لس الفن للم يفساع تحمل السعف يب وقفد دلفن لفس الففاحع 

  .الخلريع لمديريع األمن

م  أضفف عس اففسقبا  لسمففددع عليفف  وقففد عففاود االلففوتففم وضففع لففراي لففس لففس غرلففع اال

س لفس مافات مفاجرى لف ملهف تشفرحوكان جميع  مفن  اتنفس وشفااد مفا اصفا نس وقفد 

علفى اتض مفدتج المافات  عفد ان لع انا والكثير مفن تلفاقس ى واقوطس من السريالمثن

ت عب الج دون لس مفن تجفا  االمفن الخفاد  جفدات السريلفع السفس كنفا نركبهفا حيف  

 ليقو   كفرع لس عدة اض ع 

 (حمدا هلل على ا مسك )

ع قبففل كنففت جائعففا جففدا لذ لففم يففدخل جففولس أد طعففاا منفف  لن غادتنففا الرضففوانيلمففا  و 

يومين اوى الما  و فرعع أعدع  وجسس الاعاا وكانت وجبع ل ي ة لم آكل مثلها منف  

و  زياتة المررج عفنهم قد   دأولس عهر ذلك اليوا كان الكثير من أال المدينع  .  من

وكنت لفس كثيفر مفن األحيفان وعن مهيرام  وكانوا يفبلوننس عمن لم يال  اراحهم 

اففؤال  اعففر  مهففيرام و ففاالخي الفف ين يففدخلون  قفففم مففنو  أ ففدو محرجففا أمففامهم

غر  السع يب ) الكا يناع ( ولم يخرجفوا منهفا ومعنفى اف ا انهفم مفاتوا تحفت السعف يب  

ين لن عفدد مفن القفس لف  افراحهم مفايقرب مفن افبعمائع لفس حفعفدد مفن أط ولما كفان 

داد ن معنى ا ا لن خمفمائع معسقل أصب  لفس عفاالقبر علي  لس ذلك اليوا أل  ومائس

ودلنوا  الففرل امفاا المرقودين ال ين اليعر  مهيرام ليما عدا ال ين ااسفهدوا أمامنا 

و عد عدة أياا قرتع ال ااب للى  غداد لمراجعفع الابيفب  اعيننا لس ااحع الرضوانيع 

ال د أتالنس ألخ  صوتة أشعع ألض عس ولما تآاا قا  لس لن ثمانيفع مفن أضف عك 

 سرقوة وعندما ابلنس عن ابب ا صا ع قلت ل  مكفوتة لضالع للى عظم ال

 حادث اياتة !!

 :لقا  

 لقد نجوع  بعجو ع كان يمكن أن يهيب احد األض ع المكفوتة القلب لسموع 

عفاد لمفا و عد عدة أياا طرق  ا نا قبل الظهر  قليل لخفرج ولفدد ليفرى مفن الضفي  و 

 :وقا 

 (لن اناك تجل لس الباب يريد أن يراك )

 :لقلت ل 

 (سرضل أا  واه  يل )

وكنت لس ااسقبا  ا ا الضي  وعندما دخل عرلسف  علفى الرفوت انف  احفد تجفا  األمفن 

المعرولين لس المدينع و عد االاسرفات عن صحسس دخل مباشفرة للفى الموضفوع الف د 

 :جا  من اجل  وقا  لى 



يففبلك عفن  لن المدير يفلم عليك ويرجو أن تسرضل للي  لس دائرة األمن ألنف  يريفد أن

  عر األموت 

 :وتددع علي  قائ  

رى مفا أنفا عليف  وال اافسايع الخفروج والففير وأتجفو أن يؤجفل اف ا الموضفوع انك ت

 حسى تسحفن صحسس

 :لقا  لس  

 أن أنقلك  فياتة الدائرة واس معس انن   سطلب من لقد ان  يعر  انك مسعب وعلي 

وافو لفس األخيفر يقفو  لفس يجفب أن للم اافساع ان أجادلف  كمفا وانفس اعفر  أافاليبهم 

العائلففع وخرجففت معفف  واففط خففو  وتعففب تفف اب معففس وعليفف  قمففت  سغيففر م  فففس 

احفد ألفراد  اا  اب داتد لركبت ليها وكفان ليهفا وكانت اياتة دائرة األمن مركون  أم

دائرة األمن واو معرو  لفدد لضفالع للففائ  وكانفت دائفرة األمفن التبعفد كثيفرا عفن 

  توقرت الفياتة أمامها ودخلت للدائرة مع تجا  األمن وام يحياون داتد و عد دقائ

ر األمن وكان شخها جديدا ويبفدو  س لس حركع ااسعراضيع وأدخلونس لوتا على مدي

للى المدينع  عد لجهاض االنسراضع وافروب المفدير الففا   و عفد افلمت  نق  جا   ان 

 الفى الففرا  واخف  يسحفدث حفديث علي  طلب منس الجلوس وانبنس  ف مع العودة وتمنى

وااسعرض الوضع الفياافس وقفراتاع مجلفس األمفن ضفد العفراق وانسقفل للفى  اجانبي

االنسراضع وما قاا    من اماام ) الغوغائيين( من أعمفا  مفن حفرق الفدوائر والافيما 

 :دائرة األمن وأضا 

اث الففغب لقد أصدتع القيادة قراتا يقضس  العرو عن جميفع الف ين شفاتكوا لفس احفد 

 كما امااا

وأتدع أن اافبل  عفن لعن أد عرو يسحفدث وكنت اقو  مع نرفس ان ا ا ك ب لاض   

قففرات العرففو  تلففس افف ه الففدائرة   عففد صففدو مالفففهيد كففاظم د اشففس الفف د اففلم نرففف  للففيه

وكف لك عفن الففهيد  فاقر كفاظم الف د تنفاو  عنفدام  لحفد انن وال د لم يعر  مهيره

كمفا وان  لهل او ا ا العرو ال د يسحدث عن  تولس  عد ث ثع اياا القهوة ولما عاد  يس  

والقفس من الخاد لعوائفل المفواطنيين الف د شفاتكوا لفس االنسراضفع  ياتاع تجا  اال

ينكفرون اعسقفا  أد  يرام مجهوال لحد تلك اللحظفع وكفانواواليزا  مهالقبر عليهم  

 واحد من اؤال  

 :واضا  قائ    

معلوماع عن كل شخي مفن أ نفا  اف ه المدينفع و مفا لنهفا قفد أحرقفت لننا كنا نحسرظ   

 علي  يجب لعادة كسا سها 

 وقلت ل  

 وما شبنس انا  ه ا 

 لا سفم ا سفامع خريرع وقا  

 ويجب تجديداا عندنا  انك لك صرحع خاصع

 :قلت  

انك تعفر  لننفس  قفد أطلف  افراحس  عفد أن ثبفت عفدا اشفسراكس لفس أالنسراضفع للمفاذا 

 ؟دون معلوماع عنس تري



 :قا  

لننا نريد ا ه المعلوماع عنك وعن دوتك لس االنسراضفع وكف لك عفن دوتك الفياافس 

 الفا   !!

لبهت وعرلت لن انمر اخار من قضيع االنسراضع والمفاتكع ليها ولنما يسعدااا للفى 

 أموت حدثت لس الفبعينياع أد قبل أكثر من عفرين عاما

 قلت ل  

 ن  مدة طويلع وما الداعس  ثاتتها مرة ثانيع لنها أموت حدثت م

محكمع للم يهر على  من لننس قد أطل  اراحس  قراتو وعندما تآى لصراتد ايما 

ان  قففاا وافف ا يعنففس  مضففمونها حيفف  قففا   عففد  األمففر ولكنفف  قففا  كلمففع تحفف ير عرلففت

 .انسها  الزياتة 

يمكنك العفودة   فهولعلن لدينا معلوماع من مهادت أخرى ونفسايع الحهو  عليها  

 .الى  يسك 

 قلت 

 لنكم حكومع وكل ش   يدكم 

ودعس  وخرجت ومن  اب الدائرة ااسبجرع اياتة عدع  ها للبيت وكانفت األنبفا  قفد  

نس  ففف مع اؤولنففس عففدع انفف اانسفففرع لففس الفففاتع  ففانس قففد أخفف نس انمففن ولمففا تأو

وقففد أخفف ع ألكففر  ينففس  دان الخففو  ال ا   اديففا علففى األوالالعففودة ودخلففت للبيففت وكفف

اففو تحفف ير أا لن افف ه مقدمففع أ و  مففا اففو المغففزى مففن افف ه الففدعوة و ففين نرفففس وأقفف

 العسقالس مرة ثانيع .

و عفففد عفففدة  أيفففاا تحففففنت صفففحسس وخرفففت آالا أضففف عس واافففساعت أن أافففير دون 

مفففاعدة أخفف ع  ففالخروج للففى المقهففى السففس كنففا نجلففس ليهففا اففا قا وانففاك السقيففت 

ك األيفاا المؤلمفع ومفا ليهفا م ئس لس السعليم والرضوانيع وكنا نففسعيد تلف بصدقائس و 

ان تلفك األيفاا والحفدي  عفن  اع تدمس القلوب وقد اقسرحت عليهم أن النعيفد من لحض

لفس و  الفرأد ولكفن كنفالوالقفونس وااللم  نظل نس كراا الن ذلك كان يهيبنا  الحزنال 

افباع أن نسف كراا مفرة ثانيفع حيف   فدأع  عفر المنا علينفا  كثير من األحيفان ترفرض

تسففواتر األنبففا  عففن قففرب لطفف ق اففراح المعسقلففين مففن تلاقنففا لذ اخفف  تجففا  األمففن 

يفسدعون عوائفل افؤال  المعسقلفين واخف  معلومفاع عفنهم وطلفب  عفر المفسمففكاع 

 لفس ذلفك  الخاصع  هم وكانوا يوحون لسلفك العوائفل لن لطف ق افراحهم قريفب واتبعفوا

انف  أد اف ا  ن غر ا  لسلفك العوائفل ول  غهفم نيئع لكثيرا مايرالون تجا  امأااليب د

الفخي كان مفجونا مع ا نهم وافو يريفد  عفر الم  فس والمهفاتي  وكفان يعافس 

يلقنواا ل  او انف  كفان لعف  معف  لفس  والسلك العوائل لثباتاع ان  كان مع ا نهم حي  كان

ا ه الحيل واألالعيب تنالس على تلفك  ان وليس اجين وكانتالفجن ولكن  هرع اج  

العوائفل ويعافون األمففوا  عفن طيفب خففاطر وعنفدما أخبرتنفس شففقيقسس عفن حهففولهم 

 اعلى لنبا  عن ا نها وأوصلت ل  م  س ونقود

 : لها قلت 

 (اؤال  لنهم تجا  امن س التهدق)



نفاس مفن مفا لفدى ال يزداد او ا يوما  عد يوا ونرد اخ  . وكان الوضع المعيفس للناس 

نفا ولفس يفوا مفن األيفاا جفا  احفد  م ئ مدخراع يقا ل  اتترفاع األافعات  ففكل جنفونس

ثفاتع أوقد  اوح ا  جيد اجديد اال ين تعود ان يجلس معنا لس المقهى وقد اتتدى قميه

  نعر  لن اعر الح ا  حفوالى افسع آالالم  س الجديدة حب االاسا ع لدينا ونحن 

لفم يكفن  لرحفا  مفع ذلفك  ولكنف  ت  دينفاا ث ثع آالنا ا بدينات لس حين لن تاتب صاح

وكان  يبدو علي  الحزن وعندما ابلناه عن مهدت تلك النقود طرفرع  مفن عينف  دمعفع 

 .وقد اثات ا ا ااسغرا نا  واقات على خده

 :وقا  لنا  بلم  

د أن كان اليفسايع الدواا لس المدتافع  النعفا   عفان  ان  وأوالده أصبحوا شب  عراة و

عليف  قفرت أن يقفوا  بيفع  لفم يكفن ال ففا حف ا  اذ  منع  مدير المدتاع من الدخو  لليها

 شيلمان اق  لحدى الغر  من منزل  حسى يفسايع أكفا  نرف  وعائلس  

حزن لرس ا ه المرة  اع اق  غرلع منزلف  لت لس نرفس االلم واوكالن ا ا االمر قد اثا

ك الرواتفب السفس التكرفس ليفوا واحفد لفس حفين يعفي  لرس المرة القادمع ماذا يبيع مع تلف

أ الا النظففاا  بحبوحففع مففن الرخففا  وكانففت تبففدو علففيهم العاليففع وتسرجففر مففن وجففواهم 

ع ماع الزاو والهحع وقد كنت ااسالع وجف   م ئفس مفن الجالففين وكانفت قفد  فدأ 

   ينمفا بحت مهلهلع واخسرت ألوانها االصلي  صأ متظهر عليهم ع ماع الهزا  وم  فه

كففانوا مففن المعففرولين لففس أواففاط المدينففع  ففبنهم كففانوا اليلبفففون لال الم  ففس الرففاخرة 

واخفف  قفففم مففنهم يعمففل أعمففا  التليفف   هففم و مركففزام وكففان أكثففرام مففن المعلمففين 

 تحفدث والمثقرفين مفا   المخا د السس اخف ع اوافاط المعلمفين ومن  والمدتاين  الكبات

 وقففد  ففدأ قفففم مففن الففزم   ان تائحففسهم كريهفف   ون مففن لففس السلرزيفف صففداا عففنهمليفف   

وعنففدما السقيففت  بحففدام  عففد عففدة أيففاا  لففس المقهففى المعسففاد  اليحضففر لسلففك الجلفففاع

 :  قا  سوابلس  عن ابب غيب

 (ان  قد حهل على عمل ليلس)

لس البدايفع ولكنف  أجفاب وافو مافرق الفى  عن ا ا العمل تردد  ا ااسرفرع منموعند 

 .األتض 

ا  لس احد مجاتي الفلب !!ا   ن  يعمل حم 

وكفان يلفبس الخفر  وكان معرولفا عفن اف ا المعلفم انف  اليففسعمل لال المناديفل المعافرة

 لماذا قا   الم  س ولما ابلس 

ن لففس الجامعففع ومالففوب منفف  تففولير مففا يلففزا لهففم مففن م  ففس يفف  ولففدين يدتاففادان ل

 الكثير   ىلجون ااوأجوت نقل وام شباب يحس دتاايع  وم  ا

قفد  فاع ث جسف  أو طباخف  أو  اعنفدما نففمع ان احفد عد عدة أشهر أصبحنا  ال نسراجفبو 

او ان يعمففل  لهففررتلرزيونفف  أو حسففى  يسفف  ويفف اب للفففكن لففس ا يجففات ويعففود لنقاففع ا

السلرزيففون  رامجفف  االعسياديففع لففيعلن لن  .و ينمففا كنففا جالفففين نسحففدث قاففعحاتاففا ليليا

قففد شففن ت اجومففا غففادتا علففى  عففر األحيففا  الفففكنيع لففس  غففداد الاففائراع األمريكيففع 

حي  أحدثت أضفراتا كبيفرة لفس األمفاكن المففسهدلع ولفس تلفك األثنفا  جفا  واحفد مفن 

 جماعسنا وأارنا  األخبات الجديدة قائ  



العراقيفع لقد أعلنت أمريكا لنها قامفت  فكط ق صفواتيب كفرو  علفى مقفر المخفا راع 

تلفففك   جفففوتج  فففوي األب لفففس الكويفففت السفففس خاافففت لهفففا ى عمليفففع اغسيفففا تدا عففف

 فالقرب  يقفع  قسلت الرنانع ليلى العاات لس ذلك الهجوا حي  كان  يسها دوق المخا راع 

 من دائرة المخا راع العامع . 

                                    

 ـروب      الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

خبفات السفس تخفي العفراق ومفايجرد نقفل األلم تكن اناك أطباق القاع ت لس تلك األياا

 شفرا  واحفد ىيسجفرأ علف نن النظفاا يمنفع اافسعمالها ومف ففبب أ لس العالم مفن احفداث

عففن طريفف  السهريففب لانفف  يقففع تحففت طائلففع العقو ففاع والفففجن  ويحهففل عليفف  امنهففا 

علففى  وحهففلالنففاس ي وعلففى افف ا األاففاس كففان ادتة الجهففا لففث ث اففنواع مففع مهفف

 تلك األياا ارع أخبات  ان حفين كامل و ير الهناعع وا نولس  األخبات من الراديو

واما ا نسفا صفداا حففين  همايصداا كامل و وجس عم الرئيس صداا و وج ا نس  واخاه

ر ا الففى األتدن وقففد منحهمففا الملففك حفففين حفف  الضففيالع وقففد أثففات افف ا الخبففوقففد ار فف

ااسماما كبيرا لدى أوااط الفعب العراقس كالفع  اعسبفات لن اف ين الفخهفين امفا اافم 

ضفر ع موجعفع  نظاا  عد قهس وعدد أوالد الفرئيس كف لك تعسبفر اف هعنهرين لس ال

على حدوث انفقاق كبيفر ومرتقفب لفس الاغمفع الحاكمفع  لهداا واو أيضا مؤشركبير

اا ولس تلك األثنا  نففات المخفا راع وقد لرح الفعب  ه ه الضر ع السس وجهت للنظ

 االمريكيع ولجنع السرسي  عن األالحع العراقيفع ذاع الفدمات الففامل )المزعومفع( السفس

يمسلكهفا ولمفا كفان حففين كامفل افو مهنفدس تلفك األافلحع لقفد  كفان عسقد  ان العفراق ت

مففع المخففا راع األمريكيففع ولجنففع  نموتاففت عليفف  شففسى الضففغوط مففن اجففل السعففاو

 نما كنا جلفين جا  احد االصدقا يولس احد االياا و  سي  عن األالحع ولع السر

 :وقا   

أافم معلومفع أعااافا لهفم افس  تانهات حفين كامل واعسر  لهم  كفل شفس  وكانف لقد 

وجففود أطنففان مففن الوثففائ  مخبئففع لففس احففد حقففو  الففدواجن السففس تعففود للنظففاا حيفف  

 .وضعت اناك للسموي  

وضفع خبفرا    زياتة مراجئع ل لك الحقفل وقفد  ت لجنع السرسي  موعلى ا ا االااس قا

ن انفاك دتاافاع نز وقفد اافقط لفس يفد صفداا واعسفر   فباالالحع ايديهم على ا ا الك

وكفان مفن   هفا  و رنامم لهن  االالحع المحرمع ولفم يفسم المباشفرة لفس العمفل الرعلفس

 الضفغط علفى   فدأافاس عرو  عن صداا خبث  وعدا نفيان  االاا ة وعلى ا ا االمال

ان شفر  العائلفع اليففم   هفروب  ناتف  وكف لك ان  ف االدعفا  الملك حفين عن طريف 

اذا  أذى  ففبد حفففين وصففداا كامففل اففم ا نففا  اخيفف  وا واج  ناتفف  واليمكففن ان يمفففهما

ا ا من جهفع ومفن جهفع اخفرى لفان الغفرض مفن  قفا  حففين كامفل لفس االتدن  عادا 

كفل  منف   حهلت المخاتاع ولجفان السرسفي  علفى مبسغاافااصب  غيرذد لائدة  عد ان 

م الرففاتين يافف ه االاففباب ادع  الملففك حفففين ان يوالفف  علففى طلففب صففداا حفففين  سفففل

حي  قفاا صفداا حففين  اتافا  تافالع الفى حففين كامفل يففرح ان  قفا ه لفس االتدن 

كيف   وان  قرت العرو عن  من اجفل لفم شفمل العائلفع وعفودة البنفاع والادتد دغير مج

انالت تلك الحيلع على حفين كامل واو اعر  الناس  هداا وعلى ا ا االااس عفاد 



نسظففر حفففين كامففل انففاك مراجففبة صففغيرة ت تالجميففع الففى العففراق ولففس الحففدود كانفف

 غيفر السفس جفئن  هفا مفن االتدن   ناع صفداا لفس افياتاع اخفرى واخوت  حي  نقلت  

و وجفع  واطرالف   القفديم دون  وجسف وترك حفين كامفل واخوتف  الف د عفاد الفى  يسف  

اخيفف  ولففس نرففس اليففوا اجسمعففت عائلففع المجيففد  قيففادة علففس حفففن المجيففد وقففرتع ان 

يكفن  احفد شفر  العائلفع عليف  يجفب معاقبسهمفا ولفم  حفين كامل وصداا كامل قفد لوثفا

د جرى لبعفد ث ثفع ايفاا قفاد علفس حففن المجيفد وقع ان يكون العقاب على الفكل ال يس

من القواع الخاصفع واجفم علفى  يفت حففين كامفل وكفان انفاك ايضفا اخفوه  مجموعع

 صداا ووالداما كامل حفن  المجيد اخو علس حففن المجيفد وقفد داتع معركفع تايبفع

مفن المففا  حسفى لجفر اليفوا الثفانس وقفد انسهفت تلفك المعركفع   ين الجانبين  اافسمرع 

لمجيفد مفن امف  وا يف  وقفد حففن ا علسوصداا كامل ووالداما كامل اخس  مقسل حفين 

ت الجثف  ملقفاة يفقن كامفل والقاافا لفس الففاتع   يقاا علس حفن المجيد  ركل جثع حف

لس الفاتع الى ان جفا ع احفدى الجهفاع االمنيفع وقامفت  فدلن اف ه الجثف  لفس مكفان 

مجهففو  و فف لك انسهففت صففرحع مففن صففرحاع المتاففس والهففراعاع  السففس حففدثت  ففين 

 .تمو  ا ا النظاا  

عهر احد األياا و ينما كنا جالفين لس تلك المقهفى دخفل للفى المقهفى أ فو احمفد ولس  

 ال د  اع اق   يس  وكان يبدو علي  الررح وقا  لنا 

 ال تدتون لقد اصدت مجلس األمن قراتا يخي العراق  يفمى  رنامـــــــم 

 :) النرط مقا ل الغ ا  ( وقد ابلناه عن السراصيل لقا  

اففو الفف د يسحمففل كالففع مسالبففاع تفففوي  و يففع الففنرط  ب القففراتحففف االمففن لن مجلففس

تقففل عففن األاففعات العالميففع ويضففع افف ه األمففوا  الناتجففع عففن افف ه   باففعات  العراقففس

الهففندوق لفففرا  االحسياجففاع  لففس صففندوق خففاد ويقففوا  الهففر  مففن افف االعمليففع 

 . سالغ ائيع والدوائيع أل نا  الفعب العراق

مففا يعسهففر قلبففس  ان انففاك شففي الناحيففع النظريففع ولكففن كفف ولعفف  كففان قففراتا جيففدا مففن

ما او وشاتكنا  الحدي  احد الحضوت مفن  دالقرات وال ادت ا ا  واليجعلنس الرح من

 الجالفين لس المقهى

 :لقا  

ان  امع  عر السراصيل انخرى واس ان المواد الغ ائيع السس اعسمداا مجلس األمفن  

 .اس ات وث ثين مادة 

ولكننا لم نهل للفى أكثفر مفن عففرين  السس انحهل عليها  نعدد ا ه المواد وقد أخ نا

مادة وقد انسفرع الكثير من الففائعاع حفو  اف ا الموضفوع وافرع السكهنفاع و ينمفا 

 : كنا نسناق  حو  الموضوع خرج علينا م يع السلرزيون ليقو 

عففراق لففس ان مجلففس قيففادة الثففوتة قففد تلففر القففرات جملففع وترهففي  واففحب ممثففل ال 

 اللجنع عبد األمير االنباتد  

وقد أصا ت الجميع صدمع كبيرة لما امعوه عن ا ا الرلر حي  كانوا قد  نفوا عليف  

  :الكثير من انما  وامس  كذنس احد الحضوت قائ  

 (لي  صداا يرلر ماضل شس عدنا ما  عناه)

 :قلت ل   ثقع 



     ايسحايل على القرات  لفالال  ... ايقبل ولكن

  :وقا  آخر

 (يفود  خلس   س  خلس يقبل ونحهل على ا ه المواد وشما يفود)

وعم جميع أ نا  الفعب العراقفس الرفرح وخاصفع الرقفرا  مفنهم علفى أمفل لن تخلهفهم 

األمم المسحدة من ا ا الواقع المرير ال د يعيفون  وقد  نو انمفا  العريضفع علفى اف ا 

لر صداا القفرات الفم يفردد افو  نرفف  كثيفرا انف  القرات وكان الجميع يسفا   لماذا ير

يعمل من اجفل لافعاد الففعب العراقفس للمفاذا يفرلر اف ا القفرات الف د افيولر الغف ا  

الضغط الفدولس الف د مفوتس علفى النظفاا والف   عوالدوا  له ا الفعب المظلوا و نسيج

 أصا ت الجميع لقرات وكانت لرحع غامرة لس األخير صداا على ا

                              

 االنهيات الكبير                              

ن كبفر الررحفع السفس أصفا سنس لفيس تففعهم األتض مفم من اؤال  ال ين ل اوكنت واحد

 ل الؤلئك ال ين جاعوا ومرضوا ولم يجدوا الما  لع جهم و السفالس مفاتوا دون  لسرفس

وكانففت احففدى  ابون للمففداتس دون لاوتان يجفدوا العفف ج الفف  ا ول طرففا  الفف ين يفف

مفن االطرفا  وجمفيعهم لفس المفداتس والراتفب  اكبيفر اجاتاتنا واس اتملع وتعيفل عفدد

واحففد وتسفففلم  كففل ث ثففع اشففهروقد الحضففناانها اخفف ع  السقاعففدد اليكريهففا حسففى ليففوا

ن االياا   يوميا من الهباح والتعود  اال لس المفا  ولما ابلسها  وجسس عف تخرج ا ه 

 ابب خروجها وال حهلت على عمل يعينها على اعالع اؤال  االطرا  قالت

 ال  ولكن ا ه االياا اياا حهاد الحناع 

  :وقالت لها  وجسس

 ؟وماشبنك انت والحهاد وانسم التملكون ايع اتض 

 :قالت لها 

لهفا منجاننس اذاب الى الحقفو  واافير وتا  الحاصفدة علهفا تففقط منهفا افنبلع او ان  

ولس نهايع اليفوا اجمفع عفدة كيلفواع اتفس  هفا ل طرفا   فساي  قا  اخرى لتخ اا الي

 و عد ان اطحنها اصنع لهم خبزا 

هم وغاوافا  ففع  النخيفل حسفى من اجل أصدقائس ال ين  اعوا اقو  غفر  نفوم و 

من اجل كل اؤال  لرحت وانب أو لهم ومع ذلفك أحفس  ا بثمانها ح ا  أو قميه يفسروا

مففا يعسهففر قلبففس ولكففن تلففك الهففواجس اففرعان مففا تفف اب ليحففل محلهففا  لن انففاك شففيئا

األمففل  انسهففا  األ مففع ولعفف  انخرضففت األاففعات انخراضففا كبيففرا و ففدأ السجففات  ففكلرا  

اففا لففس الفففواتع لباففراع  بيعهففا الن المففواد الغ ائيففع لففس الاريفف  ومخففا نهم وطرح

وكنفت أتنفاق   و  االخبفات كمفا تقف والفرن تسزاحم لس الموان  من اجل للرا  حمولسها

 :مع أصدقائس وأقو  لهم

ا وال مفن المعقفو  ان تهفل تلفك البفواخر همسى عقت تلك العقود للبيع ومن ال د وقع

  ه ه الفرعع 

  :وكانوا يجيبوننس

 .لن الفرن تجوب البحات واس محملع  البضائع  انسظات من يفسريها 



مفى البيفع مفن تجفات المفواد الغ ائيفع ومع ذلك لم اقسنع  ه ا ال د يحهفل وقفد انسقلفت ح

 خس األثمفان أللخفر األقمففع السفس كنفا نسحففر مفن لى تجات األقمفع وقاموا  فالبيع  فبل

انفاع مفن اجل الحهو  عليها وعمت تلك الحمى مخسل  أنفواع البضفائع وحسفى الحيو

 ان احفد أصفدقائس )ن يبتون  هفا ويبيعونهفا  ففعر السفراب وكفأغناا وأ قات كان الر حو

عنففده  قففره نففوع ) لريففزد ( تعايفف  كميففع وليففرة يوميففا مففن الحليففب قففاا  أ ففو  مففان ( 

أتاد أن يبيعهفا  ف    ولفس عهفر ذلففك  د كنزالهفا للففوق ولفم يحهفل علفى  الفففعر الف 

 :اليوا جا  للى مكان تجمعنا وكان يبدو علي  الحزن وعندما ابلس  قائ 

 ؟ مان ماذا  ك ياا ا

 قا   

 الفففعر الفف د اتغففب  فف  ودلعففوا لقففط مائففع ألفف  دينففات وكنففت قففد  لن البقففرة لففم تففبع 

  .اشسريسها  مليون

 وقلت ل  

 ولكن لماذا تريد  يعها وأنت كما تقو  تحهل منها على الكثير 

 :قا 

 (لن الفوق قد نز  وال د أن أ يعها )

 :وعندما ابلس  قا   انس دخل أ و  مان للمقهى واو لرح مفروتولس اليوا الث 

  ( عسها  خمفين أل  ديناتلقد )

 وقد انسقلت حمى الخو  من نزو  األاعات للى العقاتاع وقد قا  احدنا 

لن جاته قد اشسرى  يسا كام   ث ثع م يين وقلت ل  ولماذا يبيعف  صفاحب   هف ا الففعر 

 :قا 

 خولا من نزو  األاعات أكثر من ا ا 

دث الففياتاع  فبتخي األثمفان وحسى الفياتاع لم تفلم من ا ا النزو  لقد  يعفت احف

 مثل تلك الفياتاع   من األح ا أن يمسلك أحدواس السس كانت 

 قلت  

 :يااخوان 

ولمفففاذا تنفففز  األافففعات افففل أن األمفففم المسحفففدة افففسبنس  يوتفففا للعفففراقيين أو أن تقفففوا   

   . كعاائهم اياتاع

ئيفع أو أد حبفع الم يقسنع احد  رأيس وكل ا ا ولم تهل للى األاواق أيفع مفادة غ  ولكن

ما لس األاواق من طعاا ودوا  وأقمفع وكنا نففمع مفن األخبفات  دوا  وارعان ما نرد

طريقففع  السوالفف  علففى لن اللجففان مففع األمففم المسحففدة تعقففد اجسماعففاع مكثرففع مففن اجففل

الناس يهيبهم ا حباط من ا ا السفبخير ولفس احفد  ا  المواد الغ ائيع واألدويع و دأليه

ن صادت من و اتة السجفاتة يعلفن عفن المفواد والحهفي انا الم يع  بياألياا خرج علي

قد أصا هم الف او  واافقط لفس  الناس  الغ ائيع السس اسعاى للمواطنين وكمياتها وكان

أيديهم من ا ا الف د افمعوه عفن تلفك المفواد وحهفع الرفرد الواحفد منهفا  حيف  وصفل 

فففرة غرامففاع والبقوليففاع تكففون حهففع الرففرد الواحففد مففن الفففاد اففو ع أن األمففر للففى

والزيت مئع غراا والاحين كيلوغرامين واس  اعفرين غراا والر  نه  كيلوغرام

المادة الغ ائيع الرئيفيع السس يعسمد عليها المفواطن وأضفا  المف يع ان الفو اتة تالفب 



مففن المففواطنين تفففجيل أاففما ام واويففاع األحففوا  المدنيففع مففن اجففل أعففداد كو ونففاع 

د ولدتاج األاما  لس البااقع السموينيع وعند انسهفا  المف يع مفن قفرا ة تحود تلك الموا

الايففر وقاففع  مالبيففان اففكت الجميففع ولففم ينففبس احففد  بنففت شففرع وكففبن علففى تؤواففه

يفف  الهففمت واحففد منففا وقففا  معنففى افف ا انفف  التوجففد  ففواخر تسففزاحم لففس المينففا  لسرر

 : مان وقاع ل   ضائعها وقد أدتع وجهس للى أ س

 (  التوجد لس القائمع  قراع لريزد يبين ان)

 مان قد اصرر ولكنف  لفم يفسكلم  فبد كف ا وغفادت المقهفى ولفس صفباح  سوكان وج  أ 

اليوا الثانس اتترعت األاعات  فكل جنونس وان المفادة السفس تففسريها لفس الهفباح تجفد 

هففم  ون حظدلنهففا لففس عهففر ذلففك اليففوا قففد اتترعففت أت عففع أضففعا  واخفف  النففاس ينفف

ولفس اليفوا الثفانس دخفل أ فو  مفان للمقهفى  م كهفال ين قاموا  بيفع  يفوتهم واماصع وخ

 وجلس مارقا وأخ ع أوااي  قائ  

  مان على  قرتك لماذا يقو  ال د  اع  يس   التحزن  اا ا

 :لرد  قائ  

ان  ذاب للى ال د اشسرى من   قرت  وعرض علي  أن يفسرداا  مبل  مائفع ألف  دينفات 

ال د اشسرى    ولكن  طلب من  مبلف  مليفون ونهف  المليفون دينفات  أد ضع  المبل 

 ثمنا لبقرة اشسرااا  خمفين أل  لقط 

واا ع حا  الناس كثيرا لرس حين اخسرت المواد الغ ائيع من األاواق اخ  ما يعفرض 

علفى  رنففامم الفنرط مقا ففل  عليهفا يبفاع  عففدة أضفعا  مفا كففان يبفاع قبفل لعفف ن الموالقف

 فففل أخففف ع الففففلااع األمنيفففع تففففن حمففف ع دافففم وترسفففي  علفففى دوت امقو ال.الغففف ا  

لين الحفز يين أو القيفاا والمواطنين وتعسقل الناس  حجع لنهم قد قاموا  نهب دوت المففؤ

اللجففان تففدخل منففا   المففواطنين وترففس  عففن األثففاث  ت حففرق دوائففر الدولففع وكانفف

نهبفت وافم لن منا لهم قد لين ال ين أدعو والمنهوب وكان من ضمن ا ه اللجان المفؤ

دوتافم ولكفنهم يامعفون لفس أن يعوضفهم النظفاا عمفا أدعفو  لس الحقيقع لم يفدخل احفد

 ففاط  ولعفف  قففاا صففداا  كصففدات قففرات  سعويضففهم  مبففال  جيففدة ليمففا أعيففد اعسقففا  

العفراع  مثفل تلفك االدعفا اع الكيديفع واعيفدو للرضفوانيع او للفى افجن أ فو غريفب 

دينفع وحسفى الريف  ممراقبع شديدة على كل النفاس مفن اافالس الالرايب وكانت تجرد 

 .لم يفلم من المراقبع الفديدة وخاصع لس المنااباع الدينيع 

ولس احدى الجوالع السرسيفيع المراجئع لقريع تقفع لفس جنفوب المدينفع ويعسقفد ان الخبفر 

اقامع  وصل الى االمن عن طري  احد الوشاة من ان اناك تجمعا للفباب وام يريدون

مجلس عزا   مناابع ات عينيع االماا الحفين علي  الف ا وقد  تم حففد عفدد كبيفر مفن 

ومفنهم  ناقع والقا  القبر على الموجفودينتجا  األمن والحز يين وقاموا  ساوي  الم

وتا الفى  غفداد حيف  احد اصدقائس ا و ع    وكان مع  ا ن  الهغيروتم نقفل افؤال  لف

غريفب لفس مكفان يفدعى  منهما واودعا اجن أ فس انواع لكل ن  ث ثحكم على االثني

ل  وا نف  افيئع ا) القالاع( حي  قمت  زياتتهما لس احدى ) المواجهاع ( وتأيت ان ح

ين  فين مفن تجفا  االمفن المنداف او خائ  ججدا وعندما ابلس  عن الفبب  دا ان  محر

 :الزوات وقا  

 معس وقد لات  مفسقبل  الدتااس  وا ا ولدد  حالنا ان  اجن لكي  تريد ان تكون



ولفع اغسيفا  لفس احفدى امحلاياا اعلن السلرزيون العراقس ان عدد قد تعرض  ةو عد عد

جميففع لئففاع الفففعب وكانففت  . اففياتت  لففس االاففسداتة عالفففاحاع العامففع  عففد ان ا اففب

ياضفيين حيف  اع  من تعب وخو  وخاصع مفع الرتسمنى الموع ل  مما اش العراقس 

 خافر علفى  فا تال عسقفل يمفاتس ليف  افاديس  عبفر أافاليبع االولمبيع الى محو  اللجن

هففا مففع الرياضففيين اففس عاالاففاليب السففس كففان يسب تلففك  ومففن.مففن اشففكا  السعفف يب  احففد

اجباتام على النزو  لس احواض مملفو ة  الغفائط او ان يضفعهم لفس ) الهفنم ( وافو 

لف    على النوا لي  ومن ثم  يف تمثا  مجو  النفان يسكون من للقسين يجبر الرياضس 

ب عفن  واافاع انبفو العقو فع ويفسم تغديسف  علي  ويبقفى لفس داخلف  لعفدة ايفاا حففب مفدة

ريين ومفع الرنفانين ومفع مفع الهفح اف ا ايضفا  لوك لك كان يرعف .طري  لسحع اماا الرم

د لس المفسففرى لعفدة وقد  قس عد.الفباب  نسلرزيوك مؤافات   يعمل مع  لس كل من 

تماما وعلى اثر ذلك اصب  مدمنا على الخموت وصفات اكثفر عدوانيفع  ولم يف  شهوت

او من امر  اط ق النات على عفدد انسقامفا لمقسفل كامفل حنفا الف د  ايل ان صدامقوقد 

وعقب محاولفع اغسيفا  عفدد .قسل  عدد  ففب تد يره لزواج صداا من  وجس  الثانيع 

عع وخاصفع لفس صفرو  الففباب وانقافع قامت االجهزة االمنيفع  حملفع اعسقفاالع وااف

اثففر الكثيففر مففنهم ولففم يعففر  مهففيرام لحففد انن . وقففد توالففت الكثيففر مففن محففاوالع 

السس طالت تمو  النظاا وا الم  وكان اكثر تلك االغسياالع يقفوا  هفا تجفا    االغسيا

ولع اغسيفا  وطبفان شفقي  صفداا الف د اتهفم االنظاا ضد  عضهم البعر كما حدث لمح

ترف  الخو  والرعفب ممفا يمكفن ان يحهفل ألوقد اصب  الفاتع مفحونا  ف .عددليها 

 االاباب . ولس يوا من االياا كنفت خاتجفا مفن البيفت لقضفا  حاجفع وعنفدما اصفبحت

افياتة نحفن نففميها) او  اا (وكفان  فداخلها مجموعفع  سلس الفاتع توقرت  فالقرب منف

 :من اال المدينع اعرلهم جميعا وقالوا

 ؟   واليوا او مي د االماا الحفين لهل ت اب معنا الى كر  ننحن ذاابو 

انسبااس ان  حركع الفياتاع  فياتة ولما وصلنا الى كر    جلب  لوالقت وصعدع لل

ن جفدا ولكفن اف ا لفم جدون لس الفواتع قليلوال ين يو لس االحيا  كانت  خريرع والناس

ع لضفري  كانفت الففواتع خاليفيجعلنس الكر عفن اافبا   وعنفدما وصفلنا  فالقرب مفن ا

قفد تالقنفس عنفد نزولفس و تفردد لفس الفدخو  للضفري  تماما من الماتة وا ا مفاجعلنس ا

لس  عفن افبب دعى ا فو حيفدت وافو معفوق حفرب وقفد افبمن الفياتة احد اصدقائس وي

 :عدا وجود  ائرين لس مثل ا ا اليوا لقا  

 وهللا  اا و محمد الادتد  

لعففكريين وافم ا كبيفرة مفن ااعفداد شفاادع  وعند دخولنا ع ذلك دخلنا الى الهحنوم

االالحع وقد  اد ا ا من خولس وتابسفس   الهحن وام مدججون  ينسفرون على اا

وكفان الهفحن مرروشفا كلف )  الففجاد  ؟مفااو ولكن لم اعر ما  وايقنت  حدوث ش  

الففى المرقففد  منااففبع مففي د االمففاا الحفففين  ع وعنمففا دخلنففا  احسرففا ا جديففدل( ا الرففاخر

ى ما يبدو انف  وكان كبيرا لس الفن وعلواحدا الفري  لم اجد أد  ائر ما عدا شخي 

 حس  نا وقا  لنا ضرير وعندما تقر نا من  أ

 (عمس منين انسو )

 قلت 



 لننا من محالظع الديوانيع 

 :ولما االس  عن ابب عدا وجود أد  ائر لس الهحن  مثل ا ا اليوا قا  

 (ون ماحهل يبين انسم ماتدت)

 قلت 

 ؟ال ولكن ماذا حهل 

 :اجاب 

من  قليل حدثت محاولع اغسيا  لعزة الدوتد اماا  اب الهفحن ولكنف  نجفا مفن المفوع 

ن وقفد قامفت االجهفزة  اعسقفا  لف د قفاا  المحاولفع ومعف  نفاس كثيفرووقد قسل الففاب ا

 د  ائرعدا وجود أاو ابب  المئاع من اال المدينع والزوات وقد ارب الناس وا ا

 ادعفا  العمفى    قفاا ان  أعمى ولكنف أمعنت النظر لس وج  الرجل لم يبد  لى وعندما  

 ليسخلي من االعسقا  ولع  نجحت حيلس  وانالت على الجنود ولم يسم اعسقال  

 :حيدت وقلت ل  انا السرت الى ا س

لنخفرج  ففرعع ولفم نكفد نهففل الفى  فاب الهفحن حسففى اافسوقرنا احفد الضفباط وطلففب 

 :لنا قائ   سدقيقها واب اوياتنا وقاا

 ؟من  مسى وانسم لس الهحن 

 :قلت ل  

اننا جئنا من  قليل من قضا  الفاميع ودخلنا لغرض الزياتة واا نحن قفد خرجنفا   عفد  

 .ادا  الزياتة 

 :قا  

 وال جا  معكم احد

 :قلت 

 نحن اياتة كاملع  

 :قا  

 ؟ولكن اليوجد احد لبين ذابوا 

 :قلت

الادتد للم يهدق ما قلنا واشات الفى مجموعفع مفن الجنفود الف ين جفا و  ففرعع  وهللا 

 :وقا  لهم 

 خ وام !!

الهحن وكانت انفاك افياتة نفوع  خرجونا من كبيل ايدينا للخل  وأوانا قاا الجنود  س

الهفحن حيف  قفاموا  كتكا نفا   فاب مظللفع الزجفاج ومركونفع  فالقرب مفن (الندكرو )

لقففوا القففبر علففيهم قبلنففا وقففاا الجنففود مففن الفففباب كففانوا قففد اوجففدع اثنففين  ليهففا وقففد

 وقد السرست للى ا ين الفا ين وابلسهما عما جرى لقاال  الباب علينا وذابو ق اغ 

قففد قسففل   عففد أن اففمعنا صففوع انرجففات قنبلففع قويففع تبعفف  صففوع اطفف ق نففات كثيفف  و 

داخففل الحففرا ولففم اس ولمففا كنففا لففس الفففاتع  واففرب النفف الكثيففرين ممففن كففان موجففودا

 لهما : قلتلقبر علينا ع الهروب لقد القس انفسا

 ونحن ايضا حهل لنا نرس ال د حهل معكم  



ألنففس اعففر  معنففى االعسقففا   و ينمففا كنففا جالفففين لففس الفففياتة اعسرانففس خففو  شففديد 

العفوائس وما ال د ايحهل  وانب ال د ذقس  أيفاا اعسقفالس لفس الرضفوانيع وقفد نجفوع 

نفان مفن الففباب داخلهفا اثولجبة لس  الباب  قوة ودلع الفى  حينها بعجو ع من ا عداا  

 الدما   ويبدو انها قاوما االعسقا  وعندما ابلسهما أجا ا  فنرس  نوكان وجهااما مغايي

مفا جففرى لنفا االعسقففا  مفن الفففاتع وكنفت اعففر  لمفاذا تقففوا اف ه األجهففزة  مثفل افف ا 

لفك األجهفزة عفن ا جفرا اع السفس اتخف واا    تلعمل لذ كما او معفرو  انف  يفسم افؤاا

 فتخرين وعنفدما  اوعدد ال ين اعسقلوا من المفبواين  سلك العمليع و عفد لحظفاع جفا و

امس ع الفياتة تكفب لفس المقدمفع اثنفان مفن الجنفود وتحركفت الففياتة  نفا للفى حيف  

 .الندتد 

                           

 ـــس أقبيع األمنلـــــــ                         

توقرت  نا الفياتة أماا  نايع كبيرة يحفيط  هفا افياج و فاب حديفدد اافود وكانفت انفاك 

حركففع كبيففرة للفففياتاع الداخلففع والخاتجففع وأكثراففا مظللففع ودخلففت  نففا الفففياتة للففى 

عهفب أعفين سداخل البنايع و عد أن توقرت دخل احد تجا  األمفن المفرالقين لنفا وقفاا  

وأنزلونفا وطلبفوا منففا أن يضفع كفل منففا يفده علفى  ميلفف   يقاعفع قمففاالجميفع  واافاع 

ال د أمام  حسى نفسايع الفير ومن ثم طلبوا منا الففير ولفم نكفن نفرى الاريف  والفى 

 أين ي ابون  نا وقد امعت احدام يقو  لرجل األمن ال د معنا 

 دخلوام مع جماعسهم 

اففم مففن قففاا  عمليففع محاولففع  افف ا لننففا أصففبحنا جماعففع والجماعففع  ففرأد األمففن ومعنففى

اغسيا  عزة وقلت مع نرفس  ماذا ايحهل معس لو انهم عرلفوا اننفس كنفت معفسق  لفس 

الرضوانيع ونجوع من ا عفداا  بعجو فع حيف  ان المحقف  الف د حقف  معفس كفان مفن 

ط  س لس المدتاع اال سدائيع وقد عرلنس  عد مروت اكثر من خمفس وعففرين افنع اذ 

الففى الناحيففع السففس كنففت اعمففل ليهففا معلمففا و قففد كسففب علففى أوتاقففس  جففا  والففده منقففوال

الحقيقيففع كلمففع ) غيففر مفففاتك ( لففس االنسراضففع الفففعبانيع و فف لك أنقفف نس مففن ا عففداا 

وآالن من ال د اينق نس من تهمع المفاتكع لس اغسيفا  عفزة الفدوتد . وكفان الحفرس 

نعفر  وافس حسمفا لحفدى دوائفر  يقودوننا لس أتوقفع البنايفع السفس دخلنفا لليهفا ولفم نكفن

 ا الحرس س عموا مدينع كر    وانا صاح  ناألمن المنسفرة ل

 (اوكروا ولكم !!)

 لسوقرنا وقد امعنا ه يقو  ألحد الحراس

 الس  الباب

وامعنا صرير الباب واو يرس  ولرحت وجوانا موجع اوا  حات وخفان  وذو تائحفع  

زوجفع  فروائ  س مفع تلفك الرائحفع الممبرتفالتااق وعنداا عرلت انف  معسقفل  ففبب خ

الغائط وتائحع األجفاا السفس لفم يمفر عليهفا المفا  الشفهر وقفا  الحفاتس الف د والبو  

 يرالقنا 

 (ديروا  الكم تاح تنزلون دتج)

ولما وصل االمر الس  تحففت أقدامس  او  دتجع ووضفعسها وكنفت ممففكا  المعسقفل  

قفد  ننز  وكانت األصواع السس كنفا نففمعها ال د أمامس وأنزلت القدا األخرى وأخ نا



تخفف  ونحففن ننففز  الففدتجاع حسففى اخسرففت تلففك األصففواع تمامففا ليمففا ا دادع   ففدأع

اتض مففسويع وكانفت  تخن  أنراانا اال أن وضعنا أقدامنا على واس  الروائ  الكريهع

هفم صفواع امفس لرجفا  تبكفدع لنهفم معسقلفون مثلنفا أوقعهفم حظتهل للى مففامعس أ

ولففت أن أاففير ولكففن امففامس حبيففدد اففؤال  الج ديففن وعنففدما تحففرك الفف د ا  العففاثر

  :الجندد قا  لس

 .دوتك  ق  مكانك لم يبع 

 يبخف ون جمففاعسس ثفم ماالفف د جفرى ال ففس ايففن  وقلفت مففع نرففس أد دوت يقهففد والفى 

حيدت صديقس المعوق وكان على ما اعسقد ان  يفير خلرس ولس تلك اللحظاع جا  الفس  

 احبنس من كسرس  قوة واات  س عدة خاواع وقا  لسالحاتس و

 اجلس  

أكفن أتى ووضع ليها قيدا وت اهفا لفس األافرل ولفم  يدد  قاا  فحب لجلفت وعنداا 

د   معهفو سان اوتركنفس ويفدد مر وطفع وعينف ف     ت فط يفددتبين ما او ا ا الفف  أل

 ت قائ  ل دأ و حي سوقد امعت ا ا الحاتس واو يكلم صديق

 (نت معوق ولك أ) 

 :قا  أ و حيدت 

 .نعم ايدد أن ااقس مبسوتة من لوق الركبع 

 ؟وابل  الحرس وما او ابب  سر ااقك 

 قا  

 لس قادايع صداا  

 الحرس : قا  ل 

 ق  جانبا   

رس الف د جفرى معفس ثفم افمعس  وقد انسقل الجندد للى انخرين ويبدو ان  عمل معهم ن

 :الحراس ال ين مع  وقا  ل  دحيقو  ال

 (خ  ا ا المعوق وصعده  )

د وانسقل لبخرين ولفك عيفونهم وتركنفا وصفعد ل علفى ثم جا  الس  ولك عها ع عينا

  همفا  وجفع كبير لباب خلر  وقمت  ررك عينس    يدد الحرة  عد ان    أحفففت واقرل ا

ألن  قاا  فد العها ع على عيونس  قوة لس  دايع للقا  القبر علينا و عفد لسفرة قهفيرة 

خ ع أتى ما حولس ولذا نحن  قاعع كبيفرة ظلمفا  وكانفت انفاك أجففاد مكومفع علفى أ

ولكنففس عرلففت لنهففم اففجنا  وانففا األتض ولففم ااففساع تبففين م محهففم  فففبب الظفف ا 

ا وكانفت مراجففبة مؤلمفع أن أتى لن يففدد قففد مففللففى يفدد ألتى  ففبد شف  ت اه نظفرع 

را  وقرففل للففى أنبففوب مثففل وااففاع الفففلع يبلفف  طولهففا حففوالس ث ثففين اففنسمس ا مففت اه

أنا يب ا االع  مثبت لس الجدات  اريقع معينع  حي  اليففم  لفك  الحركفع ألد مكفان 

اميز الوجوه  عد ان تعودع عينفس       حركع يدك وقد اخ ع لس القاعع اوى ما تفم

قفع تحفت تيلع الفكل اليوجد ليها أد شباك كونهفا اعلى الرؤيع وكانت تلك القاعع مفس

قد شفاادع لفس طفر  القاعفع اشفب  مفايكون غرلفع صفغيرة معزولفع عرلفت االتض و

 انف  ضفو  خالسفمهفباح صفغير ينبعف  م على الروت انهفا المرالف  وكفان يوجفد لوقهفا 

يبدد قلي  من تلك الظلمع وعندما ادتع وجهس علس اعر  احدا من افؤال  المففاجين 



االكبر منهم قد طا  شفعر منهم وكان القفم  س لم ااسايع ان اتعر  على أد احد ولكن

تأا  ولحيس  وتمزقت م  ف  من كثرة النوا على االتض الهلبع وكان  فالقرب منفس 

احد الفجنا  وكانت يفده ايضفا مر وطفع  فاالنبوب المعفدنس وقفد اخف  يسزحفزح ليهفير 

 هوع منخرر قفائ   على ما اعسقد ان  يريد   ان يكلمنس وامس    القرب منس وكان

: 

 (م عليمن جا وك)

 قلت ل  

 للزياتة من محالظع الديوانيع وجئنا اننا

 وقد قاطعنس  

 شنو اي  مناابع الزياتة 

 قلت ل  اال تعر  

 اننا انا النعر  الليل من النهات لكي  تريدنس ان اعر  المنااباع 

 قلت

 ان ا ا اليوا او مي د االماا الحفين  ع  

 وقد كرت اؤال  لس 

 عن افب القا  القبر علينا 

 قلت 

لقففس القففبر علينففا مففن داخففل محاولففع الغسيففا  عففزة الففدوتد وأ اليففوا  لقففد حففدثت افف ا

 الهحن

 وابلنس  

 وال نجا 

 قلت 

 نعم 

 قا  

 مع االا  

 ؟وقد ابلس  عن ا ا المعسقل ولمن يعود

 :قا   

 .    ان  احد معسق ع امن كر

 .ومن اؤال  واشرع للفجنا  

 قا 

   األحزاب ن ومن مخسلان جميعهم اياايو 

ولففس تلففك اللحظففاع لففس   ففاب الموقفف  ودخففل عففدة تجففا   ففالزد المففدنس وقففاموا  رففك 

لين حي  قاا اؤال  للى المرال  وعندما ينسهس كل واحفد مفن واألقرا  عن  عر الموق

ن  حيف  يعيفد تجفل األمفن تقييفد يفده الفى األنبفوب وعنفدما اقضا  حاجس  يرجع الى مك

 من وصل األمر الس  ابلنس تجل األ

 ؟ال انت جديد

 قلت ل   



  نعم 

 قا  

 . (اا انسم الجماعع اللس حاولسم اغسيا  الرلي  النائب)

 و عد ان لك القرل من يدد قا  للم اتد علي   

 (اذاب للمرال  تره لباجر ياهلل تروح مرة ثانيع )

للمرالفف  ولففس الاريفف  اليهففا كنففت أتى تلففك األجفففاد المكومففع علففى األتض  توذابفف

فم منهم قد توتا وجه  من اثر السع يب ولمفا دخلفت للمرالف  وجفدع أن انفاك وكان ق

لسحع صغيرة لفس األتض ويبفدو لنهفا مففدودة وكانفت الرضف ع تمف   أتضفيسها ولفم 

أكن اعر  أين اقضفس حفاجسس  كمفا الحظفت عفدا وجفود مفا  للسنظيف  واف ا مفتلمنس 

وتركنفس وذافب   اهفاكثيرا وعفدع الفى مكفانس مففرعا ومفددع يفدد للففجان لقفاا  ر

تع اذ لفم اكفن اعفر  الوقفت  عفد  د  العهفر كمفا قف وحفوا  نخفري كما  مهمس  مفع اال

لفس  ثفم  كل مالدد من  أشيا  مثل الفاعع والقلفم والنقفود  دخل احد تجا  االمن واخ  

عافا  كفل ر لي  طعاا علفى مفا يبفدو لقفاموا  االباب ودخل تجا  االمن ومعهم قدت كبي

ومن ثم قاموا  سو يع الاعاا علينا واو عبفاتة عفن ت  مضفا  لليف   واحد منا صمون 

نوع لم اعرل  من المرق وأكلت ا ا الاعاا  فرعع لجوعس الفديد وكف لك لعفل جميفع 

لمسعففب وتمففددع جنففب األنبففوب االفففجنا  كمففا الحظففت .  عففد ذلففك  حزحففت جفففدد 

  انفس و ف  وحاولت ان اغرو قلي  ولكنس لم اافساع وعفدع وااسعرضفت يفومس وكيف

كيف  افسكون النسيجفع ومفا الف د  دموعد أصبحت مسهم  اغسيا  عفزة الفدوتد وال ادت

 ايحهل  عد ذلك .

صفرير البفاب وافو يرفس  ونفز   لكفن ايقضفنس  و كم اس المدة السس  نمفت ليهفا  لم ادت

 احد تجا  االمن وامعس  ينادد 

 ؟(منو او حا ا  )

 ولما امعت اامس 

 :قلت 

 نعم انا او 

 :رك قرل يدد واحبنس من كسرس وقا  ا منس وقاا لسقد  

 .اصعد امامس  

لف د يريدونف  منفس لفس ألهعدع وانا احاو  ان اتلمس الدتجاع وكان القل  ينسا نس ما

اف ا  ناكفلممر امفكنس مفن يفدد وجرنفس خلرف  ونا لس احمثل ا ه الفاعع وعندما اصب

  ان اافرب منف  وعنفدما مفك  يدد  قوة وكبن  يخاالفخي ضخم الجثع وكانت يده ت

 :وصلنا الى احد اال واب نقر علي  نقرة خريرع وامعت احدا من الداخل يقو  

 .دخل ا

 و جفالس خلف  المنضفدةكفان  لرس  الباب ودخل وجرنس وتا ه و عد ان اافسعد للف د  

  :قا  ل 

 (ايدد ا ا حا ا )

 :قا  ل  الضا ط  

 .اترك  



السفس  ان الدما  اخ ع تهفل الفى العفروقوتحرتع يدد من قبضس  القويع واحففت  

انقاع من الوصو  اليها  فبب تلك القبضع القويفع  لقمفت  سحريفك اصفا عس وقفد تلفع 

يقرأافا  امعففان  اف ا الضفا ط تأاف  ونظفر الففس  ثفم  عفاد الفى اوتاق كانففت امامف  وأخف 

وكبن  اليحس  س وكنت الا ا  واقرا و عفد  رافع تلفع تأاف  ونظفر الفى وجهفس وقفا  

 :لس 

 ؟من أد مدينع انت 

 :قلت 

 من الفاميع 

  وقا  لس:

 ؟وماذا تعمل لس كر    

لقد جئت الزياتة  مناابع مولد االماا الحفين  ع انا ومجموعع من ااالس مفدينسس وكنفا 

 .حوالس العفرين لردا 

 :لا سفم ا سفامع ااسهزا  وقا  

 .ولكننا لم نفااد أد احد معك 

 :قلت 

وصفديقس ا فو حيفدت المعفوق  اوقفد اافرعت انف مفن الففياتة  يعناكي  ا ا لقد نزلنا جم

 .اويع وقد اعسقلنا نحن االثنان  قبلهم  ودخلنا الى الضري 

 وقد ا داع ا سفامس  وضوحا وقا   هوع قود 

 تريد تضحك علينا لم يعسقل أد واحد آخر من ا نا  مدينسك  معك   

 قلت

كففان ا ففو حيففدت معوقففا لقففد اخفف وه معهففم  نففا اففويع للمعسقففل لففس االاففرل ولمففاونزلألقففد   

 و قيت انا وحدد 

 ثم ابلنس

 ؟انت الد حزب تنسمس  

 قلت لم اكن منسميا الد حزب 

 ؟من يعقل  الك ا  قا  معقو  معلم ومو حز س ا ا

نس خرفت ان يحفس  فس  فب سوقد احففت ان احفدا يقف  خلرفس وحاولفت ان السرفت ولكنف

لففان الفف د يفففعرون  انفف  خففائ  يقومففون وحفففب خبرتففس  هففؤال  وااففاليبهم .  خففائ

  حسى يعسر  حسى لو كان  ريئا للم السرت  للخل  ولجفبة احفففت ادة الضغط علي زي

قد اقساع من جففمس والسرفت واذا  رجفل االمفن الف د ما   نات تلهب ظهرد و ان شيئا 

و يفده كيبفل وقفد ضفر نس علفى  ولم يسفرك الغرلفع كمفا ظننفت  يق  خلرس كان  ادخلنس

وانا غالل وعنداا احففت  ان االتض تدوت حولس  وجفا  الف د ضفر نس      دظهر

 :واوقرنس وقا  لس 

 .جاوب الضا ط  الهحي  والتك ب

 :قلت ل  

 .ولكنها الحقيقع لقد جئنا مجموعع واعسقل معس احدام ولكنهم اخرجوه الن  معوق 

 :قا  الضا ط 



د وتقفو  اعسقفل معفس واحفد ان ك مك غير مقنع تقو  معفس جماعفع ولفم يكفن معفك احف

 واا انت انا لهل يعقفلمن جماعسك ولم يعسقل معك احد ثم تقو  انك معلم واليوا دواا 

 ؟ا ا 

عسقلنفس والف د ادخلنفس نيا أتجفو ان تففسدعس الجنفدد الف د اثاو أقلت اوال اننس مسقاعد

 للقاعع وتفبل  

 :قا  

انهم يقولون انهفم تقو  اوى مما  ش  ان تقرير ال د اعسقلوك ا ا امامس ولم ي كر أد

 .ولع الغادتة الغسيا  ) الرلي  النائب ( اوك عقب المحاعسقل

 قلت ل 

  ؟ال  من المعقو  ان اقوا انا  ه ه العمليع ال تعسقد ذلك  

 :قا  

 أن تعسر    لك واو  أااعدك لك  ان كل الفوااد ضدك واألحفن

 قلت  

د نرف  العمليفع قفد قسفل وكفل الففوااد تفد     ثم ان الف  تريدنس أن اعسر   ف  لم  أقم 

 على ان  لوحده 

 قا   

 ؟ومن اين لك كل ا ه المعلوماع 

 :قلت 

 ان الناس لس مكان الحادث ام ال ين قالوا ا ا 

و عد ان ااسمع الى ك مس ويبدو ان  قد اقسنفع  فاننس  فرد  وكانفت حجسفس قويفع وكفان 

  هوتة كاليع  اسنعمق يخرج من لمس مسفلف  ولكن  لم يكن الك ا 

 :وقا  

 لو كان ك مك صحيحا اين جماعسك ال طاتوا وأين المعوق ال د تقو  عن  

قلت وهللا الادتد أين ذابوا لقد وضعونا لفس افياتة مظللف  و عفد ذلفك عهفبوا عيوننفا 

 لكي  لس اعر  أين ام 

 اا السرت الى ذلك الوح  ال د يرالقنس وقا  ل  دوعن

 (عد أن يعسر   الحقيقع والتجيب  لال   هاخ )

ففرطس مفن يفدد واخرجنفس مفن غرلفع الضفا ط وافات  فس عفدة امسفات واحبنس ذلك ال

اع صفرا  صواان نهل الى  ا ها امعت  حسى وق  عند احد اال واب المغلقع   وقبل

عويل يبتس من داخلها يرالقف  اصفواع اافسغاثع وطلفب الرحمفع وكانفت قفدماد  فدأع و

الرجفا  وتأيفت احفد  افرق البفاب الف د لفس  علفى الروت نس وقاا ذلفك الففرطسنال تخ

وكان يلبس السراكفوع وكان منظفره مخيرفا مفن حيف  ضفخامع جثسف  ووجف  المرعفب 

  .ال د يسااير من  الفر والعدوانيع  وقا  ل  الفرطس ال د جا   س

اغسيفا  ) الففيد  عمليفع  ان الفيد المقدا يريد اعسرا  من اف ا الففجين حفو  دوته لفس

 ئب (النا

القاعففع  واففلمنس لفف  وغففادتوتركنس لففس داخففل القاعففع   وادتع نظراتففس علففى  تلففك 

ذ ان المفراوح المعلقفع لفس وكانت مسوااع المفاحع ولكنها كانت اشفب   ففاحع حفرب ا



دون ) تي ف ( وتسفدلى منهفا حبفا  وكانفت انفاك  عفر الك   فاع تففب  الفق  كانت   ف

ع لفس الحيافان وتسنفاثر لفس االتض سف ائ  مثبتلك السفس يففسعملها القهفا ون لسعليف  الف 

ادواع السع يب مثل الرلقع وانفواع كثيفرة مفن الكيفب ع وقنفانس المرطبفاع حيف  كفانوا 

  علففى الجلففوس عليهففا وشففاادع احففد الفففجنا  واففم يقومففون  نرخفف  نايجبففرو ن الفففج

اة مثفل الفف جففم   وقفد اصفب  ) الفبم (  واااع جهفا  نرفب انا يفب الفدتاجاع الهوائيفع

 أن الم  وحع عندما يراد الخها وعنفدما تأيفت ذلفك النظفر تهالكفت علفى االتض دون

اشعر  عد ان اصبحت القاعع صررا  واتتام تأاس لس االتض وقد صفحوع  عفد ان 

 تموا الما  على وجهس وقا  احد اؤال  الوحوي واو يما حنس قائ  

 ( ؟جا انت  عدك ماشرت شس شو  شراح نفود  يك)

حدام  جرد من يدد وقاا  فد الرلقع على تجلفس  ولفس تلفك االثنفا  دخفل احفد وقد قاا ا

 :الفجانين  وقا  لهم 

 (ان الفيد المقدا يريد حا ا )

 :وقالوا

 .ل  انسظر شوي   

 :قا  

 .الان الضا ط يريده  فرعع

وعنففداا قففاموا  رففك أقففدامس مففن) الرلقففع (وأنهضففونس مففن األتض واففاتوا  ففس الففى  

 دون ان يكلمنس نظر الى وجهس وأطا  النظر لي  قا  لهم الضا ط وعندما 

 :نزلوه

وافاعدنس  فالنزو  الفى حيف  .وقادنس تجل األمفن مفن يفدد وقفاا  رفس   فاب الزنزانف  

مكففانس وقففاا  ففر ط يففدد الففى األنبففوب وتركنففس وصففعد وعنففدما صففعد ذلففك الفففرطس 

 :ال د كان مكان   القرب منس  الفجين  وأغل  الباب قا 

 ؟(ت وياك اا شها)

 الضا ط االعسرا  ولكنس أنكرع  سقلت طلب من

 قا  

 ؟ال اتالك للمفلب

 :قلت  

 .نعم ولكنهم أعادونس دون أن يمفنس احد 

 :قا  

 ؟(وهللا عمس عندك  خت  س ماعرلت شنو الفبب لي  تجعوك )

 :قلت 

 الوهللا  

 :قا 

دة عفن القضفيع اعسقد ان ا ا من صالحك ويجو  انهم قد حهلوا علفى معلومفاع جديف)

 (تبعدك عن الفبه 

 :قلت 

 وهللا ماادتد 



س عنففدما  يالبففون د اال واففو االاسرفففات مففن امففن مففدينسوكنففت اخففا  مففن شفف  واحفف

 ننففس كنففت معففسق  لففس الرضففوانيع وعنففدما معلومففاع شخهففيع عنففس وعنففداا يعرلففون ا

ت مففسحي  ولكنفس كنف افيكون  تهل اليهم تلك المعلومع لان خروجس من ا ه المحنفع

ما يجعلنفس  ان نرفس  بنهم لم يبخ وا منس معلوماع كاملع عن عنوانس الكامل وا اطمئ

ولس تلك اللحظاع لس   فاب القاعفع ونفز  احفد تجفا  االمفن وافو  اشعر ان اناك ام 

افوى  لفم تمفرالمخهي ل اسدعا  وطلب احد ال ين اعسقلوا معفس واخف ه وخفرج و

 باانيع وانزلفوه  فالقرب مفن مكفان  حمو م ااعع واحدة حسى جا وا   لك الفاب واو

نومفف  وت اففوه  ففاالنبوب واففو علففى مايبففدو مغميففا عليفف  ونففادوا علففى واحففد آخففر مففن 

دينففع اففم واخفف وه الجماعففع الفف ين القففس  القففبر علففيهم معففس ولففم اكففن اعففر  مففن أد م

الهففباح كمففا اعسقففد الننففا  اففو لففس ااففو  حففا  واكفف ا حسففىعففادوه ايضففا ووصففعدوا وأ

هات من الليفل وكفان اكثفر المعسقلفين مفن الففباب وحسفى لفيهم صفغات الففن النعر  الن

 ميعفودون  هفن ووتكرتع تلك االاسدعا اع لس كل ليلع حيف  كفانوا يبخف ون المعسقلفو

 الفففدما   م مغافففاةمهاجففففاو ماهولفففس حالفففع اغمفففا  شفففديدة ووجففف لفففس آخرالليفففل  وافففم

ت  وكانفت وجبفع الاعفاا  عد ان تكون الفدما  قفد جرف امهمجفاملسهقع على  موم  فه

الوحيدة السس تقدا الينا واس الوحيدة لس اليوا  لم تكن كاليع لمثفل افؤال  الففباب لكفان 

 ه الوجبفع  شفر ع المفا  و عفد همهفا  اافرع وقفت لففدة جفوعهم يسبفع افالواحد مفنهم يلس

كنفت اقفو  مفع نرففس لفماح لنا  الف ااب الفى المرالف  ووجبع الاعاا يرسحون االقرا  ل

لس ان اقضس االياا القادمع وانا مر وط الى ذلك االنبوب والااسايع الوقو  كل  كي 

مففا يمكففن لنففا عملفف  التاحففع جفففدنا اففو الجلففوس لقففط وقففد اففبلت الفففاب الفف د  جففانبس 

 واام  محمد

 ؟عن كيريع تحملهم ا ا الوضع 

 :لقا  

 (من قا  لك ان ا ا الوضع  يفسايع احدا  تحمل  )

 :واضا 

 (كثير منا لقد ماع ال )

ولس تلك الليلع امعت صوتا مسحفرجا يخرج من احد المفاجين وانقاع ذلك الهوع 

ولس الهباح نادى احد الفباب على الحرس وقا  لهم ان احد الموقفولين قفد مفاع وقفد 

 محمد  صات ل  انا حوالس الفهرين وقا  عرلت ان ا ا الفاب 

تم تع يب  ع ا ا شديدا وافو  قد هر ان ان ا ا الفاب قد اخ وه من  عدة اياا وعلى ما يظ

 .لم يبكل من  يومين

 :قلت ل  

 ؟ولماذا نحن مقيدين ونحن لس الفجن ال يخالون ان نهرب 

 :قا  

ال ولكنهم يريدون اضعا  قدتتنا على السحمل و ف لك ننهفات ونعسفر   مفا يريفدون ان 

 .نعسر     

 



يففب  عنفس احفد  مثانيع للسحقي  ولفولكن الغريب لس حالسس ان   لم يسم ااسدعائس مرة   

وقد توتمت اصفا عس   دتوكانت تلك اليد المر وطع اخ ع تؤلنس كثيرا وقد اصا ها الخ

افؤال  الففباب  هع واحفدة وكنفت عنفدما اتى حفا  الااسايع  النوا  االعلى ج وايضا 

كنفت اقفو  مفع نس الخو  و يمكن ان يجرد لس مثل مفا جفرى لهفؤال  الففباب . بيهي

ياا ولفم اكفن اعفر  كم ااسايع البقا  حيا وانا على مثل تلك الحالع  ولس احد االنرفس 

 :وانا لس المعسقل لس  الباب ونودد على اامس قلت  عدداا   ما

 .نعم   

دخلنفس علفى نرفس أقيودد واحبنس   وصعد  س  الفدتج وعنداا جا  تجل االمن ولك 

ان  عنفدما دخلفت عليف  طلفب  تعس لس المرة االولى وشد مالوجئالضا ط ال د حق  م

منس  الجلوس على كراس اماا المنضدة الراخرة السس يجلس خلرها واخ  يفبلنس اافئلع  

ان يعرلفف  وكففان يكسففب  يريففع اعسقففالس وقففد اجبففت عمففا طلففبومعلومففاع عنففس وعففن ك

قو  على وتقع كانت امام  وعندما انسهى  طلب منس السوقيع على الوتقع السس كفان أما

 .ووقعت عليها و عداا  السرت الس  وقا  يكسب ليها

ر يفنحن آارون ااساذ وقد تبكدنا من صدق اقوالك ولكنك تعر  ان الحدث كبيفر وخا 

   واكت قلي  وكنت انسظفر منف  ان يكمفل حديثف.وواجب علينا ان نسخ  كل االجرا اع 

 خير خرجت من  تلك الكلمع  السس انسظراا وقا وا

  !!!(لى االكتفسايع الخروج وال ااب ا )

س قدولفدع مفن جديفد وكنفت ع  فبنولما امعت تلك الكلماع واس تخرج من لمف  شفعر

ى حففالسس دق علففى كففانس كانففت قففدماد  تخونففاننس ولمففا تأكلمففا حاولففت ان اقففوا مففن م

 الجرس ودخل ذلك الفرطس الضخم قا  ل  الضا ط 

 .صل  للفاتع وأخ ه و

وخفرج  فس  وكفبننس تيففع  عليف  وتلعنس ذلك الفرطس من الكراس ال د كنت اجلفس

سكلم مفع العففكرد ى  فاب جفانبس لفوعنفداا وصفلنا الف ممفراع  عفدةمن الغرلع واجسا 

 :ال د يق  عنده وقا  ل  

 .(  قد أطل  اراح  وأن ا ا الموق )

ولم تفعنس الررحع عندما ااسنفقت اوا  الحريع وقد طررع مفن عينفس دمعفع حاولفت  

ولكن عندما وقع نظرد على تلفك اليفد ووجفدتها  لفقوط وامنعها من ا أن اكركرها  يدد

مفن دون مفا  او  ة أنزلسها ولم امف   ها وجهس واصبحت لس الففاتع على تلك الق ات

اويففع وحسففى الفففاعع قففد انسزعواففا منففس وكانففت حففالسس يرثففى لهففا مففن حيفف  المنظففر 

ة جففر  ايفن انففا وقفد مففرع  فس اففياتة ااعففر س لففم افا  السففس علفى م  فففس ولكنفوواال

ى حالس وشكلس تحرك  فرعع وتركنفس واعسقفد انف  لبشرع لها لسوق  الفائ  ولما تأ

احففد المففاتة عففن الكففراج  واخفف ع ااففير لففس الفففاتع وقففد اففالت .كففان يظننففس مجنونففا

 :اجا نس ق الرجل لس وجهس حد   الموحد و عد ان

  دلوننسي بن ااير لس ا ا الفاتع للنهايع واناك علس  ان ااب  الناس وام  

لفكرت  واخ ع  نهيحس  وكنت جائعا وعافانا واخ ع ا حف  عفن مفا  افبيل ولعف  

 س ويففداد  ع واحففدا امففامس وتوقرففت عنففده وشففر ت حسففى اتتويففت وغفففلت وجهففداشففا

واحففت ان الحياة  دأع تعود الى جفدد المنهك ولكن الجوع اخف  يمفر  فس وكنفت 



اتمنفى لفو احهفل ففواياع عندما امر على المافاعم واشفااد الفدجاج وافو يفدوت لفس ال

طففردع تلففك االلكففات مففن مخيلسففس وكنففت اقففو  لنرفففس ان  علففى واحففدة منهففا و فففرعع 

حففد الففى  يسففس وآكففل كففل ماأشففسهي  وقففد مففرتع  ب اصففل  المهففم انففس خرجففت واففو 

المحمي من السنوتللم اتمالك نرففس و الحات  وتايت الخبا  واو يخرج الخبزالمخا ز

 لت ان اطلب من  تغيرا لم تااوعنس نرفس وكنت اقو وكلما حاو   على  ا   لوقرت

  ؟نس لكي  يكون حالسيماذا لو لم يعا 

انهات واطلفب منف  الخبفز ولمفا وصفلت الفى أن وا سعدع عن الخبا   فرعع خولا من  

 مرسرق الارق ابلت احد الماتة عن الكراج الموحد لقا  لس 

 .ان  يقع لس نهايع ا ا الفاتع 

اللين وافم كراج ودخلت من الباب الرئيففس وافمعت اصفواع الفدولع  وصلت الى ال

 .امعت احدام ينادد  ينادون على الركاب وعنداا 

 نج     نج  

صفعد أ شاادع احدى الفياتاع الكبيرة نوع تيم والركاب يهعدون اليهفا وخرفت انو

اكفون لفس موقف  محفرج ولكنفس  عنفداا و .عنفد جمفع االجفرةلكن ماذا يكفون مفوقرس و

يع ان ا قى لس الكراج واقرا خولا من تبتس احدى الدوتياع وتالب اويسس وانفا الااسا

الاملك أد مفسمفك وأدتع نظرد ا ح  عن الفائ  علفس اتعفر  عليف  واطلفب منف  

يريد ان يهعد الى مكفان مقفود  واب والس  الركوب ولع  شاادع احد الفب ان يفم 

 :ي  وقلت ل  والمت عل من  القيادة لحدات ان  الفائ  لسقدمت

 اننس اتيد ال ااب الى النج  والاملك اجرة 

 :وقد ظننس مجنونا او مسفوال  لقا  لس  عد ان ترحهنس

 (مسكلس شعندك  النج  )

 قلت 

 (اتيد ان ا وت)

 :قا 

 (اصعد على المكينع  )

يركب علي  الركاب لس حا  الزحاا الففديد  يوضع على المحرك  واو غاا  حديدد 

 .مثل حالسس ممن اليملكون االجرة  لس  او من ام

هفيرة ى المكينع و عد لسرة قلفكرت  وصعدع مفرعا حسى الاجلب النظر وجلفت عل

ت  اع الفياتة  الركاب وتحركت  نفا الفى النجف  وأحفففت عنفداا  ففعوت جفامس  

 الررح من اننس تخلهت من مفكلع كبيرة اليوجد لها خف د ولكنفس كلمفا حاولفت ان 

ثم اننس لم اعر  كفم  وال لع  انهم قد تبكدوا لننس  رد  .ل  اراحساعر  لماذا أط

ولمففا وصففل الففس  قففا  لفف   ةجففروقففاا احففد األشففخاد  جمففع اال.الفففجن يومففا  قيففت لففس 

 الفائ 

 (ا  الرج   ا ا التاخ  من) 

تض خج  من ا ا الموق  المحفرج  عفد ان احفففت ان انظفات وكنت قد أطرقت ل  

ولمفاذا  الف د اليملفك االجفرة  ويقينا قالوا مفن اف ا األلنفدد  الركاب قد توجهت نحود 

ولمففا ترحهففت م  فففس أصففا نس الغثيففان مففن  .مسفففخع  فففكل مريففع م  ففف  اكفف ا 



قفد اتتفديت أحففن م  ففس   جئت ليف  للزيفاتة  ال د راا المسفب وكنت ذلك اليوامنظ

ت  نفا الففياتة واا اس قد أصبحت  ه ا الفكل المقر  ولما وصلنا الفى النجف  ودخلف

الففى الكففراج الموحففد شففكرع الفففائ  ونزلففت مففن الفففياتة واتجهففت لففوتا الففى مكففان 

ين فاميع وكان اناك العديد من الفائقين ال ين اعرلهم واقرالفياتاع السس ت اب الى ال

 يسحدثون ليما  ينهم ولما وصلت اليهم تعرلوا علس  لوتا وقا  لس احدام 

 ؟(م  فك   ت وما اصاب ااساد حا ا ااد شبيك وين جن)

 :لقاعت علي  الك ا وقلت ل  

 (وين اياتتك )

 :قا 

 .اناك  

 قلت

 لن اب اليها  

 :واارعت امام  الى حي  اشاتوقلت ل  

 ؟ال ا ه اياتتك

 :قا   

 .اتكب نعم 

 :وتكبت  فرعع وقلت ل   لرسحت  ا ها

 (ن اب للفاميع ل)

س االائلع ولكنس الاتيد ان يعر  افو لسحركت الفياتة ولس الاري  ابلنس الفائ  نر

وافو  ؟ذا حدث ال اقو  ل  اننس كنت مففجونا  سهمفع اغسيفا  عفزة الفدوتدااو غيره م

مفن  مفا حهفل وعنفداا يمكفن ان ع لفس المدينفع وافيعر  االوا  نففر  القهفحسمفا افيق

 واننس لس غنى عن مثل ا ا االشكا  لقلت ل ايما  القضيع  تساوت 

 .د اصادا  س طرل يركب دتاجع اوائيع  عكنت لس المفسثرى  

 :وقد صدق الفائ  ماقلت ل  وقا  

 !!( فكل طبيعسان م  فك مسفخع وانت التفسايع الفير اتى  وعلى ا ا )

 :قلت 

 (ان مثل ا ه الحوادث تحهل كثيرا )

س اقسها ل  ولم يعقب على االمر ولما وصلنا الفى يفاب ويبدو ان  اقسنع  سلك الحجع والس

تراكضفوا ولسحفوا  االجرة ولمفا افمع االوالد صفوتس جلبت من  ان ينسظر ألطلب  يسس

ودخلت للدات وقفد تجمفع حفولس  .عاس للفائ  اجرت كبر ان ياال الباب لالبت من ا نس

مفنهم ان اليسحفدثوا لفس االمفر  تاالوالد واتادوا ان يعرلوا القهع  بكملهفا ولكنفس طلبف

ع كفم افس المفدة السفس قضفيسها لفس لفك اللحظفوكنت ال لت لم اعفر  لحفد تمع أد كان 

  :الفجن وقد اتاحسنس  وجسس عندما قالت لس

 (تعمل  ك اك ا  اياا  ال معقو  ا ا عفرة)

 وقالت لس:

 ولكن اين كنت كل ا ه االياا ؟

 قلت 



 ال ابلت احدا عنس لس غيا س ؟

 قالت :

كوك حففو  كفف      ولكنففس شففككت انففك عنففد االمففن وخرففت ان أاففب  حسففى الأثيففر الففف

 غيا ك.

 قلت ؟

 حفنا لعلت وأضرت نعم كنت عندام.

 

جموعففع مففن مرففت وتائففس س نرفففس مففاذا يكففون تأيهففا عنففدما تعففر  انففس خلوقلففت لفف  

 هر وام لس تلك االقبيع المظلمع الفباب صات لهم انين واش

 : وابلسها

 ؟وال حالس قد تغيير الى ا ا الحد 

 :قالت

 !(!ان ال د يراك اليمكن ان يعرلك   )

 :قلت

 .اننس جائع جدا  

تناولت الاعفاا  عداا  وقامت  فرعع  اعداد الاعاا وانا ذابت الى الحماا واغسفلت و

 وااسدعيت ا نس محمد وقلت ل  

 .حيدت وقل ل  ان ا س يريد ان يراك  ااسبجر اياتة ,اذاب الى  يت ا س

تمر افاعع حسفى  وكان  ا و حيدتيفكن لس مناقع تيريع ولكنها قريبع من المدينع ولم

جا  ا و حيدت مع ولدد و عد ان ال م علس  وجلفس طلبفت مفن االوالد ان يخرجفوا وقفد 

 : ادتنس ا و حيدت  القو 

 .ان  لم يخبر العائلع لئ  ينسفر الخبر ويبخ  االمن لس المدينع لكرة عن الموضوع  

 :قلت ل  

 حيدت ا ا او  الضبط ماكنت اتيده  احفنت ياا و

واففجنوه مففع  ال علففى كونفف  معوقفف صففعدوا  فف   ان  عمففا جففرى لفف   عففدوعنففداا تحففدث 

دعوه لففس احففد االيففاا واففبل  الضففباط االاففئلع سالففى ان اافف العففاديين   نا عففر الفففج

جفا   او ال د ني  ومالمعرولع عن اام  وعمل  واين يفكن واين حدث ل  العوق وك

 ؟ جا  ومع من؟    الى كر   

 :وقا  

أد ا فس حيفدت  هحبع مجموعع مفن اافل المدينفع وانف  اافرع  ئتلقد اخبرت  اننس  ج  

 قا  الضا ط   الدخو  الى الهحن مع احد اصدقائ 

 ؟او صديقك ا ا وما اام   نوم

 :قلت ل  

 .(اذ حا ا ان اام  ااس)

 :ل  وانا ااسدعى الضا ط الفرطس ال د يق  لس الباب وقا 

نففد الجماعففع وأتجعفف  لمكانفف  ع  اذاففب  فففرعع وخفف  الموقففو  الفف د اتاففلس  للسحقيفف 

  :تد  قائ  ل  واويبسفموأ



 : !! فرعع لئ  يقا عوه

  :حيدت قلت ال سو ت الفبب ال د منعهم من تع يبس عرل عنداا

واف ا  ان الادتس جفا ع مساا قفع مفع الادتفكتدتد ان الادتك اس السس خلهسنس كما و)

 (طلقوا اراحنا و ه ا ا  د اقنعهم  اننا لم نكن موضوع شبهعاو الفبب ال

 : اتكت وابلس ثم تد 

 ؟ولكن مسى خرجت

 :قا  

الى العائلع واخبرام  ما جفرى  القدوا  امس صباحا اطلقوا اراحس وكنت انود اليوا 

. 

 :وقلت ل  

 .اتجو ان اليكون الخبر قد انسفر 

 :قا  

 .ال احد يعر   القضيع غيرنا

 جا  لس حسى اتتاح      ليرف  الم معس  وغادتنس  الاعاا وتناو  ا وحيدت  

                           

 المهزلع                                    

 :لت االوالد عن االموت السس حدثت من  عدد لقالوا وقد اب 

اافسرسا  انفاك  نف   افيكون لع وااعع لفس السلرزيفون والففاتع  بولكن اناك حم الشس 

ئعاع  ففان علففى الجميففع ان يفففاتك لففس افف ا ن  نفففر الفففاوعلففى صففداا ويقففوا البعثيفف

االاسرسا  وان ال د ايسخل  اسقاع عن  الوجبع الغ ائيع والكهر ا  والمفا  وانف  يجفب 

 .على العراقيين جميعا ان يقولوا) نعم ( للقائد 

 وجفدع انفاك  قهفى الف د تعفودع ان اذافب اليف  وصباح اليوا الثانس خرجت للمولس  

 :وا علس  وان اكثرام قد اب  عنس وقالوالماكثر اصدقائس وقاموا وا

 (لقد السقدناك كثيرا اين كنت )

 :قلت  

 لقد كنت لس  ياتة عند اقر ائس لس كر     

افس وعمليفع االافسرسا  تارقنفا الفى الوضفع الفيا وقد شكرتهم علفى افؤالهم عنفس ثفم  

نعفم  قفو  كلمفع علفى النفاس مفن اجفل النظفاا   يماتاف المزمع اجراؤاا والضغط ال د

  وقا  ا و علس 

ان الففعب العراقفس مففع  مففن  ان تلفك الرعاليفع تافالع للغففرب وامريكفا  هفوتة خاصفع

 .صداا

االاففسرسا   يففوا س صففباح  الضففغوط تففزداد كلمففا اقسففرب اليففوا المقففرت ولفف واخفف ع  

خرجففت للفففاتع الاففسالع الوضففع ومففدى اقبففا  النففاس علففى مراكففز االاففسرسا  وقففد 

ااففا علففى ماقففاا  فف  النظففاا مففن حملففع تخويفف  وترايففب وقففد الحظففت انفف  كففان قلففي  قي

  االنسخا يفعالمراكزعفرلهم وكفان قفد خفرج لسفوه مفن احفد حد االشخاد الف ين  بالسقيت 

 .وقد االس  عما حهل لس القاعع 

 :اقا  مبسفم



نف  قفد كسفب ا ن واحفد  ف  كلمفع نعفم وانخفر ال وكان ليها حق  اخ  الوتقع  ان  ان   عد

كفان انفاك احفد الحفز يين وضفعها ليف  الفى الهفندوق واتاد  ان ي  هفا  ا كلمع نعم وجف

و عفد ان تبكفد ان  هفا كلمفع نعفم  وقرا افا  ال ين يرتدون الزيسفونس قفد اخف  منف  الوتقفع

 :وضعها لس الرسحع وقا  صديقس ا ا

ن اوتاق االافسرسا   كلمفع نعفم ويعاونهفا يملفؤو مان  شااد مجموعع من الحز يين واف 

 اخرى تضعها لس الهندوقلمجموعع 

 وقا  لس صدي  آخر  

باحا وقفالوا لف  ان االوتاق ان  ذاب الى مركز السهويت لس الفاعع الحاديع عففر صف

 ع وان االاسرسا  قد اكسملقد نرد

قهفى الريف  وكانفت عنفده عائلفع اس قهفع ذلفك الرف ح الف د يففكن لفس أويسناقل النف 

سبجر افلسخوي  السس افبقت تلفك المهزلفع اكبيرة ومن شدة خول  من النظاا  عد حملع ا

ئلسففف  االجفففرة مفففن  قفففا  القريفففع وجمفففع عا ثمفففن  اناففف ا الرففف ح افففياتة وقفففد اافففسد

ركفز المخهفي للسهفويت لفم موحض راوياتهم وذاب الى الناحيع ولمفا وصفل الفى ال

يجد اوى مجموعع من الحزيين وام يرتدون الزيسونس ولكفن اليوجفد نفاس والطفا وت 

لمففاذا اليوجففد نففاس وكانففت معفف  عائلسفف  وقففد ول تففم تبجيففل االاففسرسا  لقففا  لففس نرففف  افف

 شااده احد الحز يين حي  الحظ تردده لناداه  قائ  ل 

 ؟تعا  ماذا تريد  

 الرجل : قا 

 (ان  يريد االاسرسا  ومع  عائلس  وا ه اوياتهم  ) 

 :لبخ  الحز س الهوياع ونظر اليها واعاداا الي  وقا  ل 

 (حأد ا ا او تو)

 :لقا  الر ح  

 (انتس ونريد نعاس أصواولكن عمس انس جبت عائلس)

 :قا  

 (انت ال تريد ان تقو  نعم للقائد)

 :قا  

 (نعم اتيد ان اكسب نعم)

  :قا  الحز س

 !!؟دال منك وكسبنا لس االاسماتة نعم ال عندك اعسراض مليع  ونحن قمنا  الع

 :قا  الر ح 

 (ديكم وآنس اواي  مسفكر منكم ال وهللا ياعمس تحمع على وال)

 وخففرج الرفف ح مففن المركففز االنسخففا س واففو يلففوا نرففف  وقففد شففعر  الم لففع واالاانففع

 :وكانت  وجس   القرب من  لقالت ل  والحفرة على خفاتة اجرة النقل 

 (وهللا حراماع على الكروة اللس اداينااا) 

% وكانت اكبر مهزلف  99,96ولس مفا  ذلك اليوا اعلنت نسائم االاسرسا  حي  كانت 

جمع و عد مضس عدة اياا خرا  دو  العالم أشهداا العراق وكانت مثات ااسهزا  وااس

اوتاق االاسرسا  واف ا يفد  قياا المنظمع الحز يع لس المدينع   احراق  تناقل الناس خبر



وكانفت الضفغوط قفد تزايفدع علفى النظفاا مفن .على ان  لم يسم حسى اتاالها للمحالظع 

و ياتة المنففتع الحكوميفع أالحع الدمات الفامل ق السرسي  عن لرالقبو   زياتة اجل 

. و عفد مضفس عفدة وقد حاو  النظفاا الفسملي مفن تنريف  القفرات عمل صنع االالحاومع

ب  سالففلع غفاتاع علفى مراكفز الففلاع السفس يفف لجرا شنت الاائراع االمريكيع اياا 

وذلففك  ففامر مففن  مرع ث ثففع ايففااسة ااففكبيففرع  وجففود انفففاع محظففوتة ليهففا لففس عمليفف

 عمليفع )ثعلفب الهفحرا  ( ولفس اليفوا الثفانس  ت افمي وقفد  نسفونلالرئيس االمريكفس ك

وكانفت حالفع النفاس المعاشفيع  كمل  اماا لرق السرسي  العراق  بلس   على  وال  النظاا

اق نقديفع اتتراع االاعات  فكل جنونس وقد قاا العراق  ابع اوت اقد اا ع كثيرا قا له

القيمع لها وضخها لس االافواق حيف  ا داد الرقفرا  لقفرا ليمفا كفان الحفز يين وتجفا  

 حمفف ع تبففرع اجبففاتد  مففن  ن لففس تخففا  وقففد قففاا النظففاا االمففن والفففلاع يعيفففو

دلع ن يراجفع أد دائفرة حكوميفع دون ان يفان أد مواطن اليففسايع ا حي   المواطنين

نفففا   اجبففات العوائففل علففى السبففرع  مهففوغاتها لد اوكفف لك قيففاا اتحففا مففن المففا   امبلغفف

ا  و يفع الفنرط  فا خس ال ابيع وايضا قياا النظاا  السحايل على  رنامم النرط مقا ل الغ 

االافسيا  يفزداد عنفد النفاس  حهو  على العملع الهعبع . وقد أخفدبيل الاالاعات لس ا

م وال يعفر  مهفيرام  عفد قفبر علفيهيما ا داد ع اعفداد الف ين يلقفى الليوما  عد يوا 

 .ذلك ا دا 

                           

 االاسفهاد                            

م ولففس احففد االيففاا قففرتع الفف ااب الففى الكولففع لزيففاتة احففد اقر ففائس النفف  كانففت عنففدا

 سلزيففاتة ااففسبذنت مففنهم  ففالعودة ولكففنهم طلبففوا منففواجففب ا منااففبع معينففع و عففد اديففت

 :س قائ ا الغدا  واضا  قريبس وام ا ن عمو  طعاالبقا  وتنا

 ايكون مبكرا الننا نريد الف ااب الفى مففجد الكولفع لحضوتصف ة الجمعفع اان غدا نا 

 امامع الفيد محمد صادق الهدت  

الرجفل وعفن خابف  السفس كفان النفاس  عن ا ا لوالقت على الروت النس كثيرا ماامعت

وكثيففرا ماياالففب  ففاط ق اففراح الفففجنا   .لنظففااا حيفف  انفف  يقففوا  انسقففاد اهونسففداولي

ب  سحففين احفوا  النفاس المعاشفيع الفياايين وخاصفع معسقلفس الرضفوانيع كمفا وياالف

لوالقت على الروت النس كنت اتغفب لفس مففاادة اف ا الرجفل  .ط ق الحرياع للناسأ

رعنا عع لسناولنفا الغفدا  واافويسحدث  مثل تلك الهراحع والفجا امال د اليخا  صدا

اب الى جامع الكولع ولما وصلنا الفى  ا ف  شفاادع الكثيفر مفن افياتاع الففرطع ا ال 

لرجا  الففرطع  اركثي اانسفاتعليها االالحع الرشاشع الثقيلع كما والحظت  توقد نهب

افف ا الوجففود  اففبب وقففد اففبلت قريبففس عففنالجففامع مففن كففل الجهففاع  واففم يحياففون 

  :جمعع قا  جهزة االمنيع وال ا ا الحا  لس كل ل

اضفا  انف  قفد افرع اشفاعاع الكثالفع و ا المرة االولفس السفس يسواجفدون  هف هال  ولكنه

 .!!الفيد لس ا ا اليوا   ان  ايسم اعسقا 

 :قلت

  

 (من محبي  االال   ا هعلى اعسقال  واو  ين  ايجرؤون وال)



 :قا  

 !!ن انهم ايرعلون الاظ

ن قريفب مفن المنبفر حسفى اافسايع ان ن يكفون جلوافنا لفس مكفاأ وقد طلبت من قريبفس

لجلففوس حسففى وصففلنا الففى اتى افف ا الفففيد عففن قففرب لففوالقنس الففرأد واخفف نا نسخاففس ا

قفاا ر  كل وضفوح ومفااس اال لحضفاع حسفى حي  ااسايع ان اتى المنبمكان قريب  

لحيع  يضا  وقد عرلت    لرجل كبير الفن جليل المنظر وذدالناس وقد لسحوا الاري

ا فير وافس داللفع علفى انف  اليهفاب  اد لوق جبس  كرنفدالفيد وكان يرت على الروت ان 

دة وعفع مفن الففباب وكفان يففير  ثقفع وتوئفالموع واو مفسعد ل  وكفان يحفيط  ف  مجم

وذافب الفى مكانف  وجلفس ولفم  ولما وصل الفى امامنفا افلم علينفا وتددنفا عليف  الفف ا

و عفففد  لجماعفففع خلرففف ر لقمنفففا وصفففلينا صففف ة ااال واذن لهففف ة الظهففف اعلحظففف تمفففر

غففع اففهلع مرهومففع حيفف  يلالهففدت المنبففر والقففى خابففع تائعففع   انسها اففا اتتقففى الفففيد

وقففد تاففرق الففى المعانففاة الكبيففرة السففس تعانيهففا عوائففل النففاس وقلففو هم  المففس عقففو 

لجفوع الف د اصفاب الف  افراح ا نا افا وكف لك الفى الرقفر واوتة ان يرالمعسقلين وضف

رياع لعموا ا نا  الفعب العراقفس و عفد ان انسهفى مفن حق اليضا طالب  اط االناس و

وكانففت اففياتاع الفففرطع الخابففع اخفف  النففاس  ففالسررق وغادتنففا نحففن ايضففا الجففامع 

تلك الفائعاع السس اطلقت لم تكن حقيقيع ولفم يحفدث أد ممفا  ولكن  التزا  لس اماكنها

الفى دعت ا ن عمس وعدع و عد ذلك و داولون  من ان  ايسم اعسقا  الفيد ساخ  الناس ي

نفاس لل اس ذاابا للمقهى امعت ان اناك منعكعادت ولس الهباح عندما خرجت .مدينسس

تنقفل  و مو فاي علس ذلك الوقفت لضفائياع ا توجدمن ال ااب الى النج  ولما لم تكن 

من ذلفك  عدة ااعاع تمرعر  ابب المنع ولم كن ن واااسها االخبات  فرعع  للم ن

حيف  تفواترع االنبفا   انف  قفد تفم اغسيفا  اف ا المنفع  افبب النفاس   حسفى عفر النهات 

قفرب دائفرة البريفد وذلفك  عفد مففا  امفس  هيد محمفد صفادق الهفدت ونجليف الفيد الف

طريف   لفسو لى ا ن ا س طالفب عليف  الفف ا .لس صحن االماا عالمغرب ص ة ادا ه 

وقففوع عمليففع  يريففعوعففن ك .كنيفففمناقففع الحنانفف  حيفف  كففان  عودتفف  الففى منزلفف  لففس 

مفيو وشفس ونفز  منهفا عفدة عرلنا ان  قد اعسرضت اياتة الفيد اياتة نوع االغسيا  

ن  فان مفن لفس واجماروا اياتة الفيد  وا ل مفن الرصفاد ولمفا تبكفد المهفتجا  وام

ولمفا افمع النفاس اطف ق النفات تجمعفوا حفو  .جهع مجهولع الفياتة قد قسل ار وا الى 

 وقفد نقلف  الفى المفسففرى  وا افرعيد اليفزا  علفى قيفد الحيفاة لبن الففاياتة الفيد وكفا

فففرعع وتجمففع االال  امففاا  ففاب المفسفففرى وقففد خففرج الففيهم محففالظ  انسفففر الخبففر 

وطلفب  وافسسم معالجسف   وافو  هفحع جيفدةد حس  ان الفي مواخبرا )العوادد( النج 

ع وتررقفوا وقفد افرع ق النفاس تلفك االك و فوقد صد     يوتهم  والعودة الى منهم السررق

ولس لجفر ذلفك  .  قد تمت تهريع الفيد لس المفسفرى على يد اجهزة االمننشائعاع  ا

اليوا وقبل االذان دلن الفيد ونجلي  لس مكان لم يعرلف  االعفدد قليفل مفن النفاس ومفنهم 

ه كثيفرا الاسففهاد الففيد الهفدت ونجف الدلان ال د قاا  عمليع الفدلن وقفد حفزن النفاس 

ع مفن شفباب الكولفع والنجف  ولفم ح اليوا ذات  قامت الفلااع  اعسقا  المئفاولس صبا

احفد الففباب  فولع حيف  اظهفرعدة اياا اال وخرج علينا تلرزيون  غداد  لعبع مك تمر

النف  علفى خ لفاع مفع الففيد    او ال د قاا  عمليع االغسيفا نالمعممين واو يعسر   ا



ن الففلاع الن النفاس كفانوا مسبكفدين  فباحفد  علفى ولكفن تلفك السمثيليفع لفم تنافلالفهيد 

 .وتا  ا ه العمليع 

                                     

 ايلو  11                                       

نما كنت جالففا امفاا السلرز فون الف د قافع  رامجف  االعسياديفع يولس ظهر احد االياا و 

نقففل افف ا الخبففر العاجففل وقففد ظهففرع لففس وتك لويففنسقففل االن الففى نينالمفف يع اننففا   وقففا

 رق وقا  الم يع سالسلرزيون عماتة كبيرة واس تح

 لت طريقها واتتامت  برج السجاتة الدولس ان طائرة تكاب مدنيع  قد ض

 الفدخان  خ ع احببرج الكبير واو يحسرق وأرا مبهرا ان ترى ذلك الولع  كان منظ

نفاك خافب  ففريا ن الم يع االمريكفس يفوحس  فبكان حدي  اوالنات واس تسهاعد من  و

البرج ال د ضفرب لفس الثلف  االعلفى منف  ولفس تلفك   يس قد تعلقسا قد وقع وكانت عينا

واذا  اائرة اخفرى تسوجف  نحفو البفرج الثفانس وتفرتام  باشر للحدث اللحظع والنقل الم

عمففل  يع  عففد ان تبكففد ان القضففيع لففم تكففن خاففب  فففريا وانمففا اففو  فف  وانففا صففاح المفف

 :اجرامس حي  صاح 

 )ان امريكا تسعرض الى اجوا !(

وقفد كفان اتتافاا الافائرة الثانيفع  فالبرج الثفانس وانا  دأع تسكفف  ا عفاد تلفك العمليفع 

ايضا لس الثل  االعلى وا ا يد  علفى ان انفاك مخاافا يففسهد  امريكفا وقفد اخف ع 

عمودين من الفدخان  النات واحب الدخان  تسهاعد من  وكان منظرا غريبا وانت ترى

وكانفت ايضفا طفائرة كبيفرة مدنيفع افس من البرجين  واما يسهاعدان الى عنان الفما 

 :السس اتتامت  البرج الثانس ولس تلك اللحظاع قا  الم يع 

لقففد وتد الينففا خبففر عاجففل يريففد  ففان البنسففاغون قففد تعففرض الففى اجففوا مماثففل وايضففا 

 .لمبنى  اائرة مدنيع وقد تهدمت اجزا  كبيرة من ا

 اكبيفر اوقد انسقلت الهوتة الى مبنى و اتة الفدلاع ) البنسفاغون( وقدشفاادع ان قففم 

 : عد ذلك وتد خبر عاجل ايضا يقو   .من  قد تهدا

وعلى مسنها المئاع قد خارت واس تنود الهجوا علفى البيفت  اخرى طائرة مدنيع ان  

 .اال ير 

المريكففس  ففوي لحففين انسهففا  الهجمففع ولففس الحففا  اتخفف  قففرات  ففان يففسم اخرففا  الففرئيس ا

 ويسولى مهمام  نائب  وقد عاد الم يع وقا  لس خبر عاجل ايضا 

ن ى المفزاتع  عفد ان حفدثت مففاجرة  فيان تلك الاائرة المخاولع قد اقات لس احد 

 الخاطرين والركاب وانسهت  فقوطها 

امفر اليمكفن  وقد عادع الهوتة مرة ثانيع الى  رجس السجفاتة الفدوليين وعنفداا حفدث

حيف  تفداوت البفرج االيمفن علفى نرفف  وكانمفا قفد ضفغط ل افرل  او ينفى  ان يهدق

ل وقفد قسف .وت ه  عدة دقائ  انهيات البرج الثانس وعلى نرس شفاكلع انهيفات البفرج االو 

د عفففدة ايفففاا اعلنفففت القاعفففدة ال  امريكفففس و عفففلفففس تلفففك الهجمفففاع اكثفففر مفففن ث ثفففع آ

خااففت ونرفف ع تلففك الهجمففاع  وااففط  وقالففت انهففا قففد ا عففن افف ه العمليففاعليسهومفففؤ

ففرت خيفوط كوقفد ت حاتيين قد تدت وا على الايران لفس المعاافد االمريكيفعسطياتين ان

ة لسلففك العمليففع منهففا ان  عففر مففن نرفف  تلففك العمليففاع قففد السقففوا مففع تجففا  مففن دعديفف



لقيفادة العراقيفع مها ااشم عاا مفع اقااقيع لس  ون وك لك الع قع السس أمخا راع العرال

قا  ونحفن دصفوقفد قفا  احفد اال .ا مباشفر الفى صفداا  دعمف  العمليفعتوجي  اتهفا وقد تم

 :ايلو  حي  قا   11نسناق  حو  دوت صداا لس احداث 

 مباشرة والفماتع الواضحع لس تعلي  الم يع  علماذا يقوا تلرزين  غداذ  نقل العملي

 وقا  آخر 

  فر ال د يضم العراق وايران وكوتيا الفماليع لقد اعلنت امريكا دو  محوت ال 

 ففبب طلبهمفا مفن العفراق   ا مسحفدة تفزداد افولوقد  دأع الع قع مفع امريكفا واالمفم ا

 حثفا عفن اافلحع الفدمات الففامل ولفس ذلفك لس  القهفوت الرئاافيع امفاا لجفان السرسفي  

نسنفاق  وقفد قفا  و ينمفا كنفا جالففين وقفد اخف نا  .اليوا ال د اعلن ليف  عفن اف ا الالفب

 واحد منا 

 !.علي اليمكن ان يوال   الالب الن  مهما يكن ايرلر ا ا اان صدام 

 :وقد قلت ل  

نفف  يحففب الفففلاع ر  نسيجفع الففرلر كمففا واافيوال  واففيرس  القهففوت النفف  يعفف ..... ال

 .آخر  اكثر من حب  الد شس  

رة لفس كفل مفدن ففسولع  لسحت ا واب القهوت كالع واس اكثر مفن افبعين قهفرا من 

باحع العفراق كلف  مفن قبفل سو عفد ذلفك تفم ااف .العراق ولكفن اكبرافا افو قهفر مكحفو 

ن مفل والمنففا اع السفس يضفن االجان السرسي  وعنداا طلب المرسففون تفدمير كفل المع

مففن امفوا  الفففعب  المليفاتاعا هففاففلحع الفدمات الفففامل والسفس صفر  عليلهفا ع قفع  ب

) االثيفر ( والف د قيفل لفس حينهفا ان االمفوا  السففس  العراقفس ومثفا  علفى ذلفك مففروع

د قامفت لجفان وقف مدينفع  فاتيس منكبفرنها  نفا  مدينفع ااثمب  صرلت علي  يمكن ان يسم

لفس المكاتفب تفم تفدميراا وان  حسى اجهزة السبريد والمناضفد  السرسي   سدمير كل شس 

وة كبيففرة وغيففر ولففس ذلففك اليففوا قففاا صففداا  خافف .ت السففدمير قففاا  ففدلعها العففراقواجفف

مدتواع وقد كان لها اثر كبيفر لفس تغييفر الكثيفر مفن االمفوت السفس جفرع الحقفا وذلفك 

مفففن قسفففل وافففلب   مخسلففف  الجفففرائم  المحكفففومين  فففبن اطلففف  افففراح جميفففع الففففجنا  

السس كانفت احكفامهم ووااو مفل  والقفم القليل من الفياايين ومخدتاع واغسهاب 

صفل الفى المدينفع صفباح ذلفك اليفوا العففراع مفن خريرع التسجفاو  الفث ث افنواع وو

 :وا لس ع   لقال ا س  عن صديقس اؤال  وقد ابلت

 (.لقد اطل  اراح  او وا ن  ) 

 :قلت 

 ؟وال وصل الى  يس  

 . واقال

 (نعم وان الناس يسوالدون علي  لسهنئس   الخروج من الفجن  )

عففد الظهففر ولمففا وصففلت ديقس افف ا يففكن الريفف  لقففرتع الفف ااب اليف   ولمفا كففان صفف 

وقمت انا ايضا  سهنئس   الخروج من الفجن وكفان عنفده   س ااسقبلنس او وا ن  وتحب

  عر الضيو  ولما  قينا وحدنا ابلس  عن معسقلس الرضوانيع اذ قلت ل  

 ولكن لم يخرج منهم احد لحد االن غريب  امعت انهم قد نقلوام لفجن ا س لقد

 قا  



 قد جا وا  هم ولكنهم قد اجنوا لس القفم الخاد صحي  وقد امعنا  انهم  

 :قلت 

   ؟لماذا  لم يخرج منهم احد معكم ولكن

 :قا  

 لقد امعت وانا لس الفجن  بن  تجرد عملياع اعداا ليليع لهم!!

 :قلت 

 (اوالداا ولكن لم تفسلم ايع عائلع جثمان ) 

 :قا  

 !!ناك يدلنونهم انهم يعدمونهم ويرالونهم الى مقبرة محمد الفكران وا 

 :قلت 

 (وله ا لم يهل للمدينع أد اجين من اال الرضوانيع  )

                             

 الخيانع                                 

شاادع احد تجا  االمن واو يسجف   ولس ظهر احد  االياا و ينما كنت عائدا الى البيت

ت او  لفرع مبسعفدا وعلفى الرفوت دخلف سمعفالى حي  ااير لقدتع ان  يريد ان يسحدث 

س اشففر  الففس  نففدينس  ااففمس لالسرففت ولمففا تآاال واففمعس  ينففا عففدة ثففوان عنفف  ولففم تمففر

  : الوقو  لسوقرت ولما وصل ال م علس  وقا 

 ( ان مدير االمن يريد ان  تمر علي  عند لراغك )

 :قلت 

 (اليوا او غدا ومسى يريدنس  )

 :قا  

  (اليوا اوغدامسى يكون عند لرا  ) 

 :قلت  

 (ابذاب الي   )

لففاذا كففانوا ماالفف د يريففده منففس .وتركنففس وذاففب وقففد  قيففت انففا لففس اشففد حففاالع القلفف  

يريدون اعسقالس كان  امكانهم اعسقالس لس أد وقفت ولمفا وصفلت الفى البيفت الحضفت 

  وجسس حيرتس وانفغالس لفبلسنس عن االمر ال د يفغلنس لقلت 

 (بنس لمقا لس  ان مدير االمن يال )

  :لقالت

 (ومال د يريدون  منك  )

 :قلت

 .الاعر   

ولس صباح اليوا الثانس و عد ان تناولفت الرافوت لبففت م  ففس وتوجهفت الفى دائفرة 

  امن الموجود ليهالجل اراالمن ولس االاسع ماع قلت ل

 (ان مدير االمن يريد ان يرانس)

  :لقا  لس 

 ح ااسر



 :واخرج وتقع وقلما 

نس عن اامس ومكان اكنس وعملس ودخل الى داخل المديريع و عفد لسفرة قهفيرة وابل

 :عاد وقا  

  . ليلاو  يقا لك  عد ق ان المدير مفغو  حاليا و 

يفسم اافسدعائس  كفن لفم  قرا تهفا ول وقمفت  جريفدة وكانفت امفامس   طا  انسظاتد وقد 

نهففم يريففدون  عففد مففروت اكثففر مففن اففاعع ولمففا كنففت اعففر  ااففاليب االمففن واعففر  ا

حاولت ان الاابل  عن ا ا السبخير ولس تلفك االثنفا  دق جفرس السلرفون لرلعف  اخالسس 

 تجل االمن وقا  

 .نعم ايدد حاضر 

 :والسرت الس  وقا  

  (يل  ااساذ ترضل )

الهفدو   كفان  مظلمفا وليمفا كفان  واات امامس وانا اتبع  ودخفل احفد الممفراع والف د 

 :الى  اب مقرل وقاا الفرطس  ارق  ودخل ثم خرج وقا  صلنامخيما على الدائرة و

 ترضل   

عليف  يجلس لس نر   عيفد و عفد ان افلمت  ن المدير ال د  دا لس وكبودخلت الى غرلع 

 :قا  

 (ترضل ااسري   )

خففل احففد تجففا  االمففن وطلففب منفف  ان جلفففت طففرق الجففرس الفف د امامفف  ودأن و عففد 

 :قلت ولما ال    تينس  مفروب ولكنس شكرت يب

 (ااسايع تناو  المفرو اع الباتدة  ال اننس مرير و)

عفن  انفاس قههفولس الحقيقع انس كنت خائرا ان اشرب منهم شيئا لكثرة ما تناقلفت ال 

يهففيب   ليفف   عففدة ايففاا اال وع تمففر اليسنففاو  مفففرو ا لففس دوائففر االمففن  مففنكففل أن 

لمرض وكفان مفدير والاحد يعر  ابب الموع ونوع ا يمهل  طوي  ليموع مرض  ال

تنفاو  المففروب وظهفرع  كيفز  عفد ان تلضفتراالمن يبفدو شفا ا واخف  ينظفر الفس   س

 كالكاتد و عد لسرة صمت قهيرة قا  لس  يرع ويبدو ان  قد قرارفامع خعلى لم  ايس

 (اا اترضل ااساذ حا ا )

 :قلت 

 .تريد تؤيسس انك  (  او تجل االمنو )لقد طلب منس علس

 :قا  

 (ك ااسدع وام لم ان  مس ال)

 :د ان اجادل  وقلت لماكنت اعر  مثل تلك االااليب للم اتو 

 ؟ال اذاب  و 

 :قا  

 .(ال ااسري  واعسقد انها لرصع الجرا  السعات   يننا )

وااففسارد  الحففدي  مففن ان انففاك مففؤامرة ضففد العففراق وواجففب علففى الكففل ان يعمففل  

 على احباط ا ه المؤلمرة السس تقوداا امريكا

 :ولع  وكما وتوقعت لقد اضا    لحدي  آخر عمقدمكنت اعر  ان ا ا الك ا ما ول



 واتجو منفك ان ,من جماعسك يريدون اعادة عمل الحزب لس الفاميع اك قفماوان ان 

  .د وطلب منك العودة للعمل لس الحزبنس اذا جا  اليك احرتخب

 :قلت  

عففداا اذا عففاودع العمففل لففس االاوال انففا قففد وقعففت علففى المففادة مئسففين واففو تحكمنففس   

   وال اعسقد ان اناك من يريد اعادة العمل  اال د تقول  السراضسوثانيا  ان ا ,الحزب 

 :قا   

 ؟وال اسخبرنس اذا عرض عليك العمل 

 :قلت  حزا 

 ان اخبفر عفن النفاس وانفا  فدوتد افبتلر أد طلفبطبفاعس   من الن ا ا ليس ,ال   

  :رتواض ,يبتينس من أد جهع كانت 

 ويمكن لك ان تعدمنس اذا عرلت اننس عدع للعمل  

 :ت ان يساوت قلت رولما وصل الحدي  الى ا ا الحد وخ 

 ؟وال تريد منس ش  آخر 

 :قا   

  .يمكنك ان ت اب .ال  

لقمففت واففلمت عليفف  وخرجففت مففن الففدائرة ولففس الاريفف  للبيففت شففعرع  ففالخو  الن 

افؤال  ولفس  حمفع االخبفات واالحفداث  االمن اليفزا  يراقبنفس وان علفس ان احف ت مفن

قففا  العمففل د قففاا  اففرد المرسفففين الففدوليين وايالسففس اخفف ع تسففوالى حيفف  ان العففراق قفف

د  العفراق ولفس احفد االيفاا هنامم النرط مقا ل الغ ا  والسهديفداع السفس اخف ع تففس بر

نفت و ينما كنت جالفا لس المقهى لوحدد جفا الس  احفد االصفدقا  القفدامى مفن الف ين ك

 افف ا علففى ع قففع وثيقففع  فف  واففلم علففس  وجلففس وقففد طلبففت لفف  مفففرو ا وقففد السرففت الففس  

 الهدي  وقا  

 .مون عليك محمد يفل ان الجماعع ياا ا 

 :قلت 

 ؟واد جماعع تقهد

 :قا  

 عليك واتال لك ا ا البيان   د يفلم محمد ان الحزب او ال  هراحع ياا ا

وخاصفع ان اف ا الهفدي   قفدح لفس ذانفس صفررا  قديمفع وانفا  ومد يده واخرج وتقفع

اقبف  وقفد شفككت لفس امفره ير قفد  ن علي  الخو  من ان احداتقع لم يباخرج الوما عند

 ت ل   الحا  وقل

عد الوتقفع الفى جيبفك وانفك تعفر  اننفس قفد وقعفت علفى المفادة مئسفين وافس تقضفس )أ

 (ود العمل لس أد حزب ا اعداا كل من يع

 :قا   

  ؟لك وكي  يعر  االمن ذ 

 :قلت 

هف ا ا اصفبحت كبيفرا  الففن والطاقفع لفس  اوال اننس التغبفع لفس  العمفل الحز فس وثانيف

 .العمل 



ادتع وجهفس عنف  للمفا وناديت على صاحب المقهى ودلعت مفروب اف ا الهفدي  و 

ظلمفت اف ا عس   نظفرد وانفا اقفو  افل تآى ما دت منس قاا وخرج من المقهى وقفد شفي

هففيع وكففان عنففده ود واقففو  اننففس اعرلفف  كففان مهففزو  الفخثففم اننففس اعفف ؟الرجففل اا ال

تافيما وان مفدير ومفع ذلفك لفان الوضفع يففسدعس منفس الح س االلسفزاا  فالقيم لع  ض

 القضيع    لس كان قد تكز على ا هاالمن عند ااسدعائ

يوا الى البيت وعند وصولس الى امفاا لس مفا  ذلك ال اكنت عائد ينما  و عدعدة اياا و

حفد تجفا  االمفن افو وأينفز  مفن دتج االمفن  ن شاادع اف ا الهفدي  االم  اب دائرة

ممفامنعهم مفن تؤيسفس وقفد المعفرولين وامفا يسضفاحكان وكانفت اضفا ة الففاتع قليلفع 

توقرففت والسرففت اليفف  حسففى السرقففا ولمففا احففففت انفف  قففد  قففى لوحففده  ا اففبع اففيرد

 :تبك وقا  لس ترلنس تراجب وااعولم

 .المن على معاملس  ان  كان يراجع دائرة ا 

 :قلت 

    الليل او  النهات لس أد وقت اوا مكن مراجعسهان االمن دائرة من دوائر الدولع ويا

تؤيسفس لهف ا الخفائن قفد  ويبدو ان  لهم المغزى مفن ك مفس وتركنفس وانهفر  وكانفت

 ا احت عن كاالس عبئا كبيرا الننس تيقنت من ان ا ا الفخي يعمل لفدى االمفن ومفع

  وانا ال د كنت على ع قع وثيقفع  فود واقو  كي  يمكن ل  ان يحاو  اي ائس اع ذلك 

مففع احفد االصففدقا  ولكفن افف ا الهفدي  قففد نهفره واففدده  ايضفا  وقفد عرلففت انف  حففاو 

 ال ااب الى االمن اذا عاود االلسقا     مرة ثانيع ولس ا ه االياا افا ع الع قفع كثيفرا 

غوط على كل مفن يعسقفد انف  سوجي  كالع الضالنظاا   قاا مع امريكا واالمم المسحدة ليما

ضفاع والفى مسفى تبقفى نما كنا لفس احفد االيفاا ونحفن نسحفادث حفو  االوييعمل ضده و 

م تهفل الفى ايفع نسيجفع دخفل احفد اصفدقا نا المقهفى وكفان يبفدو كنهفالولالقضيع معلقفع 

 :ناه عن االخبات لقا  لمهموما و عد ان جلس اب

 !!( الجي  الفعبس لقد اعادوا العمل  )

                                   

 رقع ال ابيع ــــــــــالر                                

الحيرة لما او الغفرض مفن اعفادة سنا صا قد أو  ع وكان الخبر قد نز  علينا كالهاعق 

 قائ ايرا مفلاا على تقاب الفعب العراقس وقد ابلس   كان  العمل لي  واو ال د

 ؟(وكي  عرلت  االمر)

 :قا  

 .من احد اعضا  الررقع الحز يع وال د كنت على ع قع قر ى مع  

 :قلت

 ؟سخ اا المنظمع لس ا ه الحالعسوما اس االجرا اع السس  رأيك السس اف 

 :قا   

وحفففب االحيففا  الفففكنيع ويريففدون مففن اففؤال   الفففباباففما  انهففم يعففدون قففوائم  ب )

 .(الفباب الساوع 

 :قلت

 ( س يساوعون على أد ش )



 :قا 

 .انهم يريدون تفكيل لرقع عفكريع من ا نا  المدينع تفمى الررقع ال ابيع  

 من الجالفين  دوقا  واح 

السفس تففسدعس تففكيل لرقفع عففكريع كمفا  االموت لم تهل  عفد الفى اف ه الحالفع  ولكن

 .وان االموت لم تهل  ين العراق وامريكا الى ا ا الحد 

 : قلت

  .انهم حكومع وان عندام معلوماع النعرلها نحن

السس لم تسارق الفى أد ع االخبات دن وشاات اماا السلرزيووقمت وعدع للبيت وجلف 

 عد ذلك اخ ع اافسمع ل خبفات مفن االذاعفاع العالميفع وكانفت  .القضيع جديد لس شس 

انف  قفد تفم تففكيل االخبات تخسل  كليا عما نفمع  من اخبات االذاعع العراقيفع وعرلفت 

ولما امعت تلك االخبفات تبكفدع  فان تحال  قود ضد العراق  قيادة امريكا و رياانيا 

ومثفا  ذلفك العمفل  االااس قاا النظفاا  االافسعداد لهفاالحرب قائمع المحالع وعلى ا ا 

ت تلففك الليلففع وانففا لففس اشففد حففاالع القلفف  مففن تلففك مففون.علففى تفففكيل الررقففع ال ابيففع 

طفرق البفاب علينفا وقلفت مفن اف ا  حسفى  ولفم يكفد الهفباح يبفز تجرد االحداث السس 

 نفس ان يقفوا لرفس  ال د جا  الينفا لفس اف ه الففاعع المبكفرة مفن الهفباح واتاد محمفد ا

 :ل   الباب ولكنس قلت

 .(انا االس   .. ا  ال ) 

البعثيففين المعففرولين لففس  ت ولمففا لسحففت البففاب وجففدع امففامس مجموعففع مففن وخرجفف 

  الحس ال د ااكن لي  والموا علس  وعسقد ان  مفؤأعلى ما كان لس مقدمسهم المدينع و

 :وقلت لهم 

 .ترضلوا  

 :  وقا  ذلك المفؤ

 ( !!ان ا نك ا ا قد اخساتت  المنظمع ليساوع لس الررقع ال ابيع) 

 :قلت

ن د ان يساوع ويمكفان  اليري انس اعسقد  االلزاميع ثم ان  قد تفرح قبل اياا من الخدمع)

 (اذا قامت الحرب  حسياط ان تسم دعوت  ل

 :قا  

 ( )على كل اننا نريده انن.

 :قلت  

 (ولكن  خرج من  الهباح يبح  عن عمل واو شاب ول  احسياجاع كثيرة )

 قا :ولما امع ك مس 

  

 !!(اذا جا  من العمل اتجو ان ترال  لنا شكرا )

 :لدت وتركونس وانهرلوا وعدع الى داخل الدات وقلت لوا

 (لينهر ا ا من النوا )

 :وارعان ماجا  و عد ان تناو  الراوت على عجل قلت ل  

 .ب الى  يت عمك لس الكولع حسى تنجلس االموت ام  فك واذ خ 



افسالع علفى كفاالس وعنفداا خرجفت للففاتع أل ولع  خرج وقفد انفزاح افم كبيفر مفن

عبس وتفكيل الررقع ال ابيع االموت وكان حدي  الجميع او اعادة العمل لس الجي  الف

 :وجا  احد االصدقا  وقا 

 .!معانهم يجمعون الفباب لس المنظ 

  :وقلت 

  !!(وام حسما من اوالد الرقرا  )

  :وقا  ا و علس 

 (ان اوالد االغنيا  يدلعون و  لك يسم اعرا ام )

  وكفان الحفدي  يسركفز علفى تففكيل الررقفع ال ابيفع ولما صات وقت الظهر عدع للبيت

ا ففو نمففا كنففت جالفففا لففس المقهففى دخففل احففد اصففدقائس واففو يولففس عهففر ذلففك اليففوا و 

 :مقدماع قا  لس  عون أيد اير ولما تآنس اتج  الس  والم وجلس و 

 .اجن شرطع الفاميع  لس مفجون  محمد ان ا نك ا ا  اا ا 

 :مسوقع وقلت ل  الغير لمثل ا ا الخبر  وقد  هت  

 ؟وكي  عرلت 

 :قا   

وا ا نس  اير الن  تلر الساوع لس الررقع ال ابيع واخ وه الى الفجن ولمفا اعسقللقد  

 .نس طلب منس ان اخبرك آع ا نك موجودا ولما تدتبعس  وج

  اعسقلفوه وعلفى الرفوت قمفت وتوجهفت دع الدنيا لس وجهس واخ ع اقو  كيفوقد ااو

لفس وذابفت  اجهع ا نس لففم س  موالى مركز الفرطع وطلبت من الضا ط ان يفم  ل

 :للموق  ولما تآنس ا ا اتج  للباب وعلى الروتقلت ل  

 ؟(كي  اعسقلوك )

 :قا 

لمففا خرجففت مففن البففاب واتجهففت الففى احففد الفففواتع الررعيففع حسففى ااففسايع الوصففو   

للكراج كانوا افم انفاك يسر هفون لفس وكفانهم يعرلفون انفس افبخرج ولمفا طلبفوا منفس 

 الساوع تلضت جا وا  س للفجن 

   وقلت ل  وعلى الروت وذابت للمنظمع الحز يع ووجدع ذلك المفؤوخرجت 

 ؟(لماذا تعسقل ا ا)

 :قا  

 !!(ان  اليريد الساوع  )

 :قلت 

نفك الف ا لشس  واضرت ان  اذا حدث أد ولما كان االمر تاوعيا لما معنى االعسقا  

 .  والمفؤ

 :قا  كلمع   يئع وقد  

 اذا لم تهل يدك ........ 

  

بففت مقا لسفف    الكبيففر وطلوذابففت للمفففؤمعفف   المناقفففع أيففت انفف  الجففدوى مففن ت ولمففا

 :وام  لس  الدخو  و عد ان شرحت ل  االمر قا 



  :قلت ,اننا لس حا  حرب والعدو يسر ي  نا وانسم تمنعون اوالدكم من الساوع 

لقفط  والدنفا افملفان ا الحسياط والكل لس ا ه الحالفع معنفس  فاالمر واالالماذا التدعون  

 .ين يسم م حقسهم واوالد االغنيا  اليمفهم احد   فو  ال 

 :قا 

 !(ان ا ا ليس شغلك ) 

وقلفت  تركس  وانهفرلت وانفا لفس اشفد حفاالع الغفيظ من  ولما تايت مثل ا ا المنا  

لففوا سر هففون  نففا ويكمنففون لففف ا واخفف ع أمففع نرفففس كيفف  لففاتنس ان اعففر  انهففم اي

 ع للفجن وقلت لف ا نرفس ولس العهر ذابت مرة ثاني

 ؟(لماذا التساوع وتنهس االمر) 

 :قا   اصرات غريب  

 !!(مايريدون اتاوع وليهنعو)وهللا لوقاعونس وصلع وصلع الأ

اخ  اويع االحوا  وقد  ر علسالحس واماه لس او من القى القب  وواضا  ان مفؤ 

 .المدنيع السس تخهنس

شعرع  الرخر من موقر  اف ا وذابفت و ولما تأيت اصراته الغريب اكبرع شجاعس   

  الحس ال د جا  او  مرة الى  يسس واو ال د القى القبر على اف ا وطلبفت ولمفؤ

 :قلت ل  عنداا ل   اعاائس اويع ا نس ولكن  تلر من

 !!(تره الفجم تقا ها عوج  )

يفدا قس حسما كما تلسقس الارق لس النهايع وا ا يعسبر تهدلسنومعنى ا ا المثل اننا او  

ن علفى اعسقالف  او ان ائلع انهم مهفروت من المنظمع وعدع للبيت وقلت للعل  وخرج

ا السفالس اخف  محمفد ا نفس االكبفر يساوع وا ا تالر االمر  اصراتولس صفباح اليفو

وافو اصفرر الوجف   لراوت الخي  لس الفجن و عر الم  فس ولكنف  افرعان مفا عفادا

 : التزاالن لس يدي  وقا  والم  س والراوت

نففس احففد عنف  قففالوا لففس لقففد نقلففوام ولففم يعا انف  لففم يجففد افف ا لففس الفففجن ولمففا اففبلت 

 .جواب عن مكان نقلهم 

  واتدع منف  ووعلى الروت ذابت الى مركفز الففرطع ودخلفت علفى الضفا ط المففؤ 

  :تلر ان يعاينس أد جواب وقا  لس معرلع  المكان  ال د نقلوام الي  ولكن   

 ( يع واابلهم اذاب للمنظمع الحز)

علفى  ن لس وعدع للبيت واناحزين وخفائ ومنظمع لانا اعر  ماذا ايقوللولم اذاب ل

نرفس ياترى الى اين اخف وه ولمفا صفات العهفر خرجفت للمقهفى  تمهير ولدد وابل

وعنفدما  لديف  معلومفاع   ايفر ويمكفن ان تكفون  السقس  فا س لس اعر  ايع اخبات اوع  

لم يكفن يعفر  أد شفس   ولكن ان ال د اخ وا الي  ا نا نامكلجا  ا و  ايروابلس  عن ا

ا نفس محمفد ومعف  احفد العففكريين وكفان  رتبفع نائفب  علفس   عن  ولس تلك االثنفا  اقبفل

ن الرجفل ان ا ا العفكرد لدي  اخبات عن ا ا ولع  عرلت مف ضا ط وقد توقعت ان

لفس الديوانيفع ولمفا  الفى افجن الررقفع االولفى للجفي  العراقفس ا ا وجماعس  قد نقلوا 

 :قا  جلس الرجل ااسرفرع من 

ذافب لقد جا و لجر اليفوا  مجموعفع مفن الففباب وطلبفوا منفس ادخفالهم الففجن ولمفا  

 :وقلت ل  ,ان كان احد الجنود من اال الفاميع البعثيون قاا ا نك واب 



 (انا )

  :قا   

 .اتجوايها  خبر الى االنا النهم اليعرلون مكاننا  

 ,عنوان  يسكم واعاانس 

 :وقلت لف ا 

  (كو  اخبر االك  مكانيوا واوجبسس للنزو  ال ) ان

وقفا  لفس  ,لففكرت  كثيفرا علفى مفا قفاا  ف  ت ولما اعاانس العنوان جئت اليفك لفس البيف

 :الرجل 

 .الن م  ف  مسفخعاتجو ان تبخ  ل  م  س 

لفرح كثيفرا ولفس  ولس تلك اللحضاع وصل ا و  اير للمقهى لبخبرت   مكان ولده وقد

م  ففس نظيرففع وكميففع مففن   لفف  الهففباح قمففت مبكففرا وذابففت للديوانيففع  عففد ان اخفف ع

 لففس  الاعففاا ولمففا وصففلت للمعفففكر طلبففت مففن الجنففود الفف ين لففس البففاب ان يفففمحوا

 عن خر ع يقف  علفىان عباتة نس للفجن وكحسى اوصلخ نس احدام  مواجهع ولدد لب

رع اليهفا وكانفت تكفسر وقد نظ اب القاعع  س عندوعع من الجند وقد اوقرون ا ها مجم

ان ينفاا او يسمفدد ب وكانوا جميعا جالفين الن  اليمكن الد احفد مفنهم  الكثير من الفبا

م  فبعر وكانفت تخفرج مفن  فاب الموقف  تائحفع كريهفع النهم كفانوا ملسهفقين  عضفه

وقفد  .ثيفراغيفرع كتج  نحود وكانت حال  قفد تانس ا ا قاا وآتزكم االنو  وعندما ت

كيف  اذا  قفى اكثففر  فف  واففز  جففم  كفل ذلفك لففس يفومين لم طفا  شفعره واتففخت 

  :واعايس  الاعاا والم  س وقد قلت ل 

  ؟تساوع و عد ذلك يمكنك ترك الررقع وتخسرسلماذا التوالقهم و

 :قا  

 اليمكن ذلك الن  ايسم تابي  القانون علس  كونس اات ا من الجي  اما لفس اف ه الحالفع 

 للن يفسايعوا عمل أد شس  لس وانا لم اتاوع 

 وقا  دلجندا وعنداا جا 

 ان الزياتة قد انسهت 

 :  وقلت ل  من الما اوقمت  اعاا  ا ا مبلغ 

 .س اليك يوميا آت  شرا  ماتفا  وانا او كان اناك حانوع يمكن 

 راته علففى موقرفف  واصفف وشففجاعس   وتركسفف  وانهففرلت وقففد اكبففرع ليفف  قففوة تحملفف  

مفدى وحففيسهم ولفس    احفدراليعف نكنت خائرا علي  مفن افؤال  الوحفوي الف ي سولكن

وجففدع العفففراع مففن  وقففد مففرتع علففى اففاحع العرضففاع  اليففوا الثففانس عنففدما  تتفف 

 يسفدتب علفى تركيفك وتركيفب الفف ح  هم هائل واس تسدتب على المفير وقففم مفنالر

مسواجففدين لففس  رتففدون الزيسففونسوكففان انففاك الكثيففر مففن العفففكريين والبعثيففين الفف ين ي

ولما وصلت الى الفجن ووجدع ا ا وابلس  عن اؤال  ال ين يسفدت ون قفا   الفاحع 

: 

 .(انهم الررقع ال ابيع  )

 :واضا 



ان اؤال  جميعا من اوالد الرقرا  اما االغنيفا  لفانهم يفدلعون مبفال  كبيفرة للحفز يين  )

 (وال احد يفسدعيهم 

رات علفى الموقف  م قلب  وكان االصكلمات  تخرج من صمي ما يسحدث كانتوكان عند 

ت وكفان يوعدع للب  السوقيع على وتقع الساوع  طلبس اديا على وجه  للم اكرت علي  

 لما علفس   او ال د يريدهااللم والحزن قد اخ  منس مبخ ا ولكنس اعود واقو  ماداا ا ا 

افف ا لففس الفففجن وجففدع ان و عففد عففدة ايففاا لمففا ذابففت لزيففاتة  اال القبففو  والفففكوع 

ااحع العرضاع لاتغع واليوجد  هفا احفد مفن الررقفع ال ابيفع ولمفا افبلت اف ا عفنهم 

 :قا 

 ( لقد انسهت لسرة تدتيبهم ونقلوام الى  حي  يعفكرون )

 :قلت 

 .ن ليس مثل ما شاادتهم او  مرة حسى الجنود الموجودون قليلو  نولكن يبدو ا 

  :قا 

لس النزو  اليومس لانهم اليعودون مفرة  مالى االه ون ندما ي ابد عومن الجن اان  قفم

 .ثانيع للمعفكر النهم يعسقدون ان االموت قد انسهت  النفبع للنظاا 

العفراق وامريكفا وأخف ع وكانت االوضاع الفياافيع قفد اخف ع اتجاافا تهفاعديا  فين  

لكنفت ت ( ) افس يقائس عنفده طبف  القفط دتظهفر للوجفود وكفان احفد اصف ن ت الحرب 

تج الحر يفع  عفر االصفدقا  وكنفا نفرى البفوا ايضفا  اذاب الى  يس  كفل مففا  ويفبتس

لخليم العر س واس محملع  احفدث االافلحع وقفد قفا  احفد تدخل ا وحام ع الاائراع 

 :الحضوت 

 (اعسقد ان الحرب اسقوا ال ان ا ا ااسعراض للقوة و) 

 :قلت ل  

دا لفس االحففداث ع  نفرى تهفاورب قائمففع وافان كفل االمفوت تفد  علفى ان الحف  ,ال  

 .خ   اياا قليلع 

الحفواتاع لفس ن االحداث كانفت تسففاتع واالخبفات وت اتبخر عند صديقس ا ا الوكن 

اذ ان االطبفاق ال قافع  ا لفس تلرزيفون العفراق المحااع السلرزيونيع جميلع لفم نفر مثلهف

نرفف  للففجن والغرامفع  عفرضمنهفا ي اده واحدن ان عنوكانت ممنوعع وان ال د يعرل

قفد طلفع كعفادتس للبيفت وكفان الهفباح  مسفبخرا ومهادتة الجها  ولس ذلك اليوا عدع

لفس نرففس مفن قلفت لاذاب للنفوا واذا  البفاب يافرق  قفوة و وما كدع ااسبد  م  فس 

كرة من الهباح وماذايريد ولمفا لسحفت ا ا ال د يارق الباب لس مثل ا ه الفاعع المب

  الحفس وقفا  ولجفي  الففعبس يسقفدمهم ذلفك البعثفس مففؤوعفع مفن اع مجمالباب وجفد

 : حدة 

 ( ؟ا ا وين  ) 

  :قلت

  (لس الفجن  عندكم  ان  موجود)

 :قا  

 !(ولكن  قد ارب من الفجن )



وانسففا سنس مفففاعر ممزوجففع  ففالررح لخفف د وقففد وقففع علففس  افف ا الخبروقففع الهففاعقع 

انفا  نسجاد  نا كو ينما   وماذا حل      ولدد والخو  علي  النس الاعر  الى اين ذاب

ون الففى الحديقففع ومعهففم دتج واذا  قفففم مففنهم يففدخل عنففد البففاب الحز ففس  والمفففؤو 

 الفى الففا  وقففم مفنهم دخفل صعد قفم منهمقد  ى البيت وعل خفبس كبير  ويضعون 

سمع ففيلفم   اولكفن احفد واخ ع انا اصي   وجفواهم لفئ  يفدخلو للبيفت البيتالى داخل 

 :وقلت ل   وكان ذلك المفؤو  او او  الداخلين الى ك مس 

 واو  اشسكس عليك لس المحاكم  وليس من شيم الرجا   ا ا العمل ش  خاير ان 

وقاموا  سرسي  البيت جيدا ولما لم يجدوا ا ا خرجوا وتركونس وانفا لفس اشفد حفاالع  

القفبر عليف  لفس  مفن ان يلقفوا الحن  على عملهم ا ا وك لك خرت على مهفير ولفدد

ولفم اكفن اعفر  الفى ايفن ذافب  مكان ما وعنداا يمكن ان يقوموا  بد عمفل اجرامفس 

ن الضجع السس احدثها افؤال  المجرمفو لما امعوا الجيران قد خرجوا من  يوتهم وكان

قففد جففا  كففل وقففد جلفففت لففس الحديقففع وانففا الاعففر  مففاذا اعمففل او الففى ايففن اذاففب  و

ولم اخفرج ذلفك النهفات مفن البيفت ولفم  يخررون من المس  الجيران وأخ وا يوااوننس و

ميعفا نسفراكر ع وعنفد الظهفر طفرق البفاب لخرجنفا جاتناو  أد طعفاا انفا وكفل العائلف

ولمففا دخفل الينفا كفان يبسفففم  عكن الكولفمفن الافاتق واذا  ف  ا ففن عمفس الف د يففلرؤيفع 

 :ويبدو علي  الررح وقد اوقرس  عند الباب وقلت ل  

 ؟ا ال د جا   ك م  اا اخوي  

 :واار لس اذنس  اتفاعا قا  وقد ا دادع ا سفامس 

 (لس الكولع  نادعن بان ا م )

افاد لفرح كبيفر وغفامر جميفع الفراد  وامهم ك ا ا ن عمفس وعنفداا  وقد امع االوالد 

يمكفن ان   ك المحنفع السفسمن شدة الررح لخ د اخيهم مفن تلف العائلع واخ وا يسقالزون

 وقلت ل  لبيت حسى اعر  من  الحقيقع كاملع ا وعلى الروت ادخلس  لل عدادد    ؤت

 :لس  قل 

 ؟وما اس احوال  كي  وصل اليك وكي  ارب  

 :قا  

يفبتس الينفا لفس مثفل تلففك  عنفد الرجفر طفرق البفاب علينفا لخرجفت التى مفن اف ا الف د 

 س باب وكان منظفره يفوحس  حفدوث شفلاب لوجئت  ف ا عند اولما لسحت البالفاعع 

قفدمين لبدخلسف   ففرعع وانفا من حي  اتفا  م  ف  وشعره الاويل وكان حفالس الما  

ان  لوقبفف مسوقعففع وانففا اتى افف ا  سلففك الحالففع الغيففر من تلففك الزيففاتة لركففرمفففوي ا

 :يجلس ونفسرفر من  عن االمر قا 

 (اتيد ان ادخل الحماا ) 

لسفرة ليففت و عفد  للحمفاا وقفد دخفل وقد اعايناه م  س نظيرع من م  س اوالد عمف  

وقفد  ونظيرفا وقفد اعفددنا لف  طعفاا الرافوت وا ه المرة كان يبفدو منسعففا  القليلع خرج 

 لقا   ابب ا ه الزياتة ولماذا او على تلك الحالع  ع كبيرة وعنداا ابلس  عنياكل  فه

وجميفع الففجنا   افو  ان  كان لس الفجن لس معفكر للجفي  لفس الديوانيفع وقفد افرب 

 :النهم حسما اي ابون اليهم  واضا  ان  لم ي اب   الى اال الفجن من 

 :لقلت ل  



 (للماذا اعسقلوك لس اجن الجي  ك قد انهيت خدمسك العفكريع ولكنس اعر  ان )

 :لقا  

ولمفا تلضفت السافوع ي  الففعبس س ان اتافوع لفس الررقفع ال ابيفع للجفانهم يريدونن )

 (اعسقلونس 

 ك   من الفجن لقالويع اروقد أاسرفرع من  عن كير

 

  

 اب حيفف  قففرب البفف جنا  عنففد منسهفف  الليففل  وكففان مكففان نومفف  ااففسيقظ احففد الفففلقففد  

جميعنففا  وخرجنففا  مففن الفففجن وار نففا مففن  لايقضففنا شففااد ان  ففاب الفففجن مرسففوح

ن الجهففع االخففرى للبففاب الرئيفففس و عففد خروجنففا منفف  تررقنففا وذاففب كففل مفف المعفففكر 

 واحد منا الى حال  

 :ابلس  قد و

 ,الفجن لكم  اب عمن قاا  رس   

 :قا 

 ,اعسقد ان  احد الحراس ال د اعسقد ان  ارب ايضا  

 . وقد طلب منس ا ا  ان آتس اليكم واخبركم  

 (وان اليقلقوا علس  اتيد ان ت اب الى االس وتخبرام  اننس عندكم  )

يمكن وصر  اما انا لكنت لفكرت  وكان لرح العائلع ال كم علي واا انا قد جئت الطمئن 

الن  ااسااع الخ د مفن اف ه  لرحوانا  كان يعر  كي  يسهر  ان ا ملخوتا ال

 :قا  ا ن عمس وعنداا المحنع 

 (للكولع  ان  يريد العودة )

 :وقد شكرت  مرة ثانيع وقلت ل  

 (دع  عندكم عدة اياا حسى نعر  كي  تهير االموت ) 

 :وقالت ام  

 (ى ولدد تأن اذاب ألاتيد  )

وقففد  ؟تى مففااس االخبففات عففداا للمدينففع أل لفففمحت لهففا وغففادت االثنففان وقففد خرجففت

عرلففت ان الررقففع ال ابيففع قففد عفففكرع علففى الاريفف  الفففريع خففاتج مدينففع الديوانيففع 

ومن كالع اقضيع ونواحس المحالظع وكان قفادة  اف ه الررقفع مفن وكان عددام  تالال  

يعفاونهم  عفر  منهم د منحوا تتبع عميد لكل  قائد من قيادة حزب البع  وق الحز يين 

ك شفنكو   تسكفون مفن   ففياعالضباط العفكريين من ذود الخبفرة وكانفت اافلحسهم 

ندتون على ا ا السفلي  ويقولون افل سوكان الناس ي طائراع االحاديعو عر مقاومع ا

للحظفاع ك اولفس تلف  ه ه االالحع يواجهون امريكا  ل انهم ايكونون صيدا اه  لهفم 

و ظهفرع علفى لمف  ا سففامع خريرفع دخل ا و  اير الفى المقهفى وعنفدما ت قفت اعيننفا 

 و عفد ان جلفس س مكان امين لا سفمت لس وجهف  عرلت ان ا ن  قد ارب ايضا واو ل

 :ابلس    القرب منس 

 ؟( يسكم ال دااموا  )

 :قا  



ودخلفوا  ف  معهفم  تفو ان صعدوا علفى الففا   فدتج خففبس أ نعم وقاموا  عمل مفين)

 (ئ ان ولسفوه ولكن لم يجدوا  اير سالى البيت دون اا

 كوقلت 

 :  وانا قد حهل معس نرس الفس  

                                 

 االن ات                                    

ط ى جفزت المحفيديعقد اليوا لس اح ااام اات قد تناقلت ان اناك اجسماعوقد كانت االخب

كفن ان يهفدت عفن اف ا طلفس يضم كل من  وي و ليفر وتئفيس و تا  اافبانيا ويمالا

ولففس مففا  نرففس اليفوا افمعت مففن اذاعفع صففوع  .مهففم حفو  العفراق االجسمفاع شفس 

الفى صفداا ونجليف  عفدد وقهفس  مغفادتة  اقفد وجهفوا انف ات ع فان القفادة الث ثف امريكا

وقلت افل مفن العقفو  ت  ال او  ااعع ولما امعت ا ا االن ات اصب48العراق خ   

ان تنقضفس   عفد  ثفم مفاذا؟ليف  ن ات وافل افم لعف  جفادوان ينر  صداا حفين ا ا االن 

افف ه المففدة اففل يفففنون الحففرب علففى العففراق ثففم مففا اومهففير العففراق  عففد ذلففك ثففم ان 

مفنهم اليمسلفك  وقففم عفدة كيلوغرامفاع مفن الاعفاا اال العراقيين اليمسلكفون من ريلكثا

لغ ائيفع السفس تفو ع علفيهم قليلفع والتكرفس اال لعفدة ايفاا  ن الوجبفع ااا واحفدة  ألحبع طع

ونحن نعر  من الخبرة السس لفدينا مفن ان الحفرب اذا قامفت  لفان جميفع انفواع المفواد 

الرفوت ايقضفت  ىوعل .خسرس من االاواق ويقوا تجات الحروب  احسكاتاا سالغ ائيع  ا

 : وجسس وقلت لها 

 ؟(طعاا  ماذا عندنا من)

 :قالت 

 (لنا الاعاا وان ما تبقى من الوجبع اليكرس اال ليومين لقط  نمن أي )

 :قالت

 ؟(لماذا تفب  ا ا الفؤا  لكن و )

 :قلت 

واعسقفد ان الحفرب  عليف  مغفادتة العفراق افو وولفداه ن فب القد وجهوا الى صداا ان ات 

والاعسقففد ان ايففع دولففع  اليمكففن ان يغففادت العففراق ااففسقوا  عففد افف ا االنفف ات الن صففدام

 ,اسفسقبل  وتغامر  عداوة امريكا 

لانهفا افسبكل االخضفر على مهير العراق الن الحفرب اذا قامفت  وقد اثات ا ا خولس 

يففا س وكفف لك خففولس علففى مهففير عففائلسس ومهففير العوائففل العراقيففع الرقيففرة السففس وال

صفداا الرعنفا    ب اياافاعات ا ه الحرب المفدمرة وكفل اف ا  ففبحسما من اث انس اسع

تلفك الليلفع  مولم انف لكي  ااسايع تبمين الاعاا لهؤال  االوالد  تثم ان الحرب اذا طال

اافففسايع  وان  الهفففباح حسفففى لبففففت م  ففففس وخرجفففت للففففوق عففففى ن حفففل  اومفففا

الحهو  على أد نوع من الاعفاا واخف ع ماعنفدد مفن نقفود وخرجفت ولمفا وصفلت 

  الفى ولسحت ا وا ها وكان الناس يسقاتلون للوصللفوق لم اجد الكثير من المح ع قد 

 وكفان اكثرافا خاويفا .السس لسحت ا وا ها والسس اليوجد ليها اال القليفل اب المح ع و ا

وارعففوا  عن افف ا االنفف ات الفف د وجفف  الففى صففداا االخبففات اففمع  ويبففدو ان الجميففع قففد

عفر البقوليفاع لحهفو  اال علفى  اللفم اافساع  امفا انفا  للفوق للحهو  على الاعفاا



ن وكفامفن المجهفو  وكان الناس قد اخ ام الخفو   .ا للبيتوعدع  ه وكيس من السمر

انففاك  وقففد الحضففت ان ؟الحففرب اا ال تقففع  واحففد واففو أ هم ينهففب علففى شففس حففديث

ن ين واففم يركبففون اففياتاتهم واففم مففدججودوتيففاع للفففرطع وتجففا  االمففن والبعثيفف

اففو  يفففمم  ارع شففائعع تقففو  ان صففدامذلففك النهففات اال وقففد افف رح ولففم يففنق الففف 

االنهات وخزاناع المياه الهال  للفرب وقاا الناس  ففرا  اكيفاس كبيفرة مفن النفايلون 

ا وكفان الكفيس الواحفد يففع من تلك اتس توضع ليها السموت وقمت  فرا  عفرين كيفف

  مفا  االافالع ليمفا تلك االكيفاس  مل  ون قومواالوالد  ي عفرين لسرا واخ ع  وجسس

ولفس الهفباح كفان النفاس  .س وجمعناافا لفس احفدى الغفر اكيفاال اف ه   غلف  اقوا  انا

يسجمعون لس المقااس وكلهم لس حالع خفو  والفع مفن المففسقبل المظلفم الف د اليمكفن 

قفاموا  ا قفديفا  لكفانونل د ايحهل عندما تقوا تلك الحرب امفا االغاالحد ان يعر  ما

 :وقد قا  واحد منا  اياا  من  عدة  يوتهم  لس  فرا  المواد الغ ائيع وتكديفها

علس  شفرا  المفواد الغ ائيفع ولكنفس كنفت   انا اعر  ان  اسكون اناك حرب وانوهللا) 

 (لفرا اا الاملك للفا واحدا 

  :وقا  آخر

 يفع كفيس الاحفين  مئفع الف   اتترعت ااعات المفواد الغ ائيفع  ففكل جنفونس وقفد  لقد )

  (دينات

ولفس  امفواد منهفلقفد اغلقفت جميفع المحف ع ا وا هفا لنرفاذ اهفات اال وذلفك الن لم ينقرو

وافم  شفاادع الحفز يين   لمنظمع الحز يفعاليوا و ينما كنت امر على  اب ا مفا  نرس

عرلفت انهفم  وقفد .الفى مكفان آخفر  لون اثاث المنظمع لس اياتاع ويقومون  نقلهايحم  

قهف  كفل  يفسم  افو  لمعرلسهم  انف  خ واا مقراع  ديلع انسقلوا الى المداتس وات قد 

كففان االنفف ات ينسهففس عنففد الفففاعع الفاداففع مففن صففباح اليففوا لمففا المنظمففاع الحز يففع و

خبفات وكانفت جميفع االذاعفاع قفد اترقفت  لوانفا اافسمع  لقد اهرع طفوا  الليفالثانس ل

 .ان  ايسم توجي  ضر ع عفكريع للعراق حا  انسها  الوقت المحدد ل ن ات على  

                    

  الهدمع والرعب                                        

لفس  صفواع افادتةالفادافع صفباحاواذا  ب وما ان حفل الهفباح و السحديفد لفس الففاعع

عرلفففت انهفففا اصفففواع الافففائراع  هفففباح وعلفففى الرفففوتتمفففزق افففكون ذلفففك ال الجفففو 

قففد  االوالد وامهففم كففان اد وااففرعت     رففس  الراديففو ووالهففواتيب المسجفف  نحففو  غففد

 :قلت لهم ولما ابلونس  ن من تلك االصواعدخلوا الى غرلسس وام لزعي

 لقهرها  تسج  الى  غداد وصواتيب كرو  وتوما اوك واس   انها اصواع الاائراع 

ب الفرئيس االمريكفس وافو يعلفن لندن واذا    ينقفل خافا  الراديو على اذاعع وادتع  

ى صفداا النف  لفم ينرف  االنف ات الف د وجف  اليف  وكف لك لعفل م ان الحفرب  فدأع علفللعال

 ن  غداد واو ي يع نبب الهجوا وكانت اصواع الاائراع لفم تنقافع نهائيفا وكبنهفاوتلرزي

كففان الهجففوا علففى احففد القهففوت الرئااففيع  الفف د حيفف  ا سففدأ  ةواحففد صففوع لاففائرة 

ولكنف  نجفا  قفد ليف  يع لهداا واعوان  لس تلفك الففاعع اناك اجسماع يكون  يرسرض ان

عفر  ان  ا راتق خمس دقائ  حي  انسهى ذلك االجسماع قبل وقسف  المحفدد الن صفدام

ع قفوقد قهرت الاائراع لفس تلفك الهجمفع كفل المواالهجوا ايقع حسما لس تلك الفاعع 



ارة ياقع القيفادة والففور االمن واالاسخباتاع وم اتاع الحفااع ودوائوالرئاايع وال

عمليفففع عففففكريع اافففمااا  ريع والمدنيفففع ومحافففاع الكهر فففا  لفففسوالمافففاتاع العففففك

 الهفحا  حين خرج ذلك المخبو  و يفر الثقالفع االمريكان ) الهدمع والرعب ( لس 

وتبعف  صفداا حيف   م القضفا  علفى اؤال )العلفوج (ويقو   ان  او  يس ندد  الهجوايل

دانففع افف ا الهجففوا لم الاالقففى خاا ففا حفف  ليفف  العففراقيين علففى المقاومففع ودعففا دو  العفف

 اخرجفت للففاتع التى مفاذا حهفل وجفدع النفاس وافم  فين لفرح الن صفدام اوعندم

قففاا   ايفففقط و ففين مسخففو  مففن ان افف ه الحففرب اففسجر مفففاكل الحهففر لهففا لففس حففين

ريع وكفل واحفد مفنهم قفد الم  فس العففك ين  السجوا  لفس المدينفع وافم يلبففون والبعثي

 قففاع وكانففت اففياتاتهم تجففوب الفففواتع لففس هففا اففسع مخففا ن مففن االطحمففل جعبففع لي

 من اجل تخوي  الناس والقفو   فانهم موجفودين وافيقاتلون  حملع ااسعراضيع واضحع

مففع الحز يففع باب ووقرففوا امففاا المنظهففر ذلففك اليففوا تجمففع العفففراع مففن الفففولففس ع

مقا ل لها لس خاوة واضحع من السحدد وقفد خفرج على الرصي  ال وجلس قفم منهم 

 :  المنظمع وقا  لهم ولهم مفؤ

 (اخوان تجا ا تررقوا )

الى داخل المنظمع تجعوا الى امفاكنهم  او  وقاا الفباب وتحركوا عدة امسات ولما عاد

 واو يفير قادما الى حي  كنفت واقرفا وافلم علفس  وقلفت ومن  عيد شاادع ا نس ا ا 

 :ل  

  (لماذا عدع) 

 :قا  

 .اخا  وام تحت الهجوا دنس ان تري   منهم لس اوج قوتهم لهلانس لم اخ

وكانففت  لففس تجمعهففم امففاا  ففاب المنظمففع  وتركنففس والسحفف  مففع  قيففع الفففباب انخففرين

ن صفواتيب كفرو  وتومفا مقد شملت اط ق المئاع  للقواع االمريكيع  الهجمع االولى

يفاا تمكنفت امريكفا مفن مر الهجفوا لعفدة اساوك السس اصا ت اادالها  دقع مسناايفع وااف

ع مفن الجنفود يسركفون مفواقعهم العففكرينى السحيع العراقيع وقد  دأ الكثير كل البتدمير 

لففس الجففي  والعففودة الففى ااففاليهم ولففس صففباح اليففوا الفففا ع للهجففوا اعلنففت القففواع 

ال  مفن الجنفود لفس زا  االنفاالمريكيع عن  دأ الهجوا البفرد علفى العفراق حيف  تفم ا

لناصفففريع ومفففا ان عفففر  تجفففاه ااال  ا قهفففر و فففدأع  فففالسحرك شفففمامناقفففع الرفففاو وأ

الهجوا البرد حسى قاموا  الهجوا على مراكز الفلاع لس المدينفع مفن  البهريون  بد 

مففن واحسلواففا ليمففا اففرب البعثيففين واخسرففوا المخففا راع واالوالبعفف   مقففراع حففزب

الاريف   اوخو  الفى المفدن واحس لهفا  فل اتخف خاع القواع االمريكيع عدا الفد وكانت

الن احفس   المفدن يفؤخر اجفومهم ولفس ود مفاتا لهم لس السوج  نحو  غفداد الهحرا

 عهر ذلك اليوا و ينما كنا جالفين لس المقهى قا  احد الحضوت

 الفف د اليبعففد عففن الفففاميع اففوى  سمريكيففع قففد وصففلت الففى مرففرق غمففاالاع اان القففو 

 مقاتلسهم ل واوان الجي  الفعبس والحزب لس الفاميع قد توجه  عكيلومسرا ةعفر

  :ا و ينما كنا نسحدث عن تلك المغامرة السس اللائدة منه



واففس تعففود مفففرعع  والسففس ذابففت لقسففا  االمريكففان  واذا  فففياتاع الجففي  الفففعبس

عفادوا  مثفل تلفك  ذاولمفا لف د حهفلاوتدخل للمنظمع الحز يع وقفد اتدنفا ان نعفر  ما

 :ناه قا  ثنا  وصل صديقنا ا و علس ولما ابلالالفرعع ولس تلك ا

 كانفت محملفع  الرجفا   رفاتواسلما وصلت افياتاع الجفي  الففعبس الفى مناقفع الح   

كانت قواع الجي  االمريكس قد وصلت الفى مرفرق من اعضا  الجي  الفعبس حي   

 لقففواع االمريكيففع مففن تشففاي كففان االجففي  الفففعبس النففات علففى  غمففاس  وقففد اطلفف 

د ك الرامس من اط ق عدة اط قاع االوقفعلى احدى تلك الفياتاع ولم يكد ذلمرك ب 

الجففي  االمريكففان قفففمس  الففى نهففرين وعنففدما تاى الففراد مففن  جهففع جا تفف  ق يرففع مو

وقفد   .على الاريف  اياتاتهم ى البفاتين القريبع وتركوالروا ال  الفعبس مقسل تليقهم 

اع االمريكيفع لمدينع وقفد تقفدمت القفوخلوا ا ا القسيل وعادوا    الى اأو عاد قفم منهم 

انففاك الررقففع ال ابيففع السا عففع  اتجففاه النجفف  مففن جهففع البحرحيفف    كانففت تعفففكر  

لجفانبين قسفل علفى اثرافا جميفع  فين اع النج  وقد داتع معركفع غيفر مسكالئف لمحالظع

  سروحي  اغفاتع علفيهم طفائراع الهيلوكف من جنود الررقع ال ابيع  من كان لس البحر

رة ا يهم وكفان او  مفن قسلسف  القفواع االمريكيفع قائفد الجفي   ادتهم عن  كوأ اال اتفس 

 :الفعبس لس المحالظع ولس عهر ذلك اليوا جا  احد االصدقا  وقا  

 (ان اناك خبرا مؤلما الاود ان اقول   )

 :لبلححنا علي  ليقو  لقا   

ن  فالقرب لع حي  كانوا يعفكروا ادة كام عالسا عع للديوانيلقد تمت ا ادة الررقع ال ابيع 

 مفن لفباب من اال الفاميع وكان عدد ال ين  قسلفوا ومنهم جميع ا من الاري  الفريع 

  ,شباب الفاميع اكثر من مئع وخمفين 

 :قلت 

 !!من العوائل الرقيرة  و ال تعرلون ان جميعهم  

 :وقا  ا و احمد  

 (لكان قد قسل معهم  نرف   لهم  لمجيدا ولو ا   ا ا كان  ان موق  ا نك)

اكين الفى حيف  قسفل اوالدافم  عنفد الاريف  ذافب اافل افؤال  المففولس صباح اليفوا  

لقفد ا داد  ا نا ام قسلى وقفم مفنهم قفد وضفعوا لفس اكيفاس   افسيكيع  االفريع ووجدو

وقا  احفد ا فا   حقدام على من اعى لقسلهم وام البعثيين ال ين اجبروام على الساوع 

 .اؤال  الفباب 

تحففت الاريفف  الفففريع  نفف  وعففدد آخففر قففد قسلففوا داخففل احففد االنا يففب وجففد ا انفف  قففد  )

  (اك قوة  ريع قد نزلت عليهم وا ادتهم جميعا نا ومعنى ا ا ان

 :وقلت 

 الساوع لما قسلوا!(لو انهم جميعا تلضوا )

  :وقا  ا و علس

 (ان الخو  والسهديد او ال د اوقعهم لس تلك المهيبع ) 

وان  المدينففع لمقففسلهم اففيماااففل  لفففباب حففزن جميففع جثففامين اففؤال  اولمففا وصففلت  

وكفف لك ا داد حقففدام علففى البعثيففين وقففادة الررقففع ال ابيففع الفف ين جمففيعهم مففن الرقففرا  

وكانففت القففواع االمريكيففع قففد اخفف ع تسقففدا ار ففوا وتركففوا اففؤال  المفففاكين وحففدام . 



الهفحراود  لاريف نت تسقدا من اتجفااين احفداما علفى ا فرعع كبيرة نحو  غداد وكا

م تسوقف  تلفك ولف  غفداد - كر    والثانس علفى الاريف  الففريع كفوعال د يمر خاتج 

والهفواتيب لسففمل االتتا  اال على مفات   غفداد ليمفا اافسمرع اجمفاع الافائراع 

 يننفا  المحالظفاع وكفان اغلفب الحفدي  الف د يفدوت  ع  لفس عمفواكل مبانس حزب الب

                          :حد االصدقا كان ينهب على مهير النظاا وقا  ا

 .(ان امريكا مهممع على ااقاط النظاا على ما يبدو )

  :قلت

 (النظاا الجهد دون ان تفقط   كل ا ا وال من المعقو  ان تقوا امريكا )

 :وقا  آخر  

 !(الم ترعلها امريكا لس اياا االنسراضع وتركسنا لهداا لقمع اائغع )

 :قلت 

اترفاق مفع المعاتضفع وكفل الفدالئل تففير  االن  ن يخسل  كفون ان انفاكان االمر اال )

 (الى قرب اقوط النظاا 

خالسفا كمفا كفان  لفم  يكفن حفديثنا  ن لفس المقهفى و ينما كنا ونحن نسحدث ونحفن جالففو

لفك االثنفا  دخفل لحفدي  ولفس تكان لس المقهى كان يفسمع له ا ا اا قا  ل ان جميع من

 :قا  احد االصدقا  للمقهى و

  !!(ان ا ه الليلع او صباح الغد ايقوا الفباب ياالاسي   على الفعبع الحز يع )

 :قا  ا و احمد 

 .(اخا  ان تكون اناك خفائر  ين صرو  شبا نا )

 :قلت 

  (الن البعثيين اصبحوا خائرين ومهزو ينناك أد خفائر واسرون ك  لن تكون ا) 

  :قالوا

 ؟  كي

ومفع اقاومع وايهرب البعثيون النهم يعرلون ان القبل لهم  مققلت لن تكون اناك ايع م

 وان المفبلع قد حفمت  النفبع لمهير النظاا اؤال  الفباب 

و  الفد ا اع الفى مففات   غفداد  فل ولع  لقد قات ت الحرب على نهايسها وذلفك  وصف

انسظفر ان وكنت .ولس مفا  ذلك اليوا لم انم  ها  قفم من  احيائ نها قد دخلت لع  الىا

الفعبع الحز يع ولكفن لفم  اامع اط ق نات  عد ان يكون الفباب قد قرتوا الهجوا على

 كفان الهفدو  مابقفا علفى المدينفع علفى غيفر العفادة  أد اط ق للنات  فل  فالعكس اامع 

 :يل عاد  ا ا الى البيت ولما ابلس لولس منسه  ال

 (لماذا لم يسم الهجوا على الفعبع )

 :قا   

الفباب قرتوا ان يكون الهجوا لس صباح اليوا الثانس ولس وضف  النهفات كرمفز الن )

 (للسحدد 

ولمفا  الليلع ولماذا لم يكن انفاك أد شفس  ماذا جرى تلك ولس الهباح خرجت التى  

مففرتع علففى  ففاب الفففعبع وجففدع عففدة  عثيففين واففم يقرففون امففاا  ففاب المنظمففع وكففانوا 

د وكفان مفن  يفنهم ذلفك المهفوس الف د اعسقفل م علفى الزنفاهع واصا عح االال نمدججي



ولفم انفز  عينفس تكفزع نظفرد عليف   ودع  الفجن وقد ت قت نظراتنفا حيف  ا ا وا

عن  واو   لك قد عر  المغزى من تلك النظرة ولم ا سعد عدة امسفات مفن  فاب الففعبع 

مففن الفففباب واففم حسففى اففمعت اصففواع اسالففاع تففبتس مففن خلرففس لوجففدع مجموعففع 

لمنظمع وكان عفدام كبيفرا واكثفرام يحملفون يسوجهون نحو ا اشاع وام يحملون الرش

ن اؤال  الفباب يسوجهفون الفيهم لفروا مفن امفامهم وكفان ولما تأى البعثيو الرشاشاع 

ولففس تلففك    اتجففااس اه ارو فف    حيينففا وكففان اتجففوس مفففؤت ين ذلففك البعثففااو  الهفف

ولس تلك اللحضفاع كفان ذلفك  . يناجمون الفعبع ولم ي حقوا الحزاع دخل المهاللحظ

تففا كسا  تعينفاه علفى الفركر  فل  وس قد وصل  القرب منس ولكن قدماه لفم تكفنوالمه

ولمفا تلفع  ولكنف  لفم يففساع س  لس يده واتاد الوقفو و ندقي واقط على وجه   امامس 

يفرا واصفرر وجهف  نظرع الي  وكان الخفو  قفد اخف  منف  مبخف ا كبوجه  من االتض 

مففد الففس  يففده طالبففا منففس مفففاعدت  علففى  تآنففس واقرففا امامفف   انففدموقهففرع شففرساه وع

 :الوقو  ولم امد يدد الي  وقلت ل  

 ( !!الارق حسما اسس قى نقلت لك ا منت كر)

ل نسقفاا  فل انفس كثيفرا ماكنفت اتففام  مفع مفن يفؤذينس للفم  ولم اكن لس طبيعسفس ميفاال

وتوكبعلى  ندقيس   واات عفدة   وقاا ااساع ان امنع نرفس لمددع يدد الي  وامفك  ها

لم يفساع ان يفير لوضع يده على الحائط مفسندا عليف  ووقرفت التى خاواع ولكن   

لس تلك اللحظاع الحقف   عفر الوصو  الى اال   وما ال د ايحهل ل  و ال يفسايع

وكان مكرواا لهم اذ كثيرا ماكان ي حقهم ويؤذيهم لسجمعوا عليف   عندما تأوه  الفباب

  مفن زه ضر ا واخ وا من  ا ح  وجعبع عساده وكانفت الفدما  قفد اخف ع تنفوعواوا

ا الوغفد ان يمفر عليف  يومفا مثفل سركس  وذابت وانا اقو  ال خار لفس  فا  اف وجه  ل

وعفدع الفى المنظمفع التى مفا  واال ما كان قفد اعسفدى علفى النفاس او آذاافم  اليوا ا ا

النهم قاموا  نقل  الى  يوتهم قبل عدة اياا   ثاثرى لوجدتها خاليع تماما من أد اجل د ا

 امفس يفوا مففا  الموجفودة لفس المنظمفع  قفاتيرق والسن كفل االوتااحرق البعثيو ليما 

مدينففع وقففد اخسرففى كففل البعثيففين مففن الن مففن نهففايسهم وكففانوا علففى مففا يبففدو انهففم مسبكففدو

اال وقفد افمعنا   ايفاا تمفر عفدة ولم احد منهم الى الفاتع . ال موا  يوتهم ولم يخرج 

تعقبف  احفد  مفؤو  حينا  قد اخ  عائلس  وافرب  الفى الديوانيفع وانفاك   ان ذلك البعثس

 اليف  وعندما صادل  لفس الففوق الكبيفر  اخفرج ذلفك الففاب مفداف  وصفو     الفباب

واففط تفففاؤالع النففاس الفف ين تجمعففوا عنففد تؤيففسهم لفف لك الفففاب و يففده المفففدس  وقففد 

 :ائ  توج   الحدي  اليهم ق

 !!(ا ا المجرا قد كسب تقرير على والدد ال د اعدا  فبب ذلك السقرير )

دون ان  اتداه لس الحا  وانهفر   طل  الفاب على تأس ذلك المجرا طلقع واحدةاو

 :يسعقب  احد ولما وصلت الينا االخبات قا  ا ا 

 (لمنس من  كان يريد اعدامس ولكن هللا ا   ان  وهللا ياا س)

 :قلت 

 (ك النهايع كانت محفو ع الن  آذى جميع الناستل)



ااسمففاا النففاس لففس العففراق  اخفف ع تنففا   وكانفت اخبففات المعففاتك قففرب  غففداد اففس السففس

  هى وقد اخ نا حريسنفا كاملفع  الحفديجالفين لس المق وخاتج  ولس الهباح و ينما كنا

 :ا و احمد   االن حكم البع  وصداا قد ولى ق

تجففرد معركففع كبيففرة لففس ماففات  غففداد تخوضففها القفففواع ح اان اليففوا ومنفف  الهففب 

 هفم صفداا مفن الفدو  العر يفع يففاندام   جفا  ين االمريكيع مع المسافوعين العفرب الف

 .لدائس صداا 

 :وقلت 

ففسايع مجموعفع الفراد ا قد جفرى  ولكفن مفاذا تعنير الان قسا) لقد امعت ا ه االخبات 

 (سائراع اال اتفعلى االتض ولوقهم المئاع من ط

 :وقا  ا و علس 

قفد وعين وقفم منهم تمى نرف  لس دجلفع وسالقد ارب من تبقى من اؤال  الم ) نعم.. 

 ( سروقسلس  واو لس الما والحقس  طائراع الهليوك

ا اح ومفلت القهر الجمهوتد و قيت لي  للهبودخقدمت عدة د ا اع ولس تلك الليلع ت 

والمدتعاع واحسلفت اجفزا  كبيفرة مفن  ز  الرجر حسى تدلقت المئاع من الد ا اع  ان

لفس وافاها تمثفا   ينسهفب  كان  نحو ااحع الرردوس حي  ا غداد وقد توج  قفم منه

تقدمت تالعع كبيرة نحو ا ا السمثا  وت ط الجنود االمريكين الففلك قد  و كبير لهداا 

انففزاح كففا وس عففن صففدوت العففراقيين داا وااففقاوه وعنففدما اففقط الهففنم  علففى تقبسفف 

  .وقا  الناس ال ين كانوا يسا عون عمليع ااقاط السمثا من ث ثين عاما  اكثر

 !(!لقد ااقاوه  )  

 

 (( ))   انسهت                     

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

  

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


