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عــــــــــودة األمــــــــــل لضحايــــــــــا صــــــــدام
بغداد/صايف الياسري

بعد ايام قليلة من هروبه من جيش صدام بعد ان
ضافت به الدنيا عجزاً عن القيام باعباء معيشة
العائلة القي القبض على املواطن سلمان كرمي
وساقوه إلى احد مستشفيات العاصمة ،مقيد
اليدين ،معصوب العينني ،حقن مبخدر موضعي
ثم قطع جراح مهمل اذنه اليسرى تنفيذاً الوامر
الدكتاتور اخمللوع.
مـشكلـة سلمـان لم تـنته عنـد هـذا احلـد فقـد
اكتـشف االطبـاء ان االمر الـصادر لهـم بقطع
اذنه الـيمنى وليس اليسـرى ،كما نفذوا! فعاد
اجلـ ــراح املهــمل ودون أي اهـتـمـ ــام وقــطع اذن
سلـمــان الـيـمـن ــى .يق ــول سلـم ــان :نقلـت إلــى
املـستـشفــى صبـاحـاً واسـتيقـظت بعـد الـظهـر
الكـتــشف انـي فقــدت اذنـي االثـنـتـني ،متـنـيـت
املـوت عنـدهـا وشعـرت بحـزن طــاغ واكتئـاب ال
مثـيل له ومـوجـة حقــد والم ..ال اعــرف كيف
اصف لك مـشـاعـري سـاعـتهــا ،لم اعـد اهـتم
بـ ــاحلـيـ ــاة ..متـنـيـت املـ ــوت متـنـيـت ل ـ ــو انهـم
قتلوني.
وعـاد سلمـان إلـى اجليـش ليعـيش تـراجيـديـا

ض ــدهم ،البــد مـن ذلك ،فــالعقــاب اجلـســدي
بقــطع االع ـضـ ــاء لــم يعـ ــد ابـ ــداً مـن قـ ــوانـني
االنـســانيــة واحلضـارة ،وامنـا هـو رمـز وحـشي

قطعوا أذنه اليسرى واكتشفوا ان االمر يقضي
بقطع اليمنى فقطعوا االثنتني
لنـظــام اكثـر وحــشيـة مــا دام يجــرؤ علــى بتـر
ايدي الـبشر وقـطع آذانهم جملرد انـهم ارتكبوا
مخـ ــالفـ ــة تخـلف عـن االلــتحـ ــاق بـ ــالـ ــوحـ ــدة

اجلراحة التجميلية تعيد االمل للضحايا
جــديــدة .فهــو يـتعــرض علــى الــدوام للـضــرب
والتعذيب والسخـرة الصعبة والسخـرية على
ايـدي والسنـة بعض اجلنـود والضبـاط ،حتى
مت ت ـس ــريحه ع ــام  2002تـنفـي ــذاً لق ــرار عف ــو
مـعجـ ــزة صـ ــدر يف سـ ــاعـ ــة انـ ـش ـ ــراح القـ ــائـ ــد
الـضرورة ،وامـضى ايـامه يف منـزله يعـاني من
احبـاط شـديــد منـعه من اخلـروج مـن منـزله
ومـزاولــة احليـاة العـامـة ،فقــد جتنـبه النـاس
ولم يـرض احـد ان يـستخـدمه أو يـوظفه ولم
تقـبل ايــة امــرأة بــالــزواج مـنه واعـتــاد ارتــداء
غـطــاء الــرأس الــذي يغـطي اذنـيه ،فـيمــا ظل
يـ ـ ــأمـل مع م ـ ـ ــرور كل يـ ـ ــوم ان ي ـن ــته ــي عهـ ـ ــد
الـطــاغيــة ،واخيــراً حل ذلـك اليــوم ومت كنـس
صدام حسني.
ويقدر عدد من فقدوا اذنـاً كاملة أو جزءاً من
اذن بــنح ـ ــو  3500جـن ـ ــدي ع ـ ــراقـي ،ت ـ ــرى هل
سـيح ــاكـم الـط ــاغـي ــة عـن ج ــرميـته الـب ــشع ــة

شدة الـهجمة االعالمية العاملية جرت النظام
إلى خسـائر سيـاسية يهـتم لها فـضالً على ان
بـعـ ــض اجلـ ـ ـ ــراح ــني رف ـ ـضـ ـ ـ ــوا اجـ ـ ـ ــراء هـ ـ ـ ــذه
العـملـيــات ،لــذا قــرر الـنـظــام قـطع جــزء مـن
االذن ب ــدالً مـن قــطعه ــا بـ ــالكـ ــامل أي انه لـم
يتــراجـع عن قــراره بـبتــر االعـض ــاء البـشــريــة
وبعـد سقـوط الطـاغيـة بـدأ ضحـايـا عـمليـات
الـتـ ـشـ ــوبه بـتـكـ ــويـن جتـمـع لهـم يف جــمعـيـ ــة
حقوق االنـسان الـعراقيـة وهم اليـوم يتغـلبون
شـيئـاً فـشـيئـاً علــى االذى النفـسي واجلـسـدي
الـ ــذي احلقه الـط ــاغـيـ ــة بهـم ويـبحـث ــون عـن
وظ ـ ــائف ح ـيــث زال الع ـ ــائق الـ ـس ـي ـ ــاســي مــن
ام ــامهـم ،وكـ ــذلك ارتـبــط بعــضهـم ب ــزيج ــات
نـ ــاجح ــة ،وبـ ــدأوا يعـي ـش ــون حـي ــاة طـبـيعـي ــة،
وي ـتـغل ـبـ ـ ــون علـ ـ ــى عقـ ـ ــدة (اله ـ ــارب ذي االذن
املقطوعة).
يف العـ ـ ــام املـ ـ ــاضــي حتـ ـ ــول امـله ــم يف اصالح

العــسكـريـة يف املـوعــد املقـرر ،امـر قـطع االذن
هذا اصدره الطاغية عام  1994فكم هو العدد
احلقــيقــي لل ــذيــن نفـ ــذ بحـقهــم خالل ت ــسع
س ـن ـ ــوات؟ .ك ـ ــان ص ـ ــدام ي ـ ـس ــتخ ـ ــدم اخل ـ ــوف
للـحصـول علــى الطـاعــة ،لكـنه يف احلقـيقيـة
كـان يحصد عـداء شعبه وغيـظه وحقده عليه
وانـتهــازه الفــرص ــة املن ــاسبــة لـلثــورة ومتــزيق
ص ــورة ال ــدكـت ــات ــور ال ــوح ـشـي ،ح ــاول ص ــدام
بقـطع االذان وقف عـمليــات الهــروب املتـزايـد
مـن جيــشه الكـارتــوني ويف اول محـاولـة لـزرع
هــذا اخلــوف فق ــد خمـسـمئ ــة جنــدي ع ــراقي
اذانهـم يف عـملـي ــة وح ـشـي ــة كـعق ــوب ــة لـ ــوقف
عمليـات الهروب أو اكثر قلـيالً االذن بالكامل.
غـيــر ان هــذا االجــراء اثــار غـضـب ـاً عــارم ـاً يف
الداخل واخلارج.
ونحـن نـعلـم ان ن ـظـ ــام صـ ــدام ال يهـمـه علـ ــى
االطالق ردود فعل الــرأي العــام العــاملي ولـكن

عــوقـهم إلــى حقـيقــة واعلـنت مـجمــوع ــة من
اجلـراحني العــراقيني تـدعمهـم وزارة الصحـة
انهم بدأوا يقـومون بـاجراء عـمليات جـراحية
(جتميل) مجـانية لضـحايا عقـوبة الدكـتاتور
ال ــوح ـشـي ــة اض ــاف ــة إل ــى عـملـي ــات الـتجـمـيل
االخـ ـ ــرى ال ـتــي ت ـ ـش ـمـل ضحـ ـ ــاي ـ ـ ــا الق ـن ـ ـ ــابل
والرصـاص والتـشويـه باحلـرق والكي وتـرقيع
اجللد.
وكان احـد الرواد يف اتخاذ هذا القرار الدكتور
اجلـ ـ ـ ــراح رضـ ـ ـ ــا عـل ــي جـ ـ ـ ــراح الـ ـتـجـ ـمـ ـيـل يف
مـستـشفـى الـواسـطي .وقـد اجــرى حتـى اآلن
مئـات العملـيات الـتجميلـية ،وقـد تقدم الـيوم

اكثر من  4000جندي رفضوا احلرب فقطع
صدام اذانهم
سلـمــان كــرمي إلــى امل ـسـتــشفــى الجــراء هــذه
العمليـة .وهو يـشعر بـانه امنا يـستعيـد شيـئاً
عــزيــزاً علـيه سلـبه مـنه ط ــاغيــة العـصــر وانه
ب ــاج ــراء ه ــذه العـملـي ــة امن ــا يـنـتـص ــر علـيه،
ويقـول هـا انـا اسـتعيــد شكل اذنـي من جـديـد
بينما يحاكم الشعب جالدي.
ويقـول الــدكتـور عـلي رضـا :هــؤالء النـاس يف

شاهد عيان يروي قصصاً حمزنة عن اعدامات
باجلملة لعوائل بأكملها!
املثنى  /عدنان سمير

وسـط مي مـن الــرمــال والـضــوء والـنقــاء ...بـني
ارض حــبلـ ــى بـ ــاسـ ــرار االيـ ــام والـ ـسـنـني ورجـ ــال
رحل ـ ــوا وآخ ـ ــريــن دف ـن ـ ــوا مع الـ ـسـك ـ ــون امل ـ ــريــب
والفراغ الرحيب.
بيــداء مكـتنــزة بــالـشــواهــد التـي نقـشـت علـيهــا
صـفح ـ ــات مــن امل ـ ــاضــي وافع ـ ــال ت ـث ـي ـ ــر األس ـ ــى
والشجن.
عــاش يف هــذه األقــاصـي مـن صحــراء ال ـسـمــاوة
رجــال ونسـاء واطفـال أضحـى كل مـنهم شـاهـداً
علـى زمـان عـاد ثـانيـةً لـيجسـد قصـة شعب قـارع
الدكتاتور.
جدران مـهدمـة وقبـور لم تـتالش .وأرواح اضفت
قـدسية علـى املكان .فقـد راحت حتت الـرمال يف
الـلي ــالي احلــالكــة اجـســاد طــاهــرة وارواح نـقيــة
ب ــرص ــاص القـتل ــة وامل ــأج ــوريـن ،ش ــواه ــد آلالف
الــضح ــايـ ــا الك ــرد .وبـي ــوت شـي ــدت مـن احلج ــر
لتقطنها عوائل من الدجيل.
ليس بني هذا املكان واآلخـر سوى عبرة ترقرقت
يف املآقي وقلب غرق من فرط احلزن على شعب
ع ـ ــاش خلـف الق ـضـبـ ــان ثــم يقــتل بـني كـثـبـ ــان
الرمال واألكام.
حـني وصلنـا إلـى نــاحيـة بـصيـة  340كـم جنـوب
غـربي الـسمـاوة يف البـاديـة اجلنـوبيـة .أنتـابـتنـا
احليــرة مب نبـدأ ومـا نـريــد األطالع علـيه .فقـد
غــدت تلك االرض يف عقـد الـثمـانيـنيـات سـاحـة
مفتـوحـة إلعـدام االبـريـاء من العـوائل الكـرديـة
املـنفيـة من كـردستـان العـراق لـتعتـقل وتقتل يف
جنـوبه ولـم يكن شـاهــداً عليهـا غيـر اهلل وبقـايـا

علي سـميــر وحيــد  30سنـة ،وكـان قـد فــر من
اجلـيش عام  1994النـه سئم خوض حـرب تلو
أخرى حسب تعبيره ،وألنه يريد ان يعمل وان
يعيش بـكرامة ولكـن سرعان مـا القي القبض
عليه ونـقل إلى احد مـستشفيـات بغداد حيث
تك ــررت مـعه نفــس الـت ــراجـي ــدي ــا مـن تقـيـي ــد
الـ ـي ـ ـ ــدي ــن وع ـ ـص ــب االع ــني ث ــم الـ ـتـخ ـ ـ ــدي ـ ـ ــر

( الورقة السابعة )

(املدى) يف ليلة بصحراء السماوة

اجـ ـسـ ــاد مــتهـ ــالـك ـ ــة اضفــت طه ـ ــراً عل ـ ــى نقـ ــاء
البيداء.
يقول السـيد جبار حنون (رئيـس عرفاء متقاعد
من الـشـرطــة احملليـة يف نــاحيـة بـصيـة) شـاهـد
عيـان علـى تلك اجلـرائم ابـان النظـام السـابق -
ان ال ـ ــدور ال ـتــي جلــب إلــيه ـ ــا أه ـ ــالــي ال ـ ــدجــيل
واملبنـية من اجلحر شيدت يف بداية السبعينيات
من قـبل محـافـظ املـثنــى ألسكــان البـدو الــرحل
ومحاولة ألسـتقرارهم يف املنطقة وعدم عبورهم
إلــى الــسعــوديــة .غـي ــر انهـم لـم ي ـسـتقــروا فـيهــا
ط ــويالً ب ـسـبـب رغـبـتهـم ب ــالـتــنقل امل ـسـتـم ــر مـن
مكان إلى آخر .وظلت مهجورة مدة طويلة.
عـند وصـولنـا اليـها بـعد مـضي نصـف ساعـة من
السير يف العراق املتعرجـة بالسيارة التي أقلتنا،
وجــدنــاهــا دوراً ت ـســاقـطـت سق ــوفهــا وج ــدرانهــا
وس ــرقـت حجـ ــارته ــا ج ــراء ت ــدمـي ــره ــا مـن قـبل
الطـائرات االمـريكيـة ابان حـرب اخلليج الثـانية
عام 1991.
ويـستـذكـر الـسيـد جبـار حنـون انه جـاء إلـى هـذه
الــدور يــوم كــان يف شــرطــة بــصيــة ثالث مــرات أو
اكثر واستـدعائه من قبل رجـال االمن للتحقيق
يف بـعض املـشـاكل الـتي كــانت حتــدث بني اهــالي
الدجيل وحلها حيث كانوا يعيشون حتت ضغط
نفسي قاهر وسط هذه الصحراء.
كـما ان قوات االمـن التي حتيط املكـان كان متنع
أي انـسان مـن الوصـول إليهم وملـسافـة نصف كم
من البيوت.
وبعـ ــد م ـضـي اكـثـ ــر مـن سـ ــاعـ ــة يف هـ ــذا املـكـ ــان

اش ــد احل ــاج ــة السـتع ــادة اح ـس ــاسهـم ب ــانهـم
اشخاص طبيعيـون ،واستعادتهم شكل اذانهم
سـتغـي ــر حـي ــاتهـم وتعـي ــد له ــا الـت ــوازن ال ــذي
افتقدوه ايام النظام املباد.
ومن املــرضــى ال ــذين عــاجلـهم ال ــدكتــور رضــا

واسـتئـصــال االذن ،ويقــول سـميــر ان الــشعــور
بــاالذالل والغـضـب واحلق ــد دفعه إلــى حــافــة
االنهـي ــار العـصـبـي لــوال امي ــانه ان اهلل ســوف
يـنتـقم له وقــد استخـدم شفـرات حـادة جلـرح
ذراعـيه وصــدره وجلــد ذاته ،عقــاب ـاً عل ــى ذنب
كـان قد فـرض عليه ،واجبـر على ارتـكابه .ولم
يكن يـشعر انه إمنـا كان يـرتكب ذنبـاً ،وال تزال
آثـ ــار اجلـ ــراح ظـ ــاهـ ــرة علـ ــى ذراعــيه وصـ ــدره،
ومـنذ سقوط صدام ورؤيـة سمير له يف قفص
االتـه ـ ـ ــام يـح ـ ـ ــاكــم عــن ج ـ ـ ــرائــم ت ـب ـ ـ ــرع ـمــت
االبـتسـامـة علـى شفـتيه وبـدأت حيـاته تـتغيـر
وح ـصـل عل ـ ــى وظــيف ـ ــة س ـ ــائق ل ـ ــدى اح ـ ــدى
منــظمــات حقــوق االنـســان ،وحـني استـمع يف
احدى محـطات الـراديو إلـى عملـيات جـراحة
الــتجـمـيـل يقـ ــول انـه شع ـ ــر بفـ ــرح غـ ــامـ ــر ال
يـ ــوصـف وانه يـ ـســتعـي ـ ــد كل شـيء جـمــيل يف
حيــاته وق ــال جئـت علــى الفــور كـنت احــاوبل
كـنت يف اشــد احلــاجــة ألن اكــون طـبيـعي ـاً من
جديـد ،وقد اجـرى فعالً سميـر عمليـة واحدة

شـملـت ت ــركـيـب ق ــاع ــدة مـن الـبالسـتـك عل ــى
شـكـل هالل يف مـكـ ــان األذن الـيـمـن ـ ــى ويقـ ــوم
اجلـ ــراحـ ــون بـتـ ـشـكــيل اذن جـ ــديـ ــدة ف ـ ــوقهـ ــا
مستخـدمني اجللد والـغضاريف املـأخوذة من
اجـ ــزاء اخـ ــرى مـن جـ ـسـم سـمـي ـ ــر ،وكل يـ ــوم
تقـريباً يذهب سمير إلـى مستشفى الواسطي
ليـســأل االطبــاء عن مـوعـد العـمليــة التــاليـة
ومع كل فرصة فهـو ما زال يخفي مكان االذن
املقطـوعة بشعره وبقبعـة خاصة ،ويقول اساء
النـاس معـاملني مـن قبل لكـن ذلك كله تغـير
اآلن انـ ــا سعـي ــد ج ــداً ألنـي لـم اقـتـل نف ـسـي،
كدت امـوت ولكن احلـمد هلل علـى بقائـي على
قي ــد احليــاة ،اصـبحـت حي ــاتي طـبيـعيــة اآلن
وانا مبنتهى السعادة.
لقــد فـتح اجلــراحــون الع ــراقيــون بــرحـمتـهم
اب ــواب االمل الـتـي اغـلقه ــا الـط ــاغـي ــة ب ــوجه
اولئك الـذين رفـضوا احلـرب والقتل والقـتال
وان من حق هـؤالء رفع دعــوى جمــاعيـة ضـد
الطاغية على عقوبته الوحشية اجلماعية.

تــوجهنـا إلــى منـطقـة الـشـيحيــات  50كم غــربي
ناحية بـصية ويف الطريق قـال جبار :ان العوائل
الك ــردي ــة ك ــانـت حتـطـب االشج ــار اليق ــاد الـن ــار
واالستفادة منهـا يف الطبخ وكانت ضمن النساء
نسـرين برواري وزيرة البلديات واالشغال العامة
عنـدما كان عمرهـا  14سنة وهي مع امها و 6من
اخ ــوته ــا يف بـيـت يــتك ــون مـن غ ــرفـتـني ومـطـبخ
وهــول ومـنــار بــالـكهــربــاء وهـنــاك آبــار أرتــوازيــة
حفرت يف املنطقة.
وقد جيء باالكـراد إلى دور الشيحيات يف شباط
 1982من سجن الفـضيليـة العـائد إلـى مديـرية
األمـن الع ــام ــة يف بغ ــداد حلج ــزهـم وك ــان ع ــدد
العــوائل  80عــائلـة كـرديـة مــؤلفــة من  390فـرداً
وكـان منهم أرسـالن بايـز عضـو املكتب الـسيـاسي
حلــزب االحتــاد الــوطـنـي الكــردسـتــانـي وع ــائلــة
فـريــدون عبــد القـادر عـضـو اجلـمعيـة الـوطـنيـة
حاليـاً وعائلـة نعيم علي عضـو املكتب الـسياسي
لـلح ــزب الـ ــدميق ــراطـي وآخ ــرون غـي ــرهـم .وق ــد
خرجوا من الشيحيات عام 1986.
اما بـالنسبـة لألكراد الـبرزانيني فقـد جاءوا بهم
يف شهـر شبـاط من عـام  1982ايضـاً وبعـد ثالثـة
اشهـر مت اعدامـهم بالكـامل على بعـد  80كم من
املعتـقل يف منـطقــة العفــايف والتـي تقع شــرقي
ناحية بصية مبسافة  15كم.
ويـؤكـد املـواطن جبـار حنـون ان احلكـومـة آنـذاك
ويف نهـايـة عقـد الـثمـانيـنيـات جــاءت مبجمـوعـة
من السيـارات أو احلافالت مظللـة صفراء اللون
يبلغ عددهـا  10 - 8حافالت إلى الناحية وطلب
مـنـي رجــال األمـن املــرافق ــون للحــافالت حـبــاالً
لـ ــسحـب الـ ـسـيـ ــارات ،حـيـث أدعـ ــوا أن احـ ــداهـ ــا
تعــطلت .وفـتحت الـدكـان الــذي أملـكه وعنـدهـا
رأوا (فتـايل جـولـة) قـالـوا نـريـد هــذه (الفتـايل)
وهــي خ ـيـ ـ ــوط م ــن القـ ـطــن ت ـ ـس ــتع ـمـل اليقـ ـ ــاد
(اجلـولـة) بـدالً مـن احلبـال ..فقلـت لهم انهـا ال
تـصلح لـسـحب الــسيــارة فقـال احـدهـم (أنت مـا
عـليك) ،وأخـذوهــا ومضــوا ،ثم دخلـوا إلـى دكـان
(أم جواهـر) وأخذوا (طـول) قماش ابيـض منها،
وبعد ساعتني جاءوا بالسيارات محملة باألكراد
ومن مختلف االعمار.
شاهـدت رجالً كبيراً محني الظهر وبيده سجادة
صالة نـزل من الـسيـارة وقـد كـان يــروم الصالة..
ف ـ ـص ـ ـ ــرخ بـه اح ـ ـ ــد رج ـ ـ ــال االم ــن وأدخـلـه إل ـ ـ ــى
السيارة.
وكــان عــدد هــؤالء االكــراد يـبـلغ بحــدود ()2225
اعـدمـوا جـميعـاً فـيمــا بعــد .وعنـدمـا جـاء وزيـر
حقـ ــوق االنـ ـس ـ ــان يف العـ ــام املـ ــاضــي حفـ ــروا يف
املـنــطق ــة وانـتــشل ــوا ( )501جـث ــة وق ــد ش ــاه ــدت
(الفتـايل) يف ايـدي قـسـم منهـم وعنـدهـا علـمت
ملاذا أخـذها مـني رجل االمن ...واضـاف بحـسرة
يا ليتني لم افتح الدكان حلظتها...

الضياع يف حفر الباطن
طيور الغاق
لــم يع ـ ــد يف ذلـك الــتـ ـ ــوغل الـال نه ـ ــائــي س ـ ــوى
اخلـضوع ..زرقـة السـماء بـدت بعيـدة وحيـادية.
والعــواصف فــرضـت بهـيجــانهــا املكــرر طـغيــانــا
ابــدي ـاً .وحــدهــا الــرمــال كــانـت ت ـشـيع مــواكـب
ال ـضـ ــالــني وتهــبهـم مـثـ ــوى جـ ــديـ ــداً وتـتـ ــركهـم
طلقاء.
بع ــد ان اف ــرغ مـن مح ــاض ــرته ،ب ــاش ــر ض ــابـط
ب ـ ــرت ـب ـ ــة مـالزم اول مع ع ـ ــدد مــن م ـ ـس ـ ــاعـ ـ ــديه
بـت ــوزيعـن ــا عل ــى االف ــواج .وك ــان نـصـيـبـن ــا ،ان ــا
واالشـت ــر وع ـش ــرات مـن اجلـن ــود اآلخ ــريـن ه ــو
االنتساب إلى الفوج الثالث.
رافقـنـ ــا احـ ــد نـ ــواب ال ـضـبـ ــاط إلـ ــى اكـ ــوام مـن
ال ــصفــيح واخلـ ـشـب واكـيـ ــاس ال ـ ــرمل وأمـ ــرنـ ــا
بــشحـن ثالث سـي ــارات مـن ن ــوع ايف ــا ب ــاطـن ــان
منها.
كــانـت العــاصفــة الــرمـليــة الـكثـيفــة الـتي هـبت
فجـأة قد ضـاعفت مـن عناء هـذا العمل الـشاق
الــذي اسـتغــرق اكـثــر مـن ثالث ســاعــات .وكــان
االحـساس بـان التحـاقنـا إلى خـنادق املـوت وما
يــرافقه مـن اعمـال شـاقــة يجـعلنـا نـظن بــاننـا
عـبـي ــد أو اس ــرى أو مــن ذوي االحك ــام ال ـش ــاق ــة
املؤبدة.
توزعـنا عـلى الـعربـات الثالث وجلـسنـا كالـقردة
فـ ــوق حـمـ ــولــتهـ ــا وراحــت تهـ ــدر بـنـ ــا يف رمـ ــال
العـاصفــة .وصلنـا إلـى مقـر الفـوج ظهـراً وكـان
يف استقبـالنـا ضابـط االعاشـة ومرافقـوه حيث
أمـرنـا بتفـريغ الـسيـارات الثالث مـن حمـولتهـا
ومن ثم توزيعنا عشوائياً على السرايا.
قبل املساء وصلنـا إلى مقر السرية الثالثة ومت
تدوين أسمائنا ثم تركونا يف العراء.
بدأ الـظالم يلغي مالمح الـسريـة ،وتسـلل البرد
إلى اجسـادنا اخلاوية ،بينما اختفى اجلنود يف
مالجـئهـم .شعــرنــا كمــا لــو اننــا كالب يف قــريــة
آوى كل اهلها إلى بيوتهم.
كـان األشتـر اكثـرنـا هيجـانـاً ،مـسكـني من يـدي
وراح يطوف حول املالجئ .كان يطل برأسه من
اميــا فـتحــة يف جــدار ،أو يـتقــرفـص فجــأة عنــد
البـاب وهـو يـردد" :خــايبـني وال أوحيــد من أهل
العمـارة .كطع بيـنه اجلوع اهلل وحلـد .وين اهل
الرحم ،كطيعة"..
لم يـيأس ،ظل يقتحم املالجئ .ملـجأ تلو آخر،
ح ـت ـ ــى ســمع اح ـ ــدهــم يهــتف مــن داخل اح ـ ــد
املالجــئ" :ولـكــم ه ـ ــذا ص ـ ــوت م ـ ــالـك ،خ ـ ــايــب
اشجـابك؟" خـرج جنـدي اسمـر نـحيف وتعـانق
مـباشـرة مع االشـتر ،قـبله كثـيراً ،ثـم دعانـا إلى
ملجئه.
يف تلـك اللــيلـ ــة ،تـ ــذوقـنـ ــا ألول م ـ ــرة طعـ ــام ـ ـاً
س ــاخـنـ ـاً ،ك ــان طــبقـ ـاً مـن احلـ ـس ــاء امل ــسل ــوق.
وشربنـا ماءً من فـوهة ابـريق قذر ،ثم احتـسينا
"شاياً من كوب بالستيكي".
ك ـ ــان املـلج ـ ــأ صغ ـي ـ ــراً ج ـ ــداً ال يـ ــسع س ـ ــاك ـنــيه
الثالثـة .وكـان واضحـاً ان وجـودنـا يـشكل عـبئـاً
كـبيـراً عليـهم .ولكـنهم بـينـوا ان ليلـة واحـدة ال
تضـر ،ملـمحني إلـى وجـوب حفـر ملجــأ لنـا يف

صباح الغد.
لـم أمن يف تلك الـليلــة ايضـاً .كـنت اتقـلب علـى
بطانية قـذرة قرب كومة من الـبساطيل .وكانت
رائحــة جـســدي مقــرفــة جــداً ،ولـم افك ــر بخلع
ح ــذائـي ال ــذي الزم ق ــدمــي عل ــى م ــدار االي ــام
الثالثـة املـاضيـة ،خـشيـة انـتشـار الـروائـح .كنت
احك جـســدي وشع ــر رأسي بـطــريقــة مقــرفــة،
وتـنـت ــابـنـي ح ــال ــة مـن االخـتـن ــاق وسـط دخ ــان
السراج ،فـاشعر بحرج من نـظرات اجلنود التي
كانت تتابع حركاتي.
لم املـس رغبـة مـنهم بـاطـالـة احلـديث والـسهـر
بعــد العـشــاء .ولـكنـهم كــانــوا يحــرصــون علــى
سـم ــاع االخـب ــار مـن رادي ــو صغـي ــر ك ــان مبعـي ــة
احــدهـم .وكــانــوا يـحلل ــونهــا بـجهل ويـتـنــدرون
كـثيــراً من حـالــة التعـبئـة الـتي كـانـت تعج بهـا
برامج اذاعة بغداد!
يف الـصبـاح حـصلنـا علـى مجـرفـة وتنـاوبنـا انـا
واالشتـر علـى حفـر ملجــأ صغيـر ،ليـس بعيـداً
عن ملجأ قريبه الذي ضيفنا البارحة.
بـدت االرض رخـوة ورطبـة يف طبقـاتهـا االولـى،
ولـكنها راحت تـزداد صالبة وقسـوة وتكشف عن
عـشـرات االنـواع مـن احلصــى النـادرة والغــريبـة
يف الوانها واشكالها.
كـنـت اتل ــذذ بجـمع تـلك احلـصــى وتـنـظـيفهــا،
وك ــان االشـت ــر يــسخ ــر مـن ه ــوايـتـي الـط ــارئ ــة،
ويعجب من شغفي ولهوي الغريب.
يف عـص ــر ذلك الـيــوم الـصحــراوي فــرغـنــا مـن
حفــر امللجـأ وبـدأنـا بـاحــاطته بــاكيـاس الــرمل
وتـغطيته "باجلينـكو" ،ثم كسونـا سقفه بطبقة
س ـم ـيـك ـ ــة مــن الـ ـ ــرمل .وق ـبـل حل ـ ــول الـ ــظالم،
جلــسنــا ان ــا واالشتــر يف داخـل ملجـئنــا ،كالنــا
يح ــدق يف وجه ص ــاحـبـه ،وبقلــب مالمح لـيل ــة
جــرداء جــديــدة وسـط رطــوبــة امللجــأ وجــدرانه
العارية.
حقـاً ،لقد صنعنـا ملجأ .ولكننـا لم نتمكن من
تـأثـيثه ،وبـالتـالي فهـو ال يـصلح للـسكن ...هل
قمنا اذن طيلة ذلك النهار بعمل مجد؟..
فاجأنا قريب االشتر بزيارة مباغتة ودعانا إلى
ملجئه ..لبينا دعوته ،طـاملا ان ال مناص منها،
ولكـننــا اكتـشـفنــا يف تلك "الـتعلـولــة" ان حيـاة
جـنود الـسريـة هي حـياة "امـيبيـة" ،مطـمورة يف
النسيان ،خارج االزمنة.
قــريب االشتـر قـال :ال تـوجـد سيــارة قصعـة وال
حانوت .وليس هناك تعيني وال وجبات أكل وال
طعام مجفف .ولم يتـم جتهيز الفوج باملالبس
ال ـشـت ــوي ــة وال االف ــرشـ ــة .وان كل مـ ــا ميكـن ان
يحـصل عـليـه اجلنــدي يف هــذه الـصحــراء هــو
"طــاس ــة من ال ــدقيـق االسمــر" ،وهــو حــر يف ان
يلتهمه أو يعجنه أو يذره يف الهواء!.
قـريـب االشتـر اضـاف :مـقطـورة املـاء تـأتـي بني
يــوم وآخــر فـتن ــدلع معــركــة حـقيـقيــة يف فجــر
ذلك الـي ــوم.وال يحــصل عل ــى جـلك ــان م ــاء إال
"الـزملـة اخلـوشـي الطـالـع من ظهـر ابـيه" ...ثم
خـتم حــديثه قـائالً :الـسـريـة حتـكمهـا عالقـات
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القرابة واحملافظة والوالء املذهبي والقبلي.
وقبل ان نشعر مبـا يشبه االنهيار ،ابتسم قريب
االشتر وقال :غداً يف الـصباح سترون العجائب
يف هـ ـ ــذه الـ ــصحـ ـ ــراء ،وس ـيــبـ ـ ــدو لـك ــم كل مـ ـ ــا
سمعتموه حتى اآلن مجرد مزحة!
بــدت تـلك الـن ــدب الالهـثــة يف اعــالـي ال ـسـمــاء
شـديدة االثارة .وكان هبوطهـا املترجرج ،كسرب
غيـر مألوف يف سمـاء جتردت عن كل شيء عدا
زرقتهـا يـثيـر الـدهـشـة ..يـكفي انهـا ايقـظت يف
اعمـاقنـا مشـاهـد اسـراب طيـور الغـاق واحلمـام
والـنــوارس ،وغــرسـت يف جف ــاف ذلك الـصـبــاح،
تكهنات عن وجود حياة ليست بعيدة عنا.
ك ــان ال ـسـ ــرب يقـتـ ــرب ويكـ ــرر اشك ــالـه يف ذلك
الـهبــوط اآلخــاذ ،وكنـت علــى يقـني اننـي اتلــذذ
برؤيـة طيور ضلت طـريقها ،أو ضللهـا السراب،
ف ــدنـت مـن س ــريـتـن ــا .ولـ ــذلك س ــألـت االشـت ــر
ألضفـي على احـساسـي نوعـاً من اليـقينيـة :ما
اسم هذه الـطيور؟  ..لم يرد ،ظل وجهه جامداً
وهـو يحــدق فيهـا بـاسـتخفـاف ..سـألـته بلهفـة
وب ـشـيء مــن االنفع ــال :ه ــذه الـطـي ــور ،هل هـي
قادمـة من املريخ؟ ..لـم يبد اكتـراثاً ،رمـى عصا
صغيـرة كـانـت بيــده ،وقبل ان يعـود إلـى امللجـأ،
الـتفت نحـوي وقـال ببـرود :هـذه ليـسـت طيـور!
كـ ــان يـن ـظـ ــر الــيهـ ــا بعـني ابــن الهـ ــور املـ ـشــبعـ ــة
بــاخلـضــرة واملــاء واملـشــاحـيف ،وك ــانت صــدمــة
اح ـسـ ــاسه بـتـلك الــصح ــراء اكـب ــر مـن س ــرع ــة
احكامي وتلهفي..
ع ــدت اح ــدق يف الـطـي ــور م ــرة اخ ــرى ،مح ــاوالً
اكتشاف شيئ جديد فيها ،ولكن دنوها السريع
احالها إلـى اوراق بيضاء صغيـرة ،راحت تتناثر
فــوق املالجـئ واخلنــادق وسـط دهـشـتي ،ورمبــا
خيبتي...
هـرعت نـحوهـا ،وجمعـت الكثيـر منهـا وجلـست
اطـالع بـسـرعــة سيل االنــذارات الصـارمـة الـتي
احتوتهـا ..ادهشـتني كثـرة ارقام واسمـاء الفرق
العــراقيــة املــدرعــة وااللــويــة املتـجحلفــة معهــا
والتي خيرت ما بني االنسحاب أو املوت.
قـلت :اذن هـي من ــاشيــر ،ورحـت اعيــد قــراءتهــا
اكثر من مرة..
((إل ــى افـ ــراد الف ــرق ــة ( ،).......سـتق ــوم ق ــوات
التحـالف بتـدميـر جمـيع القطعـات العسكـرية
التي تـعترضهـا يف هذا املكـان .ننصحكـم بترك
مواضعكم حفاظاً على ارواحكم و.))........
انتـشــر الكـثيـر مـن اجلنـود يف رمـال الـصحـراء
جلـمع تـلك املـنــاشـيــر كـمــا ل ــو انهـم يجـمعــون
الكمـأ .وحني حملـوا العديـد منهـا إلى ضـابط
الـت ــوجـيه ال ـسـي ــاسـي ف ــوجـئ ــوا ب ــرده ال ـس ــريع
عليها...
كــان قــد استـيقـظ لـلتــو ،وبــدأ بـتنــاول فـطــوره،
وحـني تك ــدست امــامـه املئــات مـنهــا ،قـلب احــد
املنـاشيـر بـاستخفـاف ثم رمـاه يف الهـواء ،وقـال
مخاطـباً عدداً من اجلـنود الذين تـدافعوا قرب
بـاب امللجأ :استخدموا هذه االوراق يف حتضير
الشاي ،هيا انصرفوا!

