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»رياض القاضي«

بيت القاضي
-الع َّراب األخير-

<رواية>
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هذا الكتاب برعاية

مؤسسة  Iraqibbcاإلخبارية بإنجلترتا  -لندن

8 windsor road London Nw2 5ds

5

6

هذه الرواية :
هــي مــن إحــدى الروايات التــي تتنــاول األحداث والرصاعــات التي
حدثــت يف بغــداد مــن عــام  1902إىل هنايــة ا َمل َلك ّيــة يف العــراق وإن كانــت
بعضهــا خياليــة -تتحــدث عــن الرصاعــات الداخليــة لــ ُ
أ َس الكبــرة
فقــررت أن أضيــف أحدا ًثــا حقيقيــ ًة جتعــل
يف تلــك الفــرة املاضيــة-
ْ
ٍ
ِ
هــذه الروايــة أكثــر تشــوي ًقا للقــارئ؛ لَخـ ُـرج هــذه املــرة بروايــة مم َّيــزة
تأخــذ القــارئ إىل عــاملٍ آخــر بعــد روايــة “موالنــا السـ ّيد” التــي صــدرت
يف القاهــرة عــام 2017؛ وهــي الروايــة التــي أعتربهــا أحــد أهــم أعــايل
مســتمدة مــن الواقــع
وأعتــز هبــا جــدً ا؛ إذ أن أغلــب أحداثهــا كانــت
َ
العراقــي آنــذاك ،ولألســف الشــديد أحداثهــا كانــت صــورة مغايــرة عــن
خاصــة بعــد مــرور أعــوام طــوال مــن قيــام
وجــه بغــداد احلقيقــي اليــوم ّ
سلســلة مــن احلضــارات املتعاقبــة والتــي أهبــرت العــامل بتقدمهــا قبــل
أن ُيلــط الديــن بالسياســة  ..وتتحطــم آمــال الشــعوب التــي ســعت إىل
أبســط حقوقهــا يف احليــاة وهــي “رفاهيــة العيــش” املفقــودة؛ فبعــد 2003
ـق يف بغــداد ســوى اســمها  ..عاصمــة الرشــيد التــي َع َّلمــت العــامل
مل يبـ ْ
معنــى احلضــارة واألدب  ..باتــت ُمهــدَّ دة باإلفــاس املعــايش واألمنــي
بســبب مــا يواجهــه مــن رصاعــات نتيجــة تكالــب الــدول احلاقــدة عــى
تدمريهــا “ ..بغــداد تلــك األمــرة املدللــة” وهــذه اجلميلــة الرائعــة التــي
أصبحــت اآلن تبكــي
َب ِق َيــت عــى َمـ ّـر العصــور عاصمــة اجلــال والــدالل
َ
أوالدهــا وتنــزف مــن جــرحٍ غائـ ٍ
ض َب كل شـ ٍ
ـئ مجيـ ٍ
ـر قـ ٍ
ـل يف بلــدي
ـاس َ َ
وليــس يل ســوى أن أقــول :
ِ
“لك اهلل يا بغداد يا قلعة الرشيد”
المؤلف
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شكر وتقدير

إلى الآنسة «شروق السامرائي»

التي ألهمتني شخصية «أشرقت»
في رواية «بيت القاضي»
-العر ّاب الأخير-
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الدرس االول
 -ال ُت َعزِّز الفشل بوضع يدك يف يد فاشل.

 بوســعك أن تكــون ثر ًيــا دون أن تعــرف كيــف تكــون قو ًيــا ،ولكنــكال تستطيع أن تكون قو ًيا بدون املال.
 عندما تصطاد  ..دع الفريسة تأيت إليك. -طاملا كنت مستعدً ا للتنازل ستخرس.

دائم إىل جانب القوي.
 -يقف احلظ ً

 -إذا أردت السالم فاستعد للحرب.

فورا.
 عندما َ ُت ُّب العاصفة ،أدع اهلل  ..ولكن اسبح إىل الشاطئ ً
 -عند حتقيق االنتصار  ..اشحذ سكينك.

 -اإلنسان الذي ليس له أعداء ،يكون بال مواهب وال مميزات.

 اجعل أصدقائك قريبني منك ،ولكن اجعل أعدائك أقرب.ً
حلول متطرفة.
 -املشاكل املتطرفة تتطلب

 -العامل يملكه الرجل الصبور.

 -كل املشاكل حتل نفسها  ..فقط امنحها الوقت.
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الدرس الثاني
 -إذا كنت سندانًا فاصرب ،وإذا كنت مطرق ًة فارضب.

 -املال ال يذهب أبدً ا إىل السجن.

 -من يدفع حيصل عىل خدمات أفضل.

جراح.
 عندما ينبغي أن ُتبت  ..عليك أن تقنع الضحية بأنك َّ

 -النسور ال تصطاد احلرشات.

 -أفضل دفاع يف مواجهة اخلائن هو أن ختونه.

 إذا مل يكن بوسعك أن تفوز يف حرب عادلة ،استعن بطرف ثالثيقاتل بالنيابة عنك.

 -أفضل طريقة لدخول عاملنا هو أن تكون مولو ًدا بداخله.

من وصايا األقوياء

13

14

البيت األول
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الفصل األول
بغداد 1902

مــن ُشــ ّباك مكتــب قــره الشــاهق كان يتطلــع بعينــن تغشــامها
ُحــرة النبيــذ األمحــر يتطلــع بغضــب إىل حديقــة القــر  ..كانــت
ـض غريـ ٍ
عينــاه تلتمعــان بوميـ ٍ
ـب حتــى بــرز ِعـ ْـر ٌق نافـ ٌـر يف رقبتــه وهــو
ٍ
ٍ
غاضبــة غــر مفهومــة ممزوجــة بحقــد دفــن اســتوىل
بكلــات
يتمتــم
عــى قلبــه  ..فأخــذ يمســح ببــره ســاحة القــر الواســعة  ..يتطلــع
ٍ
بعمــق
حراســه املدججــن باألســلحة بكربيــاء وقســوة  ..تن َّفــس
إىل ّ
ٍ
ٍ
عميــق مثــل كل يــوم عنــده كل شــئ
تفكــر
وثقــة كان غار ًقــا يف
شــئ واحــدٌ كان خــارج إرادتــه وهــو  :أن
كل مــا متنَّــاه يف حياتــه  ..إال
ٌ
يكــون لــه ابــن حيمــل اســمه  ..ليكــون العـ ّـراب القــادم لبيــت القــايض.
اســتدار نحــو اخللــف ثــم انطلقــت قامتــه الطويلــة وســط مكتبــه
الواســع كاملــارد الغاضــب ين ُفـ ُ
ـث دخــان ســيجارته «الكــويب» املخمــرة
انتزعهــا بعنــف مــن فمــه ثــم وضعهــا يف املطفــأة فأبقاهــا مشــتعلة.
وإحساســا بالســيطرة عــى كل شــئ مــن
يف مكتبــه جيــد راحــة شــاملة
ً
خــال مراقبتــه مدخــل قــره  ..وكذلــك مــن خــال حركــة ُح َّراســه
احلذريــن واملدججــن بأنــواع الســاح يكــون قــد ّأمــن لنفســه محايــة
كبــرة مــن خطــر أعدائــه.
وم َع َّلقــة بشــكل هنــديس مجيــل عــى اجلــدران
األســلحة قائمــة ُ
وســط هتاويــل الديكــور  ..باإلضافــة إىل التحــف الثمينــة مصفوفــة فــوق
األرفــف عارضــة ألـ ٍ
ـوان مــن فنــون دول خمتلفــة  ..ويف أعامق نفســه يشــعر
بأهنــا توثــق عالقتــه بعاملــه وتدفــع عنــه غوائــل الفنــاء.
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أغلــب أنــواع األحــام ُمتاح لــه  ..وال حــدود لطموحاتــه املجنونــة وإذا
أراد أن يملــك البلــد فلــن يلويــه عــن ذلــك أحــد  ..لــه ُسـ ْلطة نافــذة وال
يثنيــه أحــد عــن قراراتــه  ..جنــون العظمــة يســتويل عليــه ولــن يســمح
لكائــن مــن كان أن يســلب منــه الثــروة وال مكانتــه  ..يســتميت مــن أجــل
مــدّ نفــوذه إىل أبعــد حــدود ممكــن.

وضــع كأس نبيــذه هبــدوء عــى املكتــب  ..ثــم تقــدَّ م نحــو مهــد الطفــل
ا ُملســجى داخلــه  ..وبخطـ ٍ
ـوات هادئــة اقــرب منــه مــدّ يــده بِ َص ْمــت أراد
َ َّ
قليــا ثــم َ
ً
مــال عــى الطفــل النائــم فرفعــ ُه
أن يرفــع الرضيــع  ..تــر َّد َد
ببــطء قائـ ًـا بســخرية :
«عندمــا تكــر ســتنتقم لوالديــك  ..وســيخربوك مــن حرمــك منهــم
ولســت أنــا َمــن س ـ ُيقتل عــى يــد لقيــط».
تقــدّ م نحــو ُ
الش ـ َّباك والرضيــع بــن يديــه  ..دفــع ضلفــة الشــباك بيــده
اليمنــى وبقــوة ليفتحــه بشــكل أوســع  ..فتقدّ متــا ذراعيــه نحــو اخلــارج
ممسـكًا الطفــل بــرود  ..يقدّ مــه إىل خــارج النافــذة هبـ ٍ
ـدوء وبرود فتســاءل
ُ
يف نفســه بجــروت:
ـدي ؟ مــن س ُيســعفه حينهــا ؟
 مــاذا لــو تركتــه اآلن هيــوي مــن بــن يـ َّال أحد ..

ابتســم بخبــث  ..جــال ببــره يف الســاء الزرقــاء ،ثــم نظــر بعينــن
ش َر اجلنــون إىل ســاحة القــر  ..حتــى اســتوقفه منظــر األرض
تقدحــان َ َ
الصلــدة  ..تلــك فقــط مــا ســتتلقف ُه  ..كاد أن ُينَ ِّفــذ فكرتــه اجلنونيــة لــوال
دخــول «عائــدة « بطوهلــا الفــارع وعطرهــا النســائي الــذي رسعــان مــا
انتــر عبقــه يف املكتــب  ..أرس َعــت نحــوه لتنقــذ الطفــل فصاحــت بــه
غاضب ـ ًة :
 توقف ًحال هل ُجنِنْت ؟!
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نظــر إليهــا بعينــن رسعــان مــا اختفــت فيهــا تلــك النظــرات الغاضبــة
واكتســيتا بشــئ مــن احلــرة واخلجــل  ..ســحب ذراعيــه اللتــن حتمــان
الطفــل إىل الداخــل ؛ فأرسعــت زوجتــه بأخــذ الطفــل مــن بــن قبضتيــه
فأجهــش الصغــر بالبــكاء عــى الفــور  ..ســارعت هــي هتدهــده كأهنــا
أمــه حتــاول إســكاته وهتبــه الســكينة بحناهنــا وعطفهــا عــى الرضيــع
مالــت عليــه بنهدهيــا املارقــن فأخرجــت حلمتهــا اخلاليــة مــن احلليــب
لتلقمــه حتــى يســكت  ..بينــا توعــدّ ت للخادمــة التــي أحــرت املهــد
اىل مكتــب زوجهــا بالعقوبــة القصــوى.
كانــت جالســة عــى األريكــة بلبســها القصــر واملثــر وفخذهــا الناعــم
ينعكــس عليــه آشــعة الشــمس  ..فقالــت بصـ ٍ
ـوت غاضــب تعاتبــه :
ـت يــا عمــران ؟! مــاذا لــو مل خيــرين أحدهــم بــا أقدمــت
 هــل ُجنِنْـ َـب قلبك القســوة
أكسـ َ
عليــه اآلن ؟ ولكــن الظاهــر أن كثــرة جرائمك َ
واجلــروت  ..لتتجــرأ ولــو بفكــرة التخلــص مــن طفــل ال ذنــب لــه
ال أصــدِّ ق أبــدً ا مــا رأيــت منــك  ..كيــف تتطــاول عــى وحيــدي
هبذا الشكل ؟!
رغم غضبها منه فقد كانت مغرم ًة به حد املوت ..

«عمــران بيــك» رجــل شــديد الــذكاء وواســع اخليــال  ..عــري
املظهــر وكأنــه أحــد نجــوم هوليــود يف يف تلك الفــرة؛ فعينــاه الســوداوتان
واســعتان يتألــق فيهــا الــذكاء والدهــاء معــا  ..شــعره األســود يمنح ـ ُه
ـادرا مــا جتدهــا يف الرجــال  ..مؤكــدة الكاريزمــا التــي تتجــى
وســام ًة نـ ً
بوضــوح يف شــخصيته القويــة إضافــة إىل طولــه وســعة صــدره كأنــه
ريــايض  ..فهــو رجــل عــري ثــري بِلِ ْح َيــة خفيفــة عرصيــة  ..جعــل
دخولــه إىل عــامل التجــارة والســيطرة عــى الســوق املحليــة شــيئًا عظيـ ًـا
فــا جيــرؤ أحــد مــن العوائــل الكبــرة ليــس فقــط يف بغــداد بــل يف عمــوم
العــراق مــن جماراتــه أو منافســته.
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«عمــران القــايض» انتــر صيتــه كــا النــار يف اهلشــيم َ ..ملـ َ
ـك بنفــوذه
ً
أمــوال طائلــة وأغــدق
أغلــب رجــال الدولــة  ..بــل حتــى أقرضهــم
ِ
عليهــم مــن خـ ٍ
ـرات مل يكونــوا ليحلمــوا هبــا قــط  ..إنــه <الكنــج>  ..ال
ينقصــه ســوى دولــة حيكمهــا.
كانــت غاضبــة عليــه ولكنهــا كانــت كعادهتــا يف احتوائهــا لألزمــات
حاور ْت ـ ُه هبــدوء امــرأة عاقلــة :
التــي تواجــه العائلــة يف كل ظــرف؛
َ
 عليــك أن تقتــل «ســليمة» يــا عمــران وليــس هــذا الــريء  ..األخــتالتــي رضبــت بتقاليــد عائلتنــا عــرض احلائــط هبروهبــا مــع <توفيــق
رسا.
بيك > إىل اسطنبول وتزوجها ًّ

بحــة اإلرهــاق وقــد الحــت يف عينيــه آي األمل
أجــاب بصــوت يشــوبه َّ
والتفجــع ثــم اســتدرك يف شــبه ثــورة مكتومــة :
 قتلتــه وأرجعتهــا إىل البلــد مــع ابنهــا ..مــاذا أفعــل أكثــر مــن ذلــك ؟قيدهتــا يف زنزانــة حتــت األرض أنتظــر موهتــا  ..املــوت الــيء
الوحيد الذي أجلأ إليه للتخلص من العار الذي حاق يب.

 لــن يكفــي ذلــك  ..منعتَهــا مــن األكل والــرب أليــام ثــم ســتعودوتســقيها وتطعمهــا  ..ال ال ال هــذا لعــب أطفــال  ..فــا تُســمي
ـاءا لكــي نخمــد نــار احلــرب
هــذا غسـ ًـا للعــار  ..لقــد اســتنزفنا دمـ ً
بني عائلتنا وعائلة زوجها املقتول.
 -ماذا افعل إ ًذا  ..أردت أن أقتل هذا اللقيط لوال تدخلك.

 هــل أنــت جــاد يــا عمــران ؟! تقتلــه برميــه مــن الشــباك ؟! الظاهــرأن النبيــذ أفقــدك عقلــك  ..أال تفكــر كيــف ســتكون حيــايت معــك
كيــف ســأحتمل رؤيــة بقايــا طفــل بــرئ وهــو ُيقـ َ
ـذف مــن هنــا ويف
قــري  ..هــل تعتقــد بأننــي ســوف أحتمــل العيــش معــك حتــت
سقف واحد ؟ «حممود» سيعيش.
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ِ
ـرة عــى إبقــاء الطفــل عــى قيــد
قالــت مؤنبــة زوجهــا بقســوة وهــي ُمـ َّ
احليــاة  ..نظــر إليهــا بذهــول قائــا :
ِِ
أيضا ؟
اسم ً
 وهل أعطيته ً ِول َ ال وسيكون ابننا الذي ُحرمنا منه سنني ؟؟
ٍ
بصوت مرتفع ً
قائل :
احتج «عمران»
ّ
ِ
ِ
ثملــت مــن عبــق النبيــذ  ..كيــف جترؤيــن
أنــت مــن
 ال الظاهــرعىل تبنَّي لقيط ؟!

 هــذا ســيكون اســمه عــى اســم جــدي األكــر «حممــود بيــكٌ
طفــل رشعــي ولدَ تْــه أختــك وهــي متزوجــة
القــايض»  ..فهــذا
وليــس ابــن زنــا كــا تدّ عــي أنــت  ..لــو تريــد أن تُصلــح بقايــا
األمــور فانــزل إىل أختــك احلبيســة يف زنزانــة القــر واهنــي
أمرهــا برسعــة بطلقــة الرمحــة  ..ثــم دع احلــراس يتولــون الباقــي
وال تنــس َمــن أنــت فأنــت كبــر العائلــة وصاحــب الصوجلــان
واهليلامن.

قالتهــا بــكل محاســة وهــي تركــز يف عينيــه بــكل جدّ يــة وقــد جتمــدت
مالمــح وجههــا وكأنــه صخــرة جبليــة  ..ثــم التفتــت إىل الطفــل تارك ـ ًة
زوجهــا الواقــف أمامهــا يقــرر وحــده مصــر أختــه.

أتســعت عينــاه غض ًبــا اآلن  ..شــياطني الــر تتالعــب بأعصابــه و ُتزّيــن
لــه أعاملــه القبيحــة بأهنــا جــزء مــن احلكمــة !!
تل َّقــف مسدســه مــن ُدرج املكتــب  ..ثــم التقــط كأس النبيــذ ل ُيفرغــه
دفعــة واحــدة يف جوفــه  ..وضــع الــكأس عــى ســطح املكتــب ثــم انطلــق
كثــور هائــج إىل زنزانــة القــر  ..والــرر يتطايــر مــن عينيــه.
*****
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محايــة الســلطة ُ
واحلكــم والتفــرد بــه  ..مــن أهــم مــا يشــغل مجيــع
أصحــاب النفــوذ  ..االنقــاب متــاح حتــى ولــو اضطــر الفــرد أن ُيضحــي
بوالــده لينتــزع منــه ُملكــه  ..وكبــح مجــاح أي معــارض هــو كرتويــض
ـمه و ّملــه بعــد ذلــك فــوق الكتــف ..
الثعبــان وكــر ُسـ ّ
عندمــا د ّبــر «عمــران بيــك» حماولــة اغتيــال والــده وهــو يف طريقــه
إىل اجتــاع مهــم يقــع خــارج حــدود بغــداد  ..تــم اســتيقافه يف حاجــز
ومهــي مــن ِق َب ِ
وهــم بالــزّي العســكري  ..قبــل أن
ــل بعــض األفــراد ُ
تظهــر مــن العــدم ســيارتان وحتــارص ســيارته فجــأة  ..ومل متــر فــرة يســرة
حتــى نــزل عــدد مــن األفــراد مــن الســيارتني مدججــن باألســلحة
املختلفــة  ..فأمطــروا الســيارة ومــن فيهــا بوابــل مــن الرصــاص حتــى
اشــتعلت النــار فيهــا  ..فأخرجــوا جثــة والــده برسعــة تاركــن اآلخريــن
ليحرتقــوا يف داخــل الســيارة  ..فأرشــقوه بالرصــاص حتــى نُخــر جســده
وتشــوهت معاملــه بالكامــل.
شــاعة يعلــق عليهــا ســبب انتقــام االبــن مــن
كانــت هــذه احلادثــة ّ
األقــارب مــن الرجــال املهمــن و البارزيــن يف عائلتــه  ..وفرصــة رائعــة
ليتخلــص «عمــران بيــك» مــن خصومــه ومعارضيــه الذيــن كانــوا
مــن اقــرب النــاس إىل والــده  ..فأخلصــوا لــه طيلــة الســنوات املاضيــة
فأهتمهــم باغتيــال والــده  ..د َّبــر خطــة وحشــية لذلــك يف اجتــاع ومهــي
مجــع فيــه الرجــال املهمــن مــن العائلــة  ..ولكنــه مل حيــر بنفســه  ..فقــد
أرســل برجالــه األقويــاء  ..كانــوا يرتــدون القفــازات الســود ومدججــن
بأســلحة فتاكــة  ..هجمــوا عــى املــكان برشاســة حتــى أهنــوا آخــر رجــل
ــا
يف قاعــة االجتــاع  ..تاركــن ورائهــم جث ًثــا حتــرق  ..ومكانًــا ُم ّط ً
تغــرق جنباتــه بالدمــاء .
وتـ ّ
ـول تصفيــة الباقــن بحمــات اعتقــال أو خطــف ممنهجــة وخت ّلــص
مــن جثثهــم رسي ًعــا برميهــا يف أماكــن بعيــدة خــارج بغــداد أو حرقهــا يف
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مزرعتــه الكبــرة لكــي ال يــرك دليـ ًـا يدينــه بجرائــم القتــل التــي ارتكبهــا
ومــن ثــم قــد تُثــار عليــه مشــاكل قــد يســتغلها بعــض الشــخصيات مــن
اجلهــات ال ُعليــا ضــده ..
اســتخدم رجالــه ُط ُر ًقــا وحشــي ًة للتنكيــل بمعارضيــه عــن طريــق
أســاليب اخلطــف التــي طالــت أعــدا ًدا كبــر ًة مــن أقربــاءه وحتــى غــر
األقربــاء أي -املنافســن -لــه يف التجــارة ؛ وبذلــك اســتطاع أن يســيطر
عــى مــا تبقــى مــن الشــخصيات األخــرى الذيــن يمثلــون كِبــار الرجــال
مــن -بيــت القــايض -وغريهــم  ..فأضع َفهــم ون ـكَّل هبــم أشــدّ تنكيــل
وس ـ ِّيدَ هم.
ليحصــل عــى والئهــم بالكامــل  ..ويكــون بذلــك كبريهــم َ
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الفصل الثاني

ٍ
ــوات واثقــة ومالمــح قاســية ُر ِســمت عــى وجهــه  ..نــزل
بخُ ُط
الســلم نحــو رسداب القــر الــذي يســيطر عليــه الســكون التــام
عــر ُ
ومظلمــة الحيــاة فيهــا
كأهنــا مدينــة مدفونــة حتــت األرض  ..واســعة ُ
بدهاليزهــا وجدراهنــا الرماديــة الكاحلــة  ..إمرباطوريــة حتــت األرض
ُي ِّ
عــذ ُب فيهــا أعــداءه بــا رمحــة ثــم يتخلــص منهــم دون تــردد.
كانــت الزنزانــة بــاردة وموحشــة يــدل صمــت جدراهنــا عــى القســوة
والغــم والقنــوط ُ ..ت ْكت ََســى بالظــام النســبي والرطوبــة.
ركّــز نظــره عــى البــاب الــذي حيرســه أحــد حراســه ضخــم اجلثــة
ولــه شــارب مشـ ّ
ـذب خفيــف يســوده الشــيب ويعتمــر الــكاب بــروزه
املســتدق الــذي يعلــو احلاجبــن وخيفــي جبهتــه.
ـاءة مــن ِ
اقــرب «عمــران بيــك» منــه فأمــره بايـ ٍ
رأســه أن يفتــح لــه بــاب
َ َ
ِ
ـور خافــت
الزنزانــة  ..ليدخــل إىل مــكان واســع  ..معتــم ورطـ ْ
ـب ينــره نـ ٌ
وســ َّلم طويــل حلــزوين ي ْف ِ
ُ
حيــث كانــت «ســليمة
ــي إىل األســفل
ُ
ُ ٌ
خانــم» مربوطــة مــن ســاعدَ ْيا بحبــال غليظــة ،ومرميــة عــى األرض
بــدون فــراش يقيهــا مــن رطوبــة املــكان املوحــش  ..كانــت تســعل بشــدة
ـن حزيــن
ـدر مــن صدرهــا الضعيــف وبوهــن شــديد أنـ ٌ
ومــن ثــم يصـ ُ
ُم ْث َقـ ٌ
ـل بأوجــاع املــرض.
ّ
تأمــل
عندمــا نــزل عــر الســامل  ..توقــف حلظــة عنــد آخــر َد َرجٍ ..
الســقف الناشــع والطــاء املكشــوط وتلــك الرطوبــة التــي ســلخت
جلــد اختــه الضعيفــة والراقــدة عــى بــاط مكــر وقــذر وســط عتمــة
كشــفت عــن نــور مأســاهتا  ..بعدمــا كانــت تعيــش أمــرة يف كنــف أبيهــا
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لقــد اختـ ّ
ـرت كل معــادالت حياهتــا
ـرارا ضــد الكيميــاء البرشيــة غـ ّ
ـذت قـ ً
ولكنّهــا أخطــأت التقديــر باختيارهــا رجــل مــن عائلــة اخــرى كــزوجٍ
ـدوا أساس ـ ًيا للعائلــة  ..احلــروب املتواصلــة
يومــا مــا عـ ً
هلــا والــذي كان ً
بينهــم جعلــت العالقــة منبــوذة ومرفوضــة  ..دفــع ثمنهــا أهلــه بعــد
أن فتــك «عمــران بيــك» هبــم ون ـكّل أشــد تنكيــل؛ إذ َحـ َّـر َق رشكاهتــم
وخطــف رجاهلــم  ..بــل وحتــى قتــل نســاءهم وأطفاهلــم وهــم نيــام يف
عرضــن ســاعتها هلجــوم مســ ّلح أو حــرق
عقــر دارهــم فقــد كانــوا ُم ّ
البيــت عــى رأس مــن فيــه  ..دون متييــز بــن صغــر أو كبــر.
أخــذ يرميهــا بنظــرات لــوم وازدراء ممــزوج بغضــب كبــر  ..قبـ َ
ـل أن
يتقــدم إليهــا بخطــوات بطيئــة  ..فهــو حيــرص يف ّ
كل مــرة عــى أن يباغتهــا
و ُيرعبهــا وهــي يف ســباهتا  ..جيــد لـ ّ
ـذة عظيمــة يف إخافتهــا لقــد كانت شــبه
ميتــة شــاردة الفكــر مــن إثــر التعذيــب  ..مرمتيــة يف إحــدى زوايــا الزنزانــة
البــاردة  ..تنظــر بعــن نصــف مفتوحــة وبــرود نحــو األرض  ..جثــة
متهالكــة متــددت رغــا عنهــا تنتظــر مصريهــا عــى يــد أخيهــا.

كانــت شــاحب ًة يتناثــر شــعرها األســود الفاحــم عــى وجههــا وكتفيهــا
تتــأوه مــن شــدّ ة األمل  ..عندمــا اقــرب منهــا وبقلــب بــارد ركلهــا بقــوة
كانــت ركلــة قاســية كفيلــة بــأن جتعلهــا تطلــق
رصاخــا ينبــع مــن روحٍ
ً
مكســورا مــن إثــر الــرب
تعــاين الويــات  ..وكان ضلعهــا حينهــا
ً
املــرح قبــل أن ُيلقــي هبــا يف الزنزانــة  ..اســتجمعت قواهــا لرتفــع رأســها
ونظــرت إليــه بمالمــح تعلوهــا غلظــة وكأهنــا ُبــركان وســينفجر  ..رفــع
ســاقه اليــرى ثــم رضب األرض بقــوة كالثــور اهلائــج  ..حتــى دوى
ســم ُعها مــن
صــدى كعــب حذائــه األســود يف أرجــاء املــكان تــأمل
ْ
ـاخرا منهــا انتفضــت َف ِز َع ـ ًة
قــوة الصــوت املـ ّ
ـدوي فضحــك بــرود سـ ً
كمــن أمســكت بح ّيــة تســعى متتمــت بــكال ٍم غــر مفهــوم  ..حاولــت
أن تتامســك أمامــه وتثبــت عينيهــا يف عينيــه فلــم تتحمــل ثِقــل املجهــود
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فســقط ذقنهــا عــى صدرهــا مــن شــدّ ة اإلعيــاء.

انحنَــى عليهــا َ
فشــخَ صت ببرصهــا إليــه بشــجاعة رغــم ضعفهــا
كانــت حتــاول جاهــد ًة مجــع قواهــا وتتحــدّ اه ولــو بنظــرة  ..قبل أن يشــدّ ها
بقــوة مــن شــعرها إىل اخللــف قائـ ًـا وقــد تطايــر الــرر مــن عينيــه وكأنــه
قــد أصابتــه ال ّلو َثة :
ِ
عليــك أن تشــكري «عائــدة
 اليــوم هنايــة عذابــك  ..ولألســف ..خانــم» ألهنــا صاحبــة الفكــرة العتيــدة إلهنائــك  ..فاملهــم عنــدي
ـك رأيـ ِ
انـ ِ
ـت بــأ ّم عينيــك كيــف قتلــت «مقــداد»  ..أذقتــه طعــم الــذل
أتعرفــن عائلتــه استســلمت لقضاءهــا وقدرهــا  ..متــت إبــادة كل
شــخص حــاول أن يقــاوم وينتقــم لزوجــك اقصــد عشــيقك  ..مل
أري بمثــل ضعفهــم قــط  ..كانــت معركــة عادلــة بيننــا وبينهــم
رجــايل اســتطاعوا أن يســلبوا حيــاة أغلبهــم  ..أشــكرك عــى هــذه
الفرصــة الرائعــة التــي منحتينــي إياهــا إلزالتهــم عــن َب ْكـ َـر ِة أبيهــم
فضاعوا وضاعت أجمادهم إىل غري رجعة .

متتمت بوهن شديد :
 -ابني .....

 أردت قتلــه  ..ف َّكـ ْـرت أن أرميــه مــن النافــذة لــوال دخلــت «عائــدةخانــم» فمنعتنــي مــن تنفيــذ الفكــرة  ..كنت ســأجعل ُ
يلمون
احلــراس ّ
ٍ
كيــس وأجلبــه ألرميــه عــى وجهــك القــذر لتنتعــي
أحشــائه يف
مــن رائحــة دمائــه  ..ولكــن لألســف منعتنــي الزوجــة مــن هــذا
بأن قتلك أفضل من ّ
كل شئ.
الفعل أخربتني ّ
 تقتــل طفــل رضيــع !  ..يــال ُضعفــك وقســوة قلبــك  ..والــدي كانُ ِم ًقا عندما حاول نفيك وإزالتك من العائلة.

كان قلبهــا خائ ًفــا عــى ابنهــا  ..ولكنهــا جالــدت اخلــوف جمالــدة
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ويف نفــس الوقــت كانــت حتــاول أن تتحاشــاه؛ فلربــا مــن رضبــة غاضبــة
أخــرى يمــزق وجههــا او ركلــة عنيفــة يكــر هلــا عظــا.
ٍ
بغضب -وقد بدأ يفقد صربه شيئا فشيئا :قال

 ولقــد أزلتــه قبــل أن يزيلنــي فالثــروة تســتحق أكثــر  ..لقــد كان يظــنســلطان ولــن يزيلــه أحــد  ..لكــن رجــايل املخلصــن مل
بأنــه
ٌ
عــي إنقــاذ العائلــة مــن
عــي هبــذه اخلدمــة  ..كان
يبخلــوا
َّ
َّ
واضحــا علينــا  ..أردت أن اكــون أنــا الكبــر
الضعــف الــذي بــات
ً
ففضلــت إزاحتــه بطريقتــي َ ..مــن
ولكنــه رفــض وقاومنــي َّ ..
يدخــل عاملنــا عليــه أن يتوقــع أي شــئ  ..نحــن َمــن نديــر البلــد
بأموالنــا  ..والضعيــف ال دور لــه أبــدً ا  ..وإال فس ُيســحق بــا
رمحة .

يومــا مــا كــا فعلــوا مــع والدنــا
 وســيتآمرون عليــك رجالــك ًأيضــا ً
ـت قــد اخــرت
الســلطة قــذرة ال رمحــة هلــا عــى أحــد  ..مــا ُد ْمـ َ
هــذه ُ
أيضا.
طريق الدم  ..فبالدم ستزول ً

 -اخريس..

صــاح غاض ًبــا قبــل أن يصفعهــا بقــوة كانــت كفيلــة بــأن ُي ْف َص َل رأســها
عن جســدها :

 هــو حتــت ال ُثــرى وانــا فوقــه  ..اقســم بأنــه لــو كان ح ّيــا لضاعــتعائلــة القــايض إىل األبــد ول ُكنّــا فريســة ســهلة لبقيــة العوائــل التــي
ترتقــب زوالنــا وزوال ُملكنــا  ..فــي فضــل عليكــم ألننــي انقــذت
ماتبقــى مــن اطــال العائلــة  ..أنــا مــن ســيكتب هلــذه العائلــة
ِ
ِ
وأبــوك حطمتــا كل شــئ وتركتــاين أمــام مســؤولية
أنــت
املجــد
امللم شمل عائلة منهارة.
كربى ُ
«ســليمة» مل تكــن لدهيــا القــوة الكافيــة لــرد عــى جنــون أخيهــا ال
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تــزال تتوجــع مــن جذبــه لشــعرها بوحشــية  ..بــل وحـ ّـرك كل األوجــاع
الســاكنة يف جســدها وروحهــا  ..كانــت تتلــوى خو ًفــا وأ ًملــا  ..ال حــول
ســوءا عــن مصــر
هلــا بعــد اآلن فهــي تعــرف أن مصريهــا لــن يقــل
ً
صمــم عــى شــئ فعلــه
زوجهــا وتعلــم بــأن أخيهــا عاشــق للدمــاء وإن ّ
اســتهجنته بطرفــة َعـ ْ ٍ
ـن صارمــة  ..فمصــدر هــذه القــوة هــي مــن ثــروة
والــده املغــدور الــذي حيتمــي هبــا ويســتمد قوتــه وجربوتــه منهــا هــذه
ـر حصــة كــرى لتُدخلــه
الســطوة التــي اعطتــه غـ ً
ـرورا واغــرف مــن الـ ّ
عــامل اإلجــرام ...
بوجـ ٍ
ـه بــارد وقلــب مل يعــرف ال ّلــن والرمحــة أخــرج مسدســه -كولــت
براونــج -االمريكــي مــن جرابــه املع ّلــق حتــت إِبِطِــه  ..بخطــوات بطيئــة
ابتعــد عنهــا قبــل ان يلــوح منــه نظــرة الــوداع  ..فتدفقــت مــن نظراتــه
رائحــة الدمــاء  ..هــي مــن جيــب أن متــوت قبــل يذهــب كل مــا بنــاه
أدراج الريــاح  ..مل تتفــوه هــي بـ ٍ
ـيء ألهنــا تعلــم بــأن املــوت هــو احلــارض
اآلن  ..وال يشء ســبيعده عنهــا إال بمعجــزة  ..وهــذا شــئ ُمــال أن
تتدخــل معجــزة إهليــة لتخلصهــا مــن َقدَ رهــا األســود ..
صــوب مسدســه نحوهــا  ..وهبــدوء أعصــاب ضغــط عــى الزنــاد
ّ
ليطلــق رصاصــة بــاردة يف منتصــف جبينهــا ويردهيــا قتيلــة ّ
تضجــت
بدماءهــا عــى الفــور  ..تناثــرت دمائهــا عــى احلائــط كالنبيــذ الصيفــي
فأخــذ يترشبــه بنهــم  ..قبــل أن يدخــل احلــارس وجيــري برسعــة الــرق
إىل االســفل كان ينتظــر أوامــر مــن ســيده بتنظيــف وإخــاء املــكان مــن
جثتهــا  ..كــا يفعــل دائــا عندمــا يتخلــص ســيده مــن خصومــه ِ
ـب
واجـ ٌ
دوري عليــه ألَّ يتأخــر بذلــك وإال َف َســ ِّيده ال يعــرف الرمحــة.
متهــل يف فحــص
تأم ّلهــا مــن بــاب التســلية  ..لقــد أتقــن التصويــب ّ ..
مالحمهــا حتــت الضــوء الشــحيح كالرمحــة بــن هــذه اجلــدران العاريــة إال
مــن خربشــات اخلطــوط واحلــروف املهزومــة املنقوشــة تواجــه النســيان
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كتبتــه أيــادي جمهولــة اندثــروا مــع الزمــن.

نظر إىل حارسه فأمره بإيامءة من رأسه بأن ُين ّظف املكان .
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الفصل الثالث
«أرشقت»

ليســت كل امــرأة قــادرة عــى أن تلعــب دور األنثــى املارقــة وتكــون
قــادرة عــى أن تغــوي الرجــال  ..فالغوايــة مهــارة تتطلــب شــطارة وفــن
وإتقــان وبراعــة ومجــال خيــايل وهــذه أهــم أدوات الغوايــة والتنكيــل
بأعتــى الرجــال ،الذيــن يتناســون رجولتهــم وقســوهتم وعنرتيتهــم
أمــام الصــدر العــايل وتناســق اجلســم والبرضيــن وانســيابية اجلســد
فبذلــك تســتطيع الفاتنــة عــى أرس الرجــل بإضافــة مســحة مــن اجلنــون
عليــه  ..فــكل هــذه الــروط ال تســتطيع اي امــرأة ان تقــوم هبــا لتصــل
إىل قمــة املجــد يف حياهتــا وتنثــر الرجــال نثـ ًـرا كــا تنثــر الفــرس وابـ ًـا مــن
الثلــج بحوافرهــا.

كانــت تقــود ســيارهتا كاملجنونــة تقصــد قــر «عمــران بيــك» عندمــا
علمــت بعــد شــهرين مــن صحــة مقتــل أختــه  ..اخلــر أفقدهــا صربهــا
وكأهنــا جــاءت لتنتقــم مــن شــخص نغــص عليهــا يومهــا أخربوهــا بوفاة
ـم قتلهــا ..أنكــرت
اختــه ولكنهــا مل تصــدق ذلــك وتأكــدت مــن أنــه قــد تـ ّ
كل كالم الصحــف التــي نــرت النعــي بوفاهتــا وزوجهــا يف حادثــة
قطــار وقــررت أن تواجهــه  ..أنــه اليــد الــذي دبــر كل شــئ  ..تعرفــه
جيدا  ..درست أدق تفاصيله  ..جمرم ال يرحم أحدً ا.
وقفــت فجــأة بســيارهتا الفاخــرة أمــام قــر «عمــران بيــك» لتثــر
الــراب الســاكن مــن عــى األرض ويغطــي املــكان مــن شــدّ ة الفرملــة
تنتظــر بفــارغ الصــر أن ُيفتــح هلــا بوابــة القــر الضخمــة  ..ومــا إن
ُفتحــت البوابــة حتــى أندفعــت بســيارهتا إىل الداخــل برسعــة كبــرة
التُبــايل إن ســتدهس أحــدً ا وترســله وبــا تــردد منهــا كل مــن يقــف يف
طريقهــا إىل قعــر اجلحيــم.
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وصلــت القــر ثــم نزلــت مــن ســيارهتا تلهــث مــن شــدة الغضــب
نــار العتــاب وعــدم الرضــا حيــرق صدرهــا  ..امــرأة هتكــت برجولــة
أعتــى الرجــال فهــي هيفــاء فارعــة الطــول  ..وجههــا أبيــض ناعــم وثمــة
بريــق غضــب مدهــش اطـ ّ
ـل مــن مقلتيهــا الزرقاويــن  ..ترتــدي فســتانًا
وحــذاء أســو ًدا ذو كعــب عــايل شــفتني صغريتــن
أبيضــا مــن احلريــر
ً
ً
والذقــن الرقيقــة املزدوجــة لــون البــرة األبيــض ا ُملــرب بقليــل مــن
ُ
احلمــرة التــي اكتســبتها مــن الشــمس  ..يداهــا ناعمتــان نحيلتــان تكتمــل
رقتهــا بالعالقــة التــي صنعتهــا مــع رســخها الدقيــق األقــرب اىل النحافة.
كانــت وحتــى وهــي غاضبــة مجيلــة تســلب قلــب كل مــن يراهــا
صعــدت عــر الســامل العاجيــة التــي تقــود إىل مدخــل القــر
وقفــت أمــام البــاب الكبــر العــايل الــذي تز ّينــه النقــوش العربيــة
طرقتــه بشــدة حتــى ُفتــح هلــا البــاب  ..كانــت مــن فتحتــه خادمــة
صغــرة مجيلــة اســتقبلتها بابتســامة واســعة  ..فســحت الطريــق للحســناء
الغاضبــة لتدخــل  ..دخلــت تســأل عنــه بلهفــة وغضــب بــل ولربــا هــو
ــرت اخلادمــة بــأن تُبلــغ ســيدها
اشــتياق لذيــذ ممــزوج بالغضــب َ ..أم َ
بأهنــا تنتظــره يف األســفل وعليــه أن ينــزل برسعــة وألَّ يتأخــر ألمهيــة
ـب لنفســها قــدح ويســكي
األمــر  ..اجتهــت مضطربــة نحــو البــار لتصـ ّ
ارتشــفتها عــى الفــور قبــل أن تتجــه إىل صالــة الضيــوف الواســعة وتلقــي
بوزهنــا اخلفيــف عــى إحــدى االرائــك الفاخــرة وتغــرق يف التأمــل
أخـ َ
ـذت ن َف ًســا عمي ًقــا -ترخــي أعصاهبــا
مغمضــة عينيهــا الزرقاويــن َ ..
مــن فاجعــة اخلــر التــي ســمعته -فالنعــي أكــد بــأن أختــه وزوجهــا لقيــا
نحبهــا يف حادثــة قطــار يف اســطنبول وهــذا مؤكــد خــر كاذب  ..لدهيــا
مصــادر قويــة وتثــق هبــم بدرجــة عاليــة أكــدّ وا هلــا أن ثمــة شــبهة كبــرة
تغلــف املوضــوع وقــد تــم التكتــم عليــه خو ًفــا مــن عمليــات القتــل التــي
طالــت كل مــن حــاول معرفــة احلقيقــة وتعــرف يف نفــس الوقــت مــن
هــو «عمــران بيــك» ولــو علــم احــدٌ بالوليــد اجلديــد الهنــارت عائلــة
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بيــت القــايض -وإىل األبــد  ..ولكــن ال أحــد يعلــم بالصغــر بعــد ..وســتكون بمثابــة صعقــة وفرصــة لألعــداء املرتبصــن هلــم منــذ ســنوات
لالقتصــاص مــن ســمعة عشــيقها  ..وهــذا ســيكون بدايــة االهنيــار.

أرشقــت تكــون كالطفلــة الوليــدة حينــا يدعوهــا «عمــران» حلفلــة
عشــاء تولــدّ ت عالقتهــا بــه يف إحــدى احلفــات اخلرييــة التــي تُقــام
برعايــة مــن الــركات واملؤسســات التجاريــة والتــي حيرضهــا كبــار
رجــال األعــال والسياســة  ..انتبــه هلــا فارختــى لعينيهــا فارختــت لرجولتــه
وشــخصيته اجلذابــة وظهــوره الطاغــي يف حياهتــا كانــت جمــرد دوامــات
عميقــة مــن اإلحســاس تنــزل أعمــق وأعمــق مــن خــال مشــاعرها
ونســيجها ووعيهــا تراخــت لــه  ..فتولــدت بينهــا عالقــة مــن نــوع
خــاص عالقــة جديــدة رغــم اهنــا تعلــم بزواجــه مــن ســيدة مرموقــة يف
املجتمــع عالقــة المصالــح ضيقــة أو كتلــك العالقــة املزيفــة التــي تنشــأ
بــن رجــل وامــرأة  ..ال فذلكــة او ا ِّدعــاء  ..هنــاك غــرة وبعــض األنانيــة
وجهــي كليهــا
حينــا تــراه يراقــص زوجتــه وابتســامة الرضــا تزهــو يف َ
كزوجــن  ..بــل يشــع بينهــا تبــادل حقيقــي ملشــاعر حــب وإهلــام  ..ففــي
قلبــه مــكان حلــب امرأتــن يف وقــت واحــد .
كانــت غارقــة يف قــراءة كتــاب أخرجتــه مــن حقيبتهــا لتقتــل
قلقهــا فهــي دائــا حتتفــظ بكتــاب معهــا تســتعني بــه وتقــرأ ُه ليمتــص
َأر َقهــا  ..ســواء كانــت يف النــادي أو يف البيــت أو يف أوقــات االنتظــار
اململــة يف أي مــكان  ..نــزل «عمــران بيــك» يف أهبــى قيافتــه وعطــره
الزكــي يتخلــل يف األنــوف  ..فلــا رأهــا تقــرأ قــرر أن يفاجأهــا بصوتــه
الــذي يلوعهــا بنرباتــه الذكوريــة :
 -ماذا تقرأين ؟

 رواية « ..قالت وقد فزعت من املباغتة» ...32

أغلقــت الكتــاب ووضعتــه عمود ًيــا عــى فخذهيــا تنقــر بأصابعهــا عــى
الغــاف تتأملــه بنظــرة عتــاب  ..قبــل أن هتمــس :
 -هل هي فوق ؟

 خرجــت مــع الســائق يف زيــارة لوالدهــا  ..ولكــن كان مــناملفرتض أن تتصيل هبا قبل الزيارة.

 هــي صديقتــي وانــت صديقــي فأيــن بــاب اإلشــكال مــن ذلــك ؟ امختاف منها ؟؟
قاطعها بحدّ ة :

 تعرفني أن ال يشء خييفني حتى والدها يعرف من أنا.« -عمران بيك» طب ًعا - ..مهست بنعومة.-

كاد أن يقفــز عليهــا مــن شــدّ ة اللوعــة لــوال انــه كان يف قــره فتاملــك
نفســه قائـ ًـا :
 ها ِأنت قلتِها.

ثــم أعــادت ذكــر اســمه للمــرة الثانيــة ولكــن هــذه املــرة بحــدّ ة
فأظهــرت خشــونة ناعمــة يف ردة فعلهــا مــن خــال عينيهــا اجلميلتــن
فأضافــت
« -عمران بيك» ملاذا «سليمة» بالذات ؟

وقــع ذكــر االســم عــى «عمــران» كمفاجــاة مــن العيــار الثقيــل مل يكــن
ينتظرهــا  ..كان كاف ًيــا يف أن يتغــر هــدوءه يف ثانيــة  ..أدار هلــا ظهــره
وجهــا لوجــه فقالت
فنهضــت وتقدمــت نحــوه حتــى أصبحــت تواجهــه ً
لــه بشــجاعة وحــدّ ة :
 تقتلهــا ؟ كيــف جتــرؤ عــى قتلهــا  ..أعلــم أنــك قتلتهــا وال تنكــر33

ذلــك « ..عمــران» تعرفنــي جيــدً ا َمــن أنــا  ..وأنــا الوحيــدة التــي
ســجل الطفــل
أعــرف بخــر والدة الطفــل  ..طبعــا الدكتــور الــذي
ّ
باسمك تم قتله لكي يموت الرس معه.
ِ
أســاع ِه  ..حتــى توتــر قليــا  ..فــكاد
كانــت صعقــة قويــة َد َو ْت يف
التوتــر يبقــر معدتــه ولكنــه مل ُيظهــر بــأن املفاجــأة قــد أثــرت عليــه ربــا
لســبب مــا ولكنــه حــاول ان يــرر موقفــه منهــا  ..كوهنــا أقــرب النــاس
إليــه وعشــيقته التــي حتــاول معرفــة كل شــئ  ..لتحميــه مــن أي مؤامــرة
ضــده  ..ال أن تتآمــر عليــه :
 كان هلا الدور يف خراب سمعتنا.صاحت بضيق :

 ومــاذا فعلــت هــي ؟ زنــت ؟ تزوجــت املســكينة  ..وهروهبــا كانبســبب جربوتــك  ..وطغيــان افــكارك الســادية التــي ســتؤول بنــا
إىل اخلراب.
 -اخفيض صوتك .

قالت متحدّ ية و بنربة سخرية طغت عىل صوهتا وحركاهتا :

 وإن مل أفعــل ماتقــول  ..مــاذا تســتطيع فعلــه ؟ تقتلنــي مثلهــا ..اومثــل مــن قتلتهــم وتقتلهــم يف كل فرصــة ســانحة  ..لكــي تنــال
الــوالء مــن كبارنــا وتكــون كبــر -بيــت القــايض .. -والســيد
اآلمــر والناهــي فينــا  ..ونحــن علينــا طاعتــك والرجــوع إليــك يف
ّ
كل صغرية وكبرية.

ســاد صمــت الكهــوف بينهــا قبــل ان يشــعر بــامل حــاد يشــطر امعــاءه
حلظتهــا فالعــرق بــدأ يزحــف عــى جبينــه  ..ثــم أردف هبــدوء متامل ـكًا
اعصابــه ُر ْغـ ًـا عنــه :
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 -قضاءها و َقدَ ُرها ؟

ـاءا و َقــدَ ًرا ..أنــت تعــرف مــن أنــا «ســيد عمــران»  ..انــا
 مل يكــن قضـ ًأعــرف كل شــئ جيــري عــى ارضنــا  ..ال تعتقــد بأنــك ســوف
تقنعنــي بأنــك فعلــت ذلــك مــن اجــل مصلحــة العائلــة  ..انــت كنت
ختطــط يف الســيطرة عــى ممتلــكات زوجهــا ودمــج رشكاتــه معــك
ومــن ثــم تقتلــه  ..ثــم وجدهتــا فرصــة عظيمــة لتســتويل هبــا عــى
أمالكــه بالكامــل وفــق عقــد بيــع ومهــي حتــت هتديــد الســاح
وقــد ملكــت اآلن أضعــاف أضعــاف مــا َو َر ْث َت ـ ُه عــن والــدك  ..كان
بإمكانك أن حتتوي املشكلة ولكن الطمع يعمي البصرية.

........ -؟

 «كيــف تعرفــن بــكل هــذه االمــور»  ..كان يرددهــا يف نفســه  ..لــودومــا  ..لدفنتــك منــذ زمــن
مل تكــوين «أرشقــت» التــي تغتالنــي ً
بعيد .

 قبــل اســبوعني مــن عــوديت عندمــا كنــت يف لنــدن قــرأتإحــدى صحفنــا املحليــة التــي وصلتنــي هنــاك خــر النعــي  ..فلــم
أصــدّ ق  ..القصــة تقــول أهنــا وزوجهــا لقيــا حتفيهــا اثنــاء خــروج
القطــار عــن مســار الســكة احلديديــة يف اســطنبول  ..وطبعــا هــذا
ـجل حينهــا وأنت
كــذب يف كــذب وال احــد يعلــم بالطفــل النــه مل ُيسـ ّ
بحكــم عالقاتــك زورت شــهادة الوفــاة مــع مدير املستشــفى وكالعادة
ُ
رشــيته ومــن ثــم قتلته  ..واملشــكله أن الناس خيافونــك وبالتايل ال أحد
يتجــرأ عــى نطــق احلقيقــة حتــى وإن علمــوا احلقيقــة ولكــن
ِ
ً
جــدل واســ ًعا الن اجلميــع قــد صــدّ ق
ــر
هــذه احلادثــة فعــا مل تُث ْ
كل مــا حــدث والــذي مل يصــدق اضطر إىل الســكوت أو متــت تصفيته
بطريقتــك اخلاصــة  ..إال عائلــة زوجهــا  ..كانــوا خائفــن ومل يتجــرأو
عــى مقاضاتــك أو حتــى أن يفكــروا باالنتقــام منــك وفــوق ذلــك
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قتلــت منهــم الكثــر بوحشــيتك «عمــران» جيــب أن تقلــل مــن
بحــر الــدم الــذي تســعى إليــه وإال فلــن حيميــك رجــال الســلطة
ــوادون يبيعــون ذممهــم إىل َمــن يدفــع أكثــر  ..ال
كثــرا  ..هــؤالء َق َّ
ً
تســتعمل أســلوب التصفيــة إال وقــت الــرورة عندمــا تصــل إىل
هنايــة الطريــق بالتفــاوض مــع اخلصــم حينهــا ختلــص منــه وال ترمحــه
أبدً ا.
ِ
ــي األمــر يــا أرشقــت  ..لــن ُتاســبينني عــى ترصفــايت
 لقــد ُق ٍَ
أحــد أن يؤثــر
ابــدً ا مفهــوم  ..أنــا لــدّ ي مشــاريعي وال أريــد أي
عىل ما ُأ َخ ِّطط له  ..وال حتى ِ
أنت.

 -هتديد ؟ أم حتذير.

ِ
أحبك و ...
 -التكوين محقاء ..بالرغم من أين

كاد أن يدفــن أصابعــه يف شــعرها برقــة لــوال أهنــا منعتــه ثــم رفعــت
إغــراء وأنوثــ ًة وهــي تقــول :
حاجبهــا األيــر بغضــب فــازدادت
ً
 -بدات ال أثق بك  ..لقد انفض السامر وتفرق الشامل.

محلــت حقيبتهــا ثــم خرجــت مرسعــة مــن القــر تاركــ ًة «عمــران»
يف ذهــول عميــق يتأمــل خروجهــا بصمــت كبــر  ..وهــو يتســاءل مــاذا
تتقصــد بجملتهــا األخــرة ؟
*****

«أرشقــت» األنثــى التــي تتكلــم بمــواء القطــة األنثــى الطازجــة
ـداء أو هكــذا يعتربهــا أحيانــا عندمــا تتدخــل يف أمــوره ولكــن عندما
ونكـ ْ
تقــرب منــه لصقــا بأنفــاس الهثــة وأصابــع مرتعشــة متــس شــعره فينســى
قســوته  ..التــي تعيــش بداخلــه فتتقلــص كل مالحمــه وأعضائــه إال الــذي
دفعهــا للتأمــل الشــبق فتعريــه وبعــد دقائــق مــن غيامــه يكشــف اهنــا
ـجاهنا إىل ســجينها ُت ّعفر ُه
ليســت كأي أنثــى عاديــة  ..تلفظه وحتولــه من سـ ّ
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باحلــب مــن رأســه اىل أمخص قدميــه يســمع حفيف أطرافــه وخبــط أقدامه
داخلــه وهــو جيــري ورائهــا يطلــب عفوهــا ورضاهــا القاعــدة الركينــة يف
هــذه احلالــة هــي اهنــا حالــة خاصــة مل يصادفهــا مــن قبــل كأن فيها ســحر
ـس وحيــس أحيانــا بأنــه مــروب بالعــار  ..خو ًفــا مــن أن يكشــفه
ومـ ٌّ
رسيــة يعيــش يف ازدواجيــة اجل ّبــار والعاشــق
أعدائــه بأنــه حيتفــظ بعشــيقة ّ
ولكنــه يف النهايــة إنســان وعاشــق متمــرد عــى واقعــه تلكــزه تلــك
املتهيجــة وهتمــس لــه :
 ال هيــم إن تزوجتنــي أم ال املهــم انــت بجانبــي  ..اشــعر بــكوتشعر يب.

يســمع تنفســها املنتظــم يصــدر صفــارات مكتومــة مــن أنفهــا املدفــوس
يف الوســادة تنــام كمراهقــة مرهقــة  ..تضــع يف مالحمهــا كل ماتقــدر عليــه
مــن كحــل ولــون شــفاه وبــودرة ورســم للحواجــب  ..لكــن كل هــذا
يتبــدد بنومتهــا الســارحة التــي أربكتــه  ..وتثــره  ..تشــد شــهوته الراقــدة
عــى الرغــم مــن قلــة نومــه وعصبيتــه  ..ولكــن جاذبيــة العيــون التــي
تقــاوم النعــاس وهــي تســتيقظ مــن نومهــا تنعــش روحــه فيســتعيد وجهــه
هبــا  ..خاصـ ًة عندمــا تضحــك فتتــورط هــي يف اإلعــان عــن أنوثتهــا ..

فكيــف يواجــه الواقــع  ..زوجتــه  ..ثــم كان هــذا الوجــود اليومــي
اللــزج لوالدهــا الــذي يراقبــه كمحاولــة منــه أن يتعــرف عــى كل
نشــاطات صهــره كل التفاصيــل الصغــرة والكبــرة لكــي يمســكه
مــن خصيتيــه ويمنعــه مــن احلــراك ثــم إضعافــه والقضــاء عليــه «جاهــد
بيــك» خطــر رغــم ضعفــه  ..لــه تاريــخ اجرامــي واســع وال ُيســتهان بــه
ومــع تقــدم ُعمــره تبقــى لســعته قاتلــة.
فهــذه احليــاة تــأيت إلينــا بمواتريهــا املزعجــة لكــي توقــظ فينــا غريــزة
الــر التــي نلجــأ إليهــا للوصــول إىل غايــة معينــة ...
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ولكــن مهــا حيصــل فســيبقى هــو س ـ ّيدً ا عــى عرشــه  ..وعــى «بيــت
القــايض».
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الفصل الرابع
يف مكتــب والدهــا الفاخر والكبــر  ..الذي يضفــي روح الفخامة والرتف
مــن اختيــاره النظــام الكالســيكي للديكــور والــذي يعشــقه «جاهــد بيك»
تامــة أضفــت إىل جــو احلديــث واجللســة رهبــة
 ..كانــا يتحدثــان بجديــة ّ
كبــرة  ..كان «جاهــد بيــك» قــد ب ّلــغَ آل بيتــه واخلــدم بعــدم الدخــول
عليهــا وذلــك بســبب نقــاش مهــم يــدور بينــه وبــن ابنتــه  ..كائــن مــن
كان ممنــوع أن يدخــل  ..حتــى زوجتــه التــي تتمتــع بقــوة شــخصية طاغيــة
مل تُعــارض فكرتــه  ..بــل استحســنت فكرتــه مــن أن خيتــي مــع ابنتــه ً
قليل
يف مكتبــه حلــل بعــض املشــاكل العالقــة والتــي باتــت هتــدد مصــر العائلــة
كانــت حماولــة منــه للتدخــل يف أمــور ابنتــه التــي تعقــدت والســعي اجلــاد
إىل ح ّلهــا بأحســن الطــرق املتاحــة يف الوقــت الراهــن  ..وكذلــك فهــي
فرصــة وحماولــة تنقيــة العالقــة التــي تدهــورت بينهــا وبــن زوجهــا
التــي اخــذت طاب ًعــا آخـ ًـرا بســبب اســتهتار «عمــران بيــك» بــكل شــئ
والــذي باتــت ترصفاتــه قــدَ ًرا أســو ًدا هيــدد مصــر العائلــة وهيبتهــا
بــدت ابنتــه قلقــة بشــأن زوجهــا وعالقتهــا بــه  ..الــذي ســيكون حتــا
عــى قــاب قوســن أو أدنــى.
جالســا مــع ابنتــه الوحيــدة الشــاردة احلزينــة  ..التــي تزوجــت مــن
كان
ً
«عمــران» قبــل ســنني طويلــة  ..عندمــا كان جمــرد شــاب بــرئ مل ختتلــط
يــداه بدمــاء النــاس بعــد  ..كان والدهــا قــد اســتدعاها عــى َع َجـ ٍ
ـل لكــي
يبحثــا عــن حلــول جذريــة للخــروج مــن مــأزق وحتــدي كبرييــن وهــو
متــرد زوج ابنتــه عــى الت ُّجــار فجــأة  ..وظهــور حــوت جديــد يف الســوق
التجاريــة وهــو بيــت «اجللبــي»  ..الــذي ظهــر كالشــبح الغاضــب
يــرب بمصالــح الت ُّجــار الكبــار باســتهتار  ..ممــا هــدد بذلــك مصــر
بيــت القــايض -والتنكيــس مــن هيبتهــم بــن الطبقــات الراقيــة.39

ـاع خــاص
كان صــوت والدهــا َجهور ًيــا فخـ ًـا رخيـ ًـا
واضحــا  ..لــه إيقـ ٌ
ً
يناســب يف إلقــاء القصائــد أو ُ
اخلطــب بقميصــه األبيــض مفتــوح الصــدر
يتــدىل عــى صــدره ا ُملشـ ِ
ـعر سلســلة غليظــة مــن الذهــب كانــت مالحمــه
ناقمــة  ..وغاضبــة وبوجــه ملتــحٍ متجهــم ال خيفــي عينيــه الذكيتــن فيــا
تــدور يف مآتيهــا مــن القلــق والذهــول  ..فقــال بقلــق كبــر :
 عائــدة  ..زوجــك ســوف يوصلنــا بدكتاتوريتــه إىل مســتوى القــاعســوف هيــدم مــا بنينــاه  ..أنــه جمنــون  ..وســتكون هنايــة لتاريــخ
عائلتنا العريقة وبال أدنى شك  ..جيب أن نوقفه ولو بالقوة.
 أعــرف ذلــك  ..أنــا اكاد أرى هــذا الســقوط  ..وإن ســقط فلــن تقــومأعــداء لــن يســتطيع
لــه قيامــة بعــد ذلــك  ..لقــد خلــق لنفســه
ً
جماهبتــم يف املســتقبل إذا احتــدوا عليــه وحاولــوا النيــل منــه
العوائــل الكبــرة تتطلــع إىل ســقوطنا يف أيــة حلظــة وحــن
وهذا ينذر بنهاية خميفة له ولنا.

ـارا كانــوا مــن
ـارا كبـ ً
 وكيــف ال وقــد قتــل والــده واختــه  ..وقتــل جتـ ًخــرة شــخصيات -بيــت القــايض .. -ولــوال رجالنــا املخلصــن
وعالقاهتــم مــع رجــال الدولــة لكنــا اآلن مــن اهلالكــن  ..ولندّ ثرنــا
مهملــن  ..جيــب محايــة اســم عائلتنــا وهيبتهــا -بيــت
مشــتَّتني َ
القــايض -جيــب أن يكــون أقــوى مــن الســابق نحميــه مــن كل
شــخص حيــاول املســاس بنــا  ..ولكــن نحمــد اهلل عــى كل شــئ
رغم كل شئ.

كانــت «عائــدة» شــاردة  ..بعيــدً ا  ..بعيــدً ا جــدً ا إىل حــد اهنــا فقــدت
الســمع حتــى نكزهــا والدهــا يف يدهــا ليعيدهــا إىل وعيهــا  ..رشودهــا
املفاجــئ كان بســبب أخــاق زوجهــا الغــر مناســب  ..جفلــت مــن
النكــزة فابتســمت هبــدوء يــي عــن اعتذارهــا مــن الــرود املفاجــئ
الــذي غ ّلفهــا ُر ْغـ ًـا عنهــا وهــي جالســة يف حــرة مقــام والدهــا البيــك.
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 -ملاذا هذا الوجوم حبيبتي ؟

يومــا بــأن هــذه
 مــا زال معهــا « ..أرشقــت»  ..مل أكــن أتصــور ًاملرأة املتكربة ستدخل حياتنا فجأة و...

زمــت
ســكتت كامت ـ ًة حز ًنــا عظيـ ًـا فلــم تســتطع أن تكمــل مجلتهــا ّ ..
عــى شــفتيها بقــوة مغمضــة العينــن متأملــة فاالســم كان كاملنشــار الــذي
اســتقر يف منتصــف اجلــذع وال يقطعــه  ..بــل يزيــده أ ًملا كاخلنجــر الضارب
يف اخلــر  ..اخــرق كل أحشــائها ومزقهــا رش متزيــق  »..أرشقــت» تلــك
األفعــى الصفــراء  ..ال ت َِقـ ُّ
ـل رشاســة عــن «عمــران» ولكنهــا تــرب عــى
الوتــر الناعــم فتبــره «أســلوب نســائي ناعــم» ولكنــه ف ّتــاك  ..تغلغــت يف
ـدارا مني ًعــا بــا اســتئذان.
ربــوع األرسة كشــبح اخــرق جـ ً
ً
حمــاول مــن تقليــل أمهيــة
لــوح األب بيــده اليــرى  ..ثــم قــال
ّ
«ارشقــت»
 «أرشقــت» فراشــة ناعمــة أســحقها بإصبعــي الصغــر ولكن «ياســناجللبــي» كيــف سنســحقه ؟ انــه حــوت  ..بــل أكــر مــن ذلــك
أصبــح لــه أصدقــاء يف الــوزارات ونفــوذه االقتصــادي امتــد يف
احلــرة  ..كيــف
زمــن قصــر جــدً ا منــذ ولوجــه إىل عــامل التجــارة
ّ
ـرف اآلن وأنقــذ مــا تبقــى مــن مصاحلنــا و»عمــران» ال يعطنــي
اتـ ّ
الضوء األخرض !
 -الضوء االخرض ؟ هل نسيت من انت ...

قاطعها بحدة حتى برز عرق أزرق نافر يف رقبته :

 مينــاء أم قــر صــارت ملكــه  ..بضاعئــه يف الســفن الراســيةهنــاك طغــت وغطــت املينــاء وقري ًبــا جــدً ا ســوف يكتســح الســوق
ويدمرنــا وأنــا ال أعــرف ملــاذا «عمــران» ســاكت عــى هــذا املخلــوق
ال تنس زوجك ونفوذه فإنه يستطيع التخلص مني إذا شاء ..
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ثم واصل بوجوم بعد صمت قصري :

 آل «اجللبــي» يســتوردون ويصــدّ رون بضائــع بأســعار زهيــدة الَ
أدخــل هــذه املــرة بضائــع أجنبيــة باالتفــاق
تتفــق مــع أســعارنا ..
مــع التُجــار الربيطانيــن وبالتــايل اصبحنــا حتــت رمحــة الــرب
لــو يســتمر الوضــع كذلــك ســنكون قــد وصلنــا بذلــك اىل خطــوة
االحتضــار واإلفــاس يف خســارة وتِ ٍ
يــه ال هنايــة هلــا  ..زوجــك
خيــر أمـ ً
ـوال طائلــة عــن طريــق دفعــه للقتلــة أمــواال طائلــة لتنفيــذ
العمليــات اإلجراميــة بحــق منافســيه الذيــن يمتنعــون عــن طاعتــه
ألوامــره  ..وأغلــب األحيــان يســتعني بنــا لتمويــل القتلــة  ..وهــذا
رضره كبــر جــدً ا علينــا  ..نحــن نتكاتــف يف أمــور الربــح
واخلســارة ال ان هيــدر دم النــاس عــى ّ
كل كبــرة وصغــرة
هنــاك أســلوب الــكالم واملنطــق جيــب عليــه اتباعــه واحــرام
اآلخرين مهام كانوا من معارضني.

يعوضــه عــن
 ومــاذا عــن ســوق الســاح الــذي نســيطر عليــه َأل ّخسارته ؟ ورجالنا َأل ُيركون ساكنًا ليحموا مصاحلهم ؟
ِ
تفرغــت لرتبيــة «حممــود»
 الظاهــر ابتعــادك عــن التجــارة منــذ أنِ
أنســاك لعبــة الســوق  ..كل شــئ يتغــر يف طرفــة عــن
ِ
التجارة أضحت كالسياسة  ..يوم ِ
عليك.
لك ويوم
 مل أنــس ولكنــك تعــرف أننــي تفرغــت لرتبيــة الصغــر بعــد مقتــلوالدَ ْيه ال اكثر  ..ولكنني مازلت أتابع األخبار.
 احلكومــة كــا تعلمــن ضعيفــة وفاشــلة جــدً ا  ..بــل وحتتــرورجالنــا هــم الذيــن يســيطرون عــى ســوق الســاح يف كل
االوقــات واليبالــون بالقوانــن والبقــاء هــو للقــوي  ..ولكــن ال
اســتبعد ان يتغلغــل «ياســن الكلــب» يف هــذه التجــارة ويــدس انفــه
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أيضــا ثــم وبمســاعدة أقربائــه ســوف يســيطر عــى
يف منافســتنا ً
كل شئ  ..إنه أخطبوط يا صغرييت.

نتحــرك  ..حســ ُبنا مــا
 ســنالقي اســوأ هنايــة عــى اإلطــاق لــو ملّ
لقينــاه ســاب ًقا مــن بيــت «اجلرخجــي» مــن منافســات قاتلــة وقويــة بل
كثــرا مــن الرجــال واألمــوال لكــي نزحيهــم مــن عــامل
وخرسنــا
ً
التجــارة فنحــن نواجــه اصعــب املراحــل اآلن قســوة والتــي ال تليــق
بــأرسة -بيــت القــايض .. -علينــا أن نحفــظ مصاحلنــا مــن
اطــاع هــؤالء وإال فســنخرس كل شــئ  ..أنــا أثــق يف قراراتــك
بــكل شــئ ختطــط لــه ً ..
ّ
امــا يف إجيــاد خمــرج كامــل
وأنــا معــك
من هذه األزمة.

أطــرق والدهــا خافــض الــرأس  ..ال يريــد ان يتلهــوج بقــرار ومــن ثــم
ينــدم عليــه وقــد رنــق الكــرى جفنيــه :
 نريــد ان نقــرر يف مصــره أزاحتــه واجــب  ..ولكــن إن حاولنــابشــكل ســلمي وهــذا مســتحيل بالطبــع لــذا جيــب عليــه أن يــدرك
بــأن عليــه تغيــر مســاره يف عالقاتــه مــع التُجــار وأصحــاب النفــوذ
يف اخلــارج والداخــل وإال هنايتــه ســتكون وشــيكة  ..فقبضــة
تــر ول اتنفــع يف مثــل هــذه املواقــف
احلديــد القاســية
ّ
التصفيــات اجلســدية هــي مــن أشــدّ نقــاط الضعــف الــذي يقدّ مهــا
مصــرا قاســ ًيا لــو اســتمر عــى هــذا
زوجــك لزوجــك ســيالقي
ً
املنوال.

طــاف هبــا الفكــر مــرة ثانيــة  ..حتــى كادت ان تنســى ماحوهلا ارتشــفت
فنجــان قهوهتــا لكــي يعــود هلــا قليـ ًـا مــن صفــاء ذهنهــا فالتفكــر الكثــر
كاملــوت األســود يزحــف عــى اجلســد ويشــمله يف ثـ ٍ
ـوان  ..فانقلبــت إىل
تــر َّدى يف هاويــة ال
حــرة خرســاء وبــدا يف وجههــا القلــق  ..وكأهنــا َ
قــرار هلــا.
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كان والدهــا يراقبهــا  ..حزيــن عليهــا بــل كان ينظــر إىل وجههــا ويعتــر
ابنتــه أنفــس عنــده مــن الدنيــا وأنعمهــا  ..هــو لديــه حــل واحــد ورغبــة
اإلفصــاح عنــه مســتحيل  ..والقلــق يعتلــج يف نفســه وهــو يراهــا ســامهة
الطــرف ثــم قــال مبتســا :
ِ
ّ
أحــل املوضــوع بنفــي  ..ثقــي يب حبيبتــي  ..لــن
أعــدك بــأن
أتــركك يف هــذه املحنــة  ..ولــن اســمح أبــدا بــأن يذبــل هــذا الوجــه
تفــويت
املــرق  ..ثقــي يب  ..متتعتــي بالســعادة زمنًــا رغــدً ا فــا ّ
عــى نفســك فرصــة أن تعيــي شــبابك وتســتمعي بــه  ..هــذا الغــر
اجلاهــل هــو أعمــى القلــب فهــل تعتقديــن أنــه ســيجني مــن بعــدك
مقيم.
إال حرسة مضاعفة و ً
مها ً
ثم واصل وكأن األمل نزل عليه كالوحي فجأة :

 ابنتــي الوحيــدة  ..مهمتــي احلفــاظ عليــك مهــا ك ّلفنــي الثمــننحــن عــى مشــارف رصاع كبــر ســيجتاحنا قريبــا  ..إن لــن
يتوقــف زوجــك عــن غطرســته فســوف ننــال الويــل مــن ِق َبـ ِ
ـل بقيــة
العائــات التــي تريــد هنايتنــا  ..أعدائنــا يتزايــدون ويتكالبــون علينــا
ويومــا مــا ســيغتالونه  ..صدقينــي لــن يتوانــى أحــد عــن فعــل ذلــك
ً
فقــط ثقــي يب ودعينــي أتــرف كــا ينبغــي ألوقــف محامــات الــدم
التــي ح ّلــت علينــا مــن جـ ّـراء أفعــال زوجــك  ..البلــد كــا تريــن
أســر وضعيــف وينحنــي بإجــال لألقويــاء  ..ال هيــم ســواء كان
ٌ
ســواء
شــخص
كل
أمــام
ينحنــون
..
ا
تاجــر
أو
ا
ي
سياســ
أو
حاكــا
ً
ً
ً
ً
كان ابــن البلــد او الغريــب الغــازي  ..املهــم َمــن لديــه ســلطة
املــال والشــدّ ة والقــوة هــو مــن ســيحكمنا حتــى ولــو كان أجنب ًيــا
إننــا يف عــر اخلوازيــق التــي تطيــح بنــا  ..الغــدر يلعــب دوره
ونحــن ال نحــرك ســاكنًا دعينــي أتــرف كــا ينبغــي وانتبهــي أنــت
ِ
رمــت منــه  ..اعتنــي بــه جيــدً ا لع ّلــه
للصغــر  ..االبــن الــذي ُح
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يكون خريا وعونًا لنا  ..فهو هدية اهلل ِ
إليك.
ً َْ
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الفصل اخلامس
«ياسني»

ّ
فهــش
كانــت النــار ُمســت ّعرة يف رأســه وجوفــه مــن رشب اخلمــرة ..
دس رأســه حتــت حنفيــة
لفكــرة غســل رأســه باملــاء البــارد مــن احلنفيــة َّ ..
املــاء فانبســطت أســاريره  ..ثــم دخــل العــارة وســحب فراشــه مــن
الس ـ ّلم الرطــب وا ُملظلــم وفرش ـ ُه هبــدوء ليأخــذ نصيبــه مــن النــوم
حتــت ُ
يف هــذه الليلــة  ..قبــل أن يتهالــك عــى الفــراش  ..ويرمــي بثقــل اجلســد
املرهــق عليــه فأخــذ يتخلــص مــن حذائــه وجواريبــه ثــم تدّ ثــر ببطانيتــه
التــي ال يملــك أغــى منهــا بــل وحتــى يعتربهــا أدفــأ مــن حضــن النســاء
مهــا بلغــن مــن احلنــان مــن درجــات  ..ثنــى ســاعديه شــابكًا راحتيــه
حتــت رأســه هبــدوء وأخــذ يســتجيب لنــداء التفكــر يف آخــر الليــل كــا
هــو شــائع  ..دفــئ الفــراش أعظــم مــن دفــئ وحنــان النســاء الفــرق بــن
الفــراش والنســاء هــو  :أن املــرأة تطلــب املقابــل وشــعارها املــال فــوق
كل شــئ ولكــن الفــراش يــأوي الغنــي والفقــر حتــت دثــاره وبــدون أن
يتقــزز مــن أي شــئ  ..وبــدون أي مقابــل كان كالشــبح غــر مرئــي يف
جــوف الظــام مت ّيــز وجــوده مــن خــال إصــداره اصواتًــا خافتــة كــا
تصدرهــا الفــأرة املختبئــة بــن أكــوام القاممــة وهــي تقــرض األشــياء
ً
قليــا  ..ثــم يســتعد الســتقبال صبــاح آخــر ال حيمــل
كان يتهيــأ لينــام
ســوى الشــؤم  ..وال يعلــم مــا ختبــؤه لــه األيــام مــن مفاجــآت.
أكلــه القلــق فبــدأ يشــتم ويلعــن بعبــاد اهلل دون ســبب  ..بصــوت
مبحــوح  ..وهــو يتقلــب ناخـ ًـرا يف الفــراش  ..فتمــر الوجــوه الغابــرة عــى
خميلتــه وقــت الرقــود فيبــدأ بإطــاق الســباب مــع نفســه دون ان يميــز بــن
الطيــب واخلبيــث  ..فقــد حقــد مــن ضنــك العيــش عــى اجلميــع .
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«ياســن» ذلــك الشــاب األســمر القصــر  ..مل يبــق مــن بدنــه غــر
ــرى
العظــام التــي بــرزت يف وجهــه وباقــي أجــزاء جســده  ..ولــو ت َع َّ
بشــكل كامــل  ..فــإن العيــان ال يــرى فيــه ســوى هيــكل عظمــي
من ٌ
َّــط مــن قبــل آالف الســنني  ..بــل
معقــد الرتكيــب  ..جســد وكأنــه ُ َ
ليــس هنــاك مــا يــدل بأنــه جســد إنســان عــادي ..كان نحيـ ًـا كاملوميــاء
شــاحب اللــون  ..وهيئتــه بعــد اجلراحــة املعقــدة يف ال َفك ْ ِ
َّــن األعــى
واألســفل والذقــن واجلبهــة أفقــدت كل شــئ مجيــل يف داخلــه  ..مل
يكــن قبــل ذلــك القبــح طابعــه  ..ولكنــه فقــد مــذاق احليــاة بأكملــه
كان ثمــة جتويــف صغــر يف جانــب اجلبهــة باإلضافــة إىل االعوجــاج يف
تامــا يف الذقــن إىل
ـدارا ً
ال َف َّكــن أض َفــى عليــه حقــدً ا مــن غــر معدنــه وانحـ ً
اخللــف  ..حتــى امتــأت عينــاه بالضبــاب.
مشــوه الفكّــن وال ســيَّام فكّــه األعــى التــي انكــرت األســنان
كان
ّ
فيــه إىل حــد فظيــع كأنــه تلقــى رضبــة مالكــم أو أحدهــم رضبــه بعصــا
غليظــة فكــر كل شــئ يف مالحمــه  ..ولكــن يف الواقــع أن الرضبــة
كانــت نتيجــة ســقوط ُحــر مــن أعــى األبنيــة قبــل مخــس ســنوات
ولكن بالطبع كان السقوط خارج عن إرادته.
إنــه أحــد الشــخصيات املنســية  ..نســاه الزمــن بــا رمحــة  ..طــوى عليه
النســيان واصبــح مــن ضمــن ملفــات االرشــيف التــي تُنســى بعــد زمــن
طويــل  ..كالصفحــة الصفــراء القديمــة املهرتئــة بــن طياهتــا االرشــيف
الــذي ال ُيفتــح وال ُيقــرا يف هــذا الزمــان  ..اال نــادرا.

فلــم يكــن مهــه ســوى أن يقتــات عيشــه مــن أصحــاب املطاعــم يف
منطقــة البــاب الرشقــي  ..يتصدّ قــون عليــه ثــم بعــد أن يشــبع ! يبــدأ
بالســباب وقــذف الشــتائم فتكــون النتيجــة طبعــا أن ُيطــرد مــن املطعــم
ويــان كالعــادة  ..فيعــود إليهــم يف اليــوم الثــاين فتُعــاد حادثــة كل يــوم
ُ
بزيــادة وال نقصــان.
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كان ناقــم عــى األغنيــاء والقســمة التــي يعتربهــا غــر عادلــة «كــا
يصفهــا» التــي قســمها اهلل لــه  ..وطبعــا «حاشــا لــرب الكــون مــن ان
ومقســم
يكــون كذلــك فهــو ملــك امللــوك ورب الســموات واألرض»
ّ
األرزاق بالعــدل.

«ياســن» ال يســتكني لــه لســان  ..وذو الصــوت املبحــوح الــذي
ُيع ّقــب عــى احلــوادث اليوميــة بــا ملــل أو ضجــر  ..والشــاب املكســور
ـارة وبالرغــم مــن أن دنيــا األصدقــاء عــى
الــذي يتص ّيــد بختــه مــن املـ ّ
رحابتهــا تقتــي بــأن يكــون لــكل شــخص صديــق  ..إال أن ياســن
مل يكــن لــه أحــدً ا ل ُيح ّبــه  ..حتــى إخوتــه طــردوه مــن املنــزل ألنــه
شــوهد ذات يــوم وهــو يراقــب مــن شــباك الغرفــة يتجســس عــى
جارهتــم  ..عينيهــا الواســعتني  ..زرقــاوان مموجــة الشــعر  ..تفيــض
ـرا تــأأل حــول جيدهــا قــادة ذهبيــة  ..تتوســط بــن ثديــن نافريــن
بـ ً
كانــت تســتحم وقــد تركــت شــباك احلــام الصغــر مفتوحــا لغــرض
جــارا كـــ «ياســن» ســوف يكتشــف
التهويــة ومل يكــن يف حســباهنا أن
ً
منحنيــات جســدها وكينونتهــا مــن خــال خطــأ مل تتقصــده هــي
ّ
انحــل شــعرها االشــقر وتــدّ ل اىل ركبتيهــا وســر مابــان مــن ســوأهتا
كانــت رشايــن رقبــة «ياســن» تــرز وتنتفــخ ويشــعر بالــدم يتصاعــد
ـارا ملته ًبــا إىل رأســه  ..صدغــاه خيتلجــان يف عنــف  ..وفجــأة خانتــه
حـ ً
نفســه وبــدأ صوتــه يعلــو بــدون أن يــدرك مــن فعــل النشــوة الفاجــرة.

رأتــه عندمــا كان يســتمني عــى وضعهــا املغــري ففضحــه صوتــه
والــذي بــدأ يتصاعــد مــن أثــر النشــوة التــي كشــفت وفضحــت
أيضــا ممــا اقرتفــه مــن ذنــب
أمــره يف احلــال  ..ومل يشــفع لــه أهلــه ً
وكأهنــم كانــوا ينتظــرون أن يـزّل بفعلــة  ..ليطــردوه إىل غــر رجعــة كــا
طــرد اهلل إبليــس مــن اجلنّــة.
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ـوه العظــام يف أطــراف
مل يكــن بعــد ُيعــاين مــن لــن يف يــده بســبب تشـ ّ
اليــد نتيجــة الكــر والســقوط الــذي تعــرض لــه قبــل ســنني  ..فقــد كان
شــا ًبا يتمتــع بصحــة جيــدة  ..قبــل أن يتعــرض حلادثــة مريعــة أطفــأت
فيــه كل أمــل لــه يف العيــش.
فقبــل مخــس ســنوات مـ ّـرت عربــة جيرهــا حصــان مــن إحــدى ِ
األز َّقــة

يف منطقــة الفضــل ببغــداد  ..فانســلتت مــن حتــت عجلــة العربــة حجــارة
اندفعــت مقذوفــة باجتــاه احــدى زجاجــات الســيارة الواقفــه فكــرت
زجاجــة النافــذة اجلانبيــة  ..ممــا أثــار حفيظــة صاحبهــا وأمــر ُح َّراســه
بالبحــث عــن اجلــاين  ..فــا كان مــن األهــايل إال وأن يوجهــوا أصابــع
االهتــام خوفــا مــن غضــب «البيــك» إىل «ياســن».
دارت اهلمهــات واألصــوات ُمعلنــة عــن غضــب صــارخ ســينفجر
بعــد قليــل  ..فســيارة البيــك انكــرت  ..ولــن يرمحــوا أو يتســاهلوا مــع
ذلــك املعتــوه «ياســن» الناقــم دائــا عــى األغنيــاء.

الســ َّلم كعادتــه قبــل أن يتعــرض هلجــوم
نائــا حتــت ُّ
كان «ياســن» ً
مباغــت مــن قبــل رجــال البيــك  ..فهــذا املــكان ســكنه منــذ أن تــم طــرده
مــن البيــت وصــار بيتــه منــذ ذلــك احلــن ..

أيقظــه أحدهــم لكــي حيــذره مــن خطــر الغضبــة القادمــة مــن قبــل
رجــال البيــك  ..ولكنــه مل يســتطع النجــاة عــى الرغــم أنــه حــاول
اهلــروب عــر ســطوح املنــازل وألن التحذيــر جــاء متأخــرا  ..حيــث كان
ثالثــة مــن رجــال البيــك يالحقونــه وقــد أوشــكوا عــى اللحــاق بــه كانوا
عاملقــة وأقويــاء وغايــة يف الرسعــة عنــد الركــض  ..ويف عجلــة وهلوجــة
أفلــت منهــم مؤق ًتــا  ..بعدمــا حــورص كالفــأر يف إحــدى زوايــا األبنيــة
ولكنهم تعقبوه حتى أمسكوا به.
يف البدايــة كان «ياســن» يقفــز مــن فــوق حواجــز الســطوح املنخفضــة
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بمهــارة  ..قبــل أن ختونــه لياقتــه ويلهــث مــن التعــب  ..فلبــد خيتبــئ يف
إحــدى الغــرف املبنيــة يف الســطوح ع ّلـ ُه ينجــو منهــم ولكنهــم اصطــادوه
كــا تصطــاد القطــة الفــأرة بعــد حصارهــا وبــدون أدنــى رمحــة  ..كان
ـن أنــه اليــوم األخــر مــن حياتــه.
وه َل ًعــا وظـ ّ
يرتعــش خو ًفــا َ
رضبــوه رضبــا ُمربحــا حتــى غطــت الدمــاء وجهــه  ..كان يتنقــل بينهــم
كالكــرة مــن قــدم إىل قــدم  ..يرضبــه األول ثــم الثــاين ثــم الثالــث ثــم
يرجــع ليســقط بــن يــدي الرجــل األول  ..حتــى جــاء وقــت التخلــص
احلاســم منــه برميــه مــن أعــى الســطح  ..لينهــوا حياتــه مــن شــاب
وحلــا
عظامــا مكســورة
كامــل إىل شــخص ال حيمــل يف جســده ســوى
ً
ً
يومــا يف أن حتمــل اخلــر
طر ًيــا ..
وروحــا ال حيــاة فيهــا  ..والتــي َف ِشـ َل ْ
ً
ت ً
لصاحبهــا.
أســعفه بعــض الغربــاء اللذيــن هــم ليســوا مــن أهــل املنطقــة أصــا
فأهــل املنطقــة خافــوا مــن غضــب البيــك الــذي هدّ دهــم بالتنكيــل لــو
حركــوا ســاكنًا إلنقــاذه  ..كان غار ًقــا بدمــاءه يلهــث  ..ويســتنجد نفحــة
ّ
مــن اهلــواء خيتنــق  ..يرفــس كالطــر املذبــوح مــن األمل  ..ولكــن بــا
فائــدة  ..خانتــه الظــروف  ..بعدمــا خذلــه األشــخاص.

قــرر بعــد هــذا اليــوم ألَّ يرحــم أحــدً ا ألنــه مل يتلــق الرمحــة
وهلــذا ّ
واإلحســان مــن أحــد  ..بينــا كان عــى وشــك االحتضــار  ..حتــى الذيــن
ـزءا مــن القتلــة ألهنــم انقــذوه
انقــذوه يف اللحظــة األخــرة اعتربهــم جـ ً
مــن املــوت ليعيــش حيــاة ا ُملعاقــن  ..فياليتهــم تركــوه يمــوت.
ّترن الكلمة يف أذنه كالصدى الذي يزيده عذا ًبا عىل عذاب :
ُ -معاق ُ ..معاق ُ ..معاق.
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الفصل السادس
«رحاب»

تلــك املــرأة منــذ أن ح ّلــت كســاكنة جديــدة يف منطقــة البتاويــن
وبالتحديــد يف إحــدى ِ
أز َّقتِهــا التــي اختارهتــا هــي لتكــون هلــا كمســكن
ـري بي ًتــا واسـ ًعا
آمــن بعيــدا عــن كل الشــبهات فأشــرى هلــا زوجهــا الـ ّ
يف إحــدى العــارات لكــي تكــون مركــز اســراحته معهــا والتــي يلــوذ هبــا
بعــد يــو ٍم متعــب  ..فبــدأت «رحــاب» حياهتــا كعــادة الذئبــة املاكــرة التــي
تشــتهي فريســتها ثــم تطبــق عليــه بفكّيهــا ومــن ثــم هتلكــه كانــت تشــعل
إحســاس الرجــال بوجههــا املســتدير الــذي تتوســط صفحتــه العاجيــة
بعينــان ســوداوان  ..ومرونــة خــر ال يرحــم وســعة صدرهــا الواســع
العــايل وكأنــه تـ ّ
ـل صلــب يــردع كل مــن حيــاول صعــوده  ..فيفلــت زمــام
األمــور ويســقط متفتتًّــا عــى مرتفعاتــه الشــاهقة  ..وبرضيــن وأرداف
أنثــى متمــر ّدة يعجــز املــرء عــن وصفهــا « ..رحــاب» !

كانــت حلــم الرجــال الذيــن كانــوا يراقبوهنــا لدواعــي األحــام
وأنوثتهــا الطاغيــة ويســتجيبون لــكل شــئ تأمرهــم بــه مــن أفعــال شــا ّذة
ـري مــن «جاهــد بيــك»  ..فكانــوا
ترحيهــا طبعــا هــذا قبــل زواجهــا الـ ّ
ٍ
يستســلمون هلــا كــا هــو مفــروض يف قامــوس اإلغــراء ُملخــدّ ر ألــذ
وأقــوى مــن ختديــر النــوم.
فجــاش صــدر الرجــال بحبهــا وعشــقها ولكنهــا مل ختــر بعــد رجـ ً
ـا
يمنحهــا مــا تريــد مــن ّ
لــذة يف الفــراش خو ًفــا مــن ذيــوع فضيحــة
رسا مــن فــارس األحــام
ســتكلفها ثمنًــا باه ًظــا خاصـ ًة بعدمــا تزوجــت ً
َاهل ِ
املــارة مــن أعــى الســطح وهــي جالســة
دائــا تراقــب
ّ
ــرم  ..كانــت ً
وقــت الغــروب حتتــي الشــاي مــع خادمتهــا الســمراء  ..حتــى التقــت
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عيناهــا ســهو ًة بـــ «ياســن» وهــو جالــس عــى األرض يــأكل بِن ََهـ ٍم وجبــة
الطعــام تصــدّ ق هبــا أحدهــم عليــه.
فمضــت إىل ط ّيتهــا متفكــرة هائجــة ثــم فجــأة َأمـ َـرت خادمتهــا بــأن
جتلبــه هلــا إىل بيتهــا وبرسعــة.

فــأصت ســيدهتا
اســتغربت اخلادمــة واســتنكرت الفكــرة بشــدّ ة ..
َ َّ
بــأن حتــر ذلــك الصعلــوك فإهنــا ستســتلذ بــه أكثــر مــن أي شــخص
آخــر ألنــه صعلــوك وســيفعل مــا ســتأمره بــه  ..فاشــتعلت عيناهــا بنـ ٍ
ـران
محــراء يف نــور الغــروب كاللبــؤة ال تلــوي عــى شــئ.
أخرب ْتــا اخلادمــة بســوء العواقــب لــو علــم «جاهــد بيــك» بذلــك
َ
وســيقطع عنهــا املعونــات بــل حتــى أنفاســها  ..ضحكــت «رحــاب»
باســتهتار قائلــة :
 طــظ أنــام مــع مــن ســرحيني أكثــر  ..واحــذري مــن هــذا الــكالممــرة أخــرى  ..تذكــري أيــن كنـ ِ
ـت حيــث ال مــكان وال مــأوى تلبدين
إليــه مــن رش النــاس  ..انتشـ ِ
ـلتك مــن الضيــاع الــذي كاد أن يفتــك
ّ
ِ
بك.
استغربت اخلادمة لردة الفعل  ..فأكملت «رحاب» :
 حس ـنًا ســوف أقــول لـ ِـك شــيئًا رجالنــا الرشقيــون ال يفعلــون مــا

نطلبــه منهــم  ..ال يرحيوننــا أبــدً ا نحــن بالنســبة هلــم جمــرد نــزوة
هيتمــون بشــهواهتم فحســب  ..أمــا نحــن النســاء فلنــا اهلل
الرجــال يتقــززون مــن أفعــال قــد تريــح النســاء بــل نعشــقها بنهــم
قاطــع  ..وهــذا الصعلــوك الــذي يــأكل ككلــب ســائب يف الشــوارع
هــو مــن ســيكون خــر ُمريــحٍ يل  ..فقــط حيتــاج إىل محــام ســاخن
ومالبــس نظيفــة  ..أجلبــ ُه آخــر الليــل إىل فــرايش  ..وبعــد إهنــاء
واجبه أركله بعيدً ا  ..انزيل والتصعدي إال به.
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قالتهــا بلهجــة ِآمــرة وبغنــج وبرصامــة ال رجــوع منــه  ..فبعلهــا
يزورهــا ِ
ـمل حموقـ ً
آخــر النهــار ويف هنايــة األســبوع بالتحديــد  ..مبسـ ً
ـا
أني ًقــا يفــوح منــه عطــر املســك  ..قــد يكــون يف زيارتــه خرطــوش فاعــل
أو خائــب ولكــن عــى األغلــب خائــب  ..والفاعــل يــأيت صدفــة ولربــا
ال يــايت وال مــرة يف العــام  ..حتــى جعلهــا تنفــر منــه بعــد أن تتلظــى هــي
يف ســعري االنتظــار لكــي يغــدق عليهــا بمجهــود قصــر األمــد ال يكفــي
حتــى ليثــر شــبقها.
فكــم و ّد الرجــال أن يروهنــا عاريــة عندمــا كانــت يف ســن املراهقــة
رسا يف إحــدى بيــوت الدعــارة
وحتــى بعــد زواجهــا  ..قبــل أن تعمــل ً
ويرخــص حلمهــا  ..قبــل أن ينقذهــا رجــل ثــري ويتزوجهــا  ..تســتلقي
هــي بأنوثــة فاجــرة عــى الرسيــر بجســمها البـ ّ
ـض الــذي ال يرحــم تنتظــره
ـع األوقــات ويمــي يف اليــوم
يــأيت كل أســبوع مـ ّـرة ويقــي معهــا ْأم َتـ َ
التــايل إىل زوجتــه األوىل متعلـ ًـا غيابــه بالعمــل والســفر وكأهنــا عشــيقة
ال زوجــة  ..اللعنــة عليــه.

كانــت قبــل زواجهــا املركــز املنعــش للخيانــة الزوجيــة للرجــال
فكانــت تتذكــر أحيا ًنــا كيــف كانــت تغــوي األزواج الذيــن يفضلوهنــا
غــرورا
عــى زوجاهتــم بأنوثتهــا وبكيدهــا وشــيطنتها  ..وتــزداد هــي
ً
وهبــاءا بســبب هــذا التفضيــل الكبــر تتجــى يف العــن الســاجية
ً
التــي تلقــي إليهــم بنظرهتــا مــن عــى ملعــة الوجــد واحلنــان منظــر
يضــئ العقــل بقبــس مــن احلقيقــة املقدّ ســة ثــم يفتــك بالقلــب فتــكا
هبــذا تســتباح لعنــة العشــق األبديــة روحهــا يتملمــل كطائــر ســجني يــو ّد
أن ينطلــق فعاملهــا مــا زال ملتقــى خرابــات يســتعذب عنــه الرحيــل عــن
املــايض  ..فشــفتاها إذا صــح الوصــف عندمــا تتالقــى يف قبلــة ورديــة
فلــن تعــدم يف دوامــة اجلنــون ّ
احلريــة
لــذة اخليانــة أو كــا تســميها هــي ّ
املطلقــة  «..كــم اشــتاقت روحهــا للخيانــة» ...
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أخــرا مبتســم ًة بمكــر عــى فراشــها واحتضنــت الوســادة
فانحنــت
ً
بصدرهــا العــاري دون أن َتنْبِــس ببنــت شــفةٍ.
َ
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الفصل السابع
ارتســم عــى وجــه «عمــران بيــك» صــورة غــر عاديــة حيــث انغرســت
يف أســاريره غضبــة كاحلــة فوالذيــة انداحــت عــى وجهــه الــذي غطــى
تــره إطال ًقــا
عليــه الفتــور التــام  ..فأخبــار «ياســن اجللبــي» مل تكــن ّ
واألخطــر مــن ذلــك انضــام «بيــت الــوردي وبيــت احلبــويب وبيــت
النقيــب» إىل بيــت «اجللبــي»  ..واتفقــوا معــا عــى تغيــر مســار خططهــم
االقتصاديــة  ..متناســن كل خالفاهتــم التــي فرقتهــم وأضعفتهــم أمــام
يشء عظيــم أن تُنبــذ اخلالفــات
قــوة وجــروت «بيــت القــايض»  ..إنــه ٌ
وإقامــة عالقــات تُبنــى عــى املصالــح املشــركة ولكــن ليــس عىل حســاب
ـواء رضــوا أم ال
– الكنــج -وســيبقى كنــج حتــى آخــر يــوم يف حياتــه سـ ً
أيضــا أن يتحالــف ولكــن مــع مــن ؟
فــكل شــئ ُينْبِــئ بالــر  ..وعليــه ً

*****
التغــرات املفاجئــة التــي طــرأت عــى وضــع العــراق قــد أ َّثــرت عــى
املوازيــن كلهــا  ..فبعــد تأســيس الدولــة العراقيــة < >1921وتعيــن
امللــك «فيصــل» مل ـكًا عــى العــراق بعــد اســتفتاء شــعبي كانــت نســبة
 %96مــن األصــوات تأييــدً ا للملــك «فيصــل» ،وحتــت هيمنــة أغلــب
رجــال السياســة عــى اقتصــاد البلــد  ..كانــت صدمــة كبــرة لـــ «عمــران
بيــك» حينــا بــدأت تلــك الشــخصيات السياســية بعــد إعــان الدولــة
العراقيــة بالتخــي عنــه  ..فــكل شــئ يف العــراق بــدأ يتغــر ويتطــور
ضــد مصاحلــه التــي طاملــا بــات يســتقتل مــن أجــل محايتهــا فتيــار النخبــة
الوطنيــة الــذي عمــل عــى اســتقالل العــراق عــن السياســة الربيطانيــة قــد
هيمنــت عــى املصالــح االقتصاديــة ،وبــدأت بتقريــب التجــار منهــم ومــد
يــد العــون لألغنيــاء لكــي تســنح هلــم فرصــة اســتغالل األوضــاع احلاليــة
لصاحلهــم.
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وكان «عبدالرمحــن النقيــب» الــذي أصبــح أول رئيــس وزراء العــراق
قــد قـ ّـرب إليــه وجهــاء وكبــار «بيــت النقيــب» لكــي يعينــوه يف كل شــئ
التامــة عــى التجــارة
ويكونــوا قري ًبــا منــه  ..ممــا أتــاح هلــم فرصــة اهليمنــة ّ
يف العــراق  ..وســد أغلــب الطــرق عــى بقيــة كبــار التجــار للســيطرة عــى
الوضــع االقتصــادي وبشــكل مفاجــئ مل يتوقعــه أي شــخص.

جالســا يف مكتبــه يلهــث والغضــب يرتعــش يف شــفتيه
كان
ً
ويدهلــم يف عينيــه بينــا جيلــس أمامــه يف املكتــب شــخص يف عقــده
وســيم ورغــم مــا بأنفــه مــن فطــس
الثالــث بعينيــه العســليتني كان
ً
خفيــف ومــا يف شــفتيه مــن دســامة ومــا يف بنيانــه مــن متانــة
حيــث كان يلتهــم كل شــئ بحواســه إنــه «قــدري النقيــب»  ..القاتــل
املحــرف الــذي اغتــال اجلبابــرة مــن رجــال التجــارة والسياســة مــن
خــال ُطرقــه اإلجراميــة املحرتفــة فتخلــص منهــم لقــاء أجــور ضخمــة
وهلــذا الســبب اختــاره ســيده ليكــون اليــد اليمنــى لــه بالرغــم مــن عــدم
ثقتــه بأحــد  ..كان يســتعني بــه دائــا للتخلــص مــن خصومــه ســواء مــن
التجــار أو مــن السياســيني الذيــن هيــددون مصاحلــه بشــكل عــام.
فعندمــا تُغلــق كل احللــول الســلمية أمــام «عمــران بيــك» بالرغــم مــن
ِ
ـادرا إال أن بعــد قيــام
ـلم إال نـ ً
أنــه مل يكــن يســعى قــط يف حياتــه إىل السـ ْ
ِ
ِ ٍ
زامــا عليــه اآلن أن
الدولــة العراقيــة وتعيــن َملــك عــى العــراق صــار ل ً
يتحــرك بحكمــة  ..فزمــن الرشــاوي للعثامنيــن قــد ّ
ول إىل غــر رجعــة
باإلضافــة إىل أن االحتــال الربيطــاين خ ّلــف َملِ ـكًا شــا ًبا ياف ًعــا يريــد أن
خيــدم العــراق بــكل إخــاص  ..حيــث كان هيتــم ببنــاء البنيــة التحتيــة
للبلــد ومت ّيــز بنزعتــه الوطنيــة وطموحــه لبنــاء دولــة تســتضيف عاصمــة
اخلالفــة بعــد ســقوطها يف تركيــا تُنافــس مــع األرسة العلويــة يف مــر
والســعودية يف احلجــاز  ..وأهــداف امللــك ليســت نــزوة  ..بــل إنــه
يريــد فعــا مجــع الواليــات العربيــة املنحلــة عــن الدولــة العثامنيــة التــي
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تشــكلت منهــا حديثــة وناقصــة االســتقالل وال ِس ـ َّيام بــأن امللــك فيصــل
األول ُعــرف برجاجــة عقلــه ودبلوماســيته وابتعــاده مــن املواقــف احلــا ّدة
يف سياســته الداخليــة واخلارجيــة وال س ـيَّام مــع االنجليــز.
قال «عمران بيك» بوجوم غري معهود :

 أشــكرك يــا قــدري عــى وفــاءك معــي طــوال األعــوام املاضيــةوالتفــاين يف خدمتــي  ..مــن املــؤمل أن «عبدالرمحــن النقيــب» قــد
قــرب إليــه أغلــب رجــال مــن -بيــت النقيــب .. -وهــذه خطــوة
ّ
يفعلهــا كل حاكــم او مســؤول كبــر يف الدولــة يف كل مــكان مــن
عاملنــا بالرغــم مــن أن هنــاك عوائــل قــد بــرزت عــى الســاحة
مؤخــرا  ..إال أنــه ال يعنــي أن نقــف مكتــويف األيــدي وال نُحــرك
ً
ســاكنًا جتــاه مــا حيصــل مــن مؤامــرات قــد تغــر موازيــن ســر
األمور عىل مسار التجارة يف البلد .

أومــأ «قــدري النقيــب» برأســه كعالمــة تــدل عــى رضــاه وتأييــدا عــى
مايقولــه «عمــران بيــك» وانتظــر أن ُيكمــل األخــر كالمــه :
 وهلــذا الســبب علينــا أن ننهــي بعــض الشــخصيات التــي بــرزتقبــل أن تُــرب مصاحلنــا  ..علينــا أن نبقــى نحــن مــن نحكــم
ونســيطر عــى جتــارة البلــد  ..نحــن «بيــت القــايض» َأ ْو َل بــل
نســتحق ان نســتحوذ عــى املؤسســات املهمــة التــي حتكــم هــذا
البلــد الغنــي والء بيــت القــايض جيــب أن يكــون يل  ..ولكــي
عــي بــدوري أن اقــي عــى كل شــخص
اكــون ســ ّيدا عليهــم
ّ
هيــدد مصاحلنــا  ..فكــا تــرى األوضــاع السياســية يف العــراق
تتغــر ســنة بعــد ســنة إىل األســوأ و نحــن نطفــئ فتنــة لتشــتعل
أخــرى  ..هــذا البلــد يــا صديقــي بلــد جمنــون ال تعــرف مــا يريــده
الشعب بالضبط.
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 لقــد اخــرت جنابــك بخطــورة اخلطــة منــذ أن قــام « اجللبــي»بمنافســتك يف الســوق مــن أول حلظــة وحلــد اآلن ولكــن عــى
جنابــك أن يعلــم مــن هــو العــدّ و االول لـــ «بيــت القــايض» وهــو من
داخــل عائلتكــم وليــس غريبــا  ..حرضتــك غفلــت عنــه بينــا كنــت
تقــي عــى خصومــك  ..ولكنــه يتحــرك وخيطــط وســينجح ألنــه
يقدم تنازالت ال يقدمها خادم لسيده.

هنــا جحظــت عينــا «عمــران بيــك» فقــام مــن خلــف مكتبــه ثــم دار
نصــف دورة ليأخــذ جملســه أمــام «قــدري النقيــب» فقــال هامســا :
 -من ؟

 عج ًبــا  ..فبالرغــم مــن كل مــا متلــك مــن العصافــر والعيــون التــيتتواجــد يف مناطــق حــدود جتارتــك بــل وحتــى يف الــوزارات نفســها
ومل تعلم بعد بأن «جاهد بيك» يسعى لإلطاحة بك.

رفــع حاجبــه األيــر ومل ينبــس بشــئ  ..بــل أعطــى فرصــة لـــ «النقيب»
بــأن يتكلــم :

 هــو َمــن كان يمــد» اجللبــي» يــد العــون حتــى جعلــه قو ًيــا قبــل أنيشــتكي منــه  ..هــو َمــن َأ ْد َخ َ
ــل عــدوك يف ســوق جتــارة الســاح
أيضــا مــن شــخصيات كبــرة
ـول ً
حتــى بــات ينافســك واآلن هــو ممـ ّ
يف الــوزارة  ..وال حيســب حســا ًبا ألحــد اآلن  ..هــو َمــن جيــب
أن ُيقتل  ..وبذلك ستنقذ كل شئ وتقتل القلق  ..ولكن ....
ترامــت إىل «عمــران بيــك» حركــة مــن خلــف البــاب  ..فقــام هبــدوء
وهــو يشــر إىل «النقيــب» باالســتمرار بالــكالم وحيفــزه عــى عــدم
الســكوت  ..وقــام يمــي ببــطء إىل ناحيــة بــاب املكتــب  ..مــد يــده إىل
أكــرة البــاب ثــم فتــح البــاب بغتــة  ..الحــت نظــرة فضــول مــن قــدري
وســكت فجــأة عــن الــكالم  ..حتــى ســاد صمــت قصــر..
58

 ال أحــد  ..أعتقــد أحــد اخلــدم كان يقــوم بعملــه قري ًبــا مــن البــابأكمل « ..قاهلا عمران بيك براحة».

أغلــق البــاب هبــدوء ورجــع ليتخــذ جملســه أمــام النقيــب الــذي واصــل
حديثــه :
 كان «جاهــد بيــك» يمــد رجــال «اجللبــي» باملعونــات املاديــة لــربجتارتــك إنــه يريــد أن يقصــم ظهــرك  ..وخطــأك أنــك تركتــه يعبــث
كام يريد باملصالح التجارية يف السوق.

عسريا.
 أعلم أنه خائن لوال أنه والد زوجتي لكان حسابه معيً

شــعر بخيبــة أمــل شــديدة عندمــا نطــق مجلتــه االخــرة  ..ثــم قــام
بأجتــاه النافــذة ليستنشــق اهلــواء الطلــق  ..فشــد رشوده الغريــب بــر
النقيــب إليــه الــذي قلــق بــدوره مــن الوجــوم املفاجــئ الــذي أصيــب بــه
الر َحــى الــذي يطحــن جمموعــة مــن البــر
«عمــران بيــك»  ..إنــه نحــور ُّ
«العــراب» فثمــة رش سيســحق باجلميــع  ..هــذا الرجــل ليــس بســهل
ولكــن عنيــد جــدً ا ولربــا ســيكون هنايتــه يف عنــاده وبــا شــك .

ــس بأنــه ســيغوص باطــن
وأح َّ
تأرجــح املــكان بـــ «عمــران بيــك» َ
االرض ويقينــا منــه بأنــه بــدأ خيــر جربوتــه وقوتــه  ..و قــد طــارا منــه
يف اهلــواء عــى أجنحــة الزبانيــة نظرتــه الغاضبــة تــزداد قتامــة هاهــو
بــدأ يقطــب واجتاحــت وجهــه موجــة ســوداء  ..الثــروة والســلطة جيــب
ان حيافــظ عليهــا مهــا حيــدث مــن جمريــات  ..إنــه مســتعد أن يقتلــع
عيــون خصومــه بــل وحتــى عيــون أطفاهلــم وزوجاهتــم لريغمهــم عــى
اخلضــوع .
إنــه عاجــز اآلن ولكــن ســتنجيل كل هــذه املخــاوف لــو أحســن
التــرف  ..سيســتعيد قــواه وينقــض عــى أعدائــه لــو أنــه تــرف
بحكمــة  ..رآه «النقيــب» كيــف أنــه يرجــع برأســه إىل الــوراء وكأنــه
59

تلقــى لكمــة قاتلــة وثقيلــة مــن خصمــه  ..أســبل «عمــران بيــك» أصابعــه
رشرا  ..هــا هــو
فأرخــى يديــه  ..ثــم فجــاة كـ ّ
ـور يــده وقدحــت عينــاه ً
يعــود إىل وعيــه كتنــن عتيــد  ..نــدت عنــه آهــة ذبيحــة حمرشجــة ترنــح
كالثمــل قليـ ً
ـا وعــاد جالســا خلــف مكتبــه هبــدوء ولكــن اإلعيــاء كان
واضحــا عليــه رغــم متاســكه العجيــب  ..مل يعــد ُيركــز يف لغــة جســده
الــذي بــدأ يفقــد تركيــزه فقــال :
 -أريد «اجللبي» ميتًا.

يــوكل إليــه مهمــة قتــل
مل ُيفاجــأ «النقيــب» بالطلــب  ..كقاتــل ّ
وانتقامــا يف نفــس الوقــت
ش ًفــا
ً
شــخصية كبــرة يعتربهــا بحــد ذاتــه َ َ
أثــرا بعــد اجلريمــة
حمــرف وقــوي وذكــي جــدً ا  ..يقتــل وال يــرك ً
ولو أراد الوصول إىل خمدع امللك لوصل عن طريق رجال حاشيته.
 ثــم ســيأيت دور «جاهــد بيــك» بعــد ذلــك وال هيمنــي نســبة قرابتــهمن س ّيدي.
ابتسم «النقيب» ابتسامته املاكرة التي ُرسمت عىل شفتيه ً
قائل :

 ليكــن مــا تريــد  ..خــر مقتــل «اجللبــي» ســتتلقاه قري ًبــا  ..واآلخــر -ســكت برهــة ثــم واصــل -قري ًبــا هــو «جاهــد بيــك»  ..فقــط ال تثقل
رأسك هبموم  ..يكفيك مشاغل التجارة سيدي.

كان الوقــت قــد أشــار بــأن املقابلــة بينهــا قــد انتهــت فقــام «النقيــب»
منســح ًبا قبــل أن يمــد يــده ملصاحفــة «عمــران بيــك» تــاركًا إيــاه يف دوامــة
القلــق  ..غــادر القــر واالنتصــار يلــوح مــن بــن عينيــه..
ســار بســيارته حــوايل ألــف مــر ثــم انعطــف فجــأة يف زقــاق يكتــظ
بالنــاس وتوقــف ملــدة يســرة لتصعــد معــه امــرأه كانــت منقبــة  ..ســار
أح َّســت باألمــان رفعــت نقاهبــا
هبــا النقيــب اىل مــكان بعيــد وعندمــا َ
قائلــة :
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 -أرى يف وجهك الرسور.

ساد بينهام السكوت ثم قال :

 -كل شئ يسري حسب ما خططنا له « ..ارشقت» .

61

الفصل الثامن
لقــد أســكرته العاطفــة  ..فــأزداد جنونــه مل يكــن يمــر عــى بالــه أوحتــى
ْــرم بــه
يومــا أنــه ســيتحول مــن -صعلــوك -إىل فــارس ُتغ َ
أن حيلــم ً
فاتنــة  ..وبقــى يف غيبوبتــه حتــى مــال رأســها نحــوه وغــاص فمهــا يف
ـارا ،ثــم حو ّلــت رأســها عنــه وأمرتــه
فمــه شــفتيها الرابيتــن أشــعلته نـ ً
بــأن يفعــل مــا ســتأمره بــه  ..بعــد أن أحــاط خارصهتــا بيديــه واهنــال عــى
جســدها تقبيـ ًـا  ..كانــت تغمغــم :
 إن مل ِترضني فسأقتلك.

ثنــت ســاقها اليمنــى حتــت فخذهــا اليــرى فصــارا وجهــا لوجــه عــى
الرسيــر الفاخــر الواســع  ..فأنــرى لــه صدرهــا العــايل غــر مصــدق مــال
بوجهــه حتــت خرصهــا فتوســدها بحنــان وذهــول  ..فأســكرته رائحــة
جســدها كاملســك  ..جســم آدمــي أشــهى مــن العــرف الذكــي كانــت
يدهــا تعبــث يف شــعر رأســه كانــت هــي املرشــد الــذي كان يبحــث
عنهــا يف حياتــه املحطمــة  ..قــى حياتــه كلهــا مــن غــر أن يلمــس امــرأة
فكيــف وهــو اآلن يتمــرغ عــى يــد أنثــى.
أنثــى مــن نــوع خــاص أذابــت الدنيــا بنشــوة جنونيــة ليفــر ثغــر
الصعلــوك عــن ابتســامة ظفــر ونشــوة كانــت تــرب مؤخرتــه بأنملتهــا
وحتثــه عــى أداء الواجــب عــى أكمــل وجــه  ..كانــت كلــا رضــت عنــه
تعاملــه باهلــوادة والرفــق وإذا وصلــت حــد الشــبق كانــت تســتلذ بصفعــه
اآلخــر يســتلذ برضهبــا وغار ًقــا يف نشــوة النهــش.
ورضبــه وكان هــو َ
كانــت حلـ ًـا طر ًيــا يتطــر منهــا عــرف طيــب ســاحر  ..كان يلبــث هنيــة
ُمتَمل ًيــا َم َّسـ ُه اللذيــذ وجوارحــه تنتفــض  ..كان يعتلــج يف صــدر االثنــن
عاطفــة شــهوانية جهنميــة.
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أخـ َ
ـذت الــروب مــن اخلــوان الــذي بجانــب الرسيــر ولبســته  ..الحــت
منهــا نظــرة عــى اجلثــة امللقــاة عــى الفــراش كامليــت  ..كان ممــددا بجانبها
ومل تكــرث بــادئ األمــر  ..حتــى هنضــت الفاتنــة قائمــة وهــي تتمطــى
فأنفــرج الــروب عــن صدرهــا الريــان منفتــح يــكاد يتهتــك مــن ضغطــه
الــروب األســود الشــفاف.

مشــطت شــعرها أمــام املــرآة وصففتهــا برسعــة ثــم تنبهــت بــان الوقــت
قــد اقــرب ملجــئ زوجهــا يف زيارتــه االســبوعية  ..فالتفتــت برسعــة اىل
الصعلــوك الغــارق يف النــوم فصاحــت بــه غاضبــة  ..فانتفــض مــن مكانــه
وهــي تصيــح بــه وتلعــن :
 قــم يــا صعلــوك اهلل يلعنــك ســيقتلنا رجــال زوجــي لــو وجــدك عــىرسيره اآلن.

قفــز الصعلــوك فز ًعــا وكأن صعقــة كهربائيــة صعقتــه  ..وأخــذ يبحــث
عــن مالبســه املتناثــرة عــى االرض يلملمهــا بخــوف فلبــس البنطــال ثــم
القميــص قبــل أن خيــرج كالــرق إىل اخلــارج تصاحبــه لعنــات «رحــاب».
نــزل بخطــوات رسيعــة كالغــزال عــر الســامل والرعــب ينهــش
بصــدره ووصــل إىل الطابــق األريض  ..ثــم لبــد حتــت الســامل ومــدّ
فراشــه وأنفاســه املضطربــة تنــزل وتصعــد يف صــدره ..وألقــى برأســه
عــى الوســادة لريتــاح مــن التعــب.
*****

كان الوقــت بعــد منتصــف الليــل  ..حيــث يســيطر الســكون عــى احلــي
بأكلمــه  ..ســوى القهــوة التــي كانــت تســتضيف روادهــا مــن عشــاق
الســهر واألرجيلــة  ..كان شــار ًدا يف خيــاالت ليلتــه احلمــراء كيــف متــت
وانقضــت برسعــة كاحللــم ملــاذا يــا تُــرى األوقــات العســرة دقائقهــا
تكــون كســنني عجــاف ؟ أمــا حلظــات االنتعــاش والفــرح ال يدومــان
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ً
طويــا ؟ ظــل شــار ًدا حتــى ترامــى إىل أذنيــه صــوت حمــرك الســيارة
اســتقرت أمــام العــارة و قطعــت عليــه ســكون خلوتــه ،نــزل منهــا ثالثــة
رجــال أمــا الســائق فبقــى يف الداخــل يســتمتع بتدخــن ســيجارته الكــويب
جالســا يف هــدوء وراحــة يراقــب الشــارع
الفاخــرة التــي يعشــقها كان
ً
اخلــايل الــذي طــواه الظــام أمــا الثالثــة فــكان أحدهــم «جاهــد بيــك»
الــذي كان يــويص احلارســان بالرجــوع إليــه قبــل الســابعة صباحــا
وشــدد عليهــا ب ـألَّ يتأخــرا عليــه.
قــام ياســن ببــطء وحــذر لكــي ال يثــر أي صــوت قــد يثــر غضــب
الغربــاء  ..فظــام العــارة النســبي يســاعده عــى البقــاء خمتبئــا بســام مــن
دون أن يتعــرض ألي أذى  ..كان طبيع ًيــا حتــى شــدّ ه شــئ وكأنــه ُلــدغ
مــن ثعبــان  ..ركــز جيــدً ا غــر مصـ ٍ
ـدق عينيــه مــن ســخرية القــدر يــكاد
شــيئًا فشــيئًا  ..رويــدً ا  ..رويــدً ا يتذكــر هــذا الوجــه !  ..هــذا الوجــه أيــن
رآه قبــل ذلــك ؟

وأخــرا ســاعدته الذاكــرة اللعينــة بــأن يتعــرف عــى «جاهــد بيــك»
ــر احلارســن بــل كانــوا ثالثــة وقتهــا
اللعــن
ّ
القــواد  ..إنــه َمــن َأم َ
بــأن يقذفــوه مــن أعــى البنايــة إىل األســفل  ..بنايــة عاليــه كانــت كفيلــة
بــأن حتطــم جســده ووجهــه  ..بــل ُطحنــت كل عظامــه مــن أثــر الســقطة
ألقــى نظــرة حزينــة عــى يديــه  ..فــا شــئ ســليم فيهــا ســوى أصابــع
معــدودة  ..ولكــن أيــن احلــارس الثالــث هــل مــا زال يف اخلدمــة ؟ حتــى
وإن وجــده فــا حــول لــه وال قــوة لينتقــم منــه أو منهــم.
ـمر بمكانــه تعلــو أنفاســه مــن
مل يبــدر منــه أي ر ّدة فعــل ســوى أن تسـ ّ
غزيــرا  ..والرعــب يأكلــه
اخلــوف وقــد امتقــع لونــه  ..يتفصــد عر ًقــا
ً
مــاذا لــو عــرف البيــك الكبــر مــا كان يــدور قبــل ســويعات مــن جميئــه
عــى رسيــره اخلــاص  ..كان فيــه عاجــزًا عــن الــكالم أو حتــى الســب
وإن كان ذلــك أضعــف اإليــان كــا ُيقــال  ..خذلتــه قــواه فأحتــواه العجــز
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كــا كل مــرة عندمــا ُيــان مــن قبــل النــاس فــا جيــرؤ عــى الــرد  ..وإن رد
فمــن سيســمع صوتــه املبحــوح الــذي يتالشــى بــن أصــوات الســيارات
واملــارة.
كان املشــهد الوحيــد احلــارض يف رأس «ياســن» كيــف ينتقــم ؟
وهذه الفكرة معناها أن جتود بعنقك حلبل املشنقة.
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الفصل التاسع
ُ
س خلقهــا اهلل أعجوبــة للبــر تقتــل بعضهــا البعــض ثــم
هــذه األ َ ْ
يتجالســون ويتســامرون وعندمــا تشــتد هبــم األمــور وتتقاطــع املصالــح
يتقاتلــون كالــكالب  ..مل متــر هــذه الســنة بــدون اغتيــاالت  ..فقــد تــم
اغتيــال أحــد كبــار الشــخصيات مــن بيــت «النقيــب» عندمــا اقتحــم
ـخاص جمهولــوا اهلويــة مســكنه وباغتــوه بالرضبــات القاضيــة وقطعــوا
أشـ ٌ
عليــه كل ســبل املقاومــة والدفــاع عــن نفســه  ..مجيعهــم كانــوا يلبســون
بــدل ســوداء وأربطــة عنــق ســوداء وقفــازات بيــض طوهلــم كبنيــان
مرصــوص بضخامتهــم وقوهتــم العجيبــة التــي يمتلكوهنــا كانــت كافيــة
لبــذر الرعــب يف قلــب الضحيــة  ..كانــت قيافتهــم رائعــة  ..وحركاهتــم
رسيعــة عنــد االقتحــام والــرب  ..تــدّ ل عــى أهنــم قــد ُد ّربــوا بشــكل
جيــد  ..وكانــت شــجاعتهم الغــر عاديــة يف االقتحامــات ال غبــار عليــه
إطالقــا  ..كانــوا حتــى أشــد وحشــية مــن غريهــم مــن املافيات يف القســوة
والتنكيــل باهلــدف ..
كان «اجللبــي» الرجــل األكثــر شــخصية رهبــة بعــد «عمــران بيــك»
بــرز يف مــدة وجيــزة واســتطاع أن يصنــع شــبكة مــن العالقــات الدوليــة
تؤهلــه أن يكــون مــن أحــد كبــار رجــال املافيــا يف العــامل العــريب ..

كان يف الســتني مــن عمــره ربعــة بدينًــا وإن بــدا يف بذلتــه الرماديــة
والقميــص األبيــض أبيــض البــرة حممر الوجــه والعنــق منتفــخ األوداج
حمتقــن الوجــه بالــدم أمــا قســات وجهــه فكبــرة واضحــة يف غــر تنافــر
أصلــع الــرأس عينــاه ســوداوان  ..وقــد جحظــت مقلتــاه وتشــابكت هبــا
خطــوط ُحــر دقيقــة كالشــعريات ونظراتــه الزائغــة والشــاردة خاملــة
بــددت مــا كانــت ضخامتــه خليقــة بــأن تبعــث يف النفــس مــن رهبــة.
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جالســا خلــف طاولــة االجتــاع املســتطيلة يف ركــن أنيــق وخــاص
كان
ً
يف مكتبــه مــع أربعــة مــن كبــار رؤوس التجــار يف بغــداد.
كانــوا خيططــون وقتهــا يف كيفيــة رضب مصالــح «بيــت القــايض»
وإهناءهــم بشــكل تــام وإطاحتهــم مــن قائمــة األثريــاء  ..والقضــاء
الفعــي عــى «عمــران بيــك» ،أمــا بخصــوص «جاهــد بيــك» فسيكســبونه
كحليــف وإن كان ضعي ًفــا  ..فالرجــل ال هيمــه ســوى مصاحلــه الشــخصية
وال يامنــع بــأن يكــون تاب ًعــا جلهــة معينــة ،املهــم أن تكــون جتارتــه وأموالــه
بخــر ..وهــذا شــئ جيــد بحــد ذاتــه شــخص يــؤدي الغــرض فكلمتــه
بالرغــم مــن شــخصيته مســموعة وهلــا اعتبــار بــن الكبــار ..بســبب
سياســته املرنــة مــع اجلميــع.

فمــن خاللــه ســيتم تصفيــة بقيــة الشــخصيات مــن «بيــت القــايض»
واحتــواء كل صغــرة وكبــرة وبذلــك لــن هيــدد مصالــح «اجللبــي» أحــد

اســتمر االجتــاع مخــس ســاعات كاملــة و متواصلــة  ..درســوا كل
اخلطــط واالحتــاالت التــي ســتنفذ قريبــا وفــق جــدول ســيحددونه
بعــد يومــن بالتحديــد  ..وقــد تــم إعــداد الئحــة بتصفيــة عــدد مــن
الشــخصيات التجاريــة وسياســية مــن «بيــت القــايض» وعــى رأس
القائمــة كان اســم «عمــران القــايض» .

وبينــا كان االجتــاع قائــا عــى قــدم وســاق  ..كان يف اخلــارج رجــل
ينتظــر دور ُه يف مقابلــة مهمــة ومصرييــة  ..يلبــس بذلــة ســوداء أنيقــة
باســم الوجــه  ..ينتظــر أن يدخــل وينهــي كل شــئ يف حلظــات  ..حيـ ُ
ـث
لــن تقــوم بعدهــا قائمــة لـــ «اجللبــي»  ..هــذا الرجــل املتنكــر هــو «قــدري
النقيــب»  ..تنكــر يف شــخصية مزيفــة واســم مســتعار ألحــد كبــار رجــال
األعــال العــرب.
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الفصل العاشر
نزلــت مــن ســيارهتا بفســتاهنا الرصــايص املنمنــم  ..بطوهلــا
الفــارع الرشــيق ومشــيتها اللطيفــة املهذبــة وباحتشــامها املعهــود
الرنــان ســأ َلت عــن اســم شــخص
ووقارهــا املحبــوب وبصوهتــا الفاتــن ّ
ـأن الشــخص املطلــوب موجــود
معــن فدّ هلــا البــواب وأخربهــا بــأدب بـ ّ
ـت عنــه ودخلــت برسعــة
يف مكتبــه اآلن  ..يف الطابــق الثــاين للبنايــة َ ..خ ّفـ ْ
كأهنــا خيــت ملكــي نــارش رشاعــه يمخــر عبــاب البحــر بأقــى رسعتــه.

ٌ
غــارق يف دفء وحنــان َمــن
كان «حممــود الصغــر» نائــم يف حضنهــا
ت َبنَّتــه وجعلتــه أغــى مــن كل شــئ عــى اإلطــاق  ..كانــت ُت َف ِّضــل يف
أكثــر األوقــات أن يكــون معهــا ويف حضنهــا  ..وال ُت َف ِّضــل أن يكــون
برعايــة مربيتــه إال يف أوقــات معينــة تفرضهــا الظــروف  ..عليهــا أن تبقيــه
معهــا ألنــه أكثــر أما ًنــا وأكثــر راحــة لنفســها  ..فهــي حتــس بــأن عالقتهــا
بــه تــزداد قــوة عندمــا تغدقــه مــن حنــان األم الــذي ُحــرم منــه  ..وكانــت
هــي كأهنــا تــروم بع ًثــا جديــدً ا ح ًقــا  ..هــي أمــه وال أحــد يســتطيع أن
يمســه بســوء .
وصلــت الطابــق الثــاين وقــد بــأن التعــب عليهــا ولكنهــا حتاملــت عــى
نفســها واســتطاعت بعزمهــا القــوي أن تتجاهــل التعــب  ..حتــى وصلــت
إىل مكتــب املحامــي «توفيــق الــدوري»  ..وهــو شــاب مزهــو بشــبابه
وثرائــه ذات وســامة ال بــأس بــه بالرغــم مــن ميلــه للقــر وكان مهذ ًبــا
رقيــق احلاشــية ذو شــارب مربــع مجيــل  ..ومل خيــل مــن ميــل للفخــر
واملباهــاة عــى جتــاوزه الثالثــن.
مل يكــن ذلــك لقــاء عمــل أكثــر ممــا حتتويــه مــن أرسار متــس بحيــاة
الصغــر الــذي تبنتــه  ..بــل مل يكــن حدي ًثــا عاد ًيــا  ..فاملوضــوع مهــم
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وال حيتمــل التأجيــل بنظرهــا  ..فلــوال الــرورة القصــوى ملــا عانــت
وحــرت بمفردهــا -حتــى ومــن دون محايــة -إىل مكتــب املحامــي
الشــاب لتتطلعــه عــى أمــر هــام.

َج َل َســت هبــدوء وكانــت حــذرة مــن ألَّ يســتيقظ الطفــل فكانــت
ـق راحتــه
ختفــض مــن صوهتــا وتقلــل مــن حركاهتــا مــن أجــل ألَّ ُت ْقلِـ َ
قالــت :
 -أنت تعرف مدى ثقتي بك كبرية.

 -وهذا رشف كبري يل سيديت.

ً
طويــا يف ظــل هــذه
أيضــا أننــي ال أضمــن حليــايت البقــاء
 وتعلــم ًالرصاعــات التــي امتــدت نرياهنــا لتنذرنــا باخلطــر القــادم
فزوجــي أحــرق كل شــئ بطغيانــه  ..ومــن املؤكــد أنــه ســيحاول
التخلــص منــي يف أي وقــت وبــأي زمــان  ..أنــا مل أعــد أثــق بأحــد
غري اهلل .

أومــأ برأســه مواف ًقــا بالرغــم مــن أن عالمــات القلــق كانــت مرســومة
عــى مالحمــه  ..وأمــارات األســف قــد الحــت عليــه  ..ولكنــه مل ينبــس
بكلمــة كانــت عينــاه تتابعــان الســيدة وهــي تتكلــم هبــدوء ووقــار بالِ َغـ ْـن
وكانــت عينــاه تنتقــل بــن حــن وآخــر بينهــا وبــن امللــف الــذي متســكه
ـرا عــى -حممــود بيــك -الصغــر
بــن يدهيــا حتــى اســتقرت عينــاه أخـ ً
الــذي بــدأ يفيــق ببــطء وأخــذت هــي هتدهــده عــى الفــور كــي ال يبكــي
ســلمته امللــف قائلــة وقــد شــمل املــكان اهلــدوء :
 اخلطــر ســيحيق بنــا قري ًبــا -بيــت القــايض -ســينتهي ســلطتهمــن هلــذا
نؤم َ
ولربــا إىل األبــد بســبب محاقــات زوجــي  ..إن لــن ّ
الصغــر مســتقبله ففــي هــذا امللــف جــرد كامــل بــكل أمالكــي
التــي ورثتهــا عــن جــدي  ..أريــد منــك أن تنقــل كل مــا أملــك إىل
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تامــة ،وإن وقــع
حممــود الصغــر -وأريــد أن يتــم ذلــك برسيــة ّيب أمــر اهلل وهــذا حــق طب ًعــا وال اعــراض عليــه فأنــا أطلــب
منــك ألَّ تتنــازل عــن الدفــاع عــن حقــوق ولــدي عندمــا حياولــون
ســلبه منــه  ..وأنــا أثــق بــك كرجــل وإنســان رفــض أن يكــون عبــدً ا
يوما من األيام.
ألي أحد ً

ـس بشــعور رائــع عــى هــذه الثقــة العظيمــة التــي
تنفــس بكربيــاء وأحـ ّ
قــادر عــى كبــح الصعــاب إذا مــا
أيضــا بأنــه
منحتْهــا لــه  ..ولثقتهــا ً
َ
ٌ
يومــا أيــة صعوبــة تتعلــق بالــورث وابنهــا بال َّت َبنِّــي  ..ولكــن
واجهــت ً
أيضــا مــن املجهــول الذ بالصمــت
مالحمــه مل تكــن ختلــو مــن القلــق ً
وعينــاه تلمعــان يف ســحر وقلــق..
ناولته امللف وبدأ يتصفح األوراق عىل الفور  ..قالت له :
أيضا.
 أريد أن حتتفظ بنسخة من هذا امللف معك ًفأردف قائال :

 بــكل تأكيــد ســيديت  ..وتأكــدي بأننــي لــن أهتــاون يف الدفــاع عــنحقوقكــم  ..لقــد وكلتينــي أمانــة كبــرة يف ظــل هــذه الرصاعــات
ـق أحـ ٍ
الصعبــة  ..وأعـ ِ
ـد
ـدك بأننــي لــن أتــرك أحــدً ا يســتويل عــى حـ ّ
منكام  ..أرجو أن تتأكدي من ذلك.

كانــت مطمئنــة مــن أمانتــه وإخالصــه ومل ختفــي راحتهــا مــن احلديــث
مــاءا بــار ًدا بوعــده
معــه وكأنــه قــد
ّ
صــب عــى قلبهــا الــذي حيــرق ً
الــذي قطعــه هلــا اآلن اخلــوف الــاإرادي كان يشــعلها قل ًقــا عــى
تؤمــن مســتقبله وإال فــان
صغريهــا  ..كانــت عــى يقــن بأهنــا جيــب أن ّ
ـرت أن هتــب
كل شــئ ســيضيع إن مل حتتــط مــن كل العواقــب وهلــذا آثـ ْ
صغريهــا كل شــئ قبــل فــوات األوان  ..وأن املحامــي الشــاب لــن يتوانــى
عــن مســاعدهتا عــن طريــق األخــذ عــى عاتقــه مســؤولية محايــة حقوقهــا
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ـيكون»العراب القــادم» الرجــل الــذي
وأمالكهــا مــن الضيــاع  ..فلربــا سـ
ّ
تنتهــي عــى يديــه كل مــآيس العائلــة  ..وحيقــن بحــر الدمــاء الــذي ينــزف
ســنني طــوال.

لــن تتوانــى عــن تربيتــه حتــى يشــتد عــوده  ..حتــاول أن حتافــظ عــى
مصاحلــه بالرغــم مــن هــذه الظــروف اخلطــرة التــي حتيــط هبــا وهبته كل
مامتلــك ُ ..ملــكا حيلــم بــه كل شــخص يكفــي بــأن يضمــن مســتقبله إىل
األبــد ولكــن عليهــا مهمــة احلفــاظ عــى مــا تســعى إليــه مــن اهلــدف
املهــم  ..جيــب قبــل كل يشء ألَّ يعلــم زوجهــا هبــذا األمــر وإال فســيضيع
كل شــئ أدراج الريــاح.
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الفصل احلادي عشر
انتهــى االجتــاع وانــرف الرجــال متوجســن قلقــن مــن القــرارات
التــي تــم إصدارهــا قبــل قليــل مــن قبــل ســ ّيدهم  ..الــذي اســتطاع
أن يفــرض رأيــه عــى األغلبيــة مــن احلارضيــن يف االجتــاع مــن كِبــار
أعوانــه  ..فقــدّ م ضامنــات ل ُيطمأهنــم مــن أن كل شــئ حتــت الســيطرة
وطلــب منهــم ألَّ ّ يقلقــوا مــن «عمــران بيــك» مــا دام كل شــئ يســر
بــأن ّ
كل شــئ ســيكون عــى مــا يــرام عــن
وفــق مايــراه صحيحــا  ..و ّ
قريــب  ..وهــذا وعــد منــه هلــم ،ألنــه يتمتــع بحاميــة قويــة مــن قبــل
رجــال الدولــة وهــذا مــا ال يتمتــع بــه خصومــه اآلخــرون.
جالســا منك ًبــا عــى
دخلــت الســكرترية عــى «اجللبــي» الــذي كان
ً
امللفــات يراجــع األوراق املهمــة  ..فطلبــت منــه األذن يف إدخــال الضيــف
اجلالــس يف اخلــارج أشــار هلــا بنعــم  ..رجعــت الســكرترية إىل الرجــل
اجلالــس فأشــارت لــه بالدخــول  ..ابتســم يف تســليم وارتيــاح فهدفــه
أســهل ممــا كان يتوقعــه دخــول ســهل  ..بدايــة موفقــة ال حاجــة
بــأن أمهــر
الســتخدام الســاح إ ًذا  ..وأنــه أصبــح اآلن عــى يقــن تــام ّ
املؤامــرات تُدّ بــر يف رابعــة النهــار ،وأن حادثــة قتــل «اجللبــي» ســتنداح يف
خضــم احلادثــات.
ّ
دخــل هبــدوء وثقــة  ..جــال ببــره برسعــة أرجــاء املــكان  ..وكان
جالســا بمفــرده خلــف مكتبــه يوقــع تــارة بعــض األوراق
«اجللبــي»
ً
ويراجــع تــار ًة بعضهــا جتاهــل ضيفــه بــادئ األمــر ،العلــو والكربيــاء
كانــا يلوحــان يف مالحمــه قبــل أن تكــون هنــاك عاصفــة عاتيــة تنــذر
باجتيــاح املــكان ،تقــدّ م نحــو الرجــل اجلالــس خلــف مكتبــه الفخــم
ووقــف أمامــه عاقــدً ا ذراعيــه بثبــات أمــام ذهــول «اجللبــي» عــى هــذا
ـرف الغريــب الــذي َأز َع َجــه وبشــدّ ة  ..قبــل أن خيــرج الزائــر بــكل
التـ ّ
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بــرود أعصــاب ســلكًا رفي ًعــا خيــرق حلــم اجللــد بســهولة كالســكني
احلــاد لــو ل ّفــه حــول عنقــه  ..ممــا جعــل «اجللبــي» يتمتــم بكلــات غاضبة
تو ّلــدت مــن اخلــوف  ..فأختنقــت الكلــات يف حنجرتــه مــن أثــر اهللــع.

ـس بالعجــز مــن طلــب
أحـ َّ
كان الرعــب قــد طغــى عــى «اجللبــي» وقــد َ
النجــدة لســبب نفــي خــرس  ..يعلــم أنــه لــن يســتطيع أن يطلــب
النجــدة  ..لكمــة مــن القاتــل ســتطيحه ً
أرضــا  ..مــاذا لــو عــرض عليــه
املــال لقــاء أن يرتكــه يعيــش ؟

وفضــل إهنــاء األمــر برسعــة دون هــدر
القاتــل مل يمنحــه هــذه الفرصــة ّ
للوقــت  ..ابتســم ثــم ســأله :

ُنــت تقتــل ضحايــاك بالرصــاص
 مارايــك بميتــة اخلنــق ؟ ك َويكونــون بعــد ذلــك يف ذمــة اهلل عــى الفــور  ..تضــع فوهــة
املســدس عــى جبــن الضحيــة وتطلــق النــار عليــه  ..ولكنــك
ستذوق عىل يدي اخلنق  ..اخلنق يا حرضة البيك «اجللبي».

كان يتفــوه بالكلــات بجنــون ويضحــك هبســتريية جنونيــة ممــا جعــل
«اجللبــي» يرتعــش خو ًفــا وجيــد نفســه عاج ـزًا عــن طلــب املســاعدة أو
حتــى أن يفكــر يف إخــراج مسدســه ويقــاوم هــذا املجنــون.

دار نصــف دورة حــول املكتــب حتــى أصبــح يقــف بجانــب «اجللبــي»
أربــد وجــه الضحيــة بألــوان قامتــة ،يــود هــذه املـ ّـرة أن يســتنجد برجالــه
ولكــن فــات األوان  ..يريــد أن يكبــح انفعاالتــه ليمــرق مــن هــذه املصيبــة
بــار ًدا صل ًبــا وعنيــدً ا ولكــن كانــت جمــرد خيــاالت مل تتحقــق بســبب
جدّ يــة املوقــف  ..ففــي هــذه املواقــف الرتجــي بالقاتــل مضيعــة للوقــت
عازمــا عــى إهنــاء مهمتــه بإخــاص  ..أدرك
 ..وخاصـ ًة إن كان قــد جــاء ً
هــذه احلقيقــة بعــد فــوات األوان.
ومــا إن ازدادت نظرتــه قتامــة حتــى ال َتـ َّ
ـف الســلك ومــن دون ســابق
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إنــذار حــول رقبتــه فشــد القاتــل مــن الســلك حــول عنــق ضحيتــه بقــوة
حتــى بــدأ الســلك يــذوب بــن جلــده كــا الســكني يف رشحيــة اجلبنــة
بــدأت الدمــاء تنســل مــن رقبتــه نتيجــة ختلــل الســلك طبقــات اللحــم
حــاول أن يقــاوم ولكــن عب ًثــا  ..اليــد التــي حتــاول خنقــه أقــوى منــه
فاخلنــق يتــم بطريقــة احرتافيــة الينســل منــه الضحيــة ح ّيــا  ..فاجتــاح
وجهــه موجــة ســوداء  ..فلــم تــدم العمليــة ســوى بضــع دقائــق حتــى
ســقط رأســه عــى صــدره متدل ًيــا خمنو ًقــا بعــد أن أرخــى القاتــل عنــه
الســلك.
هــذا الرجــل الــذي ســيطر كاألخطبــوط عــى التجــارة واالقتصــاد
ِ
بخنقــة
ســنينًا طــوال اآلن قــد انتهــى وقتــه  ..وانتهــت معــه خطورتــه
بســلك ال يســاوي قرشــا.

حتــى القاتــل مل يتصــور أنــه ســينهي مهمــة قتــل رجــل مهــم هبــذه
الســهولة دون أن يتعــرض ملقاومــة منــه أو حتــى مــن قبــل حراســه
ســحب اجلثــة نحــو اخلزانــة  ..و ّدســها يف داخلهــا بمهــارة املتمــرس
احلريــف  ..تأكــد مــن أن كل شــئ عــى مايــرام  ..ســتكون اجلثــة بمثابــة
ّ
مفاجــأة قاتلــة حللفائــه  ..خاصــة رجالــه عندمــا يفتحــون بــاب اخلزانــة
وجيــدوا رئيســهم قــد ُقتــل بأســلوب ســهل  ..ويف مكتبــه ووســط ملكوتــه
وامرباطوريتــه تــم اغتيالــه  ..نكهــة خاصــة يف عمليــة قتــل الشــخصيات
بطــرق ســهلة ً
بــدل مــن البــارود  ..األمــر كان أســهل حتــى مــن قتــل
الذبابــة  ..هــذا الرجــل الــذي أرعــب الرجــال يمــوت هبــذه الطريقــة !
ـق بــاب اخلزانــة بإحــكام  ..ونــزع القفازيــن مــن يديــه ثــم خــرج
َأ ْغ َلـ َ
مــن املكتــب بحبــور بعــد أن أخــذ بعــض األوراق املهمــة الــذي ُك ّلــف
بمهمــة رسقتهــا  ..رأتــه الســكرترية وهــو خيــرج وقــد حتــول شــكله
ا ُملريــب جــدا اىل مســخ مرعــب  ..فقامــت منفعلــة مــن خلــف مكتبهــا
وقــد اعرتاهــا موجــة ذهــول وشــك عــى طريقــة التــرف الغريبــة الــذي
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بــدر منــه فمظهــر الرجــل ال يــدل عــى خــر أبــدً ا قــال هلــا بصــوت
َجــذالن :
« -اجللبي» يطلبك.

أطلــق ضحكــة حقــرة وعاليــة أفز َعــت الســكرترية بينــا أثــارت
آخر ْيــن كانــا جالســن يف غرفــة الســكرترية كانــا ينتظــران
ضغينــة رجلــن َ
درومهــا يف الدخــول  ..دفعهــا ترصفــات الرجــل املريبــة عــى أن هتــرع
إىل مكتــب مديرهــا راكضــة قلقــة غــر مطمئنــة مــن الوضــع تأمــل أن
ال يصــل األمــر إىل عواقــب ال ُتمــد عقباهــا  ..ولكــن الغريــب خــرج
وذاب بــن زمحــة املوظفــن  ..بينــا دخلــت هــي تفتــش عــن مديرهــا فلــم
جتــده  ..الحــت منهــا نظــرة عــى رشيــط الــدم الــذي ينتهــي عنــد بــاب
الــدوالب فــازداد قلقهــا وارتعبــت  ..وهتالكــت كل ّيــأ  ..ثــم هرعــت
نحــو اخلزانــة لتفتحــه  ..فــاذا بكتلــة برشيــة تندلــق مــن داخلــه  ..انكفــأ
عــى وجهــه فــوق األرض  ..رصخــت بشــدّ ة وعــى إثرهــا بفــرة يســرة
دخــل الرجــان ثــم تبعهــا حارســن وصدمهــم منظــر رئيســهم وهــو
جثــة هامــدة عــى األرض ،أمــا الســكرترية فاعتالهــا اجلنــون وترنحــت
مــن فورهــا ثــم انطرحــت ً
أرضــا بجانــب القتيــل وقــد أصبحــت جث ـ ًة
ترقــد بجانــب مديرهــا.
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الفصل الثاني عشر
«دانيال دنغور»

بعــد مــرور فــرة طويلــة مــن الزمــن عــى مقتــل «اجللبــي» اخلصــم
اللــدود لـــ «عمــران بيــك « اســتطاع األخــر أن يعــود مــرة ثانيــة قو ًيــا
إىل عــامل التجــارة  ..بعــد أن قــى هــذه املــرة عــى عــدد كبــر مــن
خصومــه ودحــر مــن دحــر مــن الكِبــار لكــي ال ُيعيــد زمــن «اجللبــي»
ف ُي َ
قــى عليــه  ..وأجــر الباقــن مــن اخلصــوم إمــا عــى الفــرار إىل
خــارج العــراق ُم ّرديــن مــن كل شــئ  ..أو إرضــاخ القســم اآلخــر
مــن التُجــار حتــت ســيطرته بعــد أن اســتوىل عــى نســبة هائلــة مــن
األربــاح واألمــاك مــن خــال عقــود العمــل التــي أرضمهــا معهــم
بعــد إضعافهــم وكــر شــوكتهم  ..وكان مــن يعاونــه عــى ذلــك هــو
«دانيــال دنغــور»  ..الــذي ســاعده يف االســتيالء عــى ممتلــكات كبــرة
وبشــكل قانــوين لتُجــار تــم التخلــص منهــم بطــرق عديــدة.

اليهــودي العراقــي  ..الــذي يمتلــك أكــر رشكات اســترياد وتصديــر يف
لنــدن وبغــداد ولــه مؤسســات ضخمــة يف دول عربيــة وأروبيــة ال حــر
هلــا  ..مــدّ يف اللحظــة األخــرة يــد املســاعدة لـــ «عمــران بيــك» فأنقــذه
مــن املشــاكل التــي كان يعــاين منهــا يف الفــرات األخــرة اســتطاع أن
يكســب ثقــة األخــر إىل حــدّ كبــر  ..فتعاونــا عــى إقامــة رشكــة جتاريــة
ـرت مــن حيــاة «عمــران بيــك» كثــرا وكانــت بدايــة النهايــة.
ضخمــة غـ ّ

«دانيــال» رجــل قصــر بديــن مصبــوب يف كتلــة قويــة كأنــه برميــل
قــوي الشــخصية ومــرح يف نفــس الوقــت غليــظ الــرأس والوجــه
والعنــق يمــي كمصــارع ُمــرف لــه نفــوذ قــوي ســواء داخــل العــراق
أو خارجــه  ..كأخطبــوط انتــرت جتارتــه وســيطر عــى عــدد مــن
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الــركات واملؤسســات املختلفــة بذكائــه  ..مــن عينيــه تنبعــث نظــرة
جــا ّدة وجامــدة ،أنيــق املظهــر  ..وبالرغــم مــن قــر قامتــه إال أنــه زيــر
نســاء مــن الدرجــة األوىل وبــا منافــس.
ُ
حيــث يعتــي مبنــى رشكتــه
جالســا يف مكتبــه الفخــم يف بغــداد
كان
ً
الفتــة ضخمــة كُتــب عليهــا «اكزيــارك» للتجــارة العامليــة ..

«دانيــال» ثعلــب الســوق  ..لــه خــرة واســعة يف أمــور التجــارة
ويســيطر عــى األســواق التجاريــة بشــكل مبــارش عالقاتــه مــع كبــار
رجــال السياســة وضعتــه يف قائمــة الرجــال ا ُمل َح َّصنيــن أمنيــا مــن أيــة
حماولــة للغــدر بــه  ..ورث الدهــاء عــن أجــداده اليهــود والــده ُقتــل يف
انفجــار اســتهدف إحــدى املالهــي الليلــة ببغــداد ونُســب احلــادث إىل
جمهــول وأغلــق التحقيــق آنــذاك دون أي تقــدم يف القبــض عــى الفاعــل
ممــا أثــار يف نفســه حفيظــة االنتقــام.
ُيعتــر أمــر «اليهــود» وحيبــه اليهــود وحيرتمونــه وذلــك لِــا يقدمــه مــن
خدمــات كبــرة هلــم يتباهــى بجــدّ ه «عــزرا» كان أحــد كبــر احلاخامــات
يف العــراق ،أمــا زوجــة «دانيــال» فهــي «ايلــن خالصجــي» مــن أكــر
العوائــل وأشــهرها يف العــراق  ..كانــت ملكــة مجــال بغــداد  ..وكانــت
ذات مجــال خــاص ُيــدرك مــن أول وهلــة نافــذ األثــر ،ويوجــد قــدر كبــر
مــن التناســب بــن قســاهتا وأمــا جاذبيتهــا طاغيــة بِ َقدِّ هــا املمشــوق يف
مجلتــه يف حــدود الرشــاقة وجنــي إىل أبعــد احلــدود.
ــم غرامــه هبــا بجنــون
وكان «دانيــال» يف منتصــف األربعــن وات ََّس َ
الكهولــة ..
اســتقبل «دانيــال» بعــد منتصــف الظهــرة يف مكتبــه الفخــم صديقــه
«عمــران بيــك» فقــدّ م لــه كأســا مــن الويســكي  ..وأخــذا يتكلــان يف
ـس أمــن جتارهتــم نظــر «دانيــال» إىل ضيفــه وهــو يرفــع كأســه
أمــور متـ ّ
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بيــده إىل فيــه والحــت منــه نظــرة يف نفــس الوقــت إىل كأس «عمــران
بيــك» املوضــوع أمامــه كأنــا يدعــوه إىل الــرب رفــع الضيــف الــكأس
ـب «دانيــال الــكأس يف جوفــه قائــا :
وارتشــف منــه قليــا بينــا صـ ّ
 مــا أتعــس هــذا البلــد ّ ..وجــاء الربيطانيــون ثــم
ول العثامنيــون
َ
نصبــوا ذيـ ًـا هلــم وهــو األقبــح منهــم مجيعــا  ..ملــك مــن عــامل ثــان
َّ
و ّلو ُه علينا ليحبسنا يف قوانني صارمة تقيض عىل مصاحلنا.
ابتسم «عمران بيك» وقال هبدوء :

ـوا» يقــوم بواجبــه عــى
 لديــك الســيايس امللكــي «صفــوت باشــا العـ ّأكمــل وجــه معــك ،ملــا القلــق إ ًذا عليــك أن تســتغل عالقتــك بــه
ّ
هغــذي نفوذنــا بقــوة املــال
َــروه،
إىل أقــى حــد قبــل أن ُيغ ِّ
جيب أن نحافظ عىل ما بنيناه من سلطة.
 البعــض يعتقــد بــأن هيــود العــراق والئهــم كاذب للبلــد  ..ولكنــيأقــول بــأن ال أحــد حيــب العــراق مثلنــا وهلــذا يــا بيــك نحتــاج اىل
الوحــدة يــدك بيــدي ســنهزم العــدو  ..ونجعــل مــن إمرباطوريتنــا
نفو ًذا ال حدّ له.
مازحا :
ضحك «عمران بيك» ثم قال
ً

 سنكرس شوكة التجار اللذين يريدون تدمرينا.مصححا :
رماه «دانيال» بنظرة الئم وقال
ً

ـداءا ال عدد
 تدمــرك أنــت يــا بيــك  ..فأنــت مــن خلقــت لنفســك أعـ ًوال حــر هلــم  ..وأنــا أصبحــت بحكــم الظــروف خم ِّلصـ َ
ـك منهــم
تغــر ومل يعــد
القســوة الزائــدة ســتطيح بــك تذكــر زماننــا قــد
ّ
العــراق كــا كان لتفعــل مــا تشــاء  ..ثــم تنتظــر لتجــد احلاميــة مــن
صــح التعبــر
ا ُملحتــل حيميــك لقــاء الرشــاوي  ..أو اإلتــاوات إن
ّ
ً
أمــوال
حروبــك مــع خصومــك كاد أن ينهيــك  ..لقــد اســتنزفت
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كثرية ملجرد أنك حتقد عىل أشخاص ومتقتهم.
ٍ
بوجه ضاحك :
رسه ثم قال
لعن «عمران بيك» صاحبه يف ّ
 الســوق منافســة وإن لــن نســحقهم اليــوم سيســحقوننا غــداوخصوصــا جتــارة الســاح ال رمحــة فيهــا  ..اطحنهــم قبــل أن
يطحنوك.
 عليــك أن تُبــدي مرونــة وذكاء معهــم  ..ال أن تكــون لينًــا بإفــراطمعهــم  ..وال صل ًبــا جــدً ا ،جيــب أن نكســب كبــار شــخصيات بقيــة
العوائــل فلهــم نفــوذ أيضــا وأفــكار نســتغلها إعطهــم فرصــة ليثبتوا
والئهــم  ..وأن طاشــت املصائــب تســتطيع أن تُقــدّ م مــن ال تطيقــه
ككبش فداء للقانون.
ثم استدرك قائال :

 لقــد ذكّرتنــي بحادثــة وقعــت يل يف لنــدن قبــل وقــت طويــلعندمــا فكــرت أن أمجــع بنــي ِم ّلتــي ا ُمل َشــتَّتني يف أوروبــا
فاشــريت مركــزا لليهــود العراقيــن يف لنــدن  ..وملكيــة املركــز
كانــت تعــود لتجــار إيرانيــن ،فعندمــا علمــوا بــأين هيــودي عراقــي
أت ْعلم ماذا قالوا يل ؟
 -أكيد غضبوا.

 قالــوا يل رصاحــة  :أنتــم مــن دمرتــم اإلمرباطوريــة الفارســيةثم إيران.
ألنكم جئتم بالعرب واملسلمني الحتالل العراق ومن ّ
ضحك االثنان ضحكة عالية ثم قال «عمران بيك» :

مؤخــرا بــأن قريبــك «داوود خالصجــي» قــد دعــم
 لقــد علمــتً
جمموعــة جتاريــة يف لنــدن بعــد هيمنــة بيــت «اخلالصجــي» هيمنــة
تامــة عــى زراعــة األرز  ..إنــه ُيصــدّ ر اآلن كميــات كبــرة مــن
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املحاصيــل الزراعيــة خــارج البلــد  ..ولكنــه بعيــد كل البعــد عــن
جتارة السالح  ..أو حتى أن ُيفكر يف منافستنا.

 حاولــت اقناعــه بــأن جيــرب جتــارة الســاح معنــا فرفــض  ..ولكنــيال أخشــى منــه شــيئا يــر بنــا ..فهــو هيــودي مثــي ومســامل
حيرتمه اجلميع وهلذا أعامله دائام باحرتام بالغ.

 -ولكن إن ضغطت عليه ..

فقاطعــه «دانيــال» مثــل نــرة حمــذرة أثــارت مــن حفيظــة «عمــران
بيــك» :
 إنــه هيــودي مثــي يــا بيــك  ..نحــن بنــو إرسائيــل ال نقتــل بعضنــاالبعــض مــن أجــل مصالــح تافهــة وال ن ِ
ُضحــك العــامل علينــا
مشاكلنا بيننا نحلها وحب الوطن فوق كل شئ.

قاهلــا حمدّ جــا ضيفــه بنظــرة تعنــي أن َيك َّ
ُــف عــن احلديــث  ..وهنــا
ــس «عمــران بيــك» بــأن قيمتــه كرجــل ليســت عــى مــا يــرام
أح َّ
َ
ــس بأنــه امللــك كان يأمــر وينهــي وال منافــس يســتطيع أن
أح َّ
فلطاملــا َ
يواجهــه يف الســوق إال وقــى عليــه ولكــن اآلن ظهــر شــخص أقــوى
منــه وهــذا مــا مل يكــن يف احلســبان  ..بــرز يف الســوق وســيطر بذكائــه
عــى مراكــز مهمــة يف الدولــة مــن خــال عالقاتــه هيــدده اآلن ويقاســمه
يف قوتــه يف التجــارة واألربــاح عليــه أن يضــع حــدّ ا مــع هــذا اليهــودي..
أدرك «دانيــال» أنــه جتــاوز حــدود اللياقــة مــع صاحبــه فقــال «دانيــال»
ـرا مســار احلديــث :
ُمغـ ّ
 لنركــز عــى جتارتنــا القادمــة  ..فالســاح جاهــز للخــروج مــنمــر ورجالنــا ينتظــرون اإلذن بالتــرف الرسيــع واســتالم
البضاعــة مــن قبلنــا  ..ولكــن بســبب العصافــر التــي أغر َقــت
احلــدود فإننــا ســوف نحتــاج إىل وقــت طويــل لكــي نســتلم
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البضاعــة هتريبهــا صعــب جــدً ا اآلن بســبب تدَ ُّخــل أطــراف
خارجية أورربية يف مصري البلدان العربية.
 مــا زال العائــق قائــا مــن حــرس احلــدود يف ســوريا الرابضــنعــى مــدار الوقــت هنــاك  ..ويقتنصــون الفــرص لكــي حيبطــوا
حمــاوالت هتريــب األســلحة  ..أفكّــر أن أذهــب بنفــي إىل
القاهــرة وأحــدّ د طريقــة وموعــد هتريــب شــحنة الســاح باالتفاق مع
رجــال معينــن ليســوا عر ًبــا  ..لقــد خططــت لذلــك ودرســت األمــر
ً
قليــا
وجيــب أن أ َن ِّفــذ اخلطــة بنفــي وهــي فرصــة لكــي أختلــص
تطوقنــي هــذه األيــام  ..شــحنة الســاح
مــن األجــواء اخلانقــة التــي ّ
هذه ُمك ّلفة ويلزمنا اإلرشاف عليها بأنفسنا.
رفع «دانيال» حاجبه األيرس باهتامم بالغ قائال :
 ســأجري اتصــااليت مــع بعــض الرجــال هنــاك ولكــن قبــل كلشئ جيب االتصال برفيقنا الرائع الذي وعدنا باملساعدة .
ب «عمران بيك» حاجبيه متسائال :
َق َط َ

 -من ؟

فأجــاب «دانيــال» واالبتســامة الصفــراء املاكــرة قــد قفــزت مــن بــن
شــفتيه :

 «الســوركي»  ..رجــل ابــن ســوق  ..لــه نــاس مهمــن يف الدولــةيقومــون عــى محايــة مصاحلــه إنــه رجــي املفضــل وكــا تعلــم
أن بضاعتنــا يف خمازنــه  ..ســيكون جيــدً ا لــو ُأعلمــه بخطتــك
بشــأن البضاعــة  ..وأنــك أنــت مــن ســتتوىل مهمــة اإلرشاف عــى
هتريبهــا فهــو س ُيســهل لــك كل شــئ ســواء مــن احلاميــة أو تســهيل
عمليــات االتفــاق والشــحن ِ ..
اعتمــد عليــه يــا بيــك فهــذا الرجــل
هو خري عون ثق به كام تقف يب.
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دس أصابعــه بــن حليتــه
استحســن «البيــك» الفكــرة ثــم متتــم وقــد ّ
يتحسســها :
« -السوركي» ....
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الفصل الثالث عشر
القاهرة _ 1922
«السوركي»

القاهــرة تلــك املدينــة الباهــرة واملرصعــة باألضــواء  ..حيــث يف
ٌ
أحــداث وأحــداث  ..مدينــة مجعــت بــن أصالــة
طياهتــا املثــرة تقــع
املــايض واجلديــد  ..حيــث أبنيتهــا اهلائلــة متصلــة التكويــن وتنبثــق
منهــا هنــا وهنــاك قبــاب ومــآذن  ..والطرقــات فيهــا ختتفــي متامــا
كــا خيتفــي تفــرد النــاس ومتيزهــا حيــث ال اثــر يظهــر هلمومها ومشــاكلها
وأفراحهــا وأتراحهــا  ..تنشــأ فيهــا عالقــات  ..وتنفجــر فيهــا خصومــات
تلــك املدينــة الكبــرة العريقــة بأحداثهــا اجتمــع فيهــا اجلــال والفن.

كان هنــاك لقــاء مهــم بــن «الســوركي» ومطربــة املالهــي «عفــرا حازا»
يف أحــد املقــرات الرس ّيــة التابعــة لـــ «الســوركي» والتــي تقــع عــى حواف
القاهــرة  ..مقــر يتمثــل يف واحــدة مــن مزارعــه الكبــرة يلجــأ إليهــا
للرتفيــه وأحيانــا يتخــذ قراراتــه ومشــاوراته هنــاك.
«عفــرا» الفتــاة العراقيــة اليهوديــة مل تدخــل العرشيــن بعــد  ..ذات
الشــعر األســود الفاحــم  ..قامتهــا الطويلــة النحيــف املعتــدل والرشــيق
كنخلــة باســقة  ..ذات بــرة قمحيــة  ..بوجههــا املســتدير اجلميــل تبعــث
إىل النفــس البهجــة عنــد رؤيتهــا .

مطربــة ذات صــوت نســائي مجيــل  ..تغنــي عــى املــرح بوجــدان
وابتســامة صافيــة َ ..
بــدأ ْت مشــوار حياهتــا بدايــة تعيســة عندمــا تــويف
والدهــا وهــي يف شــهرها الثامــن  ..فاضطــرت والدهتــا املريضــة وبســبب
الفقــر الشــديد أن ترتكهــا أمــام أحــد دور األيتــام يف بغــداد وبعدهــا
توفيــت بعــدة شــهور بســبب الكولــرا.
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وبائســا  ..بعدمــا َب َلغَــت ُأو َّج
رخيصــا
مشــوار حيــاة «عفــرا» كان
ً
ً
أنوثتهــا وشــباهبا مجعــت بعــض املــال وســافرت مبتعــدة عــن بغــداد إىل
القاهــرة  ..ولســوء حظهــا تلقفتهــا هنــاك األيــادي الضالــة وعملــت
الغنــاء يف املالهــي
قوتــا  ..ثــم جر ّبــت
يف بيــوت الدعــارة لتكســب َ
ْ
الليليــة  ..حتــى رآهــا «الســوركي» صدفــة يف جلســة خاصــة كان يقيمهــا
رسا يف إحــدى مزارعــه خــارج القاهــرة  ..وكان قــد جلبهــا أحــد رفــاق
ً
وحررهــا مــن القــوادة بثمــن باهــظ
«الســوركي»  ..فأعجــب هبــا األخــر
ّ
رسا لتكــون زوجتــه الثانيــة والعــرون فســاعدها
َ
أح َّبهــا ثــم تزوجهــا ً
لتنتــر كمطربــة يشــار إليهــا بالبنــان وال جيــرؤ أحــد أن يكلمهــا أو حتــى
رواد املالهــي
أن يفكــر بلمــس طــرف ثوهبــا وهــي واقفــة تغنــي بــن ّ
فحراســها كانــوا كفيلــن ببــث الرعــب يف قلــب كل مــن
الليليــة ّ ..
حيــاول أن ُيك ّلمهــا  ..تصــدح بصوهتــا كالشــحرورة بعينــن واســعتني
وأنفهــا الدقيــق املســتقيم تقطــران املالحــة فيتمنــى اجلالــس لــو يفــرش
شــغافته حتــت قدميهــا ويــكاد أن يرتكــب ش ـ َط ًطا جنون ًيــا لــوال خوفــه
مــن الرجــل الفــوالذي الــذي حيميهــا بقــوة الســاح وغطرســة عاشــق.
«الســوركي» ذاك اإلســامي املتشــدد  ..بجســمه املكتنــز وقــد ترهــل
فاشــتدّ احتقــان الــدم بالوجــه املمتلــئ حيــث بــان الكِــر يف صفحــة وجهه
وغضــون يف اجلبــن وقــد أخـ َ
ـذت التجاعيــد مســاحة واســعة مــن جســده
وبعــد صــاة العشــاء خيتــي باخلمــر ليفعــم بــه حتــى قمتــه ُمطبقــا مقولــة
مشــهورة تقــول «بعــد العشــاء  ..افعــل ماتشــاء».

لديــه قاعــات كــرى للعزائــم  ..والوالئــم  ..موائــد ترتفع عــن األرض
عــدة ســنتيمرات  ..وعــى االرض مســاند موزعــة بشــكل دائــري يســيطر
عــى الوليمــة بــذخ الدســامة وحتتشــد بأنواع مــن األطعمــة املتعــددة  ..من
حمــايش وحلــوم وكفتــة ملفوفــة مصفوفــة بعضهــا عــى بعــض َين ِـ ُّز منهــا
خصيصــا
ـتحضة
ً
مــرق ســمني  ..وبعدهــا تســيطر روائــح احلشــيش املسـ َ َ
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للضيــوف املهمــن مــن أصحــاب النفــوذ  ..حيــرون متســكًا بعالئــق
النفــوذ ومتاســكًا يف عالقــات الســلطة وبإغــراءات بــذخ «الســوركي»
الــذي يــري ويــريش ويبيــع ويشــري بلطــف وبطــراوة تنــزع عــن اجلــرم
ذنبــه ومتنحــه حــال عاديتــه األليفــة.

بــدأ مشــواره صب ًيــا ضائ ًعــا  ..فتــزوج مــن امــرأة تكــره بســنوات
فســاعدته بامهلــا أن يدخــل ســوق التجــارة احلــرة وتــدّ رج شــيئًا فشــيئًا
يف جتارتــه  ..وبــدأ مشــواره الطويــل بــراء «وكالــة اإلخــوان» لبيــع
األقمشــة ومــن ثــم بــدأ يعمــل يف مصالــح اخــرى حتــى توفيــت زوجتــه
ـو َر َ
ث أمالكهــا مــن العــارات والبيــوت وتــدّ رج يف نشــاطاته املشــبوهة
َفـ َ
التــي اتســعت وأصبــح كشــبكة عنكبوتيــة يمــدّ خيوطــه يف كل مــكان
هــم
فأطلــق حليتــه وا ّدعــى التدّ يــن ومجــع أنصــارا ال ُيســتهان هبــم ثــم ّ
بإعــان عــن نيتــه عــن تأســيس حــزب إســامي قري ًبــا جــدً ا هيــدف إىل
الرمحــة واملســاواة وحماربــة الفقــر والفســاد وهيــدف ايضــا اىل تنفيــذ رشع
اهلل عــى االرض وترســيخ العــدل واإلحســان ومســاعدة الفقــراء أينــا
كانــوا.

وأصبــح ينافــس كل جتــار القاهــرة واســترشت توجهاتــه اإلســامية يف
كل مــكان ولكنــه كان حيافــظ عــى رس ّيــة نشــاطاته األخــرى كاغتيــاالت
عســاكر اإلنجليــز وخطفهــم  ..وكان ظهــور اإلخــوان املســلمني بعــد
ســنوات وبالتحديــد عــام « »1928دور بــارز يف تقويــة شــوكته بــن
االســاميني الذيــن انتمــوا اىل احلــزب الــذي كان يدعــو إىل رضورة
اإلصــاح االقتصــادي والســيايس واالجتامعــي  ..وقــاد عــدّ ة مظاهــرات
ـى.
ونــدوات وأصبــح لــه نفــو ًذا قو ًّيــا جنــى منهــا ثــروة ال ُ ْتـ َ
فــكان «الســوركي» جينــد مجاعــات تقــوم عــى اغتيــال عســاكر املحتــل
ــت بــن امللــك «فــؤاد األول»
هبــدف إفشــال املعاهــدات التــي ُو ِّق َع ْ
ـرا مــا كان حاقــدً ا عــى نقطــة االنتــداب الربيطــاين عــى
واإلنجليــز وكثـ ً
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مــر.

ِ
ْواجــا ومصيبــة كــرى ّ
حــل
وبالرغــم مــن تقــدم ســنه ولكنــه كان مز ً
عــى اجلميــات  ..فــكان كــدودة تنهــش ً
أكل يف أوراق األشــجار
اخلــر فترتكهــا بائســة ومشــوهة  ..كان أكثــر الرجــال عشــ ًقا للنســاء
ومــا أن تصادفــه فتــا ٌة ذات ُحســن ومجــال يتزوجهــا حتــى بلــغ عــدد
زوجاتــه الرســميات « »21حوريــة قبــل زواجــه مــن «عفــرا»  ..بالرغــم
وانطفــاء ُ
احلــب الباهــر للقــارصات وغــر
مــن هنايــة شــبابه الر ّيــان
ْ
وضوحــت آمــال وآمــال ولكنــه شــديد احلــب للدنيــا كثــر
القــارصات
ّ
رسا
اخلــوف مــن املــوت ..
ٌ
وشــغوف جــدً ا بالنســاء واخلمــر يــرب ً
يف أماكــن ســهر بعيــدً ا عــن ضوضــاء القاهــرة لــه مــزارع اشــراها
فقــط إلقامــة أجــواء رسيــة مــن ا ُملتــع وامللــذات الشــخصية ولــه رجــال
أشــداء حيمونــه بإخــاص ويتكتمــون عــى أرساره ألن بقــاء الكبــر مــن
بقاءهــم  ..وخو ًفــا مــن أن تضيــع مصاحلهــم التــي طاملــا تكاتفــوا لبنائهــا
وأيــام اجلمعــة حيــرص عــى حضــور اجلامعــة ودفــع الصدقــات يف جوامــع
شــ ّيدت مــن قبــل مجاعــات إســامية تقــام فيهــا ُ
اخلطــب والصلــوات
تعــودوا عليهــا وباتــت عــادة لصيقــة بحياهتــم ال يتخلــون
ازداوجيــة
ّ
عنهــا فالدنيــا فتحــت ذراعيهــا هلــم وأهدهتــم مــا يتمنــاه كل مــرء مــن
ـوة.
جــاه ومــال وقـ ّ

كانــا جالســن عــى أريكــة واحــدة وراء خــوان مــن اخلشــب األســود
ا ُملط ّعــم بالصــدف َ
ـت عليــه قــارورة محــراء وكأســن ووعــاء صينــي
وض َعـ ْ
ثلجــا وعــى جانــب الوعــاء مــا لـ ّ
ـذ وطــاب مــن الفواكــه قــال هلــا :
ُملــئ ً
 «عمــران» قــادم بعــد أيــام إلكــال شــحنة حتويــل األســلحة إىلالعــراق الكمــن الــذي نصبنــاه لــه قــد نجــح وأنـ ِ
ـت طبعــا تعرفــن
واجبـ ِ
ـك حيــال ذلــك  ..علينــا أن ننفــذ األوامــر التــي تصلنا وحســب
َ
وإال فســنكون عرضــة للمســائلة  ..أســتطيع رفــض كل شــئ إال
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أوامــر «دانيــال»  ..أنـ ِ
ـت تعرفــن إن خطـ ّ
ـط وإن د ّبــر فيجــب علينــا
َّأال نناقش.

أدركــت مــراده فقبضــت بعفويــة وهــدوء يــده لثمــت ظاهرهــا قائلــة
بابتســامة ماكــرة :
 -أمر موالي املطاع.

 إنــه رجــل لــه مكانــة كبــرة يف عــامل املافيــا  ..ولــه أصدقــاء قليلــونوأعــداء كثــرون  ..ال تثريــب عــى دهــاءه «دانيــال» يريــد
التخلــص منــه منــذ فــرة طويلــة  ..بعــد أن كســب ثقــة «عمــران»
ولكنــه ال يأمــن رشه  ..ولــوال «دانيــال» الســتكرهت انفــرادك
بـ «عمران» و...

 اهــدأ  ..فهــي ليلــة واحــدة يف ســبيل بقــاء مصاحلنــا التــي هــيفوق كل شئ.

 سيســلمنا ملفــات مهمــة طلبهــا «دانيــال» وسنســتدرجه ورجالــه إىلســيناء وهنــاك ســوف نقــي عليهــم  ..كــا نفعــل مــع غــره
عندمــا نصــل معــه اىل طريــق مســدود  ..فصحــراء ســيناء لــن
يصلهــا أي شــخص تكــون لــه صلــة قربــى مــع «عمــران» وســيتم
القضــاء عليهــم وهــم يف داخــل العــراق إن حاولــوا االنتقــام
و«دانيــال» بصــدد إضعــاف شــوكتهم  ..هــذه اخلطــة إذا متــت
بنجــاح فصفقــة األســلحة ســتكون يل كهديــة يقدمهــا يل إزاء
خدمايت له.
 -وابنه  ..فكام أعلم أن لديه ابنًا  ..ماذا عنه ؟

 -ليس ابنه َ ..ت َبنَّتْه زوجته  ..إهنا قصة طويلة يطول رشحها.

 ... -؟
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 الــرح يطــول دعينــا يف املهــم  ..قبــل أن يرصعنــا «عمــران»ســنتخلص منــه  ..ســنتعامل مــع «جاهــد» مــن اآلن وصاعــدً ا
ـرا يف أمورنــا
وســيكون بيننــا تعامــل طويــل ومثمــر وسيســاعدنا كثـ ً
العالقــة مــع بعــض املســؤولني يف العــراق »..دانيــال» يريــده كآلــة
ُينفــذ مــن خاللــه خططــه يف التجــارة ورضب كل شــخص حيــاول
التأثــر عــى ســر خططــه  ..اليهــود جيــب أن يعيشــوا كامللــوك
يف العــراق ال هتددهــم نبــاح الــكالب « ..مصاحلنــا» مــع مصالــح
األقويــاء  ..مهــا أبلــغ مــن ذروة الســلطة فســأبقى تاب ًعــا هلــم  ..ال
تصدقــي أن العــرب مســتقلون يف الســلطة  ..إن فكّر»دانيــال» يف
ـي فتأكــدي أنــه لــن حيتــاج وق ًتــا طويـ ً
ـا لتنفيــذ خطتــه
القضــاء عـ َّ
ـوا ًدا فــا أمانــع الركــوع للقــوي فضيلــة وعقالنيــة
وهلــذا إن أرادين َقـ َّ
ألنــه لــو حاولــت االعــراض  ..فإنــه ســيقض عــى مــا بنيتــه يف
طرفة عني.

ـورا بــكالم غــر مم ّيــز وهــي
أنكــس ذقنــه متأثـ ًـرا باخلمــر فغمغــم خممـ ً
تســرق النظــر حيــث تعلــم بــأن الرجــل العجــوز مهــا بلغــت بــه الثاملــة
ولكنــه مــا زال بكامــل قــواه العقليــة  ..فهــو أســطورة خطــرة يف عــامل
اإلجــرام  ..ولكنــه كــا قــال لعبــة بيــد األغــراب.
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الفصل الرابع عشر
كانــت ترتشــف قهوهتــا يف جنينــة الفيــا الكبــرة وهــي تلقــي نظــرة
دائريــة ضجــرة عــى أشــجار الليمــون املزروعــة بنســق مجيــل يــرب
عطرهــا األنــوف فتنتعــش األنفــس هلــا  ..كانــت تتخبــط يف دياجــر
األفــكار الســوداء وشــوارد األخيلــة اجلهنميــة حتــى وثــب لذهنهــا أن
نتنقــم مــن زوجــة عشــيقها ووالدهــا لتهنــأ بـــ «عمــران بيــك» لوحدهــا
فقــط حيتــاج رضبــة لتؤدبــه وجتعلــه يركــع هلــا مــدى احليــاة ثــم متــد لــه
يــد العــون وتســاعده عــى النهــوض جمــد ًدا فتكــون هــي ســيدته وملكتــه
إىل األبــد  ..تريــد إضعافــه فقــط  ..كانــت ختاطبــه بأجــى لســان ،وكانــت
حتــاول أن ختفــي خططهــا لئــا يشــك ومــن ثــم يتــرف بجنــون فيذهــب
كل شــئ أدراج الريــاح ،هــي تعبــده  ..وهــو يعشــقها فقــط العبــادة هلل
وحــده والنســاء لســن للعبــادة بــل للعشــق واخلمــر فقــط  ..هكــذا يقــول
هلــا يف حرضهتــا رغــم أنــه معــروف بإحلــاده وإجرامــه.
 -أهال.

أجفلهــا صوتــه اهلــادئ وهــو يقــف أمامهــا بينــا كانــت هــي شــاردة
الفكــر فقامــت ومــدّ ت يدهــا بلطـ ٍ
ـف بالــغ لكــي تصافحــه.

أشــار هلــا باجللــوس فرمتــه بنظــرة تفحصيــة لــرى إن كان هنــاك أمــل
ً
رجــا
يف األمــر الــذي أتــت مــن أجلــه  ..أم ال  ..جلســت فوضعــت
عــى رجــل جاذبــة عينيــه قهـ ًـرا إىل جانــب عريــض مــن فخذهيــا اللذيــن
أحــدث التقاءمهــا واشــتباكهام طيــات بيضــاء مثــرة أيـ ِ
ـة هاويــة ســتنفغر
حتــت أقــدام املتآمريــن ؟
كان «توفيــق الــدوري» َيت ََم َّ
ــى إيثارهــا فأزدهــاه مجاهلــا ولكنــه يعلــم
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أهنــا ليســت كباقــي النســاء ..

إهنا « .....أرشقت»  ..أنثى خمتلفة جدا عن الباقيات.

 تعلــم أين ال أريــد لــه الســوء أريــد تأديبــه فقــط بتضييــق اخلنــاقعليه لكي أجعله يركع يل.

 زوجتــه ســتقف بينكــا فهــي صعبــة جــدً ا وقــد تتصادمــان يفأمور أنت يف غنى عنها.

 لــدي نفــوذي ورجــايل  ..حتــى لــو اســتنزفهم يف ســبيل مــا أريــدفلــن أكــرث لذلــك  ..املــال والرجــال يعوضــان كل شــئ
فاملهــم لــدي «عمــران» ال هيمنــي يشء آخــر  ..وأنــت تعلــم َمــن
أنــا ،لقــد وصلتنــي أخبــار بأهنــا ســجلت كل مــا متلــك بِاســم
«حممود» فال تنكر ذلك.

هنــا امتقــع وجــه الرجــل ولكنــه كان مواظ ًبــا عــى ألَّ ُيظهــر أ ًّيــا مــن
ـذرا
معــامل القلــق تكــون مرســومة بشــكل فاضــح عــى وجهــه  ..فــكان حـ ً
خصوصــا هــي بارعــة يف قــراءة األفــكار وأهنــا
جــدً ا باحلديــث معهــا ..
ً
إجرامــا عــن عشــيقها  ..وتعيــش يف عــامل املافيــا منــذ نعومــة
ال تقــل
ً
أظافرهــا بعــد إن فقــدت والدهــا الــذي تــم قتلــه يف بيتــه نتيجــة هجــوم
ـمت مــن يومهــا
رشس مــن قبــل رجــال أحــد التجــار املنافســن لــه فأقسـ َ
بــأن تنتقــم مــن كل الرجــال  ..كل شــئ  ..يف ســبيل االنتقــام وارد لدهيــا
إال « ..عمران».
ِ
راء ؟
 َمن قال لك هذا ُاهل ْرمتــه بنظــرة حــا ّدة كعتــاب عــى ســؤاله الــذي يشــكك يف ذكائهــا
فقدّ مــت جذعهــا الرشــيق واجلــذاب إىل األمــام ببطــئ كقطــة
ضيقــت عيناهــا وهــي هتمــس بأنوثــة كافــرة  ..واهلمــس يــكا ُد أن يكــون
هسيســا مــن شــدّ ة بحــة الصــوت اخلافــت :
ً
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-العصفورة.

كا َد أن خينقهــا  ..ولكنــه قــوي بــا فيــه الكفايــة للســيطرة عــى أعصابــه
ويصــد لكامهتــا ويــرد عليهــا بجــواب آخــر :
 لــو كان هــذا صحيحــا فهــي مل ختطــئ بشــئ ولكــن جيــب أنتعلمــي شــيئا بــأن «عائــدة خانــم» ليســت بالســهولة التــي قــد
ِ
وأنــت ذكيــة وتعرفينهــا جيــدً ا فلدهيــا نفوذهــا
تتصورينهــا ..
ورجاهلا ووالدها.
 أمــر نقــل األمــاك إىل الصغــر يف حــال وفاهتــا صحيــح  ..وأنــامتاكــدة بأنــك ختطــط لنجــاح اخلطــة  ..كونــك حمــام موثــوق
منــه وهــي تثــق بقدراتــك أكثــر مــن أي شــخص  ..تريــد هــي مــن
ِ
تتوجــه لصاحلهــا وقــد يكــون ذلــك ضــدّ
جعــل اللقيــط َملــكًا ّ
مصاحلنا.

ـرة عــى صحــة كل كلمــة قالتهــا بشــأن صحــة أخبــار
قالتهــا وهــي مـ ّ
ً
قليــا مــن احلــدّ ة والعجرفــة
نقــل امللكيــة  ..فظهــرت يف نــرة صوهتــا
وكانــت عــى وشــك أن تفقــد صربهــا وأدهبــا م ًعــا  ..ولكنــه اســتدرك
املوقــف قبــل أن يقــع ذلــك قائـ ًـا :
ِ
ِ
كنــت تريديــن أن تفتحــي
تنــس َمــن أكــون  ..إذا
 «أرشقــت»  ..النريانك عيل  ..وتفتكي بطفل برئ فأنا أحذرك من ذلك.
ـت
رمتــه بنظــرة مفعمــة بأنوثــة قاســية فــأردت قلبـ ُه قتيـ ًـا ،فســاد صمـ ٌ
لذيــذ يعلــوه نظــرات اعــن جمهولــة املعنــى فقالــت يف غيـ ٍ
ـظ مكتــوم :
ُ
 أنــا مســتعدة أن أعلــن احلاميــة عــى الصبــي ُــرر خطتهــا
وأ َم ِّ
بســام وألَّ أعــرض طريــق اخلــر وأن  ..وأن أســاعدك يف
حتقيق ذلك.
 تســاعديني ؟ يف أي شــئ ؟ ومــاذا تعنــن أن ترتكــي األمــور متــر91

بسالم ؟

 لــن أتدخــل فيــا فعلتــه هــي  ..نقــل أمــاك وأمــوال طائلــة بِاســمطفــل صغــر يعنــي الشــئ الكثــر وإذا عــرف «عمــران» ذلــك فأنــت
تعلــم مــا ســيؤول إليــه مصــر الطفــل بــل والعائلــة « ..عمــران» يكره
الطفــل إىل حــد أنــه لــن يتوانــى عــن قتلــه  ..هــذه الثــروة التــي هــي
مــن حــق طفــل ُيســحق بضغطــة إصبــع  ..ســتكون ســب ًبا يف
كــوارث مســتقبلية علينــا  ..معنــاه أن األعــداء ســيرتبصون بنــا
ليفتكــوا بأفــراد العائلــة الواحــد تلــو اآلخــر مــن أجــل اضاعــة
الفرصــة عــى الصغــر يف اســتالم مهــام ومســؤوليات قــد ال
يــرىض هبــا الغــر  ..ولذلــك علينــا أن نتــدارك كل هــذه املشــاكل
مــن البدايــة ونحتــوي فكــرة الغطرســة التــي تســيطر عــى أغلبنــا
كــن معــي وسأســاعدك يف نيــل الكثــر مــن أحالمــك عزيــزي
وأن ُأ َ
عينك يف شتى األمور التي قد تعىص عليك.
أطلق ضحكة ُسخرية ً
قائل :

ــراء  ..تســاعدينني عــى مــاذا وتعينيننــي عــى مــن يــا
 مــا هــذا ُاهل ِْ
تُرى ؟ ِ
أعتقد أنك ...
َ
فقاطعته بحدّ ة بعد نفاذ صربها منه :

 اســمع  ..أســتطيع أن أهــدم كل اتفــاق بينكــا  ..وأســتطيع أنآخــذ فلــذ كبدهــا منهــا ولــن تــراه أبــدً ا وأرميــه يف مــكان لــن يصلــه
أيضا ..
إليه أحد  ..وأستطيع ً

وغضــت بأســناهنا شــفتها الســفىل فواصلــت ولكــن
ســكتت برهــة ّ
املــرة بإغــراء بالــغ وكأهنــا تتلــذ بــا ســتقول :
هــذه ّ
 -أن اشطب اسمك من الوجود.

حدّ جهــا بنظــرة ذا معنــى قائـ ًـا بتحــدّ ي وقــد شــاط بــه الغضــب و َقـ َّ
ـل
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صــره :

أنك َث ِم َلة انتهى الوقت ِ
 الظاهر ِمعك  ..تفضيل.

 ليــس قبــل أن تطيعنــي وأطويـ َـك حتــت لوائــي  ..مــا جئتــك ألجلــه
جيــب أن تطيعنــي عــى فعلــه أو ســأجعلك تنــدم  ..فليــس مــن
املعقــول بعــد أن تنكشــف لــك نوايــاي أن أدعــك تعيــش بســام
خت ّيــل أن قاتليــك يتواجــدون يف كل مــكان  ..ومــا أن تلــج مكتبــك
حتــى ينقــض عليــك أحدهــم ولــن ينفعــك رجالك  ..وأنــت تعرفني
جيدً ا.

يعــرف أهنــا امــرأة صعبــة  ..ختتلــف عــن الباقيــات ممــن يعرفهــن
متتهــن قتــل اخلصــوم ..
مــن نســاء األعــال والقســوة  ..وممــن
ّ
هــي خمتلفــة بــل أقســى كثــرا  ..بأنوثتهــا الطاغيــة وصلــت اعــى
املســتويات  ..واســتطاعت عــن طريــق مركــز والدهــا أن تلــج عــامل
التجــارة وأن تشــارك «عمــران بيــك» يف أغلــب مشــاريعه  ..فدّ مــرت
شــخصيات قويــة فتالشــوا كالغبــار « ..أرشقــت» ليســت عاديــة فلدهيــا
مســحة مــن اجلنــون تنفــي أعتــى الرجــال خلــف الشــمس.

هــذا األمــر اجللــل التــي جــاءت مــن أجلــه جيــب أن ُينَ َّفــذ  ..وكــا تريــد
هــي  ..وال فائــدة مــن اجلــدال أو العنــاد الفــارغ؛ فهــي قــادرة عــى أن
ـرا ت َِع ًســا وبــا ألي تــردد.
ختتــار لــه مصـ ً
ألقــى عليهــا نظــرة رشزاء بعينــن مظلمتــن أضنامهــا اجلــزع مــن
حضورهــا  ..وكأهنــا برمــت مــن الصمــت فقالــت :
 ال تعتقــد أننــي ال أعــرف شــيئًا عــن صفقاتــك املشــبوهة وال تعتقــدبأننــي عاجــزة عــن جلــب أي ورقــة تثبــت تورطــك يف قتــل رجــال
مهمــن -ثــم رفعــت حاجبهــا األيــر فأضافــت إىل أنوثتهــا إغــراء
كافــر -ولــن يعتقــك مــن غضبــي إن حـ ّ
ـل عليك ســوى طلــب واحد
93

ينقذك مما أنت فيه.

أثــارت مجلتهــا األخــرة انتباهــه  ..وظهــرت عــى وجهــه آثــار املرونــة
وبعــض الراحــة وقــال وكأنــه يســتغيث بالطلــب ليضمــن ســامته :
 -وما هو ؟

 أحــد الشــخصيات املهمــة ســيكون لديــه اجتــاع مهــم جــدا وقريبــاهنــا يف العــراق  ..وســيقام يف مــكان مــا خــارج بغــداد لتنفيــذ
اتفاقيــات مشــبوهة  ..وهنــاك رجــال سياســة كبــار ســيباركون هــذا
اللقــاء  ..وســيدخل البلــد باِســم ومهــي  ..وبحاميــة وزيــر الداخليــة
بنفســه  ..رجــل مهــم جــدً ا تعرفــه وأعرفــه ويعرفــه كل مــن لديــه
عالقة باإلجرام أو التجارة.

كانــت صعقــة كبــرة لــه  ..فــا أحــد يعلــم مغــزى هــذا اللقــاء ســوى
رسب
أشــخاص معــدودون يف الــوزارة ال يتجــاوزون أصابــع اليــد فمــن ّ
ً
فعــا يتــم ترسيــب كل خطــط
املعلومــة ؟ واخلــوف كل اخلــوف لــو
املؤامــرة التــي هتــدف مــن التخلــص مــن بعــض الشــخصيات ولكنــه
آثــر الســكوت خو ًفــا عــى نفســه منهــا  ..أيــة عصافــر تنقــل األخبــار
بدقــة  ..معنــاه هنــاك اخــراق بــن شــبكة التُجــار وهــذا ســيكلفهم
ِ
تــأت لكــي تعــرض شــيئًا وانتهــى بــل هنــاك
حياهتــم « ..أرشقــت» مل
شــخصية كبــرة يســاندها وحيمــي ظهرهــا  ..ألن التطــرق يف هــذه األمــور
ال طريــق لــه إال املــوت األكيــد  ..ولــوال يــدٌ خفيــة قويــة يســاندها ملــا
جتــرأت عــى هــذا الطلــب اخلطــر.
ٍ
بجــواب كان خيتلــج يف خاطــره  ..وكانــت إجابــة رصحيــة
عاجلتــه
كافيــة بقتــل فضولــه وتســاؤالته :
رحــ ِم أفكاركــم
 رجــايل ال يبخلــون بــأي معلومــة تولــد مــن ْحتــركات كل واحــد تصلنــي وأنــا جالســة يف قــري وأســتطيع أن
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أجــزم عــن نــوع امللفــات التــي تدخــل مكتبــك وزبائنــك  ..وأعــرف
أماكــن امللفــات املخزونــة يف أماكــن رسيــة قــد ش ـ ّيدهتا أنــت هلــذا
الغــرض  ..وأعــرف أنــك متواطــئ مــع أغلــب الــرؤوس الكبــار يف
مؤخــرا  ..ولكنــي
عمليــات اغتيــاالت رسيــة جــرت أحداثهــا
ً
سأكافئك بشئ وأنت تعرف أنا لست جمربة عىل فعل ذلك.

أراد أن يتكلم فقاطعته بصوهتا األنثوي احلاد والناعم :

 ســأتركك تعيــش كــا تشــاء ولــن أقــرب مــن « ..ويل العهــد»اجلديــد وســأدعه يعيــش ويكــر وربــا أســاعده يف ولــوج عاملنــا
ِ
ول َ ال وهو من ساللة «بيت القايض».

أيقــن مــدى جديتهــا وأن العنــاد ال يفيــد معهــا هــي تعــي مــا تقــول
حتــى أجربتــه عــى الرضــوخ  ..فقــال باستســام :
 ِلك ماتريدين.
فأابت بجمود وثقة :

 ال تقلــق ال أحــد ســيعرف شــيئًا عــن هــذا اللقــاء  ..أنــت ربحــتحياتــك وأنــا ربحــت كل شــئ  ..أريــد فقــط تفاصيــل املــكان وال
ِّــرك بالصــدق  ..الصــدق عنــدي مهــم جــدً ا
داعــي بــأن ُأ َذك َ
عزيزي.

ُــن كاإلعصــار يقتلعــن كل شــئ
ــن َ ..يك َّ
ض ْب َ
النســاء كارثــة إن َ َ
ِ
يقتلعــن حتــى الرجــال مــن أعامقهــم  ..ويزرعــن فيهــم اخلــوف وإن شـئ َْن
هلــم األمــان فلهــم ذلــك

وتشــجرت  ..هــذه املــرأة
«أرشقــت» نبتــت عــى الســطح ونمــت
ّ
كشــفت لــه حجــب أســاليب املــرأة هوائيــة املــزاج  ..ورخــاوة عشــقها
ســعيها لالحتــدام  ..فاالحــراق ثــم االنصهــار  ..هــذه املــرأة عشــقت
واحــدً ا فقــط وفض ّلتــه عــى مجيــع الرجــال  ..ختطــو خطــو ًة مــن املمكن أن
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تكلفهــا حياهتــا لــو فشــلت  ..ولكــن مهـ ًـا َ ..مــن يــا ُتـ َـرى يدعمهــا لكــي
تتجــرأ وتتحــرى عــن الرجــل املهــم الــذي ســيزور بغــداد ؟ «عمــران» ؟
ال أظــن  ..فهنــاك َمــن هــم أقــوى منــه َ ..مــن ؟ َمــن يــا ُتـ َـرى ؟
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الفصل اخلامس عشر
القاهرة

كانــت القاهــرة كعادهتــا مجيلــة وتبهــر األنظــار بأبنيتهــا الفخمــة
ومشــاهدها الرائعــة  ..فكانــت الشــمس تعتــي كبــد الســاء وتُرســل
ـس
أســاكًا مــن نورهــا الذهبــي  ..فــإذا غمــر النبــت رف رفيفــا  ..واذا َمـ َّ
النيــل تتــاأل كالســحر  ..فتبــدو القاهــرة بأرقــى زينتهــا وتضحــى آي
النبــل واملجــد واجلــال.

وصــل «عمــران بيــك « مطــار القاهــرة  ..فنــزل مــع رجالــه اخلمســة
أرض املطــار  ..متلئهــم احليويــة والنشــاط وهــم يــزورون القاهــرة
أم الفــن والدنيــا  ..كان البيــك مغتب ًطــا بانتهــاء الرحلــة الطويلــة
فاســتقبله «الســوركي» و»عفــرا» يف املطــار وأظهــرا لــه بالــغ احلــب
واالحــرام بزيارتــه  ..عــرف «عمــران « مــن هلجــة «عفــرا» بأهنــا
هيوديــة مــن العــراق ومل يســتبعد بأهنــا ختفــي قصصــا ُمريبــة يف ِســفر
حياهتــا أبــدى مرونــة كبــرة يف التعامــل معهــا  ..فأعجــب «عمــران
بيــك» هبــا مــن أول نظــرة وعــى الفــور شــعر بغريــزة العشــق يتدفــق
مــن بــن أضلعــه  ..ولكنــه كان حمافظــا عــى هــدوءه وقــوة شــخصيته
املعهــودة  ..فتلقــى ترحي ًبــا مهي ًبــا يليــق بمكانتــه كرجــل أعــال له ســمعته
يف التجــارة الدوليــة وعــامل املافيــا  ..مــى يقلــب عينيــه يف جســدها
الرشــيق  ..التــي تتألــق بنســق غايــة يف اإلثــارة وكأهنــا قطعــة عــاج ملســاء
تتألــق بعينيهــا اجلميلتــن  ..صعــد اجلميــع الســيارات الفخمــة وانطلقــوا
إىل قــر «الســوركي « بينــا كلــات الرتحيــب الرنانــة اجلميلــة مل تنقطــع
واالبتســامات العريضــة تعلــو الشــفاه.
ثــم بلــغ موكبهــم الصغــر ميــدان قــر «الســوركي» ،وكان
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ســيحا مرتامــي األركان تقــام عــى جوانبــه احلدائــق والتامثيــل
ميدانًــا َف
ً
واألشــجار  ..ويبــدو يف مكانــه الوســيط القــر اجلليــل يبهــر
عظيــا كقــر «عابديــن»
قــرا
األنظــار مشــهده الرائــع  ..كان
ً
ً
فـــ «الســوركي» كان رجــل غنــي عــن التعريــف يف مــر  ..رجــل مــن
كبــار األثريــاء يف بلــده  ..لــه نفــوذ قــوي ال ُيعــى عليــه يف عــامل التجــارة
وأمــا الكيــف وجتــارة الـ ّـرق فلــه مزاجــه اخلــاص  ..وفيــا كان املوكــب
ّ
يقطــع أرض الفنــاء كان «عمــران بيــك» يســأل نفســه :
 تُــرى هــل «عفــرا» متزوجــة ؟ أو لدهيــا عشــيق ؟ كيــف تركــتالعراق ؟ هيودية ؟ فاجرة يف مجاهلا.
ويف نفس الوقت كانت «عفرا» تسأل نفسها وهي تسري بمحاذاته:

 هــل هــذا هــو «عمــران» ؟ فعــا شــخصية تســتحق االهتــامآســفة عليــه عــى مــا ســيلقاه مــن مصــر ال يليــق برجــل مثلــه
ابن بلدي ولكن للرضورة أحكام.

كانــت الردهــة املؤديــة اىل بــاب البهــو مزينــة اجلانبــن بتامثيــل ونقــوش
مجيلــة  ..متاثيــل مرصيــة تــدل رموزهــا عــى شــخصيات فرعونيــة تارخييــة
وعريقــة  ..يعــر عــن مــدى براعــة املعــار املــري يف تطويــر عــامل الفــن
والتــي اشــتهرت هبــا يف كل أجياهلــا املتعاقبــة  ..ويف أركاهنــا يقــف رجــال
أشــداء للحراســة  ..فــكان يف صــدر املــكان أرائــك فاخــرة وواســعة
ً
قليــا مــن تعــب
للضيــوفَ ،فأ ْقدَ مــوا قاصديــن اجللــوس ويرتاحــون
الطريــق.
بانــت الســعادة عــى الوجــوه واضحــة وقــد جلســوا يتســامرون
ويرحبــون ببعضهــم وكانــت «عفــرا» ترمــي «عمــران بيــك» بنظــرات
أنثــى ال ترحــم غازيـ ًة قلبــه بــا ســابق إنــذار ،ذا مغــزى ال يفهــم معناهــا
ســوامها وكان «الســوركي» يتظاهــر بعــدم االنتبــاه  ..بينــا غرقــا االثنــان
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يف عــامل اإلعجــاب ببعضيهــا.

وكلــا كان «عمــران» بيــك يتكلــم كانــت هــي هتيــم بــه  ..وهييــم هــو
هبــا وكأنــه يقصدهــا باحلديــث.

وحــن ســفور الصبــح  ..كان «الســوركي» قــد أجــرى عــدة اتصــاالت
مــع «دانيــال دنغــور» يــزوده بــكل جديــد  ..وكان «دنغــور» حريــص
ألن أي خطــأ فــادح سيتســبب
جــدً ا عــى أن تســر خططـ ُه عــى أتــم وجــه ّ
بكارثــة كبــرة  ..وال س ـيَّام أنــه يتآمــر عــى شــخص لــه ســمعة واســعة
أيضــا
ـاء ً
ـداء فلــه أصدقـ ً
وكبــرة بــن رجــال األعــال  ..وكــا أن لــه أعـ ً
ترتبــط مصاحلهــم بـــ «عمــران بيــك» ارتبا ًطــا وثي ًقــا فســيه ّبون لنجدتــه
بــأي وقــت ويف أي مــكان  ..لــذا احلــذر والكتــان مهمـ ّـن يف مثــل هــذه
املســائل احلساســة جــدً ا.

 اســمع مــا أقولــه لــك  ..صحــراء ســيناء أفضــل مــكان إلهنــاءــس بشــئ فالنهايــة
أح َّ
قصتــه  ..أريــد منكــم إنجــازًا دقي ًقــا  ..إذا َ
ســوف حتيــق بنــا  ..ال تســتهني بــه  ..إنــه الــرأس الكبــر لـــ «بيــت
ــس بشــئ
أح َّ
القــايض»  ..واعتــر نفســك يف عــداد األمــوات لــو َ
ألنــه ال يرحــم مــن يغــدر بــه  ..وســينال منك..إنــه قــوي ،لئيــم
صحيــح  ..ولكنــه شــجاع فــوق ّ
كل مــا تتصــور  ..اجعلــه يطمئــن
إليك ومن نواياك بأية طريقة.

 ال تقلق أنا طاعن يف السن ولكني مازلت داهية. -وما أخبار احلسناء ؟

 هــي تقــول بأنــه شــخصية تســتحق اإلعجــاب  ..ولكنــي ال أرىفيــه غــر ذبابــة نتخلــص منــه ونرتــاح لألبــد  ..فــا ينافســنا أحــد
يف جتارتنا بعد اآلن  ..ونو ّدع القلق إىل األبد لو أمكن.

 القلــق موجــود يف عملنــا دائــا  ..ســيكون مــن بــاب العقــل أن99

نتخلــص منــه هبــدوء  ..احرصــوا عــى أن تتخلصــوا منــه قبــل أن
ُيشــهر رجالــه أســلحتهم عليكــم  ..ال ترمحــوا أحــدً ا فأنتــم امــام
مصــر املــوت لــو أبطأتــم يف قتلهــم ســيقتلوكم بــا تــردد أو رمحــة
فهــم رجــال بارعــن يف التصويــب والدفــاع  ..مل أصــدق أنــه
ســيصطحب مخســة رجــال ولكنــه و ّفــر علينــا الكثــر مــن الوقــت
واملجهود  ..لقد اختار هذه املرة قدره بنفسه.

 ال تقلــق ســينقض عليهــم رجــايل قبــل أن حيســوا باألمــر  ..عــدماصطحابــه لرجــال أكثــر معنــاه أنــه مطمئــن بأنــه ال عمليــة غــدر
ـب
وال قتــل ســتحصل  ..فهــو يطمئــن إليــك بــا شــك  ..وهــذا يصـ ّ
يف مصاحلنا.

 اطلــق عليــه «عفــرا» ليضاجعهــا أكثــر مــن مــرة  ..فليلــة مــن لياليهــاكافيــة إلهنائــه  ..اجلنــس يف هــذه احلالــة مهــم جــدً ا  ..وال تنســوا
دس ا ُملخــدر يف مرشوبــه فهــو يعشــق النســاء واخلمــر  ..ســوف
ّ
أرســل لكــم مزيــدا مــن املحلــول الــذي تــم االنتهــاء مــن تركيبتــه يف
جربوه عليه.
خمتربنا ّ ..

امتعض وجه «السوركي» ولكنه قال بشئ من الرجاء :

 -عندي غريها.

 قلــت لــك هــي فقــط َمــن أريدهــا أن تضاجعــه  ..يــا « ..ســوركي»ال ختالــف خططــي إن قلــت لــك شــيئا فتنفيــذه واجــب  ..يل قصــد
يف ذلك « ..عفرا» هي من ستتوىل املهمة  ..ال أثق بغريها.

مل يعــارض «الســوركي» األوامــر فهــو يعــرف مــدى نفــوذ
ســلطة «دنغــور» اإلجراميــة  ..وعنــاده هــو جنــون ال رمحــة فيــه ..
فهــو ال يريــد أن يكــون عــكازًا معكو ًفــا ينتهــي صالحيتــه بتقــدم
ســنه  ..وال يريــد أن تتحــول مجيلتــه إىل مســار صــدئ ،يبقــى جرحهــا
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عفنــا مــدى احليــاة  ..ال يريــد كلــا يراهــا أن تنــ ّز بصديدهــا يصحبهــا
رائحــة نتنــة  ..أن تكــون ً
فراشــا خلصومــه أو خصــوم «دانيــال»
الغامم الشارد ّ
حل بحلول هذا الضيف الثقيل عليه ..
واصل «دانيال» كالمه بجد ّية اكثر :

ـم صعــب جــدً ا خيتلــف عــن كل َمــن نلنــا
 «ســوركي» ..أمامنــا خصـ ٌمنهــم قبــل ذلــك  ..التخلــص منــه مهــم  ..ختيــل عندمــا يرجــع
بصفقــة الســاح إىل العــراق مــاذا ســيكون بعــد ذلــك ؟ ســيتفوق
عــى اجلميــع بقوتــه  ..إنــه ذكــي جــدً ا وجيــب أن نزيلــه  ..إنــه
يريــد أن حيــرق أي شــئ  ..والتخلــص منــه جيــب أن يتــم يف أتــم
رسعــة ويف شــتى الطــرق التــي قــد تزيلــه إىل األبــد  ..احلــل
الوحيــد الــذي ســيمنحنا فرصــة قتلــه هــو خــارج العــراق  ..فأنــا مل
أصــدق أذين عندمــا أراد أن يتمــم عــى صفقــة الســاح بنفســه
كــدت أطــر مــن الفرحــة كاألطفــال ُ ..يقــال غلطــة الشــاطر بعــرة
ـرا مــن أمــري كيــف أدبــر لــه خطــة هنايتــه  ..ولكنــه
لقــد كنــت متحـ ً
حفر قربه بيديه.
 حفر قربه بيديه ! -بالضبط.

 -اطمئن إ ًذا كل شئ سيكون عىل مايرام.

 أعلــم بأنــك حتبهــا ،ولكنهــا الوحيــدة َمــن ستســتطيع قتــل كلّ
شــك  ..فهــي بارعــة يف أداء دورهــا
شــكوكه لــو كان يف قلبــه أي
ممــا سيســاعدنا يف إزالــة أفــكارا مشــبوهة قــد تكــون عالقــة يف
ذهنــه املريــض  ..قبــل املوعــد بليلــة أريــد أن يعارشهــا حتــى
الصبــاح أهنكــوه ُ
متامــا
وش ـ ّلوا أعصابــه  ..أريــده أن يفقــد تركيــزه ً
يف الدفــاع عــن نفســه عندمــا ُيصطــدم بالواقــع  ..و بــأن كل شــئ
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حتول ضدّ ه فجأة.
قد ّ

 لقــد بدأنــا فعـ ًـا بخلــط خلطــات ســحرية يف مرشوبــه اخلــاص ومــندون أن يتغــر شــئ مــن مــذاق الــراب  ..الرجــل يعمــل جاهــدً ا
يف خمتــره مــن أجــل إنجــاح ّ
كل شــئ  ..تــم صنــع نفــس الع ّينــة
مــن املــواد املخــدرة التــي بعثتهــا لنــا كانــت ذا فاعليــة عاليــة مل
أر مثلهــا مــن قبــل  ..ال أعتقــد بأنــه سيســتطيع رد اهلجــوم عــن
نفســه مهــا بلــغ مــن الــذكاء والرسعــة  ..ســيكون فاقــدً ا للرتكيــز
متاما.

 جيــد قــم بعملــك ووافينــي بــكل جديــد  ..وعــى فكــرة منظمتــكاســا إســام ًيا ال يســتطيع
اإلســامية قيــد الدراســة وســتربز هلــا ً
أحــد أن يردعهــا مهــا كانــت قــوة األنظمــة  ..فقــط انتظــر مــن
عندنــا الوقــت املناســب للســاح لــك بأطالقهــا وجتنيــد أعضــاء
أكْفــاء هلــا ليســاعدوك عــى انتشــارها  ..املهــم أن يكــون كل شــئ
حتــت الســيطرة قبــل أن تنطلــق اخلاليــا النائمــة وتنفــذ مآرهبــا عــى
نوما هانئًا صديقي.
أتم وجه  ..أراك بعد العملية ً ..

انتهــت املكاملــة بــن الطرفــن ففــرح «الســوركي» مــن ناحيــة بتعجيــل
إمتــام املهمــة بــأرسع وقــت ممكــن وتكــدّ ر مــن ناحيــة ثانيــة بســبب الثمــن
الــذي ســيدفعه وهــي زوجتــه  ..بســبب مصالــح «دانيــال» الشــخصية
امتقــع وجهــه وتكــدّ ر ذلــك الوجــه اهلــرم  ..فهــو مــن ســيدفع بمــن
حيبهــا إىل مضاجعــة جمــرم جــاء مــن بلــد آخــر ليلقــى حتفــه هنــا ويــذوق
مــن األمل كــا أذاق غــره  ..هــو أخطــر رجــل عرفــه اإلجــرام حلــد
اآلن  ..ولكــن «عفــرا» بالنســبة لــه هــي «إل ـه ِ
العشــق»  ..كــا يوصفهــا
ُ
وجســدها املمشــوق ككتــاب مقــدّ س لــن يمســها أحــد غــره منــذ أن
رسا ،تقــدم بتــؤدة شــارد الذهــن وفتــح بــاب املكتــب  ..وقــف
تزوجهــا ً
يتطلــع إىل أركان القــر  ..مســح ببــره كل شــئ قبــل أن خيــرج إىل
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احلديقــة ال يلــوى عــى شــئ ســوى أنــه كان غار ًقــا يف التفكــر.
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الفصل السادس عشر
صباحا :
َمشارف حدود بغداد الساعة 2:00
ً

كانــت أصــوات املوجوديــن تــدل عــى أهنــم يف ســهرة شــبه محــراء
لــو توافــرت فيهــا النســاء فهــم يقضــون بعــض الوقــت لقتــل روتــن
االنتظــار املمــل  ..املفــروض أن يدخلــوا االجتــاع املهــم بعــد زمــن
يســر  ..حيــث يتواجــد الكبار يف مزرعــة كبرية تضــج أجواءهــا بأحاديث
وضحــكات عاليــة اجلميــع حــروا إال «توفيــق الــدوري» الــذي تعلــل
باملــرض ومل يثــر شـ ّ
ـك أي شــخص بســبب ثقتهــم العاليــة بــه ..

وحيــث ينــر القمــر منهــا ســبال  ..مســتمتعني بصفــاء اجلــو وســكون
األشــجار  ..اكتظــت تلــك املزرعــة بجامعــات هــم يف األصل شــخصيات
جتاريــة وسياســية مهمــة جــاؤوا لقضــاء ٍ
ولرسيــة األمــر مل
أمــر جلــل
ّ
يرافــق أحــدً ا مــن احلارضيــن أي حــارس شــخيص خو ًفــا مــن اخــراق
أرسار االجتــاع الــذي قــد يــودي بحياهتــم أن انكشــف أمرهــم ..
فلــو انتــر خــر هــذا االجتــاع إىل املجموعــات االســتخباراتية أو
رجــال مــن منظــات أخــرى تعمــل ضدهــم فســتكون احلــرب أو
النهايــة  ..فهــو اجتــاع مصــري يتباحثــون فيهــا بشــؤون التجــارة وبعض
القضايــا السياســية وكيفيــة إزاحــة خصومهــم بعدمــا يئســوا مــن أمرهــم
ووصــل التفــاوض معهــم إىل طريــق مســدود  ..أو منهــم مــن انتهــت
ِ
زامــا عليهــم التخلــص منــه وإجيــاد البديــل
ورقتــه وصالحيتــه وبــات ل ً
عــى الفــور.
حيــث ترتامــى يف املزرعــة الواســعة احلقــول ذات اخلــرة فكانــت
النســائم تعابــث األشــجار حاملــة يف حناياهــا هســيس النبــات ،وشــذى
األزهــار والرياحــن  ..ورائحــة شــواء اللحــوم فــكان املظهــر يــدل عــى
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أهنــا حفلــة عاديــة  ..وليــس اجتامعــا مــن العيــار الثقيــل.

كان اجتامعــا مهــا مــن املقــرر أن ُيقــام بعــد نصــف ســاعة حــال
حضــور الرجــل الكبــر  ..الــذي يتأخــر كعادتــه زياراتــه إىل بلــدان
الــرق األوســط قليلــة باعتبارهــا دول مــن العــامل الثالــث فيكتفــي
بــأن ُيرســل ممثلــن لــه ليديــروا مثــل هــذا النــوع مــن االجتامعــات
مــا يتــم إقــراره جيــب أن ُينَ َّفــذ يف اليــوم التــايل وبــا تأجيــل  ..ومــن أهــم
هــذه النقــاط التــي س ـتُداول يف االجتــاع كانــت خطــة اغتيــال «عمــران
بيــك» وتنفيــذ انقــاب جتــاري يف ســوق البلــد والســيطرة عــى مداخــل
األســلحة وتفجــر عــدد مــن خمــازن األعتــدة التابعــة لبعــض املؤسســات
املهمــة  ..وأيضــا أضعــاف «دانيــال» وإبقــاءه حتــت ســيطرة املافيــا
العراقيــة  ..خطــط ُمدّ مــرة ملســتقبل الكثــر مــن الشــخصيات أن لــن جتــد
مــن يوقفهــا فالكارثــة ســتحل عليهــم ال حمالــة.
خ ّفتــت األصــوات إثــر هتــاف صاحــب املزرعــة  ..فانعطفــت الرؤوس
نحــوه لكي يســمعوا ماســيقول :

 ُّأيــا اإلخــوة ســيحرض «الســيد العــام» بعــد دقائــق فلنكــن جاهزيــنُّأيــا الكــرام  ..ال نريــد إرهاقــه بأمــور تافهــة لقــد وصــل مــن إيطاليــا
حتملــوا شــيئًا مــن التقييــد الروتيني
اليــوم وســيعود غــدا  ..فأرجوكــم ّ
ِ
ٍ
ألمــور ال
ْــر
إىل أن ُيغــادر بســام  ..ال أريــد أن أعيــد  :ال ذك َ
تســتحق الذكــر  ..خالفاتكــم مــع اخلصــاء ســتُحل بيننــا أمــا
التهديــدات التــي تواجــه مســتقبلنا فهــي األهــم اآلن ركــزوا عليهــا
رجاءا  ..تفضلوا إىل الداخل لو سمحتم رفاق.
ً

دخلــوا مجيعــا حتــى فرغــت الســاحة منهــم وكان عددهــم  15رجــا
كانــوا مــن أهــم الوجــوه السياســية والتجاريــة يف العــراق  ..فبقــي عــدد
يســر مــن احلــراس يف اخلــارج وكان عددهــم يبلــغ ثامنيــة مــن أمهــر
الرجــال يف القتــال.
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بعــد دقائــق وصلــت ثــاث ســيارات دخلــت املزرعــة وســاروا
حتــى وصلــوا بــاب الفيــا الرئيــي  ..نــزل الســائق عــى عجــل ليفتــح
شــخصا َر ْب َعــة ضخــم اهليــكل  ..كبــر
البــاب لســيده  ..الــذي يمثــل
ً
الــرأس ومقــوس األنــف ،ذا حليــة طويلــة ،وعينــاه واســعتان جاحظتــان
فلــم َي ُش ْ
ــك أحــدٌ حتــى ممــن ال يعرفــه بأنــه «الســيد العــام» فهــو
الســيد العــام الواضــح مــن ترصفاتــه وحركاتــه  ..بينــا اعتــر حــراس
الفيــا بأهنــم حمظوظــون ملشــاهدهتم أكــر شــخصية مهمــة عــن قــرب
الرسيــة مطلوبــة ومؤكــدة  ..وهلــذا
حــدث تارخيــي بالنســبة هلــم ولكــن ّ
متــت االســتعانة بعــدد قليــل مــن احلــرس بعــد أخــذ تعهــد منهــم
بااللتــزام التــام بالصمــت.
كان «الســيد العــام» ينظــر إىل فضــاء املزرعــة بتكــر  ..فــأدام النظــر إىل
ـزرا  ..ومل ينبــس بشــئ  ..ثــم دخــل مــكان االجتــاع حيث جتلس
الفيــا شـ ً
الشــخصيات بانتظــاره  ..يســر بِخُ َيــاء وعظمــة فــا أن رآه اجلالســن
حتــى قامــوا مــن أماكنهــم واصطفــوا ليصافحــوه بإجــال واحــرام كبــر
لشــخصه املهيــب  ..وتقدّ مــوا إليــه بــإذالل للتحيــة وتقبيــل يــده.
ذن هلــم باجللــوس ثــم بــدأ يتكلــم بصوتــه اخلشــن وهــم ينصتــون
َأ َ

باحــرام بالــغ لســيدهم الــذي ال يرونــه إال مــرة يف كل مخــس
ســنني أو أكثــر  ..يتكلــم قليــا ويســتمع كثــرا إذا تط ّلــب األمــر
لعقــد اجتــاع أو مؤمتــر  ..ثــم يصــدر قــراره بعــد تفكــر طويــل
غــر واقــع
ينصتــون بإجــال لكالمــه املهــم وقراراتــه التــي يتخذهــا ل ُي ّ
احلــال  ..واق ًعــا ســيزلزل البلــد لــو ُطب ّقــت خططــه بحذافريهــا فمــن
وغــروا مســار البلــد االقتصــادي
ســيوقفه إن ط ّبــق رجالــه أوامــره
ّ
والســيايس  ..كان يتكلــم معهــم بلهجــة تنطــوي عــى احلنــق
بالرغــم مــن احتفاظــه عــى هــدوءه  ..ولكنــه كان عظيــم التكــر
واجلــروت فكلــا كان يذ ُكــر اســم «عمــران» و»دانيــال» ينقبــض صــدره
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وحيتــدم الغيــظ يف قلبــه  ..وهيــدد بعجــم عــود هذيــن الشــخصني
وترويضهــم عــى الــذل قبــل أن ُيقتــا.
صار وجهه كاجلامن عندما رصخ فجأة باجلالسني :

 أنتــم املســؤولون عــن هــذه املهزلــة التــي ملــا كانــت لتــرز يف وجــودياســتو َليا عــى التجــارة واألســلحة فــا نــكاد نُدخلهــا حتــى ُيقبــض
عــى رجالنــا و ُيقتلــون مــن قبــل رجــال «عمــران» الوغــد  ..أنتــم مــن
عملتــم عــى منحــه القــوة والســلطة بخوفكــم هــذا  ..بــل أصبــح قو ًيا
أكثــر مــن الســابق بعــد أن ضعــف فــرة مــن الزمــن  ..أمــا بخصوص
مــا جيــري اآلن مــن أمــور داخــل البلــد مــن سياســات بطيئــة فلــم
تُعجــب الــرأس الكبــر يف لنــدن  ..علينــا أن نجــد حلــوال جذريــة
قبــل أن يفلــت زمــام األمــور مــن بــن أيدينــا  ..مل أكــن أعتقــد بــأن
أشــخاصا تافهــن ســيؤثرون عــى عملنــا وخططنــا  ..أشــخاص
ً
ننهــي حياهتــم بطلقــة صغــرة وتنهــي كل شــئ كان  ..مل أكــن آليت
لوال أن األمر يتطلب حضوري شخص ًيا.
فأشــار إىل أحــد الشــخصيات بالتكلــم  ..فاســتمع اجلميــع وســاد
مجــد اجلميــع بنظــرات تقطــر
صمــت الثقيــل  ..بينــا الضيــف الثقيــل ّ
احتقــارا  ..كان التوتــر هــو ســيد املوقــف  ..اجلميــع هيابــه مــن رسعــة
ّ
وفــظ األســلوب  ..بــدت مالحمــه
غضبــه إضافــة إال أنــه حــا ّد اللهجــة
كأهنــا ُقــدّ ت مــن صخــر وصبغــت الغضبــة عــى ســحنته لو ًنــا داكنًــا كئي ًبا
وأحاطــت حمجــري عينيــه بظــال داكنــة.
فغضــب «الســيد
داخــل االجتــاع كان كل شــئ صامــت وخافــت ..
ْ
ً
ســهل  ..فلديــه إمرباطوريــة كبــرة مــن أعــال ورشكات
العــام» ليــس
وعالقــات مهمــة يف اخلــارج  ..وســلطته هنــاك تفــوق ســلطة امللــك نفســه
يف داخــل العــراق ..
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أمــا خــارج الفيــا فــكان كل شــئ قــد بــدا يســر بشــكل يسء وســط
اهلــدوء الكبــر الــذي غشــا احلــراس  ..فاألنفــس ال تشــتهي أحيانــا مــا
ختبــئ هلــا األقــدار مــن ســوء التدابــر.

جمموعــة مســلحة ظهــرت بغتــة وهجمــت مــن اخللــف بعدمــا
ـاريس البوابــة  ..ثــم انس ـ ّلت عــر األســوار وزحفــت
ختلصــت مــن حـ ّ
كالزواحــف املرعبــة وباغتــت احلــرس املوجوديــن مــن ورائهــم
ورصعتهــم قتــى يف احلــال وبــا رمحــة  ..فقــد كانــت مقاومــة احلــراس
بالرغــم مــن قوهتــم ضعيفــة جــدا َو َر َّدة فعلهــم كانــت يف أدنــى مســتوى
ِ
ــس باهلجــوم
أح َّ
بعضهــم بوغــت مــن اخللــف ونُحــر  ..وبعضهــم َ
ولكنهــم أصيبــوا بعيــارات ناريــة يف صدورهــم فأردهتــم قتــى قبــل
أن يدافعــوا عــن أنفســهم  ..ثــم دخلــت جمموعــة أخــرى إىل الفيــا
لكــي ال تتيــح الفرصــة للموجوديــن يف الداخــل يف املقاومــة  ..ودخلــوا
املــكان برسعــة كبــرة وأجــروا املوجوديــن عــى إلقــاء أســلحتهم
فــورا دون قتــال ُيذكــر  ..رشط أن خيرجــوا أحيــاء
واالستســام
ً
ولكــن الوعــود ال تُنفــذ وال تُطبــق يف مثــل هــذه الظــروف  ..فالغــدر سـ ّيد
املوقــف دائام.
اندفــع إىل الداخــل أكثــر مــن نصــف املهامجــن برسعــة  ..شــاهري
املسدســات فأغلقــت مجيــع املنافــذ واألبــواب ووقــف بعــض املهامجــن
يف أنحــاء متفرقــة مــن زوايــا الفيــا بعــد أن تــم االســتيالء عليهــا..
واضحــا  ..فقــد صــاح
أمــا يف داخــل قاعــة االجتــاع فــكان االستســام
ً
هبــم أحــد املهامجــن ويبــدو أنــه مــن يقــود جمموعتــه :
 الزمــوا أماكنكــم  ..وألقــوا بأســلحتكم  ..املقاومــة فاشــلة ألنعددكــم لــن يســمح بذلــك  ..لقــد قتلنــا مجيــع احلــرس  ..واألوىل
بكم االستسالم  ..لن ينالكم سوء ما دمتم ال تفكرون باملقاومة.
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فتقهقــر اجلميــع ومــن بينهــم «الســيد العــام» الــذي كان يريــد أن
حيافــظ عــى أهبــى صورتــه ويتجنــب ســوء العاقبــة َ ..ق ّلــب أحــد
املهامجــن عينيــه فيهــم حتــى وقــع نظــره عــى املطلــوب  ..فتقــدم نحــوه
فشــمل الصمــت املــكان وعلــت األنفــاس وخفضــت ومل جيــرؤ أحــد
عــى الدفــاع إلنقــاذ حيــاة ســيدهم.

أراد «الســيد العــام» مــن منــع املهاجــم بالتقــدم نحــوه بحــركات
مــن يــده تفاداهــا املهاجــم برشــاقة فعولــج هدفــه بلكــات
كاملطــر  ..تقوضــت قامتــه فاهنــار عــى االرض ال حــراك لــه  ..يتــأوه مــن
األمل مــن جــراء الرضبــة  ..كان حيمــل مــن الدهشــة ممــا هــو أكــر مــن
الغضــب ..
ثــم مجعــوا باقــي الرجــال يف مــكان واحــد  ..كمــن سـ ُين ّفذ فيهــم حكــم
إعــدام مجاعــي وشــهروا أســلحتهم بوقــت واحــد وكرسعــة الضــوء
ُج ّهــزت خمــازن الذخــرة وأطلقــت النــار عــى الرجــال فــورا حتــى
نفــذت الرصاصــات يف الــرؤوس والرقــاب واألجســاد.

حــاول « الســيد العــام « مــن االختبــاء وراء البــار بمحاولــة يائســة
فــراءى شــاحب الوجــه  ..بلــون املــوت لكــن رصاصــة نفــذت يف
قدمــه ورصاصــة اســتقرت يف رقبتــه وكأن مــن يصوهبــا عليــه يتعمــد
تعذيبــه قبــل قتلــه حتــى بــات يصيــح بصــوت ســائب مــن األذى
ثــم رصاصــة أخــرى مــن مســلح آخــر اســتقرت يف منتصــف جبينــه فخــر
رصيعــا يف احلــال.

بعدمــا انتهــت مشــاهد القتــل تقــدم أحــد املســلحني نحــو جثتــه وانثنــى
عليهــا ليتأكــد مــن مقتلــه ثــم نظــر خلفــه إىل رئيســه ليقــول لــه بصــوت
مطمئــن :
 املهمة انتهت بنجاح  ..لقد أجهزنا عليه.109

وبعــد زمــن يســر انســحب الرجــال وقــد أرضمــوا النــار يف البيــت
الكبــر بعــد أن مجعــوا اجلثــث يف مــكان واحــد وأحرقوهــم رشارات
صغــرة مــن اللهــب كانــت جتــري عــى جثثهــم كأهنــا فئــران محــراء
صغــرة تنزلــق عليهــم  ..حتــى دارت الســنة اللهــب وكــرت وت ّلــوت
توهــج الليــل األســود مــن
مســابقة بعضهــا ً
بعضــا إىل الســاء حتــى َّ
عظمــة النــار وقــد بــدا اهلــواء نفســه كأنــه يســيل مــن فــرط احلــرارة
وأثــاث البيــت الكبــر يطقطــق بصــوت أعــى وأعــى  ..فاســتحال املــكان
إىل عـ ٍ
ـذاب ُي ّمــد الدمــاء يف العــروق تركــوا املــكان ليغــدو حمرقــة كــرى
تضــم يف بطنهــا رجـ ً
ـال كان هلــم دور كبــر يف
تأججــت كوحــش عظيــم ّ
ّ ..
تغيــر بلــد بأكملــه  ..حيــث كان اللهــب يندفــع إىل األعــى ليلعــق بطــن
الليــل.
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الفصل السابع عشر
ملــا انتصــف الليــل أو كاد كان القــر يشــمله مناســبة احتفــال يقيمهــا
«الســوركي» كل آخــر األســبوع ســواء بمناســبة أو مــن غــر مناســبة
يعربــد الضيــوف مــن الرجــال والنســاء ويســكرون حتــى تضحــى حفلــة
ماجنــة تلــم كل أصنــاف الفســاد األخالقــي.

ً
ً
منفصــا عــن العــامل وكانــت «عفــرا»
ثمــا
كان «عمــران بيــك»
جتلــس بجانبــه تســقيه اخلمــر وتؤنســه  ..ســاحرة إيــاه بأنوثتهــا الطاغيــة
كان لفمهــا مــذاق العســل والقرنفــل  ..وكلــا كانــت متســح بأناملهــا
ليعــر عــن رشاســة وحــش كارس يريــد
الناعمــة خدّ يــه ازداد اشــتيا ًطا
ّ
أن يلتهمهــا حـ ً
ـال  ..فتزيــد عليــه اشــتياطه تكســبه جنونــا ال يغلبــه أحــدٌ
يف ولعــه هلــا  ..مســحت بفخذهيــا الناعمــن فخــذ «عمــران بيــك» حتــى
هــاج ومــاج مــا يف داخلــه مــن شــعور كابــت وشــهوة ال حــدود هلــا
ـاء كثي ًفــا بــن
يســتعجل االنفــراد هبــا  ..لكــن بعــض أخيلــة قامــت غشـ ً
رأســه والنعشــة التــي اكتســته مــن أثــر الــرب  ..ثــم اختلطــت األخيلــة
فيــا يشــبه املــوج  ..ورقــت وهتافتــت بغــر شــعور منــه  ..فانســاب اخلــدر
إىل جفونــه ولكنــه كان يقــاوم بقــوة رجــل ال تكــره نشــوة الــرب
والســكر  ..فهــو طامــع قبــل ســفره أن يكــون غاز ًيــا مملكتهــا  ..ويفتــح
ُ
مد ًنــا ويســقط إمرباطوريــات ولربــا يتعــذر عليــه بعــد ذلــك مــن رؤيتهــا
مــرة أخــرى فصاحبــة القــد املمشــوق ُملـ ٌ
ـك خلنزيــر تافــه ولــو كان بيــده
لقتلــه  ..وكان يشــعر بطــراوة ثدييهــا البضـ ّـن املضغوطــن بــن حاملــة
هندهيــا  ..كانــت كلــا حتــاول أن تتحــرش بــه وجــدت أصابعهــا تلمــس
أزرار ثيابــه لتح ّلهــا  ..يمنعهــا قليـ ًـا ثــم يرتكهــا  ..فكانــت يف احلقيقــة
رائعــة لدرجــة أنــه استســلم لقــدره.
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مهســت لــه بإغــراء بعــد أن رأت مــن بعيــد إشــارة خــراء مــن
«الســوركي» بــأن تبــدأ معــه مشــوار اخلطــة  ..فتظاهــر األخــر بأنــه
مشــغول مــع عــدد مــن الضيــوف فخــرج إىل خــارج القــر برفقتهــم
ثم مالت عىل أذنه ومهست بصوت ناعس :
 «الســوركي» خــرج وســيتأخر  ..نحــن غــر ملزمــن أن نبقــى مــعهــؤالء فهــم ضيوفــه هــو ال أنــت  ..وكــا تــرى أهنــم ســكارى
وزوجاهتــم يف أحضــان الغــر يســتمتعن باحليــاة  ..إن اختفينــا فلــن
نثــر إيــة مشــاكل فاجلــو هنــا مبــارك مــن الشــيخ «الســوركي» فــا
داعي للقلق.

ضحــكا بصــوت عــايل حتــى مســك بطنــه ودمعــت عينــاه مــن
ســخريتها ثــم قــال :
رب اجلــال والســموات واألرض مل
 اللعــن كيــف حصــل عليــك ّ ..ِ
خيلقك لكي تكوين جارية عنده.

اســتاءت هــي مــن مجلتــه فبــان االمتعــاض يغــزو وجههــا ثــم أردف
غــر مبــال بامتعاضهــا :
 بــل خلقــك ربــك لتكــوين أمــرة عــى مملكتــي وعــرش رجولتــيفلامذا ال تعودين معي إىل العراق  ..حيث وطنك.

 العــراق مل هيبنــي ســوى االضطهــاد كيهوديــة  ..هيــا ال تنغــصجونــا اجلميــل  ..هيــا لننســحب مــن هنــا وبــا اســتئذان مــن
علينــا ّ
صاحــب املــكان  ..إننــي ّتواقــة لرؤيــة ماســتفعله يب رجولتــك مــن
معجزات َ ..ق َّل فعلها لرجال من هذا الزمان.

قامــت وانتصــب جذعهــا الرشــيق ثــم مــدّ ت يدهــا لــه ليقيــم نفســه
فســحبته بقــوة مذهلــة اثبتــت فيهــا قوهتــا الغــر متوقعــة مــع «عمــران
ً
مدهوشــا مــن ســحبتها لــه
بيــك» رغــم ثاملتهــا  ..وقــف يرتنــح
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انتصــب وتــوازن بعــد ترنــح ثــم قــال ضاح ـكًا بصــوت عــايل وســط
صخــب املوســيقى وضحــكات الســكارى :
 ســكران صــح  ..ولكنــي ســأظل رجــل يف أوج عظمتــي  ..أنــاــر
ــر  ..أنــا غضنفــر ال ُي ْق َه ْ
الربنــس وســأظل الربنــس الــذي ال ُي ْق َه ْ
س ّيد «بيت القايض» .
ضحكت ساخرة وقالت :

 لنرى ألي ساعة سوف تقاوم أنوثتي ُّأيا السبع. -إىل الفجر  ..حتى يأذن اهلل للشمس بالرشوق.

 -ولكنك عىل سفر والراحة واجبة.

كانت تريد أن جتس نبضه ال أكثر  ..فأردف بتكرب :

 أنــا «عمــران بيــك» ال تقلقــي  ..ثــم ســأنام يف الطريــق َ ..أ َوليــسبرفقتنا سائق يسوقنا إىل سيناء ؟
فقالت مؤيدة :

 نعم لدينا محار يقودنا إىل النار. إ ًذا أنـ ِـت يل «ســحبها نحــوه مطوقــا خرصهــا العتيــد بيديــه» الليلــة
حتى الصباح.

أطلقــا ضحكــة عاليــة جملجلــة فتأبــط ذراعهــا ومهــا يمشــيان برتنــح
متكئــن عــى بعضهــا البعــض  ..ثملــن نحــو غرفــة النــوم يف الطابــق
األول مــن القــر.
دفعتــه عــى الرسيــر  ..فجلســت إىل كــريس يف مواجهــة رقدتــه جلســت
واضعــة ســا ًقا عــى ســاق وبــدأت ختلــع حذائهــا وهــي تنظــر إليــه
مثبتــة درجــة إغرائهــا كمــن يقــي عــى مقاومتــه وخيتــر قوتــه نزعــت
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جورهبــا فتكشــف عــن ُعــري وركهــا الفاتنــة ثــم ســاق ألقــة تنــادي لعــق
لذهتــا ،رمــت جورهبــا ناحيتــه فســقط عــى األرض قبــل أن يأتيــه ثــم
نزعــت جورهبــا اآلخــر  ..وهــي ترفــع ســاقها املمشــوقة امللتمعــة تعــري
وركهــا وركبتهــا ثــم ســاقها وقدمهــا فتلهــب ظهــره بشــهوة حتيلــه عبــد
ســيدته املتغنجــة مل يكــن «عمــران بيــك» ُيصــدق مــا يــراه  ..وهــي تلــف
بأصابعهــا إزرة قميصهــا حتــى وصلــت إىل طلــة ثدييهــا وفتحــة مشــقوقة
كنهــر لــذة بــن هندهيــا  ..مكتفيــة بــروز تفاحتــن مــن دون أن تتدليــا
مــن صــدر جاريــة هيوديــة تُغــري ســيدها كــي يقطــف بفمــه عنــب ثدهيــا
فأقســمت أن تقــي عليــه متام ـ ًا بقفزهــا عــى الرسيــر ..
تقبلــه حممومــة تســعى إىل حممــوم  ..يفعــل مــا َأ َمـ َـر ُه بــه شــهاب جيدهــا
العاري.

الســكر  ..ولكنهــا كانــت حتافظ
كان النعــاس يكتنــف دماغــه مــن شــدة ُ
عــى أن تبقيــه مســتيق ًظا فــا يفصلهــم عــن الفجــر غــر ســاعة مــن اآلن
فاملحلــول وظيفتــه أن ُيبقــي مــن تعاطــاه ســهرانا رغــم التعب وال يســتطيع
وحتسســت
النــوم حتــى الفجــر  ..انســ ّلت إىل جــواره حتــت الغطــاء
ّ
بيدهــا إىل مــا بــن ســاقيه لتتأكــد مــن أنــه منتصبــا فاطمأنــت عــى
ليلتهــا  ..فباغتهــا فــورا وارتبكــت مــن صعــوده عليهــا وقــد اتســعت
عيناهــا فــاح بيــاض قزحت ّيهــا ّ
الشــديد.

114

الفصل الثامن عشر
َّ
الوضــاح عــى ســاء األفــق
ول ظــام الليــل وانعكــس الضيــاء ّ
فانتظمــت صفــوف الســيارات الفاخــرة يف القــر  ..مخــس ســيارات
متشــاهبة يف النــوع وبألواهنــا األســود القاتــم.

كان «عمــران بيــك» قــد أعيــاه تعــب الليلــة  ..و»الســوركي» يمــي
بمحاذاتــه يرمقــه بــن حــن وآخــر بنظــرات حاقــدة  ..وقــد تأكــد بــأن
ضيفــه قــد اســتنزف كل قــواه وبــأن تركيــزه بفضــل املــواد املخــدرة
اضمح َّ
ــل بعــد أن زادت
التــي تناوهلــا مــع املــروب الروحــي قــد
َ
شــهوته بفعــل املــواد املخلوطــة وأنــه ســيحتاج عــى األقــل يومــن
لكــي يعــود إليــه القليــل مــن الرتكيــز  ..ولكنــه لــن يؤجــل قتلــه إىل
اآلخــر كان ينتظــر هــذه اللحظــة منــذ أن ضاجــع الكلــب زوجتــه
اليــوم َ
ســيتخلص ً
أول مــن رجالــه ليصعقهــم بمــوت ف ّتــاك شــامل  ..وبعدهــا
هيشــم رأس ســ ّيدهم «عمــران بيــك» ببلطــة حيتفــظ هبــا يف قــره وال
يســتعمله إال لألشــخاص املهمــن  ..ويغتاهلــم هبــا ســال ًبا كل شــئ مجيــل
مــن حياهتــم  ..ســوف ينطلقــان إىل قــره يف بــادئ األمــر لكــي ُيغــر
ُ
ــراس الشــخصيني بغريهــم أكثــر نشــا ًطا ويغــر الســيارات ومــن
احل ّ
ـم ينطلقــون إىل الصحــراء حيــث ســيناريو االغتيــال جاهــز وال ينقصــه
َثـ َّ
ســوى التنفيــذ.
كانــت «عفــرا» شــبه نائمــة ولكنهــا بكامــل وعيهــا  ..جالســة يف
املقدمــة تراقــب مــن ضاجعتــه بجنــون بعــن الشــفقة واحلــزن ولكــن
عليهــا أن تنفــذ األوامــر وحســبها أن تعيــش مدللــة كأمــرة يف كنــف
س ـ ّيدها  ..فكلــا تذكــرت أيــام الفقــر كانــت ختــاف وهلــذا فــكل شــئ
وارد يف قاموســها لكــي تعيــش يف رفاهيتهــا فهــي  ..مــا زالــت يف بدايــة
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شــباهبا صغــرة  ..عليهــا أن تبقــى يف الكوكبــة األثــرة وحتــرص عــى
مــزاج س ـ ّيدها.
«الســوركي» ال يريــد للمــوت أن يتدلــل كثــرا  ..فيكفــي أنــه تــرك
البيــك يضاجــع زوجتــه ليلــة بأكملهــا  ..ممــا زاد مــن حنقــه لقتلــه وبيديــه
شــخص ًيا  ..وبــا رمحــة.
*****

وبــدا ســور القــر يف ســيناء وبواباتــه الرائعــات تتصاعــد مــن وراء
األرض فبــدا اجلــال وعظمــة ونفــوذ املــكان الــذي يملكــه «الســوركي»
فيهــا مســلحني بأجســاد ضخمــة وعضــات مفتولــة فأنبــث يف نفــس
«الســوركي» نشــوة طــرب وهــو يراقــب خلســة «عمــران بيــك» فاقــدً ا
قوتــه وعــدم ســيطرته عــى احلــراك بشــكل تــام اهتــزاز الســيارة املتواتــر
منح ـ ُه الرغبــة يف االســتكانة أكثــر  ..لــو مل يفعــل مــا فعــل بــه فإنــه مــن
الصعــب التخلــص منــه بغــر الوصفــة الســحرية التــي بعثهــا لــه س ـ ّيده
ـجل يف عــامل املافيــا
«دانيــال» إنــه فعــا ذكــي؛ فـــ «عمــران بيــك» رجــل سـ ّ
والتجــارة والطغيــان أكــر وأشــهر مالحــم اجلرائــم تشــهد لــه أكــر
شــخصيات املافيــا العامليــة.

كانــت الرطوبــة الليليــة املتأتيــة مــن املنــاخ خ ّفــت كثــرا  ..وخ ّلفــت
ـوا معتـ ً
ـدل لطي ًفــا والســاء صافيــة الزرقــة والشــمس مرشقــة تغمــر
جـ ًّ
آشــعتها كل شــئ عــى املــكان وبالفعــل تــم تغيــر الســيارات والرجــال
بســيارات بيــض ومــن النــوع الفاخــرة ومــن طــراز واحــد  ..ورجــال تــم
تغيريهــم بآخريــن أكثــر نشــا ًطا  ..ومل ينتظــر «الســوركي» طويـ ً
ـا حتــى
انطلــق املوكــب جمــددا يقصــدون الصحــراء.

وصلــوا الصحــراء «أرض الفــروز» التــي ختلــو مــن احليــاة  ..منقطعــة
متامــا عــن العــامل ال يصلــه حتــى الذئــاب مــن شــدة احلــر والقيــظ
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فقط أناس حمددون يصلوهنا إلمتام صفقاهتم املشبوهة.

بينــا كانــت هنــاك ســيارتني تنتظــر املوكــب الــذي وصــل إىل املــكان
فرتاصــت الســيارات أمــام الســيارتني  ..ونــزل كل فريــق مــن ســيارته
ّ
تشــملهم الرهبــة واهليبــة بأناقتهــم وضخامــة جثثهــم التــي كانــت كجثث
الوحــوش  ..مل يكــن «عمــران بيــك» عــى اســتعداد لكــي يقــاوم التعــب
ولكــن كربيائــه أبــى عليــه أن يؤجــل املوعــد خشــية أن ُيقــال عليــه بأنــه
ضعيــف.

عندمــا ارجتــل مــن الســيارة كان منهــك القــوى متامــا  ..فهــرع إليــه
رجالــه حاملــا وجــدوه عــى إرهاقــه وهــو يرتجــل مــن الســيارة متكئــا
عــى يــد «الســوركي» فأوقفهــم األخــر بإشــارة متعجرفــة مــن يــده
وأمرهــم بالتقهقــر يف احلــال وإال فســيلقون مصــرا ال ُيمــد عليــه فــزع
الرجــال وفوجئــوا هبــذا التــرف الغريــب  ..فأدركــوا بــأن األمــر كمــن
مد ّبــر لكــي يتــم اغتيــال رئيســهم  ..وأيقنــوا بــأن كل شــئ هــو متويــه وال
أســاس لصفقــة الســاح  ..والغــرض كلــه هــو لكــي يتــم القضــاء عــى
«عمــران بيــك» بطريقــة ذكيــة مل ختطــر عــى بــال أحــد يف صحــراء بعيــدة
ال يصلهــا أحــد  ..فيســهل قتلــه  ..ولكــن لألســف اإلشــارة وصلــت
متأخــرة جــدً ا وقــد فــات األوان اآلن.
ومــا إن حاولــوا الدفــاع والقتــال ونجــدة رئيســهم حتــى تــم إطــاق
الرصــاص عليهــم مــن اجلانبــن  ..فحصدهتــم كاهلشــيم وأرداهــم
الرصــاص رصعــى يف احلــال.

«عمــران بيــك» رغــم وهنــه انتبــه لألمــر ولكــن ردة فعلــه الضعيفــة مل
ـم بــأن ُيــرج مسدســه مــن
رش الكمــن  ..ومــا أن هـ ّ
تســاعده يف أن يقــاوم ّ
الكــراب حتــى عاجلــه «الســوركي» ببلطتــه احلــا ّدة وهــوى هبــا عــى رأس
وتفجــر
غريمــه  ..برسعــة القاتــل املحــرف فأطــاح الضحيــة أرضــا ..
ّ
منــه الــدم كالينبــوع وثنــى برضبــة ثانيــة أقــوى مــن ســابقتها فــوق العــن
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اليــرى  ..حتــى ح ّطمــت عظامــه وتناثــر خمــه يف حالــة بشــعة فكانــت
مأدبــة دمويــة ش ـ ّفى هبــا «الســوركي» غ ّل ـ ُه مــن الرجــل الــذي ضاجــع
ـواد رغـ ًـا عنــه.
زوجتــه وجعلــه يشــعر ألول مــرة بأنــه قـ ّ
َف َو َّجــ َه إىل اجلثــة طعنــات جمنونــة مل تســلم العــن والفــم واألنــف
أرش متزيــق وأغرقتهــا يف بحــر مــن
واخلدّ يــن والصــدر منهــا  ..فمزّقــه ّ
أسه املنظــر
الدمــاء  ..ضحــك هبــا «الســوركي» ضحكــة املجنــون الــذي َ َ
الدمــوي فأمــر رجالــه بإحضــار «عفــرا» التــي أكلهــا الرعــب مــن مشــهد
ـأن زوجهــا رغــم ِسـنّه الكبــر لديــه هذه
القتــل  ..مل خيطــر عــى باهلــا قــط بـ ّ
القابليــة مــن الوحشــية عــى القتــل  ..جلبهــا أحــد الرجــال األقويــاء إىل
جيرهــا بقســوة وقــوة حســب أوامــر زوجهــا  ..وعندمــا
مــكان احلادثــة ّ ..
وصــل احلــارس إىل سـ ّيده دفعهــا بقــوة حتــت قدمــي ســيده التــي كانــت
يــداه مرضجــة بالدمــاء فــرخ هبــا كمــن فقــد عقلــه :
 لــن تســلمي منــي إن حاولتــي خيانتــي  ..ولــو فكــريت بالفــرارصح ما أتوقعه.
فستكون البلطة مغروزة يف رأسك إن ّ
ثم صاح برجاله :

أثــرا هلــم  ..ولنعــد قبــل أن
 ادفنوهــم يف حفــرة لكــي ال جيــد أحــدٌ ًّ
حيل املساء..

ثم فكر حلظة وقال :

 -أو ارسلوا اجلثث لتتمتع هبا عيون احبائهم.

ـم الرجــال بجمــع اجلثــث بأقــى رسعــة حســب االوامــر وركــب
وهـ ّ
القســم اآلخــر مــع ســيدهم يف ســياراهتم  ..وانطلقــت هبــم برسعــة تنهــب
األرض هن ًبــا.
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البيت الثاني
 -العر ّاب الآخير-
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الفصل األول
بغداد

وانقــى مــن الدهــر أعــوام عــى اغتيــال« العــراب»  ..األكثــر رشاســة
عرفتــه األوســاط بكافــة طبقاهتــا آنــذاك  ..وانطــوت حياتــه إىل األبــد
ـن جنوهنــا عليــه
فتأثــرت باغتيالــه «عائــدة خانــم» و«أرشقــت» التــي جـ ّ
وأقســمت باالنتقــام لــه حتــى ولــو بعــد حــن  ..وتأثــر الكثــرون حتــى
رشه فقــد كان أرحــم عليهــم ممــن
ممــن كانــوا يمقتونــه  ..ألنــه كان رغــم ّ
جــاؤوا مــن بعــده مســتغلني غيــاب األســد بــكل حقــارة وحقــد دفــن
ساق ومرتزقــة وعبيــد
بعدمــا كانــوا يدّ عــون النزاهــة فأثبــت الدهــر أهنــم ُ ّ
للغــر.

أمــا «جاهــد بيــك» فكانــت فرحتــه ال حــدود هلــا فأزدهــرت جتارتــه
وأصبــح مــن أبــرز وأهــم الوجــوه التجاريــة يف العــراق بفضــل «دانيــال»
صــح التعبــر
ولكنــه مل يكــن قــوي الشــخصية أمــام األخــر  ..أي إن
ّ
« تابــع لــه »  ..وينفــذ خمططاتــه عــى أتــم وجــه  ..ومل يكــن مســيطرا عــى
عرضا ملنافســات
ســوق األســلحة كــا كان يف عهد «عمــران بيــك» وكان ُم ّ
كثــرة يف األســواق ومشــاكل مــع أنظمــة البنــوك املحليــة والعامليــة الــذي
كان يتعامــل معهــم  ..كان فاقــد اهليبــة  ..وكانــوا بقيــة التجــار الكبــار
يتمنــون لــو يزحيــوه بــأي طريقــة  ..ولكــن األمــر الوحيــد يف هــذا الشــأن
كان «دانيــال» الــذي كان ُيطيــل مــن عمــر «جاهــد بيــك» لغــرض معــن
وأســباب يعلمهــا هــو فقــط.
تغــر السياســات احلكوميــة
تغــرت األوضــاع يف البلــد متامــا نتيجــة ّ
ّ
الضعيفــة  ..فقــد كان حــال رجــال املافيــا قــد بلغــوا يف طغياهنــم
وإقطاعهــم يف العــراق مبل ًغــا عظيـ ًـا فأصبحــوا يعاملــون الفقــراء كعبيــد
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واســترشى نفوذهــم حتــى يف مؤسســات الدولــة  ..حتــى أصبــح
ـرا ومتنــى
احلديــث يف السياســة ممنوعــا من ًعــا با ًتــا  ..تغـ ّ
ـر حــال البلــد كثـ ً
النــاس لــو يرجعــون إىل العهــد الســابق فاخلــر فيــه كان أكثــر رغــم
الفقــر  ..اغتيــاالت الشــخصيات التجاريــة والسياســية مل تتوقــف بــل
أخـ َ
تتســع اكثــر  ..حتــى املالهــي الليليــة واملغنيــات فيهــا أصبحــن
ـذت ّ
حكـ ًـرا عــى فئــة معينــة مــن املافيــا التــي باتــت تتش ـ ّعب خيوطهــا يف ّ
كل
شــئ.
وكان «جاهــد بيــك» حيــاول دائــا أن حيتمــي حتــت ّ
ظــل «دانيــال»
ال هيــم لــو يضحــي قليــا بكرامتــه املهــم أن ال هيــدده أحــد يف مركــزه
أصبــح ســقوط وإفــاس الت ُّجــار أمـ ًـرا طبيع ًيــا يف هــذا الزمــن  ..وعليــه أن
حيــذر مــن كل األمــور التــي قــد تــؤدي إىل خســارة مــا يملــك ومــا بنــاه
طيلــة فــرة حياتــه مــن ثــروة عظيمــة.
أيضــا يف التجــارة حي ّثونــه بشــتى
كانــوا أقربائــه اللذيــن هــم رشكائــه ً
ال ُطــرق عــى تــرك جتــارة الســاح والرتكيــز فقــط عــى التجــارة العاديــة
تســن قوانــن قاســية قــد تــؤول هبــم إىل
ألن الدولــة االن اصبحــت
ّ
اإلفــاس  ..فــكان رفضــه قاط ًعــا ألنــه يعلــم أنــه ال يســتطيع اختــاذ القــرار
بــدون موافقــة واســتالم أوامــر كهــذه مــن «دانيــال» املســؤول عــن إدارة
ـرهم
التجــارة يف البــاد  ..فهــو يســيطر عــى أغلــب املرافــق املهمــة و ُيسـ ّ
كــا ُيطلــب منهــم  ..وإن انشــق أحــدٌ عــن طوعــه فمصــره كمصــر
«عمــران بيــك» الــذي أفــزع بمقتلــه أغلــب املنافســن يف الســوق وباتــوا
يتحســبون لترصفاهتــم الــف حســاب.
ّ
*****

أمــا «حممــود بيــك» فقــد كرب ودخــل عــامل التجــارة وتوســعت نشــاطاته
ٍ
ذكاء
وأيضــا تعلــم أالعيــب جتــارة األســلحة بفضــل مــا يتمتــع بــه مــن
ً
حــاد وشــجاعة كبــرة  ..وقــاد رشكــة العائلــة بــكل ثقــة وكربيــاء إىل
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نجاحــات ال ُيســتهان هبــا  ..وأصبــح اخلطــر اجلديــد الــذي هيابــه اجلميــع
وكانــت تدابــر التخلــص منــه مســتمرة يف اخلفــاء وعــى قــدم وســاق.

حيــث يف إحــدى األيــام كانــت ســيارة تقــف بانتظــاره بينــا هــو ينــزل
متوجهــا إىل الرشكــة  ..حينــا دارت يف مكاهنــا
مــن ســيارته برفقــة ســائقه
ً
دورة جمنونــة ثــم اقرتبــت مــن حممــود الــذي ألقــى بنفســه خلــف إحــدى
مت َِم ًيــا هبــا  ..قبــل أن تُطلــق عليــه عيــارات ناريــة كانــت
الســيارات ُ ْ
كفيلــة بتفجــر ســيارتني يف نفــس املــكان وحلســن احلــظ خــرج «حممــود »
ِ
ـي القبــض عليهــم مــن قبــل رجالــه وتــم إعدامهم
ســا ًملا  ..وبعــد أيــام ُأ ْلقـ َ
خــارج حــدود بغــداد.
وكان «حممــود بيــك» يف ريعــان شــبابه  ..برشتــه ســمراء ..
ً
ً
نحيــا دقي ًقــا وكان صــدره
طــول فار ًعــا  ..وقــدّ ا
َح َبتْــ ُه الطبيعــة
عريضــا ومتينًــا ينطــق وجهــه املســتطيل بالنضــارة واجلــال الفائــق
ً
ووســامة رائعــة عينــاه الســودتاوان تــدالن عــى الصفــاء واحلســن وأنفــه
املســتقيم األشــم بالقــوة والتناســق فهــو مــن الوجــوه التــي أودعتهــا
الطبيعــة جالهلــا ومجاهلــا معــا  ..يرتــدي بدلــة ســوداء وقميــص أبيــض
وربــاط عنــق أســود قــدّ ت عــى صــورة جســمه الرشــيق ملــك ً
مــال
قياســا لســنه الصغــر  ..وتعلــم لعبة
ـرا وأصبــح صاحــب ُملــك وفــر ً
كثـ ً
التجــارة يف فــرة وجيــزة وأثبــت مــدى ذكائــه وخطورتــه يف املســتقبل يف
عــامل املافيــا والتجــارة.
كلــا كان يتمشــى يف حديقــة القــر كان يتطلــع إىل مــكان جلــوس
مشــوقتني جــرى فيهــا احلنــن كان عظيــم
«عمــران بيــك» وبعينــن
ّ
ِ
ـر
احلامســة قــوي التصميــم وكان دائــا ُيطمئــن والدتــه التــي زادهتــا الكـ َ ُ
مجـ ً
ـاءا وبرجــاء مؤثــر يقــول هلــا :
ـال وهبـ ً
ِ
ـر
 التقلقــي عــي مادمـ ُـت ابنــك ومــا ُد ْمــت راضيــة عنــي «فــاهلل خـ ُ
حافــظ » ..ولكنهــا كانــت دائمــة القلــق عليــه وتــر بــأن يكــون
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حتت أعني حراسة مكثفة أينام حل.

فأحــس وهــو يف بدايــة حياتــه بلــذة
كان صــدره يضطــرم باحلنــن
ّ
الشــباب تــزداد يف داخلــه كثــر العالقــات بالنســاء وال يكــرث لقيمــة
اهلدايــا التــي ُيقدّ مهــا هلــن.
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الفصل الثاني
كثــرا حتــى جــاء ذات اليــوم الوقــت املناســب
ســمعت عــن ذكاءه
ً
لــراه بعــد أن تأكــدت مــن حكمتــه وقــوة شــخصيته التــي كان يتمتــع
هبــا رجــل واحــد فقــط مــن بــن الرجــال وهــو «عمــران بيــك» كانــت
معجبــة بــه وتــرى فيــه صــورة عشــيقها املغــدور ينقصــه فقــط بعــض
القســوة ليكتمــل وهيابــه اجلميــع كــا كان حبيبهــا.
إكرامــا لذكــراه ولكنهــا كانــت تُقســم يف كل حلظــة عــى أهنــا
مل تتــزوج
ً
ســتنتقم مــن قاتلــه  ..تقــدّ م هبــا العمــر ولكنهــا مــا زالــت فاتنــة وذكيــة
جــدً ا وتعــرف مــن قتــل حبيبهــا  ..أنقـ َ
ـذت حيــاة قاتلــه لقــاء أن يــرك
عشــيقها بســام  ..قتــل «دانيــال» مــن كانــت هتــواه بجنــون ..

عندمــا ســمعت بـــ «الســيد العــام» قــد حــر إىل بغــداد ليخطــط ملقتــل
«دانيــال» وخطــط تتلخــص يف التخلــص مــن بعــض رجــال الدولــة وبأمر
مــن جهــات أوروبيــة ُعليــا  ..فعلــت كل مــا بوســعها لتتفــق مــع األخــر
عــى النيــل مــن الضيــف الغــر ُم ّرحــب بــه  ..الــذي دخــل العــراق بِاســم
مســتعار وطبعــا مل يكــن أحــد يعلــم بذلــك ســوى عــدد يســر مــن أهــم
الشــخصيات التــي كانــت تنتظــر تغيــر مســار البلــد عــى خلفيــة زيارتــه.
فعملــت عــى أن يبقــى حبيبهــا بأمــان مــن املؤمــرات التــي كانــت ُتــاك
ضــده  ..كانــت تعــرف مــدى قــدرة خصمهــا عــى اإلطاحــة باألعــداء
وح ّبــه إىل منافســة اجلميــع ســيايس كان أو تاجــر كبــر..
فتخلصــت بخطــة ُمكمــة مــن الضيــف الثقيــل  ..لكــي يبقــى «عمــران
بيــك» قويــا يســانده «دانيــال» مــن كل عواقــب الســوء التــي ســتواجهه
مؤخـ ًـرا  ..ولكــن « دانيــال »
بســبب قســوته  ..فاملؤامــرات زادت عليــه َّ
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كان نــذال كــا كانــت تعهــده فاغتــال عشــيقها وختلــص يف الوقــت نفســه
يؤمــن لنفســه مكانــة
مــن عــدد كبــر مــن أهــم الرجــال يف الدولــة لكــي ّ
بــارزة يف البلــد  ..ويقــي حياتــه الباقيــة بأمــان مــن اخلصــوم.
حــان الوقــت اآلن للقــاء بــه ابــن العشــيق بالتبنــي متنحــه ثقتهــا
ويمنحهــا ثقتــه لكــي تعــود امليــاه ملجارهيــا  ..فــا مانــع مــن أن تعشــقه
ولــو لليلــة واحــدة جتلــس معــه وتتط ّلــع اىل عينيــه  ..حتميــه ويكــون
مســتظال بظلهــا فهــو بحاجــة لقوهتــا حتــى وإن رفضــت «عائــدة خانــم»
تلــك الفكــرة  ..فــا هيــم «أرشقــت» ذلــك إهنــا ال تأبــه بــأي شــئ.

وحانــت الفرصــة لتدعــوه لزيارهتــا يف قرصهــا الفخــم وافــق بعــد
تفكــر قصــر  ..فالرســول الــذي ذهــب إليــه كان شــخصا ذك ًيــا جــدً ا
وجييــد أســلوب احلــوار برباعــة َ ..أقنَ َعــه يف وقــت قصــر بــأن يلبــي طلبها
وإن رفــض حمتــوى الفكــرة فباســتطاعته أن يتخــذ قــراره بــكل أرحييــة
وطيــب خاطــر  ..ويــرف النظــر عــن الدعــوة بــل وأهنــا ســتتعهد لــه
بعــدم االتصــال بــه بعــد اليــوم  ..فالس ـ ّيدة ال حتمــل يف قلبهــا لــه إال ّ
كل
اخلــر  ..كان الــكالم قان ًعــا وكاف ًيــا بــأن يوافــق الشــاب عــى لقاءهــا.

فاللقــاء رسي للغايــة ولــن يعلــم أحــدٌ بذلــك  ..ألن الرســول ســيوصله
رسيــة إلخفــاءه عــن العيــون التــي تراقبــه
بطريقتــه إىل القــر وبــكل ّ
وبرسيــة تامــة أيضــا  ..خو ًفــا عليــه
وبعــد اللقــاء ســرجعه إىل مســكنه ّ
رسيــة املوعــد واللقــاء.
أوال  ..وثان ًيــا للمحافظــة عــى ّ
ويف رونــق الضحــى اســتقبلته  ..كانــت تعلــم بأنــه ســيقبل وســيأيت
«أرشقــت» داهيــة يف قــراءة أفــكار الرجــال وفــرض شــخصيتها عليهــم
ولكــن ليــس أي رجــل حيظــى بلقاءهــا يف قرصهــا ..

كانــت ومــا زالــت حتتفــظ برونــق مجاهلــا ونضارهتــا التــي تشــع كالنــور
يف الســاء  ..هــي كــا هــي رغــم بلوغهــا ســن اليــأس.
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فتغديــا م ًعــا وقدّ مــت لــه بيدهيــا
ت ًعــا بنبيــذ
ً
قدحــا ُم ْ َ
مريــوط  ..فكانــت تريــد بذكائهــا البــارع أن متهــد لــه احلديــث يف
املوضــوع الــذي ســيغري كل األوضــاع يف عاملهــم الكبــر  ..فانتظــرت
حتــى ُيكمــا الغــداء وجيلســا يف باحــة حديقــة القــر الواســعة وتُفــي
لــه بــا يشــعل صدرهــا و ُيعــذب وجداهنــا  ..ثــم جــاء وقــت كالم ّ
اجلــد
فقالت بعذوبة وهدوء :
 شــاب قــوي ومجيــل مثلــك تتمنــاه كل أنثــى أمل تفكــر يف أنتتزوج ؟

نظــر إليهــا بعينيــه اجلميلتــن وكأنــه أصاهبــا يف قلبهــا بســهم ال يرحــم
مــن نظراتــه املثــرة :
 احلقيقــة أفكــر بالــزواج  ..ولكــن ال أريــد التــرع هبــذا املوضــوعحساس جدً ا.
فهو ّ
 لو كان والدك ح ّيا لسألك نفس سؤايل.مهــا يف
شــخصا
 أعــرف ذلــك  ..وإين ألعــرف بــأين فقــدتً
ً
حيايت.

 هــل حاولــت بعــد أن توليــت منصبــك يف رشكات العائلــة أن جتــدقاتل والدك ؟

 -قاتله ؟

 نعــم عليــك بالــرأس الكبــر الــذي أع َطــى أوامــر باغتيالــه وجـ ّـرهبعيــدً ا عــن بغــداد لكــي يقطعــوا عليــه ســبيل النجــدة وأمــل احليــاة
ً
رجــال
وخصوصــا أنــك ذكــي ومتلــك
ِل َ ال حتــاول أن جتــده ؟
ً
يكفــون لتحريــر دولــة بأكملهــا  ..دم والــدك مل جيــف رغــم األعــوام
التــي انقضــت قاتــل والــدك مــا زال ُحـ ًـرا طلي ًقــا وعليــك أن تنــال
منه ومن ثم ممن ساعدوا القاتل يف قتل والدك.
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 ما ان أجده لن أرمحه سوف أمزقه كام مزّق جسد والدي. -وماذا لو كان الرأس املدّ بر أقوى منك ؟

 أعلــم بــأن هنــاك األقــوى منــي يف هــذا البلــد  ..ولكنهــم معدوديــنجــدً ا  ..والتخلــص منهــم ليــس صع ًبــا فأنــا أعــرف نفــي وأثــق
ومــن قتــل أيب ســيدفع الثمــن حتــى ولــو كان
بقــدرايت جــدً ا َ ..
امللك نفسه.
عندمــا رأتــه بِـ َ
ـأ ُو ِّج ثقتــه وشــجاعته أعجبــت بــه أكثــر ففــار تنورهــا
ووجداهنــا  ..رغــم س ـنّها ومتنــت لــو تلقــي نفســها بــن أحضــان هــذا
الشــاب وحيرقهــا هلي ًبــا وعنفوا ًنــا  ..فضحكــت بــراءة وحيتــه عــى كالمــه
الشــجاع حتــى دنــت برأســها وحـ ّـر أنفاســها اجلميلــة بــدأ يلفــح وجــه
الشــاب حتــى التصــق رأســها برأســه وبــدأت تداعــب خديــه بجــرأة غري
متوقعــة  ..ومتــرر بأناملهــا الرفيعــة عــى شــفتيه حتــى جعلتــه يستســلم
بعــد أن أخذتــه املفاجــأة ولكنــه مل يرفــض مــا أقدمــت عليــه السـ ّيدة ثــم
بغتــة ابتعــدت عنــه  ..فطــاش بــه اهلــوى وانتفــض مســتيق ًطا مشــتتًا مــن
ِ
لتفاجئــه
فعــل أنوثتهــا وغمــرة النشــوة رمتــه بنظــرة ال ترحــم ثــم مهــدت
هبــدوء وهــي تضــع الثلــج يف كاســه ومتلــؤه بالويســكي :
غــدرا « ..قالتهــا وهــي تناولــه الــكأس
 أنــا أعــرف مــن اغتالــهً
هبدوء».

تغــر كل شــئ اآلن  ..ذهــب طيشــه وفــاق عــى مــا قالتــه
فاســت َع َّر عــى الفــور يف نفســه عــى إثــر كالمهــا ثــورة دمويــة
فاهتاج غضبا وقال بحنق :
 -من ؟

« -دانيال».

صمــت وســكن معــه العــامل لفــرة وجيــزة وفجــأة قــال وكأنــه خــرج
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مــن غبــار املــوت يف لعبــة املــوت التــي ال تنتهــي :
 -كيف أعرف صدق ما تقولني ؟

عبــس وجهــه حتــى بــدت ّ
كل مالحمــه نافــرة وقــد بــرز ِعــرق رقبتــه
فأردفــت :

 لقــد كنــت أريــد دائــا أن يكــون والــدك هــو األقــوى  ..ودائــا كنــتاســانده بــكل شــئ ولكــن عنــاده أضاعــه  ..يف الســنوات األخــرة
ـر وضــع البلــد وبــروز رجــال سياســيني وجتــار
ضعــف بســبب تغـ ّ
مــن خمتلــف العوائــل  ..وتقريبــا ّ
قــل شــأن والــدك ومل يعــد
رش التجــار
باســتطاعته أن يكبــح منافســيه «دانيــال» التقفــه مــن ّ
وبعدهــا كســب ثقتــه وخطــط الغتيالــه عــن طريــق رشاء صفقــة
أرص
اســلحة مشــبوهة بغيــة بيعهــا يف العــراق  ..والــدك بعنــاده ّ
عــى أن يتمــم العمليــة بنفســه فاســتغل «دانيــال» الفرصــة فأمــر
رجالــه بــأن يتخلصــوا منــه يف صحــراء ســيناء  ..ولــو ســألتني
ملاذا مل يقاوم مع رجاله أجيبك بأنه كان ُمدّ را قبلها بليلة ..

ـتعرة تتحــرك يف
كان وقــع الكلــات قــد زادتــه غضبــا  ..والنــران املسـ ّ
وحرقــة  ..فجــرى الــدّ م احلــار يف عروقــه فوضعــت
داخلــه هبمج ّيــة ُ
يدهــا عــى ســاقه مــرد ّدة :
مادمــت ح ّيــة  ..ســنقتله
 ال تقلــق ال تقلــق  ..لــن َأ َد َعــ ُه ح ًّيــاُ
نحن االثنني.

ومســت أصابعهــا فخــذه بخ ِّف ٍ
ــة شــديدة مقدّ مــة لــه أنعــم الوعــود
ّ
وأضافــت :
ختصــك وحــدك أنــت  ..والــدك كان أقــرب النــاس
 فاملســألة ال ّإيل فكيف أترك ثأره يا عزيزي.

وصعدت يدها إىل وجهه َ
وشعره وهي تواصل :
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يمسك أحد بسوء  ..سأحافظ عليك يا ابن العزيز.
 -لن ّ
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الفصل الثالث
ـق الظلــاء بســيارته ُم ْ ِ
س ًعــا يمخــر ســكون الكــون بجنــون قيادتــه
شـ ّ
ثمــا  ..والنجــوم ســاهرة يقظــى تراقبــه بأعــن المعــة  ..كان الغضــب
يتأجــج يف صــدره متله ًفــا عــى االنتقــام دخــل مــن بوابــة القــر بعــد
درســا
أن فتــح احلــراس لــه البوابــة  ..كان كل مهــه أن يلقــن القتلــة ً
قاســ ًيا وأن يكونــوا عــرة لــكل مــن يريــد املســاس بســمعة وســيادة
«عائلــة القــايض» التــي كــرت وأصبــح اســم العائلــة تلمــع يف كل
ـرف وسيتســاقط كل مــن يفكــر
ءمــكان  ..معروفــة بالغنــى والنســب ا ُملـ ّ
بإيذائــه أو إيــذاء والدتــه كأوراق اخلريــف اليابســة هبــت عليهــا ريــح
عاصفــة.
كيــف للبــر أن ُي ِ
ظهــروا تلــك القــدرة عــى الت ّلــون  ..؟ ُيصاحبــك ثــم
يتآمــر عليــك !

عــن نفســه فهــو ال يســتطيع فعــل ذلــك  ..رغــم ت ّلونــه حســب
الظــروف كاالنبســاط رغــم الضيــق وإىل اجلدّ يــة رغــم التهتــك  ..وأن
ُيافــظ عــى وقــاره حتــى عــن الثاملــة  ..فكأنــا تاهــت وماهــت النفــوس
عــن فطرهتــا ليتحولــوا إىل وحــوش آدميــة تفتــك بــكل شــئ  ..فيفضــل
ــر اجلميــع بصمتــه  ..خيطــط بصمــت لدرجــة
أغلــب األوقــات أن ُي ّ
يســتغربون صمــت املتكلــم الكالّمــة  ..وهــو يســتغربه تلوهنــم يف احليــاة
هــو كــا هــو  ..ال يوجــد شــيئًا متوحــدً ا بــن الدُ ْربـ ُة وحــذق مل ِّبــي بعض
ـخص واحــد ولــن يتغــر.
مــا متليــه عليهــم أنفســهم الرشيــرة  ..هــو شـ ٌ
ارتقــى الســامل متوجهــا إىل غرفتــه فخرجــت عــى إثــر صــوت مقدمــه
والدتــه وخرجــت تســتقبله وهــي متوتــرة وقلقــة عــى فــرة غيابــه املفاجئ
فنادتــه برسعــة :
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يومــا بوصيــة والدتك
 حبيبــي أيــن كنــت هــذا اليــوم ؟ أال تلتــزم ولــو ًونصائحي لك اهيا الصغري املدلل.

تدفــق الدمــع مــن بــن عينيهــا فتأثــر الشــاب  ..توجــه إليهــا هبــدوء
ـم مــن األدب الرائــع لثــم جبينهــا ثــم
وقــف أمامهــا وكعادتــه وكــا تعلـ ّ
يدهــا ُيــدِّ ئ مــن روعهــا ثــم قالــت بحنــان :
 -قلقت عليك أين كنت ؟

 ســأخربك فيــا بعــد كنــت يف عمــل مهــم تطلــب منــي التأخــرفلم أكن أتوقع عمل اليوم سيأخذ مني كل هذا الوقت.

ـورا إىل غرفتــه ولكنهــا
ثــم اســتأذن منهــا
ِّ
متحج ًجــا بالتعــب وتوجــه فـ ً
مل تتوقــف عــن قلقهــا ثــم وجــدت نفســها تســر نحــو غرفتهــا واخلــوف
ال يفــارق مقلتيهــا  ..ابنهــا يواجــه مشــاكل ورثهــا مــن هــذه العائلــة التــي
تورطــت يف أمــور كثــرة يف معركــة ترتفــع فيهــا النصــال و ُيطلــق فيهــا
الرصــاص لكنهــا تســعى جاهــدة عــى محايتــه وحيدهــا الــذي خرجــت
بــه مــن هــذه الدنيــا البائســة.
*****

فــا إن ارتفعــت الشــمس يف األفــق وأرســلت نورهــا إىل املدينــة
حتــى َ
رأى منظــر القــر مهيبــا وضــاء وجــوه العاملــن فيهــا
يعملــون بــكل دأب ونشــاط  ..يبثــون احليــاة يف أرجــاء القــر
كأهنــم يســتقبلون يــوم العيــد فنــزل «حممــود بيــك» كعادتــه ليشــارك
ـارضا عىل غــر عادته
والدتــه فطــور الصبــاح فتفاجــئ بـــ «جاهــد بيك»حـ ً
اســتغرب حضــوره  ..وحــاول جاهــدً ا عــى مضــض عــى ألَّ يظهــر عــى
وجهــه شــئ مــن الوجــوم والقلــق  ..حيامهــا بابتســامة مجيلــة وصافــح
جــده وجلــس بجانــب والدتــه.
كانــت عينــاه متســحان وجــه «جاهــد بيــك»  ..يعلــم أنــه قــد جــاء
132

ألمــر جلــل  ..ســاد صمــت قصــر وتظاهــر «حممــود بيــك» بــاألكل
حتــى انــرى «جاهــد بيــك» قائــا :
 -ما رس لقاءك بـ «ارشقت» ؟

مل يثــر الســؤال رد فعــل قــوي عــى وجــه «عائــدة خانــم « وأدرك
عــى الفــور أهنــا قــد علمــت مــن والدهــا كل تفاصيــل لقائــه بالســيدة
أال تفاصيــل احلديــث  ..لكمــ ُه جــدّ ه بالقاضيــة ولكنــه متاســك لينهــي
وفضــل أن يقــول ولــو شــيئا لكــي خيفــف مــن
اجلولــة بســام معــه ّ ..
حــدة التوتــر :
 كانــت تريــد أن تشــاركني يف عــدد مــن املشــاريع التــي تُــدار يفأوروبــا  ..وأنــا بــدوري مل أقتنــع فرفضــت طلبهــا وأهنينــا املوضــوع
كله بكل سالم.

حدجته «عائدة خانم « قائلة :

 «أرشقــت» لدهيــا مــا يكفــي مــن رشكات يف مجيــع أنحــاء العــامل والحتتــاج إىل رشاكتــك  ..جــدك يقــول أنــك ذهبــت ألمــر آخــر
أمــا ملــا مل ختــرين فهــذا أمــر آخــر  ..اه عــى فكــرة حبيبــي
رجــايل كانــوا يراقبــون كل شــئ مــن أول زيــارة للرســول إليــك حتى
آخر حلظة تركك فيها أمام بوابة القرص.

أطلــق ضحكــة وكأنــه يســخر مــن نفســه  ..ولكنــه أثــار حفيظــة
ـق نف ًقــا يف هــذا الصبــاح  ..ثــم قــال بصــوت
«جاهــد بيــك»  ..كالمهــا شـ ّ
رصيــح :
 ال أعتقــد أهنــا تريــد إســقاط جــدي عــن عرشــه  ..فهــي ال تتآمــرعليه وال أعتقد أهنا ختطط لذلك.
 -اخرس.
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صــاح بــه «جاهــد بيــك» وكأنــه يتلقــى َس ـ ْي ًل مــن اإلهانــات عــى يــد
صبــي ال يفقــه الــكالم.

مل يبــال «حممــود بيــك» بصيــاح جــده وكأنــه مل يســمع شــيئًا ولكــن
«عائــدة خانــم» علمــت مــا خيتلــج يف صــدر وحيدهــا  ..مســكت يــده
ورفعتــه إىل فمهــا فلثمتــه  ..لكــي يــرد أعصابــه التــي يــكاد أن يفقــد
الســيطرة عليهــا غــر مباليــة بعصبيــة والدهــا  ..ثــم قالــت هبــدوء :
هون ً
قليل من األمر دعه يفطر.
 أرجوك والدي ّ -هل تشجعينه عىل التآمر عيل ؟

 اهدأ يا والدي أرجوك فكيف سيتآمر عليك وأنت جدّ ه.َ -أ َومل يتآمر «عمران» عىل والده ؟

هنا آملتها حديث والدها فقالت مرددة برصها بني ابنها ووالدها :

 والدي أرجوك ّكف عن هذا املوضوع ..

الشــاب يعلــم تفاصيــل القصــة كامــا  ..فــكان لــه وجهــة نظــر معينــة
ومل يكــن ُيعقــب أو هيتــم بتاريــخ «عمــران بيــك» ســوى أنــه كان يعتــره
مثلــه األعــى فلــواله ملــا كان هــو س ـ ّيدا اآلن.
هنــض «حممــود بيــك» مرس ًعــا والغضــب يلــوح مــن عينيــه ثــم خــرج
مــن القــر  ..مسـ ً
ـتقل ســيارته بعصبيــة ال يلــوي عــى شــئ  ..حــاول
حراســه أن يتعقبــوه فمنعهــم مــن ذلــك ورصخ يف وجههــم ان يرتاجعــوا
ّ
وانطلــق مرسعــا يلعــن العــامل ومــا فيــه.
نظرت إىل والدها ثم قالت هبدوء وثقة تامة :
حيميك فال ُيقلِ ُق َ
ْ
ك مكر النساء.
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ثم ارتشفت قهوهتا بربود ووالدها حيدّ جها بنظرة الغري مطمئن.

متذمــرا فلــم يستحســن
حــرارة الصهــد بــدأ خيــرج مــن صــدره
ً
ـب وإىل أن أصبــح شــا ًبا ياف ًعا
ترصفــات ذلــك املتهــور الصغــر منــذ أن شـ ّ
يديــر مصالــح والدتــه فهــو خيشــى أن يلحــق قــول النــاس عليــه بأنــه مل
يعــد لــه أي ســلطة عــى آل بيتــه  ..الصمــت ا ُملطبــق يكبــس عليــه وهيــدد
وجــوده  ..إ ًذا لــن يقطــع دابــر الفتنــة فســوف يضيــع كل شــئ.
عالمك ُييفك لقاء هذا الصغري بتلك العاهرة ؟
ُ -

 هــل نســيت أنــك «جاهــد بيــك» ؟ أم نســيت نفــوذك ؟ أم ســترتكالصغــار يفتقــون كل رشنقــات حياتــك  ..ويرضبــون عمي ًقــا
مصاحلــك ؟!  ..كاحلــرات هــم هــذا اجليــل اجلديــد  ..مــن
فــك طالســمهم ٌ ..
الصعــب ّ
معــن  ..فمــن
كل يســعى لغــرض
ّ
عيل ؟
غدً ا يا ت ًَرى سيخرج ّ
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الفصل الرابع
ويف رونــق الضحــى نــزل «جاهــد بيــك» مــن عنــد زوجتــه الرسيــة
بــدون محايــة كــا كان يفعــل يف بعــض األحيــان  ..وحيــدً ا َث ِمـ ًـا حيمــل
يف صــدره احلقــد عــى «حممــود بيــك»  ..غضــب عــارم يتأجــج يف صــدره
انتصــف الليــل و»رحــاب» جتاهــد يف إرضــاءه ولكــن دون جــدوى
فقــد كان زوجهــا ُم ْس ـت َِع ًرا يف ثــورة غضــب عــى حفيــده بالتبنــي الــذي
كان يومــا قطعــة حلــم صغــرة حتــت رمحتــه  ..وكان بإمكانــه أن خينقــه
وبــا أي جمهــود ُيذكــر  ..فكيــف مل يفكــر يف ذلــك ؟
تــرك زوجتــه وجلــس يف البلكونــة تــاركًا نفســه للنســيم الــذي ختلــل
أنفاســه وأذاقــه طعــم الراحــة ولــو بشــكل مؤقــت وهــو يدخــن ســيجارته
«الكــويب»  ..كان متله ًفــا عــى االنتقــام  ..وكانــت النجــوم ســاهرة
جالســا متلــذ ًذا بدخــان ســيجارته
ويقظــى تراقبــه بأعــن المعــة  ..وظــل
ً
وهــو خيرجــه مــن صــدره بغضــب ممــزوج بتفكــر عميــق  ..ممــا جعــل
«رحــاب» تســند رأســها عــى وســادهتا و َتغ ُّ
ُــط يف نــوم عميــق  ..تلعــن
ح ّظهــا العاثــر يف هــذا الرجــل العجــوز.
جالســا يدخــن الســيجار حتــى انقشــع الظــام نســب ًيا ،والطرقات
وظــل
ً
باتــت تتجــى للعيــون قليـ ًـا َ ..ف َبــدَّ َل مالبســه عــى َع َجـ ٍ
ـل وقــرر اخلــروج
وقطــع أجازتــه وخلوتــه بزوجتــه بســبب مشــاكل نفســية طغــت عــى
أفــكاره بشــدّ ة  ..و كانــت زوجتــه وقتهــا نائمــة كالفراشــة يف فراشــها
الناعــم املريــح.
نــزل الســامل عــى عجــل وكان وقــع خطواتــه الصاخبــة كافيــة إليقــاظ
«ياســن» مــن نومــه اخلفيــف  ..وعلــم مــن خــال صــوت قرقعــة احلــذاء
الغليظــة أنــه ذلــك الكلــب الــذي طاملــا كان ينتظــره للنيــل منــه ويشــفي
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منــه غليلــه طــوال أعــوام مضــت والــذي تســبب يف عاهتــه الدائمــة  ..فــا
بــد أن نزولــه يعنــي بــأن وقتــه مــع «رحــاب» ربــا قــد انتهــى وقتــه هلــذا
باكــرا
االســبوع  ..ولكــن مــا الــذي جعلــه يقطــع خلوتــه هبــا وخيــرج
ً
عــى غــر عادتــه ؟
تلقــف مــن حتــت وســادته قطعــة حديــد غليظــة متوســطة الطــول
والشــوق يكابــده يف إنــزال هــذه القطعــة عــى رأس غريمــه.
ــق ُقعــو ًدا
التمعــت عينــاه وهــو يتطلــع إىل ســاحه الفتــاك  ..ومل ُيطِ ْ
فانتصــب ينتظــر نــزول «جاهــد بيــك»  ..يتوعــد ويســب يف رسه وقــد
مروعــة تبعــث ســحنة وجهــه
ارتســم الغضــب عــى وجهــه بصــورة ّ
ـر
الرعــب يف األفئــدة فجمــع كل قوتــه ليرضبــه رضبــة املــوت الــزؤام فـ ّ
عــى نواجــذه وانتظــر نــزول عــدّ وه.

نــزل «جاهــد بيــك» فاضطــرب «ياســن» فاضطــرب جســمه النحيــل
ملباغتتــه ومــا أن وطــأت قــدم الضحيــة آخــر درجــات الســلم نـ ً
ـزول حتى
خــرج مــن وكــره يتعقبــه حـ ِ
ـذ ًرا وبيــده قطعــة احلديــد  ..فتبــع الرجــل
َ
حتــى بــات قريبــا منــه ال يفصلــه عنــه غــر نصــف مــر اقــرب اكثــر
رفــع يــده املمســكة باحلديــد  ..ثــم رضبــه رضبــة قويــة عــى مؤخــرة
حمرشجــا
ويــرج صوتــا خمنو ًقــا
رأســه  ..قبــل أن ينتبــه «جاهــد بيــك» ُ
ً
يف حنجرتــه  ..فجــرت الدمــاء يف رأســه وترنــح كالثمــل ثــم ســقط عــى
ـدوها عــى مــا َأ ْقــدَ َم
وجهــه يتخبــط يف دمائــه فلبــث «ياســن» واق ًفــا مشـ ً
عليــه مــن عمــل  ..اندثــرت حواســه وفقــد صوتــه  ..وقــف قليـ ًـا عــى
رأس اجلثــة يراقبهــا وهــي تتــذوق مــذاق املــوت الــذي أذاقــه لـــ «جاهــد
بيــك» ..فرجــع القهقــري وهســتري ًيا عظيمــة قــد طغــى عــى مالحمــه ال
إراد ًيــا  ..ثــم أطلــق ســاقيه للريــح حتــى غيبــه بــاب العــارة.
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لقــد غريهتــا مهــوم الســنني بتعاســتها أكثــر مــن ســعادهتا  ..تغــرت
ـرا وال سـيَّام فاجعــة مقتــل والدهــا قــد تــرك أ َثـ ًـرا مــن احلــزن العميــق
كثـ ً
يف نفســها وقــد غــرت تلــك الســنوات منهــا ماغــرت فــرك فيهــا
اجلــد والرصامــة واحلــزن ال يمحوهــا أحــد أبــد الدهــر  ..فجـ ّ
ـف عودهــا
الوضــاء
ومالــت قامتهــا إىل االنحنــاء قليـ ًـا فحفــرت اآلالم يف جبينهــا ّ
جتعداهتــا ومل يبــق ســوى بريــق عينيهــا ونظراهتــا الدّ الــة عــى خوفهــا مــن
يمــس أحــد بالســوء ف ّلــذة كبدهــا الوحيــد وبالرغــم مــن مأســاهتا
أن
ّ
فقــد بقــت حمافظــة عــى صربهــا وهدوءهــا حتــى بعدمــا فقــدت والدهــا
بشــكل مريــع وإىل األبــد وارتســمت عــى وجههــا احلســن مســحة حــزن
شــديد ووجــوم.

وكانــت آنســة مجيلــة هيفــاء الطــول قــد زارهتــا مؤخــرا يف زيــارة
و ّديــة حيــث دخلــت يف خطــى متزنــة يــدل مظهرهــا عــى الوقــار
جالســا بجانب
وتتجــى قســاهتا عــن حســن وكان حينهــا «حممــود بيــك»
ً
والدتــه حينــا ســمحت األخــرة للخادمــة بإدخــال االنســة «نورهــان»
عليهــا.
فــرزت مــن خلــف البــاب شــابة كأهنــا شــعاع مــن النــور الســاطع
يغشــى العيــون شــقراء مجيلــة ..فقالــت بصــوت رخيــم :
 -السالم عليكم.

فهــوى قلــب «حممــود بيــك» باحلــال ومل جيــد نفســه إال يف متاهــات
مجاهلــا يتــأوه مــن شــدة مــا حتملــه مــن مفاتــن مل حتملهــا فتــاة مــن قبــل.
َ
أخــذت جملســها بجانــب «عائــدة خانــم» بعــد أن ق ّبلتهــا األخــرة
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وحضنتهــا بحــرارة  ..فــأدرك «حممــود بيــك» بأهنــا معرفــة قديمــة
إهنــا «نورهــان» ابنــة أكــر تاجــر عراقــي يف بريطانيــا  ..ســمع عنهــا وعــن
والدهــا الكثــر ورآهــا مــرات عديــدة يف احلفــات الكبــرة التــي يقيمهــا
امللــك يف قــره.
أخــذ ينعــم النظــر إىل أناملهــا وقوامهــا اللــدن الرشــيق فتنبــه إىل نفســه
فجــاة فعــاد ينصــت بــأدب إىل كلــات املجامــات بــن والدتــه واآلنســة
الفاتنة.

ثــم دخلــت اخلادمــة واخربهتــم بــأن الشــاي قــد تــم حتضــره وكل
شــئ جاهــز يف احلديقــة  ..فقامــوا مبتســمني وبــادروا باخلــروج تتقدمهــم
الســيدة ثــم اآلنســة ومــن ثــم الشــاب الوســيم.
ومــا إن خرجــوا إىل باحــة القــر حتــى بــدأ النســيم يعبــث بحاشــية
مــرورا
ثوهبــا األبيــض ويراقــص ذؤاباهتــا الرقيقــة الذهبيــة وكان
ً
ـر ثغرهــا عــن درر نضيــد
النتجاعــه النســيم مــع األمــرة الفاتنــة االي أ ْفـ َ َ
قائلــة بابتســامة :
 اهلــواء هنــا جينــن مل أشــعر هبــذا االرتيــاح واالنتعــاش يفقرصنــا  ..اجللــوس معــك «عائــدة خانــم» لــه ميــزة خاصــة
ياليتنــي زرتــك مــن قبــل لكــي أمتتــع بنشــعة املنــاخ هنــا  ..كأننــي
جالسة يف جزيرة.

ابتســمت األم  ..وكانــت جالســة يف الوســط متألقــة كزهــرة مجيلــة
وقالــت برضــا :
 «نورهان» هل تقبلني ولدي «حممود» زوجا ِلك ؟
ً
أضــاء وجــه اآلنســة والشــاب بوقــت واحــد باالبتهــاج ال خيلــو مــن
بــأن الســيدة كانــت ختطــط لذلــك منــذ
املفاجــأة  ..فأدركــت اجلميلــة ّ
فــرة طويلــة ولكنهــا كانــت تريــد فقــط أن تتأكــد مــن مشــاعر االثنــن
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قبــل أن تنطــق مجلتهــا  ..قــال ابنهــا بأســتنكار ُمفتعــل بعدمــا َ
رأى وجــه
ـج ُ
باحلمــرة مــن شــدة اخلجــل :
«نورهــان» وقــد ضـ ّ
 -أماه ماهذا القول ؟

فتمتمــت «نورهــان» بخجــل بالــغ بكلــات ال تعــرف بــاذا تــرد
مفاجــأة مل تتوقعهــا هــي  ..بينــا أدركــت األم املوقــف وقالــت بثقــة ســيدة
هلــا وزهنــا وشــخصيتها يف املجتمــع :
 «حممــود» غنــي عــن التعريــف وأنـ ِـت أيضــا حبيبتــي هــذه فرصتــي

ألمجــع بــن شــخصني ناجحــن  ..صيتكــا واســع يف املجتمــع
العراقــي وال س ـيَّام أنتــا مــن بيــت واحــد وســتحافظان عــى ســمعة
العائلــة مهــا قســت الظــروف وطغــت -ال قــدَّ ر اهلل .. -لــن
اعيــش لــك طويـ ًـا يــا حبيبــي فأنــت اآلن رجــل وينقصــك امــرأة
قويــة الشــخصية تســتطيع أن حتافــظ عليــك وعــى أوالدك
أريدكــا م ًعــا  ..مــا حييــت وحتــى وإن غادرتكــا فســيكون بــايل
مطمئنًــا عليكــا  ..هلــذا رأيــت يف «نورهــان» املــرأة القويــة التــي
ستساندك وتساندها يف احلياة.
ـاح الرضــا
كانــت لوقــع كلامهتــا اجلــا ّدة َأ َثـ ٌـر بالــغ يف نفــس االثنــن  ..فـ َ

يف الوجــوه  ..وانتــر بينهــم الصمــت خال ًيــا مــن أي جتهــم أو قلــق
يطغــي احلــب والقناعــة مشــهد االجتــاع وقــد هفــت ذؤابــات مــن شــعر
«نورهــان» الذهبــي عــى جبينهــا األغــر وأذنيهــا  ..فوجــب قلــب «حممود
بيــك» ونظــر إىل زرقــة عينيهــا فــرأى نظــرة استســام وحنــو أعــذب مــن
احليــاة التــي وهبتــه إياهــا َ
ــس أن مــا بينهــا مــن هــواء ينتفــض
وأ َح َّ
بحــرارة عميقــة بســحر جيــذب إليــه روحيهــا ليلتقيــا ويمتزجــا ففقــد
ـاكرا عــى هــذا االختيــار
ـي أمــه ليقبلهــا شـ ً
ل ّبــه وكاد أن هيــوى عــى قدمـ ّ
املم ّيــز  ..لريبــط حياتــه برشيكــة جديــدة ســتعوضه عــن كل شــئ.
ُ
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مل يكــن لــه ســوى ّأمــه بالتبنــي  ..منــذ أن ت ّبنتــه ومحتـ ُه مــن كل املؤمــرات
ـر  ..بينــا هــو كان يعــاين مــن فاقــة األبــوة  ..فهــي
منــذ الصغــر إىل أن كـ ُ
قــد َ
أنقذتــه مــن صعوبــة احليــاة ومآســيها  ..هكــذا أخــره جــده قبــل عدّ ة
ســنوات طويلــة  ..قبــل أن يفـ ّـرق بينهــا املــال والســلطة.
كانــت حتـ ّ
رش املنافقــن الذيــن كانــوا يتقربــون منــه ألغــراض
ـذره مــن ّ
ومصالــح ترتبــط بمراكزهــم املهمــة  ..ويظهــرون لــه الصداقــة بالظاهــر
رش يواجهــه.
واحلقــد يف باطنهــم  ..كانــت ّأمــه تســتميت حلاميتــه مــن اي ّ
الســلطة كانــت هتبــه قــوة التحــدّ ي كــا يمنح ُه ســائل احليــاة  ..خشــونة
القســوة كــا نعومــة ُ
احلــب يلمــس عدوانيــة قاســية تقــاوم انكشــافها يف
هــذا احلصــار اجلســدي الــذي يامرســه عليــه ّ
كل مــن لــه نفــوذ يف الدولــة
كان يكرههــم بســبب إحساســهم وتعاليهــم الشــديد والسـ ِ
ـم ْج عــى أي
َّ
ـأن وجــود هــؤالء
مــروع ناجــح كان يظفــر بــه  ..فأكــدّ ت لــه احليــاة بـ ّ
األشــخاص أكــدّ لــه إىل جانــب احــراف املتملــق الــذي تدّ ربــوا عليــه
ـول االنقــايب إىل مؤذيــن بــا رمحة
أهنــم مســتعدون للتبــدّ ل الفــوري للتحـ ّ
ُ
حيــث رصاعهــم املتشــاحن داخل ًيــا بــن كرامــة ابتذلــت وأنســحقت
وتســوهلم وبــن عــوز الســلطة ينتظــر احلــل
تنغــص عليهــم نفاقهــم
ّ
الصعــب رغــم املــال الوفــر الــذي يملكونــه إال أهنــم يتحسســون حتــت
جلدهــم ح ّكــة خمافــة مــن أن خيــروا كل هــذا.
إال أن زوجتــه ورفيقــة عمــره كانــت تــؤدي واجباهتــا الزوجيــة جتــاه
ـأن واجبهــا مقــدّ س نحــو زوجهــا
ـم وجــه مل تنــس أبــدً ا بـ ّ
زوجهــا عــى أتـ ّ
َ
وأخــذت القيــادة مــن والدتــه لكــي تُكمــل رســالتها وتُرضيهــا
بــل
بــكل مــا لدهيــا مــن عزيمــة بعدمــا مرضــت األم وضمــر كل شــئ فيهــا
141

ومرضــت مرضــا شــديدا فهــا هــي «عائــدة خانــم» عــى فــراش املــوت
تتــأمل والعجــز املــريض يقــف حائــا بينــه وبينهــا ال يســتطيع أن يوقــف
ـاح لــه أن يفعلــه  ..زوجتــه حزنــت
األمل ال باملــه وال بــأي شــئ آخــر متـ ٌ
وحاولــت أن هتــب الطمأنينــة إىل نفــس زوجهــا ولكنهــا فشــلت ْ ..أمـ ُـر
اهلل نافــذ ال حمالــة.

رسورا
الســيدة الكبــرة حتتــر اآلن كان نقــاء صوهتــا يمــأ القــر
ً
ِ
ــر للنفــوس.
وســعادة بــدفء صوهتــا الغامــر اآلرس وا ُملدّ ث ْ
كانــت تضــم حتــت لوائهــا حضــور عائلــة متضافــرة أو متنافــرة لكنّهــا
كانــت جمموعــة عــى موعــد يصنــع بينهــم الذكريــات و ُيراكــم فيهــم
تلــك اللحظــات عــى مــدى مــرور العمــر كانــا يرقباهنــا وهــي مستســلمة
لــأمل رغــم أهنــا كانــت تتحمــل وتعــاين رغـ ًـا عنهــا ولكــن لــكل شــئ
طاقــة حمــدودة.
يمتــزج نظرتيهــا إىل األم الراقــدة عــى فــراش املــوت باحلنــن والشــجن
وفــوات الزمــن وكان حتــى زوجهــا املغطــرس حيتمــي حتــت لوائهــا
بالــراءة التــي فاتــت وماتــت كان االبــن يتخيــل أن روحــه تأخــذ ذلــك
الوضــع اجلنينــي جســده التــي كانــت تلــوذ بــا كان ضــد مــا يكــون
حتتمــي بــا كان أمــام مــا يكــون حينــا كان يعــود غاض ًبــا إىل القــر
يقرفــه أحدهــم بشــدّ ة مــن تــرف خبيــث ويعتمــل فيــه مرجــل نــار
فتســارع ّأمــه وتطفــئ ذلــك الغضــب العــارم بحناهنــا وعقلهــا العبقــري
بانتزاعهــا وســاخة الكُــره امللتصقــة يف رشايــن ُ ّ
مــه.
وعندمــا كانــت تــراه نائـ ًـا يف وضعــه اجلنينــي كانــت غريــزة األمومــة
تدفعهــا لكــي تشــاركه نومــه كانــت تــراه واض ًعــا ذقنــه يف ركبتيــه يضــم
ســاقيه عــى ظهــر فخذيــه وشــابكًا قبضتــي يديــه واض ًعــا ذرا ًعــا مثنيــة
حتــت رأســه وطــرف كتفــه وأخــرى فوقهــا ســاعتها تقــرب هــي
أيضــا
وتبتســم بــراءة وهــي واقفــة عــى رأس صغريهــا  ..فتتشــكل هــي ً
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جنينًــا إىل جــوار ابنهــا بالتبنــي بــذات النومــة والرقــدة دونــا تق ّلــب وال
متــدد.

كأن جن ًّيــا اســتعار جســدها ســاعة
و ّملــا ســمعت خــر حماولــة اغتيالــه ّ
فأرســلت رجاهلــا للبحــث عــن ُ
اجلنــاة  ..ومل ترتــح حتــى قبضــت عليهــم
وأعدمتهــم بــا رمحــة.

كانــت تؤك ّلــه وتُشــبع ُه أفخــر أنــواع األكالت وممــا لـ ّ
ـذ وطــاب ليكــون
قــادرا عــى إدارة أمــور العائلــة  ..وعندمــا يكــون
قو ّيــا وســ ّيدا يكــون
ً
األكل كبــس والــرب حبــس كانــت ترفعــه مــن األرض وهــو نائــم عىل
األريكــة فتصعــد بــه ســامل القــر غــر ِآبـ ٍ
ـة بثقلــه وت ُّســجي جســده عىل
ً
الرسيــر وال تفارقـ ُه حتــى تتأكــد مــن أنــه قــد غــرق يف النــوم بســام ويف
أغلــب األحيــان كانــت تلقــي نفســها جنــب صغريهــا وتشــاركه رسيــره.

هــذا هــو رشع املنهــج اإلهلــي وال را ّد لقضائــه أحــد هــا هــي قــد
أســلمت روحهــا فجــأة لبارئهــا بعــد رصاع طويــل مــع مرضهــا الــذي
أرسارا كثــرة عــن ولدهــا ماتــت بعدمــا عجــر األطبــاء
فتــك هبــا كتمــت
ً
ِ
ـرا
مــن عالجهــا ومل ُتــدْ رك أن مــن تركــت ورائهــا مــا يــزال طفـ ًـا صغـ ً
ٍ
ال يســتطيع اســتيعاب أنــه فقدهــا وإىل األبــد  ..يبكيهــا يف ّ
وقــت ..
كل
وحــن.
*****

الطريــق الض ّيــق ال يتســع إال باهلــدم وهــي ســلكت طريقــا ضي ًقــا ملي ًئــا
ِ
ـزءا ضي ًقــا ملمشــاها
باالنتقــام كلــا تُوغــل فيــه ضاقــت جنباتــه تاركـ ًة جـ ً
طريــق ضيــق حتــت األجســاد واألرواح رغــم مجاهلــا ولكنهــا قاســية مــن
نــت قاعدهتــا يف الألجــرام َلبِنَــ َة َلبِنَــة بعدمــا فشــلت يف بنــاء
الداخــل َب ْ
ـرا للحــب الــذي كان ســيحميها مــن كل العواقــب.
جـ ً
الثــراء والوجاهــة كانــا كل مههــا التســلط واللعــب مــع الكبــار هــم
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كل غايتهــا ن ََشـ َ
ـأ ْت يف القصــور يف عائلــة فاحشــة الثــراء مل تعــرف العــوز
واحلرمــان وتع ّلمــت أن تأمــر ال أن تؤمــر  ..واغتيــال كل مــن يقــف يف
طريقهــا  ..وصناعــة القــرارات الصعبــة  ..شــخصية فــذة...

مل تكــن تبــال بــكل صيــغ التربيــك التــي انص ّبــت عليهــا كانــت تســعى
باســتمرار للحصــول عــى أعــى املراتــب اإلداريــة ومل هتتــم بالسياســة
بقــدر اهتاممهــا بالتجــارة العامليــة واملحل ّيــة جنــت أربــاح مذهلــة حتــى
تصادمــت يف طريقهــا إىل عــرش املجــد مــع أشــد الرجــال فتـكًا بخصومــة
ِ
ـم مــن خــال عصافــره التــي تـ ّـرف يف مجيــع األنحــاء
«دانيــال» الــذي َعلـ َ
مــن البلــدان أهنــا تنــوي االنتقــام منــه رغــم كل شــئ.
شــخصيتها وثرائهــا مكّنــت وســاعدت العديــد مــن الرجــال املهمــن
واجهتهــم يف أعامهلــم وعقبــات صعبــة للغايــة
مــن اجتيــاز صعوبــات َ
كانــت خمططــة مــن قبــل رجــال الدولــة  ..حيـ ُ
ـث كان اســمها كجــواز
َــر ُّد ُه األبــواب املوصــدة  ..فكانــت تســاعدهم وبــا مقابــل.
عبــور ال ت ُ
هي ستنهار !
هــذا مــا قـ ّـرر «دانيــال» فعلــه  ..وخ ّطــط لذلــك الرجــل األكثــر رهبــة
وشــهرة ُســلطته هــي الوحيــدة التــي مل تنهــر اهنــارت أكثــر العوائــل
ِغنًــى وال َّســيام مــن -بيــت القــايض -الذيــن كانــوا هدفــه الرئيــس هــو يف
إفنائهــم  ..ومــن بينهــم كان «عمــران بيــك» الــذي أصبــح ترا ًبــا الرجــل
العنيــد والــرس فالقــى مــا القــاه مــن أشــد أنــواع القتــل فتـكًا وانتهــى
كل شــئ برضبــة واحــدة موقوتــة.

كانــت الفاجــرة عشــيقته كانــت ت ّ
ُعذبــه بأنوثتهــا وصمــت عينيهــا
حتــى نثــر الطــرف الــذي جيمعهــا لتحريــك ركودهــا أمــا اآلن
هيزمهــا إحســاس الفقــد  ..وومجــت وأبحــرت يف صمــت وفِك ٍ
ــر
ْــر ُ َ
م ِّ
جــدَ ت حيويتهــا رغــم أهنــا ال تــزال قــادرة عــى ن ـ ّز ســمومها يف جســد
َُ
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أقــوى رجــل يف الدولــة ُأحيلــت اآلن إىل متثــال فاتــن صلــب تشــخص
يف الفــراغ.
منحت الرجل الذي ُتبه خالصة أنوثتها.

حــرث حقلهــا متصببــا مــن جيدهــا ألمخــص قدميهــا ويف ّ
كل لقــاء
كانــت تســتل مــن بكــرة خيــوط عشــيقها حتــى أصبحــت تعــرف أخطــر
أرسار عشــيقها الســابق.

خرجــت كالعــادة مــن قرصهــا متربجــة  ..أنيقــة تعكــس ركبتيهــا
آشــعة الشــمس فتــزدادان ملعــان ونضــارة جلدهــا كلؤلــؤة كانــت تلقــي
نظــرة وكأهنــا نظــرة وداع عــى ممــرات وحدائــق قرصهــا وهــي جتلــس
ً
متمهــا لتســتمتع بمنظــر
وأمــرت ســائقها ليمــي
يف املقعــد اخللفــي
َ
احلديقــة واألشــجار الباســقة وكأهنــا تراهــم ألول مــرة أو تريــد توديعهــم
فتحــت نافــذة الســيارة ومــدّ ت عنقهــا إىل اخلــارج تنتــي مــن عذوبــة
هــواء الصبــح وعطــر ُ
اجلنينــة املليئــة بشــذى األزهــار والياســمني ..
كانــت يف ذلــك اليــوم يطغــي عليهــا قليـ ٌ
ـر مــن القلــق
ـل مــن املــرح وكثـ ٌ
ـر
حتــاول أن تنســى كل شــئ  ..لريتــاح رأســها املثقــل هبمــوم كــرت وتكـ ُ
ـث ُجـ ِ
حيـ ُ
ـرف عنهــا بعــض القلــق واليــأس كــا جيــرف الســيل غصنــن
يابســن أ ْل ِقيــا يف جمــراه  ..تريــد أن تنتقــم وســوف تنتقــم  ..منــه  ..مــن
«دانيــال» وســرقص عــى قــره  ..وإىل األبــد ســوف يــذوق املــوت
الــزؤام  ..هنــاك خطــة ســتنفذها بعدمــا تــم وضعهــا مــع «حممــود»
وســتنفذها مهــا ك ّلفهــا الثمــن.
كان الســائق وهــو يقــود الســيارة يكبــس عــى رضوســه قلقــا وترتعــش
عــروق خديــه وهــو يــدوس الفرامــل برسعــة ليخــرج مــن حــدود هــذا
املــرة األخــرة فينفــذ خمط ّطــه ثــم
القــر اللعــن  ..ولعلهــا تكــون ّ
حيصــل عــى جــواز مــرور إىل لنــدن كــا وعــده «دانيــال» ويغدقــه بأمــوال
تكفيــه بــأن يعمــل يف التجــارة طيلــة حياتــه ويعيــش كــا يعيــش األغنيــاء
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واملرتفــن يف أوروبــا..

ومــا أن خــرج بســيارته حتــى ســار عــى بعــد كيلــو مــرات مــن القــر
وبحركــة فجائيــة اســتغلها أخــرج مسدســه وصوهبــا بدّ قــة نحوهــا
ـق رصاصــة اســتقرت يف جبينها
خافــت ولكــن مل يســعفها اخلــوف َ ..فأ ْط َلـ َ
ومالــت ببــطء عــى املقعــد مرضجــة بدمائهــا  ..قــاد الســائق الســيارة إىل
مــكان بعيــد ومــن ثــم انحــرف إىل طريــق زراعــي جمهــول أو َقـ َ
ـف الســيارة
ـق ســاقيه للريــح قاصــدً ا «دانيــال».
ثــم نــزل منهــا وأط َلـ َ

146

الفصل السابع
بغداد 1941

«الفرهود»

كانــت فاجعــة كبــرة وخميفــة تنتظــر هيــود العــراق يف هــذا اليــوم
بالتحديــد  ..حتــى تدّ خلــت القــوات الربيطانيــة لتمنــع اســتمرار املذبحــة
املريعــة التــي حدثــت بحــق اليهــود.

فــأراد شــيوخ الســوء اســتغالل كــره العــرب لليهــود فدعــوا املســلمني
اىل مهامجــة بيــوت اليهــود وأباحــوا هلــم الدمــاء واألعــراض واألمــوال
ونســى املهامجــون أن اليهــود ال عالقــة هلــم باالحتــال الربيطــاين ومشــكلة
فلســطني وأن وجودهــم يمتــد ألقــدم مــن وجــود املســلمني يف بــاد
النهريــن وأهنــم مواطنــون عراقيــون  ..وباألحــرى كانــت خطــة إرسائيــل
يف ختويــف اليهــود مــن العــرب كــا حــدث يف العــراق ومــر  ..فعملــوا
عــى نــر الفتــن بــا ملــل أو كلــل.

فهجــم العراقيــون عــى مجــوع غفــرة مــن ســكان اليهــود حيملــون
الســيوف واخلناجــر وهــي تنشــد «حلــو الفرهــود  ..كــون يصــر يوميــة».
وحرقــت البيــوت و ُدمــرت املحــال التجاريــة ورسقــوا
وقتلــوا املئــات ُ
مــا يمكــن رسقتــه باإلضافــة إىل اغتصــاب اليهوديــات أمــام األزواج
واآلبــاء ...

كان اجلــار املســلم يقتحــم بيــت جــاره اليهــودي الــذي ترعــرع منــذ
الطفولــة وعــاش معــه العمــر بســام وصداقــة  ..ليســبي بناهتم ونســاءهم
وينتــزع منهــن مصاغاهتــن الثمينــة و ُيغتصبــن بــراوة جنسـ ًيا فشــهدت
ازقــة بغــداد واألعظميــة وبيــوت اليهــود فيهــا مآيس ظــل النــاس يرددوهنا
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بتلــذذ غريــب ف ُبقــرت النســاء احلوامــل و ُقتــل األطفــال  ..ثــم عمــد
املهامجــون إىل رسقــة أثــاث الــدار فيرسقوهنــا بأســلوب النهــب البــدوي
املتــوارث.
كان «دانيــال» يشــاهد املشــهد الفظيــع مــن شــباك مكتــب رشكتــه
برعــب شــديد  ..بعدمــا ختلــوا عنــه حراســه وموظفيــه وهربــوا إىل
بيوهتــم  ..وبــات وحيــدً ا يشــمله اخلــوف والصمــت يف مكتبــه املظلــم
الــذي أضحــى كمقــرة موحشــة وخميفــة يســكنها األشــباح.
كان يشــاهد مشــاهد مروعــة مل يكــن ليتوقعهــا أبــدا وبــات يســتعرض
جرائمــه يف ذاكرتــه ثــم قــال بلهجــة تنطــوي عــى احلنــق :
 -ماذا تريدون ؟ سفلة فعال سفلة.

وكان يكابــد احلــرة تقذفــه الذكريــات إىل متاهــات اخلــوف املروعــة
حتــى َأ ْف َز َعـ ُه منظــر املذبحــة بأجســاد حتجــب الســبل واجلــدران واملنــازل
ـج اجلــو بأهازيــج غاضبــة وتتصاعــد حدهتــا شــيئا فشــيئا  ..أجســاد
وضـ ّ
ـي صعــب جــدً ا اخرتاقهــا
املهامجــن غطــت كل الشــوارع كالبحــر ال ُل ِّجـ ِّ
ومنعهــا مــن اهلجــوم الوحــي كان يقذهــم بأشــنع األلقــاب وهــو ال
يــدري أن كان ســيخرج اليــوم ســا ًملا أم ال.
ثــم َأ ْف َز َعـ ُه رصيــر البــاب وهــو ُيفتــح ثــم دخــول شــبح ملثــم  ..مل تكــن
هيئتــه غريبـ ًة عليــه  ..فب ُطــل عجبــه مــا أن أزاح الشــبح الداخــل الوشــاح
عــن وجهــه « ..حممــود» !..
صــاح بفــزع وقــد تأكــد أن اليــوم هــو آخــر يــوم لــه  ..إحساســه ال
خييــب.

تقــدم «حممــود بيــك» ببطــئ نحــو «دانيــال»  ..وحــاول األخــر أن
ـاحا يدافــع بــه عــن نفســه
يتحــرك باجتــاه املكتــب ل ُيخــرج مــن الــدُ رج سـ ً
فعاجلــه «حممــود بيــك» بطلقــة يف فخــذه األيمــن تفجــر الــدم عــى إثــر
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ـأوه بصـ ٍ
ـوت عـ ٍ
ـال ثــم خانتــه قــواه
اإلصابــة مــن ســاقه ترنــح بشــدة وتـ َ َّ َ
فســقط عــى األرض  ..ولكنــه جثــى عــى ركبتيــه حيــاول أن يصمــد
ـدوه ســأل
أمــام اهلجــوم  ..وملــا أدرك بأنــه سيفشــل مــن صــدّ هجــوم عـ ّ
بســذاجة :
 -ستقتلني ؟

 إيــاك أن تفكــر باملقاومــة  ..دم والــدي مل جيــف بعــد  ..قتلتــهبغــدرك انظــر اليــوم إىل حشــدكم كيــف يتقتلــون يف الشــوارع
يومــا أن
مشــهد لــن يتكــرر ولكنــي ســأكتفي بــك هــل توقعــت ً
يدرككــم هــذا اليــوم وتُقتلــون كاحليوانــات يــا بنــي اليهود  ..اســتمع
إىل هذه األهازيج ...

فأصغَيــا الســمع معــا إىل أهزوجــة تعالــت بــن صفــوف الغاضبــن
املتلــذذ بالفرهــود :
« -اهلل اشحلو الفرهود ياسالم  ..ياريته يعود كل سنة وكل عام».

ثــم اقــرب مــن «دانيــال» الــذي خــارت قــواه متامــا بســبب النزيــف
فوجــه فوهــة مسدســه نحــو رأســه مبتسـ ًـا ثــم قــال :
ّ
 -الوداع يا كبري اليهود.

قاهلــا بقســوة مل يعهدهــا مــن ْ
قبــل قبــل ان ُيطلــق عليــه رصاصــة
فخــر رصي ًعــا
مــن مسدســه الشــخيص  ..لتخــرق مججمــة «دانيــال»
ّ
ــو ِر ِه  ..فأصبــح املكتــب الكبــر شــبه املظلــم حيتــوي عــى جثــة
مــن َف ْ
هيودي  ..وقاتل منتقم.
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الفصل الثامن
ور ِز َق «حممود بيك» بثالثة أوالد ....
ومضت األعوام ُ ..

«راســم» أكربهــم «وســام» األوســط «مأمــون» األصغــر واملدلــل بــن
إخوته.

ـرا ومل يعــد ينافــس التُجــار يف الســوق واكت َفــى بــا لديــه مــن
تغـ ّ
ـر كثـ ً
جتــارة وثــروة ّ
حذرتــه زوجتــه كثــرا مــن الطيبــة الزائــدة حيــث كانــت
الضعــف  ..ولكنــه مل يســتمع هلــا واكتفــى
ُتــذره مــن الســقوط يف شــباك ُ
بالقــول «أبنائــي هــم كل شــئ يل اآلن  ..وال أريــد حلياهتــم أن حتيطهــا
الكراهيــة ال أريدهــم مــن بعــدي أن ينتهجــوا هنــج جدّ هــم فالتجــارة
واملنافســة فيهــا طبيعيــة ولكــن ال تنــس بــأن هنــاك رجــال ينتظــرون
هنايتــي  ..وهنايــة ُأرسيت»..
كان حيــاول أن حيمــي بيتــه مــن غلــواء التفاعــل ضــد املنافســن ال يريــد
ان ي ِ
دخــل الغـ ّ
ـل وال ُكــره إىل بيته.
ُ
فالــر قــد َولَّ بمــوت
ســاما ..
معــن
حــن كان يف خبيئــة روحــه ُي
ُ
ً
ّ
«دانيــال» أو هكــذا كان يعتقــد.
*****

جالســا مــع «مائــدة خانــم» امــرأة يف اخلمســن
كان «حممــود بيــك»
ً
صديقــة زوجتــه هلــا رشكات يف خــارج البلــد وداخلــه «أرملــة» ووحيــدة
كانــا يف مكتبــه يتحدثــان عــن مشــاريع مهمــة فكانــت «مائــدة» رغــم
تقدمهــا بالســن فوجههــا مــا يــزال حيتفــظ بجامهلــا بــل كلــا تكــر
ازدادت تأ ُّل ًقــا وأنوثــة بشــفتيها القرمزيتــن  ..وقلــب زمــردي مــدّ ىل
عــى صدرهــا الناهــد وصوهتــا الرخيــم كانــت تزلــزل نفــس «حممــود
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ً
حــارة إىل صدرهــا
زلــزال شــديدً ا  ..كان خيتلــس نظــرات
بيــك»
ّ
العــايل وتــزوره نشــعة املخمــور عندمــا كانــت تضحــك ضحكــة رقيقــة
ســاخرة ومتنــى لــو ينهــل مــن عســل شــفتيها ويلهــج لســانه بكلــات
مــر عــى كل نقطــة مــن جســدها البــض اجلميــل
عشــق جنونيــه كلــا ّ
وكان «حممــود بيــك» عنــد رؤيتــه «مائــدة» هتامجــه نشــعة الســكران
ال يملــك هذيــان ســكره ناصيــة عقلــه فــا يســتطيع بالنهايــة أن جيمــع
شــتات أفــكاره  ..ثــم فجــأة ســمعا طــرق بــاب ودخــول «قــادر بيــك»
أحــد أقربائــه ممــن يعملــون يف الرشكــة بقامتــه الطويلــة  ..وكان متأن ًقــا
كعادتــه  ..وســيام  ..نحيــف القــد دقيــق األطــراف  ..واســع العينــن
ســاقي «مائــدة» الناصعتــي
َب َّرا ُق ُهــا َفت ََح َّلــب ريقــه حــال مشــاهدته
ّ
ـاق م ِ
رسـ ًـا هلــا نظــرات إعجــاب
البيــاض التــي وضعتهــا ســا ًقا عــى سـ ٍ ُ
ـج َف ِر ًحــا عندمــا ســمح لــه «حممــود بيــك» باجللــوس فاتَّ َ ـ َ
ـذ جملســه
وضـ ّ
جوهــم اجلميــل
أمامهــا مبــارشة  ..وبعــد أن تعارفــا اندجمــوا مجي ًعــا يف ّ
جذلــن مرسوريــن  ..ويف هنايــة اللقــاء قامــت «مائــدة» مــن عــى الكــريس
فشــمل «قــادر بيــك» ذهــول عظيــم مــن شــكل وانســيابية جســدها
وخرصهــا املصقــول  ..وكأهنــا جســد امــرأة يف العرشيــن  ..صقلــه الـ ّـرب
وباركــه ونحــت صدرهــا العــايل بدقــة ال يســتطيع أي فنــان أن يــأيت بمثــل
هــذا اجلســد الــذي حافــظ عــى نضارتــه ..
دســت ملــف مليــئ
قالــت الســيدة وهــي
هتــم باخلــروج بعــد ان ّ
ّ
بــاألرواق يف حقيبتهــا :
وأيضــا ســوف أدرس امللــف
 أســعدين جــدً ا زيارتــك «حممــود بيــك» ًالــذي تناولنــا بحثــه وســأعرضه عــى جملــس االدارة لغــرض البـ ّ
ـث
يف العمل به  ..إىل اللقاء إ ًذا.

ثــم خرجــت  ..جلــس «حممــود بيــك» ثــم جلــس بعــده «قــادر بيــك»
وكان حديثهــا تفتــق رشنقــة ســرة الســيدة ا ُملرتعــة باألناقــة واجلــال
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فقال األخري :

 -سيدة أعامل ناجحة متلك ثروة ال هناية هلا.

ضحــك «حممــود بيــك» بعــد ان تفك ّكــت روحــه قطعــا وشــيعا خيشــى
عــى نفســه مــن هواهــا ومــن مجاهلــا الباهــر :
 هــي فعــا ســيدّ ة ناجحــة ليــس يل أي حتفــظ يف ذلــك ولكــن العمــلهو عمل يا بيك.

ـس «قــادر بيــك» باجلــواب قاطعــا بنصــل ســكني رشائــح مــن حلــم
أحـ َّ
َ
قلبــه لكنــه مل يواصــل احلديــث عنهــا خو ًفــا مــن إثــارة غضــب مديــره
ـر املوضــوع  ..ولكنــه بقــى ًّ
هشــا يف داخلــه ينخــر ُه التفكــر يف هــذه
فغـ ّ
ِ
الســيدة ا ُملتَّقــدَ ة بأنوثــة ال مثيــل هلــا.
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الفصل التاسع
بغداد 1968-

أحيانــا ترمينــا األقــدار يف أماكــن ال نعلــم خفاياهــا حيــث احلقــد يعمي
العيــون  ..ويتمثــل لنــا كل شــئ بلــون الــدم  ..وقــد يغيــب عــن العقــل
خماطــر املغامــرات التــي جيهلهــا صاحبهــا مــن أجــل الفــوز باملــال أو
الســلطة أو غــر ذلــك ممــا يســطري عــى عقــل املغامــر ســواء كان سياسـ ًيا
أو تاجـ ًـرا أو ..حتــى رجــل املافيــا.
بعــد أعــوام مــن اهلجــرة  ..وبعــد أن تقــدّ م هبــا ال ُعمــر  ..فكّــرت
باالنتقــام والتــدري كيــف.
غ ّيبتهــا األقــدار ورمــت هبــا يف براثــن املتاهــات  ..غابــت عــن بغــداد
ً
طويــا ورجعــت وقــد صبــغ البيــاض أغلــب شــعرها ولكنهــا
عمــرا
ً
مــا تــزال حتتفــظ بقوهتــا ومكرهــا  ..غنيــة جــدً ا هلــا نفوذهــا بــن
ــر ْت أحدهــم ُين ّفــذ َأ ْم َرهــا يف احلــال  ..هــا هــي
أغنيــاء اليهــود وإن َأ َم َ
تضــع قدمهــا عــى أرض بغــداد  ..خرجــت مــن املطــار برفقــة عــرة
اخلاصــة ثــم تبعهــا ثالثــة ســيارات ختتلــف
حــراس  ..اســتقلت ســيارهتا
ّ
ألواهنــا عــن األخــرى  ..عــادت قويــة جربوهتــا يكفــي بــأن ختــوض
يف جمــال السياســة أو التجــارة بــكل ســهولة  ..ولكــن مــاذا لــو ُقــدّ َر
واســتلمت مقاليــد ُحكــم العــراق ؟  ..طبعــا فســتنتقم ملجــرزة ضحايــا
شــيوخا
«الفرهــود» بــل وســتفقع عيــون املنفذيــن صغــارا وكبــارا ..
ً
ونســاءا  ..إالّ أهنــا لــن تغــادر العــراق قبــل أن تنتقــم لـــ «دانيــال»
ً
مثلهــا األعــى وصاحــب فضــل كبــر عليهــا  ..فلــواله لكانــت
إحــدى جــواري «الســوركي» الــذي كان خيطــط لقتلهــا بعــد حادثــة
ســيناء ولكــن «دانيــال « خت ّلــص منــه برسعــة ويف الوقــت املناســب
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وجعلهــا تــرث كل أمالكــه بفضــل عالقاتــه  ..وســاعدها عــى تــرك
القاهــرة وتســافر إىل بولنــدا وتفتتــح مــن هنــاك حمــات جتاريــة التــي
حتولــت فيــا بعــد إىل رشكات كانــت تديرهــا بمســاعدة ومشــورة مــن
«دانيــال»  ..هـ ّـرب هلــا كل أمواهلــا وخلصهــا مــن مشــاكل قانونيــة ولواله
أيضــا لكانــت ضحيــة مــن ضحايــا املجــازر التــي كانــت تــرب بــن
ً
فــرة وأخــرى مد ًنــا مــن املــدن املنكوبــة البائســة بســبب جهــل ُســكان
املنطقــة.

باعــت أغلــب قصــور «الســوركي» وهربــت بعدمــا اســتولت عــى
عقاراتــه ومعظــم ثرواتــه  ..ثــم أوصلهــا «دانيــال» إىل بــر األمــان يف بولندا
ـتقر يف إرسائيــل بعــد أن
 ..ثــم بعــد ذلــك ص ّفــت أعامهلــا ورجعــت تسـ ّ
أعلنــت قيــام دولتهــا عــام .1948
ومل تنــس «عفــرا» أهنــا هيوديــة وأهنــا كانــت عراقيــة  ..ولكنهــا رجعــت
إىل بغــداد لغايــة ال يدركهــا أحــدٌ إلَّ مــن بعثهــا وخطــط هلــا طريــق
العــودة لتنفيــذ ْأم ٍ
ــر مــا  ..فهــي ماتــزال حتتفــظ بجنســيتها البولنديــة
وجــواز ســفرها البولنــدي  ..وهبــذا آمنــت رش اخللــق لــو واجههــا أيــة
ـول نعمتهــا وألَّ تغــادر بغــداد
حمنــة غــر متوقعــة  ..أقســمت أن تنتقــم لـ ِ ِّ
أخ َ
ــذت بثأرهــا كامــا.
إال وقــد َ
*****

إرسائيل «تل ابيب»  1960قبل « 8سنوات» من اآلن ...

بعــد حمــاوالت عديــدة إلقناعهــا  ..استســلمت ورضخــت بشــكل َأو ِل
باملهمــة املوكلــة إليهــا ولكنهــا كانــت خائفــة ومــرددة مــن الذهــاب إىل
ـب لصاحلهــا.
مبنــى املخابــرات وتلقــي نفســها يف أمــور قــد ال ت َُصـ ُّ
ارتقــت الســامل هبــدوء برفقــة رجــل مــن جهــاز املخابــرات اإلرسائيلية
ً
ً
طويــا معتــدل
رجــا
قاصــدة مكتــب الضابــط «موشــيه ديــان» كان
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قميصــا رماد ًيــا وربطــة عنــق مفتوحــة تتــدىل عــى صــدره
القامــة يرتــدي
ً
ِ
وبنطلو ًنــا أســود اللــون  ..بــدا كَنـ ْ ٍ
ـر جيــف أصلــع مالمــح وجهــه كأهنــا
تعاركــت مــع الزمــن  ..أخــذت أصابعــه تداعــب فنجــان القهــوة قبــل أن
يــدُ ق البــاب ويدخــل الرجــل ل ُيعلمــه بوصــول الضيفــة فأمــره بإدخاهلــا.
اطفــأ الســيجار ورشــف ِ
آخــر رشــفة مــن القهــوة بعبــوس غريــب
اجتاحــت مالمــح وجهــه  ..ولعــل قلــق أو أمــر مــا يثقبــه دخلــت
«عفــرا» فقــام مــن فــوره وصافحهــا مــن وراء مكتبــه فدعاهــا للجلــوس.

ســأهلا إن كانــت تريــد أي شــئ تنعــش ريقهــا فطلبــت هــي ليمــون
وطلــب هــو مــن الرجــل الرابــض عــى البــاب بابتســامة مقتضبة ُرســمت
عــى وجهــه بالصدفــة :
 -وأنا قهويت املعتادة.

بعد أن خرج الرجل  ..رحب «موشيه ديان» بضيفته قائال :
 «عفــرا» مــا زلـ ِـت كــا أنــت مجيلــة  ..رغــم خيــوط املشــيب الــذي
خيلل شعرك ولكنك مازلت مجيلة  ..كيف حالك ؟

 -ممكن أعرف سبب استدعائك يل حرضة الضابط ؟

ضحك باقتضاب كعادته دائام  ..فامل برأسه نحوها قائال هبدوء:

 مبــارك علينــا قيــام دولــة ارسائيــل  ..هــذا أول وأهــم يشء وثان ًيــا:شديــن فجمعنــا اهلل للمــرة الثانيــة كــا ُو ِعدنــا وأعتقــد بأ َّنــك
ُكنّــا ُم َ َّ
جربـ ِ
ـت طعــم التشــتت كامــرأة  ..إذ علينــا أن نحافــظ عــى وحدتنــا
مهــا كلفنــا الثمــن  ..وإال فســنكون هــذه املــرة َح َط ًبــا ولــن ينجــو
منا أي أحد  ..وهذه املرة بالذات.
سأ َل ْت ُه بعينني تبعثان غض ًبا عىل ُم ّضيفها :

 أنــت تعــرف بــأن يل عالقــات عــى مســتويات أعــى مــن مركــزك155

كضابــط كبــر يف املخابــرات  ..وكنــت أســتطيع أن أســتغلها
وأرفض طلب املجئ.
 نعــم وفشـ ِـلت ألننــا كنّــا باملرصــاد لتدخــل أصحابــك  ..وألن األمــر

خيــص باألمــن القومــي اإلرسائيــي  ..فــا تقــويل يل حقــوق
اإلنســان فحينــا ُتــس ســامتنا بــرر لــن نرحــم أحــد حتــى ولــو
كان طفــا  ..نحــن قدمنــا الغــايل والنفيــس لكــي تعيــي عــى هــذه
األرض بســام  ..وهلــذا فنحــن أمرنــاك باحلضــور ومل نطلــب
منك احلضور.

اختفــت مالمــح الثقــة يف وجههــا  ..بــل انطفــأ فيهــا أي أمــل يف الســام
وظهــر عليهــا الــرد د ..ولكنهــا حاولــت أن ال جتهــر بذلــك فواصــل
هو :
 احلاخــام «فيشــان» عضــو الوكالــة اليهوديــة لفلســطني قــال يفشهادته اخلاصة لألمم املتحدة يف«  9يوليو :» 1947
«إن أرض امليعــاد متتــد مــن هنــر مــر إىل هنــر الفــرات وتشــمل
أجزاء من سوريا ولبنان»...

 لقــد تعبنــا جــدً ا يــا ســيديت لكــي نجتمــع مــرة ثانيــة عــى أرضامليعــاد «الســوركي» اغتصبــك ثــم تزوجــك وانتشــلك مــن ضياعــك
ليطيــح بــك يف ضيــاع أفظــع  ..واســتغلك كثــرا لتحقيــق مطامعــه
الشــخصية  ..وبعــد أن انضــم إىل اإلخــوان املســلمني أراد أن
ـك مــن بــن خمالبــه  ..هربـ ِ
يقتلــك لــوال تدخــل «دانيــال» وخلصـ ِ
ـك
ّ
إىل بولنــدا مــع أمــوال زوجــك الــذي اســتوليتي عليــه بمســاعدة
«دانيــال»  ..وحــده كان قــادرا عــى حتقيــق ذلــك ِ
لــك بعالقاتــه
ً
ختيــي لــو كانــت دولتنــا موجــودة أو مل تكــن لتحفظــك مــن كل
هــذا الضيــاع  ..مــاذا كاد أن يكــون وضعــك ؟ أكيــد أحســن
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فلــاذا ال نفكــر بمســتقبل األجيــال القادمــة ونحفظهــم مــن
الضياع.

 -وماهو املطلوب مني ؟

 أن تثــأري لـــ «دانيــال» العزيــز علينــا مجيعــا  ..وأعتقــد هــذا هــوحلمك يف الوقت احلايل.

ُصعقــت وكأهنــا تلقــت صفعــة عــى خدّ هــا ولكنــه اســتدرك املوقــف
قائــا :
 ال تقلقــي كل شــئ حتــت الســيطرة خطتنــا هــي كاآليت  :ســتزورينالعــراق كســيدة أعــال وبجــواز ســفر بريطــاين وحتــت اســم
مســتعار هــو «مليعــة» ســوف نخــرك بتفاصيــل اخلطــة واملغــزى
احلقيقــي تفصيل ًيــا للعمليــة جديــدة التــي نحــن بصددهــا مــن قبــل
جمموعتنــا هنــا يف تــل أبيــب  ..طبعــا لديــك اخليــار للرفــض
ولكــن تأكــدي كلنــا أمجعنــا عــى اختيــارك  ..أنــت أكثــر واحــدة
تعــرف تفاصيــل بغــداد  ..وأنــت هيوديــة بالــدم وهيمــك جــدً ا
مصلحة ارسائيل.

دخــان كثيــف وغامــض يعبــئ قلبهــا اليــوم حتــس نفســها كغريقــة
ــي  ..أي عمــل هــذا جيمعهــا بعــامل كــذوب وخماتــل ســألته
يف بحــر ُِّل ٍّ
بجديــة ُمكثفــة :
 -هل تستطيع أن ختربين موجزًا عن هذا العمل ؟

 لدينــا رصاع طويــل مــع العــرب ولــن نكــون بمأمــن منهــم كيهــودـم اهلل باإلســام
حتــى نقســمهم ونتخلــص مــن ترهاهتــم كدولــة َأ َعز َُّهـ ُ
كــا يزعمــون  ..خمططنــا هــو اكــال بنــاء دولــة إرسائيــل وهلــذا
اخرتنــاك لكــي نمنحــك رشف املســامهة يف هــذا احلــدث
العظيــم ..ولكــي يتــم بنــاء دولتنــا جيــب علينــا أن نقســم مــر إىل
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اثنــن  :مســيح وإســام  ..وســوريا إىل ثــاث دويــات «درزيــة-
علويــة – عربيــة ســنية «  ..ولبنــان إىل «مارونيــة -وشــيعية»
وتفتيــت العــراق بــن الكــرد والســنة والشــيعة لــذا جيــب أن نضــع
نصــب أعيننــا كيفيــة االســتيالء عــى هــذه األرايض والتــي
ســتزودنا بســيادة مطلقــة عــى املنطقــة وتكــون كفيلــة بســد
احتياجاتنــا كلهــا قيــام دولتنــا مبنيــة عــى وفــاء أبنــاء دولــة
إرسائيــل هلــا  ..ســنقوم بتدريبــك وســنتكفل بــكل شــئ  ..أموالــك
يف بنوكنــا لــن تضيــع  ..وهيمنــا جــدً ا راحتــك النفســية والعقليــة
لدينــا برامــج لتدريبــك ســيمنحك ثقــة أكــر  ..وحينــا تســافرين إىل
بغــداد ســتكون لديــك حصانــة أمنيــة قويــة  ..وقــع اختيارنــا عليــك
ألننــا واثقــون مــن وطنيتــك كمواطنــة ارسائيليــة  ..ووعــد منــا بأننــا
سنسهل عملية انتقامك من غريمك.

 -أنا ...؟

 علمنــا بأنــك تريديــن االنتقــام مــن قاتــل «دانيــال»  ..والرجــل الــذيتريدينــه ســيكون حتــت رمحتــك  ..ســتجرينه إىل املحرقــة وحاملــا
تنتهــي مهمتــك ســوف نســحبك عــى الفــور حتــت حراســة
مشــددة توصلــك إىل ارسائيــل بأمــان  ..وبقيــة حياتــك ستعيشــينه
بســام ولــن نســتدعيك ثانيــة  ..وعــد  ..وقبــل أن أنســى غريمــك
لــه عالقــات واســعة مــع ضبــاط اجليــش واملخابــرات ورجــال
أخ َ
ــذ ُه مــن معلومــات أو
السياســة هــي فرصــة ألخــذ مــا نريــد ْ
نغتال من ال نستطيع الوصول إليه.

 -ومن سيضمن يل كل ذلك ؟

 دولــة «ارسائيــل» يــا ســيدة «عفــرا»  ..ورأب اجلــروح العميقــة صعبــةولكننــا سنســهلها كثــرا  ..عــى فكــرة هنــاك ضابــط يدعــى «يعوديــد
بــن يامــن» يعمــل معــي يف املخابــرات يف عقــده اخلمســن ولكنــه
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مــا يــزال يف أتــم صحتــه اســمه املســتعار «احلــاج رضــا» لــه
رشكات كبــرة ومتعــددة يف حمافظــات العــراق  ..وأغلــب رجــال
الســلطة هــم مــن أصدقائــه املقربــن  ..وهــو مــن ســيوفر لــك كل
شــئ وهنــاك ســوف يراقبــك رجالــه لســامتك وســيتابع معــك
التفاصيل.

كان جبينهــا يتفصــد عرقــا غــر مصدقــة يأكلهــا الذهــول  ..فتحــت
ثغرهــا لتأخــذ أكــر قــدر مــن اهلــواء لتتنفــس بصعوبــة  ..ترمــق الضابــط
نظــرات حــرة  ..صعقهــا الضابــط بأمــور أغــرب إىل اخليــال ع ّقــد لســاهنا
ومل تســتطع الرفــض  ..ذلــك الرجــل املاكــر الــذي بــات أمامهــا كاهلــال
اهلزيــل يبتســم بمكــر  ..فزادهتــا ابتســامته خو ًفــا عــى خــوف.
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الفصل العاشر
بغداد -شارع الرشيد-
مــن نافــذة املكتــب ا ُملطِ َّلــة عــى شــارع الرشــيد كان وجـ ٌه يرتســم عليــه
ـارة  ..ينتظــر بحــرارة «عفــرا»  ..جلبــت
القلــق  ..يراقــب الســيارات واملـ ّ
لــه الســكرترية القهــوة ووضعتهــا عــى ســطح املكتــب شــكرها فخرجــت
ينظــر بعيــون كعيــون الصقــر إىل األســفل  ..الشــارع املزدحــم بعينــن
مظلمتــن أضنامهــا امللــل يلقــي عــى النــاس نظــرة رشزاء وكأنــه بــرم مــن
الصمــت فقــال حمدثــا نفســه :
 متــى ســتصلني أيتهــا اليهوديــة البائســة «مليعــة» اســم مناســب لـ ِـك
صاحبــة املرقــص الليــي اجلديــد وصاحبــة بعــض الــركات
الومهية  ..أمتنى ِ
لك مهمة موفقة بني هؤالء اهلمج.

رمــى ال ُطرقــات بنظراتــه اجلامــدة فجلــب أنظــاره ســيارة ســوداء
فخمــة وقفــت حتــت العــارة لتنــزل منهــا «عفــرا» مــع شــخصني قاداهــا
إىل الداخــل.

حتــول عــن النافــذة وضغــط عــى زر صغــر بجانــب اهلاتــف فدخلــت
الســكرترية برسعــة ثــم قــال هلــا :
عــي فــور
 «عفــرا» حتــت وســتكون هنــا بعــد دقائــق  ..أدخليهــاّ
وصوهلا .

وبعــد زمــن يســر دخلــت «عفــرا» ثابتــة اخلطــى متامســكة  ..قــد ّ
ول
يومــا عــى
اخلــوف مــن مالحمهــا الداكنــة  ..التــي كانــت قــد طغــت ً
فكرهــا الكئيــب  ..رحــب هبــا «يعوديــد» بابتســامة عريضــة  ..بانــت عــى
مالحمــه اجلــد صافحهــا ثــم جلســا عــى أريكــة ســوداء ُو ِض َعــت مالصقــة
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للشــباك طلبــت هــي قهــوة فأشــار بإصبعــه للســكرترية أن واحــد
قهوة ..
بعــد كلــات الــود والرتحيــب فــرك «يعوديــد» ك ّفيــه ببعضهــا ثــم
قال :
 -الرسالة لو سمحتي .

أخرجــت لــه الرســالة ا ُملشــفرة  ..كانــت تفاصيلهــا عاديــة تســأل عــن
أحــوال احلــاج وعائلتــه ولكنــه اســتطاع أن يقــرأ فحــوى الرســالة املكتوبه
بخــط رسي  ..مــا إن مــرر احلــر الشــفاف عــى الكتابــة حتــى ظهــرت
وبانــت بشــكل واضــح الكتابــة املخفيــة عــى ظهــر الورقــة.
بــدأ يقراهــا بمالمــح مل يــدم عليــه الراحــة  ..فعبــس عــى ســطر قــرأه
ثــم ســأهلا :
 يقــول بــأن صفقــة الســاح التــي كادت أن تدخــل العــراق قد فشــلتوألقــت رشطــة احلــدود القبــض عــى كل رجالنــا مــن الفلســطينني
وســيحاكَمون قريبــا « ..عبدالرمحــن عــارف» ليــس سـ ً
ـهل  ..جيــب
أن نطيــح بــه هــذه الســنة  ..فحــزب البعــث بقيــادة « البكــر»
يرتقبــون فرصــة اإلطاحــة بــه بــأرسع وقــت ممكــن  ..احــذروا مــن
العيون  ..ال تنس حرق الرسالة فور انتهائك منها.
 قالــوا يل يف تــل أبيــب بــأين ســأتلقى مزيــدً ا مــن املعلومــات عــنالشخص الذي سأقوم بقتله  ..متى سيكون هذا.

 مــن الطبيعــي رجالنــا سيســاعدوك  ..أنــت ســتنفذين خطــط عديــدةفــا تقلقــي التنفيــذ احلكيــم مهــم جــدً ا يف عملنــا « ..حممــود بيــك»
مــا يــزال يســيطر عــى ســوق الســاح رغــم أنــه قــد خفــف العديــد
مــن نشــاطاته  ..وبالرغــم مــن ســيطرة احلكومــة عــى األوضــاع
يومــا بعــد يــوم
فإنــه ال يــزال يعيــش رصاعــات داخليــة تتأجــج ً
161

وعلينــا بتغذيــة هــذه البلبلــة  ..أمــا بخصــوص خصــوم «حممــود»
مــن املعارضــن يف أهبــة االســتعداد للنَّ ْيــل منــه  ..لديــه قريبــه
مجــا بــل
يدعــى «قــادر بيــك» يعشــق الســلطة وحيــب املــال حبــا ّ
وأكثــر مــن كل شــئ  ..ســنمكنه مــن أحالمــه ونمــدّ ه بــكل أســباب
القــوة والســيطره عــى منافــذ التجــارة ليكــون خــر عــون لنــا يف
متزيــق كل مايزعجنــا مــن الداخــل  «..ثــم وهــو حيــرق الرســالة » :
كل شئ مدروس ال تقلقي.
 -وكم ستطول مهمتي ؟

دهرا  ..أو شهر  ..ال أحد يعلم.
 -عام أو عامني أو ً

ثــم أطلــق ضحكــة ســخرية عــى إثرهــا امتقــع وجــه «عفــرا» وفتحــت
فاهــا مندهشــة مــن ُســخريته  ..بينــا قــام هــو نحــو املكتــب ليــدّ س عــود
الكربيــت يف قلــب املطفــأة  ..ثــم قــال :
 جهزنــا لــك بنايــة امللهــى الليــي منــذ أول يــوم تدريبــك يف تــلأبيــب  ..وأوراق ملكيتــك للرشكــة جاهــزة ومكتبــك الرائع فخم جدً ا
وراقــي يف التصميــم  ..ومهدنــا لــك الطريــق لينتــر اســمك بشــكل
طبيعــي  ..ظهــورك ســيكون عــى مراحــل  ..ترصفــك جيــب أن
ِ
إليــك مــن حبــل الوريــد
ُيــدرس جيــدً ا وســأكون أنــا أقــرب
سأمحيك  ..ال نريد العجلة فهي أول طريق للفشل.

اخلــوان
دخلــت الســكرترية بصينيــة القهــوة ووضعتهــا هبــدوء عــى
ّ
وخرجــت  ..سـ ّلم فنجــال القهــوة هلــا  ..فأخــذ قهوتــه والتفــت نحوهــا
ثــم أطــال إليهــا النظــر بابتســامة جعلــت «عفــرا» تتســاءل يف نفســها :
 -كيف ستكون النهاية ؟

ثم أردف :

 لديــك خــرة واســعة يف التجــارة واحليــاة ولذلــك فــإن مــن الســهل162

جتنيــدك إلنجــاز مــا قــد نطلبــه منــك بســهولة ودون خــوف
ســتبدئني مــن مهــات صغــرة ثــم ســنجعلك ختوضــن مســار
العمل بمفرك وحتت محاية تامة من قبل رجالنا.
مل تتفوه «ببنت شفة» فهي تريد اآلن شيئًا واحدً ا «حممود بيك».
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الفصل احلادي عشر
مضت الشمس ترتفع إىل كبد السامء ..

وكان «قــادر بيــك» عــى موعــد مهــم مــع رجلــن وامــراة يف مكتــب
فخــم يقــع يف منطقــة بــاب املعظــم ببغــداد  ..كانــوا ينتظــرون قــدوم املــرأة
التــي ســتايت خصيصــا للقــاء «قــادر بيــك».

وبعــد ســاعة حــرت «املــرأة» التــي طــال انتظارهــا  ..دخلــت املكتــب
واعتــذرت عــن تأخريهــا  ..وحــال رؤيتهــا «قــادر بيــك» شــدّ أعصاهبــا
حقــد مــؤرث وســخيمة مســتعرة ...
جلســوا مجيعــا حــول طاولــة مســتديرة  ..فأخــذ «قــادر بيــك» جملســه
بجانبهــا وبــدأ النقــاش اجلــاد خييــم عــى اجلميــع وبــدأت «عفــرا»
كالمها :
ورسين جــدً ا لقائــي بــك
ـرا وأنــا يف لنــدن ّ ..
 لقــد ســمعت عنــك كثـ ًيا «قادر بيك».
 -الرشف يل «مليعة خانم».

 هنــاك يف لنــدن مشــاريع ضخمــة  ..وتوجــد رشكات تتطلــع إىلـورد للعــراق بضائعهــا ولكــن لألســف بعــد إســقاط امللــك تــم
أن تـ ّ
منــع أشــياء كثــرة  ..حتــى ُ ّتــار األســلحة تــرروا مــن سياســة
النظــام اجلمهــوري الصــارم  ..فأيــام امللــك مل تكــن هنــاك قوانــن
متشــددة كــا اآلن  ..ولذلــك نحــن نحتــاج إىل رجــل مثلــك
بشــخصيتك وذكائــك إن أمكــن التوصــل إىل اتفــاق معــك فلــن
يعــوزك ال املــال وال الســلطة التجاريــة التــي مــن خالهلــا
ستســيطر عــى الســوق بمفــردك كــا كانــوا أجــدادك ســابقا  ..وهــذا
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ســيوفر عليــك تعــب أعــوام لكــي تصــل إىل مــا ســتحققه مــن
مكاسب معنا.

فقال أحد الرجلني :

 «قــادر بيــك» ُيــدرك كل هــذا  ..لديــه خــرة واســعة يف احليــاةوالتجــارة  ..ويعجبنــي أنــه ال يعتمــد عــى أحــد  ..وال حتــى عــى
أقربائه  ..قراراته ُيصدرها بدون تردد.
وع ّقب اآلخر مؤيدا :

 نعــم وهلــذا اخرتنــا أن نتكلــم معــك بمواضيــع قــد تغــر جمــرىحياتــك كثــرا  ..فنحــن نتعامــل مــع بعــض منــذ ســنني وهــذا ســبب
ـخصا بمثــل مميزاتــك ولكــي
ثقتنــا بــك « ..مليعــة خانــم « أرادت شـ ً
تتفــق معهــا لتســهيل أعــال جتارهتــا باإلضافــة إىل أن لدهيــا
ملهــى ليــي خــاص وباملـ ّـرة نســتطيع أن تُريــح نفســك دون متاعــب
هنــاك  ..ســيد «قــادر» ..أنــت لديــك خــرة عاليــة يف جمــال التجــارة
وتســتطيع أن تســهل أصعــب األمــور  ..تارخيكــم يشــهد بذلــك
كل ماعليــك هــو وضــع يــدك بيدنــا وســتحقق مــا لــن حتققــه خــال
مسريتك التجارية مع قريبك.

كان «قــادر بيــك» يســتمع باهتــام بالــغ للثالثــة  ..أعجبتــه فقــرة امللهــى
الليــي جــدا  ..كان يف هــذه اللحظــة قليــل الــكالم كثري الســكوت يســتمع
بنهــم دون أن ُيقاطــع أحــدً ا ،كان ّتوا ًقــا لالنخــراط يف األعــال التجاريــة
الضخمــة التــي تربــط بغــداد بلنــدن  ..وكان حلمــه أن يشــتغل بمهاراتــه
يف إيطاليــا فقــد أذه َل ْتــه أعــال املافيــا هنــاك وقصصهــم  ..أراد أن يوســع
نشــاطه لــو توفــر لــه راس املــال وهلــذا الســبب كان يتــوق ليســمع أكثــر
ويقــرر إن كان مصــره معهــم ال يمــس حياتــه.
ـرا وكلــا كانــت تتحــدث كانــت تنكــزه
كانــت «عفــرا» تنظــر إليــه كثـ ً
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مــن حتــت الطاولــة بقدمهــا وكان هــو يتشــتت رغــم أهنــا كبــرة يف الســن
ولكنهــا تســتحق االهتــام غنيــة ال يكــرث لســنها  ..كان ينتظــر هــذه
الفرصــة منــذ وقــت طويــل فكيــف ال يقبــل  ..ولكــن حيتــاج إىل املزيــد
مــن االســتامع لكــي ُيقــرر.
 «قــادر بيــك» النــادي الليــي حتــت ِخدْ َمتــك وأ َف ِّضـ ْـل أن نمــد جــر
التواصــل أكثــر وتكــون ضيفــي دائـ ًـا  ..ســأزداد رش ًفــا بزيارتــك يل
هنــاك  ..نتواصــل عــى رقــم اهلاتــف الــذي ســيكون لديــك
أرجــو أن تقــي وقتــا ممتعــا وكــن عــى ثقــة تامــة أن العمــل معنــا
سيكسبك مميزات كثرية.
 -طب ًعا  ..طب ًعا  ..الرشف يل قبل كل شئ.

ثم وجهت «عفرا» كالمها للجميع :

 «قــادر بيــك» ســيقرر أن كان ســيوافق كالمنــا أم ال وأرجــو مــنأيضــا فرصــة لكــي أدرس املشــاريع
حرضاتكــم أن متنحوننــي أنــا ً
القادمة التي سننجزها يف العراق.
مال «قادر» بجذعه نحوها وقال بأهتامم :

أمورا تستوجب بعض اإليضاحات سيديت.
 أرى ّبأن هناك ً
ابتسمت «عفرا» ثم أجابت :

 أعلــم مــا تريــد أن تســأل عنــه  ..ال تقلــق كل مــا تريــد أن تعرفــهســوف أجيبــك عليــه  ..األيــام ســتكون كفيلــة بذلــك  ..فكــا أعلــم
أن لديــك خــرة عاليــة يف اســترياد وتصديــر األســلحة ومــروع
التعامــل معــك بشــكل مبــارش أمــر مهــم جــدً ا أن توافــق يف
االنضامم الينا.

 لــن أســألك كيــف تعرفتــي عــى نشــاطي  ..ولكــن ممكــن أســالك166

لصالح من تريدين إنجاز صفقة األسلحة هذه ؟

 ســأكون رصحيــة معــك ألننــي أعرفــك جيــدً ا عــى الرغــم مــن هــذاهــو أول لقــاء بيننــا العشــائر هنــا بحاجــة إىل أســلحة
االنقالبــات التــي قامــت يف العــراق متــت بأســلحة تــم إدخــال
أغلبهــا بطــرق غــر مرشوعــة اىل العــراق  ..وأمــا بخصــوص
ألن الدولــة ال تســلح أحــدً ا
األحــزاب فيلزمهــا أســلحة حديثــة ّ
املكــون الرئيــي يف البلــد وهــو الشــعب
وتســعى إىل إضعــاف
ّ
لكي خيضعهم حتت دكتاتوريته وجربوته.

 إ ًذا تريديــن أن تتيــر أمــور الصفقــات ملســاعدة املغلوبــن عــىأمورهم  ..من املعارضة !

 ليســت فقــط أســلحة بــل هنــاك بضائــع ُمنعــت بحجــة أهنــا أجنبيــةوشــعارات املقاطعــة للمنتجــات االرسائيليــة واألجنبيــة ّ
مــل منهــا
الشعب  ..بينام ُ
احلكّام هينئون بام ّلذ وطاب من رغد العيش.

 -وملاذا مل ختتاري «حممود بيك» ؟

 ســرفض فهــو غــر ممــن ســبقوه مــن أجــداده  ..أمــا أنــت فإنــكخمتلــق وتســيطر عــى أكــر مداخــل التهريــب يف البلــد ولكــن
دائــا وال جيعلــك هتنــئ باملــال لتنفقهــا عــى
احلــظ خيونــك
ً
وأيضــا لديــك أمــور كثــرة حتتــاج إىل
ســهراتك والليــايل احلمــراء ً
أمــوال طائلــة لكــي تتحقــق  ..جتــازف بــكل شــئ مــن أجــل
الوصول إىل أحالمك ..تريد أن تكون امللك ؟ ستكون و...
سكتت هي حلظة وراقبت عيناه ثم اكملت بحرارة :

 -سنجعلك ملكا  ..سنهبك ثروة إن تعاونت معنا.

ساد الصمت ً
قليل ثم أكم َلت هبدوء أكثر :
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 وأنــا هنــا أعــرض عليــك صفقــات ماليــة وســتكون أنــت مــنســيديرها كرشيــك وليــس كمديــر  ..ننقلــك مــن وضــع إىل األفضــل
لــن يقــف أمامــك أحــد  ..فكِّــر جيــدً ا ..إن أردت مقابلتــي ثانيــة
رجــايل لــن يتأخــروا بإحضــارك  ..احتفــظ هبــذا اســتعملها يف
الوقت املناسب.

أخرجــت مــن حقيتهــا خاتــم عليهــا رســم «النجمــة
َ
السداســية»  ..لبســها يف إصبعــه ومل ينبــس بكلمــة  ..الحــظ بأهنــا تلبــس
نفــس اخلاتــم وعندمــا اســرق النظــر إىل أصابــع الرجلــن وجــد نفــس
اخلاتــم يف إصبعهــا.
ثــم قامــت وقامــوا معهــا وســاروا معــا حتــى بــاب املكتــب  ..مــدّ ت
يدهــا إليــه لتصافحــه قائلــة بصــوت أنثــوي حــار :
 بانتظــارك إلكــال احلديــث  ..عــى فكــرة اخلاتــم هــو الــذيرسه جيــدا «بيــك»  ..واحــرص عــى
ســيوصلك بنــا فحافــظ عــى ّ
ألَّ تفقــده أو أن يعلــم بأمــره أحــد  ..البســه فقــط عندمــا يتــم
اســتدعائك يف اجتــاع أو شــئ طــارئ ليتــم التعــرف عليــك
بسهولة.
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الفصل الثاني عشر
العراق ثورة « 1968الثورة البيضاء» ...

مل حتتفــل بغــداد بانتصــار ثورهتــا حتــى ولــو كذبــا بالثــورة البيضــاء
متييــزا هلــا عــن انقــاب  8شــباط « »1963الدمــوي الــذي بــدأ باهلجــوم
عــى وزارة الدفــاع «عريــن الزعيــم عبدالكريــم قاســم» قائــد ثــورة
ومــرورا بحفلــة اإلعــدام الدمويــة يف اإلذاعــة  ..حيــث قتــل
 14متــوز
ً
الثــوار الزعيــم وأغلــب رفاقــه ومــن ثــم املبــارشة هبــدر املزيــد مــن دمــاء
العراقيــن والعراقيــات مــن الشــيوعيني والديمقراطيــن الغــر منتمــن
واملؤيديــن لعبــد الكريــم قاســم  ..وتــم تســمية االنقالبيــن بأهنــم
جــاؤوا بقطــار أمريكــي حيــث ا ْعت ُِقـ َ
ـل النــاس مــن قبــل مجاعــة احلــرس
القومــي الدمويــن  ..واالعتــداء اجلنــي عــى املعتقــات مــن اآلنســات
والســيدات باإلضافــة إىل تعذيبهــن ومــن ثــم إعدامهــن.
*****

يف صبيحــة يــوم  1968 / 5 / 17تسـ ّلم «عبدالرمحــن عــارف « تقريـ ًـرا
مــن مديريــة األمــن العامــة كُتــب فيــه :
 «إنــه تــم رصــد بعــض التحــركات السياســية لعنــارص بعثيــة دائمــةاالتصــال بـــ «عبــد الــرزاق النايــف»  ..وترتــإي الدائــرة عــدم
التحرش فيهم حتى تكتمل الصورة لعنارصها القيادية».
فاتصــل «عبدالرمحــن عــارف» بـــ «النايــف» َ
وأ ْبلِ ْغــه بمضمــون التقريــر

وأن البعثيــن يســتغلون اســم األخــر يف حتركاهتــم فنفــى «النايــف»
ّ
أجــل ذلــك كــي ال
ذلــك واقــرح اعتقــال مــن بعثــي ولكــن الرئيــس
يفســد حتــركات األمــن  ..وعندهــا أيقــن «عبدالرمحــن» أن هنــاك حركــة
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ضــم أربعــة عــرة
مــا لقلــب احلكــم وعــى إثرهــا دعــى إىل اجتــاع
ّ
شــخصية مهمــة ل ُيناقــش معهــم مــا جــاء يف التقريــر.
ويف صبيحــة  17مــن متــوز  1968وقــع االنقــاب ومل يفاجــئ ذلــك
احلــدث الرئيــس العراقــي ممــا شــاهده مــن خيانــة صــدر مــن «امحــد
حســن البكــر» الــذي خــان عهــده برئيســه  ..كــا ومل يتفاجــأ مــن دخــول
ُ
حيــث كان جاهــزا ليــس كعادتــه ومل ُيصــب
االنقالبيــن إىل القــر ..
بــأي أذى  ..بــل ســألوه الثــوار :
 -أين ترغب الذهاب ؟

فاختار الرئيس «عارف» تركيا لسببني :

* قرهبا من وطنه ...

تــوا عائــدً ا مــن تركيــا  ..وقــد ُســ ّلم إليــه مفتــاح مدينــة
* ولكونــه ً
ً
وإجالل هلم اختار تركيا ...
اسطنبول ..

ور ّب موقــف مل ينســاه عندمــا كان الســفري الربيطــاين متواجــدا يف مطــار
ُ
ً
بغــداد حــال دون مغادرتــه العــراق بعــد أن صافحــه قائــا :
 ودا ًعا هذا ثمن من مل حيرتم التاج الربيطاين.*****

ـوس القــط األبيــض ذو الشــعر الكثيــف ظهــره  ..حاملا فتحــت «عفرا»
قـ ّ
البــاب لضيفهــا  ..وهســهس بوجهــه عندمــا مــال عليــه وارتــدّ برأســه إىل
الــوراء ليتقــي مــن خربشــاته التــي ضاعــت عبثــا يف اهلــواء حتــى رفعتــه
«عفــرا» عــن االرض بخفــة الريــش معتــذرة عــى هــذا التــرف البــذئ
مــن قبــل القــط  ..وأذنــت لـــ «يعوديــد» بالدخــول قائلـ ًة بــأدب :
 أهـ ًـا بــك يــا حــاج رضــا وأعتــذر هلــذا االســتقبال الغــر مهـ ّـذب من
قبل القط.
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 قطــط الســيدات املرفهــة ذات الشــعر املمشــط والطبيعــة الــودودأز َّق ِ
وقطــط بائســة يف ِ
ــة بغــداد مشــعثة تبحــث عــن رزقهــا يف أكــوام
القاممة.

جلســا يف صالــة االســتقبال الواســعة فأمــرت خادمتهــا بــأن ُحتــر
الشــاي  ..وكان وجــه «يعوديــد» ُمصفـ ًـرا وقل ًقــا ممــا أثــار قلــق «عفــرا»
بشــكل غــر طبيعــي.
ســألته بعــد صــر قصــر عــن ســبب هــذا القلــق الظاهــر عليــه بشــكل
غــر طبيعــي  ..ممــا أدى إىل رسيــان بعــض مــن اخلــوف يف بدهنــا كرسيــان
الــدم يف رشايينهــا  ..فأجاهبــا بعــد أن تنفــس عميقــا ليقتــل اضطرابــه :
 -يقول األديب «شموئيل مورية» :

قالت يل أمي واألسى يف عينيها
ظلمونا يف العراق

وضاق املقام بنا يا ولدي

فام لنا وللصرب اجلميل ؟
«فهيا بنا للرحيل»

 -ماذا تقصد ؟

 بعــد العــر الذهبــي الــذي عشــناه كهيــود العــراق  ..جــاء «عبــدـن قوانــن تعســفية بحقنــا
الســام عــارف» لقلــب كل املوازيــن  ..سـ ّ
ومنعنــا مــن الســفر كــا منــع الطــاب مــن دخــول الكليــات
باإلضافــة إىل إســقاط جنســيات اليهــود وجتميــد أمــوال كل َمــن ال
يرجع للعراق خالل ستة أشهر.

وفــرت
أثــار هــذا املوضــوع قلــق «عفــرا» وجلــأت إىل الصمــت ..
ّ
حواســها إىل قعــر اجلمــود  ..ثــم وبحركــة منهــا وضعــت القــط عــى
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األرض  ..انتظــرت اخلادمــة لتضــع صينيــة الشــاي عــى اخلــوان وخرجت
ص ّبــت فنجانــن مــن الشــاي  ..ســلمت «يعوديــد» فنجا ًنــا بيــد ترتعــش
شــيئًا مــا  ..الحظهــا األخــر ومل ينبــس بكلمــة  ..فقالــت بقلــق :
 -ماذا يقلقك ؟ االنقالب ؟

 بعــد حــرب األيــام الســتة قــرر رئيــس الــوزراء «طاهــر حيــى» صــبغضبــه عــى هيــود العــراق  ..واعتقــل العــرات يف العــام
املــايض  ..وتــم تصنيفنــا كطابــور خامــس ألننــا حســب قــول
الصحــف املحليــة نقــوم بنــر الفتــن َ ..
ــر الشــعب بمراقبتنــا
وأ َم َ
وعــدم التعــاون معنــا ُطـ ِ
ـر َد اليهــود مــن الوظائــف ومل ُيســمح لنــا
بتجديــد تراخيــص االســترياد ..ودفــع رضائــب دخــل إضافيــة
كــا ُمنــع الطــاب اليهــود مــن دخــول اجلامعــات  ..وقطــع
مجــدوا حســابات
اهلواتــف  ..و ُطردنــا مــن النــوادي األهليــة و ّ
اليهــود يف البنــوك وحــدّ دت كميــة النقــود التــي يتــم ســحبها مــن
البنــوك وبيــوت اليهــود باتــت مراقبــة  24ســاعة مــن قبــل الرشطــة
ومنعنــا مــن الســفر  ..كل هــذا يؤرقنــي
الرسيــة واملخربيــن ُ
وخصوصــا بعدمــا تســلم «البكــر» الرئاســة وأصبــح اجلــزار «ناظــم
كزار» مدير األمن العام.
ثم نظر باستسالم إىل «عفرا» قائال بصوت حزين :

 عفــرا جيــب ان ننجــز مهامنــا وزرع مــا يمكــن زرعهــم مــن مرتزقــةونرجــع إىل ديارنــا  ..حــزب البعــث سيكشــف كل أالعيبنــا
مهدْ نا هلم الطريق ولكنهم جاحدين.
إهنم أوالد زناَّ ..
 سن َُكشف ؟

ً
ســهل  ..إهنــم ينــوون عــى طــرد الــركات
 حــزب البعــث ليــساألجنبيــة قري ًبــا  ..لدهيــم خطــط ســتؤول بنــا إىل الدمــار  ..ومههــم
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ِ
عليــك بالتحــرك برسعــة وحــذر
اآلن قنــص كل اجلواســيس ..
لكــي تنجــزي أهدافنــا  ..فاليــوم أن أكــون معــك وغــدً ا ال أضمــن
ِ
لــك هــذا  ..حــاويل جتنيــد «قــادر» خلدمــة مصاحلنــا ومــن ثــم
ختليص من قريبه َ ..أوليس هذا ُحلمك ؟؟

وحلــم «دانيــال»  ..ولكــن مــا الــذي حيــدث اآلن
 نعــم ُحلمــي ُ ..بحــق اجلحيــم  ..أيــن ذهبــت شــجاعة ارسائيــل ؟ وملــاذا كل هــذا
اخلــوف مــن العــرب ؟ ومــن االنقالبــات التــي حتصــل يف العــراق
َأولســتم أنتــم َمــن تقــررون وتشــعلون الفتــن ! إ ًذا مــاذا حيصــل لكــم
اآلن ؟ بدأت حركات املقاومة تقلقكم وتربك أفكاركم ؟!
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الفصل الثالث عشر
تعاظمــت خمــاوف «عفــرا» مــع كل فرســخ مغامــرة ختوضهــا يف
مهمتهــا اجلديــدة التــي ُأني َطــت هبــا مــن قبــل الضابــط اإلرسائيــي
فمنــذ أن تركــت «تــل أبيــب» مل تــذق طعــم الراحــة بــل يعصــف هبــا
كثــرا وإن وارهتــا حتــت قنــاع مــن احلــزم والثبــات  ..أيامهــا
اخلــوف
ً
صــارت حافلــة بالقلــق منــذ قيــام الثــورة البيضــاء  ..يف الليــل تديــر
النــادي الليــي وهــي جالســة يف مكتبهــا العلــوي ويف داخلهــا مليئــة
باالضطــراب التــي ترضهبــا كالعــرادات وبــدون رمحــة  ..واأليــام الباقيــة
تتواجــد يف مكتــب الرشكــة تســتقبل ُجتــارا وأناســا خمتلفــن بغيــة عقــد
الصفقــات ولعـ ّ
ـل مــن بــن ضيوفهــا أنــاس يعملــون معهــا يف املخابــرات.
تتخبــط يف أفكارهــا  ..تُــرى ملــاذا قبلــت باملهمــة ؟ َأ ُح ّبهــا الشــديد
إلرسائيــل أم هــو هنــم االنتقــام الــذي بــدأ ينمــو يف داخلهــا لتنتقــم مــن
قاتــل «دانيــال « الــذي لــواله لكانــت ضائعــة يف بــاد ال تشــفق عــى أحــد
مــن مواطنيهــا  ..أو خو ًفــا مــن أن يصــادر أمالكهــا أن رفضــت املهمــة
وإال فاغتياهلــا ســهل للغايــة ولكــن ملــاذا هــي بالــذات ؟
تقــدّ م هبــا العمــر وعوامــل اإلغــراء يف جســدها أغلبهــا قــد جـ ّ
ـف كــا
ّ
جتــف األهنــار يف الوديــان واملراعــي اخلــر إهنــا تتجــه نحــو الذبــول
الذبــول ...

متلــك نــادي ليــي ؟ ورشكات جتاريــة بأســاء ومهيــة  ..ضحكــت بعــد
يومــا كانــت تعمــل مغنيــة وماتكســبه مــن مــال
أن مـ ّـر عــى باهلــا بأهنــا ً
كان يضيــع لإلتــاوات  ..زبائنهــا اآلن مــن كل الطبقــات االجتامعيــة
والسياســية  ..تتعــرف كل يــوم عــى ضحايــا مــن الشــخصيات املهمــة
يدخلــون منتشــن مــع إحــدى املومســات اللــوايت يعملــن يف امللهــى ..
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ويتــم تصويــره مــن دون أن يعــي ذلــك وهــو يــارس اجلنــس مــع املومــس
يف إحــدى غــرف املتعــة.
رجــال مهمــن يف الدولــة ســقطوا ضحايــا  ..يتــم اســتغالل مناصبهــم
وهتديدهــم بالفيلــم «الصــاروخ» الــذي ســيحطم جربوتــه  ..وعنــد
انتهــاء صالحيــة أحدهــم يتــم إرســال الفيلــم اجلنــي مــن قبــل جمهــول
إىل الــوزارة أو مديريــة األمــن أو املخابــرات فيتــم عــرض الفيلــم عــى
أرسارا
املســؤولني ثــم ُيقــرر بإعدامــه لثبــات خيانتــه للوطــن  ..وترسيبــه
ً
أمنيــة.

الوقــوع كفريســة مــع إحــدى مومســات النادي ســهل جــدً ا وخصوصا
لــو كانــت فاتنــة ومل تُكمــل العرشيــن بعــد  ..فالرجــل يفكــر يف اجلنــس
أكثــر مــن الوطــن  ..فــكل هــذه احلــروب تــدور رحاهــا مــن أجــل املــال
والســلطة  ..والنســاء هــن قلــب املتعــة.
اســتطاعت «عفــرا» مــن حتقيــق تقــدم كبــر لصالــح عملهــا خــال فرتة
ـت بالعديــد مــن السياســيني ورجــال
قصــرة مــن العمــل اجلــاد  ..فأوق َعـ ْ
األعــال يف مــآيس خطــرة مــن خــال االنتقــاء الدقيــق لل ُطعــم واإليقــاع
هبــم بســهولة يف خطــة جهنميــة تنهــي حياهتــم  ..نزواهتــم مل تتحمــل ..
نظامهــم الدفاعــي هوجــم بســهولة مــن خــال إدمــان القــار واقرتاضهــم
أمـ ً
ـوال كبــرة باإلضافــة إىل الفوائــد فيضطــرون إىل توقيــع وصــل األمانــة
وهنــا بدايــة الســقوط  ..ل ُيقصــم ظهورهــم و ُيل ّبــوا مــا ُيطلــب منهــم
ـورت هلــم
حتــت هتديــد الســجن أو مــن خــال األفــام اجلنســية التــي ُصـ ّ
خلســة.
كررهــا عــدة
«قــادر بيــك» زار النــادي مــرة واحــدة ثــم ّ
مــرات  ..توالــت زياراتــه وتشــجع أكثــر بعدمــا كانــت طلباتــه كلهــا
أمحــرا «كــا يقــال».
فلســا
ً
مســتجابة وبــدون أن يدفــع ً
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اطمأنــت «عفــرا» بأنــه أصبــح لقمــة ســائغة ولــن يتــواين اآلن يف بيــع
أقربائــه يف ســبيل املــال  ..وكان عــى عكــس «حممــود بيــك» حــاد اللهجــة
مكــروه مــن قبــل األغلبيــة  ..فـ ّ
ـظ األســلوب ال يثــق بأحــد تعــرض لعــدة
حمــاوالت قتــل ويف كل مـ ّـرة تســعفه الظــروف و ُينْ َفـ ْ
ـذ مــن املــوت ا ُمل َح َّقــق
ويلــن أمــام ســحر املــال وبريــق ســبائك الذهــب.
*****

كانــت الشــمس احلمــراء قــد بــدأت رحلــة املغيــب عندمــا كانــت
ســيارة جمهولــة يســتقلها اثنــان يتعقبــان كل حتــركات «حممــود بيــك»
حتــى وصــل إىل الفيــا التــي تســكنها «مائــدة خانــم» وانتظــر فــرة
قصــرة لكــي تُفتــح لــه البوابــة الكبــرة  ..ثــم دخــل وغــاب عــن العــن
بينــا الرجــان املجهــوالن جالســان يراقبــان بصمــت وصــر اهلــدف .
أثــار غيــاب «حممــود» لســاعات طويلــة تســاؤالت الرجلــن اللذيــن
حيــاوالن أن يصمــدا أكثــر لينفــذا املهمــة بنجــاح.
متتم أحدمها :

 مخــس ســاعات يف الداخــل ؟ عليــه اللعنــة مــاذا يفعــليف الداخل ؟

ساخرا :
أجابه اآلخر
ً
 -اسأله.

 -لن أسأل رجال س ُيقتل عىل يدي كالكلب بعد قليل .

 يف هــذا املــكان مــن الصعــب قتلــه صاحبــة الفيــا لــن ترتكنــانمــر بســام ســنقع يف مواجهــة خــارسة مــع رجاهلــا إن مل نتدّ بــر
أيضــا
أمــر قتلــه بحكمــة ّ ..تذكــر أنــه رجــل لــه خــرة يف القتــال ً
علينا أن نختار مكانًا أكثر أمانًا من هنا.
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هنا فطن الثاين عىل شئ فجهر به عىل الفور متسائال :

 -خرج بدون أن يصاحبه حتى ولو شخص واحد.

 لربــا ال يريــد أن يعلــم أحــد بتحركاتــه حتــى ولــو رجاله وهــذا أكيدطبعا.

ـدوءا قــد ســاد عــى املــكان  ..يمــأ الشــارع وحشــة غريبــة وكأن
كان هـ ً
املــكان قــد رضبتــه عاصفــة أو مــرض فتــك باجلميــع فأصبــح املــكان
كقريــة مهجــورة األمــان قــد تبخــر اآلن  ..وبــات املــكان مــا ًذا لــأرواح
تامــة.
الرشيــرة جتــوب املــكان براحــة ّ

بعــد فــرة خــرج رجلــن جابــا أطــراف املــكان ثــم رجعــا اىل داخــل
الفيــا ومــن ثــم بفــرة يســرة مــرت ســيارة ســوداء اجتــازت الســيارة
الواقفــة بمســافة قليلــة ثــم توقفــت عــى مســافة قصــرة منهــا.
مل ُ
يشــكا مــن تلــك الســيارة التــي تقــف عــى مقربــة منهــا
فقــط  ..بــل فقــد كان حتــرك الرجــال مشــكوكني مــن امرهــم  ..املشــهد
اآلن يوحــي بأمــور تُنــذر ببعــض الشــؤم  ..دقــق الرجــان مــن خــال
املــرآة عــى الســيارة الواقفــة يف اخللــف فــكان بداخلهــا ثالثــة أشــخاص
ظلــوا ســاكنني فيهــا ال يريمــون هنــا نظــرا بعــن الريبــة وقــد وثقــا مــن
شئ  ..ولكنهام استبينا ذلك بعد فوات األوان ...

فالرجــال نزلــوا برسعــة ثــم التفــوا حــول الســيارة وتــم تطويقهــا وهــم
يشــهرون بمسدســاهتم ويصوبوهنــا عليهــا ومل يمــض زمــن يســر حتــى
أطلقــوا النــار عليهــا فتناثــرت قطــع الزجــاج واخرتقــت الطلقــات
رأســيهام ف ُقتِــا عــى الفــور  ..والذ القتلــة بالفــرار عــى الفــور.
مل متــي دقائــق حتــى خرجــت ســيارة «حممــود» يقودهــا بنفســه واجتــه
عكــس اجتــاه مــكان احلــادث ليبتلعــه الطرقــات برسعــة.
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تنــداح إىل خميلتــه يف أغلــب األوقــات  :أي ذنــب اقرتفــه ليكــون هد ًفــا
مهــا للقتلــة ؟!

خســة الــروح جتعلهــا تنزلــق لإلجــرام وبخطــى واثقــة ال يصــدّ ه أحــد
فاملجــرم يتمتــع بمميــزات قاســية فغالبــا يكــون لديــه قــوة أعصــاب متيزه
عــن اآلخريــن  ..يقتــل بــرود يــرأس عصابــة  ..يظلــم بجحــود يكــون
مغمــورا يف دناســته حتــى النخــاع وال يســتطيع أحــد مــن أن يترسبــل
ً
إىل داخــل عقلــه ويقــرأ حمتــواه اإلجراميــة  ..أو حتــى أن ُيفكــر أحــد
بمحاكمتــه بســبب قابليتــه عــى إســكات األفــواه بســحر املــال.
أمــا يف الليــايل احلمــراء  ..يتزاحــم الضيــوف يف القــر ملبــن دعــوة
كبريهــم  ..فتنحنــي لــه قامــات تنحنــي لــه يف حالــة ركــوع دائــم.

ونســاء حيرقــن أطــراف الرجــال هبــز قدودهــن وغنجهــن الفائــر
حيــث تثقــل الــرؤوس  ..وتبقــى دائــا كلــات النفــاق واملجاملــة معجونة
تســتعر عــى هليــب شــهوة مؤجلة.

هــذا مــا يفعلــه كبــار الساســة والت ُّجــار ممــن عرفهــم بزمانــه هــو
شــخصا ليــس ألنــه
مل يفعــل ذلــك  ..مل يتملــق أو يقتــل فقــط قتــل
ً
هيــودي  ..بــل بالعكــس اليهــود بــر مثلنــا وفيهــم الطيــب والرشيــر
غــدرا  ..حتكــي لــه أمــه
ولكنــه قتــل قاتــل أبيــه بال َّت َبنِّــي  ..قتلــه
ً
مكســور اندلقــت حشــوة
كيــف وصلتهــا جثتــه مشــوهة  ..الــرأس
ٌ
منظــرا وميتــ ًة ختلــو مــن الرمحــة  ..هــو يؤمــن بــأن
دماغــه وكان
ً
حرامــا إن كان عــى حــق  ..ولــو عجــز القانــون حينهــا
االنتقــام ليــس
ً
ينطــق الســاح باحلــق « ..العــن بالعــن -والســن با ّلســن -والبــادئ
أظلــم ».
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احلمــدهلل أنــه مل يظلــم أحــدً ا بعــد أن تــوىل رئاســة رشكات وأمــاك
ورثهــا باحلــق خــان زوجتــه عــدة مــرات وتلــك مســالة تؤرقــه ولكــن
النفــس ّأمــارة بالســوء  ..فـــ «مائــدة خانــم» قنبلــة موقوتــة ال ترحــم
بنــي الرجــال خــان زوجتــه مــع عشــيقة والــده قبــل ذلــك  ..واآلن
مــع صديقــة زوجتــه الدنيــا كــدوالب اهلــواء تــدور وتــدور ثــم تعــود
أيضــا
إليــك ولكنهــا لــن تســتقر لديــك  ..فــكل شــئ ُمغــادرك  ..ونحــن ً
ِ
ـم يظلــم النــاس بعضهــم البعــض وهــم ُيدركــون بأهنــم
مغــادرون  ..فلـ َ
يومــا
زائلــون « ..مائــدة خانــم» تســللت إىل قلبــه رغــم فــارق الســن ً ..
ســمعها تقــول لــه َ
«أ َت ْع َلــم أن فــارق الســن تزيــد مــن نشــوة العالقــة
وتزيــد حالوهتــا  ..حيــث ال تشــبع املــرأة مــن ّ
لــذة الشــبق» ..

حيرتم»مائــدة خانــم» وأعجبتــه ذكائهــا حينــا أنقــذت حياتــه
مــن حماولــة اغتيــال أكيــدة فأرســلت برجاهلــا ليقضــوا عــى
الشــخصني  ..وســهلت عليــه مغــادرة املــكان بعــد ذلــك َ ..أ ْع َل َمتْــه
باملحاولــة بعــد مضاجعــة دامــت ســاعتني  ..كانــت تعلــم بأنــه مســتهدف
وأخفــت عليــه الــر كانــت وهــي مستســلمة لــه  ..مســتلقية حتــت
جســده العــاري  ..تفكــر يف راحتــه وراحتهــا  ..ومل تشــأ أن ُتـ ّـرب عليــه
ســاعته  ..إهنــا تشــعر براحتــه مــن خــال حــرارة قذفــه ملــئ بحيويــة
ولوعــة وبعــد الشــبق األول والثــاين ووووو ..جعلتــه يرتــاح ويســتحم
ومــن ثــم فاجأتــه باخلــر فصـ ِ
ـدم  ..أي نــوع مــن أنــواع النســاء هــي ؟
ُ
كيــف علمــت بــكل هــذه األمــور وهــي مل تغــادر ســكنها هــذا الصبــاح
؟ هــل رجــال املخابــرات يضاجعوهنــا لكــي ُيعلموهــا باألخبــار أوال
بــأول ؟
احلقيقــة  ..واحلقيقــة تُقــال  ..أن « ...مائــدة»  ..ذكّرتــه بشــخصية
«أرشقــت».
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«بعد عدّ ة سنوات» :

ـن «راســم» قــد بلــغ احلــدّ القانــوين لكــي ُيســاعد والــده يف إدارة
كان سـ ّ
أمــور رشكاتــه ومصاحلــه يف الداخــل ويف اخلــارج خصوصــا بعدمــا جتاوز
ســن الســتني بالرغــم مــن أنــه مــا يــزال يتمتــع بصحــة جيــدة
والــده
ّ
وكأنّــه شــاب يف الثالثــن ولــده «وســام» قــرر تــرك أعبــاء التجــارة
لـــ «راســم» بينــا ســيكمل هــو اجلامعــة يف أمريــكا ويقيــم هنــاك لســنوات
وتـ َّـرج ُم ِ
و«مأمــون « دخــل كليــة الرشطــة َ َ
الز ًمــا  ..أمــا «راســم» فقــرر
إكــال مشــوار والــده التجــاري وقــد كســب يف نفــس الوقــت ثقــة عاليــة
مــن والدتــه التــي منحتــه صالحيــات ادارة الــركات وتنســيق إمضــاء
العقــود واالتفاقيــات مــع بقيــة الــركات وإىل آخــره مــن مميــزات حصــل
عليهــا مــن والدتــه بســبب ذكاءه احلــاد وعالقاتــه مــع مســؤولني كبــار يف
الدولــة باإلضافــة إىل عالقاتــه بال ُقضــاة فقــررت هــي أن تتقاعــد وت َُسـ ِّلم
ـرر بــدوره دمــج رشكات والدتــه االســتثامرية
األمــور إىل «راســم» الــذي قـ ّ
أيضــا مشــوار والــده بعــد
مــع رشكات والــده الكبــرة  ..وقــرر أن ُيكمــل ً
َ
ـرا ولكنــه
أن قــرر اجللــوس يف البيــت إثــر مــرض القلــب الــذي أ ْت َع َبــه كثـ ً
بالرغــم مــن كل ذلــك مل يســتطع أن يكســب والء كبــار الشــخصيات مــن
ً
وبــدل مــن أن يبنــي جــر العالقــات لتمتــد بينــه
بيــت القــايض-وبينهــم  ..اعتربهــم أول أعــداءه  ..وأن التصفيــة احلقيقــة جيــب أن تبــدأ
منهــم.
متامــا حيتمــي بجيــش مــن احلــرس الشــخيص
وكان عــى عكــس والــده ً
رسيــع الغضــب ولــه قلــب ران عليــه الكــره واحلقــد وكان يصطــدم
كثــرا بنقاشــات حــا ّدة مــع «قــادر بيــك» بالرغــم مــن حتذيــرات والــده
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بعــدم املســاس أو إهانــة أي شــخص ســواء مــن أقربائــه أو غريــب و مهــا
بلــغ األمــر مــن ســوء  ..فعليــه احــرام النــاس.

يف إحــدى املـ ّـرات اكتشــف «راســم» عــن طريــق أحــد رجالــه  ..بــأن
هنــاك صفقــات ومهيــة تــم التوقيــع عليهــا وعــى إثرهــا تــم ســحب
مبالــغ طائلــة ال أحــد يعــرف إىل أي جهــة أو رشكــة تــم حتويلهــا وممــا
زاد مــن حــدّ ة املشــكلة اختفــاء « »300ألــف دوالر مــن خزينــة الرشكــة
الواقعــة يف فرعهــم الكائــن يف لنــدن.
عــى الفــور ســافر «راســم» بعــد أن أبلــغ والــده باخلــر  ..وبــدأ يعمــل
جاهــدً ا مــع املجلــس التحقيقــي الكتشــاف الســارق  ..وت ّبــن بعــد فــرة
بــأن الفاعــل الــذي هــرب  ..هــو موظــف يف قســم احلســابات هيــودي
ـاءا عــى توصيــة خاصــة مــن «قــادر بيــك» وأن
األصــل  ..تــم تعيينــه بنـ ً
املبالــغ ال تــزال يف مــكان جمهــول.

رجــع «راســم» إىل بغــداد  ..غاض ًبــا  ..وطلــب مــن ســائقه قبــل أن
ـورا ومــن دون تأخــر وعندمــا
يغــادر املطــار أن يتوجــه بــه إىل الرشكــة فـ ً
وصولــه إىل الرشكــة دخــل وقــد اشــتاط غضبــه وكانــت النــار تســتعر يف
جســده مل جيــرؤ أي موظــف أن يرحــب بــه كانــوا حراســه يومــؤون إىل
املوظــف الــذي يقابلــوه يف املمــر بطرفــة عــن صارمــة بــأن يتنحــى جان ًبــا
ـون بألــوان غائمــة يف عينــي «راســم»
عــن الطريــق  ..الغضــب بــدأ يتلـ ّ
 ..واجلميــع خائفــون  ..أخــذوا وض ًعــا رجائ ًيــا توســل ًيا عــى الرغــم مــن
أهنــم ال يعرفــون ســبب الغضبــة.
يمخــر الطريــق الطويــل كثــور هائــج أو كقطــار رسيــع ينفــث الدخــان
مــن دماغــه  ..توقــف هــو عنــد مكتــب «قــادر بيــك « فتقــدّ م أحد حراســه
وركل البــاب بقــوة بســاقه ليســمح لســيده بالدخــول  ..وجــدوه منهمــك
مــع الســكرترية  ..يو ّقــع أورا ًقــا مهمــة  ..طردها «راســم» بحــدّ ة وغادرت
عــى الفــور  ..بإغــاق احلــرس البــاب كان كاف ًيــا يف نــر الرعــب يف قلب
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«قــادر بيــك»  ..ارتبــك جــدً ا فرفــع يــده حيذرهــم ولكــن أحــد احلــراس
لــوى يــده برسعــة وعاجلــه برضبــة يف رأســه اســتقرت يف منتصــف
وجهــه  ..كانــت كفيلــة بانفجــار الــدّ م مــن أنفــه ســقط يــرخ
عــى األرض ومل جيــرؤ أحــد مــن بعــض املوظفــن اللذيــن باتــوا
يرقبــون احلــدث خلســة مــن إســعافه ســقط ضعي ًفــا يركلــه احلــرس
ٍ
حــدب وصــوب  ..و«راســم» يشــاهد بأعصــاب بــاردة مــا
مــن كل
ِ
حيــدث  ..وكأنــه ّ
يفــش غ ّلــه مــن هــذا الشــخص الغــر مرغــوب فيــه
ولكــن احلســاب مل ينتــه بعــد.

ـداءا أبد ًيــا بــن االثنــن رغــم انتامئهــا
هنــا تغـ ّ
ـرت املوازيــن تو ّلــد عـ ً
الواحــد إىل شــجرة واحــدة االثنــن هلــا ثقليهــا بــن العائلــة مل يكــن
يومــا أن األمــور ستســوء هلــذه الدرجــة
والــده «حممــود بيــك» ليتوقــع ً
يف العائلــة الواحــدة وخاصــ ًة عندمــا رأى بــأن «راســم» قــد اكتســب
نفــس قســاوة جــدّ ه الــذي فقــد حياتــه بســبب عجرفتــه وســوء تقديــره
لألوضــاع.
«راســم» حيتمــي بجيــش مــن احلــرس  ..وبــدأ خيــوض يف عمليــات
االغتيــاالت التــي تُطــال كبــار الت ُّجــار وبعــض الشــخصيات السياســية
مــن احلــزب الشــيوعي  ..مسـ ً
ـتغل عــدم االســتقرار الســيايس الــذي كان
يعصــف بالبلــد آنــذاك.

مل يســكت والــده عــى ترصفــات ولــده وخاصــة بعــد اهلجــوم األخــر
عــى قريبــه  ..الــذي فتــح با ًبــا للحــروب التجاريــة القــذرة والرشســة
يف ســبيل املــال مــع كبــار الشــخصيات مــن بقيــة العوائــل  ..فقــد كان
«حممــود بيــك» طيلــة الســنوات املاضيــة يســعى وبنجــاح أن يبنــي
ســاما معهــم ..ولكــن ظهــور «راســم» عــى الســاحة أهنــى كل شــئ
ً
فلــم ينصــع ألوامــر أو نصائــح والــده واعتــر اهلدنــة بــن العائــات هــو
ضعــف وإهانــة لـــ «بيــت القــايض» والذيــن كانــوا يملكــون بدورهــم
182

عالقــات واســعة مــع رجــال الســلطة مــن السياســيني املهمــن  ..و ّملــا
ا َّط ّلــع والــده يف البيــت عــى م ّلفــات االختــاس التــي تـ ّ
ـورط هبــا قريبــه
رفــض أن يقــام التحقيــق عــى أســاس العنــف والقتــل  ..وأنــه جيــب أن
ُياســب املقــر بالقانــون وليــس بالقتــل والعنــف  ..وكان دائــم النصــح
البنــه بــأن يعقــل ويراجــع نفســه.
*****

مل تتقبــل «عفــرا» مــا وصلتهــا مــن أخبــار عــن الــرب املــرح لعميلهــا
فاســتائت و بشــدّ ة واتصلــت بـــ «يعوديــد بــن يامــن» أو «احلــاج رضــا»
تُعلِمـ ُه مــا القــاه العميــل مــن الــرب عــى يــد «راســم» ..وعــى الفــور
طلــب مقابلتهــا.
يف مكتبــه التقيــا  ..مل ُ ْتـ ِ
أيضــا بعــد
ـف عليــه باملــرة قلقهــا عــى وضعهــا ً

مؤخــرا فقــد أمضــت فــرة طويلــة
الثــورات التــي اجتاحــت العــراق
ً
ْف العــراق قدّ مــت خالهلــا خدمــات جليلــة للمخابــرات اإلرسائيليــة
وبالرغــم مــن ذلــك باتــت توجــس خيفــة مــن األحــداث الغــر مطمئنــة
التــي جتــري يف العــراق مــن اعتقــاالت للعمــاء  ..تقــدّ م هبــا العمــر
ومــا زالــت منشــغلة بواجبهــا الــري املهــم الــذي غــر جمــرى حياهتــا
بــر األمــان
تريــد انقضــاء املــدّ ة بأقــى مــدة زمنيــة ممكنــة والعــودة إىل ّ
واالكتفــاء بــا متلكــه مــن ثــروة هائلــة تكفيهــا مــدى احليــاة هــذا مــا
تتمنــاه األن وحســبها ذلــك  ..تريــد أن تنهــي حيــاة الغربــة بــأرسع مــا
يمكــن وأن تتقاعــد وإىل األبــد.

 تعلمــن أنــه متــورط يف رسقــة « »300الــف دوالر أمريكــي مــنخزينــة الرشكــة التــي يف لنــدن  ..غــر ال ُفتــات الــذي مل ُيعلــن عنــه
بعــد  ..عميلــك يــا ســيديت مل ُي ّبلغنــا عــن اتصــاالت «حممــود»
بالقــادة العســكريني العراقيــن ولقــاءه هبــم حــول بنــاء قاعــدة
عســكرية مهمــة وضخمــة تــرف عــى بناءهــا إحــدى رشكات
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«القــايض» للبنــاء رغــم أنــه مــن املفــرض أن يكــون متقاعــدً ا مــن
كل شــئ  ..ولكــن بســبب غبــاء عميلــك فشــلنا يف جتنيــد أحــد
كبار الضباط العسكريني  ..وهذا سيكلفه الكثري.

 أعــرف أنــه ُمقــر ولكــن علينــا ألَّ ننســى بأنــه قــدّ م لنــا خدمــاتكثرية وال سيَّام يف اآلونة األخرية.

 وال تنــس أن مــا يكتنــزه مــن مــال فهــو بســبننا  ..وفض ُلنــا عــىِ
عليــك أن تعلمــي
هــؤالء الــكالب اخلونــة ال ُيــى « ..عفــرا»
شــيئًا واحــدً ا فقــط  ..مثــل هــؤالء ال هيمهــم ســوى مصاحلهــم
ونحــن مصاحلنــا أهــم  ..أنــا هنــا درســت يف حوزاهتــم ســنني
وصمــت رمضاهنــم  ..وحفظــت كل
طــوال  ..وصليــت معهــم ُ
شــوارع النجــف وكربــاء ومعــامل مــدن اجلنــوب وانغمــزت يف
يمولــون شــعائرهم وإقامــة
تفاهاهتــم وقــد كنــت أول شــخص ممــن ّ
ليطــروا رؤوســهم الفارغــة  ..وأقمــت للزائريــن
جمالــس التطبــر
ّ
رسادق ووالئــم ودروس كل هــذه الظــروف هــي أكثــر مــن كافيــة
لكــي نتقــدّ م يف احتــواء هــذا البلــد  ..إن مل نتحــرك فســوف لــن
محــرا ُي ِّملــون أنفســهم
ننجــح بشــئ  ..هــؤالء أقــوام خلقهــم اهلل
ً
عــبء احليــاة وجريمــة عمرهــا أكثــر مــن ألــف عــام  ..األدمغــة
مغســولة بالدّ يــن  ..رجــال الدّ يــن ســيطروا عليهــم بأقاويــل مــن
زخــرف ال أول هلــا وال آخــر ..ثــم أحالوهــم إىل ُد َمــى  »..ال َبكــر»
لــن يقبــل هبــم هكــذا وهــو يعلــم بتدخــل إيران بشــؤوهنم  ..وال سـيَّام
فهنــاك ثــورة عارمــة ســتجتاح إيــران ضــد «الشــاه» وســتقوم ثــورات
وثــورات يف العــراق ولربــا جتتــاح كل األقطــار العربيــة  ..املهــم
ـزود العشــائر بالســاح  ..ســنبيع هلــم كل شــئ وســنمدّ هم بــا
أن نـ ّ
يطلبــون  ..إن مل نــرب البــاد ببعضهــا فســوف لــن تســتمر
دولتنــا  ..فكّــري يف ذلــك جيــدً ا  ..أعلــم مــدى لوعت ِ
َــك لقتــل
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غريمـ ِ
ـك وأنــا ســوف أخطــط معــك لتحقيــق هــذا احللــم وســرجعني
َ
إىل إرسائيل قري ًبا.

وأيضــا هدفهــا
حلــم الرجــوع إىل إرسائيــل بــدأ جيتــاح تفكريهــا ً ..
يف االنتقــام بــات مــن ضمــن قائمــة األولويــات التــي فرضتهــا عليهــا
األيــام  ..هنــاك حاجــز يفصلهــا عــن قتلــه والــذي تدعــوه بالفرصــة
ومــن خــال الثغــرات املشــؤومة راحــت تنظــر إىل مــا وراء هــذا العــامل
ً
موصــول فلــم تتوفــق يف رؤيــة شــئ ســوى ظــام االنتقــام
نظــرا
ً
وكأهنــا تــرى كيــف أن الســكني حيتــز عنــق «حممــود» الــذي تقــدّ م بــه
العمــر  ..وأحيا ًنــا تعصــف بنــا صدمــة مــن العنــف بحيــث جتربنــا عــى
ـرارا أو موق ًفــا ضــد أو مــع فكــرة االنتقــام.
أن نتخــذ قـ ً
إن ق ْت ُل ـ ُه هــو خت ُّثـ ُـر القانــون وهــي تُدْ َعــى املنتقمــة  ..وأي امــرئ يــرى
َّ
ً
غموضــا
املــوت كأنــه يزلــزل بارجتافــات ليــس أعجــب منهــا وال أشــد
ففــي القتــل هواجــس مروعــة التــي تقــذف مشــهدها بالنفــس اإلنســانية
إىل خضمهــا الســاح رشيــك القاتــل يف اإلثــم  ..يــأكل ويفرتس ويســفك
ض ٍ
ب مــا  ..فهــو شــبح يبــدو وكأنــه حييــا
الــدم  ..واالنتقــام غــول مــن َ ْ
بــرب مــن احليــاة راعــب فكيــف هــان عليــه أن يقتــل الرجــل الكبــر
؟! كيــف ســترتكه حييــى ذلــك األرعــن  ..كيــف ســترتكه يمــوت مو ًتــا
طبيع ًيــا مــن دون أن ينــزف قطــرة دم أو أن يتــأمل وهــو يمــوت ؟! ُمـ ٌ
ـال أن
ترتكــه بــدون أن تســفك دمــه.
 «حممــود» تقاعــد ولكــن ليــس بشــكل ك ُّل فهــو مــا زال يلتقــيبالضبــاط الكبــار ســواء مــن اجليــش أو بقيــة األجهــزة األمنيــة
ويف قــره يقيــم جمالــس العزائــم والوالئــم وقرقعــة الكــؤوس
ً
ســهل أبــدً ا
اململــوءة يف هــذه الدعــوات تصــم اآلذان لــن يكــون
إيقاعــه يف الفــخ  ..وهلــذا الســبب فــإن «قــادر» عليــه يغــر سياســته
مــع «راســم» ويقــرب منــه أكثــر  ..ال أن ّيولــد عــداوة نحــن يف
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غنى عنها.

تعب عن خيبة األمل يف هذا الكالم :
أجابت «عفرا» بلهجة ّ

ً
ســهل «راســم» جمنــون إىل حــد غــر معقــول
 وهــذا لــن يكــونلقــد وصلتنــي أخبــار تقــول بأنــه يضاجــع القارصيــن مــن األوالد
وأيضــا القــارصات ومــن ثــم يرضهبــن بشــدّ ة دون أن يدفــع هلــن
أجــر الليلــة  ..وهنــاك أخبــار عــن نيتــه عــن عــزل والــده مــن كل
شــئ وهــذه االخبــار وصلتنــي مــن مصــادر موثوقــة ُمقربــة منــه
لقــد لعــب بقــذارة يف اوراق مهمــة مــن أجــل أن خيلــع والــده هنائيــا
ويبعــده عــن طريقــه  ..لكــن بقــاء والدتــه عــى قيــد احليــاة هــي
جر يف حذائه حتول دون ذلك.
َ
كح ْ

حتــا  ..ليســتويل عــى ثــروات طائلــة  ..مــاذا
 املجنــون ســيقتلهاً
عن إخوته ؟

 «وســام» يف أمريــكا منشــغل بدراســته و ُيقــال بأنــه قــد تــزوجومقــره -أربيــل-
ومأمــون يعمــل ضابــط رشطــة احلــدود الشــالية
ّ
حاولنــا أن نقــدّ ر مــدى درجــة االســتفادة منــه واإلمكانيــات
والثغــرات التــي ممكــن أن تقربنــا منــه  ..ولكــن لألســف هنــاك
شــكوك بأنــه يتعامــل مــع أحــزاب أخــرى ويديــر رئاســة جمموعــة
مــن الضبــاط عملهــم عقــد صفقــات مشــبوهة مــع روســيا ومــع دولة
جمــاورة أخــرى  ..لتهريــب أرسار وملفــات عســكرية لقــاء
حصوهلم عىل دعم عسكري كبري.
اش َأ َّب عنــق الرجــل ثــم مــال برأســه نحوهــا مــن خلــف املكتــب
َْ
ً
قائــا :
 -أي نوع من املؤمرات التي يريد أن يتورط هبا ؟

 مــن املحتمــل قلــب النظــام احلــايل  ..وهنــاك صفقــات أســلحة186

دخلــت عــن طريــق احلــدود الســورية عــر أرايض شــال العــراق
وتوجهــت إىل إيــران  ..وكانــت مجيــع األدلــة تشــر بــأن «مأمــون»
ّ
ـاءا أمن ًيــا حلاميــة هــذه
بالتعــاون مــع بقيــة الضبــاط قــد و ّفــروا غطـ ً
العملية.

 «عفــرا» أريــد معلومــات تفصيليــة عنــه  ..ركــزي عليــه جيــداابعثــي بعــض املصــادر لكــي نــدرس أكثــر عــن حتركاتــه  ..هــذه
معلومــات مهمــة أن لــن نســتغلها قبــل فــوات األوان فلــن ينفعنــا مــا
عملناه سابقا أبدً ا  ..هل لديه عشيقة ؟
 -ال فهو ملتزم جدً ا.

مــال بظهــره إىل اخللــف وقــد الحــت عالمــات الرضــا واالرتيــاح عــى
وجهــه :
 امللتزمــون هــم أكثــر النــاس ُح ّبــا وول ًعــا بالعشــق  ..راجعــي قائمــةالفتيــات واختــاري األذكــى منهــن  ..أريــدك أن ترســي لــه أنثــى
طاغيــة ال ترحــم  ..وفــري هلــا الســكن واملــال الــكايف ومــا حتتاجــه
يف مهمتها من أمور.
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الفصل السادس عشر
كان مرضهــا املفاجــئ توقي ًتــا خاط ًئــا اجتــاح فجــأة حيــاة العائلــة وال
سـيَّام «حممــود بيــك» الــذي تفاجــأ باملصيبــة التــي أهلكــت زوجتــه فجــأة
وأجربهــا املــرض الفتّــاك أن تدخــل املستشــفى لتلقــي العــاج بعــد أن
تعرضــت إىل حالــة تســمم
أكــدّ الطبيــب خطــورة حالتهــا وأهنــا قــد ّ
خطــرة بــادة الزرنيــخ .
قبــل أســبوعني مــن مرضهــا ناوهلــا «راســم» كاملعتــاد كو ًبــا مــن
احلليــب لكــي ترشبــه  ..أعــده «راســم» هلــا كــا يفعــل كل صبــاح قبــل
أحســت بأضطرابــات نفســية اجتاحتهــا
أن خيــرج إىل عملــه  ..ولكنّهــا ّ
بقــوة وتشــنجات وغيبوبــة بعــد أن رضب هــذا العنــر يف جســمها
خطــرا  ..فتأثــرت قرشهتــا الدماغيــة ومــن خــال األعــراض
رض ًبــا
ً
والتحاليــل التــي بانــت عليهــا أكــدّ الطبيــب املعالــج لزوجهــا بأصابتهــا
ـممة تدعــى «الزرنيــخ» تــم ّدســها
بتســمم خطــر جــدً ا  ..وان املــادة املسـ ّ
يف كــوب حليبهــا صباحــا فلــم تكــن هنــاك أيــة عالمــات عــى احليــاة
وبالرغــم مــن ذلــك تــم تنفيــذ عمليــة اإلنعــاش القلبــي الرئــوي ولكــن
بــا جــدوى.
وبســبب اجلائحــة املرضيــة التــي أصابــت زوجتــه فقــد تبــدد عــى أثرهــا
ـرا وقوتــه الذهنيــة باتــت شــبه منتهيــة وفقــد
صحــة «حممــود بيــك» كثـ ً
الرتكيــز وصــار خيلــط بــن األشــياء كلهــا  ..أهنــا الشــيخوخة املبكــرة
التــي رضبتــه فجــأة  ..بســبب مــرض زوجتــه بالتســمم.
*****

مرتاحــا مــن تقريــر الطبيــب الرشعــي الــذي طلــب
مل يكــن «راســم»
ً
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التســمم الــذي
فــورا فتــح حتقيــق مســتعجل لالســتبيان يف موضــوع
ّ
ً
حــدث عمــدً ا  ..فبعــث برجالــه لكــي ُيعاقبــوا الدكتــور العنيــد الــذي
رفــض أن يرضــخ للرشــاوي مقابــل حتريــف جمريــات القضيــة  ..وفعـ ً
ـا
تــم تصفيتــه عــى الفــور ورمــوه جثــة متفحمــة يف إحــدى املزابــل  ..بعــد
أن تــم تعذيبــه بشــدّ ة.

ـلم هلدوئــه حتــت خريــر امليــاه الســاخنة التــي انســالت عــى
كان مستسـ ً
رأســه وغ ّطــت أذنــه وعزلتــه عــن عاملــه ختللــت أصابعــه فــروة رأســه
ـرخاءا  ..ثــم خــرج مــن احلــوض منتش ـ ًيا
ـدرا واسـ
التــي كان حيرثهــا خـ ً
ً
ـع إىل نفســه بــكل رىض وخيــاء  ..مســح
ووقــف أمــام املــرآة عار ًيــا و َت َط َّلـ َ
تعمــدت أن
بخــار املــاء و َت َط َّلـ َ
ـع إىل نفســه راض ًيــا جلبــت انتباهــه شــعرة ّ
تفضحــه ببياضهــا وعنادهــا عــن باقــي أخواهتــا فعاقبهــا بالنتــف عــى
الفــور ِ
فاصـ ً
ـا إياهــا إىل األبــد عــن جلــد رأســه املثقــل هبــوس الســلطة
خــرج مــن احلــام يلبــس شــورت ويت شــرت فــرزت عضالتــه ووســامته
اللتــان أضفتــا لشــخصيته اهليبــة  ..كان هنــاك ضيــف ينتظــره قرابــة ســاعة
يف صالــة اجللــوس أراد أن يقــف إحرتامــا فــر ّده «راســم» بكـ ّ
ـف يده باسـ ًـا
فمنعــه مــن الوقــوف بابتســامة مــن وجهــه  ..ربــت عــى كتفــه برفــق ثــم
ـب كأســن مــن الويســكي  ..نــاول الضيــف كأس
توجــه نحــو البــار ليصـ ّ
واحتفــظ بالثــاين لنفســه ثــم اختــذ جملســه عــى مقربــة منــه قائـ ًـا :
 -أهال دكتور ..زيارة عزيزة.

بابتســامة صفــراء ســ ّلمه الدكتــور ورقــة خمتومــة ثــم رجــع بظهــره
ـورا بإنجــازه ينتظــر كلمــة رضــا مــن صاحــب الطلــب
إىل الــوراء فخـ ً
أخــذ «راســم» الورقــة وقرأهــا بصمــت ثــم مــا لبــث أن انفرجــت شــفتاه
عــن ابتســامة كانــت مدفونــة بينهــا قائـ ًـا :

 هــذا هــو الــكالم املضبــوط أنــا ختلصــت مــن التقاريــر املقرفــةالتــي تنســب القضــاء والقــدر إىل جريمــة وحماولــة بالقتــل
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كلــات فارغــة كانــت مكتوبــة يف التقاريــر الســابقة  ..سأســتبدهلا
هبــذه الورقــة  ..أتعابــك ســتصلك غــدً ا وكــا اتفقنــا وقبــل أن
آالمــا يكفيهــا عذا ًبــا
تغــادر أعتقــد بــأن املريضــة التــي تعــاين ً
ارمحهــا ولتذهــب إىل دار حقهــا ً ..
بــدل مــن أن تتــأمل بــا فائــدة
من شفائها.

 -أمرك «بيك» الليلة سنرمحها.

*****

صكّــت الدنيــا أبواهبــا يف وجهــه فهــام بصدمتــه وغامــت الوجــوه
تفجــر قطراتــه مــع شــوك اخلــر الــذي تلقــاه
أمــام عينيــه املحشــوة دم ًعــا ّ
مصـ ٍ
ـدق تص ّلــب
رآهــا غــر مصــدّ ق  ..و ّدعهــا إىل مثواهــا األخــر غــر ّ
يف مكانــه وقــد طــى املــكان كآبـ ًة مل يعتادهــا مــن قبــل فقــط مـ ّـرة واحــدة
بائســا لألقــدار
رضبتــه موجــة الفاجعــة عندمــا توفيــت والدتــه تركتــه ً
مــع رشيكــة حياتــه اجلديــدة آنــذاك.
لكنــه مل ُيصــدق عينيــه وهــو يــودع زوجتــه  ..غادرتــه وتركتــه بــن
أمــواج التحدّ يــات ُيصــارع رعونــة احليــاة وحيــدً ا ..

يومــا بالدنيــا ألهنــا مفعمــة بالغــدر  ..ســلبتها قســاوهتا كل أنــواع
مل يثــق ً
الوفــاء  ..لكــن كلــات الدكتــور كانــت كاخلنجــر يف خــره وصــل أذنيه
فخرقتهــا  ..بحــزن مكلــوم ُ ..صــدم وجتمــدّ ت أطرافــه أراد أن يريــح
عجيزتــه عــى الكــريس  ..لكنــه مل يســاعده يف ختفيــف الوجــع فتدحــرج
حزنــه إىل قلبــه وعقلــه ُ
وشـ َّلت أطرافــه وصــار يبكيهــا ليــل هنــار  ..ذلــك
الــزوج الباســق الراشــق هنشــته غربــان األقــدار يف حلــم قلبــه  ..لترتكــه
مكــدو ًدا وجســدً ا مشــدو ًدا وعينــن متورمتــن.
كــم كان قو ًيــا  ..وكــم أزاح مــن الرجــال مــن أمامــه و ّدمرهــم و ّدمــر
مصاحلهــم  ..عندمــا كانــوا يســعون هلالكــه ولكنــه ق َلــب خططهــم
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عليهــم بذكائــه  ..واغتصــب منهــم نفوذهــم وماهلــم  ..فقــد كانــوا
ً
رجــال بــا رمحــة فأزاحهــم بعقــل وحكمــة.
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الفصل السابع عشر
كانــت ترصفــات ابنــه كافيــة بــأن يتكــدّ ر وجهــه أكثــر وأكثــر ..
يومــا إىل طلــب احلاميــة مــن الغربــاء
بــل مل يتوقــع نفســه أنــه ســيلبد ً
ولكنــه ُصــدم بقــوة ابنــه وأن عليــه أن يستســلم لألمــر الواقــع  ..فقــد
رش ابنــه  ..ألنــه
أعلــن اجلميــع رفضهــم واعتــذروا مــن محايتــه مــن ّ
األقــوى اآلن يف الســاحة بالرغــم مــن التغيــرات السياســية التــي جتتــاح
البلــد  ..مل يتوقــع أنــه ُسيســ ّلم كل شــئ وبســهولة إىل ابنــه وباإلأكــراه
وخاصــة بعــد أن حكمــت املحكمــة بشــكل هنائــي عــى صحــة العقــود
واملســتندات التــي قدّ مهــا هلــم  ..وأن األمــاك قــد تــم بيعهــا بعقــد
رســمي وقانــوين  ..وأن «راســم» قــد ورث كل شــئ مــن والدتــه بشــكل
رشعــي ال غبــار عليــه  ..خاصــة أن الوصيــة املكتوبــة كانــت بشــهادة
أربعــة اشــخاص جلبهــم بعــد أن دفــع هلــم بســخاء كبــر أهلكتــه بذلــك
ترصفــات ابنــه وكانــت رضبــة حتــت احلــزام ..
وارتــج ك ّفــه يــرب عــى املكتــب
اشــتدت محرتــه وضاقــت عينــاه
ّ
بغضــب  ..عندمــا قــرأ عقــد البيــع والتنــازل الغــر ُمقنــع واملفاجــئ هلــذا
االبــن املــزور.

كان ليلتهــا قــد اســتغل وجــود جثــة أمــه يف الغرفــة  ..يف حــن كان ُياط
هلــا الكفــن فأخــرج الســيدات مــن الغرفــة ليختــي هبــا بمفــرده بحجــة
وداعهــا  ..فلــم يســتطعن الســيدات الرفــض فخرجــن هبــدوء كان والــده
جالســا بــن ا ُملعزيــن يبكيهــا وقــد اهنــار كُل ًيــا مــن احلــزن عــى
يف اخلــارج
ً
مــا أصابــه مــن هــم وغــم عظيمــن  ..فاســتغل «راســم» انشــغال اجلميــع
بصمهــا عليهــا برسعــة وأرجــع
فأخــرج مــن جيبــه ورقــة بيضــاء ثــم ّ
الورقــة إىل جيبــه  ..جلــس حلظــات يتمتــم بكلــات وأدعيــة  ..وذرف
192

دمــوع التامســيح عليهــا وبِ َق ْلـ ٍ
ـب بــارد  ..ثــم خــرج متظاهـ ًـرا باالســتياء
واحلــزن  ..ثــم ســمح للنســاء بإكــال إجــراءات الواجــب للجثــة القابعــة
يف الداخــل.
جالســا هبــدوء ُ ..يغلفــه الســكون يف حديقــة القــر
كان
ً
مستســلام آلشــعة الشــمس الســاطعة  ..قبــل أن يقطــع عليــه خلوتــه ولــده
«راســم» ذلــك االبــن الغــر الئــق هبــذه العائلــة  ..بابتســامته الصفــراء
سـ ّلم عــى والــده ثــم اختــذ جملســه أمــام والــده ..

كان ينظــر إىل والــده بنظــرات شــفقة  ..ولعلــه ســيكون صدمــة غــر
منتظــرة مــن هــول اخلــر الــذي حيملــه لــه وهــو جتريــد والــده مــن كل
ســيادة بعــد ســنني طويلــة مــن الســيطرة والقــوة  ..قبــل أن تنتهــي بــه
ـب لنفســه فنجا ًنــا مــن الشــاي  ..تطلــع بعيــون
اآلن بـــ «الــا يشء»  ..صـ ّ
وقحــة إىل والــده الشــارد  ..الــذي مل يبــال بوجــود ابنــه وكأنــه غــر
موجــود  ..كان شــار ًدا إىل حــد بعيــد  ..ارتشــف قليـ ً
ـا مــن الشــاي ثــم
قــرر أن يكــر الصمــت ويتكلــم :
 والــدي هــل أســتطيع أن آخــذك إىل املكتــب  ..فهنــاك أمــورمهمة جيب أن تتطلع عليها لو سمحت.

حرك رأسه ببطء وتثاقل نحو مصدر الصوت ثم أجاب بوهن :
ّ

 -ماذا تريد ؟

تم إثباهتا يف املحكمة  ..و ...
 -هناك أوراق مهمة قد ّ

 حمكمة ؟ أية حمكمة هذه وأي أوراق ثبوتية تتحدث عنها ؟قاهلا مقاطعا ...

 ممكــن نناقــش املوضــوع يف الداخــل ألننــي ال أريــد أحــدً ا مــناحلراس أن يسمعوا ما سنتحدث عنه من أمور مصريية.
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ببــطء وانحنــاءة ســيطرتا عليــه فمنعــت ظهــره مــن ان حيافــظ عــى
اســتقامته لينهــض  ..رفــض يــد «راســم» التــي ُمــدّ ت إليــه لتســنده
وفضــل الدخــول إىل الداخــل معتمــدا عــى نفســه وقوتــه التــي تعثــرت
ّ
حتــت ثقــل ســقمه.

كان «راســم» أثنــاء هــذه اللحظــة يلعــب دور الرقيــق والط ّيــب اهلــادئ
مــع والــده  ..يبتســم ظاهر ًيــا ومــن الداخــل يســتويل عليــه حــب املــال
والســلطة  ..حيــاول قــدر إمكانــه أن ُيطمئــن مــن روع والــده  ..عندمــا
يأتيــه صــوت والــده أحيانــا كثــرة نحيلــة مكســورة احلــروف  ..فقــد
كان القلــق األســود يســبغ وجــه والــده  ..الــذي طاملــا كان رم ـزًا للقــوة
والشــباب.

فتوجــه والــده عــى الفــور ليجلــس خلــف املكتــب
دخــا املكتــب ّ
ولكــن «راســم» قذفــه بنظــرة اســتنكار عــى هــذا التــرف الــذي اعتــره
غــر الئــق بشــخص تقاعــد ومــا زال يعتقــد بنفســه سـ ّيدا فلــم يمنعــه من
ذلــك  ..و مل يتفــوه ببنــت شــفة عــى تــرف والــده  ..فاختــذ ابنــه جملســه
بشــكل عــادي عــى الكــريس املقابــل لوالــده  ..ووضــع حقيبتــه اجللديــة
عــى الطاولــة التــي أمامــه ل ُيخــرج منهــا بعــض األوراق ويســلمها إىل
والــده  ..وبــكل هــدوء.
رن حــزن يف بحــة صــوت «حممــود بيــك» متسـ ً
ـائل وهــو يســتعيد أجمــاده
ّ
التــي فاتــت :
 اعتقــدت أننــي تقاعــدت وهــا أنــت اآلن تُثقلنــي بــأوراق العمــلجمد ًدا.

لكــن «راســم» مل ينبــس ببنــت شــفة ومل ينطــق بكلمــة تصعــق والــده
بــل فضــل أن يصعقــه مــن خــال األوراق  ..كان يتحــر لــردع عاصفــة
ســتهب مــن عجــوز متهالــك
هوجــاء أو لربــا تكــون رحيــا خفيفــة
ّ
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مــرت عينــاه عــى
فتنتهــي آثارهــا رسي ًعــا  ..لبــس والــده نظارتــه ثــم ّ
الســطور وبــدأ يقــرأ مضمــون الورقــة  ..بانــت عالمــات الفاجعــة تُعلــن
عــن نفســها شــيئا فشــيئا  ..ولكنــه حــاول أن جيمــع شــتاته ولكــن بــا
فائــدة  ..فاالهنيــار بــدأ يأكلــه قليـ ًـا قليـ ًـا  ..ويف النهايــة مل يتاملــك فزعــق
رغــم ضعفــه وقــد أخـ َ
ـذت الرجفــة منــه مبل ًغــا عظيـ ًـا :

ـق اهلل ؟ أي أمــوال تركتهــا لــك والدتــك ومتــى ؟ وأيــن ؟
 مــا هــذا بحـ ّوأي عقــد تنــازل اعتمــدت املحكمــة عليــه ؟ أم اصدقائــك القضــاة
ســاعدوك كالعــادة مقابــل الرشــاوي العظيمــة التــي تغدقهــا هبــا
جيشــك مــن املحامــن والقضــاة واملســؤولني  ..هــل نســيت
إخوتك يا ولد  ..أنت ُمز َِّور.
قــام «راســم» متضاي ًقــا مــن زعقــة أبيــه ومــن نعتــه األخــر لــه بالـــ
«مــزور» وتقــدّ م بغضــب نحــو والــده الــذي أراد أن يقــوم ولكــن ابنــه
ّ
ً
قائــا :
دفعــه بقســوة وأعــاده إىل الكــريس مــرة ثانيــة
أيضــا وأنــت منــذ اليــوم حتــت اإلقامــة اجلربيــة
 لقــد حجــرت عليــك ًتقريــر الطبيــب يقــول بأنــك لســت يف كامــل قــواك العقليــة وأن
نســبة اخلــرف عنــدك قــد اســتحوذ عــى صحتــك وبــات كل شــئ
فيــك ينهــار  ..يعنــي لــن يصدقــك أحــد ولــن يســمعك أي شــخص
بعد اآلن  ..والدي العزيز.

مل يســتطع أن يتحمــل ســيل اإلهانــات مــن ولــده فصــار يزعــق بصــوت
متهــدّ ج  ..كان نشــيج هلثــه يفــر محــرة وجهــه وقطــرات عرقــه :
ـزور كيــف جتــرؤ عــى عــزل والــدك وإنــا مازلــت عــى قيــد
 أنــت مـ ّاحليــاة  ..أخويــك لــن يســكتا « ..وســام» قــادم مــع زوجتــه
و«مأمــون» ســيكون هنــا يف األســبوع املقبــل  ..ســيمنعاك حتــى لــو
تكن من تكون.
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عــرت كلامتــه فــوق رأس «راســم» هل ًبــا أشــعله غض ًبــا ثــم صــاح
بوالــده بعــد نفــاذ صــر :
 اهــدأ قبــل أن أخنقــك أهيــا العجــوز  ..مجيــع الرجــال يف اخلــارجلــن يســعفوك فكلهــم أتباعــي اآلن  ..اهــدأ واستســلم لقــدرك
تقاعــدك الشــهري وخدمــات إعالتــك لــن تتوقــف عنــك  ..ولكــن إن
أجربتنــي فســوف أعاقبــك ولــن جتــد نفســك إال وتتمنــى املــوت
غــرت اســم القــر
وحيــك إن
َ
فكــرت باخلــروج  ..باملناســبة أنــا ّ
ورفعــت الالفتــة التــي كانــت عليهــا اســمك ووضعــت اســمي بـ ً
ـدل
مــن اســمك  ..وإن حاولــت اخلــروج مــن بوابــة القــر فسيؤســفني
أن أقــول لــك يــا «ســيد حممــود» بــأن رجــايل لدهيــم أمــر بالتخلــص
منك.
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الفصل الثامن عشر
مل ُيصدّ ق ما جرى له لكنّه جرى ً
فعل.

جالســا عــى رسيــره يف غرفتــه التــي صــارت كمعتقــل لــه يف أواخــر
كان
ً
أيامــه  ..خائــر القــوى هيمهــم متلعثــم الكلــات تتقطــع حروفهــا بــن
أســنانه ختــرج متآكلــة مــن حنــق حلــق خمنــوق بالغضــب :

 كيــف هلــذا العــاق أن يعزلنــي وحيجــر عــي ويســتويل عــىويــزور
ويــزور كل هــذه األوراق واملســتندات
ممتلــكات ّأمــه !
ّ
ّ
إمضائــي ويغتصــب حقوقــي ك ّلهــا وحتــت غطــاء قانــوين كامــل
وأنــا مازلــت ح ًّيــا ُأ ْرزَق ! أيــن أنتــا «مأمــون و وســام» ؟ أيــن
أنتــا ؟ هــل انْسـ َ
ـتك زوجتــك والــدك الــذي ر ّبــاك ؟ هــل نســيتني
خترجت وتوظفت ! ..
وأنت اآلن يف أمريكا ّ
ـر ّ
كل
مل متــر ســويعات حتــى أتــاه اخلــر اليقــن عــن مأمــون  ..خــر غـ ّ
شــئ يف حلظــة !

أحــد حــراس القــر وبتكليــف شــخيص مــن رئيســه «راســم» أمــره
ـاءا كانــت كافيــة بــأن تندلــع رعــدة يف جســد
بإبــاغ «حممــود بيــك» أنبـ ً
والــده الطويــل مــا إن تلقــى الرســالة وفتحهــا  ..فانفجــرت نبضــات
عــروق رقبتــه منتفضــة مل حيتمــل األخبــار بخصــوص «مأمــون» التــي
كانــت فعــا صادمــة ال ترحــم؛ فقــد كان أملــه يف احليــاة ومــن املفــروض
أن ينقــذه مــن هــذا املــأزق  ..فارت َعـ َ
ـش هــذا البــدن اجلســيم الفــارع الــذي
الغربــاء
ظهــر عليــه عبــور الســنني وعرباتــه وطعنــات األقربــاء قبــل
ْ
جتمــدت نظــرات احلــارس عــى «البيك» بينــا كان
برماحهــم ونصاهلــم ّ ..
ـأن جهــاز األمــن واالســتخبارات
ـارا أخــرى تقــول بـ ّ
يبلغــه شــفو ًيا أخبـ ً
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العراقــي أل َقيــا القبــض عــى ابنــه وهــو ُيـ ّـرب بمســاعدة مــن الضبــاط
املرجــح أن
اآلخريــن شــحنات أســلحة حديثــة إىل شــال العــراق  ..ومــن ّ
تكــون األســلحة متوجهــة إىل املعارضــة الكرديــة.
اقــرب بوهــن مــن رسيــره ثــم ســقط ال إراد ًيــا بظهــره عــى فراشــه
فأهتــزت جنبــات الرسيــر كأن محــى الطاعــون رضبتــه كان يتخبــط فـكّاه
وشــحب مالحمــه وأبيـ ّ
ـض جلــده...

فــأرسع احلــارس إىل إبــاغ اجلميــع باخلــر  ..فاحتــاروا هــل
يتصلــوا بالطبيــب أم ال ؟ وال ســيَّام و»راســم» مل يكــن ال يف مكتبــه
وال يف أي مــكان معلــوم إلعالمــه باخلــر  ..فقــد كانــوا خيافــون مــن
غضبــه فيــا لــو ســاعدوا والــده  ..فهــل ســيكون راض ًيــا أم ســيغضب
فاجتهد أحدهم ً
قائل :
 -إنه والده ولن ُيامنع يف إسعافه دعوا األمر عيلَّ ال تقلقوا.

ثــم اتصلــوا بالطبيــب يف احلــال  ..وتــم جلبــه عــى الفــور بســيارة
أخبهــم بأنــه أصيــب بصدمــة
ّ
خاصــة  ..وبعــد أن فحــص املريــض َ َ
عصبيــة قويــة وجيــب نقلــه إىل املستشــفى عــى الفــور  ..رفــض اجلميــع ما
قالــه يف البدايــة  ..ولكــن الطبيــب هــدّ د وزعــق فيهــم غاض ًبــا فأجربهــم
عــى القبــول وهــو هيــرف :
 هــل أنتــم أغبيــاء  ..ســأب ّلغ املســؤولني عليكــم  ..هــذا الرجــل مــازال مهــا لــدى أغلــب اجلهــات ولــن أبــرح هــذا املــكان حتــى أنقــذ
حياته أو ُأه َل ْ
ك.
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الفصل التاسع عشر
 لقــد قبضــوا عــى عــدد كبــر مــن اجلواســيس التابعــن للمخابــراتاالرسائيليــة وعلينــا أن نغــادر هــذا البلــد يف أقــى رسعــة ممكنــة
لقــد قبضــوا عــى رجالنــا وهــم متلبســن  ..حــزب البعــث يعمــل جاهــدً ا
عــى كشــف العمــاء ولــن نســلم منهــم أبــدً ا  ..إذا تأخرنــا فهــذا يعنــي
املــوت بعينــه  ..مل جتـ ّـريب ســجون البعــث بعــد فهــم ســفلة وقتلــة علينــا
ـت القيــادة بذلــك وســيتم
أن نوقــف كل النشــاطات واخلطــط  ..لقــد أبل ْغـ ُ
قطــع االتصــاالت وأنــا ســأكون املســؤول األول يف تصفيــة كل نشــاطنا
ومــا نملــك مــن الــركات  ..أريــد منـ ِ
ـك أن تكــوين حــذرة جــدا هــذه
األيــام.
كان يتكلــم مــع «عفــرا» التــي حــرت إىل مكتبــه  ..كان يتكلــم بوجـ ٍ
ـه
ملتهــب باحلنــق وقــد وقــف متخف ًيــا وراء الســتارة يســرق النظــر مــن
خلــف الشــباك الــذي يطــل عــى الشــارع  ..يتابــع حتــركات الدوريــات
العســكرية النشــطة التــي جتــوب يف الشــوارع.
 -هل كنت تعلم بأننا سنواجه مثل هذا اليوم يا حاج ؟

كان يفــرك خامتــه ذو النجمــة السداســية وكان َي ْق ُطـ ُـر َع َر ًقــا فتتصاعــد
أنفــاس صــدره بقلــق وتوتــر بال َغــن  ..يتحــول بيــاض م ْق َل َتيـ ِ
ـه امحــرارا
ُ ْ
ْ
بينــا رأت «عفــرا» ارتعــاش أطرافــه ثــم تتحــول فتتخشــب متصلبــة
متشــبتة بالســتارة  ..بــدأ يتكلــم وقــد اســتبانت حروفــه وألفاظــه بعدمــا
تاهــت وشــاهت يف حكايتــه هلــا :
 مجيــع اخلطــط جيــب أن تتغــر  ..وأول شــئ جيــب فعلــهالتخلــص مــن «قــادر بيــك» وبــأرسع وقــت ممكــن  ..هــذا الغبــي
لديــه أشــياء أن اعــرف هبــا فسيكشــف ّ
قســمت
كل شــئ ..لقــد ّ
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ـخاصا هلــذه املهمــة ووضعــت اســم هــذا الغبــي يف أول القائمــة
أشـ ً
وبــدأت أيضــا بتصفيــة كل الــركات التابعــة لنــا بأمــر مــن القيــادة
وســأبارش بإخــاء مكتبــك وتصفيــة رشكتــك الومهيــة  ..وأيضــا
ســأبيع امللهــى الليــي حاملــا تســنح الفرصــة املناســبة  ..ولكــي
ننتهي من هذه الكارثة البعثية التي ح ّلت علينا إىل األبد.

غمغمت :

 -وهديف ؟

وقرب
قذفهــا بنظــرة اســتنكار ملتف ًتــا إليهــا بغضــب ثــم تقــدّ م نحوهــا ّ
رأســه منهــا حتــى التصــق بوجههــا ومهــس بحنق :
 «عفــرا» هــل أنــت جمنونــة ؟ هــل تدريــن أيــن هــو اآلن ؟ راقــد يفاملستشــفى  ..رااااااقــد ومريــض  ..فاقــد الوعــي  ..ولر ّبــا قــد
مــات رسير ًيــا اآلن  ..يرافقــه حــارس شــخيص  ..الرصاعــات يف
هــذه العائلــة تكــر وتكــر  ..وال س ـيَّام بعــد أن ألقــي القبــض عــى
«مأمــون»  ..أخــوه املجنــون هــدّ د «وســام» مــن مغبــة زيــارة العــراق
وقــال بأنــه ســيتخلص منــه لــو حــاول أو حتــى إن فكّــر بزيــارة
العــراق  ..لقــد اســتوىل عــى ّ
كل شــئ  ..وليــس بعيــدً ا أن يرســل
رجالــه ليقتــل «وســام» أو حتــى أن يذبحــوا زوجتــه  ..إنــه جمنــون
يعــدم ّ
كل شــخص ال يطيعــه أو يقــدّ م والئــه لــه  ..لــن أوافقــك عــى
رأي كهــذا أبــدا  ..لقــد زرعــت عيونًــا لنــا يف العــراق وســأكلفهم
بالقيام هبذا الواجب حال مغادرتنا قريبا.

حركــة جســده الثقيلــة يف إيامءاتــه الضجــرة يف إيشــاحات يديــه
وشــذرات عينيــه وصوتــه الزاعــق بلهجتــه وتربمــه مــن كالمهــا ال خيفــي
إحساســه بالتمنــي لــو يبقــر صدرهــا بخنجــر مســموم ويســمع آهــات
الوجــع وهــي تنــزف  ..أو حتــى يبقــر صــدر عدّ وهــا الــذي بــات جثــة
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هامــدة عــى رسيــر ط ّبــي.

كثــرا  ..يف حــن هــو ال يــرى فيهــا مرتبــة عاليــة
عنادهــا ســيك ّلفها
ً
ـرت وأصبحــت
تســتحق االحــرام بــل غانيــة وراقصــة مالهــي قديمــة كـ ُ
ٍ
مبــال أصــا بكالمهــا
عجــوزًا شــمطاء  ..بــل لعلــه ظهــر غــر
لويــة رقبــة رسيعــة وينهــي كل القلــق  ..خلــف نظارتــه تــرز عيونًــا
عازمــة عــى قتلهــا  ..قبــل أن يضيــع كل ويذهــب مــا فعلــه مــن أجــل
ـدرا حتــت جلــده كان
دولــة إرسائيــل أدراج الريــاح  ..كان خيفــي قل ًقــا وغـ ً
يلهــج يف طلبــه وحيــاول أن يردعهــا يف تــرك الفكــرة ولكنهــا عنيــدة  ..لــن
تــرك البلــد دون أن تأخــذ بثأرهــا.
*****

ملــا فاتــح «يعوديــد بــن يامــن» أو «احلــاج رضــا» قيــادات املوســاد
اإلرسائيليــة بنوايــا «عفــرا» والتــي أطلــق عليهــا اســم املهزلــة  ..ألهنــا
َ
خبهــم بــأن اخلطــة ســتكلفهم الكثــر يف
جــاءت يف وقــت حــرج جــدً ا وأ َ َ
ظــل هــذه األوضــاع الصعبــة التــي يمــر هبــا البلــد يف ظــل حــزب جديــد
وناقــم ظهــر بعدمــا أطــاح بامللكيــة  ..أتــاه الــرد النهائــي يف مســاعدهتا
والثــأر بأقــرب وقــت ممكــن هلــا  ..رشط أن يرافقهــا يف العمليــة حــارس
شــخيص ليــس هيود ًيــا وأن يتــم االتفــاق مــع املوظــف اخلفــر النجــاز
املهمــة بــأرسع وقــت ممكــن  ..مل يســتوعب «يعوديــد» مــا جيــري وملــاذا
تــر القيــادة عــى تلبيــة رغبتهــا باالنتقــام مــن رجــل انتهــى عهــده ّ
وول
زمانــه إىل غــر رجعــة ؟
بعــد أيــام قليلــة تــم وضــع اخلطــة لدخــول املستشــفى وتــم إبــاغ
«عفــرا» بــأن تســتعد لليلــة الكبــرة.
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الفصل العشرون
يف غبشــة الفجــر رجــع إىل ســكنه ســكرانًا  ..مل يكــن ينقصــه الغــم
ليغمــه زائــر غــر متوقــع  ..بــل حتــى مل يعلــن عــن زيارتــه أو حتــى
ّ
ليســتأذن صاحــب الــدار بدخــول داره !
مل ُيعلمــه بــأي شــئ أو موعــد للزيــارة اخلاطفــة  ..حتــى قبــل أن يغــرز
أول نصــل ســام ويطعنــه يف منتصــف ظهــره  ..قبــل أن هيــوى يف قــرارة
قلقــه وخوفــه مــن مؤامــرة قادمــة وجمهولــة ســوف تأخــذه بغتــة عــن
ـرا مــن املســؤولني عن
عاملــه احلــايل يطــرد التطــر وهــذا مــا هنــاه عنــه كثـ ً
ســامته وهــو يــؤدي املهــات املناطــة بــه مــن قبــل رجــال املوســاد.
ولكن ما احلل واملتآمرون أقوى منه !

حتســس خامتــه الــذي أعطتــه لــه «عفــرا» يف أول مقابلــة وأوصتــه
بــألَّ ُيضيعــه أو ينزعــه مهــا كلفــه األمــر ألن حياتــه مربوطــة باخلاتــم
والتعــرف عليــه يتــم مــن خاللــه  ..حيــث يتعرفــون عليــه مــن قبــل
أعضــاء املنظمــة بعــد أن يســألوه أســئل ًة تؤكــد هويتــه قبــل أن يدققــوا
يف اخلاتــم  ..وليســمحوا لــه باجللــوس معهــم واســتحالب كل معلوماتــه
العســكرية واالســتخباراتية التــي حيصــل عليهــا «البيــك» العميــل مــن
قبــل أصدقــاءه العســكريني والقياديــن حينــا يستســلمون إىل إغــراءات
شــهواهتم ونزواهتــم الضعيفــة أمــام مــا يقدّ مــه هلــم يف كل مقابلــة مــن
مــال ونســاء ك ُطعــم ليقــاوم  ..وحذرتــه أيضــا أنــه بــدون اخلاتــم ســوف
خيــر حياتــه لــو أضاعــه  ..تعليــات واضحــة ورصحيــة.
غشــاء اخلــوف كان ي ّلــف قلبــه ينخــدش وهــو ال يعلــم ســبب توتــره
املفاجــئ الــذي رضبــه  ..لقــد قاطعتــه املنظــات املســؤولة عنــه طويــا
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وهــذا الشــئ جعلــه يقلــق  ..ال أحــد كلفــه بشــئ جديــد وال أحــد طالبــه
باملعلومــات التــي مجعهــا مؤخـ ًـرا كــا جتــري العــادة يف كل شــهر عندمــا
يقابلهــم لالســتامع إىل كل مــا هــو جديــد مــن تعليــات ختــص عملــه.

مجــا يتأمــل نفســه وطولــه
كان يرتنــح مــن شــدّ ة الثاملــة  ..وقــف وا ً
الفــارع أمــام املــرآة الطويلــة ثــم أطــرق يمتــدح نفســه بكربيــاء عــايل :
 أنــا «قــادر بيــك» مــن ســالة -بيــت القــايض .. -وأنتــم هيــود كالبإيل زاحفــن
ال ذمــة عندكــم وال أمانــة  ..حتتاجوننــي فتجيئــون َّ
لكي تأخذوا مطالبكم مني

شــبح مــن حتــت
مل يكــذب  ..كل ماقالــه صــح  ..قبــل أن خيــرج
ٌ
األرض ويعاجلــه بطعنــه ســكني حــاد انغــرزت واخرتقــت عظامــه
وجلــده  ..فأخــذ يتلــذذ بتحريــك الســكني داخــل جســد ضحيتــه
يئــن مــن شــدة األمل  ..مهــس الشــبح يف ُأ ُذن ضحيتــه :
واألخــر
ّ
 -نعم هيود ولكننا عىل عهدنا باقون  ..ال نخون بالدنا ...

ضعفــت مقاومــة «قــادر بيــك» حتــى ارختــت قامتــه ومتــدد متوجعــا
عــى األرض خمضبــا بدمائــه والقاتــل يســتمر يف عمليــة الطعــن وكأنــه
وجــد أخــرا مــا يتسـ ّ
ـى بــه ...
بعدمــا تأكــدّ مــن موتــه  ..أخــذ يــده ينــوي إخــراج اخلاتــم كآخــر
مرحلــة مــن املهمــة فأخــذ اليــد ثــم أممســك باالصبــع الــذي فيــه اخلاتــم
أداره حــول اجللــد دورتــن ثــم الثالثــة فســحب اخلاتــم مــن ربقــة اإلصبــع
مغمغـ ًـا :
 -انتهت املهمة األوىل  ..إىل التايل.
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الفصل احلادي والعشرون
صكّــت الكلــات أذنيــه وهــي هتمــس وتلهــج باحلــدث الــذي
رضب «قــادر بيــك» يف بدايــة هــذا الفجــر األســود  ...فهــام بصدمتهــا
غامــت الوجــوه مــن املــدراء واملعاونــن عندمــا علمــوا باخلــر فحزنــت
األنفــس املحشــوة بتســاؤالت عــن ســبب مقتلــه ! تفجــرت األســئلة مــع
شــوك اجلملــة الــذي ســمعوه مــن االخبــار التــي تناقلــت هــذه اجلريمــة
البشــعة وغلفــه الغمــوض  ..فقــام مــن جملســه متصل ًبــا يف مكانــه حــال
َ
فــورا بالفاجعــة
خبهــم
ً
تلقيــه اخلــر وقــت االجتــاع مــع مدرائــه وأ َ َ
فصدمــوا عــى الفــور.
بصــوت متهــدج ُ ..
كان ينفـ ُ
ـث هل ًبــا يف هــواء ضــاق حولــه ضاقــت عليــه احليطــان وأطبقت
األســقف عــى صــدره أراح عجيزتــه عــى الكــريس وكان قلقــه قــد
طــى االجتــاع واملــكان كآب ـ ًة وهنــر كل شــخص حيــاول أن يطفــئ قلقــه
الــذي اشــتعل وأحــرق كل خططــه التــي كان يرســمها هلــذا الرجــل
قبــل التخلــص منــه مــن ِق َبــل أغــراب مل يتحمــل الصدمــة فأمــر اجلميــع
باخلــروج.
كأنــه اآلن مقيــدً ا إىل وت ٍ
َــد يفتتــه الصــدأ يف أرض ال قــرار هلــا
َ
ُ ّ
ُقتــل الرجــل لســبب مــا  ..أو لربــا كان أحــد األســباب أنــه يعمــل
لتنظيــم معــن  ..مجاعــة معينــة ظهــرت بعــد الثــورات اللعينــة
فهــذه احليــاة مليئــة بــاألرسار رغــم أنــه يملــك عقـ ًـا ذك ًيــا إال أنــه تع ّلــم
نت ًفــا منهــا  ..ألن احليــاة بحــر عميــق تغــرق فيــه أعتــى املخلوقــات.
ووضعــت يف كيــس جلــدي حيــاول رفعهــا كان
كأن عظامــه اآلن ثقلــت ُ
يــز ّم عــى شــفتيه بأســنانه بعصبيــة شــديدة  ..تصطــك أســنانه ببعضهــا
ـس يف بعــض األحيــان أهنــا وقعــت مــن لثتــه املريضــة عليــه
البعــض وحيـ ّ
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أن يعــرف مــا حيــدث وملــاذا تــم اختيــار «قــادر بيــك» ذلــك املعتــوه
ليقتلــوه ! وبتلــك الطريقــة الشــنيعة.
هنــاك أرسار تكمــن وراء قتلــه  ..حدســه ال ُيطــئ دنــا مــن مكتبــه
ً
إتصــال مــع أحــد رجالــه :
ورفــع ســاعة اهلاتــف ليجــري
 -أريد حراس ًة مشدد ًة أكثر  ..لتكون قريبة من والدي ..

ـذرا تــم ســحب ُ
احلــراس بأمــر مــن أمــن املستشــفى وبقــي شــخص
 عـ ًواحد بصفة مرافق وال ُي ْس َمح له بحمل السالح.
مل يتحمل ما قاله الرجل فغضب بشدة :

 مــاذا تعنــي ســحب احلراســة ؟ «حممــود بيــك» راقــد يف العنايــةاملركزيــة وليــس هنــاك مــن حيرســه ؟ مــن ســمح بذلــك وملــاذا مل
تبلغوين يا حيوانات ! هل ُج ّن املدير أم ماذا ؟
 صدقنــي ســيدي لقــد حاولنــا معاجلــة األمــر ولكــن دون جــدوىكل شــئ تغــر بعــد الثــورة  ..ولكنهــم ســمحوا لنــا بمرافــق واحــد
فقط وبدون سالح.
حتركت شفتاه بال وعي قائال :

 اللعنــة عــى هــؤالء  ..والــدي رجــل مهــم وجيــب أن تتــم حراســتهبشــكل ال يقبــل اجلدل..ســ ُيقتل إن مل نضــع لــه احلراســة  ..علينــا
أن نتيقــظ جيــدً ا فبعــد والــدي ربــا ســأكون أنــا اهلــدف  ..ســوف
أحــاول بعالقــايت أن أحصــل عــى املوافقــة بإرســال حراســة كافيــة
له.
 مــاذا تقــول ســيدي  ...هــل هنــاك خطــة لقتلــه وهــو غائــب عــنالوعي ؟
 لقد بعثوا بقاتل حمرتف ليقتل قريبه «قادر بيك» ....205

قاطعته متتامت الرجل :

 -مممممممم ماذا  ...معقول ؟

 لــن ينجــو والــدي مــن خطــة ُأ ِعــدَّ ت ُم ْسـ َب ًقا الغتيالــه  ..إهنــا أعــالتصفيــة وال أعــرف َمــن ورائهــا  ..جهــة قويــة ولربــا تكــون دوليــة
إذا وصلــت هــذه املجموعــة إىل مــكان والــدي ليقتلــوه  ..فتلــك
ســتكون إهانــة لـــ -بيــت القــايض .. -خت ّيــل مــا ســيحدث الح ًقــا
لنا  ..كُن عىل اتصال مبارش مع ا ُملرافق وأخربين بكل شئ.

 حارض سيدي.ـق ســاعة اهلاتــف بانفعــال وقلــق ممــا جيــري مــن األحــداث اخلطرية
َأ ْغ َلـ َ
التــي حتــا ســتطول والــده َ
حمبوســا يفلــت
ـيجا
وأ ْطـ َـر َق يفكــر  ..كأن نشـ ً
ً
ً
مــن األعــاق فجــأة ثــم ُيســرد كاللعــاب إىل الداخــل.
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الفصل الثاني والعشرون
رغباهتــا تلــح عليهــا باالنتقــام وقــد اختــارت القاتــل أو الشــخص
الــذي ســرافقها ليحقــق هلــا حلمهــا باالنتقــام وتغتــال الرجــل الــذي
طاملــا عــاش ملــكًا بــن عائلتــه وورث الغنــى والعيــش الكريــم عــن
أجــداده ممــن ســبقوه يف عــامل التجــارة عــاش يف قمــة الســعادة مــع زوجتــه
التــي فقدهــا حتــى ُرزق بطفــل فاســد رسعــان مــا أهنــى حيــاة والــده
ووالدتــه لينفــرد بــكل األمــاك ورضب بمعايــر األخــاق الســامية
عــرض احلائــط غــر مكـ ٍ
ـرث بــرع اهلل بــل هــو أقــرب مــن أن يكــون
ـح التعبــر الــذي ضاجعهــا يف القاهــرة أكثــر
ملحــدً ا  ..مثــل جــدّ ه إن صـ ّ
ـدرا.
مــن مــرة قبــل أن يلقــى حتفــه  ...غـ ً
هــي تعلــم بــأن «راســم» هــو مــن جيــب أن يمــوت  ..وســتتوىل أمــره
حينــا تغــادر بغــداد وتدفــع بالقاتــل املحــرف ألكــال مهمــة التخلــص
منــه  ..هــي ناقمــة عــى -بيــت القــايض -واألســباب شــخصية ومعروفــة
ولكــن والــده مديــن هلــا بانتقــام جيــب أن تنفذهــا ولــو طــال الزمــان بــل
وقبــل أن يمــوت بســام.
ال تريــد أن تقــود األنــوف إلفشــاء ميتتــه التــي ســتتم عــى يدهــا قري ًبــا
قبــل أن متثــل يف جثتــه حتــى ُتــريض «دانيــال دانغــور» يف قــره وتنتقــم مــن
عــدّ وه أشــد انتقــام فــا تريــد أن ترجــع إىل إرسائيــل خاليــة الوفــاض
ختمــش بــكل التفاصيــل الصغــرة والكبــرة ملداخــل املستشــفى  ..بــل
وحتــى أســاء اخلفــراء الذيــن ســيقيمون يف املستشــفى ليلــة تنفيــذ املهمــة
املمــرض اخلفــر تــم رشاءه وقــد بــاع كل شــئ دون تــردد  ..فــا خــوف إ ًذا
مــن الباقــن مــادام الرجــل ســيتعاون مــع احلــارس لفتــح البــاب لتدخــل
مــع حارســها لتنفيــذ خطــة القتــل.
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ترتشــف ب ّلــذة نبيذهــا األمحــر وتتخيلــه دم «حممــود» تُق ّلــب برصهــا
بــن مــا ترتشــفه وبــن مــا تبقــى ممتلئًــا مــن مرشوهبــا طــوال الوقــت
تبلــل ريقهــا بــكأس النبيــذ فقــد كانــت العجــوز الشــمطاء بحاجــة
لتبقــي لســاهنا طريــة وطويلــة.

وكمــن تتهــرب يف أيامهــا األخــرة يف هــذا البلــد مــن املتابعــة اللصيقــة
مــن قبــل «يعوديــد بــن يامــن»  ..كانــت ختفــي عنــه خطــة طعــن الضحية
فاالتفــاق هــو أن يتــم قتلــه باخلنــق لكــي ال تثــر املســألة متاعــب إضافيــة
تفتــح عليهــم أبــواب اجلحيــم  ..فهــم بصــدد قتــل رجــل مــا زال مهـ ًـا
عنــد بعــض الشــخصيات وبقائــة مهمــة جــدً ا هلــذه اجلهــات املهمــة
ولكنهــا ســوف تطعنــه طعنــة ال يفيــق منهــا أبــدا.

ـت عــن املــوت ولــوال «دانيــال» ملــا
وج َبنَـ ْ
تنغــر ذاكرهتــا كلــا صفــت َ
كانــت اآلن س ـ ّيدة حمرتمــة كــا تعتقــد هــي  ..التــي توقفــت عــن فتــح
رغــا عنهــا للرجــال  ..وتوقفــوا عــن صفــع مــا بــن فخذهيــا
ســا َق ْيها
ً
بأجــر زهيــد  ..ثــم تســتقبل اآلخــر تلــو اآلخــر  ..بعــد أن تنتهــي مــن
غنائهــا عــى املــرح  ..حتــى تلق ّفهــا ذلــك املتأســلم املعتــوه ا ُملدمــن الذي
حــاول قتلهــا لــوال فارســها اليهــودي الــذي خ ّلصهــا منــه وســاعدها يف
االســتيالء عــى ثروتــه بالقانــون اآلن هــي مســتقلة بفضلــه عقلــت
وعاشــت حياهتــا بســام حتــى وصلــت هــذا العمــر رغــم تورطهــا
باجلاسوســية بغــر موعــد ســابق مــع املوســاد...
جاءها االتصال الذي كان سب ًبا يف انفراج أساريرها :
كل شئ جاهز  ..هل ِ
 سيديت ّأنت جاهزة هلذا اليوم ؟

شكرا.
 جاهزة يف أي وقتً

َ
أخــذت َن َف ًســا عمي ًقــا مــن ســيجارهتا بابتســامة كشــفت
ابتســمت ..
َ
عنــه برضــا كبــر ثــم ص ّبــت يف جوفهــا مــا تبقــى مــن النبيــذ األمحــر.
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الفصل الثالث والعشرون
ـف الــرذاذ وملعــت األشــجار واحلجــارة وت ََض َّو ّعــت األرض بِ ِع ْطـ ٍ
ت ََو َّقـ َ
ـر
مجيل .

َ
ــت عــى األرض يف
ــت حــرارة الشــمس
فأخــذت بدورهــا ت َْر ُب ُ
وخ َّف ْ
َ
حنـ ٍ
ـان وكأهنــا نبيــل عظيــم كانــت قطــرات املطــر ال تــزال ترتقــرق عــى
أوراق الشــجر ،ويف هــذا اجلــو النــدي ســاعة األصيــل كان الوجــود
يضحــك ويبكــي.
بيــاض ِ
ٍ
ناصــ ٍع
كانــت أزهــار الليمــون يف حديقــة القــر تلمــع يف
وس ْت
بــن األوراق داكنــة اخلــرة ،واألرض ُ َ
م َّم َلــ ٌة بالزهــور الباكيــة َ َ
ـت العصــارة يف الفــروع الوليــدة فانبعثــت احليــاة يف كل
ـح دافئــة أ ْن َع َشـ ْ
ريـ ٌ
النباتــات.
دخل مكتبه وبدأ باتصال هاتفي مهم :

 -ألو  ..نعم أستاذ أنا معك  ..راسم.

أثنــاء ذلــك دخلــت شــقراء وهــي متيــس بقدّ هــا يف دالل وجلســت عــى
األريكــة هبــدوء تنصــت باهتــام للحديــث.
 غــدً ا ســيتم كل شــئ  ..ســيدخالن بــدون ســاح نــاري ليتــمالقضــاء عليهــا بســهولة ولكــن لــو ســمحت يل جنابــك
حرضتــك تعلــم أننــي أســعى ِلُن ََّصــب َس ـ ِّيدً ا عــى «بيــت القــايض»
وقد وعدتني بـ ....
قاطعه الصوت بحدّ ة :

 اســمع يــا راســم  ...افعــل مــا أمرتــك بــه وال تقلــق بشــأن الوعــودمــع تنفــس الصبــاح ســتجد نفســك َس ـ ِّيدً ا وال ينافســك أحــدٌ عــى
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منصبــك  ..أمــا حتــى ذلــك احلــن فــكل شــئ أريــده منــك جيــب أن
تنفــذه الطاعــة العميــاء مهمــة جــدً ا  ..الوقــت تأخــر اآلن ليلــة
سعيدة.
ُأغْلِ َق اخلط.

ـس «راســم» بنشــوة كبــرة حينهــا هنضــت الفاتنــة وتقدمــت نحــوه
أحـ َّ
َ
واحتضنتــه قائلــة :
 -إ ًذا كل شئ سيكون لنا وسنعيش بسالم ونتزوج.

كان وجههــا كالشــمس نــرة متــوردة مســتديرة َج ِذ َلــة شــقراء مجعت
بــن الــدالل العراقــي ومجــال تركــي  ..زرقــاء العينني.
أخــرج مــن هــذه اللعبــة خــايل الوفــاض فمصــري اآلن بــن
 لــنُ
نجاح العملية أو ال.

قاهلــا وهــو يمســح بيديــه عــى وجههــا وذراعيهــا املرمر َّيـ ْـن وصدرهــا
نصــف العــاري الــذي يعلــو وينخفــض مــن لوعــة أنفاســها احلــارة
ــت أفــكاره مســتقرة عــى عشــيقته التــي تفيــض خفــة
املنتــرةَ ،و َّل ْ
وغوايــة حيــدق إليهــا  ..يتملَّ هــا بعينيــه يم ِّتــع ناظريـ ِ
ـه معج ًبــا بالثــدي
ُّ ُ َْ
ً
قائــا بتنهــد :
النافــر واخلــر النحيــل واألطــراف البضــة
 -يف سبيلك أفعل كل شئ.

 -بل يف سبيل مصلحتك يا راسم تبيع كل شئ.

كان هلــا عقـ ٌ
ـايض كحــد املــويس تعــرف خبايــا عشــيقها قبــل أن
ـل مـ ٌ
ينطــق هبــا
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الفصل الرابع والعشرون
ـس
ألصــق ظهــره باجلــدار
ّ
أحـ َّ
وكأن اجلــدار بــدأ هيتــز مــن رعشــة بدنــه َ
بذلــك بعدمــا شــاهد رشطــي قــادم نحــوه مبــارشة ولكنــه اختــذ طريــق
الســامل طريقــا بعدمــا انعطــف فجــأة وبــدد خمــاوف الزائــر الغريــب ..
راقبــه وهــو يصعــد يف هــدوء إىل األعــى شــعور غريــب انتابــه فجــأة
كقاتــل وهــو مــاذا يفعــل هــذا الرشطــي يف هــذه اللحظــة هنــا  ..التجــول
حســب علمــه ليــس مهمتــه املفــروض أنــه متواجــد يف االســتعالمات
ــس بشــئ مــن النعــاس
أح َّ
ال أن يطــوف طوابــق املستشــفى ! أم لعلــه َ
وخــرج ليقــي عــى كســله الــذي انتابــه مــن أثــر الراحــة و اجللــوس
الطويــل عــى مقعــده ..
املوظــف اخلفــر أكــدّ لــه بــأن كل شــئ عــى مــا يــرام ولكنــه مل يذكــر لــه
بــأن هنــاك رشطــي يف املستشــفى  ..يــا ُتـ َـرى كــم عددهــم ؟
أدار عنقــه وخــرج بعينيــه تطــان مــن رأســه عــى ذلــك املمــر الفــارغ
الواســع للمستشــفى وقــد خــا هبــدوءه وعتمتــه النســبية مــن عبــور أو
مــرور.

كانــت دقــات قلبــه أعــى صــوت يف ذلــك املــكان  ..الــذي كان خال ًيــا
متامــا مــن اهلمهمــة والغمغمــة لتعلــن بذلــك عــن انتصــاف الليــل
ً
الــذي هبــط بظالمــه الدامــس اهلــادئ ليعلــن وقــت النــوم الطويــل
كان قل ًقــا لســبب مــا خاصــة بعدمــا رأى الرشطــي يتجــول يف طوابــق
املستشــفى  ..لــو يقتلــه فتلــك مشــكلة كبــرة لــو ْ
اض ُّطـ َّـر إىل ذلــك  ..كان
وم َو َّف ًقــا وهلــذا اختــار الوقــت املناســب
موقعــه كــا بــدا لــه منضب ًطــا ُ
الجتيــاز الردهــة واالنعطــاف يمينــا  ..وكان يمــي لصــق احلائــط إىل
أن وصــل ردهــة فرعيــة عــى اجلانــب األيمــن مــن الطريــق  ..حيــث ال
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توجــد ســوى غرفــة واحــدة  ..فــال برأســه ورأى كــريس فــارغ جنــب
البــاب املــوارب  ..فاســتاء لعــدم وجــود احلــارس واختصــار الوقــت
بقتلــه بطريقــة مــا  ..عــدم وجــوده اآلن ســيطيل مــن وقــت املهمــة التــي
يريــد إنجازهــا بالرسعــة املمكنــة ومــن ثــم يعــود بســيدته عــن طريــق
املمــر اخللفــي للمستشــفى حيــث تنتظرمهــا ســيارة ســوداء لتق ّلهــا خــارج
املستشــفى بأمــان  ..يريــد إنجــاز مهمتــه قبــل أن يصنــع طلــوع الفجــر
تعقــد خيطــي الفجــر فتنقــر راحتــه بــل ولربــا تقــي عليــه.
ً
ُ
حيــث كانــت
قافــا مــن حيــث أتــى فدخــل إحــدى الغــرف
رجــع
تنتظــره.
استفرست :

 -هل وجدته ؟

 احلــارس غــر موجــود لقــد تــرك املــكان ِ ..أعتقــد أنــه بالداخــل أو
عــي التخلــص منــه يف مــكان مناســب ..
يف مــكان مــا قريــب ..
َّ
مل خيربين املوظف بأمر الرشطي الذي يتجول ً
ليل و...

قطع عليهام احلديث املوظف الذي دخل فجأة فقال عىل عجل :

كثــرا
ســهل بــدأ ُي َف ِّعــل دوره وســيتأخر
 احلــارس يف احلــام  ..ا ُمل ًِّ
رائحــة احلــام عفنــة جــدً ا  ..ممّــا ســيجعل تنفيــذك للمهمــة أكثــر
سهولة.
 -أين احلامم ؟

 -آخر الردهة عىل اليسار.

ً
طويل ...
مفتاحا
قاهلا وهو ُيس ّلم له
ً

بأجلِه.
مل ينتظر القاتل طويال فخرج برسعة ليباغت احلارس َ

اجتــاز عــدد مــن الردهــات حتــى وصــل مــكان احلاممــات  ..حيــث
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كان بصيــص الضــوء الناحــل مــن فتحــة البــاب الــذي كان مفتوحــا
ـورا عــى عتمــة الردهــة املظلمــة اقــرب
قليــا هــي وحدهــا التــي ترمــي نـ ً
مــن القاعــة التــي تضــم احلاممــات واملغاســل قبــل أن يتفقــد خنجــره بيــده
ُيهــزه لكــي يباغــت غريمــه برضبــة قاضيــة فيبــث فيــه ســم اخلنجــر أو
يشــق عــرق دمــه كان يواظــب عــى ألَّ ينكشــف مكمنــه أو يثــر شــكوك
احلــارس الــذي مــأ املــكان برائحتــه القــذرة جـ ّـراء املســهل الــذي ُد ّس
لــه مــع الشــاي مــن قبــل املوظــف.
فتــح بــاب القاعــة الــذي كشــف عــن احتوائــه لعــدد مــن احلاممــات
فمســح ببــره القاعــة حتــى ملــح أحــد األبــواب وهــو مغلــق  ..فعــرف
أهنــا مصــدر هــذه الرائحــة الكرهيــة؛ فاحلــارس يعــاين مــن إســهال شــديد
ال يــكاد ينتهــي مــن مصيبــة حتــى تنــزل عليــه أخــرى  ..وهــو يتــأمل مــن
شــدة اإلســهال  ..إ ًذا قبــل أن ينتهــي وخيــرج  ..عــى القاتــل أن يتخلــص
منــه.

غ ّطــى أنفــه بيــده قبــل أن يدخــل برسعــة إىل القاعــة ثــم أغلــق البــاب
مــن ورائــه  ..كان يتحامــل عــى نفســه إلكــال مهمتــه بالرسعــة املمكنــة
اقــر َب مــن احلــام و ّدق بأصبعــه
والتخلــص مــن صاحــب الرائحــة ..
َ
عــى البــاب دقتــن متتاليتــن  ..غضــب احلــارس ولكــن القاتــل مل يبــال
بغضبــه بــل زاد مــن دقاتــه بكثافــة :
 اخرج الرشطة معك.ـم بفتــح البــاب  ..فعاجلــه
ارتبــك احلــارس ُمن ِْه ًيــا إقامتــه اجلربيــة ثــم هـ ّ
القاتــل برضبتــن عــى وجهــه فرتنــح احلــارس وســقط عــى احلائــط مل
يمهلــه القاتــل فرصــة ليســتوعب مــا حيــدث فعاجلــه عــى الفــور بطعنات
مــن خنجــره املســموم حتــى اطمــأن مــن مقتلــه  ..ثــم انســحب برسعــة
إىل اخلــارج بعــد مســح الدمــاء مــن يديــه  ..أغلــق بــاب القاعــة ثــم دس
فيــه املفتــاح ليقفــل البــاب ليمنــع دخــول أحــد إىل احلاممــات وينكشــف
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أمــر املقتــول  ..عــاد مــن حيــث أتــى.

ــر مــن اجلمــر  ..ملحــت يف
«عفــرا» كانــت تنتظــره مــع املوظــف بِ َأ َح ِّ
مالبســه الداكنــة بقــع الدمــاء فأبتســمت لــه وكافأتــه بالشــكر مــن خــال
نظراهتــا الراضيــة عــى أداءه.

كانــت كراهيتهــا لـــ «حممــود بيــك» تســابق دمهــا يف عروقهــا  ..حتــى
صــارت أنفاســها كبخــر غليــان ال تســعه القــدور  ..أعــاد القاتــل املفتــاح
ـت إىل «عفــرا» قائــا :
إىل املوظــف ثــم الت َفـ َ
ً
طويــا  ..ســتقتليه بيديــك
 لنقتلــه اآلن  ..فلــن يســتغرق ذلــكوتشفني غليلك منه.

ــت تتعقبــه وهــو جيتــاز الردهــات
أومــأت برأســها موافقــة ثــم
خرج ْ
َ
تلــو األخــرى  ..ويشــر هلــا بــأن تتبعــه  ..كانــت ح ّبــات العــرق تكــي
وجههــا ...
******

كل هــذه الســنوات  ..صاحــب فيهــا أنــواع الرجــال بمختلــف ألواهنــم
وميزاهتــم االجتامعيــة  ..مــن وزراء ورجــال املافيــا ورجــال األعــال ومل
يــر أو يســمع أن أحدهــم قــد ُغـ ِ
ـد َر هبــم مثلــا فعــل ابنــه بــه مــن أعــال
َ
رمــا يف حــق والديــه.
تُعــد ُج ً
نشــف مــن بلــل الدمــع حتــى حــن كان يتــرع هلل الجيــد يف املآقــي
شــيئا يعينــه عــى تقــوى مقطــرة دمعــا.

يومــا وســتتأرجح األكتــاف يف محــل نعشــه ولكــن أي نــوع
ســيموت ً
مــن املشــيعني سيشــيعيون جثتــه إىل مثواهــا األخــر ! أصدقــاؤه وعشــرته
! أم رجــال ابنــه الضــال اللذيــن ص ّفــوا رجالــه مــن األوفيــاء وتركــوه
وحيــدً ا ال حــول لــه وال قــوة  ..ســرمونه داخــل احلفــرة ويرتكونــه حتــى
بــدون صــاة تُصـ ّ
ـى عليــه.
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الســن  ..بعــد ســنوات شــباب طــوال  ..وشــاخ يف اجلســد
ُ
كــر يف ّ
ّ
ّ
وضــل ذلــك الرجــل الكبــر الــذي طاملــا وعــد وهــدّ د ونفــذ وانتقــم
ولكــن عــى حــق  ..بــن رسيــر يفرتشــه للمــرض وبــن قلــق وتفكــر
أوجــع لــه رأســه وعظمــه.
انسلَّ من خلف وصيد الباب ...

ســجى عــى الفــراش بــن املــوت واحليــاة
اقرتبــت منــه فرأتــه ُم
ًّ
ميت رسير ًيا...
ٌ
أخرجت خنجرها ثم زاحت الغطاء عن جسده ببطء ...

فبــان عــوده وقــد نحــف وجلــده وقــد نحــل  ..وبــان وجهــه شــاح ًبا
مغمــض العينــن منهــدل اللحيــة تنّمــرت فجــأة ثــم مالــت برأســها عليــه
هامســة يف ألذنــه :
 والــدك كان لــه معــي قصــة عشــق أليــام ولكنهــا مل تــدم َأ َو َهـ ْـل هــذا
أنــت اآلن بــن يــدي وقــد تقــدّ م بــك الســن ! لكــم أرهقتنــي وأنــا
أعوامــا ن َُحـ َ
ـل عــودك أمــا أنــا مازلــت أقــوى منــك رغــم مــا
ـر َك
ً
أكـ ُ ُ
قتلــت
ال َق ْيتُــ ُه مــن عذابــات يف صبــاي  ..لقــد قتلتنــي حينــا
َ
ً
رجــا كنــت أعبــده طيلــة حيــايت فكيــف أتــرك
«دانيــال» قتلــت
عــي أليــس مــن حقــي أن أر ّد لــه
ثــأري وهــو صاحــب الفضــل َّ
اجلميل يا «حممود بيك»!

هنــا تدّ خــل الرجــل بعدمــا مـ ّ
ـل مــن االنتظــار ليذكرهــا بــأن الوقــت
يمــر برسعــة :
 انجــزي ســيديت برسعــة أرجــوك  ...لــو تشــائني أقتلــه ِلــك يف
ثواين.

ٍ
وجــه خميــف
الت َّفــت إليــه وكانــت متلبســة بجنــون كشــف عــن
رمقته بنظرة حانقة فالح يف مالمح الرجل ً
قليل من اخلوف :
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 -إ ًذا ما فائدة رجوعي لبلد مل َأرى فيه سوى الذل يا هذا.

وامحرتــا أكثــر وهــي متســك بمقبــض اخلنجــر بقــوة
تنمــرت عيناهــا
َّ
ّ
ِ
َ
ْ
اجتاحتهــا فجــأة غلظــة غريبــة فتذكـ َـرت والــده املعتــوه تذكـ َـرت كيــف
قــى يومــه األخــر معهــا يف ليلــة اصطكــت فيهــا األوراك ُ
وض ّمــت
ورفِ َعــت الســيقان فاندلعــت فيهــا نــار الثــأر  ..يف صدرهــا
األرداف ُ
ووجههــا أطلقــت أنفاســها املخنوقــة يف صدرهــا هــذا الكــره العميــق
كان يغــي يف بؤبــؤي عينيهــا كانــت حتمــر وتشــتعل وتبــظ وجتحــظ
أشــهرت خنجرهــا املســنون املدبــب ورفعتــه عال ًيــا بكلتَــي يدهيــا
ثــم
َ
ركــزّت نظرهــا عــى جســده امليــت رسير ًيــا ثــم هــوت بــه تــرب
صــدره فعنقــه فينفجــر الــدم منثــورا عليهــا كان آخــر مــا س ِ
ــم َع ْت ُه
َ
منــه أنينًــا خافتًــا مــن وجــع الرضبــة  ..قبــل أن يغــرق جســده بالــدم
حتــى طرطــش يف وجههــا فتفاجــأ القاتــل ممــا رأى مــن وحشــية امــراة مل
يظــن بــأن َي ْصــدُ ر منهــا كل هــذا العنــف بســبب نقمتهــا عــى شــخص
قتــل رجـ ً
ـا عزيـزًا عليهــا  ..حتــى أوقفهــا بيديــه حيــاول أن يبعدهــا عــن
اجلثــة التــي غرقــت بالدمــاء وبــدأ الــدم يســيل مــن حــواف الغطــاء عــى
األرض بغــزارة  ..كانــت تلهــث بشــدة  ..فأجلســها عــى الكــريس هيــدأ
مــن انفعاهلــا.
وبينــا هــو منشــغل معهــا  ..يمســح آثــار الدمــاء مــن وجههــا
ِ
شــاه ًرا كاتــم الصــوت
وهيــدئ مــن روعهــا  ..دخــل عليهــا املوظــف
ابتســم هلــا ثــم أطلــق عــى جبــن كل واحــد منهــا رصاصتــي رمحــة
ــن يف احلــال.
فأردامهــا مقتو َل ْ
مــى زمــن يســر وهــو مشــغول يتفحــص اجلثتــن بدقــة  ..قبــل أن
فعاج َلــه بعــدة طلقــات مــن مسدســه الكاتــم
يدخــل عليــه الرشطــي َ ..
قبــل أن يلتفــت املوظــف هلــذا الدخــول املباغــت ولكنــه مل يســتطع أن
يدافــع عــن نفســه  ..وكانــت آخــر رصاصــة يف رأســه أردتــه رصي ًعــا عــى
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األرض.

الحــت مــن الرشطــي نظــرة إىل «حممــود بيــك» الغــارق بالدمــاء
اقــرب منــه  ..أكثــر وأكثــر  ..كان قــد رأى صــوت َن َفـ ٍ
ـس رفي ًعــا حــا ًدا
ــو َب مسدســه
متغرغــرا ونبــض ضعيــف رمــق حيــاة يف جســده َ ..ف َص َّ
ً
نحــو رأســه وأطلــق عليــه رصاصــة كانــت كفيلــة بإهنــاء اللعبــة.

مل ينتظــر طويـ ًـا حتــى غــادر املــكان إلبــاغ الســلطات بجريمــة قتــل
مروعــة ألشــهر وأهــم رجــل يف البلــد -عـ ّـراب بيــت القــايض األخــر-

تمت
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أعمال سابقة
 -1احلريق والرماد ( خواطر )
 -2الرصخة ( رواية )

 -3نرسين ابجدية العشق ( ديوان شعر )

 -4نرسين ( جمموعة قصصية )
 -5حواء ( خواطر )

 -6عرص النساء ( خواطر )

 -7قارئة الفنجان ( خواطر )
 -8كهرمانة والغزاة

 -9من يوميات رجل حزين ( خواطر )
 -10قصائد ثائرة ( شعر )

 -11نساء عىل ّ
كف الرب ( شعر )
 -12نرسينيات ( شعر )

 -13اسطنبول ( خواطر )

 -14اعرتافات احلب ( خواطر )
 -15املجزرة ( خواطر )
 -16الوهم ( خواطر )

 -17بغداد ( ديوان شعر وخواطر )
 -18تأمالت ( خواطر )
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المؤلف في سطور
 -ولد يف بغداد 1974

 -بدأ يف الكتابة يف سن مبكرة وهو يف سن  15عاما من عمره

 كتــب يف منتصــف الثامنينــات رغــم صغــر ســنه عــدد مــناملرسحيــات و 3روايــات تتحــدث عــن مــر القديمــة متاثــرا
بشخصية نجيب حمفوظ كام الف رواية بوليسية.

 -شارك ومثل يف عدة ادوار يف مرسحيات عراقية يف الثامنينات

 دخــل معهــد إعــداد املعلمــن وفقــد والــده ومــن ثــم جــاءت حــرباخلليج االوىل ليؤثر سلبا عىل حياته
 دخــل االعــام والتوجيــه الســيايس عــام  1992وعمــل يفجمــات كــا كتــب عــدة مقــاالت مهمــة كانــت ســبب خروجــه مــن
العــراق عــام  1999رغــم إنــه كان مرشــحا ملعهــد ضبــاط االمــن
العايل إنذاك

 -كتب يف الغربة عدة مقاالت للصحف املهمة

 اكمــل دراســته يف لنــدن وعمــل كصحفــي ومــن ثــم بــدأ بنــرخواطــره اخلاصــة بنــاءا عــى طلــب بعــض دور النــر
االلكرتونيــة ثــم بــدأ بكتابــة اول روايــة لــه “املصري”مذكــرات
مواطن عراقي

 لــه اول ديــوان يتألــف مــن  16روايــة شــعرية بالشــعر العــريب املقفــىوهو ديوان “رسالة لرجل يف االربعني
 حصــل عــى عــدة جوائــز مــن خمتلــف اجلهــات االدبيــة التــي هتتــمباالدب وله عدة لقاءات صحفية وتلفزيونية
 -جييد التكلم  6لغات
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جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف وال يجوز إعادة نشر
أو طبع محتوي الكتاب بأي صورة من الصور بدون موافقة كتابية من
املؤلف ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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