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  مقدمة
  

يقدم هذا اإلصدار تعريفاً مبشروع تاريخ العراق إضافة إىل عشرة شهادات خمتارة من 
تتحدث هذه الشهادات عن اإلنتهاكات السافرة حلقوق . قاعدة البيانات اخلاصة باملشروع

حكم نظام صدام حسني، وتتضمن القتل، والتعذيب، واإلغتصاب، اإلنسان اليت ارتكبت يف فترة 
يقدم مشروع تاريخ العراق هذه املادة من أجل ضمان عدم . واهلجمات باألسلحة الكيميائية

نسيان معاناة املاضي، ومن أجل النهوض مبستوى فهم األزمة احلالية والتحوالت البالغة التعقيد 
ل تشجيع تطبيق السياسات اهلادفة إىل تلبية إحتياجات ضحايا اليت مير ا العراق، وكذلك من أج
  . املاضي واحلاضر على حد سواء

إن مشروع تاريخ العراق يدار من قبل املعهد الدويل لقانون حقوق اإلنسان التابع لكلية 
عندما بدأ املشروع يف أواخر . ول إضافة إىل كادره ومستشاريه احمللينيپاحلقوق يف جامعة ديـ

، مل يكن من الواضح فيما إذا كان املشروع سيتمكن من مجع القصص املفصلة عن 2005ام ع
لقد بدأ املشروع عمله من خالل منهجية نوعية . اإلنتهاكات اليت جرت يف املاضي يف العراق

تستند إىل املشاريع ذات النطاق الواسع واخلاصة جبمع بيانات حقوق اإلنسان يف دول اخرى، 
وحبلول منتصف . احلقيقة، إضافة إىل كادر صغري يعمل من إقليم كردستان العراقخصوصاً جلان 

مث توسع املشروع يف . ، كان فريق العمل قد بدأ يف مجع املواد من مجيع أحناء البالد2006عام 
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أعماله بعد ذلك ليشمل كادراً بلغ عدد أعضائه أكثر من ستني موظفاً بني مدراء ومقابلني 
  . انات وحمللنيوموظفي إدخال بي

إن الدافع األول ملشروع تاريخ العراق هو شجاعة وإميان آالف العراقيني الذين شاركوا 
إن هذا املشروع مل يكن ليتحقق لوال قيادة السيدة كوردستان دلويي، مديرة مشاريع . بقصصهم

أجل مجع  العراق، إضافة إىل أعضاء كادرنا العراقي املتميز، والذين بذلوا جهوداً جبارةً من
  . وحتليل هذه الشهادات، وغالباً ما كان ذلك يتم وسط ظروف بالغة الصعوبة

وبالنيابة عن املعهد الدويل لقانون حقوق اإلنسان وأعضاء كادر مشروع تاريخ العراق، 
وإننا دف من خالل هذا املشروع إىل أن . أمتىن أن ينال هذا اإلصدار تقييمكم وإهتمامكم

وع يف عملية وطنية شاملة وواسعة النطاق ملواجهة فظائع املاضي وبناء جمتمعٍ يساهم هذا املشر
  . أكثر عدالً
  
  

  دانيال روثنبريغ
  مدير مشروع تاريخ العراق
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  تعريف مبشروع تاريخ العراق
  
  
  

جيمع مشروع تاريخ العراق وحيلل القصص الشخصية من الضحايا، وعوائل الضحايا، 
خاصٍ آخرين حول إنتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل فترة والشهود، واجلالدين، وأش
وتوثق هذه الشهادات جتارب التعذيب، واازر، واإلغتياالت، . حكم نظام صدام حسني

وإستخدام األسلحة الكيميائية، واإلغتصاب، والتغييب؛ إضافةً إىل أعمال القمع الوحشية 
  .االخرى اليت ارتكبت بشكل منطي

شهادة من خمتلف أحناء العراق، مما جيعله  7000ع تاريخ العراق أكثر من لقد مجع مشرو
جيمع املشروع مقابالت مفصلة ومفتوحة . واحداً من أكرب برامج توثيق حقوق اإلنسان يف العامل

يتم تدوينها باليد، مث تتم مراجعتها عدة مرات لضمان الدقة ليتم إدخاهلا بعد ذلك يف قاعدة 
  .لة للبحث ومصممة خصيصاً هلذا الغرضبيانات آمنة وقاب

لقد قام املقابلون بإستخدام الشبكات اإلجتماعية، واملنظمات اليت تعىن بالضحايا، 
كما مت إجراء . واملنظمات غري احلكومية احمللية للتعرف على الضحايا احملتملني واإلتصال م

يكون ذلك يف مكاتب املنظمات أو  املقابالت يف املكان الذي يفضله الشخص املضحي، وغالباً ما
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ويتم مجع املقابلني والضحايا بطريقة تزيد من حرية احلديث وراحة الطرفني مما . يف املنازل اخلاصة
فمثالً، تتم مقابلة النساء من قبل نساء، وتتم مقابلة . يؤدي إىل مجع أفضل معلومات ممكنة

ل آشوريني، وتتم مقابلة عرب األهوار من األكراد من قبل أكراد، وتتم مقابلة اآلشوريني من قب
  .قبل عرب األهوار، وهكذا

تسمح املقابالت للضحايا واألشخاص اآلخرين باحلديث بصراحة عن جتارم بشكل 
وقد وجد موظفو مشروع تاريخ العراق ان العراقيني يف خمتلف أحناء . يعين هلم الشيء الكثري

وتوفر هذه املواد فهماً متطوراً لطبيعة ودرجة . جتارمالبالد كانوا شديدي اإلهتمام باحلديث عن 
  . إنتشار نوع معني من اإلنتهاكات، واألمناط العامة لإلعتداءات، والتأثري الطويل املدى للقمع

ويرسل املقابلون املواد اليت مجعوها إىل املكتب الرئيسي ملراجعتها وإدخال القصص يف 
وتقوم قاعدة البيانات بتشفري مجيع . لعربية أو الكرديةنظام قاعدة البيانات اخلاص باللغة ا

املعلومات وخزا بشكل آمن على حاسبات إلكترونية تقع خارج البالد، األمر الذي حيمي 
مث يتم إتالف مجيع األوراق مبجرد إدخال . املعطيات من التالعب، أو السرقة، أو التدمري العرضي

كون حمميةً بكلمات سر وال يصل إليها إال املوظفون املخولون املواد إىل قاعدة البيانات واليت ت
  .بذلك

، بدأ مشروع تاريخ العراق بتقدمي مواده على نطاق 2007وإبتداًء من منتصف عام 
واسع إىل الشعب العراقي من خالل املطبوعات، والربامج اإلذاعية، واملالحق الصحفية، وموقع 

املشروع حالياً على حتليل شامل  ويعمل موظفو.  www.iraqhistory.orgاإلنترنت 
وتسمح قاعدة البيانات بالبحث يف . للمواد اليت مت مجعها خالل السنة والنصف املاضية

الشهادات من حيث اإلنتهاكات، وأمساء مرتكيب اجلرائم، واألماكن، والكلمات الدالة، 
ويسمح ذلك مبراجعة دقيقة لإلنتهاكات وأمناط . اء أو اجلمل ذات الصلةوالكلمات أو األمس
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وسيتم نشر . إرتكاا، إضافةً إىل حتديد اجلهات املسؤولة عنها، والتحضري لدراسات عن القضايا
  . ومن مث يوزع على نطاقٍ واسع يف العراق والعامل 2008التحليل النهائي منتصف عام 

ق قصص الناس لتوثيق آثار القمع السياسي، مع يستخدم مشروع تاريخ العرا  
وتشري . التركيز على أمهية فهم الفظائع اليت وقعت يف املاضي من خالل مساع أصوات الضحايا

ـّن من تفسري أحداث جتارب الدول االخرى  إىل أنه لو مت تقدمي مثل هذه القصص علناً، فإا متك
األمر يقف يف وجه إعادة كتابة التاريخ بشكل  وهذا. احلاضر إستناداً إىل ما حدث يف املاضي

مسيس، ويشجع كذلك تبين سياسات إجيابية من قبل الدولة خدمةً إلحتياجات الضحايا وملنع 
  . العودة إىل نظام احلكم املتسلط

إن مشروع تاريخ العراق مصمم بشكل ميكّنه من اإلستمرار يف العمل مدةً طويلةً يف 
  . ابة أساس ملشاريع اخرى خاصة بالعدالة اإلنتقاليةاملستقبل، وقد يكون مبث

لقد ربط النظام السابق بني ممارسته للسلطة السياسية وبني القسوة والعنف وعدم 
وعلى الرغم من أن . اإلعتراف بالكرامة اإلنسانية وأبسط حقوق اإلنسان والقيم العراقية

قيق السالم وإنشاء نظام حكم مسؤول مستقبل البالد يبقى يف حكم اهول، إال أن إمكانية حت
وقد بين مشروع تاريخ . تتطلب تأمالً جاداً للفظائع اليت إرتكبت طوال العقود الثالثة املاضية

العراق من أجل املسامهة يف تعزيز هذا الفهم، ومساعدة عملية املصاحلة الوطنية، وتقدمي العون 
  .والدفاع عنها ومحايتهاللضحايا، ودعم حقوق اإلنسان األساسية يف العراق 
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  مشروع تاريخ العراق
  مقدمة عن الشهادات

  
وتقدم هذه . الشهادات التالية هي نسخ منقحة من مقابالت مجعها مشروع تاريخ العراق

  . القصص رؤيةً للكيفية اليت أثرت ا عقود من القمع الوحشي على حياة أبناء الشعب العراقي
تجاز، والتهديدات، والتعذيب، واإلغتصاب، وإستخدام توثق هذه الشهادات قضايا اإلح

إن بعض القصص اليت قدمت هنا هي من . األسلحة الكيميائية، واإلنتهاكات اخلطرية االخرى
معارضني سياسيني لنظام صدام حسني، فيما توثق قصص اخرى أصوات أفراد، بضمنهم أطفال، 

إن إحدى القصص هي من جالد . املنظمةمت إستهدافهم بشكلٍ عشوائي يف إطار محالت الترهيب 
ويف . سابق، وهي متثل إلتزام املشروع باحلصول على مواد من اجلالدين إضافة إىل الضحايا

الوقت الذي تعكس فيه هذه القصص وآالف القصص االخرى اليت مجعها مشروع تاريخ العراق 
عاناة اإلنسانية جراء عقود من جتارب خمتلفة، فإا مجيعاً مرتبطة ببعضها من ناحية عالقتها بامل

  . احلكم املتسلط
لقد مت حترير هذه الشهادات لضمان خصوصية اولئك األشخاص الذين متت   

إن أمساء األشخاص، . مقابلتهم، إضافةً إىل األشخاص الذين ذُكرت أمساؤهم يف الشهادات
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البيانات وتلعب  واجلهات الرمسية، والوحدات العسكرية واألمنية ستكون موجودةً يف قاعدة
  . دوراً هاماً يف العمل التحليلي ملشروع تاريخ العراق

تقدم هذه الشهادات قصصاً عن جتارب األشخاص مع إنتهاكات حقوق اإلنسان 
ولكن، على الرغم من . وإن هذه املواد غالباً ما تكون بشعةً، وقد تكون مزعجةً للقراء. الشديدة

ه الشهادات، اال أن دراسة معاناة الشعب العراقي هي الصعوبة اليت قد تتضمنها مراجعة هذ
وإن مواجهة رعب املاضي هي . السبيل الوحيد لفهم حقيقة احلياة حتت حكم النظام السابق

وسيلة مهمة لبناء مستقبل آمن يسوده السالم ويرتكز على إحترام حقوق اإلنسان األساسية 
  . والدفاع عنها
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  وداد
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عندما كانت وداد شابة، إختفى والدها على أيدي النظام . من ميسانوداد إمرأة 

  .وفيما بعد، حني إنتقدت وداد السلطة، مت إعتقاهلا وتعريضها إلنتهاكات رهيبة. السابق
  . عندما أنظر اىل احلياة أجدها قاسيةً

  . أعلم ذلك، ألن احلياة سلبت أغلى ما عندي
ة، حني حرمتين من أيب، الذي كان كاخليمة اليت حرمتين من شبايب، وحرمتين من االبتسام

مضى كل هذا مع السنني، لتبقى حقيقة مأساوية واحدة، اال وهي الظلم وجور . جتمعنا وحتمينا 
  .الطغاة

كنت فتاة مجيلة يف مقتبل عمري، من عائلة متكونة من أيب الذي كان يعمل يف إحدى 
  .قعد بسبب إصابته بشلل االطفال، ووالديتدوائر الدولة، ومخس بنات، إضافةً إىل أخي املُ

كان أيب إنساناً مستقيماً خياف اهللا ويرعانا خري رعاية، ومل يشعرنا يوما بأننا عبٌء عليه 
 .ألننا فتيات، بل كان يرعى امورنا ويليب لنا طلباتنا

كان له أصدقاء يشبهونه يف الدين واإلستقامة، وكان يذهب معهم إىل املقهى يف ساعات 
  .لعصر، ليتحدثوا بينهم عن أمور الدنياا

، عاد أيب اىل البيت وأخربين بأن جارنا وهو عضو 1992ويف أحد األيام من خريف عام 
  : عامل يف الفرقة احلزبية قد قال له

ماذا تفعلون يا شلة التقاة؟ ملاذا جتتمعون كل يوم يف املقهى؟ هل تتآمرون على حزب " -
  "البعث؟

  " ما هذا الكالم يا ولدي؟ حنن بعمر والدك، فما هذا الكالم؟" :فأجابه أيب قائالً
  .حينها ضحك جارنا ساخراً وذهب
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  . ويف اليوم التايل ذهب أيب اىل عمله ومل يعد أبداً
مل نعرف ماذا نفعل عندما تأخر أيب عن موعد عودته من العمل، حىت حل الظالم، وهو 

  .أمر مل يفعله طوال حياته
ق، فيما كاد اإليار يصيبين من كثر التفكري مبا ميكن ان يكون قد شعرت والديت بالقل

حدث أليب، فذهبت أمي اىل بيت إبن عمي القريب وأخربته عن تأخر أيب، فذهب ابن عمي اىل 
  : دائرة أيب ومل جيد سوى احلراس ، وعندما سأهلم، قالوا له

ضاء وال نعرف من أخذوه أشخاص يف سيارة الندكروزر بي. ال نعرف عنه أي شيء" -
  ."هم أو ألي جهة هم تابعون

عاد إبن عمي وأخربنا مبا مسعه من احلراس، جن جنوننا وبدأنا بالبكاء والصراخ، فمن لنا 
  بعد أيب؟

  .يف صباح اليوم التايل ذهب ابن عمي مع والديت ليسأال عن أيب
اىل دائرة مث ذهبا . كانت وجهتهم االوىل مديرية أمن العمارة، فلم يلقوا جواباً

االستخبارات ومل حيصلوا على أي معلومة عنه، مث جالوا على مجيع مراكز الشرطة يف العمارة 
  .وعادوا يف الليل دون أن حيصلوا على أي خرب عن أيب. دون أي نتيجة

  . كنا منهارين مجيعاً، واضطررت إىل التغيب عن دراسيت يف املعهد التقين ملدة اسبوعني
يف دوائر األمن ومراكز الشرطة يف بغداد والبصرة، دون أي نتيجة بدأنا نسأل عن أيب 

مل ندع أحدا إال وذهبنا اليه لنسأله، ولكن دون نتيجة، مما أدى اىل استسالمنا اىل األمر . أيضاً
  .الواقع
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رتبت أمي أمور معيشتنا، فبدأت تأخذ احلليب من الريف لتصنع منه األلبان وتبيعه يف 
ا وجرياننا يساعدوننا كي نتمكن من شراء العالج ألخي املريض، ودامت وكان اقاربن. السوق 

  .هذه احلالة لعام كامل
  .وبعد إنقضاء ذلك العام، أصيبت والديت باجللطة اليت نتج عنها إصابتها بالشلل النصفي

كانت حالتنا تتدهور يوماً بعد يوم، وكان أملنا الوحيد هو أن أخترج من املعهد، وأتعني 
  .يفة أستطيع من خالهلا أن أعني عائليتبأية وظ

ولكن جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن، ففي أحد األيام، شردت أفكاري خالل 
  . احملاضرة فقام األستاذ بتنبيهي

بعد انتهاء احملاضرات، اقتربت مين زميليت زينة اليت كانت بنت عضو الفرقة احلزبية 
ا إبنة عضو فرقة، فترتدي املالبس الفاخرة وتلبس حافظ موحان واليت كانت تتباهى دائما بأ

  .الكثري من احللي الذهبية
كانت دائما حتاول اإلقتراب مين، ولكين كنت أبتعد عنها خوفاً من أن تتحدث عن أيب، 

  .إال أنين حتدثت معها يف ذلك اليوم، رمبا ألنين كنت متضايقةً، أريد أن أشكو مهي
  : سألتين

  "ما بك يا وداد؟" -
  ."ال شيء" -
تكلمي معي عسى أن . مل تكوين منتبهةً أبداً يف درس اليوم! كيف تقولني ذلك؟" -

  ."يرحيك ذلك قليالً
بدأت أبكي وأنا اكلمها عن أيب الذي إختفت آثاره، وعن حال والديت وأخي، وأمور 

  املعيشة الصعبة، وكل هذا وحنن ال نعرف، ملاذا أخذوا والدي الطيب؟
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  : فتساءلَْت
  "من هم الذين أخذوه ؟" -
  !"وهل يوجد غري البعثيني الذين ال خيافون اهللا؟" -

 . ال أعرف كيف خرجت مين تلك الكلمات
  : نظرت إيلّ زينة نظرة حاقدة، وقالت

  !"إذاً أنت تكرهني احلزب والدولة؟" -
  "أنا ال أكرههما، ولكن ملاذا اختارونا حنن بالذات؟" -

  .فتركتين وخرجت من القاعة
عد يومني، وبينما كنت جالسةً يف القاعة أثناء إحدى احملاضرات، دخل اىل القاعة ثالثة وب

  : أشخاص مع ضابط عرف نفسه بإسم عبد احلسني جبار، فقال له األستاذ
  "كيف ميكننا أن نساعدكم؟. اهالً وسهالً" -
ء لقد جئنا ألخذ وداد عبود، مبوجب أمر بإلقا. ليست لك أي عالقة باملوضوع" -

  ."القبض عليها
اخلوف عندما طلب مين الضابط أن أخرج من القاعة، وعندما   كنت أرجتف من شدة

  . إقتربت منهم أمسكوا يب وأخذوين وسط نظرات زمالئي احلائرة بني االام و الشفقة
  

وصلنا إىل خارج البناية، حيث أمروين أن أصعد اىل سيارة بيضاء نوع الندكروزر كانت 
جلسوين يف السيارة، وجلس شخص اىل مييين وآخر اىل يساري فيما جلس الضابط أ. بإنتظارهم
  .يف االمام
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سارت بنا السيارة، وأمر الضابط الشخصني املوجودين على جانيب بأن ينزلوا رأسي اىل 
األسفل، وبعد وقت قصري توقفت السيارة وأنزلوين منها، فوجدت نفسي داخل بناية علمت 

إا حقاً فريسة : "أخذين الشخصان ومها يقوالن. ة أا مديرية أمن العمارةحينها ولقرب املساف
  ."حمترمة

  .مل أكن أعرف معىن كالمهم هذا، ولكين عرفت بعد ذلك
. أخذوين اىل زنزانة ضيقة، بال شباك وال فراشٍ وال ضوء إال مصباح يف أعلى السقف

 . تركوين فيها بعدما أغلقوا الباب وذهبوا
رهيباً يف تلك اللحظات، فلم أعلم سبب وجودي هناك، وال مصري أهلي، كان احساسي 

  . وال فيما إذا كانوا يعلمون وجودي هنا أم ال
بقيت داخل تلك الزنزانة، أبكي بكاًء مراً على مأسايت تلك، فبأي ذنبٍ يا ترى اُلقى يف 

  غياهب السجن؟
 ب عيين، فسار يبمرت بضع ساعات، مث جاء شخص وأخذين بعدما أوثق يدي وعص

وعيين رأيتها بعد أن قام بفتح يدي كانت غرفةً فيها سرير وحبل وعصا . حىت أدخلين اىل غرفة
  .وكيبل

  صدمين ذلك املوقف، وتساءلت عما سيفعلونه يب؟
  : بعد حلظات، دخل علي ذلك الضابط لوحده، وإقترب مين شيئاً فشيئاً، مث قال يل

املالمح واألوصاف وجعلها فيك، فأرجو منك أن ال تتعبيين  أظن أن اهللا إختار أحلى" -
  ."وتتعيب نفسك، وأرجو أن تعتريف بكل هدوء

  "مباذا أعترف؟: "أجبته وأنا أبكي
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كنت جالسةً قبل يومني مع زميلة لك يف قاعة احملاضرات، وقمت بسب السيد " -
  ."الرئيس

ة، فوالديت أصبحت اآلن عاجزة وأيب ال كنت حمتارةً يف أمور املعيش. صدقين مل أفعل" -
كان . »ملاذا خيتارنا احلزبيون بالذات؟«: نعرف عنه أي شئ حىت هذه اللحظة، ومل أقل هلا سوى

  ."هذا ما قلته هلا
  ."إذاً أنت متهمة بالتطاول على حزب البعث" -
ة صدقين، مل أتعدى على احلزب بأي كلمة، ولكن هذا الكالم قد خرج مين يف حلظ" -

  ."يأس
وبأسلوبك هذا بالتهجم على احلزبيني، فإن هناك احتماالً كبرياً لوجود ! أنت تكذبني" -

  ."تنظيم لك داخل املعهد
أتوسل اليك أن تدعين . صدقين، أنا انسانة فقرية، وليس يل أي ميول أو اجتاه سياسي" -

  ."أخرج، فإن والديت ستموت إن علمت أنين هنا
  ."الدنيا، وتبقني أنت فقطدعيها ترتاح من هم " -

طرحين على السرير، . مث إقترب مين بشكل غريب، فالحظت أنَّ عينيه كانتا حممرتني
  : وبدأ خبلع مالبسه، فصرخت بوجهه

  "ماذا تفعل يا حقري؟ " -
إا وداد الساقطة ! انظروا من تتكلم: "حينها بصق بوجهي، مث صفعين بيده وقال

  ."السافلة
ش املفترس، وكنت حينها أصرخ وأقاوم بيدي ولكنه كان قوياً، وكان انقض علي كالوح

قام بنزع مالبسي فيما كنت أبكي وأتوسل اليه أن . من املستحيل لفتاة مثلي أن تتغلب عليه
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يتركين، ولكن كل توساليت مل تؤثر فيه، إىل أن بدأت أصرخ بأعلى صويت، فضربين بالكيبل الذي 
  .مر بضريب حىت فقدت وعيي، ومل انج من غريزته احلقريةكان موجود يف الغرفة، وإست

 مل أُفق من غيبوبيت إال وهو يضع العطر يف انفي، فوجدت نفسي دون مالبس ويف حالة
  .يرثى هلا

بدأت بالصراخ واللطم على وجهي واارت اعصايب وأصبحت كانونة، فيما كان 
  : وقال يتحرك بكل برود وكأنه مل يفعل شيئاً، مث نظر ايلَّ

- "على السيد الرئيس . ارتدي مالبسك يا ساقطة، فقد تطاولت هذا هو قدرك
واحلزب، وهذه هي عقوبتك".  

ارتديت مالبسي، مث فتح الباب وخرج، ودخل بعده الشخص الذي أتى يب، وقام 
  .بأخذي اىل نفس الزنزانة

يت واارت أعصايب توعكت صح. إستمر هذا احلال كل ليلة، وملدة قاربت األربعة أشهر
  .شيئاً فشيئاً، فكان جيربين على تناول احلبوب املهدئة ليالً حىت أكون مسترخيةً عندما يريد

أحضروين ذات يوم اىل الغرفة املعتادة، فدخل علي شخصان بصحبة الضابط، الذي قال  
  : هلم
  ." هذه هي اجلميلة اليت حدثتكم عنها"-

ش على فمي، ووضع فوهة املسدس على رأسي بدأت بالصراخ فقام بربط قطعة قما
  .رفضت ذلك، فلكزين باملسدس على رأسي. وأمرين أن اخلع مالبسي

مث قام بنزع قطعة القماش اليت كانت على فمي، . عندها رضخت ألمره ونزعت ثيايب
  : فصرخت بوجههم باكيةً
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أليس لديكم عرض؟ أليس لديكم أخوات وزوجات؟ ماذا تفعلون لو تعرضت " -
  "احدة منهن اىل مثل ما أتعرض اليه االن؟و

  !" يا ساقطة! يا عاهرة! ان اخواتنا وزوجاتنا لسن مثلك يا سافلة" - :فأجابين أحدهم
  ."متع نظرك كيفما تشاء، واشبع رغبتك منها" - :مث قال احدهم لشخص يدعى عباس

ين مل أحتمل أغمي علي أل. خرجوا وتركوا عباس ليأخذ مبتغاه، مث دخل الثاين والثالث
  ملاذا؟ وبأي ذنب؟. لقد جعلوين عاهرة. املوقف

أفاقين الضابط فوجدت نفسي مرتديةً مالبسي، مث كلف أحد األشخاص جبلدي، فجاء 
ذلك الشخص وقام بضرب مجيع احناء جسدي حىت فقدت الوعي مرةً ثانية، ومل افق اال وانا يف 

  .الزنزانة
دخلت إىل .  غرفة ذلك الضابط احلقريبعد اسبوع من ذلك، جاء شخص وأخذين اىل

. غرفته، فوجدت ضابطاً آخر جيلس على مكتبه، فيما كان هو جالساً على كرسي جبانب املكتب
مل يظهر عليه أي شيء يدل على أنه يعرفين، أو أنه كان يقوم بتلك األفعال الشنيعة اليت كان 

  .يقوم ا كل يوم
  : حتدث الشخص اجلالس وراء مكتبه، قائالً

. بعدما حتققنا من متك بالتطاول على الرئيس القائد، وجدنا أنك بريئة منها" -
  ."ستخرجني وتكونني العني الساهرة اليت تنقل لنا االخبار عن منطقتكم

مل أنبس ببنت شفة، ألين كنت منهارة، وعلى إستعداد ألن افعل أي شيء يف سبيل 
  .اخلروج من ذلك املكان الرهيب

على ورقة إطالق سراحي، ومتت اعاديت اىل اهلي بسيارة الندكروزر بيضاء  قام بتوقيعي
  .مثل تلك اليت أخذتين
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يف تلك اللحظة إزدادت آالمي آالماً جديدة، حيث وجدت أن أمي قد توفيت، فيما 
  .أصبح أخي ينازع املوت بسبب عدم حصوله على األدوية، أما أخوايت فقد تركن املدرسة

السماوة أن نذهب مجيعاً   كله، فإتفقت مع خاليت اليت تسكن يف عندها مل احتمل ذلك
للعيش عندها، ألا كانت امرأة كبرية وأرملة، ليس لديها سوى بنت كانت طالبة وولد متزوج، 

  .فيما كان بيتها كبرياً ذا طابقني، فأعطتنا الطابق العلوي
ملت هناك يف معمل أخذت اخوايت وأخي وهربت م إىل السماوة يف ليلة مظلمة، وع

خياطة لدى احدى صديقات خاليت، ألتكفل بتكاليف عالج أخي ومقتضيات املعيشة، كما قمت 
  .بنقل أخوايت اىل مدارس السماوة وأكملوا دراستهم هناك

  .بقي احلال كذلك حىت سقوط الطاغية، مث عدنا اىل منزلنا واحلمد هللا على كل حال 
حدث يل، وبعدما رأيته من ظلم الظاملني الذي حرمين ولكنين ال زلت اعيش ذليلةً بعدما 

  . من والدي ووالديت
أما زينة، فقد أخذ اهللا بثأري منها، إذ قُتل والدها على أيدي جمهولني ، واصبحت حالتهم 

  .يرثى هلا، بعدما تركوا بيتهم وذهبوا إىل جهة جمهولة
فيلق الرابع، فال حول وال قوة وأما أيب فقد وجدناه يف املقربة اجلماعية الىت كانت يف ال

  .امتىن أن ال يظلم اي خملوق بإذنه تعاىل و. اال باهللا العلي العظيم، وإنا هللا وانا اليه راجعون
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ان رواية مثل تلك املآسي مؤمل جداً . مل أذكر هذه القصة إال لشخص أو إثنني قبل اآلن
  .وهو امر ال أستطيع إحتماله 

بدأ النظام اإليراين بقصف مدينة حلبجة وضواحيها،  1988آذار عام  13يوم  يف 
  . وكان اجليش العراقي منتشراً داخل مدينة حلبجة

. كنت طالباً يف الصف اخلامس اإلبتدائي، وكانت املدارس مغلقة فلجأ األهايل اىل بيوم
  .وإستمر احلال كذلك مدة ثالثة أيام
قيني يهرولون داخل األزقة وهم يرمون أسلحتهم ويطلبون رأيت عددا من اجلنود العرا

ومن هذا فهم الناس بأن اجليش العراقي قد إزم . من األهايل إخافاءهم وإعطاءهم مالبس كردية
كنت أخاف كثرياً من اجلندي العراقي وكنت فيما مضى أمتىن . وبأن اإليرانيني سيحتلون املدينة
  .أن يتركوا املدينة دون عودة

ذلك اليوم إجتمع والدي مع بعض األقارب وقرروا ترك القبو ومغادرة املكان، ألن  ويف
ووقع إختيارهم على امللجأ املوجود يف إحدى الدوائر احلكومية، اليت . الوضع قد ساء كثرياً

وعندما وصلنا اىل هناك، رأينا الكثري من . كانت بناية كبرية وذات ملجإٍ واسع ومتني جداً
  .وجهوا اليهااألهايل قد ت

توقف . بقينا الليلة داخل القبو، وعند الصباح رأيت جنوداً إيرانيني يتمشون يف املدينة
القصف وهدأ الوضع، بدأ الناس خيرجون اىل الشوارع، ولكن كانت املدينة صامتة كأا بإنتظار 

افون من مسح اجلنود للناس بأخذ جرحاهم اىل مستشفى حلبجة، ولكن األهايل كانوا خي. شيء ما
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إنتقام احلكومة العراقية اليت سوف لن تتنازل عن املدينة بسهولة، كنا ننتظر أن يقوم اجليش 
  .العراقي بقصف املدينة، ولكننا مل نكن نتوقع أن يستخدم األسلحة الكيميائية

أذكر أنين صعدت اىل سطح الطابق الرابع للمبىن حوايل الساعة احلادية عشرة كي أنظر 
وفجأة رأيت عدداً من الطائرات يف السماء .لوضع، دفعين اىل ذلك فضويل الطفويلحويل وأرى ا

كانت أصوات . هرعت اىل األسفل وبدأ القصف اجلوي. كأا آتية من جهة السليمانية
وقعت قنبلتان بالقرب من امللجأ، وكان اإلنفجار . اإلنفجارات قريبة جداً من امللجأ الذي كنا فيه

  . زجاج شبابيك امللجأ وجرح العديد بشظايا الزجاجحتطم . قوياً جداً
إستمرت الطائرات يف قصف املنطقة القريبة منا، كان الناس داخل امللجأ يتوسلون اىل 

كان األطفال يتمسكون بسيقان والديهم خائفني، وكنا حنن حنتضن والدنا . اهللا ويرفعون األدعية
  : وهو يقول لنا بإستمرار

  ."نا مكروه بإذن اهللالن يصيب. الختافوا" -
  .إنطبعت صرخات الناس املرعوبني داخل امللجأ يف ذهين وال أعتقد أنين سأنساها يوماً

  :عندما هدأ القصف ومل نعد نسمع أصوات اإلنفجارات، قال والدي
  ."هيا لنترك املكان" -

كانت مل تعد هناك منازل قائمة، و. عندما خرجنا رأينا املكان حول امللجأ مدمراً بالكامل
  .جدران البناية اليت كنا نأوي اىل ملجأها قد هدمت بالكامل

كنت أنا وإحدى شقيقايت وشيقيقني من أشقائي مع . بدأنا نركض فوق األنقاض
  .خرجنا معاً من امللجأ، وكان والدي ميسك بيد شقيقي األصغر بقوة. الوالدين

املاً ودخلنا اىل قبوهم توجهنا مسرعني حنو بيت خايل القريب من هناك، رأينا بيتهم س
  .وقد قصفت الطائرات املدينة عدة مرات أثناء وجودنا يف القبو. وبقينا اىل عصر ذلك اليوم
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أراد أمحد اخلروج . أول شخص أصيب باملواد الكيميائية يف قبونا، كان شاباً إمسه أمحد
ة وجسده من القبو، وفجأة وقع أرضاً على السلم كأنه مصاب بالصرع، كان يتنفس بصعوب

كان والدي والرجال اآلخرين على علم مبثل تلك احلاالت وأسباا، فعم اخلوف . يرجتف بشدة
  .بيننا وبدأ اجلميع بالبكاء واإلبتهال اىل اهللا، إذ كنا نتوقع أن منوت مثل أمحد

  : إستعد اجلميع ملغادرة القبو، وبقيت شقيقة أمحد مع جثمان أخيها ورفضت املغادرة قائلة
  ."وين أموت مع أخيدع" -

عندما خرجنا، أمسكتنا والديت من رقابنا واحدا واحدا، وغمست رؤوسنا يف برميل 
مليء باملاء كان يف باحة الدار، وفعل الناس نفس الشيء وبللوا قطعاً من القماش ليضعوها على 

  .كنت أملك منديالً ، فبللته ووضعته على وجهي. وجوههم
أيب وأقربائي وإنطلقنا ذاهبني، ورأيت عائلة أمحد تعود  صعدنا يف ثالث سيارات ميلكها
  .اىل إبنها رافضةً ايء معنا، فماتوا مجيعاً

رأيت دخانا أبيضاً يرتفع اىل السماء هناك، لكنين مل أكن أعرف بأنه الكيميائي، فلم أقل 
  .شيئا وتوجهنا اىل هناك

السيارة اليت كنت أركبها من  كانت. اوى العديد من الراكبني معنا وماتوا يف الطريق
كنت أراهم يتساقطون حتت تأثري الكيميائي . نوع بيك أب وقد تعلق ا الكثريون طلباً للنجاة

وبعد مدة فقد سائق سيارتنا وعيه وتوقفت السيارة على الطريق، وحدث . وميوتون على الطريق
قد إرتطمت بأحد اجلدران نفس الشيء مع سائق السيارة األخرى اليت كانت من نوع نيسان ، ف

نظرت ورأيت اجلميع قد فقدوا وعيهم بينهم أفراد عائليت، ومل يبق أحد . وتوقفت يف مكاا
  :واعياً سوى أنا و إبن خايل الذي قال يل

  ."دعنا رب اىل بيت عمي" -
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 ."لن آيت ولن أترك أيب وأمي" -
  .كان الوقت مساء وبدأ الظالم باحللول حني تركين إبن خايل وذهب

بقيت عند عائليت يائساً، أتفحص وجوه أيب وأمي بني احلني واحلني، آمالً أن تبدر منهما 
  .حركة أو تنفس، لكنهما كانا جامدين ال يتحركان

يف النهاية، نزلت من السيارة ذاهباً وكنت ألتفت اىل الوراء بني احلني واالخر متسائال مع 
  : نفسي

  ."ترى هل ماتوا حقاً؟ هل أتركهم"  -
مل . فجأةً عدت اىل السيارة والقيت نظرة أخرية على والدي ووالديت وأخيت وشقيقيو

  : أكن مصدقاً ما جيري، كنت أفكر يف نفسي
  ."ام أكثر قوة مين، كان املفروض أن يساعدوين ال أن ميوتوا ويتركوين" -

عدداً شخصاً، ورأيت  35بقيت يوم وليلة داخل السيارة، كان عدد املوتى هناك حوايل 
  .آخر من اجلثث على الطريق، كان بعضهم من أقربائي

كنت . مل افقد الوعي حلظة واحدة طوال املدة اليت بقيت فيها معهم، ومل أمن حلظة واحدة
وكذلك رأيت الطائرات وهي تقصف الطرق واملنافذ اجلبلية عند ضواحي . أنظر اىل اجلثث فقط

اىل إيران هرباً من املوت، وكان داخل املدينة مضيئا املدينة، حيث كان األهايل حياولون التسلل 
  .جدا بسبب كثافة القصف اجلوي املستمر

كنت أعتقد بأنين أحلم، ولكن ما حدث بعد ذلك كان مهماً جداً بالنسبة يل، فقد شفي 
وكذلك إستعاد أخي . شقيقي األكرب وأحد أبناء خايل وزوجة خايل وبعدها زوجة أحد أعمامي

لربهة، وقال يل كلمة مل أبح ا ألحد اىل اآلن، وسأقوهلا اآلن ألنين مل أعد أحتمل الصغري وعيه 
  :كتماا، فقد سألين
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  "أخي، ماذا حدث لوالدينا؟" -
 ."ال أعرف جيداً، هل مها ميتان أو فقدا وعيهما" -
 ."إن كانا ميتني، فأدع اىل اهللا أن مييتين مثلهم" -

  .وبعد ذلك بلحظات فارق احلياة
قة وقبل أن يستعيد أقربائي وعيهم، رأيت عدداً من االشخاص ميشون داخل يف احلقي

األزقة، خفت كثرياً من أن يأخذونين معهم ويفرقونين عن عائليت، ولكن يبدو أن اجلميع كانوا 
  .مضطربني جداً فلم يلتفت أحداً ايل

  :ويف الليل جاء أحدهم اىل سيارتنا، مل أعرفه وسألته
  "ماذا تريد؟" -
 ."اريد طعاماً. ع جداًأنا جائ -
 ."خذ هذين القدرين ففيهما طعاماً" -

إستعاد أخي وعيه . عرفت انه أخي األكرب ففرحت كثرياً. وقبل الفجر، مسعت شخرياً
وبعد ذلك إستعاد أحد أبناء . وهو يتأمل من جروح ساقيه، فقد أثرت املواد الكيميائية على ساقيه

فرحت لذلك كثرياً وتوقعت أن يستعيد والدي وعيهما  .خايل وعيه مث عدداً آخراً من أقربائي
  .أيضاً، ولكن مل حيدث ذلك لألسف

عندما أشرقت الشمس، تركتنا زوجة عمي وذهبت، لكنين وأخي وزوجة خايل وإبنها، 
  .بقينا يف مكاننا منتظرين إستيقاظ اآلخرين

ضوا علينا أخذنا ويف يوم التايل جاء عناصر من القوات اإليرانية لتصوير املشاهد وعر
معهم، لكننا رفضنا الذهاب، ولكن عند الظهر وضعونا يف سيارة إيرانية بعد أن ألقيت آخر نظرة 

  .على والدي وودعتهما الوداع األخري
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أخذونا اىل إحدى املستشفيات اإليرانية، وهناك إغتسلنا وأعطونا مالبس جديدة مث 
  . هناكأخذونا بالطائرة اىل طهران، وبقينا عدة أيام 

كان عمري أحد عشر عاماً، ومل أتسبب بأذى أحداً، وكانت عائليت بريئة، ومل نقم بأي 
  . وخالل أيام، إمتلئت حيايت بالظالم، وحتولت اىل كابوس. إساءة

  
  
  
  
  
  



29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جاسم
  



30 

 

إال . إنين ابكي ندما على ما اقترفته، رغم اين اعلم أنه ما من شيٍء جيعلين استحق املغفرة
 . أن أملي الوحيد هو أن تكون رغبيت يف اإلعتراف جبرائمي دليالً على ندمي

كمجرم، ولكن كان بداخلي قلب منكسر حطموا كل شيء مجيل  لقد كنت أعيش
 . بداخله، فال رمحة فيه وال حب، وال شيء إال الكره والظلم

ى به اىل يستغين عنه، مما أدال نشأت يف ظروف قاسية، حيث كان والدي حيب اخلمر و
كنا أنا واخوايت االثنني نبحث عن  .فقدان عقله بسبب اخلمر فكان يعامل والديت بوحشية وقسوة

مكان لنختبئ فيه، وإذا ما وجدنا فإنه يقوم بربطنا على اشجار النخيل اليت كانت موجودة يف 
موثوقني كانت والديت تتدخل مسرعة فكان يضرا بقسوة ، ويتركنا . منزلنا، ويضربنا بالسوط

األمر الذي  .كان ميسك والديت ليجلدها وإيانا، مما ترك آثاراً على أجسادنا. على جذع النخلة
ا كانت مع الأدى إىل هرب والديت بنا اىل بيت اهلها، وقد كان اخوايل يتضايقون من والديت، 

 .دالثالثة او
فتحملنا . املة اخلادمةكانت زوجام يعاملننا معاملة قاسية ، وكانوا يعاملون والديت مع

  . كل تلك املعاناة واملعاملة القاسية واملؤملة
زارنا أحد اقارب والديت املدعو كرار فتحدث معي  1977ويف أحد األيام من صيف 

  :قائالً
  "تتطوع على االمن؟ال ملاذا "-
  "وهل يقبلوين؟"-
 ."قدم اوراقك وسأتوسط لك عند الضابط"-

كنت فرحا جدا وجئت مسرعا اىل . د شهر من ذلك ومبساعدته، صدر امر تعييين بع
  :  والديت ازف هلا خرب تعييين ، قائال
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ستصبحني سيدة بيتك، . لن أدعك تعملني بعد اليوم. سنؤجر منزالً وخنرج من هنا" -
  ." ولن تأمتري بأمر أحد

 .احالم كنت اريد ان احققها دون ان أفكر بثمنها
ي  إىل املديرية، ، فألتقيت بكرار هناك، وحذرين ذهبت يف اليوم االول من دوامي الرمس

  : قائالً
. تعترض على أي شي يطلبه منك الضابطال إمسع يا جاسم، ال تسأل أسئلة كثرية و" -
  "أفهمت؟

  ادخلين كرار على العقيد  سعد  
  ."هذا هو جاسم الذي حدثتك عنه، سيدي" -: وقال له

  ". كما وصفته يل" -
  ."نعم سيدي"  -

  : نظره ايل وقالمث وجه 
  ."مبا أن جسمك ضخم وطويل ، فقد قررت وضعك يف املكان املناسب لك" -

  .   عندها مل اسأله أي سؤال
  :  مث نظر اىل  كرار قائال

  !"أحسن مكان له هو غرفة العمليات، ألن شكله شكل جالد" -
خوفا من فقدان اهتزت مشاعري لسماع تلك الكلمة، ألنين أعرف معناها، لكين مل أقل شيئاً، 

  .الوظيفة، وخوفا من ان اعود اىل والديت خائبا
  : خرجنا من غرفة الضابط فسألت كرار قائال

  "هل أستطيع رفض هذا العمل، أو إختيار غريه؟" -
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  !"إمحد ربك، فغريك يتمىن مثل هذه الفرصة! ماذا قلت؟" -
  "ومن يريد أن يكون جالداً؟"  -
لى من يهددون أمننا وإستقرارنا، فال تتحدث يف هذا ستكون جالداً ع! هناك الكثري" -

  !"أفهمت؟! املوضوع بعد اليوم
مل أنبس ببنت شفة، وسرت معه  إىل غرفة متوسطة احلجم ختلو من الشبابيك، فيها 

  . ادوات كثرية
  . كانت اثار الدماء باقية على اجلدران، وال يوجد فيها إال مصباح واحد

، امسر البشرة، صاحب شارب كث، وكان يكىن بـ مث شاهدت رجالً ، ضخم اجلسم
  ". أبو خشيم"

هذا هواملوظف اجلديد وهذا امر من العقيد سعد يقضي بأن تدعه ثالث : "قال له كرار 
  "هل هذا واضح؟. أيام حتت التدريب حىت يتعلم العمل

رج ولن خت. ستبقى هنا لكي تتعلم، وستبدأ بالعمل بعد ثالث أيام: "مث إلتفت إيل وقال 
  ."من هذه الغرفة قبل الساعة السادسة

  . وبعدها رحل كرار وتركين مع ابو خشيم
اعرف ماذا افعل، وبينما كنت جالساً افكر، جاء شخصان ومعهما ال كنت خائفا تائها 

  :وقال احدهم اليب خشيم. شاب يف مقتبل العمر
  ."ترمحه اىل ان يعترفال " -

مث بدأ .  وة، مث ركله، وجرده من مالبسهأمسك أبو خشيم ذلك الشاب وبدأ يلكمه بق
كان ذلك الشاب يصرخ . يضرب الشاب على املناطق احلساسة يف جسده بواسطة الكيبل
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متوسالً به أن يتركه، ولكن أبو خشيم زاد من  ضرباته حىت بدأ  جسد الشاب بالنزيف، مث 
  .الزنزانةاغمي عليه، فتركه مرمياً  ونادى الشخصني اللذين جلباه ليأخذاه اىل 

وبعد دقائق جاءوا برجل آخر يف الثالثينات من عمره، فقام أبو خشيم بتعليقه يف سقف 
  .الغرفة، وضربه بقوة بواسطة الكيبل اىل ان خلع كتف الرجل وفقد وعيه فأنزله إىل االرض

  . لقد شعرت بالغثيان حينما رأيت كيف كان أبو خشيم يعذب هؤالء الناس
  . أمتالك نفسي كان من الصعب علي أن

وبعد فترة جاءوا بامرأة  رفضت اإلبالغ عن زوجها الذي كان من أعضاء حزب 
فنزع أبو خشيم ثياب تلك املرأة واجلسها على كرسي، وجاء بأسالك كهربائية وربط . الدعوة

أطرافها وحلميت ثدييها ببعض األسالك، وقام بصعقها بالكهرباء، فصرخت املرأة وارتعشت بقوة 
عندها انزل املرأة من الكرسي والبسها ثياا . بدأ اللعاب يسيل من فمها مث فقدت الوعي اىل ان

  . ونادى على االشخاص الذين جاءوا ا ليأخذوها
  .يف  تلك اللحظة، كرهت نفسي،  ألين سأكون جمرما مثل أبو خشيم

وعندما . زلبعد انتهاء وقت التدريب لذلك اليوم، جاءين كرار وامرين ان اعود اىل املن
  .شاهدين بتلك احلالة رافقين اىل املنزل، فدار احلديث بيننا

  "ماذا دهاك يا جاسم؟ أنت تشاهد فقط، فماذا ستفعل لو كنت أنت الفاعل؟" -
  "ما ذنب هؤالء الذين عذِّبوا أمامي؟" -
ال . هؤالء يريدون إسقاط النظام ونشر الفوضى والقتل. ذنبهم كبري وال يغتفر" - 
عشت حتت ظلم أخوالك ووالدك . انت مظلوم. حنن املظلومون. ن أحداً منهم مظلومتصدق أ
تضعف أمام هؤالء اخلونة، ال إنسى ما تفكر به واثبت جدارتك يف عملك اجلديد و. الشرير

  ."وإعمل لكي تستقر وترتاح والدتك اليت عانت الكثري من اجلكم
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. الذي كان واضحا على مالحمي أوصلين اىل املنزل وذهب،  وقد رأت والديت التغيري
  !"هل أنت خبري يا ولدي؟: "فسألتين

نظرت يف عينيها اليت تشرق بالفرحة ألين عائد من أول يوم يف عملي، وفكرت يف   
  .املها بأن تعيش حياةً مستقرة

ال شيء يا أمي، لكين مل أتعود : "مل أستطع إخبارها مبا حدث ذلك اليوم واكتفيت بقويل
  ."ل اجلديدبعد على العم

  ."كل بداية تكون صعبةً، لكن اإلنسان يتعود مبرور الزمن:  "فقالت يل
ء الكيف يفترض يب أن أمسك الكيبل واضرب به هؤ:  قضيت تلك الليلة وانا افكر

ء جمرمون وخونة، الكنت حينها اشعر باحلزن واألمل، مث تذكرت قول كرار أن هؤ. األشخاص
  .وجيب ان ينالوا ما يستحقونه ث هلم ألم خونةفأقنعت نفسي ام يستحقون ما حيد

مل امن ليلتها، ألنين سأكون . إنتهت االيام الثالثة وجاء اليوم الذي سأبدأ فيه بالعمل  
  .جالداً عند الصباح

  : ذهبت اىل املديرية وكان كرار بأنتظاري، ووجه كالمه إيلّ قائالً  
  ".   ختذلين، هل فهمت ذلك؟ال " -

  . ة العمليات ، وكان ابو خشيم بإنتظاري ملراقبة عمليدخلت اىل غرف
كان أول شخص علي ان اعذبه، رجالً يف األربعينات من عمره، وكان متهماً باالنتماء 

كيف يل ان اضرب رجالً يكربين . امسكت بالكيبل، لكن يدي كانت ترتعش. اىل حزب الدعوة
  سناً، ينظر إيلّ نظرات تطلب الرمحة؟

 قائال ابو خشيم بصوت عالٍنادى علي :  
 !" تكن جباناًال !  تدع يدك ترجتفال "
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أمسكت الكيبل الضربه لكن مل اقوى على ذلك، عندها لكمين ابو خشيم  بقوة على  
  .وجهي

ومن يتطوع يف دائرة االمن يكون .  انت جندي هنا: "مث نادى الضابط الذي قال يل  
ولوال  .  ملرة وسيكون عقابك اخف واسهل شيء عندناسأرمحك هذه ا. خادماً فيها وينفذ االوامر

  ."صديقنا املفوض كرار لكان عقابك أشد
  ."نفذ االوامر" -: مث  قال ألبو خشيم

امسك أبو خشيم بيدي وضرا بقضيب حديدي اىل ان كسرها، عقاباً على عدم تنفيذي 
  .   وبقيت يدي جمربة لثالثة أسابيع. لألوامر

ادوين اىل العمل حتت إشراف مباشر من الضابط، وكان واجيب وبعد ان شفيت يدي، اع
هو تعذيب امرأة بالكهرباء،  حيث قمت بتجريدها من مالبسها وربطت االسالك الكهربائية 

وقمت بتوجيه الصعقة الكهربائية هلا  -كما كان يفعل أبو خشيم  –باملناطق احلساسة يف جسدها 
  .إىل أن فقدت الوعي

هؤالء وباء يريد القضاء على دولتنا، فال ! هكذا اريدك! أحسنت"  :عندها قال الضابط
  .".ترمحهم أبداً

وانتزعت الرمحة من قليب، . متلكين خليط من األحاسيس عند مساع كلمات الضابط
  .وتناسيت معانيها، وصرت جالداً يرتكب ابشع االمور كل يوم

كنت أسعى . يا وغرورهابدأت احقق احالمي فاستأجرت بيتاً  لعائليت واخذتين الدن
  .جاهداً لكسب رضا املسؤولني عين، فكلمات الثناء منهم كانت تعين يل الكثري

امرين الضابط ذات يوم ان اعذب شخصاً كان ينتمي اىل حركة إسالمية بإستخدام 
فوصلت يب القسوة اىل ان اوجه الكهرباء بفولتية عالية اىل عضوه الذكري، وعندما . الكهرباء
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ارادياً وكان تبوله ممزوجاً بالدم، كما أنين كسرت ال وفصلت األسالك عنه تبول  فقد وعيه
  .احدى ساقيه

كان لدينا أحد الترتيبات مع املقدم بسام عمر وهو من املوصل، عند إحضار فتاة مجيلة 
إىل مديريتنا، وهو أن يكون تعذيبها ملدة قصرية بالكيبل او العصا، مث يقضي معها الضابط ليلته 

كما كنت اقف بقرب . كنت انا الذي اخذها من الزنزانة اىل غرفة الضابط اخلاصة. عهودةامل
الباب املقفل، فكنت امسع صوا وهي تصرخ حماولةً التخلص منه او توسالا حىت يتركها، 

لقد إغتصب املقدم بسام . وبنفس الوقت كنت امسع اصوات الضربات اليت كان يوجهها هلا
  .، ومل يترك واحدةالكثري من النساء

تناسي تلك االمور، واعتربها جزءا من الً  كنت يف ذلك الوقت أشرب اخلمر كثرياً حماو
  . واجيب

كما قمت بتعذيب معتقل وهو عادل عباس محيد من اهايل منطقة ار الكبري، كانت 
ضيب فقمت بكي جلده بالنار بواسطة ق مته أنه عضو ناشط يف حزب الدعوة، وكان وسيماً، 

وكان الضابط قد وضعه يف زنزانة انفرادية حتت االرض، وقبل ان يأخذوه اىل . حديدي ساخن
االعدام، أمر عدد من الضباط  جمموعة من اللوطيني الذين يعملون يف املديرية بأن يقوموا 

  . وقد اعدم يف منطقة بعيدة عن مركز احملافظة وخالية من السكان. بأغتصاب ذلك الشاب
يتجاوز عمرها مثانية عشر عاما، قاموا بأعتقاهلا  بسبب انتمائها ال هناك فتاة كما كانت 

اىل حزب الدعوة، مث قام أبو خشيم بتعذيبها بإدخال اداة حديدية يف رمحها   مما أدى إىل حدوث 
 .نزيف شديد لديها من جراء ذلك

آنذاك باراً  لضباط كان منزيل . بزوجة مجيلة جداً  استمريت بذلك العمل،  مث عاقبين اهللا
من فكان الضابط بسام والضابط مثىن والضابط هيثم وغريهم يأتون لشرب اخلمر وقضاء الا
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كانوا يقضون  . وقت ممتع مع فتيام اللوايت كن من الراقصات الالئي يتعرفون عليهن يف املالهي
 .املساء عندي ويغادرون يف وقت متأخر بعد ان يشبعوا رغبام

ورغم ان زوجيت كانت . شكالالجيت من الظهور امامهم بأي شكل من اكنت امنع زو
انين كنت اعاملها معاملة قاسية بسبب املهنة الىت تطبعت ال خالق االامرأة صاحلة وطيبة ا

عمال، وكنت اقوم الء اىل املنزل وممارستهم مثل تلك االبطباعها، فكانت ترفض حضور هؤ
 على العيش معي من اجل اطفالنا، وكنت اخربها كانت تصرب. بضرا بقوة ومنعها من احلديث 

ء الضباط، وبأنه من املستحيل أال أطيع أوامرهم حىت لو البأن  لقمة عيشنا تعتمد على اطاعيت هلؤ
كانت اقسى واصعب شيء علي.  

املفوض كرار، وصادف   ويف احدى املرات خرج املقدم بسام اىل سوق العمارة وكان معه
  . باملثل  سوق فإلتقيا وسلّم عليها كرار وردت التحيةان كانت زوجيت يف ال
  "من هذه املرأة اليت حتـدثت معها؟: "فتساءل بسام

  ."هذه زوجة جاسم، سيدي" -
  ."سأعاقبه على ذلك! ملعون! جاسم عنده زوجة ذا اجلمال وال يـقول يل؟" -
مت واجيب امت.  أتى كرار مسرعاً وابلغين باألمر وحذرين من طيش ذلك الضابط 

تعود اىل ال واسرعت اىل املنزل وقمت بضرب زوجيت، وطردا اىل بيت اهلها طالباً منها ان 
 .  املنزل

 . وكان ذلك اليوم الذي دمرت فيه نفسي وعائليت
اىل هناك، وإلتقى يب يف غرفته  بالغ من املقدم بسام الذي استدعاين ذهبت اىل املديرية إثر

  "ملاذا ختفي عين زوجتك يا جاسم؟": اخلاصة وكان مثالً، فقال
  "اي زوجة؟" -
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  " هل لديك اكثر من زوجة وأنا ال أدري؟"  -
  ." إا زوجة واحدة، سيدي، وهي اآلن غاضبةٌ يف بيت اهلها، وطلقتها عند الشيخ" -
 !"ملاذا مل تتركها يل؟!  ملاذا فعلت ذلك؟! طلقتها يا نذل؟" -
هذه املرأة أتعبتين وهي ال تصلح أن . يق مبقامكسيدي، إن مستواك رفيع وهي ال تل" -

  ." تقضي معها وال حىت حلظة
 ."اريدك أن تأيت بورقة الطالق الرمسية حىت اصدقك! إمسع" -

ء الفاضطررت إىل الذهاب اىل احملكمة لتطليق زوجيت، من أجل إنقاذها من بني أيدي هؤ
  : نذال، فلما رأى ورقة الطالق قال يلالا

  "ميكنين أن احصل عليها؟واآلن، كيف " -
سيدي، إا مريضة مبرض خبيث، وال تستطيع اإلقتراب منها، وكان ذلك هو " -

  ."السبب الرئيسي للطالق
  ." هذا اجلمال حيمل يف داخله مثل هذا مرض. مع األسف" -
كان متهما بتهريب السالح اىل   ألنه  كنت يف أحد األيام اعذب معتقالً بقلع اظافر يده 

هوار، وكان الرجل يصرخ ويقاوم بقوة، فحدث أن خدشت يدي باآللة احلديدية الضني يف ااملعار
  .اليت استخدمها لقلع أظافر املعتقلني

مث بدأت حالة اجلرح تزداد سوءاً، فقمت بإجراء الفحوصات والتحاليل وإكتشفت أنين  
صابة يدي مرتفعة جداً، األمر الذي نتج عنه إ  مصاب مبرض السكر الذي كانت نسبته

بالگنگرينا، وأن اإلصابة بدأت باإلنتشار مما قد يؤدي اىل إصابة مجيع احناء جسدي اذا مل يقوموا 
  .  بإستئصال اجلزء املصاب من بداية كفي اىل الرسغ
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نتقام مين بفقد يدي اليمىن اليت الاراد ا  كانت الصدمة شديدة ، أدركت بسببها ان اهللا
  .ذلككنت اعذا، ومت بتر يدي بعد 

جيدي نفعا داخل تلك املديرية، فقدمت طلباً إلحاليت على ال عندها اصبح وجودي 
، وبدأت حينئذ استعيد تلك الذكريات املريرة 2001التقاعد وقد متت املوافقة عليه يف نيسان 

  .جرام الذي قمت بهالاليت عشتها وا
امام عيين، فتجعلين كا أختيل صرخات . نونكانت مجيع افكاري ومهومي وجرائمي متر

كنت اقضي الليل باكياً، نادماً على . عليهم شخاص الذين عذبتهم وقسوتالوتوسالت اولئك ا
كنت مؤمنا بأن هذه هي ارادة . عمال اليت إقترفتها وعلى الظلم الذي أحلقته بكثري من الناسالا

  .كان يعاقبين على ظلمي  رب العاملني ، وان اهللا
فذهبت طالباً النصح من شيخ أحد . يت، وبقيت وحيداًتوفيت والديت، وتزوجت اخوا

اجلوامع ألنين أردت أن اكفِّر عن سيئايت واجرامي ، فنصحين الشيخ بأن اعلن التوبة اخلالصة اىل 
فإجتهت إىل اهللا واعلنت توبيت وبدأت اطلب الغفران منه . وهو الذي يسامح ويغفر الذنوب  اهللا

  .اليت  قمت ا عمال والظلم واملنكراتالعن مجيع ا
. دي الذين اصبحوا آنذاك يف املرحلة املتوسطةالقررت يف النهاية ان اعيد زوجيت واو

وبعد ان اعلنت لزوجيت عن توبيت وتغيري اسلوب حيايت وبأنين اصبحت شخصا اخر، طلبت منها 
أن تعود إيل، مما سيساعدين على ختطي تلك احملنة، وقد وافقت زوجيت وعادت يل، لكين 

زالوا اىل اآلن يعاملونين  مبثابة ال دي حيملون يل بداخلهم القسوة واجلحود، والشفت أن اواكت
  .انسان غريب عنهم

ورغم . لقد سرت طويالً وراء السراب إىل ان بانت احلقيقة، فأصبحت هي طريق النجاة
 .ان الثمن كان غاليا، لكنين أشكر اهللا ألنين وجدت طريق التوبة
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هايل رغم ان الشيخ قد الالنظام لكثري من املضايقات من قبل القد تعرضت بعد تغيري 
إال أنين ال زلت أرى . حتدث معهم موضحا هلم بأين انسان اعلن التوبة قبل السقوط بعامني

من الهذا هو خادم ا .هذا من كان جالد املظلومني: "خرين وكأم يقولونالحتقار يف عيون االا
  ".املطيع

يف   منطقة بعيدة عن مركز احملافظة، وأن أقضي اغلب وقيت فقررت ان انتقل من منزيل اىل
  ويرمحين من عذاب الضمري الذي اعيشه، ان يغفر يل ذنويب  ، عسى  التقرب من اهللاال املنزل حماو

 .غفور رحيم  انه
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وكان ذلك التأريخ مبثابة جرح عميق بالنسبة يل إال أن .  15/10/1986مت إعتقايل يف 

  .15/10/2005ذلك التاريخ كان خمتلفاً حينما ذهبت ألديل بصويت يف يوم 
كنت مع ستة من أصدقائي، الذين كان معظمهم طلبةً يف نفس املدرسة اإلعدادية 

  .كنت أنا طالباً يف كلية القانون جبامعة بغداد. وأعضاًء يف فريق كرة قدم واحد
أذكر أننا مسعنا إطالق نار كثيف . للتحقيقأخذوين ليلتها اىل دائرة األمن يف السليمانية 

بعد أن مت إعتقالنا بدقائق، وكان ذلك أمراً خطرياً جداً علينا حيث إعتقد عناصر األمن بأن 
  : البيشمركة قد حضروا لتخليصنا منهم، فهددونا قائلني

  ."إذا إقترب البيشمركة منا، فسنقتلكم فوراً" -
  ان، وبعد حنو نصف ساعة، توقف إطالق النري

رأيت عموداً طويال معلقاً يف السقف . فأخذوين اىل غرفة إنفرادية وجردوين من مالبسي
وعليه عدة كالليب، ورأيت طاولة متحركة إرتفاعها حوايل متر واحد، كبلوا يدي اىل اخللف 

كانت قدمي تكاد . ومحلين جالدان ووضعاين على الطاولة، مث رفعاين وعلقاين بأحد الكالليب
  .ركل أحدهم الطاولة وبقيت معلقا يف اهلواء وثقل جسمي كله على ذراعي. س الطاولةتالم

  .مل يوجهوا يل أية أسئلة
جلبوا جهازاً يدوياً له سلكان طويالن ويشبه بطارية السيارة، فربطوا السلكني على 

إرجتف جسمي بشدة وصدر مين صوت ال . عضوي الذكري وخصري وصعقوين بالكهرباء
  .ه صوت الثورارادي يشب

قذف ذكري مزجياً من البول والدم واملين، ووقع املزيج على مالبس أحد اجلالدين، 
  .كرروا معي عملية الصعق ففقدت الوعي. فقذفين بعدة كلمات بذيئة وإال علي بالضرب
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طلبت أن أشرب، . شعرت بعطش شديد بعد الصعق، ورأيت كوباً من املاء على الطاولة
  : فقالوا

  ."ن كنت تريد شرب املاء، فعليك اإلعترافإ" -
جردوين من مالبسي وجعلوين أجلس بوضع . جربوا معي أنواعاً مؤملةً من التعذيب

القرفصاء مث جلبوا عصا ووضعوها حتت ركبيت من الداخل، مث قيدوا يدي بالعصا، وصعقوا 
كان جسدي  عندما كانوا يصعقونين،: ذكري وحلميت ثديي بالكهرباء فحدث شيء غريب

يتقلب عدة مرات اىل أن يصل أمامهم، وعند تكرار العملية كنت أجد نفسي يف مكاين األول، 
  .حينها مل أكن أمسع شيئا سوى ضجيج يف رأسي

كما كانوا يضربونين على باطن قدمي بالكيبل اىل أن إنقلعت أظافري من قدمي، وبقيت 
  .قدماي متورمتان مدةً طويلة
كبيت بأحذيتهم العسكرية، وبعدها ضربوا مقعدي بالكيبل بشدة كي مث بدأوا يركلون ر

فعلوا ذلك كي ال يتركوا جزءاً من جسدي أستريح . ال أستطيع اجللوس، مث إنتقلوا اىل كتفي
ليس من عادم أن يضربوا الرأس بالكيبل، لكن أحدهم أخطأ وضربين بالكيبل . عليه فيما بعد

  . أثر اجلرح ظاهراً على رأسي فجرحه بشدة، وال يزال
  .بعد كل ذلك الضرب والتعذيب، تشعر بأنك ال شيء، الشيء سوى كومة من اللحم

كنت أمتىن املوت ألختلص . كثري من املعذَّبني مل يكونوا قادرين على حتمل العذاب واألمل
وال أعرف كيف جنوت من . كانت اآلالم أشد من املوت بكثري. من التعذيب، ولكين مل أمت

  .وتامل
ويف أحد األيام، أخذوين خارجاً اىل إحدى الغرف، حيث وجدت عموداً طويالً عليه 

  .عددا من احللقات، ربطوا يدي بإحدى هذه احللقات
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كانوا يفعلون ذلك مع السجناء الذين يكرهوهم، وكانوا يعلقون البعض وكأم 
العمود، وأحيانا كانوا واألصعب من ذلك كله هو وجود غرفة سجن النساء مبواجهة . مصلوبون

  .جيلبون الزوجة أو األخت أو األطفال لريوا قريبهم وهو يعذّب على ذلك احلال
كانوا يفعلون ذلك لتحطيم املعتقل نفسياً، ولتعريض ذوي املعتقلني حلاالت نفسية صعبة 

بيه كنا مراقبني على الدوام من قبل حارسني بيدمها شيء ش. عندما يرون املعتقل حتت التعذيب
  .وكانا يصعقاننا باجلهاز كلما شعرنا بالنعاس. بالعصا فيه جهاز كهربائي يعمل بالبطاريات

كنت . مل أعرف شيئا عن األيام والتواريخ من يوم إعتقايل حىت مثويل أمام قاضي التحقيق
  .أعرف الوقت بشكل عام من الوجبات اليت كانوا يقدموا الينا

أنا مل أكن أعرفه ومل . حي اآلن وقد غفرت له كان أحد األشخاص شاهدا ضدي وهو
لن ينجو . أعمل معه أبداً، ولكن يبدو أنه إختار إمسي من بني األمساء املقدمة له أثناء التعذيب

وذلك ألم كانوا جيلبون جاسوساً كان " أنا لست مشتركا يف شيء"أحداً من التحقيق بقوله 
  .إعترف أحدهم عليه يراقبه أو قد مت ضبط مستمسكات معه أو رمبا

كنت متهماً بأربع عمليات، وقد ضبطوا جمموعة من الدفاتر يف بيت أحد الشباب وإمسه 
سألوين كثرياً عن معرفيت بفريدون، لكنين أنكرت . فريدون، وكان إمسي مسجال يف أحد الدفاتر

ام والشراب قلت هلم أنين قروي وأن البيشمركة يأتون الينا ويأخذون منا الطع. وقلت ال أعرفه
  .عنوة

ففي أحد األيام، أخذوين اىل قاضي التحقيق وقالوا بأن علي توقيع إفاديت، ولكنين 
  : رفضت قائالً

  ." ال أوقع على شيء مل أقرأه" -
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لكنهم أجربوين على التوقيع عنوةً، مث أخذوين اىل غرفة السجناء يف البناية القدمية ملديرية 
  .لناس هناك كل يومكانوا يعذبون ا. أمن السليمانية

كانت مساحة الغرفة ال تتجاوز ثالثة أمتار يف أربعة أمتار ويف أحسن األحوال كانوا 
كان الكثري من السجناء يغيبون عن الوعي يف الصيف . حيتفظون خبمسة وثالثني شخصاً فيها

ا كان على جروحنا أن تلتئم من جراء نفسها ألم كانوا نادراً م. بسبب العطش واحلرارة
  . ويف الشتاء، كانوا يسكبون املاء داخل الغرفة. حيولون أحداً اىل املستشفى

كان احلراس مينعوننا من النوم يف الليل، كانوا يضربوننا أحيانا أو يشتموننا من ثقب 
وغالباً ما كان يأيت أحد الضباط للتفتيش، وكان إجياد عود ثقاب معنا أو مساع صوت . الباب

  .وإذا حتدث إثنان منا فيما بينهما، كانوا يضربوننا حبجة أننا جنتمع معاً. كافياً ليضربوننا
كانوا يعطوننا قطعةً أو قطعيت خبزٍ يومياً، وأحيانا كانوا يقدمون قطعة جنب لشخصني 

وكانوا أحياناً يقدمون دجاجة واحدة . وملعقة من العدس للغداء، وكذلك األمر بالنسبة للعشاء
  .الكثر من أربعني معتقالً

كان معنا إمام مسجد . كان بيننا أصناف من املعتقلني، من الكورد والعرب والتركمان
كان اجلميع، حىت الشيوعيني منهم، يصلون . وكان ميلك مصحفاً وكان يقرأ فيه معظم األوقات

  .ويرفعون األدعية والتوسالت اىل اهللا
لقاعة، ووجد يف إحدى الليايل جاء مدير األمن وإمسه العقيد جاسم ليفتش ا -
 . املصحف

  :قائال عليه، سأل العقيد جاسم اإلمام عن إمسه، مث سلب املصحف منه وبصق
ال يستطيع اهللا وال جالل الطالباين أن خيلصوكم من ! إنه لنا. هذا القرآن ليس لكم" -

 ." جيب أن تطيعوا األوامر. أيدينا
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  . مث بدأ يضربنا مجيعاً
صف من إعتقايل، أخذوين اىل حمكمة الثورة ليحاكمنا ويف اية أيار، وبعد حوايل سنة ون

كنا حوايل تسعني سجيناً يف احملكمة، وكان . عواد البندر، والذي متت حماكمته مع صدام حسني
  . ستة عشر من األكراد والباقون من العرب الشيعة

رب ألنه مل خي) التستر(يف ذلك الوقت، كان هناك قانون إلعتقال شقيق املتهم وفق مادة 
  . عن شقيقه الذي ينتمي اىل حزب معارض، وكانوا يعدمونه هو اآلخر

كانت جمموعيت تتضمن مخسة أشخاص إضافةً إيلَّ، وقد مت إعتقاهلم على ذمة نفس 
مت احلكم علينا بالسجن مدى احلياة، فيما اعدم األكراد الباقني، كما اعدم مجيع العرب . القضية
  .إال أربعة

  .سجن، رأيت حنو مخسمائة سجني وهم يساقون اىل اإلعدامطوال مدة بقائي يف ال
، أصدرت احلكومة عفواً عاماً عن السجناء األكراد ومت اإلفراج عنا 1988ويف أيلول 

  .يف وقت الحق من نفس الشهر
بقيت وثائقي الرمسية حبوزة مدير أمن السليمانية، فقد حجزها عنده وقد فعل ذلك كي 

وقت ، إضافة اىل ذلك كان يتوجب علي الذهاب اىل مديرية أمن يتمكنوا من إعتقايل يف أي 
  .السليمانية يوم اجلمعة من كل إسبوع إلثبات وجودي

  . عندما أطلق سراحي، حاولت أن أعود للدراسة، لكنهم مل يسمحوا يل
  .وبعد كل ما مر يب من معاناة، قررت أن التحق بالبيشمركة ثانية
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  بتو
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فبدأت حيايت . فنية منذ صغري، وكنت اريد ان اكون فناناً متميزاًكانت لدي موهبة 

يقاع الالفنية مبساعدة احد اقاريب الذي ميتلك فرقة موسيقية يف بغداد فبدأ بتعليمي العزف على ا
   .بأس بهال الغريب وأصبحت عازف غيتار 

صدقاء وبدأنا النشاء فرقة موسيقية مع عدد من االرجعت اىل كركوك بعد سنوات  
وكان من بني اعضاء فرقيت احد اقربائي وكان  ،بإقامة حفالت فنية يف عدة نوادي يف كركوك

  . إمسه دانيال يعمل معنا كمنسق للحفالت
كان يقول يل أن ابقى خارجاً وأنا   .قارب وكنت انا معهالكان دانيال يقوم بزيارة بعض ا

كنت افرح بذلك . يت شخصاً غريباًأمحل آلة اجليتار ويوجهين ان اقوم بالغناء والعزف كلما رأ
  . كثرياً

مل أكن أعلم يف بداية األمر أن دانيال كان منتمياً إىل احلركة الدميقراطية اآلشورية 
يرانية قائمة وكان كل شخص خياف اليف تلك الفترة، كانت احلرب العراقية ا. احملظورة آنذاك

  . او كبرية  غريةمن واملخابرات كانوا يترصدون كل صالألن رجال ا  من ظله،
حياء احدى املناسبات الوطنية، ويف الشوري يف كركوك الكنا يوماً يف النادي الوطين ا

  : هذه احلفلة قال يل دانيال
  "  سأطلب منك اغنية، ومن خالهلا سأكتشف ذكائك وهل ستتوصل اىل ما نقوم به؟" -

ت ممنوعةً من قبل شورية القومية، واليت كانالغاين االوطلب مين ان اقوم بغناء احدى ا
  . غنية القومية بإندفاعالكنت شاباً يف مقتبل عمري، فغنيت هذه ا. احلكومة العراقية

ولكن هنا بعد تلك احلفلة بدأت معانايت ومأسأيت، فقد وجدت نفسي فجأةً عضواً يف 
  . احلركة دون أن ادرك ما كان حيدث
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ى طاولة امامي يف احدى احلفالت كنت اعزف واغين، فرأيت شخصاً جالساً عل
  : وبعد انتهاء احلفلة، استدعاين مدير القاعة وقال. ويراقبين

  ." ارجو ان تدخل إىل إدارة النادي"-
وعند دخويل رأيت مثانية اشخاص جالسني يف ادارة النادي وكانت الساعة تشري اىل 

يث كنت بدأوا بأستجوايب وطلبوا هوييت الشخصية فقدمت هوييت ح. الواحدة بعد منتصف الليل
  . امحل هوية افواج الدفاع الوطين الكردية املؤيدة للحكومة
وىل قاموا بعصب عيين واقتادوين اىل الوبعد االطالع عليها أخذوين معهم ومنذ اللحظة ا

شعرت بعد ذلك اننا قد وصلنا اىل بناية، مث فتحوا عيين وادخلوين إىل غرفة صغرية . سيارم
دقائق  10وبعد . اً ألن الغرفة كانت مظلمة جداً، فجلست وانا خائفجداً، إال أنين مل ار شيئ

وبعد ساعات معدودة ادخلوين اىل غرفة طويلة جداً ولكن . مسعت اصواتاً وكأنين داخل كهف
عرضها مل يتجاوز متراً واحداً، فرأيت اشخاصاً كثريين مسجونني هناك ومل يكن اي واحد منهم 

  . يف هذه الغرفة تسعة ايام دون ان يتم استجوايب يتكلم مع الثاين، فجلست ومكثت
بعدها مت استدعائي واخذوين بعد أن عصبوا عيين ثانيةً وخالل ذهايب اىل غرفة التحقيق 

وعند دخويل غرفة ما فتحوا عيين وتركوين فرأيت ان . كانوا يقومون بتعذييب وضريب اشد تعذيب
ة وكرسي، وبعد حوايل ساعة واحدة دخل شخصاً الغرفة فارغة متاماً وال يوجد فيها إال طاول

  : اقالم واوراق وجلس دون ان يتكلم وانا واقف امامه، فسأل  وبيده
ـَتو؟" -   " هل انت ب

هانة واستمر بتعذييب حىت بدأت بالتقيؤ وسقطت على البنعم، فبدأ بالضرب وا  اجبته
دم يل سيكارة، وبعدها امرين بالنهوض واجللوس على ذلك الكرسي الوحيد، ومن مث ق. رضالا
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قام بتالوة قصة حيايت بالتفصيل واخربين بتفاصيل دقيقة جداً خبصوص عائليت، وبعد أن أى 
  : كالمه قال يل

حنن نعلم بأن لديك اشقاء معاقني، فال نريد منك شيئا سوى التعاون معنا، واالدالء " -
  ." اىل البيت مباشرةشخاص املعارضني للسلطة يف كركوك، ومن مث سأبعثك البامساء ا

    :وهناك فكرت ملياً فقلت له
  ." يا استاذ، انا ال اعلم عماذا تتكلم"-

  : فأجابين
انت تعلم ماذا نريد، ولقد القينا القبض على اشخاص كثريين، وسنعرضهم امامك " -

  ." لكننا نريد التأكد فقط
عضاء قد هربوا النين اعلم ان مجيع االدعاء باطل الوبعد ذلك الكالم ادركت ان هذا ا

  . اىل خارج القطر
  : فسألين مرة ثانية

  " ماذا تغنون حني تقومون بأحياء حفالتكم ؟" -
    :فقلت له

  ." ذلك  غاين الوطنية والعاطفية وما شابهالا" -
  : فأجابين قائالً

  ." غاين اخلاصةالانتم لديكم مناسبات تقومون فيها بغناء بعض ا. كال" -
  :  فقلت له

  ." أنا ال دخل يل بالسياسة" -
  : لكنه قام بأحضار جهاز تسجيل وكاسيت، وقال
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  " اليس هذا الذي يغين صوتك؟" -
    :فاجأين كثرياً فقلت له

غنية تتكلم عن اثار مدينة املوصل وحضارا، النعم، هذا صويت، لكن كلمات ا" -
شراء هذا الكاسيت من غنية قام بغنائها احد مطربينا خارج القطر، وأنا قمت بالوهذه ا

التسجيالت الرمسية يف كركوك وقد دخل اىل العراق عن طريق املنافذ احلدودية، وهو موجود يف 
انا كمطرب، يطلب مين احلاضرون واجلمهور يف احلفالت أن اغين بعض األغاين وانا . كل مكان

  ." عالقة بالسياسة لكوين احتاج اىل كسب رضا اجلمهور فأقوم بتلبية طلبام، وليست يل اية
ـَتو، ان العراق بلدنا" - هل ميكن ان نسمح لشخصٍ غريب أن يدخل ويعبث . يا ب

    "به؟
نتهاء مت عصب عيين ثانية واخذوين اىل نفس الاستمر حديثنا هكذا لساعات، وبعد ا

  . غرفيت ولكن دون تعذيب هذه املرة
كنت يف حرية من امري مكثت مدة تسعة عشر يوماً دون ان يتم استجوايب، لكنين 

كنت فقط اصلي وأمتسك . كنت خائفاً جداً. يعرفون عين شيئا ال ن اهلي الخالل هذه املدة، 
  . بإمياين باملسيح

وبعد كل تلك الفترة، مت عصب عيين وتقييد يدي، مث وضعوين يف سيارة واخرجوين من 
يف بغداد، وعند دخولنا ] ارثيةاحل[نضباط العسكري المت حتويلي اىل دائرة ا. تلك الدائرة اللعينة

نضباط الالدائرة فتحوا عيين ويدي فرأيت نفسي واقفاً يف غرفة القلم ورأيت جنوداً بزي ا
شخاص الذين قاموا بأعتقايل فرأيت الالعسكري العراقي، وبعدها مت تسليم مظروف ما من قبل ا

ن المنية الجهزة االحدى دوائر اان الظرف خمتوماً خبتم أمحر، فعرفت ان فترة اعتقايل كانت يف ا
  . من واملخابراتالختام احلمراء كانت لدوائر االتلك ا
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أمرين احد جنود االنضباط العسكري بالوقوف يف احدى زوايا الغرفة فأنتظرت إىل أن 
فأخذين اجلندي واالوا علي   يف غرفته،  جاء احد اجلنود وقال ان ضابط املعسكر يطلب حضوري

بدأ الدم ينزف من ضهري حىت وصويل اىل غرفة الضابط فسقطت . شتائمبالضرب املربح وال
ماءا بارداً   املاء البارد، فجلبوا له  ان جيلبوا له  أمرين بالوقوف مث طلب من حراسه. رضالعلى ا

كان الفصل شتاًء واجلو بارداً جدا فشعرت . على جسمي  فأخذ الضابط يرش املاء بيده
  : بتعذييب قائالً  سهبالقشعريرة، ومن مث امر حرا

  ." وهو ناشف اجلسد  تعذبوهال وهو هكذا، و  عذبوه" -
يادي حىت فقدت الفبدأوا بالتعذيب بالعصي وبا. كانت طريقة التعذيب هذه قاسيةً جداً

  . وعيي
أفقت ألجد نفسي يف غرفة حتتوي على حوايل مئة شخص، كان املنام واجللوس فيها غري 

وبعد أربعة ايام، مت استدعائي من قبل ضابط التحقيق . ينامون وقوفاًمريح وبعض املعتقلني كانوا 
  : وقال يل

  ." انت حتمل هوية افواج الدفاع الوطين الكردية، وهويتك مزورة" -
مكثت ليلة واحدة ومت تسفريي اىل معسكر قرب السليمانية، ويف الفوج مت استالمي 

  . كمقاتل
وعند وصويل اىل البيت . اىل كركوك حصلت بعد ذلك على اجازة اعتيادية فذهبت

بدأ والدي   .طرقت الباب، ففتح والدي الباب، وعند رؤييت سقط ارضاً، فقمت مبساعدته
  : بالبكاء املرير وقال

  ." اعتقدنا أم قتلوك -
  . تويف والدي بعد فترة قليلة
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  . ولسنني طويلة، عشت وسط اخلوف والرعب والقلق، ومل اعرف النوم وال الراحة
واآلن، بدأت مرة ثانية يف الغناء والعزف هنا وهناك، وأحياناً أستذكر كيف كنت ابدأ 
بالعزف خارج ذلك البيت كلما مر شخص غريب، وأُدرك أننا أصبحنا اليوم شعباً ميلك املستقبل 

 . بني يديه
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. دئاً عطوفاًكان علي رجالً ها. من إبن عمٍ يل إمسه علي كرمي 1983تزوجت يف عام 

كان هو فالحاً وأنا كنت الفتاة املدللة اليت . كان هو قروياً فيما كنت أنا بنت املدينة من كركوك
  .يهتم ا اجلميع

كنا عائلة سعيدة جداً، . ذهبت مع زوجي ألعيش معه يف القرية، ورزقنا اهللا ببنتني وولد
  .ام ونظامهولكن هذه السعادة إنتهت وحتولت حياتنا اىل جحيم بسبب صد

، وصلنا تبليغ حكومي بتسليم أنفسنا اىل اجلهات احلكومية 1988ففي أحد أيام عام 
  ساعة،  24خالل 

فخرج األهايل اىل الطريق العام حيث كانت املنطقة مليئة بالقوات العسكرية واجلحوش 
واألمطار  كان اجلو سيئاً جداً حيث الربودة الشديدة. املتعاونني معها) امليليشيات(األكراد 
  .الغزيرة

أبقونا لساعات طويلة حتت املطر والربد، إتسخت مالبسنا بالوحل وكدنا منوت برداً، مث 
  .وضعونا بعد ذلك يف شاحنات عسكرية

يف بداية األمر قالوا لنا أن احلكومة قد بنت جممعاً سكنياً حديثاً، وسيأخذوننا اىل هناك 
  .لنعيش حياة أحسن من حياة الريف

كم غرب  80(عرفنا أم كانوا يكذبون حني أخذونا اىل معسكر مججمال  إال أننا
، حيث بقينا حمتجزين لعدة ساعات، جلبوا خالهلا أهايل معظم قرى منطقة قادر كرم )السليمانية

  .اىل مججمال ليجمعوهم معنا
وبعد أن إزداد عدد الناس احملتجزين، جلبوا عدداً من الشاحنات وشحنونا كالبضائع اىل 

  . معسكر طوبزاوا، وعند وصولنا اىل هناك، وضعونا يف قاعات وبدأوا بالتحقيق معنا
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  :بدأ أحد الضباط بتوجيه األسئلة الينا عن طريق أحد املترمجني، قائال
  "ملاذا هربتم؟ ملاذا مل تنتموا اىل حزب البعث؟ ملاذا مل ختدموا احلكومة؟" -

  : وأجبنا على اسئلته قائلني
  ."ش بأمان، ومل نعادي احلكومة بشيءنريد أن نعي" -

مث جاء عدداً . ض الضابط وبدأ يضربنا أنا وزوجي وبدأ أطفايل بالبكاء. مل يقبلوا جوابنا
  .من عناصر األمن وأخذونا خارج القاعة

أخذونا خارجاً، . كنت أنا وزوحي حنب بعضنا البعض كثرياً، فأمسك واحدنا بيد اآلخر
كانت إبنيت الصغرية يف حضن والدها، وكانت إبنيت الكربى متسك وكان إبين يف حضين، فيما 

  .بإحدى يديها سروال ابيها ومتسك باليد االخرى
  . مل نكن نستطيع حتمل اإلفتراق. حاول هؤالء القساة أن يفرقوا بيننا، لكننا مل نقبل

ركلوين على رأسي وركلوا زوجي هو اآلخر فوقع كل منا على جانب، وهنا صرخت 
  : مبوجهه

  ." ملاذا تفعلون معنا هذا؟ رجاًء إقتلونا هنا معاً وال تفرقوا بيننا"  -
  .هويت على حذاء أحد اجلنود وقبلته، لكنه رفسين على فمي وفقدت الوعي

  .كنا نتوقع بأننا سنبقى معاً اىل األبد، لكن قدرنا كان أن تكون تلك آخر مرة جتمعنا معاً
وعرفت منهن . ليئة بالنساء، وهن يبكني ويصرخنعندما افقت، وجدت نفسي يف قاعة م

فنظرت حويل، فلم أر أطفايل سوى . بأن صراخهن وعويلهن كان بسبب سلب أطفاهلن منهن
  .طفلي الرضيع الذي كان يف شهره الثامن، فبدأت بالبكاء والعويل مثلهن

الباب  استمر البكاء اىل وقت متأخرٍ من الليل، حني أطفأ اجلنود املصابيح وفتحوا
بدأت النسوة بالبحث عن أطفاهلن، كنا . ومسحوا لألطفال بالدخول الينا وهم يبكون حبرقة
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. نتلمس شعورهم وأبدام، وكل إمرأة جلبت اليها طفالً أو إثنني وبدأت بتقبيلهما ودئتهما
طفالنا وبعد نصف ساعة، أشعلوا املصابيح ثانية ومتكنا من تبديل أطفالنا فيما بيننا إلسترداد أ

  .احلقيقيني
  .كانت القاعة مزدمحة جداً، ومل نكن نستطيع اجللوس، لذا فقد قضينا الليلة واقفني

ويف صباح اليوم التايل فتحوا الباب ورموا الينا كمية من اخلبز اليابس، فتقامسناه فيما 
  .بيننا، حيث قسمنا كل قطعة خبز اىل عدة قطع وأعطيناها لألطفال

اء احلاجة مرة واحدة يف اليوم، وكان ذلك مبثابة نوع من العقوبة، كانوا خيرجوننا لقض
وكان اجلنود جيربوننا على النظر . حيث كانوا يأخذوننا حول القاعة اليت سـجِن فيها أزواجنا

  .من الشبابيك كي نراهم وهم يتعرضون للضرب والتعذيب على أيدي اجلالدين
الرجال معصويب األعني ومكبلي األيادي وبعد إعادتنا اىل القاعات، كانوا خيرجون 

وجيربوهم على اهلرولة حول القاعات وهم يضربوهم بالكيبالت، وإذا وقع أحدهم أرضاً، يهجم 
  .عليه إثنان أو ثالثة من عناصر األمن ويقتلونه حتت وطأة الضرب والتعذيب

جند سوى  ويف اليوم الثالث أخرجونا من القاعة، وعندما نظرنا اىل قاعة الرجال، مل
  .أحذيتهم ومالبسهم، فتملكنا اليأس من ذلك املنظر املرعب

كنا نبكي، فيما إستقلبنا . وضعونا يف شاحنات ويف الطريق مررنا بعدد من القرى العربية
ساروا بنا بني هذه القرى اىل املغرب . أهايل القرى العربية بالزغاريد والتصفيق ورمي احلجارة

  .، وبعد ذلك توجهوا بنا اىل معسكر دبسكي يستعرضوننا على األهايل
أنزلونا هناك، وأخذونا يف طريق ضيق جداً ال يتسع ملرور أكثر من شخص واحد وكان 

كان الظالم دامساً، ومل نكن نرى اال ضوًء خافتاً من بعيد يأيت من . حماطاً باألسالك الشائكة
  .املعسكر أمامنا
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نطاقه من اخللف وأمسكت اخرى ا تقدمنا أحد احلراس وأمسكت إحدى النسوة ب
  .فكونا صفاً طويالً وتقدمنا اىل األمام حنو املعسكر

  . إمتزج صراخ األطفال وعويل النساء بصوت الريح مكونة أصواتا خميفة جداً
  . وأخريا وصلنا اىل القاعات، أطفأوا الكهرباء مع وصولنا، فشعرنا خبوف شديد

  .صابيح فياهلول ما رأيناويف منتصف الليل أعادوا تشغيل امل
كدنا منوت رعباً، . كانت القاعة مليئةً بالعظام البشرية وكانت اجلدران ملطخة بالدماء

  .فبدأنا بالصراخ والبكاء والتوسل اىل اهللا تعاىل
  .وبعد نصف ساعة تقريبا، جاء احلراس وأزالوا العظام

ْبنبإختالل يف عقوهلن، أتذكر أن  تأثرت نفسيات معظم النساء مبنظر العظام البشرية فأُص
  .إحداهن فقدت عقلها متاماً

كنا جند . ويف الصباح أعطونا قطعاً من اخلبز اليابس فبللناها يف املاء وأطعمنا أطفالنا ا
  .أعقاب السجائر وصراصري ميتة ومسامري وأشياء أخرى يف اخلبز الذين كانوا يعطوننا إياه

ئا، حيث إنقطع احلليب من ثديي، وكل ما كنت بدأ طفلي الرضيع باهلزل شيئا فشي
  .أجده هو اخلبز اليابس ألطعمه اياه

ففي أحد األيام ساء وضعه كثرياً، وبدأ يلفظ . كان رضيعي هو أول طفل ميوت هناك
توسلنا كثرياً اىل اجلنود كي يأخذوه اىل الطبيب ليفحصه، لكنهم مل يسمعونا . أنفاسه األخرية

وه من حضين وهو حيتضر، فحاولت أن أتبعهم وأنا ألطم على وجهي وبدال من ذلك، إختطف
توسلت النسوة اليهم كي يتركوه ميوت يف حضين، وقبلت أحذيتهم، . وصدري، لكنهم منعوين
أمسكت بقدم أحدهم بقوة ومزقت مالبسي من احلسرة، ولكن دون . لكنهم ركلوين على فمي

  .أخذوا طفلي ومل اره ثانية. جدوى
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يف البداية كان ميوت اربع أو . أيام، إنتشر مرض اإلسهال والتقيؤ بني األطفالوبعد عدة 
  .مخس أطفال يف اليوم، مث زاد العدد ليموت الكثري كل يوم

  .إمرأة وطفل 500قاعة كبرية، ويف كل قاعة حوايل  24كان املعسكر يتكون من 
ة وسوء التغذية وقلتها قضينا ثالثة أشهر على هذا احلال، ومات الكثري منا بسبب القذار

ولكن ومع مرور الزمن تغريت معاملة املسؤولني معنا . من جهة، واألمراض من جهة أخرى
  .وصاروا يعاملوننا بشكل أحسن ويقدمون لنا أطعمة أفضل

متكنت إحدى السجينات اليت كانت معاونة طبية، من إقناع املسؤولني لتشكيل جلنة طبية 
. وكانت تأتينا اللجنة مرة واحدة يف األسبوع. دوية والعالجاتملعاجلة املرضى وإعطاءهم األ

ساعدت تلك املرأة املرضى كثرياً ومتكنت من حتويل عدد من احلاالت الطارئة والصعبة اىل 
  .املستشفى، حتت احلراسة طبعاً، ودون السماح هلن باحلديث مع أحد

يئة اليت كنا نعيشها ويف السجن، سنحت يل الفرصة إلعداد تقارير عن األوضاع الس
هناك وارساهلا اىل أقرباء يل عن طريق إثنني من احلراس العرب، وقد ساعداين يف كثري من 

  .األحيان، إال أن ذلك مل يستمر طويالً
كان هناك رجالً إمسه الشيخ أمحد، كان احد منسيب جهاز اإلستخبارات، وكان شخصاً 

  .امارس معه اجلنس، لكنين كنت أرفضه دائماًطلب مين مرارا أن . عدمي األخالق سيء السمعة
وبعد فترة، شعر الشيخ أمحد بنشاطي السياسي فارسلين اىل دائرة أمن الكرامة يف 

وهناك إموين بالعمل لصاحل البيشمركة، لكنين أنكرت التهمة، فإالوا علي . كركوك
  .يءبالصفعات واللكمات والركالت، وعذبوين بشدة، فتحملتها ومل أعترف بش

وبعد حوايل ستة أشهر من بقاءنا يف ذلك اجلحيم، ويف أحد األيام جاء أحد الرفاق 
  : دخل من بوابة املعسكر وبدأ يطلق النار يف اهلواء مث مجعنا حوله قائال. احلزبيني وإمسه باسم
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- "وقد مت . عليكن بالرقص فرحاً، فقد أصدر السيد الرئيس حفظه اهللا عفواً خاصاً لكن
  ."سراح أزواجكن، وسيتم إطالق سراحكن غداًإطالق 

. لكنين مل أصدق ما قاله باسم) الدبكة(بدأت عدد من النسوة بالرقص الشعيب الكردي 
. وفيما بعد أخذ اخلرب منحى جدياً، حيث أحضروا عدداً من الشاحنات يف اليوم التايل وأخذونا

جنوب (أم يأخذوننا اىل ناحية عْربت يف البداية، مل نعلم اىل أين، ولكننا عرفنا فيما بعد ب
  .وهناك قاموا بتعدادنا وأرسلونا اىل مججمال وأنزلونا أمام مبىن القائمقامية). السليمانية

مل أكن أعرف اىل أين أتوجه . وهناك ملئوا لكل واحدة إستمارة خاصة وأطلقوا سراحنا
 يف بيت قريبٍ يل يف مججمال، فمعظم أقربائي قد مت أسرهم يف محالت األنفال، فقضيت ليلتني

  .ويف اليوم التايل توجهت اىل بيت والدي العجوز املقعد يف مدينة شورش
حبثت عن عائلة والد زوجي، حيث كانت احلملة قد طالتهم أيضاً وأسر اربعة من 

أخرياً عرفت بعودة إبنني هلم من معتقل نقرة السلمان . أبناءهم وإثنان من زوجات أوالدهم
  .معهم يف مججمال ليسكنا

وهناك . ذهبت اليهم وبقيت عندهم مدة إسبوعني مث إستأجرنا منزالً يف مدينة شورش
فقد شجعت أخت زوجي أحد أشقاءها كي . قامت عائلة زوجي بتفريقي عن أوالدي بكل قسوة

وكان ذنيب . يضربين بشدة حبجة قيامي بأعمال مشينة يف املعتقل، فضربين وأدمى رأسي وجسدي
  .يد هو معرفيت للغة العربية ودفاعي عن النسوة املعتقالت كي ال يعتدون عليهنالوح

طردوين خارجاً وهددوا بقتلي إذا رأين ثانية قرب دارهم، فذهبت اىل بيت قريب يل ويف 
  .الصباح أعادوين اىل أهلي

بقيت ستة أشهر يف وضع نفسي سيء جداً، فقد أصبت مبرض الصرع وكنت أغيب عن 
حاولت كثرياً مع أهل زوجي ليسمحوا يل برؤية أطفايل . و سبع مرات يف اليومالوعي ست أ



61 

 

. وأرسلت عدداً من الرجال النبالء ليتوسطوا يل عندهم، لكنهم مل يسمحوا يل برؤية أطفايل أبداً
  .فتركت النمطقة وذهبت ايل منزل أخيت يف كركوك

كركوك وتعينت يف  عشت يف جحيم اىل حني سقوط نظام صدام، وبعد ذلك ذهبت اىل
وقد عاهدت نفسي أن اكرس حيايت خلدمة املؤنفالت . منظمة تعمل لصاحل النسوة املؤنفالت

  .والسعي لتحسني حالتهن، فأنا اعلم مبا تعرضن له من معاناة
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  أحالم
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أنا إمرآة دمرها الدهر، إمرآة عاشت إضطهاداً ال حيتمل، إمرآة عانت من األسى 

  .الطغاة ن على يد أحدواحلرما
عندما فقدم، شعرت بأنين قد فقدت قليب وروحي . ديالأبكي على زوجي وأو

  .هذه معاناة إمرآة عراقية. نعم، هذه هي احلقيقة. مل يبقى يل سوى األمل والشقاء. وعمري
مل تكن عندي بنت لتحمل مهومي . كنت أماً خلمسة اوالد. إمسي أحالم وأنا من البصرة

. زوجي، أبو حسن صاحب اضخم حمالت لبيع االقمشة يف منطقة العشار يف البصرةكان . معي
  .كنا نسكن يف منطقة الرباضعية اليت كانت منطقة مجيلة وتطل على شط العرب

كان ينوي يسلم احملالت ألوالدنا مباشرة بعد . كان زوجي رجالً تقياً ذا أخالق عالية 
  .هاب للدراسة يف احلوزة العلميةإكماهلم الدراسة، وذلك كي ينمكن من الذ

يف ذلك الوقت كان حسن يف الصف . مع إندالع اإلنتفاضة 1991بدأت قصتنا عام 
السادس اإلعدادي، وحسني يف الرابع العام، وعباس يف الثالث املتوسط، وجعفر وصادق كانا يف 

  .كنا نعيش حياة بسيطة. كان أوالدي أذكياء مثل والدهم. املرحلة اإلبتدائية
كان رئيساً لتنظيم سري . وخالل اإلنتفاضة، تفاجئت أن زوجي مرتبط حبزب الدعوة

احملافظة ومراكز جممع دخلوا العراق أثناء اإلنتفاضة وسيطروا على  .وكان أعضاءه يف إيران
  .الشرطة ومباين حزب البعث

بأن اجليش واحلرس بعدها، عرف زوجي . إستمرت اإلنتفاضة حوايل مخسة أيام
  .ري يف تقدم حنو املدينة ويتوجب علينا املغادرة فوراًاجلمهو
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ويف طريقنا، كان علينا . مجعت اموالنا، بينما كان هو يبحث عن سيارة تنقلنا اىل ايران
عندما وصلنا اىل اجلسر، وجدنا اجليش قد حاصر املنطقة ويقتل كل من . ان نعرب جسراً عائماً

  .حياول العبور
إقترب جنود مسلحني منا وهم يوجهون . ماذا نفعل مل نعرف. وقفنا عند اجلسر

  :اسلحتهم حنونا وقالوا
  "هل تفهمون؟. سنطلق النار عليكم فوراً. اذا حترك احداً منكم، سنقتلكم مجيعاً"

. كان زوجي يف حالة توتر شديد. كانت اللهجة اليت يتحدثون ا هي اللهجة التكريتية
  .كان يتصبب عرقاً وهو خائف جداً علينا

. ولكن خويف عليكم وليس على نفسي. لو كنت وحدي، ملا اكترثت هلم كثرياً"قال 
  .واسأل اهللا ان ينقذنا من بني ايديهم
سحبوا العباءة واحلجاب . أنزلونا من السيارة بقوة وعنف. وبعد حلظات، بدأت ماساتنا

كنت . أيديهمبعد ذلك، عصبوا اعينهم و. ضربوا زوجي وأوالدي على رؤوسهم وأكتافهم. مين
  .ابكي واصرخ

  ."خونة، انذال، سفلة! أريد ان امسع صوتكال ! اصميت"قال يل أحد اجلنود 
مل أر شيئاً مثل ذلك يف حيايت . كنت خائفة جداً. ندكروز عسكريةالاقتادونا يف سيارة 

  .كنت ابكي بصمت. مل اتصور يوماً باننا سنتعرض اىل مثل هذا االمر. أبداً
أخذونا إىل مديرية أمن البصرة اليت . من العسكريني املسلحنيصعد معنا جمموعة 

  . إستعادوا السيطرة عليها
ن األهايل قد بوا كل شيء أثناء المل يكن هناك شيء سوى اجلدران، . أدخلونا هناك

  .كانت جدراا حمروقة. ادخلونا اىل زنزانة كبرية وخالية. اإلنتفاضة
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  . نكنا اول عائلة تعتقل يف ذلك املكا
مث، . إستوالوا على اشياءنا. دي وزوجي ورفعوا العصبة عن اعينهمالفتحوا وثاق او
  . بدأوا بركلنا وضربنا

  !" سنشويكم كما يشوون اخلروف. انتظروا قليالً"
كان زوجي ينظر الينا وعيونه مليئة بالدمع، كانه يعلم . بقينا الليل كله يف تلك الزنزانة

  .مبا سيحدث
كانت مأساةً . إعتقلوا ما يقارب مخسني عائلة وجلبوهم إىل نفس املكانبينما حنن هناك، 

  !"اللهم أنقذنا"نساء ناحبات متوسالت . رجال متوترين. أطفال باكني. شنيعة
إمتألت الزنزانة بالعوائل ومل يبق اي مكان حىت للجلوس، كان . بقينا هناك مدة يومني
سة عشر جندياً وهم حيملون كيبالت يف الليل، دخل حواي مخ. اجلميع مضطرين للوقوف

ولكن كان ذلك أهون من الذي . مل يفرقوا بني رجل وإمرأة وطفل ومسن. وعصي وضربونا
  .حدث بعده

  .جاء الوحش علي حسن ايد وأصدر أوامره بتعذيب الثوار وعوائلهم
ا نزلنا أعتقد بأا كانت حتت بناية األمن ألنن. عصبوا أعيننا وأخذونا اىل احدى الغرف

مسعتهم وهم يفتحون اقفال . وبعد حوايل عشرة دقائق أو اكثر، أدخلونا اىل غرفة اخرى. سلماً
  .مث رفعوا العصبة عن أعيننا. باا

وجدنا أنفسنا داخل غرفة مرعبة فيها عدد من الرباميل املليئة بالتيزاب، واعمدة 
بربطنا اىل األعمدة احلديدية  قام مخسة من اجلالدين .وسالسل حديدية، وساطور حديدي كبري

كنا نصرخ . جلبوا قضيباً حديدياً ساخناً جداً ووضعوه على اجسامنا واحداً بعد اآلخر .باألصفاد
  .ولكن دون جدوى
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وبعد ذلك، . امسكوا برؤوس زوجي وثالثة من اوالدي الكبار وشدوهم من شعورهم
  .سكبوا التيزاب على وجوههم مما ادى اىل حرقها

رشوا املاء علي، فأفقت . صرخت اىل أن فقدت الوعي. ف اصف وضعياعرف كيال 
  .ثانية

  .أخذوا خنجراً وطعنوه يف عدة اماكن من جسده. بعد ذلك، قطعوا يد زوجي بالساطور
  !"اهللا اكرب: "كنت اصرخ

مث، . افاقوين مرة اخرى. ضربوين بسلسلة حديدية ففقدت الوعي. غضبوا من صراخي
تركوين أنا والطفلني . ي وأوالدي الواحد باآلخر ومددوهم على األرضرأيتهم وقد ربطوا زوج

جلس اثنان من اجلالدين على صدورهم وفتحا أفواههم وقام ثالث منهم بسكب . الصغريين
  .التيزاب يف أفواههم ورشه على أجسادهم

  .كان زوجي اول ضحية، ومن بعده اوالدي
  .وايصرخت وصرخت اىل أن إارت ق. اصبحت كانونة

سنبقي على حياتكم، لكننا سنجعلكم عربة "بعد ان اكملوا، إلتفت أحدهم ايل وقال 
  ."لغريكم

أمسكوا بيدي وسكبوا التيزاب عليها اىل أن تاكل اجللد كما رشوا التيزاب على وجهي 
  . طفلي اإلثنني ايضاً

حدث  مل أعرف الذي. مل اعرف هل انا حية ام يف عداد املوتى. فقدت عقلي تقريباً
  .حقيقة أم ال

  .ويف النهاية بدأت أدرك ما حدث
  .نعم كانت حقيقة
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  .قُتلَ أوالدي الثالثة وزوجي
. أبقوين لديهم مع طفلي الصغريين يف زنزانة صغرية اىل ان صدر عفواً بعد ثالثة اشهر

  .عندها اطلقوا سراحنا
اصيبت مبرض  فقدت يدي ألا. أخذونا اخويت اىل كبار االطباء يف بغداد للمعاجلة

فجاءوا وعاشوا معي وقاموا برعاييت ورعاية . قرر إخويت أن ال يتركونين وحيدة. الغنغرينا
  .اوالدي

  .مل نعد اىل العراق اال بعد سقوط الطاغية.  1997غادرنا اىل األردن عام 
أعيش حاليا من أجل ولدي، لقد خترجا من . كانت دواخلي مليئة باألسىعندما رجعت، 

  .وبدآ بالعمل مع أخواهلماملعاهد 
أنا أنتظر أن حتني ساعيت وأترك هذه احلياة، وألتحق بزوجي واوالدي الثالثة يف دار 

  .اآلخرة
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مت إعتقال زوجي كاروان قبل أن يعتقلونين بستة أشهر، ومل أعرف عنه شيئاً اىل أن 

  . إعتقلوين أنا أيضاً
نهمكة يف غسل املالبس يف بيت شقيق زوجي، ،كنت م1986يف ظهرية أحد أيام عام 

تركت الغسيل . مسعت طرقاً على الباب وضجيج، ومسعت زوجت شيقيق زوجي تصرخ
  .وخرجت من احلمام مسرعة، مل أعرف بأم قد جأوا إلعتقايل

عندما خرجت من احلمام، رأيت النقيب سالم والرائد حامد واملالزم كمال وعدداً آخراً 
كان املالزم كمال ضخم اجلسم طويل القامة، سحبين . لطواريء يف الداخلمن عناصر قوات ا
  ."لقد مات زوجك كاروان، وسنأخذك بدالً عنه"من يدي بقوة قائالً 

مل يدعين كمال أغري مالبسي بل جرين وأنا مبالبس البيت، وضعين يف إحدى السيارات 
  .العسكرية املتوقفة أمام البيت

ارة، رجوم وتوسلت م كثرياً أن يسمحوا يل بأخذ طفلي وقبل أن يضعوين يف السي
  :، لكنهم رفضوا وصرخ كمال بوجهي قائالً)كان عمره آنذاك عامني(الصغري معي 

 ."أصميت، إن والديه خمربان، وهو يستحق أن ميوت بعيداً عنهما"
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جي كدت أجن لكالمه، مل أعد أقوى على الصعود يف السيارة، فإظافة اىل حزين على زو
  .كاروان وروند إبين، كنت حمتارة ألجل اجلنني الذي يف بطين ذي الست اشهر

وبدأ املالزم كمال يضرب رأسي بباب السيارة . وضعوين يف السيارة وقيدوا يدي
  :ويقول

ملاذا ال تعملني "مث يقول ." كفى بكاًء فأنت تستحيقني اكثر، فقد عملت لصاحل املخربني"
 "معنا؟

، وصلنا اىل دائرة الطواريء القريبة من ملعب السليمانية يف حملة  ةوبعد إهانات كثري
سرنا مسافة، مث دخلنا مكاناً . جوارباخ، عند الباب عصبوا عيين وربطوا يدي بيد املالزم كمال 

  .بعد ذلك فتحوا عيين. عرفت بأا قاعة
ا عدة مصابيح كان لون جدران القاعة مييل اىل السواد واألبواب رصاصية اللون، وفيه

  . ضوئها خافت
رأيت رجالً ممدداً على األرض يف منتصف القاعة وفاقد الوعي ، وكانت احدى ساقيه 

كان شكله . مكسورة،رأيت احلروق على عدة أماكن من جسده على ما يبدو اُحرق باملكواة
  "ن؟هل هذا كاروا"سألت املالزم كمال ." رمبا يكون كاروان"مشوهاً لدرجة فكرت لربهة 

  ."إنه كاروان وهو حي"مث أردف قائال " كال"فأجاب 
  .فلم أقل شيئاً، القيت نظرة أخرى عليه

  :قال املالزم كمال
 ."حنن نريدك انت، فلم يعد لنا شأن مع كاروان"

أمسك إثنان منهم بذراعي وأخذاين اىل اية القاعة ووضعاين يف غرفة كبرية عدمية 
مقعداً من مقاعد صفوف املدارس، رأيت يف مقدمة  20حوايل النوافذ، فيها مصباح، وفيها 
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الغرفة طاولة حديدية جيلس خلفها ثالثة اشخاص، كان الذي جيلس يف الوسط القاضي وامسه 
  :قال يل. جاسم، كان شخصاً أمحر اللون ضخم اجلسم حليق الشارب

  ."ابنيت، قويل لنا احلقيقة وال ختفي شيئاً عنا"
 ."حسنا"

سنة، كانت أثار التعذيب واضحة عليهما،  15ني ال يتجاوز عمر أحدمها فأدخلوا شاب
  .كنت أعرفهما، حيث كانا جرياننا

  :سألين القاضي
  "هل تعرفني هذين الشابني؟"
 ."كال"

  :وأضاف أحدمها." حنن نعرفها"فقال الشابان واحدا بعد اآلخر، 
  ."خبأنا املسدسات واملنشورات لديها عدة مرات"

  .لى عدم معرفيت ما، فأخذومها خارجاًلكنين أكدت ع
  .وبعد ذلك خرج القاضي والشخصني اجلالسني معه وتركوين يف الغرفة

بعد قليل دخل رجالن ضخمان طويلي القامة، كأما رياضيني، يرتديان الزي 
  .العسكري، وكانا يتحدثان باللهجة اخلانقينية

يافاجرة، يا زانية، ياعدمية "مانين رفعا قدمي، واال علي بالضرب بالكيبل ومها يشت
إستمر الضرب حوايل عشر دقائق اىل أن فقدت . كانا يرددان الشتائم مع الضرب." األخالق

  .الوعي ومل أشعر بشيء
ولكن فجأة شعرت بأمل شديد يف اجلزء السفلي من ظهري، لقد ركلين أحدمها بقوة 

  : حبذاءه العسكري قائال
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 ."إا تكذب مل تفقد الوعي"
عندما افقت، رأيت نفسي يف املستشفى العسكري . شعرت بذلك وفقدت الوعي ثانية
  .بالسرير داخل حامية السليمانية واحدى يدي مقيدة

  :مسعت طبيبة عربية تقول للمالزم كمال والنقيب سالم
  ."كيف تضربوها هكذا، قد جتهض جنينها، ألا مصابة بنزيف"

  . تركوينمث رتبوا يل عملية نقل دم ، ومن مث
  :جاءين أحد العاملني يف املستشفى وسألين مهساً

  ."ما إمسك؟  لك قريب معتقل؟ ما إمسه؟"
 ."وزوجي معتقل أيضاً وإمسه كاروان)  óÜí(إمسي "

اور لسريركأيضاً، فهو على السرير ا عنك لقد سأل زوجك". 
  :كانت األسرة منفصلة عن بعضها بستائر، مث قال

 ."فزوجك حي، وسأخربه عنك أيضاًال ختايف، "
قال ذلك وإنصرف، كنت أمتىن أن أموت، لو كنت استطع لقتلت نفسي، ألنه كان 

  .صعباً علي ان تفصلين ستارة عن كاروان وال أستطيع خماطبته أو أراه ولو للحظة واحدة
  .ؤملكنا مرميني يف املستشفى دون أن يدري بنا أحد، حزنت كثرياً ملذلتنا ووضعنا امل

كانوا يكتبون أمساًء مستعارة على طبالت املرضى الذين يتم إحضارهم من املعتقل، وقد 
  .منحوين إسم مىن

  :كلمتين الدكتورة قائلة
  ."مىن لقد حتسن وضعك، سوف خيرجوك من هنا"

  :سألتها عن جنيين، فقالت



73 

 

 ."وضع اجلنني جيد، مل يكن هناك سوى نزيف داخلي، وعاجلناه"
  .تورة وبقيت وحيدةتركتين الدك

ويف منتصف الليل عاد املفوض كمال والنقيب سالم ، أوقفاين على قدمي وأخذوين 
  .حافية القدمني خارج املستشفى وأعاداين اىل دائرما

عندما وصلنا، دفعين النقيب سالم بقوة اىل أحدى القاعات، كدت أقع أرضاً لوال اجلدار 
  .الذي أسندت نفسي عليه

غرفة على جانبيها، كانت مليئة بالسجناء،  15كبرية جداً وفيها حوايل كانت القاعة 
  .، غرفة احملققني8أخذوين اىل غرفة رقم 

وجدت يف الغرفة رجالً مسناً مقيداً ومرمياً على األرض، رفعوا األصفاد عنه وقيدوين 
  .مكانه، وبعد حلظات جلبوا يل خبزاً عسكرياً وعلبة صغرية من النب

بعض الوقت، عرفت بأنين املرأة الوحيدة هناك، وكانت الغرفة مليئة وبعد إنقضاء 
  .بالرجال وكان الكالم ممنوعاً عليهم

كان املالزم عباس أمسر اللون طويل القامة حاد الطبع وهو املسؤول عن املعتقلني، 
ويتحكم يف نومهم وكل شيء، كان يتوجب على اجلميع أن يناموا بعد حركة منه دون أن 

فإذا تعب إحد السجناء وأراد أن ينقلب اىل اجلانب اآلخر، كان . حداً أو يالمس زميلهيتحرك أ
  .يعاقبه بالكيبل واألنابيب املطاطية

كان عباس يسمح لنا بالذهاب اىل دورة املياه مرة واحدة يف اليوم، كان يصفر إلحدى 
 أو ثالث، كانوا يعودون الغرف ليهجم اجلميع على دورة املياه وعند صافرته الثانية بعد دقيقتني

  .مهرولني اىل مكام
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كان املعتقلني املسنني غري قادرين . كان املتأخر عن الدخول معرضاً للضرب بالكيبالت
على اخلروج مع الصافرة األوىل ولذلك حيرمون من الذهاب اىل دورة املياه، وكان عليهم قضاء 

  .حاجتهم يف صفيحة وأمام املعتقلني
هناك، ومن مث أخذوين اىل غرفة صغرية ال توجد فيها نافذة، فيها مصباح بقيت يوم وليلة 

وجدت كرسي يف الغرفة يقابله طاولة حديدية عليها ادوات . لونه أمحر، باا من احلديد الصلب
  . كنت خائفة جداً. حديدية كاملنشار، ومطرقة، وأشياء أخرى
  .كبرياً مع كمال رأيت كلباً بوليسياً. دخل النقيب سالم واملالزم كمال

  :صاح كمال بغضب
إعتريف أحسن لك وإال سنذيقك أشد العذاب، أخربينا كيف عملت مع التنظيم، "_ 

كارون ؟ أخربينا كي تنقذي نفسك ماذا فعل زوجك".  
  :تصورت بأم سيضربونين فقط، لذا قلت له

  ."أنا ال أعرف شيئاً عما تقولونه، أنا وزوجي مل نفعل شيئاً"
كمال الكلب وحتدث معه باإلجنليزية وأشار اليه بيده، فتقدم الكلب عليه ووضع  أطلق

يديه األماميتني على كتفي وبدأ يلحس رقبيت وشعري وأذينّ، مث بدأ يلحس وجهي، وإمتآل 
وبعد حلظات وضع الكلب . وجهي بلعابه حىت أن لعابه قد دخل فجوة أنفي وشعرت باإلمشئزاز

  .بطين وبدأ حيتك يب كالطفلرأسه على صدري مث على 
قال كمال شيئاً للكلب، فبتعد الكلب مين وإنتصب قائماً وبدأ يتبول على وجهي 

  .لكن مل أنطق بكلمة ومل أحترك من مكاين أبداً. وصدري
  :إنتاما غضب شديد رأيت الشر يف عينيهما، قال النقيب سالم
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ث معهم ما حدث لك، ملاذا ال ماذا أنت؟ خنزيرة؟ رجالُ عظام إعترفوا بعد أن حد"
  "تتكلمني؟

  .نظرا ايلّ قليال مث أخذا الكلب وإنصرفا
 اال عليدخل اىل الغرفة الشابني الذان ضرباين أول مرة، وبيد كل واحد منهما كيبالً وإ

  .آملاين كثرياً، لكن ذلك مل يستمر طويالً حيث فقدت الوعي. بالضرب على مجيع أحناء جسدي
فتحت عيين ). املستشفى الرئيسي يف السليمانية(مستشفى اجلامعة  أفقت وأنا يف

  .وشاهدت الدكتورة سهيلة أمامي ويدي اليمىن مقيدة يف السرير ورأيت حارسني يف الغرفة
دافعت عين الدكتورة كثرياً، سوف لن أنسى فظلها أبداً، فقد غضبت من احلارسني 

  : وقالت
 ."ها وأخرجا من الغرفةلن أفحص املرضى هكذا، هيا افتحا يد"

  :مث سألتين الدكتورة. نفذ احلارسان أمرها وخرجا
  "ما إمسك؟ وملاذا إعتقلوكِ؟"
  "لقد أمسوك مىن عبداهللا، ما إمسك احلقيقي وملاذا أنت معتقلة؟"
 ."إمسى طولَة وقد إعتقلوين لسبب سياسي"

رؤية الضابط وبعد إمتام الفحص، طلبت . سجلت إمسي على ورقة ووضعتها يف جيبها
  :وقالت له الدكتورة. إتصل به احلارسان بالتليفون، فحضر الرائد حامد. املسؤول

  ."عذبتموها كثرياً، هذا غري ممكن، وال جيوز إبقاء املريض مقيداً يف املستشفى"
 ."هؤالء بيشمركة، املوت أحسن هلم"

 :مث قالت." نهاهذه إمرأة ال حول هلا وال قوة، قد يكون زوجها متورطاً دون رغبة م
 ."سأخصص هلا غرفة يف صالة الوالدة، وجيب إبقاءها ثالث ليال هنا"
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"وطلباتك سأقبل بشروطك ،إذا ضمنتيها أنت". 
  .قبلت الدكتورة أن تضمنين، وبقيت يف املستشفى ثالث ليال

بعد ذلك جاء الرائد حامد مع حارسني ووضعا منديالً أبيضاً على وجهي وأعاداين 
  .اىل دائرة الطواريء ووضعاين يف القاعة اليت كنت فيها أول مرة بيسارم

  :وبعد قليل جاء أحد املفوضني وإمسه عبداهللا وقال يل مهساً
، اذا كنت ترغبني برؤيته، أطليب الذهاب 9زوجك موجود يف نفس القاعة يف غرفة رقم "

  .اىل دورة املياه، سترينه من هناك
فذهبت اىل هناك وأنا أجر نفسي، . لذهاب اىل دورة املياهففعلت مثلما أخربين، وطلبت ا

  .حاول املفوض أن يساعدين، لكنين رفضت
جماورة لدورة املياه، وجدت جماالً هناك رفعت رأسي، رأيت  9كانت الغرفة رقم 

كاروان، واحدى ساقيه مكسورة وشاحب اللون، سألين باإلشارة عين وعن طفلي، فطمأنته بأننا 
أفهمين كاروان بأنه مل يعترف بشيء، وسألين إن كنت قد إتعرفت، فأجبته بعدم . يف حالة جيدة

  .اعترايف بشيء، تلكلمنا بلغة اإلشارة مدة مخسة دقائق ومن مث عدت اىل القاعة
بقيت أربعة أيام يف تلك القاعة الباردة دون حتقيق، بعدها أخذوين اىل الطابق األول 

  .الكراسي املدرسية ووضعوين يف نفس الغرفة اليت فيها
كانت مرميةً على . رأيت يف الغرفة فتاة فاقدة الوعي، عرفت فيما بعد أن إمسها كارو

  .األرض وثياا ممزقة، كانت يف حالة سيئة فقد تعرضت اىل تعذيب قاس
. وجدت الرائد حامد هناك. أبقوين هناك مدة، ومن مث أخذوين اىل غرفة فيها أثاث فاخر

قليال من البسكت والبيبسي ، إا عنيدة جداً، ولكن علينا أن نتبع نصائح  إجلبوا هلا"فقال 
  ."الدكتورة سهيلة اليت قالت عليكم مبراعاة جنينها
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  .جلبوا يل بيبسي وبسكويت، مل أكن أرغب يف تناوله، لكنين شربت قليال من البيبسي
ن املنشورات، بدأ حامد بالتحقيق معي، فسألين عن امسي الثالثي، مث سالين عن مكا

  :فقلت له
  ."الذي قلته يف البداية، ال أعرف أكثر منه"

  :بقيت حوايل نصف ساعة يف الغرفة ومل أقل شيئاً، بعدها قال الرائد حامد
  ."هيا عودي اىل بيتكم"
 "كيف أذهب، ومن أين؟"

  :ضغط على اجلرس، فجاء املفوض عبداهللا، أمره الرائد حامد
 ."خذوها"

ندكروز دون أن أعرف اىل أين، لكنهم إنطلقوا اىل دائرة األمن يف وضعوين يف سيارة ال
كان جزًء من الباحة خمصص كمحطة وقود، ووجدت . السليمانية، دخلوا من الباب اخللفي

يف البداية كان . أوقفوين هناك لعدة دقائق. هناك جمموعة من احلراس وأشخاصاً آخرين
مث أخذوين اىل موقع يف . حكون علي بوضوحاألشخاص هناك ينطرون ايل، وبعدها بدأوا يض

وفجأة دفعين أحدهم بقوة، إنزلقت اىل . مقدمة املبىن ووضعوين يف فجوة أو حفرة ال أرى أسفلها
األسفل مسافة مترين تقريباً، متسكت بشيء ما كي ال أنزلق أكثر وإنتابين رعب كبري وألول مرة 

  :ةمنذ أن إعتقلوين، صرت أصرخ وأتوسل اليهم قائل
 ."إذا كنتم ستقتلونين، دعوين أكون منتبهة اىل نفسي"

  :لكنين مسعت صوت أنني ، ومل ار شيئاً من شدة الظالم، فصرخت بقوة
 ."أرجوكم ال تقتلوين ذه الطريقة"

  :مسعت صوتاً نسائياً آتياً من األسفل ويقول
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  ."إنزيل الينا فال أحد ميوت هنا، ها حنن هنا والزلنا أحياء"
  .أيت ضوء مصباح يدوي، جعلين ارى ما يف األسفلفجأة ر

كانت شبيه بتنور كبري وسقفه مقوس، رأيت نساء واطفال ومسنني مرميني فوق بعضهم 
كانوا ال . كانت وجوههم كوجوه املتوحشني، إعتقدت بأم هناك منذ سنني. البعض هناك

  .يشبهون البشر وأوضاعهم بائسة اىل حد بعيد
ابيح يدوية، سحباين اىل األسفل وأخذاين يف الزحام، كانت جاء شخصني حيمالن مص

  .تفوح منهم روائح كريهة جداً
  .كنت حافية القدمني، وكانت األرضية لزجة ورطبة

مث نظرت اىل أحدى .ً أخذوين دوء اىل أن أخرجوين من السرداب، فصعدنا سلما
  :على كرسي، رحب يب قائالكانت الغرفة مستطيلة الشكل، رأيت النقيب سالم جالساً . الغرف

  "مرحباً مىن، كيف حال محلك؟"
 "اهللا كرمي"

وهناك حقق معي ملدة نصف ساعة وأعاد علي نفس األسئلة السابقة، فأكدت له لو كنت 
  .أعرف شيئاً لقلته من قبل

  ."خذوها" -:قال النقيب سالم للرجلني املوجودين يف الغرفة
إستقبلين مراقب القاعة وإمسه . غرف متراصفة فأخذاين اىل قاعة كبرية، على جانبيها

نظر اىل مالبسي املمزقة فأعطاين معطفه . سامان، كان شاباً لطيفاً وقد سألين عن سبب إعتقايل
  :وجلب وسادته وقال

"ذا لك الغرفة باردة جداً، إحتفظي".  
 وأنت ماذا ستفعل؟"
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 ."التمي، أنا رجل وسأتدبر أمري"
  . الغرفة اليت خصصوها يلفأخذته منه، وذهبت اىل

أجلسوين هناك، مث سألين النقيب سالم عدة أسئلة وتفحص األوراق املوجودة أمامه عدة 
  :مرات ونظر ايل، مث قال

  ."أنت ستجنيننا، حنن لسنا مسخرة، مع كل حماوالتنا معك، مل تقويل لنا شيئاً" -
  :أجبته

  ."أنا قلت ما لدي وال أعرف غري ذلك"
اً وصفعين بقوة، فإمتألت عيناي بالدمع وشعرت بأنين ال أمسع شيئاً، كانت إنتفض قائم
  :مث قال. صفعة موجعة جداً

 ."خذوها"
عندما أعادوين اىل القاعة، كنت أشعر بأمل شديد يف أذين فبكيت كثرياً، وإنشغلت 

اىل إبين  بالتفكري يف حايل واجلنني الذي يف بطين، مل أكن متأكدة هل هو حي أم ميت، وأشتياقي
  .البكر الذي تركته

بعد ذلك فتحوا الباب ودفعوا . تركوين مدة يومني، ومل يفتحوا الباب اال لتقدمي الطعام
كانت معتقلة بدل زوجها واآلخرى مسنة ) Œüói(بأمرأتني اىل الداخل، أحداهن شابة إمسها 

  :زرية، قالت بةسؤزعندما دخلن وشاهدنَ حاليت امل. وإمسها نزيرة وقد إعتقلوها بدل إبنها
  يا إهلي، هذا ما يفعلوه باليت جيلبوها اىل هنا؟"

 ماذا يفعلون؟
 ."تكون حامل داخل السجن"
 ."كال هذا طفل زوجي"
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  :كانوا يأخذون بةسؤز يومياً اىل التحقيق وكانت خائفة جداً، وتسألين النصح
  ."باهللا عليك، إخربيين ماذا أقول يف التحقيق"
هتمة بأمر زوجي، فالرجال ال يقولون مايفعلونه خارجاً لنسائهم، قويل هلم أنا لست م"

 ."حنن غري قادرات عليهم
كان زوجها يعمل مع البيشمركة، مل جيد األمن شيئاً يف منزهلم ومل يكن هناك شهوداً 

  .ضدهم
كنت حزينة ومهمومة جداً وأقضي أيامي بالبكاء . إستمروا بأخذها للتحقيق مدة أسبوع 

  .ى أهلي وطفلي وزوجيواللوعة عل
  :ويف احد االيام جاءين النقيب سالم قائالً

سنحرقك هذا املساء مبناسبة إحتفاالت نوروز، لقد أحرقنا كاروان يف دائرة الطواريء، "
  ."سنحرقك أنت هنا

أنتم جعلتم كاروان أضحية للعيد الكردي، وأنا وجنيين سنصبح ثالث ضحايا، هذا "
 ."شيء جيد بالنسبة لنا

كنت يف إنتظار أن يأخذوين وحيرقوين، ولكن مضت ساعة ومل حيضر أحداً، مث جاء 
  :النقيب سالم وبيده خيار وقطعة خبز، قال

  ."مع أنك ال تستحقينها، ولكن خذيها لعلها تصيبك بالطاعون"
 ."ال اريدها"

لي فرمامها داخل الغرفة، فأخذما ورميتهما اليه فوقعت اخليارة على رقبته، فبصق ع
  :وشتمين بكلمات بذيئة، مث قال

 "سترين ماذا سنفعل بك". 
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  .كنت متضايقة جداً، كنت أمتىن أن يقتلونين
أخرب . يف الليلة األوىل لشهر رمضان حسيت بآالم الطلق وتدهورت صحيت كثرياً

احلراس النقيب سالم باألمر وإتصل هو بالرائد حامد ومن مث أخذوين اىل مستشفى الوالدة، 
  ).أي السجني – õ‡äói(ك وضعت الطفل ومسيته وهنا

قام أحد فاعلي اخلري بإخبار أهلي بأنين يف املستشفى، أدخلتين الدكتورة يف غرفة فيها 
  .مريضة من منطقة حلبجة

حضر أهلي حبجة زيارة املريضة االخرى، وكانوا يسرقون النظر ايل دون أن نتبادل كلمة 
  .واحدة، لوجود حارسني حويل

سة أيام يف املستشفى ومن مث أعادوين اىل دائرة األمن ووضعوين ثانية مع بةسؤز بقيت مخ
." سنطلق سراحك"بقيت معهما مدة شهر ونصف تقريباً اىل أن إستدعوين يوماً قائلني . ونزيرة

  .لكنين مل أصدقهم
  .إستدعوا بةسؤز ونزيرة أيضاً، اخذونا يف احدى السيارات اىل سجن السليمانية العام

اك حققوا معنا، ومن مث وضعونا يف غرفة مزدمحة جداً فيها حوايل مئة إمرأة وطفل هن
كانت الزنزانة قذرة جداً وأجساد السجينات مليئة . فجلست عند الباب بقرب حفرة ااري

  .بالقمل
وبعد . ويف اليوم التايل مت إخراج عدد كبري من السجينات وأخذوهن اىل مكان آخر

حتسن وضعنا قليالً، حيث كانت .  اىل غرفة أخرى فيها سبعة نسوةيومني من ذلك أخذوين
  .الزنزانة أنظف من سابقتها كنا نعد الطعام بأنفسنا

بقيت سنة وثالثة أشهر يف سجن السليمانية العام، دون حتقيق وتعذيب ودون أن يأيت 
  .أحداً لزياريت
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ضخم اجلثة أمسر اللون،  يف أحدى الليايل اخذوين اىل غرفة املدير، كان رجالً عربياً
  :سألين

  "هل تريدين العودة اىل بيتك؟"
 "وهل يكره أحداً ذلك؟

 ."إذا أطلقنا سراحك، هل تتعاونني معنا"
 ."كال"
 "وملاذا تتعاونني مع البيشمركة؟"
 ."مل اتعاون معهم، ها أنا أتعذب منذ سنة ونصف دون أن أرتكب شيئاً"
 ."ل معك كإخوانكِال نريد أن نعذبك، نريد أن نتعام"

، وجدت هناك عربيان، طلبا مين اإلعتراف، مث إاال 11مث قال، خذوها اىل غرفة رقم 
  .علي بالكيبالت اىل أن فقدت الوعي

كان الطفل يبكي حبرقة ومل أجد حليباً . عندما افقت، وجدت نفسي يف غرفة مع طفلي
  .يف ودي ألاُرضعه

اب ودخل املدير وصفع إبين الصغري صفعتني خبفة ويف صباح اليوم التايل فتحوا الب
  :كاللعب ومن مث وضع عشرة دنانري يف يده وقال يل

 ."إذهيب"
وهكذا أطلقوا سراحي واستاجروا يل سيارة اجرة أمام باب السجن وقالوا له خذها اىل 

  . حيث تريد
يا زهريت ذهبت اىل بيت عميت، عندما فتحت الباب ورأتين، إحتضنتين حبنان وهي تردد، 

  ).يعين الزهرة   óÜíإسم (يا زهريت 
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أخذتين عميت ايل بيت والدي اجلديد، عندما فتحت أمي الباب ورأتين ، أشارت ايل 
  .بأصبعها وفقدت الوعي

  :خرج والدي ورأين فتوقف يف مكانه وهو يصيح
  ." óÜíلقد عادت "

  .هرعت أخيت اىل الشارع، وبدأت بالصياح والقفز يف الشارع
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   ۔ولدت يف بغداد واكملت دراسيت االبتدائية واملتوسطة واالعدادية فيها
  نشات يف عائلة مثقفة وسياسية يف نفس الوقت، كانت تتكون من والدي ووالديت وثالثة

  .أبناء
  .دخلت الكلية العسكرية وكنت املتفوق بني زمالئي

بطاً يف املخابرات، وبعدها بفترة اصبحت بعد خترجي من الكلية العسكرية اصبحت ضا
  .مرافقاً لصدام حسني عندما كان نائباً للرئيس

  .بعد فترة من ذلك تزوجت ورزقين اهللا بطفل
بعد مرور سنة ونصف اصبحت ضابط امن القصر اجلمهوري وقد اصبح صدام رئيساً 

  .للجمهورية
عملي كثرياً  كنت امارس عملي باحسن حال ومل حيصل مين اي خطا، وكنت احب

  .واحب بلدي اكثر
، وعندما كان سائقي يوصلين اىل القصر اجلمهوري، 1990يف بداية كانون االول عام
  سألين عن رأيي يف اجتياح الكويت؟

فاجبته بانين غري راض عن دخول الكويت وعن الذي حصل، فان الكويت هي دولة 
  .عربية وال جيوز التجاوز عليها ذه الوحشية

  .الم وساد الصمت اىل أن وصلنا اىل القصر مث تركين وذهبانتهى الك
وبعد عشرة أيام من ذلك احلديث، وعندما كنت ذاهباً اىل عملي إعترضت سيارتنا 

  . سيارة نوع سوبر بيضاء اللون
أشخاص مدنيني من السيارة وهم حيملون السالح، فانزلوين   توقف السائق ونزل أربعة

  .يمن السيارة وألقوا القبض عل
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  "من انتم وماذا تريدون؟" -:فقلت هلم
حنن من املخابرات وانت مقبوض عليك لقضية ما وسوف تعرفها " - :اجابين احدهم
  "عندما نصل اىل هناك

مث أجلسوين على املقعد اخللفي للسيارة وجلس احدهم على مييين واالخر على يساري،  
  .وبدأت السيارة تتحرك، تركوا سياريت وسائقي وراءهم

يف طريقنا اىل املخابرات بدأت افكر واستعيد ذاكريت ماذا عملت وما الذي بدر مين؟ و
  وملاذا اخذوين انا وتركوا السائق؟

تذكرت الكالم الذي دار بيين وبني السائق يف ذلك اليوم، فشككت فيه ولكن مل اكن 
  .متاكداً من تورطه

حلاكمية املخابرات، الن البناية   بعد مرور نصف ساعة تقريباً وصلنا اىل البناية البديلة
املخابرات اىل إحدى البنايات مقابل برج   االساسية كانت مضروبة ومهدمة، فنقلت حاكمية

  .صدام يف املنصور وكان مدير املخابرات يف ذلك الوقت هو صابر الدوري
طوابق وجعلوها سجناً  ثالثكانت هذه البناية اساساً هي موقف للسيارات فبنوا عليها 

  .اصاً للمخابراتخ
ادخلوين اىل غرفة االمانات نزعوا مالبسي واعطوين جبامة قدمية، مث اخذوين اىل غرفة 
انفرادية صغرية جداً، جدراا مطلية باللون االمحر وسقفها منخفض جداً حبيث ال يستطيع احداً 

  .الوقوف يف داخلها
ر ايضا ويوجد فيها شباك كان باب الغرفة كانه باب خزانة حديدية مطلية باللون االمح

صغري مغلق بالزجاج، ويوجد يف اية الغرفة تواليت صغري جداً وذو رائحة كريهة ال حتتمل 
 !.ابدا



87 

 

  ۔وذهبوا  تركوين يف الغرفة
، يايت احد االشخاص يومياً ليعطيين الطعام ويذهب،  بقيت ملدة اسبوع دون إستدعاء
  .كنت احاول ان اكلمه لكنه ال يتكلم ابداً

  .خبز يابسة وكأس فيه نوع من انواع املرق ال اعرف ماهو  ان الطعام عبارة عن قطعةك
بعد مرور اسبوع جاء احد االشخاص وفتح باب الزنزانة واخذين اىل غرفة التحقيق، 

  !رأيت مدير املخابرات حيقق معي شخصياً، فاستغربت لذلك
  "ما امسك؟" - :بدأ بقوله

  "ما عنوانك؟"
  "وما هو عملك؟"
جبته عن تلك االسئلة رغم علمي بانه يعلم كل شيء عين النه كان صديقي يف وقت فا

  -:من االوقات، بعدها قال
  "انت تعترض على دخول الكويت؟" -
  ."انا مل اعترض على شيء، النه ال دخل يل يف هذا املوضوع ابداً" -
هلا اذا كيف تقول بان دخول الكويت عمل خاطيء، الا دولة وال جيوز دخو" -
  "بوحشية؟

  ."انا مل اقل ذلك" -
خذه اىل :" فقام وضربين بيده على اذين واوقعين ارضاً مث نادى شخصاً امسه علي وقال له

  - :سكت برهة مث قال." غرفة التعذيب
 ."عذبه بنفسك النه من نصيبك"

  .كان علي طويل القامة ضخم اجلثة ذو بشرة مسراء ومالمح مرعبة
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ماذا حصل ! تعذيب، فكرت مستغرباً من قيام صديقي بذلك معيال  ويف طريقنا اىل غرفة
 !للدنيا

ادخلين اىل غرفة التعذيب حتت االرض، وذات مساحة متوسطة وفيها انواعاً من االجهزة 
 .لتعذيب السجناء

انزعين مالبسي وطرحين ارضاً مث جلس على صدري فاحسست بان صدري ينطبق، 
  .وبدأ نفسي يضيق واحسست بانين اموت

بعدها قام وسحبين من شعري فاحسست بان شعري اقتلع من راسي، ربط يدي اىل 
، وعلق يدي يف خطاف مثبت يف السقف ودفع الطاولة  اخللف واوقفين على طاولة متحركة

 .فبقيت معلقا يف السقف، فشعرت بان كتفي قد خلعت من مكاا ومل اعد اشعر ا ابدا
  ."دي مالبسكارت"انزلين بعد ربع ساعة قائال

بعدها اعادين اىل تلك  ۔فارتديتها بصعوبة بسبب عدم مقدريت حتريك يدي بسهولة
  .الزنزانة اللعينة وانا منهك وجسمي يؤملين كثرياً

  .تركين هناك ملدة اسبوع
كنت امسع صراخ وانني الذين يتم تعذيبهم، كنت امسع صراخ النساء، فبدأت اقلق على 

  .زوجيت واخاف على مصريها
ويف احد االيام جاء شخصاً واخذين اىل غرفة التعذيب مرة اخرى، وهناك اجلسين على 
كرسي وربط يدي باطراف الكرسي، مث وضع قراصات يف اذين وصعقين بالكهرباء، فلم احتمل 

  .ذلك ففقدت الوعي
  . عندما افقت وجدت نفسي يف الزنزانة 
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ى االرض بسبب صغر حجم كنت انام وانا جالس النين ال استطيع االستلقاء عل
  .الزنزانة

وبعد مرور حوايل شهر مت حتويلي اىل حمكمة الكرخ بتهمة معارضة نظام احلكم وحكم 
  .علي بالسجن املؤبد ومصادرة االموال املنقولة وغري املنقولة

مل تكن عندي امالك، كنت اسكن يف بيت العائلة، ولكن صودرت اموايل املوجودة يف 
  .اصة وكانت سوبر محراء اللونالبنك وسياريت اخل

  .أرسلوين اىل سجن ابو غريب، قسم االحكام اخلاصة
 .اشخاص مجيعهم حمكومني باملؤبد وكانوا من املثقفني والضباط عشرةوجدت يف الغرفة 

بعد مرور اسبوع من وجودي يف السجن حضر اهلي لزياريت، وكانوا يسمحون لذوي 
  .السجناء بالزيارة يومني يف الشهر

اصرب فان " -:املرة االوىل زارتين زوجيت واخويت و والدي و والديت، قال يل والدي يف
اهللا مع الصابرين، هذه اختبار لك من اهللا تعاىل ليمتحن صربك وحتملك على املصائب وان املؤمن 

 ."مبتلى
كانوا ياتونين بالطعام والشراب والسكائر وكنت اتقامسها مع السجناء الذين مل حيضر 

 .هم لزيارماهالي
عشت حياة تعيسة يف السجن، ولكن كنت دائماً اتذكر كالم والدي فكنت اصرب 

 .واحتمل مصيبيت
كانوا خيرجون السجناء اىل الساحة بني احلني واالخر وياتون باحد السجناء ويضربونه 

ربا ، فكلما كان يصرخ كانوا يزيدونه ض بالكيبالت فيبدأ بالصراخ والتوسل م لكن دون فائدة
 .اىل ان يغمى عليه، ومن مث يتركونه ويذهبون لنقوم حنن بادخاله اىل الغرفة ومعاجلته



90 

 

بقيت يف السجن مدة مخس سنوات مل ار ابين خالها ابداً، فقد كان اهلي ياتون دون 
  .إحضاره معهم النه كان طفالً ال يتحمل مشقة الطريق

شملين، مما زاد يف معانايت ، دون أن ي1995صدر عفواً عن السجناء يف منتصف عام 
ولكن بعد أسبوعني صدر عفواً عاماً للسجناء السياسيني ومشلين هذا العفو، ومت االفراج . واملي
  .عين

عندما خرجت من السجن وجدت اهلي بانتظاري ومعهم فرقة موسيقية شعبية، بدأت 
  .الفرقة بالعزف، وإحتضنوين أهلي وقبلوين واخذوين اىل اليبيت

قة املوسيقية مستمرة يف العزف عند وصولنا البيت، فجاء اجلريان واالهل كانت الفر
وبدأوا حيمدون اهللا على سالميت، شاهدت ابين فاخذته وحضنته بقوة، لكنه استغرب مين فلم 

  ۔يعرفين، فحزنت كثرياً
  .ولكن بعد فترة تعود علي وعرفين وتعلق يب كثرياً ومنذ ذلك احلني مل يفارقين ومل افارقه

بقينا مراقبني حلني سقوط الطاغية وبقيت دون عمل طيلة تلك الفترة، واالن لدي حمل 
لاللبسة اجلاهزة يف املنصور واعمل بصورة جيدة، وقد رزقين اهللا ببنت مجيلة، نعيش مجيعاً مع 

  .اهلي يف نفس البيت
اخرى، فقد  يف النهاية امتىن ان تستقر احوال العراق وان ال يظلم احداً من العراقيني مرة

  .الطاغية صدام اخلائن الوحشي املستبد  ظلموا العراقيني كثرياً يف زمن نظام
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كان . عندما جنحت للصف األول املتوسط، انتقلت إىل منزل جدي يف مركز مدينة احللة

  .أعمامي الشباب يعاملوين كأخٍ أو صديقٍ هلم، مما جعلين سعيداً باملعيشة معهم
اليت أعقبتها  1991ت طالباً يف الصف الثاين املتوسط عندما اندلعت حرب عام كن
وكنا يف قلق شديد على أهلي بعدما مسعنا باازر اليت إرتكبتها القوات احلكومية يف . االنتفاضة

  .املناطق الريفية، وخاصة ما حصل يف منطقة الطريق السياحي حيث كان أهلي يعيشون
حاول أعمامي ثنيه عن مسعاه، إال أنه أصر قائالً أنه رجل . رمقرر جدي الذهاب لزيا
  .مسن ولن يفكر أحداً بإعتقاله

  .ولدى خروجه، متسكت به وبكيت وتوسلت إليه لكي يأخذين معه لزيارة أهلي
  ."أنت ضخم، وقد يظنوك كبرياً فيعتقلونك"لكنه رفض وقال 

. ركضت بسرعة حىت وصلت إليه. بقيت أنظر إليه من بعيد حىت وصل إىل الطريق العام
  .بكيت وجلست يف الشارع رافضاً العودة. صفعين وأمرين بالعودة

  . فاحنىن جدي علي وقبل رأسي وخدي معتذراً
إمنا أخشى عليك منه هو أن يعتقلك هؤالء املسلحني املنتشرين يف . هيا، تعال معي"

  ."الشوارع، أخاف أن يعتقلوك
  .رة عسكرية، طلبوا هوييت، فأبرزت هوية الطالبسرنا إىل أن وصلنا إىل سيط

  "إىل أين تذهبان؟"سألوا جدي 
  ."سنذهب إىل منطقة الطريق السياحي ألطمئن على ابين وأسرته"
قد يشكون . الطريق السياحي يعج باجليش ونقاط السيطرة. رجاء يا عم عد إىل بيتك"

  ."فيك وأنت رجل مسن
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  ."ب ألرى عائلة أبين مث أعود فوراأنا ذاه. لن أتأخر. أشكرك يا ولدي"
حاول ذلك اجلندي الشاب أن يقنع جدي بأن ال يذهب، إال أن جدي أصر على 

  .الذهاب
وصلنا إىل نقطة سيطرة اخرى تقع بني البساتني، حيث وقفت حافلة كبرية مألى بالناس 

  .عليهمكباراً وصغاراً، فاعتقدت بأم مثلنا، يودون الذهاب إىل أقربائهم ليطمئنوا 
ملاذا آيت "وفجأة مسعت جدي وهو يتحدث مع أحد عناصر السيطرة بعصبية، قائالً 
 ."معك؟ أنا رجل مسن، وحفيدي طفل، وقد أتيت ألزور بيت ابين بسبب قلقي عليهم

  ."لنذهب معهم يا جدي"مل أكن أدرك بأن األمور سيئة إىل هذا احلد فقلت جلدي 
  .طلب مين اجلندي هوييت فأبرزا له

  ." يا علي، تعال وخذ هؤالء معك"قال جلنديٍ آخر 
  ."ولكن ال جمال الستيعام يف احلافلة"
  ."حاول أن جتد هلم جماالً"

  .أخذنا علي صوب احلافلة
  ."إتركنا يا بين، من أجل شيبيت ومن أجل هذا الطفل"فقال له جدي 

، وإذا مل أنفذ أوامره إنين من أهايل اجلنوب، وذلك اجلندي من تكريت. أنا مأمور يا عم"
  ."فسيأخذونين بدالً عنك

  . رأيت النساء تبكي وتنوح. وصلنا إىل احلافلة، كانت ممتلئةً بالناس
كنت أنظر إليه . جلست على ارضية احلافلة قرب أرجل شاب ذو هيبة وله وجه منري
وعندما شعر بأين  طوال الطريق وهو يستغفر اهللا ويشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا،

  ."ال ختف يا عزيزي"أنظر إليه، ابتسم بوجهي وقال 
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  .كانوا مينعوننا من الكالم فيما بيننا. كانت أسلحة اجلنود موجهةً حنونا
وصلت احلافلة بعد ما يقارب النصف ساعة إىل معسكر احملاويل، فدخلت إىل ساحة 

  .وم احلشراملعسكر، وكانت هناك أعداداً كبرية من الناس، وكأنه ي
عاد مسرعاً وأمر السائق باخلروج من . نزل أحد اجلنود ليتلقى األوامر من مسؤوله

فانطلقت احلافلة مسافةً مث استدارت، فاعتقدت . املعسكر وذلك لعدم وجود مكان الستيعابنا
  .بأا ستعود بنا، لكنها استدارت باجتاه ساحة املوت بالقرب من معمل الطابوق

نظرت من . رفضنا مجيعاً النزول وتراجعنا للخلف. ة وأمرونا بالنزولفُتح باب احلافل
كان اخلروج . شباك احلافلة، فرأيت أحد اجلنود وقد أشهر سالحه باجتاه الباب آمراً إيانا بالنزول

  .من تلك الباب هو مبثابة دخول اىل عامل املوت
ة وتوسلت إليه أن ال بكت املرأ. دفع امرأة شابة للنزول. صعد أحد اجلنود اىل الباص

سآيت أنا بدالً ! إتركها"ض ذلك الشاب الذي كنت أجلس بالقرب من مكانه وصاح . يقتلها
  ."عنها

  .منحنا موقفه العزمية والقوة
رشقوه بوابلٍ . دفعه اجلندي إىل أن وصل اىل حافة احلفرة. وصل الشاب إىل باب احلافلة

  . من الرصاص وسقط يف احلفرة
  ." أال لعنة اهللا على الظاملني، حسبنا اهللا ونعم الوكيل"، "اهللا أكرب"لناس تعالت أصوات ا

  .تساقط الناس واحداً تلو اآلخر يف احلفرة
  .وصل الدور إلينا

إذ ضمين بذراعيه وإحتضنين وكأنه . مل أكن أعلم بأن جدي قوي العزمية إىل هذا احلد
  .كنت أتنفس بصعوبة. يطبق علي أضالعه
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مسعت حشرجة أنفاسه األخرية، اليت كانت . رأس جدي، فتناثر دماغهأصابت رصاصة 
  .أعمق وأكثر تأثرياً من أصوات الضحايا اآلخرين

  .متنيت لو أين مت بعيار ناري على أن أموت خنقاً. كاد االختناق أن يقتلين
  .بقيت حتت جثة جدي، صامتاً خائفاً

مث اقتربت اجلرافة . تل اجلميعكانت اجلثث تتساقط فوق جثة جدي وجبانبها، إىل أن قُ
  .وأهالت قليالً من التراب، يكفي إلخفاء اجلثث وليس لدفنها

  .بقيت أردد الشهادتني وأستغفر ريب
راودين الشك عدة مرات بأين . قررت أن أبقي عليه. كان يف داخلي بصيص من حياة 

  .قد مت، إال أن قليب كان خيفق بقوة حىت ظننت أنه سيخرج من صدري
ودفعتها فأصبح هناك فراغ . ت مرفقي األمين على جثة امرأة سقطت جبانب جديوضع
أمتلص منه، وأن  حاولت أن. لكن ذراعي جدي كانتا ال تزاالن حتتضناين بإحكام. بيين وبينها

  .كان التراب ينزل على وجهي ويف فمي. أستغل ذلك الفراغ بإخراج رأسي للتنفس
  . املوجودة يف احلفرة حوايل نصف ساعة تقريباًواستغرق أمر خروجي من بني اجلثث  

كنت منهكاً متاماً، . عندما خرجت، ألقيت بنفسي على حافة احلفرة كي أستريح قليالً
  "هل أنت على قيد احلياة؟"وموشكاً على فقدان الوعي، حني مسعت أحدهم يقول 

. ضباً بالدماءنظرت إليه فرأيت رجالً يرتدي ثوباً خم. ذُعْرت وبدأت أتصرف كانون
  .كان مصاباً يف كتفه. كان الرجل خائفاً أيضاً

  .كنت أرتعد وأسناين تصطك
  ."لقد خرجت من احلفرة أيضاً، وأنا حي أيضا. ال ختف يا بين"احتضنين وقال 
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كان الظالم دامساً واجلو بارد . أخذين الرجل املصاب وسرنا معاً باجتاه إحدى القرى
كنا نقع تارةً ونسري تارة اخرى . ربك الصغرية بسبب هطول األمطاركان الطريق مليء بال. جداً

  .حىت وصلنا إىل القرية
سأجلس هنا ألين مصاب وقد يشكون . اذهب إىل أحد البيوت"وعندها قال الرجل 
  ."بأمري فيبلغون اجلبش عين

طرقت الباب، فأجابت صوت امرأة من وراء . تركته وذهبت إىل إحدى البيوت الطينية
  .بالبا

  ."فقد أضعت الطريق. أرجوك أدخليين عندكم هذه الليلة"قلت هلا 
مث جاءت بقدح من . أدخلتين إىل البيت، وأحضرت يل طعاماً ساخناً فرفضت األكل

  . دثرتين ببطانية وأدنت املدفأة النفطية مين. احلليب الساخن فشربته
  .مل أمتالك نفسي فأجهشت بالبكاء

اطالقة يف كتفه، وهو حباجة للرعاية الصحية وإذا بقي يف معي رجلٌ مصاب ب"قلت هلا 
  ."هذا اجلو البارد فإنه قد ميوت

  "وكيف أصيب ؟" -
  ."اصيب خالل محلة اإلعدامات اليت حصلت قبل قليل" -

إال أا . بدت عالمات اخلوف عليها. تظاهرت املرأة بأا ليست على علم مبا حصل
  .بري ليخرج معي حىت حنضر ذلك الرجل اىل البيتفأمرت ابنها الك. قررت أن تساعدنا

  .ذهبنا إىل مكان الرجل املصاب، ومحلناه أنا والشاب إىل البيت
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استجمعت . قدمت لنا الطعام واملأوى يف تلك الليلة. كانت تلك املرأة إنسانةً نبيلة
إلطالقة من سخنت السكني واقتلعت ا. شجاعتها وجلبت سكيناً وقطناً طبياً وبعض املواد الطبية
  .نام الرجل حىت الصباح. كتف الرجل وضمدته مث أعطته قرصني من احلبوب املنومة
عليكما الرحيل اآلن، ألن الدوريات "تناولنا الفطور وأعطتنا املرأة ثياباً نظيفة وقالت 

  ."العسكرية ستكشف أمركما
ا نقاط سيطرة ذهبت سرياً على األقدام يف طرق ليست فيه. شكرناها وخرجنا مث افترقنا

جلسوا مجيعاً يقرأون القرآن . وصلت إىل بيت جدي، فأخربت أعمامي مبا حصل. عسكرية
  .الكرمي ويصلون صالة الغائب على روحه

. مل يتصل بنا أحداً من عناصر األمن حول جدي ألن إمسه مل يكن مدرجاً يف سجالم
  .وبقيت كيفية وفاة جدي جمهولةً حىت بالنسبة ألهايل احلي

بعد أن استقرت . كنت أصرخ وأبكي ليال دون وعي مين. أثرت كثرياً مبا رأيته وعانيتهت
  .األوضاع، أخذين عمي إىل طبيب نفساين للعالج

وجدوا نظارات . ، ذهب أعمامي إىل تلك املقربة2003وبعد سقوط نظام صدام يف عام 
نقلوا رفاته إىل مقربة النجف . جدي وحمفظته وقنينة العطر الصغرية اليت اعتاد على محلها يف جيبه

  .ودفنوها هناك
  .وال أزال بعد كل تلك السنني، أرى الضحايا يف أحالمي

أتذكر هذه األحداث وكأا حصلت . أمسع صرخام وأصوات أنفاسهم األخرية
  . إا شواهد على أننا حكمنا من قبل أعىت قوى الشر والظالم اليت ليس هلا مثيل. باألمس
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  متةاخلا
  

وتطلب األمر شجاعةً وقوةً عظيمتني من . تقدم هذه الشهادات جتارباً من املعاناة الرهيبة
ويف كثري من احلاالت فإم مل يتحدثوا قبل هذا عما مر . هؤالء األشخاص لكي خيربونا بقصصهم

  . م إىل أي شخص
لقد مجع مشروع تاريخ العراق هذه الشهادات من أجل إنشاء سجل عن قمع   

يقدم املشروع سبالً لضمان التوثيق الدقيق هلذه القصص . املاضي يرتكز على جتارب الضحايا
  . ولضمان اإلعتراف مبعاناة العراقيني كأفراد وكمجتمع، اآلن ويف املستقبل

إن مشروع تاريخ العراق مالزم بدعم عملية تصفية احلسابات مع فظائع املاضي يف   
يةً ستكون مفيدةً ملبادرات العدالة اإلنتقالية املستقبلية، كلجنة لقد أنشأ املشروع منهج. العراق

حقيقة عراقية، أو تطوير برامج ملساعدة الضحايا، وآليات التعويض، ومشاريع اإلستذكار، 
  . وأشكالٍ اخرى من الربامج التعليمية

إن اإلهتمام مبعاناة املاضي هي عملية معقدة تتضمن عدة قطاعات من اتمع، وقد 
إن هدف مشروع تاريخ العراق هو املسامهة . تطلب األمر عقوداً من الزمن لكي تنشأ وتتطوري

يف هذه اجلهود ودعم اتمع الذي يستذكر ضحاياه بإجالل وحيترم حقوق اإلنسان األساسية 
  .ويدافع عنها
    

 




