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ك�����ري�����م  ف��������خ��������ري   

كن���ت  يومه���ا 
م���ن  هارب���ًا 
�أبحث  �ل�سجن، 

مع غريي عن �أي 
و�سيل���ة تفن���د �دع���اء 

قي���ادة �نق���اب ٨ �سب���اط 
و�جتث���اث  �حل���زب  بت�سفي���ة 

و�سائ���ل  م���ن  ميتل���ك  وم���ا  تنظيمات���ه 
للتعبري عن وجوده ودوره.

دون �ن ت���درك تل���ك �لزمرة وقطعانه���ا �ملنفلتة، �أن 
�أحامن���ا ع�سّية عل���ى �لت�سفية و�ل�سي���اع، ومهما 
فعل���ت و��ستخدم���ت فاأنه���ا عاج���زة ع���ن �لنيل من 
مكانتن���ا ودورن���ا، و�إن ��ستطاعت بفع���ل جر�ئمها 
�ىل  وقيادت���ه  �حل���زب  تعري����ض  و��ستباحاته���ا 
خ�سائر فادحة يف �الرو�ح بالت�سفية �جل�سدية �و 
�ل�سيا�سية مما يعطل موؤقتًا وي�سعف من �مكانيات 
�لتحرك و�لن�س���اط يف مو�جهة �ملهام �لتي فر�سها 

�لو�سع �ل�سعب و�ملعقد �جلديد غري �مل�سبوق.
يف تلك �الج���و�ء �مللّبدة مبخاطر �لت�سفية، خارت 
قوى �لبع�ض، لكنه���ا مل ت�ستطع �لنيل ممن �رتبط 
وجودهم ومغزى حياتهم بتطلعاٍت و�آماٍل ر�ودت 
جي���ًا و�إن ب���د� متعبًا م���ن �أخط���اٍء �ّدت �ىل جناح 
�لث���ورة �مل�سادة، وتكتي���كاٍت يف مو�جهتها، كانت 
ه���ي �الأخ���رى ور�ء تخدي���ر �ليقظ���ة و�ال�ستع���د�د 
الإحباطها، بعد �أن ظلت حتذير�ت �حلزب من تنفيذ 
خطط �إنقاٍب ي�ستهدف جمهورية ١٤ متوز ترتى 
وتتاأج���ل، ولي�ض دون �رتباٍط مبا �أ�ساب �لعاقات 
ب���ن �لقوى �لد�عمة للثورة م���ن تر�جٍع و�نتكا�سة 
وم���ا تعر�ست ل���ه �لعاقة ب���ن �حل���زب �ل�سيوعي 
و�لزعي���م عب���د �لك���رمي قا�سم م���ن جف���وة و�سكوٍك 
وتقاطٍع مما كان بن �أ�سباب ت�سلل �لقوى �مل�سادة 
وعودتها �ىل مو�ق���ع مّكنتها من �إمر�ر )خمططها( 
�النقاب���ي يف �سبيحة ٨ �سب���اط، وتوُهم �لزعيم، 
وه���و يف مق���ره ب���وز�رة �لدف���اع �نه���ا ل���ن تك���ون 
�سوى حماول���ة فا�سلة، وحالت �سكوكه من �حلزب 
دون �الإق���د�م على �ملب���ادرة يف ت�سلي���ح �جلماهري 
�ملتجمع���ة �أم���ام �ل���وز�رة تطالب���ه وهويخاطبه���ا 

»مطمئنًا« بت�سليحها ملو�جهة �النقاب.
م���ر �الإنقاب، ي�سي���ع �ملوت يف �ل�س���و�رع، وينّكل 
باملو�طن���ن عل���ى »�ل�سبه���ة«، فتحول���ت �لن���و�دي 
و�ملد�ر����ض وكل م�سق���وٍف �ىل معتق���ات بع���د �ن 

�كتظت �ل�سجون و�ملعتقات باآالف �ملو�طنن.
يف تلك �الأيام �حلزينة، حتولت �ملبادر�ت �لفردية 
م���ن �ل�سيوعين �لذي���ن �أفلتو� م���ن قب�سة �حلر�ض 
�لفا�س���ي، وتخل�س���و� من قي���ود �ل�سج���ن �ىل قوة 
��ستنها�ٍض، و�إنبعاٍث لاأمل. وحتت ثقل جر�ئمها، 
و�سغ���ط �ل���ر�أي �لعام �لعاملي وعزل���ة �النقابين، 
ت�ساع���دت ن�ساط���ات �ل�سيوعي���ن و�ت�س���ع مد�ها، 
وجت���ر�أت فعالياتها يف �قتنا����ض عنا�سر �حلر�ض 
�ل���ا وطن���ي، وحتديه���ا دون خ���وف، وبان���ت يف 
�الف���ق نهاية �سلط���ة �جلرمية بع���د �ن دب �خلاف 
و�ل�س���ر�ع عل���ى �ل�سلط���ة و�خل���وف م���ن �الآت���ي، 
�سفوف قادتها من �لبعثين وحلفائهم �القطاعين 
مم���ن ت�س���ررت م�ساحله���م م���ن قان���ون �ال�ساح 
�لزر�عي، ورجاالت �لعهد �مللكي، وعماء �ل�سفارة 
�المريكي���ة و�لربيطانية، و�سذ�ذ �أف���اٍق ت�ستقطبهم 
م���ن  و�لقوجمي���ة  و�النتق���ام،  �جلرمي���ة  �ج���و�ء 

�لع�سكري���ن و�ملدني���ن �لذي���ن جمعه���م �سع���ار »يا 
�أعد�ء �ل�سيوعية �حتدو�«.!

يف حلظ���ات ع���ودة �الأم���ل تل���ك، �أق���دم �لع�سك���ري 
�ل�سيوعي �لكادح ح�سن �سريع ورفاقه من �جلنود 
و�سب���اط �ل�سف عل���ى مغامرته���م �لثورية باعان 
�نتفا�سته���م عل���ى �سلط���ة �لبعث. وم���ع �ن ظروف 
جناحه���ا مو�سوعي���ًا كانت مو�تي���ًة، �ال �أن �أخطاء 
تكتيكي���ة وت���ردٍد غ���ري مق�س���ود، كان يف مقدم���ة 
تل���ك �الخط���اء، ويف مقدمته���ا عدم �ط���اق �سر�ح 
�سجن���اء �ل�سجن رقم و�حد حي���ث �ل�سباط ونخبة 
�ملنا�سل���ن �ل�سامدي���ن، وكذلك �ل���رتدد يف �عتقال 
بع�ض قادة �النقاب �لذين وقعو� ��سرى باأيديهم، 
باال�ساف���ة �ىل �سعف �لتن�سيق، م���ع قيادة �حلزب 
وتنظيماته، كل تل���ك �الخطاء كانت ور�ء �أجها�ض 
�النتفا�سة و�سوق قائدها ح�سن �سريع ورفاقه �ىل 

�ل�سجن ثم �الإعد�م.
يف �أجو�ء �سيوع �خلوف و�لقلق من حتديات �كرب 
تو�ج���ه �سلط���ة �النقابين، حي���ث ��ستطاع جنود 
و�سب���اط �سف من قي���ادة �نتفا�سة كادت �ن تطيح 
ب�سلطته���م، قام �لبعث باإجر�ء�ٍت �أ�سد �جر�مية يف 
ت�سفية �ملعتقلن بالتعذيب �أو �العد�م و�سوى ذلك 

من و�سائل.

ويف مو�جه���ة خوفه���ا ورعبه���ا، ق���ررت ت�سفي���ة 
�سجن���اء مع�سك���ر �لر�سي���د يف معتق���ل رق���م و�حد 
وغ���ريه حي���ث كان �ملئات م���ن �ل�سب���اط و�لكو�در 
�ملدني���ة م���ن �أع�س���اء و�ن�س���ار �حل���زب، بو�سيل���ة 
جهنمي���ة م���ن �بتكارهم، جتعل م���ن موتهم باملئات 
جمرد وفاة طبيعية، من �ساأنها تربئتهم �مام �لر�أي 
�لع���ام �لعاملي بالو�سائل �لت���ي باتت مف�سوحة يف 

�و�ساطها 
بع���د �ساعت���ن تقريب���ًا م���ن تغ���ري �ملوق���ف ل�سالح 
�سلط���ة �النقابي���ن، و�خم���اد �نتفا�س���ة ٣ مت���وز 
»ماأثرة ح�س���ن �سريع ورفاقه«، طال���ب عبد �ل�سام 
ع���ارف يف �الجتم���اع �لطارئ ملا ُع���رف ب�«�ملجل�ض 
�لوطني لقيادة �لثورة« �لذي ُكر�ض لدر��سة »حركة 
ح�سن �سري���ع« و�تخاذ ما يل���زم ب�ساأنها، ب�سرورة 
�النتق���ام �لع�سو�ئ���ي م���ن �ملعتقل���ن �ل�سيوعي���ن، 
ومع���ه ��سط���ف كل من �حمد ح�س���ن �لبكر و�سالح 
مه���دي عما�ض وعبد �لغني �ل���ر�وي وعدد �آخر من 
�لع�سكري���ن . و�نتهى �الجتم���اع �لثاين �لذي عقد 
يف وز�رة �لدف���اع �ي�س���ًا �ىل ق���ر�ر باع���د�م جميع 
�ل�سباط و�ملدنين �ملعتقلن يف �ل�سجن �لع�سكري 
رق���م و�حد، وجت���اوز عدده���م �لف معتق���ل، لكنهم 
�تفق���و� يف �ساع���ة متاأخ���رة م���ن تل���ك �لليل���ة على 

ت�سكي���ل حمكمة ع�سكرية تت���وىل حماكمة �ملتهمن 
�مل�سارك���ن يف �النتفا�سة �لتموزي���ة و�لتخلي عن 
فك���رة �الع���د�م �لع�سو�ئ���ي و�الكتفاء باع���د�م من 
يجري �ختياره���م من �ل�سباط و�ملدنين �ملعتقلن 
يف �ل�سجن رقم و�حد، لكن �سرعان ما حتول �لعدد 
�ملح���دود �ىل م���ا يزيد ع���ن ٥٢٠ معتق���ًا من د�خل 
�ل�سجن �لع�سكري رقم و�حد ومن خارجه، ولي�سم 
�ىل جان���ب �لع�سكرين، كفاء�ٍت م���ن ذوي �لتعليم 
�لع���ايل و�خلريجن م���ن خمتل���ف �الخت�سا�سات 
و�ملثقف���ن ومنه���م نخبة م���ن خرية �طب���اء �لعر�ق 
يعك�س���ون خارط���ة �ملجتم���ع �لعر�ق���ي ومكونات���ه 
�لديني���ة و�لقومي���ة و�ل�سيا�سي���ة، مت���ت ت�سميتهم 
مبا�سرة مما كان ي�سمى ب�«�ملجل�ض �لوطني لقيادة 
�لث���ورة«. وقرر �ملجل����ض �ملذك���ور �عد�مهم خارج 
بغد�د بعد نقلهم �ىل �سجن »نكرة �ل�سلمان« �ل�سهري، 
�ل���ذي يقع ق���رب �حل���دود �لعر�قي���ة - �ل�سعودية. 
ولتنفي���ذ تل���ك �ملج���زرة ، مت �بتكارو�سيل���ة غ���ري 
م�سبوق���ة، تودي بحياة �ل�سجن���اء �ملفرت�ض نقلهم 
�ىل نك���رة �ل�سلمان �ل�سح���ر�وي، باالعد�م »خنقًا« 
و«�سّي���ًا« قب���ل �لو�سول �ىل �ل�سج���ن، مما يجنبهم 
حتم���ل م�سوؤولية �عد�مهم �مام �ل���ر�أي �لعام �لذي 
�ت�سع���ت حم���ات ��ستنكاره���م و�حتجاجاتهم يف 
خمتل���ف �نح���اء �لع���امل، و�دت �ىل ت�سديد �خلناق 

على �سلطتهم وعزلها.
�مل���وت،  قط���ار  يف  �جلهنم���ي،  �البت���كار  ومتث���ل 

كو�سيلة لتنفيذ �ملجزرة �جلماعية..!
وم���ن ه���ذ� �لقطار، حي���ث �أُريد له �أن يك���ون »فرنًا« 
و«حمرق���ة نازي���ة« بامتي���اٍز بعثي مبتك���ر، �إنبعثت 
ماأث���رة بطٍل م���ن ذل���ك �لزم���ان... �لزمن �ل���ذي قل 
مثيل���ه بالت�سحيات و�الإق���د�م و�لب�سالة �الإن�سانية 
�لتي تهزم �ملوت بالفد�ء، و�المل بالتوحد مبفهوم 
جديٍد للحياة، يعيد �نبث���اق حياة تتعانق فيها قيم 
�جلم���ال و�لعد�ل���ة و�النعت���اق م���ن كل م���ا هو رث 
وبائد، وغريب عن مرجتًى، موؤجٍل يريد �ن يتحرر 

من �الأ�سر..
ذل���ك �لبط���ل �ل���ذي �س���اء ل���ه �أن يرم���ز ل���كل ��سماء 
 ، و�لفجائ���ع  و�لفق���د�ن  �الح���ز�ن  وماآثرحقب���ة 
وي�سبح حامل مر�رته���م بالنكر�ن، كان ��سمه عبد 
عبا����ض �ملفرج���ي رب���ان قط���ار �ملوت �ل���ذي �سار-

�لقطار- �يقونة �لوطن..!
عب���د عبا����ض �ملفرجي، ول���د ع���ام ١٩١٤ يف كر�دة 
م���رمي. بعد ع���ام ١٩٣٢ �كم���ل در��ست���ه �البتد�ئية 
لي�سب���ح م�ساع���دً� ل�سائ���ق قاط���رة هندي���ًا ورمب���ا 
�نكليزي���ا، حيث مل يكن هن���اك �سائق قطار عر�قي، 
ليتق���دم وي�سب���ح �ول �سائ���ق للقط���ار يف نهاي���ة 

ثاثينيات �لقرن �ملا�سي يف �لعر�ق.
ويف م�س���رية تكوي���ن وعي���ه �لطبق���ي، �نخرط يف 
�لن�س���اط �لنقاب���ي و�لوطني. لي�سب���ح من منظمي 
�إ�س���ر�ب عم���ال �ل�سكك �حلديد يف بد�ي���ة تاأ�سي�سه 
بدعوة من �حل���زب �ل�سيوع���ي. ولي�سهم يف نهاية 
عام ١٩٤٥ يف تهريب عدٍد من كو�در �ملوؤمتر �الول 
للح���زب يف قط���ار طورو����ض �ىل تركي���ا وكان من 
بينهم �لقائد �لنقابي �ملعروف و�سديقه �ل�سخ�سي 

عبد متر.
وظ���ل �ملفرج���ي يتابع ن�ساطه �لنقاب���ي، غري هّياٍب 
باملخاط���ر �لت���ي ق���د تت�سب���ب يف فق���د�ن عمل���ه �ن 
مل ي���ودي ب���ه �ىل �العتق���ال و�ل�سج���ن، ف���كان على 

ر�أ����ض متظاهري عم���ال �ل�سكك ع���ام ١٩٤٨، وهو 
م���ا �أدى �ىل ف�سله ومطاردته من قبل �جهزة �المن 

و�لتحقيقات �جلنائية. 
وتب���ّدت �سجاعته �ملهني���ة يف مظهٍر م�سه���وٍد، عند 
�فتت���اح ج�س���ر �ل�سر�في���ة م���ن قب���ل �لو�س���ي على 
�لعر����ض ع���ام ١٩٥٢، �ذ كان ب���ن فق���ر�ت مر��سيم 
�الفتتاح عب���ور �لقطارعلى �جل�س���ر، وهو ما �قدم 
عل���ى قيادته، بعد تخاذل �ل�سائ���ق �لهندي ورف�سه 

�لقيام بذلك.
�سبيحة ٣ مت���وز، كنت يف مدينة �لث���ورة متخفيًا 
يف من���زل �ح���د �قاربي، بع���د �ن �نتقل���ت �ليها مع 
»عائلت���ي �لثاني���ة«، عائل���ة �سديق���ي �الث���ري جعفر 
�ل�سف���ار، �تابع تط���ور�ت �ملوقف، وم���ا ينبغي �ن 
يك���ون عليه حتركن���ا، �ذ كان �حد �لرفاق على �سلة 
برفاق �لفقيد ح�سن �سريع، ويف ظهرية ذلك �ليوم 
ع���اد �لرفيق ليخ���ربين �أن �حلرك���ة �أُجِه�ست، ومع 
ذل���ك ف���اأن �الو�ساع م�سطرب���ة وق���ادة �ل�سلطة يف 
حال���ة قلٍق و�حلر�ض �لقومي يب���دو عليه �الرتباك، 
لك���ن علينا �أن ناأخ���ذ �حلذر، وعلي���ك �أن تنتقل �ىل 
م���كان �آم���ن خ���ارج مدين���ة �لث���ورة، الأن مد�همات 
و��سعة �ستجري فيها. ثم تتالت �الخبار عن �ملاأثرة 
�ملجيدة �لت���ي حاكت »كومونة باري����ض« و�بطالها 
�لذين �جرتحو� تلك �ملعجزة و�عادت �ىل �الإذهان 
ماأثرته���ا، م�ستم���دة �ميانه���ا وج�سارته���ا من طاقة 
�لتحدي و�جلر�أة �لتي جت�سدت يف بطوالت رفاق 
» كومون���ة بغ���د�د » ، يف ق�سر �لنهاي���ة ومعتقات 

�لبعث �مللوث باجلرمية �ملنظمة.
م�س���اء ذلك �ليوم غادرت مدينة �لثورة مع �لعائلة، 
�لتي �ساعد وجوده���ا معي يف �ل�سيارة على �لنفاذ 
م���ن كما�س���ات �حلر�ض �لقومي �ل���ذي كان قد طوق 
�ملدينة و�سد منافذه���ا، وبا�سر مت�سيطها بحثًا عن 
�ل�سيوعي���ن و�ل�ساح �ل���ذي كان قد وزع على عدد 
حم���دود من �لرف���اق �ملتاأهب���ن للتحرك م���ع �ساعة 
�ل�سفر وبو�در جناح �حلركة يف مع�سكر �لر�سيد.

يف تل���ك �لليلة �لت���ي نام فيها عب���د عبا�ض �ملفرجي 
و�لقل���ق يظلل رقدته مبا عرفه عن �حلركة وما �آلت 
�لي���ه. مل يك���ن على يق���ن مما تو�تر م���ن �خبارها. 
لك���ن �عتق���ال �خي���ه كان موؤ�س���رً� عل���ى �أن حماولة 
�الإنق�سا����ض عل���ى نظ���ام �لقتلة قد ب���اءت بالف�سل. 
و�س���اء ق���دره وحظوظ مئ���اٍت من رفاق���ه �ملعتقلن 
يف �سج���ن رق���م و�ح���د، �أن ياأتي���ه �الم���ر �لعاج���ل 
باالنتق���ال �ىل �ملحطة، ملتقى حترك �لقطار�ت يف 
�الجتاه���ات �ملختلف���ة، ومل يكن يع���رف من حاملي 
�أمر �ملهمة �جلديدة �سوى، �أن عليه نقل حمولة من 

�حلديد �خلا�ض �ىل �ل�سماوة.
ح���ال و�سوله �ىل �ملحطة، �نتبه �ىل وجود �لعديد 
م���ن �مل�سوؤولن �لع�سكرين وحر�سهم، وم�سوؤولن 
حزبي���ن، وُثّل���ة م���ن �حلر����ض �لقوم���ي، لك���ن م���ا 
�أث���ار ف�سول���ه و�سكوكه وجود عب���د �ل�سام عارف 
وطاهر يحيى ور�سيد م�سلح �لتكريتي وم�سطفى 

�لفكيكي وقياد�ٍت �أخرى.
وعل���ى خ���اف م���ا كان علي���ه �لو�س���ع يف �الي���ام 
�العتيادية، وجد �أن �لعربات جاهزة مقفلة باحكام، 
و�سط حر��سة م�سددة، وعليه �ن يقود �لقطار، كما 
جاءته �الو�مر �ىل �ل�سماوة �لتي ت�ستغرق �لرحلة 
�ليه���ا �عتياديًا ع�سر �ساعات، لكن عليه كما جاء يف 
توجيه �مل�سوؤول �ن يتحرك ببطء وتوؤدة، دون �ي 

مر�عاٍة لزمن �لرحلة و�لو�سول.!
يكتب �لرو�ئ���ي و�لكاتب �ل�سحف���ي �ال�ستاذ كرمي 
�لعبي���دي يف جريدة �مل���دى �لت���ي كان يعمل فيها، 
وه���و ي�سور تل���ك �لبطولة لل�سائ���ق عبد �ملفرجي، 

والأبطال قطار �ملوت:
» فج���اأة، حتول���ت خم����ض ع�س���رة عربة م���ن قطار 
حمول���ة ق���دمي ي�ستخ���دم لنق���ل �الغن���ام و�ملا�سي���ة 
و�الخ�س���اب و�حلدي���د، �ىل قط���ار م���وت ورع���ب، 
ق���اده �ملرح���وم عبد عبا����ض �ملفرجي )�ق���دم �سائق 
قط���ار عر�قي( من �ملحط���ة �لعاملي���ة يف بغد�د �ىل 
�ل�سم���اوة، يف رحل���ة غر�ئبية، �خت�س���ر زمنها من 
ع�س���ر �ساع���ات �ىل �ستة )ق���رون( حم���ر م�سحونة 
ب���كل ��سن���اف �الآالم و�لرع���ب و�ل�سي���اع، ومليئة 
باملفاج���اآت و�ملعج���ز�ت �لكب���ار �لت���ي حال���ت دون 
وق���وع �ب�سع جرمية �سيا�سية و�خاقية يف تاريخ 

�لعر�ق �حلديث و�لقدمي يف �آن و�حد..!« 
يف ذ�ك���رة �إبنائ���ه، �ن و�لدهم ��سار �ىل �نه مل يكن 
يع���رف ع���ن حمولته �سوى م���ا قيل له �نه���ا »حديٌد 

خا�ض«. 

�مل�سوؤول���ن  تاأكي���د  ب�سب���ب  الزم���ه  �ل�س���ك  �ن  �الإ 
ب�س���رورة قيادة �لقاطرة بب���طء �سديد. ومل يعرف 
�حلقيقة �ال بع���د �ن جاءه كما يتذكر �بناوؤه »�ساٌب 
يف �لثاث���ن من عمره، �ثن���اء توقفه قبل منت�سف 
�لطري���ق يف �ح���دى �ملحط���ات«، وقال ل���ه »خايل، 
تعرف �ن حمولتك لي�ست حديدً�، بل ب�سرً�، هم من 

�ف�سل �بناء �سعبنا«...!
يقول �لرفيق ف���اروق م�سطفى ر�سول يف �سريته: 
مل يك���ن عبد عبا�ض، يعرف �ن يف حوزته نع�سا يف 
�سكل قطار �سدت جدر�نه ومنافذه وطليت �ر�سيته 
بالزف���ت، وملا عل���م بذل���ك �نتف�ست قي���م �الن�سانية 

و�لكر�مة لديه.
�أدرك يف تل���ك �للحظ���ة �ن من كانو� يف �ملحطة من 
م�سوؤولن وقي���اد�ت عليا، خططو� العد�م »�سفوة 
�بن���اء �لعر�قي���ن«، �سّي���ًا، وخنق���ًا، وه���ي و�سيل���ة 
ال تتفت���ق �ال م���ن �ذه���اٍن م�سبع���ٍة ب���روح �جلرمية 

و�النتقام جمردين من �ي م�ساعر �ن�سانية. 
وهنا تبد�أ ماأثرة �ق���دم �سائق قاطر�ت يف �لعر�ق، 
�ذ ق���رر خو����ض حتٍد قد يكلفه حيات���ه، الن عليه �ن 
يقود باق�سى ما ي�ستطيع من �سرعة، ففي ذلك فقط 
بارقة �مٍل قد تنقذ �ملح�سورين يف عربات حديدية 
غري مبطن���ة، حمكمة �الغاق، عاري���ة �ال من �لقار 
�ل�ساخ���ن ج���دً�، وه���ي ت�سري حت���ت ��سع���ة �سم�ض 
مت���وزي حارق���ة، �حل���ر�رة يف �لظل تتج���اوز ٥٠ 

درجة مئوية..! 
ن�سي عبد عبا����ض �ملفرجي، كل �ملحذور�ت �لفنية، 
وه���و يطل���ق مكب����ض �سرع���ة �لقطارباق�س���ى م���ا 
فيه���ا م���ن طاقة �الن���زالق ف���وق �ل�س���كك �لتي متتد 
�ىل �ل�سم���اوة، حمط���ة �خلا�ض و�ملجه���ول �لذي 
ينتظ���ره. ومل يع���د يعني���ه، �و حت���ى يخط���ر بباله 
�ملتع���ب، �سوى بل���وغ �حلد �الق�سى م���ن �ل�سرعة، 

و�نقاذ وديعة قطاره. وو�سل..
يقول �لقا�ض ح�سب �لله يحيى: 

�سائ���ق �لقط���ار يتنف����ض بارتي���اح وه���و ي�سل قبل 
�ملوع���د �ملقرر له ب�ساعات مم���ا جعله يدرك جيد�.. 
نبل.. مل يكن ي���دري �نه يقودهم �إىل �ملوت فاإذ� به 

يقودهم �إىل �حلياة
فك���ر عب���د �ملفرجي وق���د و�سل �لقط���ار �ىل حمطة 

�ل�سماوة ور�أى �حل�سد �ملنتظر:
م���ن �ين لهذ� �جلمه���ور �ملحت�سد من عل���ٍم بحمولة 
�لقط���ار م���ن �لب�س���ر، م���ع �ن���ه قطارلنق���ل �ملا�سي���ة 

و�حلديد و�لب�سائع؟ 
�ل�سي���وخ  ه���وؤالء  يق���ف ور�ء  �ن�س���اين  د�ف���ع  �ي 
و�لن�س���اء و�الطفال ويحركهم، وهم على �ختافهم 
يحمل���ون �ملاء و�خلبز و�لفاكه���ة وكل ما ميكن من 
حمله، وكاأنهم يعرفون �ن ذلك هو ز�د �نقاذ �رو�ح 

من حاول �ملجرمون �عد�مهم خنقًا �و �سّيًا.؟ 
��ستع���اد �لبط���ل �س���ورة �ل�س���اب �لثاثين���ي وهو 
يخ���ربه بحقيق���ة حمولة قط���اره بج�س���ارة، ودون 
خوٍف من �لع�س����ض �لذين يخفون هويتهم �المنية 
باقنع���ة فاحن م���ن �لف���ر�ت وركاب عادين. و�أي 
ج�سارة حترك هذ� �حل�سد يف �جو�ء �إ�ساعة �ملوت 

�لع�سو�ئي من قبل قطعان �حلر�ض �لقومي.
�حل���زب  �ن  �النقابي���ون  يق���ول  كي���ف  ويفك���ر، 

�ل�سيوعي قد �نتهى..؟
�سم���ع وق���د ��ستغ���رق يف ت�ساوؤالته، �سوت���ًا يحذر 
م���ن �عطاء �مل���اء لركاب �لقط���ار الأن يف ذلك موتهم 
�ملحق���ق، �س���رخ وه���و يق���ول: �ن���ا �لطبي���ب ر�فد 
�سبح���ي �ديب، �عرف م���ا �ق���ول، ��سعفوهم باملاء 

�مل�سبع بامللح.
�لرو�ئ���ي حي���در حيدر يذك���ر �حلادث���ة يف رو�يته 

)وليمة الأع�ساب �لبحر(
بد�أ �حل�سد �مل�ساق د�خل �جلحيم �ىل حتفه يتلوى 
ويرتنح ويهوى وي�سرخ ويتقياأ، ويف مد�ر �لنار 
ور�ئح���ة �لقار و�لغثيانات �لت���ي قذفتها �الح�ساء، 
�ُسم���ع �سوت غريب، غام����ض، �سبيه بدوى رعد �و 

خفقة طائر جارح ينق�ض.
توقف �لقط���ار يف �لديو�نية �ملحطة �لو�سطى بن 
بغد�د و�ل�سم���اوة، كانت �نباء �لقط���ار قد ت�سربت 

�ىل �سيوعيي �ملدينة قبل �النطاق من �لعا�سمة.
وخ���ال �ال�سرت�حة �لق�سرية �خ���رب �سائق �لقطار 
باملوؤ�م���رة �لت���ي يجهلها: قطارك مل���يء باملعتقلن 
�لذي���ن �سيموت���ون خال �ساعت���ن �حتناق���ا �ذ� ما 

و��سلت ه�سه �ل�سرعة �لبطيئة.
ولكنني �حمل ب�سائع وركابا، هذ� ما قيل يل!

�لقط���ار ويف  �نظ���ر �ىل حرك���ة �حلر�����ض ح���ول 

�ملم���ر�ت �خلارجية، �س���رً� د�ر �حل���و�ر بينه وبن 
رجل غريب ال يعرفه.

قطارك يحمل �لف �ن�سان �أقفلت عليهم �ملق�سور�ت 
ليموتو� يف �لطريق.

كانت حرك���ة �حلر��ض ونظر�ته���م مريبة، مل ينزل 
م���ن �لقط���ار �ي م�سافر كم���ا مل ي�سعد �ح���د، د�هم 
�ل�سائ���ق �رتي���اب وباغت���ه �سع���ور قاب����ض للقلب. 
�أيكون خمدوعا حقا؟ وهل غررو� به ليتحمل زهق 
ه���ذه �الرو�ح �لب�سري���ة، �ملحا�س���رة يف قط���اره؟ 
كان �لرج���ل �ل���ذي �نف���رد به منفع���ا يرتع�ض وهو 
يرج���وه �ن ي�سع���د �ىل �لقط���ار وي�س���رع قب���ل �ن 
حتل �لكارث���ة، لقد �ق�سم له بالل���ه ور�سوله وكتابه 
�نه �سادق، و�سيتاأكد من �المر فيما بعد، �سدقني، 
�ك���ر من �ل���ف روح �ن�سانية بن يدي���ك، باالمكان 
�ن تنقذه���م �ذ� م���ا ��سرعت، �نها عملي���ة �غتيال �ن 
يتاأك���د �ذ ي�سم���ع �سوت���ا �و جلبة د�خ���ل �ملقا�سري 
�ملغلق���ة، باغت���ه رج���ل ال يعرف���ه: �بتعد م���ن هنا.. 
ب���ادره �ل�ساق، �نا قائد �لقطار. �نت من تكن؟ وقال 
�لرج���ل: لي�ض هذ� من �ساأن���ك �لقطار يحمل ��سلحة 

و�القرت�ب ممنوع.
كان �لقط���ار يخ���رتق �ل�سه���ب م�ساعف���ا �سرعت���ه، 
�سب���اق �ملوت و�حلياة يف �للحظ���ة �لتي هبط فيها 
عل���ى �ل�سائق وحي �وحى له بان قطاره لي�ض �كر 
م���ن تابوت م�سفح و�سع فيها ب�سر �سي�سوقهم �ىل 

�ملقربة.
�ىل �ن مي���وت وتطويه �الر�ض، �س���وف لن ين�سى 
�سائق قطار �ملوت ذلك �مل�سهد �ل�سبيه بيوم �حل�سر 
و�لقيام���ة، حلظ���ة م���ا و�س���ل قب���ل �ملوع���د �ملحدد 
وفتح���ت �الب���و�ب للموت���ى فانه���ارو� عل���ى �ر�ض 

�ملحطة خارج �ح�ساء �جلحيم.
كان���و� يف �لنزع �الخ���ري، مبللن بالع���رق و�لقيء 
و�ل�سح���وب و�لغ���از�ت �خلانقة و�ل���دو�ر وغياب 

�لوعي و�سود �لقار.
ر�آه���م يهوون كما تهوى �لطيور �ملهي�سة و�كيا�ض 

�لق�ض، يتنهدون ويئنون.
- م���ا ز�ل���و� �حي���اء. قاله���ا �ل�سائ���ق لنف�س���ه وهو 
يقتع���د ر�سي���ف �ملحط���ة، من خ���ال دموع���ه �لتي 
�نهم���رت، ر�أى �اله���ايل �لذين و�سلته���م �الخبار، 
كيف �ندفعو� بجر�ر �مل���اء �ملثلج لي�سقو� �لعطا�ض 

�مل�سرفن على �لهاك.
بوغت وهو يرى �لطبيب ي�سرخ باالهايل: �بعدو� 

�ملاء عنهم.
ذعر من �حلكيم �للعن �لذي مينع �ملاء عن �لرجال 
�الحي���اء، �سحا من رقدته و�س���اح: �نا �نقذتهم من 

�ملوت و�نت تريد قتلهم. �أهذه �ن�سانيتك؟
دف���ع �لطبي���ب قب�ست���ي �ل�سائق: ��سم���ع يا خمبل! 
�مل���اء و�لثل���ج يقتله���م �ح�سرن���ا لهم م���اء ممزوجا 
باملل���ح لتن�سح �الماح �ملرت�سب���ة يف �خلايا �الآن 

�نتهت مهنتك وبد�أت مهنتي.
و��ستط���رد �لطبي���ب، �س���ح �ن���ا طبي���ب �م���ا �ن���ت 
فت�س���اوي �لف طبيب، لق���د حتدي���ت عزر�ئيل �يها 

�لرجل �لطيب و�نت�سرت عليه.
ر�أى �سائ���ق �لقط���ار �حل�س���ود وه���ي تت���وزع على 
�ل�سجن���اء ، يتقا�سم���ون �الدو�ر يف �لو�س���ول �ىل 
�ل�سجن���اء كل ح�س���ب م���ا ينبغ���ي �ن يق���وم ب���ه من 
��سع���اٍف غذ�ئي. و�ساهد وه���و يف حالة ��ستغر�ب 
�ن �لع�س���ر�ت يتو�فدون لينظمو� �ىل �حل�سد وهم 

يحملون �ملوؤن...!
وما �ث���ار �سديد ��ستغر�به �ن �ف���ر�د �ل�سرطة �لتي 
ر�فق���ت �ل�سجن���اء يف �لقط���ار، مل تخف���ي تعاطفها 
معهم مبدي���ن �لود وهم يحّمل���ون �سيارتهم باملوؤن 
�لتي جاء بها �ملو�طنون ليتزود بها �ل�سجناء وهم 
يف طريقه���م �ىل �سجن نكرة �ل�سلمان �ل�سحر�وي 

�لقابع على �حلدود �لعر�قية..
ويق���ول �لرو�ئي غائ���ب طعمة فرم���ان يف رو�يته 

)�ملرجتى و�ملوؤجل(: 
ولكن���ك كن���ت يل كالنج���م �لع���ادي تب���دد يل ظ���ام 
عرب���ات �حلمول���ة لذل���ك �لقط���ار �ملنح���در خل�س���ة 
كاالأفع���ى �ىل �سح���ر�ء �جلن���وب، والن���ك ول���دت 
لتعي����ض، ولتعي�ض حياة ال يتم فيها وال �سياع كان 
علي �ن �قاوم و�عي����ض.. هكذ� كنت �قول لنف�سي، 
و�نا ممدد يف عربة ب�سائع مغلقة خانقة �النفا�ض، 
حي���ث كان �لهو�ء �ثمن من �لطع���ام و�ملاء، وحيث 
كانو� يج���رون �ل�سي���وخ �ىل خ�سائ����ض �لعربات 
لي�ستن�سقو� هو�ء �حلياة فا ميوتو� كنا مكد�سن 
يف �لعرب���ة كاالكيا����ض، وكان م���ن �ملفرو����ض �ن 

ينقلون���ا �ىل �ل�سماوة، و�مل�سافة بينها وبن بغد�د 
ت�ستغرق ع�سر �ساعات تكفي الن تخنق �كرنا قوة 
و�سباب���ا لي�سل���و� �ىل �ل�سماوة جثث���ا هامدة، �ىل 
هذ� �حلد، يا ح�سان، بلغ �حلقد �حيانا ولكن �سائق 
�لقط���ار قرر ب�سليقته �خلا�س���ة �ن ي�ساعف �سرعة 

�لقطار و�ن يقطع �مل�سافة بخم�ض �ساعات.
هناك ي���ا ولدي �نا����ض ي�سورون �نف�سه���م �سائقي 
قطار �المة و�لوطن، ولكنهم ي�سوقون قطارهم �ىل 
�جلحي���م، و�لدمار �ما هذ� �لرجل �لب�سيط �ساحب 
ع�سري���ن �سنة خدمة يف �سياق���ة �لقطار�ت فقد �بى 
�س���رف مهنته، كما �بت كر�مته �ن يحمل يف قطاره 
�حياء، لي�سل به���م موتى، فقرر م�ساعفة �ل�سرعة. 
ويق���ال كانت �ملحط���ات منده�سة لو�س���ول �لقطار 
قب���ل �ملوعد �ملحدد له، ومل يعباأ �سائق �لقطار بذلك 
و�س���ار مقد�م���ا حتى و�سل �ىل �ل�سم���اوة فقفز من 

قاطرته و�سرخ للنا�ض.
ي���ا نا�ض ي���ا ع���امل، عن���دي �ل���ف وخم�سمئ���ة رجل 
�سيموت���ون من �لعط�ض بعد �ساع���ة، �ذ� مل تهرعو� 
�ليهم باملاء و�لغذ�ء، وهرع �لنا�ض �لطيبون �ليهم، 
كل مبا يف بيته، وجنا �ل���ركاب من �ملوت �ملخطط 
له���م، و�ن ينج���و� من �لتعذيب ذل���ك تاريخ ب�سع ال 
�ري���د �ن ��سوق���ه �لي���ك وعندم���ا �ستك���رب �ستعرفه 
وتاأخ���ذه لع���ربة، لق���د ول���دت يف �سن���ة م���ن �ب�سع 

�ل�سنن. !
هل بقي يف ذ�كرة �لعر�قين من �جيال ما بعد تلك 
�ملرحلة �ملاأ�ساوي���ة، �لوقائع �لتي تف�سح �الكاذيب 
وبع����ض  �لبعثي���ون  تد�وله���ا  �لت���ي  و�لدع���اوى 
�لقومي���ن على م���ر �ل�سنو�ت، بل حت���ى �الآن وهم 
ي���ربرون �رتكاباته���م �ثن���اء حكمه���م �ال�س���ود بعد 
٨ �سب���اط . ث���م بع���د ��ستيائه���م عل���ى �ل�سلطة يف 
�نق���اب ١٨ ت�سري���ن ١٩٦٨ وعلى �مت���د�د حكمهم 
حت���ى حلظة �سقوطه���ا يف ٢٠٠٣ م���ن �أن �لتعذيب 
و�الع���د�م و�لت�سفي���ات �لت���ي ر�فق���ت �نقاباتهم، 
من���ذ �سبيحة ٨ �سباط وطاول���ت �ل�سيوعين، �منا 
النهم كانو� من »مرتكبي �جلر�ئم �سدهم يف فرتة 
م���ا ي�سمونه بامل���د �الحم���ر، �أو من �لذي���ن قاومو� 
�نقابهم �لدموي وقام���و� بتعذيبهم يف �ملعتقات 

وت�سببو� ب�سجنهم ..؟
ه���ل يف ذ�كرتنا �جلمعي���ة عدد �لقتل���ى و�ل�سجناء 
من �لبعثين و�ن�سارهم ط���و�ل �لفرتة �ملمتدة من 
١٤ مت���وز �ىل ٨ �سباط . ومتى توىل �ل�سيوعيون 
و�ملوؤ�س�س���ات  و�ملخاب���ر�ت  �الم���ن  �جه���زة  �د�رة 
�لقمعي���ة �الخ���رى. بل هل �سحي���ح �ن �حلزب كان 
يق���ود �سلطة �لزعي���م �لر�ح���ل عبد �لك���رمي قا�سم، 
لف���رتة ق�س���رية، �ال �ذ� كان نف���وذ �حل���زب  ول���و 
يف �ل�س���ارع ه���و �ملق�س���ود بحك���م �ل�سيوعي���ن؟. 
م���ع �لعل���م �ن �سعار » ح���زب �ل�سيوع���ي يف �حلكم 
مطل���ب عظي���م » وهو �سع���ار رفعت���ه �جلماهري يف 
�ملظاهرة �ملليوني���ة مبنا�سبة عيد �لعمال، مببادرة 
منه���ا دون تخطيط من قيادة �حل���زب وهو ما كان 
من ب���ن ��سب���اب �الف���رت�ق م���ع قا�س���م و��ستمر�ر 
تده���و �لعاق���ات بينهما بحي���ث �سم���ت �ل�سجون 
و�ملعتق���ات ع�س���ر�ت �الآالف منهم، رغ���م ��ستمر�ر 

�حلزب يف رفع �سعار: 
ت�سامن كفاح ت�سامن...!

ويف قط���ار �ملوت وج���ه من وج���وه �حلقيقة �لتي 
تف�سح كل تلك �الدعاء�ت:

كان جميع ركاب قطار �ملوت من �سجن رقم و�حد، 
م���ن �لذي���ن مت �عتقاله���م قب���ل �النتفا�س���ة بب�سعة 
��سهر، ع�سّي���ة �نقاب ٨ �سباط ومل يكن الحد منهم 
عاق���ة �و م�ساهمة يف �نتفا�سة ٣ متوز، بل مل يتم 
�ط���اق �سر�حهم ي���وم �النتفا�س���ة، وكان من �ساأن 
ذل���ك تغي���ري مو�زين �لق���وى ل�سال���ح �ملنتف�سن . 
وه���م م���ن �ختارهم �ُس���ّذ�ذ �الآفاق من ق���ادة �نقاب 
�سب���اط، لامع���ان يف �النتقام وتعمي���م �لرعب بن 
�و�ساط �ملنا�سل���ن وعموم �لعر�قين. وتلك كانت 
هوية و�ه���د�ف �النقاب �لذي ال ب���د من �عتباره، 
�ملنعط���ف �لتاريخ���ي �حلقيقي ل���كل م���ا �عقبه من 
للبن���ى  وتدم���ري  وح���روب  �سيا�سي���ة،  حت���والٍت 
وت�سفياٍت طاولت ع�سر�ت �الآالف من خرية ن�ساء 
و�بناء �لع���ر�ق و�رتكاباٍت مل ي�سبق لها نظري منذ 
تاأ�سي����ض �لدول���ة �لعر�قي���ة يف �أو�ئ���ل ع�سرينيات 
�لق���رن �ملا�س���ي. وجمرد ��ستع���ادة �ملر�ح���ل �لتي 
�عقبت تل���ك �جلرمية، يت�سح �نه���ا كانت �ال�سا�ض 

◄◄

الذاكرة المضّيعة، ومآثر ماٍض يقاوم اإلنكار والنسيان:

عبد عب��اس المفرجي رّب��ان قطار 
التحدي، شاهد فجيعتنا..!
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العبيدي ال��ك��ري��م  ع��ب��د 

ملا �نتهت و�آل���ت �ليه �و�ساع �لباد ونظام �حلكم 
فيه، م���ن �إفقاٍر وف�س���اٍد وتبعيٍة و�سط���وٍة ال�سباه 
ت���كاد تخن���ق  للقي���م ورثاث���ة  ب�س���ٍر، و�نحط���اٍط 
�ملجتم���ع، وتاأتي على ما تبقى م���ن �سروح �لعلم 
و�ملعرف���ة و�لتعليم يف ظ���ل نظاٍم يعي���د �نتاج ما 

بد�أه �لبعث منذ �نقابه يف ٨ �سباط ١٩٦٣.
بو�س���وح،  �جلماع���ي  قر�ر�الع���د�م  �أك���د  وق���د 
عل���ى طابع���ه �النتقام���ي م���ن �لق���وى و�لعنا�سر 
�ف���ر�غ  بد�ف���ع  �لع�سكري���ة و�ملدني���ة،  �لوطني���ة، 
�ملجتمع وت�سفية �حلركة �ل�سيا�سية من كفاء�تها 
�ملو�سوف���ة، و�إ�سع���اف قدرته���ا على رف���د ن�سال 
�لوطني���ة  تطلعات���ه  لتحقي���ق  �لعر�ق���ي  �ل�سع���ب 
يف نظ���اٍم دميقرط���ي تع���ددي يحق���ق ل���ه �حلرية 
و�لعد�ل���ة �الجتماعي���ة وينت�س���ر حل���ق �ل�سع���ب 
�لك���ردي يف �ط���ار �لنظ���ام �الحت���ادي ، ولتمكن 
�لبعث من �ال�ستم���ر�ر يف ب�سط نفوذه وتكري�ض 
�سلطته �لغا�سمة و�النفر�د بها، وتنفيذ �سيا�ساتها 
، م���ن تعري���ب وتبعي���ٍث للمجتمع، وكام���ل نهجه 
�لظام���ي �لفا�سي عل���ى �ل�سد م���ن �ر�دة �ل�سعب 
وتطلعات���ه. وهذ� ما فعله �لبع���ث وقيادته �ملمثلة 
بالبكر و�سد�م ح�س���ن ومن و�الهما بعد �نقاب 
١٩٦٨ �ذ حتق���ق لهم ما �ر�دو� م���ن هدٍف مبا�سٍر 
متثل يف �عادة �العتبار للبعث و جتاوز جر�ئمه 
»�سد �الن�سانية« مب���ا �تخذوه » ذرً� للرماد » من 
قر�ر�ت خمادعة د�خلية وخارجية »كان �لهدف 
منه���ا، تربئة ذمتهم وتبيي�ض تاريخهم �لدموي 
» ، متهي���دً� لانق�سا�ض عل���ى ما تبقى من قوى 
�حل���زب  خا����ض  وب�س���كل  �لوطني���ة  �حلرك���ة 
�ل�سيوع���ي �لذي تعر�ض يف ٨ �سباط �ىل �كرب 
حمل���ة ت�سفي���ة دموي���ة و�سيا�سي���ة، و�حلركة 
�لقومية �لكردية �لت���ي تعر�ست هي �الخرى 
�ىل ح���روٍب مت�سلٍة من �ل�سلط���ات �ملتعاقبة، 
وتكبدت �آالف �لت�سحيات، وفجعت مبجزرة 
حلبج���ة و�النفال و�سو�هم���ا من جر�ئم �سد 
�الن�سانية، لت�سبح يف نهاية �ملطاف �سحية 

�تفاقية �جلز�ئ���ر �لتي �برمه���ا �سد�م ح�سن 
م���ع �ساه �ير�ن. وتخل���ى مبوجبها كثمن لت�سفية 
�حلركة �لقومية �مل�سلحة �آنذ�ك، عن �سط �لعرب. 
ح���ن �أ�سدر �حلاكم �ملدين لاحت���ال پول برمير 
ق���ر�ر �جتثاث �لبعث، كر�س���ت مقالتي �الفتتاحية 
�س���د �لق���ر�ر، موؤك���دً� عل���ى �ن مو�جه���ة �لبع���ث 
ونظام���ه �ال�ستب���د�دي، و��ستباحات���ه ال يتم عرب 
ق���ر�ر�ت �د�ري���ة، و�إمن���ا م���ن خ���ال طائف���ة م���ن 
�لتوجهات �لفكري���ة و�ل�سيا�سية و�العامية �لتي 
ت�سّرح طبيع���ة �لبعث �لفا�سي���ة ونظامه و�هد�فه 
ونو�زع���ه ودوره. و�أك���دت كم���ا ورد يف عن���و�ن 
�ملق���ال، عل���ى �الج���دركان يتمث���ل با�س���د�ر ق���ر�ر 
ب�«�جتث���اث �ال�ستب���د�د«، م�ست���دركًا ، �ن �جتثاث 
�ال�ستب���د�د، ال ب���د �أن ي�ستن���د �ىل قاع���دة قانونية 
يكر�سه���ا �لد�ست���ور، وهو م���ا يتطل���ب �أن يوؤّطر » 
�لنظ���ام �ل�سيا�س���ي �لدميقر�ط���ي« . ومل �ك���ن مبا 
�قرتح���ت �هدف �ىل تزكية ح���زب �لبعث وقيادته 
و�دو�ره �مل�سبوه���ة ، و�من���ا كن���ت �أنطل���ق م���ن 
�س���رورة �ر�س���اء ��س�ٍض تكون كفيل���ة مبنع �مر�ر 
��ستب���د�د جدي���د يعيد �نتاج ما عان���ى منه �لعر�ق 
و�سعب���ه وقو�ه �لوطني���ة طو�ل عق���ود �غت�ساب 
�لبع���ث لل�سلطة ب�سكل خا�ض . وهو ما مل يح�سل 
كم���ا ه���و علي���ه و�قعن���ا �ملري���ر �لي���وم، �ذ ��سبح 
�لد�ستور »حّمالة �وجه«، وظلت �لقو�نن �لنافذة 
�لي���وم، بطابعه���ا �ملتعار����ض م���ع تطلعاتن���ا يف 
حماية حقوق �ملو�طن���ة �ملت�سّيدة وما يرتبط بها 
م���ن عد�لة �جتماعي���ة ودولة قان���ون وموؤ�س�سات 
دميقر�طي���ة، هي �لتي توؤ�س�ض لكل ما يتعر�ض له 
�لعر�ق و�لعر�قين من �نتهاك حقوقهم، وتهمي�ض 
�ر�دته���م، و�ع���ادة �نتاج �لف�س���اد و�لنهب �ملنظم، 
و�ل�ساح �ملنفلت خارج �طار �لدولة وموؤ�س�ساتها 
�ل�سرعي���ة، وبقاء رم���وز �لف�س���اد ومتزيق ن�سيج 
�ملجتم���ع و�الرتكاب���ات �لت���ي ظل���ت ت�سج���ل �سد 
جمهول، مبا يف ذلك ت�سلي���م ثلث م�ساحة �لعر�ق 
�ىل د�ع����ض �الرهابي و�لت�سب���ب بخ�سائر فادحة 
يف �الرو�ح و�ملمتل���كات، وحتوي���ل �لع���ر�ق �ىل 
من���وذٍج يف ذيل حتى �كر �ل���دول تخلفًا وف�سادً� 
�ل�سح���ة و�خلدم���ات  مي���د�ن،  وتر�جع���ًا يف كل 
و�لتعلي���م و�س���وى ذل���ك مم���ا يدخ���ل يف ��سا����ض 

�لتقدم و�لتطور �حل�ساري.

غ���م  ر و
كل ذل���ك فان �لرم���وز و�لقياد�ت 

�مل�ستف���ّزة بوقاحته���ا تظ���ل يف �س���د�رة �مل�سه���د 
�ل�سيا�سي و�حلزبي، وتلّوح ب�سطوتها ومتار�ض 
دورً� من خلف �ل�ست���ار الإعاقة �ي �مكانية ملعافاة 
�لع���ر�ق، و�القت�سا����ض م���ن مرتكب���ي �جلر�ئ���م 

و�لل�سو�ض �لنّهابن. 
كان يقين���ي و�ن���ا �كت���ب مقايل �سد ق���ر�ر برمير، 
يف  نك���ون  �ن  �مكاني���ة  �ىل  توؤ�س���ر  ظروف���ًا  �ن 
مو�جهة �و�س���اع تتبدد فيها �حامن���ا، و�ن قر�ر 
�الجتثاث �سيث���ري �لهلع يف �سفوف مئات �الآالف 
مم���ن �نظم���و� �ىل �لبع���ث حتت �ست���ى �ال�سباب، 
دون �ن يك���ون �الميان به من ب���ن تلك �ال�سباب. 
يف ح���ن �ستفلت �لقي���اد�ت و�لك���و�در �لتي ظلت 
بي���د  �جر�مي���ة  �دو�ت  �الخ���رية  �للحظ���ة  حت���ى 
�س���د�م ح�س���ن باميان م���ن �الجتث���اث و�مل�ساءلة 
، �سيت�سلل���ون حتت خمتلف �ل�سع���ار�ت �ىل قلب 
�ل�سلطة وقمة هرمها وينفذون �ىل كل موؤ�س�سات 
�لدول���ة �لا دولة، �س���و�ء »تعّمم���و�«، »و�لتحو�« 
�أو »ت�سّيع���و�«، وي�سب���ح كل عر�ق���ي رهين���ة له���م 

ومو�سوع تهمي�ض و�ق�ساء.!
هل كان علّي �ن �خ�سع لعو�طفي و�جتاوز قيمي، 
و��ستجي���ب لدو�فع �النتق���ام و�لت�سفية كما فعل 
�لقادة �لذين » �نتق���و�« ركاب قطار �ملوت وكانو� 
يف ود�عهم يف م�سه���د يج�سد نزوعهم �ملجرد من 
كل نزع���ة �ن�ساني���ة، بل قد تتجاوز م���ا تت�سف به 

بع�ض �حليو�نات �ملتوح�سة.. 
لق���د �ساع���ت حق���وق مئ���ات �الآالف م���ن �سحاي���ا 
�لنظ���ام �ل�ساب���ق، الن برمير و�لقي���اد�ت �ملتنفذة 
يومذ�ك رف�سو� �عتماد �لعد�لة �النتقالية، لي�سع 
كل م���ن �نتهك حق���وق �الن�س���ان و��ستباح كر�مته 

�مام �لقانون. هل كان هذ� ممكنًا؟ 
كي���ف ذل���ك و�لقي���اد�ت �ملتنف���ذة يف كل مفا�س���ل 
�لقر�ر، وجمل�ض �لنو�ب ي�سر على �بقاء �لقو�نن 

و�لت�سريعات �لتي �عتمدها �لنظام �ل�سابق..؟!
وماذ� عن ذ�كرة �لوطن �مل�ستباح..؟

�نها كما يبدو يف حالة غيبوبة قد يودي بها �ذ� مل 
ت�ستيقظ �ىل �النطفاء..!

�ن �لذ�ك���رة �جلمعي���ة تفر����ض عل���ى كل وطن���ي 
حري����ض عل���ى م�ستقبل باده وحماي���ة �سعبه من 

ع  �سي���ا
بوقائعه���ا  جتربت���ه  ر�سي���د 

�سمان���ة  باعتباره���ا  وتو�ريخه���ا،  و�سخو�سه���ا 
لتقومي حا�سره وم�ستقبله، �مل�ساهمة يف ��ساءة 
ن�س���االت جيلن���ا هذ� مب���ا حتمله ذ�كرت���ه قبل �ن 

ت�سيع حتت ثقل �الحز�ن و�خليبات و�لياأ�ض. 
لكن هذه �لذ�كرة حتتاج �واًل �ىل جهد �ل�سيوعين 
وحزبه���م، وم�ساهم���ات ق���ادة وك���و�در �الحز�ب 
�لوطني���ة و�لقومي���ة �لذي���ن مل يتورط���و� يف تلك 
�الرتكاب���ات، �أو �إنتم���و�، ث���م ��ستيق���ظ وجد�نهم 

وح�سهم �لوطني.
�ن وقائ���ع غ���ري قليل���ة تنف���ي مث���ل ه���ذ� �جله���د 
و�مل�ساهم���ة، �ذ ي�ستم���ر �حلزب وه���و حامل �لهم 
�الول و�ساح���ب �لت�سحيات �الك���رب يف �لتعامل 

مع �لتاريخ �لذي يعيد تكر�ر نف�سه. 
�ن وثائ���ق ر�سمي���ة �منية تن���ام يف �در�ج �حلزب 
وذ�كرة رفاقه تدين �لع�سر�ت ممن خانو� �المانة 
وتعاون���و� مع �جه���زة �لنظام �المني���ة و�لقمعية 
مب�ستوياٍت خمتلفة وفيه���م من كان عينًا مبا�سرًة 
و�سى بالتنظيمات �ل�سرية وت�سبب يف ��ست�سهاد 
�لعدي���د منهم، وه���م �الآن يتحرك���ون ويت�سرفون 

بحرية وحتدي.
ب���ن ه���وؤالء �ملند�س���ن ، وكاء ومتعاون���ون م���ع 
�جهزة �لبعث، رج���ال �عمال، و�سحفيون وكتاب 
وتدري�سي���ون، بل و«مفكرون« ميل���وؤون �سا�سات 
�لتلف���زة �لعر�قية و�لعربية ، ويتقدمون مباآثرهم 
ويعك�س���ون خياناته���م، باعتباره���ا خاف���ات يف 
�لر�أي، وتقاطع مع �حلزب يف �ملوقف من �حلرب 
و�لكفاح �مل�سل���ح و�لتنظيم �ملتخل���ف عن مو�كبة 
�لدميقر�طي���ة و�حلد�ث���ة. وال باأ����ض �ن ال ناأت���ي 
على ذك���ر من �أُنتخب نائبًا، �و �حتل مو�قع قيادة 
يف �جه���زة �ل�سلطة �لقائمة وت�سلل �ىل تنظيمات 
وقي���اد�ت �الح���ز�ب �حلاكم���ة وميلي�سياتها، الأن 
ذل���ك قد ي�سئ للم�ساحل���ة �لوطنية ويعر�ض �سدة 

�لورد للذبول و�لتاآكل ..
ولي����ض ذل���ك فح�س���ب ب���ل �ن �لبع�ض م���ن هوؤالء 
�سارمنّظ���رً� لتاري���خ �حلزب و�حلرك���ة �لوطنية، 
و�خطر م���ا يف ذلك، حتول كتاباته���م و�حاديثهم 
�ىل م�س���ادر »موثوق���ة« لطلبة �لدر��س���ات �لعليا 

و�طروحاتهم..!
تك���ون  �ن  ينبغ���ي  ال  �ملطلوب���ة  �لذ�ك���رة  �ن 
تلفي���ق  تعتم���د  »ت�سقيطي���ة«  و  »ت�سهريي���ة« 
�لوثائ���ق و�لوقائ���ع، ولي�ض عليه���ا �ن تتناول 
حت���ى �س���رية من مل يع���د ي�س���كل يف ممار�ساته 
و�سلوك���ه خط���رً� عل���ى �لذ�ك���رة �لوطني���ة، وال 

يدعي خاف ما كان عليه. 
لق���د بات���ت ذ�كرتن���ا يف حال���ة �سب���ات، ُيخ�س���ى 
عليه���ا من �النطف���اء. ورمبا ي�س���يء �لبع�ض من 
�ملنا�سلن و��سر �ل�سهد�ء �لظن كما لو �ن ن�سيان 

��ستذكار ماآثرهم �منا هو موقٌف مق�سود..!
لي����ض ذلك كله ن�سيان، �أو عدم وفاء، بل هو عطٌب 
يف �لذ�ك���رة، و�لنك���ر�ن في���ه جم���رد �سه���و غ���ري 

مق�سود. 
هل يكفي هذ� ال�سعار عائل���ة عبد عبا�ض �ملفرجي 
بوفائن���ا لبطول���ة وماأث���رة و�لده���م، و�ملئات من 
�بطال ��ست�سهدو�، وتعذبو�، وعانو� هم و��سرهم 

من مر�ر�ت كانت تبدو »جتاهًا وعقوقًا«..؟ 
ع���ن فخره���ا  تع���رب  �لوطني���ة  �لذ�ك���رة  �ن  وه���ا 
ومتجيده���ا، مل���ن كان م���ن »حمولة« قط���ار �ملوت 
وبطوالته���م  ج�سارته���م  بف�س���ل  �س���ار  �ل���ذي 
وماأثرته���م »�أيقون���ة« م���ن �يقون���ات �لوطن. وها 
هي �لذ�ك���رة ت�ستعيد بطولة يحيى نادر �ل�سفار، 
�ل�سهيد �لوحيد من قطار �ملوت �لذي ق�سى خنقًا، 

و�عيد من حمطة �ل�سماوة �ىل مثو�ه �الخري..
مل ينتهي �مل�سهد �ملاأ�ساوي بعد �لنزول يف حمطة 
�ل�سم���اوة ، ب���ل كان على �ل�سجناء قط���ع �لطريق 

�ل�سحر�وي �حلارق �ىل �سجن نكرة �ل�سلمان 
و�س���ع �سباط �المن �ملر�فق للقطار ، �ال�سفاد يف 
ي���دي �سائق �لقط���ار عبد عبا�ض �ملفرج���ي لي�ساق 
�ىل بغد�د حي���ث �لتحقيق و�العتقال. لكنه يتذكر 
فيم���ا بعد بع����ض من كان يف قط���اره �ملحموم يف 

�لثالث من متوز ١٩٦٣. 
وه���وؤالء بع����ض م���ن ��ستع���اد ذكر�ه���م، ومتّث���ل 

ماأثرتهم:
- �ل�سابط حممود جعفر �جللبي / ع�سو حمكمة 
�ل�سعب معتقل يف �سجن رقم )١( و�سجن بعقوبة 

ونقرة �ل�سلمان.
- �ل�سابط لطف���ي طاهر/ �سقيق �ملر�فق �ل�سابط 

�ل�سهيد و�سفي طاهر.
- �ل�ساب���ط �ساجد نوري / حماية �لزعيم �ل�سهيد 

عبد �لكرمي قا�سم.
- �ل�سابط نوري �لونة.
- �ل�سابط ح�سن عبود.

- �ل�سابط غ�سبان �ل�سعد.
- �ل�سابط غازي �ساكر �جلبوري.

- �ل�سابط �بر�هيم �جلبوري.
- �ل�سابط عبد�ل�سام بلطة.

- �ل�سابط �لطبيب ر�فد �سبحي �ديب.
- �ل�سابط �لطيارعبد �لنبي جميل.

- �ل�سابط �لطيار ح�سن علي جعفر.
- �ل�سابط طارق عبا�ض حلمي.

- �ل�سابط عزيز �حلاج حممود.
و من �ملدنين:

مك���رم �لطالب���اين ، عزي���ز �ل�سي���خ حمم���ود ، عبد 
�لوهاب �لرحبي ، ك���رمي �حلكيم ، �لدكتور �حمد 
�لبامرين ، علي ح�سن ر�سيد ، جميل منري �لعاين 
، �ساكر �لقي�سي ، حامد �خلطيب ، فا�سل �لطائي ، 

عبد �ل�سمد نعمان ، علي �بر�هيم . 
ه���ل يف ذ�ك���رة �لعر�قي���ن �ليوم بع�سًا م���ن ماآثر 

هوؤالء �البطال..؟
�ن���ا �أذك���ر بفخ���ر �نن���ي �ساه���د عل���ى بع����ض تلك 
�ملاآثر. لعل���ي ��ستطيع �لكتاب���ة عنها يف �ملذكر�ت 

�ملوؤجلة. 

رحل عبد عبا�ض �ملفرجي �ول �سائق قطار عر�قي، 
عام ١٩٨٧ ،و �سار رغم بع�ض �لنكر�ن رمزً� ملاآثر 
�لزم���ن �مل�سيء رح���ل �ىل مثو�ه �الب���دي بعد �ن 
�سبع �عتق���ااًل ومطاردًة و�سجن���ًا . وقيل �نه مات 
م�سموم���ًا بعد �ساعات من �طاق �سرحه.� تبتئ�ض 
ر بن �ال�سماء، فقدت رحلت قبل  �يه���ا �ال�سم �ملَب�سِ

�ن ترى �لزمن جميل وهو ينطفئ .!
م���ن يدرى �يها �جل�سور �ملتفاين ، فرمبا �سنموت 
نحن من �سدة �غرت�بنا حن لن يبقى من يتذكرنا 

بكلمة ود�ع.؛!

هك����ذ� فجاأة، حتول����ت خم�ض ع�سرة عرب����ة من قطار 
حمول����ة ق����دمي ي�ستخ����دم لنق����ل �الغن����ام و�ملا�سي����ة 
و�الخ�ساب و�حلديد، �ىل قط����ار موت ورعب، قاده 
�ملرح����وم عبد عبا�����ض �ملفرج����ي )�قدم �سائ����ق قطار 
عر�قي( من �ملحطة �لعاملية يف بغد�د �ىل �ل�سماوة، 
يف رحلة غر�ئبي����ة، �خت�سر زمنها من ع�سر �ساعات 
�ىل �ستة )قرون( حمر م�سحونة بكل ��سناف �الآالم 
و�لرع����ب و�ل�سياع، ومليئ����ة باملفاجاآت و�ملعجز�ت 
�لكبار �لتي حالت دون وقوع �ب�سع جرمية �سيا�سية 
و�خاقية يف تاريخ �لعر�ق �حلديث و�لقدمي يف �آن 

و�حد!!

رحلة )اعتيادية جداً(
قب����ل )٤١( عام����ًا، يف �ساعة متاأخرة م����ن ليلة ٣ على 
٤ م����ن مت����وز ع����ام ١٩٦٣، ��ستيق����ظ )عب����د عبا�����ض 
�ملفرجي( عل����ى وقع �سربات �ساخبة على باب بيته 

�لو�قع يف حي �لعبا�سية - بغد�د/ كر�دة مرمي.
فتح �لب����اب على عجل، وقّل�ض عيني����ه ليتعرف على 
�سيوف����ه �لطارئ����ن، يف تلك �لليلة �لت����ي �سيتذكرها 

طويًا، حتى بعد موته!
كان قلق����ًا على م�سري �خي����ه )�ملعتقل( و�سط �حد�ث 
رهيب����ة ع�سف����ت بالع����ر�ق يف �سبيح����ة ذل����ك �ليوم 
�لذي �سهد �ن����دالع حركة )ح�سن �سريع( يف مع�سكر 
�لر�سي����د .. وكان كل ما يعرفه، �ساأنه �ساأن �لعر�قين 
جميع����ًا ه����و �ن �نقابًا جديدً� قد وق����ع، و�ن �ملوقف 
م����ا ز�ل م�سببًا .. ولكنه فوج����ئ مبفرزة من حر��ض 
�ملحط����ة �لعاملي����ة تبلغ����ه ع����ن رحلة مفاجئ����ة تتطلب 
ح�س����وره على �لف����ور، لقيادة قط����ار حمولة، يحمل 
ف����رك   .. �ل�سم����اوة  �ىل  خا�س����ة(  حديدي����ة  )م����و�د 
عينيه كثريً� وهو يتبن �لب����اغ �لطارئ ويتفح�ض 
وجوههم، ور�أى �ن تلبية ند�ء �لو�جب ��سوب من 
نومة قلق����ة ل�ساعات �عت����اد على �سياعه����ا �ملتكرر.. 
ولذل����ك جّهز نف�سه على �لفور، وذهب مبعية �ملفرزة 
�ىل �ملحط����ة، ليت�سلم تعليمات رحلة )�عتيادية( �ىل 
�ل�سماوة ت�ستغرق �كر من ع�سر �ساعات )�ست�سبح 

رحلة وح�سية �جر�مية بعد �ساعتن فقط!!(..

قلق
يف �لع����ادة، كان عب����د عبا�ض �ملفرج����ي يذهب، حال 
و�سول����ه �ىل �ملحط����ة يف رحات كتل����ك، �ىل ماأوى 
�لقاط����ر�ت جلل����ب �لقطار وح����ده )ب����دون عربات(، 
ويتج����ه ب����ه �ىل حمطة غرب����ي بغد�د لغر�����ض ربطه 
بالعرب����ات �لتي عادة ما تكون جاثم����ة هناك، ولكنه 
الح����ظ، للم����رة �الوىل �ن �لعرب����ات كان����ت منقول����ة 
ومربوط����ة بالقط����ار، و�ن �بو�به����ا م�سروبة )�سري 
ورب����د(، وعندم����ا ت�سّلم )�لاين كل����ري( �نتبه �ىل �ن 
حر��ض �لقطار مل ي����زودو� مبفاتيح �قفال �لعربات، 
و�ن �ملحط����ة تبدو خالي����ة من �لعم����ال �ملدنين، كما 
الح����ظ، وهذ� ما جعله يعزف عن فرك عينيه �ملتكرر 
وي����درك �ن �ملرحلة غر�ئبية ج����دً� ولي�ست �عتيادية 
كما جاء يف �ور�قها، �ن �حل�سور هم من �مل�سوؤولن 
�لع�سكرين وحر�سهم، ��سافة �ىل بع�ض �مل�سوؤولن 
�حلزبين، وعدد م����ن رجال �حلر�ض �لقومي )��سهر 
�حل�س����ور يف تل����ك �لليل����ة كان عب����د �ل�س����ام عارف 
وطاهر يحيى ور�سي����د م�سلح �لتكريتي وم�سطفى 
�لفكيك����ي( ح����ّدق �سائق �لقط����ار �ي�س����ًا يف وجوده 
�حلر�ض، والحظ حركتهم �خلجلة و�زياءهم �ملدنية 
�ملنتحل����ة وكاأنه����م يف حفل����ة تنكري����ة، ب�سب����ب ع����دم 
�تقانه����م الإرتد�ئه����ا، و�درك بفطرت����ه �ن من �ر�سلهم 
بهذه �الزي����اء يهدف �ىل �المع����ان يف �لتمويه، لكي 
يظه����رو� مبظه����ر عمال وفاح����ن من �بن����اء منطقة 

�لف����ر�ت �الو�س����ط، و�ن مهمتهم �حلقيقي����ة هي منع 
و�حب����اط �ي����ة حماولة ق����د تاأتي من �خل����ارج لك�سر 
�القف����ال، طامل����ا �ن فت����ح �الب����و�ب م����ن �لد�خ����ل هو 

�مل�ستحيل بعينه.
فك����ر عب����د عبا�����ض �ملفرج����ي م����رة �خ����رى بتعليمات 
�لرحلة، و��سباب �لتاأكيد على �سرورة �ل�سري )ببطء 
تام( للحفاظ على )�ملو�د �حلديدية �خلا�سة( وثارت 
�سكوك����ه مرة �خ����رى حول نوع �مل����و�د �لتي يحملها 
�لقط����ار و�سب����ب تعينه بال����ذ�ت لقيادة ه����ذه �ملرحلة 
�لغام�س����ة.. فهو رجل م�سامل، لي�����ض �سيا�سيًا ولكنه 

�مهر �ل�سائقن وخبري بالقطار�ت ورحاتهّا!!.

العراقي املجهول
�ال�س����و�أ م����ن كل ذل����ك �ن �لقط����ار قط����ع حت����ى ه����ذه 
�للحظ����ة �كر من )١٤٠( كيلوم����رتً� )!( وهو ي�سري 
ببطء �سديد، تنفيذً� للتوجيهات �لقا�سية ب�سرورة 
�اللتز�م ب�سرعة �لقط����ار �لبطيئة جدً�.. ولكن �لقلق 
�ل����ذي �نهك عب����د عبا�ض مل ي�ستمر طوي����ًا، و�لقطار 
�ل����ذي تهادى كث����ريً� ملتزم����ًا بالتعليم����ات �سيتحول 
�ىل )�س����اروخ(، �ما �ل�سكوك �لت����ي �حاطت �ل�سائق 
ف�ست�سب����ح كمث����ل �ل�ساعق����ة، وتقع عل����ى ر�أ�سه بعد 

جملة بدت وكاأنها معجزة من �ل�سماء!
يق����ول �سائق �لقط����ار )�ثن����اء توقفي قب����ل منت�سف 
�لطريق يف �حدى �ملحطات، �سعد �سخ�ض جمهول 
يف �لثاث����ن من عمره وق����ال يل: )خايل، تعرف �ن 
حمولتك لي�ست حديدً�، بل ب�سر، هم من �ف�سل �بناء 

�سعبنا(!!؟؟
�رتع����د  )�ملفرجي( منذهًا من ه����ول �ل�سدمة، ومن 
حقيقة ال ميك����ن ت�سديقها.. فكيف ميكن الأي �ن�سان 
�ن يتحم����ل ح����ر�رة �سم�����ض مت����وز �لت����ي ت�سل �ىل 
�ك����ر م����ن )٥٠( درجة مئوي وه����ي يف �لظل، و�ىل 
��سعافه����ا يف د�خل عربات حديدية حمكمة �الغاق 
وغري مبطنة، ومعر�سة الأ�سعة �ل�سم�ض �لاهثة منذ 
ع����دة �ساع����ات متو��سل����ة ؟!، بل كي����ف �سيكون عليه 
�حل����ال د�خ����ل تلك �الف����ر�ن �مل�ستعرة بع����د �ن يقطع 
�لقطار �كر من )٢٨٨( كيلومرتً� حتى و�سوله �ىل 
�ل�سماوة وه����و ي�سري مبثل ه����ذه �ل�سرعة �لبطيئة، 
�لت����ي �ستتطلب �ساع����ات ��سافية كث����رية على معدل 

�لع�سر �ساعات �ملقررة لرحلة �عتيادية؟!
مل ي�س����دق عبد عبا�ض ه����ذه �جلملة �ل�ساعقة، ولكن 
�مل�ساه����د �لعديدة، �ملث����رية للظنون ع����ادت فتلب�سته 
م����رة �خرى، بوجوه �كر و�سوح����ًا مما كانت عليه 
ولكن �كر حرية �ي�سًا!، ما دعاه �ىل تبليغ م�ساعدة 
)�لفايرم����ان( بالذهاب ف����ورً� �ىل �لعربات وحماولة 
�لتاأك����د من �سحة �دعاء ذلك )�لعر�قي �ملجهول( ملاذ� 

يبقى جمهواًل حتى هذه �للحظة؟!

وبع����د حلظ����ات بعم����ر �الع����و�م، ع����اد )�لفايرم����ان( 
م�سعوقًا وه����و ي�سرخ باأعلى �سوت����ه )حجي، طلع 
�حلج����ي �س����دك(!! �أي �ن �ملعلومة كان����ت �سحيحة 

متامًا!!
ركاب قطار املوت

م����ا مل يكن يعرف����ه �ل�سائ����ق �نه يف ح����و�يل �ل�ساعة 
�لعا�سرة من نهار �لثالث من متوز، �أي بعد �ساعتن 
تقريب����ًا عل����ى تغري �ملوق����ف ل�سالح �ل�سلط����ة، �نعقد 
�ج����و�ء م�سحون����ة  �لدف����اع، يف ظ����ل  مبق����ر وز�رة 
بروح �النتقام، �جتماع خا�ض ملا ي�سمى ب�)�ملجل�ض 
بالوطني لقي����ادة �لث����ورة( لدر��سة �ح����د�ث )حركة 
�لازم����ة  �لق����ر�ر�ت  �لع�سكري����ة( و�تخ����اذ  �لر�سي����د 
ب�ساأنه����ا، وكان عب����د �ل�س����ام ع����ارف �ول �ملتحدثن 
ب�س����رورة �النتقام �لع�سو�ئي، يق����ف ور�ءه كل من 

�حم����د ح�س����ن �لبك����ر و�سالح مه����دي عما�����ض وعبد 
�لغني �لر�وي وعدد من �لع�سكرين �الآخرين.

ويف �الجتماع �لثاين �ل����ذي عقد مقر وز�رة �لدفاع 
�ي�سًا، كان �القرت�ح �الول هو �عد�م جميع �ل�سباط 
و�ملدني����ن �ملعتقل����ن يف �ل�سج����ن �لع�سك����ري رق����م 

و�حد، ويقدر عددهم باأكر من �لف معتقل!
ويف �ساع����ة متاأخ����رة من تل����ك �لليلة �تف����ق �جلميع 
على ت�سكيل )حمكمة ع�سكري����ة( ملحاكمة �مل�ساركن 
و�ملتهم����ن بحركة ح�سن �سري����ع �لع�سكرية، و�لغاء 
فك����رة �الع����د�م �لع�سو�ئ����ي وتقلي�سه����ا �ىل جمزرة 
دموي����ة )حم����ددة( ت�سم����ل �ع����د�م عدد م����ن �ل�سباط 
و�ملدني����ن م����ن �ل�سج����ن رقم و�ح����د.. ولك����ن �لعدد 
ت�ساع����د فيم����ا بع����د وو�س����ل �ىل )٥٢٠( معتقًا من 
د�خ����ل �ل�سج����ن وخارج����ه �ملذك����ور، بع����د �ن �سم����ل 
معتقلن من ذوي �لتعليم �لعايل ميثلون كل خريطة 
�ملجتمع �لعر�قي �لقومية و�لدينية و�ل�سيا�سية، مت 
�نتقاوؤهم من قب����ل �ملجل�ض نف�سه، و�سكلو� ما عرف 
ب����� )ركاب قط����ار �ملوت( ح����ن تق����رر �عد�مهم خارج 
بغد�د، بع����د نقلهم �ىل �سجن )نق����رة �ل�سلمان( قرب 

�حلدود �لعر�قية �ل�سعودية.

�شتائم وت�شجيع!
ويف تلك �لليلة �لتموزية �ل�ساخنة، �سمع �ملعتقلون 
يف �سج����ن رق����م و�ح����د - ويف غ����ريه م����ن �ل�سجون 
طبع����ًا- حركة و��سو�تًا غريبة تت�ساعد .. ثم فتحت 
�ب����و�ب �لزنز�ن����ات �لو�ح����دة تلو �الخ����رى، وتليت 
قو�ئ����م باأ�سماء عدد كبري م����ن �ملعتقلن.. بعدها قام 
حر�ض �ل�سج����ن بجمع �ملعتقلن على �لر�سيف، ومت 
ربط �يديهم باحلبال خلف ظهورهم ور�ح �ل�سباط 
)�ال�ساو�����ض( يكيل����ون �ل�ستائ����م و�الهان����ات، بينما 
كان �سب����اط �ل�سف يهم�س����ون يف �آذ�نه����م بعبار�ت 
�لت�سجي����ع �ثن����اء عملي����ة �لرب����ط، �لتي تعم����دو� �ن 

تكون خفيفة!
ث����م دفعو� بعدها �ىل عربات نق����ل ع�سكرية، �جتهت 
به����م �ىل �لط����رف �الآخر من بغ����د�د، وعندها �دركو� 
�ن حركة �ل�سري تب����دو طبيعية، و�ن �حلياة ماز�لت 
هادئة، على عك�����ض ت�سور�تهم حول �رتباك �لنظام 

و��سطر�ب �حلياة، وهذ� ما ز�د يف �حباطهم!..

ومبج����رد �ن الحظو� �ن �لعرب����ات �لناقلة تتجه بهم 
�سوب �ملحطة �لعاملية، �عتق����د �غلبهم �نهم ذ�هبون 

�ىل �ساحة �لرمي يف �م �لطبول!

االعدام خنقَا!!
و�سل����ت عربات، �لنقل �لع�سكرية �ىل حمطة �لقطار 
قبي����ل منت�سف �لليل، وهناك ق�س����ى �ملعتقلون وقتًا 
طويًا وقوف����ًا �مام �ملحطة، ث����م فوجئو� باحلر��ض 
يقتادونهم نحو قطار حمولة لنقل �لب�سائع، يتاألف 
من عرب����ات ت�سبه �ال�سطب����ل، �و )طولة( حيو�نات، 
حمكمة �الغاق، عارية �ال من �لقار �ل�ساخن جدً�..

�سحن����ت )�لب�ساع����ة �ل�سيا�سي����ة( �ملوؤلف����ة من خرية 
�سباب �لع����ر�ق بعد �ن ُفّكت قيوده����م و�ربطتهم من 
)كلبج����ات( و�سا�سل  من حديد، وظلت حبال �لقنب 
�لت����ي ربطت ح����ول �يديهم م����ن قبل �سب����اط �ل�سف 
فتح����ررو� منها ب�سهول����ة، ولكنهم �سع����رو� بالرعب 
و�سعف����ت معنوياتهم ف����ور �غاق �الب����و�ب �لثقيلة 
وحلول �لظام عليهم بداًل من خيوط �ل�سباح �لذي 

بد�أ يتنف�ض!
وبعد ترتيب كل �سيء، مبا يف ذلك �ح�سار )�لركاب 
�ملزيفن( �حلر�ض، و�كمال �الجر�ء�ت �لفنية، حترك 

قطار �ملوت بب����طء، لتبد�أ ��سهر رحل����ة �جر�مية يف 
�لتاريخ �لعر�قي، حكم على ركابها �الفذ�ذ باالعد�م 
)خنقًا( و )�سّيًا( قب����ل �ن تنتهي يف �ل�سماوة، وقبل 
�ن ينق����ل �سحاياه����ا بالبا�س����ات �ىل نق����رة �ل�سلمان 

على بعد )٤٠٠( كيلومرت!! �لتفا�سيل

ومن ركاب هذ� �لقطار :
- �ل�ساب����ط حممود جعفر �جللب����ي / ع�سو حمكمة 
�ل�سع����ب معتقل يف �سجن رق����م )١( و �سجن بعقوبة 

و نقرة �ل�سلمان .
- �ل�ساب����ط لطفي طاه����ر/ �سقيق �ملر�ف����ق �ل�سابط 

�ل�سهيد و�سفي طاهر .
- �ل�ساب����ط �ساجد ن����وري / حماية �لزعي����م �ل�سهيد 

عبد�لكرمي قا�سم .
- �ل�سابط نوري �لونة .
- �ل�سابط ح�سن عبود .

- �ل�سابط غ�سبان �ل�سعد .
- �ل�سابط غازي �ساكر �جلبوري .

- �ل�سابط �بر�هيم �جلبوري .
- �ل�سابط عبد�ل�سام بلطة .

- �ل�سابط �لطبيب ر�فد �سبحي �ديب .
- �ل�سابط �لطيارعبد�لنبي جميل .

- �ل�سابط �لطيار ح�سن علي جعفر .
- �ل�سابط طارق عبا�ض حلمي .

- �ل�سابط عزيز �حلاج حممود .

�ما من �ملدنين �لر�كبن فكان /
مكرم �لطالباين ، عزيز �ل�سيخ حممود ، عبد�لوهاب 
�لرحبي ، ك����رمي �حلكيم ، �لدكتور �حمد �لبامرين ، 
عل����ي ح�س����ن ر�سي����د ، جميل من����ري �لع����اين ، �ساكر 
�لقي�س����ي ، حام����د �خلطي����ب ، فا�س����ل �لطائ����ي ، عبد 

�ل�سمد نعمان ، علي �بر�هيم . 

ه����ذه �لرحل����ة �لتي عا�سها ه����وؤالء �ملنا�سل����ن �لذين 
مل ينظ����ر �ليه����م فرد م����ن �حلكومة ليكرمه����م تكرميًا 
�جتماعي����ًا و مل يذكره����م �ح����د م����ن �سحافيين����ا �و 
كتابنا �و حمطاتنا �لف�سائية و عر�سهم �ىل �ل�سعب 
�لعر�ق����ي و �لعرب����ي ليتعرف عليه����م وينظر على ما 

عانو� . 

قطار الحمولة ... الى اين تمضي بركابك الميتين

رحلة الموت الى الس��ماوة .. س��ائق اشهر 
قطار عراقي ينقذ ارواح السجناء
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�حلدي���ث ع���ن �لدكت���ور ر�ف���د �سبح���ي �دي���ب ل���ه 
�سج���ون وذكريات جميلة ، فكنت �زوره با�ستمر�ر 
يف عيادت���ه �خلا�س���ة �لكائنة يف �لب���اب �ل�سرقي  � 
�ساحة �لطري�ن � مقابل كني�سة �الرمن وبرفقة �حد 
�قارب���ي �ملر�س���ى و�ل���ذي كان ي�سكو م���ن �مر��ض 
يف �ملج���اري و�مل�سال���ك �لبولي���ة وكان ذلك حو�يل 
ع���ام ١٩٧٥ ويف �ح���دى �مل���ر�ت وجدت���ه جال�س���ا 
يف عيادت���ه ومي�سك يف ي���ده �لباليت وهي حمملة 
باالل���و�ن و�مامه  لوحة قد �جنزه���ا وي�سع عليها 
�للم�س���ات �الخ���رية و�نبه���رت  له���ذه �لقابلي���ة يف 

جمال �لر�سم و�اللو�ن 
وبع���د ذلك �خربت���ه بانني ر�س���ام ويل ور�سة عمل 
وقم���ت بن ف���رتة و�خ���رى �زوره و�حم���ل �حدى 
ع���ن  �لنق���د   بع����ض  يل  يو�س���ح  وكان  لوحات���ي 
�ال�سلوب و�لتاث���ر بالر�سامن �لعاملين و�هدى يل 
كتاب���ا ملونا كبري� عن �لفنان �لعاملي )ر�مرب�ندت(

�ن�ساني���ا  وكان اليتكل���م كث���ري� ب�سو�س���ا ب�سيط���ا 
وكان ال يتح���دث ع���ن �ل�سيا�سة �طاقا وقال يل يف  
�ح���دى �مل���ر�ت �ن طري���ق  �ل�سيا�سة طري���ق �سائك 
و�سع���ب  ، وعندما نبحث يف �الر�سيف �لفني لهذ� 
�لدكت���ور �ل�سهم �سرن�ه �عجوب���ة زمانه مع زمائه 
�الطب���اء �لذين �سح���و� بحياتهم خلدم���ة �لعر�ق ، 
فه���و �لدكت���ور ر�فد �سبح���ي �ديب  باب���ان كوردي 
�جلن�سية وكان من �سمن �ملوقوفن يف قطار �ملوت 
�ىل نق���رة �ل�سلمان  مع �لعقيد �لطبيب عبد �ل�سام 
بالطه و�ملقدم �لطبيب �لفنان �لر�سام قتيبة �ل�سيخ 
ن���وري و�لدكت���ور عب���د �ل�سم���د نعم���ان و�لطبيب 
�سعيد عزي���ز وفا�سل �لطائي وذلك بعد ف�سل ثورة 
�لنائ���ب �لعريف ح�سن �سري���ع يف مع�سكر �لر�سيد 
وكذلك من ركاب ذلك �لقطار �ال�سود �لعقيد �بر�هيم 
�جلبوري  و�لعقيد ح�سن عبود و�لعقيد �سلمان عبد 
�ملجيد و�ملق���دم  عدنان �خليال و�ملهند�ض �ل�سابط 
عب���د �لقادر �ل�سيخ  و�لرئي�ض �ساح �لدين روؤوف 
و�مل���ازم يحي���ى ن���ادر و�ل�ساب���ط حمم���ود جعفر 
�جللب���ي و�ل�ساب���ط لطف���ي طاه���ر �سقي���ق و�سفي 
طاهر مر�ف���ق �لزعيم وكذلك �ل�ساب���ط �لطيار عبد 
�لنب���ي جميل و�ل�سابط �لطي���ار ح�سن علي جعفر 
و�ل�ساب���ط طارق عبا����ض حلم���ي و�ل�سابط عزيز 
�حل���اج حممود و�ما عن �ملدني���ن يف قطار �ملوت: 

مك���رم �لطالب���اين وعب���د �لرحمن �لرحب���ي ، كرمي 
�حلكي���م ، �ل�سيخ حممود، �لدكتور �حمد �لبامرين 
، عل���ي ح�سن ر�سيد ، جمي���ل منري ، �ساكر �لقي�سي 
، حام���د �خلطي���ب ، فا�س���ل  �لطائي ،عب���د �ل�سمد 
نعم���ان ، عل���ي �بر�هيم حي���ث بلغ ع���دد �ملوقوفن 
بحدود ١٦٠  موقوفا ومت و�سعهم يف قطار �ملوت 
يف عرب���ات خم�س�س���ة للحيو�ن���ات وكانت مطلية 
بالزفت �ال�س���ود  وذلك لت�سمم �له���و�ء د�خل عربة 
�لقط���ار ف�سا ع���ن حر�رة �جلو �لقات���ل  النه يبدو 
�ن �ل�سجون �متاأت باملنا�سلن  �البطال  وخا�سة 
�سجن رقم و�حد  و�لذي كان  مديره �ملجرم �ملازم  
�الول ح���ازم �الحمر وكذلك �سجن بعقوبة و�سجن 
نقرة �ل�سلمان يف �سحر�ء �ل�سماوة ، ففي �سبيحة 
ي���وم ٣/مت���وز/١٩٦٣ مت ��سد�ر ق���ر�ر جمهوري 
موق���ع  من قبل عب���د �ل�سام حممد ع���ارف و�حمد 
ح�سن �لبكر وطاهر يحي���ى ور�سيد م�سلح يق�سي 
برتحي���ل �مل�ساجن  �ىل نقرة �ل�سلمان يف عربة �و 
قط���ار �ملوت ومن ينج���و منهم �سوف يت���م �عد�مه 

يف نق����رة �ل�سلم����ان عل����ى ي����د �لزعيم �ملج����رم عبد 
�لغن����ي �لر�وي ،ومت �سع����ود �ملعتقلن  يف �لقطار 
يف �ملحط����ة �لعاملي����ة وه����م اليعرف����ون م�سريه����م 
وكان �سائ����ق �لقطار �ل�سائق عب����د عبا�ض �ملفرجي 
و�ل����ذي هو ال يعرف ماذ� يحمل يف عربات �لقطار 
، الن����ه مت �لتكتي����م م����ن قب����ل �حلر�����ض �لقومي عن 
كل �ملعلوم����ات ولكن �لطبي����ب �لبطل ر�فد �سبحي 
�دي����ب �عطى تعليماته لكل �ملعتقلن حول �لتنف�ض 
وع����دم �س����رب �مل����اء �الممزوج����ا باملل����ح م����ن �جل 
�ملحافظة عل����ى �ل�سغط وكان �ملوق����ف �سعبا جد� 
وخا�س����ة ح����ر�رة �ل�سيف من �سهر مت����وز ، و�سار 
�لقط����ار بطيئ����ا ح�س����ب �الو�م����ر وبع����د �ن �م�سى 
�س����ريه بحدود ١٦٠ كيلو م����رت� �ي بحدود منطقة 
�ملحاوي����ل وبع����د توق����ف قليل قام �حده����م باخبار 
�ل�سائ����ق عبد عبا�����ض �ملفرجي ب����ان حمولة قطاره 
لي�س����ت حيو�ن����ات كم����ا قي����ل ل����ه ب����ل �نه����م �طب����اء 
و�سب����اط وقادة وم����ن جماعة �لزعي����م عبد �لكرمي 
قا�س����م ، وبع����د �ن فوج����ىء به����ذ� �الم����ر و�سعر �ن 
�رو�ح هوؤالء �البطال بيده وحده وال بد �ن يتخذ 
موقف����ا حا�سما و�نطل����ق ب�سرعة كب����رية ومل يقف  
يف �ي حمطة قادم����ة خمالفا �الو�مر و �لتعليمات 
حي����ث و�سل قبل �لوق����ت بكث����ري �ىل حمطة قطار 
�مل����وت ولك����ن �ملعتقل����ن  �ل�سم����اوة حي����ث �سب����ق 
��سبحو� يف حالة يرثى له����ا من �لتعب و�الرهاق 
و�الختناق مم����ا جعل بال�سابط ن����ادر جال �لذي 
فقد �لوعي ال�سابته مبر�ض �لربو وتويف يف ذلك 
�لو�سع �ل�سعب جد� وقام �هايل �ل�سماوة بتقدمي 
�حللي����ب و�ملاء �لبارد و�لثلج ولك����ن �لطبيب ر�فد 
�سبحي �دي����ب منع �سرب �ملاء �لبارد و�مل�سروبات 
�لغازي����ة  �ال �ملاء �لد�ف����ىء و�مللح  وقد تعاىل بكاء 
�لن�ساء على �ملوقوفن وو�سعهم �ل�سحي �ل�سيىء 
مما جعل �ملو�طن����ن ي�ستبكون مع رجال �ل�سرطة 
يف مظاه����رة مما جعل  �ل�سرط����ة �ن تقوم بتاأجري 
لوري كب����ري �حلجم حممل بال����رز و�ملياه و�لدهن 
و�لتم����ر �ىل �سجن نق����رة �ل�سلمان ويتم توزيع كل 
ه����ذه �حل�سة عل����ى �ملعتقلن �البط����ال  و�لذي كان 
يق����ود كل ه����ذه �ملعاناة بحزم و�س����رب هو �لطبيب 
ر�فد �سبحي �ديب مع �خو�نه �الطباء  و�ل�سباط 

�الحر�ر و�ملدنين �البرياء.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 
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ي��ح��ي��ى هللا  ح����س����ب 

خ���������ال���������د ج����ب����ر
م�س����ت �سنو�ت طويل����ة و�ل�سيد عبد عبا�ض كان قد �عت����اد على �أد�ء عمله 
�سائق����ا للقط����ار �لن����ازل من بغ����د�د �إىل �لب�س����رة ب�سكل منتظ����م وتقليدي 

،وم�ستجيبا لكافة �لتعليمات �لتي توجه �أليه .
�إال �أن����ه ويف ه����ذه �لليلة من متوز �لاهب ، مت �إباغ����ه بان يلتحق بعمله 

فور� ، فهناك حمولة ي�ستدعي و�سولها م�ساء �لغد �إىل �لب�سرة .
مل يتخل����ف �ل�سيد عبد عبا�ض ع����ن �حل�سور �إىل �ملحطة �لتي ينطلق منها 
�إىل �لقط����ار كان �جل����و �لاه����ب ق����د �نك�س����رت حدته ، والح����ت يف �الأفق 

ن�سمات خفيفة يتوق �ملرء للنوم عند هبوبها .
كانت به رغبة ملحة للنوم �أال �أن �الأو�مر كانت حتول دون حتقيق رغبته 
و�سل �ملحطة عن����د منت�سف �لليل ووجد كل �سيء معد للرحلة فالعربات 
مو�سدة وحمكمة �الأقفال ولي�ست مهمته �ل�سوؤ�ل عن حمولته وكل ما هو 

ملزم بتنفيذه يعتمد على قيادته للقطار وبال�سرعة �ملعتادة .
وعل����ى �لرغم من ماحظت����ه حركة غري �عتيادية يف �ملحط����ة ، و�ن هناك 
من �سع����د �إىل عدد من �لعربات �ملك�سوفة �ل�سقوف مباب�ض ريفية �أال �أن 

�الأمر مل يكن لي�سغل ذهنه .
وترق����ب �أن تعط����ى له �الأو�مر من مدير �ملحطة ليب����د�أ �حلركة كان �لوقت 
يق����رتب من �ل�ساعة �لر�بعة و�لن�س����ف فجر� ، عندما بد�أت �سجة �حلركة 
يف قي����ادة �لقطار ، و�نت�س����ر �ل�سجيج �إىل �سائر �لعرب����ات بحيث �أ�سبح 
�ل�سي����د عبد عبا�����ض يف و�سع ال ميكنه م����ن �سماع �س����وت م�ساعده �لذي 
كان يق����ف �إىل جانب����ه. كان �لقطار ي�س����ري وئيد� ، يئن م����ن �ل�سد� ، ومن 
ثق����ل ، ومن حمولة غ����ري معهودة يف �لد�خل ال يع����رف �ل�سيد عبد عبا�ض 

ما �لذي حتتويه .
لكنه فوجئ عند توقفه يف حمطة )�ملحاويل( ب�ساب حدد عمره بالثاثن 

عاما يخاطبه : 
� خايل .. تعرف حمولتك لي�ست حديد بل ب�سر.. هم من خرية �لنا�ض !؟

كان �سع����ود �ل�س����اب �إىل مكان����ه غ����ري ماأل����وف ، فل�سائ����ق �لقط����ار مكانته 
وح�سانته ولي�ض الأحد �حلق يف �لتدخل يف �سوؤون عمله .. لكن �الأمر هذه 
�مل����رة كان قد جتاوز �ملاألوف ووقع يف �ل�س����رورة و�لو�جب و�الإن�سانية 
و�ملوقف .. وقبل �أن ير�جع ما �سمع ، �سمع ثانية :� �أخي حمولتك لي�ست 
ب�ساع����ة .. �أنهم �سجناء تنب����ه �إىل �لند�ء �ملله����وف و�ل�سغوف و�ملتو�سل 
و�ملقه����ور .. ن����ادى م�ساعدة :� �أذه����ب ،تاأكد من �ملو�س����وع ، كان �مل�ساعد 
ق����د �سم����ع تلك �لند�ء�ت �مللح����ة وكانت به رغبة حقيقي����ة ملعرفة ما يحدث 
يف عربات �لقط����ار تقع �سمن م�سوؤولياته �الإن�ساني����ة ال �لقانونية تخلى 
ع����ن �لقو�ن����ن جميع����ا وكانت �لرحمة حت����ط يف قلبه ك�سمع����ة م�سيئة .. 
توج����ه �إىل �لعربات ور�ح ي�سمع ن����د�ء�ت �ال�ستغاثة من �لد�خل ، �سدته 
�أي����اد غليظة قال له����م �نه م�ساعد �سائق �لقطار �سحب����وه �إىل مكان ..  عاد 
يرك�����ض �سارخا :� عجل �ل����كام �سحيح .. هناك ب�س����ر يف �لعربات ب�سر 
ولي�ست ب�ساعة ! �أدرك �ل�سيد عبد عبا�ض �نه ينقل جناز�ت باجلملة و�ن 
قطاره حممل باملوت �حلتمي .. ذلك �نه يعرف جيد� طبيعة تلك �لعربات 
�لت����ي تتح����ول �إىل جمر يف ظهرية متوز فكي����ف �إذ� كانت قد طليت بالقار 
حماي����ة لها م����ن �ل�س����د� ؟! كانت �سم�ض مت����وز يف و�سط �ل�سم����اء ت�سطع 
لهيب����ا وتخن����ق �لهو�ء ، ومتنع تنف�س����ه وفكر يف و�سيلة ينق����ذ بها �ل�سيد 
عب����د عبا�����ض حمولته مل تكن مفاتي����ح �لعربات بن يدي����ه ، وممنوع عليه 
فتحها �أال من قبل مدير �ملحطة �ملعنية و�ل�سرعة حمدودة .. مل يكن ميلك 
�س����وى �خليار �لوحيد �أن يعجل �أن يجعل �لقطار ينطلق باأق�سى �سرعته 
�أن ي�سل قبل موعده ب�ساعات .. وال �ساأن له مبا �سوف يحدث من تقاطع 
م����ع  قط����ار�ت �أخرى فم����ا �سيحدث لي�����ض �أ�سو�أ مما ه����و مر�سح للحدوث 
وب�سكل موؤكد .. كان �ل�سيد عبد عبا�ض يعرف جيد� كيف هو �حلال د�خل 
تل����ك �لعربات .. وكيف ميك����ن للمرء �أن يتنف�ض وه����ي حمكمة �الإغاق ال 
نو�ف����ذ لها �نتابه �لقلق و�أح�ض باالختناق ، �أال �نه �ندفع ب�سرعة جنونية 
�ساع����ده على �ختي����ار �لعمل بها م�ساع����ده فهي �لطريق����ة �لوحيدة و�لتي 
رمب����ا تفلح يف �إنقاذ م����ن يتبقى من هذه �لكائن����ات �لب�سرية �لتي تختنق 
يف �لعرب����ات �حلدي����د وه����و ..ه����و من ي����درك خط����ورة �أن يحم����ل �أحياء 
وي�سلمه����م �أمو�ت����ا  ال عليه م����ن �مل�سوؤولية �لوظيفي����ة ال عليه مما يجري 
د�خ����ل تلك �لعرب����ات .. مهمته �لقيادة ، �إما مهمة م����وت �إن�سان فهي مهمة 
�ساق����ة، لي�ض مبقدوره �لتخلي عنه����ا .. حتى لو �أنه لقي م�سري من يحمل 
م����ن �لب�س����ر كل ما كان يدور يف ر�أ�سه يدع����وه �إىل �ختيار �ل�سرعة �سبيا 
وحيد� الإنقاذ من تبقى كان �لقطار يتقدم نحو مدينة �ل�سماوة .. وعندما 
الح����ت له بع�ض ماحمها �نتابه فرح غامر وهو ي�ساهد �الأيادي تلوح من 
بعي����د .. مما عن����ي لديه �أن كل هذه �الأيدي تعرف مبا ح�سل .. وقد تكون 
�سباق����ة له يف ه����ذه �ملعرفة .. توقف �لقطار توجه جم����ع كبري من �لنا�ض 
نح����و �لعرب����ات مل يك����ن مبقدور �ح����د فتحها مل تك����ن هن����اك مفاتيح لدى 
�حلر������ض �لذين كانو� يرتدون �ملاب�����ض �لريفية .. وهم يف حالة تنكرية 
حلقيق����ة مهماتهم .. غ����ري �أ�سياء يف حو��سهم تيقظ����ت و�سارو� يبحثون 
ع����ن �سبل لفتح �الأب����و�ب .. بعيد� ع����ن �لتفكري باأية م�سوؤولي����ة موؤكدة .. 
�مله����م �أالن كيف ميكن �إنقاذ هذ� �حل�سد �لب�سري �مل�سحون د�خل �لعربات 
.. و�سل����ت قطع حديدية غليظة و�سلت جم����وع جديدة من �لنا�ض حتمل 
قطع �حلديد �إىل جانب �ملاء و�خلبز �حلار و�للنب و�فلح �جلمع يف ك�سر 
�الأبو�ب فا�ستلقت جثث بال����كاد تتنف�ض تقدمت �الأمهات ي�سقن و�لرجال 
ي�ساعدون و�الأطفال يقدم����ون خدمات �ستى كانت �لفو�سى تعم �ملكان .. 

ر�ح����ت �أ�سو�ت تنادي :�  ال ت�سقوهم �ملاء �لبارد .. نحتاج �إىل ملح وماء 
د�ف����ئ ر�حت �الأق����د�م ترك�ض باجتاه �لبي����وت لتعود حامل����ة �مللح و�ملاء 
�لد�ف����ئ ور�ح كل ياأخ����ذ جمموع����ة ويعتن����ي ب�سقايته����ا  و�إطعامها ..كان 
�ل�سي����د عبد عبا�ض وم�ساعده يف حالة ذهول ملا يجري وكان �حلر��ض قد 
حتول����و� �إىل منقذين لتلك �الأرو�ح �لت����ي ي�ساهدونها �أمامهم وهي تهوي  
.. وال تق����وى عل����ى �لوقوف مل يفكر �أح����د بالهروب فاله����رب  ع�سي على 
�ملوت����ى و�أ�سباههم م����ن هنا �طماأن �حلر������ض �إىل �أن �حد من �ل�سجناء مل 
يختف����ي و�لعدد كام����ل ، و�سيتم �لت�سلي����م و�ال�ستام بالتم����ام و�لكمال .. 
�سرط �أن تظل �لعيون يف حالة ترقب و�نتباه فوجئو� بان �حد �ل�سجناء 
ع�س����ي على �حلياة ولي�ض مبقدور �حد �أن يجعله يتنف�ض وياأمن �سامته 
.. و�نطف����اأ مثل قنديل يف ليلة عر�ض وحت����ول �ملكان من فو�سى �إىل قلق 
خ�سي����ة �أن تك����ون هن����اك �سحاي����ا �أخرى .. فاجل����و حار ج����اف ال يحتمل 
�الأ�سح����اء فكي����ف به����وؤالء �لذين ال يق����وون على مقاومة �مل����وت �أن يبقو� 

�أحياء يف هذ� �جلو �خلانق ؟ 
كان �الأطب����اء �لثاثة ير�فقون �ل�سجناء مياثلون �سو�هم ولي�سو� باأف�سل 
منهم كانو� يبحثون كذلك عن حياتهم حتى ال يفقدوها �إىل �الأبد ويزيدو� 
�ليتام����ى و�الأر�م����ل ور�ءه����م .. كان����و� يحبون �حلي����اة ، حب����ا .. جعلهم 
ي�سح����ون من �جل����ه باأعز م����ا لديهم من �الأمني����ات و�سغ����ف �مل�سر�ت كان 
�لدكتور ر�ف����د �أكر رفاقه حر�سا ونباهة و��ستع����د�د للت�سحية ومتابعة 
وترقب����ا وتوجيه����ا و�ندفاع����ا يف �إد�م����ة �حلي����اة �إىل �أق�س����ى مدى ممكن 
جعله����م ميت�سون �لعرق �لنازف من �أج�سادهم جعلهم ي�ساعدون بع�سهم 
. يف ح����ل �لقيود �لتي �سدتهم �إىل بع�سهم باحلبال .. فوجئو� �أن �حلبال 
مل تكن ع�سية على �حلل .. مما يعني �أن �لبع�ض ممن �ساهم يف تقييدهم 

كان يتعاط����ف معهم ويتفاعل مع �أفكارهم و�أحامهم وكانو� يف  �لعربات 
يكت����وون باالإ�سفل����ت وي�سعب عليهم حتى �التكاء عل����ى �سفائح �لعربات 
�ت����كاأو� على بع�سهم ن�سحهم �لدكتور ر�ف����د �أن ال ينزعو� ماب�سهم حتى 
يحتفظ����و� بالع����رق وال ينخف�����ض �سغط �ل����دم بعد فقد�ن �الأم����اح .. كما 
�أق����رتح عليهم �أن يتنف�س����و� �سيئا من �لهو�ء من �لفتح����ة �ملوجودة �أ�سفل 
بو�ب����ة �لعربة وفعل����و� ذلك بالت�ساوي بحيث مل ياأخ����ذ �أحد وقتا للتنف�ض 
�أكر من �سو�ه .. ومل يفكر �حد بالعي�ض مقابل �أن ميوت �الأخر كانو� يف 
�لب����دء ين�سدون ويغنون ويتحدثون يف �س����وؤون خمتلفة �أال �أن �حلر�رة 
�لت����ي ر�ح����ت تب�سط ظالها ف����وق �سدورهم جعلته����م يهم�سون وتتحول 
�أ�سو�ته����م �إىل كلم����ات متقاطع����ة ومن ث����م حروف غ����ري مرت�بطة وباتت 
�حل����ركات �لن�سط����ة تتا�سى �سيئ����ا ف�سيئا كان �الإ�سفل����ت �لتموزي يذوب 
حت����ت �أقد�مهم يلت�سق به����ا وتغو�ض جمر�ته يف �أعم����اق موغلة من تلك 
�الأق����د�م �لتي مل تع����رف �أين ت�س����ع م�ستقرها ولي�ض مبقدوره����ا �أن تظل 
معلقة يف �لهو�ء .. بعد �أن تو�سلت �لقدم �الأوىل بالثانية حتى تبقى وقتا 
�أطول .. كانت �الأقد�م تتقا�سم �الأمل ترتفع و�حد وتنزل �الأخرى ، �أخرى 
ت�سعد ثانية تنزل ح����اول �لو�حد منهم �أن يكون عادي يف �قت�سام �الأذى 
م����ع قدميه كان �لو�حد منهم يدرك جيد� �أن ثمة �أقد�م ثقيلة تريد �سحقهم 
، �سحقه����م متاما هكذ� وبهذه �لطريقة �لعجيب����ة �ملبتكرة .. حتى حتتفظ 
�أقد�مه����م �ل�سقيلة بالزم����ان و�ملكان كانو� جمتمعا كام����ا بينهم �ل�سباط 
و�لق�ساة و�الأطباء و�ملهند�سون و�لعمال و�لفاحون كانو� نخبة منتقاة 
يف وعيه����ا و�إدر�كه����ا .. يجي����دون �الإ�سغ����اء مثلما يجي����دون �لكام وقد 
تنبه����و� �إىل �أنه����م �سف����وة من جمتم����ع يحبهم ويحبونه وم����ن يحب البد 
�أن ي�سح����ي من هنا وج����دو� �أنف�سهم يف �متحان �سعب يعتمد على �إتقان 
ف����ن �الحتمال .. �لرب�ع����ة   يف �حتمال �الأذى و�لرب�عة يف �خرت�ع �لبقاء 
و�لرب�عة يف مو�جهة �مل����وت وقوفا كانت �لعربات تتوجع وتكاد تنفجر 

من طبيع����ة حمتوى غريب عليها �سفائح �حلديد كانت يف حد�د تام على 
رحي����ل جماعي مرتق����ب مل تكن �ل�سفائ����ح حتتمل كل ه����ذ� �الأذى كل هذ� 
�الأنن كل هوؤالء �لرجال �لذين يحتمون باأفكارهم ومو�قفهم يف مو�جهة 
ه����ذ� �للع����ب �ملكت����وم ودت �سفائح �حلدي����د �أن ت�سافحهم ذ�ب����ت من �أذى 
وتوجع����ت من �سدى �الأن����ن وتنبهت .. وتنبهت �إىل �أنه����ا تزيد من وقع 
�لكارثة وفرحو� �أح�سو� بالوقع �لز�هي للحياة .. وهم ي�سمعون ند�ء�ت 
��ستغاثة خ����ارج �لعربات تهتف بهم :� �حتملو� .. �حتملو� .. �سننقذكم.. 
مل يك����ن �أي و�ح����د منهم يعرف م�سدر تلك �الأ�س����و�ت .. لكنهم �أدركو� �أن 
ه����ذه �الأ�سو�ت قد علمت ب�ساأنهم حال نقله����م �إىل �لعربات وحال توقفهم 
يف حمط����ة ) �ملحاوي����ل ( �س����ار �الأمل مقد�س����ا ، �سارت �حلي����اة ن�سيدهم 
لك����ن �سم�ض مت����وز يف �لظهرية كانت حتول دون �الإبق����اء على هذ� �الأمل 
وعل����ى ه����ذ� �الإن�ساد �جلماع����ي �لذي بات يخف����ت �سيئا ف�سيئ����ا مثل فتيل 
�سمع����ة تذوب �سيئ����ا ف�سيئا وتقطر من دم����وع حارقة �أال �أنه����م ��ستعادو� 
ه����ذ� �الأم����ل عندما الحظو� �أن �لقطار ر�ح ي�س����رع، ينطلق يريد �أن ينفلت 
م����ن ��سر �ل�سكك ويحلق يف علو ي�ستع�س����ي على �حد �الإم�ساك به .. كان 
�لقط����ار ي�سرع.. ي�س����رع .. يريد �أن يهرب بهم كان����ت عملية �لهروب هذه 
كما ر�سمها كل و�حد منهم تعني �أن �ل�سائق يبذل جهد� نادر� يف �إنقاذهم 
ويف جعله����م ينفلتون من �ملوت ويهرب����ون �إىل �حلياة مرت ن�سائم جافة 
من �أ�سفل �لبو�بة ر�فقها تر�ب خانق تخلى كثريون عن �أدو�رهم يف �خذ 
�ل�سم����ة .. ��ستج����اب �آخرون بدت ح����رية �سحيقة تنتابهم ب����ن �الختناق 
بال����رت�ب ، و�الختن����اق باجلم����ر �لذي يبعث����ه �ل�سفيح �حلدي����دي مل يعد 
مبق����دور �حد مو��ساة �ح����د ولكن بن حلظة و�أخرى كان يقوي �حد على 
م�ساع����دة �حد و�الأطباء �ل�سجن����اء �لثاثة �حتارو� يف م����د�ر�ت �أنف�سهم 
وم����د�ر�ت �سو�هم لك����ن �أكرهم مقاومة على �ملقاوم����ة كان �لدكتور ر�فد 
: �أخ����و�ن �حل�سو� عرقكم ��سربو� عرقكم ال يدع �أحدكم �لعرق ي�سقط من 
على ج�سده �رتدو� قم�سانكم �حل�ض عرق زميلك ودعه يلح�ض عرقك هذ� 
هو �ل�سبي����ل �لوحيد للبقاء �أخو�ن �أرجوكم �أن����ا طبيب و�سجن مثلكم .. 
حيات����ي مرهونة بحياتكم .. نحن جميعا نري����د �أن نعي�ض .. نحن نع�سق 

�حلياة .
كان���ت عبار�ت���ه متقاطعة ، �ساكن���ة هادئ���ة �أحيانا، هاربة م���ن �الختناق 
و�مل���وت �أحيان���ا �أخرى .. ملحة متو�سلة متعلق���ة بهام�ض �حلياة ويعدو 
قط���ار �ملوت يعدو �سريعا يخرتق �ملجه���ول و�الأر�ض �جلرد�ء و�ل�سماء 
�ل�ساطع���ة و�ل�سي���د عب���د عبا����ض يزيد من �ل�سرع���ة �إىل �أق�ساه���ا . وثمة 
�سق���ور تهرب من وقع �الأ�سو�ت �حلادة للقطار يف ما كانت ت�سم ر�ئحة 
م���ا م���ن بعيد ور�ح �لبعيد يق���رتب ، و�سار �لقرب يعن���ي �لبقاء . و�سار 
�لبقاء يعني �أن �الأمل بد�أ يكرب ويت�سع ، وثمة مامح للعي�ض بدت تقوى 
. كان �لوق���ت مير ثقيا ، ومعه متر خمي���ات كثرية متاطمة وحمتدمة 
، مث���ل �سفينة ظلت طريقها يف بحر �ساخ���ب وعتمة ال نهاية لها ، ثم بد�أ 
�لقط���ار .يبطئ يف حركته بد� منه���كا من م�سافات �لرك�ض �لطويلة �لتي 
مار�سها، والبد له �أن ي�سرتيح �الآن �لقطار كائن �أتعبته �حلمولة و�أتعبته 
�ل�سرعة ، و�سار جهده ع�سيا يف حر�رة متوز ويف مكان جاف �سغوف 
�إىل قط���رة م���اء .م���اء . ماء. ال م���اء يف �أن���اء .. ال �أناء فيه م���اء .. ال ماء 
وال �أن���اء . و�سلت �أ�سو�ت بعي���دة �إىل �آذ�نهم �ت�سع���ت �آذ�نهم الأ�سو�ت 
بد�أت تقرتب �أ�سو�ت غري مفهومة �سرخات . بد�أت �لكلمات تتو�سح يف 
�الأذ�ن �سيئ���ا ف�سيئ���ا � �أ�سرعو� .. �ملاء ،�خلب���ز ، �حلليب ،�لتمر.. �لطعام 
هيا .. كلمات تلحق كلمات عربة ت�سمع ، عربة تتلقى �ل�سمع قبل �سو�ها 
فتنقل���ه �إىل عرب���ة �أخ���رى يهتف �س���وت :� ما زلن���ا �أحياء �أيه���ا �الأخوة . 
�أحي���اء . �أحي���اء وتعلقت �أج�ساد جمهولة بالعرب���ات، �سقطت �أخرى بعد 
�أن �كت���وت بحدي���د �لعربات ونا�سلت �أخرى عل���ى �لبقاء حمتملة جمرة 
�حلدي���د توق���ف �لقط���ار وبد�أ �لعم���ل �سريعا م���ن �جل ك�س���ر �الأبو�ب .. 
ج���اءت قط���ع �حلديد من هنا وهن���اك .. مل ي�ساأل �حد �أح���د� عن ما يفعل 
.. كان �ل���كل يري���د �أن ي�س���ارك  يف ك�سر �أبو�ب �لعرب���ات كانت �لعربات 
تري���د �أن تتنف�ض كان �ل�سي���د عبد عبا�ض يتنف�ض بارتياح وهو ي�سل قبل 
�ملوع���د �ملق���رر ل���ه ب�ساعات مما جعله ي���درك جيد� .. نب���ل  مل يكن يدري 
�ن���ه يقوده���م �إىل �ملوت فاإذ� به يقودهم �إىل �حلي���اة و��ستجابو� للحياة 
�أكمل���و� بر�عتهم يف �حتمال �الأذى  �سربو� �ملاء �لد�فئ يف ظهرية متوز 
تناول���و� �ملل���ح نيئا و�حتملوه �سرب���و� معه �ملاء و�حللي���ب و��سرتخو� 
على جلد �الأر�ض �جلاف���ة .. مل يح�سو� باالكتو�ء فقد �عتادت �أج�سادهم 
�كت���و�ء ��سد �نتقلو� �إىل ظال جدر�ن مبنى �ملحطة �سارو� قبالة مدينة 
�ل�سماوة قبلو� �أر�سها و�سماءها و�لنا�ض �لذين  فيها �أكلو� من كرم �أهلها 
�أكل معهم حر��سهم خجل حر��سهم من مهماتهم ثم �سج �ملكان باالأ�سلحة 
�ل�سدئ���ة و�لوجوه �لياب�سة  و�ل�سيار�ت �لر�سمي���ة �لبولي�سية، �أحاطو� 
�مل���كان جعل���و� ين���ادون �حلر�����ض مل يجب �ح���د كان �حلر�����ض وحدهم 
ق���د هربو� كان �ل�سي���د عبد عبا�ض يح���دق يف �لوج���وه ب�سمت ويح�ض 
باطمئنان ور�حة وفرح غامر فيم���ا �أخذت �لوجوه �لياب�سة تتحول �إىل 
�أ�سف���اد حديدية ، وجتر �ل�سجناء �إىل عربات �سغرية حمركات �سيار�ت 
عتيق���ة و�سط وجوه غا�سبة حمتجة متاأ حمطة قطار �ل�سماوة .. ظلت 
�لوج���وه �ملحتج���ة حت���دق يف لهف���ة �إليه���م وفيه���ا �سيء م���ن �الطمئنان 
و�س���يء من �لقل���ق بينما ر�حت �ملحركات �ل�ساخب���ة ت�سري متوجهة �إىل 

�سحر�ء �ل�سماوة .

البراعة في احتمال األذى رافد صبحي اديب وقطار الموتقصة



 ول���د ع���ام ١٩١٤ يف كر�دة مرمي 
منطقة �لعبا�سية

 عام ١٠٣٢ وبعد �كماله �لدر��سة 
�البتد�ئي���ة عمل يف �ل�س���كك �حلديد 
كم�ساع���د �سائ���ق قاطرة علم���ا �نه مل 
يك���ن هن���اك �سائ���ق قاط���رة عر�ق���ي 
�لهن���ود  م���ن  كان���و�  و�ملوجودي���ن 

و�النكليز .
 ع���ام ١٩٣٦ كان م���ن �ملنظم���ن 
ال�سر�ب عمال �ل�س���كك �حلديد �لذي 
دعا �لي���ه �حلزب �ل�سيوعي وكان يف 
بد�ي���ة تا�سي�س���ه وكان من �مل�ساركن 

كرمي �حمد
 يف نهاي���ة �لثاثيني���ات ��سب���ح 

�ول �سائق قاطرة عر�قي 
 يف نهاي���ة ع���ام ١٩٤٥ ��سهم يف 
تهريب عدد من كو�در �ملوؤمتر �الول 

للحزب يف قطار طورو�ض �ىل تركيا 
وكان م���ن بينهم �سديق���ه �ل�سخ�سي 

عبد متر.
- كان عل���ى ر�����ض متظاه���ري عم���ال 
مظاه���ر�ت  يف  �حلدي���د  �ل�س���كك 
ع���ام ١٩٤٨ و�لت���ي �دت �ىل ف�سل���ه 

ومطاردته. 
 عام ١٩٥٠ عاد �ىل �لعمل ك�سائق 

قطار.
�فتت���اح  وح���ن   ١٩٥٢ ع���ام   
ج�س���ر �ل�سر�في���ة  من قب���ل �لو�سي 
عل���ى �لعر����ض، وكان���ت م���ن مر��سيم 
وقب���ل  �لقط���ار،  عب���ور   �الفتت���اح 
�الفتت���اح ب�ساع���ات تخ���اذل �ل�سائق 
ورف����ض  �لقط���ار  بقي���ادة  �لهن���دي 
�لقي���ادة، فا�ستعانت �ل�سكك بال�سائق 
عبد �ملفرجي لقيادة �لقطاروفعل ذلك 

ومت تكرميه من فبل �لو�سي.
�لتح���ركات  كل  يف  �س���ارك   
�جلماهريي���ة يف �خلم�سيينات، منها 

مظاهر�ت ١٩٥٢، ١٩٥٦.
 ع���ام ١٩٦٣ �عتق���ل بع���د �نقاب 
�سب���اط �ال�س���ود، مل���دة ق�سرية حلن 
�لقب����ض عل���ى �خي���ه فا�س���ل عبا����ض 
�ل���ذي كان نائبا لرئي�ض نقابة �ل�سكك 

عندما كان نقيبها علي �سكر.
 يف متوز ع���ام ١٩٦٣ مت �اليعاز 
ل���ه من قب���ل �حلر�ض �لقوم���ي بقيادة 

وكان  �ل�سلم���ان  نك���رة  �ىل  �لقط���ار 
�حل�س���ور يف حمط���ة �لقط���ار هاين 
�لفكيك���ي و�سيد م�سلح وعبد �ل�سام 
وم�سطف���ى �لفكيكي، و�م���ره بقيادة 
�لقطار ب�سرعة بطيئة وحمددة بحجة 
وج���ود ب�ساع���ة ح�سا�س���ة.. و�سعد 
معه رجل �من �ىل �لقاطرة.. وعندما 
عل���م بوج���ود �سجن���اء �سيوعين يف 
�سرعت���ه  باق�س���ى  �نطل���ق  �لعرب���ات 
وو�س���ل بهم �ىل �ل�سم���اوة.. وجيء 
ب���ه خمف���ور� �ىل بغ���د� ليعتق���ل ث���م 

يف�سل من �لوظيفة.
 عام ١٩٦٧ عاد �ىل �لوظيفة بامر 
م���ن �الد�رة ليد�سن �خل���ط �لعري�ض 

ى�لذي �فتتح حديثا.
 وخال حكم �لبعث مت ��ستدعاوؤه 

�ىل �المن �كر من مرة .
مل���دة  �عتقال���ه  مت   ١٩٨٧ ع���ام   
يوم���ن وعندم���ا �خ���رج م���ن �ملعتقل 
ليتوف���ى  بعد �ساعات م���ن ذلك، وهو 
�المر �ل���ذي يوؤكد �عط���اوؤه �ل�سم يف 

�ل�سجن.  

بع����د �نتفا�سة ٣ مت����وز �لبا�سلة، �لتي قادها �ل�سهيد ح�سن �سريع، كان رد 
فع����ل �النقابي����ن �لبعثين عنيفًا و�سريعًا، �إذ قام����و� يف �أول تلك �لردود 
�ملته����ورة، بارت����كاب جرمي����ة قط����ار �مل����وت.. وكان نتيج����ة لذل����ك �لعمل 
�ملجن����ون، و�خلائ����ف ��ست�سه����اد �ل�ساب����ط �ل�سيوع����ي يحي����ى ن����ادر قادر 
�ل�سفار، وهو �لوحيد �لذي ��ست�سهد يف تلك �جلرمية، �إذ جنح �الأهايل، 
و�ملنا�سل����ون ب�سموده����م، و�الأق����د�ر �لتي وقف����ت �ىل جان����ب �ملنا�سلن 
�ملعتقل����ن �أف�ست �ىل عدم �سقوط �لكثري منه����م.. فمن هو �ل�سهيد يحيى 

نادر قادر �ل�سفار.. �سهيد قطار �ملوت؟
ه����و �ل�سهيد �لرئي�ض �الول )ر�ئ����د( يحيى نادر قادر �ل�سفار، ولد �ل�سهيد 
يف مدين����ة �ربي����ل عام ١٩٢٦ م����ن عائلة عمالية، و�تخ����ذ �للقب من �ملهنة 
�لتي كان �بوه و�ج����د�ده ميار�سونها يف �ملدينة.. ترعرع، ومنا، و�كمل 
در��ست����ه للمر�حل جميعها يف �ملدينة ذ�تها.. ثم دخل �ملدر�سة �لع�سكرية 
و�لكلي����ة �لع�سكري����ة يف بغد�د ليتخ����رج منها يف �ل����دورة ) ١٧( و�سنفه 
كان �د�ري����ًا. مت����زوج ول����ه �ربعة �والد )ول����د�ن وبنت����ان(. و�ل�سهيد �أحد 

�مل�ساهم����ن يف ثورة ١٤ متوز ١٩٥٨ �خلال����دة، وهو �ي�سًا من �ل�سباط 
�الح����ر�ر.. كان �لبط����ل موؤمنًا باأن �لعر�ق بل����ده، و�إن خدمة �سعبه و�أمته 
هم����ا �ال�سا�����ض يف م�سرية حيات����ه. ت����درج يف �ملنا�س����ب �لع�سكرية، وقد 
كان �آخره����ا �آم����رً� ملذخر متوين مع�سكر �ربي����ل. �عتقل بعد فرتة ق�سرية 
����ر �أواًل �ىل �سج����ن �آمرية  م����ن قي����ام حك����م �لبع����ث يف �سن����ة ١٩٦٣، لي�سفَّ
�ن�سب����اط كرك����وك، ث����م ينق����ل �ىل �سجن رقم و�ح����د يف مع�سك����ر �لر�سيد 
ببغ����د�د، فيتعر�����ض ل�ستى �ن����و�ع �لتعذيب، كونه م����ن �ل�سباط �الحر�ر، 
ف�س����ًا ع����ن مو�قفه �ل�سجاعة، وحمل����ه مبادئ �لوطني����ة �لعر�قية �حلرة. 
ومل����ا قام �لبط����ل �ل�سهي����د )ح�سن �سري����ع( مبحاولت����ه �ل�سجاع����ة لتحرير 
�ل�سب����اط �الحر�ر من �سجن رقم و�حد، وع����دم متكنه من ذلك يف حينها، 
ق����ام جمرمو �لبعث بت�سفري جميع �ملعتقلن يف �ل�سجن �ملذكور على منت 
قط����ار �ملوت، ولكونه كان يع����اين من �ل�سعف �ل�سدي����د، نتيجة �لتعذيب 
�لقا�سي، وعدم حتمله �حلر�رة د�خل عربات �لقطار �حلديدية مل ي�ستطع 
�لتحمل، ففارق �حلياة حال و�سولهم �ىل حمطة �ل�سماوة )وهو �ل�سهيد 

�لوحيد يف هذه �حلادثة �ملروعة(! لقد كان ذلك يف يوم �لر�بع من متوز 
ع����ام ١٩٦٣. ويجدر بالذكر، �ن ي����وم ت�سفريهم كان لل�سهيد يحيى موعد 
زي����ارة مع عائلت����ه يف �ل�سجن، لك����ن �لعائلة فوجئ����ت بتحويله �ىل نقرة 
�ل�سلم����ان دون ذكر �ال�سباب، وقد �سمع����ت �لعائلة ذلك ب�سكل �سري، ومن 
��سخا�����ض غري معروفة �أ�سماوؤه����م، حيث �أبلغت �لعائل����ة ب�سرورة تتبع 
�لقط����ار ع�سى �ن حت�س����ل على �أخبار طيبة، لكن �ملوؤ�سف �أن كل �ملعتقلن 
�سف����رو� لنقرة �ل�سلم����ان حال و�سولهم �ىل حمطة �ل�سم����اوة - با�ستثناء 
�ل�سهي����د يحيى- حي����ث ذكرو� لهم �أن حالته �ل�سحي����ة ال ت�سمح بنقله �ىل 
�ل�سلمان، لذلك مت نقل����ه �ىل م�ست�سفى �لديو�نية للعاج، وعند و�سولهم 
�ىل م�ست�سف����ى �لديو�ني����ة فوجئ����ت �لعائل����ة با�ست�سه����اده، فت����م ��ستامه 
)ميت����ًا( بداًل م����ن مقابلته حي����ًا كما كان يفرت�����ض.. فنقل جثم����ان �ل�سهيد 
�ىل بغ����د�د يف نف�����ض �لليلة، ويف �ليوم �لثاين نقل �ىل مثو�ه �الخري يف 
مدينت����ه �أربيل.. وهكذ� ينق�ض �لبطل يحي����ى نادر قادر �ل�سفار ��سمه يف 

�سجل �خلالدين.

يحيى نادر الصّفار.. شهيد قطار الموت الوحيد
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