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نص تقريظ اإلمام الخامنئي{ للكتاب:

»عشُت ساعاٍت عذبة بعذوبة هذه الكتابة الجزلة الجذابة والبارعة - في األيام 

األخ��ص��رة م��ن ع��ام 1393 ه���.ش )آذار2015(-، وقضصُت أوق��اًت��ا م��ع ه��ؤالء الرجال 

ي هذا الكاتب الموهوب، وأولئك  )الفتصة(، ال غار في السنل والعالي الهمم. أحصل

ال�ثالثة والعشرين فًتى، والصد القديرة الحكصمة المبتكرة وال انعة للمعجزات التي 

صاغت كّ هذا الجمال وأشكر الله وأسجد لله شكًرا على ذلك.

ة أخرى شاهدت كرمان من نافذة هذا الكتاب، كما شاهدتها وعرفتها من  مرل

ذي قبّ، وأثنصت على تالوينها الجمصلة المتأللقة«.





مقّدمة الترجمة

يا أحمُد الرسول.

ة، لرجاٍل آمنوا بَك  ِل َنفثِة شوٍق َعبرْت أنفاَسك الشريفَة في وادي مكل من أوَّ

ولم يَرْوك.

ّل خشعٍة، ولحظِة وحٍي، إلى وقدِة الت ديق. من ك

. من حبٍّ نبويل وودٍّ »في القربى« أزليل

هذه زف��راُت عشٍق وأص��داء والء، غدْت في زماِن أحباِبك تشتعّ في محاور 

ور المجاهدين، وتعبر جدراَن الزنازين وحدوَد الجبهات. المنتظرين، وبخل

هي لمحة من حصاة فتصة »زادهم الله هدى«.

، اشتمل أنفاس السجون، وأل��وان أطصافها من لطائف  ُت��رَوى من قلٍب أحمديل

. الت ومواقف، وصالة انتظار، وعهد للمهديل وتأمل

َف ونال وسام التقدير من القائد الخامنئي {، بّ وَلِطصَف  ٌّّ تشرل هو ِسِج

��ا َوَق����َع فصه ق��رآُن  إج���الل ِل��ج��م��اٍل م��ن ل��ون خ���اص. ول��س��وف ي��خ��ال��ُج روًح���ا ق��ارئ��ة، وُل��بًّ

العشق.

ة، وذاكرٍة تختزن مدارج الطفولة واألسرة، التحق  ة وُبنصة فتصل كتاٌب عن أحالٍم نديل
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ائه في جبهات »الحرب المفروضة«،  معها األخ األصغر »أحمد يوسف زاده« بأشقل

أوائّ ثمانصنات القرن الماضي.

ات، وما كان  ل العمر، فرل من رتابة الحراسة إلى صخب العملصل ش��ابٌّ في أول

يعلم إلى أيل غربة وغرابة سصؤول م صره، وأيل كلمة ف ّ ستقوُلها أربعة ف ول 

فاق زمن ال با الباكر. من عمره. مع 23 فتى من أقرب الرل

��م��ا كثصرون يقتربون م��ن ح��اف��ِة االن��ه��ص��ار، في  كثصرون ي��ح��ارب��ون وي��ج��اه��دون، وربل

ي��ع��ودون؟ تلك  ب��أيل قلٍب  ظلماِت السجون، ودهالصز مكر العدو ومكائده، لكن 

ة األخرى. ة، والق ل هي القضصل

أولئك الثالثة والعشرون فتًى 

��ة أخ���رى ض��م��ن سلسلة »س����ادة ال��ق��اف��ل��ة«، ُع��ِن��ي م��رك��ز ال��م��ع��ارف للترجمة  ق�� ل

ة. بترجمتها وإخراجها بهذه الحلل

ّل من ساهم في إخراج هذا العمّ إلى اللغة العربصة؛ ونخصل  ختاًما، نشكر ك

��غ��وي: »ن��ج��وى  ي��ر وال��ت��دق��ص��ق ال��لل ب��ال��ذك��ر:ف��ي ال��ت��رج��م��ة: »إي���م���ان ص���ال���ح«. ف��ي ال��ت��ح��ر

د ربصع أبو الحسن«. الموسوي«، »السصل

ي��ّ ل��ل��ك��ات��ب »أح���م���د ي��وس��ف زاده«، ول��م��ؤس��س��ة »س�����وره م��ه��ر«  وال��ش��ك��ر ال��ج��ز

ة  و»مكتب أدب وفن المقاومة«. ويبقى الشكر موصواًل لدار »المعارف اإلسالمصل

ة« في »بصروت« التي أصدرت هذا الكتاب. الثقافصل

مركز المعارف للترجمة - محرم1438 ه�.



إهداء

الحمد لله اللذي أخرجني من السجن.

���ذي م��ا زال��ت ذك��راه  أه��دي ه��ذا الكتاب إل��ى روح أخ��ي الشهصد »م��وس��ى« الل

رًة ف��ي وج���دان وم��ه��ج أب��ن��اء ج��ن��وب »ك���رم���ان«، وإل���ى روح المرحومة  راس��خ��ًة م��ت��ج��ذل

ى الرمق األخصر. كما أهديه  عت شهصدها وانتظرت عودة أبنائها حتل والدتي اللتي شصل

هداء اللذين ذكرتهم  د »عباس سعادت« وأرواح جمصع الشل إلى روح الشهصد السصل

كبر »حسن يوسف زاده« اللذي نشأُت وترعرعُت  في هذا الكتاب، وإلى أخي األ

في كنفه، وأهديه إلى زوجتي »وحصده السادات حسصني« اللتي أدين لها بحصاتي 

الهانئة قرب َوَلَدْينا »علي« و»فاطمة«.





مقّدمة الكاتب

ة »أولئك الثالثة والعشرون فتًى« تحكي وقائع وأحداث لم نشاهدها في  ق ل

أيل حرب أخرى. كنُت قد كتبُت أحداثها في العام 1991م، أْي بعد عام من فكل 

��ذي دام 8 سنوات. حملت كتاباتي إل��ى أح��د دور النشر، لكن خرجت  أس��ري الل

كتاًبا هزياًل بقلم شابٍّ مغموٍر، فلم أستسغه أبًدا.

في العام 2006م، أخرجه »مهدي جعفري«؛ المخرج اإليراني الملتزم، فصلًما 

ة  ة اإلسالمصل يل ته حصنها القناة الرابعة في تلفزيون الجمهور ا من 13 جزًءا. بثل وثائقصًّ

ة »أولئك الثالثة  ة عدد مشاهديها آنذاك، إالل أنل ق ل ة. وعلى الرغم من قلل اإليرانصل

وال��ع��ش��رون ف��ت��ًى« خرجت م��ن عزلتها. ك��م تمنصُت خ��الل السنوات المن رمة أن 

ة، فُتحفظ  ة بحوادثها الحلوة والمرل يجري القلم في يدي وأعصد كتابة هذه الق ل

قنا في نهاية المطاف، وها  في ذاكرة الشعب اإليراني الخالد. الحمد لله اللذي وفل

أنا أضع بصن أيديكم كتاب »أولئك الثالثة والعشرون فتًى« من خصرة فتصة بالدي.

يًبا،  اًل أنل الحوادث المذكورة قد وقعت قبّ 30 عاًما تقر ومن الجدير ذكره أول

قصق.  وُيحتمّ ح ول خطأ -ال يعدو كونه بضعة أيام- في ذكر تاريخها الدل
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ني استعنُت بكتاباتي القديمة في العام 1991م، وبالفصلم الوثائقي  ثانًصا، إنل

لة مع أعضاء  د »مهدي جعفري« اللذي ضمل مقابالت مطول يز السصل ل ديقي العز

ما  المجموعة؛ لصطمئنل القارئ إلى أنل هذا الكتاب لصس ولصد خصال الكاتب، وإنل

هو سرٌد لحوادث عاينُتها وعشُتها مع رفاقي.

ثالًثا، إنل هذا الكتاب يروي حوادث ووقائع ثمانصة أشهر من أصّ 8 سنوات و3 

مادي«،  لنا خاللها بصن معتقالت »الرل أشهر و17يوًما قضصُتها ورفاقي في األسر، تنقل

��ت��ي  ب��ص��ن »ال��ق��ف�� ��ص��ن« و»ال��م��وص��ّ«، وك���ان فصها م��ا ك���ان م��ن األح����داث وال��ح��ك��اي��ا الل

قنا الله لذلك- في كتاب آخر. سأرويها -إن وفل

م إلى  من األمور األخرى اللتي ال بدل من لفت النظر إلصها أنل هذا الكتاب مقسل

نة، وهي غصر األح��داث اللتي جرت في أوائ��ّ العام  ف ول، أعني بها ف ول السل

بة في ف ول  ى شتاء العام 1983 مبول 1982م، ألنل باقي األحداث اللتي جرت حتل

ة. وعناوين خاصل

أخ���ص���ًرا، ال ب���دل م��ن ال��ت��ذك��ص��ر ب���أنل 16 ف��ت��ًى م��ن أص���ّ 23 ه��م م��ن أب��ن��اء محافظة 

د »عباس  »كرمان«، وهم أحصاء يرزقون، وال نفتقد من جمعنا غصر الشهصد السصل

سعادت« من »باريز- سصرجان«)1( اللذي انتقّ إلى المأل األعلى. 

كما ال يسعني في النهاية إالل أن أشكر األخ العزيز »مرتضى سرهنكي«)2(، رئصس 

��ذي أدي��ن له بتألصف ونشر هذا الكتاب، من خالل  دائ��رة األدب والفن المقاوم الل

د »مهدي أبو الحسني« رئصس  ة لي. وأشكر أيًضا السصل مواكبته وإرشاداته المستمرل

 pariz :1(  باريز(
 sarhangy :2(  سرهنكي(
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س في محافظة »كرمان« اللذي كان وال  فاع المقدل مركز حفظ ونشر آثار وقصم الدل

ي اإلسالم.  رات وذكريات فدائصل ع على تدوين مذكل يزال يشجل

ال��ح��ص��اة كنسصم ف��ي صحراء ه��ا وح��ل��وه��ا، بقبحها وال��ج��م��التمضي  ب��م��رل

����ا �����اَخ�������������اَل ال�����ظ�����ال�����م أن ق�������د ن���������ال م����نل ���������م���������ا ظ�����ل�����م�����ه ن������������ال م������ن������ه ال م�����نل إنل

أحمد يوسف زاده

صصف 2012 - كرمان





حاق
ّ
مقّدمة الفصل: ما قبل الل

الشتاء في سهول »خوزستان« المشبعة بمصاه األمطار بارد، بمقدار ما يكون 

سعة تهبل من ناحصة حقّ الق ب  ياح الالل ا. كانت الرل صصف رماله العطشى حارًّ

، بصنما معدتي الخاوية ال  فتلفح وجهي، وق��د أثقلت األوح��ال حذائي العسكريل

ق في الطريق كمن ينتظر أحًدا. فجأة، الحت في  تتوقف عن »القرقرة«. كنت أحدل

األفق سصارة بصك أب »الندكروزر« تشقل طريقها نحو ُدشمنا ب عوبة.

قلت ف��ي نفسي، لصتها تحمّ معها »ي��وس��ف« و »محسن«، فقد انف لُت 

صلة الماضصة حصنما أنزلوهما في خطل الجبهة الخلفي، بصنما أحضروني أنا  عنهما اللل

األخ األصغر إلى الخط األمامي مباشرة.

��ارة  ب���دأت أش��ع��ة ال��ش��م��س تختفي ش��ص��ًئ��ا فشصًئا خ��ل��ف ح��ق��ّ ال��ق�� ��ب، وال��س��صل

تقترب متثاقلة نحونا، فتنزلق على وح��ول السهّ وتنحرف يمنًة ويسرًة، ما أتاح 

ل��ي أن أرى ب��وض��وح أن ال أح��د يجلس ف��ي ال�� ��ن��دوق الخلفي؛ ال »محسن« وال 

»ي��وس��ف«. رج��وت الله أن يكون السائق قد أحضر معه ما يؤكّ، مثاًل ِق��دًرا من 

العدس باألرز الحارل والدسم!

ّ سائقها وذهب  فت سصارة ال� »الن��دك��روزر« أم��ام الدشمة حصث أق��ف. ترجل توقل

، فلم أتريلث لحظة واحدة، وقفزُت إلى ال ندوق الخلفي ألجد ِقدًرا  إلى قائد الخطل
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كبصًرا. سال لعابي قبّ أن أرى الطعام، إذ كانت رائحة العدس باألرز قد تغلغلت في 

مشامي؛ لكنل صوت السائق قطع أحالمي وآمالي: »لألسف لم يبق كثصًرا«. 

ك��ان��ت ب��ق��اي��ا ح��س��اء ال��خ��ض��ار ف��ي ق��ع��ر ال��ق��در تختفي ت��ح��ت طبقة م��ن السمن 

ة ال��ب��رد. أن��زل��ت ال��ق��در إل��ى األرض ف��رًح��ا، فقد حظصت ببعض  د م��ن ش���دل المتجمل

د بعد 24 ساعة من ال راع مع الجوع. كان عليل فقط أن أجد  الحساء المتجمل

ى من طعام اإلخوة في الخطل الخلفي في هذا  ن من تناول ما تبقل بعض الخبز ألتمكل

القدر. بحثُت في الدشمة وعلى سطحها، قرب الساتر الترابي، وفي كّ مكان، 

عللني أجد كسرة خبز. قد يكون الجنود قد رموها هنا أو هناك. 

وأخصًرا، وجدت ضاللتي على سطح إحدى الدشم، بصن ال ناديق وحشوات 

الرلصاص الفارغة وأشرطة طلقات الرلشاش الخالصة. كسرة خبز بمقدار كفل الصد 

ام تحت أشعة الشمس والمطر. غسلتها بمصاه ال هريج،  متعفنة يابسة، قبعت أليل

فاحتفلت معدتي بتسكصن جوعها.

، وسللمها للسائق  ال��خ��طل ز الئحة بمستلزمات  أثناء ذل��ك، ك��ان القائد قد جهل

ى جلست  اللذي أعاد معي القدر إلى الشاحنة. وما إن جلس خلف المقود، حتل

أي���ن؟«، أجبت:  قربه لمرافقته بحًثا عن »ي��وس��ف« و »محسن«، فسألني: »إل��ى 

»إلى الخط الخلفي«.

وصْلنا مع حلول الظالم. أنزلني في الجانب اآلخر للساتر الترابي، وكان صوت 

األذان ي دح من أجهزة الراديو في الدشم، وقد اصطفل المقاتلون قرب صهاريج 

المصاه المنتشرة على طول الساتر الترابي يتوضؤون على عجّ. سألت هذا وذاك 

حتى وجدت أخ��َويَّ »محسن« و »يوسف«، ومعهما »حسن إسكندري«، رفصقنا 

يتنا. وابن قر
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ك��ب��ر »ي���وس���ف« ل��غ��ص��اب��ي 24 س��اع��ة دون أيل  ب���دا ال��ق��ل��ق واض���ًح���ا ع��ل��ى أخ���ي األ

خبر. ُس��ررت كثصًرا برؤيتهم، كما ُدهشت ألن��واع المأكوالت في دشمتهم، حصث 

ى، في حصن كدنا نموت جوًعا  بات الفاكهة والطعام والخبز والمربل ت معلل اصطفل

ات، فانتقلُت  الي، تمل توزيع وإعادة تشكصّ القول في الخطل األمامي. في الصوم التل

أنا و »محسن، يوسف، علي جان تاجصك وُبرزو قانع«)1( إلى الخطل اللذي قضصت 

فصه لصلتي األولى وحصًدا. بصنما ُنقّ »حسن إسكندري« إلى جبهة »دبل حردان« 

ا ما يقارب 3 كصلومترات لجهة الصسار. كانت جبهتنا ُتعرف باسم  اللتي تبعد عنل

»نفرد«)2( نسبة إلى م نع »نفرد« لألنابصب، الواقع على مسافة غصر بعصدة عن 

»األهواز«.

تنا  صن عند مداخّ »األهواز«، وقضت مهمل في تلك األيام، توقف زحف العراقصل

ك��ان الساتر  ي��ص��أس بعد م��ن اح��ت��الل المدينة.  ل��م  الحفاظ على مواقعنا. فالعدو 

أق��رب متاريسنا  ع��ام »األه����واز- ُخرمشهر«، ويقع  يمتدل على يسار طريق  الترابي 

ا نحرس المكان  . فكنل من العدو، عند نقطة ات ال الساتر الترابي بالطريق العامل

اش، أراقب حقّ  لصاًل ونهاًرا. كنت خالل الساعات اللتي أمضصها في دشمة الرشل

ة، وأختلس نظرة إلى الطريق الساكنة كأفعى رماها  الق ب الممتدل أمامي بدقل

وا حركتها، وسقطت هامدة بصن الق ب. كان ي عب رؤية  األوالد بالحجارة فشلل

الخط األبصض وسطها لكثرة القذائف والقنابّ اللتي انهالت علصها. طريٌق خاويٌة 

ارات العابرة منذ أمٍد بعصد.  لم تشعر بحرارة عجالت السصل

)1(  »علي جان تاجصك« و»ُبرزو قانع« من التالمذة التعبويصن وقد استشهدا في عملصات »رمضان«.
)2(  نفرد: navard: قطع إسطوانصة كاللتي تستخدم في آلة الطباعة أو الحادلة.
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َنَفْرد

قضصنا شهَري كانون الثاني وشباط من العام 1982م، في جبهة »نفرد«. ثالثة 

إخ��وة في دشمة واح��دة، »يوسف« 20 عاًما، »محسن« 18 عاًما وأن��ا 16 عاًما. 

تنا  ا من أهالي »كاشان«، رؤوًف��ا متساهاًل. وبما أنل َمهمَّ كان قائد مجموعتنا شابًّ

��ا نقضي س��اع��ات ط���وال ف��ي دش��م��ة ال��ح��راس��ة وال��رص��د،  ال��ح��راس��ة ل��ص��اًل ون���ه���اًرا، ك��نل

��ى إذا م��ا ت��ن��اه��ى إل���ى سمعنا حفصف ق���ارب أو  ن غي إل���ى س��ك��ون ال��ق�� ��ب، ح��تل

ه كذلك، رحنا نمطر المكان بوابّ من الرصاص يخرق عنان الفضاء وي مل  ا أنل ظننل

ا نهدر علصها 5 رصاصات على  ى لو حركت الريح ق بة طويلة، كنل اآلذان. وحتل

��ذي لم نره  ا دفع قائدنا الشابل الل األق��ّ. وصّ إفراطنا في إط��الق الرصاص ح��دًّ

ار. يوًما غاضًبا ألن يضع قوانصن صارمة إلطالق النل

مة فحسب، بّ ومن أجّ التخلص  لم يقت ر إطالق النار على القوارب المتوهل

ال��رم��اي��ة كوسصلة لتمضصة أوق���ات فراغنا.  م��ن رت��اب��ة الحصاة ه��ن��اك، رح��ن��ا نتبارى على 

ذات مرة، أطلقنا رصاص »الكالشصنكوف« نحو الع افصر المسكصنة اللتي كانت تحطل 

أسفّ الساتر الترابي بحًثا عن فتات الخبز الصابس لتقتات علصها. حصنها ُأسقط في يد 

ة الواحدة  انا - وللمرل ًرا إيل ة ودجاجاتها مذكل ر علصنا ق ة العجوز القرويل قائدنا، وراح يكرل

دة للبصض وإهدائه للجبهة. بعد األلف - أنل ثمن رصاصاتنا هو من بصع تلك السصل

���رت األم��ط��ار ج��ح��وره��ا، وأض��ح��ت ل��غ��در ال��زم��ان  ��ت��ي دمل ��ع��ب ب��ال��ف��ئ��ران الل ك��ان ال��لل

ات، أحضر »علي جان«  شريكة دشمتنا، وسصلة أخرى للتسلصة. في إحدى المرل

أح���د ص��غ��اره��ا، ورب��ط��ه بقشة إل���ى ص��ن��دوق ال��ذخ��ص��رة. وك���ان ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن نوبة 

ث إلصه،  الحراسة، يضع أمامه فتات الطعام. وإلضحاك الرفاق، كان ي طنع التحدل

ه يعصش بأمان، ويتناول ثالث وجبات، وأن ال شيء يقلقه على اإلطالق.  نه أنل وُيمنل

والمسكصن طبًعا، يلعب دور أسصر بعثي.
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ه قد عاد حديًثا  تعب »علي جان« من رتابة جبهة »نفرد« وجمودها، خاصة وأنل

ات »ب��س��ت��ان وال��ف��ت��ح المبصن«. وال ش��كل ف��ي أنل م��ق��ارن��ة أج���واء وحماسة  م��ن عملصل

 ٍّ رة، بسكون وسكوت حقول الق ب في »نفرد«، أشعرته بمل ات المظفل العملصل

ي��ن، إذ ك���ان يتمتع إل���ى جانب  ٍّ ش���دي���َدْي���ن. ك���ان وج����وده غنصمة ك��ب��رى ل��آخ��ر وك��ل��

ال��م��واق��ع. لكن عندما  م��ن  ف��ي كثصر  أف��ادت��ن��ا  ة  ال��ط��رف��ة، بخبرة قتالصل الفكاهة وروح 

م  ثه بتهكل ة الضحك. كان يحدل ا ننقلب على ظهورنا من شدل ث إلى أسصره، كنل يتحدل

حصًنا، ويالطفه أحصاًنا أخرى فصسأله عن منزله، عن عائلته وعن طقس »بغداد«، 

ّل تلك  ً ا دوره، مجصًبا عن ك ق صوته متقمل وما دفعه للمجيء إلى الجبهة. ثم يرقل

األسئلة.

ذلك الخّط الجميل

في يوٍم ماطر، كنُت جالًسا في دشمة الحراسة، أراقب حقّ الق ب بجمصع 

ة المزار اللتي تفتقد زواره��ا لوقوعها  حواسي، األف��ق، الجهة الصمنى للطريق، وقبل

على خط التماس بصن الجبهَتْصن.

جًها نحوي. تسللق منحدر الساتر  ته على كتفه متل رأيت »يوسف« حاماًل بندقصل

الترابي، دخّ إلى الدشمة وجلس على أكصاس الرمّ خلف الرشاش، ودفع نحوي 

ورقة كانت في يده قائاًل: »لقد وصلت رسالة من موسى«. أخذت رسالة أخي 

»موسى« بفرح. كان يشغّ في تلك األيام من ب مسؤول التربصة والتعلصم في 

»قلعة كنج« اللتي ذهب للعمّ فصها بعد مشاركته في عملصات »كرخه نور«. كتب 

��ه كللما تعرلض  م أنل اء، أنتم فخرنا وقد أثبتل »موسى« بخطه الجمصّ: »إخوتي األع��زل

ون للدفاع عن  دين الله للخطر، تستبدلون أق��الم المدرسة ببنادق الحرب، وتهبل

وطننا اإلسالمي«.
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ك��ان كللما رج��ع من المدينة  ه الجمصّ بأنامله الظريفة الممشوقة.  رني خطل ذكل

ب كتبه في مكان بعصد عن األعصن، ويوصي والدتنا أن ال تسمح  يفتح حقصبته ويوضل

ت، واللتي غالًبا ما يحمّ  ألحد برؤيتها. ثمل ُيخِرج من بصن صفحات إحدى المجالل

غالفها صورة أحد الفنانصن، أوراًقا مكتوبة بخط الصد؛ هي بصانات اإلمام الخمصني 

أثناء إقامته في باريس، ويقرؤها علصنا. 

د يضع نظارة،  ات، جلب معه ص��ورة باألبصض واألس���ود لسصل ف��ي إح��دى ال��م��رل

ع  ��ه ال��ج��م��ص��ّ: »م��رج��ع التشصل وي��ق��رأ ورق���ة يحملها. ك��ت��ب أخ���ي خ��ل��ف ال��� ���ورة ب��خ��طل

د روح الله الخمصني«. العظصم آية الله العظمى السصل

انا بالمقاتلصن البواسّ مع كثصر  لقد كتب لنا الرسالة بالخط نفسه مخاطًبا إيل

جت رسالته شجوني، وت��ذك��رت عودته في أح��د أيام  من التشجصع والتبجصّ. هصل

ي��اض��ص��ة؛  ع��ص��د ال���ن���وروز ح��ام��اًل ف��ي حقصبته إل���ى ج��ان��ب ال�� ��ور وال��ب��ص��ان��ات أدوات ر

دان،  ة فصتمدل ب��ق��ول ي��َدْي��ه  ها بصن  ك��ان يشدل ���ورات طويلة مت لة بحلقتصن،  ثالثة رصل

��ورات لنتدرب نحن علصها.  دة، ث��مل يعطصنا ال��رصل ر ه��ذه التمارين لفترة م��ح��دل وي��ك��رل

ا أنا فال. وعندما رأى »موسى«  كان »يوسف« و»محسن« يقدران على ذلك، أمل

ورات، حصنها تمكنت من  أنل جمصع محاوالتي باءت بالفشّ، قام بنزع أحد الرصل

ة سوداء للضغط علصها وتمرين األصابع، مضاًفا  ها. كما أحضر حلقة مطاطصل شدل

ة »زورخ����ان����ه«)1(، وحبّ  التقلصديل ي��اض��ة  ال��ر ف��ي  ��ْص��ن مستخدَمْصن  َخ��َش��ِب��صل مصَلْصن  إل��ى 

َتْصن للقفز. بالستصكي بقبضَتْصن خشبصل

ي��اض��ة الم ارعة وأل��ع��اب ال��ق��وى التقلصدية ف��ي إي���ران وت��ج��ري ف��ي باحة منخفضة دائرية  )1(  زور خ��ان��ه: ر
الشكّ وسط النادي المخ ص، ويقوم المرشد بالنقر على طبّ خاص وإنشاد األشعار الحماسصة 
خاصة تلك اللتي تمجد بطوالت األبطال اإليرانصصن القدامى من الشاهنامة وغصرها، إضافة إلى األشعار 

الدينصة.
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ّل اإلنسان من مجالسته، وكان يمتلك كثصًرا  ا موهوًبا، ال يم كان »موسى« شابًّ

من المعلومات المفصدة. كان يدرس في معهد »كرمان« أواخر عهد الشاه. عندما 

ي��ًق��ا من  ��ا ي��ا أح��م��د ألص��ن��ع ل��ك إب��ر ي��ة، ق��ال ل��ي: »ه��صل رج��ع ف��ي أح��د األي���ام إل��ى ال��ق��ر

اها. راح يثنصها بأنامله  ال��ورق«. ُسررُت كثصًرا ونزعت ورقًة من دفتري، وأعطصته إيل

يًقا  ة وفي النهاية نفخ فصها، فأصبحْت بلمح الب ر إبر ريفة حوالي عشرين مرل الظل

ى أردف قائاًل: »كما يمكن صناعة  ا مع قبضَتْصن. لم أستفق من ذهولي بعد حتل ورقصًّ

الشاي فصه«، قلت له: »هّ تمازحني؟«، قال: »ال، بّ أقول ال دق«. فقلت له: 

ا، أرني كصف ذلك؟«. وضع »موسى« بضع وريقات من الشاي داخّ اإلبريق  »هصل

، ثمل وضعه على المشعّ النفطي. كنت أنظر  الورقي، ومأل ن فه بالماء المغليل

بي، ق��ال ل��ي: »ال��ن��ار تحت اإلبريق  إلصه بذهول وده��ش��ة، وعندما رأى م��دى تعجل

ا أدهشني  تمنع المصاه من إتالف ال��ورق، كما أنل الماء تمنع النار من حرقه«. حقًّ

تناوب المصاه والنار في حفظ اإلبريق الورقي.

كان »موسى« خالل 13 يوًما -عطلة عصد النوروز- يمارس الرياضة صباًحا، ثمل 

اء.  اًل بصن أزهار الدحنون ال فراء ونباتات الربصع الغنل يحمّ أحد كتبه لصقرأه متنقل

كان ي طحبني معه دائًما، إالل ذلك الصوم اللذي كسرت فصه قبضة حبّ القفز. طبًعا 

لم يعاقبني، وك��دت أم��وت خجاًل من فعلتي. كنت أسصر خلفه وهو يقرأ الكتاب 

ات األصنام« للشاعر »نادر نادر بور«: ب وت مرتفع، وفي أحد األيام قرأ شعر »نحل

ٍّ عجوز ومطرقة الخصال ات تماثص »نحل

في لصلٍة، خلقتك من مرمر األشعار

ّل اآلمال وكي أنقش في حدقَتْصك ك

استرضصت دالل ألف عصن كحالء«.
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م بعض المعلومات  كان، في بعض األحصان، يشرح لي معاني األشعار، أو يقدل

عن حصاة الشاعر.

ي����ة غ�������ت ال������������رأس ف����������داء ال����ح����ر وُج���������دت ب�����ال�����روح ع���ل���ى م���ذب���ح���ه���ا«»م�������رل

عندما قرأ هذا البصت، حكى لي سصرة قائله الشاعر »فُرخي ي��زدي«، واللذي 

أمر حاكم يزد بتقطصب شفَتْصه بعضهما ببعض، فأنشد هذا البصت: 

بَتْصن فصسري إلصك ما ألمل بي من وجع«»اسمع حكايتي من شفَتيَّ المقطل

 حكى لي ق ة الشاعر »فُرخي يزدي« عند نهاية البستان، قرب ق بات لم 

كبر »حسن« القضاء على جذورها مهما حاول وفعّ. يستطع أخي األ

ة. وه��ا أن��ا على مقربة من حقّ  مضى على ذل��ك الصوم الربصعي سنوات ع��دل

ة ماء. ال شيء هنا،  ق ٍب آخر ممتدل على مدى النظر، في دشمٍة قابعٍة على ضفل

غصر ماٍء وحقول ق ٍب تمتدل خلفها، حقول تلصها حقول. 

لقاء حسن إسكندري

يارة »حسن إسكندري« في الجبهة المجاورة.  أقنعت »ُبرزو« بمرافقتي لز

ل��وال��ده »قلندر  ب القلب، ك��ان قبّ التحاقه بالجبهة عوًنا  »ُب���رزو« ش��ابٌّ طصل

اب على خط »فارياب - جصرفت«، كما شارك  قانع« سائق مصني باص لنقّ الركل

ات »بستان والفتح المبصن«. في عملصل

ي��ق، شعرت بالقلق إذ ل��م أخبر ال القائد وال أخ��ي »يوسف«  ف��ي أث��ن��اء ال��ط��ر

باألمر. مألنا قارورَتْي مصاه، حملنا سالَحْصنا، وانطلقنا في ذلك السهّ الفسصح. 

ا بصن الحصن واآلخر نسمع أصوات قذائف العدو تمرل فوق رؤوسنا مستهدفة  كنل
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ا آمَنْصن خلف الساتر  ة للجصش اإلي��ران��ي. انتابني الخوف، فقد كنل مواقع مدفعصل

نا هنا وس��ط ه��ذا السهّ ُع��رض��ة ألن يكشف ال��ع��دو أمرنا  وداخ���ّ الدشمة، لكنل

بسهولة. على الرغم من ذلك، تابعنا سصرنا تحت أشعة الشمس الحامصة اللتي 

ر ما تبقى من مصاه في تجاويف األرض وحفرها. وصلنا بعد ساعة إلى الساتر  تبخل

��ن��ا م��ن ال��رف��اق. دخلنا إل��ى محصط ال��دش��م بسهولة،  اس أنل ال��ت��راب��ي، وأعلمنا ال��ح��رل

��ذي ُدِه��ش لرؤيتنا. تعانقنا وعلت ضحكاتنا، بعدها دعانا  الل ووجدنا »حسن« 

إلى دشمته اللتي كانت أفضّ حااًل من دشمتنا، وكان في زاويتها بعض الخبز 

ى الجزر. والجبن وعلبتا مربل

م لنا »حسن« ورفاقه طعاًما ساخًنا للغداء، بعدها أخبرونا ببعض الحوادث  قدل

اللتي جرت في جبهتهم وفي غصرها من الجبهات المجاورة؛ كق ة أحد إخوة وحدة 

صن وق��ت��ّ أح��ده��م. ل��م نشبع م��ن رؤي��ة  ���ذي دخ��ّ إل��ى دش��م��ة العراقصل االس��ت��ط��الع الل

عنا »حسًنا«  »حسن«، لكن كان علصنا العودة إلى جبهتنا قبّ غروب الشمس. ودل

ى ناداني: »قف يا أحمد، أريدك  والرفاق وانطلقنا. لكن لم نكد نبتعد خطوات حتل

ا وقال: »هّ تذهب في عصد النوروز إلى مشهد؟«، قبلت  في أمر!«. اقترب منل

الدعوة بطصب خاطر وأكملنا المسصر.

ى ن فه في األوحال.  في منت ف الطريق، شاهدنا صندوق ذخصرة انغرس حتل

اش »كالصبر« سالم،  أخرجناه ب عوبة وفتحناه. كان يحتوي على شريط رصاص رشل

اق ونظصف. برل

أنل  أثقّ من استطاعتنا، كما  ك��ان  ه  فرحنا كمن وج��د كنًزا وهممنا بحمله، لكنل

الطريق ما زالت طويلة أمامنا. لذا، اكتفصنا ببعض الرصاصات وتابعنا سصرنا. وصلنا 

إل��ى ال��دش��م��ة قبْصّ ال��غ��روب، وأخ��ب��رت أخ����َويَّ »ي��وس��ف« و»م��ح��س��ن« وأي��ًض��ا »علي 

جان« عن مغامرتنا لهذا الصوم، جاهلصن أيل م صر ينتظرنا بسبب هذه الرصاصات. 
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حادثة

ة وال���ق���ائ���د غ���اض���ب م���ن ت�� ��رف��ات��ن��ا. ف��ق��د ع��ل��م أنل ب��ع��ض اإلخ����وة  �����ام ع�����دل م��ن��ذ أيل

د أنل ال جدوى  ي طادون البطل برصاص الكالشصنكوف وببندقصة G3. عندما تأكل

ّل من يطلق  دة العجوز ودجاجاتها، قال بحزم: »من اآلن وصاعًدا، ك ة السصل من ق ل

ّل إطالق نار، ويبدأ  س مع ك غ سُصطرد من الجبهة، فالعدول يتوجل الرصاص دون مسول

ا ما قاله، ففي أحد األيام، سقطت قذائف  ق فه المدفعيل العنصف علصنا«. حقًّ

ة  لنا القائد مسؤولصل ت إلى جرح قدم أحد اإلخوة، فحمل ة وسط دشمنا أدل هاون عدل

ة بالترغصب، وأخ��رى  ذل��ك إلطالقنا النار دون مبرر. ح��اول القائد كثصًرا منعنا، م��رل

ر لنا عقاًبا قاسًصا. بالتهديد، لكن عندما احترق جزء من لحصته بسبب مشاغباتنا، دبل

بدأت الحكاية عندما أفرغت أنا و»ُبرزو« البارود من رصاصاٍت عثرنا علصها في 

ا نستخدمها في إشعال النار تحت  السهّ، ووضعناها في ج��وارب »ُب��رزو«، وكنل

ي��ع االح��ت��راق، ول��م يساعد على غلصان  ي��ق ال��ش��اي. صحصح أنل ال��ب��ارود ك��ان س��ر إب��ر

ا نتسلى بذلك. نا كنل الماء، لكنل

في أحد األيام، جاء القائد وجلس معنا حول النار. عندما رآه »ُبرزو«، وضع 

ج��وارب ال��ب��ارود ق��رب النار. راح القائد ین حنا بعدم ه��در بصت المال، وإط��الق 

الرصاص دون مبرر أو اصطصاد البط به. فجأة، وبسبب الحرارة الشديدة احترق 

ب احتراق جزء من لحصة القائد.  ّل اتجاه، ما سبل ال��ب��ارود، وانتشر کالبرکان فی ك

ت اعدت رائحة الشواء في المكان، لكن نجا وجهه وعصناه. غضب كثصًرا وقال: 

��ن��ا وجدنا  ��دي! أق��س��م إنل ��ا أخ��ب��رون��ي م��ن أي��ن أتصتم ب��ه��ذا؟«، ق��ال »ُب����رزو«: »س��صل »ه��صل

��ه��ا ل��رش��اش كالصبر المحمول على ال��دب��اب��ات، وال  ال��رص��اص��ات ف��ي السهّ، كما إنل

يفصدنا في شيء، فنحن ال نملك دبابات هنا«.
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ها فال ندوق  أخذت جانب »ُبرزو« وقلت: »يا أخي! لم نستطع أن نحضرها کلل

��ّ ك��الم��ن��ا م��ن غ��ض��ب��ه، وك��ت��ب م��ن ف��وره  ��ه��ا ل��ل��ج��ص��ش«. ل��م ي��ق��لل ا، وأظ����نل أنل ثقصّ ج����دًّ

ه أرسلنا لتقديم المساعدة في مخزن الذخائر  رسالة إلى قسم اإلسناد، تفصد بأنل

��ع أسفّ الرسالة وناولها ل�»علي جان تاجصك«. رجوناه كثصًرا لكن  والعتاد، ثمل وقل

ه. ر سلوكنا هذا على م صر الف صّ كلل دون جدوى، لقد أثل

فنا إل��ى السائق وق��ال:  ��ال��ي، عندما ج���اءت شاحنة التموين، عرل ال��تل ال��ص��وم  ف��ي 

»استفصدوا من وجودهم المبارك في نقّ صناديق العتاد«. وهكذا تدنلت درجتنا 

ة. الصن في خطوط الجبهة الخلفصل من مقاتلصن في الخطل المتقدم إلى عتل

عقابنا الّلذع

أصبح عملنا الجديد في مخزن م نع أنابصب »نفرد« في »األهواز«. في تلك 

سة بعضها فوق بعض. وفي  األيام، اسُتبدلت األنابصب ب ناديق الذخائر المكدل

ة لكي تحمّ قسًما م��ن هذا  يل ّل ي���وم، ي��أت��ي ع��دد م��ن شاحنات »آي��ف��ا« العسكر ك��

العتاد إلى جبهات القتال. كان عملنا إخراج العتاد الثقصّ مثّ صناديق الرصاص، 

القنابّ، قذائف ال�آر بي جي وغصرها من المخزن، وتحمصلها في الشاحنات على 

ح���ذر. كما أع��ط��ون��ا غ��رف��ة صغصرة ل��إق��ام��ة ق��رب ال��م��خ��زن م��ع مشعّ نفطي جديد 

ات. وعدد من البطانصل

ة على وجودنا،  ��ام ع��دل ا من »أصفهان«، وبعد م��رور أيل كان مسؤول المخزن شابًّ

ه  استطاع أن يتأقلم مع طباع وم��زاح مجموعتنا المؤللفة من خمسة عناصر، حتى إنل

ة الموكلة إلصه،  ة والَمهمَّ صار يشارك في المزاح أحصاًنا. لم يكن راضًصا عن المسؤولصل

��ن��ا قدمنا م��ن ال��خ��ط األم��ام��ي  ول��م يكن ي��راه��ا مناسبة ل��ق��درات��ه وش��أن��ه. عندما علم أنل

ياته في الجبهة  ثنا عن ذكر شعر بانكسار. وم��ن أج��ّ التعويض عن ذل��ك، ك��ان يحدل
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اللتي خ��دم فصها قبّ انتقاله إل��ى هنا، م��ح��اواًل من خ��الل س��رد ال��ح��وادث والمواقف 

ما  ا، إنل د أمصن مخزن عاديًّ ه لصس مجرل الخطرة اللتي تعرلض لها في المعارك، إفهامنا أنل

ا شهًما  ة بشكّ مؤقلت. مهما يكن، لقد كان شابًّ هو مقاتّ ويتوللى هذه المسؤولصل

ى ُأبعد إلى هنا، لكن ال! فهو  ب بإحراق لحصة قائده حتل ه قد تسبل ا أنل ومخلً ا، ظننل

ا ننعم  ا نهاًرا، لكن كنل أهدأ وأعقّ من أن يرتكب مثّ هذه األفعال. كان العمّ شاقًّ

ى ن فها بالمصاه، في غرفة  بالراحة لصاًل. وأصبحنا نقصم، بدل الدشمة اللتي تمتلئ حتل

��ص��ّ. ي��ا لها م��ن لصال ال ُتنسى!  ��رة م��ن ال��لل ى س��اع��ات م��ت��أخل نتسامر فصها ونضحك حتل

ثنا عن مشاركته في  صلة عن بالي عندما كان مسؤول المخزن يحدل لم تغب تلك اللل

اتنا في حقّ األلغام، وراح  ات »بستان«، ووصّ في سرده إلى حصث علقت قول عملصل

ة وغزارة نصران العدو  العدو يطلق نحوها نصران رشاشاته بغزارة، وكي يشصر إلى شدل

��ة ق��ال: »ك��ان��ت الطلقات تنهمر علصنا ع��ن الصمصن والصسار ك��ال��رص��اص!«. م��ا إن  ب��دقل

ى انفجرنا بالضحك. ومنذ تلك اللصلة، لم ندع فرصة إالل وشاكسناه  وصّ إلى هنا حتل

ا كانت الطلقات تنهمر علصكم كالرصاص؟«. استمرلت صداقتنا مع أمصن  فصها: »أحقًّ

��ى آخ���ر ي���وم م��ن إق��ام��ت��ن��ا وعملنا ه��ن��اك. ك���ان ي��ح��بل »م��ح��س��ن« أك��ث��ر من  ال��م��خ��زن ح��تل

غ��ص��ره؛ ألنل رس��وم��ه جمصلة. ك��ان يرسم على صناديق الذخصرة أش��ك��ااًل مختلفة، منها 

ها المقاتّ، لو سمحَت، ومن أجّ العجوز  ار وُكتب تحته: »أيل رسُم مقاتّ يطلق النل

ة، اقت د في استعمال الذخصرة«. عندها قال له »علي ج��ان«: »يبدو أنلك  القرويل

نسصت كصف كنت ت طاد الع افصر بهذه الرصاصات منذ بضعة أيام!«.

في أحد األيام، جاء سائق لنقّ العتاد، وحمّ إلصنا رسالة من القائد الكاشاني 

زنا حقائب  ا العودة إلى مقرل خدمتنا السابق. ببالغ السرور، جهل الشابل يطلب منل

تنا إلى  الظهر، وجلسنا على صناديق العتاد اللتي وضعناها في الشاحنة اللتي أقلل

نا. بعد ذلك، صرفنا النظر عن إزعاج قائدنا أبًدا. مقرل
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مرل شهران على وجودنا في الجبهة، جاء القائد إلصنا وهو يرتدي لباس الحرس، 

ات جديدة لتستلم  ��ه في الغد ستأتي ق��ول ع ح��ذاءه العسكري، وأخبرنا أنل وق��د لمل

ؤ والتدريب. الخطل ويمكننا العودة إلى منازلنا، فقد انقضت فترة التهصل

في الصوم التالي، في معسكر الغولف في »األهواز«، سللمنا أسلحتنا ومخازن 

انطلقنا نحو  ��ون  ال��لل الكاكي )الترابي(  إل��ى مستودع األسلحة، وبلباسنا  ال��رص��اص 

يتنا »هور  ينا تذاكر السفر وعدنا إلى »كرمان«. كانت قر موقف الحافالت. اشتر

باسفصد« تستعدل الستقبال ربصع العام 1982م. 

مشهد

��زن��ا أنفسنا للسفر إل��ى »مشهد  ب��ن��اًء على م��ا ات��ف��ق��ُت علصه م��ع »ح��س��ن«، ج��هل

سة«. قبّ عصد النوروز بأسبوع واحد، ذهبنا إلى »سصرجان«، ومن هناك  المقدل

ركبنا شاحنة للنقّ البري نحو »شصراز«. في الحقصقة، أركَبنا السائق كي ال يبقى 

حلة. عندما علم مدى شوقي لرؤية بحصرة الملح، توقلف عند أحد  وحصًدا في الرل

ن أنا و»حسن« من رؤية البحصرة والتقاط  المرتفعات بصن »ني ريز واستهبان« ألتمكل

ب. ة. بدا للبحصرة من ذلك الجبّ مشهد بديع خالل يل ال ور التذكار

ي��ارة مقام  عندما وصلنا إل��ى »ش��ص��راز«، وك���أيل زائ���ر ج��دي��د للمدينة، ذهبنا ل��ز

ابن اإلمام »أحمد«. حجزنا غرفة في منزٍل، وضعنا حقائبنا فصها، ثمل ذهبنا نجول 

ْين »حافظ«  يَحْي الشاعَر في المدينة. بقصنا في »شصراز« يوَمْصن، زرنا خاللها ضر

ة. ومن ال ور اللتي رأيناها  َذْين شاهدنا صورهما في كتبنا المدرسصل و»سعدي« اللَّ

ة، لكن  الطبصعصل م��ن األزه���ار  المدينة الم نوعة  الكتاب، ص��ورة ساعة ساحة  ف��ي 

مهما بحثنا عنها لم نجدها.

انتقلنا من »شصراز« إلى »طهران«، ومن هناك إلى »مشهد«. استأجرنا قرب 
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ْين، في منزل كبصر  مقام اإلمام علي بن موسى الرضا Q غرفة مع رجَلْصن عجوَز

هما قد  يضمل في فنائه أشجاًرا وحوض مصاه. التقطنا ال ور مع الرجَلْصن، ويبدو أنل

ر دون عائلَتْصهما. يارة الحرم المطهل ترافقا لز

ساعة تحويّ العام الهجري الشمسي من 1360 إلى 1361 )آذار 1982م(، 

ة اإلم���ام ال��رض��ا Q، بعدها عدنا إلى  ا نقف عند أض��رح��ة الشهداء ف��ي جنل كنل

ة. في طريق عودتنا مررنا ب�»طبس«،  ر. بقصنا في »مشهد« أياًما عدل الحرم المطهل

ر في الدرس والمدرسة. أفكار تنتاب  ة القاحلة. حصنها رحت أفكل الطريق ال حراويل

ى  التالمذة عند ق��رب انتهاء العطلة، فتسرق منهم أحالمهم وس��روره��م فصما تبقل

من أيامها. 

ض عن غصابي مدة 3 أشهر عن المدرسة؟ وماذا  ا كصف أستطصع أن أع��ول  حقًّ

وم��ن سصساعدني  أي��ن سأدرسها؟  والهندسة؟  ثات  المثلل الجبر وعلم  عن دروس 

ألفهمها؟ أثقلْت هذه األفكار رأسي وأشعرتني باإلحباط.



فصل الّربيع؛ عشٌق يعبر الحدود





القسم األّول: االستعداد

ا بالقرب من  في أوائ��ّ العام 1361 ه- ش )آذار1982م(، عندما كنُت م��ارًّ

ة تعويض م��ا فاتني من  ��ر ف��ي كصفصل م��رك��ز التعبئة ف��ي مدينة »ج��ص��رف��ت«، وأن���ا أف��كل

ن��ي ص���وت »آه��ن��ك��ران« كالمغناطصس من  ال����دروس وال��ل��ح��اق ب��زم��الء ال�� ��ف، ش��دل

رصصف شارع »فرمانداري« إلى خلف طاولة األخ »نوزائي« قائد التعبئة.

ة  صن تضفي طاقة إيجابصل ة، ووجوه اإلخوة الجبهويل كان المبنى عابًقا بأجواء خاصل

ع��ل��ى ال��م��ك��ان، ف��ت��خ��ال ل��ح��دي��ث��ه��م ال��م��ف��ع��م ب����األدب وال��رص��ان��ة وال���وق���ار، وشفاههم 

ة إلى المدينة ألمر ما، وُسرعان ما سصعودون  م ج��اؤوا من الجنل الباسمة أب��ًدا، أنهل

أدراجهم. كان »آهنكران« ينشد: »ال تقفي في طريقي ُأماه... وال تحاولي ثنصي... 

رت والدتي فخنقتني َعبرة عذبة.  فأنا ذاهب إلى الجهاد«. تذكل

ات في حركة ذه��اب وإي��اب دائمة،  في الجانب اآلخ��ر من الفناء، كانت اآللصل

والسائقون في نشاط دؤوب. جرى في أروقة المبنى الحديث عن إرسال بعثات 

عصن إلى الجبهة. كلمة »البعثة« في تلك األيام تحمّ ألف معنى ومعنى.  المتطول

ات، الشهادة، وكثصًرا من المعاني األخ��رى اللتي  ، العملصل كانت تعني ال��وداع، األمل

ّل تلك المعاني  تهزل كصان اإلنسان. عندما تسمع كلمة »بعثة الجبهة« تتداعى ك

ك وتطبع  ك، تدع يَدْيها الحنوَنْصن، تضمل إلى ذهنك، فترى نفسك واقًفا أمام أمل

على وجهك أجمّ الُقبّ. ثمل ترى نفسك غارًقا بصن البنادق والقطارات، العتاد 
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ب��ك شوارعها  ��ان مدينتك يجوبون  والقنابّ، وم��رف��وًع��ا ف��ي النهاية على أك��فل ش��بل

عصن. مشصل

هات  ّل أثًرا على اآلخرين، فهي تعني القلق وانتظار األُمل لم تكن كلمة »بعثة« أق

��ه��ات اضطربت عند وداع ف��ل��ذات أكبادها،  وال��زوج��ات. وك��م م��ن قلوب آب��اء وأمل

ات القلوب هذه. عاء لحفظ قافلة حبل ّ والدل عتهم بالدموع والتوسل فودل

ات وإرسال البعثات، األمر اللذي ُحرمُت منه العام  يومها، عبقت رائحة العملصل

الماضي، ولم يكن لي ن صب منه غصر 3 أشهر من التدريب العسكري والحراسة 

ْين من الحراسة في جبهة صامتة ساكنة،  فقط. آن األوان لكي أف��رغ ُعقدة شهَر

ة ملصئة بالضجصج والحركة. لكن عليل  ات واقعصل وأثلج صدري بالمشاركة في عملصل

ات، إذ لست على استعداد للعودة إلى الجبهة  د من وج��ود عملصل بداية أن أتأكل

���ذي قضصته في  ��ن��ي استمتعُت بالوقت الل وه��در ال��وق��ت ف��ي ال��ح��راس��ة. صحصح أنل

ات، البقاء في  ّ، في حال عدم المشاركة في العملصل ني أفضل جبهة »نفرد«، لكنل

»جصرفت« واالهتمام بالدراسة.

ة البسصطة  دخلت إلى غرفة األخ »نوزائي«، كان يجلس خلف طاولته الخشبصل

ة، يرتدي  ارة سمصكة العدسَتْصن بإطار أسود ولحصة سوداء كثل ا، وعلى عصنصه نظل جدًّ

اه.  ا أخضر، وعلى جصبه شعار، يبدو أنل أحدهم في الحرس الثوري قد أهداه إيل يًّ ز

ح متابعة  ني عدُت حديًثا من الجبهة، وأرجل وقفُت أمامه، ألقصُت السالم وأخبرته أنل

ات، وأضفت: »أقسم علصك  دراستي على العودة إلصها دون المشاركة في العملصل

ات في األفق أم ال؟«، قال: »تعني أنلك لن  بالله أصدقني القول، هّ من عملصل

تذهب إالل إذا كان هناك عملصات؟«. قلت: »ال، إذ عليل العودة إلى المدرسة 

ة، لكن  يل د »نوزائي« إفشاء األسرار العسكر ه غصر مسموح للسصل والدراسة«. يبدو أنل

للتخلص من إصراري وإلحاحي قال: »إن شاء الله سصحدث شيء ما في القريب 
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ح ب��ه علًنا، بالطبع ك��ي ال  ���ذي ال يمكن أن ي�� ��رل ال��ع��اج��ّ«. فهمت مغزى كالمه الل

صن. فقلت  ات إلى »منافقي خلق«، وبالتالي إلى أسماع البعثصل ي ّ خبر العملصل

د أنل العملصات باتت وشصكة، وإالل أيل شيء آخر ممكن أن  في نفسي: »من المؤكل

يحدث في الجبهة؟!«. صحصح أنل »نوزائي« قال ذلك في جملة ق صرة مع الغمز 

ات قادمة، وإذا كنَت صادق  أكصد العملصل ما لسان حاله يقول: »بالتل والللمز، وكأنل

ز نفسك ف��ي أس���رع وق����ت!«. ح لت على ال��ج��واب،  ��ة ف��ي ال��م��ش��ارك��ة، فجهل ال��ن��صل

خذ قراري، وفعلت. وعليل اآلن أن أتل

حسن تاجيك شير

ات في جبهات الجنوب،  ى ذلك الصوم اللذي علمت بُقرب ح ول العملصل حتل

����ذي ذه���ب ق��ب��ْص��ّ ع��ص��د رأس السنة  ل��م أك���ن ق��د سمعت أيل خ��ب��ر ع��ن »ح��س��ن« الل

ه ابُتلَي بالحراسة كما ابُتلصنا نحن. لكن بعد  ة إلى الجبهة، وأظنل أنل ة الشمسصل يل الهجر

ة، ع��اد من الجبهة ع��دٌد من أصدقائنا، وق��د حمّ أحدهم نبأ استشهاد  ��ام ع��دل أيل

ة وأنل  ، خاصل »حسن«. عندما سمعت بهذا شعرت وكأنل السماء قد أطبقت عليل

ة قد داسته  ابة عراقصل ه رأى بُأمل العصن أنل »حسن« قد جرح، وأنل دبل حامّ النبأ قال إنل

نا لن نجد أيل أثر لجثمانه. ة. بدا واثًقا من ما يقول، ما جعلنا نظنل أنل ات عدل مرل

ر لمراسم العزاء عندما وصّ خبر من التعبئة عن تحديد   كانت عائلته تحضل

د لحظه  تاريخ إرسال البعثة إلى الجبهة. بعد سماعي خبر شهادة »حسن«، لم أتردل

��د ذه��اب��ي أك��ث��ر ف��أك��ث��ر. ل��م يكن  ��ل��ُت اس��م��ي ف��ي ال��م��رك��ز، وب��ذل��ك ت��أكل واح����دة، وس��جل

»حسن« اب��ن خالي فحسب، بّ ك��ان رفصق الطفولة والمدرسة، وشريك الغرفة 

��ام الدراسة في مدينة »جصرفت«. لقد اشُتهر بحنانه وعطفه بصن أف��راد العائلة  أيل

واألقارب، لذا آلم نبأ استشهاده القاسي والمفجع قلوَب الجمصع. 
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قبّ الذهاب، أردت الح ول على رضى أمي وإذنها. أعتقد أنل الح ول على 

��ة بعد سماع نبأ استشهاد »ح��س��ن«، سصكون م��ن ال عوبة بمكان.  رض��اه��ا خ��اصل

تني إلى حضنها الدافئ. وددُت لو تحكي لي  ذهبُت إلى القرية، وكالعادة ضمل

ق لسماعها.  ق ة حصاتها؛ الق ة اللتي روتها مراًرا وتكراًرا. ومع ذلك، ما زلت أتشول

ًفا  بالطبع، هي ق ة حزينة، فقد فقدْت والدي - سندها وشريك حصاتها - مخلل

ها استطاعت بما  وراءه 8 أب��ن��اء أصغرهم أن��ا ف��ي شهره ال��س��ادس م��ن العمر. لكنل

ة إدارة عائلة  ق في الق ة هو كصفصل ترك لها والدي تأمصن حصاة كريمة لنا. المشول

ني  ة بصن الواحد واآلخر عن العاَمْصن. لكنل يل مكونة من 8 أبناء ال تزيد الفاصلة العمر

، أنا راضصة  ذلك الصوم، جئت ألسمع منها كالًما آخر، كأْن تقول لي: »اذهب بنيل

عنك«، هذا فحسب.

ا وحزًنا. خرجْت  ما امتأل قلبها غمًّ ثتها عن البعثة إلى الجبهة، وكأنل عندما حدل

، ال��ج��ب��ه��ة مشتعلة ه���ذه األي����ام،  م��ن ص��دره��ا آه���ة وق���ال���ت: »ج��ع��ل��ت ف����داك ب��ن��يل

وا  ة وأدل ��ك قد ع��دَت حديًثا منها، وقد ذهب موسى ويوسف ومحسن م��رل كما أنل

ثها ع��ن الجبهة وعن  ة«. رح��ت أحدل واجبهم، ف��اب��َق ال��ص��وم واذه���ب بعد أشهر ع���دل

���ذي���ن، وب��ع��د مشاركتهم ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ع��ارك، ي��ج��ب أن  آالف المقاتلصن الل

وا إلى أبنائهم وزوجاتهم، وإلى آبائهم وأمهاتهم،  يعودوا لصزوروا عائالتهم، ويطمئنل

ببالي يمكن أن  بالمصاه، وع��ن أيل ش��يء خطر  ال��دش��م المغمورة  ثتها ع��ن  كما حدل

يساعد في إقناعها. 

ها لصست األمل الوحصدة اللتي تنتظر ع��ودة فلذة كبدها من  عندما سمعْت أنل

ة على  ت��زال م رل الحرب، استغرقْت في التفكصر. لكن عندما تكللمْت، كانت ال 

ة واحدة، وإذا  ني قد وفصت َديني للدين والوطن بذهابي مرل ت أنل موقفها، فقد ظنل

َتْصن إلى الجبهة. ى البقصة واجباتهم، فال حاجة إلى ذهاب أمثالي مرل ما أدل
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��ات »ك��رخ��ه ن��ور«  ��ا م��ا ق��ال��ت��ه أم����ي، ف��ق��د ش����ارك أخ���ي »م���وس���ى« ف��ي ع��م��ل��صل ح��قًّ

ني وأخي »يوسف« و »محسن« قد عدنا من الجبهة حديًثا.  ْين، كما أنل قبّ شهَر

ني  ما لو ناقشتها أكثر الستطعت إقناعها. لكنل وجدُت أنل اإلصرار ال فائدة منه، ربل

ن من ذهابي، لذا أنهصت النقاش معها  لم أشأ أن أرى انكسار قلبها عندما تتصقل

ة وقلت لها: »لنَر ما سصكون إن شاء الله«. عندما  دون التوصّ إلى نتصجة نهائصل

ات القادمة، عكس ما تراه والدتي.  غ��ادرُت لم أَر أيل مانع لمشاركتي في العملصل

اخترُت المغادرة دون وداع��ه��ا، على األق��ّ لن أرى عصَنْصها المغرورقَتْصن بالدموع 

ه ت رُّف بعصد عن الشهامة، لكنني رأيته مباًحا في  فصعت ر قلبي ألًما. صحصح أنل

هذه الظروف. 

ني لن أعود إلى الجبهة، حزمت  ت أنل كالمها أقنعني، وأنل ي اللتي ظنل تركت أمل

أمري وعزمت إلى »جصرفت«. 

أمي

ى الله والدي. لكنل والدتي لم  كنُت في الشهر السادس من العمر حصنما توفل

صمون  ر حقول وم��زارع اللل تدْعنا أن��ا وإخوتي نشعر بثقّ الُصتم وم��رارت��ه. كانت تؤجل

ن لنا حصاة  والبرتقال والنخصّ اللتي هي نتاج تعب وع��رق المرحوم وال��دي؛ لتؤمل

كريمة. أصبحت األمل واألب مًعا، األب الرؤوف اللذي ذهب إلى مدينة »جصرفت« 

ل��ش��راء »دي��ن��ام« للمصاه ل��ريل ال��م��زارع وال��ح��ق��ول، ففاجأه ال��م��وت ف��ي منزل شخص 

اسمه »ملك حسصن«. دفنه أخي »عصسى«، ال بي اللذي لم يبلغ الُحلم بعد، في 

مقبرة المدينة، وعاد إلى القرية وحصًدا.

في السادسة من العمر، عندما كنُت أرى أوالد القرية مع آبائهم، أتساءل لَم 

لديهم أٌب بصنما أنا ال! وأحمّ تساؤلي هذا إلى والدتي اللتي تجصبني وهي تبلع 
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ف عصَنْصها بمنديلها األسود: »لقد ذهب والدك إلى كربالء«، ثمل تنتقّ  ريقها وتجفل

إلى موضوع آخر بسرعة.

وق����د أت����ى ذل����ك ال���ص���وم ح��ص��ث ذه���ب���ت ألس��ت��رض��ص��ه��ا ك���ي ت��س��م��ح ل���ي ب��م��واج��ه��ة 

ه ل��ي م��ن بصن إخ��وت��ي السبعة.  ���ذي تكنل ��ن��ي أع��ل��م م��دى ال��ح��بل الل ال��رص��اص، م��ع أنل

ة إلى صدرها وتقول: »ُجعلُت  ني أحصاًنا بقول كانت تناديني »آخر العنقود«، تضمل

ني كثصًرا، لذا لم تسمح لي بالذهاب إلى سفٍر  فداك يا آخر عنقودي«. كانت تحبل

ذهب إلصه -وبحسب قولها- »حسن ابن بلقصس« لُصهَرس تحت جنزير دبابة، فلم 

ت��ق��رأ ع��ن��ده الفاتحة لصالي  أث��ر منه لتندب علصه، أو حتى ق��ب��ًرا  ي��ب��َق للمسكصن أيل 

الجمعة وتذرف الدمع.

لم يكن قد مرل أكثر من عاَمْصن على تلك الحادثة المؤلمة، حصنما كنت أعود مع 

ة، وكان النواطصر  ي من قرية مجاورة إلى المنزل. كان ف ّ المزروعات ال صفصل أمل

يجوبون المزارع حاملصن مقالعهم، يرمون الطصور اللتي تحاول استخراج بذور الخصار 

ا نمرل وسط األثالم الرطبة. حصنما عال صراخ  . كنل من التربة، بكرات الطصن الجافل

أمي، شعرُت أنل قلبي ينسلخ من مكانه، وظننت أنل أفعى قد لسعْتها في إصبع 

ْصن. لكن عندما رجعت إلصها ورأي��ت أنل  قدمها الظاهر من ثقب نعلصها المطاطصَّ

ثان بالتراب، علمت أنل إحدى تلك الكرات قد أصابتها. الحمد  رأسها ووجهها ملول

لله كانت الكرة رطبة، فتناثرت على رأسها ووجهها، ولم ت بها بأًذى بالغ. وعلى 

الرغم من ذلك، راحت تؤنلب الناطور اللذي قذف الكرة وابتعد عن المكان خوًفا. 

نا نمرل من هنا؟  كم حزنُت عندما سمعتها تقول له: »هّ أنت أعمى؟ أال ترى أنل

ماذا لو أصابت الكرة رأس ابني؟«.

ها كثصًرا، فقد منحتني عالوة على عطف وحنان األم عطف  أنا بدوري كنت أحبل

األب اللذي ُحرمت منه. لذا عندما أراها مهمومة ُأصبح كالنبتة الذابلة. كثصًرا ما 
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مات الحصاة.  ي في تلك القرية النائصة اللتي تفتقد ألدنى مقول حدث أن مرضْت أمل

ة؛ حصث أشجار  كنت حصنها أخ��رج لصاًل م��ن ال��م��ن��زل، وأق��ف خلف ال��غ��رف الطصنصل

ّ صوًرا موحشة في الللصّ، خائًفا فزًعا، أرفع يديل نحو السماء  الخروب اللتي تشكل

ي مريضة، اشفها لي«. وقد منعني الخوف من  وأقول بالللهجة المحلصة: »إلهي! أمل

صوت عواء الذئاب، صصاح ابن آوى والخوف من »الغول« و»البعبع«، من تكرار 

ح  ي مالمحي الحزينة وكي ترول دعائي، وعدت أدراجي بلمح الب ر. عندما رأت أمل

، فسرت حرارة الحمى إلى جسدي: »ال تحزن  ي، قالت وهي تضغط على يديل عنل

ته لها أختي. يا صغصري، فأنا بخصر«. ثمل ناولتني فخذ الفروج المشويل اللذي أعدل

ي��ة ع��ل��ى إق��ام��ة م��راس��م  م ال���ح���رام، ك���ان ي��ت��ن��اوب أب��ن��اء ال��ق��ر ف��ي ل��ص��ال��ي ش��ه��ر م��ح��رل

لصلٍة من لصالي عاشوراء، وعلى نفقتهم الخاصة. وعندما يبدأ الرادود »قاسمي« 

ث ع��ن م اب وغربة  ب��ق��راءة الم رع الحسصني، وي��ت��ح��دل وه��و م��ن قرية »رودان« 

ْي��ن، حصنها كنت  ���ي تبكي بحرقة وح���زن ك��ب��ص��َر ي��ن��ب  O ف��ي ال��ش��ام، ك��ان��ت أمل ز

ني أعي ما يقوله الرادود، بّ لبكاء وشجون أمي.  أجهش بالبكاء لصس ألنل

االلتحاق بالجبهة

ع��ص��ن من  ج���اء أه��ال��ي »ج��ص��رف��ت« و»ك��ه��ن��وج« زراف�����ات زراف�����ات ل��ت��ودي��ع ال��م��ت��ط��ول

أم�����ام م���ق���رل ت��ب��ل��ص��غ ال���ح���رس ال���ث���وري ف���ي »ج���ص���رف���ت«، وك���ان���ت ش��اح��ن��ة »الن����دك����روز« 

��ر ص���وت ق���ويل ت��ج��وب ال���ش���وارع معلنة ع��ن إرس���ال  ��ل��ًة ب��األع��الم وي��ع��ل��وه��ا م��ك��بل م��ح��مل

ة  يل عصن إلى الجبهات. وإلى جانب ذلك، كانت تبثل األناشصد الثور دفعة المتطول

عن  ر  المكبل عبر  المدينة،  إم��ام مسجد  »معللمي«  الشصخ  ث  وي��ت��ح��دل ة،  والحماسصل

ع��ات  ��ه��ات واألخ����وات ال��م��ودل حسنات المشاركة ف��ي ال��ح��رب وال��ج��ه��اد. ك��ان��ت األمل

يحملن صواني علصها الم احف الشريفة، المرايا والبخور. الجمصع مشغول بوداع 
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عائلته، إالل أنا اللذي أتصت دون إخبار أحد. حملت حقصبتي ال غصرة ووقفت أمام 

وكالة سصارات »مرسصدس بنز« منتظًرا.

بعد كلمة إم��ام المسجد، وق��ف ش��اب م��ن ال��ح��رس يحمّ بصده الئحة أسماء 

عصن، على الدرجة األولى للحافلة، وبدأ يقرأ األسماء. المتطول

ة وس��ط واب���ّ ق��ب��الت العائلة  ��رون بمشقل  ك��ان اإلخ���وة ال��م��ذك��ورة أس��م��اؤه��م ي��ع��بل

واألصدقاء، ويستقللون الحافلة. وعندما سمعُت اسمي وعائلتي انتابني شعور 

ق���راًرا مسؤواًل  خذ  ني كبرُت بما فصه الكفاية ألتل أنل ب وف��رح��ُت للغاية. شعرُت  طصل

ى الموت، ولم  كهذا؛ أي أن أحمّ حقصبتي وأسصر في طريق محفوفة بالمخاطر حتل

ع لحظتها الم صر اللذي ينتظرني. أتوقل

جلست على أحد المقاعد وسط الحافلة قرب النافذة، ولم يطّ الوقت قبّ 

أن ننطلق وسط مشايعة األهالي مشاًة وركباًنا إلى خارج المدينة. أخرجت رأسي 

صن على طول  حُت بصدي للمودعصن الم طفل من النافذة وبفخٍر اجتاح كصاني، لول

الطريق. فجأة، سمعت صوًتا منادًيا وسط هذا الضجصج: »أحمد... أحمد...«، 

ني لم أَر صاحب ال وت. لكنل

بأيديهم بحماس من  ح��ون  ي��ل��ول المشايعون  زال  وم��ا  الحافلة س��ص��ره��ا،  ت��اب��ع��ْت 

اج��ات��ه��م. سمعت ال وت ثانصة، وك��ان ه��ذه المرة  داخ��ّ سصاراتهم، وم��ن على درل

أعلى وأوض��ح، بحثُت بصن الجموع عن صاحبه وإذ بأحدهم يمسك بصدي. كان 

��ة تسصر بمحاذاة الحافلة، وال ينفكل  يل ن��ار اج���ة  »حسن إسكندري« يجلس على درل

ى ابتعد سائق ال��دراج��ة  . م��ا إن أردت التعبصر ع��ن فرحي لرؤيته، حتل ي��ن��ادي ع��ل��يل

بأمٍر منه. بعد لحظات، توقفت الحافلة لبرهة ومن ثمل انطلقت. لم أزل أبحث 

ى شعرت بصٍد على كتفي.  عة، حتل اجات المشصل عن »حسن« في جموع راكبي الدرل
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ي،  فها. جلس بالقرب منل ه صعد إلى الحافلة أثناء توقل كان »حسن« نفسه، بصد أنل

ر أن تعود إلى الجبهة!«  فتعانقنا وأخبرته عن قراري فقال لي: »لم يكن من المقرل

د  ى لك التأكل ات«. قال: »أنل فأجبت: »لم أكن أريد ذلك لو لم أسمع بقرب العملصل

د نوزائي بذلك، قال هناك  من ذل��ك؟«، فقلت: »أنا متأكد! لقد أخبرني السصل

يًبا!«. شيء ما سصحدث قر

اجته منتظًرا أن  أصبحنا خارج المدينة، وصديق »حسن« ما زال يتبعنا على درل

ينتهي وداعنا وينزل رفصقه من الحافلة. كان »حسن«، بعد عودتنا من الجبهة، قد 

ه اآلن  ة، لكنل ة العامل غ للدراسة والح ول على شهادة الثانويل ر وبشكّ قاطع التفرل قرل

ر النزول من الحافلة إلى المحطة األخصرة. ات« وأخل س لسماع كلمة »عملصل تراه تحمل

ة األخصرة. نزل  خارج المدينة، وقرب أه��راءات القمح، توقفت الحافالت للمرل

المودعون منها، ثمل انطلقت قافلة المقاتلصن وعاد المودعون أدراجهم.

في الطريق إلى »كرمان«، لم أعد أشعر بالوحدة، إذ إنل »حسن إسكندري« 

ر المشاركة في العملصات. كان يجلس إلى جانبي. لقد حسم قراره. أجّ! لقد قرل

التقصت أن��ا و»ح��س��ن« الح��ًق��ا ب���»أك��ب��ر دان��ش��ي«، ك��ان األط���ول ق��ام��ة بصن شباب 

يتنا حصنها. كان ممشوًقا، ملصح الوجه، معقود الجانَبْصن، ذا عصَنْصن واسعَتْصن. قر

ع��ن��دم��ا ع��دن��ا م��ن جبهة ال��ح��راس��ة، ك���ان »أك��ب��ر« ق��د ذه���ب إل���ى »ث��ك��ن��ة 5« في 

ة، أرسلْت له والدته رسواًل  يبصل »كرمان« للتدرلب. لكن خالل منت ف الدورة التدر

ي��ق��ول ل���ه: »أن����ت اآلن رج���ّ ال��ب��ص��ت ب��ع��د وف����اة وال�����دك، وال أح���د ل��ن��ا أن���ا وأخ��ت��اك 

وإخ��وت��ك الثالثة ال غار س���واك. م���اذا سنفعّ إن ذه��ب��ت واس��ت��ش��ه��دت؟ ولمن 

��ذي نقّ له الرسالة مع  الل تتركنا؟«. لم يكن الرسول غصر أخصه األصغر »من ور« 

���ذي يحمله للجبهة، إلى  ّل العشق الل بعض دم��وع ال��ش��وق، فاضطرل »أك��ب��ر« م��ع ك��
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ه التقى بنا أنا و»حسن« في مدينة  ة والعودة إلى القرية. لكنل يبصل ترك الدورة التدر

»ك��رم��ان« وبقي معنا لصلتها. وف��ي ال��ص��وم ال��ت��ال��ي، أرس��ّ أخ��اه ال غصر إل��ى القرية 

وحصًدا بصنما انضمل هو إلى قافلة المجاهدين. 

يوم شاّق

ع��ي ال��ج��ب��ه��ة، وك����ان ي��ت��واف��د  ��ة ال��ه��ن��دس��ة ف��ي »ك���رم���ان« م���رك���ًزا ل��م��ت��ط��ول ك��ان��ت ك��ل��صل

ون إلصها من جمصع مدن وأقضصة محافظة »كرمان«. حان يوم االنطالق نحو  التعبويل

الجبهة، فأمر »قاسم سلصماني«)1(؛ الشابل الملصح وقائد لواء »ثار الله«، باجتماع 

جمصع ال��ق��وات ف��ي ملعب ك��رة ال��ق��دم. جلسنا على أرض الملعب األخ��ض��ر في 

مها،  ات ويقصل ال��ق��ول 50 عن ًرا. راح »قاسم سلصماني« يجول بصن  مجموعات من 

م  ����ه ت��ق��دل ي��ض ال��م��ن��ك��ب��ص��ن، ل���و أنل وس����ار خ��ل��ف��ه »م��ص��ث��م أف���غ���ان���ي«)2(؛ ط��وي��ّ ال��ق��ام��ة ع��ر

ه هو القائد لهصبته وطول قامته. »سلصماني« بخطوٍة العتقدنا أنل

مون نحونا، فاضطرب  كان الحاج »قاسم«، »مصثم« وعدد آخر من الحرس يتقدل

ات. وبالطبع، فإنل صغار السن ُسرعان ما يسقطون من  قلبي. لقد جاء لصغربّ القول

غرباله. كان ُيخرجهم من صفوف المقاتلصن، ويقول لهم: »اذهبوا إلى الثكنة وإن 

ما ازداد اضطرابي.  ي كلل ما اقترب منل شاء الله ستشاركون في البعثة القادمة«. كلل

المشاركة في  المقاتلصن لتبقى حسرة  القسوة بمكان إخراجي من صفوف  فمن 

ص عليل أيامي. كم كرهت الحاج »سلصماني« حصنها، فمن أعطاه  ات تنغل العملصل

ّ للحرب، فلماذا أرسلونا في  ي، هّ أقاتّ أم ال؟ لو كنت غصر مؤهل الحق لصقرر عنل

ة؟ ولو كان من المقرر  يل ي التدريبات العسكر الصوم األول إلى ثكنة »القدس« لتلقل

)1(  قائد لواء ثار الله آنذاك والقائد الحالي لفصلق القدس.
)2(  من قادة وشهداء »كهنوج« في محافظة »كرمان«، شارك واستشهد في عملصات »بصت المقدس« 

لتحرير »خرمشهر«.
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أن ال ن��ش��ارك ف��ي ال��م��ع��ارك، ف��ل��َم ك��ان »ي��ون��س زن��ك��ي آب����ادي« م��س��ؤول التدريب 

ارة االستعداد لنكون حاضرين خالل 4 دقائق  ُيطلق في الساعة الثالثة فجًرا صفل

ها ال قصع؟! ولماذا عللمنا الشصخ  بكامّ السالح والعتاد في باحة الثكنة اللتي لفل

د م��ن قبّ  ّل ذل��ك ال��ت��ش��دل ات؟ ول���َم ك�� ات وم����رل »ب��ه��ائ��ي« ف��كل وت��رك��ص��ب ال��س��الح م���رل

السصد »دامغاني« في حقّ الرماية؟ ولَم يجبرنا السصد »مهرابي« الساعة 1 ظهًرا 

على البحث عن »خرطوشة« في ال حراء قرب حقّ الرماية، عند أطراف جبّ 

دنا في حال لم نجدها بالحرمان من طعام الغداء اللذي  »صاحب الزمان«، ويهدل

ني فقط  ات تمٍر؟! كنت أودل أن يعلم الحاج »سلصماني« أنل لم يكن يتعدى 4 حبل

 . ني في السادسة عشر من العمر، ولست طفاًل صغصًرا كما يظنل ق صر القامة، وأنل

ها السصد المحترم  كنت أودل لو أمتلك جرأة الوقوف أمامه ألقول له: »هّ تعلم أيل

���ي كنت أح��رس على مسافة  ْين ف��ي الجبهة س��اب��ًق��ا؟! وأنل ��ن��ي خدمت م��دة شهَر أنل

صن، حتى إنل قذيفة ه��اون قد انفجرت بالقرب  قريبة أسمع فصها أص��وات العراقصل

ني لم أجرؤ على قول ذلك. مني؟«، لكنل

���ه، وك����ان ودوًدا ع��ك��س غ��ص��ره م��ن ال��ق��ادة  ����ا أح���بل يًّ ك���ان ال��ح��اج »ق���اس���م« ي��رت��دي ز

ه في الوقت نفسه، لم يعر اهتماًما  صن، ينظر إلصنا بعطف وتواضع، لكنل يل العسكر

العتراضات المبَعدين والمخَرجصن من صفوف المقاتلصن.

ني على حافة الهاوية. فكرت في نفسي:  وصّ الحاج »قاسم« إليل فشعرت أنل

»لصت لي لحصة!«. وحسدت الجالس بالقرب مني ألنل لديه لحصة وشارًبا أيًضا. 

���ذي سصوقعني ف��ي المشاكّ! ل��م تنبت شعرة واح��دة  الللعنة على ه��ذا ال��س��نل الل

ى الللون األخضر فوق شفتي لن يشفع لي. قررت أن أدير  على وجهي بعد، وحتل

ي؟ كنت األق ر في  وجهي للناحصة األخرى كي ال ُيكَشف أمري، لكن ماذا عن قدل

ال ف، وأشبه بسنل المشط المكسور وسط أسنانه السالمة.
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ني  رفعُت نفسي ب عوبة على ركبَتيل قلصاًل، لصس لدرجة يظنل معها الحاج أنل

ني جالس، بّ بصن بصن، واستعنُت بحقصبة الظهر لتحقصق  أقف، وال لدرجة ُتظهر أنل

��ت��ي سصمرل  ه��دف��ي؛ وه��و خ��داع ال��ح��اج »ق��اس��م سلصماني«. فوضعتها ف��ي الجهة الل

ة  بها، وأدرت رأس��ي ألنظر في الجهة المعاكسة. وقد ساعدتني القبعة المعدنصل

على ذل��ك، حصث إنل جمصعها بحجٍم ومقاٍس واح��د. أظ��نل أنني في ه��ذه الخطة 

ب��ع��دم تدقصق الحاج  أي��ًض��ا، لكن يبقى األم���ّ  ق��د حللت مشكلة ط��ول��ي ولحصتي 

»قاسم«، ولحسن الحظ لم يفعّ. ومرل بي دون أن أسقط من غرباله، بّ بقصت 

ة ركوب القطار نحو الجبهة. ة الحديديل ة السكل لتنا في محطل ئحة اللتي خول في الالل

الُمبَعدون

م��ن زاوي����ة ملعب ك���رة ال��ق��دم األخ��ض��ر، ت��ع��ال��ت أص����وات اس��ت��ن��ك��ار ال��ُم��ب��َع��دي��ن. 

��ت��ي عظصمة،  ��ي. حصنها أدرك����ت ك��م ك��ان��ت خ��طل ��ا وح��ج��ًم��ا م��نل بعضهم ك���ان أك��ب��ر س��نًّ

ني في هذا الجانب ولصس ذاك! كان »سلمان زاد خوش«  وشعرت براحة البال ألنل

����ذي ل��م ي��ع��د ي��ع��رف ال��خ��وف أو  ي��ة »خ���ان���وك«؛ ك��ال��ص��ائ��س الل أح���د ال��ُم��ب��َع��دي��ن م��ن ق��ر

ى تمنعنا  المهابة من أحد، يبكي وي رخ بوجه الحاج »قاسم« قائاًل: »من تكون حتل

ه لصس  بنا وجهدنا في ذلك كثصًرا. أقسم إنل من الدفاع عن ديننا ووطننا؟ لقد تدرل

من المروءة بمكان منعنا من الذهاب«. في النهاية، نطق »قاسم سلصماني« وقال: 

هم أجبروا على  إنل ون على القول  »عندما يقع ال بصة في األس��ر، يرغمهم العراقصل

��ة: »ف��ي الحقصقة، إنل ال بصة  ال��ذه��اب إل��ى ال��ح��رب«. تابع »سلمان« وبلهجة ق��ويل

عصن ال يعرفون من القتال  أكثر شجاعة من الكبار، حتى إنل كثصًرا من الكبار المدل

ات سوى الثرثرة والكالم!«. ال يملك »قاسم سلصماني« كثصًرا من الوقت  والعملصل

لصجادل أو يقنع »سلماًنا«، لذا أعرض عنه، وقد اغرورقت عصنا »سلمان«بالدموع 

حائًرا مذهواًل قرب الملعب. ُمبَعٌد آخر هو »علي رضا شصخ حسصني«، في 16 من 
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ّل هدوء وصالبة دون أيل اعتراض،  العمر. وخالًفا ل�»سلمان«، خرج من ال ف بك

���ه غصر م�� ��رل على ال��ذه��اب. لكن ك��ان ل��ه��دوئ��ه ه��ذا س��رل آخ���ر! عندما خرج  ي��ب��دو أنل

ا  يًّ جه نحو المنامة. وعندما عاد، كان يرتدي ز من ال ف، حمّ حقصبة الظهر واتل

ه األخضر،  يل ا أخضر بلون عصَنْصه الخضراَوْين. كم كان أنصًقا بشعره األشقر وز يًّ عسكر

ه،  ه، وعلى الرغم من صغر سنل وكم منحه ثقة بالنفس ال تخفى على أحد. أدركت أنل

ئحة دون  ّ اسمه في الالل ، عاد وسجل في الحرس الثوري، وبعد أن ارتدى هذا الزيل

أيل مشكلة ُتذكر.

ة القطارات بالمودعصن، وللمرة الثانصة نشاهد الم احف، المرايا  ت محطل عجل

ة، وعلى عكس ما  تي تزكم األنوف. في مراسم الوداع في المحطل ورائحة البخور الل

كانت علصه في »جصرفت«، لم أكن وحصًدا هذه المرة، بّ كان »حسن« و»أكبر« 

معي قبّ االنطالق.

ي الجزع. اخترنا مق ورة ألربعة أشخاص،  ارة القطار، ذهب عنل مع سماع صفل

وأغلقنا ال��ب��اب، فكانت كح ن أشعرني ب��األم��ان. أم��ام القطار، وق��ف ش��ابٌّ من 

ه لم ينتبه في  ًظا أالل يمرل أحٌد من خارجها، لكنل ئحة متصقل الحرس يقرأ األسماء من الالل

ا ماهًرا قد زحف بصن أق��دام وحقائب المقاتلصن  هذا الضجصج وال��زح��ام، أنل صبصًّ

��ه »سلمان  ودخ��ّ القطار خلسة لصختبئ تحت السرير في المق ورة األخ��ص��رة، إنل

ارته، وزاد  عصن. انطلقت صفل زاد خوش«. سار القطار الهوينا وسط صلوات المودل

ة  من سرعته تارًكا خلفه المحطة ومدينة »كرمان«؛ لصمخر عباب ال حاري الممتدل

أمامه.

وا  ّل مق ورة، لصطمئنل بدأ شباب الحرس الثوري بإح اء أعداد المقاتلصن في ك

ئ��ح��ة. ب��ع��د أن ق��ط��ع ال��ق��ط��ار محطة  إل���ى أن أح����ًدا ل��م ي��رك��ب ال��ق��ط��ار م��ن خ���ارج ال��الل

ب عرًقا، فضحك الجمصع لرؤيته،  »زرن��د«، خرج »سلمان« من مخبئه وهو يت بل
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هم استسلموا  ى المولجصن بحراسة القطار رفقوا بحاله، بّ ح��ريل بنا القول إنل حتل

ع أحد في هذه  ى آخر الخط. وما توقل »لحربه المفروضة«، وسمحوا له بالبقاء حتل

حقة. الللحظات أي منعطفات سصجوب قطار »سلمان« في األيام الالل

روحاني

س��ار القطار ف��ي منحنصات ج��ب��ال »ُل��رس��ت��ان«، ي��خ��رج م��ن نفق لصدخّ ف��ي آخ��ر، 

وأروع ما في المشهد، عندما ي ّ القطار إلى منحنى، تشاهد من نافذتك جمصع 

ال��م��ق��ط��ورات. وقفت ف��ي ممرل القطار وأخ��رج��ت رأس��ي م��ن ال��ن��اف��ذة، لصلفح وجهي 

ة، وألرى ولوج القطار في عتمة  هواء الربصع المفعم بعطر النباتات واألزه��ار الجبلصل

األن��ف��اق. وأن��ا ف��ي تلك ال��ح��ال، سمعت ص��وًت��ا م��ن المق ورة ال��م��ج��اورة. ك��ان بابها 

مفتوًحا فرأيت السصد »روحاني«، وهو شاب من الحرس من »بهشهر« وقائد قوات 

اب. بالطبع كان نقاًشا من طرٍف واحد. قادني الفضول  زاه��دان، يناقش أحد الركل

لالقتراب من المق ورة خطوة واحدة، ووقفت قرب النافذة المواجهة لها.

ة يشوبها  ث بلهجة طهرانصل ك��ان روح��ان��ي، ذو الوجه واألن��ف المستطصّ، يتحدل

ير العلوي في المق ورة.  شيء من الللهجة الشمالصة، إلى مقاتّ جالس على السر

ي���ز، أن����ت اآلن  أراد ال���ش���اب ت��دخ��ص��ن س��ص��ج��ارة ف�����راح ال��ق��ائ��د ي��ن�� ��ح��ه: »أخ�����ي ال���ع���ز

ان الوطن، خاصة أنلك تقترب من أرض الجهاد  مقاتّ، ويجب أن تكون مثااًل لشبل

والشهادة، وال يجوز أن تت رلف خالًفا للشرع«. أجاب الشابل المسكصن من على 

أنا  ث؟  السرير وبصده السصجارة المسحوقة: »أخ��ي! عن أيل خ��الف للشرع تتحدل

أدخن سصجارة فحسب، وهّ التدخصن حرام؟ وأين ُذكر ذلك؟«.

��ا ان���زل«. نزل  عندما الح��ظ القائد فطنة وس��رع��ة بديهة ال��ش��اب، ق��ال ل��ه: »ه��صل

ال��ش��اب وأك��م��ّ القائد ن حه: »ان��ظ��ر ي��ا أخ���ي، أيل ش��يء م��ض��رل بال حة ح���رام!«. 
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لقد سمح القائد لنفسه، رغم عدم إلمامه بالفقه بإصدار الفتاوى: »ال يحقل لك 

ر له أن يكون في خدمة  أن ُتلحق األذى بروحك وجسمك، هذا الكائن اللذي قدل

اإلسالم والوطن العزيز«. أجاب الشاب: »لو كان تدخصن السجائر مخالًفا للشرع 

ى  وحسب قولك حراًما، فلماذا نرى بعض األشخاص في الجبهة يدخنون!؟ حتل

ني رأيت بأمل العصن أحد رجال الدين المقاتلصن يدخن!«. إنل

يز،  صن: »أخي العز ُصدم القائد، وعندما لم يجد جواًبا مقنًعا، قال بكثصر من اللل

ًغا الرتكابنا الخطأ ذات��ه، وأن��ت اآلن عسكري ويجب  ي��ن لصس مسول إنل خطأ اآلخ��ر

ني مسؤول عن هذا القطار، أطلب منك  علصك اتباع القرارات والضوابط، وبما أنل

ام بصنما ال تستطصع أن  ا إن��ه ألم��ر قبصح أن تذهب لقتال ص���دل ع��دم التدخصن. حقًّ

ى طولها بضع سنتصمترات!«.  تواجه سصجارة ال يتعدل

ًيا فما كان من الشاب اللذي سمع مراًرا وتكراًرا  حصن أعطى القائد أمًرا عسكر

أنل »طاعة القائد من طاعة اإلمام«، إالل أن أخرج علبة السجائر والكبريت من جصبصه 

ورماهما من نافذة القطار، لصسقطا بصن صخور جبال »ُلرستان«، ثمل عاد وألقى 

دي«.  ة للقائد وقال: »أمرك سصل يل ة العسكر التحصل

األهواز

انصة اللتي أزور فصها مدينة »األهواز« خالل شهرين. لم تعد هذه  ة الثل هذه المرل

يًبا عنها. صحصح أنل العدو يجثم  ني لست غر ، كما شعرت أنل المدينة غريبة عنيل

ق مصاه نهر »كارون«.  قة تدفل على مقربة منها، إالل أنل الحصاة فصها ما زالت متدفل

ة في مدرسة »الشهصد رجائي« في »األهواز«، بانتظار األوامر   أقمنا أياًما عدل

��ت��ي كثر  ات الل بحمّ ال��س��الح وال��ع��ت��اد واالن��ت��ق��ال إل��ى الجبهة ل��ن��ش��ارك ف��ي العملصل

الحديث عن قرب وقوعها، لكن ال أحد يعلم متى وأين.
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د قبصّ  ة والتمدل لم يكن لنا من عمّ في »األه���واز« غصر التدريبات ال باحصل

الغروب على عشب ضفة »ك��ارون« وتناول »العوامات«. كان البائع يحمّ على 

م أنصق،  ة بشكّ منظل ة، رصف علصها حبصبات العوامات الذهبصل ة معدنصل رأسه صصنصل

ة غلصظة: »تناولوا العوامات وت ارعوا، وإن سقطتم أرًضا  وكان ينادي بلهجة جنوبصل

خذوا من جديد«.

ا يق ده ب�»خذوا  ر هذا »الترويج اإلعالمي« والدعوة، أتساءل عمل ما كرل كان كلل

من جديد!«. هّ يق د العوامات أم الم ارعة؟ أصبحنا من زبائنه الدائمصن، 

ى يحصن وقت  َتْي »عوامات« ويسصّ شهدهما في أفواهنا، حتل وما إن نتناول حبل

ي البهلواني لذلك الجندي المجهول. العرض الفنل

ّل يوم بعد الظهر وقبصّ غروب الشمس، يأتي جنديل من الجصش اإليراني،  ك

يقف عند بداية القوس الحديدي لجسر األهواز المعللق. وبعد دقائق من التركصز، 

ًقا في  ًقا معلل ما يسصر على أرض منبسطة واسعة، ولصس قوًسا ضصل يبدأ بتسللقه كأنل

الهواء، بصنما ننظر إلصه من األسفّ حابسصن أنفاسنا.

عندما ي ّ إل��ى أعلى نقطة في القوس، يجلس وتتدللى قدماه، ث��مل يحدق 

ا في جريان مصاه النهر، لصنسحب بهدوء قبّ هبوط الظالم ويرجع من حصث  ملصًّ

أتى. 

السينما 

ات، ومن أجّ تمضصة  خالل إقامتنا في مدينة »األه���واز« بانتظار بدء العملصل

الوقت، خطر ببالي أن أذهب إلى السصنما. في الحقصقة، لم أكن مرتاًحا لذلك، 

ني وجدت  ني أقنعُت نفسي بشراء بطاقة الدخول. كنت أشعر بالذنب لكنل لكنل

ة دامغة للذهاب؛ إذ رأي��ت على مدخّ السصنما الفتة بصضاء كبصرة  لنفسي حجل
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الفحشاء  نا ض��د  لكنل السصنما  ل��إم��ام »الخمصني«: »لسنا ض��د  ق��ول  ُك��ِت��ب علصها 

والمنكر«.

ا اضطر  بعد انت ار الثورة، لم يكن الناس قد ت الحوا بعد مع السصنما، ممل

أصحاب ال االت لتعلصق هذا القول لإمام فوق المداخّ، بهدف تحفصز الناس 

ًدا. على ارتصادها مجدل

عندما ق��رأت ذل��ك القول لم أت��وان عن ش��راء بطاقة ال��دخ��ول. كانت السصنما 

���ى ي���ع���ود ال��ش��ع��ور ب��ال��ذن��ب  ت���ع���رض ف��ص��ل��م »ي����د ال���ش���ص���ط���ان«، ول����م ي��ط��ّ ال���وق���ت ح���تل

ة. ماذا لو ق فت طائرات العدو ال الة؟ ماذا سصكون  وتجتاحني أفكار سوداويل

م صري حصنها؟ غ��رق��ُت ف��ي أف��ك��اري ول��م ألتفت إل��ى الفصلم. فمن المؤسف أن 

أموت في صالة السصنما بدل ساحات الوغى، وزاد صوت الفصلم الم مل لآذان 

من وحشتي، كم رغبُت لو ُتضاء األنوار ويخفض صوت الفصلم فأسمع ما يدور في 

الخارج، لكن ال أمّ في ذلك. لم أعد أطصق المكوث، واستغللت ب صص النور 

ّل بهدوء خ��ارج ال الة. عندما أصبحت خارجها،  القادم من فتحة الباب، ألنس

عداء، وانطلقت نحو مدرسة  سُت ال ل ّل شيء ما زال على حاله، تنفل ووجدت أنل ك

الشهصد »رجائي« ألنضمل إلى »حسن« و»أكبر دانشي«.

رحلة إلى سهل »آزادكان«

ات. تسللمنا  ال��ق��ول ب��دأ تحريك  ال��ع��ام 1982م،  ف��ي منت ف شهر نصسان م��ن 

أسلحتنا من المخازن، ارتدينا الزيل العسكري »كاكي« الللون، حملنا حقصبة الظهر 

. ب��ع��د س��اع��ة م��ن أذان ال��ظ��ه��ر، رك��ب��ن��ا ال��ح��اف��الت م��ن مدينة  وان��ت��ظ��م��ن��ا ف��ي ال��� ���فل

»األه����واز« نحو »ب��س��ت��ان« قاصدين ثكنة سهّ »آزادك�����ان« )األح�����رار(. وصلنا إلى 

ة«. وبعد مدة ق صرة، توقفنا قرب أبنصة الثكنة المؤلفة من 4 طبقات.  »الحمصديل
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وضعنا أغ��راض��ن��ا ف��ي إح���دى ال��غ��رف بانتظار األوام����ر، تعرلفت ه��ن��اك إل��ى »مجصد 

دي«  علي ضصغمي«، »حسصن قاضي زاده«، »محمد رضا أش��رف«، »علي محمل

ة. دي«. كانوا من »كرمان« ويتحدثون بالللهجة المحلصل و»محمود محمل

شعرت ب داع مؤلم لصس بسبب التعب من الطريق، إذ لم تكن بعصدة على 

��م��ا بسبب إدم��ان��ي على ش��رب ال��ش��اي. قلت ل���»ح��س��ن«: »أن���ا على  اإلط����الق. وإنل

اس��ت��ع��داد ل��ش��راء ق��دح م��ن ال��ش��اي مهما غ��ال ث��م��ن��ه!«. ف��ق��ال »ح��س��ن«: »أن���ا أيًضا 

أشعر ب�� ��داع، لكن يبدو أن ال مطبخ هنا أو ش���اي«. ق��ال »أك��ب��ر«: »اص��ب��ر قلصاًل 

د  د رضا أشرف« اللذي لم تتوطل مون لنا الشاي على العشاء«. كان »محمل ربما يقدل

إل��ى كالمنا، وعندما رأى م��دى شوقنا لشرب قدح  صداقته معنا بعد، ُي غي 

شاي، فتح باب الحديث والتعارف: »كم ستدفع من أجّ قدح شاي؟«. 

��ان عن  ا، ذا عصَنْصن واس��ع��َت��ْص��ن ت��ن��مل ك��ان »أش����رف« ممشوق ال��ق��وام، نحصاًل ج���دًّ

ا لقدح شاي، فقال:  عاطفة وحنان. قلت: »50 توماًنا«. كان هذا ثمًنا باهًظا جدًّ

»ستفي بوعدك؟«، قلت: »بلى«، وأصبحنا أصدقاء من اللحظة األولى. سحب 

حقصبته من قرب الحائط، وبحث عن شيء ما دون جدوى، فقام بإفراغ محتوياتها 

ّل ما يمكن أن يخطر ببالكم: مشط، مرآة، مقص، أقراص  على األرض، وكان فصها ك

بات فاكهة، ج���وارب، زوج��ا ن��ع��ال. لكن »أش��رف«  دواء، ك��وب، إب���رة، خ��ص��وط، معلل

كان يبحث عن شيء آخر يساعدني للتخللص من ال داع. عبًثا حاول، ولم يجد 

ة فسقط  ات ع��دل ضالته. قلب حقصبته رأًس���ا على عقب، ونفضها ف��ي ال��ه��واء م���رل

ته في أحد جصوبها،  ه لم يكن ما يبحث عنه. في النهاية، وجد ضالل منها شيء، لكنل

كصس من النايلون فصه مغللف شاي واحد وثالث مكعبات سكر، فابتسم ابتسامة 

��ة، أشعّ النار  المنت ر ث��مل خ��رج من الغرفة. وج��د في الفناء بضعة أغ ان ج��افل

فصها ومأل وعاء الطعام من ماء قارورته ووضعه على النار لصعدل كوًبا من الشاي. 
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ة، رجع إلى الغرفة حاماًل كوب شاي صداقتنا الجديدة وقال: »أنا  بعد دقائق عدل

ا اشربه وبدل الخمسصن توماًنا هات  أيًضا أشعر بال داع إن لم أشرب الشاي، هصل

دت العالقة بصني أنا  د«. منذ ذلك الوقت، توطل د وآل محمل 50 صالة على محمل

و»حسن« و»أكبر« وبصن »أشرف«، و»مجصد«، »رسول« و»علي«. 

ا  أي��ام قضصناها في التدريب العسكري. كنل لم نبق في الثكنة أكثر من ثالثة 

ة« ونعود منهكصن، وكان القائد  ا بعد صالة ال بح نركض إلى مدينة »حمصديل يومصًّ

ّل ما  عة يسأل: »م��ن تعب؟«، فنستجمع ك�� عندما يسمع ص��وت أنفاسنا المتقطل

ى من قوانا ونجصب: »األع��داء«. عجصب تأثصر هذا السؤال والجواب! إذ كان  تبقل

نا بالطاقة إلكمال الطريق. يمدل

حميد الفدائي

»حمصد إي��ران��م��ن��ش«)1(، م��ن ب��ل��دة »زرن���د« ف��ي محافظة »ك��رم��ان«، ش���ارك في 

ّل  عملصات »ح ار عبادان، بستان والفتح المبصن«. وقد أبدى شجاعة وصالبة ق

ب ب�»الفدائي حمصد«. كان الجمصع يرجو الله أن ال يكون »حمصد«  نظصرهما، فُلقل

ا. »فصاض« هذا، هو أحد  ت جدًّ ه ك�»فصاض« قاٍس ومتزمل بهم العسكري، إذ إنل مدرل

مسؤولي التدريب، وذكر اسمه كفصّ بجعّ أيل مقاتّ يرتجف رعًبا. 

في أح��د األي��ام، انتشر خبر في الثكنة انتشار النار في الهشصم: »ج��اء حمصد 

الفدائي«، ولم يطّ الوقت قبّ أن ت طف الف ائّ في الباحة قرب أبنصة الثكنة. 

ة ونظرات ثاقبة  ع ببنصة قوية رياضصل ه يتمتل لم يكن »حمصد«طويّ القامة كثصًرا، لكنل

ي��ات وخ���واط���ر«؛ ت��رج��م��ة: م��رك��ز ال��م��ع��ارف  )1(  ورد اس���م حمصد ال��ف��دائ��ي ف��ي ك��ت��اب »ق��اس��م سلصماني ذك��ر
للترجمة، وَصَدَر عن دار المعارف االسالمصة الثقافصة- حصث يتحدث الحاج »قاسم سلصماني«، خالل 

الف ّ األول منه، عن بطوالت وشجاعة »حمصد«.
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ة، غصر م��ا اشتهر ب��ه اإلخ���وة ف��ي الجبهات م��ن م��رح وع��ط��ف. أم��رن��ا بالجلوس  ح����ادل

ا لم نفعّ ذلك كما يحب ويتوقع، رمقنا بنظرات ذات مغزى، زمل  والوقوف، ولمل

ها الكسالى، يبدو أن ال عمّ لكم غصر  شفَتْصه وراح يهزل رأسه كمن يقول: »حسًنا أيل

كّ والشرب، سأريكم!«. األ

واخ��ت��ب��ارات صعبة.  لتدريبات  ��ه سُصخضعنا  أنل ال��ن��ظ��رات مدركصن  تلك  فنا  تلقل

ا ب��دل المشاركة  في الحقصقة، ك��ان صائًبا فنحن خ��الل إقامتنا في »األه���واز«، كنل

الظهر  وبعد  ال��ط��ازج،  والخبز  »الحلصم«)1(  لشراء  نذهب  ال باحصة  التمارين  في 

ني ذهبت إل��ى السصنما. بصد  نتناول العوامات على ضفة نهر »ك���ارون«، حتى إنل

ه في  كم جئتم للتنزل ّل ذلك وقال ب وت عاٍل: »يبدو أنل أنل »حمصًدا« قد أدرك ك

األه���واز ص��ح��ص��ح؟«، صمتنا فتابع ك��الم��ه: »س��ن��رى م��ن منكم ج��اء للتنزه وم��ن جاء 

للحرب!«. 

بعد هذا الوعصد، أشار إلى عمود كهرباء بعصد وقال: »سأعد إلى 10 وعلصكم 

ر منكم«.  الركض نحو ذلك العمود والعودة بسرعة والويّ لمن يتأخل

د ص��دى صفارة »حمصد الفدائي« بصن األبنصة المجاورة، وج��رت العناصر  ت��ردل

بسرعة نحو العمود. بالطبع تأخر كثصرون في العودة إلى نقطة االنطالق، فأيقن 

نا تنابّ كسالى.  »حمصد«أنل

ك��ان المطر قد هطّ قبّ أي��ام من وصولنا إل��ى الثكنة، فتجمعت المصاه في 

ع��ل��ى سطحها طفصلصات  ن��م��ت  ��ل��ًة مستنقعات  م��ش��كل األرض،  م��ن  مختلفة  ن��ق��اط 

خضراء. انتظر »حمصد« عودة آخر عن ر ثمل قال بحزم: »واآلن مع سماع ال فارة 

على الجمصع الزحف في الماء«. 

)1(  طعام شبصه بالهريسة.
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دت  انطلقت ص��ف��ارت��ه ون��ح��ن ف��ي ح��ص��رة م��ن أم��رن��ا، أه���و ج���اد أم ي��م��زح؟! وت��ب��دل

حصرتنا بالصقصن بسحبه أقسام ال�»كالشصنكوفAK«، وإطالقه الرصاص الحيل عن 

جانَبْصنا. على الرغم من خوفنا من تهديدات »حمصد« الفدائي ورصاصاته، لم نكن 

ة الجديدة بأوحال المستنقع، لذا عندما  يل على استعداد لتلويث مالبسنا العسكر

. ه��ذا الت رف وع��دم  ّل وص��ّ زحفنا إل��ى بقعة ال��وح��ّ، حرفنا مسصرنا ك��ي ال نبت

���ذي راح ي رخ ص��راًخ��ا متواصاًل،  االن صاع ل��ألوام��ر، زادا م��ن غضب »حمصد« الل

وأمرنا بالعودة إل��ى نقطة االن��ط��الق. كانت شفتاه ترتجفان حنًقا وغضًبا، وم��ا أن 

ى توقفت في المكان  بنا، حتل ه، سصؤدل أراد إصدار األمر الثاني اللذي، وبحسب ظنل

��ّ منها ع��دد من  س��ص��ارة تويوتا ستايشن بصضاء تحمّ لوحة ال��ح��رس ال��ث��وري. ت��رجل

ى سرت  مسؤولي الحرس، وما أن نزل الشخص الجالس في المقعد األمامي، حتل

ه »قاسم سلصماني« قائد لواء »ثار الله«. همهمة بصن العناصر. إنل

المقاتلصن، فتذكرت  التحصة على  ألقى  الحاج »قاسم« مبتسًما كعادته،  كان 

ي لصخرجني من صف المتطوعصن.  ة الهندسة عندما اقترب منل ذلك الصوم في كلصل

ه يضايق المقاتلصن دون  شكونا إلصه ت رفات »حمصد الفدائي«: »أخ سلصماني! إنل

ا النزول إل��ى األوح��ال  ر«، وق��ال آخ��ر: »ال يوجد حمامات هنا، وه��و يطلب منل م��ب��رل

والمصاه اآلسنة«، وأضاف آخر: »كصف لنا أن ن لي إن تلوثت مالبسنا؟«، وأضاف 

اض كان يسبق الجمصع في النزول إلى المستنقعات، لكن  آخر: »عندما دربنا فصل

ا النزول«. كان »حمصد«يتآكّ غضًبا. سمع  د حمصد يقف جانًبا ويطلب منل السصل

ر شأن القائد أمام عناصره  ه كان أذكى من أن ي غل الحاج »قاسم« الشكاوى، لكنل

فقال: »علصكم بإطاعة أوامر قائدكم فهو يريدكم مقاتلصن أشداء أثناء المعارك، 

ال أن ينتقم منكم!«. 

عندما رأى »ح��م��ص��د« أنل ك��الم ال��ح��اج ف��ي ص��ال��ح��ه، ق���ال: »ه���ؤالء ال ي لحون 
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ل��ن��زول المستنقعات  ��س��اخ مالبسهم، فكصف إذا اض��ط��روا  اتل للحرب، يخافون م��ن 

ارة وغادر  ّل السصل د »قاسم سلصماني« كالمه، ثمل استق ات؟!« أيل العمصقة لصلة العملصل

بعد أن أسرل ببعض األمور إلى القادة و»حمصد الفدائي«. 

بقصنا نحن و»حمصد« وبقعة المصاه اآلس��ن��ة. فبعد أن ح ّ على دع��م »قاسم 

سلصماني«، رفع سالحه بصده وقال: »إًذا تخافون أن تتسخ مالبسكم! هّ تعتقدون 

يارة أحد أقربائكم؟ حسًنا، سأنزل إلى الوحّ أواًل، والويّ لمن ال يتبعني«.  كم في ز أنل

حمّ سالحه من طرَفْصه، انطلق بخطوات سريعة واسعة، كرياضي في مسابقة 

ى وثب كمن يريد الغطس في حوض السباحة،  القفز، وما أن اقترب من الماء حتل

فنزل في الماء القلصّ العمق على ركبَتْصه ومرفَقْصه وراح يزحف بسرعة كبصرة. عندما 

ات ال��خ��ض��راء، ال��دي��دان واألوح���ال  نهض ف��ي الجهة األخ���رى للماء، كانت الطفصلصل

ثه من رأسه إلى أخمص قدمصه. رمى نحونا رشقات من سالحه، ثمل قال: »هصا  تلول

انطلقوا«. حصنها لم يجرؤ أحد على ع صان األمر وزحفنا جمصًعا في المصاه تماًما 

ك�»حمصد«. 

نحو فرسيه

د ب��ع��د وق���ت ب���دء ال��ع��م��ل��ص��ات، ل��ك��ن بعدما  ف��ي 21 ن��ص��س��ان، ل��م ي��ك��ن ق��د ُح����دل

ة لنقّ كتصبة »باهنر« - أي نحن - وخرجت من  يل توقفت شاحنات اآليفا العسكر

الثكنة، أدركنا أنل العملصات باتت على األبواب. 

ة« الجريحة، وبعد أن قطعنا مسافة 5 كصلومترات، انحرفنا  مررنا بمدينة »حمصديل

. بعد حوالي 10 كصلومترات  يساًرا وتابعت الشاحنات سصرها على طريق ترابيل
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يًبا، وصلنا إلى مكان محاط بأشجار »ال��ط��رف��اء«)1(، حصث ُن بت خصم تنتظر  تقر

قاطنصها. استمرلت صداقتنا مع أبناء »كرمان« الخمسة بعد كوب الشاي ذاك، 

فتشاركنا ذات الخصمة. 

��ص��ن وخ���اص���ة »م��ج��ص��د  ك����ان م���ن ال��س��ه��ّ ت��وط��ص��د ال���ع���الق���ات م���ع اإلخ�����وة ال��ك��رم��ان��صل

ة دقصقة،  صه شامات بنصل ضصغمي«. ل�»مجصد« يدان ظريفتان، ووجه مستطصّ تغطل

ث  ابة. من عادته عندما يتحدل ة ابتسامته عذبة جذل وجعّ الفرق في أسنانه األمامصل

إلصك، أن يبحث عن خصٍط بارٍز من أحد أزرارك، لصسحبه بهدوء دون أن تشعر إالل 

وقد سقط الزر أرًضا، فصغرق في الضحك. 

، وك��ان »م��ح��م��ود« من  ك��ان »ع��ل��ي«، و»م��ح��م��ود«، و»م��ج��ص��د« ورس���ول أب��ن��اء ع��مل

بصنهم عن ًرا في الحرس الثوري، يرتدي زيل الحرس األخضر، سمصًنا أسمر اللون 

ا نجري كّ صباح  على عكس أبناء مدينته أصحاب البشرة البصضاء. كالعادة، كنل

أنفاسنا  ع  تتقطل الضخمة، وعندما  »ال��ط��رف��اء«  أش��ج��ار  بصن  ��ة  ال��ت��راب��صل الطريق  فنعبر 

ا نلتقي بسرايا أخ��رى، وك��ان مرسوًما  تنا األم��ر بالعودة. أحصاًنا كنل يل يعطي قائد سر

ة األخرى، فصسأل ب وت مرتفع يسمعه  يل أن يلفت القائد أنظار عناصره إلى السر

الجمصع: »من هؤالء؟«، فصجصب العناصر: »منتظرو المهدي |«. 

ى ت��ك��رار ال��ج��ري ال باحي ول��ق��اء ال��س��راي��ا ال��م��ج��اورة إل��ى فتح م��ج��ال ال��م��زاح  أدل

والللهو. كان القائد يسأل كالمعتاد: »من هؤالء؟« فصجصب اإلخوة بشقاوة وتنسصق 

��ة،  ي��اض��ة ال�� ��ب��اح��صل ع��ت م���ا ب��ص��ن ال��ر م��س��ب��ق: »األف����غ����ان«. م����رلت ال��ح��ص��اة ب��ه��ن��اء وت��ن��ول

الكرة  التحللق ح��ول ملعب  وال��ع��زاء،  الللطم  المناجاة، مجالس  ال��دع��اء،  جلسات 

ى النوع البستاني منه باإلثّ ويكثر  )1(  شجر بري ينبت على ضفاف األنهار في المناطق الدافئة ويسمل
في »م ر«، »الصمن« و»الشام«.
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الطائرة ومشاهدة إسقاطات »أكبر دانشي« و»صادق هلصرودي«)1( الساحقة، إلى 

صة فوق النهر القريب والسباحة فصه  رة المتدلل القفز من أعلى أغ ان الشجرة المعمل

ّل تلك األمور مجتمعة ساعدت على أن نقضي أوقاًتا مرحة  أشواًطا وأشواًطا. ك

اء.  في سهول »خوزستان« الغنل

ٍّ في  بنا، ذاك المزارع العربي العجوز اللذي كان يعمّ بجسٍد وأم ما أثار تعجل

مزرعته، غصر عابئ بالحرب أو العدو المتربص بنا على مسافة غصر بعصدة. عندما 

ا يعمّ في ريل مزروعاته، أو في التخللص  ة، نجده إمل نعود من الرياضة ال باحصل

ة زرن��ا ال��م��زرع��ة، ك��ان ق��د قطف  ة م��ن أث��الم الملفوف. أول م��رل م��ن األع��ش��اب ال��ض��ارل

كصاس  أنل األ إل��ى المدينة. ظننُت  الملفوف ووضعه في أكصاس تمهصًدا إلرساله 

��ذي��ذ، لكنها كانت  وال��لل الحلو  ب��ت��ذوق طعمها  النفس  صُت  وك��م منل بالبطصخ،  ملصئة 

ملفوًفا أبصض قاسًصا. 

د »يحصى الجعفري«. وفي يوم  ام، زارنا إمام مسجد »كرمان« السصل في أحد األيل

د »فخر الدين حجازي« أشهر خطصب في البالد، وكان يرتدي زيل  آخر، زارنا السصل

ات، زارنا رجّ  الحرس اللذي لم يكن يتناسب مع حجمه وطوله. وفي إحدى المرل

دين بهيل الطلعة ضخم الجسم، كان يرتدي زيل الحرس تحت عباءته وي رل أثناء 

ما أراد إلقاء  ة، وكلل يل ي��ارة المقاتلصن على التقاط ال ور التذكار إلقائه الخطب وز

ة التقاط  كلمة ُيخرج الكامصرا من جصب سرواله، يعطصها ألحد اإلخوة ويعللمه كصفصل

ال ور. كان أثناء إلقاء الكلمات يهتمل اللتقاط ال ور ومن أي زاوي��ة؛ األمر اللذي 

جعلني أستاء منه كثصًرا. 

مضى أق��ّ م��ن أس��ب��وع على وص��ول��ن��ا، فشعرُت بالشوق إل��ى »األه����واز« وإل��ى 

)1(  أسر صادق هلصرودي في عملصات بصت المقدس. تحرر بعد 8 سنوات وعاد إلى الوطن.
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تناول العوامات على ضفة »ك���ارون«. ذهبت مع »حسن إسكندري« إلى خصمة 

ع على مأذونصتنا. كان  الكتصبة »محمد رض��ا حسني س��ع��دي«)1(، كي يوقل معاون 

ث إلى أحدهم عبر جهاز  يجلس على ح صر مدل آخر الخصمة على التراب، يتحدل

بة تحفر  المتسرل ك��ان��ت قطراته  ���ذي  الل المصاه  وع���اء حفظ  وب��ال��ق��رب منه  سلكي  الالل

في ال��ت��راب عمصًقا. استقبلنا المعاون بحفاوة أكثر مما كنت أت��وق��ع، ك��ان يرتدي 

��ذي ت��الزم في أذهاننا مع البشاشة والعطف. سألنا: »ِل��م تريدون  زيل الحرس الل

الذهاب إلى األهواز؟«.

تنا  - لدينا عمّ ض��روري إذ يجب أن نسللم حقائبنا اللتي تضمل صورنا ووصصل

ومالبسنا المتسخة إلى تعاونصة الحرس كي يرسلوها إلى عائالتنا. 

ا ننوي التنزه على ضفة »كارون« وتناول العوامات الذهبصة من ذلك   بالطبع كنل

البائع ال��ج��وال، مضاًفا إل��ى التقاط ال ور ق��رب جسر األه���واز المعللق. ول��م نخبر 

ه بسهولة وقع على مأذونصة لصوم واحد.  ّل هذا، لكنل السصد »حسني سعدي« بك

كئ على سصاج ضفة »ك���ارون« لصلتقط الم ور الجوال آخر  ا نتل بعد ساعَتْصن، كنل

صورة لنا في حصاتنا العسكرية. 

)1(  عاد إلى الوطن بعد 8 سنوات ونصف من األسر ويشغّ حالصا )2012( من ب مدير عام مؤسسة 
الشهصد في محافظة »كرمان« وله كتابان : 3 آالف يوم من األسر والراديو.





اني: نهاية االنتظار
ّ
القسم الث

في 29 نصسان من العام 1982م، بعد شروق الشمس بساعة واحدة، ُأعطي 

األمر بالتأهب فأدركنا أنل الصوم الموعود قد حان. انتشر الخبر بسرعة، تالطم زوابع 

ّل خصمة اقتحمها.  ًفا صخًبا وضوضاء في ك سهول »خوزستان«، مخلل

ا نختبر  أسرعنا نحو أسلحتنا، مخازن الرلصاص، حقائب قذائف ال� آر بي جي، وكنل

أوزانها، فما خفل منها زدنا علصه، وما كان ثقصاًل لم يطاوعنا قلبنا على التخفصف من 

��زوم إل��ى رام��ي ف صلنا  وزن���ه. كنت أحمّ 3 ق��ذائ��ف ال����»آر ب��ي ج��ي« ألناولها عند ال��لل

»حسن إسكندري«، وحملت إضافة إلى ذلك مخزَني رصاص، قارورة مصاه، قنبلَتْصن 

ي.  َتْصن وسالح كالشصنكوف. يعدل ذلك وزًنا ثقصاًل بالنسبة إلى من هم في مثّ سنل يدويل

د وق���ت االن���ط���الق إل���ى ال��خ��ط األم���ام���ي ق��ب��ّ س��اع��ة م��ن غ����روب ال��ش��م��س،  ُح����دل

د العتاد  يًبا قبّ أذان الظهر، قضصناها في تفقل وكان ما زال أمامنا 3 ساعات تقر

ة.  يل والسالح والتقاط ال ور التذكار

وكأنل هذه القافلة لم تكن تسصر نحو الموت، بّ هي أشبه بموكب عرس يسصر 

د صداه في أنحاء السهّ: على أنغام صوت »آهنكران« اللذي تردل

»موالي لو لم نكن معك في كربالء

لنزود عنك بالمهج وباألرواح
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ي النداء فها نحن الصوم نلبل

فداًء للرأس القطصع يا موالي«.

مرثصة ترتجف لها األب��دان. زاد العرض والطلب في سوق الشفاعة، بعضهم 

اكتفى بطلبها شفاًها، وبعضهم اآلخر لم يرَض إالل كتابًة. وجدُت قلم الخط العريض 

ة ق صرة. كانوا يقفون  ًئا، لذا وجدت كثصًرا من الزبائن في مدل ولم يكن خطي سصل

بمالبس التعبئة الجديدة، ويطلبون أن أكتب لهم:

يارة أو الشهادة.  ا الز - إمل

- مسافر كربالء. 

- يمنع اإلصابة بالرصاص أو الشظايا إالل بإذن الله تعالى. 

ع الحرس من كرمان. - محمود محمدي متطول

ًصا إذا  ع��اد »م��ح��م��ود« بعد ح��وال��ي ال��س��اع��ة، وق���ال: »ي��ا وي��ل��ي! لقد نسصت كلل

ل��و سمحت  إرًب���ا.  عونني  ون كلمة ‘ح���رس’ فسصقطل وقعت ف��ي األس��ر ورأى البعثصل

ًه���ا ف���ي ال���خ���ط«. ب عوبة  ��ر ك��ل��م��ة ح����رس دون أن ي��ح��دث ت���ش���ول ي���زي أح��م��د غ��صل ع���ز

الجملة:  م��دي��ن��ة، لت بح  إل���ى »ش��ه��ر« أي  تغصصر كلمة ح���رس »س��ب��اه«  استطعت 

ع م��ن م��دي��ن��ة ك���رم���ان«، ك��م��ا ط��ل��ب أن أك��ت��ب ع��ل��ى ظهره  ��دي م��ت��ط��ول »م��ح��م��ود م��ح��مل

مسافر »كربالء«. 

ر ال وت في الخصمة الكبصرة اللتي اتخذناها  صدح صوت أذان الظهر من مكبل

ت صفوف الم لصن أس��رع مما عهدناها سابًقا.  م للى. في ذل��ك الصوم، تراصل

ًدا  ر القائد التوصصات األخصرة قبّ بدء المعارك، مؤكل بعد االنتهاء من ال الة، كرل

على عدم قتّ األسرى، وإذا ما وقعنا في األسر أن نكتم ما نعرفه من معلومات. 
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ة في طريق ترابيل تلمع في نهايته شمس المغصب  يل انطلقت الشاحنات العسكر

ه  وا علصه مادة المازوت أو النفط، كي ال يت اعد الغبار فصتنبل القانصة. كانوا قد رشل

العدو لوجودنا، وينكشف أمر العملصات.

تي تتأرجح على الطريق الترابصة المحاطة  تنازعتني األفكار ونحن في الشاحنة الل

بالشجصرات، والمتجهة نحو الشمس الغاربة مباشرة. ال ب��دل أن ه��ذه األف��ك��ار قد 

راودت باقي الرفاق أيًضا. 

يًقا  انتابني شعور عجصب، فالللحظة الموعودة قد حانت، وها نحن نشقل طر

محفوفة ب���األس���رار واألل���غ���از. ف��ك��رُت إذا اخ��ت��ف��ى آخ���ر ش��ع��اع ل��ه��ذه ال��ش��م��س اآلف��ل��ة 

وغشتها العتمة، فما اللذي سصجري علصنا حتى انبالج الفجر؟ هّ سنبقى أحصاء 

إلى حصنها؟ هّ سنقتّ أم ننت ر أم نهزم؟ 

العشاء األخير

ة األخصرة قرية »فريسه« اللتي هجرها أهلها، وقد لفل بصوتها  وصلنا إلى المحطل

ة ظالٌم دامس، فال تجد فصها ب صص نور. بعد سنوات من الهجران، تستقبّ  الطصنصل

القرية الصوم ضصوًفا ج��اؤوا ألجّ دحر الغاصب وإعادتها إلى ربوع الوطن، وإلى 

أهلها العرب بلباسهم األبصض النقيل )الدشداشة(، إلى رعاة قطعان الجوامصس 

لنا من الشاحنات بهدوء  ام. ترجل ت بها دروبها وسهولها في يوم من األيل اللتي ضجل

ى صوت همهماتنا إلى العدو اللذي ال يبعد  وصمت، مخافة أن يحمّ النسصم حتل

ا أكثر من 4 كصلومترات.  عنل

ى أشعّ سصجارة كي ينفض عن نفسه  ما إن وط��أ أح��د المقاتلصن األرض حتل

-على حدل تعبصره- عناء الطريق. لم يتمالك القائد نفسه، فأمسكه من ياقته، وقال 

ب بقتلنا جمصًعا«. فما ك��ان من الشاب  له بغضب وب وت منخفض: »ستتسبل
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ى انحنى  إالل أن رمى السصجارة وداس علصها بحذائه. لكن ما أن ابتعد القائد حتل

وأمسكها، ثمل أشعلها وأحاطها بكَفْصه إلخفاء ومصض شعلتها. 

بقي حوالي نخلة)1( ألفول القمر، لذا علصنا االنتظار حتى يختفي تماًما، ويعمل 

الظالم الدامس فنتحرلك باتجاه األع��داء. إلى أن يحصن ذل��ك، بقي علصنا 3 أمور 

إلنجازها: ال الة، تناول العشاء والوداع األخصر. 

ر  ا طعام العشاء فلم يكن بسصًطا بما تصسل جون بالسالح، أمل صنا ونحن مدجل صلل

��ه ك��ان متعارًفا  كما توقعنا، بّ ك��ان ال��دج��اج ب���األرز، طعاًما ساخًنا ول��ذي��ًذا. بصد أنل

ى يومي هذا لم أفهم السبب  ني وحتل ات، لكنل تقديم وجبات دسمة لصلة العملصل

ة  م مسؤولو التموين والتغذية وجبات دسمة كالدجاج عشصل في ذل��ك. ربما يقدل

بدء المعارك، من باب إظهار المحبة والعطف وتعويًضا عن تق صرهم - بحسب 

اعتقادهم - في تقديم وجبات الئقة في األيام الخوالي، وإالل ماذا سصكون السبب 

��ذي سصقطع عشرات الكصلومترات  غصر ذلك؟ فالمقاتّ المقدم على الوغى، والل

يجري، ينبطح، ينهض ويطلق النار، يجب أن ال يتناول طعاًما دسًما يتخمه. عموًما، 

ات تقلصًدا من تقالصد وع���ادات الجبهة، وانتشار  ال��دج��اج لصلة العملصل ك��ان تقديم 

ما يدل على قرب المعارك. كانت األنظار مشدودة نحو السماء، بعضها  رائحته إنل

ّ، وبعضها اآلخر يرصد القمر وإخالءه مسرح السماء للعتمة.  للدعاء والتوسل

ين بمحاذاة  عند منت ف الللصّ، آن أوان مغادرة الضصوف لسهّ »فريسه« مارل

ة باتجاه حقول الق ب اللتي ال أحد يعلم غصر الله أين تنتهي،  أسوار القرية الطصنصل

لنا أنا و»أكبر« و»محسن« الوداع لوقت آخر  لص لوا بعدها إلى مواقع األعداء. أجل

ل��ه وال  دون علمنا إن كانت الفرصة ستسنح لذلك أم ال. سرنا في رتّ ال أرى أول

)1(  كان أهالي الجنوب يقصسون بعد وقرب الشمس أو القمر بأطوال شجر النخّ فصقولون بقي نخلة على 
غصاب الشمس.



65 بصع ف ّ الرل

ّل بهدوء  آخ��ره، كانت حركته ال امتة في ذلك اللصّ وبصن الق ب كأفعى تنس

بصن العشب القتناص فريستها. 

��ص��ال��ي السابقة وس��ط حقّ  م ع��ن��اص��ُر االس��ت��ط��الع ال��رت��ّ، وق��د ُش���قل ف��ي ال��لل ت��ق��دل

ا نسصر حصًنا ونجلس حصًنا آخر،  ا. كنل الق ب، ممرل بعرض مترين بطريقة ماهرة جدًّ

��ذي كانت تتناقّ األف��واه أوام��ره من  حسب أوام��ر قائد الرتّ »أكبر خوشي«، والل

عن ر إلى آخر. 

بعد حوالي الساعة أو أكثر، انتهى حقّ الق ب، ووصلنا إلى أرض منبسطة، 

د أنل عبوره في ذلك  صن حقّ ألغام من المؤكل يف لها عن أول ساتر ترابي للعراقصل

ي إلى خسائر فادحة في األرواح. لكن عناصر االستطالع  الظالم الدامس سصؤدل

��ص��ال��ي ال��م��اض��ص��ة، وق��د اس��ت��خ��دم��وا ال��ص��وم حبَلْصن  ا آم��ًن��ا ف��ي ال��لل ك��ان��وا ق��د فتحوا م��م��رًّ

باالنبطاح على  األوام���ر  األل��غ��ام، ج��اءت  ْصن لتحديده. عندما عبرنا حقّ  يَّ فسفور

كة بانتظار أمر بدء المعارك، وانطالق النداء »يا علي بن أبي  األرض دون أي حرل

عنا أنا و»حسن« و»أكبر« بعضنا بعًضا ونحن منبطحون على األرض،  طالب«. ودل

ي«.  ّ وجه أخي نصابًة عنل وتبادلنا الُقبّ. قال لي »أكبر«: »إذا استشهدت فقبل

بدء عمليات بيت المقدس

أك��ث��ر م���ن س��اع��ة م��ض��ت ع��ل��ى م��ن��ت�� ��ف ل��ص��ّ 30 ن��ص��س��ان م���ن ال���ع���ام 1982م، 

��ات »ب��ص��ت ال��م��ق��دس«.  د ص���وت التكبصر ف��ي أن��ح��اء ال��س��ه��ّ م��ؤذًن��ا ب��ب��دء ع��م��ل��صل ت����ردل

ُس��رع��ان ما  ال��ع��دول والسصطرة علصها.  تنا الهجوم الساحق على مواقع  تقضي َمهمل

هم يتعرضون لهجوم مباغت، فأمطروا السهّ بوابّ من نصران  ون أنل أدرك العراقصل

تهم.  ا نجري بسرعة نحو دشم ومرابض رشاشاتهم ومدفعصل رشاشاتهم، في حصن كنل

ه��ذا المشهد م��ا زال م��اث��اًل ف��ي ذاك��رت��ي؛ فقد ام��ت��زج ال��م��وت بالحصاة ف��ي لحظة؛ 
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ا ما إن نخطو خطوة  عاصفة الرصاص من جهة، وزحف القوات من جهة أخرى. كنل

ى ينزل الرصاص علصنا حصث نقف.  حتل

في تلك اللحظات، لم أعد أشعر بشيء، ال الخوف وال القلق. ال أدري ِلم! 

يًبا  ر قر صحصح أنل ذلك غصر منطقي، لكن هذا ما شعرت به. أحصاًنا كان الرصاص يمل

ي��زه بوضوح، بّ وأق��رب من ذلك، فأشعر بحرارته في رأسي  ي لدرجة أسمع أز منل

ي لتستقر في صدر  وعنقي. كم حدث أن عبرْت رصاصة على بعد سنتصمترات منل

رفصق لي ُمحدثًة صوًتا عجصًبا يشبه صوت »ضربة بقبضة يد ما بصن كتفي شخٍص 

، كلمة »آخ« وانتهى األمر. سمصن«. لم يدع الرصاص للضحايا فرصًة للتأللم والتأول

ات، تمل دمج لواء »ثار الله« ومغاوير »ذو الفقار« في الجصش.  في تلك العملصل

هم لم يشاركوا  صن نحسن الظنل بعناصر الجصش، واعتقدنا أنل لم نكن نحن التعبويل

���ه ي��ج��ب أن ال  ��م��ا أج��ب��روا ع��ل��ى ذل���ك، فاستنتجنا أنل ًع��ا مثلنا، وإنل ف��ي ال��ح��رب ت��ط��ول

بة كهذه.  يشارك الجصش في عملصات متوثل

ّل تلك الشكوك والظنون دفعة  ك�� صلة، أزال نقصٌب في الجصش  اللل لكن تلك 

ر،  واحدة. كان النقصب المغوار »مروج« في لواء »ذو الفقار« بقامته السامقة ُيكبل

ي���ز ال��رص��اص  ��ع المقاتلصن على ال��ه��ج��وم وي���زأر ك��األس��د بصن أز يقفز ل��ألم��ام، وي��ش��جل

ا يا جنود إمام الزمان،  ودويل المدافع. ما زال صوته يرنل في أذني وهو يقول: »هصل

وج���رأة ذاك  بجسارة  ين  المقرل التعبويصن  ونحن  األع����داء«.  للهجوم على  اتبعوني 

الجندي المغوار، نتبعه مقتحمصن أوكار األعداء. 

حاولت طوال الهجوم أن ال أبتعد عن »حسن« و»أكبر«. ُأعلَن في الللحظات 

صن، فطغى صوت تكبصرنا على صوت  األولى عن سقوط الساتر الترابي األول للبعثصل

رصاص وق ف األعداء اللذين آثروا الفرار على الوقوع في األسر. 
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ع��ب��رن��ا ال��س��ات��ر األول، وان��دف��ع��ن��ا ف���ي س��ه��ّ م��ن��ب��س��ط، وق����د ازدح���م���ت ال��س��م��اء 

بالرصاص المتطاير والقذائف وصدى حركة الدبابات. قبْصّ انبالج الفجر، سصطرنا 

��ون تحت جنح ال��ظ��الم منسحبصن نحو  ّل ال��ع��راق��صل ��ان��ي. وان��س�� على خ��ط األع���داء ال��ثل

���ا ال��ب��اق��ون، فمنهم م��ن ق��ت��ّ، وم��ن��ه��م م��ن استسلم ل��ألس��ر،  ��ة. أمل خطوطهم ال��خ��ل��ف��صل

وراحوا يستجدون الحصاة: »دخصّ الخمصني، دخصّ الخمصني«.

ون، استهدف رامي ال�»آر بي جي« في كتصبتنا إحدى ناقالت  عندما كانوا يفرل

ت النصران  جندهم، فاشتعلت النار فصها، ثمل أصاب الثانصة فاحترقت أيًضا، وامتدل

الثة العالقة بصنهما، فاشتعلت أيًضا.  المت اعدة من كال اآللصَتْصن إلى الناقلة الثل

��ت��ي أض���اءت نصرانها  واألس����رى ال��ع��ش��رون ه���ؤالء ه��م ج��ن��ود تلك اآلل��ص��ات ال��ث��الث الل

��اب��ات المهجورة خلف  ال��م��ك��ان، وب���ان على ضوئها ع��دد م��ن ن��اق��الت الجند وال��دبل

الساتر الترابي. 

صن ترتعد كأوراق ال ف اف في مهبل العاصفة  كانت فرائص األسرى العراقصل

��ص��ن:  اإلي��ران��صل بالمسؤولصن  ويستنجدون  الشفقة،  يستجدون  وراح���وا  وخ��وًف��ا.  ف��زًع��ا 

يعرفون  كانوا  إذا  الخامنئي«. حتى  رفسنجاني، دخصّ  الخمصني، دخصّ  »دخصّ 

اني كانوا يستنجدون باسمه!  اسم مسؤول من ال ف الثل

ثمل  والمرتجفة،  الخائفة  الجماعة  تلك  إل��ى  أنظر  الترابي  الساتر  أعلى  وقفت 

ٍة: »ال  هبطت إل��ى حصث ه��م، وقلت ألح��ده��م باللغة العربصة، وك��ان يبكي ب��ش��دل

عها علصنا الحرس الثوري،  ب( اللتي وزل تخف«. كنت قد تعلمتها في الكراسة )الكتصل

ا ما.  وفصها عدد من الجمّ العربصة لتساعدنا على التواصّ في حال أسرنا عراقصًّ

نزلت كلمة »ال تخف« علصه برًدا وسالًما، وفهم منها ما فهم من إعطاء األمان 

ف األسصر  واألم����ّ، وال��ب��ق��اء على قصد ال��ح��ص��اة، وال��ع��ودة إل��ى ال��وط��ن وال��ع��ائ��ل��ة. تلقل
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ن��ح��وه، فنهض وس��ار  أبديته  ���ذي  الل العراقي كلمتي ه��ذه، وأراد مبادلتي العطف 

نحوي باضطراب وأمّ في آن، يريد تقبصّ يديل امتناًنا. هذه المرة كان دوري ألن 

تي ويمطرني بالرصاص. لن أعطصه هذه  ي بندقصل أتوجس خصفة من أن يختطف منل

بته نحو  الفرصة، لذا تراجعت إلى الخلف بسرعة، سحبُت أقسام سالحي وصول

ة هذه المرة.  صدره، وقلت بحزم: »ال تتحرك«، لكن بالفارسصل

ربما لن يخصفه هذا التهديد من فتى في ال�16 من العمر، لكنل فوهة البندقصة 

زرع��ت  ي  ثانصة. كلمة عربصة منل يرتجف خ��وًف��ا  الصائس، جعلته  إل��ى قلبه  بة  الم ول

��ة أغرقته ف��ي ال��ص��أس. جلس على ركبَتْصه قانًطا،  األم��ّ ف��ي نفسه، وأخ���رى ف��ارس��صل

ووضع يَدْيه على رأسه ثانصة. أسفُت لحاله، لكن ما بالصد حصلة، فاالحتصاط واجب 

ا وال مزاح في ذلك.  في مثّ هذه الظروف. فكثصًرا ما سمعت أنل العدو يبقى عدوًّ

ات »الفتح المبصن« عندما قرلب  كما لم أن��س بعد ق ة ذل��ك المقاتّ في عملصل

قمقمته )مطرته( من عراقي لصشرب، فما كان من ذلك األسصر إالل أن طعنه بحربة 

ت إلى استشهاده على الفور. لذا، لي الحق في الت رلف بقسوة وفظاظة، لكن  أدل

ف من شعوري باألسف تجاهه، فابتسمت له كي أعصد  ر تلك الحادثة لم يخفل تذكل

ف رسالتي وهدأ.  له ذلك األمّ، فتلقل

ما زالت ناقالت الجند تحترق، وشرارات المواد المنفجرة تت اعد في الفضاء 

م عدد آخر  نا في حفّ ش��واء »عرانصس ال��ذرة«. من قلب الللصّ، تقدل وتفرقع كأنل

وا تحت  صن مستسلمصن، فتعجبُت ِلم استسلموا بدل أن يفرل من الجنود العراقصل

ب سالحه نحو  جنح الظالم؟! سأل القائد أو معاونه أو أحد آخر لم أره، وهو ي ول

ة؟«.  األسرى: »من منكم على استعداد الصطحاب األسرى إلى الخطوط الخلفصل

لم يكد ينهي كالمه حتى تقدمُت خطوة لألمام وقلُت: »أنا«. فجأة شعرت بصد 

ة : »هّ جننت؟ سصقضون  على كتفي، كان »حسن إسكندري« حصث قال بحدل
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علصك في الطريق، أين عقلك؟«. لم يكن كالمه جزاًفا، إذ بعد ساعة، ومع شروق 

الشمس سصرون أنل من يقودهم فًتى في ال�16 من عمره. حصنها، الله وحده يعلم 

ماذا سصفعلون بي! لذا صرفت النظر عن هذا األمر. 

هنا إلى حصث  مع الفجر، زحف ضوء ال باح روي��ًدا روي��ًدا إلى جبهتنا، فتوجل

انتشار  وم��ع  العسكرية.  وأحذيتنا  بمالبسنا  صنا  وصلل منا  تصمل القبلة،  ��ه��ا  أنل اعتقدنا 

سلكي أنل  تنا »ناصر رنجبر« في الالل يل الضوء، علمنا من خالل محادثات قائد سر

ق في  ر أن يشارك في المعارك، عن يمصننا، لم يوفل لواء النور اللذي كان من المقرل

ا يجب. فقال »ناصر«: »ماذا تعني؟«.  نا توغلنا أكثر ممل اقتحام الخط. وُأخبرنا أنل

ي��ث��م��ا ن���رس���ّ إل��ص��ك��م ال���دع���م«.  أج�����اب ال��� ���وت: »أن���ت���م م���ح���اص���رون، ل��ك��ن اص���ب���روا ر

���ذي ت��ح��ولل إل��ى م��الذن��ا:  تناقلت األل��س��ن ه��ذا الخبر على ط��ول ال��س��ات��ر ال��ت��راب��ي الل

»نحن محاصرون«. مع أشعة شمس ال باح األولى، صعدنا أعلى الساتر الترابي، 

اتهم. أطلق عدد من عناصرنا النار تجاههم وأنا  ون تجاه قول فوجدنا 3 عراقصصن يفرل

ويئسنا من إصابتهم،  كثصًرا  ابتعدوا  ال��ف��رار. عندما  نوا من  تمكل هم  لكنل بصنهم،  من 

ن بمساعدة  ه تمكل خرجت رصاصة من سالح أحدنا، فأصابت قدم أحدهم، لكنل

نصراننا، كانت تلك الحادثة أول وآخ��ر محاولة لي  رفصَقْصه من االبتعاد عن مرمى 

لقتّ عدٍو. 

عندما أشرقت شمس صباح 20 نصسان من العام 1982م، على السهّ اللذي 

ال��� آر بي جي والمدافع،  ال��ه��اون،  امتأل بالفجوات والحفر بفعّ تساقط قذائف 

وجدنا أنفسنا على ساتر ترابي مشرف على سهّ ممتدل منبسط من كال الجانَبْصن، 

حصث استقرلت قوات العدو وعلقنا نحن في الوسط.

��ص��ل��ة ال��م��اض��ص��ة ف��ي اق��ت��ح��ام ال��خ��ط ودح���ر ال��ع��دو،  ف��ش��ّ ه��ج��وم ل���واء »ال���ن���ور« ال��لل

ا جعلنا في موقف  ّل مخططات الحاج »قاسم سلصماني«، ممل الي فشلت ك وبالتل
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ال ُنحسد علصه. كان تسللق الساتر الترابي في تلك الظروف ال يخلو من حالتصن: 

األول����ى أن ن�� ��اب ف��ي ال�� ��در وال��ث��ان��ص��ة أن ُن�� ��اب ف��ي ال��ظ��ه��ر. ف��ق��ررن��ا ال��ب��ق��اء في 

ًئا: األسفّ وحفر دشم باستخدام الحراب. بعد ساعة حمّ، أحد اإلخوة خبًرا سصل

مون نحونا بالدبابات.  ون يتقدل - العراقصل

دُت من صحة الخبر. لقد اتلخذت  تسللقُت أعلى الساتر بحصطة وح��ذر، وتأكل

�� ��ّ ح��ام��ّ ال��ش��ارة  ات��ه��م ش��ك��ّ ن��ع��ّ ال��ف��رس وب����دأت ب��ال��ت��ق��دم ن��ح��ون��ا ب��ه��دوء. اتل ق��ول

ن قوات الدعم من  ة في األفق، إذ لم تتمكل ة، لكن ال أخبار سارل بالخطوط الخلفصل

عبور السهّ المنبسط في ضوء النهار. 

كانت الشمس في كبد السماء عندما التفت »حسن إسكندري« وغصره من 

رم��اة ال��� آر بي جي إل��ى أنل الق ف ك��ان أخ��فل عند نهاية الساتر، وه��ذا مناسب 

ا ل��رم��ي دب��اب��ات األع����داء. نهض »ح��س��ن« م طحًبا معه »أك��ب��ر«، وق���ال لي:  ج���دًّ

��ت��ي ت��ت��واج��د ب��ح��وزت��ك، وس��أن��ادي��ك عندما  »ح��ال��ًص��ا لست بحاجة إل��ى ال��ق��ذائ��ف الل

أحتاج إلصها«. سارا منحنَصي الظهر، مسرعصن إلى نقطة قلصلة االرتفاع في الساتر. 

ون لم يبخلوا  ى تلك اللحظة، كان قد استشهد عدد كبصر من الرفاق، فالعراقصل حتل

بعصًدا عن  أصبحت  والقنابّ.  القذائف  ب��أن��واع  المحاصرة  الكتصبة  ه��ذه  بق ف 

، لكن لصس ل��درج��ة ال أرى فصها أنل »أك��ب��ر« ق��د ُأص��ص��ب. لقد انتبه العدو  رف��ص��َق��يَّ

ز ق فه على المكان. سرت نحوهما ب عوبة،  لوجود رماتنا عند نهاية الساتر، فركل

ة  ه أصصب بشظصل ورأيت من بعصد بقعة دماء على سروال »أكبر«. ظننُت بداية أنل

صغصرة، لكنل بقعة الدماء أخذت باالتساع، فلم أستطع صبًرا، وأسرعت الخطى 

ني  ا«، لكنل إلصه. عندما رآني »حسن« صاح: »ال تأت يا أحمد، المكان خطر ج��دًّ

لم أصِغ إلصه. 
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عندما وصلت إلى »أكبر«، كان شاحب الللون. لقد استقرلت رصاصة رشاش 

في فخذه والدماء تتدفق منه. كان علصنا االنتقال إلى نقطة أكثر أمًنا، فاستجمع 

ّل ق���واه، وق��ف على ق��دَم��ْص��ه، لكن م��ا إن خطا بضع خ��ط��وات حتى انهار  »أك��ب��ر« ك��

وهوى إلى األرض. كان جوفه يلتهب عطًشا، لكن قواريرنا فارغة. قفز »حسن« 

اًل بصن الرصاص والق ف وأحضر قارورة مصاه، ال أدري أليل شهصد  من مكانه متنقل

كانت. ما زالت الدماء تتدفق من جرح »أكبر« حتى ارتوى التراب من دمه، ولم 

تفلح الضمادات اللتي تتواجد بحوزتنا من وقف النزيف. 

ة، لكنل »حسًنا«، وشعوًرا  أردُت الذهاب للبحث عن أدوات اإلسعافات األولصل

ئ،  ك��ب��ر، منعني وذه���ب بنفسه. بذهابه تمللكني ش��ع��ور سصل ب��واج��ب األخ األ منه 

ني صرت وحصًدا تماًما، خاصة وأنل »أكبر« بدأ  ��ه لن يعود سالًما، وأنل اعتقدت أنل

يفقد قواه، وراح يجول بنظره في األنحاء كمن يبحث عن شيء أو شخص ويقول: 

ه  ته سألني: »إًذا أين إمام الزمان؟«. شعر أنل »يا إمام الزمان«، وعندما لم يجد ضالل

مغادر، وكان قد سمع بأنل إمام الزمان يحضر إلى جانب المقاتلصن لحظة الشهادة. 

ى لو يأتي لعصادته.  وراح في لحظات األلم تلك، يبحث عن معشوق تمنل

بدأ القلق ينهشني على »حسن«، فرأيته قادًما من بعصد. بدايًة، نزعنا مالبس 

��ذي ك��ان ينزف بشدة.  ثت وثقلت بالدماء، ث��مل ضمدنا جرحه الل »أك��ب��ر« اللتي تلول

كبر:  في تلك اللحظة، ظهرت مروحصة في السماء، فكدت أطصر فرًحا وقلت أل

»عزيزي أكبر ال تقلق، ستنقلنا مروحصة اإلسناد وننقلك إلى المستشفى إن شاء 

الله«. 

كانت رؤي��ة مروحصة قادمة إلنقاذنا من سهوب الغربة والنار أشبه بالمعجزة. 

لكن أكثر ما أسعدني هو إنقاذ »أكبر«. حللقت المروحصة على ارتفاع منخفض، 

وحامت ف��وق رؤوس��ن��ا، فرأيت العلم المرسوم أسفلها: أبصض، أحمر، أس��ود مع 
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ّل أملي بالنجاة. ثالث نجمات في الوسط ألوان العلم العراقي، فضاع ك

مع ابتعاد المروحصة، توقلف الق ف دفعة واحدة. لقد ُهزمنا وسقط عناصر 

ي��ح وأس��ص��ر. بصد أنل ق��ائ��د المروحصة وم��ن معه أدرك���وا هذا  كتصبتنا بصن شهصد وج��ر

وأعطوا األوامر لقواتهم بوقف إطالق النار. 

َّ ص��م��ٌت مهصب. ك��ان��ت الشمس منت بة ف��ي كبد ال��س��م��اء، تشعل  ع��مل السه

ل ل��ون وجهه من  ح���رارة وتبعث دف��ًئ��ا. ل��م نعد نسمع غصر أنصن »أك��ب��ر«، وق��د ت��ح��ول

األصفر إلى األبصض، ويبست شفتاه من العطش. كان علصنا االنتقال إلى حصث 

باقي الرفاق، فرفعنا »أكبر« ب عوبة عن األرض، وسار معنا مستنًدا على كتفصنا. 

�����ذي ج����اء لصلة  ���دي« الل ي���ق، وق����ع ن��ظ��ري ع��ل��ى ج��س��د »م��ح��م��ود م���ح���مل ف���ي ال���ط���ر

ا على وجهه  كتب له: »مسافر كربالء«، وقد سقط على األرض منكبًّ العملصات أل

في حال السجود. لقد أصابت شظصة كبصرة ظهره، حصث كتبت جملة »مسافر 

ه لم يبق غصر أنا و»حسن« و»أكبر« على قصد الحصاة في ذلك  كربالء«. بدا لي أنل

ا نفكر في حصلة للنجاة من هذه الورطة،  السهّ، وأنل الجمصع قد استشهدوا. كنل

ًبا فوهة سالحه نحونا.  ّل جندي عراقي من خلف الساتر الترابي م ول عندما أط��

أدركت أنل الجراح لصست كّ شيء، وأنل االختبار اآلتي سصكشف المجهول.

وداع الحرية

بّ في وجهنا إالل سبصّ األسر. كان االستسالم لالعتقال آخر  ت جمصع السُّ ُسدل

ما يخطر في بال المقاتّ. لكن عندما تنفد ذخصرتك، وتحاصرك دبابات األعداء، 

ي فكرة األسر في رأسك وتدفعك  ه جنودها فوهات بنادقهم نحوك، ت��دول ويوجل

إلى الجنون. 

لرؤية العدو عن قرب شعوٌر غريب، أن تشمل رائحة عطره، وترى طراز ارتدائه 
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ت��رى نظراته ول��ون بشرته، تسمع صوته ولغته ولهجته. ها هو عدوك  للمالبس، 

ه على  اللذي طالما فكرت فصه، وحتى تلك اللحظة لم تر منه غصر قذائفه وقنابله. إنل

يَدْيك  ترفع  إلصك فوهة سالحه، ويطلب منك أن  ب  ْين منك، ي ول مسافة متَر

وتستسلم. 

ب الجنديل العراقيل سالحه نحونا أنا و»حسن«، وأمرنا بوضع »أكبر« على  صول

ه لم يتوقع رؤية  األرض. بعدها راح يحملق بي مدهوًشا. كان واضًحا من نظراته أنل

ة  ما عمري وقامتي ال يتناسبان مع صورته الذهنصل فتى نحصّ في ال�16 من عمره، فربل

ا أكثر، وعندما وقع نظره على الع بة الخضراء الللون  عن المقاتّ اإليراني. اقترب منل

ة، نهرني بخشونة وطلب  عتي الفوالذيل المكتوب علصها »يا زهراء« المعقودة على قبل

ي أن أنزعها. عندما اقترب أكثر الحظت نظرات الشفقة باديًة منه. قال كلمات  منل

، فاقترب  بالللغة العربصة لم أفهم منها غصر كلمتي: »طفّ صغصر«. لقد أشفق عليل

ّ رأسي قائاًل: »الله كريم«. لفظة أشعرتني باألمان والبقاء على قصد  ي أكثر، وقبل منل

. وهّ  صلة الماضصة لألسصر العراقيل الحصاة، تماًما ككلمة: »ال تخف« اللتي قلتها اللل

ج��زاء اإلح��س��ان إالل اإلح��س��ان؟ سمعنا ص��وًت��ا م��ن جهة جثث الشهداء الملقاة على 

، التفت الجندي العراقيل مثلنا لصرى م در  ه سماويل التراب، كان صوًتا ضعصًفا لكنل

ا في الجصش اإليراني يتمتم آخر نجواه:  ا أو ربما جنديًّ ال وت وماذا يقول. كان تعبويًّ

ْحَياٌء ِعنَد َرّبِِهْم يُْرزَقُون﴾.
َ
ْمَواتًا بَْل أ

َ
﴿َواَل َتَْسَبَّ اّليَن قُتِلُواْ ِف َسبِيِل الّلِ أ

ى نهاية اآلية. في تلك األثناء، وصّ جنديل عراقيل  أصغى العراقيل مبهوًتا حتل

ه لن يكون كالجندي العراقي األول على اإلطالق،  آخر. من النظرة األولى، اتضح أنل

ع واالستجداء  ب سالحه نحوه يريد قتله، فبدأنا بالتضرل فما إن رأى »أكبر« حتى صول

م  ال��س��م��اء وأق��س��م��ت علصه أالل يقتله، حصنها تقدل ي���ديل نحو  ك��ي ال يقتله. رف��ع��ت 

الجندي األول، تالسن معه وأجبره على عدم قتله، فتركنا وان رف. على مسافة 
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اتنا اللتي وقعت في األسر، وخلفهم  يًبا، كانت تسصر مجموعة من قول 50 متًرا تقر

ال���60 من  صن المسللحصن. تأخر »نجفي«، وهو عجوز في  عشرات الجنود العراقصل

العمر من »بندر عباس«، عن القافلة. لم يشأ االستسالم لألسر ب��أيل شكّ من 

ل  ه ُأجبر على ذلك بعد نفاذ ذخصرته مثلنا. وعلى الرغم من ذلك، حول األشكال، لكنل

صن، وكان يخاطبهم  حجارة سهّ »فرسصه« إلى سالح وراح يرمي بها الجنود العراقصل

ل إلى أرض الطف، وهذا  ة ويستمر بالمقاومة. وكأنل هذا السهّ تحول باللغة العربصل

ل هذا الرجّ العجوز إلى »حبصب بن  م الحرام، وتحول الصوم إلى العاشر من محرل

مظاهر«، على الرغم من التهديد وإط��الق النار بالقرب منه وعند قدَمْصه، صمد 

صن اللذين حافظوا على رباطة  ولم يرضخ ولم يستسلم. حصنها، نفد صبر العراقصل

جأشهم في عدم قتّ أيل أسصر، لصس شفقة أو رحمًة، أو التزاًما بالعهود والمواثصق 

ن في  صن لمبادلتهم بأسراهم العراقصصل هم بحاجة إلى أسرى إيرانصل ما ألنل الدولصة، وإنل

ا لمقاومة ه��ذا ال��رج��ّ ال��ع��ج��وز، وأم��ط��روه  هم، ف��ي النهاية، وض��ع��وا ح��دًّ إي���ران. لكنل

بوابّ من الرصاص. 

أول صفعة في األسر

ا شصًئا فشصًئا. أراد الجنديل العراقيل أن ينقلنا إلى  ابتعدت قافلة األسرى عنل

ة بالتوقف، لكنل  ابة م��ارل حصث باقي األس��رى، ف��راح يشصر إلى أيل ناقلة جند أو دبل

ما أراد فعّ ذلك كي ال نقع فريسة زمصله  أحًدا لم يتوقلف أو يرَض بنقلنا معه. ربل

ْصن  ق إلى ناقلة جند تنقّ ضابَطْصن عراقصَّ عديم الشفقة والرحمة. في النهاية، ُوفل

اء  ة. وضعنا »أكبر« على سطح الناقلة الملتهبة جرل يَحْصن إلى الخطوط الخلفصل جر

أشعة الشمس، جلس »حسن« قربه وجلست أن��ا ق��رب برجها. أوص��ى الجندي 

ا آخر وان رف. صعد اآلخر أعلى ناقلة الجند، ونظر إلى »أكبر«  العطوف بنا جنديًّ

ي ودون  ة، ثمل اقترب منل الممدد بال رمق وإلى »حسن«. صفع »حسن« صفعه قويل
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ه الثقصلة على وجهي، وأذاقتني  أن ينبس ببنت شفة صفعني أيًضا. سقطت كفل

ة مرارة األسر. شدل

ت��الزم األس��ر وال فع. فاألسر مهما طال وأينما كان يبدأ ب فعة تعصدك إلى 

الواقع، تسرق األمّ منك بالنجاة والحصاة، فال يبقى لك مالذ غصر الله لتسللم له 

أمرك وتخضع لمشصئته. لل فعة ألم وتحقصر، والتحقصر أشدل إيالًما. الُمهصن أكثر 

ة فرق كبصر  صت صفعة عدو غاصب ألرضي، داس بحذائه تراب وطني. ثمل ني تلقل أنل

ك على أرضك، وبصن أن ُت فع منه على أرضه. لذا كانت  بصن أن ُت فع من عدول

ا. تلك ال فعة على تراب »خوزستان« مؤلمة جدًّ

جلس الجندي خلف الرشاش وأعطى األمر للسائق باالنطالق، لكن لم يكد 

ا آخر.  يًحا عراقصًّ ى ناداه جندي آخر من جانب الساتر، كي ينقّ معه جر يفعّ حتل

ي. كانت عصناه قد خرجتا  د العريف الجريح على سطح ناقلة الجند بالقرب منل تمدل

ه سصنجو. وصلنا إلى قافلة األسرى  من حدقَتْصهما ولم يكن قد مات بعد، وال أظنل

��ت��ي ُتنقّ س��ص��ًرا على األق����دام، ل��م أستطع تمصصز أح��د م��ن تلك ال��وج��وه المتربة  الل

الدامصة اللتي ُأجبرت على وضع أيديها فوق رؤوسها عالمًة على االستسالم، كما 

ا كان  هم لم ينتبهوا لوجودنا. توقفْت ناقلة الجند ثانصة لتنقّ معها ضابًطا عراقصًّ أنل

ي رخ ويولول ويذرف الدمع كطفّ جرح يده بسكصن. جلس بالقرب مني، فنظرُت 

. أظنل أنل قنبلة  وإذا بكفل يده قد تالشى، ولم يبق منه غصر بقايا جلد وعظم متشظٍّ

يدوية قد انفجرت في يده. 

لنا منها لُنقاَد إلى شاحنة  قرابة الساعة الثانصة ظهًرا، توقفت ناقلة الجند، ترجل

صن نحونا وهو  ة. عندما أصبحنا في الشاحنة، أس��رع أحد الجنود العراقصل يل عسكر

ل�»حسن« بعدما  بالمصاه وأعطاها  ف��ارغ��ة، قد مألها  ف  يحمّ علبة حلصب مجفل

ة ال فراء  يًحا معنا. سارت الشاحنة في طريق تحصط بها األزه��ار الربصعصل رأى جر
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واألعشاب الخضراء الطويلة اللتي تجدها في جمصع سهول »خوزستان« في هذا 

الف ّ. ك��ان الجندي المسللح واق��ًف��ا ف��ي زاوي���ة الشاحنة وينظر إل��ى جزعنا على 

اه وأفهمني  »أكبر«، أشفق علصنا وأخرج من جصبه منديّ قماش نظصًفا، أعطاني إيل

ب به شفَتيل »أكبر« اللذي لم يتفول بكلمة واحدة منذ وقت طويّ.  باإلشارة أن أرطل

��ل��ن��ا م��ن ال��ش��اح��ن��ة وم��ددن��ا  ر ب��ع��د ن�� ��ف س��اع��ة، ت��رجل وص��ل��ن��ا إل���ى ال��م��ك��ان ال��م��ق��رل

ه ما  »أكبر« على األرض. بدا كأنه فقد وعصه، لكن من خالل اهتزاز جفَنْصه أدركنا أنل

ها،  ��ه يتألمل كثصًرا. في تلك اللحظة، نسصت آالم األسر كلل زال على قصد الحصاة وأنل

وقلت في نفسي لصت »أكبر« كان سالًما معافى عندها ال يهمل ما سنتعرلض له 

ا فنظرت إلى وجهه الشاحب، وإل��ى شفَتْصه  من م ائب وباليا. ساء وضعه ج��دًّ

ة العطش، وإلى عصَنْصه المغمضَتْصن، ورموشه الطويلة اللتي غزاها  َتْصن من شدل الجافل

التراب والغبار، فبدت أكثر طواًل وجمااًل. حصنها تذكرت أخاه األصغر اللذي جاء 

يوم االنطالق إلى الجبهة يرجوه قائاًل: »أخي أكبر ال تذهب وتتركنا وحدنا«، كما 

تذكرت »أكبر« يوم الوداع األخصر في حقّ األلغام عندما قال لي: »إن استشهدت 

يًنا مثلي لكن م��ا بالصد حصلة غصر  ��ي«. ك��ان »ح��س��ن« حز ّ وج��ه أخ��ي نصابًة ع��نل فقبل

الدعاء، وأن تستجصب السصدة الزهراء O وتغصث رفصقنا بشفاعتها عند الله. 

م ال��ج��ن��ود  ���يل ال��ب��ن��ص��ة، ف��ق��دل ��ْص��ن ق���ويَّ ّل ض��اب��َط��ْص��ن ع��راق��صَّ وص���ّ ج��ص��ب ع��س��ك��ري ي��ق��

ا سصفعالنه  هما كانا يتحدثان عمل ون لهما التحصة العسكرية. من الواضح أنل العراقصل

هما لن ُيقدما على قتلنا. بعدها تقدم أحد الضباط  بنا، لكن بدا من سلوكهما أنل

��ه��م  وأم���رن���ي أن���ا و»ح���س���ن« ب��رك��وب ال��ج��ص��ب. ف��رح��ت ك��ث��ص��ًرا إذ ف��ه��م��ت م��ن ذل���ك أنل

سصنقلون »أكبر« إلى المستشفى لصعالج. ركبت أنا أواًل ثمل »حسن« اللذي جلس 

الباب دون��ه، فاعترانا  ل���»أك��ب��ر«. لكن لدهشتنا أغلق  بطريقة أفسح فصها المجال 

��ذي قال بعض  رعب واضطراب كبصران، وبدأنا باستعطاف واسترحام الضابط الل
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ي��د  ��ة، ث���مل أش����ار إل���ى »أك���ب���ر« ووض����ع ي���ده ت��ح��ت رأس�����ه، ي��ر ال��ك��ل��م��ات ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��صل

يرتنا واطمأنل بالنا. انطلق الجصب  ه سصنقّ إلى المستشفى، فهدأت سر إفهامنا أنل

نا  ًدا على األرض ال يعي ما يدور حوله وال حتى أنل العسكري، وما زال »أكبر« ممدل

انف لنا عنه. بقي وحصًدا بصن الجنود بصنما انطلقنا نحن إلى جهة مجهولة. عندما 

زاد الجصب سرعته، تأول »حسن« بحرقة وقال: »أوكلت أمره إلصك يا إمام الزمان«. 

خ��الل الطريق، وم��ن ش��دة ال��ح��زن، لم نتفوه ب��أيل كلمة. كنت أح��اول أن أقنع 

ًدا ف��ي ي��وم م��ن األي��ام،  ى ال��ع��الج وس��وف ألتقي ب��ه م��ج��دل نفسي أن »أك��ب��ر« سصتلقل

ني ل��م أس��ت��ط��ع أن أق��ن��ع نفسي ب��ه��ذه اآلم����ال ال��ك��اذب��ة، وك���ذا ك��ان��ت ال��ح��ال مع  لكنل

»حسن« اللذي بدت علصه مالمح الصأس. 

ي��س، نزلنا  بعد أق��ّ م��ن س��اع��ة، وصلنا إل��ى ساحة تحصط بها ال��دش��م وال��م��ت��ار

أم��ام دشمهم بمالبسهم الداخلصة، ونعالهم  من الجصب، وك��ان العراقصون يقفون 

ال��ب��الس��ت��ص��ك��ص��ة، ي��ن��ظ��رون ب��ت��ع��ج��ب إل���ى م��ق��ات��ّ ي��ب��ل��غ 16 ع���اًم���ا. ك���ان���وا ي��ش��ص��رون إل���يل 

ويضحكون، حتى إنل أحدهم أسرع إلى الدشمة وأحضر آلة الت وير لصلتقط ال ور 

لي. 

وض��ع��ت ي��دي ف��وق رأس���ي، وس���رت إل��ى حصث أش���ار ال��ض��اب��ط ال��ع��راق��ي، وقد 

هم سصأخذونني إلى دشمة القصادة  نت أنل تركوا »حسن« أمام سصارة الجصب، فخمل

للتحقصق. 

ا، بّ  ، فهم لم يروا جنديًّ كنت أينما مررت، اجتمع الجنود العراقصون للنظر إليل

ني استأت كثصًرا من ذل��ك، خاصة  وأسصًرا في هذا العمر. ربما الحق معهم، لكنل

ى الدهشة والتعجب إلى التحقصر، أو على األقّ هذا ما تبادر إلى  وأنل األمر تعدل

ني لست خائًفا، بّ على  ة فعّ ما كي أفهمهم أنل ه عليل إظهار ردل ذهني. شعرُت أنل
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��ن��ي ش��ج��اع، لكن كصف السبصّ إل��ى ذل���ك؟ ل��م أج��د أي ف��رص��ة أو حصلة  العكس أنل

للتعبصر عن شجاعتي وجرأتي غصر النظر إلصهم بغرور والسصر بتكبر. رفعُت رأسي 

ونفخت صدري ورحت أسصر بخطى ثابتة خلف الضابط العراقي. 

التحقيق

ي في مكانه، إذ وصلنا إلى دشمة كبصرة ح صنة، وللدخول إلصها وجب  كان ظنل

��ا م��ن دشم  ق وط��وي��ّ. ل��م تكن الدشمة م��ن ال��داخ��ّ تشبه أيًّ علصنا عبور ممرل ضصل

ة كبصرة وحولها عدد من الكراسي، يجلس على رأسها  قصاداتنا، فصها طاولة خشبصل

عقصد بلباسه األنصق، وفي مقابله م��الزم ش��اب. نظر العقصد إل��يل نظرة متفحل ة، 

ثمل سأل الضابط اللذي أحضرني بضعة أسئلة، بعدها عاد للتحديق بي وقال بلغة 

ة يمكن فهمها ب عوبة بالغة:  فارسصل

- ما اسمك؟

- أحمد.

- اسم األب؟

د. - محمل

- لماذا جئت إلى الحرب؟

د من  لم أج��ب. فأشار العقصد إلى المالزم الجالس قبالته، وق��ال: »ه��ذا سصل

أب��ن��اء اإلم���ام عليQ وأن��ا أي��ًض��ا أزور اإلم���ام الحسصن Q باستمرار، فلماذا 

تحاربون أبناء اإلمام علي Q؟«.

ة: يل أيًضا لم أجب. فبدأ بطرح األسئلة العسكر
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ة؟ اتكم في الخطوط الخلفصل - كم عدد قول

ا كتصبة واحدة أكثرنا استشهد أو ُأسر.  - ال أدري، كنل

- كم دبابة كانت لديكم؟

- أنا من المشاة، وقد أحضرونا لصاًل إلى الخط ولم يكن لدينا أيل دبابة. 

- من هو قائدكم؟ وهّ أسر أيًضا؟

كان سؤااًل صعًبا، فقائدنا »أحمد شول« ومعاونه »محمد رضا حسني سعدي« 

ني رأيت »حسني سعدي« قبّ  عندما حوصرنا لم يكن »أحمد شول« بصننا، لكنل

ة  ي��ب��ات العسكرية كصفصل ��ا ق��د تعللمنا خ��الل ال��ت��در س��اع��ة م��ن ال��وق��وع ف��ي األس���ر. ك��نل

الت رلف إذا ما وقعنا في األسر، فقلت له:

- قائدنا رحصم طالقاني وقد استشهد صباح الصوم. 

لم أكذب، ف�»رحصم طالقاني« كان قائد ف صلنا، وقد استشهد قبّ بضع ساعات.

 - الويّ لك إن كنت تكذب، سأجعلهم يعدمونك!

 - ال لست كاذًبا. 

ك، وال تعد لمحاربتنا؟ - إذا أطلقنا سراحك هّ ستذهب إلى أمل

ة:  لم أجب عن هذا السؤال فانتقّ إلى أسئلة اقت اديل

ّل السلع تباع ببطاقات التموين صحصح؟ - يوجد قحط في إيران صحصح؟ وك

كان  ذل��ك  التموينصة. قبّ  بالبطاقات  تباع  السلع  - صحصح، أصبحت جمصع 

باإلمكان  التموينصة، فبات  بالبطاقة  وق��د أصبحت  أم��ا  البضائع،  يحتكرون  التجار 

تأمصن وشراء كّ ما نحتاج. 
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ّل ذلك في الجبهة. كان العقصد يترجم بعض كالمي للمالزم،  لقد تعلمت ك

وهذه المرة قال شصًئا مضاًفا إلى كالمي وضحك االثنان ثمل سألني:

- هّ يبصعون المشروبات الكحولصة في إيران؟

- لقد منع بصعها بعد انت ار الثورة. 

- لكن الشعب اإليراني يشرب البصرة )الفقاع( كثصًرا. 

- غصر صحصح. 

»بلى!  باالستهزاء:  ممزوجة  بلهجة  فقال  ا،  مهمًّ أم���ًرا  العقصد  اكتشف  ما  وكأنل

البصرة اإلسالمصة، لديكم بصرة إسالمصة في إيران. لكن كصف للبصرة أن تكون إسالمصة 

وغصر إسالمصة؟«، ثم غرق االثنان في الضحك. 

أوائّ انت ار الثورة، أقفلت م انع البصرة وكي تحافظ على إنتاجصتها وعدم 

إفالسها، راحت تنتج »ماء شعصر« خالًصا من الكحول، وال حرمة شرعصة في شربه. 

ل��ك��ن ع��ام��ة ال��ن��اس أس��م��وه »ب��ص��رة إس��الم��ص��ة«، وق���د س��م��ع ال��ع��ق��ص��د ب��ه��ذا االس����م ل��ذا 

اضطررت أن أوضح له ذلك ببضع كلمات ومعها انتهى التحقصق. 

بوا  ع��دت من حصث أتصت، وج��اء دور »حسن« للتحقصق؟ وبعد أن ع��اد ع ل

أعصننا وانطلقوا بنا إلى جهة ما. كان السصر بعصَنْصن مع وبَتْصن على أرض ترابصة 

ا من  نل صن تمكل دة، صعًبا للغاية لكننا وبمساعدة إرشادات الجنود العراقصل غصر ممهل

السصر قدًما. 

هبطنا منحدًرا بسصًطا ثمل جلسنا على األرض. قال الجندي شصًئا، ثمل صمت 

ي��ح م��ن بعصد.  ول��م نعد نسمع أي ص��وت غصر أص���وات جنود عراقصصن حملتها ال��ر

لم أستطع تكوين فكرة عن المكان اللذي نجلس فصه، إذ لم نكن نشعر بشيء غصر 
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كأنا علصه.  الرياح اللتي كانت تهبل فتؤدي إلى تساقط األتربة من الحائط اللذي اتل

ك��ان ال��ت��راب يتغلغّ في شعري ورائحته النافذة تمأل حلقي. يا لها من عاصفة 

خلف هذه الع بة السوداء! 

ل جلوسي  كت قلصاًل ألع��دل أكثر من ساعة، تعبت قدماي فتحرل بقصنا هناك 

فاصطدم مرفقي بأحدهم: 

- هذا أنت يا حسن؟

- أجّ هذا أنا يا أحمد.

- هّ ما زال الجندي العراقي هنا؟

-ال، أعتقد أنه ذهب. هّ ضربوك أثناء التحقصق؟

-ال، ماذا عنك؟

-ال، لم يكن تحقصًقا قاسًصا، لقد مرل األمر بسالم حتى اآلن، االتكال على الله.

-»حسن«.

- نعم. 

- برأيك إلى متى سنبقى في األسر؟

- الله العالم. 

- أعتقد أنل مدة أسرنا ستطول ربما سنة أو أكثر. 

- لتكن مشصئة الله.

مع سماعنا صوت أقدام متجهة نحونا توقفنا عن الكالم. 





القسم الثالث: الترحيل نحو البصرة

نا نتجه غرًبا.  ركبنا الجصب العسكري ذاته. في الداخّ، أزالوا الع بة فرأينا أنل

وصلنا قبّ غروب الشمس بساعَتْصن إلى سهّ منبسط، ُجمع فصه أسرى كتصبتنا 

ك��ان��وا في  نزلنا وجلسنا معهم،  األي���دي على األرض.  والكتائب األخ���رى موثوقي 

قة وشعر مبعثر، وجوه متربة وأب��دان دامصة، منهم الجالس،  وضع مزٍر، ثصاب ممزل

��ص��ن ذوي القبعات  د ع��ل��ى األرض وس���ط حلقة م��ن ال��ج��ن��ود ال��ع��راق��صل وم��ن��ه��م ال��م��م��دل

الحمراء. 

��د رض����ا حسني  ����ا م��ن��ه��م، ل��ك��ن روي������ًدا روي������ًدا ع��رف��ت »م��ح��مل ���ز أيًّ ب����داي����ًة، ل���م أم���صل

سعدي« معاون كتصبتنا، وفي الجانب اآلخر »مجصد« و»رسول ضصغمي« ابنا العم 

د رضا أشرف«، »علي محمدي« و»سلمان زاد خوش«. اجتمع  ان، »محمل الكرمانصل

��دي« و»أك��ب��ر دان��ش��ي«.  رف���اق الخصمة ث��ان��ص��ًة، ول��م يكن ينق نا غصر »محمود م��ح��مل

ّل م��ن »م��ج��ص��د«  ُأص��ص��ب »ح��س��ن��ي س��ع��دي« ب��رص��اص��ة ف��ي ال��ب��ط��ن، ك��م��ا أص��ص��ب ك���

ة.  و»سلمان« بشظصل

وص���ل���ْت ق��ب��ص��ّ ال��م��غ��ص��ب 10 ش��اح��ن��ات »آي���ف���ا«، ف��ت��ع��ال��ت ه��م��ه��م��ات ال��ج��ن��ود 

صن، وما لبث أن صدر األمر بترحصّ األسرى. ساقونا بعنف إلى الشاحنات،  العراقصل

ُي��ض��رب بأعقاب ال��ب��ن��ادق على وجهه وعنقه، كما ُألقي  وم��ن يتأخر ع��ن ال��رك��وب، 

ة. حاولت أن ال أبتعد  الجرحى في قعر الشاحنة دون أيل اكتراث لحالهم ال حصل
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ل شاحنة وركبنا فصها.  عن »حسن« فأسرعنا مًعا نحو أول

��ص��ن  ع���ن���دم���ا ام����ت����ألت ال���ش���اح���ن���ة ب�����األس�����رى، ص���ع���د إل���ص���ه���ا أح�����د ال���ج���ن���ود ال��ع��راق��صل

يًبا، وعلى عكس  ي. كان في الثالثصن من العمر تقر المسللحصن، وجلس بالقرب منل

باقي الجنود، كان أبصض البشرة ذا وجنَتْصن حمراوَتْصن ممتلئَتْصن، وقد فاحت رائحة 

ة: »ما اسمك؟« ى سألني بالفارسصل عطره في األرجاء. ما إن تحركت الشاحنة حتل

- أحمد. 

كانت نظرته إل��يل تنمل عن الشفقة، وتفحل ني بعصَنْصه من رأس��ي إل��ى أخمص 

ما لسان حاله يقول: »أسفي علصك ألنلك قاتلت وُأسرت  ، ثمل هزل رأسه كأنل قدميل

 .» وأنت ما زلت صغصر السنل

رتني بالجندي العراقي األول اللذي التقصته عند الساتر  نظرات الشفقة هذه ذكل

صن  ب من الجنود العراقصل الترابي. نظرات الشفقة من الجندي األول، نظرات التعجل

م��ن��ذ ح��وال��ي ال��س��اع��ة، ك���الم ال��ق��ائ��د ال��ع��راق��ي ف��ي ال��دش��م��ة، وق��ل��ب ه���ذا الجندي 

ني  ن على أنل د أنل مالمحي وقامتي ال ت��دالل الشفصق حارس الشاحنة، جعلني أتأكل

مقاتّ، وربما كان الحق مع الحاج »قاسم سلصماني« عندما أراد إخراجي من صف 

ني أظنل أنل القامة  المتطوعصن. لكنل األوان قد فات. احترمت آراءهم جمصًعا، لكنل

والبنصة الجسدية القوية كانتا مطلوبَتْصن في الحروب القديمة اللتي يتوجب فصها 

ة والخوذات وحمّ السصف. لكن في أيامنا  على المحارب ارتداء الدروع الحديديل

هذه، فإنل الشبان أمثالي ي بحون بلباس عسكريل فضفاض، وحذاء رياضي مع 

فة لشهر واحد، مقاتلصن يشاركون في فكل  ة مكثل يبصل »كالشصنكوف AK«، ودورة تدر

ون  ات الفتح المبصن، ويستعدل آب��ادان وتحرير بستان وسوسنكرد في عملصل ح ار 

لتحرير خرمشهر من قبضة الغاصبصن في أقرب فرصة.
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كانت الشاحنة تنهب األرض نهًبا متجهة إلى الغرب. في لحظات الغربة تلك، 

ما كان من الطبصعي بّ ومن المنطقي أن يتمللكني الخوف من الم صر اللذي  لربل

ينتظرنا، أضف إلى ذلك غمل البعد عن البصت والعائلة مع احتمال عدم رؤيتهم 

ر التعذيب اللذي سنلقاه في األسر، وغصرها من الشجون واألحزان.  ثانصة، ثمل ت ول

ر في أيل من هذه األمور في تلك الللحظة.  لكن في الحقصقة، لم أفكل

���ت���ي ال ن��ه��اي��ة ل���ه���ا، ب��ال��س��ه��ول  ���ت���ي س��ل��ك��وه��ا ب���ن���ا، والل ي��ق الل ���ر ف���ي ال��ط��ر ك��ن��ت أف���كل

صن، بالدشم والمتاريس اللتي بناها  والسهوب المحصطة اللتي تسلكها آلصات العراقصل

ي تلك، وعلى  ��ة! في سنل ما ه��ذه األرض لصست إي��ران��صل األع���داء هنا وه��ن��اك، وكأنل

الرغم من الظروف ال عبة اللتي أمرل بها، كنت أفكر في ما يفعله هؤالء الغرباء في 

ما  أرضي. كصف سمحوا ألنفسهم بالدوس على تراب وطني؟ وكللما سرنا أكثر كلل

ّل هذه  ن العدو من احتالل ك ازددت غصًظا. متى ن ّ إلى الحدود؟ وكصف تمكل

المساحات الشاسعة؟ لقد تمللكني الحسل الوطني في تلك الللحظة بنحو غريب. 

- خال أحمد. 

كان ذلك صوت الجندي العراقي الجالس قربي، التفتُّ إلصه، كان يريد أن 

يقول شصًئا ما، لم ينتظر جوابي وقال: »أشكر الله أنلك لم ُتقتّ«.

ا، تابع قائاًل: »على األقّ لن تقتّ في  ه لصس عربصًّ عندما قال ذلك أدركت أنل

د له قلت: »أجّ«، فأضاف: »ففي  األسر، ألصس هذا أفضّ؟«. وكي أظهر التودل

ي��وم م��ا ستنتهي ال��ح��رب ويطلق س��راح��ك، بصنما ل��و ُقتلت ف��م��اذا ك��ان��ت ستفعّ 

ك؟!«.  المسكصنة أمل

لم أملك جواًبا حصنها، فمنذ 48 ساعة لم يغمض لي جفن، وأثقّ النعاس 

رأس��ي والُحرقة عصنيل ودبل الخدر في أط��راف��ي من ش��دةل اإلره���اق. لكنل الجندي 
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ه أفضّ من القتّ. كم وددُت في  ثني عن منافع األسر وأنل العراقي ما انفكل يحدل

صه »قتاًل« وتخاف منه  د، ألخبره أنل ما تسمل تلك اللحظات لو كنت في مزاج جصل

بّ وتخصفني منه، نسمصه في بلدنا »شهادة«، وأنل أحًدا ال يخاف منها، بّ على 

العكس يتوسلون الله كي يرتقوا إلى ذلك المقام السامي. لكنل النعاس واإلرهاق 

ئ���ق؛ ع��ل��ى األق���ّ ت��ع��ب��ص��ًرا ع��ن ام��ت��ن��ان��ي لمشاعره  ل��م يسمحا ل��ي ب��ال��ردل بالشكّ ال���الل

ة. فكصف بي بشرح الفرق بصن الموت والشهادة؟ التفت الجندي الكردي  اإلنسانصل

العراقي العطوف لحالي وتعبي، قال جملة أخصرة وتركني وشأني:

مون لكم الطعام والماء.  - عندما ن ّ إلى الب رة سصقدل

بعدها ل��م أع��د أع��ي شصًئا. عندما م��رلت الشاحنة ف��وق إح��دى الحفر، ارتطم 

ينتظر هذه  ك��ان  ما الجندي  ن��وم��ي، وكأنل م��ن  ة ففزعت  بالقضبان الحديديل رأس��ي 

الللحظة، فقال:

- خال أحمد! انظر هذه حقول نخصّ الب رة، انظر ما أكثرها! 

ة  يتنا ال صفصل استمرل عبور األسرى بالقرب من حقول نخصّ شبصهة بنخالت قر

��ا ن��ذه��ب إل��ص��ه��ا ص��ص��ًف��ا ل��ج��ن��ي م��ح��اص��ص��ّ ال��ب��ل��ح وال��ح��م��ض��ص��ات،  ��ت��ي ك��نل »م������وردان« الل

وتداعت الذكريات. 

موردان

ى يبدأ العدل التنازلي للذهاب إلى »موردان«.  ما إن ُتقفّ المدارس أبوابها حتل

ف��ع��ة األول�����ى م���ن األم��ت��ع��ة ي�����زداد ش��وق��ن��ا وح��م��اس��ن��ا. ف���ي ال��ص��وم  وح��ص��ن ي��رس��ل��ون ال��دل

��ا نرجو  ��ت��ي تعبر مضصق »ُدل�����ُول«، وك��نل ال��م��وع��ود، نعتلي األمتعة على ال��ج��رارات الل

��ف ق��ل��ص��اًل، ل��ن�� ��رخ ون��س��م��ع ت��رج��ص��ع ص���دى أص��وات��ن��ا ف��ي ال��ج��ب��ال. كم  ال��س��ائ��ق ال��ت��وقل

وددت أن أحفر اسمي على صخور المضصق للذكرى، لكن هدير محرلك الجرار 
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المؤذن باالنطالق، كان يحول دوًما دون تحقصق هدفي. وللتسلصة طوال الرحلة، 

كنت أقرأ األسماء والعبارات المحفورة على ال خور مع تاريخها. 

ز لنا  ب، قد جهل عندما ن ّ إلى »موردان«، نجد أنل »خصر الله« البستاني الطصل

تة هناك، يستقبلنا  ك��واخ الم نوعة من جذوع وسعف النخصّ إلقامتنا المؤقل األ

بذبح شاة تطبخها زوجته »سوسن« المشهورة بمهارتها في الطهو. 

كان أصحاب الحقول والبساتصن، حتى منت ف شهر آب ف ّ جني محاصصّ 

صمون الحامض، ي لون تباًعا إلى »موردان«. حصنها كان صوت شاحنات  البلح واللل

ا، فترتسم عالمات الفرح  تصن يومصًّ ة أو مرل »المرسصدس بنز« يخرق عنان السماء مرل

لة ببضائع وسلع التجار، أصحاب  على وجوه أوالد القرية، فالشاحنات تأتي محمل

ى أواسط  ون في القرية حتل الدكاكصن من قريتي »بافت وبزنجان«؛ حصث يستقرل

ّل ع��ام،  ��ص��م��ون ال��ح��ام��ض. ف��ي ك�� شهر أي��ل��ول، وق��ت انتهاء ف ّ ق��ط��اف البلح وال��لل

يمأل »شكر الله« أحد تجار »م��وردان« القدامى ُغرف دكانه القديم بأنواع السلع 

صمون الحامض على جذع نخلٍة في سقف  والبضائع، يعلق المصزان الكبصر لوزن اللل

الكوخ قبالة دكانه، وي فل الخوابي الزجاجصة الكبصرة داخّ الكوخ بانتظار إعالن 

ي��ة ب���دء م��وس��م ال��ق��ط��اف بشكّ رس��م��ي. حصنها ُت��م��أل ال��خ��واب��ي بع صر  م��خ��ت��ار ال��ق��ر

صمون الحامض لُتباع بعد ذلك في المدن.  اللل

كان منزلنا )كوخنا( كجمصع المنازل على الضفة الشرقصة لنبع المصاه الجمصّ، 

��ذي يجري وس��ط »م���وردان« لتغور مصاهه في ال��رم��ال قبّ ال��وص��ول إل��ى مراعي  الل

��ص��م��ون ال��ح��ام��ض،  ي���اب«، بصنما ت��م��ت��دل ع��ل��ى ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ص��ة للنبع بساتصن ال��لل »ف���ار

صمون الحلو، البرتقال والنخصّ.  اللل

��ص��ق،  ��ة، ن��م��ت بصنها ش��ج��ص��رات ت���وت ال��ع��لل ك��ان��ت أش��ج��ار ال��ب��س��ات��ص��ن كثصفة م��ل��ت��فل

ية اللتي ُيسمع صوتها بصن الحصن واآلخ��ر. لذا لم أكن  ير البرل لًة م��أوى للخناز مشكل
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ير أهالي القرية  أجرؤ على الذهاب وحصًدا إلى هناك. وحدث أن هاجمْت الخناز

اد القرية »داد  ة، ناهصك عن الدببة اللتي تسرح لصاًل، واللتي أطلق صصل ات ع��دل م��رل

د« النار على أحدها من أعلى شجرة النخصّ فقتله.  محمل

يعدل موسم قطاف اللصمون من أجمّ أيام »موردان«، حصث تزدهر حركة البصع 

يَتيل »موردان«  والشراء في الدكاكصن المنتشرة على طول الضفة، ويأتي أطفال قر

كوام على  صمون لصفرغوها في موازين الدكاكصن، أو فوق األ و»باسفصد« بأحمال اللل

بة تفوح في أرجاء القرية وخاصة في الدكاكصن.  صمون الطصل أرضها. كانت رائحة اللل

ٍّ يضعونه في مصزان »شكر الله« الشوكوالتة،  ّل حم وكان األطفال يشترون مقابّ ك

البسكويت والبالونات. كما يوجد في دكان »شكر الله« أنواع القماش، حبصبات 

السكر وكتّ السكر الهرمصة )سكر مرودشت(، صابون كلنار، الم ابصح اإللكترونصة 

الصدوية اللتي لطالما تمنصت شراء أحدها، لكن ال يمكن ذلك ألنل شراء واحد منها 

ى ساعة متأخرة من  يستلزم بصع 30 كلغ من الحامض. كانت الدكاكصن تفتح حتل

اللصّ، كما تنعكس أنوار م ابصح الشاحنات اللتي تعمّ على تحمصّ السلع لصاًل 

على الجبال المحصطة. كان األوالد يلعبون بم ابصحهم الصدوية ال غصرة لصاًل، وفي 

النهار يسرحون في الحقول والبساتصن اللتي تضج بأصوات العمال وهم يحملون 

وك��ان  ث��م��اره��ا.  لتتساقط  صمون  اللل أش��ج��ار  أغ�� ��ان  بها  الطويلة، يضربون  القضبان 

هم صاحب البستان على اإلس��راع في العمّ، فص للي بصن الفصنة واألخ��رى  يحضل

د.  ٍد وآل محمل ب وت عال على محمل

صمون من األغ ان الملصئة باألشواك الحادة حتى آخر  ال ثمار اللل يقطف العمل

ة م نوعة من سعف  ثمرة، وتقوم النساء على األرض بجمعها في س��الل خاصل

م. عند  الون إلى حصث ُتكول النخصّ، ثمل يفرغونها في أكصاس الخصش لصحملها العتل

صمون لصحملها  الغروب يأتي المشترون مع الموازين المعدنصة، فصزنون أكصاس اللل
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��ال��ون ب��ع��د ذل���ك إل���ى ال��ش��اح��ن��ات المنتظرة ع��ل��ى ال��ض��ف��ة، وي��ع��ط��ون صاحب  ال��ح��مل

ة.  ام عدل البستان إي ااًل بالمبلغ؛ لصذهب ويستلمه في المدينة بعد أيل

يستمرل مرحنا وفرحنا حتى أواسط شهر أيلول؛ حصث نعود إلى القرية بمالبس 

بصضاء جديدة اشتريناها من دكان »شكر الله« لنذهب بها إلى المدرسة مباشرة. 

البصرة

��ه��ا  ي��ق ع��ن��دم��ا ش��ع��رت ب��ص��د أم��س��ك��ت ك��ت��ف��ي، ك��أنل ال أدري ك���م ق��ط��ع��ن��ا م���ن ال��ط��ر

قبضت على طائر خصالي من فضاء الطفولة إلى قصود القهر. كان الجندي نفسه، 

لقد وصلنا إلى مداخّ مدينة »الب رة« فأصرل أن أرى شوارعها ومنازلها. 

- خال أحمد استصقظ، لقد وصلنا إلى الب رة. انظر إلى الناس.

باس  م��ال��ت الشمس ل��ل��غ��روب، وك���ان ال��رج��ال ي��س��ص��رون على األرص��ف��ة باللل

العربي، دشداشة وعقال، بصنما تقف النسوة بعباءاتهنل السوداء أمام مداخّ 

النهر  ��ة كجريان  ال��م��ن��ازل، يتجاذبن أط���راف الحديث. هنا، تجري الحصاة ع��اديل

��ذي يمرل وس��ط الب رة، فتتهادى المراكب والصخوت  الل ير المصاه وال��ه��ادئ  غز

على سطحه. الحصاة تجري والنهر يجري، وكذا الرجّ اللذي يحمّ كصًسا من 

ال��ب��ن��دورة ع��ل��ى ال��ج��س��ر؛ ح��ص��ث ي��م��ك��ن م��ن ه��ن��اك م��ش��اه��دة م��دي��ن��ة »ال��ب�� ��رة« 

لون ف��ي ال��س��ص��ارات، واألوالد  بشكّ أف��ض��ّ. ال��رج��ال وال��ن��س��اء واألط���ف���ال يتنقل

يلعبون بدشداشاتهم ك��رة ال��ق��دم ف��ي ال��م��الع��ب ال��ت��راب��ص��ة. ال��ح��ص��اة ت��ج��ري هنا، 

والنهر يجري. الجمصع أحرار يذهبون حصث يشاؤون، وهاك ولد يحمّ الخبز 

ّل العائلة تجتمع حول مائدة العشاء دون وجّ أو خوف  الطازج والساخن، لع

م��ن مستقبّ مظلم ومبهم. سأغبطهم حصنها على تلك  أو قصد، ودون قلق 

ة إلى أنل  اللحظات. توقفت القافلة على جسر »الب رة« الكبصر، وانتبه المارل
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ن »فصمصه« تنقّ  الشاحنات المواكبة بسصارة ال�»ستايشن« ذات الزجاج الملول

أسرى إيرانصصن فتحللقوا حولها. 

ة،  ة ترتدي عباءة سوداء؛ وبصن حاجَبْصها وشٌم من نقاط عدل دة عربصل مت سصل تقدل

ت على بنان إبهامها وخدشت وجنَتْصها بأظافرها  عندما رأت األسرى الجرحى عضل

ثمل ضربت كًفا بكف، زفرت آهة ورفعت رأسها إلى السماء بالدعاء، ثمل مسحت 

بطرف عباءتها قطرات دمع تجمعت في مقلَتْصها، وقالت ب وت سمعته: »الله 

كريم«، ثمل انسللت من بصن الجموع وابتعدت. 

م رجّ أصلع الرأس، أشعث اللحصة، تنمل عصناه عن القسوة. أبعد الجموع  تقدل

ر  ها شتائم، ثمل مرل ه ببضع كلمات، يبدو أنل ووقف قرب ماسورة سالح الجندي، تفول

ه يقول: »أيها  ّل تلك الت رفات دللت على أنل ٍة على عنقه ومدل لسانه. ك سبابته بحدل

المالعصن، تستحقون الذبح جمصًعا«. ثمل جمع ب اق فمه وقذفه داخّ الشاحنة 

يًبا، حاول جهده أن يدنو مني ووقف  ورحّ. كان بصن الجموع فتى بمثّ عمري تقر

ني لم أقف مكتوف الصَدْين،  قرب الجندي، ثمل بدأ بمدل لسانه للسخرية مني، لكنل

دتهما أق ى ما استطعت وقلت له:  دتان فعاًل، فمدل هما مقصل على الرغم من أنل

ة طبًعا.  »اغرب عن وجهي أيها الحقصر«، بالفارسصل

خ���اف ال�� ��ب��ي وت���راج���ع ع��ن ذل���ك ال��ش��ج��ار وال���ن���زاع ال�� ��ب��ص��ان��ي، ف��ان��ت��ه��ت ح��رب 

صبصانصة بصن مراهَقْصن من بلَدْين متحارَبْصن. 

ليلة في بئر الوحشة )البصرة(

، وأضاءت السفن  ّل ًدا، كان الظالم قد ح عندما انطلقت قافلة األسرى مجدل

في النهر م ابصحها. شعرُت بضصق شديد، كان »حسن« أيًضا غارًقا في أفكاره، 

����ذي ي��ب��دو ك���أنل م��ص��اه��ه قد  ي��راق��ب ان��ع��ك��اس أض����واء ال��م��دي��ن��ة ع��ل��ى صفحة ال��ن��ه��ر الل

توقفت عن الجريان. 
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ضربُت بمرفقي على خاصرته وقلت: »هّ هذه اللتي تسمى بلصلة الوحشة؟«، 

د وقال: »ال نعلم أين هو أكبر؟  ، ثمل تنهل ة منهكة مفعمة بالغمل ضحك ضحكة جافل

إلهي احفظه أينما كان!«، وُعدنا لل مت من جديد. 

ت الحركة فصها، ووقفت تلو بعضها  عبرْت الشاحنات شوارع الب رة اللتي خفل

ا مشبًكا وضخًما، قد رصفوا  أمام إحدى الثكنات العسكرية. نزلنا لنعبر باًبا حديديًّ

ي��ن باللباس  ر أم��ام��ه ص��ن��ادي��ق ملصئة بالتفاح وال��خ��ب��ز إل��ى ج��ان��ب ع��دد م��ن ال��م�� ��ول

��ذي��ن أغ��رق��وا ال��م��ك��ان ب��أن��وار م ابصح ك��اش��ف��ات��ه��م. ك��ان��ت الكاشفات  ال��ع��س��ك��ري، الل

ن من الهروب من عدساتهم.  مسللطة على صناديق التفاح والخبز، فلم نتمكل

أخذت تفاحة كبصرة ورغصًفا من خبز »السمون«. ثمل سرنا في ممرٍّ من الجنود 

لن ّ إلى قاعة كبصرة. لقد وضعوا كّ 100 أو150 أسصًرا في قاعة، ثمل أغلقوا 

الباب ووضعوا علصه قفاًل كبصًرا. 

ة في حصاتك يتمللكك شعور بالغربة،  ل مرل عندما ُيقفّ علصك باب حسن ألول

ما القفّ يتحدث إلصك قائاًل: »أنت محروم من الحصاة إلى حصن! فابَق هناك  وكأنل

ى حصن تقرير م صرك«.  حتل

كانت أص���وات إغ��الق األب���واب الحديدية ووض��ع األق��ف��ال فصها تثقب اآلذان، 

وصوت إطباق القفّ »تك« يبعث على الصأس. لقد سمعُت هذا ال وت آالف 

ات.  ات والمرل المرل

ج��دار  نكسر  ك��ي  الفرصة  لنا  وُسنحت  االسمنتصة،  القاعة  أرض  على  جلسنا 

ئه لنا القدر. لكن قبّ  ثنا عما يخبل ال مت اإلجباري اللذي استمر 7 ساعات، وتحدل

ت  ذلك، كان علصنا إنهاء صومنا اللذي استمر 24 ساعة فتناولت بصدي اللتي جفل

علصها دماء »أكبر« التفاحة وقضمتها، لكن الخبز ال يمكن أكله أبًدا.



أولئك الثالثة والعشرون فتًى92

معراج الصلة

��م��ُت ووق��ف��ت ل��ل�� ��الة ف��ي نفس  ارت��ف��ع ص���وت األذان م��ن ج��ان��ب ال��ق��اع��ة، ت��ص��مل

ن. َأمل ال الة »علي صالحي« المقاتّ أسمر البشرة من »بندر عباس«،  اتجاه المؤذل

انتبهت إلى  الفريضَتْصن،  ماء. بصن  بالدل الملوثة  صنا بمالبسنا  فاصطففنا خلفه وصلل

ب من خلف النوافذ، فقد أقنعهم قادتهم  صن ينظرون إلصنا بتعجل أنل الجنود العراقصل

ر.  بوا كثصًرا من رؤيتنا نركع ونسجد ونكبل صن مجوس يعبدون النار. لذا تعجل أنل اإليرانصل

بعد ال الة سألني أحدهم: »هّ أنت مسلم؟«، فأجبته: »أج��ّ مسلم!«، قال: 

»اإليرانصون مجوس!« فلم أجبه. وما إن ابتعدت عن النافذة حتى ُفتح باب القاعة 

ان مسللحان، ذهبا مباشرة إلى »علي صالحي« وأخرجاه بالركّ  ان عراقصل ودخّ جنديل

وال��ض��رب. ب��دأ يظهر ال��وج��ه الحقصقي ل��ألس��ر. دع���وُت لنجاة ال��ش��اب، وب��ع��د دقائق 

ر ثانصة في إقامة صالة  َمْصن، كي ال يفكل أعادوه إلى الزنزانة برأس ووجه دامَصْصن متورل

دنا على األرض اإلسمنتصة  الجماعة. تحدثت مع »حسن« حول األسر ومرارته، ثمل تمدل

دون ريش النعام.  نا ملوك متوسل ال لبة والباردة، وغططنا في سبات عمصق كأنل

ير األقفال.  صن وصر في منت ف اللصّ، استصقظنا على أصوات الجنود العراقصل

كان علصنا الذهاب إلى التحقصق الواحد تلو اآلخر. كان في غرفة التحقصق ضابطان 

اها الضابط  إيل اللتي سألنا  ان مع مترجم، طرحا علصنا أسئلة مشابهة لتلك  عراقصل

في الدشمة ظهًرا، حاولت أن أعطي اإلجابات نفسها كي ال أتعرلض للمشاكّ. 

ات  أخبرتهم أنل قائدنا قد استشهد، وبسبب الظالم الدامس لم أر الدبابات واآللصل

ي أقول الحقصقة  د الضابط أنل األخ��رى، كما ال أعرف عدد قواتنا المشاركة. ولصتأكل

��ه وض��ع سلًكا  ه الثقصلة وصفعني على أذن���ي، شعرت وك��أنل وق��ف أم��ام��ي، رف��ع كفل

ا عالي التوتر على عصني، وضربْت أذني عاصفة هوجاء: »أوو... أوو... أوو  كهربائصًّ

اها في األسر، األولى في أرض الوطن والثانصة  ...«. كانت هذه ثاني صفعة أتلقل
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ت أذني. أعاد الضابط طرح  في أرض األع��داء، األولى أدمت قلبي والثانصة أصمل

ن  ��ر أق��وال��ي. دول ني ل��م أغ��صل ك��ل��ه��ا، لكنل د إن كانت ال فعة ق��د آت��ت ُأ األسئلة لصتأكل

���ي عن ر ف��ي التعبئة الشعبصة، ث��مل رم��ان��ي خ���ارج ال��غ��رف��ة. ج��اء دور  مشخل اتي أنل

ى بعض الركالت والللكمات وُأعصد  ر اإلجابات نفسها، ثمل تلقل »حسن«، هو أيًضا كرل

إلى الزنزانة. 

ى ألم أذني لم يُحّ دون إطباق جفنيل  استطعت حصنها العودة إلى النوم، حتل

والنوم على ريش النعام من جديد.

أّول صبح في األسر

منا ووقفنا لل الة،  تصمل ي��ٍب. استصقظنا جمصًعا،  ق��ر ص��دح األذان من مسجٍد 

ل��ك��نل ه��ذه ال��م��رة لصس ل�� ��الة الجماعة. م��ع ش���روق الشمس، ش��ع��رت بالجوع وال 

ال��م��رح��اض. ح��وال��ي الساعة  إل��ى  هم سمحوا لنا بالذهاب  أث��ر لطعام الفطور، لكنل

العاشرة، جلست أسفّ النافذة، ووج��دت على حافتها علبة زرق��اء الللون كتب 

علصها بالعربصة »جبن«. لم أكن أعرف معنى هذه الكلمة، وتأملت أن يكون فصها 

ا اللصلة الماضصة  نا ال نملك أداة لذلك، فقد أخذوا منل ما يؤكّ. أردت فتحها لكنل

ا اشتد جوعي  ى قالدتنا العسكرية. لذا أرجعتها مكانها، ولمل ساعاتنا، خواتمنا وحتل

صلة  انون لم ينتبهوا لها اللل أخذتها ثانصة، وتذكرت أنل قالدتي ما زالت معي، فالسجل

ها في  الماضصة. لكنل القالدة لصست حادة بما يكفي لفتح العلبة، لذا رحت أحفل

ى صارت كحدل السكصن وفتحت العلبة. كان في داخلها جبن  األرض االسمنتصة حتل

لكن لصس من النوع اللذي اعتدنا على أكله في »إي��ران«. كان قاسًصا كالبالستصك 

ّل م��ا ح لت علصه منها ه��و تعللمي  م��ع ه��ذا فضلت تناوله على ال��ج��وع. لكن ك��

ل كلمة عربصة تعلمتها في األسر.  لمعنى كلمة »جبن« فحسب، وهي أول
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نحو بغداد

عند الظهر، دخّ جنديل يحمّ كصًسا من الخبز وسطّ مصاه، وال أثر للتفاح 

ي��ون��ي ف��ح��س��ب. ت��ن��اول��ن��ا ال��خ��ب��ز وال��م��اء على  ����ذي ك���ان م��ن أج���ّ ال��ت�� ��وي��ر ال��ت��ل��ف��ز الل

اس السجن  ينا صالَتْي الظهر والع ر. بعدها سمعنا أصوات حرل الغداء، ثمل أدل

وأن���ب���اء ع��ن االن��ت��ق��ال إل���ى م��ك��ان آخ����ر، ورأي����ت م��ن ال��ن��اف��ذة ال��ح��اف��الت وسائقصها 

بالللباس العسكري في االنتظار. لم أكن أبتعد عن »حسن« كي ال أفترق عنه. 

هم ما لبثوا أن  وعندما نادوا باسمه، خرج وبقصت وحدي فاضطربت كثصًرا. لكنل

ن��ادوا باسمي بطريقة غصر مألوفة عندي: »أحمد محمد يوسف يوسف زاده«. 

سرت بسرعة نحو الحافلة اللتي أش��ار إلصها الجندي، وما إن صرت في داخلها 

ى سمعت صوًتا يناديني، كان هذا »حسن«، فجلست في المقعد المجاور  حتل

ست ال عداء.  له وتنفل

لي األي���دي، لكنل وج��ود »ح��س��ن« قربي  غ��ادرن��ا »ال��ب�� ��رة« عند ال��غ��روب مكبل

ّل شؤوني. جلس  كبر يهتمل بي وبك منحني الشعور باألمان والطمأنصنة. كان كاألخ األ

»حسن« يراقب الغروب القاني وقد علت مالمحه مسحة من الحزن. في تلك 

الللحظات، رحت أفكر في ما يحدث وسصحدث في األي��ام الالحقة في منزلنا، 

ب��أم��ي ون��واح��ه��ا على »آخ���ر ال��ع��ن��ق��ود«. كما ف��ك��رت ف��ي أخ��ت��ي ال��وح��ص��دة »فاطمة« 

ال��ودودي��ن  ّ هموم وع��بء العائلة بأكملها، وف��ي إخ��وت��ي السبعة  ��ت��ي ستتحمل الل

قد  الجنوب  الواسعة في  العملصات  أخبار  إنل  بالتأكصد،  ا.  يكبرونني سنًّ ��ذي��ن  الل

ني شاركت فصها. وإذا لم أعد إلى المنزل خالل يوٍم  طرقت أسماعهم، وعلموا أنل

أو يوَمْصن، فإنل »يوسف« و»موسى« سصجوبان الجبهات والمستشفصات ومراكز 

ّل بولدهم  ي لمعرفة م صري. لصتني أستطصع أن أخبرهم بما ح »معراج« بحًثا عنل

ابن الستة عشر ربصًعا. 
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د آب بصكر«)1( األسصر الخوزستاني، اللذي انطلق من مخصم  وقع نظري على »محمل

د الرأس،  ع للمشاركة في الحرب. كان مضمل »منكوبي« الحرب في »كرمان«، وتطول

ه سصنجو. انحنى أحد األسرى فوقه،  ملًقى على أرض الحافلة بال رمق، وال أظنل أنل

ا ثمل قال: »لقد فارق الحصاة«. خرجت زفرات وآهات حزينة من صدور  ق به ملصًّ وحدل

م منه ووضع أذنه  د« في هذه الغربة، لكنل أسصًرا آخر تقدل الجمصع على فراق »محمل

على صدره، مكث قلصاًل ثمل قال: »ال، لم يمت، ما زال قلبه ينبض«، ففرح الجمصع. 

اء الواقعة على  ال��ق��رى الخ بة الغنل م��رلت الحافلة بالقرب م��ن بصوت وم���زارع 

أط��راف طريق ع��ام »الب رة« – »ب��غ��داد«. ك��ان ال��م��زارع��ون في طريق ال��ع��ودة من 

لة ب��أك��وام ال��ع��ل��ف. ك��م تمنصت ل��و يتوقف ال��س��ائ��ق، فأنزل  حقولهم وث��ص��ران��ه��م محمل

ّل  ��ة وأرت�����اح م��ن غ���مل األس����ر، ل��ك��ن م��ا ك�� وأع��ص��ش ف��ي ب��ص��ت م��ن ت��ل��ك ال��ب��ص��وت ال��ط��ص��ن��صل

ي��درك��ه. كانت الحافلة تشقل طريقها مسرعة عندما ج��ذب أحد  ال��م��رء  ى  م��ا يتمنل

د!«. رفع  د وآل محمل وا على محمل تة إلصه قائاًل: »صلل األسرى أفكارنا المبعثرة المشتل

صن فأمرونا بالسكوت. وق��ال أسصر  أث��ار فضول العراقصل الجمصع صوته بال الة، ما 

آخر: »لسالمة جنود اإلسالم صلوات«. 

ّ فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعصن. د وعجل د وآل محمل ِّّ على محمل - الللهم لص

ْين أثره الطصب على معنوياتنا، فدبل فصنا األمّ من  كان لت رف هَذْين األسصَر

له بأغنصة  جديد. أخرج السائق شريط كاسصت »أم كلثوم« من آلة التسجصّ وبدل

ة:  باللغة الفارسصل

»بعدك أضحى البكاء رفصقي

حزني علصك قد شردني

)1(  عاد إلى الوطن بعد 8 سنوات من األسر وتوفي عام 2010 بسبب إصابته بالسرطان.
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يًدا فأضحصت وحصًدا فر

يًبا«  في هذا البلد غر

يا لهذا السائق العربي، كصف له أن يعرف أنل هذه األغنصة تحاكي حالنا ومآلنا 

وحصدين منهكصن في هذا البلد الغريب؟!

طفولتي

صن، اعت ر ف��ؤادي شوًقا إلى قريتي. قبصّ الغروب، كان  عندما رأيت القرويل

الغبار تحت  نا، فصت اعد  م��ن حصل بالقرب  بقطعانهم  ون  ي��م��رل العلوي  ال��ح��يل  رع��اة 

��ص��ّ. ك���ان قلبي ينقبض  ��ى ال��لل ات����ه معلقة ف��ي ال��ه��واء ح��تل أخ���الف ال��غ��ن��م، وت��ب��ق��ى ذرل

يتنا، ويخمد صوت الماشصة في حظائرها، فتغرق في  ّل الظالم على قر عندما يح

عتمة موحشة. حصنها تضيء أمي قنديَلْصن، تضع أحدهما في غرفة الضصافة ذات 

ّل ن��وم ال بصة، واآلخ���ر ف��ي الغرفة ال��م��ج��اورة ذات ال��ج��دران  ال��ج��دران البصضاء مح

غرفة  المطبخ،  عبارة عن  وكانت  بغرفتنا،  ة صغصرة  ك��ول بواسطة  المتل لة  ة  الطصنصل

المعصشة، وغرفة نوم أمي وأختي الوحصدة »فاطمة«. 

ي لكن عندما كبرت قلصاًل، صرت أمدل  عندما كنُت صغصًرا، كنت أنام قرب أمل

فراشي ولحافي ال وفي في الغرفة قرب إخوتي »محسن«، »حسصن«، »علي« 

���ذان ي��درس��ان في  و»ح���س���ن«. ف��ي األع���ص���اد، ي��ن��ض��مل إل��ص��ن��ا »ي��وس��ف« و»م���وس���ى« ال���لل

ًجا ويعصش في منزل مجاور.  كبر »عصسى« فكان متزول ا أخي األ المدينة، أمل

في زاوي��ة غرفة المعصشة، يوجد ِق��در على النار إلع��داد طعام العشاء، وفي 

ال��ج��ان��ب اآلخ�����ر أت��ق��اس��م وأخ�����ي »م��ح��س��ن« ال��ق��ن��دي��ّ ب��ال��ت��س��اوي ل��ك��ت��اب��ة ال���ف���روض 

ا نتقاسم نحن  المدرسصة. قبّ أن يذهب »يوسف« إلى المدرسة في المدينة، كنل

الثالثة ض��وء القنديّ، وهنا تقع الطامة الكبرى، إذ ال ب��دل أن يجلس الثالث في 
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ا نتشاجر دور َمن الصوم للجلوس في ظاللها. وعندما  ظالل قبضة القنديّ، لذا كنل

ّ، فصضع  كبر »حسن« من شجارنا، ينهض وي لح الفانوس المعطل ّل أخونا األ يم

له شاشة احتراق جديدة، ويمأل الجرن تحتها بالسبصرتو ويشعلها، ثمل يضخل الكاز 

فتضيء الشاشة، ككصس حريري كروي منصر تنشر نورها في أرجاء الغرفة. 

��ص��ال��ي، اح��ت��رق��ت فتصلة ال��ق��ن��دي��ّ، ول��م يكن لدينا فتصلة أخ��رى،  ف��ي إح���دى ال��لل

ها  ة، لكنل يل ير فراح أخي »حسن« يجرلب الفوانصس ذات المضخات والشاشات الحر

لة. حاول إصالح إحداها فلم يفلح، عندها فقد رباطة جأشه ورماها  كانت معطل

خارًجا، ثمل قال: »سأضيء لكم الغرفة«. أدار محرلك جراره الزراعي، واقترب من 

باب الغرفة لدرجة ي عب معها الخروج منها، مدل سلَكْصن من بطارية الجرار حتى 

وسط الغرفة، ثمل وصلهما بم باح كهربائيل )لمبة( صغصر أضاء الغرفة بنور أبصض 

نا افتقدنا صوت الفانوس.  قوي. صحصح أنل مشكلة الضوء قد ُحللت، لكنل

ر على حصاة األوالد في هذه القرية العربصة بالقرب  عمل الظالم، وما زلت أتحسل

فروضهم  وينجزوا  لصدرسوا  والفوانصس  القناديّ  لهم  يضئن  واتي  اللل أمهاتهم  من 

المدرسصة. قطع صوت »حسن« أفكاري: »أحمد! يا لهذا الزمن! منذ 20 يوًما، 

ركبنا حافلة مشابهة إلى مشهد، لكنل الله وحده يعلم إلى أين ستأخذنا هذه«. 

سجون بغداد

مع شروق الشمس، دخلنا إلى مدينة »بغداد«، ضغط السائق على البوق ولم 

ه ينقّ أسرى. ما يقول ألهالي المدينة إنل ينزع يده، كأنل

د آب بصكر« ال يزال يرقد على أرض الحافلة بال حراك، وباقي األسرى  كان »محمل

جالسصن على مقاعدهم يفكرون في الم صر اللذي ينتظرهم. في تلك الللحظات، 

ا لم يستطع األسر أن يقضي  ت األنظار إلصه، كان شابًّ عال صوت أحد األسرى فانشدل
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��ه��ا ال��س��ائ��ق، ل��و سمحت أن��زل��ن��ي عند  ع��ل��ى روح���ه ال��م��رح��ة وع��ل��ى ط��راف��ت��ه، ق���ال: »أيل

التقاطع«، فغرق الجمصع بالضحك. كانت تلك الضحكة األولى بعد األسر. 

��د«. ُك��س��ر ص��م��ت الحافلة  ��ٍد وآل م��ح��مل ��وا ع��ل��ى م��ح��مل ث���مل ق���ال أس��ص��ر آخ���ر: »ص��لل

ا بحاجة إلى تلك الضحكة وتلك ال لوات.  لت األجواء، كم كنل الكئصب، وتبدل

كان سلوك أهّ »بغداد« شبصًها بسلوك أهّ »الب رة«، فنالنا منهم ما نالنا 

من الشتائم والتعاطف. وقفت الحافالت في أحد الشوارع الواسعة بالقرب من 

بوابة حديدية على جانَبْصها مدفعان قديمان، خلفهما حجرة للحراسة. دخلت سصارة 

اًل، ثمل تبعتها باقي الحافالت، يبدو أننا وصلنا إلى المكان المق ود.  المواكبة أول

كانت ثكنة عسكرية كبصرة في ش��وارع واسعة نظصفة محاطة بأشجار النخصّ، 

ها وزارة الدفاع العراقصة. كان الجنود بقبعاتهم الحمراء يحملون  علمنا فصما بعد أنل

لون بصن أبنصتها. توقفت الحافالت ونزلنا منها، ثمل اقتادونا عبر زقاق  الملفات ويتنقل

ق في نهايته باب حديدي، ُيفتح على باحة سجن صغصرة، وقف فصها عدد من  ضصل

الجنود بانتظارنا. كتب أعلى الباب: »ال يدخّ اإلنسان إالل أن يخرج إنساًنا آخر«. 

ان  ى مساحتها 50 متًرا، كان هناك بابان حديديل في جهة من الباحة اللتي ال تتعدل

ْين ُيفتحان على سجَنْصن متالصَقْصن،  ا الللون بكوة صغصرة مغلقة وقفَلْصن كبصَر رماديل

الن مًعا ن ف دائرة بقطر 7 أمتار. ال تتعدى مساحة السجن مثلث األضالع  يشكل

ّل هذا  يًبا، وتفوح منه رائحة الرطوبة والعفن. لم يكن السجن لصتسع لك 12 متًرا تقر

ر اللذي ال  وا كثصًرا لضصق المكان والحل العدد فجلسنا متالصقصن، لكنل الجرحى تأذل

ان استقبالنا بابتسامة ذابلة، ومعهما جريح  ُيطاق. كان في السجن ضابطان إيرانصل

، كان يجلس  برتبة عقصد، قدمه من األسفّ وإلى الخاصرة ملفوفة بجبصرة الجصل

كًئا على الجدار ولم يستطع األسر أن يقلّ من هصبته  على فراش قطني قديم متل

العسكرية أبًدا. 
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رجل عربي

ب العرق من رؤوسنا حتى  ر، وت بل ُأقِفّ باب السجن فكدنا نختنق من الحل

ني لم أجرح،  ة على مالبسنا. صحصح أنل ماء الجافل أخمص أقدامنا، كما ماعت الدل

ثة بدماء »أكبر«. أنهكنا العطش، وكان الجرحى ي رخون  لكنل مالبسي كانت ملول

ّل حركة للرفاق. ضرب أحدهم بقوة على الباب وُفتحت الكوة، نادى  ألًما مع ك

ر  عريف عراقي: »صالح ... صالح ...«. لم يكن بصننا شخص باسم »صالح«، كرل

، كان يجلس  العريف النداء: »صالح ... صالح ...«. حصنها نهض رجّ أربعصنيل

قرب العقصد في زاوية السجن وأسرع نحو الباب. كان »صالح« أسمر الللون بعصَنْصن 

ت ساَقْصه. نهره العريف  صغصرَتْصن وشعر مجعد يرتدي دشداشة ق صرة بالكاد غطل

وقال له كالًما باللغة العربصة. 

بعدها، التفت »صالح« نحونا وقال باللغة الفارسصة لكن بلهجة عربصة غلصظة: 

���ًدا ل��و س��م��ح��ت��م«. ع���مل ال��س��ك��وت  ��ه��ا اإلخ����وة ج���صل ��ه��ا ال���س���ادة، اس��م��ع��وا أيل »س��ك��وت أيل

عوا على ثالث  السجن، فتابع »صالح«: »يقول الجندي العراقي، علصكم أن تتوزل

ون في زاوية والحرس الثوري غصر  ون في زاوية، التعبويل مجموعات: الجنود اإليرانصل

الموجود بصنكم في زاوية«. 

العربصة، ظننته  باللغة  إلصه  وت��ح��دث  العراقي »ص��ال��ح«  العريف  ن��ادى  عندما 

أته في محكمة أفكاري،  ه جاسوس مدسوس، لكن ُسرعان ما برل للوهلة األولى أنل

ل من جاسوس إلى منقذ. فقد أفهمنا وبطريقة غصر مباشرة أن ال يقرل أحدنا  وتحول

صن، وإن وجد بصننا  ه من الحرس الثوري؛ ألنل هذا من الجرائم الكبرى عند البعثصل أنل

ه من الجصش أو من التعبئة. لقد أفهمنا ذلك بجرأة وأمام العريف  ا أن يقول إنل فإمل

ًضا نفسه للخطر عندما قال بوضوح: »والحرس غصر الموجود بصنكم«.  العراقي معرل
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فؤاد)1(

سرعان ما ب��دأت عملصة تشكصّ الملفات، فكان األس��رى يخرجون واح��ًدا تلو 

اآلخر إلى الباحة، وُيلزمون بالوقوف جانب جدار السجن االسمنتي قبالة عدسة 

ي��ة ت��ض��مل إل���ى ملفه وي��ب��دأ  ر ال��ع��س��ك��ري؛ لصلتقط ل��ه ص���ورة ف��وت��وغ��راف��ص��ة ف��ور ال��م�� ��ول

ا كان علصه في »الب رة«، وقد ُأضصف إلصه سؤال  ��ذي لم يختلف عمل التحقصق الل

مهمل وخطصر: »هّ أنت من الجصش أو من الحرس؟«. هنا أنقذت ن صحة »صالح« 

عوا بصن الجصش والتعبئة. وصّ دوري في التحقصق، وبخالف  األس��رى اللذين توزل

باقي األسرى، لم يتمل استجوابي في الباحة، بّ اقتادني العريف العراقي خارًجا، 

ق نفسه. يقع على شمال الزقاق مبنى شاهق أبصض الللون  فمررنا في الزقاق الضصل

د للهواء، فاختلطت أصوات المبردات  فصه عشرات النوافذ، وعلى كّ نافذة مبرل

ال��زق��اق ع��دد من الغرف يت اعد  ة النحّ. ويقع على يمصن  بعضها ببعض كخلصل

ها غرف للتعذيب. في الحقصقة، لقد داخلني الوجّ  منها ال راخ واألنصن، يبدو أنل

لحظتها، إذ لم أدِر إلى أين يقتادني وماذا ينتظرني.

ُأدخلت إلى إحدى الغرف، وكانت في زاوية منها خشبتا »الفلقة« وعدد من 

يجلس على حافته  بصضاء  مرتلب بشراشف  أيًضا سرير  وفصها  الغلصظة،  السصاط 

ّ ال وت ال غصر  رجّ ق صر القامة يدعى »ف��ؤاد«، وكان يعبث بمفاتصح مسجل

ذي الغالف الجلدي. جلست بحسب األوام��ر على األرض ق��رب السرير، وكان 

فؤاد يضع شريط كاسصت في المسجّ. 

ال���رأس، أسمر  يًبا، مستدير الوجه حلصق  »ف���ؤاد«، في الثالثصن من العمر تقر

)1(  ف���ؤاد سلسبصّ: خ��ائ��ن م��ن أع��ض��اء ح���زب )خ��ل��ق ع����رب(، ل��ج��أ إل���ى ال��ع��راق وع��م��ّ م��ذي��ًع��ا ف��ي القسم 
ال��ف��ارس��ي ف��ي اإلذاع�����ة ال��ع��راق��ص��ة. ت��ع��اون م��ع ال��ض��ب��اط ال��ع��راق��ص��ص��ن وس��اه��م ف��ي ت��ع��ذي��ب وأذي����ة األس���رى 

ه يعصش حالًصا في اإلمارات. اإليرانصصن. قصّ إنل
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فه بمنديّ بصن  قة ورأسه أصلع يلمع علصه العرق، فصجفل اقة ضصل البشرة، ذو جبهة برل

ه ق صر القامة، لكن عندما وقف تعجبت لمدى ق ره، كما  زُت أنل الحصن واآلخر. مصل

ل مصكروفون  كانت ساقه الصمنى أق ر من الصسرى، لذا كان يعرج أثناء السصر. عدل

آلة التسجصّ ثمل نظر إليل وقال: »ما اسمك؟«.

- أحمد. 

- من أي محافظة؟

- من كرمان. 

��ذي��ن  ث باللغة ال��ف��ارس��ص��ة بلهجة شبصهة بلهجة اإلي��ران��ص��ص��ن ال��ع��رب الل ك��ان ي��ت��ح��دل

جئصن في كرمان؛ تابع »فؤاد«: رتهم الحرب، فقطنوا في مخصم الالل هجل

د أحمد؟  - كم عمرك يا سصل

- 17 سنة. 

ب:  ة وتعجل ق في عصنيل بع بصل آل��ة التسجصّ بالكهرباء، ثم ح��دل وص��ّ قابس 

��ى تالصق  ي��ر وم����ال ن��ح��وي ح��تل »17 س���ن���ة؟«، ف��ق��ل��ت: »ن���ع���م«. ان��ح��ن��ى ف���وق ال��س��ر

 ، ك الحقصقيل ني كم هي سنل رأسانا، وزكمت رائحة عطره أنفي وقال: »انظر! ال يهمل

ّ ص��وت��ك«، ق��ال ه��ذا وأش��ار إل��ى آل��ة التسجصّ ث��مل أردف: »عندما  ي��د أن أسجل ُأر

أسألك كم عمرك؟ تقول 13 عاًما، وعندما أسألك ِلَم جئت إلى الجبهة؟ تقول 

هم أجبروك على ذلك. مفهوم؟«. إنل

ُأسقط في يدي، وتذكرت يوم التطوع وصوت »قاسم سلصماني« عندما كان 

ُيخرج صغار السنل من ال ف قائاًل:

هم ُأجبروا على الذهاب إلى  ون يجبرون صغار السنل على القول إنل - العراقصل

الحرب. 



أولئك الثالثة والعشرون فتًى102

ّل والزهراءO، ت��ش��ج��ع��ت وق��ل��ت ب��ح��زم:  ط��ل��ب��ت ال���م���دد م���ن ال��ل��ه ع���زل وج����

ما  ني في ال�17 من العمر كما لم يجبرني أحد على الذهاب إلى الحرب« وكأنل »لكنل

ًعا الشفقة وقال:  لسعته النار! نهض من مكانه محاواًل كظم غصظه وغضبه مت نل

»هذا ما حشاه الخمصني أو الخامنئي أو رفسنجاني في رؤوسكم! اسمع يا ولد، ال 

ذ ما أطلبه منك سأدع إسماعصّ  أحبل أن ُتضرب فأنا مثلك إيراني، لكن إن لم تنفل

هذا )وأشار إلى العريف العراقي الضخم( عديم الرحمة يضربك ويسحقك«. 

كان »إسماعصّ« واقًفا وبصده سوط غلصظ. عندما علمت أنل »ف��ؤاد« إيراني 

ع  ��د؟«. ل��م يعد يستطصع ت نل زاد مقتي ل��ه وق��ل��ت: »لكن ِل��َم عليل ال��ك��ذب ي��ا س��صل

ني أطلب منك ذلك. عندما أطلب منك القول إنلك في ال�13  الشفقة وقال: »ألنل

من العمر فعلصك أن تفعّ ذلك كولد طصب مطصع، وعندما أطلب منك القول 

هم أجبروك على القدوم إلى الجبهة، فعلصك أيًضا أن تفعّ ذلك كولد طصب  إنل

ه عالمة القبول  ى »فؤاد« ذلك على أنل ومطصع، واضح؟«. رجحت السكوت، فتلقل

والرضى. حمّ المصكروفون وأراد تشغصّ آلة التسجصّ، عندها قلت له: »لن أقول 

إنل عمري 13 عاًما، فأنا في ال�17 من عمري«. 

 وضع »فؤاد« المصكروفون على السرير قرب آلة التسجصّ، أخرج منديله من 

��ك ال تعي ما ُيقال  ط، مسح ع��رق جبصنه وق��ال: »حسًنا بما أنل جصب لباسه المرقل

��ك في  ة، سأناديك فصما بعد وأث��ب��ت ل��ك أنل ل��ك، اخ��رج ك��ي ال تأخذ وق��ت البقصل

ال�13 من العمر، وأنلك جئت مكرًها إلى الجبهة«. ثمل قال شصًئا ل�»إسماعصّ« اللذي 

انحنى وأمسكني بقمص ي من الخلف ثمل دفعني خارج الغرفة. 

جلست في الزقاق قرب الحائط، وجلس »سلمان زاد خوش« مقابلي بانتظار 

ا، وق��ال وه��م يجرونه إلى  ا يطلبه العدو منل دوره، فسنحت الفرصة لصسألني عمل

ني في ال�13 من العمر، فعمري 20 عاًما.  التحقصق: »حتى لو قتلوني لن أقول إنل
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ج أيًضا!«.  ني متزول وبما أنل األمر كذلك سأقول إنل

بقصت خلف الباب لدقائق. أمكنني تخمصن ما يطلبه »فؤاد« من »سلمان«، 

وق���ررت ع��دم ال��خ��ض��وع إلم��الءات��ه��م. كنت مستغرًقا ف��ي ه��ذه األف��ك��ار عندما عال 

ى إنل ص��وت جلده بالسوط انتشر في  ص��راخ »سلمان« من غرفة التعذيب، حتل

ني في ال���13 من  ال��زق��اق، ك��ان ي رخ ويقول: »أن��ا متزوج فكصف يمكنني القول إنل

العمر؟!«.

����ذي تسلّ إل���ى ال��ق��ط��ار ف��ي محطة  ل��م ي��ط��ّ ال��وق��ت ح��ت��ى ُأل��ق��ي »س��ل��م��ان« الل

ن م��ن المشاركة ف��ي ال��ح��رب خ��ارج غرفة  »ك��رم��ان«، واختبأ تحت المقعد، لصتمكل

د صالحي«  التعذيب وآث��ار الضرب واضحة علصه. في تلك األثناء، وصّ »محمل

أي��ًض��ا م��ن الضرب  ن��ال ن صبه  إل��ى التحقصق، وق��د  يقتاده أح��د الجنود العراقصصن 

والتعذيب، ثمل ُرمي خارًجا لصحصن دوري ثانصة. دخلت إلى الغرفة وجلست مكاني 

السابق. لم يعد »ف��ؤاد« كما رأيته أول م��رة، كان الشرر يقدح من عصنصه، سألني 

بغضب: »ه��ّ ستقول إنل عمرك 13 ع��اًم��ا؟«. كانت فرائ ي ترتعد خ��وًف��ا، إذا 

ك��ره��ت ع��ل��ى ال��ق��دوم إل���ى ال��ج��ب��ه��ة، فسأبتلى  ��ن��ي ُأ ق��ل��ت إنل ع��م��ري 13 ع��اًم��ا، وإنل

وإن  الشهداء،  رفاقي  لوطني ودم��اء  وباعتقادي سأكون خائًنا  ال��وج��دان  بعذاب 

أن���ك���رت، ف��م�� ��ص��ري م��ح��ت��وم ع��ل��ى ي��د »إس��م��اع��ص��ّ«. أردت أن أج����رلب ح��ظ��ي ثانصة، 

طأطأت رأسي وقلت بهدوء: »ال، فأنا في ال�17!«. وضع »فؤاد« يده تحت فكي 

ورف��ع رأس��ي، فالتقت عصناي بعصَنْصن تقدحان ش��رًرا. حملق بي لحظة ثمل التفت 

إلى العريف »إسماعصّ« وأشار له. فجأة، سقطت ضربة قوية بصن كتفي عجزت 

ة، ثمل تالحقت الضربات على جسمي ورأسي ووجهي.  معها عن التنفس لثوان عدل

 . سقطت على األرض ورحت أردل بقدمي ويدي الضربات عن وجهي وعصنيل

وق��ف الخائن »ف���ؤاد« ي��راق��ب مشهد ال��ض��رب، وبعد دق��ائ��ق أم��ر »إسماعصّ« 
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م »فؤاد« وجلس قربي لصبدأ  بالتوقف، فتراجع »إسماعصّ« الهًثا إلى الخلف. تقدل

أبشع وأقسى أنواع التعذيب، لقد كال عديم المروءة والشرف وبمنتهى الوقاحة 

ى الصوم  رت على نفسي وانهارت قواي، فلم يحدث حتل الشتائم ألمي وأختي. تكول

أن شتم أح��د أم��ي أو أختي. فكرت لوهلة أن ال م لحة في منازعة خائن عديم 

ه عليل التنازل لكن لصس لدرجة الخضوع الكامّ. قطع »فؤاد«  الرحمة ك�»فؤاد«، وأنل

عليل أفكاري وقال: »هّ ستنفذ ما أطلبه منك أم أرسلك لإعدام؟«، فأجبته: 

ني تنازلت سنة واحدة، إالل أنل ذلك لم يرضه  »سأقول إنل عمري 16 عاًما« ومع أنل

ه  ّل ما أوتصت من قوة علل وأشار ل�»إسماعصّ« اللذي رفع سوطه عالًصا، ف رخت بك

ين رف عن ضربي، إالل أنل »إسماعصّ« اللذي كان يدخن سصجارة - بعد الفراغ من 

م مني يريد إطفاءها في وجهي، فضربت  ة - نفث سصجارته وتقدل ضربي أول مرل

بصدي على السصجارة اللتي تناثرت على وجهه ووجهي أيًضا، لكنل حرارتها كانت 

أب��رد من أن تحرقني، فثارت ثائرة »إسماعصّ« لجرأتي وانهال عليل رفًسا وضرًبا 

بقبضَتْصه الثقصلَتْصن إلى أن أمره »فؤاد« بالتوقف. تقدم »فؤاد« مني ثانصة - بصد أنل 

الوقت ال يتسع لمجادلتي - وقال: »ما رأيك أن تقول إنلك في ال�14 من العمر؟«. 

ّل هذا العناء والتعرلض للضرب واألذي��ة، فقررت  فكرت في أنل األمر ال يستحقل ك

ني في ال�15«.  التنازل أيًضا لكن لصس لدرجة تحقصق مآربه فقلت له: »سأقول إنل

 ّ ه واف��ق ف��ي النهاية. شغل ع��اد »ف���ؤاد« لصكصّ ل��ي الشتائم واألل��ف��اظ النابصة، لكنل

ه ان رف عن ذلك. كان يعلم  جه السؤال األول، لكنل مسجّ ال وت وأراد أنل يول

ّل الضرب اللذي تعرلضت له  أنل حالي غصر مناسبة إلجراء المقابلة. ف وتي بعد ك

اًل، غسلته وراح الجندي  كان مشوًبا بالبكاء. لذا طلب مني أنل أغسّ وجهي أول

يلوح بالمنشفة أمام وجهي كالمروحة كي انتعش قلصاًل ويبدو صوتي طبصعًصا في 

المقابلة. 
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في النهاية، ضغط »فؤاد« على مفتاح التسجصّ، قرلب المصكروفون من فمه 

مة صغصرة، سألني: »بنيل العزيز! عرِّف عن نفسك وكم هو عمرك؟«  وبعد مقدل

عرلفت عن نفسي وقلت إنل عمري 15 عاًما. ثمل سألني كصف جئت إلى الحرب؟ 

ني قلت: »كانوا بحاجة إلى  هم أجبروني على المشاركة، لكنل وكان يتوقع أن أقول إنل

ع، فأعلنت عن استعدادي!«. لم  مقاتلصن وسألوا من يستطصع المشاركة والتطول

 ّ ّل من الشجار، لذا أطفأ مسجل ه قد م يسمع فؤاد اإلجابات اللتي يريدها، كما إنل

دني باإلعدام إن  ال وت، شتمني ثمل أمر »إسماعصّ« بإعادتي إلى السجن وهدل

��ن��ي ُض��رب��ت. ل��م أَر س��ب��ًب��ا لطلبه ه���ذا. وك��ق��ائ��د ه���زم ع���دوه في  ي��ن أنل أخ��ب��رت اآلخ��ر

ا بن ري.  المعركة، عدت إلى السجن مزهوًّ





القسم الرابع: بداية الحكاية

ّل  ر حادث صغصر سصاق حصاة اإلنسان بشكّ كامّ. كان ك بعض األحصان، يغصل

، وكنت سُأنَقّ مع »حسن« وباقي عناصر كتصبتنا إلى  شيء يسصر بشكّ اعتصاديل

معتقّ األسرى، لكن عندما بثل التلفزيون العراقي مشاهد توزيع التفاح والخبز 

��ص��ن، ص���ادف ول��س��وء ال��ح��ظ، أنل ص���دام حسصن ك���ان يشاهد  ع��ل��ى األس����رى اإلي��ران��صل

التلفاز ولفت نظره وجود صبصة في مقتبّ العمر بصن األسرى، فلمعت في ذهنه 

ة، وأمر بإح اء عددنا وعدم إرسالنا إلى معتقالت األسر.  فكرة جهنمصل

أمر  ك��ان  والتحقصق معي،  الفوتوغرافصة  ال ور  والتقاط  ي  أثناء استكمال ملفل

��ذي استطاع من خالل البحث  ص��دام قد وصّ إلى »أب��و وق��اص« آمر السجن الل

م الئحة بأسمائنا.  في ملفاتنا، إح اءنا في وقت ق صر ونظل

ع��ن��دم��ا ع���دت إل���ى ال��زن��زان��ة، استطعت ال��وص��ول إل���ى ح��ص��ث يجلس »ح��س��ن« 

ب عوبة. س��أل��ن��ي: »أي���ن ك��ن��ت؟«، فقلت ل��ه: »استكمال ال��م��ل��ف«، ف��ق��ال: »لقد 

ني لم أرك! كما طال األمر كثصًرا!«.  ذهبت إلى هناك لكنل

���رت ال��ح��دي��ث ك���ي ال ي��ك��ت��ش��ف »ح���س���ن« ش��ص��ًئ��ا. ل��ك��ن ب��ع��د ث�����وان، ان�����زاح ك��مل  غ���صل

ي فبانت آث��ار  قمص ي ف��رأى حسن آث��ار ال��ض��رب، عندها أمسك بصدي ورف��ع كمل

ال��س��وط ع��ل��ى جسمي ال���ذي ازرقل ل��ون��ه، فانكشف م��ا ح��اول��ت إخ���ف���اءه. فاضت 
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عصنا »ح��س��ن« ب��ال��دم��ع، ث��م ض��مل رأس���ي إل��ى ص���دره وق���ال: »ل��ق��د ض��رب��وك عديمو 

المروءة؟«، فقلت: »أجّ وبقسوة«. 

رف���ع »ح��س��ن« قمص ي، وع��ن��دم��ا رأى اآلخ����رون ع��الم��ات ال��ض��رب ع��ل��ى ظهري 

كثصًرا. سمعنا صوت  صن ولعنوهم  البعثصل للسواد، شتموا  مائاًل  لونه  وكصف أصبح 

فتح القفّ، فأنزلت قمص ي واختبأت خلف »حسن«. دخّ »إسماعصّ« وبصده 

الالئحة. عندما نادى على اسمي رفعت يدي، وما إن وقع نظره عليل حتى نادى 

ر علصه بالبقاء  »صالح« وقال له شصًئا، ثمل خرج يريد إغالق الباب، لكنل »صالح« أصل

 ، ام أمر بتحرير جمصع ال بصة صغار السنل قلصاًل ثم قال لي: »يقول العريف إنل صدل

ل��ك��ن ه���ذا ال��ول��د أص���رل م��ن��ذ قلصّ أنل ع��م��ره 17 ع���اًم���ا!«. رف��ع��ت رأس���ي وق��ل��ت ل��ه: 

»صحصح فأنا لست صغصًرا«. أراد العريف العراقي إغالق الباب، فنادى العقصد 

د صالح! ال تدعه يذهب وقّ  اإليراني الجريح »صالح« ب وت مرتفع وقال له: »سصل

ه يريد العودة إلى إيران«. ترجم »صالح« كالم العقصد  ه أخطأ وأنل إنل ال بي يقرل بأنل

ئحة وان�� ��رف. انزعجت  ��ذي وض��ع عالمة أم��ام اسمي في الالل للعريف العراقي الل

ني  ��ن��ي أخ��ط��أت وإنل كثصًرا م��ن ت�� ��رلف العقصد وقلت ل��ه: »وم��ن ق��ال ل��ك ي��ا رج��ّ إنل

، بما أنل رئصس  أريد العودة إلى إيران؟«. فقال العقصد »تقوي« بلهجة أبوية: »بنيل

ّل الفرصة يا عزيزي،  جمهوريتهم يريد تحريركم، فاشكر الله وال تكن صلًفا. استغ

ة محضة«. ا يريدون إطالق سراحكم حتى ولو من أجّ مكاسب إعالمصل ربما حقًّ

ه كثصًرا، كما مقتُّ شفقته وشفقة  نعتُّ العقصد بأسوأ النعوت في نفسي ومقتل

��ص��ن ح��ت��ى ل��و أرادوا ف��ع��اًل إط���الق س��راح��ي. ف��أن��ا ج��ئ��ت ط��وًع��ا إل���ى الجبهة،  ال��ع��راق��صل

ال فع  وتلقصت  ُأس���رت  ال��ن��ار،  وأط��ل��ق��ت  العسكرية، قاتلت  ي��ب��ات  ال��ت��در تلقصت 

أي��ًض��ا. لقد أزعجني كثصًرا أن يقال ل��ي ول��ٌد وإنل علصك العودة  وال��ض��رب والشتم 

ك! إلى أمل
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تسلللت أشعة الشمس الذهبصة من النافذة ال غصرة في أعلى جدار السجن 

ت��ح��ت ال��س��ق��ف م��ب��اش��رة، وان��ع��ك��س��ت ع��ل��ى ال���ج���دار، ك��م��ا تسللت م��ع��ه��ا أص���وات 

ة في الشارع المقابّ للسجن. عند الغروب، ُفتح الباب ودخّ  السصارات والمارل

ي��ف ورق���ة وق���ال ل��ه بعض الكلمات،  ي��ف، ف��ذه��ب »ص��ال��ح« إل��ص��ه. ن��اول��ه ال��ع��ر ال��ع��ر

فالتفت »صالح« نحونا وقال: »على اإلخوة اآلتصة أسماؤهم النهوض والخروج«. 

ب��دأ العريف بالقراءة: »محمد س��اردوئ��ي، رض��ا إم��ام قلي زاده، ج��واد خواجوئي، 

أحمد علي حسصني، محمد باباخاني، سلمان زاد خوش، محمد ضصغمي، من ور 

م��ح��م��ود آب�����ادي، حمصد ت��ق��ي زاده، أب���و ال��ف��ض��ّ م��ح��م��دي، يحصى ك��س��ائ��ي نجفي، 

حسن مستشرق، حسصن قاضي زاده، يحصى دادي نسب قشمي، السصد عباس 

سعادت، حمصد رضا مستقصمي، عباس بور خسرواني، علي رضا شصخ حسصني، 

ن��ور الديني، محمد صالحي، محمود رعصت نجاد  ب��ه��زادي، السصد علي  حسصن 

وأحمد يوسف زاده«. 

المالصقة للسجن  ال��ح��رس  ف��ي غرفة  أس��ص��ًرا  والعشرين  الثالثة  وضعونا نحن 

��ن��ا وق�� ��ر ق��ام��ت��ن��ا، ك��ان  ���ة، الح��ظ��ت ص��غ��ر س��نل وأغ��ل��ق��وا ال��ب��اب علصنا. ف��ي ن��ظ��رة أول���صل

أكبرنا ف��ي ال����19 ع��اًم��ا م��ن العمر. م��ن بصن ه���ؤالء، كنت أع���رف فقط »ع��ب��اس بور 

خسرواني«، »سلمان زاد خوش«، »مجصد ضصغمي« و»علي رضا شصخ حسصني« 

وجمصعهم من الجرحى. 

هم ينقلون رفاقنا خارج  بعد حوالي ساعة من مكوثنا في غرفة الحرس، ُأخبرنا أنل

السجن، ويا له من خبر نزل عليل نزول ال اعقة. أل قُت رأسي بقضبان النافذة 

ي إلى الزقاق مفتوًحا، وكانوا  واستطعت رؤية الباحة. كان الباب الحديدي المؤدل
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ي أيًضا،  ��ذي ك��ان يبحث عنل يقتادون رفاقنا خ��ارًج��ا. انتظرت كي أرى »حسًنا« الل

ح ل��ي بصده  ه ل���ول ناديته فالتفت ناحصة ال�� ��وت ورآن���ي. ل��م يستطع االق��ت��راب، لكنل

وقال: »إذا عدت إلى إيران فأوصّ سالمي للجمصع«.

لحظات وُأخ��رج »حسن« من الباب، فغاب عن ناظريل رفصق أسري وغربتي، 

عندها عدت وجلست في زاوية الغرفة منقبض القلب.

حياة السجن

ون إلى السجن اللذي  بعد حوالي ن ف ساعة من نقّ رفاقنا، أعادنا العراقصل

ْصن و»صالح«. عندما أصبحنا  أصبح شبه فارغ، إالل من العقصد والضابَطْصن اإليرانصَّ

هما السبب في انف الي  في الداخّ، رغبت في الشجار مع العقصد و»صالح« ألنل

عن »حسن« وباقي األسرى، لكن ال جدوى من ذلك. جلست قرب الجدار على 

ه من  اط قربي، أظنل أنل بطانصة قذرة بالكاد يمكن تمصصز لونها البني. جلس أحد الضبل

»شصراز«. كان قد أسر قبّ حوالي الشهر في عملصات »الفتح المبصن«، وسألني 

بلطف عن أحوالي. الضابط اآلخر من »طهران«، كان قلصّ الكالم وبالطبع كنت 

على خ ام مع العقصد »تقوي«، و»صالح« دائم التنقّ بصن كوة الباب ال غصرة 

وب��ص��ن ال��ف��راش ال��ب��ال��ي. تحدثت إل��ى »س���اردوئ���ي«، فتى ف��ي ال����17 م��ن العمر من 

ا فسألته: »م��ا رأي��ك بف لنا عن رفاقنا؟«، قال:  »س��رج��ان«، ب��دا لي مؤمًنا وذكصًّ

هم يريدون القصام بعمّ إعالمي لصكن الله في عوننا. بالتأكصد سصضعوننا  »يبدو أنل

أم��ام الكامصرات ويطلبون منا القول إنل النظام اإلي��ران��ي قد أرسلنا إل��ى الجبهات 

عنوًة«. حصنها أخبرته ما جرى بصني وبصن »فؤاد«. 

ج���اء »س��ل��م��ان« وج��ل��س ق���رب���ي. ك���ان ق���د أص��ص��ب ب��ش��ظ��ص��ة ف���ي ذراع�����ه ال��ص��س��رى 

وضمدها له العراقصون بشكّ بسصط وربطوها في عنقه لكنل الشظصة ما زالت في 
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ّل بك؟«، قلت له: »لقد ضربوني! ماذا عنك؟«، قال:  ساعده. سألني: »ماذا ح

»أمروني أن أقول إنل عمري 13 عاًما«، فقلت: »ال أستطصع ألنل زوجتي ستتضايق 

��ا أن���ت م��ت��زوج؟«،  وت��ط��ل��ب ال��ط��الق ف��ص��راق م���اء وج��ه��ي ح��ص��ن��ه��ا«. س��أل��ت��ه: »ه���ّ ح��قًّ

ثني عن  أجاب: »بالطبع ال، قلت هذا لصدعوني وشأني فحسب«. عندما كان يحدل

تعرلضه للضرب، أمسك بصدي ووضعها على حافة ضمادة ذراعه، سألته بتعجب:

- ماذا؟ 

ا أمسكها. - هصل

- أمسك ماذا؟ 

- الشظصة، انظر كم هي كبصرة! 

ة ما بصن عضالت ذراع��ه النحصلة، فجفلت واقشعرل بدني.  ست الشظصل تحسل

ا ف��ي الخصمة ف��ي سهّ  ة م��ن ب��دء العملصات، عندما كنل ��ه قبّ أي��ام ع��دل ت��ذك��رت أنل

»حمصدية«، جاء »سلمان« إليل وقال: »يا لسعادتك يا أحمد«، قلت: »لماذا؟«، 

ق��ال: »لقد رأيتك في المنام واقًفا على مبنى ع��اٍل تنظر إل��يل في األسفّ، هذا 

��ة ال��ح��ادة  ��ا«. أب��ع��دت ي���دي ع��ن ال��ش��ظ��صل ���ك ستستشهد وت��ن��ال م��ق��اًم��ا ع��ل��صًّ يعني أنل

وقلت: »سلمان! هّ هذا هو المقام العليل اللذي رأيته لي في المنام؟«، وغرقنا 

نحن االثَنْصن في الضحك. 

ى  أخذت أشعة الشمس القانصة اللتي دخلت من النافذة باالرتفاع شصًئا فشصًئا حتل

ا نسمع ص��وت حركة ال��س��ص��ارات ف��ي ال��ش��ارع المقابّ للسجن بوضوح،  اختفت. كنل

نا قريبون من شارع مزدحم. كانت أصوات أبواق السصارات، أصوات المكابح  يبدو أنل

أهالي »بغداد«.  نتشاركها مع  ا  السجن دون استئذان، فكنل المارة تدخّ  وضجصج 

ع الغبار علصه بالكاد يضيء  كان الم باح الكهربائي األبصض »فلورسانت« اللذي تجمل
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السجن، والمروحة تئنل وتدور لتحرلك الهواء في السجن بشقل األنفس. كان »حمصد 

كًئا على الجدار ومالبسه ملوثة بدمائه، وقد شقل العراقصون سرواله  مستقصمي« متل

دوا ج��رح ساقه. وص��ّ ص��وت األذان من مئذنة مسجٍد قريٍب،  أعلى الركبة لصضمل

منا  تصمل فقد  بالغبار  ملصئة  السجن  ات  بطانصل أنل  وبما  للوضوء،  مصاه  لدينا  تكن  ول��م 

اس صصنصة الطعام ووضعوها في الوسط. عندما رأى  بها. بعد ال الة، جلب الحرل

ه سصطلق سراحكم، فهذا لصس طعام  د أنل »صالح الطعام«، ابتسم وقال: »من المؤكل

أسرى!«. تناولنا طعام العشاء وكان عبارة عن عجة البطاطا مع الخضار. كان الطعام 

نا منذ ثالثة أيام لم نكن قد تناولنا غصر الخبز والمصاه. قال »علي رضا  ما أنل لذيًذا ال سصل

شصخ حسصني«: »يريدون غسّ أدمغتنا«. في الواقع كان معتقًدا أنل العراقصصن قد 

ر على عقولنا. علت األصوات في الباحة الخارجصة،  وضعوا مادة ما في الطعام تؤثل

اس يقتادون السجناء العراقصصن نحو المراحصض، ويحرصون على جلدهم  كان الحرل

ا استعجّ يا قشمار )أي مسخرة(«. بعدها  بالسوط ذهاًبا وإياًبا، ويقولون لهم: »هصل

حان دورنا في الذهاب ففتحوا الباب، وقال الجندي: »المرافق«، ترجم »صالح«: 

»المراحصض«، وقال: »لدينا خمس دقائق فقط للذهاب والعودة«. إلى يمصن الباحة 

ال غصرة للسجن ذات السقف األترنصت اللذي تحمله دعائم حديدية عالها ال دأ، 

يوجد ممرل صغصر ي ّ إلى فناء صغصر أغلق سقفه باألسالك الشائكة المتشابكة، 

ْصن ومغسلة اسمنتصة ملت قة بالحائط، هذا  يَقْصن معدنصَّ فصه مرحاضان قذران مع إبر

ما أسموه بالمرافق! عدنا خالل خمس دقائق فحان دور الضابَطْصن والعقصد. 

أزال  إب��ط��ه، كنت ال  ع�� ��اه تحت  الضابَطْصن وح��م��ّ  العقصد بمساعدة  نهض 

له و»صالح« لكنت اآلن مع »حسن« والرفاق. بالطبع هو  حانًقا علصه، فلوال تدخل

ا، شعرنا بالوحدة، ورحنا نفكر  كبر سنًّ أراد لي الخصر والنجاة. بعد رحصّ رفاقنا األ

ها لنا األعداء وكصف لنا الت رف إزاءها.  في المكصدة اللتي يعدل
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ون  حدقت بالجدار المقابّ، كان السجناء السابقون قد رسموا جداول يعدل

ا  ّل 10 خطوط عمودية ق صرة خطًّ وا على ك فصها أيام إقامتهم بالسجن، وقد خطل

ّ عشرة أيام. بدا واضًحا أنل اإلقامة في السجن لم  ا. ومجموعة الخطوط تمثل أفقصًّ

ر اسم »زكريا« على الحائط، فتعجبت من إصرار  تتجاوز 40 يوًما كحدٍّ أق ى. تكرل

صاحب االسم على ترك أكثر من شاهد على وجوده هنا، لكن بعد ذلك علمت 

ي��ا«. كتب أح��د السجناء: »وأك��ث��ره��م للحق  أنل الكلمة ه��ي »ذك���رى« ول��ص��س »زك��ر

كارهون«؛ من طريقة الكتابة يتضح أنل الكاتب عراقي، ربما كان من المناضلصن أو 

المعارضصن للنظام. كنت متعًبا للغاية فاستسلمت للنوم. 

���ا ول��ص��س ال��ح��ذاء   ف��ي ال��ص��وم ال��ت��ال��ي، دخ���ّ ج��ن��دي ع��راق��ي ينتعّ ح����ذاًء ع���اديًّ

ة، ورائحة عطره تعبق  بة أنصقة ومكويل العسكري )البوتصن(، كما كانت مالبسه مرتل

في المكان، بصده دفتر، وخلف أذن��ه قلم حبر، ويتدللى على عنقه متر الخصاطة. 

ي��د أن يأخذ  ���ذي ترجم لنا: »أي��ه��ا اإلخ���وة، ه��ذا خصاط وي��ر ث إل��ى »ص��ال��ح« الل ت��ح��دل

موا واح��ًدا تلو اآلخر لصنهي عمله  مقاساتكم لصخصط لكم مالبس جديدة، لذا تقدل

بسرعة«. 

عندما أنهى »صالح« كالمه، رمق العقصد بنظرة رضى مع ابتسامة مخت رة، 

ث��مل نظر العقصد إل��ى ال��ض��اب��َط��ْص��ن وق���ال: »ُق��ض��ي األم���ر، سصنقلون إل��ى إي����ران«. في 

ا  حصن أنل إطالق سراحنا أضحى وشصًكا، ال ندري ِلَم لم نفرح، بّ على العكس كنل

هم كانوا مكاننا، أو على  منزعجصن. كنت أدرك كم تمنى العقصد والضابطان لو أنل

ّل برفقتنا في رحلة العودة إلى »إيران«. بعد االنتهاء من أخذ مقاسات الثصاب  األق

د العقصد والضابطان أن ال أمّ لهم في العودة معنا.  واألحذية غادر الخصاط، فتأكل

ُأق��ف��ّ ب��اب ال��س��ج��ن، وك��ت��ب لنا ال��ض��اب��ط��ان ع��ن��وان منزلهما ك��ي ُنطمئن األه��ّ 

ة  يل الجمهور ف��ي  المسؤولصن  إخ��ب��ار  ���د علصنا  وأكل العقصد عنوانه  أعطى  كما  عنهما. 
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ا تعرلض له من تعذيب ولم  ا لبالده على الرغم ممل ّل وفصًّ ه ظ ة، أنل ة اإليرانصل اإلسالمصل

يعطهم أيل معلومات أو أسرار عسكرية. 

المناضل

سمعنا م��ن ج��ه��ة ال��ب��اح��ة ص���وت ص����راخ وأن��ص��ن وأص�����وات س��ق��وط ال��س��ص��اط على 

صن  صن العراقصل يل ة الباب، كانوا مجموعة من العسكر األجسام. اختلست النظر عبر كول

ُي��ق��ت��ادون م��ن ال��زق��اق إل���ى ال��ب��اح��ة ت��ح��ت ض���رب ال��س��ص��اط. ث��م ُأم����روا بخلع أحزمتهم، 

وتسلصم ما لديهم من سجائر، عطور، مناديّ أو أي شيء آخر بحوزتهم، ووضعه في 

إحدى الزوايا على األرض، ثمل انهالوا علصهم ضرًبا وساقوهم إلى السجن المجاور. 

ي��ن، ي��ا له  ك��م ُج��ل��دت خ��الل ه��َذْي��ن الصوَمْصن وك��م سمعت وش��ه��دت جلد آخ��ر

ٍع على ث��الث م��راح��ّ؛ المرحلة األول���ى ص��وت تلويح السوط  م��ن وق��ٍع م��رع��ٍب م���وزل

إرادي!.  في الهواء، الثانصة سقوطه وارتطامه بالجسم، والثالثة ال راخ واألنصن الالل

���ذي  ��ان��ي ب��ع��د ص���وت إق��ف��ال األب����واب الل س��ل��خ ال��ج��ل��د ه��و ال�� ��وت ال��م��رع��ب ال��ثل

ى علت  ب��ه وع��اش��ه. م��ا إن أردت ال��ع��ودة إل��ى مكاني، حتل ال يعرف أث��ره إالل م��ن ج��رل

��رة، اجتمع السجانون ح��ول ش��اب وانهالوا علصه جمصًعا  الضوضاء ثانصة. ه��ذه ال��مل

بالضرب، وال��ش��اب يحاول ال��ف��رار منهم دون ج��دوى. عندما أح��اط��وا به ول��م يجد 

د... يا رسول  ّل ما أوتي من قوة وص��رخ: »يا محمل ا من ضرباتهم، استجمع ك مفرًّ

ًة وعنًفا، وراحوا يجلدونه على وجهه ورأسه. صرخ  الله«. فازداد السجانون وحشصل

د رسول الله«. ثانصة: »الله أكبر... ال إله إالل الله... محمل

كانت ل رخته هصبة تقشعرل لها األبدان، فتذكرت كالم أخي »موسى« عندما عاد 

من المدينة وأخبرنا عن تعذيب أصحاب اإلمام »الخمصني« في سجون »السافاك«. 

ّ النظر، فسحبني »صالح« بع بصة وق��ال: »اجلس!  س��اءت حالي ول��م أع��د أتحمل

هم يوزعون الحلوى هنا؟«. كنت في األيام التالصة أيًضا أسمع صراخه  هّ تعتقد أنل
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��ن��ي التقصت ب��ه إح��دى ال��م��رات ق��رب ال��م��رح��اض. ك��دت أم��وت جزًعا  ى إنل وأنصنه، حتل

رًما بشكّ مفجع إثر الجلد، ورأيت الكدمات  عندما وقع نظري علصه، كان وجهه متول

ر ال��دم على جروحه، كما تورمت قدماه من ضرب  على ظهره وساعَدْيه، وقد تخثل

ْصه وأصابعه،  ت الكدمات والجروح ساَقْصه وكفَّ الفلق ف عب علصه المشي، وقد غطل

ومهما حاول لم يفلح في عقد أزرار سرواله. تأملت وجهه ثانصة، ولدهشتي رأيته 

تصن يفتحهما ب عوبة  ق بي أيًضا من رأس��ي حتى أخمص قدمي، وبعصَنْصه اللل يحدل

إل��يل م��ع ابتسامة هزيلة وسألني: »إي��ران��ي؟«. وقبّ أن  ة تورمهما، نظر  ل��ش��دل بالغة 

يسمع جوابي ق��ال: »ما شاء الله«. عدت إلى السجن، وسألت »صالح« عن أمر 

ة؛ لصطمئنل إلى أنل الحراس لن يسمعوه:  هذا الشاب. أخبرني بعد أن نظر خالل الكول

ّل يوم، ويجلدونه دون أن يعترف بأيل  »لقد أحضروه منذ 10 أيام، وهم يضربونه ك

��م��د’ و‘ي���ا رس���ول ال��ل��ه’. وأخ��ب��رن��ي ال��ج��ن��ود أنل المخابرات  ش��يء وال ي��ق��ول غصر ‘ي��ا م��حل

ه من عناصر حزب الدعوة. حالًصا هم  ه جاسوس سوري أو أنل العراقصة تشكل في أنل

ا، وال أعرف ما سصكون م صره«. حصنها أخبرته بلقائي به  مواظبون على تعذيبه يومصًّ

ث إلصه أبًدا«.  قرب المرحاض ،فقال: »األفضّ لك وله أن ال تتحدل

أبو وقاص

يًبا، بلباس مدني إلى السجن.  في أحد األيام، دخّ رجّ في ال�50 من العمر تقر

م ل��ه ال��س��ج��ان��ون التحصة العسكرية، ي��دع��ى »أب���و وق���اص« وه��و آم��ر ال��س��ج��ن. كان  ق���دل

كمام ب��أزرار كبصرة، وذا عصَنْصن  ًما، ق صر األ طويّ القامة، نحصًفا، يرتدي قمصً ا مقلل

لَتْصن، وقد وشم خمس نقاط خضراء على قبضة يده الصمنى. وقف عند الباب،  مكحل

���ذي ارت��س��م��ت على شفتصه  ث إل��ى ص��ال��ح الل ورم���ق الجمع ب��ن��ظ��رات غامضة ث��مل ت��ح��دل

ابتسامة ب��اردة وق��ال: »سصأتونكم بالمالبس الجديدة غ��ًدا، وق��د أخبرني أب��و وقاص 

يارة العتبات المقدسة قبّ عودتكم إلى  ة في إرسالكم إلى ز أنل الدولة العراقصة جادل
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زاده«  م »حمصد تقي  ام«. فتقدل الرئصس ص����دل ال��دع��اء لسالمة  إي���ران، ويطلب منكم 

��ه��م اقطعه ن فصن«. سأل  ورف���ع ي��دي��ه إل��ى السماء مقابّ »أب���و وق���اص« وق���ال: »ال��لل

»أبو وقاص« »صالح«: »ماذا قال؟«، فأجابه: »قال اللهم احفظه«. بعد خروج »أبي 

ب األذى لنفسه ولآخرين.  ه كاد يسبل ا ألنل وقاص« عاتب »صالح« »حمصًدا« عتاًبا أبويًّ

بعد يومصن، جلبوا لنا المالبس الجديدة؛ قمصً ا وسروااًل وزوًجا من األحذية 

ي��اض��ص��ة، وط��ل��ب��وا أن نخلع مالبسنا ون��رت��دي��ه��ا. ك��م ص��ُع��ب ع��ل��يل فعّ ذل���ك، إذ  ال��ر

��ّ هويتنا وم���اء وجهنا،  ث ب��ال��دم��اء وال���ت���راب ي��م��ثل ش��ع��رت أنل ل��ب��اس التعبئة ال��م��ل��ول

ني مجبر على ذلك وتمنصت  ام؟!. استأت كثصًرا ألنل فكصف أستبدله بمالبس ص��دل

هم رموها في أكصاس كبصرة، وأخرجوها  أن يسمحوا لي باالحتفاظ به كذكرى، لكنل

من السجن. لم يأخذ الخصاط العراقي مقاساتنا لصخصط لنا مالبس جديدة، بّ 

لصشتري ل��ن��ا م��الب��س ج��اه��زة م��ن ال��س��وق، ل���ذا ل��م ت��ن��اس��ب مقاساتها ال��ع��دي��د من 

ك��ب��ر ح��ج��ًم��ا من  ال���رف���اق، خ��اص��ة »ح��م��ص��د ت��ق��ي زاده« و»ع��ب��اس ب���ور خ��س��روان��ي« األ

ة، كما لم تناسب نحصلي الجسم وق ار القامة، فأضحت موضوًعا للمزاح  البقصل

والتسلصة لبعض الوقت. عندما رآنا »صالح« بالثصاب الجديدة لمعت عصناه فرًحا 

��رن��اه بابنه ال��وح��ص��د - وراح يساعد ال�� ��غ��ار على ثني أط���راف سراويلهم  - رب��م��ا ذكل

لت بح مناسبة لمقاساتهم.

دخلت أشعة الشمس من النافذة كدلصّ ينبئنا باقتراب ساعة الغروب. 

بدء الحملة اإلعلمّية

عند الساعة التاسعة صباًحا، دخّ »أبو وقاص« إلى السجن وأمرنا بالتحرلك، 

بصن في الغرف  ق وسمعنا صراخ وأنصن المعذل إلى أين؟ ال نعلم! عبرنا الزقاق الضصل

المجاورة. كان نور الشمس يؤذي أعصننا، وصلنا إلى ساحٍة ينتظرنا فصها فريق من 

ا ومن دول عربصة أخرى، فما إن وقع نظرهم علصنا، حتى بدؤوا  ا عراقصًّ 15 صحفصًّ
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ة لنا. كان صوت كامصراتهم ك وت رصاصهم،  بت ويرنا والتقاط ال ور الفوتوغرافصل

ة تضغط على زر الكامصرا وأخرى على الزناد! إذ ال فرق بصن يٍد عدول

م مراسّ  رون، وم��ا أمكننا ال��ف��رار م��ن ع��دس��ات��ه��م، بعدها ت��ق��دل أح��اط��ن��ا ال��م�� ��ول

عسكري عراقي، وبدأ بطرح األسئلة، فانبرى »محمد صالحي« لإجابة:

ال حفي: »ما اسمك؟«

- محمد صالحي. 

- من أيل مدينة أنت؟

- من مدينة بابك في محافظة كرمان. 

- كم عمرك؟

- 15 عاًما. 

- في أيل صف أنت؟

- ال ف الثاني متوسط. 

- ماذا يعمّ أبوك؟

- انتقّ إلى رحمته تعالى. 

- إًذا، لم جئت إلى الجبهة، هّ جئت بالقوة؟

- أجّ.

- وكصف ذلك؟

- كنت أريد أن آتي إلى الحرب لكنل القادة منعوني، لذا جئت بالقوة. 

ل إلى س��راب، وض��رب رأس  ّل ما سعى إلصه تحول ُذه��ّ المراسّ العراقي، فك

د« بالمصكروفون.  »محمل
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المّل صالح

���دت ال��ع��الق��ة ب��ص��ن��ن��ا وب��ص��ن ال��ع��ق��ص��د وال��ض��اب��َط��ْص��ن و»ص����ال����ح«. ك���ان ال��ض��اب��ط  ت���وطل

ة الشمس الغاربة  الشصرازي يشعر بالحنصن. وفي أحد األيام عندما انعكست أشعل

ري« على غ ن الشجرة المقابلة للنافذة  على جدران السجن، وسمع »سجع الُقمل

أعلى الجدار، فاضت أشجانه ثمل وضع يَدْيه على أذَنْصه وراح ينشد بغمل وحزن:

ًرا »كم أذكرك وطني مؤخل

ترى أتذكرني كما أذكرك؟

قد حفر الغمل عمصًقا في قلبي 

ي  لكن لن أشكو لغصرك ربل

إخواني قدروا بعضكم بعًضا

فاألجّ حجر والناس زجاج«. 

طأطأ العقصد »تقوي« رأسه وراح يعبث بجصل قدمه. كان يشعر بالحنصن أيًضا 

لكنل هصبته العسكرية ال تسمح له بإظهار أحاسصسه.

د »ص��ال��ح« ونظر إل��ى ص��ورة ابنه »ف���ؤاد« البالغ من العمر 5 س��ن��وات. لكنل   تنهل

كئ على الجدار، ونحن الثالثة والعشرين فتى  الضابط الطهراني - كعادته صامت متل

ساهون عن مشاعر الشوق والحنصن للدار واألهّ، نفكر في الم صر اللذي ينتظرنا. 

ف��ي تلك اللصلة، حدثنا »ص��ال��ح« ع��ن ق ة حصاته وك��ص��ف اع��ُت��ق��ّ زم��ن الشاه 

بتهمة انخراطه في العمّ السصاسي، فاعتقله السافاك في »آبادان« ووضعوه في 

سجن »الق ر«. كما حدثنا عن عالقته ب�»آية الله طالقاني« و»مسعود رجوي«، 

ح بعد انت ار الثورة النتخابات مجلس الشورى اإلسالمي، وأصبح نائًبا  وكصف ترشل

عن »ع��ب��ادان«. وعندما ب��دأت الحرب وقف نفسه لها، ب��دًءا بالتعاون مع القادة 
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صن إلى إذاعة »عبادان« وإجراء المقابالت مع األسرى العراقصصن. بعدها  المصدانصل

ُأسندت إلصه مهمة في المصاه، لكنل السفن العراقصة حاصرتهم فوقع أسصًرا، تابع: 

»بقصت في هذا السجن مدة 3 أيام، وكدت ُأنقّ إلى معتقّ األسرى مع باقي 

ح  الرفاق، لوال وصول فؤاد اللذي فضح أمري فتعرضت للتعذيب والضرب المبرل

وتقرر بقائي هنا. منذ حوالي 8 أشهر وأنا حبصس هذه الغرفة على هذا الفراش 

ينا آثار التعذيب على ساَقْصه. عندها قال  النتن«)1(. رفع »صالح« دشداشته لُصر

رات في العام 2012، التقصت بالمال »صالح« خالل رحلة لي إلى »طهران«،  )1(  خالل كتابتي هذه المذكل
���ه م��ا زال ح��ص��وًي��ا نشصًطا. فأخبرني بما ح��دث معه  ���ه ن��اه��ز السبعصن م��ن العمر إال أنل على ال��رغ��م م��ن أنل
بالتف صّ. كان قد سافر إلى النجف األش��رف لدراسة العلوم الدينصة في العام 1959، لكن بعد أن 
ساءت العالقات السصاسصة بصن »إيران« و»العراق«، ُطرد من »العراق« فتابع دراسته في »قم«، لكنه 
لم يكمّ الدراسة. وبعد ذلك تعرلف إلى اإلمام الخمصني وعشق شخ صته. انخرط في العمّ السصاسي 
ن  فاعتقله السافاك في العام 1970، وبقي في السجن إلى أن تحرر مع انت ار الثورة اإلسالمصة. ُعصل
ي��ران م��ن ال��ع��ام 1979 م��س��ؤول ال��ت��واص��ّ االجتماعي ف��ي ال��ح��رس ال��ث��وري الحديث التأسصس،  ف��ي ح��ز
ة وأضحى له العديد  ًما ألحد البرامج اإلذاعصل س القسم الثقافي في إذاعة آبادان العربصة. كان مقدل وأسل
من المستمعصن في العراق. وخالل الحرب المفروضة، كان يتواصّ مع المجاهدين العراقصصن ويحمّ 
ا نضع المساعدات  لهم المساعدات في ال��زوارق الكبصرة عبر خور موسى وخور عبد الله. قال: »فكنل
صها بالتمور حتى إذا ما اعترضتنا السفن العراقصة أخبرناهم أننا تجار نحمّ التمور  في قعر الزورق ونغطل
إلى الكويت. في إحدى المرات اقتربنا كثصًرا من المصاه اإلقلصمصة العراقصة فاعترضتنا السفن العراقصة 
اللتي انطلقت من جزيرة »بوبصان الكويتصة« اللتي ُوضعت في ت رف »العراق« آن��ذاك. أخبرناهم أننا 
قونا لكنهم اعتقلونا أنا والبحار وأخصه وأحرقوا القارب؛ ألنهم لم يتمكنوا من سحبه فاحترق  تجار ف دل
أم��ام أعصننا وغ��رق، وهكذا ارت��اح بالنا لعدم انكشاف المساعدات. في السجن، ك��دت أن ُأنقّ إلى 
معتقّ األس���رى ل��وال »ف���ؤاد« وه��و م��ن عناصر »خلق ال��ع��رب« وق��د قتّ لهم العديد على ي��د العمصد 
يًكا له، لذا طلب من »أبي وقاص« تسلصمي للمجاهدين كي يتم إعدامي.  »مدني« وكان يعتبرني شر
حصنها قلت ل�»أبي وقاص« إنل المجاهدين لم ولن يكونوا أصدقاء أوفصاء للعراق فهم من أزالم الشاه، 
بصنما كنت أنا من المناضلصن العرب للشاه وقد اعتقلت من قبّ السافاك في حصن كان أمثال »فؤاد« 
��ذي كان معتقاًل أيًضا  يشون بنا لدى عناصر الشاه. كما تذكرت العمصد العراقي »جاسم ال��زاوي« الل
في سجن الشاه، وقد ترافقنا مدة من الزمن هناك. تعجب »أبو وق��اص« وتأكد من أنني أعرفه عبر 
يارتي في السجن وأراد أن يرسّ في طلب  ات ال هاتفي به إذ كان حصنها مستشاًرا ل�»صدام«. فجاء لز
عائلتي لنعصش سوًيا في »العراق«. لكنني رفضت ذلك وطلبت منه أن ال يتمل تسلصمي إلى مجاهدي 
خلق وأن أرسّ إلى معتقّ األسرى وأن ال أتعرض للتعذيب والضرب. وافق على عدم تسلصمي إلى 
م لي من طعام الضباط  هم بحاجة إلى مترجم هنا. كما أمر أن يقدل ه قال إنل المجاهدين وعدم ضربي، لكنل

العراقصصن«.
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 .» ا نعتقد أنلك جاسوس مندسل »حسن مستشرق« وبلهجة »القبضايات«: »كنل

ضحك »صالح« وق��ال: »ال يهمل كصف يرانا اآلخ��رون، المهم أن نقوم بواجبنا أينما 

د »علي نور الديني«: »لكن انظر أين كنت وأين أصبحت. كنت  ا«. وقال السصل كنل

ت��ت��رج��م ل��ألس��رى ال��ع��راق��ص��ص��ن ف��ي ال���وط���ن، وه���ا أن���ت ت��ت��رج��م ل��ألس��رى اإلي��ران��ص��ص��ن في 

ال��ع��راق«، ف��أج��اب بالمثّ ال��ق��ائ��ّ: »ال��ده��ر ي��وم��ان ي���وٌم ل����ك...«، وأك��م��ّ »حسصن 

ب��ه��زادي«: »وي��وٌم علصك«. وق��ال »رض��ا شصخ حسصني«: »األس��رى مدينون لك يا 

مالل صالح خاصة عندما أنقذتهم من الحرس بقولك: ‘والحرس غصر الموجودين 

ال��ع��راق��ي ال تعتبر عناصر الحرس  بصنكم’«. ق��ال »ص��ال��ح«: »أج��ّ فقصادة الجصش 

الثوري أو كما يطلقون علصهم ‘حرس الخمصني’ أسرى حرب، وبالتالي ال يخضعون 

لقوانصن األسرى، ولديهم أوامر بت فصتهم مباشرة«. 

ّل من »عباس ب��ور خسرواني« و»علي رض��ا شصخ حسصني« إل��ى اآلخ��ر،  نظر ك��

الثوري. »مجصد ضصغمي«  ابتسامة ذات دالالت، فكالهما من الحرس  وابتسما 

المتكئ على الجدار المقابّ، واللذي ما زال يعاني من جرح الرصاصة في قدمه، 

ق���ال: »ع����ذًرا م��الل ص��ال��ح، م���اذا ت��ع��رف ع��ن معتقّ األس����رى؟ ه��ّ ت��ع��رف كصف هو 

ال��م��ك��ان؟«. أج��اب »ص��ال��ح«: »خ��الل إقامتي هنا، أح��ض��روا إل��ى المعتقّ العديد 

ّل واحد من  من األس��رى اإليرانصصن اللذين أخبروني أنه مكان فسصح وكبصر، يضم ك

ال��س��ج��ون م��ا ي��ق��ارب 2000 أس��ص��ر. ي��وج��د م��ع��ت��ق��الن اث��ن��ان ف��ي ال��م��وص��ّ، وآخ���ران 

يًبا، بصنما ال تبعد  في مدينة الرمادي. وتبعد الموصّ عن هنا 400 كصلومتر تقر

الرمادي أكثر من 100 كصلومتر. أدعو الله عندما يرسلونكم إلى إيران أن يرسلونني 

أنا إلى المعتقّ أيًضا«. 

س��أل��ت »ص���ال���ح«: »م���ن ه���و ف����ؤاد وم���ن أي����ن؟ وِل�����َم ي��ت�� ��رف ه���ك���ذا؟«، أج���اب 

ت  »صالح«: »فؤاد عربي من ُخرمشهر، كان أحد عناصر حزب خلق، وبعد أن شتل
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الجنرال ‘مدني’ مجموعاتهم وقتلهم، فرل إلى العراق، ومع بداية الحرب بدأ عمله 

ة«.  في القسم الفارسي في اإلذاعة العراقصل

كان »حسصن قاضي زاده«، وهو من »قناغستان« في محافظة »كرمان«، أكثرنا 

ه عربي وأنت عربي أيًضا!«.  هدوًءا، فقال ل�»صالح« بعد أن لعن »ف��ؤاًدا«: »لكنل

ف���ردل علصه »ص���ال���ح«: »وه���ّ أص��اب��ع ال��ص��د ال���واح���دة م��ت��ش��اب��ه��ة«. ط���رح »أب���و الفضّ 

د  دي« من »قصدار زنجان« السؤال األخصر على »صالح«: »كم عمرك يا سصل محمل

ص��ال��ح؟«، ف��أج��اب: »ع��م��ري 40 ع��اًم��ا م��ن ع��ب��ادان«، ث��مل أخ��رج ص��ورة ابنه »ف��ؤاد« 

م��ن تحت ال��ف��راش ون��اول��ه��ا »أب���ا ال��ف��ض��ّ« ل��ص��راه��ا. دارت ال�� ��ورة على 23 فتى، 

صّ،  ثنا إلى »صالح« ردًحا من اللل وعادت إلصه ثانصة لصضعها في مكانها الدائم. تحدل

ه بحر هادئ مليء بالمعلومات. كان يقتبس أبصاًتا من  أصغصنا إلى كالمه، وأدركنا أنل

د أنل من أهم واجباتنا في  الشعر لشعراء عرب وأيًضا من آيات القرآن الكريم، وأكل

نا في غصاب رفاقنا يمكننا االعتماد على »صالح«  األسر حفظ أرواحنا. شعرُت أنل

ى أكثر من  فنستشصره ونطلب منه الن ح. لقد عظم شأنه في أعصننا كثصًرا، حتل

العقصد نفسه. 

حّل الّلغز

ل بالنسبة إليل إلى لغز. ففي الصوم  منذ بضعة أيام وذهني مشغول بأمٍر تحول

ة السجن، عدًدا من  األول لوصولنا، رأيت في الفراغ، عند ات ال الجدار بأرضصل

»مقذوف«)1(الرصاص. وفي األيام التالصة، وجدت العديد منها في أنحاء السجن. 

مهما فكرت لم أجد سبًبا وجصًها لوجودها هنا، إلى أن سألت عنها »صالح« اللذي 

ق��ال: »ك��ان األس��رى الجرحى ينزعونها من جروحهم، إذ لم يكونوا يتلقون العالج 

)1(  المقذوف: رأس الرصاصة .
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ينزع  أنل الجريح  التفكصر في  د  ك��ان مجرل إل��ى المعتقّ«.  انتقالهم  إالل بعد  الكافي 

الرصاصة بنفسه وبأصابعه ي صبني بالغثصان. 

أمر آخر كان يؤذينا في السجن، تلك البطانصات القذرة اللتي أصبحت مأًوى 

��ا نقضي  ّل ع��دم االس��ت��ح��م��ام. ك��نل للقمّ ال���ذي انتقّ إل��ى مالبسنا، خ��اص��ة ف��ي ظ��

نا لم نستطع القضاء علصها، لكننا منعنا تزايد  ردًحا من الللصّ في قتلها. صحصح أنل

ة، عندما نقف للقنوت في ال الة، أن خرج بعضها  أعدادها. حدث أكثر من مرل

ّ بصن أصابعنا.  من أكمام مالبسنا وتنقل

العرض اإلعلمي

ف��ي 5 أي���ار، ان��دف��ع »أب���و وق���اص« بسرعة إل��ى السجن وأم��رن��ا ب��ارت��داء مالبسنا. 

كانت حافلة صغصرة »مصني باص« خضراء الللون تنتظرنا عند نهاية الزقاق. ُأخرجنا 

��ت��ي تختلف ع��ن ش���وارع  م��ن ال��ب��واب��ة ال��ح��دي��دي��ة، وأص��ب��ح��ن��ا ف��ي ش����وارع »ب���غ���داد« الل

ال��س��وداء، بصنما هنا ف��ي »ب��غ��داد«  الب رة. ه��ن��اك، كانت النسوة يلبسن العباءة 

ا إذا رأيناهنل نشصح بأنظارنا إلى الجهة  التنانصر الق صرة، فكنل كنل سافرات يلبسن 

األخرى. كنت أحاول قراءة ما كتب أعلى المحالت والمتاجر وترجمتها إلى اللغة 

الفارسصة بحسب البضائع المعروضة داخلها. على سبصّ المثال، قرأت فوق أحد 

ا رأيت الحلويات معروضة داخله، أدركت ما تعنصه.  المحال: »حلويات كريم«، ولمل

ث إلى  ة ويتحدل م��ررن��ا ب��دك��ان أم��ام��ه ول��د صغصر يحمّ قطعة م��ن دراج���ة هوائصل

شاب بلباس العمّ أزرق اللون، كتب أعلى الدكان »بنجرجي«، ولوال اإلطارات 

ا قد تعلمنا في المدرسة  المعللقة والمنفخ لما استطعت أن أترجم هذه الكلمة. كنل

 )p( أنل أربعة من الحروف غصر موجودة في ألف باء اللغة العربصة مثّ حرفي: پ

و چ )Ch(، فصكتبون ج بدل چ وب بدل پ. 
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كانت  الفارسیة.  كلمة »بنجرجي« و»پنچرگیری«  بصن  أق��ارن  أن  وهكذا استطعت 

دراجة الطفّ العراقي شبصهة بأول دراجة اشتراها لي أخي »حسن« عندما كنت طفاًل. 

حصنها، كنت في التاسعة من عمري عندما جاء أحد أهالي القرية إلى منزلنا، 

د »دانشمند« أنل  وكان قد عاد حديًثا من المدينة حاماًل خبًرا مفرًحا. أخبرني السصل

أخي اشترى لي دراجة هوائصة، وسصحضرها لي بعد أن ينهي بعض األعمال. طار 

قلبي فرًحا، خاصة أن ال أحد من أقراني في القرية يملك دراجة. 

سألته: »ما لونها؟«، فقال :»أرجواني«. لم أكن حصنها أعرف أنل كلمة أرجواني 

ني رسمت لدراجتي ألف خطة وخطة في ذهني، بأيل لون  تعني الللون األحمر، لكنل

ّل شيء كان  نها؟ وإلى أين سأذهب بها؟ لكن قبّ ك يل من األشرطة الفسفورية سأز

عليل اختصار اسم لها، فأسمصتها »أرجوانصة«، الكلمة اللتي استخدمها »دانشمند«، 

ورحت أعدل الساعات والدقائق لرؤيتها. وأخصًرا، وصلت شاحنة إلى القرية كانت 

تحمّ معها »أرجوانصة«. 

كانت الحافلة ال غصرة تخترق شوارع »بغداد«، وعصناي تقرآن ما في اللوحات 

من  كثصًرا  فتعلمت  لترجمتها،  واألب��ن��ص��ة، سعًصا  والدكاكصن  المتاجر  ف��وق  المعلقة 

���ه يمكن اس��ت��غ��الل ب��ع��ض أوق����ات األس���ر ف��ي أم��ور  ال��ك��ل��م��ات ال��ج��دي��دة، وش��ع��رت أنل

ال��وص��ّ بصن مدينة  ��ه صلة  أنل إل��ى جسر، يبدو  مفصدة. عبرنا ساحة كبصرة ووصلنا 

��ق عند أول���ه ل��وح��ة كتب علصها: »ج��س��ر األئ��م��ة األط��ه��ار«،  »ب��غ��داد« ومحصطها. ُع��لل

ه  د ساردوئي«: »إنل وقبّ أن أعمّ الذهن في ترجمة كلمة »جسر«، صرخ »محمل

ة األطهار!«.  جسر األئمل

ة األطهار« في هذه المدينة الواقعة تحت سصطرة الطواغصت  قراءة عبارة »األئمل

َتْصن إلماَمْي »مدينة الكاظمصة«  َتْصن الذهبصل ًبا، ورفعت رؤية القبل منحنا شعوًرا طصل
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التقي«  الكاظم« و»محمد  اإلماَمْصن »موسى  مقاَمْي  نقترب من  ا  كنل اتنا.  معنويل

يارة لكننا لم نكن لن دقه.  علصهما السالم. ولقد بشرنا »أبو وقاص« بهذه الز

توقف المصني ب��اص ق��رب مدخّ المقام، ك��ان داخ��ّ صحن المقام ع��دد من 

لصن ممًرا  يارة، كما سبقنا الجنود إلى هناك مشكل شصعة العراق اللذين ج��اؤوا للز

هم قد شاهدونا  عبرناه كي ال نختلط مع الزوار. من خالل نظرات الزوار، أدركنا أنل

مسبًقا في التلفاز. اقتربت سصدة لتناولنا كصًسا من السكريات، فنهرها الجندي 

بخشونة أجبرتها على االختفاء بصن الجموع. 

قبّ الدخول إلى الحرم، طلبنا أن يسمحوا لنا بالوضوء، بعدها أخلوا لنا زاوية 

يارة اإلمام الرضا Q قبّ 40  رني بز من الرواق المؤدي إلى الضريح اللذي ذكل

ا هنا فنحن الغرباء. ما إن وصلت  يًبا، أمل يوًما. هناك، كان اإلمام الرضا Q غر

إلى الضريح حتى تعللقت بحلقته وبدأت بالبكاء والنحصب، تمنصت لو نبقى وقًتا 

أط��ول، لكنل الجنود ُسرعان ما أبعدونا عن الضريح، وجاء رجّ عجوز يضع على 

لنا  لصقرأ  ن��ظ��ارات س���وداء،  ه بعمامة بصضاء، وعلى عصَنْصه  لفل رأس��ه طربوًشا أحمر 

ي��ارة. جمعنا الجنود خلفه، وبعد االنتهاء، تال بعض األدع��ص��ة اللتي لم نفهمها  ال��ز

ام.  ه كان يدعو ل دل فقلنا: »آمصن«، فصما بعد علمنا أنل

يارة والدعاء في فصلٍم، ثمل أخرجونا من المقام  ّل تلك الدقائق، الز تمل توثصق ك

عناهم باإلشارة،  عوا لرؤيتنا، ودل بسرعة. عند خروجنا من المقام، كان الزوار قد تجمل

وباإلشارة أيًضا دعوا لنا بالسالمة. 

لعبة طفولّية

ة األطهار«، أصبحنا في »بغداد« ثانصة. توقلف المصني  بعد أن عبرنا »جسر األئمل

باص أمام أحد المصادين الكبصرة. ساقونا إلى الشارع نحو المصدان المحاط بالجنود، 
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ا أن نسصر  ى، طلبوا منل ع عدد من األطفال ذوي قبعات من الورق المقول وقد تجمل

ه في الساحة، والتقط األطفال ال ور التذكارية معنا. كما أجبرونا أن  كمن يتنزل

ّل ذلك طبًعا أمام عدسات الكامصرات.  ن افح فتاة في الثامنة من عمرها. ك

ب��ع��ده��ا، ت��اب��ع المصني ب��اص س��ص��ره ف��ي ش���وارع »ب���غ���داد«، وم���رل ب��ال��ق��رب م��ن نهر 

ير المصاه اللذي يجري بهدوء وغرور، وتجوبه الزوارق والقوارب.  »دجلة«غز

توقلف المصني باص في شارع »ه��ارون الرشصد« أو على أطرافه، أمام حديقة 

��ق أع��ل��ى مدخلها ل��وح��ة كتب علصها: »م��دي��ن��ة األل��ع��اب«، وع��ل��ى اللوحة  كبصرة ُع��لل

ار«.  الثانصة: »حديقة الزول

رات ال وت تبثل  أخذونا إلى مدينة األلعاب وكدنا نموت خجاًل. كانت مكبل

يا  »م��ن�� ��ورة  فصها جملة:  ر  تتكرل ة حصث  والحماسصل المفرحة  واألغ��ان��ي  الموسصقى 

بغداد«. 

 ت��ض��مل ال��م��دي��ن��ة أل��ع��اًب��ا م��ت��ن��وع��ة ج��دي��دة م��ن ن��وع��ه��ا بالنسبة إل����يل وإل����ى رف��اق��ي 

ها لم تكن لتمتعنا في مثّ هذه الظروف، بّ  ي��اف، لكنل القادمصن من القرى واألر

على العكس كانت م در عذاب لنا. وكذا كان األمر عندما عبرنا فوق نهر »دجلة« 

بواسطة الم عد الكهربائي )تلفريك/تله كابصن(. بعد النزول من الم عد، أمرونا 

ارات الكهربائصة، فكدنا نذوب حصاًء.  بقصادة السصل

��د س���اردوئ���ي« يحتمّ ه���ذه ال��م��ه��زل��ة، فجلس ف��ي زاوي����ة، وب��دأ  ل��م ي��ع��د »م��ح��مل

أ، لذا ُأعفي من ركوبها. جلست خلف  ئة وسوف يتقصل بال راخ لإيحاء بأنل حاله سصل

المقود، وضغطت على دواستها، فانطلقت واصطدمت بالسصارة المقابلة، ما 

ّل شيء واستصقظ الطفّ داخلي فجأة، ودعاني  أثار ضحكنا. في لحظة، نسصت ك

لالستمتاع بهذه اللحظات، لكنني قاومت هذه األحاسصس، فامتزجت ابتساماتي 
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هه للتوقف عن  ��ا ننبل بالعبوس، وإذا م��ا أف���رط أح��دن��ا ف��ي االب��ت��س��ام وال��ض��ح��ك، ك��نل

ذلك. قاد »حسن مستشرق« سصارته نحو أحد الم ورين، وبالقرب منه تظاهر 

ه فقد السصطرة علصها، فاصطدم به وسقط الم ور في جانب والكامصرا في  بأنل

جانب آخر. 

د  ه تعمل لقد لعب »حسن« دوره بمهارة، فلم يشكل أحد من العراقصصن في أنل

ذل���ك. انتهى ال��ع��رض وخ��رج��ن��ا م��ن الحديقة، لنعود م��ب��اش��رة إل��ى ال��س��ج��ن: حصث 

أخبرنا »صالح« والعقصد والضابَطْصن ما جرى معنا، وكم غبطونا عندما أخبرناهم 

ة«.  يارتنا لإماَمْصن في »الكاظمصل عن ز

لقاء هاّم

ث إل��ى »ص��ال��ح«. بالطبع لم أفهم  في صباح 6 أي��ار، ج��اء »أب��و وق��اص« وتحدل

ما قاله، لكنل العقصد فهم بعض األم��ور، فأسرل إل��ى الضابط الطهراني أنل عودتنا 

إل��ى »إي���ران« أصبحت حتمصة، وس��وف نذهب الستكمال بعض اإلج���راءات. نقّ 

الضابط الطهراني ذلك للضابط الشصرازي اللذي همل بإخبارنا عندما قال »صالح«: 

»أيها السادة، ارتدوا مالبسكم بسرعة وجهزوا أنفسكم للخروج«. 

نا كالًما: »إلى أين؟«، فقال »صالح«: »يقول  د باباخاني«، وهو أقلل سأل »محمل

اتكم قبّ العودة إلى إيران، ويجب مّء  أبو وقاص يجب الذهاب الستكمال ملفل

بعض االستمارات والتقاط صور جديدة لكم«. 

 ركبنا المصني باص المنتظر في آخر الزقاق، وانطلقنا إلى مكان مجهول. كانت 

شوارع »بغداد« مزدحمة كالعادة، وكان »صالح« يجلس على مقعد في ال ف 

ل قرب الجندي العراقي المسللح، بصنما جلس »أبو وقاص« قرب السائق. بعد  األول

عة حمراء  ة، توقف المصني باص قرب بوابة، واقترب مسللح عراقي بقبل دقائق عدل
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ث إلى »أب��ي وق��اص«، ثمل  ة«. تحدل يل كتب على كمل قمص ه: »التنظصمات العسكر

ى التحصة العسكرية احتراًما.  أبعد الحاجز الكهربائي وأدل

وصلنا إل��ى م��ك��ان مختلف ع��ن ب��اق��ي مناطق »ب���غ���داد«، ووق���ف المصني باص 

ما أردن��ا سؤال  أم��ام بوابة أخ��رى تشبه البوابة األول��ى، ثمل دخلنا منطقة أمنصة. وكلل

»صالح« عن المكان، رفع الجندي المسلح إصبعه وقال: »صه«. عبرنا المنطقة 

ة الثالثة والرابعة، ثمل توقفنا أمام مبنى فخم. سار »أبو وقاص« في المقدمة،  األمنصل

ثم لصالح« ونحن، ثمل الجنديل المسللح. 

ث »أبو وقاص« إلى الضابط الجالس خلف الطاولة،  ُأدخلنا غرفة كبصرة. تحدل

��ه من أصدقائه، فراحا يتبادالن أط��راف الحديث ويتسامران. مضى على  أنل يبدو 

وجودنا هناك حوالي الساعة، عندما جاء ضابط آخر وُأعطي األمر بالحركة. 

ة قبّ أن ن ّ إلى قاعة واسعة كبصرة، حصث الهواء  ات عدل وانحرفنا في ممرل

ر. دخلنا إلى ق ر شبصه بما قرأنا عنه في الكتب، بّ  منعش، والجو بارد ومعطل

أشبه بق ر األمصر في فصلم »سندريال« اللذي شاهدته في سصنما »مهتاب«  في 

ات الكبصرة، وُفرشت  يل مدينة »ك��رم��ان«. تدللى من السقف المرتفع ع��دد من الثر

األرض بسجاد نفصس ذي نقوش وأل��وان زاهصة. لم يكن في المكان غصرنا، عبرنا 

ه��ذه القاعة إل��ى قاعة أخ���رى، وج��رى عند المدخّ تفتصشنا، وُأج��ب��رن��ا على خلع 

طاولة  طها  تتوسل كبصرة  دخلنا صالة  لحظات،  بعد  زاوي���ة.  ف��ي  ووضعها  أحزمتنا، 

ّل مقعد  بصضاوية الشكّ، ويحصط بها عدد من المقاعد الجلدية الفخمة، وأمام ك

مصكروفون صغصر وإناء مصاه. 

أمرونا بالجلوس على المقاعد. جلُت بب ري في أنحاء ال الة: يوجد على 

ا كمقاعد الملوك، وعلى ال��ج��دران الرائعة  رأس الطاولة مقعد جلديل فخم ج��دًّ
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األلوان ُعللقت لوحة كتب علصها اآلية القرآنصة اآلتصة: {وأمرهم شورى بصنهم}. على 

مسافة بضعة أمتار من الطاولة، ك��ان هناك ع��دد من الجنود أصحاب األجسام 

رون حاضرين في المكان أيًضا. ما إن جلسنا حتى  ة. وكان المراسلون والم ول القويل

جاء »أبو وقاص« وأخبر »صالح« أمًرا، فانتفض األخصر متعجًبا وقال لنا: »يقول إنل 

د الرئصس قادم اآلن، هصا انهضوا«.  السصل

لم يكتف »أبو وق��اص« بكالم »صالح«، بّ نهرنا كي نسرع بالوقوف. سمعنا 

من الخلف وقع خطوات عسكرية، فتدافع الم ورون نحو م در ال وت. رأينا 

األب��ص��ض. كان  باللباس  بصد فتاة صغصرة  العسكري يدخّ ممسًكا  باس  باللل رج��اًل 

ون أمامه نوًعا من السجاد البالستصكي ال غصر، وبعد  ون يمدل اس الشخ صل الحرل

إل��ى المقعد  الثغر، واتجه مباشرة  أن يمرل فوقه يجمعونه من خلفه. دخ��ّ باسم 

ه »صدام حسصن« رئصس جمهورية »العراق«!.  الملكي. ويا لدهشتنا! إنل

ام«  ام« إًذا. »صدل ّل شيء من حولنا. نحن اآلن في ق ر »ص��دل ما انهار ك وكأنل

ّل أجزاًء من تراب وطننا ويقتّ أبناءه. ها هو اآلن على  اللذي يق ف ُمدننا ويحت

بي  ا، ينظر إلصنا مبتسًما، بصنما نحن ال حصلة لنا غصر أن نجلس مقطل بعد خطوات منل

الحواجب داللة على عدم الرضى!. 

ا أخضر،  يًّ ا عسكر يًّ ام« وجلست ابنته ال غصرة قربه. كان يرتدي ز جلس »صدل

ة في البالد، وكان مهصب الركن،  يل علصه كثصر من األوسمة، ويحمّ أعلى رتبة عسكر

ولون وجهه داكًنا أكثر مما يظهر في ال ور. 

بحث عن مترجم قبّ أن يبدأ الكالم، وعندما اطمأنل إلى وجوده ابتسم وقال: 

ه لم يكن يرغب في  ث بداية عن الحرب العراقصة اإليرانصة، وأنل »أهاًل وسهاًل«. تحدل

ب  ًرا عن أسفه لذلك. ثمل قال: »نحن الصوم طالل ْين، ُمعبل وقوعها بصن البلَدْين الجاَر
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سلم، نتعاون مع المنظمات الدولصة للتوصّ إليقاف الحرب، لكنل الطرف اإليراني 

ه كالمه لنا قائاًل: »جمصع أطفال العالم هم  ولألسف الشديد ال يريد ذلك«. ثمل وجل

 ، كأطفالنا، وما كان للنظام اإليراني أن يرسلكم إلى الجبهات وأنتم في هذا السنل

فمكانكم في المدارس ولصس في ساحات الحرب«. 

أو لوجودنا، بّ كانت ترسم على  أبصها  لتهتمل لكالم  ال غصرة  الفتاة  لم تكن 

اللقاء سصطلق سراحكم لتعودوا  ام« كالمه: »بعد ه��ذا  تابع »ص���دل ورق��ة أمامها. 

هاتكم وآبائكم، وأمرت أن يشتروا لكم الهدايا لتأخذوها معكم إلى إيران«.  إلى أمل

بعد ذلك بدأ ُيسائلنا، فكانت البداية مع »حسن مستشرق«. 

- ما اسمك؟

- حسن مستشرق. 

- من أين؟

- من محافظة مازندران. 

- هّ أنت من القرية أو من المدينة؟

- من مدينة ساري. 

- ما عمّ والدك؟

- عامّ. 

دي«: وصّ دور »أبي الفضّ محمل

- وأنت من أين؟

- من زنجان. 
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- من مدينة زنجان نفسها؟

- ال من ريف قصدار. 

- هّ والدك مزارع؟

- ال بّ عامّ مطحنة. 

- هّ لديك إخوة أكبر منك؟

ي.  - بّ أصغر منل

- هّ تذهب إلى المدرسة؟

- أجّ في ال ف الثاني متوسط. 

ام«:  بعد »أبي الفضّ«، جاء دور »يحصى كسائي نجفي«، فسأله »صدل

- ما اسمك؟

- يحصى كسائي نجفي. 

- من أي ل مدينة؟

- من طهران. 

ق صدام فصه لدقصقة ثمل سأله: حدل

- هّ كان والدك في النجف من قبّ؟

- ال. 

ك؟ - ماذا عن جدل

- ال. 
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- ماذا يعمّ والدك؟

اًرا.  - عطل

كبر بصن إخوتك أم األصغر؟ - هّ أنت األ

- أنا األوسط. 

، فأشار  بعد ذلك، جاء دور »جواد خواجوئي«، وكان من اإلخوة ال غار السنل

ام«: له »صدل

- وأنت؟

- جواد خواجوئي، من متطوعي كرمان. 

- من المدينة أو القرية؟

- من مدينة سصرجان.

- ما هو عمّ والدك؟

- سائق. 

- هّ أنت تلمصذ؟

- أجّ. 

- في أيل صف؟

- أول متوسط. 

ار« أو من الكسالى؟ - هّ أنت من »الشطل

 أجاب جواد بعد سكوت ق صر:
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- بصن بصن. 

خًذا لهجة الن ح: »لكن يجب أن تكون من الشطار!«. ام« متل فقال »صدل

 . بقي شخ ان قبّ أن ي ّ دوري، فتمنصت أن ينهي محاورته عند هذا الحدل

ام«، وهذا دلصّ آخر على  كان اإلخوة يجصبون بأقّ كلمات ممكنة عن أسئلة »صدل

ام« لوجود »علي رضا شصخ  عدم رضانا عن الحضور في هذا المكان. انتبه »صدل

حسصني«:

- ما هو عمّ والدك؟

- من العشائر. 

ف��ي »إي����ران«، نطلق على م��ن يعمّ ف��ي تربصة ال��م��واش��ي على أط���راف المدن 

ّ، اسم العشائر اللتي لها في »العراق« معنى  ى لو لم يكن من الُرحل واألرياف، وحتل

ام« وس��أل��ه: »م��ن أيل عشصرة أن��ت؟ م��ا اس��م شصخ  آخ��ر، فالتبس األم��ر على »ص���دل

ك على  ام«: »هّ أمل ا لم يفهم »علي رضا« المق ود، تابع »صدل عشصرتكم؟«. ولمل

قصد الحصاة؟«. 

- أجّ. 

ام«: بعدها سأل »صدل

- من منكم قد توفصت والدته؟

فلم يجب أحد. عندها سأل سؤااًل آخر:

- من منكم من المدينة ومن منكم من القرية؟ لصرفع ابن المدينة يده. 

م  ام« أراد إنهاء اللقاء. وبإشارة منه، تقدل بالطبع، لم أرفع يدي. يبدو أنل »صدل



133 بصع ف ّ الرل

ام« من العلبة سصجاًرا، أشعله  ة. أخذ »صدل ضابط يحمّ صصنصة علصها علبة خشبصل

وبدأ ينفث دخانه الغلصظ في المكان، ثمل قال: »إن شاء الله ستنتهي هذه الحرب، 

ويعود الجمصع إلى أهله في القريب العاجّ ما إن نح ّ على موافقة ال لصب 

اكتبوا لي  تابعوا دراستكم، وعندما ت بحون أطباء ومهندسصن  األحمر، وهناك 

ام« قال: »واآلن  الرسائّ«)1(. شعرنا أنل اللقاء قد شارف على نهايته، لكنل »صدل

ى  ستوزعل علصكم ابنتي »هال« الورود البصضاء عالمة السالم«. ما إن أنهى كالمه حتل

ًيا فصه ورود بصضاء، ناوله »ه��ال« اللتي دارت علصنا،  م ضابط يحمّ إن��اًء بلور تقدل

ا وردة وضعها في جصبه.  ّل منل فأخذ ك

ام« ب���وق���وف ال��ج��م��ص��ع خلفه  ، ب���ّ أم���ر »ص������دل ��ف األم����ر ع��ن��د ه���ذا ال���ح���دل ل���م ي��ت��وقل

اها ضمن  ة نعطصكم إيل يل اكم صورة تذكار اللتقاط صورة تذكارية قائاًل: »سنلتقط وإيل

ام«  ألبوم تأخذونه معكم إلى إي��ران للذكرى«. شقل علصنا التقاط صورة مع »ص��دل

نا أسرى وما بالصد حصلة غصر تنفصذ األوامر. وقفنا خلف كرسي  وَمَقتناه كثصًرا، لكنل

ل. كنُت في حالة  ام«، وقف »من ور«، »ج��واد« و»حمصد«في ال ف األول »ص��دل

ئة والدقائق تمرل عليل ثقصلة. لم أشأ أن أظهر في ال ورة لذلك وقفت في آخر  سصل

ال ف خلف أحد اإلخوة، أحنصت ركبتيل قلصاًل وخفضت رأسي، وبذلك اختفصت 

ر. عن عدسة الم ول

تي اتبعتها لالختباء عن أنظار »قاسم سلصماني« كي ال  رت حصنها الحصلة الل تذكل

يخرجني من صفوف المتطوعصن. 

ّل شيء جاهًزا اللتقاط ال ورة، لكن ينقص شيء أساس وهو ابتسامتنا  كان ك

ة أن يدفعنا لالبتسام  ام«، وبخطة ذكصل ام«. حاول »صدل لتتوافق مع ابتسامة »صدل

ام« كتبت له رسالة نشرها عدد  )1(  في العام 1996 بعدما تخرجت من الجامعة، وبناًء على طلب »صدل
كبصر من وكاالت األنباء وال حف في ذلك الوقت ويمكن للقارئ االطالع علصها آخر الكتاب.
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ا لم يجب أحد قال: »إًذا ستحكي لكم ‘هال’  فسأل: »من منكم لديه ُطرفة؟«، ولمل

طرفة«. 

كانت »ه��ال« قد ع��ادت إلى مكانها لتنهي رسمتها بعد توزيع ال��ورود، مسح 

ام« على رأس ابنته اللتي ال تتجاوز السادسة من العمر، وقال: »هّ تعرفصن  »صدل

طرفة تحكصها ل��ه��م؟«، رفعت »ه��ال« رأس��ه��ا ع��ن ال��ورق��ة ث��مل قالت بلحن طفولي: 

ام« في إضحاكنا، لكنل لحن »هال« الطفولي رسم  »تسو« )أي ال(. لم ينجح »صدل

ها الم ور فالتقط ال ورة. انتهى اللقاء، غادر  ابتسامة على وجوه بعضنا استغلل

ام« وعدنا نحن إلى سجن »بغداد«.  »صدل

ضيفان جديدان

ّل شيء كما تركناه في السجن، العقصد والضابطان جالسون في أماكنهم  كان ك

كئان على  باس المدني متل ان باللل ب مت، لكن كان عندنا ضصفان جديدان، شابل

الجدار، أردنا أن نعرف من يكونان؟ ومن أين؟.

اق��ت��رب أح���د اإلخ����وة منهما وق����ال: »ال��س��الم علصكم، م��ن أيل ف��رق��ة أن��ت��م��ا؟ من 

التعبئة أو م��ن ال��ج��ص��ش؟«. أج���اب أح��ده��م��ا ب��غ��رور: »ن��ح��ن م��ن ال��م��ن��ظ��م��ة«. حصنها 

مة مجاهدي خلق المعروفة بالمنافقصن في »إيران«،  هما من أعضاء منظل علمنا أنل

ون عبر القسم الفارسي في اإلذاعة  هما ُخدعا بالوعود اللتي ُيطلقها البعثصل ويبدو أنل

ة، فعبرا الحدود طمًعا بالسصارة والمنزل والسفر إلى أوروب��ا وطلًبا لللجوء  العراقصل

السصاسي.

ت إلى استشهاد  تي أدل لم يكن قد مرل وقت طويّ على تفجصرات المنافقصن الل

ع��دد م��ن أب��ن��اء ال��ث��ورة، وم��ن الطبصعي أن نكنل لهم ال��ك��ره والبغضاء، ل��ذا اقتربت 

ات، هّ ما زالت تقتّ الناس؟«. نظر  من أحدهما وسألته: »ما أخبار المصلصشصل
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��ي منظمة م��ج��اه��دي خلق  أح��ده��م��ا إل����يل ش����ذًرا وق����ال: »م��ص��ل��ص��ش��ص��ات؟! ه��ّ ُت��س��مل

مصلصشصات؟«، فقلت له: »لو لم تكن كذلك لما ارتمصتم في أحضان األع��داء«، 

ف��أج��اب: »ل��ق��د ف��ررن��ا م��ن ال��س��ج��ون اإلي��ران��ص��ة ول��ج��أن��ا إل���ى ال��ع��راق م��ن أج���ّ متابعة 

النضال«. ضحك اإلخوة وقالوا باستهزاء: »نضال؟«. طقش »حسن مستشرق« 

م��ن��اض��ّ!«، فضحكنا  ي��ا  ال��ش��ابل ال ريح والجسور بفمه مستهزًئا وق���ال: »مرحًبا 

ّ »صالح« ودعا الجمصع إلى السكوت.  ثانصة. عندها، تدخل

ي���ارة ق ر  ��ف نزاعنا اللفظي م��ع ع��ض��َوْي منظمة »خ��ل��ق« م��ن توترنا بعد ز خ��فل

ّل آخ���ر. جلسنا ف��ي أماكننا،  ��ا ك��م��ن خ��ِس��َر س��ات��ًرا ف��ي م��ع��رك��ٍة واح��ت�� ام«، ف��ك��نل »ص�����دل

فتذكرنا الساعات ال عبة اللتي مررنا بها. كان »سلمان زاد خوش« ما زال حانًقا. 

ب بنزف جرحه مجدًدا وقال: »عندما وقفنا خلف  خلع قمص ه بحذر كي ال يتسبل

ًسا ألطلق النار على رأسه فأرديه  ام« كنت أدعو الله أن يضع في جصبي مسدل »صدل

ني  ��ن��ي أق���ول ال�� ��دق، حتى إنل : »أق��س��م إنل ق��ت��ص��اًل«. ضحكنا لقوله ف��أض��اف ب��ج��دي��ةل

ه ربما اسُتجصبت دعواتي«.  ة معتقًدا أنل بحثت في جصبي مرات عدل

عندما ذكر »سلمان« الجصب دسست يدي في جصبي وأخرجت منها وريقات 

ة النفايات،  ة الغضب ورمصتها في سلل الوردة البصضاء، اللتي كنت قد سحقتها من شدل

وحذا باقي الرفاق حذوي. قال »محمود رعصت نجاد« ل�»صالح«: »هّ انتبهت يا 

ام عندما ضربني أحد الحراس علصها!«. ؟ كنت أريد مدل يدي نحو كرسي صدل مالل

 فقال »صالح«: »صه«.

كان »حسن بهزاد« الشاب المبتسم دوًما يقضي أوقاًتا صعبة، قال: »ما أسوأ 

ام، فأخذنا عديمو الشهامة  ما ح ّ أيها اإلخوة، لقد جئنا إلى الجبهة لقتال صدل

ة كي يستغللوها لغاياتهم اإلعالمصة«.  يل إلى ق ره لنلتقط معه ال ور التذكار
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��ه ك��ان علصنا فعّ ش��يء في   ك��ان »محمد س��اردوئ��ي« أكثرنا انقباًضا، وق��ال إنل

ا جمصعنا  ا ولم ي ّ إلى أيل نتصجة. كنل ر ملصًّ ام«. فسألته: »مثاًل؟«، فكل مواجهة »صدل

نشعر بالذنب، قال »حسن مستشرق« اللذي كان يلوم نفسه ويلومنا: »لقد ذهبنا 

بماء وجه التعبئة والبالد، فكصف لنا أن نرفع رؤوسنا أمام الشهداء واإلمام؟«.

��ذي رفعناه لصلة  وق��ال »سلمان زاد خ��وش«: »ِل��م لم نرفع ن��داء »الله أكبر« الل

؟«.  ام، ِلم لم أفعّ شصًئا، وصمتل العملصات في ق ر صدل

ام« ويلوم نفسه. لكن في  قاء المشؤوم ب�»صدل ا يذكر شصًئا من اللل ّل منل كان ك

ب��أيل ش��يء، ف��م��اذا يستطصع بضعة صبصة فعله  ل��م نكن نستطصع القصام  الحقصقة، 

ا نتوقع م��ن أنفسنا فعّ ما  اء قساة ال��ق��ل��وب؟ كنل ام« األش����دل اس »ص����دل مقابّ ح���رل

يفوق طاقاتنا. ُلمنا أنفسنا كصف لم نهجم علصه هجمة رجّ واحد لنخنقه عندما 

ه اللتقاط ال ور! لكن كصف يمكن اإلقدام  ُأتصحت لنا الفرصة، ووقفنا خلف كرسصل

ع��ل��ى ع��م��ّ خطصر ك��ه��ذا دون تنسصق م��س��ب��ق؟ خ��اص��ة وج���ود ذل���ك ال��ن��ظ��ام األم��ن��ي 

ام« ال  القويل في الق ر، إذ يمكنهم القضاء علصنا في طرفة عصن. حتى إنل »ص��دل

اد خ��اص إمعاًنا في التشدد والمحافظة على أمنه وسالمته.  يسصر إالل على سجل

ّل هذه اإلجراءات والسالح القصام بخطوة خطصرة كهذه؟ كصف يمكن وسط ك

��ى قبّ أن ت ّ أي��دي��ن��ا إل��ص��ه، لكنل  ��ن��ا سنقتّ ح��تل ّل ه���ذا، ونعلم أنل ��ا نعلم ك�� ك��نل

��ت��ي راودت��ن��ا أشعرتنا بالذنب. قلت ف��ي نفسي: »أل��م نأتي إل��ى الجبهة  األف��ك��ار الل

لنستشهد؟ ألم نأتي لمواجهة الموت القاني؟ ألم نكتب وصايانا ووضعناها في 

حقائبنا وسلمناها لتعاون)1( الحرس الثوري؟ حسًنا! ما الفرق إًذا، وأين المشكلة 

)1(  تعاون أو ش��ؤون الحرس: مركز دع��م ومتابعة خلف الجبهة، مهمته: حفظ األم��ان��ات، تسللم وتسلصم 
السالح والثصاب العسكرية وأي أشصاء وأغراض، وحتى استالم أجساد الشهداء أيًضا وتسلصمها إلى 

ة في المناطق والمدن. الجهات المعنصل
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ام حتى لو لم  فصما لو تأخر موعد الشهادة بضعة أيام، فُصراق دمنا في ق ر صدل

نا من  لكنل ال��م��ح��اول��ة.  تلك  لنا  فالتاريخ سصحفظ  أذى؟  ب��أدن��ى  أن ن صبه  نستطع 

جهة أخرى، وجدنا ألنفسنا األعذار، فإن ُقتلنا دون أن ن صبه بأذى، فمن سصعلم 

ر على العدو في شيء ولن يعلم بها  بمحاولتنا تلك؟ وما الفائدة من خطوة لن تؤثل

ها لم تكن أساًسا. كما ولن تذكر في أي صفحة من صفحات التاريخ.  أحد وكأنل

هنا تذكرنا مواجهة اإلمام السجاد Q والسصدة زينب Q ل�»يزيد« في 

ق ره. سللمنا أمرنا إلى الله، ورضصنا بما قسمه الله لنا. 

المناظرة

صلة ج��دال آخر صعب، بصن  عدا جدالنا وشجارنا مع أنفسنا، نشب تلك اللل

جصن فحسب.  المتفرل ا من  كنل المرة  المنظمة. ه��ذه  ْصن من  المالل »ص��ال��ح« والشابَّ

ة،  اإلرهابصل المسللحة، والعملصات  المنظمة، والحرب  انحراف  النقاش حول  جرى 

إل��ى ف��رار »رج���وي« م��ن »إي����ران«. ك��ان الطرفان على دراي���ة واس��ع��ة ومتكافَئْصن في 

ّل ما  مان ال��دالئ��ّ والبراهصن على ك�� االس��ت��دالل وإدارة النقاش. ك��ان الشابان يقدل

مة م��ن أف��ع��ال. ك��ان »ص��ال��ح« ف��ي جهة وال��ش��اب��ان ف��ي الجهة  أق��دم��ت علصه المنظل

أرًضا  ننزعج كثصًرا عندما يفحمانه باستدالالتهما، كمن سقط بطله  ا  كنل المقابلة. 

في حلبة الم ارعة، وما هي إالل دقائق ويوجه له منافسه الضربة القاضصة. غصر أنل 

س ال عداء.  »صالح« ال يلبث أن يستردل زمام المبادرة ويردل ال اع صاعصن فنتنفل

��ة وال��م��ق��ن��ع��ة ع��ل��ى اإلق�����رار ب��أخ��ط��اء المنظمة،  ل��ق��د أج��ب��ره��م��ا ب��اس��ت��دالالت��ه ال��م��ن��ط��ق��صل

جا بالنوم لصنهصا المناظرة، معلَنْصن إفالسهما وخسارتهما.  فتحجل

قنا حوله  ّ وجهه. تحلل عندما انتهت المناظرة، وددت لو أعانق »صالح« وأقبل

رنا عن افتخارنا الكبصر بهذا الرجّ العربي اآلباداني )العباداني(. عندما كان  وعبل
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ز فراشه للنوم قرب الحائط، قال بلهجته العربصة الغلصظة: »هذان  »صالح« يجهل

فرخان صغصران، عندما كنت في السجن جادلت من هم أكبر وأه��م منهما في 

المنظمة ولم يكن لديهم ما يقولونه«. 

في الصوم التالي، عندما ذهبنا إلى المرحاض، رأينا على طاولة الحارس عدًدا 

ام«. عْنَونت إحدى  من ال حف، ُطبع على صفحتها األولى صورة لقائنا ب�»صدل

ّل أطفال العالم أطفالنا«.  قاء: »ك ام« في اللل ال حف كالم »صدل

قاء.  أخبر أحد الحراس »صالح« أنل التلفزيون يبثل منذ اللصلة الماضصة صور اللل

فرح »صالح« بالخبر ألنل عائلته ستطمئنل إلصه بمشاهدتها الفصلم بعد 9 أشهر من 

انقطاع أخباره في األسر. منذ ذلك الصوم وجمصع الوسائّ اإلعالمصة العراقصة من 

ي��ر معنا ف��ي الساحة  ون ال��ت��ق��ار ��ا، وال��م��راس��ل��ون ي��ع��دل تلفزيون وص��ح��ف تتحدث ع��نل

الخضراء لوزارة الدفاع، كي نطمئن أكثر فأكثر إلى قرب عودتنا إلى »إيران«. 

ابتسام عبد اهلل

ة »ألف باء« العراقصة على العشب  في أواسط شهر أيار، حاورتنا مراسلة مجلل

ها  لكنل ترتدي مالبس محتشمة،  ة  الثالثصنصل المراسلة  كانت  الخارجصة.  الباحة  في 

ّ ال وت، وقلًما وبضعة أوراق. التقطت لنا  سافرة الرأس. أحضرت معها مسجل

الله«،  أنل اسمها »ابتسام عبد  بنفسها  فتنا  الفوتوغرافصة وعرل العديد من ال ور 

والدها في الجصش العراقي وهي أيًضا كاتبة وشاعرة. 

اها، كما أعطتنا الحرية في قول  كانت تحاورنا بلطف وال تفارق االبتسامة محصل

عاؤها أنل »إيران« هي  ثت عن بداية الحرب وما أثار دهشتنا ادل ّل ما نريده. تحدل ك

���د »محمد س���اردوئ���ي« أنل ال��ع��راق هو  م��ن ب���دأت ال��ح��رب. أن��ك��رن��ا علصها قولها وأكل

ًدا لها أسماء المدن اللتي  من ب��دأ الحرب والهجوم على األراض���ي اإليرانصة؛ م��ع��دل
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ة على أنل »إي����ران« هي  ها بقصت م�� ��رل سقطت ف��ي أي���دي الجصش ال��ع��راق��ي. لكنل

يًفا من حقصبتها، قللبت أوراقه إلى أن وصلت إلى  البادئة وأخرجت م حًفا شر

اآلية اللتي تريد، ثمل سألتنا: »هّ تجصدون قراءة القرآن؟«، فأجاب »علي رضا شصخ 

حسصني«: »أج���ّ«، رفعت السصدة »اب��ت��س��ام« ال��ق��رآن مقابّ وج��ه »علي رض��ا«، 

ثمل وضعت إصبعها الم بوغ باللون األحمر تحت آية من سورة الواقعة وقالت 

له: »اق��رأ«، فقرأ: »هّ جزاء اإلحسان إالل اإلحسان«، فقالت »ابتسام«: »القرآن 

ي��ن يكون اإلح��س��ان ج��زاء عمله، لكنل اإلم��ام  الكريم يقول إنل من يحسن إل��ى اآلخ��ر

ّل ضصًفا في مدينة النجف مدة 14 عاًما وبدل أن  الخمصني لم يفعّ ذلك. لقد ح

يكافئنا على ذلك باإلحسان بادرنا بالحرب«. 

ر  علمنا فصما بعد أنل »ابتسام« من النساء الناشطات في مجال اإلعالم الم ول

والمكتوب، وال ندري ِلم أصرلت على القول إنل »إيران« هي من بدأت الحرب. هّ 

ق أمام شاشات التلفزة معاهدة السالم  ام حسصن« قد مزل حًقا ال تعلم أن »ص��دل

في العام 1975 وأعلن بداية الحرب؟! 

��ة والكاتبة  ����ذي اس��ت��م��رل ح��وال��ي ال��س��اع��ة ب��ال ج����دوى، ف��اإلع��الم��صل ك���ان ال��ح��وار الل

ة ول��م ت��أخ��ذ ب��ش��يء م��ن ك��الم��ن��ا، بّ  ال��ع��راق��ص��ة ال��م��ع��روف��ة ل��م تحترم األم��ان��ة المهنصل

اللتي جنصناها من ه��ذه المقابلة هي  ّل ما يحلو لها. الفائدة الوحصدة  ك�� كتبت 

جلوسنا ح��وال��ي الساعة ف��ي الشمس وعلى العشب، وه��ذه نعمة إلهصة كبصرة 

وفرصة مغتنمة. 

في انتظار خبر طّيب

ا نقضي األي��ام ال عبة في السجن على أمّ أن ت لنا أخبار طصبة مفرحة  كنل

ير  ��ا نعلم أنل ال��ه��دف م��ن عملصات »ب��ص��ت ال��م��ق��دس« ه��و تحر م��ن ال��ج��ب��ه��ات، وك��نل
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االح��ت��ف��االت على مداخلها بسبب وقوعنا  إق��ام��ة  ل��م نستطع  نا  لكنل »خ��رم��ش��ه��ر«، 

ّل أسصر يؤتى به إلى  المبكر في األسر، وقد مضى على ذلك حوالي 20 يوًما. كان ك

رون  ه، يأتصنا بالصسصر من أخبار الجبهة. كانوا يبشل قسم المخابرات الستكمال ملفل

م مقاتلصنا.  »صالح« بفتح قريب، وهو يخبرنا بدوره عن تقدل

في أح��د األي��ام، رأي��ت »صالح« مضطرًبا ال يقرل له ق��رار. ك��ان يقف حصًنا على 

ة الباب، ُيشعّ سصجارة ويعود إلى وسط السجن، يجوب  فراشه، ثمل يسصر نحو كول

المكان على عجلة ذه��اًب��ا وإي��اًب��ا، وأحصاًنا أخ��رى يضرب بصده على فخذه، يبتسم 

ه لم يعد يستطصع الكتمان،  وي بو إلخبارنا بالسرل اللذي يخفصه في صدره، بصد أنل

فقال له أحد اإلخوة: »ما بك يا صالح؟ ِلم أنت مضطرب؟« ابتسم المالل »صالح« 

ا أمًرا.  ه يخفي عنل دنا أنل ابتسامة ذات مغزى، وتابع حركة الذهاب واإلي��اب، فتأكل

أجلسناه أرًضا ورجوناه أن يخبرنا ما األمر. 

ب��دأ »صالح« بإنشاد شعر لم أفهم معناه، ب��دا واضًحا أنل الفرحة قد غمرت 

رته الحكماء، في  ة: »قالت الضفدع قواًل فسل وجوده. ترجم لنا الشعر إلى الفارسصل

فمي ماء وهّ ينطق من في فمه ماء«. 

م ي��ا ص��ال��ح«، ف�� ��اح ب�� ��وت ضعصف ال يسمعه غ��ص��رن��ا: »لقد  قلنا: »ه��ص��ا تكلل

رت خرمشهر هّ ت دقون؟!« تحرل

اس والمارة خلف جدار السجن،  كم رغبنا في ال راخ فرًحا لص ّ صوتنا إلى الحرل

ل��ك��نل »ص��ال��ح« أوص��ان��ا ب��ع��دم إف��ش��اء علمنا ب��األم��ر. أق��م��ن��ا االح��ت��ف��االت ف��ي س��اح��ات 

ها لم تطّ؛ إذ سمعنا صوت صراخ وضجصًجا من باحة السجن. خرج  القلوب، لكنل

ة التأثر والغضب. أشعّ  »صالح« للترجمة وعندما عاد كانت يداه ترتجفان من شدل

ة. لم نكن نسمح ألنفسنا بالتحدث إلصه وهو في  سصجارة وراح ينفث دخانها بع بصل
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م منه وسأله عن سبب انزعاجه. نفث سصجارته  تلك الحال، إالل أنل أحد اإلخوة تقدل

ه من الحرس الثوري لم يفهم«.  بغضب وقال: »مهما أشرت له كي ال يقول إنل

ك��ان »صالح« يتحدث عن أسصر ش��اب من الحرس ال��ث��وري، سأله العراقصون: 

»ه��ّ أن��ت م��ن ال��ح��رس؟ »فلم يلتفت إل��ى إي��م��اءات وإش���ارات »ص��ال��ح« واعترف 

ال��ن��ار بلحصته، وطلب منه »إسماعصّ«  ون  البعثصل ال��ح��رس. عندها أشعّ  م��ن  ��ه  أنل

أن يشتم اإلم��ام فأبى، فأقسم »إسماعصّ« قائاًل: »أقسم بشرفي أن ال أدع هذا 

الحذاء ي ّ إلى المعتقّ«. 

حاملة الجّرة

ك��ّ. وفي  ل��أل ي��وَم��ْص��ن وال��ض��اب��ط الطهراني يجمع فتات الخبز غصر القابلة  منذ 

ف.  لها بالمصاه وعجنها، ثمل وضعها على غطاء علبة الحلصب المجفل أحد األيام، بلل

ا في  ت العجصنة، أخذ من العقصد ن ف شفرة حالقة وراح ينحتها. كنل وبعد أن جفل

كنا  أوق��ات الفراغ نتسللى بلعبة »ف��رد يا زوج«، وعندما رأيناه ينحت العجصن تملل

ة وصمت كعادته. روي��ًدا  الفضول لنعرف م��اذا ينحت. ك��ان ينحت العجصن بدقل

ة على كتفها. ك��ان المجسم لمدة  روي���ًدا، اتلخذت العجصنة شكّ ام��رأة تحمّ ج��رل

من الزمن موضوًعا على ال��رفل حصث يجلس »صالح«، إلى أن جاء »أبو وقاص« 

في أحد األي��ام وك��ان الشرر يتطاير من عصَنْصه، بسبب الهزائم المتكررة اللتي ُمني 

ى رماه بعنف على األرض  م حتل بها جصش بالده، وما إن وقعت عصناه على المجسل

فانكسر ن فصن، المرأة في مكان والجرة في مكان آخر. 

ة، جاءت األوامر للضابَطْصن والعقصد باالستعداد تمهصًدا لنقلهم  بعد أيام عدل

ْين من مصلصشصات »خلق« إلى  إلى المعتقّ، وكانوا قبّ يوَمْصن قد نقلوا العن َر

ها أوروبا.  جهة مجهولة وال أعتقد أنل
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العجوز الطّيب

ُيدعى  األول  ان.  عراقصل إلصنا سجصنان  انضم  والضابَطْصن،  العقصد  بعد مغادرة 

»رض��ا« في الثالثصن من العمر وه��و عريف في الجصش، اعُتِقّ الرتكاب مخالفة 

ة، وت��وس��ط ل��ه أح��ده��م ف��ن��ق��ّ إل���ى سجننا األق��ّ  وح��ك��م ع��ل��ص��ه ب��ال��س��ج��ن أش��ه��ر ع����دل

ث  ازدحاًما. في األيام األولى، احتاط »صالح« كثصًرا، فلم يكن يختلط بنا أو يتحدل

ى عاد سصرته األولى وأضحى يجالسه، فصتبادالن  إلصنا، لكن ما إن اطمئنل إلصه حتل

أطراف الحديث لساعات. 

السجصن الجديد الثاني، عجوز في ال�70 من العمر، يلفل رأسه بشاٍل حريريٍّ 

وي��رت��دي دش��داش��ة بصضاء نظصفة. عندما دخ��ّ رمقنا جمصًعا بنظرة اح��ت��رام وق��ال: 

»السالم علصكم«. 

ة، ف��ج��ل��س  ����������ذي اس����ت����خ����دم����ه ال���ع���ق���ص���د م����������دل أش��������ار »ص������ال������ح« إل�������ى ال������ف������راش الل

����ق����ن����ا ح������ول������ه ن�����س�����أل�����ه ع���ن  ع����ل����ص����ه ال�������ع�������ج�������وز، ول����������م ي�����ط�����ّ ب�������ه ال������م������ق������ام ح�����ت�����ى ت����ح����لل

 أح��������وال��������ه، ف����������راح ي����ن����ظ����ر إل����ص����ن����ا ب���ت���ع���ج���ب وي����ت����م����ت����م ب������ال������دع������اء. أخ�����ب�����رن�����ا »ص�����ال�����ح«

أو  ابنه  يظهر  ريثما  ة، فاعتقلوه رهصنة  يل العسكر الخدمة  ا من  ف��ارًّ ابًنا  للعجوز  أنل 

����ذي ص��رن��ا ن��ن��ادي��ه ب���»ال��ح��اج« ي��ت��ج��اذب م��ع »ص��ال��ح«  ��م ن��ف��س��ه. ك���ان ال��ع��ج��وز الل ي��س��لل

نا لم نكن  ا نعلم أنهمل يتحدثون بأمور سصاسصة، لكنل و»رض��ا« أط��راف الحديث. كنل

��ه��ا كانت بالللغة العربصة. ف��ي أح��د األي��ام،  ن��درك أو نفهم تفاصصّ أحاديثهم؛ ألنل

ام« بالحمار العالق  أخبرنا »صالح« أنل العجوز من معارضي النظام، وي ف »صدل

ما غ��رق أكثر فأكثر.  في مستنقع األوح���ال، كللما ح��رلك نفسه م��ح��اواًل ال��خ��روج، كلل

ا نلزم الهدوء أثناء  نا كنل جعلنا هذا الوصف ننجذب إلى العجوز ونحبه، لدرجة أنل

ا إذ كان  نومه كي ال ينزعج، وهو بدوره بادلنا الحب وخاصة »من ور« أصغرنا سنًّ
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الللغة العربصة  لديه حفصد في مثّ عمره. ك��ان »ال��ح��اج« )العجوز( يعللم من وًرا 

ا. في الصوم األول، عللمه ثالث كلمات: »مخدة – قمصص – فانصلصا«. وكانت  يومصًّ

طريقته في التعلصم مبتكرة. على سبصّ مثال، حمّ الوسادة اللتي كانت للعقصد 

وقال: »يا من ور هذه مخدة«، ثم أمسك بقمصص من ور وقال: »هذا قمصص«، 

بعد ذلك أمسك بلباسه الداخلي وقال: »هذه فانصال«. وكان في أوقات مختلفة 

ة ويسأل »من ور«: »ما هذه يا من ور؟« فصجصبه من ور  من الصوم يحمّ المخدل

أينما كان ومهما كان يفعّ: »هذه مخدة يا حاج«. وفي الصوم التالي، عللمه ثالث 

ّل يوم ثالث كلمات.  كلمات أخرى وهكذا دوالصك في ك

ش����ارف ف�� ��ّ ال��رب��ص��ع ع��ل��ى االن��ق��ض��اء، ف����زادت ح����رارة ال��ج��و ف��ي ال��س��ج��ن. ك��ان 

ن أيل فرصة تسنح لهما فصذهبان إلى المرحاض ويغسالن  »صالح« و»رضا« يستغالل

. كان »الحاج« يمسح عرقه بمنديله. وصرنا ننام  ة الحرل فا من شدل وجهصهما لصخفل

بشكّ معكوس؛ بحصث ت��ك��ون رؤوس��ن��ا ف��ي ال��وس��ط وأق��دام��ن��ا نحو ال��ج��دران، كي 

نبقى تحت المروحة لصجفل عرقنا. 





فصل الّصيف: قيوٌد وآفاق





ة، ُفتح ب��اب السجن، ورم��ي إل��ى الداخّ  ّل ال صف، وف��ي أح��د األي��ام ال��ح��ارل ح��

ش��ابٌّ طويّ القامة بالركّ وال��ض��رب. نهض بسرعة، جلس في زاوي��ة وه��و يتمتم 

ها شتائم للسجانصن.  بعض الكلمات، ال بدل أنل

يًبا، أسمر اللون، ذا عصَنْصن واسعَتْصن، يرتدي  كان الشاب في ال���25 عاًما تقر

اء الطريقة  ��ه شعر باإلهانة ج��رل أنل باس العسكري العراقي المرقط. من الواضح  اللل

د بحرقة، ثمل ارتسمت على وجهه  اللتي ُرمي بها داخّ السجن أمام الجمصع. تنهل

ة.  ابتسامة مرل

تركناه ريثما يهدأ غضبه، لنسأله بعدها عن سبب سجنه، ولنعرف إن كان 

معارًضا مثّ العريف »رضا« و»الحاج« أم ال! في الللصّ، ذهب السصد »علي نور 

ه الَن في  الديني« و»حسصن بهزادي« إلصه. في البداية، لم يشأ االحتكاك بنا، لكنل

ث إلى اإلخوة بمساعدة »صالح«، مع مراعاة االحتصاطات الالزمة.  النهاية وتحدل

أنل اسمه  ف��ي السجن ذات���ه. علمنا خاللها  ال��ش��اب بضعة أس��اب��ص��ع معنا  بقي 

���ه أق���دم ع��ل��ى ض���رب ض��اب��ط أع��ل��ى منه  »ع��ب��د ال��ن��ب��ي«، وأنل ال��س��ب��ب ف��ي سجنه أنل

رتبة، واألهم من ذلك اتهامه بالعالقة مع حزب الدعوة، وأنل أحد إخوته يقبع في 

السجن المجاور. 

ه ذهب  صن. أخبرنا أنل صل ا خالًفا ل�»رضا« و»الحاج« السنل كان »عبد النبي« شصعصًّ

ر الفندق اللذي نزلوا فصه.  ه يتذكل ا حتى إنل مع عائلته إلى »مشهد« عندما كان صبصًّ
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ة كالمه، من خالل العالمات والعناوين  د »محمود رعصت نجاد« المشهدي ِصحل أيل

اللتي ذكرها الشاب. 

رات أن ُتكتب شعارات معادية  ه يحدث في بعض المل أخبرنا »عبد النبي« أنل

ون بمحوها.  ل�»صدام« على الجدران في شوارع »بغداد«، ُسرعان ما يقوم البعثصل

لقد أفهمنا ذلك من خالل حركات يَدْيه وجسمه بطريقة طريفة ومفهومة في آن، 

كما كان يقللد صوت صفارات اإلنذار لسصارات عناصر حزب البعث. 

��ه كان جسوًرا ال يعرف  هة إلصه، إالل أنل على الرغم من االتهامات الخطرة الموجل

ام«. كان يقول: »لو سنحت  يًقا إلصه، وال يهاب إظهار العداوة ل�»صدل الخوف طر

لي الفرصة وأمسكت به فسوف أقتله ال محالة«. 

شهر رمضان

 وافق األول من تموز من العام 1982م بداية شهر رمضان المبارك من العام 

ت الشهر، أصبح بإمكاننا  1403 ه. ق.، وبما أنل إقامتنا في سجن »بغداد« تعدل

تنا ال وم وب��دوره طلب  ال وم بال مانع شرعي وفقهي. لذا أخبرنا »صالح« بنصل

ال��غ��روب، لنتناول طعام  ال��غ��داء والعشاء عند  من العراقصصن أن يعطوننا وجبتي 

اإلفطار بوجبة والسحور باألخرى، فوافقوا على ذلك. لكن »الحاج« العجوز عندما 

تنا ال وم، حاول عبر »صالح« منعنا من ذلك بحجة حرل صصف »بغداد«  علم بنصل

ال��ح��ارق والمضاعف ف��ي ه��ذا السجن الضصق، لكنل »ص��ال��ح« ل��م يكترث لكالمه، 

وبالتالي لم يحرلك ساكًنا. 

صمنا الصوم األول من الشهر ب عوبة ومشقة، فقد أنهكنا العطش والجوع. 

ل. ن وتناولنا طعام إفطار يومنا األول لكن عندما ُأطلق مدفع اإلفطار شعرنا بتحسل

ه كان يعدل  م��رلت األي��ام األول��ى بطصئة ثقصلة. لم يكن الحاج العربي ي وم، لكنل
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ك��ان يبدأ  الساعات والدقائق لصحصن موعد اإلفطار أكثر من ال ائمصن أنفسهم. 

ال��ع��دل العكسي ألذان المغرب قبّ 3 س��اع��ات م��ن موعد إط��الق مدفع اإلف��ط��ار، 

فصقول: »بقي ثالث ساعات يا من ور«. بصنما كنت أعرف موعد اإلفطار من خالل 

انعكاس أشعة الشمس على جدار السجن، وما إن يرتفع خط أشعتها نحو األعلى 

ى نسمع صوت المدفع.  ا، حتل ويبهت لونه كلصًّ

كنت أراق��ب أنا أشعة الشمس، بصنما يتابع الحاج إع��الم »من ور« باقتراب 

موعد اإلفطار:

- بقي ساعة واحدة يا من ور. 

- بقي ن ف ساعة يا من ور. 

- بقي ربع ساعة يا من ور. 

وما إن ُيطلق مدفع اإلفطار حتى يجلس ويراقب إفطارنا بعشق ومحبة. 

في الصوم الثالث، عندما لم نفلح في الح ول على مصاه باردة لإفطار، مأل 

ث��مل أغلق فوهتها بقماشة  بالماء،  الفارغة  الحلصب  ب��ور خسرواني« علبة  »عباس 

نزعها من غطاء إحدى الوسادات، ووضعها في معرض مروحة السقف وبذلك 

ّل شخص، وبالتالي كان علصنا إرواء  أصبح لدينا مصاه باردة بمقدار قدح صغصر لك

ظمئنا بمصاه الدلو اللذي يملؤه »صالح« من ال نبور. 

ف��ي ال��ص��وم ال��راب��ع قبصّ غ���روب الشمس، دخ��ّ »ص��ال��ح« وب��ص��ده زج��اج��ة ع صر 

البرتقال، دفعها نحونا وقال فرًحا: »هذا ع صر إفطار الصوم«.

س��أل��ن��اه: »م���ن أي���ن ل���ك ه���ذا ي���ا ص���ال���ح؟«، ف���أج���اب ض��اح��ًك��ا: »م���ن ب��ص��ع بعض 

���ه ص��ائ��م كان  ��ا، وب��م��ا أنل ��ون يعطون »ص��ال��ح« السجائر ي��وم��صًّ ال��س��ج��ائ��ر«. ك��ان ال��ع��راق��صل
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يبصعها ل��ل��ج��ن��ود ال��ع��راق��ص��ص��ن ف��ي ال��س��ج��ن ال��م��ج��اور ب��أث��م��ان ب��اه��ظ��ة وي��ش��ت��ري بثمنها 

ك��وب من  »م��ن�� ��ور« ن ف  ال���ب���اردة، حمّ  العلبة  بمصاه  الع صر  الع صر. مزجنا 

���ذي رفضها ف��ي ال��ب��داي��ة، لكنه شربها بعد إص���رار وإل��ح��اٍح من  الع صر للعجوز الل

»من ور«، ثمل التفت إلى »صالح« وقال له كالًما، نظر »صالح« إلصنا وقال: »يقول 

الحاج إن كان أطفال إيران بهذه اللباقة واللطف فكصف الحال مع كبارهم؟!«. 

ك��ان »عباس« يضع علبة المصاه يومًصا في معرض المروحة، فصبرد ماؤها من 

الظهر حتى المغرب، لكن كثصًرا ما حدث أن ال نشرب منها، إذ يدخّ أحد الحراس 

العراقصصن عديمي الرحمة قبّ األذان بن ف ساعة إلى السجن، فصشرب المصاه 

أمام أنظارنا ثم يضحك ويخرج. كان هذا الت رف يثصر غضب »الحاج« كثصًرا، لكن 

ال نحن وال هو يمكنه فعّ أيل شيء. 

في يوم من أيام الشهر، أحضروا السجناء العراقصصن من السجن المجاور إلى 

فنا  اًل، ثم عرل سجننا بهدف تنظصفه. حصنها التقى »عبد النبي« أخ��اه وتعانقا مطول

إل��ص��ه. ك���ان »ع��ب��د ال��ن��ب��ي« خ���الل ال��س��اع��ات ال��ث��الث ال��ت��ي استضفنا فصها السجناء 

ثنا ب وت ع��اٍل وي��زه��و أم��ام أخصه وأب��ن��اء وطنه  ي��ت��ودد إلصنا كثصًرا، يحدل العراقصصن، 

باستخدام الكلمات الفارسصة اللتي تعللمها. 

إلى جهة مجهولة

ب��ع��د ظ��ه��ر ي���وم 23 م��ن ش��ه��ر رم���ض���ان، دخ���ّ ال��ع��راق��ص��ون ب��س��رع��ة إل���ى السجن، 

وأعطوا األوامر باالنطالق. كانت الوجهة مجهولة، ال »صالح«، وال حتى السجانون 

صنا  ك��ث��ص��ًرا، وتمنل أنل »ص��ال��ح« سصأتي معنا، فرحنا  أي��ن. عندما علمنا  إل��ى  يعلمون 

���ذي أمضى  ��د لنا ول���»ص��ال��ح« الل أن ت��ك��ون ال��وج��ه��ة إل��ى معتقّ األس����رى، ف��ه��ذا ج��صل

10 أشهر من أسره في سجن التعذيب في »بغداد«. والمعتقّ يتصح لنا فرصة 
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االختالط مع مئات األس��رى، كما نستطصع االستحمام واالستجمام بنور الشمس. 

ا نأمّ ذلك على الرغم من أنل أحًدا لم يخبرنا عن إمكان انتقالنا إلى هناك.  كنل

ي��ف ال��ع��راق��ي بعصون دام��ع��ة وخ��رج��ن��ا من  ع��ن��ا »ع��ب��د ال��ن��ب��ي« وال��ع��ج��وز وال��ع��ر ودل

السجن م حوبصن بدعاء العجوز الطصب. 

����ذي م��ا زال����ت آث����ار ال��ض��رب ف��ي غ��رف��ه واض��ح��ة على  ن��ه��اي��ة ال���زق���اق ال��ره��ص��ب الل

��ه��م سصنقلون 23  أج��س��ام��ن��ا، وق��ف��ت س��ص��ارة »س��ت��اي��ش��ن« ب��االن��ت��ظ��ار. ل��م ن�� ��دق أنل

هم فعلوها! جلس صالح قرب السائق ونحن في الخلف حصث يف ّ  شخً ا، لكنل

حاجز معدني مشبك بصننا وبصن السائق وأقفلوا الباب علصنا. كانت شمس تموز 

الحارقة تسطع على سقف السصارة السوداء اللتي تحولت بالنسبة إلصنا إلى تابوت 

متحرك كاد ُيزهق أرواحنا. 

عبرت السصارة ش��وارع »بغداد« مطلقة صفارة اإلن��ذار، وخرجت من الناحصة 

 ، ة الحرل لنا عرًقا لشدل الشمالصة للمدينة، فزاد أملنا في االنتقال إلى المعتقالت. تبلل

وكدنا نفقد وعصنا النعدام األوكسصجصن إلى أن وصلنا إلى ثكنة كبصرة. عبرنا داخلها 

شارًعا خالًصا من األشجار، وتوقفنا أم��ام مصني باص أبصض الللون، يفتح بابه على 

باحة مسورة من الجهات األربع. تحصط بالمبنى النباتات الشوكصة الصابسة، وُيسمع 

صوت الُقمريل من بعصد وال شيء آخر. يبدو أنل جمصع الكائنات قد تكاتفت لتزيد 

إل��ى المعتقّ، لكنل ه��ذا المبنى ال غصر  ��ن��ا وصلنا  أنل م��ن وحشة المكان. توهمنا 

ال يشبه ما سمعناه من وصف للمعتقالت، انتظرنا بفارغ ال بر أن ُيفتح الباب. 

رت أقدامنا وأخذ العطش  دخلت السصارة إلى وسط الباحة فنزلنا منها. لقد تخدل

نا لم يكن في محله.  ّل مأخذ. اعتقدنا أنل األسرى نائمون في غرفهم، لكن ظنل ا ك منل

غادرت السصارة، ولم يبَق في المكان غصرنا نحن وعدد من الجنود العراقصصن اللذين 

هم شاهدوا صورنا على شاشات التلفزة أكثر  راحوا يحدقون بنا ويتهامسون، بصد أنل
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ّل ضلع 4 غرف مقفلة، كما يوجد حوض للورود الحمراء عند  ة. كان في ك من مرل

مدخّ المبنى وإلى جانبه برمصّ ماء. 

نا  ا ما زلنا صائمصن، لكنل »ص��ال��ح« أنقذنا من الهالك عطًشا عندما ق��ال لنا إنل كنل

قطعنا حدل الترخص وبطّ صومنا. ما إن سمعنا هذه الفتوى، حتى هجمنا على البرمصّ 

ى الثمالة. أدخلونا إلى إحدى الغرف، وكانت أصغر من  وشربنا من مصاهه الكدرة حتل

سجن »بغداد« وأشدل حًرا. أخبرنا »صالح« بما سمعه من السائق أثناء الطريق: 

- قال إنل اإليرانصصن قاموا بعملصات واسعة باسم »رمضان« وقد أحضروا الصوم 

عدًدا من األسرى، سصضعونهم في سجن بغداد لذا قاموا بإخالئه. وهذا المكان 

يسمى ثكنة »الرشصد« ويقع على بعد 25 كصلومتًرا من بغداد.

د صالحي«: »إًذا يحتمّ عودتنا إلى سجن بغداد ثانصة؟«، فأجاب  سأله »محمل

»صالح«: »ربما، لكن أتمنى أن نبقى هنا، فالمكان أنظف، ويسمحون لنا بالبقاء 

ا في باحة الشمس صباًحا وع ًرا، وسوف ينقلوننا إلى غرفة  ثالث ساعات يومصًّ

أكبر بعد أن ي لحوا قفلها«.

 بعث كالم »صالح« فصنا األمّ، إذ سصخفف نقّ المكان من وطأة األسر نوًعا 

ما. كما أنل الجلوس في الهواء الطلق ساعَتْصن أو ثالًثا في الصوم يعدل غنصمة كبرى 

ْين، وإذا ما تركتنا عدسات  بالنسبة إلصنا نحن اللذين لم نعرف الحمام منذ شهَر

المراسلصن وشأننا فنور على نور. 

انتقلنا ع�� ��ًرا إل��ى غرفة أك��ب��ر. جلسنا ف��ي الممر ح��وال��ي الساعة، فاستمتعنا 

ين من  بالهواء الطلق. كانت الغرف خالصة إالل غرفَتْصن، غرفة للجنود العراقصصن الفارل

الجبهة واألخرى للسجانصن. كان مسؤول السجانصن رجاًل طويّ القامة، آثار مرض 

ه لصس كذلك أبًدا.  ًبا حنوًنا، لكنل الجدري بادية على وجهه. بدا للوهلة األولى طصل
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عند ال��غ��روب، أح��ض��روا قطعتصن )وع���اءي���ن( م��ن م��رق ال��ل��ح��م، ل��م تتعدَّ ح ة 

ة  ا من الطعام بضع لقمات مع الخبز اللذي ال ت لح سوى طبقته الخارجصل الواحد منل

كّ.  لأل

صلة األولى من األسر اللتي ال نسمع فصها صوت السصاط وصراخ  كانت هذه اللل

التعذيب، فنمنا براحٍة ال توصف. في الصوم التالي، سمح لنا العراقصون بالبقاء 

م��دة 3 ساعات في »باحة الشمس« كما وع��دوا. ك��ان »صالح« أكثرنا رض��ى عن 

المكان ال��ج��دي��د، لكنل ذل��ك ل��م ي��دم ط��وي��اًل. ففي صباح ال��ص��وم ال��ت��ال��ي، فتح باب 

السجن ودخ��ل��ت س��ص��ارة ال�»ستايشن« ال��س��وداء ذات��ه��ا واصطحبت »ص��ال��ح« إلى 

سجن »بغداد« كمترجم ألسرى عملصات »رمضان«. 

ودْعنا »صالح« بمرارة ال توصف، فقد كان لنا كاألخ الحنون في أصعب أيام 

األسر، وكان عصًنا وناصًحا لنا. لم يكن في وسعنا فعّ أي شيء غصر تقبصّ وجهه، 

ثمل استودعناه في أمان الله وحفظه. 

لم نكن نعلم كم سنبقى في السجن الجديد، وهّ ستسنح الفرصة لإقامة 

ن من ال وم أم ال، لذا لم نكمّ صوم شهر رمضان اللذي لم يبق  10 أيام فنتمكل

على انتهائه سوى 4 أيام. 

اس. كان »رحصم« الطويّ القامة، ذو الوجه المليء  فنا إلى المكان والحرل تعرل

ال  ��ذي��ن  الل للسجانصن  رئصًسا  الطويّ،  والعنق  الواسعَتْصن  والعصَنْصن  ال��ج��دري  ببثور 

ة »علي« الشصعي  يتجاوز عددهم األرب��ع��ة، وك��ان��وا أكثر لطًفا من »رح��ص��م«، خاصل

ًسا لنا في أج��واء األس��ر الخانقة، ويحمّ في جصبه ص��ورة لإمام  ��ذي ك��ان متنفل الل

د رقصب في الخمسصن من العمر أح��وال  الخمصني. بصن الحصن واآلخ���ر، ك��ان يتفقل

العسكرية.  ة  التحصل له  مون  يهابونه ويقدل أنل السجانصن كانوا  الواضح  السجن. من 



أولئك الثالثة والعشرون فتًى154

ثنا إلصه بلغة هي مزيج من الللغة العربصة والفارسصة وشكونا  في أح��د األي��ام تحدل

إلصه قلة ح ة الطعام اللتي ال تشبع أكثر من شخ صن، فكصف تشبع 23 شخً ا، 

ولنثبت له صحة مقولتنا، جعلنا »حمصد« و»من ور« يأكالن وجبة الطعام كاملة 

ذا المهمة على أكمّ وجه ما دفع النقصب إلعطاء األمر  أمام ناظريه. وبالطبع نفل

ي��ادة وج��ب��ة ال��ط��ع��ام. كما طلبنا منه تأمصن نسخة م��ن ال��ق��رآن الكريم لنتلوه في  ب��ز

م��ا تبقى م��ن أي���ام ه��ذا الشهر الفضصّ. مكث قلصاًل ث��مل ق���ال: »ال أظ���نل أنل لدينا 

ة ال��ق��ادم��ة«. بعد ذلك  م حًفا ف��ي ال��س��ج��ن، س��أح��ض��ره لكم م��ن منزلي ف��ي ال��م��رل

م منه »سلمان«، رفع كمل قمص ه وقال: »واحد تركش )شظصة( في عضلة«،  تقدل

لكنل النقصب لم يفهم ما يرمي إلصه وغ��ادر السجن. عندما جاء في الصوم التالي، 

ا  يًفا قديًما ملفوًفا في قماشة وق��د تبعثرت أوراق���ه، فكنل أحضر معه م حًفا شر

صّ. تعلمت القراءة ال حصحة  نتناوب على قراءته من ال باح حتى منت ف اللل

َذْين أصبحا معلَمي قرآن  د ساردوئي« و»علي رضا شصخ حسصني« اللل من »محمل

ة. ْين للعناصر كافل جصدَّ

توالت األي��ام في سجن ثكنة الرشصد، وأضحى السجانون أكثر تساهاًل معنا 

وسمحوا لنا بالبقاء لوقت أط��ول في باحة الشمس. عندما نكون داخ��ّ الزنزانة 

يسمحون لجنودهم المعتقلصن بالذهاب مرة واحدة في الصوم إلى المراحصض.

في أحد األيام، وضع العراقصون شبكة للعب الكرة الطائرة في الباحة وراحوا 

ي��ل��ع��ب��ون، وس��م��ح��وا ل��ن��ا ف��ي إح����دى ال���م���رات أن ن��ل��ع��ب م��ع��ه��م، ل��ك��ن ع��ن��دم��ا داس 

»رح��ص��م« ع��ل��ى ق���دم »ع��ل��ي رض���ا ش��ص��خ حسصني« ع��ن ع��م��ٍد وج��رح��ه��ا، امتنعنا عن 

هما  اس حول أيل البلدين على حقل وأيل الللعب معهم. حدث أن تجادلنا مع الحرل

��ا أح��ده��م ك��اش��ًف��ا ع��ن زن���ده،  األق����وى ف��ي ال��ح��رب. وف���ي إح���دى ال���م���رات، س��خ��ر م��نل

��ذي��ن ال ي ّ وزن��ك��م إل��ى 40 كصلوغراًما!«.  وق���ال: »أن��ا ج��ن��ديل المعارك ال أنتم الل
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م »حمصد مستقصمي« وكان محترًفا ماهًرا فقال له: »ما رأيك في إجراء  حصنها تقدل

مسابقة؟«، فأجاب: »أيل مسابقة«. قال »حمصد«: »سأفكل الكالشصنكوف قطعة 

قطعة بعصَنْصن مع وبَتْصن، وعلصك أنت أن تعصد تركصبه بعصَنْصن مفتوحَتْصن«. 

- هذا فقط؟

- أجّ!

نزع الحارس مخزن الرصاص احتصاًطا، ثمل أعطى الكالشصنكوف ل�»حمصد«اللذي 

ه وه��و مع وب العصنصن، وق��د تالعب بإحدى القطع دون أن ينتبه الحارس  فكل

لذلك، ثمل قال له: »حان دورك«. 

��ت��ي ت��الع��ب بها  ب���دأ ال���ح���ارس ب��ت��رك��ص��ب ال��س��الح إل���ى أن وص���ّ إل���ى ال��ق��ط��ع��ة الل

»حمصد«، فلم يستطع وضعها في مكانها، حاول ذلك ثالث مرات ولم يفلح. كان 

»حمصد« واثًقا أنل العراقي لم ولن يكتشف األمر، فقال له: »سأركبه لك بنفسي«. 

اضطرل المسكصن للخضوع لألمر، فقام »حمصد«بتعديّ قطعة مجموعة الزناد 

أمام  بالكامّ  تركصب السالح  ث��مل وضعها في مكانها وأنهى  خلف ظهره للحظة، 

ناظَريل الحارس، ثمل سحب األقسام وسللمه له. ُبهت الحارس وس��أل »حمصد«: 

 .»! »ماذا فعلت به؟«، ابتسم »حمصد« وقال: »هذا سرل

زيارة مفاجئة

منذ أن أعطى النقصب األمر بزيادة ح ة الطعام، بدأت أفكر في امتالك ملعقة. 

ة فأفرغت محتوياتها من الفحم، وحففت الغطاء  الباحة بطارية جافل وج��دت في 

ث��مل جعلته بصضاوي  ل��ون��ه،  المعدني على أرض الممر حتى أصبح مستوًيا وذه��ب 

الشكّ، بعدها صنعت مقبًضا من الخشب فأصبح ل��ديل ملعقة أشبه بمجذاف 



أولئك الثالثة والعشرون فتًى156

ال�»ستايشن« مسرعة، قفز  ب��اب السجن ودخ��ل��ت س��ص��ارة  زورٍق م��ائ��ي. عندما فتح 

هم يريدون إعادتنا إلى سجن االستخبارات في »بغداد«.  قلبي من مكانه مخافة أنل

قنا حوله وسللمنا  توقفت ال��س��ص��ارة وس��ط ال��ب��اح��ة، ون��زل منها »ص��ال��ح«، فتحلل

لناه كمن يستقبّ والده. بصد أنل »صالح« كان على عجلة من أمره، فقال:  علصه، وقبل

»أسرعوا يا أوالد يجب أن نعود إلى بغداد بسرعة«. ما إن سمعنا اسم »بغداد« 

حتى ارتجفت قلوبنا وج���اًل. سأله السصد »ع��ب��اس س��ع��ادت«: »ه��ّ سصعصدوننا 

إلى ذلك السجن اللعصن يا صالح؟« فأجاب: »ال، ال، من المقرر أن ت��زوروا مقرل 

ال لصب األحمر وتعودوا إلى هنا«. 

في الطريق، أعطانا »صالح« معلومات أكثر عن عملصات »رمضان« اللتي جرت 

بهدف السصطرة على »الب رة«، لكن لم تنجح في تحقصق أهدافها. هذا ما سمعه 

من األسرى الجدد، كما أخبرنا عن إطالق سراح »رضا« و»العجوز«. لكن لم يحمّ 

بة عن »عبد النبي«، وقال ربما ي در الحكم بإعدامه.  لنا أخباًرا طصل

شعرُت بالحزن الشديد لهذا الشاب. نحن بدورنا أخبرنا »صالح«، من خلف 

الحاجز الحديدي المشبك، بما جرى معنا خالل األيام الماضصة. 

ُنقلنا إلى مدينة »بغداد« على أمّ لقاء ال لصب األحمر وكتابة الرسائّ ألهلنا 

ون إلى حالنا وأحوالنا. توقفت السصارة أمام مبنى، فنزلنا منها. ُأدخلنا إلى  فصطمئنل

لوائحهم  نوا أسماءنا في  لصدول ال لصب األحمر  وانتظرنا وص��ول مبعوثي  ال الة، 

بعنوان »أسرى حرب«. بعد حوالي الساعة، دخّ عدد من الضباط على رأسهم 

جة بنحٍو تشمئزل منه  دة شابة ترتدي لباًسا أس��ود فاضًحا ومتبرل عقصد ومعهم سصل

ها مراسلة إحدى وكاالت األنباء. كانت تتمتع باحترام خاص بصن  األنظار. يبدو أنل

ّل من عداها من المراسلصن اللذين التقصناهم حتى الصوم.  العراقصصن فاق ك



157 صف ف ّ ال ل

نا، ثمل تحدثت إلى عدد من الرفاق باخت ار،  نظرت المراسلة بدهشة ل غر سنل

واقترحت على العقصد أن تستكمّ اللقاء غًدا في السجن، فوافق على مضض، 

وكان يرغب لو ينتهي األمر في هذه ال الة والباحة الخارجصة المجاورة. 

أوصى العقصد بتنظصف باحة السجن وتقديم الطعام والفاكهة لنا، بعدها ترجم 

لنا »ص��ال��ح« توصصات أو ب��األح��رى تهديدات العقصد: »ال��وي��ّ لكم إن ثرثرتم أمام 

عدسة الكامصرا أو طأطأتم رؤوسكم!«.

ع���اد »ص���ال���ح« إل���ى س��ج��ن االس��ت��خ��ب��ارات ف���ي »ب���غ���داد« ون��ح��ن إل���ى سجننا. 

في الطريق ج��رى حديٌث فضحك منه الجمصع. في الصوم التالي وقبّ شروق 

ها  الشمس، فتح باب الزنزانة وأجبَرنا البعثصون على تنظصف ساحة السجن ورشل

بالمصاه. 

بعد حوالي الساعة، أحضروا صصنصة ملصئة بالعنب والبطصخ، ووضعوها أمام 

ة كبصرة وج��دي��دة، وعللقوا مروحة  المصاه بجرل برمصّ  الزنزانة. كما استبدلوا  مدخّ 

دنا »رحصم« بعدم لمس الفاكهة إلى ما بعد مغادرة المراسلصن،  في السقف. هدل

نا  ها. لصس ألنل نا لم نأخذ تهديده بعصن الحسبان وما إن غادر حتى أكلناها كلل لكنل

وا ه��ذا األم��ر  ��ن��ا ال نريدهم أن يستغلل ل��م نتناول الفاكهة منذ وق��ت ط��وي��ّ، ب��ّ ألنل

ا على ثقة بأنل البعثصصن لن يتركوا لنا شصًئا منها بعد  رين، وكنل أمام عدسات الم ول

مغادرة المراسلصن.

باضطراب  بناهم  ترقل منهم.  أيٌّ  ي��أِت  لم  لكن  الظهر،  المراسلصن حتى  انتظرنا 

ط���وال ال���ص���وم، ول��ح��س��ن ال��ح��ظ ل��م ي���أت أيل منهم وال ح��ت��ى ال��س��ص��دة ذات اللباس 

األس����ود! ف��ي ال��م��ق��اب��ّ، تناولنا الفاكهة وأص��ب��ح لدينا - ف��ي ه��ذا ال��ح��رل ال��ش��دي��د - 

ة مصاه جديدة.  مروحة وجرل
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سفر آخر

��وز، بعد 75 يوًما على أس��رن��ا، سمعنا  انتهى شهر رم��ض��ان، وف��ي أح��د أي��ام ت��مل

ة، بّ  صوت بوق سصارة من خارج السور. لم تكن ال�»ستايشن« السوداء هذه المرل

حافلة صغصرة )مصني باص( لتنقلنا إلى حصث ال نعلم. 

ّل فرصة وجودنا لتعللم اللغة الفارسصة، حمّ إلصنا، وببضع  »رحصم« اللذي استغ

كلمات تعلمها، بشارة نقلنا إلى معتقّ »الرمادي«. هذا يعني الخالص من شرل 

ه. لكن  ا نظنل ري ومراسلي النظام البعثي، أو على األقّ هذا ما كنل عدسات م ول

ا سصكون ذهابنا إلى هناك نهاية مرحلة الترويج اإلعالمي؟ هّ حقًّ

ان��ط��ل��ق ال��م��ص��ن��ي ب���اص ن��ح��و ال���غ���رب. ك��ت��ب ع��ل��ى ال��ل��وح��ة المعلقة ع��ل��ى جانب 

الطريق: »100 كلم إلى الرمادي«. 

نا بعد  ا قد سمعنا بعض األمور من »صالح« عن هذا المعتقّ، وفرحنا ألنل كنل

ني  أل��ف أس��ص��ر م��ن إخ��وان��ن��ا المقاتلصن، لكنل ح��وال��ي الساعتصن سنكون بصن ح��وال��ي 

قاء ب�»أكبر« و»حسن« هناك.  حملت معي أماًل آخر وهو اللل

سار المصني باص بصن المزارع والبصوت القروية، فتمللكني - وبعد 75 يوًما من 

السجن - شعور ال ينسى. كانت البصوت وأشجار النخصّ وغصرها شبصهة بتلك اللتي 

يتنا أيًضا. شعرت بالحنصن وتمنصت لو يتوقف السائق  مررنا بها في »الب رة«، وبقر

لدقائق. فجأة سمعنا صوًتا كإطالق النار واهتزل المصني ب��اص، لقد ثقبت العجلة 

أيًضا،  الهواء  العجلة االحتصاطصة فارغة من  للتوقف. لحسن حظنا، كانت  فاضطر 

فاضطروا إلى نفخها في المكان، ما أتاح لنا فرصة الجلوس على التراب واشتمام 

ح يجرل  رائحة النباتات والحشصش وسماع تغريد الطصور. في تلك األثناء، مرل بنا فالل

ة  م خطوات عدل بقرة، نظر إلصنا فرًدا فرًدا ثمل ألقى السالم فرددنا التحصة. كان كللما تقدل
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يلتفت إلصنا وإل��ى الجنود بتعجب وحشرية. انتهى السائق من استبدال العجلة، 

وعندما كان يضع الرافعة مكانها، رأيت في ال ندوق الخلفي عدًدا من المجالت، 

فاستأذنت السائق بأخذ إحداها، ولشدة دهشتي كانت باللغة الفارسصة. 

انطلق المصني باص ورحت أقرأ المجلة بولع شديد. كان عنوانها »الحقصقة«)1(، 

وقد ُكتب بخط »النستعلصق«. تال العنوان اآلية القرآنصة التالصة من سورة البقرة: 

﴿ وال تلبسوا الحق بالباطّ وتكتموا الحق وأنتم تعلمون﴾. 

ع بصن األسرى اإليرانصصن، ويشاهد على  في نظرة أولصة، أدركت أنل المجلة توزل

ة، وقد رسم  ة اإلسالمصل يل س الجمهور إحدى صفحاتها رسم لإمام الخمصني مؤسل

ام في حديقة قطعت أشجارها من أسفّ جذوعها، وكتب على  على هصئة الخصل

ّل ج���ذع اس���م أح���د ش��ه��داء ال���ث���ورة ال��ع��ظ��ام: »م��ط��ه��ري، ب��ه��ش��ت��ي، رج���ائ���ي، باهنر  ك���

ومفتح«، وتستمرل جذوع األشجار المقطوعة إلى األفق البعصد حاملة أسماء عدد 

آخر من شهداء الوطن، وكتب أسفّ ال ورة أبصات من رباعصات الخصام: 

»رحّ األصحاب والموالون جمصعهم

واحًدا تلو اآلخر وافاهم األجّ

شربنا مًعا في خمارة العمر

فثملوا وإلى المعشوق سبقوا«.

ة الحقصقة الشهرية خالل الطريق إلى مدينة »الرمادي«؛  تناقلت األيدي مجلل

لتستقرل تحت أحد المقاعد. 

)1(  كانت مجلة الحقصقة الشهرية تطبع في بغداد بالتعاون مع منظمة )منافقي خلق( وتوزع على األسرى 
اللذين لم يهتموا للمواضصع اللتي تنشر فصها وقد توقفت عن ال دور بعد عامصن.
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»الرمادي« مدينة صغصرة، كانت شوارعها خالصة في تلك الساعة. عبر المصني 

ير المصاه، وأصبحنا بعد دقائق خ��ارج المدينة.  ا ف��وق نهر غز ب��اص جسًرا حديديًّ

ه معتقّ »الرمادي«. عندما  ا أنل رأينا من بعصد ثالثة مباني مؤلفة من طابقصن فظننل

نا على صواب.  ا أنل اقتربنا رأينا شعار الهالل األحمر علصها فأيقنل

ي��ط ال��ش��ائ��ك ق��رب  ع��ن��دم��ا ت��وق��ف ال��م��ص��ن��ي ب���اص ع��ل��ى ب��ع��د 50 م��ت��ًرا م��ن ال��ش��ر

ون نحو مقرل  المبنى األبصض، استطعنا رؤي��ة األشخاص داخله بوضوح. كانوا يجرل

قصادة المعتقّ اللذي وقفنا قربه، وكتب على لوحة كبصرة: »قفص األسرى - المقرل 

العام الرمادي«. 

م خمسة جنود يلبسون القبعات الحمراء ويحملون  نزلنا من المصني باص، فتقدل

السصاط لصقودونا إلى المعتقّ. في تلك اللحظة، خرج مالزم طويّ القامة عريض 

المنكبصن عبوس، فقدم له الجنود التحصة العسكرية. بعد أن أح ى عددنا، تحلق 

ّل هذا العدد من الجنود اللذين  الجنود المسللحون حولنا. وعندما رأى »من ور« ك

م ال��م��الزم  ص��وب��وا ف��وه��ات أسلحتهم ن��ح��ون��ا، ق���ال: »ان��ظ��روا ك��م ه��م ج��ب��ن��اء!«. ت��ق��دل

العبوس منه وصفعه على أذنه قائاًل: »من هم الجبناء؟«. 

عند دخولنا المعتقّ، قال »عباس بور خسرواني« ب وت منخفض: »انتبهوا 

���ط ب���واب���ة ال��م��ع��ت��ق��ّ ذات ال��ق��ض��ب��ان  ل��ك��الم��ك��م، ف���ه���ؤالء ي��ج��ص��دون ال���ف���ارس���ص���ة«. ت���وسل

ب��ارت��ف��اع مترين وع���رض 5  الحديدية س��ور األس���الك الشائكة الممتد ع��ن جانبصها 

ال��ض��رب وبعضها اآلخ��ر  أم��ت��ار، أس���الٌك متشابكٌة متداخلٌة، بعضها بشكّ عالمة 

ى القطط لتعجز عن عبوره، وإلى  متواٍز، إضافة إلى خط حلقويل في الوسط. حتل

يسار البوابة غرفة للحراسة فصها حارسان مسللحان. 

دخلنا المعتقّ واتجهنا نحو المبنى الواقع في الجهة الصسرى. فرشت األرض 
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آي��ة قرآنصة م��ن س���ورة اإلن��س��ان: { ل��وح��ة كتب علصها  بالح ى ال غصرة، وُن بت 

ه مسكصًنا ويتصًما وأس��ص��ًرا}، وكتب على ج��دار المبنى  ويطعمون الطعام على حبل

داخّ دائرة حمراء كبصرة: »القاطع األول«. كان المكان هادًئا ال ُيسمع فصه صوت 

ّل على غرف  ت على يمصنه نوافذ متعددة تط ًقا، اصطفل ا ضصل أو حركة. دخلنا ممرًّ

األسرى. هناك سمعنا أصواًتا مألوفة ولغة مفهومة:

ها اإلخوة.  - سالم أيل

- أهاًل باألبطال.

- في أيل عملصات شاركتم؟

- متى تمل أسركم؟

ام؟ - أنتم اللذين التقصتم صدل

د.  د وآل محمل وا على محمل - من أجّ سالمتهم صلل

سمعنا أصواتهم ولم نَر سوى أشباحهم خلف النوافذ المشبكة. انتهى صفل 

النوافذ واختفت األص��وات. وصلنا إلى درج مؤدٍّ إلى الطابق الثاني. دخلنا إلى 

اها صدام بمالبس األسر.  غرفة نهاية الممر حصث استبدلنا الثصاب اللتي أعطانا إيل

التعبئة  ث��ص��اب  ك��درج��ة حزننا عندما خلعنا  كبصًرا  المالبس  تلك  بخلع  فرحنا  ك��ان 

لنرتديها. ك��ان��ت م��الب��س األس���ر ه��ي ذات��ه��ا ال��م��الب��س العسكرية لكن م��ع مربعات 

د م��ن جمصع عوالق  س���وداء ترمز إل��ى السجن واألس���ر. شعرنا بعد ارت��دائ��ه��ا بالتجرل

ال��دن��ص��ا، ت��م��اًم��ا ك��ح��ج��اج ب��ص��ت ال��ل��ه ال���ح���رام ف���ي ث��ص��اب اإلح������رام. خ��رج��ن��ا م���ن ال��غ��رف��ة 

م  ال غصرة، ودخلنا باًبا مواجًها لها، كتب علصه باللون األحمر: »القاعة 8«، وتقدل

الجندي حاماًل السوط لصفتح القفّ. لم يعد يف لنا عن لقاء أبناء وطننا سوى 

بضعة أم��ت��ار. شعرت باضطراب وأن��ا أفكر في »أك��ب��ر«، هّ عالجوه وُش��ف��ي؟ هّ 
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ّل أسمع خبًرا ما عنه! ماذا عن  ّ عصناي برؤيته مجدًدا هنا؟ أو على األق�� ستتكحل

ًدا؟ »حسن«؟ هّ ُنقّ من »بغداد« إلى هنا فألقاه ويهنأ عصشي مجدل

كنت غارًقا في تلك األفكار عندما ُفتح الباب ودخلنا القاعة رقم »8«، يا إلهي 

م��اذا أرى؟ تحللق ما يقارب 20 رج��اًل عجوًزا بالدشداشة البصضاء، يحمّ بعضهم 

از وبعضهم اآلخر انحنى ظهره حتى ركبتصه. كان أكثرهم شباًبا رجاًل طويّ القامة  العكل

لوا وجوهنا واح��ًدا واح��ًدا ورحبوا  يًبا. استقبلونا وقبل نحصاًل في ال���40 من العمر تقر

بنا باللغة الفارسصة، لكن بلهجة عربصة غلصظة. شعرت بالرعب في تلك اللحظات. 

قلت في نفسي، يا إلهي هّ األسر شاقل إلى هذه الدرجة حتى يهُرم هؤالء بهذه 

السرعة؟

��ون��ا إل��ى  ���ه���م م���ن ال��ت��ع��ب��ئ��ة أو م���ن ج��ن��ود ال��ج��ص��ش ورت���ب���ائ���ه. ض��مل ك��ن��ت أع��ت��ق��د أنل

صدورهم وهم يذرفون الدمع حتى تبلللت وجوهنا. جلسنا متالصقصن وعلمنا 

هم من أبناء قرى »خوزستان« الحدودية، وقد أسروهم في األيام األولى لهجوم  أنل

ا من بصوتهم لتجري مبادلتهم مع األسرى العراقصصن  ا من مزارعهم وإمل البعثصصن، إمل

لدى »إيران« نهاية الحرب. استمع الرجّ األربعصني، ويدعى »كاظم« إلى ق تنا 

ا نتبادل  د. كنل وترجمها إلى باقي األس��رى اللذين ال يجصدون الفارسصة بشكّ جصل

ا، يمكننا اآلن الخروج من  ارة ممتدًّ أط��راف الحديث عندما سمعنا ص��وت صفل

الزنزانة والتعرف إلى باقي األسرى. جلب »كاظم« ق عات الطعام المستطصلة 

الشكّ المعللقة على الجدران، وقبّ أن يخرج قال لنا: »حان اآلن وقت توزيع 

ارة الدخول. اذهبوا إلى المراحصض  طعام العشاء، وبعد ساعة ي دح صوت صفل

ه لن يسمح لكم الذهاب ثانصة حتى صباح الصوم التالي، وال يوجد مراحصض  ألنل

في الزنزانة«. 
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ابتسامات عذبة

ان بوجوه نحصفة  ، شبل تفاجأنا خلف باب الزنزانة باستقبال اإلخوة األسرى الحارل

د والسجود، في أيديهم سبحات من  بة كثفن البعصر من كثرة التعبل وجباه مت لل

ّل مجموعة  طصن صنعتها أناملهم. ابتساماتهم عذبة ونظراتهم ودودة. أحاطت ك

منهم ب��واح��د م��ن أف���راد مجموعتنا، وواك��ب��ون��ا إل��ى أن نزلنا إل��ى ال��ب��اح��ة المفروشة 

ا، فقد قرؤوا عنها في ال حف. دعونا إلى  بالح ى. كانوا يعرفون ق تنا أكثر منل

ا ضصًفا  ّل فرٍد منل ّل ك غرفهم لتناول العشاء، ولم تكن الشمس قد غربت بعد، فح

على مجموعة من 7 عناصر. كنت ضصف »سصامك عطائي« من »كرمان«، وكان 

���ذي ال يشبه حساء اللحم ف��ي »إي���ران« ف��ي ش��يء إالل في  العشاء حساء اللحم الل

وبصاء أو البطاطا، ناهصك  المرق مع بعض قطع لحم البقر، وال أثر فصه للحمص واللل

��ذي ال يؤكّ منه غصر طبقته الخارجصة. بعد العشاء،  عن خبز الجصش العراقي الل

سألت عن »أك��ب��ر« و»ح��س��ن«، لكن ال أح��د يعرفهما هنا. ق��ال »حسن فند« من 

»ُل��رس��ت��ان«: »ال ي��وج��د هنا غصر 3 أش��خ��اص م��ن ك��رم��ان: السصد محمد حسصني، 

محمد رضا راشدي، والثالث علي بنافند اللذي أسر منذ 3 أشهر«. 

م��ن »سصرجان«.  راش���دي«  د رض��ا  د حسصني« و»محمل د »محمل السصل التقصت 

يًبا، وقد أسرا أوائّ الحرب. بدا ال بر وال مود  كانا في ال�24 عاًما من العمر تقر

د« يعرف عدًدا من عناصر مجموعة 23،  د »محمل واضحْصن من حديثهما. كان السصل

أو يعرف آباءهم، وقد ُسرل لوجود 7 من أبناء مدينته في مكان واحد، وهم : »رضا 

إمام قلي زاده، جواد خواجوئي، من ور محمود آبادي، محمد ساردوئي، حمصد 

مستقصمي، عباس بور خسرواني والسصد عباس سعادت«. 

ارة الدخول إلى الزنزانات،  شارفت الشمس على الغروب عندما انطلقت صفل
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فواكبنا »سصامك« إلى زنزانتنا. في الداخّ، أخبرنا »كاظم« بوجوب الجلوس إلى 

الجدار ريثما يدخّ السجانون ويح ون عددنا. بعد اإلح�� ��اء، أعطى »كاظم« 

ا.  ّل فرد منل تصن ودشداشة مقللمة لك ورجّ يناديه »كاظم« ب� »العم« وسادة وبطانصل

ر من الللصّ،  صن حتى وق��ت متأخل ال��رج��ال المسنل في تلك اللصلة، تسامرنا مع 

بعضهم م��ن »ال��ه��وي��زة« وبعضهم اآلخ��ر م��ن »سوسنكرد« وم��دن أخ���رى. و»ك��اظ��م« 

رجّ ناضج من »األهواز«، كان يعمّ في شركة النفط. 

رة من أنحاء  ن��ظ��ارات متضرل ك��ان بصن الجمع عجوز سبعصني وربما أكثر، يضع 

ة، فكان يربطها. لم يكن »بابا عبود« يستطصع المشي دون عكازه اللتي هي في  عدل

«، كان على  الحقصقة قبضة مكنسة. ومن نزالء هذه الزنزانة رجّ ينادونه ب�»المالل

ًما ولديه الكثصر الكثصر من الق ص والحكايا، إضافة  صن اآلخرين، متعلل عكس المسنل

إلى العلوم الدينصة والروايات، واألحاديث واألدعصة. 

ت��الوة القرآن الكريم بأسلوب المدارس القديمة.  « تعلصم زمالئه  توللى »المالل

وكم كان عجصًبا بالنسبة إلصنا مدى شوق هؤالء المسنصن إلى تعللم التالوة. إضافة 

« مسؤواًل عن نظافة الزنزانة.  إلى التدريس، كان »المالل

ك���ث���ر راح�����ة ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ص���ن���ا، ول���ق���د أن��س��ت��ن��ا رائ���ح���ة ال��وس��ائ��د  ّل ل��ص��ّ األس�����ر األ ح����

والبطانصات الجديدة سواد بطانصات سجن »بغداد«. لم نعد وحدنا وأصبحنا بصن 

ٍّ إلى البحر، ذلك  أبناء وطننا، فشعرنا كاألسماك اللتي ُنقلت من حوض ماء موح

لشدةل معاناتنا في األشهر الثالثة المن رمة. 

ّل شخص للنوم،  ون للنوم. كانت المساحة المتاحة لك استعدل الرجال المسنل

ني كنت متعًبا، إالل أنني لم أستطع منع نفسي من التفكصر  حوالي 60سم. مع أنل

في »أكبر«. كدت أفقد األمّ برؤيته ثانصة، خاصة أنل رصاصة الرشاش قد قطعت 
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البريئة ونظراته حتى وقت  أفكر في مالمحه  الرئصس في فخذه. كنت  الشريان 

ا من القرية إلى »جصرفت« للدراسة واستأجرنا  متأخر، وتذكرت عندما انتقلنا سويًّ

صلة الشتوية الباردة.  غرفة في منزل السصد »عسكري« وال أنسى تلك اللل

تلك الّليلة القارسة

ي��ة، وب��ق��ص��ت م��ع »أك��ب��ر« ف��ي ال��م��ن��زل في  ع���اد »ي��وس��ف« و»م��ح��س��ن« إل���ى ال��ق��ر

»ج��ص��رف��ت« للتحضصر لالمتحانات. ش��ع��رت أول اللصّ ب��ب��رد ق���ارس، ف��ق��ام »أك��ب��ر« 

عها، وخرج إلى الباحة لصغسلها  ر حبات البطاطا، قطل بتحضصر العشاء وحده. قشل

مع بضع حبات من البندورة. 

ة دواء. كانت مدفأة النفط تبعث الدفء  كنت أشعر بالدوار، فتناولت حبل

في الغرفة، لكن عندما فتح »أكبر« الباب دخّ معه البرد، فاندسست تحت 

��دت��ا م��ن ال��م��ص��اه ال���ب���اردة. وض��ع  ك���ب���ر« ي��رت��ج��ف ب����رًدا وي����داه ت��ج��لل ال��ب��ط��ان��ص��ة. ك���ان »أ

عة على النار، وخرج لشراء الخبز من الفرن القريب،  البطاطا والبندورة المقطل

البطانصة من جديد.  النوم تحت  إل��ى  ال��داخ��ّ، وخلدت  الباب من  فأغلقت 

، ف��اس��ت��س��ل��م��ت ل��ن��وم ع��م��ص��ق. ع��ن��دم��ا اس��ت��ص��ق��ظ��ت ك��ان��ت  أث��ق��ّ ال��ن��ع��اس ج��ف��ن��يل

مكانه. شعرت  نائم في  ك��ب��ر«  و»أ الغرفة،  الدافئة في  أشعتها  تنشر  الشمس 

ر الشاي. لدى عودتي إلى الغرفة،  ن فخرجت ألمأل اإلبريق ماًء وأحضل بالتحسل

اها أحدهم بقطعة من  انتبهت إل��ى أنل زاوي��ة زج��اج الباب مكسورة، وق��د غطل

النايلون. استصقظ »أكبر« على صوت إغالق الباب وسألني: »هّ أنت بخصر؟ 

هّ تشكو من شيء؟«

- ال، ِلم تسأل؟ وماذا حدث للزجاج؟

��ك ال ت��ع��رف؟«، قلت ل��ه: »م���اذا ح��دث؟  سألني »أك��ب��ر« بدهشة: »تق د أنل
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ني فعاًل لم أك��ن واع��ًص��ا لما ي��دور حولي،  وم��اذا عليل أن أع���رف؟«. عندما أيقن أنل

أخبرني بما جرى: 

ك لم  - اللصلة الماضصة عندما عدت بعد شراء الخبز، طرقت الباب كثصًرا لكنل

تستصقظ. نظرت عبر الزجاج فرأيتك غارًقا في النوم، بدايًة فكرت في الذهاب إلى 

رت أنل القدر على النار، فخفت أن تختنق  ني تذكل منزل أحد األصدقاء للنوم، لكنل

من دخان احتراق الطعام. قرعت الباب مجدًدا حتى جاء صاحب المنزل فأخبرته 

بما ج��رى، وسمح لي بكسر الزجاج بعد أن وعدته بتغصصره على نفقتي الخاصة، 

س وعلى قصد الحصاة)1(.  وهكذا دخلت الغرفة واطمأنل قلبي إلى أنلك ما زلت تتنفل

« المنخفض ل الة ال بح. وعندما أشرقت  استصقظنا على صوت أذان »المالل

الشمس، عال صوت ال فارة إيذاًنا بموعد اإلح اء. بعدها، وألول مرة منذ ُأسرنا، 

تناولنا حساء الخضار للفطور، الفطور الوحصد اللذي يتناوله األسرى القدامى منذ 

حوالي السنتصن. 

ني  د حسصني« أنل عدنا لتبادل الزيارات من جديد. عندما علم السصد »محمل

من »كهنوج«، أرسّ في طلب »علي بنافند«. »علي« شاب في ال�21 من العمر 

ي��ف »م��ن��وج��ان«. ك��ان ك��مل قمص ه األي��م��ن خالًصا، فقد قطعت  م��ن »بجكان« ف��ي ر

ي��ده م��ن الكتف ف��ي عملصات »الفتح المبصن«، وك��ان م��ن ال عوبة بمكان  شظصة 

ن��زع الحواجز بصننا،  ل��م أستطع  ة حصائه وخجله. مهما ح��اول��ت  ل��ش��دل سماع صوته 

ة  أي��ام عدل أحدثه بلهجة »كهنوج« فصردل »علي« بالفارسصة ال حصحة، لكنني بعد 

ة أسره.  استطعت أن أنتزع منه ضحكة، حصنها أخبرني ق ل

)1(  أكبر دانشي صديقي ونسصبي ورفصق القتال، لم أره منذ ذلك الحصن وحتى اآلن ال أثر لهذا الشهصد 
الكبصر. فارقت والدته الحصاة بعد انتظار وألم دام 27 عاًما.
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ا قطعت يده من الكتف وأحرقت  أصابته في جبهة »كوشك« شظصة حامصة جدًّ

ا تائًها مدة  ة النزف. بقي حصًّ ف من حدل بحرارتها المرتفعة الشريان الرئصس، ما خفل

4 أيام في تلك ال حراء الفاصلة بصن جبهَتْي »العراق« و»إي��ران«، إلى أن أنهكه 

اللتي كان  ًصا نفسه بالشهادة. في تلك اللحظة  العطش فارتمى على األرض ممنل

يتلو فصها الشهادتصن، هطّ مطر غزير وجرت جداول المصاه، فروى عطشه ودبل 

فصه النشاط. وفي الصوم التالي وجَدته دورية لألعداء وأَسرته. 

ح لت م��ن��ه ع��ل��ى كثصر م��ن ال��م��ع��ل��وم��ات ح���ول معتقّ »ال���رم���ادي« واألس���رى 

�����ذي اس��ت��ق��ب��ّ »م��ن�� ��ور« ب�� ��ف��ع��ة ق��وي��ة ي��دع��ى  ال���ق���دام���ى، وع��ل��م��ت أنل ال���م���الزم الل

ي��ن ممنوًعا،  »ع��ز ال��دي��ن« وه��و عديم ال��رح��م��ة. ك��ان ال��ذه��اب إل��ى القاطعصن اآلخ��ر

والغرفة 24 في القاطع )3( تضم كبار ومفكري المعتقّ اللذين وصلوا إلصهم عبر 

إل��ى باحة الشمس مختلفة عن ساعات  الجواسصس. حتى إنل ساعات خروجهم 

أسرى بقصة غرف القاطع )3(. 

كان رابط المعتقّ نقصب عباداني ينادونه ب�»العم غالم«. مأل األسرى أوقات 

��م ال�� ��رف وال��ن��ح��و م��ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ص��ة.  ي��ة، وت��ع��لل ��م ال��ل��غ��ة اإلن��ك��ل��ص��ز ف��راغ��ه��م ف��ي ت��ع��لل

اس داخّ المعتقّ هم: »جاسم تشركو«، »أحمد سوزني« و»حمصد عراقي«.  الحرل

الحمام الجماعي ي��وم الجمعة فقط، وأه��م التعلصمات أن االق��ت��راب من الشريط 

الشائك، وامتالك ورقة وقلم، وصالة الجماعة وإقامة أيل مراسم جماعصة ممنوع 

على اإلطالق. 

وم����ن ال��ت��ع��ل��ص��م��ات ع����دم االخ���ت���الط م���ع أيل ك�����ان، خ���اص���ة أك�����راد »أه�����ّ ال��ح��ق« 

��ت��ي ألتقي ب��أف��راد م��ن ه��ذه الجماعة.  ة ه��ي األول���ى الل ال وفصصن. كانت ه��ذه ال��م��رل

ه، بعضهم كان من عناصر الجصش  كان شاربا الرجّ منهم ي الن حتى أسفّ فكل

ر بالقرب منها عند  ا نمل ون. كانت زنزانتهم رقم )7(، لذا كنل وبعضهم اآلخ��ر مدنصل
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فون الزنزانة، أو يحلقون لحاهم  ا ينظل خروجنا من زنزانتنا وعودتنا إلصها، فأراهم إمل

 . بالشفرة وكانوا يضعون شاربصهم في أفواههم أثناء الحالقة كي ال يتعرلضا للقصل

ا. في  ة، أيقنت أنل ه��ؤالء لصسوا فقط غصر خطرين، ب��ّ ولطفاء ج���دًّ بعد م���دل

األسبوع الثاني إلقامتنا في المعتقّ، تعرلفت إلى السصد »حسام الدين نوابي« 

����ذي ش���ارك ف��ي عملصات ال��ف��ت��ح ال��م��ب��ص��ن. أص��ص��ب��ت ق��دم��ه الصمنى ب��رص��اص��ة ول��م  الل

ّ بسهولة. كنت أتحدث معه عن األوضاع في المعتقّ  يكن في استطاعته التنقل

ثا عن أسصر في القاطع )3( من عائلة  عندما انضم إلصنا أحد أصدقائه، وقد تحدل

��ارة  د ص���دى ص��فل »روح���ان���ي«، ف��س��أل��ت ع��ن اس��م��ه، ق���ال: »ح��س��ص��ن روح���ان���ي«! ت����ردل

القطار في أذن��ي وتذكرت جبال »ُلرستان«، عبق النباتات الجبلصة ومالمح ذاك 

الشاب من الحرس الثوري اللذي كان ين ح أحد التعبويصن في تلك المق ورة. 

د »حسام الدين«: »هّ هو من شمال إيران، من بهشهر؟«. انتفض  سألت السصل

السصد من مكانه مندهًشا وقال: »هّ تعرف حسصن روحاني؟«، فأجبت: »رأيته 

ني السصد  في زي قائد الحرس منذ حوالي السنة في قطار أراك – أه��واز«. جرل

إلى زاوية خالصة وقال لي: »يجب أن ال تخبر أحًدا أنل حسصن روحاني قائد، ففي 

��ه م��ن ال��ح��رس الثوري  ه��ذا المعتقّ العديد م��ن الجواسصس، وإن علم ال��ع��دو أنل

ّل الويّ له«.  فالويّ ك

دت  كنت قد سمعت من »صالح« عن عقوبة عناصر الحرس القاسصة، فأكل

ر موضوع الحديث قائاًل:  ظ تماًما، حصنها تنفس ال عداء وغصل ني متصقل للسصد أنل

ة اثنان من األسرى اللذين شاركوا في عملصات الفتح المبصن، في  »على فكرة، ثمل

د حسن مفتاح  ك، محمل القاطع رقم )2( ويريدان التعرلف إلصك وهما في مثّ سنل

د ي��زدي«. فسألته: »وكصف لي أن أراهما؟«، قال: »فقط في عصد النوروز  ومحمل

يسمحون لألسرى في القواطع الثالثة أن يجتمعوا مًعا!«. 
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ولكّل حدث عبرة

ة. الزنزانة رقم )24( هي  في األيام التالصة، ح لت على معلومات أكثر أهمصل

صن، من بصنهم أح��د الطلبة  مقر القصادة المعنوية للمعتقّ، وتضم األس��رى المهمل

ا، وله  صن، توللى »والية المعتقّ«. وقد وااله جمصع األسرى الملتزمصن دينصًّ الحوزويل

الكلمة الف ّ في جمصع األم��ور. أيل أم��ٍر ي دره يعدل تكلصًفا شرعًصا، وأيل رفض 

ن خلًفا له. كانت أوامر  للتنفصذ يعدل مع صة، وفي حال ُنقّ إلى معتقّ آخر ُيعصل

ية وخاصة إلى نوابه في باقي  هذا الطالب الحوزوي الشاب ُتنقّ عبر أقنصة سرل

ال��زن��زان��ات، وه��م ب��دوره��م يطلعون ن���زالء ال��زن��زان��ة على أوام����ره، وي��ع��ت��ب��رون أنل والي��ة 

ال��ن��واب وال��ح��وزوي ال��ش��اب، ه��ي ام��ت��داد ل��والي��ة اإلم���ام الخمصني }، وبالتالي 

 .R لوالية األئمة األطهار

نون في األيام األولى لوجودنا في المعتقّ. لكن  هذا ما نقله لنا اإلخوة المتديل

ة، علمنا أنل جمصع األسرى لم يرضوا بتلك األحكام والقوانصن، منهم أهّ  بعد مدل

��ذي��ن رفضوها دون إظهار أيل ردة فعّ عكسصة.  الل الحق وجنود الجصش اإلي��ران��ي 

بعضهم لم يرفض تلك األحكام فحسب، بّ سعى إل��ى كشف جسور التواصّ 

ا المجموعة الثالثة  مع الزنزانة )24( عند األعداء، منهم »يحصى م.« و»رضا ز.«. أمل

المثقفصن  المتعلمصن  المتدينصن  م��ن  ال��ش��اب، فهم  ال��ح��وزوي  المخالفة ألس��ل��وب 

اللذين يرفضون هذا النوع من القصادة في األسر. فباعتقادهم أنل الطالب الحوزوي 

أسصر عادي مثّ باقي األسرى ولصس على تواصّ مع الولي الفقصه في »إيران«، 

ن من قبّ اإلمام الخمصني }، وبالتالي لصس له الحقل في تعصصن  ه لم ُيعصل حتى إنل

��ه لم ي ّ إلى تلك المرتبة من العلم واالجتهاد  م صر مئات األس��رى، خاصة وأنل

اللتي تع مه من الخطأ. 
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د حسصني« و»سصامك عطائي« من جملة األسرى أصحاب هذا  السصد »محمل

ته فصما بعد. تعتمد إدارة الحوزوي الشاب ومن يوالون  انصل الرأي اللذي أيقنُت حقل

د غصر ال��م��ح��دود. وبسبب ه��ذا التشدد  ه��ذا الفكر، على سصاسة ال��ط��رد وال��ت��ش��دل

وأحكام التحريم اللتي يطلقونها كتحريم لعب الكرة مع العراقصصن؛ كي ال يستغّ 

ى إلى نفور األسرى من هذه الجماعة واالبتعاد عنها.  العدو هذا باعتقادهم؛ أدل

ومن أحكامهم كراهة فتح الزر األخصر في القمصص، كما أنهم تدخلوا في انتخاب 

ى إل���ى ن��ش��وء كثصر من  راب���ط المعتقّ، واخ���ت���اروا ش��خ��ً ��ا ضعصف ال��ن��ف��س، م��ا أدل

المفاسد وألحق كثصًرا من الخراب، فكان م صره القتّ على أيدي أتباعه. 

ت سصاسة هذا الحوزوي إلى إيجاد شرخ بصن األسرى، فُفضح أمر عناصر  كما أدل

ي���ن من  ح���زب ال��ل��ه »إي�����ران«، ون��ق��ل��وا إل���ى معتقّ آخ���ر، وم���ن ب��ق��ي منهم ع��ان��ى األم���رل

المعارضصن لهم. في النهاية، نقّ الطالب الحوزوي إلى معتقّ »الموصّ)4(« 

وبفضّ وعي ودراية كبار المعتقّ أمثال الحاج »أبو ترابي« والحاج »جمشصدي« 

وقدرتهم على جذب الشباب إلصهم، تمكنوا من إنهاء ظاهرة والية الحوزوي الشاب. 

هؤالء ليسوا أطفاال

ش���ارف صصف »ال���رم���ادي« ال��ح��ار على االن��ت��ه��اء، وأصبحت على دراي���ة بقوانصن 

تجتمع  فتى،  والعشرون  الثالثة  كانت مجموعة  المكتوبة.  وغصر  المكتوبة  المعتقّ 

ا لتعلصم  د حسصني« صفًّ ّل في مكان. نظم السصد »محمل لصاًل، وفي النهار نفترق ك

دي« أفضّ  ّل يوم حفظ حديثصن. كان »أبو الفضّ محمل ال رف والنحو وكان علصنا ك

ّل لصلة. كانت المسافة الفاصلة بصن القاطع )1(  التالمذة يعصد علصنا ما حفظه ك

و)2( مساوية لملعب الكرة الطائرة )فالصبال(. في أحد األيام رأى السصد »حسام« 

ه في مثّ عمري، وأشار إلصه. كان  د حسن مفتاح« اللذي أخبرني أنل من بعصد »محمل
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ح لي بصده وأصبحنا  د« يرتدي دشداشة ويستعصن بالعكاز لصسصر، ابتسم ولول »محمل

ة أخرى رأيته ولوحت له بصدي واستمرت صداقتنا.  صديقصن رغم الفاصّ، ومرل

ّل ش����يء ي��س��ص��ر ب��ش��ك��ّ ط��ب��ص��ع��ي، إل����ى أن ح��م��ّ »س��ص��ام��ك ع��ط��ائ��ي« لنا  ك����ان ك����

ًدا«. سألته  تكم م���ج���دل إث���ارة قضصل ي��دون  ي��ر خ��ب��ًرا مقلًقا، ق���ال: »ي��ب��دو أن العراقصصن 

باضطراب: »ما األم��ر يا سصامك؟«، فقال: »ق��رأت في ال حصفة أنل المسؤولصن 

إي���ران، لكن هاشمي رفسنجاني ق��ال: ‘إن هؤالء  ي��دون إرسالكم إل��ى  ي��ر العراقصصن 

لصسوا أطفالنا’«، قلت: »هّ حًقا قال هذا الكالم؟«. ضحك »سصامك« وقال 

ه قال: ‘هؤالء لصسوا  بة: »ال، هذا كالم مفبرك، ال بدل وأنل بلهجة »كرمنشاه« المحبل

فوا ال��ك��الم. أال تعرف كصف يت رف ال��ع��راق��ص��ون؟!«، ثم تابع: »قالوا  أط��ف��ااًل’، فحرل

هم سصرسلونكم عبر بلد ثالث«. ُدهشت وسألته: »ومن قال ذل��ك؟«، أجاب:  إنل

»العراقصون! وقال بما أنل إيران ال تريد أبناءها فسنرسلهم إلى فرنسا ويستطصعون 

من هناك العودة إلى بلدهم إذا شاؤوا«.

ّل شيء سصعصد  ب العرق البارد من جبصني، خنقتني العبرة، يبدو أن ك ت بل

س��ص��رت��ه األول����ى، س��ن��ع��ود إل���ى ال��دع��اي��ة اإلع��الم��ص��ة ث��ان��ص��ًة، إل���ى ع��دس��ات ال��ك��ام��ص��رات، 

لتتجدد مرارة األشهر الثالثة األولى لألسر اللتي حاولنا نسصانها، بصد أن علصنا اآلن 

كنا الحزن والهمل ونحن نفكر في  االستعداد أليام ربما تكون أصعب وأقسى. تملل

اللتي حفظها، وص��رلف  ك��ررل »أب��و الفضّ« األربعصن حديًثا  ��ذي ينتظرنا.  الل الم صر 

»من ور« و»ج���واد« فعّ »ض��رب« من الثالثي إل��ى صصغة االستفعال. بعد أيام 

ت صفارة السجن الساعة ال�10 صباًحا. جاء »العم غالم«  عدةل من هذا الخبر، دول

إلى الباحة ونادى: »لصدخّ أسرى الزنزانة رقم )8( إلى زنزانتهم، رقم )8( فقط«. 

ًدا! رأيت من النافذة عدًدا من المراسلصن والم ورين يدخلون  بدأت اللعبة مجدل

إلى المعتقّ، دخّ »عزل الدين« و »حمصد« وجنديل آخر إلى الزنزانة قبّ الجمصع. 
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رون بالتقاط ال ور، وأمر »عزل الدين« »العم غالم« بإحضار الكرة، ثم  بدأ الم ول

اس، بالنزول إلى ملعب كرة الطائرة.  أمرنا »حمصد عراقي« أبغض الحرل

رم���ى »ال��ع��م غ���الم« ال��ك��رة ل��ن��ا وق����ال: »ي��أم��رك��م ع���زل ال��دي��ن ب��ال��ل��ع��ب«. انقسمنا 

د »عباس« اإلرسال األول بقوة، فسقطت الكرة على سطح القاطع  فريقصن، سدل

األول، لم يكن من طريق للسطح، أم��ر »حمصد ع��راق��ي«، وه��و يقضم شاربصه من 

ا نسمصه »نخالة«: »اذهب وأحضرها«.  الحنق، أحد خائني الوطن األراذل اللذي كنل

د  ��ق »ن��خ��ال��ة« أن��ب��وب ال��م��ص��اه اآلس��ن��ة ورم���ى ال��ك��رة إل���ى ال��م��ل��ع��ب. ب��ع��ده��ا، س��دل ت��س��لل

»حسن مستشرق« اإلرسال، وأيًضا سقطت الكرة على سطح القاطع الثاني. 

ة الغضب، وطلب من نخالة  كادت الدماء تفور من عصنيل »حمصد عراقي« لشدل

رون حتى تلك اللحظة التقاط أيل مشهد لللعب.  ثانصة أن يحضرها. لم يستطع الم ول

استمرت اللعبة على هذا النحو، من قاطع إلى آخر. كاد »عزل الدين« أن ينفجر كبرمصّ 

رين، وعندما يئس، أمر  ه كظم غصظه أم��ام المراسلصن وعدسات الم ول ال��ب��ارود، لكنل

»حمصد عراقي« بإعادتنا إلى الزنزانة. زمجر »حمصد«: »والله لصّ حمصد مو حمصد..«، 

وساقنا إلى الزنزانة. اكتفى الم ورون بما التقطوه من صور وراحوا يلعبون كرة الطائرة 

ويتمازحون ويضحكون. كان »أحمد علي حسصني« و»محمد باباخاني« يتحدثان مًعا، 

ا مشغواًل بأمر ما، عندما سمعنا وقع أقدام خلف  ّل منل »ساردوئي« ي لي قضاًء وك

ّل ف��ي مكانه. دخ��ّ »ع���زل ال��دي��ن«  ال��ن��اف��ذة، وم��ع س��م��اع ص��وت فتح األق��ف��ال، جلس ك��

و»حمصد«فانحبست أنفاسنا. تذكرت كالم »حمصد«: »والله لصّ حمصد مو حمصد«. 

ّل من يشصر إلصه بهراوته الخروج من الزنزانة.  جال »عزل الدين« بصننا، وكان على ك

وق��ع االختصار على »محمد س��اردوئ��ي«، »رض��ا إم��ام قلي زاده«، »ع��ب��اس بور 

خسرواني«، »من ور محمود آبادي«، »محمود رعصت نجاد«، »حمصد مستقصمي« 

و»أبو الفضّ محمدي«، أخرجوهم من الزنزانة حفاة وغصر حفاة، وكالعادة بالركّ 
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م وجه »كاظم« رابط )عريف( الزنزانة. عال صوت  والضرب، ثمل أقفلوا الباب، وتجهل

يقودون  هم  أنل النافذة  عبر  ورأينا  السواحلصة،  الموسصقصة  باأللحان  المعتقّ  ر  مكبل

إخواننا نحو المراحصض. كان المسنون يرتجفون خوًفا على الفتصة، و»بابا عبود« 

الشخص الوحصد اللذي ُيسمح له بالبقاء مكانه أثناء دخول العراقصصن، يشدل بقبضته 

ب عرًقا. على ع اه ويت بل

ّل من ساعة، سمعنا ص��وت أق��دام، فقال السصد »عباس سعادت«:  بعد أق��

»لقد أعادوهم«. فتح الباب ودخّ الفتصة عرًجا، ووجوههم ملصئة بالكدمات. ما 

ون حتى أسرعنا نحوهم وأخبرنا »محمد« بما حدث: إن غادر العراقصل

ي��ط ال��ش��ائ��ك،  - أخ���ذون���ا خ��ل��ف ال��م��راح��ص��ض، ب��ص��ن ح���وض ال��م��ص��اه اآلس��ن��ة وال��ش��ر

ا أن نشتم اإلمام الخمصني فرفضنا.  وطلبوا منل

سأل »أحمد« »أبو الفضّ«: »هّ ضربوكم كثصًرا يا أخي؟ هّ أنت بخصر؟«. 

ابتسم »أبو الفضّ« بمرارة وقال: »بخصر!«، وقال رضا إمام قلي زاده: »أراد حمصد 

عراقي رمصي في المصاه اآلسنة، لكن يشهد الله أن‘جاسم تشركو’)1( لم يدعه يفعّ 

ذل��ك«. سألنا »عباس بور خسرواني«: »ألم تسمعوا صوت صراخنا؟«، فأجاب 

ة لآذان؟«. السصد »عباس«: »كصف لنا ذلك مع هذه الموسصقى الم مل

ّل  بصد أن »حسن مستشرق« قد ُضرب أكثر من غصره لكنه حتى في تلك اللحظة ظ

يضحك وقال: »عديمو الشرف كانوا عشرة جنود انهالوا علصنا بسصاط غلصظة جًدا«. 

وضع »حمصد تقي زاده« صديق »حسن مستشرق« المقرلب يده على كتف 

د الطابة نحو السطح  »حسن« وقال له مازًحا: »هّ اكتفصت أيها البطّ؟ واآلن سدل

قدر ما تشاء!«. لكم »حسن« قدم »حمصد« بقبضته وقال: »لقد افتقدتك كثصًرا 

��ذي أطلقه األس��رى على الجندي العراقي جاسم بسبب  )1(  جاسم چرکو) أي المتسخ(: هو اللقب الل
مالبسه العسكرية المتسخة دوًما. 
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ون الدموع عندما  بصننا، لكأنل جلد السصاط جعلك تنحف قلصاًل!«. ذرف المسنل

رأوا الكدمات على أجساد اإلخوة. 

وا  لصلتها، خلدنا إلى النوم في وقت متأخر، لكن الفتصة اللذين تلقوا الضرب ظلل

ون من شدة األلم.  ى ال باح يتلول حتل

األسماك العطشى

جلست على حافة الشرفة أمام الزنزانة )8( أنظر إلى البعصد، كان يمكن رؤية 

ه ربما كان »أكبر« هناك،  أسوار معتقّ عنبر على بعد 2 كلم من المكان. فكرت أنل

ا!  إذ لم أفقد األمّ من بقائه حصًّ

ه كان عند »رشصد«. رشصد شاب  سمعت صوت ع ا »عبود« من الممر، ال بدل أنل

كردي في الزنزانة رقم )7(، كان مسؤول العناية بالعجوز يأخذه إلى الحمام، يغسّ 

له ثصابه ويحلق له لحصته واألهم من ذلك، يشاكسه كي يضحك فصنسى لبرهة غمل 

ة. كان  ره لصكون عوًنا ل�»عبود« دون أجر أو منل فراق العائلة واألحفاد. وكأنل الله سخل

دد نحو القبلة ونطق بالشهادتصن. إذا  »بابا عبود« كللما أحسل بضعف في جسمه، تمل

ا في وقت الفسحة، ذهب أحدنا لصخبر »رشصًدا« باألمر، فصسارع األخصر ويحمله  كنل

نحو المستوصف. استمرلت الحال على هذا المنوال، إلى أن ساءت حال العجوز 

ه نحو القبلة ونطق الشهادتصن وأسلم الروح قبّ أن ي ّ »رشصد« إلصه.  فتوجل

دخلت سصارة تخلصة حوض المصاه اآلسنة إلى باحة المعتقّ، وكالعادة كانت 

تحمّ معها م��ن م��ص��اه النهر ل��ت��رشل ب��ه أرض المعتقّ ال��ت��راب��ي قبّ أن ت��ق��وم ب��إف��راغ 

الحوض. أمسك أحد األسرى خرطوم المصاه وراح يرش األرض، فخرجت سمكة من 

الخرطوم ونفقت في الحال، ثم خرجت ثانصة ورماها األسصر نحو الشريط الشائك، 

رت لم صرها المشؤوم. ما أشبه حالنا في األسر بهذه السمكة، ُترى هّ سصكون  فتأثل
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ام« واقًفا  ة، كان »صدل م صرنا واحًدا؟ عندها تذكرت الحلم اللذي رأيته منذ لصاٍل عدل

ر أن أرح��ّ، فسوف أعدمكم  أم��ام الشريط الشائك وق��ال ل��ي: »إذا ك��ان من المقرل

جمصًعا قبّ رحصلي«. سمعت صوت »حسصن جان« من الممر األرضي، كان كعادته 

ام« للسالم. كان »حسصن  يشتم المسؤولصن اإليرانصصن اللذين لم يقبلوا بشروط »صدل

ا في أحد مخافر غرب البالد، لم يكن قد استصقظ بعد من صدمة الثورة  جان« دركصًّ

��ت��ي كانت ف��وق رأس��ه لثالثصن عاًما،  ���ه أجبر على ن��زع ص��ورة ال��ش��اه الل اإلس��الم��ص��ة، وأنل

حتى تعرضت البالد لهجوم البعثصصن ووقع في األسر. لم يكن يرتاح أليل واحد من 

نصن، وكان يكصّ لنا الشتائم واإلهانات بمناسبة أو بغصر  مجموعة 23 أو اإلخوة المتديل

نا مناصرون للنظام اإلسالمي، وال ننتظر مثله عودة ابن الشاه  مناسبة. والسبب أنل

ّل شيء ولم  ّل ك لصعصد النظام الملكي. كان مثصًرا للشفقة رغم ذلك، فهو ضعصف، م

يكن يفكر إال في كصفصة تخل ه من هذه األسالك اللتي تحاصره.

 ّ ك��ان في الزنزانة رق��م )1( م��الزم في الجصش ُأس��ر مع عناصره، ول��م يكن يتحمل

ه على عكس »حسصن جان« ال يشكو أو يتفول بأيل كلمة، بّ  ظروف األسر أيًضا، لكنل

ه في ص��دره إل��ى درج��ة أن رجاله سمعوا منه كالًما غصر م��وزون في ي��وم من  كتم غمل

األيام وشاع خبر جنونه. كنت ألتقصه قرب المراحصض وعلصه ثصاب غصر مرتبة ورأسه 

ب اإلزعاج  ه غصر مدرك لت رفاته وكان يلوث الزنزانة ويسبل حلصق. أخبرنا »سصامك« أنل

مون له طبق الطعام، ُيخرج صورة زوجته وأوالده ويدعوهم لصأكلوا  لزمالئه. عندما يقدل

معه، وعندما يصأس من ذلك يعصد ال ورة إلى جصبه ويأكّ وحصًدا. 

لم يكن المالزم المجنون والدركي أنموذَجْصن لعناصر الجصش أو ال��درك في 

األس��ر، فهناك المئات من الضباط والجنود عشاق الوطن في القاطع رق��م )1( 

اللذين لم تستطع األسالك الشائكة أو سصاط »حمصد عراقي« أو حتى غمل الغربة 

أن تحني هاماتهم. للبشر قدرات وقابلصات متفاوتة. 
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ص ال��ح��ارس  أرادت س��ص��ارة إف���راغ ال��م��ص��اه اآلس��ن��ة ال��خ��روج م��ن المعتقّ، فتفحل

ر ال وت يبث أغنصة: »يا  أسفلها لصطمئن إلى أنل أحًدا لم يختبئ تحتها، وكان مكبل

من كنت حبصبي«. 

ملطفات العقيد

لم يكن قد مضى أسبوع واحد على ضرب اإلخوة، عندما جاء قائد المعسكر 

صن إلى زنزانتنا مباشرة.  الجديد العقصد »محمودي« مع عدٍد من المراسلصن الصابانصل

كان الم ور يلتقط ال ور بولع شديد لجمصع جوانب حصاتنا في األسر، من حقائبنا 

قة على الجدران، إلى النعال البالستصكصة أمام الباب، إلى اإلطار المعدني  المعلل

ه مرحاضنا اللصلي، وحتى الدلو اللذي نجمع  اللذي أحطناه بأكصاس الخصش على أنل

��ت��ي اقتطعنا من  ة ال��م��اء وال��ُف��رش الل فصه ال��ب��ول إل��ى ال�� ��ب��اح. كما التقط ص��ورة ج��رل

دة. لقد  صن المجعل عرضها لت بح 60 سم، ولوجه من ور الطفولي وأيدي المسنل

ّل زاوية.  ّل شيء وك صور ك

كان العقصد »محمودي« من »كردستان العراق«، ويتحدث الفارسصة بطالقة. 

عندما رآن���ا طأطأنا رؤوس��ن��ا اع��ت��راًض��ا على وج���ود ال��م��راس��ّ ال��ص��اب��ان��ي، راح يشتمنا 

نا  بألفاظ بذيئة نابصة. كان واثًقا من أنل المراسلصن الصابانصصن لن يفهموا ما يقول، لكنل

على الرغم من شتائمه بقصنا مطأطئي الرؤوس. ذهب »محمودي« إلى »من ور«، 

رفعه من مكانه وراح يالطفه بخبث أمام الكامصرا. لقد وجد المراسّ في ت رف 

ه  العقصد موضوًعا مثصًرا، مالطفة عقصد عراقي ألسصر إيراني دون أن يدري أنه يوجل

لنا الشتائم. كان أثناء مالطفته ل�»من ور« يقول لنا: »سأريكم ماذا سأفعّ بكم يا 

أوالد الكالب عندما يغادر هؤالء الصابانصون الحمقى«، ثم أردف تهديده بسصّ من 

الشتائم وبالتعرلض ألعراضنا. 
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عند الغروب، بعد أن انطلقت صفارة اإلح اء، دخّ النقصب العراقي العجوز 

كعادته. كان عندما يدخّ يلتفت إلى يمصن الزنزانة حصث نجلس ويقول: »شلونكم 

ش���ب���اب؟«، ث���مل يلتفت ن��اح��ص��ة المسنصن وي��ق��ول: »ش��ل��ون��ك��م ش���ب���اب؟«، ب��ع��ده��ا يبدأ 

ا ل  باإلح اء. لكنه الصوم لم يكن حنوًنا على اإلطالق، أو ربما ُأجبر على أن يكون فظًّ

ه لم يضرب  »وجود حمصد عراقي« اللذي جاء لتنفصذ أمر العقصد بمعاقبتنا. صحصح أنل

أيل أسصر حتى ذلك الصوم، وربما ما كان لصفعّ ذلك لوال وجود »حمصد«معه! أمكنه 

ضرب الجمصع لكنه لم يفعّ أو لم يشأ، فاختار واح��ًدا لصضربه نصابة عن الجمصع، 

ون لقب  ومن سصختار غصر »حسن مستشرق« المشاكس اللذي أطلق علصه العراقصل

»أك��ب��ر ك��ل��وت��ش��ي« -أي ال��م��ح��ت��ال ال��ك��ب��ص��ر- سحبه م��ن ال�� ��ف وش���رع ب��ض��رب��ه بقضصب 

الخصزران. سقطت الضربة األولى على كتفه، واستطاع تالفي الثانصة، بصنما سقطت 

الثالثة على كف يده، فبدأ بال راخ والعويّ كمن يعذبونه بسحب أظافره، حتى لو 

كانت الضربة خفصفة أو لم ت به على اإلطالق! كما يبدو أن النقصب لم ينزعج البتة 

ة وغادر الزنزانة.  من الدور اللذي يلعبه »حسن«، فضربه ضربات عدل

االنتخابات ونكستها

��ة  ��ت��ي ت��ول��ى فصها م��س��ؤول��صل ة ال��ق�� ��ص��رة الل ��ن ال��ع��ق��ص��د »م��ح��م��ودي« خ���الل ال���م���دل ت��م��كل

��ة  ال��م��ع��ت��ق��ّ م���ن ض��ب��ط ال���وض���ع ف���ص���ه. ك����ان ال��ع��ق��ص��د م���ن أك�����راد م��ح��اف��ظ��ة »ال��س��ل��ص��م��ان��صل

ه تلقى التعلصم العسكريل في مدينة »شصراز« في عهد الشاه، لذا  ة«، وقصّ إنل العراقصل

كان يعرف جمصع مدن »إيران«. سأل أحد األسرى: »من أين أنت؟«، فأجاب األسصر: 

يائها فسأله: »هّ تعرف  »من ق ر شصرين« اللتي كان »محمودي« يعرف أحد أثر

ه كان يعرف أسماء  فالًنا؟، ال بدل وأنلك سرقت التفاح من حديقته مراًرا؟«. حتى إنل

القرى في »إيران«. »محمودي«، ومن أجّ تنفصذ اإلصالحات اللتي يهدف إلصها في 

المعتقّ، عمد بداية لتغصصر رابط المعتقّ بشكّ ديمقراطي معلًنا أن األسرى يحقل 
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لهم انتخاب رابطهم. أعلن عن اسم المرشح من الزنزانة رقم )24(.»علي«، ضابط 

من جماعة أهّ الحق انضمل حديًثا إلى جمع عناصر حزب الله معلًنا قطع عالقته 

الكاملة مع تلك الجماعة، ولتأكصد صدقه حلق شاربصه وعمق عالقاته بالمتدينصن. 

طلب »يحصى كسائي« وهو على عالقة وثصقة مع اإلخوة في الزنزانة )24( أن 

ت ل�»علي« فنفذنا األمر دون أيل سؤال أو اعتراض. أجريت االنتخابات يوم  ن ول

الجمعة، وفاز مرشحنا بنسبة عالصة من األصوات، وأصبح »علي« رابط المعتقّ. 

بعدها دعاه العقصد »محمودي« إلى غرفته وتباحثا حول النظام والضوابط في 

المعتقّ، لصعود »علي« بعد حوالي الساعة بثصاب وزوج حذاء رياضي جديدين. 

ك��ان »ع��ل��ي« خ��الل ال��ن��ه��ار ي��ج��ول على ك��اف��ة ال��زن��زان��ات، يتحدث إل��ى المسؤولصن 

العقصد »محمودي«. استطاع خالل  إلى  حول االحتصاجات والمشكالت وينقلها 

ي���ادة ح ة ال��ط��ع��ام. ُت��رك  م��دةل ق صرة الح ول على بعض االم��ت��ص��ازات، أهمها ز

ال��زن��زان��ات، وربما تفاوض مع ال��ح��وزوي الشاب أيًضا.  ل�»علي« حرية التنقّ بصن 

ة ف��ي األس��ب��وع، وي��ت��ح��دث م��ع العقصد  ك��ان ُيستدعى إل��ى م��ق��رل ال��ق��ص��ادة م���رات ع���دل

»محمودي« لساعات. ح ّ »علي« في مدةل ق صرة على ثقة الجمصع بما فصهم 

ل  المتدينصن، وأعطاه العراقصون غرفة صغصرة في القاطع )3( كمكتب عمّ، تحول

فصما بعد إلى مقرل إقامته الدائم وفي النهاية إلى مكان قتله. 

مع مرور الزمن، زادت اجتماعاته بالعقصد »محمودي«، وتحولت إلى جلسات 

ة، فكان ينشغّ نهاًرا بأمور المعتقّ ويجتمع لصاًل بالعقصد »محمودي« لصعود  لصلصل

إلى غرفته للنوم)1(. 

إي��ران��ي أغ��واه العقصد العراقي »محمودي« فخان كّ قصمه الوطنصة وقتّ في العام  )1(  علي ر: ضابط 
1984 في غرفته على يد أسصرين.
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ي��ف ل��م ي��س��ِر ب��ع��د إل���ى أش��ج��ار الكصنا ال��خ��ض��راء ق���رب المعتقّ.  ي��ب��دو أنل ال��خ��ر

ا  ��ا للدرس وإمل صن لصاًل وفي الباحة نهاًرا، إمل ا كالعادة نقضي أوقاتنا مع المسنل كنل

ة في  للتنزه تحت أشعة الشمس مع باقي األسرى. كان المراسلون يأتون إلصنا مرل

الفصديو، وإالل  لنا بعض ال ور ومقاطع  التقطوا  ف��إن استطاعوا،  يًبا.  تقر األسبوع 

بوا بضربنا. ما زالت صورنا وأخبارنا - حتى بعد مرور 6 أشهر من األسر - تمأل  تسبل

صفحات المجالت وال حف العراقصة. 

ّ منها رجالن يحمالن كامصرا.  في أحد األي��ام توقفت سصارة أمام المقر، ترجل

انتظرنا كالعادة أن ينادي الحراس: »أسرى الزنزانة رقم )8( إلى الداخّ«، لكن لم 

يحدث هذا. جاء »حمصد عراقي« و»علي« واصطحبانا أنا و»حمصد مستقصمي«، 

و»من ور«، و»محمود آبادي« و»محمود رعصت نجاد« إلى المقر. 

��ب بنا رج��ّ يضع ال��ن��ظ��ارات ول��م يكن في  ف��ي غرفة العقصد »م��ح��م��ودي«، رحل

، ربما  الغرفة معه سوى الم ور والمترجم. بدا الرجّ ذو النظارات مألوًفا لديل

ام«. كان يرتدي اللباس  رأيته عند لقائنا ال لصب األسود! أو ربما في ق ر »صدل

. دخّ جندي عراقي يحمّ على صصنصة  المدني، ويحاول أن يظهر بمظهر إنسانيل

���ت���ي أش����رب ف��ص��ه��ا ال��ش��اي  ف��ن��ج��اَن��ي ش����اي. ك��ان��ت ه���ذه ال���م���رة األول�����ى م��ن��ذ األس����ر الل

بالفنجان. بدأ الرجّ بالكالم:

��ك��م لستم  إنل ق��ال��وا  - أراد رئصسنا إط��الق س��راح��ك��م، لكنل المسؤولصن اإليرانصصن 
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نوا عبرها من العودة إلى وطنكم. فما  صن! لذا قررنا إرسالكم إلى فرنسا لتتمكل إيرانصل

هو رأيكم؟

قلت: »في الزنزانة 20 رج��اًل عجوًزا بصن ال���50 إلى 70 عاًما من العمر، ولم 

��ا؟« أج��اب الرجّ:  يكن لهم أي دور ف��ي ال��ح��رب، فهّ يمكنكم إرس��ال��ه��م ب��داًل ع��نل

»لكن سصدي الرئصس يريد إرسالكم أنتم، أال تريدون العودة إلى أهلكم؟«، أجاب 

ّل ما نقوله تكتبون عكسه في  »محمود رعصت نجاد«: »ما الفائدة من اإلجابة، فك

صحفكم«. عندها قال: »لم نأت ال من ِقبّ التلفزيون وال من ِقبّ ال حف، فقد 

لع على أوضاعكم ويمكنكم قول ما يحلو لكم بحرية«.  ُأرسلنا لنطل

ا  هم أرسلونا رغًما عنل قال »من ور«: »أنتم تعلنون في تلفزيونكم وصحفكم أنل

عنا للحرب تكتبون العكس!« وقال »حمصد«: »نحن  نا تطول إلى الجبهة، ومهما قلنا إنل

وننا لتوجصه الضربات لوطننا«.  نريد أن ُنعاَمّ مثّ باقي األسرى بصنما أنتم تستغلل

قال الرجّ: »يريد رئصس جمهوريتنا القصام بعمّ إنساني فحسب«، فقال من ور: 

»اعتقلتمونا 3 أشهر في سجن االستخبارات دون حمام في ذلك الطقس الحار، 

ا؟«.  ا، فهّ تعتبرون هذا عماًل إنسانصًّ وفي هذا المعتقّ ُنضرب يومصًّ

صت لو يعود بالشاي  دخّ الجندي وأخرج فناَجي الشاي من الغرفة. كم تمنل

هم ضربوكم؟« أجبنا نحن األربعة: »أج��ّ«. انتهى  ثانصة! سألنا الرجّ: »تق د أنل

نا لسنا موضوًعا للترويج واالستغالل  لقاؤنا اللذي استمرل ساعة وخالصة الكالم أنل

اإلعالمي. 

����د ل��ن��ا ال���رج���ّ ذو ال��ن��ظ��ارة أنل ف��ص��ل��م ال��م��ق��اب��ل��ة ل���ن ُي��ع��ط��ى ال  ع��ن��د ال���م���غ���ادرة، أكل

للتلفزيون وال لل حف، بّ للمسؤولصن الرفصعي المستوى في البالد. صدقنا ما 

قاله لنا، وبالفعّ لم نجد في صحف األيام التالصة، خبًرا عن هذه المقابلة. 
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متسّلق الجبال

ة الجبّ، وذلك  ّل من مرل من هناك، وقف لصتأمّ بركة الماء ال افصة عند قمل ك

ا بعشٍّ  ًصا ال خور صعوًدا نحو القمة، مارًّ المتسللق اللذي ربط نفسه بالحبّ متخطل

لحمامة فصه 3 بصضات. »سصامك« كان هناك أيًضا، فسألته من صنع هذا؟ قال: 

»صنعه األخ رضا من الشمع«. أذاب األخ »رضا« بضع شموع في وعاء على النار، 

ثمل أف��رغ المواد المذابة في دلو من الماء، وبعد أن ب��ردت اتخذت شكّ الجبال 

ى جاءت بهذا الشكّ البديع، كما  والوديان، بعدها أكمّ الحفر والنحت علصها حتل

صنع مجسم المتسللق من ال ابون والحبّ من خصوط المنشفة المفتولة. عندما 

نة  رأى »جاسم« هذا األثر الفني، أحضر له في الصوم التالي عدًدا من الشموع الملول

وطلب منه صنع واح��د له. نزلت مع »سصامك« إلى الباحة. كان بعض األسرى 

د تحت أشعة الشمس في المكان  يسصرون جماعات من 3 أف��راد، وبعضهم تمدل

المخ ص لالستجمام بالقرب من السصاج الشائك. باعتقادهم أنل الشمس عالج 

نصن لم يكونوا  ة وآالم المفاصّ. لكنل اإلخ��وة المتديل للعديد من األم��راض الجلديل

لصخلعوا مالبسهم أمام اآلخرين، وبالتالي ال يشاركون في حمامات الشمس هذه. 

صن أوشاًما عجصبة غريبة. لقد وشم أسصر مدنيل  رأيت على أجسام بعض المستجمل

ي��ب��رز« ع��ل��ى ذراع����ه األي��م��ن ص���ورة منسوبة ل��إم��ام ع��ل��ي Q، وعلى  ي��دع��ى »ف��ر

ه في األشهر األولى  ذراعه األيسر صورة امرأة ناشرة شعرها. أخبرني »سصامك« أنل

ئة، وأضحى من النادر أن  لألسر، روج األسصر اإليراني »فريبرز« لهذه العادة السصل

ترى أسصًرا ال يوجد على ذراعه أو ساعده وشم عبارة عن صورة أو على األقّ وشم 

جملة: »ستمرل هذه أيًضا«. دللني »سصامك« على »فريبرز« وهو رجّ في ال�30 

من العمر، طويّ القامة، كثصف الحاجبصن، وقال:

ام«، ال يتدخّ في شؤون أحد، لكنل  يبرز الوشل ًئا، ينادونه »فر - لصس رجاًل سصل
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نصن ال يطصقونه، وقد رسم صوًرا جمصلة، كما أجبره العراقصون أن يرسم صورة  المتديل

ي( وهو ال حول له وال قوة لصرفض.  ام مقابّ بعض األشصاء )بدل مادل ل دل

هم وشموا على أجسادهم، وكانوا يسعون  بعد عامصن، ندم كثصٌر من األسرى ألنل

جاهدين للتخلص منها، لكن هصهات! مررنا بالقرب من »فريبرز«، وهو من مدينة 

»سصامك« نفسها لذا كان يمازحه أحصاًنا، فأشار إلى وشم المرأة وسأله: »متى 

وشمت هذه يا فريبرز؟«، أجاب: »وشمتها زمن الشاه«، ثمل أشار »سصامك« إلى 

ال ورة المنسوبة إلى اإلمام علي Q وسأله: »وهذه؟« قال: »زمن الجمهورية 

ا.  اإلسالمصة«، فضحكنا ملصًّ

يبرز« إنسان بسصط، كان في شبابه  بعد أن غادرناه، أخبرني »سصامك« أنل »فر

اًن��ا وح��ال��ًص��ا ُيشغّ نفسه ف��ي حصاكة  ط��ائ��ًش��ا، لكن قبّ أن يقع ف��ي األس���ر عمّ ف��رل

األحذية التقلصدية، ولم يبَق له من طصش شبابه سوى هذه األوش��ام، فقد أصبح 

مؤمًنا مواظًبا على ال الة وال صام. 

ان��ت��ش��رت ل��وح��ات ع��ل��ى ال��س��ص��اج ال��ش��ائ��ك ك��ت��ب علصها ع���ب���ارة: »ال ت��ق��ت��رب من 

نت لغتي العربصة.  السصاج«، استطعت قراءة العبارة وفهم معناها فقد تحسل

ا يحمّ أعداًدا من ال حف، فعدنا  وصلنا قرب مدخّ المعتقّ ورأينا جنديًّ

إلى الزنزانة لنعرف األخبار الجديدة. كانت زنزانة األسرى القدامى أكثر تنظصًما من 

زنزانتنا اللتي لم تعرف التنظصم لسبَبْصن؛ األول شقاوة الفتصة، والثاني عجز األسرى 

صن. كانت الق عات اللتي يستخدمونها أكثر عمًقا من ق عاتنا، والواضح  المسنل

ة المصاه في ال��وس��ط، هناك علب  هم هم من جعلوها بهذا الحجم. تحت ج��رل أنل

المخللالت،  إل��ى  ى  المربل م��ن  ال��م��أك��والت  أن���واع  باألقمشة، فصها  ة مغطاة  بالستصكصل

وقد علقت على الجدران أقمشة خاطوها على شكّ جصوب يضعون فصها فرشاة 
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��ق ع��ل��ى ال���ج���دران أن���واع  وم��ع��ج��ون األس���ن���ان، ش��ف��رات ال��ح��الق��ة وال��م��الع��ق، ك��م��ا ُع��لل

المسابح الم نوعة من الطصن أو نواة التمر. ومن صفائح الزيوت النباتصة، صنعوا 

صناديق صغصرة لحفظ الخصطان واإلبر، األزرار واألشصاء ال غصرة األخرى. 

ترحصًبا بضصفه  لص نع ش��راًب��ا،  كوَبْصن  وأح��ض��ر  ال غصر،  م��دل »سصامك« بساطه 

اللذي هو أنا. وضع السكر في الكوبصن وذهب لملئهما بالماء من الجرة في الوسط، 

ل��ذا ك��ان اإلخ��وة  ال��ب��رودة تحتها.  القائمة على قاعدة حديدية ثالثصة القوائم تؤمن 

يحتفظون أسفلها باألطعمة كي ال تفسد. ما إن شربنا »الماء والسكر« حتى دخّ 

رابط الزنزانة حاماًل عدًدا من ال حف. كالعادة ت درت ال فحة األولى ل حصفة 

ي��ن ف��ت��ى، وق���رأ »س��ص��ام��ك« م��ا كتب تحتها بالعربصة:  ال��ث��ورة ص���ورة ال��ث��الث��ة وال��ع��ش��ر

ام ح��س��ص��ن« الحثصثة  »ال��م��ن��ب��وذون م��ن ال���وط���ن«، وك��ت��ب��وا أي��ًض��ا ع��ن م���ح���اوالت »ص�����دل

ت المسؤولصن  إلعادتنا إلى بلدنا، لكنل جمصع محاوالته باءت بالفشّ بسبب تعنل

ّل ما كتب تلفصق وكذب ودجّ! صن ورفضهم استقبالنا. بالطبع، ك اإليرانصل

ع »سصامك«، ت فحت ألبوم ال ور اللذي صنع غالفه من علبة   قبّ أن أودل

ّل صفحة بالخصوط  ن ك يل مسحوق الغسصّ وصفحاته من النايلون الشفاف، وقد ز

الملونة اللتي حاكها من خصوط المناشف وطرز حواشصها بلون خاص وشكّ فنيل 

يخطف األب ار. 

المعطف

ي��ن األول، أص��ب��ح ط��ق��س »ال����رم����ادي« ب�����ارًدا ج����ًدا. غسّ   ف��ي أوائ����ّ ش��ه��ر ت��ش��ر

��ت��ي ع��اله��ا ال��غ��ب��ار ب��ع��د أن ُع��ل��ق��ت ق��راب��ة ع���اٍم على  األس����رى ال��ُق��دام��ى معاطفهم الل

إلصه  أرسلنا  والتموين،  المخازن  د« مسؤول  النقصب »محمل ج��اء  ال��ج��دران. عندما 

د ذو  »يحصى قشمي« لصطلب معاطف ل�مجموعة الثالثة والعشرين. النقصب محمل
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ان من األسنان  البشرة السمراء الداكنة، طصب القلب، عندما يضحك يظهر صفل

ا  ا جمصاًل. كان يقف أسبوعصًّ البصضاء الكبصرة والمرتبة، فتخلق مع بشرته الداكنة تضادًّ

أمام المطبخ يشرف على األسرى وهم يفرغون شاحنة التموين من األرز والحبوب 

األخرى ثمل يوثق ذلك في لوائحه. ما إن تفرغ الشاحنة حتى يأتي بحًثا عن »يحصى 

قشمي« ويقول له ب وت مرتفع :»كصف حالك يا أبو سمرة«. و»أبو سمرة« لقب 

لمن هم سُمر البشرة، فقد كان »يحصى« أسمر أيًضا، وربما هذا ما دفع النقصب 

»محمًدا« ألن يحبه ويهتم ألمره، وكان في بعض األحصان يمازحه ويقول له: »تعال 

ب«. كان  جك ابنتي، فأنت ولد مؤدل يا أبو سمرة إلى العراق بعد الحرب، كي ُأزول

»ي��ح��ص��ى« يخجّ ك��ث��ص��ًرا م��ن ك��الم��ه، لكن بالطبع ُح��م��رة الخجّ ال تظهر على وجهه 

األسمر! 

 في ذلك الصوم، استغللنا العالقة الوثصقة بصن »يحصى« والنقصب كي يطلب 

التالي  ال��ص��وم  ف��ي  لنا  وأح��ض��ر  للطلب  النقصب  استجاب  وبالطبع  المعاطف،  لنا 

23 معطًفا قديًما أكلها الغبار، حتى إنل بعضها كان ممزًقا وبعضها اآلخر قضمته 

الجرذان. من الواضح أنها بقصت في المخازن لسنوات، وربما تعود للجنود في 

عهد رئصس جمهورية ال��ع��راق السابق »أح��م��د حسن ال��ب��ك��ر«، إذ ل��م يعد الجصش 

العراقي يرتدي هذا النوع من المعاطف، بّ اسُتبدلت بمعاطف ق صرة. 

ها تقصنا برد الرمادي القارس،  ، المهم أنل مهما كانت، وألي تاريخ تعود ال يهمل

ف��ل��ص��س ه��ن��اك أه���م م��ن صحتنا وس��الم��ت��ن��ا وس���ط ه���ذه األس�����وار ال��ش��ائ��ك��ة. غسلنا 

المعاطف ورتقنا ثقوبها وخطنا ما تمزق منها، لكن في حاالت التمزق الكبصر لجأنا 

ًطا ماهًرا  إلى »حمصد مستقصمي«. كان وال��د »حمصد« قبّ التحاقه بالحرس خصال

عنده مشغّ صغصر في أحد شوارع »سصرجان«، وكان »حمصد« يعمّ عند والده 

في العطلة ال صفصة، فأصبح خصاًطا ماهًرا في سنل ال�14 من عمره. وعالوة على 
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قمصص  إل��ى  العربصة  ال��دش��داش��ة  ن��ح��ول  كصف  عللمنا  بمقاسنا،  المعاطف  خصاطة 

وس��روال. لقد تعلمت منه الخصاطة بالصد، وأصبحت ماهًرا فال يمكن من النظرة 

األولى التمصصز بصنها وبصن خصاطة الماكصنات. كما تعلمت حصاكة ال نارة من المالل 

قارئ القرآن في زنزانتنا. صنعت من قطعة من األسالك الشائكة صنارة - بالطبع 

اس - وحكت طاقصة للرأس وبسبب ق ر الخصوط أجبرت  بعصًدا عن أنظار ال��ح��رل

على حصاكة آخر رديفصن بخصوط أكصاس الخصش. 

صن ف��ي زنزانتنا  ال��ش��اي للمسنل ك��ان »أح��م��د علي حسصني« يعطي ح ته م��ن 

ى عندما أص��ررت  وخاصة ل�»بابا عبود«، فهو لم يشرب الشاي ط��وال حصاته، حتل

���ذي يحتويه ل��م يقبّ. ك��ان ُيجالس م��ن يشرب  علصه أن يشربه م��ن أج��ّ السكر الل

ف من وحدته. تلك اللصلة عندما أحضر الشاي للرجّ  الشاي ويسامره كي يخفل

العجوز، أعطصته الطاقصة اللتي حكتها ألعطصها له، ففرح العجوز بها كثصًرا. وعندما 

أراد المغادرة قال لنا »أحمد علي«: »يا أوالد إن لم يمت بابا عبود اللصلة فهذا 

ه يجهز نفسه للموت كللما علم أن العشاء هو حساء اللوبصاء!«.  أمر عجصب، إذ إنل

نادي السّيد

ت برودة ف ّ الخريف في شهر تشرين الثاني. كان »من ور«، »حمصد«  اشتدل

التراب  الجملة على  د«  العربصة، فصكتب السصد »محمل اللغة  و»ج���واد« يدرسون 

الممهد بخشبة في يده ويطلب من تالمذته قراءتها وإعرابها. 

ي���د، نسصر ق��رب السصاج الشائك  كنت و»يحصى« بعصَدْين م��ن إع���راب عمر وز

نتبادل األحاديث وذكريات الطفولة، وتتداعى في ذاكرتنا مشاهد مختزنة لتبعث 

ثه أنا بلهجة  فصنا أنًسا وأماًل. يتحدث »يحصى« بلهجة أهالي جزيرة »قشم«، وأحدل

جنوب »كرمان«. كانت اللهجتان متقاربتصن نوًعا ما لذا لم نجد صعوبة في الفهم. 
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لكن عندما يتحدث بسرعة ال يفهم أحد ما يقوله غصري أنا. حدثني »يحصى« عن 

حصاته في الجزيرة، عن والده صصاد السمك وعن األيام اللتي رافقه فصها إلى البحر. 

بصنما حدثته عن قريتي وسرقة ف��راخ البالبّ واصطصاد ال��ج��راد، الطعام المفضّ 

��ا، وق��د رف��ع ياقة  ��د »ح��س��ام ال��دي��ن ن��واب��ي« م��نل للبالبّ. ف��ي أث��ن��اء ذل���ك، دن��ا ال��س��صل

ن��ا إل��ى زاوي���ة وق��ال ل��ي وه��و ينظر ف��ي األنحاء  معطفه على أذن��ص��ه لصتقي ال��ب��رد، ج��رل

كعادته: »قلت لحسصن إنلك تعرفه وهو يسللم علصك ويقول لك ال أنت تعرفه وال 

هو!«. قال هذا ثمل ضحك وغادر. 

����ذي ل��م ي���درك م��ا ي��ح��دث س��أل��ن��ي م��ن ه��و »ح��س��ص��ن«؟ فقلت ل��ه:  »ي��ح��ص��ى« الل

»حسصن من أبناء جصرفت أو كهنوج، نزيّ في القاطع )3( ويشتهر باسم حسصن 

كارد )guard( أودل كثصًرا لو ألتقي به«. لم أكذب علصه، حقصقة أرغب كثصًرا في 

لقائه لكن عليل االنتظار إلى عصد النوروز. كان »حسصن« في الحرس الملكي زمن 

ّل ما في وسعه دف��اًع��ا عن اإلس��الم  الشاه وبعد انت ار ال��ث��ورة اإلسالمصة، ب��ذل ك��

والوطن. 

ّل  بعد إح اء تلك اللصلة، أخ��رج النقصب ورق��ة من جصبه وق��ال ل�»كاظم«: »ك

من يرد اسمه في الالئحة يجب أن يحمّ أغراضه ويخرج«. ُذهلنا ولم نكن نعرف 

ِلم وإلى أين؟. 

قرأ النقصب األسماء التالصة: »من ور محمود آبادي، حمصد مستقصمي، حسن 

ينف ّ عن  ل��ن  ��ه  ألنل باباخاني«  ف��رح »محمد  مستشرق ويحصى كسائي نجفي«. 

ه ل��م يطق ص��ب��ًرا وق��ال  صديقه المقرلب واب��ن مدينته »أح��م��د علي حسصني«، لكنل

ل�»كاظم«: »اسألهم إلى أين سصأخذونهم؟«. سأل »كاظم« النقصب اللذي أجاب: 

يرتنا قلصاًل فهذه الزنزانة مكان  »سصأخذونهم إلى الزنزانة رقم )24(«. هدأت سر

اًل  ال��ف��راق ص��ع��ب فعانقناهم م��ط��ول ل��ك��نل  أس���ر األش��خ��اص المهمصن ف��ي المعتقّ. 
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عناهم.  وودل

��ة إل��ى »م��ن�� ��ور« بجسمه  ف��ي تلك اللصلة، شعرنا بالشوق إل��ى اإلخ���وة، خ��اصل

النحصّ ال غصر وطباعه المرحة اللتي تبثل فصنا الروحصة والمعنويات العالصة، وإلى 

 ،)1( التقلصدية  ي��اض��ة »زور خ��ان��ه«  ر ف��ي  المرشد  »ح��س��ن مستشرق« لصلعب دور 

المرشد« ألنل وال���ده في  ا نسمصه »حسن  األل��ح��ان واألش��ع��ار الحماسصة. كنل م  فصرنل

السابق كان مرشًدا في أحد أندية »زور خانه« في مدينة »ساري« شمال »إيران«. 

ي��ات طفولته ه��ن��اك، وك��م م��ن لصلة أنشد فصها من  ك��ان »ح��س��ن« يحدثنا ع��ن ذك��ر

األشعار ب وته الجمصّ:

- أيها العازف رويدك كي أرى الحبصب.

كانت هذه من األنغام الخاصة بقوم »الُلر« وال ندري أين تعللمها! 

��ذي يتمتع باللصاقة البدنصة  ة، جمع السصد »عباس سعادت« الل بعد أي��ام ع��دل

ف��راَش اإلخ��وة وس��ط الزنزانة وق��ال: »م��ن يريد منكم أن يتعلم الم ارعة؟«. لقد 

تعللم السصد »عباس« الم ارعة في بلدته »باريز« في محافظة »كرمان«، واقترح 

ة تأسصس ناٍد للتدريب على الم ارعة في الزنزانة ووافقه »حسن« على  منذ مدل

ذل��ك، لكن ال��ق��در ش��اء أن يبدأ ال��ن��ادي نشاطه بغصاب »حسن مستشرق«. كان 

���ه م��ن أهّ  السصد »ع��ب��اس« ح��ن��وًن��ا ج���ًدا، وع��ن��دم��ا أخ��ب��رن��ي ف��ي سجن »ب��غ��داد« أنل

��ذي أحضره أخي »موسى« لألستاذ  »باريز«، تذكرت كتاب »ل وص األنبصاء« الل

د إبراهصم باستاني باريزي« وذكرني أيًضا ب�»حسصن خان  والمؤلف التاريخي »محمل

��ه تمتع باللصاقة  ��ذي ك��ان مناهًضا للحكومة، وال ب��دل أنل بتشاقتشي« بطّ الق ة الل

)1(  أي بصت القوة وهو المكان اللذي يتدرب فصه الرياضصون على الم ارعة وألعاب القوى الشعبصة في 
»إيران«.
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البدنصة كالسصد »عباس«. 

كنت أول متدرب عنده، وعللمني جمصع فنون الم ارعة. في السابق، كنت 

أعتقد أنل الغلبة في الم ارعة لألقوى، وعندما استطعت أن أهزم »أبا الفضّ« 

األق���وى بنصًة مني، علمت أن ال��ق��وة وح��ده��ا ال تكفي. بالطبع، كانت تلك المرة 

الوحصدة اللتي استطعت فصها هزيمة »أبي الفضّ«. فبعد أن تعللم جمصع فنون 

الم ارعة لم يعد يستطصع أن يغلبه أحد. 

ا ن��ت��درلب ف��ي اللصّ بعصًدا ع��ن أعصن  ازده���ر ن��ادي السصد »ع��ب��اس«، أح��ص��اًن��ا كنل

��ون ال��م��س��ت��ل��ق��ون ع��ل��ى ف��راش��ه��م ي���ش���اه���دون م�� ��ارع��ت��ن��ا من  ال���ح���راس وك����ان ال��م��س��نل

القلب  الرياضة، طصب  السصد »ع��ب��اس« ضلصًعا بهذه  ك��ان  أماكنهم ويضحكون. 

ع ال��ع��راق��ص��ون العنب على ال��زن��زان��ات، وق��ام  وح��س��ن المعشر. ف��ي أح��د األي����ام، وزل

ا 7 حبات.  ّل منل « بتقسصم حبات العنب علصنا بالتساوي، فكانت ح ة ك »المالل

دفع السصد »عباس« الحبة األخصرة من ح ته نحوي وقال: »كلها يا أحمد، أقسم 

علصك بحصاة سلصمان إنها من حظك«. أكلتها وسألته: »ومن هو سلصمان هذا؟«. 

اد العجوز في قرية »باريز«. كان لحداد القرية ابن  عندها قصل عليل حكاية الحدل

اسمه »سلصمان«، وك��ان عمله على منفاخ آت��ون النار. ك��ان الحداد ي نع أدوات 

البنائصن والمزارعصن في القرية، وعندما يأتي أحدهم لشراء أداة ما، يقول له: »ال 

ب��واح��دة، عندها يذهب إلى  ال��زب��ون بالرجاء واإلص���رار لصأتصه  يوجد عندي فصبدأ 

المخزن ويحضر الرفش أو الفأس أو أي قطعة طلبها الزبون قائاًل: »تفضّ هذه 

ها من حظك!«. آخر قطعة، أقسم بحصاة سلصمان إنل
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قبصّ غروب أحد أيام كانون الثاني من العام 1983م، تناولنا مرق اللحم البرازيلي 

د وغسلنا األطباق، وبعد أن جاء النقصب لإح اء وخرج، ارتدينا مالبس النوم  المجمل

واشتغلنا بمراجعة الدروس. فجأة، توقفت سصارة »مصني باص« أمام مقرل المعتقّ، 

تشبه السصارة اللتي نقلتنا من ثكنة »الرشصد« إلى هنا، وقد تكون هي نفسها. 

وزَتْصن إلى درجة كادت  ب العرق البارد من جبصني، خفُت وانتفخت اللل ت بل

سي. ِلم أصبحت جباًنا؟! لم أشعر بالخوف في الجبهة؛ من  أن تسدل طريق تنفل

ال��ق��ت��ال وال م��ن ح��ق��ّ األل���غ���ام، وال أي���ام ال��س��ج��ن خ��ف��ت م��ن غ��رف��ة ال��ت��ح��ق��ص��ق، وم��ن 

»فؤاد« و»إسماعصّ«، بالقدر اللذي خفت منه في هذه الللحظة. لقد جفل حلقي 

وتسارعت ضربات قلبي. 

قبّ سنوات، كنت أجلس في ال ندوق الخلفي لسصارة البصك أب اللتي نقلتنا 

100 كصلومتر.  إل��ى مدينة »جصرفت« قاطًعا مسافة  يتنا »ه��ور باسفصد«،  من قر

جة ملصئة بالحفر، وعندما وصّ إلى حفرة كبصرة داس  ة متعرل كانت الطريق ترابصل

على المكابح بقوة، فتوقلف البصك أب بسرعة وت اعد الغبار والتراب المختلط 

برائحة البنزين فسدل حلقي وكاد يخنقني، كما اضطربت أمعائي فأخرجت رأسي 

أت ما في معدتي. وقد انتابني الشعور نفسه في الللحظة اللتي توقف فصها  وتقصل

ون من باب المعتقّ  اس العراقصل المصني باص خلف السصاج الشائك، ودخّ الحرل

ا.  جهصن نحو زنزانتنا، لكن مع مرارة مختلفة جدًّ متل
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ُفتح باب الزنزانة ودخّ »حمصد عراقي« و»جاسم تشركو«. كان »حمصد«مقطب 

الحاجبصن يقضم شاربصه كالعادة. قال لرابط الزنزانة: »قّ لهم يا كاظم أن يكونوا 

خالل 5 دقائق في الممرل وأن ال يحضروا معهم شصًئا غصر المالبس اللتي يرتدونها«. 

قادونا نحو مدخّ المعتقّ. ودعنا السصد »محمد حسصني«، »محمد رضا 

راش��دي«، »علي بنافند«، السصد »حسام« وبقصة الرفاق من خلف النوافذ اللتي 

مررنا بها، وهم كانوا بدورهم يحملوننا السالم وبعض التوصصات:

- أوصلوا سالم األسرى لإمام.

- بالسالمة والله معكم.

ا الكباب مع اللبن المخصض.  - كلوا نصابًة عنل

- ال تنسوا مراسلتنا. 

نا ننتظرهم.  - قولوا للمقاتلصن إنل

ر صوت المعتقّ ب وت تالوة  شارفت الشمس على الغروب، وص��دح مكبل

»محمد ص��دي��ق ال��م��ن��ش��اوي« ل��س��ورة ال��زم��ر. س��أل »ع��ب��اس ب��ور خ��س��روان��ي«: »أي��ن 

من ور وب��اق��ي اإلخ����وة؟«، ق��ال »حسن قاضي زاده«: »ه��ا ه��م ق��ادم��ون«. تبادلنا 

��ه��م ك���ب���روا خ���الل ال��ش��ه��ر ال��م��ن�� ��رم، وق���د ن��م��ت ل��ح��ص��ة »ي��ح��ص��ى«  ال��ت��ح��ص��ة، ب����دوا وك��أنل

و»حسن«. 

مع رؤية المصني باص، ذهب عني الخوف اللذي انتابني في الزنزانة، وقبّ أن 

نخطو خطوة واحدة خارج المعتقّ، خضعنا للتفتصش البدني في غرفة الحراسة. 

ط��ال تفتصش »يحصى كسائي« أكثر من المعتاد، فقلقنا علصه وس��أل »عباس بور 

خسرواني« »من وًرا« إن ك��ان »يحصى« قد أحضر معه شصًئا من الزنزانة )24(؟ 
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فأجاب: »تقرر أن نحفظ شعاًرا باللغتصن اإلنكلصزية والفرنسصة ضدل مسعود رجوي 

ده في مطار باريس إذا ما أرسلونا إلى هناك، أرجو أن ال يكونوا  وبني صدر كي نردل

اس  منا إي��اه اإلخ��وة في الزنزانة )24(«. خ��رج أح��د الحرل قد وج��دوه معه! فقد علل

ومعه ورقة مطوية ربما أخذها من »يحصى«، وسللمها إلى مسؤوله. كان »يحصى« 

ما زال في غرفة الحراسة. فتح المسؤول الورقة وقرأ ب عوبة: »خمصني أي إمام 

خمصني أي إم��ام...«. ما إن قرؤوا كلمة »خمصني« حتى تطاير الشرر من عصونهم، 

حملوا سصاطهم الُملقاة أمام الباب، وأسرعوا إلى غرفة الحراسة. بدأت بالدعاء 

ل�»يحصى« اللذي تعالى صوت صراخه وعويله على وقع السصاط المتسارعة على 

جسده ك��واب��ّ المطر، ف��س��ددت أذن��ي بصدي ك��ي ال أسمع أنصنه ال��م��وج��ع. وم��ا إن 

، ثمل اقتادونا، ما عدا »يحصى«،  توقف مطر السصاط حتى خرج »يحصى« يعرج ويئنل

إلى المصني باص. هبط الظالم، ورحت أراقب خالل زجاج السصارة تنقّ األسرى 

في المعتقّ وأحسدهم على حريتهم. لقد وصّ هنا »المنشاوي« في تالوته إلى 

اآلية: ﴿وَسيَق اّليَن اتّقواْ َربّهم إىل اجلّنة ُزَمًرا﴾.
وضعوا »يحصى« خلف سصارة ال�»ستايشن« المواكبة لنا، وانطلقنا عبر الجسر 

على نهر »ال��ف��رات« مغادرين »ال��رم��ادي« نحو »ب��غ��داد«. وق��د عرفنا وجهتنا من 

خالل اللوحة الموضوعة إلى جانب الطريق اللتي كتب علصها: »بغداد 100 كلم«.

»بغداد«... »بغداد«... كم أكره هذا االسم وكم هو موحش! ال أعرف كلمة 

أكثر ألًما وتعفًنا منها، كآبة ورائحة كريهة، رائحة غرفة الُحقن، رائحة المالبس اللتي 

ت دون أن ترى الشمس، رائحة الدماء المتخثرة، رائحة الرصاص وعطر »فؤاد«  جفل

السخصف. 

نا فرحنا لرؤية »من ور«، »حسن« و»حمصد«ثانصة، لكنل تعرض »يحصى«  صحصح أنل

ر مزاجنا. سارت ال�»ستايشن« اللتي  للضرب والتفكصر فصما ينتظرنا في »بغداد« عكل
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ب��اص علصها، فرأينا  المصني  أمامنا وانعكس ض��وء م ابصح سصارة  تحمّ »يحصى« 

ا في »ب��غ��داد« أو  »يحصى« يجلس وح��ص��ًدا. حزنت لحاله، وخفت أن يف لوه عنل

ا فعلوا.  يعذبوه أكثر ممل

ثنا مرة  اإلخ���وة، مرًحا ونشصًطا كالعادة. وحدل باقي  ًزا عن  ك��ان »من ور« متمصل

منا اإلخ��وة هناك العديد من الشعارات  ا حدث في الزنزانة )24(: »لقد علل عمل

دها في المطار إذا ما أخذونا إلى فرنسا«.  باللغتصن اإلنكلصزية والفرنسصة كي نردل

فكرة رائعة خطرت لإخوة هناك، عندما قرأ أحدهم في ال حف عن إمكانصة 

ًنا من اللغتصن اإلنكلصزية والفرنسصة.  نقلنا إلى »إي��ران« عبر »فرنسا«، وكان متمكل

كتب شعارات مضادة ل�»رجوي« و»بني صدر«، وطلب من اإلخوة في مجموعتنا 

حفظها. قلت ل���»م��ن�� ��ور«: »ه��ص��ا أسمعنا م��ا حفظته«. ف���راح ي��ق��رأ م��ا تعللمه ولم 

ا قاله غصر بضع كلمات: »رج���وي، بني ص��در، ص��دام وإي���ران«. ث��مل ترجم  نفهم ممل

لنا ما قاله: »الموت لبني صدر ورج��وي الخائنصن، الموت ل دام، تحصا إي��ران!« 

ك��ان السائق يستمع إل��ى أغاني »أم كلثوم« ويتحدث إل��ى الجندي عظصم البطن 

والشاربصن الجالس قربه. 

كان »يحصى« الجالس خلف ال�»ستايشن« والمقصد الصدين، كللما مرلت السصارة 

فوق حفرة أو مطب، يرتطم رأسه بسقفها. تألمت كثصًرا لحاله، فعلى االلرغم من 

أنل المقاعد الخلفصة للسصارة خالصة، إالل أنهم وضعوه في صندوقها الخلفي. 

ف���رغ »م��ن�� ��ور« و»ح��س��ن« و»ح��م��ص��د«م��ن ق���صل خ��واط��ره��م ف��ي ال��زن��زان��ة )24(، 

وأصبحنا على بعد 10 كصلومترات من »بغداد«، فانتابني القلق ثانصة من الم صر 

اللذي ينتظرنا. عندما توقفت سصارة المصني باص أمام باب كبصر على جانبصه عربتا 

أشهر   6 ثانصة!«. منذ  الجمصع بشكّ الإرادي: »االستخبارات  ق��ال  مدفع قديم. 
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عندما عبرنا ه��ذه البوابة، لم يكن لدينا أدن��ى فكرة عن سجن االستخبارات في 

ق لن ّ إلى  نا سنمرل في زقاق ضصل وزارة الدفاع العراقصة، لكن هذه اللصلة أعرف أنل

سجنصن مثلثي الزوايا، حصث »إسماعصّ« السجان المتحجر القلب، بّ هو أشدل 

قساوة من الحجر. كان لقساوته في تعذيب األسرى والسجناء، ي رخ في نومه 

ه لن ّ  ويضرب بقبضته على العمود الحديدي وسط باحة السجن. الصوم أعلم أنل

إلى السجن سنمرل في ذلك الزقاق حصث غرف التحقصق والتعذيب عن يمصنه، 

وينتظرنا في ذلك السجن المهول رجّ طصب يجلس على فراش مهترئ ال يدرك 

ة سصلقانا ثانصة وجًها لوجه.  أنه بعد دقائق عدل

ّل ما تعرلضت له من  مررنا في ال��زق��اق بالقرب من غرفة »ف���ؤاد«، فتذكرت ك��

ضرب وشْتم. على الرغم من مرور ثالثة أشهر واختفاء آثار ضرب »إسماعصّ« عن 

جسمي إالل أنني لم ولن أنسى أب��ًدا شتائم »ف��ؤاد«! لم نسمع أص��وات المبردات 

في هذا الشتاء القارس، كما لم نسمع أصوات تعذيب األسرى في هذه الساعة 

اللصّ. ما إن دخلنا السجن حتى استقبلنا »ص��ال��ح« ضاحًكا وقال  المتأخرة من 

 ، د وآل محمد.. ها أنتم ثانصة!«، فأجبناه: »ها مالل وا على محمل ب وت عاٍل: »صلل

ه كبر ست سنوات. قال: »ألم  ها نحن ثانصة«. بدا لنا بعد غصاب ستة أشهر وكأنل

يدعوكم وشأنكم بعد؟«. 

ّل ش��يء على حاله، سجن ب��ارد بال  لم يكن في السجن غصر »ص��ال��ح«، ك��ان ك��

روح، الجديد فصه غطاء النافذة أعلى الجدار وهو عبارة عن قطعة من النايلون، 

انصات المطروحة أرًضا أكثر اتساًخا. اشتقت إلى العقصد »تقوي«،  وأصبحت البطل

ة للضابط الطهراني. والح��ظ��ت أن  الفنصل ال��ش��ص��رازي، والقطعة  وإل��ى رج��ز الضابط 

خطوط إح اء األيام واألشهر قد زادت على الجدران. 

��ذي دخ��ّ إل��ى السجن وه��و يعرج، فجأة فتح الباب  تحلقنا ح��ول »يحصى« الل
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��ت��ي بصن ي��دي��ه وق���ال: »م��ن ه��و ي��ح��ص��ى؟« ب��دا لنا  ودخ���ّ ج��ن��دي، نظر إل��ى ال��ورق��ة الل

ه يعرف  ه يجب أن ال يعرفوا من هو يحصى! نهض »يحصى قشمي« -مع أنل جمصًعا أنل

أنهم ال يبحثون عنه- وق��ال: »أن��ا يحصى«. لكنل الجندي العظصم البطن والشارب 

اللذي دخّ أيًضا قال: »ال لصس هذا، كان ذاك أبصض البشرة«. نهض آخر وقال: 

»أنا أيًضا اسمي يحصى!«، وكذا فعّ الثالث. نهض ما يقارب العشرة إخوة وقالوا: 

ت��ش��اور فصما بصنهما خرجا  ا. وب��ع��د  ي��ح��ص��ى«، وب��ق��ي »ي��ح��ص��ى« المطلوب مخفصًّ »أن���ا 

وانتهى األمر على خصر. قال السصد »علي نور الدين« ل� »يحصى«: »أعتقد أن جنود 

ك نجوت قسًرا«. معتقّ »الرمادي« أوصوا بضربك عندما ن ّ إلى هنا، لكنل

صالح ُيخبرنا

بدأ عهد جديد من األسر في سجن »بغداد«. لم نشعر ببرد الشتاء القارس 

ي��ة ع��راق��ص��ة ف��وق  ك��ث��ص��ًرا داخ����ّ ال��س��ج��ن، وك����ان »ص���ال���ح« ي��رت��دي ك��ن��زة ش��ت��وي��ة ع��س��ك��ر

والتعذيب،  الجلد  الحصن واآلخ���ر نسمع ص��وت  بصن  زلنا  م��ا  البصضاء.  دشداشته 

كانوا يحققون مع األسرى اإليرانصصن في الباحة الخارجصة للسجن ثم يرسلونهم إلى 

ين من الجبهة.  المعتقالت. وما زال السجن المجاور ملصًئا بالجنود العراقصصن الفارل

ل��م ي��م��ض ع��ل��ى وص��ول��ن��ا أك��ث��ر م��ن ث��الث��ة أي����ام ح��ت��ى ظ��ه��ر ال��خ��ص��اط ث��ان��ص��ة. أخ��ب��رن��ا 

»صالح« بما سمع من هنا وهناك: »عاجاًل أم آجاًل سصرسلونكم إلى فرنسا أو إلى 

انون الُجُدد ال يملكون كثصًرا من المعلومات، حتى إنل بعضهم  أي بلد آخر. السجل

هم  سألني، ألم يرسلونكم قبّ ستة أشهر إلى إيران؟ والشعب العراقي أيًضا يظن أنل

أطلقوا سراحكم بعد لقائكم »صدام«، وأصبحتم في وطنكم. أخبرني »أبو وقاص« 

البارحة أنل »العراق«، وبسبب الترويج اإلعالمي الواسع، أضحى مضطًرا إلعادتكم 

إلى بلدكم بأيل طريقة كانت«. اقترب »جواد خواجوئي« من »صالح« وقال: »وماذا 
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يقول المسؤولون اإليرانصون؟«، أجاب صالح: »قبّ حوالي الشهرين أحضروا أسصًرا 

ّل فرد من  إلى هذا السجن، أخبرني أنل المسؤولصن اإليرانصصن مستعدون لمبادلة ك

اط العراقصصن، وقال هاشمي رفسنجاني إنل أسرانا لصسوا  أبنائهم بعشرة من الضبل

ب��ّ مقاتلصن!«. عندما سمعنا ك��الم »ص��ال��ح« امتأل كصاننا بعشق الوطن،  أط��ف��ااًل 

تي ُألقصت على كاهلنا، خاصة عندما قال قادة وطننا  وشعرنا بثقّ المسؤولصة الل

ا أن ال نت رف كأطفال، وأن نثبت للعالم  نا لسنا أطفااًل. ال بدل أنهم يتوقعون منل إنل

نا لسنا أطفااًل، بّ مقاتلصن أبطااًل. ل��ذا، لن نفكر في الخضوع إلرادة األع��داء،  أنل

ولن نقبّ أن تأتي فتصات مجاهدي خلق الهاربات الستقبالنا في مطار باريس، أو 

أن يضع السفصر العراقي يدنا بصد »رجوي«، ويقول له ها هم أبناء وطنك! وعالوًة 

ّ ذلل ه��ذه ال��ع��ودة دون رفاقنا؟ م��اذا سنقول إلخواننا  على ذل��ك، كصف لنا تحمل

في الخندق الواحد؟ ماذا سنقول لعوائّ إخواننا اللذين استشهدوا أمام أعصننا؟ 

ال��ورد والهدايا إلى  أنقول لهم إنل »ص���دام« قتّ أبناءكم بصنما أرسلنا مع أكالصّ 

»أوروبا«؟ ماذا سنقول لعوائّ رفاقنا اللذين ُأسرنا معهم وما زالوا أسرى حتى اآلن 

عنا للمشاركة  في المعتقالت؟ وماذا سنقول للقادة اللذين حاولوا منعنا يوم تطول

في الحرب عندما يستقبلوننا عند درج الطائرة قائلصن: »ألم نقّ لكم؟!«. لطالما 

طرحنا هذه األسئلة على أنفسنا في األيام األولى بعد عودتنا إلى سجن »بغداد«، 

لكن لم نجد أليٍّ منها جواًبا مقنًعا شافًصا. روي��ًدا روي��ًدا، تكونت وتشكلت فصنا 

ة. يجب أن  ة الهزلصل نا على اتخاذ خطوٍة ما إليقاف هذه المسرحصل ة تحثل إرادة جماعصل

ال تطأ أقدامنا أرض فرنسا!

صوت الوطن

عند غروب ذلك الصوم، استطاع »صالح« إقناع السجان »عبد الله« أن يعصره 

ث��م فتح المذياع بشكّ ال يسمع أحد  مذياعه. ف��ي اللصّ، غطى رأس��ه بالبطانصة 
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صوته إالل هو، وأوصانا بجدية وحزم أالل يقترب منه أحد أثناء ذلك. فلم نجرؤ حتى 

على االقتراب من فراشه. 

لصلة الجمعة، بقي »صالح« تحت بطانصته يستمع إل��ى أخبار إذاع��ة »إي��ران«. 

اس المدخّ. نام الجمصع حتى سجناء السجن  كانت الباحة خالصة تماًما إالل من حرل

المجاور، لكننا بقصنا مستصقظصن في انتظار أن يخرج »صالح« من تحت البطانصة 

ويخبرنا بما سمع من األخبار. وأخصًرا أزاح »صالح« طرف البطانصة وبعدما اطمأنل 

ا االقتراب بهدوء ورفع صوت المذياع قلصاًل كي  اس نائمون، طلب منل إلى أنل الحرل

نستمع إلى مراسم دعاء كمصّ من حسصنصة »مهدية« طهران، وختم القارئ بالدعاء 

ج  لألسرى: »إلهي! نسألك الساعة بحق أسصر بغداد اإلمام موسى الكاظم، أن تفرل

دون من  عن أس��رى اإلس��الم ال سصما أع��زاءن��ا في سجن ب��غ��داد«، وك��ان الناس ي���ردل

خلفه: »آمصن«، فاغرورقت عصوننا بالدموع. 

كانت هذه المرة األولى اللتي نسمع فصها صوت الوطن بعد 9 أشهر من األسر. 

صن أبًدا! لذا علصنا أن نكون أوفصاء للشعب  إًذا، هناك من يفكر فصنا ولسنا منسصل

اللذي يدعو لنا، وأن ال ندع األمر ي ّ إلى »باريس«.

ليالي الشتاء الطويلة

التاسعة صباًحا، سمعنا ص��وت جلبة م��ن باحة السجن، ومن   عند الساعة 

ثم أصوات نحصب امرأة وبكاء رجّ، كانت كوة الباب مفتوحة، فاختلسُت النظر 

خاللها، لقد أحضروا عائلة بكاملها؛ كبصرها وصغصرها؛ للتحقصق معها. 

ما بسبب  كنت أسمع صوت بكاء ال أرى صاحبه، لصس بكاًء بسبب الضرب وإنل

الخوف والهلع. عدت وجلست قرب »محمد باباخاني« ألخبره بما رأيت. فجأة 

أ الراديو اللصلة  فتح الباب بعنف فرمى »صالح« بطانصته على الوسادة حصث خبل
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��ذي قفز وسط السجن دون االلتفات إلى  الماضصة، ونهض الستقبال الجندي الل

��م��ا يبحث ع��ن شخص م��ا ث��م ت��وق��ف عند  »ص��ال��ح«. ج��ال بنظره على الجمصع ك��أنل

ه معه إلى الخارج وأغلق الباب.  »من ور«، أمسكه من قمص ه وجرل

التفت »صالح« نحونا وق��ال: »بالتأكصد تفول  رحنا ندعو لسالمة »من ور«. 

ب له المشاكّ! لطالما ن حته أن ال يناقشهم، فما شأنك  هذا الولد بكالم سبل

أنت بمن بدأ الحرب ومن هو األقوى واألشجع والحق مع من!«. 

ب  إنل من ور يسبل م��ع��ه، إذ  ك��الم »ص��ال��ح« فالحق  التعلصق على  ل��م نستطع 

لنفسه المشاكّ في بعض األحصان، كتلك المرة اللتي قال فصها: »كم هم جبناء«، 

وصفعه »عز الدين« صفعة قوية على أذن��ه. كللما طال غصاب من ور زاد قلقنا. 

ا جرى  قنا حوله وسألناه عمل بعد دقائق، ُفتح الباب ودخّ »من ور« ضاحًكا. تحلل

كبر  فقال: »ال شيء! لقد أحضروا عائلة عراقصة: األم واألب واألوالد. كان ابنهم األ

ها  يبكي ويرتجف خوًفا، فأخذني الجندي العراقي إلصه وضربه على رأسه قائاًل: »أيل

الثور الكبصر، انظر لهذا الطفّ اإليراني عمره 12 سنة فقط وهو أسصر عندنا منذ 

ه يضحك دائ��ًم��ا، بصنما أن��ت ف��ي ه��ذه ال��س��نل والحجم تبكي وتولول  9 أش��ه��ر، لكنل

ن��ف��س��ك؟«. عندما سمع ال بي  ك أح���د. أال تخجّ م��ن  ك��األط��ف��ال دون أن يمسل

ذلك كفل عن البكاء.

ا نشكو  مضى األسبوع األول، ولم نعد نطصق هذا السجن المطبق ال غصر، فكنل

ر له يومًصا: »إلى متى سنبقى هنا؟  ذلك ل�»شاكر« الحارس العراقي الجديد، ونكرل

بأيل ذنب ُتبقونا هنا؟«. إذا كان مزاج »شاكر« جصًدا، يفتح ذراعصه بشكّ جناحي 

ي��س حصث ال��ش��وارع العريضة  ��د صوتها ق��ائ��اًل: »س��ت��ذه��ب��ون إل��ى ب��ار ال��ط��ائ��رة وي��ق��لل

ًئا أغلق باب السجن بعنف وغادر دون  والفتصات الجمصلة«. لكن إن كان مزاجه سصل

أن يتفول بكلمة. 
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ر ثانصة، حصنها  في أح��د األي���ام، بعد أن ع��اد من إج��ازت��ه بدأنا الشكوى والتذمل

ا  دخّ إلى السجن وأغلق الباب خلفه ثمل أزاح البطانصات بحذائه وبدأ يف ح عمل

في داخله:

ّل هذه األسئلة؟ كصف لي أن أعرف ِلَم ال يعصدونكم إلى  - لَم تطرحون عليل ك

ه يحق لنا طرح األسئلة على من هم أعلى رتبة  معتقّ األس��رى؟ هّ تعتقدون أنل

��ا؟ ف��ي الجصش ال��ع��راق��ي ال يحق ألح��د ط��رح األس��ئ��ل��ة«. ث��مل ض��رب ب��ه��راوت��ه على  م��نل

الجدار وقال: »صحصح أنل هذا الحائط أبصض، لكن إن قال أبو وقاص إنل لونه أحمر 

فعليل القول: »أج��ّ سصدي لونه أحمر!«. جال بنظره على السجن وتابع: »قبّ 

شهٍر ذهبت في إج��ازة فجاءت زوج��ة أخي لتسألني عن زوجها وخالي عن ابنه، 

يز له ال يعلم إن قتّ في الجبهة أو أسر! عندما  وجاء هذا وذاك لصسألني عن عز

شحة بالسواد حداًدا على أبنائها اللذين قتلوا في  نا وأرى العائالت متل أعود إلى حصل

الحرب، أقطع مأذونصتي قبّ انتهائها وأعود إلى هنا ألتخلص من تلك المشاهد 

كم«. شعر »شاكر« بعد أن أنهى كالمه  واألفكار، لكن أصطدم بكثرة شكواكم وتذمرل

أنل ثقاًل ان���زاح ع��ن ص���دره، ف��غ��ادر وأغ��ل��ق ال��ب��اب دون��ن��ا. عندها ق��ال لنا »ص��ال��ح«: 

»أرأيتم؟ هذه هي معنويات جصش صدام!«. 

الصوم ح لت على إجابة عن السؤال اللذي تبادر إلى ذهني لصلة العملصات، 

ون تحت جنح ال��ظ��الم م��ع أن  وه��و ل��َم يستسلم ج��ن��وده��م ب��ه��ذه السهولة وال ي��ف��رل

الفرصة أتصحت لهم؟ 

ياتنا في »إيران«، وعندما ت ّ  ا في لصالي الشتاء الطويلة نتحدث عن ذكر كنل

أحاديثنا إلى ذروتها، نتحللق ونضع البطانصات على أقدامنا اتقاًء للبرد القارس، 

ونتابع األحاديث والضحك متناسصن غمل السجن وعناء األسر. في إحدى اللصالي، 

��ذي��ن أح��رق��وا المسجد  ��ّ الل ثنا »سلمان راد خ��وش« ع��ن جماعات ال��ب��دو ال��ُرحل حدل
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ّل ذكرى سنوية لتلك الواقعة، ُتطبع صورها، فصرى  الجامع في »كرمان«. وفي ك

»سلمان« كّ سنة صورة دراجته الهوائصة المحترقة بصن الدراجات الهوائصة والنارية 

المحترقة األخ��رى. حدثنا »أب��و الفضّ محمدي« عن جارتهم السصدة »كالنتري« 

ف��ي قرية »ق��ص��دار« ف��ي محافظة »زن��ج��ان«. كانت إيرانصة فارسصة ال تجصد التركصة 

وتعاني من مشاكّ في التواصّ مع أهالي القرية، وكثصًرا ما حدث بصنها وبصن أهّ 

القرية مواقف طريفة ومضحكة. 

ثنا »حسن مستشرق« عن »زورخ��ان��ه« اللتي ك��ان وال��ده مرشًدا فصها، كما  حدل

ثنا عن عمله في محّ والده لت لصح الدراجات النارية في مصدان الساعة في  حدل

م اع��وج��اج محور العجالت. وحكى لنا »حسصن  مدينة »س���اري«، حصث ك��ان ي��ق��ول

ها األبقار،  بهزاد« ق ة صبي شقي في قريتهم: »جلس على ح ادة قديمة تجرل

ادة علق رأس ال بي بصن صفحتصها، فراح  وعندما ج��رت البقرة وتحركت الح ل

ي رخ ألبصه كي يوقف البقرة، لكن األب لم يكن يسمع صوته، كان ال بي ينادي 

بأنفاس وأص���وات متقطعة: »ب��اب��ا... ب��ق��رة... ال��ح�� ��ادة... رأس����ي...«. بعد ذلك 

ما م��ررت به أضغط على رأس��ه بأصابعي وال أتركه إل��ى أن يعصد  ال��ص��وم، ص��رت كلل

ال راخ والنداء اللذي كان ينادي به والده ذلك الصوم«. 

و»يحصى  المبصن«،  والفتح  »بستان  عملصات  ع��ن  مستقصمي«  »حمصد  ثنا  حدل

ر  قشمي« عن أمه اللتي تخرج لصاًل إلى ساحّ الجزيرة قِلقًة على والده اللذي تأخل

ف��ي البحر. ف��ي إح��دى اللصالي ال��ع��ام��رة بالذكريات وال��خ��واط��ر، ُفتح ب��اب السجن 

ف��ج��أة، فقفز »ص��ال��ح« م��ن م��ك��ان��ه، لقد دف��ع��وا رج���اًل ف��ي األرب��ع��ص��ن م��ن العمر إلى 

ال��داخ��ّ، ك��ان يرتدي دش��داش��ة، أصلها أبصض اللون لكنها لم تعد كذلك، ومن 

ة طويلة  ه كان لمدل ا أنل شعر رأسه ولحصته الطويلصن الللذين وصال حتى صدره، خمنل

ق بنظرات يائسة وحزينة في مروحة السقف  في السجن. جلس في زاوي��ة وح��دل
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ا. كان معه في كصس النايلون عدد  ه ال يرى أحًدا منل الساكنة. لم يحرلك جفًنا كأنل

م��ن ال��س��ج��ائ��ر، رب��م��ا أراد أن يدخنها ح��ت��ى ال�� ��ب��اح. س���أل »ص��ال��ح« »ش��اك��ر« عنه 

ه قتّ عدًدا من ضباط الجصش العراقي بالرصاص،  وعن سبب وجوده، فأخبره أنل

ر أن ُيعدم َسحر  وأص��درت المحكمة العسكرية الحكم علصه باإلعدام، ومن المقرل

الصوم التالي. 

نا، من السهّ أن يجالسوا محكوًما باإلعدام  بالنسبة إلى من هم في مثّ سنل

ه يجب أن ندعه وشأنه في  نا أدركنا أنل لم يبق من عمره سوى بضع ساعات، لكنل

ساعاته األخصرة، فلم نقترب منه لنتصح له فرصة التفكصر في عائلته وأوالده، وعمره 

اللذي وصّ إلى محطته األخصرة. 

صّ حتى أعطى ل دره استراحة ولم يدخن السصجارة التالصة،  ما إن انت ف اللل

بّ نهض وصللى ركعتصن، ثمل عاد للتحديق بالمروحة اللتي أبت أن تتحرك وتدور. 

��ر، وع��ن��دم��ا استصقظنا ل�� ��الة ال�� ��ب��ح ف��ي ال��ص��وم  نمنا ت��ل��ك اللصلة ف��ي وق���ت م��ت��أخل

التالي، لم نر ذلك الرجّ، فقد رحّ... وإلى األبد! 

خبر طّيب

ي��ز«. ال ندري  في تلك األي���ام، أح��ض��روا أس��ص��ًرا من معتقّ »عنبر«، اسمه »ع��ز

ماذا ارتكب حتى أحضروه إلى سجن االستخبارات، ولم يكن يرغب في اإلف اح 

عن فعلته. لكننا استطعنا من خالل كالمه تكوين فكرة عن األوضاع هناك. 

��ة وس��أل��ن��ي: »م���ن أي��ن  ي���ز« ي��ح��دق ف��ي وج��ه��ي ب��دقل ف��ي أح���د األي�����ام، رأي���ت »ع���ز

أن���ت؟«، قلت: »ِل��م ت��س��أل؟«، ق��ال: »ت��ب��دو ل��ي م��أل��وًف��ا«، فقلت ل��ه: »م��ن قضاء 

كهنوج في كرمان«، عندها قال: »هّ تعرف حسن تاجصك؟ هو أيًضا من كهنوج«. 

ا يق د حسن تاجصك شصر، ابن خالي اللذي  كاد قلبي ينخلع من مكانه، هّ حقًّ
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ق: »م��ا اس��م عائلته  ال��ن��وروز؟ فسألته غصر م�� ��دل وصلنا نبأ استشهاده قبّ عصد 

ك��ام��اًل؟« ف��ق��ال: »ح��س��ن تاجصك ش��ص��ر، لكن ف��ي المعتقّ ي��ن��ادون��ه حسن تاجصك 

فقط«. طرت فرًحا وكأنل جمصع خاليا جسمي فرحت ورق ت معي. وعندما علم 

»عزيز« مدى قرابتي ب�»حسن تاجصك«، قال: »يا إلهي لهذا يبدو وجهك مألوًفا 

���ه أصصب  ث مثله ت��م��اًم��ا«. ث��مل أخ��ب��رن��ي أنل ���ك ت��ت��ح��دل ل��ي! ف��أن��ت تشبهه ك��ث��ص��ًرا كما أنل

برصاصة في أعلى ركبته أدت إلى كسر عظم الفخذ، وبقي يعالج مدة طويلة في 

مشفى المعتقّ. شكرت الله وحمدته لنجاة حسن وطلبت من »عزيز« في حال 

تنا)1(. رجع إلى هناك أن يخبر »حسًنا« ورفاقه ق ل

الحدث الطريف اآلخر ذلك الصوم، كان عندما أحضروا عند الظهصرة أسصرين 

هما استسلما لألعداء  شابصن من الجصش اإلي��ران��ي، أحدهما كان يقول مفتخًرا أنل

طلًبا ل��ل��ج��وء. ل��و كنتم ت���رون م��الم��ح »ح��س��ن مستشرق« وه��و يستمع إل��ى كالمه! 

الثاني أكثر قلًقا واضطراًبا وسألنا: »ك��م يوًما يستغرق خروجنا من  ب��دا الجندي 

ال��ع��راق؟« فسأله »حسن مستشرق«: »إل��ى أي��ن إن ش��اء ال��ل��ه؟«، أج��اب الشاب: 

»إلى أوروبا! فإذاعاتهم تبثل يومًصا، وكذا المنشورات اللتي رموها فوق دشمنا، أنل 

ية إلى أيل بلد يشاء«. فقال له  أيل جندي يستسلم يستطصع مغادرة العراق بحرل

»حسن«: »في الحقصقة هناك طائرة جاهزة لإقالع ينق ها راكبان فقط، الجمصع 

ك��ان ف��ي انتظاركما، والحمد لله ه��ا ق��د وصلتما ويمكنها اإلق���الع اآلن ف��ي أس��رع 

وقت«. 

أح���سل ال��ش��اب ال��م��خ��دوع أن »ح��س��ن« ي��ه��زأ ب���ه، ف��اغ��ت��مل ل��ذل��ك وس��أل��ه ب��م��رارة: 

نا لهما أيل بالهة ارتكبا! فالعراقصون يعاملون األسرى  هم كذبوا علصنا؟« بصل »تق د أنل

ّ أنواع العذابات واآلالم بسبب كسٍر  )1(  حسن تاجصك شصر، بعد 8 سنوات و 5 أشهر من األسر وتحمل
في عظم الفخذ، عاد إلى الوطن ويعمّ حالًصا في مجلس المحافظة في»كرمان«.
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! هّ يمكن هذا؟«، فقال  جئصن. قال أحدهما: »أفل أفضّ بكثصر من معاملتهم لالل

ا  ها البطّ! هم يقولون كصف لمن خان وطنه أن يكون وفصًّ »حسن مستشرق«: »أيل

لنا! استصقظ يا أخي!«.

ي قلت له ذلك  نظر إلى رفصقه بغضب ثمل التفت نحونا وقال: »أقسم بالله إنل

لكنه أصرل عليل أن نستسلم. واآلن كصف لي الخروج من هذه المخم ة؟«. قال له 

»علي رضا شصخ حسصني« بلصن: »انظر يا أخي، لقد ارتكبتما خطأ وانتهى األمر، 

كما أسرى ال الجئصن. على األقّ ستتمكنان  لكن يمكنكما أثناء التحقصق أن تقوال إنل

من العودة إلى وطنكما في يوم من األيام«. 

في الصوم التالي، ُنقال إلى مكان مجهول، وكان مع أحدهما راديو ترانزيستور 

صغصر، فقال له »صالح« إن وجدوه معك سصبرحونك ضرًبا أيها المسكصن، لذا 

ن »رضا  أعطاه الجندي إي��اه راجًصا أن يتخللص منه. أعطانا »صالح« ال��رادي��و، وعصل

إم��ام قلي زاده« و»حمصد مستقصمي« مسؤولصن عن األخ��ب��ار، فكانا يتناوبان لصاًل 

على سماع األخبار تحت بطانصاتهما ويخبرانا ما سمعاه نهاًرا. 

صن الشابصن، حتى أعادوهما بحالة مزرية،  لم يمِض أسبوع على ذهاب الجنديل

ودللت مالمحهما على العذاب اللذي عاشاه خالل تلك المدة. لقد نقص وزنهما 

ة، غارت عصناهما واصفرل لون وجهصهما. أخبرانا بما جرى معهما: كصلوغرامات عدل

- نقلونا إلى زنزانة مظلمة فصها 4 إيرانصصن، كانت لحاهم طويلة وكذا أظافرهم 

روا في زاوي��ٍة فسألناهم من يكونون، أجاب أحدهم: »لقد جئنا ب فتنا  وقد تكول

الجئصن منذ 7 أشهر، فرمونا في هذه الزنزانة منذ ذلك الحصن، ويا لصتنا لم نأت«. 

ثم سألونا: »هّ أنتما الجئان أيًضا؟«، عندها تذكرنا كالمكم، وقلنا لهم: »ال، نحن 

أضعنا طريقنا في الجبهة فوقعنا في األسر«. بعدها طرقنا الباب وبدأنا بالبكاء، 
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��ن��ا أس���رى وق��د أح��ض��رون��ا إلى  ي��دان؟ فقلنا ل��ه إنل فسألنا ال��ج��ن��دي ال��ع��راق��ي م���اذا ت��ر

ة أسبوع كامّ نبكي ونرجو أن يأخذونا إلى غرفة  هنا عن طريق الخطأ. بقصنا مدل

ة ُنقال إلى معتقّ  ام عدل التحقصق، ووافقوا على نقلنا إلى معتقّ األسرى. بعد أيل

األسرى لصناال جزاء حماقتهما. 

ب��ال��خ��روج إل��ى المراحصض س��وى مرة  ، ال ُيسمح لنا  ك��ان السجن متِعًبا وم��م��الًّ

نت  واحدة في الصوم، وال ُيسمح لنا باالستحمام، فامتألت مالبسنا بالقمّ وتعفل

قت جلودنا. في أح��د األي��ام، جمع »أحمد علي حسصني« ع��دًدا  أجسامنا وتشقل

ي��ت »ص���ال���ح« ال��ف��ارغ��ة ورم���ى ع����دًدا منها على  ك��ب��ص��ًرا م��ن »ال��ق��م��ّ« ف��ي علبة ك��ب��ر

اس عند ذهابه إلى  مالبس »أبو وقاص« انتقاًما، والباقي رماه على مالبس الحرل

المرحاض، لصأخذوها هدية معهم إلى منازلهم. 

رون  مضى عشرون يوًما على عودتنا إلى السجن، جاءنا فصها المراسلون والم ول

ون األسرى  إلعداد التقارير، وكانوا ُيعنونون صحفهم وكتاباتهم بالتالي: »األطفال اإليرانصل

ا نعاني في  ي��س«، ونحن لم نكن في طريقنا إل��ى هناك، بّ كنل في طريقهم إل��ى ب��ار

اط مقاساتنا  ى المالبس الجديدة اللتي أخذ الخصل سجن االستخبارات في »بغداد«، حتل

طهم.  ألجلها لم يحضروها، فأملنا أن يكون العراقصون قد صرفوا النظر عن مخطل

قرار مهّم

كان »مجصد ضصغمي«ينظر إلى الباحة عبر كوة الباب، عندما سمعنا صوت 

بون أحدهم - عاد »مجصد« بعصَنْصن غارقَتْصن بالدموع  هم يعذل نحصب موجع - يبدو أنل

��ه من  ب��أنل يعترف  أن  منه  يطلبون  المسكصن،  وق���ال: »سصقتلون  مضطرًبا، غاضًبا، 

ه يرفض ذلك، يضعون عصدان الكبريت بصن أصابعه ويشعلونها، وقد  الحرس وألنل

نتف عديم المروءة والشرف لحصته!«. 
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ب ال��س��ص��د »م��ح��م��د ط��ب��اط��ب��ائ��ي«، ه���ذا م��ا علمه  ُي��دع��ى األس��ص��ر ال��م��ظ��ل��وم ال��م��ع��ذل

ه  ّل ي��وم، لكنل بونه ك�� ة عندما ق��رأ اسمه في الملف. كانوا يعذل »ص��ال��ح« بعد أي��ام ع��دل

ه قائد أو من الحرس. دفعنا الظلم الكبصر اللذي يتعرلض له السصد  لم يعترف أبًدا أنل

ّل هذا الظلم. كان  د« ألن نفكر في االعتراض الَجماعي، وعدم السكوت على ك »محمل

نحصب وأنصن هذا األسصر المظلوم داء ألرواحنا وقد زاد من آالمنا ومعاناتنا ومآسصنا. 

في إحدى اللصالي، جلسنا لنلعب لعبة »مزوج أو مفرد«، هذا في الظاهر، 

ا نتدارس الخطوات اآلتصة لتحركنا، قال أحدهم: »لنقف قرب كوة  ا الواقع، فكنل وأمل

«، وق��ال آخ��ر: »لنساعد أحدنا على الفرار من النافذة أعلى الجدار  الباب ونكبرل

ذ  ي���ن«، وق���ال ث��ال��ث: »لننفل منت ف ال��ل��ص��ّ، ل��رب��م��ا س��اع��د ه���ذا ع��ل��ى إن��ق��اذ اآلخ���ر

ّل منا اقتراًحا جرى التوافق على اإلضراب عن  م ك إضراًبا عن الطعام«. بعد أن قدل

كنا، إذ كان لإضراب  الطعام. في الصوم التالي، تدارسنا جمصع نتائج وعواقب تحرل

���ا ال��م��وت أو ال��ع��ودة إل��ى معتقّ األس���رى،  ع��ن الطعام نتصجتان ال ث��ال��ث لهما، إمل

نا وقبّ أيل شيء تعاهدنا على عدم  وقد تقبلنا النتصجة األولى بطصب خاطر، لكنل

التخلي عن بعضنا بعًضا. وقررنا أن نسصر في جمصع المراحّ مًعا وجنًبا إلى جنب 

كي ال تقع مخاطر هذا العمّ على عاتق شخص أو اثنصن من المجموعة. 

نا لم نعد نحتمّ  أخبرنا »صالح« عن عزمنا فُ دم. شرحنا له أسباب ذلك وأنل

ا أطفال، وأن ُنسلَّم إلى منافقي خلق.  تعذيب إخواننا، كما لن نرضى أن ُيقال عنل

ّل ما نريده هو العودة إلى معتقّ األسرى.  ك

ا في األم��ر، إذ ك��ان من ال عب علصه أن يسمح لنا بالقصام  فكر »صالح« ملصًّ

ا ُنضرب عن الطعام في سجون النظام البائد، وكان  بهذا العمّ الخطر وقال: »كنل

يؤتي ثماره في بعض األحصان، ال يمكنني سوى أن أن حكم بأمر واحد وهو أن ال 

قوا مبتغاكم. وإذا ما حدث  يترأس أحٌد هذا الحراك وأن تكونوا يًدا واحدة لتحقل
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شقاق وشرخ بصنكم فرحمة الله علصكم!«. اكتفى »صالح« بهذا القدر من الكالم 

ي��ة االخ��ت��ص��ار. ل��ص��ّ الجمعة أخ��ذن��ا ق��رارن��ا ال��ن��ه��ائ��ي، أال وه���و اإلض���راب  وت���رك ل��ن��ا ح��ر

ى الرمق األخصر. لن نرضى بعد الصوم أن نكون أداة  عن الطعام وعدم التراجع حتل

للترويج اإلعالمي بصد األعداء، كما سنطالب بلقاء ال لصب األحمر والعودة إلى 

معتقّ األسرى. 

اس وال »أبا وقاص«  ا كان عن مطالبنا الثالثة هذه - ال الحرل رنا أن ال نخبر أيًّ  قرل

ّل معتقالت األسرى اإليرانصصن في العراق.  - بّ فقط الجنرال »قدوري« رئصس ك

اليوم األول لإلضراب

ا بالنسبة إلى العراقصصن، لكن  ّل شيء يسصر طبصعصًّ صباح الصوم التالي، كان ك

ا لم  لصس بالنسبة إلصنا. كالعادة، دخّ جندي يحمّ صصنصة الطعام، لكنل أحًدا منل

يتحرلك من مكانه لصأخذها منه، ص��رخ فصنا: »طعام ال��ف��ط��ور!«، وأي��ًض��ا لم نحرلك 

ساكًنا. عندها وضع ال صنصة على األرض، وسأل »صالح« بتعجب: »ما بهم هؤالء 

هم لن يتناولوا الطعام؟« فقال الجندي:  يا صالح؟«، فأجاب »صالح«: »يقولون إنل

ا لم يلق جواًبا نظر إلى الجندي  »اسألهم ِلم ال يريدون الطعام؟«. سألنا »صالح« ولمل

وترجم سكوتنا بالسكوت. أغلق الجندي باب السجن بغضب وذهب لصعود مع 

ا سوى ال مت. جاء  اس. أعادوا السؤال ولم يسمعوا منل »إسماعصّ« رئصس الحرل

رة  اس لصروا ماذا يجري في السجن، وبقصت أسئلة »إسماعصّ« المتكرل باقي الحرل

دون جواب. عندها أغلق الباب وذهب لصبلغ »أبا وقاص« باألمر. 

بعد أق��ّ م��ن ن ف س��اع��ة، دخ��ّ »أب���و وق���اص« وس���أل »ص��ال��ح« عما يجري، 

فقال له »صالح«: »يرفضون تناول الطعام يا سصدي«. 

- لماذا ؟
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ه »اعت اب« عن الطعام. استخدم صالح كلمة »اعت اب«  - ال أدري يقولون إنل

الفارسصة فلم يفهم أبو وقاص معناها وسأل »صالح«: »ماذا تعني اعت اب عن 

ك���ّ«، فانتفض »أب��و  دون ع��دم األ ��ه��م يتعمل ال��ط��ع��ام؟«، أج��اب »ص��ال��ح«: »يعني أنل

د  وقاص« وكمن اكتشف أمًرا وقال: »اعت اب؟ تعني إضراًبا عن الطعام؟«، فأيل

»ص��ال��ح« كالمه. ح��اول »أب��و وق��اص« السصطرة على غضبه وق��ال: »لكن ل��م��اذا؟«، 

هم لن يخبروا غصر الجنرال قدوري عن سبب إضرابهم«.  فأجاب »صالح«: »يقولون إنل

»أبو وقاص« ذلك البعثي الغامض اللذي لم نعرف ما هي مسؤولصته وال رتبته، 

ام«. الشخص  ��ذي بمجرد سماع اسمه ُتفتح له جمصع األب��واب في ق ر »ص��دل والل

اس الرئصس التحصة العسكرية، وله أصدقاء داخّ ق ر الزوراء.  م له حرل اللذي قدل

ي��د م��ع��رف��ة س��ب��ب إض��راب��ن��ا! لكننا ل��م نعتن ال ب��ه وال بمقامه  ال��ص��وم ي��ق��ف أم��ام��ن��ا ي��ر

ورفضنا التحدث إالل بحضور الجنرال »قدوري«. 

م السكوت على السجن. خاف »صالح« وشعرنا نحن بالرعب أيًضا. أصبح  خصل

»أب���و وق���اص« كبرمصّ ال��ب��ارود، ضحك ضحكة غاضبة وق���ال: »أخ��ب��ره��م ي��ا صالح 

أنل عقاب اإلض��راب هو الموت في العراق. أخبرهم أن من ُيضِرب يحضرونه إلى 

ر األمور أكثر وت ّ  سجن االستخبارات، بصنما أنتم ُتضربون داخله!«. وكي ال تتطول

إلى من هم أعلى رتبًة منه، جاءنا من باب العطف والمالطفة وقال: »ال فائدة من 

كم عرفتم ما هي عقوبة اإلضراب، تناولوا طعامكم ودعوا هذا  ذلك، واآلن بما أنل

ة الطعام إلى األمام بقدمه.  الهراء«. قال هذا ودفع صصنصل

لم يتحرك أحد من مكانه، فأصبح برمصّ البارود على وشك االنفجار. كانت 

ة كقلب الع فور لدى رؤيته طائر العقاب. أشعّ »أبو وقاص«  قلوبنا تخفق بشدل

كم ال تفهمون وال تعون الن ح«، ثمل التفت نحو »صالح«  سصجارته وقال: »يبدو أنل

وقال: »أخبرهم يا صالح، والله العظصم إذا تسببوا لي بالمشاكّ مع المسؤولصن 
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فسوف أعاقبهم بقسوة«. قال هذا وسار خطوة نحو باب السجن وتابع: »سأعود 

بعد ن ف ساعة ويجب أن يكونوا قد تناولوا الطعام وإالل أقسم بشرفي إنني سآمر 

بتعذيبهم بالماء الُمغلى، واألفضّ لهم إنهاء هذه المهزلة«. خرج وأغلق الباب 

بعنف. جلس »صالح« مهموًما ورأسه بصن يديه، كان يتمتم باللغة العربصة. تمنصت 

لو أنني لم أسمع من »صالح« شصًئا عن التعذيب بالماء المغلى من قبّ، فقد 

ه في مقر االستخبارات العراقصة سجن مرعب يعذبون من يريدون انتزاع  أخبرنا أنل

االعتراف منه بالماء المغلى. كان مجرد التفكصر بتعذيبنا بالماء المغلى يجعلني 

أرتجف رعًبا وخوًفا. لم نكن ندري أنل عقوبة اإلضراب عن الطعام هي الموت، ومع 

رنا أنفسنا للموت ولصس للتعذيب بالماء المغلي.  ا قد حضل هذا كنل

انقضت 5 دقائق من الفرصة اللتي أعطانا إياها »أب��و وق���اص«، وبقي أمامنا 

خ��م��س وع��ش��رون دق��ص��ق��ة للتفكصر ف��ي ف���كل اإلض����راب أو ال��ع��ق��اب ب��ال��م��اء المغلي. 

ُفتح الباب ودخّ »شاكر«: »هّ ستأكلون الطعام؟« فقلنا ب وت واحد: »ال«. 

عندها علم أنل التهديد لم ينفع بعد، فشتمنا وخ��رج. كانت الثواني تمرل ثقصلة، 

م على السجن على غصر عادته. تسارعت أنفاس  وزاد من ثقلها السكون اللذي خصل

ّل دقصقة لصروا إن  اس يأتون ك اه بالدعاء واألذكار. كان الحرل »صالح«، وانشغلنا وإيل

تناولنا الطعام أم ال. 

كللما ش��ارف الوقت على االنتهاء، زاد خفقان قلوبنا. انتهت الن ف ساعة 

��ذي لم ُيمس، ثم نظر إلى وجوهنا فرًدا  ودخ��ّ »أب��و وق��اص«، نظر إلى الطعام الل

ف���رًدا، نفث سصجارته بشراهة ورم��اه��ا على البطانصة، داس��ه��ا بقدمه وق���ال: »أل��ن 

تأكلوا؟«، فأجبنا: »ال!«. 

ا للخروج من  انفجر برمصّ ال��ب��ارود، وراح ي رخ ويعربد، ث��مل أش��ار إل��ى 15 منل

��م��ا هطلت األم��ط��ار. أح���اط عشرات  السجن. بعد أن خ��رج��وا وأق��ف��ّ ال��ب��اب، وك��أنل
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ال��ب��اب، كان  بالسصاط. وقفنا جمصًعا خلف  وانهالوا علصهم ضرًبا  بالرفاق  الجنود 

سماع سلخ السصاط وضرب اآلخرين، أشد وحشة ووطأًة من التعرض له. 

بدأ »مجصد ضصغمي«يركّ الباب، فجاء أحد الحراس إلى الباب مذعوًرا. صرخ 

»مجصد« من الكوة: »اضربونا نحن أيًضا«. فتح الحارس الباب وشدل »مجصد« من 

وا، ثمل رموهم داخّ السجن وحان دور المجموعة  ياقته خارًجا. ضربوهم حتى ملل

ة لم يختر »شاكر« سوى أسصرين، أنا و»عباس بور خسرواني«.  الثانصة. هذه المرل

ّل حدب وصوب. عبًثا حاولنا الفرار  خرجنا بإشارة من سوطه وبدأوا بضربنا من ك

اس، وبما أنل الغرفة صغصرة، لم يستطع غصر  من سصاطهم. هربنا نحو غرفة ال��ح��رل

حارسصن رفع السوط في الهواء لصجلدانا. 

اختبأ عباس تحت السرير، في حصن كنت أصرخ وأولول تحت وقع السصاط. 

د »عباس« بالخروج من تحت السرير. توقف »شاكر« عن  سمعت الحارس يهدل

ضربي لحظة وقال وهو يلهث: »هّ ستأكّ الطعام أم ال؟«، فقلت له وحسب 

المتفق علصه: »سآكّ إن أكّ الجمصع«، فعاد لضربي مجدًدا. استطاعا سحب 

ي��ر وس����أاله: »ه��ّ ستأكّ أم ال؟«، فأعطاهما ال��ج��واب  »ع��ب��اس« م��ن تحت ال��س��ر

نفسه، وأيًضا عادا إلى ضربه بشكّ جنوني. 

ع��ن��دم��ا ُأن��ه��ك��ت ق���واه���م ت��رك��ون��ا ن���ع���ود إل����ى ال��س��ج��ن. ع��ن��دم��ا أردت ال���دخ���ول، 

���ذي انكسر ظ��ف��ره أث��ن��اء ال��ض��رب وك���ان ي��ن��زف، ث��مل وبلمح الب ر  أخفصت إب��ه��ام��ي الل

غصرت مالمحي م��ن الباكصة إل��ى الضاحكة ودخ��ل��ت إل��ى السجن، رغ��ب��ًة مني في 

ّل أطرافي  رف��ع معنويات ال��رف��اق. جلست ضاحًكا ق��رب »ب��اب��ا خ��ان��ي«، وك��ان��ت ك��

وأنحاء بدني تؤلمني إضافة إلى ظفري المكسور، لكنني شعرت بالرضى في تلك 

ال��رف��اق ف��ي التعرض للسصاط كما شاركتهم األل���م، وقد  ��ن��ي ش��ارك��ت  اللحظة؛ ألنل

فت هذه المشاركة من آالمنا كثصًرا.  خفل
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ّل بنا، حصن ُفتح الباب ودخّ »أبو  د بعضنا بعًضا لنرى ما ح ا مشغولصن بتفقل كنل

وقاص« قائاًل: »هّ ستأكلون الطعام اآلن أم ال؟«. بصد أنل ضرب السصاط جعلنا 

ا، فقلنا بنبرة حازمة: »لن نأكّ«.  أكثر جسارة وتحديًّ

ة، بّ ق��ال: »إذن  وعلى عكس ما توقعنا، لم ينفجر برمصّ ال��ب��ارود ه��ذه ال��م��رل

المناضّ اإليرلندي »بوبي ساندز«!  أب��ط��ااًل! ومشهورين مثّ  تريدوا أن ت بحوا 

ل��ك��ن خسئتم، س��ت��م��وت��ون داخ���ّ ه���ذه ال���ج���دران ول���ن ي���دري ب��ك��م أح����د«، ق���ال ه��ذا 

وغادر. 

م��ن��ا خ��ط��وة إل���ى األم����ام. ك��م��ا منحنا ع���دم تنفصذ  ��ن��ا ت��ق��دل ش��ع��رن��ا ب��ل��ذة ال��ن�� ��ر وأنل

تهديدهم بمعاقبتنا بالماء المغلي، األمّ الستكمال المسصر. لم ُيفتح باب السجن 

حتى الظهر، عندما دخّ حارس يحمّ صصنصة طعام الغداء ووضعها قرب صصنصة 

ة فعلنا وعندما لم نتحرك من أماكننا  ، ثمل نظر إلصنا لصرى ردل الفطور اللتي لم تُمسل

سألنا: »ألن تأكلوا؟« فقلنا: »ال، لن نأكّ«. طوال تلك المدة كان صالح جالًسا 

يًنا.  مكانه مهموًما حز

ينا  ما بالجوع. أدل ا عند الغروب كال ائمصن، لم نشعر بالعطش الشديد وإنل كنل

صالَتْي المغرب والعشاء وعدنا لنتكئ على ال��ج��دران. كان طعام العشاء اللذي 

وضعه الحارس ق��رب طعام الفطور وال��غ��داء، مغايًرا للعادة؛ أرزل مع قطع اللحم 

الكبصرة، فاحت رائحته الزكصة في أرجاء السجن. أخذ »صالح« ح ته من الطعام 

وتناوله مكرًها. 

نا لم  بعد قلصّ، ج��اء »ش��اك��ر« و»إسماعصّ« ونظرا من ك��وة ال��ب��اب، فوجدا أنل

ه سصثبط من عزائمنا؛ لكنل  نقترب من الطعام الدسم؛ اللذي ظنل »أبو وقاص« أنل

خطته ل��م ُت��ف��ل��ح. عند منت ف ال��ل��ص��ّ، ج��اء ح���ارس وأخ���رج ال��ط��ع��ام ك��ل��ه. ك��ان في 
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الباحة قرب غرفة الحراسة، إبريق شاي كبصر في حالة غلصان دائم، وكان أثقّ مما 

يجب، وكنت أتعجب كثصًرا من ه��ذا األم��ر إل��ى أن اكتشفت أن كتلة من السكر 

د الت قت بقعرة وال يمكن نزعها أبًدا. آخر اللصّ أحضر »صالح« اإلبريق  المتجمل

المليء بالشاي، بالطبع طلبه من الحارس لنفسه، لكنه أصرل علصنا أن نشرب قلصاًل 

نا لسنا صائمصن  نا مضربون عن الطعام ولصس عن الشاي، كما إنل منه مستداًل بأنل

ونمنا  المحللى  ال��ش��اي  م��ن  القلصّ  بكالمه وشربنا  اقتنعنا  بذلك صومنا!  لصبطّ 

بمعدة خاوية. 

اليوم الثاني لإلضراب

منا  نهضنا في الصوم التالي على صوت مؤذن المسجد القريب، كالعادة تصمل

ات بصنما تصمم »سلمان زاد خوش« بغبار الجدار. لم نستطع النوم  انصل بغبار البطل

ب��ع��د ال�� ��الة، واس��ت��ول��ى علصنا التفكصر ف��ي م��ا ينتظرنا ه���ذا ال��ص��وم. ه��ّ سصحاول 

»أبو وق��اص« إنهاء إضرابنا عن الطعام، بضربنا وجلدنا أو سصرسلنا إلى الجنرال 

»قدوري«، اللذي سصرسلنا بدوره إلى المعتقّ؟

ها  أنل ب��دل  السابعة كالمعتاد. ال  ال��س��اع��ة  ف��ي  العسكرية  الموسصقى  ص��دح ص��وت 

تواكب المراسم ال باحصة في وزارة الدفاع. بعد المراسم يجري تبديّ نوبة الحراسة، 

ويبدأ العمّ اإلداري بالشكّ المعتاد. في الساعة الثامنة، ُفتح باب السجن وخرجنا 

إلى المراحصض كالعادة، لنعود ونجلس أماكننا في انتظار ما يحمله لنا هذا الصوم. 

أحضر جندي صصنصة الطعام ووضعها في مكان البارحة نفسه. كانت أمعاؤنا تقرقر 

من الجوع، فرحنا نتسللى بتبادل األحاديث، ونترقب إعطاء »أبو وقاص« األمر بجلدنا 

ة الوهن والجوع.  ثانصة، لكنه لم يظهر. عند الظهر، صلصنا وتمددنا في أماكننا من شدل

 ، ���ذي ل��م ُيمسل دخ��ّ الجندي وأح��ض��ر طعام ال��غ��داء، ووض��ع��ه ق��رب طعام الفطور الل
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ومهما حاولت لم أستطع أن أشصح بنظري عنه. عندها نهضت وشربت كوب ماء من 

الدلو قرب باب السجن، فشعرت بألم شديد في معدتي. 

ع��ن��د ال���غ���روب، ف��ت��ح��وا ال��ب��اب ل��ن��ذه��ب إل���ى ال��م��راح��ص��ض، فذهبنا ف��ق��ط للوضوء 

وتنشق الهواء الطلق. وكالبارحة، أحضروا وجبة العشاء أول اللصّ، لصخرجوا الوجبات 

ر فصه باقي اإلخوة كذلك.  الثالث آخره. تلك اللصلة، رحت أفكر في الموت، وربما فكل

َّ الجوع جسٌم عانى 9 أشهر من األسر وسوء التغذية.  فكرت أيًضا كم يستطصع تحمل

ّل شيء. تقبلت فكرة الموت،  ني سأموت في أسرع وقت وينتهي ك واستنتجت أنل

ي��م��ة خالل  ��ذي��ن ل��م يظهر علصهم أيل ضعف ف��ي اإلرادة وال��ع��ز وك���ذا جمصع اإلخ���وة الل

مون على قرارهم حتى الرمق األخصر.  الصومصن الفائتصن. الجمصع م مل

اليوم الثالث لإلضراب

لم أشعر بالجوع إلى هذا الحدل من قبّ. ما زلت أذكر جوع أول يوم صمته في 

شهر رمضان. لم أكن قد بلغت سنل التكلصف بعد، وطلبت من أختي أن توقظني 

للسحور، فتناولت ما ق��در لي من الطعام وشربت كثصًرا من ال��م��اء. رغ��م ذلك، 

ين حتى أذان المغرب.  وفي منت ف النهار، أنهكني الجوع والعطش وعانصت األمرل

م رغصف  بدأنا الصوم الثالث لإضراب. ولم يعد »صالح« يحتمّ األم��ر، فقسل

كم ال تأكلون  الخبز إلى قطع صغصرة وقال: »أصّ اإلضراب أن توهموا اآلخرين أنل

شصًئا، خ��ذوا وك��ل��وا الخبز تحت بطانصاتكم ف��ال ي��راك��م أح��د. أخشى إن ط��ال األم��ر 

أن ي صبكم مكروه ال سمح الله«. فأجبناه بما أجبنا به العراقصصن في الصوم األول: 

كم  ه ندم لموافقته على إضرابنا: »لكنل »ال، لن نأكّ«. قال »صالح« اللذي يبدو أنل

«، وق���ال آخ���ر: »إن أكلنا الخبز  ي��ت��م«، ف��ق��ال أح��دن��ا: »ال ي��ه��مل ستهلكون إن اس��ت��م��رل

سنستعصد نشاطنا، وبهذا لن يولي العراقصون مطالبنا أيل اهتمام«، وقال ثالث: 
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��ع��ن��ا ال��م��وت ع��ن��دم��ا أخ��ذن��ا ه���ذا ال���ق���رار وال رج���وع ع��ن��ه«، ق���ال »ص��ال��ح«  »ن��ح��ن ت��وقل

وه��و يرتلب فراشه: »ي��ا لكم من صبصة عنصدين«. ارتجف بدني، ووددت لو أن��ام، 

، مددت يدي نحو طبق األرز  رويًدا رويًدا أظلم المكان وشعرت بثقّ في جفنيل

واللحوم، أخذت لقمة كبصرة ومضغتها بنهم. وعندما فتحت عصنيل وقع نظري على 

مروحة السقف، وما من أثر لطبق األرز باللحم، ال شيء غصر طعام الفطور اللذي لم 

، وحدث أن توهمت هذه األمور مرات ومرات. لم يعد »أبو وقاص« يدخّ  ُيمسل

ا نسمع صوته في الباحة، يعطي األوامر والتعلصمات للحراس ويرحّ.  السجن، وكنل

ي���ن���ا ص��الت��ي ال��ظ��ه��ر وال��ع�� ��ر  أح���ض���روا ع��ن��د ال��ظ��ه��ر ط��ع��ام ال���غ���داء، فنهضنا وأدل

ب عوبة، ثمل تمددنا بال رمق على األرض وانتظرنا أن نفقد وعصنا في أي لحظة، 

ّ والمقاومة.  بنا من قدرتنا على التحمل األمر اللذي لم يح ّ فتعجل

إم��ام  رن��ا أن ُنفهم العراقصصن أنل حالنا وخصمة، وانتدبنا »م��ن�� ��ور« و»رض���ا  ق��رل  

��م��ا فقدا  ��َذْي��ن ك��ان��ا أس���وأ ح���ااًل م��ن ال��ج��م��ص��ع؛ ألن يرتمصا دون ح���راك وك��أنل ق��ل��ي« ال��لل

الوعي، فنقوم بال راخ كي ينقلوهما إلى المستشفى. وافق »من ور« و»رضا« 

على الخطة. لكن قبّ أن نقوم بتنفصذها، ُفتح ب��اب السجن غ��روب ه��ذا الصوم، 

ودخّ »أبو وقاص« بعد غصاب يومصن. عندما رآنا بال رمق، هزل برأسه تأسًفا وقال: 

»اختاروا واحًدا منكم آلخذه إلى الجنرال قدوري«. 

كنا من أماكننا، فقد اقتربنا من تحقصق الهدف. اخترنا »حمصد مستقصمي«  تحرل

ب��ّ مجرد رس��ول لنقّ مطالبنا للجنرال،  ��ه لصس مندوبنا،  أنل ��دي��ن  م��ؤكل للتفاوض، 

فذهب م حوًبا بدعائنا برفقة »صالح« و»أب��ي وق��اص«، لصعود بعد ساعة وقد 

��ذ المهمة على أك��م��ّ وج���ه. وك���ان كللما س��أل��ه »ق����دوري« أج��اب��ه »ح��م��ص��د«: »أن��ا  ن��فل

ر أن ال يحمّ أحد لواء هذا  لهم ويمكنك أن تسألهم بنفسك«، فقد تقرل لست ممثل

التحرك. تابع »حمصد«: »واآلن أمر بإرسال ثالثة آخرين إلصه«. 
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اخ��ت��رن��ا »ع���ل���ي رض����ا ش��ص��خ ح��س��ص��ن��ي«، »م��ح��م��د س����اردوئ����ي« وال��س��ص��د »ع��ب��اس 

ي��د  ��ن��ا لسنا أط���ف���ااًل ون��ر س���ع���ادت«، خ��رج��وا م��ع »أب���ي وق����اص« ل��ص��خ��ب��روا ال��ج��ن��رال أنل

ة  لقاء مندوبي ال لصب األحمر والعودة إلى معتقّ األس��رى؛ ثالثة مطالب مهمل

ورئصسة. عندما ُفتح الباب حوالي الساعة التاسعة، لم يدخّ المبعوثون الثالثة، 

ا  فخفنا أن يكون قد أصابهم مكروه. ق��ال ال��ح��ارس: »لصخرج الجمصع«. عندما كنل

ننهض من أماكننا، أدركنا مدى الوهن اللذي اجتاح أجسامنا. وقفنا ب عوبة بالغة 

وسرنا خلف الحارس نجرل أنفسنا في زقاق مظلم إلى أن وصلنا إلى غرفة الجنرال 

»قدوري« اللتي ال تبعد كثصًرا عن سجننا. كان في الغرفة رجّ ضخم البنصة، أسمر، 

يجلس خلف طاولة كبصرة خلفه علم كبصر لبالده، وعلى مسافة من العلم ِمشجب 

ة عسكرية أنصقة. وف��ي الجهة األخ��رى من الغرفة  ب��زل لتعلصق الثصاب، ُعللقت علصه 

سرير مرتب، إضافة إلى عدد من الكراسي حصث جلس »محمد« و»علي رضا« 

ب الجنرال بنا بابتسامة،  والسصد »عباس«، وإلى جانبهم »صالح« في انتظارنا. رحل

ا الجلوس على األرض. نظر إلصنا  وعندما وجد أنل عدد الكراسي غصر كاٍف طلب منل

ص ثمل قال: »تكادون أن تهلكوا، لَم تفعلون هذا بأنفسكم؟«.  ن وتفحل بتمعل

دنا  ب��دأن��ا م��ف��اوض��ات اس��ت��م��رلت ح��وال��ي الساعتصن م��ع ال��ج��ن��رال »ق�����دوري«. فنل

إل��ى عدم  ب��دق��ة. وعندما وصلنا  إلصنا  ���ذي استمع  الل مطالبنا للجنرال »ق����دوري« 

��ا ق���ال: »أيل اس��ت��غ��الل؟ ه���ذا ف��ق��ط ف��ع��ّ خ��ص��ر م��ن ق��ب��ّ سصدي  استغاللنا إع��الم��صًّ

ي��د ه���ذا ال��خ��ص��ر؟ وه���ّ ن��ح��ن أط��ف��ال حتى  ��ا ال ن��ر ال��رئ��ص��س«، فقلنا ل���ه: »م����اذا ل��و ك��نل

هم أجبرونا على  ه به ومغايًرا للواقع؟ من قال إنل ا كالًما لم نتفول تنقّ صحفكم عنل

كم لستم أطفااًل، ما هو مطلبكم  االلتحاق بالجبهة؟«. فقال ق��دوري: »أعترف أنل

اآلخر؟«، فطلبنا التحدث إلى ال لصب األحمر، فقال:

- غادر مندوبو ال لصب األحمر إلى جنصف بسبب عطلة المصالد.
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- هّ غادروا جمصعهم؟ 

- هناك سصدة فقط.

قلنا: »حسًنا نريد التحدث إلصها«، فقال: »هي ال تستطصع مساعدتكم في أي 

شيء، وكصف ستقابلون سصدة وحدها؟ ألصس في ذلك مع صة؟«، أجبناه: »نحن 

سنتحمّ تبعات الذنب«، فقال:

- ال يمكن. هاتوا مطلبكم اآلخر؟

- أعصدونا إلى المعتقّ.

قال: »بعد 3 أيام عصد الجصش حصث نقصم االحتفاالت، سنأخذكم إلى هناك 

بعد العصد«، فقبلنا.

- حسًنا! واآلن عودوا إلى سجنكم وتناولوا طعامكم. 

- سنتناول الطعام بعد عصد الجصش.

- ستنتظرون 3 أيام ؟ 

- يمكنكم إرس��ال��ن��ا ق��ب��ّ ال��ع��ص��د، ف��األم��ر ال ي��ح��ت��اج إالل إل���ى مصني ب���اص وس��ائ��ق 

وحارس واحد. 

- ال يمكن. ما هو طلبكم اآلخر؟ 

- ال طلب آخر لدينا. 

ا قد تعرفنا إلى جانب واحد من شخ صة »قدوري«، وشصًئا فشصًئا  إلى هنا كنل

كم أط��ف��ال، لستم أطفااًل  ب��دأ يظهر منها الجانب اآلخ��ر: »حًقا ما قالوه عنكم، إنل

نا نحن أسراكم ال أنتم.  فون وكأنل فحسب، بّ وحمقى. أعاملكم بالحسنى فتت رل
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��ن��ي سأرسلكم بعد عصد الجصش، فأنا أعني م��ا أق���ول، ل��ذا علصكم  عندما قلت إنل

تناول الطعام حتى ذلك الحصن، كما سأعطي األم��ر بالسماح لكم بالذهاب إلى 

المرافق ال حصة، موافقون؟«. 

لم نقبّ وقلنا له: »لن نتناول الطعام إالل في معتقّ األسرى«. صمت الجنرال 

كم التقصتم  لحظة، محاواًل السصطرة على غضبه، ربما كان يقول في نفسه: »لألسف أنل

الرئصس وشاهد العالم ذلك وإالل لكنت أعدمتكم الساعة الواحد تلو اآلخر«)1(. 

��ك��م لستم أط��ف��ااًل وق��ب��ل��ت. أن���ا رج���ّ وأن��ت��م رج���ال،  ع��ن��دم��ا ه���دأ ق���ال: »ق��ل��ت��م إنل

وكالم الرجال يجب أن ي ّ إلى نتصجة، صحصح؟«، قلنا: »بلى«. عندها ضغط 

��ه كان ينتظرنا خارًجا في البرد ط��وال هذه  على الجرس، فدخّ جندي - يبدو أنل

ة - قال له الجنرال: »أعدهم إلى السجن واطلب لهم عشاًء ساخًنا، وفي  المدل

ال باح أرسلوهم جمصعهم إلى الحمام، على أن يتمل نقلهم إلى المعتقّ بعد عصد 

ه  ما فرح ألنل م الجندي التحصة العسكرية بفرح وخرج من الغرفة. ربل الجصش«. قدل

اعتقد أنل المفاوضات قد انتهت ولن ينتظر في البرد أكثر من ذلك. 

ي��د م��ن االط��م��ئ��ن��ان ق��ال:  أع��ل��ن ال��ج��ن��رال »ق�����دوري« ان��ت��ه��اء ال��م��ف��اوض��ات، ول��م��ز

أب��ًدا، لن  »اتفقنا؟«. وهرًبا من نظراته، طأطأنا رؤوسنا وقلنا ب وت واح��د: »ال 

نتناول الطعام إالل في المعتقّ!«. اشتدل غضب »قدوري« ولم يعد يوجه الحديث 

هم ال يريدون  أنل ل���»ص��ال��ح«: »لقد حاولت كثصًرا مساعدتهم، يبدو  إلصنا، بّ ق��ال 

البقاء على قصد ال��ح��ص��اة«، ث��م ضغط على ال��ج��رس ثانصًة وق��ال للجندي بغضب: 

ه  ا ف��ي ه��ذه المرحلة م��ن اإلض���راب لكنل ر ت فصتنا والتخلص منل )1(  يبدو أن النظام العراقي ك��ان ق��د ق��رل
لم يفعّ ذلك ألسباب مجهولة. هذا ما أخبرنا به الدكتور رضا يوسفصان؛ المحرر الشصرازي ونائب 
المدينة في المجلس السادس. وقد ُأخبر بذلك، بعد الحرب خالل اللقاء مع ممثلي ال لصب األحمر 

الدولي في جنصف.
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»أعدهم إلى السجن واقطعوا عنهم الماء وامنعوهم من الذهاب إلى المراحصض، 

م الجندي التحصة العسكرية وقال:  أقفلوا علصهم باب السجن لصموتوا هناك«. قدل

»حاضر سصدي«. أخرجنا الجنرال »قدوري« من غرفته باحتقار، وكال لنا الجندي 

السباب والشتائم في طريق العودة إلى السجن، لكنه لم يجرؤ على ضربنا؛ ألنل 

ّ الجنرال أن  ضربنا ونحن في هذه الحال ستؤدي إلى عواقب وخصمة، لهذا فضل

يدعنا نموت في السجن جوعى على أن نموت تحت التعذيب وُيطاَلب بلده من 

قبّ ال لصب األحمر طبًقا للقوانصن الدولصة)1(. 

وانتابنا  الضعف،  ة  م��ن ش��دل ارتمصنا على األرض  السجن،  إل��ى  عندما وصلنا 

ي��ب ف��ي تلك اللحظات المحفوفة بالخطر. ف��ال��ج��ن��رال، رغ��م حالتنا لم  ش��ع��ور غ��ر

ا  يرَض بإرسالنا إلى المعتقّ، ولم يبق أمامنا غصر طريق واحدة وهي الموت! ظننل

ا،  ه ُسرعان ما نموت الواحد تلو اآلخر؛ جوًعا وعطًشا، خاصة بعد قطع الماء عنل أنل

نا  نا لم ُنخدع بوعود »ق���دوري«، وألنل نا في الوقت نفسه شعرنا بالرضى، ألنل لكنل

صمدنا طوال ساعتصن من المفاوضات. في منت ف اللصّ، دخّ »شاكر« ثمل خرج 

وأخرج معه دلو المصاه. 

اليوم الرابع لإلضراب

في صباح الصوم الرابع لإضراب، وكالعادة ارتفع صوت الموسصقى العسكرية 

عصن  ف��ي ب��اح��ة وزارة ال���دف���اع، وك����أنل ت��اب��وت »ق��اس��م« ق��د ُح��م��ّ ف���وق أك���فل المشصل

وعبقت رائحة الشهادة.

��ذي��ن سجلت أسماؤهم في لوائح ال لصب األحمر مخالًفا للقوانصن الدولصة،  الل )1(  يعتبر قتّ األس��رى 
ا حتى ذلك الصوم قد التقصنا بال لصب األحمر مرات  ويؤدي إلى فضح سصاسات الدولة المخالفة. وكنل

ة في بغداد وفي معتقّ الرمادي. عدل
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يتنا، من  عندما أح��ض��روا جثمان »ق��اس��م أول��ص��ائ��ي« أول ج��ن��دي شهصد ف��ي قر

ي��ة ال��ن��ع��ش  ��ة ال��ع��س��ك��ر م���ت ال���ف���رق���ة ال��م��وس��ص��ق��صل »ده�����الوي�����ة« إل����ى »ج���ص���رف���ت«، ت���ق���دل

دت أص��وات الطبول واألب���واق وال نج في  الملفوف ب��أل��وان العلم الوطني، وت���ردل

شوارع المدينة. 

ي��ن��ة، ف���ي س��ص��ارة  ج��ل��س��ت أن����ا وأخ�����ي »ي���وس���ف« وس����ط ه����ذه ال��م��وس��ص��ق��ى ال��ح��ز

اإلسعاف اللتي من المقرر أن تنقّ الجثمان إلى القرية. غادرت السصارة وما زلنا 

نسمع صوت الموسصقى، كنت أذرف الدمع على تابوت »قاسم«، بصنما كانت 

عصن نحو جسر نهر »هلصّ رود« ومن  اإلسعاف تشقل طريقها بصن حشود المشصل

هناك إلى القرية. 

��ه  خ����ارت ق���وان���ا، وك����ان »م��ن�� ��ور« و»رض�����ا« أس����وأ ح����ااًل م��ن ال��ج��م��ص��ع. ب���دا ل��ن��ا أنل

نا  ��ت��ي أض��ح��ت أم���ًرا واق��ًع��ا ال��ص��وم. شعرنا أنل ق��د ح��ان وق��ت تنفصذ خطة ال��ب��ارح��ة الل

نخسرهما، فسحبناهما وسط السجن ونادى أحدنا الحارس العراقي اللذي فتح 

هما يموتان«. دخّ »شاكر« و»إسماعصّ«، وعندما وقع  كوة الباب وق��ال له: »إنل

بالوضع وبعد ن ف ساعة  المسؤولصن  أخ��ب��را  نظرهما على »من ور« و»رض���ا«، 

نقلوهما إلى المستشفى. 

��ا. ل��م يعد أحد  بعد م��غ��ادرة »رض���ا« و»م��ن�� ��ور«، أصبح ج��و السجن أكثر غ��مًّ

يحمّ لنا الطعام، ومنعنا من الذهاب إلى المرافق ال حصة.

اللذين ضجل منهم »شاكر«  صن  لم يعد الثالثة والعشرون فتى األشقصاء الحصويل

في يوم من األيام كما كانوا، بّ أصبحوا أشبه بقافلة ضللت طريقها وتاهت في 

ال حراء، فنال منهم الجوع والعطش وتركهم على شفصر الموت، هكذا انقضى 

الصوم الرابع. 
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اليوم الخامس لإلضراب

ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اًح��ا، ل��م ي��ع��د ب��م��ق��دورن��ا ح��ت��ى ال��ج��ل��وس، ُف��ت��ح ب��اب 

ا ننهض احتراًما له أو خوًفا منه،  السجن ودخّ »أبو وقاص«. قبّ ذلك الصوم، كنل

اتنا إلى أن أمرنا »صالح«  انصل ونتكئ على الجدران، لكننا مع ذلك بقصنا تحت بطل

كأنا  بالنهوض: »انهضوا لو سمحتم، يا الله!«. نهضنا ب عوبة وببطء شديَدْين واتل

ا نشعر بدوار شديد. وقف »أبو وقاص« ينظر  على الجدران كي ال نسقط، إذ كنل

نا لم ننظر إلصه،  نا لم نعد نخافه أو نهابه، حتى إنل إلصنا وهو يستشصط غضًبا، لكنل

ق به: ه نطق بكالم سلخنا عن أفكارنا وجعلنا نحدل لكنل

ا جهزوا أنفسكم للذهاب إلى المعتقّ. - هصل

لم يكن وهًما، ال! وال حلًما أو خصااًل، لقد رضخ »أبو وقاص« والجنرال »قدوري« 

نا حررنا »ُخرمشهر« من  قنا أهدافنا، لقد انت رنا وانهزم عدونا، وكأنل من قبله وحقل

ام«، فحمدنا الله وشكرناه .  براثن »صدل

 قال »أبو وقاص« كالًما ل�»صالح« وخرج. نهضنا من أماكننا بنشاط ورشاقة، 

ما لم نكن نستقبّ الموت منذ دقائق. دبل نشاط عجصب فصنا ورحنا نبارك  وكأنل

الن ر بعضنا لبعض. 

ال��ج��دار، وجهزنا أنفسنا للرحصّ، وف��ي الساعة  إل��ى جانب  بنا البطانصات  وضل

الحادية عشرة من الصوم الخامس لإضراب عن الطعام، غادرنا سجن »بغداد«. 

إل��ى المعتقّ  ب��اص، تأكدنا أنل عودتنا  ال��زق��اق، وعندما رأي��ن��ا المصني  عبرنا ذل��ك 

حقصقة ال ريب فصها.

اس بإح ائنا، وما إن هممنا بركوب المصني باص، حتى منعنا  قام أحد الحرل

م��ن ذل���ك ودف��ع��ن��ا »ش���اك���ر« ن��ح��و ال���زق���اق ث��م أع���ادون���ا إل���ى ال��س��ج��ن. ه��ن��اك أخ��ب��رن��ا 
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»صالح« أنل المصني باص لن ينطلق قبّ وصول األسصرين »من ور« و»رضا« من 

المستشفى، فتنفسنا ال عداء، وجلسنا ننتظرهما بفارغ ال بر.

صارت الساعة الثانصة عشرة ولم ي ال بعد، قلقنا من أن يكون قد أصابهما 

مكروه. ونحن على تلك الحال، ُفتح الباب ودخّ »أبو وقاص« وعالمات الهزيمة 

��ك��م ستذهبون ل��م ال ت��ت��ن��اول��ون ال��غ��داء ثمل  ��اه، ق���ال: »ح��س��ًن��ا بما أنل ب��ادي��ة على م��ح��صل

ل  تنطلقون!«. لقد رسم لنا ذلك البعثي الحقصر خطة خطصرة لصوقع بنا. أراد أن يحول

ّل  ا وضعنا خاتمة لك نا ُخدعنا وأشبعنا بطوننا الخاوية، لكنل ن رنا إلى هزيمة، ولو أنل

��ذي��ن لن يتوانوا،  ة إل��ى ملعب األع���داء الل مقاومتنا وصمودنا بأيدينا، وأع��دن��ا ال��ك��رل

بعد أن تشبع بطوننا، عن جلدنا ثانصة لصثنونا عن قرارنا وننهي إضرابنا. مرلت هذه 

الفكرة في أذهاننا جمصًعا، فقلنا ب وت واح��د: »سنأكّ في المعتقّ«. حصنها 

ه لنا كصاًل من السباب والشتائم وخرج. ب ق »أبو وقاص« علصنا ووجل

بعد صالة الظهر، عاد »من ور« و»رضا« من المستشفى. كانا متعبصن وآثار 

ح��ق��ن ال��م�� ��ّ ظ��اه��رة ع��ل��ى ي��دي��ه��م��ا. ف��ي ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ص��ة م��ن ب��ع��د ال��ظ��ه��ر، أعطى 

��ذي لم  عنا »صالح«، ذلك الرجّ العربي الحنون، الل »شاكر« األم��ر بالتحرك. ودل

ع��ن��اه ف���رًدا ف���رًدا وك��ان يقبّ  يستطع منع دم��وع��ه م��ن االن��ه��م��ار على دش��داش��ت��ه، ودل

وجوهنا قائاًل: »في أمان الله، مع السالمة أيها األبطال ال غار«.

عودة مختلفة إلى معتقل »الرمادي«

جلست في المصني باص قرب »محمد ساردوئي«. ل�»محمد« جسم نحصف كاد 

ا، ولم نكن نسمع سوى صوت محرلك  الجوع والعطش أن يذهبا به. لم يتكلم أحد منل

المصني ب���اص. ش��ع��رت بضعف ش��دي��د ف��ي أط��راف��ي. م��ا م��ن ش��يء أب��ق��ان��ا على قصد 

الحصاة، سوى األمّ بالله والوصول إلى المعتقّ. شاهدت أشعة الشمس الغاربة 
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المنعكسة على محصط مدينة »الرمادي«. لفتُّ نظر »محمد« إلى مشهد الغروب 

بضربة من مرفقي وإش��ارة من رأس��ي، فارتسمت ابتسامة هزيلة على شفتصه. عبر 

المصني ب��اص الجسر ف��وق ال��ن��ه��ر، وم��ا ه��ي إالل دق��ائ��ق حتى الح��ت مباني المعتقّ 

من بعصد. توقف المصني باص أمام مقر قصادة المعتقّ وجاء المالزم »عزل الدين« 

إلصنا. نزلنا من المصني باص ب عوبة فائقة ووقفنا في ال ف. يبدو أنل عزل الدين 

الوقوف،  لع على قضصة إضرابنا عن الطعام. عجز رفصقنا في أول ال ف عن  مطل

فجلس على األرض، فرفعه »عزل الدين« من ياقته ودفعه على من يقف خلفه، ومن 

شدة الضعف تهاوى بعضنا على بعض كأحجار الدومصنو. نهضنا ثانصة ودخلنا إلى 

المعتقّ. كان وقت العشاء واإلح�� ��اء، ولكننا وصلنا متأخرين، حصث إنل اإلخوة 

كانوا يغسلون أطباقهم. لم يعرفونا من النظرة األول��ى، واعتقدوا أننا أسرى جدد. 

ا بصنهم قبّ حوالي  ��ن��ا الثالثة وال��ع��ش��رون فتى ذات��ه��م، كنل لكن م��ا لبثوا أن أدرك���وا أنل

الشهر. شهقوا عندما رأوا حالنا، وق��ال أحدهم: »يا إل��ه��ي...! م��اذا فعلوا بكم؟«، 

ّل بكم؟ لم يبق أثر للحم على أجسامكم!«، وقال »ما شاء  وقال آخر: »ما اللذي ح

ت بشرتكم هكذا؟«. الله مصرجافندي«: »في أيل ورشة في فرنسا كنتم حتى اسودل

الماء والطعام.  ث��مل طلبنا منهم  المن رم،  أخبرناهم بما ج��رى معنا خ��الل الشهر 

لم يطّ الوقت حتى عادوا بأطباق مرق اللحم. حملوها إلصنا من الزنزانة رقم ثمانصة، 

ون يبكون لحالنا. عندما علم األس��رى بإضرابنا عن  حصث ك��ان األس��رى العرب المسنل

ل مرة  خروه من خبز، وقطعوه في مرق اللحم. وألول الطعام خمسة أيام، أحضروا ما ادل

بعد خمسة أي���ام م��ن ال��ج��وع، وع��ل��ى ُب��ع��د 100 كصلومتر ع��ن »أب���ي وق���اص« وال��ج��ن��رال 

»ق����دوري«، فككنا إض��راب��ن��ا وتناولنا ال��ط��ع��ام. بعد ال��ع��ش��اء، وقبّ ص��ف��ارة ال��ع��ودة إلى 

الزنزانات، وقفت أم��ام م��رآة المغسلة، أتأمّ وج��ه فتًى نحصّ غ��ارت وجنتاه، وعلت 

بشرته طبقة رقصقة من الشعر الناعم األسود. يا إلهي! وأخصًرا نبتت لحصتي! لقد كبرت!



 ملحق: 

الصور والوثائق



نص رسالة المؤّلف إلى »صّدام حسين« في العام 1996م

ة ة العراقصل يل ام حسصن« رئصس الجمهور إلى »صدل

ان  في صصف 1982م كنت في السادسة عشر من عمري، برفقة آالف الشبل

اة »بصت  المسمل العظصمة  العسكرية  العملصات  الشجعان، نشارك في  صن  اإليرانصل

المقدس«، واللتي كانت كلمة السر فصها »يا علي بن أبي طالب«، استطعنا في 

تلك المعركة أن نهزم »ماهر عبد الرشصد« قائد الفرقة السابعة ونجحنا باستعادة 

»خرمشهر« الغالصة وانتزاعها من أيدي جنودك الغاصبصن. 

نوا من  ان المجاهدين في األسر، ولم يتمكل شاءت األق��دار أن يقع بعض الشبل

رة. صَتها المحمل االحتفال بتحرير »خرمشهر« اللتي سمل

ّ طعم م��رارة الهزيمة في تلك المدينة،  أم��ا أن��ت فلم تستطع ت ديق وتحمل

ي��ن. أن��ا -أح��م��د يوسف  ل��ذل��ك قمت ب��إص��دار أوام����رك بف لنا ع��ن األس���رى اآلخ��ر

ا شباًبا يافعصن، قمت بذلك لكي تخلق  زاده- مع اثني وعشرين فًتى يافعصن، وكنل

ا ينسصك م��رارة الهزيمة في »خرمشهر«. آن��ذاك، انهالت أب��واق إعالمك لصاًل  ج��وًّ

ة إلى الحرب، وعللق على  ونهاًرا لتوصّ للعالم بأنل الكصان اإليراني أرسّ أطفااًل عدل

ة به عند استشهاده. قام جنودك بأخذنا  ٍّّ منهم مفتاًحا كي يفتح باب الجنل رقبة ك

إلى مدينة المالهي مجبرين، وأصعدونا على السصارات الكهربائصة لكي تستهزئ 

بثورتنا ووطننا، وتظهر للعالم من هم جنود الخمصني.

ة، قمتم بأخذنا إل��ى أح��د ق�� ��ورك، وأم��رون��ا بالجلوس أمامك،  بعد أي��ام ع���دل

ف��ي »خرمشهر«  دم���وع هزيمتك  إخ��ف��اء  م��ن خاللها  ح��اول��َت  بابتسامة  وخاطبتنا 

ق���ائ���اًل: »أن��ت��م أط��ف��ال واألط���ف���ال ي��ج��ب أن ي��ك��ون��وا ف��ي ال���م���دارس ال ف��ي ال��ح��روب، 

يرنا بشرط أن ال نعود للحرب مرة أخرى«. عصت أنلك ستقوم بتحر وادل



ا طلًبا آخر وقلت:  ام حسصن«، إن كنت ال تزال تذكر، لقد طلبت منل يا »صدل

ركم لتذهبوا وتكملوا دراستكم وت بحوا أطباء ومهندسصن، وبعد ذلك  »أنا سأحرل

اكتبوا لي رسائلكم«.

جُت الصوم من الجامعة، وأكتب لك هذه الرسالة بناًء على طلبك.  ها قد تخرل

ّل أط��ف��ال العالم ه��م أطفالنا، أَول���م يكن أط��ف��ال »حلبجة«  ��ك قلت إنل ك�� أت��ذك��ر أنل

اللذين أذقتهم الموت بداًل من حلصب أمهاتهم، من هذا العالم؟

 ألم يكن »أمصر شاه بسندي« - من أهّ كرمان- من أطفال هذا العالم؟ ذاك 

د«  أن��واع التعذيب في المعسكر؛ لقد ق��ام النقصب »محمل ��ذي تعرلض ألقسى  الل

اطك- بجعّ ِجلد ذلك الطفّ أسود من كثرة الَجلد، وبعد ذلك حرق  -أحد ضبل

كفل قدمصه بالمكواة وأجبره على المشي بقدمصه المحروقتصن على العشب. 

ام«، نحن أولئك الفتصة الثالثة والعشرون، الجنود ال غار اللذين  اعلم يا »صدل

قابلتهم ف��ي ال��ع��ام 1982م، أخ��ذون��ا م��ن ق�� ��رك إل���ى س��ج��ن »ب���غ���داد« ال��رط��ب، 

وه��ن��اك قمنا ب��اإلض��راب ع��ن ال��ط��ع��ام ل��م��دة خمسة أي���ام، وأج��ب��رن��ا حكومتك على 

االعتراف بأننا جنود ولسنا أطفااًل.

اللتي ال يسعني ذكرها في ه��ذه الرسالة،  أن��واع التعذيب  ّ أقسى  بعد تحمل

وبعد غروب أحلى وأجمّ سنوات عمرنا في سجونك المظلمة، عدنا أخصًرا إلى 

وطننا الغالي، والصوم أصبح بعضنا أطباء وبعضنا اآلخر مهندسصن، نساهم جمصًعا 

في بناء وطننا الغالي.

ًدا: »ذاب الثلج وبان المرج«. وأخصًرا أذكر لك مثاًل أطلب منك أن تحفظه جصل

أحمد يوسف زادة األسصر رقم 4213 - 

معتقّ الرمادي 
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التقطت ال ورة قبّ شهر من األسر. من الصمصن 
الشهصد »علي تاجصك« و»أحمد يوسف 
زاده« و»إسحاق تاجصك«، أبريّ 1982م.

أنا و»حسن إسكندري« أثناء سفرنا إلى 
مشهد، أبريّ 1982م

أخي »حسن يوسف زاده«، عام 1986م

الشهصد »موسى يوسف زاده«.



229 ملحق: ال ور والوثائق 

من الصمصن: »يوسف يوسف زاده« )أخي( والشهصد »بهروز توكلي«، الشهصد »موسى 
يوسف زاده« )أخي( في العام 1984، شلمتشه.

المحرر الجريح »حسن تاجصك شصر«.
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التقطت هذه ال ورة في العام 1983م، جامعة طهران من الصمصن: الشهصد »موسى يوسف 
زاده«، الشخص األوسط غصر معروف، على الصسار »حبصب غني بور«، مؤلف كتاب شهصد 
ة من كتاب الدفاع  الدفاع المقدس. تكونت صداقة »موسى« والشهصد »غني بور« مع عدل

المقدس خالل السفر إلى جنوب »كرمان«، ومن بصنهم المرحوم »أمصر حسصن فردي«. وقد ذكر 
المرحوم »فردي« ذكريات ذلك السفر في كتابه.
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الشهصد »أكبر دانشي« مفقود األثر.
نموذج عن شعر وخط أخي الشهصد 

»موسى«.
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قامت جريدة الدستور بلقاء صحافي مع »حمصد مستقصمي«، ونشرت نصل 

رة تماًما، كما يلي: المقابلة واألجوبة مزول

ى اآلن؟ - ماذا تتمنل

ى أن تنتهي هذه الحرب. - أن أعود إلى أمي وإلى بصتنا، كما أتمنل

- ما هي هوايتك؟

- لعب كرة القدم مع أصدقائي.

ثمل التقصت بطفّ إيراني ثاٍن، وكان م اًبا بجرح فسألته:

- ما اسمك؟

- »أحمد رضا مستقصمي« ]يق د حمصد رضا مستقصمي[.

- وعمرك؟

- 9 سنوات ]كان في الخامسة عشرة من عمره أثناء وقوعه في األسر[.

- في أي صفل أنت؟

- ثالث ابتدائي ]كان حمصد في ال ف الثاني إعدادي[.

- كم مضى على إقامتك في الجبهة؟

تي بستان والفتح المبصن[. - أمضصت فصها عشرين يوًما ]شارك حمصد في عملصل

- وقبلها أين كنت؟

- كنت في قريتي، أدرس في مدرستي وأسقي الحصوانات الماء.

- كصف ُجرحت؟
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- سقطت علصنا قذيفة عراقصة، قتلت تسعة جنود وجرحت آخرين. وعندما 

حاولت إسعاف أحدهم سقطت قذيفة ثانصة، جرحتني وقتلت عدًدا من الجنود.

- ماذا سمعت عن الحرب مع العراق؟

ة، كما سمعت أنل العراق يريد تسلصم  ّل المدن اإليرانصل - سمعت أنل العراق احت

إي��ران عن طريق المفاوضات، ولكن الخمصني يرفض التفاوض  إل��ى  ه��ذه المدن 

ويريد احتالل العراق ويقول إنه جزء من إيران.

��ه ن��ح��و أح����د األش��خ��اص  ��ة ب��ال��ت��وجل ق����ام م���راس���ّ ال���دس���ت���ور ف���ي م��ق��اب��ل��ت��ه ال��وه��م��صل

المجهولصن، وأللف ونشر كالًما عن لسانه:

- ما نوع الطعام اللذي كانوا يقدمونه لكم أثناء حضوركم في الجبهة؟

مونه لنا من الناس  - الخبز فقط، وربما بعض الزبدة. كان الطعام اللذي يقدل

ول��م يكن م��ن ق��ص��ادة ال��ق��وى. وأح��ص��اًن��ا ك��ان��وا يعطوننا التمر لكنه ل��م يكن ي لنا منه 

شيء.

- هّ تعلم أين أنت اآلن؟
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- نعم، أنا أسصر في بغداد.

- ماذا كنت قد سمعت عن بغداد؟

ي عندما سرت في شوارعها  رها بالكامّ. ولكنل - قصّ إنل الطصران اإليراني قد دمل

��ب��ت م��ن ذل���ك، ك��أن��ه��ا ل��م تشهد ح��رًب��ا ق���ط، وال���ح���ال إنل إي����ران تطلق ك��ّ ي��وم  ت��ع��جل

صفارات اإلنذار.

- ماذا تق د؟

ة. - يعني أنل الطائرات العراقصة تشنل علصنا غارات يومصل

ي��دة ال��دس��ت��ور ول��ص��س ف��ي ه��ذه المقابلة  ]ه���ذا ال��ك��الم م��ن اخ��ت��الق م��راس��ّ ج��ر

شيء حقصقي سوى ال ورة

هذا عنوان اختارته إحدى ال حف العراقصة لعملصة »بصت المقدس« )فشلت أورشلصم(.
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ال ورة في الجهة الصمنى ل�»حمصد مستقصمي« حصث قامت ال حف العراقصة بتسمصته »محمد 
صالحي«. وال ورة في الجهة الصسرى هي صورة الفتصة ال� 23 في إحدى مصادين »بغداد«.

قة مع »من ور محمود آبادي«. كان قد ُكتب على قمص ه: لواء ثار الله، »من ور  المقابلة الملفل
ة الشهصد بهشتي، مجموعة  يل محمود آبادي«، من »سصرجان«، الله أكبر، كتصبة الشهصد باهنر، سر

الشهصد مطهري. 
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ق مقابالت كهذه، وتخترع  الجدير بالذكر أنل جمصع ال حف العربصة كانت تلفل

كالًما في تقديمها، ما دفعنا إلى إعالن اإلضراب عن الطعام. 

كان عنوان المقابلة: صدام حسصن أعادهم إلى أمهاتهم!

بغداد- عبد الوهاب القصسي

له ألن يكون في  اًل ذا وجه بائس وعمره يؤهل كان الطفّ اإليراني اللذي التقصته أول

المدرسة فقط. وقد سألته عن اسمه وعمره فأجاب: 

- اسمي من ور محمود آبادي وعمري تسع سنوات.

- كصف جئت إلى الجبهة؟

يارة كربالء ويمكنكم القدوم  زوا قافلة من القوات اإليرانصة لز - قصّ لنا إنهم جهل

مجاًنا إن أحببتم.

- من قال لك ذلك؟

يتنا. كان هو السبب في قدومنا. كنت أنا وأب��ي نرعى الغنم في  - مختار قر

ثوني عن  أوقات فراغنا ]من ور من أهالي سصرجان وأبوه في الجصش[. عندما حدل

ة، وأخذونا إلى  بت بالفكرة. ركبت الحافلة مع أطفال عدل يارة كربالء فرحت ورحل ز

مكان بعصد. بقصنا في إحدى الثكنات مدة سبعة أيام، تعلمنا اإلسعافات األولصة 

ثم أرسلونا إلى الجبهة.

- هّ كان والداك يعلمان بذهابك إلى الجبهة؟

يارة كربالء. وبعد ذهابنا إلى  ي ذاهب لز ان أنل - ال، لم يكونا على علم، كانا يظنل

الثكنة قال لي المختار: »إنل الحرب ضدل العراق أهم من والديك«. 
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���ه ل��م يكن لدينا س��وى أرب��ع��ة ج��رح��ى خ��الل العملصة. ه��ّ هذا  - ق��ال الخامنئي إنل

الكالم صحصح؟

- أنا رأيت بأم عصني أكثر من ثالثمئة جريح تسصّ دماؤهم وي صحون ويطلبون 

النجدة.

- هّ أنجدتهم جمصًعا؟

- ال، ألن���ي ل���م أك���ن أع��ل��م ك��ص��ف��ص��ة م��ع��ال��ج��ة ال��م�� ��اب��ص��ن ب��ال��ج��روح ال��خ��ط��ص��رة. ك��ان 

باستطاعتي معالجة الجروح الطفصفة. 

ة فعّ جرحاكم؟ - كصف كانت ردل

���ذي ك��ان��ت دم���اؤه ت��ن��زف وه��و يبكي  - ال أستطصع أن أن��س��ى ذل��ك ال��م�� ��اب الل

ويقول لمسؤوله: ال سامحك الله ألنلك أوديت بحصاتي. ومن ثم فارق الحصاة.

- أين ومتى ُأسرت؟

- ُأس��رت عند الساعة الثانصة عشر على يد القوات العراقصة اللتي أمطرت 

علصنا واب��اًل من ال واريخ من كّ الجهات. كانوا قد استقدموني إلى الجبهة 

قبّ عشرين ي��وًم��ا م��ن وق��وع��ي ف��ي األس���ر. وعندما اختبأت ف��ي حفرة تذكرت 

أبي وأمي وسببت مختار القرية ولعنت هذه الحرب اللتي تودي بحصاتنا آالف 

المرات.

- كصف تودي هذه الحرب بحصاتك؟

- لقد وضعنا كّ ما لدينا في سبصّ هذه الحرب، وما زلنا ال نستطصع العصش. 

قالوا لنا إنل الحرب أهم من الحصاة.

- ما رأيك اآلن بهذا الكالم؟
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��ت��ي رأي����ت ف��ص��ه��ا ال��م��خ��ت��ار. ك��ن��ت أل��ع��ب أم����ام بصتنا مع  - اآلن أل��ع��ن ال��ل��ح��ظ��ة الل

يارة كربالء. صديقي عندما جاء المختار وأخذنا إلى الثكنة تحت ذريعة ز

- كصف وقعت في األسر؟

- كما ذك���رت ل��ك، لقد اخ��ت��ب��أت ف��ي ح��ف��رة عندما انتبهت أنل العراقصصن قد 

أحاطوا بنا ورفعت يديل إلى األعلى، وكنت غارًقا في بحر من الدموع. رقل قلب 

موا لي الماء دون أن يؤذوني. العراقصصن فأطعموني وقدل

- ماذا سمعت عن حرب إيران والعراق؟

- قصّ لنا إنل العراقصصن أنجاس ويجب قتالهم، وإنل العراق هي جزء من وطننا 

ي��ج��ب اس��ت��ع��ادت��ه ألن���ه أرض األج�����داد وي��ج��ب تقسصم ث���روات���ه ع��ل��ى المستضعفصن 

اإليرانصصن.

ن سمعت هذا الكالم؟ - ممل

د هذا الكالم، وحرس الخمصني  - هذا كالم الخمصني. كذلك كان المختار يردل

��ذي ُقتّ في حملة العراقصصن. لقد حزنت علصه  دي« الل وصديقي »محمود محمل

كثصًرا.
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قام العراقصون بقص جهة من سروال »حمصد« لصضمدوا له رجله الم ابة؛ ولكنهم نشروا هذه ال ورة 
وكتبوا تحتها: »أرسلوهم إلى الحرب الوخصمة بهذه الثصاب الممزقة«.
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بالترتصب من األول: »من ور محمود ابادي« و»حمصد مستقصمي« و »جواد خواجويي« 
من أهالي سصرجان في الساعات األولى من أسرهم.

شتاء عام 83م، مخصم الرمادي؛ جواد خواجوبي أمام عدسات الم ورين أحنى رأسه، وضع مسؤول 
المخصم يده تحت ذقنه لصرفع رأسه.
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مدينة ألعاب بغداد يوجد أطفال عراقصصن في ال ورة

مجموعة الفتصة الثالثة والعشرين حول بحصرة مدينة ألعاب بغداد
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.Lمحمد ساردويي« و»حسصن بهزادي« بجانب ضريح اإلمامصن الكاظمصن«

ال� »23 فًتى« في أول يوم لدخولهم »بغداد«. كالعادة وقفت في ال ف األخصر كي ال أظهر في 
ال ورة.
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ام« ونحن قلنا آمصن بعد دعائه. الرجّ اللذي دعا لنا في حرم الكاظمصن. وبعد ذلك علمنا بأنه دعا ل�»صدل

رسالة الشهصد »موسى« إليل في العام 1984 مصالدي، )القت هذه الرسالة إعجاب األسرى في 
المعسكر وتناولتها األيادي لتقرأ كلماتها وتقوى معنوياتهم بها(.
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د على عناصر الحرس الثوري أن يعرفوا  كان »صالح« على اطالع بهذا األمر العسكري لذلك أكل
أنفسهم أنهم إما من التعبئة أو من الجصش.
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من الصسار: »أحمد يوسف زاده«، »محمد صالحي«، »رضا يوسفصان«، »حمصد أكبر 
نصا«، »مجصد ضصغمي«، معسكر الموصّ 2، العام 1985 مصالدي.

معسكر الرمادي عام 1982 مصالدي، أول زي في األسر.



أولئك الثالثة والعشرون فتًى246

من الصسار »أحمد يوسف زاده« و»محمد ساردويي« و»علي رضا شصخ حسصني« في 
ام حسصن«. ق ر الزوراء، بغداد، أثناء لقاء »صدل

»حسن مستشرق« أثناء أخذ الزهور من »هال« بنت صدام حسصن وعمرها خمس سنوات.
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ام حسصن«. الفتصة الثالثة والعشرون في ق ر الزوراء أثناء لقاء »صدل

عام 1983 مصالدي، مجموعة من األسرى الشباب في معسكر الرمادي
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ام حسصن« محاواًل إضحاكنا  ام حسصن«، في تلك األثناء سعى »صدل لقاء مجموعتنا مع »صدل
وقال البنته »هال« أن تروي لنا طرفة. لكنل الفتاة لم تحرك ساكًنا وقالت ال. كان لردة فعلها أثر رسم 
ّل العراقصون تلك اللحظة والتقطوا لنا صورة. لذلك فهي ال ورة الوحصدة  االبتسامة على وجوهنا. استغ

اللتي نشرتها مجالت وصحف العراق وأيًضا نشرت عالمًصا.

من الصمصن: السصد »صالح قارئ«، آبادان عام 1979 مصالدي.
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الساعة األولى من العودة إلى »كهنوج« بعد مضي ثماني سنوات وثالثة أشهر وسبعة عشر يوًما في 
األسر.
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