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محتوى هذا الكتاب ال يعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة أروقة وتوجهها؛
بل يعبر عن رأي المؤلف وتوجهه.
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احملمرة ُب ذلك الیوـ مبكراً بعد لیلة دامیة سرؽ
استیقظ اىايل َّ
فیها دوي اصوات اؼبدافع والطلقات من عیوهنم لذة النوـ والراحة،
حل ابؼبنطقة ..أنهنا من
وحرمهم األماف ،لیجدوا ااثر الدمار الذي َّ
نقاض،
ـبلَّفات اغبرب الكربى .غلبهم الذعر وىم يتجولوف بُت األ 
ىازين رؤوسهم وىم يرددوف :ىل ىذه حقا ىي الدولة اإلسالمیة اليت
وعدان هبا؟ .ىل ىذه الديبوقراطیة اليت يطبل ؽبا اإلعالـ؛ ىل ىذه
اغبقوؽ اليت وعدان؟
وحرضتهم على االندفاع ُب
ااثرت تلك األسئلة دىشة الناس
َّ

طرقات اؼبدينة ،غَت أف حظر التجواؿ الذي فرضتو السلطات ،والفزع
الذي خلَّفتو العجالت العسكرية اليت أانت ذبوب شوارع اؼبدينة بسرعة
جنونیة لتزرع الرعب واؽبلع ُب نفوسهم وتزيد من حَتهتم ،أجج التساؤؿ
الكبَت ُب نفوسهم :ماذا سنفعل؟
ُب خضم تلك األحداث جابت سیارات ربمل مكربات
صوت ضخمة ،الشوارع وىي توجو نداءات متواصلة اىل االىايل
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ربذرىم من التجمهر ُب األماأن العامة ،مهددة اؼبخالفُت حبساب
عسَت.
ُب صباح الیوـ التايل ذبمع الشباب ُب دار منزوية على حافة
اؼبدينة للتشاور فیما سی َفعلونو ؼبواجهة أل ىذا الظلم بعدما أدرأوا
حجم اػبسائر اليت عصفت هبم منذ يوـ أمس .بدأ النقاش متوتراً

وصاخباً وسرعاف ما ىدأ لتنٌب اغبكمة ،فلیس من مفر من العقل ُب
معرأة ال خیار فیها سوى اؼبواجهة .صرخ دمحم صاأاً على أسنانو:
 سنقاتلهم مهما أاف الثمن.ساد الصمت اؼبكاف ،وبدأ اعبمیع يفكر فیما قالو دمحم .وأنف صبلتو
استدعت شبح اغبرب لینٌب طارقاً الباب
سبلل بدر ُب جلستو وىو ينصت ابنتباه للكالـ الذي تتقاذقو القلوب
احملًتقة لوعة وحسرة .رفع أصبعو هبدوء وقاؿ بثبات:
 علینا تشكیل ؾبموعات فدائیة ضد القوات احملتلةنبهم اعبمیع ابؼبوافقة وقرروا تشكیل عباف اؼبقاومة وتقاظبوا األىداؼ
وحددوا ساعة الصفر النطالؽ الرصاصة األوىل.

غادروا اؼبنزؿ البعید لكن غبار الكالـ ما زاؿ عالقاً ُب صدورىم ،وأنف
اؼبدينة ستغفو اللیلة على وقع أقدامهم وىم ىبطوف صوب اغبلم.
* * *
منذ تلك اللیلة مل تنقشع رائحة البارود عن ىواء اؼبدينة ،أننو
امتزج ُب جدراهنا ووجوه انسها وعباءات نسائها .مل هتدأ فوىات
البنادؽ ،مل يكل الشباب ..ومل هبد التعب مكاانً بینهم .ومع أل إطالقة
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تتضرع األمهات ابألدعیة ،وترتفع شهقات اآلابء وتنتفض قلوهبم،
ويرفعوف أأفهم كبو السماء.
عاشت اؼبدينة أايماً عصیبة بعد أف أعلنت ىويتها وحددت
مالؿبها ،وبدأت تتلمس طريقها ُب مسار شاؽ طويل ،ازبذ شكلو منذ
أطلق الشباب األظباء على اجملموعات اليت ستتوىل تنفیذ اؼبهاـ:
"األربعاء األسود"،"الشهید ؿبیي الدين اؿ انصر" و"الشهید دىراب".
مل تغمض اؼبدينة الراقدة على اعبمر ،جفنیها ،ظلت ساىدة ..مًتقبة ُب
انتظار قیامتها ،وجاءت اللحظة حُت أجرب الشباب القوات الغازية على
االنسحاب من اؼبدينة ،لتعود إىل مواقعها بعدما تكبدت خسائر مل
تكن ُب حسباهنا ،ومل يكن ُب حسباف أىايل اؼبدينة أيضاً أبف لشباهبا

أل ىذه العزيبة ،شباب بصدور عارية أماـ قوات متمرسة على القتل
واإلرىاب.
عادت اؼبدينة مرة أخرى إىل ىدوئها وألفتها ،إال أف ىناؾ ما
يعتمل ُب صدر اػباسرُ ..ب روحو اؼبنكسرة .أانت شبة ربضَتات ذبري
خبفاء ،طائرات مروحیة ذبوب ظباء اؼبدينة حشود عسكرية تلتئم على
عجل لیس بعیداً عنها ،أخبار تتقاطع ُب أل اعبهات .شعرت القلوب
أبف حداثً جلالً سیقع ،دوف أف تعرؼ ما سره .لیلة إثر لیلة ترقد
النفوس وىي تفكر فیما زبفیو األايـ اؼبقبلة اغببلى ابجملهوؿ.
* * *
احتشد الشباب وبعض الشیوخ ورجاؿ الدين وصبع غَت قلیل
من الناس ُب مسجد الشیخ دمحم طاىر اػباقاين .أاف اؼبسجد مكتظاً
7

أبىايل َّ
احملمرة الذين يعتمر القهر قلوهبم ،فیما يبدو الشیخ دمحم منهمكاً
ُب اجراء االتصاالت لتجنب الضرر الذي مل يكن متوقعاً اف وبدث.
ارتفعت األصوات اؼبنددة بوحشیة اللجاف الثورية اليت مست أرامة
الناس األبرايء العزؿ .تردد صوت الشیخ حامد صاّب السهر صداه بُت
جدراف اؼبسجد بعدما وقف اماـ الشیخ دمحم غاضباً وىو يتكلم حبماستو

اؼبعهودة:
 اظبع اي شیخنا على الغزاة أف يعتذروا على ما فعلوه دبدينتنا.التفت كبو اعبمع ورفع ذراعو عالیاً ،وواصل حديثو بذات النربة اغبادة:
 لن نسكت اماـ ىذه التجاوزات وىتك اغبرمات أبداً .كبن أصحابحق ،خرجنا من بیوتنا لنقوؿ ؽبم أفاأم ظلماً ؽبذا الشعب.

سرعاف ما تقدـ توفیق ابراىیم الراشدي إىل مرأز اغبشد وصاح بصوت
عاؿ ،موجها أالمو إىل الشیخ دمحم ابنفعاؿ واضح:
 إهنم يستفزوننا ُب عقر داران اي شیخ ،ىل نقبل هبذا ونسكت.شعر الشیخ دمحم ابؼبصیبة اليت حلت ابلناس ،وابلتوتر الذي خیم على
اؼبكاف ،وابألأف اليت تقبض على اعبمر .اعتلى اؼبنرب وألقى خطبة
شدد فیها على أف اؼبوضوع قد ذباوز االعتذار ورد االعتبار للمتضررين،
مشَتاً إىل أهنم دفعوا اؼبدينة وأىلها إىل نفق معتم ؾبهوؿ اؼبصَت ..نفق
طويل من العنف قد يؤدي إىل زىق األرواح وسفك الدماء.
صمت قلیالً وبلع ريقو وىو ينظر كبو العیوف احملدقة صوبو ،وأضاؼ:
 علینا أف نكوف أأثر حنكة وحكمة منهم بنبذان العنف بكلأشكالو ،ألننا نعلم أهنم ينتظروف ردة فعلنا .بصراحة إهنم يريدوف إفشاؿ
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مشروع اؼبطالبات اؼبقدمة إلیهم .إهنم ينسوف دوران ُب الثورة واإلطاحة
بنظاـ الشاه ..تصوروا.
تنحنح ٍب واصل حديثو:
اي إخواين وأبنائي أوصیكم بتحمل اؼبزيد من الصرب؛ ألف
طريقنا طويل وؿبفوؼ ابؼبخاطر ،أما اآلف فنحن بصدد ردع اؽبجمات
الوحشیة اليت ال أرى ؽبا أي مربر ،أحاوؿ ،مثلما تروف ،التوصل إىل
حل هبنبنا إراقة اؼبزيد من دماء األبرايء.
مل تكن ألمة الشیخ اؼبقتضبة أافیة إلطفاء شرارة الغضب
اؼبشتعلة ُب نفوس الثائرين ،ونزوالً على رغبة الشیخ والوجهاء من اىايل
اؼبدينة ،تنازؿ الشباب قلیالً عن موقفهم ،لكنهم أأدوا على الرد
واؼبواجهة إذا ما تعرضت اؼبدينة ألي ىجوـ.
عاد الثوار ُب تلك اللیلة اىل الدار اؼبنزوية وُب صدورىم
يصهل صوت الثنر اؼبلتهب بنَتاف اغبسرة ،وابتوا لیلتهم متلفعُت
ابغبزف ،فیما تعصر اوجاع الغدر قلوهبم.
ابنت اػبیوط األوىل للفجر ،وبدأ نور الصباح اؼبغبش
يكتسح نوافذ اؼبدينة اليت استیقظت وىي تفرؾ عینیها على صیاح
الديكة ،وزعیق الباعة وأصوات اؼبارين ُب دروهبا بتمهل وصرب عجیبُت.
يتواىل الوقت وبدأ قرص الشمس يرتفع وئیداً ،راظباً أفقاً جديداً من
التحدي ُب ظباء اؼبدينة.
ُب ىذا الصباح مل تكن الدار اليت يؤمها الثوار تشبو بقیة
أايمها ،سارت صبوع الناس كبوىا ،ازدحم اؼبكاف هبم ،ومل تعد تتسع
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ألحالمهم .نصب الشباب مكربات صوت ،وابتكروا منصة للشعر،
اعتالىا شعراء تطوؼ جواىر ألماهتم ُب قدسیة اغبدث اعبلل،
ووصفوه بواقعة أربالء العصر.
شاعر ُب مقتبل العمر اجتاز اغبشد واعتلى اؼبنصة لینشد:
اي شهید روحك ما سبوت
تصرخ بعايل ظباىا الثنر أريده
واحنو ثوار اعلو دربك مو
حجي وننظم قصیدة
واحنو نتلَقو الرصاص بصدر امن
والنصر ابلنصر حتما نريده.

ربفز آخر لیعتلي اؼبنصة ،أخرج أوراقاً مطوية بعناية من جیبو ،تطلَّع
إلیهاٍ ،ب نظر إىل اجملموع ..وأنشد:
ارى العمر أنفاسا قضت وثواين
واغبق للشعب وللخاقاين
أال اي اويل األلباب فنشهدوا
ىل خلق الرضبن حق اثين
اغبق حق واح ٌد ونظَته الشیطاين
اغبق أل اغبق للشعب ولألوطاف.
توالت القصائد اليت غالبا ما تقطعها اؽبتافات والشعارات
اؼبطالبة ابغبرية ،لیعلن الیوـ هنايتو مع األانشید الفلسطینیة اليت أؽببت
اعبموع ومدهتم دبساحة أمل جديد.
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احملمرة ،مرأز اقلیم األحواز
مل ىبطئ اىايل حي اغبیزاف ُب مدينة َّ

احملتل من قبل السلطات اإليرانیة منذ أأثر من ستة عقود ،إبطالؽ
تسمیة التوأـ اؼبشاغب على بدر معتوؽ الكعيب وصديقو دمحم شفیع
الكناين ،اللذين قضیا معا أايـ الطفولة وذباوزا اؼبراحل الدراسیة ،ودوان
ذاأرهتما اؼبشًتأة على أل منعطفات طرقات اغبیزاف وعتبات منازلو
وقامات لبیلو .ويصعب حقا أف ترى أحدنبا دوف اآلخر ..حىت ُب
أأثر اؼبواقف صعوبة .الكثَت من العوائل يرى فیهما مصدر القلق
اغبقیقي على مستقبل فتیاف اغبي؛ ؼبا وبمالف من افكار وروى وطنیة
تعود إىل عبدالرضا شفیع الكناين ،األخ األأرب حملمد ،اؼبعروؼ
بتوجهاتو الوطنیة .شخصیة مرموقة تتصف برقي األفكار ،وأسلوب
أخاذ ُب اغبوار ذبذب إلیو األنظار ،أاف عبدالرضا فاعالً ُب النشاطات
احملمرة ،اترأاً أثره الواضح ُب مسار عسَت
الثقافیة والسیاسیة ُب مدينة َّ
وطويل.
ُب منتصف عاـ  8791اتسم اغبراؾ اعبماىَتي ابلصبغة
الثورية واتسعت رقعتو ُب عموـ إيراف ،وبدأت مالمح دور اػبمیٍت ُب
توجیو دفتو .أاف عبدالرضا الذي وبظى ابحًتاـ أبَت بُت اوساط
احملمرة ،واؼبلم بتاريخ اؼبنطقة وذبلیاهتا ،وسط ىذا
القومیُت العرب ُب َّ
اغبراؾ ،ومل ىبف أتثره بشخصیة الزعیم صباؿ عبدالناصر ،مردداً مقاطع
من خطاابتو وعباراتو ،تلك اليت ىبتزهنا ُب ذىنو ..وُب قلبو .وُب
اعبلسات اللیلیة تبدأ اغبوارات حوؿ ما سیحدث الحقاً ،وما علینا
فعلو ،وأیف يبكن االرتقاء ابؼبواطن األحوازي ودفعو كبو الواجهة ُب
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التصدي لكل ما يعیق أحالمو؟ ألمات "عبد الرضا" أانت تعكس
ذلك اغبلم وترتقي ابلروح وسبد السامعُت حبفنة أمل ..أبَتة.
دمحم شفیع ىو األأثر أتثراً بشقیقو عبدالرضا من اآلخرين ُب
أسرة ضمت الكثَت من األبناء والبنات .أاف يرى فیو القیم الثورية اليت
تطوؼ ُب مفرداتو ،وينعكس اؼبرح والتواضع على سلوأو االجتماعي.
فهو اؼبثل األعلى الذي وبتذى بو دوف مواربة ،لینتقل ذلك التنثر إىل
بدر معتوؽ الذي ارتبط ابأل سرة اليت انطلقت منها أوىل شرارتو الوطنیة.
مل تكن شبة فوارؽ شاخصة بُت بدر معتوؽ ودمحم شفیع سوى ُب
ىیئتهما .أاف دمحم شفیع متوسط القامة بیضوي الوجو تغطي مالؿبو
اعبدية والعصبیة ..أقرب إىل التجهم ،وغالبا ما ينفر منو البعض ىرابً

من تلك اؼبالمح القاسیة ،اليت ال تعكس ما وبملو من طیبة قلب وسعة
صدر ،غَت أف الذي يعرفو عن قرب يدرؾ صباؿ تلك الروح والقیم اليت
ربملها ،متوشجة مع أدب جم ومبادي عالیة .أما بدر معتوؽ فقد أاف
شاابً قصَت القامة وقوي البنیة ،مفتوؿ العضالت بوجو دائري تلوح منو
ابتسامة عريضة مصحوبة بشیطنة قروية ،ابتسامة أقرب إىل سخرية وردبا
إعجاب بشيء ال تدرأو األبصار ،لكن الذين يعرفونو أانت تلك
االبتسامة تعٍت ؽبم التفاوؿ ،رغم أل الصعاب واحملن اليت رباصر أفقو
البعید ،أمن يبحث عن بصیص أمل ُب معًتؾ شديد البنس.
ترسخت عالقة بدر مع دمحم خالؿ التغیَتات اليت شهدهتا ايراف
اليت ضبلت شعارات وخطاابت ربمل ُب ظاىرىا الطابع الديٍت
الديبوقراطي بزعامة اػبمیٍت الذي اعلن منذ وصولو للسلطة عن ربقیق
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العدالة وإعادة اغبقوؽ اؼبسلوبة للشعوب غَت الفارسیة ُب عموـ البالد.
انشغل الناس بتلك التغیَتات ،وسارعت القومیات اؼبتضررة من األنظمة
االستبدادية السابقة اليت أحكمت قبضتها على إيراف وشعوهبا إىل
إنشاء مراأز ثقافیة ومؤسسات تتناسب مع خطاب الثورة اعبديد،
وأاف إقلیم األحواز أوؿ اؼببادرين ،ابعتباره حاضنة اغبراؾ العريب
القومي ،وًب أتسیس اؼبرأز الثقاُب العريب واؼبنظمة السیاسیة العربیة اليت
استقبلت الناس من أل اؼبدف واألقضیة والقرى والقصبات األحوازية،
أوهنا الباب اؼبشرع ؽبم وصوهتم اؼبعلن كبو اغبق .جاء رجاؿ الدين
وزعماء القبائل العربیة الذين أاف حضورىم يدعم ديبومة التجمهر
وتعزيز اغبراؾ ُب اؼبنظمة السیاسیة ،إىل جانب الشباب اؼبثقف الناشط
ُب اجملاؿ الثقاُب والسیاسي ،والشعراء الذين ؽبم اغبظ األوفر ُب تعبئة
الشارع العريب واستقطاب العدد األأرب من أبناء الشعب العريب
األحوازي وحثهم على اغبضور واالنضماـ سريعاً إىل صفوؼ أبناء
جلدهتم ُب أتوف النضاؿ.
* * *
مل يكن اغبراؾ الشعيب العلٍت معروفاً ُب اؼبدينة ُب تلك الفًتة ،ويعد
ظاىرة حديثة بعد عقود من النضاؿ السري الذي غالبا ما ينتهي اما
إىل اؼبشنقة وإما ُب أفضل اغباالت اىل السجن لسنوات طويلة .وقد
بلغ اغبراؾ الشعيب ذروتو اثر تصروبات اػبمیٍت اليت أانت ربمل ُب
مضموهنا اؼبعلن مفاىیم الديبوقراطیة واغبرية والتعبَت عن الراي واعادة
اغبقوؽ ألصحاهبا الشرعیُت .وحرضت تلك التصروبات مشاعر
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القومیات اؼبضطهدة ُب إيراف اليت سانبت ُب اسقاط نظاـ الشاه
القمعي اعبائر وابدت البسالة ُب مواقفها الشجاعة ُب شل االقتصاد
اإليراين اثناء اإلضراابت العامة ُب شرأات النفط ،ومن منطلق وطٍت
ىبوا لنصرة الثورة للتخلص من اؽبیمنة اليت أبلت حیاهتم منذ عاـ
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أدارت اؼبنظمة السیاسیة قیادة اغبراؾ الشعيب بنجاح ،مستفیدة من
ذبارب اؼباضي القاسیة مع األجهزة األمنیة ،متجنبة اؽبفوات اليت يبكن
أف تدفع مشروع التحرر إىل الفشل ..حاورت رجاؿ الدين ،وأاف
الشیخ دمحم طاىر اؿ شبَت اػباقاين ُب اؼبقدمة ،بغیة الوصوؿ إىل خطاب
يتناوؿ اؼبطالب اؼبشروعة وُب ضمنها الدراسة ابللغة العربیة ابعتبارىا
اللغة األـ ،وإفساح اجملاؿ إلعالـ عريب ،واف تكوف ادارة شئوف اإلقلیم
أبيدي شعبو .ومع أف اؼبطالب مل ترتق اىل اغبكم الذاٌب ،إال أهنا عدت
قفزة نوعیة ُب ؿباولة لدفع األحوازيُت للخروج عن صمتهم الذي استمر
سنوات طويلة ..طويلة.
بعدما أعلنت صبیع األطراؼ العربیة موافقتها على مسودة
اؼبشروع اليت اعدت بعناية ودقة ابلغة لیحملها وفد ًب اختیاره من أافة
مدف إقلیم األحواز والذي ظبي فیما بعد ابلوفد الثالثیٍت بزعامة الشیخ
اػباقاين ؼبا يتمتع بو من مكانة رفیعة عند األحوازيُت ،إضافة إىل عالقتو
الوطیدة مع اػبمیٍت.
توجو الوفد كبو طهراف واستقبلهم اػبمیٍت إأراماً لصاحبو الشیخ
اػباقاين ،واستمع اىل مطالبهم مكرىاً متجهماً عبوساً .وُب هناية اللقاء
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رفض اػبمیٍت مسودة اؼبشروع وطرد الوفد الثالثیٍت ،دوف اف يدرؾ ما
سیًتتب على ذلك اؼبوقف من عواقب أارثیة وخیمة ،وقد بلغ األمر
احملمرة ومطالبات الشعب األحوازي
ابػبمیٍت حُت وصف االنتفاضة ُب َّ
ابلفتنة اليت البد من اطبادىا فوراً ،لیكوف ىذا التصريح دبثابة الضوء
احملمرة واؼبناطق اجملاورة ؽبا،
األخضر لقوات الكوماندوز اؼبتمرأزة ُب َّ
إضافة إىل اللجاف الثورية اليت تشكلت اابف الثورة اإليرانیة ،حبصار
اؼبدينة وفرض العقاب اعبماعي على أىلها بغیة إطباد جذوة اغبرية اليت
بزغت عالیاً ُب نفوسهم.
ربرأت القوات ُب اذباه اؼبدينة لتشهد مساراً وحشیاً خطتو دماء
األبرايء ورظبتو ُب أفق الغد اآلٌب.

جابت سیارة عسكرية تعتلیها قوة من اللجاف الثورية ،أزقة اؼبدينة،
أنهنا تتفحص أل شيء ،اؼبنازؿ والبشر والشجر ،وفجنة أطلق
اؼبسلحوف أعَتهتم النارية ُب اؽبواء لنشر الرعب ُب نفوس اؼبارين القالئل
الذين بدأوا يًتاأضوف ُب أل اعبهات .سرعاف ما بث الراديو احمللي
البیاف الرظبي القاضي بتغیَت اغباأم العسكري واستبدالو دبتشدد اخر
اشد قسوة ،والذي اصدر فور تسلمو منصبو سلسلة من التعلیمات
احملمرة ،مشدداً على
الصارمة أاف انبها اغالؽ صبیع اؼبراأز الثقافیة ُب َّ
إغالؽ اؼبنظمة السیاسیة ،لكنها ،على الرغم من قرار اإلغالؽ ،واصلت
نشاطها أتحد واضح للقرارات اعبائرة.
انتقلت اؼبعرأة إىل مدف أخرى بعدما استخدمت القوة اؼبهاصبة
الذخَتة اغبیة لضرب اؼبتجمهرين .تصاعدت األحداث وازبذت مساراً
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آخر حُت أمر احملافظ إبرساؿ القوات اػباصة اؼبدعومة ابؼبدرعات اليت
ربرأت من مقر الفرقة اؼبدرعة ُ 79ب األحواز إىل عمق اؼبدينة ،اليت
عجزت عن استیعاب أل ىذا العدد اؽبائل من حشود اللجاف الثورية
والقوات اػباصة واؼبشاة واؼبدرعات اليت عطلت حیاة الناس واوقفت
اعماؽبم الیومیة ،حیث أغلقت اؼبدارس ابواهبا ،وتعرضت األسواؽ
لعملیات سرقة ،وأنف شبة قرار خفي يقضي ابستباحتها .تراجعت
احملمرة ،وانتقلت خارج
اجملموعات الفدائیة إثر اؽبجمة العنیفة على َّ
اؼبدينة خشیة من وقوع اصاابت بُت صفوؼ األبرايء ،فلم تعد تسمع
أصوات األعَتة النارية وانزوت اجملنزرات اليت تشبو أبصواهتا
الديناصورات اؽبائجة .سكنت اؼبدينة وأنهنا تسًتجع األايـ القلیلة اليت
شهدهتا ..ورباوؿ أف تتنفس ىواء جديداً ،وسرعاف ما ادرأت القوة
اؼبهاصبة أف الوضع قد تغَت لصاغبها ومل تعد شبة مقاومة مسلحة ُب
اؼبدينة ،لتبدأ خططها األمنیة مستعینة بعیوف العمالء ،ابحثة عن
منفذي العملیات ضد القوات اؼبهاصبة ..حینها بدأت ضبلة اعتقاالت
عشوائیة امتدت إىل األبرايء ألسباب شخصیة أو خصومات قبلیة ،إذ
ال يفوت االنتهازيوف مثل ىذه الفرصة دوف اف يغتنموىا غبساابهتم،
حیث تفنن العمالء ابفتعاؿ األأاذيب واالفًتاءات لإليقاع ابألبرايء..
اقتید عبدالرضا اغبائي الكناين ،األخ األأرب حملمد شفیع ،اىل مدرسة
احملمرة اليت غدت مرأزاً لتنفیذ أحكاـ اإلعداـ حبق
ابزرأاف الشهَتة ُب َّ
األحوازيُت الذين مل وبظ احدىم دبحاأمة عادلة ونزيهة.
وقبل أف تعلن الشمس عن غیاهبا دانبت القوات األمنیة
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منزؿ عبدالرضا واعتقلت دمحم شفیع ،فیما ظلت اغبَتة ربوـ ُب نفوس
الكثَت ،وينربي السؤاؿ العسَت :ماذا هبري حقاً؟
* * *
توقفت سیارة اتبعة للجاف الثورية أماـ منزؿ دمحم شفیع ،نزؿ
منها ثالثة عناصر واقتادوه بسرعة معهم .يروي دمحم غبظات اعتقالو
بشيء من الًتوي ،وأننو يتذأر فیلماً سینمائیاً شاىده:
بسرعة الربؽ وقف ثالثة من اللجاف الثورية أمامي ،اقتادوين
خارجاً معصوب العینُت ومكتوؼ الیدين ،دفعوين ُب سیارة جابت
شوارع اؼبدينة ُب ؿباولة لزرع التیو ُب ذاأرٌب ،دقائق طويلة أنهنا الزماف
بكاملو ،مرت .توقفت السیارة وانزلوين منها ٍب دفعوين إىل بناية ،اجتزان
فبراً لنصل إىل إحدى الغرؼ ،مل يسمحوا يل أبف أرفع العصابة عن
عیٍت ،جلست ُب الغرفة متكئاً على جدار ،وشعرت أبف شبة من هبلس
جبانيب ،ولضیق اؼبكاف التصقا جسدينا ،يبدو اعبسد اؼبالصق يل
ضخماً وطويل القامة ،اسًتقت السمع ألصوات الشهیق والزفَت اليت
سبأل اؼبكاف ،يبدو أنو يعج أبشخاص ،حینها سبالكت ووجدت نفسي
وأننٍت طفل وبتمي أببیو من خطر ؿبدؽ ال يعرؼ سره ،وأان ألتصق
بكتف الرجل الذي جبانيب .استجمعت قواي اليت دبت فجنة ُب
جسدي واستدعیت هبا عزيبيت ،وتناسیت خوُب ووثبت بوجو رعيب دوف
أف أعرؼ من ىو الرجل الذي جبانيب ،رفعت العصابة عن عیٍت ألشاىد
اؼبنظر اؼبرعب ُب تلك الغرفة اليت احتوت أأثر أبناء مدينيت الذين
اعرفهم عن أثبٍ ،ب التفت إىل الرجل الذي مدين ابلشجاعة ألنظر
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إلیو فعرفت أنو حسن دغالوي الرجل الذي يعرفو القاصي والداين ُب
احملمرة لشجاعتو ومواقفو النبیلة ومساعیو ُب نصرة اؼبظلومُت ،اعًتاين
َّ
الشعور ابلفخر واالعتزاز حینها ،أوين أنت جالساً إىل جنب الرجل
الشجاع ُب تلك الغرفة اللعینةُ .ب الرأن البعید منها رايت أخي
عبدالرضا وىو معصوب العینُت .حاولت أف أانديو ،إال أين خشیت أف
يسالٍت أیف رأيتٍت ،وحینها ستبدا سلسلة من األسئلة وسنضطر
لإلجابة ،وقد ربدث ضجة ُب اؼبكاف وأأوف أان من تسبب ُب تعرضهم
لعقوبة أشد ،بقیت صامتاً ما يقارب الساعتُت لیفتح سجاف الباب
ويصرخ بلهجة آمرة :لیضع أل واحد منكم يده على أتف الذي أمامو
وربرأوا ببطء .وألنٍت أنت قد عرفت مكاف أخي عبدالرضا قفزت
مسرعاً إىل جواره ووضعت يدي على أتفو ألأوف قريبا منو وكبن ُب
طريقنا إىل مكاف آخر.
دفعوان إىل الغرفة اجملاورة اليت أانت معدة ؼبثل ىذا الغرض ٍب
أغلقوا الباب خلفنا ..أاف اؼبكاف مظلماً ومل نستطع أف نرى ما حولنا،
امتألت ابلطمننینة فلمست يد أخي فشعر بوجودي ونبس ُب أذين
مشجعاً:
 ال زباؼ اي صغَتي وتشجع ،ال أريدىم أف يشاىدوا اؽبزيبة ُبعیوننا ..تشجع فلیس ىناؾ ما ىبیفك ألهنم ال حاجة ؽبم بك ،اهنم
يريدونٍت أان وال أحد غَتي .أريدؾ أف تكمل اؼبشوار من بعدي واف
تكوف اغبارس األمُت على ما تعلَّمناه من قیم ومبادي.
شد على يدي بقوة وأرر ُب أذين:
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 -اظبع اي دمحم ،أان ال أعلم ما الذي سیفعلونو بنا الیوـ او غداً ،ومهما

حدث أريدؾ أف تكوف قوايً ..إننا على حق .تشجع.
* * *
قضینا لیلتنا نتحدث معا يشارأنا حسن دغالوي الذي امتأل
صوتو ابلیقُت ،وبرابطة جنش ردد أف اعببناء وبتموف ابلسلطة بعدما
استولوا علیها ،وأشار أبصبعو صوب األفق :سیهرب ىؤالء الشحاذين
مثلما ىرب الشاه اعبباف ..سنطردىم من ىذه األرض اؼببارأة
وسینهزموف شر ىزيبة.
ىز رأسو ٍب أضاؼ :لننتظر الصباح لنرى ما الذي سیختاره لنا القدر.
ُب الصباح فتح السجانوف الباب وأخرجوان من الزنزانة أان وأخي
عبدالرضا .دفعوان أمامهم ُب فبرات طويلة لنصل إىل غرفة يتصدرىا
رجل معمم يدعى صادؽ خلخايل الذي عرؼ جبالد العصر .سنؿ
أخي بعنجهیة:
 ما اظبك؟ عبدالرضاأشاح بوجهو عن أخي ٍب رمقٍت بنظرة متفحصة وابدر ابلسؤاؿ:
 أنت ما اظبك؟ دمحمأشار بیده إلبعادي قلیالً عن أخي وامر اغبراس إبطالؽ النار
علیو دوف أف يسنلو عن اعبرـ الذي ارتكبو .انطلق الرصاص بغزارة
ـبًتقاً جسد أخي ،تطلعت مذىوالً سقوطو ،ماؿ رأسو إىل اػبلف
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وسجى فبدداً على األرض .أرعبٍت اؼبنظر ..صعقت ،مل اصدؽ ما
رأيت ،أننٍت ُب حلم .فقدت القدرة على الكالـ من ىوؿ الصدمة،
شعرت أبف أخي الذي أسند إلیو ظهري قد سقط ،لتخور قواي وبدأ
جسدي يرتعش .حاولت البكاء ،لكن الدموع عاندت ،بدأت أصرخ
ألفرغ صدري من آالمو ،لكن حنجرٌب فقدت صوهتا .حاولت الوصوؿ
إلیو ،لكن قواي مل تسعفٍت .نظرت إلیو مودعاً بصمت مطبق وعیناي
تتبعاف خیط الدـ اعباري من جسده الطاىر .فجنة ظهر حسن
دغالوي ؿباطاً ابلسجانُت ،أوقفوه جبانب اعبدار وبدأ ُب شتمهم
وىتف ابسم األحواز .وصلت تلك الكلمات مسامعي ،أان اؼبذىوؿ،
وسرعاف ما انطلق الرصاص كبو جسده ..رصاص أثیف اخًتؽ صدره
لیسقط بكربايء يصعب وصفها .سحبوه بعیداً اترأاً خلفو خیطاً من
دماء زأیة اختلطت مع دماء أخي عبدالرضا ،تلك اليت ستزىر ورداً ُب
تراب األحواز.
تساءلت حبرقة :ىل يعقل ُب برىة من الزماف أف يسلب مٍت
ىذا السفاح أعز وأغلى ما أملك ُب الوجود ..ما الذي اقًتفو أخي
لیقتلوه هبذه الطريقة البشعة سوى أنو طالب ورفاقو حبقوؽ تلیق ابلبشر.
منذ تلك اللحظة حفر االنتقاـ ُب صدري موطئ قدمو األوؿ
وسبوضع فیو ،وقطعت حینها عهداً على نفسي أبف انتقم بكل السبل،
ودبا أوتیت من قوة.
* * *
سبعة أايـ طواؿ مرت على حادثة اسشهاد عبدالرضاً ،ب
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إطالؽ سراح دمحم شفیع مكبالً بقیود اغبزف ووجع الفقداف ..عاد إىل
اؼبنزؿ الذي أسودت جدرانو أثر اغبريق الذي أضرمتو القوة اؼبهاصبة
لتتخلص من أل ما يتعلق بعبدالرضا .مل ترتسم على وجوه األحبة
واألصدقاء سوى مالمح االنكسار واؽبزيبة حُت علموا ابستشهاده.
أي حزف ىذا الذي يثقل الروح واعبسد ..أي حزف ىذا الذي

يرغمك على الصمود وأنت اؼبكسور .دخل دمحم غرفتو وأحكم إغالؽ
الباب .جلس وحیداً سانباً تطارده الذأرايت وأل ما ترأو عبدالرضا..
ىنا أاف يسَت ،ىناؾ أاف يقرأ ،وُب تلك الزاوية أاف هبتمع مع
األصدقاء .ال شيء سوى الذأرايت ،ىذا أل ما تبقى لو.
قرر مغادرة صخب األايـ واالعتكاؼ ُب غرفتو ،تتنازعو
اؽبموـ والشجوف ،وغالبا ما يطرؽ ُب ذىنو السؤاؿ األثَت :ماذا علي
فعلو؟
ُب خلوتو تذأر غیاب صديقو ،بدر معتوؽ ،وما منعو من
زايرتو واالطمئناف علیو ،لیقرر فجنة أف يذىب لزايرتو والسؤاؿ عنو،
يدفعو اغبنُت وصحبة األايـ اعبمیلة اليت مضت ..وردبا تلك اليت ستنٌب.
هنض وتوجو مسرعاً إىل منزؿ بدر ،أل شيء ىادىء ..أو يبدو ىكذا.
طرؽ الباب منتظراً ،ومن داخل اؼبنزؿ ظبع خطوات تقًتب ،يداً ثقیلة
تعاِب اؼبزالج وإذا أبـ بدر قبالتو يعرؼ سباما ذلك الوجو األمومي ،تلك
االبتسامة اؼبمزوجة حبزف شفیف ،احتضنتو حبرارة األـ اؼبفجوعة على
ولدىا ،شعر أبف شبة أثر لدموع ساخنة ُب مقلتیها ،فبادرىا ابلسؤاؿ:
 اي أمي ،أين بدر ..مل أل ىذا الغیاب ،أال يعلم ماذا حل بنا؟21

 مل يعد للمنزؿ منذ حادثة يوـ األربعاء األسود .القوات األمنیة دانبتمنزلنا مرتُت للبحث عنو ،وُب أل مرة يقلبوف البیت راسا على عقب ،مل
يًتأوننا حىت أتأدوا أننا ال نعلم عنو شیئاً .ترأوان نتصارع مع أوجاعنا.
صمتت قلیالً ومسحت بكفى يديها دمعة فرت من أطراؼ
عینیها وقالت:
 اغبقیقة اي ولدي كبن قصدان أل مكاف يعرفو بدر ويراتده ،ولكندوف جدوى ..لقد عجزان ،هللا وحده ىو العلیم.
فیما أاف دمحم يسمع شكوى وأنُت أـ بدر وىي تواصل مسح
دموعها أبطراؼ حجاهبا األسود ،ىاصبو اغبزف وحاصرتو الكآبة ومل يعد
ُب استطاعتو اؼبواصلة .شعر أبف األرض تضیق بو ،وأف السماء تطبق
على صدره .ودعها وانصرؼ ،حامالً نبوماً يعجز الكوف أبأملو أف
وبملها.
حث خطاه صوب اؼبنزؿ الذي بدا يراه قرباً ضیقاً ال يتسع
ألحزانو ،بعدما قتلوا فیو أحالـ طفولتو وخنقوا فیو امالو.
ظلت عملیة قتل شقیقو تطارده مثل أابوس ـبیف ،تربكو
وتنغص أايمو .مل تفارؽ ذاأرتو أبداً وظل صداىا يطرؽ ـبیلتو مثل
انقوس ضخم يرف ُب فراغ العدـ .عاوده السؤاؿ ذاتو :ماذا علیو أف
يفعل؟
فجنة قرر الذىاب إىل العراؽ ،البلد اجملاور واؼبالذ اآلمن.
صبع ما وبتاج إلیو على عجل ُب حقیبة صغَتة وخرج لیالً يسَت ُب
احملمرة اليت يغطي وجهها الشحوب إثر اؼبوت الذي توزع بُت
شوارع َّ
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أزقتها ومنازؽبا .أاف يسَت وىو يًتؾ أثراً من نظراتو على تلك األبواب

وعتبات اؼبنازؿ .مر جبوار مدرستو اليت تعلم فیها األجبدية األوىل للحیاة
وسار ؿباذايً األسواؽ وأزقة اؼبدينة ودروهبا ..أننو يودعها للمرة األخَتة.
ُب تلك اللیلة الداأنة وعرب بساتُت النخیل مروراً بشط
العرب ،تسلل دمحم إىل اغبدود العراقیة لیصل إىل مدينة البصرة ،توجو إىل
احملمرة ..تلك اؼبدينة
مرأز الشرطة وسلم نفسو وحكى ؽبم عما جرى ُب َّ
اليت أودع فیها قلبو.
بُت أزقة اغبي لعبنا معا ..يلفنا الشغب ،أنت األقرب إلیها،
على الرغم من سعي صبیاف اغبي الختطاؼ إعجاهبا الربىء.
زىرة ..جارتنا اليت أؽبمت قليب الصغَت أبوؿ خفقة؛ لتتشكل
اتلیاً خطوط أوردتو .مل أعرؼ العشق ،مل أجربو ،لكن نظرة زىرة سحرت
عاؼبي وشغلت أايمي ..أان الصيب اؼبهموـ ابؼبشاجرات واللعب،
واألصدقاء ،واؽبرب من اؼبدرسة ،ومل أحظ دبساحة فاضیة للحب.
األحواز أانت عشقي األوؿ ،لكن زىرة سلبت من ذلك
العشق قطعة صغَتة لتحتفظ هبا .تقاظبت زىرة مع األحواز تالفیف
قليب ،وسكنا معا بُت ذباويفو ،ومع أل نبضة أتذأر األحواز عمیقاً،
وزبنقٍت العربة ،لتنٌب زىرة أدمعة ساخنة بُت اؼبقلتُت.
أربان معا وانفصلنا ..ىكذا ىي عادات أىلنا .نضجت
زىرة ،تفتحت وغدت صبیة صبیلة ،أرقبها حُت تسَت صباحاً كبو
مدرستها ،تنتظم خطواهتا مع إيقاع قليب ..اي ؽبذا القلب الذي يعذبٍت.
أسَت أما الغاُب برفقة دمحم شفیع ،أاتبعها برفق ،وحُت
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تستدير كبو طريق اؼبدرسة ،أودعها بنظرة وأغیب ُب سحر اللحظة
لیلكزين دمحم وىو يقوؿ:
 اي عاشق اي وؽباف أسرع ،أتخران على اؼبدرسة ،عصا اؼبدير ُبانتظاران.
كبث اػبطى خشیة من اؼبدير ،ويراودين السؤاؿ اؼبسربل ابلقلق :ىل
سنمتلك تلك العینُت الساحرتُت اللتُت توجهاف دفة روحي؟
سؤاؿ عاجز عن اللحاؽ بنبضات قليب ،أان على عجل،
أضبل روحي وأقدمها على طبق اغبواس أهدية لألحواز وزىرة.
مل تكن زىرة معنیة ابلسیاسة ،ال تفقو أحابیلها ،ال تعنیها
مساراهتا .مل تكن سوى صبیة ظبراء بعیوف سوداء وقامة ىیفاء وقلب
انبض ابحملبة .لكنها حرضتٍت على عشق األحواز ،والتضحیة ُب سبیل
حريتها ،حرضتٍت أف أأوف أحوازايً ابمتیاز.
زىرة من عائلة بسیطة ،لكنها متخمة ابحملبة والوفاء ،عائلة
تنتمي ألرض منحتها طیبتها وعطرىا .والدهتا تعرفٍت جیداً ..أان
اؼبشاغب ،لكنها تودين ،أنهنا تعلم أف ابنتها زبتىبء بُت ضلوعي.
والدىا ابئع ُب سوؽ اؼبدينة ..متجر صغَت تصطف على رفوفو العلب
والبضائع .أمر أمامو فینادي علي مشَتاً بیده ابالقًتاب..
 اي بدر ..تعاؿ ،ماذا تفعل ىنا؟ اشًتي دفًتاً من اؼبكتبة اجملاورة.يهز رأسو ٍب يبدي نصیحتو اؼبعتادة:
 ال تتنخر ،اشًت وارجع سريعاً إىل اؼبنزؿ.24

أىز رأسي موافقاً وأذىب ،بینما يعود العم مزعل إىل أتاب أاف
يطالعو.
قلما أجده من دوف أتاب ،ىو والكتاب ال يفًتقاف .هبلس وئیداً
ويرتدي نظارتو ويبدأ ُب القراءة ،يقلب الصفحات بتنف ،غَت مباؿ ؼبا
سیحدث ،أننو يبتلك الزمن ألو ويبعثره بُت مساحات أايمو.
جاء العم مزعل شاابً من أرايؼ اؼبدينة ،إثر مشكلة تتعلق
ابإلرث حلت بعائلتو ،إذ زباصم األبناء بعد رحیل والدىم ،حُت تقاسم
األأرب مع شقیق آخر ما ترأو األب وطرد بقیة إخوانو ..لیتفرقوا على
جهات األرض .ىاجر أحدىم إىل ديب ،واستقر آخر ُب طهراف ،بینما
جاء العم مزعل إىل مرأز اؼبدينة لیبدأ حیاتو عتاالً ُب أسواقها ،سبر

األعواـ لیجد مكاانً صغَتاً بُت ؿباؽبا.
ارتبط اببنة جاره ُب السوؽ ،تلك اليت أاف يراىا وىي ذبلب
الطعاـ ظهراً لوالدىا .ىزت تلك الفتاة عاؼبو اػباوي ،أحالت أايمو
الرتیبة إىل حلم مستنفر يسَت صوب الیقُت .ابغتتو األحالـ وانتشى هبا،
متنمالً أف تسقي تلك الفتاة يباس روحو اليت غدت شبیهو ابألرض
اؼبتشققة من العطش.
مل تعد أايمو بعدما ابدؽبا ألمات عابرة ،مثلما أانت ،مل تعد
األحالـ ىي ذاهتا ،تلك اليت تراوده .هبلس سانباً تتنازعو األحزاف
واألفراح ُب آف ،مل يعرؼ أل ىذا الذي اعًتاه فجنة ،أننو يطَت بُت
األرض والسماء ،ال يستطیع التحلیق عالیاً وال حىت مالمسة األرض.
على حُت غرة ،قرر مصارحتها ،غَت أف صورة والدىا الطیب
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تًتاءى أماـ عینیو ،ىبشى ردة الفعل وىو الغريب والوحید .وُب ظهَتة
ما ،وُب ظل تلعثمو ونبضات قلبو اؼبتسارعة اليت تكاد تسمع من بعد،
قاؿ ؽبا هبمس:
 اي خدهبة ..أنت فتاة ابرة أببیك ،وسعید من يقًتف بك.أضبرت خجالً وابنت ابتسامة خفیة منها ،سارت على عجل كبو متجر

والدىا .إذف فلیس شبة ما يبنع أف يصارح والدىا ..العم ضبید طیب ولن
ىبذلو.
خرج من متجره ساعة غروب ،مضطرابً ،وقبل أف يصل
متجر العم ضبید توقف قلیالً ،أننو تراجع ،لكن شبة صوت صرخ عالیاً
ُب داخلو ،قاؿ لو :تقدـ وجرب حظك ..فلن زبسر أبداً
تقدـ خطوات لیصل إىل مدخل اؼبتجر ،ألقى التحیة مرتبكاً ،الحظو
العم ضبید ،وسارعو ابلقوؿ:
 ما بك اي ولدي ..ىل أنت على ما يراـ؟ خَت إف شاء هللا اي عم.جلس على مقعد جبوار العم ضبید ،تنفس بعمق ،ىدأ قلیالً
وبدأ اغبديث متلعثماً.

* * *
بعد سنة واحدة من الزواج ولدت زىرة ،لتغدو األأثر حظوة
ودالالً ُب منزؿ يتفین ربت خیمة احملبة ،أانت زىرهتم اليت تفوح عطراً
بعدما حالف اغبظ العم مزعل ُب زواجو وعملو.
تدور األعواـ وتكرب زىرة ..تنضج ،وأان أأرب معها ،أراقبها
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وأذوب ُب مفاتنها وسحرىا .ولكن ىل تعلم زىرٌب بكل ىذا العشق؟
أان على يقُت أهنا تعلم سباما وتداري خجلها ،تتوارى بعیداً خشیة أف
تفضحها مالمح العشق الطافیة على وجهها ..وحرأاهتا ،وعلى
أصابعها اليت تعبث خبصالت شعرىا .بیقُت راسخ تعلم زىرة عشقي
ؽبا ،فهي أوؿ خفقة قلب ..وأوؿ حلم ..وأوؿ سحر ..وأوؿ ولو .أل
األغاين أانت تشَت ؽبا ،دوف أف تسمیها ،أل اللوحات أانت ذبسد
مالؿبها ،دوف أف ترسم وجهها ،أل االذباىات أانت تشَت صوهبا دوف
مواربة.
أحببت زىرة مثلما أحببت األحواز ،االثناف تناصفا قليب،
انطبعت صورهتما على شغاؼ قليب ،من أجلهما تعلمت الشعر،
ودونت أصبل القصائد ألأتب دبداد قليب وأنسج أرؽ الصور.
ىذا العشق منحٍت األجنحة وعلَّمٍت الطَتاف ،أجوب السماء
وأحفر على صفحة الغیوـ ذلك اغبب ،وأأتب :األحواز  -زىرة..
أنتما ُب وريدي ،أترؾ اعبملة دوف توقیع ،فاعبمیع يعلم هبذا اغبب:
اؼبطر واألشجار والعصافَت واؽبواء.
بعد ساعات طويلة من االتصاالت مع اعبهات اؼبختصة
اليت أانت تشرؼ على ملف األحوازيُت ُب العراؽ ،حضر أفراد يرتدوف
البزات العسكرية يرافقهم السید ىادي ،احد اشهر الرموز األحوازية
واوؿ امُت عاـ للجبهة العربیة لتحرير األحواز ورئیس اؼبنظمة السیاسیة
الذي قبا من اؼبوت أبعجوبة بعد اقتحاـ مقر اؼبنظمة .أوراؽ وأسئلة
واستفسارات وتفحص دقیق لینتهي األمر ابؼبقر الذي أیوي
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األحوازيُت ..معسكر أبَت ُب قضاء الزبَت دبحافظة البصرة ،ىناؾ التقى
احملمرة وعباداف الذين ذاقوا العذاابت واألمل.
دمحم شفیع ببعض أىايل َّ
األايـ ُب اؼبعسكر متشاهبة ورتیبة ،ويبدو أف السلطات
تستعد ألمر ما من الصعوبة التكهن بو أو معرفة جوىره اغبقیقي ،ال
يقطع الراتبة سوى احملاضرات السیاسیة والندوات ،وتدريبات عسكرية
على استخداـ األسلحة اػبفیفة واؼبتوسطة .شهور طويلة مرت على
عجل ُب معسكر الزبَت ،وأانت أخبار تنفیذ اؼبهاـ ُب العمق اإليراين
الستهداؼ ما يبت للنظاـ وأجهزتو األمنیة بصلة ،تنتشر بسرعة الربؽ
بُت نزالء اؼبعسكر ..عملیات خاطفة تضرب قلب النظاـ ُب األحواز.
مل تدـ نشوة الفرح ابلعملیات البطولیة طويالً ،بعدما أعلن
العراؽ اغبرب على إيراف ُب سبتمرب عاـ  8711وساقت السلطات
العراقیة الكثَت من األدلة لتجاوزات إيراف اؼبتكررة على اغبدود .ابشرت
القطعات العسكرية العراقیة التحرؾ شرقاً ُب اذباه إيراف ،شیدت السواتر
على عجل ،وبدأت فوىات اؼبدافع ابطالؽ نَتاهنا ،فیما ربرأت
الدابابت متقدمة اعبنود ،لتتحوؿ البالد إىل ساحة حرب موازية للحرب

الضارية اليت تشهدىا اغبدود .اؼبعسكر ىو اآلخر تغَت ،تبدؿ مزاجو
بعدما دخلتو اغبرب من أوسع أبوابو ،لتتغَت مهاـ الفدائیُت ،إذ صدرت
األوامر بضرورة توزيع الفدائیُت على القطعات العسكرية العراقیة
ؼبساعدة اعبیش العراقي ُب توغلو داخل األراضي اإليرانیة ،بصفة
مرشدين ومًتصبُت .الفدائیوف وجدوا ُب اغبرب اؼبشتعلة فرصة ساكبة
لالنتقاـ من عدوىم ،فواصلوا العمل مع القطعات العسكرية العراقیة اليت
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توغلت ُب األشهر األوىل من اغبرب داخل العمق اإليراين بضراوة.
أتججت نَتاف اغبرب وأشعلت أل ما المستو من بشر
وشجر ومدف .فوىات اؼبدافع مل تعرؼ السكوف ،مل هتدأ البنادؽ،
وفاحت رائحة البارود ُب ظباء اؼبعارؾ .مل تكن اغبرب نزىة أبداً ..مل
تكن حلماً أيضاً؛ فهي ال تكشف عن وجهها ..وتبقى لغزاً ؿبَتاً ال

أحد يعرؼ أسرارىا سوى الذي خاضها ،ؿباوالً الوصوؿ إىل جوىرىا.
غالباً ما تتناسل اغبرب لتولد حروابً صغَتة أخرى ،حروابً على مقاس
احملارب ،حروابً متشظیة بُت تفاصیل حیاتو ونبضات قلبو.
* * *
بدأت القوات العراقیة مع تقدمها ُب العمق اإليراين ذبمع
العديد من األسرى ،لتنطلق بعدىا عملیات استجواهبم ،وأاف الفدائیوف
قد لبوا نداء القیادة العسكرية العراقیة ،وذبمعوا ُب معسكر الزبَت ،شبة
ذبمع آخر قد التنـ ُب ؿبافظة میساف ..حشود من مئات هبمعهم
اغبلم ،ىناؾ من يلتقي دبعارفو ،وآخر أبصدقائو ،اغبنُت طاؼ حوؿ
اؼبكاف ،ورفرفت الذأرى جبناح احملبة على القلوبُ .ب فوضى اؼبكاف
والوجوه ،وعن طريق الصدفة التقى دمحم شفیع بصديقو بدر معتوؽ بعد
غیاب داـ عامُت .لقاء أاثر أل اؼبتجمعُت حوؽبما ،بدأ بصراخ الدىشة
لینتهي ابغبكااي ..أل اغبكااي اليت مل زبطر على ابؽبما ،مل يكن يصدقاف
أف ذاأرهتما أصیبتا بنزيف اؼباضي .تكلما عما جرى ؽبما ..عن
احملمرة ..عن األزقة واألىل ..عن عبدالرضا ورفاقو ..عن زىرة اليت ترأها
َّ
ُب وىج االنتظار .سیل جارؼ من اغبكااي ال يعرؼ التوقف ،سیل مل
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هبد طريقو صوب ضفة ما.
اتضح ؽبم سبب االستدعاء بعد االجتماع مع اؼبسئولُت
العسكريُت ،إنو أاف يتعلق بقرار تشكیل جیش ربرير األحواز ،القوة
القتالیة اػباصة لتنفیذ عملیات نوعیة داخل األراضي األحوازيةُ .ب
صباح الی وـ التايل توقفت حافالت أماـ بواابت اؼبعسكر لنقلهم إىل
مدى آخر .ربرأت اغبافالت ُب اذباه الشماؿ ،سارت ساعات طواالً
وىي تًتؾ خلفها ظالالً من مدف وقرى وطرؽ ملتوية.
وصلت اغبافالت ،لیس شبة ما يثَت االنتباه سوى سمس
توشك على الغروب وتغادر األفق البعید .إذف وصلت اغبافالت إىل
اؼببتغى ،معسكر مهجور مل تبارحو األفاعي والعقارب اليت استقبلت
اعبموع بلدغة أحدىم ،وسارع الكثَت إلنقاذه ،أانت اؼبسافة الفاصلة
بُت اؼبعسكر وإقامة العوائل قصیة ،سرعاف ما بدأت االعًتاضات..
وتصاعدت حدهتا ،لتقرر القیادة تغیَت اؼبكاف واالذباه اثنیة صوب
اعبنوب ..وأانت الديوانیة ُب معسكر ابو عبیدة اعبراح.
الفوضى رافقت االنتقاؿ الثاين ،فوضى أقرب إىل فرحة.
اغتنم دمحم شفیع فرصتو لینتقل إىل اغبافلة اليت تقل صديقو بدر ..فرصة
ساكبة للحوار ،غَت أف بدراً اعًتاه القلق وأبدى امتعاضو من قرارات
قیادة اؼبعسكر ..إنو الشعور اؼبمزوج ابلسؤاؿ عما يضمره الغد.
جلس دمحم جبوار رفیقو وبدأت اغبكااي تتواىل ،التذمر بدا
واضحاً ُب حديثو ،معتقداً أف األوضاع ستزداد سوءا ،وستتغَت اؼبعاملة،

وأف التنقل بُت معسكرات الشماؿ واعبنوب نذير شؤـ ،موضحاً:
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 نوااي القیادة غَت صادقة ،ىذا ما ىبربين قليب بو. أیف وصلت إىل ىذه النتیجة؟ اي صديقي ..ىل ظبعت أو شاىدت أو قرات عن جیش قواموألف مقاتل حرر وطناً يبتد على أل ىذه السعة؟
رسخت ُب أذىاف الكثَت حالة العجز..
 -ال تنسى أف سیاسة احملتل َّ

أال ترى أف أغلب إخوتنا تنقصهم الروح الوطنیة ،وأهنم جاءوا إىل ىنا
مكرىُت مرغمُت ..وأوؽبم أان.
صمت قلیالً ،تطلع من انفذة اغبافلة كبو الطريقٍ ،ب واصل
حديثو:
 إذا أانت القیادة جادة ُب اؼبهاـ اؼبوألة لنا فلماذا ال يقسموننا إىلمئة أتیبة تتناوب العمل الفدائي ُب العمق اإليراين الذي يعاين من حالة
فوضى واضطراب بعد الصدمة ،اعبهود اإليرانیة تنصب اآلف ُب التعبئة
البشرية ،خاصة بعد اندفاع القوات العراقیة ُب األرض اإليرانیة،
واستهداؼ مصفى النفط ُب عباداف ..ىذه فرصة ال تعوض ..أين كبن
منها؟
 ما ىو اغبل ُب رأيك؟ كبن نتقدـ خبطوات حثیثة بعد التدريبات اليت نتلقاىا ،ولكٍت ال أرىسبباً واحداً يؤىلنا ألف نكوف جیشاً ..اي صديقي األحواز مل ولن تتحرر
هبذه الطريقة.
أاف بدر يعلم سباماً أف دمحماً سريع اؼبالحظة ويعي سباماً ما
يقوؿ ،أاف ؿبقاً ُب أل ألمة قاؽبا ،إال أنو ال يرى وسیلة أخرى
31

للمقاومة سوى االنصیاع لألوامر العراقیة .ردد ُب ىدوء ،متهرابً من
أسئلة صديقو:
 لننتظر ونرى ما الذي سنفعلو ُب اؼبعسكر اعبديد.* * *
وصلت اغبافالت إىل اؼبعسكر وبدأت مهمة توزيع الرجاؿ
إىل سرااي وفصائل وفق السیاقات العسكرية اؼبعروفة ،وصدرت األوامر
ابنطالؽ اؼبرحلة األوىل من التدريبات التعبوية القاسیة اليت استمرت ما
يقارب العامُت ونصف العاـ ،لیتم بعدىا زج الفوج األوؿ قوات خاصة
من تلك القوات ُب معرأة قاطع عملیات القرنة منطقة السودة والبیضة
ُب األحواز ،لیحققوا نصراً أهبر القیادة العسكرية العراقیة ُب سرعتو
ودقتو .تواصلت اؼبعارؾ وازدادت حدهتا وتعززت عملیات جیش ربرير
األحواز ُب جبهات القتاؿ ،خاصة تلك اليت تتسم ابجملاهبات اؼبباشرة
مع العدو ،إال أف اؼبواقع اليت أاف وبررىا جیش التحرير مقدماً قوافل
الشهداء واعبرحى ،سرعاف ما أتٌب قوة عراقیة لتضع يدىا على تلك
اؼبواقع ،اإلعالـ العراقي ىو اآلخر نسي أو تناسى االنتصارات اليت

أقبزىا جیش التحرير على أرض اؼبعارؾ .ويظل السؤاؿ األثَت يدور بُت
اؼبقاتلُت ويقلق مضاجعهم :ؼباذا؟
عاد اعبیش إىل قواعده ُب معسكر أبو عبیدة اعبراح بعد
سلسلة من اؼبعارؾ ،لكن اغبسرة ظلت قابضة على قلوب الرجاؿ،
اغبسرة ذاهتا أانت ؿبور مشاعر دمحم شفیع وبدر معتوؽ ،اليت مل
تفارقهما ونبا يتحداثف عن فعالیات جیش ربرير األحواز والتجاىل
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اؼبتعمد لبطوالتو ُب اإلعالـ العراقي أو حىت اإلشارة إلیو ُب اغبديث عن
منطقة العملیات واؼبعارؾ اليت خاضها .أبدى دمحم شفیع انزعاجو أثَتاً
من ىذا األمر ووصفو ابجملحف ُب حق الشهداء ،إال أف رأي بدر أاف
ـبتلفاً مسوقاً اؼبربرات ،مكرراً العبارة ذاهتا:
 -ردبا ال ترى القیادة العراقیة صواابً بذأر مشارأة جیش ربرير األحواز

ُب وسائل اإلعالـ حرصاً على أمنو وسالمة مقاتلیو.
لكن دمحم شفیع سرعاف ما يعًتض ،مستنكراً ؼبا ورد على لساف صديقو
من تربيرات واىیة ،قائالً:
 ىل تظن أف اؼبخابرات اإليرانیة غبیة إىل ىذا اغبد وال علم ؽبابوجودان وعددان .اي رجل إف مل يكن لديها بیننا جواسیس ،فهل لیس
ىناؾ من جواسیس ُب العراؽ الذي أصبحنا عبئاً حقیقیاً على أىلو ُب
ىذه اؼبدينة؟
قرر دمحم شفیع بعد اغبوارات الطويلة مع بدر تغَت مبط حیاتو
وإهباد اؼبنفذ للخروج من عوامل اعبیش ومعسكراتو للوصوؿ إىل عامل أأثر
رحابة وسعة ،قرر االذباه ؾبدداً إىل اؼبطالعة ومتابعة األفالـ السینمائیة،

وبدأ يراتد دور العرض السینمائیة أثَتاً ابحثاً عما ينقصو ويستهويو ،غَت
أف بدر معتوؽ اذبو إىل متابعة أتب ومناىج حزب البعث ،واستطاع
نیل عضوية اغبزب إثر نشاط سیاسي مكثف والفت ،مبدايً رغبتو
للقیاـ بعملیات فدائیة ُب عمق األراضي اإليرانیة ،مقدماً طلباتو اؼبتكررة
إىل اؼبسئولُت ،مع علمو بوجود معضلة حقیقیة تتمثل ُب عدـ الثقة أو
اىتزازىا ،الدرجة اليت وصلت فیها تسمیة الشخص الذي ال يزاؿ أىلو
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داخل الوطن بصفة اجملرد ..أي من ال انقة وال صبل لو ُب العراؽ؛ لذا
أاف ينظر الیو بعُت الريبة والشك ،ىذا اؽباجس أاف سائداً ُب نفوس
اؼبسئولُت العراقیُت ،أبف اجملرد إف ألف دبهمة ما قد يذىب وال يعود،
وشهدت اؼبعسكرات الكثَت من حاالت اؽبروب ،وعاد الكثَت إىل
ذويهم ُب األحواز .ردبا اؼبكوث الطويل ُب اؼبعسكرات وراتبة مبط اغبیاة
ذبرب البعض على العودة إىل أرض الوطن بعدما تضیق األحالـ وزبتصر
الرغبات ..وتغدو اؼبسارات أشد ضیقاً ،على الرغم من حجم اؼبخاطر
واتساعها على أل االحتماالت.
ىذه الصفة أانت متوشجة مع دمحم شفیع وبدر معتوؽ..
فلیس ؽبما ُب العراؽ أقارب أو أىل ،إال أف ىذه اؼبعضلة مل تعق
تطلعات بدر معتوؽ ومل يًتدد ُب مناشداتو اؼبتواصلة للمطالبة ابلعمل
داخل الوطن ،ذلك القريب والبعید ُب آف.
سبكن بدر معتوؽ من خالؿ نشاطاتو اغبزبیة من أسب ثقة
اؼبسئولُت ،مشدداً على االنضباط ،لذا مل هبد اإلحباط طريقاً إلیو لیقلل
من عزيبتو وطموحاتو الوطنیة ،على الرغم من الرفض اؼبتواصل لطلبو
الذي مل ينفك عن تقديبو .وُب صبیحة يوـ ما أرسل الضابط اؼبسئوؿ
عن أمن معسكر جیش ربرير األحواز بطلب بدر ،وحُت وصلو الطلب
مل يكن يصدؽ ذاتو ،قفز فرحاً مستعداً لو ،وأنف السماء استجابت
لدعواتو ،وصل بدر ووقف أماـ الضابط مزىواً ،فعاجلو الضابط
ابلسؤاؿ:
 لقد أرىقتنا ُب أتاابتك عن االشًتاؾ ُب العمل الفدائي اي بدر ،ىل34

تريد أف تعجل ابؼبوت ،أال تكف عن الكتابة وتريح نفسك من أمر ال
جدوى منو ؟.
 أیف يل اي سیدي أف أأف عن ؿباربة العدو الذي احتل بالديواستباح دماء أبناء شعيب؟ .أیف أأف والفرصة ما زالت متاحة أمامي
علي أف أنسى ما فعلو
لتسديد أأرب ضرابت فبكنة ُب صفوفو؟ .ىل َّ

بنا؟.
ٍب اسًتسل ُب أالمو شارحاً معاانة الناس ىناؾ ،وحُت أهنى حديثو
اؼبؤمل ،ابدره الضابط ابلقوؿ:
 وهللا اي بدر لو أاف مثلك الفا رجل وبمالف ما ربمل من قیمومبادئ لكانت قضیتكم الیوـ تتصدر الصحف واجملالت.
سرعاف ما ابتسم الضابط خببث وقاؿ لو:
 خذ اي عم لقد ًب قبوؿ طلبك ُب ىذه الربقیة اليت وردتنا للتو ،واآلفينبغي أف تستعد للمغادرة إىل بغداد.
مل يصدؽ بدر ما ظبعو وأاد يطَت من شدة الفرح ،هنض من
مكانو وقبَّل الضابط الذي زؼ إلیو اػبرب ،استلم الربقیة وخرج مسرعاً

متجهاً كبو السرية اليت ينتسب إلیها دمحم شفیع ،رأه من بعید ،وأشار
إلیو ،لینزواي فًتة وجیزة ونبا يتهامسافٍ ..ب افًتقا أل إىل مصَته.
صبع بدر ما وبتاج إلیو للسفر ،وبدوه الشوؽ والرغبة ؼبعرفة ما
ىببئ لو القدر ..وما ىي اؼبهمة اليت سیكلف هبا .ابت لیلتو األوىل ُب
احد الفنادؽ القريبة من اؼبكاف ،وُب صباح الیوـ التايل توجو مسرعاً

إىل قیادة شعبة األحواز ..بناء تبدو على سحنتو اعبدية واعبمیع ُب
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غمرة العمل ،اجتاز البوابة ،وىو ينصت إىل قلبو النابض بقوة ،توجو
صوب غرفة خاصة هبذا األمر ،سلَّم الربقیة اىل اؼبوظف وجلس ُب وىج
االنتظار يعد الثواين ،ال شيء يطرؽ ُب ذىنو سوى اؼبهمة اليت سیكلف
هبا.
وُب زضبة األفكار وتقاطعتها ،ظبع صواتً ينادي علیو :بدر..

بدر معتوؽ .جفل ورفع رأسو لیجد ضابطاً يدعوه للدخوؿ إىل مكتبو،
رحب بو وأشاد بعزيبتو؛ لیخربه أبف اعبهة اؼبسئولة عن تنفیذ العملیات
ُب العمق اإليراين قد وقع اختیارىا علیو بعد دراسة مستفیضة .مضیفاً
أف اػبطوات األوىل ؽبذا العمل تبدأ أبمرين ُب غاية األنبیة ،ونبا :ال
تكلم أحداً ربت أي ظرؼ عن طبیعة عملك ،واثنیاً أف تقطع

عالقاتك بصورة هنائیة مع أل األحوازيُت ،حىت وإف صادفت أحدىم
ُب مكاف ما وإ ف مل تستطع اؽبروب منو ال تطل معو ُب الكالـ .وىناؾ
أمر آخر هبب أف أخربؾ إايه وىو :إف خرجت من ىذا اؼبكاف فال
تعود إلیو إال ُب اغباالت الطارئة اليت ال ربتمل التنجیل.
رف اؽباتف لیًتؾ صمتاً مدوايً ُب اؼبكاف ،مد الضابط يده
ورفع السماعة وأجاب ابقتباضٍ ،ب عاد اثنیة إىل حديثو ،موجهاً عینیو
مباشرة صوب بدر ،مسًتسالً:
 هبب أف أخربؾ أبف مدة دورة التدريب اليت ستتلقاىا ستستغرؽشهرين أاملُت ،فهل أنت مستعد؟
ىز بدر رأسو موافقاً ،مردداً حبماسة:
 نعم سیدي ،أان على أًب االستعداد.36

خرجا معا وتوجها إىل اؼبكاف اؼبخصص للتدريب ،ربذو بدر
رغبة عارمة ُب التعلم والتفوؽ ،وترصبة مشاعره الوطنیة ُب ساحة العمل
اغبقیقي.
ُب تلك الدورة تعلم بدر الكثَت من األسرار اليت أاف هبهلها
عن اغبیاة العسكرية .استطاعت الدورة أف تصقل مهارتو ،وتعزز تفوؽ
روحو اؼبعاندة ،ويعود السبب إىل ما تلقاه من تدريب متمیز ،وإىل روح
اؼبثابرة اليت تعًتيو ،وأفاءة الطاقم التدريسي وطريقتو اؼببسطة ُب زرع
اؼبعلومة داخل عقل اؼبتدرب.
ُب الیوـ األخَت من الدورة التقى الضابط الذي اجتمع بو ُب
مقر قیادة شعبة األحواز ،وأاف برفقة شخص يدعى "أبو مصطفى".
اجتماع صغَت دار بُت الرجاؿ الثالثة ،لیقوؿ لو الضابط:
 ابتداء من الیوـ سیكوف السید "أبو مصطفى" اؼبسئوؿ اؼبباشرعنك،وسیليب أل ما ربتاج إلیو من مستلزمات.
انصرؼ الضابط لتبدأ مرحلة جديدة من التدريبات برفقة
اؼبسئوؿ اعبديد ،وتتمثل اؼبرحلة اعبديدة ُب قراءة اػبرائط والتعرؼ على
السهوؿ والودايف واعبباؿ واؼبناطق اؼبائیة واألراضي الوعرة ،وأماأن
اختباء اآللیات واؼبعدات العسكرية ،إضافة إىل مهمة تقوية عامل الصرب
الذي وبتاج إلیو أل فدائي ُب ؾباؿ عملو .أبلغو "أبو مصطفى" أبف
ىذه الدورة ستستمر ثالثُت يوماً يتنقالف خالؽبا بُت معسكرالرشید،
الذي وبوي أافة األسلحة واؼبعدات واآللیات اغبديثة للتدريب برفقة
معلمُت أأفاء.
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تواصلت الدورة وتوالت األايـ ،وشارفت على هنايتها لیحصد
بدر أرفع درجات النجاح اؼبتمیزة ،ومنح شهادة تقدير .وىنا أتٌب مقولة
"اغبب يصنع اؼبعجزات" بكل ما ربمل من معٌت ،ؿبققاً أل ىذه
االقبازات نتیجة حبو ألرضو ووطنو وشعبو ..القابع ربت براثن
االحتالؿ.
بعد التدريبات اؼبكثفة اصطحبو ذات مساء "أبو مصطفى"
ُب جولة ُب شوارع بغداد إىل ساعات متنخرة من اللیل ،ونبا يستمتعاف
بوقتهما ُب التنقل بُت شوارع العاصمة ومعاؼبها ،ويتحداثف ُب شىت
اؼبواضیع دوف التطرؽ إىل الدورة ونتائجها اليت حصد من خالؽبا بدر
أعلى الدرجات ُب فًتة قیاسیة .أاثر ذباىل "أبو مصطفى" التحدث
عن الدورة حفیظة بدر معتوؽ ،مل يتحمل أل ىذا التغاضي ،فسنؿ
"أبو مصطفى" عن اػبطوات اليت ستلي التدريبات ،فرد علیو "أبو
مصطفى":
 أل شي ُب حینو اي سید بدر ،أنت اآلف ُب فًتة راحة ،وهبب أفتستمتع بوقتك بعد أل ىذا العناء ،من األفضل ُب فًتة اإلجازة أف
تبتعد عن العمل ومشاغلو.
عادا إىل مسكن بدر لیخربه "ابو مصطفى" أبف اعبهاز قد
خصص لو سكناً الئقاً ُب قلب العاصمة ،وأعلمو أبهنما سیلتقیاف
بشكل شبو يومي ،وأف علیو أال يًتؾ اؼبكاف إال بعلم مسبق أو أف يًتؾ
رسالة عن مكاف تواجده لیسهل العثور علیو عند الضرورة.
رقد بدر لیلتو يغمره السرور ؼبا حققو من إقباز يبهد لو طريق
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الوصوؿ ألىدافو سريعاً ،وأم أاف يتمٌت ُب تلك اللحظات أف يكوف
صديقو ورفیق دربو دمحم شفیع معو لیسطراف من جديد مالحم البطولة.
ُب صباح الیوـ التايل جاء "أبو مصطفى" بسیارتو ونقل بدراً
إىل اؼبكاف اعبديد الذي أانت تغطي جدرانو خرائط رظبت علیها
خطوط الدفاع وأماأن اآللیات واؼبواضع الدفاعیة اإليرانیة ،وؼبح على
طاولة غرفة اعبلوس عددا من اؽبوايت اليت ربمل صورتو ابظباء ـبتلفة،
إىل جانبها بعض الكراسات العسكرية اؼبختصة بعملیات االستطالع
العمیق .مل يندىش بدر فبا شاىده ،فاؼبنزؿ اتبع عبهاز اؼبخابرات،
متصوراً أنو ردبا يكوف أحد مقار اسًتاحتهم.
مل يعر بدر أي اىتماـ يذأر بتلك الكراسات إال حُت ذأر
"أبو مصطفى" أف علیو مطالعة تلك الكراسات؛ ألهنا قد تكوف مفیدة
ُب اؼبراحل اؼبقبلة من العمل ،مشدداً علیو أبف يكوف مستعداً ألي أوامر
طارئة قد تصدر.
ُب أوقات فراغو غالبا ما يتفحص بدر اػبرائط اؼبعلقة على
اعبدراف ،تلك اليت تشَت إىل ثغرات خطوط الدفاع اإليرانیة بوضوح،
توصل لسبب ترأها من دوف حراسة من أال الطرفُت العراقي واإليراين
نتیجة اؼبوانع الطبیعیة الصعبة اليت تعیق حرأة االشخاص واآللیات،
والحظ من خالؿ مطالعتو للخرائط أبف الصعوبة ال تكمن ُب الطبیعة،
بل ُب اجملازفة ُب ربدي العقبات والتعامل معها عند الضرورة القصوى،
ونتیجة سبرسو ُب التعامل مع مثل ىذه الطرقات ،بدأ بقراءة الكراسات
اؼبوزعة على جهات الغرفة األربع ،بشغف وترأیز لیتجنب األخطاء
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اؼبؤدية إىل اؼبوت احملتَّم ،واىتم أيضاً بدقة العمل اليت ستسهل علیو
الوصوؿ إىل ىدفو بسرعة متقنة وخسائر أقل.
ُب مطلع شهر نیساف وُب سبت ربیعي ،وقد مرت على
اغبرب أربع سنوات ،جاء "أبو مصطفى" وأبلغو أبف يستعد للذىاب
إىل قاطع عملیات اعبنوب ُب ؿبافظة میساف ،وىي من ؿبافظات
اعبنوب العراقي ،ورباذي إيراف حدودايً ،جهز بدر نفسو للذىاب ُب
زمن قیاسي ،وقفز إىل مقدمة السیارة ،ـباطباً "أبو مصطفى":
 وأخَتاً رزقنا هللا دبهمة نشرؼ هبا ؾبهودان ُب التدريب. ىذه ىي الفرصة اليت أنت تتمناىا.اتبع بدر استفساراتو عن عملیات االستطالع ،طالباً من

"أبو مصطفى" أف يزوده ببعض التفاصیل عن طبیعة العملیة ،لكنو أأد
لو أنو ال علم لو عن طبیعة اؼبهمة أبداً ،وسیطلَّع علی تفاصیلها حُت
الوصوؿ إىل مقر اؼبنظومة اعبنوبیة لالستخبارات ُب العمارة .استمرت
الرحلة زىاء أربع ساعات لیصال إىل اؼبقر ُب ظهَتة بدأت حرارة
الطقس تقضم ما تبقى من نسائم الربیع.
دخل "أبو مصطفى" إىل خلیة ربلیل اؼبعلومات يتبعو بدر
خبطوات اثبتة ،غرفة صغَتة على جدراهنا خرائط أبَتة ،شبة أوراؽ متفرقة
غرزت على لوحة خشبیة ،وأراسات متناثرة على الطاولة اليت تتوسط
الغرفة .ضباط أبعمار ورتب متفاوتة يتوزعوف ُب الغرفة ،هنضوا
الستقباؽبما وتبادلوا معاً أحاديث ـبتصرة وسريعة ،لیبدأ أحد الضباط
ُب شرح اؼبوقف اؼبتعلق ابلثغرة اليت رصدهتا أجهزة االستخبارات ،ومدى
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إمكانیة رجاؿ االستطالع العمیق من الدخوؿ واػبروج منها بعیداً عن

عیوف العدو؛ إال أف عدـ إتقاهنم اللغة الفارسیة حاؿ دوف تسللهم
خلف خطوط العدو ،إذ ال يبكنهم التنقل هناراً لرصد ربرأات العدو
خشیة الوقوع ُب األسر أو القتل ،وال شيء أمامهم سوى التنقل ُب
آخر اللیل ،وُب اللیل ؿبظورات تطوؿ وسبتد ،أما أف ربرأات اعبیش
عادة ما تكوف هناراً ،لذا قررت القیادة إرساؿ من هبید اللغة الفارسیة
لسهولة تنقلو ،والتخفي دبهارة ..أانت ىذه اؼبواصفات تنطبق على بدر
سباما.
شرح الضابط لبدر حدود إمكانیة مساعدتو وطريق اجتیازه
خط النار الفاصل بُت اعبیشُت اؼبتحاربُت ،مؤأداً أف أحد رجاؿ
االستطالع العمیق سیتدبر إيصالو إىل نقطة معینة ،وسیكوف ابنتظاره
ُب طريق العودة ُب اؼبوعد الذي سیتم االتفاؽ علیو .واصل الضابط
شرح أىداؼ العملیة اليت أعطیت لبدر ،وتتمثل ُب العبور خلف
خطوط العدو ورصد آلیاتو الثابتة واؼبتحرأة ،واؼبواضع الدفاعیة وقدرة
االستحكامات فیها ،وتقییم سرعة حرأة اآللیات ومنصات الصواريخ

الثابتة واؼبتحرأة إف وجدت ومواقع اؼبدافع الثقیلة ،مشدداً على عدـ
استخداـ الورؽ والقلم للكتابة مطلقاً ،وأف تكوف اؼبشاىدات بصرية
زبتزف ُب حافظة العقل ،وقاؿ موجهاً أالمو لبدر:
 ستلتقي اآلف ابلشخص الذي سیوصلك إىل النقطة اؼبتفق علیهاأثناء الذىاب واإلايب.
ٍب اندى ابحضاراعبندي عاصف ،وىو أحد رجاؿ االستطالع العمیق،
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دخل عاصف وأدى التحیة ،لتبدأ صفحة جديدة من اؼبهمة اؼبرتقبة.
* * *
انـ بدر لیلتو ُب مقر اؼبنظومة اعبنوبیة ،وُب مساء الیوـ التايل
اصطحبو عاصف وتوجها معا إىل خطوط اغبرب األمامیة ،ومن ىناؾ
تسلال إىل نقطة االنطالؽُ .ب تلك اللحظة وضع بدر خطوتو األوىل
ُب مسار أاف يتمٌت تنفیذه منذ سنوات ،دوف أف يعلم أبف العملیة
برمتها مل تكن سوى اختبار ؼبا سیقوـ بو اتلیاً بعدما ينفض عن أاىلو
الشك ،فهو من اجملردين ،ومل يكن مستثنیاً منهم.
طبس لیاؿ قضاىا بدر خلف خطوط العدو ،لیعود وُب
جعبتو ما مل يكن ُب حسباف أحد ،إهنا الغنیمة اليت غ ََّتت موازين اؼبعرأة

ُب ذاؾ القاطع من العملیات ،واستطاع أسر تلك النظرة الدونیة اليت
أاف يتطلع هبا العراقیوف إىل اجملردين ،خاصة أهنم مل يتوقعوا عودتو ،لكن
األوامر أانت تقضي ابنتظاره عند نقطة العودة اؼبتفق علیها .عاد
بدرمعتوؽ وأاف ُب انتظاره "ابو مصطفى" وضابط استخبارات ربلیل
اؼبعلومات ،إضافة إىل ضباط آخرين ،لیبدأ بدر ُب شرح أل مشاىداتو
من الساتر األمامي عند خط التماس مع العدو ،ولغاية الساتر الدفاعي
األخَت ،مروراً ابنتقاؿ اؼبدرعات وتعدادىا ومواقعها وحرأة اآللیات،
وىبربىم عن أل ما أاف يدب على األرض ُب تلك اؼبنطقة بدقة وعناية
فائقة.
أاف بدر يتكلم بینما يتطلع إلیو "ابو مصطفى" مبتسماً

ابعجاب ،وانشغل الضابط إبضافة اؼبعلومات اليت يسردىا بدرعلى
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اػبرائط اؼبعلقة على جدراف الغرفةُ .ب صباح الیوـ التايل عادا بدر
معتوؽ و"أبو مصطفى" إىل بغداد تغمرنبا السعادة ،بعدما سبكن بدر
من أف يضع أوىل خطواتو ُب طريق الكفاح اؼبسلح ضد العدو ..طريق
طويل وشاؽ صوب اغبرية .دوف بدر ُب سجلو إثر تنفیذ مهمتو األوىل
شهادة ثقة من القیادة العسكرية ؼبا ابداه من شجاعة؛ لیكلف بعدىا
بعدة عملیات ُب عمق األراضي اإليرانیة ،اليت ترصبت الكثَت من النتائج
على الصعید العسكري .تعددت اؼبهاـ مع تصاعد نشاط بدر على
مدى عامُت أاملُت ،دوف اف هبد التعب أو اؼبلل طريقاً إىل قلبو وعقلو.
أاف يعمل بدافع حب الوطن واػبالص من احملتل.
مل يكن ذلك الصباح مثل بقیة األصباح اليت يقضیها بدر
مسًتخیاً ُب بیتو الصغَت بعد عودتو من التمارين الرايضیة ،إذ زاره "أبو
مصطفى" على غَت عادتو ،فلم يسبق لو أف زاره ُب مثل ىذا الوقت،
إال عند الضرورة القصوى .أانت شبة مسحة من القلق تبدو على
ألمات "أبو مصطفى" اؼبقتضبة ،اليت تقطعها رشفات القهوة اليت
أعدىا بدر على عجل ،حاوؿ أف يكوف متوازانً رغم الذىوؿ الواضح
على مالؿبو ،صمت قلیالً لیبادر ابلقوؿ:
 تعلم اي بدر أف العامل يعیش ُب متغَتات سريعة ،تدخل إىل عاؼبنايومیاً أجهزة متطورة تقوـ دبهاـ متعددة وعجیبة ،وكبن جزء من ىذا
العامل الذي هبب أف نواأب مسَتة التقدـ فیو.
ارتشف ما تبقى من القهوة ووضع الفنجاف جانباً ٍب واصل
اغبديث:
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 أدخل العراؽ ُب اآلونة األخَتة أجهزة الرادار األرضي (الرازيتواالستمكاف) للخدمة ُب اعبیش العراقي ،ىذه األجهزة ،فضالً عن أهنا
حساسة ودقیقة ُب عملها وتعمل أبشعة اللیزر ،فاهنا ذبنبنا اػبسائر ُب
األرواح واؼبعدات ،أما أهنا تغنینا عن إرساؿ األشخاص خلف خطوط
العدو واجملازفة حبیاهتم ..وأان أشهد اي بدر أبنك عملت ـبلصاً جبهدؾ

وأبلیت بالء حسناً ،وحاربت بشجاعة ،وُب أل مرة أاف تنفیذؾ
للمهاـ يتحسن بشكل ملموس خدمة لواجباتك القومیة اؼبقدسة.
صمت قلیالً وتطلع إىل الساعة ُب معصمو ،أننو يتفحص
الوقت ،وقاؿ:
 القیادة العراقیة تقدـ لك شكرىا وامتناهنا على ما قدمت منخدمات جلیلة ،وأنو لیحز ُب نفسي أف أفارقك ،عل الرغم من علمي
دبدى إخالصك وتفانیك ،لكنها األوامر اليت البد من تطبیقها اي
عزيزي بدر ..يؤسفٍت أف أخربؾ ابنتهاء مهمتك ُب ىذا اجملاؿ ،وهبب
أف تعود لتلتحق جبیش ربرير األحواز لتمارس نشاطك اغبزيب وتستمر
ُب نضالك مع بقیة رفاقك الذين ال يقلوف عنك شجاعة ،وإذا واجهت
أسئلة رفاقك وأصدقائك أو حىت الضباط واؼبسئولُت ..وىذا وارد
وطبیعي جداً ،فاخربىم أبنك أنت تعمل مع منظمة "ؾباىدي خلق"
اإليرانیة بصفتك مًتصباً للغة الفارسیةٍ ،ب اسرد ؽبم بعض اغبكااي
واألحداث اليت سنزودؾ هبا ،وستنتهي استفساراهتم ال ؿباؿ ،ويغلق
اؼبوضوع ابلشمع األضبر.
* * *
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عاد بدر معتوؽ إىل اؼبعسكر لیمارس حیاتو العسكرية
اؼبعتادة ،وتفاجن بغیاب صديقو دمحم شفیع الذي ترؾ اؼبعسكر متجهاً
إىل الكويت ومن ىناؾ إىل األراضي اإليرانیة ،ووصوالً إىل األحواز.
طوؽ ىذا الغیاب بدراً ابغبزف ،شعر ابلوحدة والفقداف ،وغالبا ما
تساءؿ ُب ذاتو :ؼباذا ترؾ دمحم اؼبعسكر ،ما الذي دفعو إىل ذلك ..ما
الذي ينوي فعلو؟ أاف بدر يعلم أف صديقو أاف متابعاً جیدا للوضع
احملمرة اليت أانت مرأز األحداث الساخنة
الداخلي اإليراين ،وعلم أف َّ
قد دمرت ابلكامل مرتُت ،األوىل من قبل اعبیش العراقي حُت دخلها،
والثانیة من قبل القوات اإليرانیة ،إذف فإف أل الواثئق اليت ربتويها
مؤسساهتا قد أحرقت أو أتلفتٍ ،ب إف ىناؾ من وصل إىل األحواز
ابلطريقة ذاهتا ومل يتعرض إىل االعتقاؿ أو االستجواب ،وإف أعضاء
اللجاف الثورية منشغولوف ُب اغبرب على جبهات القتاؿ ،أو تبووا
مناصب علیا ُب اغبكومة اإليرانیة ،أل ذلك أاف دبثابة صماـ أماف
غبیاتو اليت قرر أف يشیدىا من جديد وفق ما يراه مناسباً ،دوف أف يعي
أف فراقو ترؾ فجوة أبَتة ُب معنوايت رفیق دربو بدر ..الصديق الوحید
القريب من قلبو ومستودع أسراره الذي تقاسم معو السراء والضراء.
ُب األسابیع األخَتة من عاـ  8719حُت بدأ الربد يبد
أذرعو على حیاة اؼبعسكر ،ويطرؽ تفاصیل اؼبقاتلُت الیومیة ،اختفى
بدر مرة أخرى ،لكن ىذه اؼبرة من الغیاب مل هبد من يودعو؛ لیغادر
ُب صمت دوف أف يعلم إىل أين سیكوف االذباه ،وما سبب االستدعاء
اثنیة إىل بغداد ،بعدما استغنوا عن خدماتو لتوفر األجهزة اغبديثة الكثَت
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من زىق األرواح .إذف فما السبب وراء األمر الفوري ُب االستدعاء ىذه
اؼبرة .ظل بدر ُب ىاجس األفكار وىو ُب طريقو إىل مقر قیادة شعبة
األحواز ..اسًتجع بذاأرتو ربوع الوطن ،اليت عبث الشر البغیض
دبقدراتو وثرواتو ،تذأر دمحماً وأايـ الطفولة ،ومرت زىرة ُب خیالو ،تذأر
وشهق أبسى ،وأادت دمعة خجلى تفر من مقلتیو.

وصل بغداد

مساء ..تلك اؼبدينة اليت سارت على طرقاهتا حكاايت توشج حرأة
الناس وأحالمهم بتاريخ اؼبدينة العريقُ .ب مطعم منزو ُب شارع
السعدوف تناوؿ وجبة طعاـ متوجساً القلق ،سار ُب امتداد الشارع
لیبعد ذلك اؽباجس الذي طغى علیو ،لكنو أىب أف يغادره ،استدار ُب
اذباه الفندؽ وبدأ خطواتو األوىل ،وصل ىدفو بسرعة ،اعتلى السالمل
وعاِب مفتاح الغرفة ،اذبو إىل النافذة وتطلع صوب اؼبدى اؼبنظور ُب
انتظار الصباح ..إال أف الصبح لقريب.
منذ الصباح الباأر استقل بدر سیارة أجرة وتوجو اىل مقر
قیادة شعبة األحواز ،مل يكن يعلم أنو قد ًب انتقالو بصورة هنائیة إىل
وحدة فريق العمل التابع عبهاز اؼبخابرات ،ؼبا أبداه من بسالة ُب
عملیاتو االستطالعیة الدقیقة ُب قواطع عدة من العملیات اليت نفذىا
خالؿ السنتُت اؼباضیتُت .وصل اؼبكتب وسلم برقیة االستدعاء ،لیخربه
أحد اؼبوظفُت أبف علیو االنتظار قلیالً غبُت االنتهاء من ترتیب أوراؽ
نقلو .مل يع أم من الوقت قد مضى بعدما ساورتو مشاعر متناقضة،
وىو ُب غمرة التخمینات عاد اؼبوظف ذاتو وبمل ىوية خاصة بو
دبالبس مدنیة ،مع اإلذف حبمل سالح شخصي ومفاتیح مع ورقة دوف
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علیها عنواانً ما ُب شارع فلسطُت ببغداد ،موضحاً لو ىذا أل ما لديو

ويبكنو االنصراؼ اآلف .غادر بدر مقر قیادة الشعبة للبحث عن
العنواف اؼبدوف ،غَت أف نباً أاف يثقل أاىلو لفراؽ احبتو ُب جیش ربرير
األحواز؛ ألنو ابت على يقُت من صعوبة رويتهم ،وتداعت لو صورىم
ووجوىهم ومشارأتهم معا األفراح واألتراح ،متسائالً أیف سیقضي اايمو
بعیداً عنهم ،ومن الذي سیملي علیو وحدتو؟ .ظلت صور جیش
التحرير ورجالو تطوؼ ُب رأسو ،لكن الصورة األأثر وضوحاً اليت أانت
ترسم معامل طريقو ىي صورة وطنو األحواز.
وصل إىل العنواف لیجده منزالً صغَتاً ؾبهزاً بكل اؼبستلزمات،
وأاف خالیاً سباما من اػبرائط والكراسات والكتب العسكرية ،لیس فیو

سوى بعض الكتب عن اتريخ الصراع العريب  -اإلسرائیلي ،وأتب
أخرى عن ادب اؼبقاومة الفلسطینیة .قرر أف يعید ترتیب أولیات
تفاصیل حیاتو بعد أف تفحص اؼبنزؿ ملیاً .وىو ُب غمرة التفكَت أعد
لنفسو قدحاً من الشاي إلعادة التوازف ،فهذا الشراب متوشجاً لدى
الشرقیُت ابعالف بدء العمل أو هنايتو ،شراب حدد مالمح الكثَت من
طقوس الشرؽ وسلوؾ انسو ،الشاي ىو طبرة الثوار .دخل اؼبطبخ
متفحصاً ووجد ما يبحث عنو ،طقم إعداد الشاي ،لیسمع جرس
اؼبنزؿ ،غمرتو اؼبفاجنة حُت رأى "ابو مصطفى" على الباب ،تناثرت
على وجهیهما ابتسامات الفرح ،تصافحا دبحبة وحرارة ،ودعاه إىل
اؼبنزؿ ،قائالً:
 أنت أعد الشاي ،سیكوف طعمو الذ وأنت تشربو معي.47

جلسا وربداث مطوالً ،طرقا أل ما علق ُب ابؽبما ،وابف على

بدر اغبزف بسبب قرار القیادة بضرورة مغادرتو جیش ربرير األحواز ،غَت
أف "أبو مصطفى" بث ُب روحو األمل حُت ردد أف خدمتو اغبقیقیة
بدأت اآلف ،مشدداً ُب الوقت ذاتو على أف الًتتیبات األولیة لتلك
اؼبستجدات متواصلة .وقطع"أبو مصطفى" أسئلة بدر قائالً:

 أنت ُب إجازة مدهتا أسبوع واحد ،ال تتحدث فیها عن العملمطلقاً ،افعل هبا ما وبلو لك ،إهنا فرصة ال تعوض ،اراتد اؼبسارح
والسینما واالندية إ ف شئت وال تنس أنك أصبحت ُب طاقم اعبهاز
األقوى ُب العراؽ ،وإف أنت حباجة إىل من يرافقك ستجد أماـ الباب
سیارة مع سائقها ُب انتظارؾ سیقلك حیثما تريد .ال أريد الذىاب
ألي مكاف ،سنقضي اللیلة ُب قراءة الصراع العريب  -اإلسرائیلي،
وسنخرج هناراً ؼبشاىدة بغداد ومعاؼبها اعبمیلة.
 إذف فنسبٌت أف تقضي وقتاً فبتعاً ،وسنلتقي بعد أسبوع من اآلف..أمامنا عمل شاؽ ُب األايـ اؼبقبلة.
مضى "أبو مصطفى" بعدما ودعو فیما قضى بدر أسبوعو
بُت اؼبطالعة والتنزه واأتشاؼ ما خفي من بغداد ..اؼبدينة اليت ترقد
بضفیتها على هنر دجلة جبراينو األلیف .سبعة أايـ مرت على عجل
لیطرؽ "أبو مصطفى" الباب ،مستعجالً بدر على اللحاؽ دبوعد
ضروري ،قائالً:
 علینا أف نقابل أعضاء من اعبهاز بغرض الشروع ُب العمل واالطالععلى اػبطط اؼبقررة.
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استقال سیارة "أبو مصطفى" واذبها إىل مبٌت جهاز
اؼبخابرات ،وعبا اؼببٌت احملاط حبراسة مشددة .أبواب أهرابئیة تفتح
وأخرى تغلق بعدىا ،وجوه جادة تعمل هبمة ونشاط ..إنو عامل السرية
اؼبكلل ابلغرابة.
مدير اعبهاز أاف مفتتح عملهما ،دخال مكتبو بغرض
التعارؼ واالستئذاف ببدء العمل ،رحب هبما ،مشیداً ابقبازات بدر،
مبارأاً عملهما اعبديد ،لینتقال ؼبقابلة شخصُت يبدو أهنما أاان ينتظراف
عرفا عن شخصیتهما ،األوؿ اػببَت ُب عملیات التفخیخ
وصوؽبماَّ ،
اؼبربمج عن بعد ويدعى النقیب مثٌت ،أما الثاين فهو خبَت ُب زراعة
وازالة األلغاـ وىو اؼبالزـ أوؿ عادؿ .جلسا ُب قاعة ؾباورة تتوزع على
أرأاهنا طاوالت حديدية وأدراج مًتاصة غبفظ اؼبلفات ،اخرج النقیب
مثٌت من درج مكتبو ملفاً أتب على واجهتو عبارة "سري للغاية" وبدأ
يقرأ ابمعاف ،الحت على ؿبیَّاه ابتسامة ،رفع وجهو ونظر ُب عُت بدر
وقاؿ بصوب يشوبو اإلعجاب:
 انت سريع التعلم اي بدر ،ىذا ما دونو عنك أل الذين تعاملوا معكُب الدورات السابقة .ال أعتقد أنك حباجة لشهادات أخرى ،ما سنقوـ
بو ىنا ىو التدريب على التقنیة اغبديثة لتكوف متخصصاً ُب اجملاؿ
الذي ستعمل بو ُب اؼبستقبل.
ىز "أبو مصطفى" رأسو دلیالً على قباح مهمتو مع بدرٍ ،ب
واصل النقیب مثٌت قائالً:
 بعد االنتهاء من الدروس والتدريبات واجتیاز االختبارات ،من49

الضروري الذىاب إىل بلد آخر لغرض التنىیل اؼبیداين سبهیداً ؼبا ستقوـ

بو من عملیات ُب الداخل اإليراين.
ابتسم بدر وأنف ما وبلم بو بدأ يتحقق ،وأف هللا استجاب
لو .اختتم النقیب حديثو:
 -ىذا أل ما نستطیع أف لبربؾ بو الیوـ وسنلتقي غداً للبدء ُب

اػبطوات األوىل من التدريبات.
انطلقت فصوؿ التدريبات وبدأت ُب التعرؼ على مواد
االنفجار وأیفیة نقلها وزبزينها ،وزراعة ونزع صواعق االنفجار وفاعلیة
الكمیة لكل ىدؼ مع التوقیت عن بعد واؼبسافة اؼبطلوبة لالبتعاد قبل
االنفجار ،مع عرض صور وافالـ لعملیات مشاهبة .دروس وورش عمل
وؿباضرات مكثفة تواصلت على مدى أربعُت يوماً ملیئة ابؼبفاجآت
ابلنسبة لبدر ،إهنا انتقالة مغايرة لكل ما مر ُب حیاتو ..وردبا سیمر
الحقاً.
ىكذا ارتقى بدر ُب سلم الوصوؿ اىل غاايتو اؼبنشودة إذ مل
يًتؾ لدى "أبو مصطفى" ؾباالً للشك على أنو قادر على القیاـ
بواجباتو على اًب وجو ،قدـ التهاين إىل بدر ،مبارأاً لو إقبازاتو ،وأثٌت
على جهوده ُب اسباـ ىذه اؼبرحلة من العمل الشاؽ .خرجا معا من
اؼببٌت واخربه أبنو ُب اجازة مدهتا طبسة أايـ ،ولو أامل اغبرية بفعل ما
يشاء ،لكن بدراً رفض ذلك العرض بشدة ألنو سبتع دبا يكفي من
اإلجازات ،مؤأداً أنو يبحث اآلف عن الطريق األسرع للوصوؿ إىل
اؼببتغى الذي وضعو نصب عینیو.
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تذأر بدر أف النقیب مثٌت أخربه أبنو حباجة اىل عمل میداين
الستكماؿ ذبربة التدريبات ُب إحدى الدوؿ اجملاورة ،وراودتو اؼبشاعر
اؼبتناقضة حوؿ البلد الذي سیكمل فیو الدورة .حاوؿ االستفسار من
"أبو مصطفى" لكن األخَت أصر علیو أف يتمتع إبجازتو إلهنا ضرورية
ؼبا سینٌب .طواؿ أايـ اإلجازة مل يهدأ ابؿ بدر ،ظلت تلك اؼبشاعر
تقض مضاجعو ،ويلح علیو السؤاؿ :إىل أي بلد سنسافر ..إىل أين
سیتجو مصَتي؟ أسئلة تطرؽ ساعات يومو من دوف أللُ .ب الیوـ
األخَت من االجازة جاء "أبو مصطفى" واخربه أبهنما سیذىباف ؼبقابلة
احد األصدقاء ُب مبٌت جهاز اؼبخابرات الذي أانت فیو اؼبفاجنة
الكربى اليت مل يكن يتوقعها بدر .دخال اؼببٌت وتوجها كبو مكتب "ابو
مصطفى" لیجدا رجالً يرتدي الزي العريب ويتكلم اللهجة البدوية ،أاف
ُب انتظارنبا ،تصافح معو "أبو مصطفى" حبفاوة وتبادال التحیة
أصديقُت ضبیمُت التقیا بعد غیاب .ابشر أبومصطفى اغبديث
لیعرفهما ببعض ،وقاؿ مشَتاً إىل الضیف ،ىذا الرفیق "أبو عواد" من
األردف الشقیقٍ ،ب أشار ابذباه بدر ،وقاؿ :وىذا الرفیق الفدائي بدر
معتوؽ من األحواز احملتلة .سنشكل ُب ىذه الغرفة اعبامعة العربیة.
ضحكوا معا ،حینها التفت "أبو مصطفى" كبو بدر ،وقاؿ لو:
 الرفیق "أبو عواد" سیقوـ بتوصیلك إىل األردف ،فكن مستعداًللذىاب.
غمرت بدر الدىشة عند ظباعو األردف ،وبدأ يتساءؿ ُب
دواخلو :أیف دخلت األردف على اػبط فجنةُ ،ب حُت أاف يضع أل
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ـبططاتو للوصوؿ السريع إىل ايراف اليت اخذت اغبیز األأرب من افكاره
إذ أاف يناـ ويصحو وىو وبلم ابلوصوؿ إىل ىناؾ ،ومل يكن يتوقع أبداً
أف تكوف وجهتو مكاانً اخر بعد ىذا اعبهد والعناء .الحظ "أبو
مصطفى" عالمات االستفهاـ ابدية على بدر ،فبادره ابلقوؿ:
 اراؾ استغربت األمر اي بدر. أیف ال أستغرب ..مايل أان واألردف اليت لیس يل فیها ما يعنیٍت أويعٍت العراؽ.
أجابو ابو مصطفى ضاحكاً:
 األردف ىي فقط ؿبطة اسًتاحتك اليت ستعرب منها اغبدود إىلفلسطُت.
* * *
تداعت ُب ذىن بدر الكلمات اليت رددىا على أظباعو
الضابط اؼبسئوؿ عن التدريبات ،أما أدرؾ سبب وجود أتب الصراع
العريب  -اإلسرائیلي وأراسات أدب اؼبقاومة الفلسطینیة ُب اؼبنزؿ ،موقناً
أف علیو الذىاب إىل إسرائیل لتنفیذ األىداؼ اغبیة؛ لیصحح لو "أبو
مصطفى" أبف علیو الذىاب ؼبالمسة عملیات اؼبقاومة ُب شكلها
الصحیح على أراض وأىداؼ مشابو لتلك اليت ستنفذىا على أرضك،
وىنا اتضحت الصورة أماـ بدر ،سكت قلیالً ،مد "أبو مصطفى يده
ُب حقیبتو وأخرج منها جواز سفر عراقیاً ،وسلمو إىل بدر ،وىو يقوؿ:
 سیقوـ "أبو عواد" دبا ىو مطلوب ومتفق علیو ،وسیخربؾ بكل ماترغب معرفتو خالؿ الطريق.
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علي أف أذىب للمنزؿ ألجلب ما احتاج إلیو للسفر.
 -ىل َّ

 أل ما ستحتاج إلیو ستجده ُب األردف جاىزا ُب انتظارؾ ،وستذىبلألسواؽ لشراء مالبس عربیة .بعد جولة التسوؽ ودع "أبو مصطفى"
بدراً مؤأداً أنبیة سالمتو ،مردداً أف األحواز ُب انتظاره ،وىي ُب غاية
الشوؽ لذلك اللقاء.
سرعاف ما ذبمعت الدموع ُب مقلتیو حُت ظبع اسم األحواز،
اغبلم األأرب الذي ىبتزنو بدر ُب فؤاده ،متمنیاً أف يعانق أرضها اؼببارأة
حُت يبوت .أاف يتمٌت العودة من اؼبهمة ساؼباً خشیة من أف يبوت

بعیداً عن تراب الوطن .انطلق "أبوعواد" بسیارتو متجهاً اىل األردف
برفقة بدر قاطعاً تلك الطريق الطويلة ..ال شيء سوى صحراء مقفرة
فبتدة على مرمى البصر .ال شيء بُت الرجلُت سوى الصمت الذي
يقطعو بعض العبارات اؼبقتضبة ،صمت يشبو الطريق الذي تلتهمو
السیارة .حاوؿ بدر قطع ذلك الصمت ،فسنؿ "أبو عواد" عن الشعب
األردين وعاداتو وعن العاصمة عماف ..وىل ىي شبیهو جبماؿ بغداد،
فنجاب أبو عواد:
 صباؿ اؼبدف أبىلها ،ال زبتلف الشوارع واألبنیة واغبدائق عن غَتىا ُبعواصم ومدف أخرى.
تطلع ُب مرآة السیارة اعبانبیة مستقصیاً أمراً ماٍ ،ب واصل أالمو:
 العرب يتشاهبوف ُب الكثَت من العادات والتقالید ،ولیس شبة فوارؽ ُبالصفات والقیم الدينیة والعرفیة الدنیوية.
 ىل لك أف تصف يل الشعب الفلسطیٍت؟53

 ال ىبتلف ُب شيء عن ابقي الشعوب العربیة ،والشعب األردين ىواألقرب إلیو ،الشعب الفلسطیٍت انؿ الكثَت من الظلم سباما مثل الشعب
األحوازي .الشعب الفلسطیٍت اخذ نصیبو من الدعم العريب اأثر منكم؛
ألف العرب يعتربوف القضیة الفلسطینیة ىي قضیتهم اؼبرأزية.
 سینٌب الیوـ الذي سیعترب العرب األحواز قضیتهم أيضاً. اي صديقي العرب مل ينصفوأم بسبب وىنهم وسبسك البعض منهمبكرسي اغبكم اللعُت .لقد غیَّب اإلنباؿ العريب القضیة األحوازية ثالث
مرات ،األوىل ىي سكوهتم عن االحتالؿ اإليراين ،واؼبرة الثانیة عندما
غیَّبوىا من حصة التاريخ ُب اؼبناىج الدراسیة ،والثالثة حُت غیَّبوىا عن
اإلعالـ الرظبي.
 وما ىو اغبل ُب رأيك؟ الكفاح اؼبسلح وطرد احملتل بقوة السالح ىو اغبل األفضلُ ،ب ىذهاؼبرحلة علیكم ابلتعبئة الفكرية والثقافیة ،وإنشاء مراأز للدراسات
والبحوث لتعريف قضیتكم على مستوى اؼبنطقة والعامل.
 تنقصنا اػبربة لقلة ذبربتنا السیاسیة اي "أبو عواد". أتفق معك اي صديقي ،تنقصكم التجارب السیاسیة ،أما ينقصكماغبضور القوي واؼبؤثر ُب احملافل العربیة والدولیة واغبقوقیة ومنظمات
حقوؽ اإلنساف ،لیست لديكم قدرة على التنثَت ُب اإلعالـ الذي يعترب
الفعاؿ.
الیوـ دبثابة السالح َّ
 أشارأ ك الرأي أبف لإلعالـ مهمة قد تتوازى مع بقیة األسلحة ،وردباتتفوؽ علیها.
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 خَت مثاؿ على ذلك ىو القضیة الفلسطینیة فهي رغم دعم اإلعالـالعريب ،لكنها مل ترتق إىل اإلعالـ اإلسرائیلي اؼبضاد الذي يظهر على
أنو الضحیة ،والفلسطیٍت اؼبضطهد ىو اعباين فما ابلك ابلقضیة
األحوازية.
تطلَّع إىل ساعة يده ومد بصره اثنیة ُب اذباه الطريق الصحراوي الطويل
ٍب واصل حديثو:
 العامل ال يعرؼ ما الذي وبدث عندأم ألنو ال يسمع أصواتصراخكم وأنتم زبتنقوف .اظبع اي بدر إف عدت ساؼبا نصیحة مٍت أف
ربث األحوازيُت على اؼبطالعة واؼبتابعة وقراءة وأتابة اتريخ األحواز
اغبديث والقدًن بطريقة علمیة ..تصور الكثَت من الشعوب العربیة هبهل
أين تقع األحواز.
 نعم ،علینا أف نبدأ بصورة صحیحة ،سیكلفنا الكثَت من الوقت،لكنو الطريق القوًن.
 العرب يدرسوف أل شيء ،اغبروب والثورات واألحداث العاؼبیة،لكنهم يهملوف أجزاء مهمة من منطقتهم .إهنم ينفقوف األمواؿ على
األندية الرايضیة ُب أورواب ،ويتربعوف أبمواؿ طائلة للمؤسسات اػبَتية
ُب الغرب ،وال يدعموف الشعب العريب األحوازي.
 اي "ابو عواد" كبن نواجو عدواً خطراً يتشدؽ مرة ابلدين وأخرىابؼبذىب ،مشكلتنا لیست سهلة.
 حكامنا غافلوف ،اعبمیع هبب أف يعرؼ نوااي ىذا العدو ،منالضروري أف يدرؾ الشعب األحوازي ما لو وما علیو.
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امتد اغبديث وتشعب صوب مداايت أأثر عمقاً وأشد
سعة ،سباما أالصحراء اليت تبدو أمامهما ،ومع أل تفصیل صغَت ينتقل
إىل قضیة مفصلیة أخرى ،لكن األحواز ظلت ىي اآلصرة اليت وشجت
أطرافو ومنحتو نكهة مغايرة ،لیختتم بعبارة "أبو عواد":
 لن ذبربوا العرب على ظباعكم ،إهنم لن يستجیبوا لصراخكم اؼبوجع،وأنتم تنحروف بسیوؼ اعبالدين؛ ألهنم اي عزيزي منشغلوف بصراعاهتم
مع أنفسهم ،إذف فالبد أف تقتحموا حدود صمتهم .طريقكم طويلة
وعسَتة جداً لبلوغ الیسَت من أىدافكم .إذا أتیحت لك الفرصة بلغ
األحوازيُت أف يعولوا على أفاءهتم وطاقاهتم ُب تعريف قضیتهم للعامل
أصبع ،وال تعولوا على األنظمة العربیة أبداً.

ساد الصمت اثنیة ،لكن دواخل بدر ظلت تعتمل ،ال تزاؿ
روحو موجعة ،وطافت ُب خیالو األحواز وقضیتها اؼبشروعة ،والصمت
الذي يلفها ،على الرغم من عدالتها ،مسًتجعاً ألمات "أبو عواد"
بضرورة تعزيز عمودىا الفقري اؼبتمثل ُب مرجعیة سیاسیة أو قیادة
حكیمة أتخذ بزماـ التوجیو الصحیح للثورة ،وأف يلتف حوؽبا الشعب
بغیة إرشاده صوب الطريق األمثل .واسًتجع بدر أالـ "أبو عواد"
اؼبوجع حوؿ حجم اؼبخاطر اليت ربیط ابألمة العربیة ،وذىب دبخیلتو
إىل دىالیز الصراع العريب  -العريب الذي أاف هبهل الكثَت من أسراره.
وقبل الوصوؿ إىل اغبدود العراقیة  -األردنیة ،تطرؽ حديثهما
إىل العملیات اؼبیدانیة ،وأبدى "أبو عواد" وجهات نظر مفیدة عن
أیفیة رصد األىداؼ والتعامل معها ،مؤأداً أف التجربة ُب فلسطُت
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ستكوف مهمة مستقبالً؛ وألف االستمرارية ُب ىذا العمل حباجة إىل
إعداد ذىٍت ونفسي ،إضافة إىل عامل الصرب ُب االستكشاؼ ،موضحاً
أف التعجل ُب االختیار دلیل عدـ ثقة وقلة دراية ،مؤأداً االبتعاد عن
أية مهمة تضر ابؼبدنیُت العزؿ ،حىت وإف أانوا من األعداء ،ألف اؼبهمة
ستصنف إرىاابً وسیحاربك العامل أصبع ،وستخسر التضامن مع قضیتك

ُب أل مكاف .صمت "أبوعواد" قلیالً ٍب ردد ،أمن يتحدث مع ذاتو،
هبب أف نتوقف للتزود ابلوقود واالسًتاحة ،وسنكمل طريقنا وحديثنا
فیما بعد.
مكاف اسًتاحة تبدو علیو عالمات البعد عن حرأة اغبیاة
الفعلیة ،ال شيء يبث روح األمل ُب ىذا اؼبكاف القصي ،اسًتاحا قلیالً
واحتسیا الشايٍ ،ب ربرأا وصوالً إىل نقطة اغبدود إلجراء اؼبغادرة وختم
اعبوازات ،وعلى اعبانب األردين أداي اؼبهمة ذاهتا بیسر واضح .وانطلقا
اثنیة وُب ـبیلتهما تلوح العاصمة عماف.
* * *
انطلقت السیارة ؾبدداً ابذباه عماف ،طرؽ مقفرة ربدىا

الرماؿ ،وشبة أفق يبتد بعیداً ُب نقطة تتحد فیها السماء ابألرض.
صمت اؼبكاف يلقي بظاللو علیهما ،غَت أف "أبوعواد" بدأ اغبديث
ؿباوالً بث الروح ؾبدداً ُب حوارنبا:
 سنحدثك عن طبیعة اؼبهمة اؼبلقاة على عاتقك ،ردبا مل أجد الوقتالكاُب ُب عماف .ىذا النوع من العملیات لیس مؤثراً ُب جبهات
القتاؿ ،وفلسطُت ىي اؼبكاف اؼبناسب ؽبا بسبب عملیات فباثلة ضد
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اىداؼ عسكرية إسرائیلیة.
 أم يوماً سنمكث ُب األردف؟ يوماً أو أأثر قلیالً ،وسیتكفل احد رجاؿ اؼبقاومة بتوصیلك إىلاألراضي احملتلة .ستصقل مهاراتك وابؼبقابل ستدرهبم على تفكیك
وترأیب اؼبعدات اغبديثة اليت تدربت علیها.
 ىل سًتافقنا اي "ابو عواد"؟ يؤسفٍت أنٍت لن أأوف معكم ..إهنا التعلیمات اي صديقي ،وردبا لنتراين إال عند عودتك ساؼباً إبذف هللا ،أل ما ربتاج إلیو سیكوف متوافراً
لك.
ساعات مرت ونبا يتبادالف اغبديث من دوف توقف ،لتلفت
إشارات الطرؽ نظر بدر أبهنما على مقربة من عماف ،ومع مرور الوقت
بدأت اؼبدينة أأثر قرابً مع اتساع حرأة اؼبرأبات واتضاح معامل اغبیاة،
رغم خیوط اؼبساء اليت بدأت تنسل على الطرقات .وصال عماف وأاف
اللیل قد فرش عتمتو على اؼبدينة ومعاؼبها ،مروراً دبسجد اغبسُت ومنارتو
الشاىقة ومسجد "أبو درويش" الكبَت الذي طاؼبا ظبع عنو ،وأاف ُب
نفسو أف يصلي فیو ،أما تداعت ُب ذىنو صور األسواؽ اؼبسقوفة اليت
تتصل بفسحات مفتوحة .اتريخ مفعم ابغبكاايت ربملو ىذه
األسواؽ ..واألجیاؿ اليت مرت عربىا .أسواؽ عماف متداخلة ،تتشابو
ىنا وتتمايز ىناؾ ،غَت أهنا سبثل ىوية اؼبدينة ،ولكن ىل الوقت يسمح
لو دبعرفة اؼبدينة وفك أسرارىا .دلف "أبوعواد" سیارتو كبو فندؽ
صغَت ،حجز غرفة منزوية ،تناوال عشاء خفیفاً ،وقررا النوـ بعدما ابف
58

علیهما عناء السفر .مل تزرنبا األحالـ ُب تلك اللیلة أبداً ،وأنف مالئكة
الرضبة قد حلَّقت ُب ظباء الغرفةُ .ب الصباح اتصل "ابوعواد" ىاتفیاً
بشخص ماٍ ،ب أخربه بعنواف الفندؽ ،وبعد ساعة تقريباً ظبعا طرقات
على ابب الغرفة ،هنض "ابو عواد" لیستقبل الضیف ،ىو شاب ُب
العقد الثالث من عمره ،يتحدث بلباقة وىو ىبتار مفردات ألماتو..

مفردات انبعة من الروح ،من أعماقها ،أمن خاض ذبارب اغبرب
وعرؼ
واغبب معا ،شاب صبیل احملیا ،أنیق اؼبظهر .التفت إىل بدر َّ
نفسو:
 غساف ،أنت بدر ..صحیح. نعم اان ىو ،أىالً وسهالً. ما رأيك قبلس ىنا أـ نذىب إىل اؼبنزؿ لنبدأ عملنا؟استنذف "أبو عواد" مردداً إف مهمتو قد انتهت ،وسیكوف ُب
انتظار عودهتما ساؼبُت .غادر غساف الفندؽ يرافقو بدر إىل وسط
اؼبدينة ،استقال حافلة الرأاب للوصل إىل منزؿ غساف ،وحُت وصال
ربدث غساف عن آخر مستجدات األراضي احملتلة ،وعما يشهده

الشعب الفلسطیٍت إثر مصادرة األراضي وزبريب اؼبزارع ومنع التجواؿ
لیالً ،وتعدد نقاط التفتیش ُب الطرقات ،وسوء اؼبعاملة اليت يتعرض ؽبا
العرب من قبل احملتلُت .وىنا حضرت األحواز ُب ذىن بدر ،أانت
ماثلة أماـ عینیو بقوة ..تلك البقعة اليت يعاين شعبها ما يعاين منو
الشعب الفلسطیٍت ُب أرضو .مل يكن غساف يعلم هبذه اؼبفارقة؛ ألف
ىوية الضیف هبب أف تبقى ُب غاية السرية والكتماف ،إذ أف مهمة
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غساف مقتصرة على أتمُت طريق وصوؿ بدر إىل األراضي الفلسطینیة
وفقاً لتقديرات بدر ،وقررا خالؿ اغبديث أف يكوف يوـ غد موعد
االنطالؽ.
ُب اللیلة التالیة استقال اغبافلة للوصوؿ إىل اغبدود األردنیة -
يت
الفلسطینیة ،ترجال منها وسلكا طريقاً صوب غور األردف ،مروراً بقري َّ
الكرمة والكرامة .طرؽ وعرة وضیقة جداً ال يعرؼ أسرارىا إال من
خاض غمارىا .استطاع غساف اؼبرور منها بسالسة ،مردداً اببتسامة أف
ابمكانو االنسالؿ منها وىو معصوب العینُت .سارا طويالً لیصال إىل
قرية فلسطینیة صغَتة مل يتجاوز عدد منازؽبا اأثر من عشرة .توجو
غساف إىل أحدىا وطرؽ الباب ،لینفتح وأنف صاحب اؼبنزؿ ُب
انتظارنبا ،تعانق مع غساف وتصافح مع بدر ،وأدخلهما إىل اؼبنزؿ ..مع
عبارات متواصلة من الًتحاب؛ ألنو يعلم مدى العذاب الذي تعرضا لو
ُب تلك الطرقات الوعرة .قضیا تلك اللیلة عند الرجل ،وُب الصباح
استعار الرجل سیارة أحد جَتانو ،سیارة من الطراز القدًن مرت علیها
األزمنة الصعبة ،لكنها ظلت معاندة أتىب أف ترأن على انصیة الطريق.
وسلكت تلك السیارة طريقاً ترابیاً خالیاً من اؼبارة ،لتصل إىل أطراؼ
مدينة حیفا .ترجل أل من غساف وبدر وسارا قلیالً لیستقبلهما شاب
يدعى إبراىیم ..أحد أفراد اؼبقاومة ،تعارفا بشكل سريع لینسحب
غساف قائالً لبدر:
 انتهت مهميت ىنا ،أستودعك اهللا الذي ال تضیع عنده الودائع،ستجد ما تبحث عنو عند األخ إبراىیم وبقیة رفاقو ،سنعاود أدراجي
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وحُت تنهي الفًتة اؼبقررة ؼبكوثك ىنا سیكوف األخ إبراىیم برفقتك
وسیوصلك إلینا لتنمُت عودتك.
رفع يده ؿبییاً وغادر ،فیما اذبو بدر برفقة إبراىیم صوب حیفا ..اؼبدينة
اليت ترقد على وجع االحتالؿ والتعسف.
* * *
ُب حیفا ..تلك اؼبدينة الراقدة على ساحل البحر اؼبتوسط،
تتسع آىاهتا حىت تالمس ضفة البحر ،تنعكس وجوه أىلها لتستقر
على صفحة اؼبیاه ،اترأة آاثراً متنرجحة من حلم وذأرىُ .ب تلك
وتعرؼ عن أثب على
اؼبدينة وأزقتها مل يهدأ بدر ،جاؿ برفقة إبراىیم َّ
أل ما يبت إىل مهمتو .التقى الشباب اؼبقاوـ وحاورىم ،ودرس طبیعة
األرض وتضاريسها ،واستطاع بذأاء غريزي أف يفصل بُت األمل
والعمل ..خیط رفیع يربطهما ويفصلهما ُب آف.
ُب أمسیة أاف القمر فیها مشعاً بنوره الفضي على اؼبدينة
القديبة ،اجتمع بدر مع ضیوؼ حضروا على حُت غرة ،انقشوا جبدية
ظاىرة اؼبشاأل والصعوابت اليت يواجهوهنا مع الدورايت اإلسرائیلیة
ونقاط التفتیش اؼبفاجئة ُب مداخل اؼبدينة وـبارجها .أاف بدر يسًتؽ
السمع بعمق وصرب ،مضیفاً إىل أجندتو معاانة البشر من االحتالؿ،
إهنا اؼبعادلة الواضحة بُت مدينتو وحیفا ،بُت أىلو والفلسطینیُت .ظلت
تلك اؼبعادلة يقظة ُب ذىنوُ ..ب وجدانو .ومن دوف زبطیط مسبق قرر
إبراىیم الذىاب إىل أسفل الوادي مصطحباً معو بدراً ،اجتازا فبرات
وعرة لیصال إىل مغارة مهملة حوؽبا اؼبقاوموف إىل مستودع لألسلحة،
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بدأ أفراد اجملموعة ابلتوافد تباعاً ،ويبدو أف اللقاء مرتباً من قبل ولیس
ؿبض صدفة .عقدت الدىشة لساف بدر وانبهر بعدما شاىد األسلحة
واؼبعدات ومواد التفجَت اليت ربتوي علیها اؼبغارة ،وحُت قرأ إبراىیم
عالمات االستفسار البادية على وجو بدر ،ابدره ابلسؤاؿ:
 ىل تعلم ما نوعیة ىذه األسلحة؟ردد بدر أظباء األسلحة وأنواعها والبلد اؼبصنع ؽبا وفاعلیتها
وقدرة أل أصبع منها على التفجَت فیما ًب استخداـ الصواعق اؼبناسبة
ؽبا .تعجب إبراىیم من أجوبة بدر ،لیسنلو ؾبدداً:
 ىل استخدمت ىذه اؼبواد من قبل وانت ُب اؼبیداف؟ أال مل أفعل ،لكنٍت تعلمت أل ىذه اؼبعلومات من دورات عسكريةخاصة.
 رائع ،كبن حباجة إىل تلك اؼبعلومات النظرية ،ىل ابمكانك شرحهاللشباب ُب دورات سريعة؟
ىز بدر رأسو موافقاً من دوف تردد ،وقاؿ:
 نعم ،بكل سرور.التفت إبراىیم كبو رفاقو وقاؿ:
 جهزوا لضیفكم ولیمة دظبة اي أبطاؿ فانو أما تروف متشوقاً للعمل.يوماف مرا وبدر يتلظى على اعبمر ُب انتظار اؼبوعد ،لینٌب إبراىیم ويقوؿ
لو:
 جهز نفسك ىذه اللیلة اي بطل ،سنذىب إىل الصید .مع غروبالشمس اكبدر إبراىیم يتبعو بدر صوب الوادي ،لیلتقیا اتلیاً مع بقیة
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أفراد اجملموعة ُب اؼبكاف الذي ًب ربديده ،وىو عبارة عن ثكنة عسكرية
إسرائیلیة تضم الیات وخزاانًأبَتاً للوقود .ال يبعد اؽبدؼ أثَتاً ،وىو
سهل اؼبناؿ ،غَت أف اغبراسة اؼبشددة تعیق حرية اغبرأة واؼبناورة .أأد
بدر للمجموعة أف اؼبسافة لیست مشكلة ،غَت أف التحضَت واالستعداد
واؼبعدات اؼبناسبة أفیل بنجاح اؼبهمة .أما اغبراسة فسنتكفل دبعاعبتها،
فنان ،أما تروف ،قصَت القامة واستطیع الدخوؿ ألي مكاف دوف أف
ألفت األنظار.
ُب تلك اللیلة قرروا تنفیذ اؼبهمة ،فسلكوا الطريق اؼبؤدية إىل
الثكنة العسكرية وسبوضعوا ابلقرب منها حىت منتصف اللیل ،رصدوا
نقاط اغبراسة حبرص شديد ،وبعد مداولة سريعة أمر إبراىیم اجملموعة
ابلشروع ُب العمل .تسلل بدر إىل الثكنة العسكرية زحفاً ،حامالً على
أتفو حقیبة اؼبواد اؼبتفجرة اليت جهزت للعملیة ،فیما أانت البقیة ُب
حالة ترقب لتغطیة تسلل وانسحاب بدر ،وضبايتو ُب حدوث أي
طارئ .قبح بدر ُب زرع العبوات ُب اؼبواقع اليت من شنهنا أف تلحق
الضرر األأرب ُب اؼبكاف وتشل حرأة العدو وتدمر الیاتو ابلكامل .عاود
بدر أدراجو ملتحقاً ابجملموعة ،ما لبثوا أف انسحبوا صبیعاً بعدما أخربىم
بدر عن توقیت االنفجار ،بدأوا ُب االنسحاب لكن قلوهبم أانت تعد
اللحظات توازايً مع النبضات ،سبر الثواين وأنهنا دىر ،وُب زضبة
االنسحاب أانوا وبسبوف الزمن ،ولكن مل وبدث شیء ،مل يصلهم
صوت االنفجار ،ومل تتكحل عیوهنم برؤية انره اؼبتنججة ،ودار ُب
األ فئدة السؤاؿ األثَت :ماذا حدث؟ وظلت العیوف تتساءؿ وىي تتطلع
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كبو اؽبدؼ .انربت جلیاً عالمات االستغراب اؼبصحوبة ابلشك وبدأت

تعلو رويداً رويداً وجوىهم .أسر إبراىیم الصمت اؼبطبق الذي أحكم
حصاره على اعبمیع ،مردداً بصوت مصحوب دبسحة حزف ،إف اعبمیع
نفذ مهمتو ابلشكل الصحیح ،خاصة صديقنا بدر ،لكن احملَت ُب األمر
أف اؼبهمة مل تثمر ،وىا كبن أوالء نقًتب من منازلنا ومل وبدث ذلك
الزلزاؿ اؼبدمر ،وقبل أف يكمل صبلتو صعدت إىل عناف السماء أتلة
انرية أضاءت اؼبكاف أبأملو ،أعقبها دوي انفجارات زلزلت األرض
ربت أقدامهم .الح الصمت ٍب أعقبتو فرحة من العسَت وصفها ،فرحة
نصر وامتناف ،فیما ردد بدر معتوؽ وألوؿ مرة اآلية الكريبة اليت طاؼبا
رددىا بعد أل عملیة مكللة ابلنصر" :وما ظلمناىم ولكن أانوا
أنفسهم يظلموف" .تواصل تنفیذ العملیات إثر تلك اؼبهمة الناجحة
اليت زرعت بذور الثقة ُب نفوس اؼبقاومُت .أاف بدر ىو من ىبطط
وينفذ ،ماكباً أل ما يبلك من خربة إىل الشباب اؼبقاوـ ،وشارأهم ُب
اختیار األىداؼ .تعددت العملیات وتنوعت األىداؼ واتسعت
اػبربة ،وتفجرت روح اؼبقاومة ،معززة التحدي الذي يكمن ُب الصدور.
ستة شهور مرت على عناؽ بدر السالح الفلسطیٍت
وتوشجو مع مشروعیة قضیتو ،ومع بلوغ اؼبهاـ سقفها األعلى قرر
العودة إىل بغداد ،وقبیل العودة اجتمع مع رفاقو الفلسطینیُت ،متحداثً
إلیهم عن ذبربتو معهم ،واضعاً أمامهم أل خربتو ُب تنفیذ العملیات،
معززاً ظبات روح التضحیة والفداء والعزيبة واإلصرار على مواصلة
الكفاح ونكراف الذات اليت يتصفوف هبا .وأاشفاً ؽبم عن حقیقة ىويتو،
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أبنو لیس أما يتصوروف من العراؽ ،إمبا من االحواز العربیة اليت تعیش
مرارة االحتالؿ والتهمیش.
وُب لیلة الوداع اجتمعت القلوب واشتدت السواعد ،على
الرغم من حزف الفراؽ ،ومع أوؿ خطواتو برفقة إبراىیم التفت إىل اػبلف
وقاؿ للجمع :االحتالؿ إىل زواؿ أيها الرفاؽ والنصر ات إف شاء هللا.
سارا معا إىل اؼبكاف اؼبتفق علیو مع غساف ،خطوات غلب
علیها اؽبدوء والرغبة ُب االختالء مع الذات ،ومل تقطع ذلك اؽبدوء
سوى أحاديث متفرقة حوؿ اآلٌب من األايـ .من بعید الح ؽبما
غساف ،رحب هبما وشد على يد بدر قائالً - :ىل أنت جاىز
للعودة؟
 نعم أان جاىز رغم صعوبة الفراؽ.استودعا إبراىیم حبرارة وسارا ابذباه الدرب الشاؽ ذاتو ،ذلك الذي
سلكوه ُب اؼبرة األوىل ،على الرغم من تعدد نقاط اؼبراقبة وانتشارىا على
كبو واضح ،استطاعا التخلص منها وتفاديها بنجاح ،لیصال إىل
األراضي األردنیة ..ىناؾ أاف "أبوعواد" ُب انتظارنبا ُب سیارتو .رآنبا
من بعید فًتجل واستقبلهما بصورة تلیق ابستقباؿ األبطاؿ الفاربُت،
معرباً عن فرحة غامرة ال توصف بعودة بدر ساؼباً ،مشیداً دبهامو اليت
ستدوهنا األجیاؿ اؼبقبلة على صفحات قلوهبا.
رقدوا لیلتهم األوىل ُب منزؿ غساف ،خیَّم األمل على
أحالمهم بعدما ىدىم التعبُ ،ب حُت أاف األمل ربت وسادهتم،
وتلحفوا ابآلٌب .وُب الصباح شعروا أبهنم غرقوا ُب نوـ عمیق يفصح عن
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ىم ثقیل أزيح عن أاىلهم .وأمن يبسك الفرح من تالبیبو ،قرروا
االحتفاء ببدر ،ولتكن عماف مساحة ؽبوىم .اؼبدينة اليت ربتضنها جباؿ
فبتدة على مرمى البصر .بدأوا من وسط البلد اؼبشید ابغبجر ،وأاف
اؼبدرج الروماين خطوة البداية ،مروا ابلساحة اؽباسمیة واألسواؽ واؼبساجد
واؼبتاجر الصغَتة اؼبًتاصفة واؼبقاىي .عماف مدينة متساؿبة ،شبة ؽبجات
تتناىى إىل مسامعك وأنت تسَت ُب شوارعها ،إذ يشكل سكاهنا مزهباً
فريداً من التآخي والتآلف ،العديد من اؼبساجد هباور الكنائس .عماف
مدينة وشجت اترىبها مع اآلخرين ،فمنذ والدهتا ما زالت تتفاعل مع
ؿبیطها ،دوف أف تغفل ظباهتا الفريدة اػباصة.
يوماف أامالف ُب أحضاف عماف لیقرر بدر العودة إىل بغداد،
لكن ىذه اؼبرة شعر أبف الطريق إىل األحواز ابت أقصر ..إهنا اػبطوة
التالیة ،لیس شبة ما يعیق ربقیق ىذا اؼبراد ،بعدما شعر أنو معبن
ابإلصرار ،وبعزيبة راسخة.
شغلت ىذه اؼبشاعر أل تفكَته ُب طريق عودتو بصحبة "أبو
عواد" حىت ابت اغبديث مقتضباً ،لیس شبة ما يشغل ابلو سوى

األحواز ..تلك البالد اليت أصبحت أأثر قرابً ،أمن يبد يده إىل
صفحة السماء ويالمس قبمة تومض من بعید.
* * *
وصل بغداد وىو ينظر إلیها من انفذة األمل الذي انبعث
ؾبدداً ُب روحو ،وسینطلق منها ال ؿبالة كبو ربقیق اؽبدؼ األظبى
الكامن ُب دواخلو واؼبتمثل ُب ؿباربة احملتلُت الذين دنسوا األرض اليت
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عجنت تراهبا بدماء األبرايء .توجو إىل منزلو ُب ؿباولة لًتتیب ذاأرتو،
والتنفس برئة مغايرة بعد االنعطافة الكبَتة اليت حققها ،إضافة إىل
سجلو اؼبمهور ابلتحدي .صباحاً ظبع طرقات الباب وإذ بػ "أبو
مصطفى" حامالً بیده ابقة زىور يفوح منها عبَت النصر اؼبتوج ابلفخر؛
لیقدمها إىل تلمیذه اؼبتمیز مبتسماً وىو يردد:
 فرضت علینا احًتامك اي بطل اؼبقاومة ،أنت اآلف مفخرة األحوازونضاؽبا .أنت واثقاً من قدراتك وراىنت علیك ..وفاز الرىاف .تستحق
وبكل جدارة أف تًتبع على قیادة فريق العمل.
أخذ بدر ابقة الزىور ووضعها ُب اإلانء الزجاجي الطويل

الذي يتوسط الطاولة ،فیما أأمل "أبو مصطفى" أالمو قائالً- :
اعترب نفسك ُب إجازة ؼبدة شهر وسافر أينما شئت من سماؿ العراؽ
إىل جنوبو ،واستمتع اي بطل ،فلدينا الكثَت للقیاـ بو.
ىم ابؼبغادرة وقبل أف يودع بدراً قاؿ لو ضبلتٍت القیادة ربیاهتا إلیك،
وتزؼ لك التهاين بنجاحاتك وبعودتك ساؼباً.
انصرؼ "أبو مصطفى" على أمل اللقاء بعد اإلجازة .طواؿ
تلك اإلجازة مل يهدأ بدر ،قرأ إبمعاف أل ما يتعلق ابألحواز وجوىر
أترىبها وطقوس شعبها وقیمهم ،ومع أل خطوة ُب القراءة يغور وعیو
عمیقاً وتتسع ؿببتو لتلك البالد اليت تشكلت على ىیئة ذلك القلب
الذي ينبض ُب أعماقو .شارفت اإلجازة على هناية مشوارىا الزمٍت ،غَت
أنو حصد تلك اؼبعرفة ابألحواز ،وترسخ يقینو حبتمیة انتصار اغبق ضد
الباطل ،وابنتصار اؼبظلوـ ضد الظامل ،وأف تعود الضحیة تتنفس شهیق
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اغبرية بعدما حاوؿ اعبالد أف يغتاؽبا ..إهنا حتمیة التاريخ الذي ؿباؿ أف
ىبطئ.
عاد "أبو مصطفى" بعد اإلجازة وجلس مع بدر لیستمع عن
ذبربتو ُب فلسطُت ،لیسرد بدر مشاىداتو لطبیعة اؼبهاـ مع رجاؿ
اؼبقاومة ،والوسائل اؼبمكنة لدعم نضاؽبم ،وطرؽ تعزيز روح التحدي ُب
األرض احملتلة .أاف "أبو مصطفى" ينصت ابىتماـ ابلغ ،ويدوف ُب
دفًت صغَت مالحظات ،غَت أنو توقف عن الكتابة ووضع الدفًت الصغَت
والقلم على جهة وقاؿ لبدر:
 ىل ابالمكاف أف تكتب تقريراً مفصالً عن رحلتك ،إضافة إىل تقییمدقیق عن األوضاع ىناؾ .ال تًتؾ شاردة أو واردة دوف أف تذأرىا.
 أجل يبكنٍت ذلك ،وسیكوف التقرير أامالً على مكتبكم هنايةاألسبوع.
قبل أف يغادر "أبو مصطفى" قاؿ لبدر:
 ال تنس االبتعاد عن األحوازيُت ،وأل الذين تعرفهم قدر اؼبستطاع.حیاتك مرىونة بذلك ،اعتربه أمراً؛ ألنك مل تعد ملكاً لنفسك ،إمبا

لوطنك وقضیتك اليت ربارب من اجلها.
خطا ابذباه ابب اؼبنزؿ فیما يتبعو بدر ،التف فجنة وقاؿ:
 من الضروري أف تكوف مستعداً للسفر إىل البصرة يوـ غد إلجراءبعض الًتتیبات ىناؾ.
خالؿ زايرة البصرة والعودة منها ،اليت امتدت على مساحة
أايـ معدودة ،أعلن اػبمیٍت ذبرعو أنس السم بقبولو وقف إطالؽ النار
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بُت العراؽ وإيراف .وىنا حلت الكارثة على بدر ،أاف اػبرب أالصاعقة
اليت نزلت على رأسو .مل يستطع أف يلجم غضبو اؽبادر ،شعر أبف حلمو
قد هتاوى ،وأف اغبیاة قد ضاقت بو .صرخ جبنوف ،وبكى بنشیج
مسموع ،وافًتش األرض ٍب تكور ُب إحدى زوااي اؼبنزؿ ـببئاً رأسو بُت
يديو ،رافضاً أف يسمع ويصدؽ ما حدث .شعر ُب تلك اللیلة أبف

الزمن قد اقًتبت هنايتو ،ومل يعد ُب ىذه األرض ..أل األرض ،مكاف
ينتمي إلیو ،سبٌت أف تكوف تلك اللیلة هنايتو ،وأال يشهد انبالج الفجر
اثنیة.
قرار وقف اغبرب أاف دبثابة إطالؽ رصاصة الرضبة على
أحالمو ،جافاه النوـ ،وحاصره األرؽ ،وىو بُت اعبدراف الصماء .يصرخ
متنؼباً ووحیداً ،فیما اأتظت الشوارع ابلناس مهللة وفرحة بوقف اغبرب.
عیارات انرية أطلقها اؼببتهجوف ،وجابت سیارات ربمل شباابً وشاابت
فرحُت ،شوارع اؼبدينة وأزقتها .احتفت اؼبدينة عن بكرة أبیها ابػبرب،
واشتعلت فرحاً وشوقاً للسالـ بعیداً عن اؼبوت اؼبًتبص ابلشباب ُب
جبهات القتاؿ .تواصلت االحتفاالت حىت الصباح ،وأنف الناس
أطلقت مكنوف الفرح الكامن ُب أرواحها منذ سنوات .العراؽ عاىن
أثَتاً من اغبرب اليت طحنت بدوراهنا الدموي أل بصیص أمل حبیاة
أقل وجعاً ..وأأثر رأفة.
* * *
أصیب بدر ُب تلك اللیلة ابإلحباط ،شعر بعجز حقیقي،
ومل يعد يطیق ظباع أصوات الفرح اليت تتعاىل خارجاً ،أين سیذىب
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وأیف يكوف مصَته والعراؽ ألو مبتهجاً ،أشبو بعرس أبَت أحیتو البالد

برمتها .سیغادر الشباب السواتر وسینفضوف عن ثیاهبم ما تبقى من
تراب ودماء ،سیعودوف إىل العیوف اليت انتظرهتم طويالً ،وسیتعاَب
اعبرحى وسیفرج ال ؿباؿ عن األسرى ،وستعاود اغبیاة تفاصیلها
اؼبكررة .مل يكن بدر يدرؾ معٌت الفرح اغبقیقي بعدما غادره قبل

سنوات ،منذ جثم اغبزف على مدينتو وشهر احملتلوف سیوفهم ُب وجهها،
ومنذ فارؽ زىرة وانشطر قلبو لوعاً .مل يستطع بدر ترصبة معاين الفرح،
وقراءة خطوطو ُب عیوف الناس .ويعلم سباما أهنا مثلبة ،ولكن ما عساه
أف يفعل أماـ أل ىذا الطوفاف من اؽبموـ اليت رباصره.
بدأ صربه ينفد من األصوات اليت تقتحم خلوتو ووحدتو ،مل
يعد ابمكانو مواصلة مقاومتها أو مقاومة أل ما وبد مصَته .صرخ بقوة
واىتز ابنفعاؿ شديد وفقد اإلحساس ابلزمن والوجود ،لیقع على
األرض مغشیاً علیو.
حُت فتح عینیو مل يعلم أم من الوقت قد مر ،أم من
األحداث سجلها التاريخ ،أم من اآلالـ ستستقر ُب دواخلو إىل األبد؟
مل يعلم ماذا زببئ لو األايـ اؼبقبلة .استیقظ بعد ساعتُت لكن انفعاالتو
تكررت ،ما زالت روحو تذوي .ومع الساعات األوىل من الفجر انزوت
األصوات ورقدت اؼبدينة ما تبقى من ساعات النهار ،إهنا فرصتو
لیغمض عینیو الغارقتُت ُب دموع الینس ،سبدد وتلحف ابألحزاف وغرؽ
ُب نوـ عمیق مل يصح منو حىت الغروب .تطلع من النافذة وقرر اؽبروب
من اؼبنزؿ ؼبواجهة الذات .استقل سیارة أجرة ،وُب الطريق أانت
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الطرقات واغبدائق وحىت جدراف اؼبنازؿ ..حىت وجوه اؼبارة ربتفل ُب
أرنفاؿ يصعب وصفو .مل يتحمل األمر ،فنمر السائق أبف يعیده من
حیث اتى .وصل اؼبنزؿ وعاِب اؼبفتاح لیجد الباب مشرعاً إذف فثمة
أحد ُب الداخل ،مد رأسو وإذ بػ "أبو مصطفى" هبلس ُب الصالة وقد
ابف اغببور على وجهو ،ابتسم على غَت عادتو ،غَت أف وجو بدر أاف
وبمل نبوـ اللحظة وعبوس اؼبرحلة .ألقى التحیة على الضیف اؼبفاجئ
الذي اقتحم حزنو ،لیسنلو "أبو مصطفى" فیما يبدو الفرح واضحاً ُب
مفرداتو:
 أين أنت ..حبثت عنك ُب اعبوار ومل أجدؾ ،ما الذي حل بك،ومن الذي حطم زجاج البیت وبعثره هبذه الطريقة.
 أان ،بعدما فقدت أعصايب حُت ظبعت إعالف وقف إطالؽ النار،ألنٍت شعرت أبف اؼباليل ما زالوا يالحقونٍت ،ومع قبوؿ إيراف ىذا القرار
اعبباف ،ذىبت أحالمي أدراج الرايح.
صمت قلیالً أننو يسًتجع ما أصابو يوـ أمس:
 ىذا القرار طعن آمايل بسكُت اؽبزيبة وسحق أبقدامو ما تبقى منأايمي اليت جهزت فیها نفسي ؼبواجهة ىذا النظاـ العنصري .لقد سرؽ
مٍت ما شیدتو بلمح البصر ،بعدما حرمٍت من أىلي وأحبيت ،وخطف
فرصيت واغتاؿ ؾبهودي.
أاف "أبو مصطفى" يصغي إىل بدر ،وشبة ابتسامة ساخرة تعلو مالؿبو.
وقف ُب مواجهتو وقاؿ لو:
 سبالك نفسك قلیالً وانظر إىل هبجة الشعب وأفراحو بوقف إطالؽ71

النار الذي انتظره بفارؽ الصرب سنوات طويلة .ؼباذا ال تشارأهم
أفراحهم؟
 أیف أفعل ذلك وأان اػبا سر األأرب ُب ىذه اؼبعرأة .بذلت قصارىجهدي للوصوؿ إىل مشارؼ أبواب االنتقاـ .ىل تعتقد أنو بعد وقف
إطالؽ النار سیبقى لنا ما نقوـ بو؟ ستجري مفاوضات وستكوف ىناؾ
اتفاقیات تنهي أل شيء ،ومنها عملنا اؼبیداين بكل أشكالو وصوره.
خرج "ابو مصطفى" عن صمتو وقاؿ جبدية واضحة ُب حديثو:
 أنت أعتقد أنك رجل أمٍت ومیداين ،لكٍت اأتشفت اآلف أنكمناضل شريف .توقفت اغبرب على جبهات القتاؿ ،غَت أف ىناؾ حرابً
أخرى لن تنتهي ..وسیطوؿ مداىا.
 وماذا تعتقد سیحصل مستقبالً؟ لن تسكت إيراف على اؽبزائم اليت تلقتها ُب جبهات اؼبعارؾ .جوىرصراعنا ىو اترىبي ،لذا فاهنا لن تًتؾ العراؽ وشننو ،وستشن علینا
حروابً أخرى خارج السیاؽ التقلیدي ،وىي اسوأ بكثَت من ىذه
اغبرب.
 أعتقد أنتم تعرفوف الزمرة اغباأمة ىناؾ. القیادة العراقیة تعي ذلك جیداً ،وتعلم من ىو اػبمیٍت وأیفيفكراإليرانیوف ،ؽبذا حُت حاوؿ اؼباليل تصدير ثورهتم برفع شعار طريق
القدس يبر من أربالء ،مل يفهم اغبكاـ العرب فحوى ىذا الشعار ألهنم
غَت معنُت بو .العراؽ مدرؾ سباما أنو اؼبستهدؼ األوؿ واألخَت.
ربسس شعر رأسو ورجع إىل الوراء قلیالً ،وأضاؼ:
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 ىؤالء الذين وبتفلوف ابلشوارع سیناموف هبناء ورغد ،وكبن ،أان وأنتمن سیقوـ حبمايتهم وحراسة أمنهم وسالمتهم من الشر القادـ من
ىناؾ.
أشار بیده كبو الشرؽ ،قاصداً إيرافٍ .ب واصل:
 ستحاوؿ من خالؿ مرتزقتها استهداؼ العراؽ وشعبو ،أما فعلتقبل اغبرب ،وىنا سینٌب الدور اؼبهم الذي سیقوـ بو فريق العمل الذي
تشكل أنت حلقتو األساسیة وشراينو اغبیوي.
 اتفق معك سباما أف إيراف ستستثمر ردود الفعل ،اعتماداً علىسیاستها اؼبلتوية.
 أجل ،منظومة العقلیة اؼبريضة ُب إيراف مبنیة على اغبس االنتقاميمن اإلنساف العريب .الفرس دمويوف بطبعهم ويتلذذوف ابػبراب والتدمَت،
خصوصا ُب البالد العربیة؛ ألهنم أشد قسوة وعداء علینا من غَتىم،
نتیجة اؽبزائم اليت تلقوىا على يد اؼبسلمُت العرب .ؽبذا فنحن نعد العدة
للوقاية من عدواهنم ذباه بلدان والبلداف العربیة اجملاورة؛ ألف العراؽ أاف
وال يزاؿ الرقم الصعب ُب اؼبعادلة.
هنض وسار ُب اذباه بدر وأمسكو من يده ،وقاؿ مشجعاً:
 اآلف علینا أف نتماسك ..أنت ابلذات بعد حالتك اؼبزرية ىذه ،ىیالنخرج وكبتفل مع الشعب العراقي ونشارأهم أفراحهم.
ُب الوقت الذي أاف فیو "أبو مصطفى" يتحدث ،ىبت
نسائم البهجة لتزيل غبار اغبزف والتجهم اليت تكاثفت ُب روح بدر.
هنض خبفة صوب اؼبطبخ وأعد قدحُت من الشاي ،وجلس أماـ
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صاحبو ابسًتخاء ،لتعود الروح وئیداً إلیو ،وتنتظم نبضات قلبو ؾبدداً
ابيقاعها اؼبعتاد ،بعدما أحیا "أبو مصطفى" األمل ُب داخلو الذي
حاوؿ اػبمیٍت اغتیالو ،حُت ذبرع أنس السم وأمر ابيقاؼ اغبرب .ومع
استعادة الثقة تساءؿ بدر مع ذاتو :ىل يعقل أف اػبمیٍت يتجرع السم
وأان أموت؟.
خرجا لیحتفال مع الناس الذين غصت هبم أحیاء بغداد،
فرؽ اؼبوسیقى الشعبیة ذبوب الشوارع ،مطلقة أنغامها الراقصة ُب أل
مكاف ،فیما يوزع احملتفلوف اغبلوايت على اؼبارة.
ُب الطرؽ اليت سلكها االثناف أاف الفرح اثلثهما ،غالبا ما يتبادالف
عبارات مقتضبة ،توالت الساعات سريعاً لكنهما مل ينشغال أثَتاً
ابلزمن ،بعدما سرؽ اغبدث واعبو االحتفايل روحیهما .وحُت قررا
العودة ماؿ "أبو مصطفى" كبو بدر وقاؿ لو:
 سنأوف منشغالً ُب األايـ القلیلة اؼبقبلة ،ردبا من الصعوبة أف نلتقي؛لذا أوصیك أبال تغفل التدريبات النظرية والعملیة اليت تلقیتها ،وأف
تبتعد عن أل الذين تعرفهم قدر اإلمكاف.

* * *
قرر بدر أف يدفع تفاصیل حیاتو ابذباه التفاعل مع احملیط
العاـ ،عزز عالقتو مع بعض جَتانو ،وحصل على عضوية أحد األندية
الرايضة ألجل اغبفاظ على لیاقتو البدنیة .بدأ يفكر بطريقة ـبتلفة ،ماداً
ؾبساتو كبو الكتب اؼبنتقاة .ماؿ قلیالً إىل األدب وشعر أبنبیتو ُب تعزيز
الروح ومقاومتها ،مردداً ُب ذاتو على الدواـ عبارة الشاعر اؼبكسیكي
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اأتافیو ابث "إذا خال عقل السیاسي من األدب ربوؿ إىل ديكتاتور".
تتواىل األايـ وسبر اترأة آاثرىا على قسمات وجهو ..واألىم على وعیو
وعالقتو ابألشیاء اليت اعتربىا فیما مضى ال قیمة ؽبا .عاماف أامالف
وبدر يعد الوقت على أصابعو ،يًتؾ عالمات وصبالً قصَتة على التقوًن
الذي يعتلي جدار غرفتو ،عالمات تفصح عن مكنوانتو ورغباتو وأملو
اؼبشرؼ على اآلٌب .خالؿ ىذه الفًتة أاف "أبو مصطفى" يًتدد علیو
ويتبادالف األفكار واآلراء ،ويتطرقاف إىل اؼبستجدات اليت غالبا ما تطرأ
على اؼبفاوضات بُت العراؽ وإيراف .فلسطُت واؼبقاومة أتخذ حصتها
أيضاً .زايرات متباعدة لكنها تضع بدراً ُب أجواء اغبدث السیاسي
العراقي ومقارابتو.
أانت صبیحة الثاين من آب (أغسطس) أمثیالهتا ُب صیف بغداد
القائظ ،لیس شبة ما ينبئ ابلزالزؿ اليت ستهدد اؼبنطقة برمتها ،وستعید
ترتیب أولیاهتا وعالقاهتا وشكل مستقبلها ..الراقد على صبر االنتظار.
صبیحة ربمل ُب جوفها أل االحتماالت وتسَت بثقة قل نظَتىا ُب
طريق التناقضات.
ال أحد ..أجل ال أحد أاف يعلم ماذا هبري سوى لببة من
القیادة العراقیة ،إذ أاف الثاين من آب ألمة السر ُب انطالؽ العراؽ ُب
مسار مغاير عن أل ما شهده ُب اؼباضي ،مسار رسم خطوطو بعدما
ذبرأ ُب هتديد مصاّب اؼبتنفذين وذبار اغبروب وظباسرة الدـ.
استقیظت صباحاً أعادٌب ،جهزت قهوٌب اليت غالبا ما تسبق

الفطور ،أقبزت بعض األعماؿ اليت أاف علي إقبازىا لیلة أمس ،ادرت
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جهاز اؼبذايع ؼبعرفة ما الذي استجد ُب ىذا العامل ،رغم أف بوصلة
معرفيت تتجو كبو اغبدود شرقاً ..إهنا األحواز اليت ترفض أف تغادرين،
منتظراً ذلك اػبرب الذي سیعیدين إىل أىلي وزىرة وأزقة اغبي اليت أانت
شاىدة على ذلك الغراـ.
ال شيء ينبئ جبديد ُب ذلك الصباح سوى أانشید وطنیة
تبث بتواصل قلق من اؼبذايع .وضعت يدي على قليب وتساءلت ُب
سري :ما الذي هبري ..ىل شبة مكروه قد حدث؟
ظلت حَتة السؤاؿ تدور ُب ذىٍت لینٌب اؼبزيد من األسئلة..
أشد غموضاً .ومع أوىل ساعات الصباح أعلن اؼبذايع بیاانت القیادة
العراقیة اليت أعلنت فیها احتالؿ الكويت تلبیة لدعوة االنقالب الذي
نفذه ضباط أويتیوف استولوا على السلطة أما جاء ُب البیاف ،مع عبوء
أمَت الكويت مضطراً إىل اؼبملكة العربیة السعودية؛ لیبدأ من ىناؾ
اػبطوات األوىل ُب طريق ربرير الكويت.
إذف فإهنا اغبرب اليت تقرع طبوؽبا ؾبدداً بعدما ىدأت قبل
عامُت .حرب جديدة ستدفع ابؼبزيد من األرواح إىل احملرقة ،وستحفر
الشظااي ثقوابً ُب رؤوس اؼبقاتلُت ،وستمنع األحالـ من مواصلة نسج
األمل على منواؿ األايـ اآلتیة.
إذف فإهنا اغبرب اليت ستمنح أوظبة جديدة تعلق على صدور
مشعلیها ،وتطبع على شفاىهم ابتسامات ابىتة.
بعدما ذبلى اؼبشهد سباما قررت أف أترؾ صخب اغبرب ورائي
انشداً الصفاء الروحي الذي افتقدتو منذ الصباح .قررت أف أجوب
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شوارع اؼبدينة ابحثاً عن ال شيء ،لكن الشوارع بدأت تضیق وتطبق

على أنفاسي ..وأحسست أبمل ُب صدري مل أعد أطیقو ،يبدو أف اؽبواء
أصبح شحیحاً ،حاولت أف أتنفس غَت أين عجزت سباما.
وقفت على جانب الطريق أأتمل حرأة اؼبارين ،فیما تتالحق
اؼبرأبات مسرعة ،أأتملها بصرب عجیب مل أأن آلفو من قبل .بدا يل
اؼبكاف غريباً وموحشاً .قطرات العرؽ بدأت تغزو جبیٍت حُت عاودت
السؤاؿ ذاتو اثنیة :ؼباذا ىذه اغبرب ..أم ىي ؾبدية للعراؽ وللعرب؟
لیس شبة جواب يبكنو أف يشفي غلیلي احملموـ .فقررت العودة إىل اؼبنزؿ
بعدما تعكر صفوي ُب ذلك الیوـ القائظ .بصراحة أفزعتٍت تلك
اغبرب ،مثلما يفزع جواد متنبئاً هبزة أرضیة ستقع بعد أعشار الثانیة ،أو

مثل قلب يتوجس توقفو بعد نبضات قلیلة.
عدت إىل اؼبنزؿ لكن الوجوه اليت رأيتها ُب الطرقات ال تزاؿ
مسمرة ُب ـبیليت ،وجوه ستكوف وقود اغبرب اليت ستحرؽ األخضر
َّ
والیابس معا.
ومع تسرب األخبار تبُت أف أعداداً مهولة من طائرات
اؽبلیكوبًت العراقیة اجتازت األجواء الكويتیة منذ الفجر ،وبعدىا
بساعات اجتازت سیارات اغبرس اعبمهوري اغبدود ابذباه الكويت.
توالت البیاانت العسكرية من جهاز اؼبذايع مستدعیة
االحتیاط ،ابؼبقابل استنفرت أل مؤسسات الدولة لصاّب اغبرب .ومع
ؿبملة ابسرى
الساعات األوىل بدأت بوادر االجتیاح ،عادت حافالت َّ
أويتیُت وعرب وأجانب لتدخل اغبدود العراقیة ابذباه اجملهوؿ.
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ومع توايل الساعات أطلقت القیادة العراقیة على الكويت
احملافظة التاسعة عشرة ،وأصبحت جزءاً من العراؽ ،وعُت علي حسن
اجملید ؿبافظاً علیهاٍ ،ب دخوؿ اعبیش العراقي إىل مرأز اؼبدينة ،لیعودوا
ؿبملُت دبا حصلوا علیو من األسواؽ واحملاؿ واؼبنازؿ اليت ىرب
َّ
أصحاهبا.
أان العريب أیف أفسر احتالؿ الكويت ،السیما أنو سیساىم
ُب دفع قضیة األحواز إىل غیاىب النسیاف .أاف علي أف أتفهم موقف
العراؽ ،ولكن ماذا عن قضیيت ،أیف ؽبا أف تنمو ُب مناخ حرب عربیة
 عربیة .أتٌب األخبار تباعاً من داخل الكويت ،أشعر أبف أايماً عصیبةتنتظر العراؽ ،رغم الزىو الواضح ُب اإلعالـ ..العراقیوف سوؼ
وبصدوف األسى واػبراب.
األحداث تتسارع وتنمو صوب اغبرب بعد مرور أشهر عدة
على االجتیاح ،التهديدات األمريكیة وصلت ذروهتا ،لتحتشد أأثر من
ثالثُت دولة دبحاذاة اغبدود العراقیة جنوابً ،بعدما أعلنت أمريكا جهاراً
أهنا ستعید العراؽ إىل عصر ما قبل الصناعة .
مل يتوقف اؼبذايع عن بث األغاين واألانشید اغبماسیة ..تلك اليت
شاعت ُب اغبرب األوىل .وُب ظل ذلك الذي مأل رأسي وزضبة األسئلة
اليت تقاطرت أمامي ،رف جرس الباب ،طلیت من النافذة وإذ بو "أبو
مصطفى" ،دلف إىل الداخل وصافحٍت ،متوجساً أسئليت اليت
ستحاصره ،وقبل أف أبدأ ،قاؿ:
 -تريد أف تعرؼ ما جرى ،ولكن دعٍت ألتقط أنفاسي أوالً.
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 -ما رأيك ُب قدح من الشاي؟
أجاب ضاحكاً:
 -فكرة جیدة ُب ىذا الطقس اغبار.
دلفت إىل اؼبطبخ إلعداد الشاي بسرعة ،خشیة من تسرب
األسئلة اليت ترقد عمیقاً ُب دواخلي ،أالطالب الذي يدخل قاعة
االمتحاف وىو يردد ما حفظو قبل دقائق قلیلة.
حُت وضعت أقداح الشاي على الطاولة ابدرت فوراً إىل طرح أسئليت:
 -ما الذي وبدث اي "أبو مصطفى" وؼباذا الكويت ،وىو بلد عريبُ ،ب
حُت توقفت اغبرب مع إيراف؟

رمقٍت "أبو مصطفى" بنظرة متفحصةٍ ،ب أجاب هبدوء:
 -الكويت آتمرت على العراؽ ..على نفطو ومستقبلو وسیادتو .ال بد
ؽبا أف تدفع شبن ىذا التآمر.
 -لكن العاقبة وخیمة.
 -أبداً ..سینتصر العراؽ؛ ألف اغبق معو.
شعرت أبف شبة عنجهیة ُب جوابو ،لكٍت فضلت تغاضیها والتغافل عنها
ؼبعرفيت اعبیدة ابؼبتحدث ،فبادرتو قائالً:
 -ال تنس عالقة اػبلیج ،والكويت خصوصاً ،ابلغرب ،ىل تعتقد أف
األزمة ستمر هبدوء؟
 -ىذا شنف عريب  -عريب ،والعرب أقدر على حل اؼبشكلة دوف أي
تدخل أجنيب.
 -وأیف ستكوف النتائج ُب رأيك؟
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 -سیخضع الغرب وسیتعامل مع األمر الواقع .أل ما يهمو النفط،
وسنعمل على أتمینو.
مل يقنعٍت اعبواب ،مل يسد هنمي دبعرفة خبااي األمور وأسرارىا،
ويبدو أف "أبو مصطفى" مل يكن على علم بكل اػببااي.
األخبار تتالحق مع تصاعد اؼبواقف الدولیة ضد العراؽ واقًتاب مدة
اإلنذار على هنايتها .إذف فاغبرب قادمة ال ؿبالة.
لیلة -81 89أانوف األوؿ (يناير) وُب حدود الساعة الثالثة
بعد منتصف اللیل ،اىتزت بغداد وربوؿ لیلها الدامس إىل هنار نتیجة
القصف اعبوي الذي طاؿ أىم مواقعها .لیلة مرعبة يبكن وصفها
ابعبحیم ،لتتواصل أربعُت يوماً .يهدأ القصف قلیالً لیعود أشد
قسوة،بعدما غدت السماء ملعباً تصوؿ بو طائرات التحالف وحدىا،
لیبدأ اؽبجوـ الربي ُب هناية شباط (فرباير)
قررت القیادة العراقیة حرؽ آابر النفط ُب حقل الرمیلة
اؼبشًتؾ بُت العراؽ والكويت ،لتشتعل النَتاف ُب مئات اغبقوؿ النفطیة
لتتحوؿ ظباء البصرة والكويت إىل قطعة من الدخاف األسود غبجب
الرؤية عن طائرات التحالف.
تتوارد األخبار أبف قوات التحالف استهدفت اعبسور
وشبكة الطرؽ ،أذلك مستودعات النفط ،فیما انتشرت ُب العاصمة
سیطرات عسكرية سبرأزت ُب النقاط األأثر أنبیة .الكثَت من سكاف
العاصمة ترأوا اؼبدينة كبو سماؽبا ذبنباً ؼبا قد وبصل.
مع هناايت اغبرب اندلعت انتفاضة ُب ؿبافظات اعبنوب،
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احتجاجاً ضد اغبرب ومشعلیها ،لكنها سرعاف ما انتهت مع التدخل

السريع للحرس اعبمهوري ودبوافقة دولیة.
وضعت اغبرب أوزارىا ُب خیمة صفواف ،اليت ظل الكثَت من
بنودىا ُب طي الكتماف .لینٌب اغبصار الذي شرعو ؾبلس األمن الدويل،
وىو األوؿ ُب اترىبو ،إذ فرضت اجملموعة الدولیة عقوابت صارمة ضد
العراؽ وشعبو بعد أايـ قیلة من احتاللو الكويت .استمرت القرارات ُب
الصدور لتكبل العراؽ بسلسلة طويلة من العقوابت االقتصادية
والسیاسیة والعسكرية ،اليت صدرت ربت الفصل السابع من لوائح
ؾبلس األمن ،اليت تبیح فرض تلك القرارات ابلقوة .مست تلك
السیاسة سیادة العراؽ؛ وأدت إىل تعطیل اغبیاة ُب عموـ العراؽ،
احملرمة ،ومد العوز
لتنتشر األمراض جراء استخداـ األسلحة البیولوجیة َّ
ؾبساتو لتصل إىل أل تفاصیل اغبیاة العراقیة.
ُب إحدى زايراتو أخربه "أبو مصطفى" إبف جیش ربرير
األحواز قد اهنار إثر اغبصار االقتصادي ،وعاد معظم عناصره برفقة
عائلتهم إىل األحواز ،وال أحد يعلم مدى عقوبتهم ،وما التهمة اليت
ستسوقها األجهزة األمنیة ضدىم .مل يستوعب بدر معتوؽ ما ظبعو ،إذ
أاف اػبرب دبثابة قنبلة انفجرت وتناثرت شظاايىا لتحطم أل ما شیَّده،
وأفقده القدرة على استیعاب أبعاده .وتساءؿ :ىل ابإلمكاف أف تنهار
التجربة هبذه السهولة؟
ولكن أیف يرحل أعضاء جیش التحرير عرب اغبدود اليت
شهدت معارؾ عنیفة خالؿ شباين سنوات متواصلة ،ـبلفة حقوؿ ألغاـ
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وقنابل متفجرة ،أیف سبكن أأثر من  11ألف شخص من العبور
بعجالهتم والیاهتم تلك اؼبناطق ،ومل يبق منهم سوى العدد القلیل الذی
ال تسعو العودة للوطن بسبب ظروؼ أمنیة قاىرة تًتواح بُت اغبكم
ابإلعداـ وعقوبة السجن اؼبؤبد.
أانت األحواز الضحیة األوىل الحتالؿ الكويت ،ودفع
رسخ عمیقاً الشرخ الذي
مقاتلوىا أغلى األشباف جراء ىذا الفعل الذي َّ
حاصر اؼبنطقة ابألزمات ،وعزز التقاتل العريب ..أاف االحتالؿ دبثابة
الرصاصة األخَتة اليت أطلقت ُب اذباه اغبلم العريب لیسقط صريعاً
ومضرجاً بدماء الرىاانت اػباسرة.
ظل بدر عند ظباعو خرب اهنیار جیش التحرير صامتاً ،مل

يستطع أف ينطق بكلمة واحدة ،أننو عجز عن الكالـ ؽبوؿ الفاجعة،
مل يستطع أف ىبفي ظبات االنكسار اليت ابنت جلیة على وجهو.
شعر بدر أبف "أبو مصطفى" مل ينقل اػبرب إلیو دبصداقیة،
ألف حل جیش ربرير األحواز وعودة مقاتلیو إىل إيراف مل يكن أمراً عفوايً
أو اعتباطیاً؛ بل شبة صفقة ـبابراتیة بُت العراؽ وإيراف سبت أثناء
احملاداثت اليت أعقبت وقف إطالؽ النار بُت البلدين ،وتضمنت اؼبوافقة
على عودة األحوازيُت بشرط زبفیف العقوابت ُب حقهم.
علم بدر فیما بعد ،وىو احملاصر بتناسل األسئلة ،أف "أبو
سیف" وىو أحد اؼبسئولُت العراقیُت ُب قاطع منطقة الدجیل الذي
يقطنو األحوازيوف ،اجتمع معهم وأخربىم بعد فرض اغبصار على
العراؽ ،أبف اغبكومة ال سبانع ُب عودهتم إىل إيراف ،وابمكاف إيداع أل
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مقتنیاهتم والعودة الحقاً السًتدادىا .أما علم أف السلطات اإليرانیة مل

تعتقل قیادات جیش التحرير ،فیما اقتصرت األحكاـ اليت أصدرهتا
ؿبكمة الثورة ُب األحواز على اؼبقاتلُت  ،وتراوحت بُت العاـ الواحد
واػبمسُت عاماًُ .ب خضم ىذا اؼبناخ اؼبتضارب األىواء أطلقت
اؼبخابرات العراقیة ،شائعات بُت األحوازيُت مفادىا أف الذين عادوا إىل

إيراف سرعاف ما أطلق سراحهم ،وأانت الغاية منها اإلسراع ُب عملیة
تفريغ العراؽ من األحوازيُت ودفعهم إىل اؼبغادرة .وأانت تلك
الشائعات قريبة للغاية من عقلیة األحوازي ،وعلى دراية أبسلوب تفكَته
ونقاط ضعفو.
صبوع غفَتة من األحوازيُت عادت إىل إيراف بعدما أوصدت
ُب وجهها أل منافذ اغبیاة ،وأحكمت قبضتها على األبواب اؼبؤدية إىل
حلوؿ أأثر إنسانیة .أغلقت تلك األبواب ورمت مفاتیحها ُب بئر
النسیاف؛ لتبدأ على اعبانب اآلخر من اغبدود فصوؿ أشد قساوة ُب
مسار اغبكاية ..لعلها أشد أؼباً من حكاايت اؼباضي ،وفتحت جرحاً
ابلغاً تصعب بلسمتو ُب أرواح الباحثُت عن نسمة حرية.
انقطع سجناء العنربين  1و 9وىم من جیش ربرير األحواز
الذين عادوا من العراؽ ،عن العامل اػبارجي سباما ،مل تكن شبة أوة تطل
على اغبیاة خلف جدراف اؼبعتقل سوى التلفاز الصغَت اؼبتخصص ُب
نقل أخبار السلطة اإليرانیة وما يدور حوؿ ؿبور سیاستها ،غَت أف
األخبار اغبقیقیة أانت تنقل إلیهم خالؿ زايرات األىل أايـ االثنُت.
أخبار العراؽ أانت ُب مقدمة اىتمامهم ..وانتفاضة آذار اليت يشهدىا
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العراؽ آنذاؾ ىي األأثر إاثرة وجدالً .اػبوؼ من انتقاؿ اغبكم الديٍت

الثیوقراطي من إيراف إىل العراؽ أاف اؽباجس الذي وباصرىم ويقلق
لیالیهم.
أعقبت عملیة "عاصفة الصحراء" وانسحاب اعبیش العراقي
من الكويت والتذمر الذي أصاب أفراده ،موجة استیاء ضد النتائج اليت

ترتبت على احتالؿ الكويت ،واػبسائر اليت المست اعبیش العراقي،
والشروط اجملحفة اليت فرضت على العراؽ ُب خیمة صفواف ،إضافة إىل
السیاسات الناجزة اليت مارستها أوادر عراقیة أمنیة وعسكرية ،اجتمعت
ألها لتطلق االنتفاضة من ؿبافظات اعبنوب ربديداً .أاف اػبوؼ الراقد
ُب قلوب اؼبعتقلُت يتوازى مع إيقاع األخبار الواصلة من العراؽ واليت
وبملها األىل برفقتهم إىل العیوف اليت ترنو بعیداً كبو اعبانب الغريب من
اغبدود.
اتسعت عودة األحوازيُت إىل إيراف ،وبلغت ذروهتا خالؿ
عامي  ،8779 - 8778أانت أشبو ابؽبجرة اعبماعیة ،وجوهبت من
قبل السلطات اإليرانیة ابحكاـ قاسیة ،فیما ًب إبعاد بعض عوائل
العائدين إىل اؼبناطق الشمالیة الباردة من البالد .البعض اآلخر فبن
اجتاز اغبدود ،اطلق سراحو بعد ربقیق مكثف ،إذا مل يثبت تورطو دبا
يهدد السلطات اإليرانیة بشكل فعلي .أما الذين سبت إدانتهم من قبل
ؿبكمة الثورة ،وأانوا من عناصر جیش ربرير األحواز ،فاودعوا صبیعهم
ُب سجن (سبیدار) وحدد يوـ االثنُت من أل أسبوع ؼبواجهة ذويهم
وعوائلهم ،إىل جانب الزايرات اػباصة اليت تتم دبوافقة مسبقة من
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احملكمة.
مع التغَتات الدراماتیكیة اليت شهدهتا اؼبنطقة ،أانت شبة
حرب غَت معلنة بُت العراؽ وإيراف ؿبورىا أجهزة اؼبخابرات ،حرب تشبو
لعبة عض األصابع ،فمن الذي يصرخ أوالً سیعلن استسالمو .غَت أف
العراؽ أاف الطرؼ األضعف ُب اللعبةُ ،ب ظل حصار ظامل ،وهتديد
عسكري غالبا ما تلوح بو القوى الكربى .عملیات متواصلة شهدىا
الداخل العراقي ،أانت الید اإليرانیة واضحة اؼبعامل ُب تفاصیلها .أثَتة
ىي العملیات ويصعب حصرىا ،تلك اليت أانت هتدد العراؽ ..الراقد
على برأاف ؿبموـ قابل لالنفجار ُب أل غبظة.
صدرت األوامر اؼبباشرة لفريق العمل ابالنتقاؿ إىل ؿبافظة
البصرة استعداداً ؼبا سیكلف بو من مهاـ سیكوف بدر معتوؽ ُب مقدمة
منفذيها بعد فًتة ذبمید دامت ثالث سنوات .استقر الفريق ُب وسط
اؼبدينة ،وصدرت اإلشارة األوىل بتنفیذ أوؿ مهمة ُب العمق اإليراين.
قبح بدر ُب التسلل داخل األراضي اإليرانیة ،وبدأ عملیة استطالع
سريعة لتحديد األىداؼ ،وعاد بعد أايـ قلیلة ؿبدداً اؽبدؼ األوؿ،
أاف مقراً عبهاز أمٍت اتبع لدائرة اؼبخابرات .وُب اجتماع سري انقش
بدر الكثَت من التفاصیل مع فريق العمل سبهیداً لساعة التنفیذ ،وقبل
ختاـ االجتماع طلب من "أبو مصطفى" أف يلتقیا على انفراد لتوضیح
بعض األمور اؼبتعلقة ابلعمل.
استمع "أبو مصطفى" ابىتماـ ؼبقًتحات بدر اليت تقضي بتشكیل

خلیة ُب مدف األحواز ابعتبارىا مسرح العملیات اؼبقبلة ،ونقطة انطالؽ
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متمیزة .وضمت مقًتحاتو قائمة أظباء رشحها للعمل معو ،أاف على
راس القائمة دمحم شفیع .قاطعو "أبو مصطفى" حُت ظبع اسم دمحم
وقاؿ:
 ؼباذا دمحم ابلذات؟ دمحم شاب معروؼ بوطنیتو ونزاىتو ،وأنو من عائلة وطنیة لديهارصید نضايل ومواقف مشرفة ،أما يتصف بقدرة على الرصد الدقیق
والتنفیذ السريع .واألىم أنو يعیش داخل إيراف وعلى علم ابألماأن
اؼبهمة ونقاط ضعفها جیداً.
لدي بشرط االلتزاـ ابألوامر وضرورة
 إذا أاف األمر أذلك فال مانع َّالكتماف.
ىز بدر رأسو موافقاً لینتهي االجتماع بعدما وضعوا أسس
وقواعد عمل اػبلیة اعبديدة ودورىا ُب األحواز ،لكنهما أاان ُب غفلة،
إذ إف الفريق أاف ـبًتقاً منذ اللحظات األوىل النطالقتو ،وتسرب الكثَت
من أسراره إىل اإليرانیُت ،إال أف حسن تدبَت بدر وحرصو حاال دوف
أشف اؼبهاـ اؼبزمع تنفیذىا.
انطلق بدر برفقة اػبلیة اليت َّ
شكلها ُب األحواز ُب تنفیذ
العديد من اؼبهاـ ،مستهدفُت اؼبنشآت اغبیوية النفطیة ابعتبارىا الشرايف
الرئیسي ُب االقتصاد اإليراين ،إىل جانب أىداؼ عسكرية ـبتارة بدقة
وعناية ،ومن بینها العملیة اليت استهدفت حافلة أانت تقل  :1من
ضباط اغبرس الثوري برتب ـبتلفةُ ،ب الطريق الواصلة بُت طهراف
ومدينة قم ،إضافة إىل استهداؼ مقر قیادة أحد تشكیالت اؼبعارضة
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العراقیة اؼبسلحة .أربكت ىذه العملیات اؼبخابرات اإليرانیة ودفعتها
إىل زواية حرجة من العجز والتخبط ،لتسرع ُب تشكیل غرفة عملیات
إلدارة األزمة األمنیة ،والبحث عن أي خیوط من شنهنا أف تؤدي إىل
منفذي العملیات .ساورت شكوؾ أبَتة الغرفة األمنیة أبف بدر معتوؽ
يقف وراء تلك العملیات ،ابلتعاوف مع خلیة عمل ُب الداخل اإليراين.
وُب الوقت الذي أانت فیو األجهزة األمنیة تبحث عن منفذي
العملیات ،أاف بدر ودمحم يبحثاف عن أىداؼ جديدة من أجل
استهدافها .وبعد حبث طويل وشاؽ وقع اختیارنبا على مضخة (ماروف
 )9وىي أىم منشنة لتصدير النفط  ،تقع ُب منطقة الربومي جنوب
شرؽ األحواز .مضخات تلك اؼبنشنة أانت تعمل بتوربیدات تعتمد
على الطاقة الكهرابئیة أمصدر أساسي ،وسبتاز حبراسة مشددة وربصُت
فعاؿ ُب غرؼ مستحكمة ببواابت فوالذية .أقبز دمحم شفیع عملیة
َّ
استطالع دقیقة حوؿ اؼبكاف وإمكانیة االقًتاب منو ،وسبكن من إهباد
ثغرة مناسبة للدخوؿ إثر تعرفو على أحد اعبنود اؼبكلفُت حبراسة اؼبكاف،
جندي ؿبدود الدخل وعسَت اغباؿ ويدمن اؼبخدرات .إذف اأتملت
اؼبعادلة الستمالتو بعدما وضع ابلتنسیق مع بدر خطة ؿبكمة تقضي
فقد دخوؿ اؼبكاف وتنفیذ اؼبهمة بنجاح.
إثر فًتة زمنیة من اؼبراقبة واؼبتابعة سبكن دمحم من دخوؿ اؼبنشنة
شخص اؽبدؼ وحدد
وتفحص اؼبكاف و َّ
ٍب االقًتاب من اؼبضخات َّ
أمیة العبوات وأیفیة توزيعها ،لیعود ويراجع خطة التنفیذ اثنیة مع بدر
بدقة ،وقد وضعوا نصب أعینهم مواعید حراسة اعبندي ،ومواعید
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الدخوؿ واػبروج ،واؼبدة اليت تستغرقها العملیة .حدد دمحم تفاصیل
اؼبكاف ،واأتشف أف الغرؼ مستحكمة بشكل جید وال يبكن دخوؽبا،
ولیس شبة حل سوى أف توضع العبوات ربت رأائز الصهريج الذي
ستتكفل اؼبیاه اؼبوجودة فیو ابتالؼ أل اؼبضخات والتوربیدات معا ألهنا
تعمل ابلطاقة الكهرابئیة ،أما ؿبور العملیة األساسي فیقوـ على
صمامات مانع االنفجارُب اابر النفط .أاف وجود بدر ضرورايً للغاية؛
ألنو سريع اغبرأة وابرع ُب التخفي وقصَت القامة .ووفقا غبساابت دمحم
اليت قدر فیها سهولة الدخوؿ واػبروج ،أصبح ُب حاجة إىل إشراأو ُب
تنفیذ اؼبهمة وإغباؽ خسارة أبَتة من شنهنا أف تنهي عمل الضخ ُب
احملطة اؼبستهدفة.
ُب اللیلة اليت تقرر فیها تنفیذ العملیة اقتٌت دمحم أمیة من
اؼبخدرات لیمنحها إىل اعبندي اؼبكلف ابغبراسة .وخالؿ ساعات
مناوبتو أسر لو دمحم اؽبدية اليت وبملها معو ،أاف اؽبدؼ إشغاؿ اعبندي
عن دخوؿ بدر إىل داخل اؼبنشنة وزرع العبواتٍ ،ب اػبروج اآلمن،
لیجتمعا اتلیاً عند نقطة اللقاء اليت اتفقا علیها.

اطمنف دمحم على خروج بدر ٍب استنذف من اعبندي ُب دخوؿ
اغبماـ القريب من صهريج اؼباء واؼبضخات ،وُب أقل من ربع ساعة
أاف قد اهنى مهمتو ،وترؾ اؼبكاف هبدوء سائراً بروية متجهاً إىل نقطة
اللقاء .وصل واالبتسامة ال تفارؽ ؿبیاه ،وىو يردد :سیسمع صوهتا أل
صمم .جلسا ُب اؼبكاف اؼبطل على اؼبنشنة لیستمتعاف بروية
من بو َ
اؼبشهد الذي سیلهب اؼبكاف ووبولو إىل جحیم .جلسا وأاف الفخر قد
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ألبسهما أصبل حللو وىبطت علیهما مالئكة اإليباف وقلدهتم أرفع ما
لديها من أوظبة الشجاعة والعزة .أشعل دمحم لفافة التبغ ،والتفت كبو
بدر وسنلو:
 ىل تعتقد أننا سننجح ىذه اؼبرة أيضاً؟ سنقبح أما أنت دائما ُب اؼبدرسة ،وال أعلم ماذا فعلت أنت؟ ىذا فعل میداين اي بدر ولیس صفاً ُب مدرسة ،سًتى اي عزيزي ابـعینیك.
ُب تلك اللحظات انفجرت أوىل العبوات لتعانق السماء أتلة
من النار ،لیحلق بعدىا صهريج اؼباء الكبَت ُب اؽبواء ،ونزلت منو میاه
تشبو الطوفاف ابذباه اؼبضخات فنعطبتها وعطلتها عن العمل سباما .ىرع
طاقم اؼبنشنة مذعورين خارج مكاتبهم إثر صوت االنفجار الرىیب
الذي تسبب ُب اطفاء اؼبصابیح بعد فصل التیار الكهرابئي.
ضحك بدر من أعماؽ قلبو وقد انعكست صورة النار
اؼبلتهبة على وجهو ،وتساءؿ :ؼباذا أل ىذا اؽبلع الذي أصاهبم ..ىل
ىو نتیجة الظالـ اغبالك أـ من دوي االنفجار اؼبرعب؟ ستضيء ؽبم
النَتاف ىذه العتمة؛ ولن وبتاجوا للكهرابء أبداً .ما لبث أف انفجرت
الصمامات اؼبانعة لالنفجار وطارت ُب اؽبواء؛ لتغوص النار ُب عمق
البئر لتخرج منو ملتوية إىل عناف السماء وأنهنا آنیة من جهنم اغبمراء.
وردد بدر مع نفسو اآلية الشريفة" :وما ظلمناىم ولكن أانوا أنفسهم
يظلموف".
شكلت تلك اؼبهمة أأرب وأشهر العملیات اليت نفذت ضد
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اىداؼ حیوية ،وأدت إىل توقف صادرات النفط الذي تسرقو ايراف من
األحواز إىل ما يقارب اربعة اشهر ،ومل تستطع السلطات إطباد النَتاف
طیلة ثالثة شهور ،وظلت ظباء األحواز متوىجة ..اعبمیع على علم دبا
حدث؛ ولكن ال احد يعلم من ىم األبطاؿ الذين نفذوا تلك العملیة؛
لیسطروا أروع معاين اإليثار على صفحة األحواز ..تلك اؼبدينة اؼبتطلعة
صوب األمل.
إثر الصدمة عقدت اؼبخابرات اإليرانیة (اطالعات)
اجتماعات طارئة لدراسة ما حدث ،وأیف يبكن اغبد من تلك
العملیات مستقبالً ،وتوصلت من خالؿ اؼبداوالت اؼبطولة ومن خالؿ
ما توافرت لديها من معلومات ،أبف اصابع األحوازيُت واضحة اؼبعامل
فیها ،وسرعاف ما حضر بدر معتوؽ ُب أذىاف اجملتمعُت .لذا قررت
اؼبخابرات اإليرانیة البحث عن طرؽ سريعة وانفذة للوصوؿ إلیو وإىل
اؼبتعاونُت معو .ومن أجل أسب الوقت واغبد من اػبسارات اؼبهولة اليت
حصدهتا ،قررت األجهزة األمنیة مراقبة الدار اليت أانت تقطنها والدتو
وشقیقاتو على مدار الساعة ،رقابة شديدة تكاد ربصي األنفاس ،إال
أهنا مل ذبد نفعاً للوصوؿ إلیو ،أما أف اخًتاؽ خلیة العمل مل يصب ُب
ؾبرى معرفة اؼبهاـ اليت أاف يكلف هبا .إهنا اػبسارة اليت حصدهتا إيراف
سباما وأودعتها ُب ملفاهتا ،وحفظتها ىناؾ بكل عناية.
سرعاف ما طرأت فكرة تبلورت بتجنید أحد مقاتلي جیش
ربرير األحواز اؼبعتقل ُب سجن "سبیدار" وحكم علیو بػ  :1عاماً ،بعد
عودتو من العراؽ ،من قبل قريب لو يعمل لصاّب األجهزة األمنیة.
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اؽبدؼ أاف قضى فًتة لیست ابلقصَتة ُب معسكر "أبو عبیدة اعبراح"
ُب الديوانیة ،وينتمي للفوج األوؿ قوات خاصة .اػبطة تقضي بتتبع
آاثر بدر ومعرفة ربرأاتو مقابل العفو عن اؼبتعامل ،صفقة مقايضة
واضحة اؼبعامل جرت لساعات طويلة لیوافق الطرفاف أخَتاً على عقد
الصفقة ،وأعدت اؼبخابرات اػبطة اليت تقضي هبروب مفربؾ من اؼبعتقل
بعد ذبنید عدد من السجناء الراغبُت ُب العودة إىل العراؽ .ومل يًتدد
العنصر اؼبتعاوف أاظم ديواف من ذبنید شابُت ما زالت أسرهتما تقیماف
ُب العراؽ ،ويرتبطاف إببن عمهما انئب أمُت عاـ اعببهة العربیة لتحرير
األحواز أبواصر قوية .وبعد مساع حثیثة سبكن من إقناعهما
واصطحبهما معو أوهنما يشكالف األوراؽ الراحبة ُب اللعبة؛ وسیضع
ابن عمهما ال ؿبالة ختم اؼبصداقیة على روايتو اؼبفربأة؛ وسیناؿ الثقة
من األجهزة األمنیة العراقیة.
* * *
ُب لیلة شتائیة شديدة الربودة ومعتمة ،ىربأاظم ديواف مع
ستة سجناء اختارىم بعناية للهروب اؼبفربؾ من السجن ،ضربوا أحد
اغبراس وافقدوه وعیو ٍب قیدوه واستولوا على سالحو ،ومل يستفق اغبارس
إال ُب صباح الیوـ التايل ،وىي اؼبدة الزمنیة الكافیة البتعادىم عن عیوف
اغبراس والشرطة .عاد أربعة من السجناء اؽباربُت إىل العراؽ بصحبة
أاظمالذي عقد صفقة اػبیانة على حساب قضیة وطن وحريتو ودماء
الشهداء .بعد أف وصلوا ًب إطالؽ سراحهم صبیعا ،من خالؿ انئب

األمُت العاـ للجبهة العربیة لتحرير األحواز ،دوف علمو ابؼبخطط اؼبعد
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ُب دوائر اؼبخابرات اإليرانیة .استقر اؽباربوف ُب العراؽ مع ذويهم ،فیما
أاظم ُب انتظار اتصاؿ األجهزة األمنیة اإليرانیة .ابؼبقابل شهد
ظل  
العراؽ عملیات أمنیة أبَتة ىددت السلم األىلي ،وزعزعت فًتة
االسًتخاء اليت تلت اغبرب ،وانطلق منفذوا تلك العملیات من األراضي
اإليرانیة .قررت القیادة العراقیة الرد ،وبصورة أشد وأقسى .وقد أعطیت
تلك اؼبهمة إىل بدر معتوؽ؛ ابعتباره األأثر خربة واألعمق معرفة ُب
العمل اؼبخابراٌب داخل إيراف.
توترت األوضاع بُت البلدين واشتد الصراع اؼبخابراٌب بینهما،
فالكل يبحث عن ضالتو بعد أل عملیة تستهدؼ أمنو .حرب من نوع
آخر ..حرب ـبفیة ربت قناع العالقات الثنائیة والدبلوماسیة ،حرب
من دوف بیاانت أو صور من اؼبعرأة ،حرب ىبوضها اعبمیع بقفازات
من حرير ،دوف أف يًتؾ بقعاً من دـ ُب مسرح جريبتو.
استمرت ايراف اؼبعروفة بنفسها الطويل ُب مثل ىذه
الصراعات ابلبحث عن ضالتها ،بدر معتوؽ ،اؼبطلوب األوؿ ،إضافة
إىل رفاقو الذين أانت ذبهل ىويتهم ،بعدما أيقنت من خالؿ تكثیف
متابعتها اؼبستمرة ،أف بدر ىو العقل اؼبدبر واؼبنفذ لعملیة (ماروف )9
وعدد من عملیات أخرى ،إذ ظل ابلنسبة ؽبا لغزاً مل تستطع األجهزة
األمنیة حلو بسهولة ويسر .إذف فالبد من مكیدة لیقع ُب شباأها،
لتنٌب عملیة اؽبروب اؼبدبر وذبنید أاظم ديواف ُب ىذا السیاؽ احملموـ.
بعدما بدأ بدر يشكل صداعاً مزمناً يؤرؽ اإليرانیُت.
انطلق العمیل أاظم ابلبحث عن بدر ..اػببَت ابلتخفي
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السريع ُب االبتعاد عن األنظار ،واؼبدرب جیداً على مواصلة النضاؿ

أاظم العثور
بروح عالیة ،نبة مثالیة ،لذا أاف من العسَت حقاً على  
علیو ،غَت أف األوامر اإليرانیة أانت صارمة ُب استمرار البحث اؼبتواصل
عنو .استمر البحث عامُت أاملُت دوف جدوى ،لیحصد العمیل اػبیبة
واػبسارةُ ،ب ظل إصرار إيراين على مواصلة البحث والتعقب لغاية
أاظم جالساً مع
إأماؿ اؼبهمة .وُب مطلع عاـ  9111بینما أاف  
بعض األحوازيُت الذين رفضوا العودة إىل إيرافُ ،ب سهرة أاف عمادىا
الذأرايت ،ربدثوا عن اعببهة وأبطاؽبا واؼبعسكرات واغبروب اليت
خاضوىا .تذأروا اؼبعسكر الكبَت وساحة العرضات صباحاً أثناء تقدًن
اؼبوجود ،وأرًن البوقجي الذي ينفخ ُب البوؽ دافعاً دبؤخرتو إىل الوراء،
لیغدو أشبو بطائر البطريق .وابلكاد أاف اعبنود وببسوف ضحكاهتم
خشیة من العقوبة.
تذأروا اػباؿ حافظ أمُت اؼبستودع الغارؽ وسط زحاـ أقنعة
الوقاية والتجهیزات العسكرية األخرى اؼبكدسة على رفوؼ اؼبستودع.
اػباؿ حافظ ال يكف عن سرد قصصو الشائقة ومشارأاتو ُب حرب

الیمن عاـ  8719ودوره ُب اؼبناطق اعببلیة الصعبة ،وأیف انتقل بعدىا
إثر العدواف اإلسرائیلي على مصر؛ لیلتحق مع اؼبقاتلُت العرب الذين
أانوا يتدفقوف على أرض الكنانة ،للقتاؿ جنباً إىل جنب القوات
اؼبسلحة اؼبصرية .وأأد الساىروف أف اػباؿ حافظ ألما عاد بو اغبنُت
إىل تلك اؼبعارؾ سرعاف ما ىبلع قمیصو لیعرض على مستمعیو اعبروح
اليت أصیب هبا خالؿ تلك اغبروب ،واصفاً إايىا أبوظبة الشرؼ .أاف
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يستخرج الكلمات من بئر الذاأرة فیتحدث بصوت متخم بنربة حنُت
العودة إىل تلك األايـ ،اليت يصفها أبايـ اؼبالحم العربیة.
ربدث اعبمع الساىر أف اػباؿ حافظ أاف َّ
ينفذ تلك
العملیات عن طیب خاطر وبضمَت يقظ ،مردداً أانشید اغبماسة .غالبا
ما أاف يردد أنو راض عن ذاتو ؼبا قدمو ،أاف يردد ُب ذاتو :لو قدر يل
وأصبت جبروح فاؼبقاتل الذي هباورين لن يرى أؼبي لیتنمل بدوره ويصیبو
اإلحباط .وما أاف يؤؼبٍت لیست اعبروح اليت أصبت هبا من الرصاص
اإلسرائیلي؛ بل من عدـ معرفة اآلخرين عن األحواز .وُب أل مرة
يسنلٍت من أي بلد عريب أنت ،أنت أقوؿ لو من األحواز ،أتعرض إىل
سیل عارـ من األسئلة :أين ىي األحواز ،وما موقعها اعبغراُب ،وأم
عدد شعبها ،وما ىي داينتهم ،وىل أنتم عرب؟ وغَتىا من األسئلة.
ىنا وبدد اػباؿ حافظ إجابتو لیقوؿ إنو من العراؽ لیصنع اعبواب خاسبة
اغبديث ويبنع سیل األسئلة اؼبتدفق.
ولعل اعبواب األأثر طرافة للخاؿ الطیب ،أما يتذأر
الساىروف ،سؤاؿ طرحو عل َّي أحد اؼبتطوعُت ُب فصیل من اؼبقاتلُت
الشباب اعبدد من ؿبافظة اؼبنیا اؼبصرية ،من أي بلد عريب حضرتك؟
أجاب أان بدوف .تعجب اغبضور من إجابيت ،وتطلعوا ُب وجوه بعضهم
البعض ،لیكرر السؤاؿ :ومن ىم البدوف؟
فقلت ُب نفسي :اي ويلتاه! أىرب من الدب ألقع ُب اعبب.
وىنا أجاب اػباؿ حافظ أبهنم عرب رحل ينتقلوف من مكاف
إىل آخر ويعیشوف ُب البادية ،وأغلبهم من اعبزيرة العربیة ،ومل وبصل
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ىؤالء على اعبنسیة من البلداف اليت يتنقلوف فیها .ويقاؿ أبهنم من
العرب األقحاح ،إال أهنم بسبب امتالأهم للماشیة أانوا يتنقلوف من
أرض إىل أخرى ومل يفلحوا أو يسعوا إىل امتالؾ أية جنسیة ،ولكن مع
تعقد ظروؼ اغبیاة ،ورغبة اعبیل اعبديد الدخوؿ ُب مساحات اغبیاة
اؼبعاصرة ،بدأوا ُب البحث عن طريقة تنقذىم من اؼبنزؽ الذي وضعتهم
فیو ظروؼ اغبیاة القاسیة.
يتذأر الساىروف أل ما مر هبم ويضحكوف .وبینما أانت
معظم العیوفُ ،ب هناية السهرة ،قد غلبها النعاس ،وىد التعب
األجساد ،ربدث أحدىم بشكل عفوي قائالً إنو شاىد بدراً ُب ؿبافظة
البصرة أأثر من مرة .فتعجب اغباضروف ورددوا السؤاؿ الذي شغلهم:
ىل ال يزاؿ بدر ُب العراؽ ،ومل يغادره لغاية اآلف؟.
أاظم ديواف الفرصة وصبع ُب أفیو اػبیوط اؼببعثرة،
اصطاد  
لینتقل سريعاً إىل البصرة ،مدعیاً أف لديو الكثَت من األقارب ىناؾ ،فیما
أرسل برقیة مشفرة عاجلة إىل اؼبخابرات اإليرانیة مفادىا أبنو قد حدد
اؼبدينة اليت يقیم فیها بدر ،وأف فرصة العثور علیو بدأت تقًتب .استمر
أاظم ُب البحث ُب األماأن اليت ذأر الرجل أنو شاىد بدراً يًتدد
 
علیها ،وظل هبوب الشوارع واألزقة واؼبیادين حبثاً عنو .مل يتواف أبداً،
وواصل اللیل مع النهار دوف أف يفقد األمل ابلعثور علیو .ذبلت أل
أايمو بصورة بدر ،مل يكن ما يشغلو عن اغبیاة سواه ،أننو بدأ يوازي
مسار حیاتو دبهمة العثور على ذلك الشبح الذي يصعب حقاً معرفة
طريقو.
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أاظم ديواف وىو يبحث عن
بعدما حاصر الینس العمیل  
بدر دوف جدوى ،فقرر أف يتصل ابإليرانیُت إلهناء مهمتو ،بعدما انؿ
منو التعب ،ووصولو إىل طرؽ موصدة .وُب هنار ابرد من شتاء عاـ
 9118ذبوؿ العمیل ُب سوؽ حنا الشیخ ُب البصرة ،اليت غالبا ما
تكوف مكتظة ابؼبتبضعُت استعداداً للربد القارس ،ترءى لو بدر معتوؽ

يسَت مدبراً ُب الرواؽ األخَت من السوؽ ،مل يصدؽ ما شاىده ،لعلو ُب
حلم ،وسرعاف ما قاؿ ُب ذاتو :أال إهنا اغبقیقة ،ىذا ىو بدر ،ىروؿ
خلفو مسرعاً وىو ينادي :بدر ..بدر .فالتفت إلیو بدر مبتسماً
أعادتو ،لكن اػبوؼ أاف قد سبلك أاظم حاوؿ مدارة الرجفة اليت
غزت روحو .ألقى علیو التحیة حبرارة واحتضنو وضمو إىل صدره لیخفى
شحوب وجهو ورجفة قلبو وخور جسده .رد علیو بدر التحیة وسنلو
عن أحوالو وما الذي حل بو ،وماذا يفعل ُب البصرة؟ تناسلت األسئلة
وسبايزت األجوبة ،لیبادر بدر دعوتو اىل مقهى قريب .ومع صوت قرقعة
اؼبعالق بفناجُت الشاي وصوت ارتشافو ،تبادال اغبديث عما فعلت
أاظم حكاية عودتو إىل
هبما األايـ وما ترأتو على مسَتهتما .سرد  
األحواز اليت أدت بو إىل السجن واغبكم علیو بػ  :1عاماً وعملیة
ىروبو اليت يدعمها الشهود الذين ىربوا معو .استمع بدر إىل القصة اليت
أطرب ؽبا ،واعجب بشجاعة أبطاؽباٍ ،ب ابدر أاظم بسؤاؿ بدر عن
حیاتو خالؿ أعواـ الغیاب ،وماذا ينوي أف يفعل؟
أجاب بدر أبنو مل يفعل شیئا يستحق الذأر سوى أنو ىرب
من اعبیش وأانت األجهزة األمنیة العراقیة تطارده ُب أل مكاف،
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واستطاع النجاة أبعجوبة ُب أل مرة .وعلم أف جیش ربرير االحواز قد
اكبل وعاد اعبمیع إىل األحواز ،لیسلم بعدىا نفسو للسلطات العراقیة
ووبصل على العفو من أل التهم اؼبوجهة ضده ،وأشار أنو يعمل اآلف
ُب األعماؿ اغبرة ،وأنو دائم التنقل من مكاف إىل آخر .وُب ختاـ اللقاء
قاؿأاظم لبدر:
 أان ىنا وحدي منذ فًتة ،ولیس لدي معارؼ ،وأرجو أف نلتقي بُتاغبُت واآلخر إذا ظبحت لك الفرصة.
 غالبا ما ألتقي ُب أايـ اعبمع عند اؼبقهى اؼبقابل لسینما الكرنك ُبالبصرة القديبة ،ابإلمكاف أف نلتقي ىناؾ.
افًتقا وغاب بدر عن األنظار ،سرعاف ما ذىب  
أاظم
مسرعاً ؼبخبئو وأرسل برقیة عاجلة للمخابرات اإليرانیة يزؼ فیها خرب
عثوره على بدر ،وعن مكاف اؼبوعد اؼبقبل معو .فور وصوؿ الربقیة
عززت ايراف عمیلها بعنصرين من عناصر جیش ربرير األحواز سابقاً،
ونبا عبدهللا ضبزة ،الذي أاف ضابطا ُب اعبیش برتبة رائد ،وقیادي
سیاسي سابق يدعى غازي ضاحي ،وقد وفرت ؽبما اؼبخابرات اإليرانیة
على وجو السرعة مكاانً للسكن ابلقرب من اؼبقهى  -اؽبدؼ.
ووضعت ؽبما خطة ؿبكمة وغطاءً أمنیاً ،وحبكت ؽبما رواية ىروهبما
من إيراف واللجوء للعراؽ .وىي الراوية الوحیدة اليت يتوقع اإليرانیوف اف
يصدقها بدر بسهولة ألنو يعرفهما معرفة جیدة ،خصوصا أف عبدهللا
ضبزة أاف قد أصیب ُب اغبرب ضد إيراف عندما اشتبك جیش ربرير
األحواز مع اإليرانیُت خالؿ اؼبعارؾ اعبارية آنذاؾ .لذا فاالحتماؿ أبَت
97

جداً أبف يصدقهما بدر ويقع ُب شباأهما.

* * *
بلورت اؼبخابرات اإليرانیة تعلیماهتا بشكل صارـ والقاضیة
إبحضار بدر معتوؽ حیاً ألنبیة األسرار اليت حبوزتو ،وستكوف مفیدة
الحقاً أأثر من بدر نفسو ،ويتطلب ىذا األمر عملیة اختطاؼ ابلغة
أاظم ابلًتيث للذىاب
التعقید .وجهت القیادة أمراً مباشراً إىل عمیلها 
إىل اؼبقهى غبسر الشك لدى بدر ،وأف يتغیب أسبوعُت على األقل
وفقاً للخطة اؼبرسومة بدقة واػبالیة من األخطاء ،خاصة أهنا أتخذ من
العراؽ ساحة لتنفیذىاُ ،ب فًتة زمنیة اتسمت ابغبرج.
أاظم إىل اؼبقهى لیلتقي
بعد أسبوعُت من الغیاب ذىب  

ببدر وجلس ينتظره بفارغ الصرب ساعات طويلة ،لكنو مل يفلح ُب
اللقاء ،فغادر لینتظر أسبوعاً آخر ،وىو على أحر من اعبمر .وُب
أاظم هبلس منتظراً خائفا ومضطرابً وابلكاد
األسبوع الذي تلى أاف  
يستطیع أف يسیطر على نفسو .وبعد طوؿ انتظار ،دخل بدر اؼبقهى
مبتسماً أعادتو ،حامالً ُب يده صحیفة ،تفاجن حُت رأىأاظماً بعدما

غاب اؼبشهد برمتو عن خیالو .تبادال التحیة وجلسا معا يتحداثف عما
صنعت هبما األايـ وما ترأت على ؿبیَّانبا من ندابت .أاف يكذابف
على بعضهما ..فهذا يكذب لیخدـ احملتل ألرضو ،وذاؾ يكذب
لیصوف اؼببادىء والقیم اليت وبارب من أجلها لیطرد احملتل من وطنو
ويرمیو إىل مزبلة التاريخ .ربداث أثَتاً وتطرقا إىل موضوعات شىت .أاف

أاظم يتحُت الفرصة لینقض على ضحیتو أبنیاب اػبديعة ،وخالؿ
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اغبديث ابدر إىل القوؿ:
 عندي لك مفاجنة اي بدر وىي من العیار الثقیل. وما ىي اؼبفاجنة؟ إهنا ُب اعبوار تعاؿ معي لتشاىد ما أحضرتو لك.رد علیو بدر متهرابً من اؼبوقف وملتزماً ابلتعلیمات:

 إنٍت مشغوؿ اآلف وال أستطیع الذىاب ألي مكاف ..ردبا ُب فرصةأخرى.
مل يدخل الینس إىل قلب  
أاظم وأصر علیو اؼبوافقة مستغالً
ظبة اػبجل والتواضع اللتُت يتصف هبما بدر ،اليت غالبا ما تكوف أشد
وطنة من السالح .وُب زضبة اغبديث والتوسل مل يًتؾ لبدر منفذاً
لالعتذار ،هنضا معا وتواجها صوب اؼبنزؿ الذي استنجرتو اؼبخابرات
اإليرانیة ،دخال دوف أف يطرؽ الباب ودعاه إىل الدخوؿ ،وصعقت
اؼبفاجنة بدراً حُت شاىد عبدهللا ضبزة وغازي ضاحي واقفُت أمامو ،ابف
الشحوب على وجهو وبدا مضطرابً من ىوؿ اؼبباغتة .تقدـ إلیو عبدهللا
وسلَّم علیو ٍب من بعده غازي وأخذاه ابألحضاف وأدخاله وىو شارد

الذىن ،إىل الصالة .ابلكاد استطاع بدر أف يتمالك نفسو قلیالً ،وابدر
إىل التساؤؿ عن سبب وجودنبا ُب البصرة ،وأين أاان أل تلك األعواـ؟
فاخرباه بقصتهما اؼبفربأة ،وشرحا ابلتفصیل ماذا فعلت السلطات
اإليرانیة هبما بعد عودهتما إىل اإلحواز؟ .اقًتح غازي إعداد وجبة طعاـ
أحوازية بعدما صبعهما القدر اثنیة بعد أل تلك السنُت .حاوؿ بدر أف
يتهرب من اؼبوقف بقوة ،لكنهم أصروا تنفیذاً للمهمة اؼبكلفُت هبا.
99

مرددين بصوت واحد :الیوـ أنت ضیفنا وال هبوز أف زبرج قبل
ضیافتك.
ربت وطنة ىذه الكلمات جلس بدر مضطراً وغبُت اسباـ
الولیمة ربدثوا عما تعرض لو جنود جیش ربرير األحواز من عقوابت
ظاؼبة وؾبحفة وتعذيب وإبعاد قسري من قبل السلطات اإليرانیة .تطرؽ
اغبديث إىل الوضع اإليراين الداخلي ،استمع ؽبم بدر ملیاً ،وبدأ يوجو
أسئلتو عن اغبراؾ الوطٍت ُب الداخل ،ورفاؽ األمس ،وعن الوضع
االقتصادي .أانت االجاابت جاىزة ومقتبضة خشیة من انكشاؼ
أمرىم .تذمروا من الوضع أثَتاً ٍب بدأوا يشتموف ويلعنوف النظاـ اإليراين
ويصفونو ابلقمعي ..صبل وعبارات مفربأة غايتها بث االطمئاف ُب روح
بدر والنیل منو اتلیاً .مر الوقت سريعاً لیدخل غازي وىو يقوؿ:
 تفضلوا ..الطعاـ جاىز.* * *
بعد أف وضع بدر ُب فمو قلیالً من الطعاـ ،شعر بدوار
شديد ،ىرش رأسو ؿباوالً التخلص من ىذا اإلعیاء الذي شل حرأتو،

ولكن دوف فائدة ترجى .اللحظات سبضي مسرعة ُب حُت أاف اؼبخدر
يسري ُب دمو أأثر سرعة .دارت بو األرض وأغلق عیناه لیسقط مغشیاً
دوف أية حرأة .أسرع العمالء لوضعو ُب اتبوت أاف معداً ؽبذا الغرض،
جهزه ؽبم عمیل آخر بعد استخرج شهادة وفاة من دوف اتريخ .ضبلوه
على ظهر سیارة على أهنا جنازة وتوجهوا بو إىل إحدى القرى العراقیة
الواقعة على ضفاؼ شط العرب اؼبقابلة ؼبدينة عبادافٍ ،ب أخرجوه من
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التابوت ووضعوه ُب أیس أبَت ونقلوه لیالً ُب قارب صغَت .ربرؾ
القارب ابذباه مدينة عباداف ،ومن ضفاؼ اؼبدينة ضبلوه إىل اؼبقر
الرئیسي للمخابرات اإليرانیة ُب مدينة األحواز .احتشد اؼببٌت بكبار
قیادة اؼبخابرات الذين احتفوا ابلصید الثمُت وما وبملو من معلومات.
الفرحة عمت اعبمیع وابتسامة التشفي ارتسمت على الوجوه .جهزوا
حفلة التعذيب النتزاع اؼبعلومات ،حفلة ال تقل فجاعة عن التعذيب ُب
القروف الوسطى.
اغباضروف ينظروف مراراً إىل ساعاهتم ،يعلموف سباما اؼبسافة
الفاصلة بُت عباداف واألحواز .لقد ربرأت القافلة منذ ساعتُت ..إذف
فإهنا على وشك الوصوؿ ..وال بد من استقباؿ يلیق هبا .انفتحت
البوابة الرئیسیة لتدخل سیارة اإلسعاؼ اليت تقل بدر معتوؽ ..اؼبناضل
الذي دوف على أل منعطف ُب األحواز سَتة نضالو ،وترؾ ُب القلوب
اؼبنتظرة ىناؾ نبل شجاعتو وعشقو للوطن.
وعبت سیارة اإلسعاؼ داخل أروقة اؼببٌت ،وتوقفت عند ساحة داخلیة،
أطل اعبمع احملتشد على السیارة من النوافذ اؼبطلة على الساحة ،شبة
ضحكات صفراء مكبوتة ربتفي ابلظفر الكبَت الذي أحرزتو العتمة على
ضوء النهار .ولكن ألیس الصبح بقريب؟ .ىم اعبنود اؼبنتشروف ُب
الساحة الداخلیة حبمل الكیسٍ ،ب أنزلوه على األرض وفتحوه لیتیقن
أسیادىم أبف بدراً ..ذلك اؼبناضل الذي أذاقهم الويل يتمدد داخلو،
استعداداً غبفالت االستجواب والتعذيب اليت ستحاصره ..حىت اللحظة
األخَتة من حیاتو.
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فتحوا الكیس لیشاىدوا بدراً جثة ىامدة ال حراؾ فیها وأننو

قد فارؽ اغبیاة منذ أايـ .فزع اعبمیع وتالشت الضحكات ،وعقدت
األلسنة .اصفرت الوجوه وتطلعت ذباه بعضها وىي مصابة ابػبیبة .مل
يكن من اؼبفًتض أف تتم العملیة هبذه الصورة .ظلت األسئلة احملَتة
تلوؾ ُب أفواىهم :ىل جرعة اؼبخدر أانت أأثر فبا وبتاج؟ .ىل أاف
إنباؿ اػباطفُت ىو السبب؟ .ىل نفذت التعلیمات حبرفیة ،ىل تناوؿ
بدر شیئا ما حُت فتح عیناه ووجد نفسو ـبتطفاً ُب الكیس؟ تناسلت
األسئلة وتشعبت ،بینما ابتعدت األجوبة عن ؿبورىا .استدعوا طبیباً
على عجل لفحصو ؼبعرفة السبب الكامن وراء ىذا الفشل اؼبريع .بعد
الفحص أشار الطبیب إىل اعبرح الذي أاف بذراعو الیمٌت ،شارحاً ؽبم
ماذا يعٍت .فقدوا أعصاهبم وشتموه ٍب رألوه أبقدامهم ،وبصقوا على
جثتو الطاىرة .لقد حرمهم دبوتو نشوة التشفي ،وأذاقهم اؽبواف حیاً
ومیتاً ،وىزمهم حىت وىو مسجى أمامهم ،وأغاظهم بعدما حطم دبوتو
أسطورة قمعهم.
مدوا أيديهم ُب جیوبو وحبثوا عن أي دلیل مهما أاف صغَتاً،
مل هبدوا سوى وريقة صغَتة ُب ؿبفظتو دوف علیها أرقاماً متناثرة .جردوه
من مالبسو وظل عارايً ..لعل ذلك العري يشفي غلیلهم .بعد أايـ
قلیلة اتبعت أجهزة اؼبخابرات الرقم الذي وجد ُب ؿبفظة بدر؛
لیكتشفوا أنو حساب مصرُب يعود لشقیق بدر األصغر ،لیتم اعتقالو
ويعذب بغضاً ُب بدر ،أوهنم مل يفلحوا أف يعذبوه مثلما رغبوا.
ُب ظل تعذيب أقرب إىل اؼبوت ،اعًتؼ الشقیق األصغر
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ىرابً من العذاب ،اعًتؼ بكل ما نفذ من عملیات ابلتعاوف مع دمحم

شفیع وبدر وآخرين .اعتقلوا أـ بدر إمعاانً ُب إىانة العائلة وتشويو
اترىبها النضايل .وقادت االعًتافات إىل اعتقاؿ دمحم شفیع الذي ظل
صامداً ومعانداً أل وسائلهم .حاولوا إذاللو وقهره ،ربمل أل صنوؼ
التعذيب بعدما رفض ما أفشاه اآلخروف .أجاب عن أسئلتهم مدافعاً

عن رفیقو بدر ومواقفو الشجاعة ،ومع هناية أل جولة تعذيب أاف يغٍت
أانشید وطنیة مرذبفاً ،بینما يصاب السجانوف ابؽبلع .جربوا أل ما
يبلكوف ُب قوامیسهم من وسائل تعذيب ،غَت أهنم عجزوا أماـ صالبة
إرادتو وشدة أبسو .عجزوا ..وأقروا ابلعجز ،لتصدر ؿبكمة الثورة
حكمها القاضي ابإلعداـ .قرأ القاضي مسودة اغبكم ،بینما ظل دمحم
شفیع ىادائً ومبتسماً وىو يستمع النطق ابغبكم .مل ينتظر طويالً ُب
اؼبعتقل ،إذ ًب تنفیذ حكم اإلعداـ بعد أايـ معدودة.
مل يعًتؼ دمحم شفیع للجالدين ،مل ىبن ما آمن بو ،وُب
أسر لرفاقو أبعمالو البطولیة اليت نفذىا خدمة للوطن وحرية
اؼبعتقل َّ
شعبو .الذين حضروا إعداـ دمحم شفیع أأدوا أنو اذبو كبو القبلة واذَّف
بصوت مرتفع مؤدايً فريضة الصالة ،قبل سوقو إىل اؼبقصلة .سار بثبات
كبو اؼبوت ،برأس شامخ يعانق السماء ،سار مزىواً ..يردد وىو يدؽ
األرض بقدمو :عاشت األحواز حرة عربیة ..عاش الشعب األحوازي
األيب.
حُت تراخي جسده معلقاً ُب اؽبواء ،ظلت ابتسامتو عالقة
بُت شفتیو ،وشبة صوت يردد خبفوت من تلك الشفاه :عاشت األحواز.
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سعیت ُب إثر الشهداء ،رأيت اؼبشهد أبأملو ..أنين على تلة معلقة
ُب اؽبواء أو الفراغ ،ردبا على االثنُت معا .ظبعت صرخة اؼبولود األوىل
ورجفتو .مشهد جلیل خلَّف ُب نفسي الرضا وامتألت ابلوائـ.
مل أقف عند التفاصیل الصغَتة ،لكٍت رأيت بدر معتوؽ ..حبیب
طفوليت وصباي ،وصديقو دمحم شفیع ،رأيت صبیات اغبي يتهامسن
ويتضاحكن ،رأيت صبعاً من الناس يسَت ،لكٍت مل أدر أين وجهتهم.
أاف بینهم بدر ،دققت النظر ،التقت عیناي بعینو .أدرأٍت الشوؽ
وىامت روحي .اي شفیعي أدرأٍت ،صرخت ٍب تقدمت أقاسي األوجاع
اؽبم فوؽ ظهري.
وأان أضبل َّ
أسنؿ نفسي اآلف من دوف فائدة ترجى :ؼباذا ضاع بدر ُب
ىذه الزضبة؟ .ؼباذا أصر على الرحیل؟ .ؼباذا مضى أل ىذه األزمنة ومل
يعد؟ أطرؽ خجالً بعدما صعبت علي اإلجابة ،أنف األايـ تدور يب.
أنت خائفة ..قلقة ..مرتبكة ..مرذبفة .نطقت بشكوى إىل الباري
اعبلیل ،بكیت وأان العاجزة ُب غماـ أمل بعید .بكیت وانديت:
 -اي هللا ،ملَ أل ىذا العذاب؟
أان اؼبفطومة على األحزاف ،على النني ،أسَت ُب أزقة اغبارة
القديبة ،شبة رائحة ألیفة تفوح ،مل أعرؼ أنهها .أتقدـ خبطى وئیدة دوف
أف أالمس األرض ،تضايقٍت العیوف اليت تراين ،وال تراين ،تضايقٍت
األذرع اليت تضمٍت وال تضمٍت .سبنیت لو أدخل أأثر ُب األزقة واجتاز
البواابت اؼبشرعة ،دخلت منزؿ بدر ،أاف يقف فوؽ غماـ عائم،
أتمت فزعي وتقدمت إلیو ،لكنو سرعاف ما غاب ،رأضت خلفو
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الىثة ،لكنو غاب ُب اؼبدى البعید ،أننو أفلت من يدي ..أو من
روحي .وبدأت أاندي على اؼبارين :
من رأى منكم الغائب ..من رأى منكم سیدي وموالي؟ مل يرد
اؼباروف ،أصرخ اثنیة :أیف سنعیش فقدانو؟
خفت وغلبٍت الوسواس ،بكیت وربوؿ بكائي إىل كبیب وعويلٍ ،ب
فتحت عیناي فیما الدموع ربرؽ مقليت .
فزعت زىرة من ىذا اغبلم الذي أقلق نومها .مل تدرؾ مكنونو،
وحاولت النهوض لكنها عجزت وخارت قواىا .شعرت بظل من وىن
يغزو روحها .تذأرت اغبلم ملیاً ،ورددت ُب سرىا :أل غائب هتفو إلیو
الروح ،ىا أان ذا أحن إىل بدر .قرأت الفاربةٍ ،ب تساءلت :ولكن ؼباذا
أل ىذا اغبزف الذي يقبض قليب؟
* * *
مل تسنؿ زىرة ،حىت مل ىبطر بباؽبا أف تسنؿ بدراً :إىل أي
البالد سًتحل؟ تغزوىا ضیاع الفرصة فتندـ .بدت دىشتها حُت خلت
األزقة من ظلو ،مر فیها ومل يعد ،ترؾ إيقاع خطواتو على األرض
اؼبنبسطة وغادر.
ُب اللیايل الطويلة أانت تناجیو :"ؼباذا ترأتٍت"؟ مل هبب ..مل
يقدر على اإلجابة ،لكنها أانت تعلم أنو يسمعها ،وأنو قريب منها
لغاية اؼبلمسٍ ،ب تبدأ ُب أسلتها:
"ىل تشكو التعب ،ىل مبت جیداً ،ىل أحكمت الغطاء
على جسدؾ"؟ أانت ملوعة ابلفقداف ،وغالباً ما يغمرىا الوجل وحزف
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داىم وغامض لیغدو جوىر سرىا الذي مل يطلع علیو ـبلوؽ .تنطق ُب
لدي :أمانة"
صمتها وىي تناشده ..ترنو إلیو :قليب َّ
توالت األايـ مسرعة ،وخیَّم األسى على األحواز ،تعاىل
الصراخ بُت جدراهنا ،وأطبق العسر علیها ،وحامت حوؽبا الغرابف .مل
تعد األحواز مثلما أانت ،ذىب ألقها وبقي اؼبعٌت .أجل ..مل تعد
مثلما أانت بعدما اختفى بدر ورفاقو ،مل تعد األحالـ مثلما ىي ،فال
طعم للهواء وال لوف للسحاب .غادرهتا أل ابرقة فرح ،ومل يشفع غبزهنا
أحد ،ارتدت السواد ورثت حاؽبا حُت سبكن منها جناة اللیل ..لكن
إىل مىت؟
صارت زىرة عصبیة ال تطیق جداالً ،وازبذت من الصالة
والتعبد ملجنً .شبة حاجز غَت مرئي بینها وبُت اغبیاة .حَتهتا مل هتدأ،
ووقف العقل عن ـباطبتها.
ُب مساء يوـ ؾبهوؿ ،وُب غبظة مندثرة ،زارت والدهتا جارة غَت
بعیدة ،وادعة اؼبالمح ،تطلعت إلیها زىرة حائرة ،حُت طلبت يدىا إىل
ابنها .ماذا ستجیب واللهفة رباصر اؼبلهوؼ .فمنذ غیاب بدر ما من
ألیف ؽبا ،وحُت تضغط علیها الوحدة توشك على البكاء .الوقت يبر
ثقیالً ..إذف فلماذا ال تتزوج وترضا دبا أتب هللا ؽبا ،ولكن ىل سیحنو
علیها الزوج ،ىل سیدري حباؽبا؟
* * *
على اؼبنواؿ ذاتو ،أمضت زىرة ثالثة أعواـ من اللهفة ،لكن
بدراً أاف ُب عوامل أخرى ،عوامل ربددىا بوصلة األحواز واذباىاهتا.
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شعرت أبف ضبالً طاؿ ثقلو علیها أف تفضو.

وافقت أخَتاً على الزواج ،وبدأت ربصي األايـ اؼبتبقیة،
بعدما راىنت على حلمها وخسرت ،أو خسر اغبلم رىانو معها .
استعادت وقتها طويالً حُت زفت إىل منزؿ الزوجیة ،فارقها
بدر لساعات ٍب عاود طیفو الظهور ُب عینیها الواسعتُتُ ،ب نبودىا

وصحوىا .ومع أل ظهور تًتاجع صحة زىرة ،وىي ُب توؽ لألايـ
اػبوايل اليت غربت ومن احملاؿ أف يعود إشراقها ؾبدداً.
على الرغم من اقًتاهنا فإهنا مل تر أفق الدنیا ،ومل تلمس ألق
النهار ،مل تتق ؼبذاؽ اغبنو ،بل ظل االنتظار ىاجسها ،رغم أهنا تدخل
منزؽبا بقدمها الیمٌت وتشعل البخور مساءً ،وتشرع النوافذ للضوء
اؼبستكُت ُب الزوااي .
تعاقبت األزمنة وحفنة أطفاؿ يبلؤف اؼبنزؿ ،أطلقت على
بكرىا األوؿ اسم بدر .عاشت أايماً ترذبف ألما اندت ابنها ،تلفها
اغبَتة أیف تصف عالقتها مع طیف بدر ،أىي اػبیانة؟ .ال تعلم وأنهنا
تبدد اترىباً أامالً من الشوؽ ،تبدده إىل األبد.
مع أل مناداة بدر يتنجج حنینها ،وتتحاشى الدمعة أف تفر
من مقلتیها؛ لكنها أانت تستوي ابألحواز ..تلك النخلة السامقة،
واألمل اآلٌب ال ؿباؿ ،واغبرؼ األوؿ ُب أجبدية اغبلم.
النهار يبضي والضوء يغمق ،شعرت زىرة أبمل ُب صدرىا،
سبددت فوؽ سرير قدًن ،جلس إىل جوارىا ابنها بدر ،يقص علیها
اغبكاايت لیبعد األمل عنها .تنظر إلیو بشغف وأنهنا تراه للمرة األوىل،
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أو أهنا ستفارقو لألبد .ىبتفي الشفق وتتسع العتمة ،يبسك بدر يد
والدتو ،فیما يزداد األمل ،يغور عمیقاً ُب صدرىا ويشل حرأتها .لكن
زىرة من الصعوبة أف تستسلم ؽبذا الزائر الغامض ،ترفض أف ترى ابنها
مرىق اػباطرُ .ب ىذه اللحظات يدب الیقُت ُب روحها إهنا راحلة.
تنظر ُب عیٍت بدر وتتمتم "أل نفس ذائقة اؼبوت" .يلحظ ضناىا
اإلرىاؽ البادي على وجهها .يزداد أمل صدرىا ويسري بُت أوردهتا ..إنو
القلب اؼبعذب والذاوي ،احملاصر من البدء حىت اؼبنتهى ،اؼبغرـ
ابألحواز ..أرض اإلايب والغیاب ،وما بینهما من رحلة قصَتة.
انتاهبا سعاؿ متواصل حاولت أف تكتمو؛ لكن أنفاسها
تسارعت وربولت إىل حشرجة .إنو الغیاب الذي يدنو ،يقًتب منها،
غیاب يتوشج مع غیاب بدر ،فهو ُب ىذه اللحظات يلفظ أنفاسو
األخَتة ،وىو ؿباصر ُب الصندوؽ ،وأنف حبلي صرتیهما قد انقطعا،
وبدأ مكاف اعبرح ُب النزؼ .شعرت زىرة ابلوجع ورددت ُب سرىا:
بدر معتوؽ اي ألي
بدر مو بس أان وأىلي
بدر حىت النخل يسجد لو ويصلي.
هبري بدر الصغَت مرتعباً خارج اؼبنزؿ ،صارخاً أبعلى صوتو:
"أمي سبوت" ..صرخة عمیقة مثقلة ابغبزف .يهرع اعبَتاف سريعاً ،نظروا
إىل زىرة ،جسوا نبضها .جسد مسجى بدأ يربد رويداً ،أغلقت عیناىا،

فیما أغلق بدر عیناه ،مستسلماً للقدر ،وىو اؼبسجى داخل الصندوؽ.
ىبرج بثیاب بیضاء ..يعلو ُب ظباء األحواز ،فیما تلقیو زىرة .يبسك
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يدىا برفق ويطوفاف معاً حوؿ اؼبدينة الغافیةٍ ،ب يرحالف صوب النني

األعظم .يسافراف معا ُب ملكوت اػبالق ..يبتعداف ويًتأاف ُب فجوة
السماء بقعة مضیئة من نور مقدس ،ستظل طويالً متوىجة رغم عتمة
الظالـ.
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