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ة سرؽ یلة دامیـو مبكراً بعد لیُب ذلك ال احملمَّرةىايل قظ ا  یاست
، النـو والراحةوهنم لذة یصوات اؼبدافع والطلقات من عها دوي ا  یف

ؼبنطقة.. أنهنا من اب اثر الدمار الذي حلَّ جدوا ا  یل ،هم األمافوحرم
 ،نقاضاألذعر وىم يتجولوف بُت فات اغبرب الكربى. غلبهم الـبلَّ 

ة اليت یىل ىذه حقا ىي الدولة اإلسالم :ىازين رؤوسهم وىم يرددوف
ىل ىذه  ؛طبل ؽبا اإلعالـية اليت یقراطو يبىل ىذه الدهبا؟. وعدان 

 اغبقوؽ اليت وعدان؟
تهم على االندفاع ُب اثرت تلك األسئلة دىشة الناس وحرضَّ ا  

والفزع  ،ي فرضتو السلطاتالذلتجواؿ ر احظف أغَت  ،طرقات اؼبدينة
نة بسرعة ية اليت أانت ذبوب شوارع اؼبديفتو العجالت العسكر الذي خلَّ 

جج التساؤؿ أ ،هتمَت ة لتزرع الرعب واؽبلع ُب نفوسهم وتزيد من حیجنون
 الكبَت ُب نفوسهم: ماذا سنفعل؟

ارات ربمل مكربات یُب خضم تلك األحداث جابت س
ىايل ىل اال  ىي توجو نداءات متواصلة ا  الشوارع و  ،صوت ضخمة
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مهددة اؼبخالفُت حبساب  ،رىم من التجمهر ُب األماأن العامةربذ   
 عسَت.

ـو التايل ذبمع الشباب ُب دار منزوية على حافة یُب صباح ال
َفعلونو ؼبواجهة أل ىذا الظلم بعدما أدرأوا یما سیاؼبدينة للتشاور ف

ـو أمس. بدأ النقاش متوتراً حجم اػبسائر اليت عصفت هبم منذ ي
فلیس من مفر من العقل ُب  ،وصاخبًا وسرعاف ما ىدأ لتنٌب اغبكمة

 :معرأة ال خیار فیها سوى اؼبواجهة. صرخ دمحم صاأاً على أسنانو
 سنقاتلهم مهما أاف الثمن. -

ما قالو دمحم. وأنف صبلتو فیوبدأ اعبمیع يفكر  ،ساد الصمت اؼبكاف
  نٌب طارقاً الباباستدعت  شبح اغبرب لی

سبلل بدر ُب جلستو وىو ينصت ابنتباه للكالـ الذي تتقاذقو القلوب 
 احملًتقة لوعة وحسرة. رفع أصبعو هبدوء وقاؿ بثبات: 

 ة ضد القوات احملتلة یل ؾبموعات فدائیعلینا تشك -
نبهم اعبمیع ابؼبوافقة وقرروا تشكیل عباف اؼبقاومة وتقاظبوا األىداؼ 

 ة الصفر النطالؽ الرصاصة األوىل.وحددوا ساع
وأنف    ،غادروا اؼبنزؿ البعید لكن غبار الكالـ ما زاؿ عالقًا ُب صدورىم 

 اؼبدينة ستغفو اللیلة على وقع أقدامهم وىم ىبطوف صوب اغبلم.
*   *   * 

أننو   ،منذ تلك اللیلة مل تنقشع رائحة البارود عن ىواء اؼبدينة
ها. مل هتدأ فوىات نسائها وعباءات امتزج ُب جدراهنا ووجوه انس

طالقة إالشباب.. ومل هبد التعب مكاانً بینهم. ومع أل  مل يكل ،البنادؽ
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 ،ابء وتنتفض قلوهبماآلوترتفع شهقات  ،تتضرع األمهات ابألدعیة
 ويرفعوف أأفهم كبو السماء. 

عاشت اؼبدينة أايمًا عصیبة بعد أف أعلنت ىويتها وحددت 
ازبذ شكلو منذ  ،مس طريقها ُب مسار شاؽ طويلوبدأت تتل ،مالؿبها

ذ اؼبهاـ: یأطلق الشباب األظباء على اجملموعات اليت ستتوىل تنف
 .  "د دىرابیالشه"و "ؿ انصرن ا  يالد يد ؿبییالشه" ،"ربعاء األسوداأل"

ُب ظلت ساىدة.. مًتقبة  ،جفنیها ،مل تغمض اؼبدينة الراقدة على اعبمر
جرب الشباب القوات الغازية على أوجاءت اللحظة حُت  ،هاانتظار قیامت

لتعود إىل مواقعها بعدما تكبدت خسائر مل  ،االنسحاب من اؼبدينة
ومل يكن ُب حسباف أىايل اؼبدينة أيضًا أبف لشباهبا  ،تكن ُب حسباهنا
شباب بصدور عارية أماـ قوات متمرسة على القتل  ،أل ىذه العزيبة

 واإلرىاب. 
ف ىناؾ ما أإال  ،دينة مرة أخرى إىل ىدوئها وألفتهاعادت اؼب

يعتمل ُب صدر اػباسر.. ُب روحو اؼبنكسرة. أانت شبة ربضَتات ذبري 
طائرات مروحیة ذبوب ظباء اؼبدينة حشود عسكرية تلتئم على  ،خبفاء

أخبار تتقاطع ُب أل اعبهات. شعرت القلوب  ،عجل لیس بعیداً عنها
ثر لیلة ترقد إف تعرؼ ما سره. لیلة أف دو  ،ف حداًث جلاًل سیقعأب

 النفوس وىي تفكر فیما زبفیو األايـ اؼبقبلة اغببلى ابجملهوؿ.
 *   *   * 

ن وصبع غَت قلیل يوخ ورجاؿ الدیاحتشد الشباب وبعض الش
خ دمحم طاىر اػباقاين. أاف اؼبسجد مكتظاً یمن الناس ُب مسجد الش



8 

خ دمحم منهمكاً یفیما يبدو الش ،وهبمالذين يعتمر القهر قل احملمَّرةأبىايل 
دث. وبف كن متوقعًا ا  يجراء االتصاالت لتجنب الضرر الذي مل ُب ا  

ارتفعت األصوات اؼبنددة بوحشیة اللجاف الثورية اليت مس ت أرامة 
خ حامد صاّب السهر صداه بُت یء العزؿ. تردد صوت الشايالناس األبر 

تكلم حبماستو ي غاضباً وىو خ دمحمیماـ الشجدراف اؼبسجد بعدما وقف ا  
 اؼبعهودة:

 ف يعتذروا على ما فعلوه دبدينتنا.أظبع اي شیخنا على الغزاة ا -
 وواصل حديثو بذات النربة اغبادة: ،التفت كبو اعبمع ورفع ذراعو عالیاً 

ماـ ىذه التجاوزات وىتك اغبرمات أبداً. كبن أصحاب لن نسكت ا   -
 أفاأم ظلماً ؽبذا الشعب.  وتنا لنقوؿ ؽبمیخرجنا من ب ،حق

م الراشدي إىل مرأز اغبشد وصاح بصوت یق ابراىیسرعاف ما تقدـ توف
 خ دمحم ابنفعاؿ واضح:یموجها أالمو إىل الش ،عاؿ
 ىل نقبل هبذا ونسكت. ،خی شايستفزوننا ُب عقر داران يهنم إ -

وابلتوتر الذي خی م على  ،بة اليت حلت ابلناسیشعر الشیخ دمحم ابؼبص
لقى خطبة وأوابألأف اليت تقبض على اعبمر. اعتلى اؼبنرب  ،كافاؼب

 ،ف اؼبوضوع قد ذباوز االعتذار ورد االعتبار للمتضررينأشدد فیها على 
هنم دفعوا اؼبدينة وأىلها إىل نفق معتم ؾبهوؿ اؼبصَت.. نفق أمشَتًا إىل 

 ىل زىق األرواح وسفك الدماء.إؤدي يطويل من العنف قد 
 ضاؼ:وأ ،قة صوبووبلع ريقو وىو ينظر كبو العیوف احملد   صمت قلیالً 

ف نكوف أأثر حنكة وحكمة منهم بنبذان العنف بكل أعلینا  -
فشاؿ إدوف ير يهنم إنتظروف ردة فعلنا. بصراحة يهنم أننا نعلم أل ،شكالوأ
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طاحة واإلهنم ينسوف دوران ُب الثورة إمشروع اؼبطالبات اؼبقدمة إلیهم. 
 تصوروا.بنظاـ الشاه.. 

 تنحنح ٍب واصل حديثو:
ف أل ؛د من الصربيكم بتحمل اؼبز یوصبنائي أ  وأخواين إ اي

ما اآلف فنحن بصدد ردع اؽبجمات أ ،ل وؿبفوؼ ابؼبخاطريقنا طو يطر 
التوصل إىل  ،مثلما تروف ،حاوؿأ ،رى ؽبا أي مربرأة اليت ال یالوحش
 ء.ايبر األراقة اؼبزيد من دماء إنبنا هبحل 

طفاء شرارة الغضب إلخ اؼبقتضبة أافیة یة الشمل تكن ألم
ىايل خ والوجهاء من ا  یرغبة الش علىونزواًل  ،نياؼبشتعلة ُب نفوس الثائر 

أدوا على الرد ألكنهم  ،تنازؿ الشباب قلیاًل عن موقفهم ،نةياؼبد
. إواؼبواجهة   ذا ما تعرضت اؼبدينة ألي ىجـو
وية وُب صدورىم ىل الدار اؼبنز لة ا  یعاد الثوار ُب تلك الل 

لتهم متلفعُت یوابتوا ل ،اف اغبسرةَت صهل صوت الثنر اؼبلتهب بني
 وجاع الغدر قلوهبم. فیما تعصر ا   ،ابغبزف

وبدأ نور الصباح اؼبغبش  ،ابنت اػبیوط األوىل للفجر 
يكتسح نوافذ اؼبدينة اليت استیقظت وىي تفرؾ عینیها على صیاح 

ين ُب دروهبا بتمهل وصرب عجیبُت. وزعیق الباعة وأصوات اؼبار   ،الديكة
راظبًا أفقًا جديدًا من  ،يتواىل الوقت وبدأ قرص الشمس يرتفع وئیداً 

 التحدي ُب ظباء اؼبدينة.   
ُب ىذا الصباح مل تكن الدار اليت يؤمها الثوار تشبو بقیة  

ومل تعد تتسع  ،ازدحم اؼبكاف هبم ،سارت صبوع الناس كبوىا ،أايمها
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 ،وابتكروا منصة للشعر ،الشباب مكربات صوت ألحالمهم. نصب
 ،ة اغبدث اعبللیاعتالىا شعراء تطوؼ جواىر ألماهتم ُب قدس

 ووصفوه بواقعة أربالء العصر.
 عتلى اؼبنصة لینشد:واشاعر ُب مقتبل العمر اجتاز اغبشد 

 د روحك ما سبوتی شهاي
 ده ير أتصرخ بعايل ظباىا الثنر 

 واحنو ثوار اعلو دربك مو 
 دة یوننظم قص حجي

 منواحنو نتَلقو الرصاص بصدر ا  
 ده. يوالنصر ابلنصر حتما نر 

ع تطلَّ  ،قًا مطوية بعناية من جیبواخرج أور أ ،ربفز آخر لیعتلي اؼبنصة
 ٍب نظر إىل اجملموع.. وأنشد: ،إلیها

 نفاسا قضت وثواينرى العمر أا  
 واغبق للشعب وللخاقاين

 شهدوا أللباب فنويل ا ا  ايال أ
 خلق الرضبن حق اثينىل 

 طاينیه الشَت ونظ دٌ واحاغبق حق 
 .  اغبق أل اغبق للشعب ولألوطاف 

توالت القصائد اليت غالبا ما تقطعها اؽبتافات والشعارات 
ؽببت ألیعلن الیـو هنايتو مع األانشید الفلسطینیة اليت  ،اؼبطالبة ابغبرية

 اعبموع ومدهتم دبساحة أمل جديد.
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م األحواز یقلمرأز ا   ،احملمَّرةنة يزاف ُب مدیغبىايل حي اا   ىبطئمل  
طالؽ إب ،احملتل من قبل السلطات اإليرانیة منذ أأثر من ستة عقود

ع یتسمیة التوأـ اؼبشاغب على بدر معتوؽ الكعيب وصديقو دمحم شف
ودو ان  ،ةیـ الطفولة وذباوزا اؼبراحل الدراسايا معا أیاللذين قض ،الكناين

زاف وعتبات منازلو یعلى أل منعطفات طرقات اغبذاأرهتما اؼبشًتأة 
ف ترى أحدنبا دوف اآلخر.. حىت ُب ألو. ويصعب حقا یوقامات لب

أأثر اؼبواقف صعوبة. الكثَت من العوائل يرى فیهما مصدر القلق 
ة یى وطنفكار ورو  مالف من ا  وبؼبا  ؛قي على مستقبل فتیاف اغبيیاغبق

اؼبعروؼ  ،ألخ األأرب حملمدا ،ع الكناينیتعود إىل عبدالرضا شف
وأسلوب  ،بتوجهاتو الوطنیة. شخصیة مرموقة تتصف برقي األفكار

أاف عبدالرضا فاعاًل ُب النشاطات   ،نظاراألو یأخ اذ ُب اغبوار ذبذب إل
ثره الواضح ُب مسار عسَت أاترأًا  ،احملمَّرةنة ية ُب مدیاسیة والسیالثقاف

 وطويل. 
راؾ اعبماىَتي ابلصبغة اتسم اغب 8791ُب منتصف عاـ  

ٍت ُب یوبدأت مالمح دور اػبم ،ة واتسعت رقعتو ُب عمـو إيرافيالثور 
وساط  ا  ُت بَتظى ابحًتاـ أبوبتوجیو دفتو. أاف عبدالرضا الذي 

وسط ىذا  ،واؼب لم بتاريخ اؼبنطقة وذبلیاهتا ،احملمَّرة العرب ُب یُتالقوم
مرددًا مقاطع  ،عبدالناصرم صباؿ یة الزعیومل ىبف أتثره بشخص ،اغبراؾ

تلك اليت ىبتزهنا ُب ذىنو.. وُب قلبو. وُب  ،من خطاابتو وعباراتو
نا یوما عل ،حدث الحقاً یلیة تبدأ اغبوارات حوؿ ما سیاعبلسات الل

حوازي ودفعو كبو الواجهة ُب وأیف يبكن االرتقاء ابؼبواطن األ ،فعلو
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أانت تعكس  "الرضا عبد"التصدي لكل ما يعیق أحالمو؟ ألمات 
 ذلك اغبلم وترتقي ابلروح وسبد السامعُت حبفنة أمل.. أبَتة.  

دمحم شفیع ىو األأثر أتثرًا بشقیقو عبدالرضا من اآلخرين ُب  
ة اليت يم الثور یرى فیو القيبناء والبنات. أاف األأسرة ضمت الكثَت من 

وينعكس اؼبرح والتواضع على سلوأو االجتماعي.  ،تطوؼ ُب مفرداتو
لینتقل ذلك التنثر إىل  ،تذى بو دوف مواربةوبو اؼبثل األعلى الذي فه

سرة اليت انطلقت منها أوىل شرارتو الوطنیة. ابألبدر معتوؽ الذي ارتبط 
ع سوى ُب ی بدر معتوؽ ودمحم شفُتمل تكن شبة فوارؽ شاخصة ب

ضوي الوجو تغطي مالؿبو یع متوسط القامة بیئتهما. أاف دمحم شفیى
وغالبا ما ينفر منو البعض ىرابً  ،ة.. أقرب إىل التجهمیصبة والعياعبد

ملو من طیبة قلب وسعة وباليت ال تعكس ما  ،من تلك اؼبالمح القاسیة
ف الذي يعرفو عن قرب يدرؾ صباؿ تلك الروح والقیم اليت أغَت  ،صدر
ما بدر معتوؽ فقد أاف . أةیعال متوشجة مع أدب جم ومبادي   ،ربملها

مفتوؿ العضالت بوجو دائري تلوح منو  ،ةیامة وقوي البن القَتشااًب قص
ابتسامة أقرب إىل سخرية وردبا  ،ةيطنة قرو یضة مصحوبة بشيابتسامة عر 

عرفونو أانت تلك ين يلكن الذ ،بصاراألعجاب بشيء ال تدرأو إ
رغم أل الصعاب واحملن اليت رباصر أفقو  ،ؿاالبتسامة تعٍت ؽبم التفاو  

 بصیص أمل ُب معًتؾ شديد البنس.  أمن يبحث عن  ،البعید
راف يترسخت عالقة بدر مع دمحم خالؿ التغیَتات اليت شهدهتا ا   

ٍت ياليت ضبلت شعارات وخطاابت ربمل ُب ظاىرىا الطابع الد
ق یعلن منذ وصولو للسلطة عن ربقٍت الذي ا  یقراطي بزعامة اػبمو يبالد
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ة ُب عمـو البالد. یس الفار َتالعدالة وإعادة اغبقوؽ اؼبسلوبة للشعوب غ
نظمة األات اؼبتضررة من یوسارعت القوم ،انشغل الناس بتلك التغیَتات

راف وشعوهبا إىل يحكمت قبضتها على إأة السابقة اليت ياالستبداد
 ،دية ومؤسسات تتناسب مع خطاب الثورة اعبدیإنشاء مراأز ثقاف

العريب  نة اغبراؾحاضابعتباره  ،حواز أوؿ اؼببادريناألم یوأاف إقل
ة اليت یة العربیاسیوًب أتسیس اؼبرأز الثقاُب العريب واؼبنظمة الس ،القومي

  ،ةيحواز األة والقرى والقصبات یاستقبلت الناس من أل اؼبدف واألقض
ن يأوهنا الباب اؼبشرع ؽبم وصوهتم اؼبعلن كبو اغبق. جاء رجاؿ الد

لتجمهر ومة ايبدعم دين أاف حضورىم ية الذیوزعماء القبائل العرب
إىل جانب الشباب اؼبثقف الناشط  ،ةیاسیوتعزيز اغبراؾ ُب اؼبنظمة الس

وفر ُب تعبئة األن ؽبم اغبظ يوالشعراء الذ ،اسيیُب اجملاؿ الثقاُب والس
الشارع العريب واستقطاب العدد األأرب من أبناء الشعب العريب 

عًا إىل صفوؼ أبناء يحوازي وحثهم على اغبضور واالنضماـ سر األ
 توف النضاؿ.أجلدهتم ُب 

*   *   * 
عد يو  ،مل يكن اغبراؾ الشعيب العلٍت معروفاً ُب اؼبدينة ُب تلك الفًتة 

ما نتهي ا  يثة بعد عقود من النضاؿ السري الذي غالبا ما يظاىرة حد
لة. وقد يىل السجن لسنوات طو ُب أفضل اغباالت ا  إما إىل اؼبشنقة و 

ٍت اليت أانت ربمل ُب یات اػبموبر ثر تصبلغ اغبراؾ الشعيب ذروتو ا  
عادة ي وا   عن الرا  َتة والتعبية واغبر یقراطو يبم الدیمضموهنا اؼبعلن مفاى

ات مشاعر وب. وحرضت تلك التصر یُتاغبقوؽ ألصحاهبا الشرع
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سقاط نظاـ الشاه راف اليت سانبت ُب ا  يات اؼبضطهدة ُب إیالقوم
جاعة ُب شل االقتصاد بدت البسالة ُب مواقفها الشالقمعي اعبائر وا  

ومن منطلق وطٍت  ،ضراابت العامة ُب شرأات النفطاإلثناء راين ا  ياإل
ىبوا لنصرة الثورة للتخلص من اؽبیمنة اليت أب لت حیاهتم منذ عاـ 

8791 . 
مستفیدة من  ،ادة اغبراؾ الشعيب بنجاحیة قیاسیدارت اؼبنظمة السأ 

متجنبة اؽبفوات اليت يبكن  ،ذبارب اؼباضي القاسیة مع األجهزة األمنیة
وأاف  ،أف تدفع مشروع التحرر إىل الفشل.. حاورت رجاؿ الدين

بغیة الوصوؿ إىل خطاب  ، اػباقاين ُب اؼبقدمةَتؿ شبخ دمحم طاىر ا  یالش
ة ابعتبارىا یضمنها الدراسة ابللغة العربوُب تناوؿ اؼبطالب اؼبشروعة ي

م یوف اإلقلشئدارة ف تكوف ا  وا   ،عالـ عريبإلفساح اجملاؿ وإ ،ـاألاللغة 
هنا عدت أإال  ،ىل اغبكم الذاٌبف اؼبطالب مل ترتق ا  أ. ومع شعبودي يأب

حوازيُت للخروج عن صمتهم الذي استمر األة ُب ؿباولة لدفع یقفزة نوع
 سنوات طويلة.. طويلة. 

ة موافقتها على مسودة یع األطراؼ العربیعلنت صبأبعدما  
اره من أافة یة ودقة ابلغة لیحملها وفد ًب اختي اعدت بعنااليتاؼبشروع 
خ یٍت بزعامة الشیما بعد ابلوفد الثالثیحواز والذي ظبي فاألم یمدف إقل

إضافة إىل عالقتو  ،يُتعة عند األحواز یاػباقاين ؼبا يتمتع بو من مكانة رف
 ٍت. یدة مع اػبمیالوط

خ یالش أراماً لصاحبوٍت إیتوجو الوفد كبو طهراف واستقبلهم اػبم
ىل مطالبهم مكرىًا متجهمًا عبوساً. وُب هناية اللقاء واستمع ا   ،اػباقاين
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درؾ ما يف دوف ا   ،ٍتیٍت مسودة اؼبشروع وطرد الوفد الثالثیرفض اػبم
مة، وقد بلغ األمر یة وخیًتتب على ذلك اؼبوقف من عواقب أارثیس

ألحوازي ومطالبات الشعب ا احملمَّرة وصف االنتفاضة ُب ُتٍت حیابػبم
التصريح دبثابة الضوء  لیكوف ىذا ،طبادىا فوراً ابلفتنة اليت البد من ا  
 ،واؼبناطق اجملاورة ؽبا احملمَّرةماندوز اؼبتمرأزة ُب و األخضر لقوات الك

حبصار  ،ةیرانيابف الثورة اإلة اليت تشكلت ا  يإضافة إىل اللجاف الثور 
طباد جذوة اغبرية اليت إاؼبدينة وفرض العقاب اعبماعي على أىلها بغیة 

 بزغت عالیاً ُب نفوسهم. 
ذباه اؼبدينة لتشهد مسارًا وحشیًا خطتو دماء اُب ربرأت القوات  

 األبرايء ورظبتو ُب أفق الغد اآلٌب.
  ،أزقة اؼبدينة ،جابت سیارة عسكرية تعتلیها قوة من اللجاف الثورية 

طلق وفجنة أ ،اؼبنازؿ والبشر والشجر ،أنهنا تتفحص أل شيء
اؼبسلحوف أعَتهتم النارية ُب اؽبواء لنشر الرعب ُب نفوس اؼبارين القالئل 

و احمللي يالذين بدأوا يًتاأضوف ُب أل اعبهات. سرعاف ما بث الراد
خر  اغباأم العسكري واستبدالو دبتشدد ا  یَتالبیاف الرظبي القاضي بتغ

ات میسلسلة من التعل منصبوصدر فور تسلمو والذي ا   ،شد قسوةا  
مشددًا على  ،احملمَّرةة ُب یع اؼبراأز الثقافیغالؽ صبنبها ا  الصارمة أاف ا  

واصلت  ،غالؽاإلقرار من رغم على ال ،لكنها ،ةیاسیغالؽ اؼبنظمة السإ
 نشاطها أتحد واضح للقرارات اعبائرة.

أخرى بعدما استخدمت القوة اؼبهاصبة  مدفانتقلت اؼبعرأة إىل  
حداث وازبذت مساراً األن. تصاعدت يجمهر ة لضرب اؼبتیة اغبَت الذخ
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مر احملافظ إبرساؿ القوات اػباصة اؼبدعومة ابؼبدرعات اليت أآخر حُت 
اليت  ،نةيحواز إىل عمق اؼبداألُب  79ربرأت من مقر الفرقة اؼبدرعة 

ة يعجزت عن استیعاب أل ىذا العدد اؽبائل من حشود اللجاف الثور 
وقفت اة الناس وا  یت اليت عطلت حوالقوات اػباصة واؼبشاة واؼبدرعا

وتعرضت األسواؽ  ،بواهباحیث أغلقت اؼبدارس ا   ،ةیومیعماؽبم الا  
وأنف شبة قرار خفي يقضي ابستباحتها. تراجعت  ،ات سرقةیلعمل

وانتقلت خارج  ،احملمَّرةفة على یثر اؽبجمة العنإة یاجملموعات الفدائ
فلم تعد تسمع  ،ءاير  صفوؼ األبُتصاابت بنة خشیة من وقوع ا  ياؼبد

رات اليت تشبو أبصواهتا ز نة وانزوت اجملية النار َت أصوات األع
ناصورات اؽبائجة. سكنت اؼبدينة وأنهنا تسًتجع األايـ القلیلة اليت يالد

درأت القوة وسرعاف ما ا   ،نفس ىواء جديداً تشهدهتا.. ورباوؿ أف ت
مة مسلحة ُب  لصاغبها ومل تعد شبة مقاو َتاؼبهاصبة أف الوضع قد تغ

ابحثة عن  ،وف العمالءینة بعیة مستعیلتبدأ خططها األمن ،نةياؼبد
ات ضد القوات اؼبهاصبة.. حینها بدأت ضبلة اعتقاالت یمنفذي العمل

إذ  ،ةیة أو خصومات قبلیة امتدت إىل األبرايء ألسباب شخصیعشوائ
 ،مغتنموىا غبساابهتيف وف مثل ىذه الفرصة دوف ا  يت االنتهاز فو   يال 

برايء.. يقاع ابأللإلب واالفًتاءات يأاذاألحیث تفنن العمالء ابفتعاؿ 
ىل مدرسة ا   ،عیاألخ األأرب حملمد شف ،اقتید عبدالرضا اغبائي الكناين

عداـ حبق اإلحكاـ أذ یاليت غدت مرأزًا لتنف احملمَّرةة ُب َت ابزرأاف الشه
 .حدىم دبحاأمة عادلة ونزيهةظ ا  وبن مل ي الذيُتحواز األ

ة یف تعلن الشمس عن غیاهبا دانبت القوات األمنأوقبل  
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فیما ظلت اغبَتة ربـو ُب نفوس  ،عیمنزؿ عبدالرضا واعتقلت دمحم شف
 وينربي السؤاؿ العسَت: ماذا هبري حقاً؟  ،الكثَت

   **   * 
نزؿ  ،توقفت سیارة اتبعة للجاف الثورية أماـ منزؿ دمحم شفیع 

دوه بسرعة معهم. يروي دمحم غبظات اعتقالو منها ثالثة عناصر واقتا
 وأننو يتذأر فیلماً سینمائیاً شاىده: ،بشيء من الًتوي

اقتادوين  ،بسرعة الربؽ وقف ثالثة من اللجاف الثورية أمامي 
دفعوين ُب سیارة جابت  ،نيدی ومكتوؼ الُتنیخارجًا معصوب الع

ق طويلة أنهنا الزماف دقائ ،شوارع اؼبدينة ُب ؿباولة لزرع التیو ُب ذاأرٌب
اجتزان  ،ةينزلوين منها ٍب دفعوين إىل بنامرت. توقفت السیارة وا   ،بكاملو

رفع العصابة عن أف أبسمحوا يل يمل  ،فبرًا لنصل إىل إحدى الغرؼ
وشعرت أبف شبة من هبلس  ،على جدار متكئاً جلست ُب الغرفة  ،ٍتیع

د اؼبالصق يل يبدو اعبس ،ق اؼبكاف التصقا جسدينایولض ،جبانيب
 اليت َتق والزفیقت السمع ألصوات الشهاسًت  ،ل القامةيوطو  اً ضخم

حینها سبالكت ووجدت نفسي  ،شخاصأبعج ينو أيبدو  ،سبأل اؼبكاف
لتصق أان وأ ،تمي أببیو من خطر ؿبدؽ ال يعرؼ سرهوبوأننٍت طفل 

بكتف الرجل الذي جبانيب. استجمعت قواي اليت دبت فجنة ُب 
ت خوُب ووثبت بوجو رعيب دوف یوتناس ،يتيبت هبا عز یجسدي واستدع

شاىد ألٍت یرفعت العصابة عن ع ،عرؼ من ىو الرجل الذي جبانيبأف أ
ن ينيت الذياؼبنظر اؼبرعب ُب تلك الغرفة اليت احتوت أأثر أبناء مد

نظر ألٍب التفت إىل الرجل الذي مد ين ابلشجاعة  ،عرفهم عن أثبا  



18 

عرفو القاصي والداين ُب يي الرجل الذي نو حسن دغالو أو فعرفت یإل
اعًتاين  ،ُتو ُب نصرة اؼبظلومیلة ومساعیلشجاعتو ومواقفو النب احملمَّرة

ىل جنب الرجل إأوين أنت جالسًا   ،نهایالشعور ابلفخر واالعتزاز ح
خي أت يد منها را  ینة. ُب الرأن البعیالشجاع ُب تلك الغرفة اللع

ف أت یين خشأإال  ،انديوأحاولت أف عبدالرضا وىو معصوب العینُت. 
ضطر وسنسلسلة من األسئلة  وحینها ستبدا   ،ف رأيتٍتیسالٍت أي

ان من تسبب ُب تعرضهم أأوف وأوقد ربدث ضجة ُب اؼبكاف  ،جابةلإل
فتح سجاف الباب ی لُتقارب الساعتيت صامتًا ما یبق ،شدألعقوبة 

الذي أمامو  ده على أتفيضع أل واحد منكم یصرخ بلهجة آمرة: ليو 
نٍت أنت قد عرفت مكاف أخي عبدالرضا قفزت وأل. ءوربرأوا ببط

با منو وكبن ُب يأوف قر ألدي على أتفو يمسرعًا إىل جواره ووضعت 
 طريقنا إىل مكاف آخر. 

دفعوان إىل الغرفة اجملاورة اليت أانت معدة ؼبثل ىذا الغرض ٍب  
 ،ف نرى ما حولناأتطع غلقوا الباب خلفنا.. أاف اؼبكاف مظلمًا ومل نسأ

د أخي فشعر بوجودي ونبس ُب أذين ينة فلمست یت ابلطمننامتأل
 مشجعاً:

ة ُب يبشاىدوا اؽبز يف أدىم ير أال  ،ي وتشجعَت  صغايال زباؼ  -
هنم ا   ،هنم ال حاجة ؽبم بكألفك یىبس ىناؾ ما یوننا.. تشجع فلیع
ف بعدي وا  ف تكمل اؼبشوار من أدؾ ير أي. َت ٍت أان وال أحد غندو ير ي

 .م ومبادي  یمناه من ق   على ما تعلَّ ُتتكوف اغبارس األم
 شد على يدي بقوة وأرر ُب أذين:
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ومهما  ،و غداً ـو ا  یفعلونو بنا الیأان ال أعلم ما الذي س ، دمحماياظبع  - 
 ننا على حق. تشجع. إ.. ايً ف تكوف قو أدؾ ير أحدث 

*   *   * 
 امتألدغالوي الذي  لتنا نتحدث معا يشارأنا حسنینا لیقض 

ف اعببناء وبتموف ابلسلطة بعدما أوبرابطة جنش ردد  ،صوتو ابلیقُت
ن يوأشار أبصبعو صوب األفق: سیهرب ىؤالء الشحاذ ،استولوا علیها

مثلما ىرب الشاه اعبباف.. سنطردىم من ىذه األرض اؼببارأة 
 ة.يبنهزموف شر ىز یوس

 ختاره لنا القدر.یالذي سىز  رأسو ٍب أضاؼ: لننتظر الصباح لنرى ما 
خي وأان من الزنزانة أان و جخر وأُب الصباح فتح السجانوف الباب    

عبدالرضا. دفعوان أمامهم ُب فبرات طويلة لنصل إىل غرفة يتصدرىا 
رجل معمم يدعى صادؽ خلخايل الذي عرؼ جبالد العصر. سنؿ 

 أخي بعنجهیة:
 ما اظبك؟  -
 عبدالرضا  -
 رمقٍت بنظرة متفحصة وابدر ابلسؤاؿ: شاح بوجهو عن أخي ٍبأ
 أنت ما اظبك؟  -
 دمحم  -

مر اغبراس إبطالؽ النار خي وا  أاًل عن یبعادي قلإلأشار بیده  
سنلو عن اعبـر الذي ارتكبو. انطلق الرصاص بغزارة يف أو دوف یعل

ماؿ رأسو إىل اػبلف  ،تطلعت مذىواًل سقوطو ،ـبًتقًا جسد أخي
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صدؽ ما مل ا   ،رعبٍت اؼبنظر.. صعقتأ. وسجى فبددًا على األرض
 ،أننٍت ُب حلم. فقدت القدرة على الكالـ من ىوؿ الصدمة  ،رأيت

لتخور قواي وبدأ  ،و ظهري قد سقطیسند إلأف أخي الذي أبشعرت 
صرخ أبدأت  ،لكن الدموع عاندت ،جسدي يرتعش. حاولت البكاء

لوصوؿ لكن حنجرٌب فقدت صوهتا. حاولت ا ،فرغ صدري من آالموأل
 نايیلكن قواي مل تسعفٍت. نظرت إلیو مودعًا بصمت مطبق وع ،ویإل

ط الدـ اعباري من جسده الطاىر. فجنة ظهر حسن یخ افتتبع
شتمهم ُب وقفوه جبانب اعبدار وبدأ أ ،دغالوي ؿباطًا ابلس جانُت

 ،أان اؼبذىوؿ ،يمسامعحواز. وصلت تلك الكلمات األوىتف ابسم 
ص كبو جسده.. رصاص أثیف اخًتؽ صدره وسرعاف ما انطلق الرصا

لیسقط بكربايء يصعب وصفها. سحبوه بعیدًا اترأًا خلفو خیطًا من 
تلك اليت ستزىر وردًا ُب  ،أیة اختلطت مع دماء أخي عبدالرضاز دماء 
 حواز.  األتراب 

سلب مٍت يف أعقل ُب برىة من الزماف يتساءلت حبرقة: ىل  
خي أ الوجود.. ما الذي اقًتفو ملك ُبأغلى ما وأعز أىذا السفاح 

 نو طالب ورفاقو حبقوؽ تلیق ابلبشر. أقة البشعة سوى يقتلوه هبذه الطر یل
االنتقاـ ُب صدري موطئ قدمو األوؿ  منذ تلك اللحظة حفر 
 ،ف انتقم بكل السبلأبنها عهدًا على نفسي یوقطعت ح ،ویوسبوضع ف

 ت من قوة.یوتودبا أ  
*   *   * 

ًب  ،مرت على حادثة اسشهاد عبدالرضا ـ طواؿايسبعة أ 
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الفقداف.. عاد إىل  ود اغبزف ووجعیع مكباًل بقیطالؽ سراح دمحم شفإ
ضرمتو القوة اؼبهاصبة أق الذي يثر اغبر أسودت جدرانو اؼبنزؿ الذي أ

حبة األلتتخلص من أل ما يتعلق بعبدالرضا. مل ترتسم على وجوه 
 حُت علموا ابستشهاده.  ةيبواألصدقاء سوى مالمح االنكسار واؽبز 

أي حزف ىذا الذي يثقل الروح واعبسد.. أي حزف ىذا الذي    
غالؽ إيرغمك على الصمود وأنت اؼبكسور. دخل دمحم غرفتو وأحكم 

ت وأل ما ترأو عبدالرضا.. ايدًا سانبًا تطارده الذأر یالباب. جلس وح
ع وُب تلك الزاوية أاف هبتمع م ،ىناؾ أاف يقرأ ،ىنا أاف يسَت

 ىذا أل ما تبقى لو. ،األصدقاء. ال شيء سوى الذأرايت
تتنازعو  ،قرر مغادرة صخب األايـ واالعتكاؼ ُب غرفتو 

وغالبا ما يطرؽ ُب ذىنو السؤاؿ األثَت: ماذا علي   ،اؽبمـو والشجوف
 فعلو؟ 

وما منعو من  ،بدر معتوؽ ،قويُب خلوتو تذأر غیاب صد 
 ،ذىب لزايرتو والسؤاؿ عنويف أنة لیقرر فج ،زايرتو واالطمئناف علیو

يدفعو اغبنُت وصحبة األايـ اعبمیلة اليت مضت.. وردبا تلك اليت ستنٌب. 
أل شيء ىادىء.. أو يبدو ىكذا.   ،هنض وتوجو مسرعاً إىل منزؿ بدر

ثقیلة  اً يد ،ومن داخل اؼبنزؿ ظبع خطوات تقًتب ،طرؽ الباب منتظراً 
تلك  ،يعرؼ سباما ذلك الوجو األموميتعاِب اؼبزالج وإذا أبـ بدر قبالتو 
ـ اؼبفجوعة على األاحتضنتو حبرارة  ،االبتسامة اؼبمزوجة حبزف شفیف

 فبادرىا ابلسؤاؿ: ،ثر لدموع ساخنة ُب مقلتیهاأف شبة أبشعر  ،ولدىا
 أال يعلم ماذا حل بنا؟ ،أين بدر.. مل  أل ىذا الغیاب ،اي أمي -
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ة دانبت یبعاء األسود. القوات األمنر األـو يمل يعد للمنزؿ منذ حادثة  -
مل  ،سا على عقبت را  یقلبوف البيوُب أل مرة  ، للبحث عنوُتمنزلنا مرت

 وجاعنا.. ترأوان نتصارع مع أشیئاً يًتأوننا حىت أتأدوا أننا ال نعلم عنو 
طراؼ أيديها دمعة فرت من  ىصمتت قلیاًل ومسحت بكف 

 عینیها وقالت: 
ولكن  ،قصدان أل مكاف يعرفو بدر ويراتده ولدي كبن ايقة یاغبق - 

 هللا وحده ىو العلیم. ،دوف جدوى.. لقد عجزان
فیما أاف دمحم يسمع شكوى وأنُت أـ بدر وىي تواصل مسح     

ىاصبو اغبزف وحاصرتو الكآبة ومل يعد  ،طراؼ حجاهبا األسودأبدموعها 
تطبق ف السماء وأ ،ف األرض تضیق بوأباستطاعتو اؼبواصلة. شعر ُب 

ف أحاماًل نبومًا يعجز الكوف أبأملو  ،على صدره. ود عها وانصرؼ
 وبملها. 

تسع يقًا ال یراه قربًا ضيحث خطاه صوب اؼبنزؿ الذي بدا  
 مالو. و ا  یو أحالـ طفولتو وخنقوا فیبعدما قتلوا ف ،حزانوأل

تربكو  ،فیظلت عملیة قتل شقیقو تطارده مثل أابوس ـب 
ؽ ذاأرتو أبدًا وظل صداىا يطرؽ ـبیلتو مثل وتنغص أايمو. مل تفار 

انقوس ضخم يرف ُب فراغ العدـ. عاوده السؤاؿ ذاتو: ماذا علیو أف 
 يفعل؟ 

البلد اجملاور واؼبالذ اآلمن.  ،فجنة قرر الذىاب إىل العراؽ 
سَت ُب ياًل یبة صغَتة وخرج لیو على عجل ُب حقإلی تاجوبصبع ما 
ها الشحوب إثر اؼبوت الذي توزع بُت غطي وجهياليت  احملمَّرةشوارع 
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ثرًا من نظراتو على تلك األبواب أأزقتها ومنازؽبا. أاف يسَت وىو يًتؾ 
ها األجبدية األوىل للحیاة یوعتبات اؼبنازؿ. مر جبوار مدرستو اليت تعلم ف

 وسار ؿباذايً األسواؽ وأزقة اؼبدينة ودروهبا.. أننو يودعها للمرة األخَتة.
ل مرورًا بشط ی النخُتة الداأنة وعرب بساتُب تلك اللیل 

توجو إىل  ،نة البصرةية لیصل إىل مدیتسلل دمحم إىل اغبدود العراق ،العرب
.. تلك اؼبدينة احملمَّرةمرأز الشرطة وسلم نفسو وحكى ؽبم عما جرى ُب 

 ودع فیها قلبو. أاليت 
 ،أنت األقرب إلیها  ،بُت أزقة اغبي لعبنا معا.. يلفنا الشغب 

 عجاهبا الربىء.إصبیاف اغبي الختطاؼ  سعي من رغملى الع
؛ لتتشكل ؽبمت قليب الصغَت أبوؿ خفقةأزىرة.. جارتنا اليت  

لكن نظرة زىرة سحرت  ،مل أجربو ،وردتو. مل أعرؼ العشقاتلیاً خطوط أ
 ،عاؼبي وشغلت أايمي.. أان الصيب اؼبهمـو ابؼبشاجرات واللعب

 حظ دبساحة فاضیة للحب.أمل و  ،واؽبرب من اؼبدرسة ،واألصدقاء
لكن زىرة سلبت من ذلك  ،حواز أانت عشقي األوؿاأل 

حواز تالفیف األالعشق قطعة صغَتة لتحتفظ هبا. تقاظبت زىرة مع 
 ،حواز عمیقاً األتذأر أومع أل نبضة  ،وسكنا معا بُت ذباويفو ،قليب

 لتنٌب زىرة أدمعة ساخنة بُت اؼبقلتُت. ،وزبنقٍت العربة
 معا وانفصلنا.. ىكذا ىي عادات أىلنا. نضجت أربان 

أرقبها حُت تسَت صباحًا كبو  ،تفتحت وغدت صبیة صبیلة ،زىرة
 يقاع قليب.. اي ؽبذا القلب الذي يعذبٍت.إتنتظم خطواهتا مع  ،مدرستها

وحُت  ،أاتبعها برفق ،أسَت أما الغاُب برفقة دمحم شفیع 
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وأغیب ُب سحر اللحظة ودعها بنظرة أ ،تستدير كبو طريق اؼبدرسة
 كزين دمحم وىو يقوؿ:للی
ُب عصا اؼبدير  ،أتخران على اؼبدرسة ،سرعأاي عاشق اي وؽباف  -

 انتظاران.
ويراودين السؤاؿ اؼبسربل ابلقلق: ىل  ،كبث اػبطى خشیة من اؼبدير

 سنمتلك تلك العینُت الساحرتُت اللتُت توجهاف دفة روحي؟
 ،أان على عجل ،يبسؤاؿ عاجز عن اللحاؽ بنبضات قل 

 حواز وزىرة.لألقدمها على طبق اغبواس أهدية وأأضبل روحي 
ال تعنیها  ،حابیلهاأال تفقو  ،مل تكن زىرة معنیة ابلسیاسة 

مساراهتا. مل تكن سوى صبیة ظبراء بعیوف سوداء وقامة ىیفاء وقلب 
والتضحیة ُب سبیل  ،حوازاألانبض ابحملبة. لكنها حرضتٍت على عشق 

 حرضتٍت أف أأوف أحوازايً ابمتیاز. ،حريتها
عائلة  ،لكنها متخمة ابحملبة والوفاء ،زىرة من عائلة بسیطة 

تنتمي ألرض منحتها طیبتها وعطرىا. والدهتا تعرفٍت جیداً.. أان 
أنهنا تعلم أف ابنتها زبتىبء بُت ضلوعي.   ،لكنها تودين ،اؼبشاغب

على رفوفو العلب  والدىا ابئع ُب سوؽ اؼبدينة.. متجر صغَت تصطف
 والبضائع. أمر  أمامو فینادي علي  مشَتاً بیده ابالقًتاب..

 ماذا تفعل ىنا؟ ،اي بدر.. تعاؿ -
 اشًتي دفًتاً من اؼبكتبة اجملاورة. -

 تو اؼبعتادة:نصیحيهز رأسو ٍب يبدي 
 اشًت وارجع سريعاً إىل اؼبنزؿ. ،ال تتنخر -
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م مزعل إىل أتاب أاف بینما يعود الع ،ذىبوأىز رأسي موافقًا أ
 يطالعو.

ىو والكتاب ال يفًتقاف. هبلس وئیداً  ،قلما أجده من دوف أتاب
غَت مباؿ ؼبا  ،يقل ب الصفحات بتنف ،القراءةُب ويرتدي نظارتو ويبدأ 

 أننو يبتلك الزمن ألو ويبعثره بُت مساحات أايمو.  ،سیحدث
علق إثر مشكلة تت ،جاء العم مزعل شااًب من أرايؼ اؼبدينة 

حُت تقاسم  ،إذ زباصم األبناء بعد رحیل والدىم ،رث حلت بعائلتوابإل
خوانو.. لیتفرقوا على إاألأرب مع شقیق آخر ما ترأو األب وطرد بقیة 

بینما  ،واستقر آخر ُب طهراف ،جهات األرض. ىاجر أحدىم إىل ديب
 سبر ،دأ حیاتو عتااًل ُب أسواقهاالعم مزعل إىل مرأز اؼبدينة لیب جاء

 األعواـ لیجد مكاانً صغَتاً بُت ؿباؽبا.
تلك اليت أاف يراىا وىي ذبلب  ،ارتبط اببنة جاره ُب السوؽ 

حالت أايمو أ ،الطعاـ ظهرًا لوالدىا. ىزت تلك الفتاة عاؼبو اػباوي
 ،الرتیبة إىل حلم مستنفر يسَت صوب الیقُت. ابغتتو األحالـ وانتشى هبا

س روحو اليت غدت شبیهو ابألرض ف تسقي تلك الفتاة يباأمتنماًل 
 اؼبتشققة من العطش.

مل تعد  ،مثلما أانت ،مل تعد أايمو بعدما ابدؽبا ألمات عابرة 
تلك اليت تراوده. هبلس سانبًا تتنازعو األحزاف  ،األحالـ ىي ذاهتا

أننو يطَت بُت   ،مل يعرؼ أل ىذا الذي اعًتاه فجنة ،واألفراح ُب آف
 ع التحلیق عالیاً وال حىت مالمسة األرض.ال يستطی ،األرض والسماء

ف صورة والدىا الطیب أغَت  ،قرر مصارحتها ،على حُت غرة 
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ىبشى ردة الفعل وىو الغريب والوحید. وُب ظهَتة  ،ى أماـ عینیوتًتاء
 ،وُب ظل تلعثمو ونبضات قلبو اؼبتسارعة اليت تكاد تسمع من بعد ،ما

 قاؿ ؽبا هبمس:
 وسعید من يقًتف بك. ،رة أببیكاي خدهبة.. أنت فتاة اب -

سارت على عجل كبو متجر  ،أضبرت خجاًل وابنت ابتسامة خفیة منها
لیس شبة ما يبنع أف يصارح والدىا.. العم ضبید طیب ولن فوالدىا. إذف 

 ىبذلو. 
وقبل أف يصل  ،مضطرابً  ،خرج من متجره ساعة غروب 

صوت صرخ عالیاً لكن شبة  ،أننو تراجع  ،متجر العم ضبید توقف قلیالً 
 لن زبسر أبداً فقاؿ لو: تقدـ وجرب حظك..  ،ُب داخلو

الحظو  ،لقى التحیة مرتبكاً أ ،تقدـ خطوات لیصل إىل مدخل اؼبتجر
 وسارعو ابلقوؿ:  ،العم ضبید

 ما بك اي ولدي.. ىل أنت على ما يراـ؟  -
  اي عم.ء هللاشاخَت إف  -

ىدأ قلیاًل  ،تنفس بعمق ،جلس على مقعد جبوار العم ضبید 
 وبدأ اغبديث متلعثماً.

*   *   * 
لتغدو األأثر حظوة  ،بعد سنة واحدة من الزواج ولدت زىرة 

أانت زىرهتم اليت تفوح عطراً   ،ودالاًل ُب منزؿ يتفین ربت خیمة احملبة
 بعدما حالف اغبظ العم مزعل ُب زواجو وعملو. 

راقبها أ   ،وأان أأرب معها ،تدور األعواـ وتكرب زىرة.. تنضج 
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ٌب بكل ىذا العشق؟ وأذوب ُب مفاتنها وسحرىا. ولكن ىل تعلم زىر 
ف أتتوارى بعیدًا خشیة  ،هنا تعلم سباما وتداري خجلهاأان على يقُت أ

وعلى  ،تفضحها مالمح العشق الطافیة على وجهها.. وحرأاهتا
أصابعها اليت تعبث خبصالت شعرىا. بیقُت راسخ تعلم زىرة عشقي 

وؿ خفقة قلب.. وأوؿ حلم.. وأوؿ سحر.. وأوؿ ولو. أل فهي أ ،ؽبا
أل اللوحات أانت ذبسد   ،ف تسمیهاأدوف  ،األغاين أانت تشَت ؽبا

أل االذباىات أانت تشَت صوهبا دوف   ،دوف أف ترسم وجهها ،مالؿبها
 مواربة.

 ،االثناف تناصفا قليب ،حوازاألحببت أحببت زىرة مثلما أ 
 ،من أجلهما تعلمت الشعر ،ليبانطبعت صورهتما على شغاؼ ق

 نسج أرؽ الصور.وأودو نت أصبل القصائد ألأتب دبداد قليب 
جوب السماء أ ،مٍت الطَتافىذا العشق منحٍت األجنحة وعلَّ  

زىرة..  -حواز األوأأتب:  ،وأحفر على صفحة الغیـو ذلك اغبب
فاعبمیع يعلم هبذا اغبب:  ،ترؾ اعبملة دوف توقیعأ ،نتما ُب وريديأ

 اؼبطر واألشجار والعصافَت واؽبواء.
بعد ساعات طويلة من االتصاالت مع اعبهات اؼبختصة  

رتدوف يحضر أفراد  ، ُب العراؽيُتحواز األاليت أانت تشرؼ على ملف 
ة يشهر الرموز األحواز حد ا  ا   ،د ىاديیة يرافقهم السيالبزات العسكر 

ة یاسیس اؼبنظمة السیئر األحواز ور ية لتحر ی عاـ للجبهة العربُتموؿ ا  وا  
سئلة وأعجوبة بعد اقتحاـ مقر اؼبنظمة. أوراؽ أبالذي قبا من اؼبوت 

وي أیواستفسارات وتفحص دقیق لینتهي األمر ابؼبقر الذي 
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ىناؾ التقى  ، دبحافظة البصرةَت ُب قضاء الزبَت.. معسكر أبيُتحواز األ
 ذاابت واألمل. داف الذين ذاقوا العاوعب احملمَّرةىايل أع ببعض یدمحم شف

ويبدو أف السلطات  ،األايـ ُب اؼبعسكر متشاهبة ورتیبة 
ال  ،تستعد ألمر ما من الصعوبة التكهن بو أو معرفة جوىره اغبقیقي

وتدريبات عسكرية  ،يقطع الراتبة سوى احملاضرات السیاسیة والندوات
فة واؼبتوسطة. شهور طويلة مرت على یعلى استخداـ األسلحة اػبف

راين يوأانت أخبار تنفیذ اؼبهاـ ُب العمق اإل ،َتمعسكر الزبعجل ُب 
تنتشر بسرعة الربؽ  ،الستهداؼ ما يبت للنظاـ وأجهزتو األمنیة بصلة

 حواز. األبُت نزالء اؼبعسكر.. عملیات خاطفة تضرب قلب النظاـ ُب 
علن أبعدما  ،مل تدـ نشوة الفرح ابلعملیات البطولیة طويالً  

وساقت السلطات  8711راف ُب سبتمرب عاـ يإالعراؽ اغبرب على 
راف اؼبتكررة على اغبدود. ابشرت يدلة لتجاوزات إاألالعراقیة الكثَت من 
شیدت السواتر  ،اذباه إيرافُب ة التحرؾ شرقاً یة العراقيالقطعات العسكر 

فیما ربرأت  ،وبدأت فوىات اؼبدافع ابطالؽ نَتاهنا ،على عجل
تتحوؿ البالد إىل ساحة حرب موازية للحرب ل ،الدابابت متقدمة اعبنود

تبدؿ مزاجو  ،الضارية اليت تشهدىا اغبدود. اؼبعسكر ىو اآلخر تغَت
إذ صدرت  ،یُتلتتغَت مهاـ الفدائ ،بعدما دخلتو اغبرب من أوسع أبوابو

ة یة العراقي على القطعات العسكر یُتاألوامر بضرورة توزيع الفدائ
بصفة  ،ةیرانيو داخل األراضي اإلش العراقي ُب توغلیؼبساعدة اعب

. الفدائیوف وجدوا ُب اغبرب اؼبشتعلة فرصة ساكبة ُتن ومًتصبيمرشد
ة اليت یة العراقيفواصلوا العمل مع القطعات العسكر  ،لالنتقاـ من عدوىم
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 راين بضراوة. يتوغلت ُب األشهر األوىل من اغبرب داخل العمق اإل
ستو من بشر شعلت أل ما الموأأتججت نَتاف اغبرب  

 ،مل هتدأ البنادؽ ،وشجر ومدف. فوىات اؼبدافع مل تعرؼ السكوف
وفاحت رائحة البارود ُب ظباء اؼبعارؾ. مل تكن اغبرب نزىة أبداً.. مل 

ًا ال فهي ال تكشف عن وجهها.. وتبقى لغزًا ؿبَت    ؛تكن حلمًا أيضاً 
ا. ؿباواًل الوصوؿ إىل جوىرى ،أحد يعرؼ أسرارىا سوى الذي خاضها

على مقاس  حروابً  ،صغَتة أخرى د حروابً غالبًا ما تتناسل اغبرب لتول   
 متشظیة بُت تفاصیل حیاتو ونبضات قلبو.  حروابً  ،احملارب

*   *   * 
ة مع تقدمها ُب العمق اإليراين ذبمع یبدأت القوات العراق

وف یوأاف الفدائ ،ات استجواهبمیلتنطلق بعدىا عمل ،العديد من األسرى
شبة  ،َتوذبمعوا ُب معسكر الزب ،وا نداء القیادة العسكرية العراقیةقد لب

ساف.. حشود من مئات هبمعهم یـ ُب ؿبافظة مالتنذبمع آخر قد 
اغبنُت طاؼ حوؿ  ،آخر أبصدقائوو  ،ىناؾ من يلتقي دبعارفو ،اغبلم
ورفرفت الذأرى جبناح احملبة على القلوب. ُب فوضى اؼبكاف  ،اؼبكاف
قو بدر معتوؽ بعد يع بصدیريق الصدفة التقى دمحم شفوعن ط ،والوجوه

بدأ بصراخ الدىشة  ،اثر أل اؼبتجمعُت حوؽبماأ. لقاء ُتاب داـ عامیغ
مل يكن يصدقاف  ،لینتهي ابغبكااي.. أل اغبكااي اليت مل زبطر على ابؽبما

بنزيف اؼباضي. تكل ما عما جرى ؽبما.. عن  اصیبتف ذاأرهتما أأ
زقة واألىل.. عن عبدالرضا ورفاقو.. عن زىرة اليت ترأها .. عن األاحملمَّرة

سیل مل  ،ُب وىج االنتظار. سیل جارؼ من اغبكااي ال يعرؼ التوقف
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 هبد طريقو صوب ضفة ما.
ولُت اؼبسئاتضح ؽبم سبب االستدعاء بعد االجتماع مع  
القوة  ،حوازاألر يش ربر یل جینو أاف يتعلق بقرار تشكإ ،العسكريُت

ة. ُب يحواز األة داخل األراضي یات نوعیاػباصة لتنفیذ عملة یالقتال
ـو التايل توقفت حافالت أماـ بواابت اؼبعسكر لنقلهم إىل یصباح ال

 سارت ساعات طواالً  ،اذباه الشماؿُب مدى آخر. ربرأت اغبافالت 
 وىي تًتؾ خلفها ظالاًل من مدف وقرى وطرؽ ملتوية.

نتباه سوى سمس لیس شبة ما يثَت اال ،وصلت اغبافالت 
توشك على الغروب وتغادر األفق البعید. إذف وصلت اغبافالت إىل 

معسكر مهجور مل تبارحو األفاعي والعقارب اليت استقبلت  ،اؼببتغى
أانت اؼبسافة الفاصلة   ،نقاذهإلوسارع الكثَت  ،اعبموع بلدغة أحدىم

. سرعاف ما بدأت االعًتاضات. ،قامة العوائل قصیةوإبُت اؼبعسكر 
 اؼبكاف واالذباه اثنیة صوب َتیلتقرر القیادة تغ ،وتصاعدت حدهتا

 دة اعبراح. یاعبنوب.. وأانت الديوانیة ُب معسكر ابو عب
فوضى أقرب إىل فرحة.  ،الفوضى رافقت االنتقاؿ الثاين 

قو بدر.. فرصة يع فرصتو لینتقل إىل اغبافلة اليت تقل صدیاغتنم دمحم شف
بدى امتعاضو من قرارات وأاعًتاه القلق  اً در ف بأغَت  ،ساكبة للحوار

 نو الشعور اؼبمزوج ابلسؤاؿ عما يضمره الغد.إقیادة اؼبعسكر.. 
التذمر بدا  ،قو وبدأت اغبكااي تتواىلیجلس دمحم جبوار رف 

 ، اؼبعاملةَتوستتغ ،وضاع ستزداد سوءااألف أمعتقداً  ،واضحًا ُب حديثو
 موضحاً: ،ر شـؤينوب نذف التنقل بُت معسكرات الشماؿ واعبوأ
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 ىذا ما ىبربين قليب بو. ، القیادة غَت صادقةاينوا -
 جة؟یىل ىذه النتإف وصلت یأ  - 
ش قوامو یت عن جاي صديقي.. ىل ظبعت أو شاىدت أو قرا   - 

 ألف مقاتل حرر وطناً يبتد على أل ىذه السعة؟
ز.. خت ُب أذىاف الكثَت حالة العجأف سیاسة احملتل رسَّ  ىال تنس -
وا إىل ىنا جاءهنم وأ ،ةیخوتنا تنقصهم الروح الوطنإف أغلب أال ترى أ

 .. وأوؽبم أان. ُت مرغمُتمكرى
ٍب واصل  ،تطلع من انفذة اغبافلة كبو الطريق ،صمت قلیالً 

 حديثو:
موننا إىل قس   يلماذا ال فإذا أانت القیادة جادة ُب اؼبهاـ اؼبوألة لنا  -

راين الذي يعاين من حالة يدائي ُب العمق اإلمئة أتیبة تتناوب العمل الف
ة تنصب اآلف ُب التعبئة یرانياإلاعبهود  ،فوضى واضطراب بعد الصدمة

 ،خاصة بعد اندفاع القوات العراقیة ُب األرض اإليرانیة ،ةيالبشر 
واستهداؼ مصفى النفط ُب عباداف.. ىذه فرصة ال تعوض.. أين كبن 

 منها؟
 رأيك؟ُب ما ىو اغبل  -
ولكٍت ال أرى  ،ن نتقدـ خبطوات حثیثة بعد التدريبات اليت نتلقاىاكب -

حواز مل ولن تتحرر األقي ي صدايشاً.. یف نكوف جألؤىلنا يسبباً واحداً 
 قة.يهبذه الطر 

عي سبامًا ما يع اؼبالحظة و يسر  اً ف دمحمأعلم سبامًا يأاف بدر  
لة أخرى یرى وسينو ال أال إ ،أاف ؿبقًا ُب أل ألمة قاؽبا  ،قوؿي
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متهراًب من  ،ىدوءُب ة. ردد یاع لألوامر العراقیللمقاومة سوى االنص
 قو:يسئلة صدأ
 د. يلننتظر ونرى ما الذي سنفعلو ُب اؼبعسكر اعبد -

*   *   * 
ىل اؼبعسكر وبدأت مهمة توزيع الرجاؿ وصلت اغبافالت إ 
ر واماألوصدرت  ،ة اؼبعروفةياقات العسكر ی وفصائل وفق السايإىل سرا

ة اليت استمرت ما یة القاسيبات التعبو يابنطالؽ اؼبرحلة األوىل من التدر 
وؿ قوات خاصة األلیتم بعدىا زج الفوج  ، ونصف العاـُتقارب العامي

ضة یات القرنة منطقة السودة والبیمن تلك القوات ُب معرأة قاطع عمل
رعتو ة ُب سیة العراقيادة العسكر یهبر القألیحققوا نصرًا  ،حوازاألُب 

ر يش ربر یودقتو. تواصلت اؼبعارؾ وازدادت حدهتا وتعززت عملیات ج
خاصة تلك اليت تتسم ابجملاهبات اؼبباشرة  ،حواز ُب جبهات القتاؿاأل

ر مقدمًا قوافل يش التحر یررىا جوبف اؼبواقع اليت أاف أال إ ،مع العدو
ة لتضع يدىا على تلك یسرعاف ما أتٌب قوة عراق ،الشهداء واعبرحى

اإلعالـ العراقي ىو اآلخر نسي أو تناسى االنتصارات اليت  ،ؼبواقعا
قبزىا جیش التحرير على أرض اؼبعارؾ. ويظل السؤاؿ األثَت يدور بُت أ

 اؼبقاتلُت ويقلق مضاجعهم: ؼباذا؟ 
دة اعبراح بعد یبو عبأعاد اعبیش إىل قواعده ُب معسكر  

 ،وب الرجاؿلكن اغبسرة ظلت قابضة على قل ،سلسلة من اؼبعارؾ
اليت مل  ،ع وبدر معتوؽیاغبسرة ذاهتا أانت ؿبور مشاعر دمحم شف

حواز والتجاىل األر يش ربر یات جیتفارقهما ونبا يتحداثف عن فعال
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و ُب اغبديث عن یاؼبتعمد لبطوالتو ُب اإلعالـ العراقي أو حىت اإلشارة إل
اً َت و أثع انزعاجیبدى دمحم شفأات واؼبعارؾ اليت خاضها. یمنطقة العمل
ف رأي بدر أاف أإال  ،مر ووصفو ابجملحف ُب حق الشهداءاألمن ىذا 

 مكرراً العبارة ذاهتا: ،ـبتلفاً مسوقاً اؼبربرات
حواز األر يش ربر یة صوااًب بذأر مشارأة جیادة العراقیردبا ال ترى الق -

 و.یُب وسائل اإلعالـ حرصاً على أمنو وسالمة مقاتل
مستنكراً ؼبا ورد على لساف صديقو  ،يعًتض ع سرعاف مایلكن دمحم شف 

 قائاًل: ،ةیرات واىيمن ترب 
ة إىل ىذا اغبد وال علم ؽبا یة غبیرانيف اؼبخابرات اإلأىل تظن  -

س یفهل ل ،سیننا جواسیها بيكن لديف مل إ رجل ايبوجودان وعددان. 
صبحنا عبئًا حقیقیًا على أىلو ُب س ُب العراؽ الذي أیىناؾ من جواس

 اؼبدينة؟ ىذه 
اتو ی مبط حَتع بعد اغبوارات الطويلة مع بدر تغیقرر دمحم شف 

ىل عامل أأثر إش ومعسكراتو للوصوؿ یهباد اؼبنفذ للخروج من عوامل اعبوإ
 ،ةینمائیفالـ الساألقرر االذباه ؾبددًا إىل اؼبطالعة ومتابعة  ،رحابة وسعة

غَت  ،ينقصو ويستهويو اً ابحثاً عماَت نمائیة أثیراتد دور العرض السيوبدأ 
واستطاع  ،ف بدر معتوؽ اذبو إىل متابعة أتب ومناىج حزب البعثأ
مبداًي رغبتو  ،ل عضوية اغبزب إثر نشاط سیاسي مكثف والفتین

مقدماً طلباتو اؼبتكررة  ،ةیرانية ُب عمق األراضي اإلیات فدائیاـ بعملیللق
عدـ الثقة أو  ُبمع علمو بوجود معضلة حقیقیة تتمثل  ،ُتولاؼبسئإىل 

الدرجة اليت وصلت فیها تسمیة الشخص الذي ال يزاؿ أىلو  ،اىتزازىا
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لذا   ؛داخل الوطن بصفة اجملرد.. أي من ال انقة وال صبل لو ُب العراؽ
ىذا اؽباجس أاف سائدًا ُب نفوس  ،بة والشكي الر ُتو بعیلنظر ا  يأاف 
 ،عوديذىب وال ي ف ألف دبهمة ما قدإأبف اجملرد  ،یُت العراقُتولاؼبسئ

 إىل َتوعاد الكث ،وشهدت اؼبعسكرات الكثَت من حاالت اؽبروب
اة یل ُب اؼبعسكرات وراتبة مبط اغبيحواز. ردبا اؼبكوث الطو األهم ُب يذو 

ذبرب البعض على العودة إىل أرض الوطن بعدما تضیق األحالـ وزبتصر 
ؼبخاطر حجم امن رغم على ال ،الرغبات.. وتغدو اؼبسارات أشد ضیقاً 

 واتساعها على أل االحتماالت.
ع وبدر معتوؽ..  یىذه الصفة أانت متوشجة مع دمحم شف 

ف ىذه اؼبعضلة مل تعق أال إ ،س ؽبما ُب العراؽ أقارب أو أىلیفل
ابلعمل  للمطالبةًتدد ُب مناشداتو اؼبتواصلة يتطلعات بدر معتوؽ ومل 

 ذلك القريب والبعید ُب آف. ،داخل الوطن
ة من أسب ثقة یر معتوؽ من خالؿ نشاطاتو اغبزبسبكن بد 

قلل یو لیقًا إليحباط طر اإلد هبلذا مل  ،مشدداً على االنضباط ،ُتولاؼبسئ
الرفض اؼبتواصل لطلبو من رغم على ال ،ةیمن عزيبتو وطموحاتو الوطن

وؿ اؼبسئرسل الضابط أنفك عن تقديبو. وُب صبیحة يـو ما يالذي مل 
وحُت وصلو الطلب  ،حواز بطلب بدرألر ايش ربر یعن أمن معسكر ج

وأنف السماء استجابت  ،قفز فرحًا مستعدًا لو ،ؽ ذاتومل يكن يصد   
فعاجلو الضابط  ،وصل بدر ووقف أماـ الضابط مزىواً  ،لدعواتو
 ابلسؤاؿ:

ىل  ، بدرايرىقتنا ُب أتاابتك عن االشًتاؾ ُب العمل الفدائي ألقد  -
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مر ال أح نفسك من يكف عن الكتابة وتر ال تأ ،ل ابؼبوتف تعج   أد يتر 
 .جدوى منو ؟

أف عن ؿباربة العدو الذي احتل بالدي أف أف يل اي سیدي یأ  -
أف والفرصة ما زالت متاحة أمامي أف ی. أ؟بناء شعيبأواستباح دماء 

 نسى ما فعلوأف أ ىل عليَّ  .؟د أأرب ضرابت فبكنة ُب صفوفويلتسد
 .؟بنا

ثو يهنى حدوحُت أ ،معاانة الناس ىناؾ ٍب اسًتسل ُب أالمو شارحاً 
 ابدره الضابط ابلقوؿ: ،اؼبؤمل
م یما ربمل من ق فمالوبرجل  الفا بدر لو أاف مثلك ايوهللا  -

 ـو تتصدر الصحف واجملالت.یتكم الیومبادئ لكانت قض
 سرعاف ما ابتسم الضابط خببث وقاؿ لو: 
واآلف  ،وردتنا للتو اليت عم لقد ًب قبوؿ طلبك ُب ىذه الربقیة ايخذ  -

 ف تستعد للمغادرة إىل بغداد.أينبغي 
هنض من  ، من شدة الفرحَتطيصدؽ بدر ما ظبعو وأاد يمل  
استلم الربقیة وخرج مسرعاً  ،و اػبربیل الضابط الذي زؼ إلمكانو وقبَّ 

وأشار  ،رأه من بعید ،عیها دمحم شفینتسب إلية اليت يمتجهًا كبو السر 
 زة ونبا يتهامساف.. ٍب افًتقا أل إىل مصَته. یوجلینزواي فًتة  ،إلیو

ه الشوؽ والرغبة ؼبعرفة ما و وبد ،و للسفرإلی تاجوبصبع بدر ما  
لتو األوىل ُب یىببئ لو القدر.. وما ىي اؼبهمة اليت سیكل ف هبا. ابت ل

وُب صباح الیـو التايل توجو مسرعاً   ،بة من اؼبكافيحد الفنادؽ القر ا  
األحواز.. بناء تبدو على سحنتو اعبدية واعبمیع ُب ادة شعبة یإىل ق
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توجو  ،وىو ينصت إىل قلبو النابض بقوة ،اجتاز البوابة ،غمرة العمل
ىل اؼبوظف وجلس ُب وىج م الربقیة ا  سلَّ  ،صوب غرفة خاصة هبذا األمر

ال شيء يطرؽ ُب ذىنو سوى اؼبهمة اليت سیكل ف  ،عد الثواينياالنتظار 
 هبا.

ظبع صواًت ينادي علیو: بدر..  ،ألفكار وتقاطعتهاوُب زضبة ا 
 ،بدر معتوؽ. جفل ورفع رأسو لیجد ضابطًا يدعوه للدخوؿ إىل مكتبو

ات یذ العملیولة عن تنفاؼبسئف اعبهة أبلیخربه  ؛رحب بو وأشاد بعزيبتو
و بعد دراسة مستفیضة. مضیفاً یراين قد وقع اختیارىا عليُب العمق اإل

ونبا:  ال  ،ؽبذا العمل تبدأ أبمرين ُب غاية األنبیةأف اػبطوات األوىل 
واثنیًا أف تقطع  ،عة عملكیتكلم أحدًا ربت أي ظرؼ عن طب

ف صادفت أحدىم وإحىت  ،يُتحواز األة مع أل یعالقاتك بصورة هنائ
ف مل تستطع اؽبروب منو ال تطل معو ُب الكالـ. وىناؾ وإُب مكاف ما 
ال فإف خرجت من ىذا اؼبكاف  :ه وىوايخربؾ إأب أف هبأمر آخر 

 یل.االت الطارئة اليت ال ربتمل التنجال ُب اغبإو یتعود إل
مد الضابط  يده  ،رف اؽباتف لیًتؾ صمتًا مدواًي ُب اؼبكاف 

موجهًا عینیو  ،ٍب عاد اثنیة إىل حديثو ،جاب ابقتباضوأورفع السماعة 
 مسًتساًل:  ،مباشرة صوب بدر

ب اليت ستتلقاىا ستستغرؽ ية التدر ف مدة دور أبخربؾ أب أف هب -
 نت مستعد؟أهل ف ،ُتن أامليشهر 

 :ةمردداً حبماس ،ىز بدر رأسو موافقاً 
 ًب االستعداد. أأان على  ،نعم سیدي -
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ربذو بدر  ،بيخرجا معا وتوجها إىل اؼبكاف اؼبخصص للتدر  
وترصبة مشاعره الوطنیة ُب ساحة العمل  ،التعلم والتفوؽُب  رغبة عارمة

 یقي.  اغبق
هلها هبسرار اليت أاف األ من َتُب تلك الدورة تعلم بدر الكث 

وتعزز تفوؽ  ،ة. استطاعت الدورة أف تصقل مهارتوياة العسكر یعن اغب
وإىل روح  ،ب متمیزيعود السبب إىل ما تلقاه من تدر يو  ،روحو اؼبعاندة

زرع وأفاءة الطاقم التدريسي وطريقتو اؼببسطة ُب  ،اؼبثابرة اليت تعًتيو
 اؼبعلومة داخل عقل اؼبتدرب. 

 من الدورة التقى الضابط الذي اجتمع بو ُب َتـو األخیُب ال 
. "بو مصطفىأ"وأاف برفقة شخص يدعى  ،حوازاألادة شعبة یمقر ق

 لیقوؿ لو الضابط: ،اجتماع صغَت دار بُت الرجاؿ الثالثة
 ،رعنكوؿ اؼبباشاؼبسئ "بو مصطفىأ"د یكوف السیـو سیبتداء من الا - 

 و من مستلزمات. یليب أل ما ربتاج إلیوس
انصرؼ الضابط لتبدأ مرحلة جديدة من التدريبات برفقة  

قراءة اػبرائط والتعرؼ على ُب وتتمثل اؼبرحلة اعبديدة  ،وؿ اعبديداؼبسئ
ماأن وأ ،ة واألراضي الوعرةیف واعبباؿ واؼبناطق اؼبائايالسهوؿ والود

ة عامل الصرب يإضافة إىل مهمة تقو  ،ةيكر ات واؼبعدات العسیلاختباء اآل
ف أب "بو مصطفىأ"بلغو أو أل فدائي ُب ؾباؿ عملو. یتاج إلوبالذي 

 ،دی معسكرالرشُتتنقالف خالؽبا بيومًا ي ُتىذه الدورة ستستمر ثالث
ب برفقة يثة للتدر يات اغبدیوي أافة األسلحة واؼبعدات واآللوبالذي 

 معلمُت أأفاء. 



38 

وشارفت على هنايتها لیحصد  ،توالت األايـتواصلت الدورة و  
ر. وىنا أتٌب مقولة يومنح شهادة تقد ،رفع درجات النجاح اؼبتمیزةأبدر 

ؿبققًا أل ىذه  ،بكل ما ربمل من معٌت "صنع اؼبعجزاتياغبب "
االقبازات نتیجة حبو ألرضو ووطنو وشعبو.. القابع ربت براثن 

 حتالؿ. اال
 "بو مصطفىأ"بو ذات مساء بات اؼبكثفة اصطحيبعد التدر  

ستمتعاف يونبا  ،لیجولة ُب شوارع بغداد إىل ساعات متنخرة من اللُب 
شىت  تحداثف ُبيو  ، شوارع العاصمة ومعاؼبهاُتبوقتهما ُب التنقل ب

ع دوف التطرؽ إىل الدورة ونتائجها اليت حصد من خالؽبا بدر یاؼبواض
التحدث  "و مصطفىبأ"اثر ذباىل أة. یاسیأعلى الدرجات ُب فًتة ق

فسنؿ  ،يالتغاضتحمل أل ىذا يمل  ،ظة بدر معتوؽیعن الدورة حف
بو أ"و یفرد عل ،عن اػبطوات اليت ستلي التدريبات "بو مصطفىأ"

 :"مصطفى
ف أب هبو  ،أنت اآلف ُب فًتة راحة ،د بدری ساينو یأل شي ُب ح  -

ف أجازة اإلفضل ُب فًتة األمن  ،تستمتع بوقتك بعد أل ىذا العناء
 تبتعد عن العمل ومشاغلو.

أبف اعبهاز قد  "ابو مصطفى"عادا إىل مسكن بدر لیخربه  
وأعلمو أبهنما سیلتقیاف  ،ُب قلب العاصمة اً الئق اً خصص لو سكن

ف يًتؾ أال بعلم مسبق أو إال يًتؾ اؼبكاف أف علیو وأ ،ومييبشكل شبو 
 سهل العثور علیو عند الضرورة.یرسالة عن مكاف تواجده ل

ق يهد لو طر يبقباز إلتو يغمره السرور ؼبا حققو من یرقد بدر ل 
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كوف يف أتمٌت ُب تلك اللحظات يوأم أاف  ،عاً يىدافو سر ألالوصوؿ 
 د مالحم البطولة. يراف من جدسط   یع معو لیق دربو دمحم شفیقو ورفيصد

 اً ارتو ونقل بدر یبس "بو مصطفىأ"ـو التايل جاء یُب صباح ال 
ها ید الذي أانت تغطي جدرانو خرائط رظبت عليإىل اؼبكاف اعبد

وؼبح على  ،ةیرانية اإلیات واؼبواضع الدفاعیخطوط الدفاع وأماأن اآلل
 ،ت اليت ربمل صورتو ابظباء ـبتلفةايطاولة غرفة اعبلوس عددا من اؽبو 

ات االستطالع یة اؼبختصة بعمليإىل جانبها بعض الكراسات العسكر 
 ،فاؼبنزؿ اتبع عبهاز اؼبخابرات ،اىدهندىش بدر فبا شيق. مل یالعم

 كوف أحد مقار اسًتاحتهم.    ينو ردبا أمتصوراً 
ال حُت ذأر إعر بدر أي اىتماـ يذأر بتلك الكراسات يمل  

دة یهنا قد تكوف مفأل ؛ف علیو مطالعة تلك الكراساتأ "بو مصطفىأ"
ي أوامر ف يكوف مستعداً ألأبمشدداً علیو  ،ُب اؼبراحل اؼبقبلة من العمل

 طارئة قد تصدر. 
وقات فراغو غالبا ما يتفحص بدر اػبرائط اؼبعلقة على أُب  

 ،ة بوضوحیراني إىل ثغرات خطوط الدفاع اإلَتتلك اليت تش ،اعبدراف
راين ي العراقي واإلُتتوصل لسبب ترأها من دوف حراسة من أال الطرف

 ،اتیواآللق حرأة االشخاص یة الصعبة اليت تعیعیجة اؼبوانع الطبینت
 ،عةیوالحظ من خالؿ مطالعتو للخرائط أبف الصعوبة ال تكمن ُب الطب

 ،بل ُب اجملازفة ُب ربدي العقبات والتعامل معها  عند الضرورة القصوى
بدأ بقراءة الكراسات  ،ونتیجة سبرسو ُب التعامل مع مثل ىذه الطرقات

خطاء األتجنب یز لیبشغف وترأ ،اؼبوزعة على جهات الغرفة األربع
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و یل علىتم أيضًا بدقة العمل اليت ستسه   وا ،ماؼبؤدية إىل اؼبوت احملتَّ 
 الوصوؿ إىل ىدفو بسرعة متقنة وخسائر أقل. 

وقد مرت على  ،ُب مطلع شهر نیساف وُب سبت ربیعي 
ستعد للذىاب يف أببلغو وأ "بو مصطفىأ"جاء  ،اغبرب أربع سنوات

وىي من ؿبافظات  ،فسایات اعبنوب ُب ؿبافظة میإىل قاطع عمل
جهز بدر نفسو للذىاب ُب  ،ورباذي إيراف حدودايً  ،اعبنوب العراقي

 :"بو مصطفىأ"ـباطباً  ،ارةیوقفز إىل مقدمة الس ،زمن قیاسي
 ب.يؼ هبا ؾبهودان ُب التدر شر   ناً رزقنا هللا دبهمة َت وأخ - 
 ىذه ىي الفرصة اليت أنت تتمناىا. - 

طالبًا من  ،ات االستطالعیاتبع بدر استفساراتو عن عمل 
لكنو أأد  ،ةیعة العملیل عن طبیزوده ببعض التفاصيف أ "بو مصطفىأ"

لها حُت یتفاص یع علوسیطلَّ  ،عة اؼبهمة أبداً ینو ال علم لو عن طبألو 
ة لالستخبارات ُب العمارة. استمرت یىل مقر اؼبنظومة اعبنوبإالوصوؿ 

ُب ظهَتة بدأت حرارة الرحلة زىاء أربع ساعات لیصال إىل اؼبقر 
 الطقس تقضم ما تبقى من نسائم الربیع.

و بدر يتبعل اؼبعلومات یة ربلیإىل خل "بو مصطفىأ"دخل  
شبة أوراؽ متفرقة  ،غرفة صغَتة على جدراهنا خرائط أبَتة ،خبطوات اثبتة

وأراسات متناثرة على الطاولة اليت تتوسط  ،غرزت على لوحة خشبیة
هنضوا  ،رتب متفاوتة يتوزعوف ُب الغرفةعمار و أبالغرفة. ضباط 

لیبدأ أحد الضباط  ،حاديث ـبتصرة وسريعةأ وتبادلوا معاً  االستقباؽبم
ومدى  ،شرح اؼبوقف اؼبتعلق ابلثغرة اليت رصدهتا أجهزة االستخباراتُب 
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ق من الدخوؿ واػبروج منها بعیدًا عن یمكانیة رجاؿ االستطالع العمإ
ة حاؿ دوف تسللهم یقاهنم اللغة الفارستإف عدـ أال إ ؛عیوف العدو

كنهم التنقل هنارًا لرصد ربرأات العدو يبإذ ال  ،خلف خطوط العدو
وال شيء أمامهم سوى التنقل ُب  ،سر أو القتلاألخشیة الوقوع ُب 

ف ربرأات اعبیش أأما   ،وُب اللیل ؿبظورات تطوؿ وسبتد ،لیآخر الل
ة ید اللغة الفارسیهبرساؿ من إلذا قررت القیادة  ،عادة ما تكوف هناراً 

والتخفي دبهارة.. أانت ىذه اؼبواصفات تنطبق على بدر  ،لسهولة تنقلو
 سباما. 

مكانیة مساعدتو وطريق اجتیازه إشرح الضابط لبدر حدود  
مؤأدًا أف أحد رجاؿ  ،خط النار الفاصل بُت اعبیشُت اؼبتحاربُت

كوف ابنتظاره یوس ،ةنیيصالو إىل نقطة معإق سیتدبر یاالستطالع العم
و. واصل الضابط یُب طريق العودة ُب اؼبوعد الذي سیتم االتفاؽ عل

العبور خلف ُب وتتمثل  ،ت لبدریطعأة اليت یشرح أىداؼ العمل
ة وقدرة یواؼبواضع الدفاع ،اتو الثابتة واؼبتحرأةیخطوط العدو ورصد آل

خ يار ات ومنصات الصو یم سرعة حرأة اآللیوتقی ،هایاالستحكامات ف
مشددًا على عدـ  ،لةیف وجدت ومواقع اؼبدافع الثقإالثابتة واؼبتحرأة 

ف تكوف اؼبشاىدات بصرية وأ ،استخداـ الورؽ والقلم للكتابة مطلقاً 
 وقاؿ موجهاً أالمو لبدر: ،زبتزف ُب حافظة العقل

ها یوصلك إىل النقطة اؼبتفق علیستلتقي اآلف ابلشخص الذي س - 
 . بايواإلثناء الذىاب أ

 ،قیوىو أحد رجاؿ االستطالع العم ،ٍب اندى ابحضاراعبندي عاصف
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 لتبدأ صفحة جديدة من اؼبهمة اؼبرتقبة. ،دخل عاصف وأدى التحیة
*   *   * 

ـو التايل یوُب مساء ال ،ةیلتو ُب مقر اؼبنظومة اعبنوبیانـ بدر ل 
ومن ىناؾ  ،ةیاصطحبو عاصف وتوجها معا إىل خطوط اغبرب األمام

إىل نقطة االنطالؽ. ُب تلك اللحظة وضع بدر خطوتو األوىل تسلال 
ف العملیة أبعلم يدوف أف  ،تمٌت تنفیذه منذ سنواتيُب مسار أاف 

 وأاىل  قـو بو اتلیًا بعدما ينفض عنیا سبرمتها مل تكن سوى اختبار ؼب
 اً منهم. یكن مستثنيومل  ،فهو من اجملردين ،الشك

لیعود وُب  ،لعدوطبس لیاؿ قضاىا بدر خلف خطوط ا 
ن اؼبعرأة يت مواز َتَّ مة اليت غیهنا الغنإ ،كن ُب حسباف أحديجعبتو ما مل 

ة اليت  یواستطاع أسر تلك النظرة الدون ،اتیُب ذاؾ القاطع من العمل
لكن  ،توقعوا عودتويهنم مل أخاصة  ،نيوف إىل اجملردیتطلع هبا العراقيأاف 
ها. عاد یلعودة اؼبتفق علوامر أانت تقضي ابنتظاره عند نقطة ااأل

ل یوضابط استخبارات ربل "ابو مصطفى"بدرمعتوؽ وأاف ُب انتظاره 
شرح  أل مشاىداتو ُب لیبدأ بدر  ،إضافة إىل ضباط آخرين ،اؼبعلومات

ولغاية الساتر الدفاعي  ،من الساتر األمامي عند خط التماس مع العدو
 ،اتیعها وحرأة اآللمرورًا ابنتقاؿ اؼبدرعات وتعدادىا ومواق ،َتاألخ

ة يدب على األرض ُب تلك اؼبنطقة بدقة وعنايوىبربىم عن أل ما أاف 
 فائقة.

مبتسماً  "ابو مصطفى"ما يتطلع إلیو بینتكلم يأاف بدر  
وانشغل الضابط إبضافة اؼبعلومات اليت يسردىا بدرعلى  ،ابعجاب
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ادا بدر اػبرائط اؼبعلقة على جدراف الغرفة.   ُب صباح الیـو التايل ع
 بعدما سبكن بدر ،إىل بغداد تغمرنبا السعادة "بو مصطفىأ"معتوؽ و

ق الكفاح اؼبسلح ضد العدو.. طريق يضع أوىل خطواتو ُب طر يأف  من
دو ف بدر ُب سجلو إثر تنفیذ مهمتو األوىل  طويل وشاؽ صوب اغبرية.

لیكلف بعدىا  ؛بداه من شجاعةشهادة ثقة من القیادة العسكرية ؼبا ا  
اليت ترصبت الكثَت من النتائج  ،ةیرانيات ُب عمق األراضي اإلیدة عملبع

على الصعید العسكري. تعددت اؼبهاـ مع تصاعد نشاط بدر على 
قاً إىل قلبو وعقلو.  يد التعب أو اؼبلل طر هبف دوف ا   ، أاملُتُتمدى عام

 عمل بدافع حب الوطن واػبالص من احملتل. يأاف 
قیة األصباح اليت يقضیها بدر مل يكن ذلك الصباح مثل ب 

بو أ"إذ زاره  ،ةیضاين الر ي بعد عودتو من التمار َتتو الصغیًا ُب بیمسًتخ
 ،ف زاره ُب مثل ىذا الوقتأسبق لو يفلم  ، عادتوَتعلى غ "مصطفى

ال عند الضرورة القصوى. أانت شبة مسحة من القلق تبدو على  إ
ات القهوة اليت اليت تقطعها رشف ،اؼبقتضبة "بو مصطفىأ"ألمات 

ف يكوف متوازاًن رغم الذىوؿ الواضح أحاوؿ  ،عدىا بدر على عجلأ
 لقوؿ:صمت قلیالً لیبادر اب ،على مالؿبو

تدخل إىل عاؼبنا  ،عةيات سر َت ش ُب متغیعيف العامل أتعلم اي بدر  - 
كبن جزء من ىذا و  ،بةیيومیًا أجهزة متطورة تقـو دبهاـ متعددة وعج

 و.یة التقدـ فَت نواأب مس فب أهبالعامل الذي 
ارتشف ما تبقى من القهوة ووضع الفنجاف جانبًا ٍب واصل  
 اغبديث:
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ت يجهزة الرادار األرضي )الراز ة أَت أدخل العراؽ ُب اآلونة األخ -
هنا أفضاًل عن  ،ىذه األجهزة ،ش العراقيیواالستمكاف( للخدمة ُب اعب

ُب هنا ذبنبنا اػبسائر فا ،زریشعة اللأبقة ُب عملها وتعمل یحساسة ودق
شخاص خلف خطوط األرساؿ إنا عن یهنا تغنأأما   ،رواح واؼبعداتاأل

نك عملت ـبلصًا جبهدؾ أبالعدو واجملازفة حبیاهتم.. وأان أشهد اي بدر 
وُب أل مرة أاف تنفیذؾ  ،وحاربت بشجاعة ،ت بالء حسناً یبلوأ

 ة.ة اؼبقدسیتحسن بشكل ملموس خدمة لواجباتك القوميللمهاـ 
أننو يتفحص   ،صمت قلیاًل وتطلع إىل الساعة ُب معصمو 

 وقاؿ: ،الوقت
ة تقدـ لك شكرىا وامتناهنا على ما قدمت من یادة العراقیالق -

علمي من رغم عل ال ،فارقكأف أحز ُب نفسي ینو لوأ ،لةیخدمات جل
 ايقها یلكنها األوامر اليت البد من تطب ،كیخالصك وتفانإدبدى 

ب هبو  ،خربؾ ابنتهاء مهمتك ُب ىذا اجملاؿأسفٍت أف ؤ يزي بدر.. يعز 
حواز لتمارس نشاطك اغبزيب وتستمر األر يش ربر یف تعود لتلتحق جبأ

واجهت  وإذا ،قلوف عنك شجاعةين ال يُب نضالك مع بقیة رفاقك الذ
.. وىذا وارد ُتولواؼبسئسئلة رفاقك وأصدقائك أو حىت الضباط أ

 "ؾباىدي خلق"تعمل مع منظمة  فاخربىم أبنك أنت ،عي جداً یوطب
ٍب اسرد ؽبم بعض اغبكااي  ،ةیة بصفتك مًتصبًا للغة الفارسیرانياإل

غلق يو  ،وستنتهي استفساراهتم ال ؿباؿ ،واألحداث اليت سنزودؾ هبا
 اؼبوضوع ابلشمع األضبر. 

*   *   * 



45 

ة ياتو العسكر یمارس حیعاد بدر معتوؽ إىل اؼبعسكر ل 
ع الذي ترؾ اؼبعسكر متجهاً یقو دمحم شفيب صدبغیا وتفاجن ،اؼبعتادة

حواز. األووصواًل إىل  ،ةیرانيت ومن ىناؾ إىل األراضي اإليإىل الكو 
وغالبا ما  ،شعر ابلوحدة والفقداف ،ابغبزف اً طوؽ ىذا الغیاب بدر 

ما الذي دفعو إىل ذلك.. ما  ،تساءؿ ُب ذاتو: ؼباذا ترؾ دمحم اؼبعسكر
دا للوضع یف صديقو أاف متابعًا جأيعلم الذي ينوي فعلو؟ أاف بدر 

حداث الساخنة األاليت أانت مرأز  احملمَّرةف وعلم أ ،راينياإلالداخلي 
 ،األوىل من قبل اعبیش العراقي حُت دخلها ،قد دمرت ابلكامل مرتُت

ف أل الواثئق اليت ربتويها فإإذف  ،ةیرانيوالثانیة من قبل القوات اإل
حواز األف ىناؾ من وصل إىل إٍب  ،فتتلأحرقت أو أمؤسساهتا قد 

ف أعضاء وإ ،تعرض إىل االعتقاؿ أو االستجوابيقة ذاهتا ومل يابلطر 
ا أو تبوو   ،ة منشغولوف ُب اغبرب على جبهات القتاؿياللجاف الثور 
أل ذلك أاف دبثابة صماـ أماف   ،ةیرانيا ُب اغبكومة اإلیمناصب عل

عي يدوف أف  ،راه مناسباً يق ما د وفيدىا من جداتو اليت قرر أف يشی   یغب
د یق الوحيق دربو بدر.. الصدیت رفاية ُب معنو َت ف فراقو ترؾ فجوة أبأ

 قلبو ومستودع أسراره الذي تقاسم معو السراء والضراء. منب يالقر 
حُت بدأ الربد يبد  8719سابیع األخَتة من عاـ األُب  

اختفى  ،یومیةويطرؽ تفاصیل اؼبقاتلُت ال ،أذرعو على حیاة اؼبعسكر
لیغادر  ؛ودعويد من هبلكن ىذه اؼبرة من الغیاب مل  ،بدر مرة أخرى

وما سبب االستدعاء  ،ن سیكوف االذباهيعلم إىل أيصمت دوف أف ُب 
 َتثة الكثيبعدما استغنوا عن خدماتو لتوفر األجهزة اغبد ،اثنیة إىل بغداد
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االستدعاء ىذه ما السبب وراء األمر الفوري ُب فمن زىق األرواح. إذف 
ادة شعبة یإىل مقر ق قوياؼبرة. ظل بدر ُب ىاجس األفكار وىو ُب طر 

اليت عبث الشر البغیض  ،حواز.. اسًتجع بذاأرتو ربوع الوطناأل
تذأر  ،ومرت زىرة ُب خیالو ،وأايـ الطفولة اً تذأر دمحم ،دبقدراتو وثرواتو
د وصل بغدا   وأادت دمعة خجلى تفر من مقلتیو. ،وشهق أبسى

مساء.. تلك اؼبدينة اليت سارت على طرقاهتا حكاايت توشج حرأة 
الناس وأحالمهم بتاريخ اؼبدينة العريق. ُب مطعم منزو ُب شارع 

سار ُب امتداد الشارع  ،السعدوف تناوؿ وجبة طعاـ متوجسًا القلق
ُب استدار  ،لكنو أىب أف يغادره ،لیبعد ذلك اؽباجس الذي طغى علیو

اعتلى السالمل  ،وصل ىدفو بسرعة ،دأ خطواتو األوىلاذباه الفندؽ وب
ُب اذبو إىل النافذة وتطلع صوب اؼبدى اؼبنظور  ،وعاِب مفتاح الغرفة
 قريب.  لف الصبح أال إانتظار الصباح.. 

ىل مقر ارة أجرة وتوجو ا  یمنذ الصباح الباأر استقل بدر س 
ة إىل یصورة هنائعلم أنو قد ًب انتقالو بيكن يمل  ،حوازادة شعبة األیق

بداه من بسالة ُب أؼبا  ،ق العمل التابع عبهاز اؼبخابراتيوحدة فر 
ات اليت نفذىا یقة ُب قواطع عدة من العملیة الدقیاتو االستطالعیعمل

خربه یل ،تُت. وصل اؼبكتب وسلم برقیة االستدعاءی اؼباضُتخالؿ السنت
ب أوراؽ یء من ترت االنتهاُتاًل غبیف علیو االنتظار قلأبأحد اؼبوظفُت 

 ،نقلو. مل يع أم من الوقت قد مضى بعدما ساورتو مشاعر متناقضة
ة خاصة بو يوىو ُب غمرة التخمینات عاد اؼبوظف ذاتو وبمل ىو 

ح مع ورقة دو ف یومفات شخصي سالحذف حبمل اإلمع  ،ةیدبالبس مدن



47 

و يموضحًا لو ىذا أل ما لد ، ببغدادُتما ُب شارع فلسط علیها عنواانً 
ادة الشعبة للبحث عن یكنو االنصراؼ اآلف. غادر بدر مقر قيبو 

ر يش ربر یحبتو ُب جثقل أاىلو لفراؽ ا  يغَت أف نباً أاف  ،العنواف اؼبدو ف
وتداعت لو صورىم  ،تهمينو ابت على يقُت من صعوبة رو  أل ؛حوازاأل

مو ايقضي ا  یف سیمتسائالً أ ،ووجوىهم ومشارأتهم معا األفراح واألتراح
ش یظلت صور ج .و وحدتو؟یملي علیومن الذي س ،دًا عنهمیبع

لكن الصورة األأثر وضوحاً اليت أانت  ،ر ورجالو تطوؼ ُب رأسويالتحر 
 حواز. األترسم معامل طريقو ىي صورة وطنو 

 ،اً ؾبهزاً بكل اؼبستلزماتَت وصل إىل العنواف لیجده منزاًل صغ 
لیس فیو  ،ةيلكتب العسكر سباما من اػبرائط والكراسات وا یاً وأاف خال

 وأتب ،ليیسرائاإل -خ الصراع العريب يسوى بعض الكتب عن اتر 
ف يعید ترتیب أولیات أة. قرر ینیدب اؼبقاومة الفلسطأخرى عن ا  

ف تفحص اؼبنزؿ ملیاً. وىو ُب غمرة التفكَت أعد أتفاصیل حیاتو بعد 
لدى  اً فهذا الشراب متوشج ،عادة التوازفإللنفسو قدحًا من الشاي 

شراب حدد مالمح الكثَت من  ،الشرقیُت ابعالف بدء العمل أو هنايتو
الشاي ىو طبرة الثوار. دخل اؼبطبخ  ،طقوس الشرؽ وسلوؾ انسو

لیسمع جرس  ،طقم إعداد الشاي ،متفحصًا ووجد ما يبحث عنو
تناثرت  ،على الباب "بو مصطفىا  "غمرتو اؼبفاجنة حُت رأى  ،اؼبنزؿ

ودعاه إىل  ،تصافحا دبحبة وحرارة ،مات الفرحهما ابتسایعلى وجه
 قائاًل: ،اؼبنزؿ
 كوف طعمو ال ذ وأنت تشربو معي.یس ،أنت أعد الشاي  -
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وابف على  ،طرقا أل ما علق ُب ابؽبما ،جلسا وربداث مطوالً  
غَت  ،حوازاألر يش ربر یبدر اغبزف بسبب قرار القیادة بضرورة مغادرتو ج

األمل حُت رد د أف خدمتو اغبقیقیة  بث ُب روحو "بو مصطفىأ"ف أ
ة لتلك یبات األولیمشددًا ُب الوقت ذاتو على أف الًتت ،بدأت اآلف

 سئلة بدر قائاًل:أ "بو مصطفىأ"اؼبستجدات متواصلة. وقطع 
ها عن العمل یال تتحدث ف ،سبوع واحدأأنت ُب إجازة مدهتا  - 

اراتد اؼبسارح  ،هنا فرصة ال تعوضإ ،لو لكوبافعل هبا ما  ،مطلقاً 
ف شئت وال تنس أنك أصبحت ُب طاقم اعبهاز إنما واالندية یوالس

رافقك ستجد أماـ الباب يوإف أنت حباجة إىل من  ،األقوى ُب العراؽ
د الذىاب ير أد. ال يثما تر یقلك حیانتظارؾ سُب ارة مع سائقها یس
 ،ليیسرائاإل -لة ُب قراءة الصراع العريب یسنقضي الل ،ي مكافأل
 لة. یسنخرج هناراً ؼبشاىدة بغداد ومعاؼبها اعبمو 
سبوع من اآلف.. أوسنلتقي بعد  ،ف تقضي وقتًا فبتعاً أسبٌت فنإذف  -

 ـ اؼبقبلة. اياألُب  شاؽ عملأمامنا 
سبوعو أبعدما ودعو فیما قضى بدر  "بو مصطفىأ"مضى  

  اؼبطالعة والتنزه واأتشاؼ ما خفي من بغداد.. اؼبدينة اليت ترقدُتب
بضفیتها على هنر دجلة جبراينو األلیف. سبعة أايـ مرت على عجل 

مستعجاًل بدر على اللحاؽ دبوعد  ،الباب "بو مصطفىأ"لیطرؽ 
 قائاًل: ،ضروري

طالع العمل واالُب ف نقابل أعضاء من اعبهاز بغرض الشروع أعلینا  -
 على اػبطط اؼبقررة.
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جهاز  واذبها إىل مبٌت "بو مصطفىأ"ارة یاستقال س 
وعبا اؼببٌت احملاط حبراسة مشددة. أبواب أهرابئیة تفتح  ،اؼبخابرات

نو عامل السرية إوجوه جادة تعمل هبمة ونشاط..  ،وأخرى تغلق بعدىا
 اؼبكلل ابلغرابة.   

دخال مكتبو بغرض  ،ر اعبهاز أاف مفتتح عملهمايمد 
 ،بدرمشیدًا ابقبازات  ،رحب هبما ،التعارؼ واالستئذاف ببدء العمل

نتظراف يهنما أاان أ يبدو ُتلینتقال ؼبقابلة شخص ،ديمبارأًا عملهما اعبد
خ یات التفخی ُب عملَتاألوؿ اػبب ،فا عن شخصیتهماعرَّ  ،وصوؽبما

 ُب زراعة َتما الثاين فهو خبأ ،ب مثٌتیاؼبربمج عن بعد ويدعى النق
توزع على زالة األلغاـ وىو اؼبالـز أوؿ عادؿ. جلسا ُب قاعة ؾباورة توا  
ب یخرج النقا   ،دراج مًتاصة غبفظ اؼبلفاتوأرأاهنا طاوالت حديدية أ

وبدأ  "ةيسري للغا"مثٌت من درج مكتبو ملفًا أتب على واجهتو عبارة 
رفع وجهو ونظر ُب عُت بدر  ،اه ابتسامةالحت على ؿبیَّ  ،يقرأ ابمعاف

 عجاب:اإلوقاؿ بصوب يشوبو 
ا دو نو عنك أل الذين تعاملوا معك ىذا م ، بدرايع التعلم ينت سر ا   -

ما سنقـو  ،نك حباجة لشهادات أخرىأعتقد أُب الدورات السابقة. ال 
ثة لتكوف متخصصًا ُب اجملاؿ ية اغبدیب على التقنيبو ىنا ىو التدر 

 الذي ستعمل بو ُب اؼبستقبل.
ٍب  ،رأسو دلیاًل على قباح مهمتو مع بدر "بو مصطفىأ"ىز  

 ائاًل: واصل النقیب مثٌت ق
من  ،بات واجتیاز االختباراتيبعد االنتهاء من الدروس والتدر  - 
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دًا ؼبا ستقـو یداين سبهیل اؼبیخر لغرض التنىآالضروري الذىاب إىل بلد 
 ات ُب الداخل اإليراين. یبو من عمل
ف هللا استجاب وأ ،ابتسم بدر وأنف ما وبلم بو بدأ يتحقق 

 ب حديثو:یلو. اختتم النق
ـو وسنلتقي غدًا للبدء ُب یف لبربؾ بو الأع یما نستطىذا أل  -

 بات. ياػبطوات األوىل من التدر 
بات وبدأت ُب التعرؼ على مواد يانطلقت فصوؿ التدر  

ة یوزراعة ونزع صواعق االنفجار وفاعل ،االنفجار وأیفیة نقلها وزبزينها
بل ت عن بعد واؼبسافة اؼبطلوبة لالبتعاد قیة لكل ىدؼ مع التوقیالكم

ات مشاهبة. دروس وورش عمل یفالـ لعملمع عرض صور وا   ،االنفجار
ت ابؼبفاجآومًا ملیئة يوؿباضرات مكثفة تواصلت على مدى أربعُت 

هنا انتقالة مغايرة لكل ما مر ُب حیاتو.. وردبا سیمر إ ،ابلنسبة لبدر
 الحقاً.

تو اؼبنشودة إذ مل ايىل غاىكذا ارتقى بدر ُب سلم الوصوؿ ا   
اـ ینو قادر على القأؾبااًل للشك على  "بو مصطفىأ"لدى  ًتؾي

ثٌت وأ ،تواقباز إمبارأًا لو  ،قدـ التهاين إىل بدر ،ًب وجوبواجباتو على ا  
سباـ ىذه اؼبرحلة من العمل الشاؽ. خرجا معا من على جهوده ُب ا  

ولو أامل اغبرية بفعل ما  ،جازة مدهتا طبسة أايـنو ُب ا  أبخربه اؼببٌت وا  
كفي من ينو سبتع دبا ألرفض ذلك العرض بشدة  اً لكن بدر  ،شاءي
نو يبحث اآلف عن الطريق األسرع للوصوؿ إىل أمؤأدًا  ،جازاتاإل

 اؼببتغى الذي وضعو نصب عینیو.



51 

داين یىل عمل منو حباجة ا  أبخربه أف النقیب مثٌت أتذأر بدر  
تو اؼبشاعر وراود ،الستكماؿ ذبربة التدريبات ُب إحدى الدوؿ اجملاورة

اؼبتناقضة حوؿ البلد الذي سیكمل فیو الدورة. حاوؿ االستفسار من 
تمتع إبجازتو إلهنا ضرورية يلكن األخَت أصر علیو أف  "بو مصطفىأ"

ظلت تلك اؼبشاعر  ،جازة مل يهدأ ابؿ بدراإلنٌب. طواؿ أايـ یؼبا س
ويلح علیو السؤاؿ: إىل أي بلد سنسافر.. إىل أين  ،تقض مضاجعو

ـو یسئلة تطرؽ ساعات يومو من دوف ألل. ُب الأتجو مصَتي؟ سی
ذىباف ؼبقابلة یخربه أبهنما سوا   "بو مصطفىأ" من االجازة جاء َتاألخ

و اؼبفاجنة یحد األصدقاء ُب مبٌت جهاز اؼبخابرات الذي أانت فا  
ابو "توقعها بدر. دخال اؼببٌت وتوجها كبو مكتب يكن يالكربى اليت مل 

أاف   ،ةيتكلم اللهجة البدو يرتدي الزي العريب و يرجاًل  لیجدا "مصطفى
ة  یحبفاوة وتبادال التح "بو مصطفىأ"تصافح معو  ،ُب انتظارنبا

ث يبومصطفى اغبدأاب. ابشر یا بعد غی التقُتمی ضبُتقيأصد
من  "بو عوادأ"ق یىذا الرف ،وقاؿ مشَتًا إىل الضیف ،فهما ببعضعر   یل  

ق الفدائي بدر یوقاؿ: وىذا الرف ،اه بدرٍب أشار ابذب ،قیردف الشقاأل
ة. یالغرفة اعبامعة العرب ىذهحواز احملتلة. سنشكل ُب األمعتوؽ من 
 وقاؿ لو: ،كبو بدر "بو مصطفىأ"حینها التفت  ،ضحكوا معا

فكن مستعداً  ،ردفاأللك إىل یقـو بتوصیس  "بو عوادأ"ق یالرف -
 للذىاب.

بدأ يتساءؿ ُب و  ،غمرت بدر الدىشة عند ظباعو األردف
ضع أل يُب حُت أاف  ،ردف على اػبط فجنةاألف دخلت یدواخلو: أ
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فكاره أرب من ا  األز یخذت اغبراف اليت ا  يع إىل ا  يـبططاتو للوصوؿ السر 
توقع أبداً يكن يومل  ،لم ابلوصوؿ إىل ىناؾوبصحو وىو يناـ و يذ أاف إ
بو أ"ظ خر بعد ىذا اعبهد والعناء. الحف تكوف وجهتو مكااًن ا  أ

 فبادره ابلقوؿ: ،عالمات االستفهاـ ابدية على بدر "مصطفى
  بدر.ايراؾ استغربت األمر ا   -
ٍت أو یعنيها ما یس يل فیردف اليت لواألستغرب.. مايل أان أف ال یأ  -
 عٍت العراؽ.ي
 جابو ابو مصطفى ضاحكاً:أ 
ردف ىي فقط ؿبطة اسًتاحتك اليت ستعرب منها اغبدود إىل األ -

 . ُتفلسط
*   *   * 

ظباعو أتداعت ُب ذىن بدر الكلمات اليت رددىا على  
درؾ سبب وجود أتب الصراع أأما   ،باتيوؿ عن التدر اؼبسئالضابط 
موقناً  ،ة ُب اؼبنزؿینیلي وأراسات أدب اؼبقاومة الفلسطیسرائاإل -العريب 

بو أ"لیصحح لو  ؛ةیىداؼ اغباألذ یل لتنفیسرائإف علیو الذىاب إىل أ
شكلها ُب ات اؼبقاومة یأبف علیو الذىاب ؼبالمسة عمل "فىمصط
 ،ىداؼ مشابو لتلك اليت ستنفذىا على أرضكوأح على أراض یالصح
بو مصطفى يده أ"مد  ،الً یسكت قل ،اتضحت الصورة أماـ بدر وىنا

 وىو يقوؿ: ،وسلمو إىل بدر ،اً خرج منها جواز سفر عراقیوأبتو یُب حق
خربؾ بكل ما یوس ،و مطلوب ومتفق علیودبا ى "بو عوادأ"قـو یس -

 ق.يترغب معرفتو خالؿ الطر 



53 

 و للسفر.إلی جلب ما احتاجألذىب للمنزؿ أف أ ىل عليَّ  -
وستذىب  ،انتظارؾُب ردف جاىزا األو ستجده ُب یأل ما ستحتاج إل  -

 "بو مصطفىأ"ة. بعد جولة التسوؽ ود ع یلألسواؽ لشراء مالبس عرب
ة يوىي ُب غا ،انتظارهف األحواز ُب أمرد داً  ،متونبیة سالأمؤأداً  اً بدر 

 الشوؽ لذلك اللقاء.
 ،حوازاألسرعاف ما ذبمعت الدموع ُب مقلتیو حُت ظبع اسم 

متمنیًا أف يعانق أرضها اؼببارأة  ،اغبلم األأرب الذي ىبتزنو بدر ُب فؤاده
حُت يبوت. أاف يتمٌت العودة من اؼبهمة ساؼبًا خشیة من أف يبوت 

ردف األىل ارتو متجهًا ا  یبس "بوعوادأ"انطلق     عن تراب الوطن. بعیداً 
لة.. ال شيء سوى صحراء مقفرة يق الطو يبرفقة بدر قاطعًا تلك الطر 

شيء بُت الرجلُت سوى الصمت الذي فبتدة على مرمى البصر. ال 
 تلتهموصمت يشبو الطريق الذي  ،العبارات اؼبقتضبة يقطعو بعض

عن الشعب  "بو عوادأ"فسنؿ  ،طع ذلك الصمتالسیارة. حاوؿ بدر ق
 ،ردين وعاداتو وعن العاصمة عماف.. وىل ىي شبیهو جبماؿ بغداداأل
 بو عواد: أجاب فن
ة واغبدائق عن غَتىا ُب یبنواألال زبتلف الشوارع  ،صباؿ اؼبدف أبىلها -

 عواصم ومدف أخرى.
 صل أالمو:ٍب وا ،ما اً مر أتطلع ُب مرآة السیارة اعبانبیة مستقصیاً 

ولیس شبة فوارؽ ُب  ،دیالكثَت من العادات والتقالُب العرب يتشاهبوف  -
 ة.يو یة الدنیة والعرفینيم الدیالصفات والق

 ٍت؟یف تصف يل الشعب الفلسطأىل لك  -
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ردين ىو األوالشعب  ،تلف ُب شيء عن ابقي الشعوب العربیةىبال  -
الظلم سباما مثل الشعب الشعب الفلسطیٍت انؿ الكثَت من  ،األقرب إلیو

 ؛أثر منكمبو من الدعم العريب ا  یخذ نصٍت ا  یحوازي. الشعب الفلسطاأل
 ة.يتهم اؼبرأز یة ىي قضینیة الفلسطیعتربوف القضيف العرب أل
 حواز قضیتهم أيضاً.األسینٌب الیـو الذي سیعترب العرب  -
نصفوأم بسبب وىنهم وسبسك البعض منهم يقي العرب مل ي صداي -
ة ثالث يحواز األة ینباؿ العريب القضاإلب یَّ . لقد غُتسي اغبكم اللعبكر 

ة عندما یواؼبرة الثان ،راينيوىل ىي سكوهتم عن االحتالؿ اإلاأل ،مرات
بوىا عن یَّ والثالثة حُت غ ،ةیخ ُب اؼبناىج الدراسيبوىا من حصة التار یَّ غ

 اإلعالـ الرظبي.
 رأيك؟ُب وما ىو اغبل  -
ُب ىذه  ،طرد احملتل بقوة السالح ىو اغبل األفضلالكفاح اؼبسلح و  -

نشاء مراأز للدراسات وإ ،اؼبرحلة علیكم ابلتعبئة الفكرية والثقافیة
 تكم على مستوى اؼبنطقة والعامل.یف قضيوالبحوث لتعر 

 ."بو عوادأ"تنقصنا اػبربة لقلة ذبربتنا السیاسیة اي  -
نقصكم يأما   ،ةیاسیتنقصكم التجارب الس ،قيي صدايتفق معك أ -

ة ومنظمات یة واغبقوقیاغبضور القوي واؼبؤثر ُب احملافل العربیة والدول
كم قدرة على التنثَت ُب اإلعالـ الذي يعترب يلد تسیل ،حقوؽ اإلنساف

 اؿ.ـو دبثابة السالح الفعَّ یال
وردبا  ،ك الرأي أبف لإلعالـ مهمة قد تتوازى مع بقیة األسلحةأشار أ -

 تتفوؽ علیها.
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ة فهي رغم دعم اإلعالـ ینیة الفلسطی مثاؿ على ذلك ىو القضَتخ -
ظهر على يلي اؼبضاد الذي یسرائاإللكنها مل ترتق إىل اإلعالـ  ،العريب

ة یٍت اؼبضطهد ىو اعباين فما ابلك ابلقضیوالفلسط ،ةینو الضحأ
 حوازية.األ
ل اذباه الطريق الصحراوي الطويُب ع إىل ساعة يده ومد بصره اثنیة تطلَّ 

 ٍب واصل حديثو:
سمع أصوات ينو ال ألدث عندأم وبعرؼ ما الذي يالعامل ال  -

ف أحة مٍت یف عدت ساؼبا نصإ بدر اينتم زبتنقوف. اظبع وأصراخكم 
حواز األخ ي على اؼبطالعة واؼبتابعة وقراءة وأتابة اتر يُتحواز األربث 
هل ة هبیتصور الكثَت من الشعوب العربة.. یقة علمي بطر ًنث والقدياغبد

 حواز.األن تقع يأ
 ،سیكلفنا الكثَت من الوقت ،ف نبدأ بصورة صحیحةأعلینا  ،نعم -

 لكنو الطريق القوًن.
 ،حداث العاؼبیةواألاغبروب والثورات  ،العرب يدرسوف أل شيء -

مواؿ على األنفقوف يهنم إهملوف أجزاء مهمة من منطقتهم. يلكنهم 
ة يَت مواؿ طائلة للمؤسسات اػبف أبتربعو يو  ،ة ُب أوروابیضاية الر ينداأل

 حوازي.  األدعموف الشعب العريب يوال  ،ُب الغرب
كبن نواجو عدوًا خطرًا يتشدؽ مرة ابلدين وأخرى  "ابو عواد"اي  -

 مشكلتنا لیست سهلة.  ،ابؼبذىب
من  ، ىذا العدوايف يعرؼ نواأع هبب یاعبم ،حكامنا غافلوف -

 و. یا لو وما علحوازي ماألدرؾ الشعب يالضروري أف 
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امتد اغبديث وتشعب صوب مداايت أأثر عمقًا وأشد  
ومع أل تفصیل صغَت ينتقل  ،سباما أالصحراء اليت تبدو أمامهما ،سعة

حواز ظلت ىي اآلصرة اليت وشجت األلكن  ،إىل قضیة مفصلیة أخرى
 :"بو عوادأ"لیختتم بعبارة  ،أطرافو ومنحتو نكهة مغايرة

 ،بوا لصراخكم اؼبوجعیستجيهنم لن إ ،ى ظباعكملن ذبربوا العرب عل -
عاهتم ازي منشغلوف بصر ي عز ايهنم أل ؛نيوؼ اعبالدینتم تنحروف بسوأ

لة يقكم طو يف تقتحموا حدود صمتهم. طر أالبد فإذف  ،نفسهمأمع 
غ حت لك الفرصة بل   یتأىدافكم. إذا أ من َتسیوعسَتة جدًا لبلوغ ال

تهم للعامل یف قضيهتم وطاقاهتم ُب تعر لوا على أفاءعو   يف أ يُتحواز األ
 ة أبداً.ینظمة العرباأللوا على وال تعو    ،أصبع

ال تزاؿ  ،لكن دواخل بدر ظلت تعتمل ،ساد الصمت اثنیة 
والصمت  ،حواز وقضیتها اؼبشروعةاألوطافت ُب خیالو  ،روحو موجعة

 "بو عوادأ"مسًتجعًا ألمات  ،عدالتهامن رغم على ال ،ي يلفهاالذ
ادة یة أو قیاسیة سیمرجع ُبورة تعزيز عمودىا الفقري اؼبتمثل بضر 
لتف حوؽبا الشعب يف وأ ،ح للثورةیو الصحیمة أتخذ بزماـ التوجیحك
 "بو عوادأ"مثل. واسًتجع بدر أالـ ق األيرشاده صوب الطر إبغیة 

لتو یوذىب دبخ ،ةیط ابألمة العربیاؼبوجع حوؿ حجم اؼبخاطر اليت رب
  من أسراره. َتالعريب الذي أاف هبهل الكث -ع العريب ز الصرا یإىل دىال

تطرؽ حديثهما  ،ردنیةاأل -وقبل الوصوؿ إىل اغبدود العراقیة  
دة عن  یوجهات نظر مف "بو عوادأ"بدى وأ ،ةیدانیات اؼبیإىل العمل

ف التجربة ُب فلسطُت أمؤأدًا  ،ىداؼ والتعامل معهااألة رصد یفیأ
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ة ُب ىذا العمل حباجة إىل ياالستمرار وألف  ؛ستكوف مهمة مستقبالً 
موضحاً  ،إضافة إىل عامل الصرب ُب االستكشاؼ ،إعداد ذىٍت ونفسي

مؤأدًا االبتعاد عن  ،ار دلیل عدـ ثقة وقلة درايةیف التعجل ُب االختأ
ف اؼبهمة أل ،ف أانوا من األعداءوإحىت  ، العزؿُتمهمة تضر ابؼبدنی ةأي

وستخسر التضامن مع قضیتك  ،صبعأامل حاربك العیف إرىاابً وسستصن   
 ،أمن يتحدث مع ذاتو  ،اًل ٍب رد دیقل "بوعوادأ"ُب أل مكاف. صمت 

ثنا يقنا وحديوسنكمل طر  ،ف نتوقف للتزود ابلوقود واالسًتاحةأب هب
 ما بعد.یف

مكاف اسًتاحة تبدو علیو عالمات البعد عن حرأة اغبیاة 
اسًتاحا قلیاًل  ،ؼبكاف القصيال شيء يبث روح األمل ُب ىذا ا ،الفعلیة

جراء اؼبغادرة وختم إلٍب ربرأا وصواًل إىل نقطة اغبدود  ،واحتسیا الشاي
داي اؼبهمة ذاهتا بیسر واضح. وانطلقا أردين األوعلى اعبانب  ،اعبوازات

 اثنیة وُب ـبیلتهما تلوح العاصمة عماف.
*   *   * 

ربدىا  طرؽ مقفرة ،ارة ؾبددًا ابذباه عمافیانطلقت الس 
 .وشبة أفق يبتد بعیدًا ُب نقطة تتحد فیها السماء ابألرض ،الرماؿ

بدأ اغبديث  "بوعوادأ"ف أغَت  ،صمت اؼبكاف يلقي بظاللو علیهما
 ؿباواًل بث الروح ؾبدداً ُب حوارنبا:

جد الوقت أردبا مل  ،عة اؼبهمة اؼبلقاة على عاتقكیحدثك عن طبسن -
ات لیس مؤثرًا ُب جبهات یمن العمل الكاُب ُب عماف. ىذا النوع

ات فباثلة ضد ی ىي اؼبكاف اؼبناسب ؽبا بسبب عملُتوفلسط ،القتاؿ
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 ة.یلیة إسرائيىداؼ عسكر ا  
 ردف؟األسنمكث ُب  اً أم يوم  -
لك إىل یحد رجاؿ اؼبقاومة بتوصتكفل ا  یوس ،أو أأثر قلیالً  اً ومي -

ك یم على تفكاألراضي احملتلة. ستصقل مهاراتك وابؼبقابل ستدرهب
 ها. یثة اليت تدربت عليب اؼبعدات اغبدیوترأ
 ؟"ابو عواد"ىل سًتافقنا اي  -
وردبا لن  ،قيي صدايمات یهنا التعلإأوف معكم.. نٍت لن أؤسفٍت أي -

فراً اكوف متو یو سإلی أل ما ربتاج  ،ال عند عودتك ساؼبًا إبذف هللاإتراين 
 لك.

لتلفت  ،وف توقفساعات مرت ونبا يتبادالف اغبديث من د 
ومع مرور الوقت  ،إشارات الطرؽ نظر بدر أبهنما على مقربة من عماف

 ،بدأت اؼبدينة أأثر قراًب مع اتساع حرأة اؼبرأبات واتضاح معامل اغبیاة
رغم خیوط اؼبساء اليت بدأت تنسل على الطرقات. وصال عماف وأاف 

 ومنارتو ُتد اغبسمروراً دبسج ،ل قد فرش عتمتو على اؼبدينة ومعاؼبهایالل
وأاف ُب  ، الذي طاؼبا ظبع عنوَتالكب "شيبو درو أ"الشاىقة ومسجد 

أما تداعت ُب ذىنو صور األسواؽ اؼبسقوفة اليت   ،ویصلي فيف أنفسو 
تتصل بفسحات مفتوحة. اتريخ مفعم ابغبكاايت ربملو ىذه 
األسواؽ.. واألجیاؿ اليت مرت عربىا. أسواؽ عماف متداخلة، تتشابو 

سمح يولكن ىل الوقت  ،هنا سبثل ىوية اؼبدينةأوتتمايز ىناؾ، غَت  ىنا
ارتو كبو فندؽ یس "بوعوادأ"دلف   لو دبعرفة اؼبدينة وفك أسرارىا.

وقررا النـو بعدما ابف  ،تناوال عشاء خفیفاً  ،حجز غرفة منزوية ،صغَت
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كة وأنف مالئ ،علیهما عناء السفر. مل تزرنبا األحالـ ُب تلك اللیلة أبداً 
اً یىاتف "ابوعواد"قت ُب ظباء الغرفة. ُب الصباح اتصل الرضبة قد حلَّ 
وبعد ساعة تقريبًا ظبعا طرقات  ،خربه بعنواف الفندؽأٍب  ،بشخص ما

شاب ُب ىو  ،لیستقبل الضیف "ابو عواد"هنض  ،على ابب الغرفة
تار مفردات ألماتو.. ىبتحدث بلباقة وىو ي ،العقد الثالث من عمره

أمن خاض ذبارب اغبرب   ،من أعماقها ،بعة من الروحمفردات ان
ؼ وعرَّ ق اؼبظهر. التفت إىل بدر یأن ،ل احملیایشاب صب ،واغبب معا

 نفسو: 
 أنت بدر.. صحیح.  ،غساف -
 أىاًل وسهاًل. ،ان ىونعم ا   -
 ـ نذىب إىل اؼبنزؿ لنبدأ عملنا؟ما رأيك قبلس ىنا أ -

ُب وسیكوف  ،د انتهتف مهمتو قرددًا إم "عواد بوأ"استنذف 
. غادر غساف الفندؽ يرافقو بدر إىل وسط ُتانتظار عودهتما ساؼب

وحُت وصال  ،ستقال حافلة الرأاب للوصل إىل منزؿ غسافا ،نةياؼبد
شهده يوعما  ،خر مستجدات األراضي احملتلةآربدث غساف عن 

ب اؼبزارع ومنع التجواؿ يٍت إثر مصادرة األراضي وزبر یالشعب الفلسط
وسوء اؼبعاملة اليت يتعرض ؽبا  ،ش ُب الطرقاتیوتعدد نقاط التفت ،الً یل

أانت   ،حواز ُب ذىن بدراألالعرب من قبل احملتلُت. وىنا حضرت 
و من ماثلة أماـ عینیو بقوة.. تلك البقعة اليت يعاين شعبها ما يعاين
ف أل ؛الشعب الفلسطیٍت ُب أرضو. مل يكن غساف يعلم هبذه اؼبفارقة

ف مهمة أإذ  ،ضیف هبب أف تبقى ُب غاية السرية والكتمافىوية ال
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ة ینیق وصوؿ بدر إىل األراضي الفلسطيغساف مقتصرة على أتمُت طر 
ف يكوف يـو غد موعد أوقررا خالؿ اغبديث  ،وفقًا لتقديرات بدر

 االنطالؽ.  
 -ة یردناألُب اللیلة التالیة استقال اغبافلة للوصوؿ إىل اغبدود  

 يتَّ يمرورًا بقر  ،ردفاألقًا صوب غور يترجال منها وسلكا طر  ،ةینیالفلسط
ال من إعرؼ أسرارىا يقة جدًا ال یالكرمة والكرامة. طرؽ وعرة وض

ف أمردداً اببتسامة  ،ةا. استطاع غساف اؼبرور منها بسالسخاض غمارى
. سارا طوياًل لیصال إىل ُتنیابمكانو االنسالؿ منها وىو معصوب الع

أثر من عشرة. توجو تجاوز عدد منازؽبا ا  يصغَتة مل ة ینیقرية فلسط
ُب لینفتح وأنف صاحب اؼبنزؿ  ،ىا وطرؽ البابأحدغساف إىل 

دخلهما إىل اؼبنزؿ.. مع وأ ،تعانق مع غساف وتصافح مع بدر ،انتظارنبا
علم مدى العذاب الذي تعرضا لو ينو أل ؛عبارات متواصلة من الًتحاب
وُب الصباح  ،لة عند الرجلیتلك الل ایُب تلك الطرقات الوعرة. قض

 مرت علیها ًنسیارة من الطراز القد ،ارة أحد جَتانویاستعار الرجل س
ف ترأن على انصیة الطريق. ألكنها ظلت معاندة أتىب  ،األزمنة الصعبة

طراؼ ألتصل إىل  ،ًا من اؼبارةیًا خالیقًا ترابيوسلكت تلك السیارة طر 
وبدر وسارا قلیاًل لیستقبلهما شاب  فا. ترج ل أل من غسافینة حيمد

تعارفا بشكل سريع لینسحب  ،يدعى إبراىیم.. أحد أفراد اؼبقاومة
 غساف قائالً لبدر: 

 ،ع عنده الودائعیستودعك اهللا الذي ال تضأ ،انتهت مهميت ىنا -
دراجي أود اسنع ،م وبقیة رفاقویخ إبراىاألستجد ما تبحث عنو عند 



61 

م برفقتك یخ إبراىاألكوف یة ؼبكوثك ىنا سوحُت تنهي الفًتة اؼبقرر 
  عودتك. ُتنا لتنمیوصلك إلیوس

فیما اذبو بدر برفقة إبراىیم صوب حیفا.. اؼبدينة  ،رفع يده ؿبییًا وغادر
 اليت ترقد على وجع االحتالؿ والتعسف.
 *   *   * 

 ،ُب حیفا.. تلك اؼبدينة الراقدة على ساحل البحر اؼبتوسط 
لتستقر  أىلهاتنعكس وجوه  ،المس ضفة البحرتتسع آىاهتا حىت ت
اترأة آاثرًا متنرجحة من حلم وذأرى. ُب تلك  ،على صفحة اؼبیاه

ؼ عن أثب على  جاؿ برفقة إبراىیم وتعرَّ  ،اؼبدينة وأزقتها مل يهدأ بدر
ودرس طبیعة  ،أل ما يبت إىل مهمتو. التقى الشباب اؼبقاـو وحاورىم

ف يفصل بُت األمل أء غريزي واستطاع بذأا ،األرض وتضاريسها
 والعمل.. خیط رفیع يربطهما ويفصلهما ُب آف. 

ُب أمسیة أاف القمر فیها مشعًا بنوره الفضي على اؼبدينة  
انقشوا جبدية  ،اجتمع بدر مع ضیوؼ حضروا على حُت غرة ،القديبة

ة یلیت اإلسرائايواجهوهنا مع الدور يظاىرة اؼبشاأل والصعوابت اليت 
ش اؼبفاجئة ُب مداخل اؼبدينة وـبارجها. أاف بدر يسًتؽ یتونقاط التف

 ،جندتو معاانة البشر من االحتالؿأمضیفًا إىل  ،السمع بعمق وصرب
بُت أىلو والفلسطینیُت. ظلت  ،هنا اؼبعادلة الواضحة بُت مدينتو وحیفاإ

تلك اؼبعادلة يقظة ُب ذىنو.. ُب وجدانو. ومن دوف زبطیط مسبق قرر 
اجتازا فبرات  ،اً اب إىل أسفل الوادي مصطحبًا معو بدر م الذىیإبراى

 ،وعرة لیصال إىل مغارة مهملة حوؽبا اؼبقاوموف إىل مستودع لألسلحة
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ويبدو أف اللقاء مرتبًا من قبل ولیس  ،فراد اجملموعة ابلتوافد تباعاً أبدأ 
ؿبض صدفة. عقدت الدىشة لساف بدر وانبهر بعدما شاىد األسلحة 

م یوحُت قرأ إبراى ،ها اؼبغارةعلی التفجَت اليت ربتوي واؼبعدات ومواد
 ابدره ابلسؤاؿ: ،عالمات االستفسار البادية على وجو بدر

 ىل تعلم ما نوعیة ىذه األسلحة؟ -
تها یع ؽبا وفاعلسلحة وأنواعها والبلد اؼبصن   األظباء أردد بدر  

ناسبة وقدرة أل أصبع منها على التفجَت فیما ًب استخداـ الصواعق اؼب
 لیسنلو ؾبدداً: ،م من أجوبة بدریؽبا. تعجب إبراى

 داف؟ینت ُب اؼبىل استخدمت ىذه اؼبواد من قبل وا   -
لكنٍت تعلمت أل ىذه اؼبعلومات من دورات عسكرية  ،فعلأال مل أ  -

 خاصة.
ىل ابمكانك شرحها  ،كبن حباجة إىل تلك اؼبعلومات النظرية ،رائع -

 للشباب ُب دورات سريعة؟
 وقاؿ: ،بدر رأسو موافقاً من دوف تردد ىز  
 بكل سرور. ،نعم -

 م كبو رفاقو وقاؿ:یالتفت إبراى
  أبطاؿ فانو أما تروف متشوقاً للعمل.ايمة دظبة یفكم ولیجهزوا لض -

لینٌب إبراىیم ويقوؿ  ،انتظار اؼبوعدُب يوماف مرا وبدر يتلظى على اعبمر 
 لو:
د. مع غروب یىل الصب إسنذى ، بطلايلة یجهز نفسك ىذه الل -

لیلتقیا اتلیاً مع بقیة  ،م يتبعو بدر صوب الواديیالشمس اكبدر إبراى
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ة يوىو عبارة عن ثكنة عسكر  ،اجملموعة ُب اؼبكاف الذي ًب ربديده أفراد
وىو  ،اً َت للوقود. ال يبعد اؽبدؼ أث اً َت أب  ات وخزاانً یلة تضم ا  یلیإسرائ

ة تعیق حرية اغبرأة واؼبناورة. أأد ف اغبراسة اؼبشد دأغَت  ،سهل اؼبناؿ
 واالستعداد َتف التحضأغَت  ،ست مشكلةیف اؼبسافة لأبدر للمجموعة 

 ،ما اغبراسة فسنتكفل دبعاعبتهاأواؼبعدات اؼبناسبة أفیل بنجاح اؼبهمة. 
ف أع الدخوؿ ألي مكاف دوف ی القامة واستطَتقص ،أما تروف  ،فنان
 نظار.األلفت أ

ة إىل يق اؼبؤديفسلكوا الطر  ،ا تنفیذ اؼبهمةلة قررو یُب تلك الل 
رصدوا  ،لیة وسبوضعوا ابلقرب منها حىت منتصف الليالثكنة العسكر 

م اجملموعة یعة أمر إبراىيوبعد مداولة سر  ،دينقاط اغبراسة حبرص شد
حاماًل على   ،ة زحفاً يىل الثكنة العسكر إالعمل. تسلل بدر ُب لشروع اب

البقیة ُب  تفیما أان ،ةیاليت جهزت للعمل بة اؼبواد اؼبتفجرةیأتفو حق
وضبايتو ُب حدوث أي  ،ة تسلل وانسحاب بدریحالة ترقب لتغط

ف تلحق أطارئ. قبح بدر ُب زرع العبوات ُب اؼبواقع اليت من شنهنا 
د و اتو ابلكامل. عایلالضرر األأرب ُب اؼبكاف وتشل حرأة العدو وتدمر ا  

خربىم ف انسحبوا صبیعًا بعدما أألبثوا ما  ،دراجو ملتحقاً ابجملموعةأبدر 
االنسحاب لكن قلوهبم أانت تعد ُب بدأوا  ،بدر عن توقیت االنفجار

وُب زضبة  ،دىرسبر الثواين وأنهنا  ،اللحظات توازاًي مع النبضات
، مل يصلهم ءیدث شوبولكن مل  ،االنسحاب أانوا وبسبوف الزمن

ودار ُب  ،اؼبتنججة ومل تتكحل عیوهنم برؤية انره ،صوت االنفجار
فئدة السؤاؿ األثَت: ماذا حدث؟ وظلت العیوف تتساءؿ وىي تتطلع األ
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كبو اؽبدؼ. انربت جلیاً عالمات االستغراب اؼبصحوبة ابلشك وبدأت 
حكم أم الصمت اؼبطبق الذي یتعلو رويدًا رويدًا وجوىهم. أسر إبراى

میع ف اعبإ ،مردداً بصوت مصحوب دبسحة حزف ،حصاره على اعبمیع
 ُب األمر لكن احملَت    ،خاصة صديقنا بدر ،نفذ مهمتو ابلشكل الصحیح

نقًتب من منازلنا ومل وبدث ذلك أوالء وىا كبن  ،ف اؼبهمة مل تثمرأ
كمل صبلتو صعدت إىل عناف السماء أتلة يف أوقبل  ،الزلزاؿ اؼبدمر

عقبها دوي انفجارات زلزلت األرض أ ،ضاءت اؼبكاف أبأملوأة يانر 
فرحة  ،عقبتو فرحة من العسَت وصفهاأأقدامهم. الح الصمت ٍب ربت 

ة الكريبة اليت طاؼبا يفیما ردد بدر معتوؽ وألوؿ مرة اآل ،نصر وامتناف
وما ظلمناىم ولكن أانوا "رددىا بعد أل عملیة مكللة ابلنصر: 

تواصل تنفیذ العملیات إثر تلك اؼبهمة الناجحة  ."ظلموفينفسهم أ
. أاف بدر ىو من ىبطط ُتلثقة ُب نفوس اؼبقاوماليت زرعت بذور ا

وشارأهم ُب  ،ماكبًا أل ما يبلك من خربة إىل الشباب اؼبقاـو ،وينفذ
ىداؼ واتسعت األار األىداؼ. تعددت العملیات وتنوعت یاخت
 معززة التحدي الذي يكمن ُب الصدور. ،وتفجرت روح اؼبقاومة ،اػبربة

الفلسطیٍت  ستة شهور مرت على عناؽ بدر السالح 
ومع بلوغ اؼبهاـ سقفها األعلى قرر  ،وتوشجو مع مشروعیة قضیتو

متحداثً  ،ُتینیل العودة اجتمع مع رفاقو الفلسطیوقب ،العودة إىل بغداد
 ،واضعًا أمامهم أل خربتو ُب تنفیذ العملیات ،إلیهم عن ذبربتو معهم

اصلة صرار على مو واإلة يبة والفداء والعز یمعززًا ظبات روح التضح
 ،تويقة ىو یالكفاح ونكراف الذات اليت يتصفوف هبا. وأاشفًا ؽبم عن حق
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ة اليت تعیش یإمبا من االحواز العرب ،تصوروف من العراؽيس أما یأبنو ل
 مرارة االحتالؿ والتهمیش.

على  ،وُب لیلة الوداع اجتمعت القلوب واشتدت السواعد
اىیم التفت إىل اػبلف ومع أوؿ خطواتو برفقة إبر  ،حزف الفراؽمن رغم ال

 ف شاء هللا.إت ها الرفاؽ والنصر ا  يوقاؿ للجمع: االحتالؿ إىل زواؿ أ
 خطوات غلب ،و مع غسافیسارا معا إىل اؼبكاف اؼبتفق عل 

ومل تقطع ذلك اؽبدوء  ،علیها اؽبدوء والرغبة ُب االختالء مع الذات
ا حاديث متفرقة حوؿ اآلٌب من األايـ. من بعید الح ؽبمأسوى 
نت جاىز أىل  - رحب هبما وشد على يد بدر قائاًل: ،غساف
 للعودة؟

 نعم أان جاىز رغم صعوبة الفراؽ. -
ذلك الذي  ،استودعا إبراىیم حبرارة وسارا ابذباه الدرب الشاؽ ذاتو

تعدد نقاط اؼبراقبة وانتشارىا على من رغم على ال ،سلكوه ُب اؼبرة األوىل
لیصال إىل  ،وتفاديها بنجاح استطاعا التخلص منها ،كبو واضح
نبا ارتو. رآیانتظارنبا ُب سُب  "بوعوادأ"ة.. ىناؾ أاف یردناألاألراضي 

 ،ُتمن بعید فًتج ل واستقبلهما بصورة تلیق ابستقباؿ األبطاؿ الفارب
مشیدًا دبهامو اليت  ،معربًا عن فرحة غامرة ال توصف بعودة بدر ساؼباً 

 حات قلوهبا.ستدو هنا األجیاؿ اؼبقبلة على صف
م األمل على خیَّ  ،رقدوا لیلتهم األوىل ُب منزؿ غساف 

 ،ُب حُت أاف األمل ربت وسادهتم ،ىم التعبأحالمهم بعدما ىد
هنم غرقوا ُب نـو عمیق يفصح عن أبوتلحفوا ابآلٌب. وُب الصباح شعروا 
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قرروا  ،زيح عن أاىلهم. وأمن يبسك الفرح من تالبیبوأىم  ثقیل 
ولتكن عماف مساحة ؽبوىم. اؼبدينة اليت ربتضنها جباؿ  ،االحتفاء ببدر

وأاف  ،فبتدة على مرمى البصر. بدأوا من وسط البلد اؼبشید  ابغبجر
مروا ابلساحة اؽباسمیة واألسواؽ واؼبساجد  ،اؼبدرج الروماين خطوة البداية

شبة ؽبجات  ،واؼبتاجر الصغَتة اؼبًتاصفة واؼبقاىي. عماف مدينة متساؿبة
ل سكاهنا مزهباً إذ يشك    ،ى إىل مسامعك وأنت تسَت ُب شوارعهاتتناى

العديد من اؼبساجد هباور الكنائس. عماف  ،لفوالتآفريدًا من التآخي 
فمنذ والدهتا ما زالت تتفاعل مع  ،مدينة وشجت اترىبها مع اآلخرين

 ف تغفل ظباهتا الفريدة اػباصة.أدوف  ،ؿبیطها
 ،لیقرر بدر العودة إىل بغدادحضاف عماف أيوماف أامالف ُب  

حواز ابت أقصر.. إهنا اػبطوة األف الطريق إىل أبلكن ىذه اؼبرة شعر 
نو معبن أبعدما شعر  ،لیس شبة ما يعیق ربقیق ىذا اؼبراد ،التالیة
 وبعزيبة راسخة. ،صرارابإل

بو أ"شغلت ىذه اؼبشاعر أل تفكَته ُب طريق عودتو بصحبة  
لیس شبة ما يشغل ابلو سوى  ،ضباً حىت ابت اغبديث مقت "عواد
أمن يبد يده إىل   ،صبحت أأثر قرابً أحواز.. تلك البالد اليت األ

 صفحة السماء ويالمس قبمة تومض من بعید.
 *   *   * 

ها من انفذة األمل الذي انبعث ینظر إليوصل بغداد وىو  
ق اؽبدؼ األظبى ینطلق منها ال ؿبالة كبو ربقیوس ،ؾبددًا ُب روحو

ؿباربة احملتلُت الذين دن سوا األرض اليت ُب امن ُب دواخلو واؼبتمثل الك
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 ،عجنت تراهبا بدماء األبرايء. توجو إىل منزلو ُب ؿباولة لًتتیب ذاأرتو
إضافة إىل  ،ة اليت حققهاَت والتنفس برئة مغايرة بعد االنعطافة الكب

بو أ"سجلو اؼبمهور ابلتحدي. صباحًا ظبع طرقات الباب وإذ بػ 
 ؛فوح منها عبَت النصر اؼبتوج ابلفخريده ابقة زىور یحاماًل ب "صطفىم
 ذه اؼبتمیز مبتسماً وىو يرد د:یقدمها إىل تلمیل
أنت اآلف مفخرة األحواز  ، بطل اؼبقاومةاينا احًتامك یفرضت عل -

ونضاؽبا. أنت واثقاً من قدراتك وراىنت علیك.. وفاز الرىاف. تستحق 
 ق العمل.يى قیادة فر وبكل جدارة أف تًتبع عل

انء الزجاجي الطويل اإلخذ بدر ابقة الزىور ووضعها ُب أ 
 - أالمو قائاًل:  "بو مصطفىأ"فیما أأمل  ،الذي يتوسط الطاولة

ينما شئت من سماؿ العراؽ أاعترب نفسك ُب إجازة ؼبدة شهر وسافر 
 اـ بو.ی للقَتنا الكثيفلد ، بطلايواستمتع  ،إىل جنوبو

 ،كیاهتا إلیادة ربیقاؿ لو ضب لتٍت الق اً ف يودع بدر أة وقبل ىم  ابؼبغادر  
 وتزؼ لك التهاين بنجاحاتك وبعودتك ساؼباً. 

جازة. طواؿ اإلعلى أمل اللقاء بعد  "بو مصطفىأ"انصرؼ  
حواز وجوىر ابألقرأ إبمعاف أل ما يتعلق  ،تلك اإلجازة مل يهدأ بدر

 القراءة يغور وعیو ومع أل خطوة ُب ،أترىبها وطقوس شعبها وقیمهم
عمیقًا وتتسع ؿببتو لتلك البالد اليت تشكلت على ىیئة ذلك القلب 

غَت  ،الذي ينبض ُب أعماقو. شارفت اإلجازة على هناية مشوارىا الزمٍت
وترسخ يقینو حبتمیة انتصار اغبق ضد  ،حوازابألنو حصد تلك اؼبعرفة أ

شهیق  لضحیة تتنفسف تعود اوأ ،وابنتصار اؼبظلـو ضد الظامل ،الباطل
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ف أهنا حتمیة التاريخ الذي ؿباؿ إف يغتاؽبا.. اغبرية بعدما حاوؿ اعبالد أ
 ىبطئ.

ستمع عن یجازة وجلس مع بدر لاإلبعد  "بو مصطفىأ"عاد  
عة اؼبهاـ مع رجاؿ یلیسرد بدر مشاىداتو لطب ،ُتذبربتو ُب فلسط

ح التحدي ُب وطرؽ تعزيز رو  ،والوسائل اؼبمكنة لدعم نضاؽبم ،اؼبقاومة
ويدو ف ُب  ،ينصت ابىتماـ ابلغ "بو مصطفىأ"األرض احملتلة. أاف 
نو توقف عن الكتابة ووضع الدفًت الصغَت أغَت  ،دفًت صغَت مالحظات

 والقلم على جهة وقاؿ لبدر:
م ییإضافة إىل تق ،راً مفصاًل عن رحلتكيىل ابالمكاف أف تكتب تقر  -

 دة أو واردة دوف أف تذأرىا.وضاع ىناؾ. ال تًتؾ شار ق عن األیدق
ة ير أاماًل على مكتبكم هنايوسیكوف التقر  ،أجل يبكنٍت ذلك -
 سبوع.األ

 قاؿ لبدر: "بو مصطفىأ"غادر يقبل أف 
ن تعرفهم قدر اؼبستطاع. يوأل الذ ،يُتحواز األال تنس االبتعاد عن  -
إمبا  ،نك مل تعد ملكاً لنفسكألاعتربه أمراً؛  ،اتك مرىونة بذلكیح
 جلها.تك اليت ربارب من ا  یوطنك وقضل

 التف فجنة وقاؿ: ،خطا ابذباه ابب اؼبنزؿ فیما يتبعو بدر
جراء إلـو غد يمن الضروري أف تكوف مستعدًا للسفر إىل البصرة  -

 بات ىناؾ.یبعض الًتت
اليت امتدت على مساحة  ،خالؿ زايرة البصرة والعودة منها 
طالؽ النار إس السم بقبولو وقف ٍت ذبرعو أنیعلن اػبمأ ،أايـ معدودة
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أاف اػبرب أالصاعقة   ،راف. وىنا حل ت الكارثة على بدري العراؽ وإُتب
ف حلمو أبشعر  ،لجم غضبو اؽبادريستطع أف ياليت نزلت على رأسو. مل 

وبكى بنشیج  ،وأف اغبیاة قد ضاقت بو. صرخ جبنوف ،قد هتاوى
اؼبنزؿ ـببئًا رأسو بُت وافًتش األرض ٍب تكو ر ُب إحدى زوااي  ،مسموع
ف أبلة یؽ ما حدث. شعر ُب تلك اللرافضًا أف يسمع ويصد    ،يديو

 مكاف ،ومل يعد ُب ىذه األرض.. أل األرض ،بت هنايتوًت الزمن قد اق
ال يشهد انبالج الفجر وأ ،ف تكوف تلك اللیلة هنايتوأسبٌت  ،وینتمي إلي

 اثنیة.  
صة الرضبة على طالؽ رصاإقرار وقف اغبرب أاف دبثابة  

صرخ يوىو بُت اعبدراف الصماء.  ،رؽاألوحاصره  ،جافاه النـو ،أحالمو
فیما اأتظت الشوارع ابلناس مهل لة وفرحة بوقف اغبرب.  ،متنؼباً ووحیداً 
وجابت سیارات ربمل شبااًب وشاابت  ،طلقها اؼببتهجوفأعیارات انرية 

 ،بكرة أبیها ابػبربشوارع اؼبدينة وأزقتها. احتفت اؼبدينة عن  ،فرحُت
واشتعلت فرحًا وشوقًا  للسالـ بعیدًا عن اؼبوت اؼبًتبص ابلشباب ُب 

وأنف الناس  ،جبهات القتاؿ. تواصلت االحتفاالت حىت الصباح
أطلقت مكنوف الفرح الكامن ُب أرواحها منذ سنوات. العراؽ عاىن  

 ًا من اغبرب اليت طحنت بدوراهنا الدموي أل بصیص أمل حبیاةَت أث
 أقل وجعاً.. وأأثر رأفة.

 *   *   * 
 ،شعر بعجز حقیقي ،حباطابإللة یصیب بدر ُب تلك اللأ 

ذىب ین سيق ظباع أصوات الفرح اليت تتعاىل خارجاً، أیطيعد يومل 
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حیتو البالد  أَتأشبو بعرس أب ،وأیف يكوف مصَته والعراؽ ألو مبتهجاً 
هبم ما تبقى من برمتها. سیغادر الشباب السواتر وسینفضوف عن ثیا

وسیتعاَب  ،سیعودوف إىل العیوف اليت انتظرهتم طويالً  ،تراب ودماء
وستعاود اغبیاة تفاصیلها  ،سرىاألاعبرحى وسیفرج ال ؿباؿ عن 

قي بعدما غادره قبل یدرؾ معٌت الفرح اغبقيكن بدر ياؼبكررة. مل 
 ،منذ جثم اغبزف على مدينتو وشهر احملتلوف سیوفهم ُب وجهها ،سنوات

 ،ستطع بدر ترصبة معاين الفرحيومنذ فارؽ زىرة وانشطر قلبو لوعاً. مل 
ولكن ما عساه  ،هنا مثلبةأوقراءة خطوطو ُب عیوف الناس. ويعلم سباما 

 أف يفعل أماـ أل ىذا الطوفاف من اؽبمـو اليت رباصره.
مل  ،من األصوات اليت تقتحم خلوتو ووحدتو ينفدبدأ صربه  

مقاومتها أو مقاومة أل ما وبد مصَته. صرخ بقوة يعد ابمكانو مواصلة 
لیقع على  ،حساس ابلزمن والوجوداإلواىتز ابنفعاؿ شديد وفقد 

 اً علیو. یاألرض مغش
أم من   ،حُت فتح عینیو مل يعلم أم من الوقت قد مر 

أم من اآلالـ ستستقر ُب دواخلو إىل األبد؟   ،حداث سجلها التاريخاأل
 لكن انفعاالتو ُتقظ بعد ساعتیألايـ اؼبقبلة. استمل يعلم ماذا زببئ لو ا

ما زالت روحو تذوي. ومع الساعات األوىل من الفجر انزوت  ،تكررت
هنا فرصتو إ ،األصوات ورقدت اؼبدينة ما تبقى من ساعات النهار

سبد د وتلحف ابألحزاف وغرؽ  ،نسیدموع الُب  و الغارقتُتینیلیغمض ع
لغروب. تطلع من النافذة وقرر اؽبروب ُب نـو عمیق مل يصح منو حىت ا

وُب الطريق أانت  ،من اؼبنزؿ ؼبواجهة الذات. استقل سیارة أجرة
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الطرقات واغبدائق وحىت جدراف اؼبنازؿ.. حىت وجوه اؼبارة ربتفل ُب  
ده من یعيف أبفنمر السائق  ،أرنفاؿ يصعب وصفو. مل يتحمل األمر

ثمة فإذف  مشرعاً الباب تى. وصل اؼبنزؿ وعاِب اؼبفتاح لیجد ث ا  یح
هبلس ُب الصالة وقد  "بو مصطفىأ"مد رأسو وإذ  بػ  ،أحد ُب الداخل

غَت أف وجو بدر أاف  ،ابتسم على غَت عادتو ،ابف اغببور على وجهو
لقى التحیة على الضیف اؼبفاجئ أوبمل نبـو اللحظة وعبوس اؼبرحلة. 

رح واضحًا ُب فیما يبدو الف "بو مصطفىأ"لیسنلو  ،الذي اقتحم حزنو
 مفرداتو:

 ،ما الذي حل بك ،جدؾأن أنت.. حبثت عنك ُب اعبوار ومل يأ -
 قة.يت وبعثره هبذه الطر یومن الذي حطم زجاج الب

 ،طالؽ النارإبعدما فقدت أعصايب حُت ظبعت إعالف وقف  ،أان -
ومع قبوؿ إيراف ىذا القرار  ،الحقونٍتينٍت شعرت أبف اؼباليل ما زالوا أل

 ح. ايدراج الر أذىبت أحالمي  ،اعبباف
 صمت قلیالً أننو يسًتجع ما أصابو يـو أمس:

قدامو ما تبقى من أبة وسحق يب اؽبز ُتمايل بسكآىذا القرار طعن  -
ها نفسي ؼبواجهة ىذا النظاـ العنصري. لقد سرؽ یمي اليت جهزت فايأ

وخطف  ،بعدما حرمٍت من أىلي وأحبيت ،مٍت ما شیدتو بلمح البصر
 واغتاؿ ؾبهودي.فرصيت 

وشبة ابتسامة ساخرة تعلو مالؿبو.  ،صغي إىل بدري "بو مصطفىأ"أاف   
 وقف ُب مواجهتو وقاؿ لو: 

طالؽ إفراحو بوقف وأنظر إىل هبجة الشعب وااًل یسبالك نفسك قل -
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لة. ؼباذا ال تشارأهم يالنار الذي انتظره بفارؽ الصرب سنوات طو 
 فراحهم؟أ
سر األأرب ُب ىذه اؼبعرأة. بذلت قصارى فعل ذلك وأان اػباأف یأ  -

بعد وقف  وجهدي للوصوؿ إىل مشارؼ أبواب االنتقاـ. ىل تعتقد أن
بقى لنا ما نقـو بو؟ ستجري مفاوضات وستكوف ىناؾ یطالؽ النار سإ

داين بكل أشكالو وصوره. یومنها عملنا اؼب ،ءات تنهي أل شيیاتفاق
 حة ُب حديثو:عن صمتو وقاؿ جبدية واض "ابو مصطفى"خرج  
نك ألكٍت اأتشفت اآلف  ،داينینك رجل أمٍت ومأعتقد أأنت   -

ف ىناؾ حرابً أغَت  ،مناضل شريف. توقفت اغبرب على جبهات القتاؿ
 أخرى لن تنتهي.. وسیطوؿ مداىا. 

 وماذا تعتقد سیحصل مستقباًل؟ -
لن تسكت إيراف على اؽبزائم اليت تلقتها ُب جبهات اؼبعارؾ. جوىر  -

نا یوستشن عل ،لذا فاهنا لن تًتؾ العراؽ وشننو ،يىبنا ىو اتر صراع
 من ىذه َتوىي اسوأ بكث ،ديیاؽ التقلیحرواًب أخرى خارج الس

 اغبرب. 
 نتم تعرفوف الزمرة اغباأمة ىناؾ.أعتقد أ -
ف یٍت وأیوتعلم من ىو اػبم ،داً یة تعي ذلك جیالقیادة العراق -
ق ير ثورهتم برفع شعار طر ييل تصدؽبذا حُت حاوؿ اؼبال ،وفیرانيفكراإلي

هنم ألفهم اغبكاـ العرب فحوى ىذا الشعار يمل  ،ر من أربالءيبالقدس 
 .َت بو. العراؽ مدرؾ سباما أنو اؼبستهدؼ األوؿ واألخُت معنَتغ

 وأضاؼ:  ،ربسس شعر رأسو ورجع إىل الوراء قلیالً 
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أان وأنت  ،نوكب ،ناموف هبناء ورغدیتفلوف ابلشوارع سوبن يىؤالء الذ -
تهم وحراسة أمنهم وسالمتهم من الشر القادـ من يقـو حبمایمن س
 ىناؾ. 

 قاصداً إيراف. ٍب واصل: ،أشار بیده كبو الشرؽ
أما فعلت   ،ستحاوؿ من خالؿ مرتزقتها استهداؼ العراؽ وشعبو -

ق العمل الذي يقـو بو فر ینٌب الدور اؼبهم الذي سیوىنا س ،قبل اغبرب
 وي.ینو اغبايوشر  یةاألساس تشكل أنت حلقتو

اعتمادًا على  ،ف إيراف ستستثمر ردود الفعلأاتفق معك سباما  -
 سیاستها اؼبلتوية.

ة على اغبس االنتقامي یضة ُب إيراف مبنية اؼبر یمنظومة العقل ،جلأ -
 ،َتتلذذوف ابػبراب والتدميم و هوف بطبعيمن اإلنساف العريب. الفرس دمو 

 ،ىمَت نا من غیألهنم أشد قسوة وعداء عل ؛ةیخصوصا ُب البالد العرب
نحن نعد العدة ف العرب. ؽبذا ُتد اؼبسلميجة اؽبزائم اليت تلقوىا على ینت

ف العراؽ أاف أل ؛ة اجملاورةیة من عدواهنم ذباه بلدان والبلداف العربيللوقا
 وال يزاؿ الرقم الصعب ُب اؼبعادلة. 

 مشجعاً:  وقاؿ ،مسكو من يدهوأاذباه بدر ُب هنض وسار 
ىیا  ،ة ىذهيف نتماسك.. أنت ابلذات بعد حالتك اؼبزر أنا یاآلف عل - 

 لنخرج وكبتفل مع الشعب العراقي ونشارأهم أفراحهم. 
ىبت  ،تحدثي "بو مصطفىأ"ُب الوقت الذي أاف فیو  

ل غبار اغبزف والتجهم اليت تكاثفت ُب روح بدر. لتزينسائم البهجة 
وجلس أماـ  ، من الشايُتقدحهنض خبفة صوب اؼبطبخ وأعد 
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وتنتظم نبضات قلبو ؾبدداً  ،لتعود الروح وئیدًا إلیو ،صاحبو ابسًتخاء
األمل ُب داخلو الذي  "بو مصطفىأ"حیا بعدما أ ،ابيقاعها اؼبعتاد

حُت ذبرع أنس السم وأمر ابيقاؼ اغبرب. ومع  ،ٍت اغتیالویحاوؿ اػبم
ٍت يتجرع السم یأف اػبم عقلاستعادة الثقة تساءؿ بدر مع ذاتو: ىل ي

 موت؟. وأان أ
 ،ن غصت هبم أحیاء بغداديحتفال مع الناس الذیخرجا ل 

مطلقة أنغامها الراقصة ُب أل  ،فرؽ اؼبوسیقى الشعبیة ذبوب الشوارع
 ت على اؼبارة. اياحملتفلوف اغبلو  يوزعفیما  ،مكاف

ادالف غالبا ما يتب ،ُب الطرؽ اليت سلكها االثناف أاف الفرح اثلثهما
توالت الساعات سريعًا لكنهما مل ينشغال أثَتاً  ،عبارات مقتضبة

بعدما سرؽ اغبدث واعبو االحتفايل روحیهما. وحُت قررا  ،ابلزمن
 كبو بدر وقاؿ لو: "بو مصطفىأ"العودة ماؿ 

 ؛ف نلتقيأردبا من الصعوبة  ،لة اؼبقبلةیـ القلايسنأوف منشغاًل ُب األ -
ف وأ ،ة اليت تلقیتهایة والعمليبات النظر يتدر ال تغفل الأبك یوصألذا 

 مكاف. اإلن تعرفهم قدر يتبتعد عن أل الذ
*   *   * 

دفع تفاصیل حیاتو ابذباه التفاعل مع احملیط يقرر بدر أف  
ة يعلى عضوية أحد األندوحصل  ،عزز عالقتو مع بعض جَتانو ،العاـ
ماد اً  ،بطريقة ـبتلفةة. بدأ يفكر یاقتو البدنیجل اغبفاظ على لضة ألايالر 

ؾبساتو كبو الكتب اؼبنتقاة. ماؿ قلیاًل إىل األدب وشعر أبنبیتو ُب تعزيز 
مرددًا ُب ذاتو على الدواـ عبارة الشاعر اؼبكسیكي  ،الروح ومقاومتها
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. "إذا خال عقل السیاسي من األدب ربوؿ إىل ديكتاتور"اأتافیو ابث 
سمات وجهو.. واألىم على وعیو اثرىا على قاىل األايـ وسبر اترأة آتتو 

وعالقتو ابألشیاء اليت اعتربىا فیما مضى ال قیمة ؽبا. عاماف أامالف 
قصَتة على التقوًن  يًتؾ عالمات وصبالً  ،وبدر يعد الوقت على أصابعو

عالمات تفصح عن مكنوانتو ورغباتو وأملو  ،الذي يعتلي جدار غرفتو
و یًتدد علي "بو مصطفىأ"اؼبشرؼ على اآلٌب. خالؿ ىذه الفًتة أاف 

ويتطرقاف إىل اؼبستجدات اليت غالبا ما تطرأ  ،تبادالف األفكار واآلراءيو 
راف. فلسطُت واؼبقاومة أتخذ حصتها ي العراؽ وإُتعلى اؼبفاوضات ب

ُب أجواء اغبدث السیاسي  اً أيضاً. زايرات متباعدة لكنها تضع بدر 
 العراقي ومقارابتو.

ب )أغسطس( أمثیالهتا ُب صیف بغداد أانت صبیحة الثاين من آ 
عید وست ،هدد اؼبنطقة برمتهاست اليتابلزالزؿ  ينبئلیس شبة ما  ،القائظ
ولیاهتا وعالقاهتا وشكل مستقبلها.. الراقد على صبر االنتظار. أترتیب 

صبیحة ربمل ُب جوفها أل االحتماالت وتسَت بثقة قل نظَتىا ُب 
 .طريق التناقضات

أحد أاف يعلم ماذا هبري سوى لببة من  ال أحد.. أجل ال 
إذ أاف الثاين من آب ألمة السر ُب انطالؽ العراؽ ُب  ،القیادة العراقیة

مسار رسم خطوطو بعدما  ،مسار مغاير عن أل ما شهده ُب اؼباضي
 .ذبرأ ُب هتديد مصاّب اؼبتنفذين وذبار اغبروب وظباسرة الدـ

 غالبا ما تسبق جهزت قهوٌب اليت ،استقیظت صباحاً أعادٌب 
ادرت  ،قبازىا لیلة أمسإقبزت بعض األعماؿ اليت أاف علي  أ ،الفطور
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ف بوصلة رغم أ ،جهاز اؼبذايع ؼبعرفة ما الذي استجد ُب ىذا العامل
 ،ف تغادرينأحواز اليت ترفض األهنا إمعرفيت تتجو كبو اغبدود شرقاً.. 

قة اغبي اليت أانت منتظراً ذلك اػبرب الذي سیعیدين إىل أىلي وزىرة وأز 
 .شاىدة على ذلك الغراـ

جبديد ُب ذلك الصباح سوى أانشید وطنیة  ينبئال شيء  
تبث بتواصل قلق من اؼبذايع. وضعت يدي على قليب وتساءلت ُب 

 سري: ما الذي هبري.. ىل شبة مكروه قد حدث؟
نٌب اؼبزيد من األسئلة.. لیظلت حَتة السؤاؿ تدور ُب ذىٍت  

مع أوىل ساعات الصباح أعلن اؼبذايع بیاانت القیادة أشد غموضاً. و 
علنت فیها احتالؿ الكويت تلبیة لدعوة االنقالب الذي أالعراقیة اليت 

مع عبوء   ،نفذه ضباط أويتیوف استولوا على السلطة أما جاء ُب البیاف
لیبدأ من ىناؾ  ؛أمَت الكويت مضطرًا إىل اؼبملكة العربیة السعودية

 .ُب طريق ربرير الكويت اػبطوات األوىل
هنا اغبرب اليت تقرع طبوؽبا ؾبددًا بعدما ىدأت قبل فإإذف  

وستحفر  ،ؼبزيد من األرواح إىل احملرقةابعامُت. حرب جديدة ستدفع 
وستمنع األحالـ من مواصلة نسج  ،الشظااي ثقواًب ُب رؤوس اؼبقاتلُت

 .األمل على منواؿ األايـ اآلتیة
وظبة جديدة تعلق على صدور أستمنح  هنا اغبرب اليتفإإذف  
 .وتطبع على شفاىهم ابتسامات ابىتة ،مشعلیها

ترؾ صخب اغبرب ورائي عدما ذبلى اؼبشهد سباما قررت أف أب 
جوب الذي افتقدتو منذ الصباح. قررت أف أ انشدًا الصفاء الروحي
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بدأت تضیق وتطبق  لكن الشوارع ،شوارع اؼبدينة ابحثًا عن ال شيء
ف اؽبواء أيبدو  ،طیقوسي.. وأحسست أبمل ُب صدري مل أعد أعلى أنفا

 .ين عجزت سباماأحاولت أف أتنفس غَت  ،صبح شحیحاً أ
فیما تتالحق  ،أتمل حرأة اؼبارينأوقفت على جانب الطريق  

لفو من قبل. بدا يل آأتملها بصرب عجیب مل أأن أ ،اؼبرأبات مسرعة
تغزو جبیٍت حُت عاودت  اؼبكاف غريبًا وموحشاً. قطرات العرؽ بدأت

السؤاؿ ذاتو اثنیة: ؼباذا ىذه اغبرب.. أم ىي ؾبدية للعراؽ وللعرب؟ 
. فقررت العودة إىل اؼبنزؿ  لیس شبة جواب يبكنو أف يشفي غلیلي احملمـو

فزعتٍت تلك وي ُب ذلك الیـو القائظ. بصراحة أبعدما تعكر صف
أو  ،بعد أعشار الثانیةمثلما ي فزع جواد متنبئاً هبزة أرضیة ستقع  ،اغبرب

 .مثل قلب يتوجس توقفو بعد نبضات قلیلة
عدت إىل اؼبنزؿ لكن الوجوه اليت رأيتها ُب الطرقات ال تزاؿ  

وجوه ستكوف وقود اغبرب اليت ستحرؽ األخضر  ،رة ُب ـبیليتمسمَّ 
 .والیابس معا
عدادًا مهولة من طائرات أومع تسرب األخبار تبُت أف  

وبعدىا  ،یة اجتازت األجواء الكويتیة منذ الفجراؽبلیكوبًت العراق
 .بساعات اجتازت سیارات اغبرس اعبمهوري اغبدود ابذباه الكويت

توالت البیاانت العسكرية من جهاز اؼبذايع مستدعیة  
ابؼبقابل استنفرت أل مؤسسات الدولة لصاّب اغبرب. ومع  ،االحتیاط

لة ابسرى  فالت ؿبمَّ عادت حا ،الساعات األوىل بدأت بوادر االجتیاح
 .أويتیُت وعرب وأجانب لتدخل اغبدود العراقیة ابذباه اجملهوؿ
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طلقت القیادة العراقیة على الكويت أومع توايل الساعات  
وعُت  علي حسن  ،من العراؽ اً صبحت جزءوأ ،احملافظة التاسعة عشرة
ودوا لیع ،ٍب دخوؿ اعبیش العراقي إىل مرأز اؼبدينة ،اجملید ؿبافظًا علیها

لُت دبا حصلوا علیو من األسواؽ واحملاؿ واؼبنازؿ اليت ىرب ؿبمَّ 
 .صحاهباأ

نو سیساىم السیما أ ،فسر احتالؿ الكويتأأان العريب أیف  
تفهم موقف إىل غیاىب النسیاف. أاف علي  أف أحواز األُب دفع قضیة 

أیف ؽبا أف تنمو ُب مناخ حرب عربیة   ،ولكن ماذا عن قضیيت ،العراؽ
ف أايماً عصیبة أبشعر أ ،ربیة. أتٌب األخبار تباعاً من داخل الكويتع -

رغم الزىو الواضح ُب اإلعالـ.. العراقیوف سوؼ  ،تنتظر العراؽ
 .وبصدوف األسى واػبراب

حداث تتسارع وتنمو صوب اغبرب بعد مرور أشهر عدة األ 
لتحتشد أأثر من  ،التهديدات األمريكیة وصلت ذروهتا ،على االجتیاح

علنت أمريكا جهاراً أبعدما  ،ثالثُت دولة دبحاذاة اغبدود العراقیة جنوابً 
  .أهنا ستعید العراؽ إىل عصر ما قبل الصناعة

انشید اغبماسیة.. تلك اليت واألمل يتوقف اؼبذايع عن بث األغاين 
رأسي وزضبة األسئلة  مألشاعت ُب اغبرب األوىل. وُب ظل ذلك الذي 

بو أ"طل یت من النافذة وإذ بو  ،جرس الباب رف ،اليت تقاطرت أمامي
متوجسًا أسئليت اليت  ،دلف إىل الداخل وصافحٍت ،"مصطفى
 :قاؿ ،وقبل أف أبدأ ،ستحاصره

 .لتقط أنفاسي أوالً أولكن دعٍت  ،تريد أف تعرؼ ما جرى - 
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 قدح من الشاي؟ُب ما رأيك  - 
 :أجاب ضاحكاً 

 .فكرة جیدة ُب ىذا الطقس اغبار - 
خشیة من تسرب  ،ت إىل اؼبطبخ إلعداد الشاي بسرعةدلف 

أالطالب الذي يدخل قاعة   ،األسئلة اليت ترقد عمیقًا ُب دواخلي
 .االمتحاف وىو يرد د ما حفظو قبل دقائق قلیلة

 :حُت وضعت أقداح الشاي على الطاولة ابدرت فوراً إىل طرح أسئليت
ُب  ،وىو بلد عريب ،وؼباذا الكويت "بو مصطفىأ"ما الذي وبدث اي  - 

 حُت توقفت اغبرب مع إيراف؟
 :جاب هبدوءأٍب  ،بنظرة متفحصة "بو مصطفىأ"رمقٍت 

مرت على العراؽ.. على نفطو ومستقبلو وسیادتو. ال بد آتالكويت  - 
 .ؽبا أف تدفع شبن ىذا التآمر

 .لكن العاقبة وخیمة - 
 .ف اغبق معوأل ؛أبداً.. سینتصر العراؽ - 

لكٍت فضلت تغاضیها والتغافل عنها  ،ة عنجهیة ُب جوابوشعرت أبف شب
 :فبادرتو قائالً  ،ؼبعرفيت اعبیدة ابؼبتحدث

أف ىل تعتقد  ،ابلغرب ،والكويت خصوصاً  ،ال تنس عالقة اػبلیج - 
 هبدوء؟ ستمر زمةاأل

والعرب أقدر على حل اؼبشكلة دوف أي  ،عريب -ىذا شنف عريب  - 
 .تدخل أجنيب

 رأيك؟ُب وف النتائج وأیف ستك - 
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 ،الغرب وسیتعامل مع األمر الواقع. أل ما يهمو النفط سیخضع - 
 .وسنعمل على أتمینو

 ،سرارىاوأمور األمل يسد هنمي دبعرفة خبااي  ،مل يقنعٍت اعبواب 
 .مل يكن على علم بكل اػببااي "بو مصطفىأ"ف أويبدو 

اؽ واقًتاب مدة األخبار تتالحق مع تصاعد اؼبواقف الدولیة ضد العر 
 .اغبرب قادمة ال ؿبالةفنذار على هنايتها. إذف اإل

81أانوف األوؿ )يناير( وُب حدود الساعة الثالثة  89 -لیلة  
اىتزت بغداد وربوؿ لیلها الدامس إىل هنار نتیجة  ،بعد منتصف اللیل

القصف اعبوي الذي طاؿ أىم مواقعها. لیلة مرعبة يبكن وصفها 
أربعُت يوماً. يهدأ القصف قلیاًل لیعود أشد  لتتواصل ،ابعبحیم
 ،بعدما غدت السماء ملعبًا تصوؿ بو طائرات التحالف وحدىا،قسوة

 (لیبدأ اؽبجـو الربي ُب هناية شباط )فرباير
قررت القیادة العراقیة حرؽ آابر النفط ُب حقل الرمیلة  

لنفطیة لتشتعل النَتاف ُب مئات اغبقوؿ ا ،اؼبشًتؾ بُت العراؽ والكويت
لتتحوؿ ظباء البصرة والكويت إىل قطعة من الدخاف األسود غبجب 

 .الرؤية عن طائرات التحالف
تتوارد األخبار أبف قوات التحالف استهدفت  اعبسور  

فیما انتشرت ُب العاصمة  ،أذلك مستودعات النفط  ،وشبكة الطرؽ
 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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لكنها سرعاف ما انتهت مع التدخل  ،احتجاجًا ضد اغبرب ومشعلیها
 .السريع للحرس اعبمهوري ودبوافقة دولیة

الكثَت من  ظلاليت  ،وزارىا ُب خیمة صفوافأوضعت اغبرب  
 ،نودىا ُب طي الكتماف. لینٌب اغبصار الذي شر عو ؾبلس األمن الدويلب

إذ فرضت اجملموعة الدولیة عقوابت صارمة ضد  ،وىو األوؿ ُب اترىبو
حتاللو الكويت. استمرت القرارات ُب العراؽ وشعبو بعد أايـ قیلة من ا

الصدور لتكبل العراؽ بسلسلة طويلة من العقوابت االقتصادية 
اليت صدرت ربت الفصل السابع من لوائح  ،والعسكرية والسیاسیة

اليت تبیح فرض تلك القرارات ابلقوة. مست تلك  ،ؾبلس األمن
 ،دت إىل تعطیل اغبیاة ُب عمـو العراؽوأ ؛السیاسة سیادة العراؽ

ومد  العوز  ،مةسلحة البیولوجیة احملرَّ األلتنتشر األمراض جراء استخداـ 
 .ل اغبیاة العراقیةؾبساتو لتصل إىل أل تفاصی

ر يش ربر یف جإب "بو مصطفىأ"خربه أراتو ايحدى ز إُب  
وعاد معظم عناصره برفقة  ،ثر اغبصار االقتصاديإحواز قد اهنار األ

وما التهمة اليت  ،وال أحد يعلم مدى عقوبتهم ،حوازاألعائلتهم إىل 
إذ   ،ستوعب بدر معتوؽ ما ظبعويستسوقها األجهزة األمنیة ضدىم. مل 

 ،دهاف اػبرب دبثابة قنبلة انفجرت وتناثرت شظاايىا لتحطم أل ما شیَّ أ
ف تنهار أمكاف ابإلبعاده. وتساءؿ: ىل أفقده القدرة على استیعاب وأ

 التجربة هبذه السهولة؟ 
عضاء جیش التحرير عرب اغبدود اليت أولكن أیف يرحل  

لغاـ أفة حقوؿ ـبل    ،فة خالؿ شباين سنوات متواصلةیشهدت معارؾ عن
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ألف شخص من العبور  11ف سبكن أأثر من یأ  ،وقنابل متفجرة
 یل الذیبق منهم سوى العدد القليومل  ،اهتم تلك اؼبناطقیلبعجالهتم وا  

 اغبكم ُتة قاىرة تًتواح بیالعودة للوطن بسبب ظروؼ أمن سعوال ت
 عداـ وعقوبة السجن اؼبؤبد. ابإل

ودفع  ،ويتحواز الضحیة األوىل الحتالؿ الكاألأانت  
خ عمیقًا الشرخ الذي شباف جراء ىذا الفعل الذي رسَّ األمقاتلوىا أغلى 
وعزز التقاتل العريب.. أاف االحتالؿ دبثابة  ،زماتابألحاصر اؼبنطقة 

اذباه اغبلم العريب لیسقط صريعاً ُب طلقت أالرصاصة األخَتة اليت 
 ومضرجاً بدماء الرىاانت اػباسرة. 

مل  ،ش التحرير صامتاً یار جی اهنظل بدر عند ظباعو خرب 
 ،أننو عجز عن الكالـ ؽبوؿ الفاجعة  ،نطق بكلمة واحدةييستطع أف 

 على وجهو.  جلیةفي ظبات االنكسار اليت ابنت ىبستطع أف يمل 
 ،ةینقل اػبرب إلیو دبصداقيمل  "بو مصطفىأ"ف أبشعر بدر  

 ايً كن أمراً عفو يحواز وعودة مقاتلیو إىل إيراف مل األر يش ربر یف حل جأل
ثناء أراف سبت ي العراؽ وإُتة بیبل شبة صفقة ـبابرات ؛اً یأو اعتباط

وتضمنت اؼبوافقة  ،ني البلدُتطالؽ النار بإعقبت وقف أاحملاداثت اليت 
 حقهم.ُب ف العقوابت ی بشرط زبفيُتحواز األعلى عودة 
بو أ"أف  ،وىو احملاصر بتناسل األسئلة ،علم بدر فیما بعد 

ل الذي ی ُب قاطع منطقة الدجیُت العراقُتولاؼبسئىو أحد و  "سیف
خربىم بعد فرض اغبصار على وأاجتمع معهم  ،وفيحواز األيقطنو 
يداع أل إوابمكاف  ،عودهتم إىل إيرافُب ف اغبكومة ال سبانع أب ،العراؽ
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مقتنیاهتم والعودة الحقًا السًتدادىا. أما علم أف السلطات اإليرانیة مل 
صدرهتا حكاـ اليت أاألفیما اقتصرت  ،ت جیش التحريرتعتقل قیادا

 العاـ الواحد ُتوتراوحت ب ،على اؼبقاتلُت  حوازاألؿبكمة الثورة ُب 
طلقت أ عاماً. ُب خضم ىذا اؼبناخ اؼبتضارب األىواء ُتواػبمس

ن عادوا إىل يف الذأ مفادىا يُتحواز األ ُتشائعات ب ،اؼبخابرات العراقیة
ة یسراع ُب عملاإلوأانت الغاية منها  ،ق سراحهمطلأإيراف سرعاف ما 

اؼبغادرة. وأانت تلك  إىل ودفعهم يُتحواز األغ العراؽ من يتفر 
ه َت سلوب تفكأبوعلى دراية  ،حوازياألة یبة للغاية من عقليالشائعات قر 

 ونقاط ضعفو.
وصدت حوازيُت عادت إىل إيراف بعدما أاألصبوع غفَتة من  

حكمت قبضتها على األبواب اؼبؤدية إىل وأ ،اةُب وجهها أل منافذ اغبی
غلقت تلك األبواب ورمت مفاتیحها ُب بئر أحلوؿ أأثر إنسانیة. 

أشد قساوة ُب  فصوؿلتبدأ على اعبانب اآلخر من اغبدود  ؛النسیاف
وفتحت جرحاً  ،مسار اغبكاية.. لعلها أشد أؼبًا من حكاايت اؼباضي

  عن نسمة حرية.   صعب بلسمتو ُب أرواح الباحثُتت لغاً اب
وىم من جیش ربرير األحواز  9و 1ن يانقطع سجناء العنرب  

مل تكن شبة أو ة تطل  ،عن العامل اػبارجي سباما ،الذين عادوا من العراؽ
ُب  اؼبتخصص َتعلى اغبیاة خلف جدراف اؼبعتقل سوى التلفاز الصغ

أف غَت  ،نقل أخبار السلطة اإليرانیة وما يدور حوؿ ؿبور سیاستها
األخبار اغبقیقیة أانت تنقل إلیهم خالؿ زايرات األىل أايـ االثنُت. 
أخبار العراؽ أانت ُب مقدمة اىتمامهم.. وانتفاضة آذار اليت يشهدىا 
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نذاؾ ىي األأثر إاثرة وجداًل. اػبوؼ من انتقاؿ اغبكم الديٍت آالعراؽ 
لق الثیوقراطي من إيراف إىل العراؽ أاف اؽباجس الذي وباصرىم ويق

 لیالیهم.
وانسحاب اعبیش العراقي  "عاصفة الصحراء"عقبت عملیة أ 

موجة استیاء ضد النتائج اليت  ،صاب أفرادهأمن الكويت والتذمر الذي 
 ،واػبسائر اليت المست اعبیش العراقي ،ترتبت على احتالؿ الكويت

إضافة إىل  ،والشروط اجملحفة اليت فرضت على العراؽ ُب خیمة صفواف
اجتمعت   ،ت الناجزة اليت مارستها أوادر عراقیة أمنیة وعسكريةالسیاسا

ألها لتطلق االنتفاضة من ؿبافظات اعبنوب ربديداً. أاف اػبوؼ الراقد 
يقاع األخبار الواصلة من العراؽ واليت إُب قلوب اؼبعتقلُت يتوازى مع 

من وبملها األىل برفقتهم إىل العیوف اليت ترنو بعیدًا كبو اعبانب الغريب 
 اغبدود.

وبلغت ذروهتا خالؿ  ، إىل إيرافيُتحواز األاتسعت عودة  
وجوهبت من  ،شبو ابؽبجرة اعبماعیةأأانت   ،8779 - 8778عامي 

بعاد بعض عوائل إفیما ًب  ،حكاـ قاسیةة اب  یرانيقبل السلطات اإل
ة الباردة من البالد. البعض اآلخر فبن یالعائدين إىل اؼبناطق الشمال

ثبت تورطو دبا يذا مل إ ،ق مكثفیطلق سراحو بعد ربقا   ،داجتاز اغبدو 
دانتهم من قبل إن سبت يما الذأيهدد السلطات اإليرانیة بشكل فعلي. 

عهم یفاودعوا صب ،حوازاألر يش ربر یوأانوا من عناصر ج ،ؿبكمة الثورة
هم يسبوع ؼبواجهة ذو  من أل أُتـو االثنيدار( وحد د یبُب سجن )س

رات اػباصة اليت تتم دبوافقة مسبقة من اينب الز إىل جا ،وعوائلهم
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 احملكمة. 
أانت شبة   ،مع التغَتات الدراماتیكیة اليت شهدهتا اؼبنطقة 

حرب تشبو  ،حرب غَت معلنة بُت العراؽ وإيراف ؿبورىا أجهزة اؼبخابرات
فمن الذي يصرخ أواًل سیعلن استسالمو. غَت أف  ،لعبة عض األصابع

وهتديد  ،ُب ظل حصار ظامل ،ضعف ُب اللعبةالعراؽ أاف الطرؼ األ
ح بو القوى الكربى. عملیات متواصلة شهدىا عسكري غالبا ما تلو   

أانت الید اإليرانیة واضحة اؼبعامل ُب تفاصیلها. أثَتة   ،الداخل العراقي
تلك اليت أانت هتدد العراؽ.. الراقد  ،ىي العملیات ويصعب حصرىا
 ر ُب أل غبظة.        على برأاف ؿبمـو قابل لالنفجا

ق العمل ابالنتقاؿ إىل ؿبافظة يوامر اؼبباشرة لفر األصدرت  
كوف بدر معتوؽ ُب مقدمة یكلف بو من مهاـ سیالبصرة استعداداً ؼبا س

ق ُب وسط يد دامت ثالث سنوات. استقر الفر یها بعد فًتة ذبميمنفذ
راين. ياإلشارة األوىل بتنفیذ أوؿ مهمة ُب العمق اإلوصدرت  ،اؼبدينة

ة استطالع یوبدأ عمل ،قبح بدر ُب التسلل داخل األراضي اإليرانیة
 ،وعاد بعد أايـ قلیلة ؿبددًا اؽبدؼ األوؿ ،عة لتحديد األىداؼيسر 

عبهاز أمٍت اتبع لدائرة اؼبخابرات. وُب اجتماع سري انقش  اً مقر أاف 
وقبل  ،دًا لساعة التنفیذیق العمل سبهيل مع فر ی من التفاصَتبدر الكث

ح یا على انفراد لتوضیلتقيف أ "بو مصطفىأ"ختاـ االجتماع طلب من 
 مور اؼبتعلقة ابلعمل.األبعض 

ل یابىتماـ ؼبقًتحات بدر اليت تقضي بتشك "بو مصطفىأ"استمع 
ونقطة انطالؽ  ،ات اؼبقبلةیحواز ابعتبارىا مسرح العملاألة ُب مدف یخل
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أاف على   ،للعمل معو رشحهاظباء أمتمیزة. وضمت مقًتحاتو قائمة 
حُت ظبع اسم دمحم  "بو مصطفىأ"ع.  قاطعو یس القائمة دمحم شفرا  

 وقاؿ:
 ؼباذا دمحم ابلذات؟ - 
ها ية لدینو من عائلة وطنوأ ،دمحم شاب معروؼ بوطنیتو ونزاىتو - 

ق یأما يتصف بقدرة على الرصد الدق  ،د نضايل ومواقف مشرفةیرص
ماأن ابألش داخل إيراف وعلى علم یعينو أع. واألىم يذ السر یوالتنف

 داً.یاؼبهمة ونقاط ضعفها ج
وامر وضرورة ابألبشرط االلتزاـ  إذا أاف األمر أذلك فال مانع لديَّ  - 

 الكتماف.
ىز بدر رأسو موافقًا لینتهي االجتماع بعدما وضعوا أسس  

 ،لكنهما أاان ُب غفلة ،حوازاألدة ودورىا ُب ية اعبدیوقواعد عمل اػبل
الكثَت  وتسرب ،ق أاف ـبًتقاً منذ اللحظات األوىل النطالقتويف الفر إإذ 

 بدر وحرصو حاال دوف  َتال أف حسن تدبإ ،رانیُتيسراره إىل اإلمن أ
 أشف اؼبهاـ اؼبزمع تنفیذىا. 

حواز ُب تنفیذ األلها ُب انطلق بدر برفقة اػبلیة اليت شكَّ  
ف اية ابعتبارىا الشر یلنفطة ايو یمستهدفُت اؼبنشآت اغب ،العديد من اؼبهاـ

ة ـبتارة بدقة يإىل جانب أىداؼ عسكر  ،راينيُب االقتصاد اإل يسیالرئ
من  1:ة اليت استهدفت حافلة أانت تقل ینها العملیومن ب ،وعناية

ق الواصلة بُت طهراف يُب الطر  ،ضباط اغبرس الثوري برتب ـبتلفة
ت اؼبعارضة تشكیال أحدادة یإضافة إىل استهداؼ مقر ق ،نة قميومد
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ة ودفعتها  یرانيات اؼبخابرات اإلیربكت ىذه العملأالعراقیة اؼبسلحة. 
ات یلتسرع ُب تشكیل غرفة عمل ،إىل زواية حرجة من العجز والتخبط

ف تؤدي إىل أوط من شنهنا یخ أيوالبحث عن  ،زمة األمنیةإلدارة األ
معتوؽ ات. ساورت شكوؾ أبَتة الغرفة األمنیة أبف بدر یمنفذي العمل

ابلتعاوف مع خلیة عمل ُب الداخل اإليراين.  ،اتیيقف وراء تلك العمل
وُب الوقت الذي أانت فیو األجهزة األمنیة تبحث عن منفذي 

جل أدة من يبحثاف عن أىداؼ جديبدر ودمحم  أاف ،اتیالعمل
استهدافها. وبعد حبث طويل وشاؽ وقع اختیارنبا على مضخة )ماروف 

تقع ُب منطقة الربومي جنوب  ،ر النفط يصد( وىي أىم منشنة لت9
دات تعتمد یشرؽ األحواز. مضخات تلك اؼبنشنة أانت تعمل بتورب

وسبتاز حبراسة مشددة وربصُت  ،ساسيأة أمصدر یعلى الطاقة الكهرابئ
ع عملیة یقبز دمحم شفأاؿ ُب غرؼ مستحكمة ببواابت فوالذية. فعَّ 

هباد إوسبكن من  ،ًتاب منومكانیة االققة حوؿ اؼبكاف وإیاستطالع دق
 ، حبراسة اؼبكافُتحد اعبنود اؼبكلفرة مناسبة للدخوؿ إثر تعرفو على أثغ

أتملت ا اؼبخدرات. إذف  ويدمنجندي ؿبدود الدخل وعسَت اغباؿ 
ق مع بدر خطة ؿبكمة تقضي یاؼبعادلة الستمالتو بعدما وضع ابلتنس

 دخوؿ اؼبكاف وتنفیذ اؼبهمة بنجاح. فقد 
زمنیة من اؼبراقبة واؼبتابعة سبكن دمحم من دخوؿ اؼبنشنة  إثر فًتة 

د  وحدص اؽبدؼ شخَّ و ص اؼبكاف ٍب االقًتاب من اؼبضخات وتفحَّ 
لیعود ويراجع خطة التنفیذ اثنیة مع بدر  ،أمیة العبوات وأیفیة توزيعها

ومواعید  ،د حراسة اعبنديینهم مواعیعوقد وضعوا نصب أ ،بدقة
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اليت تستغرقها العملیة. حدد دمحم تفاصیل  واؼبدة ،الدخوؿ واػبروج
 ،كن دخوؽبايبد وال یف الغرؼ مستحكمة بشكل جأواأتشف  ،اؼبكاف

ج الذي يضع العبوات ربت رأائز الصهر و ت فأس شبة حل سوى یول
هنا ألدات معا یو ابتالؼ أل اؼبضخات والتوربیاه اؼبوجودة فیستتكفل اؼب

قـو على یساسي فاألة یعملما ؿبور الأ ،ةیتعمل ابلطاقة الكهرابئ
؛ للغاية ابر النفط. أاف وجود بدر ضرورايً صمامات مانع االنفجارُب ا  

 القامة. ووفقا غبساابت دمحم َتع اغبرأة وابرع ُب التخفي وقصينو سر أل
شراأو ُب إحاجة إىل ُب صبح أ ،ها سهولة الدخوؿ واػبروجیاليت قدر ف
ف تنهي عمل الضخ ُب أا غباؽ خسارة أبَتة من شنهنة وإتنفیذ اؼبهم

 احملطة اؼبستهدفة. 
ة من یة اقتٌت دمحم أمیذ العملیها تنفیلة اليت تقرر فیُب الل 

اؼبخدرات لیمنحها إىل اعبندي اؼبكلف ابغبراسة. وخالؿ ساعات 
شغاؿ اعبندي إأاف اؽبدؼ   ،سر  لو دمحم اؽبدية اليت وبملها معوأمناوبتو 

 ،ٍب اػبروج اآلمن ،زرع العبواتعن دخوؿ بدر إىل داخل اؼبنشنة و 
 ها. یلیجتمعا اتلیاً عند نقطة اللقاء اليت اتفقا عل

دخوؿ ُب ف دمحم على خروج بدر ٍب استنذف من اعبندي اطمن 
قل من ربع ساعة  أوُب  ،ج اؼباء واؼبضخاتيب من صهر ياغبماـ القر 
طة ة متجهًا إىل نقيوترؾ اؼبكاف هبدوء سائرًا برو  ،هنى مهمتوأاف قد ا  

سم ع صوهتا أل یردد: سيوىو  ،اللقاء. وصل واالبتسامة ال تفارؽ ؿبیاه
ة يستمتعاف برو  یمن بو َصم م. جلسا ُب اؼبكاف اؼبطل على اؼبنشنة ل

و إىل جحیم. جلسا وأاف الفخر قد لهب اؼبكاف ووبولیاؼبشهد الذي س
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رفع ما أاف وقلدهتم يبهما مالئكة اإلیلبسهما أصبل حللو وىبطت علأ
والتفت كبو  ،شعل دمحم لفافة التبغأها من أوظبة الشجاعة والعزة. يلد

 بدر وسنلو:
 ضاً؟يننا سننجح ىذه اؼبرة أأىل تعتقد  - 
 وال أعلم ماذا فعلت أنت؟ ،سنقبح أما أنت دائما ُب اؼبدرسة - 
زي ابـ ي عز ايسًتى  ،س صفًا ُب مدرسةیداين اي بدر ولیىذا فعل م -
 ك.ینیع

ت انفجرت أوىل العبوات لتعانق السماء أتلة ُب تلك اللحظا 
اه یونزلت منو م ، ُب اؽبواءَتج اؼباء الكبيلیحلق بعدىا صهر  ،من النار

عطبتها وعطلتها عن العمل سباما. ىرع فنذباه اؼبضخات ابتشبو الطوفاف 
ب ین خارج مكاتبهم إثر صوت االنفجار الرىيطاقم اؼبنشنة مذعور 

 ار الكهرابئي. ییح بعد فصل التاطفاء اؼبصابُب الذي تسبب 
ضحك بدر من أعماؽ قلبو وقد انعكست صورة النار  

صاهبم.. ىل أوتساءؿ: ؼباذا أل ىذا اؽبلع الذي  ،اؼبلتهبة على وجهو
ـ من دوي االنفجار اؼبرعب؟ ستضيء ؽبم أجة الظالـ اغبالك یىو نت

انفجرت تاجوا للكهرابء أبداً. ما لبث أف وبولن  ؛النَتاف ىذه العتمة
لتغوص النار ُب عمق  ؛الصمامات اؼبانعة لالنفجار وطارت ُب اؽبواء

یة من جهنم اغبمراء. آنة إىل عناف السماء وأنهنا يالبئر لتخرج منو ملتو 
وما ظلمناىم ولكن أانوا أنفسهم "فة: ية الشر يورد د بدر مع نفسو اآل

 ."ظلموفي
ضد  ات اليت نفذتیشكلت تلك اؼبهمة أأرب وأشهر العمل 
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راف من يدت إىل توقف صادرات النفط الذي تسرقو ا  وأ ،ةيو یىداؼ حا  
اف َت طباد النإومل تستطع السلطات  ،شهرربعة ا  قارب ا  يىل ما إحواز األ
ع على علم دبا یحواز متوىجة.. اعبماألوظلت ظباء  ،لة ثالثة شهوریط

 ؛ةین نفذوا تلك العمليعلم من ىم األبطاؿ الذيحد ولكن ال ا   ؛حدث
حواز.. تلك اؼبدينة اؼبتطلعة روا أروع معاين اإليثار على صفحة األلیسط   

 صوب األمل.
ة )اطالعات( یرانيإثر الصدمة عقدت اؼبخابرات اإل 

وأیف يبكن اغبد من تلك  ،اجتماعات طارئة لدراسة ما حدث
وتوصلت من خالؿ اؼبداوالت اؼبطولة ومن خالؿ  ،العملیات مستقبالً 

حوازيُت واضحة اؼبعامل األصابع أبف ا   ،ا من معلوماتهيفرت لداما تو 
ذىاف اجملتمعُت. لذا قررت أوسرعاف ما حضر بدر معتوؽ ُب  ،فیها

عة وانفذة للوصوؿ إلیو وإىل ية البحث عن طرؽ سر یرانياؼبخابرات اإل
جل أسب الوقت واغبد من اػبسارات اؼبهولة اليت أ معو. ومن ُتاؼبتعاون

ة األمنیة مراقبة الدار اليت أانت تقطنها والدتو قررت األجهز  ،حصدهتا
ال إ ،رقابة شديدة تكاد ربصي األنفاس ،وشقیقاتو على مدار الساعة

ف اخًتاؽ خلیة العمل مل يصب ُب أأما   ،ویهنا مل ذبد نفعًا للوصوؿ إلأ
حصدهتا إيراف هنا اػبسارة اليت كلف هبا. إيعرفة اؼبهاـ اليت أاف ؾبرى م
 وحفظتها ىناؾ بكل عناية.   ،ُب ملفاهتا ودعتهاسباما وأ

جیش  مقاتليسرعاف ما طرأت فكرة تبلورت بتجنید أحد  
بعد  ،عاماً  1:وحكم علیو بػ  "سبیدار"حواز اؼبعتقل ُب سجن األربرير 

من قبل قريب لو يعمل لصاّب األجهزة األمنیة.  ،عودتو من العراؽ



91 

 "دة اعبراحیبو عبأ"اؽبدؼ أاف قضى فًتة لیست ابلقصَتة ُب معسكر 
وؿ قوات خاصة. اػبطة تقضي بتتبع وينتمي للفوج األ ،ةیوانيُب الد

ضة يصفقة مقا ،اثر بدر ومعرفة ربرأاتو مقابل العفو عن اؼبتعاملآ
لة لیوافق الطرفاف أخَتًا على عقد يواضحة اؼبعامل جرت لساعات طو 

اؼبعتقل عدت اؼبخابرات اػبطة اليت تقضي هبروب مفربؾ من وأ ،الصفقة
ًتد د يبعد ذبنید عدد من السجناء الراغبُت ُب العودة إىل العراؽ. ومل 

هتما تقیماف سر  ما زالت أُتد شابیم ديواف من ذبنالعنصر اؼبتعاوف أاظ
ر ية لتحر ی عاـ اعببهة العربُتبن عمهما انئب أمويرتبطاف إب ،ُب العراؽ

عهما حثیثة سبكن من إقنا مساعواصر قوية. وبعد حواز أباأل
وسیضع  ؛الف األوراؽ الراحبة ُب اللعبةصطحبهما معو أوهنما يشك   وا

وسیناؿ الثقة  ؛تو اؼبفربأةية على روایابن عمهما  ال ؿبالة ختم اؼبصداق
 من األجهزة األمنیة العراقیة.  

 *   *   * 
مع  أاظم ديوافىرب  ،لة شتائیة شديدة الربودة ومعتمةیُب ل 

ضربوا أحد  ،ناية  للهروب اؼبفربؾ من السجنستة سجناء اختارىم بع
ستفق اغبارس يومل  ،دوه واستولوا على سالحویو ٍب قیاغبراس وافقدوه وع

وف یة البتعادىم عن عیة الكافیوىي اؼبدة الزمن ،ـو التايلیال ُب صباح الإ
 إىل العراؽ بصحبة ُتاغبراس والشرطة. عاد أربعة من السجناء اؽبارب

ة وطن وحريتو ودماء یانة على حساب قضیصفقة اػبالذي عقد أاظم 
من خالؿ انئب  ،عایطالؽ سراحهم صببعد أف وصلوا ًب إ .الشهداء

دوف علمو ابؼبخطط اؼبعد  ،ر األحوازية لتحر ی العاـ للجبهة العربُتاألم
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فیما  ،همياستقر اؽباربوف ُب العراؽ مع ذو  .ُب دوائر اؼبخابرات اإليرانیة
ة. ابؼبقابل شهد یرانيتصاؿ األجهزة األمنیة اإلانتظار اُب  أاظمظل 

ت فًتة عوزعز  ،ىليملیات أمنیة أبَتة ىددت السلم األالعراؽ ع
تلك العملیات من األراضي  انطلق منفذو وا ،االسًتخاء اليت تلت اغبرب

طیت أعوبصورة أشد وأقسى. وقد  ،اإليرانیة. قررت القیادة العراقیة الرد
ابعتباره األأثر خربة واألعمق معرفة ُب  ؛بدر معتوؽتلك اؼبهمة إىل 

 العمل اؼبخابراٌب داخل إيراف.
 ،نهمایوضاع بُت البلدين واشتد الصراع اؼبخابراٌب باألتوترت  

فالكل يبحث عن ضالتو بعد أل عملیة تستهدؼ أمنو. حرب من نوع 
حرب  ،آخر.. حرب ـبفیة ربت قناع العالقات الثنائیة والدبلوماسیة

حرب ىبوضها اعبمیع بقفازات  ،ن دوف بیاانت أو صور من اؼبعرأةم
 ف يًتؾ بقعاً من دـ ُب مسرح جريبتو. أدوف  ،من حرير

ل ُب مثل ىذه يراف اؼبعروفة بنفسها الطو ياستمرت ا 
إضافة  ،اؼبطلوب األوؿ ،بدر معتوؽ ،الصراعات ابلبحث عن ضالتها

ف یيقنت من خالؿ تكثأبعدما  ،تهمين أانت ذبهل ىو يإىل رفاقو الذ
( 9ة )ماروف یف بدر ىو العقل اؼبدبر واؼبنفذ لعملأ ،متابعتها اؼبستمرة

إذ ظل ابلنسبة ؽبا لغزًا مل تستطع األجهزة  ،وعدد من عملیات أخرى
 ،البد من مكیدة لیقع ُب شباأهافاألمنیة حلو بسهولة ويسر. إذف 
.  ديواف ُب أاظملتنٌب عملیة اؽبروب اؼبدبر وذبنید  ىذا السیاؽ احملمـو

 . یُترانيؤرؽ اإليل صداعاً مزمناً بعدما بدأ بدر يشك   
 ابلتخفي َتابلبحث عن بدر.. اػبب أاظمانطلق العمیل  
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دًا على مواصلة النضاؿ یواؼبدرب ج ،ع ُب االبتعاد عن األنظاريالسر 
العثور  أاظملذا أاف من العسَت حقًا على  ،بروح عالیة ،نبة مثالیة

البحث اؼبتواصل  ة أانت صارمة ُب استمراریرانيف األوامر اإلأغَت  ،یوعل
لیحصد العمیل اػبیبة  ،عنو. استمر البحث عامُت أاملُت دوف جدوى

على مواصلة البحث والتعقب لغاية صرار إيراين إُب ظل  ،واػبسارة
جالسًا مع  أاظمنما أاف یب 9111عاـ إأماؿ اؼبهمة. وُب مطلع 

ُب سهرة أاف عمادىا  ،ن رفضوا العودة إىل إيرافي الذيُتحواز األبعض 
ربدثوا عن اعببهة وأبطاؽبا واؼبعسكرات واغبروب اليت  ،الذأرايت

خاضوىا. تذأروا اؼبعسكر الكبَت وساحة العرضات صباحًا أثناء تقدًن 
 ،خرتو إىل الوراءجي الذي ينفخ ُب البوؽ دافعًا دبؤ وأرًن البوق ،اؼبوجود
وابلكاد أاف اعبنود وببسوف ضحكاهتم  .بطائر البطريقشبو لیغدو أ

  .خشیة من العقوبة
تذأروا اػباؿ حافظ أمُت اؼبستودع الغارؽ وسط زحاـ أقنعة  

 .الوقاية والتجهیزات العسكرية األخرى اؼبكدسة على رفوؼ اؼبستودع
قة ومشارأاتو ُب حرب اؿ حافظ ال يكف عن سرد قصصو الشائاػب

وأیف انتقل بعدىا  ،ودوره ُب اؼبناطق اعببلیة الصعبة 8719الیمن عاـ 
لیلتحق مع اؼبقاتلُت العرب الذين   ؛ثر العدواف اإلسرائیلي على مصرإ

القوات  إىل جنب   للقتاؿ جنباً  ،أانوا يتدفقوف على أرض الكنانة
ف اػباؿ حافظ ألما عاد بو اغبنُت أاؼبسلحة اؼبصرية. وأأد الساىروف 

ؾ سرعاف ما ىبلع قمیصو لیعرض على مستمعیو اعبروح إىل تلك اؼبعار 
واصفًا إايىا أبوظبة الشرؼ. أاف  ،اليت أصیب هبا خالؿ تلك اغبروب
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يستخرج الكلمات من بئر الذاأرة فیتحدث بصوت متخم بنربة حنُت 
 اليت يصفها أبايـ اؼبالحم العربیة. ،العودة إىل تلك األايـ

ذ تلك أاف ينفَّ   ف اػباؿ حافظأربدث اعبمع الساىر  
. غالبا ةانشید اغبماسأمردداً  ،العملیات عن طیب خاطر وبضمَت يقظ

أاف يرد د ُب ذاتو: لو قدر يل   ،نو راض عن ذاتو ؼبا قدموما أاف يردد أ
وأصبت جبروح فاؼبقاتل الذي هباورين لن يرى أؼبي لیتنمل بدوره ويصیبو 

هبا من الرصاص  لیست اعبروح اليت أصبت اإلحباط. وما أاف يؤؼبٍت
 أل مرة حواز. وُب؛ بل من عدـ معرفة اآلخرين عن األسرائیلياإل

أتعرض إىل  ،أنت أقوؿ لو من األحواز  ،نتيسنلٍت من أي بلد عريب أ
وأم  ،وما موقعها اعبغراُب ،سئلة: أين ىي األحوازسیل عاـر من األ

 وىل أنتم عرب؟ وغَتىا من األسئلة. ،وما ىي داينتهم ،عدد شعبها
نو من العراؽ لیصنع اعبواب خاسبة إجابتو لیقوؿ إىنا وبدد اػباؿ حافظ 

 .يث ويبنع سیل األسئلة اؼبتدفقاغبد
أما يتذأر   ،ولعل اعبواب األأثر طرافة للخاؿ الطیب 
أحد اؼبتطوعُت ُب فصیل من اؼبقاتلُت  يَّ علسؤاؿ طرحو  ،الساىروف

بلد عريب حضرتك؟  أيمن  ،الشباب اعبدد من ؿبافظة اؼبنیا اؼبصرية
وجوه بعضهم ُب وتطلعوا  ،أجاب أان بدوف. تعجب اغبضور من إجابيت

 لیكرر السؤاؿ: ومن ىم البدوف؟  ،البعض
 ىرب من الدب ألقع ُب اعبب. فقلت ُب نفسي: اي ويلتاه! أ

وىنا أجاب اػباؿ حافظ أبهنم عرب رحل ينتقلوف من مكاف  
ومل وبصل  ،اعبزيرة العربیة غلبهم منوأ ،إىل آخر ويعیشوف ُب البادية
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ىؤالء على اعبنسیة من البلداف اليت يتنقلوف فیها. ويقاؿ أبهنم من 
إال أهنم بسبب امتالأهم للماشیة أانوا يتنقلوف من  ،قحاحاألالعرب 

ولكن مع  ،جنسیة ةأرض إىل أخرى ومل يفلحوا أو يسعوا إىل امتالؾ أي
خوؿ ُب مساحات اغبیاة الدرغبة اعبیل اعبديد و  ،تعقد ظروؼ اغبیاة

بدأوا ُب البحث عن طريقة تنقذىم من اؼبنزؽ الذي وضعتهم  ،اؼبعاصرة
 فیو ظروؼ اغبیاة القاسیة.

يتذأر الساىروف أل ما مر هبم ويضحكوف. وبینما أانت  
وىد  التعب  ،قد غلبها النعاس ،ُب هناية السهرة ،معظم العیوف

ُب ؿبافظة  اً و شاىد بدر نإربدث أحدىم بشكل عفوي قائاًل  ،جساداأل
البصرة أأثر من مرة. فتعجب اغباضروف ورد دوا السؤاؿ الذي شغلهم: 

 .غادره لغاية اآلف؟يومل  ،ىل ال يزاؿ بدر ُب العراؽ
 ،ديواف الفرصة وصبع ُب أفیو اػبیوط اؼببعثرة أاظماصطاد  

فیما  ، من األقارب ىناؾَتو الكثيف لدأاً یمدع ،لینتقل سريعاً إىل البصرة
نو قد حدد ة مفادىا أبیرانيىل اؼبخابرات اإلة مشفرة عاجلة إیرسل برقأ

ف فرصة العثور علیو بدأت تقًتب. استمر وأ ،ها بدریم فیقينة اليت ياؼبد
ًتدد ي اً أنو شاىد بدر ماأن اليت ذأر الرجل األالبحث ُب ُب  أاظم

 ، يتواف أبداً ن حبثًا عنو. مليادیوب الشوارع واألزقة واؼبهبوظل  ،علیها
و. ذبلت أل یف يفقد األمل ابلعثور علوواصل اللیل مع النهار دوف أ

أننو بدأ يوازي   ،مل يكن ما يشغلو عن اغبیاة سواه ،أايمو بصورة بدر
مسار حیاتو دبهمة العثور على ذلك الشبح الذي يصعب حقًا معرفة 

 طريقو. 
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ن بحث عيديواف وىو  أاظمنس العمیل یبعدما حاصر ال 
بعدما انؿ  ،هناء مهمتوإل یُترانيتصل ابإليف أقرر ف ،بدر دوف جدوى

ووصولو إىل طرؽ موصدة. وُب هنار ابرد من شتاء عاـ  ،منو التعب
اليت غالبا ما  ،ذبوؿ العمیل ُب سوؽ حنا الشیخ ُب البصرة 9118

ى لو بدر معتوؽ ترء ،تكوف مكتظة ابؼبتبضعُت استعدادًا للربد القارس
لعلو ُب  ،مل يصدؽ ما شاىده ، من السوؽَتاً ُب الرواؽ األخسَت مدبر ي

ىروؿ  ،ىذا ىو بدر ،هنا اغبقیقةإوسرعاف ما قاؿ ُب ذاتو: أال  ،حلم
و بدر مبتسماً  یخلفو مسرعًا وىو ينادي: بدر.. بدر.  فالتفت إل

يت حاوؿ مدارة الرجفة ال أاظملكن اػبوؼ أاف قد سبلك  ،أعادتو
خفى یو التحیة حبرارة واحتضنو وضمو إىل صدره للقى علیغزت روحو. أ

و بدر التحیة وسنلو یه. رد علشحوب وجهو ورجفة قلبو وخور جسد
وماذا يفعل ُب البصرة؟ تناسلت األسئلة  ،حوالو وما الذي حل بوعن أ

لیبادر بدر دعوتو اىل مقهى قريب. ومع صوت قرقعة  ،وسبايزت األجوبة
تبادال اغبديث عما فعلت  ،تشافواؼبعالق بفناجُت الشاي وصوت ار 

حكاية عودتو إىل  أاظمـ وما ترأتو على مسَتهتما. سرد ايهبما األ
ة یعامًا وعمل 1:و بػ یدت بو إىل السجن واغبكم علأحواز اليت األ

معو. استمع بدر إىل القصة اليت  ن ىربوايدعمها الشهود الذيىروبو اليت 
بسؤاؿ بدر عن  أاظمابدر  ٍب ،بطاؽباأعجب بشجاعة وا   ،طرب ؽباأ

 ف يفعل؟ أوماذا ينوي  ،حیاتو خالؿ أعواـ الغیاب
نو ىرب أستحق الذأر سوى يئا ینو مل يفعل شأبجاب بدر أ 
 ،ة تطارده ُب أل مكافیة العراقیش وأانت األجهزة األمنیمن اعب
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ر االحواز قد يش ربر یف جعجوبة ُب أل مرة. وعلم أالنجاة أبواستطاع 
ة یلیسلم بعدىا نفسو للسلطات العراق ،حوازاألع إىل یاعبماكبل وعاد 

نو يعمل اآلف أوأشار  ،ووبصل على العفو من أل التهم اؼبوجهة ضده
نو دائم التنقل من مكاف إىل آخر. وُب ختاـ اللقاء وأ ،ُب األعماؿ اغبرة

 لبدر: أاظمقاؿ 
 ُتبف نلتقي أرجو وأ ،س لدي معارؼیول ،ان ىنا وحدي منذ فًتةأ -
  واآلخر إذا ظبحت لك الفرصة. ُتاغب
نما الكرنك ُب یـ اعبمع عند اؼبقهى اؼبقابل لسايلتقي ُب أغالبا ما أ -

 ف نلتقي ىناؾ. مكاف أابإل ،ةيبالبصرة القد
 أاظمسرعاف ما ذىب  ،نظارافًتقا وغاب بدر عن األ 

خرب ها یزؼ فية یرانيرسل برقیة عاجلة للمخابرات اإلوأمسرعًا ؼبخبئو 
ة یوعن مكاف اؼبوعد اؼبقبل معو. فور وصوؿ الربق ،عثوره على بدر

 ،ر األحواز سابقاً يش ربر یلها بعنصرين من عناصر جیراف عميعززت ا  
وقیادي  ،ش برتبة رائدیالذي أاف ضابطا ُب اعب ،ونبا عبدهللا ضبزة

ة یرانيوقد وفرت ؽبما اؼبخابرات اإل ،سیاسي سابق يدعى غازي ضاحي
اؽبدؼ.  -السرعة مكااًن للسكن ابلقرب من اؼبقهى  على وجو

ة ىروهبما يوحبكت ؽبما روا ،اً أمنی ووضعت ؽبما خطة ؿبكمة وغطاءً 
ف وف ا  یرانيتوقع اإليدة اليت یة الوحيراف واللجوء للعراؽ. وىي الراو يمن إ

ف عبدهللا أخصوصا  ،دةیعرفهما معرفة جينو ألصدقها بدر بسهولة ي
ر يش ربر یراف عندما اشتبك جيُب اغبرب ضد إضبزة أاف قد أصیب 

ُت خالؿ اؼبعارؾ اعبارية آنذاؾ. لذا فاالحتماؿ أبَت یرانيحواز مع اإلاأل
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 قع ُب شباأهما. يقهما بدر و صد   يجداً أبف 
*   *   * 

تعلیماهتا بشكل صاـر والقاضیة  ةیرانيبلورت اؼبخابرات اإل 
دة یوستكوف مف ، حبوزتوسرار اليتاألة ینبألًا یحضار بدر معتوؽ حإب

ة اختطاؼ ابلغة یمر عملاألتطلب ىذا يو  ،الحقًا أأثر من بدر نفسو
ث للذىاب يابلًت  أاظملها یمرًا مباشراً إىل عمأالتعقید. وجهت القیادة 

 على األقل ُتسبوعب أیتغيف وأ ،إىل اؼبقهى غبسر الشك لدى بدر
هنا أتخذ من أخاصة  ،خطاءاألوفقًا للخطة اؼبرسومة بدقة واػبالیة من 

 .ابغبرجُب فًتة زمنیة اتسمت  ،العراؽ ساحة لتنفیذىا
لتقي یإىل اؼبقهى ل أاظمسبوعُت من الغیاب ذىب أبعد  

ُب فلح يلكنو مل  ،لةينتظره بفارغ الصرب ساعات طو يببدر وجلس 
وىو على أحر من اعبمر. وُب  ،سبوعًا آخرأنتظر یفغادر ل ،اللقاء
هبلس منتظرًا خائفا ومضطراًب وابلكاد  أاظمأاف   سبوع الذي تلىاأل
دخل بدر اؼبقهى  ،طر على نفسو. وبعد طوؿ انتظاریسيف أع یستطي

بعدما  اً أاظمحُت رأى  تفاجن ،حاماًل ُب يده صحیفة ،مبتسماً أعادتو
تحداثف عما يغاب اؼبشهد برمتو عن خیالو. تبادال التحیة وجلسا معا 

كذابف يانبا من ندابت. أاف ترأت على ؿبیَّ ـ وما اياألصنعت هبما 
كذب يوذاؾ  ،خدـ احملتل ألرضویكذب ليعلى بعضهما.. فهذا 

طرد احملتل من وطنو یارب من أجلها لوبم اليت یصوف اؼببادىء والقیل
شىت. أاف  اتعًا وتطرقا إىل موضو َت خ. ربداث أثير و إىل مزبلة التایرميو 
وخالؿ  ،عةياب اػبدینتو أبینقض على ضحیصة ل الفر ُتتحي أاظم
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 اغبديث ابدر إىل القوؿ: 
 ل.یار الثقی بدر وىي من العايعندي لك مفاجنة  -
 وما ىي اؼبفاجنة؟ -
 حضرتو لك.أهنا ُب اعبوار تعاؿ معي لتشاىد ما إ -

 مات:یو بدر متهرابً من اؼبوقف وملتزماً ابلتعلیرد عل
.. ردبا ُب فرصة ي مكافألع الذىاب یستطأنٍت مشغوؿ اآلف وال إ -

 أخرى.
صر علیو اؼبوافقة مستغاًل وأ أاظممل يدخل الینس إىل قلب  

شد أاليت غالبا ما تكوف  ،يتصف هبما بدر تُتلظبة اػبجل والتواضع ال
وطنة من السالح. وُب زضبة اغبديث والتوسل مل يًتؾ لبدر منفذاً 

ؼبخابرات الذي استنجرتو ا هنضا معا وتواجها صوب اؼبنزؿ ،لالعتذار
وصعقت  ،ف يطرؽ الباب  ودعاه إىل الدخوؿأدخال دوف  ،ةیرانياإل

ف اب ، أماموُتحُت شاىد عبدهللا ضبزة وغازي ضاحي واقف اً اؼبفاجنة بدر 
و عبدهللا یلمضطراًب من ىوؿ اؼبباغتة. تقدـ إ الشحوب على وجهو وبدا

رد ه وىو شاوأدخالحضاف ابأله وأخذاو ٍب من بعده غازي یم علوسلَّ 
وابدر  ،الً یتمالك نفسو قليف أإىل الصالة. ابلكاد استطاع بدر  ،الذىن

ن أاان أل تلك األعواـ؟ يوأ ،إىل التساؤؿ عن سبب وجودنبا ُب البصرة
وشرحا ابلتفصیل ماذا فعلت السلطات  ،اؼبفربأة بقصتهمافاخرباه 

عاـ . اقًتح غازي إعداد وجبة ط؟حوازاإلاإليرانیة هبما بعد عودهتما إىل 
ف أ. حاوؿ بدر ُتا القدر اثنیة بعد أل تلك السنمة بعدما صبعهيحواز أ
صروا تنفیذًا للمهمة اؼبكلفُت هبا. ألكنهم  ،تهرب من اؼبوقف بقوةي
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ف زبرج قبل أوز هبفنا وال یـو أنت ضیصوت واحد: البمرد دين 
 افتك. یض

 اسباـ ُتربت وطنة ىذه الكلمات جلس بدر مضطرًا وغب 
حواز من عقوابت األر يش ربر یثوا عما تعرض لو جنود جمة ربدیالول

بعاد قسري من قبل السلطات اإليرانیة. تطرؽ وإب يظاؼبة وؾبحفة وتعذ
وبدأ يوجو  ،استمع ؽبم بدر ملیاً  ،راين الداخليياغبديث إىل الوضع اإل

وعن الوضع  ،ورفاؽ األمس ،أسئلتو عن اغبراؾ الوطٍت ُب الداخل
اابت جاىزة ومقتبضة خشیة  من انكشاؼ االقتصادي. أانت االج

راين يلعنوف النظاـ اإليشتموف و يًا ٍب بدأوا َت أمرىم. تذمروا من الوضع أث
صفونو ابلقمعي.. صبل وعبارات مفربأة غايتها بث االطمئاف ُب روح يو 

 بدر والنیل منو اتلیاً. مر الوقت سريعاً لیدخل غازي وىو يقوؿ:
 تفضلوا..  الطعاـ جاىز.  -

 *   *   * 
شعر بدوار  ،ف وضع بدر ُب فمو قلیاًل من الطعاـبعد أ 

 ،عیاء الذي شل حرأتواإلىرش رأسو ؿباواًل التخلص من ىذا  ،شديد
ولكن دوف فائدة ترجى. اللحظات سبضي مسرعة ُب حُت أاف اؼبخدر 

ه لیسقط مغشیاً عیناغلق وأيسري ُب دمو أأثر سرعة. دارت بو األرض 
 ،وضعو ُب اتبوت أاف معداً ؽبذا الغرضلرع العمالء سأة. أحر  ةدوف أي

خ. ضبلوه يجهزه ؽبم عمیل آخر بعد استخرج شهادة وفاة من دوف اتر 
ة یحدى القرى العراقإهنا جنازة وتوجهوا بو إىل أارة على یعلى ظهر س

خرجوه من أٍب  ،نة عبادافيالواقعة على ضفاؼ شط العرب اؼبقابلة ؼبد
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اًل ُب قارب صغَت. ربرؾ  ونقلوه لیَتأب  سیضعوه ُب أو التابوت و 
ومن ضفاؼ اؼبدينة ضبلوه إىل اؼبقر  ،نة عبادافيذباه مدالقارب اب

ة ُب مدينة األحواز. احتشد اؼببٌت بكبار یرانيسي للمخابرات اإلیالرئ
ملو من معلومات. وب وما ُتد الثمین احتفوا ابلصيقیادة اؼبخابرات الذ

التشفي ارتسمت على الوجوه. جهزوا الفرحة عمت اعبمیع وابتسامة 
ب ُب يحفلة ال تقل فجاعة عن التعذ ،حفلة التعذيب النتزاع اؼبعلومات

 القروف الوسطى. 
علموف سباما اؼبسافة ي ،نظروف مرارًا إىل ساعاهتمياغباضروف  

حواز. لقد ربرأت القافلة منذ ساعتُت.. إذف واألالفاصلة بُت عباداف 
وال بد من استقباؿ يلیق هبا. انفتحت  هنا على وشك الوصوؿ..فإ

سعاؼ اليت تقل بدر معتوؽ.. اؼبناضل اإلارة یسیة لتدخل سیالبوابة الرئ
وترؾ ُب القلوب  ،حواز سَتة نضالواألالذي دو ف على أل منعطف ُب 

 اؼبنتظرة ىناؾ نبل شجاعتو وعشقو للوطن.  
 ،داخلیة وتوقفت عند ساحة ،روقة اؼببٌتأسعاؼ داخل اإلوعبت سیارة 

شبة  ،طل اعبمع احملتشد على السیارة من النوافذ اؼبطلة على الساحةأ
حرزتو العتمة على كبوتة ربتفي ابلظفر الكبَت الذي أضحكات صفراء م

ف ُب اؼبنتشرو ىم  اعبنود  .ضوء النهار. ولكن ألیس الصبح بقريب؟
 نزلوه على األرض وفتحوه لیتیقنأٍب  ،الساحة الداخلیة حبمل الكیس

 ،ذاقهم الويل يتمدد داخلو.. ذلك اؼبناضل الذي أاً سیادىم أبف بدر أ
استعداداً غبفالت االستجواب والتعذيب اليت ستحاصره.. حىت اللحظة 

 األخَتة من حیاتو.     
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 ونجثة ىامدة ال حراؾ فیها وأن اً شاىدوا بدر یس لیفتحوا الك 
وعقدت  ،ـ. فزع اعبمیع وتالشت الضحكاتاياة منذ أیقد فارؽ اغب

ابة ابػبیبة. مل لسنة. اصفرت الوجوه وتطلعت ذباه بعضها وىي مصاأل
ة هبذه الصورة. ظلت األسئلة احملَتة یف تتم العملكن من اؼبفًتض أي

ىل أاف  وبتاج؟.فواىهم: ىل جرعة اؼبخدر أانت أأثر فبا أتلوؾ ُب 
ىل تناوؿ  ،مات حبرفیةیىل نفذت التعل ؟. ىو السببُتنباؿ اػباطفإ
س؟ تناسلت یه ووجد نفسو ـبتطفًا ُب الكانیئا ما حُت فتح عیدر شب

باً یجوبة عن ؿبورىا. استدعوا طباألبینما ابتعدت  ،األسئلة وتشعبت
على عجل لفحصو ؼبعرفة السبب الكامن وراء ىذا الفشل اؼبريع. بعد 

شارحًا ؽبم  ،مٌتیالالفحص أشار الطبیب إىل اعبرح الذي أاف بذراعو 
وبصقوا على  ،. فقدوا أعصاهبم وشتموه ٍب رألوه أبقدامهمماذا يعٍت

ذاقهم اؽبواف حیاً وأ ،جثتو الطاىرة. لقد حرمهم دبوتو نشوة التشفي
وأغاظهم بعدما حطم دبوتو  ،وىزمهم حىت وىو مسجى أمامهم ،ومیتاً 

 سطورة قمعهم. أ
يديهم ُب جیوبو وحبثوا عن أي دلیل مهما أاف صغَتاً، أمدوا  
متناثرة. جردوه  اً سوى وريقة صغَتة ُب ؿبفظتو دو ف علیها أرقام مل هبدوا

ـ اي.. لعل ذلك العري يشفي غلیلهم. بعد أايً من مالبسو وظل عار 
 ؛قلیلة اتبعت أجهزة اؼبخابرات الرقم الذي وجد ُب ؿبفظة بدر

لیتم اعتقالو  ،يعود لشقیق بدر األصغر مصرُب حسابلیكتشفوا أنو 
 عذبوه مثلما رغبوا.يف أفلحوا يأوهنم مل   ،بدرُب ويعذب بغضاً 

اعًتؼ الشقیق األصغر  ،ُب ظل تعذيب أقرب إىل اؼبوت 
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ات ابلتعاوف مع دمحم یاعًتؼ بكل ما نفذ من عمل ،ىراًب من العذاب
ىانة العائلة وتشويو ُب إمعااًن إع وبدر وآخرين. اعتقلوا أـ بدر یشف

ع الذي ظل یقاؿ دمحم شفاترىبها النضايل. وقادت االعًتافات إىل اعت
ل أل صنوؼ ربم ،ذاللو وقهرهإصامدًا ومعاندًا أل وسائلهم. حاولوا 

سئلتهم مدافعاً جاب عن أأفشاه اآلخروف. التعذيب بعدما رفض ما أ
غٍت يومع هناية أل جولة تعذيب أاف  ،قو بدر ومواقفو الشجاعةیعن رف

جربوا أل ما  بینما يصاب السجانوف ابؽبلع. ،ة مرذبفاً ید وطنیانشأ
هنم عجزوا أماـ صالبة أغَت  ،بييبلكوف ُب قوامیسهم من وسائل تعذ

لتصدر ؿبكمة الثورة  ،قروا ابلعجزوأرادتو وشدة أبسو. عجزوا.. إ
بینما ظل دمحم  ،عداـ. قرأ القاضي مسودة اغبكمابإلحكمها القاضي 

ُب ستمع النطق ابغبكم. مل ينتظر طوياًل يشفیع ىاداًئ ومبتسمًا وىو 
 عداـ بعد أايـ معدودة.اإلإذ ًب تنفیذ حكم  ،اؼبعتقل

وُب  ،مل ىبن ما آمن بو ،عًتؼ دمحم شفیع للجالدينيمل  
ة اليت نفذىا خدمة للوطن وحرية یلرفاقو أبعمالو البطول اؼبعتقل أسرَّ 
ف ذَّ نو اذبو كبو القبلة وا  أأدوا أع یعداـ دمحم شفإن حضروا يشعبو. الذ

قبل سوقو إىل اؼبقصلة. سار بثبات  ،ضة الصالةيفر  بصوت مرتفع مؤدايً 
د وىو يدؽ سار مزىواً.. يرد   ،برأس شامخ يعانق السماء ،كبو اؼبوت

حوازي األة.. عاش الشعب یحواز حرة عرباألرض بقدمو: عاشت األ
 األيب.

ظلت ابتسامتو عالقة  ،جسده معلقًا ُب اؽبواء يحُت تراخ 
 حواز. األت من تلك الشفاه: عاشت وشبة صوت يرد د خبفو  ،بُت شفتیو
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رأيت اؼبشهد أبأملو.. أنين على تلة معلقة  ،سعیت ُب إثر الشهداء
االثنُت معا. ظبعت صرخة اؼبولود األوىل على ردبا  ،ُب اؽبواء أو الفراغ

 .ت ابلوائـف ُب نفسي الرضا وامتألورجفتو. مشهد جلیل خلَّ 
در معتوؽ.. حبیب لكٍت رأيت ب ،مل أقف عند التفاصیل الصغَتة

رأيت صبیات اغبي يتهامسن  ،وصديقو دمحم شفیع ،طفوليت وصباي
لكٍت مل أدر أين وجهتهم.   ،رأيت صبعًا من الناس يسَت ،ويتضاحكن

ي بعینو. أدرأٍت الشوؽ االتقت عین ،دققت النظر ،أاف بینهم بدر
وجاع األقاسي أصرخت ٍب تقدمت  ،وىامت روحي. اي شفیعي أدرأٍت

 .فوؽ ظهري ل اؽبمَّ ضبأوأان 
أسنؿ نفسي اآلف من دوف فائدة ترجى: ؼباذا ضاع بدر ُب 

ذا مضى أل ىذه األزمنة ومل ؼبا ؟.ؼباذا أصر على الرحیل ؟.ىذه الزضبة
أنف األايـ تدور يب.    ،جابةاإلطرؽ خجاًل بعدما صعبت علي  يعد؟ أ

أنت خائفة.. قلقة.. مرتبكة.. مرذبفة. نطقت بشكوى إىل الباري 
 :بكیت وأان العاجزة ُب غماـ أمل بعید. بكیت وانديت ،لیلاعب

 ملَ أل ىذا العذاب؟ ،اي هللا - 
أسَت ُب أزقة اغبارة  ،على النني ،أان اؼبفطومة على األحزاف

تقدـ خبطى وئیدة دوف أمل أعرؼ أنهها.  ،شبة رائحة ألیفة تفوح ،القديبة
تضايقٍت  ، تراينوال ،تضايقٍت العیوف اليت تراين ،مس األرضأالف أ

األذرع اليت تضمٍت وال تضمٍت. سبنیت لو أدخل أأثر ُب األزقة واجتاز 
  ،أاف يقف فوؽ غماـ عائم  ،دخلت منزؿ بدر ،البواابت اؼبشرعة

رأضت خلفو  ،لكنو سرعاف ما غاب ،أتمت فزعي وتقدمت إلیو
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فلت من يدي.. أو من أأننو   ،لكنو غاب ُب اؼبدى البعید ،الىثة
  :دأت أاندي على اؼبارينروحي. وب

من رأى منكم الغائب.. من رأى منكم سیدي وموالي؟ مل يرد  
 صرخ اثنیة: أیف سنعیش فقدانو؟أ ،اؼباروف

ٍب  ،بكیت وربوؿ بكائي إىل كبیب وعويل ،خفت وغلبٍت الوسواس
  .ي فیما الدموع ربرؽ  مقليتافتحت عین

 ،ؾ مكنونوقلق نومها. مل تدر أفزعت زىرة من ىذا اغبلم الذي 
وحاولت النهوض لكنها عجزت وخارت قواىا. شعرت بظل من وىن 

وردد ت ُب سرىا: أل غائب هتفو إلیو  ،يغزو روحها. تذأرت اغبلم ملیاً 
ٍب تساءلت: ولكن ؼباذا   ،أحن إىل بدر. قرأت الفاربةذا ىا أان  ،الروح

 أل ىذا اغبزف الذي يقبض قليب؟
 *      *   *  

: إىل أي اً  مل ىبطر بباؽبا أف تسنؿ بدر حىت ،مل تسنؿ زىرة 
البالد سًتحل؟ تغزوىا ضیاع الفرصة فتندـ. بدت دىشتها حُت خلت 

يقاع خطواتو على األرض إترؾ  ،مر فیها ومل يعد ،األزقة من ظلو
 .اؼبنبسطة وغادر

؟ مل هبب.. مل "ؼباذا ترأتٍت"ُب اللیايل الطويلة أانت تناجیو: 
نو قريب منها وأ ،نو يسمعهاأها أانت تعلم لكن ،جابةاإليقدر على 
 :أسلتهاُب ٍب تبدأ  ،لغاية اؼبلمس

حكمت الغطاء أىل  ،ىل مبت جیداً  ،ىل تشكو التعب"  
وغالبًا ما يغمرىا الوجل وحزف  ،؟ أانت ملوعة ابلفقداف"على جسدؾ
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داىم وغامض لیغدو جوىر سرىا الذي مل يطلع علیو ـبلوؽ. تنطق ُب 
 ": أمانةده.. ترنو إلیو: قليب لديَّ صمتها وىي تناش

تعاىل  ،م األسى على األحوازوخیَّ  ،توالت األايـ مسرعة 
وحامت حوؽبا الغرابف. مل  ،طبق العسر علیهاوأ ،الصراخ بُت جدراهنا

جل.. مل تعد أذىب ألقها وبقي اؼبعٌت.  ،تعد األحواز مثلما أانت
فال  ،حالـ مثلما ىيمل تعد األ ،مثلما أانت بعدما اختفى بدر ورفاقو

ومل يشفع غبزهنا  ،طعم للهواء وال لوف للسحاب. غادرهتا أل ابرقة فرح
ارتدت السواد ورثت حاؽبا حُت سبكن منها جناة اللیل.. لكن  ،أحد

 إىل مىت؟
وازبذت من الصالة  ،ة ال تطیق جداالً یبصارت زىرة عص 
 ،َتهتا مل هتدأ. شبة حاجز غَت مرئي بینها وبُت اغبیاة. حملجنً والتعبد 

 .ووقف العقل عن ـباطبتها
زارت والدهتا جارة غَت  ،وُب غبظة مندثرة ،ُب مساء يـو ؾبهوؿ

حُت طلبت يدىا إىل  ،تطلعت إلیها زىرة حائرة ،وادعة اؼبالمح ،بعیدة
ابنها. ماذا ستجیب واللهفة رباصر اؼبلهوؼ. فمنذ غیاب بدر ما من 

وشك على البكاء. الوقت يبر وحُت تضغط علیها الوحدة ت ،ألیف ؽبا
ولكن ىل سیحنو  ،دبا أتب هللا ؽبا وترضالماذا ال تتزوج فثقیاًل.. إذف 
 ىل سیدري حباؽبا؟ ،علیها الزوج

 *      *   *  
لكن  ،مضت زىرة ثالثة أعواـ من اللهفةأ ،على اؼبنواؿ ذاتو 

ا. عوامل ربد دىا بوصلة األحواز واذباىاهت ،أاف ُب عوامل أخرى  اً بدر 
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 .ف تفضوأف ضباًل طاؿ ثقلو علیها أبشعرت 
 ،وبدأت ربصي األايـ اؼبتبقیة ،وافقت أخَتًا على الزواج 

  .أو خسر اغبلم رىانو معها ،بعدما راىنت على حلمها وخسرت
فارقها  ،استعادت وقتها طوياًل حُت زفت إىل منزؿ الزوجیة 

ُب نبودىا  ،بدر لساعات ٍب عاود طیفو الظهور ُب عینیها الواسعتُت
وىي ُب توؽ لألايـ  ،وصحوىا. ومع أل ظهور تًتاجع صحة زىرة

 .شراقها ؾبدداً إاػبوايل اليت غربت ومن احملاؿ أف يعود 
مس ألق تلومل  ،هنا مل تر أفق الدنیافإاقًتاهنا من رغم على ال 

هنا تدخل رغم أ ،بل ظل االنتظار ىاجسها ،ق ؼبذاؽ اغبنومل تت ،النهار
وتشرع النوافذ للضوء  ،ها الیمٌت وتشعل البخور مساءً منزؽبا بقدم

  .اؼبستكُت ُب الزوااي
طلقت على أ ،تعاقبت األزمنة وحفنة أطفاؿ يبلؤف اؼبنزؿ 

تلفها  ،بكرىا األوؿ اسم بدر. عاشت أايمًا ترذبف ألما اندت ابنها
. ال تعلم وأنهنا أىي اػبیانة؟ ،اغبَتة أیف تصف عالقتها مع طیف بدر

 .تبدده إىل األبد ،رىباً أاماًل من الشوؽتبدد ات
وتتحاشى الدمعة أف تفر  ،مع أل مناداة بدر يتنجج حنینها 
 ،لكنها أانت تستوي ابألحواز.. تلك النخلة السامقة ؛من مقلتیها

 .واغبرؼ األوؿ ُب أجبدية اغبلم ،واألمل اآلٌب ال ؿباؿ
 ،شعرت زىرة أبمل ُب صدرىا ،النهار يبضي والضوء يغمق 

يقص علیها  ،جلس إىل جوارىا ابنها بدر ،سبددت فوؽ سرير قدًن
 ،اغبكاايت لیبعد األمل عنها. تنظر إلیو بشغف وأنهنا تراه للمرة األوىل
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يبسك بدر يد  ،هنا ستفارقو لألبد. ىبتفي الشفق وتتسع العتمةأأو 
يغور عمیقًا ُب صدرىا ويشل حرأتها. لكن  ،فیما يزداد األمل ،والدتو
ترفض أف ترى ابنها  ،ف تستسلم ؽبذا الزائر الغامضأمن الصعوبة  زىرة

هنا راحلة. إمرىق اػباطر. ُب ىذه اللحظات يدب الیقُت ُب روحها 
. يلحظ ضناىا "أل نفس ذائقة اؼبوت"تنظر ُب عیٍت بدر وتتمتم 

نو إوردهتا.. هها. يزداد أمل صدرىا ويسري بُت أرىاؽ البادي على وجاإل
اؼبغـر  ،احملاصر من البدء حىت اؼبنتهى ،والذاويالقلب اؼبعذب 

 .وما بینهما من رحلة قصَتة ،ابألحواز.. أرض اإلايب والغیاب
فاسها نألكن  ؛انتاهبا سعاؿ متواصل حاولت أف تكتمو 

 ،يقًتب منها ،نو الغیاب الذي يدنوتسارعت وربولت إىل حشرجة. إ
نفاسو أفظ فهو ُب ىذه اللحظات يل ،غیاب يتوشج مع غیاب بدر

 ،اوأنف حبلي صرتیهما قد انقطع ،وىو ؿباصر ُب الصندوؽ ،األخَتة
 :دت ُب سرىاالنزؼ. شعرت زىرة ابلوجع وردُب وبدأ مكاف اعبرح 
 بدر معتوؽ اي ألي  

 بدر مو بس أان وأىلي
 .بدر حىت النخل يسجد لو ويصلي

صارخًا أبعلى صوتو:  ،هبري بدر الصغَت مرتعبًا خارج اؼبنزؿ 
نظروا  ،.. صرخة عمیقة مثقلة ابغبزف. يهرع اعبَتاف سريعاً "سبوت أمي"

 ،أغلقت عیناىا ،جس وا نبضها. جسد مسجى بدأ يربد رويداً  ،إىل زىرة
وىو اؼبسجى داخل الصندوؽ.  ،مستسلماً للقدر ،هعینافیما أغلق بدر 

فیما تلقیو زىرة. يبسك  ،ىبرج بثیاب بیضاء.. يعلو ُب ظباء األحواز
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ٍب يرحالف صوب النني  ،فق ويطوفاف معًا حوؿ اؼبدينة الغافیةيدىا بر 
األعظم. يسافراف معا ُب ملكوت اػبالق.. يبتعداف ويًتأاف ُب فجوة 

ستظل طوياًل متوىجة رغم عتمة  ،ة من نور مقدسمضیئالسماء بقعة 
 .الظالـ
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