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القدم التي بقيت

هنــــــــــاك

�سادة القافلة )4(





تقديم

الحمد هلل رب العالمين و�سلى اهلل على �سّيدنا محّمد واآله الطاهرين 

و�سحبه المنتجبين وبعد.

كتـــاب »الق���دم التي بقي���ت هناك« لل�سيـــد نا�سر ح�سينـــي بور رواية 

�سادقة لما عاناه زمن الأ�سر في ال�سجون ال�سرّية في العراق. 

التحق ال�ســـيد نا�ســـر بجبهات القتال مذ كان في الرابعة ع�سرة من 

�ســـر في ال�ساد�ســـة ع�ســـرٍة, وبقي في الأ�ســـر مدة ثالث 
ُ
عمره, فُجرح واأ

�ســـنوات. هناك خّلف ال�ســـيد نا�ســـر قدمـــه التي اأ�ســـيبت على جبهات 

القتال, وبترت لحقًا في اأحد م�ست�سفيات بغداد, ليعود بدًل عنها بثالث 

وع�سرين �سفحة, هي خال�ســـة ذكرياته زمن الأ�سر, ولت�سعفه الذاكرة 

فيما بعد وتتحّول ال�ســـفحات الثالث والع�ســـرون بعد ع�سر �سنوات اإلى 

�سبعمائـــة �سفحة. وكان بع�ض رفاق ال�سيد نا�سر قد �ساأله يومًا عن �سّر 

عدم ا�ست�سهاده فقال: »ال�س���بب يع���ود اإلى اأمرين، الأّول اأّن قلبي تعّلق 

بمنظار الر�سد، والأمر الآخر تعّلقي بكتاباتي اليومية«.

واإّن مـــا خّطه الإمـــام الخامنئي{ عن الكتاب بقولـــه: »..اإنها رواية 

ا�ستثنائي����ة لحوادث موؤلمة ُتظهر للق����ارئ في كل جزء من اأجزائها وفي 

كل كلم����ة م����ن كلماتها مدى �سبر و�سمود و�سهامة �سبابنا المجاهد من 

جهة، ومن جهة اأخرى مدى حقارة وخبث وق�سوة جنود �سدام واأزلمه«, 

يعّبر عن القيمة المعنوية العالية لهذا الكتاب وموؤّلفه وجهاده و�سبره.



 لهذا نجـــد باأّن القائد قد �سّبه جهود ال�سّيـــد نا�سر باأ�سا�ض البنيان 

الـــذي يبقى �سامـــدًا دون اأن ُيرى, عندمـــا قال: »الأعم���ال النابعة من 

اإيمان عميق كاللبنة الأولى في اأ�سا�س البناء، تبقيه �سامداً متما�سكاً. 

يمك���ن لتل���ك اللبن���ات المغرو�س���ة ف���ي الأر����س اأن ل ُت���رى اأب���داً، لك���ّن 

اأثره���ا �سيبقى مملو�ساً. وكذا جهودكم ومقاومتكم في تلك اللحظات 

الع�سيب���ة، تبق���ى كقط���رات ال���دم الجاري���ة ف���ي ع���روق الجمهوري���ة 

الإ�سالمي���ة تهبها الحياة وتحافظ عل���ى بقائها وا�ستمرارها، ول يهّم 

اإن راأى الآخرون ذلك اأم لم يروه، علموا به اأم جهلوه«. 

والتزامـــًا بتوجيهات الإمام ال�سيد علي الخامنئي{حيث اأكد على 

�ســـرورة ترجمة هذا الكتاب بلغة �سل�سة اإلـــى اللغة العربية والإنكليزية, 

حيث قال: »يجب ترجمة الكتاب بلغة �سل�سة اإلى العربية والإنكليزية، 

.  فقد ت�سّدى مركز نون 
(1(

كي يتمّكن العرب وغير العرب من قراءته«

للتاأليـــف والترجمة لتعريب هذا الكتـــاب, وت�سحيح ن�سو�سه بالعربية, 

و�ســـرح ما يجب �سرحه من م�سطلحات وموارد جديدة للقارئ العربي, 

حتى اأخرجنا الكتاب بهذه الحلة العربية الجديدة.

ول ي�سعنـــا اإل اأن ن�سكـــر الأخوة والأخوات الذيـــن عملوا على تعريب 

هـــذا الكتاب ومراقبـــة ن�سو�سه وتحريرهـــا, ونخ�ّض بالذكـــر؛ الأخت 

اإيمـــان �سالح, الأخت فاطمة �سوربا, د. محمـــد عّليق,  د. اأميمة عّليق, 

الأخت حنان ال�ساحلي. 

بتاريخ  2012/9/5    خالل تكريم ال�سيد نا�سر وعائلته في تهران.  (1(



اإهداء

اإلى … رئي�ض حّرا�ض المعتقل رقم )16( في »تكريت«.

ل اأدري, رّبما ُقتل في »حرب الخليج« الأولى بقيادة »بو�س« الأب.

ورّبما  ُقتل في »حرب الخليج« الثانية بوا�سطة »بو�س« البن.

 ورّبما اأي�سًا, ما زال حيًّا. 

الرجل اّلذي اأّدت اأعمال ُحّكامه اإلى حلول اللعنة على بالده.

الرجل اّلذي عّذبني ل�سنواٍت في جوار َحَرم جّدي.

الرجـــل اّلـــذي كان كّلمـــا عّذبنـــي, جعـــل »عل���ي ج���اراهلل«, الحار�ض 

العراقّي ال�ّسيعّي, يقبع في زاويٍة, ينظر اإليَّ ويبكي.

ورّبما ما زال ي�سعر بالخجل اإلى الآن.

اأهديه هذا الكتاب مع كّل الحّب.

لأجل كّل هذا الجميل الذي �سنعه بي.

فكّل ما مّر بي,لم يكن اإّل جمياَل.

»وما راأيت اإّل جمياًل«.

ناصر حسيني پور





مقّدمة الم�ؤلِّف

طالـــت الحـــرب, وطالت حّتى كبـــرُت! كنت ابـــن اأربعة ع�ســـر عاًما 

 ولهذا 
(1(

حيـــن ذهبت اإلـــى الجبهة. اأعجبـــت هناك بوحـــدة الّتخريـــب

ًب���ا« فيها, ولكن فيما بعد, انت�سبـــت اإلى وحدة ال�ستطالع  �ســـرت »مخرِّ

والعملّيات.

فـــي الأيام الأخيرة للحرب, وقعت اأ�سيرًا في يد الجي�ض العراقّي في 

»جزي���رة مجن���ون«؛ كنت حينها في ال�ساد�ســـة ع�سرة من العمر, واأعمل 

. ة في هجوٍم م�سادٍّ دلياًل في كتيبة ال�سهداء الخا�سّ

اأثنـــاء وقوعي فـــي الأ�ســـر, �ساهدت اأحداًثـــا مفجعـــًة وموجعًة. قبل 

الأ�سر كنت را�سًدا, فـــي وحدة ال�ستطالع,وعملي ر�سد خطوط العدو, 

والتدوين الدقيق لتحّركاته, واأفعاله, ورّدات فعله, عبور, ومرور اآلياته, 

باليوم وال�ساعة والدقيقة.

منـــذ الأيـــام الأولـــى لوقوعي فـــي الأ�سر, حاولـــت اأن اأكـــون را�سًدا 

رة لتجربـــة العتقال. لم تعد  لـــكّل الأحـــداث, والوقائع الخالدة, والمعبِّ

هنـــاك حاجـــة اإلى منظـــاٍر, وبـــرج مراقبة مرتفـــٍع! كنت �سابقـــًا اأعتلي 

وحدة تعنى بزرع الألغام والعبوات النا�سفة.  (1(
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البـــرج وا�ستعمل المنظـــار في مراقبـــة العراقّيين )الجي�ـــض العراقي( 

مـــن بعيد, وكانـــت معرفتي بالعدّو محدودًة بمقدار مـــا كنت قد �سمعته 

فقط. �ساهدت في الأ�سر كّل ت�سّرفاتهم, الح�سن منها والقبيح. لطالما 

رغبت في اأن اأكتب تقريري للر�سد وال�ستطالع حول �سجون العدّو حين 

ل مذّكراتي اليومّية. اأتحّرر. حتى اأ�سحى هذا الّتقرير المف�سّ

كان قـــد م�ســـى �سهران علـــى اأ�سري, عندمـــا اأخبرونـــا اأّن الأ�سرى 

الجرحى, والمعوقيـــن �سيتّم اإطالق �سراحهم. قّررت في ذلك اليوم اأن 

اأكتب كّل ما ح�سل معي في هذين ال�سهرين؛ من خالل ا�ستخدام رموٍز 

وكلمـــاٍت وعبارات ق�سيـــرٍة, وكتابة النقاط التي مـــن الممكن اأن ت�سّكل 

خطـــرًا عليَّ بالرموز واإخفائها داخل ما�ســـورة عّكازي المعدنّية. ظننت 

اأّنـــي �ساأتحّرر �سريعـــًا, و�ساأخرج كـــي اأبّي�ض هذه الم�ســـّودة الق�سيرة, 

كذكريات �سهرين من الأ�سر, لكن .. م�ست الأيام والأ�سابيع.. ول اأخبار 

عن اإطالق �سراح الجرحى. 

بعـــد �سهريـــن ون�ســـف من ذلـــك التاريـــخ, عـــادوا ليقولوا لنـــا: اإّن 

العراقّييـــن قـــّرروا, بعـــد مباحثات جرت بيـــن وزيري خارجّيـــة العراق 

واإيـــران في جنيف, اأّن �سفقـــة مبادلة الأ�سرى الجرحـــى �ستنجز فوًرا! 

�سّجل الّتواريـــخ, والّرموز, 
ُ
كنـــت اأدّون كل المواقـــف الملفتـــة والمهّمة, اأ

ومفاتيـــح ذكرياتـــي, على اأوراق علـــب ال�ّسجائـــر, واأكيا�ـــض الإ�سمنت, 

واأطـــراف الجرائد العراقّية, ثّم األّفهـــا واأ�سّغرها لإدخالها في ما�سورة 

العّكاز.

وفـــي اأواخـــر العـــام 1367هـ.�ض )بدايـــة العـــام1989م( كنت اأبحث 

خرج 
ُ
عـــن فر�سة منا�سبـــة كي يت�سّنى لي, بعيـــًدا عن اأعين العـــدّو, اأن اأ
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كّل كتاباتـــي من العـــّكاز؛ لأبّي�سها على الدفتر ال�سغيـــر, الذي �سنعته 

مـــن الأوراق البي�ساء من هوام�ض واأطراف الكتـــب, التي كانت منّظمة 

مجاهدي خلق )المنافقون( تر�سلها لنا, حاولت وحاولت دون جدوى!

فـــي اأواخر اأّيـــام اعتقالي, في �سهـــر اآب من العـــام )1990م(, وفي 

م�ست�سفـــى 17 تموز فـــي الحّبانّية, �سنحت لي تلـــك الفر�سة المن�سودة. 

اأخرجُت يومها كّل الق�سا�سات ال�سغيرة, والكلمات الم�سّفرة المبعثرة, 

واأعـــْدُت ترتيبهـــا على دفتري ال�سغيـــر, الذي اأخفيتـــه داخل �سّمادات 

قدمـــي المجروحـــة وهّربتـــه اإلـــى اإيـــران. دفتٌر مـــن ع�سريـــن �سفحة, 

�ســـّم ذكرياتـــي, وكّل اأخباري, واأخبار رفاقي, دفتـــٌر �سغير اّت�سع لعالم 

مـــن الأحداث والمواقف. بعد تحـــّرري من الأ�سر, بـــداأت باإعادة كتابة 

مذّكـــرات 187 يومًا من اأّيام اأ�سري الـ»808«, معتمًدا على دفتري ِبُجَمِله 

الق�سيـــرة, وتواريخه, ورموزه, وكذلك علـــى ذاكرتي التي كانت تر�سد 

وت�سّجل اأدّق التفا�سيل كعادتها ال�ستطالعّية.

كّل هـــذه الكتابـــات خرجت اإليكم ب�ســـكل كتاب, »الق���دم التي بقيت 

, وقد ا�ستمـــّرت اإعادة كتابة هـــذه الّذكريات, بنحـــٍو متقّطٍع, 
(1(

هن���اك«

حوالـــي ع�سر �سنوات. بحثُت عن الكثيـــر من رفاق الأ�سر, وقد وجدتهم 

ب�سعوبـــة, ا�ستف�سرُت منهم عن م�سائل كانـــت مبهمة, اأو غام�سة وغير 

موا لي العون لإكمال بع�ض الأ�سماء, وتفا�سيل الأحداث.  مكتملة لدّي, قدَّ

فـــكان هذا الكتاب تج�سيـــًدا لأّيام ال�سبر, وال�ستقامـــة, والألم, لتبقى 

تلـــك الأيام خالـــدًة لالأجيال القادمة. كما اأّني اأهديـــُت الكتاب للعريف 

العراقّي وليد فرحان, لعلِّي اأراه يوًما ما, في مكان ل اأعرف اأين يكون!

العنوان الحرفي للكتاب بالفار�سية »القدم التي بقيت«.  (1(
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تعود هوايتي في ت�سجيل المذّكرات اليومّيةاإلى �سهر كانون الأول من 

, وكان معنا 
(1(

العـــام )1986م(. حين كنا ذاهبيـــن يومها اإلى »دزف���ول«

 في ثكنة لـــواء )الفتح 
(2(

»حمي���د جب���ل عامل���ي« من �سبـــاب »اأ�سفه���ان«

. فـــي طريق العودة, كّنا في با�ض مدينـــة »�سو�ستر«, وكان حميد 
(3(

)48

يجل�ـــض اإلـــى جانبي, اأثناء الم�سير كتب حميد علـــى �سفحة »يوم 8 ك1« 

من مفّكرته مايلي:

ذهبنا اليوم مع ال�سيد نا�سر ح�سيني اإلى »دزفول«, كان يوًما جّيًدا. 

ا�ستـــرى ال�سيـــد كاميـــرا فوتوغرافية, من نـــوع »ك���وداك 110«, اأمريكية 

ال�سنع, ا�ستريت اأنا بْذلة مرّقطة, ذهبنا اإلى حّمام البخار العمومّي.

تناولـــت غـــداء الهمبرغـــر, اأّمـــا ال�سيـــد فقـــد طلـــب »المرتديال«. 

تكلّمـــت هاتفيًّا مع �سبابنا فـــي اأ�سفهان, ورجعنا عند الع�سر اإلى وحدة 

»الّتخريب«.

اأعجبنـــي هـــذا الأ�سلـــوب, وقـــد زاد اإعجابـــي وتعّلقـــي بـــه اأكثر بعد 

�سهادة»حمي���د«. ومنـــذ ذلـــك اليوم بـــداأت هوايتي بت�سجيـــل مذّكراتي 

اليومّية. بع�ض المذّكرات اأّيام الجبهة ل تحوي �سيًئا مهمًا, ولكّني تعّلمت 

من حميد اأن اأكتب مذّكرات كّل يوم, حتى واإن كانت عادّية جّدًا. ظهرت 

اأهّمّية هذا العمل في المعتقل, مع اأّن الظروف �سعبة, والإمكانات �سبه 

معُدومـــة, لكن حياة عالـــم الأ�سر, واأيام العتقـــال َبم�َساّقها وعذاباتها 

مدينة اإيرانّية تقع في محافظة خوز�ستان المحاذية للعراق.  (1(

مدينة اإيرانّية, مركز محافظة اأ�سفهان على بعد 340كلم جنوب طهران.  (2(

و�سعـــت الثورة الإ�سالمية والنظـــام الإ�سالمي مبداأ ت�سميـــة كل الأماكن العامة وال�ســـوارع و... وكذلك   (3(

الألويـــة والكتائب وحتى اأ�سماء المعارك باأ�سماء لها �سبغتها الإ�سالمية والجهادية, فكانت ت�سميات من 

قبيل: لواء »فتح 48« وترمز اإلى �سورة الفتح, وترتيبها في القراآن الكريم رقم 48, لواء محمد ر�سول اهلل 

, فيلق الإمام الح�سن ... اإلخ. )مركز نون(.



مل المّلقم  13   مقدؤ

تحمـــل الكثير من الر�سائل لالإن�سان؛ كي يكـــون اإن�سانًا جّيًدا, واأن يبقى 

وي�ستمر كذلك. اأرجو اأن اأكـــون قد اأّديت َدْيني اإلى الأ�سرى »المفقودي 

الأث���ر«, الذيـــن اأم�سوا �سنواٍت طـــواًل في مع�سكرات تكريـــت الوح�سّية 

المرعبة في اأ�سعب الظروف.

روري فـــي النهايـــة, اأن اأ�سكر من �سميم قلبـــي, كّل الذين  مـــن ال�سّ

�ساعدونـــي علـــى اإنجاز هذا العمل, ال�سيـــد »ر�سا بار�سي���ان نجاد«, ابن 

ال�سهيـــد »خدام���راد بار�سي���ان نج���اد«, رئي�ض »ح���وزه هن���ري« ]الدائرة 

, الأ�ستاذ الجامعي 
(1(

الفنيـــة[, في محافظة »كهكيلوي���ه وبوير اأحم���د«

»ال�سيد يو�سف مرادي المحترم«, وابن ال�سهيد الجليل »ال�سيد عنايت 

اهلل م���رادي« لآرائه القّيمة, وكذلك ال�سكر للعاملين في الّدائرة الفّنّية, 

»ال�سي���د م�سطف���ى فرخيان���ي«, الأختان »�سهربانو باكنج���اد« و»�سهناز 

درف�سيان« على الم�ساعدة في تنظيم و�سف واإخراج هذا الكتاب.

ية »زينب  ال�سكـــر والتقدير الخا�ـــضّ اإلى زوجتي ال�سابـــرة والم�سحِّ

جوانمردي« التي �سّجعتني طوال هذه ال�سنوات على اإتمام هذا العمل.

السيد ناصر حسيني پور
خريف 1389ه�.�س)2010م(

اإحدى المحافظات الإيرانّية الإحدى والّثالثين �سّكانها خليط من الأكراد والفر�ض عا�سمتها »يا�سوج«.  (1(





الفصل األول:

جزيرة »مجن�ن«)1)- جادة الخندق

الجمعة 24 حزيران 1988م- جزيرة مجنون- جادة الخندق

كان الوقـــت فتـــرة بعـــد الظهـــر, ورطوبـــة الهـــواء تثقـــل ال�ســـدور 

كالّر�سا�ـــض. انتهـــت مناوبتـــي وجاء البديـــل. نزلت من غرفـــة الّر�سد 

غيرة فوق البرج  ليحّل »ولي ياري« مكاني. ال�سّ

 كنت قد �سّجلت تحّركات العدّو حّتى عمق تمو�سعه 
(2(

من اأعلى البرج

ة بال�ستطالع. كانت  على الخط الأول, والثاني, في ال�ستمارات الخا�سّ

تحّركات العدو, وعبور اآلياته نحو »الك�سارة«, و»البي�سة«, و»ال�سخرة«, 

و»الهدام���ة«, و»الك���رام«, والمـــرور المتوا�ســـل علـــى طريـــق العمـــارة- 

الب�ســـرة, وخلف قناة »�سوي���ب« الم�ستحدثة, والطرق الّترابّية الموؤّدية 

اإلى جزر مجنون, تنبئ عن هجوٍم وا�سٍع �سيحدث عّما قريب...

جـــزر مجنون: تت�سّكل من ق�سمين, �سمالي وجنوبي, م�ساحتهما مًعـــا حوالي 200كلم2,وتبعدان عن بلدة   (1(

القرنـــة العراقية 15 كلـــم. تقع مدينة الحويزة في الجهة ال�سماليـــة ال�سرقية من جزيرة مجنون. حدود 

اإيران تعبر من مياه »الهور« فيكون نهر دجلة اإلى غربها وبلدتا »القرنة« و»العزير« اإلى جنوبها و�سمالها 

على الّتوالي. يوجد 50 قرية في المنطقة, �سكانها م�سالمون, وغير ع�سكريين؛ يتراوح عمق مياه »الهور« 

المغّطاة بالأع�ساب المائّية والق�سب بين 70�سم و3 اأمتار, غير اأّنه تّم تثبيت ارتفاع الماء على 70�سم في 

اأغلب الممرات المائية المت�سلة بالجزر كي ل تتمكن الزوارق, والقوات الع�سكرية من العبور من الجهة 

الغربية. كانت الجّرافات تحفر التراب وراء ال�سواتر الأولى مقابل الجزيرة الجنوبية.

كانـــت ُتن�سب في مناطـــق الجبهات اأبراٌج حديدية عاليًة مخ�س�سة للّر�ســـد, خا�سة في المناطق التي   (2(

تقل فيها اله�ساب والتالل؛ كمناطق الجنوب, و�سواحل الم�ستنقعات الجنوبية. )مركز نون(
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ا اإلى م�سوؤول ا�ستطالع المقّر ال�ساد�ض  كّنا نر�سل تقارير الّر�سد يوميًّ

للحر�ـــض. اأ�سيع منذ عدة اأّيـــاٍم باأّن العدّو ينوي القيام بهجوم م�سادٍّ في 

جزيرة »مجنون«.

, اأجـــرى العراقّيـــون مجموعـــة تدابيٍر 
(1(

بعـــد عمليـــات خيبر وبـــدر

احترازيـــٍة لمنـــع تقدم القـــّوات الإيرانيـــة, �سّخوا الماَء مـــن نهر دجلة 

اإلـــى منطقة »ه���ور العظيم«, وو�سعـــوا اأ�سالًكا �سائكـــًة اأمام خطوطهم 

, واأ�سافوا موانَع واأفخاًخا 
(2(

المتقّدمة, اأ�سالكًا حلقيًة ونفقّية وعنكبوتّية

انفجارّيًة واألغاًما م�سادًة لالأفراد.

اأثنـــاء عودتي من الّر�سد, التقيت بـ»علي يو�سفي �سوره«, من �سباب 

كتيبة قائم �سهـــر, تعّطل قاربه في الطريق المائّي قبل و�سوله اإلى مقر 

الكتيبـــة, كنت فـــي ال�سابق قـــد تعّرفت عليه حيـــن خ�سعنا مًعـــا لدورٍة 

�سّيـــٍة في المتفّجرات في ثكنة القد�ض في همدان, لم يكن يخطر  تخ�سّ

 ,
(3(

ـــا في جرز مجنون. قـــال لي »عبد العلي ح���ق كو« ببالـــي اأن اأرى عليًّ

قبل اأيام, اإّن اأحد �سباب كتيبة قائم �سهر ي�ساأل عنك, ويحاول الو�سول 

ـــا ماهًرا في الّتخريب, وكان يقّلد  �سً اإليـــك, كان »علي يو�سفي« متخ�سّ

»كويت���ي ب���ور«, و»ح�سين فخري« فـــي اللطم والأنا�سيـــد ب�سكل مذهل, 

حين راآني, بداأ بالإن�ساد فوًرا: )ترجمة ال�سعر(

اأ�سماء اأطلقت على عمليات ع�سكرية جرت اأثناء الحرب المفرو�سة, بين عامي  1362و1363هـ.�ض)1983-  (1(

1984م(. )مركز نون(

اأنـــواع مختلفة مـــن الأ�سالك ال�سائكة المعقـــدة الت�سبيك التي ي�سعب فكها اأو قطعهـــا اأو النفوذ من   (2(

خاللها.

����س جغرافي«. ُعثر على جثمانه  كان ال�سهيـــد عبـــد العلي حق كو طالًبا جامعيًّا في ال�سنة الثالثة »تخ�سُّ  (3(

بعد �سنة, وُدفن في قريته »ديل«.
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ــــم تـــكـــن حــــا�ــــســــًرا بــيــنــنــا ــــا مـــحـــّمـــد ل ي

ـــــي تـــــــرى الــــمــــديــــنــــة وقـــــــد تــــحــــّررت ك

(1(
ـــت واأثــــــمــــــرت ـــع ـــن ــــــاء اأحــــبــــابــــك اأي دم

اأو�سلـــت »عل����ي يو�سف����ي« اإلـــى مركـــز كتيبتـــه, وذهبت اإلـــى خندق 

ال�ستطـــالع, كان بيته قـــد دّمر في خّرم�سهر وكان والـــداه يعي�سان في 

رت »خّرم�سهر«  مجمع مت�سّرري الحرب »اأميدّيه«. قال لي: عندما تحرَّ

ذهبـــت اإلى المنـــزل قبل الّذهـــاب اإلى الم�سجـــد الجامع, وجـــدت اأنَّ 

المحتّليـــن قد دفنوا فـــي حديقة منزلنا اثنين من اأبنـــاء المدينة! كان 

ر، ونق����ول: ياليتنا كنا  ر: »�سيد! كما اأّنن����ا َنَتح�سَّ علـــي ين�سحني ويكـــرِّ

م����ع الإمام الح�سينQ لنقاتل مع����ه، ونكون من اأ�سحابه، �سيقول 

النا�س بعدنا: يا ليتنا كّنا نعي�س في ع�سر الخمينّي، ويا ليتنا قاتلنا 

مع����ه، ون�سرن����اه، علين����ا اأن نق����ّدر ه����ذه الّنعم����ة، فه����ي لي�س����ت بالأم����ر 

داقة  الع����ادي«. ثـــّم قـــال لي: »ل تندم����ج كثي����ًرا مع الّرف����اق هن����ا، ال�سّ

داقة ف����ي المدين����ة، لأنَّ عمره����ا ق�سير، حين  هن����ا مختلف����ة ع����ن ال�سّ

ي�ست�سه����د رفاقك فاإّن����ك �ستتاأّلم وتحزن، بقاوؤنا مًع����ا ق�سيٌر لي�س في 

اختيارن����ا، ب����ل بي����د ر�سا�����س الأع����داء و�سظاياه����م«. كان»عل����ّي« رقيقًا 

ح�ّسا�ًســـا, وكانت اأمنيته باأن تخترق ر�سا�ســـات العدّو اأ�سالعه, واأن ل 

ـــه هذا يو�سله ب�سيـــدة الأئمـــةR! كل كلماته كانت  ي�سّمـــه قبر وحبُّ

درو�ًســـا: »اإن كان ل ب����دَّ لي م����ن قبٍر، فاكتبوا عل����ى �ساهده، )ل نعرف 

م����ن يرقد هن����ا! �سائع في بقيع اإي����ران(«, متح�ّسرًا على زيارة البقيع, 

.Oعلى والدة ال�سادات الزهراء

لطميـــة م�سهورة في اإيران, وفيها يخاطب المن�ِسد ال�سهيد »محمد جه���ان اآرا« قائد المجاهدين الذين   (1(

ُروا في »خّرم�سهر«, ويزّف اإليه خبر تحريرها من المحتّلين. ُحو�سِ
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ة »عهد الأخوة« بين �سباب الم�سجد الخم�سة, في م�سجد  كانت ق�سّ

الجزائـــري في الأهواز, قد تركت اأثًرا بليًغا في نف�ض علي. كنا في ثكنة 

القد�ض في همدان حين �سمعنا بهم, كانوا خم�سة �سباب قد تاآخوا فيما 

بينهـــم في الم�سجد, تقا�سموا فيما بينهم كّل واحد اأق�سم لالآخرين باأن 

يبقوا معًا في كل الظروف, واأن ي�سفعوا لبع�سهم يوم القيامة.

ر�سمـــوا لمجموعتهم �سعـــاًرا, عبارة عـــن وردٍة ذات خم�ض وريقات. 

ا�ست�سهد اأربعة منهم, اآخر �سهيد منهم كان ا�سمه »بهمن درولي«, كان 

قد اأو�سى باأن يكتب على �ساهد قبره جملة واحدة:

(1(
ة حقيرة اإلى الح�سرة الإلهّية المقّد�سة( )ق�سَّ

تركـــت »علّي���اً« هناك, وتابعـــت الم�سير, ركنُت الـــّزورق قرب خندق 

ال�ستطـــالع, وقد التاأم جمع �سباب ال�ستطالع. كنت جائًعا, واليوم دور 

»بي���ران م�ستوفي زاده«, هو »رئي�س البلدية« ]خدمة الطعام[, طعامي 

, ورئي�ـــض بلدّيتنا اأعـــّد ال�ّسمك والأرّز. 
(2(

ـــل هـــو الـ»اإ�ستامبولي« المف�سّ

قبـــل الغـــداء اأعطاني ر�سالة من والـــدي, كانت قد و�سلـــت منذ �ساعة. 

كان جوعي لر�سالة والدي اأكثـــر من جوعي للـ»اإ�ستامبولي«, تاأّثرت بها 

كثيـــًرا, وانهمـــرت دموعي. كان اأبي قد راأى م�سائـــب كثيرة في حياته, 

وهو الآن قلٌق علّي.

كعادتـــه, كان يخاطبني في الّر�سالة بـ»نور عيني«, ويناديني با�سمي 

الآخر, كتب لي: »ولدي الحبيب اأمير! بعد �سهادة فلذة كبدي »ال�سيد 

هداي���ت اهلل«, ل يمكنن���ي تحّمل م�سيبٍة اأخرى. لي الفخر باأّن اأبنائي 

يق�سد الال�سيء والفناء اأمام ح�سرة الجالل �سبحانه وتعالى..  (1(

طعام اإيراني تقليدي مكّون من الأرز واللحم الّناعم والّتوابل.  (2(
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الخم�سة من مجاهدي جبهة الّدفاع المقّد�س، لكن بعد تلك الحادثة 

انك�سر ظهري!

ول���دي، ن���ور عيني! قاِتل الع���دّو البعث���ّي باأف�سل ما يك���ون القتال، 

ولك���ن انتب���ه لنف�س���ك.. اإن ا�ستطع���ت اأن ترج���ع اإلين���ا ف���ي اآخ���ر �سه���ر 

مرداد)تم���وز(، فتع���ال ك���ي نذه���ب مًعااإل���ى القري���ة م���ن اأج���ل قطاف 

الّرمان«.

م�ســـت �ستـــة اأ�سهر علـــى �سهـــادة اأخـــي, ووالدي قلـــٌق علـــى اأولده 

المقاتليـــن.. مهمـــا كان, فله الحق باأن يقلـــق. ذهبت اأنا و»بي���ران« اإلى 

مثّلـــث المحور, كي اأ�سّلـــم تقرير الّر�سد اإلى عـــزت اهلل ولي بور. الليلة 

يون لعّمه  الما�سية, كتب »بيران« كما قال لي.. و�سيته الثالثة: بع�ض الدُّ

)650 تومانـــًا(, وو�سّيته لزوجته باأن تر�سل ولدهما الوحيد »يا�سر« اإلى 

الحـــوزة العلمّية, وطلب منهـــا اأن ل تاأخذ اأيَّ �سيٍء من موؤ�س�سة ال�سهيد, 

بـــل اأن تجري هذه المعاملة مع اهلل! كان اإن�ساًنا �سافًيا, ذا قلٍب طاهرٍ, 

وعينين �سغيرتين, ولحية كّثة, وج�سٍم قوّي.

كتـــب لزوجتـــه: ِاهتّمي بــــ »رقي���ة« و»�سكين���ة« كاهتمامـــك بـ»يا�سر« 

 باحتراٍم اأكبر وموّدٍة 
(1(

و»اأعظ���م« و»خديج���ة«, وعاملي »رقية و�سكين���ة«

اأكثر من اأولدنا.

حيـــن كنـــت اأقراأ ر�سالة اأبـــي, لحظ »بيران« دموعـــي. لم يكن يعلم 

ماذا في الر�سالة ولكنه قال لي: اإنَّه والد, وقلٌق على ولده.

ثـــم تابع: ما لم ت�سبـــح اأبًا فلن تعرف قدر اأبيك! ثـــّم حاول اأن يغّير 

ور، اأريد اأن  الجّو فقال: »�سّيد! اأح�سر كاميرتك كي نلتقط بع�س ال�سّ

رقّية و�سكينة ابنتا �سقيق ال�سهيد الذي ا�ست�سهد في »�سلمجة« في العام 1986م.  (1(
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اأر�سلها لزوجتي واأولدي!«

كنـــت قد ا�ستريـــت تلك الكاميـــرا, »ك���ودك 110«, بعـــد �سهرين من 

التحاقـــي بالجبهـــة. اأنـــا و»اإ�سماعي���ل بره���ون« كنـــا نمتلـــك كاميـــرات 

فوتوغرافيـــة, دون بقّية �سباب الّتخريـــب. كّنا نو�سي ال�سباب الّذاهبين 

اإلـــى المدينـــة اأن ي�ستروا لنـــا اأفالمـــًا ذات 24 �سورة, وقـــد بقيت معي 

حتـــى اأواخر اأّيـــام الحرب. اأعطيته فيلمين مـــن اأ�سل ثالثة كانت معي. 

وتجّمعنـــا اأنا و�سباب ال�ستطالع الطيبون كي ننهي بقيَّة �سور الكاميرا. 

كّل ال�ّسبـــاب كانـــوا هناك, ما عدا »ول���ي ياري«. الـــذي كان ير�سد من 

فـــوق البرج, »ح�سن وكيل���ي«, »ولي زرجام«, »عل���ي برزدر�ست«, »بيران 

, وكان 
(1(

م�ستوف���ى زاده«, »عب���د العلي حّق ك���و«, »اهلل خوا�ست بركاني«

. واأظّهر 
(3(

, اأو  اإلى الحويزة
(2(

مقـــّرًرا اأن اأذهب بعد اأّياٍم اإلى »الأه���واز«

ور هناك. ال�سّ

 يلتقط لنا ال�سور, فمازحني قائاًل:
(4(

كان »بهرام درود«

- الكثير  ممن ت�سّوروا معي قد ا�ست�سهدوا!

كان يلّمـــح اإلـــى اأخي ال�سهيـــد ال�سيد »هداي���ت اهلل«. َوَعـــْدُت بهرامًا 

بـــاأن اأعطيـــه ن�سخة مـــن ال�سورة التـــي التقطها مع اأخي فـــي مرتفعات 

تلفظ: اهلل خا�ست  (1(

الأهـــواز هـــي عا�سمة ومركـــز محافظة خوز�ستان, تقع فـــي جنوبي غربي اإيران. ويختـــرق المدينة نهر   (2(

كارون, وهي ترتفع عن �سطح البحر ع�سرين مترًا.)مركز نون(.

ها  مدينـــة الحويزة تقع في محافظة خوز�ستـــان, هي ت�سغير الحوزة, واأ�سلها من يحوز حاز حوزًا, يحدُّ  (3(

حـــراء المنتهية بحدود الب�ســـرة وخّرم�سهر, ومن  مـــن ال�ّسمـــال ناحية قبائل بني طـــرف, وجنوبًا ال�سّ

الغرب هور العظيم, و�سرقًا حو�ض نهر كارون. )مركز نون(.

بهـــرام درود من قرية »رودبال« وتربطنا به قرابة عائلية, ا�ست�سهد في موقع»بيت اللهي«. وجد جثمانه   (4(

الطاهر بعد 12 �سنة من �سهادته ودفن  في م�سقط راأ�سه قرب مقام ال�ّسّيد جمال الدين.
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كرد�ستان. بعد هذا, �سبحنا في مياه الجزيرة, ثّم جل�سنا على الج�سر, 

وبلغ مزاح »بهرام« ذروته حين قال:

ـــا, األ تريدون اأن تعرفـــوا م�سير كّل  - اأ�سبـــح هجـــوم العراقيين حتميًّ

واحـــٍد منكم؟ اأخذ بهرام ورقة, ثم ق�ّسمهـــا اإلى اأربعة اأجزاء, وكتب 

كلمـــة علـــى كّل منهـــا, وطلـــب اأن ياأخـــذ كل واحد مّنا ورقتـــه, كانت 

الحتمالت: �سهيد - اأ�سير - جريح - باٍق.

اأخذ كلُّ واحٍد مّنا ورقته, فكان »م�ستوفي« �سهيًدا, و»اهلل  خوا�ست« 

باقًيا, و»عبد العلي حّق كو« اأ�سيًرا, واأنا جريًحا.

�سّحت اثنتان من توّقعات اأوراق »بهرام« الفلكّية! بعد يومين من تلك 

اللعبة, كان اثنان من ال�سباب يلقيان ما �سحبا من اأوراق.

كان التحاقـــي بجمع �سباب ال�ستطالع نوعًا خا�سًا من اللطف. فقد 

كانوا رفاق اأخي ال�سهيد؛ فبعد �سهادته تاآخيت مع »عزت اهلل ولي بور«, 

قائد وحدة ال�ستطالع في مقّر »كردوي كرد�ستان«, واأ�سّر على انتقالي 

اإلـــى وحدته, رغـــم معار�سة جماعة »التخريب« فـــي البداية, ولكّنه لم 

يتراجع عن طلبه حتى تحّقق.

كان غروب هذا اليوم حزينًا, تمامًا مثل غروب اأيام الجمعة!

قبل ن�سف �ساعة من الغروب, بـــداأت قوات المدفعّية الّثقيلة ب�سّب 

ِحمـــم نيرانها على مواقع العـــدّو, للمرة الثانية بعـــد ق�سف يوم الأم�ض 

بعد الظهر.

اإّنهـــا ال�ساعـــة التا�سعة لياًل, الجزيرة هادئة يلّفهـــا ال�سكون. جل�سنا 

)1), خارج 
نت�سامر اأنا و»ول���ي زرجام«, و»ح�سن وكيلي«, و»اأ�سغر دلروز«

ا�ست�سهد في اليوم التالي ل�سهرتنا هذه!  (1(
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الخنـــدق فوق الج�سر العائـــم. كالعادة انتهى بنا المطـــاف بالمزاح. ل 

اأعلـــم كيف انتقل بنا الحديث اإلى ال�سباب الأيتام في الجبهة من الذين 

فقـــدوا اأمهاتهم! من بيـــن الأربعة كنا اأنا و»اأ�سغر« و»ول���ي« بال اأّمهات. 

توفيت والدتي واأنا في �سن الّتا�سعة. قال »ولي«:

�سّيد! هل تعـــرف باأّن م�سيبتنا,- اأنا واأنـــت واأ�سغر-, اأ�سهل بكثير,   -

وبدون »وجع راأ�س«؟!

كيف تكون بال »وجع راأ�س«؟!  -

لي�ـــض معروفًا ما �سيح�سل لنا في الحـــرب, عدم وجود الأّم في هذه   -

الحـــالت نعمـــة!  اإذا ا�ست�سهدنا يكـــون بالنا مرتاًحـــا, ول نقلق على 

حـــزن الأّم, وحرقتهـــا. ليـــت كّل ال�سهداء بال اأّمهـــات, فال �سيء في 

الدنيا اأ�سعب من م�سيبة الأّم بولدها!

تذّكـــرت عندهـــا كالم ال�سهيد»باق���ر جاكي���ان«, والـــذي كان طالًبا 

ه واأباه في �سنوات طفولته  للعلوم الّدينّية, حين قال: لدّي �سديٌق فقد اأمَّ

الأولـــى, وكان يقول لي: لي�ض لي اأمٌّ تبكي عليَّ عند �سهادتي.. لم اأعرف 

حنـــان الأّم, ولكّنـــي اأرغب اأن تبكي علّي حيـــن اأ�ست�سهد! اإذا ا�ست�سهدُت 

خذوا ن�ســـَف قالِب ثلٍج و�سعوه على قبري, حيـــن يذوب �ساأ�سعر بدموع 

)1). كنا نتابع الحديث حين نادانا 
اأبـــي واأمي, ما اأريده لي�ض طلًبا �سعًبـــا

»عبد العلي حق كو« قائاًل:

تجّمعوا! »ولي بور« يطلبكم اإلى موقع )د�سمة( القيادة!

كان »ع���زت اهلل ول���ي ب���ور« قـــد عاد من اجتمـــاع الم�سوؤوليـــن في مقّر 

ا�سمـــه »عب���د اهلل اآ�سم���ار«. ا�ست�سهد في عملّيات »والفجر 8« في الفـــاو. يقول ال�سهيد باقر جاكيان: بعد   (1(

�سهادته وقبل اأن يو�سع �ساهد القبر, اأخذت ن�سف قالب ثلج وو�سعته فوق قبره.
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»خاتم3«. تحّدث عن و�سع العدّو, والح�سود, الجديدة في المنطقة, وقال: 

وفق المعلومات الواردة اإلينا, فاإنَّ العدّو ي�ستعّد ل�سّن هجوٍم على الجزيرة.

نقل لنا بع�ض المعلومات عن ل�سان العقيد العراقي »محمد الفاتح«, 

�ِسر قبـــل اأيام في »�سلمج���ة«. فهمنا من 
ُ
قائـــد لواء الم�ســـاة 429 الذي اأ

كالمه, اأّن يوَم الغد �سي�سهد معركة غير متكافئة بيننا وبين العدّو.

اأعلمنـــا »ولي ب���ور« عن القوات العراقّية التي نقلت اإلى خّط الّتما�ض 

منذ اأيام: »اللواء 601 م�ساة« من الفيلق الثالث, »الفرقة 25« من الفيلق 

الثالـــث, كتيبتان مـــن »الفرق���ة 16«, قوات لواء كوماندو�ـــض القاد�سية, 

ة في الحر�ض الجمهـــورّي.. وكّلهم جاوؤوا  وكتيبتـــان من القـــّوات الخا�سّ

اإلى جزيرة »مجنون«. 

قـــال »ول���ي بور«: فـــي هذه اللحظـــات, واأنا اأتكّلم معكـــم, تقوم هذه 

الوحدات بتفريغ حمولتها, والّتمو�سع في مواقع »البي�سة«, و»ال�سخرة«, 

و»الهدامة«, والطرق الموؤّدّية اإلى الجزر, و»قناة �سويب«.

اليوم, �ساهـــدُت بنف�سي, ومن فوق برج المراقبـــة, تحّركات العدّو, 

ا؛ فالتقرير الذي رفعته, وما قد  وعبـــور قواته. كان الخّط مزدحًما جـــدًّ

اأخبرنا عنه, كان ي�سير اإلى احتمال هجوم كبير.

 لـ»حيدر بور« 
(1(

بعـــد فتح »الفاو« و»�سلمجة«, قال »مح�سن ر�سائي«

قائد لوائنا: الخطـــوة الّتالية للعراقّيين �ستكون نحـــو الجزيرة, انتبهوا 

جّيـــدًا, هنـــا اآخر الخـــّط! �سمعت كالم ال�ّسّيـــد مح�سن من »ول���ي بور«. 

كانـــت درا�سة المعطيـــات الع�سكرّية تو�سلنـــا اإلى ا�ستنتاج اأنـــه: بما اأنَّ 

درجـــة الحرارة فوق الـ 50 فـــاإّن العدو لن يقوم باأّي هجوم, لأّن الحرارة 

قائد الحر�ض الثوري خالل الحرب المفرو�سة.  (1(
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المرتفعة توؤّثر على تجهيزاتـــه, المدافع البعيدة المدى ل تتحّمل هكذا 

.
(1(

حرارة, فالق�سف المدفعّي الزائد يوؤّدي اإلى اإعطاب »�سبطاناته«

كان طق�ـــض اليـــوم بعـــد الظهر اأف�ســـَل, مقارنـــًة بالأّيـــام الما�سية, 

انخف�ســـت الحرارة ب�سَع درجات. لـــم تكن عند العدو م�سكلة في العمل 

مـــن الغـــروب اإلى مطلـــع الفجر, كانـــت م�سكلته فـــي الّنهـــار والحرارة 

المرتفعـــة. كان العدّو قد نّظم اأهدافـــه, وثّبت مواقع رماياته من خالل 

اإطـــالق القذائـــف الفو�سفوّريـــة, والّدخانية, على طرقـــات »الخندق«, 

وخطـــوط الّدعم والإ�سناد الخلفّية, كطرقات »�سّيد ال�سهداء«, و»بدر«, 

و»قم���ر بني ها�س���م«, و»�ساحب الزم���ان«, و»ال�سهيد هّم���ت«, والطريق 

المفتوحة حديًثا المعروفة با�سم »�سفيع زاده«..

وفق معلومات �سبـــاب ال�ستطالع, فاإنَّ الجي�ض العراقي قد جّهز في 

الخط الثاني, مقابل جزيرة مجنون فقط, 130 راجمة كاتيو�سا!

بعـــد التوجيه وال�ست�ســـارة ومناق�سة الو�سع, عّين »ول���ي بور« �سباب 

ال�ستطالع كاأدّلء للكتائب. 

, و»ولي ياري خ���واه«, و»اهلل 
(2(

»ول���ي زرج���ام«, و»نعمت اهلل باي���دار«

, و»ترابعلي 
(3(

خوا�س���ت بركاني«, و»علي برز در�س���ت«, و»اآيت اهلل برور«

.Qوالإمام علي ,Pتوكل بور« لكتائب الر�سول

.Lوعّين »بيران« لقوات القا�سم بن الح�سن

»ح�سن وكيلي« رابط ال�ستطالع, وعامل الإ�سارة, بالمحور. بقي »عبد 

ا�سطوانات المدافع.  (1(

.Paidar :بايدار: تلفظ  (2(

برور: تلفظ: Parvar. ياري خواه, ُتلفظ: ياري خاه.  (3(
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العلي حق كو« فقط من �سباب ال�ستطالع كمن�ّسق الأعمال في الخندق.

ا,  هـــذه الليلة طلـــب �سباب ال�ستطالع الم�سامحة مـــن بع�سهم بع�سً

وتفّرقوا كلٌّ اإلى القّوة التي ينبغي عليه العمل معها كدليل. اأردف »ح�سن 

. كان 
(1(

وكيلي« »بيران« خلفه على الدراجة الّنارّية اإلى موقع »الخندق«

عبة في وحدة  بيـــران يرّدد دائًمـــا: »ح�سن« رجُل جميـــع المهمـــات ال�سّ

ال�ستطالع.

اأعطاني »بيران«, قبل اأن يرحل, كّل وثائقه وكتاباته كي اأحفظها له.

كانت ليلـــة قا�سيًة ومّرًة. حيـــن وّدعني, عانقني ب�ســـّدة, وقال:حين 

اأعـــود هذه المّرة �سنذهب مًعا اإلى »تنك �سبو«, وعدني ال�ّسّيد »هدايت« 

بزيارتنا, ولكّنه لم يفعل!

التحق كلٌّ مّنا بكتيبته.  و.... تفّرق جمع �سباب ال�ستطالع اإلى الأبد!

َدَق »علي يو�سف بور« حين قال: اإّن عمَر �سداقات الجبهة ق�سيٌر.  �سَ

كنـــت اأح�سب اأّنني �ساأبقى ل�سنواٍت طواٍل بالقرب من �سباب ال�ستطالع 

فـــي هذا الخندق. تعـــّودت على: حنان »بي���ران م�ستوف���ي زاده«, وخجل 

)2), وكثرة حركة 
»اهلل خوا�ست بركاني«, وقّلة كالم »عبد العلي حّق كو«

»ح�س���ن وكيلي«, ومزاح »ولي زرج���ام«, وجّدية »علي برزدر�ست«, وحلم 

»اآيت اهلل برور«, والب�سمة الّدائمة على محّيا »عزت اهلل ولي بور«.

تحـــّول م�سير المعركة وم�سيرها في هذا ال�سهر ب�سكل ُمذهل. حين 

تتوزع على اأطراف الطريق الم�ستحدثة, الم�سماة »جادة الخندق«, مجموعة مواقع وتح�سينات �سخمة يّت�سع   (1(

كل منها لع�ســــرات العنا�سر,ولكميات من العتاد, والأ�سلحة المتو�سطــــة, والثقيلة, والذخائر, �سيرد الحديث 

ا خريطة »ج���ادة الخندق« قي ملحق الوثائــــق وال�سور..)مركز  عنهــــا خالل الف�سول الالحقة. يراجــــع اأي�سً

نون( .

.Haq Ghoo :حق كو: تلفظ  (2(
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ذهب ال�سباب, انقب�ض قلبـــي, و�سعرُت باأّني لن اأرى اأغلبهم بعد اليوم. 

طلـــب مّنـــي »اهلل خوا�س���ت« اأن اأ�سامحه على ما فعله اأم�ـــض الأول؛ حين 

كنـــا ن�سّبح مًعا, اأم�ســـك براأ�سي ممازًحا, ودفع به تحت الماء حتى كدت 

اأختنق. قال لي: اإّن عن�سر ال�ستطالع ينبغي اأن يتمّكن من البقاء تحت 

المـــاء لمدة دقيقة وثالثين ثانية, وقـــد اأخفقت اأنا في الثواني الأخيرة! 

في ذلـــك اليوم, انزعجت منه قلياًل, ولكّن محّبتـــي له لم تنق�ض اأبًدا. 

حين ذهب ال�سباب, لم يبق اإّل اأنا, و»عبد العلي حّق كو«.

كان »ول���ي ب���ور« مّطلًعا على هوايتـــي, وتعّلقي بالّر�ســـد, والمنظار, 

والبرج. كنت »عا�سًقا« للبرج والر�سد ومنظار الـ»20×120«.

 على البرج, فاإني لن 
(1(

كنـــت اأمازح »ولي بور« قائاًل: اإن »طبخوني«

اأ�سبع منه!

ا,  ت�سعـــُر فوق البرج باأّنـــك اأطول من الجميـــع, واأكثـــر ارتفاًعا وعلوًّ

ـــة لدينا نحـــن ذوي الطموحات الكبرى, كّنا نحّلـــق بعيًدا, وكنا  وبخا�سّ

نحاول دوًما اأن نثبت اأنف�سنا في الحرب.

كنـــُت منجذًبا اإلى التحليـــق عاليًا, فوق البرج َتـــرى ول ُترى, ُتعطي 

»الإحداثي���ات« لالإ�سناد النـــاري؛ كي ي�سّححوا اإحداثيـــات الّرمي على 

ات المدافع التي تق�سفنا. العدو يحاول التركيز  مواقع الدبابات, ومن�سّ

عليك, ورميك بقذائفه, منظر الخنادق والّطرقات وال�ّسّيارات و... 

اإّنها ال�ساعة العا�سرة والن�سف م�ساًء.

امتثـــاًل لأمر »ولي بور« يجـــب اأن اذهب اإلى برج المراقبة. اأو�سلني 

»اهلل خوا�س���ت« اإلـــى البرج علـــى الّدّراجـــة الّنارّية. منذ عـــّدة اأيام كّنا 

يق�سد: اإن ا�ستعل البرج و�سهروني فوقه.  (1(
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قدذهبنـــا مًعا لر�سد نقاط ا�ستقـــرار الدبابات, خلف قناة »ال�سويب«, 

مقابل جزر مجنون ال�سمالية,واإعداد تقرير عنها. 

»اهلل خوا�ست« كتلٌة من الّن�ساط والمثابرة.

د  كان يقـــول لـــي, ونحن فـــوق البـــرج: �سّيـــد نحن ل�سنـــا هنـــا لَر�سَ

وا�ستطالع الجزيرة, اأو لق�ســـٍم من خوز�ستان فقط, نحن نر�سد دفاعًا 

عـــن 35 مليون اإيراني. عندما كان يرى خطوط العدو عبر المنظار قال 

لـــي: »هل اأمعنت الّنظر، حتى الآن، ف���ي �سكل نهَري دجلة والفرات؟!« 

ويتابع: »هناك يتقاطع دجلة مع الفرات لي�سكال مجرى )اروند(، ثّم 

ب���ان في الخليج الفار�سّي، اإّن هذا الفرات هو دموع تلتقي بدجلة!  ي�سّ

اإّنه���ا دم���وع الخجل والحياء م���ن الإمام الح�سي���نQ، دمع الفرات 

يت�ساعف في دجلة اأ�سعاًفا!«

افية. كان اإن�ساًنامن ذوي القلوب ال�سّ

ودعت »اهلل خوا�ست« قرب البرج, وحين افترقنا مازحته قائاًل:

»اهلل خوا�ست«! لن اأن�سى باأّننا ا�ستطالع لـ 35 مليون اإيراني.

كان علـــّي اأن اأدّون م�ساهداتـــي عبر المنظار الليلي فـــي تقارير اإلى 

»ول���ي ب���ور«. الم�سافة بين البرج وخّط التما�ض مع العدو 4كلم, وت�ساهد 

من البرج مناطق »البي�سة وال�سخرة والحالة وهمايون والكرام«.

كنـــت اأ�سعـــد ال�سّلم المعدنـــّي للبرج, حيـــن هتف »خ�س���رو مرتب«, 

م�ســـوؤول مدفعية اللواء من فـــوق البرج؛ بقيْت ب�ســـُع درجات لأ�سل اإلى 

غرفة الّر�سد ال�سغيرة, اأطّل براأ�سه وقال:

من اأنت؟  -

اأنا »ح�سيني بور«, اأر�سلني »ولي بور« اإلى هنا!  -
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كنـــت اأعرفـــه, فلطالما راأيتـــه في »كرد�ست���ان«.. هو مـــن »بهبهان«, 

مـــن القادة ال�سجعـــان في الحرب. لم يكن يعرفنـــي. كان �سديقًا لأخي 

ال�سهيد. بعد ن�سف �ساعة من لقائنا كان جليد الغربة قد ذاب بيننا.

كان اإن�ساًنـــا ب�سيًطـــا بـــال تكّلف. تناولنـــا الع�ساء مًعا, خبـــز, وجبٌن 

فادع  وبندورة. الليـــل هادئ و�ساكن, ل يقطع �سمته �ســـوى اأ�سواِت ال�سّ

والزيزان, بين حقول ق�سب الجزيرة. كانت عيوني مرّكزة على المنظار 

تر�سد اأو�ساع خط التما�ض, حين �ساألته عن الهجوم العراقي المرتقب, 

قال: »بعد �ساعات ينك�سر هذا ال�ّسكون«.

كان لديـــه معلومات ل اأعرفها, مع علمي باأّن العدّو ي�ستعّد للهجوم اإل اأّن 

كلمته, و»الآه الباردة« التي اأطلقها من �سميم قلبه, اأفهمتاني اأ�سياء واأ�سياء.

�سّلينـــا في غرفة الر�سد فوق البرج. تمنيت في قلبي لو يطول البرج 

ويرتفـــع اأ�سعاًفـــا؛ كي اأرى ب�ســـكل دقيق ما يجـــري بعيًدا علـــى الجادة 

ة »للعمارة - الب�سرة« و»هور ال�سيطان«. ال�ستراتيجيَّ

عطـــَي الأمـــر بالتاأّهـــب لجميـــع الوحـــدات, والكتائـــب, الم�ستقّرة 
ُ
اأ

. حقول الق�سب التي كانت تتماوج 
(1(

)المتمو�سعـــة( في جادة الخندق

تحت �سوء القمـــرـ كانت ال�ساهدة على اأ�سوات مناجاة واأدعية ل�سباٍب 

�سيلتحقـــون بعـــد �ساعات قليلة بالفي�ض الإلهـــي. كل ما كنت اأراقبه في 

المنظار, من اآليات, ومدّرعات, وحامالت دبابات, وزوارق, وتجهيزات 

ثقيلـــة فـــي المنطقـــة الممتّدة مـــن »الهدام����ة« اإلـــى موقـــع »الروطة« 

و»الحالة« -, كان يدّل على اقتراب معركة طاحنة وغير متكافئة.

طريق م�ستحدثة بعر�ض 8 اأمتار وارتفاع مترين وطولها 13 كلم تحيط بها م�ستنقعات المياه يقع عند   (1(

نهايتهـــا موقع الخنـــدق وتقع فيها مجموعة مواقـــع ومقرات ع�سكرية )تراجـــع الخريطة في مالحق 

الكتاب(.



الألا اصفلا ودنخم  مدنج -« واجم الرندج  29

ال�سبت 25حزيران 1988م - جزيرة »مجنون« - جادة »الخندق«

م�ســـى اأكثر مـــن ن�سف الليـــل, كنُت منهـــًكا اأكثر من العـــادة, وقد 

هّدنـــي ال�ّسهـــر, واأحّن اإلـــى نومٍة طويلـــة مريحة. خلـــف المنظار, كنت 

اأجاهد جفوني ورمو�سي. كنت اأر�سل تفا�سيل الو�سع لحظًة بلحظة عبر 

جهاز الال�سلكي. فجاأة, وفـــي ال�ساعة الثالثة والربع فجرًا, اأ�ساءت ناٌر 

وانفجارات �سمـــاء الجزيرة, وغدا الليل نهاًرا, بـــداأ الهجوم المدفعّي, 

اأنواع المدافع, وراجمات الكاتيو�سا, والـ 107, والمدفعّية البعيدة المدى 

كانـــت ت�سقط كالمطـــر الّربيعّي علـــى الجزيرتين ال�سماليـــة والجنوبية 

وعلى مواقع »الخندق«.

كان »خ�س���رو« يعطي, وب�سكل متوا�ســـل, اإحداثّيات العدّو ل�سبابه في 

المدفعّيـــة, فيرمون م�سادر النيران, ي�سّحح لهم اإحداثيات الأهداف, 

ّد المدفعّي على الخّط الأول والثاني  فيعيدون الّرمي بدّقة اأكبر. توّزع الرَّ

للعدو, وكان دقيًقـــا حيث عطل ل�ساعات حركة العدّو, واأ�ساب حامالت 

قوارب, وكذلك خّزانات محروقات في »ال�سخرة«, و»�سيل بند«, وعلى 

الرغم من قلة عدد ال�سواريخ وقذائف المدفعية,- حيث كان لها نظام 

توزيع يومي محدود-, فاإّن �سباب المدفعية قاموا بعمٍل مهّم وكبير.

لم يكـــن هناك مجاًل للمقارنـــة بين اإمكاناتنـــا واإمكانات العدو من 

حيـــث ال�ســـالح والذخيـــرة والتجهيـــزات, فنحـــن معّر�ســـون للعقوبات 

والح�ســـار, واأظّن اأّن العدّو كان يرمي في الدقيقة الواحدة حوالى1000 

قذيفة فوق روؤو�ض �سبابنا في نقاط الجزر المختلفة.

عنـــد ال�ساعـــة الرابعة والن�سف فجـــرًا, تقّدمت القـــوارب العراقّية 

ب حممها على  نحو جادة »الخندق«. كانت اأعنف حمالت الق�سف ت�سّ
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ة »القا�سم بن الح�سن«,  موقع »الخندق« وح�سنه؛ اأي: مكان وجود �سريَّ

وهي اإحدى �سرايا كتيبة الر�سول P الثالث. اأكثر عنا�سرها كانوا من 

متفّرغي الحر�ض الّثوري.

حوالـــي ال�ساعـــة الخام�سة, كان علينـــا مغادرة البـــرج والتوّجه نحو 

مثلث المحور, حاول العراقّيون رمي برج المراقبة.

ا,  كان حجـــم النيـــران والق�سف الـــذي تعّر�ض له البرج كبيـــًرا جدًّ

لدرجـــة اأن الأ�ســـالك التـــي كانـــت ُتثّبـــت البـــرج قـــد انقطعـــت ب�سبب 

النفجـــارات المتتاليـــة, كما تهاوت اإحدى دعائمـــه, فبقي مرتكًزا على 

ثالث دعائم فح�سب.

فـــي الدقائق التـــي خمدت فيهـــا النيـــران, ا�ستطعنا النـــزول اأ�سفل 

البرج, وكنت ما اأزال اأفكر بالمنظار الع�سكري )20×120(, فاإذا تهاوى 

البـــرج ف�سوف ي�سقط في المياه, وكنت على ا�ستعداد لأن اأ�سقط اأنا من 

اأعلـــى البرج اإلى ميـــاه الجزيرة, ول ي�سيب المنظـــار اأّي مكروه. ما اإن 

ّلم الحديدّي حتـــى قلُت: »ماذا عن المنظ���ار يا �سيد   و�سلـــُت اأ�سفل ال�سُّ

مرتب«!؟ »اإذا �سقط هنا ف�سوف يقع باأيدي العراقيين!« 

�سنر�سل اثنين اأو ثالثة من الأخوة لإنزالها.  -

ماذا لو لم ياأت الأخوة؟  -

ل حاجـــة للتفكيـــر في ذلك و�سط هـــذه المعمعة, لدينـــا اأعمال اأهم   -

بكثير من التفكير به. هيا اذهب اإلى »ولي بور« فلربما احتاجك في 

اأمر, فقد انتهت مهمتك معي.

ارة »خ�س���رو مرتب« الـ»تويوتا لند كروز«, كالم�سفاة  اأ�سبحت �سيَّ

ب�سبـــب النفجارات المتتالية, ولم يبق منها اأّي جزٍء �سالم, فقد تحّطم 
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زجاجها, وُثقب اإطارها. قمنا بتبديل الإطار و�سرنا, وفي الطريق حملنا 

معنا عددًا اآخر من الإخوة.

�ساهدنـــا �سهداء وجرحى على جانـــب الطريق, قال»خ�سرو«: الآن ل 

�ساأن لكم بال�سهداء, اأح�سروا الجرحى ب�سرعة.

كانت الدمـــاء ت�سيل غزيرة على اأر�سية ال�سيـــارة, والقذائف تنهمر 

كالمطـــر, لم اأ�سهـــد ق�سفًا عنيفًا كهـــذا طول المدة التـــي خدمتها في 

الجبهة, لمحت »نعمت اهلل بايدار« في الطريق ينقل عدًدا من ال�سهداء 

والجرحى اإلى الخلف. 

اإنهـــا ال�ساد�ســـة �سباًحا, بـــداأ العـــدو هجومه من عـــّدة محاور, من 

ال�سمـــال والو�سط والجنوب, ركز العـــدّو ق�سفه على تح�سينات »موقع 

.(1(
الخندق«

تحّركت قوات الحر�ض الجمهوري العراقي من المحور الجنوبي نحو 

»ن�س���وه« وقناة »�سوي���ب« لقطع جادة »�سّيد ال�سهداء«, والقوات الأخرى 

 ,»Q في ال�سمال لحتالل جادة »حنظلة« وم�ستديرة »الإمام الر�سا

لي�سلـــوا اإلى منطقة عمليات »تراب���ه« و»اأبو ذكر« و»اأب���و ليله« في مكان 

تمو�سع لواء »الحّجة 51«.

كذلـــك فـــاإّن »الفيل���ق 25« العراقـــي حـــاول التقّدم من جهـــة »�سط 

عل���ّي«, والفيلق ال�ساد�ض للمدّرعات, والخام�ض للهند�سة, ولواء الحر�ض 

الجمهوري نحو »الطالئية« و»ثكنة زيد«.

فارقُت »خ�سرو مرتب« هنا. كان مثلث المحور مزدحمًا.

لالطالع على المواقع المذكورة, تراجع الخريطة في ملحق الكتاب.  (1(
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 و»عو����س �سهاب���ي فر« يقومـــان بتوجيه 
(1(

كان »ج���واد عظيم���ي ف���ر«

وتنظيـــم القـــادة والقـــوات. كان عمـــل »عظيمي ف���ر« اأ�سعـــب من باقي 

القـــادة, كان قائًدا فّعـــاًل وذكيًّا. فقد القدرة على الـــكالم في عمليات 

بيـــت المقد�ض, فكان يتابـــع قيادته عبر القلم والورقـــة! يكتب ما يريد, 

وينقـــل عامل الإ�سارة اأوامره لقادة الكتائب والوحدات. �سالحه الأ�سلي 

القلم والورقة, وكان بحوزته دائمًاعدٌد وافٌر منها.

كان »ع���زت اهلل ول���ي بور« في مثلث المحور, ولـــم يكن معه اأحٌد من 

�سباب ال�ستطالع.

كانـــت اإحدى ف�سائل كتيبة ال�سهداء )الخا�سة( تتجّهز للدخول اإلى 

مواقـــع »الخن���دق«, وكان »ولي ب���ور« مترّدًدا فـــي اإر�سالي معهم كدليل, 

كنت اأعرف �سبب ترّدده, فاأخي قد ا�ست�سهد قبل ثمانية اأ�سهر, ويخاف 

علّي باأن ا�ست�سهد الآن.

كنـــت اأقراأ مالمح وجهـــه, حيث راح يفّت�ض عـــن �سخ�ض اآخر غيري 

يمكنه اإر�ساله.

�سعـــى »اهلل خوا�س���ت بركاني«, الـــذي كانت تجمعـــه �سداقة حميمة 

باأخـــي, اإلى اإقناع »ولي بور« بعدم اإر�سالي اإلى هكذا مهمة. كنت اأرغب 

بالتقّدم مع ال�سباب اإلى خّط النار. كيف يمكن اأن اأبقى هنا في ظل هذه 

الأو�ســـاع ال�سعبة؟ انتظـــرت اأن يطلب »ولي بور« منـــي اللتحاق بتلك 

الكتيبة, ولّما راأيت اأّنه لم يكّلفني ب�سيء نفَد �سبري, فقلت له:

كان »ج���واد عظيم���ي ف���ر«, في وقت �سابق قائد كتيبـــة المدرعات في عمليات بيـــت المقد�ض, على برج   (1(

الدبابة حين اأ�سيبت ب�ساروخ �سد الدروع »ماليوتكا«, فاأ�سيب بحالة �سدمة ع�سبية, َفَقَد معها القدرة 

علـــى الـــكالم. في العام 1994, ت�ســـّرَف بحّج بيت اهلل الحرام حيث عادت له القـــدرة على الكالم ب�سكل 

طبيعي بعد 12 عاًما من الإ�سابة. حاليًّا هو من قادة قوات الم�ساة في الحر�ض الثوري.
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حاج! اأر�سلني معهم اإلى الأمام؟  -

اأنت, ل!  -

ِلَم ل؟ اأنا اأعلم لماذا ل تريد اإر�سالي!  -

ابَق هنا, لدّي عمل اآخر لك.  -

اأنـــت قائـــدي, كّل ما تقولـــه �سمعًا وطاعـــًة, ولكـــن الآن لي�ض الوقت   -

المنا�ســـب؛ كي ل ت�ستفيد من طاقتي ب�سبـــب �سهادة اأخي »هدايت«, 

فهو ل ير�سى بعملك هذا!

ا�ستطعُت باإ�ســـراري ال�ّسديد اإقناعه باأن ير�سلنـــي كـ»دليل« ل�سباب 

���ة«. قبـــل اأيام, حيـــن كّنا مًعا في بـــرج المراقبة, قال  »الكتيب���ة الخا�سّ

لـــي »ولي ب���ور«: لقد ا�ست�سهد »�سيد هدايت اهلل« فـــي هذه الوحدة, اإذا 

ا بعد عّدة �سهور, األن يقول والدك: ما هذا القائد  ا�ست�سهـــدت اأنت اأي�سً

»ولي بور«؛ لقد اأر�سل اثنين من اأولدي في غرفة ال�ستطالع اإلى الموت 

خالل ب�سعة اأ�سهر؟! يا له من عديم الإح�سا�ض؟! 

قبـــل اأن ت�سرق ال�سم�ـــض, اأّدى ال�ّسباب �سالتهم فـــي مثلث المحور, 

كانت ال�سالة الأخيرة للكثير منهم.

ة نحو  بعد ال�ساعة ال�ساد�سة, �ِسرُت مع �سباب كتيبة ال�سهداء الخا�سّ

)1). من بين �سبـــاب الكتيبة كنت اأعرف: »علي 
م�ستديـــرة »ت�سراغت�سي«

محم���د كردل���و«, و»اأ�سغ���ر عل���ي كردل���و«, و»محم���د ح�سين ح���ق جو«, 

و»�س���الر �سفيع���ي نج���اد«, و»ال�سيد غ���الم زاده«, و»ال�سي���د محمد علي 

م�ستديـــرة في و�سط جادة الخنـــدق, فيها �ساتر ترابي من جهـــة منطقة »�سط عل���ي« المائية. ا�ست�سهد   (1(

هناك ال�سيد »ر�سا ت�سراغت�سي«معاون قائد فيلق21 الإمام الر�ساQ ولهذا اأطلق �سباب خر�سان على 

هذه الم�ستديرة ا�سم ال�سهيد ت�سراعت�سي.
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غالمي«, و»ال�سيد رحمت اهلل ا�سكوه«, و»عبد الر�سا دير باز«.

دفعتنا غزارة النيران اإلى اأن نتقوقع على بع�سنا, ون�سع اأيدينا خلف 

ٍة اإذا ما  روؤو�سنـــا, وننحني لالأ�سفل؛ كي ل نعرف ما يحدث حولنا بخا�سّ

�سقطت قذيفة و�سط ال�ساحنة التي كانت تقّلنا!

ترّجلنـــا عنـــد م�ستديـــرة »ت�سراغت�س���ي«, اإذ لم يعـــد بالإمكان عبور 

الآلّيات بعد تلك النقطة, علقنا و�سط نيران العدّو, فلكي ن�سل اإلى موقع 

»الخن���دق«؛ ينبغي العبـــور من موقع »ت�سراغت�سي«, ثـــم موقع »اأردني«, 

فموقع »�سيد ال�سهداء«, واأخيرًا موقع »بيت اللهي«, وكان »ولي بور« قد 

قال لنا ما ينبغي اأن نفعل.

يجـــب اإر�سال عدٍد من ال�ّسبـــاب اإلى موقع»الخن���دق«, لدعم واإ�سناد 

ـــة الإمام الح�ســـن المجتبىQ, وكذلك علينـــا اأن نن�سر  �سبـــاب �سريَّ

مجموعات على طول الجاّدة لتغطيتها.

كان �سباُب موقع الخندق محا�سرين من قبل العدو, وو�سعهم �سعب 

جّدًا. تـــوّزع ال�سباب اإلى مجموعات �سغيرة تبعـــد الواحدة عن الأخرى 

حوالي300 اإلى 400 م كي يتمّكنوا من تغطية الجادة باأكملها.

ـــة الإمام ال�سجـــادQ, من كتيبة  ا�ستقـــّر )تمو�ســـَع( �سباب �سريَّ

الر�ســـولP, في م�ستديـــرة »ت�سراغت�س���ي«, وكان علينا نحـــن التقّدم 

لالأمـــام. خـــالل هـــذه الدقائق المعـــدودة التي كان يجـــري فيها توجيه 

ناديـــق الكرتونّية لعلب  العنا�ســـر, قام عدد مـــن ال�سباب بتمزيـــق ال�سّ

الّتمـــر القديمـــة, وكتبوا عليها عـــدة اأ�سطر, كانت هـــذه و�ساياهم التي 

اأعطوها ل�سبـــاب نقطة »ت�سراغت�سي«. اأمامنـــا م�سافة ت�سل لألفي متر 

ينبغي اجتيازها, للو�سول اإلى موقع »الخندق« الواقع في الطريق الآخر 
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مـــن الجادة والمواجه للمواقع العراقية تمامـــًا. قن�ض العدو ور�سا�ساته 

المتو�ّسطة مرّكزان على الجاّدة, ونكاد نختنق من �سّدة الّدخان, والغبار, 

ورائحة البارود. لم يكـــن العراقّيون يجروؤون على دخول الجادة, فلهذا 

لـــم يتركوا �سبـــًرا اإل واأمطروه بوابل ر�سا�سهـــم وقذائفهم. كان �سباب 

كتيبة الر�ســـولP منزعجين, فقد و�سلتهم اأخبـــاٌر عن جرح قائدهم 

ال�سيد»�سكر اهلل واهبي زاده« في موقع »بيت اللهي«, والبع�ض قال باكيًا 

»ق���د ا�ست�سهد«. »واهبي زاده« قائد �سجاع, ومحبوب, ومع اأني لم اأعمل 

معه اإل اأّنه كان من الذين اأعرفهم واأحّبهم كثيًرا.

كـــي نتقّدم لالأمـــام, كان علينا العبـــور من مجرى قناة الجـــاّدة, وهو 

قليـــل العمق. ا�ست�سهد عدٌد من �سبابنا خالل الم�سير. كّل من تقّدم 100م 

من »ت�سراغت�س���ي« ا�ست�سهد, وبقي جثمانه هنـــاك. اأثناء خطواتنا الأولى 

للتحـــّرك, �سقطت قذيفة داخل القناة, فا�ست�سهـــد ثالثة اأو اأربعة �سباب, 

منهـــم »خ���دا داد �سرافتي« و»ن���ادر رجب���ي«, فقد اخترقـــت �سظّية اأح�ساء 

»ن���ادر«, وخرجـــت اأح�ســـاوؤه من بطنـــه, �ســـوت اأنينه الحزيـــن قّطع نياط 

, وقّبل 
(1(

قلوبنا, ودماوؤه لّونت التراب من حوله, انحنى »هدايت اهلل ركني«

جبهة ال�سهيد, �سحبه اإلى ناحية اأكثر عمقًا في القناة, ومّدده اإلى جانبها, 

كان »نادر« يلفظ اأنفا�سه الأخيرة, ويقول ب�سوت خافت: »ل تفّرقوا بيني 

وبي���ن بندقّيتي«. كان »هدايت اهلل« يقـــوم بتنظيم �سفوف ال�سباب طوال 

الم�سيـــر. لم تترك نيـــران العدو لنا مجاًل للحركـــة. ال�سيء الوحيد الذي 

راأيناه يتحّرك على الجادة دّراجة نارّية عبرت بالقرب مّنا ب�سرعة. التفتُّ 

ال�سهيد »هدايت اهلل ركني« قائد »كتيبة هاني« في »لواء46 الهادي«, في العام 1986م ُعثر على جثمانه   (1(

بعـــد ع�ســـرة اأعوام من �سهادته. ولد ابنه الوحيد»مهدي« بعد خم�ســـة اأ�سهر من �سهادته, توّفيت زوجته 

ا بعد �سنوات من �سهادته ب�سكل  موؤّثر عن عمر ثالثة وثالثين عاًما. اأي�سً
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.»P فعرفت �سائقها: اإنه »واهبي زاده« قائد »كتيبة الر�سول

كانـــت بدلته دامية, فرحُت كثيًرا لأّنه كان ل زال حّيًا, وت�سّورُت كم 

�ستكون فرحة �سبابه التعبويين الذين كانوا يبكون عليه منذ قليل. و�سلنا 

اإلى موقع »اأردني«, وهو الموقع الأول بعد م�ستديرة »ت�سراغت�سي«.

كانـــت ال�ساعـــة قـــد قاربت الثامنـــة والن�ســـف �سباًحا. لقـــد توّقَف 

م العراقيين من الجهة اليمنى للجاّدة, وال�سبب في ذلك م�ساّدات  تقـــدُّ

الّرباعي الّر�سا�سة, التي غّطـــت الجهة اليمنى بنيرانها من موقع »بيت 

الله���ي«. كان »محم���د اأف�سين« قد طلب من »عل���ي ل�سكري زاده«, رامي 

مي لت�سبـــح مبا�سرة نحو »�سط  الم�ســـاد الرباعي, اأن ينزل زاويـــة الرَّ

عل���ي«, وثكنـــة »خاك�س���ار«, فيغّطي جهتنـــا اليمنى, ويمنع تقـــّدم زوارق 

العدو.

كان »اأف�سي���ن« يعرف اأّن اأخاه »جم���ال« في ثكنة »خاك�سار«, ولكّنه ل 

ـــا اأو اأ�سيًرا بيد العراقيين فـــي الثكنة التي احتلوها,  يعـــرف اإذا كان حيًّ

اأطلقت النيران من الثكنة نحو موقع »بيت اللهي«, لم يكن هّم »اأف�سين« 

مـــا حلَّ باأخيـــه بقدر ما كان القائـــد ال�سجاع �سامـــًدا, محارًبا, محاوًل 

اإبادة العدو ومنع تقّدمه.

نا  فـــي اللحظـــات الأخيـــرة, التحـــق بنـــا بع�ـــض ال�سبـــاب, قالـــوا اإنَّ

حَرقت 
ُ
محا�ســـرون من الخلـــف, واإنَّ هناك �ساحنـــة »لندكروز« قـــد اأ

ب�سائقها وذخائرها. احتل العراقّيـــون »ت�سراغت�سي«, وعليه, فال قّوات 

دعـــم يمكنها الو�سول اإلينا, ول ذخائر. وحدة الت�سليح كانت قد و�سعت 

بع�ـــض القطع الخفيفة والمتو�سطة )كال�سنكوف, غرينوف, اآر بي جي( 

فـــي اأماكن متفّرقة؛ في بع�ض الخنادق كتدبير احترازي لهكذا اأو�ساع. 
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حاول العراقيون اأن يت�سّللوا باتجاهنا من جهتين داخل حقول الق�سب, 

ا. في بع�ـــض الّنقاط جـــرت وجًها لوجه  كانـــت ال�ستبـــاكات عنيفة جـــدًّ

ومقاتل لمقاتل. لم نكن نعلم من اأين تاأتي النيران والر�سا�ض من داخل 

الق�سب. اأكثر ال�ّسباب اأ�سيبوا من الخلف.

دخـــل العراقيون من النقاط التي يقّل وجودنا فيها, من محور »�سط 

عل���ي« اإلى القناة مـــن الجهة الي�سرى للجادة, كانـــوا يطلقون النار على 

�سبابنا, ثـــم يعودون اإلى داخل زوارقهم. قرّر عـــدد من ال�سباب العودة 

نحو »ت�سراغت�سي« لفك الح�سار عنا, لكن »هدايت اهلل ركني« منعهم, 

وقـــال لـ»نعمت اهلل د�ستب���ان« الذي كان اأمامه: »علين���ا اأن نواجه العدو 

م���ن الأمام ك���ي ل ي�سل للج���اّدة، اأم���ا )ت�سراغت�س���ي( فيحّررها �سباب 

.»Pكتيبة الر�سول

تـــّم التوافق اأن ل �ســـاأن لنا بما يجري خلفنا, كنـــُت واثقًا باأنَّ �سباب 

»كتيب���ة الإم���ام عل���ي«, بقيادة »عل���ي مردان رو�ستاد«, لـــن ي�سمحوا باأّن 

نبقـــى محا�سريـــن. جادة الخنـــدق نف�سها �سارت خـــط التما�ض الأول, 

والخنـــدق الأول. وكّل الجهـــات �ســـارت منطلًقا لر�سا�ض العـــدو يمينًا 

وي�سارًا, اأمامنا وخلفنا.

كان العدو قد خباأ قواربه داخل الُطرق المائية وحقول الق�سب منذ 

الليلة الما�سية. وعمل جنوده على ر�سد الطريق؛ حيث ل وجود لقواتنا, 

فكانوا يقتحمون وي�سيطرون.

اقتحم اثنان من رماة »الآربي جي«, وهما »ر�سا خ�سنود« و»نعمت اهلل 

د�ستبان« حقول الق�سب ل�سطياد قوارب العدو, اأطلقا قذائفهما, واأ�سابا 

اثنيـــن من قواربه, ورّدًا على ذلك قام العـــدو ب�سّب حمم نيرانه عليهما, 
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فالتحقا بركب ال�سهداء, كان جثمان »ر�سا« قد ت�سّوه ب�سكٍل رهيٍب.

و�ســـل »�سف���ر عل���ي الكام���ة« بقاربه اإلى الجـــادة. اأح�سر لنـــا كّمّية 

ذخائـــر, وقام »عبد الرحم���ن برهمن«, و»جعفر خ�ستي���ان«, و»هومان 

عبا�سي���ان«, بنقلها تحت وابل الر�سا�ض والقذائـــف ال�ساروخية, طلب 

مـــن ال�سبـــاب اأن ي�سعوا بع�ض جثامين ال�ّسهداء فـــي القارب كي ينقلها 

اإلـــى الخطوط الخلفّية, كان ماهًرا في رمـــي الآربي جي, ا�ست�سهد وهو 

.
(1(

يرمي اأحد قوارب العدو بقذيفة من موقع »ب�ستي«

روا منطقـــة  ا�ستطـــاع �سبـــاب كتيبـــة الإمـــام علـــيQ اأن يحـــرِّ

»ت�سراغت�س���ي« بعـــد معركـــة قا�سيـــة و�سعبـــة, قـــام فيها قائـــد الكتيبة 

بال�ستعانة ب�سرايا: »�سلمان«, و»اأبي ذر«, و»مالك الأ�ستر«, وقد تمّكنت 

رايـــا من مواجهة كتيبتين من قـــوات مغاوير عراقّية وطردتها  هذه ال�سَّ

من »ت�سراغت�سي«.

ـــد العدو خ�سائر كبيرة جّدًا في معركـــة ا�ستعادة »ت�سراغت�سي«,  تكبَّ

حيث �سهـــد هذا الف�سل من ملحمـــة »الخندق« �سهـــادة ال�سيد »بهمن 

�سيَب 
ُ
 قائـــد ف�سيلـــة »�سلم���ان«, و»�سليم���ان دان�سي« الـــذي اأ

(2(
خ�س���اوة«

َج�ســـُده باأكثر من 15 طلقة, و�سقط داخل القناة. وكذلك اثنان اأو ثالثة 

من القادة, منهم »جان طال«.

كان الالفـــت في هذه المعركة اأنَّ اأغلـــب قتلى العراقيين قد �سقطوا 

.Poushteh :ب�ستي: تلفظ  (1(

ال�سهيد ال�سيد »بهمن خ�ساوة« �ساحب قلب كبير, �سجاع, �سريح وذو ا�ستعداد لفت, كان يقول لرفاقه:   (2(

عندمـــا ا�ست�سهد تكون  الحـــرب  قد انتهت, تزّوج في �سباط 88, لديه ولـــد واحد )يو�سف( اأب�سر النور 

بعد �سهادة والده بـ 4 اأ�سهر. ما زلت اأتذّكر كلماته التي حفظتها واأرددها دائًما: »اإخوتي، عندما يفتقد 

ثوا كذًبا ولو مزاًحا!«.  الإخال�س يقع الختالف، اأعزائي، ل تحدِّ
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بقذائف مدفعيتهم الثقيلـــة, وكاأن المدفعية العراقية لم ت�ستطع تركيز 

رمِيها, ولـــم تمّيز بين عدوها وجنودها. ولم ينتبـــه العراقيون اإلى هذا 

الأمر, اإل بعد فوات الأوان, وارتفاع عدد قتالهم.

حين تحـــّررت »ت�سراغت�سي«, اطمـــاأّن بالنا علـــى مواقعنا الخلفية, 

فلو بقيت المنطقة بيـــد العدو لما ا�ستطاع �سبابنا اأن يقاوموا على طول 

الجاّدة اأكثر من �ساعات معدودة.

ا�ستمـــّر توا�سلنا مع قادة »محور المثلث« عبر عامل الإ�سارة. تقّدم 

العراقيون في جزر مجنون وجادة �سيد ال�سهداء, وقد اأطلت من ال�سماء 

ما يقـــارب اأربعين مروحية معادية اإلى يمين الجادة في جزيرة مجنون 

ال�سماليـــة, اأفاد عامل الإ�سارة: نّفذ العـــدو اإنزاًل على مقر»الحاج علي 

ها�سم���ي« حيـــث ُرِمَز اإليهـــا بالطيور فوق موقع بـــالل. كان »بالل« ا�سم 

موقـــع بـــرج الر�ســـد. كان »توفيق���ي« يحمل بيـــده مكّبر �ســـوت وين�سد 

الأ�سعـــار الحما�سّية والأنا�سيد, لبّث روح الّثبـــات عند ال�ّسباب, ومع اأنه 

م اإلى الأمام, اإّل اأّن  َقـــدُّ لـــم يكن هناك حاجة في الكثير من المواقع للتَّ

اأكثـــر كلمات »توفيقي« كانت »هّيا اإلى الأم���ام يا جنود الإ�سالم«, اأظن 

اأّن »حمي���د نظري« هو الذي �سرخ قائاًل له: »توفيقي« �سّجع المقاتلين 

ولكن ل تتدّخل ب�سوؤون القيادة! وكم كان موؤلًما لنا، حين �سرخ »عبا�س 

هوا�سم���ي«، مع���اون المق���ر ال�ساد����س للحر����س، عب���ر الال�سلك���ي، دون 

�سيف���رة ورم���وز: هنا كرب���الء! هذا عمر بن �سعد ي���ّدق طبل انت�ساره! 

كانـــت المعـــارك طاحنـــة, وكان الحتفاظ بجـــاّدة »الخن���دق« اأهّم من 

ة,  الو�ســـول اإلى �سبـــاب موقع »الخندق«, هناك طراأ تعديـــٌل على المهمَّ

قررنـــا اأنه ل �ســـاأن لنا حاليًّا ب�سباب الموقـــع, واأّن علينا بذل كل طاقتنا 
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للمحافظة على الجادة.

كانت الجهـــة اليمنى من الجاّدة خالية, وتقّرر اأن ت�سل كتيبتان من 

�سبـــاب »لواء النج���ف 8« لدعمنـــا, ولكنهما لم تتمكنا مـــن الّلحاق بنا؛ 

ب�سبـــب غزارة نيران العدو. كانت  قاعـــدة ال�سهيد »خاك�سار« في محور 

»�س���ط عل���ي« قـــد �سقطت, رمـــى ال�سباب, بنـــاًء على اأمر قائـــد المقر, 

تجهيزات وو�سائل القاعدة في الماء. كان يكفي اأن تتوّقف المقاومة في 

الجادة لت�سقط فوًرا بيد العدو؛ حيث باإمكانه احتالل الّد�سم والخنادق, 

ول اأحد يردعه ويمنعه.

عمـــل �سباب الموقـــع على اإبطاء حركة العدو مـــن خالل مقاومتهم. 

وكاأّن مفتاح الحرب كان في جادة »الخندق«. بينما جزر مجنون- والتي 

كانـــت تمثل �سلعنا الأي�سر - �سقطت بيـــد العدو. تف�سلنا م�سافة كبيرة 

عن �سباب كتيبـــة الإمام جعفر ال�ســـادقQ المتمو�سعين في»�سط 

عل���ي«. بالأم�ـــض قـــام لواءان مـــن قوات العـــدو البحريـــة, المدّربة على 

العملّيـــات المائّية, باإنزال فـــي »البي�سة وال�سخ���رة«. اأّما على الجانب 

الأيمن حيـــث ل قوات محاربة, والغطاء النباتـــي قليل جّدًا, فقد اأحرق 

العـــدو الأر�ض بكثافة نيرانه ليتمّكن من اإدخـــال قواته اإليها. كان علينا 

اأن نقاتـــل, علـــى طرفي الجـــادة - حيث الماء وحقـــول الق�سب - عدّوًا 

متخّفيًا ت�سعب روؤيته, عدّوًا قد تعّرف بدّقة على جميع الطرق المائية. 

�َسَر �سباب لـــواء »الإم���ام الر�س���اQ - خرا�سان«, 
َ
قبل عـــدة اأيـــام, اأ

فريَق ا�ستطالٍع للعدو بالقرب من معبر »زيد« المائي, اعترف ال�سابط 

الم�سوؤول عن هذا الفريق, فـــي التحقيق الأّولي, وقال: ا�ستطلعنا جميع 

الطرق المائية, والمعابر المخفية لجزر »مجنون«, وقمنا باإخفاء عدد 
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مـــن القوارب في معابر قليلة الحركـــة, وهذا ما ح�سل حيث ا�ستهدفت 

هذه القوارب المخفية عدًدا من �سبابنا باإطالق الر�سا�ض والم�سادات.

كان قلبـــي هنـــاك مع �سبـــاب الموقع؛ الذيـــن حو�سروا فـــي جزيرة 

م�ساحتهـــا حوالـــي 2000م2, كانت قذائف و�سواريـــخ العدو تنهمر دفعة 

واحـــدة على �سبـــاب »الموق���ع« و»الح�س���ن« وحتى علـــى روؤو�ض الجنود 

العراقيين اأنف�سهم. وكانوا جميعهم يقاتلون دون قيادة.

حيـــن عبرنـــا موقـــع »اأردن���ي«, كان »به���رام درود« فـــي طريقـــه اإلى 

»ت�سراغت�س���ي« لإح�سار القذائف المدفعّيـــة. فرحت كثيًرا بروؤيته. كان 

يرافقـــه »اأحم���د اأقليمي كي�س���ن« و»�سيد اأ�س���الن عادلي ن�س���ب«, التجاأ 

»بهرام« اإلى جانبي في القناة لعدة لحظات, وتبادلنا اأطراف الحديث, 

اأتعبته قلة الذخيرة واأعيته! كان يريد اإح�سار قذائف60 ملم و81 ملم من 

»ت�سراغت�سي«, كذلك فقد كانت راجمة »ال� ميني كاتيو�سا« في »ح�سن 

�سليم���ان« من دون �سواريـــخ, كان �سباب الدعم قـــد اأفرغوا ذخائرهم 

في جادة »الخندق«, اأي علـــى م�سافة ع�سرة اأمتار مقابل اأر�ٍض ي�سيطر 

عليها العدو, عر�سهـــا حوالي 50كلم! كانت قوة نيراننا, مقارنة مع قوة 

نيران العدو المدفعية, كقارب يواجه حاملة طائرات. في الأيام العادية 

ال�سابقة كنا نعاني من قلة الإمكانات, فكيف والحال هكذا! كان»بهرام« 

�سديـــد العط�ـــض, وقد حدثنـــي عن مواجهـــات موقع »بيت الله���ي«, كان 

وجهـــه مغبًرا واأكتافه دامية. ل اأعـــرف اإن كان اأ�سيب ب�سظية اأدمته, اأو 

اأّنه حمل �سهيدًا على كتفيه. قلت له:

األ يوجد ذخيرة في المنطقة الأمامية؟  -

لقد اأ�سابوا جيب »الالند كروزر« فاحترق.  -



القدم التي بقيت هناك  42

مع ذخيرته؟!  -

نعم ل�سوء الحّظ!  -

بهرام! اإذا ُجرحُت هنا فاأق�سم عليك بالعبا�ض اأن تنقلني اإلى الخلف,   -

ول تدعني اأقع اأ�سيًرا!

ومن اأنا لأنقلك اإلى الخلف؟  -

توّجه مهروًل نحو موقع »اأردني«, �ساألته:

بهرام! هل راأيت »بيران م�ستوفي«؟  -

ا�ست�سهد!  -

كان »بي���ران« مـــن الذين ينبغي اأن يرحلوا. قال لي المقاتل الذي رجع 

اإلى الخلف بعد »بهرام«: ما اأعرفه فقط باأّن �سباب كتيبة الر�سول P قد 

باح الباكر. قلت لنف�سي: لماذا يدفن هناك؟ دفنوه في الموقع عند ال�سّ

هـــل �ستتحـــّول جزر مجنون اإلـــى مقبرة لل�ّسهداء؟ فهمـــت بعدها اأن 

الذين دفنوا »بيران م�ستوفي« كانوا قد تيّقنوا باأّنه ل مجال اأبدًا لإرجاع 

جثمانه اإلى الخطوط الخلفية.

حين ا�سترجعُت ذكرياتنا الم�ستركة خنقتي العبرة, وذاب قلبي على 

»خديجت���ه« فـــي عامها الأول, و»يا�س���ر« ذي الثالث �سنـــوات, و»اأعظم« 

ذات ال�ّســـت �سنـــوات, كان »بي���ران م�ستوف���ي« يتولى رعايـــة اأولد اأخيه 

ا. من الآن ف�ساعًدا, فاإّن اأولده واأولد اأخيه �ساروا اأيتاًما  ال�سهيـــد اأي�سً

كالعديد من اأبناء اأبطال الحرب.

اأما »بهرام« الذي كان قد ذهب اإلى موقع »ب�ستى« لإح�سار الذخائر, 

فقـــد عاد تحـــت وابل نيران العدو, عـــاد وحده, فقـــد ا�ست�سهد مرافقاه 

»اأحم���د« و»ال�سي���د اأ�س���الن« بعـــد اأن �سقطـــت قذيفـــة بالقـــرب منهما, 
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فا�ست�سهدا مًعا. عاد بهـــرام مجّددًا لنقل الذخيرة بم�ساعدة اثنين من 

قوات التعبئة, كان م�سوؤوًل عن اإ�سناد موقع »بيت اللهي«, وكانت مدافع 

الموقـــع تحّن اإلى القذائف. حين �ســـاأل ال�سيد »علي محمد بزركواري« 

�سباب المدفعية عند الفجر: لماذا ل ترمون العدو بالـ »ميني كاتيو�سيا« 

وبالمدافع؟

اأجابـــوه ب�سخريـــة: يا�سّيـــد! لي�ض عندنـــا قذائف! هل ن�ســـع مكانها 

الق�سب ونرمي به العدو؟!

رك�سنـــا مع ال�ّسباب نحو الخندق الكبير على بعد 100م اأمامنا. كان 

ر: انتبهوا, ول تغفلوا عن الجهة الخلفية,  »ركن���ي« يحّذرنا وب�سكل متكـــرِّ

فالحقـــول وراءنا م�سدر خطر كبير. كنت اأعتقد اأّن عدًدا من الوحدات 

فـــي طريقهـــا لم�ساعدتنا. ل اأ�ســـدق باأّننا �سنبقى لوحدنـــا. ل يمكن اأن 

يكـــون هذا هـــو م�سير جزر »مجن���ون«. لم ي�ستطع اأحـــد اليوم الو�سول 

اإلينا لدعمنا, حتى كتيبتا فيلق »نجف 8«, التي كان ينبغي اأن تلحق بنا, 

اأ�سحت وحـــدات مدفعّية دون قذائف, كّنا وحدنا. ل قوات م�ساعدة ول 

دعـــم ميداني, ل نيران تغطية, ول ماء, ول طعام ... ما يقاتل اليوم هو 

فقـــط اإيمان ال�سباب واإرادتهم. كانـــوا يقت�سدون في ا�ستخدام ال�سالح 

والذخيرة اإلى الحّد الأدنى .. طلقٌة واحدٌة بدل زّخات الر�سا�ض, َوَر�َسٌق 

واحٌد بدل التم�سيط!

علـــى الرغم مـــن اأن ال�سيد مح�سن ]ر�سائي[ قـــد اأ�سدر اأمره لقائد 

مـــود والمواجهة بكل ب�سالة  لوا ال�سّ اللـــواء بالتراجع, اإل اأن ال�ّسباب ف�سّ

, حتى 
(1(

ورجولة, لم يكن اأحد من المقاتلين م�ستعّدًا للتراجع والن�سحاب

بعد تعّذر الدعم, والتوا�سل الفّعال مع القيادة, وعدم وجود اأي اإمكانية ان�سحاب ب�سبب الح�سار.  (1(
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, الذي كان معّلًما مـــن منطقة »�سرفارياب« 
(1(

»محم����د ح�سين ح����ق جو«

فـــي محافظة »كهكيلويه«, لديه خم�ض بنـــات, وال�ساد�سة »زهراء« ولدت 

بعـــد خم�سة اأ�سهر مـــن �سهادته!. كنت اأعرفه من اأيـــام »كرد�ستان«. في 

»ت�سراغت�س����ي« كان ابـــن منطقته »عب����د الر�سا ديرب����از« يرجوه كي يبقى 

فـــي »ت�سراغت�س����ي« ول يتقّدم لالأمام. اإ�سرار »ديرب����از« كان ب�سبب بناته 

ال�سغيرات. اإلى ما قبل �سهادته, كان »ديرباز« ي�سعى ب�سكل حثيث كي ل 

يتقـــّدم »حق جو« لالأمام, لكن »حق جو« قال له: يا »عبد الر�سا«! لعلك 

ن�سيت اأّن ابن عمك »كرامت اهلل« قد ا�ست�سهد هنا في عمليات »بدر«.

حين التجاأنا اإلـــى القناة, قال لنا, ذلك المعّلم ال�سجاع, »حّق جو«: 

»اأع���رف لماذا ل تريدونني اأن اأتقّدم معكم، ل تقلقوا على بناتي، لقد 

.»Oاأودعتهم فاطمة الزهراء

: ال�سهيد »جعفر الوند  بع�ض ال�سهداء كان لديهم و�سٌع عائليٌّ خا�ضٌّ

نج����اد« كان ابًنا وحيـــًدا, ال�سهيد »محم����د ح�سين حق ج����و« لديه خم�ض 

بنـــات, اأحد ال�سباب كان يتيم الأب والأم, وال�سهيد »اأكبر اآخ�س« كان قد 

تـــزّوج منـــذ ع�سرين يوًما فقط, ال�سهيـــد »حنيفة خليلي �س����اد« فقد اأباه 

في الثانية مـــن عمره, وفقد اأمه في الرابعة, ُرزق بولده الأول قبل �سبعة 

ع�ســـر يوًمـــا. كتبت له زوجتـــه: »الآن وقد اأ�سبح����َت اأباً، فخ����ذ ماأذونية، 

وتع����ال لروؤي����ة ابن����ك«, قال لها في ر�سالته: لن اأعود, اإن عدُت اإلى البيت 

 ,Qو�ساهـــدُت ابنـــي ف�ساأتعّلق به, �ساأبقى هنـــا لأزور الإمام الح�سين

واأنـــال ال�سهادة. »ال�سهي����د عبد الر�س����ا ديرباز«, كان مقـــّرًرا اأن يتزّوج 

كان ال�سهيد محمد ح�سين حق جو ينادي بناته باأ�سماء خا�سة, فكان يقول: عزيزتي �سديقة, روح قلبي   (1(

هديـــة, جميلتي زهراء, محبوبتي فاطمة, و�سغيرتي �سكينة )وهـــي اأ�سغر بناته(. كانت �سديقة, ابنته 

الكبرى, تقول له: يا ليتني �سبيًّا حتى اأذهب معك اإلى الجبهة؛ فما هو ذنبي حتى كنت بنًتا. 
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عند عودتـــه هذه المّرة, كنت قد وعدته بـــاأن اأح�سر زفافه. ال�سهيدان, 

»ال�سي����د بهمن خ�ساوة« و»هداي����ت اهلل ركني«, رزقا ولديهما الأولين بعد 

َفر علي الكامة«, قال لعائلته: »�ساأنهي  اأ�سهر من �سهادتهما, ال�سهيد »�سَ

معام����الت الخدم����ة الع�سكري����ة في الرابع م����ن �سهر حزي����ران«, واأعود 

للمنـــزل فـــي الخام�ض منه. وما حدث بـــاأّن »الكام����ة« اأنهى معامالته مع 

هـــذه الدنيا في الرابع من �سهر حزيران, و�ســـار من اأهل ال�سماء! وعاد 

فـــي الخام�ـــض من »�سهر حزي����ران« اإلـــى عائلته وزوجتـــه واأولده البنات 

ا, الذين كانـــوا ينتظرونه كما وعدهم.  الثـــالث, وال�سبيان الثالثة اأي�سً

عاد �سهيًدا لي�سّيع فوق اأكتاف محبيه. ومن بين اأ�سرى »موقع الخندق«, 

علن خبر فقدانـــه, و�سمعْت عمته بالخبر 
ُ
»محم����د اأف�سي����ن« الذي حين اأ

اأ�سيبت ب�سكتة قلبّية وفارقت الحياة.

كان »ح���ق جو« يتحّدث مع ال�سباب حول اأهمية المحافظة على جزر 

لتنـــا بدماء ال�سهيدين »هّم���ت« و»باكري«..  »مجن���ون«.. فهي اأمانة َو�سَ

ر من �سباب »التعبئة«. والويل لمن يق�سّ

حين اخترقت ال�سظايا ج�سد »حق جو« وبداأ يلفظ اأنفا�سه الأخيرة, 

قال لي ولمن كان حوله, ب�سوت متهّدج بالكاد ُي�سمع:

»اإن كنَت رجَل هذا الدرب فينبغي التقدم و�سط الدماء      

اإن اأُنهكِت الأقدام، فعلى الراأ�س التقّدم و�سط الدماء«.

حمل ال�سباب جثمان »حّق جو«اإلى داخل الخندق, كان لهذا ال�سهيد 

مظلوميـــة خا�سة. حاول بع�ض ال�سبـــاب اأن ينقلوا الجثامين في القارب 

الـــذي كان في المعبر المائي القريـــب, كان المعبر المائي الخلفي على 

بعـــد مئات الأمتـــار قد اأ�سبح بيد العـــدو. في الجهة اليمنـــى كان معبر 
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ا, وكذلك  »�سعبان« وقاعدة ال�سهيد »خاك�سار« قد وقعا في يد العدو اأي�سً

�سقطت نقطة »الطبر�سي« المقابلة لموقع »بيت اللهي«...

�ســـدة نيـــران العـــدو ل تحتمـــل, حيـــن اأراد »عب���د العل���ي علي���زاده« 

و»عب���د الرحم���ن برهم���ن« اأن ي�سحبا جثـــة ال�سهيد »فت���اح عبَّا�سي« اإلى 

داخل القناة, �سقطـــت قذيفة بينهما فتطايرت اأ�سالوؤهما, فكان منظر 

ال�سهداء الثالثة مًعا يدمي القلب.

كنـــا نهـــرول داخل القنـــاة نحو ي�ســـار الجادة حين انفجـــرت قذيفة 

بالقـــرب مّنا, ف�سقطنا اأر�سًا, لم اأعرف ماذا ح�سل؟ ا�ست�سهد اثنان اأو 

ثالثة من �سبابنا في هذا النفجار, ومنهم ال�سهيد »هومان عبا�سيان«, 

لـــم اأعرف فـــي البداية اأّنـــي ُجرحُت, �سعـــرُت باأن الق�ســـم الأمامي من 

فخذي الأي�سر �ساخن ورطب, كانت �سظية قد اخترقته, و�سهرت بع�ض 

ا. ربط »�سفر عل���ي كردلو« رجلي  ِم �سديـــًدا جدًّ لحمـــي, كان نزيف الدَّ

بكوفيتـــه. على الرغم من اللحم الم�سهور والجراح, اإل اأنني لم اأتوّقف 

عن الم�سي.

كانـــت ال�سظيـــة قد حفرت مقدار كـــف يٍد في رجلـــي. والتي لم اأكن 

اأ�سعر بها ب�سبب قطع الأع�ساب. كنت ل اأزال قادرًا على الحركة.

ا�ستبـــك ال�سباب مـــع العدو في نقـــاط متعّددة من خنـــادق الجادة, 

اأ�سابت �سظية يد»عبد الر�سا ديرباز«, فلم يعد قادًرا على حمل ر�سا�سه 

»الغرينوف«, فتبادلنا الأ�سلحة واأعطيته »الكال�سنكوف«.

كان»هداي���ت اهلل« يرك�ـــض ُيمَنًة وُي�سرًة, مرّكـــًزا نظره على الجاّدة, 

تقّدم العراقيون كثيرًا, ولـــم يكن يف�سلنا عنهم �سوى �سريط الق�سب. 

كلما ا�ست�سهد اأحد ال�سباب كان »هدايت اهلل« يبث الّروح في بقية رفاقه, 
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وهـــو نف�سه اأ�سيب ب�سظية في كتفه, وكانت ِبْذلته ملطخة بالدماء. كلما 

قـــّل عدُدنـــا كانت الأمـــور ت�ستّد وت�سعـــب اأكثر فاأكثر. لم يكـــن اأحٌد في 

الخلف قادرًا على م�ساعدتنا.

احتـــل العراقيون »ت�سراغت�س���ي« للمرة الثانية, وبقـــدرات اأكبر هذه 

المرة, كان عددنا قلياًل جّدًا في مواجهة العدو, كّنا بمثابة كتيبة تقاتل 

فيلًقا كاماًل.

»باأ�سنانه���م  العـــدو  يواجهـــون  الذيـــن  لل�سبـــاب  اهلل«  قال»هداي���ت 

واأظافرهم« لمنعه من التقدم: »ل تنتظروا الأوامر من اأحد، كل واحد 

منكم قائُد نف�سه، قاتلوا باأح�سن ما تقدرون، المهم اأن ل ت�سقط هذه 

الجادة!«.

كان ال�سيـــد »محم���د علي غالم���ي«, وهو طالب علـــوم دينية, يرمي 

»الآرب���ي ج���ي«, وكذلك يقوم بواجبه الديني كطالب علم, كان من قرية 

»بيدك« من ق�ساء »با�ست«, جاء اإلى الجبهة برفقة حوالي 15طالًبا من 

الحوزة العلمية المن�سورّية في �سيراز.

و�سط احتدام المعارك والمواجهات كان يرتجز بحما�ض وعنفوان:

»اأّيه���ا ال�سب���اب.. �س���ّر القتال ف���ي الإيم���ان والإرادة، ولي�س في هذه 

ا, حين  القطعة الحديدية التي باأيدينا!« كان �سوته جّذابًا وموؤّثًرا جدًّ

�سدح عالًيا:

»واهلل اإن قطعتم يميني اإّني اأحامي اأبداً عن ديني«

مـــرّددًا ال�سعر المن�سوب لأبي الف�ســـل العبا�ضQ. اأعادنا جميًعا 

اإلى اأر�ض كربالء واأحداثها.

كان ا�ســـم »هدايت اهلل« يذّكرني باأخي ال�سهيد»ال�سيد هدايت اهلل«. 
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قـــال لنـــا: »لن يرجع اأح���د مّنا حّي���اً. الجزي���رة الجنوبية وج���ادة �سيد 

ال�سهداء في يد الأعداء، نحن محا�سرون، فاإّما اأن ن�ست�سهد، واإما اأن 

نقع اأ�سرى.

ف���اإن كان ه���ذا هو م�سيرنا المحتوم، فال ترحموا العدو، وانتقموا 

منه لدماء �سبابنا ال�سهداء، ل تطلقوا اأّية ر�سا�سة هدراً، �سحيح اأّننا 

اليوم لوحدنا، ولكّن اهلل معنا«.

كانـــت ال�ساعـــة حوالي العا�ســـرة والن�سف. كان هدايـــت اهلل يرمي 

»الآرب���ي ج���ي« علـــى القـــوارب العراقية حيـــن اأ�سابته �سظّيـــة معادية, 

ـــا. حين ُجرحت منذ �ساعة قام هو  كان »�سف���ر عل���ي كردلو« ل يزال حيًّ

بت�سميـــد جراحـــي, لم يكن ممكًنا نقل اأي �سهيـــد اأو جريح اإلى الخلف. 

ل توجـــد اأّية قـــّوات دعم على الجادة؛ وحّتـــى اإن وجد م�سعف, فال �سك 

ل رمي و�سائل الإ�سعاف جانًبا واأخـــذ ال�سالح من ال�سهداء  باأنـــه �سيف�سِّ

لمواجهة العدّو.

كان قلبي يحترق من اأجل »�سفر علي كردلو«, �سديقي, وابن بلدتي, 

فقـــد كانت جراحاته كثيرة, ولم اأدِر مـــاذا يمكنني اأن اأفعل له, ل يزال 

يتنّف�ـــض, �سحبناه اإلى داخل القناة, كان مجـــّرد التفكير باأن العراقيين 

اإّما �سياأخذونه اأ�سيًرا على هذه الحال, اأو اأنهم �سيطلقونه عليه ر�سا�سة 

�َســـَره الأعـــداء �سيقتلونه فورًا, 
َ
الخال�ـــض, يعّذبنـــي. قلت لنف�ســـي: اإن اأ

كانت الدمـــاء ت�سيل من �سدره ومعدته, حيـــن حاولت ت�سميد جراحه, 

قـــال ب�سوت خافت: »فليطلق علّي اأحٌد ر�سا�سة الخال�س، ل اأريد اأن 

ياأ�سرني العدو، ل تتاأخروا ب�سببي!« لم يطلب نقله اإلى الخط الخلفي, 

فهو يعلم اأنه ل مجال لذلك.
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مّرت في بالـــي, ذكرياتنا الم�ستركة في �ستاء ال�سنة الما�سية, حين 

ترافقنا مًعا في م�سير م�سترك: »قاعدة ال�سهيد غالمي«, محطة �سفر 

»ت�سها�سي���ر«, وجبـــة طعام خفيفـــة, ومتابعة الرحلة اإلـــى »كج�ساران«. 

والآن ل اأملك �سوى النظر اإلى ج�سده الدامي المرمي اإلى جانب الجادة, 

�ض والألم.. اأنظر واأتجّرع الغ�سّ

حـــاول »�سف���ر نيكدار�س���د«, وهـــو اأحـــد �سبـــاب »كتيب���ة ال�سه���داء 

الخا�س���ة«, اأن ينقلـــه اإلـــى الخلف, لكنه لـــم يتمّكن. اأطلق نـــار ر�سا�سه 

»الغرين���وف« ليغّطـــي الجـــاّدة, فيمـــا كان عـــدد من ال�سبـــاب يحاولون 

التحـــّرك, بقينا في اأمان مـــن جهة معبري »خين« و»�سعب���ان« المائيين 

اإلـــى اأن ا�ست�سهد هوؤلء ال�سباب وُجرح»�سف���ر نيكدار�سد«. لقد كان من 

القالئل الذين بقوا وعادوا اأحياء بعد معركة »جادة الخندق«.

اأغلـــب رفاقـــي كانوا قـــد ا�ست�سهـــدوا. من بقـــي منهم قاتـــَل ُوْفَق ما 

�ســـه وحّدده. كانت نف�سي تحّدثني »اأّن التراجع خيانة«. كنت اأعلم  �سخَّ

اأنَّه, وبهذا العدد القليل, ل يمكن اأن نمنع العراقيين من احتالل الجادة. 

لون  كان كّل واحـــٍد مـــن ال�سبـــاب يجهد للقيـــام بتكليفه, كانـــوا يف�سّ

اليوم ال�سمود ب�سهامة, والقتال بب�سالة حتى الرمق الأخير, ول ي�سهدوا 

�سقـــوط الجزيـــرة بيد الأعـــداء. هـــذه الجزيرة التي كانـــت, من خالل 

ا�ستح�ســـار روح ال�سهـــداء, وبطولة ال�سباب في »عملي���ات بدر وخيبر«, 

تدعـــو الإن�سان لل�سمود فيها, اإن تراجعـــُت اإلى الخلف فاأين اأختبئ من 

ال�سعور بالذنب؟ اأ�سرعُت اإلى خندق يبعد عّنا حوالي المئة متر لإح�سار 

بع�ض الذخائر والأ�سلحـــة, جل�ست بالقرب من »�سفر علي«, الذي كان 

قد ا�ست�سهد, كم كان هادئًا و�ساكنًا, وكاأّنه قد غّط في �سباٍت عميق, لن 
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ي�ستفيـــق منه اإّل بعد �ساعات و�ساعات, �سحبُت م�سط ر�سا�ض »ر�سا�سه« 

لكـــي اأ�ستخدمه, ورميت الر�سا�ـــض في مياه الجزيـــرة ]حتى ل ي�ستفيد 

العدو منه لحقًا[.

كان الأخـــوة ي�ستبكون مع العراقيين في نقـــاط متفّرقة من الجادة, 

كّنا نر�سد حركة العدو من بين حقول الق�سب, كانت قواربهم تعبر من 

الجهـــة الجنوبيـــة, وتحاول الو�سول الى المعابـــر الخلفيَّة كي تحا�سرنا 

وت�سعنـــا بين »فّك���ي كّما�س���ة«؛ لتنهي مقاومتنا. اأ�ســـاب �سباب »الآربي 

ج���ي« ثالثة قوارب معادية, فيما تمّكنت قـــوارب اأخرى من اإنزال قوات 

م�ساة خلفنا, لم يكن �سبابنا م�ستعّدين لل�سباحة والتراجع للخلف. 

اأحد ال�سباب الذي عرفـــُت فيما بعد اأّن ا�سمه »محمد اإ�سالم بناه«, 

اأ�سبح وجهه و�ســـدره كالغربال من �سظايا القذيفة التي اأ�سابته, كانت 

عظـــام يده وكتفه مه�ّسمة, ولم يكن يقَوى على الكالم من �سّدة ال�سعف 

والعط�ض, كان يجود بنف�سه, حين �سّمدنا جراحه, قال: »اأرواحنا، فداء 

د اآيـــات من القراآن حتى  , وظّل يتمتم, ويردِّ
(1(

�َسع���رة م���ن �َسعر الإم���ام«

فارق الحياة. 

اإّنهـــا حوالـــى ال�ساعة الحادية ع�ســـرة, والم�سافة التـــي تف�سلنا عن 

موقـــع »بي���ت الله���ي« ل تتجـــاوز 200م, ا�ستّدت ال�ستبـــاكات؛ كان عدد 

من ال�سبـــاب من خلفنا يلتحمون مـــع العراقيين بال�ســـالح الأبي�ض, لم 

يتراجـــع العدو عن قراره باحتـــالل الجـــادة, اإّل اأنَّ م�ساعيه لمحا�سرة 

ة  موقع »بيت اللهي« باءت بالف�سل. اإذا تمّكنوا مّنا, ف�سُيق�سى على �سريَّ

الإمام الح�سن المجتبىQ مبا�سرة, كّنا نعلم اأن مقاومتنا محدودة 

عندما ترد كلمة الإمام في الكتاب دون ذكر اإ�سم اآخر فمق�سودهم الإمام الخميني. )نون(  (1(
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جّدًا, و�سط هذه الحرب غير المتكافئة, وبداأ الأمل باإنقاذ �سباب موقع 

»الخندق« يخبو وي�سمحل.

لنا اأن نترك ق�سًما من الجادة ونقترب من بع�سنا اأكثر فاأكثر؛ لأّن  ف�سّ

عددنـــا قليل, فكان علينا اأن نقـــاوم مًعا على �سكل مجموعتين اإحداهما 

قريبـــة من الأخرى. كّنا المجموعة الأماميـــة, كان العراقيون يم�ّسطون 

الجـــادة بالر�سا�سات بدقة, كانت القناة المائّيـــة المحاذية للجادة هي 

تنا.  مالذنا الوحيد, لم نعد ن�سّك باأّنه ُق�سي الأمر, وانتهت ق�سّ

كان علينـــا الختيار بين ال�سهادة والأ�سر, كان لدّي �سعور �سّيئ تجاه 

الأ�سر, لطالما كنت اأتمّنى اأن ل اأقع في الأ�سر. 

لـــم يبـــَق مـــن الثمانيـــن مقاتـــاًل اإّل ع�ســـرة اأو اثني ع�ســـر على قيد 

الحياة...»�س���الر �سفيعي نجاد«, »محم���د علي غالمي«, »غالم قا�سم 

زاده«, »جم�سي���د ك���رم زاده« وعـــدد قليل مـــن التعبويين الذيـــن لم اأكن 

اأعرفهم. وقف ثالثة اأو اأربعة من ال�سباب اأمامنا في د�سمة للرماية على 

م�سافـــة 100م لمنـــع العدو من التقّدم,ذلك الخنـــدق الذي بقي �سامًدا 

كالقلعة, كان يحلو لهم الثبات وال�سمود في ذلك الخندق. 

كان ذلك الخندق م�سّمًما كي ي�سرف على معبر »خين« المائي على 

جهة الي�سار, والذي كان ي�سهد اأكبر حركة لقوارب العدو حينها. 

ولكـــي يتمّكـــن ال�سباب مـــن الإ�سراف علـــى الجهة الأخـــرى للمعبر 

المائـــي, قاموا بحني الق�ســـب واإمالته وتثبيته بالأر�ـــض, واتخذوا منه 

�ساتـــًرا, ف�سار بالإمكان الرمي علـــى الجهتين. قام العدو بقن�ض ثالثة 

من �سبـــاب الخندق, وكان بينهم »خدا خوا�ست جّباري« �سديق »�سالر 

�سفيع نجاد«. 
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لـــم اأكـــن لأ�سّدق �سقـــوط »ج���ادة الخندق«, كنـــت اأ�سعر بـــاأّن اأرواح 

�سهداء عملّيات »بدر« و»خيبر« �ساهدة على مقاومة اليوم. لم اأ�ستطع اأن 

اأقنع نف�سي بتقّبـــل �سقوط جادة الخندق, وكان التفكير بم�سير جزيرة 

ا بالن�سبة اإلـــّي. اأكثر ما كان ي�سغل بال ال�سباب هو  »مجن���ون« موؤلًما جدًّ

القيـــام بالتكليف, جل�سنا للحظة لنرى ما العمل في اللحظات الأخيرة؟ 

اجتمـــع راأي ال�سباب على ال�سمود, تعاهدنـــا اأن نقاوم حتى الر�سا�سة 

الأخيـــرة, حّتـــى لو لم يكـــن لمقاومتنا تاأثير في المحافظـــة على »جاّدة 

الخندق«. 

لمـــاذا لم ت�سل اأية قوات لدعمنا؟ لماذا بقيت جثامين ال�سهداء في 

يـــد العدو؟ وغيرها الكثير من الأ�سئلة, كانت تزدحم في راأ�سي, وت�سغل 

ذهني دون جواب.

كانت ال�ساعة حوالي الحادية ع�سرة والن�سف, ذخائرنا تكاد تنفد, 

العـــدو ي�سيطـــر على الخط مـــن »ت�سراغت�س���ي« حتى »مثل���ث المحور«, 

كانـــت زّخـــات الر�سا�ـــض تنهمر من الخلـــف ومن الأمـــام, وكذلك من 

داخل حقول الق�سب المحاذية للجاّدة, لم يكن هناك توا�سل مع اأحد, 

فقـــط كان »عام���ل الإ�سارة« يت�سل بالمركز لحظـــة بلحظة, كان القادة 

ي�سجعوننـــا ويكّررون عبر الال�سلكـــي »اأحداث عا�س���وراء وما جرى في 

كرب���الء«, كانوا محرجيـــن ومتاأّلمين كونهم ل يقدرون على م�ساعدتنا, 

كان عامـــل الإ�ســـارة ينقل لنا نداءهـــم: »قاِوموا �ساع���ة اأو �ساعتين كي 

نتمّكن من تطهير الجادة والو�سول اإليكم«.

في الخلف, كان مقّررًا اأن تقوم وحدة الهند�سة بم�سح جادة »حنظلة« 

وقطعهـــا تلك الجـــاّدة الممتدة من ميـــدان الإمـــام الر�سا Q حتى 
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»�س���ط عل���ي«, ومنطقة »الهور العظيم«, كي ل يتمّكن العدوـ اإن ا�ستطاع 

احتالل »ج���ادة الخندق« ـ من الو�سول اإلى الطريق الموؤدية اإلى منطقة 

»اله���ور العظي���م«. هـــذا العمـــل م�سابه لما قـــام به �سبـــاب »التخريب« 

قبـــل عدة لياٍل, خلف موقـــع الخندق؛ حيث ا�ستخدمـــوا مقدار طّن من 

المـــواد المتفّجرة  لإيجاد م�ساحة فا�سلة بين »موقع الخندق« و»موقع 

بي���ت الله���ي« بطول 200م, ثم ان�سياب الميـــاه داخل هذه القناة وتدفقه 

ا اإلى  مـــن »�سط علي« باتجـــاه »جزيرة مجنون«. هذا القطـــع اأّدى عمليًّ

محا�سرة »موقع الخن���دق« وف�سله عّما حوله فاأ�سبح من غير الممكن 

الدخول اإليه, ول الخروج منه. 

ا لل�سباب.  لم تبَق اأّية قذيفة لدى وحدة المدفعية كي توّفر غطاًء ناريًّ

اأفرغ �سباب المدفعّية حمم نيرانهم, وبع�ض الذخائر التي كانت لدى - 

بع�ـــض فرق الفيلق ال�ساد�ض في الحر�ض - الم�ستقّر في الموقع الأول في 

ال�سلع الغربي للجزيرة ال�سمالية-, على مواقع العدو. علمت فيما بعد, 

بـــاأّن ال�سباب قاموا وبعد نفاد الذخائـــر, باإتالف الأ�سلحة والمدافع كي 

.
(1(

ل تقع في يد العدو

كانـــت اأوامر القـــادة في الحرب تق�سي باإتـــالف الأجهزة والأ�سلحة 

والذخائـــر في حال عدم التمّكن من �سحبها الى الخلف. في ذلك اليوم 

تّم تفجير العديد من التجهيزات والأ�سلحة كي ل ت�سبح غنائم للعدو. 

�سمعـــت فيما بعد اأّن »ح�سن وكيلي« و»محمد دجكام« قاما باإحراق دبابتهما بالبنزين عندما علقت في   (1(

م�ستنقـــع قرب الجادة. وكذلك فّجر »نعمت اهلل نظ���ري«, م�سوؤول الدفاع الجوي في اللواء الأول, مدفع 

»الم�ش���اد 57مل���م« بقذيفة »اآر بي جي«. وكذلـــك األقى ال�سباب مدفع 23 كوري, كان متمو�سًعا في الجهة 

اليمنـــى لبـــرج المدفعية, في ميـــاه الجزيرة كي ل يقع في يـــد العدو, وذلك في اللحظـــات الأخيرة قبل 

�سقوط الجادة.
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ا�ست�سهـــد عامل الإ�سارة فـــي اللحظات الأخيرة, لم يعـــد هناك اأّية 

فر�سة للتوا�ســـل مع المركز )المقر الخلفي(, وعلى كّل حال, فاإّن هذا 

التوا�سل لم يكن مجدًيا. 

بقي كّل منا, يقاتل لوحده وبقدراته الّذاتّية, �سقطت اأج�ساد ال�سهداء 

ا بين ذّرات التراب المتناثر, والدخان الذي اأ�سبح يخفُّ  الطاهرة اأر�سً

�سيئًا ف�سيئًا. و�سل العدو, وبذلك ف�سل بيننا وبين �سرية الإمام الح�سن 

 .Q المجتبى

ُجـــرح ال�سّيـــد »محم���د عل���ي غالم���ي«, وتلّقى »غ���الم قا�س���م زاده« 

ر�سا�ســـة مـــن الجهة اليمنى للجـــادة وا�ست�سهـــد, ا�ستّد نـــزف »ال�سّيد 

محم���د عل���ي«, وحيـــن �سقط على الأر�ـــض حاول اأن ي�سحـــب نف�سه نحو 

القناة المحاذية للجادة. 

كان �ســـوت تم�سيـــط الر�سا�ســـات ُي�سمـــع مـــن كل الجهـــات, كانت 

الّدماء تغّطي وجه ال�سّيد »محمد علي« وراأ�سه, زحف ب�سعوبة بالغة, 

كانـــت �سظّية قد اأ�سابت خـــّده الأي�سر فاأدمت وجهه وعينيه, كان يقراأ 

القـــراآن. في �سنـــوات الحرب, قّلما راأيت �سهيـــًدا في لحظاته الأخيرة 

يفـــارق الحيـــاة دون ذكر الأئمةR, لم اأعرف مـــا الذي يمكنني اأن 

اأفعلـــه لل�سّيد »محمد عل���ي«, كانت اأنفا�سه مقطوعـــة من العط�ض, لم 

يتمّدد , قلت له:

-»يا �سّيد ، تمّدد، نزيف دمك غزير!.

- ل باأ�ض هكذا اأرتاح اأكثر. 

- نزيف دمك ي�ستّد اأكثر فاأكثر. 

- الجلو�ض اأف�سل. 
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- تمّدد, لعّلني اأجد �سيئًا اأ�سّمد جراحك به.

- ل اأريد �سيئَا. �سع حقيبة الراأ�ض تلك خلف ظهري. 

لم يكن يريد التمّدد, على الرغم من نزيف �سدره وراأ�سه. 

كانت اأ�سوات العراقيين م�سموعة, لم اأ�ستطع اأن اأفارقه. 

لـــم ي�سمح لي باأن اأمّزق قمي�سه, كي اأ�سّمد جراحه, كنت اأحّدق في 

وجهه حين قال بهدوء عجيب: »ال�سالم عليك يا اأبا عبد اهلل الح�سين، 

وعل���ى الأرواح التي حّلت بفنائ���ك، عليك مّني �سالم اهلل اأبًدا ما بقيت 

وبق���ي الليل والنهار، ول جعله اهلل اآخر العهد مّني لزيارتكم، ال�سالم 

عل���ى الح�سي���ن، وعلى علي ب���ن الح�سين، وعل���ى اأولد الح�سين، وعلى 

اأ�سحاب الح�سين«. 

جـــرت الدموع والدماء من عينيه, و�سع كلتـــا يديه وراء راأ�سه مّتكئا 

عليهما, لم اأعرف لماذا ي�سّر على الجلو�ض, لعّل طالب العلم و�ساحب 

القلـــب الطاهر هذا اأراد اأن يراعي الأدب ويحفظ الحرمة اأثناء �سالمه 

.Qعلى الإمام الح�سين

كان وا�سًحا من لون وجهه ومالمحه باأّنه لن يبقى حيًّا. ل اأن�سى اأبًدا 

دعاءه الأخير: »اللهم ارزقني �سفاعة الح�سين يوم الورود«.

في اللحظات الأخيرة, اأح�سرت له ماًء بخوذة معدنية, فلم ي�سرب, 

ا حّتى لبّل �سفاهه بالماء, ل اأعلم, اأظّن اأّنه كان يريد اأن  لم يكن م�ستعدًّ

ي�ست�سهد عط�ساًنا, وهذا ما ح�سل, ا�ست�سهد ال�سّيد عط�ساًنا. 

كانت اأ�ســـوات العراقيين ت�سل الى م�سامعنا, كانوا يهّللون فرحين؛ 

فقد تقّدموا من جهـــة الي�سار في ُجزر »مجن���ون« ال�ّسمالّية والجنوبية, 

ومن الخلف, وعلى امتداد »جادة الخندق«. 
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كانـــت �سم�ض ال�سيف المحرقة َت�ْسطع على اأج�ساد ال�سهداء, وكانت 

الحرارة تفتك بنا. 

كان ج�ســـد اأحـــد ال�سهداء معّلقـــا في الق�سب, فيمـــا ن�سفه الأ�سفل 

داخـــل الماء؛ فقد حاول حتى لحظاته الأخيرة اأن يم�سك بالق�سب, كي 

ل يغرق, �سحبناه خارج الماء وو�سعناه قرب »ال�ّسهيد غالمي«. 

حـــاول العدو القتراب اأكثـــر, لم تعد ُت�سمع اأ�ســـوات ر�سا�ض �سباب 

موقـــع »بي���ت الله���ي«, ولكـــن اأ�سواتًا اأخـــرى من جهة موقـــع »الخندق« 

كانـــت ل تزال تقاوم وتوؤّخر حركة العـــدو. كان العراقيون في كل لحظة 

يقتربـــون مّنا اأكثر فاأكثر, لم يعد يف�سلنا عن العدو اإّل 30 مترًا اأو اأقل. 

كان اثنـــان منهم يحمالن العلم العراقي, ويتحّركان اأمام البقّية, كانت 

بع�ـــض الأعالم العراقّية قـــد ُن�سبت في اأنحاء مختلفـــة, مرتفعة ن�سبيًّا 

عن الجادة. 

كّنـــا �ستَّة, اأنا, و»�سالر �سفيعي نجاد«, و»جم�سيد كرم زادة«, وثالثة 

تعبوييـــن اآخريـــن. نظرت اإلى �ساعتـــي فكانت تقترب مـــن الثانية ع�سر 

ة قـــوات الى يمين الجـــادة, كانت  اإّل ربًعـــا, لـــم يكن هناك مـــن اأثر لأيَّ

الأ�سلحـــة والر�سا�سات ملقـــاة على جانبي الطريـــق, وكان عددها بعدد 

اأج�ســـاد ال�سهداء خالية من الر�سا�ض والأم�ساط. قمنا بجمع ر�سا�سات 

الكال�سينكـــوف, والغرينـــوف, وقواذف الآر بي جـــي, والكثير منها دون 

اأم�ســـاط, ول ر�سا�ض, ول قذائف... ورميناها فـــي مياه الجزيرة. كان 

طول »�سر�سور« غرينوف اأحد ال�سهداء على يمين الجادة حوالي المتر.

لم يجروؤ العراقيون على القتراب من الخندق, لم يبق اأمامنا �سوى 

الختيـــار: اإّما اأن نقـــف مكتوفي الأيـــدي بانتظار اأن يتقـــّدم العراقيون 
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وياأ�سروننـــا, واإّمـــا اأن نقـــف على جانبي الجـــادة ونقاوم بهـــذا المقدار 

القليل المتبقي من ر�سا�ض وذخائر, واإّما اأن نرمي باأنف�سنا داخل الماء 

ونجـــّرب حّظنا بالبقاء اأحياء. بعد احتالل جزيرة مجنون ل يبقى قيمة 

لحياتنـــا. كيف نقوى على الرجـــوع؟ كل هوؤلء ال�سهـــداء كان باإمكانهم 

الرجوع والعي�ض بهناء. 

كان العـــدو يتحّيـــن الفر�ســـة مـــن جهـــة القنـــاة المقابلـــة لحتالل 

خندقنـــا. فـــي الجانـــب الأيمـــن للجـــاّدة, كان يمكن اإطـــالق النار على 

العراقييـــن المتقدمين من القناة المواجهة ب�سكل اأ�سهل, اأفرغ »�سالر« 

اآخـــر طلقاته, بينما ا�ستبك التعبوّيون الثالثـــة مع العدو على بعد 200م 

اإلـــى الخلـــف, كان »خدا رح���م ر�س���وي« اأحدهم, لم يكـــن با�ستطاعتنا 

ا�ستخـــدام خندق الرمايـــة, فقنا�سو العدو �سّبوا �سيـــل ر�سا�سهم على 

الخندق, كانت قدرة المناورة لجهة اليمين اأكبر. قلت لـ»�سالر«:

- �ساأقفز الى يمين الجادة, انتبه كي ل ي�سيبونني من داخل القناة.

- يمكنهم النيل منك و�سط الجادة.

- ل تتحّرك من الخندق, اأطلق ر�سا�سك بين »الخندق« و»الق�سب«, 

وانتبه من القنا�سة!

زحفت عدة اأمتار كي اأ�سل اإلى يمين الجادة, كنت اأريد اأن اأ�سل اإلى 

ر�سا�ض »غرينوف« واأتمتر�ض هناك. 

كان العـــدو يطلـــق ناره مـــن جانب الق�ســـب والقناة علـــى كل كائن 

متحّرك.

حين و�سلت الـــى و�سط الجادة نه�ست مّتجًهـــا �سوب الـ»غرينوف« 

طلقت النار 
ُ
علـــى بعد حوالي ع�ســـرة اأمتار. كنت اأهرول م�سرًعـــا حين اأ
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علـــّي, فيما كان »�سالر« يرمـــي العراقيين داخل القناة, اأح�س�ست فجاأة 

اأّننـــي �ســـرت اأق�سر قامـــة في الجهـــة اليمنى من ج�ســـدي, وقعُت على 

الأر�ـــض, نظرت؛ لأرى ما الذي حّل بـــي, فكانت ال�سدمة: عظام �ساقي 

اليمنى قـــد ته�ّسمت, اأ�سابـــت ر�سا�سة اأعلى ر�سغ قدمـــي اليمنى, كان 

مف�ســـل القـــدم �سالمًا وكذلك م�سطها. لكن لحم ال�ســـاق قد تقّطع اإرًبا 

اإرًبـــا. حوالـــي الثمانية �سنتيمتـــرات من العظام في اأعلـــى المف�سل قد 

تال�ســـت بالكامل. كان َكعُب قدمي معّلًقا بالقليل من الجلد والأع�ساب. 

ب�سبب ته�ّسم العظم, كانت قدمي تميل مرخّية, ونزيف دمها ل يتوّقف. 

ا؛ لذلك لم  اأظـــّن اأّن العراقيين قد ت�سّوروا اأنَّي قتلت حين �سقطت اأر�سً

يتابعـــوا الرمي بغزارة نحوي, زحفُت ببـــطء �ساحًبا ج�سدي نحو القناة 

على ي�سار الجاّدة. 

حيـــن �ساهد �سالر اإ�سابتـــي, قام بم�ساعدتي, لم اأ�ســـّدق باأن اأفقد 

قدمـــي في هكذا ظروف, فـــالآن اأحتاج لقدمي اأكثر من اأي وقت م�سى. 

عندما اأ�سيبت قدمي َفاَر الّدم منها كال�ساّلل, فامتالأ حذائي الع�سكري 

دمـــًا, لم اأكن اأعلم ما ينبغي فعله, تداخلـــت اأفكاري وت�سابكت, وراحت 

فـــي كّل اّتجاه, �سرُت اأفّكر باأبي, واإخوتـــي, واأخواتي ورفاقي, وجعبتي, 

وكاميرتي, ودّراجتي الهوائية. 

لـــم اأكـــن اأرغب مطلقًا اأن اأقـــع بيد الأعداء واأنا مقطـــوع القدم على 

هذه الحال, لـــم يكن هناك �سبيل للنجاة من هذا الو�سع, �سرت اأفّكر: 

»لحظ���ات قليل���ة وياأتي العراقي���ون ويخّل�سونني م���ن كل هذا، بطلقة 

واح���دة، ل���م َت���ُرْق لي ال�سه���ادة به���ذه الطريقة، ف���اإن كان ل���ي ن�سيبب 

هادة، فلتكن بالقرب من الرفاق اأثناء المقاومة«.  ال�سَّ
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كان قلبـــي يغلـــي ويفـــور, كان »�س���الر« قلًقا علّي, فـــال ر�سا�ض لديه 

ليطلقه, ول قدرة لي على الحركة. قال لي:

- »ماذا اأفعل لك؟ ل يمكنني �سحبك اإلى الخلف«.

- »اأعـــرف اأّنه ل يمكنـــك اأن تفعل لي �سيئًا, فقـــد �سيطر العراقّيون 

على كل المنطقة«.

- »ل يمكنني اأن اأتركك هكذا واأم�سي«. 

- »�سي�سل العراقيون, واإن لم تذهب ف�ستقع في الأ�سر«.

- »اأنـــت على هذه الحال, ل ر�سا�ض لديـــك, ل �سالح, ماذا �سيحل 

بك؟

- »ل ر�سا�ض لدّي لكّن جّدي موجود«.

- »�سميري ل ي�سمح لي بتركك«.

كنـــت اأ�سمـــع اأ�ســـوات العراقيين وراء الخنـــدق, وهم ُين�ســـدون مًعا 

ويهتفون ل�سّدام: »بالروح بالدم نفديك يا �سّدام«.

ا للمخاطرة بروحه لأجلي,  اأدركُت موقف »�سالر« وَقَلقه, كان م�ستعدًّ

فـــي تلك اللحظة بيـــن الموت والحيـــاة, اأخذ راأ�سي و�سعـــه على �سدره 

وبكى. 

ا�ستمـــّر النزيـــف في قدمـــي, و�سالت دمـــاٌء كثيرة, واعتقـــدت اأنني 

مفارق الحياة, واأ�سوات العراقيين الم�سرورين تزداد وتقترب, لم يكن 

لديهم الجراأة على القتراب اأكثر, مع اأّن ال�سباب قد ا�ست�سهدوا جميًعا, 

لعّل العدو كان يظّن اأننا ن�سبنا له كميًنا خلف »خندق الّرمي«. 

نه�ض»�س���الر« واقتـــرب مراٍت مـــن الخندق واأطّل مـــن بين الق�سب 

وقال لي: »اقتربوا كثيراً، لقد اأحاطوا بالخندق«.



القدم التي بقيت هناك  60

لم اأكن اأرغب في اأن يتاأّذى »�سالر« ب�سببي, اأردُت اأن يرحل ب�سرعة, 

حين جل�ض بجانبي قلت له:

- »ل تبَق هنا. اأق�سم عليك بحق جّدي اأن ترحل ب�سرعة«.

اأغـــرق العراقيون الخندق بوابـــل رماياتهم, كانـــت القنابل اليدوية 

تنفجر خلف الخندق. 

في الدقائق الأولى لإ�سابتي كان األمي خفيًفا, حين اأ�سابتني ال�سظّية 

فـــي البداية لم اأ�سعر ب�سيء, بداأ الألم ي�ستّد تدريجيًّا, اإلى اأن و�سل اإلى 

عظامي بعد حوالي الربع �ساعة, عدُت اأ�سرُّ على »�سالر« اأن يذهب. 

كان هـــو نف�سه يعلم باأن ل �سبيل له �سوى الرحيل, واأنا كنت اأعلم اأن 

الأ�سر ينتظرني. كان »�سالر« يعرف ما الذي اأريد اأن اأفعله, كان ي�سلنا 

�ســـوت القائد الذي كان يتكّلم عبر الال�سلكي من بعيد, ول اأحد ُيجيبه, 

كان �ســـوت »رّباني« قائد »كتيبة ال�سه���داء الخا�سة«, تلك الكتيبة التي 

عملـــُت فيها »دلياًل« فـــي يوم من الأيام, كان جهـــاز الال�سلكي الخا�ض 

بالكتيبة مرميًّا على بعد خم�سة اأمتار مني, كانت كلمات »رّباني« تترّدد 

في ذهني:

- »تكّل���م ي���ا قا�سم، م���اذا ح�سل في الج���ادة؟ قا�س���م، قا�سم طالب! 

تكّل���م ي���ا عزي���زي قا�سم، قل لي م���اذا ح���دث؟ اأنتم الآن ف���ي اأّية نقطة 

عل���ى الجادة؟ قا�سم، قا�سم قا�س���م، طالب قا�سم هل ت�سمعني؟ ثم قال 

ب�س���وت حزين:»ه���ل يعني ه���ذا، اأنهم ق���د ا�ست�سهدوا جميًع���ا؟ ... هل 

م���ن اأح���د ي�سمعن���ي؟ يا ويلنا بقين���ا اأحياء! هل نعود لنق���ول: الجميع 

ا�ست�سهدوا، ونحن بقينا اأحياء... قا�سم«.

�سمعـــت �سوت بكائه في اللحظات الأخيرة قبل اأن ينقطع الت�سال, 
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كان ذلـــك ال�ســـوت الوحيد الـــذي �سمعته مـــن الخط الخلفـــي ]مركز 

القيـــادة[. كـــم تمنيـــُت اأن اأزحَف بمـــا تبّقى لي مـــن قـــّوة واأجيبه عبر 

َمَد  الال�سلكي, واأحّدثه بما وقع اليوم في جادة الخندق, اأقول له كيف �سَ

ال�سبـــاب اليوم وحاربـــوا برجولة, وا�ست�سهدوا في طريـــق الح�سين, كم 

.
(1(

تمّنيت ومن كل قلبي, اأن اأروي له كيف ا�ست�سهد كّل واحد من ال�سباب

كان »�س���الر« يعـــرف اأن ل خيـــار لي �ســـوى انتظـــار العراقيين, اإنها 

لحظـــة قا�سيـــة, اأن يبقى الإن�ســـان جال�سًا منتظرًا عـــدّوه. كان يتمّلكني 

�سعـــور »الفرا�س���ة الت���ي وقعت في �سب���اك العنكب���وت وتنتظ���ر اأن ياأتي 

ليلتهمها«. م�سى »�سالر« نحو الق�سب ليقفز في مياه المعبر, حين كان 

يزيح الق�سب بيديه ليعبـــر, عاد والتفت اإلّي, نظر والترّدد يمالأ كيانه: 

اأيذهـــب اأم يبقى؟ بقاوؤه كان يثيرني ويوؤذينـــي اأكثر, كان �سعبًا عليه اأن 

 .
(2(

يتركني ويرحل, حين رمى بنف�سه في الماء تنّف�ست ال�سعداء

لم اأكـــْن لوحدي؛ بل كان ال�سهداء بالقرب مّنـــي, لم ت�سنح الفر�سة 

لنقلهـــم اإلى الخطوط الخلفية, ل اأدري كيف منحني بقائي بالقرب من 

ال�سهـــداء كل هذا ال�سعـــور بالّطماأنينة. قلت في نف�ســـي, �سنقع مًعا في 

الأ�سر, اأنا وال�سهـــداء, ل اأعرف اإن كانت هذه الفكرة قد جاءتني كوني 

وحيًدا, اأو من كرهي لالأ�سر, اأو من ا�ستنكاري لحالتي: لَم ينبغي اأن اأقع 

اأ�سيرًا من بين كّل هوؤلء ال�سباب؟!

كانـــت الأفكار العجيبة تاأخذني يمنًة وي�سرًة. ا�ستّد األُم قدمي كثيًرا, 

ة«. بعد ما تحّررت من الأ�سر, عرفت اأّنه كان »محمد كريم رّباني« قائد »كتيبة ال�سهداء الخا�سّ  (1(

يت اأخبـــاره فعرفت من  حيـــن تحـــّررت من الأ�سر كنـــت اأظن »�س���الر �سفيع نج���اد« ل يزال حّيـــًا, تق�سّ  (2(

»محمود داربام« ـ الذي كان من بلدته ـ اأّنه ا�ست�سهد في جادة »الخندق«.
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خـــرج قدمي من الحـــذاء الع�سكرّي, فلـــم اأ�ستطع, كان كعب 
ُ
اأردت اأن اأ

قدمي عالقًا في الحذاء ومعّلًقا بالجلد دون العظم المه�ّسم, كان الحذاء 

ُيثقـــل قدمي اإلى درجة اأح�س�سُت معها باأّنـــي اأختنق ول اأ�ستطيع اأن اآخذ 

نف�ًسا واحًدا, كان الحذاء مليًئا بالدماء, وكانت العظام َتظهُر من فوقه 

قنع نف�ســـي لت�ستوعب باأّني واقٌع في الأ�سر ل محالة, 
ُ
مه�ّسمـــًة. يجب اأن اأ

حاولُت في تلك اللحظة اأن اأقطع كل ارتباٍط لي بهذه الدنيا, كان �سعًبا 

اأن اأتوّقـــف عـــن التفكير بالعائلة والمتعّلقات الأخـــرى, وكاأنني كنُت من 

وا حتى ذلك الحين لل�سهادة, كانت عالقاتي وتعّلقاتي  الذيـــن لم ي�ستعدُّ

ت�ستعر�ـــض نف�سهـــا اأمامي. كّل ما اأملك في هـــذه الدنيا »دراجة هوائية 

ـــرُت حين رجعت في اإحدى المّرات من الجبهة, بعد اأ�سهر من  28«. تذكَّ

الخدمة, اأّياًما جميلة كنُت قد ق�سيتها مع اأخي »ال�سّيد �سجاع الدين«, 

وكان معه دّراجة 26. 

كانـــت كاميرتي والعديد من ال�سور التي التقطتها البارحة, ل زالت 

 , في الخنـــدق. هذا الخندق الذي �سقط الآن بيـــد العراقيين. كان عليَّ

ولكـــي اأ�ستطيع ت�سليم الـــروح ب�سكل �سهل, اأن اأقطـــع كل تعّلقاتي, باأبي, 

بعائلتي, بنف�سي, بدّراجتي, ب�سوري, برفاق الدرا�سة, بحّينا, و�سارعنا, 

بملعـــب كرة القدم الترابي, بب�ستان الرّمان, وبـ»ح�سن« اأعّز اأ�سدقائي. 

لّقنت نف�سي اأّنني لن اأرى عائلتي ورفاق الجبهة والّدرا�سة مجّدًدا. 

كانـــت معلوماتي حول ِحقِد العدو على �سباب الحر�ض والتعبئة توحي 

لـــي باأّن الجنـــود العراقّييـــن �سيطلقون علّي ر�سا�ســـة الخال�ض بمجّرد 

روؤيتي, كاأّن �سوًتا من داخلي كان يرّدد هذا الكالم, تيّقنت اأنهم ل �سّك 

�سيقتلونني, هذا اليقين خّفف من العبء الذي كان ُيثقل قلبي؛ لأن قتاًل 
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قتل, فهذا قدري. 
ُ
كهذا يليق باأ�سيٍر تعبويٍّ جريح, واأنه هكذا ينبغي اأن اأ

بهذه الأفكار اأ�سبحُت على ا�ستعداد لمفارقة الحياة. 

كنـــت اأنظر اإلى الخنـــدق, واإلى الجادة, واأنتظـــر و�سولهم, اأم�سكُت 

كعـــب قدمي الجريحة بيدي اليمنى, فيمـــا اعتمدت على يدي الي�سرى؛ 

كـــي اأ�ستلقي علـــى الأر�ض, واأبـــداأ بالّزحف داخل القنـــاة, نحو الخندق 

ال�سغير الذي يف�سلني عنه حوالي15 متًرا. 

كانت يدي م�سّرجـــًة بالدم المتخّثر, وكذلك كانت بذلتي الع�سكرية 

معّفـــرة بالـــّدم والتـــراب, لدرجـــة تلّونت معها بلـــون داكـــن, واأ�سبحْت 

كالخ�ســـب الياب�ـــض. اأردُت اأن اأقوم بعمل ما, ولو فـــي لحظاتي الأخيرة, 

�سحبـــُت نف�ســـي زحًفـــا لأمتـــار واأمتار, محـــاوًل الو�ســـول اإلـــى ر�ّسا�ض 

الكال�سنكـــوف الوحيد المرمّي علـــى الأر�ض, والخالي مـــن الر�سا�ض, 

قـــرب ج�سد اأحـــد ال�سهداء, لأرميه داخـــل المعبر المائـــي كي ل يغنمه 

العدو. اأرهقني الألم ال�سديد وزاد النتظار من عذابي, كّل حركة مني, 

كانت ُت�ساعُف َوَجِعي؛ حيث كان عظُم �ساقَي الك�سير ينغر�ض في اللحم 

ك�سكين حادٍّ داخل ُجرحي. ا�ستبّد بي العط�ض وَيِب�ست �سفتاَي؛ فالحرارة 

�سديـــدة لدرجة تكاد ت�سلخ معها ظاهر الأر�ض عن باطنها, كنُت بالكاد 

اأ�ستطيـــع جمع ُلعابي )ريقي(, فال ي�سل منـــه �سيًئا لل�ساني الجاف. لم 

قـــوى على تحريك قدمي ل�ســـدة الألم؛ فكّل حركـــة ب�سيطة كانت 
َ
اأعـــد اأ

ت�ساعف الوجع لدرجة اأكاد اأغيب عن الوعي متمنًيا الموت.. حتى الآن 

ل اأثر لجنود العدّو. 

ـــور التـــي كانـــت معـــي, وفي  جمعـــت كل الوثائـــق والبطاقـــات وال�سّ

الّلحظات الأخيرة, حفرت التراب اإلى جانبي ودفنت فيه: بطاقة هويتي, 
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�سية فـــي المتفّجرات  بطاقـــة دورة التدريب, بطاقـــة اإنهاء دورة تخ�سّ

وال�ســـادرة عن مقّر الّنجف الأ�سرف فـــي كرمان�ساه, �سور اأبي واإخوتي 

الثالثة معي: »ال�سّيد هداي���ت اهلل، وال�سّيد ن�سرت اهلل، وال�سّيد قدرت 

اهلل، وكذل���ك �س���ور ال�سي���د هداي���ت اهلل، وال�سيد ن�س���رت اهلل باللبا�س 

الع�سك���رّي للحر����س الث���وري، و�سبعمائ���ة وخم�سون توماًن���ا، ثّم رميت 

 في مكان قريب, حتى اإذا قتلني العراقّيون الآن, ف�سُيعرف 
(1(

»الب���الك«

مكان �سهادتي في يوم من الأيام«.

دفعتني �سّدة العط�ض اإلى محاولة ال�ّسرب من المعبر المائي القريب, 

لم اأعد اأ�ستطيع تحّمل العط�ض, فلو ُو�سع الألم في كّفة ميزان, والَعط�ض 

فـــي الكّفة الأخرى لت�ساويا. لم يكن ماء المعبر �سالًحا لل�ّسرب. م�ستوى 

ا عن الجاّدة حوالي المترين, تحّملت الألم وزحفت  المـــاء كان منخف�سً

ـــب والمـــاء, �ساحًبا قدمـــي المعّلقـــة ب�ساقي, اأخـــذُت ُخوذًة  نحـــو الَق�سَ

معدنّيـــة لأحد ال�سهداء من داخل حقل الق�سب, لكن يدي لم ت�سل اإلى 

نِزل الُخوذة؛ لآخذ غرفة ماء, لم اأ�ستطع, فلو 
ُ
ماء الجزيرة, حاولت اأن اأ

َب ال�سعف ال�سديد باأن تقع  تقّدمـــت اأكثر لوقعت في الماء وَغرقُت. َت�َسبَّ

الخوذة من يدي, وتعوم بعيدًا في مياه الجزيرة. 

تمكنـــت ب�سعوبة بالغة من ال�ستـــدارة والعودة, انفجرت عّدة قنابل 

يدوّيـــة بالقرب مّني, كان العراقّيـــون على بعد اأمتاٍر من الخندق, كانت 

ال�ساعـــة الثانية ع�ســـرة والن�سف, عيناي تر�ســـدان الطريق اأمامي, ل 

اأعلـــم متى ي�سُل العراقّيون اإلّي. جل�ســـُت خلف م�ستديرة »ت�سراغت�سي« 

ف عن هوية �ساحبه لدى الجهة الع�سكرية  قطعة معدنية يحملها المجاهد وتت�سّمن رقًما مت�سل�ساًل يعرِّ  (1(

التي ينتمي اإليها.
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مقابـــل موقع »بيت الله���ي«, و�سعت يدّي خلفي علـــى الأر�ض كي اأ�ستند 

عليهما. 

كانت عيناي مرّكزتان على حاّفة الخندق, حين ظهر فجاأة ثالثة اأو 

اأربعـــة جنود عراقيين, �سعدوا اإلى اأعلى الخندق, اأدركت من نظراتهم 

اأنهـــم خائفون مـــن مفاجاأة تظهر عليهم من خندقنـــا, رموا عدة قنابل 

يدوّيـــة على بعد حوالي ع�سرة اأمتار مّني. اأ�سابت �سظية اإحدى القنابل 

يدي اليمنى, راآني اأحدهم ف�سّوب ر�ّسا�سه عليَّ �سارًخا:

- »ل تتحّرك«

تابع واأنا اأنظر اإليه:

- »ارفع يديك«

, فقال ب�سوٍت مرتفٍع: رفعت يديَّ

- »ارِم �سالحك«

لم يكن معي �سالح حتى اأرميه, تابع الجندي الذي كان يحمل ر�ّسا�ض 

»غرينوف«:

- »يّلال، تقّدم، ب�سرعة....«.

كّرر هذه الكلمات كثيًرا اإلى درجة اأّنها ما زالت في ذهني حتى الآن. 

اأظّن اأّنه كان ل�سمود ال�سبـــاب تاأثيره الوا�سح عليهم؛ ليرّددوا ع�سرين 

مرة: »لي�س ما ت�سّلموا اأنف�سكم؟!«.

كنـــت قد األقيت �سالحي في مياه المعبـــر, تقّدم جنديٌّ اآخر ون�سب 

العلـــم العراقّي فوق حاّفة الخندق, ل تزال �ســـورة الجندّي الأّول الذي 

اأ�سرني محفورة في ذهني, �سابٌّ نحيل الج�سم, غائر العينين, ذو ب�سرة 

�سمـــراء, يرتدي بذلة مرّقطة, ل زلت اأذكره, واأذكر الخال الأ�سود على 
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جبهته, كانـــت بذلته الع�سكرّية مّت�سخة وغير مرّتبـــة, اأطلق حولي عّدة 

طلقـــات, وكاأّنه لم يكن يريـــد قتلي, كنت �سامتًا. لم يكن قد راأى قدمي 

المجروحة, وكّرر للمّرة الثالثة:

- »يّلال قم...«.

كّرر: »ل تتحّرك«, محاوًل اأن ُيفِهمني اأن اأ�سع يديَّ على راأ�سي, كم 

كان قا�سًيـــا و�سعبـــًا علـــّي اأن اأرفع يدّي, هذه الحركة هـــي الأ�سعب لأّي 

جندّي في اأّي مكان مـــن العالم. حين رفعت يدّي اأح�س�سُت اأّن عنفواني 

الع�سكرّي قد انك�سر. 

فـــي تلـــك اللحظة, انك�ســـرُت اأمـــام العراقيين, واأمـــام نف�سي, حّتى 

اأّننـــي �سعرت بالخجل من ال�سهـــداء الممّددين بالقرب مّني, تخّيلت اأّن 

اأحدهم يقول لي: »يا �سّيد ما لك ولالأ�سر؟!.

حيـــن كانت يـــداي مرتفعتيـــن, انتابني �سعـــوٌر بالحقـــارة, اإح�سا�ض 

بال�ست�ســـالم, وباأّنني قد اأخفقُت وف�سلت, كنت اأعتبر الأ�سر في الحرب 

ذنبًا, وها اأنا اأرتكب هذا الذنب.

�سر اأحدهم, 
ُ
كّلما ا�ست�سهد واحد من رفاقـــي, كنت اأفرح له, وكّلما اأ

كما ح�سل مع »كاوو����س محمدي« في عملّيات »ن�سر 4« في كرد�ستان, 

كنت اأنزعـــج واأقول في نف�سي: كان عليهـــم اأن يقاتلوا حتى ي�ست�سهدوا, 

�سرت اجتاحني اإح�سا�ض اأن البقّية 
ُ
ول يجب اأن يقعـــوا في الأ�سر, حين اأ

ا. ي�سعرون بهذا ال�سعور تجاهي اأي�سً

ا�ستولـــى علّي اإعياء �سديد من النزيف والعط�ض والحرارة المحرقة. 

كانـــت رطوبة الهـــواء تزيد من عذابـــي ومن �سعـــوري بالختناق و�سيق 

التنف�ـــض اأكثر فاأكثـــر. حتى كاأن الهواء قد خال مـــن الأوك�سيجن, تجّمع 
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البعو�ض والنمل حول قدمي المجروحة؛ لم�ّض الدم منها, لم تعد ُت�سمع 

اأيُّة طلقة ر�سا�ٍض على طول جاّدة الخندق.

كانـــت يـــداي ل تـــزالن اإلـــى الأعلى حين �ســـّوب الجنـــدي العراقي 

�سالحه نحوي, وحاول اإفهامي بالإ�سارة باأن اأقوم واأتقّدم نحوه. 

فهمه اأّنني جريـــٌح ول اأ�ستطيع التحّرك, 
ُ
اأ�سرت بيـــدي اإلى قدمي؛ لأ

اقتـــرب مّني اأحد الجنود, وكان اأ�سمر اللـــون ومتو�سط القامة, �سربني 

ب�سالحـــه على �سدري ملقًيـــا بي على الأر�ض. كنت قلقًا على قدمي, كي 

ل تتـــاأّذى اأكثر مما هي عليه. �سحبني الجندّي من كتفي, واأرغمني على 

ا؛ كي ل يقع نظري  الجلو�ض, كانـــت يداي مرفوعتين, وراأ�ســـي منخف�سً

عليه. قام اأحدهم بربط يديَّ من الخلف بوا�سطة �سلك هاتف �سحراوّي, 

كانـــت لحظة موؤلمة و�سعبـــة عندما كان الجنود العراقّيـــون ـ ثالثون اأو 

ـــاـ  يمّرون بالقرب مّني في طريقهـــم اإلى »ت�سراغت�سي«,  اأربعـــون  جنديًّ

وراحـــوا ي�سلبـــون ال�سهداء اأغرا�سهـــم ال�سخ�سية: �ساعاتهـــم اليدوّية, 

خواتمهم, �ُسبحاتهم, واأموالهم, وكل ما حوته جيوبهم. 

اختلـــف اثنان مـــن الجنود حـــول تق�سيـــم اأغرا�ض ال�سهـــداء, كانوا 

.(1(
يق�ّسمون المال فيما بينهم

كان بع�سهم ينهب اأغرا�ض ال�سهداء, ثّم يطلق النار على اأج�سادهم 

الطاهرة. اأذكر اأّن اأحدهم اأفرغ م�سط �سالحه بكامله على وجه وج�سد 

�سهيـــد, وكان قد �سلبه للتو ماله, و�ســـور زوجته واأولده, كان ا�سم ذلك 

ال�سهيـــد »حي���اة اهلل«, وهـــو من اأبنـــاء بلدتنا, وهـــو من اأتـــراك »وادي 

علمُت فيما بعد , في مع�سكر تكريت, من اأحد الحرا�ض العراقيين, ويدعى »�سامي« اأّنهم كانوا ي�سّرفون   (1(

المال الإيراني بالدينار العراقي من م�سرف كويتي في �سارع حيفا في بغداد.  
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�س���وري«, وكان اأبـــًا لثالثـــة اأولد. كان العراقيـــون يتبادلـــون النظر اإلى 

�سور اأولده. كان جثمان ال�سهيد »جهانكر رنجبر« ملقًى على ُبعد اأمتار 

مّني, كان »رنجبر« متاأّهاًل اأي�سًا, ولديه ولدان, كان باإمكانه البقاء في 

»ت�سراغت�سي«, وعدم التقدم اإلى الأمام, وكان �سينهي خدمته الع�سكرية 

بعد ع�سرين يومًا, لكّنه تقّدم وقاوم برجولة وا�ست�سهد مظلوًما. 

بـــداأت اأ�سعر بـــدواٍر في راأ�سي وب�سعٍف �سديـــٍد. �سحب اأحد الجنود, 

وقد كان نحياًل وق�سيَر القامة, اأق�سام �سالحه و�سّوبه تجاهي قائاًل:

- اأاأقتلك؟

لت اأن اأنظر اإلى حقول الق�سب على النظر اإلى وجهه.  ف�سّ

كانـــت عيون بع�سهـــم مليئة بالحقـــد والكراهية, وحيـــن كنت اأنظر 

اإليهـــم كانوا يزدادون وقاحة وق�سوة, كانـــوا ي�سّدونني ب�سعري لإرغامي 

على النظر اإليهم, حّدقت اإلى الأر�ض؛ كي ل ت�ستفّزهم نظراتي اأكثر. 

اآلمني مرفقي كثيرًا عندما تلقيت عليه ركلة من اأحد الجنود. �سّوب 

اأحـــد الجنـــود بندقّيته نحوي, �سعرت اأنه جادٌّ ويريـــد قتلي بالفعل. كان 

ي�ســـرخ وي�ستمنـــي باللغة العربيـــة, وب�سوت مرتفٍع, لدرجـــٍة �سّد اأنظار 

الجميع اإليه. 

كان غا�سبـــًا جـــّدًا, اأغم�ســـُت عينـــّي, وتلـــوُت ال�سهادتيـــن بانتظار 

ر�سا�ســـة الخال�ض. اأعتقـــد اأّنه انتبه اإلى اأّنني غيـــر خائٍف من الموت, 

توّكلـــت على اهلل, ورغبُت باأن يفهموا ما اأقـــول, ويعرفوا اأن الحياة الآن 

بالن�سبـــة اإليَّ ل تعني �سوى الألم والقهـــر, كنُت اأعرُف اأّي م�سيٍر �سعب 

ينتظرنـــي, اأفّكـــر بالّتعذيـــب والآلم, والإهانات المالزمـــة لالأ�سر. لم 

يكن قلبـــي يرغب بالبقاء على قيد الحياة. جل�ـــض الجندّي اإلى جانبي, 
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اأم�سكني ب�َسعري, رفـــع راأ�سي, كان اأ�سلوب نظرته اإلّي يوحي اأّنها المرة 

الأولى التي يرى فيها اإيرانيًّا. تجّمع حولي الكثير من الجنود العراقيين, 

وكانوا يحّدقون بي, ولم يتركونني اإل بعد اأن َزَجَرُهم اأحد قاَدِتِهم لترك 

المـــكان. و�سل بع�ض الجنود الجدد, قـــام اأحدهم بتمريغ وجهي بتراب 

حذائه, دخل التراب اإلـــى عينّي, لكم رغبت اأن تكون يداي حّرتين؛ كي 

اأ�ستطيع م�سح التراب عن عيني. كانوا يتبادلون الكالم فيما بينهم, وقد 

بقيت في ذهني بع�ض الكلمات وال�ستائم؛ لأّنني �سمعتها فيما بعد كثيًرا 

فـــي »العمارة«, وفي »بغ���داد«. قال اأحدهم, وهـــو متو�سط ال�سن: »لعنة 

اهلل عليك���م اأيه���ا الإيرانّي���ون المجو�س«, بينما قـــال اآخر: »الإيرانّيون 

ّبـــاط, وكان موؤّدًبـــا ح�سب الظاهر:  اأع���داء الع���رب«, و�ساألنـــي اأحد ال�سّ

»لي�س اإجيت للحرب«؟

حين لم ي�سمع مّني اأّي جواب �سرخ قائاًل: »اأاأقتلك«.

كانـــوا يفّرغـــون ما في داخلهم مـــن خالل تلك الكلمـــات وال�ستائم. 

ميرـ, اأن ُيقنعوا البقّية بتركي و�ساأني,  حاول البع�ـــض,ـ من اأ�سحاب ال�سّ

ّبـــاط م�سّد�سه, وكانت يـــده م�سّمدة,  وعـــدم اإيذائي, اأم�ســـك اأحد ال�سّ

�سّوبه ناحيتي وقال: »اأاأنت حر�س الخمينّي؟«.

لم اأقل �سيئًا, فتابع, »اأاأنت جي�س �سعبّي)1)؟«

كان وا�سًحـــا اأنـــه حاقٌد ب�ســـكل خا�ّض علـــى قوات الحر�ـــض الثوري 

والّتعبئة. حين دّقق ال�سابط في مالمحي, قال للجنود المحيطين به:

-»ل هذا مو جندي مكّلف«, ويق�سد باأّنني ل�ست من مجّندي خدمة 

العلم. 

يق�سد قّوات التعبئة.  (1(



القدم التي بقيت هناك  70

ا اأخ�سر  اأمـــر ال�سابط الجنـــود بتفتي�ض جيوبي, كنت اأرتـــدي قمي�سً

ـــا ذا جيبتيـــن, فّت�ســـوا فلم يجدوا �سيًئـــا. لفتت �ساعتـــي نظر اأحد  كوريًّ

, كان عليـــه اأن يفّك قيدي حتى ُيخـــرَج ال�ساعة من يدي, 
(1(

الع�سكرّييـــن

لك تنّف�ست ال�سعداء, لقد كان لـــون يديَّ داكنًا من �سّدة  حين فـــّك ال�سِّ

�سغـــط ال�ّسلـــك عليها. اأم�ســـك ذلك الجنـــدّي ال�ّساّب بيـــدي؛ كي ينزع 

ال�ساعة, فاأ�سرت له بيدي اأّنني �ساأعطيه اإّياها, لكّنني اأم�سكتها ورميتها 

في المياه, كنت اأعرف عاقبة هذا العمل, لكّنني لم اأكن اأ�ستطيع تحّمل 

روؤية �ساعة اأخي في يد قاتليه. 

فـــي تلك اللحظات لـــم اأكن اأفّكـــر اإّل بهذا الأمر, لم يكـــن مهّمًا لي 

ة ِفعلهـــم, رميتها وليكـــن ما يكون. لهذا الجندّي الحـــّق باأن يغ�سب,  ردَّ

كان غ�سبه �سديـــًدا لدرجة اأّنه ركلني على جبينـــي, و�سربني باأخم�ض 

�سالحـــه علـــى كتفي, وحيـــن َتَفَل في وجهـــي, �سعرت باأّنـــه اأفرغ عقدته 

الّنف�سّيـــة قليـــاًل. انتابني �سعوٌر جيٌد ِلَما ُقمُت بـــه. في تلك اللحظة كان 

اأخي يجول فـــي خاطري, ويقول لي: »نا�سر! كي���ف و�سلت �ساعتي اإلى 

اأيدي البعثيين؟؟ كان �سعًبا علّي اأن اأراهم وقد اأخذوا �ساعة اأخي.!

اأعـــاد اأحـــد الجنود تقييد يـــدّي مجـــّدًدا, خّف الزدحـــام قلياًل من 

حولـــي, كان العراقيـــون يعبـــرون بالقرب مّنـــي ويتابعـــون �سيرهم نحو 

»مثّل���ث المح���ور« و»ت�سراغت�س���ي«. اختلف اثنان مـــن الع�سكريين حول 

م �سالحـــه و�سّوبه نحوي. منعه  قتلـــي, فاأحدهم, وبمجـــّرد اأن راآني, لقَّ

الآخـــر من اإطالق النار, واأم�سك �سالحـــه ورفعه نحو الأعلى, فيما كانا 

فـــي �سيـــف العـــام 1985م, ذهبت اأنا واأخي ال�سيـــد »هداي���ت اهلل« لل�ّسباحة قرب ج�سر »بري���م« على بعد   (1(

7كلم من »با�ست«, غط�ض اأخي فوجد �ساعة »ال�سيتيزن« في الماء,وبعد �سنتين بادلت معه �ساعتي بتلك 

ال�ساعة, وبعد �سهادته حاولت اأن اأحتفظ بها للذكرى.
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يتبادلن ال�سراخ, ولم اأفهم من كالمهما �سوى كلمة واحدة:

.
(1(

- »خالد، خالد، ل ترِم«

ا في قتلي, وكاأّنه لم يكن من النوع الذي يتراجع  كان »خالد« هذا جادًّ

ب�سهولـــة, كان الحقـــد الدفين ظاهـــًرا في �سلوكه, �سرخ بـــي الع�سكرّي 

الـــذي عرفت اأّن ا�سمـــه خالٌد, قائاًل: »اأن���ت قاتل اأخ���ي«! هذا ما فهمته 

فهمه باأّن اأخي قد ا�ست�سهد في الحرب على اأيديهم, 
ُ
مـــن كالمه, ولكي اأ

كّررت ما قاله: »اأنت قاتل اأخي«.

يبـــدو اأّن اأخاه قد ُقتل في الحرب, ولهـــذا كان غا�سًبا وُم�سَتاًء لروؤية 

الأ�سرى الإيرانّيين. اأ�سّر الع�سكرّي الآخر على ردِعه, قائاًل له: »اتركه، 

اإّنه �ساب، وهو جريح...«.

انتهـــى ال�ّسجال بينهما عندمـــا اأطّل عقيٌد, واأمرهمـــا بترك المكان 

فوًرا.

كنـــت اأنظر بعيـــن الحا�سد لل�سهداء المفتِر�ِسيـــن الأر�َض من حولي, 

كانت اأج�سادهم الّترابّية بالقرب من مياه »جزيرة مجنون«, واأرواحهم 

الّطاهرة في �سيافة اهلل, كنت اأرى كيف انتهى اأمرهم بح�سن العاقبة, 

واأقارن و�سعهم بما اأنا عليه. 

تجّمع حولي عدٌد من الجنـــود ال�سودانيين. كان �سلوكهم جّيدًا, قال 

ا�ستنتجـــُت اأن البعثيين العراقيين كانـــوا يرغبون عندما يوّجهون اأ�سلحتهم اإلـــى الأ�سرى الإيرانيين اأن   (1(

ي�سعـــَر هـــوؤلء بالذلة, ويلتم�سوا منهم ال�سفح والعفو, هذا الأمر الـــذي كان ظاهرًا ب�سكل وا�سح عندما 

يقـــع العراقيون اأ�ســـرى, فتراهم يرفعون اأ�سواتهـــم »الموت ل�س���دام ودخيل الخمين���ي« خ�سية الموت. 

 Rوكذلـــك يخرجون ما لديهم من �سور وتـــذكارات لأولدهم وزوجاتهم و�سورهم في مقامات الأئمة

فـــي النجف وكربالء والكاظمين, ويقدموها للجنود الإيرانييـــن ليطمئنوا اإليهم ول يعر�سونهم للموت, 

مع اأن عادة جنودنا لم تكن كذلك, وقد �ساهدت هذا ال�سلوك الذليل مّرات عدة في الجبهة, على الرغم 

من اأنه كان من بينهم من ل يبالي, ويبقى �سامتًا, ول يرفع �سعارات الذّم ب�سدام, وهوؤلء كانوا قّلة.
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لـــي اأحدهم: »اأن���ا �سودان���ّي«, وكاأّنه يريد اأن اأمّيـــز �سلوكهم الح�سن عن 

وح�سية البعثيين العراقيين. 

كانت مالمحهم مختلفة عن العراقيين, اأعطاني اأحدهم حّبة علكة 

)لبـــان(, وهو اأ�سغر �سّنًا من الباقين, ومع معرفتي باأّنهم ل يفهمون ما 

اأقول, �ساألتهم: »اأنتم ال�سودانّيون، ما الذي تفعلونه هنا؟«.

وا.  اأظّن اأّنهم اأدركوا ق�سدي, فتركوني وَم�سَ

كنـــت اأدعـــو اهلل اأّل يحّركوننـــي من مكاني, فقد كانـــت الجعبة التي 

بحوزتـــي عراقّية. كانـــت الجعب والأحزمة التي مـــع �سّباطهم خ�سراء 

اللـــون, وذات نوعّية جّيدة. كانت يـــداي مقيدتين, انحنى اأحد الجنود, 

وكان حزامـــه رمـــادّي اللـــون, �سحـــب مّنـــي الحـــزام واأتبعـــه بال�ستائم 

وال�ّسبـــاب, فهمُت فـــورًا اأّنه يقـــول: »لقد اأخذت ه���ذا الح���زام من اأحد 

الأ�سرى العراقيين؟!)1).

بيـــن جمع الع�سكريين الذين مّروا بالقـــرب مّني, كان �سابٌط تظهر 

علـــى كتفيه نجمتان بلون اأ�سفـــر لمع, وقف بالقرب مّنـــي وقال: »�سّب 

)ا�ستم( الخمينّي«. 

قـــام مرافقـــه بتوجيـــه ما�ســـورة �سالحـــه اإلـــى هامتي, وكـــّرر كالم 

ابط. ال�سَّ

فهمـــُت ما يقـــول. حين كان العراقيـــون يلفظون ا�ســـم الإمام, كانوا 

يق�ســـدون توجيـــه الإهانة, ولي�ـــض �سيًئا اآخر. قبل اأن اآتـــي الى الجبهة, 

لقـــد اأعطاني هذا الحزام, اأحد ال�سباط العراقيين الأ�سرى, وكان ذلك في �سيف العام 1987م. عندما   (1(

قدمـــت لـــه معّلبات �سمك وخبز. لقد ا�ستعملـــت هذا الحزام لأكثر من �سنة وقد �سّرنـــي اأن يعود اإليهم. 

ة لـ»ن�سر اهلل  فيما بعد, وفي مرحلة الأ�سر حين كنت في م�ست�سفى الر�سيد في بغداد, حكيت هذه الق�سّ

غالمي« من �سباب بو�سهر, فقال لي يومها, وَعَلْت وجهه ابت�سامة:»الرزق الحالل يعود ل�ساحبه«.
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كنـــُت قد �سمعُت نماذَج من ق�س�ض تتحـــّدُث عن �سالبة بع�ض الأ�سرى 

رخات  الإيرانّييـــن, مّمـــن كانـــت ذكرياتهـــم ُتـــروى لنا. لـــم اأن�ـــضَ ال�سّ

المدّويـــة لالأ�سير »محمد �سه�س���واري« من اأهالي »كهن���وج« في كرمان, 

�سر فـــي عمليات »بدر«؛ هتـــف و�سط البعثيين:»الم���وت ل�سدام، 
ُ
حيـــث اأ

عدّو الإ�سالم«.

ولم يغب عـــن بالي الكالم الحازم لالأ�سير »عل���ي ر�سا رحيمي« من 

»�سو�ست���ر«, والذي ُقطعـــت رجله في المعركة, وقـــال للمرا�سلة الهندية 

ال�ّسافرة ] ترجمة بيت �سعر[:

»لك اأيتها ال�سيدة من فاطمة و�سية: حفظ حجاب المراأة اأف�سل 

زينة«.

امتناعي عن �ستم الإمام, اأغ�سب ال�سابط, ف�ستم هو الإمام, كانت 

اأ�ســـوات تهليل الجنود العراقّييـــن و�سرورهم تزيد مـــن عذابي واألمي, 

َرَكَلنـــي اأحد الجنـــود برجله في �ســـدري. كاد َنَف�ِسي ينقطـــع من الألم, 

رمانـــي اأحدهـــم بالمعّلبات الفارغـــة, وق�سور الفاكهة. كنـــت اأدعو اهلل 

اأن ل ي�سربوننـــي علـــى قدمي. اأم�ســـك اأحد الع�سكرييـــن برقبتي, ورفع 

راأ�ســـي, ثّم َتَفـــَل في وجهي, و�سفعنـــي ب�سّدة. تقّدم اآخـــٌر, وكان �سخم 

الجّثـــة, َرَكَل قدمي الجريحة بحذائه الع�سكرّي, لـــم اأ�ستطع عندها اأن 

اأمنـــع نف�سي من التـــاأّوه. �سّمت تلك المجموعة عـــددًا من المتوح�سين, 

واختلفـــت بذلتهم الع�سكرية عن غيرهم. اأظّن اأنهم من قّوات الحر�ض 

الجمهورّي. �سرخُت من �سّدة الألم, كنت اأ�ستحي من ال�سهداء. 

َرَبطوا ِع�سابة على عينّي, بعد اأن اأمرهم المالزم بهذا الأمر, فبقيُت 

رب والّتعذيب من اأ�سخا�ض ل اأراهم, اأظّن  حوالـــى ال�ساعة اأتعّر�ض لل�سّ
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اأّنهـــا كانت ال�ساعة الثالثة والن�سف بعـــد الظهر, عندما فّكوا الِع�سابة 

بنـــاًء لطلـــب اأحد قادتهـــم. بعدها باأيـــام, وبعد اأن تعّرفـــت على رتبهم 

الع�سكريـــة, عرفت اأّنه كان لواًء. لم اأكـــن اأفهم ما يقول, كان يحيط به 

عـــدٌد من العقداء وال�سباط. اأعتقـــد اأّنه كان من القادة الأ�سا�سيين في 

.
(1(

عمليات الجزيرة, لم يكن التعامل معي عنيفًا اأثناء ح�سوره

�سعـــرت بالرتياح, حين فّكوا قطعة القما�ض عن عيني, كان العط�ض 

قـــد ا�ستبّد بـــي, لدرجة لم َيعْد ل�ساني يقوى علـــى الحركة. كان الّطق�ض 

حاّرًا لدرجٍة �سعرُت معها بالختناق حين قّيدوا يدّي.

ث اإلّي, واإفهامي بع�ض الأمور. لم اأعرف  حاول بع�ـــض الجنود التحدُّ

مـــاذا يقولـــون, �سعـــرت من اأ�سلوبهـــم باأّنهـــم يريدونني اأن اأفهـــم اأّنهم 

علـــى الحق, واأّننا على الباطل. حيـــن راأوا اأنني ل اأفهم كالمهم, م�سوا 

وتركوني. 

ا�ستـــّد �سعفي, فتمـــددُت على جانبي الأيمن فـــي القناة, حين اأردت 

تعديـــل جلو�سي الى الجانب الأي�سر, لم اأ�ستطع الحراك, فقد كانت اأّية 

حركة ت�سعرني باألم �سديد, ب�سبب احتكاك العظام المك�ّسرة عند اأ�سفل 

�ساقي اليمنى. فـــي تلك الظروف, تحالف البعو�ـــض والذباب والطق�ض 

الحـــار في الجزيرة مع العراقّيين على تعذيبي وقهري. قمت, وب�سعوبة 

بالغـــة, بخلع الحذاء الع�سكرّي من قدمـــي الجريحة, لعلِّي اأخّفُف ِثقلها 

من المالحظ اأّنه في الخطوط الأمامية والخلفية اأنَّ ال�سباط الذين هم اأكبر �سّنًا, كان تعاملهم اأف�سل   (1(

مـــن ال�سبـــاط ال�سباب. فالكبار كانوا يراعـــون الأو�ساع ال�سحية الخا�سة, ويلجـــوؤون اإلى العنف ب�سكل 

اأقـــّل �ساعين اإلى تح�سيـــل المعلومات من الأ�سرى. ل يمكنني اأن اأن�سى اأبـــدًا الوح�سية التي عاملني بها 

ال�سبـــاط ال�سبـــاب. بالطبـــع قد يلجاأ ال�سّبـــاط الكبار اإلى العنـــف, اإذا علموا اأّن اأ�سيـــًرا يرف�ض اإعطاء 

المعلومات.
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قليـــاًل. اأح�س�سُت اأّن م�سَط رجلي �سين�سلـــخ مع الحذاء. كان الوجع اأكبر 

مـــن قدرتي على التحّمـــل, واأطراف العظام المه�ّسمـــة تنبُت بين الجلد 

مة.  وثنايا جراحات �ساقي المحطَّ

لم يكن موقع »الخندق« قد �سقط حتى الآن, كانت القوارب العراقّية 

ُتنـــزل الجنود العراقّييـــن على اأطراف الجـــادة, كانوا ُيفِرغـــون الموؤََن 

والذخائـــر, ومن ثـــم ينقلونها الى »مثلث المح���ور«, ذلك المكان الذي 

نـــا الخلفي, اأ�سبـــح الآن الخط الأمامي  كان, وحتـــى �سبـــاح اليوم, خطَّ

للعراقّييـــن. كـــم كان �سعًبـــا علّي روؤية جنـــود العدو وهـــم يتنّقلون على 

»جادة الخندق«. 

تـــب, متابعة و�سعـــي وحرا�ستي,  توّلـــى اأحـــد ال�سباط مـــن ذوي الرُّ

كان رجـــاًل متو�سَط ال�ّسن, ذا ج�ســـم معتدٍل, وب�سرٍة �سمراء. جل�ض فوق 

الخنـــدق على بعد حوالى ع�سرة اأمتار مّني, ورّكز نظره علّي, مع اأنه لم 

يبـــُد عليه اأنه �سخ�ٌض �سّيـــئ, اإل اأّنه لم يمنـــع الع�سكرّيين الآخرين من 

اإيذائي. 

وقف اثنان مـــن الع�سكريين بالقرب مّني, كان اأحدهما برتبة رائد, 

وتظهـــر �ســـارة »العق���اب الأ�سف���ر« على كتفـــه. نظر الرائـــد الى وجهي 

وجراحي ثم قال:

- »عط�سان؟«.

- »نعم«.

اأ�سار بيده اإلى جندّي, فاأح�سر له قربة ماء, اأخذ الرائد القربة, واأراق 

بع�ض الماء فوق راأ�سي, اأح�س�ست ببرودة الماء, كنت اأتابع حركة يده حين 

اأفرغ ماء القربة على التراب, اأمام عينّي ول�ساني الياب�ض من العط�ض. 
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لـــم اأعرف لماذا قام بهذا العمل, اأحنيـــت راأ�سي اإلى الأر�ض؛ كي ل 

تقع عيناي على منظر وجهه, اأ�سهر م�سّد�سه, و�سّوب نحوي قائاًل:

- »اأنت حر�س الخميني، اأنت مجو�س«. 

بقيـــُت �ساكتًا, رفـــع حذاءه الع�سكرّي, ودفع وجهـــي بقدمه؛ كي اأرفع 

راأ�سي. 

كان �سعـــره مجّعـــًدا, و�ساربـــه كثيًفا, متو�ّســـط القامـــة, وذا عينين 

�سغيرتيـــن غائرتين, نظر اإلى وجهي وكاأّنه للمـــّرة الأولى يرى اإيرانيًّا. 

و�سع م�سّد�سه على جبهتي وقال:

- »تي�س دون قرون! قل: الموت للخميني«. 

ت�ســـّورت اأّنه مثل باقي الع�سكريين, يحـــاول اإخافتي واإرعابي فقط, 

ا, وحيـــن كان ي�ستم  بـــدا عليه حقـــد وكراهية �سديـــدة, كان غا�سًبا جدًّ

الإمـــام كان ي�ســـرخ وتنتفـــخ اأوداجه, ومـــا يزيد غ�سبه اأّنـــه لم ي�ستطع 

اإفهامـــي ما يقول, لكـــم تمنيت اأن اأقول له: اإّن اإهانـــة قائدنا ل تحّل اأّية 

م�سكلـــة. حاولت اأن اأفهمه اأّن الإيرانيين, لم يجبروا الأ�سرى العراقيين 

اأبًدا على �ستم �سّدام, وتوجيه الإهانات له, لكّنه لم يلتفت اإلى كالمي. 

كان الرائـــد ي�ســـرخ مرّدًدا)واحـــد, اإثنان, ثالثـــة(, وكاأّنه يعطيني 

مهلـــة كي اأقوم ب�ستم الإمـــام, وينتظر قلياًل عند قولـــه )ثالثة( لي�سمع 

مـــا �ساأقوله. حين لّقـــم م�سد�سه, اأح�س�ســـت باأّنه فقـــد توازنه, قلت في 

نف�ســـي:»اإن ه���ذا يختلف ع���ن الآخري���ن«, �سّوب م�سد�ســـه نحو قدمي, 

�سبت بذهول �سديد. تفاجاأت بكّل هذا, اأح�س�ست باأّن 
ُ
اأطلق ر�سا�سة, فاأ

هذا حلمًا لي�ض اإّل, كنت اأت�سّور باأّنه �سيقتلني, ولكن اإطالقه النار على 

قدمّي الجريحتين كان مفاجاأة من العيار الثقيل. 
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اأطلـــق ر�سا�ستيـــن علـــى قدمّي, كنـــت اأنظر اإليـــه واأنـــا ل اأ�سّدق ما 

يح�ســـل, اأردُت اأن اأحتفظ ب�سورة مالمحه في ذهني اإلى الأبد اأ�سابت 

اإحدى الر�سا�ستين ع�سلة فخذي الأيمن, واأ�سابت اأخرى اأ�سفل ع�سلة 

.
(1(

�ساقي الي�سرى

لم يعتر�ض عليه اأحد, ولم يتلق �سوى عتاب ب�سيط من اثنين اأو ثالثة 

مـــن ذوي الّرتـــب العليا, مع اأّنني لـــم اأكن اأعرف اللغـــة العربية, لكّنني 

انتبهـــُت اإلى عبـــارات التمّلـــق والمداهنة مـــن ع�سكريين كانـــوا حوله, 

و�ساروا ي�سيدون بعمله هذا, اأظّنهم قالوا له:

- »ي�ستحق هذا واأكثر.. اإّن الموت هو جزاوؤهم المنا�سب«... واأمثال 

هذه العبارات.

وكاأّنه ل �سيء م�ستبعد من هوؤلء. كان الرائد ينتظر ردة فعلي, كّرر:

- »�ُسّب الخميني«.

لـــم يعد لكالمه اأيـــة اأهمّية عندي, لـــم اأَر اأحًدا اأق�ســـى قلبًا منه في 

تلك الجادة. بعد دقائق, بـــداأت الآلم تجتاح مو�سعي الر�سا�ستين في 

ا. اأردُت اأن اأ�سرخ, �سعرت باأنَّ �سوتي  قدمـــّي, كنت منهًكا وغا�سًبا جـــدًّ

ل يخرج من حنجرتي, ومع اأّنه لم يكن يفهم كالمي, اإّل اأني قلت له:

- »لماذا تطلق الر�سا�س على قدمّي؟ اقتلني واأرحني«. 

يَق التنّف�ض من عذابي, والحّق ُيقال, اإّن طاقتي  �ساعـــَف العط�ُض و�سِ

قـــد نفـــدت, ولم اأعـــد اأ�ستطيـــع التحّمـــل. كان ال�سبيل الوحيـــد ل�سبط 

العذاب وال�سغـــط الداخلي اأن اأدُعَو اهلل بكل وجودي. كّررت ولأول مرة 

هذه الجملة من اأعماق قلبي: »اإلهي اأرحني من كل هذا الألم«.

بعـــد مرور �سنوات على ذلك الحادث, ل يزال اأثر ر�سا�ستي الرائد البعثي في قدمّي, كنت اأتمنى دائًما   (1(

اأن نتواجه, اأنا وذلك الرائد, في معركة متعادلة اأكون فيها �سليم الج�سد.
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حين راأيت اأّنني ل اأقدر على فعل �سيء, اأطلقُت على ذلك الرائد كل 

ما كان في جعبتي من �سباب و�ستائم.

لـــم اأذكـــر اأّنني �سعرت بعط�ـــضٍ كالذي اأ�سعر بـــه الآن, وعندما اأفّكر 

بالعط�ض, اأقول في نف�سي: »لو كان عذاب جهّنم كعط�س اليوم في جادة 

الخندق، فاأنا متاأّكد اأّن من يعط�س هنا يكّفر عن كل �سيئاته«. 

ا�ستلقيـــت على مرفقي اإلى جانب الجادة, كان الجنود الذين يمّرون 

بالقرب مّني ي�ستمونني بكلمات ل زلت اأحفظ بع�سها: »حمار، جامو�س، 

قرد«.

مت جواًبا ل�سبابهم واإهاناتهم, والتي لم تنته  لم يكن لدّي �سوى ال�سّ

اإّل بو�سول اأحد القـــادة, واإعطائهم اأمرًا بالتحّرك. بع�سهم, ممن كان 

لديه التزام بمبادئ اإن�سانية, اأخبر قائده بالإ�ساءات التي تعّر�سُت لها, 

وفهمت من اإ�سارات يديه وتكراره كلمة »الرائد« باأنه �سرح لقائده كيف 

اأطلـــق الرائد الر�سا�ض على قدمـــّي الجريحتين. كان يبدو على مالمح 

ذلك الم�سوؤول, وهو برتبة »مقّدم«, اأّن ما جرى اأمٌر عادٌي. كنُت اأت�سّور 

اأّن ردة فعلـــه �ستكـــون اإيجابية, واأّنه �سينزعـــج و�سيدّبر حالًّ ما لحالتي. 

كان العط�ض ي�ستبّد بي اأكثر فاأكثر, قلت لأحدهم: »األن ت�سقوني ماء؟« 

لم يفهم علّي, فقلت: »ماي! ماي! «كانت �سفتاي و�سكلي خير دليل على 

�سّدة عط�سي. 

اأعطـــى اأحدهـــم, وهو برتبـــة نقيب, اأمرًا بـــاأن يح�سروا لـــي الماء. 

�سربـــت قلياًل, ف�سعـــرت باأّني اأحيا مـــن جديد, لكن عط�ســـي القاتل لم 

يرتـــِو. اأظّن اأنـــه قال لي من باب ال�سفقـــة علّي:»اأنت جري���ح، مو زين«. 

وكاأّنـــه يبّرر عـــدم اإعطائـــي الكثير من المـــاء لأّنه ي�ســـّر بالجريح, ثّم 
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اأو�ساهـــم اأن ل يوؤذونني وينتبهوا لي. فهمت من خالل كلماته, وتكراره 

لعبارة )الأ�سرى العراقيون في اإيران(, باأّن عنده معلومات عن الأ�سرى 

العراقييـــن, وكيف تتم معامالتهم في اإيران, فقلت في نف�سي: »لو كان 

لأيٍّ منه���م اأدن���ى معلومة عن و�سع اأ�سراهم في اإيران، ل�سار تعاملهم 

���ا«. كنت اأعرف اأن اإيـــران, بالن�سبة لالأ�ســـرى العراقيين,  مع���ي اإن�سانيًّ

بمثابة فنـــدق بعّدة نجوم! اأعتقد اأّنه قال لبقّية الجنود: »اإّن الإيرانيين 

يتعامل���ون ب�س���كل جّي���د م���ع الأ�س���رى العراقيي���ن«, لكن بعـــد اأن رحل 

النقيب, لم ينّفذ البقية و�سيته. 

كنُت اأ�سيَر قـــوٍم لم يرحموا يومًا الإمـــام الح�سينQ واأ�سحابه. 

لقـــد اأ�ســـروا اآل الّنبّي, ولم يتركوا نوًعا من الظلـــم اإّل واألحقوه بهم. ها 

هـــي الجاّدة التي يحّيـــي كل �سبر فيهـــا ذكرى الرجـــال ال�سجعان للواء 

»الفتح 48«, ترزح الآن تحت نعال البعثيين. 

 جثمانـــًا ل�سبـــاب محافظتنا, 
(1(

كان هنـــاك ما يزيـــد عن الثمانيـــن

مرميين في العراء تحت لظى الهجير على تراب جادة الخندق. 

كان مع العراقيين في جادة الخندق �سيارتا »تويوتا لند كروزر«, ل 

نوا, ب�سبب الحفـــرة اأمام موقع »بيت اللهي«, من اإح�سار  غيـــر. لم يتمكَّ

فـــي ذلك اليوم, ومـــن ال�ساعة 3.10 فجرًا, اإلـــى ال�ساعة 4.30 بعد الظهر, �سقـــط 119 �سهيدًا على جادة   (1(

»الخن���دق«. بينهـــم 88 �سهيـــدًا من محافظة »كهكيلوي���ة  وبوير اأحمد«. 7 �سهـــداء في موقع »الخندق«, 

ة مدينة »بوير اأحمد« ومدينة »دنا« 27 �سهيدًا بينهم 9 من مفقودي  112 علـــى جـــادة الخندق: كانت ح�سَّ

الأثـــر )يطلق عليهم في اإيران  ا�سم: خالدي الأثر( ولمدينتي »كهكيلوية«, وبهمئي,42 �سهيدًا بينهم 20 

من خالدي الأثر. بقيت جثامين 45 �سهيدًا من خالدي الأثر, مدفونين في الطرقات والم�ستنقعات التي 

ي ال�سهـــداء ومفقودي الأثر بالدخول  جّفـــت بعد الحرب. في العـــام 1999م, �سمح العراقيون لِفرق تق�سّ

اإلـــى جادة, وموقع »الخندق«, حيث تّم التعـــّرف على الرفاة, واللوحات المعدنية ل�سهداء ملحمة الرابع 

من تير )25 حزيران( من العام 1988م, ودفنهم فيما بعد كلٌّ في م�سقط راأ�سه.  
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�سياراتهـــم اإلى جـــادة الخندق. كانـــت اأكثر الم�ساهد األمـــًا عندما كان 

العراقيـــون يده�سون اأج�ساد �سبابنا ب�سياراتنـــا نحن, عندما راأيت هذا 

الم�سهـــد, ا�ستطعت اأن اأت�ســـّور ما ح�سل في كربـــالء, ففي عا�سوراء, 

دا�ض اليزيدّيون الأج�ساد بحوافر الخيول, وهنا يدو�ض البعثيون اأج�ساد 

�سهدائنا بال�سيارات. 

كان خلـــف راأ�ســـي, بالقرب مـــن حقل الق�سب, خنـــدٌق �سغيٌر, على 

اأطرافـــه عدٌد من �سناديق الذخيـــرة, الخ�سبية والمعدنية. بالقرب من 

الخنـــدق, كان اثنـــان اأو ثالثة من ال�سهداء, من بينهـــم ال�سيد »محمد 

ـــا. كان »عبد  عل���ي غالم���ي«, و»عب���د الر�سا ديرب���از«, مطروحين اأر�سً

الر�س���ا« قد اأ�سيب ب�سظّيـــٍة في راأ�سه ووجهه, وكان وجهه مه�ّسًما ب�سكل 

فظيع. 

كان الخنـــدق الخلفي, المليء بمخازن الذخائر, يبلغ ارتفاعه متًرا, 

وعر�ســـه اأكثر من متر بقليـــل, ل يمكنني الّدخول اإليه اإل زحًفا. لم اأعد 

اأ�ستطيع تحّمل تلك الحرارة المحرقة, ول ظّل يمكن اللجوء اإليه لل�سعور 

بالهدوء والأمـــان. كان العراقيون مطمئنين, فهـــم يعرفون اأّنني عاجز 

عن الهـــرب اأو الحرب. دون اأن اآخذ الإذن من ال�سابط الذي يراقبني, 

اأم�سكـــُت كعب قدمـــي اليمنى, وبم�ساعـــدة يدي الي�ســـرى, زحفت �سيًئا 

ف�سيًئـــا اإلى الخلف, اإلى اأن و�سلت اإلى الخنـــدق خلف راأ�سي, كان األمي 

�سديًدا, ولم اأعد ا�ستطيع التحّمل, مع اأنني قد �سربت القليل من الماء, 

ا, كنت اأريد اأن اأتفّياأ في ظّل الخندق ال�سغيرـ الذي  اإّل اأن فمي كان جافًّ

ا�سُتحدث كمخزن للذخائرـ لعّلي اأرتاح قلياًل. كانت الخنادق ال�سغيرة, 

المليئـــة بالذخائـــر بالقرب مـــن الجادة, مكاًنـــا لتخزيـــن الأ�سلحة. ل 
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اإمكانّيـــة للجلو�ض داخل هذه الخنادق, لقد خّطَطْت وحدة الت�سليح على 

 بالقرب من الجادة, وقد قاوم ال�سباب �ساعات 
(1(

اأن تكون هذه الخنادق

بالذخيرة  التي تّم و�سعها في الأيام ال�سابقة داخل هذه الخنادق. 

كنـــت اأريد اأن اأتفّياأ ب�سقف الخندق, واأظّلل وجهي وراأ�سي به. عندما 

و�سلـــت اإلى الخندق, كان العراقّيون ينظرون اإلّي, لم يكونوا يعرفون ما 

الذي اأريد فعله. 

كانـــت عظامـــي المفتتة, والتي تدخـــل في جرحي, تزيـــد من األمي. 

بداأت عيناي تزوغان من الحّر, عندما و�سلُت اإلى حدود متٍر واحٍد من 

باب الخندق, و�سعت كعب قدمي بهدوء على الأر�ض, وتمّددت, �سحبت 

نف�ســـي اإلـــى الخلف اإلـــى اأن و�سلُت اإلى بـــاب الخنـــدق, فو�سعت راأ�سي 

تحـــت ظّل �سقفه, كان �سدري وراأ�سي يتظّلالن بال�سقف, ارتحت قلياًل, 

عـــداء. كنت اأدعو اهلل اأن يتركنـــي العراقّيون و�ساأني, كي  وتنّف�ست ال�سّ

اأبقـــى ل�ساعات في ظل هذا الخندق. لم يكن من الممكن تحّمل العط�ض 

�ســـرت في اأ�سواأ نقطة ممكنة, لقـــد كان هذا المكان, كما 
ُ
القاتـــل, لقد اأ

يقـــال: »عل���ى مف���رق ط���رق«, فكّل من يعبـــر على جادة الخنـــدق �سيمّر 

بالقـــرب مّنـــي, فعلى هذه الجـــادة الممتـــدة على م�سافـــة ٥ كلم, كنت 

الوحيد الذي وقع باأيدي العراقيين. 

على الجادة لم يعد ُي�سمع اأيُّ �سوت لإطالق النار. كان راأ�سي في ظّل 

الخندق, ولم اأكـــن اأرى ما يجري في الخارج, كنت فقط اأ�سمع اأ�سوات 

العراقييـــن. عنـــد ازدحـــام المـــكان بالقرب مـــن الخندق كنـــت اأ�سعر 

بالنزعاج والخجل من اأولئك الذين يقفون على اأقدامهم, كوني ممّددًا 

نة على �سكل خنادق م�سقوفة. )نون( وهي د�سم مح�سَّ  (1(
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على الأر�ض, كنت اأ�سعر بالخجل من عدم التفاتهم اإلّي. على الرغم من 

اأّننـــي كنت خائًفا من اأن يدو�سوا على قدمـــي, فاإّنني �سحبت نف�سي اإلى 

خـــارج الخندق؛ كي ل اأ�سعر بالخجـــل والنزعاج, وعندما اأردت اإخراج 

راأ�ســـي من الخندق اأح�س�ســـت كاأن ال�سماء قد اأطبقت عليه ل�سدة الألم, 

وعندمـــا اأردت �سحـــب نف�سي من الخندق, طويـــت كعب قدمي من جهة 

�ساقي, فدخلت العظام المفّتتة داخل جرحي وعال اأنيني.  

�سحبـــت نف�سي بم�سّقة كبيرة الى خارج الخندق. قبل اأن اأخرج, كان 

كل مـــن يراني- بقدمـــي المه�ّسمة ومالب�سي المليئـــة بالدماء والوحل- 

يظّننـــي قتياًل في عـــداد القتلى, ومرميًّا هنـــاك. كان كل عراقي يراني 

بجراحي هذه كان ل يفّرق بيني وبين الجثث الموجودة هناك. 

كان العراقّيون من�سغلون بتم�سيط الجادة, كانوا يطلقون ر�سا�سات 

الخال�ض على جثث ال�سهداء, كانت تحيط بي, وعلى �سعاع 20م تقريبًا, 

جثاميـــن �سهـــداء �سبـــاب كتيبة الإمـــام علـــيQ, وكتيبـــة ال�سهداء 

الخا�سة.

كانـــت جثامين كّل مـــن »خدا رح���م ر�س���وي«, و»ح�سي���ن برويزي«, 

, لقد مّزقت اإحدى 
(1(

ا. بالإ�سافة اإلى �سهيد ل اأعرفه بال�سم هناك اأي�سً

ال�سظايا ظهره, وكان الّدم ي�سيل بالقرب منه كجدول ماء. هناك, على 

بعـــد اأمتار, اأطلق العراقّيون ر�سا�ســـة الخال�ض على »ح�سين برويزي« 

الذي كان يماثلني في العمر. 

كانـــوا يطلقون الر�سا�ض على ال�سهداء, وي�سلبونهم �ساعاتهم, وكان 

الجنـــود الذين ي�سلـــون متاأّخرين بع�ض ال�ســـيء يت�ساجرون مع رفاقهم 

فيما بعد, وعندما راأيت �سور �سهداء الخندق عرفت اأّن ا�سمه: ال�سهيد »عرب علي دهبان زاده«.  (1(
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الذين ا�ستولـــوا قبلهم على عدد من �ساعات ال�سهـــداء. كان العراقيون 

يرمون بجثـــث ال�سهداء الملتحين على الق�ســـب والأع�ساب المائية في 

ميـــاه الجزيرة. ن�سبوا العلـــم العراقي على نقـــاط مختلفة من الجادة 

والخنادق. اقترب اأحدهم مّني وهو يحمل العلم العراقي, يبدو عليه اأّنه 

ع�سبّي؛ كان يكّرر عبارة: »كّلكم مجو�س، والخمينّيون اأعداء العرب«, 

وقد �سربني عدة مّرات بع�سا العلم على راأ�سي؛ كان يبدو من ت�سّرفاته 

اأنـــه غير متـــوازن نف�سيًّا. عندما ابتعد عّني, حوالـــي خم�سَة ع�سَر مترًا, 

وقف بالقرب من جثمان اأحد ال�سهداء الذي كان في و�سط الجادة, كان 

الجثمـــان مرمّيًا على ظهره, اقترب الجنـــدي الخبيث من ال�سهيد, رفع 

 .
(1(

العلم, ثم غر�سه في و�سط ال�سهيد بطريقة مّزقت ع�سا العلم معدته

تمّنيت لو اأموت, ول اأ�سهد ما اأراه الآن, كان الجندّي العراقي يلتفت اإلّي 

با�ستمرار ويكّرر: »هنا ... مكان العلم العراقي«.

اإّن كل ما راأيته على الجادة تحّول اإلى عقدة لدّي, لكن م�سهد ن�سب 

العلـــم على جثمان ذلك ال�سهيد كانت الأكثر ق�سوة بالن�سبة لي, ل اأذكر 

اأّننـــي �سعـــرت بالحقد على اأحـــد كحقدي على هوؤلء القـــوم, كنت اأقول 

من �سميـــم قلبي: »اإلهي، اأق�سم عليك بمظلومّية ه���وؤلء ال�سهداء، اإّل 

انتقمت لهم من هوؤلء العراقيين«.

حاولـــت اأن اأكون اأكثر �سبـــًرا, واأمنع نف�سي من البـــكاء, كانت اأفكار 

م�سّتتـــة تـــدور في ذهني, اأتذّكـــر منذ عّدة اأيام كيف كنـــت اأركب دّراجة 

ل اأ�ستطيع اأن اأذكر ا�سم هذا ال�سهيد لأنَّ والده ووالدته المحترَمْيِن هما على قيد الحياة. عندما تكّلمت   (1(

مع اأخيه, اأخبرني اأّن والدته لديها م�سكلة قلبية, وطلب مني عدم ذكر ا�سم اأخيه في الكتاب. اأدعو اهلل 

ل اأن اأوؤّجل ذكـــر ا�سمه اإلى الوقت الذي يتم فيه توثيق جرائم   اأن يطيـــل  عمـــر والدة هذا ال�سهيد, واأف�سّ

الحرب العراقية.
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نارّية متجًها اإلى موقع الخندق. كانت الجاّدة تحت �سيطرة �سبابنا, لقد 

اغت�سلـــُت الى جانب هذه الجادة, وا�سطدت ال�سمـــك, وا�سعلت ناًرا من 

الق�سب الجاف, وتناولنا ال�سمك, اأنا, و»اهلل خوا�ست بركاني«, و»بيران 

م�ستوفي زادة«. ما زلت اأذكر اأّنني كنت على هذه الجادة وقدمي �سالمة. 

وكنـــت اأرى بع�ض الذين اأ�سبحـــوا �سهداء الآن يعبرون هذه الجادة, لكّن 

الآن انقلبت الآية, وها هي الجادة ترزح تحت اأحذية البعثيين. 

كان ال�سهيـــد والعلـــم المن�سوب فوقـــه يلفت نظر كّل مـــن يمر على 

الجـــادة, كان بع�سهـــم ي�سحك, كم تمّنيت لو اأ�ستطيـــع نزع هذا العلم, 

كنـــت اأقول:»ليت ال�سب���اب حملوا ال�سهداء الى المناط���ق الخلفية«.لم 

ي�ستطـــع ال�سباب نقل ال�سهداء الذين �سقطوا فـــي المنطقة الواقعة بين 

»ت�سراغت�س���ي« وموقـــع »بيت الله���ي«, كان الق�سف �سديـــًدا, لدرجٍة لم 

ي�ستطـــع معها »قدرت اهلل دير باز« اأخذ جثمـــان ابن عمه »عبد الر�سا« 

معه. 

بطلٍب من اأحد ال�سباط, فّكوا يدّي للحظات, لم اأكن اأريد اأن يهتكوا 

ُحرمة جثمـــان ال�سهيد »جم�سيد ك���رم زادة«, وجثمـــان ال�سهيد »ال�سيد 

محمد علي غالمي«, المرميين على بعد ثالثة اأو اأربعة اأمتار مّني, كنت 

اأدعو اهلل واأتو�سله؛ كي ل يغر�سوا َعَلًما في جثامينهم. اأخذ اأحد الجنود 

�ســـورة لالإمام الخميني مـــن جيب ال�سهيـــد »ك���رم زاده«, تلك ال�سورة 

كانـــت من النوع الذي يعّلق بزّر مـــن اأزرار جيب البذلة الع�سكرية, مّزق 

الغـــالف البال�ستيكي لل�سورة, ثـــم توّجه نحوي, اأرانـــي �سورة الإمام, 

وفـــي الوقت الـــذي كان ي�ستم وي�سب الإمـــام والإيرانيين, رمى ال�سورة 

على وجهي ممّزقة قطًعا قطًعا, ثّم ذهب. 
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ل اأعـــرف ما الذي ح�سل, قـــّررت فجاأة اأن اأ�ســـع الّتراب على راأ�ض 

كّل مـــن ال�سهيدين »غالمي وك���رم زادة« وعلى وجههما. على الرغم من 

الإعيـــاء الذي كنت اأ�سعر به, لـــم اأ�ستطع اأن اأكون غير مكترث لما يدور 

حولي, �سحبـــُت نف�سي عدة اأمتار على الأر�ض فو�سلت الى جثمان »كرم 

زادة«, اأ�سابتـــه اإحـــدى ال�سظايا في وجهـــه, كان راأ�سه ووجهه ملطخين 

بالدمـــاء, وكانـــت تبـــدو عليه بـــراءة ممّيـــزة, كان من عمـــري, ج�سمه 

نحيٌل, ووجهه محبوب, كان معي خاتًما من العقيق من �سديقي »اأحمد 

ف���روزان«, اأعطاني اإياه خالل عمليات »كربالء4«, كذكرى منه. قّدمت 

الخاتم للجندّي العراقّي قائاًل له: »تعال خذ هذا الخاتم، اإّنه لك.!

اأردت اأن اأك�سب ر�ساه, تعّجب لت�سّرفي, ترّدد في اأخذ الخاتم, اأظّن 

اأّن عاطفته قد تحّركت, واحترق قلبه لأجلي, توّجه نحوي قائاًل: ل.

لم يعرف جّيًدا ما كنت اأقوله, لكّنه فهم ب�سكل عام ق�سدي, قلت له:

- »خذه، اإن لم تاأخذه الآن �سياأخذونه مّني في مكان اآخر«. 

اأخذ الخاتم رغًما عنه, اأ�سرت لل�سهيد الذي ن�سب العراقّيون العلم 

عليـــه, وطلبـــت منه اأن ينـــزع العلم عنـــه, كان خائًفا, اأفهمتـــه بالإيماء 

والحـــركات اأن ي�سمح لي؛ لأتقّدم بنف�سي اإلى ال�سهيد, واأنزع العلم عنه, 

لكّنه كّرر عدة مّرات: »ل، ل«.

لـــم يكـــن و�سعـــي ي�ساعدن���ي لأزحـــف 10 اأو 15 مترًا علـــى الأر�ض. 

اأ�سرت اإلـــى جثماني ال�سهيدين »ك���رم زادة، وغالم���ي«, وا�ستاأذنته؛ كي 

اأ�ســـع التراب على وجهيهمـــا وراأ�سيهما. لم اأنجح, على الرغم من كثرة 

محاولتـــي اإفهامه ما الـــذي اأريده؛حيث كان يرّدد دائًما: »ما اأدري اإنت 

�سي تكول )تقول(«.
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كان جثمـــان »ك���رم زاده« مرمّيـــًا في حفـــرة الى جانب الجـــادة. اأّما 

جثمان »غالمي«, فكان ن�سف ج�سده العلوي خارج القناة على الجادة. 

مـــّر عدٌد من الع�سكريين بالقرب من جثمـــان ال�سهيد, ركلوه باأحذيتهم 

علـــى راأ�سه, كانت روؤية هذا المنظـــر تعّذبني, اأح�س�ست اأّن جثمان اأخي 

مرمـــّي على حافة الجـــادة, كنت اأعـــرف اأّنني ل اأ�ستطيـــع القيام بعمل 

مهم مع هذا الج�سد الجريح, الدماء النازفة, والإعياء ال�سديد, لكّنني 

اأردت اأن اأ�ســـع التـــراب علـــى راأ�َسي ووجَهْي هذيـــن ال�سهيدين, بل على 

كّل ج�سديهمـــا, كي اأمنع العراقيين من اأن يطلقـــوا النار على وجهيهما 

وراأ�سيهمـــا, وحتى ل يغر�ســـوا الأعالم في بطنيهمـــا, اأو يهيناهما اأمام 

عينـــّي, ولـــم اأكن اأريد اأن يرمـــوا ج�سديهما في ميـــاه الجزيرة. �سحبت 

نف�ســـي �سحًبا بطيًئـــا, اإلى الوراء حتـــى و�سلت الى جثمان »ك���رم زاده«, 

عندما كنت اأرجع الى الخلف, لم ياأبهوا بي, وبما اأقوم به. عندما و�سلت 

الى جثمان »غالم���ي«, اأم�سكته بقمي�سه من ناحية الكتف و�سحبته في 

القنـــاة, لأّن ن�ســـف ج�ســـده كان في مـــاء القناة, فكان مـــن الأ�سهل لي 

�سحبـــه داخل القنـــاة, �سرعت بو�سع التـــراب على وجهـــه وراأ�سه, كان 

الجنـــدي الذي يراقبني, ينظر اإلّي بتمّعن, اقترب مّني, واأعطاني وعاء 

�سغيرًا كي اأغرف به, اأخذتها منه. وتركني اأقوم بعملي دون اأن يتدّخل. 

كان الع�سكر الذين يمّرون بالقرب مّني باتجاه م�ستديرة »ت�سراغت�سي«, 

يقفـــون للحظـــات, ينظـــرون اإلّي ثـــم يكملـــون طريقهم. الـــى اأن توّقف 

اأحدهـــم, واأنا اأرمي التراب على راأ�ض ال�سهيد »غالمي«, ليلتقط �سورة 

لـــي لكننـــي ما لبثت اأن �سعرت بالـــدوار والتعب, فلـــم اأ�ستطع اأن اأغرف 

بالوعاء اإل ع�سر اأو خم�ض ع�سرة مّرة, واأرميها على ال�سهيد اأمامي. 
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ل�ســـدة تعبـــي تمّددت بالقرب منهمـــا, كنت اأرى كّل �ســـيء مغّب�ًسا 

وغير وا�سٍح. بينما كنت اأرى النا�ض بالمقلوب, اأح�س�ست اأّن الجندّي 

الم�ســـوؤول عن مراقبتي لي�ـــض فقط غير منزعج مما اأفعلـــه, بل تاأّثر 

لمـــا ظهر مّني من �سهامة وتحّمل للم�سوؤولية تجاه جثامين �سهدائنا. 

فهمت هـــذا عندما اأعطانـــي الوعاء,اأح�س�ســـت اأّن كّل َمن هم حولي 

يتحّركـــون ب�ســـكل مائل,كنت اأ�سعر بـــدوار, ول�ســـّدة العط�ض, ظننت 

للحظـــات اأن ل اأوك�سيجـــن في الهواء, حاولـــت اأن اأتنّف�ض بعمق, فلم 

اأ�ستطع, تمنيت لو كنت في الظّل, فاإعيائي الج�سدي �سيجعلني اأنهار 

بعد عّدة �ساعات. 

اأعـــادوا ربـــط يدّي مجـــّدًدا. كتب اأحـــد الجنود �سيًئا علـــى قمي�سي 

مـــن الخلـــف بـ»ط�سا�سة الأل���وان«. فهمت فيما بعد, عندمـــا و�سلنا الى 

الميمونة اأّنـــه كتب »حار����س الخميني«. كان البع�ـــض, وعندما يقروؤون 

هذه الكلمات, يتفلون على وجهي, ولأّن يدّي كانتا مكّبلتين, لم اأ�ستطيع 

اأن اأم�ســـح ب�ساقهم عن وجهي, فكّلما كانوا يب�سقون على وجهي, كنت 

اأحـــاول م�سحها بركبتي, وعـــدد قليل منهم فقط, كانـــوا عندما يمّرون 

بالقـــرب مّنـــي يهـــّزون روؤو�سهـــم متعاطفين معي. كـــم تمّنـــى قلبي اأن 

يم�ســـك اأحُد هوؤلء المتاأّثرين لحالتي قطعة قما�ض, وي�سعها على قدمي 

الجريحة ليجعلوا البعو�ض يبتعد عّني. 

وقـــف ثالثة اأو اأربعة جنود بالقرب مّني, قبل اأن ي�سلوا اإلّي, هناك, 

علـــى بعـــد 10 اأو 15 مترًا, كانـــوا ياأخذون )لَقَطات( وحـــركات منا�سبة 

لل�سور, ويلتقطون ال�ســـور التذكارية الفردية والجماعية مع ال�سهداء. 

دفعنـــي اأحدهم بحذائـــه الع�سكـــري, عندما وقعت علـــى ظهري, و�سع 
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قدمـــه على �سدري والتقط �سديقه �سورة تذكارية له. كنت اأتاأّلم ب�سّدة 

لهذه الم�ساهد المهينة, والتـــي التقطوا لي فيها �سورًا تذكارية. عندما 

التقطوا ال�ســـور كان وجهي لالأ�سفل, كانوا يغ�سبون مني لأّنني ل اأنظر 

اإلـــى الكاميرا, وي�ستمونني, ويرفعون وجهي اإلـــى الأعلى. و�سع اأحدهم 

- ويبـــدو اأّنه الأقل رحمة بينهم - فوهة بندقيتـــه على رقبتي, واأفهمني 

اأّنه علـــّي النظر الى الكاميرا, اأّما الجندّي الآخـــر ذو اللبا�ض المرّقط, 

فقـــد و�سع فّوهة بندقيته علـــى �سدري, وو�سع قدمه اليمنى على كتفي, 

ثـــم التقط �سورة. لـــم ُتجرح كرامتي يومـــًا, اأو تنك�سر, كمـــا انك�سرت, 

وُجرحت اآنذاك.

مـــّر بالقـــرب منـــي حوالـــى 50 جندًيا, كانـــت بذلتهـــم مختلفة عن 

الآخرين, توّقفوا قلياًل عندي, قّدم اأحدهم الف�ستق لي, قلت في نف�سي: 

»الف�ستق، في هذه الأحوال؟!«.

عندما راأى جرح قدمي, اأ�سار بيده الى رفاقه وقال: »كلكم �سوداني«, 

وكان يق�ســـد: »كلن���ا �سوداني���ون«, كانـــت هـــذه المجموعـــة الثانية من 

ال�سودانيين الذين نلتقي بهم. 

فـــي هذه الأجواء, ظهر ال�سحافيون, ومـــا اأدراك من هم. كالعادة, 

كان ال�سحافـــي يعّد تقريره, وكان الم�ســـّور المرافق له يلتقط ال�سور 

لل�سهـــداء وللجـــادة. مـــن بيـــن الكلمـــات التـــي كان ال�سحافـــّي التابـــع 

للتلفزيـــون العراقـــي يكّررها في كالمـــه, ور�سخت في ذهنـــي: القوات 

الإيرانية, الخمّينيون, ... المجو�ض, الحار�ض الخميني, اأعداء العرب, 

حر�ض الثورة و...

ترّكـــزت الكاميرا علـــّي, علق في ذهنـــي بع�ض الكلمـــات من تقرير 
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حافـــّي: الخمينّي... ال�ّسباب... الجريح فـــي الحرب... اأعتقد اأنه  ال�سّ

قـــال: »هذا ه���و م�سير حر����س وتعبئ���ة الخمين���ّي، اإنَّ الخميني ير�سل 

غار بالقّوة الى الجبهة ليالقوا هذا الم�سير«.  هوؤلء الأطفال ال�سّ

حافـــّي رجاًل اأ�سمر, قـــويَّ البنية, وعري�ض المنكبين. كنت  كان ال�سّ

الحـــّي الوحيد علـــى تلك الجادة, حاولُت اأن ل اأنظـــر اإليه كي اأرتاح من 

�ســـّره, كنت مطاأطـــئ الراأ�ض, لكّنه انحنى ثم جل�ـــض بالقرب مّني, كان 

يرافقه �سخ�ـــض اآخر, عندما تكّلم فهمت اأّنه اإيرانـــّي. �ساألني الإيرانّي 

الذي يرافقه:

- األ�سَت غا�سباً من الخمينّي الذي جعلك تالقي هذاالم�سير؟

كان اأّول اإيرانيٍّ اأراه هنا, كنت اأتمنى اأن يكون اأّول اإيرانيٍّ اأراه, واأّول 

كالم اأ�سمعه باللغـــة الفار�سية مغايًرا لما اأ�سمعه الآن. عندما ترجم ما 

�ساألني اإّيـــاه اإلى ال�سحافي, ارت�سمت ابت�سامـــة الر�سا على �سفَتي هذا 

الأخير, وكاأن هذا هو ال�سوؤال الذي كان يريد طرحه. قلت لالإيراني:

- لم يجبرني الإمام اأبداً على المجيء الى الجبهة، بل جئت 

بملء اإرادتي، لماذا اأنت مع اأعداء ال�ّسعب الإيراني؟

انزعج من �سوؤالي وقال:

- »ل عالقة لك بالمو�سوع، فهم لي�سوا اأعداءنا«.

- »اإنهم ي�ستغلونكم للو�سول اإلى اأهدافهم«.

عندما اأ�سّر علّي, قلت له:

- »لن اأجيبك اأنت بالذات، عداوة العراقيين اأكثر �سهامة«.

ل ِعـــرق اإيرانيًّا فيه. �سكتُّ للحظات, ونظـــرت اإليه بحقد, اأردُت اأن 

حافّي العراقّي  يفهم من نظرتي حقدي عليه, وغ�سبي منه. لم يكن ال�سّ
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ا على اأن اأجيبه, لكنني كنت �سديد النزعاج  يفهم ما نقوله, كان م�سرًّ

من الإيرانّي الذي معه؛ فقلت:

- »ل�س���ت منزعًج���ا م���ن العراقيي���ن، فنح���ن ف���ي ح���رب معهم منذ 

ثماني �سنوات، نحن اأعداء، ولكّنك اإيرانّي. 

بعـــد قليـــل تّوجهوا الى الطـــرف الآخر من الجزيـــرة, كانت ال�ساعة 

حوالـــى ال�ساد�ســـة ع�سرًا, بقيـــت �ساعتان لغروب ال�سم�ـــض, طلبُت من 

الجندّي الذي يراقبني اأن ي�سحبني الى يمين الجادة, بالقرب من حقل 

الق�ســـب, كي اأتفّياأ بظل الق�سب والأع�ساب الطويلة على جانب الجادة 

حينمـــا تميل ال�سم�ض الـــى الغروب. اقترب الجنـــدي, حملني من تحت 

اإبطّي, و�سحبني اإلى يمين الجادة.

تجّمع الـــّدم في فمي وحلقي, جّراء �سربة اأحـــد الجنود على وجهي 

بحذائـــه الع�سكـــري. طلبُت الماء ـ عّدة مّرات ـ مـــن الجنود حولي, لكّن 

ا  ثالثـــة اأو اأربعة منهم لـــم يهتموا لطلبـــي, اقترب اأحدهـــم, الأكبر �ِسنًّ

بينهـــم, وكان برتبة رقيب, وعلى مـــا يبدو اأّنه, ومنذ �سنوات, وهو يرزح 

تحـــت هذه الرتبة, قـــّرب لي قربة مائـــه, وو�سع بع�ض المـــاء في فمي, 

حـــاول الجنود الآخرون ثنيه عن عمله, لكّنه لم يهتم بهم. كانت نظرته 

غين  ت�سفـــق علـــّي, كان المـــاء بطعم الـــدم, وكان وجهـــي وراأ�ســـي ممرَّ

بالتـــراب والدم, كانت ثيابي, المليئة بالدماء الجافة, ياب�سة, حتى اأنك 

ل ت�ستطيع طّيها. لم يكن م�سيري معروفًا اإلى الآن, ل القتل ول النقل, 

لم اأكن اأعلم الى متى علّي البقاء هنا. كان العراقيون من�سغلين بتدعيم 

خطوطهم الدفاعّية, فمـــن الطبيعّي اإذن اأن ل يكون لأ�سير جريح, وفي 

مثل �سّني, اأهمية ُتذَكر. 
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مـــع تكرار كلمة �سالة, كنت اأطلب منهم اأن ياأذنوا لي باأداء �سالتي 

الظهر والع�سر. وهكذا كان, تيّممت في مكاني, و�سّليت �سالتي الأولى 

فـــي الأ�سر, كانت المّرة الأولى التي اأبكي فيها اأثناء �سالتي, كنت اأبكي 

لأحزانـــي واآلمي التي اأتحّملها, لم اأذكر فـــي عمري اأنني �سّليت �سالة 

بهـــذه الروعة, اأح�س�سُت اأنني اأكثر قربًا من اهلل من اأّي وقت م�سى,كان 

ة والألم. ل �سكوى, لكّنني �سعفت,  ا, وباطني مملوًء بالغ�سّ قلبي منقب�سً

لـــم اأعد اأ�ستطيع تحّمل بقائي حيًّا. عندما اأنهيُت �سالتي, وجدُت عدًدا 

مـــن الجنود يقفون حولـــي, وينظرون اإلـــّي. كانت نظراتهـــم م�سحوبة 

بالّتعّجب والحيرة. �ساألني اأحدهم:

- »اأنت م�سلم؟!«

كنت اأعرف بع�ـــض الكلمات العربية الب�سيطة كـ»نع���م« و »كال«, »اأنا 

م�سل���م«. فقـــد اأم�سيـــت حوالى ال�سنة فـــي وحدة التخريـــب مع »�سادق 

�سي���الوي«, وهو من �سباب الأهواز العـــرب, كنت اأعرف بع�ض الكلمات 

العربية. قلت له:

- »نعم اأنا م�سلم«.

ا, وقـــال كّل منهم �سيًئا. كان  كان الجنـــود يتكّلمون مع بع�سهم بع�سً

العراقيـــون يتكّلمون بب�ساطة محاولين اإفهامي ما يق�سدونه. كان بع�ض 

كالمهم ممكن الفهم بالن�سبة اإلّي, �ساأل اأحدهم وكان برتبة مالزم:

- »وهل الإيرانيون ي�سّلون؟!«.

ا,  فهمـــت ما قاله. كانت نظرة العراقيين هذه لالإيرانيين اأمًرا عاديًّ

فقد حاك حزب البعث كّمًا من الأكاذيب, لدرجة �سّدق معها جنوده اأّن 

الإيرانّيين ل ي�سّلون, واأّنهم مجو�ض وكفرة. 
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فهمه 
ُ
جيد اللغـــة العربية, لأجيبـــه واأ

ُ
كـــم تمّنيت لحظتها, لـــو كنت اأ

اأّننـــا نحن الإيرانيين م�سلمون, ون�سّلي, ملتزمون بالأحكام الإ�سالمية, 

ومتعّلقـــون اأكثر منكم بالأئمـــة الأطهار R. قال اأحـــد الجنود الذي 

يعتمر قبعًة حمراء:

- »الإيرانيون، كّلكم مجو�س«.

لـــت تحّمل كالمهم, وعدم اإجابتهم. عندما راأوا اأّنني ل اأفهم ما  ف�سّ

يقولونـــه, تفّرقوا من حولي ورحلوا. جل�ض ذلك الع�سكري الذي اأعطاني 

الماء بالقرب مّني, اأم�ســـك بكعب قدمي, طوى �ساقي, وربطها بركبتي 

 العربيـــة. عندمـــا طوى �ساقـــي, ول�سدة وجعـــي, كان معظم 
(1(

بكوفّيتـــه

الجنـــود الذين يمّرون على الجـــادة يلتفتون اإلّي ل�سماعهم �سوت اأنيني, 

وينظـــرون اإلـــّي للحظات, لم اأ�ستطـــع اإخفاء الأنين, وكنـــت ل�سّدة األمي 

اأع�ّض على �سفتّي, واأحاول اأن ل يرتفع �سوت اأنيني.

لـــم اأ�ستطع تحّمـــل و�سع �ساقي علـــى ركبتي, اأكثر من عـــدة دقائق. 

�سعـــرت بالعجـــز والإنزعاج. ل اأدري ما اأفعل. فّكـــرت بفّك الكوفّية, قد 

يهداأ األمي قلياًل, ولكنه �ساء اأكثر. 

بقـــي حوالي ال�ساعـــة والن�سف لغـــروب ال�سم�ض. ح�ســـر عقيد اإلى 

المـــكان, عندما راأى حالتـــي, اأمر بنقلي من هناك, لكـــن ل حّمالة كي 

ي�سعونـــي عليها, عندمـــا رفعوني عن الأر�ض, ولكـــي اأخّفف من وجعي, 

بداأت اأرّدد اآيات القراآن, حملت كعب قدمي بيدي, وو�سعوني في قارب. 

توّقـــف القارب بالقرب من حقول الق�سب على يمين الجادة, هناك 

ثالثـــة قوارب عراقّيـــة تطفو على المـــاء, كان �سبابنا قـــد ا�ستهدفوها. 

الكوفّية: ن�سيج من حرير اأو نحوه على الّراأ�ض تحت العقال اأو ُيدار حول الرقبة )المعجم الوجيز(.  (1(



الألا اصفلا ودنخم  مدنج -« واجم الرندج  93

اأم�سكنـــي اأحد الجنـــود بكتفي, والآخر بقدمي ال�سليمـــة, ورموني داخل 

القـــارب. حاولـــت اأن اأمنع نف�سي من الأنين. كانـــوا يحملونني مجبرين 

ورغمًا عنهم, فهمت هذا الأمر من طريقة تعاملهم معي. 

توّقـــف القارب قلياًل بعـــد 100م, بالقرب من موقع »بي���ت اللهي«, في 

المـــكان نف�ســـه الذي حارب فيـــه �سباب »كتيب���ة ال�سه���داء الخا�سة«, من 

بينهم »علي محمد كردلو«, »رحمت اهلل اأ�سكوه«, »علي كريمي«, »ح�سين 

.
(1(

برويزي«, »مراد علي �سلطاني«, »ح�سن اآرم«, و»ح�سين درخ�سان«

ل اأعـــرف ما الذي حـــّل ب�سباب »موقع بيت الله���ي«, كنت اأتمّنى اأن 

اأعرف ما ح�سل لـ»بهرام درود«, كنت اأظّن اأّنه على قيد الحياة. عندما 

اأتذّكـــر ما قاله في اليوم ال�سابق ل�سباب وحدة المعلومات: »يا �سباب اإّن 

، األ تريدون اأن تعرفوا م�سير كل واحٍد  هجوم العراقيين اأمٌر حتميٌّ

منكم؟« عندما اأتذّكر هذا الأمر كنت اأ�سعر بغّم العالم ينزل على قلبي, 

لقـــد قاتل �سباب »موق���ع بيت الّله���ي« حتى الطلقة الأخيـــرة, ا�ست�سهد 

ال�سباب جميعهم, با�ستثناء اثنين.

و�ســـع العراقيـــون جّثتين لجنديين منهـــم في القـــارب, ركب معنا, 

بالإ�سافـــة الـــى الجندييـــن الّلَذيـــن حمالني, �سائـــق القـــارب )موّجه 

الدّفة(, و�سابٌط اآخر. كان الغ�سب باديًّاعليهم, الغ�سب لروؤيتي ممّددًا 

بالقرب مـــن قتالهم. من الطبيعي اأن ينظروا اإلـــّي كقاتل وكعدو »دم«. 

اأعطيهـــم الحـــّق اأن يغ�سبوا مّنـــي. اأ�سار �ساحب الرتبـــة الع�سكرية الى 

الجثتين قائاًل لي: »اأنت قاتل«.

عندمـــا نظروا اإلـــى الجّثتين, �سعـــرُت اأّنهم قد يقتلونني ثـــاأًرا لهما. 

ا�ست�سهد كّل هوؤلء الأفراد, با�ستثناء علّي محّمد كردلو, وكانت جثامينهم مرمّية على الجادة.  (1(
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توّقـــف القارب للحظات و�سط مياه الجزيرة امتثاًل لأمر �ساحب الّرتبة 

الع�سكرّيـــة. قلت في نف�سي.. ل بّد واأّنهم �سيرمونني في الماء, لم اأفهم 

ما كانـــوا يقولونه, اأو ما يق�سدونه, لكنني كنـــت اأ�سعر بما يفّكرون, لم 

يكـــن الجنود يخفـــون ميلهم لرميي في المـــاء, لكّن الم�ســـوؤول عن دّفة 

القـــارب وجندّيًا اآخر, على الرغم من اإح�سا�سي بكرههم لي, خالفاهم 

الـــراأي. وقع جدال بينهـــم, اعتقدت اأّنهم يريدون الق�ســـاء علّي ب�سبب 

حالتـــي, فيرتاحـــون من �ســـّري. كان وجـــود جريح اإيرانـــي بالقرب من 

قتيليـــن عراقيين ي�ستفّزهم, مـــع اأّن روؤيتهم لقدمـــي المه�ّسمة ب�سببهم 

كان ير�سيهـــم قليـــاًل. مع كل هذا اأعتقـــد اأّنه من الطبيعـــي اأن ي�سعروا 

برغبة في النتقام. 

تحليلي الآخر لت�سّرفات العراقيين كان اختبارهم لمدى خوفي من 

المـــوت, كنت اأرّو�ض نف�سي في كّل لحظة للتاأقلم مع اأية ظروف طارئة. 

لكّننـــي كنت اأكره الموت في الماء. كنت اأرّدد في نف�سي, لو كانوا ينوون 

.(1(
قتلي فليتهم فعلوا ذلك على جادة الخندق

بعـــد اأن انتهـــوا مـــن الحديـــث, اأكمل القـــارب م�سيره. اأعتقـــد اأنهم 

اأ�سفقوا علّي.

لـــم اأكـــن اأرى مكاًنا اآخر �سوى �سماء الجزيـــرة. كان في القارب عّدة 

»مطرات« من البنزيـــن, وكمّية من المعّلبات, الفواكه المعّلبة, والخبز. 

كانت جّثتا العراقيين ممّددتين عن يميني, اأحدهما قوّي البنية, ق�سير 

ال�سعر, ذو بذلة مرّقطة, وحاجبان كثيفان, ووجه طويل, اأ�سابته ر�سا�سة 

مـــع اأّننـــي لم اأعرف حقيقـــة ما قالوه, لكّنني وبعد هـــذه ال�سنوات ما زال عنـــدي الإح�سا�ض نف�سه. ذلك   (1(

الإح�سا�ض الذي يقول لي اإّنهم, ولكي يثاأروا للجنديين, كانوا يريدون رميي في مياه الجزيرة.
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في راأ�سه. اأّما الجّثة الثانية, فكانت لرجل نحيل الج�سم, �سعيف الوجه, 

ط الطـــول, اأ�سابته �سظية فـــي �سدره وبطنـــه, وكانت عيناه  وهـــو متو�سِّ

ن�سف مفتوحتيـــن. كان يرتدي لبا�ًسا اأخ�سَر بكّميـــن ق�سيَرين. عندما 

كان القـــارب يتحـــّرك ويدور فـــي الماء, كنت اأرتطم بهمـــا, وكنت اأ�سعر 

بالنزعـــاج وباإح�سا�ـــض �سّيء. لم اأكـــن اأعرف وجهتنا, كنـــت اأظّن اأنهم 

�سينقلونني اإلى اإحدى م�ست�سفيات العراق, لهذا كنت م�سروًرا. 





اني:  الفصل الثَّ

جزيرة »مجن�ن« ـ »م�قع الخندق«

بت 25 حزيران 1988م - جزيرة »مجنون« ـ »موقع الخندق« ال�سَّ

ر�ســـا القارب فـــي الجهة الغربية من موقـــع »الخن����دق«, بالقرب من 

ج�ســـور »الخيب����ري«, نظرت مـــن حولي, ف�ساهدُت القـــوارب المتحّطمة 

على مياه الجزيرة. اأ�سبحت الجزيرة هادئة, والإوّز البّرّي يطير باّتجاه 

»�س����ّط عل����ي«. كنُت متاأّكـــًدا اأّن معظم طيور البـــّط, وكالب الماء, وبقّية 

الحيوانـــات المحلّيـــة اّلتي كانت ت�سكن الجزيرة, قـــد لقت حتفها تحت 

النيران اّلتي لم تهـــداأ, كان هناك الآلف من الأ�سماك, وب�سبب قذائف 

الهـــاون اّلتي انفجرت في الماء, قد نفقت, وها هي تطفو على وجه مياه 

الجزيـــرة.  نقلونا اإلى خارج القارب, نـــزل الجندّيان الّلذان كانا يقفان 

فوق ال�ّسواتر الّترابّية, و�سحباني اإلى �ساتر  موقع الخندق, لم يحمالني, 

ي علـــى الأر�ـــض, كانت قدمـــي المجروحـــة ُت�سحب  وعندمـــا قامـــا بجرِّ

ورائـــي, كنت اأ�سعـــر اأّن ال�ّسماء تدور حولي من �ســـّدة الألم. كانت ُت�سمع 

اأ�ســـواٌت كثيرٌة من خلف ال�ّسواتر. تعّجبت من اإح�سارهم لي اإلى »موقع 

الخن����دق«, لـــم اأكن اأريـــد الّدخول اإلى الموقع بهـــذه الحال؛ حيث هناك 

ين يقفون على ال�ّسواتر الّترابّية, وفوق متاري�ض  الكثير من الجنود العراقيِّ

جلُت نظري  في �ساحة الموقع, وقعت عيناي على �سباب 
َ
الموقع, عندما اأ
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ين. جل�ست  ـــة »القا�سم ب����ن الح�سن«, وقد وقعوا اأ�سرى بيـــد العراقيِّ �سريَّ

علـــى منحَدر ال�ّساتر بالقرب مـــن الخندق, عندما نظرُت من جديد اإلى 

ال�ّسباب, خنقتني العبرة, وانهمرت دموعي ب�سكل ل اإرادي, كنت اأعرف 

معظـــم ال�ّسبـــاب, لم اأكـــن اأ�سّدق اأّنهم مـــا زالوا على قيـــد الحياة, وقد 

اأثنيُت, في نف�سي, على مقاومتهم  البا�سلة في هذا اليوم. 

لقـــد كنت �سعيـــًدا, بروؤية معظم ال�ّسبـــاب الَّذين ما زالـــوا على قيد 

الحياة, �سعرُت اأّن ال�ّسماء تكاد تطبق على راأ�سي, تغّيرت نظرة ال�ّسباب 

عـــون روؤيتي هنا, وعلى  حيـــن راأونـــي بينهم, كما لو اأّنهـــم لم يكونوا يتوقَّ

هـــذه الحال, وكانت نظراتهم تحكي عّما يجـــول في اأنف�سهم, وما كانوا 

ي�سمرونـــه, ويتمّنـــون البوح بـــه. اأحياًنا, قـــد يتكّلم الّنا�ـــض بنظراتهم, 

ويعّبـــرون بنظرة واحدة ما يحتاج الحديث عنه اإلى �ساعات طويلة, وها 

رة لي. كان ال�ّسباب  اأنا اأكّلم ال�ّسباب بنظراتـــي, واأفهم  نظراتهم المعبِّ

ي�سّلمـــون علّي بانحناءة من روؤو�سهم, وقد انزعجوا من روؤيتي على هذه 

الحال, فهمت ما قاله لي »نادر بيران« بنظرته: »اإذا كان من المفتر�س 

اأن ي�سبح و�سعك هكذا، فيا ليتك ا�ست�سهدت«. 

جل�ســـُت مع المجروحيـــن في باحة الموقع, على بعـــد اأمتار من بقّية 

الأ�ســـرى ال�ّسالمين. وكان من غير الم�سموح لنا اأن نتكلَّم مع من يجل�ض 

بالقـــرب مّنـــا, فمنذ �ساعة �سقـــط دفاع »الخن���دق«, ووقـــع ال�ّسباب في 

الأ�سر. 

كان الجميـــع حفـــاًة, وبالقـــرب منهـــم كانـــت الأحذيـــة الع�سكرّيـــة 

ـــة وبعـــدد الأفراد مرمّية علـــى الأر�ض. قّيـــد العراقيُّون اأيدي  يا�سيَّ والرِّ

ال�ّسباب باأ�سرطـــة اأحذيتهم الع�سكرّية, اأّما بع�ـــض اّلذين كانوا ينتعلون 
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يا�سّية,ـ وبما اأّن اأ�سرطتهم ق�سيرةـ, فقد قّيدوهم بالِحَبال,  الأحذية الرِّ

حراوّيـــة. كّل من لم اأره في هـــذا الجمع الغفير,  وخطـــوط الهاتف ال�سّ

كان قد ا�ست�سهد, وكنت اأ�سعر بالفراغ اّلذي تركه كّل من: »جان محّمد 

كريم���ي، اإبراهيم نويدي ب���ور، اأرجا�سب علّي زاده، حميد فروزان بور، 

علّي خجر �سفيع ن�سب، و....«.

كانت وجوه ال�ّسباب ملّطخة بالّتراب. عاقب العراقيُّون ال�ّسباب على 

مقاومتهـــم اليوم بالَجلـــد بـ»كاب���الت« الهاتف, ازرّقت وجـــوه بع�سهم, 

وغّطى الدم اأنوف واأفواه بع�سهم الآخر.

 بمرافقـــة 
(1(

قـــام بع�ـــض العمـــالء مـــن »منظم���ة مجاه���دي خل���ق«

يـــن. وكانـــت مجموعـــات المنافقين هـــذه تقوم بـــدور التَّرجمة  العراقيِّ

َحِفّي  ا. كان اأحدهم في »جادة الخن���دق« مترجمًا لل�سَّ �ـــض اأي�سً والتَّج�سُّ

العراقـــّي, وقد ح�سر اإلى »موقع الخندق« كّل قـــادة العُدّو من الّدرجة 

ين في »جزيرة مجنون«. الأولى اّلذين كانوا م�ستقرِّ

�سبـــة اإليهـــم. وقـــف اأحـــد القـــادة  كان »موق���ع الخن���دق« مهـــّم بالنِّ

ابـــع  للفرقة 16 ـ,  ثّم  يـــن,ـ قيـــل: اإّنه عقيد وقائد اللَّواء الأّول التَّ العراقيِّ

تقـــّدم نحونا, فـــي حين كان اأحد اأع�ساء المنافقيـــن يترجم له, ف�ساأل: 

ون؟ اأنتم مجو�س، ويجب  »ما الذي يجب اأن نفعله معكم اأّيها الإيرانيُّ

�سا�س، ودفنكم تحت �سواتر »هذا الموقع....«. اإعدامكم بالرَّ

مت. التزم  ال�ّسباب ال�سّ

ـــورة, واأ�سبحت األعوبـــة باأيدي  )1)  منظمـــة اإيرانّيـــة معار�ســـة, انحرفـــت عـــن م�سارها عقـــب انت�ســـار الثَّ

المخابرات الأجنبّية, فّر اأع�ساوؤها ومنت�سبوها اإلى اأوربا وامريكا والعراق �سابًقا. يطلق عليها في اإيران 

ا�سم »منافقو خلق«. )مركز نون(   
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كل؛ فقد خلط  من الّطبيعـــي اأن يغ�سَب هوؤلء الع�سكريُّون بهـــذا ال�سَّ

.
(1(

�سبابنا اليوم كّل اأوراقهم وح�ساباتهم الع�سكريَّة

ـــب الجبين, قائـــاًل: »لقد  اأكمـــل العقيـــد العراقّي كالمـــه وهو ُمقطِّ

اأر�سلن���ا لكلٍّ منك���م اأّيها المجو�س ع�سرة جنود م���ن خيرة جنودنا، من 

فدائي���ي �س���ّدام؛ لو كّنا نعلم اأّنكم �سبعون فقط، اأو ثمانون جندّياً هنا 

ف���ي »الموقع« لحولَّنا هذه المنطقة اإلى جهّنم فوق روؤو�سكم، فالأمر 

واريخ، لق���د ُخدعنا، لقد  ل���م يك���ن لياأخذ مّنا اإّل ع���دًدا قلياًل من ال�سّ

اً من جنود الخمين���ّي يقاتلوننا في هذا  اعتقدن���ا اأّن هن���اك ل���واًء خا�سّ

الخندق، لكّننا تفاجاأنا باأنَّكم  �سريَّة واحدة. 

عور بالفتخار يلوح  عندما �سمعت ما قاله العقيد العراقّي, راأيت ال�سُّ

على وجـــوه ال�ّسباب, وقلت فـــي نف�سي: »اأول���م تحّولوا »الموق���ع« اليوم 

بـــاب؟«, تابع العقيد العراقـــّي, والذي يبدو اأّنه  �سبة لل�سَّ اإلـــى جهّنم بالنَّ

ـــٌب, قائـــاًل: »اأنت���م اأّيها الإيرانّي���ون المجو����س، اأنتم اأع���داء اأّمة  متع�سّ

محّمد والعرب، ول يجب اأن نرحمكم«.

اأ�ســـار بيده اإلى مجـــرى المياه اّلتـــي كانت قواربهم قـــد ا�ستهدفته, 

وقـــال: »اأنت���م دّجال���ون وقتل���ة! اإّن الّرئي����س القائ���د �س���ّدام ح�سين هو 

كانـــت معلوماتـــي حول المنطقـــة, ت�سير اإلى اأن الوحـــدات العراقّية العاملة فـــي المنطقة قد ا�ستطاعت   (1(

ة, فـــي الّطالئّية, في كو�سك وفي جفير.  مالّية والجنوبيَّ الو�ســـول اإلـــى اأهدافها في جزيرتي مجنون ال�سَّ

م  لكن المنطقة الوحيدة اّلتي بقيت ع�سّية على عملّياتهم كانت جاّدة وموقع الخندق. لم ي�ستطيعوا الّتقدُّ

اإلى  هذين المحورين, ما ا�سطّرهم لإح�سار وحداتهم  اإلى  الجناحين الأي�سر والأيمن لهذه المنطقة. 

باح على �سقوط  جاّدة »الخندق«. وقد توّهموا اأن ال�ّسّد الّدفاعّي وجاّدة  فقد عقد العدوُّ اأمله ومنذ ال�سّ

باح الأولى. كانوا يريدون تاأمين الإمدادات الع�سكرّية واللوج�ستّية  »الحن���دق« �ست�سقط في �ساعات ال�سَّ

مالّية والجنوبية , اإلى �سمال غرب كو�سك وجـــزء من »طالئية« عن طريق  اإلـــى جزيرتّي المجنـــون ال�سَّ

جادة »الخندق« , فالطريق الوحيد الذي كان يعبر في و�سط »الهور العظيم« ومياه جزيرتي المجنون, 

كان »جادة الخندق«.
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اإن�س���ان طّي���ب؛ ولذل���ك هو ل ي�س���در الأوامر بقتلك���م، لالأ�سف فنحن 

بحاجة اإلى اأ�سرى«. 

ا اإلى هذا الحد, لقد تّم تدمير  اأفهُم جّيًدا لماذا كان متوترًا وع�سبيًّ

اأكثـــر من 26 قارًبا عراقيًّا في المياه ال�ّسرقّية لجزيرة »مجنون«, واأكثر 

�سيب بنيرانهم هم. منذ �سباح هذا اليوم, وب�سبب عدم 
ُ
هذه القوارب اأ

وجـــود الأ�سلحة, لم يكن هناك عمل يذكر لمجموعـــة المدفعّية عندنا. 

رت القوارب العراقّية, لم تعد تطلق من اأ�سلحتنا اأو من  هناك, حيث ُدمِّ

اباتنا اأّية ر�سا�سة اأو قذيفة.  دبَّ

���د �سادقي فرد«, وقد رفع  ين من »محمَّ اقتـــرب اأحد الجنود العراقيِّ

ـــة بالقرب من  ـــرة, والأج�ساد المرميَّ يـــده, واأ�ســـار اإلى القـــوارب المدمَّ

واتر, وكّرر هذه الجملة مّرات: »اأنت مثل اأبي، اأنت قاتل اأبي«, وكاأنَّ  ال�سَّ

»�سادقي فرد« ي�سبه والده.

د  ابط العراقـــّي الآخر, قائـــد المروحّية, من »محمَّ ثـــّم اقترب ال�سّ

�سادق���ي فرد« وتفل في وجهـــه. فقد كان يظّن اأّن »�سادقي فرد« هو من 

ار على المروحّية  ار على مروحّيته. كان ال�ّسباب قد اأطلقوا النَّ اأطلـــق النَّ

مـــن اأ�سلحتهم الــــ »غرين���وف« والـ»دو�س���كا«, فاأ�سابوا ذيـــل المروحّية. 

فجـــاءت اليـــوم اأكثـــر مـــن 40 مروحّيـــة عراقّيـــة, وق�سفـــت جزيرتـــي 

»مجن���ون«, وقامت باإنزالت علـــى الجزيرتين لياًل. وقد تّم تدمير عّدة 

مروحّيات للعدّو.

د اإن�ساٌن �سجاٌع ل يقبل  اأهان قادة المروحيَّات »محّمد« كثيرًا, فمحمَّ

ار اّلذي تفل في وجهه, لكّنه, ولكي  يَّ الخ�سوع, غ�سب كثيرًا من ذلك الطَّ

بر على اإهانات  كوت وال�سّ يحافظ على اأرواح بقّية الأ�سرى؛ ا�سطر لل�سُّ
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ّيار العراقّي. الطَّ

ح�سر عقيد عراقيٌّ لم اأعرف ما هي وظيفته, وبقي مع الجنود, األقى 

نظرة على ال�ّسباب ثّم بداأ بالكالم, حاول اأن يتكّلم باأدٍب واحتراٍم, ولم 

ين. ا�ستعمل  اط العراقيِّ بَّ ي�ستعمل الألفاظ الّركيكة والّنابية مثل بقّية ال�سُّ

جملة: »اأنتم قاتلو اأبناء العراقيِّين«, وهّدد ال�ّسباب بالقتل, وحين قال: 

»اأنت���م ل ت�ستحّقون �ِسوى الَموت«, تحّم�ـــض الجنود العراقيُّون, �سحبوا 

اأ�سلحتهم وطلبوا الإذن باإعدامنا. 

ين الَّذين يحملون اأ�سلحتهم قائاًل: »ل  خاطب العقيد الجنوَد العراقيِّ

داعي لقتلهم، فقد اأمرنا القائد الّرئي�س باأن نح�سر اأ�سرى، وقال: اإّن 

فع من  ى ال�سّ الع���راق بحاج���ة اإلى اأ�س���رى، اإّن الأ�سير المكبَّل ق���د يتلقَّ

ام���راأة، وه���و اأ�سعف منه���ا، لو كنت���م �سجعاًنا بالفع���ل )موّجًها كالمه 

لجن���وده العراقيِّي���ن(، »لكنت���م قتلتموهم عندما كان���وا طلقاء، وكانوا 

رون قواربنا، ولي�س الآن، عندما اأ�سبحوا اأ�سرى باأيدينا، ل ذكاء  يدمِّ

عب العراقّي  ف���ي قتٍل من هذا النَّوع، �سوى اأّنكم تريقون ماء وجه ال�سَّ

العظيم«. 

�سعـــرُت بارتيـــاح ل�سمـــاع كالم العقيـــد, لم يكـــن الجنـــود يتوّقعون 

هـــذا الـــكالم مـــن م�سوؤولهم. وح�ســـب كالم العقيـــد, اّلـــذي كان يتكلَّم 

ة, تـــم رمـــي اآلف القنابـــل, الكاتيو�سا, المينـــي كاتيو�سا  بافتخـــار وقوَّ

ة  م�ساوية على جادَّ واريخ بعيـــدة المدى الكورّيـــة والنَّ )107مـــم(, وال�سَّ

وموقـــع »الخن���دق«. اأعتقد اأنهـــم كانوا يريـــدون اأن ي�ستعر�سوا قدرتهم 

اروخيـــة اأمامنا, ثم قال العقيد: »لقد تّم اإطالق اأكثر من 30 األف  ال�سَّ

طلقة على جادَّة وموقع »الخندق«.
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ة »جني���ف«, ويعرف الأ�سول  يبدو اأنَّ العقيـــد كان مّطلعًا على اتفاقيَّ

ات اّلتي تحت  ة باأ�سرى الحرب. عندما خاطـــب القوَّ والقوانيـــن الخا�سّ

ل الحـــرب بنوعها ال�ّسهم, تقّدم  اإمرته بهذا الـــكالم اأح�س�ست اأّنه يف�سّ

اأحد الجنود, وكان برتبة رائد, اأّدى الّتحّية وقال له: »�سّيدي، اإّن هوؤلء 

���ون الحي���اة، يج���ب اأن يت���ّم تطهي���ر الأر����س م���ن  المجو����س ل ي�ستحقُّ

وجودهم، اإّنهم ي�ستحّقون الموت فقط«. 

ائد, وبعـــد ان�سرافه, لجاأ الجنود  لـــم يعط العقيـــد اأهمّية لكالم الرَّ

ة ذوي الّلحى الّطويلة,  ل ال�ّسبـــاب, وخا�سّ اإلـــى العدوانّية والعنف, فتحوَّ

اإلى اأكيا�ض مالكمة. 

هّددنـــا الجنـــود العراقيُّون, واأمرونـــا ب�ستم الإمام, رف�ـــض ال�ّسباب 

)1), وقال للّرائد 
بغ�سٍب هـــذا الأمر. وقف اأحد الأ�سرى, لم اأكـــن اأعرفه

العراقـــّي باأدٍب: »نحن اأ�سراكم، ونحن في اإيران ل نجبر اأ�سراكم على 

�ست���م �س���ّدام، اإّن هذا الأمر مخال���ٌف لالإ�سالم، عاقبون���ا كما تريدون، 

ولك���ن ل تطلب���وا مّن���ا اأب���ًدا اأن نهي���ن مرجع تقليدنا«. لـــم يوؤّثر كالمه 

اأبـــًدا على الّرائد, بل على العك�ض, هجـــم الجنود عليه, �سحبوه من بين 

ال�ّسبـــاب وانهالوا عليه �سربًا على معدته و�ســـدره, لم يوّفروا مكانًا في 

ج�سمه, ثّم اأكمل الّرائد قائاًل: »اإذا لم تهينوا الخمينّي فاإّننا �سنعدمكم 

�سا�س!«. رمًيا بالرَّ

�سحـــب الجنـــود »ح�سي���ن راد« من بيـــن الأخـــوة, وقالوا لـــه: »ا�ستم 

ـــذي كان �سابًّا �سجاًعا, وقـــد ا�ست�سهد اأخوه  الخمين���ّي«! لكـــن ح�سين الَّ

ـــام الأولى من الحرب, اأجـــاب الّراِئَد قائاًل: »اأم���وت، ول اأ�ستم  فـــي الأيَّ

د ثار اللهي«, اأحد اأبناء محافظة بهمئي.  عرفت لحقًا اأنَّه »محمَّ  (1(
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وا على  الإم���ام«, فانهال العراقيُّون عليه باأحذيتهم واأ�سلحتهم, ثّم انق�سّ

ال�ّسباب كّلهم, حّتى الأ�سرى الجرحى لم ي�سلموا منهم.

ا�ستولـــى العراقيُّون على اأحذية الأخوة, واألب�ستهم الجديدة, وقد تّم 

تاأنيـــب ال�ّسباب الَّذين يرتدون األب�ســـة جديدة. عادة, كانت المو�سة في 

ا له  الجبهـــة تقت�سي اأن يرتدي معظم ال�ّسباب البنطال الكردّي وقمي�سً

جيبان, بّنًيا اأو ع�سكريًّا. في كرد�ستان, كّنا نرى معظم القادة والحر�ض 

وحّتـــى �سباب التعبئة القدامى يرتدون هذا الزّي, الزّي الَّذي لفَت نظر 

ين.  العراقيِّ

كان »عناي���ة اهلل م�سطف���ى ب���ور« يجل�ـــض بالقرب مّنـــي, كان وجهه 

ا  ين له باأحذيتهم, كان �سخ�سً مليًئـــا بالكدمات على اأثر �ســـرب العراقيِّ

يء, كان نحياًل بريء المحّيا, قلُت له: »لماذا  محترًما وخجوًل بع�ض ال�سَّ

اأن���ت منزعج؟ اأنت كبيرهم، ويج���ب اأن تبّث العزيمة والأمل في قلوب 

ال�ّسباب«. 

ـــة وانزعاج �سديد: »من���ذ دقائق، عندما ج���اء العقيد  اأجابنـــي بُغ�سّ

���ة الَّتي كان���ت في موقع  العراق���ّي اإل���ى الموق���ع، �ساأل ع���ن قائد ال�ّسريَّ

»الخن���دق«, وعندما قال ال�ّسبـــاب: اإّن القائد ونائبه قد ا�ست�سهدا, �ساأل 

العقيد: »واأين جثَّتاهما؟«.

ة  اأ�ســـار ال�ّسباب اإلى جثـــة كّل من »جان محّمد كريم���ي«, قائد �سريَّ

القا�ســـم بن الح�سن Q وم�ساعده »اإبراهي���م نويدي بور«. طلب من 

وارق, اأن يح�سر كمّية من »البنزين«, وعندما  الم�سوؤول عن دفة اأحد الزَّ

عـــاد, كان في يده »مطرة« من البنزين. اأمر العقيد ِبَر�ّض البنزين على 

ين يمكنهم  جثتي »جان محّمد«, و»اإبراهيم«, لم ي�سّدق اأحٌد اأنَّ العراقيِّ
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فعل هـــذا العمل, لقد اأمر العقيد العراقّي منذ ن�سف �ساعة بحرق جثة 

هيدين, واحترقتا اأمام اأعيننا.  هذين ال�سَّ

كان مـــن المفتر�ض اأن ياأتي منذ عـــّدة اأّيام الحاّج »�سيف اهلل حيدر 

, قائد لواء »الفتح 48«, واأن ُيرّقي  ال�سهيد »جان محمد كريمي« 
(1(

بور«

هـــراءO, لقـــد قـــال »ج���ان محّم���د« يومها:  اإلـــى قائـــد لكتيبـــة الزَّ

»لننتظ���ر؛ ك���ي يت���ّم الح�س���م ف���ي م�ساأل���ة الهج���وم العراق���ي الم�ساّد، 

 .Q ة القا�سم ب���ن الح�سن��� و�ساأبق���ى حّت���ى ذلك الي���وم قائًدا ل�سريَّ

بعد الهجوم الم�ساّد،� اإذا بقيُت على قيد الحياة �، اأ�ستلم عندها كتيبة 

 Oهراء دة الزَّ يِّ يِّدة الزهراءO«. كان ال�ّسباب في كتيبة ال�سَّ ال�سَّ

بانتظـــار ا�ستالم »جان محّم���د« قيادته, ولكن ها هـــو ج�سده المحروق 

ى على الأر�ض اأمامنا. م�سجًّ

ا  لـــم ي�ستطع »عناية اهلل« اأن يتمالك نف�سه عن البكاء, لقد َفقَد اأي�سً

اأعـــّز اأ�سدقائه »حميد ف���روزان بور«. كان ج�ســـُده م�سّجى على التُّراب 

ل جبين  هنـــاك علـــى بعد اأمتار. قـــال »عناي���ة اهلل«: كنـــت اأريـــد اأن اأقبِّ

هيد »فروزان بور«, وعندمـــا راآني العراقيُّون, هجموا علّي, ورموني  ال�سَّ

باأعقـــاب بنادقهم على ج�سد »فروزان ب���ور«, لأّنني اأردت تقبيل ال�سهيد 

فقط. 

ين, فاقترب  بـــاط العراقيِّ لفتـــت �ساعـــة »عناية اهلل« نظر اأحـــد ال�سُّ

اعة قد تعّطلت في مواجهات اليوم, عندما  واأخذها من يـــده. كانت ال�سَّ

رب َوجَه »عناية اهلل« بحذائه.  ابط اإلى هذا الأمر, غ�سب و�سَ التفت ال�سَّ

اعة؟ - لماذا, خّربت هذه ال�سَّ

.Pour :بور: تلفظ  (1(
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- تعّطلت خالل المواجهات.

اعة عن ق�سد. عندما هداأ  لقـــد اعتقد اأن »عناي���ة اهلل« قد عّطل ال�سَّ

اعة  ابط قلياًل, قال »عناية اهلل«: »لو كنت اأريد اأن اأعّطل هذه ال�سَّ ال�سَّ

ق�سداً، لرميُتها في الماء«. 

حفّي الذي كان ي�سّور, راأينـــاه على جاّدة »الخندق« قد  هـــا هو ال�سَّ

. طلب 
(1(

ور لل�سباب المكّبلـــة اأيديهم ة ثانية. كان يلتقـــط ال�سّ ظهـــر مرَّ

العراقيُّـــون مـــن ال�ّسباب اأمام الكاميـــرا �ستم الإمام, لكـــّن محاولتهم 

باءت بالف�سل, لم يتّم ت�سوير الأ�سرى المجروحين, لم اأفهم في البداية 

مغَزى عملهم, ولكن في ما بعد انك�سفت الأ�سباب. 

بَّاط  كان الم�ســـّور يفّت�ـــض عـــن مو�ســـوع لفـــت, اقتـــرب اأحـــد ال�سُّ

يـــن اآخًذا بن�سيحة الم�ســـّور, وتوجها معًا اإلى »تاج محّمد علّي  العراقيِّ

ظايا راأ�ض  بور«, وكاأّنه يمكن اأن يكون �سبَقًا �سحافيًّا. اأ�سابت اإحدى ال�سَّ

ابط النَّحيل ذو القامة  ماء �سعره. اقترب ال�سّ ت الدِّ »ت���اج محّمد«, وغطَّ

ويلـــة, فتح )قنينة( الماء وهمَّ باإراقة الماء على راأ�ض »تاج محّمد«.  الطَّ

اأراد العراقيُّـــون الَّذين منعونا عن الماء حتَّى هـــذه الّلحظة, اأن يغ�سلوا 

الّدماء عن راأ�ض »تاج محّمد« اأمام الكاميرات. اأّما »تاج محّمد« الذكّي 

ابط  اليقـــظ, التفت اإلى هذا الأمر واأزاح راأ�سه, ولم يقبل اأن يغ�سل ال�سَّ

ابط غ�سًبا, وانهال عليه اأربعة من الجنود  مـــاء عنه, فا�ست�ساط ال�سّ الدِّ

ـــرب بقب�ساتهـــم وركالتهم. فيما بعـــد, عندما انهـــال العراقيُّون   بال�سّ

ـــرب باأعقاب بنادقهـــم, قال حينها »ت���اج محّم���د« �ساخًرا:  علينـــا بال�سَّ

ّور في ذلك اليوم وقد بثَّته القنـــوات الإيرانّية, وقد عرفت العائالتـ  ما عدا  تـــم عر�ـــض الفيلم الذي �سُ  (1(

ين.  عائلتي, وعوائل بع�ض الجرحى الآخرين ـ اأن اأبناءهم على قيد الحياة, وهم اأ�سرى عند العراقيِّ
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»ت�سربون هذا الراأ�س الذي اأردتم منذ لحظات اأن تغ�سلوه بالماء؟«.

كانـــت �سم�ض »جزيرة مجنون« الجميلة تغـــرُب �سيًئا ف�سيًئا, وَتجَمُع 

ين  فـــراء والبرتقالّية, رجا ال�ّسباُب الجنـــوَد العراقيِّ معهـــا اأ�سّعتها ال�سّ

باط, يبدو  ـــالة, رف�ض بع�سهم الأمر. لكّن اأحد ال�سُّ لي�سمحوا لنا بال�سَّ

الة,  اأّنـــه ملتزٌم بالأمور الّدينّيـــة, ا�ستطاع اإقناعهم بال�ّسمـــاح لنا بال�سَّ

الة,  ابط بفّك اأغـــالل ال�ّسباب كّل ع�سرة على حدة لل�سَّ فاأمـــر هذا ال�سَّ

تيّمـــم ال�ّسباب و�سّلوا �سالتهـــم الأولى في الأ�ســـر, دون و�سوء. عندما 

التفـــت بع�ـــض ال�ّسباب اإلى اأن وقـــت �سالتهم قد يمـــّر بانتظار دورهم, 

م اأو و�سوء ودون فّك قيودهم.  �سّلوا دون تيمُّ

بني, مّرت اللَّيلة  في هـــذه اللَّحظات, انهالت الأفكار علّي وبداأت تعذِّ

الما�سية فـــي خاطري, حين كان الأحّبة مجتمعيـــن ب�سفاء ومحّبة في 

هـــذا الموقع, واعت�سر الحزن قلبي عندمـــا راأيت كيف تغّيرت الأو�ساع 

بين ليلة و�سحاها. 

اأجلـــت نظـــري, وللمـــّرة الخم�سين, على وجـــوه ال�ّسبـــاب المظلومة 

والمتعبـــة. �سعرُت اأّنهم حتَّى الآن ل ي�سّدقون اأّن هذا هو م�سيرهم في 

لة؛ كـــي ي�ستطيعوا نقل  الحـــرب.  و�سع الجنود العراقيُّـــون ج�سورًا متنقِّ

�سبابنـــا اإلى مناطقهم الخلفيَّة, المواجهـــة لهذا الموقع. منذ اللَّحظات 

افات العراقّية تعمل على ردم الم�سافة  الأولى ل�سقوط الموقع, بداأت الجرَّ

تـــي تبلغ حوالي 50 متًرا, وكّنا  الفا�سلـــة بين د�سمتنا وبين مواقعهم, والَّ

ة بالقرب من الموقـــع, الكاميونات التي ُتح�سر التُّراب  نـــرى على الجادَّ

دون توُقف.
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 فيما بعـــد: »بعد ظهر ذل���ك اليوم 
(1(

قـــال لي »عل���ّي محّم���د كردلو«

ة الَّتي  ة التَّرابيَّ ���ذي اأح�سرونا فيه من موقع »بي���ت الّلهي« اإلى الجادَّ الَّ

افات العراقّية تهيُل التُّراب على  تو�سل اإلى موقع »الكرام«, كانـــت الجرَّ

ين لقتالهم  بت يومها مـــن عدم نقـــل العراقيِّ جثـــث قتالهم, وقـــد تعجَّ

(2(
خلف جبهة القتال.

عندمـــا تّم و�سع الج�سور العائمة, اأخذ العراقيُّون الأ�سرى, ونقلوهم 

احنات, جاهزة لنقل الأ�سرى,  رف الآخر من الموقع. كانت ال�سَّ اإلى الطَّ

كانـــت اأيدي ال�ّسباب مكّبلة, وخوفًا مـــن اأن يرمي ال�ّسباب باأنف�سهم اإلى 

ابط العراقّي  ا اأقدامهـــم بالأغالل. �ساأل ال�سَّ لوا اأي�سً المـــاء ويهربوا, كبَّ

باحة؟ اأجاب اأربعة اأو خم�سة منهم:  ال�ّسباب: »من منكم ي�ستطيع ال�سِّ

.Gherdaloo :كردلو: تلفظ  (1(

فـــي �سيف العـــام 1998م, ذهبُت برفقة المهند�ض »اأ�س���د اهلل اأ�سديان«, المديـــر الّتنفيذي ل�سركة توزيع   (2(

د »ر�سا دارابي«, قائـــد الب�سيج في تلك ال�سركة, اإلـــى عبادان, اأخبرني  يِّ الكهربـــاء في خوز�ستـــان وال�سَّ

»�سياو����س قربان���ي« مديـــر الكهرباء فـــي منطقة الجنـــوب »عب���ادان وخرم�سه���ر« قائال: »كونن���ا نوؤمن 

ين جّيدة.  الكهرب���اء للمراك���ز الحدودّي���ة العراقّي���ة ف���ي »�سلمجة«, كانـــت عالقتنا مع الجنـــود العراقيِّ

اأ�ســـاف قرباني: »كانت مجموعة البحث ع���ن ال�سهداء والمفقودين تتعرف على رفاة بع�س ال�سهداء 

من عمليات »كربالء 5««. وكان بين الّلوحات المعدنية والعظام اّلتي تّم ا�ستخراجها حوالي الّثالثين اأو 

ين وقدموها لمركز �سلمجة العراقي. كان  الأربعين لجنود عراقّيين. ف�سل الإيرانّيون رفاة القتلى العراقيِّ

�سبـــاب الحر�ض في �سلمجة, ياأخذون الرفـــاة والّلوحات المعدنّية لل�ّسهداء, فكانوا ي�سعونها في توابيت, 

يلفونها بالأعالم الإيرانّية ويزّينونها بورود ال�ّسقائق. وكالعادة كانوا يرّتبون الّتوابيت ب�سكل خا�ّض على 

الّناقالت باحترام واإجراء الّتحية الع�سكرّية, وكانوا يخرجونها من �سلمجة لتتوّزع على المدن الإيرانّية. 

اأّمـــا العراقيُّـــون فكانوا ياأخذون العظـــام والّلوحات المعدنّيـــة, وعلى بعد حوالـــي 500 متر خلف المركز 

الحـــدودّي كانت الجّرافات تحفـــر. واإذا بهم ي�سعون العظام والّلوحات ويدفنونهـــا هناك. مّرة, �ساألت 

الم�ســـوؤول العراقّي عن منطقة الب�سرة: »لم���اذا ل تو�سلون هذه الرفاة اإلى  اأهلها وتدفنونها كالًّ في 

مدينتها؟ اأجاب العقيد ب�سحكة �ساخرة: »لقد انتهى تاريخ هذه الجثث، و�ست�ّسبب لنا اإرباكاً )وجعة 

راأ����س(، ل يج���ب اأن نر�سله���م اإل���ى  مدنه���م. �ستحي���ا ذكرى الح���رب مّرة ثاني���ة في قل���وب العراقيِّين، 

م���ن الأف�س���ل دفنه���م هنا، وتابع العقي���د العراقّي: »اأنا اأتعّج���ب منكم اأيها الإيرانّي���ون، لماذا كل هذا 

الزدحام في �سلمجة؟«
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»نح���ن«, بـــدا اأّنهـــم لم يعرفـــوا المق�ســـود من كالمـــه, فاأمـــر الجنود 

بالإ�سراع بتكبيلهم. 

لون داخل  افة, ورموهم وهم مكبَّ حمل العراقيُّون ال�ّسباب برف�ض الجرَّ

افة اأن  باط من �سائق الجرَّ احنـــات. في هذا الوقت, طلـــب اأحد ال�سُّ ال�سَّ

احنات مّرة ثانية, اأعيد  تقييد  يفـــّك قيود ال�ّسباب, وبعد اأن امتالأت ال�سَّ

ال�ّسباب, وتّم ترحيل �سباب »موقع الخندق«.

عندمـــا كان الأ�سرى الأ�سّحاء يخرجـــون من »موقع الخندق«, جاء 

عدٌد من ال�ّسباب, ومنهم »ح�سين راد« و»محّمد ثار الّلهي«؛ لياأخذوننا 

معهـــم, كّنا نحـــن »ال�ستَّة جرحى« غيـــر قادرين على الم�ســـي اأبًدا. في 

ين وقال لهم: »ارجع«,  اط العراقيِّ بَّ هذه اللَّحظة ارتفع �سوت اأحـــد ال�سُّ

ف�ساح ح�سين بع�سبّية: »األ تريدون اأن تاأخذوا الجرحى معنا؟

ابط ب�سوت عاٍل: »كاّل، المعّوَقون �سيبقون هنا«. فقال ال�سَّ

ذهـــب »ح�سين« و»محّم���د«, وحين ذهبا, لحظـــُت القلق والنزعاج 

ماح لنـــا بالذهاب مع ال�ّسبـــاب, اأح�س�سنا  علـــى وجهيهما من عـــدم ال�سَّ

بالوحـــدة, كّنا نتمّنـــى اأن نكون بالقرب من ال�ّسباب, لم نكن نعلم ما هو 

ين من اأنَّنا نحن ال�ّسّتة,  الم�سيـــر اّلذي ينتظرنا, لقد ارتاح بال العراقيِّ

ل ن�ستطيع الفرار اأو القتال. 

اعة حوالـــي العا�ســـرة والنِّ�سف ليـــال, نقلونا اإلـــى اأعلى  كانـــت ال�سَّ

�سمة اّلتي  )�سطـــح( الموقـــع, واأجل�سونا على د�سمـــة ا�سمنتية هـــذه الدُّ

د كريم���ي« البارحة, »اإبراهيم  هيد »جان محمَّ كان ي�ستريح عليهـــا ال�سَّ

نوي���دي ب���ور« وعدد من �سبـــاب �سرّية »القا�سم بن الح�س���ن«, وها نحن 

هيد »كريمي«, و»نويدي بور«, على بعد  اليوم مع العظام المحروقة لل�سَّ
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10 اأمتار, �سيوف تراب موقع الخندق, والقيود العراقّية في اأيدينا. 

يِّد محّمد  , »ال�سَّ
(1(

يِّد علّي �سالح راي���كان« ا �سّتة اأ�سخا�ـــض: »ال�سَّ كنَّ

 ,
(4(

, »هجي���ر اآب�س���واران«
(3(

, »اهلل خوا�س���ت بز�س���ك«
(2(

�سفاع���ت من����س«

 واأنا. 
(5(

»اأحمد �سعيدي«

���د عل���ّي �سالح راي���كان«, من منطقة دهد�ست, نائب قائد  يِّ كان »ال�سَّ

كتيبـــة ر�ســـول اهللP, وقـــد قطعت يـــده اليمنى في عملّيـــات »كربالء 

4«. كنـــت �سديق اأخيه »ولّي محّمد«, ذلك الـــّرادود الح�سينّي الممّيز, 

�ساحـــب القلـــب الّنقي. هو اليوم فـــي موقع »بي���ت اللَه���ي«, في عملّيات 

د »علّي  يِّ »كرب���الء 4«, اأي: تلـــك العملّيات اّلتـــي قطعت خاللها يـــد ال�سَّ

د من اأولئك  يِّ �سالح«, الَّذي كنُت »عامل التَّخريب« في كتيبته. كان ال�سَّ

الأ�سخا�ـــض اّلذين تع�سقهم قلوب الّتعبوّييـــن )الب�سيج( ب�سرعة؛ لذلك 

ـــواء )المق�سود به  « اللِّ كان يطلـــق عليـــه معظم ال�ّسبـــاب لقب »خ���رازيُّ

هيد ح�سين خرازي, وهو اأحد ال�ّسهداء القادة المعروفين في اإيران  ال�سَّ

اهرة اآلف الّتعبوّيين(. الَّذين جذبوا بقلوبهم الطَّ

يِّد محّمد �سفاعت من����س«, فهو من محافظة »كهكيلوية«,  اأّمـــا »ال�سَّ

وكان قائـــد اإحـــدى الف�سائل فـــي كتيبة الإمام علـــّي Q, اأ�سيب في 

قدمه الي�ســـرى, كان اإن�ساًنا �سجاًعا ومقداًمـــا, بالإ�سافة اإلى اأّنه يتمّتع 

هيد فـــي محافظة  ���د محّم���د �سال���ح راي���كان«, ا�ستلـــم بعـــد اإطـــالق �سراحـــه, ادارة  موؤ�س�سة ال�سَّ يِّ »ال�سَّ  (1(

»كهكيلوية «.

���د محّم���د �سفاع���ت من����س«, ما زال في الحر�ـــض الّثوري لع�سائـــر محافظة »كهكيلوي���ة«, و»بوير  يِّ »ال�سَّ  (2(

اأحمد«. 

»اهلل خوا�ست بز�سك«, هو الآن في  الّتعبئة الّتربوّية للحر�ض الّثوري لمحافظة »بوير اأحمد«.   (3(

كان »هجير اآب�سواران« في الحر�ض, وقد اأكمل عمله في الحر�ض في منطقة »لندة« بعد اإطالق �سراحه.  (4(

»اأحمد �سعيدي«, حالّيًا اأحد اأع�ساء الحر�ض في محافظة »كهكيلوية«.   (5(
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بروح نكتة ذكّية, وقد احترق وجهه وج�سده ب�سكل كبير بعد اأن انفجرت 

يِّد  دبابـــة »ت���ي 72« رو�سّية علـــى بعد خم�سة اأمتـــار منه. اأّما اأخـــوه »ال�سَّ

 في �سهر 
(1(

ينيَّة, »ُفِقد اأََث���ره« ـــذي كان من طلبة العلـــوم الدِّ خداي���ا«, والَّ

اآذار من العام 1984م في منطقة »الّطالئية«.

اأّمـــا »اهلل خوا�ست بز�س���ك«, فهو من »بوير)2) اأحم���د«, وقد ُجرح في 

معدته وقدمـــه, كان العراقيُّون يظنُّون اأّنه طبيـــب, ب�سبب ا�سم عائلته, 

اء, لكن »اهلل خوا�ست«  فكانـــوا يريدون اأن يكتبوا ا�سمه فـــي لئحة الأطبَّ

كان يقـــول لهـــم: اإّن عائلتي هي »بز�سك« )والتي تعنـــي باللغة الفار�سّية 

طبيًبا(, لكّنني ل�سُت طبيًبا. 

لمحافظـــة  الّتابعـــة  »�س���وق«,  منطقـــة  مـــن  اآب�س���واران«  و»هجي���ر 

»كهكيلوي���ة«, اأ�سابتـــه اإحـــدى ال�ّسظايـــا فـــي قدمـــه اليمنـــى, ولم يعد 

با�ستطاعتـــه الم�سي, كان في مترا�ض كمين اأثنـــاء الهجوم )العراقي(, 

ـــذي كان في الحقل المواجه لـ»موقع الخندق«, وكان  هذا المترا�ض, الَّ

بابات العراقّية اّلتي اأحرقها ال�ّسباب الإيرانيُّون في  عبارة عن اإحدى الدَّ

عمليَّات »بدر«, وكانت تبعد عّنا حوالي 50 مترًا. يف�سل بين »مترا�سنا« 

اعـــة الّرابعة  يـــن م�ستنقع. لقد جـــرح »هجير« عنـــد ال�سَّ وبيـــن العراقيِّ

�سباًحـــا تقريًبا, وقد �سحبـــه ال�ّسباب منذ ذلك الوقـــت اإلى جانب اأحد 

اأبـــواب متاري�ض الموقع, كان »هجير« يراقب �سبـــاب الموقع, ودفاعهم 

ال�ّسجاع, قال »جابر كريم���ي«: كان »هجير«, الَّذي لم يكن با�ستطاعته 

الحركة, يمالأ اأْم�َساط اأ�سلحة ال�ّسباب بالّر�سا�ض. 

ين لي�سوا �سهداء, ول اأ�سرى, بل مازالوا مفقودين, ولم يتم الإعالن عن  )هناك عدد من الجنود الإيرانيِّ  (1(

�سهادة بع�سهم اإلى الآن ويطلق عليهم عبارة »مفقودو الأثر«(.

.povir :بوير: تلفظ  (2(
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»اأحم���د �سعي���دي«, كان اأي�ســـًا من منطقـــة »�سوق«, اأ�سيـــب ب�سظّية 

فـــي معدته, فخرجت اأمعاوؤه من مكانهـــا, ومع اأّن ال�ّسباب ربطوا معدته 

ة ثانية, لكن الأمر كان  بالأقم�ســـة والكوفّيات, وحاولوا اإدخال اأمعائه مرَّ

يبدو �سعًبا, فالأمعاء تخرج دون توقف.

يِّد عل���ّي �سال���ح«, َقِبَل  غط الـــذي قام بـــه »ال�سَّ بعـــد الإ�ســـرار وال�سّ

العراقيُّـــون فّك قيودنا لنتمّكن من اأداء �ســـالة المغرب والع�ساء. ولكي 

ـــي دون م�سكلـــة, اقتـــرب »اهلل خوا�س���ت« ونزع �سورة �ســـّدام اّلتي  ن�سلِّ

كانـــت اأمامنا على الحائط, عندمـــا راآه الجنـــدّي, الواقف على مدخل 

الخنـــدق, غ�سب, و�سرب »اهلل خوا�س���ت« باأخم�ض بندقيته على راأ�سه, 

مع اأنَّ الجندّي ل يفهم كالمنا فاإّن »اهلل خوا�ست« اأكمل قائاًل: »اإّن هذه 

ورة, واأعاد و�سعها في  رنا بذنوبنا« لكن الجندّي اأخذ ال�سُّ ورة تذكِّ ال�سُّ

الة ونحـــن ملت�سقين بحائط  جَبْرنـــا اأنف�سنا على ال�سَّ
َ
المـــكان نف�سه, اأ

الخندق. 

د علّي  يِّ ـــذي كان يفعله ال�سَّ كان العراقيُّـــون يريـــدون اأن يعرفوا ما الَّ

�سالـــح بيد مقطوعـــة على الجبهة, فقد احتملوا اأن يكـــون قائدًا مهّمًا. 

بـــاب: »كّلك����م تعرفونن����ي، وه����م ل يعرفونن����ي لغاي����ة  ـــد لل�سَّ يِّ قـــال ال�سَّ

الآن، اإذا �ساألوك����م م����ا ه����ي م�سوؤوليت����ي على الجبه����ة، اأجيبوهم باأّنني 

جن����ديٌّ ع����ادٌي، ل تكتموا كوني في الحر�����س، ولكن ل تبوحوا برتبتي 

وم�سوؤوليَّتي«.

اإّنهـــا اآخر �ساعات الّليل, كان عدٌد مـــن عنا�سر »المنافقين« )منافقو 

تة ـ   خلـــق( ل زالـــوا في »موق���ع الخن���دق«. اأخَرَجنا العراقيُّون ـ نحـــن ال�سِّ

قـــوا معنـــا, كان اثنـــان من منظمـــة »منافق���ي خلق«  كلٌّ علـــى حـــدة, وحقَّ
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ين في هجوم اليوم, وكان العراقيُّون يحاولون اإذللنا من  يرافقان العراقيِّ

ون وهم  خـــالل قولهم لنا: »انظروا ه���وؤلء لي�سوا عراقيِّين، اإّنه���م اإيرانيُّ

يحاربونكم«. 

يت ر�سالته, وها اأنا اأرد له الجواب: »ها هو فيلق بدر لي�سوا  لقد تلقَّ

اإيرانيِّي���ن، اإنَّه���م عراقّي���ون، لكّنه���م يحاربونك���م، ف���كّل واحد ل���ه دافٌع 

خا�سٌّ للم�ساركة في الحرب«. 

ة  يِّد فا�س���ل ف�سلي���ان« في جادَّ لقـــد اأ�سر العمـــالء المنافقـــون »ال�سَّ

���د فا�سل« عن�سر الحر�ض الوحيد اّلذي ا�ستطاع  يِّ »الخن���دق«. كان »ال�سَّ

رمـــي نف�سه في مياه الجزيرة قبل اأ�سره, والهرب من »موقع الخندق«. 

يِّد علّي �سالح«, اّلذي اأبقوه في »موقع الخندق«,  ور اإلى »ال�سَّ و�سل الدَّ

غم من اأن اإ�سابته ترجع اإلى �سنة ون�سف خلت. لكني ل اأعرف  على الرَّ

ا بيد  لمـــاذا لم ياأخذوه مع الأ�سرى الأ�سّحاء. يعرف البعثيُّون اأّن �سخ�سً

ـــا, وكاأّنهم  واحدة فـــي »موقع الخن���دق«, يعني اأّنـــه لي�ض عن�سًرا عاديًّ

ت�ساءلـــوا: فماذا يرومون مـــن �سخ�ض ل يد له في الخطوط الأماميَّة, ل 

يمكن اأن يكون جنديًّا عاديًّا. �سحيح اأنَّ ل يد له, لكنه يملك عقاًل. 

قبل اأن يطلبونا للتَّحقيق, وّحدنا كالمنا. كان الجنديُّ على المدخل 

خ�س  يحـــّدق بنا. خفت للحظة, وقلت في نف�سي: »ماذا لو كان هذا ال�سَّ

���د« على اأن نقول اأّنه في  يِّ يع���رف الفار�سّي���ة ويف�سحنا«. اّتفقنا مع »ال�سَّ

يِّد علّي �سالح« قائاًل:  الحر�ض, لكّنه لي�ض من قادة الحر�ض, اأكمل »ال�سَّ

»اأّم���ا فيم���ا يتعّلق بيدي المقطوعة، قولوا: اإّنني حين كنت في الحي، 

ف���ي اإح���دى الم���ّرات كنت اأنق���ل القمح اإل���ى المطحنة، وحي���ن و�سعُت 

القمح، علقت يدي بحبل المطحنة وُقطعت«.
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حيـــن �ساألنا العراقيُّـــون عن يـــده, واأجبناهم كّلنا باأّنهـــا قطعت في 

الّطاحـــون, بدا على وجوههـــم اأّنهم لم ي�سّدقوا كالمنـــا, كان هدفهم 

يِّد علي �سالح«.  فقط  ك�سف هوّية »ال�سَّ

نا لم يغم�ض لنـــا جفن, مّزقُت بنطالي  م�سى مـــن اللَّيل ن�سفه, لكنَّ

ـــة, كان جرحي عميقًا, لكّنه  ظيَّ »الك���ردّي« من المـــكان اّلذي دخلته ال�سَّ

ة اّلتي  لم يكـــن يوؤذيني كثيًرا, �سّمدت جرحي باأحد القم�سان الع�سكريَّ

يِّد �سال���ح«, فقد كان غارًقا في التَّفكير, ل  ا »ال�سَّ كانـــت في الخندق, اأمَّ

ي�سعـــر ب�سيء حوله وهو يرّكز نظره في مـــكان ما, اأو بالأحرى في زمان 

ما, كنت اأفهم جّيدًا ما الَّذي يدور في َخَلدِه.

 �ساد الهدوء كّل الخندق.

�سدفتنـــا اأحداث طيلة هذا الّنهـــار, لم نكن ن�سّدق اأن يكون ن�سيب 

»جزي���رة مجن���ون« مـــن هـــذه المعركة على هـــذا الّنحو, كنـــت اأظّن اأّن 

بع�سهم قد خاننا وَطَعننا في الّظهر. ل اأدري قد اأكون مخطًئا.

���د �سال���ح« الكثير من الكالم, كان يلـــوم نف�سه؛ لأّن  يِّ كان لـــدى »ال�سَّ

ٍر.  معظـــم مـــن كان تحت اإمرتـــه قد وقع فـــي الأ�سر, مع اأّنه غيـــُر مق�سّ

يِّد علّي �سالح، هجير، اهلل خوا�ست، واأحمد« اّلذين وقعوا في  كان »ال�سَّ

الأ�ســـر فـــي »موقع الخندق«,  يريدون اأن يعرفـــواـ  واأنا اأي�سًاـ   ما الذي 

ة »الخندق«.  ح�سل يومها في جادَّ

يِّد �سالح« بكّل ما يتعّلق بجاّدة »الخندق«, وقد كّلمنا هو  حّدثُت »ال�سَّ

(1(
عن الملحمة اّلتي �سّطرها �سباب »موقع الخندق«.

بـــداأ العـــدّو بالق�سف فـــي ال�ّساعة 10و3 دقائق فجـــرًا. وانقطع منذ تلك الّلحظـــات الّت�سال بين �سباب   (1(

موقـــع »الخندق« وقيادة المحور. �َسمعـــْت لجنة قيادة الّلواء المتمركزة على تقاطع الّطريق بالقرب من 
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يِّد علّي �سالح«. لقد اخترق العراقيُّون وبم�ساعدة المنافقين موجة الاّل�سلكّي  المحـــور, اآخر كالم »لل�سَّ

ـــد �سالح بالفار�سّية والعربّية والّلهجة الّلورية  يِّ اّلتـــي كان يتحّدث عليها ال�ّسباب, وبداأوا يتكّلمون مع ال�سَّ

د �سكر اهلل واهبي زاده قائد كتيبة ر�سول اهلل  يِّ البختيارّية. حوالي ال�ّساعة 5.45 دقيقة �سباًحا, نادى ال�سَّ

يِّد علّي �سال���ح« اأن يتوّجه اإلى موقع »بيت الله���ي« و»ت�سراغت�سي«, كي يعيد تنظيم  P وطلـــب مـــن »ال�سَّ

يِّد  تـــي الإمـــام ال�ّسجاد Q والإمـــام المجتبىQ بناًء للّظـــروف والأحوال المتغّيـــرة. لكن »ال�سَّ �سريَّ

�سال���ح« قـــال بلهجتـــه المحّببة: »فدت���ك روحي، اذهب اأن���ت اأريد اأن اأبقى م���ع ال�ّسباب هن���ا، اإّنني ا�سعر 

بالرتياح واأتاأقلم اأكثر معهم هنا، اأنا ل اأُبادل هوؤلء ال�ّسباب بالّدنيا وما فيها. اإذا كان من المفتر�س 

يِّد واهبي زاده« من الموقـــع نادى »جان محمد«, لم  ���ل الم���وت معهم. اثناء خ���روج »ال�سَّ اأن اأم���وت اأف�سّ

يِّد �سالح« يريد اأن يبلغ »واهبي زاده« اأن جان محمد قد ا�ست�سهد. كان واهبي زاده يحب »جان  يكن »ال�سَّ

محّمد« كثيرًا وكان م�سرب المثل بحّبه لقائد �سرّيته. 

يِّد  م »ال�سَّ ة ثانية, نادى »واهبي زاده« �سديقه »جان محّمدي«, و�ساد قلق في المكان, فماذا يقولن؟ تقدَّ مرَّ

�سال���ح« وقـــال له: »اهداأ، لقد ا�ست�سهد جان محمد واإبراهيم«, ولكن ل تقلق على هذه المنطقة. عندما 

�سمـــع »واهب���ي زاده« هذا الخبر و�سع يده علـــى خا�سرته وجل�ض. قال ال�سيد علـــي �سالح: عندما اأبلغت 

»واهب���ي زاده« خبـــر �سهادة »جان محّمد«, عـــاد اإلى ذهني م�سهد اإبالغ »مح�س���ن ر�سائي« خبر �سهادة 

»ح�س���ن باق���ري«, �سعرت اأن ظهره قد انك�سر. لقد خ�سر »واهب���ي زاده« قائدًا وم�ساعد �سرّيته في اأحلك 

الّظروف واأكثرها �سعوبة. 

يِّد �سالح«, وطلب  اّتخاذ  حوالي ال�ساعة 6.30, �سّلم »واهبي زاده« �سرّية القا�سم بن الح�سن Q اإلى »ال�سَّ

تين تحت اإمرته, وها هو يترك الموقـــع. كان الق�سف ينهمر كزّخات  ريَّ الإجـــراءات الاّلزمة لدمـــج ال�سَّ

ين داخل القناة, في طريقه لروؤيـــة �سباب �سرّية الح�سن  المطـــر. اأبلغنـــا »واهبي زاده« اأّنـــه راأى العراقيِّ

وا بين ال�سرّيتين  المجتبـــى Q اّلذين كانوا في الموقع الخلفّي. رمى العراقيُّـــون اّلذين ت�سّللوا وا�ستقرُّ

ن له ال�ّسباب تغطية بالّر�سا�ض؛ كي ل  الأولـــى والّثانية, قنبلة على »واهب���ي زاده« الَّذي ُجرح ب�سببها. اأمَّ

ي�سمحـــوا لقائدهم اأن يقع في الأ�سر, فهو �سيد ثميـــن للعراقيين. كان »وهبي زاده« يدير قيادة ال�سرايا 

عبـــر الاّل�سلكـــّي. ثّم توّجه من القناة �َسمـــال الجاّدة اإلى »ت�سراغت�سي« , حيـــث اأ�سبح محا�سرًا هناك. 

ين وفي  حين التفت »واهبي زاده« اإلى اأّن كّل �سيء قد انتهى, رفع يده ال�سليمة ووقع اأ�سيرًا. لكن العراقيِّ

مال لم ينتبهوا اإليـــه, فا�ستطاع هو اأي�سًا ا�ستغـــالل الفر�سة, رك�ض ناحية  زحمـــة الغبـــار والق�سف والرِّ

»بي���ك اأب« �سغير وبيده المجروحة نجح بالفـــرار منهم اإلى »ت�سراغت�سي« ومن ثّم ا�ستطاع الو�سول اإلى 

»تقاط���ع المح���ور«. لقـــد ُجرح قائد كتيبـــة ر�سول اهللP في اأ�سعـــب الّظروف. كان »واهب���ي زاده« من 

اولئـــك القادة اّلذين يّت�سفون بالّتدبيـــر وحّل الم�سكالت حّتى في اأ�سعب الّظروف واأكثرها تعقيدًا. قاد 

ائبة في اأ�سرع وقت. عاد ب�سرعة من »تقاطع المحور«  كتيبته باأقّل الخ�سائر, وكان يّتخذ القرارات ال�سّ

يِّد �سالح«  اإلـــى ميدان »ت�سراغت�سي«, ثّم تابع بج�سده المجروح قيادة كتيبته. كان اآخر اّت�سال له »بال�سَّ

يِّد �سالح« على ارتفاع  فـــي ال�ّساعة الّتا�سعة �سباحًا. عندما انقطع الّت�سال بينهـــم, ولكي يحافظ »ال�سَّ

معنوّيات ال�ّسباب في الموقع؛ بداأ ين�سد لل�ّسباب �سعرًا محلّيًا لزمته »يار يار« اأي »حبيب، حبيب«. غلبت 

الّدمعـــة »واهب���ي زاده« اّلذي راأى حواَلـــَي الّثمانين اأو الّت�سعين من �سبابه على قـــاب قو�سين من الأ�سر, 
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كانـــت حكاية �سباب »الخن���دق« حكاية موؤلمة وُمـــّرة. فهناك الكثير 

من الأ�سئلة كانت تقلق اأذهان ال�ّسباب, اأ�سئلة دون اإجابات: لماذا كانت 

اأ�سلحتنا وذخيرتنا قليلة؟ لماذا لم ي�سل الّدعم, الأ�سلحة والإمدادات؟ 

لماذا لم ُيقدم اأحد على م�ساعدتنا, ويحاول خرق الح�سار؟ لماذا كان 

م�سير جزيرة »مجنون« هكذا؟ ولماذا ولماذا؟ 

لقـــد قاوم �سباب »موقع الخن���دق« بب�سالة و�سرا�سة على اأمل و�سول 

يِّد علي  الّدعم من خلف الجبهة. لم يتوّقعوا الوقوع في الأ�سر. قال »ال�سَّ

�سال���ح«: لو اأّن ال�ّسباب عرفوا اأن ل دعم, ول محاولت لك�سر الح�سار, 

لختلفـــت الأو�ســـاع؛ لمـــا وقعنا فـــي الأ�ســـر؛ كان كّل ال�ّسبـــاب يعرفون 

باحـــة, لـــو كانوا يعرفـــون ما �سيح�ســـل, لرموا باأنف�سهـــم في الماء  ال�سِّ

يِّد �سالح« على عدم قدرته على اإنقاذهم من هذا الو�سع. قال: »لن اأ�سامح نف�سي  وبداأ يعتذر من »ال�سَّ

ل���و كن���ت اأ�ستطي���ع اأن اأقوم بعمل ما ولم اأقم به«. تابع ا�ستـــالم دفة الأمور اإلى الّلحظة اّلتي اأغمي عليه 

ب�سبب اإ�سابته. 

اإّن القنـــاة اّلتـــي حفرهـــا ال�ّسباب فـــي الجهة الخلفّيـــة لـ»موق���ع الخن���دق« اأثناء هجوم الأعـــداء كانت 

ا�ستراتيجّية؛ لأّنها جعلت مياه الجزيرة تمالأ هذا المكان ف�سّعب مرور الأعداء اأو هجومهم من الخلف 

ا. ولكـــن محا�سرة ال�ّسباب في  م الّدّبابات وحامـــالت الجند �سعبًا جدًّ علينـــا؛ لأّن هـــذا الأمر جعل تقدُّ

هكـــذا ظروف, زاد مـــن اإح�سا�ض ال�ّسباب بالغربـــة والوحدة, وها هم عاجزون عـــن الحركة. اإذا ما تم 

ون في موقع »بيت الّله���ي« وفي موقع»الطبر�سّي«.  احتـــالل »موقع الخن���دق« �سيتراجع ال�ّسباب وي�ستقرُّ

ا  اأي: التح�سينـــات الواقعـــة خلف القناة اّلتـــي تحّدثنا عنها.مع وجود هذه القنـــاة كان من ال�سعب جدًّ

خـــروج ال�ّسبـــاب, والنت�سار على الجـــاّدة الأ�سا�سّية, وبالتالـــي مواجهتهم للعراقّيين, ثـــّم قتالهم وعدم 

الوقوع في الأ�سر. لقد تحّول الموقع اإلى جزيرة تحيط بها المياه من جهة, والعراقيُّون من جهة اأخرى. 

فلـــم يعد بالإمـــكان اإي�سال الإمدادات الب�سرّية اأو الغذائّية. اإّن توقع هـــذا الأمر منذ عّدة اأّيام هو الذي 

جعـــل »واهب���ي زاده« قائـــد كتيبة ر�سول اهلل يقـــّدم ا�ستقالته؛ ل�سّدة غ�سبه؛ لأّنه قـــال اإّنه بهذا العمل قد 

ا. ولكن  ا جدًّ حكمنا على �سباب الموقع باأن ُيحا�سروا داخله؛ لأّن اإمكانية ردم هذه الهوة اأمر �سعب جدًّ

عبة اّلتي ت�سير اإلى الهجوم الحتمـــّي للعراقّيين تراجع عن ا�ستقالته. وها هو  عندمـــا راأى الّظروف ال�سّ

يـــن الذين اأحاطوا بنا مـــن كّل الجهات, وعلى  الموقـــع وحيـــٌد مع �سبابه اّلذيـــن يواجهون هجوم العراقيِّ

, ها هم  يـــن,ـ وبعد �ساعات من المحاولةـ  الّرغـــم مـــن اأن الم�ستنقعات كانت تحيط بالموقع فاإّن العراقيِّ

اأمامنا بكامل اأ�سلحتهم.
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وَنَجوا من هذه المحنة.

ين, اأجبته: عندما �ساألني عن تقّدم العراقيِّ

موا اإلى جاّدة »�سّيد ال�سهداء«, منذ ال�ّساعة  - كان العراقيُّون قد تقدَّ

العا�سرة �سباًحا. 

- ماذا عن المقّر ال�ّساد�ض للحر�ض؟

- يقولون: اإّن الأعداء قاموا باإنزاٍل خلف المقّر. 

�سا�ض ظهـــًرا, وقف »علّي  ار والرَّ ماء ت�ستعـــل بالنَّ عندمـــا كانت ال�سَّ

 في اأعلى نقطة من الموقع ورفع �سوته بالأذان, 
(1(

خجر �سفيعي ن�سب« 

هر, وفي  ـــع ال�ّسباب على الجهاد, وكان يرتجز دائًما. عند الظُّ كان ي�سجِّ

قلـــب المعركة, وقف واأّذن, وقال لل�ّسباب بعد الأذان: اإّن �سريتنا ا�سمها 

ة القا�سم بن الح�سن, واليوم عا�سوراوؤنا, يا اأبناء الخمينّي! قاوموا  �سريَّ

حّتـــى اآخر ر�سا�سة, ل ُتهـــدروا طلقاتكم, اإّن دمنا لي�ـــض اأف�سل من دم 

مولنا الإمام الح�سين Q, اإذا �سقَطْت هذه المنطقة فبماذا �سنجيب 

الإمـــام ونقول له؟ فاليوم عين اهلل, وعيـــن الإمام الح�سين Q على 

هذه المنطقة. 

عندمـــا نفـــدت ذخيـــرة ال�ّسبـــاب ورفعـــوا اأيديهـــم, لم يكـــن »علّي 

ا للوقوع فـــي الأ�سر. وقف كـ»اأبي ذر« فـــي اأعلى الح�سن  خج���ر« م�ستعـــدًّ

)المترا�ض(, بالقرب من ج�ســـد ال�ّسهيدين »جان محّمد« و»اإبراهيم«, 

ـــا. منذ العام 1981م, دخل الحوزة العلمّية  »في  كان »عل���ي خج���ر �سفيعي ن�سب« اأكبر �سباب الّتعبئة �سنًّ  (1(

���د مي���ر اأحمد تق���وي«, رئي�ض الحـــوزة العلمّية فـــي »دهد�ست«. في  يِّ كهكيلوي���ة«. كان مـــن محّبـــي »ال�سَّ

منت�سف الّليل, وقبل �ساعة من الهجوم العراقّي, اغت�سل غ�سل ال�ّسهادة. ينقل »علي ر�سا كرمى«, اأحد 

�سروا في »موقع الخندق«, اأن علي خجر, وفي اليوم ال�ّسابق, اأخرج من جيبه خم�سين 
ُ
ال�ّسبـــاب اّلذين اأ

تومانـــا وع�سرين تومانا )حوالي خم�سين ليرة ل غير(, وقال: »اأيه���ا ال�ّسباب، لربما ا�ست�سهدت، اأعطوا 

هذا المال لمالّية الكتيبة، تبّرع مّني للجبهة. 
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وقـــال: اإّن دمي لي�ض اأف�سل من دماء »جان محّمد واإبراهيم«, لم اأع�ض 

هاية. عندما �سقطت د�سمتنا كاأّنه  هذا العمر كّله كي اأ�سبح اأ�سيرًا في النِّ

اأراد اأن يقول: اإذا لم تكن اإيران, فما نفع ج�سمي؟ وقف في اأعلى نقطة 

لة, الموت ل�سّدام.  من الموقع, و�سرخ باأعلى �سوته: هيهات مّنا الذِّ

ا. تلقى  ين الّنار على اأكبر التعبويين �سنًّ اأطلـــق اأربعة اأو خم�سة عراقيِّ

لقات في  »حبي���ب ب���ن مظاه���ر« �سرّية القا�سم بن الح�سن ع�ســـرات الطَّ

هيد النحيف والّلطيف بالقرب من ال�ّسهيدين  �سدره, وقع ج�سد هذا ال�سَّ

»جان محّمد« و»اإبراهيم«. 

يطرة على »موقع الخندق«, اإلى الحيلة.  لجاأ الأعداء, ومن اأجل ال�سَّ

اقترب �ستة ع�سر قارًبا, وقد ن�سبوا عليها علم بالدنا, داخل القناة اّلتي 

باب, وبـــداأ البع�ض منهم ي�سرخ  بـــاب في الخلف, فرح ال�سَّ حفرها ال�سَّ

ب�سوت عاٍل: »ل تطلقوا الّنار، ل تطلقوا الّنار، اإّنهم مقاتلونا«. 

باح كان �سباب »الآر بي ج���ي« في كتيبة ر�سول اهلل P قد  فـــي ال�سّ

ق�سفـــوا اأكثـــر من ع�سرة قوارب فـــي الجهة ال�ّسرقية للخنـــدق. لم يمّر 

ين, واهلل خيـــر الماكرين.  الكثيـــر مـــن الوقت, وانك�سفت حيلـــة العراقيِّ

ويل في  يِّد علّي �سال���ح«, وهو �ساحب الّتجربة والباع الطَّ لقـــد فهم »ال�سَّ

د »علّي �سير قيطا�سي« قائاًل:  يِّ الجبهة, اأّن في الأمر حيلة, وطلب من ال�سَّ

ين! لكن »علّي �سير« اّلذي �سّدق اأّنهم اإيرانيون,  اق�سفوا قوارب العراقيِّ

قـــال: يا »�سّيد علّي!« اإّنهم يرفعون العلـــم الإيرانّي, لن اأق�سفهم, اإّنهم 

يِّد علّي« ب�سوٍت عاٍل: لقد رفعوا القراآن على الّرماح!  قّواتنا. �سرخ »ال�سَّ

اإّنـــه مكر الأعداء, اق�سفهم! لكن »علّي �سير« كان ل يزال عند اإ�سراره 

يِّد عل���ّي �سالح«, اّلـــذي كان يعرف ما  علـــى اأّنهـــم اإيرانّيون. لكـــّن »ال�سَّ
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يقولـــه, نادى »مهدي كريم���ي«, وهو اأحد �سباب الآربي جي »الَفِطنين« 

في الكتيبة, وقال: »مهدي، ِارِم هذه القوارب، اأجاب مهدي: «تكليف«؟! 

يِّد علّي«: »طبًعا، تكليف، اإّنه َعلَُم مكِرهم«. رمى مهدي القارب  ردَّ »ال�سَّ

الأّول علـــى بعد �ستين مترًا مـــن الموقع, وبداأ عندها �سباب الآربي جي, 

وكذلـــك »عل���ّي �سير«, اّلذي عـــرف بو�سوح خديعة الأعـــداء, بداأ برمي 

قـــوارب الأعداء, ودون توقُّف. عندما كان »اإ�سماعيل �سولت دار« يرمي 

القـــوارب, نادى باأعلـــى �سوته: »يا �ساه قا�س���م )وهو اأحد اأبن���اء الأئّمة 

المدفوني���ن ف���ي محافظ���ة بوي���ر اأحم���د( ن���ذرُت ل���ك اأف�س���ل خرافي، 

�ساعدن���ي ك���ي اأدّم���ر ه���ذا الق���ارب«. وها هـــو ي�سيب القـــارب العراقّي, 

���ادات« و»حميد  د »ن���ادر ال�سَّ يِّ لـــوات والّتكبيـــرات, اأّمـــا ال�سَّ وترتفـــع ال�سّ

م من اأذنيهما؛ لكثرة ما رموا ب�سالح الآربي جي.  مهدوّي« فقد �سال الدَّ

ا بين رماة »موقع الخندق«. عندما انك�سفت  كان »حمي���د« الأ�سغـــر �سنًّ

يِّد علّي  ين لذوا بالفرار, وتراجعوا عن الموقع. جمع »ال�سَّ خّطة العراقيِّ

ها ال�ّسباب،  �سال���ح« قادة المجموعات, ورماة الآربي جي, وقال لهم: »اأيُّ

لم يبَق من العمر الكثير، هنا نقطة النِّهاية، ل نملك �سيًئا لنخ�سره. 

الكثي���ر مّنا قد �سهد عملّيات )بدر( و)خيبر(على هذه الجزيرة. لكن 

اليوم لي�س كباقي اأّيام الحرب، وبما اأنَّ الو�سع قد و�سل اإلى ما و�سل 

م���وا اأطراف الموق���ع بينكم، ول يجب اأن نقع ف���ي الأ�سر اإّل  اإلي���ه؛ ق�سِّ

هداء... «. عندما ناأخذ بثاأر ال�سُّ

فاد. ل مجال لإر�سال  باب, وذخائرهم اآلت اإلـــى النَّ خـــارت قوى ال�سَّ

الّدعم والّذخائر اإلى »موقع الخندق«, �سيطر العراقيُّون على الخطوط 

الخلفّيـــة, وقد اأخذ العط�ض ماأخذه مـــن ال�ّسباب, لم تكن مياه الجزيرة 
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ار  ف اإطالق النَّ ـــرب. حوالي ال�ّساعة الرابعة بعد الظهـــر, توقَّ قابلة لل�سُّ

باب  مـــن قبل �سبـــاب »الخن���دق«. فـــي اللَّحظـــات الأخيـــرة, قاتـــل ال�َسّ

بالحجـــارة, لقد كانت الفر�ســـة الأخيرة والّر�سا�ســـة الأخيرة. عندما 

كان العراقيُّـــون ي�سعدون على تح�سينات و�سواتر»موقع الخندق« كان 

باب يواجهونهم بالحجارة والع�سّي والحجارة الإ�سمنتّية. قليلة هي  ال�سَّ

ين وهم يحاربونهم  الأوقـــات اّلتي واجه فيها العراقيُّون ال�ّسباب الإيرانيِّ

بالحجـــارة والتُّـــراب. كان اللُّور )اأهالـــي منطقة لور�ستان فـــي اإيران( 

اأ�سحـــاب هذه الأفـــكار. كان العراقيُّـــون يظنُّون عندهـــا اأّن الإيرانيين 

يرمونهم بالقنابل اليدوية, فكانوا يقفزون من القوارب اإلى الماء خوًفا. 

لقد �سيطـــر الأعداء على »موقع الخن���دق«, ولكن لي�ض على »الح�سن« 

اّلذي تمتر�ض فيه ال�ّسباب واّلذي يقع خلف الموقع. كان هذا »الح�سن« 

النُّقطة الأخيرة اّلتي قاومنا فيها.

فـــي اللَّحظـــات الأخيـــرة, تراجعـــت كّل القـــوارب العراقّيـــة. عرف 

���د عل���ّي �سالح« اّلذي كان قائًدا, و�ساحـــب خبرةـ ما الذي يريده  يِّ »ال�سَّ

باب؛ لكي  واريخ؛ لذلك جمع ال�سَّ العراقيُّون, كانوا يريدون َرْمينـــا بال�سَّ

يعطيهـــم الّتوجيهـــات الاّلزمة, اأو كما ُيقـــال »اأخذ التَّكلي���ف« منه. كان 

معنـــا, بالإ�سافة اإلى �سبـــاب �سرّية القا�سم بن الح�ســـن, اأع�ساء فريق 

يِّد �سالح«: ...اأنا  الإمداد الّطّبّي, وقادة القوارب اأي�سًا, قال يومها »ال�سَّ

عور  اأعـــرف ما اّلذي ت�سعرون به في هذه الأثناء, اأنا اأي�سًا يخالجني ال�سُّ

نف�سه... هل تظنُّون اأّنني اأحّب اأن ياأ�سرني العراقيُّون؟ نحن محا�سرون, 

ل ذخائـــر, ول طعام. لقـــد كان تكليفنا حّتى هذه اللَّحظـــات اأن نقاتل, 

وتكليفنا الآن اأن نوؤ�َسر. 
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باب اّتخاذ القرار, ظهرت مروحّية  في تلك الّلحظة, عندما اأراد ال�سَّ

عراقّيـــة وحّلقت فـــوق الّروؤو�ـــض, وكان اأحد الجنـــود يتلو بالًغـــا بالّلغة 

الفار�سّية با�سم قائد الفرقة 16 في الجي�ض العراقّي: »اإّنكم محا�سرون، 

ل خي���ار اأمامكم �سوى ال�ست�سالم، والأف�سل اأن ت�سّلموا اأنف�سكم، واإّل 

باب اأن  د من اأربعة من ال�َسّ يِّ واريخ«. طلـــب ال�سَّ �سنق�س���ف الموقع بال�سّ

ينزعـــوا قم�سانهم التـــي يرتدونها تحـــت بّزاتهـــم, واأن يغر�سوها على 

الجهات الأربع للموقع. 

بـــاب. وهم حّتى  كانـــت لحظـــات قا�سيـــة وموؤلمـــة بالّن�سبة اإلـــى ال�سَّ

رون اأّنه قد ت�سلهم  اللَّحظـــات الأخيرة لم يفقدوا اأملهم, وكانـــوا يت�سوَّ

هداء  ة والع�سكرّيـــة ويتّم اإنقاذهم. كانـــت جثث ال�سُّ الإمـــدادات الب�سريَّ

المحترقة  »جان محّمد كريم���ي«, و»اإبراهيم نويدي)1) بور«, وغيرهم 

مـــن �سهداء الخنـــدق كــــ »اأرجا�س���ب عل���ّي زاده«, و»عل���ّي خج���ر �سفيع 

ن�س���ب« ملقاًة على الأر�ض, كما قال »اأحمد �سعي���دي« اإّن اأ�سالء ال�ّسهيد 

»اأرجا�س���ب عل���ي زاده«, قنا�ـــض الكتيبـــة, الت�سقـــت بحائـــط الخنـــدق 

المجـــاور. لم ي�ستطع ال�ّسباب اأن يدفنوا �سهـــداء »الخندق« قبل الوقوع 

فـــي الأ�ســـر, وقيـــل: اإّن »محّم���د �سادق���ي ف���رد« و»دروي�س رومين���ا« قد 

ا�ستطاعـــوا دفن جّثة »بي���ران)2) م�ستوف���ي زاده« فقط. لقـــد تّم تعريف 

»بي���ران« فـــي الّليلة ال�ّسابقـــة على »الموق���ع«؛ اإذ تـــّم اإر�ساله من وحدة 

المعلومـــات. في اللَّحظات الأخيرة, عندما اأراد ال�ّسباب �سحب الجثث؛ 

لدفنها بين األواح »الموقع«, تّم ك�سفهم واأ�سرهم. 

.Novede :نويدي: تلفظ  (1(

.Piran :بيران: تلفظ  (2(



القدم التي بقيت هناك  122

ما ذكرته هو ما �سهدته من اأحداث في »موقع الخندق« و»ح�سنه«. 

وها نحن الآن خم�ســـة اأ�سخا�ض فقط, مكّبلين بالقيود, جراحنا نازفة, 

واأ�ســـرى بَيد الأعداء. �سيطر �سمت ُمميت على »موقع الخندق«, وعلى 

جزيـــرة »مجنون«, لم تعد ُت�سمع اأ�ســـوات الّطلقات الّنارّية, كان هناك 

فادع الَّتي تهادت اإلى م�سامعنا  را�سير البّرّية, وال�سّ فقط اأ�ســـوات ال�سّ

من بين ق�سب الم�ستنقعات الموجودة هناك؛ كذلك لم يرحمنا بعو�ض 

الجزيـــرة المـــوؤذي ولو للحظة واحدة, ها هـــي اأّول ليلة من ليالي الأ�سر 

نرميها خلف ظهورنا بذكرياتها الجميلة والحزينة. و... اإلى الغِد.

الأحد 26 حزيران 1988م- جزيرة »مجنون« ـ »موقع الخندق«

ة,  بح, كلَّ ّمنا يتاأّلـــم بطريقة خا�سّ كّنـــا نقترب من وقـــت اأذان ال�سُّ

غم مـــن الألم  كانـــت فكـــرة اأّنني اأ�سيـــر توؤذينـــي ب�سكل كبيـــر, على الرَّ

, �سعر ج�سمي  ال�ّسديـــد الذي كان ينتابني,ـ لكن وبعد ق�ساء نهار �سعبـ 

ماء,  الجريح بال�ّسكينة بين تراب الموقع, امتالأت جراحي بالّتراب والدِّ

مـــاء على مالب�سي, وا�سوّد لونها, لم ا�ستطع الّنوم ل�سّدة الألم  جّفت الدِّ

يِّد عل���ّي« �سوته بالأذان غ�سب  والّتفكيـــر والّتخّيالت. عندمـــا رفع »ال�سَّ

راخ؛ كـــي يتوقف عن  العراقيُّـــون منـــه, وانهالوا عليـــه بال�ّستائـــم وال�سّ

بـــح متيّمًما ل�سّدة تعبي واإرهاقي, غفوُت بعد �سالة  الأذان. �سّليت ال�سّ

بح, وكانت الكوابي�ض بانتظاري.  ال�سّ

�سِري مع بداية 
َ
ابق اأ�سواأ يوم في حياتي, اإبتداأ تاريخ اأ كان اليـــوم ال�سَّ
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, ول�سّدة ما كانـــت فكرة الأ�سر تعّذبني, عندما 
(1(

بت الأ�سبـــوع, نهار ال�سَّ

ين  غفوت ل�ساعتين لم اأ�ستطع اإّل اأن اأرى في منامي اأّن المقاتلين الإيرانيِّ

قد اأتوا لإنقاذنا, وكنت اأكّرر في نف�سي اأثناء الحلم: »اأعرف اأّنني اأ�سير 

الآن بي���د العراقيِّي���ن، وكّل م���ا اأراه ه���و حلم، ولكن يا ليتن���ي اأ�ستيقظ 

ويكون اأمر تحريرنا حقيقيًّا«.

ع  م�ض, تحّول المـــكان المحيط بالموقع اإلى تجمُّ عندمـــا اأ�سرقت ال�سَّ

وممر لل�ّسّيارات والع�سكر. ا�ستمّرت النفجارات في اأحد مخازن اأ�سلحة 

خيرة في الفيلق  الأعداء اإلى منت�سف الّليل. كنت اأعرف اأّن م�ستودع الذَّ

�ض  25 العراقّي, الواقع في الجهة اليمنى من جزيرة »مجنون«, قد تعرَّ

للهجوم والق�سف من قبـــل مقاتلينا. مهما حدث, لكن الحقيقة هي اأن 

يارات  �ســـوت النفجارات قد ا�ستمر لأكثر من 12 �ساعة. لم ت�ستطع ال�سَّ

خول اإلى »جاّدة الخندق« من جهة »موقع  وناقـــالت الجند العراقّية الدُّ

كـــون ويتنقلون فـــي القوارب بيـــن الجزيرة  الخن���دق«, بـــل كانـــوا يتحرَّ

ا ب�سبـــب القناة  والموقـــع, وفهمـــت مـــن اأحاديثهـــم اأّنهم غا�سبـــون جدًّ

)الحفـــرة اّلتي حفرها ال�ّسباب وف�سلوا بهـــا الموقع عن الجزيرة؛ مّما 

ين اأكثر �سعوبة, وقد اأّكد هذا الأمر ما قاله لي اأحد  جعل حركة العراقيِّ

اأع�ســـاء جماعة »المنافقين« هنـــا(. كان العراقيُّون الَّذين ي�ستخدمون 

المنافقيـــن كمترجمين قد ذكروا مراًرا وتكـــراًرا, اأّنه لول هذه الحفرة 

رة والخفاجّية. ما زال العراقيُّون اإلى الآن  )القنـــاة( لو�سلوا اإلى المحمَّ

 ي�سّمونها 
(2(

ي�سّمـــون خّرم�سهـــر الإيرانّية با�ســـم المحّمرة, و�سو�سنكـــرد

نهار ال�ّسبت هو اأّول اأّيام الأ�سبوع في الجمهورّية الإ�سالمّية, والجمعة عطلة نهاية الأ�سبوع .  (1(

.Sosangherd :سو�سنكرد�  (2(
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الخفاجّية, والأهواز ي�سّمونها النا�سرّية, وخوز�ستان ي�سّمونها عرب�ستان. 

ين اّلذي كان برفقة المنافقين: �ساأل اأحد العراقيِّ

- لماذا ف�سلتم بين الجزيرة ود�سمتكم, وحفرتم هذه الحفرة اّلتي 

لولها لما وقعتم اأ�سرى بين اأيدينا؟

- الأهـــّم هـــو األ ت�ستطيـــع دّباباتكم العبور اإلـــى الجـــاّدة الأ�سا�سّية 

)جاّدة الخندق(.

- لو لم تكن هذه الحفرة لكّنا الآن في الهويزة.

- هـــذا ما كان يتوّقعه قادتنا؛ لذلك, حفـــروا الحفرة بالمتفّجرات؛ 

كي ت�سبح اأعمق واأكبر؛ وبالّتالي ي�سبح من الم�ستحيل ردمها. 

لقـــد هـــداأت اآلمي وخـــّف تعبي قليـــاًل عندمـــا �سمعت اأحـــد القادة 

يـــن يقـــول لي: »اإّنن���ي اأتقّبل ه���ذا الواقع حّتى ل���و كانت خالف  العراقيِّ

ها  رغباتن���ا، لق���د اأخطاأن���ا ف���ي معرفة قوّتك���م وقدرتك���م الحقيقّي���ة اأيُّ

ال�»ب�سي���ج« )الّتعبئـــة(. كّنا نمتلـــك المعلومات الّدقيقة حـــول قدراتكم 

وتجهيزاتكـــم الع�سكرّية, ولكّننا لم نكن نعرف هـــذه الّروحّية المعنوّية 

الَّتي لديكم«.

�ساورنـــي القلق, وكنُت اأريد معرفة ماذا تخّبئ لنا الأّيام القادمة؛ ل 

ا؛ لأّنه ا�ستطاع احتالل جزيرة  دواء, ول �سمادات. كان العُدوُّ فرًحا جدًّ

ا عربيًّا تعبيًرا  »مجن���ون«, وبداأ اأحدهم يغني والآخرون يرق�سون رق�سً

عن فرحهم. 

باح, اأح�سروا لنا بع�ض الخبز والجبن والبندورة. لم ن�ستطع  في ال�سّ

هداء  عام, فقد انقطعت �سهيتنا للّطعام, كّنا نقراأ اأ�سماء ال�سُّ تنـــاول الطَّ

الَّتي كتبت على الجدار الإ�سمنتي للموقع, واّلذين �سبق اأن كانوا هنا في 
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»موقع الخندق«, وقد ُكتب فوق هذه الأ�سماء عبارة بالطب�سور: »هوؤلء 

ماء، وهذه ال�ّسنون���وات المدّماة، بذلوا دماءهم؛  الم�ساف���رون اإلى ال�سَّ

لأج���ل بن���اء هذه الموق���ع، علينا، اأن���ا واأنت، اأن نتاب���ع الم�سير ونحفظ 

.
(1(

ذكراهم«

بين ال�ّساعة العا�سرة والحادية ع�سرة ظهًرا, اأخرجونا من الخندق, 

���د علي �سالح« يده تحت كتفـــي و�سحبني اإلى الخارج, على  يِّ و�ســـع »ال�سَّ

غم من فقدانه اإحدى يديه, فقد كان الأف�سل حاًل بين المجروحين,  الرَّ

ين يكرهون الإم�ساك  على الأقّل لم يكن ي�سعر بالألم. كان بع�ض العراقيِّ

باأيدينـــا اأو م�ساعدتنا. كانوا يقولون لنـــا: اأنتم الإيرانيُّون نج�سون, واإذا 

مـــا اأم�سكنا باأيديكم علينا اأن نطّهرها. كّنا نالحظ اأّنهم اإذا ما اأعطونا 

المـــاء و�سربنا باأكـــواب, ل ي�ستفيدون منها؛ لذلك كانـــوا يعطوننا بقايا 

علب الّطعام المعلَّب؛ لن�سرب بها. 

يِّد علي«, وكاأّنهم  هيرة, جاء �سابطان عراقّيان لياأخذوا »ال�سَّ عند الظَّ

عرفـــوا عمله ورتبته في الحر�ض, لم نكن نعرف اإلى اأين �سياأخذونه, وما 

ين ال�ّسماح لـــه بالتكلُّم معنا,  د مـــن العراقيِّ يِّ الـــذي �سيحّل به, طلب ال�سَّ

يِّد« بالقرب  ابط الأعلى اأن يكّلمنا على انفراد. جل�ض »ال�سَّ وقـــد قبل ال�سّ

فـــي اأواخر �سهـــر فروردين ]منت�سف �سهـــر ني�سان[, انتقل لواوؤنـــا اإلى جزيرة »مجن���ون« بعد عام من   (1(

القتـــال فـــي منطقة كرد�ستـــان, وا�ستلمنا مكان �سباب »ل���واء القائم 12«, وهم من منطقـــة �سمنان. اأّما 

اأ�سمـــاء ال�ّسهـــداء المكتوبـــة على جدران الموقـــع فكانت ل�سهـــداء خرا�سان واأ�سفهـــان. ينقل »هو�سنك 

روئي���ن« مبعـــوث وحدة المعلومات وعملّيات الّلواء, وهو جاء مـــن كرد�ستان؛ ل�ستالم »موقع الخندق«: 

»عندما اأردت ا�ستالم الموقع بادرني القائد ال�سمنانّي قائاًل: »اأنتم اّلذين كنتم تقاتلون في الجبال 

الباردة، كيف �ستتحملون الهواء الّرطب والحاّر في حقول الق�سب هذه؟« فقلت له يومها: »نحن جند 

الإم���ام، اأينم���ا نوؤَم���ر نقاتل، في الجزر والمّد، في نهر اأروند في عملّيات »والفجر 8« كّنا اأّول من ك�سر 

ح�ســـار الخطوط الأمامّية, ونحن هنا اإن �ساء اهلل �سنفرح قلب اإمامنا, و�سندافع عن الموقع والجزيرة 

بدمائنا.
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ا لفراقنـــا. كان قلًقا علينا.  مّنـــا, قّبلنا واحـــًدا واحًدا, وكان حزيًنـــا جدًّ

يِّد  اأّمـــا نحـــن فكّنا قلقين عليـــه, وكان العراقيُّـــون ينتظرونه, قـــال »ال�سَّ

ا، مع هذا الو�سع  ه����ا ال�ّسباب اأّنكم في و�سع �سّيٍئ ج����دًّ عل����ي«: »اأعرف اأيُّ

�سون لمتح����ان �سعب، والآتي اأ�سعب،  يِّئ، ها اأنتم تتعرَّ الج�س����دي ال�سَّ

ريق التي اخترتموها اأنتم باأنف�سكم، وها  وقد ت�ست�سهدون في هذه الطَّ

جال. وكما ابتلى  ه����و اهلل يبتليكم مّرة ثانية؛ ليعرف معادنكم اأّيها الرِّ

اهلل النب����ّي يعق����وب، ه����ا هو يبتليك����م، ويمتحنكم مّرة ثاني����ة، ول تن�سوا 

و�سّيت����ي، اأينم����ا اأخذوك����م، ابقوا مّتحدين، ل تغفلوا ع����ن التَّو�ّسل باأهل 

����ل بهم �سيحّل الكثير م����ن م�سكالتكم،  ����دوا اأّن التَّو�سُّ البي����ت R، تاأكَّ

ه����ا ه����م ياأخذونني، ل يهمني ما الذي �سيحل ب����ي، كنت اأتمّنى لو اأبقى 

فنا  بالق����رب منك����م، ل����و ل����م ينْلنا م����ن  ه����ذا الأ�س����ر اأّي �س����يء اإّل اأن ُيَعرِّ

 R واأه����ل بيته Q وُي�ْسِعَرن����ا بم����ا ح����ّل ب�سّيدن����ا الإم����ام الح�سي����ن

فهذا يكفينا، اإّن كّل ما �سمعناه في مجال�س العزاء عن م�سائب الإمام 

الح�سي����نQ، ن����راه هن����ا، ونفهمه هن����ا، ها نحن نفه����م الآن ما الذي 

فعل����ه يزيد عليه اللعنة باأهل البيتR، واإّن لهذا الأ�سر قيمة؛ فقد 

�ساعدنا على الو�سول اإلى هذا الفهم وهذا الإدراك«.

د  يِّ ـــوا اأّن ال�سَّ عندمـــا �سمـــع العراقيُّون ا�ســـم يزيد غ�سبـــوا, فقد ظنُّ

د بُكـــّم قمي�سه  يِّ يـــن ال�سَّ ي�سّبههـــم بيزيـــد. عندما �سحـــب اأحد العراقيِّ

يِّد«, لم يتوّجهوا نحو  الخالي, حزنُت و�سخطُت عليهم. لقد اأخذوا »ال�سَّ

المناطـــق العراقّية, بـــل نحو موقع »بيت الله���ي«. عندما اأخذوه, �سيطر 

الهـــّم علينا. كالعادة, وعلـــى الّرغم من الألم الذي كان ي�سعر به, حاول 

���د محّم���د �سفاع���ت من����س« اأن يلّطف الأجـــواء بنكاته, ويرفع من  يِّ »ال�سَّ
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ين بكلمـــات و�سفات, لو  معنوّيـــات ال�ّسبـــاب, كان ي�سف بع�ـــض العراقيِّ

 وذلك بلهجته 
(1(

وا منه, فكان ي�سخر من بع�ض العراقيِّين فهموها لقت�سّ

اللُّورية )اأهل لور�ستان( اللَّطيفة.

���د محّم���د« يطلـــق كلماتـــه ال�ّساخـــرة بجّديـــة, ودون اأّي  يِّ كان »ال�سَّ

ابت�سامة, فيظّن العراقيُّون اأّنه يريد �سيًئا. كّنا كّلنا ن�سحك اإّل هو, فكان 

يتكّلم دون اأن يتغّير �سيًئا في تقا�سيم وجهه, فكان العراقيُّون يقولون له: 

»ما الذي تقوله اأنت؟«.

�سمحوا لنـــا بالّدخول اإلـــى المترا�ض, زحفنا كـــي ن�ستطيع الّدخول, 

كّنا نعـــرف اأّنهم كانوا �سي�ستجوبوننا, ولم اأ�ســـّك لحظة في اأّنهم �سوف 

بوننا للح�سول على المعلومات اّلتي يحتاجونها حول و�سع الوحدات  يعذِّ

الع�سكرّية والقادة و.... قلت »لل�سّيد محّمد«:

د من اأّنهم عرفـــوا اأّننا كذبنا عليهـــم بالّن�سبة »لل�سّيد  - اإننـــي متاأكِّ

قوا معنا مّرة ثانية ماذا �سنفعل وما الذي �سنقوله  عل���ّي �سال���ح«, اإذا حقَّ

لهم«؟

- �َسُنكمل في خداعنا لهم. )ا�ستالمنا لهم(.

- َدعنا من المزاح, براأيك ماذا نقول لهم؟. 

- لنتكلـــم باللُّغـــة )الّلهجـــة( »الّلوري���ة«, ونّدعي اأّننـــا ل نفهم اللُّغة 

الفار�سيَّة. 

- �سيكت�سفون اأمرنا, فقد تكّلمنا معهم منذ اأن جاوؤوا اإلى هنا باللُّغة 

الفار�سّية. 

- اأنـــا ل اأق�ســـد هنـــا, عندما ينقلوننـــا اإلى هناك, اإلـــى مناطقهم, 

كاأن يقول بع�ض الأمثال ال�ساخرة :»هذا ال�ّسخ�س لديه اأذنان كبيرتان يمكن اأن نزرع خلفها قمًحا«.  (1(
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�سنلتقـــي باأنا�ض جدد, �سنتكلَّم معهم باللهجة اللُّورية المحلّية, األ تذكر 

ا �سنتكّلـــم بالّلهجة اللُّورية  , والآن اأي�سً
(1(

كم خدعناهم علـــى الال�سلكّي

حّتى يفقدوا �سبرهم, ويمّلوا مّنا لأّننا ل نفهم لغة الب�سر. 

���د محّم���د«: »كّلما �ساألوا �س���وؤاًل نجيبهم: قال���وا لنا: ل  يِّ قـــال »ال�سَّ

تقولوا �سيًئا«.

كانـــت الجملة الأخيرة من الم�سطلحـــات الّرائجة في تلك الفترة بين 

�سبـــاب الجبهة, فكّلمـــا �ساألنا اأحدهم عـــن و�سعنا الع�سكـــرّي, كّنا نجيب 

جّدّيين, اأو ممازحين: »قالوا لنا: ل تقولوا«, اأو »لم يقولوا لنا اأن نقول«.

كان الوقـــت ع�سًرا. عندما جـــاء اإليَّ جندّيان, �سحبانـــي اإلى �ساتر 

روا جزيرة »مجنون«,  الموقـــع الّترابي. لقد جاوؤوا مّرات ومـــّرات, و�سوَّ

لـــم يكن في الموقـــع اأ�سرى غيرنا, تقّدم الم�ســـّور العراقّي نحوي, وفي 

الوقـــت نف�ســـه, جل�ض بالقـــرب مّني �سابـــط اآخر بلبا�ـــض مرّقط, حمل 

»مطرة« الماء, قّربها مّني, وكان يريدني اأن اأ�سرب, كانوا يريدون تكرار 

مـــا فعلوه مع »تاج محّمد علّي بور«, نّحيت قنينة الماء بيدي, وخف�ست 

غم من �سعوري بالعط�ض ال�سديد؛ فاإّني لم اأ�ستطع اإّل اأن  راأ�سي. على الرَّ

حفّي العراقّي الذي يبدو اأّنه  اأرف�ض ال�سرب رافًعا يدي بالّنفي, اأّما ال�سّ

كان يعرف الإنجليزّية, فقد كّرر مّرات عّدة كلمة »victory« )الّن�سر(.

كنـــت اأعرف اأّنهم لـــن يبّثوا هذه الأفـــالم, لقد اقتنـــع العراقيُّون اأّن 

رونهـــا هم, تعتبر ن�ســـًرا في مدر�ستنـــا الدفاعّية,  الهزيمـــة التي يت�سوَّ

كان �سباب الال�سلكّي ي�ستعملون بع�ض الم�سطلحات المعّقدة والكلمات الّلورية, التي يجهلها الكثير من   (1(

غار الذين يتكّلمون باللغة اللُّورية اليوم؛ كي ي�ستطيعوا اأن ي�سو�سوا اأذهان الأعداء؛ وبالتالي  الفتيـــة ال�سِّ

ل تنك�سف الأ�سرار الع�سكرّية.
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لقـــد ورثنـــا هذه الفكـــرة مـــن المدر�ســـة الّتكليفّيـــة لـ»عا�س����وراء الإمام 

يِّد محّم����د«, لم يقبـــل اأن يحاورهم  الح�سي����نQ«. ذهبـــوا اإلـــى »ال�سَّ

اأمـــام الكاميرا, حاول المنافقون اأن يدفعوا بنا حّتى ن�ستم الإمام, كانوا 

يريـــدون اأن يح�سلـــوا على �سبق �سحفّي م�سّور ونحـــن نهين الإمام, لم 

ي�سعـــف ال�ّسباب اأبًدا, قـــال »اهلل خوا�ست« للعراقييـــن: اأنتم, طيلة هذه 

ال�سنـــوات, األم تعرفوننا؟ األـــم تعرفوا اأّننا ل نهين مرجـــع تقليدنا؟ قال 

د محّمد: األ يكفيكم اأّننا اأ�سراكم؟ ثمَّ قال »اأحمد �سعيدي« بغ�سب:  يِّ ال�سَّ

»غ����ًدا، ي����وم القيام����ة، عندم����ا �سُترَم����ون ف����ي جهّن����م ب�سب����ب اأعمالك����م، 

�ستطلبون الم�ساعدة من الخمينّي نف�سه!«

تبـــة الع�سكرّية(: »�سنقتلكم جميًعا، وندفنكم  ابط )ذو الرَّ قال ال�سّ

هنا«.

رفعت يـــدي, واأ�سرت اإلـــى اأعلى الموقـــع؛ حيث اأحرقـــوا ال�ّسهيدين 

»جان محّمد كريمي«, و»اإبراهيم نويدي بور«, وقلت لهم:

- »دماوؤن���ا لي�س���ت اأف�سل من دماء اأحّبائن���ا، اإذا كان من المفتر�س 

اأن ُنَذّل، فمن الأف�سل اأن ُنقتل«.

ابط, وتركونا في حالنا. اأح�سر العراقيُّون  تراجـــع الم�سّورون وال�سَّ

ًحا, �سحبوهما مبا�سرة اإلى  اثنين من ال�ّسباب وهم ي�سربونهما �سرًبا مبرِّ

, وهنـــاك اأي�سًا �سربوهما ب�سّدة, اأح�سروهما 
(1(

فلى للموقع الطبقة ال�سُّ

ا, وهي موؤلفة من طبقتين, عليا و�سفلى, وكانت  كانـــت تح�سينات الخنـــدق ]موقع الخندق[ �سخمة جدًّ  (1(

دائريـــة ال�ّسكل. عندمـــا �سيطرنا بعد »عملّيات ب���در« على موقع »الخندق« و�ســـوره, كان الموقع يقع في 

نهايـــة الجاّدة. وتحيطه الميـــاه من الجانبين, مياه »�س���ّط علّي« من اليمين, وميـــاه جزيرتي »مجنون« 

ال�ّسمالّية والجنوبّية من الي�سار. كان �سور )�ساتر( الخندق, هو الجبهة الأمامّية  لجاّدة الخندق. وكان 

يـــن يمّر من »الهدامة« المواجهة لميـــاه جزيرتي المجنون.  عر�ســـه حوالـــي 30متًرا. كان طريق العراقيِّ

ين خم�سين مترا فقط.  وينتهـــي بـ»�ساتر الخندق.« كانت الم�سافة بين »�ساتر الخندق« و»�ساتر« العراقيِّ
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بعدها اإلى الأعلى, وانهالوا عليهما باأعقاب بنادقهم, ودفعوهما بق�سوة 

ا,  كـــي ي�سرعا في الم�ســـي, اعت�سر قلبي األًما حيـــن راأيتهما يقعان اأر�سً

رب الذي تلقياه لم ي�سرخا  يبة والبراءة. فمع كّل ال�سّ كانا في غاية الطِّ

اأبـــًدا. كان وجه اأحدهما اأزرَق داكًنا من �سّدة ال�سرب, لم يكن �سوتهما 

ُي�سمع مـــن �سّدة اإعيائهما. جل�ســـا بالقرب مّنا والدمـــاء ت�سيل من اأنف 

اأحدهمـــا, بقيا على هـــذه الحال قرابـــة ال�ساعة. عندما جـــاء العراقّي 

الـــذي يجب اأن ينقلهما اإلـــى الخطوط الخلفية, اأّول ما فعله كان اأن تفل 

في وجه الأ�سير �ساحب اللِّحية الطويلة. كان اأحد الأ�سرى �سابًّا نحياًل, 

اأ�سقـــَر, �سعره ذهبّي اللون, لم يتكّلـــم معنا اإّل ب�سع كلمات, لم ي�سمحوا 

لنـــا بالحديث معـــه. اأخبرنا الأ�سير الملتحي عن ا�ســـم وحدته وكتيبته, 

كان مـــن �سباب »اأ�سط���ول« اأمير الموؤمنين Q البحري, وكان الآخر 

من �سباب »كتيبة م�سلم بن عقيل«, التابعة لفرقة »كربالء 25«. عندما 

�ساألتهمـــا: »في اأّي مكان م���ن الجزيرة كنتم���ا؟«, اأ�سكتني �سابط �سف 

تملوؤهـــا الم�ستنقعات و برك »الهور العظيم«. كان ال�ّسباب ي�سرفون على المنطقة ويراقبونها با�ستمرار 

مـــن الفتحات التي حفروهـــا باأنف�سهم داخل »�سات���ر« الخندق. في نهاية هذا المـــكان تقع الّتح�سينات 

والّد�سمـــات الأخرى التـــي ن�سع فيها معّداتنا. كانت المنطقة الأمامّية لل�ّساتر على �سكل وعاء )كا�سة(. 

كان فـــي الّطبقـــة ال�ّسفلـــى من ال�ســـور, حوالي ع�سريـــن خندقا بناها �سبـــاب »جه���اد البن���اء اأ�سفهان« 

بالإ�سمنت الُمجَهز م�سبقا. كانت الّطبقة ال�ّسفلى من الموقع ت�سلح عملّيا ل�ستراحة حوالي مئة �سخ�ض 

في الظروف العادّية. وكان ال�ّسباب ي�سعدون كلٌّ بدوره اإلى الموقع والى اأعلى ال�سور ويتمركزون هناك. 

خلـــف الموقع, تم حفر قناة الباب الأي�سر للموقع والتـــي كانت تمتد اإلى مقّدمة تح�سينات الموقع. بعد 

 Q من اأ�سفهان, و�سباب فرقة الإمام الر�سا Q عمليات بدر«, غّطى �سباب فرقة الإمام الح�سين«

مـــن خرا�سان, هذه القناة بالألـــوح الخ�سبية وال�سفائح المعدنية. ف�سارت هـــذه القناة كخندق تونلي, 

حيـــث كان ال�ّسباب يتنقلون وينقلون المعدات عبرها. كانـــت بطاريات المدفعية العراقية تمطر »موقع 

الخن���دق« و�ســـوره بالقذائف لياًل نهاًرا. كنا ن�سيء الطبقـــات ال�سفلى من الموقع  والقناة بوا�سطة مولِّد 

كهربائي يعمل على الديزل. كانت مقّدمة الموقع ترتفع حوالي 1.5م, و�سع ال�ّسباب فوقها اأكيا�ض الرمل 

لحمايتها.لقد قّدم �سباب فرقة الإمام الح�سين Q لبناء وتجهيز هذا الموقع اأكثر من مئة �سهيد.
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�ّسودانـــّي ب�ستائمـــه و�سبابه, كان وجـــه الأ�سيرين مغّطـــى بالوحل, كان 

و�سعهمـــا و�سكلهما ينبئ بما جرى لهما البارحـــة في مياه الم�ستنقعات 

المحيطـــة بالجزيـــرة, كان اأحدهما يلب�ـــض قمي�سه الأبي�ـــض القطنّي, 

ول�ســـّدة )لكثرة( ما تحّرك البارحة في ميـــاه الم�ستنقع, َفَقَد القمي�ُض 

ا  لوَنه الأبي�ـــضَ وتمّزق, كانا َحاِفَيي القدميـــن, ويلب�سان �سرواًل ع�سكريًّ

كبة.  ممّزًقا من تحت الرُّ

نقلهما العراقيُّون اإلى الخطوط الخلفية, انقب�ض قلبي مّرة ثانية. ها 

هـــي ذكريات �ستاء العام 1987م؛ خالل عمليات »كوجار« في كرد�ستان 

, تلك الذكريات 
(1(

)اإحدى محافظات غـــرب اإيران( تتداعى اإلى ذهني

ة. التي حين اأذكرها, اأ�سعر بالغ�سب, واأمقت الأ�سر, واأنقم عليه ب�سدَّ

يِّد فا�سل فا�سليان«. البارحة,  كان »اأحمد �سعيدي« ي�ساأل عن »ال�سَّ

ر �سباب »موقع الخن���دق« اأن ي�ست�سلموا, وبالتالي اأن يوؤ�سروا,  وحين قرَّ

���د فا�س���ل« و»محّمد ديناروند« الوحيديـــن اللذين ا�ستطاعا  يِّ كان »ال�سَّ

الخـــروج مـــن الموقـــع, لكـــن,ـ وبمـــا اأّن المنطقـــة كانت تحـــت �سيطرة 

يـــن عراقيَّين, في مرتفعات »كوج���ار الكرد�ستانية«, كان اأحدهما  ال�ستـــاء الما�سي, اأ�سر ال�ّسباب جنديَّ  (1(

م�ساًبـــا بقدمه. لـــّف ال�ّسباب جرحه بال�سّمـــادات. كانت الطائـــرات العراقّية قد َهَدمـــت ج�سر »�سّيد 

ال�ّسه���داء« فـــوق نهر »قالت�س���ولن« في كرد�ستان, فقطعت بالتالي كّل خط اإمـــداد  يمكن اأن ت�سلنا من 

خاللـــه المعـــدات والّدعم الغذائـــّي.. كان الثلج يرتفع اأكثر من مترين على تلـــك الجبال. فعانينا يومها 

مـــن الجوع ال�سديد. و�سلت حالتنا اإلـــى درجة كّنا م�سطرين حينها اإلى اأكل الخبز الجاّف الذي كّنا قد 

رمينـــاه جانبا. توقفت حركة ال�سيارات التي كانت تنقـــل لنا الإمدادات. كّنا ولمّدة اأ�سبوع,ـ الوقت الذي 

اأعيد خالله بناء الج�سور, وعودة الحركة الطبيعّية لل�سيارات ـ, نعاني ب�سّدة من الّنق�ض في الموؤن. كل 

ين, اللذين  مـــا كنت اأملكه يومها »�سمك معّلب« علبة واحدة فقـــط. فتحتها وقدمتها لالأ�سيرين العراقيِّ

اأكالها ب�سهّية كبيرة, كان كل ما اأملكه يومها هذا ال�سمك المعّلب, وقليال من الخبز الياب�ض. لم يتعاط 

اأحـــد مع الأ�سرى بق�ســـوة اأو عنف. يومها نقل �سباب فرقة »الن�س���ر 5« الأ�سيرين اإلى الخطوط الخلفّية. 

بـــادر كّل منهمـــا ودون اأّي �سغط منـــا بالهتاف »الموت ل�س���ّدام«, ها اأنا اأقارن بيـــن �سلوكنا مع الأ�سرى 

ين وما نعانيه اليوم.  العراقيِّ



القدم التي بقيت هناك  132

, تمَّ القب�ض  ين, وكانوا قد تقّدموا اإلى عمق 5كلم داخل الجزيرةـ  العراقيِّ

ين.  عليهما و�سط الجـــادة من قبل المنافقين, وت�سليمهمـــا اإلى العراقيِّ

ين داخل حقول الق�سب لأكثر  لقد ا�ستطاعا الّتخفي عـــن اأعين العراقيِّ

من24 �ساعة, وعندما كانا ي�سعران بالجوع, كانا ياأكالن جذور الق�سب. 

كانـــت ال�ساعة ت�سير اإلى ال�ساد�سة والّن�ســـف ع�سًرا. ما زال هناك 

ين داخـــل الموقع. في  بع�ـــض المنافقيـــن الذيـــن كانـــوا برفقـــة العراقيِّ

ال�سباح, اأعدوا برنامًجا تلفزيونيًّا للمنافقين. كان اثنان منهم يقومان 

بالّترجمة, لم اأعرف واأنا على هذه الحال؛ »ج�سمي المجروح، وقدمي 

المه�ّسم���ة«, اإلى متى �سنبقى هنـــا, مع اأّنني كنت اأتمّنى لو اأّنهم يبقوننا 

في »موقع الخندق« لعّدة اأّيام اأخرى. كنت اأفّكر اأحياًنا متمّنًيا اأن ياأتي 

�سبـــاب »كتيب���ة الإمام جعفر ال�سادق Q« التـــي كانت م�ستقّرة على 

»�س���ّط عل���ّي« لم�ساعدتنـــا, كان قائدهم »ح�سي���ن كيواني اأ�س���ل« رجاًل 

�سجاًعـــا ومدّبًرا. كان كّل هذا, خواطر تدور فـــي ذهني, وتجعلني اأكثر 

اأماًل بالحّرية. اأفكاٌر لم تكن بعيدة المنال. 

ابط العراقّي الذي  �ساعة واحدة تف�سلنا عن الغروب, جاء اإلينا ال�سّ

ارات على عينيه, و�ساحب اللِّبا�ض المرّقط. كان ظاهره يوحي  ي�سع نظَّ

يبة, وقريًبا من القلب.  بالطِّ

لم اأكن اأفهم ما يقوله, لم اأكن اأعرف لماذا لم يطلب من اأحد اأفراد 

»مجاهدي خلق« الموجودين هناك, اأن يترجم كالمه, بع�ض كالمه لم 

يكـــن مفهوًما لي, كان من ال�سباط الذين ل يبدو في �سيماهم عالمات 

العـــداء والحقـــد, اأجـــال نظـــره نحونا, ثـــّم كّرر لعـــّدة مـــّرات: »�سورة 

الخمينّي تحت التُّراب«. 
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حـــاول قـــدر الم�ستطاع اأن ُيفهمنـــا ما يقوله, فكان يكـــّرر طلبه كلمة 

بكلمـــة, وعلـــى مهل. اعتقـــدت اأّنه يقول لنـــا: »ادفن���وا الخمين���ّي تحت 

ين اأبعـــده طالًبا  الت���راب«. كان كّلمـــا اقترب منـــه اأحد الجنـــود العراقيِّ

بيعـــي اأّل يثق ببقّية  منـــه القيام بعمـــل ما, اأو كان يغّيـــر كالمه. من الطَّ

يق لعـــدم قدرته على اإفهامنـــا ما يريده؛  يـــن, كان ي�سعـــر بال�سّ العراقيِّ

لأّنـــه لو عرف العراقيُّـــون الآخرون ما الذي يحـــاول اأن يقوله لنا, لدفع 

يـــن ال�سيعة الذين يحّبون  الثمـــن غالًيا؛ فقـــد كان تاريخ الجنود العراقيِّ

ـــا ومحزًنا, كان كالمـــه نابًعا من حّبه  ين تاريًخا دمويًّ الإمـــام والإيرانيِّ

لالإمام. في النهاية اأفهمنا ال�سابط العراقّي اأّن �سورة الإمام الخمينّي 

الموجـــودة بالقرب مّنا, يجب اإخفاوؤها تحـــت الّتراب. كان رجاًل اأ�سمر 

اللَّـــون, ذا �سعـــر داكـــن, له مـــن العمر اأكثر مـــن نّيف وخم�سيـــن عاًما. 

اأمر الجنـــود باإح�سار الماء لن�سرب, عندما ذهـــب الجنود قال محاوًل 

اإفهامنـــا: اأنا �سيعّي, اأنا ل�ســـت بعثيًّا. نظر حوله, ثّم قال ب�سوت خافت: 

»واهلل العظي���م الخمينّي زين«. وعندمـــا اأراد الّرحيل نظر حوله للمّرة 

الأخيرة, ثّم و�سع يده على قلبه وقال: »الخمينّي هنا، �سورة الخمينّي 

ف���ي بغ���داد م���و زي���ن، ا�ستخب���ارات م���وت«, اأي: يق�ســـد اأّن المخابرات 

تقتل مـــن يحّب الخمينّي. كانـــت هذه الكلمات اأكثـــر الكلمات و�سوًحا, 

ابط العراقّي اأن ُيفِهمنا ما يريـــد قوله, لقد كان اأمًرا لطيًفا  حـــاول ال�سّ

يـــن يحبُّون الإمام. وفهمُت  باط العراقيِّ بالن�سبـــة اإلّي اأن اأرى بع�ض ال�سُّ

اأكثـــَر عظمـــَة واأبَّهة الإمـــام في بالد الأعـــداء, وقد اأفهمنـــا اأّنه بدل اأن 

تحملـــوا �ســـورة قائدكم, �سعوه فـــي قلوبكم. في الوقـــت الذي كان هذا 

ابـــط معنـــا, حوالـــي ع�سريـــن دقيقـــة, لم يقتـــرب اأيٌّ مـــن الجنود  ال�سّ
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مّنـــا, ولكن عندما ذهـــب, تغير �سلوكهم معنا, واأ�سبـــح �سّيًئا كعادتهم.

جاء عدٌد من الجنود نحونا, وقال اأحدهم: »ا�ستموا الخمينّي، حّتى 

اأقول لهم اأن ُيح�سروا لكم ع�سير الفاكهة«.

, فقد 
(1(

اأنـــا ل اأقـــول اأنَّ اأحًدا من الأ�سرى لم ي�ستم الإمـــام الخمينّي

يـــن, ومن اأجل علبة ع�سير ـ,  نقـــل لنا اأحد المنافقين, اأّن اأحد الإيرانيِّ

�ستم والده فكيف بالإمام. 

ل اأعرف كيف رفعت �سوتي وقلت له:

- قد ي�سُتم َوالده، ولكّنه ل ي�ستم الإمام. 

بعد �سالتي المغرب والع�ساء, وقبل اأن ندخل مّرة ثانية اإلى الموقع, 

جاء اإلينا اثنان مـــن المنافقين )من منظمة خلق(, اأحدهما في العقد 

الّرابع من عمره, اأّما الّثاني, �ساحب �سعر ك�ستنائي, في العقد الخام�ض 

ين. كان اأحدُهما يحمل  باط العراقيِّ من العمر. كانا يرتديان لبا�ض ال�سُّ

عها علينا, مع اأّننا 5  بيده ن�سَف بطيخة, ق�ّسمها اإلى خم�سة اأق�سام, ووزَّ

اأفراد, اأكال النِّ�سف اللَّذيذ منها. وعلى ما يبدو كانا يريدان اأن يظهرا 

لنـــا محبتهمـــا, التي لم تُدم طوياًل, وتعّكر �سفوهـــا ب�سرعة. كنت اأتاألم 

ين: كان العراقيُّون يجدون اأنف�سهم اأمام عّدة اأنواع من الأ�سرى الإيرانيِّ  (1(

المجموعة الأولى، اأولئك الذين قد يواجهون الموت, ولكن ,ـ وتحت اأي ظروف اأو �سغوط ـ, ل ي�ستمون 

لون الجزء الأكبر مـــن الأ�سرى الإيرانّييـــن. وهم اأ�سخا�ض ملتزمـــون وموؤمنون, ل  الإمـــام, وكانـــوا ي�سكِّ

يقبلون �ستم الإمام باأّي ثمن. كان العراقيُّون ي�سفون هذه المجموعة اأو ي�سمونها: حر�ض الإمام. 

المجموع���ة الثاني���ة مـــن الأ�ســـرى الإيرانييـــن, اأولئك الذين لم تكـــن لهم المقدرة علـــى تحّمل تعذيب 

و�ســـرب و�ستـــم الأعداء لهم, هـــوؤلء, وعلى الرغم من محبتهـــم لالإمام, كانوا ل ي�ستطيعـــون الّتحّمل,ـ 

وخالفا لميلهم الباطني ـ, كانوا ي�سطّرون ل�ستم الإمام. 

اأم���ا المجموع���ة الثالث���ة فكانوا يعتقـــدون اأّن �ستم الإمام ل يـــوؤذي الإمام ب�ســـيء, ول ُينق�ض من �ساأن 

الإمام �سيًئا. بع�سهم كان يقول اإّن الإمام قال بنف�سه: »اإذا كان اأ�سرانا تحت التعذيب وهم في خطر، ل 

م�سكلة في �ستمنا من ِقَبلهم«. لكّنني ل اأعرف اإن كان الإمام قد قال هذا الكالم اأم ل, ومتى. 
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ين,  كثيًرا اأن اأراهما في جبهة اأعدائنا, وكنت اأكرههما اأكثر من العراقيِّ

وكان هـــذا الأمـــر ظاهًرا بو�سوح على وجهي, وفـــي نظرتي اإليهما, وقد 

لحظـــا هذا الأمر ب�سرعة, كانا يحـــاولن التَّحادث معي لمعرفة من اأيِّ 

ا, وكان يتكّلم بالّلهجة الّطهرانّية  منطقة اأنا. �ساألني اأحدهما, الأكبر �سنًّ

غير الأ�سيلة يظهر بو�سوح اأنه لي�ض من طهران, ولكّنه يحاول اأن يتكلَّم 

بالّلهجة )الّطهرانّية( �ساألني عن م�سقط راأ�سي, عن الوحدة التي كنت 

اأخدم فيها, وكيفّية اأ�سري. على الرغم من اأّنه كان اإيرانيًّا, لكن كالمه 

ين تماًما. عندما جل�ض بالقرب مّني, �ساألني: كان لذًعا كالعراقيِّ

- »لماذا ذهبت اإلى الجبهة؟ لو لم تاأِت لما كنت هنا الآن.

- اأنت بالذات لماذا ت�ساأل هذا ال�سوؤال؟

- وهل تت�سايق من �سوؤالي؟ 

- اإذا مـــا �ساأَلَنا اأولئك ]اأي: العراقيُّون[ عـــن هذا الأمر, فال باأ�ض, 

ولكّنك اإيرانّي, وتعرُف كل المجازر والجرائم الحربّية التي قاموا بها. 

ا؟  - �سحـــك من كالمي, واأكمل قائـــال: »اأََول ي�سب���ُح الإيرانيُّ عدوًّ

نح���ن ل�سن���ا موافقي���ن عل���ى حكومة رج���ال الّدي���ن، وفي الواق���ع قّدم 

ون لنا الملجاأ وا�ستقبلونا«. العراقيُّ

ث عنهم, وقع اثنان منهم بالأم�ض �سهداء  - رجال الّدين الذين تتحدَّ

هنـــا في هذه المنطقة, اأخذ العراقيُّـــون عمامة اأحدهما, وكان »�سّيًدا«, 

وبداأوا يرق�سون بعمامته, وده�سوا ج�سده ب�سيارتهم الـ»لند كروز«. 

فهمـــه اأّنني اأكرههـــم ب�سّدة؛ لوقوفهم فـــي �سّف العدو. 
ُ
حاولـــت اأن اأ

 ، عندمـــا اأعـــرب عن كرهـــه لالإمـــام والعلماء, قلت لـــه: »لأن���ك اإيرانيٌّ

اأ�ستطيُع اأن اأتكلَّم معك ب�سهولة اأكبر، ثّم اأكملت:
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- »هل تعرف ما الذي يزعجني اأكثر من وقوعي في الأ�سر وقطع 

قدمي؟«

- »الألم الذي ت�سعر به، وتفكيرك بالو�سع الذي �سرت اإليه؟«

���ا و�ساأتح�ّسن، لكّن األمي الحقيقّي هو  - »اإّن األم���ي �سيخّف تدريجيًّ

اأن اأراكم اإلى جانب هوؤلء«.

ا  �سكـــت, وكاأّنه لم يكن يعرف بماذا يجيبني؛ مع اأّنهم كانوا اأ�سخا�سً

»كالتما�سي���ح« ل يتاأّثـــرون بهـــذه ال�سرعـــة, وقد غ�سب لأّنني لـــم اأجاِرِه 

باأفـــكاره وعقيدتـــه. �سعـــرت باأّنـــه اأراد اأن ن�سعـــر بالّنـــدم عندما ن�سمع 

كالمه عن الإمـــام والعلماء و�ستمه لهم. في نهاية المطاف, عندما همَّ 

بالمغادرة, اأكملت كالمي قائاًل:

- »اإّن ه���وؤلء الذين تدعمونهم اليوم، وت�ساعدونهم، قتلوا الآلف 

بعين هنا، في هذه  م���ن اأبن���اء وطنكم، واليوم بالّذات قتلوا حوالي ال�سَّ

المنطقة«.

لـــم يكن ي�سمع ما كنت اأقوله له, كان يكابر, ولكّنني اأكملت: »هناك، 

انظ���ر، ف���ي مقّدم���ة الموق���ع«,  كان يريـــد اأن ي�سمع ما الـــذي �ساأقوله, 

فنظر اإلى مقّدمة الموقع.

- هنـــاك, البارحـــة, وبعـــد اأن ا�ست�سهـــد اثنـــان من �سبابنـــا, اأحرق 

العراقيُّون جّثتيهما. 

قون. - اإّنها الحرب, يحرقون, يقتلون, يمزِّ

- براأيك هل يتّم اإحراق جّثة من يموت؟

كان منزعًجـــا من كالمـــي, وبدا عليـــه اأّنه اإن�ساٌن عديـــم الإح�سا�ض 

والعاطفـــة, حاول جاهـــًدا, ليوؤّكد وجهة نظره, اأن ينفـــي اآراء الآخرين, 
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اأثير علّي كي اأغيـــر راأيي بـ»مجاه���دي خل���ق«, واأن اأمدحهم,  حـــاول التَّ

فقال لي:

- اإّننـــا اأنا�ض جّيدون, اأنتـــم اأبناء التعبئة, تمتلـــئ روؤو�سكم وقلوبكم 

ين  ئين, لطلبنا من العراقيِّ بم�ساعر �سّيئة تجاهنا, لو كّنا كما تظنُّون, �سيِّ

بون. اأن يقتلوكم, ولفعلوا, نحن اإًذا اأ�سخا�ض طيِّ

ين اأن يقتلونا, فاأنتم اأنا�ض طّيبون, يا  - لأّنكـــم ل تطلبون من العراقيِّ

ما �ساء اهلل, ما اأح�سنكم!

عندما نطقت بهذه الجملة, غ�سب مّني وفقد �سوابه, قائاًل:

- »يبدو اأّنك طويل اللِّ�سان«.

ثـــّم �ستـــم الإمام, عندها لـــم اأعد اأ�سمع فـــي كالمـــه, اأّي تهذيب اأو 

احتـــرام, ثّم قال بغ�سب, وهو يحاول اأن يبرهن عن اإن�سانّيته وعن كونه 

ا: محقًّ

ين بعدم  - يمكنك اأن ت�سّمي هذا الأمر ما ت�ساء, نحن نو�سي العراقيِّ

ـــوا بكم, ولو كّنا نقول غير ذلـــك لرموكم في البحر  اإيذائكـــم, واأن يهتمُّ

والتهمتكم الأ�سماك.

ين كانوا يظهرون  اأردت اأن اأعّبـــر عّما يجول في ذهني, ولعّل العراقيِّ

ا لهم اأمامنـــا لكي يثيروا حفيظتنـــا, ويزعجونا ل غير,  احتراًمـــا خا�سًّ

فقلت له بتهّكم:

»اإّنه���م يحترمون كّل من ُيظهر العداء لل�سعب الإيرانّي، اأمر جّيد 

اأّنك���م ل تطلب���ون من العراقيِّين قتلنا، ولك���ن تاأّكد اأن موت الب�سر هو 

بيد اهلل«.
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بعد �ساعة اأو �ساعتين من اإزعاجهم لنا, وخد�سهم لأرواحنا كالمبرد, 

ذهبوا دون وداع والحمد هلل. 

عندمـــا دخلنـــا الخندق, كان الليـــل ي�سرف على النتهـــاء, وما زلت 

اأنتظـــر ما الـــذي �سيحّل بنـــا, وما الـــذي �سيح�سل. وقف اأحـــد الجنود 

يـــن على مدخل الخندق لمراقبتنـــا, وكاأّنه كان �سديد الإعجاب  العراقيِّ

باللِّواء الركن ماهر عبد الّر�سيد؛ لأّنه �ساألنا:

- »من يعرف اللِّواء الركن ماهر عبد الر�سيد«؟

يِّد محمد �سفاعت من�س«, وقلت له: اأ�سرت بيدي اإلى قدم »ال�سَّ

- طبًعا كلُّنا نعرفه, فقد قطعنا قدمه في الـ»فاو«.

ا على ذلك،  روا، وردًّ يِّد محّمد«: »طبًعا اأنتم لم تق�سِّ ثـــّم اأكمل »ال�سَّ

فقد اأقعدتمونا جميًعا«.

�سيد ما كان  كنـــت متاأّكـــًدا اأّنه لـــو فهم ما قلناه عـــن ماهر عبـــد الرَّ

ليتركنا اأبًدا.

كان العراقيُّـــون يدبكـــون )رق�ـــض �سعبّي( فـــي الموقـــع, بينما كان 

, يغّني لهم, كانت ليلة �سعيدة بالن�سبة  اأحدهم, �ساحَب �سوٍت جهـــوريٍّ

اإليهم, والّليلة الأ�سواأ في عمرنا.

هـــداء الذين �سقطـــوا البارحة علـــى »جاّدة  كنـــت اأفكـــر بعوائـــل ال�سُّ

هداء في  الخن���دق«, كان يمكننـــي اأن اأفهـــم واأدرك اأحـــوال اأهالـــي ال�سُّ

القرى والمدن في هذه الأّيام. 

كانت اأجواء الحداد على ال�ّسهداء الذين �سقطوا على بعد اأمتار مّنا 

تعّم مدن »كت�س�ساران، كهكيلوية ويا�سوج«. اعتقدُت اأن عائالتنا, نحن 

ا. كّنا نعرف اأّن خبر مقاومة  هداء اأي�سً الخم�سة, تظن اأّننا في عداد ال�سُّ
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ال�ّسباب البارحة, من لواء»الفتح 48«, وت�سحياتهم هنا, قد و�سلت اإلى 

   .
(1(

م�سامع الإمام وقادة الحرب

الثنين 27 حزيران 1988م ـ جزيرة »مجنون« ـ »موقع الخندق«

فـــي ال�سباح الباكـــر فّكوا القيود مـــن اأيدينا, واأح�ســـروا لنا القليل 

مـــن الجبن والخبـــز, عندما تذّوقت الجبن العراقـــّي, لم ا�ستطع تحمل 

طعمـــه, واأح�س�ست بالغثيـــان, كان نوًعا من الجبن الأ�سفر المعّلب, ولم 

يكن ين�سجم مع ذائقتنا. قلت للجندّي العراقّي:

- »اإل���ى مت���ى �سنبق���ى هن���ا؟ اإذا كنت���م تري���دون قتلن���ا فاأ�سرعوا في 

الأمر واأريحونا«. 

ا �سّيًئا.  اأعتقـــد اأّنه فهم ما اأقول, لم يبُد اأّن هذا الجندي كان �سخ�سً

كـــّرر جملة »اليوم العم���ارة«؛ ليفهمنا اأّنهـــم �سينقلوننا اليوم اإلى مدينة 

»العمارة«.

طيلة المّدة التي ق�سيتها في الجبهة لم اأ�سمع اأّن الإيرانيين قد تركوا 

اأ�سيـــًرا جريًحا في الجبهة. بداأت جراحنا, نحن الخم�سة, تتعّفن بع�ض 

ال�ّسيء, وبداأت ت�سل رائحتها اإلى م�ساّمنا. لم نكن ن�ستطيع مداواة جرح 

���د محّمد في منطق���ة الفخذ«؛ حيث اأ�سيب بطلقة. وتفتَّت عظم  يِّ »ال�سَّ

عرفـــت فيما بعـــد, اأن ال�سيخ رف�سنجانّي الـــذي كان نائًبا للقائد العاّم للقـــّوات الم�سّلحة, والقائد العاّم   (1(

�سالة  للمقّر الم�سترك »خاتم الأنبياء« قد اأثنى على مقاومة �سباب »موقع الخندق«, وفيما يلي متن الرِّ

هها اآنذاك اإلى القائد ال�ّسهيد »�سيف اهلل حيدر بور«, قائد الّلواء »فتح 48«: التي وجَّ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

يِّد حيدر بور، جانب ال�سَّ

اأرجو اإبالغ �سروري وتقديري للواء »فتح 48« الذين قاوموا في »موقع الخندق« بب�سالة و�سجاعة. 

ها�سمي رف�سنجاني

26 حزيران 1988م )اأر�سيف موؤتمر القادة(
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وا قدمه عند الفخذ وال�ّساق بالقما�ض  قدمـــه في منطقة الفخذ., وقد لفُّ

د محّمد المرتفعة مثيرة  يِّ مع قطعة خ�سب؛ ومع هذا, كانت معنوّيات ال�سَّ

لالإعجاب. كان كّل واحد مّنا نحن الخم�سة نتاألَّم ب�سكل ما, كانت حالتي 

يِّد محّمد« اأن  يـــن على »ال�سَّ ّباط العراقيِّ الأ�ســـواأ بينهم. اأ�سّر اأحد ال�سّ

ي�ستم الإمام, وكان يكّرر با�ستمرار: »اأَكّله الموت للخمينّي«, اأّي: »قل: 

.»
د محّمد: »مور جو�سقيل للخمينّي)1) يِّ الموت للخمينّي«, اأجاب ال�سَّ

ـــد محّمـــد قد �ستـــم الإمام؛ لأّنه كـــّرر عّدة  يِّ فظـــّن العراقـــّي اأن ال�سَّ

مّرات:»زين... زين...«, ثّم اأح�سر الماء لل�سّيد محّمد و�سقانا الماء. 

�ساعدنـــي كّل من »هجي���ر« و»اهلل خوا�ست« في ربـــط قدمي وتثبيتها 

علـــى قطعـــة من الخ�ســـب. اأح�سر لنـــا الجنـــدّي العراقّي مـــن �سندوق 

المعـــّدات قطعة خ�سب, قال هجير: »اإذا ما نقلونا الّليلة، ف�سوف تتاألَّم 

كثيًرا اإذا بقيْت قدمك معّلقة بهذا ال�سكل«.

كبـــة, وقد تاأّلمت كثيًرا. قال  ربـــط ال�ّسباب قدمي من الكعب اإلى الرُّ

ز نف�سك اأكثـــر فاأكثر, فكّلمـــا اقتربنا من  ـــد محّمـــد يجـــب اأن تجهِّ يِّ ال�سَّ

بغداد و�سّدام �سوف تتاأّلم اأكثر. 

يـــن بنقلنا اإلى خلف الجبهة.  عنـــد الغروب, اأمر اأحد القادة العراقيِّ

قبل الغروب ب�ساعة, اأخرجونا من الخندق, هذه المّرة كان اأحد الجنود 

يـــن يكـــّرر: بغداد الم�ست�سفـــى؛ كي يفهمنا اأّنهـــم �سينقلوننا اإلى  العراقيِّ

الم�ست�سفـــى في بغـــداد. ا�سطففنا نحن الخم�سة, بالقـــرب من ال�ّساتر 

هريَّة حيث ر�ست القوارب. وقف  فـــة النَّ التُّرابـــّي للموقع, اإلى جانب ال�سِّ

مـــور تعني بالّلغة الّلورّية: الع�سب الأخ�سر. كان الّلور يقولـــون للقمح الق�سير الأخ�سر: جو�سقيل. وكان   (1(

يِّد محّمد« يق�سد اأنَّ الخمينّي كالجو�سقيل  اأخ�سر وحّي. »ال�سَّ
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ين يحمل كلٌّ منهم بيده »كال�سينكوف«, وطاب لهم المزاح,  اأربعة عراقيِّ

وكاأنَّهم يريدون اأن يختبرونا كم نخاف من الموت. كانت حركاتهم اأ�سبه 

بفيلم �سينمائّي, وقف الأربعـــة اأمامنا, وّجهوا اأ�سلحتهم تجاهنا, �سرخ 

ابط اأن ُيظهر لنا اأنَّ كلَّ  اأحدهـــم: »ا�ستعّد«, لّقموا بنادقهـــم, حاول ال�سَّ

�سيء جـــّدّي واأنَّهم �سيطلقون الّنـــار علينا, فقال: »فت���ح«, اأي: ا�ستعّدوا 

ابـــط: »اأطلقوا  لالإطـــالق. ف�سّوبوا علينـــا, وفي النهاية قـــال لهم ال�سَّ

الّنار«, وبداأ الجنود الأربعة باإطالق الّنار. للحظة اأح�س�ست اأّن الأمر قد 

يِّد محّمد«, »هجير«,  انتهى, كنت اأجل�ض على اليمين, بينما جل�ض »ال�سَّ

و»اهلل خوا�س���ت« في الو�سط, و»اأحمد« اإلى الي�سار. اأ�سابت الَّر�سا�سات 

يِّد محّمد« و»اهلل  طلقت عن يميني, وفوق روؤو�ض »هجي���ر« و»ال�سَّ
ُ
التـــي اأ

خوا�ست« وعلى ي�سار »اأحمد«, ال�ساتر الُعلوّي للموقع. 

قـــال »اهلل خوا�س���ت« للعراقّي الـــذي اأمر باإطالق الّنـــار: »نحن اأكثر 

د محّمد  يِّ ذكاًء وحنكة مّما تظنُّون، ل تخيفونا من الموت«, واأكمل ال�سَّ

م�ستعيًنا بكالم لل�ّسهيد »اأ�سرفي اأ�سفهاني«: »اإذا كنتم تخيفون ال�ّسمكة 

من الماء، تخيفوننا من ال�ّسهادة«. 

حـــّل الّليل, بـــداأ العراقيُّـــون يحتفلون, تحّولـــت ال�سمـــاء اإلى م�سرح 

ين  ـــاط, كان �ســـوت هلهلـــة العراقيِّ للقنابـــل الم�سيئـــة وطلقـــات الخطَّ

وفرحهـــم مرتفًعا. لقد احتفل العراقيُّون كّلهم بمنا�سبة احتالل جزيرة 

»مجن���ون«, قـــال »هجي���ر اآب�س���وران«: »اإذا كان م���ا قال���ه ذل���ك الجندّي 

)الي���وم العم���ارة( �سحيًح���ا، فال بّد م���ن اأن ينقلونا في �ساع���ات الّليل 

الأخي���رة اإل���ى العمارة«. كنت اأظن اأّن اأّي مـــكان ينقلوننا اإليه هو اأف�سل 

من البقاء هنا على الجبهة. 
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كانـــت ال�ساعة حوالي الّتا�سعـــة اأو العا�سرة لياًل, ومـــا زال لدي اأمٌل 

ين  باأن ينقذونا. ح�سب معرفتي بجزيرة »مجنون«, فاإّن باإمكان الإيرانيِّ

القيام بهجوم من محور »�سّط علّي«, اأي: من جهة ال�سلع الأيمن »لموقع 

ين ل بـــّد واأّنهم اأعادوا تجديد قّواتهم  الخن���دق«. كنـــت اأظّن اأّن الإيرانيِّ

ين.  روها وي�سترّدوا »جاّدة الخندق« و»موقعه« من العراقيِّ ليح�سّ

كبة,  و�سعونا داخل القوارب. ل�سّدة الألم؛ فككُت رباط قدمي من الرُّ

ل اأعـــرف لمـــاذا كنـــت اأعتقد اأّنـــه بفّك ربـــاط قدمي �سيخـــّف وجعي, 

بنـــي اأكثر من اأي �ســـيء. لقد و�سعونا داخـــل القوارب  واأنهـــا كانـــت تعذِّ

دون الأخـــذ بعيـــن العتبار حالتنـــا الج�سدّية واإ�ساباتنـــا. جاء جندّيان 

ا عندما  عراقّيـــان, �سحبانا على الأر�ـــض بالقرب من الّر�سيـــف, واأي�سً

اأرادا اإخراجنـــا مـــن وراء اأعلى ال�ساتر الّترابّي, �سعـــرُت باألٍم �سديٍد لم 

اأ�ستطـــع تحّمله, فبداأُت بالأنين. اإّنهم ل يريـــدون نقلنا على الحّمالت. 

يـــا ليتني ا�ستمعُت اإلى كالم »هجي���ر« ولم اأفّك رباط قدمي, رغًما عّني 

طلبـــت من الجنديَّين, دون اأّي اإح�سا�ـــض اأو التفات, اأن ي�سعاني للحظة 

علـــى الأر�ض, لكّنهما لم ي�ستمعا اإلّي, فكّررت طلبي مق�سًما عليهم باأبي 

ا من  ين, وكان عريًفا اأكبر �سنًّ الف�سل العبا�ض, عندما �سمع اأحد العراقيِّ

البقّيـــة, ا�سم »اأبو الف�سل« �ســـاح بهم: »اآوقف، خّلي ول���ي« اأي: توّقفوا 

اتركـــوه. لم اأعرف ما قالوه فيما بينهم. لكّنني عرفت اأّن اأبا الف�سل قد 

اأنجـــز عمله. اأعتقد اأّن الجنديين قال للّرقيـــب: »اإّن القارب على و�سك 

الحرك���ة«, فاأمرهم بالنطـــالق, تحّرك قارب ال�ّسبـــاب باتجاه الجاّدة 

الّترابّية التي كانت ت�سل الجاّدة الأ�سلّية »العمارة � الب�سرة«.

قلت في نف�سي: اإذا لم ياأخذوني اإلى حيث ال�ّسباب؟! اأخاف اأّل األتحق 
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بهم مـــّرة ثانية. بعد اأن نقلوا الأ�سرى, غير الجرحى )ال�ّسالمين(, اإلى 

يِّد علّي �سالح« عّنا, كانت فرحتي  اإحدى المدن العراقّية, وف�سلوا »ال�سَّ

يت  ببقائي مـــع ال�ّسباب, دعوت اهلل اأّل يف�سلوني عـــن ال�ّسباب. كم تمنَّ

لحظتهـــا اأّل يحّركني اأحد من مكانـــي؛ لأّن األمي قد �سكن قلياًل, مع اأّنه 

كان �سكوًنا موؤّقًتا, ولكّنه كان اأمًرا جّيًدا. تقّدم العريف العراقّي الم�سّن 

نحوي, نظر اإلّي, حـــاول اأن ُيفهمني بحركة من راأ�سه وابت�سامة اأّنه قام 

ك مّرة ثانية, �سكرته ودعوت  بمـــا طلبته منه, ولكن الآن يجب اأن نتحـــرَّ

لـــه من �سميم قلبـــي, طلبت منـــه اأن يربط قدمي مّرة ثانيـــة, فاأح�سر 

ف  قطعـــة خ�سب, ودون اأن يثني قدمي, ثّبتهـــا اإلى قطعة الخ�سب. ت�سرَّ

معي بلطف, �سعرت باأّنه يريد م�ساعدتي من كّل قلبه, اأح�سر لي الماء, 

واأمـــر الجنـــود بنقلي بقـــارٍب اآخر, كمـــا اأو�ساهم اأن يحتاطـــوا بنقلي, 

وهكذا كان. ابتعد القارب عن »موقع الخندق«, بعد ع�سر دقائق, ر�سا 

بالقرب من جادة تحيط بهـــا المياه من الجانبين. قبل الأ�سر, وعندما 

كنـــت اأر�سد المنطقة مـــن اأعلى البرج, كنت اأعـــرف كّل هذه الأماكن, 

هـــذه هي الجـــاّدة التُّرابّية اإلى جنـــوب »موقع الخندق«, هـــذه الجاّدة 

خرة« �سمال نهر دجلة  التـــي كانت تنطلق من منطقتي »البي�سة« و»ال�سّ

مقابل جزيرتي »مجنون«, وتنتهي بـ»ال�سكله« و»الجويبر«.

اأنزلنـــي الجندّيان من القـــارب, وعادا من حيث قدمـــا. كنت اأفتِّ�ض 

عـــن ال�ّسباب في تلك الجاّدة الّترابّية, لم اأ�ستطع روؤيتهم, ل اأعرف اأين 

كانوا, قلت في نف�سي: »يا اإلهي اأين اأخذوهم«؟

كان عر�ـــض الجـــادة ي�سمـــح بعبور �ساحنـــة )كاميون(. فـــي مقّدمة 

الجـــاّدة كانـــت الجّرافة العراقّية تحـــاول تو�سعة الّطريـــق. قبل �سقوط 
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الجزيـــرة, لم يكن العراقيُّون ي�ستطيعون العمـــل على تو�سعة الطريق اأو 

علـــى حفر خنادق في الجبهتين الأولى والثانية؛ لأّنهم كانوا على مرمى 

نيران �سبابنا الذين لم ي�سمحوا لهم بهذا. 

كنـــت اأتلـــّوى من �سّدة الألـــم. ل مجال لمرور �سيارتيـــن بالتجاهين 

فـــي الوقت نف�سه علـــى الجاّدة. كّلمـــا قطعت مئة متر كنـــَت تجد بع�ض 

الم�ساحـــات الأو�ســـع قليـــاًل مـــن الطريـــق الّرئي�سّية التي كانـــت تتوقف 

ماح بعبور بقّية ال�سيارات.  ال�سيارات الماّرة على جنبيها لل�سَّ

كنـــت وحيًدا, كانوا يعرفـــون اأّنني لن اأ�ستطيع الفـــرار واأنا على هذه 

الحـــال. لو كنت اأف�سل بقليل لما تركوني هكذا, كنت اأجل�ض على جانب 

الجـــاّدة, توّقفت �سّيـــارة ع�سكرّية دون �سقف )جيـــب( على بعد ع�سرة 

اأمتـــار مّني.. ترّجـــل ال�ّسائق برفقة اأحد الع�سكرّييـــن الذين كانوا معه, 

وتوّجهـــوا نحـــوي, لقد ظّنوا اأّنني عراقّي, لم اأفهـــم حديثهم, عندما لم 

. عاد �سائق الجيب ورفاقه  ي�سمعوا جواًبا مّني, عرفوا اأّنني اأ�سيٌر اإيرانيٌّ

ل. قبل اأن  باط فـــي المقّدمة, ولـــم يترجَّ اإلـــى �سيارتهـــم, بقي اأحد ال�سُّ

ي�ستقّلـــوا الجيب مـــّرة ثانية, قالوا لل�سابط الذي نـــادوه بـ»العقيد«: اإّنه 

اأ�سير اإيراني جريح. 

كانت م�سابيح ال�سيارة موّجهًة على عينّي مبا�سرة, كنت اأرّكز نظري 

على الـ»جيب«. فجاأة, تحّرك ب�سرعة �سديدة, وخلَّف وراءه غباًرا كثيًفا, 

اأح�س�ست للحظة اأّنهم �سيقومون بده�سي, كانت عجالت الـ»جيب« اليمنى 

بـــط. عندما توّجهت  ريـــق, حيث كنت اأجل�ض بال�سَّ ة الطَّ ت�سيـــر على حافَّ

ا, لم اأ�سّدق الأمر,  ال�سيـــارة نحوي, عرفُت اأّنهم �سيقومون بده�ســـي حقًّ

بدا كّل �سيء مفاِجًئا بالّن�سبة اإلّي. كان على جانب الطريق م�ستنقٌع, وقد 
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غّطـــى الق�سب والأع�ساب المائّية الطويلة جانبي الطريق, عندما راأيت 

اأّنهم يريدون ده�سي, رميت بنف�ســـي اإلى اأ�سفل الجاّدة, فاإذا بالأع�ساب 

ل الغرق في هذا الم�ستنقع  تمنع وقوعي في المـــاء. قلت في نف�سي, اأف�سّ

ين. كانت يداَي مكّبلتين من الخلف, في  على اأن تده�سني �سّيارة العراقيِّ

ميـــاه هذا الم�ستنقع واأع�سابه الطويلة, وبيدين مكّبلتين وقدم مجروحة, 

ل بالأئّمة الأطهارR, وباأبي  لم اأقم ب�سيء اإّل طلب الم�ساعدة والتَّو�سُّ

الف�سلQ. لم يكن لـــي اأمل بالّنجاة اأبًدا, قلت في نف�سي, وهل ُيعقل 

ين لقتلي على هذه الجـــاّدة, اأن تكون  بعـــد كّل محاولت الجنـــود العراقيِّ

نهايتـــي الغرق في الم�ستنقع؟ كان النِّ�سف الأيمن من ج�سدي غارًقا في 

الوحل والمياه. لو لم تكن يداي مغلولتين؛ ل�ستطعت اأن اأزيح الوحل من 

حولـــي, وَلُعـــْدُت مّرة ثانية اإلى الجاّدة, مع اأّنه لـــو كان باإمكاني ليلتها اأن 

اأ�سحـــَب نف�سي اإلى طرف الجـــادة مّرة ثانية, لما �سِلمـــُت من ال�ّسّيارات 

ة اأّنني اإيرانيٌّ وجريح  الع�سكرّيـــة ال�ّسريعة التي كانت ت�سير هناك, خا�سّ

ا. مع اأّنني �سقطُت على الق�سب الّنابت على جانب الم�ستنقع, اإّل اأنَّ  اأي�سً

لبا�ســـي وجزءًا من ج�سمي قد تلّطـــخ بالوحل الذي ل يخلو منه مكاٌن في 

تلك المنطقة, حاولت جاهًدا �سحب نف�سي اإلى جهة يكون فيها الق�سب 

والأع�ساب اأكثر كثافة, ورّكزت ِثقل ج�سمي عليها. 

ا بالّن�سبة اإليهم  توّقف »جيب« ع�سكرٌي لقيـــادة عراقّية, لم يكن مهمًّ

ما الذي حّل بي, األقى ال�سائق نظرة خاطفة على جانبَي الطريق ورحل, 

مع اأّنه قد اأ�سناني الوجع والألم اإّل اأّنني لم اأنب�ض ببنت �سفة. كنت اأ�سعر,ـ 

غم من �سغـــر �سّني, ومع كّل هذه الغربـــة والألم,ـ اأّن اهلل ينظر  علـــى الرَّ

اإلـــّي بلطفه. اأظّن اأّن الم�سائب التـــي تحّملتها في طفولتي جعلتني اأقوى 
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على تحّمل هذه ال�ّسدائد والم�سائب والم�ساكل. فبعد حادثة »ده بزرك« 

)ا�ســـم القرية التي كان ي�سكن فيها( والتـــي ع�ستها واأنا في الّتا�سعة من 

عمري, �سرُت اأكثر خبرة في تحّمل الم�سائب ومواجهة الم�ساكل. 

كانـــت العتمة �سديـــدة, تمّنيت اأن ياأتـــي العراقيُّـــون وياأخذونني من 

هنـــا, واأخيـــًرا, بعـــد ع�سرين دقيقة مـــن وقوعي على الق�ســـب بالقرب 

مـــن الم�ستنقع, ظهـــر الجندّيان العراقّيان الماأمـــوران بنقلي اإلى خلف 

الجبهـــة, ر�ســـا قاربهم على بعد 15 متـــًرا مّني, كانا يبحثـــان عّني على 

ة, وهما يعرفان اأّنني لـــن اأ�ستطيع الهرب بهذه القدم المجروحة  الجـــادَّ

لتين. عندما اقتربا مّني, ناديتهما, نزل نحوي, اأم�سكاني  واليدين المكبَّ

بكتفـــي و�سحباني مـــن بين الأع�ســـاب والق�سب, كانـــت مالب�سي مبلَّلة 

ة وما الذي حـــّل بي, كانا  وموحلـــة, لـــم يعرفا لماذا �سقطُت عـــن الجادَّ

يكـــّرران كلمة »الموت، الم���وت«. ا�ستطعُت اأن اأفهم اأّنهمـــا يظّنان اأّنني 

كنت اأريد اأن اأقتل نف�سي؛ كي اأتخل�ض منهما. 

, ولم يراعيا حالتي اأبًدا. لم يفتحا 
(1(

حمالني وو�سعاني في الـ»اآيفا«

البـــاب الخلفّي لل�سندوق حيـــث و�سعاني, اإذ كان بالإمـــكان عندها اأن 

اأرتاح قلياًل, بل حمالني ورمياني في ال�سندوق من فوق الباب الخلفّي, 

راخ.  حاولت اأن اأتحّمل الألم ول اأرفع �سوتي, ولكن ل مفّر من الألم وال�سُّ

كّبـــل العراقيُّـــون يديَّ بق�سبان �سبـــاك ال�ّسّيـــارة الحديدي, وها هي 

ال�سّيارة تنطلق. 

�سيف اإلى جانب الج�سور  فت ال�سيارة على م�سافة 200م, على الرَّ توقَّ

العائمـــة, كان القـــارب قد اأنـــزل الأخوة فـــي ذلك المكان مـــن الجاّدة 

�سيارة ع�سكرّية عراقّية  ت�سبه ال�ساحنة ال�سغيرة, كانوا يتنقلون بوا�سطتها في الجبهة.  (1(
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يِّد محّمد«, »هجير«, »اهلل خوا�ست« و»اأحمد«, وها هم العراقيُّون  »ال�سَّ

ُيركبونهـــم اإلـــى جانبي في الـ»اآيف���ا«, ثّم يكملـــون م�سيرهم, كم فرحت 

بلقاء ال�ّسباب ثانية. 

ا. كان غير م�سموٍح  �سيف اإلينا �سبعة اأ�سرى اأي�سً
ُ
بعد حوالي 200م, اأ

لنـــا التَّكلُّم معهم. كانت وجوه ال�ّسبـــاب الملتحين مليئة بالكدمات, وقد 

ا بق�سبان ال�سّيارة الحديدّية, كان �سندوق  كبـــل العراقيُّون اأيديهم اأي�سً

ناجر الكبيرة, وو�سائل الّطبخ الأخرى,  ال�سّيارة, حيث نحن, مليًئا بالطَّ

التي كانت تتحّرك كّلما تحّركت ال�سيارة على الجاّدة الّترابّية, وترتطم 

باأيدينا واأرجلنا؛ مّما يزيد من اآلم جراحنا. من كثرة ما تاأّذيت وتاأّلمت 

ك مـــن مكانهـــا, و�ست�سبح  خارج  اأح�س�ســـُت اأن اأمعائـــي ومعدتي تتحرَّ

ين يقفون علـــى اأطراف ال�سّيارة لمراقبتنا,  ج�سمـــي. كان بع�ض العراقيِّ

يُت لو ا�ست�سهدُت, ولم اأقـــع اأ�سيًرا بين اأيدي هوؤلء القوم. كان  وكـــم تمنَّ

الأ�ســـرى الإيرانيُّـــون يعانون ب�سّدة, ويتحّملون فـــوق طاقتهم في الأ�سر, 

ة اأولئك الم�سابون باأقدامهم.  وخا�سّ

كانت ذكريات »جاّدة الخندق«, تخُطُر في ذهني, فمقاومة ال�ّسباب 

بِعد عن ذهنـــي, منظر ذلك 
ُ
اليـــوم كانـــت عا�سورائّية. لم اأ�ستطـــع اأن اأ

ال�ّسهيد الذي كان يرك�ُض عندمـــا اأ�سابت اإحدى ال�ّسظايا راأ�سه, ولكّنه 

لـــم يمـــت مبا�سرة, بـــل كان يرك�ض يميًنـــا وي�ساًرا اإلـــى اأن وقع في مياه 

الم�ستنقع, وا�ست�سهد هناك. كان قلبي عند ال�ّسهيد »�سفر علّي كردلو«. 

ًا من ثكنـــة ال�ّسهيد »غالمي« في  منـــذ �سنٍة م�ست, عندما رجعنـــا �سويَّ

الأهواز اإلى »كت�س�ساران«, اأخبرني عن ق�سية مجيئه اإلى الجبهة قائاًل: 

لم يقبل ال�ّسباب بت�سجيـــل ا�سمي لاللتحاق بالجبهة ب�سبب �سغر �سّني, 
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وؤون على عدم قبولي في جي�سكم بينما َقِبل  لكّننـــي قلُت لهم: كيف تتجرَّ

 Qم�سوؤول )ا�ستقطاب الموارد الب�سرّية(  في جي�ض الإمام الح�سين

اأن ي�ّسجـــل اأ�سمـــاء: علـــي الأكبر, والقا�ســـم, وعلي الأ�سغـــر في جي�سه, 

فكيـــف, ـ واأنتم فـــي جي�ض الإمـــام الخمينّي ـ, ترف�ســـون ت�سجيل ا�سمي 

لأقاتـــل �ســـّدام؟! يقول »�سفر عل���ّي« اأّن كالمه هذا دفعهـــم اإلى القبول 

بت�سجيل ا�سمه, وها هو في الجبهة هنا. 

فـــت �سيارة الـ»اآيفا« للحظـــات في عّدة نقاط علـــى الجاّدة اأمام  توقَّ

ا�ـــض »المزعجي���ن« لمدينـــة »العزي���ر«, وحر�ـــض مدخـــل مدينـــة  الحرَّ

»العمارة« اإلى اأن دخلنا اإحدى الّثكنات الع�سكرّية. 



الفصل الثالث:

»الميم�نة« ـ الفيلق)1) العراقي الرابع

الثالثاء 28 حزيران 1988م ـ »الميمونة« ـ الفيلق الرابع

كانـــت ال�ساعـــة حوالـــي الثالثة �سباًحـــا عندمـــا و�سلنا اإلـــى الثكنة 

. كانـــت الثكنة 
(2(

الع�سكرّيـــة للفيلـــق الرابـــع, فـــي مدينـــة »الميمون���ة«

م�ســـاءًة بالم�سابيـــح الكبيـــرة )بروجكتـــور(. عنـــد دخـــول �سّيـــارات 

الـ»اآيفا«الع�سكرّيـــة اإلى الثكنة َظهَر اأمامنا ع�سرة اأو خم�سة ع�سر جنديًّا 

من جنـــود الأمن )الحر�ـــض( الموجودين هنـــاك. كان الجنود يحملون 

ّي والكابالت, وينتظروننـــا على الباب الخلفّي ل�سّيارات  باأيديهـــم الِع�سِ

قـــد يطلق عليه اأي�ســـًا الجي�ض العراقـــّي الرابع. تختلف ت�سكيـــالت وفرق الجيو�ض من بلـــد لآخر ح�سب   (1(

�سخامـــة الجي�ض وعدد اأفـــراده ومهاّمه. وتت�سكل القوات الع�سكرية لبلد مـــا مثاًل من عدة جيو�ض ي�سم 

الجي�ض الواحد )2-4( فيالق. يراجع جدول الت�سكيالت الع�سكرية ملحق رقم )1-2( )مركز نون(.

يقع مقّر )الفيلق( الرابع العراقّي في مدينة »الميمونة«, في محافظة مي�سان العراقّية. مدينة العمارة   (2(

مركـــز محافظة مي�ســـان. كان تحت اإمرة الفيلق الرابع في »الميمونة«اأكثر من خم�سة ع�سر لواًء وفرقة 

م�ســـاة مدّرعة ومجهزة. كانت الوحدات التي ي�سرف عليها الفيلق الرابع, تتوّلى مبا�سرة م�سوؤولّية جزء 

كبيـــر من محاور العملّيات في الجنوب, من جملتها »جزيرتي مجنون«. كان يتوّلى قيادة الفيلق الرابع 

اللـــواء الركن ثابت �سلطان التكريتّي الذي خلف اللواء الركن ه�سام �سباح الفخرّي. كان الفيلق الثالث  

يتمركـــز فـــي مدينة الب�ســـرة وكان بقيادة العميـــد الركن �سياء توفيـــق اإبراهيم. اأّمـــا الفيلق ال�ساد�ض 

العراقـــّي, فقد تّم ت�سكيله بعد عملّيات خيبر لحماية منطقة »الهور العظيم« و�سرق دجلة, وكان مركزه 

في »القرنة«. كنت قد �سمعت باأ�سماء كّل من اللواء ماهر عبد الر�سيد قائد الفيلق ال�سابع )ابنته زوجة 

ـــي بن �ســـّدام(, واللواء الركن طالع خليل الدورّي قائد الفيلـــق الخام�ض اأكثر من غيرهم من قادة  ُق�سَ

الجي�ض العراقّي.  
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الـ»اآيف���ا«, وهـــم ي�سرخون بنا:  انزل يا »قرد«, »ي���ا عجل«, هيا اأ�سرعوا 

بالنـــزول. في البداية, اأنَزلوا الأ�ســـرى الأ�سّحاء ) غير الجرحى(, بعد 

�سربهم و�ستمهـــم توجهوا اإلينا, وقد غ�سبوا؛ لأّننـــا لم ن�ستطع الّترّجل 

من ال�سيارة: اأنا, »ال�سّيد محّمد«, »هجير«, »اأحمد«, و»خدا خوا�ست«, 

ة. اأعتقد  اقتربـــوا من ال�سيارة وانهالوا علينا بال�سرب بمـــا اأوتوا من قوَّ

رب, ثـــم �سعدوا؛ كي  �ـــض لل�سَّ ـــل؛ كي ل نتعرَّ اأّنهـــم ظّنـــوا اأّننا لم نترجَّ

فوا عن  ـــة, ولكن عندما راأوا حالنـــا توقَّ ينزلونـــا علـــى طريقتهم الخا�سّ

�سربنا, وتركونا داخـــل ال�سيارة. كّنا نتوّقع اأن ي�ساعدوننا على النزول, 

وكّنا قد طلبنا من بقّية الأ�سرى الموجودين معنا م�ساعدتناعلى النزول 

قبلهم, لكّن العراقّيين لم ي�سمحوا لهم بذلك. 

ف عن المـــزاح حّتى في اأ�سعب  اأّمـــا »ال�سّي���د محّمد« الذي لـــم يتوقَّ

اللحظـــات, ابت�ســـم قائـــاًل: اإنَّ عبارة »الي���وم العمارة« التـــي �سبعنا من 

�سماعهـــا منـــذ البارحة, تعنـــي: »�سحتين عل���ى قلبنا، وهنيًئ���ا لنا هذا 

المكان الجديد«.

فتـــح الجنود الباب الخلفّي ل�سيارة الـ»اآيفا«, اأفَهَمنا اأحدهم باإيماءة 

منـــه اأنَّه علينا الّنزول, تقّدمنا الواحَد تلو الآخر زحًفا اإلى حافة الباب, 

مـــّد اأحدهـــم يده اإلـــّي, وقد تفاجـــاأُت من طريقـــة و�سع يـــده؛ لأّنها لن 

ت�ستطيـــع تحّمل وزن ج�سمي اإذا ما رميـــت بنف�سي عليها, اأعطيته يدي, 

ل  عت,ـ لم يتحمَّ ا, ولكن,ـ وكما توقَّ ًنا اأّنه لن يدعني اأقع اأر�سً وكنـــت متيقِّ

ا, بداأت اأتململ مـــن �سّدة الوجع,  ثقـــل وزنـــي, وقد تركني فوقعـــت اأر�سً

ولـــم ا�ستطـــع منع نف�سي مـــن �ستم هذا الجنـــدّي الذي ظننـــت اأّنه اأراد 

م�ساعدتي: »اأّيها القزم، ابن حرام«. 
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فهم الجنود مـــن كالمي اأّنني �ستمتهم. انهـــال اأحدهم علّي بالرّكل 

ني  وال�ّستم, وبداأ ب�سربي بجزمته على ظهري, فهمت ما كان يقوله, لكنَّ

كنت اأ�سعر بالرتياح؛ لأّنه فهم اأّنني �ستمته, واأح�س�ست, بالفعل, اأّن ثقاًل 

قد انزاح عن قلبي, مع اأّنني لم اأكن اأريد اأن اأ�سبح مثلهم �سّتاًما. 

تعامـــل الجنـــود بالطريقـــة نف�سها مع بقّيـــة الأ�ســـرى, �سحبونا على 

الت, اأخذونا اإلى الممّر, اأمام  الأر�ـــض, كّنا نتوّقع اأن ينقلوننا على الحمَّ

ة بالّثكنة, كان الممّر وا�سًعا وكبيًرا, فقد اأح�سروا  دورات المياه الخا�سّ

البارحة اأ�سرى موقع »الخندق« اإلى هنا, عدد منهم  ل اأعرفه, كان راأ�ض 

و وجـــه اأحدهم مليًئـــا بالَكَدمات والدماء. هناك عـــدد من ال�سباب في 

الغـــرف المجاورة. كان ممر »دورات المياه« متَّ�ِسًخا, ومليئا بالنجا�سة. 

كانـــت وجوه ال�سباب تمـــوج بالتعب, والإرهاق, والألـــم. جل�ض الجرحى 

اأمام اأبواب الحّمامات, مّتكئين على الحائط حيث �سنابير المياه, التي 

فيهـــا كّل �سيء اإّل المياه. هناك في مكان مـــا من الممّر, َخَرَجْت اأمعاُء 

»احمد �سعيدي« من مكانها. 

تف�سلنا �ساعتان عن اأذان ال�سبح, ثقلْت جفوني فغفوُت, ا�ستيقظُت 

علـــى �سوت الأذان يرفعه اأحد الأ�سرى, تجادل اأحد ال�سباب مع الأ�سير 

الـــذي رفـــع �سوته بـــالأذان قائـــاًل: »وه���ل ُيعق���ل اأن ت���وؤذن ف���ي دورات 

المي���اه؟«, فاأجـــاب الأ�سير الـــذي اأّذن: »وهل جئن���ا اإلى هن���ا باإرادتنا؟ 

نحن مجبرون؛ لذلك يمكننا اأن نوؤذن حّتى في دورات المياه«.

فـــّك كّل واحد منا, قيود الآخر باأ�سنانـــه, �سّلينا ال�سبح من جلو�ض 

دون تيّمـــم, ودون �سجـــدات, فـــي ممّر الحّمامـــات. كان المـــوؤّذن �سّيئ 

الحـــّظ, فبعد اأن جادله بع�ض ال�سباب وانتقدوه على رفع �سوته بالأذان 
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في هذا المكان, �سحبه العراقيُّون اإلى الخارج وانهالوا عليه �سرًبا. كان 

مـــن اأ�سفهان. عندما عاد كان وجهه مليًئـــا بالكدمات والدماء. انزعج 

العراقيُّـــون؛ لأّننا �سلينا في الممّر قـــرب الحّمامات, فقالوا: »اأنتم اأّيها 

الإيرانّيون الكاذبون، �سالتكم لي�ست �سوى خداع ورياء«.

في ال�سباح الباكر, اأخرج الجنود ال�ّسباب ليحّققوا معهم, ولت�سجيل 

اأ�سمائهم. ا�سطّفوا في خم�ســـة �سفوف, كان التحقيق يجري في غرفة 

ا�سمها: »غرفة الحرب«.

لأّنـــه اليـــوم الأّول لنا في الثكنـــة؛ كان ال�سّبـــاط  العراقيُّون في هذا 

كـــون ذهاًبـــا واإياًبـــا. انقطعْت اأخبـــاُر بع�ض �سبـــاب موقع  الفيلـــق يتحرَّ

»الخندق« الذين تّم نقلهم اإلى اإحدى ثكنات الفيلق الثالث. 

قبل اأن ياأخذوننا الى التحقيق في غرفة الحرب, ح�سر, اإلى هناك, 

عات المرّقطة والبّنّيـــة, وبـ»�ساراتهم« التي  بع�ـــض الجنود مـــن ذوي القبَّ

كانت على �ســـكل »عقاب«, واأحزمتهـــم البي�ساء, واألب�ستهـــم الع�سكرّية 

المرّقطة. يبدو اأن هذه الثكنة تتميَّز بالّنظام والّدّقة والن�سباط, يظهر 

ذلك من األب�سة هوؤلء الجنود النظيفة المرتَّبة.

جَل�َض الجنوُد الأ�سرى في �سفوف منّظمة, ا�ستعداًدا للّتحقيق. كان 
َ
اأ

الجنـــود العراقيُّون يخافون من ال�سبـــاط الأعلى منهم رتبة, ويح�سبون 

لهم ح�ساًبا. فهمت ذلك من طريقة تاأدية الّتحّية لهم, وطريقة وقوفهم 

اأمامهم. عندما نظرت حولي, راأيت الأبنية, الغرف وال�ّساحات الكبيرة 

في الأجزاء المختلفة من الثكنة. 

قون مع الأ�ســـرى الجرحى بعد  ا للّتحقيق, كانـــوا يحقِّ كنـــت م�ستعـــدًّ

التحقيق مع الأ�سرى الأ�سّحاء. قلت »لل�سيِّد محّمد«:
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؟.
(1(

- يا �سّيد, هل نتكّلم فعاًل باللغة اللورّية الأ�سيلة

- عندها �سيق�سون علينا.

بع�ـــض الأ�سرى, رغًما عنهم, اأو بر�ساهم, كانـــوا يعطون العراقّيين 

معلومـــات ل ينبغـــي البوح بهـــا, وكان بع�سهم الآخر عندمـــا يتعّر�سون 

ـــرب وال�ستائـــم يفقدون �سبرهم علـــى التحّمـــل, ويعترفون ببع�ض  لل�سّ

المعلومات للمحّققين العراقّيين الذين كانوا محترفين في عملهم.

ـــل اإلى اأ�سماء  حـــاول العراقيُّون, اليوم خـــالل التحقيق معنا, التو�سّ

القادة, �سبـــاب المعلومات والعملّيات, الأفـــراد الذين ق�سفوا قواربهم 

فـــي جزر »مجن���ون«, الأفراد الذيـــن ا�ستهدفوا المروحّيـــات العراقّية, 

ومعلومـــات ع�سكرّية حول عدد الجنود, الأعتـــدة اللوج�ستّية, ومعنوّيات 

ين...  المقاتلين الإيرانيِّ

اأخرجوا اأ�سيًرا الى �ساحـــة الثكنة وهو على حاّفة الموت؛ لأّنه رف�ض 

�سهـــم »لل�سدمات  البـــوح بمعلومـــات. كان بع�ض الأ�ســـرى, ونتيجة تعرُّ

ح, يفقـــدون وعيهم. فـــي �ساحة الثكنة,  الكهربائّي���ة«, وال�ســـرب المبرِّ

ين اإلى حّد الموت,  �ســـرب الجنود العراقيُّون اأحد ال�سبـــاب الخوز�ستانيِّ

بعـــد اأن اأف�سى اأمره اأحد رفاقـــه, �سربوه بطريقة جعلت الدم يخرج من 

فمه واأنفه. ويظهر اأّنه اأ�ســـاب زورًقا عراقيًّا برمائيًّا في المياه بالقرب 

من جزيرة »مجنون« الجنوبّية بالـ»اآر. بي. جي«.

اأخـــذوا »ال�سّي���د محّم���د �سفاع���ت من����س« قبلـــي للتحقيـــق. عندمـــا 

عـــاد كان وجهه مليًئا بالكدمـــات, كان »ال�سّي���د محّم���د« رجاًل �سجاًعا 

اإحـــدى اللغات المحلية المحكيـــة لدى �سكان اأحد الأقاليم في اإيران, تتميـــز باألفاظها الغريبة, ي�سعب   (1(

على غيرهم فهمها.)نون(
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نا حول  ْعنا بع�سُ و�سريـــع البديهة. كّنـــا, كّلما انتهى التحقيق معنـــا, تجمَّ

هت اإلينـــا, والإجابات  البع�ـــض الأخـــر, وبداأنا ن�ستعيـــد الأ�سئلة التي ُوجِّ

التـــي اأعطيناهـــا. قـــال المحّقـــق »لل�سّي���د محّم���د«: لقد قتلنـــا الكثير 

مـــن الإيرانّييـــن في جزيـــرة »مجنون«, لقـــد »م�سحن���ا بك���م الأر�س«, 

ل الإهانـــات التي كان  اأجابـــه »ال�سّي���د محّم���د«, الـــذي لم ي�ستطـــع تحمُّ

ههـــا هذا العراقـــّي, قائاًل: »لقد كن���ُت قائد مجموع���ة في جزيرة  يوجِّ

مجن���ون، لق���د ق�سيت لوح���دي على �سرّي���ة مغاوير عراقّي���ة باأكملها، 

نح���ن اأكث���ر �سجاعة منكم، ولك���ّن معداتنا الع�سكرّية اأق���ّل مّما عندكم 

ا عنيًدا, اأغاظ  بكثي���ر«. لكـــّن كالم »ال�سّيد محّمد«, الـــذي كان �سخ�سً

, وبدا ذلك على وجهه, مع 
(1(

المحّقـــق العراقّي, فانهال عليه بالـ»كاب���ل«

اأّنهـــم كانوا حّتى هـــذه اللحظة قد راعـــوا و�سع قدمـــه الم�سابة. �ساأله 

المحّقق: اإذا ما ق�سفنا المدن الإيرانّية بالأ�سلحة الكيميائّية فما الذي 

�ستفعلونـــه؟, اأجاب ال�سّيـــد محّمد:  اإّن كّل البلدّيات فـــي اإيران, في كّل 

بت اأهلها علـــى ا�ستعمال الأقنعـــة الواقية, حّتى  القـــرى والمـــدن, قد َدرَّ

غار قادرون على ا�ستعمال الأقنعة الواقية, اأنتم ت�ستعملون  الأطفال ال�سِّ

الأ�سلحة الكيميائّية في الحرب, لقد فهمنا هذا الأمر, اإّن قائدنا يعتبر 

ا�ستعمـــال الأ�سلحـــة الكيميائّيـــة اأمًرا محّرًمـــا. اأّما اأنتـــم, فلم ترحموا 

ين؟ حلبجة العراقّية, فكيف بنا نحن الإيرانيِّ

ة خالل التحقيق, كنـــت اعتقد اأن الأ�سير  كان ال�سبـــاب يتكلَّمون بقوَّ

ل يملـــك اإّل �ســـالح ل�سانـــه. اإّن فعالّية هذا ال�ّسالح فـــي كربالء, والذي 

لجاأت اإليه ال�سّيدة زينب, ل يخفى على اأحد. في كثير من الأحيان, كان 

قطعة �سلك كهربائي مغلَّف بالبال�ستيك اأو حبل معد للتعذيب وال�سرب.  (1(
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ين اأكثر تاأثيًرا من الّر�سا�ض وقذائف  هذا ال�سالح عند الأ�سرى الإيرانيِّ

الـ»اأر. بي. جي«. 

بعـــد »ال�سّي���د محّمد«, جـــاء دوري, و�سعني اثنان مـــن الجنود على 

الحّمالـــة, ونقالني اإلـــى »غرف���ة الح���رب ]التحقي���ق[«. عندما دخلت 

ين يجل�سون خلف  اإلـــى الغرفة, وجدت نف�سي اأمام اأربعة �سّبـــاط عراقيِّ

طاولـــة. اأكثر ما لفت نظري, خالل فترة التحقيق, ذلك الإبريق المليء 

بع�سير البرتقال الموجود اأمامهم. 

كم تمّنيت لو ي�سمحون لي ب�سرب هذا الع�سير, فهم ل ي�سربون منه, 

ول ي�سمحـــون لالأ�ســـرى اأي�سا بال�ســـرب, فظننت اأن و�ســـع هذا الإبريق 

هناك, اأمام اأ�سير عط�سان في حّر حزيران, هو جزٌء من التعذيب. 

كان بيـــن المحّققين, �سخ�ـــضٌ �سعيُف البنيـــة, وذو عينان ملّونتان, 

وهـــو اأرفعهـــم رتبـــًة,  ذو �سعر بنّي اأجعـــد قلياًل, برتبة عقيـــد, يبدو اأّنه 

�سخ�ـــضٌ جّدّي وقا�ض. اأّمـــا المحّقق الثاني فكان يرتـــدي بذلة خ�سراء 

ا من البقّية, كان يعطي توجيهات  الّلون, ل رتبـــة ع�سكرية له, واأكبر �سنًّ

يـــن, لكن لو لم  ـــا, �سكله ي�سبه الإيرانيِّ للمحّقـــق. كان مترجمهـــم اإيرانيًّ

يتكّلـــم لعتقدتـــه عراقيًّا, فقد كان يرتدي بذلـــة ع�سكرّية عراقّية, وهو 

برتبـــة رائد, ل َلْكَنة في كالمه تمّكننا مـــن معرفة المحافظة التي جاء 

منهـــا في اإيـــران, كان يتكّلم باللغـــة الفار�سّية بلهجـــة غليظة, وهو اأحد 

اأع�ساء منّظمة »منافقي خلق«. 

اأّمـــا الع�سكـــرّي الآخر, �ساحب الِبذلة الخ�ســـراء, فهو برتبة مالزم 

ل, وكان عملـــه ت�سجيـــل معلومـــات الأ�ســـرى. خرج الجندّيـــان اللذان  اأوَّ

حمالنـــي على الحّمالة من الغرفة. كان علـــى الطاولة جهاز لل�سدمات 



القدم التي بقيت هناك  156

الكهربائّية, عرفت خالل التحقيق كيفّية عمله. 

فـــي ثكنة »الميمونة«, كان التحقيق ُينجز ب�سيء من الحيلة والمكر, 

فـــكان المحّققـــون اأ�سحـــاب خبـــرة, ومحترفين في هـــذا المجال. بعد 

ـــة بي, وقف ال�سابط �ساحـــب ال�سعر البنّي  ت�سجيـــل المعلومات الخا�سّ

ـــا, واأ�سار بها اإلـــى خريطة على الحائـــط, اأو�سح لي  مم�ســـًكا بيده ع�سً

موقـــع جزيرة »مجنون«, اأين كنا نحن, واأين كانوا هم, ماذا فعلنا, وما 

الـــذي فعلوه هم, ثم طلب مّنـــي اأن اأو�سح اأين كانت ت�ستقّر وحداتنا من 

الجي�ـــض والحر�ض في جزيرة »مجنون« و»طالئّي���ة« و»جفير«. حاولوا,ـ 

وبحنكتهـــم ـ, اأن ي�سحبوا المعلومات الع�سكرّيـــة وال�سخ�سّية لمقاتلينا, 

اأماكـــن الكتائـــب والوحـــدات, القـــادة, الأ�ســـرى المهّميـــن, الخطوات 

ين و..... الالحقة لالإيرانيِّ

مع اأنَّني كنت ُملّما, خالل وجودي على الجبهة, بالخرائط والـ»كالك« 

طات ال�سّفافة(, لكّنني اأظهرت لهم اأّنني ل اأعرف �سيًئا  )اأوراق المخطَّ

عن هذا المو�سوع.

�ساألني العقيد:

- كم عمرك؟ 

- �ستة ع�سر عاًما.

- هل اأنت من التعبئة؟ هل تطّوعت للقدوم اإلى الجبهة؟ 

 . - نعم اأنا تعبويٌّ

ا: �ساأل المحّقق الأكبر �سنًّ

- لماذا اأتيت اإلى الجبهة؟ 

تذّكـــرت حينهـــا ذلك اليـــوم من �سهـــر �سبـــاط العـــام 1986م, بعد 
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عملّيـــات »كرب���الء ٥«. تذّكـــرت كالم »محم���ود اآقا�س���ي« يومها, ونكات 

. مع اأّنني لم اأكن اأحفظ الآية 190 من �سورة البقرة, 
(1(

�سبـــاب التخريب

لكّننـــي قلت ترجمتها بالّلغة الفار�سّيـــة )والآية هي: »وقاتلوا في �سبيل 

اهلل الذين يقاتلونكم و ل تعتدوا اإن اهلل ل يحب المعتدين«(.

لم يقل م�سوؤول التحقيق �سيًئا, لكن العقيد �ساحب العينين الملّونتين 

قال لي:

- »تع���رف الق���راآن اإًذا، عّلمك���م علم���اء الدي���ن ه���ذا ال���كالم: اأّنن���ا 

المعت���دون، اإنَّ اهلل ل يح���ب العراقّيي���ن! ب���ل يح���ب الإيرانّيين فقط! 

ف���اهلل هو اإلهك���م اأنتم فق���ط«. حينها اأ�سبح �سوته اأكثـــر حّدة وارتفاًعا 

ثّم قال:

- اأّيهـــا المجو�ـــض! لقد عّلمناكم نحـــن العرب هذا القـــراآن, ولولنا 

بعـــد عمليـــات »كربالء 5«, تم ت�سليم »تقاطع الموت« في �سلمجة الـــى �سباب التخريب. في اأحد الأّيام,   (1(

وفـــي منطقـــة »قن���اة ماه���ي«, اأو»قن���اة ال�سم���ك«, تجمع  �سبـــاب التخريب حول »محم���ود اآقا�س���ي«, كان 

»اآقا�س���ي« مـــن مدينة »�سهر�سا«, ونائب م�سوؤول وحدة التخريب . فـــي العام 1988م اأ�سبح م�سوؤول وحدة 

التخريـــب. كان قائًدا ح�سن المع�سر, وقليـــل الكالم. كان ياأن�ض بال�سباب. تكّلم يومها عن الأ�سر, ف�ساأل 

ال�سبـــاب: »اإذا وقعت���م في الأ�سر يوًما و�ساألوكم لماذا جئتم الى الجبهة، فماذا تجيبونهم؟«, لم ياأخذ 

ر يومها اأن هذا الأمر قد يح�سل  ال�سبـــاب الأمر بجّدّية, ف�سحكوا يومهـــا, وقال كلٌّ منا �سيئا ما. لم نفكِّ

يوما, لم اأتخيَّل للحظة اأّنني �ساأقع تحت رحمة العراقّيين. اأجاب »بمان علّي اأن�ساري«, وهو من منطقة 

»نوراآباد«:»اأق���ول له���م يومه���ا، �سّي���دي، جاء الجمي���ع اإلى الجبهة فجئ���ت معهم«, اأّما »ر�س���ا علّي باك 

ا، وق���د اأتيت الى قن���اة ال�سمكة؛  ن�س���ب«, مـــن منطقة كهكيلوية, فقد قـــال: »�ساأعترف اأّنن���ي كنت جنديًّ

لأ�سط���اد ال�سم���ك فوقعت بين اأيديك���م«, بينما قال »علّي عالي من�س«, مـــن منطقة »ا�ستهبانات«, من 

محافظـــة فار�ـــض: �ساأقول لهم جئت؛ لأدافع عن وطني, ثم قراأ هـــذا ال�سعر: لو قطعتم راأ�سي عن بدني, 

لن اأتخلى عن تراب من وطني. عندما جاء دوري قلت,ـ بثقة ـ: اأنا لن اأقع في الأ�سر, فاأجابني »اآقا�سي« 

ممازًحا: اإذا وقعت في الأ�سر, ولكي ل يقتلونك؛ قل لهم اإّنك �سّيد؛ لذلك اأنت عربي, ومنذ عّدة �سنوات 

ين طردوكم من اأر�سهم, وها اأنا اأعود اإلى العراق. في النهاية وكما  فقط جئتم اإلى اإيران, لكن الإيرانيِّ

عّودنا »اآقا�سي« دائًما اأّنه في كّل جملة يقولها, حّتى لو كان يمزح, هناك ما يريد اأن يو�سله لنا: قال اإذا 

�ساألوكـــم لماذا جئتـــم تقاتلون فاأجيبوهم بهذه الآية القرانّية: »َوَقاِتُلواْ ِفي �َسِبيِل اهلّلِ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم 

 َل ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن«. 
َ
َوَل َتْعَتُدواْ اإِنَّ اهلّل
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لبقيتم كما كنتم, قوًما يعبدون النار, لو لم نعلمكم القراآن لكنتم جميًعا 

كّفاًرا الآن. 

- الحمـــد هلل, لقد اعترف اأخيـــًرا اأحد العراقّييـــن اأّننا ل�سنا كفرة. 

فمنذ عّدة اأّيام وكّلما التقينا بعراقّي كان يقول لنا: مجو�ض, وكفرة وما 

اإلى ذلك.

ا,  كان غ�سبـــه يزداد, في المقابل, كان م�ســـوؤول التحقيق الأكبر �سنًّ

�ساكًتا, و�سابًطا لأع�سابه, وي�سمع كالمي بدّقة, لكّنه كان ُيظهُر غ�سبه 

كّلما ا�ست�سهدُت بالقراآن في كالمي. �ساألني المحّقق العقيد, وفي الوقت 

نف�سه كان المترجم ينقل كالمي له بهدوء ودّقة:

- في اأّي وحدة كنت متطّوًعا؟

- في لواء »الفتح 48«.

- اأي: اأّن لواءكـــم قـــد انت�سر 48 مرة في الحـــرب؛ لذلك اأ�سميتموه 

هكذا؟

- ل لقد انت�سر اأكثر من 48 مرة, ولكّن ا�سمه 48 فتح ل�سبب اآخر.

- و ما هو هذا ال�سبب؟

- اإّنهـــا ال�ســـورة ال48 من �سور القـــراآن, �سورة الفتـــح؛ لذلك �سّمينا 

وحدتنا»الفتح 48«.

عندمـــا قلت هـــذه الجملـــة, ا�ست�ساط غ�سًبـــا. واأنا لـــم اأ�ستطع منع 

ا  نف�ســـي من ال�ست�سهـــاد بالقراآن الكريم, وكاأّن كالمـــه كان يجّرني جرًّ

اإلـــى العودة لكالم القراآن, لـــم اأعرف لماذا كان العقيد يغ�سب كّل هذا 

الغ�سب, واأكمل قائاًل:

- ليق�سم القراآن ظهوركم, تريد اأن ُتفِهمني اأّن الخمينّي في اإيران ل 
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يت�سّرف اإّل على اأ�س�ض القـــراآن؟ لماذا ي�سّمي الكتائب والألوية باأ�سماء 

ماأخوذة من القراآن؟

- كّل �سخ�ـــض يعرف نف�سه, اإذا كان يعمـــل على اأ�س�ض القراآن اأم ل, 

ولكّن القراآن يقول األَّ يغزو اأحٌد بالَد الآخرين. لكن اإذا هوجمتم عليكم 

بالّدفـــاع عن اأنف�سكـــم. كان العقيد يزداد غ�سًبـــا والم�سوؤول الأرفع عن 

التحقيق يدعوه للهدوء و�سبط النف�ض. مع اأنه لم يكن مرتاًحا لإجاباتي, 

لكّنـــه اأكمل طرح الأ�سئلة, وكنت اأجيبه على قدر معلوماتي وفهمي. كان 

العقيد رجاًل لجوًجا وح�سريًّا. ثم اأكمل و�ساألني عن جزيرة »مجنون«:

- اأين تّم اأ�سرك؟

- في جزيرة »مجنون« على جاّدة »الخندق«.

- هـــل راأيت كيـــف ا�سترجعنا منكم جاّدة »الخن���دق«؟ وم�سحنا بكم 

الأر�ض؟

اأح�س�ست بالإهانة وفّكرت بماذا اأجيبه. 

�سرنا 
ُ
- نحن لم نخ�سر, كّنا 200 عن�سر, وكنتم عّدة األوية, وعندما اأ

كانت ذخيرتنا قد نفدت, ولم يكن بحوزتنا  اأّية ر�سا�سة. 

- لكّننا ا�ستطعنا اأن ناأ�سر كّل هذا العدد في جزيرة »مجنون«.

- �سحيـــح, لقـــد ا�سرتم حوالـــي 100 مقاتل من لوائنـــا, بينما نحن 

اأ�سرنـــا حوالي 17 األًفا من جنودكـــم في عملّيات »بي���ت المقد�س«. لقد 

اأتينا اإلى الجبهة امتثاًل للتكليف والواجب.

غ�ســـب المحّقق مّرة ثانية, لكّن الم�ســـوؤول الأعلى عن التحقيق كان 

هادًئـــا, وبارَد الأع�ساب, وكاأّنه كان يفّكر بما اأقوله, لقد تذّكرت اإحدى 

الّلوحات التي كانت على جانب الطريق, فقلت للعقيد:



القدم التي بقيت هناك  160

- هنـــاك على جاّدة »الخن���دق«, بالقرب من تقاطع »المحور« توجد 

لوحـــة علـــى جانب الطريـــق, لرّبما دّمرتموهـــا, مكتوٌب عليهـــا: »علينا 

القي���ام بواجبنا، ول يجب الهتمام بالنتيجة«. لقد تعّلمنا هذا الكالم 

 .Qمن �سّيدنا الإمام الح�سين

ًبا لبلده, ول يفهم الكالم المنطقّي,  كان العقيد رجاًل معّقًدا ومتع�سّ

ا, كان  ولكـــن الم�سوؤول الأعلى عـــن التحقيق, ذلك ال�سابـــط الأكبر �سنًّ

ا اأكثر. عندما كان العقيـــد يغ�سب, ويبداأ بال�ستم, كان  فهيًمـــا, ومنطقيًّ

يطلـــب منـــه الحفاظ على هدوئـــه وحفظ ل�سانه. فهمـــت اأّنه يطلب منه 

عـــدم ال�سّب وال�ستم. فقد كان العقيد يحاول قدر الم�ستطاع اأن يتَّهمني 

ويدينني. فاأكمل قائاًل:

- لقـــد اأ�سرناكم في جزر »مجن���ون«, وهذه اأر�ـــضٌ عراقّيٌة, ولي�ست 

اأر�سكم اأيها المجو�ض, عّباد النار, اأيها المعتدون!.

- اأق�سم باهلل, اأّننا ل نعبد النار, نحن ل نعبد اإّل اهلل . 

- لقد اأ�سرناكم  في اأر�سنا, األ يجب اأن نقتلكم, و نرمي بجثثكم اإلى 

كالب العمارة؛ لتاأكلها. الكالب الحدودّية في العمارة تحّب اأكل لحمكم 

اأّيها الإيرانّيون. 

- اأنـــا ل اأخـــاف من القتل, لو كنت اأخاُف لما اأتيـــُت اإلى الجبهة. اأنا 

اأ�سيركـــم الآن, ويمكنكـــم اأن تفعلـــوا بي ما يحلـــو لكم, اأّمـــا اإذا �ساألكم 

)1), وبقّية 
اأحدهم لماذا هاجمتم »خرم�سه���ر«, »الهويزة«, »�سو�سنكرد«

المـــدن الإيرانّيـــة, وا�ستوليتم على هذه الأرا�سي, فمـــاذا �ستجيبونهم؟ 

اأول�ستم تحتلُّون اإلى الآن الكثير من الأرا�سي الإيرانّية؟ فعندما تحتلُّون 

.Sosangherd :سو�سنكرد: تلفظ�  (1(
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ا اإيرانّية, �ستحتل اإيران بالمقابل بع�ض اأرا�سيكم! اأر�سً

حّول العقيد مو�سوع التحقيق اإلى »�سّط العرب«, وكما يبدو قام بهذا 

الأمر عندما �سعر بالنزعاج من كالمي:

- »�س���ّط العرب«, ماذا تقول بالن�سبة اإلى »�سط العرب«, األ تحتلونه 

اأنتم الآن؟ وهو اأر�ض عراقية؟

- للعراق؟! لطالما كان العراق ملًكا لإيران.

اأغ�سبـــت هذه الجمـــل العقيد. فقد كان العراقيُّـــون ح�ّسا�سين كثيًرا 

بالن�سبة اإلى »�سط العرب«. لم ي�ستطع العقيد اأن ي�سبط غ�سبه فقال:

- اإذا كان لكـــم, فلمـــاذا ي�سّمونـــه »�سط الع���رب«, األي�ـــض؛ لأّنه ملك 

للعرب؟

- ل يهـــّم ا�سمه, ففي محافظة خوز�ستـــان يعي�ض الإيرانّيون العرب؛ 

لذلك يطلقون عليه ا�سم »�سّط العرب«. وهل الهويزة مثاًل هي لكم؟

- م�ساكين لقد غ�سل رجال الدين اأدمغتكم.

- م�سكلتكـــم اأّنكـــم تظّنـــون اأّننا �سغاٌر فـــي ال�ّسّن, مـــا دون الـ ال�ستة 

ع�سر عاًما, ل نفهم �سيًئا, وقد اأح�سرونا اإلى الجبهة. ل, لقد جئنا اإلى 

الجبهة انطالًقا من عقيدتنا.

قال المحّقق الم�سّن, الذي حافظ على احترامه اإلى اآخر التحقيق:

- ما هي اأمنيتك الآن؟ هل تتمّنى اأن تتحّرر؟

كنت اأتمّنى اأن اأقول له: اإّن كّل ما اأتمّناه هو اأن اأحمل اإبريق الع�سير 

البـــارد الموجـــود على الطاولة اأمامكم؛ كي اأ�سربـــه. يا اإلهي, كنت على 

رت حديًثا جمياًل عن  ني في اللحظة الأخيرة تذكَّ و�سك قول هـــذا, ولكنَّ

اأمير الموؤمنين Q, حفظتـــه من مفكرة الَجيب, فقلته ب�سوٍت عاٍل: 
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»اأ�سرف الغنى ترك المنى«.

�سكـــت الجميع, وها هم يتركوننـــي و�ساأني. حملني الجندّيان اللذان 

اأح�سرانـــي مّرة اأخرى اإلى الخـــارج. كنت مرتاًحا ل�سيـــر التحقيق, مع 

ـــا, اإّل اأّنه كان  اأّن حديثـــي كان بالن�سبـــة اإلى العقيـــد مزعًجا وا�ستفزازيًّ

ا متنّوًعا وجّذاًبا. بدا هذا الأمر  بالن�سبة اإلى م�سوؤول التحقيق الأكبر �سنًّ

علـــى وجهه وا�سًحا. عندما اأعادوني, لم نرجع اإلى الممّر قرب »دورات 

عداء. �ست ال�سّ المياه«, فتنفَّ

قرابـــة الظهر, جاء اأحد ال�سباط العراقّيين, برفقة اأحد الإيرانّيين 

مـــن جماعـــة المنافقين. نادى ال�سابـــط اأربعة من �سبابنـــا باأ�سمائهم: 

»عل���ّي ها�سم���ي«, »علّي اأ�سغ���ر كرجي زاده«, »هو�سن���ك جووند« و»تقي 

اإيماني«.

�سكت ال�ّسباب. نظر كّل مّنا اإلى من كان بجواره.

ا مـــن اأ�سحاب هـــذه الأ�سماء اإّل »عل���ّي ها�سمي«   لـــم اأكـــن اأعرف اأيَّ

ابط: »اإذا كان هوؤلء الأربعة بينكم  الـــذي راأيته  مّرة واحـــدة.  قال ال�سّ

فليخرجوا الآن«.

لم يذكروا اأحًدا من هوؤلء ال�سباب في تحقيق ال�سباح. 

بعد الظهر, جاء اأحد ال�سباط, برتبة »مقدم«, اإلينا, وقال لنا:

- كّل مـــن تـــّم اأ�سره خـــارج موقع »الخن���دق« في جزيـــرة »مجنون« 

فليرفع يده. 

رفعـــُت يـــدي اأنا وعـــَدد من ال�سبـــاب, لم نكـــن نعرف لمـــاذا يفّت�ض 

�ســـروا خارج موقع »الخندق«, ظـــّن العديد من 
ُ
العراقيُّـــون عن الذين اأ

ال�سبـــاب, واأنا منهم, اأّنهم يريدون اأن يعرفوا مـــكان اأ�سر كّل واحٍد من 
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ة ملـــف اأ�سر كّل واحد منا.  الإيرانّييـــن؛ لأّنهم يريدون اأن يح�سوا وبدقَّ

اأخرجوا الأ�سخا�ض الثمانيـــة الذين اأ�سروا خارج »الموقع«, جل�سنا في 

ظل حائط المبنى المجـــاور, تظهر اأمامنا �سورة ل�سّدام على الحائط 

الكبيـــر في الجهـــة المقابلة لنا, وهو يرتدي �ســـاًل )كاب( اأ�سود طوياًل 

اأثناء الرماية. 

جل�ـــض اأ�سرى جزيـــرة »مجنون« و»طالئية« فـــي �سفوف من خم�سة 

�سيف اإليهم عدٌد جديد من ال�سباب, 
ُ
اأ�سخا�ـــض في �ساحة الثكنة, وقد اأ

لم اأكـــن اأعرفهم. وقع نظـــري على»محّم���د كردلو«, من بيـــن ال�سباب 

الجال�سيـــن في باحة الثكنة, تعّجبت لهذا الأمر, لم اأكن اأظن اأّنه مازال 

ـــا, فعندما اأخرجونا من »الموقع« بعد ظهر نهار ال�سبت, لم اأره بين  حيًّ

ال�سباب, فاعتقدت اأّنهم قتلوه في موقع »بيت الّلهي«.

ف�ســـل العراقيُّـــون الأ�سرى الذيـــن تّم اأ�سرهم فـــي جزيرتي مجنون 

مالّيـــة والجنوبّية, عن بقية الأ�سرى. قال اأحد الع�سكرّيين الذي كان  ال�سَّ

يرافقه مترجم اإيرانّي:

ال�ّسمالّي���ة  مجن���ون  »ج���زر  فـــي  اأ�سرهـــم  تـــّم  الذيـــن  ليتقـــّدم   -

والجنوبّي���ة«. تقـــّدم حوالي ع�سرة اأخوة, بينهم جريحـــان, كانا يّتكئان 

علـــى الحائط بالقرب مّنا, لم اأعرف لمـــاذا يرّكزون على �سباب »جزر 

مجن���ون«. في ال�سباح, �سّجل المحّقق المعلومات المتعلِّقة بي, وكذبت 

فـــي �سيء واحد فقط, وهـــو الفرقة )الت�سكيل( التـــي كنت اأخدم فيها. 

لـــو اعترفت للعراقّيين باأّنني من جماعة المعلومات, لنتهى اأمري. لقد 

ـــة. �سّدقوني ولم  قلت للمحّقـــق اأّنني من اأفـــراد كتيبة ال�ّسهداء الخا�سّ

يكملوا الـ�ّسين والجيم.
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كنـــت جال�ًسا بالقرب مـــن الحائط, جـــاء عدد من ال�سبـــاط اإلينا, 

كان يرافقهـــم اثنان من الإيرانّيين؛ اأحدهما يتكّلـــم بالعربّية, وهو من 

الأ�سرى, كان وجهه مليًئا بالبثور الملتهبة. كان لبا�سه موحاًل وفي حال 

�سر في جزيرة »مجنون«. نظر اإلى الإخوة واحًدا 
ُ
يرثى لها. اأعتقد اأّنه اأ

واحـــًدا, لم اأعرف عـــّم يفت�سون, عندمـــا و�سل اإلّي �سمعتـــه يذكر ا�سم 

, ثم قال: »�سّيدي هذا هو«, لم اأعرف ما الذي 
(1(

»ال�سّيد علّي ها�سمي«

يق�سده بـ»�سّيدي هذا هو«.

في تلـــك اللحظة جاء اثنان من العراقّييـــن وحملوني على الحّمالة, 

بـــاح؛ حيث  نقلونـــي اإلـــى غرفة غيـــر تلك التـــي اأخذونـــي اإليها في ال�سّ

قون لم اأرهم من قبل.  ينتظرني محقِّ

في تحقيـــق ال�سبـــاح, �سّجل العقيـــد العراقّي معلومـــات �سخ�سّية: 

ال�سم, العائلة, رقم ال�ّسجل, مكان الولدة, المحافظة التي اأ�سكن فيها, 

نـــوع العمل الذي كنت اأقوم بـــه في الجبهة, الوحدة اأو الكتيبة التي كنت 

اأخدم فيها,  تاريخ الأ�سر, المكان الدقيق لالأ�سر, و�سعي الج�سدّي. اأّما 

الآن بعـــد الظهر, لم ي�سّجلوا �سيًئا مّمـــا ذكرُت, بل �سّجلوا فقط ا�سمي, 

وا�ســـم عائلتـــي, ومكان اأ�ســـري, ثم �ساألونـــي مبا�سرة عن »الح���اّج علّي 

ولـــد اللواء القائد »الحاّج عل���ّي ها�سمي« في الأهواز العام 1961م. ُعين منـــذ بداية الحرب قائًدا لفيلق   (1(

»الحميدّي���ة«, وقائـــًدا للواء»37 النور«.  نتيجة للقدرات التي اأظهرها تـــّم تعيينه قائدا لثكنة »ن�سرت«. 

كان نجـــاح عملّيـــات »ب���در« و»خيب���ر« المهمتين بهّمة »الحاّج عل���ّي ها�سمي«. اإلى اأن تـــّم تعيينه من قبل 

»الح���اّج مح�س���ن ر�سائ���ي« قائـــًدا لفيلق الإمـــام جعفر ال�ســـادق Q ال�ساد�ض. لقد ا�ستطـــاع في مّدة 

محـــدودة اأن يعيـــد تنظيم حوالي 13 وحدة ع�سكرّية واحتياط في خوز�ستـــان. اختفى »علّي ها�سمي« في 

25 حزيران 1988م في جزيرة »مجنون«, وقد عثر على بقايا جثته في اأّيار 2010م في حقول الق�سب في 

جزيـــرة »مجن���ون«. كان هو اأحد القادة الخم�سة ال�سهداء في محافظة خوز�ستان برتبة »لواء«: »محّمد 

جهان اآرا«, »ح�سين علم الهدى«, »اإ�سماعيل دقايقي«, و»الدكتور مجيد بقائي«.
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ها�سمي«. �ساألني المحّقق:

-»هل تعرف قائد )الفيلق( الإيرانّي ال�ساد�س؟«

كنت قد راأيت »الحاّج علّي ها�سمي« قبل يومين من هجوم العراقّيين 

علـــى موقع »الخندق«. كان قد جاء لزيارة جاّدة »الخندق«, حينها قال 

لـــي »بي���ران م�ستوف���ي زاده«: »اإّن���ه علّي ها�سم���ي«؛ كان �سعيًفـــا, اأ�سمَر 

الوجه, عينـــاه كبيرتان, ونظرتـــه ثاقبة, لحيته جميلـــة و�سيماوؤه قريبة 

للقلب. 

بت يومها عندما قـــال لي »م�ستوفي  كان يرتـــدي لبا�ًســـا كوريًّا. تعجَّ

زاده« اإّنـــه قائـــد جي�ض الإمام جعفـــر ال�سادق Q ال�ساد�ـــض, وراأيته 

. يقـــال: اإّنه كان معظم الوقـــت ينتعل »الحذاء 
(1(

ينتعـــل »نع���اًل« مفتوًحا

المفتوح«, حّتى خالل الجل�سات في الثكنة. لم يكن يظهر عليه اأّنه قائد 

الجي�ـــض ال�ساد�ض الجنوبّي, واأّنه يقـــود عّدة فيالق واألوية ع�سكرّية. قلت 

فـــي نف�سي يومها: اإذن, »�سيف اهلل حيدر ب���ور« قائد لوائنا مع كّل �ساأنه 

وعظمته, هو تحت اإمرة اأ�سخا�ض مثل الحاّج.

لـــم اأعرف لماذا يبحـــث �سّباط ثكنة »الميمونة« عـــن »الحاّج علّي 

ها�سم���ي«. اأنـــا اأ�سير هنـــا, ول معلومات لـــدّي عما يجري فـــي الجبهة. 

 
(2(

عرفت فقـــط اأّن العراقّيين قامـــوا باإنزال على مقر الفيلـــق ال�ّساد�ض

ظهـــًرا, هذا ما قاله »الح���اّج عبا�س هوا�سمي« لالإخـــوة في لوائنا, وهو 

عرفت بعدها من القائد »علّي نا�سري«, �سديقه الأقرب اإليه, اأّن »علّي ها�سمّي« كان يعاني من م�سكلة   (1(

جلدّية في القدم تمنعه من انتعال الحذاء الع�سكرّي في اأّيام ال�سيف الحاّرة. 

تق�سيمات القـــوات الع�سكرّية الإيرانّية على النحو التالي: القوات الم�سلحة: عّدة جيو�ض/ الجي�ض: عّدة   (2(

فيالـــق/ الفيلق اأو الفرقـــة: )عدة األويـــة(/ اللواء:)مجموعة كتائب(/الكتيبة )عـــّدة �سرايا(/ال�سرية 

)مجموعة ف�سائل(/ الف�سيل)وهو اأ�سغر مجموعة ع�سكرّية(. )مركز نون(
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اأحـــد المعاونين في مقّر الجي�ض )الفيلـــق(. لم اأكن اأعرف اأين »الحاّج 

عل���ّي ها�سمي«, وما الذي ح�سل لـــه. كان المحّقق يحمل �سورة »الحاّج 

عل���ّي ها�سم���ي«. كان »الح���اّج عل���ّي ها�سمي« في ال�ســـورة يرتدي لبا�ض 

الحر�ـــض المعروف, وكاأّنها اأخذت في مناطق الجبهة في الجنوب. كنت 

اأفّكـــر ما الذي تفعله �سورة »الحاّج عل���ّي ها�سمي« عند العراقّيين. قلت 

في نف�سي: »يا اإلهي، ما الذي ح�سل «للحاّج علّي ها�سمي»اإذن؟«

وبينما كنت اأفّكر في م�سيره �ساألني المحّقق:

- هذا »علي ها�سمي«, هل تعرفه؟

- لقـــد راأيته قبل يومين مـــن هجومكم على جزيرة »مجنون«, راأيته 

على جاّدة »الخندق«.

- وهـــل راأيتـــه اأثنـــاء الهجـــوم علـــى جزيـــرة »مجن���ون« بتاريخ  25 

(1(
حزيران؟

- ل لم اأَرُه اأثناء هجومكم في ذلك اليوم.

 »علي ها�سمي«. 
(2(

- اأّيها المجو�سّي الكاذب, اأنت بريد

- ل ل�ست �ساعي بريد »علّي ها�سمي«. 

غ�سب المحّقـــق, ف�سربني بالهراوة الخ�سبّية التي كان يحملها على 

وجهي, وقال:

- اأنت �ساعي بريد »علّي ها�سمي«؟ اأين ذهب »علي ها�سمي«؟

ثم اأكمل المحّقق قائاًل:

يق�سد عمليات الرابع من تير 1367 �ض. )1988(.  (1(

بريـــد, اأو �ساعي بريـــد, �سخ�ض مهمته اإبـــالغ البرقيات والر�سائـــل لأ�سحابها, وكان موجـــوًدا لدى كل   (2(

المقرات وقيادات الألوية. )مركز نون(
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- لقـــد قالـــوا لنـــا: اإّن �ساعـــي بريـــد »عل���ّي ها�سم���ي« كان �سابًّا في 

ال�ساد�ســـة ع�سرة من العمر, وكان قبل الظهـــر حا�سًرا في الجزيرة مع 

»علّي ها�سمي«, عندما حا�سرنا المنطقة تلقى طلقة في قدمه, وجرح, 

ثـــم وقع في الأ�سر, وذهب »علّي ها�سم���ي« مع عدد من قادته اإلى حقول 

الق�سب, واختفوا هناك. اين ذهب »علي ها�سمي«؟

�سبُت 
ُ
- �سحيـــح اأّنني في ال�ساد�سة ع�ســـرة, و كنت على الجزيرة, واأ

في قدمي, لكّنني ل�ست َمن تبحثون عنه. 

كان المحّقـــق غا�سًبـــا, وها هـــو ي�ست�سيط غ�سًبا. وقـــف في مكانه, 

وركلني على ظهري, ثّم األحقها بركلة على كتفي, ثّم اأكمل قائاًل:

- لماذا تكذب, في اأّي كتيبة كنت؟

كنـــت اأريـــد اأن اأقول ما قلته فـــي ال�سباح, اأّنني فـــي كتيبة ال�سهداء 

ـــة, هـــذه الكتيبة التي كنـــت دليلها, كنت اأريـــد اأن اأعيد ما قلته,  الخا�سّ

ـــة اأّنهـــم �سّدقوني. فّكرت مـــا الذي �ساأقوله, فقـــد كانوا مقتنعين  خا�سّ

باأّننـــي �ساعي بريد »الحاّج علّي ها�سمي«. ل اأعـــرف ما الذي قاله لهم 

ًنا دون اأدنى �سّك اأّنهم �سي�ساألون  الأ�سير الذي يتكّلم بالعربّية. كنت متيقِّ

بقّيـــة الأ�سرى عن مكان ونـــوع خدمتي في الجبهـــة, وعندها �سينف�سح 

لت قول الحقيقة؛ كي اأقنعهم,ـ بالفعل ـ, باأّنني ل�ست �ساعي  اأمري, فف�سّ

بريـــد »الحاّج علّي ها�سمي«. لم اأعتـــرف �سابًقا باأّنني من �سباب وحدة 

ال�ستطـــالع؛ لأّنني لم اأكن اأتوّقع ما الـــذي �سيحّل بي وبال�سباب حينها, 

فالعراقيُّون كانوا ح�ّسا�سين لـــكّل ما يتعّلق بالمعلومات. مّما ل �سّك فيه 

اأّن جـــرم كوني �ساعي بريد »الحاّج علّي ها�سم���ي« اأكبر بكثير من كوني 

اأحد �سباب وحدة ال�ستطالع والعملّيات. 
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لذلـــك, ولكي اأخّفف من جرمي ومن تهمتـــي لدى العراقّيين؛ قررُت 

قول الحقيقة؛ لذلك, قلت له:

- اأنـــا ل�ســـت �ساعي بريد »الح���اّج علّي ها�سمي«, بـــل كنُت في وحدة 

ال�ستطالع والعملّيات.!

دم عندما �سمع العبارتين: »ال�ستخبارت  �سعرت اأّن المحّقق قـــد �سُ

ق, واأنا في مثل هذه  ب كذلك. لم ي�ستطع اأن ي�سدِّ والعملّي���ات)1)«, وتعجَّ

ال�ّســـّن, وهذا القوام النحيـــف, اأن اأعمل في وحـــدة المعلومات. �ساألني 

بتعجب:

و�ض الّتعبوّي الخمينـــّي, تعمل في وحدة  ا, اأنت اأّيهـــا ال�سّ - هـــل حقًّ

ال�ستطالع؟

- »نعم«

بت  لو لم تكن قدمي مجروحة لختلف الو�سع. لو كنت معاًفى, لن�سّ

عوا اأبًدا اأن اأعترف بمكان عملي.  الم�سائب على راأ�سي, وكاأّنهم لم يتوقَّ

�ساأل المحّقق:

- لدينـــا الكثير من العمل مًعا, ل بّد من اأن يعرف �سباب المعلومات 

)ال�ستطـــالع( اأيـــن كّل مـــن »عل���ّي ها�سم���ي«, »عل���ّي اأ�سغ���ر كرج���ي«, 

»هو�سنك جووند«, و»تقّي اإيماني«, وما الذي ح�سل لهم«؟

ني اأعرف اأن »علّي  - ثالثة من الأ�سماء التي ذكرتها, ل اأعرفها, لكنَّ

ها�سمي« هو في اإيران. 

- الإيرانيُّون يكذبون كثيًرا, فاأنتم ل تقولون الحقيقة اأثناء التحقيق 

معكم.

قون العراقيُّون فهموا  ورد في الكتاب: »اطالعات وعملّيات«, ولكّنه يق�سد ال�ستطالع, وقد يكون المحقِّ  (1(

منه المخابرات اأو ال�ستخبارات والعملّيات. )مركز نون(
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- لـــم اأقل �سوى الحقيقة, فالأحمق هو الـــذي يعترف لعدّوه باأّنه في 

وحدة المعلومات والعملّيات, لقد قلت لكم الحقيقة فقط؛ كي اأثبت لكم 

اأنَّني ل�ست �ساعي بريد »الحاّج علّي ها�سمي«. 

- ولول ذلك ما قلت الحقيقة؟

- ل, لما قلت الحقيقة. 

كان العراقيُّون يظّنون اأن وجودي في جاّدة الخندق, واأ�سري هناك, 

يعني اأّنني راأيُت »الحاّج علّي ها�سمي«, واأعرف اأين هو  الآن. 

ا لجوًجا و�سلًبا, قال لي: كان المحّقق العراقّي �سخ�سً

- كيـــف تريدنـــي اأن اأ�ســـّدق باأّنك كنت فـــي تلك المنطقـــة المهّمة 

لالإيرانّيين, ولم تر »علّي ها�سمي؟«.

- اإّن »علّي ها�سمي« هو قائد الفيلق ال�ساد�ض, وكانت كّل الكتائب 

والفـــرق فـــي المنطقـــة تاأتمر باأوامـــره. لقد كان ي�ســـرف على عمل 

ه, ولم يكن ياأتي اإلى الجبهـــة الأمامّية في الأحوال  القـــادة من مقـــرِّ

العادية. 

كان العراقيُّـــون يملكـــون معلومـــات كثيـــرة عـــن معنوّيـــات القـــادة 

ين يحاربون جنًبا  ا اأّن القـــادة الإيرانيِّ الإيرانّييـــن, وكانـــوا يعرفون اأي�سً

اإلـــى جنب مع الجنـــود العادّيين. كنَت ت�ستطيـــع اأن تفهم هذا الأمر من 

كالمهم غير المبا�سر. عندها قال لي اأحد المحّققين هناك,ـ كي يثبت 

لي اأّن القادة الإيرانّيين ياأتون اإلى الخطوط الأمامية ـ:

- اإّن القاّدة الإيرانّيين ياأتون عادة اإلى الجبهة الأمامّية؛ ولذلك ُقتل 

الكثير منهم هناك.

كان يقول الحقيقة بالفعل, لم اأكن اأملك جواًبا, �سعرت بالفخر؛ لأّن 
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ا ذكيًّا ومحّنًكا, فاأكمل  اأعداءنا يعرفون هذا الأمر. كان المحّقق �سخ�سً

قائاًل:

ا بالن�سبة اإلينا, اإذا كنت تعرف  �ْســـَر »عل���ّي ها�سمي« مهمٌّ جـــدًّ
َ
- اإّن اأ

�سيًئـــا فقل لنـــا, و�سن�ساعـــدك, �سناأمر بنقلـــك اإلـــى الم�ست�سفى لعالج 

قدمك.

يظهـــر من كالمه اأّنـــه يعرف الكثير من المعلومـــات الدقيقة, لذلك 

قال لي:

- اإّن معلوماتنا تقول: اإّنه اأثناء اإنزال قّواتنا على مقّر الفيلق ال�ساد�ض, 

كان كلٌّ مـــن »عل����ّي ها�سم����ي«, »عبا�����س هوا�سم����ي«, وعـــدٌد مـــن القـــادة 

الآخريـــن, وعامل الال�سلكـــّي, كانوا فـــي المقّر في جزيـــرة »مجنون«, 

واريخ؛ لذلك يبدو  حا�سرتهم قّواتنا, وقد ق�سفت مروحّياتنا المقّر بال�سّ

اأّن »عل����ّي ها�سم����ي« ومن يرافقه  قد لجاأوا اإلى حقول الق�سب, اأو انتقلوا 

, اأو اأّنهم قد بقوا في 
(1(

اإلـــى جاّدة »الخندق«, اأو ذهبوا اإلى جاّدة »هّمت«

الجزيـــرة ال�ّسمالّية. فـ»علّي ها�سم����ي« لي�ض الآن في اإيران, وج�سده لي�ض 

بين الجثث, اإذن ل بّد من اأنه وقع في الأ�سر, وها اأنتم قد اّتفقتم جميًعا 

على اأن تخفوه عّنا, ولكن ها نحن مًعا هنا, و�سنجده, حّتى لو ا�سطررنا 

اإلى مقارنة �سورته بكّل واحد منكم, �سغيًرا كان اأم كبيًرا.

فهمـــت مـــن كالمه, اأّن »الحاّج عل���ّي ها�سمي« الآن هـــو اإّما �سهيٌد اأو 

اأ�سيـــٌر. اأنا لـــم اأر كّل الأ�سرى ال�ّسالمين, مع اأّنني لم اأره اإّل مّرة واحدة, 

لكـــن قلبي قد انقب�ض لـــدى �سماعي عن اإمكانّية �سهادتـــه اأو اأ�سره. لن 

ى باأ�سماء ال�سهداء اأي�سًا. ُيق�سد هنـــا جاّدة ال�سهيد القائد  فـــي الجبهة كانت المواقع والطرقـــات ت�سمَّ  (1(

»محّمد ابراهيم هّمت« )نون(. 
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تي الحقيقّيـــة ب�سبب »الحاّج علّي  اأنـــدم يوًما على اأّننـــي ك�سفت عن هويَّ

ف على  ها�سم���ي«. يحـــّق للعراقّيين اأن ُي�ستنفروا على هـــذا ال�سكل للتعرُّ

»عل���ّي ها�سمي«؛ لأّنهم لو اأ�سروا »عل���ّي ها�سمي« بالفعل, لكانوا, وللمّرة 

الأولـــى, قـــد اأوقعـــوا بالقائد الع�سكـــرّي الأعلى رتبة فـــي الحر�ض. على 

الّرغم من اأّنه اإلى اليوم ل يوجد معلومات موثَّقة, اأو �ساهد عيان, يثبت 

. في ذلك 
(1(

�سر اإّل معلومـــة واحدة
ُ
اأّن »عل���ّي ها�سم���ي« قـــد ا�ست�سهد اأو اأ

اليوم الـــذي نزل العدّو في جـــزر »مجن���ون«, حاول »عّبا����س هوا�سمي« 

فـــي ت�سريـــن الثاني مـــن العام 1990م, وبعـــد �سهرين من خروجي مـــن المعتقل, �ساألت اأحـــد اأ�سدقائي   (1(

الأهوازّييـــن عـــن م�سير »علّي ها�سم���ي«. لم يكن لديهم اأّية معلومات عنه.  كنـــت اأريد اأن اأعرف اإن تّم 

ل من ذلك العـــام الى قيادة مقّر كربالء  اإطـــالق �سراحـــه اأم ل. وقد اأر�سلـــت ر�سالة في �سهر كانون الأوَّ

فـــي منطقـــة الجنوب, وبعـــد تعريفهم بنف�ســـي, نقلت لهم بالتف�سيـــل ما جرى اأثنـــاء التحقيق معي في 

»الميمون���ة«, في ثكنـــة الفيلق الرابع العراقّي, وفي �سجن الر�سيد, ومـــا نقله لي ك. جاللي, الذي كان 

�سائـــق �ساحنـــة �سغيـــرة »بيك اأب«, والذي وقـــع بين يدي العراقّييـــن في اليوم نف�سه الـــذي اأ�سرُت فيه, 

ـــا ي�سبه كثيًرا »الح���اّج علّي  وقـــد التقينـــا في مخيم الأ�سر, قـــال لي يومها اإّنـــه راأى في الب�سرة �سخ�سً

ا علـــي ها�سمي؟ اأجابني: »كان كثير ال�سبه ب���ه«. قلت: »وما الذي  ها�سم���ي«. ف�ساألتـــه يومها, هل هو حقًّ

ون يومها؟« فعله العراقيُّ

ا باأّن  اأجابنـــي اأّن العراقّيين قد فرحـــوا كثيًرا لأّنهم قد اعتقلوا »علّي ها�سمي«. وقـــد �سّدق جاللي اأي�سً

ذلك ال�سخ�ض هو »علّي ها�سمي«. عندما جاء القائد »علي نا�سري« برفقة عدد من �سباب مقّر كربالء 

ا ي�سبه »علّي  مـــن اأجـــل الح�سول على المعلومـــات من ك. جاللي, قال لهم مـــّرة ثانية اإّنـــه راأى �سخ�سً

ها�سم���ي« كثيـــًرا في الب�سرة, وقد اأخذه العراقيُّون. اأولم يرجـــع الى اإيران؟ هذا ما قاله اأخيًرا جاللي. 

قـــال يومها القائد نا�ســـري: اإّن »مح�سن ر�سائي« يتابع مو�سوع »الحاّج عل���ّي ها�سمي« عن طريق وزارة 

د وزارة  الخارجّيـــة, ثم اأ�ســـاف اأنَّ الدكتور »علّي وليتي« قد طلب من ال�سّيد »مح�س���ن ر�سائي« اأن يزوِّ

الخارجّيـــة باأّية معلومـــات جديدة عن »الحاّج علّي ها�سمي«, و�سيتابع هو الأمـــر بالو�سائل الدبلوما�سّية 

ب�ســـكل خا�ّض و�سريع. لم يتّم العثور على اأحد يعطي معلومات دقيقة و�سحيحة حول المو�سوع �سوى ك. 

جاللي الذي راآه في الب�سرة, وكان العراقيُّون ينقلونه الى المعتقل على اأّنه »علّي ها�سمي«, يومها قلت 

لـ.ك. جاللي: اإّن العراقّيين قد فهموا بعد ذلك بقليل اأّن من معهم لي�ض »الحاّج ها�سمي«؛ لأّن ال�سباط 

وا الى اأوائل �سهر ت�سريـــن الأّول في ذلك العام  يفّت�سون في المعتقل عن »الحاّج علّي  العراقّييـــن ا�ستمرُّ

ة بين الأ�سرى الذين كانوا في جزر »مجنون«. )مالحظة: هذا الكتاب تم ت�سليمه لمكتب  ها�سمي« خا�سّ

الأدب والفـــن المقاوم في»ح���وزه هنري«]الدائرة الفنّية [ قبل �سهر فقط مـــن العثور على رفات »علّي 

ها�سمي« في جزر »مجنون«(.
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اأحـــد م�ساعدي »عل���ّي ها�سم���ي« الو�سول بنف�سه اإلى جـــاّدة »الخندق«, 

وكالـــذي يبحـــث عن حبيـــب اأ�ساعه, �سار يفّت�ـــض عن »عل���ّي ها�سمي«. 

ا من »الحاّج علّي ها�سمي«, و�سديقه  ب جدًّ كان »الح���اّج عّبا�س«, المقرَّ

ب والحميم, قلًقا وم�سدوًمـــا؛ كان يفت�ض عن »علّي ها�سمي« في  المقـــرَّ

كّل طرقات وقنوات المياه في الجزيرة. 

بعـــد اإنـــزال العراقّييـــن على مقـــّر الفيلـــق ال�ساد�ض, َفَقـــَد »عّبا�س« 

اأثـــر �سديقه »عل���ّي ها�سم���ي« في جزيرة »مجن���ون«. »هوا�سم���ي« الذي 

كان يبحـــث يومها عن �سالته, توّجـــه اإلى »علّي م���ردان رو�ستاد«,ـ قائد 

, و»ح�س���ن وكيلي«,ـ �ساعـــي البريد في وحدة  كتيبـــة الإمـــام علّيQـ 

, قائاًل: قول لل�سبـــاب الذين يقاومون في جاّدة »الخندق«,  المعلومـــاتـ 

اإذا مـــا �ساهدوا اأحـــًدا يتوّجه نحو جاّدة »الخندق« من ناحية الي�سار, ل 

تطلقوا النار عليه, قد يكون »علّي ها�سمي«. 

انتقلت هذه الو�سّية من فرد اإلى اآخر حّتى و�سلت اإلى جميع ال�سباب 

الذين كانوا يقاتلـــون في جاّدة »الخندق«. نحن الذين كّنا نعرف »علّي 

ها�سم���ي« انتظرنا يومها طيلة النهـــار اأن يطّل علينا من حقول الق�سب 

ناحية الي�سار, ويتوّلى بنف�سه قيادة هذه المجموعة الفدائّية التي كانت 

تقاتل لوحدها, ودون قيادة. لكن »علّي ها�سمي« لم يظهر يومها اأبًدا. 

هنـــاك فر�سّيتـــان تتعّلقـــان باختفـــاء »عل���ي ها�سم���ي«: الأولـــى: اأّنه 

ا�ست�سهـــد, واختفت جّثتـــه في جزيرة »مجنون«, والثانيـــة: اأن يكون قد 

وقع في الأ�سر. الفر�سّية الثانية �سعيفة بع�ض ال�سيء؛ لأّن العراقّيين لو 

كانـــوا قد اأم�سكوا »بعلي ها�سم���ي«, لفعلوا به ما فعلوه بال�سهيد »محمد 

جواد تندكويان« وزير النفط في حكومة »ال�سهيد رجائي«, حين اعتقلوه 
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ثم ا�ست�سهد تحت التعذيب, دون اأن يف�سحوا عن اأية معلومات تتعّلق به 

ين.  اإلى ال�سليب الأحمر, اأو اإلى الإعالم, اأو اإلى الم�سوؤولين الإيرانيِّ

كانـــوا يعرفون اأّنـــه الم�سوؤول الأعلى لـ »جي�س )فيل���ق( الإمام جعفر 

. فالبعثيُّـــون وكاّفة �سبـــاط الدرجة الأولى 
(1(

ال�س���ادق Q ال�ساد����س«

الذيـــن كانوا فـــي »الميمونة«, مقـــّر الجي�ض )الفيلـــق( الرابع العراقّي 

وفـــي �سجن الر�سيد فـــي بغداد, والمخابرات الع�سكرّيـــة, كانوا يبحثون 

عـــن »علي ها�سمي«, ويعرفون اأّنه في الرتبـــة نف�سها للم�سير ماهر عبد 

الر�سيـــد, قائـــد الجي�ض )الفيلـــق( ال�سابـــع العراقّي, اأو ه�ســـام �سباح 

الفخـــرّي, قائد الجي�ض )الفيلق( الرابـــع العراقي, اأو اللواء خليل طالع 

الدورّي, قائد الجي�ض )الفيلق(الخام�ض العراقّي. 

ق العراقّي اللجوج: قلت للمحقِّ

- اأعرف اأنكـــم اإذا اأ�سرتم »علّي ها�سم���ي« �ستفرحون كثيًرا, لكّنني 

اأعتقـــد اأّنه لي�ض مـــن الأ�سخا�ض الذيـــن يوؤ�َسرون ب�سهولـــة. نحن جنود 

ا كاأ�سر اأحـــد القادة. اأّما  �سرنا فالأمـــر عادّي ولي�ض مهمًّ
ُ
عادّيـــون, اإذا اأ

هـــو فيعرف اأّنه اإذا وقع في الأ�سر ف�سيدفع هو وقائده »مح�سن ر�سائي« 

الثمـــن غالًيـــا؛ لذلك لن ي�سمح بوقوع هذا الأمـــر, حّتى اإذا ح�سل وراأى 

اأّنـــه,ـ ورغًمـــا عنـــه ـ, �سيقع فـــي الأ�سر, ف�سيطلـــق على نف�ســـه ر�سا�سة 

(2(
الرحمة, ويقتل نف�سه.

ذكـــر ال�سيـــد »مح�سن ر�سائ���ي« في كتابه »كم�سده م���ن/ �ساّلت���ي« وفيه ذكرياته حول »عل���ّي ها�سمي«,   (1(

يذكـــر اأّن رتبـــة »عل���ّي ها�سمّي هي ما ُيع���رف في جيو�س العال���م ب�«اللفتانت جنـــرال اأو الفريق الأّول اأو 

الم�سير».

لـــم اأفكـــر يومها بما قلته؛ لأننا كما نعرف, اأن اإطالق ر�سا�ســـة الرحمة على نف�سه هو نوع من النتحار,   (2(

وهذا الأمر حرام في ال�سريعة الإ�سالمية .اأعتقد اأنه كان من الخطاأ في ذلك التحقيق اأن اأقول ما قلته. 

ولكن هذا ما خطر في ذهني.  
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عندما قـــام العراقيُّون بهجوم م�ساّد, كان »علّي ها�سمي« في مركز 

مال ال�سرقّي  قيـــادة مقّر »خاتم الأنبي���اءP«, كان هذا المقّر فـــي ال�سَّ

لجـــزر »مجن���ون«, فـــي اآخر جـــاّدة »ال�سهيد هّم���ت«. يا اإلهـــي ما الذي 

ح�سل »للحاّج ها�سمي« وما الذي حّل به؟ كنت اأفّكر بهذا ال�ساب الذي 

ق�ســـى �سنين �سبابه في »اله���ور العظيم« وجزر »مجن���ون«, والذي كان 

فاتـــح »عملّيات خيب���ر«, ولكن هل يعقل, وفي اأّيامـــه الأخيرة, اأن ي�سهد 

�سقـــوط جزر »مجنون«. وكاأّنه لم يكـــن يريد اأن يبقى حيًّا, وي�سهد هذه 

ـــر لعملّيات خيبر.  الأّيـــام, وي�سعـــر بالذنب لمـــا يراه. كان العقـــل المدبِّ

قبـــل »عملّي���ات خيبر«, وعندمـــا اأمر »مح�س���ن ر�سائ���ّي« بت�سكيل وحدة 

ال�ستطالع »للهور«, وتاأ�سي�ض مقّر �سرّي للمعلومات وال�ستطالع, عا�ض 

»عل���ّي ها�سم���ي« اأياًمـــا متتاليًة دون نـــوم. لم يكن اأحد فـــي البالد غير 

ال�سّيد »مح�سن ر�سائّي«  يعرف باأمر تاأ�سي�ض هذا المقّر ال�ّسّري, الذي 

كان تحـــت اإمرة »علّي ها�سمي«. بعد اأحـــد ع�سر �سهًرا من ال�ستطالع, 

ف على منطقة »اله���ور«, تّم التخطيط »لعملي���ات خيبر«. يقول  والتعـــرُّ

»عل���ّي نا�س���ري«, اأحـــد م�ساعـــدي »عل���ّي ها�سم���ي«: لقـــد م�سحنـــا كّل 

المنطقـــة, لدرجـــة اأّننا اأخذنا قيا�ض عر�ض وعمق نهـــر دجلة, حّتى اإذا 

مـــا ا�سطر �سبابنا اإلى عبور نهر دجلة, يوًما ما, عرفوا كم متًرا عر�سه 

وعمقه. اإّن »علّي ها�سمي«, و»جزر مجنون«, هما حكايتان ل تنف�سالن 

اإحداهما عن الأخرى. 

عندمـــا كنت في ال�سجن, وكنت اأفكر بـ»الح���اّج علّي ها�سمي«, كنت 

اأقـــول فـــي نف�سي: ل بـــدَّ من اأّنه كان مـــن ال�سعب اأن يرجـــع الحاّج اإلى 

المدينة بعد �سقوط جزر »مجنون«. لأّنه لم يكن ي�ستطيع تحّمل اأن يقول 
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البع�ـــض: هذا هو »عل���ّي ها�سم���ي« الذي �سّلم جزر مجنـــون للعراقيين. 

َف�ـــض الأخير, ولم  ل اأ�ســـك للحظـــة في اأّن علـــي ها�سمي قد قاتل اإلى النَّ

ي�ست�سلم, ولم يقع في الأ�سر. 

�ساألني المحّقق العراقّي:

(1(
-  وهل تعرف »علّي اأ�سغر كرجي زاده«؟

- لم اأ�سمع با�سمه قط.

(2(
- هو�سنك جووند؟

ا ل اأعرفه. - هذا اأي�سً

(3(
- تقّي اإيماني؟

- كّل هوؤلء الأ�سخا�ض الذين ذكرت اأ�سماءهم ل اأعرفهم.

لم يقتنع ال�سابط العراقّي بما قلته, كان حا�سًما ولجوًجا, وحاول اأّل 

يلجاأ اإلى العنف, فقال:

- ل اأفهم كيف اأّنك ل تعرف اأيًّا من هوؤلء الأ�سخا�ض؟

بهذه العبارة انتهى التحقيق الأ�سا�سّي. لقد �سعر العراقيُّون بالغ�سب 

لعـــدم ح�سولهم على اأّيـــة معلومات مفيدة حول »عل���ّي ها�سمي«, وبقّية 

اأ�سحابه. لم اأكن اأعرف كيف اأقنعهم باأّنني ل اأملك اأّية معلومات عنهم. 

 Q عل���ّي اأ�سغ���ر كرج���ي زاده«, رئي�ـــض ال�ّستـــاد )الأركان(, في جي�ض)فيلق( الإمـــام جعفر ال�سادق«  (1(

ال�ساد�ض. بعد اأ�سره وعودته �سار قائد الحر�ض الثورّي في منطقة خوز�ستان, ثم ت�سلم م�سوؤولّية الحر�ض 

في طهران الكبرى. وهو ي�سغل اليوم قيادة الحر�ض في مطارات اإيران.

ا اإحدى الم�سوؤولّيات في فرقة »ولي  هو�سنك جووند, قائد محور العملّيات في»مقّر ن�سرت«. يت�سلَّم حاليًّ  (2(

ع�سر 7«.  

»تق���ّي اإيمان���ّي ه���و قائ���د اإح���دى  كتائ���ب »فرق���ة الن�س���ر5«. كان مقّرهم في و�سط جزيـــرة »مجنون«,   (3(

وقيـــل: اإّنه قائد مقر »بعث���ت«, والذي كان يتولى م�سوؤولّية المقّر التكتيكـــي لفرقة الن�سر 5. الجوا�سي�ُض 

العراقّيون اأخبروا عن طريق الخطاأ اأن »تقّي اإيماني« هو بين الأ�سرى.
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قبـــل اأن يخرجونـــي مـــن الغرفـــة واأنتهي مـــن التحقيق, دخـــل اأحد 

ال�سباط العراقّيين من كبار ال�ّسّن, فوقف العقيد العراقّي واأّدى الجميع 

التحية له, وقف اأحد المحّققين ذو الرتبة الأدنى, واأعطى مكانه للوافد 

الجديـــد, فجل�ض هذا الأخيـــر بالقرب من العقيـــد المحّقق, كان رجاًل 

�سديـــد ال�سمرة, ي�سبه ال�سعودّيين, بـــدا وجهه ممتلًئا, حليق الذقن, في 

ال�ستيـــن من عمره, يظهر على كتفيه عقـــاب وثالث نجمات, فهمت اأّنه 

عميـــد ركن. تبادل المحّققون الحديث, �سمعـــت عّدة مرات ا�سم »علي 

ها�سم���ي« فـــي كالمهم. ل بّد من اأّن العقيد العراقّي ينقل للعميد الركن 

ما جرى بيننا من حديث, كان العميد ي�ستمع لكالم المحّقق وينظر اإلّي. 

وكاأّنـــه كان يقّيمني من خالل كالمهم, ويحّرك راأ�سه موؤّيًدا ما ي�سمعه. 

�سمعت عّدة مرات عبارة »ا�ستخبارات«, ففهمت اأّنه يقول له اأنَّني اأ�سير 

وحدة المخابرات اأو المعلومات. لم ي�ساألني عن »علّي ها�سمي«, اأو عن 

اأّي �سيء يتعّلق به, بل كان اأّول ما �ساألني عنه:

- قل لي اإذن, الحّق مع من؟

لأّن رتبتـــه عاليـــة؛ حاولـــت اأن اأتكّلم معه بطريقة واعيـــة ومدرو�سة؛ 

ا كانـــوا اأف�سَل قلياًل من  فال�سبـــاط من ذوي الرتـــب العالية والأكبر �سنًّ

غيرهم, حاولت قدر الم�ستطاع اأّل اأغ�سبه بكالمي, فقلت:

- اهلل هو الأعلم.

اأجبني عن �سوؤالي, لن اأوؤذيك اأبًدا, قل لي الحّق مع من؟

- تق�سد في الحرب الإيرانّية العراقّية؟

- اأح�سنت.

- مـــا قيمة كالم اأ�سير بالن�سبة اإليكم, اأنتم تعتقدون اأّنكم على حّق, 
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ونحـــن نقول: اإّننا على حّق, ل اأحد يقول اإّنه لي�ض على حّق, ولكّنني على 

الرغم من �سغر �سّني اأدرك الكثير من الأمور. 

�سكـــتُّ وكنـــُت مترّدًدا في قول ما يجول في قلبـــي؛ لأّن ما �ساأقوله لن 

ير�سيهـــم, ول طاقة لي بعُد علـــى تحّمل اأذاهم, فو�سعـــي الج�سدّي لم 

غط, وال�سعف, كانت كلماتي بالكاد  َيعْد ُيطاق, ول�ســـّدة اإح�سا�سي بال�سّ

تُ�سمـــع. لقد كنت متعبًا بالفعل, واأتاألّم كلّمـــا قابلتهم, وكلما نظرت اإلى 

اأحدهم قلت في نف�سي: قد يكون هذا قاتل اأخي ال�سهيد »هدايت اهلل«.

�ض  ل�سماع جوابي:  قال العميد الذي كان يبدو عليه اأّنه متعطِّ

- لم تجبني اإلى الآن؟

بوننـــي, ولكن من ابتداأ الحرب, ل يمكن اأن  - اأنـــا اأعرف اأّنكم �ستعذِّ

يكون الحّق معه.

ع اإجابتي هذه, كان كالمي ب�سيًطا, ولكّنه دفعه  اأظن اأّنه لم يكن يتوقَّ

رت اأّل اأتكلـــم, لكّنني لم اأ�ستطع, وعندما  للتفكيـــر, مع اأّنني كنت قد قرَّ

كنـــت اأفّكر بو�سعي في الأ�ســـر, اأجد اأن ل �سيء لـــدّي لأخ�سره, لم اأكن 

خائًفا, لقد تعبت من نف�سي ومن كّل عراقّي اأراه, اأردت اأن اأتكّلم ب�سدق 

و�سراحـــة؛ لأّنني كنـــت اأ�سعر بارتياح عندما اأتكّلـــم ب�سراحة. قلت في 

نف�سي, بما اأّنني ل اأملك ال�سالح, فليكن كالمي كالر�سا�سة التي ت�ستقّر 

في قلوب العراقّيين. باعتقادي اأّن كالم الحّق الذي اأعّبر عنه هو ن�سر 

بالن�سبـــة اإلّي, وهذا الكالم هو اأحد اأ�سكال المعركة, فالمعارك ل تكون 

فقـــط بالأ�سلحـــة. كنت اأ�سعـــر بعـــد كّل تحقيق, ومن خـــالل نظراتهم, 

وتعابيرهـــم, اأنَّ بع�ض العراقّيين ُيعجبـــون ب�سراحتنا و�سدقنا. بالطبع 

كان هنـــاك عدد من ال�سباط والجنود ل يعجبهـــم كالمنا, ول يمكنهم 
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تحّملنا, لقد كان العراقيُّون المعجبون ب�سراحتنا, ُيقِنعون البقّية بعدم 

اللجوء اإلى العنف والقّوة معنا. 

نظر العميد الركن متفاجًئا, حّدق بي قائاًل:

ا ل تخاف من الموت؟« - »اأنت حقًّ

- المـــوت ل ُيخيف , بالطبع هناك بع�ض الب�سر يخافون من الموت, 

ولكـــن نحن الذيـــن جئنا بملء اإرادتنـــا اإلى الجبهـــة, ونواجه كّل لحظة 

اإمكانّيـــة ال�سهادة, اأو الأ�سر, اأو الإ�سابـــة, فال معنى للخوف من الموت 

عندنا, اإّنني اأكره اأن اأموت على ال�سرير, فال�سهادة هي اأمنية كّل تعبوّي. 

كان العراقيُّـــون ينزعجون من كلمتَي »ال�سهيد« و»الجّنة«. ويكرهون 

اأن نذكـــر كلمـــة »�سهي���د« على م�سامعهـــم. واإذا ما ذكرناهـــا تظهر رّدة 

فعلهم على كالمنا ب�سكل �سريع, وي�سرعون بقذفنا بال�سباب وال�ستائم, 

فقـــد تـــّم تفهيمهم اأّن القتلـــى العراقّيين هم فقط �سهـــداء, و�سيفوزون 

بالجّنـــة وحدهم, واأّن الإيرانّيين لهم جهّنم. واإذا �سمعوا �سيًئا غير هذا 

الكالم كانوا يفقدون �سوابهم. 

في الجبهة الأمامّية, �ساهدنـــا العراقّيين وهم ياأخذون الـ»بالكات« 

)القالدات المعدنّية( من �سبابنا, كانوا يقولون ب�سخرية:

-»هذا هو اإذن مفتاح الجّنة الذي اأعطاكم اإياه الخمينّي«؟

عندما تحّدثت عن الجّنة خالل كالمي, �سحكوا. لم اأعرف ما الذي 

ا �سّدقـــوا اأّنهم يذهبون لوحدهم اإلى  كان م�سحـــًكا  في كالمي, هل حقًّ

الجّنة, ونحن �َسنِرُد جهنم؟ حاولت قدر الم�ستطاع اأن اأتكّلم بدّقة. 

�ساأل العميد العراقـــّي: كيف يمكن اأن تع�سقوا ال�سهادة؟ كيف ن�ساأت 

ا؛ لتواجهوا  م بـــكّل ر�سً هذه الحالـــة في اأعماقكم, فدفعتكـــم اإلى التقدُّ
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ر�سا�سنا, ثّم تقتلـــون, اأو تم�سون في اأرا�ٍض مليئة بالألغام, ثّم تقّطعون 

اإرًبا اإرًبا. هل اأطعمكم الخمينّي �سيًئا اأّيها الحمقى؛ لت�سبحوا هكذا؟ 

ا  ثـــّم �سحـــك واأكمل ب�سخريـــة: اإذا كان هناك حّبـــًة, اأو �سراًبا خا�سًّ

يمكن بوا�سطته اأن ن�سبح �سجعان, ول نخاف بعدها من الموت, فحّبذا 

لو تعطونا اإّياه؛ كي ل نخاف بعد الآن من الموت!

ا  بعدمـــا �سمعت ذلـــك منه �سعرت بالفخـــر والعّزة, كنـــت فرًحا جدًّ

للنظـــرة التي يملكهـــا العراقيُّون عن ال�سبـــاب الإيرانّيين فـــي الجبهة, 

الذيـــن ل يخافون الموت ويع�سقـــون ال�سهادة؛ لذلك حاولـــت اأّل اأعطي 

وننا ب�سكل كبير, لكن  اأّيـــة اأهمية ل�سخريتهم منا, مع اأنهـــم كانوا ي�ستفزُّ

و�سعي لم يكن ي�سمح اأن اأفرغ كّل ما كان يدور في َخَلِدي, فقلت للعميد 

العراقّي:

- اإّن الخمينـــّي لم ُيطعمنا �سيًئـــا, بل تعّلمنا هذا الأمر من عقائدنا, 

ومن ديننا, لقد علمنا الإ�سالم هذا الأمر. 

وكاأّن العميـــد العراقّي اأراد معرفة الدافع الذي حّركني من الداخل, 

ف�ساألني:

- اأحّب اأن اأعرف, اإلى اأي مدى تحّب الخمينّي؟.

عندما �ساأل هـــذا ال�سوؤال, �سعرت باإح�سا�ض مريح, وغبطة؛ اإذ اإّنني 

اأ�ستطيع, على الرغم من كّل الم�سائب التي حّلت بي, اأن اأفرغ ما يجول 

فـــي خاطري, كـــم كنت اأ�سعر بالفـــرح عندما كانـــت عقائدي تزعجهم 

وتفقدهـــم ال�ســـواب, لرّبمـــا كان جوابـــي نوًعـــا من النتقـــام من ذلك 

ال�سابط, فقلت مجيًبا:

- اإّن الخمينّي قائدنا, واإذا ما �سادفتم اأ�سيًرا اإيرانيًّا,ـ وقال لكم اإّنه 
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له لل�سرب والتعذيب ـ, فاعلموا جّيًدا  ل يحّب الخمينّي؛ ب�سبب عدم تحمُّ

اأّنـــه يكذب عليكـــم, واأّنه يخفي حّبـــه للخمينّي؛ كي تتوّقفـــوا عن �سربه 

فقط, واعلموا اأّنه يحّب الخمينّي من �سميم قلبه. 

�ساأل عندها:

ا تحب الخمينّي من �سميم قلبك؟ - واأنت اأي�سً

ـــَي ال�سديد لإمامي؛  , اأن اأظهر حبِّ كنـــت اأتمّنـــى,ـ ومن �سميم قلبـــيـ 

بقولـــي: اإنَّني اأحّب الخمينّي كثيًرا. كنت اأحّب اأن يعرف العراقيُّون اأنَّني 

في هـــذا ال�سّن, وقدمي المه�ّسمة, واأنا في الأ�ســـر, اأحّب اإمامي من كّل 

ظِهَر اأمامهم حّبَي لالإمام. 
ُ
قلبي. لقد كان الأمر ممتًعا؛ اأن اأ

انتهـــى التحقيق معي, وكاأّنه ل يملك �سوؤاًل اآخر ليطرحه علّي, فاأمر 

الجنود بنقلي اإلى الخارج.

قال لي المترجم الإيرانّي عندها:

- يقول العقيد, بما اأّنك ل تريد اأن تعترف ب�سيء عن »علّي ها�سمي«, 

فقد اخترت لنف�سك العـــذاب والهوان. اذهب الآن وقف قلياًل تحت نور 

ال�سم�ض لتنظر اإليها, فقد اأمرونا األ ن�سربك وقدمك على هذه الحال«.

حملنـــي اثنـــان من الجنود علـــى الحّمالـــة اإلى الباحـــة؛ حيث مكان 

التجّمـــع ال�سباحـــي. ُكتب فـــوق الباب الرئي�ســـي للمبنـــى المجاور لي, 

والموؤلـــف مـــن طبقتين: »قي���ادة ان�سباطي���ة الفيلق الراب���ع«, وقد ُكتب 

ـــا على الحائط جملة باللغـــة العربية: »من يقات���ل ب�سرف ي�ستحّق  اأي�سً

المج���د«. كنت اأتمّنى اأن اأقـــول للعراقّيين: اإّن م�سداق هذه الجملة هم 

الإيرانّيـــون, ول�ستـــم اأنتم, فنحن مـــن  نقاتل ب�ســـرف, األ يخجلون من 

كتابة هكذا كلمات وهم المعتدون.
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لقـــد راعى العراقيُّون و�سعي؛ حيث طلـــب المحّقق العراقي اأن اأبقى 

فـــي الخارج, واأنظر اإلـــى ال�سم�ض اأربع �ساعات. فـــي الباحة الخارجّية, 

كان العلـــم العراقي معّلًقـــا على راأ�ض عمود حديـــدّي. اأّما المكان الذي 

نحـــن فيه, فقـــد كان ق�سم ال�سرطـــة الع�سكرّية العاّمة للفيلـــق العراقّي 

الرابـــع. ُر�ِسَمـــْت �سورة كبيـــرة ل�سّدام علـــى الحائط الخلفـــي ل�ساحة 

ال�ستعرا�ـــض ال�سباحي. اّتكاأت على الحائـــط, وكانت ال�سم�ض اأمامي, 

كنت مجبوًرا على النظر اإلى ال�سم�ض, كان يوجد على يميني بناٌء �سغير 

من طبقتين مبنيًّا من الآجر, منف�ساًل عن بقّية الأبنية, وبع�ض الجنود 

الذين يرتـــدون لبا�ًسا ع�سكريًّا مختلًفا عن البقيـــة, ينزلون اأكيا�ًسا من 

الأرز, علًبـــا من ال�سمن, فواكـــه, خ�سار, واأغذية اأخـــرى. ل بّد من اأّنه 

المطبـــخ, اأعتقد اأّنه المطبـــخ الخا�ّض بال�سبـــاط, كان الجنود ينزلون 

و�سائـــل الطبخ مـــن ال�ّسيارة الّرمادّية )البيـــك اأب(. عندما كنت اأنظر 

اإليهم, �سربني الحار�ض, الماأمور بمراقبتي, بالكابل على راأ�سي, قائاًل: 

»انظ���ر اإل���ى ال�سم�س«. فقـــد كان عقابي, ب�سبب عـــدم تقديم معلومات 

عـــن »الح���اّج عل���ّي ها�سمي« اأن اأنظـــر اإلى ال�سم�ض لمـــّدة اأربع �ساعات. 

فـــي الجهة المقابلة, هناك اأمـــام دورات الميـــاه, كان بع�ض العراقّيين 

ي�سربـــون بالكابالت حوالي ع�سرة اأو اثنـــي ع�سر اأ�سيًرا اإيرانيًّا. عندما 

دخلـــُت م�ساًء اإلى المعتقل, كان ال�سباب يتحّدثـــون, كيف اأّن العراقّيين 

اأخذوا اثنين من ال�سباب اإلى داخل دورة المياه, و�سعوا روؤو�سهم داخل 

المرحا�ض؛ و�سرخوا بهم: »هّيا كلوا، كلوا«. كان الم�سوؤول عن تنفيذي 

لأمر النظر اإلى ال�سم�ض, رجاًل طويل القامة, �سعيف البنية. �ساأل جنوُد 

المطبـــخ الحار�ـــضَ المكّلف بي عن بعـــد اأربعين متـــًرا, فاأجابهم: »هذا 
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«. �ساألوه مـــّرة ثانية: »هل هو جندّي مكل���ف؟«, فاأجابهم  اأ�سي���ٌر اإيران���يٌّ

حار�ســـي: »ل، اإّنه حر�س الخمين���ّي«. بعد اأن اأنهى الجنود تفريغ و�سائل 

المطبـــخ, توجه اأحدهـــم ناحيتي وبيده بي�سة, ولّمـــا اقترب مّني رماني 

بهـــا وانك�سرْت على راأ�سي. كانت يـــداي مكّبلتين, والجندي يفرغ حقده 

علّي, وهـــو ي�سرخ: »مجو�س، جي����س الخمين���ّي...«, بعدها, جاء اآخر, 

ا؛ كان يريد اأن ي�سربني بها, ولكن بعد اأن  وفي يده عدد من البي�ض اأي�سً

راآنـــي على هذه الحال, تركني و�ساأني. عندما �ساهد قدمي المجروحة, 

اأح�س�ســـت بم�ساعـــر الّندم على وجهـــه, فبداأ يتكّلم بغ�ســـب مع �سديقه 

قائـــاًل: »هذا مع���ّوق، جريح، �س���اب �سغير...«, معظـــم كالمه كان غير 

مفهوم بالن�سبة اإلّي. وكاأّنه اأراد اأن يوقفه عن هذا العمل الم�سين, ولكن 

ل اأن ياأخذ البي�ض من  المروءة لم تنب�ـــض في عروق �سديقه. حاول الأوَّ

يـــد �سديقه؛ كي يرميها علـــّي, لكّنه رف�ض؛ ولأّنه �سعـــر اأّنه لن ي�ستطيع 

منع �سديقـــه, ت�ساجر معه وذهب. اأ�سابتني بي�ســـة على راأ�سي, وثالث 

بي�سات على �سدري وبطني, وبي�ستان اأ�سابتا الحائط ورائي. 

تداعـــت اإلى ذهني ذكريات الطفولة في قريتي, عندما كان ال�سبية 

ال�سغار يخ�سعون للختان, كانت العادة اأن يرمي الطفُل الذي يتّم ختانه 

ر ببي�سٍة, فقلت في نف�سي: وكاأّنني الآن اأعّو�ض ما فعلته في  راأ�َض الُمطهِّ

طفولتي عند الختان. 

خ بالبي�ـــض, بعدها, اقتـــرب مّني اأحد  بقيـــت ع�سر دقائـــق واأنا ملطَّ

العاملين, وكان اأ�سمر اللون, مجّعد الوجه, ق�سير القامة, اأ�سلع الراأ�ض, 

بنّي ال�سعر على الجانبيـــن, ويناهز الخم�سين عاًما. مم�سًكا بيديه دلًوا 

من الماء, واإبريًقا. اأعتقد اأّن ذلك الجندّي العامل في المطبخ, �ساحب 



الألا الااللا  الميمجصل- ـ الأييف الـخاني الخابج  183

ي, �سعرت بحنانه  ال�سمير, قد اأخبره بما ح�سل معي. عندما اقترب منِّ

وعطفـــه, كانت تنبعث من ثيابـــه وج�سمه رائحة الطعـــام والمطبخ, ما 

اإن و�ســـل اإلّي, حّتى بـــداأ يحّدثني, مع اأّنني لم اأفهـــم معظم كالمه, اإّل 

اأّنني عرفت اأّنه يتحدث عن الت�سرف ال�ّسّيئ لذلك الجندّي, اأعتقد اأّنه 

ف عني, اأو كاأنه يعتذر عّما ح�سل. طلب من الحار�ض  كان يريد اأن يخفِّ

المكّلـــف بمراقبتي, اأن يفـــّك يدّي. نّفذ الحار�ض مـــا طلبه احتراما له. 

كانـــت الأر�ـــض الحارقـــة, تل�سع قدمـــّي بلوؤم, والحـــّر قـــد اأعياني. كان 

الطّبـــاخ يريد اأن يغ�سل وجهي وراأ�سي بالماء. ولكي ل ين�ساب الماء على 

لبا�ســـي واأتبلـــل؛ اأم�سكني من تحـــت اإبطي, و�سحبني اإلـــى اآخر الباحة. 

ا عن باحتنا حوالي  كان الأ�سفلت الذي يغطي الباحة المجاورة منخف�سً

ال�سّتيـــن اأو ال�سبعيـــن �سنتيمتًرا, كـــي ي�ستطيع �سّب المـــاء على راأ�سي, 

اّتـــكاأت على مرفقـــي الأيمن, وَخَف�ســـُت راأ�سي, وكان ي�ســـّب الماء من 

الدلـــو في الإبريق, ومنه علـــى راأ�سي. عندما كنت اأحـــاول م�سح وجهي 

بيدي, �ساعدني؛ كي اأغ�سله ب�سكل اأف�سل. 

ا ب�سبب زلل البي�ض و�سفـــاره. اأ�سار عليَّ  كان قمي�ســـي مّت�سًخـــا جدًّ

الجنـــدي عند �سكبه للمـــاء, ففهمـــُت اأن اأخلعـــه, كان القمي�ض اأخ�سر 

اللـــون بجيبين, مّت�سًخـــا وملّطًخا بالدمـــاء. رمى المـــاء عليه, ف�سرت 

اأغ�سلـــه بيدي التي ل اأّتكئ بها على الأر�ض, لكّنه, ول�سّدة اّت�ساخه بالدم 

والوحل, لم يكن من الممكن تنظيفه ب�سهولة, حاولت تنظيفه بقوة بماء 

دلٍو اآخر, ع�سر الجنـــدّي قمي�سي بنف�سه, ثّم وبحالته المبلَّلة, األب�سني 

ن للحظات. اإياه, �سعرت بالنتعا�ض, والتح�سُّ

كان عدٌد من الجنود, و�سباط ال�سّف, وال�سباط في مع�سكر الفيلق 
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الرابع في العمـــارة, اأتراًكا واأكـــراًدا, من اأكراد »اأربي���ل« والمحافظات 

ا بين �سلـــوك الأكراد  مالّيـــة فـــي العـــراق. كان الفـــرق وا�سًحا جـــدًّ ال�سَّ

و�سلـــوك العـــرب, فبع�سهم لديـــه م�ساعر اإن�سانّيـــة. وكان بع�ض الجنود 

العراقّيين الُكُرد والترك يتكّلمون باللُّغة الفار�سّية, ولكن معظم حرا�ض 

الثكنة كانوا بعثّيين عرًبا.

فـــي الليلـــة ال�سابقـــة, وب�ســـكل �سّري, قـــام اأحـــد ال�سبـــاط الأكراد 

العراقّييـــن ب�سحـــب ال�سظية التـــي بقيت تحت جلد  اأخم�ـــض قدم »تاج 

محم���د عل���ي بور«, وقال لـــه: في منت�سف الليل, عندمـــا ينام الجميع, 

�ساأح�ســـر لك معقمِّ الجروح الـ»بتادين«. ثـــّم مكث قلياًل اأمام النافذة, 

ا، ل يمك���ن م�ساعدتك هنا، وجرحك  وقـــال لي: »اإّن حالتك �سعبة جدًّ

ل يمكن عالجه«.

�ساعة تف�سلني عن وقت انتهاء الق�سا�ض, كانت عيناي توؤلماني من 

�ســـّدة الّنظر اإلى قر�ض ال�سم�ض الملتهب. كّلما كنت اأغم�ض عينّي, كان 

�ســـراخ الحّرا�ض الأوفيـــاء لواجبهم يرتفع, فهم ي�سعـــون لتطبيق اأوامر 

روؤ�سائهم على اأف�سل وجه, كانوا يو�سحون لي اأنَّ علّي النظر اإلى قر�ض 

ال�سم�ض. كم كان يوًمـــا �سيًئا, اإذا ما اأغم�ست عينّي, انهالوا بالكابالت 

على راأ�سي. كنت اأف�سل النظر اإلى ال�سم�ض على �سربي بالكابالت, كنت 

ـــب عرًقا. اأمَر رئي�ض الحّرا�ـــض الجنود بنقلي اإلى داخل الزنزانة.  اأت�سبَّ

حملنـــي جندّيـــان عراقيان, على م�س�ـــض, كما لو اأّنهمـــا يحمالن �سيًئا 

نج�ًسا. عندما دخلت الزنزانة, لم اأِع كيف غفوُت. 
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الربعاء  29 حزيران 1988م ـ »الميمونة« ـ الفيلق الرابع

�سباح هذا اليوم, فتحوا باب الزنزانة متاأخرين, ل خبر عن الفطور. 

لقـــد اأم�سى ال�سبـــاب ليلة البارحة وهـــم يعانون من العط�ـــض ال�سديد؛ 

ا اأح�س�ست اأننا »ا�ستوينا«, كان العرق يت�سّبب  ل�ســـّدة ما كان الهواء حارًّ

مّنـــا. لم ينم بع�ض الأ�ســـرى ال�ّسالمين طيلة الليل, وهـــم ي�سهرون على 

الهتمـــام بالأ�سرى الجرحى, حاولـــوا اأن يهّيئوا مكاًنـــا اأو�سع للجرحى 

ليتمـــّددوا ب�سكل اأف�ســـل. كان معظـــم الأ�سرى في زنزانتنـــا من �سباب 

�سروا فـــي »الطالئّية.« عدد 
ُ
»الفرق���ة 92 لمدرع���ات الأه���واز«, الذين اأ

اآخـــر من ال�سبـــاب في زنزانتنا هم من فرقة »الن�س���ر5«, و لواء »الإمام 

الر�سا Q« خرا�سان. 

جـــاء عقيد عراقّي برفقة عدد من الحرا�ـــض اإلى زنزانتنا. قارن كل 

الأ�سرى واحًدا تلو الآخر مع ال�سورة التي كانت بحوزته. لم يكن البع�ض 

يعـــرف من هـــو ال�سخ�ض الذي في ال�ســـورة. البارحة اأثنـــاء التحقيق, 

قالوا: اإّنهم �سيقارنون كّل واحد مّنا ب�سورة »علّي ها�سمي«, كان العقيد 

يقـــوم بهذا الأمر, وبكل دّقة واهتمـــام. اأخرج العقيد اثنين من ال�سباب 

الذين كانوا ي�سبهون اإلى حد ما »علّي ها�سمي« اإلى الخارج, و�ساألوا عن 

ا.   اأي�سً
(1(

»ح�سن بهمني«, و»محمود نويدي«

�سرب الجـــاّلدون ال�ّسباب ب�سكل فظيع في باحـــة المقّر الخارجّية, 

ا لـــم اأَر مثلها مـــن قبل, عندما يتـــّم ال�سرب بها  كانـــوا يم�سكـــون ع�سيًّ

مـــّرة واحدة ترتّد مثل »الرا�س���ور« لوحدها, وت�سرب عّدة مّرات المكان 

نف�ســـه. وتـــّم جرُّ ال�سبـــاب اإلى غرفـــة التحقيق, تمـــّدد الجرحى كلٌّ في 

.Novede :نويدي: تلفظ  (1(
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ا�ـــض وال�سباط العراقيُّون يبحثون عن »علّي ها�سمي«,  زاوية, كان الحرَّ

فهم مقتنعون باأنَّه بيننا: »اإّنه بينكم لكّنكم ل تريدون اأن تعترفوا بهذا 

الأمر«. كّل من ينتهي من التحقيق يعيدونه اإلى الزنزانة. 

اأخـــرج الحرا�ُض ال�سباَب قبـــل الظهر اإلى الباحـــة, كان ال�سَحفّيون 

هنـــاك للتقاط �ســـور لنا. كان و�سع اأحد الجرحـــى وخيًما. كان تقريًبا 

ة الأولى, تّم اأ�سره في »موقع الخندق«, لم  بعمـــري, راأيته البارحة للمرَّ

اأكـــن قد راأيته من قبل في الموقع, وكان حظه جّيًدا اأنهم اأح�سروه منذ 

اليـــوم الأّول اإلى مع�سكـــر الفيلق الرابع. عندمـــا اأح�سروني اإلى الموقع 

بعـــد ظهر ذلك اليوم, تم نقله هو اإلى مع�سكر الفيلق الرابع, يدعى »يد 

اهلل زارعي«, وهو من �سباب »بهمه«, كان م�ساعد رامي الـ»اآر. بي. جي« 

ا,  »مهدي كريمي« في كتيبة ر�سول اهللP, اإّنه �ساب محبوب وطّيٌب جدًّ

اأ�سابتـــه اإحدى ال�سظايـــا في راأ�سه, وانك�سرت اأحـــدى عظام جمجمته؛ 

لذلـــك فقد اأ�سيب جنبه الأي�سر بال�سلل, عندمـــا  يبداأ بالإرتجاف كنت 

اأتاأّلـــم من اأجله كثيًرا, لم ي�ستطع في معظـــم الأوقات اأن يوقف ارتجاج 

يده. 

ح, وكانوا  قبل اأن ُيخرجونا من الزنزانة انهالوا علينا بال�سرب المبرِّ

يقولون لنا: لن نترككم في حالكم ما دام »علّي ها�سمي« لم ي�سّلم نف�سه. 

اأّمـــا الم�سكلة الأخرى معنا, فكانـــت اأّن قادة المجموعات والف�سائل لم 

يعلنوا عن اأنف�سهم بعد. 

عندمـــا بداأوا ب�سربنا و�ستمنا, كان  اأكثـــر ما َقِلقُت لأجله حاُل راأ�ض 

»ي���د اهلل زارع���ي«, ف�سربٌة من هذه الكابـــالت على راأ�سه يمكنها اإخراج 

دماغـــه والق�ساء عليـــه. كان ال�سباب يعرفـــون و�سع »ي���د اهلل زارعي«؛ 
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لذلـــك وقف اأحـــد �سباب م�سهـــد, وكان يدعى �سادق, اأمـــام »يد اهلل«, 

و�سار يحميه من �سرباتهـــم, غ�سب العراقيُّون من �سادق طالبين منه 

ا للجلو�ض مهما كّلـــف الأمر, �سرخ اأحد  الجلو�ـــض, لكّنـــه لم يكن م�ستعدًّ

الجنـــود هناك قائاًل: »وين العرب�ستان���ّي«, ويق�سد اأين الأ�سير العربّي 

الخوز�ستانـــّي. وقـــف اأحد الأ�ســـرى الذين يتكّلمـــون العربّيـــة للترجمة 

للجندّي العراقّي. 

قال الجندي العراقي: ا�ساأله لماذا ل يجل�ض؟

- اإنَّني اأهتّم بهذا الجريح. 

- هوؤلء كلَّهم جرحى األ يحتاجون لالنتباه والعناية؟

- هل راأيت راأ�سه هنا؟ هذا الجريح يختلف و�سعه عن بقّية الجرحى. 

وقفت اأمامه كي ل ي�سيب الكابل راأ�سه.

ى ال�سربـــات بيديه وج�سده فـــي �سبيل حماية  لقـــد كان �ســـادق يتلقَّ

»ي���د اهلل«. عندما �ساهد العراقي راأ�ض »يد اهلل«, طلب من بقّية الجنود 

ا�ستثناءه من ال�سرب. 

 �سادق ي�ستحّق الحترام والتقدير ل�سّدة مروءته وحنكته. على الرغم 

ف �سادق عن  من ال�سرب الذي كان ينهال علينا من العراقّيين لم يتوقَّ

الـــكالم معهم قائـــاًل: »اإذا كنتم تريدون قتل كّل ه���وؤلء الجرحى هنا، 

لماذا لم تتخلَّ�سوا منهم على الجبهة؟«

فـــي الباحة الخارجية للّثكنـــة, طلب اأحد المحّققيـــن الذين راأيتهم 

البارحـــة اأثنـــاء التحقيق, من قـــادة ال�سرايـــا, الكتائـــب والمجموعات 

الخروج اإلى الباحة. 

لقد اأح�سر العراقيُّون البارحة ال�سّيد »علي �سالح رايكان« اإلى هنا. 
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عندمـــا راأيته بيننا لم اأ�سّدق عينـــّي, فحين اأخذوه من موقع »الخندق« 

ع روؤيته مـــّرة ثانية, كنـــت اأظّن اأّنهم  اإلـــى موقع »بي���ت الّلهي«, لـــم اأتوقَّ

�سيق�ســـون عليه في موقع »بيت الّله���ي«, وكاأّنهم لم ينتهوا من التحقيق 

معـــه في »الميمونة«. �ساألت »اأحمد �سعي���دي« الجال�ض بقربي: »اأحمد! 

ه���ل تعتق���د اأن العراقّيي���ن يعرف���ون اأّن ال�سّي���د »عل���ّي �سال���ح« هو قائد 

�سباب الخندق؟ 

- ل اأعتقد ذلك, لو كانوا يعرفون لما اأح�سروه اإلى هنا. 

اأخـــذ الحرا�ض  ال�سّيد »علي �سالح« اإلى »غرفة الحرب«, بعد انتهاء 

التحقيق, جاء وجل�ض بالقرب من الجرحى, عندما راأيته فرحت من كّل 

قلبي, لقد طال التحقيق معه, وا�ستمر اأكثر من �ساعتين. و�سع المحّقق 

ط( على كّل الخريطة وطلب من ال�سّيد »علّي«  ورقـــة الـ»كالك«)المخطَّ

اأن يريهـــم المواقع المتنّوعـــة. اإذا تبّين اأن  الأ�سير يعرف المناطق على 

الخريطة, يف�سلونه عن بقيـــة الأ�سرى وياأخذونه اإلى مقر المخابرات؛ 

لأّنهـــم �ساعتئـــٍذ يتاأّكدون اأّنه اأحد القادة في الجبهـــة, اأّما ال�سّيد »علّي« 

فقد تذاكى عليهم, قائاًل: »اأنا ل اأعرف �سيًئا عن كّل هذه الأوراق على 

الحائ���ط، اأن���ا تعب���وّي ب�سي���ط، اإذا اأردت���م اأن ت�ساألوني عن �س���يء اأفهمه 

فا�ساألون���ي ع���ن قي���ادة الق���وارب، ونق���ل جثامي���ن ال�ّسه���داء، واإمكانات 

الّدعم من الطعام والماء الذي كّنا نجّهزه لل�سباب في كتيبة الر�سول 

الأعظمP، اأنتم تعرفون اأّن التعبوّيين العادّيين ل يتدخلون في اأّي 

�س���يء ل يعنيه���م«. كمـــا �ساألوه عن »عل���ّي ها�سمي« وبقيـــة القادة معه, 

ا منهم، ول���م اأ�سمع باأ�سمائهم من قبل،  لكّنـــه اأجابهم: »اأنا ل اأعرف اأيًّ

ون ل يتدخلون في هذه الأمور«.  فالتعبيُّ
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كان الأمـــر اأ�سبـــه بالمعجـــزة؛ اأن ي�سّدق المحّققون مـــا قاله ال�سّيد 

»علّي �سالح«. لقد �سّجلوا ا�سمه في ملفاتهم �سمن التعبوّيين العادّيين, 

ة ب�سبب مقاومـــة �سباب الخندق, فكانت الكدمات  ولكّنهـــم �سربوه ب�سدَّ

تمالأ وجهه, وكانت عينه متوّرمة. 

 اأنهـــوا التحقيـــق مـــع »عل���ّي محّم���د كردل���و«؛ وهـــو قائـــد اإحـــدى 

ة, الكتيبة التي كنُت دلياًل فيها,  المجموعات في كتيبة ال�سهداء الخا�سّ

عندما اأح�ســـروه كان وجهه مليًئا بالكدمات, لقد قاوم �سبابه في موقع 

»بي���ت الّلهي« حّتـــى الر�سا�سة الأخيرة, مع اأّنهم لـــم يتجاوزوا الع�سرة 

اأو الخم�ســـة ع�سر فرًدا. لقـــد اأَعَدم العراقيُّون اأحـــد عنا�سر مجموعته 

ـــا على الأر�ض  ويدعـــى »ح�سي���ن بروي���زي«؛ حيـــث كان مجروًحا ومرميًّ

الـــى جانب الجاّدة.  قال »علي محم���د« خالل التحقيق معه اأّنه لم يكن 

من عديـــد لواء »الفتح 48«, ثّم اأ�ساف: »منذ ع���ّدة اأّيام فقط �سلموني 

ف عل���ى ال�سباب  م�سوؤولّي���ة ه���ذا الل���واء؛ ولذل���ك ل���م يت�سّن ل���ي التعرُّ

فيه«, غ�سب ال�سباط العراقيُّون كثيًرا لعدم و�سولهم اإلى اأّية معلومات 

عـــن »علّي ها�سمي«, »عل���ّي اأ�سغر كرجي«, »هو�سن���ك جووند«, و»تقّي 

ا عن »ح�سن بهمني«, و»محمود نويدي«,  اإيماني«. وكانوا يفّت�سون اأي�سً

من �سباب »مقّر الفيلق ال�ساد�س«. 

كان العراقيُّون يعتقدون اأّن ال�سباب ذوي القامة الطويلة, وال�سخمة, 

واأ�سحـــاب اللحـــى الطويلة, هم قـــادة. عندما اختـــار العراقيُّون ال�سّيد 

»نادر بيران«, و»محمد �سادقي فرد«, واأخرجوهما من الزنزانة فهمت 

هـــذا الأمر. كان اأحد ال�سباط العراقّيين يتنّقـــل بين ال�سباب الأ�سرى, 

وعندمـــا  يرى اأحدهم ملتحًيا, يوقفه, وبوا�سطـــة »الكّما�سة«, كان ي�سّد 
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لهـــم لحاهم, ويقتلعها مـــن مكانها. فهمت عندها كم يكـــره العراقيُّون 

اأ�سحاب اللحى.

لقـــد رّكز الجنـــود العراقيُّـــون �ستائمهـــم و�سربهم علـــى اثنين من 

�سبابنـــا؛ لأّن الجوا�سي�ـــض قـــد اأخبروهـــم اأّن هذيـــن الثنيـــن لديهمـــا 

معلومـــات عن »عل���ّي ها�سم���ي«, واأّنهما قد وقعا فـــي الأ�سر بالقرب من 

المقـــّر الذي كان موجوًدا فيه؛ انك�ســـر اأنف اأحدهما و�سالت الدماء من 

قت �سفتاه. عادًة, لم يكن  فمـــه؛ وب�سبب الركل بالأحذية الع�سكرّية, تمزَّ

الجنـــود العادّيون من �سبابنـــا يرتدون اللبا�ض الكـــورّي؛ لذلك بدا كاأّنه 

اأحـــد قادة الحر�ض. اأّما الأ�سيـــر الآخر, المرافق له, فكان يرتدي لبا�ض 

الّتعبئة, وكان عري�ض المنكبين قوّي البنية, مما جعله يتحّمل ال�سرب, 

وال�سياط؛ اإذ اإّنه لم ُي�سمع �سوته تحت التعذيب ال�سديد. 

كنـــُت جال�ًســـا برفقة بقّيـــة الجرحى, خـــارج الزنزانـــة, واألم قدمي 

ينّغ�ض علّي راحتي, كان اأحد ال�سّباط العراقّيين ي�سّجل المعلومات حول 

الجرحى: الإ�سابـــة, نوعها ومكانها, كانت تظهر الكدمات والجراحات 

علـــى وجه كّل من يخرج من غرفة التحقيق ب�سكل وا�سح. اأحرقوا لحية 

اأحد �سباب فرقة »الإمام الر�ساQ« بالوّلعة )القّداحة(, كان يعتني 

بي, وي�سهر على جراحي طيلة الليلة ال�سابقة. اأّما »اأحمد �سعيدي« الذي 

كان يجل�ـــض بالقرب مني, فقد التهبـــت معدته, واأمعاوؤه, بعد مرور عّدة 

ـــام على اإ�سابته, لقـــد �سّمد بع�ض الأ�سرى معدتـــه بقم�سانهم, لكن  اأيَّ

ورمها, والتهاباتها, كانت تزداد يوًما بعد يوم. 

ا, كان  اأح�ســـروا لنـــا طعام الغداء, ولكـــن اأيدينا كانت مّت�سخـــة جدًّ

ال�سبـــاب مجبرين على تناول الطعام بهذه الأيـــدي المّت�سخة, كان اأحد 
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الجنود العراقّيين يمّر من اأمامنا حاماًل وعاًء من الأرز, وكان كل واحد 

مّنا ياأخذ حفنة من الأرز بمقدار �سعة كّفه. كان بع�ض ال�سباب يلح�سون 

هـــم ول يفّرطون باأّيـــة حبة اأرز. قال »اأحم���د« ممازحًا: »كي ل اأكون  اأكفَّ

م�سرًفا«. 

ون في باحة الثكنة,  توّجه نحونا عدٌد من ال�سّباط الذين  كانوا يتم�سَّ

اأحدهم كان برتبة مقّدم, وتبدو الهيبة عليه, نحيل وطويل القامة. �ساأل 

اأحمد �سعيدي:

- »هل اأ�سابتك �سظّية اأم ر�سا�سة؟«

- الثنتان مًعا.

�سبَت باأيٍّ منهما.
ُ
- لو لم تاأِت لتقاتلنا لما اأ

م اأمامي, ونظر اإلى  لـــم ُيجبه اأحمُد باأّيـــة كلمة. عندما وقف المقـــدَّ

قدمي, ثم نظر اإلـــّي من راأ�سي اإلى اأخم�ض قدمّي, بداأ يتبادل الحديث 

مـــع مرافقيـــه وكـاأنهم كانـــوا يتكّلمون عن عمري ال�سغيـــر. قال موّجًها 

كالمـــه اإلى الأ�ســـرى, م�ستعيًنا بـ»ناج���ي« الأ�سير الـــذي يتكّلم بالعربّية 

كمترجم له:

- اأنتم اأتيتم لتنتقموا من خ�سارة اآبائكم؟

- ومن هم اآباوؤنا يا ترى؟

- يزدجرد الثالث.

كان يق�ســـد اإذًا القاد�سّيـــة, وخ�سارة »يزدجرد الثال���ث« اأمام جي�ض 

�سعد بـــن اأبي وقا�ض. لم اأكن اأملك اأّية معلومـــات عن يزدجرد الثالث. 

لذلك قلت له:

- اأنـــا ل اأعـــرف �سيًئا عن »يزدجرد الثال���ث«, وعندما بداأت الحرب 
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ا, لكّنني اأعرف اأّن الإيرانّيين لم ياأتوا ليثاأروا لآبائهم,  كنت �سغيًرا جدًّ

روا خّرم�سهر, ثّم اأكملت قائاًل: هـــذه الجملة المكتوبة  بـــل جاوؤوا ليحـــرِّ

هناك على الحائط, »من يقاتل ب�سرف ي�ستحّق المجد«, تعنينا نحن, 

فمن يدافع عن �سرفه,  نحن اأم اأنتم؟ 

م من �سوؤالي, لكّنه اأكمل حديثه عن افتخار العراقّيين  انزعـــج المقدَّ

بحرب القاد�سّية:

- مـــا زلتم اأيها الإيرانّيون تحقدون علينا ب�سبب القاد�سّية, وخ�سارتكم 

يومها. 

ًحا: »اإن كان هناك حقد في قلوبنا،  اأجابه الأخ »اأحمد �سعيدي« مو�سّ

فهو الحقد الذي �سبَّبتموه باأعمالكم منذ بداية هذه الحرب«. 

قـــال عقيـــد اآخر: كان الخمينـــّي يريد اأن ي�سّدر الثـــورة اإلى بالدنا, 

ونحن ل نريدها, ل نريد اأن تدخل ثورتكم اإلى العراق. 

لقـــد فهمـــت ما يجول في قلـــوب وعقول العراقّيين. قبـــل وقوعي في 

رون, ومن اأّي الأمور يتح�ّس�سون: ت�سدير  الأ�سر, لم اأكن اأعرف بماذا يفكِّ

الثورة, القاد�سّية, يزدجرد الثالث, انت�سار �سعد بن اأبي وقا�ض.... 

ع  كنت قد اعتدت على كالمهم الالذع, فهم اأعداء, ول يجب اأن نتَوقَّ

منهـــم غير هـــذا. في معظم الأحيان  لم يكـــن باإمكاني البوح بما يجول 

ح بع�ض  فـــي قلبـــي, فقد ا�سطررت, وب�سبـــب و�سعي الج�ســـدّي, اأن اأرجِّ

الم�سالح التي لم اأكن اأريدها من �سميم قلبي. 

توّقف العقيد العراقّي عن الكالم ب�ساأن القاد�سّية ثّم قال:

- اإّنكـــم تريـــدون العبـــور اإلى القد�ض عـــن طريق كربـــالء, لماذا ل 

ت�سلكون طريق تركيا للو�سول اإلى القد�ض؟
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ولكي اأ�ستفّزه اأكثر, قلت له:

- ل بّد من اأن نختار اأحد الطريقتين, اإّما كربالء اأو تركيا.

ثم اأكمل »اأحمد �سعيدي« قائاًل:

كربالء في  الــمــرور  علينا  القد�ض,  ر  نحرِّ كي 

ــــض الــمــقــطــوع ــــراأ� ــاحــب ال بـــالـــقـــرب مـــن �ــس

ده الرادود »�سادق اآهنك���ران« للمجاهدين اأثناء  كان هذا �سعـــًرا يردِّ

الحرب. 

فاأجابه عقيد اآخر:

ا علينا المرور في طهـــران, نفتحها للو�سول اإلى �سمال  - نحـــن اأي�سً

ر م�سهد. اإيران, ومن ثم نحرِّ

انتهى الحوار مع مجيء قائدهم. 

كان الوقـــت مـــا بعـــد الظهر, ونحـــن بانتظـــار نقلنا اإلى بغـــداد. لم 

نكـــن نعلـــم اإن كانت بغداد اأف�سل اأم اأ�سواأ. قالوا لنـــا: اإّننا �سننطلق بعد 

�ساعتيـــن اإلى بغداد, كان بع�ض ال�سبـــاط ف�سولّيين, ياأتون للكالم معنا 

ي وكان  ون في الباحـــة الخارجّية. اقترب اأحدهم منِّ عندمـــا كانوا يتم�سَّ

برتبـــة نقيب, نظر اإلـــى قدمي المجروحة ثم قـــال: »الخمين���ّي َجِبْلُكم 

هالم�سيب���ة«, ثـــّم اقتـــرب اأكثر, و�سع حـــذاءه الع�سكرّي علـــى كاحلي, 

و�ساألني بحقد:

- »ما راأيك لو طحنته بقدمي؟«

ة اأّنـــه كان ي�سغط على قدمـــي ب�سّدة ,  لـــم اأ�ساأ الجدال معـــه, خا�سّ

تحّملـــت الألم ال�سديد, ومنعت نف�سي عن الأنيـــن اأمامه, وهكذا تيّقنت 

اأن بع�ـــض اأع�ســـاب قدمي مـــا زالت حّية. وهـــذا النقيب عامـــل ال�سّيد 
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»محم���د �سفاع���ت من����س« بالطريقـــة نف�سها. فـــي الليلـــة ال�سابقة, كان 

اأحـــد العراقّيين الأكراد, مـــن �سمالي العراق, قد ثّبـــت قدمي على لوح 

من خ�سب. رّدد النقيب مقولة العقيد ذاتها: »اأنتم الإيرانّيون تريدون 

ت�سدير الثورة اإلى بالدنا«!؟.

ل اأعـــرف لمـــاذا كان معظـــم العراقّيين يظهـــرون ح�سا�ّسية �سديدة 

لق�سيـــة ت�سديـــر الثـــورة, وكاأّنهم قـــد رّوجوا كثيـــًرا لهـــذه الفكرة بين 

جنودهم. ل�سّدة ما �سعرت بالألم حين كان ي�سغط بحذائه على قدمي؛ 

قلـــت له: »ولماذا نريد ت�سدي���ر الثورة اإلى بالدك���م، األ يكفيكم حزب 

البع���ث، اإّن���ه يليق بك���م«. بعد اأن ترجموا له ما قلتـــه, اأزاح حذاءه عّني, 

وذهب اإلى »هجير اآب�سواران«, و»اأحمد �سعيدي«. 

كّنـــا نقترب مـــن وقت الغـــروب, عندما ا�ستقّل ال�سبـــاب الحافالت, 

لم اأ�ستطـــع الجلو�ض على مقعد الحافلة ب�سبـــب و�سعي الج�سدّي, وقف 

اأحـــد الجنود العراقّيين علـــى باب الحافلة, وكان ينـــادي �ساخًرا: »هيا 

بغ���داد، رّكاب بغ���داد، هي���ا ا�سع���دوا«. و�سعونـــي وال�سّيد »ن���ادر بيران«, 

ل«, في الممّر و�سط الحافلة, بعد اأن نقلونا اإلى الأعلى  و»تراب علّي توكُّ

دون حّمالـــة. كان ال�سّيد »ن���ادر« ينتبه اإلى قدمي؛ كي ل ي�سيبها مكروه, 

دت في اأر�ض الحافلة, لفَت انتباهي نظرة ال�سباب الحزينة  عندمـــا تمدَّ

والمك�ســـورة, كان بع�ض الأ�سرى, منهم »�سف���ر بخ�سي« كّلما نظروا اإلّي 

د على الأر�ض, اأجه�سوا بالبكاء, عرفت من نظراتهم الحنونة  واأنـــا ممدَّ

ا  كم كانوا قلقين على و�سعـــي. كان ال�سّيد »محّمد �سفاعت من�س« اأي�سً

ممـــّدًدا اأمامي في ممّر الحافلة. لقد ق�ّسم العراقيُّون ممّرات الحافالت 

بين الأ�سرى المجروحين الذين ل ي�ستطيعون الجلو�ض على المقاعد.

ـــد الحر�ض اأيـــدي ال�سباب مّرة  قبـــل اأن نترك ثكنـــة »الميمونة«, قيَّ
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ثانيـــة, اأ�سدلوا �ستائر نوافذ الحافلة, ثـــّم انطلقنا مغادرين اإلى بغداد. 

دخل اأربعة جنود م�سّلحين اإلـــى الحافلة, �سعدْت »بطُن« )كر�ض( اأحد 

العراقّييـــن ل�سّدة �سمنتـــه َقبْله اإلى الحافلة. كان فكـــري م�سلوًل, وكنت 

ا؛  م�سدوًمـــا لكّل ما حدث في الأّيـــام القليلة الأخيرة. كان قلبي منقب�سً

ل�سّدة الحـــزن, كنت اأريد البكاء من كّل قلبـــي. عندما توّجهت الحافلة 

باّتجـــاه بغداد, قلت في نف�ســـي: ربما اأنا في كابو�ـــض, وكّل ما ع�سته هو 

حلم �ساأ�ستيقـــظ منه. كنت كمن ي�ساهد حلًما, ول ينفك يرّدد: »عندما 

اأ�ستيقظ �سيكون كّل �سيء على ما يرام«. 

له.  لكـــن كّل هـــذه الأحـــداث كانـــت واقًعا اأعي�ســـه, ويجب علـــّي تحمُّ

كّلمـــا كّنا نبتعد عن محافظـــة مي�سان العراقّية, كّنا نقترب من كربالء. 

بالقـــرب من بغداد, قال اأحد الحر�ـــض الموجودين معنا: »كربالء، اإّنها 

على بعد �سبعين كيلومترا«.

ر حزن الأ�سرى العميق القديم, وكاأّن  عندما َذكَر ا�سم كربالء, تفجَّ

ا بكيت  دجلـــة قد انفجر فـــي العيون. اأجه�ض الأ�سرى بالبـــكاء, واأنا اأي�سً

ب�سوٍت عاٍل, لعّلي اأفرج عـــن هّمي وغّمي؛ ل�سّدة ما اأح�س�ست بالعط�ض, 

بالأذى, والق�سوة, والكالم الـــاّلذع, والإهانات. كان قلبي يكاد ينفجر, 

لت في الأّيام الما�سية ما لم اأكن اأتوّقع يوًما اأن اأتحّمله في يوم  لقد تحمَّ

من الأّيام. كنُت اأفتِّ�ض عن حّجة؛ كي اأبكي من كّل قلبي, �سعرت اأّنني اإذا 

مـــا بكيت �ساأرتاح, و�سينزاح عن �سدري حمٌل ثقيٌل. وهكذا, بينما كنت 

 ,Qممـــّدًدا, و�سعت يدي علـــى وجهي كثيًرا بحّجـــة الإمام الح�سين

وبكيت ب�سوٍت عاٍل. ولأجل ما مّر علينا اأنا واأ�سدقائي, بكيت ب�سبب كّل 

هذا الإذلل, والإهانات, بكيت للظلم الذي تعّر�ض له �سهداء »الخندق«, 

لجثـــث ال�سهداء الذين بقوا على تلك الجاّدة, لإهانة ال�سهداء, لخ�سارة 
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جزر »مجنون«, لعدم معرفتنا بم�سير »علّي ها�سمي«, لل�سهداء الذين 

اأطلقـــوا عليهم ر�سا�ســـة الرحمة, لل�سهيد الذي ُن�ســـب فوق بطنه علم 

العـــراق, لل�سبـــاب الذيـــن قاتلوا دون دعـــم اأو اإمداد, ل�سهـــادة »محّمد 

ح�سين حق جو« الذي كان لديه خم�ض فتيات ,ـ  دون �سبية ـ, ينتظرنه, 

« الذي كان وحيد عائلته القروّية, وها هي 
ل�سهادة »جعفر األوند نجاد)1)

جّثتـــه بيد العراقّيين, لحرق جّثة »محّمد كريم���ي«, و»اإبراهيم نويدي 

ب���ور«, لعمامـــة ذلك ال�سهيـــد التي حملهـــا العراقيُّون كـــي يرق�سوا بها 

فرحين, لجثث ال�سهداء التي دا�ستها الّناقالت الع�سكرّية....

كانـــت كّل هـــذه الأمور, وغيرها التي لم اأذكرهـــا, ترمي بثقلها على 

قلبي. 

 Q في الحادية ع�سرة من عمري, كنت في م�سجد الإمام ال�سجاد

فـــي »با�س����ت«؛ ذلك الم�سجـــد الـــذي كان المرحوم عمـــي ال�سّيد »غالم 

ح�سين بالدي« اإمام جماعته.

يومها كنـــت رادوًدا ح�سينًيا هناك طيلة الأّيام الع�سرة من المحرم. 

ة الإمام الح�سين Q من كّل قلبي, لقد بكيت  لقـــد بكيت الليلة وبحجَّ

لكّل ما مّر علّي وعلى ال�ّسباب, اأح�س�سُت اأنَّ حماًل ثقياًل قد انزاح عّني, 

ر؛ لأجل اأبنائه  كنـــت على يقين اأّن قلب الإمام الح�سين Q قـــد تفطَّ

ال�سهـــداء فـــي جزيـــرة »مجن���ون«. لو كنُت فـــي ظروف عادّيـــة وبكيت, 

لأح�س�ست بالخجل من بكائي؛ لأّن العراقّيين وال�سباب الأ�سرى �سيقولون 

حينها: »انظروا اإلى هذا الّتعبوّي، ل يمكنه التحّمل«.

.Alvand Nejad :الوند نجاد: تلفظ  (1(



الفصل الرابع:

 ـ �سجن الر�سيد
(1(

بغداد

الخمي�س30 حزيران 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

و�سلنـــا اإلـــى بغداد مـــع �ساعـــات ال�سبـــاح الأولـــى, عندمـــا دخلت 

الحافـــالت اإلى �سجن الّر�سيد, فـــّك اأحد الجنـــود المكّلفين بحرا�ستنا 

القيود من اأيدي ال�سبـــاب, فنزلنا الواحد تلو الآخر, اأّما الجنود فكانوا 

يقفون على باب الحافلة حاملين في اأيديهم الهراوات والكابالت. 

ا مـــن �سّفيـــن, عر�سه نحو  ا ب�سريًّ �ســـّكل الجنـــود العراقّيـــون ممـــرًّ

متريـــن, وطوله نحو ع�سرين متًرا. كان العراقّيون, وفي كّل المخّيمات, 

ي�ستقبلـــون الإيرانّييـــن بهذا ال�سكل, وكاأّنهم يريـــدون ,ـ كما يقول المثل 

ـ, اأن يقطعـــوا راأ�ض القّطـــة من اليوم الأّول. فكان علـــى الأ�سرى المرور 

مـــن هذا الممّر؛ كي ي�سلوا اإلى باحة ال�ّسجـــن الأ�سا�سّية, والجنود على 

الّطرفيـــن ي�سربـــون ال�سباب حين يمـــّرون, واإذا ما �ســـودف ووقع اأحد 

�سبابنـــا في الممّر, فالويل له من �سرباتهـــم. ل اأعتقد اأّن هناك اأ�سيًرا 

لـــم يذق طعَم »نفق الم���وت« هذا. َحَمَلني »ال�سّيد نادر بيران« و»محمد 

كاظ���م كريمي���ان«, واأخرجانـــي مـــن الحافلة دون حّمـــالت, عندما كّنا 

نقطع الممّر بين الجنود العراقّيين, كان »نادر« و»محمد كاظم« يتلّقيان 

قيادة الحر�ض المركزي - بغداد.  (1(
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�سربات الهراوات والكابالت على راأ�سيهما ووجهيهما, وهما يحمالنني 

من كتفاي وي�سرعان في الم�سي. 

دخلنـــا اإلى باحة ال�ّسجن, يقع �سجن الّر�سيـــد في معتقل )مع�سكر( 

ٍة �سّدام, يحّبون هارون  . يبدو اأّن العراقّيين, وبخا�سّ
(1(

بغـــداد المركزّي

الر�سيـــد كثيـــًرا, ليطلقوا ا�سمه على معظم الأماكـــن في العراق: �سجن 

الر�سيـــد, فنـــدق الر�سيـــد, م�ست�سفى الر�سيـــد, مطار الر�سيـــد, متجر 

الر�سيد, �ساحة الر�سيد, ثكنة الر�سيد, �ستاديوم )ملعب( الر�سيد....

كان الجنـــود الذين يتوّلـــون حرا�سة �سجن الر�سيـــد يعتمرون قّبعاٍت 

حمـــراء اللون, اأّما الجنود العادّيون في�سعـــون القّبعات ال�ّسوداء, وي�سع 

الممّر�ســـون, اأو العاملـــون فـــي الم�ستو�ســـف, القّبعـــات الّزرقاء. كانت 

القّبعـــات العراقّيـــة ت�سبـــه قّبعاتنـــا الع�سكرّيـــة )Beret(. وتظهر �سارة 

العقـــاب علـــى طرفها,وكانت الأحزمـــة الع�سكرّية التـــي ي�سعها حّرا�ض 

ال�سجن بي�ســـاء اللون, و�سفيرة بذاتهم الع�سكرّيـــة رفيعة بي�ساء اللون 

ا, تلتّف على اأكتافهم, ثّم من تحت اإبطهم, ويعّلقونها باأحد الأزرار  اأي�سً

الي�سرى لقم�سانهم.

تبلغ م�ساحة ال�سجن حوالي 300 م2, وللو�سول اإلى داخل ال�سجن كان 

ل بّد من عبور عّدة نقاط حرا�سة, على جدران ال�سجن ُو�سعت اأ�سالٌك 

�سائكـــة لولبّية ال�سكل, توجد اأمام كّل قاعة حجز �سجرة  �سرو تدّل على 

ِقـــدم هذا المكان, في ال�ّسجن اثنتا ع�سرة زنزانة, وكل زنزانة ل تتعّدى 

كان الأ�ســـرى الإيرانّيون يق�سون �سهًرا في �سجن الر�سيـــد قبل نقلهم اإلى المخّيمات.  كان هذا ال�سجن   (1(

عبـــارة عن ت�سفية ح�ساب العراقّيين مع الأ�ســـرى الإيرانّيين. فهنا تتّم المراحل الأخيرة من التحقيق؛ 

لجمـــع المعلومـــات حـــول القادة,  الحر�ـــض, التعبوّييـــن, وبعد ذلك يتـــّم توزيعهم علـــى المخّيمات التي 

�سيق�سون فيها مّدة اعتقالهم. يقع هذا ال�سجن في جنوب �سرقي مدينة بغداد.  
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ـــا. ب�سبب التَّعب  الـ22 متـــًرا مربًعا, وي�سعون فيهـــا نحو50 اأ�سيًرا اإيرانيًّ

هم في زوايا الّزنزانة دون  ديد,غفا العديد من ال�ّسباب. جل�ض بع�سُ ال�سَّ

حول ول قوة, اأّما الذين لم ي�سعهم المكان, فقد اأخذهم النُّعا�ض واقفين 

مّتكئين على الجدران. كانت الممّرات ممتلئة بالأ�سرى, وقد نام العديد 

منهم في ممّرات المراحي�ض. 

باَب  فـــي اليوم الما�سي �سرب بعثيـــو ثكنة »الميمون���ة« البارحة ال�سَّ

�سرًبـــا مبّرًحا, كان ال�سرب �سلًفا عن الأّيام القادمة التي �سنبتعد فيها 

عنهـــم. كّنا ن�سعر بالعط�ـــض ال�سديد, ول خبر عن المـــاء. كان ت�سّوري 

عـــن بغـــداد مختلًفا عمـــا اأراه الآن, فالألم ال�سديد وال�سعـــوُر بالختناق 

�ســـان راحتـــي. كان »فرج اهلل حي���دري« يهتّم بـــي, ويحميني؛ كي ل  ينغِّ

يدو�ض الأ�سرى عند ذهابهم واإيابهم على قدمي المجروحة. كان بع�ض 

الأ�ســـرى ي�ســـّرون على الوقـــوف مّتكئين علـــى الجدران؛ كـــي يف�سحوا 

المجـــال لالأ�سرى المجروحين بالتمـــّدد على الأر�ض, كانت ليلة �سعبة, 

مّرت ببطء �سديد. فالحـــرُّ ال�سديد قد اأعياني, فال مروحة في ال�سقف 

لتبّرد الهواء ولو قلياًل. وقف »تراب علّي توكل بور« ليحّرك الهواء فوق 

روؤو�سنا بقطعة »كرتون«, وكان الَعَرق يبلِّل مالب�سنا.

راأيـــت عدًدا مـــن الأ�ســـرى الذين تـــّم اأ�سرهـــم في �سلمجـــة ال�سهر 

الما�سي, بدا اأّنهم قد ق�ســـوا اأّياًما �سعبة في �سجن الر�سيد, فبع�سهم 

كان نائًمـــا علـــى الأر�ـــض الأ�سمنتّية لأحـــد الممـــّرات الخارجّية, كانت 

وجـــوه الكثير منهـــم مليئة بالكدمات والدماء, وظهـــر بو�سوح اأّن جراح 

ال�سبـــاب, الذين تّم نقلهم اإلى هنا, كانت حرجـــة, اأّما الجرحى الذين 

كانـــوا اأف�سل حاًل مّنـــي, فقد تعاطفوا معي كثيـــًرا, وكّلما مّروا بالقرب 



القدم التي بقيت هناك  200

مّني تبادلـــوا معي اأطراف الحديث عن مدينتـــي, وكيفّية اأ�سري, واآخر 

اأخبار الحرب... اإلخ.

عند انبالج �سبـــاح اليوم, �سّلينا دون تيّمـــم ودون �سجدات. حوالي 

ال�ساعـــة الثامنة �سباًحا, ُفتح بـــاب الزنزانة, ودخل الجنود العراقّيون, 

يَّ والكابالت, وانهالوا �سرًبا على الأ�سرى. ا�ستطاع 
وهم يحملون الع�سِ

بع�ـــض ال�سباب الفرار اإلى الخارج, فنجوا بذلك من ال�سرب وال�ّستائم. 

ُكنـــُت برفقة بقّية الجرحى داخل الزنزانة, عندما دخل الرائد العراقّي 

مع عدد من الجنود, �ساهد و�سعنا, فطلب من الأ�سرى غير المجروحين 

اإخراجنـــا مـــن الزنزانة. اأح�سروا لنـــا الفطور, كان مقـــداًرا قلياًل من 

ح�ساء العد�ـــض, و�سعوه في وعاء م�ستطيل ال�ســـكل ُيدعى »ق�سوة«, كان 

تنـــاول الفطور �سريًعـــا, كانوا يحملون »ق�س���وة« ح�ساء العد�ـــض اأمامنا, 

وعلى كلٍّ مّنا اأن ياأخذ اأربع حفنات )ُجرعات(من العد�ض. 

لـــم اأهداأ مـــن �سّدة الألم, كمـــا اأّن الحّر �سلبني راحتـــي, كنت اأ�سعر 

بالعط�ض منـــذ الليلة ال�سابقة. ول�سّدة الحّر؛ رف�ـــض الكثير من ال�سباب 

ح�ساء العد�ض؛ كي ل يزدادوا عط�ًسا. 

اأمر الّرائد ال�سبـــاب بخلع اأحذيتهم, مما زاد من اآلمهم, فالجلو�ض 

في هذا الحّر الذي ل ُيطاق, وبقدمين عاريتين, اأمر ل ُيحتمل. لم يكن 

ُي�سمح لنا, باأّي �سكل من الأ�سكال, اأن ن�سرب من ماء ال�سنبور)الحنفّية( 

عنـــد البـــاب. اأراد اأحد الإخـــوة ال�سرب, فـــاإذا به ي�سرُب نـــار حقدهم 

�سرًبا و�ستًمـــا. كان معظم ال�سباب بقم�سانهـــم )الداخلّية البي�ساء(, 

فقـــد تمّزقت ثيـــاب الكثيرين منهم ل�ســـّدة ال�سرب والتعذيـــب. كما اأن 

العراقيين ا�ستولوا في الجبهة على الألب�سة والأحذية الجّيدة, التي كان 
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ال�سباب يرتدونها. لم اأعد اأقدر على تحّمل العط�ض, ولم ُيطاوعني قلبي 

ين. تقّدم »علّي اأ�سغر باقر زاده«, ـ وهو من  على طلب �سيء من العراقيِّ

الرجـــال الهادئين والوقورين ـ, من الحار�ـــض العراقّي, وقال له: »نحن 

الأ�س���رى ال�ّسالم���ون ل نريد اأّي ماء، ولكن اأح�س���روا الماء للجرحى، 

رب بالكاب���ل. توّجه بعده  ول تعّذبوه���م بالعط����س، فانه���ال عليه بال�سّ

»علّير�س���ا كرم���ي« نحو الحار�ض وقال لـــه: »ل يهّمنا �س���رب كابالتكم 

و�سربكم، ولكن ارحموا  هوؤلء الجرحى«.

ا  ا على »علّي ر�س���ا« حّتى ارتمى اأر�سً انهـــال الحار�ض بال�ســـرب اأي�سً

بال حراك. 

قرابة الظهيـــرة, جاء عقيدان عراقّيان, وكانت تـــوؤّدى لهم التحيَّات 

الع�سكرّيـــة, ودخلـــوا اإلى ال�سجـــن. كان الحر�ض قد ق�ّسمـــوا الأ�سرى كالًّ 

ح�ســـب الوحـــدة الع�سكرّيـــة التي كان يخـــدم فيها. اجتمع �سبـــاب »لواء 

الفت����ح 48«, والذيـــن تـــّم اأ�سرهـــم فـــي »جزي����رة مجن����ون« , فـــي الجهة 

�ِسروا 
ُ
الي�ســـرى لل�سجن. تجّمع بع�ض �سباب »فرقة ث����ار اهلل 41«, الذين اأ

فـــي اأوائل اأّيـــار في منطقة �سلمجة, في ناحية اأخـــرى, و�سباب الوحدات 

الع�سكرّية الأخـــرى من بينهم �سباب »لواء الغدي����ر 18« من يزد, �سباب 

 Qفرقة الن�سر 5« من خرا�سان, و�سباب »اأ�سطول اأمير الموؤمنين«

البحرّي«, كلٌّ في طرف من الباحة ب�سكل تجّمعات �سغيرة. 

اأولى التحقيقـــات بداأت في بغداد, كان الأ�ســـرى يذهبون واحًدا تلو 

الآخر اإلى طاولة العقيد للتحقيق. قبل اأّي �سوؤال كانوا ياأخذون معلوماتنا 

ال�سخ�سّيـــة والع�سكرّية, كان العقيد. وكالمحّققين ال�سابقين في الفيلق 

الرابـــع, يبحث عـــن القادة بين الأ�ســـرى. كان معظم ال�سبـــاب يعّرفون 
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اأنف�سهم علـــى اأّنهم من وحدات الدعم والإ�سنـــاد, الإمداد, ال�سائقين, 

الطبابـــة والممّر�سيـــن, م�سيفـــي المطبـــخ, التمويـــن والهند�سة. فبعد 

تحقيـــق اليوم, �سار »محّمد �سادقي فرد« م�سوؤوًل في الّدعم, و»ال�سّيد 

ن���ادر بي���ران« اأحد اأفراد التعاونّية الغذائّية, و»ال�سّيد نادر ال�سادات« من 

�سبـــاب الدعم, و»محّمد كاظم كريميان« في وحدة التمري�ض, و»تراب 

ا, و»تاج محّمد  علي توّكل بور« �سائًقا, و»اهلل ر�سا �سعيدي« �سائًقا اأي�سً

ًفا في الم�ستودع.  علي بور« م�ساعد ممّر�ض, و»فرج اهلل حيدري« موظَّ

كان الأ�ســـرى يجيبـــون المحّققيـــن اإجابـــات ل اأ�سل لهـــا ول ف�سل, 

قين,  اإجابـــات مبهمة وغير مفهومة, هذا الأمـــر اأغ�سب العقيد والمحقِّ

واأفقدهـــم �سوابهـــم. قبـــل اأن ينتهـــي التحقيق, وعندما دخـــل »محّمد 

�سادق���ي ف���رد« و»ف���رج اهلل حي���دري«, باأج�سامهـــم ال�سخمـــة, وعّرفوا 

اأنف�سهـــم باأّنهم من الإمداد ال�سّحـــّي, ومن ال�سباب الذين كانوا يتوّلون 

اأمور الم�ستودع, وقف المحّقق غا�سًبا, تقّدم نحو الأ�سرى, وقال ب�سوت 

عاٍل: »كّلكم كاذبون«. 

طاأطـــاأ ال�سباب روؤو�سهـــم, فَكِذُبهم وا�سٌح, ولـــم ينب�سوا ببنت �سفة. 

ف اأكثُرُهم اأنف�َسُهم باأّنهم  فمـــن بين 200 اأ�سيٍر تجّمعوا في الباحة, عـــرَّ

غيـــر ع�سكرّييـــن, ويخدمون فـــي المجـــال المدنـــّي, وكان العراقّيون ل 

يتعاطون كثيًرا مع العنا�سر المدنّية. 

اقتـــرب العقيد, الذي كان يعرف الكثير مـــن المعلومات حول مواقع 

الوحدات في »جزيرة مجنون«, »طالئية«, »�سلمجة«, »تقاطع جفير«, 

وبقّيـــة المناطـــق الع�سكرّيـــة, واأ�سار بيده اإلـــى �سباب »موق���ع الخندق« 

قائاًل: »كّلكم عنا�سر كتيبة محّمد ر�سول اهللP؟«
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ثّم اأكمل, لُيبرِهن لهم ِكذب كالمهم: اإذا كنتم كّلكم اأيها الإيرانّيون 

فـــي وحـــدات الدعـــم, والإمـــداد ال�سّحـــي, والمطبـــخ؟ فاأيـــن قادتكم 

الع�سكرّيين, قّنا�سوكم, رماة الـ»اآربيجي« وطواقم المدفعّية؟

ثّم اأكمل قائاًل: تريدون اأن تقنعونا باأّنه ل قادة بينكم؟ ل رماة اآربي 

جـــي؟ ل قّنا�سين؟ من هـــم اإذن الذين كانوا يقاتلوننا؟ من كان ي�سرب 

زوارقنا في »جزيرة مجنون«؟ هل هذا يعني اأّن كّل �ساربي الـ»اآربيجي« 

والقذائـــف والقّنا�سيـــن ُقتلوا جميًعـــا؟, ثّم �سرخ العقيـــد, الذي احمّر 

وجهه من الغ�سب, قائاًل: »الّدّباغ، الطّباخ، الّنجدة، ال�ّسائق«.

نـــادى العقيد اأربعـــة اأ�سرى مـــن ذوي اللِّحى, والأج�ســـام ال�سخمة, 

وكالعـــادة, وِلحّظهم ال�سيِّئ, كان بينهم »محّمد �سادقي فرد«, »ال�ّسيد 

نادر بيران«, و»فرج اهلل حيدري«. 

قـــراأ العقيد اأ�سمـــاء عدد من القـــادة الإيرانّيين, مـــن بينهم: »علّي 

ها�سم���ي«, »عل���ّي اأ�سغ���ر كرج���ي زاده«, »ح�سين اإ�سكن���دري«, »هو�سنك 

قـــون فـــي  جوون���د«, و»تق���ّي اإيمان���ي«. هـــم القـــادة الذيـــن كان المحقِّ

»الميمون���ة« يبحثـــون عنهـــم. لـــم اأ�سمع فـــي الميمونة با�ســـم »ح�سين 

اإ�سكن���دري«. عندما لم ي�سمع جواًبا من اأحد, اأكمل غا�سبا: »�سندفعكم 

لالعتراف، اإّن كّل من ل يتعاون معنا في هذا ال�سجن ، جعلناه يتمنَّى 

الموت«.

قـــال العقيـــد الـــذي ل ينفـــّك عن تكـــرار كلمـــة »واهلل العظي���م« في 

تهديداتـــه: »اإّن بع����س الأ�س���رى الإيرانّيي���ن ل يقول���ون لن���ا اأ�سماءهم 

الحقيقّية؛ كي ل ُيعرفوا،ثّم نعرف بعد مّدة، وعندها نجعلهم ين�َسون 

اأ�سماء اأمهاتهم«.
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ا قائاًل: »اإذا كان )علّي ها�سمي(  ثـــّم تكّلم العقيد العراقّي الأكبر �سنًّ

بينكم فليعّرف عن نف�سه«. لم يتقّدم اأحٌد من الأ�سرى. قال لنا: »�سنعود 

بع���د الظه���ر، لديكم فر�سة اإلى ذلك الحين. فّك���روا جّيًدا وقولوا لنا 

ة القادة منكم، فليعّرفوا عن اأنف�سهم«. الحقيقة، خا�سّ

عنـــد الع�ســـر, دخـــل المحّققـــان, كلٌّ منهمـــا برتبة عقيـــد, كان 

حّرا�ـــض ال�ّسجن قد و�سعونـــا في الباحة الخارجّيـــة قبل �ساعات من 

ح�سورهمـــا, اأخرج العقيد من جيبه �سيجاًرا, �سحب نف�سين عميقين 

منـــه, وقال: »اأرج����و اأن تكونوا ق����د راجعت����م اأفكاركم، ل����ن يندم من 

يقول الحقيقة، ل وقت لدّي كي اأ�سّيعه معكم اأّيها المجو�س، ليقف 

موا لوحدهم اإلى الأمام«. لم يقف ولم يتحّرك اأحٌد  قادتك����م وليتقدَّ

مـــن الأ�سرى, عندما وجدوا الأمر كذلـــك تقّدم العراقّيون, واختاروا 

نحـــو ع�سرة من الأ�ســـرى, وطلب منهم العقيد العتـــراف باأّنهم من 

القـــادة, كان بينهـــم »هو�سن����ك جوون����د«, الذي ُقطعت قدمـــه اأثناء 

اإحدى عملّيات ال�ستطـــالع في �َسمال منطقة »كرخة«, وقد تّم اأ�سره 

بقدمه ال�سطناعّيـــة, لقد كان  قائَد اأحد محاور العملّيات في »مقّر 

ن�س����رت«. باأمر من العقيد, انهال الجنود عليه بالركل وال�سرب دون 

ا. كان العراقّيون  هوادة. انف�سلت قدمـــه ال�سطناعّية, ووقعت اأر�سً

يعرفـــون اأّن »هو�سنك جوون����د« قائد اإحدى محاور العملّيات في مقّر 

»ن�س����رت«, واأّن اإحدى قدميه ا�سطناعّيـــة. عندما �سربه العراقّيون, 

قال لهم: »ا�سربوا، ا�سربوا األن اأموت يوًما وتاأكل ج�سدي الأفاعي 

والعقارب، اإ�سربوني اإذن«.

كان رجاًل كثير المزاح, �ساحب معنوّيات عالية, وكان م�سرب المثل 
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ب�سبره وثباته تحت �سربات العراقّيين. ثم اأخذوه, ولم اأره بعدها اأبًدا. 

تقـــّدم العقيد وهو يدّخـــن �سيجاره, ويظهر الفـــرح عليه, وقال: لقد 

عرفنـــا منذ عـــّدة اأّيام »باق���ري«, وهو قائد اأحد الألويـــة, وكان قد فقد 

اإحـــدى يديه, وكاأّن القادة الإيرانّيين كّلهم, اإّما �ساحب قدم مبتورة, اأو 

رجل مبتورة!

يحّق للعراقّيين اأن ي�سفوا قادتنا بفاقدي الأيدي والأرجل, فقد كان 

, قائد لواء الهند�سة 
(1(

بين اأ�سرانا هذا العام: الحاّج »مرت�سى باقري«

)زرع ونزع الألغام( في فرقة »41 ثار اهلل«, وكان مبتور اليد, »هو�سنك 

جوون���د« قائـــد اأحد محـــاور العملّيات في »مق���ر ن�س���رت«, وكان مبتور 

القـــدم, ال�سّيد »علّي �سالح رايكان«, الذي كان نائًبا لقائد كتيبة ر�سول 

اهلل P, وقائد القوات التي كانت م�ستقّرة في »موقع الخندق«, مبتور 

ة الإمـــام ال�سّجاد Q في  ا. »محّم���د اأف�سين«, قائـــد �سريَّ اليـــد اأي�سً

كتيبـــة محمد ر�ســـول اهللP, كانت اأ�سابع يده اليمنـــى مقطوعة. لقد 

اأبلغنـــا المحّقـــق العراقي بفخر و�سرور خبـــر �سهادة »العقي���د قا�سمي« 

قائـــد اللواء الّثالث المدّرع لفرقة الأهـــواز 92, يبدو اأّن ال�سهيد قا�سمي 

 .
(2(

قد ا�ست�سهد في »الطالئّية«

فـــي اآخر الليـــل, �ساألت »خ���دا ر�س���ا �سعي���دي« عن اأخبـــار »�سليمان 

�سيب بخم�سة ع�سر ر�سا�سة في 
ُ
دان�س���ي«,  قائد �سرّية »اأبي ذر« الـــذي اأ

الحـــاج مرت�ســـى باقري من محافظـــة زاهدان. ُقطعت يده فـــي اإحدى العملّيات. عندمـــا تحّولت وحدة   (1(

الهند�ســـة فـــي فرقـــة ثار اهلل اإلى لـــواء الهند�سة )وحـــدة زرع ونزع الألغـــام( تّم تعيينه مـــن ِقبل قا�سم 

�سليمانـــّي قائًدا للواء التخريب في الفرقة المذكورة. اأ�ســـره العراقّيون في �سلمجة, وقد ك�سف اأمره في 

�سجن الر�سيد, لينقله العراقّيون, وبعد اأّيام, من التعذيب اإلى المخيم 12 في تكريت. 

ا�ســـم منطقـــة واقعة على جادة الأهـــوازـ  خرم�سهر, عبارة عن مثلث طرق وطريـــق فرعية لجهة الغرب   (2(

بالقرب من الحدود الدولية, العراقّية - الإيرانية.
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جـــادة الخنـــدق, ووقع هناك على الأر�ـــض. كان يبعد عّنـــي نحو 200م, 

نقلـــه العراقّيون اإلـــى الب�سرة؛ لأّنـــه كان ملتحًيا. اأخبرني »خ���دا ر�سا« 

اأّن »دان�س���ي« قد ا�ست�سهد فـــي ثكنة الفيلق العراقي الثالث, وبقيت جّثته 

مرمّية تحت اأ�سّعة ال�سم�ض. 

الجمعة 1 تموز 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

قون  اليوم هو الجمعة, ولي�ست المـــّرة الأولى التي يدخل فيها المحقِّ

ال�ّسجـــن, كان بينهـــم �سابـــٌط برتبة عميـــد, لقد و�سعوا لهـــم الفاكهة, 

واإبريقـــا مـــن الع�سير البـــارد على الطاولـــة, كانوا ي�سربـــون الع�سير, 

وياأكلـــون الفاكهـــة اأمام الأ�ســـرى العطا�سى؛ ليزعجوننـــا فقط. كما في 

»الميمون���ة«, كان قلبـــي عند اإبريق الع�سير علـــى الطاولة, كان العميد 

يـــرّدد ا�سم »علي ها�سمي«, ويقول: »نح���ن نريد علّي ها�سمي«. وكاأّنهم 

ه بهذه ال�سهولة. وقـــد تحّول اختفاء »عل���ّي ها�سمي« اإلى  لن يغلقـــوا ملفَّ

لغٍز عجيب.

عندما ذهب العميد, طلب الجنود الحا�سرون هناك من الأ�سرى اأن 

يخلعـــوا قم�سانهم الّداخلية البي�ســـاء, ويتمّددوا على الأر�ض الملتهبة. 

كانـــت �سم�ض تّموز قد األهبـــت اأر�ض ال�سجن؛ لدرجـــة كان يمكن ,ـ على 

حـــّد قول ال�سباب ـ, �سلق بي�سة عليها. كان ال�سباب يتمّددون دون لبا�ض 

علـــى الأر�ـــض, فتحترق جلودهـــم, وقد جعلهـــم هذا التعذيـــب يرفعون 

اأ�سواتهـــم بالأنيـــن. كان الحّرا�ض, وفـــي ربع ال�ساعة الأولـــى, يراقبون 

فقـــط, ويتدّخلـــون لـــركل اأو �سرب من يحـــاول من ال�سبـــاب رفع بطنه 

عـــن الأر�ض, فكانـــوا يقتربون منهم, ويقفون علـــى ظهورهم باأحذيتهم 
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الع�سكرّيـــة, وي�سربونهم بالكابـــالت, كانوا يريـــدون اأن ُيل�سقوا بطون 

ال�سباب بالأر�ض؛ لي�سعروا بحرارتها. 

كنت مـــع الأ�سرى المجروحين, نجل�ض على الأر�ض الحارقة بالقرب 

مـــن الجدار الأيمن للباحة, كانت قدماي تكتويان ب�سّدة, وكنُت مجبوًرا 

علـــى تقليـــب ج�سدي كّل خم�ـــض دقائق على جهـــة؛ كـــي اأ�ستطيع تحّمل 

�ســـّدة الحرارة. فعندما كنـــت اأّتكئ على الطرف الأيمـــن, كنت اأحترق 

لدرجـــة اأعيد ج�سدي ب�سرعة اإلى الطرف الأي�سر؛ كي اأرتاح قلياًل. فقد 

ا�ستطعت اليوم, وللمّرة الأولى في حياتي, اأن اأ�ست�سعر حّر رمال الجزيرة 

العربّيـــة, واأن اأدرك بالفعل ما عاناه »عّمار ب���ن يا�سر«, والتعذيب الذي 

 .Pكان يتعّر�ض له اأ�سحاب الر�سول

لم ي�سمحوا لنا ب�سرب الماء, َفَقَد اثنان اأو ثالثة من ال�سباب وعيهم 

لقيـــت جّثته في زاوية 
ُ
مـــن �سّدة العط�ض, وقـــد ا�ست�سهد اأحد الأ�سرى. اأ

ال�سجـــن في هذا الحّر ال�سديد. العط�ض ال�سديد ل يحتمل. لقد �سمحوا 

فقط بر�ّض بع�ض الماء على وجوه ال�سباب الذين يفقدون وعيهم. عندما 

ي »ف���رج اهلل حي���دري«, وقد تحّمل  تركونـــا و�ساأننـــا, يومها, اقتـــرب منِّ

�سربهم وتعذيبهـــم, كان رجاًل �سبوًرا, عري�ـــض المنكبين, وقويًّا. كان 

القما�ـــض الذي يلّف جرحي مليًئا بالدماء والقيح واللتهاب. مّزق »فرج 

اهلل« قمي�ســـه, و�سّمـــد به قدمـــي المجروحة, كان ي�سعـــى لم�ساعدتي, 

ف�سحبنـــي قلياًل بمحـــاذاة الجدار, وو�سَع جاِنِبـــي المجروح تحت الظّل 

ـــي منه في الباحـــة, نحو 30 اأو 40 �سم مـــن الفيء, فلم  القليـــل, والمتبقِّ

تعـــد ال�سم�ض تل�ســـع قدمي المجروحة. عندما طلـــب الحار�ض من »فرج 

اهلل« التوّجه اإلى الزنزانة, قال لي: »يا �سّيد، �سرُت اأكره نف�سي؛ لأّنني 
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ل اأ�ستطي���ع اأن اأ�ساعدك«. عندما ذهـــب, قال باللغة التركّية: »ليق�سي 

العّبا�س Q عليكم يا اأبناء يزيد«.

لم يتنـــاول معظم ال�سباب الطعام من �ســـّدة العط�ض, وقد جّف ماء 

فمـــي. كان الجرحـــى في باحة ال�سجـــن, وبقّية الأ�ســـرى, موّزعين على 

زنزاناتهـــم. بعـــد الظهـــر, اأخرجوهم اإلـــى الباحـــة, كان الجميع يريد 

م�ساعدتـــي, ولـــم يتركوني وحـــدي اأبًدا. »ف���رج اهلل«, الـــذي كان يعرف 

اأن الجرحـــى ل رمـــق فيهم من �سّدة العط�ض, توّجـــه نحو �سنبور الماء, 

ا  لكّن الحّرا�ض منعوه, وانهالوا عليه �سرًبا بالكابالت, لقد كنت م�ستعدًّ

للبقـــاء عط�ساًنـــا, ول اأراه لحظـــة ُي�سرب على هذا النحـــو اأمامي لأجل 

المـــاء. كان ثالثة من الحّرا�ض ي�سربونه دون توّقف. لو كان اأّي �سخ�ض 

ا من �سّدة هذه ال�سربات.   غيره, لنهار اأر�سً

عند الغروب, اأعطى العراقّيون الأمر بالدخول اإلى الزنازين, حملني 

ال�سباب اإلى الداخل اأوًل, جل�ست في الممّر اأمام الزنزانة, واّتكاأت على 

الجدار. 

عندمـــا كانـــوا يدخلون اإلـــى الزنازيـــن, كان العراقّيـــون ي�سربونهم 

بوح�سّيـــة بالهراوات والكابالت, كان هذا الأمر يتكّرر كّل غروب, بع�ض 

ـــرب وال�ّستم. عند  الأ�ســـرى كانـــوا ُي�سرعون في الدخـــول اتقاًء من ال�سّ

الدخـــول, دا�ـــض اأحد الأ�سرى على قدمي, غبت عـــن وعيي ل�سّدة الألم. 

عندمـــا ا�ستفقت كنـــت م�ستلقًيا في الممـــّر, كان »ظه���راب محّمدي«, 

الـــذي دا�ض على قدمي, جال�ًسا بالقرب مّني, ينتظر اأن اأعود اإلى وعيي 

ليت�سامح مّني, قّبل راأ�سي قائاًل: »يا �سّيد اأرجوك �سامحني«.

- ل دخل لك في المو�سوع, ل يهّم. 
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- لـــن اأ�سامـــح نف�سي, على كّل حـــال, اأرجوك يا �سّيـــد, اأق�سم عليك 

بجّدك اأن ت�سامحني. 

- اإذا كنُت منزعًجا, فانزعاجي هو من العراقّيين. 

كانـــت الزنازيـــن مكتّظًة اإلى درجة جعلت حيـــاة المجروحين موؤلمة 

و�سعبـــة, كنت اأحترق مـــن �سدّة الألم عند كّل حركـــة اأو �سربة خفيفة, 

كنـــت ل اأهتـــم اإّل لقدمي حّتى ل يركلها اأحد, لـــم اأكن اأعرف ماذا علّي 

ل بور«؛ كي  اأن اأفعـــل حّتى ل يحرك اأحـــٌد قدمي. ناديت »تراب علّي توكُّ

ينقلنـــي اإلى ممـــّر المراحي�ض, كنت اأريـــد ق�ساء الّليلة هنـــاك؛ لأرتاح 

اأكثـــر, كان و�ســـع المراحي�ض مزرًيا, كان للزنزانـــات ثمانية مراحي�ض 

ل ت�سلـــح لال�ستعمـــال, وتت�ساعـــد منها روائـــح نتنـــة. كان العراقّيون, 

ع ]�ِسكر[ �سنابير  ولكـــي يبقى الأ�سرى َعطا�سى طيلة الليل, يقفلون موزِّ

المراحي�ض من الخارج؛ لذلك لم تكن المياه موجودة في اأّي وقت. كان 

الأ�ســـرى ي�ستعملـــون المراحي�ض الخارجّية لق�ســـاء حاجاتهم في فترة 

بعـــد الّظهر, ول ي�ستطيعـــون ا�ستعمال اأّي مراحي�ـــض )ع�سًرا(, وحّتى 

ظهـــر اليوم التالـــي, فكان عليهـــم التحّمل عند ال�ســـرورة, اأو ا�ستعمال 

ر لي  المراحي�ـــض داخـــل الزنازين. طلبـــت من »ت���راب عل���ّي«  اأن ُيح�سِ

قطعـــة من »الكارتون«, �ساألني: »وما الذي تريده من هذه الكرتونة؟« 

ا عن  ـ اأح�سرهـــا لـــي فقط. كان ال�سبـــاب ي�سعون »قطع كرت���ون« عو�سً

الأغطيـــة القما�سّيـــة واأدثرة النـــوم, وكان الحرا�ـــض العراقّيون يعطون 

الأ�سرى الجرحى قطع كرتـــون لتو�سع على الأر�ض؛ كي ل تّت�سخ الأر�ض 

ا. عندما و�سعت الكرتون  بالدماء والقيح. كانت المراحي�ض و�سخة جدًّ

علـــى الأر�ض لم تّت�سخ ثيابي كثيـــًرا, على الرغم من الأو�ساخ التي كانت 
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تمالأ الأر�ض, حاولت قدر الم�ستطاع اأن تكون قدمي فقط على الكرتون, 

فجل�ســـُت خارج المرحا�ض وو�سعت قدمي في الداخل, بداأ »تراب علّي« 

بالبكاء عندما راآني اأحاول التمّدد هناك, وكاأّنه تذّكر منذ �سّتة اأو �سبعة 

اأّيـــام عندمـــا كّنا ننـــام اأحدنا قريب مـــن الآخر في »جزي���رة مجنون«, 

كم كانـــت تلك الليالي جميلة! قال »تراب عل���ّي«, وقد �سعرُت اأّن و�سعي 

يزعجه ب�سكل كبير: يا �سّيد كيف �ستق�سي الليلة و�سط هذه الّروائح؟

- هـــذه الّرائحـــة بالن�سبـــة اإلـــّي اأهـــون بكثيـــر مـــن اآلم ركل قدمي 

المجروحة.

- لكّن �سميري يعّذبني كثيًرا اأن اأتركك تنام هنا.

- المهّم اأّنني �ساأرتاح هنا اأكثر, األ تريدني اأن اأرتاح؟ 

لم يقل �سيًئا, لكّنه تنّهد من �سميم قلبه وهو ي�سُتم العراقّيين. جل�ض 

لأكثـــر مـــن �ساعة بالقرب مّنـــي, ثّم ذهب ليتفّقـــد »هجير اآب�س���واران«, 

و»اأحمد �سعيدي«. وكان يعود اإلّي كل �ساعة, ويقول لي: »يا �سّيد األ تريد 

�سيًئا؟«, كنت اأ�سحك في نف�سي, فهل من �سيء في هذه الزنزانة يمكن 

اأن اأطلبه منه. كان معظم الأ�سرى نائمين عندما جاء اأحد الرجال من 

كبار ال�ســـّن, ووقف بالقرب مّني, وكان يهتـــّم بالجرحى كثيًرا, ويدعى 

ا في تلك المجموعة, وكان بمثابة  »الع���ّم ح�س���ن«, وهو الأ�سير الأكبر �سنًّ

الممّر�ض الخا�ّض لي في تلك الليلة والليالي التي تلتها. 

تمَّ اأ�سره مع بداية �سهر اأّيار في منطقة �سلمجة, كان عجوًزا �سعيًفا, 

ونحيًفـــا في ال�ستيـــن من عمره, اأ�سيـــب الراأ�ض والّلحيـــة, وجهه نورانيٌّ 

وودود, ي�سبـــه خّدام الم�ساجد. احتفظ العراقّيون به في اإحدى الثكنات 

الع�سكرّيـــة في الب�سرة لمدة ع�سرين يوًمـــا, اأح�س�ست اأّنني اأق�سي اأّيام 
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الأ�ســـر بالقرب من والدي, كان ُيظهر حزنه لروؤيتي ممّدًدا في الحّمام. 

عندما �سرحُت له �سبب بقائي هنا, اقتنع بذلك.

لـــم اأ�ستطـــع الّنـــوم مـــن �ســـّدة الألـــم, كان »الع���ّم ح�س���ن« يرفع من 

معنوّياتي, يقول لي موؤّماًل: �سياأخذونك اإلى الطبيب, و�سُت�سفى و�ستبقى 

حيًّا. 

- ل يهّم, نر�سى بر�سا اهلل, هذا هو َقدُرنا.  

- اأنا �سعيد؛ لأّنك لم تفقد معنوّياتك على الرغم من ظروفك 

ال�سعبة. 

اأ�سبوعـــان ق�ساهما »الع���ّم ح�س���ن« بالقرب مّنـــي, كان بالن�سبة اإلّي 

الهادي والمرّبـــي, ل ينفّك يو�سيني وبقّية ال�سباب المجروحين, قائاًل: 

يـــا �سباب, تو�ّسلوا بالإمـــام ال�سّجاد Q, لقد عانـــى الأ�سر والمر�ض 

مًعا, تو�ّسلوا باهلل والإمام ال�سّجادQ, و�سي�ساعدكم اهلل. 

 �سبر وتقوى »العّم ح�سن« م�سرب مثٍل, كان يكّرر بيت ال�سعر هذا:

»ل ت�سُك الألم في طريق الطلب، فال و�سول لمن ل يعاني«.

عندما غفوت لياًل, لم اأكن قلًقا اأن يم�ّض اأحدهم قدمي. في منت�سف 

الليل, وللحظات, تركني الألـــم و�ساأني, و�سار العط�ض يق�ّض م�سجعي, 

فطلبـــت من »الع���ّم ح�س���ن« اأن يجلب لي الماء, لـــم اأفّكر للحظة واحدة 

كيـــف �سيح�ســـر الم�سكين المـــاء, توّجه مع اأحـــد الأ�سرى العـــرب اإلى 

�سّباك ال�سجن, منادًيا الحّرا�ض, وطلَبا الماء, لم يحترم بع�ض الحّرا�ض 

�سيبته, فعـــاد خالَي الوفا�ض, وكان م�ستاًء, جل�ـــض بالقرب مّني, وقال: 

»يا بنّي، لقد بذلنا جهدنا، لكّن هوؤلء ال�ّسفلة، اأنا�س ل يعرفون اهلل«. 

عندما اأرهقني العط�ض, فتحت �سنبور الماء في المرحا�ض, وبداأت 
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, ظننت اأّنني بهذه الطريقة قد اأبّلـــل حلقي, لكن لم اأذق �سوى  بالم�ـــضّ

الهواء وطعم الحديد, اآلمني فّكاي ل�سّدة ما م�س�ست ال�سنبور.

لياًل, غفوت ب�سعوبة, حلمت اأّنني في قريتي بالقرب من عين الماء, 

وكنـــت اأ�ســـرب واأ�سرب ول اأرتوي. بقـــي »العّم ح�س���ن« بالقرب مّني اإلى 

منت�ســـف الليل تقريًبا, اإلى اأن جاء اأحد الأ�سرى الأرمن, وطلب منه اأن 

ينام ليهتّم هو بي.

ال�سبت 2 تّموز 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

هـــا قد اأم�سيت يومي الثالث فـــي �سجن الر�سيد, في الليلة ال�سابقة, 

عانيـــت الأمّريـــن من العط�ـــض, لكّنني كنـــت مرتاَح البـــال بالن�سبة اإلى 

قدمي, لم يطاأها اأحد, كانت �سظّية قد اأ�سابت فخذي من الخلف, ولم 

اأكـــن قد التفّت اإلى الأمر حّتى هـــذا اليوم, عندما �سغطت عليها, خرج 

القيح واللتهاب منها.

اأخرجونـــا في ال�سباح, واأح�سروا عدًدا مـــن الأ�سرى المجروحين 

مـــن الزنزانة المجاورة اإلـــى زنزانتنا, تعّرفت على عـــدد من ال�سباب 

�سروا في مناطق »الطالئّي���ة«, »الجفير«, و»ج���زر المجنون 
ُ
الذيـــن اأ

مالّية والجنوبّية«. مع اأّن معظم اأ�سرى الجي�ض كانوا في الزنزانة  ال�سَّ

ـــا عدد من  المحاذيـــة لزنزانتنـــا من الجهـــة اليمنـــى, كان معنا اأي�سً

�سروا فـــي منطقتي »كو�سك« 
ُ
�سبـــاب فرقة »المدّرع���ات 92« والذيـــن اأ

و»الطالئّي���ة«. قام الحّرا�ض بحـــرق حاجبي اأحد الأ�سرى بال�سيجارة, 

وكان ذنبه اأّنه ملتٍح!

�سباح اليوم, وزع الأ�سرى الأ�سحاء الم�سوؤولّيات فيما بينهم, فتكّفل 



الألا الخابجا بيداج ـ جد  الخديد  213

كّل واحـــد منهم باأحد الجرحى, وقد تكّفل اثنان من الأ�سرى بالجرحى 

ذوي الإ�سابـــات البليغـــة والحرجة مثلي, ومثـــل »يد اهلل زارع���ي«. كان 

»الع���ّم ح�س���ن« والأ�سير الأرمنّي همـــا ممّر�ســـاي, كان الأ�سير الأرمنّي 

حنوًنـــا, ويتحّمل الم�سوؤولّية, بقي البارحة بالقـــرب مّني حّتى ال�سباح, 

علـــى الّرغـــم من اأنه ل حيلة بيده, فاإّن جلو�ســـه بالقرب مّني قد بّث فّي 

ال�سالبـــة والثبات. في ال�سباح, عندما اأخرجوا الأ�سرى, اأخرجني من 

المرحا�ض, كان يراقبني؛ كي ل يم�ّض اأحٌد قدمي. 

كنـــت اأ�سعر بالرتياح, لكون اأحد الأرمن هـــو »ممّر�سي« )من يهتّم 

. عندما �سكرته, قال لي: »اإّن خدمتكم واجٌب علّي«.
(1(

بي(

كان في عداد فرقة الم�ساة, ويخدم في »فرقة المدّرعات 92«, واأ�سر 

فـــي منطقـــة كو�سك اأو طالئية. لقـــد دخل قلبي, واأحببتـــه منذ اللحظة 

الأولى, �ساألته عن ا�سمه, قال: �سركي�س داوتيان�س.

في اليومين الأّولين كان �سعًبا علّي اأن األفظ ا�سمه, ولكنه بداأ ي�سهل 

يوًما بعد يوم. 

كان الأرمـــن فـــي الدفـــاع المقّد�ض كغيرهم مـــن الجنود الإيرانّييـــن ملتزمين بالأهـــداف العليا لالإمام   (1(

ت, خالل اإحدى  الخمينـــّي )قد�ض �ســـره(. نقل »الحاج اأحمد ر�س���ا حاجتي« اإمام جمعة الأهـــواز الموؤقَّ

خطبـــه فـــي اأ�سبوع التعبئة في العـــاّم 1995م  نقال عن اأحد الكتب: ينقل اأحد الأ�ســـرى العراقّيين اأّنه في 

اإحـــدى العملّيـــات, راأى اللـــواء ماهر عبـــد الر�سيد قائد الفيلـــق ال�سابع العراقّي, اأحـــد �سباطه ي�سرب 

ـــا �سرًبا مبّرًحا دون توّقف, ف�ســـاأل ماهر عبد الر�سيد ذلك ال�سابـــط: لماذا ت�سرب هذا  اأ�سيـــًرا اإيرانيًّ

الأ�سيـــر الم�سكيـــن كّل هذا ال�سرب, رفًقـــا به, فاأجابه ال�سابـــط: �سيدي, اإن هذا الأ�سيـــر يرف�ض �ستم 

الخمينـــّي فقـــال »ماهر عبد الر�سي���د«: حّتى لو لم ي�ستم الخمينّي, فالأمـــر ل ي�ستحّق كّل هذا ال�سرب, 

فقـــال ال�سابط مّرة ثانية: »اإّن ما يزعجني يا �سّيدي، كون هذا الأ�سير اأرمنًيا، ومع ذلك ل يريد �ستم 

يِّد  ـــة وهو كتاب »تقرير عن تحقي���ق« الذي كتبه »ال�سَّ الخمين���ّي«, فيمـــا بعد, عرفت م�سدر هذه الق�سّ

مرت�س���ى ب�سي���ري« الـــذي حّقق معه العراقيُّـــون اأثناء الحـــرب. كان الكتاب تقريًرا عـــن تحقيٍق قام به 

ة لب�سيري.  العراقيُّون مع العقيد العراقي محمد ر�سا جعفر الج�سعمي, وقد نقل العقيد هذه الق�سّ



القدم التي بقيت هناك  214

لم يكن النهار قد انت�سف بعد, اأجل�ض العراقيون الأ�سرى ال�سالمين 

فـــي باحة ال�سجن, فـــي الحّر ال�سديـــد, كان داوتيان�ـــض جال�ًسا بالقرب 

مني, لـــم يتناول ال�سباب الفطـــور من �سّدة العط�ض, كانـــوا يريدون اأن 

ي�سغطـــوا علينا من خـــالل العط�ض, فالحّرا�ـــض والمحّققون يريدون اأن 

يجعلـــوا الظروف اأ�سعـــب؛ لأّن ال�سباب لم يف�سوا اأ�سمـــاء قادتهم. عند 

ذلـــك توّجه »داوتيان����س« اإلى اأحـــد الحرا�ض العراقّيين, ثـــّم عاد ومعه 

اإبريق ماء, تعّجبت من ذلك, �ساألته: »ماذا حدث حّتى اأعطوك الماء؟«

ـــا مـــن العط�ض فـــي هذا  قـــال »داوتيان����س«, الـــذي يعانـــي هـــو اأي�سً

الحّر ال�سديـــد,: »لقد اأخذته منه���م، ا�سربوا بطريق���ة تمّكن الأ�سرى 

المجروحين كاّفة من ال�سرب«.

مـــع اأّن المـــاء كان �ساخًنـــا, لكّنـــه كان نعمـــًة اأنقذتنا مـــن العط�ض. 

»دواتيان�س« نف�سه لم ي�سرب الماء, عندما �سربُت قلت له: »داوتيان�س! 

اإّن الحّرا�س ل يعطون الماء لأحد!«.

- »اأح���د الحّرا����س العراقّيي���ن، اأرمن���ّي، وق���د اهت���ّم لأم���ري، واأعطاني 

الماء«. 

كان »داوتيان�س«, ودوًدا, م�سّحًيا وعطوًفا. حمل اإبريق الماء, ومّرره 

للجرحـــى؛ كـــي ي�سرب كّل منهم ب�ســـع ر�سفـــات. كان الحار�ض العراقّي 

الأرمنّي يحترم »داوتيان�س«. اأعتقد اّنه اأو�سى بقّية الحّرا�ض العراقّيين 

ا به, فبقّية الحّرا�ض العراقّيين كانوا يحترمونه »داوتيان�س«؛ لأجل  اأي�سً

زميلهـــم الأرمنّي. في الأّيام الالحقة, اأ�سبحت حركة »داو« مقيَّدة, فلم 

يعد باإمكانه الهتمام بنا. 

بعـــد الظهـــر, جـــاء العراقيُّون اإلـــى »داوتيان����س«, وتكّلمـــوا معه, كان 
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ا, خاطبـــه ال�سابط ذو الرتبة الع�سكرّية  برفقتهـــم الحار�ض الأرمنّي اأي�سً

ا من البقّية: »بما اأّنك اأرمنّي، فلماذا تحارب لأجل الخمينّي؟« والأكبر �سنًّ

ا، واأنا جن���دّي، وعلّي  - »�سحي���ح اأنن���ي اأرمن���ّي، لكنَّني اإيران���ّي اأي�سً

القيام بالخدمة الع�سكرّية في الجي�س«.

بـــدا النزعاج على وجـــه ال�سابط العراقّي, فـــكالم »داوتيان�س« لم 

ـــون اأن ُيظهر ندمـــه واأّل يكون ملتزًما بـــولٍء لالإمام  يعجبـــه. كانوا يتمنَّ

ولإيـــران. اأكمل ال�سابط العراقّي,ـ الذي كان  يتكّلم برفق مع داوتيان�ض 

ـ, قائـــاًل: »ل���و فررت م���ن الخدم���ة لجئت اإلى الع���راق، اأنت تع���رف اأّن 

هن���اك الكثي���ر م���ن الأرمن يعي�سون ف���ي العراق، ول دخ���ل لنا بكم، ما 

يهّمن���ا هم هوؤلء، حر�س الخمين���ّي، ـ قالها م�سيًرا بيده اإلينا واإلى بقّية 

الأ�ســـرى الإيرانّييـــن ـ، فاإّنه���م ي�سَعْون للق�س���اء على الع���راق، يريدون 

فت���ح الع���راق، فالخمينّي يري���د، بالإ�سافة اإلى اإي���ران، اأن يكون رئي�س 

جمهورّية العراق، هوؤلء اأعداوؤنا، ولي�س اأنتم اأيها الأرمن«.

ل, وب�سبب  �سعرُت اأّن »داوتيان�س« ل يرغب بالجدال معهم, وكاأّنه ف�سّ

محّبة الحار�ض الأرمنّي ولطفه, اأن يبقى �ساكًتا, تنّهد »داوتيان�س«, وقد 

بدا وكاأّن �سيًئا يزعجه, وقال: »لي�س لالأرمن الإيرانّيين ذكريات جّيدة 

عن العراقّيين، فقد قتلتم في تبريز عائلَتي بانو�سيان وهاروطونيان 

.(1(
وهم نائمون، ولم يبَق منهم اأحًدا على قيد الحياة«

راتـــي, كنـــت ل زلـــت اأذكـــر كالم الأ�سيـــر الأرمنـــّي »�سركي�س  فـــي العـــام 1994م, وعندمـــا كتبـــت مذكَّ  (1(

داوتيان�س«, كنت اأتمّنى اأن اأح�سل على معلومات حول العائلتين الأرمنّيتين »هاروطيان« و»بانو�سيان«, 

ل  �سة ال�سهيد في مدينة تبريز؛ كي اأح�سّ في تلك ال�سنة, ات�سلت بوحدة المعلومات والإح�ساء في موؤ�سَّ

معلومـــات كاملة عن هاتيـــن العائلتين الأرمنّيتين. في تاريخ 21 كانـــون الثاني 1986م, قامت المقاتالت 

العراقّيـــة بق�سف مدينـــة تبريز, وكان نتيجة هذا الق�ســـف ا�ست�سهاد عائلة روبيـــك مانوك هاروطيان 

وزوجته جانيت بوداغيان وابنهم الوحيد بروانديك مانوك هاروطيان, وفي تلك الليلة اأي�سا ا�ست�سهد كل 
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الأحد 3 تموز 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

اإنـــه اليوم الرابع, و�سعوا الأ�ســـرى المجروحين في ال�سجن رقم )1( 

. ا�ستدَّ التهاب 
(1(

وال�سجن رقم )3(, كنت قد راأيت بع�سهم في »العمارة«

م ُم�سط  جـــرح �ساقـــي وبـــداأت تفوح منـــه رائحة كرائحـــة الجيفة, وتـــورَّ

قدمـــي, وبداأ ي�سوء يوًما بعد يـــوم. لم نكن نعرف كم �سنبقى في ال�سجن 

ا ثالثة اأو اأربعة  علـــى هذه الحال, لم يكـــن م�سيرنا معلوًما. وهناك اأي�سً

من الجرحى كانوا يعانون من و�سع وخيم , كـ»ح�سين ا�سكندري«, الذي 

كان العراقّيون يبحثون عنه, كان ج�سده محروًقا ب�سكل فظيع, وقد تقّرح 

جلـــده بالكامل. هو مـــن »الل����ور البختيارّيين«, وقد عا�ـــض وترعرع في 

الأهـــواز. يقـــال: اإّنه قائد وحـــدة زرع ونزع الألغام )في لـــواء الهند�سة( 

في مقّر كربـــالء. كان العراقّيون ب�سبب حروقه ال�سديدة, ي�سّكون باأمره 

ا. احترق  اأقـــّل من غيره, كان اإن�ساًنا كتوًما, وكثيـــر التحّمل, و�سبوًرا جدًّ

ح�سيـــن في »جزيرة المجنون« داخل الق�ســـب, وكان قد رك�ض لم�سافٍة 

طويلة بين حقول الق�سب الم�ستعل ب�سبب القنابل الحارقة. ل�سّدة حروقه 

البليغـــة كان يتر�ّسح �سائل  بدنه على اأر�ض الزنزانة. لم ي�سمح الحّرا�ض 

د في الظل, ولـــم يعطوه مرهًما لمعالجة الحروق, وقد هاجمه  له بالتمدُّ

البرغ�ـــض وانت�سر في اأنحـــاء ج�سمه, كان ممّدًدا بالقـــرب مّني, وعندما 

بعـــد البرغ�ـــض عنه منعني قائاًل: »اأنا مدي����ون لهذا البرغ�س، 
ُ
اأردت اأن اأ

فلوله لما كنت على قيد الحياة«, ثّم اأكمل: »في هذه الأر�س التعي�سة، 

مـــن ماطو�سبانو�سيان وزوجته وابنتيهما اآني بانو�سيـــان البالغة من العمر ت�سع �سنوات واآدرينةبانو�سيان 

وعمرها ثالث �سنوات ب�سبب الق�سف الذي نّفذه النظام العراقّي البعثّي.  

المق�سود: مع�سكر الميمونة الكائن في العمارة. )الف�سل الثالث(.  (1(
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لم نتلّق �سوى ال�ستائم وال�سباب وال�سرب، لكن البرغ�س العراقّي؛ عن 

ق�سد اأو عن غير ق�سد، يقّدم لنا خدماته مجاًنا«. 

لقد اجتمع البرغ�ض على ج�سده المحروق, وعلى القروح, لدرجة اأّنه 

غّطى كّل جراحه, وكان يم�ّض التهاب ج�سده واإفرازات تقّرحاته, كانت 

معنوّياته ت�ستحّق المديح. عندما طلبُت من الحّرا�ض راجًيا اأن ي�سمحوا 

باإدخاله اإلى الزنزانة, قال ح�سين: »ل اأر�سى باأن يطلب لي اأحد �سيًئا 

من العراقّيين، فلن ي�سبح العدّو يوًما �سديًقا لنا، اأو روؤوًفا بنا«.

تها على ج�سده  كان يتاأّلم طـــوال ال�ساعات التي ت�سطع ال�ّسم�ض باأ�سعَّ

ـــل, جعلته يكتـــم �سوته ول  المحـــروق, لكـــن قدرتـــه الكبيرة على التحمُّ

يخرج من فمه, وكان فقط يتمتم بقراءة القراآن. 

وحيث اإّنني كنت جال�ًسا اإلى جانبه, كنت اأفهم جّيًدا ما الذي يعانيه 

بج�ســـده المحروق فـــي ذلك الحّر الال�سع. عندما وا�ســـاه ال�ّسباب, قال 

لهـــم: »وكاأن اهلل اأراد اأن ي�سعني في ه���ذا الحر، وبج�سد محروق؛ كي 

يقّلل من حرقي في جهّنم«. 

قلت له: »ياح�سين! وهل من المفتر�س اأن تذهب اإلى جهنم؟«

- اإذا ما رحمني رّبي وخّفف حرارة جهّنم قلياًل, فاأنا را�ٍض!

بعـــد ظهر هذا اليـــوم, توّجه »الع���ّم ح�س���ن« اإلـــى العراقّيين, وطلب 

مـــن الحر�ـــض اأن ي�سمحـــوا لح�سيـــن ا�سكنـــدري بالتمـــّدد فـــي الظـــّل, 

ـــل اإليه؛ لينقلوا  ـــا اإلى الحار�ض الأرمنّي, وتو�سَّ وذهـــب »داوتيان�س« اأي�سً

»اإ�سكن���دري« اإلى الم�ست�سفى, اأثمرت جهود »العّم ح�سن«, وباءت جهود 

»داوتيان�س« بالف�سل. 

جريح اآخـــر, كان م�ساًبا فـــي )نحره(, اأح�سروه مـــن ال�سجن رقم 



القدم التي بقيت هناك  218

)1(, ن�سيت ا�سمه, وهو من �سباب »لور�ستان«, وقد ُثقب حلقومه, فاإذا 

مـــا اأغلق اأنفه وفمه, ي�ستطيـــع ب�سهولة اأن يتنف�ض من ثقب حلقومه, كان 

ـــا نحيَف البنية, و�سغيَر ال�ّسن, وقد تـــّم اأ�سره في »جزيرة مجنون  �سابًّ

مالية«, وقد ا�ست�سهد بعد عّدة اأّيام ب�سبب التهابات داخلّية.  ال�سَّ

كانـــت ال�ساعة حوالى الرابعة ع�سًرا, عندما ح�سر عدٌد من �سّباط 

مخابرات الجي�ض اإلى ال�ّسجن؛ كان اأعالهم رتبة عقيًدا, ح�سن الوجه, 

اأ�سمـــر, نحيل البنية, مع �سعر اأ�سود غير مرّتـــب, وقد اأح�سر معه ملّف 

المعلومات الع�سكرّية لأ�سرى »موقع الخندق«. 

نـــادى العقيُد المترجـــَم الإيرانّي الـــذي يتحّدث العربّيـــة, وخاطب 

ة بكم، وق���د اأر�سلها لنا ق�سم  الأ�ســـرى قائاًل: »ه���ذه المعلومات الخا�سّ

مخابرات الجي�س في العمارة«.

اأكمـــل العقيد كالمـــه, وهو ي�سرب بع�ســـاه على كّف يـــده الأخرى, 

قائاًل: لقد ُقتل اأخي في هجوم ذلك اليوم في »جزيرة مجنون«.

كان العراقّيـــون يبحثون عن �سباب الـ اآربيجـــي, والقّنا�سين, الذين 

دّمروا في ذلك اليوم اأكثر من ثالثين زورًقا عراقيًّا. �سباب »الآربيجي« 

في »موقع الخندق« هم: »مهدي كريمي«, »فرج اهلل حيدري«, »محّمد 

�سادق���ي ف���رد«, »ال�سيد ن���ادر ال�سادات«, »اإ�سماعيل �سول���ت دار«, »علّي 

�سي���ر قيطا�س���ي«, و......عندما بداأ العراقّيون بجلد ال�سباب بالأ�سالك 

د »نادر ال�سادات«, و»محمد �سادقي فرد«, وقال:   والهراوات, وقف ال�سيِّ

ل ت�سربوا ال�سباب, نحن كّنا رماة الـ »اآربيجي«. 

قال العقيـــد وهو ي�ساهد �سرب و�ستم »ال�سيد ن���ادر« و»محّمد«: »اإّن 

الذي���ن دّم���روا زوارقنا، لم يكون���وا ثالثة اأ�سخا�س«, ثـــّم اأكمل:»اأنتم، 
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اأّيها الإيرانّيون، ت�سَعْون دائًما كي تدافعوا بع�سكم عن البع�س الآخر، 

ف���ي ال�ساب���ق عندم���ا كّنا نح�سر الأ�س���رى اإلى هنا، وعندم���ا كّنا نبحث 

ع���ن �سخ����س معي���ن، كان اأحد الأ�س���رى ي�سّلم نف�سه نياب���ة عن القائد 

ال���ذي كّن���ا نالحق���ه، وفيما بعد، يّت�س���ح لدينا كذب ذل���ك الأ�سير واأّنه 

كان يريد اأن ي�سّحي بنف�سه«.

اأراد العراقّيـــون, بالتلميـــح وال�سخريـــة, ومـــن خالل نقـــل الأحداث 

ال�سابقة, اأن ُيفهموننا اأّل ن�سّحي لأجل قادتنا. 

باأمـــٍر مـــن العقيد, اختاروا عدًدا مـــن ال�سباب, ثـــّم اأوقفوهم اثنين 

ا«. اثنين وجًها لوجه, ثم قال العقيد: »ا�سفعوا بع�سكم بع�سً

تفاجاأ ال�سباب, ما الـــذي باإمكانهم فعله؟ َفُهْم اأ�سرى, رفاق �سالح, 

اأ�سدقـــاء, ويطلبـــون منهم اأن ي�سفـــع اأحدهم الآخر, لـــم يكن ال�سباب 

م�ستعديـــن للقيـــام بذلـــك؛ فالحّرا�ـــض, وبعد �سنـــوات مـــن العمل هنا, 

عة في اإيذاء وتعذيـــب الأ�سرى, اأعتقد اأّنهم كانوا  اكت�سبـــوا تجارب متنوِّ

يريدون اأن يحقد ال�سباب بع�سهم على البع�ض الآخر. 

اقتـــرب »اإ�سالم اأكبر زادة«, وهو مـــن �سباب »مازندران«, وكان لعّدة 

اأّيام م�ست ياأتي لعيادتي في الزنزانة, وينقلني من مكاني كّلما اقت�سى 

الأمر, وقال للعقيد: »القرار بيدكم، ويمكنكم �سربنا اأنَّى �سئتم، فنحن 

ا،  اأ�س���رى هن���ا، ول ن�ستطيع اأن ن�ستك���ي، ولكن اأن ن�س���رب بع�سنا بع�سً

ا ل�سفع »محمد ث���ار الّلهي«  ل!« لـــم يكن »خدا ر�س���ا �سعي���دي« م�ستعدًّ

ا ل�سفع ذلك  علـــى وجهه, كذلك »ظه���راب محّمدي«, لم يكن م�ستعـــدًّ

الأ�سيـــر الذي ل اأعرفه. طرح الحرا�ض »ظهراب« على الأر�ض, وانهالوا 

عليه �سرًبا بال�سلك, عندما كانوا ي�سربونه على ظهره, ح�سرت النكتة, 
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���د محّمد �سفاع���ت من�س«, فقال بلهجتـــه اللورّية  وكالعـــادة عنـــد »ال�سيِّ

الثقيلـــة: ما كان عندكم مـــاء, ول خبز تاأكلونه في بيوتكم؛ كي تاأتوا اإلى 

.
(1(

هنا وتاأكلوا »خبيط«

ليـــاًل, اأح�ســـروا من الب�سرة مجموعـــة اأ�سرى. لم ي�سمـــح البعثيُّون 

هنـــاك لالأ�سرى بق�ساء حاجتهم, فكانت رائحـــة العفونه تنبعث منهم, 

ل قد نفدت, قام  عندمـــا دخلوا اإلى الزنزانة كانت قدرتهم علـــى التحمُّ

ا, داخل  بع�سهم بق�ساء حاجته في الممّر, فانت�سرت رائحة مزعجة جدًّ

ل.  الزنزانات.  تلك الليلة, �سار الو�سع في الزنزانة �سعَب التحمُّ

ُتظِهـــر الَكَدمـــات على وجوههـــم ما قد عانـــوه, وكان كثير منهم بال 

قم�ســـان قطنّيـــة )داخلية(, وبع�سهـــم الآخر دون �سراويـــل. ل اأعرف 

ن اأّنهم ق�ســـوا اأ�سواأ اأّيامهم,  مـــا الذي ح�سل فـــي الب�سرة, لكّنني متيقِّ

هـــذا ما قالوه. ا�ست�سهد معظم الجرحى فـــي الب�سرة. حّدثنا اأحدهم, 

ويدعى»من�س���ور«, وهو من »اللور البختيارّيي���ن«, عن الب�سرة وما مّر 

عليهم هناك قائاًل:

»ل ب���دَّ م���ن اأّن �سالة اأهلكم يوًما اأو �سيامه���م، اأو عمل خير قاموا 

به، قد �سفع لكم، فلم يح�سروكم اإلى الب�سرة«!

- »وهل الب�سرة اأ�سواأ من هنا؟«

هّز راأ�سه موافًقا, وقـــال: لقد ا�ست�سهد معظم ال�سباب في الب�سرة, 

كان البعثيُّـــون يدو�سون على ال�سهداء, جمعوا الجثامين في اإحدى زوايا 

باحـــة المع�سكر, وقد ُتركـــت الجثاميـــن اأّياًما وليالَي هنـــاك, والجنود 

ياأتون َتْكَراًرا للتقاط ال�سور اأمامها...

»خبيط«, كلمة عامّية تعني: ال�سرب والركل.  (1(
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الإثنين 4 تموز 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

اإنـــه اليوم الخام�ـــض لوجودنا في �سجن الر�سيـــد, ت�سوء حالة قدمي 

يوًمـــا بعد يوم, وقد َتجّمع الدم المتخثر, اللتهاب, والقيح تحت جلدي, 

وتـــوّرم جلـــد »ُم�سط قدم���ي«, و�سار كالبثـــور )الفقاقيـــع( الكيميائّية, 

تجّمع تحت جلـــدي نوع من اللتهاب ي�سبه �سائـــاًل اأ�سفر اللون, عندما 

كانـــت تتخـــّرم الفقاقيع تخرج ال�سوائـــل منها. وفي ازدحـــام الزنزانة, 

عندمـــا يرتطم العراقّيون بقدمي عـــن ق�سد, والأ�سرى عن غير ق�سد, 

كانت الفقاقيع تنفقئ كالبالونات. 

جاء المحّققون مّرات عديدة, واليوم, وعلى خالف الأّيام ال�سابقة, 

لوا  , اأعتقد اأّنهم تو�سّ
(1(

تغّيـــرت نبرتهم, كانوا »يذبحون بخيط قطنّي«

اإلى اأّن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب اأكثر فائدة من العنف و�سوء الأخالق. 

بـــداأ العقيـــد, الـــذي كان البارحـــة هنا, بالـــكالم: »انت���م �سيوف 

���ون �سيوفنا، اإّن بلدن���ا يحترمهم احتراًما  الع���راق، والقادة الإيرانيُّ

ا، اإّن طعامهم وو�سائلهم ومخّيماتهم منف�سلة عن البقّية، اإّن  خا�سًّ

ة، لدينا..« والكثير من هذا  قادتكم محترمون، لهم مكانتهم الخا�سّ

الكالم. 

 كان يتكّلـــم بهدوء وليـــن, اأنهى كالمه طالًبا من القـــادة الإيراّنيين 

اأن يعّرفوا اأنف�سهم ويتقّدموا اإليه, اإّنه اليوم الوحيد الخالي من العنف, 

ولكي يجذب الأ�ســـرى الإيرانّيين قام العقيد بمعاتبة اأحد الجنود الذي 

يم�سك بيده »�سلًكا« وطلب منه رميه بعيًدا. كان عالم نف�ض جّيد, ثّم قال 

للحار�ـــض: »عندما تك���ون اللغة الح�سن���ة والحترام غالب���ة، فال مكان 

ا�سطالح للّدللة على ا�ستعمال الحيلة والمكر المخفّي للو�سول اإلى الهدف. )مركز نون(  (1(
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للعن���ف، اإّن الإيرانيِّي���ن هم اأ�سحاب ح�سارة، العن���ف لي�س اأمًرا جّيًدا، 

م، وتعريف نف�سه فليفعل«.  من يريد من القادة التقدُّ

م خم�سة اأو �ستة من الحر�ض, ويبدو اأّن واحًدا  بعد كالم العقيد, تقدَّ

منهـــم كان قائد �سرّية واآخر نائب قائد كتيبة. ل اأعرف لماذا انخدعوا 

بـــكالم عقيـــد المخابـــرات الماكر, اأخرجهـــم الحرا�ض مـــن الزنزانة, 

قالـــوا اإّنهم �سياأخذونهم اإلى مخيم خا�ّض بالقادة ي�سرف عليه ال�سليب 

الأحمـــر الدولـــي, �سّدق بع�سهم هذا الكالم لدرجـــة اأن بع�سنا قد ندم 

لعدم ذهابه معهم. 

في ما بعد, راأيت اأحدهم في الزنزانة النفرادّية, وكان وجهه المليء 

بالكدمات دلياًل على الحترام الذي يكّنه العراقّيون للقادة الإيرانّيين, 

ة. لقد �سدق العقيد عندما قال: اإّن للقادة الإيرانّيين معاملة خا�سّ

كان ال�سيد »علّي �سالح رايكان« منزعًجا من ب�ساطة الأ�سرى الذين 

�سّدقـــوا هـــذا الكالم, وذهبـــوا باأنف�سهم اإلى الفـــّخ, كان يكّرر ب�سخط: 

»عل���ى القائ���د اأن ي�ستغ���ّل الفر�س، اأن يك���ون عالم نف�س، ومحّن���ًكا، اأّل 

ينخدع ب�سهولة، واأن يعرف اأّن العراقّيين ل يريدون الخير لنا اأبًدا«. 

د »فا�س����ل فا�سليان« قادًرا  ل�ســـّدة ما �سربه الحّرا�ض, لـــم يكن ال�سيِّ

علـــى الروؤيـــة, كان معاوًنا فـــي �سرّية القا�سم بن الح�ســـن Q الّتابعة 

لكتيبـــة الر�سول الأعظم P. عندما راأيته اعتقدت اأن زنبوًرا قد ل�سعه, 

فقـــد توّرمت عيناه, ومالأت الكدمات وجهـــه, ولكي ي�ستطيع الروؤية؛ كان 

 ,
(1(

يرفع جفنيه بيديه, ويفتح عينيه. لقد و�سى به �سخ�ض ا�سمه )ك, م(

�ض له  د فا�سل ل�سدة ما تعرَّ يِّ )ك , م( نـــادٌم حاليًّا. ول م�سلحة في ذكـــر ا�سمه, فقد اعترف با�سم ال�سَّ  (1(

من تعذيب.
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وقال للعراقّييـــن: هو اأحد القادة. ثّم بداأت التحقيقات, والـ»�سين جيم« 

مع ال�سيد فا�سل, حّتى اأتلفت اأع�سابه, فا�سطر لالعتراف قائاًل: »ل�سُت 

قائ����ًدا، اإّنم����ا ا�ستلمت م�سوؤولي����ة مجموعة ليوم واحد م����كان الم�سوؤول 

الذي كان في ماأذونّية«. 

ا�ستغّل الحّرا�ض كالمـــه, ونقلوه اإلى �سجن المخابرات, وب�سبب هذا 

الخطاأ الب�سيط, بقي في �سجـــن المخابرات لخم�سة اأ�سهر. وفيما بعد, 

عندمـــا نقلوا �سباب »موقع الخندق« اإلـــى مع�سكر )مخّيم( »الرمادية 

13« نقلوا ال�سّيد فا�سل اإلى )مع�سكر( »مخيم تكريت 16«. لو لم ينطق 

ال�سيد فا�سل بهذا الكالم لنتقل مع �سباب »موقع الخندق« اإلى مع�سكر 

»الرمادّي���ة 13«, ول�ســـار ا�سمه على لئحـــة ال�سليب الأحمر, ولما �سار 

بين الأ�سرى الـ »مفقودي الأثر«. 

بعد الظهر, تغّيـــرت لهجة المحّققين من جديد, لم اأعرف ما الذي 

اأغ�سبهـــم مّرة ثانية. على ما يبـــدو, اأن اأحًدا من بين الخم�سة اأو ال�ستة 

الذين ذهبوا معهم في ال�سباح, قد اعترف ب�سيء ما تحت التعذيب.

اأوقـــف الحّرا�ض ال�سبـــاب �سفوًفا مر�سو�سة, 15 اإلـــى 20 اأ�سيًرا في 

كّل �ســـّف, وانهالوا علينا بالأ�سالك والهراوات, اختلفت اأدوات ال�سرب 

وال�ستم, وتعّددت هـــذه المّرة؛ ال�سلك, الخرطـــوم )النربي�ض(, ع�سّي 

الخيـــزران والهـــراوات, وكان الخيـــزران اأكثرهـــا األًمـــا, اإذ كان يرتـــّد 

�ّســـور( حيـــن ُي�سرب بقـــّوة ويلتف على الج�سد وينغـــرز مع الجلد  )كالرَّ

واللحـــم, كذلـــك ال�سلـــك الكهربائـــّي الذي اأزيـــل الغـــالف الأ�سود عنه 

ف�سار يوؤلم ب�ســـّدة. لم يكن الحّرا�ض يفّرقون بين الأ�سرى المجروحين 

والأ�سحـــاء. انهالـــوا بال�ســـرب علـــى راأ�ـــض »اأحم���د �سعي���دي« الجال�ض 
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بالقـــرب من المدخل, فكان م�سهًدا محزًنا ُيدمـــي القلب. كل الأ�سرى, 

با�ستثنـــاء »اأحم���د«, كانوا ي�سعـــون اأيديهم على روؤو�سهـــم؛ ليحتموا من 

الأ�ســـالك والهـــراوات. لقد اأ�سابـــت �سظّية في »موقع الخن���دق« معدة 

اأحمـــد, فمّزقتها, اأعاد ال�سباب اأمعاءه اإلى داخل معدته, ولّفوه باأقم�سة 

اإ�سافّية؛ كي ل تخرج الأمعاء من مكانها. ولكن ل فائدة من هذا الأمر. 

خلـــع »تاج محّمد عل���ي ب���ور« قمي�سه, وكذلك اأخـــذ القمي�ض الداخلي 

لـ»خدا ر�سا �سعيدي«, وربطوا معدة اأحمد, اأثناء التنقل, كانت الأمعاء 

خ بالتراب والرمال. اأثنـــاء ال�سرب وال�ستائم  تخرج مـــن مكانها, وتتلطَّ

اليـــوم, اأم�سك اأحمد اأمعاءه بيديه, فلم يعد با�ستطاعته اأن يحمي راأ�سه 

ووجهـــه من الهـــراوات والأ�ســـالك, لذلك عندما �سربـــه الحّرا�ض على 

راأ�ســـه, غ�سبوا منه, واأكثروا من �سربه؛ لأّنهـــم اعتقدوا اأّنه يتحّداهم, 

ول يغطي راأ�ســـه بيديه؛ وكاأّنه يقول لهم مهما �سربتموني بالأ�سالك, ل 

اأ�سعر بالألم. اأخذ اأحد الحّرا�ـــض يتحّداه, ويزيد ال�سربات على راأ�سه. 

عندها تدّخل »خدا ر�سا �سعيدي«, وقال للحار�ض: »اأّيها الكّفار، اتركوه 

و�ساأنه، األ ترى و�سعه؟« عندها قال »فا�سل«, اأحد الأ�سرى الإيرانّيين 

العـــرب: »�سّي���دي، اإّن ه���ذا الأ�سير ل يرفع يدي���ه لَيتَّقي ال�سل���ك، لأّنه 

يم�سك اأمعاءه بيديه«.

ا, مع اأّن »العّم ح�سن« يراقبه, ويحميه؛  رب »يد اهلل زارعي« اأي�سً �سُ

لك علـــى راأ�سه. عندما انطلق الحرا�ـــض لي�سربوا بقّية  كـــي ل ينزل ال�سِّ

الجرحى, كان »العّم ح�سن« »ِتر�ًسا« يحمي راأ�ض »يد اهلل«.

بعـــد النتهاء من جولـــة ال�سرب وال�ستائـــم, بداأ »العّم ح�س����ن« يفّكر 

جّديًّا بحلٍّ لو�سع »يد اهلل« لم يبق �سوى حار�سان اأو ثالثة, اإذ خرج البقّية 
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ا, ومعظـــم ال�سباب لم يتناولوا الغداء  لتنـــاول الطعام, كان الطق�ض حارًّ

ل�سّدة عط�سهـــم, قال »العم ح�س����ن«: »اإّن ه����وؤلء الحرا�����س متوّح�سون، 

�سيقتل����ون ه����ذا ال�س����اب يوًما ما، ث����ّم اأ�ساف: »ل����ن يهداأ لي ب����ال اإلى اأن 

ينقل����وا )ي����د اهلل( اإل����ى الم�ست�سف����ى، عل����ّي القي����ام ب�سيء م����ا«. الحّق مع 

»العّم ح�سن«, فقد كان من الممكن اأن تقتله اإحدى ال�سربات لو اأ�سابت 

راأ�سه. »العّم ح�سن« رجل حنوٌن و�ساحب خبرة في الحياة, لكن اإ�سراره 

ومحاولت الآخرين لنقل »يد اهلل« اإلى الم�ست�سفى باءت بالف�سل. عندما 

كانت يـــده تت�سّنج يبداأ ج�ســـده بالرتجاف, ويتدّخل اثنـــان اأو ثالثة من 

ال�سباب؛ كي يم�سكوا يديه وقدميه بالقوة لتثبيته على الأر�ض.

لكّن »العّم ح�س���ن«, بداأ يفّكر باأمر اآخر. ظهرت الب�سمة على �سفتيه 

للمّرة الأولى وهو يقول: �سنحل م�سكلة »يد اهلل« بـ»كرة بال�ستيكّية«!

�سحكت قائاًل: »وكيف �ستحل الكرة م�سكلته؟«

ه���ا ن�سفي���ن، ون�سعهما على راأ�سه كقّبع���ة متينة، عندها  - »�سنق�سّ

ل���ن ي�سيب���ه مكروه اإذا ما اأ�ساب���ه ال�سلك، �سيكون غط���اًء جّيًدا لراأ�سه 

في هذا الحّر«. 

ـــد في مثل هذه الظـــروف, لم يخطر ببالي اأبـــًدا. ذهب »العّم  حـــلٌّ جيِّ

ين؛ �سرحوا  ح�س���ن« برفقة »فا�سل« من عرب اإيـــران؛ للتَّحدث مع العراقيِّ

ق�سية »يد اهلل«, وطلبهم لـ»�سباح«. يعرف �سباح وبقّية الحّرا�ض و�سع »يد 

اهلل«. طلب »العّم ح�سن« من �سباح كرة بال�ستيكّية, �سحك »�سباح« لهذا 

الطلـــب, وكي يجمعهم حوله وي�سحكوا مًعا؛ نادى »�سباح« بقّية الحّرا�ض, 

وعندما �سرح لهم الق�سيـــة �سحكوا جميًعا. انتظر»العّم ح�سن« الجواب, 

قـــال �سباح بلهجـــة �ساخـــرة :»�ساأعطي���ك ك���رة بال�ستيكّية، ولك���ن لي�س 
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لتحّولها اإلى قّبعة بل للعب كرة القدم، مباراة بين اإيران والعراق«. 

الثالثاء 5 تموز 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

قبـــل الظهر, جاء اأحد الحّرا�ض لروؤيتي, تفّح�ض قدمي, وقال: »هل 

تع���رف م���ا الذي يج���ب فعله ب���ك؟« اأجاب »ح�سين ا�سكن���دري«: »يجب 

نقل���ه اإل���ى الم�ست�سف���ى«, فقال الحار�ـــض: »في اإح���دى مناطق كركوك 

الجبلّي���ة، كان اأخ���ي ينق���ل حم���اًل عل���ى ظهر حم���ار، وق���ع حمارنا عن 

منح���دٍر ف���ي الجب���ل وك�س���ر قدمه، وق���د تفّتت عظ���ام حمارن���ا كعظام 

قدم���ك، وبالتالي لم يعد ينفعنا، والخدمة الوحيدة التي كان يمكننا 

تقديمه���ا ل���ه ه���و اإراحته رمًيا بر�سا����س ر�ّسا�س، واأنت���م اأّيها الجرحى 

الإيرانّيون، والتي اأ�سبحت اأقدامكم مثل قدم حمارنا، يجب اإراحتكم 

باإط���الق ر�سا�س���ة الخال����س عليك���م، ل تنزعج���وا من كالم���ي، فهذا 

اأف�س���ل لك���م، عذابكم �سيق���ّل، فحمارن���ا كان يتعّذب قلي���اًل، وقد ارتاح 

عندما اأطلقنا الّر�سا�س عليه«. 

ة  حاولت كثيًرا, لكّنني لم اأ�ستطع �سبط نف�سي وعدم الإجابة, ول�سدَّ

مـــا انزعجت مـــن كالمه, قلت لـــه: »ل اأحد يم�س���ك بيدك���م ويمنعكم، 

اقتلونا واأريحونا كحماركم«.

كّنـــا داخل الزنزانات لياًل والجنود في الخـــارج يدبكون ويغنون. لم 

نعـــرف ال�ّسبب, وال�سباب مـــن الداخل يراقبون فـــرح العراقّيين, ولكي 

ُيظهـــروا لنا �سبب فرحهم؛ دخلوا اإلى الممـــّرات, قال لنا »�سباح«, وهو 

ي�سير بيده اإلى ال�سماء: الطّيارات الإيرانّية في الخليج العربي, بمب!.

لـــم اأفهم ما قالـــه, كان »�سباح« م�سروًرا, نـــادى المترجم الإيرانّي, 
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ون اإحدى طّياراتكم بال�سواريخ«. وقال: »لقد ا�ستهدف الأمريكيُّ

ظننُت فـــي البدايـــة اأّن الطائـــرات العراقّية اأو الأمريكّيـــة اأ�سقطت 

اإحـــدى الطائرات الع�سكرّيـــة الإيرانّية, فتدمير طائـــرة حربّية هو اأمر 

طبيعّي بالن�سبة اإلّي.

لكن مـــع التو�سيحات التي اأ�سافها »�سب����اح«, فهمت اأن الأمريكّيين قد 

 فوق مياه الخليج الفار�سي. 
(1(

ا�ستهدفوا اإحدى الطائرات الإيرانّية المدنّية

عندما �سمعت هذا الخبر اأح�س�ست اأن الدنيا تدور من حولي, و�سعر الجميع 

بالإحباط لهذا الخبر. قال »�سباح« فرًحا: »لقد ُقتل 300 اإيراني«.

ا نواجهها, �سالت دموعنا  غم من الألم وال�سعوبات التي كنَّ علـــى الرَّ

لهـــذه الم�سيبة, قال »خدا ر�سا �سعيدي« لـ»�سباح« وبقّية الحّرا�ض:»اأّي 

نوع من الب�سر اأنتم؟ تفرحون لمقتل 300 اإن�سان مدنّي؟« 

اأجابني »�سب���اح«: »بالطبع، اإّن موت الإيرانّيي���ن يبعث الفرح، اأول 

تفرحون اأنتم لموت العراقّيين؟«

قال »ظهراب محّمدي«: »نحن ل نفرح لموت المدنّيين منكم«. 

ظهـــر الإحـــراج علـــى »�سب���اح«, الـــذي لم يعـــرف بما يجيـــب, لكّنه 

ا�ستدرك قائاًل: »اأكثرهم من الحر�س الّثورّي وع�سكر الخمينّي«.!

قـــال »اإ�س���الم اأكب���ر زاده«: »وم���ا ال���ذي يري���د اأن يفعل���ه ع�سكرّي���و 

الخمينّي في دبي؟«.

ا�ستهدفـــت البارجـــة الأمريكية »فين�سان�س« طائـــرة »اإيربا�س« مدنّية اإيرانّيـــة, �ساحبة الرحلة  )655(   (1(

هة من بندر عبا�ض اإلى دبي؛ وذلك باإطالق �ساروخين عليها. كانت تحمل مئة و�سّتة وخم�سين  وهي متوجِّ

ـــا وخم�سين اإمـــراأة, و�سبعًة وخم�سين طفاًل بيـــن الثانية والثانية ع�سرة مـــن العمر, وثمانية  رجـــاًل, و�ستًّ

اأطفـــال تحـــت ال�سنتين. وقـــد ا�ست�سهد ركاب الطائـــرة جميًعا, وقد قـــّدم الرئي�ض الأمريكـــي اإلى »ويل 

روجرز« قائد هذه البارجة ميدالّية كمكافئة على عمله هذا.   
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لة لهذه الحادثة المحزنة بعد عّدة اأيام عبر  و�سلتنـــا الأخبار المف�سّ

الأ�سرى الذين يتكّلمون باللغة العربّية.

قـــال »الع���ّم ح�س���ن« لـ»�سب���اح« الـــذي كان يخـــرج مـــن الممـــّر بيـــن 

الزنزانات: »اإذا كنتم م�سلمين بحّق، فكيف تفرحون لمقتل م�سلمين 

مثلكم على اأيدي غير الم�سلمين؟«.

الأربعاء 6 تموز 1998م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

فـــي �ساعات ال�سباح الأولى, اأخرجوا عدًدا من الأ�سرى اإلى الباحة, 

ما بين الـ10 و الـ15 اأ�سيًرا, بينهم اثنان اأو ثالثة من الإيرانّيين العرب, 

والذيـــن كانـــوا مـــن �سباب وحدتنـــا, وقد وقعـــوا في الأ�سر فـــي »موقع 

ا.  الخندق« اأي�سً

اأرجعوهم  بعد الظهر واأخبرونا اأّن العراقّيين قد اهتّموا بهم كثيًرا؛ 

نين,  اأكلـــوا حّتى ال�سبع, طعاًمـــا لذيًذا وجّيًدا, قّدمـــوا ال�سجائر للمدخِّ

كما اأعطـــوا, لمن كانت ثيابه متَّ�سخة, عبـــاءات )د�سدا�سات( نظيفة, 

قـــة اأعطوهـــم »�سّحاط����ات«. اأحدهم كان  ولمـــن كانـــت اأحذيتهـــم ممزَّ

د »علي  , عندمـــا دخل الزنزانة, توّجه مبا�سرة اإلى ال�سيِّ
(1(

يدعى ناجي

راي����كان«, واأ�سار بيده اإليه قائاًل للحّرا�ـــض الذين كانوا يرافقونه: »هذا 

ه����و قائد الأف����واج«, فهجم الحّرا�ض على »ال�سيِّد عل����ّي«, وانهالوا عليه 

, هو 
(2(

بال�سرب حّتى ازرّق ج�سمـــه. اقترب اأحد الأ�سرى وُيدعى هادي

ا و�سائق قارب. يحكى اأّنه قـــد خان ال�سباب كثيًرا في  كان ناجـــي في كتيبة الر�ســـول الأعظم P, جنديًّ  (1(

ال�سجن. عندما تحرر الأ�سرى في العام 1990, ان�سم اإلى منظمة »منافقي خلق«, وبقي في العراق.

كان هـــادي اأحـــد المجندين في كتيبة الر�ســـول الأعظمP, وهو من قرية »خلف اآب���اد« في الأهواز. بعد   (2(

د على الّرغم  يِّ د, وطلب الم�سامحة منـــه. وقد �سامحه ال�سَّ يِّ تحريـــر الأ�ســـرى, جاء مع عائلته لزيارة ال�سَّ

من الحقد والق�سوة التي عامله بها في ال�سجن. 
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ا في كتيبة الر�سول الأعظم P, قائاًل  من الإيرانّيين العرب, كان اأي�سً

لأحـــد الحرا�ض: »�سّيدي، اإذا كنتم ل تعرف����ون ال�سرب جّيًدا فدعوني 

اأق����وم به����ذا الأم����ر«, ل اأعرف كيـــف طاوعته نف�ســـه اأن ي�سرب »ال�سيِّد 

عل����ّي« - الـــذي فقد اإحدى يديه- بهذه الطريقـــة المتوّح�سة والقا�سية, 

عندمـــا كان ال�سلـــك يقع على يد ال�سّيد المقطوعـــة, كان كبدي يحترق 

عليه. 

 بعـــد ظهر ذلـــك اليوم, وحّتى يخّفف من حزننـــا عليه, قال »ال�سيِّد 

علّي«: »لقد �سربني الحّرا�س بطريقة غير جّيدة، اأّما هادي فقد اأجاد 

�سرب���ي. وبالفع���ل كانت اآثار �سرب هادي م���ا زالت وا�سحة على ج�سد 

���د عل���ّي. لم اأ�ستط���ع اأن اأُقنع نف�سي، كيف يمك���ن اأن ي�سرب اأ�سيٌر  ال�سيِّ

اإيران���يٌّ قائَده الطريقة القا�سية، مقاب���ل بع�س الطعام والماء وب�سع 

�سجائر«. 

 اأخذ الحرا�ُض»ال�سيِّد علّي«, الذي ا�ستطاع التمّل�ض منهم حّتى ذلك 

اليـــوم ونفذ بجلده. بعد الظهر, حّقق رجـــال المخابرات معه في �سجن 

يِّد« رجاًل ذكيًّا ومحّنًكا, فقد  المخابرات, لأكثر من �ساعتين. كان »ال�سَّ

, كما اأّن جّده �ساعده خالل 
(1(

قين في »الميمونة« نجا من قب�سة المحقِّ

ا  يِّد علّي« من القادة, فواجهوه مع ناجي, الذي لم ي�ستطع اأي�سً قون اأن يثبتوا اأن »ال�سَّ لـــم ي�ستطـــع المحقِّ  (1(

د: »ل �سيء بيننا وبينك، فمن و�سى بك هو ابن وطنك. حيث ا�ستطاع  يِّ اأن يثبت هذا الأمر. فقالوا لل�سَّ

���د اأن يقنعه���م اأّن���ه جن���دّي ب�سي���ط في لواء »فتح 48« كمـــا ح�سل في تحقيق »الميمون���ة«. ف�سّدق  يِّ ال�سَّ

دوه على الأر�ض وانهالوا عليه بال�سرب. كانوا يعتقدون  قون اأنَّ ناجي يكذب عليهم؛ اأح�سروه ومدَّ المحقِّ

د»: لقد �سربوه بطريقة رّق قلبي لحاله. لكنَّني كنت اأقول في نف�سي: ناجي! ل  يِّ اأنه كاذب. قال «ال�سَّ

يِّد عن يده المقطوعة  قون ال�سَّ يج���ب اأن ت�س���ي بابن بلدك، هذا عقاب الخائن والو�سيع. �ساأل المحقِّ

ـــد: »اإّن منطقتنا هي  يِّ فاأجابه���م: »وقع���ت ع���ن الح�س���ان«, ف�ساألوه: »لم���اذا لم تعالجه���ا؟« اأجابهم ال�سَّ

منطقة ع�سائر جبلّية، ل طريق يمكن لل�سيَّارات المرور عليها، وكّنا نبعد عن المدينة كثيًرا، وب�سبب 

عدم وجود الدواء والطبيب، قطع طبيب منطقتنا المبتدئ يدي«.  
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د حيًّا من زنزانته  يِّ ا, لم اأكن اأتوّقع اأبًدا اأن يخرج ال�سَّ هذا التحقيق اأي�سً

النفرادّية في �سجن المخابرات.  

الخمي�س 7 تموز 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

نت قدمي ب�سبـــب اللتهابات  كان جلـــدي ي�ســـوّد يوًما بعد يـــوم, وتعفَّ

ال�سديدة, وظهر الّدود علـــى جراحي. ا�سوّدت قدمي ب�سبب عدم وجود 

حّية في ال�سجن, والأهم  الدواء, اإهمـــال العراقّيين, الظروف غير ال�سّ

عـــدم نقلي اإلـــى الم�ست�سفى. لقـــد اأّدت اللتهابات ال�سديـــدة اإلى تكاثر 

الديدان على جراحي, وبـــداأت تنت�سر على كّل جلدي, وت�سلبني راحتي. 

ا, وكانـــت ت�سلبني النوم  كانـــت تتنقل ليل نهار علـــى وجهي وراأ�سي اأي�سً

لياًل, ولكي ل تدخل اإلى اأذني, و�سعت عليهما قما�سة تغّطيهما. 

�سيًئـــا ف�سيًئا بداأُت اأفقد الإح�سا�ض بقدمـــي, كنت اأعرف اأّن قدمي 

قد انتهـــى اأمرها. ل يقتلوننا, ول ينقلوننا اإلـــى الم�ست�سفى. اأعتقد اأّن 

العراقّييـــن يريدون تـــرك الأ�سرى هنا, اإلى اأن يموتـــوا. لقد توفي اإلى 

ـــا. حاولت اأن  الآن نحـــو ع�سرين اأ�سيـــًرا. بداأُت اأتعـــُب من نف�سي اأي�سً

اأبتعد عن الجميع خالل وجودنـــا في الباحة الخارجّية, �سعرُت اأّنه لم 

ل و�سعي, كنت اأريـــد اأن اأبقى بعيًدا عن عيون  يعـــد با�ستطاعتهم تحمُّ

الآخريـــن؛ كي ل توؤذيهم رائحتـــي النتنة. ل�سّدة انبعـــاث الرائحة من 

ج�سدي, لـــم يعد يرغب اإل القّلـــة بم�ساعدتي, حّتـــى الحّرا�ض ورجال 

ال�سرطـــة الع�سكرّيـــة كانوا ينزعجـــون عندما يرونني. كنـــت اأرى هذا 

الأمـــر في نظراتهـــم, فكانـــوا يم�سكون اأنوفهـــم باأيديهـــم, وي�سيحون 

ي.  وجوههم عنِّ
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بعـــد ظهـــر هـــذا اليوم, ح�ســـر اإلـــى ال�سجن عـــدٌد مـــن الم�سّورين 

ة  حفي بذلة خا�سّ وال�سحفّييـــن, يرافقهم �سابط عراقي. يرتـــدي ال�سَّ

ين, يظهر على »ميكروفون���ه« �سعار التلفزيون العراقّي, كان  حفيِّ بال�سَّ

ا اأ�سمر, بداأ بالمقابالت مبا�سرة اأمام المدخل الرئي�سّي. ال�سحفّي �سابًّ

كان الجرحى مّتكئين على الحائط, بداأ ال�سباب يجيبون على اأ�سئلة 

ال�سحفـــّي العراقّي الذي يرافقه مترجـــٌم اإيرانّي, كانت معظم الأ�سئلة 

تتعلَّـــق بمعلومـــات �سخ�سّية حـــول كّل مّنا: ال�ســـم, ا�ســـم الكتيبة التي 

نخدم فيها, ومـــكان الأ�سر. اأما ال�سوؤال الأخير فكان: هل لديكم ر�سالة 

توجهونها اإلى عائالتكم؟

�ســـررُت؛ لأّنه علـــى الّرغم من الم�ســـاكل التي اأعانيهـــا وال�سعوبات 

طمئـــن اأهلي اأّننـــي بخير.جاء دور 
ُ
والآلم, �سنحـــت لـــي الفر�ســـة؛ كي اأ

���د �سفاع���ت من����س«, بعـــد تعريفـــه بنف�ســـه, قـــال: »اأرجو  ���د محمَّ يِّ »ال�سَّ

م���ن وال���دي »علي م���ردان« اأن يقوم بواجبه على اأح�ســـن حال, اأن يهتّم 

بالخراف, �ساعًيا بجدٍّ ليكون راعًيا جّيًدا؛ اأن ينتبه للقطيع جّيًدا وليعلم 

 .(1(
اأّن اأي تق�سير في اأداء واجبه اأمر غير مقبول

بعـــد »ال�سّي���د محّم���د«, جـــاء دور »ن�س���ر اهلل غالم���ي« ابـــن مدينة 

»بو�سه���ر«, كان يتكّلم باللغة الف�سحى, بعد ذكر ا�سمه وكاّفة التفا�سيل 

ـــة بـــه, قال: »اأر�س���ل �سالمي اإلى وال���دي روح اهلل، لق���د ا�ستقت  الخا�سّ

اإلي���ك، اأ�س���األ اهلل اأن يحفظ���ك ف���وق روؤو�سنا، ف���ي النهاي���ة، اأتوّجه اإلى 

د محمد  يِّ ـــد محمد بكالمه, قائد كتيبة الإمام علي Q علي مردان رو�ستاد, حيث كان ال�سَّ يِّ ق�ســـد ال�سَّ  (1(

ـــد محّمد اأن يقول:  يِّ قائـــد مجموعة فـــي تلك الكتيبة, التي كانت تحارب فـــي موقع بيت الّلهي. اأراد ال�سَّ

يـــا علـــي مردان! انتبه للقّوات التي تتراأ�سها, وقم بتكليفك علـــى اأح�سن وجه. اأّما الخراف فقد عنى بها 

ال�سباب الذين هم تحت اإمرته.
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اأه���ل مدينتي »بو�سهر«, واأقـــول لهم: ن�سعى لأن يفتخر بنا قائدنا »علي 

دل���واري«, معنوّياتنا مرتفعـــة, ر�سالتي الأخرى هـــي: اأحوالنا جّيدة ول 

تقلقوا علينا. 

اإّن الجملة الأولى التي قالها »ن�سر اهلل« وا�سحة, فطيلة فترة الأ�سر, 

ولكثـــرة ما ا�ستعمل الأ�سرى كلمة »روح اهلل«, �سار الكثير من العراقّيين 

يدركون اأّننا نق�سد الإمام الخمينّي}. بالطبع كان ق�سم الحذف في 

المخابـــرات العراقّية يحول دون بـــّث هذه المقابالت. �سحك المترجم 

الإيرانّي الذي كان برفقـــة ال�سحفّي, فهم اأن »ن�سر اهلل« ق�سد الإمام 

بكالمه, ف�سرح لل�سحفّي المو�سوع, عندها انهال الحرا�ض عليه �سرًبا 

بالأ�سالك.

جـــاء دوري, جل�ـــض ال�سحفّي مقابلـــي, جّهزت نف�سي للـــكالم, لكّن 

الم�ســـوؤول عن ال�سجـــن لم ي�سمح لي وللجرحـــى الآخرين ذوي الحالت 

ال�سعبـــة بالـــكالم, ودار حـــوار بينه وبيـــن ال�سحفّي, فهمـــت بع�ض ما 

كانـــوا يقولونه, وعرفت لماذا ل يريدنا اأن نجري المقابلة. بعد اأن رحل 

ال�سحفـــّي وال�سابط والحّرا�ض, اأو�سح لي »فا�سل« الق�سّية, فقال: »اإّن 

ال�سحفّي كان يريد اأن يجري معكم مقابلة، لكن ال�سابط لم يوافقه 

الراأي«.

- »وهل عرفت ال�سبب؟«

- قـــال ال�سابـــط: »و�سعهم �سّيئ، وق���د ُقتل بع�سهم هن���ا منذ عّدة 

ث معهم فقد  اأّيام، وبقاوؤهم على قيد الحياة اأمٌر غير معلوم. ل تتحدَّ

يموتون، و�سي�سّو�س ذلك على عالقتنا بال�سليب الأحمر«.
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الجمعة  8 تموز 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

ا, والبخـــار يت�ساعد من  اإّنـــه ظهـــر يوم الجمعـــة, الطق�ض حارٌّ جـــدًّ

الأ�سفلـــت, كانت الأر�ض الأ�سمنتّيـــة حارقة لدرجة »�َس���َوت« جلودنا, لم 

اأ�ستطـــع الجلو�ض, فقد ان�سلخـــت جلودنا ل�سّدة حـــرارة الأر�ض. اليوم, 

وكالأّيـــام ال�سابقة, علينا الجلو�ض ل�ساعـــات في الباحة الخارجية تحت 

اأ�سعة ال�سم�ض. خاطب الحار�ُض العراقي, الذي ينادونه »خمي�س«, اأحَد 

الأ�سرى الذي طلب منه الماء قائاًل: »اُ�ستم الخمينّي لأعطيك الماء«.

اقترب خمي�ـــض من الأ�سير, وبلهجة �ساخرة قال له: »هل انزعجت؟ 

ل تنزعج، فلياأت الخمينّي ويعطيك الماء«.

لم اأكن اأعرف ا�سم هذا الأ�سير,�سكت ولم يجبه, ثّم اأكمل خمي�ض, 

, وهو يرفع يديه اإلى ال�سماء  فاته اأّنه �سخ�ـــضٌ معّقدـ  ـ ويبـــدو من ت�سرُّ

قائاًل: عليكم بالدعاء, ادعوا...

ا بالدعاء,  ق�سده وا�سح, فهو يعرف اأن الإيرانّيين يوؤمنون اإيماًنا قويًّ

والتوّجـــه اإلى اهلل, واأهـــل البيت R, فـــاأراد ال�سخرية منهم بحركته 

ة العط�ض,  هـــذه. غاب اثنـــان اأو ثالثة مـــن ال�سباب عن الوعي من �ســـدَّ

ولـــم ت�سل محاولت كلٍّ من »محّمد كاظم كريميان« و»محّمد �سادقي 

ف���رد« للح�ســـول على الماء اإلـــى نتيجة, وقـــد اأغ�سَب اإ�ســـرار »محّمد 

كاظ���م« الحار�َض العراقّي »خمي����س« واإلحاحه عليه, فانهال عليه �سرًبا 

بال�سلك الكهربائّي. 

بعـــد ن�سف �ساعـــة, توّجه »�سب���اح« وبيـــده اإبريق ماء, نحـــو �سنبور 

المـــاء, مالأه, واأثناء عودتـــه اإلى غرفة الحرا�سة, قفـــز »محّمد كاظم« 

نحـــوه, خطف الإبريـــق من يده, واأ�سرع تجاه الجرحـــى, اأراد  اأن يو�سل 
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المـــاء اإليهم باأّي طريقة, دون التفكير بعواقب هذا الأمر. نادى �سباح, 

وهـــو يعرف اأّنه لـــن ي�ستطيع التغلُّب على »محّمد كاظ���م«, ثالثة حرا�ض 

لم�ساعدته, فاأم�سكوه وانهالوا عليه �سرًبا, رك�ض »محمد �سادقي فرد« 

نحـــوه وهو يقول باأعلى �سوته: »يا قتلة العّبا�س، ي���ا اأبناء ال�سمر، الماء 

عطّي���ة اهلل، واأنت���م تمنعونه عن الجرحى؟«. لّفـــوا خرطوم الماء حول 

رقبة »�سادق���ي فرد« وجّروه, كانوا يجّرونـــه بطريقة عنيفة, وي�سحبونه 

بالخرطـــوم حّتـــى ظننت للحظـــة اأّنه �سيختنـــق. دون �سك, لـــو لم يكن 

ـــا و�سلًبا ل�سُعـــف اأمام الحرا�ـــض الثالثة  ـــا قويًّ »�سادق���ي ف���رد« �سخ�سً

�ض,  واختنق, لكّنه و�سع يده بيـــن الخرطوم ورقبته؛ كي َيقَوى على التنفُّ

ازداد غ�سب الحرا�ض لعدم قدرتهم على اإخ�ساعه. 

امتثـــاًل لأمر رئي�ض الحّرا�ـــض, ا�سطر »المحّم���دان« اأن يتمّددا على 

الأر�ـــض الحارقة بعد خلـــع قم�سانهما, وانهال الحرا�ـــض عليهما �سرًبا 

دون �سفقة, كان الم�سهد موؤلًما, لكّن �سهامتهما ورجولتهما كانتا تبعثان 

على الفخر. 

ارتفـــع �سوت »العّم ح�سن«, الذي ل يعرف الخوف وهو دائم الذكر. 

كان الحّرا�ـــض يهينون »محّمد« بنعته بالمجو�ســـّي, عابد النار, وكافر. 

ل و�سرع  ممـــا دفع »الع���ّم ح�سن« اإلـــى الوقوف حيث لـــم ي�ستطـــع التحمُّ

بالكالم. حاول »�سباح« اأن ُيجل�سه مكانه , لكن رئي�ض الحّرا�ض �ساح به 

قائاًل: »خّليه يوّلي« )اتركه(.

 �سمحـــوا له بالكالم فقال متوّجًها للحّرا�ض ورئي�سهم: لقد اأهنتمونا 

ما اأمكنكم ذلك, قلتم مجو�ًسا, ُعّباَد ناٍر, كّفاًرا, .... نحن ل�سنا كّفاًرا, 

رون  ول ُعّبـــاد نار... نحن اأتبـــاع �سيدنا الإمام الح�سيـــنQ. األ تفكِّ
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لَم هـــوؤلء ال�سباب يتحّملون اإهاناتكم واأذاكـــم ول ي�سعفون اأو ي�سكون؟ 

ار والملحدين.  لأّنهـــم يتو�ّسلون باأهل البيت R. اأنتـــم تنعتوننا بالكفَّ

ولكـــن هل تعتقدون اأّن كافًرا يمكـــن اأن يحّب اأهل البيت R اإلى هذا 

الحد؟ اإّن رمز نداء عملّياتنا هو اأ�سماء الأئمة R. اإّن �سبابنا يرمون 

 في ال�سحـــراء تاأ�ّسًيـــا ب�سّيدتنا الزهـــراء؛ لأّن ل قبر لها, 
(1(

قالداتهـــم

ويريـــدون اأن يكونـــوا مثلها مجهوليـــن ودون قبر. اأولئـــك الذين �ساركوا 

في العـــام 1982 في عملّيات »م�سلم بن عقي���ل«, لم ي�سربوا قطرة ماء؛ 

لأّن نـــداء ]رمز[ العمليـــّة كان يومها »يا اأبا الف�سل العّبا����س«. ولأّن اأبا 

الف�ســـل العّبا�ض قد  ا�ست�سهد قرب نهر الفرات عط�ساًنا كانوا يرّددون, 

»نري���د اأن ن�ست�سه���د عطا�س���ى«. لقـــد َقَتـــَل اآباوؤكم اأبا الف�ســـل العّبا�ض 

وحرموه من المـــاء, واأنتم اليوم مثلهم. كم من الجرحى قد ا�ست�سهدوا 

ني  ا ب�سبب كالمي, لكنَّ في الأّيام القليلة الما�سيـــة؟! وقد تقتلونني اأي�سً

ع�ست بما فيه الكفاية فال يهّمني.... تقولون اأّننا كّفار وملحدون, اأتمّنى 

اأن اأعرف, وهل اأعمالنا ت�سبه اأعمال الكّفار, اأو ما تقومون به اأنتم؟«.

انتف�ـــض قلبي وانتع�ـــض ل�سماع »العّم ح�س���ن«, وكنت اأتو�ّسل اإلى اهلل؛ 

كي ل يوؤذونه ب�سبب كالمه هذا.

كنـــت منده�ًســـا ومنجذًبا لهذا الـــكالم الثورّي. ترجـــم »فا�سل« ما 

قاله »العّم ح�سن« للعراقّيين. كم تعّجبت لعدم �سربهم اأو تعذيبهم له. 

ا بيننا.  فاعتقدت اأّن الأمر يرجع اإلى كونه الأكبر �سنًّ

لكـــّن الق�سّية لم تكن كذلك, فعندما دخلنـــا الزنزانة بعد الغروب, 

يقال لها بالفار�سي: »بالك«, وهي قالدات معدنّية ذات اأرقام ت�سل�سلّية , ُتعَطى لكّل جندّي في المعركة   (1(

ليت�سّنى التعّرف عليه من خالل رقمها لو ُفِقَد اأثناء الحرب. )مركز نون(
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اقتـــرب »فا�س���ل« من »العّم ح�س���ن« وقال له: »ي���ا وال���دي!  اأول تهّمك 

حياتك؟ اإذا ا�ستمّريت بهذا الكالم ف�ستوؤذي نف�سك وتوؤذي الآخرين«. 

اأجابه »العّم ح�سن«: »اأنا اأقول الحّق«.

اأكمـــل فا�سل قائـــاًل: »اأوافقك ال���راأي، لكن ل اأح���د ي�ستوعب كالم 

الحّق هنا، فلو لم اأغّير كالمك اليوم، لنتهى اأمرك ولقتلوك«. 

عندمـــا عرف »العّم ح�سن« اأّن فا�سل قد غّير كالمه اأثناء الترجمة, 

ـــم انزعاج »الع���ّم ح�س���ن« من  غ�ســـب كثيـــًرا وحزن لهـــذا الأمـــر. اأتفهَّ

د فا�سل  حمايـــة »العّم ح�س���ن«. لكن  المو�ســـوع واأعطيـــه الحـــّق. وَق�سَ

الأخير الذي كان يتمّنى لو انتقل كالمه كلمة بكلمة اإلى العراقّيين, قال 

لـ»فا�سل«: »لقد خنَت، ولم تكن اأميًنا، لن اأ�سامحك«.

اأجـــاب فا�ســـل: »يا وال���دي العزي���ز، ل يج���ب اأن تنزعج مّن���ي، لقد 

غّي���رت فق���ط جملتي���ن اأو ث���الث: عندما قل���َت، اأاأعمالنا ت�سب���ه اأعمال 

الكّفار، اأو ما تقومون به اأنتم، والجملة التي قلَت لهم فيها »اإّن اآباءكم 

قتلوا اأبا الف�سل العّبا�س عط�ساًنا«, هذا فقط!«.

ال�سبت 9 تموز 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

كانـــت حالة اأحـــد الأ�سرى الخم�سة الذيـــن اأح�سروهم من الزنزانة 

ا, فقد مّزقـــت اإحدى ال�سظايا  رقـــم )1( في �سجن الر�سيـــد �سعبة جدًّ

معدتـــه واأمعاءه, تماًما مثل »اأحمد �سعي���دي«. كما اأ�سيب �سدره وراأ�سه 

ـــا. لهجته مازندرانّية, ويناهـــز عمره الخم�سة والأربعين عاًما, من  اأي�سً

�سبـــاب »فرقة كربالء 25«, �سعـــره فاتح اللون اأ�سقر. كّلما راأيته ذّكرني 

باأخي »قدرت اهلل«, يرتـــدي بنطاًل كوريًّا, وقد مّزق العراقّيون قمي�سه 
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الـــذي ُيظهـــر اأّنه من الحر�ض الثـــورّي, وقد انتـــزع العراقّيون جزًءا من 

�سعره ولحيتـــه بالكّما�سة. كانت لحيته طويلـــة وجميلة. على الّرغم من  

جراحاته, كان العراقيون يحاولون اإهانته وال�سخرية منه. كان »�سباح« 

يدير يده فوق راأ�سه �سائاًل اإياه: »اأين عمامتك؟«, فبع�ض الحرا�ض كانوا 

ا ظننت ذلك. هو رجل هادئ ور�سين,  يعتقدون اأّنه عالُم دين, واأنا اأي�سً

وكان عندما يتكّلم  يغيـــظ العراقيين ب�سّدة. هو من �سباب الحر�ض, لم 

ا لإنكار هذا الأمر.  يكن,ـ وتحت اأّية ظروف ـ, م�ستعدًّ

�ساأله معاون ال�سجن وهو مالزم اأول: »اأنت حر�س الخمينّي؟«

فاأجابه: »نعم اأنا حر�س الخمينّي«.

اأكمل المالزم  كالمه وكان »فا�سل« يترجم ما يقوله: »وهل ما زلت 

ًكا بالخمينّي واأنت على هذه الحال؟«. متم�سِّ

اأجـــاب: »كّل واح���د مّنا يحّب قائده، وهل �ستق���ول لي اأّنك ل تحّب 

�سدام، اإن الأ�سر ل يغّير العقيدة، بل يقّويها«.

قـــال المـــالزم وكان يق�سي اأوقـــات فراغه مناق�ًســـا الأ�سرى محاوًل 

ف عليهم اأكثر: »اإّنك نادٌم، اأنا على يقين من ذلك«. التعرُّ

فاأجابه الأ�سير: »لم يكن اأ�سر ال�سّيدة زينب O اأقّل من ال�سهادة، 

واأن���ا ل�س���ت نادًما على الإطالق، اإّن هذه الظروف ه���ي اأموٌر عادّية في 

الحرب، وقد تح�سل«. 

ا. بداأ الحرا�ض يقومون بال�ستعدادات لقدوم  ا جدًّ كان الطق�ـــض حارًّ

ال�سباط من ذوي الرتب العليا اإلى ال�سجن. عادًة ما يزور ال�سجن يوميًّا 

�سابـــط اأو �سابطان فـــي الأّيام الخم�ســـة الأولى بهدف جمـــع وت�سجيل 

المعلومات ال�سخ�سّية والع�سكرّية عن الأ�سرى, وفي الأّيام التالّية لأجل 
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ف عليهم بعد. البحث عن القادة الذين لم يتم التعرُّ

ّبـــاط من وزارة  اأخبـــر المـــالزم الأول الأ�سرى عن زيـــارة اأحد ال�سُّ

الدفاع اإلى ال�سجن. ووّجه كالمه اإلى الأ�سير الذي كان يتكّلم عن  رحلة 

ـــدة زينب في الأ�سر, قائاًل له: »اإذا اأردت اأن ياأمرنا بالهتمام بك،  ال�سيِّ

ل تت�ساط���ر اأثن���اء ح�س���وره وت�سع���ى لإظه���ار �سجاعت���ك، ب���ل عّبر عن 

ندم���ك اأمام���ه، وق���ل ل���ه اأّنك ن���ادم، في�سفق علي���ك وياأم���ر بنقلك اإلى 

الم�ست�سفى«. 

وتوّجه المالزم بالكالم اإلى بقّيـــة الجرحى الجال�سين والم�ستندين 

اإلـــى الجدار, قائـــاًل: »اأن���ا اأخاطبك���م، من ُيظه���ر الن���دم، �سُينق���ُل اإلى 

الم�ست�سفى«.

كان يكـــذب. حّتى لو اأعلّنـــا ندمنا فلن ينقلوننا اإلـــى الم�ست�سفى, بل 

هدف المالزم اإذلل الأ�سرى اأمام ال�سابط؛ لأّنه �سيفرح بروؤية الأ�سرى 

ُيعلنون ندمهم. اأكمل المالزم قائاًل:

»في ال�سهر الما�سي، عندما زار هذا ال�سابط ال�سجن، قام اأ�سيران 

اإيرانّي���ان بالتعبي���ر ع���ن ندمهم���ا؛ حي���ث قّب���ل اأحدهما �س���ورة �سّدام 

اأم���ام الجمي���ع، فاأم���ر ال�ساب���ط بنقل���ه اإل���ى الم�ست�سف���ى«. عندما قال 

هذا الـــكالم تيّقنت اأنه يكذب, فمن ال�سعـــب ت�سديق اأن اأحد الأ�سرى 

الإيرانّيين يقّبل �سورة �سّدام وذلك اأمام الجميع. 

قـــال لـــه الجريـــح المازندرانـــّي وهو يحنـــي راأ�سه بوجهـــه المرهق: 

»تري���دون اإذللن���ا، واأن نعرب عن ندمنا، واأن نقّبل �سورة �سّدام، فهذا 

اأمر م�ستحيل! اإّننا ملتزمون ببع�س المبادئ التي،� واإن متنا لأجلها�، 

كنا به���ا، ومن يعتقد اأّنه  ل���ن نتراج���ع عنها، ولن نعل���ن ندمنا عن تم�سُّ



الألا الخابجا بيداج ـ جد  الخديد  239

بندم���ه وتقبي���ل �سورة �س���ّدام �سيجعلكم ت�سفقون علي���ه، لهو مخطئ 

ا«.  جدًّ

حـــاول الجريح الإيرانّي, وبكالمه هذا, اأن ُيفِهَمنا اأّنه لن يقوم بهذا 

العمـــل, واأّنه علينـــا التنّبه وعدم الوقوع في الخطـــاأ واأّل نلعب بماء وجه 

بالدنا و�سهامتها. 

بعد ن�سف �ساعة, دخل ذلك ال�سابط ال�سجن, كان رجاًل قوّي البنية, 

غائـــر العينين, واأ�سلع الراأ�ـــض, ي�سع نّظاراٍت, ويرتـــدي ِبذلة ع�سكرّية 

مرّقطـــة بكّميـــن ق�سيريـــن, منا�سبة لبنيته تمامـــًا. يبدو عليـــه اأّنه في 

الخم�سينـــات من عمره. ما اإن دخل اإلى الباحة حّتى األقى نظرة �سريعة 

ة المجروحين منهم. عندمـــا و�سل اإلى الجرحى,  على الأ�ســـرى وخا�سّ

عـــة. لفتت لحية الأ�سير  توّقـــف وراح يتاأملنا. �ساأل الجرحى اأ�سئلة متنوِّ

المازندرانّي نظره. فوقف اأمامه و�ساأله: »اأنت حار�س الخمينّي؟«

اأجابه: »نعم اأنا حار�س الخمينّي«.

ثم �ساأله: »وهل اأنت معّمم )طالب علوم دينّية(؟«

اأجابه: »ل اأنا في الحر�س الثورّي«.

نقـــل المالزم للعقيد اأّن هـــذا الأ�سير يعترف علًنا اأّنـــه ما زال يحّب 

الخمينـــّي, واأن الأ�ســـر لي�ض اأقّل مـــن ال�سهادة, ور�سالة هـــوؤلء الأ�سرى 

هـــي كر�سالة زينب في الأ�سر. قال العقيـــد,ـ الذي حاول بلهجة �ساخرة 

وا�ستفزازيـــة اأن يو�ســـح لالأ�سير اأّن الإمام الخميني هـــو الم�سّبب الأول 

لـــكّل ال�ّسدائـــد والتعذيب الذي يتلّقـــاه الأ�سرى ـ,: »وما ال���ذي تريدون 

اإي�سال���ه لن���ا هنا في العراق؟ اأي���ن الخمينّي الآن لياأت���ي لم�ساعدتكم، 

م���ا ال���ذي �ستفعلونه واأنتم على هذه الحال؟ م���ا الذي �ستفعله بجراح 
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معدتك واأمعائك، هل �سياأتي الخمينّي لم�ساعدتك؟«.

اأّمـــا الجريـــح الإيراني الذي ل رَمـــق فيه, �سّد علـــى �سفاهه الياب�سة 

العط�ســـى, ابتلع ماء فمـــه الجاف بالقّوة, واأجـــاب العقيد: »لقد عملُت 

في الجبهة في التثقيف العقائدّي للحر�س، وكنُت اأدرِّ�س ال�سباب نهج 

البالغ���ة، فق���ط اأ�ستطي���ع اأن اأجيب���ك به���ذا ال�سعر من نه���ج البالغة. 

:(1(Q يقول الإمام علّي

فاإن ت�ساأليني كيف اأنَت؟ فاإّنني

�سبوٌر على ريب الزمان �سليب

َيِعزُّ علّي اأن ُترى بي كاآبة

 اأو ُي�ساَء حبيُب.
(2(

في�سمت عاٍد

لـــم يكن هناك حاجة لترجمـــة هذا ال�سعر. وقـــف العقيد م�سدوًما 

مبهوًتـــا اأمـــام هذا الجـــواب وهو ينظـــر لالأ�سير المازندرانـــّي. بدا من 

منظـــره اأّنه لـــم يكن يتوّقع جواًبـــا بهذا الجمال. اأح�س�ســـت به كالبالون 

الـــذي انخـــرم فجاأة وفرغ مـــن هوائه. لـــم ي�سربوا الأ�سيـــر, ولم يتكّلم 

العقيد بعدها مع اأّي اأ�سير.

كان الأ�سيـــر المازندرانـــّي وفي هذا الحرِّ الال�ســـع, يتلو القراآن. في 

اليـــوم التالـــي, وعند الغروب �سمـــت �سوته لالأبد وا�ست�سهـــد. لقد كان 

من المتزّكين والمتكاملين فـــي مدر�سة الإمام علّي Q, ومن حر�ض 

مـــن الكلمـــة »36« فـــي نهج البالغة: من كلمـــة له اإلى عقيل بن اأبـــي طالب. لقد اأخـــرج كالمه الألم من   (1(

ج�ســـدي للحظـــات. في ذلك الزمن لـــم يبق في ذهنـــي اإّل الكلمات الأربعـــة الأولى للبيـــت الأول: »فاإن 

ة الأولى نهج  عر, قـــراأت للمرَّ رت, ولكي اأجد ال�سِّ ت�ساألين���ي كي���ف اأن���ت« ون�سيت ما بقي. لكـــن عندما تحرَّ

البالغة ب�سكل كامل اإلى اأن وجدت هذا ال�سعر العربّي. عندما وجدت ال�سعر تداعت اإلى ذهني ذكريات 

ذلك اليوم. ففهمت مدى اأن�سه بنهج البالغة.

عاٍد: عُدّو.  (2(
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الإمام الأوفياء. �ستبقى جدران واأبواب �سجن الر�سيد �ساهدة على ذكاء 

هـــذا الأ�سير و�سهامته وقدرته على ت�سخي�ـــض العُدّو دائًما. كان القراآن 

ونهج البالغة يجريان في �سرايينه ودمه.

الأحد10 تموز 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

كنـــت اأعي�ض فـــي اأ�سواأ ظروف ممكنـــة, َتَوّرمت قدمـــي ب�سكل فظيع, 

تمّنيـــت الموت فاأرتاح من هـــذا الو�سع, وقد فقـــدت الإح�سا�ض بقدمّي, 

كان ا�ســـوداد ج�ســـدي والتهابه يزدادان يوًما بعد يـــوم. م�ست اأّيام على 

ان�سمام حار�ـــض جديد اإلى جمع الحّرا�ض, كان »�سباح« يناديه »ُعبيد«. 

د »محّمد �سفاعت  يِّ و»ُعبيد« هذا كان حقوًدا على الأ�سرى؛ فقد قال لل�سَّ

من�����س« الـــذي يعاني من ك�سر فـــي قدمه ول جراح ظاهـــرة على ج�سده: 

»اأن����ت ل تعاني من �سيء، هيا قم وام�����ِس«, قلت له:»لقد �َسحقْت اإحدى 

ر�سا�ساتك����م عظ����ام رجل����ه م����ن اأعلى الركب����ة«. لكّنه لـــم يقتنع. لم يكن 

َي�سمـــح لالأ�ســـرى ال�سالميـــن الهتمـــام بالجرحـــى؛ اإذ كان لديه نظرية 

مفادهـــا اأّن الجرحى قد قاوموا وقاتلوا اأكثـــر ممن بقي �سليًما, وبالتالي 

قتلوا عدًدا اأكبر من العراقّيين. 

َعُه مع  اليوم قـــام »ُعبيد« بف�سل »الع���ّم ح�سن« عن الجرحـــى, وَو�سَ

الأ�سرى ال�سالمين. 

منذ الليلـــة ال�سابقة تزايدت الديدان في ج�سمي, فقد انت�سرت على 

ج�ســـدي وكّل لبا�ســـي. كاأّنما م�سط قدمي قد مات, وقـــد بداأت الديدان 

ا. كنت متعًبا منهـــًكا. لم اأ�ستطع  تظهـــر في جروح قدمي الي�ســـرى اأي�سً

غِم�ض عينـــي, حّتى توقظني الديدان 
ُ
الّنـــوم في الليلـــة ال�سابقة. ما اإن اأ



القدم التي بقيت هناك  242

التـــي تتنقل علـــى ج�سدي ووجهـــي, وتحاول الدخـــول اإلى اأذنـــي. كنُت 

اأ�سغط على اأذني الخارجّية باتجاه الداخل؛ كي اأ�سحقها واأق�سي عليها. 

ف�ســـارت هذه الديـــدان م�سيبة حياتي, كانت �سفـــراء اللون و�سغيرة, 

وتمـــوت لمجّرد ال�سغـــط عليها, ت�سبه ديدان الأر�ـــض, ولكي اأمنعها من 

الدخول لياًل اإلى اأذني واأنفي وفمي؛ كنت اأ�سّد هذه الأماكن بقما�ض. 

ُظهر اليوم, طلبُت من »علّي �سير قيطا�سي«, الذي كان في الحر�ض 

ا في »موقع الخندق«. معظم  �ِسر اأي�سً
ُ
ومن �سيعتي, اأن ي�ساعدني. لقد اأ

الأحيـــان لم يكن يتركني في الظروف ال�سعبـــة. عندما كان العراقيُّون 

يدخلون علينا بالهـــراوات والأ�سالك,  ينادي اأ�سيًرا اآخر ليحمياني مًعا 

مـــن ال�سربات. ذلك اليوم, كان »علّي« بمثابة اأخ روؤوف بي. كان طّيًبا, 

فعلى الرغم من رائحة قدمي الكريهة والمزعجة, ت�سّرف معي بمحّبة 

وتعاطـــف. عندما اقترب مّني قلت له: »يا عل���ّي �سير، واهلل ل قدرة لي 

ل ذرة اأخرى«. على التحمُّ

نـــي �سعرت بال�سعف, اأردت البكاء من كّل قلبي. اأزاح »علي �سير«  لأنَّ

الديدان عن ج�سمي ووجهي, و�سار ي�سحقها على الأر�ض. 

انزعـــج العريف»عبيد« لروؤيته »علي �سي���ر« ي�ساعدني, فقال قا�سًدا 

الإهانـــة والإذلل: »لق���د ظه���رت الدي���دان ف���ي جراح���ك واأ�سبح���ت 

رائحتك كالعفن«.

لـــم اأكن اأتوّقع كالًمـــا اأف�سل من هذا, اإّنه عـــدّو, وحاقد. قلُت له: ل 

ود, ومن  ا ظهـــر على ج�سمه الدُّ بيَّ اأيوب Q اأي�سً يهـــم, ُيقال: اإّن النَّ

بيِّ اأّيوب, ل نرقى اإلى التراب تحت قدميه! نحن اأمام النَّ

اأّمـــا »ح�سي���ن ا�سكن���دري« الذي �سهد كالمي مـــع العريف »عبيد«, 
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قـــال لي: »يا �سّي���د! انتبه. اإّنه���م كال�سيط���ان، الذي كان يل���وم النَّبيِّ 

دد في���ه. يريدون بلومه���م هذا، اأن  اأّي���وب Q لي���زرع ال�س���ّك والترُّ

ي�سعف���وا اإرادت���ك، انتب���ه جّي���ًدا، ل ت�سّيع اأج���رك اأبًدا، ك���ن ثابًتا، ل 

د بالو�سول اإلى قلبك، تاأّكد اأّن اهلل يحبُّك ليبتليك هذا  ت�سمح للتردُّ

البالء، ل تنخدع بكالمهم، فت�سعر في باطنك بالندم«. 

ا,  ئة جدًّ لقد اأراحني كالم »ح�سين ا�سكندري«, الذي كانت حالته �سيِّ

بج�ســـده المحـــروق والفقاعات الظاهـــرة عليه. لم يكن اأقـــل األًما مّني. 

اأكمـــل »عبيد« الذي لم يفهـــم ما قاله ح�سين ا�سكنـــدري, فقال: »اأنتم، 

اأيها ال�سباب، لماذا جئتم اإلى الجبهة لتلقون هذا الم�سير؟«

- جئنا في �سبيل اهلل ولأجل بلدنا.

- جئتـــم في �سبيل اهلل لتقتلـــوا العراقّيين؟ وهل طلب منكم اهلل قتل 

العراقّيين. 

لقـــد �سئمـــت من »عبي���د«, لم اأكـــن اأميل للجـــدال مع هـــذا الإن�سان 

يت لـــو يتركني ويبتعد.  اللجـــوج, العاطـــل عن العمل, والحاقـــد. كم تمنَّ

رد وب�سبب �ساأمي من الكالم معه, اأن اأوافقه الراأي على اأمل 
ُ
لكّنني لم اأ

تركـــي والبتعاد عنـــي. عندما كّرر �سوؤاله اأجبته: »اإّن اهلل لم يقل لنا اأن 

نقتلكم، لكّنه قال لكم: اقتلونا«.

كان هـــذا اأف�ســـل جواب قد يقوله �ساب في مثـــل عمري لعّله يتركني 

و�ساأني, ويكف �سّره عني. ولكي يغيظني اأكثر فاأكثر قال لي, وبكل برودة 

اأع�ساب: »نعم، لقد طلب اهلل مّنا نحن العراقّيين اأن نقتلكم«.

كنـــت عط�ساًنا. لم يكـــن و�سعي جّيًدا. ولم يبق لي في ذلك الحّر اأّي 

ة »�سرب���ات ال�سم����س« التي لحقت  رمق؛ كـــي اأتكّلم كلمة واحـــدة. ول�سدَّ
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بـــي, لم اأعد اأحتمل نف�سي, فكيـــف بتحّمل رجل كـ»عبيد«. مهما حاولت 

يومها منـــع نف�سي من الإجابة, لم اأ�ستطع. ولكـــي اأخفف غيظي واأزيده 

انزعاًجا, قلت له: »قال اهلل لنا نحن الإيرانّيين، اقتلوا من يريد اأخذ 

خوز�ستان بالقّوة«.

مـــع اأّن العريف »عبيد« قد ركلني بقّوة على �سدري, لكنني اأح�س�ست 

بالراحـــة من ِحمل ثقيل. لـــم يكن »عبيد«, وهو رجل حقـــود, ليتراجع. 

مـــع اأن »�سباح« كان يناديه لتناول الطعام لكّنه لم يذهب, وكاأّنه ما زال 

لديه الكثير من الكالم ليقوله. قال »علي �سير« له: »األ ترى و�سع هذا 

الجريح، لماذا ل تتركه و�ساأنه؟ األي�س من الأف�سل اأن تعالجوا قدمه، 

ب���دل الجدال معه؟ فاهلل ور�سوله يو�سيان اأن تعالجوا اأ�سيركم، ل اأن 

تزيدوا من عذابه!«

قال »عبيد« لـ»علي �سير«: »هل تريدني اأن اأطلب معالجة قدمه؟«

اأجابـــه علي �سير: »نكون لك من ال�ساكرين، فنح���ن نعالج اأ�سراكم 

كما نعالج مجروحينا، ل فرق بينهما«.

ًنا اأن عبيد يخدع »علي �سير«, فقد �سّدق ما قاله عبيد.  كنت متيقِّ

فقال عندها: هيا قف, وابداأ بالركل والدو�ض.

تفاجاأ »عل���ّي �سير« بكالمه, فاعتقد للحظـــة اأّنه يمزح معه, تعجبت 

لهذا الطلـــب, لكّنه اأعادها مّرة ثانية, ف�ساأله »عل���ّي �سير«: »اأنت تمزح، 

األي�س كذلك؟«

لكن العريف عبيد, وكان فا�سل يترجم لنا كالمه, قال: »اأنا جاد في 

ما اأقول، نحن ل نمزح مع اأعدائنا«.

فاأجاب علي �سير: »لن اأقوم بهذا العمل«.
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غ�ســـب ُعبيد, وكان يريـــد بالفعل اأن ينفذ »علي �سي���ر« طلبه, فقال: 

»عليك التنفيذ؛ لأّنني اأنا َمن اأَمَرك«. 

اأجابه علي �سير: »وهل كل ما تقولونه �سائب؟ ماذا دهاكم؟«

ا�س�ستـــاط عبيـــد غ�سًبـــا,ـ ويظهـــر اأّنه غيـــر متوازن مـــن الناحية 

الّنف�سّيـــة ـ, وانهال عليه �سرًبا. فقد ُحِكم بخم�سين جلدة؛ لأّنه رف�ض 

ركل قدمـــي والدو�ض عليها. مّدده »عبيد« تحت تلك ال�سم�ض الحارقة 

علـــى الأ�سفلت الال�سع وب�سدر عـــاٍر, وانهال عليه �سرًبـــا. في الليل, 

عاتبته بمحبة: لواأنك  ركلت قدمي, فاأنا ل اأ�سعر بها منذ مدة. 

ل  احت�سننـــي والدمـــع في عينيه, وقـــال وهو يم�سح علـــى راأ�سي ويقبِّ

جبهتي: »ما فعلناها يا �سّيد«.

الإثنين 11 تموز 1988م ـ بغداد ـ �شجن الر�شيد

عنـــد ظهيرة هذا اليـــوم, وب�سبب رائحة قدمـــي الكريهة, اأخرجوني 

, بالقرب من �سجرة 
(1(

اإلـــى باحـــة ال�سجن, فاّتكاأت علـــى حائٍط اآُجـــِرّي

�سنوبر, كان و�سعي بالن�سبة اإلى الحّرا�ض العراقّيين غير قابل للتحّمل, 

وكذلك بالن�سبة لالأ�سرى الإيرانّيين. لم ي�سمح العراقيُّون »للعّم ح�سن« 

ولـ»عل���ي �سي���ر قيطا�س���ي« بالهتمام بـــي. باءت كلُّ محـــاولت ال�سباب 

الحثيثة لإر�سال  الجرحى اإلى الم�ست�سفى بالف�سل. وقد ا�ست�سهد الكثير 

من الجرحى. 

قة لل�سجن,  ات ال�سيِّ لون في الممرَّ عندما كان الجنود العراقيُّون يتنقَّ

فون قليـــاًل, ينظرون اإلـــّي ثّم يكملـــون طريقهم.  ـــي, يتوقَّ فيقتربـــون منِّ

ة وهي الطين الذي يبنى به. الآجّر مفردها اآُجرَّ  (1(
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وي�سطر بع�سهم لإغـــالق اأنوفهم لتفادي رائحة قدمي. �سخ�سيًّا, كنت 

نة, والتـــي ت�سبه رائحة الجيفة,  ا من رائحة قدمي المتعفِّ منزعًجا جـــدًّ

ولكّننـــي اعتـــدت على هذا الأمـــر؛ لأّنها جزء من ج�سمـــي, اعتدت على 

تحّمل رائحتها. 

فت اإحدى �سيارات الـ»اآيفا« الع�سكرّية اأمام مدخل �سجن الر�سيد,  توقَّ

اأنزل اأربعة من الحرا�ض طنجرة الطعام الكبيرة, ونقلوها اإلى الداخل.

ا واحًدا, لياأخـــذوا ح�سّتهم من الطعام. وقف  ا�سطـــّف الأ�سرى �سفًّ

م�ســـوؤول ال�سجـــن مـــع الحرا�ـــض بالقرب مـــن »حّل���ة« الطعـــام ليراقبوا 

كيفّية التوزيـــع. معظم الأ�سرى في �سجن الر�سيـــد ل يتناولون الطعام, 

ته  )1) لأخذ ح�سّ
ة الحـــر والعط�ض. تقّدم اأحـــد الأ�سرى الإيرانّييـــن ل�ســـدَّ

مـــن الطعـــام, وكان في الثالثين من عمره تقريًبـــا. و�سع م�سوؤول توزيع 

بيط في �سحنـــه, لكن وبطرفة  الطعـــام مغرفة مـــن الأُرز وح�ســـاء الُقنَّ

ا,  عيـــن, اأخـــذ ال�سابط الواقـــف هناك ال�سحن مـــن يده, ورمـــاه اأر�سً

ودفعـــه على الحائط, ولكمه بقّوة على وجهه. لـــم اأفهم ما الذي اأرادوه 

ف, فمن النـــادر اأن ي�سرب  منـــه, كنت اأريـــد معرفة �سبب هـــذا الت�سرُّ

الحّرا�ـــض الأ�ســـرى اأثناء الطعـــام؛ لأّن لديهـــم الوقت الكافـــي ل�سربنا 

فون عن هذا الأمر اأثناء توزيع وتناول الطعام. كان  و�ستمنا, فكانوا يتوقَّ

المترجم »فا�سل« واقًفا هناك, عندما دّققت النظر, عرفت اأّن ما كتبه 

فيمـــا بعـــد راأيته من خلف الأ�سالك ال�سائكة, في مخيم تكريت. هو مـــن �سباب فرقة 25 كربالء. يدعى   (1(

�سر في جزيرة مجنـــون الجنوبّية. راأيته في مقر )الفيلـــق( العراقي الرابع في 
ُ
من�ســـور قا�سمـــي. وقد اأ

مدينـــة »الميمون���ة«. عندما راأيته, اأظهرت له افتخاري الكبير بمقاومتـــه في ذلك اليوم. ف�ساألته: »اإلى 

اأي���ن اأخ���ذوك يومه���ا؟ ما الذي فعلوه بك؟ الحم���د هلل اأّنهم لم يقتلوك. فقال:»بقي���ُت ع�سرة اأّيام في 

النفرادي. لقد اأحرقوني بالمكواة. بعد ع�سرة اأّيام نقلوني اإلى �سجن الر�سيد، وها اأنا هنا«.  
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الأ�سير علـــى كّم قمي�سه هو الذي اأغ�ســـب العراقّيين. قبل الأ�سر كتب 

هـــذا الأ�سير الإيرانّي على كّم قمي�سه عبـــارة: »اإن لم تع�سق الخمينّي 

لن ت�سبح عا�سًقا للمهدّي«. 

طننّت بدايًة اأّنه َو�َسم هذه العبارة على زنده. ما اإن وقع نظر ال�سابط 

علـــى ا�سم الإمام حّتى غ�سب وثـــار, فطلب من الأ�سيـــر الإيرانّي,ـ وهو 

يعطيه وّلعته ـ, اأن يحرق الجملة التي على كّم قمي�سه. 

بعـــد تاأّمـــل ب�سيٍط, اأجـــاب الأ�سيـــر الإيرانـــّي: »اإّن ه���ذه الجملة ل 

ت�سّركم ب�سيء«. 

فقال ال�سابط: اأحرقها؛ كي نتركك باأمان. 

حرقها 
ُ
اأجـــاب الأ�سير: �ساأعطيكـــم اإّياها واأحرقوها باأنف�سكـــم, لن اأ

بنف�سي. 

لـــم يتراجـــع الأ�سير الإيرانّي عـــن موقفه, وكذا ال�سابـــط العراقّي, 

ا لحـــرق قمي�سه اأمام الجميـــع. لم ُيفلح عناد  فلـــم يكن الأ�سير م�ستعدًّ

ال�سابـــط, وقد اأ�سّر على اأن ينفـــذ الأ�سير طلبه اأمام الجميع, فبدا من 

ت�سّرفـــه اأّنه يحـــاول وباأّية و�سيلة كانت اأن ينّفـــذ الأ�سير اأوامره. عندما 

واجه الأ�سير الإيرانّي كّل هذة اللجاجة من ال�سابط, قال له مّرة ثانية: 

حِرقـــه اأنا, حّتى لو اأحرقَت قطعة 
ُ
خـــذ القمي�ض واأحرقه بنف�سك, فلن اأ

القما�ض هذه, لن ينق�ض �سيء من الإمام الخمينّي. 

غ�ســـب ال�سابط, ركله ب�سّدة, ورماه تجاه الحائط, ثّم اأمر الحرا�ض 

ب�سربـــه, فانهالوا عليـــه بالركل والكابـــالت, اأخف�ســـت راأ�سي وغطيت 

عينـــي؛ كي ل اأرى هذا الم�سهد. ركله اأحد الحرا�ض على وجهه, ف�سالت 

الدماء من اأنفه. ا�ست�ساط الأ�سير الإيراني غ�سًبا, وهو على هذه الحال, 
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مرميًّا بالقرب من الحائط, بداأ ي�سرخ ب�سوت عاٍل, حاول كثيًرا �سبط 

نف�ســـه وعدم قول �سيء. كان رجاًل �سجاًعـــا مقداًما. ل اأعرف ما الذي 

حدث, وهو جال�ض هناك, و�سع يده تحت اأنفه, كانت الدماء تت�سّرب من 

بين اأ�سابعه, كتب باأ�سابع يده اليمنى على الحائط اأمامه: »خمينّي!«

لـــم يت�سّور العراقّيـــون اأن يقوم بهذا العمل. فـــي ذلك الوقت, حين 

كنـــت اأراقبهـــم, كانوا يقفـــون مذهوليـــن م�سدومين, لـــم يتوّقعوا هذا 

ف منه, مّددوه على  عنا هذا الت�ســـرُّ الأمـــر, ل نحـــن, ول العراقيُّون توقَّ

الأر�ـــض, وبـــداأوا ي�سربونه باأحذيتهـــم وهراواتهم علـــى راأ�سه ووجهه, 

ة ما �سربوه,  كان وجهـــه مليًئـــا بالكدمات ولبا�سه ملّطًخا بالدمـــاء ل�سدَّ

وقـــع على حاّفـــة الجدار منهـــًكا بال حـــراك, الجدار نف�ســـه حيث كتب 

بدمه:»خميني«.

نقلـــه الحرا�ض اإلـــى زنزانة انفرادّية, ثم جـــاء اأحد عمال التنظيف, 

بيده �سطل ماء, وبداأ باإزالة الكتابة عن الحائط. 

�سري. لقد 
َ
بالن�سبـــة اإلـــّي, كان م�سهدًا جميـــاًل, واأحد اأف�سل اأّيـــام اأ

�سّكـــن عمل الأ�سير الإيراني األمي ووجعي. خالل الأ�سر,  كنَت ترى على 

الألب�ســـة وعلى ظهر القم�سان بع�ض العبارات كــــ: م�سافر اإلى كربالء, 

زائـــر كربالء, كّل من ي�ستاق اإلى كربالء, ب�سم اهلل نم�سي مع الخميني 

حّتى ال�سهادة, اأذهُب لآُخَذ بثاأر �سفعة الزهراء, ممنوع دخول الر�سا�ض 

وال�سظايـــا, والعديد من العبـــارات الم�ستقاة من ثقافـــة الجبهة, والتي 

كانت تزعج العراقّيين, وفي المقابل توؤذي ال�سباب ]داخل ال�سجن[. 

في �ساعات الليل الأخيرة, دخل �سابطان اإلى الممّر بين الزنزانات, 

بـــداأ رئي�ض ال�سجـــن بقراءة اأ�سماء عدد من الأ�ســـرى الجرحى, وكاأّنهم 
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ا �سينقلوننا اإلى الم�ست�سفى.  حقًّ

 الأ�ســـرى ال�سالمون الذين كانوا يعّدون الأّيـــام لخال�سنا من �سجن 

الر�سيـــد, فرحـــوا اأكثر منـــا. ق�سيـــت �ستة ع�ســـر يوًما مع هـــذه القدم 

المتعّفنة واأنا اأ�سارع الموت. لم اأ�سّدق اأّنهم �سينقلوننا اإلى الم�ست�سفى. 

قبـــل خروجنا من الزنزانـــة, ح�سر بقّية الأ�ســـرى لوداعنا معّبرين عن 

فرحهـــم. كان »الع���م ح�س���ن« اأكثرهـــم تاأّثًرا وفرًحـــا. بكى »عل���ي �سير 

قيطا�س���ي« مـــن الفـــرح, قّبلـــت جبهته, لـــم اأ�ستطع اأن اأمنـــع نف�سي من 

البـــكاء, قـــال »الع���ّم ح�سن« لـــي: »يا بن���ّي، هذه دم���وع الف���رح والحزن 

مًع���ا. الفرح لنقلك���م اأخيًرا اإل���ى الم�ست�سفى، عندم���ا يقطعون قدمك 

�سترت���اح ويتح�سن و�سع���ك؛ اأّما الحزن فالفتراقنا ومن يدري، قد ل 

نلتقي اأبًدا، لقد اعتدت عليك في هذه الفترة الق�سيرة«, قلت له: »يا 

ع���ّم، اإّنن���ي اأعتب���رك اأًبا لي، ل���ن اأن�سى اهتمامك ومحّبت���ك ما حييت«. 

فالوجود الأبوّي »للعّم ح�سن« ظّللني, فاأح�س�ست بالأمان. اأكثر من طلب 

ي هم اأولئـــك الأ�سرى الذين ارتطموا مـــّرة اأو اأكثر  بقدمي  ال�سمـــاح منِّ

اأثناء تنقلُّهم عن غير ق�سد. 

وّدعـــت ال�سباب, الذين لـــم اأرهم بعد ذلك اأبـــًدا. �سعدنا الإ�سعاف 

برفقـــة بقّية الجرحى, خرجت الإ�سعـــاف من �سجن الر�سيد, لم اأعرف 

اإلـــى اأّي م�ست�سفـــى نحـــن منتقلـــون, لكـــن وب�سبب خال�سي مـــن �سجن 

الر�سيـــد, �سّجلـــت هـــذا اليوم الـ11  تمـــوز من  العـــام 1988 في ذاكرتي 

كاأحد اأف�سل اأّيام حياتي. 

كنـــُت فرًحا؛ لأّنهـــم يخرجونني من �سجـــن الر�سيد. عندمـــا اأتذّكر 

الإهانات التي تحّملتها في »الميمونة« في مع�سكر الفيلق الرابع العراقّي 
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وفي هذا ال�سجن, ينقب�ض قلبي ب�سّدة. تعّذبني ذكريات اليوم الأّول في 

»الميمون���ة«. كـــم تمّنيت لو ُقطعت قدماي الثنتـــان, وما تعّر�ست يوًما 

ِلما تعّر�ست له في الميمونة من الإذلل.

فـــي �سباح اليوم الأول لو�سولنا اإلى »الميمونة«, عندما و�سعونا في 

ممـــّرات »دورات المي���اه«, كنت مّتكًئا اإلى الحائـــط عند المدخل, دخل 

اأحـــد الجنود لق�ســـاء حاجته, فتبـــّول َعَلّي, اأخف�ست راأ�ســـي, اأغم�ست 

ر  عينـــّي, واأقفلت فمي؛ كي ل يدخل البول اإلى فمـــي وعينّي. اأ�سبح َتَذكُّ

هذا الم�سهد داء روحي, وم�سدر انزعاجي وقهري.



الفصل الخامس:

م�ست�سفى الر�سيد- بغداد

الإثنين 11 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

دخلت �سيـــارة الإ�سعاف الرمادية اللون التابعة لمديرية ال�سحة في 

 الع�سكـــرّي في بغداد. 
(1(

الجي�ـــض العراقّي اإلى باحـــة م�ست�سفى الر�سيد

وقـــف الحّرا�ـــض اأمام مدخـــل الم�ست�سفـــى, وكان علـــى الجرحى الذين 

د »محّمد �سفاع���ت من�س« ـ, اإلى  ي�ستطيعـــون الحركة نقلنا ,ـ اأنـــا وال�ّسيِّ

داخـــل الم�ست�سفـــى. قام »ه���ادي كنج���ي« و»ن�س���ر اهلل غالم���ي«, وعلى 

د محّمد من الإ�سعاف اأّوًل, وبينما  الرغـــم من جراحاتهما, باإنزال ال�ّسيِّ

كنت اأنتظـــر دوري, قام حار�سان عراقيَّان باإنزالـــي, اأدخلونا بعد ذلك 

اإلى غرفة في المركز ال�سحّي التي ل تزيد م�ساحتها عن 30 م2, وهناك 

�سلَّيت ركعتين �سكًرا هلل على خال�سي من �سجن الر�سيد. 

يوجد في باحـــة الم�ست�سفى مبنًى كان ي�ستخدم كمخزن, تّم اإخالوؤه 

ين. يحيـــط بالمبنى �ســـور ل يزيد  ل�ستقبـــال جرحـــى الحـــرب الإيرانيِّ

ارتفاعه عن 2م, ويعلو ال�سور �سبكة من الأ�سالك ال�سائكة الدائرّية. 

م�ست�سفـــى الر�سيـــد فـــي بغداد هـــو م�ست�سًفى ع�سكري تحـــت اإ�سراف مديريـــة ال�سحـــة التابعة للقوات   (1(

الم�سلحـــة العراقية. جميـــع اأطبائها وممر�سيها كانوا من الع�سكريين. يوجـــد في اإحدى زواياها معتقل 

ين الجرحى بعيًدا عـــن اأعين ال�سليب  �ســـري ي�ســـم 4 مراكز �سحيـــة حيث يعالج فيها الأ�ســـرى الإيرانيِّ

الأحمر الدولي وفي اأ�سوء الظروف.
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تبلـــغ م�ساحـــة المـــكان حوالـــي 1000 م2, وي�سّم مركزيـــن �سحّيين 

منف�سليـــن مع غرفـــة عند المدخـــل. كما ي�ســـّم مركًزا اآخـــر لجرحى 

ين. الحرب العراقيِّ

ين  يوجد داخل الق�سم, اإ�سافة اإلينا نحن ال�ستَّة, ثالثة جرحى اإيرانيِّ

ح�ســـروا اإليـــه بعد ظهر اأم�ـــض. كان اأحد الجرحـــى يعاني من 
ُ
اآخريـــن اأ

م�سكلة في الرئتين ب�سبب تعّر�سه للق�سف بالقنابل الكيميائّية, في�ستّد 

�سعاله عند التحّدث؛ لذلك تحا�سى الإخوة التحّدث اإليه. كما اأنَّ �سظّية 

اأ�سابـــت بطنه, و�سبّبت له التهابات داخلّية, فخـــارت قواه كّليًّا. هو من 

مدينة »ر�ست« في ال�سمال على ما اأظن. 

جريـــح اآخر مـــن مدينة »م�سهد«, �سعـــره ك�ستنائّي اللـــون في ال�سنة 

الخام�ســـة والثالثين من العمـــر تقريًبا, وقد اأ�سيـــب بارتجاج في المّخ 

جـــراء انفجار قذيفة دبابة بالقرب منـــه, كما اأ�سيب ب�سظية في الكتف 

الأي�سر, واأخرى فـــي فقرات العنق ما اأفقده القدرة على تحريك راأ�سه. 

ا مما قاله فـــي هذيانه: »هّيا  بـــداأ بالهذيـــان تلك الليلـــة, ول اأن�سى بع�سً

م���وا.. �س���وف اأتبعكم مبا�سرة.. اأين جعبت���ي؟؟.. يا فيلق الح�سين  تقدَّ

ة الحّمى,  اإل���ى كرب���الء، اأّوًل ي���ا ح�سين ثانًيا يا..«. كان يلتهـــب من �سدَّ

فبـــداأ الإخـــوة بو�ســـع كّمادات المـــاء على جبينـــه. »ه���ادي« كان اأف�سل 

الجرحـــى حاًل, لذا تولـــى مهمة و�سع كمادات الماء علـــى جبينه. عبًثا 

حاول, فالحرارة لم تنخف�ض اأبًدا, عندها طلب الم�ساعدة من الحّرا�ض 

ين, لكن دون جدوى.  العراقيِّ

)1) من »نج���ف اآباد«, كان 
جريـــح اإيرانّي اآخـــر يدعى »اأحمد �سريفي«

حاليًا ل اأعرف �سيئًا عن اأحمد �سريفي.  (1(
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ـــي ب�سنتين اأو ثـــالث, ظل يئّن مـــن �سّدة الألم حّتـــى ال�سباح,  اأكبـــر منِّ

عندمـــا كان في ق�سمنا كان الجرحـــى القادرون على الحركة ي�ساعدونه 

في الو�سول اإلى المرحا�ض, وقـــد اأعطانا العراقّيون �سطاًل لي�ستخدمه 

ة  كمرحا�ـــض, لكـــن الإخوة كانوا يحتفظـــون بمياه ال�ســـرب داخله. ل�سدَّ

د, يا له من فتًى رائع. معاناته من الألم كان ُي�سطر لل�سالة وهو ممدَّ

 من »بو�سهر«, كان في كتيبة »والفجر«, لواء 
(1(

»ن�س���ر اهلل غالم���ي«

�سر في جزيـــرة »مجن���ون«, اأ�سابتـــه ر�سا�سات 
ُ
»المه���دي|«, وقـــد اأ

ر�سا�ض »غرينوف« في بطنه وظهره ويده الي�سرى, ن�سر اهلل كان عامل 

الإ�سارة لدى قائد الكتيبة. 

, مـــن محافظة »كهكيلوية وبوير 
(2(

ـــد »محّمد �سفاعت من�س«  ال�ّسيِّ

ـــا فـــي جزيـــرة »مجن���ون«, وقـــد اأ�سابتـــه ر�سا�سة  �ســـر اأي�سً
ُ
اأحم���د«, اأ

كال�سنكوف, كما اأ�سيب بحـــروق بالغة ب�سبب انفجار قذيفة دبابة على 

م�سافة قريبة منه. 

, مـــن »بوي���ر اأحم���د«, كان رامـــي »اآر ب���ي 
(3(

»اإ�سماعي���ل �سول���ت دار«

ج���ي« حاذق وماهر, وقد �سارك في ملحمة الخندق المعروفة بـ »موقع 

الخن���دق«, و�سطـــع نجمه. اأ�سيـــب اإ�سماعيل ب�سظية فـــي راأ�سه اأعطبت 

ى اإلى �سّل اإحدى يديه.  اأع�ساب جمجمته ما اأدَّ

 مـــن »بوير 
(5(

ـــا الجريـــح »خ���دا خوا�س���ت)4) بز�س���ك« كان معنـــا اأي�سً

يعمل حاليًا في البنك الوطنّي فرع »تنك�ستان« .  (1(

تحدثت عنه في الف�سل الثاني من الكتاب.  (2(

متقاعد من الحر�ض الثورّي في ق�ساء »بوير اأحمد«.  (3(

خدا خوا�ست: تلفظ: خا�ست.  (4(

تحّدثت عنه في الف�سل الثاني.  (5(
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اأحمد«, وقد جرح ناحية ال�سدر والقدم.

 من منطقـــة »خورم���وج« في »بو�سه���ر«, من كتيبة 
(1(

 »قا�س���م فقي���ه«

اأبـــو الف�سل العبا�ض, في لواء »اأ�سط���ول« اأمير الموؤمنين البحرّي, وكان 

ـــا. ربط العراقّيون يديه بعد الأ�سر وتركوه ملًقى في حقل الق�سب  قّنا�سً

في جزيرة »مجنون«, وقد اأنقذه جندّي عراقّي �سيعّي بعد ثالثة اأّيام.

 مـــن مواليـــد »خرم�سه���ر«, لكّنه ن�ساأ فـــي مدينة 
(2(

»ه���ادي كنج���ي«

»ماه�سه���ر«, وقـــد جـــرح في قدمـــه اليمنى. هـــادي من كتيبـــة »الإمام 

الح�سي���ن Q ل���واء مو�س���ى بن جعف���ر Q« في »ماه�سه���ر«, وهو 

الأ�سيـــر الوحيد من تلك الكتيبة. كان ي�ساعدنا فـــي اأغلب اأعمالنا على 

الرغـــم من جراحه, فهو الوحيـــد القادر على ال�سيـــر والحركة وتقديم 

الم�ساعدة, كان حنوًنا, روؤوًفا, وم�سّحًيا. 

تمّددت في المركز ال�سحّي وقد خارت قواي, فلم يعد من اأحد يدو�ض 

ين. ين كان اأم من العراقيِّ على قدمي المجروحة, �سواء اأِمَن الإيرانيِّ

لـــم يكن في الق�سم ال�سحّي اأكثـــر من ثالثة اأ�سّرة, وقد تقّرر تقديم 

ثًة  الأ�ســـّرة للذين يعانون من جـــراح بليغة. كانت �سرا�ســـف الأ�سّرة ملوَّ

بدماء من �سبقونا, ومع اأّن هادي كان جريًحا مثلنا فاإّنه كان ي�سهر الليل 

للعنايـــة بنا, نادًرا ما كّنا نـــراه نائًما, وفي اأغلب الليالي التي لم اأ�ستطع 

النوم فيها من �سّدة الألم كنت اأراه م�ستيقًظا. 

يـــن يدعى »عزيز  كان الطبيـــب المعالج في ق�ســـم الجرحى الإيرانيِّ

ط القامـــة, ذو �سعر اأحمـــر. كما كان  نا�س���ر«, وهـــو رجل نحيـــل, متو�سِّ

حاليًّا هو م�سوؤول مخازن دائرة التربية والتعليم في »خورموج«.  (1(

يعي�ض في »ايالم«, ويعمل في مجال الأعمال الحرة.  (2(
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للق�ســـم م�سوؤول اأمنّي بعثّي, يزوره مّرة كّل ب�سعة اأّيام, ويدعى »�سعدون 

فّيا�س«, كان �سعدون يكيل ال�ستائم لالإمام, فاإن اعتر�ض عليه اأحد من 

الجرحـــى كان يعيده مبا�سرة اإلى �سجن الر�سيـــد حّتى قبل انتهاء فترة 

العالج. كان هذا اأقّل عمل انتقامّي يمكن اأن يقوم به. 

فـــي اأحـــد الأّيام ت�ساجر مـــع جريح في الق�سم المجـــاور؛ حيث �ستم 

الإمـــام الخمينّي كالعادة, فردَّ عليه جندّي اإيرانّي ب�سّدة ويدعى مجيد. 

»مجي���د« اإن�سان غيـــور, فاإّنه كان من اأ�سّد المدافعيـــن عن الإمام, كان 

جنديًّا قويًّا و�سجاًعا ويعاني من لكنة في الل�سان. 

�سر في 
ُ
ـــا في »فيل���ق حم���زة 21«, اأ مجيـــد من »طه���ران«, كان جنديًّ

»دهل���ران« اأو »مو�سي���ان«. اأ�سيـــب بر�سا�ســـة فـــي القـــدم والظهر. كان 

ـــا واعًيا, وقـــد َو�سم على ذراعيه وظهره �سورة اأفعـــى وتّنيًنا و�سمًعا  �سابًّ

وبع�ض كلمات الحّب, وعبارة »الأّم في القلب«, كان يرّدد كثيًرا عبارتي 

»اأعزك���م اهلل وحّياك���م اهلل«, ل توحي مالمحـــه وت�سّرفاته باأن يكون من 

اأ�ســـّد المدافعيـــن عن الإمـــام, لكن �سهامتـــه وفتّوته كانـــا يطغيان على 

�سلوكه وت�سّرفاتـــه الأخرى. كان من نزلء الق�سم المجاور, اإّل اأنه كان 

يق�سي معظم اأوقاته معنا. 

قـــّرر ال�سابط الأمنّي اإعادة مجيـــد اإلى �سجن الر�سيد ب�سبب دفاعه 

عـــن الإمـــام, وعندما جـــاوؤوا لياأخـــذوه اإلى ال�سجـــن قال: »�سحي���ح اأّن 

مظه���ري وكالم���ي ل ُيوحي���ان بذل���ك، اإّل اأّنني اإيران���ّي؛ و�سوف اأدافع 

عن اإمامي على اأر�س الأعداء، وهل هناك ما هو اأ�سّد من القتل؟! اأنا 

لن اأتزحزح عن مواقفي اأينما كنت«.
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الأربعاء 13 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد

ُفتح بـــاب الم�ست�سفى في ال�سبـــاح الباكر, فدخـــل ال�سابط الأمنّي 

»�سع���دون فّيا����س« اإلى ق�سم الجرحى, يرافقـــه الدكتور »عزيز نا�سر«. 

الجريح الم�سهدّي الذي كان يهذي طوال الليل اإثر اإ�سابته بارتجاج في 

الدمـــاغ, ممّدًدا علـــى الأر�ض اأمام الباب, وقف �سعـــدون هناك محّدًقا 

ًيـــا اأخبارنا مـــن الدكتور. كان وجـــه الجريح  بجميـــع الجرحـــى, متق�سّ

الم�سهـــدّي ملت�سًقا بالأر�ض بالقرب من حـــذاء ال�سابط, فجاأة اأم�سك 

بالحـــذاء ولكمه عّدة مراٍت, بدا فاقـــًدا �سوابه ولم يكن مدرًكا ما يقوم 

به, عندهـــا ا�ست�ساط ال�سابط غ�سًبا, وانهال علـــى راأ�ض الجريح ركاًل 

و�سرًبـــا دون رحمـــة اأو �سفقة, ف�سالـــت الدماء من فمـــه واأنفه, وتعالت 

�سيحـــات ال�ستنكار من قبل الإخوة, وقال هـــادي كنجي ل�سعدون: »اإّنه 

م�س���اب بارتج���اج في دماغه، وقد َفَقَد �سواب���ه«, لكن ال�سابط لم ُيِعْره 

اأيَّ اهتمام. 

اأخـــرج العراقّيـــون ج�ســـد الجريح من الق�ســـم وهو يلفـــظ اأنفا�سه 

الأخيـــرة, وبعد ن�ســـف �ساعة عاد الحار�ض العراقـــيُّ ال�سيعيُّ ليخبرنا 

د »محّم���د �سفاع���ت من����س« اإليه بهذه  بنبـــاأ ا�ست�سهـــاده, فتوجـــه ال�ّسيِّ

الأبيات: 

يقتلون ل  الــفــ�ــســائــل  اأهـــل  يقتلونغــيــر  ل  الأراذل  ــرون  ــاك ــم وال

ِجَيٌف من على مذبح الع�سق ل يقتلوناإن كنت عا�سًقا فال تخ�سى المنون

ل ت�سميد لجراحنا اليوم, كما اأّن طعام الفطور كان ح�ساء العد�ض. 

بعـــد الفطور نقلونا اإلى الخـــارج, كانت تفوح من الق�سم رائحة العفونة. 

�سون ـ ي�سعون اأيديهم على اأنوفهم  جعل كّل من يدخل اإليه ـ اأطباء وممرِّ
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واأفواههم. اأمر الطبيب الممّر�سين اأن يغ�سلوا جراحنا الملتهبة بالماء, 

ولم يكن يهّمهم عواقب ذلك. 

على الرغـــم من الجـــروح الملتهبة نقلونـــي قـــرب �سنبور)حنفّية( 

جبرت 
ُ
المـــاء, تحت الخيمة التـــي يركن الدكتور �سيارته فيهـــا, هناك اأ

علـــى خلع جميع مالب�سي ما عدا المالب�ض الداخلّية. رجوت الممّر�سين 

اأن ل يغ�سلـــوا جروحي الملتهبة بالماء, واأن يعطوني قطعة من النايلون, 

وا باأمري.  هم لم يهتمُّ اأو ما �سابه, لأغّطيها بها, لكنَّ

اأم�ســـك حار�ـــض الق�سم خرطـــوم الميـــاه, وكاأّنه ينـــوي رّي الحديقة, 

وعندما ر�ّض الماء على جراحي اعتر�ض كّل من »هادي كنجي« و»اإ�سماعيل 

�سولت دار«, فرد الحار�ض: »نحن نريد اأن نعّقم له جراحه!« 

فقلت: بالماء؟! !

 مـــا اإن و�سلت الميـــاه اإلى الجروح حّتى �سالـــت وتدفقت الدماء من 

قدمي. 

�ض  كل الم�سعفيـــن في الم�ست�سفى مـــن الع�سكر, ولي�ض فيهم اأيُّ ممرِّ

�ســـة, اأدركـــت من خـــالل ت�سّرفاتهم اأّنه ل خبـــرة لهم في هذا  اأو ممرِّ

المجال. فقدمي اليمنى ل ينفع معها العالج, بل كان يجب بترها, بينما 

التهـــب جرح قدمي الي�سرى الم�سابة ب�سظية, ووجب نزع الّلحم الميت 

عنه, وقد ت�ساعدت الروائـــح الكريهة منه, فقام الممر�ض با�ستئ�سال 

اللحـــم الميت بمب�سع الجراحة من الجـــزء الأمامي لفخدي, ومن دون 

ن لالألم, وكانت تلك المرة الأولى التي ُيغ�سل بها جرحي  حقني باأّي م�سكِّ

ب�سائل م�ساد لاللتهاب. 
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الخمي�س 14 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

اإّنه اليـــوم الثالث لنا في الم�ست�سفى, اأيقظنا هادي ل�سالة ال�سبح, 

لكـــن عندما ذهب لإيقاظ اأحد الجرحـــى َوَجَد اأنه قد ق�سى َنحبه. جاء 

حار�ســـان عراقّيان واأخرجـــا الجّثة, اإلى اأين؟ اهلل وحـــده يعلم. اأخبرنا 

»توفي���ق اأحمد« فيمـــا بعد اأّنهم اأخذوه اإلى مقبرة تقع في محيط مدينة 

ين. عندما اأخذوه  �سة لدفن جثث الأ�ســـرى الإيرانيِّ بغـــداد, وهي مخ�سَّ

بقـــي حـــذاوؤه الع�سكرّي فـــي الغرفة, فاأخـــذت منه الأربطـــة لأ�سنع بها 

 ي�ساعدني على ح�ساب الأّيام والأ�سابيع وال�سهور وال�سنوات. 
(1(

تقويًما

بَّت عليها,  تفاقمـــت حالة قدمـــي و�ساءت من جـــّراء المياه التـــي �سُ

واأ�سبـــح من ال�ســـرورّي التعجيل ببترها. الليلـــة الما�سية اأخبرني اأحد 

الممّر�سين باأّنهم �سيبترون قدمي هذا اليوم. ول�سدة معاناتي واألمي 

كان بتره���ا اأ�سع���د �س���يء بالن�سبة اإل���ّي. القدم الت���ي �ساركتني في كثير 

م���ن المهاّم، عبرُت به���ا الأنهار والجداول والفيافي, من حقول ق�سب 

, وجـــزر »مجنون«, اإلى حقـــول الألغام وم�ستنقعات 
(2(

نهـــر »اأروند رود«

ات الخنادق اإلـــى الجبـــال المك�ســـّوة بالثلوج في  »�سلمج���ة«, مـــن ممـــرَّ

التقويـــم الذي �سنعته من اأربطة حذاء ال�سهيد كان يعمل على ال�سكل التالي: قطعت اأحد الرباطين اإلى   (1(

ن�سفين وا�ستخدمتهما لح�ساب اأّيام الأ�سبوع وال�سهور فالرباط الق�سير لح�ساب اأّيام الأ�سبوع والطويل 

لح�ساب ال�سهور. كنت اأعقد عقدة يمكن حلها ب�سهوله. ولكّل يوم من اأّيام الأ�سبوع عدد من العقد ت�سير 

اإلـــى عـــدده, فمثال كنت اأعقد ثالث عقد ليوم الثالثاء اأربع ليوم الأربعاء وهكذا دواليك اإلى انتهاء اأّيام 

الأ�سبوع اأي الجمعة, فاعقد حينها �سبع عقد, واأُحل عقد الأ�سبوع كلها اآخر ذاك اليوم. لأعاود الكّرة في 

الأ�سبوع المقبل, وكذا الأمر بالن�سبة لل�سهور, عقدة لكّل يوم من الأّيام:عقدة لليوم الأّول واثنتان للثاني 

وهكذا حّتى نهاية ال�سهر. بهذه الو�سيلة تمكنت من ح�ساب الأّيام وال�سهور وال�سنوات طوال فترة الأ�سر, 

وكنت اأخبر بها كّل من ي�ساألني عنها؛ لذا اأطلق عليَّ »محّمد كاظم بابائي« و»علي اأ�سغر انتظاري« لقب 

»ال�ّسيِّد نا�سر تقويم الأ�سرى«.

.Arvand roud :اأروند رود: تلفظ  (2(
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»كرد�ست���ان«. ك���م ق�سينا مًع���ا اأحلى الأوق���ات واأ�سعبه���ا، وفي مختلف 

المهّمات والعمليات، القدم التي تعّر�ست مراًرا وتكرًرا لخطر القطع 

والبت���ر، القدم الت���ي عِملَت على نزع الألغام لمدة �سنتين من الحقول 

والأودية والمرتفعات، القدم التي اأ�سابتها ع�سرات ال�سظايا في حقول 

الألغـــام في مرتفعات »�سا�سوي كرد�ستان«, القدم التي عبرت مرتفعات 

»اآلغل���و«, »�سا�س���و«, »كردر����س«, »كام���و«, »كوج���ار«, »قامي����س«, و»ياغ 

�سم���ر« في �ستاء عـــام1987, حيث بلغت درجة الحـــرارة 15 درجة تحت 

ال�سفر. 

كـــم تحّملت هذه القدم الحّر والبرد اأينما كنت, لم تتاأّفف اأو تتذّمر 

ة ما عانيت  مهمـــا اأتعبتها, رافقتني ك�سديق وفيٍّ على الدوام, لكن ل�سدَّ

من الألم لم اأعد اأطيقها. القدم التي تحّملتني كّل هذه ال�سنوات لم اأعد 

قـــادًرا على تحّملها الآن. رافقتني اإلى اأّي مكان �سئت, لم تع�سني يوًما, 

اأقـــّر واأعترف باأّنني كنت لها رفيـــق منت�سف الدرب. لكن منذ اأكثر من 

ع�سريـــن يوًما واأنا لـــم اأعد اأطيقها, كم رغبت فـــي ف�سلها عن ج�سدي 

ـــة اآلم وعذابات, �ستدفن قدمي  تي معها ق�سّ لتذهـــب في �سبيلها, ق�سَّ

الي���وم بي���ن نفاي���ات الم�ست�سف���ى. كم تخط���ر على بالي، وف���ي خلواتي 

ذكرى تلك القدم التي بقيت هناك. 

  قبـــل الظهر حملني جندّيـــان على حّمالة اإلى خـــارج الق�سم, وقبل 

�سعُد اأّيام 
َ
اأخـــذي اإلى غرفة العمليـــات قلت لرفاقي: اإّن هذا اليوم هـــو اأ

حياتـــي, اليـــوم الـــذي �ساأ�ستطيع النهو�ـــض وال�سير والحركـــة اإلى حيث 

اأ�ساء, اليوم الذي �ساأوّدع فيه اأوجاعي, مع اأّنه ُيقال: اإّن الألم للرجال. 

انتظـــرت حوالـــي ال�ساعة خلف بـــاب غرفة العمليـــات, وقد اأغم�ض 
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العراقّيـــون عيني كي ل اأرى ما يدور حولي. فـــي ممر الم�ست�سفى غّطوا 

راأ�ســـي بالقما�ـــض واأنا ممـــّدد على الحّمالـــة. وكّل من يمـــّر وي�سادفني 

ي�ســـاأل الحّرا�ـــض المرافقين عّنـــي. كم تمّنيت لو ُتبتـــر قدمي في اإحدى 

م�ست�سفيـــات وطني, واأن تدفن في ترابه, وتداعت اإلى مخّيلتي ذكريات 

 في »طهران«.
(1(

الأّيام التي ق�سيتها في م�ست�سفى »لقمان الحكيم «

على رغم الظلم الذي لحق بنا, وعلى رغم كّل مجازر البعثّيين, كنت 

اأقول لنف�سي: اإّن بقـــاء ِقَطٍع من اأج�سادنا في تراب العراق لأهون بكثيٍر 

مـــن بقاء �سبٍر واحٍد من تراب الوطن بيد هوؤلء الأعداء. عندما دخلُت 

غرفـــة العمليـــات, وقبـــل اأن يتّم َحقنـــي بالمخّدر, قامـــوا بنزع عظامي 

المه�سمة من قدمي بوا�سطة المق�ّض, فع�س�ست �سفتّي من �سّدة الألم, 

لم اأرغب باإظهار �سعفي اأمامهم, كان باإمكانهم فعل هذا بعد التخدير, 

ي  عه من عدوِّ لكّنهـــم لم يفعلوا. اأعلـــم اأّنني توّقعت اأكثر مّما ينبغـــي توقُّ

�ض في  هـــذا, توّقعت اأن يت�سّرفوا كالدكتور »اأمي���ري« الجراح المتخ�سِّ

م�ست�سفى»لقمان الحكيم«. 

�سيبت قدمـــاي بجروح, 
ُ
فـــي ربيـــع عام 1987 عندمـــا كنـــت اأزرع الألغام في محيـــط موقعنا الع�سكـــرّي اأ  (1(

فنقلـــت اإلـــى م�ست�سفى »توحيد« في »�سنندج«, ومن هنالك نقلت مع عدد اآخر من الجرحى بالطائرة من 

»كرمان�ساه« اإلى مطار »مهراآباد« في طهران, ومنه اإلى م�ست�سفى »لقمان الحكيم«. هناك �ساعدني اأحد 

الأ�سخا�ض الذين التقيتهم في اإخبار خالي المقيم في طهران عن وجودي في الم�ست�سفى, فجاء اأخوالي 

دة »رفعت رخ�سا« هي  الثالثة لعيادتي في الليلة نف�سها واك�سفت حينها اأن الممر�سة م�سوؤولة الق�سم ال�ّسيِّ

زوجـــة خالي الأكبر »به���زاد«. اأخيًرا لم اأعد ا�سعـــر بالوحدة التي �سعرتها في الأّيـــام الأولى لقدومي اإلى 

دة »رخ�سا« تهتّم بـــي كالأّم الحنون, وقد اأ�سّرت  الم�ست�سفـــى, وبعد اإجراء العملّيـــة الجراحّية كانت ال�ّسيِّ

علـــى ا�سطحابـــي اإلى منزلهم, والبقاء في طهـــران, ومتابعة درا�ستي, وعدم الذهـــاب اإلى الجبهة. لكن 

يت عليهم �سراء تذكرة �سفر بالحافلـــة اإلى �سيراز, فوافقوا ب�سرط اأن اأعود  عندمـــا تماثلت لل�سفاء اأ�سرَّ

اإلى بلدتنا واأتابع الدرا�سة هناك, طلبت منهم اأن ل يبقوا معي في محطة الحافالت, وما اأن رحلوا حّتى 

ا�ستبدلت البطاقة اإلى الأهواز, وانتقلت من هناك مبا�سرة اإلى كرد�ستان )اإلى حيث اأ�سبُت(. كم تمّنيت 

اليوم لو كنت في م�ست�سفى لقمان الحكيم ليقوم الأطباء الإيرانّيون ببتر قدمي.
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كان الطبيـــب الـــذي نـــزع العظـــام المه�ّسمة كهـــاًل, نحيـــاًل واأ�سمر 

الب�سرة, ويقـــارب ال�سّتين من العمر, بينما الطبيب الم�ساعد كان �سابًّا 

�سخـــَم الجّثـــة في الأربعين مـــن العمر على ما اأظن, وهـــو من قام ببتر 

قدمي. في اليوم التالي, عندمـــا جاء اإلى الق�سم برفقة الدكتور »عزيز 

نا�س���ر« اأخبرني باأّن قدمي هي القدم الثالثة التي يبترها حّتى الآن, ثّم 

ا من بتر  ذهـــب نحو الأخ: »محّم���د كاظم بابائ���ي «من»يزد«, فهـــو اأي�سً

لـــه قدمه, لكن »محّم���د كاظ���م« اأخبرنا باأّنه كان يمكـــن معالجة قدمه 

بالبالتين فح�سب. 

يقـــوم الطبيب ال�ســـاّب بمتابعتـــه درا�سة الطب اإلى جانـــب التطبيق 

ين  العملـــّي مـــن خالل اإجـــراء العمليـــات الجراحّيـــة لالأ�ســـرى الإيرانيِّ

الجرحـــى, كانت اأولى عملّياته الجراحية هي بتر اأيدي واأرجل الجرحى 

ين. لقد اأخبرنا هو بنف�سه بذلك. الإيرانيِّ

قبـــل اأن يتـــّم تخديري اأعطـــى الطبيـــُب الم�سنُّ التعليمـــات الالزمة 

للطبيب ال�ساّب. ا�ستعدُت وعيي على ال�سرير الّنّقال, فكانت تلك اللحظة 

التـــي حّركت فيها قدمي تحـــت الغطاء من دون األم, من اأف�سل لحظات 

مة, ومع اأّن الحياة بقدم واحدة  عمـــري, فقد ارتحُت من العظام المه�سَّ

ا. فاإّن ذلك اليوم كان من اأف�سل اأّيام حياتي.  في الأ�سر �سعبة جدًّ

الجمعة 15 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

لـــم اأنـــم الليلة الما�سية حّتـــى ال�سباح من �سّدة الألـــم, كان حار�ض 

الق�سم ياأتي مراًرا اإلى النافذة لياأمرني بال�سكوت قائاًل: »ا�سكت ق�سمار« 

]ا�سكت يا محتال[.
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 مـــن اليـــوم الأّول لالأ�ســـر واأمعائـــي ل تعمـــل كمـــا يجب, كمـــا اأّنهم 

ا�ستخدموا اأنبوب »الق�سطرة« لإخراج البول من مثانتي. الليلة الما�سية 

�ض المنـــاوب, فقد طلب منه اإعطائي  ت�ساجـــر »هادي كنجي« مع الممرِّ

باب  �ض رف�ض ذلك, ووّجه اإليه ال�سُّ الم�سّكـــن لتخفيف األمي, لكن الممرِّ

د اأّن »هادي« اإن�ساٌن �سبوٌر ومتعّقٌل فلم يت�ساجر معه. وال�ستائم. من الجيِّ

مون  حـــاول الإخوة الهتمـــام بي قدر الإمكان, ففـــي الم�ست�سفى يقدِّ

كوًبـــا واحًدا من الحليب لـــكّل �ستة جرحى. »هادي كنج���ي« و»اإ�سماعيل 

مان لي ح�ستهما من الحليب.  �سولت دار« كانا يقدِّ

فقـــد جـــرت العادة علـــى اأّنـــه عندما يخ�ســـع اأحد الجرحـــى لعملّية 

جراحّيـــة فاإّن باقـــي الإخوة يقّدمون لـــه ح�س�سهم مـــن الحليب. ولّما 

�سكرتهم على ت�سحياتهم, نظر اإلّي هادي, وقال: »هذا اأقّل �سيء يمكن 

اأن نفعله لأجلك«. 

لقـــد اعتدت علـــى الإخوة, واأن�ست بهـــم. قال لي »ه���ادي« في اإحدى 

المّرات: »يا ل�سعادتك يا �سّيد، فقدمك �سبقتك اإلى الجنة، افعل �سيًئا 

���ا«. كان مزاح هادي يحمل فـــي طّياته الكثير من  لتلح���ق به���ا اأن���ت اأي�سً

العبـــر والر�سائل. ثّم تابع قائاًل: »لديك قبران ي���ا �سّيد، قبر لقدمك، 

وقب���ٌر ل���ك، ل اأح���د يعل���م عندما تم���وت، اإن كنت �ستلح���ق بقدمك اإلى 

الجن���ة، اأم اأّنه���ا �ستلح���ق ب���ك اإلى جهن���م«. كان يدفعنـــي مزاحه, الذي 

يحمل الكثير من المعاني الخفّية, اإلى التفكير مليًّا في �سلوكي, ومراقبة 

اأهواء نف�سي, فكنت اأقول لنف�سي: »اإن �سرُت على درب ال�سواب والهداية 

ف�ساأ�سل اإلى قدمي اليمنى واإّل فال!«. 

جاء الدكتور هذا اليوم باكًرا برفقة الطاقم الّطّبي, �ساألني الدكتور 
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عما اإذا كان بتر قدمي قد اأزعجني!! 

ْفِهُمه اأنَّني ل�ست منزعًجا على الإطالق, قلت له: »لقد ارتحت 
ُ
ولكي اأ

من ق�ّس خم�سة اأظفار«. ما اإن قلت هذا حّتى تعالت �سحكات الإخوة. 

ين تنّم عن حقد دفين؛ فقد جاء  �سين العراقيِّ كانت ت�سّرفات الممرِّ

اليـــوم ممر�سان لتغييـــر �سمادات الجرحى, وكانـــت �سرخاتهم تتعالى 

مـــع �سلـــخ الال�سق, وال�سمـــادات, وغـــرز المق�ض في الجـــروح. هذان 

�ســـان لم يكن لديهما اأدنى ا�ستعداد لو�سع �سائل »البتادين« على  الممرِّ

الجروح قبل نزع ال�سمادات, وفوق ذلك لم ي�سمحا لنا بنزعها باأنف�سنا. 

اأحدهما كان من تكريت م�سقط راأ�ض �سدام, ويدعى »خالد«, كان ينزع 

ال�سمادات بعنف �سديد, بحيث ين�سلخ معها قطع اللحم, فينزف الجرح 

�سين لم يكونـــوا م�سّلحين  مجـــّدًدا ويتعالـــى الأنيـــن. �سحيـــح اأن الممرِّ

غون حقدهم وغ�سبهم من خالل نزع ال�سمادات وغرز  لكّنهم كانوا يفرِّ

المق�ســـات, مّمـــا حدا بقا�سم اإلى القـــول: »اإّن ج���رح الر�سا�س لأهون 

اتكم«. في الأّيام الأولى كانوا ي�ستخدمون حقنة واحدة  بكثير من مق�سّ

لحقن عّدة جرحى, وعندما اعتر�سنا, ولم ن�سمح لهم بحقننا, تراجعوا 

عن ذلك. 

خرجُت بعد الظهر اإلى باحة الم�ست�سفى لأتن�ّسق بع�ض الهواء النقّي, 

وهنـــاك التقيت باأ�سير يدعى »لطي���ف دهقان«, »لطي���ف« �ساّب اإيرانّي 

�سر في »الفاو«, وهو �ساب اأبي�ض 
ُ
عربّي من مدينة »ماه�سهر« الإيرانّية, اأ

الب�سرة, بهي الطلعة, ممتلئ الوجه, وا�سع العينين, محبوب وحِيّي, كان 

نزياًل في الق�سم المجـــاور لنا, ومهّمته الترجمة للدكتور »عزيز نا�سر« 

�سين في الق�سم المجاور لق�سمنا. والممرِّ
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 بينما كنت اأجل�ض في فيء �سقف موقف �سيارة الدكتور, جاء »لطيف 

دهق���ان«, وجل�ـــض بقربي. اأحببته من المرة الأولـــى, وكاأنَّني اأعرفه منذ 

���د« �سريف  ـــت على ظهري, وقـــال: »ُجعلُت ف���داَء كلِّ »�سيِّ اأمـــد بعيد, ربَّ

الن�ســـب«. لدهقان تجـــارب عديدة ومفيـــدة, اكت�سبها فـــي الأ�سر. كان 

عاقـــاًل ومّتزًنا. وطوال فترة اإقامتنا فـــي المركز ال�سحّي كان ي�ساعدنا 

دة مع الدكتور  فـــي حّل م�ساكلنا, فقـــد ا�ستطاع من خالل عالقتـــه الجيِّ

م لنـــا الن�سائح على  �سيـــن والحّرا�ـــض, اأن يقدِّ »عزي���ز نا�س���ر«, والممرِّ

الدوام. 

هذه بع�ٌض من الن�سائح التي قدمها لطيف لي اليوم: 

ورتبت���ك،  مهّمت���ك،  طبيع���ة  ع���ن  اأح���ًدا  تخب���ر  اأن  ينبغ���ي  ل   ..«

واحتف���ظ بذل���ك لنف�سك، فكلُّنا هن���ا اأ�سرى. ل تث���ق بالعراقيِّين حّتى 

لو عاملوك بلطف؛ جّل �سعيهم الح�سول على معلومات منك، لذلك 

تراه���م يتو�ّسل���ون ب�سّت���ى ال�ُسب���ل للو�س���ول اإل���ى هدفه���م، ي�سادقونك 

وي�ساحبونك، وحّتى اأّنهم ي�ستمون �سدام اأمامك لتركن لهم، وتعتقد 

اأنه���م معار�س���ون ل���ه، كل ذل���ك لأجل الح�س���ول على معلوم���ات منك، 

ِلع بع�سنا على  وللتعّرف على القادة. لذا الأف�سل لنا جميًعا اأن ل َنطَّ

رتب���ة بع����س اأو مهّمت���ه، وهكذا ل���ن يت�سّب���ب اأحدنا ب���الأذى والم�ساكل 

لغيره«.

كالم »لطي���ف« كان ح�سيلة تجـــارب وا�سعة, ا�ستمعت اإلى ن�سائحه 

بدقة وعملت بها. 

�سعرت منت�سف الليل بعط�ـــض �سديد, فالإخوة,ـ ب�سبب عملية البتر ـ, 

لـــم يقّدموا لي المـــاء. كان الجميع نياًما, حّتى »ه���ادي كنجي« الذي كان 
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يق�ســـي معظم الليالـــي م�ستيقًظا. حاولـــت بمفردي الو�ســـول اإلى اإبريق 

الماء الذي كان على حاّفة النافذة, وقد ذهب عن بالي عملية بتر قدمي, 

نه�ست وو�سعـــت قدمي الي�سرى على الأر�ض, وما اإن حاولت و�سع قدمي 

راخي جميع  ا, و�سرخت من �سّدة الألم, اأيقظ �سُ اليمنى حّتى هويت اأر�سً

الجرحـــى من النوم, حّتـــى الحار�ض الليلي »غانم ح�س���ان« الذي قفز اإلى 

النافذة لي�ستطلع الأمر.

ال�سعـــور باأّن قدمي ما تزال موجودة �سّبب لـــي الكثير من الم�ساكل, 

هويُت فارتَطَمت قدمي المبتورة بالأر�ض, فتمزق الجرح ونزف مجّدًدا. 

دني على  اأخـــذ »ه���ادي كنجي« براأ�ســـي وو�سعه في حجره, ومن ثـــّم مدَّ

ال�سريـــر, وقال: »اأخ���ي العزيز، �سّي���دي، اإن احتجت لأّي �س���يء فاطلبه 

مّن���ي؛ فاإّن �سع���ورك بالقدم �سيرافقك لوقت طوي���ل، فاحذر اأن توؤذي 

نف�سك«. 

ال�سبت 16 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

م�ســـى خم�ســـة اأّيـــام على وجـــودي فـــي الم�ست�سفى, وقـــد غّيروا لي 

ين اأن الجي�ض العراقّي  ال�سمـــادات قبل ظهر اليوم. �سمعنا مـــن العراقيِّ

م �سرق مدينة »مهران«, ودخل الحدود الإيرانية. ما زلت اأذكر بع�ض  تقدَّ

عناويـــن �سحيفـــة القاد�سّية: »اإلى الأم���ام واهلل معكم يا جن���د �سّدام«. 

تقـــّدم حار�ســـان جديدان مّنـــي, و�سعاني علـــى »الكر�س���ّي المتحّرك«, 

وقامـــا بتغطية راأ�ســـي بقما�سة بي�ساء, ثّم دفعاني اإلـــى الخارج, لم اأدر 

وجهة ال�سير اإلى اأين, كان كّل من يمر بجانبي ويعلم اأنَّني اأ�سير اإيرانّي 

يكيل لي ال�ُسباب وال�ستائم, »�سلونك يا حمار«, و»مرحبا يا عجل«. 
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انتظـــرت حوالي ن�ســـف �ساعة في ممـــرٍّ مزدحم, اإلـــى اأن اأدخلوني 

اإلى غرفة, وهنـــاك نزعوا القما�ض عن راأ�سي. قـــّدم الحار�سان التحّية 

الع�سكرّيـــة, ثـــّم ان�سرفـــا. في الغرفة جل�ـــض ع�سكرّيان خلـــف الطاولة 

م, كان في مقتبل العمر, كثيف �سعر  المواجهة لـــي, اأحدهما برتبة مقدَّ

الراأ�ـــض وال�ساربيـــن, ويرتـــدي ِبذلة ع�سكرّيـــة خ�سراء اللـــون, ق�سيرة 

الكّمين, والآخر كان كهاًل في الخم�سين ونيِّف, �سخم الج�سم, مالمحه 

ت�سيـــر اإلى اأّنه اإن�سان عطـــوف, ولم يكن يحمل اأّية رتبة ع�سكرّية. ُعلِّقت 

خلـــف الجندّيان �سورة الُتقطت ل�سدام عندمـــا كان �سابًّا, واإلى جانبه 

�ض حزب البعـــث. اأ�سفل ال�ســـورة ُخّطت العبارة  »مي�س���ال عفل���ق« موؤ�سِّ

المعروفـــة« حزب البعـــث العربّي ال�ستراكـــّي, اأمَة عربّيـــَة واحدَة ذات 

ر�سالـــة خالدة «, واإلى جانب الع�سكريَّين, جل�ض مترجم اإيرانّي, يرتدي 

بذلـــة رمادّية اللـــون, اأنيقًة, يبدو مـــن لهجته اأّنه من مدينـــة »�سيراز«. 

م من مكانه, �سّب  )1). نه�ـــض المقدَّ
اأعتقـــد اأّنه من جماعة »المنافقين«

ل ا�سرب الماء«. مها لي قائاًل: »تف�سّ الماء في اأحد الأكواب, وقدَّ

- �سكًرا ل�ست عط�ساًنا.

م �سيجارته الطويلة بالقداحة, ثّم قال: »�سيجارة «؟ اأ�سعل المقدَّ

- �سكًرا ل�ست مدّخًنا. 

- هل ت�سرب الكحول؟

- نحن التعبئة ل ن�سرب الكحول اأبًدا. 

ف بلطف وراأفة. توّلى  كانت هـــذه اأّول مّرة األتقي فيها عراقيًّا يت�سرَّ

م الـــذي اأردف قائاًل: »لقد ُبترت قدُمك  المترجـــم ترجمة كالم المقدَّ

جماعة المنافقين: اأفراد منظمة مجاهدي خلق .  (1(
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فاأ�سبح���ت معّوًق���ا، يوؤلمن���ي روؤي���ة اأولد ف���ي مقتبل العم���ر، وهم على 

ه���ذه الح���ال. ل اأدري كي���ف اأّن قل���ب الخمينّي يطاوعه ف���ي نزع اأولد 

�سغاٍر مثلك من اأح�سان والديهم؟!« 

بعـــد اأن نفث دخان �سيجارتـــه, تابع قائاًل: »األي�س م���ن الموؤ�سف اأن 

ت�سب���ح عل���ى هذه الح���ال واأنت ما تزال �سغي���ًرا؟« لم اأكن اأفهم ق�سده 

فـــي البداية, لكن من الوا�سح اأّنه كان يهدف اإلى اأمر ما من خالل تلك 

الكلمـــات. مهما يكـــن فقد كانت بدايًة موفقة لخـــداع »الأولد« اأمثالي, 

فقد �سرب على اأوتار ح�ّسا�سة. 

م كالمه قائاًل: »نظ���ًرا للح���ال التي اأن���ت عليها يجب   تابـــع المقـــدَّ

اأن ُيطل���ق �سراح���ك، واأن تع���ود اإل���ى اإي���ران، ف���اإذا كن���ت عاق���اًل يمكنك 

التخّل����س م���ن الأ�سر والعودة اإلى وطنك، لك���ن ب�سرٍط واحٍد«. عندما 

�سمعـــت كالمه عن الحرية والعودة اإلى اإيران غلى الدم في عروقي, اإّنه 

حلمي,»اأنا واإيران ثانية؟!« ف�ساألته دون اأّي تفكير: »اأّي �سرط؟«

افتـــّر عن ثغـــره بابت�سامة ماكرة, وقال: »اإج���راء مقابلة تظهر فيها 

ندم���ك، وتقول اإّنهم اأجب���روك على اللتحاق بالجبهة، قل: اإّن حر�س 

ث���ورة الخمينّي يقتلون الأ�سرى العراقيِّين في الجبهات، في المقابل 

تحدث عن معاملة العراقيِّين الح�سنة لكم، هذا كّل �سيء«.

 لقد نال مّني, ظننت من البداية اأن يكون هذا هدفه ف�ساألت نف�سي: 

»لكن لَم اأنا؟«

ل اأدري لـــَم اختارني اأنا من بيـــن كّل هوؤلء الأ�سرى, تالطمت الأفكار 

ر بالجواب المنا�سب حين قال  في راأ�سي, الجّيدة منها وال�ّسيئة, كنت اأفكِّ

الجندّي الكهل: »بنّي، لقد اأتتك فر�سًة نادرًة فال ت�سّيعها من يدك«.



القدم التي بقيت هناك  268

ثون بطريقة تجعـــل �سعاف النفو�ض ُيذعنون   كان, العراقّيـــون يتحدَّ

لهم, بالطبع كنت اأتمنى العودة اإلى وطني, لكن عزيًزا ولي�ض ُمهاًنا.

م: »خ���الل الأّيام القادمة �سيتّم اإط���الق �سراح عدٍد من  تابـــع المقدَّ

الأ�س���رى المر�س���ى والمعّوقين، واأنت من بينهم، لقد �سدرت الأوامر 

بهذا ال�ساأن، لكن بال�سرط الذي اأخبرتك عنه«. 

ر في ذهنـــي, اإظهـــار النـــدم, معاملة  كانـــت اأ�ســـداء كالمـــه تتكـــرَّ

ئة  ين ال�سيِّ يـــن, ومعاملـــة الإيرانيِّ يـــن الح�سنـــة لالأ�سرى الإيرانيِّ العراقيِّ

ين. فـــي الحقيقة لم اأكن لأحتمل قول كّل هذا الكذب,  لالأ�سرى العراقيِّ

م بالأمر.  لكن ل اأعلم ِلم َلم اأ�ستطع مواجهة المقدَّ

حينهـــا �ساألت المقّدم العراقّي: »ه���ل كّل من يريد الحرية عليه اأن 

يجري هذه المقابلة، واأن يقول هذا الكالم؟«

ك.  - ل, فقط الأولد ال�سغار الذين هم في مثل �سنِّ

احتـــرت بم اأجيـــب, ثّم اأ�ساف: »الأم���ر لي�س بحاجة اإل���ى التفكير، 

اإّنه���ا الحري���ة، ُجّل ما علي���ك فعله هو اإجراء المقابل���ة، وتكرار الكالم 

الُمدّون في هذه الورقة«. 

اأدركت من كالمه اأنَّ الأ�سرى المعوقين والجرحى الذين هم في مثل 

حيـــة والّطعم, اأرادوا بذلـــك اإ�سابة هدفين بحجٍر  �سّنـــي �سيكونون ال�سّ

ا على فعل ذلك.  واحٍد؛ لهذا ل يجبرون الأ�سرى الأكبر �سنًّ

كان قلبـــي يخفق ب�سّدة, نعـــم اأرغب كثيًرا بالحريـــة, مع العلم اأن ل 

ين لوعودهم. كان ال�سيطـــان يو�سو�ض لي. كنت  �سمانة لتنفيـــذ العراقيِّ

)1), الدنيا والآخرة مًعا. لكن لم اأ�ساأ الو�سول اإلى 
اأريد الذئب والعنب مًعا

م�سطلح يعني »كال الأمرين« ويق�سد بهما العّزة والحرية.  (1(



الألا الراملا ماتغأ  الخديد« بيداج  269

ذلـــك باإراقة ماء الوجه, اأو بجلب العار لي ولبالدي, كنت اأعلم اأّن هذه 

م  المقابلـــة ورقٌة اإعالميٌة رابحٌة بيد العدّو من اأجـــل اأن يقّدم لي المقدَّ

اإثباًتا على ُح�سن نواياه, ووعوده, �ساألني عن مكان ولدتي :

- من اأّيه محافظة اأنت؟

- من محافظة »كهكيلوية وبوير اأحمد«.

ر ا�سم محافظة )كوكيلوي  وبينمـــا كان يقّلب الأوراق علـــى الطاولة كرَّ

, ثّم اأخرج لئحـــة من داخل اإحدى الملفات, وقراأ اأ�سماء ثالثة 
(1(

اأحمد(

اأ�سخا�ض من المحافظة نف�سها, والذين كما يّدعي �سوف ُيطلق �سراحهم. 

فقـــراأ اأ�سماء: »اأحم���د �سعي���دي«, »�سلم���ان غالمي مق���ّدم«, و»عبد 

المجيد محّمدي فر«.

�سّدقته فـــي البداية, فاأنـــا اأعرف اثنيـــن منهم, »اأحم���د �سعيدي«, 

�ســـر الثنان فـــي جزيرة »مجن���ون«, وقد 
ُ
و»�سلم���ان غالم���ي مق���ّدم«, اأ

رافقنـــي اأحمـــد طـــوال رحلة الأ�ســـر من الجبهـــة الأمامّيـــة حّتى �سجن 

الر�سيد, لكّنني لم األتق »عبد المجيد محّمدي فر« من قبل. 

م كالمه قائـــاًل: »لقد �سدر اأم���ر اإط���الق �سراحك اأنت  تابـــع المقدَّ

وهوؤلء الثالثة، والآن الأمر يعود لك وحدك«. 

كان ال�سيطـــان يو�سو�ـــض لي, فيقول: »ي���ا �سيِّد، اغتن���م الفر�سة، قم 

د؟! فليذه���ب ماء الوجه  باإج���راء المقابل���ة، وُعد اإلى اإي���ران، لَم التردُّ

اإل���ى الجحي���م، اإن لم تغتنم هذه الفر�سة للتخلُّ�س من هذا الجحيم، 

م  فقد ل ت�سنح لك ثانية«. كانت الأفكار تتدافع في راأ�سي, فقطع المقدَّ

علّي حبل اأفكاري, وو�سع ن�ض المقابلة بين يدّي. 

لم يكن العراقيون يجيدون لفظ ا�سم المنطقة ب�سكل �سحيح.  (1(
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 كانت الأ�سئلة مدّونًة على �سفحتين,ـ وباللغة الفار�سّية ـ, قراأتها بكّل 

ـــٍن ودقٍة, كان لدّي فكـــرة عن طبيعة هذه الأ�سئلـــة, وعندما قراأتها  َتَمعُّ

تيّقنت من �سحة َحْد�سي. 

م: »اإن كن����ت تخاف العودة  ان�سغلـــت بقراءة الأ�سئلـــة, فقال لي المقدَّ

اإل����ى اإي����ران بع����د اإج����راء المقابل����ة يمكن����ك طل����ب اللج����وء، والبقاء في 

العراق«. 

كان جواب ال�سوؤال حول �سبب م�ساركتي في الحرب على ال�سكل التالي: 

»اأ�س���در اآي���ة اهلل الخمين���ّي قائ���د اإي���ران، فت���وى بوج���وب الم�ساركة في 

جبهات القتال، واأن ل حاجة لأخذ الإذن من الوالدين؛ لذا اأح�سروني 

اأنا وزمالئي في المدر�سة مرغمين اإلى جبهات القتال دون اإذن اأولياء 

ين لنـــا, فكان ما يلي:  اأمورن���ا«. اأّمـــا جواب ال�سوؤال حـــول معاملة العراقيِّ

»كان���ت معامل���ة العراقيِّين لن���ا جّيدة، حّتى عندم���ا اأ�سرونا في الجبهة 

الأمامي���ة، قدم���وا لنا الماء والطع���ام، ومن ثّم نقلونا ب���كّل احترام اإلى 

خل���ف جبهات القتال، ونحن الآن ف���ي م�ست�سفى الر�سيد في بغداد، في 

حي���ن اأّن حر����س ث���ورة الخمين���ّي يعاملون الأ�س���رى العراقيِّي���ن بق�سوة 

�سديدة، فهم ُيطلقون النار عليهم بعد الأ�سر، ويظلمونهم كثيًرا«.

وحـــول اإذا مـــا كّنا نادمين على الم�ساركة فـــي القتال, كان الجواب: 

»اأنا، ومن هم في مثل �سّني، لم نوافق اأبًدا على الم�ساركة في الحرب، 

ة. اأنا نادم  ر بنا، واأح�سرنا اإلى الجبهة بالقوَّ لك���ن الحر����س الثورّي غرَّ

ا؛ ب�سب���ب البالء الذي  كثي���ًرا عل���ى م�ساركت���ي في القت���ال، وحزين جدًّ

اأ�سابني«. 

عندمـــا قـــراأت ن�ضِّ المقابلة, تاأّثـــرت, وغ�سبت كثيـــًرا, واأدركت ما 
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علـــّي قوله. اأبعـــدت و�ساو�ض ال�سيطان عني, ت�سّجعـــت, وقلت, للمقدم,ـ 

بكثيٍر من الهدوء, وببـــرودة الأع�ساب ـ,: »لقد قراأُت هذه، ]في اإ�سارة 

اإلى الإجابات[، �سحيح اأن عمري 16 عاًما فح�سب، وربما اأنا بنظركم 

مج���رد ولٍد �سغيٍر ل يفقه �سيًئ���ا، اإّل اأّنني ل اأنكر ب�اأّنني مجاهد، وقد 

اعترف���ت بذل���ك اأثن���اء التحقي���ق، وف���ي اإي���ران ل يجب���رون اأح���ًدا على 

الذهاب اإلى الجبهات، ولم يذهب من هم في مثل �سنِّي اإلى الجبهات 

���ل اأ�سماءنا اإن لم  دون اإذن الوالدي���ن، فالمرك���ز ف���ي الم�سجد، ل ي�سجِّ

ُنح�سر لهم ا�ستمارة الموافقة الموّقعة من الوالدين«. 

- تعني اأّنك ل تريد العودة اإلى اإيران؟

- بلى, اأتمّنى ذلك كثيًرا, لكن لي�ض بهذه الطريقة, لقد َفقدت اأخي 

�سرت, عليكم اأن تن�سفوني 
ُ
في الحرب, كما َفقدت قدمـــي, وفوق هذا اأ

اإن فّكرت بحفظ ماء الوجه. 

نـــك الحر�ض الثورّي  - اأنـــت ل تعي مـــا تقوله, ول ما تفعلـــه, فقد لقَّ

للخمينـــّي هذا الكالم, لقد �سيطر الخمينّي علـــى عقلك, اللعنة عليك, 

اأّيها الأحمق. 

حاولت اأن ل األتفت اإلى ما يقوله, لكن عندما بالغ في تحقيري تابعت: 

»لق���د اأُوذي���ُت كثيًرا خ���الل هذه الم���دة، ي�سهد اهلل اأنَّن���ي زّورت بطاقة 

الهوّي���ة، وزّورت تاري���خ ولدتي؛ كي اأتمّكن م���ن اللتحاق بالجبهة، اإن 

كان هناك من مذنٍب في هذه الق�سّية، فهو اأنا«. 

ّحـــّي, وعندما كنت  �سمـــح العراقّيون لـــي بالعودة اإلـــى المركز ال�سّ

م: »كان �سيطلق �سراحك مع  اأهـــّم بالخروج من الغرفة, قـــال لي المقدَّ
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زمالئك)1) لكّنك لم ت�ساأ ذلك«. 

ين, ولو بالظاهر, فلم يتعّر�سوا  ا منطقيِّ �ُسررت لأنني واجهت اأ�سخا�سً

لـــي بالأذّيـــة, الأذى الوحيد الـــذي �سّببوه لي اأّنهـــم اأر�سلوني اإلى معتقل 

اأ�سرى »مفقودي الأثر«, ولي�ض اإلى معتقل الأ�سرى الجرحى. عدت اإلى 

المركـــز ال�سحّي, وكنـــت اأعلم باأّن »قا�سم فقي���ه«, من بلدة »خورموج« 

فـــي »خرم�سهر«, �سيكون �سحيًة منا�سبًة لهم, فقد كان في مثل عمري, 

ما اإن و�سلـــت اإلى المركز حّتى اأخبرت »قا�س���م« بما جرى, وطلبت منه 

اأن ل يقع �سحية مكرهم. »قا�سم« اإن�ساٌن ب�سيٌط, وقليل الكالم, لكن في 

الوقـــت نف�سه غيور وملتزم. بعـــد �ساعة, عاد »�سع���دون فّيا�س« �سابط 

ال�ستخبـــارات فـــي المعتقل مع اثنين مـــن الحّرا�ض, واأخـــذوا »قا�سماً« 

ا باأّنه زّور  اإلـــى غرفة الدكتور »عزيز نا�س���ر«, لقد اأخبرهم »قا�سم« اأي�سً

ن من اللتحاق بالجبهة.  بطاقة هويته, ليتمكَّ

لم يفهـــم العراقّيون اأّي ِخدع ا�ستخدمهـــا الأولد الذين هم في مثل 

نوا مـــن اللتحاق بالجبهة, وتداعـــت اإلى ذهني ذكريات  عمـــري, ليتمكَّ

�سيف 1984م, حينما هربت اأنا و»كرامت« من المنزل لنلتحق بجبهات 

 .
(2(

القتال

اأ�سرت مع »اأحمد �سعيدي« و»�سلمان غالمي«, من بلدة »�سوق« من توابع »كهكيلويه« عام 25 تموز 1988   (1(

فـــي جزيـــرة »مجنون«, وقد ُاطلق �سراحهما  بعد 6 اأ�سهر من الأ�ســـر؛ ب�سبب �سّدة جراحهما, كما اأطلق 

ا  �ســـراح »عب���د المجيد محمدي« في التاريخ نف�سه  من دون اإجـــراء المقابلة, ذلك اأنهم كانوا اأكبر �سنًّ

مني, وهذا ل ي�ساعدهم على تحقيق اأهدافهم الإعالمّية,.بينما حذف ا�سمي من لئحة المفرج عنهم,ـ 

)وذلك باعتراف العراقّيين اأنف�سهم( ـ؛ لرف�سي اإجراء المقابلة.

لقـــد هربت من المنزل برفقة زميلي في المدر�سة »كرامت محّم���دي« الذي ا�ست�سهد اأخوه. حاولنا كثيًرا   (2(

اللتحاق بالجبهة, لكّننا لم نفلح ل�سغر �سننا, فقّررنا اأن نجرب حظنا في مدينة �سيراز, فكّنا,ـ ومن اأجل 

الح�ســـول على ثّمن بطاقـــات ال�سفر بالحافلة اإلى المدينةـ, نبيع البال�ستيـــك في �سارع ال�سهيد »بالديان 

كج�س���اران«. وفـــي اأحد الأّيام, راأيت اأخي »ال�ّسيِّد ن�س���رت اهلل«, وكنت منزعًجا منه؛ لأّنه لو �ساء ل�ستطاع 
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الأحد 17 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

كان قلبـــي يتاأّلـــم من اأجل »قا�س���م«. قام الإخوة فـــي ال�سباح الباكر 

بتدليـــك قدمه بالماء ال�ساخن, لكن دون فائـــدة. لم ي�ستطع مّد َقدِمه, 

لم ي�ستطع ذلك اإّل بعد اأن اأخرجوا له الر�سا�سة من ركبته, لقد �سُعفت 

ع�سلة قدمـــه, وَهُزلت كثيًرا. بالمنا�سبة, كان »قا�سم« اأنحَف جريٍح في 

الق�سم. 

جـــاء الدكتور »نا�سر عزي����ز« قرابة الظهر, وقـــال: وين »قا�سم كوك 

�سون في الق�ســـم لم يكونوا  عل����ي ح�سي����ن«؟. الدكتـــور »عزي����زي« والممرِّ

قادرين على لفـــظ ا�سمه بال�سكل ال�سحيح فكانـــوا ينادونه »كوك علّي« 

اأن ي�ساعدنـــا فـــي ت�سجيـــل اأ�سمائنا, واللتحاق بجبهات القتـــال؛ لذلك لم اأ�ساأ اأن يرانـــي, فاختباأت خلف 

اأحـــد الأعمدة هنـــاك .بعد ذلك لجاأنا اإلى بيع التيـــن؛ بال�ستفادة من ميزان دكان والـــد اأحد الأ�سدقاء, 

وكنـــت عـــالوة على ذلك اأّدخر كّل ما اأح�سل عليه من م�سروف. ولـــو كان اأخوالي يعلمون اأّن ما يعطونني 

اإّيـــاه اأّدِخـــرُه من اأجل الجبهـــة لما اأعطوني �سيًئا. �سيف عـــام 1984, وبعد نهاية العـــام الدرا�سّي, كنت اأنا 

و»كرام���ت« على ا�ستعداد للهرب, فقد ادخـــرت 1500 تومن, وكرامت 800 تومن. ارتدينا اللبا�ض الع�سكرّي 

الـــذي اأخذنـــاه خل�سة من اأخوينا, وقمنا بتق�سيره لينا�سبنا, ومن ثـــّم غادرنا منزلينا دون اأن نخبر اأحًدا, 

واّتجهنـــا نحو �سيراز. هناك قمنا بتزويـــر تاريخ الولدة, لكن بطريقة غير ُمّتقنة, فلم يقبل بها اأحد, ولم 

ي�سمحـــوا لنا بالن�سمام اإليهم, والذهاب معهم اإلى جبهـــات القتال. وطلبوا مّنا العودة اإلى المنزل. لعّدة 

اأّيـــام كّنا ننام في �سناديق الكرتون على قارعة الطريق, وناأكل الخبز فح�سب, وعندما علم اأفراد التعبئة 

اأّننـــا بال مـــاأوى �سمحوا لنا بالإقامة في الح�سينّية لعّدة اأّيام .بعدها طلبـــوا مّنا ب�سّدة العودة اإلى منازلنا, 

وقـــد �ســـارف المال الذي بحوزتنا على النفاذ. العودة اإلى المنـــزل كانت �سعبة علّي مع تلك الر�سالة التي 

كتبتها لوالدي, والتي اأخبرته فيها باأّنني في الجبهة حيث تت�ساقط علينا نيران الأعداء, وباأّنني لن اأ�سمح 

للعـــدّو بالتقـــّدم اإلى مدننا وال�ستيـــالء على اأر�سنا, واأن ل يبك علّي اإن ا�ست�سهـــدت. ب�سبب �سغر �سّني لم 

األتفت اإلى اأّن عنوان البريد المر�سل منه الر�سالة يكون مدونًا خلفها, فافُت�سح اأمري, وكنت محّطًا لتنّدر 

ة اأخي »ال�ّسيِّد هداي���ت اهلل« لمّدة من الزمن. وكنت اأخجل من الح�سور بينهم, فقد �ساألني  اأهلـــي, وخا�سّ

اأخـــي مـــّرة اأق�سم عليك اأن تخبرني اأيـــن كنت عندما كتبت تلك الر�سالة, باأّنـــك الآن في كرد�ستان, واأّنك 

تقاتل البعثيين العفالقة, واأّنه ل يجب البكاء على ال�سهيد, واأّن نيران الأعداء تن�سب عليك من كّل حدب 

و�سوب..؟ مع اأّنني كنت خجاًل من نف�سي فاإّنني اأجبته باأّنني كنت في محطة الحافالت في �سيراز. ما اإّن 

قلت ذلك حّتى تعالت �سحكات الجميع .
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بدل»ُكرك علّي«, اأح�سر الدكتور »عزيز نا�سر« معه �سورة الأ�سعة لقدم 

قا�سم, كانـــت ر�سا�سة »الكال�سنك����وف« قد اخترقـــت ركبته, وا�ستقرت 

فيهـــا بزاوية 90 درجة, اأ�سار الدكتور م�سروًرا اإلى مكان الر�سا�سة وقال 

لقا�سم:

ة قنا�سينا في اإ�سابة الهدف!  - انظر يا قا�سم اإلى مدى دقَّ

فاأجابـــه قا�ســـم: »قنا�سوك���م لي�س���وا دقيقي���ن على الأط���الق، فهم 

اأطلق���وا الن���ار عل���ّي بهدف قتل���ي، لكنه���م اأ�سابوا قدم���ي، واأّي �سخ�س 

مبتدئ ي�ستطيع فعل ذلك«.

ا - ل�سانك طويل جدًّ

- ل اأق�ســـد الإ�ساءة, لكن اأهداف القنا�سين كانـــت اإن�ساًفا دقيقًة 

ا؟ جدًّ

قرابـــة الظهـــر, اأح�سروا اأ�سيـــًرا من »م�ست�سف���ى 17  تم���وز«, ا�سمه 

. تقع تلـــك الم�ست�سفى في »الفّلوج���ة«, وكانت ت�سّم 
(1(

»باق���ر درخ�سان«

ين. كان باقر من ف�سيلة القّوة ال�ساربة  عدًدا اآخر من الجرحى الإيرانيِّ

�سر قرب �ساتر 
ُ
فـــي )اأ�سطول( »اأمير الموؤمني���نQ« البحري, وقد اأ

الكميـــن الأمامـــّي لكتيبة »الإم���ام الح�سنQ« في »جزي���رة مجنون 

الجنوبّية«. لم يبَق اأّي جزٍء �سالم في ج�سمه, اأ�سيب في راأ�سه, ووجهه, 

وفّكيـــه, وتحّطمت اأ�سنانه الأمامّية اإثـــر اأ�سابته ب�سظية قذيفة »هاون«, 

ا, وظهره كان مليًئا بالندوب الملتهبة, كما  جروح وجهه كانت عميقًة جدًّ

 من عينيه 
ُ
ح. ُيقراأ ت الكدمات معظم ج�سمه؛ جـــراء ال�سرب المبرِّ غطَّ

عمل بعد الحرّية في م�سفاة الغاز »الفجر« في »كنكان ع�سلوّيه«.  (1(
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اأّنه اإن�سان مقاوم و�سبور. عندما ُجرح بقي َمْغ�سيًّا عليه اإلى غروب ذاك 

اليـــوم. عند المغيـــب, جمع العراقّيون جثث ال�سهـــداء في حفرة مائّية, 

تمهيـــًدا لتغطيتهم بالتراب بوا�سطـــة الجّرافة. عندما بـــداأت الجّرافة 

ين دفنـــه حيًّا مع باقي  عملهـــا, عاد باقر اإلى وعيـــه, اأراد بع�ض العراقيِّ

الجثـــث, لكن الجنـــود ال�سيعة عار�سوهـــم, فاأنقذه اثنـــان من اأ�سحاب 

ال�سميـــر الحّي, ونقلوه اإلى خلف جبهـــات القتال. اليوم اأخبرني بنف�سه 

عما جرى معه.

  �سعـــرت بالراأفة تجاه »باق���ر«, واأ�سبحنا �سديقين حميمين. ب�سبب 

ـــم اأ�سنانه لـــم ي�ستطع تناول �سيء غير ال�سوائـــل, وعندما قلت له:  تحطُّ

»اإن �س���اء اهلل �ستتح���ّرر وتع���ود اإلى اإيران، فيعالج���ك طبيب الأ�سنان«, 

�سحـــك, وقـــال: »وم���ا اأدراك لربم���ا �س���اء اهلل ل���ي اأن اأ�ست�سه���د هنا في 

العراق، فال اأحتاج لكّل تلك الم�ساريف من اأجل عالج وجهي وفكِّي«. 

قـــال »باقر« بروحـــه المت�سامية: »اإذا كان من المق���ّرر اأن اأ�ست�سهد، فلَم 

كّل تلك الم�ساريف من اأجل عالج وجٍه �سُيبلى؟!«

كان باقـــر من�سلًخا عن الدنيا, وعندمـــا كان الإخوة يوا�سونه؛ ب�سبب 

ما اأ�ساب وجهه, كان يقول لهم: »ل تقلقوا ب�ساأن وجهي، واقلقوا ب�ساأن 

، وق�سير الأمد،  اأنف�سك���م«, ثّم قال لي: »يا �سيد! جماُل الوج���ه دنيويٌّ

فم���ا اأكث���ر اأ�سحاب الُمحيا الجمي���ل، جاءوا اإلى ه���ذه الدنيا، ورحلوا، 

ول���م يب���ق له���م ذك���ٌر اأو اأث���ر؟! يج���ب اأن تك���ون اأعمالنا جميل���ة، واأن ل 

دة مع »باقر«.  تقيَّدنا هذه الأمور«. كانت لي بدايٌة جيِّ

اأح�ســـروا بعـــد الظهـــر »ال�ّسيِّد  محّم���د �سفاع���ت من����س« من غرفة 

العمليـــات, ل اأدري لـــَم َلْم يكـــن الطبيب العراقّي علـــى ا�ستعداد لو�سع 



القدم التي بقيت هناك  276

قطعة ب�سيطة من البالتين ل يتعّدى طولها 10 �سم بدل كّل هذه الأ�سياخ 

المعدنيـــة؟! كانت �ساقُه بحاجـــة اإلى �سخ�ض يهتّم بهـــا, ويراقبها على 

الّدوام, لقد ته�ّسمـــت عظام �ساق »ال�ّسيِّد محّمد« من اأعلى الركبة اإلى 

اأ�سفـــل عظام الحو�ض؛ اإثـــر اإ�سابته بر�سا�سة قنا�ـــض. اأحدث الدكتور 

ثالثـــة ثقوب في اأعلى ركبتـــه, وثالثة اأخرى اأ�سفل عظـــام الحو�ض, ثّم 

اأخـــرج من هذه الثقوب ثالثة اأ�سياخ معدنّية ب�سكل اأفقّي, يتراوح طولها 

ما بين 15 اإلى 16 �سم, ثّم قام بو�سل الأ�سياخ الثالثة العليا مع ال�سفلى 

تها بوا�سطة البراغّي. ظّلـــت تلك الأ�سياخ  بثالثـــة اأ�سياخ عامودّيـــة, وثبَّ

ة في ذلك المكان  ـــب لل�سيد محّمد الأذى والعـــذاب  ل�سنتين, خا�سّ ت�سبِّ

المزدحم, اإلى اأن قام الدكتور بنزعها له قبل حوالي �سهرين من تاريخ 

.
(1(

تحريرنا 

الثنين 18 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

بعـــد ظهر هذا اليـــوم, وافقت اإيران على قرار الأمـــم المتحدة رقم 

ن�سُت 
َ
)598(, ونحن لم نكن على علم بذلك, لم اأكن اأ�سدق ذلك, فقد اأ

. ل اأدري لم تعلَّقت بالحرب  ا بالن�سبة اإليَّ بالحـــرب, وتوديعها موؤلم جدًّ

اإلـــى هذه الدرجـــة, ربما ب�سبب الد�ســـم ال�سغيرة التـــي ل يزيد ارتفاع 

�سقفهـــا عن �سقف المنـــازل الع�سرّية اليوم. وبمنا�سبـــة انتهاء الحرب 

ين الحتفال لمدة �سنة كاملة.  طلب �سدام من العراقيِّ

ر, وقالوا: اإّن على عنا�سر  لقـــد قاموا بنزع الأ�سياخ من قدمه �سيف عام 1990 من دون ا�ستخدام المخدِّ  (1(

تعبئة الخمينّي تحّمل الألم, فقال لهم: اأنا على ا�ستعداد لتحّمل �ستى اأنواع الألم, لكن قّيدوا قدَمّي ويَدّي 

جّيًدا بال�سرير, وا�سمحوا لي بقراءة القراآن الكريم.



الألا الراملا ماتغأ  الخديد« بيداج  277

الثالثاء 19 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد – بغداد 

ين من الخارج احتفاًل بالقرار )598(. كّنا ن�سمع هلهالت العراقيِّ

�ســـون ب�سعادة ل تو�سف  كذلـــك دخل الدكتور »عزيز نا�سر« والممرِّ

اإلى الق�سم, وكان برفقته »لطيف دهقان«, فقال: »لقد انتهت الحرب، 

لقد وافقت اإيران على القرار )598(. 

�سعر الإخوة بالإحباط من هـــول ال�سدمة, لقد �سيطر علينا الحزن 

�سون وحّرا�ض  والغـــّم عندما �سمعنا هذا الخبر. تفاجـــاأ الدكتور والممرِّ

بوا كثيًرا: لأّننا لم نفرح لهذا الخبر. ف�ساألنا  ِة فعلنا, وتعجَّ الق�سم من ردَّ

الدكتـــور: »ما بك���م؟! على الأق���ل بانتهاء الح���رب �ستع���ودون اأنتم اإلى 

بالدكم، ويعود اأ�سرانا اإلى بلدنا«. 

بكيـــُت كثيـــًرا. كان الإخوة يوؤمنون بقـــرارات الإمام وحكمتـــه. اأّما بع�ض 

ين كانوا ينظرون ب�سّك وريبٍة اإلى قبول اإيران بالقرار )598(, وكانوا  العراقيِّ

يقولون: »اأنت���م تخدعوننا، وتكذبون ب�ساأن قبولكم بالق���رار، اأنتم تهدفون 

نوا من الهجوم ثانية على العراق«.  تكم الع�سكرّية؛ لتتمكِّ اإلى اإعادة بناء قوَّ

لم ي�ستطع معظـــم الإخوة تمالك اأنف�سهم عن البكاء, مع اأّن الحرب 

مكروهـــة بحـــد ذاتهـــا, اإّل اأن بـــكاء الإخـــوة كان ل�ســـيء اآخـــر. الحرب 

التي ا�ستمـــرت ثّماني �سنوات, والتي فر�سها علينـــا ال�ستكبار ال�سرقّي 

رة, كان  والغربّي والأوروبّي مع الدول العربّية, عالوًة على اآثارها المدمِّ

لهـــا ُمكت�سبات عديـــدة, وحزُن الأخـــوة لي�ض ب�سبب انتهـــاء الحرب, بل 

لأّننـــا كّنا ن�سعر باأّن كل تلك الف�سائـــل, والمعنويات, وال�سوق الجهادّي, 

والإلهّي الثورّي, قد انتهى. 

كي���ف ن�ستطي���ع اأن ُنفه���م العراقيِّي���ن بـــاأّن الجبهـــة محـــل �سناعـــة 
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لالإن�ســـان, الجبهـــة اأر�ـــض العبودّية والـــولء. كيف لنـــا اأن نفهمهم باأّن 

ف���ي ُد�سمن���ا وخيمنا الَجماعّي���ة قد ر�سخت مفاهي���م ال�سمود، ال�سبر، 

التعّف���ف، نب���ذ الظل���م، الوفاء، ال�ستقام���ة، التوا�سع، ال�س���دق، العفو، 

الحم���د، الوطنّي���ة، الم���روءة، المحّب���ة، الكمال، العتم���اد على الذات، 

ل، الر�سا، الخ�سوع،  داقة، الإن�ساف، التعاطف، التوكُّ الإخال����س، ال�سّ

الخ�س���وع، المعرف���ة، الأدب، الكرم، العزة، الكرام���ة، الأمانة، اليقين، 

والنتظار؟!.

قـــال الدكتـــور: »ل اأ�ستطي���ع اأن اأفه���م �سب���ب انزعاجك���م م���ن �سماع 

���ب كه���ذا؟! اإذ لي�س من خب���ر اآخر قد يف���رح العراقيِّين بقدر  خب���ر طيِّ

ه���ذا الخب���ر«. كان العراقّيون يقيمون الحتفالت في كّل اأنحاء العراق, 

�ساهدنا ذلك على �سا�سة التلفزيون العراقّي, فقد َنَزَل النا�ض اإلى الأزّقة 

وال�ســـوارع َيْعِقـــدون حلقات »الدبك���ة«, احتفاًل بانتهـــاء حرب ا�ستمرت 

ثّماني �سنوات. 

�سيـــن, وكانوا يقولـــون لنا: »هيا  لـــم ت�سِع الفرحـــة الحّرا�ض والممرِّ

قوا«. لهم  ���وا و�سفِّ ���ا، عّبروا عن ذل���ك، ارق�سوا وغنُّ افرح���وا اأنت���م اأي�سً

الحّق في اأن يفرحوا. كان »توفيق اأحمد« حار�ًسا مثّقًفا, قال لنا: »هذه 

الحرب لم تجلب للعراق �سوى 70 ملياَر دولٍر من الديون الخارجية، 

ومئات الآلف من القتلى و..«.

الأربعاء 20 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

�سين, فالعراقّيون  بعد ظهـــر هذا اليوم, ت�ساجرت مع م�سوؤول الممرِّ

لـــم يعطوني م�ساّدات اللتهابات اإّل في الأّيام الثالثة الأولى بعد اإجراء 



الألا الراملا ماتغأ  الخديد« بيداج  279

�ض  عملّيـــة البتر, كان ُجرحي قد التهب كثيًرا, وعندما طلبُت من الممرِّ

ا لاللتهاب, كالعادة قال لي: »يجب اإعطاء الإيرانيِّين الر�سا�س  م�سادًّ

بدل م�ساّدات اللتهاب«. 

- مكاُن ر�سا�ساتكم التي اأ�سابت بدني هي في ذاكرتي.

دخـــل الدكتور, الـــذي كان يـــزور الأ�ســـرى الجرحى مـــّرًة كّل ثالثة 

اأّيـــام اإلى الق�سم, واأخبر »ن�س���ر اهلل« باأّنه يجب قطع يده, وقد �سّدقهم 

»ن�س���راهلل« للوهلة الأولى, فالعراقيون كانوا جاهزين دائمًا لقطع اأيدي 

ين. اأرادوا قطع يـــد »ن�س���راهلل« الي�سرى التي  واأرجـــل الأ�ســـرى الإيرانيِّ

�سيبـــت بعدد من الطلقات فته�ّسمت عظامها, لكنها لم تكن بحاجة اإّل 
ُ
اأ

لو�سع قطعة من البالتين ريثّما تلتئم ك�سور العظام. 

لم اأكن اأريد اأن ُتقطع يد »ن�سراهلل«, فقلت له: »ن�سراهلل«! هوؤلء الأطباء 

مجّرد طالٍب في كلّية الطب, وقد اأخبرنا »توفيق اأحمد« باأّنهم اإلى جانب 

�سين,  درا�ستهـــم يقومـــون بالتطبيـــق العملّي باإ�ســـراف الأطبـــاء المتخ�سِّ

ويرغبون كثيًرا باإجراء العمليات الجراحّية لكت�ساب التجارب. 

�ســـون ل�سطحـــاب »ن�س���راهلل« اإلـــى غرفـــة العمليـــات,  جـــاء الممرِّ

فرف�ض ذلك. وكانوا قبل عّدة اأّيام يريدون قطع �ساق »قا�سم فقيه« من 

ا. قال لهم »ن�سراهلل«: »لن اذهب اإلى غرفة  الركبة فرف�ض ذلـــك اأي�سً

العمليات«. فقالوا له:

- �سَت�سْودُّ يدك وتموت. 

- ل يهّم. اإذا ا�سوّدت, عندها يمكنكم قطعها. 

بعد �سهر �سفيت يده, لكن ك�سور العظام التاأمت ب�سكل غير �سحيح, 

حينها قال لي »ن�سراهلل«: »لول م�سورتك لفقدت يدي«. 
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كانوا قد اأح�سروا قبل الظهر جريحين جديدين من �سجن الر�سيد, 

ه الأي�سر,  اأحدهمـــا اأ�سابتـــه �سظية فـــي وجهه, فذهبـــت بع�سالت خـــدِّ

ه وجهه, واأنفـــه كّليًّا. كما ت�ســـّرر فّكه الأ�سفـــل واأ�سنانه, كان من  وت�ســـوَّ

�سر في منطقة »دهلران«. اأخبرني باأّن 
ُ
عنا�سر الجي�ض الإيرانـــّي, وقد اأ

دبابة عراقّية تعّقبته في ال�سحراء, فقد اأراد قائد الدبابة اأن يت�سّلى في 

مالحقته, كان يعـــدو في ال�سحراء؛ كي ل تدو�سه الدبابة, وفي النهاية 

ـــا, بعـــد اأن اأنهكه التعب, لكـــن الدبابة لم تد�ـــض �سوى على  �سقـــط اأر�سً

قدمه, ن�سيُت ا�سمه, لكّنني اأذكر اأّنه كان جنديًّا في »فرقة حمزه 21«. 

الخمي�س 21 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد

ثنا »توفيق اأحمد« عن الإمام الخمينّي والقرار  ع�سر هذا اليوم حدَّ

)598(, وعـــن كاأ�ـــض ال�ّسّم, لـــم اأفهم ق�سده تماًما, لكـــن ح�سبما قال, 

فالإمـــام الخمينـــّي وّجـــه البارحة ر�سالًة حـــول القـــرار )598(, وما اإن 

�سمعنـــا كالم الإمـــام حـــول »كاأ�س ال�س���ّم ال���ذي تجّرع���ه « حّتى فا�ست 

دموعنا, واأردنا �سماع المزيد عن الإمام واإيران. 

الجمعة 22 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

تـــم نقل عدٍد مـــن جرحى الق�ســـم المجاور اإلى المعتقـــل المركزّي, 

مـــع اأن اأكثرهم كان ل يزال بحاجة للعنايـــة الطبية, كما تم �سباح هذا 

اليـــوم, وباأمر من الدكتـــور, تنظيف فناء الم�ست�سفـــى بالماء, فُم�سحت 

اأر�سيات غرف المركـــز ال�سحّي وُرّتبت. اأخبرنا الدكتور باأّن عدًدا من 

م�سوؤولـــي المركز ال�سحّي التابع للجي�ـــض العراقّي �سيزورون المكان مع 

عدٍد من الأطباء المدنّيين. 
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الحار�ـــض الذي علمـــت با�سمه حديًثـــا وُيدعى »عب���د الجّب���ار«, قال 

للجرحى: »ل يحّق لكم العترا�س على المركز ال�سحّي اأمام الأطباء 

المدنّيين، اأو اأمام العقيد«. 

كمـــا اأّكد الدكتـــور »عزيز نا�س���ر« بنف�ســـه: »اإذا �ُسئلتم ع���ن العناية 

الطبّي���ة، والهتم���ام بك���م هن���ا، فقول���وا اإّن كّل �س���يء عل���ى ما ي���رام، ل 

تواجهكم م�ساكل على الإطالق«. 

وقـــال »عب���د الجب���ار«: اإذا تفّوهتم بغير هذا ف�سيكـــون ح�سابكم بعد 

رحيلهـــم ع�سيًرا. وتابـــع الدكتور: ول يحّق لكـــم اإخبارهم عن الجرحى 

ين الذين قتلوا في هذه الم�ست�سفى. الإيرانيِّ

بعد اأن انتهوا من التهديد والوعيد نقلونا اإلى الق�سم المجاور, وقبل 

و�سول العقيد والأطباء, اأح�سروا الأدثرة والفر�ض للجرحى الذين كانوا 

ينامون على الأر�ض. 

لقد تو�ّسل القّيمون على الق�سم ب�سّتى ال�سبل؛ لإظهار المكان باأف�سل 

�سيـــن, فرّتبوا كّل �سيء ونّظمـــوه. كان بين  �ســـورة اأمام ال�سّبـــاط المفتِّ

�سر مع 
ُ
الجرحـــى رجـــل كردّي عجوز, ناهـــز ال�سبعين من العمر, وقـــد اأ

ابنـــه- الموجود حاليًّا في �سجن الر�سيـــد- بالقرب من حدود محافظة 

»اإي���الم« الإيرانّية. كان العجوز نحيـــل الج�سم, اأوهنه ال�سعف, فبالكاد 

ي�ستطيـــع فتح جفنيـــه. رجاهم كثيًرا اأن ل يفّرقوا بينـــه وبين ابنه, لكن 

اأحًدا لم ي�سغ اإلى رجائه. فرح العجوز كثيًرا عندما علم بزيارة العقيد, 

وقد اأدرك العراقيون اأّنه �سيطلب من العقيد اإر�ساله اإلى ابنه, فقد اأخبر 

اأحد الحّرا�ض بالأمر. اأح�سروا له »د�سدا�سة« عربّية, وطلب منه حار�ض 

الق�ســـم »غانم ح�س���ان« اأّن ل يذكر �سيًئا عن هـــذا المو�سوع. اأظّن اأّنهم 
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ين. قال »اأحمد  لم يريدوا اأن ُيذكر هـــذا المو�سوع اأمام الأطباء المدنيِّ

�سريف���ي«: »عندم���ا كان���وا يجلدون ابن���ه بال�سوط في �سج���ن الر�سيد، 

هج���م عل���ى الحار�س محاوًل نزع ال�سوط منه، ل���و كنت حا�سًرا لترى 

م���دى فجاع���ة الم�سه���د، انه���ال الحّرا����س بال�سياط عل���ى الأب والبن 

كزّخ���ات المطر، وف���ي النهاية، عندم���ا علموا اأّن العج���وز والد ال�ساّب 

تراجعوا عن جلدهما«. 

حاول الدكتور »عزيز نا�سر« اأن ل يقول له �سيًئا, لكن »عبد الجّبار« 

ـــئ الُخلـــق, ت�سّرف بـــكّل حقارة مع العجـــوز »الإيالم���ّي«, وقال له:  �سيِّ

»ا�سم���ع اأّيها العجوز، واهلل العظيم اإذا تفوَّهت ب�سيء عن ابنك للعقيد 

ف�ساأقط���ع ل�سان���ك، يج���ب اأن ل يعل���م الأطب���اء المدنّي���ون بالأ�س���رار 

الع�سكرّية«. 

ا�ستـــاء »ه���ادي كنج���ي« اأكثر من غيره لهذا الت�ســـّرف, فقال »لعبد 

الجّب���ار«: �سحيـــح اأن هذا العجوز اأ�سير عندكـــم, لكّنه في �سّن والدك, 

ف اإن تحّدث اأحدهم بهذه الطريقة اإلى والدك؟! كيف �ستت�سرَّ

ي اأًبا لي؟! - ومتى كان عدوِّ

انزعـــج العجـــوز الكردّي منه كثيـــًرا, وقال: »اللعنة على م���ن ي�ساأل 

النا����س �سيًئ���ا دون رّب العالمي���ن، ل���ن اأطلب م���ن عقيدك���م �سيًئا، كنت 

�ساأطل���ب من���ه اأن ير�سلن���ي اإل���ى ابن���ي، لك���ن �سرف���ُت النظر ع���ن ذلك، 

�ساأطلب ابني من اهلل، ولي�س منكم«. 

 تنفيـــًذا لأوامـــر الدكتور, اأح�ســـروا عدًدا من اأباريـــق مياه ال�سرب, 

وو�سعوهـــا علـــى حافة النافذة. و�سل العقيد العراقـــّي قبل الظهر, كان 

مربـــوَع القامة, كثيـــَف الحاجبين, ممتلـــَئ الوجه, اأ�سمـــَر اللون, وكان 
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برفقتـــه عدٌد مـــن الأطباء باللبا�ض المدنـــّي, دخلوا اإلـــى الق�سم, وكان 

الإخـــوة يجل�سون في الممّر بهـــدوء و�سمت, الجميع بقـــي �سامًتا, قّدم 

الدكتـــور »عزي���ز نا�سر« للعقيـــد والأطباء تقريًرا حـــول اأو�ساع الأ�سرى 

الجرحـــى, هـــّز العقيـــد, القـــادم مـــن المركز ال�سحـــّي التابـــع للفيلق 

العراقـــّي, راأ�سه عالمة علـــى الر�سا, اأعتقد اأّن تقريـــر الدكتور »عزيز 

نا�س���ر« كان على ال�ســـكل التالي: يتم تغيير �سمـــادات جروحهم يوميًّا, 

عام المنا�سب. تم اإجراء اأغلب العمليات الجراحّية لهم  م لهم الطَّ وُيقـــدَّ

فـــي هذه الم�ست�سفـــى. ن�سمح لهم بالخروج وا�ستن�ســـاق الهواء, ول اأحد 

ي�سايقهم هنا, كما ونعاملهم معاملة اإن�سانّية.

اأن�ســـت العقيـــد اإلى تقريـــر الدكتور, ثّم نـــادى المترجـــم الإيرانّي 

»لطيف« وقال:

- لقد تجّرع قائدكم كاأ�َض ال�ّسم, لقد انتهت الحرب, اأعلمتم بذلك؟

ا,  - لقـــد عقد الإمام الح�سن المجتبىQ ال�سلح مع معاوية اأي�سً

نحن جميعنا نحترم قرارات اإمامنا. 

بدا العقيد كاأّنه م�ستمع جّيد, ثّم قال: »اأنتم الإيرانّيون تكذبون في 

ر ل�سّن هجوٍم جدي���د على العراق، نحن  ه���ذا ال�ساأن، فقواتك���م تتح�سّ

نعلم اأّنكم تخدعوننا«. 

- الجميع يعلم اأّن قائدنا ل يكذب, ول يخادع. 

وقـــال »هادي كنجي«: لم اأ�ساأ ذكر المثـــل القائل: »الكافر يعتقد اأّن 

الجميع على �ساكلته«. واأنتم تعتقدون اأّننا مثلكم؟!

- علـــى اأّي حال, وبما اأّننا نعرف اأّنكم تكذبون, قّررنا اأن نهجم على 
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, تماًما كما بداأت الحرب, �سنقوم باحتالل مناطق من بلدكم 
(1(

بالدكم

ُننا من فر�ض �سروطنا عليكـــم في المفاو�سات القادمة, واأن ننتزع  تمكِّ

منكم »�سّط العرب«. 

فقال له اأ�سيٌر جريح من �سباط الجي�ض الإيرانّي, من فرقة »حمزه 21«: 

»م����ن جه����ة توافقون على وق����ف اإطالق النار، ومن جه����ة اأخرى تقومون 

فاتكم للعالم؟«. بالهجوم على الحدود الإيرانّية، كيف �ست�سوِّغون ت�سرُّ

مـــن بين كّل الـــكالم الذي تبادلنـــاه مع العقيد, اأ�سعـــل كالم ال�سابط 

الإيرانّي غيظه, ففّر العقيد من ال�ساحة, وقال بكثير من الغرور والتعجرف: 

غ الرئي�س القائ���د ت�سّرفاته لأحد؟! نحن ل  »وه���ل من المق���ّرر اأن ي�سوِّ

غ ت�سرفاتنا لأحد، اأعني: اإّنه لي�س علينا فعل ذلك«.  ن�سوِّ

كان الغرور والتكّبر باديين في كّل كلمة قالها. 

فقلت له: »وحّتى هلل ؟!«.

ال�سبت 23 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

�سيـــن والحرا�ض ع�سبّيـــي المزاج, فقد  اليـــوم كان عـــدد من الممرِّ

منعوا عّنـــا الحليب وطعام الفطور, بل حّتى الدواء, وتغيير ال�سمادات. 

بة عن �سبب غ�سب  اأخبرنـــا »توفيق اأحمد« الذي تربطنا بـــه عالقة طيِّ

يـــن, كان يحمل معـــه �سحيفة »القاد�سية«, فاأ�ســـار اإلى خبٍر في  العراقيِّ

ال�سفحة الثانية, وقال: »العراقّيون غا�سبون ب�سبب مقتل اأحد القادة 

ف���ي هجمات البارح���ة«. لقد ُن�سرت �سورة القائـــد الع�سكرّي البعثّي في 

ال�سفحـــة الثانية مـــن �سحيفة القاد�سّيـــة, ويدعى »�سال���م محّمد علّي 

قـــام العـــراق بالهجوم علـــى الأرا�سي الإيرانية بعد 4 اأّيـــام من القبول بالقـــرار )598), وقراأ دهقان هذا   (1(

الخبر في ال�سحف العراقية, وترجمه لنا.



الألا الراملا ماتغأ  الخديد« بيداج  285

حم���ودي«, قائـــد »ل���واء الم�س���اة الخام����س« في الجي�ـــض العراقّي الذي 

قتـــل البارحـــة في »�سلمجة« على يـــد قّواتنا, وفي ال�سفحـــة الأولى من 

ال�سحيفـــة ذاتهـــا ُكتب بالخط العري�ض مـــا يلي: »اإلى الأم���ام يا اأحفاد 

خالد و�سعد و�سالح الدين، يا رجال قاد�سّية �سدام«.

الثالثاء 26 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد- بغداد 

ين, كالعادة  عنـــد الظهيرة كانت الفرحـــة بادية على وجـــوه العراقيِّ

ين ثالث  اأردت اأن اأعـــرف �سببها, فقد راأيت الفرحة تغمر وجوه العراقيِّ

مـــّرات حّتى هذا اليوم, المـــّرة الأولى عندما كنت فـــي �سجن الر�سيد, 

حينها و�سلنا خبر ق�سف القـــّوات البحرّية الأمريكّية للطائرة المدنّية 

الإيرانّية, المّرة الثانية منذ عّدة اأّيام, عندما وافقت اإيران على القرار 

)598(, واليوم هي المّرة الثالثة التي اأراهم فيها فرحين بهذا ال�سكل, 

ناديت »لطيف دهقان« من خلف النافذة و�ساألته: 

- ماذا هناك يا لطيف؟ لَم العراقّيون �سعداء هكذا؟ 

- لقد هجم »المنافقون« على اإيران. 

َدحت اأ�سواتهم؟! - هكذا اإذن! لأجل هذا �سَ

بعـــد قبـــول اإيران بالقـــرار 598, ا�ستخـــدم �سّدام اآخـــر ورقة رابحة 

فـــي يده, األ وهي »المنافقين«. دخـــل الدكتور »عزيز نا�سر« الذي كان 

ا بتلك الموا�سع اإلى الق�سم وقال: مهتمًّ

- لقد انتهى اأمر اإيران .

- وكيف ذلك يا دكتور؟ هل لأّنها وافقت على القرار؟ 

عندمـــا �سمعـــت كالم الدكتور اأدركت اأّنه ل يعنـــي القرار, فالبارحة 
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قامت منظمة »المنافقي���ن«, وبم�ساعدة الجي�ض العراقّي بالهجوم على 

حـــدود اإيـــران الغربّية, ودخلوا اليـــوم منطقة »�سربل ذه���اب«, و»اإ�سالم 

اآباد«. انتهت الحرب, وعلى الرغم من القبول بالقرار 598, فاإّن الجي�ض 

العراقـــّي هاجـــم الأرا�ســـي الإيرانّية. تحـــّدث »غانم ح�س���ن، و�سعدون 

ا من�سفين,  فيا����س« �سابطا ال�ستخبارات عـــن الن�سر, اإّل اأنَّ اأ�سخا�سً

اأمثال »توفيق اأحمد« تحّدثوا عن هزيمة نكراء. 

وقـــد اأعلن التلفزيون العراقّي اأّن اأئمة الم�ساجد في اإيران قد ارتدوا 

ا. بدايًة لم يف�سح  زيَّ المجاهديـــن, وانطلقوا اإلى جبهات القتـــال اأي�سً

العراقّيـــون عن دعمهم لمنظمة »المنافقين«, اإّل اأّن ال�سحف العراقّية 

لـــم ت�ستطـــع اإبقـــاء الأمر طـــّي الكتمـــان, كان الجميع فرحيـــن, ما عدا 

»توفيق اأحمد«. يحّق لهم ذلك, فهجوم المنافقين على اإيران كان اآخر 

ين. ورقة رابحة في يد العراقيِّ

تعّجبنـــا كثيًرا لوقوع المعارك بعد �سدور القرار, وعلمنا, من خالل 

دنـــا بهـــا »لطي���ف دهق���ان«, اأّن عمـــالء المنظمة,  المعلومـــات التـــي زوَّ

وبقيـــادة »م�سع���ود رج���وي«, قد هاجمـــوا اإيران تحت عنـــوان »عمليات 

)1), واأعلن »م�سعود رج���وي« في مقابلـــة بثَّها التلفزيون 
الن���ور الخال���د«

لقـــد قامـــت منظمـــة مجاهدي خلق, وبعـــد 9 اأّيام من قبـــول ايران بالقـــرار 598, بجمـــع عنا�سرها من   (1(

الـــدول الأوروبّية الذين بلغ عددهم حوالي 15 األف عن�سر مدعمين بالآلة الع�سكرّية العراقّية, وانق�سوا 

ا, فاحتلـــوا بع�ض المناطق  علـــى الحـــدود الغربّية لإيران, وقـــد �ساندتهم القّوات الجوّيـــة العراقّية اأي�سً

الحدودّية, وقتلوا عنا�سر من حزب اهلل الإيرانّي, واأحرقوا الم�ست�سفيات. لكن ال�سعب الإيراني الغيور, 

وبعد اطالعه على اأمر الهجوم, توّجه اإلى الحدود الغربّية للبالد و�سّد هجومهم . فقتل للمنافقين 4800 

عن�ســـًرا من عنا�سرهـــم, اإ�سافة اإلى مئات الجرحـــى, وكانت تلك المنظمة قـــد قّدمت خدمات جليلة 

�ض, وبّث ال�سائعات, وجمع المعلومات  ل�سدام طوال �سنوات الحرب, من القيام بعمليات اغتيال, وتج�سُّ

الع�سكرّية, وتقديمها للعدّو.
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العراقي اأّن كّل )ت�سكيل( من وحدات »المنافقين« ت�ساوي ثالث اأو اأربع 

وحدات من الحر�ض الثورّي, والجي�ض الإيراني. ووعد جنوده باأن عملية 

»الن���ور الخال���د« �ستكون تحت �سعار »ذه���اب بال اإي���اب«, و�سوف تق�سي 

على الثورة, وعلى حكومة رجال الدين. 

 قـــال العراقّيون: اإّن رجوي, قال في لقائـــه مع �سدام: عليكم تاأمين 

الأعتـــدة والذخائر الع�سكرّية الحديثة لنـــا, وعلينا نحن اأ�سر الخمينّي, 

وجلبه اإلى بغداد. كان العراقّيون يناق�سوننا كثيًرا في هذا الأمر, اثنان 

فقـــط كانا يوافقان على كالمنا وتحليالتنـــا. عندما قالوا: اإّن اإيران قد 

انتهـــى اأمرهـــا, اأجبناهم: »لو اجتم���ع جميع المنافقي���ن فهل �سي�سل 

عددهم لفيلق واحد من فيالق الجي�س العراقّي؟ اأنتم وبكّل قدراتكم، 

وتجهيزاتك���م، ل���م ت�ستطيعوا التغّل���ب علينا طوال ثّمان���ي �سنوات من 

الحرب، فكيف للمنافقين اأن يهزمونا؟«.

البع�ـــض منهم وافق على كالمنـــا, والبع�ض الآخر لم يكـــن يفّكر اإّل 

بالق�ساء على اإيران.

ب�سبب هجوم المنافقين على اإيران, ت�ساهل العراقّيون معنا, و�سمحوا 

لنا بالخروج اإلى فناء الم�ست�سفى, وق�ساء �ساعات اأطول هناك. 

ال�سبت 30 تموز 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

ُهـــزم المنافقون فـــي عملية »المر�ساد« �سّر هزيمـــة, وكانت ت�سلنا 

نا حاولنا اإخفاء معرفتنا بتلك  اأخبارهم عن طريق »توفيق اأحمد«, لكنَّ

ا لم يخبرونا  الأخبار, فلم نتحّدث معهم حول تلك الموا�سيع, وهم اأي�سً

بـــاأيِّ �سيء, كما لم يعلمـــوا اأّننا على علم بها, لكن بع�سهم كان ُيقّر باأنَّه 
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ل يمكن هزيمة نظام »رجال الدين« بهذه ال�سهولة. 

 قال »باق���ر درخ�س���ان« للعراقيين: »�سحيح اأّننا اأ�س���رى، ول يمكننا 

الو�سول اإلى المنافقين، لكن لو كنت مكان »م�سعود رجوي« لأ�سميت 

العملية با�سم »الهالك الخالد«؛ لكان ذلك اأكثر واقعيًة«.

ن  ـــف: »ف���ي حي���ن ل���م تتمكَّ وقـــال »توفي���ق اأحم���د« الحار�ـــض المثقَّ

, ومـــع كلِّ اقتدارها من هزيمـــة حكومة »رجال 
(1(

ال�سلط���ة »البهلوّي���ة«

الدين«, فكيف للمنافقين اأن يفعلوا ذلك؟!.

ين, لكنَّ  ين �سبيهـــة بتحليالت الإيرانيِّ كانت تحليالت بع�ض العراقيِّ

, كانت تحليالتهم جوفاء  بع�سهم الآخر,ـ وب�سبب حقدهم الدفين عليناـ 

بال اأ�سا�ض. تعجبُت, وقلت في نف�سي: »بهذه التحليالت ظّن �سدام اأّنه 

ي�ستطي���ع احت���الل اإيران خ���الل اأ�سبوع واحٍد؟!«. وقـــال هادي كنجي: 

���ر بهذه الطريقة، فماذا تتوّقع م���ن هوؤلء؟! اإّنهم  »بم���ا اأّن �سدام يفكِّ

كخفافي�س الليل ل يرون �سوى الظالم، هم ل يرون النور«.

قـــال اأحد �سباط فرقة »حمزة 21« للعراقيين: »في عهد ال�ساه، كان 

الم�سوؤول���ون العراقّي���ون يهابون���ه، ويخافون���ه كخوفه���م م���ن الموت، 

وق���د ُه���ِزَم ذلك ال�ساه، الذي كنت���م تح�سبون له األف ح�ساب، على يدي 

الخمينّي الذي اأخرجتموه من اأر�سكم، فكيف ب�»رجوي« هذا؟!«

الأثنين 1 اآب 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

ن  كنت اأتابع اليـــوم اأخبار اإيران, وقد �سمعت اأخباًرا طيبة, فقد تمكَّ

الإيرانيُّـــون البارحـــة من تحريـــر مدن »ق�س���ر �سرين و�سوم���ار« من يد 

المق�سود: نظام ال�ساه البائد »محمد ر�سا بهلوي«.  (1(



الألا الراملا ماتغأ  الخديد« بيداج  289

الأعـــداء. وقد ان�سحـــب العراقّيون بـــكّل مهانة من الأرا�ســـي الإيرانية 

الجنوبّيـــة. فقد حاولوا جهدهم بعد قبول اإيران بالقرار, ال�سيطرة على 

اأجزاء منها, ولو نجحوا في ذلك, وبناًء لقول اأحد الإخوة, لقامت حرب 

اأخـــرى بعـــد ال�سلح معهم ل�سترجـــاع تلك المناطق. وكمـــا قال »هادي 

كنجي« فاإن احتالل مناطق الجنوب بالن�سبة اإلى �سدام األّذ من احتالل 

بقية المناطق! 

ال�سبت 6 اآب 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

ين. اأعتقد اأّن بوابة العبور  اليوم هو يـــوم الياأ�ض بالن�سبة اإلى العراقيِّ

ا  قفلت في وجههم بعـــد قبولهم ر�سميًّ
ُ
لحتـــالل مناطق من اإيران قـــد اأ

بوقف اإطالق النار. 

الخمي�س 11 اآب 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

ين ابنه الـــذي يبلغ مـــن العمر قرابة  اأح�ســـر اأحـــد الأطبـــاء العراقيِّ

ت�ســـع اأو ع�ســـر �سنوات معه اإلـــى الم�ست�سفى, كان ال�سبـــّي كوالده اأ�سود 

الب�ســـرة كالحًا, اأخبره الأب باأّننا اأ�ســـرى اإيرانيُّون, وعندما �سمع بذلك 

هجم علينا ب�سيـــف بال�ستيكّي كان في يده, و�سرع ب�سربنا على روؤو�سنا 

ووجوهنـــا, كان والده ينظر اإليـــه وي�سحك دون اأن ينهره عن فعل ذلك. 

ترجـــم لنا »من�س���ور«, الأ�سير العربّي, كالم الدكتـــور الذي كان �سعيًدا 

ين,ـ وكـــي ل ننزعج من ذلك  ل�سعـــادة ابنـــه في �سرب الأ�ســـرى الإيرانيِّ

ـ, قـــال وهـــو يبت�سم بخبـــث: »ابني يك���ره المجو�س، ل���م اأطل���ب منه اأن 

ي�سربكم، فقد ن�ساأ على كره الإيرانيِّين«. 

ظـــل ال�سبّي ي�ســـرب ب�سيفه البال�ستيكّي على روؤو�ـــض ووجوه الإخوة 
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حّتـــى تعب وان�ســـرف, تمّنيت لو لم اأكـــن اأ�سيًرا, فاأ�سفعـــه على وجهه 

�سفعة قوّية. 

���د �سري���ف بنجه)1)  راأيـــت الليلـــة الما�سيـــة »اأحم���د ف���روزان، وال�ّسيِّ

 في عالم الروؤيا. كان اأحمد من اأعّز اأ�سدقائي, ما كان اأحوجني 
(2(

بند«

اإلـــى وجـــوده معي في تلك الأّيـــام, لقد ا�ستقت اإليه كثيـــًرا, فقد ق�سيت 

معـــه اأوقاًتا ع�سيبة في جبهات القتـــال, في الجنوب الغربي من اإيران. 

ق�سيت معه 18 �سهًرا في تفكيك الألغام, كانت من اأجمل اأّيام حياتي. 

 دخلنا �ستاء عام 1987م الأرا�سي العراقّية في عملية »كموندو�س«, 

د »�سريف«. ل اأن�سى اأبًدا بكاء اأحمد حزًنا على فقد ال�ّسيِّ

في تلك ال�سنة دخلنا اإلى كرد�ستان العراقّية في عملية »كموندو�س« 

مـــع مجموعة من الأكـــراد المعار�سين, وقد ا�ست�سهـــد »ال�ّسيِّد �سريف« 

اإثـــر اإ�سابته ب�سظية قذيفة »هاون«, وهو ي�سّلي في حال »القنوت«, كما 

تجّمد عدٌد من الإخوة ب�سبب البرد ال�سديد.

ـــن »اأحم���د«, وب�سعوبـــة بالغة, - مع مـــا له من لياقتـــه البدنّية,  تمكَّ

وبم�ساعدة اأحد اأفراد فرقـــة ال�ستطالع - من اإنزال ج�سد ال�سهيد من 

المرتفعات الجبلّية الوعرة اإلى الطريق العاّم, وقال قائد العملّية »جواد 

عظيمي فرد« ل�سائق الجّرار الزراعّي الكردّي: »خذ ما ت�ساء من المال 

لقاء �سحب جّثة ال�سهيد اإلى الخلف«. ل اأدري كم اأعطاه من الدنانير, 

.Panjeh :بنجه: تلفظ  (1(

د »�سريف بنجه بند« من الإخوة في ا�ستخبارات وعمليات لواء »الفتح 48«, وقد ا�ست�سهد  كان ال�سهيد ال�ّسيِّ  (2(

فـــي �سبـــاط عام 1987م في »م���اروت كرد�ستان«, و كتب فـــي و�سيته :.. اطلب ال�سماح مـــن والدي واإخوتي 

ة اأمي الحنونة .. ومن زوجتـــي .. واأطلب منكم الإنفاق في �سبيل اهلل وو�سع مبلغ 5 اآلف  واأخواتـــي و خا�سّ

تومن في ح�ساب الجبهة؛ لأّنني مدين بهذا المبلغ لها ..و اطلبوا من اهلل اأن يح�سرني مع �سهدائه ..)كتاب 

ين لمحافظة »كهكيلوّيه وبوير اأحمد« الكتاب الأّول �سفحة 589(. وثائق ال�سهداء والإيثاريِّ
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لكن اأحمد قال: لول »عظيمي فر« لبقي ج�سد ال�سهيد هناك. 

كان اأحمـــد بطاًل حقيقيًّا في الدفـــاع المقّد�ض, لقد افتقدناه عندما 

احتـــّل الأعداء جزيرة »مجنون«. التقيُت »اأحم���د« اأّول مّرة في عمليات 

�سبنا بالق�سف الكيميائّي؛ 
ُ
»كرب���الء اأربعة«, في جزيرة »مين���و«, وقد اأ

اإذ لـــم يكن بحوزتنا اأقنعـــٌة واقيٌة من الغازات ال�سامـــة, فحقنني اأحمد 

ة في فخذي. بعد  ة به بالقـــوَّ بحقنـــة »اأتروبين فاآمي���ل نيتريت« الخا�سّ

عمليات كربالء اأربعة, فررنا مًعا من م�ست�سفى »ال�سهيد كالنتري« في 

»دزفول«, وعدنا اإلى مقّر عمليات اللواء. 

حّدثـــُت اليـــوم »باق���ر درخ�س���ان« عن ذكرياتـــي مع اأحمـــد. اأخبرني 

اإخوتـــي, فيما بعـــد, اأّن »اأحمَد« جاء قبل ع�سريـــن يوًما من �سهادته اإلى 

منزلنا, وقراأ لـــي الفاتحة, وبكى كثيًرا لفقدي, كما طلب من اهلل, وفي 

ح�سور اأفراد عائلتي, اأن ل يبقى حيًّا بعدي. وقبل �سّتة اأّيام من �سهادته 

 .(1(
اأف�سح في ر�سالة لأخي عن مكنونات قلبه تجاهي

الثنين 15 اآب -1988 م�شت�شفى الر�شيد - بغداد

م الحرام, دخل الدكتور »عزيز نا�سر« اإلى  اإّنه الثاني من �سهر محرَّ

ّحّي برفقة �سخ�ض اآخر لم اأره من قبل. كان يرتدي اللبا�ض  الق�سم ال�سّ

المدنّي, فقـــد ارتدى بّزًة اأنيقة. طلب الدكتـــور مّني, ومن قا�سم فقيه, 

ـــا اأن فقد نا�سر �سوف يق�سي  لـــم اأعـــد اأعي نهاري من ليلي ..اأق�ســـم اأن ل رياء في م�ساعري ..واأ�سعر حقًّ  (1(

علـــّي, ولـــم اأكن لأحـــزن على �سهادة جميـــع اأهل اإيران بقدر حزنـــي على �سهادة نا�ســـر . البارحة ذكرناه 

فـــي ال�سيـــارة, وبكينا, وكنت اأقول لنف�ســـي: لَم َلْم يترك هـــذا ال�سجاع ر�سالة! وما اإن و�سلـــت اإلى الغرفة 

حّتى اأعطوني ر�سالته. اأخي اإّن قلب والديك ك�سير ويداوى ذلك بموؤان�ستهم وموا�ساتهم بت�سيحات براعم 

ه الـــى ال�سهداء »�سريف«, »هدايت«, و»نا�سر  الثـــورة الذين تناثرت على اأيدي الغرباء . حديثي هذا موجَّ

ح�سيني«. »عزيزي نا�سر« رحلت وما زالت �سورتك محفورة على لوح قلبي, رحلت والقلب حزين حزين.
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ا في الق�ســـم, اأن نجيب عن  واأحمـــد �سريفي, ونحن اأ�سغـــر الأ�سرى �سنًّ

اأ�سئلة الطالـــب العراقّي الذي هو ب�سدد كتابة اأطروحته في الدكتوراه, 

ين ال�سغار ال�سّن. اأعتقد اأّنها كانت تدور حول الحرب والأ�سرى الإيرانيِّ

قال ذلك الطالب: اإّن الجي�َض الإيرانّي عاجٌز بمفرده عن الّدفاع عن 

الحدود الإيرانّية؛ لذلك قّرر النظام الحاكم في اإيران ال�ستعانة بالأولد 

ال�سغار الذين يجلبونهم بالقّوة من المدار�ض اإلى جبهات القتال.

ة, كان يريد اأن  لقـــد طرح علينا اأ�سئلة متنّوعة, لكن بذهنّيته الخا�سّ

يعـــرف كيف لقوى التعبئة ال�سعبّيـــة,ـ التي اأطلقوا عليها في العراق ا�سم 

»الجي����س ال�سعب���ّي« ـ, اأن تكون اأقوى من الجي�ض الر�سمّي. اأيًّا كان, فقد 

�سمحت لـــه وزارة الدفاع وال�ستخبارات باإجراء المقابالت مع الأ�سرى 

يـــن ال�سغـــار ال�سّن لكتابـــة اأطروحته في الدكتـــوراه. كان يدون  الإيرانيِّ

المالحظـــات والأجوبة التـــي اأعطيناه اإّياها, ول اأعلـــم كم كان من�سًفا 

ين لأوامر الإمام  َلَنا عن دوافعنا وعن طاعة التعبويِّ
َ
واأميًنا في ذلك. �ساأ

الخمينّي دون اعترا�ض. 

بة: »اأنا ل  وقـــد اأجابه »قا�س���م فقيه« بلغته الب�سيطة, ولهجتـــه المحبَّ

اأفقه من الدافع والدوافع �سيًئا، فقد جئت لأدافع عن وطني«. عندما 

اأخبرنـــاه عـــن حقيقة م�ساعرنا انده�ض كثيـــًرا, وقال: »ه���ذا ال�سوؤال ل 

عالق���ة ل���ه باأطروحتي، لك���ن اأخبرني، األ�س���ت منزعًج���ا؛ لأّنك فقدت 

قدمك، واأُ�سرت عندنا، واأنت ل زلت �سغيًرا؟«.

- و لَم ينبغي اأن اأنزعج؟

فهم! 
َ
- لْم اأ

- لقد جئت بنف�سي اإلى الجبهة, واأنا اأعرف عاقبة عملي.
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نـــي اأعتقد اأن نزاًعا �سّب في داخله ذلك  غـــادر طالب الدكتوراه, لكنَّ

اليوم. فقد انده�ض للروح المعنوية العالية للجرحى ال�سغار ال�سّن.

اأن�سدُت الليلة ال�سابقة لطمّية لالإخوة:

حــ�ــســيــنــا. �ــســوتــك مـــن كـــربـــالء يــنــاديــنــا وا  الأرواح  فـــدتـــك 

 تلـــك كانت الّلطمّية التي اأن�سدها الحاّج »�سادق اآهنكران« في ح�سد 

من المقاتلين. 

ّي, و�سفعني على وجهي  اأخرجنـــي »عبد الجّبار« من الق�ســـم ال�سحِّ

دني باأّنه �سيعاقبنـــي ب�سّدة اإذا عدت اإلى تكرار ذلك.  �سفعـــة قوّية, وهدَّ

قّررت اأن اأن�سد اللطمّيات كّل ليلة دون الر�سوخ لتهديدات »عبد الجبار«. 

لقد �سمعت من »توفيق اأحمد« اأّن هناك �سوابط لإحياء ال�سيعة مرا�سم 

عا�سوراء في العراق. لم اأطق المتناع عن اإن�ساد اللطمّيات لالإخوة اأّيام 

ا جاء »عبد الجّبار«, وبعد اأن �سرب راأ�سي  م. الليلة الما�سية اأي�سً محـــرَّ

بق�سبـــان النافذة الحديدّية, ت�ساجر مع الإخوة حول عا�سوراء, والإمام 

ين. الح�سينQ, والإيرانيِّ

قـــال عبد الجبـــار: »الإم���ام الح�سي���ن عرب���ّي، فم���ا �ساأنكم ب���ه اأنتم 

الإيرانّيون؟«.

 مـــع اأّننـــي اغتظـــت منـــه, اإّل اأّنني اأجبتـــه بهدوء حّتـــى ل ي�سربني: 

»الإمام الح�سينQ للجميع«,

وقال »باقر درخ�سان«: »ماذا تريدنا اأن نفعل اإن كّنا نحّب الإمام 

الح�سي���ن؟«, وقـــال »هادي كنج���ي«: »اأنا من اإي���الم، وعلى الحدود 

عن���د منطق���ة »خ�سروّية« هناك لوحة تدّل علـــى مدى حّبنا لالإمام 

الح�سينQ كتب عليها: )505 كلم اإلى كربالء(«. 
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الثالثاء 16 اآب 1988 - م�شت�شفى هارون الر�شيد- بغداد 

اإّنـــه الثالـــث من محّرم الحـــرام, اأن�سدت لطمية لالإخـــوة, مع علمي 

باأّنها �ستغ�سب »عبد الجّبار«.

عندمـــا كنُت �سغيًرا, كنـــُت اأن�سد اللطمّيات ليلـــة العا�سر من محّرم في 

م�سجـــد الإمـــام ال�سجادQ فـــي حّينا. وبعـــد اأن التحقـــُت بالجبهة كنُت 

ا اأقراأها في العا�سر من محرم من عام 1986 في جبهات القتال جنوب  اأي�سً

البـــالد, وفي عام 1987 فـــي منطقة كرد�ستـــان حيث كنـــُت رادوَد مجموعة 

.
(1(

�سباب التخريب

عندمـــا اأن�سدت هذه اللطمّيـــة تذّكر الأخوة اأّيام الحـــرب والجبهة, 

وبكوا كثيًرا. 

»من كربالء �سوتك ما زال قادًما، فدتك الأرواح يا ح�سينا«.

فـــي تلك الأّيام كنت اأن�سد لطمّيات الحاّج »�سادق اآهنكران« لالإخوة 

في منا�سبة, ومن غير منا�سبة. قبل اأن األتحق بالجبهة كنت قد حفظت 

اأغلـــب لطمّياته, وكنـــت في العادة اأن�سدها لالإخوة مـــع بداية اأّية عملية 

ع�سكرّيـــة, لقد حفظُت اأغلـــب تلك اللطميَّات بف�ســـل اأ�سرطة الت�سجيل 

.
(2(

لها اأخي ال�سهيد ب�سوت الحاّج »اآهنكران« التي �سجَّ

عندما كنـــت اأن�سُد اللطمّيات, كان العراقّيـــون يقتربون من النافذة 

وين�ستـــون, فقـــط »عبد الجّب���ار« و»توفي���ق اأحمد« كانا يـــدركان معنى 

ت�سكيل ع�سكري مهمته زرع ونزع اللغام.  (1(

ـــة خا�سة للحاّج »اآهنك���ران«, وكان اإلى يوم ا�ست�سهاده  د »هدايت اهلل« يكن محبَّ كان اأخـــي ال�سهيـــد ال�ّسيِّ  (2(

يواظب على ت�سجيل جميع لطمّياته التي كانت تبثُّ من الإذاعة. ات�سل الحاّج »�سادق اآهنكران« بي عام 

2009 م, وقال لي: »لقد اخبرني »اإبراهيم �سنائي« باأّن اأخاك ال�سهيد كان قد جمع اأ�سرطة م�سجلة بكل 

لطمّياتي, واأنا حاليًّا ب�سدد جمعها, فهل لك اأن تقر�سني اإياها لبع�ض الوقت؟«, ف�ساألته: »األ تملكها؟«, 

فقال:  »لقد ُفقدت كلها«, فقلت له:»�سوف اأح�سرها لك اإلى »الأهواز«.
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لطمّيتـــي, البقية كانوا يعتقدون اأنَّني اأن�سد �سيًئـــا من اأ�سعار »داريو�س« 

وغيره, بع�سهم كان يقول: جيِّد، هيا اأن�سد ثانية، اأن�سد.

فـــي المـــّرة ال�سابقة, ترجم لطيـــف دهقان لطمّياتـــي ب�سكل مغاير؛ 

ب لـــي الم�ساكل؛ لذا ترجم لهم  لأّنه يعلـــم اأّن الترجمة الحقيقية �ست�سبِّ

�سعًرا من اأ�سعار »بروين اعت�سامي«, اليوم اأوقعت الترجمة ال�سحيحة 

لّلطمّيات لطيـــف دهقان بالم�ساكل, كان العراقّيون يثقون بلطيف, لكن 

قال له عبد الجبار: »لطيف! في هذا ال�سعر ذكر للمعارك«. 

نفى »لطيف« ذلك, لكن »عبد الجّبار« اأ�سّر على اأن هذا �سعر ثورّي. 

في البرنامج التلفزيونّي »�سدى المقاومة« الذي كانت تعّده منظمة 

»المنافقي���ن«, وُيبـــث مـــن التلفزيون العراقـــّي, تحّدثوا كثيـــًرا عن دور 

»�س���ادق اآهنكران« في اإيجاد الحما�ض, ورفع معنويات المجاهدين, كما 

.(1(
تحّدث التلفزيون والإذاعة العراقيَّة مراًرا عن »بلبل الخمينّي«

قلت في نف�سي: »�سي�سبِّب الفيلم، الذي التقطه لي »ر�سا منطقي« 

م�ســـّور لواء »الفت���ح 48«, الوحيد قب���ل عمليات »كرب���الء 4« المتاعب 

يوًما من الأّيام«. 

ففـــي ذلك اليوم,ـ وباإ�ســـرار من ر�سا ـ, اأن�سدت لفرقـــة نزع الألغام 

لطمّية: 

    »اأّيها المجاهدون، ح�سين معكم واهلل حاميكم«. 

ر  اأراد ر�ســـا, الذي ا�ستمع اإلـــى اأغلب لطمّياتي في الجبهـــة, اأن اأكرَّ

غ جب���اه الع���دّو  البيـــت الـــذي يقـــول: »نح���ن قادم���ون للجه���اد، لنم���رِّ

بالت���راب«. فقلـــت في نف�ســـي حينها: »ر�س���ا! اإن وق���ع ه���ذا الفيلم بيد 

يق�سدون به الحاّج �سادق اآهنكران.  (1(
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غون جبهت���ي بر�سا�سة واحدة ف���ي التراب«. لكن من  الأع���داء ف�سيمرِّ

جهة اأخرى كنت �سعيًدا باأن يكون هذا الفيلم ذكرى لعائلتي, ف�سيرونني 

دائًما في الرابعة ع�سرة من عمري. 

بعـــد الظهر جـــاء لطيف, وقال لي: »ي���ا �سّيد مّر اإن�س���ادك للطمّيات 

»اآهنك���ران« حّتى الآن بخير و�سالم, وقد حاولت جاهًدا اأن اأخفي عنهم 

ين اأدركوا اليوم باأّنني كنت اأكذب عليهم,  حقيقة اأ�سعارك, لكن العراقيِّ

لكن اإن فقدوا ثقتهم بي ف�سوف ي�سّر ذلك بنا جميًعا.

- تعني اأنهم اأدركوا اأّنني اأن�سد لطمّيات اآهنكران؟

�سطر؛ لأن اأترجمها لهم 
ُ
- اأجـــل, عندما تن�سد لطمّيات اآهنكـــران اأ

ب�ســـكل مغاير, لكن »عب���د الجّبار« �ساّب ذكي. كما لم اأ�ستطع اأن اأترجم 

ا�سم »كربالء والح�سين«؛ اإذ ل يمكن ترجمة الأ�سماء. 

لـــم اأ�ستطع قول �سيء, لم اأ�ســـاأ اأن يفقد العراقّيـــون ثقتهم بلطيف, 

ا للجرحى الأ�ســـرى, يمكن �سرف النظر عن  فوجـــوده كان �سروريًّا جدًّ

لطمّيات »اآهنكران«, لكن ل يمكن التفريط بلطيف. قام »لطيف« بحذف 

ين  كلمات, كالإمام الح�سيـــن, كربالء, القد�ض, وما �سابه. لكن العراقيِّ

قالوا للطيف: هذا الولد يذكر كلمة »الح�سين، وكربالء، والقد�س«!.

عند المغيب ا�ستدعاني »عبد الجّبار«, وقال لي: »لقد حاول »لطيف« 

م�ساعدتك، األم تن�سد اأ�سعاَر »اآهنكران« الخمينّي الحما�سّية«؟

- اأنا ل اأن�سد لآهنكران.

- اأق�سم بالح�سين. 

- لن اأق�سم.

- اإًذا, كنت تن�سد اأ�سعار »اآهنكران«, ومحّرم؟
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ا�ستـــد غ�ســـب »عب���د الجّب���ار«, و�سفعنـــي �سفعتيـــن �سديدتين على 

وجهـــي, اأح�س�ست حينها بـــاأّن طبلة اأذني قد ثقبت, ثـــّم اأمطرني ب�سيل 

من ال�ستائم, واأعادني اإلى )الق�سم( المركز ال�سّحّي. ظهرت الكدمات 

على وجهي, فاأخبرت الإخوة بما جرى بيني وبين عبد الجبار.

ن�سد لطميات »اآهنكران«.
ُ
وطوال اإقامتي في الم�ست�سفى لم اأ

جلب »توفيق اأحمد« الكعك لي, لقد زادت عالقتي به يوًما بعد يوم, 

فقد �سهد توفيق اأحمد جّيًدا مدى عالقة الأ�سرى الجرحى باأبي عبد اهلل 

ين,  الح�سيـــنQ, وقال: لقد اأدركـــُت اأنَّ اهلل لن يذّلكم, اأنتم الإيرانيِّ

في هـــذه الحرب, فلطالما َجعلتـــم الخمينّي, الذي عانـــى ما عاناه من 

النفـــي والت�سّرد, قائًدا لإيـــران, وجعلتم �ساه اإيران يلـــوُذ بالفرار, كما 

اأدركـــُت اأنَّ اهلل �سيذّل جنودنـــا الذين كانت �سميرة توفيـــق, ومي اأكرم 

مـــع زوجها المغني, يقيمـــون لهم حفالت الف�ســـق والرق�ض والغناء في 

«. وبعد اأن �سيطرتم اأنتم على »مه���ران« اأعدم �سدام 
»جبه���ة مه���ران)1)

قائد الفيلق العراقّي الثاني »�سي���اء توفيق اإبراهيم«. وباأمر من �سدام 

عدم اأغلب الجنود الذين ان�سحبوا من تلك المنطقة, وُكتب على 
ُ
ا اأ اأي�سً

نعو�سهم »جبناء عملّية مهران«. 

ين, قبل  فـــي ذلك اليوم, اأدركت اأن اهلل يحّبكم, واأنَّ الجنود العراقيِّ

اأن ُيقتلـــوا باأيديكم ويدي �سدام, هم قتلى طمـــع رئي�ض بالدهم بالجاه 

وال�سلطة. 

مهران: ا�سم منطقة ومدينة حدودّية بين العراق واإيران في محافظة ايالم الغربية...  (1(



القدم التي بقيت هناك  298

الأربعاء 17 اآب 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

جـــاءوا اليوم لر�ّض المركـــز بمبيد للح�سرات, دفعـــت رائحة المبيد 

ين للبقاء في غرفهم. كانت حالة اأحد الجرحى وخيمة,  الموؤذية العراقيِّ

, وعلـــى الّرغم من محاولت الإخوة 
(1(

ويدعـــى »علّي« من ق�ساء »�ساوه«

فاإّنه لم يتناول الطعـــام, ول ال�سراب منذ ثالثة اأّيام, لقد اأ�سبح نحياًل 

ل اإلى كومة من الجلد والعظام, وكّل محاولت »هادي كنجي،  ا, وتحوَّ جدًّ

وباقر درخ�سان« لحثِّه على تناول الطعام ذهبت �سًدى. 

جل�ســـت مع »محّمد كاظ���م بابائ���ي« اأمام مدخل المركـــز ال�سّحّي, 

ّحي المواجـــه يم�سون في  وكان الجرحـــى العراقّيـــون من المركـــز ال�سّ

الفنـــاء الخارجّي. اإلى اليوم لم اأكن اأعلم لـــَم هوؤلء الجرحى هنا, ولَم 

ل يزورهـــم َذُووهـــم, وكنـــت اأتعّجب كثيًرا مـــن عدم اهتمـــام الحّرا�ض 

يـــن بهـــم. �ساألت اأحد اأ�ســـرى الجي�ض الإيرانـــّي العرب, ويدعى  العراقيِّ

�سر في »مهران«:
ُ
»من�سور«, وقد اأ

- هل هوؤلء عراقيون؟؟

- اأجل عراقيُّون, جرحوا في الحرب.

نـــادى »محّم���د كاظ���م«, وهو اإن�ســـان مرح ومحّب للمغامـــرات, اأحد 

ين, فجاء اأحدهم, وجل�ض بالقرب مّنا, كانت مالمحه  الجرحى العراقيِّ

تـــدل على المظلومّية, كان جميـــع الحّرا�ض ما عدا »توفي���ق اأحمد« في 

فات عن العمل فيهـــا لحظة واحدة, كما  ـــف المكيِّ غرفهـــم التي لم تتوقَّ

كان عّمال المبيدات م�سغولين بر�ّض المبيدات في المركز.

قـــال »محمد كاظ���م« للجريـــح العراقّي: »اأنت���م العراقيِّي���ن قطعتم 

.Saveh :ساوه: تلفظ�  (1(
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�ساَقْيَنا نحن الثنين، لكن ل يهّم، تلك هي الحرب«.

ا�ستطـــاع »محّم���د كاظم« من اللحظـــة الأولى التوا�ســـل معه جّيًدا. 

كانـــت يد »ح�سي���ن رحيم«, الجريـــح العراقّي, م�سّمـــدة, وقد ُجرح في 

ا. ناحية البطن اأي�سً

ق  كان »ح�سي���ن« نحيل الج�ســـم, اأ�سمر اللون, �سغيـــر العينين, يحدِّ

بنقطة واحدة عندما يتكّلم. ح�سين �سيعّي من »الغا�سرّية« في كربالء, 

ويقيـــم عند �ساطئ الفرات, ما اإن �سمعت با�ســـم الفرات حّتى انهمرت 

دموعـــي دون ق�سد مّني. �سديـــق ح�سين يدعى »عرفان عب���د الرّزاق«, 

كان �سخـــم الجثة, قوي البنية, �سديد ال�سمـــرة, اأ�سود العينين, و�سعره 

ك�ستنائّي اللـــون, كان �سيعيًّا من النجف, يقيم, بح�سب ما اأخبرني, في 

»�سارع ال�ُسدير« في النجف.

طـــرح »محمد كاظم« عليهمـــا الكثير من الأ�سئلـــة, فاأجابوا عن كّل 

الأ�سئلة دون اأيِّ خوف, اأو وجل. 

لكّننـــي قلت لـ»محّمد كاظم«: »قد ل يرغبان في الخو�س في تلك 

الأم���ور؟!« فاأجـــاب »محّم���د كاظم«: »اأري���د اأن اأعرف ِل���َم هما في هذا 

المكان غير المنا�سب اإّل لالأ�سرى اأمثالنا؟!«

تنّم مالمحهما عن حزن دفين, وددت كثيًرا اأن اأعرف المزيد, كان 

من�سور يترجم كالمنا, وقد وثق »ح�سين رحيم« بي وبـ»محمد كاظم«, 

وقـــال في بداية الحديـــث: »هذه الحرب ه���ي لقتل ال�سيع���ة، البعثيون 

يعلم���ون تماًم���ا م���ا فعل���وه«, وقـــال: »نحن م���ن اأتب���اع  اآي���ة اهلل محّمد 

م قتال الإخوة  باق���ر ال�سدر ال���ذي اأ�سدر في بداية الحرب فتوى ُتحرِّ

ا: »ل �سيء اأغ�سب �سدام ح�سين بقدر  ال�سيعة الإيرانيِّين«, وقال اأي�سً
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م���ا اأغ�سبت���ه هذه الفتوى، فقد ح���اول كثيًرا اأن يثن���ي اآية اهلل ال�سدر 

عن فتواه التي قال فيها: )اإّن البعثيِّين لي�سوا بم�سلمين، واإنَّ اأيَّ نوع 

من التعامل معهم حرام(، وفي النهاية قتلوا اآية اهلل ال�سدر«.

ين, وب�سبب هذه الفتوى,   اأ�ساف »ح�سين رحيم«: الكثير من العراقيِّ

ين.  لم يكونوا على ا�ستعداد لمحاربة الإيرانيِّ

لـــم اأدر ما اأقول, وكذلـــك »محمد كاظم«, وعلى ما يبـــدو اأّنه اإن�سان 

مثّقـــف, وقـــد اأخبرنا باأمور لـــم اأ�سمعها مـــن قبَل؛ منها فتـــوى »اآية اهلل 

ال�س����در«, وتابـــع »ح�سين رحيم« قائـــاًل: كان البعثيـــون ير�سلون ال�سيعة 

ا, وهكذا ي�سل البعثيون  للقتال في الجبهات الأمامّية؛ كي يقتلوا هم اأي�سً

اإلى تحقيق اأمانيهم ح�سب ما يقولون, فاإذا ما ُقتل اإيرانّي يتخّل�سون من 

مجو�سّي, وعدّو خارجّي, وبقتل العراقّي ال�سيعّي يكونون قد تخلَّ�سوا من 

. بالن�سبة اإلى �سدام اأنتم عدوٌّ خارجّي, ونحن عدّو داخلّي؛  عدوٍّ داخلـــيٍّ

دون هذا  لذلـــك عندما كان �سدام يزور م�سقط راأ�ســـه تكريت كانوا يردِّ

ال�سعار له: »يا �سدام ل تهتّم، �سيعّي �سيعّي، يجري الدم«. 

كنـــت اأ�سمع منه الكثير مـــن الأخبار التي لم اأ�سمع بها من قبل. فقد 

اأخبرنـــا اأنه فـــي 1968,ـ وب�سبب الظلم ال�سديـــد والقتل الالحق بال�سيعة 

ين من قبل الحكومة العراقّية ـ, وقع خالف �سديد بين »اآية اهلل  العراقيِّ

الحكيم« والجنرال »عبد ال�سالم عارف« رئي�ض جمهورّية العراق اآنذاك, 

وقـــد رف�ض اآية اهلل الحكيـــم ا�ستقبال »عب���د ال�سالم ع���ارف«, مما اأثار 

ة والأ�سواق والمحال  غ�سبـــه, فاأمر بنزع �سور »اآية اهلل حكيم« من الأزقَّ

التجارّية في المدينة. لم يبق ظلم »عبد ال�سالم عارف« وعمله هذا دون 

م طائرته  جواب, فبعد اأ�سبوع من اإ�سداره هذا القرار قتل بحادثة تحطُّ
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اأثنـــاء عودته من الب�سرة والقرنة اإلى بغداد. كان يومها قد اأهان ـ, في 

, ال�سيعة والإمام علّي Q, وعندما علم اأهل  خطاب له في تلك الليلةـ 

ة وال�سيعـــة على ال�سواء ب�سقوط مروحية عبد ال�سالم  الب�سرة من ال�سنَّ

رّددوا ال�سعـــار التالي: »�سعد لحم، نزل فح���م«, وكان اآباوؤنا يقولون اأن 

ـــد )يق�سدون الإمام الح�سينQ(, هو من ق�سى على  جد هذا ال�ّسيِّ

»عبد ال�سالم عارف«.

ُل���ون اإلى اأعل���ى المراتب  رون ل���َم ال�سيعة ل َي�سِ وقـــال: »هل تت�س���وَّ

مونه م���ن ت�سحي���ات؟! فما اإن  ف���ي الجي����س العراق���ّي، مع كّل م���ا يقدِّ

ي�س���ل اأحده���م اإلى مرتبة عالية حّتى ُيحال اإلى التقاعد فوًرا، ويبقى 

العقي���د ال�سيعّي يتخبَّط في تلك المرتب���ة �سنوات عّدة، قبل اأن ُيحال 

اإل���ى التقاعد الإجبارّي. البعثّيون ل يثقون بال�سيعّي اأبًدا، بينما تجد 

���ع فجاأة م���ن رتبة مالزم اإل���ى رتبة عميد«.  اأن ال�ساب���ط البعث���ّي يترفَّ

وقد اأخبرنا »ح�سين رحيم«, نقاًل عن اأخيه, اأّنه عندما احتل العراقّيون 

»الهوي���زة و�سو�س���ن كرد« كان اأخـــوه في »الفرق���ة9« العراقية, التي كان 

يقودها �سديق �سدام الحميم. ثّم �ساألنا اإن كّنا قد �سمعنا با�سم »طالع 

خليل الدورّي« من قبل؟!

فقال محّمد كاظم: »لقد �سمعت با�سمه كثيًرا«

وقلت: خالل ال�سنوات التـــي �ساركت فيها في جبهات القتال �سمعت 

باأ�سماء ماهر عبد الر�سيد, ه�سام �سباح الفخرّي, وطالع خليل الدورّي 

كثيًرا, لكن ا�سم ماهر عبد الر�سيد ترّدد اأكثر من غيره«. 

فق����ال »ح�سي����ن رحي����م«: »الثالثة حقي����رون، لكن طالع خلي����ل الدورّي 

اأحقره����م واأق�ساه����م قلًب����ا«. وتابع نقاًل عن اأخي����ه: »كان اأخي في اأوائل 
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الح����رب يخ����دم ف����ي »الفرق����ة9«، واأخبرن����ي اأّن����ه عندم����ا احت����ّل الجي�س 

العراق����ّي »�سو�س����ن كرد« لم يكن في المدينة �س����وى العجائز والأطفال 

نوا من الفرار من المدينة، وباأمر من  والأولد ال�سغار الذين لم يتمكَّ

»طالع خليل الدورّي« الذي كان عقيًدا في ذلك الحين، ُجمع من بقي 

م����ن اأهالي المدينة في ال�ساح����ة الرئي�سّية، وقيل لهم اإّن قائد الفرقة 

يري����د التح����ّدث اإليه����م، وقد عر�����س عليهم الذهاب للعي�����س في مخيم 

المهاجرين في الب�سرة، �سّدق الم�ساكين مقولتهم، وعندما اجتمعوا 

ف����ي �ساح����ة المدينة، وباأمر من »طالع خليل الدورّي«، اأُطلقت النيران 

عليه����م، ومن ثّم دا�سوهم بالدبابات، وناقالت الجند. وبناًء على كالم 

»ح�سي����ن رحي����م«، فاإنَّ اأخاه عانى بعد تلك الحادثة من م�ساكل نف�سّية، 

وه����رب م����ن الجي�����س، لكن مخاب����رات الجي�����س األقت القب�����س عليه في 

منزل عّمه، وكان عّمه من ن�سطاء حزب الدعوة)1). كان النظام البعثي 

ق����د األق����ى القب�س عل����ى عّمه ع����ام 1984، اأي في العام نف�س����ه الذي َقَتل 

ة 5 �سنوات  في����ه ح����زب البعث عدًدا من علماء النج����ف. اعتقل العم لمدَّ

في �سجن »اأبو غريب«، وكما قال، فقد األقى جهاز المخابرات القب�س 

على ابن عمه بتهمة توزيع بيانات لواء ال�سدر)2)، فاأعدم.

�ساألته: »اأين جرحت؟«

ـــع العلماء, وغيرهم لمناه�سة حكم �سدام الذي منع  ن�ســـط �سيعة العراق في اإطار حزب الدعوة, وتجمُّ  (1(

ة التي يديرها اآية اهلل الحكيم, واآية  اأّي ن�ساط لل�سيعة من اأي نوع كان. وكان لل�سيعة من�سوراتهم الخا�سّ

اهلل ال�ســـدر, ومنها »لواء ال�سدر«, وقد خطب ال�سهيد ال�سدر بعد انت�سار الثورة الإ�سالمّية في اإيران 

في جمع من طالب الحوزة العلمّية قائال: لقد انت�سر اليوم مو�سى على فرعون وتحّققت اأمنيات جميع 

الأنبيـــاء .اليوم ق�سى الإمام الخمينّي على حكم ال�ساه؛ لذا علينا جميعنا اأن نن�سوي تحت لوائه وناأتمر 

باأوامره.. هذا ما اأخبرنا به الدكتور »موؤّيد«, الطبيب الم�ساعد في م�ستو�سف المعتقل .

وهي من من�سورات المجل�ض الأعلى للثورة الإ�سالمّية في العراق.  (2(
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دين فـــي خدمة العلم, في »لواء الم�س���اة 34«, وقبل  قـــال: كنا 4 مجنَّ

, ت�ساجرنا مع قائد الكتيبة 
(1(

انتهـــاء الخدمة بقليل, وفي عملّية 22 تموز

التكريتّي, فاأ�سبحنا على هذه الحال. 

ين موؤلمـــة, ت�ساجر »ح�سين  يـــن العراقيِّ ـــة هذين الجنديَّ كانـــت ق�سّ

رحيم وعرفان عبد الرّزاق« مع قائد الكتيبة. قال »ح�سين«, وهو اإن�سان 

ف, لقائد الكتيبة: »�سي���دي، بما اأّن اإيران قد وافقت على  منطقـــّي ومثقَّ

القرار 598 فما الداعي لمهاجمتها؟«. اأر�سل قائد الكتيبة بالًغا بالأمر 

اإلـــى قائد اللواء العقيد »ن���زار �ساقي« الذي جاء اإلى مقّر الكتيبة, فاأخذ 

كال�سينكـــوف اأحـــد الجنود, واأطلق النار على الجنـــود الأربعة, فاأ�سيب 

»ح�سي���ن رحيم« في ال�ســـاق والبطن, و»عرفان عبد ال���رزاق« في القدم 

الي�سرى والمثانة. 

لقـــد تاأّثرنا, اأنـــا و»محمد كاظم« بما �سمعناه مـــن هذين الجنديَّين 

كثيًرا, واغرورقت عيناَي بالدموع. قال »محّمد كاظم«: »يا ل�سذاجتي؛ 

���ون برف���ق ب�سب���ب بت���ر قدم���ي«,  ع���ت اأن يعاملن���ي العراقيُّ لأّنن���ي توقَّ

واأ�ساف: »اأنا منزعج من نف�سي؛ لأّنني قلت لهما ذلك الكالم«. 

- اأّي كالم؟

- حين قلت لهما: اإّنكم قطعتم قدمينا.

ـــا هدًفا  - لـــن ينزعجـــا منـــك, فاأنت لم تكـــن تعلم اأّنهمـــا كانا اأي�سً

ين.  لر�سا�ض البعثيِّ

ر،  وقـــال »عرفان عب���د ال���رّزاق«: »حاليًّا نح���ن هنا، لكن م���ن المقرَّ

وخ���الل الأّي���ام القادم���ة، َنْقُلنا اإل���ى المحكمة الع�سكرّي���ة، توّكلنا على 

نا مهما يحدث لنا«. اهلل، ول يهمُّ

وهو اآخر هجوم عراقّي على »�سلمجه« بعد القبول بالقرار 598.  (1(



القدم التي بقيت هناك  304

الخمي�س 18 اآب 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد

لـــم تنفع جميـــع محاولت الإخـــوة لح�ض »علّي« على تنـــاول الطعام 

والم�سي, وقد الت�سق بطنه بظهره من �سّدة النحول, واأ�سبح من ال�سهل 

ا عدُّ عظام قف�سه ال�سدرّي. جدًّ

منـــذ اأ�سبوع وهـــو على هذه الحال, لـــم ي�ستطع اأن يتنـــاول �سيًئا من 

ين لـــم يعيروه اأّي  الطعـــام, فا�ست�سهـــد قرابة الظهيـــرة, كما اأّن العراقيِّ

اهتمام في اأّيامه الأخيرة. 

ل اإلى  كانـــت حالته مزرية تماًما, ُتحِرُق فـــوؤاد كّل من يراه, فقد تحوَّ

كتلة �سغيرة من العظام, فغارت عيناه, وتجوَّف خّداه, واختنق ال�سوت 

�ض ب�سهولة,  في حنجرته, كما اأّن رئتيه قد التهبتا, فلم يعد ي�ستطيع التنفُّ

فـــي الأّيام الأولى التي كان ي�ستطيع فيها تحريـــك يده, كان ي�سّلي وهو 

ممـــّدد, في�سع تربة ال�سجود علـــى جبينه, لم ير الإخوة �سوى حركة يده 

و�سفاهـــه لل�ســـالة, لكن فـــي الأّيام الأخيـــرة, لم يعد يقـــوى حّتى على 

تحريك يده تلك.

 عندما رجونا الحّرا�ض اأن يح�سروا له الم�سل المغّذي, قالوا: »نحن 

�ض:  ل نق���ّدم الم�س���ل المغّذي لأعدائن���ا«, فقال »هادي كنج���ي« للممرِّ

»لي�س الوقت منا�سًبا لهذا الكالم، كما اأّن الحرب قد انتهت، فاهتموا 

ا لدينا اأ�سرى عراقيُّون جرحى  قلياًل بمداواة هذا الجريح، نحن اأي�سً

في اإيران، ونعاملهم معاملة الجرحى الإيرانيِّين«. 

درك كيف 
ُ
كان »عل���ي« اأكثر الجرحـــى الأ�سرى مظلومّية, اأ�سا�ًسا لْم اأ

ا�ست�سهد, تحلَّق الإخوة حـــول ج�سده, ولم يتمالك اأّي واحد منهم نف�سه 

عـــن البكاء. حين قـــال »باقر درخ�س���ان«: لعّله في الأ�ســـر, ومن بين كّل 
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د  مئة اأ�سيـــر اإيرانّي, ينال اأ�سيران �سرَف ال�ّسهـــادة, تذكرت كالم ال�ّسيِّ

»عناي���ت اهلل م���رادي«, فال�سهيد مرادي حـــارب ال�سهاينة ل�سنوات في 

لبنـــان, كان قائد مجموعتنا في وحـــدة »زرع ونزع الألغ���ام«, وا�ست�سهد 

فـــي عمليات »كرب���الء 5«, كما ا�ست�سهد بعـــد فترة »بارني �سي���خ«, اأحد 

ا, قال )عنايـــت اهلل(: اأّيها الإخوة, من بين  اأ�سغـــر عنا�سر الوحدة �سنًّ

35 مليـــون اإيرانّي يمنـــح اهلل �سرف ال�سهادة لــــ 200 اأو 300 األف اإيرانّي 

فقـــط, والباقي يموتـــون لعلل واأ�سبـــاب اأخرى. ثـــّم قال: »تبق���ى اأمنية 

العجائ���ز، اأو الذين يموتون على فرا����س الموت، اأو لأ�سباب اأخرى، لو 

اأّنه���م كان���وا من بين هوؤلء ال���� 300 األف �سهيد، لنال���وا ح�سن العاقبة، 

و�سمنوا الجنة«. 

�ســـون علـــى اأ�ســـوات البـــكاء, وقـــف »هادي  جـــاء الحّرا�ـــض والممرِّ

كنج���ي« اأمام الج�ســـد, وبداأ بتالوة الحديث القد�ســـّي, كنت قد �سمعت 

هذا الحديث فـــي جبهات القتال, لكن عندما قراأه »هادي كنجي« اأمام 

جثّمـــان ال�سهيد المظلوم غ�س�ست بالبكاء, كما بكى الجميع معي. قال 

»هادي كنجي« وقد خنقته العبرات: »من طلبني وجدني، ومن وجدني 

ع�سقن���ي، ومن ع�سقني ع�سقته، وم���ن ع�سقته قتلته، ومن قتلته فعلّي 

دّيته، ومن علّي دّيته فاأنا دّيته«.

بعـــد اأن �سرح هادي معنى الحديـــث بالفار�سية, قـــال: اأّيها الأخوة, 

يـــا ل�سعادة »علّي« واأمثال »علّي« ممن ديتهـــم اهلل, لقد راأيتم كيف كان 

ين لم يكونوا على ا�ستعداد  ي�سّلـــي, وراأيتم مظلوميته, حّتـــى اإّن العراقيِّ

لحقنـــه بالم�سل المغـــّذي, اأّيها الإخوة, كم كان »عل���ي الأكبر« مظلوًما 

فـــي هذا البلد الّتع�ض. يـــا ل�سعادة »علي« الراحل هـــذا, ويا ل�سعادة من 
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ير�سى عنه »علّيQ«, نحن بقينا؛ لأّننا عاجزون, بقينا لن�سهد ُحزن 

اإمامنا, بقينا لن�سهد تجّرع اإمامنا لكاأ�ض ال�ّسّم, لم نكن جنوًدا وتعبوّيين 

ديـــن لإمامنا, ولو كّنا كذلك لما وقعنـــا في الأ�سر, لقد تجّرع اإمامنا  جيِّ

كاأ�ض ال�ّســـّم ب�سبب تق�سيرنا, بالتاأكيد اأخطاأنا في مكان ما, حّتى يقول 

م.  لنا العراقّيون اإّن قائدكم تجّرع كاأ�ض ال�سُّ

جـــاء »اأحم����د توفي����ق« اإلينا اأواخـــر الليل, وكان حار�ـــض الليل, كان 

حزيًنـــا ل�سهادة »علّي«, وقـــد ُملئ قلبه قيًحا مـــن الحار�سين »�سعدون 

فيا�����س وعب����د الجّبار«, لقد وثق بنا, وحّدثنا عن مكنونات قلبه, فقال: 

»كان عّم����ي م����ن تجار �سام����ّراء الكبار، لك����ن البعثيِّين �س����ادروا جميع 

اأمالكه وثرواته بتهمة تقديم الم�ساعدة للحوزة العلمّية في النجف 

الأ�س����رف«, وقال ل ي�سمح البعثّيون,ـ بهدف اإ�سعاف ال�سيعة في العراق 

ـ, للتجـــار ال�سيعة بتو�سيـــع اأعمالهـــم وثرواتهم ودعم الحـــوزة العلمية 

ا: »لتحقيق هذا الهدف؛ فاإنَّ من مهاّم  والعلماء في العراق, وقال اأي�سً

ف����روع ح����زب البع����ث العراق����ّي ف����ي المحافظ����ات م�س����ادرة ممتلكات و 

ثروات التجار ال�سيعة«.

الجمعة 19 اآب 1988 م�شت�شفى الر�شيد - بغداد

 ,
(1(

�ســـادف البارحة الذكـــرى ال�سنوّية الثامنـــة لفاجعة »ده ب���زرك«

فقبـــل 8 �سنوات, وفي مثل هـــذا اليوم, وقع اأ�سواأ حدث في حياتي, وكاأّن 

َقَدِري قد ُجِبَل بالم�سائب والألم. 

ا�ســـم قرية م�سقط راأ�ض الأ�سير والكاتب نا�سر ح�سيني بور. والحديث عن تفا�سيل هذه الحادثة �سياأتي   (1(

خالل الف�سول الأخيرة من الكتاب.
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ال�سبت 20 اآب 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد

�سباح هذا اليوم, اأعلن الأمين العام لأمم المتحدة »بيريز دكوّيار« عن 

وقـــف اإطالق النار بين اإيران والعـــراق ب�سكل ر�سمّي, ل اأدري اإلى اأّي مدى 

�سيلتزم العراق بوقف اإطالق النار, وبالقرارات الدولّية, لكن ما علمته اأّن 

ك �ساكًنا اإزاء نق�ض العراق لتلك القرارات. الدول الغربّية لم تكن لتحرِّ

 الخمي�س 25 اآب 1988 - م�شت�شفى الر�شيد - بغداد 

اأح�سروا لنا ال�سحف قبل الظهر, وقد تحدثت �سحيفة »القاد�سّية« 

عـــن بدء مهمـــة مراقبي منظمة ال�سليب الأحمر الدولـــّي؛ تمهيًدا لبدء 

ا عن بدء مفاو�سات  عمليـــة تبادل الأ�سرى بين البلدين, وتحّدثـــت اأي�سً

وزيـــري الخارجّيـــة الإيرانـــّي والعراقـــّي برعايـــة الأمين العـــام لالأمم 

المتحدة في »جنيف«.

كان قـــد م�ســـى 38 يوًما علـــى نهاية الحـــرب, والقبول بقـــرار وقف 

اإطـــالق النار. كّنا نتناول الغـــداء عندما دخل »توفيق اأحم���د« واأخبرنا 

بـــاأّن ا�ستخبـــارات الجي�ـــض ودائـــرة الأمن الخا�ـــضّ قد اأخـــذا البارحة 

»ح�سي���ن رحي���م وعرف���ان عبد ال���رّزاق« اإلـــى المحكمـــة الع�سكرّية, كم 

وددُت لو اأّنني راأيتهما للمرة الأخيرة؛ اإذ لم ت�سنح لنا الفر�سة لروؤيتهما 

مجدًدا, اأنا و»محّمد كاظم بابائي«. كان »توفيق اأحمد« �سعيًدا لنتهاء 

الحـــرب, فقد قاتل في جبهات »مهران« و»دهلران« مّدة عامين, حّدثنا 

عـــن �ســـدام, وعن اأحـــداث �سبتمبـــر 1983, وكيف اأّن ال�سعـــب العراقّي 

كان عليـــه اإطاعة رجـــٍل يحمل بيٍد �سيًفا, وباليـــد الأخرى ذهًبا, يق�سد 

به �ســـدام, فمن لم يكـــن على ا�ستعـــداد لتقديم حياتـــه مقابل الذهب 
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وال�سيـــارة والدينار, �سي�سطدم ب�سيف �ســـدام ويخ�سر راأ�سه, واأ�ساف: 

»ل اأدري كيف ا�ستطاعت التعبئة ال�سعبّية في اإيران مواجهة الجي�س 

العراق���ي طوال 8 �سن���وات«. وبعد اأن اأخبرناه عن روحّية مقاتلي التعبئة 

و�سجاعتهـــم, قال: »في عام 1980 لم يكن الجي�س العراقي يملك اأكثر 

م���ن �سّتة ِفرق م���ن الم�ساة والآليات والمدرعات، لكن تزايد عام 1984 

الع���دد لي�س���ل اإل���ى 44 فرقًة، فكي���ف ا�ستطعتم ال�سم���ود ومقاومة كلِّ 

تلك الجيو�س المدرَّعة والآلية والم�ساة؟!«. 

ُجمعنـــا بعـــد الظهر فـــي باحـــة الم�ست�سفى, حيـــث اأخبرونـــا باأنَّهم 

ّحّي(  �سينقلوننـــا اإلى المعتقل, وقالوا لنا اإّن هـــذا الق�سم )المركز ال�سّ

يـــن, فبعد انتهاء الحرب لم  �سيتّم اإخـــالوؤه نهائيًّا من الجرحى الإيرانيِّ

يعد من جريح ليح�سروه اإلى هنا.

فرحُت لأّنهم �سينقلوننا اإلى )المخيَّم(, كان »لطيف دهقان« يقول: 

»المعتق���ل اأف�س���ل م���ن �سج���ن وم�ست�سف���ى الر�سي���د«. انتظرتنا �سيارة 

»فول���ز فاكن �ستي�سن« طحينّية اللون اأمام المدخل لتقّلنا اإلى المعتقل, 

يت لو اأبقى معه  قبـــل اأن اأ�سعد ال�سيارة اأردت توديع »لطي���ف«, وكم تمنَّ

ي, قّبل  فـــي المعتقل ذاته, جـــاء »لطي���ف دهق���ان«, وجل�ض بالقـــرب منِّ

راأ�ســـي وذرف الدمـــوع, ل اأن�سى دموع »لطيف« ذلـــك اليوم, كان رجاًل 

حنوًنا وغيوًرا, كان رفيًقا جّيًدا للجرحى في م�ست�سفى الر�سيد, قلت له: 

ل اأريـــد اأن اأودع »توفيق اأحمد« اأمام اأعين الممّر�سين والحّرا�ض, حّتى 

اإّن »توفي���ق اأحم���د« ذاته لـــم ي�ساأ اأن َيّطِلع اأحٌد علـــى عالقته بالجرحى 

وعاطفته نحوهم, فقلت للطيف: عندما نغادر قل لتوفيق اأحمد »وفقك 

اهلل«, واأّننـــا �سندعـــو له, واإنـــه كان رجـــاًل �سهًما, لكنا ندعـــو اهلل اأن ل 
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يرحـــم »غانم ح�ّسان«, ول �سابـــط ال�ستخبارات »�سعدون فّيا�س«. من 

اأف�ســـل الذكريـــات التي علقت فـــي ذهني عن »توفي���ق اأحم���د« اأّنه كان 

يحّدثنـــا في اإحدى ليالي �سهر محّرم الحـــرام باأحاديث عذبة ومعبرة, 

وفـــي اآخر ليالـــي محّرم كان ياأتي اإلى النافذة, ويقـــول: »الطموا ب�سكل 

ل ي�سمعونك���م في���ه«, وعندما يرتفع �سوتنا اأكثر كان يعود اإلى النافذة, 

وي�سير اإلينا بيده؛ اأن اأخف�سوا اأ�سواتكم, ويقول: »لي�س من م�سلحتكم 

اأن يتّم نقلي من هنا«. 

ين,  في الأّيـــام الأخيرة, كان طلبـــه الوحيد من الأ�ســـرى الإيرانيِّ

رون وتذهبون اإلى م�سه����د، اأو�سلوا  وكمـــا كان يقول: »عندما تتح����رَّ

�سالم����ي اإل����ى الإم����ام الر�ساQ، وقولوا ل����ه: اإّنني ل����م اأق�ُس على 

الأ�س����رى الإيرانيِّي����ن اأب����ًدا«. اأدركت اأّنه اإن�ســـاٌن متديٌن ويخاُف اهلل, 

عندمـــا اأخبر الإخوة في المعتقل باأّن اأّمه مري�سة, تعاني من م�ساكل 

فـــي القلـــب, وطلب منهـــم الدعاء لها, فهـــو يوؤمن باأّن دعـــاء الأ�سير 

م�ستجاب عند اهلل. 

كنت اأ�سعر بقيمته اأكثر عندما كنت اأقارنه مع �سابط ال�ستخبارات 

فـــي ق�سم الجرحـــى »�سعدون فّيا����س«, الذي قال لي يـــوم عا�سوراء: لو 

وافـــق الإيرانيُّون على نقـــل قبر »هارون الر�سيد« اإلـــى العراق, ونب�ستم 

دة , »هارون  قبـــر »الح�سي���ن«, ونقلتموه اإلى اإيران, لكانـــت مقاي�سة جيِّ

الر�سيد« مقابل »الإمام الح�سين«. 

 واأ�ســـاف: »في عه���د ال�ساه طل���ب الرئي�س �سدام ح�سي���ن من �ساه 
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.»
اإيران اأن ي�سمح له بنقل قبر هارون الر�سيد اإلى بغداد، لكّنه رف�س)1)

لي الأيدي من م�ست�سفى  عندما كانوا ينقلوننا مع�سوبي الأعين ومكبَّ

الر�سيد, تذّكرت كالم »توفيق اأحمد« قبل عّدة اأّيام, حيث قال:

���د، اأدرك���ت اأّن اهلل لي����س معن���ا عندم���ا ق���ام »ه�س���ام �سب���اح  »ي���ا �سيِّ

الفخرّي« في مركز »اللواء 413« في قلعة »ديزه« بحمل ثالثة اأ�سرى 

اإيرانيِّي���ن ف���ي المروحي���ة ورميه���م م���ن ُعُل���وٍّ �ساه���ق اإلى الأر����س، كّل 

الجن���ود العراقيِّي���ن يعرفون مدى ق�ساوة قلب ه�س���ام، واأدركت اأّن اهلل 

معك���م عندم���ا اأخطاأ »ل���واء 47« للم�س���اة العراقّي اله���دف في منطقة 

»اأب���و الخ�سي���ب« ف���ي معركة »�سلمج���ه«، واأطلق���وا الن���ار بع�سهم على 

بع�س، فوقعت كّل تلك الخ�سائر«.

لقـــد تحققت مـــن �سّحة مقالته, فقد ذكر المحقق والباحـــث التاريخّي في ايران »خ�س���رو معت�سد« اأّن   (1(

�ســـدام طلـــب ذلك في اأّول زيارة له اإلى اإيـــران, لكن ال�ساه اأجابه حينها باأّن اأمـــر نب�ض القبور يعود اإلى 

المراجع وعلماء الدين.



الفصل السادس:

�سجن الر�سيد)1) - بغداد

ال�سبت 27 اآب 1988م- �شجن الر�شيد ـ بغداد

كّنـــا ثّمانية اأ�سرى, ولم نكـــن نعرف وجهتنا, »اأن���ا«, و»محمد كاظم 

بابائ���ي«, »ن�س���ر اهلل غالم���ي«, »باق���ر درخ�سان«, »ه���ادي كنجي«, »يد 

اهلل زراع���ي«, »قا�سم فقيه«, »اإيرج �سباني« و»اإ�سماعيل �سولت دار«. ما 

اإن َترجلَّنـــا من �سيـــارة الـ»فولز فاكن« حّتى وقعـــت عيناي على »�سجن 

بـــت, وقلـــت في نف�ســـي: »ل���َم �سج���ن الر�سي���د ثانية«؟!  الر�سي���د«, تعجَّ

ة  لالإخوة في  ّمْت ُجدرانه الكثير من الذكريـــات الُمرَّ ال�ّسجـــن الـــذي �سَ

َعملّيـــات »موقع الخن���دق«, ال�سجن الذي اأمُقـــُت �سّجانيه. اأر�سلونا اإلى 

الزنزانة رقم )1(, بينما كنت في المرة ال�سابقة في الزنزانة رقم)2(, 

تمّنيـــت لو اأّنهم اأر�سلوني اإلى الزنزانة نف�سهـــا لأكون مع الإخوة, اأ�سرى 

»موق���ع الخندق«, فلم اأُكْن اأعلم اأّنهم ُنِقلوا اإلى معتقل »الُمخيَّم )13(« 

فـــي الرمادّية, ولم األتِقهم ثانية منذ ذلك التاريخ. لقد َحالفهم الحظ؛ 

, وهكذا 
(2(

فقـــد �َسمَح العراق لمنظمة ال�سليب الأحمر الدولّي بزيارتهم

)1) قيادة الحر�ض المركزي في بغداد.

كان العـــراق يعتقـــل اأكثـــر من 20 األـــف اأ�سير اإيرانّي فـــي معتقالت »تكري���ت« المخفّيـــة و الرهيبة بعيًدا   (2(

عـــن اأعين منظمة ال�سليـــب الأحمر الدولّي. وقد طلبت المنظمة من العـــراق تزويدها باأ�سماء الأ�سرى 

�سروا في ال�سنة الأخيرة للحرب.
ُ
الإيرانّيين الذين اأ
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نت اأ�سماء الإخوة اأ�سرى »الخندق« في لوائح المنظمة. ُدوِّ

كتـــَب الإخوة اأ�سرى »موقع الخن���دق«, ومنهم »اهلل بخ�س حافظي«, 

ـــي وعن اأحوالي مّرة اأو مّرتين في ر�سائلهم التي اأر�سلوها اإلى اأهلهم  عنِّ

فـــي الوطـــن, لكن ق�سم الرقابة فـــي دائرة ال�ستخبـــارات العراقّية منع 

اإر�سال تلك الر�سائل اإلى اإيران.

ُكنـــت �سعيًدا لأّننـــي اأ�ستطيع التنقل في �سجـــن الر�سيد, فقد عانيُت 

الأَمّريـــن عندما كنـــت نزيل الزنزانة المجاورة في المـــّرة ال�سابقة, ول 

اأدري اإن خرجـــُت من ذلك المتحان مرفوع الراأ�ـــض اأم ل؟ اأعتقد اأّنني 

اأْخَفقُت في مواقع ُمتعّددة. 

كـــرة, وهو يقـــول لنا: »يّل���ال ب�سرع���ة، يّلال  عـــال �ســـوت ال�سّجان النَّ

ادخل«. دخلنا اإلى ال�سجن, كنت اأظنُّ اأّنني لن اأرى �سجن الر�سيد ثانيًة 

د »محّمد« لـــي, وكان يتمتَّع بح�ضٍّ اأدبـــّي: »كاأنَّنا  واإلـــى الأبد. قـــال ال�ّسيِّ

وهذا ال�سجن اأن�سباء، وكاأنَّنا ُخلقنا اأحدنا لالآخر، ومن دوننا �سيتاآكل 

من الوحدة«.

لـــم اأكن اأعرف اأحًدا مـــن ُنزلء �سجن الر�سيد, ولـــول وجود الإخوة 

الجرحـــى ل�سعرت بالُغربة. كان اأكثر نزلء الزنزانة رقم )1( من جنود 

�ِسروا فـــي جبهات: »ُزبيدات، مهران، ِدهلران، 
ُ
الجي�ض الإيرانّي الذين اأ

َفّك���ه، �سوم���ار ومو�سي���ان«. كانـــوا من جنود »فرق���ة حم���زة 21«, وفرقة 

»ُخرا�س���ان 77« و»الُمَجوق���ل 92«, كما اأّن عدًدا مـــن الإخوة في الحر�ض 

�ِسروا قبـــل �سهرين في »�سلمج���ة« ما زالوا في 
ُ
الثـــورّي والتعبئة الذين اأ

ال�سجـــن نف�ســـه, كانت وجوههم كالحـــة؛ لأّن العراقّيين كانـــوا ُيبقوَنهم 

اأربع اأو خم�ض �ساعات يوميًّا تحت اأ�سّعة ال�سم�ض الحارقة.
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ُكنُت فـــي الزنزانة رقم)4(عندما َدخل رئي�ـــض الحّرا�ض, وهو ياأكل 

الُف�ستق, فكنت اأ�سعر بملوحتها في فمي.

ُم لي كّل ما اأحتاجه, ُيح�سر لي  كان »ه���ادي كنجي«, وكالعادة, ُيقـــدَّ

الطعام والخبز, ي�ساعدني في الذهـــاب اإلى المرحا�ض, وينام بالقرب 

كِل من ِقبِل الأ�سرى الأ�سحاء اأثناء مرورهم. مّني؛ كي ل اأتعّر�ض للرَّ

تعرفـــت اليوم علـــى اأ�سيٍر من »كيالن«, من ق�ســـاء »�سومعه �َسرا«, 

. كان »عبا����س« اأحـــد عنا�سر 
(1(

و يدعـــى »عبا����س ُكل���زار ب���ور �سادق���ي«

الحر�ـــض الثورّي, وعلمُت فيما بعد اأّنه اأحد قادة موقع »رم�سان«. عيناه 

�ســـَر بزّي الحر�ض 
ُ
خ�ســـراوان, و�َسعـــُر وجهِه وراأ�ســـه اأ�سقُر اللون, وقد اأ

الثـــورّي, كما اأّنه التـــزم بنهج الحر�ض الثـــورّي َطوال ُمـــّدة الأ�سر, فلم 

يُكـــن من الذين يعملون بالتَّقيِة وما �َسابـــه. �سعُر لحيته الأ�سقر �سّبَب له 

الأذى, فقـــد اأ�سعَل �سابـــط ال�ستخبارات الناَر في لحيتـــه »بالوّلعة«, 

واأمره باإهانة الإمام, فاأجابه »عبا�س«: »الخميني مرِجُع تقليدي، ولن 

اأُهيَن���ه«. عندما علَم اأّنني من وحدة ال�ستطـــالع والعملّيات اطماأّن لي, 

واأخبرني بمجريات اأ�سِره, وكيف حالفُه الحظ اإذ لم يقتلُه البعثّيون.

ط  حمـــَل »عبا�س« معه اأربعين األف دينار عراقّي, مع خريطٍة, وُمخطَّ

دِة للقاِء اأحـــِد قادة  ع�سكـــرّي للمنطقـــة, واّتجـــه اإلـــى النقطـــة الُمحـــدَّ

الُمعار�سِة الُكردّية الذي كان من المقّرر اأن ُي�سلَِّمه الماَل والخريطة؛ كي 

ت�ستخدمها المعار�سة الكردّية في عملياتها �سّد �سدام في »كركوك«.

قـــام العراقيُّون بعملّية اإْنزاٍل, واأ�سروا »عبا�ًسا« مع الخريطة والمال. 

حيل اإلى التقاعد 
ُ
اأ�سبـــَح عبا�ض بعـــد التحّرر نائَب قائد »الل���واء2« في »فرقة القد�س 16« كيالن, وقـــد اأ  (1(

حاليًّا.
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َفَقَد ال�سابـــُط العراقيُّ �سوابه عندما راأى 40 األـــف دينار بحوزته, قال 

»عبا����س«: لـــم ت�سعُه الفرحة وقـــد اأعمى الطمُع ب�سيرتـــه, فقام بعملّية 

ا�ض: »ل ُتخبر ال�ستخبارات والمحّققين العراقّيين  ُمقاي�سة, وقال لعبَّ

باأم���ر الم���ال، واأن���ا بدوري ل���ن اأُخبرهم �سيًئ���ا عن الخريط���ة، ول عن 

ُهوّيت���ك، و�ساأقول لهم: اإّنك مجّرُد مقات���ٍل عادّي، واإّننا لم نجد معك 

اأّية وثائق«. َمّزَق ال�سابط العراقّي الخريطة, الوثائق الثبوتّية, ت�سريح 

المهّمة وغيرها من الوثائق وال�سور التي كانت ِبَحوزة »عبا�س«, والتزم 

؛  الطرفان بالعهد الذي قطعاُه كلُّ واحد لالآخر, لم ُيف�ِض ال�سابط ال�سرَّ

حيث لم يتّم التحقيق معه بهذا الأمر.

 َنـــاَم الإخـــوة على الأر�ـــض ليـــاًل, فالعراقيُّون ل ُيعطـــون البطانّيات 

لّلُنـــزلء الُجُدد, اأعطانـــا »عبا����س« بطانّيته, فَطويناهـــا وا�ستخدمناها 

كو�سادة للنوم. نمنا اأواخر الليل ُدوَن اأّي ِفرا�ٍض على الأر�ض. وقد ات�سَعْت 

الِو�سادُة )البطانّية( لنا نحن ال�سبعة.

ا, لكن محّبَة الأخوة كانت اأ�سدُّ  كانـــت ليالي �سجن الر�سيد حارًة جدًّ

حرارًة.  لم يكن في ال�سجن َمراوح في ال�سقف, وقد ا�ستخدم العراقيُّون 

�سة للمروحة في �سقـــِف الزنزانة الأخيرة, وهي اأو�سُع  الَحلقـــَة الُمخ�سَّ

الزنزانـــات, لتعليق الأ�ســـرى اأثناء التحقيق معهم. قلـــت لعبا�ض عندما 

بـــون الأ�سرى في الزنزانة الأخيرة: »علي���ك اأن ُت�سلي ركعتي  كانوا يعذِّ

�ُسكٍر هلل يوميًّا؛ لأّنك اأُ�سرَت من ِقبِل �سابٍط طماٍع«.

- كان ذلك من ُح�سِن حظي.

- لكّن اهلل ل يمنُح ُح�سَن الحظ هذا لأيٍّ كاْن.

- لقد �َسملني اهلل بلطفه, و�ساأبقى �ساكًرا له ما َحِييت. 



الألا الااجلا جد  الخديد « بيداج  315

- كانـــوا ُيقّدمـــون لنا كّل �سيء بمقـــدار ُمحّدد, وكانـــت ح�ستي من 

الماء كوًبا واحًدا لهذه الليلة, فتقا�سمُت كوب الماء مع »قا�سم«, وطلبت 

منـــه اأن يريـــق ماء ُكوبِه على الأر�ض حيث ننـــام لن�سعر ببع�ض البرودة؛ 

مع اأّنها برودة �سريعة النق�ساء, اإّل اأّنها ُمنع�سُة في هذا الطق�ض الحار.

الأحد 28 اآب 1988 - �سجن الر�سيد - بغداد

كان الوقـــُت ُظهـــًرا, وجميُع الأ�ســـرى داخل زنزاناتهـــم. دخل رئي�ض 

حّرا�ـــض ال�سجن وقراأ ا�سمي. عندما خرجُت من الزنزانة وجدُت رئي�ض 

ُق  ال�سجن واقًفا يحمـــل َع�ساُه تحت اإبطِه, وقد ات�سعت عيناه, وهو ُيحدِّ

ة, نظَر ال�سابط اإلّي وقد َعقَد اإبهاَمُه على ِحزام  بوجهي وج�سمي بكلِّ دقَّ

الر�سا�ض, ونفَث ُدخان �سيجارته من اأنفه وقال: 

- اأنت نا�سر �سليمان من�سور؟

-  نعم �سيِّدي.

- كنت تعمل في ال�ستخبارات؟

�سعـــرت بالغثيان, وقـــد ت�سبَّب العرُق البارد علـــى جبيني, وَتواردت 

�َستَّى الأفكار اإلى ذهني.

قـــال ال�سابط لرئي�ض الحرا�ض �سيًئا لـــم اأفهمه, ف�سلَّمني خارج باب 

ال�سجن اإلى حار�ض اآخـــر, اأخذني حار�ساِن من ذوي الُقبعات الحمراء, 

ف�ســـرُت م�ستعيًنا بالع�سا ُمـــدة 10 دقائق, َدخلنا مبًنـــى فيه ممرٌّ �سيٌق 

وطويٌل, ويبدو من اأ�سجار النخيل البا�ِسقِة والُجدران التي ذهب ِطالوؤها 

اأّنه �سجٌن قديم.

يوجـــد في الُثكنـــة المركزّية في بغداد, والتي ت�ســـُم �ِسجن الر�سيد, 
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العديـــد من الزنزانات النفرادّية. ُر�ِسَم على المدخل الرئي�سي لل�سجن 

�ســـورة كبيرة ل�سدام بالّزّي الع�سكرّي برتبة »المهيب الركن«. ما زلُت 

اأذكـــر اأّنه ُكتـــَب على مدخل المبنى المجـــاور: »مديرّي���ة ال�ستخبارات 

الع�سكرّي���ة«. َعَبرنـــا قاعـــًة طويلًة ناهـــز طولها علـــى 50م وعر�ِض 2م, 

ُل  اأدركـــُت,ـ من �سكل الأبواب الحديدّية التي ل تزيد الم�سافة التي تف�سِ

بينهـــا على المتريـــن ـ, اأّنها زنزانـــاٌت انفرادّيٌة, حاولـــت اأن اأحفَظ في 

�ساهدُه, يوجد في كّل باٍب حديـــديٍّ ُكّوٌة �سغيرٌة لمراقبة 
ُ
ذهنـــي كّل ما اأ

ال�ُسجنـــاء في الداخل. دخلُت الزنزانة ما قبـــل الأخيرة, فتَّ�ض الحار�ض 

َمالب�سي, واأخَذ ِمّني »ُتربة ال�سالة« التي اأعطاني اإّياها »توفيق اأحمد« 

فـــي م�ست�سفى الر�سيد. تّت�سُع الزنزانة لنـــوم �سخ�ضٍ واحٍد فقط, اأغلَق 

الحار�ـــضُ باب الزنزانة وغادر. َم�سْت 6 اأو7 �ساعـــات قبل اأن ياأتي اأحٌد 

ُد في الأرجاء.  ا يتردَّ اإلي. كان ل�سوت فتح واإغالق اأبواب الزنزانات دويًّ

ِجعـــُت, وعط�سُت, لكنَّ �سعوري بالعط�ـــض كان اأ�سدَّ من �سعوري بالجوع. 

م�ست �ساعة اأو �ساعتان على اأذان الظهر, ولم اأُكْن اأعرف اّتجاه الِقبلة؛ 

جان اإلّي, َفتَح الكّوة التي  لذا طرقت باب الزنزانة عّدة مّرات, جاء ال�سَّ

فـــي الباب, فـــي البدايـــة �ساألته عن اتجـــاه الِقبلة, ومن ثـــّم طلبُت منه 

اإعطائـــي »ُترب���ة ال�سالة«, لـــم ي�ستجب لي, بل كال لـــي ال�ستائم باللغة 

العربّيـــة, وغـــادر, فقلت في نف�سي: لـــو اأرادوا اإعطائي »ترب���ة ال�سالة« 

مـــُت و�سّليت على الأر�ـــض بالتجاهات  لمـــا اأخذوهـــا مّني اأ�سا�ًســـا, َتَيمَّ

الأربعة. بعـــد ال�سالة, غلبني الُنعا�ض, ا�ستيقظـــت َمذعوًرا على �سوت 

فتح بـــاب الزنزانة, فهمت من كالم واإ�سارات ال�ّسَجـــان اأّنه يريدني اأن 

اأتبَعـــُه, اأخذنـــي اإلى غرفٍة كبيـــرٍة موجودٍة على مدخـــل الَممّر, كان في 
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, مائٌل اإلى الأ�سقر,  الغرفـــة ثالثُة اأ�سخا�ٍض: �سابٌط عراقـــٌي, �سعره بنيٌّ

يرتدي ِبّزًة ع�سكريًة ق�سيرة الُكّمين, عراقيٌّ اآخر يجل�ُض بُقربه, يرتدي 

»الد�سدا�س���ة« العربّيـــة مع »الحّط���ة والعقال« على راأ�ســـه, كان �سميًنا, 

ُمنتفخ الوجه, ُمترجـــٌم اإيرانيٌّ يرتدي بّزة رمادّية اللون, ُمقّلمة واأنيقة, 

توحـــي مالمحـــه اأّنه فـــي الأربعين وَنيِّف مـــن العمر, وكانـــواـ  ثالثتهمـ  

يجل�سون خلف طاولة واحدة.

َقبـــَل اأن اأدخـــَل, كانوا قد اأخرجوا للتّو اأ�سيـــًرا اآخر ل اأعرُفه, فهو لم 

بوه كثيـــًرا. َتْف�سُح  يُكـــن مـــن وحدتنا, ويظهر من مالمحـــه اأّنهم قد عذَّ

عينـــاه الُمتعبتان, والكدمات الُمزّرَقِة على وِجهه, ُعمق معاناته. عندما 

راأى َقدمي المبتورة, َباَنـــت عالئُم الُحزن وال�سفقة على وجهه, مع اأّننا 

لـــم ن�ستطع التحـــّدث بع�سنـــا اإلى بع�ض اأبـــًدا. دخلُت غرفـــة التحقيق, 

ف�سمحـــوا لي بالجلو�ض على الكر�سّي, �ساألنـــي �سابط التحقيق العراقّي 

الذي ل يحمل رتبة ع�سكرّية:

- هل اأنت نا�سر �سليمان من�سور؟

-  نعم �سيِّدي.

حمل زجاجة الخمر الكبيرة التي على طاولته, و�سّب قدًحا و�ساألني:

- هل ت�سرب؟

-  اأنا ل اأ�سرب الخمر.

فقال �سابط التحقيق بكّل هدوء, وبرودة اأع�ساب.

ـــة بك موجودة هنا. هـــل اأنت من وحدة »علّي  - اأوراق التحقيـــق الخا�سّ

ها�سمي«, اأو من وحدة ال�ستطالع والعملّيات؟

-  ظّنـــوا فـــي »الميمون���ة« اأّننـــي ذلك ال�سخ�ـــض الذي هو بريـــد »علّي 
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ها�سم���ي«, لكـــن َثُبـــَت بعد ذلـــك اأّنني ل�ســـت هـــو, واأخبرتهم خالل 

التحقيق اأّنني من وحدة ال�ستطالع والعملّيات.

ا اأنت ل�ست بريد »علّي ها�سمي«؟ هل حقًّ  -

-  لو كنت كذلك, لأخبرتكم.

اإذن ِلـــَم قلـــت اأثنـــاء التحقيـــق, �سباح ذلـــك اليوم, اأّنك مـــن كتيبة   -

ع�سكرّية؟

لي�ض لدي ما اأقوله.  -

ة؟ -  وِلَم قلت في التحقيق, نف�سه اأّنك من كتيبة ال�ست�سهادّيين الخا�سّ

كذبُت؛ كي ل ُيوؤذوني.  -

اإًذا ِلَم ُعْدَت وُقلَت في التحقيق, بعد ظهر اليوم عينه, اأّنك من وحدة   -

ال�ستطالع والعملّيات؟

َمنـــي ل�سباطكـــم علـــى اأّننـــي بريـــد »علّي  لأنَّ الجنـــديَّ العربـــيَّ َقدَّ  -

ثبَت لهم اأّننـــي ل�ست كذلك, اأخبرتهـــم بالحقيقة؛ 
ُ
ها�سم���ي«؛ وكـــي اأ

ِلَيقلَّ ُجرمي.

فقـــال ال�سابط العراقّي الذي كان ُيدّخـــُن ال�سيجارة تلو ال�سيجارة, 

وينفُث الدخان في وجهي:

اأ�ســـّدُق كالمك اأّنك ل�ست من وحدة »عل���ّي ها�سمي«, لكّنك ُقلَت في   -

»الميمونة« اأّنك من وحدة ال�ستطالع والعملّيات, �سحيح؟

نعم �سحيح.  -

لت َقوَل الحقيقة, ولو اأخفيُت �سيًئا لأو�سعوني �سرًبا؛ كي اأعترف  ف�سّ

بـــه؛ لـــذا لم اأَر مـــن داٍع لإخفـــاء اأمٍر كنت قـــد اعترفت به فـــي مع�سكر 

»الميمونة«, وقلت في نف�سي: لقد انتهت الحرب, واأ�سبحُت عن�سًرا في 
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ين في �سيء؛ لذلك  وحـــدِة ا�ستطالٍع وعملّياٍت ل تفيـــد معلوماته العراقيِّ

ُقلـــُت الحقيقَة كاملًة حول مـــا جرى في تحقيق ذلك اليـــوم في مع�سكر 

»الميمونة«.

كان العراقّي الذي يرتدي »الد�سدا�سة« ُيدّون مح�سر التحقيق. قال 

لي �سابط التحقيق الذكّي:

قـــُت اأّنك ل�ست من وحدة »علي ها�سم���ي«, لكن اأجبني بدّقة عن  �سدَّ  -

الأ�سئلة التي اأطرحها عليك.

َبداأ �سابط التحقيق كالمه بُمقّدمٍة حول انتهاء الحرب, فقال:  لقد 

انتهـــت الحرب, ولم تعـــد المعلومات حول مناطق القتـــال ُمهّمًة لنا من 

الناحيـــة الع�سكريـــة, ما ُيِهّمنا هو معلومات ِرجالكـــم من داخل الحدود 

العراقّيـــة, تلـــك المعلومات ل تـــزال ُمهّمًة لنا. كانـــت قواتكم في وحدة 

�ـــض تدخل الأرا�ســـي العراقّية, فيبقـــون فيها اأّياًما  ال�ستطـــالع والتج�سُّ

و�سهـــوًرا في بع�ـــض الأحيـــان, وكانوا فـــي اأغلبهم  من عمـــالء واأقرباء 

ين في »فيل���ق بدر9«, كانت تلـــك العنا�سر تدُخل  المجاهديـــن العراقيِّ

ة اأ�سهٍر  ُقرى: »الح�سان، الزجية، واأبو �سعيد«, فيبقى العديُد منهم لعدَّ

في اأهوار »ع�سارة، النا�سرة والقرنة«. اأيُّ منازَل كانت تاأوي عنا�سركم 

فـــي القرى التـــي ذكرُتها؟ نحن نريـــد اأ�سماء اأولئـــك الأ�سخا�ض الذين 

قّدمـــوا لعنا�سركم الماأوى, اإلـــى جانب اأ�سماء ُقراهـــم . بقيُت �سامًتا, 

واأنـــا اأنظُر اإليه َمبهوًتا, وقلت في نف�سي: »يا اإلهي من هم هوؤلء؟ وعمَّ 

جيب, ثّم تابع: »اأجْب عن اأ�سئلتي، ول تكذب، ل 
ُ
يبحثون؟«. ُحرُت بما اأ

ت�ستطيع الدِّعاَء باأّنك ل تعرف �سيًئا، اإذا تعاونت معنا ف�سوف اآُمرهم 

باإعادتك اإلى اأ�سدقائك، ولن نتعّر�س لك ب�سيء«.
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عندمـــا �سمعـــُت كالم الُمحّقق, اأدركـــُت اأنَّ ال�ستخبـــارات العراقّية 

قـــد َوجدْت بعد انتهاء الحـــرب ُمتَّ�سًعا من الوقـــت لُتالحق المجاهدين 

يـــن مـــع اأقربائهـــم واأ�سدقائهـــم الذيـــن تعاونوا طـــوال �سنوات  العراقيِّ

الحرب مع اإيران, فاآووا, بتن�سيٍق ُم�سبٍق, الأخوة من وَحدات ال�ستطالع 

�ض في منازلهم. اإْن ح�سَل العراقيُّون على معلومات عنهم, فلن  والتج�سُّ

يكون م�سيُر اأولئك الذين تعاونوا مع اإخواننا زمن الحرب, وقّدموا لهم 

دوهم  منازلهـــم, وكانـــوا اأدّلء وعيونًا لهم فـــي الأرا�سي العراقّيـــة, وزوَّ

بال�سيـــارات, والمعلومات, وال�ســـور, والخرائط عن ما َخلف الجبهات, 

وعن المع�سكـــرات, والمناطق ال�ستراتيجّية الع�سكرّيـــة العراقّية.., اإّل 

الَموَت الَحتمّي.

 مـــا قاله �سابط التحقيق حول تعـــاوِن المجاهدين من »فيلق بدر9« 

مع عنا�سر وحدات ال�ستطالع والعملّيات للح�سول على معلومات حول 

المراكز الع�سكرّية لالأعداء واإيوائهم لهم اأّياًما و�سهوًرا داخل الأرا�سي 

العراقّية كان �سحيًحا.

 ُقلـــُت ل�سابط التحقيـــق: »ل اأع���رف اإلى اأي���ن كان يّتج���ه العنا�سر 

الذين دخلوا الأرا�سي العراقّية، فتلك المعلومات �سّرّية، ولي�ست في 

متناول الجميع، واأنا ل اأعرف �سيًئا«.

ق ال�سابط بي, وكادت عينـــاه تخُرجان مـــن محجريهما, ترَك  َحـــدَّ

ُلطَفـــُه جانًبا, نه�ض من مكانه, واّتجه نحـــوي, فاأم�سك بياقة قمي�سي, 

ذني, ثّم تابع كالمه.
ُ
و�سفعني �سفعًة قوّيًة على اأ

- كالُمـــك هـــذا غيـــر مقبول؛ اإذ كيـــف يمكُن ل�سخ�ض يعمـــل في وحدة 

ال�ستطـــالع والعملّيـــات اأن ل يعـــرَف اإلـــى اأّي مـــكان كان اأ�سدقاوؤه 
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ورفاقـــه يذهبون, واإلـــى اأّية منازل كانوا ياأوون ليـــاًل داخل الأرا�سي 

العراقّية؟!..

- كانـــت َمهّمتي َر�سد تحّركات العدّو, وكنـــت اأق�سي معظم اأوقاتي في 

اأعلى اأبراج المراقبة, هذا عمل الرا�سد ل غير.

- من كان قائد وحدتك؟

(1(
- »ولي عزت الّلهي«

عندما لفظت ا�سم »ولي عزت الّلهي«, �سربني بالع�سا التي في يده 

علـــى وجهي, علمت �سبب َغ�سِبه قبـــَل اأْن يتفّوه باأّية كلمة, بالتاأكيد علم 

ي, اإّل اأنني  بقي نظري لالأ�سفل, مع اأّنه كان عدوِّ
ُ
اأّنني اأكذب, حاولت اأن اأ

َح اأمري, من  �َسعـــرُت بالخجل من النظر اإلى وجهه؛ لأّنني كذبُت وافُت�سِ

الوا�سح اأّنه يعرُف ال�سم الحقيقّي لقائِد ال�ستطالع والعملّيات في لواء 

ف بهذا ال�سكل. تابع �سابط التحقيق: ب وت�سرَّ »فتح48« حّتى َغ�سِ

- هل َتقوُل الحقيقة, اأّيها المجو�سّي الّلعين؟

كّرر كالمي ثانيًة. 
ُ
َبقيُت �سامًتا, وكان ُيحملق في وجهي ُمنتظًرا اأن اأ

َكال لـــي الكثيـــر من ال�ستائـــم:  مجو�ض, م�سخرة, ِقـــرد, ُذبابة, وغيره. 

جبُه َرَمى كوب الماء الذي كان على طاولته, على راأ�سي.
ُ
وعندما لم اأ

- قل ثانية ما ا�سُم قائدك؟

�سرَّ على الكذبـــة, واأن ل اأتراجع عن كالمي؛ لذا 
ُ
كنـــُت ُم�سطًرا اأن اأ

كّررُت ثانيًة:

كان »ع���ّزت اهلل ول���ي ب���ور« قائد ال�ستطـــالع والعملّيات في لواء »فتح48 م���ن «�ساري. كان يقول لالإخوة:   (1(

اذا اأ�سرتـــم, و �ساألوكم عن ا�سم قائدكم فاجعلوا ا�سمه الأّول على اأّنه ا�سم العائلة, واأ�سيفوا اإليه �سيًئا. 

واذكـــروا ا�سم العائلة على اأّنه ال�سم الأول, واحذفـــوا منه �سيًئا, فعلى �سبيل المثال ي�سبح ا�سمي »ولي 

عزت اللهي«.
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- ولي عزت اللهي

- األ�ست تكذب؟

- رّبما كان هذا ا�سمه الم�ستعار, فاأنا ل اأعلم.

ُق من خلف الطاولة, واّتجه نحوي. وطلب مّني الوقوف  نه�ض الُمحقِّ

باإ�ســـارة من يده, عندما وقفت �سفعني �سفعـــة قوّية على وجهي, كانت 

يده ثقيلة, َفقدُت تواُزني, و�سقطُت على الأر�ض, اأردت النهو�ض فرَكَلني 

على َكتفي, وتابع كالمه بعد اأن عاد اإلى مكانه.

- اأّيهـــا المجو�ـــض الكاذبون, اأنتـــم الإيرانّيون ل ُتجيـــدون �سيًئا غير 

الكِذب, اأتريُد اأن اأذُكَر لك اأ�سماء بع�ٍض من قياديي وْحَدِتك؟!

اعتقدُت اأّنه ُيخادع, كنُت اأعلُم اأّن للجي�ض العراقّي جهاَز ا�ستخبارات 

, لكّنني لم اأُكن اأت�سوُر اأّنه َيملُك معلوماٍت دقيقًة عن قيادة  قادٍر وقـــويٍّ

ا, وقـــراأ اأ�سماء عدٍد من قادِة  وحدتنـــا. اأَخرَج �سابُط ال�ستخبارات ِملفًّ

َوحدتنا:

»�سي���ُف اهلل حيدر بور)1)، جواد عظيمي َف���ر)2)، علّي رو�ستاد)3)، �سكر 

اهلل واهب���ي زاده)4)، عو����س �سهابي فر)5)، عّزت اهلل ولي بور)6) ومحمود 

«. عندما قـــراأ الأ�سماء بقيـــت �سامًتا, فالأ�سمـــاء التي قراأها 
اآقا�س���ي)7)

كانت لقيادّيين في الكتائب الهجومية التابعة للواء »فتح48«. لم يبَق اأيُّ 

�سيف اهلل حيدر بور قائد اللواء »فتح48«.  (1(

جواد عظيمي فر رئي�ض قيادة )مقّر( اللواء »فتح48«.  (2(

.»Qعلّي رو�ستاد قائد كتيبة »المام علّي  (3(

.»P سكر اهلل واهبي زاده قائد كتيبة »الر�سول الأكرم�  (4(

عو�ض �سهابي فرو قائد التخطيط والعملّيات .  (5(

عّزت اهلل ولي بور قائد وحدة ال�ستطالع والعملّيات .  (6(

محمود اآقا�سي قائد وحدة التخريب.  (7(



الألا الااجلا جد  الخديد « بيداج  323

كالٍم لأ�سيفه, فاأنا لـــم اأتوّقع اأن اأ�سمع اأ�سماء قاَدِتنا على ل�سان �سابط 

التحقيق في �سجن ال�ستخبارات في بغداد. �سعرُت بالندم لأّنني كذبت. 

تابع �سابط التحقيق:

ْبَكم.
َ
ا اأّن اأحد قاَدتكم اأ - نحن َنعرف اأي�سً

 كان يق�ســـد »ج���واد عظيمي فر«, كنت م�ستغرًقـــا في التفكير حين 

ق: �ساألني المحقِّ

- هل تريد اأن اأذكر ا�سمه لك؟

ثبت له اأنَّني اأقول الحقيقة هذه المّرة, قلُت دون اأيِّ تاأخير:
ُ
لأ

- جواد عظيمي فر.

ق, وقال: »هل تريد اأن يح�سروا لك المياه الغازّية؟« ابت�سم المحقِّ

 كنت عط�ساًنا, واأردُت �ُسرَب الماء. لم اأدِر ما حدث حّتى اأراد �سابط 

م لي المياه الغازّية, اعتقـــدُت اأّنه اأراد تكريمي؛ لأّنني  التحقيـــق اأن ُيقدِّ

جيب, حين 
ُ
اأف�سحـــُت عن ا�سم »جواد عظيمي ف���ر«, كنت اأفّكر بماذا اأ

كّرر �سوؤاله ثانية: »هل اأطلب منهم اأن يح�سروا لك المياه الغازّية؟«

ل مانع اإن ُوجد.  -

ة والعقال« الكالم.  تبادَل �سابط التحقيق والعراقّي �ساحب »الحطَّ

ْيهما �سحكات مريبة. �ساألني �سابط التحقيق: قا بي, وَعَلت محيَّ َحدَّ

- اأتريد الُبرتقالّية اأم ال�سوداء؟

- البرتقالّية.

- ل يوجد لدينا ُبرتقالّية, فهل ت�سرُب ال�سوداء؟

- ل َفرق.

جان الـــذي اأح�سرنـــي اأن ُيَقّدم لي  طلـــب �سابـــط التحقيق مـــن ال�سَّ
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الميـــاه الغازّية ال�ســـوداء اللون. ما اإن اأخرجني مـــن الُغرفة حتَّى انهاَل 

علـــيَّ بالكابل, كان عديَم الرحمِة, َجلدني على ظهري حوالي 30 جلدٍة. 

عندمـــا انهالـــْت ال�سرباُت علـــّي اأدركـــت اأّن الُمحّقق قـــد َخدعني, واأّن 

ـــان الأ�سود. عندما كانت  الميـــاه الغازّيـــة ال�سوداء ما هي اإّل كابل ال�ّسجَّ

ال�سربـــات تنِزُل علـــى ظهري قلت في نف�ســـي: لو كنُت اأعلـــم اأن المياه 

الغازّية ال�سوداء هي هذا الكابل الكهربائّي, َلما ا�ستهيُت المياه الغازّية 

بتاًتا.

الثنين 29 اآب 1988 ـ �سجن الر�سيد ـ بغداد

جان اإليَّ ثانيًة  كانت ال�ساعة حوالي العا�سرة �سباًحا عندما رِجَع ال�سَّ

لياأخذني اإلـــى التحقيق. نمُت الليلة الما�سية وحـــدي دون ِدثاٍر. عندما 

دخلـــُت الغرفَة راأيت �سابط البارحة مع المترجم الإيرانّي, لكن الرجل 

»�ساحب الِعقال« لم يُكن موجوًدا.

�سحك ال�سابط وقال:

- هل �َسِربَت البارحة المياه الغازّية ال�سوداء؟ هل كانت لذيذًة؟

قْل �سيًئا, كنُت اأعلُم اأنني ا�ستِحقُّ تلك المياه الغازّية. لقد راعوا 
َ
 لم اأ

حالتي ب�سبب بْتِر َقَدمي, كّرر العراقّي اأ�سئلة البارحة, وكذلك فعلُت اأنا, 

لـــو كنت اأعلـــُم اأّنهم يعرفون ا�سم »ع���زت اهلل ولي ب���ور« لقلُت الحقيقة, 

مـــع اأّننـــي اأحبُّ »ولي بور«, وقـــد تاآخينا �سيف العـــام الما�سي في مقرِّ 

»ك���ردوي كرد�ست���ان«, اإّل اأّنني,ـ ولكي َيَدعوَننـــي و�ساأني, وُيعيدوَنني اإلى 

اأ�سدقائي ـ, �َستمتُه وقلت ل�سابط التحقيق:

- اإًذا, ِلـــَم قال لنا ذاك الرجـــُل الُمخادع اأّن ا�سمه »ول���ي عزت اللهي«, 
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لربما كان َيكذُب علينا طوال الوقت؟!

- اأنتم تاأكلون من ُخبِز وِملِح العراق وتكذبون علينا!

َبـــاءْت جميُع الُمحاولت -لإقناعه باأّننـــي ل اأكذب- بالف�سل. �َساألني 

ال�سابط عن »علّي اأ�سغر كرجي زاده«, وقد �ُسِئلُت ال�سوؤال نف�سه خالل 

التحقيق معي في مدينة »الميمونة«. كنت اأعِرُف م�سوؤولّيته في الحر�ض 

الثـــورّي, فيلق »الإم���ام جعف���ر ال�س���ادقQ 6«. كان »كرج���ي زاده«, 

رئي�ض اأركان الفيلق ال�ساد�ض.                                                               

قلت له: »ل اأعرفه«.

ق الذي حاول  قني, تابع الُمحقِّ كان وا�سًحـــا من َنظراته اأّنه لم ُي�سدِّ

ال�سيطرة على غ�سبه:

�سرَت 
ُ
- لقـــد �سارك في »هجوم 25 تم���وز« في جزيرة »مجنون«, حيث اأ

اأنـــَت, كان هذا الرجل مع »علّي ها�سمي«, وقـــد اأخَبَرنا جوا�سي�ُسنا, 

الذين هم من اأبناء وطِنَك, باأّن »علّي ها�سمي، وعلي اأ�سغر كرجي 

زاده« لي�سا في اإيران, فهل تعرف »كرجي زاده«؟

كان العراقيُّـــون يبحثون َعنـــُه من »الميمون���ة« اإلى »بغ���داد«. وكانوا 

�سين لالإم�ساك بـ»علّي ها�سمي« قائد الفيلق ال�ساد�ض اأكثَر ِمن اأّي  ُمتعطِّ

ا  �سخ�ـــضٍ اآخر. كان �سباُط ال�ستخبارات َيدخلـــون �ِسجن الر�سيد يوميًّ

بحًثا عنه, وكانـــوا في مع�سكر »الميمونة« والمع�سكر المركزي ببغداد, 

ينقلـــون اأّي �سخ�ض بينه وبين »علّي ها�سم���ي« اأدنى �سبٍه, اأو َي�ُسّكون به, 

ـــا من غرفة التحقيق  اإلى ال�سجن النفـــرادّي. اأَخرجوا البارحة �سخ�سً

ق: ي�سبُه »علّي ها�سمي« في الجزء ال�سفلّي من وجهه. قد �ساأله الُمحقِّ

بما اأّنك من عنا�سر ال�ستخبارات, فهل تعرف »فريدون كرم زاده«؟  -
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اإّنها المّرة الأولى التي اأ�سمُع بها بهذا ال�سم.  -

اإّنه �سخ�ض �سخم الج�سم, وقوّي.  -

ل اأعرفه.  -

ا؟ , األ تعرفه اأي�سً
(1(

ماذا عن »مهدّي نريمي«  -

���د فا�س���ل ف�سلي���ان« نزيـــَل ال�سجن النفـــرادّي المجاور  كان »ال�ّسيِّ

لـــي, وكان ال�ّسّجان ياأخذه للتحقيـــق, �ساألته: من هما »مه���دّي نريمي، 

وفري���دون ك���رم زاده« اللـــذان يبحـــث العراقيُّـــون عنهما بهـــذا ال�سكل؟ 

فقـــال: ل اأعرف »مه���دّي نريم���ي«, لكن »فريدون ك���رم زاده« هو نف�سه 

َب  د فا�سل, فقـــد ُعذِّ »عل���ي اأ�سغ���ر كرج���ي زاده«. وكمـــا اأخبرنـــي ال�ّسيِّ

»كرج���ي زاده« فـــي ال�سجن النفرادّي نف�ســـه, وكان قد عّرَف عن نف�سه 

باأّنه »فري���دون كرم زاده«, وقد عّذبُه العراقيُّون كثيًرا كي يعترَف, لكّنه 

�سَمـــَد واأ�سرَّ علـــى ا�سمه الُم�ستعـــار, فلم ي�ستطع العراقيُّـــون,ـ رغم كّل 

, اأّن يح�سلـــوا منه على معلومات حـــول �سخ�سّيتِه الحقيقّيِة,  التعذيـــِبـ 

اأو َحوَل »علّي ها�سمي«. اطماأنَّ »كرجي زاده« لل�سّيد »فا�سل«, وقال له: 

رت فاذهْب اإل���ى اأركان الفليق  »اأن���ا عل���ي اأ�سغر كرج���ي زاده، فاإذا تح���رَّ

د فا�ســـل الذي كان  ال�ساد����س، واأخبره���م باأنن���ي اأ�سي���ٌر«. فقـــال له ال�ّسيِّ

يعرُفه: »اأنا اأعرُفك، لكنَّني لم اأ�ساأ اأن اأقول �سيًئا«.

انك�ســـف اأمُر »كرج���ي زاده«, فقد عِلَم العراقيُّـــون اأّن »فريدون كرم 

زاده« هو نف�سه »علّي اأ�سغر كرجي زاده«, قائد الأركان في فليق »الإمام 

جعف���ر ال�س���ادق Q ال�ساد����س«. ح�سلـــْت ا�ستخبـــارات العراق عبر 

مهـــدّي نريمي هو م�سوؤول ا�ستخبارات فليق الإمام جعفر ال�سادق Q ال�ساد�ض الذي اختفى مع »علي   (1(

ها�سمي« في جزيرة »مجنون«.
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ٍر لـ»علّي اأ�سغر كرجي زاده اأثناء  جوا�سي�سهـــا وعمالئها على فيلٍم ُم�سوَّ

 في 
(1(Pاإلق���اء كلمة ل���ه في جمٍع من مقاتلى ت�سكي���ل« ح�سرة محّمد

مدينة »عبادان«, فانك�سف اأمره.

كان �سابـــط التحقيـــق َيرمـــي للح�سول علـــى معلومات حـــول »علّي 

ها�سمي، وعلّي اأ�سغر كرجي زاده«, فقال لي:

؟
(2(

- هل تعلم اأّننا اأ�سرنا وزير النفط في بلدك

- اأجل اأعلم.

ين؟ هل �سقَّ عليكم اأن اأ�سرنا وزيركم؟ - وما راأي الإيرانيِّ

- وزيُر النفط لي�ض ع�سكريًّا, لقد َخانُه الَحظ فوقع باأيِديكم.

َف القـــادة الإيرانيُّون عن اأنف�سهم ف�ســـوف ننُقلهم اإلى جانب  - اإذا َعـــرَّ

وزيِركم.

حـــاول �سابـــط التحقيـــق فـــي المرحلـــة الأخيـــرة اأّن يح�ســـَل مّني 

علـــى اإجابات لالأ�سئلـــة التي َطرَحها علـــيَّ البارحَة حوَل َعمـــِل َوحداِت 

�ض الإيرانّية في الأرا�ســـي العراقّية واإلى اأين كانوا  ال�ستطـــالع والتج�سُّ

يذهبون؟ فاأجبته:

- لقد كنُت را�سًدا في وحدة ال�ستطالع والعملّيات, وكنُت اأراقب ُمروَر 

ويب«, ول  وُعبـــوَر اآلياتكم في مناطق: »ال�سخرة، البي�سة، وقناة �سُ

ِعلَم لي باأّي اأمٍر اآخر.

كان ت�سكيـــل مقاتلـــي »ح�سرة محّمد P« من اأكبـــر القّوات ال�سعبية التي التحقـــت بجبهات القتال في   (1(

خريف 1987, كانت منقطعة النظير طوال فترة الدفاع المقّد�ض...

اأ�ســـر النظـــام البعثي عـــام 1980 المهند�ض »محّمد ج���واد تندكوي���ان« وزير النفط فـــي حكومة ال�سهيد   (2(

رجائـــي اآنذاك ,على طريق عام »اآبادان - ماه�سهر« عندما كان في زيارة تفقدّية للمناطق النفطّية في 

جنوبّي البالد. ا�ست�سهد بعد �سنوات من التعذيب في معتقالت النظام البعثّي, وقد �سلََّم جثّمانه النظام 

البعثّي اآنذاك اإلى البعثة الُمر�سلة اإلى العراق عام 1991.
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روا لي القليل من الأُرز والُحّم�ض,  اأمَر باإعادتي اإلى ال�سجـــن. اأح�سَ

بمقـــدار »ُكْل حّت���ى ل تم���وت«. كنـــُت قـــد َنويـــُت ال�سيام ِبِنّيـــِة النجاة, 

فاحتفظـــُت بوجبِة الغـــداء لالإفطار. لم اأعلم متى حـــّل موعُد الإفطار. 

بيط, فاحتفظُت  اأح�ســـروا عنـــد الع�ساء القليل مـــن الأُرز مع َمـــرق الُقنَّ

حور بعد 4  حور. لم اأعلم موعد ال�سحور؛ لذا تناولت وجبَة ال�سَّ بهما لل�سَّ

�ساعات من تناولي الإفطار. اْنتاَبني األٌم في ال�ساق, فكنُت اأم�سي يوميًّا, 

ازي في زنزانة ل يتراوُح  وب�سعوبـــة بالغة, مدة 20 دقيقٍة م�ستعيًنا بعـــكَّ

جان من  ها المتر الواحد. في الليـــل اقتَرَب ال�سَّ طولها المتريـــن وعر�سُ

ة التي  جَّ ِزنزانتي, وقـــد اأدركُت من �سوته النكرة اأّنه يعتر�ـــضُ على ال�سََ

ُبهـــا.  لقـــد تُلَف الِغـــالُف البال�ستيكـــّي اأ�سفل ُعكاّزي فـــكان ُي�سِدُر  �سبِّ
ُ
اأ

ُد �سداه في اأرجاء ال�سجن فيزعُج  �سوًتا عندمـــا ي�سطدُم بالأر�ض يتردَّ

جانين؛ لذلك  ّجانين. حاولت اأن اأتجّنَب ال�سِطدام بال�سَّ جناء وال�سَّ ال�سُّ

ـــي »الد�سدا�سة« العربّيـــة التي كنت اأرتديها مـــن الِمرَفَقين,  َمزقـــُت ُكمَّ

ير,  از. لم يُعْد ُعـــّكازي ُي�سِدُر اأيَّ �سوٍت اأثناء ال�سَّ وربطُتهمـــا اأ�سفَل الُعكَّ

فتركني العراقيُّون و�ساأني.

الثالثاء 30 اآب 1988 - �سجن الر�سيد - بغداد

�سبت بالإ�سهال, 
ُ
�سباح هذا اليوم, كنُت اأَتَلّوى من األِم البطن, فقد اأ

كنـــت اأرغُب بال�سوم وال�سالة بثيـــاٍب نظيفٍة؛ لذا طرقُت باب الزنزانة 

�سبُت 
ُ
ان الُكوة, فاأفهمُته بالإ�سارة والإيماء اأنَّني اأ جَّ ات, فتَح ال�سَّ َة مرَّ عدَّ

َب كثيًرا فاأغلق الُكّوة  بالإ�سهال, واأّنه عليَّ الذهاب اإلى المرحا�ض, َغ�سِ

وذهـــب. كانت ثيابي وج�سمـــي بحالة ُيرَثى لها, �سعـــرُت معها بالقرف, 
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فقـــد فاَحـــْت منهما رائحٌة كريهـــٌة. ل يحتاُج الم�ســـاُب بالإ�سهال �سوى 

�سّلي في 
ُ
ًرا. كنـــُت اأ للذهـــاِب اإلى المرحا�ض, الأمـــُر الذي لم يكن مي�سَّ

�سة, �سالًة لم تكن مر�سّية لدّي.  تلك الزنزانة القذرة والثيـــاب المتنجِّ

ربني  جان ف�سَ طرقُت باب الزنزانة عّدة مّرات من قلَِّة ِحيلتي, دخل ال�سَّ

بالكابل علـــى راأ�سي, وَكال لي بع�ض ال�ستائم التي ل تليُق اإّل به, وخرج. 

َدَعـــوُت عليـــه في نف�ســـي وطلبُت مـــن اهلل اأن ي�سيبـــُه مـــا اأ�ساَبني من 

الإ�سهال, ول ُي�سمُح له بالذهاب اإلى المرحا�ض.

َقبـــَل اأن ياأخذونـــي اإلـــى التحقيق, بعد ظهـــر ذلك اليـــوم, �ُسمَح لي 

جان قد اأ�سَفَق علـــى حالي, بل  بغ�ســـِل ثيابـــي وبال�ستحمـــام؛ ل لأّن ال�سَّ

اأراد اأْن اأكوَن نظيَف الّثياب والرائحة في ُح�سور �سابط التحقيق. قيَل: 

اٌم في �سجن ال�ستخبـــارات, واإْن ُوجـــَد ل ُي�سمُح لأحد  اإّنـــه ل يوجـــد حمَّ

جان اأّنه  با�ستخدامـــه حّتى في اأ�سَعِب الظروف. اأدركـــُت من اإ�سارة ال�سَّ

عليَّ غ�سُل مالب�سي وال�ستحمام داخل المرحا�ض.

جان اإليَّ ثانيًة,  كانت ثيابي عنـــد الغروب ما تزال مبّللة, فجـــاء ال�سَّ

وا�سطحبني اإلى غرفة �سابط التحقيق. �ساألني �سابط التحقيق:

هل كنَت في »�سلمجة« عام 1986 ؟  -

ين؟! لـــم اأجد مبرًرا لنفي  قلـــت في نف�سي, ومـــا اأهمّية ذلك للعراقيِّ

ذلك, فاأنا لْم اأُكْن اأَعلم الهدَف من هذا ال�سوؤال.

فقلت: »�ساركُت في عملّيات »كربالء 5«.

�ساأذُكُر لك عدًدا من الأ�سماء, فاأخبْرني اإن كنَت قد �سمعَت بها؟  -

ق ا�سميـــن ل�سابطين كبيرين في الجي�ض العراقّي, هما:  ذكَر المحقِّ

العميـــد »اأمي���ر اأحم���د« قائد اللـــواء 506, والعقيد »محّمد عب���ود« قائد 
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.
(1(

المدفعّية في الفرقة 19 العراقّية

لقد اأ�سَر الإيرانيُّون هذين ال�سابطين عام 1986 في عمليات كربالء 

خم�ســـة. و قـــال اأّن عنا�ســـر مـــن منظمة المنافقيـــن قـــد اأخبروهم اأّن 

ر �سوؤاله, قلت له: ين قتلوهما بعد الأ�سر. عندما كرَّ الإيرانيِّ

ين,ـ  ني اأعلم جّيًدا اأّن الإيرانيِّ ل اأعلُم �سيًئا عن هذين القائدين, لكنَّ  -

وب�سبب معتقداتهم الدينية ـ, ل يقتلون اأ�سرى الحرب.

�ساأ�ساألـــك �ســـوؤاًل, واإن اأجبـــت عليـــه �َساأطلـــُب اإعادتـــك اإلى مخيم   -

الأ�سرى.

اعتقـــدت اأّنـــه �سي�ساألني عن »موقع الخن���دق«, عن »عل���ّي ها�سمي، 

ين. �ساأل  وعل���ّي اأ�سغ���ر كرج���ي زاده«, اأو غيرهمـــا مـــن القـــادة الإيرانيِّ

ق: المحقِّ

هـــاّل اأعلمتنـــي اأيَّ الموجودات التـــي كان من الأف�ســـل اأن ل َيخُلقها   -

اهلل؟

لـــم اأفهـــم اأيَّ موجـــودات يق�سد, فلـــم اأجد جواًبـــا ل�سوؤالـــه, ولذُت 

ر بالجواب  َح لي ال�سوؤال اأكثر, وكنت اأفكِّ بال�سمـــت. كنُت انتظر اأن ُيو�سّ

عندما �سحك, وقال:

اإذا ُطِلَب منك اأن تذُكَر اأ�سماء ثالثة موجودات موؤذية للطبيعة, فاأيَّ   -

الموجودات �َستذُكر؟

لكّل موجوٍد من مخلوقات اهلل �سّرُه الخا�ّض.  -

ين, فاأخبروني  من اأجل ا�ستكمال كتابة مذّكراتي �ساألت ُلجنة الأ�سرى عن م�سير هذين القائدين البعثيِّ  (1(

طلقا من 
ُ
باأّنهمـــا كانـــا اأ�سيرين فـــي معتقل ال�سباط تحت نظر منظمـــة ال�سليب الأحمر الدولـــّي. وقد اأ

ين حول م�سيرهما  الأ�ســـر عام 1990. كانت منظمة مجاهدي خلق قد اأعطت معلومـــات خاطئة للعراقيِّ

اآنذاك .
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هل تريد اأن اأذكر لك تلك الموجودات؟  -

اأنا ل اأعرفهم.  -

.
(1(

ثالثُة مخلوقات: الإيرانيون, اليهود, والُذباب  -

يت  انزعجت كثيًرا من كالمه. كانوا ي�سحكون واأنا اأنظُر اإليهم. تمنَّ

لو لم اأكن في قب�ستهم, حًتى اأقول له اإّن البعثّيين واليهود �سلبوا النا�ض 

ى اأن ُيعيدوني اإلى  اأْمَنهـــم. كنُت اأخ�سى عواقب هذا الـــكالم, وكنت اأتمنَّ

رفاقي؛ لذا لم اأبح بما في نف�سي. لو كانوا ل يتعّر�سون لي بالأذّية لقلُت 

لـــه: ا�سكروا اهلل على اأّن من يزعجكم هم الإيرانيُّون واليهود والذباب, 

بون لهم اأّي اإزعاج. مع اأّنني متيّقن اأّن اليهود ل ُي�سبِّ

اأعادوني اإلى الزنزانة بعد التحقيق.  

الأربعاء 31 اآب 1988 - �سجن الر�سيد - بغداد

نمُت الليلة الما�سية في الزنزانة النفرادّية؛ قرابة العا�سرة �سباًحا, 

َقِدم اإلّي �َسّجانان واقتادانـــي اإلى �سجن الر�سيد. عندما دخلت ال�سجن 

رقـــم )1( فرح الإخوة كثيـــًرا لروؤيتي, ومنهم »ه���ادي كنجي، ن�سر اهلل 

غالم���ي، اأيرج �سباني«. وكان �سديقـــاي »ال�ّسيِّد محّمد �سفاعت من�س، 

دوا عدًدا  انون قد َمدَّ جَّ واأحم���د �سريف���ي« في ال�سجن رقم )2(. كان ال�سَّ

جـــن, وكانوا يُدو�سون باأحذيتهم  مـــن الأ�سرى على الأر�ض في باحة ال�سِّ

الع�سكرّيـــة على ُظهورهم, فقد اأخبرهم اأ�سيـــٌر خائٌن باأنه راآهم َيرمون 

�سمعـــُت المقولة نف�سها بعد ذلك في المعتقل رقـــم )16(, وعلى ل�سان الحار�ض العراقي حامد. اأخبرني   (1(

الحار�ـــض العراقـــي الطّيب »�سام���ي« باأن �سدام قال ذلـــك اأوائل الحرب. وعندمـــا اأراد البعثيون تحقير 

الإيرانيين كانوا ُيرددون الكالم نف�سه .بعد التحّرر �ساألت العقيد »مرت�سى«, مدير مكتب الفن والأدب 

المقاوم»عن اأول من قال ذلك الكالم، فقال هو »خير اهلل طلفاح« والد زوجة �سدام في مقالة خا�سة, 

اأمر �سدام فيما بعد باأن ُتدر�ض في التعليم العقائدي لحزب البعث.
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عـــات العراقّية بقذائف »الأر بي ج���ي« في منطقة  دبابـــات اإحدى التجمُّ

»دهلران ومو�سيان«. واهلل اأعلم اإن كان �سدًقا اأم كذًبا.

 َقرابـــَة الُظهـــر ا�ست�سهـــد اأحـــد الإخـــوة, قيـــَل: اإّنه كان مـــن اأف�سل 

ين  المالحيـــن في »كيالن«, ولم اأعرف ا�سمه. اأ�ســـرَّ الإخوة على البعثيِّ

لنقله اإلى الم�ست�سفى, لكن دون نتيجة, وقالوا: �سننقلُه اإلى المقبرة بدل 

ل ذلك الج�ســـم القوّي اإلى كتلة مـــن الِعظام والِجلد.  الم�ست�سفـــى. تحوَّ

�ســـر ذلك ال�سهيد في »�سومار«, فقد اأ�سيـــب ب�سظّية في ناحية البطن 
ٌ
اأ

والقف�ـــض ال�ســـدرّي. فكان,ـ كمـــا قيل ـ, يتنف�ـــضُ ب�سعوبـــٍة بالغة. نقل 

العراقيُّون جثّمانه خارج ال�سجن, ودفنوه في مكاٍن مجهول. ولم اأكن قد 

راأيُتُه ال�سهر الما�سي في م�ست�سفى الر�سيد.

رفـــع اأحد الإخـــوة اأذان الظهر, وبينما كان الإخـــوة ُي�سّلون �سالتي 

الظهـــر والع�سر, دخَل نائـــب قائد المع�سكرات اإلـــى ال�ّسجن, ف�ساألني, 

وكنت اأ�سّلي من قعود: »اأنتم ت�سّلون؟«

ثّم تابـــع بلهجٍة وابت�سامٍة �ساخرة: »وهل ي�سّل���ي المجو�س؟«. فقال 

لـــه »محمد كاظم بابائ���ي«: »اأّوًل، ل�سنا مجو�ًس���ا، ثانيًّا، ال�سالة تعبيٌر 

ع���ن العبودّية هلل، واإن ظننُتم اأّن الإيرانيِّين ل ُي�سلُّون، فاذهبوا اأنتم، 

وا اأعمالكم كما يجب، فاهلل وحده هو من يحّق له اأّن ي�ساأل،� ولي�س  واأدُّ

ون ُي�سّل���ون اأم الإيرانّيون، الأمريكّيون ي�سلُّون  اأنت���م �، اإن كان العراقيُّ

اأم الكويتّيون«.

ابط علـــى »محّمد كاظ���م«, وقال: »نح���ن الع���رب، وبقّوة  فـــردَّ ال�سّ

ون على َقبول الإ�سالم«. فقال »محّمد  ال�سيف اأجبرناكم اأنتم الإيرانيُّ

كاظ���م«: لقد تراجعت عن كالمك الأّول, وهكذا اإن ا�ستمريت بالتراجع 
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ين  نا  نحن الإيرانيِّ عن كالمك ُخطوًة ُخطوًة, ف�ست�سل اإلى نتيجة, وهي اأنَّ

.Pمن اأف�سل عباد اهلل بعد ع�سر النبّي

ابط من كالم »محّمد كاظم«, حاول الإخوة المتناع عن  غ�سَب ال�سَّ

ابط. فهوؤلء عندما ل يروُقهم الكالم  الجـــدال مع حّرا�ض ال�سجن وال�سّ

يلجوؤون اإلى العنف. اأ�سرُت بحاِجَبيَّ اإلى »محّمد كاظم«؛ كي يتوّقف عن 

الجدال معهم, لكن دون فائدة.

فقال ال�سابط مخاطًبا الجميع:

َغ اأنف العجم بالتراب,   الذي مرَّ
(1(

- نحن من اأحفاد قعقاع بن عمرو

.
(2(

ين اإلى �سيف »�سعد بن اأبي وقا�س« يجب اأن نوّكلكم اأنتم الإيرانيِّ

عندمـــا قال هذا, اأجبته: نحـــن لدينا »�سلمان الفار�س���ّي« الذي كان 

ون لم  م�ست�ســـاًرا للر�سول محّمدP, واأ�ساف محّمـــد كاظم: »الإيرانيُّ

ُي�سّمموا اأحًدا من اأّئمة ال�سيعة، بل العرب هم من قتلوهم«.

الجمعة 2 اأيلول 1988 - �سجن الر�سيد - بغداد

ُده�ســـُت عندما وقعْت عيناي عليه, فقد اأ�ســـار اإلّي في مقرِّ »الفليق 

ين: »هذا ر�سول )بريد( علّي ها�سمي«.  العراق���ّي الرابع«, وقال للعراقيِّ

قلت لإيرج �سباني من »هرمزكان« وكان يجل�ض بجانبي: 

- اذهـــب يا »ايرج«! اإلى »عبا�س ِبهن���ام«, وُقْل له اأّنني اأريده في اأمر. 

 , كان »عبا����س« طويـــُل القامـــة, واأقوى الأ�ســـرى بنيًة. جاء »عبا����س« اإليَّ

وقال: »ماذا هناك يا �سّيد؟«

كان  قعقاع من قادة العرب في حرب القاد�سّية  (1(

كان  �سعد بن اأبي وقا�ض قائد الجيو�ض العربّية في حرب القاد�سّية  (2(
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هل ترى ذلك العربي يا »عبا�س«؟  -

اأيًّا منهم تق�سد؟  -

الرابع من اليمين؟  -

راأيته, وما به؟  -

ين في »الميمونة«, وقال اأّنني  ذلك الرجل ك�سف اأمري عند العراقيِّ  -

بريـــد »علي ها�سم���ي«, اأق�سم عليك بالعبا�ضQ اأن َتنتقَم لي ِمنه 

متى �َسنحت لك الفر�سة.

ربـــه الليلة فـــي الزنزانة. لم  َوَعدنـــي »عبا����س« اأن َيختِلـــَق �سبًبا ل�سَ

انـــون حّتى نه�سُت, وذهبُت اإليه, ما  جَّ اأتمالـــك نف�سي, فما اإن َغادر ال�سَّ

ع روؤيتـــي, كنُت �ساخًطا عليه,  اإن راآنـــي حتـــى انخطف لونه, فهو لم يتوقَّ

واأكرهه منذ ذلك اليوم, ومن �سّدة انزعاجي, قلت له:

اأيُّهـــا العميـــل الخائن, لم كذبَت على العراقّييـــن واّدعيت اأّنني بريد   -

علّي ها�سمي؟ هل تعرفني اأ�سا�ًسا؟ لم اختلقَت ذلك الكالم؟!

اأحببـــُت اأن اأفعل ذلك, فماذا تريـــد اأن تفعل؟ هنا كّل �سيء لي�ض في   -

�سالحك.

فقلـــت لعبا�ـــض و»اإيرج« لو اأّنـــه لم يّدع اأّننـــي ر�سول »عل����ّي ها�سمي« 

يـــن باأّننـــي مـــن وحـــدة ال�ستطالع  جبـــرُت علـــى اإخبـــار العراقيِّ
ُ
لمـــا اأ

]المخابرات[. قلت لعبا�ض: »حالتي الج�سدّية ل ت�سمُح لي بمقارعته، 
لك����ن اأُق�س����ُم علي����ك باهلل اأن تنتقَم ل����ي منه، فكّل م����ا اأعانيه هو ب�سبب 

هذا الخائن«.



الألا الااجلا جد  الخديد « بيداج  335

ال�سبت 3 اأيلول 1988 - �سجن الر�سيد - بغداد

قبل الظهر جمعوا الأ�سرى في باحة ال�سجن, فقد اأرادوا اإر�سال عدٍد 

منهم اإلى اأحد المع�سكرات. اختار رئي�ض الحّرا�ض عدًدا من مجموعتنا, 

منهم »هادي كنجي«. كان ال�ّسّجانون يعلمون اأّن »هادي« يقوم بم�ساعدة 

الجرحـــى, وُيعيننا فـــي كّل اأعمالنا, واأن ل اأحد ي�ستطيـــع اأن يُحلَّ مكان 

»ه���ادي كنج���ي«. كان الحّرا�ض اأنف�سهم يرون مـــدى ت�سحياته في الليل 

والنهار, كان َي�ستغني عن الطعام والنوم من اأجل راحتنا, وكْم َمّرٍة َواَجَه 

الحرا�ـــض, وبكّل غرور مـــن اأجلنا. كنت اأعلـــُم اأّن العراقّيين �سينتقمون 

منه, �سخ�ٌض واحـــٌد كان باإمكانه الهتمام بيد اهلل زارعي, وهو »هادي 

كنجي«. اإنَّ ِفكرة اإبعاِده اأحَزننا جميًعا.

ذهبُت اإلى رئي�ض حّرا�ض ال�سجن, ورجوته اأن ي�سمَح لـ»هادي كنجي« 

بالبقاء, وقلت له:

ا َو�سَط ازدحام  بـــدون هذا الرجل �ستكوُن حياة الجرحـــى �سعبًة جدًّ  -

جن. ال�سِّ

لم يباِل رئي�ـــض ال�سجن بكالمي. قال الأ�سير العربّي, الذي تجادلُت 

معـــه البارحة, لل�سجانين اأّنني من ال�ستخبـــارات. وقال »محّمد كاظم 

بابائ���ي«: بما اأّنكم قررتـــْم َترحيَل 40 اأ�سيًرا مع »ه���ادي كنجي«, فليكن 

ر�ِسلوا جميع الجرحـــى مع »ه���ادي« اإلى ذلك 
َ
الجرحـــى من �سمنهـــم, اأ

المع�سكر.

ت�ســـّرَف رئي�ض الحّرا�ض بكّل ق�ســـاوٍة مع »محّمد كاظ���م«, فاأدركت 

اأّن هدفهـــم الأذّية فح�ســـب, اأرادوا اإبعاد »هادي كنج���ي« عن الجرحى, 

يـــن اأكثر من مّرٍة, واأغاظهم من اأجلنا.  فقـــد تجادل »هادي« مع العراقيِّ
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ف�ســـَل رئي�ُض الحّرا�ض »هادي« عنا, وو�سعوه مع الأربعين اأ�سيًرا الَمْنوّي 

ترحيلهم. لقد حزنُت كثيًرا لفراق »هادي«.

اأّول الليـــل, دخـــل رئي�ض الحّرا�ض اإلـــى الزنزانـــة, كان َيجلُد الإخوة 

ا, �ســـرب »اإ�سماعيل  بالكابـــل عندمـــا كان ُيح�سيهـــم, كان قا�سًيـــا جدًّ

�سول���ت دار« على راأ�سه في مكان اإ�سابته بال�سظية, وكذلك َظْهَر »ن�سر 

اهلل غالم���ي«؛ حيـــث نَزعت ال�سظية التي اأ�سابتـــه جزءًا من لحمه. كّنا 

حيـــن ُنبّدُل لـــه �سماداتـــه ن�سع ب�سَع �سمـــاداٍت داخـــل التجويف الذي 

اأحدثتـــه ال�ّسظية في ظهره, ثّم نكمل ت�سميـــد كامل الجرح لي�ستوي مع 

الظهر.

الأحد 4 اأيلول 1988 - �سجن الر�سيد - بغداد

ا�سمـــه »محّمد«, من »لهيج���ان«, كان العراقيُّـــون ينادونه »محّمد 

محم���ود عب���د اهلل«, كان ي�ستخدم ا�سًما م�ستعـــاًرا, ول اأدري ِلَم َي�سربُه 

ـــرب, َيقراأ هـــذا ال�سعر  جميـــُع الحّرا�ـــض بهـــذا ال�ســـكل!. كان بعد ال�سّ

للحّرا�ض:

ــا بــيــزيــٍد ــي ــدن ــِت ال ــئ ــل ــى لـــو ُم فلـــن نتخّلـــى عـــن �سّيـــد ال�سهداءحــّت

كان يقـــول: »اأنا من اأقارب الح���اّج م�سطفى اأكبري«, وهو عجوز في 

العقـــد التا�سع مـــن العمر, من »كيالن«. عندما �سمعـــُت بعد ظهر ذلك 

ة الحاّج »م�سطفى«, قلت له: »لك الحّق في اأن تفتخر به«. اليوم ق�سّ

وكمـــا قال, فاإّن الحاّج »م�سطفى« من اأهـــل قرية »باركو �سرا«, ولُه 

90 ابًنا وحفيًدا, وقـــد ا�سُت�سهد 8 من اأبنائه واأحفاده في معارك الدفاع 

الُمقّد�ـــض, اإ�سافة اإلى اأ�سيـــر, واآخر َجريح. ت�ساجر »عبا����س بهنام« مع 
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الأ�سير العربّي الذي ك�ســـَف اأمري في »الميمونة«, واأو�سعه �سرًبا. كما 

اأنَّ الحّرا�ـــض لم يرحمـــوا »عبا�ًسا«, و�سربـــوه �سرًبا ُمبّرًحـــا دفاًعا عن 

جا�سو�سهـــم. َغّطت الكَدماُت وجه عبا�ض, ف�سعرُت بالّندم؛ لأّنني طلبُت 

, وقال: »لقد نّفذت الَمهّمَة  منه اأن َي�سرَب الجا�سو�ض. جاء »عبا�س« اإليَّ

الت���ي اأوكلته���ا اإل���ّي«. اأخبرني »محّمد كاظ���م« باأّن »عبا�ًس���ا« ت�ساجر مع 

الجا�سو�ض العربّي في ممرِّ المرحا�ض, واأو�سعه �سرًبا, ف�سعرت بالر�سا.

كان الأ�ســـرى الأ�سّحاء ي�سعرون بنوٍع مـــن الَحمّيِة على الجرحى. ل 

اأدري ِلـــَم قال »عبا�س« هذا: »يا �سّيد، في ذل���ك الزمن الذي َك�سَر فيه 

ل���ع الزه���راء O، تمّكنوا من ذلك؛ لأّنه���ا كانت وحيدة،  الأوغ���اُد �سِ

�سون لك بالأذّية«,  لك���ن لم اأمت اأنا بعُد حّت���ى اأدَع هوؤلء الأوغاد يتعرَّ

ما اإن قال ذلك حّتى انهمرت الدموع من ُمقلتّي.

تم جمـــُع الأ�سرى في فناء ال�سجن قراَبـــَة ال�ساعة العا�سرة �سباًحا, 

وقالوا لنا: اإّنهم �سينقلوننا اإلى المعتقل. قلقُت كثيًرا من اأن يُتمَّ التفريق 

بيننا, فقد اعتدنا بع�سنا على بع�ٍض, وَت�َساركنا حالوة ال�ّسجن ومرارته. 

ة رئي�سهم  كنـــُت �سعيـــًدا؛ لأّنني �ساأتخّل�ُض مـــن بع�ض الّحرا�ـــض, وخا�سّ

الَحُقود.





الفصل السابع:

تكريت - المخيَّم الملحق

الأحد 4 اأيلول 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

�سعدنـــا حافالت وزارة الدفاع الّرمادّية اللـــون, وخرجنا من �سجن 

�سِدلت �ستائر الحافلة باأمر مـــن رئي�ض الحّرا�ض, 
ُ
الر�سيـــد في بغـــداد. اأ

وقالـــوا لنا: »ل يحّق لك���م الّنظر اإلى الخارج«. كمـــا �سعد اإلى الحافلة 

 AKMعدٌد من الحّرا�ض ذوي القّبعات الُحمر والم�سّلحين بكال�سنكوفات

)اأخم�ض حديدّي(.

اأّي مـــكان اآخر �سيكون اأف�سل ِمن �سجن الر�سيد. كان �سائق الحافلة 

ل���ة« عالًيا, فكان  �سخ�ســـًا مرحـــًا, ممتلئ البْطـــن, رفع �ســـوت »الُم�سِجّ

الحّرا�ض ي�سّفقون, ويغّنون مع �سائق الحافلة, والمطرب العربّي, بينما 

ُفنـــا على اأ�سماء  يقـــوم اآخر بتبديـــل اأ�سرطة الت�سجيـــل با�ستمرار, وُيعرِّ

المطربيـــن: فا�سل العّواد, ح�سين نعمة, �سعـــدون جابر, مي اأكرم, واأم 

كلثوم.

, ل اأ�سعر بكّل ما يـــدور حولي في  كنـــُت غارًقـــا في عالمي الخا�ـــضّ

الحافلـــة, اختل�ســـُت النظـــر من �ُسقـــوق ال�ّستائـــر, ف�ساهـــدُت اأ�سجار 

النخيـــل, ل اأدري ِلـــَم اأثارت روؤية تلـــك الأ�سجار �ُسُجونـــي؛ رّبما لأّنها 

تذّكرنـــي بمعاناة اأهـــل البيت R. ما اإن وقعْت عينـــاي على اأ�سجار 
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الّنخيـــل حّتى انقب�ـــضَ قلبي حزًنـــا, وكاأّن تلك الأ�سجـــار تحّدثني عن 

مظلومّيـــة علّي واأهـــل البيت R. لم يكـــن الأمر بحاجـــة اإّل للقليل 

مـــن الإخال�ض, والَوْجد, لت�سعر بوجـــود اأهل البيت بين تلك الأ�سجار, 

وللقليـــل من الع�سق كي ت�سعر بوحدة علّيQ, ونق�ض »اأهل الكوفة« 

العهـــَد معه في هـــذه الأر�ـــض الملعونة. انهمـــرْت دموعـــي لروؤية تلك 

ور الكبيرة المنت�سرة على طول الطريق �َسلَبت مّني  الأ�سجار؛ لكن ال�سّ

ذلك ال�ّسعور المعنوّي الجميل.

ور  تنت�ســـر على طول الطرق بين المدن العراقّية العديد من ال�سّ

الكبيـــرة ل�ســـّدام ح�سيـــن بقيا�ـــض:)3×2م( و)4×3م(, تمّثـــل تلك 

ال�ســـور التي ر�سمهـــا اأْمهر الر�ّسامين على لوحـــات اأ�سمنتّية كبيرة 

»�س���ّدام ح�سي���ن« بو�سعّيـــات واأزيـــاء مختلفة, �ســـّدام ح�سين بزّي 

: »الجلباب )الد�سدا�سة( 
ّ
الجنرالت, الّزّي الع�سكرّي, الّزّي العربي

 مـــع الّنظارات 
ّ
والعق���ال عل���ى الراأ����س«, الّزّي الع�سكـــرّي الأمريكي

ور المتفاوتة  ال�ّسم�سّية, الّزّي الكـــردّي والع�سائرّي. ترمي تلك ال�سّ

المقايي�ـــض, والأزيـــاء, والو�سعّيـــات, اإلـــى اإظهـــار عظمـــة �ســـدام 

و�سجاعته الزائفتين. ك�سورته وهو يمت�سق ال�ّسيف اإلى جانب »�سعد 

بن اأبي وقا�س«, اأو اإلى جانب »القعقاع بن عمرو«, »اآ�سوربانيبال، 

���ر«, �سوٌر له وهو يمتطي الح�ســـان, وُيطلق النار, اأو  اأو نبوخ���ذ ن�سّ

خلـــف الِمدفع, اأو وهو يلقي خطابًا من على المنبر. لقد ُزِرعت تلك 

اللوحات على جانبي الطريق, ويف�سل الواحدة عن الأخرى م�سافة 

5كلم تقريًبا.

بعـــد حوالي اأربع �ساعات من ال�ّسفـــر قطعنا خاللها م�سافة 300 كلم 
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تقريًبا, دخلنا اإلى باحٍة ترابية لمع�سكٍر ي�سم معتقل الأ�سرى »مفقودي 

.
(1(

الأثر«

حراء.  ترّجلنـــا من الحافلـــة, اأينما نظـــرُت وقعْت عيناي علـــى ال�سّ

يحيـــط بالمع�سكر ثالثة �سفوف من الأ�ســـالك ال�سائكة, كروّية ال�سكل. 

يقع»مع�سك���ر �س���الح الدي���ن« بالقرب مـــن الطريق العـــام الذي يربط 

»تكري���ت« بمحافظتـــي »اأربي���ل والمو�سل«, ترتفع جـــدران المع�سكر ما 

يزيـــد على اأربعـــة اأمتار, وقـــد ُن�سبت في اأعالها زوايـــا حديدية بطول 

متريـــن, التّفْت عليها اأ�سالٌك �سائكة مت�سابكـــة, فاأ�سبح طول الجدران 

ـــف؛ فالعراقّيون الذين تمّتعوا  مـــع الأ�سالك ال�سائكة نحو �ستة اأمتار ونيِّ

طـــول فترة الحـــرب بفريق هند�ســـٍة ع�سكـــريٍّ ُمحَترٍف, قـــد راعوا في 

ر فـــرار اأيِّ اأ�سير  ـــم اأق�سى جوانـــب الِحيطة والحذر؛ بحيث يتعذَّ المخيَّ

اإيرانّي على الإطالق.

ـــم, وُي�ساهد فـــي اأطرافه ناقالت  ـــا واحًدا مقابل المخيَّ جل�سنـــا �سفًّ

الُجنِد والمدرعات, وقد ارتفعت اأربعة اأبراٍج للمراقبة في زواياه الأربع. 

مدينـــة تكريت هي م�سقط راأ�ـــض �سدام, واإحدى اأق�سية محافظة »�سالح الدي���ن«. يحّدها من ال�ّسمال   (1(

محافظـــة اأربيـــل والمو�سل, من ال�سرق محافظة ديالة ومندلي ونهـــر دجلة, من الغرب محافظة الأنبار 

وبحيرة ثرثار, ومن الجنوب بغداد و�سامراء يمّر اأنبوب النفط اإلى الغرب من تكريت, وينقل النفط من 

اآبـــار »جيغ���ال« في محافظة المو�سل اإلى بغداد ي�سّم مع�سكر �ســـالح الدين المعتقالت 13, 15, 16, 17, 

ر اأن يكون هذا المع�سكر من اأهّم المع�سكرات العراقّية, حيث ي�سم عددًا كبيرًا  19, 20. كان مـــن المقـــرَّ

من الألوية والفيالق العراقّية المدرعة والموؤّللة. تعتبر مع�سكرات: »�سالح الدين، التاجي، الرا�سيدّية، 

الر�سي���د واأبو غري���ب: اأكبر خم�سة مع�سكرات في العراق، وكانت ت�سّم في زواياها معتقالت الأ�سرى 

الإيرانّيي���ن. اأّم���ا العناب���ر الت���ي نزلن���ا فيها ف���ي مع�سك���ر »�سالح الدي���ن« فكانت محـــاًل لركن دبابات 

ومدرعـــات الجي�ض العراقّي. وقد قام العراقّيون عـــام 1988 بتحويلها اإلى مكان لعتقال الأ�سرى, وكانوا 

يعتقلون فيها حتى اأوائل �سهر اأيلول من عام 1991, وبعيدًا عن اأعين ال�سليب الأحمر الدولّي, ما يقارب 

الـ 20 األف اأ�سير اإيرانّي مفقود الأثر.
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في كّل برٍج جنـــدّي م�سّلٌح بر�سا�ض »غرين���وف«, فالحّرا�ض متمو�سعون 

لـــون مناوباتهم كل  فـــي تلـــك الأبراج لحرا�ســـة المخيَّم ليل نهـــار, ويبدِّ

12�ساعة. 

عندمـــا راأيت اأبـــراج المراقبة انقب�ـــض قلبي, وتذّكـــرت الأّيام التي 

كات العراقّيين فـــي جزيرة  ق�سيتهـــا على بـــرج المراقبـــة لر�سد تحـــرُّ

»مجن���ون«, لكـــن دارت الأّيـــام, واأ�سبحـــُت اأ�سيـــًرا, واأ�سبحـــوا هم من 

يراقبوننـــي, فقلت فـــي نف�سي: لو �سنحت لنا الظـــروف يوًما ما, وتمّكن 

جميـــع الأ�سرى من الفـــرار, لما ا�ستطعنـــا اأنا و»محّمد كاظ���م بابائي« 

ذلك, فقد ُحرمنا نعمة امتالك قدمين. 

تبلغ م�ساحـــة المخيَّم المرّبع ال�سكل 1000م2 تقريًبا. َدَخلنا المخيَّم 

بثالثـــة �سفـــوٍف, وقف الحّرا�ـــض الذين يحملون الكابـــالت على جانبي 

المدخل, وكانوا ينهالون بكابالتهم المزدوجة على اأج�سام الأ�سرى, لم 

يكـــن هذا النوع من ال�ستقبال غريًبـــا عّنا, فقد خبرناه في »الميمونة« 

ا. يعاني العديد من الإخوة الذين جّربوا »نفَق الرعب« من م�ساكل  اأي�سً

في المثانة, ومن اآلم الَفْتق. َدَخلنا المخيَّم, وجل�سنا في �سفوٍف.

ـــم 25 زنزانة مختلفـــة الأبعاد والم�ساحـــات, تقع غرفة  ـــم المخيَّ َي�سُ

ال�سابـــط المناوب اإلى ي�ســـار المدخل, وتقع الزنزانـــات من واحد اإلى 

�سبعة جنوبّي المخيَّم, بينما تمتد الزنزانات من ثمانية اإلى خم�سة ع�سر 

غربّي المخيَّم, من �ستة ع�سر اإلى اثنين وع�سرين �سمالّي المخيَّم, ومن 

ثالثة وع�سرين اإلى خم�سة وع�سرين �سرقّي المخيَّم, ويوجد بالقرب من 

ابط المناوب, واإلى يمين المدخل الرئي�سّي للمخيم, خم�سة  غرفـــة ال�سّ

مراحي�ض, وخم�سة حّمامات. انتظر الحّرا�ض ُقدوَم قائد المعتقل. كان 



الألا الاابجا حلخنت « المري   الميكف  343

هواء »تكري���ت« �سديد الحرارة,  يقطع الأنفا�ض, و�سم�ُسها حارقٌة َت�سَلخ 

اللحم عـــن الِعظام. �سيُف »تكريت« �سديد الحـــرارة, و�ستاوؤها قار�ٌض, 

يخترق العظـــام. َبعَد �ساعة تقريًبا من جلو�سنا فـــي ذلك الجوِّ ال�سديد 

الحرارة, دخل قائد المعتقل على وقع تحية الحّرا�ض الع�سكرّية له.

قائـــد المعتقـــل النقيـــب »خلي���ل اإبراهي���م كاظ���م« مـــن محافظـــة 

»المو�س���ل«, مربـــوع القامـــة, كثيـــُف �سعـــر الحاجبين, اأ�ســـوُد العينين 

«, يرتدي  وال�ساربيـــن, اأ�سمُر الب�سرة, لبا�ســـه اأنيق مع »بر�ستي���ج خا�سٍّ

ا اأخ�سر اللون ق�سير الُكّمين. لبا�ًسا ع�سكريًّ

بـــاط, وقـــد لمعـــت النجوم  ـــة بال�سّ حمـــل »خلي����ل« الع�ســـا الخا�سّ

علـــى كتفيـــه, �سّلمنا, باأمـــر منه, كّل ما َنملـــك ِمن نقـــوٍد, �ساعات يٍد, 

خواتم, م�سابـــح, وغيرها. َكَما اأخذوا منا ثيابنـــا, واأحذيتنا, واأعطونا 

ـــا عنها, ُقم�ساًنا داخلّيًة, �سراويل ق�سيـــرة, وزوجين من الّنعال  ِعو�سً

البال�ستيكّية.

بـــداأ »خلي���ل« كالمـــه, وقـــد توّلى الأ�سيـــُر الإيرانـــّي العربـــّي »كريم 

ـــا. تحـــّدث النقيـــب عـــن رعايـــة القوانيـــن,  جالل���ي« الترجمـــة حرفيًّ

والأنظمة, والُنظم, والن�سباط, اإ�سافة اإلى احترام ال�سباط والحّرا�ض 

 ,
(1(

فـــي المعتقل. اأدركت من كالمه اأّن ا�سم المعتقل »المخيَّم الُملَحق«

ا بـ»مخيَّم الجدران الأربعة«. تحدث »خليل« بكّل جّدّية  كما ُيعرف اأي�سً

وَحزم, وب�سوت مرتفع قائاًل:

���م الملحق« بالقرب من المعتقل )16(, وعلى م�سافـــة 300م  منه. وكان في ال�سابق مكانًا  -يقـــع »المخيَّ  (1(

لعتقـــال ال�ٍسيا�سيّيـــن ال�سيعة  والمعار�سين لحزب البعث. بناًء على ما اأخبرنا به الحار�ض »�سامي« فاإّن 

بناء »المخيَّم الملحق« يعود اإلى عام 1984م.
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»الأ�ْسالُك ال�سائكة الكروّية المحيطة بالمخيَّم مو�سولٌة باأ�سالٍك 

كهربائّي���ٍة عالّي���ة الفولتّي���ة)1)، �ستقُتُل ُكّل من َيلَم�سه���ا، لذا حاولوا اأن 

ُتبعدوا فكرة الفرار عن اأذهانكم، لأّنه اأمٌر م�ستحيل«.

م النقيـــب »�سع���ًدا« كرئي�ٍض لحّرا�ـــض المخيَّم, وقـــال: �سُيعّرفكم  قـــدَّ

»�سع���د« علـــى قوانين المخيَّم التـــي ل ُيغفر تخطيها اأبـــًدا. َبعَد اأن اأنهى 

النقيب »خليل« كالمه وتوجيهاته, بداأ رئي�ض الحّرا�ض )�سعد( الكالم.

كان »�سعد« طويل القامة, ممتلَئ الج�سم, ثقيَل الوزن, كبيَر البطن, 

اأبي�َض الب�سرة, �سعره ك�ستنائي اللون, ومنتفخ العينين.

تحدث »�سعد« عن القوانين والأنظمة بكّل ُجزئياتها وتفا�سيلها. فقد 

ة بالمخيَّم, كان علينـــا اتباُعها. ومن الممنوعات  ُو�سعـــت قوانيٌن خا�سّ

التي ذكرها �سعد:

ع لأكثر من ثالثـــة اأ�سخا�ض, اإقامة  اإقامـــة البرامج الدينّيـــة, التجمُّ

)3), ِذكـــُر ا�سم �سدام, 
, اإقامة الأذان, �ســـالة الليل

(2(
�ســـالة الجماعـــة 

ات,  الحتفـــاظ باأّية و�سيلة حادة كال�سفـــرات, الم�سامير, الإبر, المق�سّ

وغيرها. ال�ساعة التا�سعة لياًل هو وقت النوم, ويجب على الجميع التقّيد 

بذلـــك, ومن ل ي�ستطيع النوم عليه التمـــّدد, واإغما�ض عينيه وا�سطناع 

النـــوم. من يريـــد �سيئًا مـــن الحّرا�ض, عليـــه تقديم الّتحّيـــة الع�سكرّية 

اأّوًل ب�ســـرب القدم اليمنـــى بالأر�ض, واأن ل يتكّلـــم اإّل عندما ي�َسمح له 

ْعفيـــُت اأنا و»محّمد كاظ���م« من تقديم 
ُ
الحار�ـــض, اأو ال�سابـــط بذلك. اأ

التوتُّر الكهربائّي بالـڤـولت؛ التوّتر العالي )فوق 650 ڤولًتا(.  (1(

ين على ال�سماح لنا باإقامة �سالة الجماعة في الزنزانة رقم 2. ْجَبْرنا العراقيِّ
َ
فيما بعد, اأ  (2(

لـــم يمنعونا من اإقامة ال�سالة اليومية , لكن بع�ض الحّرا�ـــض منعونا من ا�ستخدام ال�سجدات لل�سالة,    (3(

وعندما اعتر�ض الإخوة عادوا و �سمحوا لنا با�ستخدامها .
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التحّيـــة؛ لأن كلَّ واحـــد منا بقدم واحـــدة. كان يجـــري اإح�ساوؤنا ثالث 

مرات فـــي اليوم, �سباًحا, ظهًرا, وم�ساًء, فكان الأ�سرى يق�سون ُمعَظَم 

اأوقاتهـــم في �سفوف الإح�ساء. كان علينا عنـــد الإح�ساء الجلو�ض في 

خم�سة �سفوف, فكلُّ واحد ي�سّم ُركبتيه اإلى �سدره وي�سع راأ�سه بينهما, 

ول يحـــق لنا رفع روؤو�سنـــا قبل اأن ي�سل القائد اأو ال�سابط الم�سوؤول عن 

العدِّ اإلينا. كما ل ُي�سمح لنا بالّنهو�ض اإّل بعد النتهاء من اإح�ساء كافة 

الزنزانـــات. كان وقـــت الدخول اإلى الزنزانات ال�ساعـــة الحادية ع�سرة 

ظهـــًرا وال�ساعة الخام�سة ع�سًرا, مع انطـــالق �سفارة رئي�ض الحّرا�ض. 

لِزمنا بحلق محا�سننا مرتين 
ُ
َطوال مدة الأ�سر لم اأَر القمر اأو النجوم. اأ

عفيُت من هذا القانون؛ لأنَّ ل لحية 
ُ
في الأ�سبوع, الأحد والثالثاء, وقد اأ

لدّي. كانوا يعطون �سفرًة واحدًة لكّل خم�سة اأ�سرى, ي�ستخدمونها مداورًة 

الواحد تلو الآخر. فكان الإخوة, خالل الأ�سبوع الواحد وح�سب ترتيبهم 

فـــي الدور, تارًة يحلقون ب�سفرٍة جديدٍة قاطعٍة, وتارًة اأخرى يعانون من 

)1) َن�سُلها. بعد النتهاء من حلق اللحّية اأو  الحالقـــة ب�سفرة ُم�ستهلكٍة فلَّ

الراأ�ـــض, كان م�سوؤولو المعتقل ُيح�سون ال�ّسفرات ويطابقونها مع العدد 

الـــذي تـــّم ت�سليمه لنا, والَويل كّل الَويل لنا اإن ُفقـــَد ِن�سُف �سفرٍة, فكان 

العراقّيـــون َلُيقيموا الدنيا على روؤو�سنا ول ُيقعدونها.  كّنا نحلق روؤو�سنا 

مرًة في ال�سهر حيث ُيعطون �سفرًة لكّل اأربعة اأ�سخا�ض.

كانـــت مالب�سنا �سفراء اللون, اإّل اأّنه في اأواخر العام 1989, وب�سبب 

النق�ـــض فـــي المالب�ـــض ال�سفـــراء, اأعطوا ُنـــزلء الزنزانـــات مالب�ض 

ُكحليـــة من قطعٍة واحدٍة, ُت�سبُه مالب�ـــض عمال ر�ضِّ المبيدات في دائرة 

ها غير قاطع. فّل ن�سلها: �سار حدُّ  (1(
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»المالري���ا« فـــي عهد »ال�ساه البائد«, وقـــد ُو�سعت عالمة تحمل حرفي 

تيـــن »prisoner of war«, اأي:  »p.w« وهمـــا اخت�ساًرا للكلمتيـــن الإنكليزيَّ

»اأ�سي���ُر حرب«. لقد خاطوا العالمـــة الّرمادّية اللون على الَجيب الأي�سر 

للقمي�ض, وعلى ظهـــره. واإذا نزعنا تلك العالمات نجد فراًغا مكانها. 

كان للمراحي�ض في »المخيَّم الُملحق« قوانينها الخا�سة, اإذ كان ينتهي 

�ض للمرحا�ض لق�ساء الحاجة عند النتهاء من العّد من  الوقت المخ�سّ

رقم )1( اإلى )10(, وكان على الأ�سير الخروج من المرحا�ض مبا�سرة 

بعـــد الو�سول بالعـــدِّ اإلى الرقم ع�ســـرة, واإّل فاإّن الم�ســـوؤول عن تنظيم 

الأدوار �َسَيـــرُكل بـــاب المرحا�ـــض بقـــّوة؛ لُيجبر الأ�سير علـــى الخروج, 

لة من الداخل. ما اأن ي�سل م�سوؤول  وكانت اأقفال اأبواب المراحي�ض معطَّ

تنظيم الـــدور اإلى العدد ع�سرة حتَّى َيرُكل البـــاب ب�سّدٍة, واإذا لم ينتبه 

ة. لكن الإخوة  الأ�سيـــر داخل المرحا�ـــض ف�سيرتطم الباب براأ�سه ب�ســـدَّ

. كانوا يخرجون عادًة من المرحا�ض فور النتهاء من العدِّ

فـــي الأوقات القليلة التي كّنا نخـــرج فيها للُف�سحة في باحة ال�سجن, 

ن اأحُدنا من الّدخول اإلى المرحا�ض, ُيعتبر ذلك فتًحا مبيًنا. لقد  ويتمكَّ

َت�َســـارك كّل ع�سرة من رفاق الزنزانة في »الإنفاق«, كان هوؤلء الع�سرة 

في الغالب من المدينة اأو الكتيبة نف�سها. وقد َوّزَع م�سوؤولو ال�سجن الإخوة 

ِرهين, اأو اأ�سحاب ال�سهّيـــة الكبيرة على مختلف المجموعات. كان  ال�سَّ

)1)الواحدة اإلى 
َعة الإخـــوة, ب�سبب قلَّة كمّية الطعام, ُيق�ّسموَنـــُه في الَق�سْ

, وذلك بر�سم خٍط وحدوٍد بالملعقة على �سطح الق�سعة,  ع�سر ِح�س�ضٍ

كانـــت الق�سعـــة من فلز الر�سا�ض, طولهـــا 50 �سم وعر�سها 30 �سم و ارتفاعهـــا 10 �سم تقريبًا, وت�سمى   (1(

»الق�سوة«.
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دِة له, ول يتجاوز التعّدي  فيلتـــزم كّل واحد بتناول كمّية الطعام المحـــدَّ

ة الآخرين حّد الملعقة الواحدة. على ح�سَّ

كانـــت ح�ستنا من الخبز رغيفين في اليوم, خبٌز ُمنتفٌخ يزُن حوالي 

ّم���ون«. ل يخبز الرغيُف  500 غراًمـــا, يطلُق العراقّيون عليـــه ا�سم »ال�سَّ

جّيـــًدا في الفرن, ويبقـــى اأكثر من ن�سفـــه عجيًنا؛ لذا كّنـــا ن�سع بقايا 

ن تحت اأ�سعـــة ال�سم�ض لتجف, فنطحنها مجّدًدا, ومن ُثّم  الخبز الُمعجَّ

ُن�سيفها اإلى الطعام اأو الأُرز.

تهم من  كان الأ�ســـرى الم�ساركـــون فـــي »الإنف���اق« يحتفظـــون بح�سَّ

الخبـــز فـــي كي�ٍض واحـــٍد, خاُطوه من القما�ـــض. فتحتفـــظ كُل مجموعٍة 

ـــِة اأفرادهـــا الع�سرة من الخبز الذي نتناولـــه للفطور والع�ساء في  بح�سّ

ذلك الكي�ض.

كّنا نتنـــاول َح�ساء العد�ض للفطور, وهو طعـــام اأ�سبه بال�سوربا, ُمَعدٌّ 

ا  ة اأربعين �سخ�سً من العد�ض, مع ُفتات الأُرز وُرّب البندورة. كانت ح�سّ

بالكاد ُت�سبع ع�سرة اأ�سخا�ض فقط.

ـــة كّل اأ�سيٍر للغـــداء �سبع اأو ثماني مالعق مـــن الطعام تقريًبا,  ِح�سّ

وقـــد ت�سل اأحياًنا اإلى ع�ســـرة. كان الح�ساء الذي ُيقّدم مع الأُرز للغداء 

بيط  متنّوًعا خـــالل اأّيام الأ�سبـــوع, ب�سيًطا وغير ُمكِلٍف, مثل َمـــرِق الُقنَّ

)القرنبيـــط(, البامية, الَكَرْف�ض, الباذنجان, اللفْت النيء, َمرق اأوراق 

مندر, الجزر, البطاطا الم�سلوقة, والبندورة مع الب�سل. ال�سَّ

كان طعام الع�ساء ِعبارًة عن َح�ساء الباذنجان, الب�سل, الُحم�ض, 

ـــة ع�سرة اأ�سخا�ض من  الّلوبيـــا, اأو لحم البقر الم�ستورد. وكانت ِح�سّ

مـــرق لحـــم البقـــر, عبارة عـــن20  % لحـــم و 80 % ماء, فـــال تتعّدى 
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ح�ســـة ال�سخ�ض الواحد �ست اأو �سبع مالعـــق, اأو ما يعادل 20 غراًما 

من الّلحـــم. اأخبرنا »محّمد رم�سانّي«, الـــذي يعمل في المطبخ, اأّن 

الّلحـــم م�ستورد مـــن بلغاريا, اأو البرازيـــل اأو اأ�ستراليا, وكثيًرا ما كان 

فا�سًدا تملوؤه الديدان, وقال: »عندما كّنا نعتر�س كانوا يقولون لنا: 

اطبخ���وا اللح���م، واأعط���وه لالأ�س���رى، ول تتفّوه���وا باأّية كلم���ة، واإّل 

ف�ستط���ردون م���ن هنا«, ولقد طـــرد العراقّيون اأحـــد اأمهِر الطباخين 

ب�سبـــب انتقاده لت�سرفاتهم, وعّينـــوا مكانه طّباًخا ل يعرف �سيًئا عن 

الطبخ والمطبخ.

الثنين 5 اأيلول 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

كّنا نق�سي الليالي حّتى ال�سباح كيفما كان, فال�سجن مليء بالغبار, 

وال�سرا�سير, وخيـــوط العنكبوت, وكاأّن اأحًدا لم ينزل فيه منذ �سنوات 

كثيرة. الليلة الما�سية لم اأ�ستطع النوم, ب�سبب �سخير اأحد الأ�سرى. كّنا 

ا في زنزانٍة ل يتعدى طولها وعر�سها )4×4,30 م(. وكّنا  ثالثين �سخ�سً

ُنعانـــي من م�سكلة في النـــوم, فقد جّربنا ُطرًقا متعـــّددًة, كالّنوم ثالثة 

�سفـــوف في عر�ض الغرفة, ع�ســـرة اأ�سخا�ض في كّل �ســـّف, كان يمكن 

رنا  ل الو�سع في النوم متال�سقين, لكن الم�سكلة في الطول, فلو َقدَّ تحمُّ

�سة له  ط طـــول الفرد مّنا )170 �سم( بينما الم�ساحة المخ�سَّ اأن متو�سِّ

َر نحو )27 �سم( حتَّى  ) 143 �ســـم( فقط,  لكان علـــى كّل اأ�سيٍر اأن َيْق�سُ

ن من مدِّ قدميه والنوم براحة. حّتى ينام كلُّ اأ�سيٍر بهذه الطريقة,  يتمكَّ

ي�َسَغـــل م�ساحـــة )40×143 �ســـم(, فينـــام ال�سّفـــان الأّولن متقابليـــن 

وُمتداخلـــي الأقدام, بينما ال�سف الثالث تكون اأقدامه باتجاه الحائط, 
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�سة للطول بنحو)40 �ســـم(, فاأ�سبحت  وهكـــذا تقّل الم�ساحـــة المخ�سَّ

الم�سكلة اأكبر.

بنـــا النوم في �سفين, وعلى طول الزنزانة, على اأن تكون روؤو�سنا  جرَّ

د للعر�ض  باتجـــاه الجـــدران واأقدامنـــا متقابلـــة, لكـــّن المقدار المحـــدَّ

قـــّل اإلى 29 �ســـم بينما زاد المقـــدار المحدد للطول اإلـــى 200 �سم, وَلم 

ا وغير  ُتَحـــل الم�سكلة, اإذ اأّن المقدار المحـــّدد للعر�ض اأ�سبح قلياًل جدًّ

منا�سب. ثّم جّربنا طريقًة ثالثًة لم تنجح هي الأخرى.

الثالثاء 6 اأيلول 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

كان طعـــام الع�ســـاء ح�ساء اللوبيـــا. مع اأّن كمية الطعـــام كانت قليلة 

ا, اإّل اأن محّبـــة الإخوة واإلفتهـــم قد تجلَّت فـــي ان�سرافهم ال�ّسريع  جـــدًّ

عن تناول الطعـــام؛ اإف�ساًحا في المجال لالأ�سرى الجرحى بتناول كمّية 

اأكبـــر من الطعام. مع اأّننا كّنا ِجياًعـــا على الدوام, لكن ت�سحية الإخوة 

الأ�سّحـــاء الم�ستركين مًعا في »الإنفاق«, من اأجل الأ�سرى الجرحى قد 

تحّولـــت اإلى نوع مـــن الثقافة. لم ن�ستطع النوم ب�سبـــب الجوع في اأغلب 

الليالـــي, وكان ُكّل مـــن ي�ستيقظ لياًل يقـــول للم�ستيقظين اأّنه لم ي�ستطع 

النوم من الجوع, واأّنه راأى في المنام اأّنه ياأكل, ول ي�سبع.

الأربعاء 7 اأيلول 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

اأ�سبحـــت �سديًقا لـكلِّ من »علّي يمان���ي«, و»محّمد باقر وجداني«. 

اأ�سبـــح الثنـــان بمنزلة »هادي كنج���ي« بالن�سبة اإلّي, كانـــا جندّيين في 

الجي�ـــض الإيرانّي من مدينة »م�سهد«. �سمح لنـــا العراقّيون هذا اليوم, 

وبعد م�سي مّدٍة طويلٍة, بال�ستحمام, لم يكن اأغلُب الإخوة قد ا�ستحّموا 
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حتَّى ذلك اليوم, لعدم وجود حّمام في �سجن الر�سيد. طلب الُحّرا�ض مّنا 

النتظـــام في �سفوٍف؛ تمهيًدا لدخـــول الحّمام. قام »محّمد باقر« وهو 

اأطول اأ�سرى الزنزانة قامًة, وقبل الخروج من الزنزانة, بربط قمي�سه 

ف خيوط العنكبوت من زوايا �سقف الزنزانة, وقال  بطرف عّكازي, ونظَّ

اإّن خيوط العنكبوت تجلب الغم.

كان »محّمد باقر« فرًحا, ن�سيًطا, واأكثر الإخوة مرًحا وفكاهة, فكان 

بمزاحه اللطيـــف ي�سفي اأجواء المرح على َمْن فـــي الزنزانة رقم )1(. 

كان يقـــراأ الدعاء اأثناء تنظيفه خيوط العنكبوت, دعاٌء من ابتكاره لكّنه 

جميٌل في اآن.

كان يقول: »الله���م ارزقني ال�ستحمام كّل خمي�ٍس، وطعاًما يكفينا، 

ول���و ل���م يك���ن لذي���ًذا، وزنزان���ًة دون �س���وٍط، ومكاَن ن���وٍم مريًح���ا، واأرح 

العراقّيين من �سّر �سّدام، والمخيَّم من �سّر وليٍد، ومن الأ�سِر حررنا، 

���د نا�سر �سليمان من�س���ور اح�ُسرنا، برحمت���ك يا اأرحم  وم���ع َج���دِّ ال�سيِّ

الراحمين، اآمين رب العالمين«.

بعد عّدة اأّيام, و�سل هذا الدعاء المبتكر اإلى اأ�سماع العراقّيين عبر 

اأ�سيـــر اإيرانّي عربي, كان َداأُبه نقل اأخبارنـــا اإليهم. كان »محّمد باقر« 

يرعانـــي, وكاأّنه ممّر�سي الخا�ّض, منذ اللحظة التي اأدرك فيها اأّنني ل 

اأ�ستاُء من الُمزاح, �َسَرع بمالحقتي بُمزاحه, في اإحدى المرات, عندما 

دخلـــت اإلى الزنزانة, قال: »م���ن اأجل �سالمة ال�سيِّد ُعّدوا اإلى ع�سرة«, 

حح ُمزاحه, وقال: »من اأجل �سالمة ال�سيِّد الوحيد  لكّنه ما لبث اأن �سَ

في الزنزانة، �سلوات«.

����م  اليـــوم, �ساعدنـــي »محّم����د باق����ر« علـــى ال�ستحمـــام فـــي »المخيَّ
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الُملح����ق«, كّل واحـــد كان عليـــه ال�ستحمام خالل خم�ـــضِ دقائق فقط. 

لم تكـــن معتقالت ُثكنة �سالح الدين الع�سكرّيـــة الكبرى مت�سلة ب�سبكة 

اأنابيـــب مياه ال�سرب التابعة لمدينة تكريـــت, بل كانت ال�سهاريج َتحِمل 

الميـــاه اإلى الُثكنة مّرًة واحدًة في اليوم, فتمـــالأ خزاني المياه الكبيرين 

في المخيَّم؛ لذا لم يكن بمقدورنا ا�ستخدام المياه كيف ما كان, واإّل فاإّن 

المياه لن تكفي ل�ستحمام الجميع, اأو حّتى ل�ستخدامها في المراحي�ض.

عندمـــا عانـــى المخيَّم مـــن �ُسٍح فـــي الميـــاه, ابتكر الإخـــوة طريقًة 

جديدًة في ال�ستحمام. فكان الأ�سرى يخرجون اإلى مكان ال�سهريج في 

ا فيقوم الم�ســـوؤول عنه بر�سهم بالمياه,  مجموعـــات من خم�سين �سخ�سً

فيبّللهـــم فـــي المرحلـــة الأولـــى, ومن ثـــّم كان على الإخوة خـــالل ب�سع 

دقائـــق, وبعملّيـــة �سريعة, تنظيف اأج�سامهم بال�سابـــون, وفي المرحلة 

ة ثالث  ب م�سوؤول ال�سهريج خرطـــوم المياه نحوهم لمدَّ الأخيـــرة ي�سوِّ

اأو اأربـــع دقائـــق. هكذا كانت تجري عملّية ال�ستحمـــام, لكن لهذا النوع 

ة؛ فالإخوة الأ�سحاء كانوا يقفزون عالًيا  من ال�ستحمام م�ساكله الخا�سّ

لت�ســـل الميـــاه اإلى كامل اأج�سامهـــم. وبما اأّنني عاجز عـــن القفز, كان 

»محّم���د باق���ر«, واآخرون يرفعونني عالًيا ليبتلَّ كامل ج�سمي. وكثيًرا ما 

كان الإخوة يعودون اإلى الزنزانة واآثار ال�سابون ما تزال على روؤو�سهم, 

ما لم تكن هـــذه الطريقة �سعبـــة كثيًرا على  ووجوههـــم, واأبدانهـــم. ُربَّ

الأ�ســـرى الأ�سحاء, لكنها �سّببت م�سكلـــة واقعية بالن�سبة اإلى الجرحى, 

فكان اثنـــان من الأ�سرى الأ�سحـــاء ي�ستحّمون اإلى جانـــب م�ساعدتهما 

للجريـــٍح على ال�ستحمام. وكما كان »محّم���د باقر« يقول: »لم يحرمنا 

اهلل ِمَن ال�ستحمام بمياه العراقّيين!«.
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الثنين 12 اأيلول 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

���م الُملح���ق«. بعد  هـــذا هو اليـــوم الثامن الذي اأم�سيـــه في »المخيَّ

الظهـــر َجَل�سُت في ممـــّر المخيَّم, ولم اأكن قد اعتـــدت َبعُد على الحياة 

ـــم ُموِح�ًسا, وفي قلـــب �سحراء  فيـــه, كنـــت اأ�سعـــر بالُغربـــة, كان المخيَّ

»تكري���ت« القاحلة, وال�سديدة القيظ. فرحُت؛ لأّنني جئت اإلى المخيَّم, 

يـــُت اأن اأعرف م�سير »ح�سين  لكّننـــي ا�ستقت اإلى »هادي كنجي«, وتمنَّ

ُر بـــكلِّ �سخ�ض, وبكلِّ �سيء.  َفِكّ
ُ
رحي���م«, و»ِعرف���ان عبد ال���رّزاق«. كنت اأ

ًة »ح�سن وكيلي، »محمود  لقـــد ا�ستقت اإلى الإخوة رفاق الجبهة, وخا�سّ

دارب���ام«, و»هو�سن���ك روئي���ن«. كانت تتوارد اإلى ذهنـــي في تلك الوحدة 

د  �سوٌر وم�ساهُد من حياتي, وكانـــت �سورة والدي, اأخواتي, واأخي ال�سيِّ

«هدايت اهلل»اأكثر ما َت�سغُل بالي.

ي  كنـــت اأهيـــُم في زحـــام ذكرياتي وحيـــًدا, فجاأة جل�ـــض بالقرب منِّ

اأ�سيٌر, لم اأره من قبل. كان الأ�سرى الأ�سّحاء يتم�ّسْون في الفناء, بينما 

اأقبـــع منطوًيا على ذاتي في اإحدى الزوايـــا, لقد �سعرت بانجذاب نحوه 

)1), توحي مالمحـــه باأّنه من 
ة الأولى, ا�سمـــه »ميثم �سيرف���ر« من المـــرَّ

اأبناء جنوب اإيران. قال الإخوة: اإّنه كان في وحدة الإعداد والتخطيط, 

لكّنـــه كان »بري���د« الحاّج »قا�سم �سليمان���ي«, قائد فرقة »ث���ار اهلل 41«. 

لقـــد اأر�سله الحاّج »قا�س���م« اإلى قائد لواء التخريـــب في الفرقة »الحاج 

�سيب ب�سظّية 
ُ
مرت�س���ى باق���ر«, وعلى مفتـــرق الُطرق قرب الح�سينّيـــة اأ

»ميث���م �سيرف���ر« مـــن مدينة »جيرف���ت« في محافظة »كرم���ان«, كان من عنا�سر التعبئـــة في فرقة »ثار   (1(

اهلل 41«. كان اأخـــوه قائد الكتيبة الموؤّلفة من دمج عنا�سر الجي�ـــض الإيرانّي النظامّي وعنا�سر الحر�ض 

الثورّي. وقد ا�ست�سهد عام 1983 في عملّيات »والفجر1« �سمال غرب »فكه«.
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�سيب بر�سا�سة في 
ُ
قذيفـــة »ه���اون« اأّدت اإلى فقده عينه اليمنى, كمـــا اأ

القـــدم, فكان ي�سير مّتكًئـــا على ُعّكاز واحد, لم يعطـــه العراقّيون �سوى 

ا عن العّكاز  عـــّكاٍز واحد؛ لذا كان ي�ستنُد اإلى الحائط عند الم�سي ِعو�سً

الآخـــر. لم ير�ض اأن ينظر الآخـــرون اإليه بعين ال�سفقة, على الّرغم من 

معاناته الج�سدّية كان يقوم بجميع اأعماله بنف�سه.

بعـــد اأن تعّرفـــت اإليه اأكثر, اأدَركُت اأّنه من ُزهـــاد الدنيا. كان الإخوة 

َيقولون له ,ـ بجدية تارًة, وممازحين له تارًة اأخرى ـ:

د نا�سر اأكثر مّنا, التفت اإلينا قلياًل يا عديم  يا ميثًم! اأنت تحّب ال�سيِّ

الإن�ساف.

ٍم: فيجيبهم ميثم دون تب�سُّ

د  لي�ـــض الأمر كما تقولون, اأنا اأحّبكم جميعكم, اأق�سم بجدِّ هذا ال�سيِّ

اإّني اأنظر اإليكم جميًعا بعين واحدة.

 (1(
كان يقول الحقيقة, فهو ل يملك اأكثر من عين واحدة. كان »حامد«

الحار�ض العراقّي الغام�ض, محّلاًل نف�سيًّا جّيًدا؛ فقد قال ل�سامي: يرُقد 

خلَف هذا الوجه الهادئ وال�سامت, تعبويٌّ ُمقاتل, �سعب المرا�ض. هذا 

ما اأخبرني به »�سامي«. كان »حامد« يمقُت »ميثًما« كثيًرا.

ي, عندما جاء اإليه »�سعد« و�ساأله:  كان »ميثم« جال�ًسا بالقرب منِّ

ماذا كنت تفعل في الجبهة؟

كانت اأعمل في مّد اأنابيب المياه.

�سحيـــح! »الجبه���ة وم���ّد الأنابيب؟!« وهـــل كنت تمـــّد الأنابيب في 

الجبهة الأمامية حتى تقطعت اأو�سالك هكذا؟!

حامد و�سعد و�سامي, ووليد من حرا�ض المعتقل العراقيين.  (1(
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ثم تابع �سيره وغادر. كان �سديقًا »ميثم«, »اأكبر دامغاني« و»محّمد 

كمالي« من »كرمان«, يحاولن م�ساعدته فيقول لهما:

ن في الأ�سر على العتماد على نف�سي, واإن لم اأ�ستطع  ينبغي اأّن اأتمرَّ

ف�ساأطلب منكما الم�ساعدة.

ة لل�ّسادة, وعندمـــا يريد اإبراز تلك  كان »ميث���م« يكن م�ساعـــر خا�سّ

 .
(1(

الم�ساعر كان يقول لي: »يا �سيِّد، نحن ر�سا�ٌس �سالحك«

ما زلت اأذكـــر درو�ًسا كثيرًة تعلمتها من »ميث���م« في الأ�سر. ومع اأّنه 

كان قليـــل الـــكالم, اإل اأّنه كثيًرا مـــا كان يتحّدث اإلّي. قـــال لي في اأحد 

الأّيام:

���م، ف���ال نن�سح���ب من  ���د، علين���ا النتب���اه ف���ي ه���ذا المخيَّ -»ي���ا �سيِّ

مترا�س عقائدنا.«

ًة  ث عـــن العقائـــد, كان ي�ستخـــدم األفاًظـــا خا�سّ عندمـــا كان يتحـــدَّ

بالجبهة والحرب, على �سبيل المثال:

»الن�سحاب من العقائد، لي�س كالن�سحاب التكتيكّي من المترا�س، 

اأو م���ن اأح���د معابر الجبه���ة. عزيزي ال�سيِّد! ل يمك���ن الن�سحاب من 

هذا المترا�س اأبدا!«

الثالثاء 13 اأيلول 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

فـــي هذا اليـــوم, �َسّكلـــوا ملفات لالأ�ســـرى. دخل عدٌد مـــن ال�سباط 

نوا اآخر المعلومات حول الأ�سرى »مفقودي  العراقّيين اإلى المخيَّم لُيدوِّ

الأث���ر«. طلـــب رئي�ض الحّرا�ض مّنـــا الجلو�ض في خم�ســـة �سفوف مقابل 

بالعامّية : )خرطو�ض فردك( والمعنى »اأننا خدامك«.  (1(
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الزنزانـــة, وقبـــل اأن اأدُخل اإلى غرفة رئي�ض الحّرا�ـــض للتحقيق, قال لي 

د »محّمد �سفاعت من�س«: ال�سيِّ

تك في الجبهة؟ انتبه, ل تخبرهم  بماذا �ستجيب اإذا �ساألوك عن مهمَّ

باأنَّك كنت في »ال�ستخبارات وال�ستطالع«!

كـــّرر الكالم 
ُ
ل يمكـــن الكذب, ول �ســـيء ي�ستحقُّ الكـــذب لأجله, �ساأ

نف�سه الذي قلته في »الميمونة«, وفي ال�ّسجن النفرادّي في بغداد.

عندمـــا و�ســـل دوري, دخلُت غرفـــة رئي�ـــض الحّرا�ـــض, كان النقيب 

م ي�ساأل,  قـــان مع الإخـــوة. الُمقـــدَّ ٌم عراقـــّي اآخـــر ُيحقِّ »خلي���ل«, وُمقـــدَّ

ن ال�ســـوؤال والجواب, وقـــد توّلى الأ�سير الإيرانـــّي العربّي  والنقيـــب ُيدوِّ

»خالد محّمدي« من خوز�ستان اأمر الترجمة.

في البداية �ساألني عن �سجّلي ال�سخ�سّي, ثمَّ �ساألني:

ما كانت مهمتك في الجبهة؟

كنت في وحدة العملّيات وال�ستطالع.

عندمـــا �سمع كلمة »ال�ستخبارات« مـــن المترجم »خالد محّمدي«, 

ب كثيًرا. اأخبرني »خالد« فيما بعد, باأّنه بعد اأن خرجُت من الغرفة,  تعجَّ

م للنقيب »خليل«: »كّنا نقاتل هوؤلء الأولد خالل 8 �سنوات!  قال الُمقدَّ

وا�ستخباراتن���ا الع�سكرّية اأكثر خب���رة، وعنا�سرنا اأكبر �سنًّا، فيما نجد 

اأولًدا �سغاًرا يعملون في مجال ال�ستطالع في جي�س الخمينّي!.«

م بكّل تعجٍب و�سغٍف: �ساأل المقدَّ

كيَف يمكن ل�ساب فـــي ال�ساد�سة ع�سرة من عمره اأن يعمل في وحدِة 

�ض في الحرب؟! ال�ستطالع والتج�سُّ

- لي�ض اأمًرا عجيًبا, فاأنا كنت في وحدة ال�ستطالع والعملّيات, مجّرد 
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»را�سٍد« عادّي, ولم اأكن قائًدا, كما اأّن اأغلب قادة الألوية والفيالق كانوا 

دون الثالثين من العمر.

• كيف �سمحوا لك بالم�ساركة في الحرب واأنت في هذه ال�سّن؟	

• كثيـــًرا مـــا �ُسئلُت هذا ال�ســـوؤال في العـــراق, ِلَم هو عجيـــب بالن�سبة 	

ـــا كال�سهيـــد »فهمي���ده« الـــذي كان  اإليكـــم؟! عندمـــا نجـــد �سخ�سً

َي�سُغُرنـــي باأربع �سنوات تقريًبا, عندمـــا احتّلت قّواتكم »خرم�سهر« 

م نف�سه بقنبلـــة يدوّية, ونزل تحت دبابتكـــم, بعدها قال قائدنا  حـــزَّ

.(((
الإمام الخمينّي: »ح�سين فهميده« قائدنا

• الجي�ض العراقّي اأقوى اأم الجي�ض الإيرانّي؟ 	

غ�سب العراقّيين 
ُ
متُّ قلياًل, فقد علَّمتني تجاربي ال�سابقة, اأن ل اأ �سَ

م: اأثناء التحقيق, لذا لم اأجبه, فقال الُمقدَّ

- �سكوتك يعني اأّن الجي�ض العراقّي اأقوى.

اأثـــار حفيظتي عندما قال هذا الكالم, وعلى الرغم من اأّنني قّررت 

نـــي غّيرت راأيي, فلم اأ�ستطـــع مع �سغر �سّني  عـــدم قـــول اأّي �سيء, اإّل اأنَّ

ل بع�ض كالمهم؛ لذا قلت له: تحمُّ

- بكالمي لن يقوى جي�ـــض وي�سُعَف اآخر, لكن براأيي الجي�ض الأقوى 

هـــو الذي يدافع عـــن وطنه بعقيدة واإيمـــان, �سواء ُقتـــل اأو َقَتل. هذا ما 

.Q تعلَّمناه من اإمامنا الح�سين

-  لقد غ�سل رجال الدين عقولكم اأّيها الأولد.

م  خالل التحقيق  ما قاله الإمام الخمينّي: »قائدنا هو ذاك الطفل ذو الثني ع�سر عاًما،  )1)  نقلت للمقدَّ

ال���ذي بقلب���ه ال�سغير، الأثَمُن من مئة لغ���ة وقلم )اأّي: التعبير(، قد حّزم القنبلة ورمى بنف�سه تحت 

دّبابة العدّو فدّمرها، و �سرب كاأ�س ال�سهادة.«



الألا الاابجا حلخنت « المري   الميكف  357

كثيـــًرا ما �سمعـــت هذا الكالم مـــن العراقّيين اأثنـــاء التحقيق, كّلما 

هنـــا بكلمة �سدق, ينتقلون مبا�سرة للحديث عن رجال الدين وغ�سل  تفوَّ

ن من قول ما اأريد دون اأن اأغ�سبهم كثيًرا؛ قلت له: الأدمغة, ولكي اأتمكَّ

كان لديكم جي�ًسا قويًّا وجّيًدا.

ا  ـــا, فعندما قلت: »كان لديك���م جي�ًسا قويًّ كان الُمقـــّدم حاذًقا وذكيًّ

وجّيًدا«. قال:

- كان لدينا اأو لديكم؟

- لديكم.

بعدها كّرر كلمة »زين« عّدة مرات, ثمَّ اأكملُت:

 »كنت���م اأقوى من حيث التجهي���زات الع�سكرّية، فاأمريكا، والتحاد 

ال�سوفياتي، والعديد من الدول العربّية قّدموا لكم كّل الّدعم، بينما 

كّن���ا نح���ن نعاني م���ن الح�س���ار والمقاطعة«. عندما راأيـــت اأّنه م�ستمٌع 

جيٌد تابعت:

 »عندم���ا كنت ف���ي ال�سف الخام�س البتدائّي، كنت اأخاف من ا�سم 

»اأُتن���دار«)1)، كان ا�سمه���ا مرعًبا، وعندما كّنا نخ���رج في الم�سيرات، كّنا 

ن���ردِّد ال�سع���ار التال���ي: »�سنح���ّول م�سي���ق هرم���ز اإلى كرب���الء و�سوبر 

»اأُتن���دار« اإلى بخار في اله���واء«. كنت اأتمّنى لو اأَعرف ما هي ال�»�سوبر 

اأُتن���دار« الت���ي تملكونها دوننا، ث���مَّ علمُت فيما بع���د اأّن فرن�سا اأعطتها 

لك���م. وق���د �ساهدُت على �سا�س���ة التلفزيون في اإي���ران م�ساهد لأ�سرى 

ي���ن كان���وا يقاتل���ون معك���م. م���ن تل���ك  اأُردنيِّي���ن، �سودانيِّي���ن، وم�سريِّ

الناحية كنتم اأقوى مّنا«.

تندار )Super Etendard( مقاتلة قادمة لالإ�سناد الجوّي القريب تحمل �سواريخ من طراز 
ُ
طائـــرة �سوبر اأ  (1(

»اأك�سو�سيت« لمهاجمة الأهداف البحرّية.
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د »محّمد �سفاع���ت من�س« للتحقيـــق, وقد اأعطاهم  و�ســـل دور ال�سيِّ

ه, بل ابتكر لنف�سه  ا�سًمـــا غير ا�سمـــه, لم يعطهم ا�سمه وا�سم اأبيه وجـــدِّ

ا�سًما اآخر, »محّمد كاكا يوتر«. �ساأل الُمقّدم محّمد: »هل اأنت جندّي؟«

د محّمد: »نعم اأنا جندّي، لكن جن���دّي اإمام الزمان«,  فاأجابـــه ال�سيِّ

ثّم �ساأله: »ما الذي دفعَك للقدوم اإلى الجبهة؟«. فاأجابه, وكان �سريع 

.»
ني اإلى هذا الوادي)1) البديهة: »ِع�سُق الح�سين جرَّ

بعد هذا التحقيـــق ا�ستهرُت با�سم »نا�س���ر ال�ستخباراتّي«, واأ�سبح 

ث عن عدائه لي.  »ولي���د« اأكثـــر الحّرا�ض َعداًء لـــي. كان الجميع يتحـــدَّ

ه ن�ساأ فـــي النا�سرّيـــة, كان اإن�ساًنا مت�سائًما,  »ولي���د« مـــن الب�سرة, لكنَّ

ط الحجـــم, رمو�ض عينيـــه خفيفة, عيناه  ب�سرتـــه �سفـــراء اللون, متو�سِّ

�سيب َخّدُه وحاجبه الأيمن بحروق, فكان 
ُ
�سغيرتـــان, متجّهم وعبو�ض, اأ

َيه. ُينزل قبعته الع�سكرّية اإلى حدود الحاجب ليغطِّ

عندما يدخل �سابط اأو حار�ض جديد اإلى المخيَّم, كان »وليد« ي�سير 

اإلّي, ويقول للداخل الجديد: هذا »نا�سر ال�ستخباراتّي«.

ة, كان »وليد«  اإن اأ�سفـــق اأحد الحّرا�ـــض علّي ب�سبب حالتـــي الج�سديَّ

ا, ويقول له: »هذا نا�سر ال�ستخباراتّي«. طوال ُمّدة الأ�سر  ياأتـــي اإليه توًّ

كنـــت الوحيد الـــذي ل يناديه »ولي���د« با�سمه, ففي كّل مـــّرة ي�سل اإلّي, 

كان يقـــول: »وين نا�سر ال�ستخباراتّي؟« اأحمل معي ذكريات األيمًة عن 

»وليد«. كانوا قبل التحقيق معي قد �سربوا اأحد الإخوة من »اآذربيجان« 

ع�ســـق الح�سيـــن  جّرنا اإلى هذا الوادي, فكربالء ها هنا اأّيها المجاهـــد. هذا من الأبيات ال�سعرّية التي   (1(

ين اأّيام الدفاع المقّد�ض, وقد اقتب�ض الم�سرع الأّول  قراأها الحاّج »�سادق اآهنكران« في جمع من التعبويِّ

منه في جوابه للمقّدم بينما ت�سرف في ال�سطر الثاني حيث قال :»ِقلة حيلتنا و �سعفنا ّجّرنا اإلى هذا 

ال�سجن«.
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الغربّيـــة, وعندمـــا خـــرج من غرفـــة رئي�ض الحّرا�ـــض كان وجهـــُه مليًئا 

بالكدمات. بعد عّدة اأّيام اأخبرني عن �سبب �سربهم له.

كانت الأ�سئلة المطروحة تدور حول الهوّية ال�سخ�سّية لالأ�سير, وعن 

ا�ســـم الق�ساء الذي يعي�ض فيـــه, مكان الأ�سر والكتيبـــة التي كان يخدم 

فيهـــا. فـــي البداية كان المحّققـــون ي�ساألون عن الهوّيـــة ال�سخ�سّية, ثّم 

م عن ا�سم الق�ساء الذي  عـــن المعلومات الع�سكرّية. عندما �ساأله الُمقدَّ

ي�سكن فيه اأجابهم: �سيِّدي »ماكو«.

ق, و�ساأله ثانية مـــن اأّي ق�ساء من اأق�سية اإيران اأنت؟  ـــب المحقِّ َغ�سِ

فاأعطاهم في المرة الثانية والثالثة الجواب نف�سه: اأنا من »ماكو«.

ظـــن النقيب اأن الأ�سير الإيرانّي يمتنـــع عن ِذكر ا�سم مدينته, فاأمر 

بجلـــده. عندمـــا كانت الكابـــالت والَهـــراوات تنهال علـــى راأ�سه ووجهه 

كَزخـــات المطر, كان يرّدد با�ستمرار وباللغة التركّية الآذرّية: »واهلل اأنا 

من مدينة »ماكو«, لَم ت�سربونني ُدوَن �سبب؟«.

فقال المحقق: بالتاأكيد اأنت من مدينة »خمين«, وتخاف اأن تعترف 

بذلـــك«! في نهاية المطاف اأنقذه اأ�سيٌر من »خوز�ستان«, من الإيرانّيين 

العـــرب, ويدعى »حكيم خليف���ان«, اإذ قال للمحقق: يـــا �سيِّدي, اإّنه من 

)1), هـــذا الأ�سير يقول الحقيقـــة, فـ»ماكو« ا�ســـم الق�ساء الذي 
»ماك���و«

ة, وقبل  يعي�ض فيه, عندها تركوه و�ساأنه. كان العراقّيون طوال تلك المدَّ

نقله اإلى معتقل اآخر, ينادونه: »�سلونك ماكو؟«.

د محّمـــد جال�سين ع�ســـر ذلك اليـــوم اأمام مدخل  كنـــت اأنـــا وال�سيِّ

ماكـــو : كلمـــة عراقّية تعني »ل يوجد« ,فـــكان العراقيُّون يعتقـــدون اأّن الأ�سير يقـــول: »ل يوجد«.بينما   (1(

»ماكو« هي مدينة في محافظة »اآذربيجان الغربية « في اإيران.
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ال�سجـــن رقـــم )7(. علم »حام���د« اأّننـــي كنت في وحـــدة ال�ستخبارات 

ف�ساألني:

- كيف ا�ستطعتم اأن تعبروا كّل تلك الحواجز, وتاأتوا خلف جبهاتنا؟

ِن 
ْ
- عندمـــا كّنا نعبر من اأمامكـــم كّنا نقراأ اآية ال�ســـّد {َوَجَعْلنَا ِمن بَي

وَن}, وعندما ن�سبح 
ُ
ر �صِ

ْ
نَاُهْم َفُه���ْم اَل يُب

ْ
ا َفاأَْغ�َصي ا َوِمْن َخْلِفِهْم �َصدًّ اأَْيِديِه���ْم �َصدًّ

خلف جبهاتكم, كان الإمام الح�سينQ ي�ساعدنا فلم ترونا«.

الخمي�س 15 اأيلول 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

اأخرجوا الأ�سرى الذين امتنعوا عن َحلِق ِلحاهم خارج الزنزانات, اإذ 

يعتبر هذا ع�سياًنا للقانون. كّنا �ستة اأ�سخا�ٍض, اأنا, »محمود يو�سفي« من 

»مالير«, »ح�سين مقيمي« من »كرمان« ,»يد اهلل زارعي« من »بهبهان«, 

»قا�س���م فقي���ه« من »بو�سهر« و»اإي���رج �سباني« من »هرم���زكان«. ا�ستدعى 

ـــم الإيرانّي »كريم جاللي«, فجـــاء كريم, وقدم  »حام���د« م�سوؤول المخيَّ

ـــدي. تقدم »حام���د« مّني, اأم�سكني  التحيـــة الع�سكرّيـــة, وقال له: نعم �سيِّ

من ذقني اأمام جميع الأخوة وقال:»لم ل تحلق لحيتك مثل الجميع؟«

- لأّنـــه ل لحية لـــي لأحلقها, اإّنها ِب�ســـُع �سُعيرات فح�ســـب, اأنا على 

ا�ستعداد لنزِعها, لكن لن اأحلقها.

ه اأمٌر مكـــروٌه, واأنا  لـــم يكن بع�ـــض الإخوة يريـــد حلق محا�سنـــه؛ لأنَّ

لم اأ�ســـاأ ا�ستخدام ال�سفرة على وجهي ب�سبـــب ِب�سع �ُسعيرات؛ لذلك لم 

اأخ�ســـع لالأمر, ولـــم اأباِل اإن تعّر�ســـت لل�سرب, لم اأكـــن اأرغب اأن تمّر 

ال�سفرة علـــى وجهي واأنا في هذا ال�سن, لكن تهديدات »حامد« اتخذت 

منًحى عنيًفا.
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بة,  طلـــب »قا�سم«, وهو �سابط ق�سم ال�سيانة, وتربطه بي عالقة طيِّ

مـــن »حامد« اأن ل ي�سربني, لكن »حام���داً« �سخ�ٌض عنيٌد, فلم ي�ستجب 

لـــه. كان »قا�س���م« اإن�ساًنـــا م�سالًمـــا ل يعـــرف الحقد والعـــداء, وهو من 

, ويعرف  ـــة. �سميره حيٌّ مدينـــة »الك���وت« في محافظة »وا�سط« العراقيَّ

ْب لنف�سك  مـــدى ق�سوة »حامد« وعناده, قال لي: نا�سر �سليمان, لَم ت�سبِّ

الم�ساكل, احلق لحيتك مّرتين في الأ�سبوع ك�سائر الأ�سرى, واأرح نف�سك 

من المتاعب.

- لكن ل لحية لي لأحلقها!

حاول قا�سم جهده لإقناعي بالعدول عن راأيي. 

ـــر الُحّرا�ض عقاًبا  ـــم, فقد دبَّ اأخذونـــا اإلى الباحـــة الأ�سمنتّية للمخيَّ

ـــا للذيـــن يرف�سون حلق محا�سنهم. بما اأّننـــي بقدم واحدٍة, وغير  خا�سًّ

قادر على تنفيذ العقاب, فقد اأمر »حامد« بجلدي خم�سين جلدة. انهال 

ة ال�سرب. كانت الع�سرون  »وليد« ب�سوطه على ظهري حتَّى ازرقَّ من �سدَّ

ربات الأخيرة كانت اأقلَّ اإيالًما. ا, لكن ال�سّ �سربٍة الأولى موؤلمًة جدًّ

و�سل دور »محمود، ح�سين، قا�سم واإيرج«, و تركوا »يد اهلل« و�ساأنه. 

اأمـــر »حامد« كلَّ واحد من الإخوة باأن بو�سع �سّبابته على الأر�ض, واليد 

الي�ســـرى على الراأ�ض, ومن ثـــّم اأمرهم بالدوران وهم في هذه الو�سعّية 

فـــداروا حول اأنف�سهـــم خم�سين اأو �سّتين مّرة, اإلـــى اأن اأ�سيبوا بالدوار, 

وفقدوا توازنهم.

وبح�سب اأوامر حامد, كان على الإخوة اأن يرك�سوا ب�سرعة نحو باب 

الزنزانة رقم )12(, المقابل لممرٍّ اأ�سمنتي و�سط الباحة. فما اإن رك�سوا 

نحو الباب المغلق, حّتى تبعهم الحّرا�ض وهم ي�سربونهم بال�سياط, وبما 
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اأن الإخـــوة قد اأ�سيبوا بالدوار فقد اختَل توازنهم و�سقطوا على الأر�ض. 

ة »حام���د« و»وليد«. لكن  وب�سقوطهـــم تعالت �سحـــكات الحّرا�ض, خا�سّ

»قا�سم« انزعج كثيًرا.

بعد معاقبة عدد من الإخوة, منهم »اإيرج �سباني وح�سين مقيمي«, 

رفوا النظر عن معاقبة البقّية, وفي اليوم التالي حلق الإخوة لحاهم.  �سَ

مع تعّر�سي لل�سرب المبّرح في كّل مّرٍة اإّل اأّنني لم اأخ�سع لالأمر, وبعد 

ٍة تركني العراقّيون و�ساأني. مدَّ

ال�سبت 17 اأيلول 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

كنا ُنعاني من م�سكلة الو�سوء داخل الزنزانة. عند خروجنا للُف�سحة 

ال�سباحّية, كان الأخوة يتو�سوؤون ل�سالة الظهر والع�سر. وفي ُف�سحة 

ـــوؤون ل�سالة المغـــرب والع�ساء. لكـــن لم ندِر  بعـــد الظهر كانوا يتو�سّ

كيـــف, واأيـــن نتو�ساأ ل�سالة ال�سبـــح, حّتى اإّن الإخـــوة الذين يريدون 

تجديـــد الو�سوء للظهر والع�سر, اأو المغرب والع�ساء كانوا يعانون من 

الم�سكلـــة نف�سها. كّنـــا ندخل اإلى الزنزانة ال�ساعـــة الخام�سة ع�سًرا, 

ونظـــّل فيها حتَّى الثامنة �سباًحا, ول ُيفتح بـــاب الزنزانة قبل الموعد 

الُمحـــّدد تحت اأّي ظرٍف مـــن الظروف. »اأين نرمي مي���اه الو�سوء؟« 

كان هـــذا ال�ســـوؤال الذي ُيطرح لياًل. وقد قّدمت عـــّدة اقتراحات, قال 

اأ على قطعة »نايلون« ثم ن�سع ماء الو�سوء في كوب  اأحد الإخوة: نتو�سّ

باح,  اأ اأمـــام باب الزنزانة وفـــي ال�سَّ اإلـــى ال�سباح, وقـــال اآخر: نتو�سّ

وقبل الإح�ساء, ننظف الماء بقطعة من القما�ض. لم تكن القتراحات 

منا�سبة لحالة الزنزانة.
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ـــوؤون بمهارة كبيرة, ولم يذهب هـــدًرا �سوى ِب�سع  كان الإخـــوة يتو�سّ

وؤون بكّل �سهولة بكوب  قطـــرات من الماء, فكان اأربعة من الإخـــوة يتو�سّ

واحٍد من الماء, بينما ي�سُعب ذلك على الخم�سة.

ت الموافقـــة على اقتـــراح الأ�سير الم�سهـــدّي, الذي  فـــي النهايـــة تمَّ

اقترح طـــّي ثالث قطع مـــن البطانّيـــات بحجم)40×40�ســـم(. وِخْطنا 

ن من تعليقها فـــي اأّي مكان ن�ساء. كان  ِرباًطـــا في اإحدى الزوايـــا لنتمكَّ

وؤون عليها, وهكذا لم تبتل اأر�ـــض الزنزانة بماء الو�سوء,  الإخـــوة يتو�سّ

ثـــّم كّنـــا نعلق البطانّيات المملـــوؤة بالماء بوا�سطة حبـــل بالنافذة خارج 

ة, قال لنا وليد,  الزنزانة, وهكذا نتخل�ض من ماء الو�سوء. لكن بعد مدَّ

بذريعٍة واهيٍة ولوؤِم بني اإ�سرائيل:

 بهذا العمل تبلِّلون ممّر ال�سجن بالماء.
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الخمي�س 22 اأيلول 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

. اليوم 
(1(

اأ�سبحُت, ومنذ عّدة اأّيـــام, �سديًقا لـ»جعفر دولتي مّقدم«

, وذكـــرى اعتداء النظام البعثّي 
(2(

�ض هـــو اأّول اأّيام اأ�سبوع الدفاع المقدَّ

العراقـــّي علـــى بالدنا. منذ عـــّدة اأّيام واأنـــا اأق�سي اأوقـــات الف�سحة مع 

»جعفر وميثم». كان »حامد« حار�ض ال�سجن يمقُت »جعفًرا«.

»حام���د« مـــن محافظة »الأنب���ار« العراقّية, وهو مـــن اأقارب »�سالح 

قا�س���ي« اأحد قـــادة الجي�ض العراقّي, كان ق�سيَر القامـــة, اأ�سمَر اللون, 

مغـــروًرا و�ســـّكاًكا. وح�ســـب كالم »�سام���ي« الحار�ض العراقـــّي الطّيب, 

فـــاإنَّ »�س���الح قا�س���ي« هو عّم »حام���د«. كان »�سالح قا�س���ي«, وقبل اأن 

ي�سبـــَح قائَد الفيلق العراقـــّي الثالث, قائًدا لفرقـــة الم�ساة 16. اأعطى 

»�س���الح« الأوامر للقـــّوات بالن�سحاب اإثر عملّيات »بيت المقد�س« التي 

�سّنتهـــا اإيران لتَحريـــر »خرم�سه���ر«؛ لذلك اأَمـــَر �ســـدام باإعدامه بعد 

�سقوط »خرم�سهر«. وكان �سدام قد اأعدم قبل عّدة اأّيام العقيد الركن 

د في  »ج���واد اأ�سعد« قائد الفرقة المجوقلـــة الثالثة بتهمة الخوف والتردُّ

تنفيـــذ مهّمة الهجـــوم الم�ساّد, وب�سبـــب عدم تعاطيـــه المنا�سب حيال 

جعفـــر من مدينة »زاُبل« فـــي محافظة »�سي�ستان وبلوج�ستان«, وكان نائَب قائـــد الكتيبة في فرقة »ثار   (1(

اهلل41«. ا�ست�سهـــد والـــده واأخواه عام 1992 خـــالل عملّية اإرهابّيـــة اأعدَّ لها م�سبقا, علـــى طريق »زابل-

زه���دان« حيـــث اأ�سابت قذيفة »اأر بي ج���ي« ال�سيارة التي تقل والده واأخويه. فا�ست�سهد والده »غالم علّي 

ل جثمانيهما اإلى رماد. بينمـــا وقع الأخ الأ�سغر  دولت���ي مق���ّدم« واأخـــوه »محمود دولت مقّدم« وقد تحـــوَّ

»عل���ّي اأ�سغ���ر« الـــذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا اآنذاك في اأ�سِر الأ�ســـرار. وبعد 3 اأّيام  من الأ�سر �سمع 

ح للمروحّية بقمي�سه الداخلّي, اأغ�سب ت�سرفه هذا الأ�سرار  �سوت مروحّية فخرج من وكرهم و اأخذ يلوِّ

�سة حفظ و  فاأطلـــق عليـــه اأحدهم النار واأرداه �سهيدًا. �سغل جعفر اإلى العام الما�سي من�سب مدير موؤ�سَّ

ن�سر اآثار الدفاع المقّد�ض في محافظة »�سي�ستان و بلوج�ستان«.

الدفاع المقّد�ض: يطلق هذا الم�سطلح على الحرب المفرو�سة على اإيران في ثمانينات القرن الما�سي,   (2(

اأي الحرب العراقّية – الإيرانّية )نون(.
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انت�سار الخوف بين العنا�سر الذين هم تحت اإمرته. كان »حامد« يحب 

عّمـــه كثيًرا, وقد اأخبرنا اأنه في ال�سنة الأولـــى للحرب كان »ماهر عبد 

الر�سي���د، ه�سام �سباح فخري، وح�سين كامل« اأقلَّ رتبًة من عمه, وقال 

ا اأّن عمه كان عميًدا, وهوؤلء الثالثة عقداء. اأي�سً

ـــي رئي�ض  ه كثيـــًرا, فيقـــول: كان عمِّ ث عـــن عمِّ كان »حام���د« يتحـــدَّ

ـــّب »�سدام  الع�سيـــرة, و�ساحب مقـــام ووجاهة في العـــراق قبل اأن َي�سُ

ح�سي���ن« عليه جاَم غ�سبـــه, واأن وزير الدفاع العراقّي »عدنان خير اهلل 

زي���اد« اأحّبـــه كثيًرا, وقد حاول الحوؤول دون اإعدام »�سالح قا�سي«, لكن 

ثنا »جعفر دولتي مقّدم« منذ عّدة اأّيام عن  م�ساعيه باءت بالف�سل. حدَّ

ذكرياتـــه في عملّيـــة »بيت المقد����س«. و�سل هذا الحديـــث اإلى م�سامع 

ة لكّل من �ســـارك في عملّيات »بيت  »حام���د«. فحامـــد يكنُّ عداوة خا�سّ

المقد�س«.

يحمـــل »حامد« ذكريات مّرة عـــن تحرير »خرم�سه���ر«, فهي ُتذكره 

ه؛ لذا نراه يبحث دائًما عن ُحَجٍج واهية ليوؤذي »جعفر«, ول  بمقتـــل عمِّ

ُيقرُّ باأّن �سدام هو من قتل عمه؛ ربما لأّنه يخاف منه.

نادانـــي »حام���د«, واأخذني اإلى غرفة رئي�ـــض الحّرا�ض, كان المالزم 

»قحط���ان« المعاون الثاني في المخيَّم هنـــاك. »قحطان« من محافظة 

»ديالة«, �سخ�ٌض َثرثاٌر, َنِهٌم ولجوٌج, اأ�سمُر اللون قبيُح المنظر. قلُت له 

ة من انت�سار َخبر تبادل الأ�سرى فـــي ال�سحف: �سيِّدي, براأيك  بعـــد مدَّ

متـــى �سُيطلُق �سراحنا؟ فاأجابنـــي المالزم »قحط���ان«: اإذا َحِبَل الرجل 

ُيطلُق �سراحكم. وعندما بداأ الأ�سرى الإيرانّيون بالعودة اإلى الوطن قلت 

للدكتور »موؤي���د« الذي تربطه عالقات جيِّدة مع المالزم قحطان: »قل 
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للمالزم قحطان، هل راأيت، �سُيطلق �سراحنا »ولم يحبل اأّي رجل«؟!

كان »قحط���ان« َيحَت�ســـي ال�ّساي, لم ي�ستطع »حام���د وقحطان« اأخذ 

ته, ورتبته في الجبهة, ف�ساألني المالزم  اعتـــراف من »جعفر« حول مهمَّ

قحطان:

م«, ويقولـــون اأّنـــك ترافقه على  اأنـــت �سديـــق لـ»جعف���ر دولتي مق���دَّ

ته في الجبهة؟ الدوام, فهل اأخبرك ما كانت مهمَّ

ين   اأنـــا لم اأ�ساأله, وهو لم يخبرني بـــاأّي �سيء , لكن الإخوة الكرمانيِّ

يقولون اإّنه كان في وحدة الإ�سناد.

ما بكم عندما ن�ساألكم عن مهّمة �سخ�ض ما في الجبهة ُتجيبون على 

الفور باأّنه كان يعمل في وحدة الإ�سناد؟!

كنـــت اأعلم من الذي دفع »قحطان« اإلـــى ذلك, فحامد لم ين�ض بعد 

كّل تلـــك ال�سنوات ُعقـــدة خ�سارته لعّمه, وبـــدل اأن يكره »�س���دام« الذي 

اأمـــر باإعدامه, �سّب جـــاَم حقده على كّل من �سارك فـــي عملّيات »بيت 

المقد�س«, اأمثال »جعفر«.

قال »حامد« للمالزم »قحطان«: اإّن »جعفًرا« قائٌد, نعم لقد اأ�ساب, 

فجعفـــر كان قائَد ِمحـــور العملّيات في »�سلمجة«, واإلـــى ذلك اليوم لم 

ُيك�سف اأمره, لكن بعد مّدة انك�سف الأمر.

قلُت للمالزم »قحطان« اأعمل في الأ�سر بن�سيحة اأحد الأ�سدقاء الذي 

قال لي: الأف�سل لنا في الأ�سر اأن ل يعلم بع�سنا بمهاّم بع�ض ورتبهم.

فجـــاأة تحّول كالمه اإلى �سياح و�ساألني بغ�سب: »تريد اأن تقول اأّنكم 

ا بمهاّمكم في الجبهة؟!«. ل تخبرون بع�سكم بع�سً

- اأجل, اإذ ل �سرورة لذلك.
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فقال »قحطان« لوليد: »خذ نا�سر ال�ستخباراتّي، واجلده بالكابل 

30 جلدة«.

خرجـــُت, وكانت تلك اأمنيـــة »وليد« الذي جلدنـــي بالكابل 30 جلدة 

, لقد تاأّلمت كثيًرا فقلت له: على يديَّ

ا  . فهي بمثابـــة القدمين لـــي, واجلدني عو�سً  ل تجلدنـــي على يـــديَّ

حْت يداَي ولـــم اأُعد قادًرا على حمل ع�ساي  عـــن ذلك على ظهري. تقرَّ

وال�سير بها.

د  د, دع ال�سيِّ دنا, ا�سربني بـــدًل عن ال�سيِّ قال »حكي���م« »لوليد«: �سيِّ

ق. و�ساأنه, م�سكين فهو معوَّ

ت�سايقـــُت مـــن كالم »حكيم«, مع اأّنـــه كان يق�ســـُد م�ساعدتي, لكن 

���د �سغير  ا�ستخدامـــه لعبـــارات مثـــل »�سيِّدن���ا«, هـــذا »مع���وَّق«, و»ال�سيِّ

ة  ال�س���ّن«, وما �سابـــه, �سايقتني كثيـــًرا. فاأنا لـــم اأرد اأن ُيدا�ض على عزَّ

نف�سي وكرامتي, فال كالم الأ�سرى كان يروق لي, ول �سفقة العراقّيين.

ازي ب�سعوبة بالغة, وعدت اإلى  ول�سدة ما اآلمتني يداي اأم�سكـــت بعكَّ

خـــر, تركُت الع�سا, 
ُ
الزنزانـــة, ولم ا�ستطع ا�ستخدام يـــديَّ لعّدة اأّيام اأ

ـــل قفًزا علـــى قدمي. عندمـــا كان العراقّيـــون ياأخذون مّني  وكنـــت اأَتنقَّ

, واأنتقل من  الع�ســـا, وكانت يداي �سالمتين, كنت اأ�سع النعلين في كفيَّ

. قعود م�ستخدًما يديَّ

يته مـــن »وليد«,  ح الذي تلقَّ ذهبـــت اإلى »جعفر« بعـــد الجلد الُمبـــرِّ

ثتـــه باأمر »حامد« واأ�سئلة المـــالزم »قحط���ان«. كان جعفر كتوًما,  وحدَّ

ل ينب�ـــضُ ببنت �سفة, فقلُت لـــه ممازًحا: »يا جعفر! اأت���رى ما فعله بي 

»وليد« لأّنني لم اأكن على ا�ستعداد لف�سح اأمرك؟!«.
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 المحّببة ممازًحا:
(1(

فاأجاب جعفر بلهجته »الزاُبلّية«

د! الأكثر قرًبا في هذا الحفل ينالون الن�سيب الأوفر من الكوؤو�ض.   يا �سيِّ

فقلـــت له �ساحـــًكا: »يا جعف���ر! م���اذا اإن كن���ت ل اأريد ذل���ك الكاأ�س 

منك، ول ِمن »حامد وقحطان!«. 

ِخـــَذ جعفر اإلى غرفة 
ُ
خـــالل فترة وجودي فـــي »المخيَّم الُملحق«, اأ

رئي�ض الحّرا�ض للتحقيق ِعّدة مّرات, وكّرر »جعفر« في كّل تلك المّرات 

.
(2(

الكالم نف�سه, اأي اأّنه عن�سر عادي من عنا�سر التعبئة

الأحد 2 ت1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

اإّنهـــا ذكـــرى اأربعيـــن الإمـــام »الح�سي���نQ«. هنـــاك �سوابـــط 

وُمقّررات محّددة لإقامة ال�سعائر الدينّية. كنت اأعرف »حيدر را�ستي«, 

مـــن الأتراك الإيرانّيين, اأهل »كوكان تبري���ز«, وقد اأن�سد لنا اللطمّيات 

مـــّرة اأو مّرتين بعيًدا عن اأعيـــن العراقّيين. لقد انَجذبت اإليه, واتخذته 

ا, فجاء اإلي قبل الظهر,  ن�ِسد اللطمّيات اأي�سً
ُ
رفيًقـــا لي, كان يعلم اأّنني اأ

وطلـــب اأن ُنقيم مجل�ض عزاء لالإخوة فـــي الزنزانتين)7 و16( بمنا�سبة 

اأربعيـــن الإمام الح�سينQ. اأعرف جّيًدا عاقبة هذا الأمر اإذا و�سل 

اإلـــى اأ�سمـــاع العراقّيين. لقد اأبكـــْت لطمّيات »حيدر«, باللغـــة التركّية, 

وبذلـــك ال�سوت الحزين والجميل, عيون الجميع. كنت اأذهب اإليه اأكثر 

الأوقـــات, واأطلب منه اأن يقراأ لي التَّعزية. كان يقراأ التعزية للجميع في 

المنا�سبات, ويقراأ لي ب�سكل خا�ّض من دون منا�سبة.

الزابلّية اأي ن�سبة اإلى م�سقط راأ�سه مدينة »زابل« الإيرانّية.  (1(

ين ,كان »جعفر«  فـــي الأّيام الأخيرة لالأ�ســـر, وعندما لفتت مهارة »جعفر« في الخياطة اأنظـــار العراقيِّ  (2(

يقول لهم  توريًة: »انطر يا �سيِّدي اإلى مهارتي، فقد كنت قائد دار الخياطة في »فرقة ثار اهلل 14». 



الألا الاابجا حلخنت « المري   الميكف  369

عندمـــا كان يقـــراأ التعزية كانت تبتـــّل وَجناِتنا بالدمـــوع دون اإرادة 

مّنا. ل اأدري لم للتعزية باللُّغة التركيَّة كّل هذا الأثر وال�سجون, حتَّى اإّن 

الإخوة الناطقين بالفار�سّية, كانـــوا يتاأّثرون بالتعزية التركيَّة كثيًرا مع 

اأّن اأغلبهم لم يكن ُيجيُدها. عندما كان »حيدر« يقراأ لهم التعزية كانوا 

َيذرفون الدموع بكلِّ حرارة.

رّبما يكون ال�ســـّر عالقة الأتراك الإيرانّييـــن الُمتمّيزة باأبي الف�سل 

.Qالعبا�ض

ـــا نقراأ التعزيـــة اأنا و»حيدر« فـــي الزنزانتين اللتيـــن كّنا فيهما,   كنَّ

وقـــد حّددنا اثنين من الإخوة الذيـــن يحملون قطع »المراآيا« كمراقبين 

ات المعتقل؛ لإنذارنا بقـــدوم الحّرا�ض المناوبين. مع اأنَّه كان من  لممـــرَّ

ت عند ُقدوم الحّرا�ض, فاإّنه,ـ وب�سبب الحالة  المقـــّرر التوقُّف ب�سكل موؤقَّ

المعنوّيـــة التي عّمت الجميع ـ, لم نقطـــع التعزية. لم نقطعها مع اإ�سارة 

الم�سوؤول عن المراقبة.

لم اأقطع التعزية عند روؤيتي للعراقّيين الذين ح�سروا خلف النافذة, 

ولم األتفـــت اإليهم, ول اإلى كالمهم. كان »كري���م« يترجم كالم »حامد« 

من خلف النافذة:

ا! هذا يعنـــي اأّنكم ت�سعرون بالأمـــن والأمان كثيًرا  ممتـــاز, جّيـــد جدًّ

ـــى تقـــروؤون التعزيـــة, وتلطمـــون ال�ســـدور! لَعـــن اهلل اآباءكـــم اأّيهـــا  حتَّ

المجو�ـــض, �سُننِزل عليكم من البالء ما يجعل الح�سين ياأتي بنف�سه اإلى 

هنا لنجدتكم.

اأخذونا اأنا و»حيدر« اإلى غرفة رئي�ض الحّرا�ض. قال »�سعد« الغا�سب 

ا: جدًّ
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راأيت في الجبهة الجنوبّية اأ�سراكم, وقد كتبوا على ظهور قم�سانهم, 

وَع�سبـــات روؤو�سهم, »م�سافر كربالء«! هل تريـــدون احتالل كربالء؟! 

لـــم ل تح�سرون �ساحنة كبيـــرة فتحملوها معكم اإلى اإيـــران وتريحوننا 

منكم؟!

لم يكن كالم »�سع���د ووليد وحامد« في ظل نظام »�سدام« المعادي 

لل�سيعة بالأمر العجيب.

ا. كان مقّيًدا  جاء »خليل« الليلة, لإح�ساء الأ�سرى, وكان غا�سًبا جدًّ

باأوامر من هم اأعلى رتبًة منه, حيث ُيعاَقُب الحّرا�ض الذين يبالغون في 

 Qا�ستخـــدام العنف, لكن ِعقاب من يقـــراأ التعزية لالإمام الح�سين

ا, و»خليل« من الذين ل يعرفون الرحمة. كان كبيًرا جدًّ

ُحِكمنا اأنا و»حيدر«, وباأمر من النقيب »خليل«, ب�سبعين جلدًة. جلد 

»حام���د« حيدًرا بينما جلدني »ولي���د«. بعد اأن تلقينا �سبعين جلدًة, قال 

»حي���در« لهما بلهجتـــه التركّية اللطيفة, ولمرتين علـــى التوالي: »اأق�سم 

عليك بحياة اأُّمك اأن تجلدنا جلدتين اإ�سافيَّتين؟!«.

وابكما!  - يبدو اأّن الجلدات التي َنزَلت على راأ�سيكما قد اأْفَقدتكما �سَ

لكن ل حاجة للرجاء. 

تين: »خذا هاتين  قـــال »حام���د«, وهو يجلد كاّلً مّنا جلدتيـــن اإ�سافيَّ

الجلدتين، واغربا عن وجهي«. اأثناء عودتنا اإلى الزنزانة قلت لحيدر:

ا اأّن���ك َفقدَت �سوابك! ِلَم طلب���ت اأن َيجُلدنا جلدتين  - »يب���دو حقًّ

اإ�سافيَّتين؟!«

- بحق اأبي الف�سل العبا�ض, ما فهمت لَم؟

- ل!
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ى 72 جلدة في  �ساب, كان الأمر ي�ستحق اأن نتلقَّ - اأردت اأن يكتمل النِّ

اأربعين الإمام الح�سينQ, باهلل عليك األي�ض ذلك رائًعا؟! 

ـــر وال�سوق الـــذي يكنُّه »حي���در« لالإمام    كان ذلـــك النـــوع من التفكُّ

الح�سيـــنQ در�ًســـا لي. �سعـــرُت بال�سكينـــة ل�سماعي ذلـــك الكالم, 

وقلت: »اأجل واهلل ي�ستحق ذلك«.

اإلـــى اأّي مـــدى ذهب حيـــدر باأفكاره, اإلـــى اأن يطلـــب 72 جلدة بعدد 

�سهداء كربـــالء! هذه العقيدة وهذا الحّب جعـــل الجميع يتاأّثر بقراءته 

للتعزية, حّتى الحّرا�ض العراقّيين اأمثال »�سامي وقا�سم«.

الثنين 3 ت1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

ُمنع الماُء عن المعتقل الليلة الما�سية ب�سبب اإحيائنا لمرا�سم اأربعين 

 فـــي الزنزانة 
(1(

الإمـــام الح�سيـــن Q, فطلب »ح�س���ن به�ستي ب���ور«

رقم)2( من رفاق زنزانته تكـــرار قراءة اآية »اأّمن ُيجيُب الُم�سطر اإذا 

دعاُه ويك�سف ال�ّسوء«.

دْت اأ�سداُء دعاء الإخوة في الزنزانة رقم )2( في جميع اأرجاء  تـــردَّ

المعتقـــل, لم يقّر لنـــا قراٌر من �ســـّدة العط�ض, ولم ي�ستطـــع العراقّيون 

اإ�سكات اأ�سواتنا.

د اأنَّهم  فـــي ال�سباح الباكـــر, التقيُت »به�ستي بور«, فقـــال: من الجيِّ

»ح�س���ن به�ست���ي بور« اإن�سان متعلِّم, ذو هّمـــة وتدبير. هو من طهران و طالب في ال�سنة الأخيرة في فرع   (1(

يـــن بكتيبة »ح�سرت ر�سول اهلل« في  القت�ســـاد في جامعة »باُبل�َس���ْر«, التحق مع 25 من زمالئه الجامعيِّ

هوا اإلى »�سلمجة« وقد وقع 9 منهم في الأ�سر, عام 1988. كان ح�سن موّظًفا في  فرقـــة »كرب���الء 25« وتوجَّ

د »لريجاني« بعد التحّرر مديًرا لقناة »العالم« .  موؤ�ّس�ســـة الإذاعة والتلفزيون الإيرانّي. وقد عّينه ال�سيِّ

وهـــو خبيـــر و�ساحب راأي بارٍز  في الق�سايا الإعالمّية وال�سرق الأو�سط. جاء في كتاب »ثقافة الجبهة« 

الجزء 5 ال�سفحة 59, اأن اأفراد التعبئة في فرقة »�سيِّد ال�سهداء 10« قد منحوه لقب »البروف�سور«.
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ة  ـــى ال�سباح مـــن �سدَّ اأعطونـــا المـــاء, واإّل لـــكان الإخوة قـــد هلكوا حتَّ

العط�ض«.

- وهل اأعطوكم الماء؟

- اأجل, اأعطونا القليل, كان َقعُر ال�سطل مليئًا بالطين والوحل, لكنه 

ن عط�سنا. �سكَّ

  تعّجـــب »به�ستي بور« كثيًرا عندما علم اأّنهم اأعطوا الماء لزنزانته 

ن ُيجي���ب الم�سطر اإذا دعاه  د! هذا من بركات »اأمَّ فقط, وقال: يـــا �سيِّ

ويك�سف ال�ّسوء«. 

قام العراقّيون قبل اإح�ساء الظهيرة بف�سل عنا�سر الجي�ض الإيرانّي 

عـــن عنا�سر التعبئة والحر�ـــض الثورّي. فقد اأراد حّرا�ـــض المعتقل ف�سل 

زنزانـــات عنا�ســـر الجي�ـــض عن عنا�ســـر التعبئـــة والحر�ـــض. براأيهم اأّن 

مـــون لمرا�سم اأربعين الإمام  عنا�ســـر الحر�ض الثورّي والتعبئة هم المنظِّ

بـــون للهياج فـــي المعتقل. اأظّن بـــاأّن هذا الأمر  الح�سيـــنQ, والم�سبِّ

مـــن تدبير �سابط ال�ستخبـــارات في المعتقل. ُجمعنا فـــي الباحة, دخل 

المالزم فا�سل. بلغ عدد عنا�سر التعبئة والحر�ض حوالي 80 عن�سًرا من 

اأ�سل 850 اأ�سيًرا في المعتقل. 90 % من الأ�سرى هم من عنا�سر الجي�ض.

ا, وذلك  كان هدفهـــم اإثـــارة الفتنـــة والتفرقة, وهذا ما ظننتـــه اأي�سً

عماًل بالقول ال�سائد »فرق ت�ُسد«. وهذا ما ا�ستْنَبْطناُه من كالم المالزم 

»فا�سل« نف�سه. فقد اأرادوا اإيجاد ا�سطفاف جديد بين الأ�سرى.

قال المالزم »فا�سل«: من الطبيعي اأن تكون معاملتنا لأ�سرى الجي�ض 

الإيرانـــّي اأف�سل, فعنا�سر الجي�ض ُملزمون بتاأدية واجب »خدمة العلم« 

في الحرب, لكـــن الحر�ض الثورّي وتعبئة الخمينـــّي �ساركوا في الحرب 
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ـــروا بهدف اآخر غير  بـــكّل رغبـــة واإرادة بهدف احتالل العراق, ولم يفكِّ

احتالل العراق والق�ساء عليه.

�ســـوا الزنزانتين رقـــم )11( و )12( للحر�ض الثورّي وعنا�سر  خ�سَّ

التعبئة. كان عددنـــا قلياًل, وتربطنا عالقات اأخوّية مع عنا�سر الجي�ض 

الإيرانـــّي, وغالبيتهم من الجنود في »خدمة العلم«. كان هوؤلء الجنود 

الغيارى ي�ساعدوننا في اأعمالنا واحتياجاتنا ال�سخ�سّية. قال »وليد«:

 لَم اأكثر الجرحى هم من الحر�ض الثورّي والتعبئة؟!

اأجاب هو عن �سوؤاله: »لأّنكم كنتم تقاتلوننا بعناد، وحتى الرمق الأخير«.

الثنين 10 ت1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

بـــيِّ الأكـــرمP, و�سهادة الإمـــام الح�سن  اليـــوم ذكـــرى ارتحال النَّ

ـــًرا لل�سوت على  المجتبـــىQ. منذ عـــّدة اأّيام و�ســـع العراقّيون مكبِّ

ال�سطـــح, كان �سوتـــه المزعـــج ُيبـــري اأرواحنـــا كالِمبرِد, كانـــوا يبثون 

خاللـــه الأغاني العربّيـــة والفار�سّية. ت�سايق الإخـــوة, وغ�سبوا؛ ب�سبب 

بـــثِّ الأغاني في ذكرى ارتحال الّنبّي P. حِزن »ح�سن به�ستي«, وقال 

م«: »يا �سيِّد ما كان يجب اأن ُنوؤ�َسر«.  »جعفر دولتي مقدَّ

ِلَم ل؟ فالأ�سُر في النهاية جزٌء من الحرب والجهاد.

َخرجْت »اآه« من اأعمـــاق �سدره, وقال: »ل يا �سيِّد! ل وجود لالأ�سر 

في المدر�سة التي َعّلمِت ال�سهادة«.

ـــرت بكالمه اأدركـــت اأن الحقَّ معـــه. لم اأكـــن حتَّى ذلك  عندمـــا فكَّ

اليـــوم قد تعّمقت بهذا الكالم. قال »جعفر«: »فهل هن���اك اأ�سواأ ِمن اأن 

ث  ُنجب���َر عل���ى �سماع الأغان���ي في ذكرى ارتح���ال الّنب���ّي P؟!«. تحدَّ
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»جعف���ر« قبَل عـــّدة اأّيام مع المالزم »حميد« الـــذي جرح اأثناء عملّيات 

»والفج���ر8«. المالزم »حمي���د« من مدينة »الكوت«, كان َنحيل الج�سم, 

اأنيًقـــا, قليَل الكالم, بارد الدم. �سعره اأ�سقر اللون, طويل الوجه, مرًحا 

ة ال�سباط في بغداد.        يج كليَّ ومثقًفا, وخرِّ

�ســـاأل جعفر: »كيف لكم اأنتم الإيرانّيبن اأن تعبروا نهر »اأروند« في 

ذلـــك ال�ستاء القار�ض, وت�سلوا اإلى الفـــاو؟« فاأجابه قائاًل: »لقد طلبنا 

.»Rالعون من اهلل، واأهل البيت

ثه »جعفر« عن غوا�سي عملّيات »والفجر8«, وكان المالزم »حميد«  حدَّ

الذي يحمل ذكريات ُمّرة عن �ستاء عام 1986, ُيلِّح عليه في الأ�سئلة, يْرَغُب 

كثيـــًرا في معرفة ما جرى خلـــف تلك ال�سواتر الترابّية تلـــك الليلة, اأجابه 

جعفـــر: »�سيِّدي!« عندما يجمع »قا�س����م �سليماني« قائد فرقة »ثار اهلل 41« 

غوا�سي التعبئة في تلك الليلة الباردة على �سفة نهر »اأروند«, ويقول لهم: 

هذا الماء الذي ترونه هو َمْهُر »فاطمة الزهراءO«, فاأق�سموا على اهلل 

دة »فاطمة« اأن تعبروا المـــاء, وُتَفِرحوا قلب الإمام«. فهل  بحق َمهـــِر ال�سيِّ

ع اأن ل ت�ساعدنا »فاطمةO؟!« تتوقَّ

ُبِهـــَت المالزم »حمي���د«, وهّز راأ�ســـه بالإيجاب, وغا�ـــض عميًقا في 

اأفكاره, فتابع »جعفر«: »يا �سيِّدي! لقد حاربناكم في الجبهات بع�سقنا 

هلل ولأه���ل البي���ت، وطلبنا منه العون، لكن األي����س اأهل البيت اأنف�سهم 

مظلومين هنا في بلدكم؟!«.

انده�ـــض المالزم »حمي���د« اأكثر فاأكثر عندما قلـــت له: »لقد دّمرنا 

لك���م ف���ي عمليات »والفج���ر ثماني���ة« 72 مقاتل���ة حربّية بع���دِد �سهداء 

كربالء«.
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قبل اأن يحين وقت اإح�ساء الظهيرة طلبت من »جعفر« اأن يرافقني 

فوا عن  اإلـــى غرفة رئي�ض الحّرا�ض. فقد اأردت اأن اأطلـــب منهم اأن يتوقَّ

ر ال�سوت فـــي المخيَّم احتراًمـــا لذكرى ارتحال  بـــّث الأغاني مـــن مكبِّ

الّنبـــّي P, و�سهادة الإمام الح�ســـن Q. دخلُت اأنا و»جعفر« غرفة 

رئي�ض الحّرا�ض. كان »�سعد« من�سغاًل بالكتابة ف�ساألنا:

 ها �سنو؟!

جاء المترجم »كريم«, فقلت ل�سعد:

نا م�سلمون, ونوؤمن  ـــدي, �سحيح اأننا بَنظِركم اأعداٌء لكم, لكنَّ  يا �سيِّ

باهلل والّنبّي.

مات: فقال �سعد الذي ي�ستاء من المقدِّ

اأجل اأعرف اأّننا جميًعا م�سلمون, ماذا تريد؟

   فقال جعفر: »�سيِّدي! للنَّبيِّ الأكرم P ُحرمٌة، الّنبّي هو لجميع 

الم�سلمي���ن. فاحتراًم���ا للنَّب���يِّ ال���ذي ي�س���ادُف اليوم ذك���رى ارتحاله، 

اأعطوا اأوامركم بوقف بّث الأغاني«.

لـــم يذكر »جعف���ر« �سيًئا عـــن الإمام الح�ســـن الُمجتبى Q, فقد 

بـــيِّ P فقـــط التركيز علـــى القا�سم  حـــاول من خـــالل ذكر ا�ســـم النَّ

. اأعطى »�سع���د« اأوامره بوقف  نيِّ وال�سيعيِّ الم�ستـــرك بين المذهـــب ال�سِّ

بّث الأغاني.

الأربعاء 12 ت1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

د »محّمد �سفاعت من�س«  اأينعـــت اليوم الَقريحة ال�سعِرية عنـــد ال�سيِّ

فنظَم �سعًرا, قال فيه:
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ــــي.َقبعُت في زاوية ال�سجن دون موؤن�ِض فــا�ــســفــنــي يـــا خــالــقــي واأِعــــنِّ

ا نحيـــَل الج�سم, وطويل  كان م�ســـوؤول توزيع ال�ســـاي في المخيَّم �سابًّ

. دخـــل الزنزانة وكان يحمـــل كوًبا من 
(1(

, ُيدعى »به���زاد رو�س���ن« القـــِدّ

ال�ســـاي في يده, فناداه م�ســـوؤول الزنزانة, وطلب منه توزيع كوب ال�ساي 

بين جرحى الزنزانة.

ـــم كوًبـــا واحـــًدا من  ـــة كلِّ خم�ســـِة اأ�ســـرى فـــي المخيَّ كانـــت ح�سّ

ال�ســـاي. وكان العراقّيون ُيعطون »بهزاد« الم�ســـوؤول عن توزيع ال�ساي 

ته من ال�ساي التي  ه كان َيكتفـــي بح�سَّ فـــي المخيَّم كوًبـــا اإ�سافيًّا, لكنَّ

ته الإ�سافّية يوميًّا, وبالتناوب  ع ح�سَّ يتقا�سمها مع اأربعة اآخرين, ويوزِّ

علـــى الزنزانـــات الخم�ـــض والع�سريـــن. عندمـــا علم م�ساعـــد طبيب 

المخيَّم )الدكتور موؤّيد( اأّنه طالب �سنة ثانية في كلية الطب نقله اإلى 

م�ستو�سف المخيَّم.

خرة   قرابـــة الظهيرة, عاد الإخوة الذين كانـــوا يقومون باأعمال ال�سُّ

اإلى المخيَّم. 

ة, عدًدا مـــن الأ�سرى للقيام  ـــا وبالقوَّ كان العراقّيـــون ياأخـــذون يوميًّ

خـــرة. كانوا يختارونهم مـــن الأ�سرى ذوي البنيـــة القوّية.  باأعمـــال ال�سُّ

عـــاف الج�سم, اأجبروا على القيام  ا اأ�سرى �سِ مـــع ذلك, كان بينهم اأي�سً

باأعمال ال�ّسخرة ب�سبب نقمة الحّرا�ض عليهم.

يقع بالقرب من المخيَّم م�سنـــٌع ل�سناعة اأَحجار البناء الأ�سمنتّية, 

الدكتور »بهزاد« من »كيالن«. كان طالبًا في ال�سنة الثانية في كلية )�سيراز(, وجاء اإلى جبهات القتال   (1(

�سر في »�سلمجة« بتاريخ 25-5 - 1988م.  تابع درا�سة الطب بعد 
ُ
برفقـــة عـــدد من الطالب الجامعيين. اأ

التحّرر ويعمل كمدر�ض في كلّية الطّب في »كيالن«.
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ا باإنجـــاز اأعمال البناء في  فـــكان الإخوة يقومـــون بت�سغيله. وقاموا اأي�سً

عـــدٍد من الأبنية التي لم ُي�ستكمل بناوؤها بعُد في مع�سكر �سالح الدين. 

كنـــت �سديًقا »لح�سين جعفري« من »كرمان« نزيل الزنزانة رقم)7(, 

وكان يقوم باأعمال البناء ]بال�سخرة[, وقد ا�ستغّله العراقّيون كثيًرا. هو 

المذنـــب في هذا ال�ساأن, فقد كان يعمـــل دون َكَلٍل, والعراقّيون يعجبهم 

ال�سخ�ض الذي ل يعرف التعب, فال يدعونه و�ساأنه.

هـــم اأخـــذوه  ـــا فـــي ذلـــك اليـــوم, اإّل اأنَّ مـــع اأّن »ح�سي���ن« كان مري�سً

لل�ّسخـــرة. بالكاد ا�ستطاع ال�سير عند عودته اإلى المخيَّم. بع�ض العنابر 

التي ُن�سبْت هياكلها المعدنية, ُبنيت على اأيدي: »ح�سين جعفري، ر�سا 

ين.  ين, والهمدانيِّ زينل���ي«, وعدٍد اآخر من الإخوة الآراكييـــن, الطهرانيِّ

كان م�ســـوؤول ق�ســـم الهند�ســـة فـــي المع�سكـــر ُيريـــد اإنهاء بنـــاء الق�سم 

الإدارّي, اللوج�ستـــّي, واأحـــد المخـــازن في اأ�سرع وقـــت. هزلت اأج�سام 

خـــرة( ب�سبب �ســـوء التغذية, ولـــم تعد لديهم  الإخـــوة )العامليـــن بال�سُّ

الُقـــدرة على القيام بالأعمال ال�ساّقة وال�سعبة. كان عليهم ملء ُحمولة 

ع�سر �ساحنات اأو اثنتي ع�سرة �ساحنة �سغيرة بالأحجار الأ�سمنتية. كان 

العراقّيون ُيجبرون الإخوة على العمل كالعبيد, ولم يكونوا على ا�ستعداد 

لالهتمـــام بتغذيتهم واإطعامهم, بل كانوا يعطونهم كمية الطعام نف�سها 

كالآخريـــن. كان الإخـــوة الذيـــن اكت�سبـــوا خبرة في هـــذا المجال, ولم 

يكونـــوا قادرين علـــى مقاومة العراقّييـــن, ي�سّبون جـــام غ�سبهم على 

الأحجـــار الأ�سمنتّيـــة, فكانوا ي�سعـــون الكثير من الح�ســـى والقليل من 

الأ�سمنـــت عند �ســـبِّ الأحجار الأ�سمنتّية اأو العك�ـــض. كانوا يهدفون من 

وراء تقليل كمّية الأ�سمنت اأن ي�سنعوا اأحجاًرا اأقّل مقاومًة واأ�سرع تلًفا. 
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ومن خالل زيـــادة كمّية الأ�سمنت اأن ُيعر�ســـوا العراقّيين لم�ساكل َنفاْد 

كمّيـــة الأ�سمنتّية عندهـــم. هذا ال�ســـيء الوحيد الذي ا�ستطـــاع الإخوة 

القيام به.

ـــم الأحجار الأ�سمنتية,  قـــال »ح�سين جعف���ري«: عندما كانت تتحطَّ

وي�ساألنـــا العراقّيون عـــن ال�سبب, ُكّنا نجيبهم باأّننـــا ل�سنا مذنبين, فقد 

م. وقد اأخبرنا  خـــارْت ِقوانا, وكانت الحجارة  ت�سقُط من اأيدينا وتتحطَّ

العريـــف »قا�س���م«, م�ســـوؤول ق�سم البناء فـــي المخيَّم, باأّنـــه قبل و�سول 

الأ�ســـرى الإيرانّييـــن اإلى مع�سكر »�س���الح الدي���ن« كان عدٌد من العّمال 

التكريتيِّن, ومن القرى المجاورة, يعملون على بناء الأبنية غير المكتملة 

في المع�سكر. لكن بعد و�سول الأ�سرى طردوا العّماَل قائلين: اإنَّ العّمال 

ين اأف�سل. المّجانيِّ

ال�سبت15 ت1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

ـــى الأمعـــاء )الديزنطاريـــا(. ولـــم اأكن لأذهـــب اإلى  �سبـــُت بُحمَّ
ُ
اأ

م�ستو�ســـف المخيَّم؛ حيـــث الدكتور »جم���ال« ي�سيء معاملـــة الأ�سرى 

يقومـــان  باق���ر وجدان���ي«  يمان���ي ومحّم���د  »عل���ّي  كان  يـــن.  الإيرانيِّ

بتمري�ســـي. جل�ســـت بكّل �سعوبة فـــي �سف الإح�ساء. مـــا زال اأمامنا 

�ساعـــة لنتهاء اإح�ساء الّظهيـــرة. حاول »بهزاد رو�س���ن« جاهًدا اإقناع 

ـــم. فقد كان  الدكتـــور »جم���ال«؛ لكـــي يدخلني اإلـــى م�ستو�سف المخيَّ

الدكتور »جم���ال« على عك�ض الدكتور »موؤّيد« ل يهتّم ب�سحة الجرحى 

والمر�سى الأ�سرى.
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, الم�سوؤول عن 
(1(

حاول الجميع م�ساعدتي. كان »مرت�سى واحد بور«

ة �ساعات.  توزيـــع الخبز في المخيَّم. جاء اإلـــّي وَعِمَل على تمري�سي لعدَّ

ته من الخبز.  األـــّح عليَّ كثيًرا؛ لأتناول �سيًئا من الطعام, واأعطاني ح�سّ

ته من الخبز كّل يوم بين الأ�سرى  لقـــد اعتاد »مرت�سى« اأن يق�ّســـم ِح�سّ

ين. كان اإن�ساًنا ملتزًما وم�سوؤوًل. اأدركت بعد مّدٍة باأّن  الجرحـــى والم�سنِّ

ة اإ�سافية من الخبز. العراقّيين ُيعطونه ِح�سّ

ح�سب كالم »به�ستي بور«: في تلك الظروف التي ل ي�سبع فيها اأحد, 

يعتبُر الح�سوُل على خبـــز اإ�سافي بمثابة الح�سول على �سيارة مجانّية 

ودون انتظـــاٍر ل�سركـــة ال�سيـــارات الإيرانّية. لـــم يكن »مرت�س���ى« لياأكل 

ته الإ�سافية من الخبز اأبًدا.  ح�سَّ

ة اإ�سافية كـ»بهزاد« تمامًا,  لم يقبل في البداية الح�ســـول على ح�سّ

بـــل اأراد اأن يكـــون مت�ساوًيا مع الآخرين. قبل عـــّدة اأّيام قال له المالزم 

ة ُكلِّ اأ�سيِر حرٍب من الطعام هي بالمقدار الذي ي�سمح  »فا�سل«: »ح�سّ

���دي، يقول  ل���ه البق���اء على قي���د الحي���اة«, فقال له »مرت�س���ى«: »يا �سيِّ

�سقراط: نحن ناأكل لَنعي�س، ول نعي�س لناأُكَل«. 

واأعطـــه  الُخبـــز  ُخـــذ  لمرت�ســـى: 
(2(

اإ�سكندري« »اأ�سغ���ر  قـــال 

لالأ�ســـرى المر�سى والجرحى, اإن لم تاأخـــذه ف�سياأكله �سخ�ٌض �َسِرٌه  

.
(3(

كـ»�سلوان«

�سر في »�سلمجة« 
ُ
كان الدكتـــور »مرت�س���ى واحد ب���ور« طالبًا في فرع الكيمياء في جامعة »بابل�سر« وقد اأ  (1(

عـــام 1988. بعد التحّرر ح�سل علـــى �سهادة الدكتوراه في الكيمياء وهو حاليـــا اأ�ستاذ معاون في جامعة 

»زنجان«.

»اأ�سغر ا�سكندري« من طهران, عمل بعد التحّرر في ق�سم الأبحاث في وزارة النفط.  (2(

»�سلوان« حار�ض عراقّي بعثّي �سيِّئ الطباع.  (3(
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الثنين 24 ت1 1988ـ تكريت -المخيَّم الملحق

ـــم, كان معه  قرابـــة الظهـــر, دخل المـــالزم »فا�سل« اإلـــى المخيَّ

»ولي����د و�سع����د«, ومعهما كمّية من »ال�سوكول«, قـــال المالزم: اأر�سل 

بيِّ  الرئي�ض »�سدام ح�سين« لكم »ال�سوكول« لمنا�سبة ذكرى مولد النَّ

ـــى باأ�سرى الحرب, وقد  ر حتَّ الأكـــرم P فـــي 12 ربيع الأّول, اإنَّه يفكِّ

عوا »ال�سوك����ول« على  اأمـــر �سخ�سيًّا بتوزيـــع »ال�سوكول« عليكـــم. وزَّ

, وهو اإن�سان 
(1(

الأ�سرى باأمر من المالزم, فقال »رامين ح�سرت زاد«

مها اإلى  : يا رفاق ل تاأكلـــوا »ال�سوكول«, بل احتفظوا بهـــا لنقدِّ
ّ
ذكـــي

بـــيِّ الأكرم P. اأعاد  يـــن فـــي 17 ربيـــع الأول ذكرى مولد النَّ العراقيِّ

حوالي 40 اأ�سيًرا »ال�سوكول« اإلى »رامين«. كنت اأرغب ب�سّدة في اأكل 

ا بالن�سبة اإلـــى اأ�سخا�ٍض لم يذوقوا  »ال�سوك����ول«, فتناولها لذيذ جـــدًّ

ة طويلة. احتفظ »رامين« بال�سوكول. طعمها منذ مدَّ

الأربعاء 26 ت1 1988ـ تكريت -المخيَّم الملحق

د  ة الأولـــى ل�ست�سهاد اأخي ال�سيِّ هـــذه الليلة �سادفت الذكرى ال�سنويَّ

ني ارتحـــُت قلياًل عندما بكيت.  »هداي���ت اهلل«. �سعـــرت بالنقبا�ض, لكنَّ

هم اأنني قد اْنَهرُت. قبل �سنة  َلـــْم يعلم الإخوة �سبب بكائـــي. اعتقَد بع�سُ

مـــن الآن, وفي مثل هذه الليلة ا�سُت�سِهد اأخي فـــي عمليَّات ا�سترجاع تلة 

»دوقلو« في منطقة كرد�ستان.

عمــــل »رامي���ن ح�س���رت زاد« بعــــد التحّرر فــــي المجالين القت�ســــادّي والثقافّي. فقــــد اأ�ّس�ض المركــــز الثقافّي   (1(

والتبليغــــي »بعث���ت« في زاهــــدان. كما عمل كمدير تنفيــــذّي ل�سركة »اأح���رار« محافظة »�سي�ست���ان وبلو�س�ستان« 

وع�ســــو هيئــــة الإدارة في �سركــــة ال�سناعات الغذائّيــــة في »القد����س الر�سوّي���ة« )ن�سبة اإلى العتبــــة الر�سوّية 

المقّد�سة( .
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مـــا من �ســـٍك في اأّنهم يقيمون مرا�سم العـــزاء لي ولأخي في م�سقط 

راأ�سي هذه الليلة.

.
(1(

د »هدايت اهلل« اأم�سيت ليلتي مع ذكريات اأخي ال�سيِّ

الجمعة 28 ت1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

جمـــع »ح�سن به�ستي ب���ور« من كل زنزانة اأ�سيـــًرا واحًدا. كان يتمتع 

بذوق وفكر متوّقد, واعتبره الأخوة قائًدا للمخيم. عندما كنت األتقي به 

فيمـــا م�سى, لم اأكن اأعتقد اأّن هـــذا الج�سم النحيل وال�سغير ي�سم كل 

هذا التخطيط و�سعة الأفق. لقد اأخبره الإخوة اأن يوم اأم�ض كان الذكرى 

ال�سنوية الأولى ل�ست�سهـــاد اأخي, فجاء اإلّي اليوم, وجل�ض بالقرب مني, 

د »هدايت اهلل« قبل ا�ست�سهاده العام الما�سي قد اأطلق علينا نحن الفريق الذي عمل على زرع  كان ال�سيِّ  (1(

الألغـــام في منطقة »�سا�سو« وتّلة الغابات ا�سم »مزارعو الخ�س���ار ال�سيفّية«, كان تعبيرًا جمياًل. َفِفَرق 

زرع الألغـــام , تـــزرع اأنواع الألغام وعلى مائدتهـــا اأنواع المواد المتفجرة التي كّنـــا نعّدها لل�سيوف غير 

د »هدايت اهلل« في فـــرع ال�ستخبارات الذين يدخلون اإلـــى دار الأعداء دون  المرغـــوب بهـــم. كان ال�سيِّ

دعـــوة وتربطهم مع وحدة التخريـــب عالقات قديمة. لم يخبرني اأحد في البدايـــة بنباأ ا�ست�سهاد اأخي, 

د »�سريف بنجه بند« فـــي مع�سكر ال�سهيد بهروز  وعندمـــا كنت فـــي الطريق اإلى كرد�ستان �ساألـــت ال�سيِّ

غالمـــي عن اأخي فقال: »اإّنه في المع�سكر« ولم اأدرك من ت�سرفاته ومحاولته اإخفاء البكاء اأّن اأخي قد 

ا منعي من دخول ال�سالة قائاًل اأنَّ اأخي لي�ض موجوًدا واأّنه قد ذهب في  ا�ست�سهد. وقد حاول ح�سن اأي�سً

اإجازة, لكّنني ا�ستطعت اأن اأرى اللوحة التي كتب عليها التبريك با�ست�سهاده. من هناك عدت اإلى قريتي 

وكنت اأبكي با�ستمرار . وقبل اأن ن�سل اإلى »با�ست« توقفت الحافلة؛ لتناول الع�ساء, وهناك التقيت اأخي 

ـــد »�سج���اع الدين« الذي كان يبدو �سعيدًا فا�ستقبلته ببـــرودة. كان عائًدا من »الهور العظيم«, ولم  ال�سيِّ

د »هدايت اهلل«.  د »هداي���ت« اأْم ل؟ �ساألني عن اأحوالي وعن ال�سيِّ اأدر هـــل كان علـــى علم با�ست�سهاد ال�سيِّ

د »اأر�س« فاأخبرته ب�سوت منخف�ض  حينها اأدركت اأّنه ل يعلم بخبر ا�ست�سهاده. �سادفنا في الزقاق ال�سيِّ

ـــد »�سجاع« ل يعلـــم بالأمر. عندما لم نجد اأحـــًدا في المنزل, وعلـــم اأّن الجميع قد ذهب اإلى  بـــاأّن ال�سيِّ

د »�سجاع« باب اأحد زمالء الدرا�سة  القرية الكبرى, �سكَّ في اأّن �سيًئا ما قد حدث . في الطريق قرع ال�سيِّ

د »�سج���اع« هل ا�ست�سهد اأحد ما في »با�س���ت«؟ فاأجاب الولد الذي ل  ففتـــح البـــاب ولد �سغير, �ساأله ال�سيِّ

د »�سليمان« قد ا�ست�سهد. ذهبنا اإلى المقبرة وكانت اأخواتي ما ِزلَن  د »�سجاع« باأّن ابن ال�سيِّ يعرف ال�سيِّ

رين  دد في اأذني: »لق���د و�سلتما متاأخِّ د »هدايت اهلل«. مـــازال �سوت اأختي»فيروزة« يترَّ عنـــد قبر ال�سيِّ

عن دفن اأخينا »هدايت اهلل«!



القدم التي بقيت هناك  382

ن اآلمي. لقد ا�ستخدم  وحّدثني عن ال�ّسهادة وال�ّسهيد, فكان كالمه ُي�َسكِّ

اليـــوم تعابير جميلًة عـــن ال�سهادة, فقال: »ي���ا �سيِّدي العزي���ز، في يوم 

م���ن الأّي���ام كن���ت اأقارن بي���ن �سهداء الح���رب المفرو�س���ة، وبين النبي 

اإ�سماعي���لQ، فقلت لنف�س���ي: »اأّي مقام ومنزل���ة رفيعة لهم؟!« ثم 

تابـــع قائاًل: »النبي اإبراهيم Q اأح�س���ر اإ�سماعيل Q اإلى مكان 

الت�سحية، ولم يذهب هو بنف�سه، لكن �سهداءنا ذهبوا باأنف�سهم. كان 

الكب�س فداًء لإ�سماعيل؛ لكن �سهداءنا كانوا هم القرابين«.

كان لبه�ستـــي بـــور اأ�سدقاء طيبون, اأكثرهم مـــن طالب الجامعات, 

وقـــد و�ســـع البرامج مـــن اأجل دنيـــا الإخوة الأ�ســـرى واآخرتهـــم, فقام 

الطـــالب الجامعّيون الذين وقعوا في الأ�ســـر بنه�سة ثقافية وعلمية في 

المخيَّم باإدارة »ح�سن به�ستي بور«.

تعّر�ض »به�ستي بور« للكثير من الأذية مع بداية مجيئنا اإلى المخيَّم, 

فقـــد اأخذه العراقّيون اإلى ال�ستخبـــارات واآذوه. اعتقدوا اأّنه من اأقارب 

ال�سهيد »به�ستي«, فقال »به�ستي بور« لهم: »اإّنه لفخر لي اأن اأكون من 

اأق���ارب ال�سهيد به�ست���ي، لكنني لالأ�سف ل�ست كذل���ك«. لكن العراقّيين 

لم ي�سّدقوه. 

ر بثمن, ول ُيتلُف اأّي �سيٍء ِبَقْدِره؛   كان يقول لالإخوة: اإّن الوقت ل يقدَّ

لذلك كان يق�سي معظم وقته في الأعمال العلمّية والثقافّية. كان بع�ض 

�سيبوا بنـــوع من الياأ�ـــض والقنوط يقولـــون له: »نحن 
ُ
الأ�ســـرى الذيـــن اأ

اأ�س���رى، ول اأم���َل لنا بالحري���ة على الإطالق، واإذا كان م���ن اُلمقّرر اأن 

نتعفن في هذا ال�سجن فما فائدة الدر�س؟!«.

 كان »به�ست���ي ب���ور« يتحـــّدث اإلى تلـــك الجماعة التي تجـــّذر الياأ�ض 
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والالمبالة في فكرها, بكثيـــر من المنطق ال�ستدلل, فيقول: »اطلبوا 

العل���م م���ن المهد اإل���ى اللح���د«. وفي بع�ض الأحيان يقـــول لهم: اطلبوا 

ا:  العلم ولو في »تكريت« في مخيم الأ�سرى رقم )16(. وكان يقول اأي�سً

بيُّ الأكرم P حا�سًرا بيننا الآن, واأراد اأن يجيب عن �سوؤالكم  لو كان النَّ

لقال لكم: »اطلبوا العلم من الجبهة اإلى معتقل الأ�سر«.

كنت اأوؤمن باإخال�سه واأعماله. 

فقـــد تولَّى »حيدر را�ستي« تدري�ض الترجمـــة, والتجويد, وال�سرف, 

والنحـــو, كما توّلى »اأ�سغ���ر اإ�سكندري« تدري�ض قواعـــد اللغة الفار�سّية. 

بينمـــا قام الدكتور»به���زار رو�س���ن« بتدري�ض اللغـــة الإنكليزّية, و»حكيم 

خلَيف���ان ومحّمد اآغاجري« تدري�ض العربّية وترجمة ال�سحف العربّية, 

توّلى »مرت�سى واحد بور، وبه�ستي بور« نف�سه تدري�ض ترجمة ال�سحف 

الإنكليزّيـــة »Bagdad observer«. منعنـــا الحّرا�ض بعد مـــدة من القيام 

باأن�سطـــٍة علمّيـــٍة وثقافّيٍة, فكان علـــى الأ�ساتذة اأن ُيدّر�ســـوا تالمذتهم 

با�ستخـــدام حيـــٍل مختلفة, وعلى الإخـــوة اأن يدر�سوا باأّيـــة طريقة. كان 

 Bagdad« التالمـــذة الذين َيدر�سون اللغة الإنكليزّيـــة يب�سطون �سحيفة

observer« علـــى الأر�ض, ويتحلقون حولها, ويدر�ســـون. وافق عدد قليٌل 

من الحّرا�ض على عمل »به�ستي بور«, وكان يتوقف التدري�ض عند قدوم 

»ولي���د وحام���د«. وكان الإخـــوة يكتفـــون بترجمـــة ال�سحيفـــة اإلى اللغة 

الفار�سّيـــة فح�سب. كّنا نق�سي اأكثر من �ساعتين في اليوم في �سف, كّل 

�ض اأن يجل�ض في  ينتظر دوره للدخول اإلى دورة المياه, فكان على من ُيدرِّ

ال�سف اأمام الذي َيدُر�ُض عنده.

ة,  عانـــى الأ�سرى, »مفقودو الأث���ر«, في »تكريت« من �سوابط خا�سّ
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َبَط الحّرا�ض معهم قلم حبٍر اأو ورقة؛ لذا كان الإخوة  فالويـــل لهم اإن �سَ

ئـــون اأقالمهم بعيًدا من اأعين العراقّييـــن. ا�ستخدم الإخوة اأكيا�ض  يخبِّ

الأ�سمنت, وعلب م�سحوق الغ�سيل الكرتونّية, وحتَّى اأوراق علب ال�سجائر 

للكتابـــة عليهـــا. وكان اأغلبهم ُيخفي قلَمـــُه الِحبـــر, اأو الر�سا�ض داخل 

الو�سادة, اأو داخل معجـــون الأ�سنان. لكن الأ�سرى الذين حّرر ال�سليب 

الأحمر لوائح باأ�سمائهم لم يعانوا من تلك ال�سوابط, حتَّى اإّن ال�سليب 

الأحمر كان يزّودهم بما يحتاجون ِمن كتب واأقالم وورق.

نّظم »به�ستي بور« �سفـــوف التدري�ض في الباحة الترابّية الخارجّية 

ـــم ب�ســـورة مجموعات موؤلفة من ثالثـــة اأو اأربعة اأ�سخا�ض, وعلى  للمخيَّ

فترتي الُف�سحة في ال�سباح والع�سر.

ة, فكانت الباحة  لكّل اأ�سلوٍب من اأ�ساليب التدري�ض م�ساكلُه الخا�سّ

الترابّيـــة الخارجّيـــة للمخيَّم بمثابة اللوح, وكف اليـــد الممحاة, بينما 

كان اأ�سبـــع الأ�ستـــاذ الطب�سور. بع�سهم كان ي�ستخـــدم عيداًنا خ�سبّيٌة 

للكتابة على الأر�ض الترابّية, والنعل كممحاة. كاَن الإخوة في المعتقل 

رقم )12( يطحنون الملح مع م�سحوق التنظيف جّيًدا ويب�سطونه على 

�ســـورة الأ�سعة)radiology), ثمَّ ي�ستخدمون عـــوَد الخ�سب للتمّرن على 

الكتابة.

ة: مـــرًة اأح�سروا  وكان للتدري�ـــض داخل الزنزانـــات اأ�ساليبه الخا�سّ

لوًحا خ�سبيًّا بقيا�ـــض )20×30�سم(, وخاط الإخوة على اإحدى الجهتين 

قطعة من القما�ض, ثـــم و�سعوا عليها القليل من الّزيت, واأ�سافوا بر�ض 

ابـــون, ثـــّم و�سعوا اللوح اأمـــام ال�ّسم�ـــض لتمت�ـــض القما�سة الزيت  ال�سّ

ـــوا القما�سة بقطعة  وال�سابون ب�ســـكل كامل. في المرحلة الأخيرة, غطُّ
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مـــن النايلون الرقيق, وال�سفاف, فاأ�سبح اللـــوح الزيتي جاهًزا للكتابة. 

عندمـــا نكتب على اللوح, كانت الكتابة تظهر جِليَّة, ومن اأجل محو تلك 

الكتابـــة يكفـــي اأن ننـــزع قطعة النايلون عـــن اللوح فتمحـــى الكتابة, ثّم 

نعيدها اإلى مكانها في�سبح اللوح جاهًزا للكتابة من جديد.

عملنا بهذا الأ�سلوب مّدة ِمن الَزمن, لكن اكت�سف العراقّيون الأمر, 

بم�ساعـــدة جوا�سي�ض الداخـــل, ف�سادروا الألواح. ُحرمنـــا نعمة الألواح 

ابون  الم�سّنعة داخليًّا, فا�سطر الإخـــوة بعد ذلك للكتابة بوا�سطة ال�سّ

على بالط اأر�ض الزنزانات.

ابتكـــر الإخوة بعد مّدة طريقة اأخرى للكتابة؛ اإذ يوجد داخل اأكيا�ض 

ال�ّسكـــر قطـــع بال�ستيكيـــة بي�ســـاء بقيا�ض)30×30�سم(, فـــكان الإخوة 

العاملـــون في المطبخ ُيح�سرون تلـــك الألواح بعيًدا عن اأعين الحّرا�ض. 

ي�ســـع الإخوة القطع البال�ستيكّية على قطع من الكرتون, ويكتبون عليها 

باأقـــالم الحبر, وفـــي ال�سباح التالـــي َيمحوَن الكتابـــات بغ�سلها بالماء 

فونها تحت اأ�سعة ال�سم�ض؛ لُت�سبَح جاهزًة  ال�ساخن وال�سابون, ثّم ُيجفِّ

لال�ستخـــدام مجّدًدا. بع�سهم كان يحرق معجـــون الأ�سنان لَيَتحّوَل اإلى 

فحٍم, ثّم يكتبون به على اأر�ض الزنزانة.

كان فـــي المخيَّم طيفان من الأفكار: فريق يعتقـــد اأّنه علينا التقّيد 

بجميـــع اأنظمـــة وقوانيـــن العراقّييـــن, واأّنه علينـــا اإطاعتهـــم, وتنفيذ 

اأوامرهم ما دمنا في اأ�سِرهم, بينما رفع الفريق الآخر الذي يتزعمهم 

»به�ست����ي ب����ور« �سعار: »هيهات مّنا الذل����ة«, وهذا الفريق في اأغلبه من 

عنا�ســـر التعبئة والحر�ـــض الثورّي. كانـــوا يعتقدون اأّنه �سئنـــا اأم اأبينا 

فاأج�سامنـــا اأ�سيرة عنـــد العراقّيين, لكن علينـــا اأن ل ن�سمح لهم باأ�سِر 
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معتقداتنـــا. كّنـــا نوؤمن باأّنـــه يتوجب علينـــا العمل بتكليفنـــا في حربنا 

�ض, واأّنه علينا الثبات على  العقائدّية, تماًما كما فعلنا في الدفاع المقدَّ

معتقداتنـــا و�سعاراتنا, فال نتنـــازل عنها. كانت ت�سرفـــات العراقّيين 

عدائّية تجاه الفريق الثاني.

ال�سبت 29 ت1 1988 ـ  تكريت -المخيَّم الملحق

اّتفقنـــا علـــى اأن يذهب »رامين ح�سرت زاد«, اليـــوم, اإلى الحّرا�ض, 

ويقّدم لهم »ال�سوكول«. ذهب »رامين« اإليهم, فتعجب الحّرا�ض, لأنَّهم 

ة  عرفوا اأّن هذا »ال�سوكول« هو نف�سه الذي وزعوه على الأ�سرى قبل عدَّ

اأّيام بمنا�سبة الثاني ع�سر من ربيع الأّول؟ اأخذ عدٌد منهم »ال�سوكول«, 

و�ســـاأل »ولي���د« و»رامين���اً« عن المنا�سبـــة, فاأجاب »رامي���ن«: »بمنا�سبة 

ال�ساب���ع ع�س���ر من ربيع الأّول ذكرى مول���د النَّبيِّ الأكرم P«. غ�سب 

»حام���د«, وقال: »اأيَّها المجو�سّي تريد اأن تقول لنا: اإّن مولد الر�سول 

هو في 17 ربيع الأّول؟«.

اأراد »رامي���ن« اأن يخّفـــف من غ�سب »وليد وحام���د وموؤذن« �سابط 

بيِّ الأكرم  ال�ستخبـــارات, فقال لهم: 12 ربيع الأول هو ذكـــرى مولد النَّ

ح�ســـب التقويم ال�ّسّني, و17 ربيع الأّول هو ذكرى مولده ح�سب الروايات 

ى باأ�سبوع الوحدة الممتّد بين  ال�سيعّية؛ لذلك يوجد في تقويمنا ما ُي�سمَّ

12 و17 ربيـــع الأّول, وهو اأ�سبـــوع الوحدة بين الم�سلمين ال�سيعة وال�سّنة؛ 

ن الأعداء من اإيجاد الُفرقة بين الم�سلمين«. لكي ل يتمكَّ

ن قائدكم بتدّبـــره و حنكته من  فقـــال »م���وؤذِّن« »لرامين«: لقـــد تمكَّ

الق�ساء على حكم ال�ساه.
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الثالثاء 1 ت2 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

ذهبـــُت اإلى الزنزانة رقم )9( لأزور »يد اهلل زارعي«, فهو لم يخرج 

ع العراقّيون الأ�سرى الجرحى على  منـــذ عّدة اأّيام اإلى الُف�سحـــة. لقد وزَّ

مختلـــف الزنزانـــات, الأمر الذي �سّهـــَل على الأ�ســـرى الأ�سحاء تقديم 

الم�ساعدة والعناية بهم.

 لالأ�سرى المجروحين, 
(1(

كان الأ�سرى الأ�سّحاء بمثابـــة عكاٍز �سعٍب

ـــى اأحـــد الأ�سرى الأ�سّحاء, وفـــي كلِّ اآن واأوان, العناية وتقديم كلِّ  فيتولَّ

اأنـــواع الم�ساعـــدة لأحد الأ�سرى الجرحـــى اأو الم�سّنيـــن. توّلى »محّمد 

 العناية بـ»يد 
(2(

باق���ر وجدان���ي« العناية بـــي, وتوّلى »اأحم���د امان���داري«

اهلل زارع���ي«. كان اأحمد اإن�ساًنا �سبـــوًرا ل يعِرف الكلل, هو من عنا�سر 

التعبئـــة, في »كتيب���ة 415«, من فرقة ثـــار اهلل 41. كان يتوّجب على من 

ر  ـــا من وقته لأجله. تقرَّ �ض جانًبا مهمًّ يرعـــى �سوؤون »يد اهلل« اأن يخ�سّ

فـــي الأّيام الأولـــى اأن يرعى عدٌد من الأ�ســـرى الأ�سحاء اأحد الجرحى, 

ـــون ُمـــداورًة غ�ســـل مالب�ســـه, وتو�سيـــب دثـــاره, وم�ساعدته على  فيتولَّ

ال�ستحمام, والّذهاب اإلى المرحا�ض, ومرافقته اأثناء زحمة الأ�سرى.

لكن بعد ذلك, وب�سبب م�ساعر العطف والألفة التي طغت على عالقة 

ـــل ال�ستمرار  الجريـــح بالم�ســـوؤول عن رعايتـــه, كان هـــذا الأ�سير يف�سِّ

ة الأ�سر. برعاية الجريح بمفرده اإلى نهاية ُمدَّ

كان الأ�ســـرى الجرحى ي�سعرون بالحـــرج؛ لأّنهم يتَِّكلون في جميع اأعمالهم وفي تاأمين احتياجاتهم على   (1(

الأ�سرى  ال�سالمين.

اأحمـــد اأمانداري: من مدينة »بم« في محافظـــة كرمان. لقد ُقتلت ابنته »فر�سته« 11 عاًما, وابنه »ر�سا«   (2(

نقذ هو وزوجته من تحت الأنقا�ض. يعمل حالًيا كمدرب 
ُ
9 اأعـــوام في الزلزال الذي �سرب »ب���م«. بينما اأ

للريا�سة في وزارة التربية والتعليم.
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دخلت اإلـــى الزنزانة رقـــم )9(, فراأيت »ي���د اهلل« يجل�ض حزيًنا في 

ِطْق روؤيته 
ُ
اإحـــدى الزوايا, لم يحـــدث اأن راأيته حزيًنا بهذا ال�سكل, وَلْم اأ

علـــى تلك الحـــال, فقد كان »يد اهلل« �سبوًرا حتَّى فـــي اأق�سى الظروف, 

جل�ست بالقرب منه و�ساألته:

(1(
- ما ِبك؟ ِلَم اأنت منزعج هكذا »هل َغِرقت �سفنك؟«

- اأنـــا منزعج مـــن ت�سّرفات »عي�سى« معي. دعـــاوؤك م�ستجاب عند 

د, فادُع على »عي�سى« ِمن اأجلي. اهلل يا �سيِّ

ًنـــا اأّنه لو �ســـاء اهلل اأن ي�ستجيـــب لُدعاء اأحـــٍد فبالتاأكيد  - كـــن متيقِّ

ي. �سي�ستجيب لدعائك اأكثر منِّ

حّدثنـــي عن ت�سّرفاتـــه العدائّية معه. »عي�سى« مـــن اأ�سل �سودانّي. 

جـــاء جّده اإلى العـــراق قبل �سنوات, وتزّوج من امـــراأة عراقّية, فح�سل 

علـــى الجن�سّيـــة العراقّية. تعي�ض عائلته فـــي مدينة »النا�سرّي���ة«, وكان 

ين الذين قاتلوا في جبهة »�سو�س«, وُقتل  ابـــن عمه من الجنود ال�سودانيِّ

هنـــاك. كان »عي�سى« ق�سير القامـــة, ب�سرته �سوداء اللون كالحة, وكان 

يكـــره »يد اهلل« كثيًرا. كانت عالقته بـــه كعالقة »وليد« بي. كان العديد 

رون »ي���د اهلل« ب�سبب حالته الج�سمّيـــة. لكن لم يكن  مـــن الحّرا�ض ُيقـــدِّ

يعلم �سبب عداء »عي�سى« له.

ف�ساألت يد اهلل:

- حًقا, ماذا يريد »عي�سى« منك؟ ما به؟

-  دائًما يعتر�سني ويوؤذيني.

هـــل غرقـــت �سُفنـــك ؟ م�سطلح خا�ّض يعني هل حدثت لـــك م�سكلة كبيرة بحجم غـــرق �سفن التاجر اأو   (1(

البّحار.
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-  هل �سكوته اإلى »�سعد«؟

- ل فائدة من ذلك »فالطيور على اأ�سكالها تقع«.

البارحـــة �سكـــى »ي���د اهلل « »عي�س���ى« عند »�سع���د« رئي�ـــض الحّرا�ض. 

فرماه »عي�سى«, الذي كان ي�سبُّ الماء المغلي في وعاء ال�ساي الحافظ 

للحـــرارة, بالماء على ظهره, فقال له يد اهلل: »ل���م اأر ظالماً مثلك في 

حيات���ي«. لـــم يعتر�ض »�سعد« علـــى ت�سّرفات »عي�سى« اأبـــًدا, فقال »يد 

اهلل« لعي�سى: »ِلَم رميتني بالماء المغلّي اأّيها »الُمعّقد«؟ ما الذي فعلته 

لك؟«. عندها حمل »عي�سى« اإبريق الماء البارد المو�سوع على الطاولة, 

واأفرغه على »يد اهلل«, وقال له: »لقد اأحرقُتك بالماء المغلّي، وبردُتك 

بالماء البارد«.

عندمـــا اأخبرُت العريـــف »قا�سم«, الـــذي يعمل في ق�ســـم ال�سيانة, 

بالأمـــر, قال لي: »عي�سى �سخ�ٌس غير �سويٍّ نف�سيًّا، وقد اأخبر الدكتور 

»موؤّي���د« رئي�ض الحّرا�ض باأّن ت�سّرفـــات عي�سى اأ�سبه بت�سّرفات مري�ض 

ـــدة مع »�سع���د«, لم يّتخـــذ الأخير اأيَّ  نف�ســـّي؛ لكن ب�سبـــب عالقته الجيِّ

م له الحمايـــة والّدعم., فقلت ليد اهلل: علينا  اإجـــراٍء �سده, بل كان يقدِّ

اأن نفّكر ب�سيء ما.

- مهما فّكرت ل اأعرف �سَبَب ابتالئي بهذا الرجل!!

- لقـــد تجاوز الأمر حّد الدعاء, �ساأذهب, واأتحدث اإليه, �ساأقول له: 

اإّن »يد اهلل« قّرر اأن ي�سكوك اإلى النقيب »خليل«, و�ساأرى رّدة فعله. 

كان »عي�س���ى« يخاُف قائـــَد المعتقل خوَفه من المـــوت, ولقد اأدركنا 

هـــذا في وقت لحـــٍق. ت�سايقت كثيـــًرا؛ لأّنه ب�ســـق في وجه »ي���د اهلل«. 

كان »ي���د اهلل« حائـــًرا, هل ي�سكوه اإلى النقيـــب, اأْم ل؟! كان خليل يكتفي 
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بتوجيه مالحظة ب�سيطة للحار�ض الذي ي�سكوه الأ�سرى اإليه, فهو يرّجُح 

الحّرا�ض على الإيرانّيين. كان كلُّ من ي�سكو الحّرا�ض يتعّر�ض للم�سايقة 

من قبل الم�سكّي )عليه(, فكان ياأتي اإلى ال�ساكي فور مغادرة القائد, اأو 

ل الإخوة ال�سكوت. كان  ال�سابـــط, المخيَّم, ويذيقه الويالت؛ لذلك ف�سّ

الحّرا�ض ينتقمون مـــن الأ�سير الذي ا�ستكى عليهـــم, وُي�سيوؤون معاملته 

ـــى اآخر اأّيـــام الأ�سر. كان »يد اهلل« على درايـــة بالأمر؛ لذا لم يرغب  حتَّ

فـــي اأن يكون م�سيره كم�سير اأولئك الأ�ســـرى. تركُت »يد اهلل« وذهبت 

اإلى »عي�سى«.

كان »عي�س���ى« يتنـــاول الفاكهة, مـــا اإن راآني قرب بـــاب غرفة رئي�ض 

الحّرا�ض حتى �ساألني: »ها �سينو؟«

فقلت له دون اأن األفظ كلمة �سيِّدي:

 �سحيـــح اأّننا اأ�سرى, ويمكنكم اأن تفعلـــوا بنا ما ت�ساوؤون, لكن لماذا 

ُت�سيء معاملة »يد اهلل« بهذا ال�سكل؟!

 فقال لي, وقد اأغ�سبه اأ�سلوب كالمي:

 اأنت تطيل ل�سانك!

عندما راأيت اأن ل اأثر لكالمي معه, واأّنه �سخ�ض ل ُمباٍل, قلت له:

نا نحن   �ساأقـــول لك �سيًئا واحًدا فح�سب, ل اأعـــرف بماذا توؤمن, لكنَّ

الإيرانّييـــن نوؤمن بالإمام الح�سين Q الذي قال: »اإن لم تكن موؤمًنا 

ا«. اأردت اأن اأقول لك: اإّن دعاء »يد اهلل« عليك �سيق�سم ظهرك. فُكن ُحرًّ

- اذهْب, واغرب عن وجهي اأّيها المجو�سّي, هيا ابتعد من هنا.

ثـــّم جلدني ب�سلك الكهربـــاء على ظهري, و�ستمنـــي, فعدت اإلى »يد 

اهلل«, واأقنعته باأن ي�سكو عي�سى اإلى النقيب »خليل«.
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الخمي�س 3 ت2 -1988 تكريت -المخيَّم الملحق

ذهبـــت اإلى »ح�س���ن به�ستي بور«, فكالمه يرفـــع المعنويات. عندما 

تحّلقنـــا حوله, قال لنـــا: »نحن على متِن قط���ار، وعلين���ا اأن ن�سعى كي 

ن�س���ل اإلى المحط���ة الأخيرة، المخيَّم الُملحق لي����س اآخر محطٍة، بل 

اإن »خير العاقبة« هي محطُتنا الأخيرة«.

اليـــوم, رمى »عي�سى« بقطعة قما�ـــضٍ اأمام »ي���د اهلل«, وطلب منه اأن 

يم�سح له حذاءه الع�سكرّي.

يعلـــم عي�ســـى تماًمـــا اأّن اإحـــدى يـــدي »ي���د اهلل«, واإحـــدى قدميـــه, 

م�سلولتان, فقال له »يد اهلل«: �ساأخبر النقيب »خليل« عن �سوء معاملتك 

لي. فرّد عليه عي�سى قائاًل: »لم تترك ال�سظية الكثير من جلد راأ�سك، 

ف���اإن تفوه���َت باأّي���ة كلمة اأم���ام النقيب »خلي���ل« ف�ساأ�سلَخ م���ا تبقى منه 

بنف�سي«.

فقـــال له »يد اهلل«: »�ساأخبره بكلِّ �سيء، واأت���وّكل على اهلل، حتَّى لو 

لم يوؤدِّ ذلك لأيِّة نتيجة«.

ـــا, وكنت واثًقـــا باأّنه �سُيواجه  كان النقيـــب »خلي���ل« نظاميًّا ومنطقيًّ

نا لـــم نكن نثق بالمـــالزم »فا�س���ل«, اأو بالمالزم  »عي�س���ى« بالأمـــر. لكنَّ

»قحطان«, فقّررنا اإن لم يكف »عي�سى« اأذاه عن »يد اهلل« اأن ن�سكوه اإلى 

النقيـــب »خليل«, واأن نطلب منه نقل »يد اهلل« اإلى معتقل اآخر ليتخل�ض 

من �سرِّ »عي�سى«.

و�ســـل النقيب »خلي���ل« اإلى المعتقل ظهر ذلك اليـــوم, فقد َعاَد من 

اإجازتـــه. ذهبُت اإلـــى »ي���د اهلل«, واأخبرته باأّنـــه الوقـــت المنا�سب, واأّن 

النقيب »خليل« قد عاد من الإجازة.
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ـــم, فرفع »يد اهلل« يده  كان النقيـــب »خلي���ل« يتم�سى في مّمرِّ المخيَّ

طالًبـــا الإذن بالكالم. كان النقيب »خلي���ل« محاًطا بعدٍد من الحّرا�ض, 

فنادى اأحد الأ�سرى العرب, و�سمح »ليد اهلل« بالتحّدث.

قال »ي���د اهلل«: �سيِّدي اأريد من »ح�سين اآغاجري« اأن يترجم كالمي. 

كان »ح�سي���ن اآغاج���ري« اأهاًل للثقة, ولم يكن الحّرا�ض را�سين عنه. كان 

يترجـــم كالم الإخـــوة الأ�سرى دون زيـــادة اأو نق�سان, كمـــا يفعل »حكيم 

خلفي���ان وخالد محّم���دي«, حتَّى لو �سّبب لنف�ســـه الأذى. لقد كان �سهًما 

دوا بع�ـــض الأ�سرى الإيرانّيين  و�ُسجاًعـــا. كان الحّرا�ض العراقّيون قد َجنَّ

العـــرب ليترجموا �ســـكاوى الأ�سرى الإيرانّييـــن ب�سكل مغايـــر اأمام قائد 

�ســـوا للم�ساءلـــة, وقد تعاون  ّبـــاط التفتي�ض, كـــي ل يتعرَّ المعتقـــل, اأو �سُ

بع�ـــض الأ�سرى العـــرب معهم في هذا المجال, ولم يكـــن الأمر ليُمرَّ دون 

ح�سولهم على المكافئة؛ لذلك اأراد يد اهلل اأن يترجم »ح�سين« كالمه. 

ئة معه, وترجم »ح�سين«  تحّدث »يد اهلل« عن ت�سّرفات »عي�سى« ال�سيِّ

م منه,  كالمه دون زيـــادة اأو نق�سان. نادى »خليل« »عي�س���ى« الذي تقدَّ

م لـــه التحّية الع�سكرّيـــة, وقال: »نع���م �سيِّدي«. �ساألـــه »خليل« عن  وقـــدَّ

الأمر, فنفى »عي�سى« كّل �سيء, وقال:

 �سيِّدي! اإن هذا الأ�سير يكذب.

فقـــال النقيب »خليل«: »هذا الأ�سي���ر ل يكذب، بل اأعتق���د اأّنك اأنت 

من يكذب«.

�سعـــرت بالرتيـــاح, فقد اأَمـــَر »خلي���ل« باإخراج عي�سى مـــن المخيَّم 

الُملحق. ومنذ ذلك اليوم اأ�سبح عي�سى يحر�ُض خارج الأ�سالك ال�سائكة 

�سيف 
ُ
للمخيم اإلى جانب عدٍد اآخر من الحّرا�ض, اإ�سافة اإلى ذلك فقد اأ
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ئة لـ»يد  ثالثـــة اأ�سهر اإلى مدة خدمته في الجي�ض؛ ب�سبـــب معاملته ال�سيِّ

اهلل«. علمـــُت بعد مّدة اأّن عي�سى طلـــب من الحّرا�ض داخل المخيَّم اأذيَّة 

»ي���د اهلل«, قائاًل لهم: »انتقموا لي منه؛ لأّنه كان ال�سبب في اإخراجي 

���م«. فقال له »�سام���ي«: »ب���ل اإن ت�سّرفاتك ه���ي ال�سبُب في  م���ن المخيَّ

اإخراجك«.

الأربعاء 9 ت2 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

تحّدثت ال�سحف عن التوافق بين اإيران والعراق على تبادل الأ�سرى 

المعوقين والمر�سى, فجاء الأ�ســـرى الأ�سّحاء اإلينا لُيباِركوا لنا. بداأُت 

بم�ساعـــدة »ح�سين مروت���ي«, و»علّي اإ�سماعيل���ي« بتدوين اأ�سماء اأ�سرى 

المخيَّم خفيـــًة, فقد اأ�سّر الإخوة عليَّ وعلى »محّمد كاظم بابائي« باأن 

ُنطلع ال�سليب الأحمر عن وجودهم اأحياَء فور خروجنا اإلى الحرية..

ْوِدع 
ُ
قـــّررت بـــدًءا من اليـــوم تدويـــن اأ�سمائهم فـــي لئحتيـــن, واأن اأ

الالئحة الثانية لدى »محّمد كاظم«, فاإن اكت�سف الحّرا�ض لئحة يبقى 

لدينا لئحٌة اأخرى.

ا�ستغرق الأمُر ثالثة اأ�سابيع لالنتهاء من تدوين الأ�سماء على الوجه 

الآخـــر لورق علب ال�سجائر الداخلي الالمـــع, واأوراق اأكيا�ض الأ�سمنت. 

كان ورق الأ�سمنـــت ياأخـــذ حّيًزا كبيـــًرا من تجويف عـــكازي, لكن ورق 

ال�سجائـــر كان منا�سًبـــا اأكثر لهـــذا العمل؛ لـــذا اأعدنا تدويـــن الأ�سماء 

التـــي كّنا قـــد كتبناها على ورق اأكيا�ـــض الأ�سمنت, علـــى ورق ال�سجائر 

من جديد. حّتـــى اإّن العراقّيين �سّدقوا باأّنه �سوف ُيطلق �سراح الأ�سرى 

الجرحى في اأ�سرع وقت. فقد اأعلن وزير خارجّية العراق »طارق عزيز« 

مـــن »جنيف« باأّنـــه �سُيطلق �سراح الأ�سرى المعّوقيـــن والمر�سى باأ�سرع 
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ة,  وقـــت. لم ي�ساأ �سدام اإطالق الأ�سرى الجرحى في المعتقالت المخفيَّ

فيف�ســـي اأمَر اأكثَر من 20 األف اأ�سيٍر مفقـــود الأثر, معتقلين في تكريت. 

رنا, وبقي رفاُقنا في الأ�سر. ما كّنا لن�ّسر لو تحرَّ

ال�سبت12 ت2 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

 الذي 
(1(

طلـــب طبيـــب المعتقل الدكتور »جم���ال« من »فا�سل رحي���م«

يعمل في الم�ستو�سف اأن ُيدخل اإليه عدًدا اأقّل من المر�سى هذا اليوم. 

بر ومزاجيًّا, يزوُر المعتقل مّرتين اأ�سبوعيًّا,  كان »د. جمال« عديَم ال�سّ

ويق�سي باقي اأّيام الأ�سبوع في معتقالت مع�سكر �سالح الدين الأخرى. 

فـــي كّل مّرة كان ياأتي اإلى المخيَّم ل يعاين اأكثر من ثالثين اإلى اأربعين 

ا, وجريًحـــا. بينما كان عدد الأ�ســـرى الذين يطلبون من  اأ�سيـــًرا مري�سً

ا يفـــوق 200 اأ�سيًرا.  »فا�س���ل رحي���م، وبهزاد رو�س���ن« روؤية الطبيب يوميًّ

اأ�سيـــب اأكثر مـــن 80  % من الأ�ســـرى بُحّمى الأمعـــاء )الديزنطاريا(. 

حـــاول »فا�سل« اإقناع الدكتور »جمال« بمعاينة عدٍد اأكبر من المر�سى, 

وكان قـــد ت�ساجـــر معه الأ�سبوع الما�سي لهذا ال�سبـــب, فقد و�سل الأمر 

اإلى حدٍّ اأن قام د.»جمال« بطرد  الأخ »فا�سل« من الم�ستو�سف.

�ض, الدواء ُخل�َسة اإلى بع�ض  اأعطى »فا�سل رحيم«, وهو م�ساعد ممرِّ

�ض لمعتقل الأ�سرى  الأ�ســـرى الم�سابين بالإ�سهال, لكن الدواء المخ�سَّ

محـــدود الكمّيـــة, ويمكـــن اإح�ســـاوؤه ب�سهولـــة؛ لذلك كانت يـــدا فا�سل 

مقيَّدتين في هذا المجال. جل�ض عدٌد من الأ�سرى بعد اإح�ساء ال�سباح 

عمل فا�سل رحيم بعد التحّرر في دائرة ال�سحة  في محافظة الأهواز)كان م�سوؤولو ال�سجون العراقيون   (1(

�سون في  ي�ستفيـــدون من الأ�ســـرى ذوي الخت�سا�ض في كافة المجالت لم�ساعدتهـــم, ومنهم المتخ�سِّ

مجالي  التمري�ض والطبابة..(.
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في باحة المخيَّم بانتظار الدكتور. ما اإن وقعت عينا الدكتور جمال على 

ح�ســـد المر�سى حتَّى نـــادى »كريم جاللي« م�ســـوؤول المخيَّم الإيرانّي, 

ا, فطلب »كري���م « بقاء 20  وطلـــب منـــه اأن ل ُيدِخَل اأكثر مـــن 20 مري�سً

ا على اأن يعـــود البقية اإلى زنازينهم. يقع الم�ستو�سف اإلى جانب  مري�سً

مدخـــل المخيَّم, رجع عدٌد مـــن الإخوة ُكلٌّ اإلى زنزانتـــه. وقد ا�سُت�سهد 

حّتـــى ذلك اليوم اأكثر من 30 اأ�سيًرا في م�ستو�سف المخيَّم. كانت حالة 

ا, ويتوّجب نقلهـــم اإلى م�ست�سفـــى »تكريت«.  ئة جـــدًّ اأكثـــر المر�ســـى �سيِّ

دة في تلك الأّيام, كحّمـــى الأمعاء, دودة الأمعاء,  ـــْت اأمرا�ض متعدِّ َتف�سَّ

م الغذائـــي, وغيرها من  ـــل الملتهبة, الت�سمُّ الفطرّيـــات الجلدّيـــة, الُدمَّ

اللتهابات, وال�ستراكات, وت�ساقط ال�سعر.

ا.  بلـــغ عدد الأ�سرى الذين بقوا اأمـــام الم�ستو�سف حوالي 60 �سخ�سً

خرج الدكتور »جمال« من الم�ستو�سف, واألقى نظرة خبيثة على الأ�سرى 

المر�سى, ثّم قال: اأخبرتكم باأنني �ساأعاين 20 منكم فقط, مكث قلياًل, 

ثّم تابع: ل يهّم, �ساأعاينكم جميًعا, اإذ لدينا ما يكفي من الدواء اليوم.

�سعدنا لأّن؛ الدكتور وافق على معاينتنا اليوم.

دخـــل المر�سى واحـــًدا تلو الآخـــر اإلـــى الم�ستو�سف؛ لكّنهـــم كانوا 

يخرجـــون بوجـــوه واجمة. لم ندِر ِلـــَم طلبوا من المر�ســـى البتعاد عن 

ل الذي كان  الم�ستو�ســـف م�سافـــة 30م, كمـــا اأّنهم رفعوا �ســـوت الم�سجِّ

, ولم 
(1(

ي�سدح بغناء »مي اأكرم«, مغنّية الدكتور »جمال« المف�سلة, عالًيا

يـــاأذن الحّرا�ض لالأ�سرى - الذين يخرجـــون من غرفة الدكتور »جمال« 

كانوا يهدفون من وراء ذلك اإلى منع الأ�سرى الذين ينتظرون دورهم في الخارج من �سماع اأ�سوات جلد   (1(

َذت و�سفتهم في مكانهم مبا�سرة. المر�سى الذين ُنفِّ
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ويمّرون بالقرب مّنا- في التحّدث اإلينا, لكّنهم كانوا ُيفِهُموننا بالإيماء 

والإ�ســـارة اأن نرجـــع, ول ندخـــل اإلـــى الم�ستو�سف. اأدركت مـــن اإ�سارة 

»ح�سين مقيمي، واإليا�س نظري« اأّن اأمًرا ما يحدث داخل الم�ستو�سف. 

نه�ض الذين اأدركوا الأمر محاولين العودة اإلى الزنزانات, لكّن الحّرا�ض 

منعوهم من ذلك. عندما دخلت اإلى غرفة الدكتور »جمال« �ساألني مما 

اأ�سكو؟

- قدمي ملتهبة, ولم ت�سف منذ اأن ُبترت.

- هل تعاني من م�سكلة اأخرى؟

- ل, فقط اأحتاج لبع�ض ال�سمادات.

كتب لـــي و�سفـــة, واأعطاها لماجـــد, اعتر�ـــض كّل من»كامبيز فرح 

دو�س���ت«, و»فا�سل رحيم« اللذان يعمـــالن هناك, حّتى الدكتور »موؤّيد« 

اعتر�ـــض عليه. فقد كتب الدكتور في و�سفته التي اأعطاها لماجد: »اأّنه 

يتوّج���ب عل���يَّ غ�سل جوارب وليد«. اأظن اأن الأمر كان نوًعا من الت�سلية 

بالن�سبة لوليد الذي كان يجل�ض بالقرب من الدكتور »جمال«. فقد طلب 

منه اأن يكتب هكذا و�سفة.

ـــة, فقد كتب »لمحّمد  كتـــب لكّل مـــن الأ�سرى المر�سى و�سفة خا�سّ

كاظ���م بابائ���ي«, »تنظي���ف زج���اج غرفة رئي����س الحّرا����س«, راعى حالة 

»يد اهلل زارعي«, بينما كتب لقا�سم فقيه, »م�سح حذاء حامد«. وُنفذت 

و�سفـــة »اإي���رج �سبان���ي« في المكان حـــاًل. يلقى المر�ســـى الأف�سل حاًل 

ة جلدات داخل الم�ستو�سف, وقد راعى الدكتور,ـ كما اّدعى ـ, حالة  عـــدَّ

الجرحى في عقاب اليوم.

ة �سفعات  لقـــد اآذانا الدكتور »جمال« اليوم كثيًرا, فهو قد و�سَف عدَّ



الألا الاابجا حلخنت « المري   الميكف  397

لعدٍد مـــن المر�سى, بينما و�ســـف للبع�ض الآخر اأمثال »عل���ّي ح�سيني، 

ر�س���ا زينلي، ومحّم���د رم�ساني« القفَز كال�سفـــادع, واأيديهم مت�سابكة 

خلـــف روؤو�سهـــم. �سربـــوا »حمي���د زارع زاده« اأكثر من غيـــره؛ لأّنه قال 

ا؟!« للدكتور جمال: »هل ت�سف هذا للعراقيِّين اأي�سً

ت�ساورت مع كاظم, وذهبنا ثانية اإلى الدكتور »جمال«, وقلنا له:

يـــا دكتـــور لقـــد اأدركنا ما ترمـــي اإليـــه, »اأي: موت���وا ول تاأت���وا اإلى 

الطبيب«.

- يا لكم من اأذكياء!

-  يـــا دكتور, ا�سربونـــا كباقي الأ�سرى الأ�سّحـــاء, فنحن ل�سنا على 

ا�ستعداد لتنظيف الزجاج, اأو غ�سل الجوارب, وم�سح الأحذية.

ا؟ - هل هذا راأي باقي الجرحى اأي�سً

ا. - اأجل هذا راأيهم اأي�سً

اليـــوم, لم اأغ�ســـل جوارب وليد, ولـــم ينّظف »محّمد كاظ���م« زجاج 

لنا  غرفة رئي�ض الحّرا�ض, كما لم يم�سح »قا�سم« حذاء »حامد«, لقد ف�سَّ

الجلـــَد على اأن ُتهان كراماُتنـــا. اأمر الدكتور »جمال« »حام���ًدا ووليًدا« 

ا 20 جلدة. بجلدنا, فنال كلٌّ منَّ

الأحد 13 ت2 1988ـ تكريت -المخيَّم الملحق

�ض ل�سالح العراقّيين.  ذهبت اليوم اإلى �سخ�ضٍ كنت اأعلم اأّنه يتج�سَّ

حملت لـــه خم�ض �سجائر, فرح كثيـــًرا عندما اأعطيتـــه ال�سجائر. الليلة 

َربه الإخوة ب�سّدة, لكّنه لم يخبر العراقّيين بالأمر, تحّدثت  الما�سية �سَ

اإليه فاأعرب عن ندمه.
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د هل �سيغفر اهلل لي؟ - يا �سيِّ

 - لَم ل؟ فقد غفَر للحّر الًرياحًي, فكيف ل يغفر لك؟

-  اأملي هو رحمة اهلل.

:
(1(

رويت له ق�سة, نقاًل عن »باقر جاكيان«

كان هنـــاك �سخ�ٌض معـــدٌم,  مجرم, خارج عن القانون, وقد انقلبت 

حالـــه اأثناء ت�سييـــع جنازة اأحـــد اأ�سدقـــاء الطفولة, فالتحـــق بجبهات 

القتـــال, كان ج�سمه مملوًءا بالأو�سام, وكان يقول لرفاقه في المترا�ض: 

اإّنه قلق فيما لو ا�ست�سهد, وراأى من َيُقوم بتغ�سيله, وتكفينه, تلك الأو�سام 

علـــى جثته, األن يت�ســـاءل كيف لهذا المجرم اأن يكـــون �سهيًدا؟! ثّم قال 

ممازًحا: »اأف�سل الموت على اأن ياأتي ذلك اليوم!«.

لقـــد اأ�سابت قذيفة هاون مترا�سه في »�سلمجة«, وتقطع ج�سمه اإرًبا 

اإرًبا. كان اهلل يحّبه كثيًرا اإذ لم يعد من حاجة لغ�سل جثمانه.

 مـــا اإن اأنهيت الق�سة حّتى فا�ست دموعه, واأ�سبح منذ ذلك الحين 

من اأف�سل الإخوة في المخيَّم.

الثنين 14 ت2 1988ـ تكريت -المخيَّم الملحق

قبـــل ظهر هـــذا اليوم, قـــام العراقّيـــون ب�سرب اثنين مـــن الأ�سرى 

, لأّنهمـــا بـــّدل زنزانتيهمـــا دون اإذٍن. فكانـــوا يبلِّلون باطن 
(2(

»الفلق���ة«

قدميهمـــا بالماء ثـــّم يجلدونهما بالكابـــل, و�سربوا اأ�سيـــًرا اآخر بتهمة 

ممار�ســـة الريا�سة, فقد اتهمه »حامد« الـــذي يحقد عليه, باأنَّه يمار�ض 

كان من طالب الحوزة العلمية و قد ا�ست�سهد في »ماروت« كرد�ستان.  (1(

الفلقـــة : ُيمـــّدد الأ�سير على الأر�ض وُترفع قدماه على خ�سبة اأو ما �سابـــه لالأعلى وُي�سرب على باطنهما   (2(

بال�سوط  اأو الع�سى. )م. نون(.
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الريا�سة بهدف الفرار من المعتقل.

م برفقة المالزم  قرابة الُظهر, جاء �سابطـــان, اأحدهما برتبة ُمقدَّ

»فا�س���ل«, المعاون في المعتقل, اإلى المخيَّم, فُجمعنا في باحة المخيَّم 

م نحيـــاًل اأ�سمـــر الب�سرة. تحـــدث اإلينا,  باأمـــر مـــن »�سع���د« كان الُمقـــدَّ

واأدركنـــا اأّنه كان يبحث عـــن العقيد الركن»محّمد الفات���ح« قائد اللواء 

429 العراقـــّي, وينوي الح�سول على معلومات حول م�سيره من الأ�سرى 

الذين اأ�سروا في �سهر حزيران من هذا العام في منطقة »�سلمجة«. كان 

ا�سم هذا العقيد ماألوًفا لدّي, لكّنني لم اأ�ساأ َجلْب المتاعب لنف�سي, فقد 

�ِســـَر العقيد »محّمد الفاتح« في 12 تّموز من هـــذا العام, وقام الإخوة 
ُ
اأ

فـــي وحدة ال�ستخبارات با�ستجوابه في  اليوم نف�سه في مقّر »كربالء«, 

واأخبرنـــا »ولي بور«, م�ســـوؤول وحدة المعلومات في اللـــواء, باأنَّ العقيد 

»محّمد الفاتح« اأخبرهم اأثناء التحقيق باأّن العراق ينوي اإقامة مع�سكر 

له في جزيرة مجنون بعد »�سلمجة«.

اأْعطـــى العقيـــد وعـــوًدا كثيرة لمن ُيقـــدم له المعلومـــات عن العقيد 

»محّم���د الفات���ح«. كان وا�سًحا مـــن طريقة كالمـــه اأّن م�سير »محّمد 

الفاتح« يعنيهم كثيًرا, اإذ قال: »كّل من ُيطلعنا على م�سير قائد اللواء 

�سننقل���ه اإلى المخيَّم الذي ُي�س���رف عليه ال�سليب الأحمر«. عندما لم 

يتلـــّق اأيَّ جواب, قال: يتابع الفريق اأول »عدن���ان خير اهلل« وزير الدفاع 

العراقّي هذا الأمر �سخ�سيًّا.

ي, ويعلم اأّن »محّمد الفاتح«  كان »محّم���د كاظم« جال�ًسا بالقرب منِّ

اأ�سيـــٌر في اإيران. فقال لـــي ب�سوت خافت, مخاطًبـــا العميد: »حّتى لو 

قلت اإنَّ �سدام �سخ�سيًّا مهتّم بهذا الأمر فلن اأخبرك، مع اأّنني اأعرف 
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م�سيره، فنحن بغنى عن الم�ساكل، ووجع الراأ�س«.

�سروا في »�سلمج���ة« على علم بم�سير 
ُ
كان عدٌد مـــن الإخوة الذين اأ

»محّم���د الفات���ح« لكنهم كانوا في غنى عن تقديم المعلومات, والّت�سبُّب 

هوا باأّية كلمـــة. عندها قال العقيد لالإخوة:  بـــالأذى لأنف�سهم, فلم يتفوَّ

»اأعل���م اأّنكم ل تثقون بن���ا، واإّنكم لن تخبرونا باأّي �سيء، حتَّى لو كنتم 

على علم بالأمر!«.

 لو �سعرت بقليل من ال�سدق في كالمه, لأخبرته باأّن عقيدهم اأ�سيٌر 

في اإيران, ويتناول الدجاج مع الأُرز في معتقل ال�سباط.

اأخـــذ العراقّيـــون معهـــم اليـــوم اأحـــد الأ�ســـرى الـــذي كان فـــي فرع 

المعلومـــات في مقّر »النجف الأ�سرف - كرمان�ساه«, فقد اكُت�ِسَف اأمره 

من خالل الجوا�سي�ض. لم األتقه بعد ذلك اليوم اأبًدا.

الأربعاء 16 ت2 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

دخلـــْت �ساحنـــة »الآيف���ا« ال�سغيـــرة الُمحّملة بالخبز اإلـــى المخيَّم, 

ل »اإبراهي���م يون����س«. يبلـــغ اإبراهيـــم مـــن العمر  يقودهـــا العريـــف الأوَّ

, كان نحيل الج�سم, �سديد 
(1(

خم�سين �سنة ونيف, من مدينة »ال�سماوة«

ال�ُسمرة, ومحدودب الظهر, يعمل �سائًقا لل�ساحنات في الجي�ض العراقّي 

منذ اأكثر من 25 عاًما.

ـــَف ك�سائق  لديـــه ابـــٌن ُيدعـــى »نا�س���ر«, وقد �سمعتـــه يقـــول: اإّنه ُوظِّ

لل�ساحنات ال�سغيرة في الجي�ض العراقّي منذ عهد »ح�سن البكر«, وقد 

عمـــل على قيادة ال�ساحنات منذ بداية الحرب اإلى نهايتها, وخدم اأكثر 

اإحدى مدن جنوبّي العراق.  (1(
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الأوقات في الفيلق الثالث.

كان ياأتـــي اإلـــى المخيَّم, ب�ساحنتـــه الُمحّملة بالخبـــز ع�سر كّل يوم 

قبـــل وقت الإح�ساء, كمـــا كان ينقل ب�ساحنته تلك معظـــم كمّية الخبز 

�ســـة لمع�سكـــر �سالح الدين. لـــم يكن  يتحّدث اإلـــى اأحد. كان  المخ�سَّ

يقـــف بالقرب مـــن ال�ساحنة ب�سمـــت اأثناء تفريغ حمولـــة ال�ساحنة من 

الخبز, ويراقب جّيـــًدا كي ل يختبئ اأحد الأ�سرى تحتها بق�سد الفرار. 

ة اأن اختبـــئ اأحد الأ�سرى مـــن المعتقل رقم )15(  فقـــد حـــدث ذات مرَّ

تحت �سيارة نقل النفايات فاكت�سف الحّرا�ض اأمره. عندما كان العريف 

ـــم, كان ي�ساأل عنـــي, واإذا كنت داخل  اأّول »اإبراهي���م« يدخـــل اإلى المخيَّ

الزنزانة كان الإخوة ياأتون اإلّي, ويقولون: »�سديقك العريف »اإبراهيم« 

د«. ي�ساأل عنك يا �سيِّ

كان يغمرنـــي �سعور طيب فـــي كّل مّرة اأراه فيها, مع اأّنه كان عراقيًّا, 

اإّل اأّنني كنت اأ�سعر باأّنه اإيرانّي حنون. ل اأدري ِلَم انجذبت اإليه, لكّنني 

اأدركت اأّنه �سعور متبـــادل. ناداني العريف »اإبراهيم«, وقال لي: »الأكل 

عل���ى حائ���ط المرفق ال�سح���ّي الأخير«, فهمت ما قالـــه لي, ثّم ذهبت 

اإلـــى ممـــرِّ المراحي�ض وتلّم�سُت بيـــدي حائط المرحا�ـــض الأخير الذي 

ل يتعـــّدى ارتفاعـــه القدم, فوجـــدت كي�ًسا بال�ستيكيًّا فيـــه بع�ض الخبز 

والعّجـــة من �سنع زوجته. لم يكن لُيعطيني الخبر اأمام اأعين الحّرا�ض, 

خوًفـــا من الو�ساية به, كان باإمكانه اأن يعطيني كمّية اإ�سافية من الخبز 

فـــي الخفاء, لكنه كان يراعي الحالل والحـــرام, وحقوق الآخرين, كما 

َث  ة الإخوة. لقد حدَّ اأّننـــي لم اأكن لأر�سى باأن يعطيني الخبز مـــن ح�سّ

زوجتـــه عّني, باأّنني اأ�سغر اأ�سيٍر في المخيَّم, واأن ا�سمي »نا�سر« كا�سم 
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ا. د اأي�سً ابنهما, واأّنني فقدت قدمي في الحرب, واأّنني �سيِّ

حِزنـــت زوَجُتـــُه, وطلبت منه اأن يهتـــّم بي. ومنذ ذلـــك التاريخ وهو 

ُيح�سر لي الطعام كل 10 اأو 15 يوًما, فكان ي�سعهم على الجدار الأخير 

للمرحا�ض بعيًدا َعن اأعُين الحّرا�ض, فاأذهب واآخذهم.

بعـــد مـــّدة اأح�سر لـــي دواًء للمعدة, فقـــد عانيُت من األـــٍم �سديٍد في 

ة  المعـــدة, وحرقـــة ل تطـــاق, حّتى اأّنني لـــم اأ�ستطع النوم ليـــاًل من �سدَّ

الألـــم, فطلبـــُت منه اأن يح�سر لي الدواء بدل الخبـــز والطعام. ا�ستفاد 

ني كنت اأتناول الطعـــام وحدي. لم يطلع  ا, لكنَّ الإخـــوة من الـــدواء اأي�سً

اأحـــٌد على مـــا كان يدور بيننـــا من حديـــث, اإّل »كاظم بابائ���ي، وحكيم 

خلفيان« اللذان اأثق بهما كثيًرا. 

عندمـــا ين�سغـــُل الإخـــوة بتفريـــغ حمولـــة �ساحنته مـــن الخبز, كنت 

اأتحـــّدث اإليه, ويتوّلى حكيـــم الترجمة. حكيم اإن�ســـان كتوم, لم ي�ستطع 

العراقّيـــون َتجنيـــدُه للعمل معهم, فقد طلبوا منه نقـــل اأو�ساع الأ�سرى, 

وم�ساكلهم اإلى ال�سبـــاط المفت�سين ب�سكل مغاير, لكّنه لم يكن لير�سخ 

لأوامرهم. كان يقول: وماذا اأفعل بوجداني؟!

ح على اأيدي العراقّيين ب�سبب تلك  ة مرات لل�سرب الُمبرِّ �ـــض عدَّ تعرَّ

المواقـــف. اأخبرت العريف »اإبراهي���م« اأن من بين الأ�ســـرى الإيرانّيين 

العرب فـــي المخيَّم يمكن الوثوق بـ»حكيم خلفيان«, وبناًء على كالمي, 

وِثـــَق بـــه. كان »اإبراهي���م« بداية الحـــرب �سائقًا في اأحـــد فيالق الجي�ض 

العراقـــّي, ويحمل الكثير من الذكريات عن نهب ممتلكات اأهالي مدينة 

»خرم�سهر«, وغيرها من المدن الإيرانّية التي احتلها الجي�ض العراقّي. 

وقـــد �سِهد بنف�ســـه نهب ممتلـــكات اأهالي »خرم�سهر«, وظـــل يعاني من 
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عذاب ال�سمير ب�سبب ما �سهده من اأحداث بعد احتالل تلك المدينة.

ع العقيد  حّدثنـــي بعد ظهر هذا اليوم عن »خرم�سه���ر«, وقال لي: وَقّ

, على اأكثر  »غف���ور ف���رج«,ـ رئي�ض لجنة الإ�سراف على »غنائ���م الحرب«ـ 

من اأربعين ا�ستمارة َمِهّمة لي؛ لنقل ممتلكات واأموال اأهالي »خرم�سهر« 

دة لقادٍة ع�سكرّييـــن, واإلى اأقربائهـــم, واأغلبهم من  اإلـــى عناوين محـــدَّ

دوا لي  اأن�سبـــاء واأقرباء زوجاتهـــم, واإلى عدد اآخر مـــن الأ�سخا�ض, حدَّ

عناويـــن محاّل اإقاماتهم. وقال: كنت مجبـــًرا على ذلك, َزفر َزفرًة من 

اأعماق �سدره, جرت دموعه, وتابع: في اإحدى المّرات كنت متوجًها من 

مدينـــة »خرم�سهر« اإلى مدينة »الكوت« علـــى طريق العمارة ـ الب�سرة, 

فا�سطدمُت بـ »قاط���رة« تحمل دبابة, كان ذلك الحادث ب�سبب خيانتنا 

لالإيرانّيين؛ اإذ ُكّنا َن�ْسطو على ممتلكاتهم في و�سح النهار, وننقلها اإلى 

مدننا, وقد تحّولت تلك الأموال والممتلكات المغ�سوبة اإلى جهاز عر�ض 

لعـــدد من فتيـــات العراق. يا لتلك الحياة الم�سوؤومـــة التي بداأتها اأولئك 

الفتيات مع ذلك الجهاز المغ�سوب!«.

ُغ حمول���ة ال�ساحنة،  اأ�ســـاف العريـــف »اإبراهي���م«: »عندما كّنا نف���رِّ

وبم���ا اأّن الق���ادة الع�سكرّيي���ن ل يثق���ون بال�سائقين، كّنا ُنق���دم اللوائح 

التف�سيلّي���ة بالو�سائ���ل المنقولة اإلى رئي�س مكت���ب القائد الع�سكري، 

وننتظ���ر حوال���ي ال�ساعة ليق���وم المعاون بَجرِد الو�سائ���ل، ومطابقتها 

مع اللوائح«.

 �ساألته ما هي اأكثر الأغرا�ض التي اأخذَتها من »خرم�سهر«؟ انزعج, 

وقال: »ُقل اأََخُذوها«. ف�سّححُت �سوؤالي. 
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, جهاز ت�سجيل, 
(1(

يوجد في حمولة كّل �ساحنة: براد, تلفزيون, ُمبّرد

مروحـــة �سقف, غ�سالة كهربائية, فرن غـــاز, ماكينة خياطة, بطانيات, 

مدفاأة, �سّجاد, وغيرها من الو�سائل.

د, ُترَكت الو�سائل التي ل قيمة لها في مدينة »خرم�سهر«,  وقال: يا �سيِّ

ل جنودنا الطّماعون في ال�ساحنـــات كّل الو�سائل والأ�سياء القّيمة,  وَحمَّ

ق�َسَم لي, وقال: مع اأّنني ُكنت قادًرا على اأخذ ما 
َ
ونقلوهـــا اإلى العـــراق. اأ

اأ�ســـاء, اإّل اأّننـــي لم اأفعـــل ذلك, لكن جنودنا قاموا ببيـــع ما �سطوا عليه 

فـــي مدينتي الب�سرة والعمارة, وغيرهما من المدن العراقّية. وقد َعِلم 

نين اأّن تلك الو�سائل مغ�سوبة من »خرم�سهر«,  َاأغلـــب العراقّيين المتديِّ

فلم يقدموا على �سرائها.

ا:  �َسهـــدُت في اأحد الأّيام م�ساجرًة بين  وقـــال العريف اإبراهيم اأي�سً

موؤّهٍل ورائد في الجي�ض العراقّي, كان الموؤّهل من مدينة الب�سرة, وقد 

هاجـــر العديد من اأفراد عائلته منذ القديم اإلـــى »خرم�سهر«, و�سكنوا 

فيهـــا, بينما الرائد البعثّي من مدينة »تكريت«. لـــم يكن الموؤّهل َيهاُب 

اأحـــًدا, فقال للرائد: األ تخجل من كونـــك عربيًّا, واأنت ت�سطو على تلك 

الممتلـــكات؟! لو كانت تلـــك الممتلـــكات لإيرانّيين ُفر�ـــض ومجو�ض لما 

نا عرٌب, وهـــذه اأموال عرٍب  ـــا, لكنَّ اعتر�ســـت, ولُكنـــت اأخذتها اأنا اأي�سً

ا اأْن يعلـــَم كلُّ عربيٍّ »خوز�ستانّي« في اإيران  ـــا. اإّنه لأمر مخجٍل حقًّ اأي�سً

كـــْم نحن حقيـــرون, اأراذل, وعديمو المـــروءة. و�سل ال�ّسجـــار اإلى حٍد 

دفع بالرائـــد التكريتّي ل�ستهـــداف الموؤّهل, �ساحب الحمّيـــة العربّية, 

بر�سا�سٍة قتلتُه على الفور.

جهاز تبريد يعمل على الماء يقال له: »كولر«.  (1(
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ال�سبت  19ت2 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

د »محّمد  كان يوًما ع�سيًبا, كنت داخل الزنزانة, عندما دخل ال�سيِّ

ها الإخوة! ا�ستمعوا اإلى �سكواي وا�سطرابي،  �سفاع���ت من�س« وقال: »اأيُّ

���ة حيرتي و�سياع���ي«, ف�ساألته: »ماذا ح���دث يا �سيِّد  ا�ستمع���وا اإل���ى ق�سّ

محّمد؟«, فاأجاب: »لقد َولدت بقرُتنا)1)، �ساعت ِن�سُف �سفرٍة «.

كلُّ من ق�ســـى عّدة �سنوات في �سجون العراقّييـــن يعلم جّيًدا عاقبة 

الأ�سرى عنـــد �سياع ن�سف �سفرة. كان على الإخوة حلق لحاهم مّرتين 

فـــي الأ�سبـــوع. في الأّيـــام الأولى لم يعـــط العراقّيون الإخـــوة الفر�ساة, 

ومعجون الحالقة؛ لذا ا�ستعا�سوا عنهما بال�سابون. كما كانوا يواجهون 

�ُسحَّ المياه في اأغلب الأوقات.

م طعام   الإيرانّيين: لن ُيقـــدَّ
(2(

قـــال العراقّيـــون لم�سوؤولـــي ال�سجـــن

الغـــداء ما لم يظهر ن�سف ال�سفـــرة ال�سائع. كانوا يعطون 175 �سفرة لـ 

875 اأ�سيًرا, اأي بمعدل �سفرة واحدة لكّل خم�سة اأ�سخا�ض. عندما ي�سل 

دور الأ�سير الخام�ض في الحالقة تكون ال�سفرة فلَّ ن�سُلها, مما ي�سعب 

عليـــه اأمر الحالقة كثيًرا. وكان م�سوؤولو ال�سجن ي�سّلمون عدد ال�سفرات 

نف�سها بعد النتهاء من الحالقة.

باءت جهود الإخوة في البحث عن ن�سف ال�سفرة ال�سائعة بالف�سل, 

قـــوا بين الأ�سحاء  فانهـــال الحّرا�ض بالكابالت علـــى الأ�سرى, ولم يفرِّ

والَجرحى.

م�سطلح اإيرانّي ُيق�سُد به اأّن الم�سائب  قد انهالت على روؤو�سنا.  (1(

عّين العراقّيون لكّل زنزانة م�سوؤوًل)عريًفا(, اختاروه من بين الأ�سرى الإيرانّيين؛ لتوّلي �سوؤون الأ�سرى,   (2(

ين.. . والمتابعات مع الحّرا�ض العراقيِّ
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 قام الحار�ض »�سامي« بعمـــل وجدانّي, لم اأظن اأّنه �سيقوم بت�سحية 

كهـــذه من اأجلنا, كان يعلم اأّنه اإذا لم ُيعثـــر على ال�سفرة حتَّى الغروب, 

فاإنَّ زمالءه �سُيِذيقوننا الويالت.

اأفهمنـــي باإ�سارة من حاجبيه بـــاأن اأنتبه اإلى يده, راقبت يده, فراأيته 

يرمي ن�سف �سفـــرة قرب العامود, ويغادر. اأ�ســـرت اإلى »محّمد كاظم 

بابائ���ي، وح�سي���ن مقيمي« لمكان ال�سفرة, لم يعلـــم الإخوة اأّن »�سامي« 

هو من رماها على الأر�ض. لقد فرح »محّمد كاظم« كثيًرا.

, قليـــَل الكالم,  كان »�سام���ي« حار�ًســـا نجيًبـــا, و�ساحـــَب �سميٍر َحيٍّ

كتوًمـــا, �سفوًقا, وهو مـــن مدينة »الديوانّية« في محافظـــة »القاد�سّية« 

العراقّية, لكّنه ن�ساأ وترعرع في مدينة »بغداد«.

نه�ســـُت, وناديُت الإخوة الذين كانوا يبحثـــون عن ال�سفرة في باحة 

المخيَّم. حاولُت اأن اأخبرهم بطريقة طبيعية. اتَجَه الإخوة نحو ال�سفرة 

ر عن باقي الحّرا�ض في الو�سول اإلى  َد �سامي التاأخُّ ال�سائعـــة, بينما َتعمَّ

ِة  ني وبعد عدَّ المـــكان. لم يعلم اأحد بما فعله »�سام���ي« لأجلنا اليوم, لكنَّ

اأّيـــام, اأخبرُت ال�سّر »لح�سين مرواني«, »ميثم �سيرفر« و»محّمد باقر 

. وجداني«, وهم مو�سع ثقة لدينا, وحافظون لل�سرِّ

غِلـــَق اليوم ِملف ن�ســـف ال�سفرة ال�سائعة بف�ســـل ت�سحية »�سامي« 
ُ
اأ

الذي َبِقي �سّره خافًيا على العراقّيين.

الأحد 20 ت2 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

كان »�سام���ي وماج���د« يتحّدثـــان ع�ســـر هذا اليوم عـــن ذكرياتهما 

م�سهر«. قـــال »�سام���ي«: »َخبران اأْفرح���ا �سدام  فـــي جبهة »الف���او وُخرَّ
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كثي���ًرا زم���ن الح���رب، ول �س���يء اأغ�سَب���ُه بق���دِر �َسماعه لخب���ر �سقوط 

م�سه���ر«. اأخبرنـــا »ماجد« باأن »عدنان خي���ر اهلل« قال في جمع من  »خرَّ

الجنـــود العراقّيين: اإّن خرم�سهر هي بمثابـــة الو�سادة التي تتكئ عليها 

رة )اأي:  »الب�س���رة«.  وقال قائد الجي�ض »ماهر عبد الر�سيد«: »المحمَّ

م�سهر( هي بمثابة بوؤبوؤ العين«. قال �سامي: »خبران اأفرحا �سدام  خرَّ

كثي���ًرا، الأّول خب���ر ا�ست�سه���اد الدكت���ور »�سم���ران«, والثاني خبر �سقوط 

. وقال 
(1(

الطائـــرة الع�سكرّيـــة الإيرانّيـــة )C- 130( فـــي جنوب طهـــران

»�سام���ي«: »لق���د ُبثَّ نب���اأ �سق���وط الطائ���رة الع�سكرّية الحامل���ة للقادة 

الع�سكريي���ن الإيرانّيي���ن ع���ام 1981 ف���ي الو�سائ���ل الإعالمّي���ة. وكان 

�سدام حينها في زيارة لمع�سكر الرا�سدّية برفقة »عدنان خير اهلل«.

كان »عدن���ان خي���ر اهلل« اأول من �سمع بالخبـــر. وقبل اأن ُيعلم �سدام 

ني اأريد  بالأمـــر قال له: �سيِّدي, لديَّ خبر مهم لك �سُي�سعدك كثيًرا, لكنَّ

الح�سول على ترقية مقابله, فقال له »�سدام«: اذا كان الخبر كما تقول 

ف�ساأوافـــق على ترقيتك. عندما �سمع �ســـدام بالخبر لم ت�سعه الفرحة, 

�سحـــك, وقال لـ»عدنان«: اأفرح خبُرك قلبي يا عدنان. وح�سل »عدنان 

خي���ر اهلل« على الترقيـــة. اأ�ساف »�سامي«: لقد �سمعـــت بهذا في اإحدى 

خطب عدنان خير اهلل في مع�سكر التاجّي.

�سقطـــت طائـــرة ع�سكرّية  اإيرانّية من نوع)C - 130( عام 1981 كانـــت مّتجهة من الجبهات الجنوبّية اإلى   (1(

طهران و على متنها وزير الدفاع الإيرانّي اللواء »مو�سى نامجو«, والعميد ولي اهلل فالحي قائد  الم�ساة 

فـــي الجي�ض الإيرانّي, اللواء جواد فكوري قائد القـــوات الجوية في الجي�ض, ونائب قائد الحر�ض الثورّي 

يو�سف كاله دوز, و قائد الحر�ض الثورّي في خرم�سهر محّمد جهان اآرا الذين ا�ست�سهدوا جميًعا.
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الثالثاء 22 ت2 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

مة  ـــم عدٌد من عنا�ســـر منظَّ كان الوقـــت ظهـــًرا عندما دخل المخيَّ

»مجاه���دي خل���ق«, برفقة اأحـــد ال�سباط في ق�سم التوجيـــه ال�سيا�سّي. 

مة  كانـــت تلك هي المـــّرة الأولى التـــي ياأتي فيها اأفراد من هـــذه المنظَّ

اإلينـــا. كان العراقّيون قـــد اأخبرونا قبل اأّيام, باأّن َعـــدًدا من الإيرانّيين 

مـــة نطـــاق اأن�سطتهـــا, لت�سمل  �َسياأُتـــوَن لزيارتنـــا. فقـــد و�ّسعـــت المنظَّ

معتقالت الأ�سرى الإيرانّيين, »مفقودي الأثر«, كانوا َي�سعون للح�سول 

علـــى منا�سرين لهم من بين الأ�ســـرى وقد �سمح �سدام بدخول عنا�سر 

»م�سعود رجوي« اإلـــى المعتقالت المخفيَّة لالأ�سرى, »مفقودي الأثر«, 

د اأبوابها في  مة, في حين اأو�سَ في »تكريت«؛ بهدف جذبهـــم اإلى المنظَّ

ُد »جماع���ة المنافقين« يدّل  وجه ال�سليب الأحمـــر الدولّي. وجوُد وَتردُّ

مة, وب�سخ�ض  على مـــدى ثقة »�سّدام«, وحـــزب البعث الزائـــدة بالمنظَّ

»م�سع���ود رج���وي«, ولم يكن �سدام على ا�ستعـــداد لتقديم اأّية معلومات 

لل�سليـــب الأحمر الدولّي عن الأ�سرى, »مفق���ودي الأثر«, ما بين عامي 

1988 و1990. 

مة »مجاهدي خلق«.  ا لمنظَّ كان �ســـدام ُيقدم 60 مليون دولر �سهريًّ

مة و�ســـدام الإيحاء  ـــا. حاولـــت المنظَّ هـــذا ما قالـــه »�سام���ي« �سخ�سيًّ

باأنَّهمـــا, وب�سكل ما, لي�سا في جبهة واحـــدة. ونظًرا للحقد والكره الذي 

مة  طّرت المنظَّ َيكنُّه ال�سعـــب الإيرانّي للنظام البعثّي الغا�سب, فقد ا�سُ

ة للنظـــام العراقّي, ولو في الظاهـــر. كما حاول  لتخـــاذ مواقـــف م�سادَّ

مة لإنقاذها من الت�سّرد  م الماأوى للمنظَّ النظام العراقّي الإيحاء باأّنه قدَّ

مة  فح�سب. لكن معاون �سدام »ع���زت اإبراهيم الدورّي« �سّرح باأّن منظَّ
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»مجاه���دي خل���ق« الإيرانّية هي مقابل مجاهدي فيلق »بدر9« العراقّي. 

مـــة, ومن�سوراتها داخـــل الزنزانات,  ع العراقّيـــون اليـــوم ُكُتَب المنظَّ وزَّ

كانت المّرة الأولى التي ُتوزع فيها الكتب في المخيَّم. 

كانت معظـــم الكتب تعود لل�سنوات الما�سية, وقـــد تاآكلها الغباُر في 

مة. عندما دخل م�سوؤول الزنزانة, وبيده هذا الكمِّ الهائل  مخازن المنظَّ

مـــن الكتب المزرك�ســـة, قلت له: ليتك قلـــت لهم اأْن يوزعـــوا »م�سحًفا 

�سريًف���ا« علـــى كلِّ زنزانٍة, بدل كلِّ هذه الكتب. لكّنَني اغتنمت الفر�سة, 

وانتزعـــت ال�سفحات البي�ساء من اآخـــر كل كتاب, و�سنعت منها دفتًرا 

�سغيًرا للمالحظـــات. بداأت قراءة الكتب والمن�ســـورات عند الظهيرة, 

بهدف ملء الفـــراغ, واإ�سباًعا لف�سولي, فقـــد اأردت معرفة ما يقولونه. 

قـــراأت الن�ســـرة الأ�سبوعيـــة »الحقيق���ة« فوجـــدت فيهـــا كّل �ســـيء, اإّل 

الحقيقة. وفي ن�سرة »المجاهد« الأ�سبوعّية, والتي هي الن�سرة الر�سمّية 

مة, قراأت مقابلة »م�سعود رجوي«  و»مريم ع�سدانلو« المعروفة  للمنظَّ

َع بين الإخوة اأكثر من اأربعين عدًدا من اأعداد  با�سم »مريم رجوي«. ُوزِّ

ن�سرة »المجاهد«. قال رجـــوي, الحانق من نتائج عملّيات »المر�ساد«, 

مة »مجاهدي خلق« لعملّيات  فـــي اأحد اأعداد الن�سرة: �سوف تنتقم منظَّ

»المر�س���اد« من الحر�ـــض الثوري. وكتب رجوي فـــي افتتاحية عدد اآخر 

ة ولية الفقيه, والقيام  مـــن الن�سرة ذاتهـــا: اآن الأوان لمواجهة دكتاتوريَّ

عليه. و�سّرح »مهدي اأبري�سمجي« في مقابلة معه: »اإّن �سبب عدم نجاح 

م���ة ف���ي اإيران هو ولي���ة الفقيه، والحر�س الث���وري، والتعبئة«,  المنظَّ

مة: »لي�س  كمـــا قال »اأبري�سمجي«, وهو م�سوؤول ال�ستخبارات في المنظَّ

ل���دى مجاه���دي خل���ق اأمٌل ف���ي تحرير ال�سع���ب الإيرانّي م���ا دام حكم 

ولية الفقيه قائًما في اإيران«.
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ب الحّرا�ض العراقّيون بما اأ�سموه الزواج الإيديولوجّي, والمخالف   رحَّ

لل�سرع, بين »م�سعود رجوي« و»مريم ع�سدانلو«. حاولُت اأن اأحفظ في 

ذهنـــي تلك الجملة التي قراأتها فـــي اأحد اأعداد »المجاهد«, حيث كتب 

»اأبري�سمجي«: اإنَّ معار�سة رجوي اأ�سد كفًرا من معار�سة م�سيئة اهلل.

عندمـــا قراأ »حي���در را�ست���ي« هذه الجملة قال: بـــاهلل عليكم انظروا 

لهـــذا »البطاط���ا!«. كانـــت »مري���م رج���وي« زوجـــة اأبري�سمجـــي. دفـــع 

»رج���وي« »اأبري�سمج���ي« لكـــي ُيطلقهـــا, ويتزوجهـــا هـــو, ثـــّم اإنَّ عديم 

هامـــة وال�سرف »اأبري�سمجي« هذا يقـــول: »اإّن مخالفة رجوي اأ�سدُّ  ال�سَّ

ا,  كفًرا من مخالفة م�سيئة اهلل؟!«. كيف يمكن لإن�سان اأن يكون ُمنحطًّ

يًعا اإلى هذا الحد؟ وَو�سِ

 كانت زوجة رجوي الأولى هي »اأ�سرف ربيعي«, التي ُقتلت في طهران, 

طلـــق ا�سمها على مخيم المنظمة فـــي منطقة »ديال���ة« العراقّية, اأّما 
ُ
واأ

زوجته الثانية فهي »فيروزة بني �سدر«, ابنة »بني �سدر«, التي تزوجها 

ة اأ�سهر. عام 1984, ثّم انف�سال بعد عدَّ

 قالت »مريم رجوي« بمنا�سبة »يوم المراأة« جملة َعِلقت في ذهني: 

ة, وقـــد اأبَعدْت الثـــورة الإ�سالمية  كان للمـــراأة قبل الثـــورة مكانة خا�سّ

. الن�ساء عن مكانتهنَّ ومقامهنَّ

مة ن�ســـرة »اإي���ران نام���ه« )ر�سالة  مـــن بيـــن من�سورات وكتـــب المنظَّ

مة  اإيران(, التابعة للمطالبين باإعـــادة الحكم »ال�ساهن�ساهّي«. فالمنظَّ

كانـــت علـــى عالقة وطيدٍة مع اأولئـــك القابعين في اأوروبـــا, في حين اأن 

الأ�ســـرى ل يملكـــون اأّي رابط يربطهم مع العالم خـــارج المعتقل, كانت 

ن�ســـرة »اإيران نامه« التي ُتطبع وُتوزع باإ�سراف »اأ�سرف بهلوي«, ون�سرة 
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م( ُتنقُل من مطاٍر  »راه زندك���ى« )طريـــق الحياة(, و»راه اآورد« )التقـــدُّ

فـــي الوليات المتحدة الأمريكّية اإلى مطار الر�سيد في بغداد. وعلى ما 

ت�سعفنـــي به ذاكرتي اأّيام ال�سباب, فقـــد كان اأ�سخا�ٌض اأمثال »داريو�س 

هماي���ون« و»حمي���د خواجه ن�سي���ري« يكتبون في ن�سرة »اإي���ران نامه«, 

وقد �سّخروا كّل طاقاتهم للهجوم على الثورة الإ�سالمّية, وولية الفقيه, 

وقَيم الدفاع المقّد�ض.

من بين الكتب التـــي اأح�سروها اإلى المخيَّم, وقراأتها, كتاب »هدية 

برند«)هدية الثُّرّيا( لحميد خواجه ن�سيري.

ُطبـــع على اإحدى �سفحـــات ن�سرة »المجاهد« �ســـورة »مجيد نيكو« 

الـــذي اغتال ال�سهيد »اآية اهلل مدني«, وقد ن�سرت »جماعة المنافقين« 

دوا الغتيالت الأخـــرى التي قام بهـــا, وقّدموه  �سيرتـــه الذاتّيـــة,  وعـــدَّ

بعنوان »ال�سهيد البطل في جي�س التحرير«.

كنـــت اأحب �سهداء »المحراب« منذ ال�سغـــر, وقد األ�سقت �سورهم 

الأربعة داخل غالف كتاب ال�سّف الخام�ض البتدائّي.

الأربعاء 23 ت2 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

�سبـــاح هذا اليـــوم اأخرجونا مـــن الزنزانات, وتقـــّرر معاقبتنا نحن 

الثالثـــة: »عل���ّي كوج���ك زاده، ح�سي���ن �سك���ري« واأنا؛ لأّننـــا مّزقنا �سور 

»رج���وي«. وكي ل يتكرر هذا الأمر, اأخذونا اإلى باحة المخيَّم الترابّية, 

اأمر �سابط التوجيه ال�سيا�سّي بجلد علّي, وح�سين مئة جلدٍة لكلٍّ منهما, 

ا عن ذلك  وبالنظـــر اإلى و�سعي الج�سمي, تمَّ اإعفائي من الجلد, وِعو�سً

و�ســـع حامد طرف خرطوم المياه في فمي, ثّم اأطبق فمي بقب�سته بكّل 
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اإحكام, واأمر »�سلوان« بفتح �سنبور المياه, حاولت جاهًدا التملُّ�ض منه, 

فقد امتـــالأت معدتي بالمياه كالغريق, و�َسال المـــاء من اأنفي. جريمتي 

هي اأّنني ثقبُت عيني »مجيد نيكو« )في ال�سورة( الذي اغتال »اآية اهلل 

قُت �سور»م�سعود رجوي، ومريم ع�سدانلو«. اأيقنت اليوم  مدني«, ومزَّ

مدى عالقة العراقّيين بقيادي »جماعة المنافقين«.

الإثنين 28 ت2 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

لـــم اأرغب فـــي تناول طعـــام الغـــداء اليوم؛ لـــذا احتفظ لـــي الإخوة 

بيط مـــع الأُرز.  بح�ستـــي فـــي الكوب المعدنـــّي. كان الغداء ح�ســـاء الُقنَّ

  الإيرانّي في يد »حامد«, 
(1(

عندمـــا راأيت خبًزا ي�سبه خبز الــــ »�سن����كك«

�َســـال ُلعابي, وتذكرُت الفرن في ال�سارع الرئي�سي لمدينة »يا�سوج«. كنت 

اأقيم حينها في منزل اأختي »بي بي ماهتاب«. وكنُت اأذهب اأكثر الأوقات 

اإلى ال�سارع الرئي�سّي للمدينة, واأ�ستري الخبز, ثّم اأجل�ض في اأحد الأزقة 

ا, واأف�سل من طعم الأُرز والدجاج  الهادئة واأتناوله, كان طعمه لذيًذا جدًّ

الم�سوّي وغيره, وروؤية الخبز في يد »حامد« دفعني اإلى تناول غدائي.

حُف القاد�سّية,  ا�ستخدمت �سحيفة القاد�سّية كمائدة, عادًة تطبُع �سُ

الثورة, والجمهورّية �ســـوَر �سّدام على �سفحتها الأولى, ولم اأَر �سحيفة 

وٌر ل�سدام على �سفحتها الأولى. كنت اأَتناوُل الغداء عندما  ل يوجـــد �سُ

دخـــل »جمي���ل« اإلى الزنزانة. َلـــم اأدِر لما �سربنـــي بالكابل على راأ�سي, 

فهـــو قد التحق بالحّرا�ض منـــذ نحو اأ�سبوعين فقط. كان »جميل« طويل 

القامـــة, عيناه غارقتان فـــي ِمحجريهما, وعلى خـــِده الأي�سر اآثاُر ُجرٍح 

نوع من الخبز ُيخبز على الح�سى داخل اأتوٍن خا�ّض بحرارة عالية.   (1(
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وُقَطٍب, قـــال: اإّنه ُجرَح ب�سظيَّة قذيفة هاون في منطقة »طالئية«. كان 

»جمي���ل« »كولي���د« مـــن ع�ساق »�س���دام«, ويقول: اإّن العـــرب �سيختارون 

�ســـدام في القريـــب العاجل قائًدا لهم من النيل اإلـــى الفرات, و�سيقوم 

فـــي يوم من الأّيام بتاأ�سي�ـــض الإمبراطورّية العراقّيـــة الكبرى. فقلت له 

بالفار�سّيـــة بما معناه :»ما كلُّ ما يتمنى المرء يدركه«, ف�ساأل »جميل« 

حكيم خليفان: هذا �سو يقول»؟!

���دي، ل يق���ول �سيًئ���ا، يق���ول: اإّن الإمبراطورّية  فقـــال حكيـــم: »�سيِّ

�س«. �سوف تتاأ�سَّ

حمـــَل جميل ال�سحيفة, واأ�سار اإلـــى الح�ساء الذي �سقط على �سورة 

�سدام, وقال: »هذا �سينو؟«.

لفـــظ جميل كلمـــة »توهي���ن« الفار�سّية ب�ســـكل جّيد, وقـــال بغ�سب: 

»مجو�س! هذا توهين«.

- �سيِّدي, ل, مو توهين.

ركل »جميل« كوب طعامي مثل الكرة بقدمه, و�سربني عّدة �سربات 

بالكابـــل علـــى راأ�ســـي, ثـــّم كاَل لـــي الإهانات, فـــي تلك الأثنـــاء, و�سل 

»�سل���وان«. »�سل���وان« من النا�سرّية في محافظة »ذي ق���ار«, وهو اأ�سخم 

حار�ـــض في المخيَّم بعد »�سع���د«, كان َنِهًما وبا�ِســـَم الوجه. عندما �ساأل 

»جميل« عن �سبب غ�سبه, اأراُه �سحيفة القاد�سّية, فقال »�سلوان« الذي 

هو في العادة اإن�سان لمبالي: »ما يخالف«.

فرحت, وقلت بالعربّية والفار�سّية: �سيِّدي, واهلل اأنا مو »منظور« )ل 

اأق�سد(.

َتَرَكني »جميل« و�ساأني, ومنذ ذلك الحين لم اأعد ا�ستخدم ال�سحيفة 
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كمائدة. قال »جميل«: »مو تكرار«, وغادر. كان »جميل« يعامل الأ�سرى 

بكثير من العدائية, فينتهـــي الأمر بال�سكوى عند رئي�ض الحّرا�ض, حّتى 

اإّن »�سعًدا« نف�سه طلب منه التخفيف من عدائّيته تجاه الأ�سرى.

كان الإخوة ُيلقبون »جميل« بـ »اأبو ال�ّسّر«.

اأ�سبح بع�ض الإخوة يجيدون كيفّية التعامل معه, فال يجادلونه, كما 

اكت�سفوا ِنقاط �سعفه, فجميل في الخام�سة والثالثين من العمر تقريًبا, 

���دي، يب���دو اأّنك ف���ي الع�سري���ن، اأو الخام�سة  ويكفـــي اأن تقـــول له: »�سيِّ

والع�سرين من العمر، ل اأكثر«, فيفرح ويغادر.

كان جميل يقول لالإخوة الأ�سرى الجال�سين في الممّر, وهم َيتبادلون 

الحديـــث: »لي����س تجل�سون هنا؟«. فـــاإذا اأجابوه: »اإذن اأي���ن نجل�س؟!«. 

ع  عندهـــا يقـــول لهـــم: »ا�سك���ت ق�سم���ار« )اأي اأحمـــق(. كان ُي�ستِّت تجمُّ

الأخوة, ويتلّذذ بذلك.

اإذا دخَل علينـــا, ونحن نتناول الغداء, ولم نقف له, يقول: »لي�س ما 

���ة الع�سكرّية؟!« واإذا نه�سنـــا يقول لنا: »لي�س  م���وا التحيَّ توقف���وا وتقدِّ

نه�ست���م؟ م���ا تِعرفون اإنو القي���ام عند الطعام مك���روه؟!«. كان ُيحّطم 

»ترب���ة ال�س���الة« بحذائه الع�سكرّي, ويقول: »اأنت���م الإيرانّيون تعبدون 

الأ�سنام، اأنتم جماعة من َعَبدة الحجارة والتراب«.

كان نعـــُل اأحد الإخوة مقلوًبا اأمـــام مدخل الزنزانة قبل عّدِة اأّيام, 

فنـــادى جميـــل �ساحب الّنعـــل, وهو »ق���درت اهلل قهرمان ب���ور«. جاء 

ة الع�سكرّيـــة, ف�سربه »جميل« بالنعل  م التحيَّ »ق���درت اهلل« اإليـــه, وقدَّ

َربـــات قوّيٍة, ثّم رمى بالنعل علـــى �سقف المخيَّم.  ة �سَ علـــى راأ�سه عدَّ

يعتبـــر العراقّيـــون اأّن النعـــَل المقلـــوب اإهانـــة, وكلمـــة »ُكن���درة« )اأي 
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الحـــذاء( كانت اإحدى �ستائم »جميل« لنـــا. عندما يلوح »جميل« اآتًيا 

ا َوِمْن  ���ِن اأَْيِديِهْم �َصدًّ
ْ
باتجـــاه الإخـــوة يقروؤون له اآية ال�سّد: {َوَجَعْلنَا ِمن بَي

ا}.  َخْلِفِهْم �َصدًّ

ـــم, و�سل الأمر بالحار�ض  بعـــد م�سي وقت على وجوده في المخيَّ

»قا�س���م« فـــي ق�ســـم تجهيـــزات المخيَّم, لأن يقـــول له: »ي���ا جميل! 

ه���ل ت�ساج���رت م���ع زوجت���ك الي���وم؟ م���ا ل���ك وله���وؤلء الأ�س���رى 

الم�ساكين؟!«.

الثالثاء 6 ك1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

جاء »كري���م« الم�سوؤول في المخيَّم الُملحق اإلّي, وكان من المدمنين 

نين,  علـــى التدخيـــن. مع نهاية كلِّ �سهـــر ياأتي اإلى الأ�سرى غيـــر الُمدخِّ

محاوًل اأخـــذ �سجائرهم. كان »كريم« الأ�سيـــر الُمدّلل عند العراقّيين, 

رَب كريم  �ســـوا الزنزانة رقم )27( لـــه َوحَده. َحـــدَث اأْن �سَ وقـــد خ�سّ

ات بدًل عن العراقّيين, وعندما كان الإخوة ي�ساألونه: يا  الأ�سرى عّدة مرَّ

كريم! األ تريد العودة اإلى اإيران؟ لماذا تدّمر كل الج�سور من خلفك؟!. 

ـــر َب�سيرته, فكان يقـــول: »ل، لن اأع���ود اإلى  لَقـــد اأعمى الُغـــرور والتكبُّ

.
(1(

اإيران، فبيتي الأّول هو العراق«

رب الُمبّرح.  كان كلُّ مـــن ُيَواِجُهـــُه في المخيَّم الُملحق يتعّر�ـــض لل�سّ

)1)  كان »كري���م« يقـــول: اإّنـــه لن يعود اإلى اإيـــران, لكّنه غّير راأيه ليعود مع قوافـــل المحررين في تموز1990. 

كان العراقيـــون علـــى يقين من اأّن الأ�سرى �سينتقمون منه؛ لذا قاموا فـــي الأّيام الأخيرة لعملّية التبادل 

بنقلـــه اإلى معتقـــل اآخر, ل اأحد يعرف عنه وعن �سوابقه �سيئًا, فال يلحقـــه الأذى. لكن بع�ض الإخوة في 

المخيـــم الملحق قد ا�ستكوا عليه بعد التحـــرر لدى المركز ال�سحي )الكرنتينا(التابع للثكنة الع�سكرية 

دوه من جميع المزايـــا المعنوّية والمادّية  - طهـــران, وو�سعـــه الم�سوؤولين على الالئحة الحمراء, وجـــرَّ

رين. لالأ�سرى المحرَّ
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وقـــد تعر�ـــض »ح�س���ن به�ست���ي ب���ور« اأكثر مـــن غيره لل�ســـرب على يدي 

»كريم«؛ ب�سبـــب اإدارته لالأن�سطة الثقافّية في المخيَّم. لقد اأدمى كريم 

قلب »به�ستي بور«.

كّنـــا نتقا�سى في الأ�سر راتًبا �سهريًّا مقداره ديناًرا ون�سف الدينار, 

اأي ما ُيعادل 1500 فل�ًسا, وكان لزاًما على الأ�سرى, حتَّى غير المدخنين, 

�ســـراء علبتي �سجائر من حانـــوت المخيَّم. كان �سعـــر �سجائر »�سومر« 

الطويلـــة 350 فل�ًسا, و»�سومر« العادية 250 فل�سًا, و�سعر �سجائر »بغداد« 

خاِر ُجزٍء من راِتبنا من اأجل �سراء ُمقّلٍم  230 فل�سًا. كّنا على ا�ستعداد لدِّ

الأظفار, اإذ كّنا ن�سطر اأّيام ال�سبت والثالثاء, اأي: الأّيام الملزمون فيها 

بحلق لحانا, اأن ن�ستخدَم ال�سفرات لتقليم اأظفارنا. باءت جهود الإخوة 

غير المدخنين ل�سراء اأ�سياء اأخرى بالف�سل, فقد حاول العراقّيون بهذه 

الطريقة َدفَع غير المدخنين للتدخين. كان الأ�سرى الُمدخنون ينفقون 

كّل راتبهـــم على �سراء ال�سجائـــر, ولم يكن يكفيهـــم اإّل لالأّيام الع�سرة 

اأو الخم�ـــض ع�سرة الأولى من ال�سهـــر, فيلجوؤون بعدها اإلى تدخين ق�سر 

البرتقال, اأو الع�سب, واأوراق ال�سحف.

ُكنـــت اأميـــُل للتدخيـــن فـــي بع�ـــض الأحيـــان, اإّل اأن »محّم���د كاظ���م 

بابائي«, وهو من المدّخنين, كان يراقبني عن َكَثب. اأ�سّر اأحد الأ�سرى 

الُمدخنيـــن علـــّي بالتدخين, ف�سحبُت نف�ًسا واحًدا مـــن �سيجارته, راآني 

م لي  ة, كما اأّنـــب الأ�سير الذي قدَّ حينهـــا »محّم���د كاظ���م«, واأّنبني ب�سدَّ

ال�سيجـــارة. كان »محّم���د كاظم« يهتّم بي, وكاأّننـــي ابن له, فقال لذلك 

���د نا�س���ر بمثاب���ة البن لي؛ ل���ذا  اأق�سم ب���اهلل، اإن تجّراأ  الأ�سيـــر: »ال�سيِّ

اأحٌد ما وجعله من الُمدّخنين ف�ساأ�سربه بع�ساي هذه على اأّم راأ�سه«, 
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ا، اإن تجّراأَت ثاني���ة ودخنَت، ف�ساأدُع كلَّ  ثـــّم قال لي: »اأنا اأخاطب���ك اأي�سً

محبَّتي وعاطفتي لك جانًبا، واأ�سفعك على اأذنك«.

تي من ال�سجائـــر بمواد غذائّية  قـــّرر »محّمد كاظ���م« مقاي�سة ح�سَّ

من حانوت المخيَّم.

كان بع�ـــض الأ�سرى اآخر كّل �سهـــٍر يقاي�سون »جالبيبهم« العربّية بعدٍد 

من ال�سجائر, وفي بع�ض الأحيان ب�سيجارتين فقط. وَو�سل الأمر ببع�سهم 

مات  الآخر اإلى اأن ُيقاي�ـــض اأعماله اليدوّية القّيمة, مثل ال�سّبحات, المج�سَّ

الحجرّية, اأو الُمطّرزات الرائعة مع العراقّيين لقاء �سيجارة اأو �سيجارتين.

عندمـــا راأيت كـــم اأّن بع�سهم يحّقرون اأنف�سهم فـــي �سبيل الح�سول 

على �سيجارة واحدة, ا�ستاأُت من نف�سي كثيًرا, و�سكرُت »محّمد كاظم« 

.
(1(

على �سنيعه معي

ـــم, ازدهـــر �ســـوق الجوا�سي�ـــض  مـــع دخـــول ال�ّسجائـــر اإلـــى المخيَّ

والمخبريـــن, فمنهم من كان ُيعّرف بع�َض الأ�سرى للعراقيين على اأّنهم 

قادة ع�سكرّييـــن, وبع�سهم الآخر كان يقول: »لق���د كنُت في الخطوط 

الأمامي���ة للجبه���ة، وراأي���ت باأّم العي���ن كيف كان الأ�سي���ر »فالن« يقتل 

العراقّيين«. كان ُيفت�سح كذبهم في اأغلب الأحيان, فالذي قال: اإّنه راأى 

ة طويلة,  �سر قبله بمدَّ
ُ
»جعف���ر دولتي مقّدم« يقتـــل العراقّيين, كان قد اأ

ولـــم ينْل هـــوؤلء الجوا�سي�ـــض, لقاء عملهم هـــذا, اأكثر مـــن �سيجارة اأو 

�سيجارتيـــن. بع�ض الجوا�سي�ض كان ينقل اأخبار المعتقل اإلى العراقّيين, 

بعـــد التحـــرر قّبلُت »محّمد كاظم«, وقلت له: �ساأبقى مديًنا لك مدى الحياة؛ لأّنك لم ت�سمح لي في تلك   (1(

الظـــروف اأن اأ�سبح مدّخًنـــا. فقّبلني, وقال لي: �سامحني اإن ت�سّرفت معـــك بق�سوة, لكّن ذلك كان من 

اأجلك, فاأنت بمثابة ابني, ولم اأكن لأ�سمح اأن يخدعك اأحد, ويجعلك من المدخنين.
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فُيعَطوْن عدًدا من ال�سجائر يتنا�سب واأهمّية الخبر المنقول. كان »كريم« 

يق�سد الأ�سرى ال�سعفاء اأو الجرحى, محاوًل �سلبهم �سجائرهم منهم. 

على الرغم من تاأمين العراقّيين لكافة احتياجاته, اإّل اأّنه كان يت�سرف 

عّية. معهم كالإقطاعّي والرَّ

كنـــت ُممّدًدا, قبل ظهر هذا اليـــوم, عندما جاء »كري���م«, وهو يعلم 

ـــن ال�سجائـــر, وقف خلـــف النافذة, واأراد اأخـــذ �سجائري  باأّننـــي ل اأدخِّ

ة, فقاومته. بالقوَّ

كان العديد من الأ�سرى ُيعطون »كريماً« ال�ّسجائر بمجّرد اأن يطلبها 

منهم؛ كي ياأمنوا �سّر افتراءاته.

قال لي كريم: ماذا تريد اأن تفعل ب�سجائرك؟

مٍر ما.
َ

- اأريدهم ِلأ

- تريد اإعطاءهم »لمحّمد كاظم«.

ي »محّمد كاظم«, لكّنه ل يفعل. فبع�سهم  اإّنها اأمنيتي اأن يطلبهم منِّ

كان يعطـــي �سجائره لـ»رامين ح�س���رت زاد«. كنت اأعلم اأّنه لي�ض ُمدّخًنا 

واأعلم ما يفعل بال�سجائر, فقد قال »ح�سن به�ستي بور«: علينا مواجهة 

الأ�سخا�ض الذين يبيعـــون اأبناء وطنهم من اأجل ال�سجائر وقال رامين: 

ذن اأحد 
ُ
علينا اأن نردعهم عن الذهاب اإلى العراقّيين. فقد ُثقبت طبلة اأ

الأ�سرى »الطهرانّيي���ن«, ب�سبب افتراءات هوؤلء الجوا�سي�ض, ومن اأجل 

ب�سعة �سجائر فقط.

ط لكلِّ �سيء. كان  اأردت اإعطاء �سجائري لـ»رامي���ن«, فقد كان ُيخطِّ

»كري���م« يعلم اأّن »رامين« ُيقّدم ال�سجائر التي نعطيه اإّياها للجوا�سي�ض؛ 

�سوا علينا. علمنا بعد ذلك اأّن بع�ض هوؤلء الجوا�سي�ض كانوا  كي ل يتج�سَّ
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�سوا علينا,  ي�ستغّلون الطرفين, فياأخذون ال�سجائر مّنا مقابل اأن ل يتج�سُّ

�سهم علينا,  وفي الوقت نف�سه ياأخذون ال�سجائر من العراقّيين لقاء تج�سُّ

وكان اأكثرهم ينقل اأخبارنا عبر »كريم« اإلى العراقّيين.

 اليـــوم جـــاء »كري���م«, واأطـــل من خلـــف النافـــذة, وقال لـــي بكناية 

ا جا�سو�س، األن تعطين���ي ال�سجائر؛ لأتوقف عن  وا�ستهـــزاء: »اأن���ا اأي�سً

فعل ذلك؟«

كان »كري���م« الأ�سدَّ ُظلًمـــا من بين كلِّ الجوا�سي�ـــض والخائنين. لقد 

طفـــَح كيُل اأغلب الأ�سرى, فكانـــوا يَتحيَّنون الفر�سة للق�ساء عليه داخل 

المرافـــق ال�سحيَّة. وكان العراقّيون على علم بمـــدى َمقِت الأ�سرى له. 

ى من الجميع, 
ً
كان »كري���م« ي�ســـرب الأ�سرى بعنـــف �سديد, وعلى مـــراأ

ول اأ�ســـكُّ في اأّن ن�سف ال�سفرة ال�سائـــع كان بيد اأ�سيٍر يتحّيُن الفر�سة 

المنا�سبة للق�ساء عليه.

 قلـــت لكريم: »اأن���ت �سَتخوننا في جمي���ع الظروف، �س���واٌء اأعطوك 

ال�سجائر اأم لم يعطوك اإّياها«.

رف  ـــم على مخالفتـــي, �ساأغ�ضُّ الطَّ - ل اأحـــد يجـــروؤ في هذا المخيَّ

عنك ب�سبب قدمك, واإّل لكنت اأذقتك الويالت.

لـــم اأكـــن لأقوى علـــى مواجهـــة »كري���م« واأنا بهـــذه الحال. لـــو كنُت 

ُمعاًفـــى لكنت قد تخّليت عن فكرة العودة اإلى اإيران, والعائلة, والحياة, 

والم�ستقبل, واأنزلت به البالء. كان »كريم« عنيًدا ل ينُج اأحٌد من �سّره. 

اإن حقـــَد علـــى اأحـــٍد, فاإّنه يكيُل له الفتـــراءات عنـــد العراقّيين, اأمثال 

�َض عليه حياته باأّي �سكل من الأ�سكال. »جميل«, ويحاول اأن ينغِّ

م له العراقّيون الحماية, اأطلقوا يـــده في المخيَّم, وعّينوه عريًفا  قـــدَّ
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ي�سوُل ويجول في المخيَّم على هواه. عندما راأيت اأّن كريًما يحاوُل اأخذ 

ِة, �سحبت الكي�ض من يده, واأخفيته بين َجنَبّي,  ال�سجائر من الكي�ض بالقوَّ

ثـــّم قلت له: »�سحيح اأّنني ن�سف اإن�س���ان بنظرك، لكّن اأبي لم يناه�س 

الجور في بلدتنا؛ كي اأخ�سع اأنا له هنا. لن اأعطَيك ال�سجائر«.

- �سوف اأريك!

- اذهْب يا »كريم« في حال �سبيلك, وليرزقك اهلل في مكان اآخر.

راخنا, فجاء كّل من »حميد زارع زاده«, وهو من اأهل »يزد«,  تعالى �سُ

ي. لو كان  ّدوا كريًما عنِّ »ح�سين مقيمي ومراد كمال« من »كرمان«, و�سَ

»محّمد كاظم« حا�سًرا لْخَتلف الأمر. قال »حميد« لـ»كريم«: »اأتعتقد 

؟!«. اأنَّ ال�ستقواَء على »ن�سف اإن�سان« عمٌل رجوليٌّ

كان »حمي���د زارع« �ساِحـــب َحمّيـــة, فتعـــارك مع كريم, وجـــاء الإخوة 

قوا بينهما. وقال له »من�سور« من »تبريز« باللغة التركّية: »اآنا اآتا�سيز«  ففرَّ

)اأي: يـــا عديم ال�سرف ماذا تريد منه؟( و�سل »�سام���ي« في تلك الأثناء, 

وكان »وليد« �ساهًدا على �سجاري مع »كريم«, لكّنه لم ُيحّرك �ساكًنا, على 

الرغـــم اأّنه �َسِهَد �سوء ت�سرفه, لكّن »�سامي« اأّنبُه و�ستمه, فحاول »كريم«, 

ر ت�سرفاته. الذي ظّن نف�سه واحًدا من حّرا�ض المعتقل, اأن ُيبرِّ

كان »�سام���ي« يمقـــُت كريًما, فهّدده باأن ي�سكـــوه اإلى النقيب »خليل« 

اإن ا�ستمـــر في معاملته ال�سّيئة للجرحى. بعـــد اأن اأنهى »�سامي« كالمه, 

هّددني »كريم«, وقال لي بغ�سب: »لك واحدة يا نا�سر ال�ستخباراتّي!«.

بعـــد اأن غـــادر, قلت لالإخـــوة؛ »ل���و اأن العراقّيي���ن اأرادوا اأخذ كي�س 

ة لما اعتر�س���ت، لكنَّني لم اأُِطْق ذل���ك من اأ�سير  ���ي بالق���وَّ ال�سجائ���ر منِّ

مثل كريم«.
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ات اإلى غرفـــة رئي�ض  نا�سبنـــي »كري���م« العـــداء, فاأخذنـــي عّدة مـــرَّ

ي.  الحّرا�ض بتهمة قراءة اللطمّيات, في محاولة لالنتقام منِّ

 ت�ساجـــرت في اأحد الأّيام مـــع اأحد الأ�سرى من »فرق���ة حمزة 21«, 

مبالي, ولقْد تجّراأ علـــى ذلك بتحري�ٍض من  الـــذي كان من الفريـــق الالَّ

»كريم« نف�سه, فقال لي: »نحن ل�سنا في اإيران، ول في الجبهة، وعلينا 

اأن نتب���ع قرارات الحكوم���ة العراقّية، بينما اأن���ت بقراءتك اللطمّيات، 

وبت�سرفاتك هذه، ُت�سّعُب الحياة علينا، دعنا ُننهي مّدَة الأ�سر براحة 

بال«, فاأجبته دون َترّدٍد: »�ساأقوم باأيِّ عمل اأراه منا�سًبا. ربما �سئت اأنت 

اأن تك���ون علمانيًّا في هذا المخيَّم، فهذا �ساأنك، لكنَّنا نحن اأُ�سرنا من 

اأجل عقائدنا«.

قبـــل اإح�ساء الليـــل, قلت لـ»كريم«: »لق���د دعوت علي���ك الليلة، ُكْن 

واثًقا باأّن جّدي �سُيالحقك وُيعاقبك«.

الجمعة 9 ك1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

تمـــّزق �سروالي من عـــّدة نواٍح, وبقيُت مّدًة علـــى هذه الحال, فكنُت 

خيطه. بناًء لأنظمـــة المخيَّم, ُيمنع اقتناء اأّي 
َ
اأبحث عـــن خيط واإبرة لأ

. وب�سبب حاجـــة الإخوة الما�ّسة لالإبـــرة فقد تقّرر  �ســـيء ذي راأ�ض حادٍّ

حذف »الإبرة« من لئحة الممنوعات. لم نكن نعاني كثيًرا في الح�سول 

على الخيـــوط, اإذ كان الإخـــوة ينتزعونها من اأن�سجـــة الّبطانّيات, كما 

ا�ستخـــدَم العديـــُد منهم خيوَط الَجـــوارب اأو المنا�ســـف, واآخرون كانوا 

يقاي�ســـون اأعمالهـــم اليدوّية بالخيـــوط مع حّرا�ض ال�سجـــن. فيما بعد, 

ـــم الخيـــوط لبيعها. فـــي ال�سنة الأولـــى لالأ�سر,  اأح�ســـر حانـــوت المخيَّ
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عانينـــا من ندرة الإبر, فوعدونا بتاأمينها. كان بع�ض الأ�سرى, ل يتعّدى 

عددهـــم اأ�سابع اليد, يملكون الإبـــر, واأغلبهم من الأ�ســـرى الإيرانّيين 

دة مع حّرا�ـــض ال�سجن, ولكن كانوا  العرب الذيـــن تربطهم عالقات جيِّ

يقر�سونهـــا  لمقّربين منهم عـــادًة. كانت الإبرة في الأ�ســـر �سيًئا ثميًنا 

وقّيًما.

حـــاك اأحد الأخـــوة,  وهو مـــن مدينـــة »اأرومي���ة«, نعليـــن قطنيين, 

با�ستخدام الخيـــوط المنتزعة من المنا�سف, كان النعل جمياًل ورائًعا, 

وقـــد ا�ستغرق عمل حياكتـــه �سهرين كامليـــن, لكنه ا�سُطـــر لمقاي�سته 

باإبرة مع اأحد حّرا�ض ال�سجن.

قـــررُت الو�ســـول اإلى الكتفـــاء الذاتّي مـــن الإبر, ومـــن اأجل ذلك, 

وجدت قطعًة من الأ�سالك ال�سائكة, فقمت بحّف اأحد اأطرافها بال�سور 

الأ�سمنتّي للمخّيم, حّتى اأ�سبح م�سّنًنا ب�سكل جّيد, وفي المرحلة الثانية, 

طرقت الطرف الآخـــر لل�سلك بحجر حتَّى اأ�سبح دقيًقا وم�سّطًحا, وفي 

المرحلـــة الثالثـــة, �سنعـــُت ُثقًبا في الجـــزء الم�سطح بوا�سطـــة م�سماٍر 

فـــولذّي, وفـــي المرحلة الرابعة قمـــت بحفِّ الجزء الـــذي يحتوي على 

الثقـــب لي�سبـــح مطابًقـــا للموا�سفـــات المطلوبـــة فـــي الإبـــرة, وَي�سُهل 

ا�ستخدامهـــا للخياطة. عانينا في بع�ـــض الأوقات من م�ساكل في تاأمين 

الخيوط, فكان الأ�سرى, الم�سوؤولون عن تنظيف غرفة رئي�ض الحّرا�ض, 

ينتزعون الخيوط مـــن بّطانّيات العراقّيين. وقـــد اأ�سمى الإخوة عملهم 

هذا »بالبتكار الإلزامّي«.

لقد اأثار اإبداع الأ�سرى الإيرانّيين, وعملهم الخاّلق عجب العراقّيين, 

نوا, بف�ســـل ابتكاراتهم, من ال�سمود طوال  واأقروا بـــاأنَّ الإيرانّيين تمكَّ
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ثمانـــي �سنوات من الحرب, وكانوا يقولـــون: ماذا كنتم لتفعلوا بنا لو لم 

تكونـــوا محا�سرين اقت�ساديًّا؟! وقال جميل: »ما كان لأحد اأن ي�سبقكم 

حينها اإلى فل�سطين«.

م جنودنا خالل �سنوات الحرب نماذج من البتكارات والإبداعات,  قدَّ

اأْذهلت العراقّيين. على �سبيل المثال: الج�سور »الخيبرّية« في عملّيات 

خيبـــر, وهـــو ج�سر بطـــول 13 كلـــم تقريًبا؛ عملّيـــة ربـــط القناديل على 

زوارق من دون ماّلحين, واإطالقها في نهري »َكْرخه وكارون«, فت�سيئ 

مون  النهريـــن بهدف ِخـــداع العراقّيين, واإيهامهم بـــاأّن الإيرانّيين يتقدَّ

عبـــر الزوارق, ف�سّبوا عليها وابل نيرانهم لب�سع �ساعات؛ �سبكة اأفخاخ 

الدبابـــات فـــي منطقة عملّيـــات »اآزادكان«, حيث قـــام الإيرانّيون بحفر 

الأر�ـــض عميًقا في تلك المنطقة, وغطوا الُحفر بالخ�سب والتراب. تلك 

مها. وقيل: اإنَّ هذه الخطة  بت باإعاقة حركـــة الدبابات وتقدُّ الُحفر ت�سبَّ

كانـــت من ابتـــكار الدكتور »م�سطف���ى �سمران«؛ عملّية �ســـّخ المياه في 

مناطق �سهوب »اآزادَكان«؛ كي تعلَق اأوحالها بالدبابات العراقّية, فتعجز 

م, ون�سيطر عليها ونغنُمها. عن التقدُّ

الإثنين 12 ك1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

ماية,  دخـــَل »ولي���د« اإلى الزنزانة حاماًل خبر اإقامـــة م�سابقٍة في الرِّ

كان الهدف الذي و�سعه الحّرا�ض للرماية هو �سورة الإمام. قال »وليد«: 

اإّن الم�سابقـــة عبارة عن رمي »الأ�سهم« باتجاه ال�سورة, وكان لكّل جزٍء 

ـــة, فُيعطى 10 نقاط عنـــد اإ�سابة العين اأو  مـــن اأجزائهـــا نقاطه الخا�سّ

الجبيـــن, 8 نقاط لإ�سابة الخّدين والذقن, و6 نقاط لإ�سابة اللحية, و4 

لباقي اأجزاء ال�سورة.
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»�سفي���ق عا�سم«, �سابـــط ق�سم التوجيه ال�سيا�ســـّي, هو الذي اقترح 

تين  ة اأو مرَّ اإقامـــة هذه الم�سابقة, وهو �سابٌط غام�ٌض, يزور المخيَّم مرَّ

في الأ�سبوع, وكان في كل مرة يحمل معه خّطة من خططه القذرة, كان 

ُيظهـــر الحقد والعداء لالإمـــام اأكثر من غيره مـــن ال�سّباط والحّرا�ض. 

اعتر�ـــض الإخوة على اإقامة الم�سابقة, ولم ُيْبدوا اأيَّ ا�ستعداٍد للم�ساركة 

البة وِغيـــرِة الأ�سرى, ولجـــاأ »وليد«  فيهـــا, فغ�ســـب العراقّيون مـــن �سَ

و»ماج���د« اإلـــى العنـــف, لكـــن الإخوة لـــم يوافقـــوا علـــى الم�ساركة في 

الم�سابقة اأبًدا. كانت �سورة الإمام مع »حامد«, وبعد اأن ُجوِبهوا برف�ض 

الإخـــوة تراجعوا قليـــاًل عن قرارهـــم, وطلب الحّرا�ض مـــن الأ�سرى اأن 

ي�ساهـــدوا الم�سابقة التي �سيقيمونها فيمـــا بينهم دون م�ساركة الأ�سرى 

بها, فلم يجل�ض لم�ساهدة تلك الم�سابقة الُمهينة �سوى ب�سعة اأ�سرى.

بعد انتهـــاء الم�سابقة, قال المالزم »فا�س���ل«, بهدف اإثارة الأ�سرى 

الُمدخنيـــن واإغاظتهم, اإّن جائزة الرابحين في تلك الم�سابقة كانت 20 

علبة �سجائر.

لم يجروؤ الجوا�سي�ض والخائنون, الذين كانوا على ا�ستعداد لفعل اأيِّ 

�سيء من اأجل الح�سول على �سيجارة اأو �سيجارتين, على الم�ساركة في 

الم�سابقة. �سحيح اأّنهم على ا�ستعداد لفعل اأي �سيء من اأجل الح�سول 

هـــم كانوا اأعقل من اأن يخاطـــروا بحياتهم من اأجل  علـــى ال�سجائر, لكنَّ

20علبة من ال�سجائـــر؛ لما قد يتعّر�سون له من اأًذى على اأيدي الأ�سرى 

في المرافق ال�سحيَّة.
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ال�سبت17 ك1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

ظهـــر هذا اليوم, �سرح لنا »ح�س���ن به�ستي بور« مقالة حول »مي�سال 

عفل���ق«. فقد كانـــت ال�سحيفـــة الر�سمّية في العراق تـــرّوج لفكر حزب 

البعـــث العربـــّي ال�ستراكّي, ولأفـــكار »مي�س���ال عفلق، و�س���الح الدين 

بيطار«. كان »مي�سال عفلق« م�سيحيًّا ارثوذوك�سيًّا من �سوريا, ومن اأهم 

اأهدافه ف�سل العرب عن الإ�سالم.

ة هـــذا اليوم, فازّرق لون وجهه  �سربوا »عل���ّي اأ�سغر اإنتظاري« ب�سدَّ

مـــن الكدمات. فقد اعتاد عند �سفـــارة الإح�ساء, وحركة الأ�سرى نحو 

الزنزانات الرك�ض باتجـــاه الحّمامات, في�ستحّم خالل خم�ض دقائق اأو 

اأقل.

كان حاذًقـــا ون�سيًطا, ي�ستغلُّ الخم�ض دقائـــق التي ي�ستغرقها الإخوة 

للو�ســـول اإلى الزنزانات والجلو�ض في �ســـّف الإح�ساء, ويتراوح الزمن 

الفا�ســـل مـــا بيـــن انطـــالق �سفـــارة الإح�ســـاء, وو�ســـول الأخـــوة اإلى 

الزنزانات, وجلو�سهم في ال�سفوف, من خم�ض اإلى ع�سر دقائق.

حّية,  اكت�ســـف »حامد« الأمر, فاأغلق الباب الخارجـــّي للمرافق ال�سّ

تفاجاأ»علي اأ�سغر« بالباب المغلق, فلم ي�ستطع الخروج, دخل الحّرا�ض 

اإلـــى المرحا�ـــض, وراأوا »علي اأ�سغ���ر« قد ا�ستحم, ووقـــف خلف الباب, 

فاعتقـــدوا اأّنه ينـــوي الهرب. كانت نافذة المرافـــق ال�سحّية اأ�سغر من 

ـــن اأحـــد من الفـــرار من خاللهـــا, ناهيك عن وجـــود الق�سبان  اأن يتمكَّ

خبَر»علي اأ�سغ���ر« العراقّيين بالحقيقـــة, وقال لهم: »لقد 
َ
الحديدّيـــة. اأ

فعل���ُت ه���ذا الأم���ر م���راًرا، لك���ن ُك�س���ف اأمري ه���ذه الم���ّرة«. كان »علي 

اأ�سغ���ر« من الأ�سخا�ض المواظبين علـــى الغت�سال, وكان على ا�ستعداد 
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ى ال�سرب, لكن لن يتنـــازل عن الُغ�سل الواجب. كان بع�ض الإخوة  ليتلقَّ

ـــم يغت�سلون بمقدار كوبين من المـــاء, وفي حال فقدان الماء  في المخيَّ

كانوا يبلِّلون خرقة ما  ويم�سحون بها اأج�سامهم من الراأ�ض اإلى اأخم�ض 

القدميـــن, فيغت�سلون )الغ�سل الواجب( بهـــذه الطريقة, ول اأعلم مدى 

�سّحة ذلك من الناحية ال�ّسرعّية.

ـــم, فقال لي: يا  بعـــد الظهر, التقيـــت »علي اأ�سغ���ر« في باحة المخيَّ

ا َوِمْن َخْلِفِهْم  ْيِديِهْم �َصدًّ ���ِن اأَ
ْ
ـــد كنت اأقـــراأ دائّما اآية ال�سّد {َوَجَعْلنَا ِمن بَي �سيِّ

ة, فلم  , �سدقني لقد تقاع�ست هذه المرَّ
(1(

وَن}
ُ
ر �صِ

ْ
نَاُهْم َفُهْم اَل يُب

ْ
ا َفاأَْغ�َصي �َصدًّ

اأقراأها فُك�سف اأمري.

الثنين 19 ك1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

ـــا, عندما تنطلق �سفارة الدخـــول ُي�سارع الإخوة اإلى زنزاناتهم  يوميًّ

للجلو�ـــض فـــي �سف الإح�ســـاء. �سبـــاح اليـــوم الما�سي انقطعـــت مياه 

ـــم, فلـــم ي�ستطع عدٌد كبيٌر من الأ�سرى الدخـــول اإلى المرحا�ض,  المخيَّ

انهـــال الحّرا�ض بالكابالت على الإخوة, فالأ�ســـرى الذين م�سى عليهم 

اأكثر من �ساعتيـــن واقفين  في �سف الدخول اإلى المرحا�ض, لم يكونوا 

علـــى ا�ستعداد لترك ال�سف في اللحظات الأخيرة حين و�سول دورهم, 

نهم من  َلـــَم المثانة �سّت ع�سرة �ساعة اأخرى ب�سبب عدم تمكُّ
َ
فيتحّملوا اأ

دخول المرحا�ض.

ـــا فجاأة, كاد اأن  كنـــت في طريقي اإلـــى الزنزانة حينما �سقطت اأر�سً

ة الألم في مف�سل �ساعـــدي, التفتُّ لأرى من �سحب  يغمـــى علّي من �سدَّ

)1)  �سورة ي�ض, الآية 9.
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الع�ســـا من تحت اإبطي, فراأيت »حامًدا«. لقد تحول عكازي اإلى هراوة 

فـــي يده, انهال بها �سرًبا على روؤو�ـــض الأ�سرى, وعلى ظهورهم. اإ�سافة 

باب لهـــم. كان ياأمرهم بترك �سف المرحا�ض,  اإلـــى كيِل ال�ّستائم وال�سُّ

والتوّجه اإلى الزنزانات لالإح�ساء, فـــكان �سوته ي�سدح عالًيا: »ادخل، 

ي���اّل، ب�سرعة، ق�سمار، اإح�س���اء«.. لم يحمل حامد الكابل معه, ولم يجد 

ُعب عليَّ م�سهد �سرب »حامد«  له اإلى هراوة. �سَ اأف�سل من عكازي ليحوِّ

رب كانـــوا بمثابة عكازي,  لالإخـــوة بعـــّكازي. فبع�ـــض الذين تلقـــوا ال�سّ

اأمثال: »ح�سين مقيمي«, »جالل لحمي«, »علّي يماني«, »علّي كوت�سك 

.
(1(

زاده«, و»ح�سن ك�سته كر«

الثالثاء 20 ك1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

نزعـــت مالحظاتـــي وكتاباتـــي المهّمـــة التي كنـــت قـــد و�سعتها في 

العـــكاز, وخباأتها بين طّيات الو�سادة الإ�سفنجّية, ثّم اتجهت نحو غرفة 

رئي�ـــض الحّرا�ـــض, ما اإن راآني »�سع���د« حّتى نـــادى المترجم, �سرحت له 

اأحداث البارحة التـــي �َسهدها بنف�سه في باحة المخيَّم. لقد �سهد كيف 

انهـــال »حامد« على الإخوة �سرًبـــا و�ستًما. قلت له, كما في ال�سابق دون 

ـــدي, لطـــف منكم اإن اأعدتـــم لي العـــكاز لأ�ستعين به  اأي مقدمـــات: �سيِّ

علـــى الم�سي, لكن »حامداً« ا�ستخدمه ل�سرب الإخوة, وفي الحقيقة, ل 

اأ�ستطيـــع ا�ستخدام عكاز ُي�سرُب به الإخوة. اأنا لم اأعد اأريده, ويمكنني 

العي�ض في هذا المخيَّم دونه«.

 ظـــل »�سع���ُد« �سامًتـــا م�ستغرًقا باأفـــكاره. �سعرت بنوع مـــن الّر�سا؛ 

الدكتور ك�سته كر من »زابل« ويعمل حاليًّا  في زاهدان في ق�سم الت�سوير ال�سعاعي.  (1(
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لأّننـــي قلـــت ما عندي, ولأّنني �سعـــرت باأّنني قمت بواجبـــي. كنت اأ�سكُّ 

ر بهـــذا الأمر,  بـــاأنَّ »�سع���داً« هـــو خلـــَف هـــذه الق�سيـــة, وبينما اأنـــا اأفكِّ

ابت�سم »�سع���د« بخبث, وقال: »لقد اأعطاك الع���راق هذه الع�سا، ويحّق 

للعراقيِّين ا�ستخدامه ككابل لل�سرب متى �ساءوا«.

اأدركـــت اأن ل فائـــدة مـــن كالمي, واأنَّ ت�ســـّرَف »حام���د« اأمٌر عاديٌّ 

بالن�سبـــة اإلى »�سع���د«, ولو كان غيـــر ذلك لكان اأّنبه بع�ـــض ال�سيء؛ لذا 

رت, وبمـــا اأن »�سعًدا« يدافع عـــن »حامد«, اأن اأقـــوم ب�سيء ي�سعرني  قـــرَّ

بالر�سا, فقلت ل�سعد: »اأخجل من رفاقي عندما اأ�ستخدم هذا العكاز!«.

- اإذا كنت تخجل فال ت�ستخدمه!

- لن اأ�ستخدمه, واإن كنت ل اأملك قدًما فاأنا اأملك يدين اثنتين.

 و�سعـــت عكازي بغ�ســـٍب على الأر�ـــض, و�سرُت من جلو�ـــض معتمًدا 

علـــى يدي اإلى خارج غرفة رئي�ـــض الحّرا�ض. انتابني �سعوٌر طّيٌب عندما 

خرجـــت من هناك, لم اأ�ستطع القفز على قـــدم واحدة؛ لذا رجعت اإلى 

الزنزانـــة, وقد و�سعت نعلـــي في يدي الي�سرى. اأخبرنـــي »فا�سل« فيما 

بعد باأّنـــه بعد اأن و�سعت العكاز على الأر�ـــض وخرجت من غرفة رئي�ض 

الحّرا�ـــض قال »حامد« »ل�سعد«: »انتقم م���ن نا�سر ال�ستخباراتّي هذا، 

ول تعطه ع�ساه قبل �سهر اأو �سهرين«, فقلت لفا�سل: »ل يهّم، ف�سيحّل 

الإخ���وة مح���ل قدم���ي«. مـــع اأن الحيـــاة دون عـــّكاز في مـــكان مزدحم 

ا, لكّننـــي كنت اأ�سعر بالر�سا. فـــي الأ�سبوع الأّول كنت  كهـــذا �سعبة جدًّ

اأ�ستخـــدم لل�سير]في يٍد[ نعـــاًل واحًدا فقط, وفي اليـــد الأخرى ن�سف 

حجر اأ�سمنتّي. قال لي »حامد«: »ُيمنع اإدخال الحجارة اإلى الزنزانة«, 

فُمنعُت من ا�ستخدامه. بعد اأ�سبوع, حلَّ الإخوة الذين يذهبون لل�ُسخرة 
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م�سكلتـــي, فقـــد اأح�سر »ح�سي���ن جعفري« لـــي كعب حذاء بـــاٍل. بقيُت 

اأكثـــر من 20 يوًما دون عكاز. لم اأ�ساأ اأن ُيعينني الإخوة في الذهاب اإلى 

المرحا�ـــض, وقد اأ�سبح النعل, وكعب الحذاء الذي اأح�سره لي »ح�سين 

ل بهما من جلو�ض. كانت يداي  جعفري« بمثابة نعلين ليَدّي, فكنُت اأتنقَّ

تتنج�ســـان اأثناء دخولي المرحا�ض, وعندمـــا اأخرج كان الإخوة يريقون 

؛ لأغ�سلهما. اأ�سرَّ الإخوة  تهم من ماء ال�سرب على يديَّ مقداًرا من ح�سَّ

ل, لكّنني كنت اأرف�ض. قال لي »اأحمد اأمانداري«  علـــى حملي اأثناء التنقُّ

بعد اأن خرجت من المرحا�ض: »ِلَم تعاند؟! دعني اأ�ساعدك«.

الخمي�س 22 ك1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

 في المعتقل, اإلى 
(1(

قرابة الظهر, دخل المالزم »قحطان«, المعاون

ابط الوحيد  ـــم. كان »قحطان« ق�سيَر القامة, �سميًنـــا, وهو ال�سّ المخيَّ

الذي لم اأعرف ا�سم م�سقط راأ�سه, كان نهًما يتناول على الغداء دجاجة 

كاملـــة, اأي: ما ي�ســـاوي 20 ح�سة اأ�سيـــٍر. قال »عل���ي اأ�سغ���ر اإنتظاري« 

لحامـــد, وا�سًفا المالزم »قحط���ان«: »ُرّب حري�س يمل���ك الدنيا، وهو 

.
(2(

جائع، وُرّب قانع بك�سرة خبز ي�سبع«

عندمـــا التحق»قحطان« بالمخيَّم, حـــاول اأن يظهر بمظهر الإن�سان 

الجـــّدي والغا�سب, فـــكان الأ�سرى, وحتَّى الحّرا�ـــض, يدركون اأن �سوته 

»كالطب���ل الأجوف«, لذلك عندما يغ�سب ي�سيح ويتوّعد, كان »ح�سين 

. وقال »عارف 
(3(

�سك���ري« يقـــول عنه: »اأ�سمع جعجع���ة، ول اأرى طحًن���ا«

قد يق�سد من المعاون: نائب م�سوؤول المعتقل.  (1(

ف من المترجم ترجمة المثل بت�سرُّ  (2(

ف من المترجم ترجمة المثل بت�سرُّ  (3(
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ي���زدان بن���اه« عنه: »اإّنه كالرع���د والبرق دون مطر«. كمـــا اأن الحّرا�ض 

اأنف�سهـــم لم يكونوا يهابونـــه. كان العراقّيون يهابـــون ال�سابط »حميد« 

الذي هو اأدنى برتبتين من المالزم »قحطان«.

ا بما ي�سنعه  كان »قحطان«, بالأ�سافة اإلى نهمه بالطعام, نِهًما اأي�سً

ناعات  الأ�ســـرى. فعندمـــا دخل اإلـــى المخيَّم قال: »زوجت���ي تح���بُّ ال�سِ

اليدوّية الإيرانّي���ة كثيًرا، ف�سناعاتكم اليدوّية اأنتم الإيرانّيين رائعة 

ا، ماذا َلديُكم من اأعمال منا�سبة للزينة؟!« جدًّ

عندمـــا قال هـــذا الـــكالم, اأجابه »ح�سي���ن عب���د الّله���ي« الذي كان 

ي: »لقد تَكّبدت زوجتك العناء باإعجابها ب�سناعاتنا  يجل�ض بالقرب منِّ

���ا �سُتعج���ب ب�سناعاتن���ا اليدوّي���ة اإن راأتها«.  اليدوّي���ة، ف�ساج���دة)1) اأي�سً

فتَّ�ـــض قحطـــان جميـــع الزنزانـــات للح�ســـول علـــى �سناعـــات الأ�سرى 

اليدوّيـــة, وكان يختار اأف�سلها واأثمَنها, وياأخذهـــا معه؛ لذا �سعى بع�ض 

الإخـــوة لإخفـــاء اأعمالهم الثمينـــة والقّيمة. كان الحّرا�ـــض يعرفون من 

�سون اأغرا�ض الإخوة,  دة, وتملًُّقا لقحطان كانوا يفتِّ يملـــك الأعمال الجيِّ

ـــى اإّنهم,ـ ودون اللتفات اإلى  ويعطونـــه ما يجدونه من اأعماٍل يدوّية, حتَّ

ر�ســـا اأو عدم ر�سا الإخوة ـ, كانوا ي�سُطون علـــى بع�ض الأعمال القيَّمة. 

عندمـــا علم »قحطان« بالأمر غ�سب كثيًرا, وطلـــب منهم اأن يعيدوا له 

كّل ما اأخذوه من اأعمال الأ�سرى اليدوّية.

كان النقيـــب »خليل« يعار�ض ت�سّرفات »قحطان« والحّرا�ض, وطلب 

منهـــم لأجـــل حفظ ماء وجـــه العـــراق اأن ل ياأخذوا �سناعـــات الأ�سرى 

ة. لم يجروؤ اأحد على اإخبار النقيب »خليل« باأنَّ »قحطان«  اليدوّية بالقوَّ

�ساجدة زوجة �سدام المقبور.  (1(
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بوا بالم�ساكل  ون اأوامره. لم ي�ســـاأ الإخوة اأن يت�سبَّ وبع�ـــض الحّرا�ض َيع�سُ

لأنف�سهـــم. كان النقيب »خليل« عفيَف النف�ض, ول يمكن له اأن يت�سّرف 

ـــع بروحّية  كمـــا يت�ســـّرف قحطان, كمـــا اأّن المالزم »حمي���د« كان يتمتَّ

النقيـــب »خليل« نف�سها. اأح�سر »قحطان« الأقم�سة اإلى المخيَّم, وطلب 

من الإخوة تطريزها.

�سنـــع الإخـــوة العديد مـــن الأ�سياء الثمينـــة, فمن النايلـــون �سنعوا 

مفر�ض مائدة للطعام, ومن علب ال�سفيح �سنعوا مجرفة للغبار, مالعق 

ولوحـــات معدنّية, ومن خيوط الجـــوارب, واأكيا�ض الخي�ض, والمنا�سف, 

عاٍت, �ساًل, ثياًبا لل�ستـــاء, اأحزمًة واأحذية, كما  والبطانّيـــات, �سنعوا قبَّ

�سنعـــوا من الطين اأنواع المج�ّسمـــات والأدوات, ومن جلد كرات القدم 

المثقوبـــة الأحذية الخفيفـــة, كما �سنعوا اأجمـــل المج�ّسمات الج�سّية, 

و�سنعـــوا من الخ�سب غليوًنا لل�سجائـــر, ولوحات فنية نفي�سة. حفر اأحد 

مـــًا لأحـــد الحّرا�ض, فاأح�سر لـــه »�سل���وان« جميع الأدوات  الإخـــوة مج�سَّ

م الذي طلبه  التي يحتاجها للحفر على الخ�ســـب, ا�ستغرق حفر المج�سَّ

»�سلوان« حوالي �سهرين, فكان الأخ يترنَّم بالأنا�سيد اأثناء العمل.

ا�ستخـــدم »قحط���ان« الغليـــون الخ�سبّي الـــذي �سنعه »عل���ّي يماني« 

الم�سهـــدّي. فقـــد حفر الغليون بطريقـــة فّنّية رائعـــة. كان راأ�ض الغليون 

ا عندما تو�سع ال�سيجارة فيه. عبارة عن تنين ي�سفي جماًل خا�سًّ

كان الإخـــوة, وعبـــَر حـــف الأحجـــار العادّيـــة علـــى اأر�سّيـــة الباحة 

الأ�سمنتّية للمخيَّم, ي�سنعون اأعماًل فّنّية متعّددة, وكانوا يقاي�سون تلك 

الأعمال, التي ي�ستغـــرق �سنعها اأّياما و�سهوًرا, بالدواء والأقالم والورق 

مع الحّرا�ض.
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قال الدكتور »جمال«: بمـــا اأّنه علينا اإعطاء بع�ض الأ�سرى المر�سى 

الدواء, ف�سناأخذ منهم اأعمالهم الفنّية مقابل ذلك.

كان بع�ـــض الإخوة على ا�ستعداد لمقاي�سة اأف�ســـل واأثمن ما �سنعوه 

ـــة بعدد مـــن الأقرا�ض والأدويـــة؛ لإنقاذ حيـــاة الأ�سرى  مـــن اأعمال فنيَّ

الم�سابين بُحّمى الأمعاء, وغيرها من الأمرا�ض واللتهابات.

لقـــد توفي في المخيَّم اأكثر مـــن 85 اأ�سيًرا اإيرانّيـــا ب�سبب اإ�سابتهم 

ى الأمعاء, وغيرها من الأمرا�ض غير المعروفة. بُحمَّ

ا قيمة  اأدرك العراقّيـــون مـــا هي احتياجـــات الأ�سرى, واأدركـــوا اأي�سً

اأعمـــال الأ�ســـرى الفنيَّة, فكانوا عندما يذهبون فـــي اإجازة اإلى مدنهم, 

ي�ستـــرون الدواء باأْبَخ�ِض الأثمان, ويقاي�سونه مع اأعمال الأ�سرى اليدوّية 

القّيمة.

الأربعاء 28 ك1 1988 ـ تكريت -المخيَّم الملحق

م�سى ت�سعـــة اأّيام, واأنا اأتنقل دون عكاز. دخل »�سعد« اإلى الزنزانة, 

و�سفعنـــي �سفعة قوّية على وجهـــي, واأر�سلني اإلـــى الزنزانة رقم)10(. 

كنـــت اأود البقـــاء بقرب »محّم���د باقر وجدان���ي«, و»عل���ي يماني«. وقد 

انزعجـــت كثيـــًرا؛ لأّن �سعـــًدا اأبعدني عن اأ�سدقائي. لـــم اأدر ما حدث؟ 

عندمـــا نادى »فا�س���ل« علمت �سبب غ�سبه, لم اأكن اأعلم اأن قراءة �سعر 

»�س���ادق اآهنكران« �سُت�سبب لي الم�ساكل, قبل اأن اأجمع اأغرا�سي واأنتقل 

اإلى الزنزانة رقم )10(, اأخذني اإلى غرفة رئي�ض الحرا�ض؛ حيث بقيت 

فـــي اإحدى زواياها حوالي ن�سف �ساعـــة ريثما ي�سل المالزم »فا�سل«. 

وعندمـــا جـــاء اأخبره �سعٌد بالأمـــر. كان العراقّيون يعرفـــون »اآهنكران« 
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جّيًدا, فقال المـــالزم »فا�سل« لحامد: »بما اأنن���ا ل ن�ستطيع الو�سول 

اإلى بلبل الخمينّي فلن�سرب هذا«.

ّبـــاط العراقّيين بـــاأن »اآهنكران«  اأخبـــر بع�ـــض الأ�سرى العـــرب ال�سُ

هـــو ال�سبب في مجـــيء عنا�سر التعبئـــة اإلى الجبهـــة, ف�ساألني المالزم 

هون  »فا�س���ل«: هـــل �سحيـــح اأّنـــه عندما ين�ســـد »بلب���ل الخمين���ّي« تتوجَّ

جميعكم اإلى الجبهات لقتل العراقّيين؟!«

- لي�ـــض الأمر كذلك, فنحـــن عنا�سر التعبئة جئنـــا اإلى الجبهة من 

اأجل الإمام واإيران, لكن ل يخفى تاأثير »اآهنكران« على اأحد. 

في ذلك اليوم, اأ�سّر المـــالزم فا�سل علّي لأن�سد الأ�سعار التي كنت 

اأن�سدهـــا لالإخـــوة فـــي الزنزانة, ففعلت ذلـــك. كان الأمـــر �سعًبا علّي, 

بت  لقـــد ت�سّرفـــت ب�سبيانّية وعـــدم ن�سوج, فقـــد اأن�سدُت اأ�سعـــاًرا ت�سبَّ

ة,  لـــي بم�ساكل عظيمة. لم ي�ستطع الجوا�سي�ض حفـــظ تلك الأ�سعار بدقَّ

لكن معاني تلك الأ�سعـــار اأ�سعلت غ�سب العراقّيين علّي. فالأ�سعار التي 

اأن�سدُتها ذلك اليوم ـ وكما قال »علّي يماني« كانت من »العيار الثقيل«: 

»�سنجع���ل �س���دام يندم، �سنقاتل كّل الأعداء«, »طريق القد�س تمّر من 

ها الأ�سد  كربالء، علينا العبور من اأمام �سريح قطيع الراأ�س، تقّدم اأيُّ

المقاتل، وحّرر الوطن من الأعداء«.

َي علّي, وقلق الإخوة علّي كثيًرا. يحُق للعراقيين اأن  اعتقـــدت اأّنه ُق�سِ

يغ�سبـــوا كّل هذا الغ�سب. في ال�سابق اأن�سدُت اأ�سعاَر »اآهنكران« لالإخوة 

فـــي م�ست�سفى الر�سيـــد, حينها اأنقذني »لطيف دهق���ان«, مع اأّن ترجمة 

»لطي���ف دهقان« غيـــر ال�سحيحة لتلك الأ�سعار كادت اأن ُتطيَح به. كان 

يقول لي دائًما: »�سوتك ي�سبه �سوت اآهنكران« وتن�سد مثله, فاحذر من 
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اأن تت�سبَّب لنف�سك بالم�ساكل«.

َوعـــدُت لطيًفـــا باأن ل اأعود اإلى ذلك مجّدًدا؛ لكـــن ل اأدري لماذا لْم 

اأ�ستطع ذلك. لم اأملك �سيًئا لأدافع به عن نف�سي, ولم اأعتقد اأن من بين 

َن »�سع���د« بع�ض معاني تلك  ن�سُد لهـــم �سيقومون بخيانتي. دوَّ
ُ
مـــن كنت اأ

ي,  الأ�سعار وقراأها لي. لم تكن دقيقة, لكّنها �سحيحة. ل�سّدة غ�سبه منِّ

طلب»فا�سل« من »حامد« اأن ي�سربني. و�سع »حامد« النعل على راأ�سي, 

وقـــال: »�ساأ�سرب���ك بالكاب���ل 30 �سرب���ة عل���ى ي���دك عل���ى اأن ل ي�سق���ط 

���ى 10 �سربات  النع���ل ع���ن راأ�س���ك، وف���ي كّل مّرة ي�سق���ط النع���ل �ستتلقَّ

اإ�سافّي���ة«. �سقـــط النعل مّرتين عن راأ�سي, وتلّقيـــت 20 �سربة اإ�سافّية. 

علـــى الرغـــم مـــن اأن »حام���داً« عاقبنـــي, اإّل اأّن »ولي���داً« لـــم ي�سمح لي 

بالعودة اإلى زنزانتي. كان ينتظر »�سفيق عا�سم«, �سابط ق�سم التوجيه 

ال�سيا�ســـّي, الذي و�سل بعد حوالـــي 15 دقيقة. كان »�سفي���ق عا�سم« قد 

و�سف الإيرانّيين قبل عدة اأّيام باأّنهم مجو�ٌض وكّفاٌر, واأنَّ العراقّيين هم 

الم�سلمـــون الحقيقّيون, فقلت له: »ي���ا �سيِّدي، اإن كنتم اأنتم الم�سلمون، 

ونحن الُكفار، َفِلَم ت�سربوننا اإن اأقمنا �سالة الجماعة والتعزية لأهل 

بيت ر�سول اهلل؟!«

اأمـــر »�سفيق عا�سم« »ولي���داً« باإخراجي من الغرفة ومعاقبتي. كنُت 

ة  اأرغب في اأن يعاقبني حار�ض اآخر غيره, فقد تلّقيت على يديه قبل عدَّ

ًحا. اأّيام �سربًا مبرِّ

في ذلك اليـــوم, انق�ّض »وليد« كالوح�ض علـــى اأحد الإخوة, و�سربه 

�سرًبـــا قا�سًيا, كان ذلك الأ�سير مـــن الإيرانّيين الأتـــراك التبريزّيين, 

�ســـاٌب نحيل الج�سم, وطويل القامة. �سربه وليـــد بقب�سة يده على اأنفه 
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ف�سالت دمـــاوؤه, ولوثت قمي�سه. �ساألت عن ال�سبـــب, فاأخبرني »ح�سين 

رحيمي���ان« اأن الأ�سير التبريزّي قد �سنـــع �ُسبَّحة جميلة من نواة التمر, 

ة, فلم يقبل الأ�سير, وقال لوليد:  اأراد وليد اأن ياأخذها منه بالقوَّ

 لقد �سنعت هذه ال�ُسبَّحة لوالدتي.

فقال لـــه »ولي���د«: وهل من المقـــّرر اأن ُيطلق �سراحـــك حتَّى ت�سنع 

حـــة لوالدتـــك؟! فاأجابه الأ�سيـــر: في نهاية الأمر �ســـوف ُنحّرر, ولن  �ُسبَّ

خر. وبينما كان وليد 
ُ
عطيها لك اإذا بقيت هنا لعّدة �سنوات اأ

ُ
نبقى هنا, اأ

ة من يده انقطع خيطهـــا, وانفرطت حباتها على  ي�سحـــب ال�ُسبَّحة بالقوَّ

الأر�ض, غ�سب وليد كثيًرا, و�سربه بقب�سة يده على وجهه. عندما راأيته 

ى, في ذلك اليـــوم, انزعجت كثيًرا, و�ساألت »ح�سيناً« عّمن فعل به  ُمدمًّ

هـــذا؟ فقال: »وليد«, فقلت له: »وليد« لي�ـــض اإن�ساًنا, بل وح�ٌض, ومكانه 

في حديقة الحيوانات, ولي�ض في المخيَّم. و�سل كالمي هذا اإلى م�سامع 

)1) يا 
ة على وجهي, وقـــال: اأنت »كندره« »ولي���د« فجـــاء اإليَّ و�سفعني بقوَّ

نا�سر ال�ستخباراتّي, من الذي مكانه في حديقة الحيوانات؟!

عندمـــا اأمر »�سفي���ق عا�س���م« »ولي���داً« بمعاقبتي, كنـــت اأعلم اأنه ل 

يـــزال يحقد علّي ب�سبب ذاك الكالم, اإ�سافة اإلى طبيعته الحقودة. لقد 

اأراد معاقبتـــي بعيًدا عن اأعيـــن الأ�سرى. اأخذوني خـــارج المخيَّم, كان 

ا, حّدق بي, وقال: »�ساأريك حديق���ة حيوان، تتمّنى لو  وليد حانًقـــا جدًّ

كن���ت فيها فعاًل«. طاأطاأُت راأ�ســـي كي ل يزداد غ�سبه عندما اأحّدق به. 

كان »ولي���د« يحمـــل كاباًل كهربائيًّا بطول متر ون�ســـف, رماه بعيًدا, ثم 

يدي, قال لي:  اأمـــر بتقييد يـــدّي خلف ظهري, عندما اأنهى »ماج���د« تقيِّ

تعني الحذاء, والق�سد هنا ال�ستيمة.  (1(
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ة  »اذه���ب، واأح�س���ر الكابل بفم���ك«, وكان »فا�سل« يترجـــم له. منذ مدَّ

انغر�ســـت اأظفار قدمي في اللحم, والتهبـــت, فلم اأكن قادًرا على القفز 

بقـــدم واحدة؛ لذا قلت لفا�ســـل: لقد عاقبني »حام���د« في غرفة رئي�ض 

الحّرا�ـــض, فقـــل »لولي���د« اأن يختار لـــي عقاًبا اآخر. حـــاول »فا�سل« اأن 

يقنعـــه بالعـــدول عن ذلك, لكـــن دون جدوى. على الرغـــم من العذاب, 

واألـــم القفز علـــى  قدم واحدة, و�سلـــُت اإلى الكابل, وحملتـــه باأ�سناني. 

كنـــت اأفقد توازنـــي اأثناء القفز علـــى قدم واحدة, في�سقـــط الكابل من 

د على الأر�ض, وحمله باأ�سناني ثانية اإلى اأن و�سلت  فمي, واأ�سطر للتمدُّ

اإلـــى »وليد«, ورميت الكابل اأمـــام قدميه. ومن اأجل اأن يثير حنقي اأكثر 

فاأكثر, قال لي: »كّرر ذلك ثانية«.

رت ثيابـــي بالتراب. كان  لقـــد كّررت ذلك اأكثر مـــن 10 مرات, فتعفَّ

ا علـــى �سخ�ض بقدم واحـــدة, مقّيد اليدين من  هـــذا العقاب �سعًبا جدًّ

د  الخلـــف؛ اإذ كان علّي في كّل مّرة ي�سقـــط  فيها الكابل من فمي, التمدُّ

كـــئ على الجهة  ن من حمله ثانيـــة, ومن ثّم كنت اأتَّ علـــى الأر�ـــض لأتمكَّ

الي�ســـرى مـــن ج�سمي, واأجل�ـــض. اإلى هنـــا كان الأمر �سهـــاًل, لكن كنت 

اأجـــد �سعوبـــة بالغة في الوقـــوف, اإذ كان عليَّ بـــذل ق�سارى جهدي كي 

ات الأخيرة قلت لـ»فا�سل«: »قل لوليد اأن  ـــن من الوقوف. في المرَّ اأتمكَّ

. » يجلدني بالكابل، فذلك اأهون عليَّ

فقال »وليد«: »هل �ستقلد بلبل الخمينّي ثانية؟!«

- �ساأ�سعى جهدي اأن ل اأفعل.

- من مكانه في حديقة الحيوانات؟

- القردة, والحيوانات البرّية, مكانها في حديقة الحيوانات.
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قال »فا�سل«: اعتذر منه, قل اأّنك اأخطاأت, فقلت »لفا�سل«: حتى لو 

فعلت ذلك فلن يدعني و�ساأني.

اعتـــذرت »لوليد« باإ�سرار من »فا�س����ل«. خارت قواي, و�سقطت على 

الأر�ـــض في مكاني. لم ينته عقابي بعد, فقـــد اأراد »وليد« اأن اأكّرر ذلك 

ـــى لو اأدى ذلك اإلى هالكي, لـــم اأعد قادًرا على  ثـــالث مّرات اأخرى, حتَّ

ال�ستمرار, كان فمي وفكي يوؤلماني كثيًرا, وقد ت�َسارعت اأنفا�سي. �سعدُت؛ 

لأّنـــه تركني و�ساأني. لقد كانت تجربة جّيدة؛ كـــي اأنتبه لت�سرفاتي, فال 

اأن�ســـد »لآهنك����ران«, اأو اأقـــول: اإّن مكان وليد هو فـــي حديقة الحيوانات. 

عندمـــا هداأ »وليد«, قال: »هذا المعتقل ه����و حديقة حيوانات، وجميع 

من فيه هم حيوانات، ونحن نقوم بحرا�ستكم اأّيُتها الحيوانات«.

ا كـــي ل يوؤذيني ثانية اأن األزم ال�سمت. لكن كنت اأقول  كنت م�سطرًّ

في نف�سي: »اأنت واأجدادك هم الحيوانات« .

فـــكَّ »فا�س���ل« قيد يدّي, وعندمـــا كنت اأ�سيُر نحـــو المخيَّم, قال لي 

»وليد«: »قف«.

وقفت معتقًدا اأّنه يريد اأن ي�ستكمل تعذيبي. عندما األتفتُّ اإليه قال:

- �ساأ�ساألك �سوؤاًل يا »نا�سر ال�ستخباراتّي«, فهل �ستقول الحقيقة؟

- اأجل, اأقول الحقيقة!

- لو كان معك الآن بندقية ماذا كنت �َستفعُل بي؟

َعّبَر 
ُ
اأدركـــت مـــا يرمي اإليه, فهو يعلـــم مدى ُكرهي له. كان يـــوّد اأن اأ

ـــا فيما يجب قوله, لـــْم اأُكن اأرغب  , وفّكرُت مليًّ عـــن ذلك الكـــره. �سكتُّ

عّبر عن 
ُ
بالإجابـــة, وكنـــت اأدرك اأّنـــه فـــي تلك الظـــروف ينبغـــي اأن ل اأ

ا منه, ومـــن ت�سّرفاته, لكن كي  م�ساعـــري الحقيقّية. لقد كنت م�سمئزًّ
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يدعني و�ساأني قلت له:

 مـــكان البندقّية في جبهـــات القتال, كما اأّنني هنـــا ل اأملك بندقّية 

لأ�ستخدمها.

اأ�ســـّر باأن اأجيب عن �سوؤاله, ولم يكن ليدعني و�ساأني قبل اأن اأعطيه 

ـــا, حاولت اأن اأجيب  الجـــواب, ولم ي�سمح لي بالعـــودة اإلى المخيَّم اأي�سً

ل ووعي, وكنت اأفّكر فيما اأقوله, فتابع: »اإلى اأيِّ مًدى تكرهني؟« بتعقُّ

ك  حاولت عدم المغالة فـــي الإجابة فقلت له: »كرهي لك لن ي�سرَّ

في �سيء، فما اأهمّية اأن يكرهك اأ�سيٌر، اأو اأن ل يكرهك؟!«

طلق �سراحك في يوم ما, وعـــدت اإلى اإيران, فماذا �ستفعل لو 
ُ
- لـــو اأ

راأيتني هناك؟

فرحـــت كثيـــًرا عندما �ساألني هـــذا ال�ســـوؤال, ومع اأّنني كنـــت اأمقته 

كثيـــًرا, ولكـــن ي�سهد اهلل باأّنني اإن تحّررت في يوم مـــن الأّيام, والتقيته 

في اإيران, ف�سيختلف الحال حينها.

قلت له: »اأنا م�ستاء منك لأنك ُتعّذبني، لكن اإن التقيتك في اإيران 

.(1(
ف�ساأدعوك اإلى منزلنا، واأ�ست�سيفك قدر ا�ستطاعتي«

- اأنت تقول هذا لأّنك اأ�سير.

- لـــو ُقّدر لي واأطلق �سراحي وعدت اإلى اإيـــران, ثم التقيتك هناك, 

وهـــذا اأمر م�ستبعد, عندهـــا �سترى باأنَّنا نحن الإيرانّييـــن ل�سنا �سّيئين 

كما تعتقدون.

عندمـــا كتبـــت مذّكراتي عام 1991 قررت اأن اأهـــدي الكتاب اإلى وليد, وقلت في نف�ســـي: يا ليتني حينما   (1(

�ساألني وليد عما �ساأفعله اإن التقيته في اإيران,اأجبته باأنني �ساأكتب مذّكراتي واأهديها لك.
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الجمعة 1 ك2 1988 - تكريت -المخيَّم الملحق

قاي�ســـت اليـــوم �سّبحتي بن�سف قلـــِم ر�سا�ض مع »�سل���وان«. ت�ساوي 

�سبَّحتي التي �سنعتها من نواة التمر اأكثر من 10 دنانير, بينما ل ي�ساوي 

 .
(1(

ن�سف قلم الر�سا�ض اأكثر من مئة فل�ض

ة اأّيام واأنا ل اأملك قلم ر�سا�ض, ول قلم حبر كي اأكتب به. منذ عدَّ

مهـــا لوالـــدي يـــوم ُيطلق  كنـــت اأوّد الحتفـــاظ ب�سّبحتـــي كـــي اأقدِّ

�سراحي. كنـــت اأرغب اأن ي�سّبح والدي بال�ّسّبحـــة التي �سنعتها له من 

نـــواة تمر العـــراق, لأّنني اأ�سعر بـــاأنَّ نخيل العـــراق �سيحيي في داخله 

ذكـــرى الأئمة R. ا�ستغرق �سنعهـــا حوالي �سهرين. فرح »�سلوان« 

كثيـــًرا؛ لأّنه ح�سل على �سّبحة جميلة مقابل ن�سف قلم ر�سا�ض, وقد 

ا اأنَّني اأخذت قلم الر�سا�ض منه.  دني بقطع ل�ساني اإن اأخبرت اأحدًّ هدَّ

ة. اأراد اأن يعرف كيف �سنعتها دون ا�ستخدام اأّية اأدوات خا�سّ

نع, وقد توّلى »خالد محّمدي« اأمَر الترجمة:  �سرحت له كيفّية ال�سُّ

»ف����ي البداي����ة، ننق����ُع نواة التمر في الم����اء لمّدة 40 �ساع����ة تقريًبا كي 

بُّ بع�����س الماء عل����ى ق�سم من  ت�سب����ح لّين����ًة وجاه����زًة للح����ّف، ث����م ن�سُ

����ة ال�سج����ن الأ�سمنتّي����ة، وبعده����ا نق����وم بح����ّف نواة التم����ر عليه،  اأر�سيَّ

فنعطيه����ا ال�س����كل ال����ذي نري����د. يج����ب اأن تك����ون جمي����ع ن����واة التم����ر 

بالحج����م نف�س����ه. ف����ي المرحل����ة الثانية ن�ستعي����ُن ب����اأداة ذات راأ�س حاّد 

لنق�س الر�سم الذي نرغب عليها. كان اأغلُب الأ�سرى يحفرون عليها 

اأ�سم����اء الأئمة R. في المرحلة الأخيرة ن�سنع ثقبين من طرفي 

نواة التمر، ثّم ندخل الخيط فيها«.

كل األف فل�ض ي�ساوي دينارًا عراقيًا واحدًا.  (1(
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الأحد 8 ك2 1989 - تكريت -المخيَّم الملحق

كنـــت اأ�سعـــر ب�سيـــق, فق�ســـدُت »ح�س���ن به�ست���ي ب���ور«, فحديثـــه, 

ون�سائحـــه تمنـــُح الإن�ســـان الطماأنينة وال�ســـرور. كان وجـــوده نعمًة في 

المخيَّم الُملحق. اأن�سَد لي ال�سعر الذي َنَظمه بم�ساعدة »بهزاد رو�سن«. 

ال�سعر الذي ُعرف فيما بعد با�سم »�سعُر ال�ساِعَرين«. 

م لي  كان »به�ستي بور« عندما ي�سل لبع�ض الأبيات والم�سارع, يقدِّ

الن�سائح. لقد ُملئ قلبه قيًحا من بع�سهم.

تين: فكّرر هذا البيت مرَّ

�سمعة في  والكبرياء  ال�سجاعة  عن  ابَحْث 

القامة. منت�سبة  �سامخًة  وتــذوي  تحترق 

قـــال: على الإخوة اأن ل ي�ست�سلموا في الأ�سر, في الت�سحية والعطاء, 

واأن نتعّلـــم المـــروءة من ال�سمعـــة, اأن يحترق الإن�سان لكـــن ب�سموخ. اإْن 

اأراد الإن�ســـان اأن ل ينحنـــي اأمام اأّي عـــدّو, اأو اأيِّ حقير, فعليه اأن يتعلَّم 

الت�سحيـــة وال�سمود من ال�سمعة. ال�سمعـــة التي تحترق وتذوب ب�سموخ, 

تحتـــرق بكلِّ مروءة حتَّى النهاية, تحتـــرق ول تنك�سر حتَّى النهاية. لكن 

ا مّنا ينك�سر بكّل �سهولة. ليتنا نتخذ ال�سمعة مثاًل لنا في الحتراق  بع�سً

والعطاء, في المروءة وال�سمود.

ال�سعر الذي اأن�سده »به�ستي بور« لي اليوم وفي الأّيام التالية:

وال�سموخ والــغــروَر  العزَّ  ر�ّسا�سيخ�سرُت  فــقــدت  يـــوم  خ�سرتهم 

واكَفهرَّ الوجه مذ خ�سرت ر�ّسا�سيوتراكم غبار الَهوان على �سالحي

ة غيرتي ق�سَّ ال�سماُء  �سِهدت  َنَثَرْت ُكلَّ كبريائي فتناثرت اآمالي يوم 
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الموت ال�سجاعَة لأختار  اأملِك  ال�سهادةلم  وخ�سرُت  الهواَن  فع�سُت 

�سمعٍة فــي  ال�سجاعة  عــن  تحترق وتذوي �سامخة منت�سبة القامةابــحــْث 

الإثنين 9 ك2 1989 - تكريت -المخيَّم الملحق

�سبـــاح اليـــوم اأعادوا لي عكازي. لم اأعلم حينهـــا من اأخبَر المالزم 

»حمي���د« باأّنني دون عّكاز. لكن علمت فيما بعد اأّنه الدكتور»موؤّيد«. لم 

ردُت ذلك؛ لأّن 
َ
نـــي اأ ي العّكاز, واأنَّ يعلـــم المالزم اأّن الحّرا�ـــض اأخذوا منِّ

»حامًدا« كان ي�سرب به الإخوة. كان »حميد« يقّدر مدى معاناتي, فقدمه 

الثانية كانت ا�سطناعّية. لقد خ�سرها خالل عملّيات »والفجر8«.

الأربعاء 18 ك2 -1989 تكريت -المخيَّم الملحق

؛ 
(1(

لم ي�ستطع اأغلب الإخوة الذهاب اإلى المرحا�ض بعد ظهر البارحة

لذلـــك ا�سطـــروا اإلى التبوُّل في اأكـــواب �سرب الماء, فمـــع بداية ف�سل 

ال�ستـــاء, وبرودة الهواء لم يكـــن اأمام الإخوة الذين يعانـــون من التبوُّل 

الـــاّلاإرادّي, اأو مـــن اأمرا�ـــض الِكلـــى والمثانـــة, اأو الإ�سهال الحـــاّد, اإّل 

ة بهم لق�ساء الحاجة. فقد كّنا َنق�سي  ا�ستخدام اأكواب ال�ســـاي الخا�سّ

حوالي 14 �ساعة دون الذهاب اإلى المرحا�ض, اأي: من ال�ساعة ال�ساد�سة 

ع�سًرا وقت اإح�ساء الأ�سرى وحتَّى الثامنة �سباًحا.

مـــن �سعة 5  كان بع�ـــض الإخـــوة م�سطريـــن ل�ستخـــدام �سفائح ال�سَّ

ـــى اأكيا�ض الم�سل, وُعلـــب الفاكهة, وُرّب البنـــدورة لق�ساء  كلـــم, اأو حتَّ

حاجاتهم, مع العلم باأن الحتفاظ بتلك ال�سفائح والعلب كان ممنوًعا. 

�سة لذلك عند العّد والإح�ساء. كان يمنع الأ�سرى من الخروج اإلى المراحي�ض في غير الأوقات المخ�سّ  (1(
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اتهم بعيًدا عن اأعين الحّرا�ض. لكنَّ الإخوة كانوا يخبئونها تحت بطانيَّ

 يومها كنت ا�ستخدم ُعلبة معّلبات الكرز, لكن بعد اأن اأخذوها مّني, 

جبرُت, كبقّية الإخوة, على ا�ستخدام كوب الماء المعدنّي.
ُ
اأ

نُظُر 
َ
في الأ�سبوع الما�سي كان »�سلوان« يتناول الكرز المعّلب, وكنت اأ

اإليـــه. اأدركت ِمن نظراته لي اأّنه يظنُّ اأّنني اأ�ستهي تناول الكرز الُمعّلب. 

كان على حّق, فقـــد ا�ستهيُت الكرز, لكّن نظراتي »ل�سلوان« كانت لأجل 

ـــا. اأعطاني »�سل���وان« العلبة, وقد ترك فيهـــا اأربع اأو خم�ض  الُعلبـــة اأي�سً

ات كرز, وقبل اأن انتهي من تناولها كنت اأفّكر بالعلبة. حبَّ

 كنت ما اأزال ا�ستخدم علبة الكرز حتَّى هذا اليوم, فالليلة الما�سية, 

وكالعـــادة ا�ستخـــدم اأغلب الإخوة اأكوابهـــم المعدنّية, وُعلـــب المعّلبات 

لق�ساء الحاجة .

بعـــد �سالة ال�سبح, وقبـــل اإح�ساء ال�سباح, جمـــع الإخوة الأكواب 

والُعلـــب في زاويـــة الزنزانـــة, وو�سعوا عليهـــا قطعة مـــن الكارتون, ثّم 

و�سعـــوا عليها البطانّيات بعد تو�سيبها. مع كّل تلك التدابير الحترازّية 

لم نكن ندري ما العمل برائحتها الكريهة. فقد اأ�سبحت رائحة الزنزانة 

ا. وكان الإخوة يتحّينوَن الفر�ســـة لإفراغها في المراحي�ض  زة جدًّ ُمقـــزِّ

بعد اإح�ساء ال�سباح.

دخـــل »�سعد« فـــي ال�سباح الباكر اإلى الزنزانة مـــن اأجل الإح�ساء, 

فاكت�ســـف من خالل نظراته الفاح�سة الأمر, لكّنه لم ُيبِد اأّية ردة فعل. 

بعـــد اأن خرج من الزنزانة, قال للم�سوؤول اأن ل يخرج اأحد من الزنزانة 

قبل اأن ي�سمح هو بذلك.

عند انطالق �سفارة الخروج من الزنزانات اأ�سرع الأ�سرى بالأكواب 
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نحـــو المراحي�ض, كان »حامد ووليد و�سلوان وماجد« بانتظارهم عند 

َحية. فقال »حامد«: قفوا كلُّكم. مدخل المرافق ال�سّ

لون في  وقـــف الإخوة, فقـــال لهم »ولي���د«: »نح���ن نعل���م اأنَّك���م تتبوَّ

اأكوابكم«.

كان الإخـــوة ينوون اإفراغ الأكواب فـــي المراحي�ض قبل توزيع الفطور 

تم من ال�ساي. كانوا م�سطّرين  وال�ساي؛ فيتمكنوا من الح�سول على ح�سّ

لوا فيها الليلة الما�سية. كما اأّن اأغلب  ل�سرب ال�ساي في الأكواب التي تبوَّ

تهم من الغداء داخلها اإلى حين  الإخوة ال�سائمين كانوا يحتفظون بح�سّ

الإفطار وال�سحور. كّنا نغ�سل الأكواب بالماء دون ا�ستخدام �سائل الجلي, 

ى الأمعاء. قال  �سيب العديد مّنا بحمَّ
ُ
اأو اأّي منظـــف اآخر, ولهذا ال�سبب اأ

»حامد«: »لي�سبَّ كلُّ منكم كوَب بوله على راأ�سه«. اعتر�ض الإخوة على 

ذلك, فقال وليد: »عليكم الغت�سال ببولكم«.

كان »حام���د« ي�ســـع قطعة مـــن النيلون في يـــده, فاأخذ اأكـــواب بع�ض 

الإخوة و�سّبها فوق روؤو�سهم. كان المنظر رهيًبا اأمام الزنزانة رقم )1(, 

وقرب مدخل المرافق ال�سحّية, فقد انت�سرت النجا�سة في كّل مكان.

َرَمـــى الحّرا�ض من خالل ت�سّرفاتهـــم هذه اإلى عدم تكراِرنا لالأمر. 

قلت »ل�سعد« الذي كان يقّدُرني اأحياًنا ب�سبب حالتي:

لـــو كنت مكاننا اأفما كنت لتبّول في كوبك الذي ت�سرب فيه ال�ساي اأو 

الماء؟!

وعندما لم يجب قلت له: »اأتعتقد اأّننا نرغب في فعل هذا طوًعا؟«

ة التـــي ق�سيتها فـــي المخيَّم الملحق كان هـــذا الم�سهد  طـــوال المدَّ

ة في ف�سل ال�ستاء. يتكّرر, وخا�سّ
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الجمعة 20 ك2 1989 - تكريت -المخيَّم الملحق

ا, وهطل المطر والَبـــَرد ب�سكل متفّرق. هطول  كان الهـــواء بارًدا جدًّ

المطر وهبوب الرياح الباردة جعلـــت الإخوة يحتمون ببطانّياتهم. كان 

لون  ن يعانون من م�ساكل في المثانـــة والتبوُّل الاّلاإرادي يتبوَّ العديـــد ممَّ

, فكان يق�سي الليلة  في اأكوابهم, واأّما غيرهم,ـ وكي ل يتعّر�ض لل�سربـ 

بمثانة ممتلئة حتَّى ال�سباح.

لقد ابتكرنا طريقًة جديـــدًة للتخلُّ�ض من البول, فالأ�سخا�ض الذين 

ُي�سطرون للتبّول لياًل ي�ستخدمون اأكيا�ض الم�سل وعبوات ُرّب البندورة 

الفارغـــة. البارحة اأخذُت من »فا�س���ل رحيم« كي�ض م�سٍل فارغ. جل�ست 

اآخـــر الليل اأمام باب الزنزانة لإفراغ البول من الكي�ض, وذلك عبر ثقٍب 

بجانـــب القفـــل اإلى الباحـــة الخارجّية للمخّيـــم, كنت اأريـــد ال�ستفادة 

مـــن المطـــر كي اأخفـــي اآثار البـــول, كانت نوبـــة »حامد« فـــي الحرا�سة 

تلـــك الليلـــة, وكان ي�سير في ممّر ال�سجـــن, فراأى اآثار البـــول اأمام باب 

الزنزانـــة. يبدو اأّن عملّيـــة التخّل�ض من البول من ثقـــب الباب لم تجِر 

بالطريقـــة ال�سحيحة! وكان »حام���د« يراقب الأمر, فانحنى ليراقب ما 

يجري داخـــل الزنزانة من خالل الثقب في الباب, ولـــم اأعلم اأّنه يفعل 

ذلك, وكانت عملّية �سّخ البول على نهايتها عندما �سمعت �سياحه, فقد 

ي, على عينيه ووجهه. ر�س�سُت البول, دون ق�سد منِّ

ة  في اليـــوم الثاني اأخذني »حامد« اإلى الخـــارج, وعاقبني هذه المرَّ

ة �سفعـــات على وجهي, ق�سى لي  ة, فبعد اأن �سفعني عدَّ بطريقـــة خا�سّ

بخم�سين جلدة. وقفُت قرب حائط الزنزانة, وقبل اأن يبداأ بجلدي, و�سع 

علـــى ظاهر كّف يدي كوًبا مـــن الماء وبداأ ب�سربي علـــى يدي الي�سرى, 
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ة ي�سقط الكوب فيها �ستتلقـــى 10 جلدات اإ�سافّية.  وقال لـــي: في كلِّ مرَّ

ذه قبل مـــّدة في غرفة رئي�ض الحّرا�ـــض, لكّنه في تلك  الِعقـــاب نف�سه نفَّ

ة و�سع النعـــل على راأ�سي بدل كـــوب الماء. على الرغـــم من اأّنني  المـــرَّ

حاولت جهدي لكي ل ي�سقط الكوب عن يدي, فاإّنه �سقط 4 مرات, وكان 

»حام���د« يغّيُر مكان الكـــوب من يد اإلى اأخرى مع كّل 10 �سربات. حاول 

ني لم  الإخـــوة الّت�سحية من اأجلي, والقول باأّن الأمر لم يكن فعلتي, لكنَّ

اأقبل بذلك.

د اأّن جوا�سي�ض الزنزانة �سيخبرون »حامًدا« باأّنها فعلتي,  فمن الموؤكَّ

حينها �ساأعاقب اأنا والرفيق الذي حاول الّت�سحية لأجلي.





الفصل الثامن:

تكريت - المخّيم )16(

الأحد  22 ك2 1989 ــ تكريت ــ المخّيم )16()1)

بعد الظهر, اأ�سدر »�سعد« اأوامره بال�ستعداد لالنتقال. كّل ما اأملكه 

كان كي�ًسا واحًدا, وكوًبا معدنيًّا, وجلبابًا )د�سدا�سة عربّية(. كنت اأتمّنى 

اأن اأنتقل اإلى مكان ل وجود لـ »وليد« فيه. فالحياة من دونه كانت جميلة 

بالن�سبـــة اإلّي, وكنت اأ�سعر بالرتياح لذلك, ووليد نف�سه كان يعلم ذلك, 

ل اأدري كيـــف قراأ اأفـــكاري حينها, ولي�ستفّزني نادى »ولي���د« المترجَم, 

وقال: »نا�سر الإ�ستخباراتّي! �ساألحق بك اأينما ذهبت«.

�سعـــرُت بالنقبا�ض. كنت اأتمّنى التخّل�ض مـــن �سّره! وكاأّن م�سيري 

كان مربوًطا به!

ُنقلنا اإلـــى العنابر, تقع العنابـــر الخم�سة »للمخّي���م 16« اإلى ال�سرق 

مـــن ثكنة �سالح الدين, كانت تحيـــط بها اأ�سالٌك �سائكة دائرّية, اأبراٌج 

�سغيـــرة للحرا�سة, وعدٌد من العربات المدّرعـــة. وكان المخيَّم محاًطا 

بدائـــرة حماية ُمحكمة. وقد ُن�سَب فوق باب كّل عنبر ك�ّساف بروجكتور 

كبير. كان العنبـــران, )1( و)2( متال�سقان, وكان لهما فناء م�سترك, 

�سم المخيم )16) معتقال لالأ�سرى الإيرانّيين.   (1(
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�ـــض للم�سي. اأّما العنابر رقـــم )3(, )4( و)5( فتقع على م�سافة  مخ�سّ

100م لجهـــة الجنـــوب, وكانـــت مف�سولـــة باأ�سالك �سائكـــة كثيفة. كان 

عنبرنـــا يحـــوي خم�سة مراحي�ـــض, وخم�سة حّمامات, وكانـــت المرافق 

ال�سحّية تقع اإلى الجهة ال�سرقية للعنبر.

ا( لحفـــظ الدّبابات,  كانـــت هـــذه العنابـــر في فتـــرة الحرب )مقـــرًّ

والآلّيـــات المدّرعة لألوية الفيلق العراقّي الثالـــث, وِفرِقِه. وكانت بع�ض 

اأق�سام ثكنة �سالح الدين مكاًنا لتدريب القّوات الجوّية.

كان لـــكّل خم�سة عنابر مطبخ م�سترك, وكان المطبخ يقع اإلى جانب 

مدخل المخّيم. اأّما غرفة رئي�ض الحّرا�ض فكانت اأمام مدخل العنبر.

كان عر�ــــض مدخــــل العنبر ل يتجاوز متــــًرا واحًدا. فعندمــــا كان �سوت 

ًنا بالدخول, كان العراقّيون, بحّجة الإح�ساء, ينهالون  ال�سّفارة ينطلق موؤذِّ

على ال�سباب �سرًبا بالأ�سالك )كابالت الكهرباء( والهراوات. وحين دخول 

العنبر, غالًبا ما كان ال�سرر ي�سيب المجروحين, وكبار ال�سّن.

فـــي الق�سم الأعلى لمدخل العنبر كانت توجـــد ُفتحة �سغيرة بحجم 

)30×40( �سم, وكان الحّرا�ض يراقبون اأعمالنا من خاللها لياًل ونهاًرا.

كانت الحياة في العنبر مختلفة عنها في معتقل »المخّيم الملحق«, 

فـــكّل عنبر كان ي�سّم اأكثر من األف اأ�سيٍر. كّنا من اأجل الإح�ساء نجل�ض 

في ع�سرة �سفـــوف, كّل �سّف موؤّلف من مئة �سخ�ض, لياأتي اأحد القادة 

اأو ال�سّبـــاط ويح�سي عددنـــا. كان الجرحى وكبار ال�ســـّن يجل�سون في 

اآخـــر ال�سّف, ولم يكونوا ي�سمحون لنا بالن�سراف ما لم ينهوا اإح�ساء 

العنابـــر الخم�سة عند كّل نوبة اإح�ساء, وكّنـــا نبقى واقفين في ال�سّف 

مّدة �ساعتين. 



الألا الاام ا حلخنت « المريؤ  تكتت  449

كان الجلو�ـــض في ال�ســـّف من اأجل الإح�ساء �سعًبـــا على الجرحى, 

والم�سّنين, والأ�سخا�ض الذين يعانون اآلًما في الظهر.

الثنين 23 ك2 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16

كانـــت الليلة الثانية لإقامتنـــا في العنبر, وقد انتظـــم اأمره. لم اأكن 

اأعرف الكثير من الأ�سرى. فقد ُق�ّسم العنبر اإلى اثنتي ع�سرة مجموعًة, 

تتاأّلف كل واحدة من90 اأ�سيًرا. �سّت مجموعات موؤّلفة من ت�سعين اأ�سيًرا 

فـــي الجهة اليمنى, و�سّت مجموعات موؤّلفة من ت�سعين اأ�سيًرا في الجهة 

ا للم�سي لياًل, ومكاًنا لإح�ساء  �سً الي�سرى. اأّما و�سط العنبر فكان مخ�سّ

الأ�سرى نهـــاًرا. اأّما مكان نوم الجرحى والمر�ســـى و�سكناهم فكان في 

موؤخّرة العنبر اإلى الجهة الي�سرى.

�سعـــرت بالنقبا�ض؛ لأّن »ولي���ًدا« كان اأحد حّرا�ـــض عنبرنا من بين 

العنابر الخم�سة. كان كظّلي, يتبعني اأينما كنت اأذهب. 

تعّجبـــت كثيًرا من روؤية اأ�سير لم يتجـــاوز التا�سعة من العمر. ظننت 

اأّنـــه ابن اأحـــد الحّرا�ض, وقد جلبه معه اإلى المخّيـــم.  وقد اأثار ف�سولي 

قولهـــم: »اإّن ه���ذا ال�سب���ّي ذا ال�سن���وات الت�س���ع اأ�سيٌر«, فقـــد كان اأ�سغر 

اأ�سرى المخّيم, وُيدعى »اأمير«. كان »اأمير« هذا من اإحدى قرى »اإيالم« 

الحدودّية, وقد وقع في الأ�سر مع اأخيه »اإبراهيم«.

ة اأ�ســـره, اأخذه العراقّيون  ذهبـــت اآخر الليل اإليـــه, وقد اأخبرني ق�سّ

واأخاه على حين غفلة. رجا اأخوه الأكبر »اإبراهيم« العراقّيين اأن ياأخذوا 

الخـــراف بـــدل اأ�سرهما, فلـــم يقبلوا. عندمـــا اأنهى العراقّيـــون تحميل 

الخراف, طلب »اإبراهيم« اإليهم اأن ياأخذوه هو, واأن يتركوا اأخاه و�ساأنه. 
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لم تجِد محاولته نفًعا!

كنـــت اأتفّهم »اأميًرا«, فقد اأ�سبح منزوًيا. حاولـــت اأن اأوؤّمله بالحياة 

والحرّيـــة. كان م�ستاًقا في هـــذه الليلة اإلى عائلته. كانـــا ابني اأخ »العّم 

اإبراهيم«.

كان العـــّم اإبراهيـــم, الرجل الإيالمـــي ال�سبعينّي, يعتنـــي بـ»اأمير«, 

ا, وهو رجٌل م�ســـّن نحيف, ومظلوم. كانت  وكان اأكبـــر اأ�سرى العنبر �سنًّ

عظام وجهه بارزة, وقد ابي�ـــضّ �سعُر راأ�سه ولحيته بتمامهما. وقع العّم 

»اإبراهيم« في الأ�سر عندما كان يبحث عن ابني اأخيه »اأمير واإبراهيم« 

في الخطوط الأمامّية, بالقرب من الحدود.

 اأثناء الإح�ساء 
(1(

في هذه الليلة, قام الحاّج »�سعد اهلل كل محّمدي«

مـــن مكانه, من دون اأخذ الإذن من حّرا�ض العنبر, و�سرع بالكالم. كان 

العراقّيـــون ي�ستاوؤون من تكّلـــم الأ�سرى مع قائد المخّيـــم من دون اأخذ 

اإذن م�سبـــق. اأِذَن الّنقيب »خليل« للحاّج »�سع���د اهلل« اأن يقول ما عنده, 

فغالًبـــا ما كان يحترم الأ�ســـرى الم�سّنين, والحاّج »�سعد اهلل« هو الأكبر 

ـــا في العنبر بعد العّم »اإبراهي���م«. كان رجاًل �سميًنا ومربوًعا, يتمّتع  �سنًّ

ببنية قوّية, اأ�سيب برجلـــه في �سلم�سة, وعلى الرغم من اإ�سابته, اأطلق 

�سابـــط عراقّي النـــار عليه مـــن م�سّد�سه, فاأ�سابت �ســـّت طلقات بطنه 

ورجله, وكاأّنه كان يريد اأن يق�سي على الحاّج, لكّن اإرادة اهلل �ساءت اأن 

يبقى على قيد الحياة. كان الحاّج »�سعد اهلل« بتلك الجّثة الثقيلة يتنّقل 

ب�سعوبة مّتكًئا على ع�ساه. ودائًما ما كان يقول الحق, ول يخ�سى �سيًئا. 

تلـــك الخا�سّيـــة التي َطَغت علـــى �سائر �سجاياه الفا�سلـــة. كان بالن�سبة 

عمل بعد التحرر في معمل لرّب البندورة »يك ويك« في كركان.  (1(
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ـــة القنوت. كّنا ننتظره  ـــا. كان يطيل في �سلواته, وخا�سّ اإلينـــا اأًبا معنويًّ

على الع�ساء ليح�سر اإلى المائدة. عندما كان يتاأّخر كنت اأقول له:

- اإّنك تطيل في �سالتك كثيًرا!

- اأرجو, اإن ُقّدر لي اأن اأموت في هذا المخّيم, اأن يكون العمل الأخير 

لي حين الموت هو العمل ال�سالح.

اأَولي�ـــض من الموؤ�سف اأن نموت نحـــن الب�سر الذين ُحْزنا مقام خلفاء 

اهلل ونحن في حال الِغيبة, والكذب, والتج�ّس�ض, والو�ساية بغية الح�سول 

على عدد من ال�سجائر؟

الليلـــة, قال الحاّج »�سع���د اهلل« للنقيب »خليل«: لي�ض لدينا اعترا�ض 

اأو �سكـــوى, اإّن كّل مـــا اأ�سابنا فهو بفعل اأيدينـــا, نحن اأ�سرى حرب, وقد 

اأتينا اإلى الحرب بملء اإرادتنا. ولكّنكم اأ�سرتم هذا ال�سبّي ذا ال�سنوات 

الت�سع, واأح�سرتموه اإلى هذا المخّيم, هل هذا العمل يمّت اإلى الإ�سالم 

ب�سلة؟

لـــم يكن لدى النقيب »خليل« �سيًئا ليقوله, فقد كان اإن�ساًنا منطقيًّا, 

ـــا, قليـــَل الـــكالم, يقبل الـــكالم المنطقّي, لكـــن ل يجيب عليه,  وحياديًّ

ل ي�سعـــى اإلى تبرير اأعمـــال الآخرين. عندما ناق�ـــض الحاّج »�سعد اهلل« 

المو�ســـوع من النواحـــي العاطفّية, قال للنقيـــب »خليل«: »�سّي���دي! اإذا 

اأ�سر الإيرانّيون طفلك ابن التِّ�سع �سنوات على الحدود، فماذا �سيكون 

حالك؟ كم كنت �ستتاأّلم«؟

فاأجـــاب قائاًل: »لم اأكن اأنا الذي اأ�س���ره، وحّرّية هذا الطفل لي�ست 

بي���دي، �ساأطل���ب من الم�سوؤولي���ن اإطالقه، ول اأعلم ك���م �سيوؤّثر ذلك، 

فالقرار النهائّي ُيّتخذ في بغداد«.
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الثالثاء 31 ك2 1989 ـ تكريت ـ المخيم 16 

طغـــى علـــى �سحف اليـــوم خبر عائد اإلـــى 26 عاًما م�ســـت. في مثل 

هذا اليـــوم قام البعثّيون بقيادة الجنرال عبـــد ال�سالم عارف بانقالب 

اأطاحوا فيه بحكم الجنرال عبد الكريم قا�سم.

الجمعة 3 �شباط 1989  ـ تكريت ـ المخّيم 16

اأ�سّر الحاّج »�سعد اهلل كل محّمدي« على اأن نوؤّدي ال�سالة جماعًة. 

وكان ذلـــك ممنوًعـــا فـــي ال�سابق. فـــي اليـــوم الأّول لدخولنـــا المخّيم 

الملح���ق, قال لنا »�سع���د«: »ال�سالة جماعة ممنوع���ة، الدعاء ممنوع، 

اإّني �سلم لمن �سالمكم و... ممنوع«.

لقـــد ُعوقب »ح�س���ن به�ستي ب���ور« في المخّي���م الملح���ق عّدة مّرات 

بهـــذا الجرم. لقـــد حاول اإقنـــاع العراقّيين بال�ّسمـــاح لالإخوة بال�سالة 

جماعـــًة, فتعامل »حامد« معه بق�سوة, اأّما بع�ـــض الحّرا�ض الذين كانوا 

يكّنون الحترام للحاّج »�سع���د اهلل«, قالوا: »دعك من �سالة الجماعة، 

لكّن الحاّج لم يكن ليتراجع«.

قـــال الليلـــة الما�سية: »�ساأقيم ال�س���الة جماعة، حّتى ل���و اأّدى ذلك 

اإلى قتلي«! انق�سمنا ثالث مجموعات: مجموعة غير مهتّمة, كانت تريد 

 (1(
اأن تم�سي فترة اأ�سرها دون اأّي قلق, وهذه لم تلتحق بنا, وحزب اللهّيو

العنبر الذين كانوا م�سّممين على هذا الأمر, وجماعة اأخرى محايدة, 

لـــم تكن تنتمي اإلى هوؤلء, ول اإلـــى اأولئك, وقد التحق بنا بع�سهم, لكن 

ما اإن و�سل الحـــال اإلى ال�سرب, على حّد قول الحاّج »ح�سين �سكري«, 

ين حتَّى الرمق الأخير.  يطلـــق هذا العنوان على الملتزمين بخط الإمام والعامليـــن بتوجيهاته والم�سحِّ  (1(

)م. نون(.
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حّتـــى تركونـــا, والتحقـــوا بالجماعة غيـــر المكترثة. كان الحـــاّج يعتقد 

اأّننـــا لو ا�ستطعنا رفع الأذان في المـــكان, �سنتقّدم خطوات اإلى الأمام.  

قـــال »رامي���ن ح�س���رت زاد«: »يمكنن���ا من خالل ه���ذا الأم���ر اأن نجبر 

العراقّيي���ن عل���ى التراج���ع عن بع�س القي���ود الأخرى الت���ي فر�سوها 

علين���ا«. العراقّيون اأنف�سهـــم كانوا يحر�سون على اأن ل يقوموا باأّي عمل 

يوؤّدي اإلى قيام الأ�سرى بالتمّرد والع�سيان على خلفّية اأمور دينّية. وقال 

»علي جار اهلل« الذي كان يثق »برامين«:

 ـ اإذا وقفتم بتما�سك وقّوة �سوف يتراجع العراقّيون!

كان الحاّج »�سعد اهلل« قد اأخبر الإخوة فرًدا فرًدا, اأّن �سالة الجمعة 

ر له  �سُتقـــام ظهًرا بعد الإح�ساء. علم »�سعد«, م�سوؤول العنبر بما يح�سّ

الإخوة؛ لذا توّعدنا قبل اأن يخرج منه.

بعـــد اإح�ساء فترة الظهر, وقف الإخوة في �سفوف منتظمة لل�سالة 

باإمامـــة الحـــاّج »�سع���د اهلل«. وفـــي الركـــوع الأّول, دخل حّرا�ـــض العنبر 

بالأ�سالك والهراوات, وعلى الرغم من الأ�سالك التي كانت تنهال على 

راأ�ـــض الحاّج »�سعد اهلل« ووجهه, تابـــع �سالته, فدفعه »عطّية«, و�سقط 

ـــا, تفّرقت الجماعة ب�ســـرب العراقّيين و�ستمهم لنـــا. بعد �ساعة,  اأر�سً

ح�سر المالزم »فا�سل«, كان في غاية الغ�سب, قال: اأنتم تتمّردون, لقد 

د�ستم علـــى قوانين المخّيم, ل�ستم في اإيران هنا, قرارات هذا المخّيم 

هـــي التي ُتنّفـــذ, ل قوانين الخمينـــّي!  بمجّرد ذكر ا�ســـم الإمام  اأطلق 

الإخوة ثالث �سلوات مدّوية. ازداد »فا�سل« غ�سًبا, وراح ي�سّب وي�ستم.

اأخـــذوا الحاّج اإلى غرفة رئي�ض الحّرا�ض, هّدده »�سعد« اإن عاد وكّرر 

عمله هذا. عندما دخل الحاّج اإلى العنبر, كان مزرّق الوجه. في العنبر 
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ربوا »اأكبر جعفري«, الذي كان  رقم )1(, خـــالل الأ�سبوع الما�سي, �سَ

يديـــر الأن�سطـــة الثقافّية هناك, ب�ســـّدة. كان جعفري قد حـــاول اإقامة 

�سالة الجماعة مثل الحاّج »�سعد اهلل«.

التّف الإخوة حول الحاّج, قال الحاّج لهم: اأّيها الإخوة! {َواَل تَِهنُوا َواَل 

.
(1(

ِمِنيَن} وؤْ تَْحَزنُوا َواأَنتُُم االأَْعَلْوَن اإِن ُكنتُم مُّ

ثـــّم تابع: »اأنا م�ستع���ّد لبذل دمي في هذا المخّي���م من اأجل �سالة 

الجماع���ة هذه، لم نك���ن موؤّهلين لل�سهادة في الجبه���ة، لرّبما يوّفقنا 

اهلل تعالى لل�سهادة في �سبيل اإقامة �سالة الجماعة في العراق)2). في 

هذا البلد، ا�سُت�سهد الإمام  الح�سين Q من اأجل اإقامة اأحكام دين 

اهلل«.

الثنين 6 �شباط 1989  ـ تكريت ـ المخّيم 16 

 قـــد انت�سرت. عانى الكثيـــرون من اآلم في 
(3(

كانـــت »الديزنطاري���ا«

الكليـــة والمثانة, وابتلـــي بع�ض كبار ال�ســـّن والمر�سى بـ»�سل����س البول« 

)التبـــوُّل الاّلاإرادّي(. حاول »بهزاد رو�س���ن«, و»اأبو الف�سل �سادقيان«, 

و»كامبي���ز ف���رح دو�س���ت« الذين كانوا يعملون فـــي الم�ستو�سف اأن يحّلوا 

م�سكلة الإخـــوة. اأّمن بهزاد, ب�سعوبة, بع�ـــض اأقرا�ض »اليميبرامين« 

اآل عمران: 139.  (1(

قيمت �سالة الجماعة من خالل مثابرة الحاّج »�سعد اهلل« والآخرين وجهودهم؛ عندما كّنا 
ُ
فيمـــا بعد, اأ  (2(

ن�سّلـــي على محّمد واآله ونقول بعدها وعّجل فرجهم واأهلك اأعداءهم واأعِل �ساأن الإمام  الخمينّي, كان 

العراقّيـــون يقولـــون: يمكنكم اأّن ت�سّلوا على محّمد واآل محّمد, ولكن ل ت�سلوها بعّجل فرجهم و..., اإذا 

التزمتـــم بذلـــك لن نتعاطى معكم, ولن ن�سربكـــم. لقد كانوا يتح�ّس�سون من هـــذه العبارات. بعد فترة, 

ا. ويقولون: كّل من يقراأ اأنجز وعده  ح�سروا المنع بدعاء الوحدة. كانوا ي�ستاءون من دعاء الوحدة اأي�سً

ون�سر عبده هذا, �سوف يجلد مئة جلدة

ُحّمى المعاء التي ت�سبب اإ�سهاًل حادًا مع خروج دماء.. .  (3(
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لكبـــار ال�ســـّن الم�سابين بـ»�سل�س الب���ول«. واأخذ »رامي���ن ح�سرت زاد« 

من »علي ج���ار اهلل« بع�ض الحقن البال�ستيكّيـــة لالأ�سخا�ض الم�سابين 

»بالديزنطاري���ا«. كان تحّمـــل 16 �ساعة من دون دخول المرحا�ض غاية 

فـــي ال�سعوبة. بعد 16 �ساعًة, عندمـــا كان �سوت ال�سّفارة ينطلق, كان 

الإخوة يهرعون اإلى دورات المياه, وكاأّنهم يريدون اقتحام اأحد ال�سواتر 

 .
(1(

الترابّيـــة العراقّية. اليوم طرح الإخوة مو�ســـوع دورة المياه المتنّقلة

دخل المـــالزم »خلي���ل« العنبر بغية الإح�ساء, طـــرح المهند�ض »غالم 

ر�س���ا كريم���ي« اأمامه, نيابًة عن الإخوة, مو�ســـوع دورة المياه المتنّقلة. 

فوافق المالزم »خليل« على ذلك.

الأربعاء 8 �شباط 1989  ـ تكريت ـ المخّيم 16 

اليـــوم, ُن�سبت دورة الميـــاه المتنّقلة في اآخر العنبـــر, وقد ت�سّكلت 

مـــن عـــّدة قطع مـــن الحديـــد الم�سلَّـــع بعر�ض متـــر وارتفـــاع مترين. 

كان الإخـــوة هم مـــن عمل على تلحيم هيـــكل دورة الميـــاه, وقد غّطوه 

بالبّطانيـــات واأكيا�ـــض الخي�ض من جميـــع الجوانب, وو�سعـــوا فيه دلًوا 

�سيف اإليه في الأّيـــام التالية دلًوا اآخر. عندما تفقد المالزم 
ُ
كبيـــًرا, واأ

»فا�س����ل« دورة المياه هـــذه, قال غامًزا من قناة المهند�ض »غالم ر�سا 

كريم����ي«: »جّي����د، دورة المي����اه المتنّقل����ة هذه هي �سناع����ة اإيرانّية؟!« 

فـــرّد المهند�ض قائاًل: »اأعلم اأّن����ك تهزاأ مّنا، لكن ل تن�َس اأّيها المالزم 

اأّن م�سّم����م مدين����ة بغداد كان اإيرانيًّا، ُيعرف ب� »�سهل ال�سرخ�سّي« فلم 

ينب�س المالزم ببنت �سفة. 

دورة مياه موؤّقتة.  (1(
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الم�سابـــون  الأ�سخا�ـــض  قائـــاًل:  اأوامـــره  »�سع���ٌد«  وّجـــه  اليـــوم, 

»بالديزنطاري���ا«, وبـــاآلم في المثانـــة والكلى, والعـــّم »اإبراهيم« فقط, 

يمكنهم ال�ستفادة من دورة المياه هذه. 

اأكثر الأ�سرى الأ�سّحاء لم يلتزموا بالأمر.

ومن اأجـــل اأن ل ُترف�ض اأطرافنا المجروحـــة بفعل الذهاب والإياب, 

كّنـــا ننـــام فـــي موؤّخرة العنبـــر. لكـــن ا�ستخـــدام دورة الميـــاه المتنّقلة 

�سّعب الحيـــاة علينا؛ ففي الليل, على الرغم مـــن امتالء الّدلو و�سراية 

النجا�ســـة اإلى جوانبـــه, كان البع�ـــض يق�سي حاجته في الدلـــو العائم. 

كانت النجا�سة ت�سري من تحـــت مق�سورة دورة المياه المتنّقلة, وتلّوث 

فرا�سي, وفرا�ض »علي اأكبر في�س«, والحاّج »ح�سين �سكري«. كان بع�ض 

الأ�سرى الأ�سّحاء ي�ستغّل الموقف بحّجـــة اأّنه م�ساب »بالديزنطاريا«. 

كانت الروائح النتنة تفوح مـــن داخل العنبر, والبّطانّيات وثيابي دائمَة 

النجا�سة, فيما كانت رائحة البول ت�سيبني بالدّوار. 

�سباح كّل يوم كان م�سوؤولو النظافة يخرجون الّدلء لإفراغها. كنُت 

اأنـــام, قبل ان�ساء دورة المياه المتنّقلـــة, اآخر العنبر اإلى الجهة اليمنى, 

وبعـــد ذلـــك كنت اأقرَب الأ�سخا�ـــض م�سافًة اإليها, حيـــث كنت اأنام على 

بعـــد مترين منها, فكانت جاَر �سوٍء بالن�سبة اإلـــّي. لم اأكن اأرغب في اأن 

ي�سّحـــي الإخوة ويتبادلون الأمكنة معي, فـــكّل �سخ�ض كان ينام مكاني 

كان يدرك حالي.

اأكثر ما كان يغ�سبني هم الأ�سرى الأ�سّحاء. فعلى الرغم من روؤيتهم 

للـــّدلء وقـــد امتـــالأت, واأن ل مجـــال ل�ستخدامها, لم يكونـــوا يلتزمون 

بذلك. ولقد تكّلمت اإلى بع�سهم بهذا ال�ساأن. اليوم, �َسَرِت النجا�سة اإلى 
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تحـــت قدمّي, فبقيُت م�ستيقًظا اإلى ال�سبـــاح. رجوُت الأ�سرى الأ�سّحاء 

اأن ل ي�ستخدموا دورة المياه المتنّقلة, لم يجِد ذلك نفًعا!

قلت لأحد الأ�سرى: »لقد امتالأ الدلو، وتنّج�ست بّطانّيتي وفرا�سي 

بفعل �سراية النجا�سة، ل تدخل اإلى دورة المياه«.

لـــم يكتـــرث لكالمي, وحيـــن ق�سى حاجتـــه, وذهب لينـــام, ناديته, 

فوقـــف. اأريته النجا�سة ال�ّسارية من حولي واإلى اأطراف بّطانّيتي, وقلت 

لـــه: »كان م���ن الأف�سل اأن تق�س���ي حاجتك هنا، على ه���ذه البّطانّية«! 

كان اإن�ساًنا عديَم ال�سعور. 

ا�ستفـــاق على �سوتي عدد من الإخوة, فقال له »علي اأكبر في�س«: يا 

ا  رجـــل! األ تخجل من ق�ساء حاجتك تحت اأرجلنا؟ اأجاب: اأعاني مر�سً

ا  فـــي الكلى. فقال علـــي اأكبر: �سّحتك اأف�سل مّنا جميًعـــا, ل�سَت م�ستعدًّ

للت�سحية مقدار ذّرة, مثل البقّية!

عنـــد الخام�سة �سباًحا, �ساح »محّمد كاظم بابايي«, وكان الأ�سجع 

مـــن بين الجرحـــى, باأعلى �سوتـــه, مخاطًبا اأ�سرى العنبـــر, قائاًل: »اإذا 

اأراد اأح���د دخ���ول دورة المياه المتنّقلة على الرغ���م من امتالء الدلو، 

فليواجهني!« 

)1), يغ�سل مالب�سي معظم الوقت, واأحياًنا كان 
كان »اإ�سالم تقي زاده«

. وكان »ر�س���ا« قد اأخذ خفيًة قطعة )لدينة( 
(2(

يغ�سلهـــا »ر�سا محّمدي«

بال�ستيك مـــن المطبخ, وكان يمّدها لياًل تحـــت بّطانّيتي, لكن لم ُيجِد 

اإ�سالم تقي زاده من اأهالي اأردبيل وترعرع في طهران, وهو الآن يعمل في البنك المركزّي في جمهورّية   (1(

اإيران الإ�سالمّية.

�ض في ال�سّحة العاّمة, و�ساحب عيادة في  »ر�سا محّمدي« من اأهالي �ساهرود, وهو الآن طبيب متخ�سّ  (2(

�ساهرود.
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ذلـــك نفًعا. مهما حاولـــت كانت بّطانّيتـــي ومالب�سي تتنّج�ـــض, فب�سبب 

قّلـــة المياه, لم نكـــن ن�ستطيع غ�سل البال�ستيك الـــذي كنت اأ�سعه تحت 

بّطانّيتي, ثّم بعد ذلك اأعر�ست عن ا�ستخدامه. 

�سباح كّل يوم, بعد الإح�ساء, وقبل تناول طعام الفطور, كان الإخوة 

يخرجـــون من العنبـــر؛ ليقوم م�سوؤولـــو النظافة بم�ســـح الأر�ض. فكانت 

ا, و�سّتين متًرا طوًل, ُتم�سح,  اأر�ـــض العنبر الذي تبلغ ثالثين متًرا عر�سً

علـــى االرغـــم من كّل تلك النجا�ســـة والتلّوث, بخم�ســـة اأو �سّتة دلء من 

الماء. 

كانت الروائح النتنة تفوح من العنبر دائًما. وقد ت�سّببت دورة المياه 

المتنّقلة باأمرا�ض, من قبيل الديزنطاريا, الفطرّيات الجلدّية, الجرب, 

ت�ساقط ال�سعر, التهاب الجروح, والدمامل المتقّيحة و... .

الخمي�س 9 �شباط 1989  ـ تكريت ـ المخّيم 16

اليـــوم, تجـــادل العريف »ما�سي« مـــع »عطّية« ب�سبـــب الإ�ساءة التي 

ارتكبهـــا بحّق »لطف علّي«, اأحد اأبنـــاء قزوين. كان »ما�سي«, وهو من 

اأهل منطقة »ذي قار« في العراق, رجاًل نحيًفا, ب�سو�َض الوجه, �سحوًكا, 

اأ�سمـــَر الوجه ومعقـــوَف الأنف, ودائًما ما كان يم�ســـغ �ساربيه باأ�سنانه, 

ويم�ســـي بطريقة منتظمة, وكان اإن�ساًنـــا �ساحَب وجدان. وكان »عطية« 

قد اأ�ساء اإلى »لطف علّي«, جريح النخاغ ال�سوكّي جّراء اإ�سابته ب�سظّية 

اأّدت اإلـــى �سلله. كان »ر�سا محّمدي«, و»اإ�س���الم تقي زاده« يتوّليان نقله 

من مكان اإلى اآخـــر. اأحياًنا حين كان الحّرا�ض يوؤذونه بالكالم, والهمز 

واللمز, يرّد بعبارة وحيدة: »�ستجدونني اإن �ساء اهلل �سابًرا«.
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اليوم, وبعد مّدة من المنع, �سمح »�سعد«, رئي�ض الحّرا�ض, للجرحى 

بال�ستحمـــام خارج دوام ال�ستحمام, فقال »عطّية« لـ»ر�سا محّمدي«, 

و»اإ�س���الم تق���ي زاده«, اللذيـــن كان ينقـــالن »لطف علّي« اإلـــى الحّمام: 

»ارجعوا اإلى العنبر«.

قـــال »ر�س���ا محّم���دي«: »رئي����س الحّرا����س نف�ُس���ه �سم���ح للجرح���ى 

بال�ستحمام خارج دوام ال�ستحمام«.

اأجـــاب »عطّية«: »اأنت���م تكذبون، فرئي�س الحّرا����س ذهب اإلى مركز 

قيادة المخيَّم من اأجل الح�سول على الإذن بالتموين، تريدان غ�سله 

خل�سًة«.

ة«. قال »ر�سا«: »ما هذا الكالم؟ لهذا الرجل اأو�ساع خا�سّ

اأمر »عطّية« باإرجاع »لطف علي« اإلى العنبر, اأخبر »ر�سا محّمدي« 

 ,(1(
العريـــف »ما�س���ي« بالأمـــر, الذي اأو�ســـل بدوره الخبـــر اإلى »�سع���د«

الم�ســـوؤول عن العنبـــر. عاد »�سعد« مـــن مركز قيادة المخّيـــم متاأّخًرا, 

دخـــل العريف »ما�س���ي« اإلى العنبـــر, وطلب من »لطف عل���ي« الذهاب 

اإلـــى الحّمام, فاأجابه »لط���ف علي«: »اأبقى  �سنوات م���ن دون حّمام ول 

اأتحّمل المّنة«.

كان العريف »ما�سي« اأعلى رتبًة من »عطّية«. لم يبَق هناك اأكثر من 

�سهريـــن. ذات يوم, �سرب »عطّية« اأحـــد الإخوة؛ لرف�سه �سبغ حذائه, 

تجادل »ما�سي« مع »عطّية«, وقال: »اإّن هذه الأعمال تحّط من �سمعة 

العراق«, ثمَّ اأخبر المالزم »خليل« بالأمر. كان »ما�سي« يتعاطف معنا, 

ل �سلـــة ن�سب بين »�سعد« م�سوؤول العنبر و»�سعد« الـــذي كان م�سوؤول المخّيم الملحق. فـ»�سعد« هذا كان   (1(

ُي�سّمى بـ»�سعد ال�سغير«, واأّما هو فكانوا ينادونه بـ»�سعد الكبير«. كان »�سعد الكبير« �ساحب اأكبر بنية 

بين عراقّيي المخّيم, و�سعد ال�سغير كان اأقّل عراقّيي مخّيم تكريت ) 16( �ساأنًا.     



القدم التي بقيت هناك  460

وقد ُنِقَل اإلى ق�سم التجهيزات والمخازن التابع لقاعدة �سالح الدين.

كان اليـــوم يحّدثنـــا ويقـــول: »اإّنن���ي اأعاني م���ن وجودي ف���ي مخّيم 

الأ�سرى الإيرانّيين«.

عندما �ساألناه عن ال�سبب اأجاب: اإّن ابن عّمي اأ�سير لدى الإيرانّيين, 

وهو يعي�ض اأف�سل الأو�ساع مع اأف�سل الإمكانات, كان قد كتب اإلى والده: 

اإّن الطعـــام الذي نتناوله في مخّيم »ك���ركان« اأف�سل من الذي كنت اآكله 

في العراق. 

فب�سبـــب معرفة العريـــف »ما�س���ي« بالأو�ساع الجّيدة التـــي يعي�سها 

الأ�ســـرى العراقّيـــون فـــي اإيـــران, كان مـــن المدافعيـــن عـــن الأ�ســـرى 

الإيرانّيين. 

كان »ما�س���ي« فـــي زمن الحرب يعمل في مقّر »رع���د« ال�سّرّي, الذي 

ة هذا المقّر تنظيم  ن�سىء في اأوائل الحرب باأمر من �سّدام, وكانت مهمَّ
ُ
اأ

القـــّوات المر�سلـــة من البـــالد العربّيـــة, وال�ستفادة منهـــا في الحرب, 

وكان هـــذا المقّر ُي�سرف على: تنظيم اإدارة الحرب, اإر�سال القّوات اإلى 

الجبهـــات, ودخـــول وخروج جنود الـــدول العربّية. قال: »اأغل���ب القّوات 

الت���ي دخل���ت الع���راق لقتالك���م كانت م���ن م�س���ر، وال�س���ودان، واليمن، 

والأردن«. وكان يقـــول: كان ي�ســـرف علـــى ق�سم »القتل���ى والمفقودين، 

والأ�س���رى«, التابـــع لهذا المقّر لـــواء بعثّي ويتلّقى اأوامـــره مبا�سرة من 

»عدن���ان خي���ر اهلل« وزيـــر الدفـــاع )العراقـــي( اآنـــذاك. كان »ما�س���ي« 

يقـــول: »اإّن ال�سودان واليم���ن كانتا ت�سعيان ل�سترج���اع جثث قتالهما 

اإل���ى بلديهما، اأّما م�سر والأردن فق���د اأر�سلتا ر�سائل، طلبتا فيها دفن 

قتالهم���ا تح���ت عن���وان قتلى مجهول���ي الهوّية«. لم اأفهـــم ال�سبب في 
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ذلك. حّتى »ما�سي« نف�سه لم يكن يعلم ال�سبب, وكان يقول: ذات مّرة, 

عـــدم باأمر من �سّدام ثمانون م�سريًّا, كانوا قد فّروا من الحرب, وقد 
ُ
اأ

�سمـــح ح�سني مبارك ل�ســـّدام اأن يتعامل مع الجنـــود الم�سرّيين تماًما 

كالجنود العراقّيين.

مع انتهاء الحرب, اأزيل »مقّر رعد« ال�سّري باأمر من �سّدام.
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في الذكـــرى العا�سرة لنت�سار الثورة الإ�سالمّية, اأقام �سباب تبريز 

واأروميـــة م�سابقـــة. في هـــذه الأّيام, كانت تـــزداد ح�سا�سّيـــة الحّرا�ض, 

وت�ستـــّد مراقبتهم لنا. علـــى الرغم من الت�سييق وقّلـــة الإمكانات, قّرر 

بع�ض الأ�سرى, قبل عّدة اأّيام وب�سكل حما�سّي, الحتفال بذكرى انت�سار 

الثـــورة. كانـــت احتفالتنا الب�سيطة ُتقـــام بعيًدا عن اأعيـــن العراقّيين. 

)1), قـــام بع�ض الإخـــوة قبل عّدة 
باقتـــراح من الحـــاّج »ح�سين �سك���ري«

اأ�سابيع بتهيئة المقّدمات الالزمة. باءت محاولتي ل�سراء ع�سر �سمعات 

مـــن حانوت المخّيم بالف�سل. اأردت �سراء ع�سر �سمعات بمنا�سبة ذكرى 

انت�سار الثورة من اأموالنا, واإ�ساءتها لياًل. كانت الم�سابقة الثقافّية من 

اإعـــداد »يزدان بخ�س مرادي«, ُطرحت عّدة اأ�سئلة حول الإمام والثورة, 

ـــا, مباريات  ونـــال الرابحـــون الجوائـــز. اأقامـــت العنابر الأخـــرى اأي�سً

فـــي الم�سارعـــة, وال�سعـــر, والم�سرح, وتظاهـــر الإخوة فـــي م�سابقات 

الم�سارعـــة اأّنهـــم يت�سارعـــون واقًعا, لكـــّن اأمرهم انك�سف فـــي الأّيام 

الالحقة. 

الحـــاّج »ح�سين �سكري« من اأبنـــاء مهريز في مدينة يزد, وكان من عنا�سر لواء الغدير 18. هو الآن من   (1(

متقاعدي حر�ض الثورة في يزد.
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جّهزنا جوائـــز الم�سابقات من الأ�سغال اليدوّيـــة التي كّنا ن�سنعها, 

وكانت عبارة عن حزام, قبعة, �سال, م�سبحة و..., وقد و�سع الإخوة كّل 

جهودهم في ت�سّرف الم�سوؤول الثقافي.

طـــّرز اأحد الإخوة الآذربيجانّيين, وهو من الأتراك اأ�سحاب الّذوق, 

�ســـورة الإمام  الخمينّي على قما�سة جلباب, م�ستخدًما في ذلك خيوط 

المنا�سف والبّطانّيات, وقد ر�سم هذه ال�سورة »علي يماني«. كان عماًل 

. قـــال علي: اإّن وجود �سورة الإمام  نعمـــة بالن�سبة اإلينا, نحن 
(1(

جميـــاًل

الذيـــن ل نتمّكن مـــن م�ساهدة التلفزيون الإيرانـــّي, ول من روؤية �سورة 

الإمام. كّل من ي�ستاق اإلى الإمام,  فلياأِت, ولينظر اإلى هذه ال�سورة.

 المت�ساعد مـــن ال�سّخانات 
(2(

بع�ـــض الإخـــوة خلط �ُسخـــام الحّمـــام

النفطّية بالزيت, ولّون بهذا الخليط �سورة الإمام. 

�ساتهـــم ال�سهرّيـــة, التي تبلغ دينـــاًرا ون�سف  اّدخـــر الإخـــوة مخ�سّ

الدينار )لالأ�سيـــر الواحد(, قبل عّدة اأ�سهر؛ لإعـــداد الحلوى وال�سّكر, 

فاأعّدوا الحلوى م�ستخدميـــن الحليب, وال�سّكر, وعجين الخبز الياب�ض, 

واأعـــّد الطّباخـــون »الح���زب الّلهّيون« الحلـــوى من خالل اللـــوازم التي 

وّفرها الإخوة لهم.

بعـــد ظهر اليـــوم, تناول ثالثـــة من الحّرا�ـــض, »عطّي���ة«, و»حامد«, 

و»�سل���وان«, حلـــوى الحتفال بذكـــرى انت�سار الثورة, التـــي قّدمها لهم 

المهند�ـــض »غالم ر�س���ا كريمي«. �ساأل �سلـــوان المهند�ض قائاًل: »�سينو 

المنا�سبة؟« )ما المنا�سبة(؟

عندما ُحّررنا, قّدم الإخوة �سورة الإمام  كتذكار »لعلي جار اهلل«, الحار�ض العراقّي الودود.  (1(

اآثار واأو�ساخ الدخان.  (2(
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فاأجـــاب المهند�ـــض »كريم���ي«: �سّيـــدي بمنا�سبة »جاء الح���ّق وزهق 

.
(1(

الباطل«

الأحد 12 �شباط 1989  ـ تكريت ـ المخّيم 16 

قبل الظهـــر, انهال الحّرا�ض والمالزم الأّول, الذي لم اأكن قد راأيته 

مـــن قبـــل, بال�ّسياط علـــى »فرهن���ك خاكي���ان«, اأحد اأبنـــاء تبريز, وقد 

اأو�سعـــوه �سرًبـــا. ل اأعلم ِلَم اآذوه كّل هذه الأذّية. كنت على عالقة جّيدة 

 ,
(2(

»بفرهن���ك«, فقـــد كان �سائق المهند�ـــض »اإبراهي���م ر�ستكار مق���ّدم«

ا للنقل والطرقات  وكان »ر�ست���كار مق���ّدم« من اأتراك تبريز, ومديرًا عامًّ

ا اأقرَع ق�سيَر القامة, وقد تخّرج في العام  . كان رجاًل اأربعينيًّ
(3(

»قد�س«

1980م مـــن جامعـــة الخواجه ن�سير الديـــن الطو�سي, ق�ســـم الهند�سة 

المدنّية. كانت المديرّية العاّمة, »قد�س«, للّنقل, تتوّلى م�سوؤولّية �سيانة 

وتو�سيـــع الطرقات الع�سكرّيـــة في الجبهة الغربّية للبـــالد, والتي ت�سمل 

محافظـــات اإيالم, »كرمان�س���اه«, و»كرد�ستان«, و»اآذربيج���ان الغربّية«. 

كان العراقّيـــون قـــد اأ�ســـروا المهند�ض و�سائقـــه في »وادي �سيل���ر«. لقد 

اأ�سابتهـــم ر�سا�سات القّنا�سة في »وادي �سيل���ر«, وهم ي�ستقّلون �سّيارة 

»ني�س���ان باترول«, بي�ســـاء اللون. اخترقت الر�سا�ســـات الجهة اليمنى 

لل�سائـــق, واأ�سابـــت ركبته وركبـــة المهند�ض »ر�ست���كار مق���دم«. اعترف 

ال�سراء ـ 81   (1(

بعد التحّرر عمل المهند�ـــض اإبراهيم مقّدم كنائب للمدير التنفيذي للمختبر الفّني والميكانيكّي للتربة   (2(

في البالد, وقد اأ�سبح في الحكومة التا�سعة م�ست�سار وزير النقل  ل�سوؤون الجرحى.

قد�ـــض: ا�ســـم كان يطلـــق علـــى مديرية الطرقـــات والنقل. كثيـــرًا ما ُيطلق فـــي ايران علـــى المديرّيات   (3(

�ســـات ذات النت�سار اأ�سماء من وحي الثقافة الإ�سالمّية من قبيل: قد�ض, جهاد, قر�ض الح�سنة,  والموؤ�سَّ

جمعية الموؤثرين ... )مركز نون(.
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العراقّيـــون باأّنه ما كان ينبغي من البداية اإح�سار مدير عاّم اإلى مخّيم 

الأ�سرى الـ»مفقودي الأثر«. عندما التفتوا اإلى اأّنه ينبغي نقله اإلى مخّيم 

ال�سّباط والم�سوؤولين, كان الوقت قد فات. من الناحية الأمنّية, ل ينقل 

العراقّيـــون اأّي قائـــد, اأو م�ســـوؤول رفيع الم�ستوى, اإلـــى مخيَّم ال�سّباط, 

واأ�ســـرى ال�سليب الأحمر. كانـــوا يراعون كاّفة جوانب الحتياط, باأن ل 

يلتقـــي اأّي واحد من الع�سرين األف اأ�سيٍر »مفقود الأثر« الموجودين في 

تكريـــت, بالأ�سرى المدّونة اأ�سماوؤهم لـــدى ال�سليب الأحمر. لم يكونوا 

يريـــدون اأن تت�سّرب معلومات عن الأ�سرى »المفقودي الأثر« اإلى خارج 

»قاعدة �سالح الدين«, واإلى اأ�سرى ال�سليب الأحمر. 

لرّبمـــا اأخطـــاأ المحّققـــون قبل عـــّدة اأ�سهر فـــي التحقيـــق الأّول في 

المخّيـــم, في ا�ستمـــارة كّل من المدير العـــاّم و�سائقه, فبـــّدل المحّقق 

ة فـــي ا�ستمارة  العراقـــّي, الـــذي كان يرتـــدي مالب�ض التحقيـــق الخا�سّ

التحقيق, �سفة »ر�ستكار مقّدم«, الذي كان المدير العاّم ب�سفة ال�سائق 

وكذلك الأمـــر بالن�سبة اإلى »فرهنك خاكي���ان« حيث كتب في ا�ستمارته 

اأنه المدير العاّم. اليوم كان »فرهنك« �سيئ الحّظ. 

كنت اأعلم اأّن »فرهنك« هو �سائق المدير العاّم. 

قال »فرهنك« بذلك الوجه المزرّق للعراقّيين: »ل�ست المدير العاّم 

للنق���ل والطرق���ات، بل �سائق���ه، لكّنني م�ستع���دٌّ لتلّق���ي ال�سربات بدًل 

من���ه«! قلت للعريف »ما�س���ي«: »قل لهذا ال�سابط، هل يبدو على هيئة 

هذا الرجل اأّنه مدير عاّم؟«

ا في �سّنه ي�سبحون قادة فيالق في اإيران! - اإّن اأ�سخا�سً

ًة للمهند�ض »ر�ست���كار مّقدم«, كان  كان »فرهن���ك« يكّن محّبـــًة خا�سّ
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ـــا بديًنا, ق�سيـــر القامة, اأجعـــد ال�سعر, ذا وجه جـــّذاب, ومحّبب.  �سابًّ

عندمـــا اأراد العراقّيون نقل »ر�ستكار مق���ّدم« اإلى »مخّيم بعقوبة« )18), 

قال لهم فرهنك: »اأنا �سائقه، ينبغي اأن اأكون برفقته دائًما«.

اأحيانـــًا, كنت اأمازح »فرهن���ك«, واأقول: فرهنك! هنـــا كّل واحد هو 

مديـــر عاّم على نف�سه, وكان يجيب: �سحيح اأّنني من دون �سّيارة, ولكن 

يمكن من دونها اأن اأكون �سائق المهند�ض.

فـــي النهايـــة, اقتنـــع العراقّيـــون اأّن »فرهن���ك خاكي���ان« هـــو �سائق 

المهند�ض »ر�ستكار مقّدم بور«. 

الخمي�س 16 �شباط 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

اأ�سبح »�سعد« يظهر محّبة لالإمام الخمينّي, وقد كان من قبل ي�سيء 

الـــكالم اإليه. كان »علّي ج���ار اهلل« م�سروًرا؛ »فقد َحَدَث���ْت اأموٌر جعلت 

�سعًدا، وبع�س الحّرا�س يظهرون المحّبة لقائدكم«.

بالأم�ض, ن�سرت ال�سحف العراقّية خبَر �سدور فتوى الإمام الخمينّي 

التاريخّية باإعدام موؤّلف كتاب الآيات ال�سيطانّية, »�سلمان ر�سدي«. قال 

�سعد: »�سحيح اأّننا في حالة حرب معكم، لكّننا ن�سترك معكم في اأمور 

. كان العراقّيون يقولون: »اإّن فتوى اأّي من كبار اأهل ال�سّنة لم 
(1(

اأربعة«

تمنح الم�سلمين مثل هذه العّزة«.

لـــم اأعد اأ�سمـــع اأو اأرى, من اليوم ولحًقا, »�سع���ًدا« وال�سّيد »ح�سين« 

ي�سيئان اإلى الإمام.

بعدهـــا بفترة طويلـــة, قال »�سعد« لـــي وللحاج �سعـــداهلل: »تعجبني 

اهلل, والقراآن, والنبّي محّمد P, والقبلة.  (1(
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فيك���م اأنت���م الإيرانّيين م�سائ���ل ثالث: اأ�سبوع الوح���دة، ويوم القد�س، 

وفتوى قائدكم بحّق �سلمان ر�سدي«.

الأربعاء 1 اآذار 1989  ـ تكريت ـ المخّيم 16  

اليـــوم, جـــاءوا بالجريـــدة, فقد �ســـادق بالأم�ـــض مجل�ـــض ال�سورى 

الإ�سالمـــّي فـــي اإيران علـــى م�سروع قـــرار معّجل لقطع عالقـــات اإيران 

ال�سيا�سّية والدبلوما�سّية ببريطانيـــا نهائيًّا. وفيما كانت ال�سحيفة بين 

يـــدي »�سام���ي« و»عل���ي ج���ار اهلل«, اللذين كانـــا يكرهـــان الإنكليز, كانا 

يثنيان علـــى عمل مجل�ض �سورى بلدنـــا. قال »�سام���ي«, الذي كان دائًما 

يطلق على النكليز �سفة الثعلب المّكار:

- الإنكليـــز اأ�ســـّد لوؤًما مـــن الأمريكّييـــن, كان عليكم, وبعـــد الثورة 

مبا�سرة, قطع عالقتكم بالإنكليز.

ذهبـــت �سباًحا, باحًثا عـــن »اإبراهيم«, الأخ الأكبـــر »لأمير«. اأردت 

الحديـــث معـــه ب�ساأن »اأمي���ر«. كان »�سل���وان«, حار�ـــض العنبر, قد فر�ض 

ب�ســـاط ال�سداقة مع اأمير, محاوًل ا�ستمالته. قـــال لي »علّي جار اهلل«: 

انتبه لـ»اأمير«, يريد العراقّيون اأن ي�ستخدموه كاأداة«.

فـــي الأّيـــام الما�سيـــة, كنت اأقـــول لأميـــر مـــراًرا: اأمير! لقـــد �سّود 

العراقّيون اأّيامك, لولهم, لما كنت الآن واإبراهيم اأ�سيرين...

كان اأميـــر يتم�ّســـى ب�ســـكل منتظـــم مـــع »�سل���وان« و»�سعد« فـــي فناء 

المخّيم. كان الحّرا�ض يقّدمون له الطعام لتزداد عالقته بهم.

قبل الظهر, قال لي »�سامي«: يريد العراقّيون اأن يقوموا باأمر, بحيث 

اإذا ما قّرروا معاقبة اأ�سير ما, اأن يقوم »اأمير« ب�سربه!
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- لماذا ل يقومون هم ب�سربه؟

- فيما بعد, �ستدرك ما يخّططون له. المالزم »فا�سل« اإبلي�ض, لقد 

اأبلغ الحّرا�ض كيف ي�ستفيدون من »اأمير«.

- األ تخبرني بها؟

- ل تكن عجوًل, اأريد اأن اأرى اإن كانوا واقًعا �سيقومون بذلك اأم ل؟

قلت لإبراهيم: »العراقّيون يحيكون مخّطًطا لأخيك!«

ـــا ب�سيًطا, ل يمكن العتمـــاد كثيًرا على كالمه,  كان »اإبراهي���م« �سابًّ

كان اإن�ساًنا متقّلب المزاج.

ع�ســـًرا, اأخـــرج »حامد« اأحد الإخـــوة العاملين فـــي المطبخ؛ لكونه 

. وعندمـــا اأرادوا �سربه, نادوا »اأميًرا«, وقالوا: 
(1(

دافع عن حّق الأ�سرى

»اأمير«, تعاَل وا�سربه اأنت!

قـــام العـــّم »اإبراهيم«, واأخذ ال�سلـــك من يد »اأمير«. لقـــد كان »اأمير« 

طفـــاًل ب�سيًطا,ل يدرك ما يفعل, و�سريع النخداع. اقترب »�سامي«, الذي 

كانت تعلو وجهه �سحكة ذات معنًى, مّني وقال: »اأراأيت يا نا�سر �سليمان؟«

- نعم, الآن فهمت ق�سدك!

- هذا ما كنت اأريد اأن اأقوله لك!

مـــاذا ننتظر مـــن اأ�سير ذي ت�سع �سنـــوات, لعّل اأّي اأ�سيـــر اآخر مكان 

»اأمير«, كان �سينخدع. لقد حالف »اأميًرا« الحّظ, لأّن؛ عّمه واأخويه كانا 

يرعيانه. 

ة  »كريم���ي«, اأحـــد العاملين في المطبخ, عندمـــا اأراد اأحد حّرا�ض العنبر اأخـــذ ن�سف خروف من ح�سّ  (1(

ة مئ���ة اأ�سير اإيرانّي!« عندئذ  الأ�ســـرى مـــن المطبخ, وقف بوجهه, وقال: »ن�سف الخروف هذا هو ح�سّ

�سفعه الحار�ض العراقّي على وجهه, ولما اأراد اأن يوّجه له �سفعًة اأخرى, اأم�سك كريمّي بيده ولواها. لم 

ي�ستطع الحار�ض العراقّي مناف�سة كريمي.
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لو كان »اأمير« قد �سرب الأ�سرى نيابًة عن العراقّيين, لكان العراقّيون 

قـــد اأذاعـــوا عمله هذا, وقالـــوا: »كم اأنت���م و�سيع���ون اأّيه���ا الإيرانّيون، 

فحّت���ى اأ�سي���ر ذو ت�سع �سن���وات منكم ل���م يرحمكم، وق���د �سربكم نيابًة 

عّنا!« 

بعـــد نوبة الإح�ســـاء الليلي, ذهبُت ثانيـــًة اإلى »اأمي���ر«, تحّدثُت اإليه 

مطـــّوًل...: لم تكن مقاتاًل )كنـــت مدنيًّا(, وقد ق�ســـى العراقّيون على 

حياتـــك؛ اأخـــذوا خرافك, األـــم يتو�ّسل »اإبراهي���م« اإليهـــم لياأخذوه هو, 

ويتركـــوك و�ساأنك, هوؤلء الذين يظهـــرون لك كّل هذه المحّبة, لماذا ل 

ي�سمحـــون لك بمقابلة ال�سليب الأحمـــر... اأم ينبغي لك, واأنت في هذه 

ال�سّن, اأن تق�سي فترة اأ�سرك اإلى جانب الأ�سرى »المفقودي الأثر«؟!«, 

ومثل هذا الكالم.

عندما تحّدثت اإليه, تاأّثر بكالمي, واقتنع به. لكّن طبيعته الطفولية 

اقت�ســـت اأن يحدث »�سلوان« بكّل ما قلتـــه له في اليوم التالي, واأن يكون 

في ت�سّرفه, وكما يريد هو!. 
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ع�ســـر البارحة, قال »علي جار اهلل« لـ »رامي���ن ح�سرت زاد«: ِاتُِّخَذ 

القرار بتفقد العنبر, وتفتي�ض اأمتعتكم ال�سخ�سّية غًدا.

من بداية مجيئنا اإلى العنبر, كانت عالقة »علي جار اهلل« بـ»رامين« 

وثيقـــة وجّيدة. فقـــد كان �سيعيًّا من اأهالي مدينـــة �سنجار, اإحدى توابع 

محافظـــة نينوى,  يقارب الخام�سة والأربعين من العمر, ودوًدا وكتوًما, 

ق�سير القامـــة, �سهل العينين, خفيف �سعر الأهـــداب, ورفيع ال�سارب. 
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كان اأكثر الحّرا�ض معرفًة باللغة الفار�سّية, فقد عّلمه رامين الكثير من 

كلماتها, حّتى لقـــد ا�ستدعى العراقّيون »رامي���ن« عّدة مّرات اإلى غرفة 

رئي�ـــض الحّرا�ـــض؛ ليعرفوا ال�سّر الـــذي بينه وبين »علّي ج���ار اهلل«, لكّن 

»راميَن« كان اإن�ساًنا متحّفًظا وكتوًما.

م�ساء البارحة, اأخبرني رامين, وبع�ض الإخوة, الذين يثق بهم, عن 

م�ساألة التفتي�ض. منذ اأن جـــرت المفاو�سات بين وزيَري خارجّية اإيران 

والعراق في مقّر الأمم المّتحدة, اأعلنت ال�سحف العراقّية خبر تحرير 

الأ�ســـرى المعّوقين والمر�سى. كنت قد كتبت اأ�سماء اأكثر من 400 اأ�سيٍر 

من »المخّيم الملحق« علـــى اأوراق علب ال�سجائر, وهوام�ض ال�سحف, 

وقـــد خّبـــاأُت الأ�سماء فـــي ع�ســـاي, ولالحتياط, اأودعت لـــدى »محّمد 

ْقنا باأنه �سُيفرج عّنا خالل  ـــا. لقد �سدَّ كاظ���م بابايي« ن�سخة اأخرى اأي�سً

الأّيام القليلة القادمة.

فـــي تلك الأّيام كنـــت منهمًكا بتجهيز لئحة باأ�سمـــاء اأ�سرى العنبر, 

الذين لم يكونوا في »المخّيم الملحق«, وقد �ساعدني في ذلك »محّمد 

كاظم بابايي« و»على اأكبر في�س«, فقد بداأنا منذ اأ�سبوع تدوين اأ�سماء 

اأ�ســـرى العنبر خفيًة. ومنذ اليوم الذي انت�ســـر فيه خبر تحرير الأ�سرى 

الُمعّوقيـــن, كان الأ�سرى الأ�سّحاء يعطـــون عناوينهم, واأرقام هواتفهم 

للجرحـــى. قـــال لي المهند�ض غـــالم ر�سا كريمـــي: »�سي���ّد! اأ�ستحلفك 

باهلل، اأن ل تن�سانا، عندما تذهب اإلى اإيران، ول تن�سى ت�سليم اأ�سمائنا 

اإلى الهالل الأحمر!«

عنـــد �سماع خبـــر التفتي�ـــض, اأخفى عدٌد مـــن الأ�سدقـــاء المقّربين 

لـ»رامي���ن« ما يملكـــون من الو�سائـــل الممنوعة والأ�سيـــاء ذات الروؤو�ض 



القدم التي بقيت هناك  470

الحـــاّدة, كالأقـــالم, والأوراق, والدعاء, وال�ّسفـــرة, والم�سمار, والإبرة 

و..., كّلهـــا بين طّيات الو�سائد الإ�سفنجّية. كان من غير الممكن اإف�ساء 

اأمـــر التفتي�ـــض؛ لأّن ذلـــك كان �سي�ســـّر بـ»عل���ي ج���ار اهلل«, الـــذي جعل 

»رامي���ن« مو�ســـع ثقته. اأعطى عدد مـــن الجرحى كتاباتهـــم واأدعيتهم 

المكتوبة للجرحى, فاأثناء التفتي�ض لم يكن العراقّيون يفّت�سون �سمادات 

الجرحى, لم يكونوا يت�ســـّورون اأّن الجرحى يخفون الأ�سياء الممنوعة, 

وكتابـــات بع�ـــض الأ�ســـرى الأ�سّحـــاء فـــي طّيـــات �سمـــادات اأع�سائهم 

المجروحة.

فـــي الحقيقـــة, كان قلبـــي ل يـــزال غير مطمئـــّن لـ»علّي ج���ار اهلل«, 

فعندمـــا كنـــت اأتذّكر كلمات »لطي���ف دهق���ان«, لم اأكن اأثـــق بالحّرا�ض 

العراقّيين بهذه ال�سهولة. مع ذلك, كنت ل اأن�سى تعاطف »توفيق اأحمد« 

فـــي م�ست�سفى الر�سيد ببغداد, كما كنت اأثق بـ»�سامي«. قلت لـ»رامين«: 

»رامين«! كم هو مقدار معرفتك بـ»علّي جار اهلل«؟

كان »رامي���ن« علـــى عالقـــة وثيقـــة به, وكنـــت اأ�سّدق كّل مـــا يقوله, 

»فرامين«, على حّد علمي, لي�ض بال�سخ�ض الذي ي�سهل خداعه. �سحك 

»رامين« وقال باطمئنان:

»�سّيد! اأثق به بمقدار ما اأثق بك!«

وليثبت رامين اأّن »علي جار اهلل« رجّل �سفوق وخّير, تابع:

- اأَولم يخبرنا البارحة اأّنهم �سيفّت�سون اأمتعتنا؟

- نعم, جّيد!

- جيـــد, اإذا فّت�ض العراقّيـــون اأمتعتنا اليوم, �سيّت�سح كم هو �سادق, 

وكم يريد اأن ي�ساعدنا! 
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قبل الظهر, دخـــل العراقّيون العنبر, قبـــل اأن يتوّجهوا اإلى اأمتعتنا, 

اأجل�ســـوا الإخوة في �ســـّف الإح�ساء, وفّت�سوا الجميـــع.  بحث الحّرا�ض 

ة, فّت�سوا في البّطانّيات والو�سائد الإ�سفنجّية, فقد  عن الأكيا�ض الخا�سّ

تناهـــى اإلى م�سامعهم اأّن الإخوة اأخفوا لوازمهم الممنوعة بين طّياتها, 

لذا, مّزقوا كل الو�سائـــد الإ�سفنجّية, وا�ستمر التفتي�ض هذا اليوم ثالث 

�ساعـــات. المكان الوحيـــد الذي لم يفّت�سوه, كان داخـــل ما�سورة ع�سّي 

الجرحى, وطّيات �سمادات جروحهم. اأثناء تفتي�ض اأمتعتنا, كان نظري 

. ل اأعلم كيف  ـــا على »عل���ّي ج���ار اهلل«, تيّقنت اأّنه عراقّي م�ســـحٍّ من�سبًّ

اأ�سبح م�ستعّدًا للمخاطرة من اأجلنا. في حملة التفتي�ض اليوم, لم يجدوا 

ا. وب�سبب بع�ض الم�سامير, التي كان نّحاتو المخّيم يتخذونها  �سيًئا هامًّ

كاأدوات للحفر والنق�ض, انهال العراقّيون على الإخوة بال�سرب.

فـــي حمالت التفتي�ـــض التي لم يكن الحّرا�ض يجـــدون فيها �سيًئا من 

ا, فيه الكثيـــر من الِخ�ّسة, كما  الممنوعـــات, كانوا يّتبعـــون اأ�سلوًبا خا�سًّ

فعلوا اليوم, وكي ل َتظهر خيبتهم؛ كانوا ي�سعون خل�سة, وبنحو ل يراهم 

فيـــه اأحد, بع�ض الممنوعات كال�سّكيـــن وال�سفرة, والم�سمار, اأو اأّي اأداة 

ممنوعة اأخـــرى بين اأمتعة الإخوة, ومن ثـــّم يلتقطونها وي�سيرون اإليها, 

قائلين: لمن هذه؟

ا لم  لـــم يذكروا يوًما في كي�ض مـــن وجدوا تلك الأدوات. نحـــن اأي�سً

نكـــن ن�ستطيع اإثبات عدم مخالفتنا للقوانيـــن, فكّل واحد مّنا كان يظّن 

ا  اأّن ذلك ال�سيء الممنوع خا�ّض باأحد الأ�سرى, والحال اأّنه لم يكن خا�سًّ

باأّي اأ�سير.

بعد التفتي�ض, قال لي »رامين«: �سّيد! كيف راأيت »علي جار اهلل«؟
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�سحكـــت, وكنت قد تيّقنـــت اأّن »علي جار اهلل« اإن�ســـان �سادق. قلت 

»لرامين«: »اإّنه اإن�سان جّيد، خ�سارة، هو في �سفوفهم!«
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. كان »علّي كالبي« 
(1(

كانـــت الليلة الأخيرة مـــن العام 1367�سم�ســـي

ا  يعاني من األم في العين, فقد التهبت عينه ب�سكل كبير؛ ولم يكن م�ستعدًّ

للذهاب اإلى الدكتور »جمال« ب�سبب معاملته ال�سّيئة للجرحى. 

�ِســـَر »عل���ّي« مـــع 12 من رفاقـــه المجاهدين في جزيـــرة »مجنون« 
ُ
اأ

الجنوبّيـــة, لـــم يبَق اأحٌد من هـــذه المجموعـــة حيًّا �سواه, فقـــد اأخبرنا 

د على الأر�ض؛ لكـــي ُيرَموا  اأن ال�سابـــط العراقـــّي اأمـــر الجميع بالتمـــدُّ

بالر�سا�ـــض. اأ�سابت ر�سا�ســـة عين علّي, فاأطفاأتهـــا, بقي حتَّى غروب 

ذلـــك اليـــوم غائًبا عن الوعـــي. اأخبرني »علّي« عن ذلـــك اليوم المرير 

قائـــاًل: »اأ�ستفق���ت قب���ل الغ���روب، حي���ن نظ���رت حولي، وج���دت جميع 

رفاقي قد اأ�سبحوا في عداد ال�سهداء!«

»كان ذل���ك الي���وم، اأي 25 حزيران 1988، بالن�سب���ة اإلّي يوًما مريًرا، 

ومفعًما بالذكريات«.
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 اأن اأكون اإلى 
(2(

اأم�سينا العيد بهدوء, كنت اأوّد اأثناء »تحويل ال�سنة«

جانب عائلتي, وكنـــت اأتمّنى هذا لكّل رفاقي في الأ�سر, كان الكثير من 

يبداأ العام ال�سم�سي الهجري, التقويم الإيرانّي, في 21 اآذار من كّل عام ميالدّي.  (1(

)2)  م�سطلح ُيطلق عند بداية العام الإيرانّي الجديد, ويتّم الحتفاء بالمنا�سبة, والدعاء لجعلها �سنة خير 

بدعاء تحويل ال�سّنة: »اللهّم محّول الحول والأحوال، حّول حالنا اإلى اأح�سن حال« )مركز نون(.
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الإخـــوة منزعجين ومنقب�سي الحال؛ فمعظمهـــم كان يائ�ًسا من مجيء 

رون فيه. قلت لـ »عل���ي اأكبر في�س«: »علي! اإن �ساء اهلل نكون  يـــوم يتحرَّ

العيد القادم في اإيران!«

- في المنام!

- ِلَم في المنام؟ لن نظّل في هذا ال�سجن اإلى الأبد! 

بالأم�ـــض وعـــدُت الحـــاّج »�سع���د اهلل«, والحـــاّج »ح�سين �سك���ري« اأن 

اأهّيـــىء لـــوازم �سفـــرة »ال�سين���ات ال�سب���ع«. فالتّفـــاح )�سيـــب(, والثوم 

)�سيـــر(, والخّل )�سركة(, والنقود )�سّكـــة(, وحلوى ال�سمنو, وال�سّماق 

والخ�سار )�سبزة( غير متي�ّسر في الأ�سر, لكّني كنت اأوّد اأن يوجد على 

تنـــا, �سبعة اأ�سياء تبـــداأ بحرف ال�سين.  �سفـــرة »ال�سين���ات ال�سبع« خا�سّ

وقـــد هّيـــاأ اهلل لنا اليـــوم �سينات �سبـــع مختلفة: قطعة حجـــر )�سنك(, 

�سلك �سائك )�سيم خـــاردار(, اإبرة للخياطة )�سوزن خّياطي(, بطاطا 

)�سيب زميني(, علبة �سجائر )�سيكار �سومر(, حقنة )�سرنغ(, وم�سل 

بال�ستيكّي )�سرم(!

اأخذ »محّمد كاظم بابايي« الـ»�سرنج« من »اأبي الف�سل �سادقيان«, 

العامل في ق�سم م�ستو�ســـف المخّيم, واأح�سرت اأنا بطريقة ما الم�سل 

البال�ستيكـــّي )�ســـرم(, وال�سلـــك ال�سائـــك )�سيم خـــاردار(, والحجر 

)ال�سنك(, اأّما اإبرة الخياطة )�سوزن( فكانت »ليزدان بخ�س مرادي«, 

واأح�ســـر »كري���م دلف���ي زاده« البطاطـــا )�سيـــب زميني( مـــن المطبخ, 

وال�سجائر كانت »لمعّز الدين اأ�سغري«, و�سنع »محمود يو�سفي«, اأحد 

اأبنـــاء مالير, �سمكًة من العجين. قـــراأ الحاّج »�سع���د اهلل« دعاء تحويل 

ال�سنـــة: »يا مقّلب القلوب والأب�سار، يا مدّبر الليل والنهار، يا محّول 
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الحول والأحوال، حّول حالنا اإلى اأح�سن حال«.

فـــي الليل, اأدخل الإخـــوة �سّنة التـــزاور اإلى العنبـــر, وت�سالح بع�ض 

الإخـــوة مّمن كانـــوا متخا�سمين. لقـــد بّدلت لحيتا الحـــاّج »�سعد اهلل« 

والحـــاّج »ح�سين« الكثير من العداوات اإلى محّبة؛ فت�سالح الكثير مّمن 

كانوا قد تخا�سموا لأ�سباب تافهة.

الأحد 26 اآذار 1989  ـ تكريت ـ المخّيم 16

قبل عّدة اأّيام, اأجبرنا العراقّيون في �سّف الإح�ساء, اأثناء الجلو�ض 

والقيام, على �ستم الإمام!

ل اأدري ِلـــَم كان يجب اأن يبداأ اإح�ساء ال�سبـــاح, والظهر, والم�ساء 

عـــام 1368�ـــض )1989م( ب�ستم الإمـــام؟ بعد �سدور الفتـــوى التاريخّية 

ة لالإمام  لالإمام الخمينّي بحق المرتّد �سلمان ر�سدي, حّلت محّبة خا�سّ

فـــي قلوب الم�سلمين, ومن جملتهم اأهل ال�سّنة. بعد هذه الفتوى, اأ�سبح 

بع�ـــض حّرا�ـــض المخّيم من اأهـــل ال�سّنة, الذيـــن كانوا من قبـــل ي�سّبون 

الإمام, يذكرون ا�سم الإمام  بكّل احترام.

لم يكن الإخوة م�ستعّدين لل�ستم )اأثناء العّد والح�ساء(, والعراقّيون 

لم يتراجعوا, فقد كان هذا اأمًرا �سادًرا عن �سّدام مبا�سرة. وكاأّنه ُعّمم 

علـــى جميع المخّيمات, اأن يقوم الأ�ســـرى �سباًحا وظهًرا وم�ساًء, ب�ستم 

الإمام !

عندمـــا يدخـــل اأحد �سّبـــاط المخّيم العنبـــَر للعـــّد والإح�ساء, كان 

الم�ســـوؤول الإيرانّي عن العنبر يقف, وي�سرخ »ا�ستعّد«, وكان العراقّيون 

يقولـــون: ينبغي اأن يقوم الأ�ســـرى ب�ستم الإمام وهـــم ي�سربون اأرجلهم 



الألا الاام ا حلخنت « المريؤ  تكتت  475

بالأر�ض ]وكاأّنهم يوؤّدون التحّية الع�سكرّية[ مبا�سرة بعد تلّفظ الم�سوؤول  

بكلمة »ا�ستعّد«.   

علنت حالة ال�ستعداد, و�سرب الإخـــوة اأرجلهم بالأر�ض, لم 
ُ
حيـــن اأ

يقم اأحٌد ب�ستم الإمام؛ 

عندهـــا انهـــال العراقّيون علينـــا �سرًبا بالأ�سالك والهـــراوات. لقد 

قاوم الإخوة اليوم ب�سّدة, ولم يلتزموا بهذا التعميم.

كان »عل���ّي ج���ار اهلل« ينزل �سلكـــه بهدوء على ظهر الإخـــوة. قال له 

»رامين« يومها: »�سّيدي! ا�سربنا بق�ساوة، حّتى ل ي�سّكّن فيك اأحد!«

طلـــب اإليـــه »رامي���ن« عـــّدة مـــّرات اأن يعب�ـــض, واأن يتظاهـــر بالغلظة 

والق�ســـوة, واأن ي�سربنا كمـــا ي�سربنا الآخرون. لم نكـــن نحّب اأن يعّر�ض 

نف�ســـه للخطر ب�سببنـــا. لم ي�ستمع »علّي ج���ار اهلل« لكالم »رامين«, ولكي 

ل ينزعـــج »رامي���ن«؛ كان اأحياًنـــا يتظاهـــر بالق�سوة, وحينـــذاك لم تكن 

ال�سماحة تغادر وجهه.

لـــم يتواَن العراقّيـــون, وكاأّن هذا الأمر ينبغي اأن ُينّفذ باأّي ثمن كان. 

كان رئي�ـــض الحّرا�ض يقول: »�سي�سي���ل حّمام من الدماء ف���ي المخّيم«. 

لم يقم اأحد ب�ستم الإمام  �سوى المنافقين, وبع�ض الأفراد الذين باعوا 

مبالين.  اأنف�سهم, والالَّ

فـــي الأّيام التالية دّبر الإخوة خّطة, اإذ عملوا على تحريف الكلمات, 

واأطلقـــوا ال�سعار. عندما كان الإخـــوة يطلقون ال�سعار, �ُســـّر العراقّيون 

لأ�سابيع عّدة. اأخيًرا, فهم العراقّيون اأّن الإخوة يقولون مرد مرد خميني 

)الخمينـــّي, َرُجل, َرُجل( بدل مرك بر .. )الموت لـ ...(, اأو مرد ا�ست 

خمينـــي )الخمينّي َرُجل(. في العنبر كان ثالثة من الإخوة يقولون بدل 
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مرك بر .. : برق رفت خميني! )انقطعت الكهرباء يا خمينّي(. 

عندمـــا فهم العراقّيـــون اأّن الإخوة ا�ستبدلوا كلمة »م���رك« بـ »مرد«, 

تنا من الطعام,  اأو »ب���رق« انهالوا علينـــا �سرًبا, واآذونا كثيًرا؛ قّللوا ح�سَّ

�سّيقـــوا علينا بالماء, وب�ساعات الذهاب اإلى المراحي�ض, والخروج من 

العنبر, وا�ستخدموا كّل و�سائل ال�سغط علينا. 

لو لم ي�سل الأمر عن طريق الجوا�سي�ض, ومن باعوا اأنف�سهم, الذين 

ي�سّميهـــم الإخوة »الأنتينات« ]الهوائيَّات[, اإلـــى م�سامع العراقّيين, لم 

.
(1(

يكونوا ليفهموا اأبًدا اأّن الإخوة بّدلوا الكلمات وحّرفوها

ال�سبت 8 ني�شان 1989  ـ تكريت ـ المخّيم 16

دخل الحّرا�ض العنبر. مـــا اإن ا�سطّفينا حّتى بداأوا بتفتي�ض اأمتعتنا, 

ومـــن دون مقّدمات, قـــال �سعد: »اأي���ن الرادي���و؟« كان الإخوة �ساكتين, 

فحيازة راديو جريمة كبرى. اأخرج الحّرا�ض كّل من �سّكوا فيه.

بوا اأعين الإخوة بقطع من القما�ض,  باأمر من المالزم »فا�سل« ع�سّ

لـــم اأكن اأعلم ماذا كانوا يريدون اأن يفعلوا بهم, ثّم جعلوهم في �سّفين 

متقابليـــن, كّل �ســـّف 20 نفـــًرا, يف�ســـل بيـــن ال�سفيـــن 30 متـــًرا. اأمر 

المـــالزم »فا�س���ل« اأن يرك�سوا باأق�سى �سرعة, ال�ســـّف باتجاه الآخر, 

كان الإخـــوة الذيـــن ياأتون من م�ست�سفـــى القاد�سّية في تكريت يقولـــون: اأراق البعثّيون ب�سبب العت�سام   (1(

الـــذي اأقامه الإخوة فـــي المخّيم )12(ـ تكريت, من اأجل الطعام, نهًرا من الدماء. كان النقيب »جمال« 

قائـــد المخّيـــم )12( يـــوؤذي الإخـــوة باأ�ســـّد ما تكـــون الأذّيـــة. كان الإخوة يقولـــون: اإّنه لـــم يرحم حّتى 

الأ�سيـــر »مهدي تج���ر« الذي ُقطعت كال رجليه. وقد التقى الإخوة بع�ســـًا منهم في م�ست�سفى القاد�سّية 

فـــي تكريـــت. بع�سهم ُك�سر فّكـــه واأ�سنانه اإثر ال�سرب بالهـــراوات. �سخ�ض اأو �سخ�ســـان منهم تمّزقت 

�سيبـــا بنزيف داخلي. قـــال النقيب »جمال« لهـــم: اأنتم هنا ل ت�سملكـــم اأّي من القوانين 
ُ
�سرايينهمـــا واأ

الدولّية. لو مّتم كّلكم هنا, ل نتعّر�ض للم�ساءلة!    
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وهـــم مع�سوبو الأعين. كان اأ�سلوبـــًا جديًدا, وكان الإخوة مجبرين على 

تنفيذ الأوامر. عند الرك�ض باأق�سى �سرعة, كانوا ي�سطدمون ببع�سهم 

ا.  ب�سّدة, وي�سقطون اأر�سً

بعـــد عّدة اأّيام عرفت اأّن العراقّييـــن كانوا يكذبون ب�ساأن حيازة اأحد 

الأ�ســـرى لجهاز راديو, وقد ح�سل اأحـــد الجوا�سي�ض ب�سبب هذه الكذبة 

على علبة �سجائر!

الأربعاء 26 ني�شان 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

كانـــت هذه الليلـــة ليلة القـــدر. ذهبـــت وال�سّيـــد »محّم���د �سفاعت« 

بمحـــاذاة الأ�سالك ال�سائكة, كّنا نبحث عن م�سحـــٍف, كان مع الإخوة 

قراآن, وبع�ض اأدعية المفاتيح المكتوبة بخّط اليد.

بعـــث ال�سّيد »محّم���د« وراء ال�سّيد »فا�سل ف�سلي���ان«, ح�سر ال�سّيد 

»فا�س���ل«, الـــذي كان مـــن اأ�ســـرى العنبـــر رقـــم )4(, وراء الأ�ســـالك 

ال�سائكة. لم يكن الحّرا�ض ي�سمحـــون لأ�سرى العنبرين بتبادل الحديث 

مـــن خلف الأ�سالك ال�سائكة, ولكي ل يفهـــم الحّرا�ض �سيًئا, قال ال�سّيد 

محّمد لل�سّيد فا�سل باللهجة اللورّية: 

(1(
- �سّيد فا�سل! َو اُو ت�سيل »ماّل غريب« نداري؟

- بالطبع عندي!

لـــم يفهم اأحد مـــا قاله ال�سّيد »محّمد« �ســـوى ال�سّيد »فا�سل«. حّتى 

اأنـــا, لم اأكن اأعلم المق�سود من »الم���اّل غريب«. عندما دخلت العنبر, 

ة »الماّل غريب« هذه؟ �ساألت عن ق�سّ

لديك »مالغريب«؟  (1(
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(1(

ة! ف�سحك واأخبرني الق�سّ

مـــن خالل تجميـــع الأ�ســـرى لأوراق اأكيا�ض الأ�سمنـــت, واأوراق علب 

ال�سجائـــر البّراقة, وكتابة اأدعيـــة المفاتيح, وال�ســـور القراآنّية, �سنعوا 

كتيبـــات جيب جميلـــة. معظم الم�ساحـــف المكتوبة بخـــّط اليد, كانت 

تدور بالتناوب بين الإخوة, فكان كّل �سخ�ض ي�ستفيد منها مّدة �ساعتين 

اأ�سبوعيًّا.

لقـــد حفظ الكثير من الإخوة من خـــالل كتّيبات الجيب هذه, اأدعية 

المفاتيح وال�سور القراآنّية. وقد منح الإخوة الثقافّيون الأ�سخا�ض الذين 

حفظوا في المرحلة الأولى الجزء الأخير من القراآن هدايا من الأ�سغال 

اليدوّية.

اأحياًنـــا كّنا نحتاج اإلى كّمّية اأكبـــر من الأوراق, فكان الإخوة ي�سعون 

علب م�ساحيق غ�سيل الثياب الخالية في الماء حّتى تنتقع, ومن ثّم كانوا 

يف�سلـــون بع�سها عن بع�ـــض ويجّففونها, وبعد جفافهـــا, كانوا ي�سّفون 

بع�سها فوق بع�ض, ويكتبون عليها. 

عندمـــا كّنا نحتـــاج اإلى ا�ستعمال القلـــم ب�سّدة, كّنـــا ن�سطّر لتجاوز 

الخطـــوط الحمراء, فـــكان الأ�سرى الذين يتوّلـــون تنظيف غرفة رئي�ض 

الحّرا�ـــض, ي�سحبون الحبر من اأقـــالم العراقّيين التي كانت تو�سع على 

غونها في اأنابيب اأقالمهم  مكاتبهم عن طريق حقنة )ال�سرنـــج(, ويفرِّ

الخاليـــة, ولإخفاء الأقـــالم, كّنا ن�سع الأنابيـــب الداخلّية لها في اأنبوب 

»الم���اّل غري���ب« علوّي الن�ســـب من اأهالي قرية »جغل« فـــي منطقة كهكيلويه. كان كاتـــب اأدعية محّلي,   (1(

يوؤمـــن النا�ض به وباأدعيته. وكان رجـــاًل متعّبدًا, ممتثاًل لأوامر ال�سرع, ومن اأهل الروحانّية. وكان ياأن�ض 

بالقراآن اأن�سًا ا�ستثنائّيًا. كان ق�سد ال�سّيد »محّمد« من ذكر ا�سم الماّل غريب, اأدعية المفاتيح, والآيات 

القراآنّية المكتوبة بخّط اليد.
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معجـــون الأ�سنان, اأو بين طّيات الم�سانـــد الإ�سفنجّية, اأحياًنا كّنا نهّيئ 

ّي. لها مكاًنا داخل الِع�سِ

الجمعة 28 ني�شان 1989  ـ تكريت ـ المخّيم 16 

الليلة ليلة القدر, ليلة الأن�ض بالقراآن, وقد اأغ�سَب العراقّيين �سرْوُعنا 

بالتالوة. لم ي�سمح العراقّيون لنا باإحياء الليل, كان �سوت تالوة القراآن 

ُي�سمـــع في كّل اأنحاء العنبـــر وكان القراآن م�سدًرا ل�سكـــون اأرواحنا في 

جـــّو المخّيم الكئيب. وعلى الّرغم من اأّننـــا كّنا مجبرين على النوم في 

ال�ساعة التا�سعة, تمّنى الحاّج »ح�سين �سكري« على الحّرا�ض اأن يتركوا 

الأ�سرى هـــذه الليلة و�ساأنهم. بقي العراقّيون على موقفهم, وقالوا لهم: 

ما اإن ُيطلب منكم اللتزام بوقت النوم, على الجميع الذهاب اإلى النوم.

قال»ي���زدان بخ����س مرادي«: المهّم اأْن ن�سغـــل اأنف�سنا بهذه الأعمال؛ 

ا�سمحـــوا لنـــا اأن نقـــوم باأعمال هـــذه الليلة؛ فلـــن ي�سّركم ذلـــك �سيئًا, 

و�ستكونون �سركاءنا في الثواب. 

قال �سلوان: »اأنتم تطلبون مّنا اأن ن�سع ال�سالح بين اأيديكم؟!«

اأجاب يزدان بخ�ض: »اأّي �سالح، هل تعي ما تقول اأ�ساًل!«

قال �سلوان: »اأنتم تقاتلوننا باأدعيتكم هذه، وهل عندكم �سالح اآخر 

غير الدعاء؟!«

كان اأحد الأ�سرى المتعاملين مع العراقّيين, قد اأّلب العراقّيين علينا 

مـــن خالل تو�سيح عبـــارة »الدعاء �س���الح الموؤمن«, وقـــال للعراقّيين: 

»اّتقوا دعاء الأ�سرى ال�سائمين!«

قـــال الحاّج »�سع���د اهلل ل�سلوان«: ويل لأّمة تح�ســـب نف�سها غنّيًة عن 
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.Rتوّجه وعناية اأهل البيت

 الليلـــة, َحَرَمَنـــا »�سفيق عا�س���م« )�سابط الق�ســـم ال�سيا�سّي البعثّي 

التكريتّي(, من بركات اإحياء ليلة القدر.

الثالثاء 2 اأيار 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

اليـــوم, تّم الإم�ساك باأحـــد الأ�سرى بعد اأن حـــاول الفرار,  كان من 

اأ�سرى المخّيم )15(. يقع هذا المخّيم على بعد 200 م جنوب مخّيمنا, 

وكمـــا قيل, فقد األ�ســـق نف�سه باأ�سفل �سيـــارة الآيفا, حاملـــة الخبز, اأو 

ال�سّيارة التي تنقل نفايات المخّيم اإلى الخارج.

اأثنـــاء خـــروج �سّيـــارة الآيفا من البـــاب الثاني للقاعدة وقـــع الأ�سير 

الإيرانـــّي باأيدّي حرا�ض البواّبة. بالإ�سافة لبّوابة المخّيم, كان للقاعدة 

التـــي تحوي مخّيمات لالأ�سرى المفقودي الأثر, ثالثة حّرا�ض, كّل واحد 

ًدا وغلظـــة من الآخر. كان الحّرا�ض عند خروج الآلّيات  منهم اأكثر ت�سدُّ

يفّت�سون اأ�سفلها.

ولكي ل يفّر الأ�ســـرى بين اأكوام النفايات, في ال�سّيارة الحاملة لها, 

كانوا يطحنون النفايات بوا�سطة جهاز خا�ّض.

 في 
(1(

فقد �ســـّكل فرار اأ�سيرين اإيرانّييـــن من »مخّيم المو�س����ل)2(«

زمـــن الحرب, طعنًة فـــي كبرياء العراقّييـــن. وكانوا يقولـــون: »انُتهكت 

حيثّيتن����ا الع�سكرّي����ة والأمنّي����ة«. لـــم يكـــن يوجـــد اأّي منفـــٍذ للفرار في 

»مخّيم تكريت«, وعلى حّد قول »�سعد«, رئي�ض الحّرا�ض: بعد فرار هذين 

»زاكر����س ميران���ي« و»محّمد ر�سا عبدي« هما الأ�سيران اللذان كانا قد فّرا من »مخّيم المو�سل )2(«.   (1(

وقـــد ُن�سرت مذكرات محّمد ر�سا عبدي في كتابه »الفرار م���ن المو�سل« من قبل من�سورات �سوره مهر 

برعاية مكتب الأدب والفّن المقاوم.
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يـــن من المو�سل, عزل �سّدام القائـــد العاّم لالأ�سرى  الأ�سيريـــن الإيرانيَّ

يـــن في العراق, وعّين مكانه العميـــد الركن »حميد نظر«, وقال  الإيرانيِّ

�سّدام في لقاء مع حميد نظر: »اأّيها العميد الركن! اإذا فّر اأ�سير اإيراني 

ا من البالد، واإّل  م����ن مخّيم����ات العراق، فمن الأف�سل اأن تفّر اأنت اأي�سً

�ستلقى حتفك قبل اأن تطاأ رجال ذلك الأ�سير اأر�س اإيران«! 

كان »حمي���د نظ���ر« قد نقـــل كالم �سّدام هذا اإلى قـــادة المخّيمات, 

وقد ُنقلت تهديدات �سّدام ووعيده اإلى الجميع, من اأعلى �سل�سلة الرتب 

اإلى اأدناها. فهّدد »�سّدام« »حميد نظر«, وهّدد »حميد نظر« بدوره كّل 

قـــادة المخّيمات, وقادة المخّيمات هّددوا روؤ�ســـاء الحّرا�ض, والحّرا�ض 

هّددونا وتوّعدونا.

�سّببـــت لنا عملّية الفـــرار غير الموّفقة لالأ�سيـــر الإيرانّي مزيًدا من 

د والق�سوة؛ فازدادت نوبات الإح�ساء اليومّي من ثالث اإلى خم�ض  الت�سدُّ

�سيف اإح�ساء قبل الظهر, وبعد الظهر اإلى اإح�ساء ال�سباح, 
ُ
مّرات, واأ

والظهر, والم�ساء.

حاول اأ�سير اآخر الفرار داخل �سهريج المياه, فعلق داخل ال�سهريج 

ومـــات. لم ي�ستطـــع الخروج مـــن �سهريج الميـــاه, وبقيـــت جّثته داخل 

ال�سهريـــج ثالثة اأو اأربعة اأّيام, فكّنا ن�ســـرب من ال�سهريج الذي كانت 

الجّثـــة فيـــه. فاحت رائحـــة الجيفة من المـــاء, ظّن الجميـــع باأّنها مياه 

البئر. بعد اأ�سبوع, حين تفّقدوا ال�سهريج, �سحبوا جّثته المهترئة.

كان الجلو�ـــض في �سّف الإح�ساء, لخم�ض مّرات يوميًّا, اأمًرا منهًكا, 

ومدعـــاًة للعـــذاب. كّنـــا نحن الجرحـــى, وكبار ال�ســـّن اأ�ســـّد معاناًة من 

الجميع.
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كان الإخوة �سائمين. اختار الأ�سيـــر الإيرانّي الوقت الأ�سواأ للفرار. 

ل اأدري كيـــف يتقّبـــل البع�ض من خـــالل فرارهم ت�سعيـــب الحياة على 

عّدة اآلف مـــن الأ�سرى الإيرانّيين. اإذا كان واحـــد اأو اثنان �سيرتاحان 

بفرارهـــم من عذاب ال�سجن, لكن يبقى علـــى اأربعة اآلف اأ�سير اإيراني 

اأن يدفعوا ثمن فرارهم.

واأدنـــى معاقبة على الفـــرار كانت زيادة نوبـــات الإح�ساء من ثالث 

اإلى خم�ض.

جبروا 
ُ
ُجِمـــع الإخوة في فناء المخّيم, وباأمر من المالزم »فا�سل«, اأ

على التمّرغ بالتـــراب, واأمر المالزم فا�سل الحّرا�ض برمي الأ�سرى في 

قنـــاة ال�سرف ال�سّحـــي, وُدفع بع�سهم, مّمن قـــاوم, في قناة ال�سرف 

ال�سّحي بوا�سطة الأ�سالك والهراوات.

جـــاء الإخـــوة زحًفا بتلـــك الألب�ســـة المّت�سخـــة والمبتّلـــة اإلى مدخل 

العنبر, كانت روؤو�سهم ووجوههم مّت�سخة, ومالب�سهم متنّج�سة, وملّوثة 

بالتراب, وقد فاحت رائحة النجا�سة في العنبر كّله.

بعـــد هذه الم�ساكل والعذابات, اإذا كانت لدى اأ�سير ما خّطة للفرار, 

�سين�ســـرف عنها ب�سبب الأ�ســـرار التي �سُيلحقها فـــراره بع�سرين األف 

اأ�سير اإيرانّي »مفقود الأثر«.

الأربعاء 3 اأيار 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

�سبنا بالإعياء مـــن �سّدة الجوع. وقف 
ُ
م�ست �ساعة علـــى الإفطار, اأ

العـــّم »اإبراهيم«, اأكبر الأ�سرى في العنبـــر, من دون اأخذ الإذن, وخرج 

مـــن �سّف الإح�ســـاء قا�سًدا كي�سه ال�سخ�سّي, اأخـــرج ك�سرة خبز منه, 
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وراح يتنـــاول اإفطـــاره دون اكتراث, كان ي�سكو مـــن األم في المعدة, ومع 

ذلك كان ي�سوم, كان اإن�ساًنا نحيًفا, وقليل ال�سبر, تثور ثائرته ب�سرعة؛ 

لعـــّل ذلك يعود اإلى طبيعـــة ِكَبِر ال�سّن. عندما كانـــوا يوّجهون الإهانات 

لـــه, كان يغ�ســـب ب�سرعـــة. كان الإخوة يقولون لـــه: عّم »اإبراهي���م«! داِر 

العراقّييـــن قلياًل, مـــا دمنا نحن هنا, علينا تنفيـــذ اأوامرهم؛ لأّنهم لم 

يتمّكنوا من هزيمتنا في الجبهـــة, فهم يعّو�سون الخ�سارة هنا, �سحيح 

اأّنك ل�ست ع�سكريًّا, لكن داِرهم من اأجل عائلتك, ما من �سبيل اأمامنا, 

علينـــا اأن نتما�سى مع ق�سايـــا المخّيم, وقوانين هـــوؤلء البّطالين. لكن 

الكالم لم ُيجِد نفًعا.

فـــي �سهر رم�ســـان المبارك, لم ي�ستطع الكثير مـــن الإخوة الجلو�َض 

�سيـــب بع�سهم بالإعياء, 
ُ
باأمعائهـــم الخاوية في �ســـّف الإح�ساء, وقد اأ

ا.  و�سقط اأر�سً

غ�سب »وليد« عندما وقف العّم »اإبراهيم« في �سّف الإح�ساء, فحّتى 

الوقوف في �سّف الإح�ساء كان يتطّلب اأخذ الإذن, لم ياأذن »وليد« له, 

�ساح »وليد«, فيما كان يراقب بنظره العّم »اإبراهيم« من خالل الطاقة 

ال�سغيـــرة لمدخـــل العنبر, باأعلى �سوته, وطلب منـــه الرجوع اإلى �سّف 

الإح�ساء, والجلو�ض في مكانه, لم يكترث العّم »اإبراهيم«, وظّل يتناول 

ك�سرات خبزه.

كثيًرا ما كان يحدث اأّنه اإذا ما ا�ستكى اأ�سيٌر من الجلو�ض الطويل في 

�ســـّف الإح�ســـاء, كان الحّرا�ض يزدادون عنـــاًدا, ويبقونه لفترة اأطول, 

وكـــون العـــّم »اإبراهي���م« لم يرجـــع اإلى �ســـّف الإح�ساء, جعـــل »وليداً« 

ي�ست�سيط غ�سًبا. لم ُتجِد �سغوطات »وليد« لإجال�ض العّم »اإبراهيم« في 
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�ســـّف الإح�ساء. ما اإن عال �سوت �سّفـــارة النت�سار, حّتى هرع الإخوة, 

من �ســـّدة الجوع, اإلى اأوعيـــة الطعام. كنت قلقًا على العـــّم »اإبراهيم«, 

دخـــل »وليد« العنبر, واأخذ بعنقه, واأح�ســـره اإلى و�سط العنبر, المكان 

�ـــض لالإح�ساء, قائـــاًل له: »اإّنك �سيخ عنيد، علي���ك اأن تجل�س  المخ�سّ

�ساعًة في �سّف الإح�ساء!«

كان جميـــع الحّرا�ـــض, ما عـــدا »ولي���د« و»عطّي���ة«, يحترمـــون العّم 

»اإبراهي���م«. عندمـــا اأح�ـــضّ »ولي���د« بحنـــق الأ�ســـرى عليـــه قـــال: علـــى 

»اإبراهي���م« اأن يجل�ـــض �ساعة في �ســـّف الإح�ساء؛ ب�سبب عـــدم امتثاله 

لقانون الإح�ساء, ل فرق عندي بين ال�سيخ وال�ساّب, مفهوم؟!«

كان اإفطـــار الليلة اأ�ســـّد الفطارات مرارًة. كان الإخـــوة يتاأّلمون في 

ال�سميـــم لمظلومّية العـــّم »اإبراهيم«, ويكيلـــون اللعنات لـ»ولي���د«, واأنا 

ا لعنته في قلبي. اأي�سً

 (1(
لم ُتجِد تو�ّسالت وتمّنيات »علّي جار اهلل«. حاول »م�سعود �سفاعت«

اأن يقـــوم بعمل يجعل »ولي���ًدا« يترك العّم »اإبراهي���م« و�ساأنه, وقد حاول 

ال�ستفـــادة مـــن بع�ـــض الأحاديـــث والروايات قائاًل لـــه: »�سحي���ح اأّنك 

ت�ستطي���ع القي���ام بكّل ما تريده، لكّن اهلل �سينتقم منك ب�سبب اأفعالك 

ه���ذه، ه���ذا ال�سيخ الكبير يتاأّلم، لعناته ت���وؤّدي اإلى خراب عي�س المرء، 

خِف اهلل!«

عندما تابـــع المهند�ض كالمه, غ�ســـب »ولي���د«, واأجل�سه اإلى جانب 

»العّم اإبراهيم«.

كان المهند�ـــض »م�سع���ود �سفاع���ت« من الإخوة فـــي موؤ�ّس�سة جهاد البناء في فار�ض. بعـــد التحّرر اأ�سبح   (1(

م�سوؤول اأمور الجرحى في موؤ�ّس�سة جهاد البناء في محافظة فار�ض. 
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وحين لم يوؤدِّ كالم المهند�ض »�سفاعت« اإلى نتيجة, ذهب المهند�ض 

»غ���الم ر�س���ا كريم���ي« اإلى »وليد« وكّلمه, لـــم يقنع »ولي���د« بترك العّم 

»اإبراهي���م« و�ساأنـــه. في النهايـــة, نادى المهند�ـــض »كريم���ي« المترجَم 

»حكي���م خليف���ان«, وطلـــب اإليـــه اأن يترجـــم لـ»ولي���د« هـــذه الأبيات من 

�سعر»بوريا ولي«:

اإذا كنت اأميًرا على نف�سك, فاأنت رجل

واإذا لم تبحث عن عيوب الآخرين فاأنت رجل

ا لي�ض الرجل من يرف�ض من �سقط اأر�سً

اإّنما الرجل من ياأخذ بيده

ال�سبت 6 اأيار 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16

ع�سر اليوم, دخل الحّرا�ض العنبر بالأ�سالك والهراوات. لم يرحموا 

جريًحـــا, اأو كبيًرا في ال�سّن, لم اأكن اأدري مـــا الخبر, انتابني الف�سول 

ا: لقـــد كتب الأ�سرى  لأ�ستعلـــم الأمـــر. قال »عطّي���ة«, وقد كان رجاًل فظًّ

علـــى الحائط خلف باب اأحد المراحي�ـــض كالًما م�سيًئا ل�سّدام». ومن 

جملة ما كتبوه: 

- اليـــوم هو يوم ميالد �ســـّدام, لطًفا, بعد ق�ســـاء حاجتكم, اأريقوا 

الماء جّيًدا لكي ي�سبح ق�سر �سّدام نظيًفا!

منذ ع�سر اليوم, ُقطعت المياه عّنا, اأظّن اأّننا كّنا ن�ستحق العقاب!

الأحد 7 اأيار 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

اليـــوم, لم ي�سمح العراقّيـــون لنا بتاأدية �سالة عيـــد الفطر جماعًة, 

وبـــاءت محـــاولت الحـــاّج »�سع���د اهلل كل محّم���دي«, والحـــاّج »ح�سين 
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�سك���ري« بالف�سل, مع اأّن عيد الفطر هو العيد الأ�سا�سّي عند العرب, اإّل 

اأّن �سالة الجماعة كانت ممنوعة, ف�سّلى الإخوة �سالة العيد فرادى.

الثنين 8 اأيار 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

اليـــوم ثاني اأّيام عيد الفطر ال�سعيد. لم يكـــن العراقّيون مرتاحين, 

مـــع اأّنـــه كان يوم العيد. لم اأكـــن اأدري ما الخبر. بحث »عل���ّي جار اهلل« 

عـــن »رامين«. كنت على يقين مـــن اأّنه يريد اإخباره باأمر مهّم. ق�سدت 

راميـــن لأ�ستطلـــع الخبـــر, كان الخبـــر يتعّلق »بعدن���ان خي���ر اهلل« وزير 

الدفاع العراقّي.

 قد ُقتل بالأم�ض, وف�ســـاًل عن كونه وزيًرا 
(1(

كان »عدن���ان خي���ر اهلل«

للدفاع, كان نائب القائد العاّم للقّوات الم�سّلحة.

كان مقتـــل »عدنان خي���ر اهلل« بعد انتهاء الحـــرب مو�سًعا للت�ساوؤل, 

وقد ت�سّدر خبر مقتله عناوين ال�سحف العراقّية هذا اليوم. ف�سحيفة 

القاد�سّية كتبت فـــي عنوانها الأّول: »عدنان العظي���م كان اأّم انت�سارات 

الجي�س العراقّي في الحرب«.

كان �ســـّدام يعتبر نف�سه اأبا النت�ســـارات في العراق, وعدنان اأّمها. 

حاول البعثّيون اإظهار موته علـــى اأّنه موت طبيعّي, لكّن »�سامي« و»علي 

ج���ار اهلل« كانـــا يعتبـــران مـــوت »عدن���ان خي���ر اهلل«, الرجـــل الثاني في 

العراق, موؤامرًة ُخّطط لها م�سبًقا. 

كان »عدن���ان خي���ر اهلل« يحظـــى بمكانـــة فـــي �سفـــوف الع�سكرّيين 

والمواليـــن للحكومـــة العراقّيـــة اأكثر من �ســـّدام. كان ُيقـــال: »عدنان« 

عدنان خير اهلل ابن خير اهلل طلفاح, ابن خال �سّدام, واأخ زوجته.   (1(
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متعّلم, وخّريج  كّلية ال�سّباط, اأبوه »خير اهلل طلفاح«. اأعلنت ال�سحف 

خبر موتـــه عند �سقوط طائرة الهليكوبتر التـــي كان على متنها ب�سورة 

مبهمة. وقـــد �سقطت طائرته في منطقة �سحراوّية بين محافظة اأربيل 

وتكريت. بعد اأّيام, علمُت اأّن طائرته ُفّجرت باأمر من »�سّدام« على يدّي 

نجله عدّي الذي كان ابن اأخت »عدنان خير اهلل«.

قـــال »عل���ي ج���ار اهلل«: بعد الحـــرب, كان »�س���ّدام« يزيح من طريقه 

كّل مـــن ي�سعـــر باأنه ُي�سّكل خطًرا عليه! لكن اعتبـــروا اأنف�سكم كاأّنكم لم 

ت�سمعوا هذا الكالم مّني«.

الثنين 15  اأيار 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

دخـــل العنبـــر اأربعة اأ�سخا�ض من عمـــالء منّظمة »مجاه���دي خلق« 

برفقـــة المـــالزم »فا�س���ل« و»�سفي���ق عا�س���م« �سابـــط دائـــرة التوجيـــه 

ال�سيا�ســـّي, كانت تلك المـــّرة الثانية التي ياأتي فيهـــا م�سوؤولو المنّظمة 

لال�ستعانـــة بنـــا. المّرة الأولى كانوا قد اأتوا اإلـــى »المخّيم الملحق« في 

�سهـــر ت�سريـــن الثاني من العـــام 1988, وقد خرج عمـــالء المنّظمة من 

المخّيم خائبين.

كان اأحدهـــم يناهز الأربعين من العمر, اأ�سلـــع, وذا لحية ق�سيرة, 

والآخر اأ�سمر اللون, طويل القامة, يتكّلم بلهجة طهرانّية غليظة, ويبدو 

مـــن هيئته اأّنـــه في الخم�سين مـــن العمر, ويظهر اأّنه قائـــد المجموعة. 

غالبـــًا مـــا كان هـــو المتحّدث, قبـــل اأن يبـــداأوا بالكالم, قـــام المالزم 

»فا�س���ل« بالترحيـــب بهـــم والتقديـــم للمو�ســـوع, ومن حّظـــه العاثر اأّن 

المـــالزم »فا�سل« كان هو المعرّف عنهـــم, ولم يكن ماهًرا في الكالم, 



القدم التي بقيت هناك  488

وكان لالإخوة ذكريات �سّيئة معه.

 اأفـــرط المالزم »فا�س���ل«, الذي اأ�سبح اليوم ودوًدا, بتبجيل منّظمة 

ا من كالمه: المنافقين. ل زلت اأذكر بع�سً

... هـــوؤلء اإيرانّيون, مـــن وطنكم, يفّكرون فيكم اأكثـــر من م�سوؤولي 

حكومـــة الخمينّي! ولقد اآويناهـــم على الرغم من اأّننـــا قاتلناكم ثماني 

�سنـــوات؛ لم يكن لهـــوؤلء مكان في اإيـــران, فلجاأوا اإلى العـــراق؛ ينبغي 

عليكـــم اأن ت�سكرونا؛ اإذ اآوينا مواطنيكم في العراق, ولو بقوا في اإيران, 

لكان نظـــام الخمينّي اأعدمهم. اإّنهم يريـــدون تحريركم من �سّر رجال 

الدين!

اأّمـــا »�سفي���ق عا�س���م«, �سابط ق�ســـم التوجيه ال�سيا�ســـّي, الذي كان 

عاقـــاًل وفطًنا, فقد ن�سف بجملة واحدة, عـــن ق�سد اأو عن غير ق�سد, 

كّل كالم المالزم »فا�سل« واأع�ساء منّظمة المنافقين, وخالًفا ل�سيرته 

اأخبرنا هذا ال�سابط الأمر على حقيقته:

- مـــن يريد منكم اأن يكون ع�سًوا في منّظمة مجاهدي خلق, يمكنه 

ذلك, لكّنكم ل ت�ستطيعون اللتحاق بهم!

ظّن بع�ض الإخوة اأّنهم �سرعان ما يتحّررون من �سجون تكريت وبالد 

مـــا بين النهريـــن. واأنا نف�سي ظننـــت اأّنهم اأتوا لياأخـــذوا معهم كّل من 

يحّب. قال اأحد اأع�ساء المنافقين:

- »الأو�س���اع في اإي���ران غير موؤاتية في الوق���ت الراهن، وحّتى الآن 

ل���م تتمّك���ن اإيران م���ن تنفيذ الق���رار 598. هناك احتمال كبي���ر اأن تبداأ 

الحرب من جديد، واأن ت�سّن اأميركا هجوًما على اإيران. اإيران اآيلة اإلى 

ال�سقوط ! والم�سوؤولون الإيرانّيون لم يخطوا خطوًة واحدًة حّتى الآن 
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م���ن اأجل تحريركم، لقد ُن�سيتم. بالن�سبة اإلى الم�سوؤولين الإيرانّيين، 

ل قيمة لحّيكم، ول لميّتكم! لو كانت لكم اأهّمية عند اإيران، فِلَم يجب 

اأن تبق���وا ف���ي ال�سج���ن كّل ه���ذه ال�سن���وات بع���د الح���رب. اأري���د منكم اأن 

تلتحقوا بنا؛ ليكون لكم م�ستقبل زاهر، وم�سرق في العراق«. 

كان رجـــاًل ذكيًّا, حـــاول ت�سويه ال�سورة, َو�ْسو�ـــضَ بكلماته في عقول 

البع�ض, و�سّدقْت كالمه قّلة قليلة من الأ�سرى ال�سّذج. 

طلب العراقّيـــون واأع�ساء المنّظمة من الأ�ســـرى ت�سجيل اأ�سمائهم. 

�سّجـــل بع�ض الأ�ســـرى اأ�سماءهم مّمن ُخدعوا ببريـــق كالمهم, وانطلت 

األعيبهـــم عليهم, والذين مّلـــوا الأ�سر, لم يتجاوز عـــدد هوؤلء ع�سرين 

ا. كانوا يتوّقعون اإقبال عدد اأكبر من الأ�سرى. �سخ�سً

حـــاول المهند�ـــض »غ���الم ر�س���ا كريم���ي« ثنـــَي الإخوة عـــن ت�سجيل 

اأ�سمائهـــم, فزجـــره المـــالزم »فا�سل«, فجل�ـــض مكانه. مـــع اأّن »�سفيق 

عا�س���م«, �سابـــط ق�ســـم التوجيـــه ال�سيا�سّي, قد قـــال: »اأولئ���ك الذين 

ي�سّجل���ون اأ�سماءه���م ل يمكنهم اللتحاق بمنظم���ة مجاهدي خلق اإّل 

عن���د تب���ادل الأ�س���رى، ف���اإّن بع�س الأ�س���رى ظّنوا اأّنه���م اإذا م���ا �سّجلوا 

اأ�سماءهم ف�سوف يخرجون فوًرا من المخّيم.

في نهاية المطاف, قال المالزم فا�سل: »�ست�سبح معاملتنا مع تلك 

المجموعة الت���ي تلتحق بمنّظمة مجاهدي خلق حميمة واأخوّية، كّل 

من ي�سّجل ا�سمه، فهو اليوم ين�سّق عن نظام الخمينّي، واإّننا اأ�سدقاء 

الذين ين�سّقون عن نظام الخمينّي)1)! 

مـــا اإن ذكـــر ا�ســـم الإمام  حّتى علـــت الأ�سوات بذكر ال�سالة علـــى محّمدP واآل محّمـــد, مّما اأغ�سب   (1(

العراقّيين واأع�ساء منّظمة المنافقين.  
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الثالثاء 16 اأيار 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

ذهبـــت والحاّج »ح�سي���ن �سكري« اإلى اأ�سير كان قـــد التحق بالمنّظمة 

بالأم�ـــض. جل�ست اإلى جانبه. كّنا اأ�سدقاء, لم اأكن اأظّن اأّنه �سُيخدع بهذه 

ال�سهولة. غالبًا ما كان ياأتي اإلّي عندما كنت في المخّيم الملحق, ويف�سي 

اإلـــّي بهمومه. كان �سبيًّا محّبًبا وب�سيًطـــا. اأردت اأن اأعرف ما الذي دفعه 

ليفعل ذلك. كان من اأهل ال�سالة. �ساأله الحاّج »ح�سين«: ِلَم فعلت هذا؟

ّنه َخِجل من ذلك, فقد قطع الكثيـــر من اأ�سدقائه الحزب 
ّ
�سعـــرُت اأ

اللهّييـــن عالقتهـــم به. كان يقـــول: »اأُق�س���م ب���اهلل، ل اأطيق النظ���ر اإلى 

خائني الوطن، كنت اأظّن اأّنني بعملي هذا �ساأتخّل�س من �سّر الأ�سر«, 

فقال الحاّج »ح�سين«: تريد اأن تنجَو من الحفرة لت�سقط في البئر؟!

لم يكـــن لديه اأّي جواب, كان نادًما, كان يظـــّن اأّن المنافقين �سياأتون 

فـــي القادم مـــن الأّيام, ويخرجونـــه مع الذين �سّجلـــوا اأ�سماءهم من هذا 

المخّيـــم. ن�سحه الحاّج »ح�سين« كثيًرا.. وقد اأّثر كالمنا فيه. قال الحاّج 

»ح�سي���ن«: »ي���ا بن���ي! اإّن اأباك، واأّمك، وكّل عائلتك ف���ي اإيران تفتخر بك 

كاأ�سير، هل فّكرت فيما لو رجع الأ�سرى اإلى اإيران، وعلمت عائلتك اأّنك 

اأ�سبحت ع�سًوا في جماعة المنافقين، كم �سي�سعرون بالخيبة؟ عائلتك 

الآن في اإيران عائلة اأ�سير »مفقود الأثر«, لكن ماذا �ست�سبح عندها«؟

بدا التاأّثر بكالم الحاّج »ح�سين« وا�سًحا على وجهه.

في الأّيام التالية اأظهر الندامة, وقّرر اإذا ما �سّلمه العراقّيون قلًما, اأن 

(1(
يكتب ر�سالة جوابّية اإلى المنّظمة يعلن فيها ندمه على ت�سجيل ا�سمه.

ُحـــّرر مع الأ�سرى الإيرانّييـــن, عندما كان الأ�سرى عائدين اإلى اإيران قال لـــي: �سّيد! براأيك, األ تتحّول   (1(

فعلتي تلك اإلى ق�سّية؟ قلت له: ل تقلق , اأنت لم تلتحق بهم. 
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الثالثاء 23 اأيار 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

بالأم�ض, �ستمني »وليد« �ستائـــم م�ستهجنة. عند الظهر, حين دخل 

النقيب »خليل« لتفّقد المخّيم �سكوت »وليًدا« اإليه. كنت منقب�ض القلب 

كثيـــًرا, اإلى درجة طلبـــت فيها من »خلي���ل« اأن ينقلني اإلـــى عنبر اآخر, 

قلـــت: »اأوّد اأن اأذه���ب اإل���ى م���كان ل وج���ود ل�»وليد« فيه«. كنـــت اأوّد اأن 

اأكـــون في العنبر رقم )3( اإلـــى جانب ال�سّيد »فا�سل ف�سلي���ان«, اأو في 

العنبر رقم )4( اإلى جانب »من�سور مظاهري«, واأبناء مدينتي. اأحياًنا 

كان »من�س���ور« ياأتي برفقة اأبناء »كج�س���اران« بمحاذاة ال�سلك ال�سائك 

لروؤيتـــي. جميـــع اأبناء مدينتي, والذيـــن كان »من�س���ور« زعيمهم, كانوا 

فـــي العنبـــر رقم )4(. كانوا اإخـــوة ودودين وظرفـــاء, كانوا في �سفوف 

الجي�ض, لكن كانت لديهم روحّية التعبئة.  

كان »النقي����ب خلي����ل« قد نّبـــه »وليًدا«. علمت ذلـــك من »علي جار 

اهلل«. قال له: »دع نا�سر �سليمان و�ساأنه!« كانت تلك المّرة الأولى التي 

اأ�سكـــو فيها »وليًدا«. عندمـــا كنت في المخّيم الملحـــق, عزمت مراًرا 

عديـــدة اأن اأ�سكوه, لكن حين كنت اأفّكر فـــي عاقبة ذلك كنت اأتراجع, 

كنـــت اأتمّنى عندما اأ�سكـــوه اأن ينقله النقيب اإلى مـــكان اآخر, كما فعل 

بعي�ســـى الحار�ـــض ال�سودانّي. كان وليـــد بعثيًّا مدعوًما فهـــو من اأقارب 

»�سفي����ق عا�س����م«, �سابـــط ق�سم التوجيـــه ال�سيا�سّي للمخّيـــم, كنت قد 

�سمعت هذا الأمر من »�سامي«.

ـــاأ ناداني »ولي����د«, جئـــت اإليه, قبل  بعـــد الظهـــر, عندما كنـــت اأتو�سّ

الإتيـــان باأّية حركـــة, جعل ينظر فـــي عينّي, كان الحقـــد والغ�سب يمالأ 

عينيـــه, انتظرُت لأرى مـــاذا �سيفعل؟ لم اأ�ستطع دخـــول العنبر من دون 
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اإذنـــه. وبينما كان الإخوة يدخلـــون العنبر من اأجـــل الإح�ساء, �سفعني 

»وليد« �سفعًة قوّيًة على خّدي وركلني برجله, وقعت على الأر�ض, فرفعني 

. توّجه »محّم����د كاظم بابايي«, الذي �سهد �سربي, 
(1(

»حمي����د زارع زاده«

، ِلَم تعامله هكذا؟!« اإلى »وليد« قائاًل: »لهذا ال�سّيد المعّوق َجدٌّ

ا. عندما اأردت الدخول اإلى العنبر  انزعجـــت كثيًرا؛ لأّني وقعت اأر�سً

ناداني »وليد«, وقال: 

- ت�سكونـــي اإلى م�ســـوؤول المخّيم! اإن تجّراأت مـــرًة اأخرى على ذلك, 

�ساأنتزع روحك.

قلت »لحكيم خليفان« الذي كان يترجم كالمنا:

- قـــل له, لقد �سكوته مّرة اإلى النقيب »خلي���ل«, وكانت النتيجة تلك 

ال�سفعـــة علـــى وجهي. اإذا قطعـــت رجلي هـــذه في هـــذا المخّيم, فلن 

اأ�سكـــوك اإلى »خلي���ل«, لكن اطمئـــّن, �ساأ�سكوك اإلى �سخ�ـــض �سيق�سي 

عليك. اإذا كان لي جّد, فاإّن جّدي �سيق�سي عليك, واإّل فال جّد لي!

ا منزعًجا من اأعمال »وليد«.  ترجم »حكيم« كالمي, وكان هـــو اأي�سً

ـــى ذلك اليوم لم يحـــدث اأن كرهت اأحًدا هكذا, ومـــن اأعماق قلبي.  حتَّ

كانـــت تلك المّرة الرابعة التي يرف�سنـــي فيها, وقد فعل هذا الأمر اأمام 

اأعيـــن الكثيرين. المـــّرة ال�سابقة عاقبني خارج العنبـــر, واليوم انك�سر 

قلبي.

بعـــد فترة, ذهب »وليد« في اإجـــازة, وعند عودته, كانت يده اليمنى 

ملفوفـــة بجبيرة, ومعّلقـــة بعنقه. لم يقـــل �سيًئا, لكّن »الدكت���ور موؤّيد« 

قال: لقـــد وقع حادث �سيـــر »لوليد« اأثنـــاء قيادته �سّيارتـــه ال�سخ�سّية 

كان »حميد زارع زاده« مجّندًا, وهو الآن يعمل في بنك �سادرات اإيران �سعبة اأبركوه في يزد.   (1(
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مـــن نوع تويوتا على طريق عام الب�سرة ـ العمـــارة, وقد ُك�سرت يده من 

المرفـــق. وبعـــد اأ�سبوع مـــن الإجازة العالجّيـــة, دخل المخّيـــم , و�ساأل 

فا�ســـَل )م�ســـوؤول العنبر( عّنـــي, كنت جال�ًســـا تحت ال�سقيفـــة الغربّية 

للعنبـــر, فجاء اإلّي, وقال: »ه���ا نا�سر ا�ستخباراتي! لقد دعوت علّي، ها 

قد تعّر�ست لحادث �سير!«

ظننـــت اأّنه ب�سبب الحادث الذي وقع لـــه �سينهال علّي بال�سوط, وقد 

�ُســـررت؛ لأّنـــه لـــم ي�سربني. في تلك الأّيـــام كنت اأظـــّن اأّن تغّيًرا ما قد 

ح�سل فـــي �سلوكه, لكّنني اأدركت فيمـــا بعد اأّن »ولي���ًدا« لي�ض بالإن�سان 

الذي يوؤوب اإلى نف�سه, ويتغّير.

الخمي�س 25 اأيار 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

ـــة  قبـــل الظهـــر دخلـــت المخّيـــم �سّيـــارة الآيفـــا الع�سكرّيـــة الخا�سّ

بالتجهيزات.

 اجتمـــع الإخوة فـــي باحة المخّيـــم ل�ستالم ح�س�سهـــم من النعال 

البال�ستيكّيـــة لل�سنـــة الثانية من الأ�ســـر, وقف الإخـــوة �سفوًفا, وب�سكل 

منتظـــم, وت�سّلمـــوا ح�س�سهـــم, كان من المقـــّرر اأن ن�ستلـــم بعد �سهر 

ح�س�سنا من الألب�سة. 

 فـــي نهاية ال�ســـّف, »وكالنا 
(1(

وقفـــت اأنا و»محّم���د كاظ���م بابايي«

كّن���ا مبت���وري الق���دم«. كنـــت اأنـــا قطيـــع الرجـــل اليمنـــى, وكان محّمد 

قطيـــع الرجـــل الي�سرى؛ لذا اتفقنـــا على اأن اأعطيه فـــرد النعل الأيمن, 

ويعطينـــي هو فرد النعـــل الأي�سر. وهكذا يكون كالنا قد ح�سل على نعٍل 

كان »محّمد كاظم بابايي« من اأبناء يزد ومن عنا�سر لواء الغدير 18.   (1(
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اإ�سافـــّي. عندما و�سل الدور اإلّي واإلى »محّمد كاظم«, كنت واقًفا قرب 

البـــاب الخلفّي ل�سيارة »الآيف���ا«, وحين اأراد جندّي التجهيزات ت�سليمي 

نعلـــي, قال النقيب »خلي���ل« الذي كان واقًفا في زاوية وراء �سّيارة الآيفا 

الع�سكرّية:

 »زوج واحد يكفي لهذين ال�سخ�سين!«

�سبنا ب�سبـــب كالم »خليل« بخيبـــة كبيـــرة, كان اإن�ساًنا حذًقا 
ُ
لقـــد اأ

ـــا. اأعطونا نحن الثنيـــن زوج نعل واحد, واّدخروا الزوج الآخر في  وذكيًّ

تجهيزات الجي�ض العراقّي!. 

الثالثاء 3 حزيران 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

ة قد اأح�سروا لنا تلفاًزا. فـــي الليلة ال�سابقة, انهارت  كانـــوا منذ مدَّ

اأع�سابنـــا عندما كان التلفزيون العراقـــّي يبّث �سوًرا تظهر وجه الإمام 

المتعـــب والمري�ض. وعندما كانت الن�سرة الإخبارّيـــة الم�سائّية تعر�ض 

دخل »م�ست�سف���ى قلب طه���ران«, هرع الأ�سرى نحو 
ُ
�سور الإمـــام, وقد اأ

التلفاز, وراحـــوا ين�ستون جميًعا. ُبهت العراقّيون, فلم يتمّكن الحّرا�ض 

اإلـــى ذلك اليوم, من جعل الأ�سرى الإيرانّيين, حّتى بالتهديد والإجبار, 

يجل�سون لم�ساهدة برامج الرق�ض, والغناء, وال�ستعرا�سات التلفزيونّية 

ـــة بهم. كّنا نفّكر بالإمام, ونحن في الأ�سر, بمقدار ما كّنا نفّكر  الخا�سّ

بعائالتنـــا. اأكثر مـــا كان يفرحنـــا اأّنهـــم �سياأخذوننا للقـــاء الإمام بعد 

تحّررنـــا. والتفكيـــر بلقاء الإمام بعد الأ�سر كان يهـــّون علينا اآلم الأ�سر 

وعناءه. لقد امتزج ع�سق الإمام بحياة الأ�سر.

لـــم يكن من قلـــٍب ل يخفق لذكر الإمام, لم يكن مـــن قلٍب يغفل عن 
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ذكر الإمام. تجّمعنـــا اأمام التلفاز, كانت اأعين الأ�سرى الباكية والقلقة 

متوّجهـــة اإلى المرا�سل ون�سرة الأخبـــار الم�سائّية. للحظة �ساد ال�سمت 

جّو العنبر, الكّل كان م�سطرًبا وقلًقا. كنت م�ستاًقا لروؤية �سورة الإمام. 

بعـــد �سماع خبر اإدخال الإمـــام  اإلى الم�ست�سفى كّنـــا ننتظر بجزع خبر 

تح�ّسنـــه. عندما انتهى بث �سورة وجه الإمام  من على �سا�سة التلفزيون 

العراقـــّي, تفـــّرق الإخـــوة, اأخـــذ كّل واحد ناحيـــًة كالثكلـــى, ورفع يديه 

ة: »اإلهي  بالدعاء ل�سفـــاء الإمام. دعا الحاّج »�سع���د اهلل« بطريقة خا�سّ

اأنت تعلم اأّن ل اأحد لنا غير هذا الإمام، اإلهي ل تاأخذ الإمام مّنا«.

  كانت ليلة �سعبة وطويلة, اأم�ساها معظم الإخوة, حّتى اأولئك الذين 

كانوا اأكثر الأوقات غير مبالين, كانوا م�سطربين وقلقين حّتى ال�سباح. 

بتنا ليلتنا على اأمل اأن ت�سلنا في الغد اأخباٌر عن �سالمة الإمام.

الأحد 4 حزيران 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

قبـــل الظهر, جل�ض عدد من الإخوة في الباحة الترابّية للمخّيم على 

الأر�ض, مّتجهيـــن اإلى القبلة, وراحوا يدعون ل�سفاء الإمام. كان الحاّج 

»ح�سي���ن �سك���ري« يقـــول: »اأن���ا عل���ى يقي���ن اأّن اهلل اإذا اأراد اأن ي�ستجيب 

دعاًء، ف�سيكون دعاء الأ�سرى المك�سوري الخاطر، اأّما لو طلب الإمام 

من اهلل �سبحانه الذهاب اإلى جوار ال�سهداء وجّده الأطهر، فلن يكون 

لدعائنا اأّي اأثر«.

بعـــد الظهر, انطلقـــت ال�سّفارات معلنـــًة موعد الإح�ســـاء, فتوّجه 

الإخوة نحـــو العنبر, وهم في حالة ا�سطراب وخوف, وجل�سوا في �سّف 

الإح�ســـاء. كانت الأنظار �ساخ�سًة اإلى العراقّيين, و»اأعالء«, المترجم 
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الإيرانـــّي الناطـــق باللغة العربّيـــة. كان »اأعالء« يترجم لنـــا يوميًّا, قبل 

دخـــول القائد اإلى المخّيم بهدف الإح�ســـاء, اأخبار ال�سحف العراقّية 

بالفار�سّيـــة, وكانـــت ترجمة ال�سحـــف العراقّية من قبـــل اأحد الأ�سرى 

الإيرانّييـــن العـــرب في �ســـّف الإح�ساء في العنابـــر اأمًرا �سائـــًدا. كّنا 

ننتظـــر �سماع اأخبار تح�ّسن �سّحة الإمام. بعد الظهر, انت�سر عدد كبير 

من الحّرا�ض في جوانب العنبر. من تزايد عدد الحّرا�ض حول المخّيم, 

عطيت للعراقّييـــن اأن ا�ستعّدوا. مـــا اإن دخلنا 
ُ
ُي�ستفـــاد اأن الأوامر قـــد اأ

العنبر حّتى خرج العراقّيون واأغلقوا الباب.

لم يكـــن »اأعالء« كعادتـــه. كان في ال�سابق يترجـــم اأخبار ال�سحف 

العراقّيـــة بهدوء ومـــن دون تاأخير. حاول »اأع���الء« اأن يتمالك نف�سه عن 

البكاء, واأعلن الخبر المفجع, عندما قال وهو يغ�ّض بكلماته: 

- لقـــد التحق الإمام  الخمينّي } بالملكـــوت الأعلى! ت�سّمرت في 

ّني اأحلم, لم اأكن اأفّكر يوًمـــا بجماران من دون الإمام. 
ّ
مكاني! ظننـــت اأ

�ساد ال�سمت جّو العنبـــر للحظات, ودفعة واحدة, علت اأ�سوات الأ�سرى 

بالنحيـــب, كّل مـــن في العنبـــر كان ينوح ويبكـــي. لطم الكثيـــر الروؤو�ض 

والوجوه, وكاأّن كل واحد من الأ�سرى فقد قريًبا من الدرجة الأولى. �سّج 

العنبر بالبكاء والنحيب, واأغمي على عدٍد منهم في اللحظات الأولى من 

�سماع الخبر. كان كّل واحد ينتحب بطريقته, ابتداًء من العّم »اإبراهيم«, 

ا. لم  ا, اإلى »اأمير«, ابن ال�سنوات الت�سع واأ�سغرهم �سنًّ اأكبـــر الأ�سرى �سنًّ

نكن ن�سّدق اأّن الوجود اللطيف لالإمام �سيرتفع من بيننا.

لم يكـــن الحّرا�ض يت�ســـّورون كّل هـــذه المحّبة التي يكّنهـــا الأ�سرى 

الإيرانّيون لالإمام.
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 دخل المالزم »فا�سل« اإلى العنبر. بناًء لأوامره, لم ُي�سمح لنا �سوى 

ب�ساعتيـــن لإقامة العزاء عـــن روح الإمام؛ في تلـــك الليلة, عندما طلب 

العراقّيون مّنا الوقوف في ال�سّف لأخذ طعام الع�ساء, لم ي�ستجب اأحد. 

كانـــت الليلة الوحيدة التي لـــم يذق فيها اأحد طعاًما. فهذا الرتحال قد 

َيتَّم اأبناَء الإمام  في الغربة.

فـــي اآخر الليل, كانت اأ�سوات البكاء والنحيب تتعالى من كّل ناحية. 

ا داخل العنبر, ومـــع ذلك كان الإخـــوة يغّطون روؤو�سهم  كان الجـــّو حـــارًّ

بالبّطانّيات وينتحبون, وظّلت ُت�سمع اأ�سوات البكاء والنحيب من نواحي 

العنبر اإلى منت�سف الليل.

الثنين 5 حزيران 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

تبّدلـــت الزيارات واللقاءات الليلّية اإلـــى مجال�ض حزن وماآتم. كانت 

الأعمـــال النهارّيـــة ُتنجـــز ب�سعوبة. لـــم يكن لأحـــد َجَلٌد علـــى الدر�ض 

والتدري�ض. كان الإخـــوة يجل�سون في جوانب باحة المخّيم, يلتّفون على 

اأنف�سهم, ويحّدقـــون ب�سيء ما. ما عاد للكثيرين منهم َجَلٌد على الم�سي 

فـــي الباحة الترابّية للمخيَّم كال�سابق. وفي �سّف الإح�ساء, كان معظم 

الإخوة ينطوون على اأنف�سهم, ول يتكّلم اأحد مع من بجانبه. 

 Q قـــال »رامين ح�سرت زاد«: »�سّيد! لقد قال الإمام  الح�سين

حين �سهادة علي الأكبر Q، على الدنيا بعدك العفا، وكذلك نحن، 

ينبغ���ي اأن نق���ول بعد الإمام، عل���ى الدنيا بعدك العف���ا!« كان الحرا�ض 

مبهوتيـــن لروؤيتهم هذا الجمـــع العظيم من الأ�سرى يبكـــي الإمام. وقد 

�سهـــدُت بكاء اثنين من الحرا�ض هما: »�سام���ي«, و»علي جار اهلل«. كان 
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الدكتـــور »موؤّي���د« حزيًنا على الإمام, لكّنـــه كان يخفي ذلك. كان بع�ض 

 لـ»عطّية«: 
(1(

الحّرا�ـــض البعثّيين م�سرورين. قال »ي���زدان بخ�س مرادي«

»بالنهاي���ة �سينب���ئ التاريُخ ال�سعَب العراقّي م���ن كان الإمام الخمينّي، 

ومن كان الآخرون، ماذا فعل الإمام  الخمينّي وماذا فعل الآخرون!« 

كان الأ�سرى قلقين على الو�سع بعد الإمام.

كّنا نوّد اأن نعلم من هو ال�سخ�ض الذي �سيتوّلى قيادة ال�سعب الإيرانّي 

مون علينا كثيًرا, كانوا يح�سبون اأّن  بعده, وكان الحّرا�ـــض البعثّيون يتهكَّ

كّل �ســـيء قد انتهى بوفاة الإمام, كان حامد يقول: »لو كان قائدكم قد 

مات زمن الحرب لفتحنا اإيران حينها!«

كان البعثّيون ومن جملتهم المالزم »فا�سل« يقولون: »بموت قائدكم، 

�سي�سقط الحكم في اإيران«. فاأجابهم الأ�سير »اأ�سغر اإ�سكندري«: »وهل 

انه���زم الإ�س���الم بع���د وف���اة الر�س���ولP؟ اإّن الث���ورة الإيرانّي���ة لي�ست 

د بذاته، تماًم���ا مثلما اأّن الإ�س���الم لم يكن،  قائم���ة عل���ى �سخ�س مح���دَّ

ولن يكون قائًما على �سخ�س«. 

اأّمـــا »وليد« فقـــال: بموت قائدكـــم, �سيعود »م�سعود رج���وي« خالل 

اأّيـــام اإلى اإيران, و�سي�سبح هـــو القائد. لكّن »علّي ج���ار اهلل« و»�سامي« 

كانا يقولن: »لي�ست اإيران بالبلد الذي يواجه م�سكلًة برحيل قائده«. 

وا�سانا »علّي جار اهلل« الذي لم يكن يخفي اأمام الأ�سرى محّبته لالإمام, 

ا حزينون عل���ى وفاة الإم���ام الخمينّي، لقد  َوا�َسانـــا وقال: »نح���ن اأي�سً

كان الخمينّي رجاًل عظيًما!«

كان يزدان بخ�ض مرادي من اأبناء قزوين, ومن العنا�سر المحورية والفكرّية في المخّيم. نال في العام   (1(

1992 �سهادة الماج�ستير في الحقوق من جامعة تربيت مدّر�ض ـ طهران. وهو الآن اأ�ستاذ جامعي وع�سو 

في مجل�ض �سورى مدينة قزوين. 
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اليـــوم, ولكـــي يعلـــن الإخـــوة الحـــداد, بّدلـــوا مالب�سهـــم ال�سفراء 

ة بالأ�سر. لكن بعد اأن �سلَّم الإخوة المالب�ض  بالمالب�ـــض الكحلّية الخا�سّ

ة بالأ�سر, لم ي�سمح رئي�ـــض الحر�ض لالأ�سرى بارتداء  ال�سفـــراء الخا�سّ

المالب�ض الكحلّية, اأي التّبان )لبا�ض موؤلف من قطعة واحدة(.

لـــم يردنـــا اأيُّ خبر عن قـــرار مجل�ض خبـــراء القيـــادة. كانت ُتطرح 

اآراء مختلفـــة, كّل واحـــد كان يذكـــر ا�سم عالم من العلمـــاء, وقائد من 

قـــادة الثورة. كان الحـــاّج »�سع���د اهلل كل محّم���دي«, و»ح�س���ن به�ستي 

ب���ور«, و»يزدان بخ�س م���رادي«, والمهند�ض »غالم ر�سا كريمي«, وعدد 

مـــن الأ�ســـرى يقولـــون: »اإّن ال�سّي���د الخامنئ���ّي اأه���ل للقي���ادة«. اأّما اأنا, 

ففـــي خبرتي الحديثة, لم اأكن اأت�سّور علـــى الرغم من وجود كّل هوؤلء 

المراجـــع الكبار والقيـــادات الم�سّنـــة, اأن يتّم انتخاب �ســـاّب ذي لحية 

�ســـوداء كاآية اهلل الخامنئّي للقيادة, كان ت�سّوري لقائد بلدي دوًما, اأّنه 

ينبغي اأن يكون �سخ�سّية ذا لحية بي�ساء, يناهز ال�سبعين من العمر؛ ل 

اأدري ِلـــَم اأمّدنـــا طرح ا�سم اآية اهلل الخامنئّي في تلـــك الأّيام بكّل ذلك 

الطمئنان وقّوة القلب. 

الثالثاء 6 حزيران 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16   

ن�ســـرت ال�سحـــف العراقّيـــة الحانقـــة تفا�سيل الجتمـــاع التاريخّي 

لمجل�ـــض خبراء القيادة فـــي اإيران, وقد علمنا مـــن الخبر المن�سور في 

�سحيفة الثـــورة اأّن اآية اهلل الخامنئّي قد انتخب قائًدا لجمهورّية اإيران 

الإ�سالمّية.

ـــة ال�سابط »�سفي���ق عا�سم«,  منذ الأم�ـــض, كان العراقّيـــون, وخا�سّ
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م�ســـوؤول ق�سم التوجيه ال�سيا�سّي, ي�ستطلعـــون اآراء الأ�سرى فيما يخ�ّض 

القائـــد الم�ستقبلّي. كانوا يريدون اأن يعلموا مـــن �سي�سبح قائد اإيران. 

عندما كانـــوا ي�ستمعون اإلى اأجوبة الأ�ســـرى الإيرانّيين, كانت وجوههم 

تتجّهـــم, ول ي�ستطيعـــون اإخفاء انزعاجهم, ما كانـــوا يحّبون اأن ي�سبح 

اآيـــة اهلل الخامنئّي قائًدا لإيـــران, وهم حتًما يعرفـــون ال�سبب اأكثر من 

غيرهـــم. كان بع�سهم يقـــول: اإّن الرئي�ض القائد, و�ســـورى قيادة حزب 

البعـــث, ومن جملتهم عـــّزة اإبراهيم الدورّي, وطـــارق عزيز يحّبون اأن 

ُينتخـــب م�سعود رجوي كقائد لإيران بعـــد الخمينّي. اإذا لم يكن رجوي, 

فمنتظـــري! قلـــت للعريف موؤّذن: »اإّن���ي لأعجب كيف ل تعلم���ون اأّنه ل 

يمك���ن ل�سخ�س يلب����س ال�سروال والجاكيت اأن ي�سب���ح قائًدا«! وقال له 

المهند�ض »كريمي«: »اإّن عّزة اإبراهيم الدورّي وطارق عزيز ل يحّبون 

اأن يكون هناك قائد لل�سعب الإيرانّي!«

الخبـــر الوحيد الذي طماأن قلـــوب الأ�سرى الإيرانّييـــن القلقة, كان 

انتخـــاب اآيـــة اهلل الخامنئّي كقائـــد لل�سعب الإيرانّي, الخبـــر الذي حّل 

كبل�سم على قلوب الأ�سرى المفجوعة في غياهب �سجون العراق.

اليـــوم, ُبـــّث الق�ســـم الأخيـــر مـــن البرنامـــج التلفزيونـــّي »�سيم���اء 

)1) على التلفزيون العراقّي, وهو من اإنتاج منّظمة المنافقين. 
المقاومة«

ل اأدري ِلـــَم �ستـــم مقـــّدم البرنامج الإمـــام  كثيًرا. وقد كانـــت رّدة فعل 

كان البرنامج التلفزيوني »�سيماء المقاومة« من اإنتاج منّظمة مجاهدي خلق. وكان هذا البرنامج ُيبّث   (1(

كّل يـــوم لمّدة ت�سعين دقيقًة, ابتداًء من ال�ساعة ال�ساد�سة ع�سرة, من �سائر �سبكات التلفزيون العراقّي. 

معظـــم مقدمي هـــذا البرنامج ومنتجيه ومخرجيـــه كانوا من العاملين في النظـــام ال�سابق في الإذاعة 

ـــة لالإمام والإ�سالم  والتلفزيـــون التابـــع للحكومـــة ال�ساهن�ساهّية. وكانوا ي�سمـــرون حقدًا وعداوة خا�سّ

ورجال الدين, وكانوا معار�سين للقيم ال�سالمّية والثورة. كما كان لإذاعة »�سوت اإيران الحّر« برنامج 

يومي ُيبّث من ال�ساعة ال�سابعة ع�سرة اإلى ال�ساعة الثامنة ع�سرة.    
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الإخوة اأن راحوا ينادون ب�سوت ي�سّم الأ�سماع: الموت للمنافق, الموت 

لرجـــوي. كانت منّظمـــة المنافقين تعتبر اأّن كّل �ســـيء قد انتهى. توّجه 

الإخـــوة, ب�سبب الإهانة التي وّجهها مرا�سل الحلقة الأخيرة من برنامج 

»�سيماء المقاومة«, للحّرا�ض قائلين: »خذوا تلفازكم واإّل �سنك�سره«.

ذهـــب اأحد الإخوة ليك�سر التلفاز, منعـــه الحاّج »�سعد اهلل«, تعجبت 

عندما قال الحاّج »�سعد اهلل« له: »ِلَم تريد اأن تك�سر التلفاز، اإّنه خا�ّس 

ببي���ت المال!« فقال للحاج »�سع���د اهلل«: »اأَونحن في اإيران، حّتى يكون 

���ا ببي���ت المال«؟! اأجابه الحاّج: »وهل يجب اأن يكون ملًكا لإيران  خا�سًّ

حّت���ى ُيحت�س���ب م���ن بيت الم���ال؟! ه���ذا التلفاز ه���و لل�سع���ب العراقّي، 

�سحي���ح اأّن���ه بيد جي�س �سّدام، ولكّن �سّدام لن يدوم اإلى الأبد، ول بّد 

اأن ياأتي يوٌم يتخّل�س فيه العراقّيون من �سّره«.

�ساع بين الإخوة, اأّنه لن ي�ساهد اأحد التلفزيون العراقّي. كان الإخوة 

بعـــد وفـــاة الإمام  كناٍر تحـــت الرماد. قبل فترة, وب�سبـــب اإهانة »راديو 

مجاهد« لالإمام, رمى الإخوة الحجارة نحو مكّبرات ال�سوت في المخّيم. 

كان »راديو مجاهد« ين�سر الدعايات الإعالمّية الم�ساّدة للثورة والإمام 

بتمويل من الدول الغربّية. كانت برامج »�سيماء المقاومة« والخطابات 

اليومّيـــة للمنافقيـــن ُتبـــّث من القواعـــد الموجودة فـــي �سواحي بغداد, 

والممّولـــة من وكالة ال�ستخبارات المركزّيـــة الأميركّية )CIA(, و�سائر 

�سُتحِدث جهاز اإر�سال 
ُ
الـــدول الأوروبّية الأخرى. فمنذ بداية الحـــرب, اأ

اإذاعـــي, كان ُيعرف »ب�سوت اإيران الح���ّر«, تحت اإ�سراف »الفريق اأّول 

اأوي�سي«, وكان ين�سط �سّد النظام الإ�سالمّي في اإيران. 

كان الحّرا�ـــض يظّنون اأّنه باإجبـــار الإخوة على ح�سور برامج منّظمة 
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المنافقين, �سيتمّكنون من جعلنا ننقلب �سّد النظام, والثورة, والإمام. 

روا لكم  كان »عل���ّي ج���ار اهلل« يقـــول: »اإّن العراقّيي���ن اأ�سا�ساً، ل���م ُيح�سِ

التلفاز اإّل على اأمل التمّكن من حرف اأفكاركم!«

الأربعاء 14 حزيران 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

كنت متعّجًبا من »ال�سّيد ح�سن«, الحار�ض العراقّي؛ فقد اأ�سبح ح�سن 

المعاملـــة معي, ولم يعد ي�سربنا اأنـــا وال�سّيد »محّم���د �سفاعت من�س«, 

ولم يعد يوّجه لنا ال�ستائم. كان ال�سّيد الوحيد من بين حّرا�ض المخّيم, 

د محّمد بمحّبة ومداراة. وكنت اأعجب من كونه يعاملني, وال�سيِّ

كان ال�سّيـــد »ح�س���ن« من اأهالي الكوت, �سديـــد ال�سمرة, نحيًفا. في 

الخام�سة والثالثين من العمر تقريًبا, كان اإن�ساًنا قا�سًيا و�سّيئ الأخالق, 

وقّلمـــا كان يتغا�سى عن اأعمال الإخوة؛ ومـــع اأّنه من �ساللة ر�سول اهلل, 

اإّل اأّنـــه كان حاقًدا ب�سبب مقتل ابن عّمه في الحرب الإيرانّية العراقّية, 

والذي كان رفيقه منذ الطفولة. قلت لل�سّيد »محّمد«:

- �سّيـــد »محّم���د«! تغّيرت معاملة ال�سّيد »ح�س���ن« لي, فهو يقول: اإّنه 

لن يتعاطى مع ال�سادة. ما الذي حدث لتتغّير اأخالقه بهذا ال�سكل؟!

ا! - لقد تغّيرت معاملته لي اأي�سً

- اأَوُيحتمل اأن ينزعج اإن �ساألناه؟

- ِلَم �سينزعج, فهو يعاملنا اأح�سن معاملة!

كان هنـــاك حوالـــي 40 �سّيـــًدا في مجموعـــة موؤّلفة من األـــف اأ�سير, 

ا  فـــكان يتعامل معاملًة ح�سنًة مـــع كّل من يعرف اأنَّه من ن�سل ال�سادة. كنَّ

اأنـــا وال�سّيد »محّم���د« واقفين اإلى جانب مدخـــل العنبر, عندما ناديته, 
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و�ساألته عن �سبب معاملته الح�سنة, فقال: »لن اأتعّر�س لل�ّسادة!«

- ماذا ح�سل حّتى اأ�سبحت ل تتعّر�ض لل�سادة؟

- ُيفتر�ض اأن تكونا م�سرورين!

- ال�ســـرور جّيد في محّله, هـــل يمكن اأن نعرف ما الذي ح�سل حّتى 

�سرت تعاملنا معاملة ح�سنة؟

- فـــي اإجازتي الأخيـــرة, وبينما كنت اأهم بالمغـــادرة, نادتني اأّمي, 

وقالت: »بنّي، اعلم اأّنك توؤّدي خدمتك في مخّيم الأ�سرى الإيرانّيين، 

ل اأ�سامح���ك بالحلي���ب ال���ذي اأر�سعت���ه ل���ك اإن اآذي���ت اأح���ًدا م���ن اأبناء 

الزهراءO«! لهذا ال�سبب ل اأتعّر�ض لكم.

وقال: »لو اأّن اأّمي لم تو�سني بذلك لبقيت معاملتي ك�سابق حالها. 

كان يحترم والدته احتراًما بالًغا«, وكان يقول: »اأّمي عزيزة جّداً على 

قلبي، وقد عاهدتها اأن ل اأوؤذي ال�ّسادة!«

قلـــت في نف�سي, ماذا كان �سيحدث لـــو اأّن اأّمهات الحّرا�ض الآخرين 

اأو�ســـوا ال�ّســـادة وغيرهـــم, كما فعلـــت اأّم ال�سّيد ح�سن. لـــو يحدث هذا 

لتحّول المخّيم اإلى جّنة.

دعـــوت لأّم ال�سّيد »ح�سن« من �سميم قلبي. ع�سر يوم الخمي�ض من 

الأ�سبـــوع التالي, َجلـــَب بع�ض الحلوى والتمر للجرحـــى, وهي �سدقات. 

توفـــي والـــده العام الما�ســـي اإثر �سكتة قلبّيـــة, واأرادت اأّمـــه هذه المّرة 

اأن يـــوّزع الحلـــوى والتمر بيـــن الأ�سرى والجرحـــى, واأن يقـــراأ الأ�سرى 

الإيرانّيون الفاتحة عن روح والده. كانت تلك المّرة الأولى والأخيرة في 

الأ�سر التي تـــوّزع فيها ال�سدقات, واأقراأ فيهـــا الفاتحة عن روح اأموات 

اأحد الحّرا�ض. يبدو اأّن اأّمه كانت امراأًة موؤمنًة ومتدّينًة.
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ال�سبت17 حزيران 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

بعـــد وفاة الإمام, ومع مرور الأّيام, �ســـاد الغّم والحزن جّو المخّيم. 

اأ�سبـــح الكثيرون يجل�سون على انفراد, لم يعـــد للعنبر بهجته ال�سابقة, 

وما عادت ُت�سمع النكات الم�سحكة, والمزاح ال�سائع. 

بعـــد الظهـــر, دخَل العنبَر عدٌد مـــن اأ�سرى »المخّي���م 12«, وكان من 

بينهـــم »علّي كارك���ن«, و»علّي اآقاي���ي« و»ح�سن جعف���ري«, من اأ�سدقاء 

»رامي���ن ح�س���رت زاد«, ورفاقـــه فـــي الكتيبة. �ُســـّر »رامي���ن« بروؤية اأعّز 

اأ�سدقائـــه »علّي اآقاي���ي«. كان »علّي« من اأهل زاهـــدان, وقد ولد اأبي�ض 

ال�سعـــر والأهـــداب, واأحمـــر الوجـــه. كانت هيئتـــه بارزة مـــن بين األف 

ة زيد فـــي كتيبة 409 التابعة لفرقة »ثار  �سخ�ـــض. وكان »علّي« اآمر �سريَّ

اهلل 41« اأثناء الحرب. جل�ض اإلى جانب »رامين«, و�سع راأ�سه على كتفه, 

وراح يبكي, �ساأله »رامين« عن اأخيه »علّي ر�سا«, فاأجابه, وهو ينتحب: 

لقد ا�ست�سهد »علي«.

وعلى الرغم من اأّن »رامين« كان اإن�ساًنا قويًّا ومتما�سًكا, لم يتمالك 

نف�ســـه عـــن البكاء, مالأ �سوت بكائـــه اأجواء العنبر, لقـــد كان لفترة مع 

اأخيه في كتيبة واحدة, وقد اأو�سته اأّمه بـ»علّي ر�سا«, الذي كان ي�سغره 

ا. في هجوم )24/ ـــا. كان »رامين« رامي ر�ّسا�ـــض, وكان اأخوه قّنا�سً �سنًّ

اأيـــار/1988( علـــى العراق, ُجرحت رجـــل »رامين« اليمنـــى في »مثّلث 

 بالقرب من »عل���ّي اآقايي«. 
(2(

, وقـــد ا�ست�سهد علي ر�ســـا
(1(

الح�سينّي���ة«

اأحد المعالم المهّمة في مناطق المواجهات الع�سكرّية, وفي الخطوط الأمامّية للحرب.. .  (1(

ي عـــن المفقودين  كان اأخـــوه ُيعـــرف في منطقتـــه بـ »رام���ك«. في العـــام 1998 عثرت مجموعـــة التق�سّ  (2(

وال�سهـــداء علـــى عظام »رامك ح�س���رت زاد«, والبالك )قطعة معدنّية تحوي الرقـــم الع�سكرّي الخا�ّض 

بالمقاتـــل( الخا�ّض به, ودفن في م�سقط راأ�سه في 1998/5/23,  وبناًء على دعوة »رامين«, األقيت كلمة 

في ذكرى مرور اأربعين يوًما على دفن رامك في »م�سجد القد�س« في غرب طهران. 
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حتى ذلك الحين كان »رامين« يظّن اأّن اأخاه ل يزال حيًّا. جاء الحّرا�ض 

الآخـــرون الذين �سمعوا بكاء »رامين« لي�ستطلعوا الخبر, ولكي ل يعلموا 

با�ست�سهـــاد اأخيـــه, اأجابهـــم علي اأكبـــر في�ض بـــاأّن »رامي���ن« يبكي على 

الإمـــام, ولكّن العراقّيين علمـــوا بالأمر, وقد فرح بع�سهـــم, لكّن دموع 

الحار�ـــض العراقّي الطّيب »علّي ج���ار اهلل«, �سديق »رامين« المقّرب, ل 

تغيب اأبًدا عن بالي. 

في الليل, عندما حان وقت النوم, قال لي »رامين«: »كنت اأوّد لو اأّني 

كن���ت حينه���ا م���ع اأّمي لأقول له���ا: اإّن على الإن�سان في ه���ذه الدنيا اأن 

ي���وؤّدي الخم�س والزكاة، خم�س���ك هو �سهادة رامك، وزكاتك هي اأ�سري 

اأنا وجرحي«.

الثنين 19 حزيران 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

�سبـــاح اليوم, ُجمـــع الجرحى في فنـــاء المخّيم, وتـــّم الإعالن عن 

قـــرار الإفراج عنهم من جانب واحد, وقـــد ُرّددت هذه الأقوال من قبُل 

مـــّرات ومّرات. �ســـّدق بع�سهم الأمـــر, لكّنني لم اأ�سّدقـــه, والدليل اأن 

العراقّييـــن ل يفرجـــون عن الأ�ســـرى الجرحى قبل الأ�ســـرى الأ�سّحاء؛ 

فباإفراج العراقّيين عن الأ�سرى الجرحى والمعّوقين, ي�سعون معلومات 

عـــن اأكثر من ع�سرين األف اأ�سير »مفقود الأث���ر« بين اأيدي الإيرانّيين, 

وموؤ�ّس�ســـة ال�سليـــب الأحمـــر الدولـــّي. وكان مـــن الم�ستبعـــد اأن ُتقـــدم 

ال�سلطـــات العراقّيـــة على هذا العمـــل الأحمق. كنت علـــى يقين من اأّن 

هذه الزيـــارات, لل�سّباط ذوي الرتب العاليـــة, كانت بهدف الإح�ساء, 

ومعرفة الأ�سخا�ض المعّوقين والمر�سى. 

جاء اليوم عدد من ال�سّباط القادة اإلى المخّيم, تجّمعنا باأمر من رئي�ض 
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الحّرا�ض اأمام الم�ستو�سف. قال رئي�ض الحّرا�ض: »تقّرر الإفراج عنكم«.

لكن لكثرة ما قد قالوا: »تقّرر الإفراج عنكم«, ولم يفرجوا, اأ�سبحوا 

بنظرنا كالراعي الكاذب ل ُت�سّدق اأقواله. 

كنـــت اأتمّنى لو اأبقى حتَّى نهاية الأ�سر اإلى جانب الأ�سرى الأ�سّحاء, 

�ســـرط اأن يفرجـــوا عـــن الجريح »لط���ف عل���ّي«, الـــذي كان م�ساًبا في 

النخـــاع ال�سوكـــي, ومن اأهالـــي قزوين, كان اإيداعه فـــي مخّيم مزدحم 

اأمـــًرا �سعًبـــا. �سابًقا, وعد ال�سّبـــاط الذين كانوا ياأتـــون لتفّقد المخّيم 

مـــراًرا بالإفراج عنه, ولم يف اأحٌد منهم بوعـــده, وقد ف�سلت محاولت 

الدكتـــور »موؤّي���د« لنقل »لطف عل���ي« اإلى الم�ستو�ســـف, واإبقاوؤه هناك. 

كان الدكتور »موؤّيد« من اأهالي �سامّراء, متو�ّسط القامة, اأ�سمر الوجه, 

روؤوف القلب وودوًدا, وكان ي�سبه »علّي جار اهلل« في �سفاته. 

عمـــل في المركز ال�سّحي ل�سنوات, وكان في غياب الدكتور »جمال« 

يتوّلـــى م�سوؤولّية الم�ستو�ســـف, لكن �سالحياته كانـــت محدودة؛ ب�سبب 

ارتباطـــه العاطفّي بالأ�ســـرى الإيرانّيين. لم يكـــن الدكتور »جمال« يثق 

بـــه, فالدكتور »موؤّيد« اإن�سانّي ورحب ال�سدر, بخالف الدكتور »جمال« 

ا. الذي كان قا�سيًّا وجافًّ

ن�ساأت عالقته الإن�سانّية بالأ�سرى الإيرانّيين من مكان اآخر, فقد كان 

عّمـــه اأ�سيًرا في اإيران, وكان يقـــول: »اإّن معامل���ة الإيرانّيين لالأ�سرى 

العراقّيين معاملة اإن�سانّية«, وقد اأح�سر مّرة اأو مّرتين ر�سالة من عّمه 

اإلى المخّيم, وقراأها لنا. كان يقول لنا]عندما ينفرد بنا[: »اإّني ب�سبب 

العالق���ة الإن�سانّية التي كان���ت تربط الإيرانّيين بعّم���ي، اأوّد اأن اأخدم 

الأ�سرى الإيرانّيين!«
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كانت اأ�سرة عّمه قد ذهبت في العام 1984م اإلى طهران للقائه. كان 

حانًقـــا على �سّدام, لكّنه لم يكن يظهر ذلك. كان منزعًجا؛ لأّن العراق 

رف�ـــض اقتراح اإيـــران بزيارة عائالت الأ�ســـرى العراقّيين لأبنائهم. في 

�سهـــر اآب عام 1986 كانـــت اإيران قد عر�ست على العـــراق اأن يتّم لقاء 

عائالت الأ�سرى العراقّييـــن باأبنائهم الأ�سرى في بلد ثالث, وقد رف�ض 

�سّدام هـــذا القتـــراح ب�سراحة. كانت اإيـــران م�ستعّدة لنقـــل الأ�سرى 

العراقّييـــن اإلى اأّي دولة يوافق العراق عليها, ليلتقوا بعائالتهم, لم يكن 

ا للقيام بهذا الأمر. وقد وافـــق العراقّيون اأنف�سهم على  العراق م�ستعـــدًّ

اقتـــراح الإيرانّييـــن, اإّل اأّن القيـــادات العراقّية رف�ستـــه. كان ُيقال: اإن 

انزعـــاج �سّدام كان ب�سبب كون هذا القتـــراح مطروًحا من قبل اإيران, 

وهذا الأمـــر يجعلها محبوبة ومقبولة. كان الدكتور »موؤّيد« يقول: »لقد 

عملتم كّل ما عليكم، التق�سير كان من جانب الدولة العراقّية!«

ـــدان المخّيم, اأّن »لطف عل���ّي«, يحتاج  راأى العقيـــدان, اللذان يتفقَّ

اإلـــى �سخ�سين لنقله من مـــكان اإلى اآخر, وقد وعدا بالإفراج عنه. كنت 

ا. طلبت من العقيـــد الإذن بالكالم. كّنا  علـــى يقين اأّنهما يكذبـــان اأي�سً

قد قّررنا اأن نتكّلم مـــع العقيد ب�ساأن »لطف علّي«, قلت للعقيد الم�سّن, 

والـــذي يبدو اأّنه ودود: »نحن نعرف اأّنا باقون هنا، مطلبنا منكم نحن 

الجرح���ى ه���و اأن ت�سمح���وا لثني���ن م���ن الجرح���ى؛ ب�سب���ب و�سعهم���ا 

الخا�ّس، اأن يبقيا في الم�ستو�سف )المركز ال�سحّي(. 

- ومن هما هذان ال�سخ�سان؟!

- »لطف علّي«, و»يد اهلل زارعي«.

وبعـــد ا�ست�ســـارة الدكتور »جم���ال«, لم ي�سمح العقيـــد لـ»لطف علّي« 
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و»يد اهلل« اأن يبقيا في م�ستو�سف المخّيم. عندما �سمعنا خبر الرف�ض, 

قـــال الحاّج »�سعد اهلل كل محّم���دي« لـ»لطف علي«: »بن���ّي، ليتك كنت 

ا�ست�سهدت في الجبهة!«

فيمـــا كّنا نمّرر مزاح الحاّج »�سعد اهلل«, كان اأكثر الإخوة يقولون: لو 

اأّن »لطف علي« و»يد اهلل« ا�ست�سهدا لكانا اأكثر راحًة«. 

اأّن جمي���ع الأ�س���رى الذي���ن  فاأجـــاب »رامي���ن ح�س���رت زاد«: »ل���و 

يقبع���ون ف���ي مخّيمات تكريت ا�ست�سهدوا لكان ذل���ك اأكثر راحًة لهم!« 

كان »لط���ف عل���ّي« �سبوًرا ومن اأهل القلب. اليـــوم, �سمع جواب العقيد, 

ا, فقال: »لقد تركنا ال�سهداء في منت�سف  واأفقدتـــه كلماتي الأمل اأي�سً

الطري���ق، ه���م يتنّعمون ف���ي الجّنة، ونحن ف���ي تكريت ن���اأكل ال�سياط 

ونكابد الجوع!«

فاأجابـــه الحاّج »ح�سي���ن �سكري«: »لط���ف علّي«! األتحْقـــَت بمع�سكر 

الخوارج؟!»

قـــال »لط���ف علّي«: كان ال�سهـــداء اأذكى مّنا. عندها قـــال له الحاّج 

ح�سين: ليتك كنت ا�ست�سهدت! 

اأجابـــه »لطف علّي« ممازًحا: »يا حاّج! لو كنت ا�ست�سهدت لكان اأبي 

قتلني!«

بينمـــا كّنا ننتظر اإنهاء ت�سجيل الأ�سماء لنعود اإلى العنبر, حّدق اأحد 

الرتباء, وكان م�ساعًدا للعقيـــد الزائر, بال�سّيد »محّمد �سفاعت« بلوؤم, 

كان ق�سيـــر القامة, نحيًفا, فتقّدم واأخرج قراآًنا من جيبه, وقال لل�سّيد 

»محّم���د«, الذي كان يجل�ض بالقـــرب مّني: »األديكم في اإيران قراآن؟!« 

اأجابه ال�سّيد »محّمد«: »بالطبع يوجد في كّل بيت قراآن«! 
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قال الم�ساعد: »وما يفعل المجو�س بالقراآن؟!«

فاأجابـــه ال�سيد »محّمد«: »اإّن اآية اهلل ال�سي�ستاني اإيرانّي، يعطيكم، 

اأنتم العرب، في العراق، درو�ًسا في القراآن«.  

قـــال الم�ساعـــد, الـــذي كان »فا�س���ل« يترجـــم كالمه: »اأن���ت تكذب، 

الإيرانّيون والقراآن! اإذا كنت �سادًقا فاقراأ القراآن«. 

حمل ال�سّيد »محّمد« الذي كان اإن�ساًنا �ساحب ذوق و�سريع البديهة, 

نملـــًة واأ�سار بها اإلى ال�سابـــط قائاًل: »هل ترى ه���ذه الح�سرة؟ ت�سّمى 

النملة، يوجد في القراآن �سورة با�سم «النمل»، فيها ب�سملتان، والب�سملة 

 Pالثاني���ة تقع في الآي���ة الثالثين من ال�سورة، نزل���ت على الر�سول

قبل الهجرة، وهي واحدة من اأطول ال�سور القراآنّية«. 

كان وا�سًحـــا على وجه ال�سابط اأّنه اإّما كان جاهـــاًل, اأو اأّنه, واقًعا, 

لـــم يكن ي�سّدق اأّن لالإيرانيين اأدنـــى اّطالع على القراآن. كنَت تجد في 

العـــراق اأنا�ًســـا كثيرين على هـــذه ال�ساكلة, فالّدعايـــات ال�ساّمة لحزب 

البعث قد �سّورت الإيرانّيين كاأنا�ض معادين للقراآن والر�سول!

�ســـرع ال�سّيد »محّمد« بتـــالوة بع�ض الآيات من �ســـورة النمل, وكان 

الرتيب مبهوًتًا بال�سّيد »محّمد«:

{َحتَّى اإَِذا اأَتَْوا َعَل���ى َواِدي النَّْمِل َقالَْت نَْمَلٌة يَا اأَيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َم�َصاِكنَُكْم اَل 

.
(1( 

وَن}
ُ
َماُن َوُجنُوُدُه َوُهْم اَل يَ�ْصُعر

ْ
يَْحِطَمنَُّكْم �ُصَلي

النمل / الآية 18.  (1(



القدم التي بقيت هناك  510

الثالثاء 20 حزيران 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16 

كان »علّي جار اهلل« قد اأخبر »رامين ح�سرت زاد« باأ�سماء عدد من 

الجوا�سي�ـــض وناقلي الأخبار. كنت اأعرف بع�سهم, منهم من كان فطًنا, 

ول يوقـــع نف�سه في الفـــّخ. لم يكن الجوا�سي�ض يت�ســـّورون اأّن »علّي جار 

ـــا كّنا نتظاهر بعدم علمنـــا ب�سيء. كان  اهلل« �سيقـــول �سيًئـــا, ونحن اأي�سً

ا, كان يهدف اإلى تثبيت الرتباط باثنين اأوثالثة  ا جدًّ »رامي���ن« حري�سً

من الجوا�سي�ض, اأراد اأن يطرح م�سروع �سداقة, ويعمل على تخّلي هوؤلء 

عن العمالة. 

قبل الظهر, جاء اإلّي »رامين« وقال: »لدّي فكرة!«

- ما هي؟ خير اإن �ساء اهلل!

- تتعّلـــق بالأ�سخا�ـــض الذين ينقلـــون الأخبار, واأ�سبحـــوا جوا�سي�َض 

للعراقّيين, عن علٍم اأو عن غير علم!

كان »رامي���ن« يـــرى اأّنه ل ينبغي النتظار, حّتـــى يرّبي العراقّيون كّل 

هـــوؤلء الجوا�سي�ض. كان قد وجد طريقـــة, فاأغلب الجوا�سي�ض كانوا من 

المدّخنيـــن, راأى »رامي���ن« اأّننـــا با�ستخدام اأ�سلوب �سيجـــارة في مقابل 

�سيجارة يمكننا اأن ن�سرف الكثيرين منهم عن العمالة, الأ�سلوب الذي 

اّتبعنـــاه في »المخّي���م الملح���ق«, لكّنه لم يكن منّظًمـــا. عندما �سمعت 

كالمـــه, �سعرت بالأمـــل, اأراد اأن ي�سّكل مجموعة متابعـــة, وينّفذ خّطته 

باإتقان.

ـــذ القـــرار اأن ن�ستـــري جميًعا ال�سجائـــر بالمبالـــغ ال�سهرّية, ولو  اُتِخّ

كانـــت زهيدة, التي كانـــت ُتعطى لنا, وقيمتها دينـــار ون�سف لل�سخ�ض 

الواحـــد. وقد �سّجع »رامين« اأ�سدقاءه الآخرين من غير المدّخنين, اأن 
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ا ب�سهرّياتهم. قّررت اأنا وكثير من الإخوة, الذين  ي�ستروا ال�سجائر اأي�سً

يثقـــون برامين, اأن ن�ســـع �سجائرنا فـــي ت�سّرفه. كان »رامي���ن« يعرف 

كيف يعمل, ويعمل بجّد, كان يعلم من اأّي باب يرد عليهم. واإذا كنت اأنا 

عطي الجا�سو�ض خم�ض �سجائـــر ليترك العمالة, كان رامين 
ُ
اأحتـــاج اأن اأ

ي�سرفه عن هذا الأمر ب�سيجارة اأو �سيجارتين, كان يراقب الجوا�سي�ض 

عـــن طريق اأ�سخا�ض محّددين, ولم يكن يخفى عليه من كان َيِعُد بترك 

العمالـــة مقابـــل �سيجارة ثم ينقل الأخبار خفيًة. فـــكان يعرف من ياأكل 

ـــا. اأحياًنا كان يتكّلـــم بلهجة قا�سية مع  من المخـــالة ومن المعلف اأي�سً

ته, والتي كان  بع�ض الجوا�سي�ض. كانت مجموعـــة التدّخل ال�سريع خا�سّ

ة اإّل عندما  على راأ�سها »علّي كاركن«, تنّفذ اأوامره. كان ل يتو�ّسل ال�سدَّ

ة, عندما كانت  ي�ســـل المو�سى اإلـــى لحيته. في بع�ض الظـــروف الخا�سّ

َتْنَفد ال�سجائر منه, كان يقتر�ض ال�سجائر من الإخوة.

اأغلب الأ�سرى المدّخنين الذين كانت تنفد �سجائرهم في الأ�سبوعين 

ليـــن, كانوا يقتر�ســـون ال�سجائر منـــه. بع�ض الإخـــوة كانوا يعطون  الأوَّ

»رامي���ن« كّل �سهـــر, علبـــة اأو علبتين مـــن ال�سجائر, ومـــن دون مقابل, 

لال�ستفـــادة منها في بنك ال�سجائر, لقد ا�ستفاد من ال�سجائر, الو�سيلة 

التي ا�ستخدمها العراقّيون لتاأجير �سعاف النفو�ض, ا�ستفادًة جّيدة. 

ك�سد �ســـوق العراقّيين من خالل التدبير الذي اّتخذه »رامين«, وقد 

اكت�سف العراقّيون اأمر بع�ـــض القادة في المخّيم, وعندئذ, كان الإخوة 

يقولـــون للو�ساة: كم �سيجـــارة تلّقيتم مقابل ك�سف اأمـــر فالن؟ لو كنتم 

اأتيتم اإلينـــا لح�سلتم على �سعف ذلك. ا�ستـــاء العراقّيون من »رامين« 

ومن الإخـــوة الذين ي�ساركونه الفكـــرة, لم يكونوا يريـــدون للجوا�سي�ض 
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مواجهـــة الم�ساكل في المخّيم, مع اأّن الجا�سو�سّيـــة لم تتعّطل يوًما, اإّل 

اأّن »رامين« َباَغَت العراقّيين, كان يتكّلم مع المدّخنين من الجوا�سي�ض, 

ويعطيهـــم مـــن ال�سجائر اأكثـــر مّمـــا كان العراقّيون يعطونهـــم, حّتى ل 

يخونـــوا اأبناء جلدتهم. كان »رامي���ن« يقول لهم: اأنتم تاأخذون ال�سجائر 

مـــن العراقّيين, وفي المقابل تك�سفون اأمر رفاقكم واأبناء وطنكم, نحن 

�سنعطيكـــم ال�سجائـــر, فال تقوموا بهـــذا العمل, ل تظلمـــوا رفاقكم في 

الأ�سر, ل تلّوثوا اأنف�سكم بالمعا�سي والذنوب.

كان بع�ـــض المدّخنين الذين يح�سلون على ال�سجائر بطرق الحالل 

يقولـــون ب�ســـوت مرتفع: اأربع نوبـــات تدليك, كّل نوبـــة �ساعتان, مقابل 

�سيجارة, هل من اأحد؟!

الأحد 25 حزيران 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16

�سرت في 
ُ
اإنهـــا الذكرى ال�سنويـــة الأولى لوقوعـــي في الأ�سر, فقـــد اأ

مثـــل هذا اليوم قبل �سنة. هذا اليوم بالن�سبـــة اإلّي هو من الأّيام التي ل 

تن�سى, كيوم الولدة, و�سائر الأّيام المهّمة. كّلما اأذكر هذا اليوم, اأ�سعر 

بالعط�ض.

الخمي�س 13 تّموز 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16

اليـــوم, كان العراقّيـــون علـــى غيـــر حالهـــم, ل اأدري لمـــاذا؟! قـــال 

�سامي: »اإّن عبد الرحمن قا�سملو، الأمين العام للحزب الديمقراطي 

الكرد�ستان���ي، اغتي���ل ف���ي فييّن���ا عل���ى اأي���دي مجهولين«. قـــال حامد: 

زيح من طريق اإيران, واحٌد مّمن يعملون في جبهة العراق 
ُ
لالأ�سف, فقد اأ

كم. �ساأل حامـــد الأ�سرى: »م���ن براأيكم قت���ل قا�سملو؟«  المتَّحـــدة �سدَّ
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فاأجبتـــه: »اهلل اأعلم، فالر�سا�سات وال�سواري���خ التائهة كثيرة في هذا 

العالم!«

الجمعة 14 تّموز 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16

كتبـــت ال�سحف العراقّية اليوم عن اإ�سقـــاط النظام الملكّي, ومقتل 

الملـــك العراقّي في�ســـل الثانـــي, واإقامـــة الجمهورّيـــة العراقّية, حيث 

اأطـــاح عبد الكريم قا�ســـم وعبد ال�سالم عـــارف بملك العـــراق, وتولّيا 

زمـــام الأمور. اأجمل تعليق �سمعته اليوم حـــول هذا الخبر, المن�سور في 

ال�سحف العراقّية, كان كالم »علّي اآقايي«, الذي قال: »الكلب الأ�سفر 

اأخو ابن اآوى!«

ع�ســـًرا, �سهد »علّي جار اهلل« الجدال الـــذي دار بيني وبين »�سفيق 

عا�سم«, �سابط التوجيه ال�سيا�سّي. فقد �ساألني ال�سابط المرافق له: 

- كيـــف يمكـــن لهذا الأمـــر اأن يحـــدث, اأي عندما يقـــول الخمينّي: 

»يجب تحرير مهران وعبادان)1)، فاإّنهما تتحّران فعاًل؟!«

- الأمر يعود اإلى مرجعّية قائدنا, فحكمه ينبغي اأن ُينّفذ, اإّن قائدنا 

في هذه الدنيا هو مرجع التقليد وحده.

قال �سفيـــق متهّكًما: ح�سًنـــا, ليت رئي�ض جمهورّيتنـــا كان يرجع اإلى 

ال�سّيـــد الخوئي وال�سّيد ال�سي�ستانـــي. تكّلم »�سفيق عا�س���م« كعادته عن 

معركة القاد�سّية وانت�ســـار العرب على الفر�ض, وحاول اإهانتي. عندما 

اأمعن في اإهانـــة الإيرانّيين, وقفُت من �سّدة انزعاجي, وان�سرفت دون 

اإذنه, تبعني »علّي جار اهلل«, وقد كان اإن�سانًا فهيمًا فقال: 

كان يق�ســـد هـــذه العبارة من كالم الإمام : ح�سر اآبادان بايد �سك�سته �سود )ينبغي لح�سار عبادان اأن   (1(

ُيفّك(. 
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- اأح�سنت عماًل اإذ لم تباِل به. 

- اإن كان »�سفيق عا�سم« هذا �سادًقا في كالمه, فليتكّلم عن الحرب 

الإيرانّيـــة العراقّيـــة, الأمـــر ل يتطّلب النتقـــال اإلى القـــرون الما�سّية, 

والتكّلم عن معركة القاد�سّية.

قال لـــي »علي جار اهلل« الـــذي كانت تربطه عالقة جّيـــدة بـ»�سفيق 

عا�س���م«: اإذا تكّلـــم مـــرًة اأخـــرى عن معركـــة القاد�سّية, فقـــل له: »لقد 

كان���ت معرك���ة القاد�سّي���ة معرك���ة الإ�س���الم والكف���ر، ل معرك���ة العرب 

والفر�س. حينها كان العرب اإلى جانب الإ�سالم،  اأّما الفر�س فال. في 

الحرب الإيرانّية العراقّية ابتعد الجي�س العراقّي عن الإ�سالم ، فيما 

اّتب���ع الفر����س تعاليم الإ�س���الم. ولأّن الفر�س اّتبع���وا الإ�سالم واأقاموا 

الحكوم���ة الإ�سالمّي���ة، انت�س���روا ف���ي مقاب���ل الجي�س العراق���ّي، فيما 

تراج���ع العراقّي���ون. لقد تبّدل التاريخ اليوم، قل له بعد ذلك: ل تفتاأ 

تذك���ر �سعد بن اأبي وقا�س، ف���اإّن �سعد ابن اأبي وّقا�س لم يكن عراقيًّا، 

ول خال���د ب���ن الوليد، ول اأبو عبيدة الثقف���ّي، لهما جذور في العراق. 

لكن ل تقل اأّنني قلت لك هذا الكالم«.

ال�سبت 15 تّموز 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16

د »علّي اآ�سنا« يمّر  كنـــت جال�ًسا اإلى جانب المدخل, وفيمـــا كان ال�سيِّ

بجانبي لحظـــت دموًعا في عينيه. كان »ال�سّيد عل���ّي« رجاًل متما�سًكا, 

ا. ناديته وقلت: عاطفيًّا, ومحبًّ

- »�سيِّد علّي«! ما بك؟ وما الذي يزعجك؟

ـــة, وقد انُتخب لمّدة كم�ســـوؤول عن العنبر.  كان يكـــّن لي موّدًة خا�سّ
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جـــاء اإلـــّي, جل�ض اإلى جانبي وقـــال: »اأّيها ال�سّي���د! راأيت خل���ف العنبر، 

هناك، منظًرا لم اأ�ستطع اأن اأملك دموعي ب�سببه«.

- وهل يمكنك اأن تخبرني به؟

؟
(1(

- هل تعرف المالزم »اأ�سد اهلل بناهي«

- نعم اأعرفه!

- راأيته جال�ًسا خلف العنبر, وفي يده فر�ساة اأ�سنان, كان ينظر اإليها 

ويبكـــي, تقّدمت نحوه وقلت: »اأّيها المالزم بناه���ي! لماذا تبكي ؟ اأنتم 

الكب���ار ينبغ���ي اأن تكون���وا �سبورين واأقوي���اء اأزاء الم�س���اكل وال�سعاب، 

واأن تمّدون���ا نح���ن ال�سغ���ار بالمعنوّي���ات، وكاأّنه ينبغي لأح���د اأن ياأتي 

ويطّيب خاطرك!«

اأرانـــي المـــالزم بناهي فر�ساة الأ�سنان التي كانـــت في يده, كان قد 

حفـــر ا�سم ابنته »عاطف���ة« عليها, قال: »�سيِّد عل���ّي! اأنا رجل متما�سك 

وق���وّي، خدم���ت في الجي�س، واجهت �سعوبات كثي���رة، ولم اأباِل، لكنِّي 

انه���رت. ف���ي الي���وم الذي وّدع���ت فيه العائل���ة قا�سًدا الجبه���ة، عندما 

قال���ت ل���ي ابنتي »عاطفة«: »بابا! حينما تع���ود اأح�سر لي معك فر�ساة 

الأ�سنان، قلت: حا�سر يا بنتي، حتًما، �ساأح�سرها لك حين اأعود! وقد 

ا�ستريت لها هذه الفر�ساة، لكّنني لم اأعد، ووقعت في الأ�سر، ول زالت 

هي تنتظر الفر�ساة!«

ـــة تذّكرت ال�سهيد »بيران  عندمـــا ذكر »اأ�سد اهلل« بناهي هذه الق�سّ

م�ستوفي«, حيث قال لي قبل يومين من ا�ست�سهاده: »حين تركت البيت 

قا�سًدا الجبهة، لحق بي ابني يا�سر، وراح يبكي ب�سّدة، فحاولت منعه، 

اأحد اأ�سرى الجي�ض الإيرانّي.. .  (1(
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لكن���ه ل���م ي�سك���ت، ومن اأجل اأن اأهّدئ���ه قلت: ولدي حبيب���ي! اأنا ذاهب 

 .
(1(

ا، �ساأعود ب�سرعة« اإلى »دهد�ست« لأ�ستري لك قمي�سً

انهمـــرت عينا ال�سّيد »علّي« بالدموع من ت�سّور هذا الم�سهد, وقال: 

»اأجه�س ال�سابط بناهي بالبكاء« وقال:

- �سّيد علّي! لقد ا�ستقت لـ»عاطفة« كثيًرا, اأظّن اأّنني لن اأراها ثانيًة.

الأحد 16 تّموز 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16

 
(2(

احتفل الحّرا�ض بالذكرى ال�سنوّية لو�سول حزب البعث اإلى ال�سلطة.

كان هـــذا الحتفـــال متزامًنا مع ذكرى اأربعين الإمـــام  الخمينّي}. 

وقد اأ�سدر �سفيـــق عا�سم, �سابط ق�سم التوجيه ال�سيا�سي في المخّيم, 

اأوامره بمنع اإقامة مجال�ض العزاء عن روح الإمام . قال رئي�ض الحّرا�ض 

لل�سّيـــد »عل���ّي اآ�سن���ا« الم�ســـوؤول عـــن العنبـــر: »ليف���رح الأ�س���رى الي���وم 

ا«. اأقبل جماعـــة الالمبالين, والمنافقين على  ولي�ساه���دوا فيلًما هنديًّ

م�ساهدة الأفالم الهندّية والم�سرّية.

 نهايـــة الأمـــر, ُعر�ض فيلم وثائقّي عـــن �سّدام, وكيفّيـــة و�سوله اإلى 

ال�سلطـــة, انقالب عبـــد الكريم قا�ســـم وعبد ال�سالم عـــارف, الإطاحة 

بالملـــك في�ســـل الثاني, ا�ستب�سال �ســـّدام كقائد للقاد�سّيـــة في محاولة 

اغتيال عبد الكريم قا�سم الفا�سلة, واأخيًرا فرار �سّدام اإلى �سورّية و... . 

ظهًرا, األقى المالزم »فا�سل« خطاًبا, ونحن في �سّف الإح�ساء. كان 

ة, قال لي: اإّني اأنتظر اأبي منذ ع�سرين عامًا لي�ستري  بعـــد ع�سريـــن عامًا حين اأخبرت يا�سرًا هذه الق�سّ  (1(

لي قمي�سًا ويعود اإلى البيت.

و�ســـل حزب البعث العراقّي في 17 تّموز 1968 اإلى ال�سلطة. اأ�سبح اأحمد ح�سن البكر رئي�ًسا للجمهورّية,   (2(

و�ســـّدام معاونـــه. في مثل هذا اليوم من العام 1979 نّحى �سّدام اأحمـــد ح�سن البكر ذا الواحد وال�سّتين 

عامًا, لي�سبح هو رابع رئي�ض للعراق, وهو في الثانية والأربعين من العمر.  
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م�سروًرا. لم يتوّرع »فا�سل« عن توجيه اأّية اإهانة لالإمام وقادة الجمهورّية 

زيح 
ُ
الإ�سالمّيـــة, فقال: بمـــوت قائدكم, لم يعد يتهّددنـــا اأّي خطر, وقد اأ

م�ســـدر الخطـــر الداهم مـــن طريق العـــراق... في الم�ستقبـــل القريب, 

�سيحكـــم الرئي�ض القائد �ســـّدام ح�سين, من خالل ت�سكيـــل اإمبراطورّية 

عربّيـــة كبيرة على غـــرار الإمبراطورية البيزنطّيـــة اأو الرومانّية, ال�سرق 

الأو�ســـط باأكمله. وبموت الخمينّي اليوم, لم يعد العراق قلًقا من ت�سدير 

الثورة الإيرانّية! كاد الإخوة ينفجرون من �سّدة الغ�سب؛ فلو كان المالزم 

»فا�س���ل« اأكمل كالمه لما ا�ستطاع اأحد الوقـــوف في وجه الإخوة الحزب 

اللهّييـــن. عندها �ساح الحـــاّج »ح�سين �سك���ري«, الـــذي كان جال�ًسا اإلى 

جانبي في اآخر العنبر, باأعلـــى �سوته: »لإدخال ال�سرور على روح الإمام  

الخمينّي}، و�سالمة اآية اهلل الخامنئّي، �سلوات!«

اأظهرت ال�سلوات المدّوية التي اأطلقها الأ�سرى انزعاجهم وَحَنقهم 

مـــن كلمـــات »فا�س���ل«. وبينمـــا كان الإخوة يطلقـــون ال�سلـــوات باأعلى 

اأ�سواتهم, و�سع المالزم »فا�سل« يديه في اأذنيه, وخرج من العنبر.

عت الحلوى على طاولة اأمـــام مدخل العنبر, وظهرت اإلى جانب  ُو�سِ

الحلـــوى �سورة كبيرة ل�سّدام ح�سين. اأ�سار النقيب »�سفيق عا�سم« اإلى 

�سورة �ســـّدام الذي كان يحمل فيها �سيًفا, وقال: »هذا �سيف ذو الفقار 

اأعطي ل�سّدام«.

د »علّي اآ�سنا«: »�سيف ذو الفقار يقطع رقاب الباطل، ل  اأجابه ال�سيِّ

رقاب المحبِّين والموالين«. 

عنـــد خروج الأ�سرى مـــن العنبر, ُقلبت الطاولة التـــي كانت الحلوى 

و�ســـورة �سّدام مو�سوعـــة عليها, وتحّولت ذكرى ا�ستـــالم حزب البعث 
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ال�سلطـــة علقًمـــا في فـــم العراقّييـــن, الذين لـــم يراعوا حرمـــة اأربعين 

م زجاج �سورة �سّدام اأغ�سبهم ب�سّدة. الإمام. وتحطَّ

انهـــال عطّيـــة بال�سوط علـــى روؤو�ض الإخـــوة, ك�سر نّظـــارة اأحدهم. 

كان عطّيـــة من اأهالي »الده���وك« في العراق, كان رجاًل عبو�ًسا, غريب 

الطبـــاع, اأ�سمر اللـــون, متو�ّسط القامة, يرتـــدي المالب�ض الف�سفا�سة, 

 ,
(1(

وعـــادًة ما كان غير مرّتب. وقد طلب الحّرا�ـــض من ال�سّيد علي اآ�سنا

م الإخوة ويجل�سهم في �سّف الإح�ساء. م�سوؤول العنبر, اأن ينظِّ

فكلمـــات المالزم »فا�سل«, وال�سلوات التـــي اأطلقها الإخوة لإدخال 

ال�سرور على روح الإمـــام,  وحفظ قائد الثورة, و�سقوط طاولة الحلوى, 

وتحّطـــم زجاح �ســـورة �سّدام في اأربعين الإمـــام,  وذكرى �سعود حزب 

ح لأ�سرى العنبر. البعث, تراكمت كّلها, ليطيب اليوم ال�سرب المبرِّ

م لنـــا الغـــداء. دخـــل الحّرا�ـــض علينـــا بال�ّسيـــاط  ظهـــًرا, لـــم ُيقـــدَّ

والهـــراوات. لـــم يرحموا �سيًخـــا, ول �سابًّا, جريًحـــا, ول �سالًما. اأخذوا 

ًحا. كان  الحاّج »ح�سين �سكري« اإلى خـــارج العنبر, و�سربوه �سرًبا مبرِّ

»�سامي« يقول:  لقد قال النقيب »خليل« للمالزم »فا�سل« اإّن الإيرانّيين 

ا. في هـــذه الأّيام التي يقيم  ًبا خا�سًّ بـــون لالإمام الخمينـــّي تع�سّ يتع�سّ

فيها الإيرانّيون العزاء للخمينّي, ل ينبغي التكّلم بما من �ساأنه تحري�ض 

هم على التمّرد والع�سيان. الأ�سرى, وح�سّ

بعد الظهر, اأقام الإخوة مجل�ض عزاء عن روح الإمام, وكنت اأنا من 

قراأ المجل�ض.

ال�سّيـــد »عل���ّي اآ�سنا« مـــن اأهالي اأردبيل, وكان اأحـــد مقاتلي»لواء حمزة 21«, وقع فـــي الأ�سر بتاريخ 2اآب   (1(

1988م هـ.�ض في منطقة دهلران.
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الثالثاء 18 تّموز 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16

اليـــوم, كان من المقـــّرر اأن يعاقبنـــي »حّبو����س«, الحار�ض الجديد, 

ب�سبب مجل�ض العزاء الذي قراأته البارحة. 

حـــاول »علّي اآ�سن���ا«, م�سوؤول العنبر, التو�ّسط لكـــي ل ي�سربني. قال 

لـــه: »براأي���ك، اأُي�سرُب مث���ل هذا ال�سخ����س؟« قال »حبو����س« لـ»فا�سل« 

المترجم: »ما يقول هذا؟«

اأجابـــه »فا�س���ل«: اإّنه يقول, براأيـــك, اأي�سرب مثل هـــذا ال�سخ�ض؟ 

حـــّدق حّبو�ض بي للحظـــات, وقال لـ»فا�س���ل«: »قل له، ل �س���اأن لي بك، 

اإّنما ح�سابك عند �سفيق!«

بعـــد الإح�ساء الليلي, اأ�ساب عين »ميثم �سيرفر« األم �سديد. ذهب 

الحـــاّج »�سع���د اهلل«, الذي كان يحّبه كثيًرا, اإلـــى رئي�ض الحر�ض ليطلب 

لـــه م�سّكًنـــا, ولكّنه رجع خالي الوفا�ض خائًبا. جل�ـــض الحاّج »�سعد اهلل« 

اإلـــى جانب ميثـــم, وكان يناديه بميثم التّمار. كان غالبًا ما يقول لميثم: 

»عندم���ا ُيف���رج عّن���ا، ونذه���ب اإلى اإي���ران، تع���اَل لأزّوجك ابنت���ي«. كان 

الحـــاّج »�سع���د اهلل« يقول: في »م�سف���ى 17 تّموز«, حيـــث الماء متوافٌر, 

كان ميثـــم ل ي�سرب الكثير منه, وكان �سربه للماء في حّد رفع العط�ض. 

عندمـــا قلت له: يا رجل! ِلَم تاأكل وت�ســـرب اإلى حّد الكفاف؟ كان يقول:  

حـــاّج, اإذا اأكثرُت من الطعام وال�سراب, �سيلزم على الإخوة اأن ينقلوني 

اإلى الحّمام مّرتين اأو ثالث مّرات يوميًّا, �سي�سّق ذلك عليهم؛ اآكل كّمّية 

ف العناء عن الإخوة. اأقّل, فاأزعجهم مّرًة واحدًة, هكذا اأخفِّ
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الثالثاء 25 تّموز 1989 ـ تكريت ـ المخّيم 16

 الأ�سيـــر الوحيـــد الذي لـــم يكن يـــوؤّدي التحّية 
(1(

كان »عل���ّي اآقاي���ي«

الع�سكرّيـــة لل�سّباط والحّرا�ـــض العراقّيين, فقد كانت لـ»عل���ّي« قوانينه 

ـــة, وهـــذا مـــا كان يقولـــه دائمـــًا ومـــن القوانيـــن الحاكمـــة في  الخا�سّ

المخّيـــم, تاأديـــة التحّية الع�سكرّيـــة لل�سّباط والحّرا�ـــض. فعندما كانوا 

يمـــّرون بجانبنـــا, كان يتوّجب علينا تاأديـــة التحّية الع�سكرّيـــة. لم ي�سِر 

هـــذا القانون علّي وعلى »محّمد كاظم« ب�سبـــب فقداننا اأحد الرجلين. 

لـــم يوؤدِّ »عل���ّي« التحّية الع�سكرّية للمالزم »فا�س���ل«. وقد اأهان المالزم 

»فا�س���ل« »علّي���اً« مّرًة اأو مّرتين قبلهـــا, بالكالم. وكان »علّي« قد اأجابه: 

»نحن الإيرانّيين، في اأوج العقوبات الع�سكرّية علينا، فّجرنا ال�ساروخ 

الملق���ى م���ن طائرتكم ف���وق مياه الخلي���ج الفار�سّي، وه���و في طريقه 

لإ�سابة الهدف!«

كان المـــالزم »فا�س���ل« غا�سًبـــا من »عل���ّي«. كثيًرا مـــا كان ُي�سرب 

ه بهـــا؛ وقد لقي عقابه علـــى عدم تاأدية  ب�سبـــب الكلمات التـــي كان يتفوَّ

التحّية الع�سكرّية.

���ا«: لماذا ل تـــوؤّدي التحّيـــة مثل باقي  �ســـاأل المـــالزم »فا�س���ل« »عليًّ

الأ�سرى, ك�سر هذا القانون �سوف يوؤّدي بك اإلى عواقب وخيمة!

كان »عل���ّي« اإن�ساًنـــا �سريًحا, �سجاًعا, ل يعـــرف الخوف. كّلما كنت 

اأطلـــب منه اأن ل يعاند العراقّيين, كان يجيـــب الإجابة نف�سها. وعندما 

كان علي اآقايي من اأهالي زاهدان. وكان قائد »�سرّية زيد« في »الكتيبة 409« لـ »فرقة ثار اهلل 41«. وقد   (1(

�سيـــب برجلـــه في �سلمجة, ووقع في الأ�ســـر بتاريخ 25 اأيار 1988 ا�سُت�سهد علـــي اآقايي في مدينة م�سهد 
ُ
اأ

المقّد�ســـة اإثر تدهور حالته ال�سّحّيـــة ب�سبب تن�ّسقه للغازات الكيميائّية ال�ّسامة في فترة الحرب, وذلك 

في �سهر اآب 1999. وقد نقل لي رامين ح�سرت زاد خبر �سهادته.  
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�ساأله المالزم »فا�سل« عن �سبب عدم تاأديته للتحّية الع�سكرّية, اأجابه: 

»�سّي���دي! لي قائد ُيدعى مح�سن ر�سائي، لم يعّلمني اأن اأوؤّدي التحّية 

الع�سكرّية للعراقّيين!«

قال المالزم »فا�سل« وهو غا�سب: »اأبله، عّلمك قّلة الأدب؟«

قـــال »عل���ّي«: »ل، عّلمن���ي اأن اأقات���ل جّي���ًدا واأن ل اأوق���ع نف�س���ي في 

الأ�سر، وقد فعلُت لالأ�سف!،

عندمـــا اأنهى العراقّيون �سرب »عل���ّي« و�ستمه, توّجه بوجهه المزرّق 

اإلى المالزم »فا�سل« وقال:

 »اأّيها المالزم! هناك �سبب اآخر لعدم تاأديتي التحّية الع�سكرّية لك!«

كان المالزم »فا�سل« ينتظر ليرى ما يقوله »علّي«. تابع وقال: »اأّيها 

الم���الزم! ع���دم تاأديت���ي التحّي���ة الع�سكرّية ل���ك لها جذور ف���ي م�ساألة 

التوّل���ي والتب���ّري، الم���والة لأولي���اء اهلل والمع���اداة لأعداه���م، واأنت���م 

اأعداء اهلل واأعداء اأهل بيت ر�سول اهلل!«

عندها اأمر المالزم »فا�سل« بحب�سه في قف�ض خا�ّض.

كانوا قـــد بنوا, باأمر من النقيب »خليل«, قف�ســـًا حديديًّا بطول 1م 

وعر�ـــض ن�سف متر. هـــو اأ�سبه باأقفا�ـــض الطيور الحديدّيـــة. يقع هذا 

القف�ض بين العنبر رقم )1( والعنبر رقم )2( في نهاية الق�سم ال�سمالي 

لعنبرنـــا. كانـــت حواجز هـــذا القف�ض ال�سّيـــق م�سنوعة مـــن ق�سبان 

حديدّية اأ�سطوانّيـــة. وقد اختبرُت هذا القف�ض مّرتين في فترة الأ�سر. 

كّنا ل ن�ستطيع التمّدد داخل القف�ض. اآخر مّرة ُحب�سُت فيه كانت ب�سبب 

قراءتـــي لمجل�ض عزاء بذكرى اأربعين الإمام, التي تزامنت مع الذكرى 

خرج »علّي 
ُ
ال�سنوّية ل�ستالم حزب البعث الحكم. بعد عّدة اأّيام, حين اأ
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اآقايي« من ذلك القف�ض, قلت له: »علّي، كيف وجدت القف�س؟!«

اأجاب: »كّلما كان القف�س اأ�سيَق كانت الحّرّية اأعذب!«

�سر 
ُ
عنـــد الم�ساء, اأتى اأحد الإخوة مـــن اأهالي �سيراز اإلّي. وكان قد اأ

فـــي جزيرة »مجن���ون«. وكنـــت قد راأيته مـــن قبل في �سجـــن »الر�سيد 

رق���م )1(«. كان ُيدعـــى »جعفر محّمدي«, وهـــو من الإخوة القدماء في 

الجبهـــة. وكان يقول: اإّني اأحـــّب اأبناء »كهكيلويه وبوي���ر اأحمد« ب�سبب 

ة, كان قائد كتيبته  ال�سهيـــد »جواد هرمزب���ور«. كان يكّن له محّبة خا�سّ

فـــي عملّيات »الفت���ح المبي���ن«. وفيما بعد, اأ�سبـــح ال�سهيد »هرمزبور« 

قائد لواء فاطمة الزهراءO, وكان معه في منطقة »غرب زبيدات«. 

كان يتحّدث عن ال�سهيد قائاًل: »كان قائًدا ذكيًّا وعظيًما، وقد قال ذات 

ليلة لقادة الكتائب: على قائد كّل كتيبة مع قادة �سراياه وم�ساعديهم، 

القي���ام منت�س���ف اللي���ل وم�س���ح اأحذي���ة عنا�سرهم«. واأ�ســـاف: »كانت 

�ساعات نومه في اليوم اأقّل من خم�س �ساعات«.

فـــي �سهر ك2 من العام 1987, وقبـــل اأن نذهب اإلى عبادان وجزيرة 

»مينو« في »عملّيات كربالء 4«, خطب فينا ال�سّيد »عنايت اهلل مرادي«, 

ا من و�سّية ال�سهيد »جواد هرمزبور«,  وفـــي نهاية خطبته, قراأ لنا بع�سً

(1(
وعيناه تفي�سان بالدموع.

ل زلت اإلى اليوم, وقد مّرت �سنوات على تلك الأّيام, عندما اأمّر على و�سّية »ال�سهيد هرمزبور« واأ�سمع   (1(

ق�س�ســـه على ل�سان رفاقـــه, اأ�سعر بالغبطة, واأتمّنى اأن اأرى »جعفر محّمدي« رفيقي في الأ�سر, لأقول 

له: »جعفر«, يكفي ال�سهيد »هرمزبور« مظلومّيًة, اأّن الكثير من اأبناء منطقتي بعد مرور ع�سرين عامًا 

علـــى نهاية الحـــرب, ل زالوا ل يعلمـــون اأّن ال�سهيد »جواد هرمزب���ور« كان قائد لـــواء فاطمة الزهراء

O. لكـــّن ال�سهيـــد ال�سّيد »عنايت اهلل مرادي« كان يعرفه جّيدًا, حيث كان يذرف الدموع عند قراءة 

اأجزاء من و�سّيته, لكي تبقى روح المقاومة وطلب ال�سهادة حّيًة في قلوب عنا�سر )زرع ونزع الألغام( 

التخريـــب فـــي »ل���واء الفتح 48«. ل زال �ســـوت ال�سهيد »م���رادي« الذي كان يقراأ لنا اأجـــزاًء من و�سّية 
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وال�سهيـــد »جعف���ر محّمدي«, الذي كان من اأهـــل القلب, كان يقول: 

في �سهر ني�سان من العام 1982 في المرحلة الثانية من عملّيات »الفتح 

المبي���ن«, وقـــف ال�سهيـــد »هرمزبور« عنـــد راأ�ض اأحد ال�سهـــداء, وكان 

طالب علم من اأهالي فار�ض, وكان ال�سهيد قد كتب ر�سالًة يخاطب فيها 

الإمـــام  �ساحب الزمـــان |, �سّلمها اإلـــى ال�سهيد »هرمزب���ور«, وطلب 

منـــه اأن ي�سعها في �سندوق م�سجد جمكران. بعد انتهاء العملّيات, نقل 

ـــة مناجاة هذا  ال�سهيـــد »هرمزب���ور« وهو في النظـــام المر�سو�ض ق�سّ

ال�سهيد التي يخاطـــب فيها اإمام الزمان وكان ي�ساأل الإخوة: «من منكم 

�سيذهـــب اإلى قم حّتى ينقل هذه الر�سالـــة اإلى م�سجد جمكران؟ اأجاب 

اأحد الإخوة الطهرانّييـــن: اأنا ذاهب اإلى طهران, عندما اأذهب اإلى قم 

اأ�سعهـــا في �سندوق م�سجد جمكـــران. وتابع »جعفر محّم���دي« قائاًل: 

رجونـــاه كثيـــًرا ليقراأ لنا ما فـــي ر�سالة ذلك ال�سهيـــد؛ وكاأّن ال�سهيد لم 

ير�َض لأحد اأن يّطلع على ر�سالته �سوى ال�سهيد »هرمزبور«.

ال�سهيد »هرمزبور« عن ق�سا�سة ورق �سغيرة, يترّدد في اأذني اإلى الآن:

... لزرع الياأ�س في قلوب المنافقين، عندما تنقلون جنازتي اإلى المقبرة، اأخرجوا يدّي من التابوت، 

ليعل���م الجمي���ع اأّني لم اآخذ معي �سيئاً. اأبقوا عينّي مفتوحتي���ن ليعلم الجميع اأّني لم اأُقتل على غير 

ب�سي���رة. �سع���وا حذائ���ي المرّق���ع عل���ى قب���ري لي�سهد العاب���رون م���ن اأه���ل الق���رى اأّن الم�ست�سعفين 

والحفاة كانوا اأن�ساًرا اأوفياء لالإمام...
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ا �سّيًئا, ومعدًيا, وقد  م�ســـى اأ�سبوع على اإ�سابتي بالجرب, كان مر�سً

حّية,  �سيـــب الكثير من الإخوة به من جّراء عدم توّفر المكانّيات ال�سّ
ُ
اأ

وقّلة المياه, وم�سكلة الحّمام, ووجود دورات المياه المتنّقلة, التي كانت 

�سبًبا لنت�ســـار الميكروبات المختلفة, والأمرا�ـــض الغريبة. اإلى ما قبل 

اأ�سبوع, كان عدد الم�سابين بالجرب قلياًل؛ لكّنه ت�ساعف هذا الأ�سبوع.

 بالأم�ـــض اأو�سى الدكتور »جمال« الم�سابيـــن بالجرب اأن ل يلم�سوا 

الأ�سّحاء, فـــال ي�ساركونهم الطعام ويجتنبـــون الحتكاك بهم. طفحت 

حبـــوب حمراء متقيحة في كّل اأنحاء ج�سمـــي, مزعجة ل يمكن ال�سبر 

عليهـــا, للتقليل من الحرقة كانت هذه الحبوب ال�سغيرة ُتفقاأ, وتلتهب, 

قّبل, اأو األم�ض اأحًدا.
ُ
نتيجة الحّك الكثير. لم اأكن اأ

ُجمـــع الم�سابون اأمـــام مدخل العنبر بناء لطلـــب الدكتور »جمال«. 

اأرادوا ف�سلنـــا, ونقلنا اإلى مكان اآخر ل نعرفه! انطلقنا في �سّف واحد, 

وخرجنـــا مـــن باحة العنبـــر. بعد دقائق قليلـــة, جل�سنا فـــي �سّف واحد 

�ض هذا المخّيم للم�سابين  اأمـــام مدخل »المخّيم الملح���ق«. لقد ُخ�سّ

بالجـــرب. لـــم يعد »المخّي���م الملحق« كمـــا كان في ال�سابـــق؛ حيث تّم 
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اخـــالوؤه البارحة من الأ�سرى الذين نقل ق�سٌم منهم اإلى العنابر, وق�سم 

اآخر اإلى »مخّيم بعقوبة«, وق�سم ثالث اإلى »مخّيم النهروان«.

�سعرت بالنقبا�ض؛ لأّني �ساأنف�سل عن رفاقي. وقد كان الأمر �سعًبا 

عندما اأردنا الفتراق عن بع�سنا.

ْعُت في  دخلنـــا باحة المخّيم الملحـــق, قام »اأمجد« بتوزيعنـــا, فو�سِ

المعتقـــل رقـــم )9(, بداأنـــا بالعالج بعد ظهـــر ذلك اليـــوم نف�سه, فقد 

جـــاء الدكتور »جمال« اإلينا, وقال: »ينبغ���ي اأن تخلعوا مالب�سكم كّلها، 

وتعّر�سوا اأج�سامكم لنور ال�سم�س!«

  تعّجبـــت مـــن ذلك, لـــم ير�سخ الإخـــوة لل�سغوط. بـــدا اأن التعّري, 

, والجلو�ض تحت نـــور ال�سم�ـــض المحرقة هو  وا�ستعمـــال مرهـــم خا�ـــضّ

العـــالج الوحيـــد للجرب في بالد مـــا بين النهريـــن. كان المرهم كريه 

الرائحـــة ودهنيًّا, واأ�سبه بال�ّسحم, وكان علينـــا اأن ندهنه على الحبوب 

ـــا. وبعد  المتقّيحـــة, ونجل�ـــض تحـــت نـــور ال�سم�ض لخم�ـــض �ساعات يوميًّ

ا في  ا�ستعمـــال المرهم كان علينا ال�ستحمام, في وقـــٍت كّنا نعاني �سحًّ

المياه, حيث جّف ماء البئر الذي كانت ال�سهاريج ت�ستخرج المياه منه. 

وقـــد واجهت الزراعـــة في تكريت م�سكلة ال�سّح هـــذه. وال�سهاريج التي 

كانـــت تنقل المياه ثالث مّرات يوميًّا, اأ�سبحت تنقله مّرتين فقط. اأكثر 

الأوقـــات كّنا ل نجد ماًء لنغ�سل اأيدينا, فما بالك بال�ستحمام. في تلك 

الفترة, نقلوا اإلينا المياه بوا�سطة ال�سهريج نف�سه الذي كان ينزح مياه 

ال�سرف ال�سّحي للمخّيم!

كّنـــا منزعجيـــن ومنقب�سي الحـــال؛ لأّنهـــم اأجبرونا علـــى التعّري. 

ل المـــوت على اأن اأتعـــّرى. لم ير�سخ الإخـــوة لل�سغوط. كان  كنـــت اأف�سّ
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الدكتـــور »جمال« و�سائر حّرا�ض المخّيـــم واقفين فوق روؤو�سنا بال�سياط 

والهـــراوات, فاإذا ما قاومنا انهالوا علينا �سرًبا. لم تكن المقاومة تجِد 

نفًعـــا. َخَلَعْت قّلٌة قليلـــة مالب�سها, لكن عندما قال الدكتـــور »موؤّيد« اأّن 

عالجنـــا الوحيد هو التعّري والجلو�ض تحت نور ال�سم�ض, �سّدقناه, فقد 

كان اإن�سانًا �سادقًا.

طلـــب مّني الإخوة الذهـــاب اإلى غرفة رئي�ض الحر�ـــض, والطلب من 

الدكتور »جمال« اأّنه اإذا كان ول بّد من التعّري في فناء المخّيم, فليبقوا 

هم في غرفتهم, ول يخرجوا منها. ذهبت, و�سّجعني الدكتور موؤّيد على 

ذلـــك, عندما دخلت غرفـــة رئي�ض الحّرا�ض, وجـــدت الدكتور »جمال«, 

و�سائر الحّرا�ض ياأكلون الفاكهة, توّجهت اإلى الدكتور جمال قائاًل:

- دكتور! جئت بالنيابة عن الإخوة, في حاجة!

- اأ�سمعك!

- دكتور! اأما من �سبيل اآخر غير التعّري؟

- وهل من عيب في ذلك؟

كان وا�سًحـــا من طريقة كالمه اأّنه ل يولي اأّية اأهمّية لكالمي, وكان 

يتعاطى مع الأ�سرى بتكّبر وغرور. تابعُت كالمي:

- دكتور! الأمر معيب, فبالنهاية لنا حرمتنا, وبهذا العمل ُيراق ماء 

وجوهنا!

تجيبني ب�سراحة؟
َ
- نا�سر اإ�ستخباراتي! اأريد ان اأ�ساألك �سوؤاًل, اأ

- حا�سر �سّيدي.

- لو كنت تعلم اأّن مجيئك اإلى الجبهة �سيوؤدي بك اإلى الأ�سر, و�سُتجبر 

في مخّيم اأ�سرى الحرب على التعّري, هل كنت تاأتي اإلى الجبهة؟
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ا لكم اأ�سرى في اإيران,  - دكتـــور! اإّننا هنا اأ�سرى لديكـــم, واأنتم اأي�سً

والحـــرب قد انتهـــت, وبراأيي, اإّن طلب الأ�سيـــر العراقّي في اإيران يلقى 

الأهمّية!

- ل تتهّرب, اأريد اأن تجيبني على �سوؤالي.

قلت في نف�سي اإّن الدكتور »جمال« هذا رجل غّدار, ومتقّلب الطباع, 

ا من اأجل اأن ل اأتعـــّرى اأن اأقول له:  ل يوؤاخـــذ على اأقوالـــه. كنت م�ستعدًّ

جبر في الأ�سر على التعّري, لما اأتيت اإلى الجبهة, 
ُ
لو كنت اأعلم اّني �ساأ

ولـــو دامت الحرب مئة �سنـــة. فحّتى لو قلت له: �سّيدي الدكتور! اأخطاأت 

بمجيئـــي اإلـــى الجبهـــة, اعفني مـــن التعّرى؛ لـــكان قال, اأنـــت م�ساب 

بالجرب, يجب عليك التعّري, والجلو�ض تحت نور ال�سم�ض!

حاولت التلكوؤ, فلم اأجبه على �سوؤاله, طلب مّني العودة اإلى الزنزانة, 

لذا قلت له كطلب اأخير:

- دكتور, من بعد اإذنك لي رجاء اآخر عندك!

- قل ب�سرعة!

- دكتور, الآن وقد �سدرت اأوامرك باأن نتعّرى, نرجو منك اأن تطلب 

اإلى الحّرا�ض اأن ل يخرجوا اإلى الفناء في ال�ساعات الخم�ض هذه.

�سخـــر من كالمي, وقال: ينبغي على حّرا�ض هذا المخّيم اأن يراقبوا 

الأ�سرى في كّل الأحوال حّتى ل يفّروا!

ا  �سعرت بال�سيق, لم اأفّكر يوًما بالتعّري, واأنا في الأ�سر. كنت م�ستعدًّ

ذّل بهذه الطريقة. ومع اأّني كنت اأعلم اأّني 
ُ
جلـــد بال�سياط على اأن اأ

ُ
لأن اأ

)1), قلت للدكتور جمال:
كمن َيْطحن الماء

اإ�سارة اإلى المثل ال�سائع: دّق المّي مّي  (1(
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- دكتـــور! اطمئّن, ل يفّكر اأّي اإن�ســـان عاٍر بالفرار, حّتى لو كان باب 

ال�سجن مفتوًحا, ول يراقبه اأحٌد.

كان بادًيا على وجه الدكتور »موؤّيد« اأّنه كان م�سروًرا من كالمي, اأّما 

الدكتور »جمال«, الذي كان يتناول العنب, فقال: 

- اأنـــا ذاهـــب اإلى بغـــداد, ولكن هـــذا انتقام اهلل, بـــاأن يتوّجب على 

اأعداء العراق التعّري, فُيذّلوا وُيخزوا.

 دكتور, المهّم اأن ل يكون الإن�سان ذلياًل عند اهلل!

عدت اإلـــى المخّيم مغموًما, ومـــن دون اأن اأ�ستاأذن. ظـــّن الإخوة اأّن 

الدكتـــور »جم���ال« والحّرا�ـــض وافقـــوا على اأحـــد القتراحيـــن, وبعد اأن 

اأخبرتهـــم ما دار بيني وبين الدكتور »جم���ال«, قلت: الأمر اإجبارّي, ول 

حّل اإل بتنفيذ الأوامر...

كان ذلـــك الم�سهد اأقرب مـــا يكون لم�سهد القيامة. فلـــم يج�ّسد اأّي 

�سيء في الدنيا �سحراء المح�سر اأمامي مثلما فعل هذا الم�سهد.

قـــال »ح�سن به�ستي ب���ور« لالإخوة: »هذا نوع م���ن المتحان، المهّم 

في هذا المتحان اأن ل نياأ�س من روح اهلل، لعّل اهلل اأراد لنا من خالل 

م لنا �سورة عن المح�سر؛ لكي نتذّكر يوم القيامة  هذا التعّري اأن يقدِّ

دائًما؛ اليوم الذي �سُيح�سر جميع خلق اهلل فيه عراًة«. 

فون  وتوّجـــه »ح�س���ن به�ست���ي بور« اإلـــى الأ�سخا�ض الذين كانـــوا يتاأفَّ

وي�سّبـــون القـــادة الإيرانّيين وي�ستمونهـــم: »اإذا كان هذا التع���ّري، وهذا 

التحقي���ر �سيكّر����س عقائدنا، ويزيد من اإيماننا ب���اهلل، ولو مقدار ذّرة، 

فينبغي اأن نعّده فاأل خير«.
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الثنين 7 اآب 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

هنت كثيًرا 
ُ
كنت اأتمّنى لو اأ�ستطيع النتقام من العراقّيين. كنت قد اأ

من خـــالل الإ�سابة بالجرب. كان التعّري اأمام الأ�سدقاء �سعًبا, واأمام 

, اإلى 
(1(

الأعـــداء اأكثر �سعوبًة. وفي تلك الفترة, اأ�سبح القمل وال�سئبان

جانب داء الجرب, �سريك العراقّيين في م�ّض دمائنا. فب�سبب الأو�ساع 

غيـــر ال�سحّية فـــي المخّيم, امتالأت مالب�سنا بالقمـــل وال�سئبان, ومن 

وا دماءنـــا نموا وكبروا, كانت بطونهـــم ممتلئة دًما بحيث  كثـــرة ما م�سّ

اأ�سبـــح من ال�سعب اإزالتها من روؤو�سنا ووجوهنا, وقد وجدوا في ثنيات 

قم�ساننـــا و�سراويلنـــا اأماكـــن جّيدة, مهمـــا قتلنا منهـــم, كان عددهم 

يت�ساعـــف في اليـــوم الثاني. خالل عدة اأّيـــام, كان ال�سيبان يتحّول اإلى 

قمـــل. وقد ا�ستوطن القمل تحت جلـــد رووؤ�ض بع�ض الأخوة فكان الَقْمل, 

وال�سئبان, والقيح يخرج من تحتها.

كنـــت عندما اأ�ستيقظ فـــي منت�سف الليالـــي, اأرى الإخوة م�سغولين 

بقتـــل الَقْمل, وكان بع�سهم ل ينفّك عن الحـــّك اأثناء النوم ولو للحظة. 

في الليل, كان الإخوة يلب�سون ثيابهم بالمقلوب, ليرتاحوا برهة من �سّر 

القّمل. 

ُعونا, لكّن القْمل وال�سئبان  اأعتـــرْف اأّن الحّرا�ض العراقّيين لم يخ�سِ

فعـــل ذلك. ففـــي اأوقات ال�سباح عندما كّنا نريد تنـــاول الفطور, كانت 

اأظافرنـــا, الأداة الوحيـــدة لقتل القّمل, تتلّوث بالدمـــاء, ولم يكن الماء 

ل �سرب الماء الموجود على غ�سل اأيدينا به, ونتناول  متوّفًرا, فكّنا نف�سّ

الفطور باأيادينا الملوّثة. 

العامية: ال�سيبان, اأي بي�ض القمل.  (1(
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كنت اأوّد النتقام من العراقّيين. اأخبرت »جالل رحيميان«, الأ�سير 

الإيرانّي الم�سوؤول عن المعتقل, فرّحب بالفكرة, لكّنه قال:

- اإذا علم العراقّيون بالأمر, يحولون حياتنا جحيًما!

- جـــالل! لعـــل اهلل يكون غير را�ٍض عن عملنا هذا, ولكن ل �سير اإن 

انتقمنا من العراقّيين.

- ل تخبر اأحًدا بالأمر.

- اأنا منتبه, اأخبر فقط الأ�سير الذي �سيقوم بالمهّمة.

و�سعنـــا عدًدا من القْمل في وعاء بال�ستيكـــّي, ثّم طلبت من الأ�سير 

»مجيد قرباني«, الذي كان م�سوؤوًل عن تنظيف غرفة رئي�ض الحّرا�ض, 

اإفراغ القمل في طّيات بّطانّيات العراقّيين دون اأن يراه الحّرا�ض, خاف 

»مجيد« من انك�ساف اأمره, فقال: اإذا علموا بالأمر �سينتقمون مّني �سّر 

انتقام!

لـــم يكن لديه الدافـــع الكافي ليقوم بهـــذا الأمر, كنـــت م�سّطًرا اأن 

اأ�ســـرح لـــه المقّدمات: ».... مجي���د! في مو�س���وع داء الج���رب اأُجبرنا 

على التعّري اأمام الأ�سدقاء والأعداء، اإّنهم يعاملوننا كالعبيد، بينما 

اأ�سراه���م في اإيران ياأكلون الدجاج والأرّز، ونحن هنا نحلم بهما. هذا 

القْمل الذي يم�ّس دماءنا هو ب�سبب اإهمال العراقّيين!«

حاولـــت اإيجـــاد الدافـــع الكافي لديـــه, ولأّنـــي ناق�ستـــه بالأمر, كان 

حكـــم العقل يقت�ســـي اأن يقوم هو بهذا العمـــل. كان با�ستطاعتي الطلب 

اإلـــى �سخ�ض اآخـــر يتوّلى مهّمة تنظيف غرفة رئي�ـــض الحر�ض في الأّيام 

الالحقـــة, لكّنني لم اأَر م�سلحًة في ذلك, فـــاإن لم يقم هو بهذا العمل, 

وقـــام به �سخ�ـــض غيره فيما بعـــد, �سوف يطلـــب العراقّيـــون »مجيًدا« 
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للم�ساءلـــة, ولأّنه لـــم يرتكب بنف�سه هذا الفعل؛ قد يقـــول للعراقّيين اأّن 

فالًنـــا طلـــب مّني اأن اأقوم بهذا الأمر, ولم اأقبـــل, اأّما لو كان �سريًكا في 

هذا الجرم, ف�سوف لن يقّر على نف�سه. وبعد الأخذ والّرد, اقتنع اأخيًرا.

الثالثاء 8 اآب 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

جـــاء »�سام���ي«, الحار�ض العراقـــّي الجّيد, اإلينا, وكمـــا توّقعت, كان 

القمـــل قد �سرى اإلى العراقّيين. دخل »�سامي« المعتقل, وقال بابت�سامة 

ذات مغزى:

- و�سل القمل اإلينا!

ا بي, وباثنين, اأو ثالثة اآخرين. اأدركت من نظراته اأّنه كان  كان �ساكًّ

يعلـــم اأّننا قمنـــا بهذا العمل. كان يـــوّد اأن يعرف خّطة مـــن كانت؟ كان 

ي�سّك بي اأكثر من الآخرين. ومع اأّن »�سامي« كان مّنا, ول نتوّقع منه اأّي 

اأذى, لم اأقل له حينها �سيًئا؛ لكن اأخبرته فيما بعد!

الأربعاء 9 اآب 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

�سيب 
ُ
ا. ومن كثـــرة ما �سربنا الماء الحـــاّر, اأ كان جـــّو �سهـــر اآب حارًّ

معظـــم الإخوة بالإ�سهال. م�سى اأ�سبوعـــان اأو ثالثة حّتى اهتدى الإخوة 

اإلى اأ�سلوب خا�ـــضّ لتبريد مياه ال�سرب. كّنا قد لّفينا قطعًة من الخي�ض 

ـــة ل�سخ�سين. في  حـــول اأكوابنـــا المعدنّيـــة, وكان كّل كـــوب ي�سّكل ح�سّ

الم�ســـاء, كّنا نبّلل قطـــع الخي�ض الملفوفة حول الأكـــواب, ون�سعها على 

الق�سبـــان الحديدّيـــة للنافذة, لت�سبح باردة بفعل تحـــّرك الهواء. كان 

الأمر ي�ستغرق اأربع اأو خم�ض �ساعات حّتى يبرد الماء في الأكواب قلياًل. 

ة, فاإذا  كان ُي�سّف علـــى كّل نافذة نحو ثالثين كوًبا بدّقة وظرافة خا�سّ
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ما اأراد �سخ�ض اأن ياأخذ الكوب التحتانّي في الأ�سفل, كان عليه اأن يرفع 

اأكثر من ع�سرين كوًبا, حّتى يتّم هذا النتقال.

كانـــت ال�ساعة قد تجاوزت العا�سرة اأو الحاديـــة ع�سرة, وبينما كان 

»ولي���د«, الحار�ـــض الليلّي, يمـــّر من خلف نافذة المعتقـــل, نقر باإ�سبعه 

علـــى اأحد الأكواب. ولو �سقط اأحد الأكواب ال�سفلّية اأو العلوية, ل�سقطت 

الأكواب واحًدا تلو الآخر, وبّللت الفر�ض. 

مـــن حينهـــا, كّلمـــا كانت نوبـــة الحرا�ســـة الليلّية بعهـــدة »ولي���د« اأو 

»حامد«, كّنا نمتنع عن �سّف الأكواب على ق�سبان النافذة. كان »وليد« 

يقول: الأكواب تحجب الروؤية عن الحّرا�ض الليلّيين!

الخمي�س 10 اآب 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

و�سع حامد, حار�ُض المخّيم, الأ�سير »علي �ساه اآوريده« داخل كي�ض 

الخي�ض, وراح ي�سربه. وليكون عبرًة لالآخرين, فال يفعلون فعلته, اأعلن 

عـــن جريمته. كان »عل���ي �ساه« قد قال في جمع الأ�ســـرى اأّن �سّدام ابن 

حـــرام! بالأم�ـــض كان حامد قد اأنزل هذا البالء علـــى راأ�ض اأحد الإخوة 

مـــن اأهالي »اأرومي���ة«, وكان هـــذا الأ�سير قـــد اأعّد ال�ســـاّي بال�ستفادة 

مـــن �سلـــك كهربائّي. فقـــد نزع الإخوة غـــالف طرف ال�سلـــك, وو�سلوه 

بقطعـــة معدنّيـــة, وو�سعوا طرف ال�سلـــك المو�سول بالقطعـــة المعدنّية 

في �سفيحة, فغلى المـــاء واأعّدوا ال�ساي. في ف�سل ال�سيف, ومن �سّدة 

الحّر, كان بع�ض الأ�سرى ي�سعون اأكوابهم المعدنّية المالأى بالماء تحت 

اأ�سّعـــة ال�سم�ض. كان الماء ي�سخن اإلى درجـــة كبيرة فيتمكن الأخوة من 

�سنع ال�ساي فيها.
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كان ذنـــُب »عل���ي �س���اه« اأ�سّد من ذنـــب اأ�سير اأروميـــة. فُظهر اليوم, 

بعد تناول طعام الغـــداء, قطعوا عّنا الماء ب�سبب فعلة »علي �ساه«. كان 

الجميـــع عط�سى, ولـــم يتمّكن اأحد من الذهاب اإلـــى دورة المياه. بقيت 

اأوعيـــة )اأواني( الطعام مّت�سخـــًة. وب�سبب انقطاع الميـــاه, اأزال الإخوة 

الدهـــون الملت�سقة على الأواني ببقايا »ُثفل ال�ساّي« الموجودة في قعر 

اآنيـــة ال�ساي. في الم�ساء, تناولنا طعام الع�ســـاء في الإناء الذي نّظفناه 

ببقايا ثفل ال�ساّي.

بعـــد الظهر كنت اأتململ من �سّدة العط�ـــض, كان الجّو اأ�سّد حّرًا من 

الأّيام ال�سابقة.

حينهـــا, ب�سبب داء الجـــرب, كّنا م�سطّرين للجلو�ـــض �ساعات تحت 

نـــور ال�سم�ـــض, كاد العط�ـــض يقتلنـــي, وكان بدنـــي يتعـــّرق بتمامه, وقع 

بع�ـــض الإخـــوة في ممّرات المعتقل تحت الخيمة مـــن دون حيل اأو رمق, 

غّطيـــت راأ�سي بقطعة قما�ض بي�ساء؛ لكي اأخّفف من حّدة الأذى. طلبت 

مـــن »�سامي« اأن يبّلل قطعـــة القما�ض هذه بالمـــاء. اأراد بع�ض الحّرا�ض 

ك�سامي وقا�سم جلب الماء للجرحى وكبار ال�سّن, لكن »وليداً« و»رافعاً« 

منعاهمـــا. كان الحـــاّج »ح�سي���ن �سك���ري« و»محّم���د كاظم باباي���ي« اإلى 

جانبي, قلت للحاج »ح�سين«: 

- �ساأقوم باأمر؛ لعّلهم ياأتوننا بالماء.

بـــداأت بال�سرب باأ�سفل ع�ساي علـــى الأر�ض حيثما كنت اأجل�ض, كّل 

مـــن كان يراني, كان يظّن اأّني اأحفر الأر�ـــض. انبرى المّطاط الموجود 

فـــي اأ�سفل ع�ساي. لم اأكن اأدري اإلـــى اأّي حّد �سيفيد عملي هذا. التفت 

»�سع���د« اإلـــى الأمر, جاء وهو يم�ســـغ الّلبان, نـــادى »من�س���وراً« الأ�سير 
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الخوز�ستانّي العربّي وقال: 

- ها! نا�سر ال�ستخباراتّي, ماذا تفعل؟

- �سّيدي! اأنا عط�سان.

- لماذا تحفر الأر�ض؟

- اأنتم ل ت�سقوننا الماء, اأريد اأن اأحفر بئًرا لأ�سرب!

�سحـــك »�سعد«, لم تكن مزحة �سّيئـــًة, كان اإن�ساًنا محترًما ومرًنا, 

اأح�س�ســـت اأّنه لـــم ينزعج. قال »محّمد كاظم« اإّنـــه �ُسّر لهذه المزحة. 

اأمـــر »�سع���د حّبو����س«, الحار�ـــض الجديـــد, اأن ياأتـــي بالمـــاء, امتع�ض 

»وليد«, و»حامد«, و»رافع« من اأمر»�سعد« هذا. عندما �سربت والحاّج 

»ح�سي���ن« و»محّم���د كاظم« الماء, بدا الغ�ســـب على وجه »وليد« اأكثر 

من الباقين.

الثنين 14 اآب 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

البارحـــة كان ذكرى اأربعين الإمام  الح�سيـــن Q. حينها, انتزع 

العراقّيـــون ال�سنابيـــر فـــي دورات الميـــاه ب�سبب قيامنـــا باللطم. كدنا 

نموت عط�ًسا. كان الإخوة يدخلون دورات المياه, ول يجدون ما يغ�سلون 

بـــه النجا�ســـة, فا�سّطـــروا لف�سل اأحـــد جيَبي لبا�ـــض الأ�ســـر الأ�سفر, 

وا�ستخدامها في تنظيف اأنف�سهم.

خطرت فـــي بالي فكـــرة, كان لقائمتي ع�ســـاي ال�سفلّيتين محفظة 

. يمكن  طولهـــا �سّتون �سنتمتًرا. لكلٍّ مـــن هاتين القائمتين غطاٌء معدنيٌّ

فتحه ب�سهولة, وكنت قد حفظت في تلك المحفظة لوائح باأ�سماء وعدد 

اأ�ســـرى المخّيـــم الملحـــق. لم يحـــدث اأن فتـــح العراقّيون يوًمـــا اأغطية 
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.
(1(

ع�ساي, وفّت�سوا ما بداخلها, لم يخطر ذلك على بالهم 

وكان لع�ســـاي اأربعة اأغطية معدنّية موجودة فـــوق البراغّي ال�ّسفلّية 

للقائمتيـــن, بحيث ت�سل هـــذه البراغي القائمتيـــن ال�سفليتين بالع�سا 

نعا  نف�سهـــا. كان كّل غطاء يحتوي على تجويفين مرّبعين, كاأّنهما قد �سُ

ل�سنبـــور الماء. اليوم, عندما نزع الحّرا�ـــض لولب �سنابير الماء داخل 

دورة الميـــاه, انتزعت ولأّول مّرة, اأحد اأغطية ع�ساي وفتحت ال�سنبور 

بهـــا, كـــدت اأطير من الفرح, كنت غايًة في ال�ســـرور كون غطاء ع�ساي 

قد خّل�ض الكثيرين من العط�ض, تلك الع�سا التي كانت تنزل, بدًل عن 

الأ�ســـالك, على اأج�ساد الأ�سرى, كان لها دوٌر هذه المّرة في رفع عط�ض 

الكثيرين!

الثالثاء 15 اآب 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

ا, وكان »�سل���وان« ياأكل العنب, لم اأ�ستطـــع اأن اأغ�ّض  كان الجـــّو حـــارًّ

ب�ســـري. ففيما كان هـــو ياأكل العنب, كان لعابي ي�سيـــل, تمّنيت لو كنُت 

مكانـــه وكان ذلك العنقود لي. تذّكـــرت اأّن فاكهة الجّنة األّذ واأطيب من 

هذا بكثير!

الأربعاء 16 اآب 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كّنا قد مللنا من تكرار بّث الأغاني الإيرانّية, فمنذ اليوم الذي ُنقلنا 

فيـــه اإلى »المخّيم الملحق«, كان العراقّيـــون يبّثون كّل يوم من ال�ساعة 

فـــي اأّيـــام اأ�سري الأخيرة في �سهـــر اآب 1990, كنت قد حفظت في ع�ساي اأ�سماء مـــا يربو عن اأربعمائة   (1(

اأ�سير اإيراني. وقد عزمت على ت�سليم اأ�سمائهم للهالل الأحمر, حيث كان من المقّرر الإفراج عّني قبل 

الأ�سرى الأ�سّحاء.  
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9�ـــض وحّتـــى 12ظ, ومن ال�ساعـــة 4 اإلى 6 بعـــد الظهر, اأغانـــي ال�سّيدة 

»اأف�س���ر �سهي���دي«, و»داريو����س اإقبال���ي«, و... عبـــر مكّبـــرات ال�سوت, 

وكانـــت مكّبـــرات ال�ســـوت هـــذه قـــد و�سعت علـــى �سطـــح المخّيم بين 

الأ�سالك ال�سائكة, وقد حفظنا كلمات هذه الأغاني لكثرة ما �سمعناها. 

لقـــد تّم اختيار اأغاني ال�سّيدة »�سهي���دي« و»داريو�س« عن درا�سة, حيث 

كانت م�سامينها كّلها تتحّدث عن الغربة, والبعد عن الوطن. لم يلتفت 

الكثيرون ِلَم اختار العراقّيون هذيـــن ال�سريطين الم�سّجلين ]كا�سيت[ 

مـــن بيـــن كّل الأغانـــي المتنّوعـــة والمفِرحـــة. وكان وا�سًحا لـــي اأّنه تّم 

اختيارهما عمًدا. 

اإليكم بع�ض المقاطع من اأ�سعار ال�سّيدة »اأف�سر �سهيدي«:

اأنـــت وال�ســـرور والأمل / اأنا والوحدة والح�ســـرة, اأنت في جّنة مالأى 

بالورود/ اأنا وحيدة في مدينة الغربة. روحي ت�سافر مع الغّم / اهتراأت 

ة. في مدينة الغ�سّ

 بعدك اأ�سبح البكاء رفيقي / خدعني غّمك. 

اأنـــا الآن وحيدة ومتعبـــة / غريبة في هذه المدينـــة. غريبة في هذه 

المدينة... 

اأو اأغنية »داريو�س اإقبالي«: 

وطنـــي, هنا الكّل غريب عن الآخر/ ولـــو ت�سادقوا في الظاهر/ اإّل 

اأّنهـــم اأعداُء في ال�سميم, ل اأخاّلء, وطنـــي! هنا ل يكترث اأحد لآخر/ 

اإذا مـــّت مـــن الجوع/ لـــن تجد اأحـــًدا ليحمـــل نع�سك. وطنـــي! هنا كل 

الـــكالم كـــذب/ الرفقة وال�سحبة هنـــا ظاهرّيـــة/ ل زال �سوق عديمي 

المروءة مزدحًما. وطني! اأنا فداء لرائحة ترابك/ فداء لكّل محا�سنك 
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وم�ساوئك/ اإن رجعت ف�ساأقع على قدميك. وطني! الحرّية هنا ِخدعة/ 

على بّوابته ال�سال�سل والقيود ... 

قبل ذلك بفترة, كان كبـــار ال�سّن في المخّيم, ومن جملتهم »ح�سن 

به�ستي بور«, اأ�سغر اإ�سكندرّي, الحاّج »ح�سين �سكري«, و»جعفر دولتي 

مق���ّدم« قد اعتر�سوا لـــدى العراقّيين, مع اأن اأغلـــب الأ�سرى المنزوين 

بـــون بهذه الأغانـــي, وكانت تلك  والمنطويـــن علـــى اأنف�سهم, كانوا يرحِّ

الأغاني المجبولة بالغّم والح�سرة تر�سي بع�ض الأ�سرى.

كان الإخـــوة قد تكّلموا مع المـــالزم »حمي���د«, وكان اإن�ساًنا منطقيًّا 

بهـــذا ال�ســـاأن, وقبل ذلك كنت قد تكّلمت مع »�سع���د«, لكن لم ُيجِد ذلك 

ل الهدوء وال�سمت،  نفًعا. وفي الأ�سبوع الما�سي اأجابني: »اأنا رجل اأف�سّ

لي�س الأمر بيدي!« وقد قال مراًرا: »اأنا اأطلب من طاقم هذا المخّيم 

اأن يع���ّم اله���دوء وال�سم���ت! اأن���ا ل اأفه���م م���ا يقول���ه ه���وؤلء المغّن���ون 

الإيرانّي���ون، اإّن »�سفيق عا�سم« هو الذي طلب بّث هذين ال�سريطين، 

وها اأنا اأبّثهما!«

ني لأتابع الأمـــر مع م�سوؤولي  كان »�سع���د« يقـــول الحقيقة, وقـــد ح�سّ

المخّيم؛ لأّن في ذلك م�سلحة له, وقد وّجهني الإخوة لكيفّية طرح هذا 

المو�سوع. قلت للمالزم »حميد«:

- �سّيـــدي! المخّيم مثل بيتنا, وقد اأتعبـــت هذه الأغاني روح الإخوة, 

ومنـــذ ما يقرب مـــن �سنة وهـــذان ال�سريطان يتالعبـــان باأع�سابنا. لو 

ُترجمت معاني كلماتهما لكم لأدركتم ما اأقوله.

- اأّي الأ�سرطة تريدون؟

ذكـــرت لـــه ا�سمـــي الأ�ستـــاذ »بن���ان« و»�سجري���ان«, وذكـــر المترجم 
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ا اأ�سماء بع�ض المغّنين الإيرانّيين خارج اإيران, حينها طلب  فا�سل اأي�سً

المـــالزم »فا�س���ل«, الذي كان يعلم تمّنياتنا القلبّيـــة, ببّث برامج راديو 

اإيران عبر مكّبرات ال�سوت, ممازًحا وغامًزا: ماذا عن راديو اإيران؟

- هـــذا لن ت�سمحوا به اأبًدا, ولكـــن الق�سم الفار�سّي من راديو بغداد 

اأف�سل من هذه الأغاني.

- اإذاعة �سوت الجماهير العراقّية؟

- اأّي �سيء غير هذه الأغاني.

ال�سبت 2 اأيلول 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

اأح�ســـروا لنـــا الفاكهة بعـــد انقطاع طويـــل, وكّنا نتـــوق لتذوُّقها, وقد 

كانـــت قبل �سهرين عبارة عن حّبة خيار لكّل �سخ�سين. اأّما اليوم فكانت 

عنًبـــا. كان عدد الأ�ســـرى في »المخّي���م الملح���ق« 1063 اأ�سيًرا. ا�سطّف 

الم�سوؤولـــون عن الطعام اأمام مدخل المخّيم ل�ستالم الفاكهة. دخل اأحد 

الإخـــوة حاماًل الوعـــاء بين يديه, لم يكن اأيٌّ مّنا قـــد تناول العنب. نعم, 

كّنـــا نرى الحّرا�ـــض ياأكلونه, اجتمـــع الإخوة حول الوعـــاء, حاول »جالل 

رحيمي���ان« اأن يق�ّســـم العنب على الإخـــوة بالت�ساوي, كان »ع���ارف يزدان 

بن���اه« المعروف بـ»عارف اأبو را�سين«, م�سوؤول التق�سيم. وقد ُق�ّسم العنب 

م العنب  حّبـــًة حّبة, بين اأربعة وع�سرين معتقاًل. فـــي المرحلة الثانية ُق�سَّ

اإلى حّبـــات كبيرة و�سغيرة بين الأ�سرى, وقد ا�ستغـــرق تق�سيمه اأكثر من 

�ساعة. 

ة كّل اأ�سيـــر اأربع حّبات كبيـــرة, وحّبتيـــن �سغيرتين, اأو  كانـــت ح�سّ

متو�ّسطتين. فـــي معتقلنا الذي ي�سّم 85 اأ�سيـــًرا, كانت العدالة تقت�سي 
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تق�سيم خم�ض وع�سرين حّبة متبّقية, وكان تق�سيمها بين خم�سة وثمانين 

نفـــًرا اأمـــًرا �سعًبا. اقتـــرح جالل, الم�ســـوؤول عن المخّيـــم, على الإخوة 

اقتراًحـــا نال ر�ساهم, وهو اأن ُتوّزع الحّبات على كبار ال�سّن والجرحى, 

وبمـــا اأن عدد كبار ال�سّن والجرحى اثني ع�ســـر نفًرا, ُوّزعت اثنتا ع�سر 

حّبـــة علينا, وُحمل الباقي, اأي ثالثة ع�سرة حبة اإلى الأ�سرى الم�سابين 

دخلوا اإلى الم�ستو�سف للعالج.
ُ
»بالديزنطاريا«, الذين اأ

فـــي المعتقل المحـــاذي لمعتقلنا, ق�ّسم الإخـــوة خم�ًسا وثالثين حّبة 

عنب على ثمانين نفًرا. وقد اأخبرونا, اأّن ع�سرة اأ�سخا�ض منهم تنازلوا 

تهم, ليق�ّسموا خم�ًسا وثالثين حّبـــًة على �سبعين نفًرا, فكانت  عـــن ح�سّ

ة كّل واحد منهم ن�سف حّبة.  ح�سّ

بعـــد فتـــرة طويلة جـــيء لنا بالبرتقـــال. حيـــن ُق�ّســـم البرتقال بين 

ة كل اأ�سير ثلث برتقالة. بعد ذلك دخل م�سوؤول  المعتقـــالت, كانت ح�سّ

النظافة, حاماًل في يـــده �سطاًل بال�ستيكيًّا لجمع ق�سور البرتقال, وبعد 

اأن دار على 24 معتقاًل رجع خالي الوفا�ض! 

�ساأله حّبو�س: اأَولم تجمع الق�سور؟

- �سّيـــدي! لقد جلت على جميع المعتقالت, فلـــم اأجد اأثًرا للق�سور, 

ووجدت المعتقلين قد اأكلوا البرتقال بق�سره من �سّدة الجوع!

ال�سبت16 اأيلول 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

ن�سرت ال�سحف العراقّية اليوم خبًرا عن »مهدي اأبري�سمجي« حول 

. فبعد 
(1(

البرنامـــج التلفزيونّي »�سيم���اء المقاومة« الخا�ـــضّ بالمنّظمة

مة »منافقو خلق«. منظَّ  (1(
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يوم واحـــد من وفاة الإمام, عر�ض التلفزيـــون العراقّي الحلقة الأخيرة 

من هذا البرنامج, حينها قال مقّدم البرنامج: »الحلقة التالية �سُتبّث 

من التلفزيون الإيرانّي الكائن في �سارع ولي ع�سر في طهران!«

كانوا يظّنون, فعـــاًل, اأّنهم يعّدون العّدة, واأّنهم �سيذهبون اإلى �سارع 

»ولي ع�سر« في طهران لي�ستلموا موؤ�ّس�سة الإذاعة والتلفزيون الإيرانّية! 

كان »اأبري�سمج���ي« منزعًجـــا؛ لأّن �سّدام لم ي�سمـــح بعر�ض برنامج 

»�سيم���اء المقاومة« مجّدًدا من التلفزيون العراقّي. كان »�سامي« يقول: 

»لق���د انعدم���ت ثق���ة �س���ّدام بم�سعود رج���وي«, قلت: ِلَم؟ قـــال: »يقول 

�سّدام اأّن رجوي قد خذله في تحليليه كليهما؛ التحليل الأّول لرجوي 

كان ع���ن عملّي���ات المر�ساد، حيث وعد بفتح طه���ران، ولم يفعل، واأّما 

التحلي���ل الثان���ي فق���د ق���ال في���ه: »عن���د وف���اة الخمينّي �سيذه���ب اإلى 

ا لم يح�سل!« اإيران، وي�ستلم زمام الأمور فيها، وهذا اأي�سً

قـــال الدكتـــور »موؤّي���د«: »اإّن جماعة م�سع���ود رجوي ق���د ا�ستعجلت 

العمل على اإنهاء برنامج �سيماء المقاومة«, وطلبت من �سّدام اإيقاف 

البرنامـــج, فقبل بذلـــك, والآن حيث ذهبت اآمالهم فـــي اأدراج الرياح, 

عادوا يلتم�سون عودة البرنامج, فلم يقبل النظام العراقّي بذلك.

الأحد 24 اأيلول 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كان التلفـــاز يجـــول علينـــا ب�ســـكل دورّي, وكّل خم�ســـة اأّيـــام ياأتي دور 

معتقلنـــا. ذّكرني تلفزيـــون المخّيم الملح���ق بتلفزيـــون جيراننا, وباأخي 

. و�سادف هذا اليـــوم حلول الذكـــرى ال�سنوّية لعتداء 
(1(

ال�سّيـــد »�سج���اع«

عندما كنت في ال�سّف الخام�ض البتدائّي, لم يكن لدينا تلفاز, فكنت اأذهب في ليالي ال�سيف مع اأخي   (1(

ال�سّيـــد »�سج���اع الدين« اإلى �سطح بيت جيراننا, ون�ساهد التلفاز من فتحة ميزاب ال�سطح, الواقعة تماًما 
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النظـــام البعثـــّي على اأر�ـــض اإيران. عند الم�ســـاء, وطبًقا للعـــادة, ُعر�ض 

خطـــاب »�س���ّدام« في المجل�ـــض النيابـــّي العراقّي, وعر�ســـت م�ساهد عن 

اعتـــداء القّوات الع�سكرّيـــة العراقّية علـــى اإيران, ومن بيـــن ال�سور التي 

 Q ُعر�ست, �سورة ل�سّدام كان ي�سّلي فيها في حرم الإمام  الح�سين

المطّهـــر, كان �ســـّدام, الذي دخل الحـــرم المطّهر, و�سّلـــى بحذائه اإلى 

جانب ال�سريح, مو�سوع �سهرتنا الليلة. قال جالل رحيميان: »باهلل عليكم 

انظروا، اإذا كنَت تريد خداَع النا�ِس، فاخلع، على الأقّل، حذاءك في حرم 

الإم���ام!« اأّما »محّمد رم�سان���ي« فقال: »وا وياله على اأولئك الم�سلمين 

الذي���ن ينخدعون باألعيب �سّدام. �س���ّدام عدّو لالإمام الح�سين، ي�سّلي 

في حرمه، ويقتل من ناحية اأخرى �سيعته، �سالة �سّدام في حرم الإمام 

الح�سي���ن Q ك�س���الة »محّم���د ر�سا بهلوي« في ح���رم الإمام علّي بن 

.»Qمو�سى الر�سا

الثنين 25 اأيلول 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

قبـــل الظهـــر ا�ستفّزنا »حام���د« بالكلمـــات التي كان يتّفـــوه بها اأمام 

الأ�ســـرى, من قبيـــل, �سّدام بطـــل القاد�سّية, والإيرانّيـــون عبدة النار, 

وجبنـــاء و..., وقد تجادل مع الحاّج »�سعد اهلل كل محّمدي« الذي كان 

�سر فـــي �سلمجة. تحّدث عن حـــرب العراق �سّد اإيـــران باعتبارها 
ُ
قـــد اأ

حرب القاد�سّية الثانية, ولكي يتفاخر على الحاّج قال: »كنت في �سلمجة 

�سمن عنا�سر الكتيبة المدّرعة، لَحْقَنا بالدّبابات كتيبة من الب�سيج، 

مقابـــل التلفزيون. هكذا كّنت واأخي ال�سّيد »�سجاع الدين« ن�ساهد الأفالم ال�سينمائّية. وكّنا نتناوب على 

الم�ساهـــدة, فاأ�ساهـــد اأنا عّدة دقائـــق, وي�ساهد هو عّدة دقائـــق اأخرى. ذات ليلة ك�سفـــت عط�سة ال�سّيد 

»�سجاع« اأمرنا, حيث راأونا, ولحقوا بنا, فهربنا, وُحرمنا من م�ساهدة تلفزيون الجيران اإلى الأبد.   
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فالذوا بالفرار، وده�سْت دّباباتنا اأكثر من مئتي �سخ�س منهم«.

ا�ستعـــل »الحاّج �سعد اهلل« غيًظا, فقال له: »�سدقت، ولكن لعنة اهلل 

على الكاذبين!«

ع�سًرا, اأتى اإلّي الحاّج »�سعد اهلل« وقال: 

- اأنت تجيـــد التطريز, اأيمكنك اأن تطّرز لي, فـــي عدة اأّيام, عبارة 

الإمام علّي Q, »فاإّن الجهاد باب من اأبواب الجّنة«؟

-  اإذا كانت العبارة مكتوبة, اأنهيها لك ب�سرعة!

- اإًذا, طّرزها لي خالل اأّيام, اأريد اأن اأهديها »لحامد«!

- حاج, وما تفيده هذه الجملة, ولماذا هذه العبارة بال�سبط؟

- اأخبرك فيما بعد!

ع�ســـًرا بـــداأت بتطريـــز هـــذه العبـــارة علـــى قطعـــة قما�ـــض قيا�ض 

)50×40�ســـم(. كان »علي يماني«, من اأهالي م�سهد, من قام بتخطيط 

هـــذه العبارة, حيث كان خّطاًطا, وقد كتبها بخّط الّن�ستعليق, وقمت اأنا 

بتطريزهـــا. لم اأكن اأعلم ِلـــَم اأراد الحاّج اأن يهدي هذه العبارة لحامد, 

لقـــد كان الحاّج رجـــاًل ذا تجربة, وهناك حكمـــة وراء فعله حتمًا؛ كنت 

اأوؤمن بكّل ما يقوله.

الخمي�س 5 ت1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

ًنا بالخروج, �سّلمـــت القما�سة  �سباًحـــا, عندمـــا ارتفع ال�ســـوت موؤذِّ

المطـــّرزة للحاج »�سع���د اهلل كل محّم���دي«, وطلبت فيـــه اأن يك�سف لي 

ا عن الخطبـــة ال�سابعة  �ســـّر هذه العبـــارة والهدّيـــة. ف�سرد لـــي ملّخ�سً

والع�سريـــن لالإمام علّي Q في نهـــج البالغة, التي تحكي عن حرب 



القدم التي بقيت هناك  544

�سّفيـــن, والهدنة الموؤّقتـــة بين الإمام علّي ومعاويـــة. والحاّج الذي كان 

يـــوؤّم ال�ســـالة باألف اأ�سيـــٍر اإيرانيٍّ فـــي العنبر رقـــم )2(, وكان يطلعنا 

علـــى هذه الأحداث من خالل بع�ض الدرو�ض, فقد كان �سارًحا ومف�ّسًرا 

للقراآن ونهج البالغة. 

هـــذا مّلخ�ض عن �سروحات الحـــاّج التي كان األقاهـــا حول الخطبة 

ال�سابعة والع�سرين من نهج البالغة:  

يـــن بين الإمام علّي Q ومعاوية, تّم التفاق على  بعد معركة �سفِّ

هدنة موؤّقتة, وقد تعّهد الطرفان باللتزام بها. نكث معاوية العهد, واأغار 

جنـــوده على الأنبار في العراق, ف�سلبوا اأموال النا�ض فيها, واعتدوا على 

الن�ســـاء والبنات, و�سلبوهـــّن اأقراطهّن وحلّيهّن. وم�ساًفـــا اإلى ال�سلب, 

واإحراق البيوت والمحا�سيل, ارتكب جنود معاوية جرائم كثيرة, لكّنهم 

لـــم يواجهوا اأّية مقاومة في تلك المنطقة الحدودّيـــة, اأّي: ولية الأنبار 

العراقّيـــة, مّما اأثار غ�سب الإمام  علـــّي Q لتلّكوؤ اأهلها عن الجهاد, 

وتخاذلهم, وعـــدم الغيرة, فذّمهم في هذه الخطبة, وحّقرهم بعبارات 

.
(1(

نارّية, وباأ�سّد ما يكون التحقير

وهـــذه خال�سًة عـــن الخطبة ال�سابعة والع�سرين مـــن نهج البالغة لالإمام علي Q حـــول اأهل الأنبار:   (1(

ـــة اأوليائه. وهو لبا�ـــض التقوى ودرع اهلل  اأّمـــا بعـــد فـــاإّن الجهاد باب من اأبـــواب الجّنة, فتحه اهلل لخا�سّ

الح�سينـــة.. األ واإّني قد دعوتكم اإلى قتال هوؤلء القـــوم لياًل ونهارًا, و�سّرًا واإعالنًا وقلت لكم: اغزوهم 

قبـــل اأن يغزوكـــم, فواهلل ما ُغزي قوم في عقر دارهم اإل ُذّلوا... هذا اأخو غامد قد وردت خيله الأنبار , 

وقد قتل ح�ّسان البكري, واأزال خيلكم عن م�سالحها, ولقد بلغني اأن الرجل منهم كان يدخل على المراأة 

 م�سلمًا مات 
ً
الم�سلمـــة والأخـــرى المعاهدة, فينتـــزع حجلها, وُقلبها, وقالئدهـــا وُرُعَثها... فلو اأّن امـــراأ

مـــن بعـــد هذا اأ�سفًا, ما كان به ملومًا, بل كان به عنـــدي جديرًا. فقبحًا لكم وترحًا, حين �سرتم غر�سًا 

ُيرمى... ُيغار عليكم ول تغيرون, وُتغَزون ول تغزون. فاإذا اأمرتكم بال�سير اإليهم في اأّيام الحّر قلتم هذه 

حمـــاّرة القيـــظ, اأمهلنا ُي�سّبخ عّنا الحّر, واإذا اأمرتكم بال�سير اإليهم في ال�ستاء, قلتم: هذه �سباّرة القّر, 

اأمهلنـــا ين�سلـــخ عّنا البرد... يا اأ�سباه الرجـــال ول رجال, حلوم الأطفال وعقـــول رّبات الحجال, لوددت 
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ب�سماع هـــذه الكلمات فهمت �سّر تطريز العبـــارة, و�سّر اإهدائها اإلى 

»حام���د«. فالحـــاّج الذي كان قد طفح قلبه من »حام���د«, اأراد عبر هذه 

الهدّية تعريفه بقدره. وقبل اأن يقّدم الهدّية اإلى »حامد« قال:

»حامد« هذا, من اأهل الأنبار العراقّية, اإن�سان مغرور, يذكر اعتداء 

العـــراق على اأر�ـــض اإيران كمدعـــاة للفخر, وي�َسّميها معركـــة القاد�سّية 

الثانيـــة؛ يقـــول: اإّن الإيرانّيين اأنا�ـــض جبناء؛ واإنَّهم ده�ســـوا بالدّبابات 

فـــي »�سلمجة« مئتي ب�سيجي, ويقّلد حـــركات عّمه �سالح القا�سي, وقد 

عدم على يـــد �سّدام؛ لأمره القّوات العراقّية بالن�سحاب 
ُ
ن�سي اأّن عّمه اأ

. اأريد من خالل هـــذه الهدّية اأن اأعّرفه بتاريخ الأنبار, 
(1(

مـــن خّرم�سهر

موطنـــه ودياره, المعروفة بعدم الغيرة وبالذّلة. اأريد اأن اأعّرفه اأن الذّل 

والعار جديران به هو, ولي�ض بالإيرانّيين, اأريد اأن األّقنه در�ًسا, بحيث ل 

يوّجـــه اإهانًة لإيران والإيرانّيين مـــا دام حيًّا! عليه اأن يعلم اأّن ا�ستب�سال 

الإيرانّيين واإيمانهم هو الذي اأودى ب�سالح القا�سي اإلى الإعدام. حين 

�سمعت كلماته هذه قلت:

- اإذا قّدمت هذه الهدّية »لحامد«, �سوف ينتقم منك فيما بعد.

لـــو اأّنـــي لم اأَركم ولم اأعرفكـــم معرفًة  واهلل جّرت ندمًا... قاتلكم اهلل! لقـــد مالأتم قلبي قيحًا و�سحنتم 

�سدري غيظًا, وجّرعتموني ُنَغب التهمام اأنفا�سًا...  

اللـــواء �ســـالح القا�سي, من اأهالي الأنبار, ترّبى في الجي�ض العراقـــّي بعد انقالب 17 تّموز. عّينه اأحمد   (1(

ح�سن البكر قائدًا لكتيبة الدبابات الرابعة, التابعة لفرقة الم�ساة الرابع. في العام 1359 ]1980[ اأ�سبح 

قائـــدًا لّلـــواء 16 المدّرع. بعد اأ�سهر عـــّدة اأ�سبح قائد فرقـــة الآلّيات الخام�سة, لي�سبـــح في العام 1360 

]1981م[ قائـــدًا للفيلق الثالث فـــي الجي�ض العراقّي. بعد عملّيات بيت المقد�ـــض ُهزمت وحدات الفيلق 
الثالـــث �سّر هزيمة. اإلى ذلك الوقت كان اللواء قد حـــّول ع�سرات اآلف الأ�سخا�ض اإلى مفرزة الإعدام, 

وب�سبـــب اإ�سداره الأمر بالن�سحاب في عملّيات بيـــت المقد�ض, كان قلبه هدفًا لر�سا�سات منّفذي قرار 

الإعـــدام. وفيمـــا كانت تلمع اأنواط ال�سجاعـــة الخم�سة التي و�سعها �سّدام على �ســـدره, لم ي�سمح لهذا 

الرجل قبل رميه بالر�سا�ض, حّتى بالدفاع عن نف�سه.
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- فلينتقـــم! عندما يذهـــب ويقراأ في الخطبة 27 عـــن تاريخ موطنه 

»الأنب���ار«, �سيبرد قلبـــي. عليه اأن يعرف من هم الرجال؟ الإيرانّيون اأم 

اأهالي الأنبار!

ظهـــًرا, عندما قـــّدم الحـــاّج الهدّية »لحام���د«, �ساأل »حام���د«: هذا 

�سينو؟ )ما هذا؟(

- هذا خطبة لالإمام علّي Q, يتكّلم فيها عن موطنك, محافظة 

الأنبـــار العراقّيـــة. فّكرت ماذا اأهديك, قلت, حديـــث الإمام هذا هدّية 

جّيدة, �سع له اإطاًرا, وعّلقه في غرفة ال�ستقبال!

لـــم يلتفت حامد اإلـــى المو�سوع, فلم يفرح بها, ولـــم يرف�سها. اأخذ 

قطعـــة القما�ض المطّرزة من دون اكتـــراث. مقارنًة مع الأ�سغال اليدوّية 

والمطّرزات التي كان قد راآها, لم تعجبه هدّية الحاّج هذه.

اأظـــّن اأّنـــه لم ينزعج؛ لأّنه لـــم يكن مّطلًعا علـــى الخطبة 27 في نهج 

البالغة, فلـــم تكن كلمات الحاّج مفهومة لديـــه. وعندما قال له: »�سع 

لها اإطاًرا، وعّلقها في غرفة ال�ستقبال«, �سحك �سحكة باهتة. 

بعد اأ�سبوع, حين عاد »حامد« من ماأذونّيته, جاء مبا�سرًة اإلى الحاّج 

ا, انهال  »�سع���د اهلل«, وراح ي�سّبه, وي�ستمـــه, كان وا�سًحا اأّنه غا�سب جدًّ

بال�سوط على الحاّج. تاأّكـــدت حينها اأّنه ذهب في اإجازته وقراأ الخطبة 

27 من نهج البالغة.

كان الأ�ســـرى مبهوتين, ما هو الأمر الذي اأغ�سب »حامداً« اإلى هذا 

الحـــد؟ معظمهـــم لم يكن يعرف ال�سبـــب. فّت�ض »حام���د« عن ال�سخ�ض 

الـــذي طـــّرز قطعة القما�ـــض. قلت له: اأنـــا الذي قمـــت بتطريزها, فلم 

ة الحاّج. هـــرع الإخوة اإلينا,  تي مـــن ال�سرب باأقّل مـــن ح�سّ تكـــن ح�سّ
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و�ساألوا عن عّلة ذلـــك, فقلت: ل �سيء, اإّنها الخطبة ال�سابعة والع�سرون 

لالإمام علّي Q في نهج البالغة, هي التي اأغ�سبت »حامًدا« كّل هذا 

الغ�سب!

الجمعة 13 ت1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

ُنّظـــف المخّيم باأمر من النقيب »خليل«, وُم�سحت اأر�ض المعتقالت 

ـــا في المياه, �ُسطف  كاّفـــة. وفي تلك الأو�ســـاع التي كّنا نعاني فيها �سحًّ

حّتى فناء المخّيم ب�سهريج ماء. كانت تلك اأّول مّرة يهتّمون فيه بنظافة 

المخّيم, وكاأّن �سخ�سّيًة مهّمة �ستاأتي لزيارته.

طلب العراقّيون مّنا اأن نرّتب اأو�ساعنا, ونلب�ض الثياب المت�سابهة. 

فـــي ال�سباح, بعد الإح�ساء, �سمحوا لنا بال�ستحمام. كان كّل �سيء 

متنا�سق في الظاهر. والحّرا�ض اأنف�سهم لب�سوا اأرقى البّزات الع�سكرّية. 

دخـــل ال�سّباط »فا�س���ل«, »قحط���ان«, و»حمي���د« اإلى المخّيـــم, وتوّجه 

النقيب »خليل« اإلى الأ�سرى قائاًل:

- بعـــد �ساعـــة اأو �ساعتيـــن, �سياأتـــي العميـــد الركن »حمي���د نظر«, 

الم�سوؤول عن ملّف الأ�سرى الإيرانّيين في العراق كاّفًة, لزيارتنا.

اأعطـــى النقيب »خلي���ل« تعليماته اإلى الأ�سرى, بوجـــوب اأداء التحّية 

للعميـــد, وعـــدم التحّرك مـــن اأماكنهـــم ما لم ي�ســـدر العميـــد اأوامره 

بالن�سراف. وحين ي�ســـدر العميد الأمر بالن�سراف يمكنهم التم�ّسي 

بحّرّية, لكن بدون اأحاديث جانبية, ومن دون النظر في وجه العميد!

قرابـــة الظهـــر, دخـــل العميـــد »حمي���د نظ���ر« برفقـــة مجموعة من 

ال�سّبـــاط من ذوي الرتـــب العليا الذين يتراوح عددهـــم من ع�سرة اإلى 
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اثني ع�سر �سابًطا, فيما كان ال�سّباط والحّرا�ض يوؤّدون التحّية له, وقد 

. كان العميد �سخم  واكبـــه النقيب »خليل« والحّرا�ـــض باحترام خا�ـــضّ

البنيـــة, طويل القامة, �سغير العينيـــن, اأ�سمر الوجه, وكان يبدو اأّنه في 

الخام�سة والخم�سين من العمر. 

اأ�سدر العميد اأمره بالن�سراف, كنت جال�ًسا اإلى جانب باب المعتقل 

رقـــم )7(. تفّقد العميد جميع المعتقـــالت, وحّتى دورات المياه, وفيما 

كان يمـــّر بجانبي, لفته و�سعـــي ال�سّحي والبدني, وقـــف اأمامي ونادى 

المترجـــم, تناولت ع�ساي محاوًل القيام احتراًمـــا له, فاأ�سار اإلّي بيده 

اأن اأبقى جال�ًسا. 

جاء »حميد خليفان« واأّدى التحّية. �ساأله العميد عن ا�سمي, وقال:

- كيف الحال هنا, األ تتاأّذى بين الأ�سرى الأ�سّحاء؟

- اإّنـــي اأكّيف نف�سي, لقد تعّودت على هذا الأمر, والأ�سرى الأ�سّحاء 

ا! ي�ساعدونني اأي�سً

حـــّدق بـــي, كان يبدو عليـــه اأّنه اإن�ســـان ودود, وقيل: اإّنـــه من اأقارب 

ـــا ال�سّباط الآخرون, وكان مـــن بينهم ثالثة اأو  �ســـّدام, وحّدق بي اأي�سً

اأربعة عقداء. كان العميد الركن يف�سح عن نف�سه �سيًئا ف�سيًئا, و�ساألني:

- كم عمرك؟

- �سبعة ع�سر عاًما.

- اأنت ب�سيجّي؟

- نعم!

تاأّمل قلياًل, واأ�سار اإلى رجلي المقطوعة قائاًل:

- انظـــر ما فعلت بنف�ســـك, ُقطعت ِرجلك, واأنت فـــي مقتبل العمر, 
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ووقعت في الأ�سر. هل تظّن اأّنك اخترت الطريق ال�سحيح؟

كنـــت اأوّد اأن اأف�ســـح عّما في داخلـــي. كنت اأعلم اأّنـــه اإذا لم يعجبه 

كالمـــي, ولم يفعل لي �سيًئـــا, فاإّن ال�سّباط والحّرا�ـــض �سيجعلون اأّيامي 

قاتمـــة. فال�سّبـــاط ذو الرتـــب العليـــا, لم يكونـــوا يتو�ّسلـــون العنف في 

المحادثـــات والتحقيقـــات, فقـــد كانـــوا اأنا�ًســـا هادئين. حيـــن هممت 

بالـــكالم, نظر اإلّي »وليد« الـــذي كان واقًفا خلف العميد نظرًة عاب�سة, 

فهمت من نظرته اأّنه يقول: تكّلم كالًما ي�سّر ال�سابط! قال العميد الذي 

كان يحّدق بي:

َل�ست نادًما(؟
َ
- ما متنّدم؟ )اأ

- �سّيدي! لم اأفعل �سيًئا �سّيًئا لأندم عليه!

قال العميد بهدوء تاّم, وبلطافة:

ر بكم(. - الخمينّي غ�ّسكم! )غرَّ

كان ظاهـــره ودوًدا, لكـــّن قلبه كان مليًئا بالحقـــد على الإمام, �سعى 

اإلـــى تحقيـــري, اأراد اأن يعلـــم ما في اأعماق نف�سي, ومـــا اإن اأنهى كالمه 

حّتى قلت:

- اإن تكّلمـــت, قـــد ل تفعل اأنت لي �سيًئا, ولكـــن ما اإن تخرج من هذا 

المخّيم حّتى ينهالون علّي �سرًبا! 

توّجه العميد اإلى النقيب »خليل«, وقال له: 

- ل يتعّر�سّن له اأحد!

قال النقيب »خليل«, وهو يوؤّدي التحّية الع�سكرّية:

- حا�سر �سّيدي!

وبعد اأن تحّدث العميد اإلى النقيب »خليل« ورفاقه ال�سّباط قال:
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- لن يتعاطى اأحد معك, ولن توؤاخذ بكالمك!

فـــي تلك اللحظة, لأني كنت اأتكّلـــم اأمام رجل مهّم؛ حاولُت اأن تكون 

كلماتي مدرو�سة وجّيـــدة. اأحببت اأن اأثبت من خالل كلماتي حّقي وحّق 

بلـــدي, اأحببت اأن يفهمـــوا اأّن التعبوّيين الذين, هم فـــي مثل �سّني, هم 

اأنا�ض موؤمنون, وذوو دوافع. كنت منزعًجا من قوله: »الخمينّي غ�ّسكم«. 

وفيما كان العميد منتظًرا �سماع ما اأقول, قلت:

�سّيـــدي! ل�ســـت منزعًجا من كـــون ِرجلي قد ُقطعـــت, ول من وقوعي 

فـــي الأ�سر, الخمينـــّي لم يغ�ّسنا, لقـــد اأتينا اإلى الجبهة بمـــلء اإرادتنا, 

اأنـــا ل اأنتظـــر منكم اأن تثنوا علـــى عملي. لقد تمّنيتم فـــي الحرب اأن ل 

يلتحق اأحد بالجبهة. في بداية الحرب تقّدمتم اأنتم اإلى حدود الأهواز, 

ولـــم تقاومكم اأّية قّوة, هكذا كان اأف�سل بالن�سبـــة اإليكم. اأنا الآن اأ�سيٌر 

»مفق���وٌد الأث���ر«, ومقطوع الرجل؛ اأعلم هذا جّيـــًدا. في اإيران ل يبقون 

اأّي اأ�سيـــر مقطـــوع اأحـــد الأطراف فـــي مخّيم اأ�سرى الحـــرب, وحّتى لو 

لـــم تكـــن دولتكم م�ستعـــّدة لالإفراج عـــن اأ�سير اإيراني واحـــد »مقطوع 

اأح���د الأط���راف« ]معّوق[ مقابل الأ�سرى العراقّييـــن »المعّوقين«, فاإّن 

الإيرانّيين قـــد اأفرجوا عن الأ�سرى العراقّييـــن »المعّوقين« من جانب 

واحد, لقد قامت اإيران بهذا الأمر! اأّما اأنتم فقد حجزتموني, اأنا الأ�سير 

ق, في مخّيـــم الأ�سرى »المفقودي الأث���ر«, ولم ت�سمحوا لي, واأنا  المعـــوَّ

فـــي هذا الو�سع, اأن اأكون بين اأ�سرى ال�سليب الأحمر. لقد ُظلمنا نحن 

قون«, والحال اأّنه ل ُيعامل في اإيران اأ�سراكم المعّوقون  الأ�سرى »المعوَّ

بهذا ال�سكل. لكّنني ل�ست نادًما!

عندما قلت ما في قلبي, �سعرت بالراحة. ا�ستمع العميد ورفاقه اإلى 
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كالمي بدّقة, وقال:

- لقـــد ُخدعتـــم اأنتم ال�سبـــاب, لم يكن يجدر بـــك اأن تنخدع بكالم 

الخمينّي!

- �سّيـــدي! اأنتم دوًما تحّقروننا. لنفر�ـــض اأّن اإيران هاجمت العراق 

واحتّلـــت الب�ســـرة! وهـــّب اأهل العـــراق للدفاع عـــن بلدهـــم, والتحقوا 

بالجبهة, األ تثنون على عمل العراقّيين هذا؟

هّز العميد, الذي لم يكن يعلم ماذا �ساأقول, راأ�سه م�سيًرا اإلى تاأييده 

لكالمي, وعادًة ما يقول العراقّيون »اإي« بدل كلمة نعم.

تابعـــت كالمي قائاًل: »لنفر����س ثانيًة اأن في هجوم اإيران هذا على 

الب�س���رة التحق �ساّب عراقّي ُيدع���ى »نا�سر �سليمان من�سور« بالجبهة 

ليقاتـــل الإيرانّييـــن الذين احتّلوا اأر�ســـه, فوقع اأ�سيًرا بيـــد الإيرانّيين, 

وقطعت رجله, وُقتـــل اأخوه في الحرب, واأّن القادة الإيرانّيين وم�سوؤولي 

ملـــّف الأ�ســـرى العراقّيين في اإيـــران قالوا له: اإّن �ســـّدام خدعك! لكّن 

ـــا اإلى �سّحة عمله,  نا�ســـر �سليمـــان العراقّي يبقى وفيًّا ل�سّدام, مطمئنًّ

واإلى اأحّقيـــة دفاعه, يبقى وفيًّا لوطنه ورئي�ـــض جمهورّيته, األ ت�سّجعون 

نا�سر �سليمان من�سور العراقّي هذا؟ األ يكون مو�سع فخر لكم ول�سعب 

العـــراق؟ األ ُي�ســـّر العراقّيون منـــه؟ واإذا اأظهر, مـــع كّل اأعماله الجّيدة 

تلك, الندامة في اإيران, األ تنزعجون منه وت�ستاءون؟!

ا, الذين كان  غـــرق العميد في التفكير, وراح ال�سّباط الآخرون اأي�سً

»حكي���م« يترجم لهم كالمـــي بدّقة بالغة, ينظرون اإلّي محّدقين. فهمت 

مـــن نظراتهم اأّنهم اأدركوا ما قلته. اأعتقد اأّنه لم يكن لديهم ما يقولونه 

في مقابل قول الحّق. فلم ي�ساألوا �سيًئا بعد ذلك.



القدم التي بقيت هناك  552

وبعد تحديق طويل بي, �سحك العميد وقال لي: 

- كان ينبغي اأن يقطعوا ل�سانك بدل رجلك!

انتهت زيارة العميد الركن »حميد نظر«, الم�سوؤول عن ملّف الأ�سرى 

الإيرانّيين في العراق, وخرج هو ورفاقه من المخّيم. 

ع�سًرا, جاءني »�سامي«, الحار�ض العراقّي الطيب, وقال: فيما كان 

العميـــد »نظ���ر« يخرج مـــن المخّيم, توّجه اإلـــى النقيب »خلي���ل« و�سائر 

ال�سّبـــاط المرافقين له قائاًل: ليت الأ�سرى العراقّيين في اإيران يبقون 

اأوفياء لوطنهم كهذا الأ�سير الإيرانّي ال�ّسريع البديهة!

�سعرت بالفخر حين �سمعت هذه الكلمات.

ال�سبت14 ت1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كان بع�ض الحّرا�ض غا�سبيـــن مّني؛ لأّني لم اأثِن على طباعهم اأمام 

العميـــد »حمي���د نظ���ر«. والأكثـــر ا�ستياًء مـــن بين هـــوؤلء كان المالزم 

»فا�س���ل«, »وليد« و »رافع«. وعلـــى الرغم من اأّن العميد اأو�ساهم بعدم 

رُت قبل الظهر اإلى غرفة رئي�ض  ح�سِ
ُ
التعّر�ض لي, لم يتركوني و�ساأني. اأ

الحّرا�ـــض, قبل اأن اأدخل الغرفة, قال لي »قا�سم«, الذي كان يتوّلى اأمور 

الخدمـــات والإن�ساءات في المخّيم: »تقّرر �سربك ب�سبب الكالم الذي 

تكّلم���ت ب���ه البارحة«, قلت لـــه: »اإّني اأجبت عل���ى الأ�سئلة الت���ي �ساألني 

اإّياها العميد، واأنا كنت عند كالمي المحّق«. 

- بالن�سبة اإلّي, قد �ُسررت البارحة من كالمك, اأّما هم فقد انزعجوا!

- ليموتوا بغيظهم! 

�سرب: 
ُ
قال قا�سم, وكان يق�سد م�سلحتي, محبًة بي, ولم يكن يحبُّ اأن اأ
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- ل تقـــل كثيـــًرا كالم حـــّق في هـــذا المخيم؛ فهو لي�ـــض مكاًنا لقول 

الحّق!

دخـــل المالزم »فا�سل« الليلة الما�سّيـــة المخّيم, واأظهر غ�سبه من 

�سرعـــة بديهتي؛ مع اأّن النقيب »خليل« قد تركني و�ساأني, وقد ن�سحني 

»قا�س���م« قائـــاًل: المـــالزم »فا�س���ل« اإن�سان قا�ٍض, وبال رحمـــة, لكنه في 

الوقـــت عينه يخاف كثيًرا مـــن اأبي الف�سل العّبا�ـــضQ, ليتك تاأخذ 

 ,Q بن�سيحتـــي؟ فيكفي اأن تذكـــر اأمامه ا�سم اأبي الف�ســـل العّبا�ض

فيدعك و�ساأنك ول ي�سربك!

وكان قا�سم قد �سهد مرتين مثل هذا الأمر, حيث َنَجا بع�ض الأ�سرى 

 .Qالذيـــن ُحكمـــوا بمئة جلدة بذكرهـــم ل�سم اأبي الف�ســـل العّبا�ض

ا اإلـــى هذا الأمر. بعد اأّيام ذكر لي  كان »قا�س���م« قد لفت انتباههم اأي�سً

 .Qقا�سم« فل�سفـــة خوف المالزم »فا�سل« من اأبي الف�سل العّبا�ض«

بالطبـــع, لـــم يكن يذكر نقطـــة �سعف المـــالزم »فا�س���ل« لأّي �سخ�ض. 

فالبعثّيـــون الذين كانوا اأنا�ًسا بـــال رحمة, كانوا يخافون من اأبي الف�سل 

ة؛ لأّنه عاقبهم عّدة مّرات. العّبا�ضQ, خا�سّ

عندمـــا هممت بدخول غرفة رئي�ـــض الحّرا�ض, قال »قا�س���م«: »لي�س 

جل، ول�سان���ك طويل، اأنت ل ت�سفق على نف�سك،  لدي���ك �سوى هذه الرِّ

وقلبي يحترق من اأجلك، ل�سانك هذا جّر عليك الويالت!«

كنت اأدرك �سفقة »قا�سم« علّي, فقد كان اإن�سانًا ذا مروءة, وعاطفيًّا. 

وقـــد نّجاني عّدة مّرات في اأحلـــك الظروف. ومع اأّني في بع�ض الأوقات 

كنت اأريد »قتل الناطور واأكل العنب« مًعا, قلت له:

- اأنـــا �سّيـــد, ل اأحـــّب اأن اأ�ستخدم اأبا الف�ســـل العّبا�ضQ في كّل 



القدم التي بقيت هناك  554

مكان ولكّل م�ساألة, اأنا اأخجل منه!

�سعرت باأن »قا�سًما« قد انزعج فقال:

- اإذا كنـــت ل تريـــد اأن ت�ستخـــدم اأبا الف�ســـل العّبا�ض لـــكّل م�ساألة, 

ل, وتلّذذ ب�سياط »وليد«! فتف�سّ

في ذلـــك اليوم, بناًء علـــى اأوامر المـــالزم »فا�س���ل«؛ وب�سبب قولي 

برحت �سرًبا على يَدي »وليد«.
ُ
الحّق بالأم�ض, اأ

ال�سبت 21 ت1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

بعـــد الظهـــر, اأدخـــل العراقّيـــون �سخ�سيـــن اإلـــى المخّيـــم, وهـــم 

ي�سربونهمـــا, وي�ستمونهمـــا. كان اأحدهما نحيًفا, طويـــل القامة ن�سبيًّا, 

غائـــر العينيـــن, اأّما الآخر فـــكان متو�ّســـط العمر, اأ�سمـــر الوجه. وقام 

الحّرا�ض, وهم ي�سربونهما, برميهما في فناء المخّيم.

كان اأحدهما طهرانـــّي اللهجة, قال لالإخوة اأّنه ب�سيجّي من عنا�سر 

»فرقة كربالء 25«, وكان يقول اأّن العراقّيين رّحلوه من »مخّيم بعقوبة 

18« اإلى هنا ب�سبب ن�ساطاته الدينّية. وعّرف ال�سخ�ض الآخر عن نف�سه 

كم�ساعٍد لقائد اأحد كتائب فرقة �سيد ال�سهداء 10«.

عند الغروب, ناداني »�سامي«, كان يخلط العربّية بالفار�سّية ويقول: 

اإين دو نفر مو اأ�سير )هذان ال�سخ�سان لي�سا باأ�سيرين(!

لـــم يكن يريد ال�ستعانة بالمترجم, فاأفهمني باأّن هذين ال�سخ�سين 

لي�سا اأ�سيرين, ثّم قال:

- واحد جبهة التحرير, واحد منّظمة م�سعود رجوي!
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, والآخر ع�سو 
(1(

كان يق�ســـد اأن اأحدهمـــا ع�سٌو في جبهة التحريـــر

فـــي منّظمة مجاهدي خلق. دّلنـــي عليهما محاوًل اأن ل ُيلِفَت انتباه اأحد 

ا, وكانا يم�سيـــان في فناء  لذلـــك. كان هـــذان ال�سخ�سان عادّيين جـــدًّ

المخّيم. 

كان »�سام���ي« يثـــق بـــي, وكان يقـــول دائًمـــا: لـــو لم تكن مـــن وحدة 

ال�ستطـــالع والعملّيات, لما عاملك »وليد« بكّل هذه الق�سوة! ولقد �سعى 

جاهـــًدا لكي ل يعاملنـــي »وليد« بعدائّيـــة, لكن جهوده بـــاءت بالف�سل. 

كنـــت قـــد اأخبرته عن �سبـــب ا�سطـــراري لالعتراف فـــي »الميمونة«, 

اأمـــام محّققي فيلق العراق الرابع, باأّني مـــن عنا�سر وحدة ال�ستطالع 

والمعلومات. كان م�سروًرا اأّني اأخبره باأموري, وكان يعلم اأّني ا�سطررت 

لالإعالن عن هوّيتي الحقيقّية؛ لكي اأقنع العراقّيين اأّني ل�ست بريد »علّي 

ن�سئت هذه الجبهة من اأجل تق�سيم خوز�ستان, وكان 
ُ
كان لجبهة التحرير الخوز�ستانّية �سابقة طويلة, وقد اأ  (1(

العـــراق, بهدف تحقيق مطامعـــه التو�ّسعّيه؛ يدعم الحركات الإيرانّية التق�سيمّيـــة, فدعم العراق ال�سامل 

د على دولـــة اإيران, واإر�سال  ة جبهة التحرير, وح�ّض عـــرب خوز�ستان على التمرُّ لهـــذه الحـــركات, وخا�سّ

كمّيـــات كبيرة من ال�سالح والذخائر اإلى خوز�ستان و... كان بهـــدف تهيئة الأر�سّية لخطواته التالية, اأي: 

الهجـــوم على اإيـــران بهدف تق�سيم خوز�ستـــان و�سّمها اإلى العـــراق. وكان »راديو الع���رب« المرتبط بهذه 

وِقف في العـــراق بموجب معاهدة ]فبرايـــر1975م[, قد عاود ن�ساطه بعـــد قيام الثورة. 
ُ
الجبهـــة,  الـــذي اأ

وكان هذا الراديو يح�ّض عرب خوز�ستان على القيام �سّد الدولة المركزّية في اإيران. وقد هّياأت الأو�ساع 

والظروف في بداية الثـــورة الأر�سّية لمعاودة هذه الجبهة ن�ساطاتها في المجالت المختلفة. فالتحري�ض 

علـــى التظاهر, العت�سامات, اإحداث القالقـــل, القيام بعملّيات م�سّلحة, وو�ســـع المتفّجرات, كانت من 

دخلت من 
ُ
اأعمال هذه الجبهة. في العام ]1980م[ حيث لم تكن ال�سرطة ت�سبط الحدود بالنحو الكافي, اأ

العراق اإلى خوز�ستان اأنواع الأ�سلحة والذخائر بوا�سطة ال�ساحنات, ووّزعت على اأن�سار هذه الجبهة. كان 

عنا�ســـر جبهة التحرير يذهبون اإلى العراق من اأجل التدريـــب الع�سكرّي ومن  ثّم يعودون اإلى خوز�ستان. 

وقـــد اأجـــازت الدولة العراقّية حينهـــا لقّوات الجبهة المذكـــورة ا�ستخدام اأرا�سيها كقاعـــدة للهجوم على 

اإيـــران. كان العراقّيـــون ي�ستفيدون من عنا�سر الجبهة المذكـــورة كاأدّلء ومعّرفين, ولنقل المنافقين اإلى 

ة اأفراد التعبئة والحر�ض  داخل الحدود, وترجمة برقيات الاّل�سلكّي, والتج�ّس�ض, وك�سف الأ�سرى, )وخا�سّ

منهـــم, والقـــادة على وجه الخ�سو�ـــض(, وال�سعي لتجنيد الأ�ســـرى الناطقين باللغـــة العربّية في الطابور 

الخام�ض, تفريغ المعلومات, تعذيب الأ�سرى واإعدامهم و... . 
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ها�سم���ي«. لم اأكن اأدري ِلَم كنت اأثق بـــه كّل هذه الثقة, واأخبره بمعظم 

اأموري. كان بع�ض رفاقي ين�سحونني باأن ل اأ�سع كّل ثقتي به, فبالنهاية 

هو عراقّي, لكّني كنـــت اأحّبه. لقد كان »�سامي« محّبًا للثورة الإ�سالمّية 

الإيرانّية والإمام الخمينّي )رحمة اهلل عليه( بالمعنى الواقعّي للكلمة.

كان يتمّنى اأن تح�ســـل ثورة في العراق, وتت�سّكل قّوات حر�ض الثورة 

ليلتحق هو بالحر�ض الثورّي العراقّي.

عندما كان »حامد« ي�ستمنا ويقول: »لعنة اهلل عليكم اأّيها الإيرانّيون 

المجو����س«, كان �سامي ينزعج, ويقول له: »الإيرانّيون لي�سوا مجو�ًسا، 

اإّنهم م�سلمون؛ والم�سلم ل ينعت الم�سلم بالمجو�سّي!«

نّبهنـــي »�سام���ي«, واأّكد علّي اأن اأحذر من هذيـــن ال�سخ�سين, واأن ل 

اأخبر باأمرهما اإّل من هو مو�سع ثقتي.

الثنين 23 ت1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كان �سعًبـــا علّي اأن يعي�ض �سخ�سان بيننا يمّثالن دور الأ�سرى, وهما 

لي�سا كذلك. كانا ي�سعيان لإقامة عالقة مع جميع الأ�سرى, ل�ستنطاقهم, 

لكت�ســـاف القادة, ومعرفة ال�سخ�سّيات الثقافّيـــة والموؤّثرة, والتج�ّس�ض 

ل�سالح العراقّيين و..., وكانا مطمئنين اأن ل اأحد يعرف باأمرهما. قبل 

الظهر, ذهبت اإلى اأحدهما, تظاهرت باأّني ل اأعلم �سيًئا. عندما جل�ست 

معـــه حاول الح�سول علـــى المعلومات مّني, �ساأل عـــن رتبتي الع�سكرّية 

ومحـــّل اإقامتي. عندما حّدثته عن اأو�ساع المخّيم الملحق والحياة فيه, 

قال: »ل اأمل لنا في التحّرر، طريقنا الوحيد هو اللتجاء اإلى منّظمة 

مجاهدي خلق!«
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اأخبـــرت »محّم���د كاظ���م باباي���ي«, و»جعف���ر دولتي مق���ّدم«, و»علي 

. اأ�سرت 
(1(

اأ�سغ���ر انتظ���اري«, والحاّج »�سع���د اهلل كل محّم���دي« و»ع � م«

لهـــوؤلء الإخوة عليهما, وهمـــا في باحة المخّيـــم. اأردت اأن يراقبوهما. 

اأحـــّب الإخوة من باب الف�سول معرفة كيفّيـــة تحّققي من �سخ�سّيتهما, 

لكّني لم اآِت على ذكر »�سامي« اأبًدا.

بعـــد الظهـــر, اأح�سرني »حام���د«, عندمـــا دخلت اإلى غرفـــة رئي�ض 

الحّرا�ض, كانت دّقات قلبي تت�سارع, كنت اأعلم اأّن اأمر هذين ال�سخ�سين 

ا بعـــد, فقد اأخبر �سديقي الخ�سي�ـــض »ع � م«, اأحد اأ�سدقائه  لـــم يعد �سرًّ

بالأمـــر. كان العراقّيون على يقين اأّن الخبر �سرى حتًما عن طريق اأحد 

الحّرا�ـــض اإلـــى م�سامع الأ�ســـرى, فلم يكن اأحـــٌد �ســـوى العراقّيين يعلم 

الهوّية الحقيقّية لهذين ال�سخ�سين؛ لأّنهما لم يكونا يذهبان اإلى غرفة 

رئي�ض الحّرا�ض على اأعين المالأ. وكانا يوؤّديان ال�سالة في وقتها, وكانا 

اليـــوم والبارحة �سائميـــن! وكانا من اأهل الذكـــر, وي�ستمان الم�سوؤولين 

العراقّيين ما عدا �سّدام, لم يكونا ي�ساهدان التلفاز, ويقولن اأّنه مرّوج 

لعدم العّفة والف�ساد... . هذا كان حالهما واأفعالهما في هذين اليومين. 

لـــم يكن الحّرا�ض يتكّلمون معهما اأمام الأ�ســـرى الآخرين, ول ي�ستلمون 

منهما �سيًئا. 

قبل دخولي غرفة رئي�ض الحّرا�ض, كان »�سامي« واقًفا اأمام المدخل, 

ل اأوّد اأن اأذكـــر ا�سمـــه فـــي هـــذا الكتاب. اأتى اإلّي عـ  م عـــّدة مّرات وحاول ا�ستمالة قلبـــي, لم يكن قلبي   (1(

لي�سفـــو له ب�سهولة, وعلى الرغم من اأّنه قد اآذانـــي كثيًرا بخيانته, لكن فيما بعد, حين دخلت المخّيم, 

تو�ّســـط لدى »محّم���د كاظم باباي���ي«, و»محّمد بخ���رد«, و»ح�سين مقيمي«؛  لكـــي اأ�سامحه. ف�سامحته 

كرمـــى لالإخوة. كنت قد انخدعت بظاهره, فقد كان ي�سبه �سباب الحر�ض هيئًة, كان الإخوة يقولون اإّنه 

قائد, لكّن ذلك لم يكن �سحيًحا. كان ذا مظهر خّداع, على كّل حال, كنت �سديقًا له, من دون اأن اأعلم  

خفاياه جّيدًا. 
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كان قلًقا وغير مطمئّن. قـــراأت في نظراته القلقة اأموًرا كثيرة. تبادلت 

و»�سام���ي« الكالم من خالل النظرات, وقد اأ�سار اإلّي من خالل نظراته 

ا في قلقه,  اأّنه اإن ذكرت اأمـــره �سيلقى م�سيًرا �سّيًئا. كان »�سامي« محقًّ

فمـــا من �سك اأبـــًدا في اأّنني لو ذكـــرت ا�سمه, ف�سيحكم عليـــه البعثّيون 

ا  بالإعـــدام بتهمة خيانة النظام العراقّي والتعامل مع العدّو, ورّبما اأي�سً

�سُيلقى ل�سنوات في غياهب �سجون حزب البعث. 

كان »�سام���ي« يـــرّدد دائًما: »اأنت���م ل تعرفون �س���ّدام وحزب البعث. 

لق���د رم���ى �سّدام وزير ال�سّحة في حكومت���ه بالر�سا�س اأثناء اجتماع 

مجل����س ال���وزراء)1)، وق���د اأراق �س���ّدام دم���اء الآلف من �سيع���ة العراق 

المظلومي���ن، واأجب���ر اأح���د ال�سيع���ة العراقّيي���ن عل���ى �س���رب البنزين، 

وعندم���ا امت���الأت بطن���ه، اأطل���ق علي���ه ر�سا�س���ة خّطاطة لي���رى كيف 

�سينفج���ر.. كان �سّدام الذي ترّبع على عر�س ال�سلطة في بداية العام  

1980م، ياأمر بتفيذ حكم الإعدام في كل من ي�سّك بولئه.)2)

قال بع�ض العراقّيين اإّنه اقتلع ل�سانه من اأ�سوله.  (1(

لقد اأمر �سّدام باإعدام الكثير من القادة وال�سّباط ذوي الرتب العالية. فقد كان »محّمد عاي�س« وزير   (2(

ال�سناعـــة العراقـــّي, واللواء الركـــن »وليد محمود �سيرت« قائـــد الفيلق الأّول, والعقيـــد الركن »�سليم 

�ساك���ر« الإمامـــّي قائد اللواء المدّرع, والعقيد الركن »عبد الواح���د وحيدي« قائد لواء الم�ساة, والعقيد 

الركن »اإبراهيم عبد علّي«  قائد فوج الهند�سة في الجي�ض الأّول, والعقيد الركن »حامد الدليمّي« قائد 

عدم من القادة العراقّيين 
ُ
عدموا باأمر من �سّدام. وقد اأ

ُ
لواء الم�ساة 23 و...  من بين الأ�سخا�ض الذين اأ

ا: اللواء الركن »�سوكت اأحمد عط���ا«, قائد الجي�ض ال�سابع في القّوات الم�سلحة  الرفيعـــي الم�ستوى اأي�سً

العراقّية: ب�سبب فتح الفاو في »عملّيات والفجر 8«, واللواء الركن »�سياء توفيق اإبراهيم«, قائد الفيلق 

الثانـــي العراقّي؛ ب�سبب ا�سترجاع مهران ]مدينة اإيرانّيـــة احتّلها البعثّيون مع بداية الحرب[, والمقّدم 

عدم اأي�سًا الفريق �ســـالح القا�سي, قائد 
ُ
الركـــن »بره���ان خليل الأ�سع���د«, قائد لواء الم�ســـاة 37. كما اأ

الفيلـــق الثالـــث العراقّي, والعقيد الركن »جواد ال�سعد �سيتنه«, قائـــد الفرقة الثالثة المدّرع ب�سبب فتح 

خّرم�سهـــر )عملّيات بيت المقد�ض(. بعدها, فهمـــت اأّن عددًا كبيرًا من قادة الألوية والفيالق العراقّية, 

مـــا عدا »�سالح القا�س���ي« و»جواد ال�سعد« الّلذين اأعدما باأمر من �ســـّدام, قد اأعدموا بحكم المحاكم 
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فِهَم »�سامي« من 
ُ
قبل اأن اأدخـــل غرفة رئي�ض الحّرا�ض, حاولـــت اأن اأ

خـــالل نظراتـــي اأّننـــي اإن�سان كتوم. دخلـــت, وكان فـــي الغرفة المالزم 

»فا�س���ل«, والمالزم »قحط���ان«, والمالزم »�سفيق عا�سم« �سابط ق�سم 

التوجيه ال�سيا�سّي في المخّيم, و»موؤّذن« �سابط ق�سم المخابرات. �ساأل 

�سفيق عا�سم, وكان »فا�سل« يترجم كلماته:

- كيف اّدعيت اأن اأحد الأ�سرى الإيرانّيين ماأمور وجا�سو�ض لمنّظمة 

مجاهدي خلق؟!

كان وا�سًحـــا من �سوؤاله اأّنه يريد ا�ستنطاقي, ومن ناحية اأخرى كان 

يريـــد اأن يكتـــم هوّيتهما الواقعّية. وكان ي�ستخـــدم في كالمه عن هذين 

ال�سخ�سيـــن, اللذين كان اأحدهمـــا ع�سًوا في جبهـــة التحرير, والآخر 

ع�سًوا في منّظمة مجاهدي خلق, عبارة الأ�سيرين. قلت له:

- فقـــط من قبيل الَحْد�ـــض والظّن, ظننت اأّنهمـــا جا�سو�سان, وكانا 

يرّوجـــان لمنّظمـــة مجاهدي خلق, فقد قـــال لي اأحدهمـــا: »ل اأمل لنا 

بالحّرّية، علينا اللتحاق بمنّظمة مجاهدي خلق!«

الع�سكرّيـــة العراقّيـــة ب�سبـــب فتح خّرم�سهر, ومـــن جملتهم, العميد »�س���الح عمر العل���ّي«, قائد الفرقة 

الثالث, �سكرجي, قائد اللواء الأول, العميد عدنان الخزرّي, قائد الفرقة الأولى, العميد �سامر ال�ساقي, 

قائـــد اللواء 23, والعميـــد �سرغام ال�سافي, قائد اللواء 24. وقد ُحّول الكثيـــر من القادة العراقّيين اإلى 

المحاكـــم الع�سكرّية وال�سجون, مـــن جملتهم اللواء الركن خلف علي�سان, قائـــد اللواء ال�ساد�ض المدّرع 

و...

  فـــي فتـــرة الأ�سر, عندما كنت اأ�سمـــع باأ�سماء بع�ض هوؤلء القادة ورتبهـــم الع�سكرّية , كنت اأتحّقق من 

�سجاعة وا�ستب�سال المجاهدين الإيرانّيين. كان »�سامي« يقول: غ�سب »�سّدام« في اجتماع له من اللواء 

»جّب���ار طار����س«, قائد قّوات الجي�ض ال�سعبّي العراقّي, وقال له: يـــا جبان! اذهب وتعّلم ال�سجاعة وعدم 

الخـــوف مـــن قّوات التعبئة الخمينّية, وكيف تقاتل حّتى النف�ض الأخير. فقال له »جّبار طار�س«: اإّن قادة 

الخمينّي, رفيعي الم�ستوى, هم دومًا اإلى جانب قّواتهم, لكّنك تاأتي اإلى الجبهة بفرقة كاملة من القوات 

ة! تعّجب »�سّدام« وغ�سب من كالمه, فاأمر معاونه »يا�سين« اأن يرمي »جّبار طار�س« بالر�سا�ض.  الخا�سّ

بعد دقائق �سقط »جّبار طار�س« اأر�سًا. 
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قال »�سفيق عا�سم«: ل يبدو على مظهرك اأّنك ذكّي اإلى هذا الحّد, 

الكثيرون في هذا المخّيم, هم من اأن�سار رجوي ومنّظمة خلق العربّية, 

ا اأ�سرى! وهم اأي�سً

لـــم اأدِر ما اأقول: هّددني المـــالزم لأخبره من الذي اأخبرني بالأمر, 

وكّررت للمّرة الثانية كالمي الأّول, وقلت: فقط من باب الَحْد�ض!

ا�ست�ســـاط المالزم غ�سًبـــا, واأمر »ولي���ًدا« ب�سربي. كان »وليد« مثل 

ال�سيـــد »مرزبان«, معّلم اللغة النكليزّية فـــي المرحلة المتو�ّسطة, ثقيل 

اليـــد, وبعـــد اأن �سربنـــي بال�ســـوط عّدة �سربـــات على ظهـــري, رماني 

بالقـــرب من النافذة, ف�سقط عكازاي من تحت اإبطّي, وا�سطدم طرف 

م منه, فتلّطخ وجهي ومالب�سي  حاجبي الأيمن باإطار النافذة, و�سال الدَّ

بالدمـــاء. في ذلك الو�سع, حين راأوا اأّنهـــم لن يتمّكنوا من ا�ستنطاقي, 

اأح�ســـروا »ع � م«, عندمـــا راأيتـــه »هب���ط قلب���ي م���ن مكان���ه«. طلب منه 

نـــي ـ وكان ذكاًء مّني ـ لم اأكن قد  العراقّيـــون اأن يعترف بما قلت له. لكنَّ

اأخبرته بم�سدر معلوماتي. لعّل اهلل �سبحانه كان يحّب »�سامي«, بحيث 

ـــا في هذا المجال. حين نظـــرت في عينّي »ع �  لـــم اأرتكب عماًل �سبيانيًّ

م«, بدا عليه الخجل, خجل عندما نظر للحظات اإلى مالب�سي الملّطخة 

بالدمـــاء, وحاجبـــي المجروح, وعينّي, وعندمـــا كان يتحّدث كان يوّجه 

نظره ناحيًة اأخرى. لم يكن يظّن اأّن العراقّيين �سيواجهونني به.

كنت غا�سًبا كثيًرا منه. وانزعجـــت؛ لأّنني �ساحبته كّل هذه المّدة, 

ولأّننـــي لم اأكت�ســـف اأمره. ندمت على اإخباري لـــه بالأمر, ولكن هيهات 

اأن ينفـــع الندم. حينها, قلت في نف�ســـي: رّب نّجني من المخم�سة هذه 

المـــّرة فقـــط, واأعاهدك اأن ل اأثق بـــاأّي �سخ�ض, واأن ل اأقـــول اأّي �سيء 
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كيفمـــا كان, واأن اأعمـــل ب�ســـكل اأكثـــر ن�سوًجا! دعوت بهـــذا الدعاء من 

�سميم القلب, وبت�سرع هلل تعالى.

�ساأل �سفيق عا�سم: 

- هـــا! نا�ســـر �سليمان, والآن مـــاذا تقـــول؟ اأّي واحد من الحّرا�ـــض اأخبرك 

بالأمر؟

- �سّيدي! قلت ما قلته من باب ال�ستنتاج ال�سخ�سّي!

بعد �سهادة واعتراف »ع � م«, كاأّن ال�سماء اأطبقت على راأ�سي. �ساألت اهلل 

العـــون. كنت اأعلم ما هي العاقبة التي �سيجّرهـــا الإقرار علّي. اأمر المالزم 

�سفيق بنقلي اإلى الزنزانة النفرادّية. فنقلوني بوجهي المدمى اإلى الزنازين 

النفرادّية للمخّيم, الواقعة في الق�سم الجنوبّي لمبنى قيادة »المخّيم 16«.

الثالثاء 24 ت1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كانت تجول في راأ�سي اأفـــكار عجيبة غريبة, كنت اأفّكر في »�سامي«, 

ومع اأّني لم اأذكره ب�سيء, كنت خائًفا عليه, كان قلبي ي�ستعل عليه, كنت 

خائًفـــا من اأن ي�سّكوا فيه, كنت واثًقا من نف�ســـي باأّني لن اأقّر ب�سيء عن 

»�سامي«؛ لكّني كنت خائًفا من اأن يبالغوا في اأذّيتي, واأن ل اأتحّمل بع�ض 

�سّطر اإلـــى العتراف والإقرار عليـــه. بعد دقائق 
ُ
التعذيـــب, فاأتراجع واأ

عّدة ذهبت هذه الأفكار عّني, ولكي اأتخّل�ض من هذه الأفكار والتخّيالت 

العبثّية؛ �سرعت بتالوة القراآن الكريم؛ ف�سعرت بالطمئنان والراحة. 

كانـــت الزنزانة مظلمـــة كظلمة غرفـــة الت�سوير, وكانـــت توجد في 

الق�ســـم العلوي لباب الزنزانـــة نافذة �سغيرة, يراقبنـــي العراقّيون من 

خاللها, كانت تماًما كزنازين »مع�سكر بغداد المركزي«.
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ا�ستقـــت كثيـــًرا »لح�سن وكيلي« ورفـــاق الجبهة. حين كنـــت اأفّكر بـ 

»طري���ق الخن���دق«, »ح�س���ن«, »اأحم���د ف���روزان«, »هو�سن���ك روئين« وبـ 

»مترا����س ال�ستطالع«, كان قلبي ينقب�ـــض. كنت اأوّد لو اأّن »ح�سًنا« وقع 

معـــي في الأ�ســـر, وكان اإلى جانبي في هذه الظـــروف ال�سعبة. فلو كان 

»ح�س���ن« اأو »هو�سن���ك« فـــي تكريت لكان لالأ�سر طعـــم اآخر. بعد �سهادة 

اأخـــي والتحاق »اأحم���د فروزان« بــــ »مقّر رم�س���ان«, تعّلقـــت بـ»ح�سن« 

والإخـــوة في ال�ستطالع, وباإ�سرار من »ح�س���ن« تركت وحدة التخريب, 

والتحقـــت بوحـــدة الإ�ستطالع. ولول اإ�ســـرار »ح�س���ن« لبقيت في وحدة 

, ولما وقعُت في الأ�سر.
(1(

التخريب

َغَفْت عيناي بعد �سالة ال�سبح. انتف�سُت من مكاني عندما ُفِتح باب 

الزنزانـــة, و�سع حار�ـــض ال�سجن الذي لم اأكن قد راأيته من قبل, اأمامي 

ا فيه قليل مـــن الح�ساء. بعد  رغيًفا مـــن خبز »ال�سّم���ون«, ووعاًء معدنيًّ

�ساعتين مـــن تناول الفطور, اأخذوني اإلى غرفـــة التحقيق, وكان هناك 

عندمـــا تحـــّررُت فـــي �سهر اأيلول مـــن العـــام 1990م, , اأخبرني »فريب���رز در�ست« الـــذي كان من الإخوة   (1(

النا�سطيـــن فـــي وحـــدة المعلومات والعملّيـــات, حول ما جرى فـــي الرابع من �سهر تيـــر ]25 حزيران[, 

وعـــن معركـــة »موقع الخن���دق« وعدم ا�ستقرار »ح�سن وكيلي« في منطقة ترابـــة. في ذلك اليوم, ولكي 

يخّل�سنـــي »ح�س���ن« من اأيدي العراقّيين؛ تقـــّدم مع مجموعة من الدراجات الناريـــة »التريل« بمحاذاة 

�ساحـــة ت�سراغت�سي, فرماه العراقّيون الذين كانوا يختبئون بين حقول الق�سب, المتواجدة على جوانب 

الطريـــق, بوابـــل من الر�سا�ض. فباءت محـــاولت »ح�سن« لنجدتي بالف�سل, ونجـــى بنف�سه ب�سعوبة في 

هذه المعركة. كان »ح�سن« كثير القلق لكونه لم يتمّكن من تحريري, ولعدم معرفته �سيئًا عن م�سيري. 

عند غروب اليوم الذي, �سقط فيه »طريق الخندق«, تجّمعت القّوات في منطقة ترابة ال�سحراوّية في 

جنـــوب الهويزة. في تلـــك الليلة كان الإخوة في اللواء يت�سّورون جوعًا, ولـــم يجدوا �سيئًا يوؤكل. في تلك 

الظـــروف القا�سية, كان »ح�س���ن« قد اأح�سر معه حّبة خيار, اأكل ن�سفها, وترك الن�سف الآخر لي. كان 

»ح�س���ن« ل يـــزال ياأمـــل في عودتي. وقد قال لي بعد اأن تحّررت: راأيـــت اآخر الليل »�سيف اهلل حيدر بور« 

قائـــد اللـــواء, وكان يت�سّور جوعًا, احتـــرق قلبي من اأجله, ولّما اآي�ست من عودتـــك, اأعطيته ن�سف حّبة 

الخيار التي كنت قد خّباأتها لك.    
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ـــا المالزم »فا�س���ل«, »�سفي���ق عا�سم«, و�سابـــط ال�ستخبارات مع  اأي�سً

المترجـــم العربي. كّرر علّي �سابط ال�ستخبـــارات اأ�سئلة الأم�ض نف�سها 

عّدة مّرات, وقال:

- مـــن المهّم بالن�سبـــة اإلينا اأن نعرف َمْن مـــن الحّرا�ض اأخبرك اأّن 

هذين الأ�سيرين جا�سو�سان لـ »منّظمة رجوي« و»منظمة َخْلق العرب«!

- اإّنهما لي�سا باأ�سيرين, لو كانا اأ�سيرين لكنتم تركتموني و�ساأني!

وقعـــت في م�سيبة كبرى, انتف�ض �سابـــط ال�ستخبارات من مكانه, 

تقـــّدم نحوي, اأخذ بياقتي ورفع راأ�سي بحيث اأ�سبحت عيناي في مقابل 

عينيه, وقال:

- ل زلـــت اإلـــى الآن اأراعي و�سعـــك ال�سّحي, لكن اأنتـــم الإيرانّيين 

ل�ستم اأهاًل لالحترام.

وخالًفا لميلي الباطني, حاولت اأن اأتظاهر بالمظلومّية, فقلت:

- �سّيدي! اإّن عالقتنا بالحّرا�ض عالقة ال�ّسجين بال�ّسّجان, والحّرا�ض 

ل يثقون بنا.

كان ال�سّبـــاط العراقّيون ي�سّكون فـــي الحّرا�ض ال�سيعة, فقد جعل يذكر 

اأ�سماء الحّرا�ض ال�سيعة ليعلم اأيًّا منهم يف�سي اأ�سرارهم. لم يكن الحّرا�ض 

ال�سيعة ول ال�سّنة يثقـــون باأّي كان, كان كلٌّ منهم يثق باأ�سخا�ض محّددين, 

فكان »علّي جار اهلل« يثق »برامين ح�سرت زاد«, و»�سامي« يثق بي, و»حكيم 

خليفان« والدكتور »موؤّيد« بـ»بهزاد رو�سن« و»كامبيز فرحدو�ست«. 

عندمـــا لـــم ي�ســـل التحقيـــق اإلـــى نتيجـــة, اأعادونـــي اإلـــى الزنزانة 

النفرادّية. لم يقّدموا لي يومها طعام الغداء, ول الع�ساء, وقطعوا عّني 

ا. الماء اأي�سً
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الأربعاء 25 ت1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق ـ االنفرادي

الليلـــة الما�سية, عانيت فـــي النوم من �سّدة الجوع. بعد الظهر, فتح 

ال�سّجـــان باب الزنزانة, وو�سع اأمامي بع�ض الأرز, وبقايا لحم الدجاج. 

علمـــُت من عظام �ســـدر الدجاج, والجلد, وال�سحـــم الخالي من اللحم 

اأّن هذا مـــن بقايا طعامهم. كانت اأعقاب �سجائـــر العراقّيين في زاوية 

�سحـــن الأرّز. كنت جائًعا وعط�ساًنـــا, واأ�سعر بحرقة �سديدة في معدتي 

الخاوية, وكانـــت الأفكار العجيبة والغريبة قد �ساعدت في تر�ّسح اأ�سيد 

معدتي, مّما ا�سّطّرني اإلى اأكل بقايا طعام العراقّيين.

كان يوجد بع�ض الأ�سرى في الزنازين المقابلة والمحاذية لزنزانتي, 

فقـــد كنـــت اأ�سمـــع اأ�سوات اأ�ســـرى مجهولين, لـــم اأكن قـــد راأيتهم على 

الإطـــالق. تعّرفت اإلـــى اأحدهـــم, وكان ُيدعى»اإيرج �سادق���ي«, وهو من 

اأهالـــي كرمـــان, وقد راأيته من قبـــل في المخّيم الملحق. لـــم اأكن اأعلم 

اأّنـــه قائد كتيبة, فقد انك�سف اأمره قبل عّدة اأّيام على اأيدي الجوا�سي�ض 

والخونـــة. ولكونه قد اأخفى رتبتـــه الع�سكرّية اإلى حينهـــا, فقد ُنقل اإلى 

الزنزانة النفرادّية.

ومن دون اأن يعلم »اإيرج �سادقي« من اأنا, قال:

- �سمعت �سوت وقع ع�سا, اأجريح اأنت؟!

عندما ذكرت له ا�سمي, علم اأّني اأ�سير مقطوع الرجل.

�ساألته:

 ما الذي جاء بك اإلى هنا؟

- ك�سف اأمري اأحد الأ�سرى الذين جيء بهم من مخّيم النهروان. 

ا قـــد اأّدعوا باأّن اأحد عنا�سر »فرقة خرا�سان  وكان الجوا�سي�ض اأي�سً
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77« هـــو قائـــد �سرية فـــي الجي�ض. لـــم اأره كذلـــك. وكان هـــو الآخر في 

الزنزانـــة المحاذية لزنزانة »اإيرج«, وهو من اأ�ســـرى العنبر رقم )5(. 

كان قد اختلف مع بع�ض الأ�سخا�ض الخونة الذين كانوا ينقلون الأخبار 

اإلى العراقّيين, و�سرب اأحدهم في الحّمام, فقالوا للعراقّيين: اإّنه قائد 

�سرّية �سالح المدفعّية, واأّنه قد اأ�ساب عّدة دّبابات عراقّية. 

كان اإن�ساًنـــا ذا روح معنوّية مرتفعة, وقد قال للعراقّيين: اإّني عن�سٌر 

عـــادّي, فعّر�سه العراقّيون لل�سدمـــة الكهربائّية. قال لي غروب اليوم: 

لقـــد �سّدق العراقّيون اأّني قائـــد �سرّية �سالح المدفعّية, ثم تابع مازًحا: 

كنـــت في الحرب جنديًّا ل اأكثر, ولكّني لـــم اأُمْت, تحّولت في الأ�سر اإلى 

ا!  قائد �سرّية, وفي �سالح المدفعّية اأي�سً

الخمي�س 26 ت1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق ـ االنفرادّي

الليلة كانت الذكرى ال�سنوّية الثانية ل�ست�سهاد اأخي ال�سّيد »هدايت«. 

تذّكرتـــه في وحدة الزنزانة. كان »هداي���ت« يكره الأ�سر, وكثيًرا ما كان 

يذكر هذا الأمر.

فـــي �ستـــاء العـــام ]1987م[, حيث كنت اأنقـــل له )دفتـــر يومّياته(, 

وكاميرتـــه, وقمي�سه الخا�ّض بالحر�ض, من با�ســـت اإلى �سلمجة, قراأت 

في الطريق, ومن دون اإذنه, ما كان كتبه في الدفتر. وكان قد كتب عن 

اللقـــاء الأّول لـــه بوالدي فـــي جبهة »دهلران«, وما لفـــت نظري من بين 

كتاباته عبارة جميلة, كانت بالن�سبة اإلّي مدعاًة لالعتزاز:

»يمك���ن لإخوت���ي م���ع وال���دي اأن ي�سّكلوا ف���ي الحرب م���ع البعثّيين 

العفلقّيي���ن قّوًة ع�سكرّية �ساربة بكّل الخت�سا�سات المطلوبة، تقاتل 
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ا في الجبهة، فتحميه من الهجمات والهجمات  الأعداء، وت�ستلم خطًّ

.
(1(

ا« الم�سادة لالأعداء، وتقتحم خطوطهم اأي�سً

عندمـــا تداعت اإلى ذهنـــي في ظلمة الزنزانة, عبـــارة اأخي ال�سهيد 

هذه, قلت في نف�سي: للعراقّيين الحّق في اأن يقطعوا كلتا رجلّي.

الجمعة 27 ت1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق ـ االنفرادي

الليلـــة الما�سية اأ�سفـــى �سوت تالوة القراآن, ودعـــاء الإمام  مو�سى 

, المنبعث من الزنزانـــة المحاذية  بـــن جعفر الكاظـــم Q الخا�ـــضّ

ًة على جّو ال�سجن, فقد تال اأحد الإخوة,  لزنزانتي, �سفاًء وحالـــًة خا�سّ

:Q وكان ذا �سوت عذب, دعاء الإمام  مو�سى بن جعفر الكاظم

»ال�سالم على المعّذب في قعر ال�سجون، وظلم المطامير ذو ال�ساق 

المر�سو�س بحلق القيود ال�سالم عليك يا مو�سى بن جعفر...«.

جرت دموعـــي تلقائيًّا. كنت اأعتّز بكوني اأحـــد اأحفاد الإمام ال�سابع 

لل�سيعـــة, مو�سى بن جعفر الكاظـــم Q, وكاأّن م�سير جّدنا واأحفاده 

مرتبط بال�سجون.

تذّكـــرت اأ�سرطة كا�سيت المرحوم ال�سيخ اأحمد الكافي, وباأّي حرقة 

كان يقـــراأ هـــذا الدعـــاء. بكيت ل�سماع دعـــاء جّدي الخا�ـــضّ في �سجن 

هارون الر�سيد.

�سبت منـــذ البارحة 
ُ
خرجـــت مـــن الزنزانـــة, فقـــد اأ

ُ
قبـــل الظهـــر, اأ

بالديزنطاريـــا, وتقّيـــاأت كّل ما في بطني. كان �سابـــط التحقيق اإن�ساًنا 

لجوًجـــا, وغالًبا مـــا كان ي�سّك في الدكتـــور »موؤّي���د«. اأراد اأن يحّلفني, 

لـــم اأعلم مـــن الذي اأخبرهـــم بمو�سوع الَق�َسم. لـــم اأ�سمـــع اأو اأَر اأّن في 

راجع الملحق الأول في نهاية الكتاب.  (1(
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التحقيقات ُيعمل على تحليف ال�سخ�ض. قال �سابط التحقيق:

- يقولـــون اإّنكم اأنتم الإيرانّيين, ربما ل تعترفون عادًة, فهل تقولون 

الحقيقة اإن جعلناكم ُتق�سمون؟

ِرْبُت على راأ�سي, اأظـــّن اأّن الجوا�سي�ض والخونة قّدموا هذه  كاأّنمـــا �سُ

المعلومة للمحّققين. مّد �سابط التحقيق يده باّتجاه القراآن وقال: 

- اإذا اأق�سمـــت بالقـــراآن اأّن اأحـــًدا مـــن العراقّيين لـــم يخبرك بهذا 

الأمر, �سن�سّدقك!

- حّتى الق�سم ال�سادق لي�ض بالأمر الجّيد!

- تتكّلم بهذه الكلمات لتهرب من الق�سم!

مـــا اإن قلـــت هذه الكلمـــات حّتـــى اأمرنـــي بالزحف, ذهبـــت مجبًرا 

اإليـــه, وفيما كنت اأزحف دا�ض اأحد الحّرا�ض علـــى يدي اليمنى بحذائه 

الع�سكـــرّي. ا�ستـــدار بنتـــوءات اأ�سفـــل حذائـــه الع�سكـــرّي علـــى يـــدي, 

ف�سرخت. قال �سابط التحقيق:

- ما راأيك بالتعذيب الجّوّي؟

لـــم اأدِر ماذا يق�سد, فاأمر بربط يـــدّي ورجلي وبتعليقي على عاّلقة 

المروحة الموجودة في �سقف الغرفة. ب�سبب هذا العمل, ُجرح مع�سمي 

و�ساقـــي, بقيت معّلقًا حوالي ثالث اأو اأربع �ساعات. اأح�س�ست كاأّن رجلي 

قـــد قطعـــت الآن, و�سعرت بدّوار فـــي راأ�ســـي, وكان الحّرا�ـــض ينهالون 

بال�سيـــاط على رجلي من دون رحمة. رمى اأحدهـــم كوًبا من ال�ساّي في 

وجهـــي. كان ال�ساي �ساخًنا, فاأحرق وجهـــي. كان طرف الحبل مربوًطا 

.(1(
بق�سيب النافذة الحديدّي

اعتمـــد العراقّيـــون اأ�ساليب متنّوعة للتعذيـــب. التعذيب الجـــّوّي, المائّي, والأر�ســـّي. فالتعذيب الجّوي   (1(
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الأحد 29 ت1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق ـ االنفرادّي

تخّل�ست من ال�سجن النفرادّي بف�سل الديزنطاريا. كان ج�سمي قد 

�سُعف, بحيث لم اأعد قادًرا على الحركة, ول على الم�سي. بعد الظهر, 

اأعادونـــي اإلى المعتقـــل. عندما وّدعت الرفاق فـــي الزنازين النفرادية 

المقابلة لزنزانتي, قال لي اأحدهم, ولم اأكن قد راأيته من قبل:

- اإذا كنت دائًما مع اهلل, فلن ي�سّق عليك �سيء!

قبـــل اأن اأدخل المعتقل, قال لي »فا�س���ل رحيم«, الذي كان يعمل في 

الم�ستو�سف:

- تكّلمت مع الدكتور »موؤّيد« لينقلك اإلى الم�ست�سفى!

اليـــوم, كان الدكتـــور »موؤّي���د« يدير الم�ستو�سف بـــدًل عن »جمال«. 

وكان الدكتور »جمال« معروًفا بـ»جّزار المخّيم«.

عندما دخلت المعتقل, اجتمع الإخوة حولي. جاء »�سامي« اإلّي وكان 

ه. لم اأكن اأ�سّدق اأّنهم  ال�ّســـرور بادًيا عليه. كان فرًحا؛ لأني لم اأف�ِض �سرَّ

�سيتركونني بهذه الب�ساطـــة. من حينها توّطدت عالقتي بـ»�سامي« اأكثر 

فاأكثـــر. ف�سار يخبرني اأموًرا كان يخاف فـــي ال�سابق البوح بها اأمامي. 

بنظره, لقد تجاوزت امتحاًنا �سعًبا, وكان هذا جمياًل بالن�سبة اإلّي.

خرجـــُت اإلـــى باحة المعتقـــل, كنت اأبحـــث بين الأ�ســـرى عن هذين 

الجا�سو�سيـــن. كان مْقَدُمهـــم مقـــدم �ســـوؤم بالن�سبة اإلّي. فقـــد عّلماني 

كان عبـــارة عـــن التعليق فـــي ] عاّلقة[ مروحة �سقف الغرفـــة. والتعذيب الأر�سّي عبـــارة عن الزحف, 

]قفزة الغراب[ القفز كال�سفدع واليدان موثوقتان وراء الظهر, ] �سغط ال�سواعد[, والتمّرغ بالتراب. 
والتعذيـــب المائـــّي عبارة عـــن الرمي في قنوات ال�ســـرف ال�سّحّي. كما كانوا يعتمـــدون و�سائل تعذيب 

�ْسَفلت 
َ
اأخـــرى, كان الإخوة ي�سّمونها الدجاج الم�سوّي, وكانوا, يمّدون الإخوة ب�سدورهم العارية على الأ

الحارق, ويم�سون على ظهورهم. غالبًا ما كانت ُتعتمد  هذه الطرق في مقر حر�ض بغداد المركزي. 
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در�ًســـا. مع اأّن قّلة تجربتي لـــم تكن بال فائـــدة. اأردت اأن اأراهما واأقول 

لهما اإّنه ل يخفى القمر دوًما وراء الغيوم, واإّنه ل �سيء اأ�سوء من النفاق 

والخداع.

فّت�ست عنهما في فناء المعتقل, فاأ�سار اإلّي »�سامي« باأّنهما ُنقال اإلى 

»المخّيم 15«.





الفصل العاشر:

تكريت - م�ست�سفى القاد�سّية

الثنين 30 ت1 1989 ـ تكريت ـ م�شت�شفى القاد�شّية

عندما ركبت �سّيارة الإ�سعاف, غّطى �سّجانان م�سّلحان عينّي, واأوثقا 

يـــدّي. بعد �ساعة, توقفت �سّيارة الإ�سعاف التابعة لم�ست�سفى القاد�سّية, 

نقلني ال�سّجانون اإلى الم�سفى الخا�ّض بالأ�سرى الإيرانّيين, دخلت قاعًة 

كبيرًة ن�سبّيًا, لأرى اأكثر من �سّتين اأ�سيًرا اإيرانيًّا يخ�سعون للعالج. كان 

اأغلبهـــم م�ساًبـــا بالديزنطاريا, وكانـــوا قد ُنقلوا مـــن مخّيمات تكريت 

المختلفة.

 لـــم يكن الدكتور »جمال« يوافق علـــى اإر�سال ذوي الحالت الطارئة 

ـــة, واإدخالهم اإلى م�ست�سفـــى تكريت, اإّل بعد اأن ت�سبح حالتهم  والخا�سّ

ميوؤو�ًسا منها, وي�سارفوا على الهالك.

)1), ول ُينقلون اإلى 
معظم الأ�سرى المر�سى كانوا يموتون في المخّيم

م�ست�سفى القاد�سّية.

كانـــت م�ست�سفـــى تكريت, مـــكاَن ا�ست�سهاد اأ�ســـرى مظلومين, كانوا 

يموتـــون بعيـــًدا عـــن اأعين الآخريـــن. فقـــد اأخبر الدكتـــور »موؤّي���د« اأّن 

طبقًا لالح�ساء الذي ح�سلت عليه من ق�سم م�ستو�سف المخّيم, ا�ست�سهد 84 اأ�سيًرا اإيرانيًّا في »مخّيم   (1(

تكري���ت 16« ب�سبب ال�سابة بالديزنطاريا واأمرا�ض اأخـــرى غير معروفة. وكان في عداد هوؤلء ال�سهداء 

ثالثة من اأف�سل اأ�سدقائي, هم »علي �ساه اآوريده«, و»محّمد بخرد«, و»ح�سين مرداني«. 
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العراقّييـــن يدفنـــون الأ�سرى الذيـــن يموتون في م�ست�سفـــى تكريت, في 

ال�سحـــاَرى المحيطة بتكريت, مـــن دون تكفين, ومن دون و�سع �سواهد 

على قبورهم!

كانت قد ا�سوّدت اأبدان اأكثر الإخوة وازرّقت نتيجة ال�سرب, والتهبت 

�سيب ب�سبب عـــدم ال�ستحمام لفتـــرات طويلة, 
ُ
جروحهـــم, فبع�سهـــم اأ

بالفطرّيات الجلدّية, والدماميل الملتهبة. وظهرت لدى بع�سهم حبوب 

متقّيحة, وملتهبة في ع�سالت الفخذ.

مـــع حلول ف�ســـل ال�سيف, بـــداأت اأمرا�ض هذا ال�سيـــف بالنت�سار. 

فقـــد انت�سرت فـــي م�ست�سفى تكريت اأمرا�ض كثيرة مـــن قبيل الإ�سهال, 

وال�ستفـــراغ, الت�سّمـــم, الأمرا�ـــض البكتيرّيـــة, الأمرا�ـــض الجرثومّيـــة 

والطفيلّيـــة, �سربات ال�سم�ـــض, وحّتى �سرطان الجلـــد و... . ومع وجود 

مـــاء ال�ســـرب غيـــر ال�سّحـــّي ونق�ســـان المياه, كانـــت رعايـــة النظافة 

الفردّية والجماعّية غير ممكنة عمليًّا. واإّن عدم توّفر مياه ال�ستحمام, 

ووجـــود الأطعمة الملوّثة والفا�سدة, وانتقـــال الميكروبات عبر الذباب, 

ا من الأمور التي لعبت  والبعو�ض, و�سائر العوامـــل المتداخلة, كان اأي�سً

دوًرا في ظهور الأمرا�ض المختلفة.

لـــم اأعـــرف الكثيـــر مـــن المر�سى �ســـوى »عل���ي اأ�سغ���ر انتظ���اري«, 

و»محّم���د بخ���رد«, و»دهقان من�س���ادي«. كانت م�ست�سفـــى القاد�سّية من 

م�ست�سفيـــات تكريت القديمة, ويظهر من جدرانهـــا التي فقدت األوانها 

ا. كّنا هنا تحت مراقبـــة اأمنّية م�سّددة, ول  وطالءهـــا, اأّنها قديمة جـــدًّ

�سبيـــل اإلى الفرار, واإن وجـــد ال�سبيل, فالَحْيل غير موجود. واإذا ما علم 

ا ما هو من الب�سيج اأو  التكريتّيون الذين كانوا يعملون هناك, اأّن �سخ�سً
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الحر�ـــض, كانوا يعطونه دواًء بديـــاًل. كان ا�ستخدام حقنة واحدة لحقن 

ا بالن�سبة اإلى العراقّييـــن. كانوا يحقنون الإخوة  عّدة اأ�ســـرى اأمًرا عاديًّ

بحقن البن�سلين من دون اإجراء فح�ض التح�ّس�ض منه.

�سيـــب عـــدد من الإخـــوة بالبوا�سير جـــّراء الجلو�ض المطـــّول. كما 
ُ
اأ

�سيـــب كثيرون بالتهابات في العين ب�سبب تلّوث الهواء, ودخول الرمال 
ُ
اأ

ال�سحراوّيـــة اإلى قاعدة �سالح الدين. وقد طَفحت في وجوه الكثيرين, 

وكنـــت اأنا منهـــم, الحبوب الملتهبـــة, والحبـــوب ذات الروؤو�ض ال�سوداء 

والحمراء, والدماميل.

كان الأ�سيـــر الراقد اإلـــى جانبي م�ساًبا بالتهابـــات الكلية والمثانة, 

وكان مـــن اأ�سرى المخّيـــم )13(, وقد نقله العراقّيـــون. كانت تفوح في 

الق�سم الطّبّي رائحة العفن, كانت هناك خم�ض ُفر�ض , لم ُي�ستفد منها 

لرائحتها النتنة. 

كان فطورنـــا مقداًرا قلياًل من َح�ساء العد�ض, وغداوؤنا رغيَف �سّمون 

رديء, ومقـــداًرا قلياًل مـــن الأرّز مع  �سوربة الب�سل. لـــم ينفع الأ�سرى 

الم�سابيـــن بالديزنطاريـــا الدواء, كما فعل العجيـــن. فعندما كّنا ناأكل 

العجين, كان الإ�سهال يخّف, ويقّل خروج الدم مّنا!

الثالثاء 31 ت1 1989 ـ تكريت ـ م�شت�شفى القاد�شّية

جاءوا باأ�سيـــر يتكّلم الكردّية, كان قد اعُتقل في المنطقة الحدودّية 

لكرد�ستـــان, وكان من اأ�ســـرى مخّيم تكريـــت )12(, كان اأ�سلع ال�سعر, 

نحيـــف الج�سم والوجـــه. تجاذبنا اأطراف الحديث. هـــو في الأ�سل من 

»الدهوك« العراقّية, من منطقة زاخوكرد, لكّنه كان يعي�ض وعائلته منذ 
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زمن فـــي اإحدى القرى الحدودّية لكرد�ستـــان الإيرانّية. كان العراقّيون 

فـــي عملّيات »الفتح 5«, قـــد ق�سفوا تلك المنطقـــة الكردّية الُم�سالمة, 

بالأ�سلحـــة الكيميائّيـــة, ففقد زوجتـــه وابنه ب�سبب هـــذا الق�سف. وقد 

. كانت الفقاقيع قد  تعامـــل العراقّيون معه على اأّنه اأ�سيٌر اإيرانـــٌيّ كرديٌّ

طفحـــت في ج�سمه ب�سبـــب الق�سف الكيميائّي بغـــاز الخردل. واأخبرنا 

اأّن اأخـــاه كان من قّوات المعار�سة الكردّيـــة, ُقتل عام 1981م في �سجن 

ـــا اأّن حزب البعث العراقّي ق�سف  الحـــزب الديمقراطّي. واأخبرني اأي�سً

. كان اأخوه من بين القتلى 
(1(

في �سهر اآذار من العام 1981م �سجن دوله تو

فـــي ذلك ال�سجن. قال من �ســـّدة غ�سبه: لو لم يكن �سّدام مجنوًنا, لما 

ق�سف اأهالي قريـــة زاخوكرد, وهي كانت جزًءا من الدهوك العراقّية, 

بالأ�سلحة الكيميائّية, ولما اأنزل هذا البالء فوق روؤو�ض اأهالي حلبجة.

فـــي اآخر الليل كان يتفل دًمـــا. تفاقم التهاب رئتيه اإلـــى درجة َجَعَل 

العراقّيين يعتقدون باأّنه م�ساٌب بال�سّل, وكان الممّر�سون قد طلبوا منه 

اأن ينام على م�سافة من المر�سى الآخرين, فقال له الإخوة: اأخ �سالح, 

ا! �سون �سننام قرب بع�سنا بع�سً دعك مما يقوله الممرِّ

الأربعاء 1 ت2 1989 ـ تكريت ـ م�شت�شفى القاد�شّية

ة اأ�ســـره, فعندما وقع اأ�سيًرا في  اأخبرنـــا »علي اأ�سغر انتظاري« ق�سّ

اأيـــدي العراقّيين, قب�ض قب�سًة من التراب في يـــده, واأراها للعراقّيين, 

مة مجاه���دي خلق« و  ا�ستهـــدف الق�ســـف الجوّي �سجـــن »دوله ت���و« باأمر من »�س���ّدام«, وتعـــاون »منظَّ  (1(

»مخابرات كركوك«, وكانت قّوات الحزب الديمقراطّي العراقّي المعار�ض, قد جمعت عددًا من اأ�سرى 

الحر�ض, اللجـــان )ال�سرطة المحلّية(, الجي�ض, جهاد البناء, والأكـــراد المجاهدين المناوئين للنظام 

العراقّي في هذا ال�سجن. وقد ا�سُت�سهد الكثير من ال�سجناء ب�سبب هذا الق�سف. 



ل  575 الألا الـادخا حلخنت « ماتغأ  القاججيؤ

اأي »ماذا تفعلون في اأر�سنا؟« ففهم العراقّيون مراده. كان ُمزاح »علي 

اأ�سغ���ر«, وكلماته فـــي فترة الأ�سر من الطـــراز الأّول دائًما. وكان نف�سه 

يقـــول: »اأريد بكلمات���ي هذه اأن اأرفع من معنوّي���ات الأخوة«. في الفترة 

التي كّنا فيها في م�ست�سفى القاد�سّية كان ي�سعل بكلماته غيظ العراقّيين. 

وكان في »المخّيم الملحق« في الزنزانة المحاذية لزنزانتي. 

عندما كان يلتقي بي, كان يقول بدل ال�سالم: �سّيد! اأين كنت, لأقوم 

بخدمتك. وكان »محّمد كاظم بابايي« ابن مدينته يقول: ذات يوم كان 

يمـــّر ب�سرعة مـــن اأمامي, قلت: »علي اأ�سغر! اإلى اأي���ن بهذه ال�سرعة؟« 

فرّد قائاًل: 

(1(
القطرة التي تنف�سل عن الينبوع        تذهب لأداء مهّمة ما

فـــي المباريـــات ال�سعرّية, لم يكـــن »علي اأ�سغ���ر« وال�سّيـــد »محّمد 

�سفاع���ت من����س« يتراجعان, كانـــت مباراتهما ال�سعريـــة تمتد ل�ساعات, 

لـــم اأكـــن اأدري متى حفظا كّل هـــذه الأ�سعار. وقد رّد علـــى اأحد حّرا�ض 

»المخّي���م الملح���ق« الذي قال له: »اأنتم، الأ�سرى الإيرانّيين، �ستبقون 

في هذه ال�سجون حّتى تتعّفنوا«, قائاًل:

الأ�ــســر فــي  مــن  عــلــى  ت�سحك  فــــلــــرّبــــمــــا تــــقــــع فــــــجــــــاأًة فــيــهل 

كان »عل���ي اأ�سغ���ر« مـــن اأهـــل �سالة الليـــل والدعاء. ذات مـــّرة قراأ 

القنوت بالفار�سّية, ل اأدري لماذا؟ وحين �ُسئل عن ال�سبب قال: »اأحببت 

اأن اأتكّلم مع اهلل بهذه اللغة، وهل اهلل عربّي!«

كان حامـــد حار�ـــض المخّيـــم قـــد اأطفـــاأ �سيجارته بظهـــره, فالتهب 

المو�سع وتقّيح.

بيت �سعر لبرفين اعت�سامي, ال�ساعرة الإيرانّية المعروفة.  (1(
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فـــي هـــذا اليـــوم, عندمـــا قـــال »عل���ي اأ�سغ���ر«: »�سك���ًرا هلل«, قال له 

اأحـــد الممّر�سين: »وهل الأ�سر ي�ستح���ّق ال�سك���ر؟!« اأجابه علي اأ�سغر: 

»عبودّية اهلل ت�ستلزم ال�سكر«, فحار الممّر�ض ما يقول. فقد كان اإن�ساًنا 

�سريع البديهة, حا�سر الإجابة. وحين قال له الممّر�ض م�ستهزًئا: »اأنتم 

اأ�سرى الحرب مطرودون من رحمة اهلل«, اأجابه: »ال�سكر هلل اإذ ابُتلينا 

بالغرب���ة والم�سيب���ة في هذا ال�سجن، ول���م ُنبتَل بالمع�سي���ة، وابُتلينا 

باأ�سر الأج�ساد، ل باأ�سر الأرواح!«

بعـــد الظهر نقلـــوا جثماني اأ�سيرين مـــن القاعة المجـــاورة. عندما 

رجع الأ�سير الذي ذهب لتكفينهما ودفنهما, قال: »المكان الذي ُيدفن 

في���ه الأ�س���رى الإيرانّي���ون، غري���ب كمقب���رة البقي���ع«. وكان العراقّيون 

قد هـــّددوه اإن اأف�ض اأمر مقبرة الأ�ســـرى الإيرانّيين هذه. كانوا يدفنون 

طلق عليها ا�سم القطعة 
ُ
الأ�سرى الإيرانّيين في اإحدى �سحاّرى تكريت, اأ

ـــة بالأ�سرى الإيرانّييـــن. وقد ا�سُت�سهد فـــي المخّيمات العراقّية  الخا�سّ

اأكثر من اأربعمئة اأ�سير »مفقود الأثر«, وُدفنوا في تلك ال�سحراء.

الخمي�س 2 ت2 1989 ـ تكريت ـ م�شت�شفى القاد�شّية

ـــاأ, ناداني »علي  قبـــل الظهر, حين كنـــت خارًجا مـــن الق�سم لأتو�سّ

اأ�سغر« وقال:

- �سّيد! تمّهل!

ذهبت اإليه فقال: 

»اأق�س���م عليك ب���اهلل، اإن غرقت في الأج���واء المعنوّية...« ثم �سكت 

برهة, وتابع: »اأغلق الباب!«
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اعتقدت اأّنه كان يريد القول: »اإن ع�ست اأجواَء روحانّيًة فال تن�سني 

من دعائك«. وكان بالأم�ض قد قال لي: »اإن �ساء اهلل ُتك�َسر يدك«! قلت: 

لماذا؟ قال: قل ماذا يك�سر اإذا؟ قلت: جيد ماذا يك�سر اإذا؟ اأجاب:

- عنق �سّدام!

كان مـــن المقّرر اأن ُينقل »علي اأ�سغر« اإلى المخّيم بعد الظهر, فقد 

ا�ستقـــت لمزاحه, ففـــي الم�ست�سفى, غالًبا ما كان يلقـــي النكات ويمزح 

للتخفيـــف عن المر�سى, والترويح عنهم. ولم اأكن قد راأيته في المخيَّم 

يمـــزح هكذا, ويحاول اإ�سحاك الأخـــوة. كان مزاح »علي اأ�سغر« ير�سم 

ال�سحكة على وجوه الأ�سرى المر�سى الذين يعانون اأ�سواأ الظروف.

عندما خرج من الق�سم الطّبّي, اأخذ معه بع�ض ال�سّمادات والأقرا�ض 

الم�ساّدة لاللتهابات. وعندما اأراد الن�سراف, قال للدكتور قادر: 

»دكت���ور! اأريد اأن اأدع���و اهلل ل�سالمة �سّدام«. عندما ترجم »ح�سين 

مروان���ي« المترجم الإيرانّي العربـــّي هذه الجملة للدكتور, �سّدق ذلك, 

ا! وابت�سم ابت�سامة الر�سا, وقال لـ»علي اأ�سغر«: الآن اأ�سبحت �سويًّ

رفع »علي اأ�سغر« يديه بالدعاء وقال: 

- اللهـــّم اح�ســـر �ســـّدام واأعوانـــه مع يزيـــد ومعاويـــة, واح�سرنا مع 

.Q الح�سين بن علي

فقـــال الإخـــوة جميًعـــا اآمين! وما اإن �سمـــع الدكتور قـــادر ا�سم يزيد 

والإمـــام  الح�سين Q حّتى فهـــم اأّنه يقوم باللعن بدل الدعاء, تقّدم 

وركل ظهر علي اأ�سغر, فقال »علي اأ�سغر« للدكتور:

»اإذا كان يزي����د ومعاوي����ة �سالحي����ن، فِل����َم ت�ست����اوؤون م����ن الح�س����ر 

معهما، واإن كان الإمام  الح�سين Q �سالًحا، فِلَم ل تتو�ّسلون به، 
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تري����دون اأن تاأكل����وا الح�سرم وتقتل����وا الناطور مًعا؟! تع����ادون الإمام  

الح�سي����ن Q، وت����وّدون ل����و ُتح�س����روا مع����ه ي����وم القيام����ة، وتوالون 

يزيد، ول تحّبون اأن ُتح�سروا معه؛ عجًبا لكم من اأنا�س!«

ليتكم كنتم ت�ساهدون الخيبة على وجه الدكتور »قادر«!

ال�سبت 4 ت2 1989 ـ تكريت ـ م�شت�شفى القاد�شّية

  اليـــوم, اأح�ســـروا اأحد الأ�سرى مـــن »المخّي���م 13«, ُيدعى »ر�سا«, 

وهـــو مـــن عنا�ســـر »فرق���ة كرب���الء 25«. وكانوا قـــد اأطعمـــوه م�سحوق 

�سيب بالديزنطاريـــا, وبم�ساكل 
ُ
الغ�سيـــل بجرم اأّنـــه ب�سيجّي. كان قـــد اأ

تنّف�سّيـــة. التهبت رئتـــاه, فكان يُكحُّ كثيـــًرا, ويئّن من األـــم �سدره, ومن 

اإفـــراز البلغم, واأوجاع الراأ�ض. يقول »ر�س���ا«: عندما اأ�سرُت في عملّيات 

الفـــاو, رماني البعثّيون من �سّيارة الآيفا, وهي منطلقة, على مقربة من 

قاعـــدة ع�سكرّية في نواحي الب�ســـرة, مّما اأّدى اإلى ك�سر كتفي, وت�سّرر 

فقـــرات ظهري. ا�ستفقت بعد �ساعات في »قاعدة جبيلة« الع�سكرّية في 

الب�سرة. ويتابع: »كان مخّيمنا اأف�سل من م�ست�سفى تكريت«. كان في 

مخّيمهـــم طبيب اأ�سنـــان, وكان ي�سحب ع�سب اأ�سنـــان الإخوة بوا�سطة 

ال�سفرة وال�سلك ال�سائك. وبح�سب قوله, كان يحّمي ال�سلك ال�سائك اإلى 

اأن يحمـــّر, بعدها يغرزه في لّثات اأ�سنـــان الإخوة وفجواتها. وكان اثنان 

مـــن الإخوة فـــي مخّيمهم, يجريان عملّيـــات جراحّية. فكانـــا ينتزعان 

ال�سظايا ال�سغيرة منها والكبيرة التي اخترقت اأيدي واأرجل البع�ض.

وكان اأحـــد حّرا�ـــض مخّيمهم قد طلب منـــه اأن يرق�ض بمنا�سبة عيد 

ميالد �سّدام, فلم يقبل. الأ�سير الآخر, الذي كان برفقته, من الُرتباء, 
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�سيب 
ُ
مـــن عديد »فرق���ة خرا�س���ان 77«. كانت كلتا اأذنيه قـــد التهبتا, واأ

بخلـــل فـــي ال�سمع, فكان يئّن من الطنين والحرقـــة في اأذنيه, ومن اآلم 

�سيـــب فـــي البطن, فـــي عملّيـــات »الن�س���ر 6«, عندما حّرر 
ُ
ال�سقيقـــة. اأ

المجاهدون »مرتفعات 620«, المعروفة بـ»ه�سبة �سّيد ال�سهداء«. كانت 

ّمت ب�سبب قـــّوة موجة انفجار �ســـاروخ الكاتيو�سيا  اإحـــدى اأذنيه قـــد �سُ

بالقرب منـــه, اأّما قمي�سه الع�سكرّي فكان مرّقًعـــا من عّدة اأمكنة, اإلى 

حينهـــا لم يكـــن العراقّيون قـــد اأعطوه الـــزّي الأ�سفر الخا�ـــضّ باأ�سرى 

الحرب, فاأعطاه اأحد الجرحى د�سدا�سته.

بعـــد الظهر, جاء الدكتـــور »و�سام عب���د الرحمن ع���ّزت« اإلى الق�سم 

مـــن اأجل المعاينـــة. وخالًفا للدكتـــور »جم���ال«, كان اإن�ساًنا ذا وجدان, 

ثخـــن بالجراح: »طبًقا 
ُ
محترًمـــا وموؤّدًبا. قـــال الدكتور »و�س���ام« لأ�سير اأ

لمعاهدة جنيف، ل يمكن لأحد اأن ي�سّخر اأ�سير الحرب كعبد«! 

كان الدكتـــور و�ســـام يتكّلـــم بهـــذه الكلمات مـــن بـــاب ال�سفقة. قال 

اأحد الأ�ســـرى للدكتور: منذ بدء الحرب, لم يـــراِع العراقّيون »معاهدة 

جني���ف«, فهم يعتبرون اأّن اأ�سرى الب�سيج والحر�ض ل ت�سملهم اتفاقّيات 

اأ�ســـرى الحـــرب الدولّية؛ ولهـــذا ال�سبب, اأ�ســـدر �سّدام الأمـــر باإعدام 

ا! اأ�سرى الحر�ض والب�سيج اإعداًما جماعيًّ

كان عـــدٌد من اأ�سرى الق�ســـم مثخنين بالجراح, ونزيف جراحهم ل 

ـــف ب�سهولة. قـــال الدكتور »و�س����ام«: »ب�سبب �س����وء التغذية ونق�س  يتوقَّ

جراحك����م  تتعاف����ى  ول  اأبدانك����م،  ن����زف  ينقط����ع  ل  الهموغلوبي����ن، 

ب�سهولة«.

�سيب اأكثر الأ�سرى 
ُ
وتابع الدكتـــور و�سام: ب�سبب نق�ض البروتيـــن, اأ
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 .
(1(

 scorbut الإيرانّيين بمر�ض

�ساأل الإخوة : دكتور, ماذا علينا اأن نفعل؟

- عليكم اأن تتناولوا طعاًما يحتوي على البروتينات, وهذا حتًما غير 

متوّفر في ال�سجون العراقّية!

ق الل�سان(. وينجم هذا المر�ض عن  �سيب الكثير من الإخوة )بت�سقُّ
ُ
اأ

نق�ض في الفيتامينات, والمداومة على اأكل الباذنجان.

الأحد 5 ت2 1989 ـ تكريت ـ م�شت�شفى القاد�شّية 

, وكان من المجّندين 
ٌ
 جندٌي عراقي

ّ
اآخر الليل, دخل الق�سم الطّبي

الجامعّييـــن فـــي خدمـــة العلم, ومـــن محافظـــة كركـــوك العراقّية, 

وُيدعى »عب����د المنعم«. قال للدكتور »و�س����ام«: اإّن الممّر�سين يعطون 

لالأ�سرى الإيرانّيين الأدوية الفا�ســـدة المنتهية ال�سالحّية, واأ�ساف 

قائـــاًل: اإّن كّل مـــن يخالف حـــزب البعث بنحٍو مـــا, يعي�ض في العراق 

حيـــاًة بائ�سة. ظننت اأّنه يريد اإخراج ما بداخلنا, وا�ستنطاق الإخوة, 

قـــال الأخ »ح�سي����ن مروان����ي«: »ه����ذا ال�سخ�����س �س����ادق معن����ا، يب����دو 

ة  متاأّلًم����ا ل�ست�سه����اد اأبناء اآي����ة اهلل الحكيم«. وكان قـــد ذكر لنا ق�سّ

 
ّ
اثنيـــن من الوجوه البارزة في مدينة تكريـــت هما, الأ�ستاذ الجامعي

الدكتـــور ح�سيـــن الجّبـــورّي, والعقيـــد عـــادل الجّبـــورّي, اأحـــد قادة 

الحر�ـــض الجمهورّي, وقال: كان هذان ال�سخ�سان من مدينة �سّدام. 

)2) القاتل على اأيـــدي مديرّية ال�ستخبارات 
َمـــا ب�سّم التاليوم وقد �ُسمِّ

Scorbut: مر�ض ناتج عن فقر في الفيتامين )C( وفقر الدم يظهر على �سكل ت�سققات ونزف في الجلد. )م.نون(  (1(

Taulium  (2(
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. وقد فّرا اإلى بريطانيا عن طريق 
(1(

والأمـــن العراقّية »الأمن الع����اّم«

�سوريـــا وخ�سعا للعالج.  قـــال »عبد المنعم«: اأولئـــك الذين يطلقون 

علـــى اأنف�سهم لقـــب التكريتّييـــن, ي�سرحـــون ويمرحون فـــي العراق. 

فالتكريتّيـــون يظّنون اأنف�سهم اأّنهم من عن�سر اأرقى لكونهم من بلدة 

�ســـّدام. تمامـــًا كال�سرائيلّييـــن..., وقد اأر�سل �ســـّدام في يوم واحد 

 الإعدام, ب�سبب تقّدمكم اأنتم 
ّ
49 �سابًطا رفيع الم�ستوى اإلـــى كر�سي

الإيرانّيين في �سلمجة, وتراجع القّوات العراقّية!

الثالثاء 7 ت2 1989 ـ تكريت ـ م�شت�شفى القاد�شّية

خرجنا من الم�ست�سفى باأمر من الدكتور »قادر«, ركبت 
ُ
قبل الظهر, اأ

اأنـــا و»محّم���د بخ���رد« واأ�سيران اآخران حافلـــة »تويوت���ا« رمادّية اللون, 

وقبـــل اأن تخرج الحافلة مـــن م�ست�سفى القاد�سّية, اأوثقـــوا اأيدينا, وقال 

بـــون اأعيننا قبل اأن ن�سل اإلـــى قاعدة �سالح  ال�سّجانـــون, اإّنهـــم �سيع�سّ

الدين. وبينما كانت ال�سّيارة تمّر ب�سوارع تكريت, كانت الأفكار المختلفة 

تتجاذبني, فما ظننت يوًما اأّني �ساأ�سير موّثق اليدين, وبرجل مبتورة في 

�سوارع تكريت, م�سقط راأ�ض �سّدام. �سعرت بالغربة. قلت في نف�سي: اإذا 

ما �ُسّلمنا في هذه ال�سوارع اإلى اأهل بلدة �سّدام, ف�سيقّطعوننا اإْرًبا اإْرًبا. 

تذّكـــرت عندها كالم »علّي ج���ار اهلل«, كان يقول: �سّيد! ا�سَع جاهًدا اأن 

ل تناق�ض التكريتّييـــن, واأن تاأمن جانبهم, وكان يقول: »فال عدّي َرِحَم 

كان برزان التكريتّي, الأخ غير ال�سقيق ل�سدام  يتوّلى اإدارة هذه الموؤ�ّس�سة, ولكي يخفي �سّدام جرائمه   (1(

واأ�ســـراره؛ كان ي�ستفيـــد من اأقاربه لتوّلي اإدارتها. كانت هذه الموؤ�ّس�سة تتوّلى مهّمة التج�ّس�ض والتج�ّس�ض 

الم�ســـاّد فـــي الجي�ـــض, كما كانـــت اإحـــدى مهّماتها اإحبـــاط النقالبـــات المحتملة عن طريـــق عملّيات 

ت, والتعّقب والمراقبة. التن�سّ
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»كام���ل حّن���ا« اأمين �سندوق والده, ومحافظه, ول �سّدام رحم عدّي, ول 

�سفيـــق عا�سم رحمكم! ل اأحد يرحم اأحًدا. هذا المكان كالغابة, القوّي 

ة »كامل حّنا« الذي �سعقه عدّي  ياأكل ال�سعيف«. وكان قد اأخبرني بق�سّ

في نادي ال�سعيد بال�سلـــك الكهربائّي, مّما ت�سّبب باإعاقته؛ وكان جرمه 

اأّنـــه رّتب زواج �ســـّدام باإحدى الطبيبات العراقّيـــات, فا�ستدعى �سّدام 

ا اإلى مكتبه, واأطلق عليه خم�ض ر�سا�سات, اأ�سابت يديه ورجليه.  عديًّ

لـــم تتركني التخّيالت والأفكار الم�سّو�ســـة اإّل بعد توّقف الحافلة في 

محّطة البنزين الواقعة على مخرج المدينة. 

كان �سّجانـــان م�سّلحـــان يراقباننـــا. وعندمـــا علم النا�ـــض العادّيون 

الذيـــن كانوا ينتظـــرون دورهم فـــي محّطـــة البنزين لمـــلء �سّياراتهم 

بالوقـــود, اأّننـــا اأ�سرى اإيرانّيـــون, جـــاءوا ليتفّرجوا علينا. نـــادى بع�ض 

ال�سبـــاب الف�سولّيين اآخرين لياأتوا وليتفّرجـــوا علينا قائلين: مجو�ض.. 

اأ�سرى اإيرانّيون.. حر�ض الخمينـــّي.. وجاء الم�سوؤول عن خّزان الوقود, 

ل ذلك على  ويداه مملوءتان بالدنانير العراقّية لروؤيتنا, وكاأّنه كان يف�سّ

ا�ستـــالم النقود من ال�سائقين. كلّ الذيـــن كانوا في محطّة الوقود كانوا 

يتفّرجون علينا م�سدوهين, وهم واقفون بجانب �سّياراتهم!

كانت معاملة التكريتّيين لنا, نحن الأ�سخا�ض الأربعة, �سّيئه, كان 

بع�سهـــم ي�سّبنـــا وي�ستمنـــا, وكان ال�سّجانان ياأمران النا�ـــض بالبتعاد 

والتفـــّرق. كانـــوا م�سدوهين مـــن روؤيتنا, كاأّنهم لم يـــروا اإيرانيًّا قّط. 

وقـــد فهمت الكثير من �ستائمهم, فبع�سهم كان ي�ستم �ستائم و�سيعة, 

واثنـــان اأو ثالثة منهـــم اأظهروا حقدهم من خـــالل ر�سقنا بالبندورة 

وبالأحذية!
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اأنهينا تعبئة البنزين. وفيما كانت ال�سّيارة تخرج من المحّطة, رمت 

اإحدى العجائز, وكانت في موؤخّرة �سّيارة تويوتا خ�سراء قديمة الطراز, 

بنعلهـــا البال�ستيكـــّي نحونا, فا�سطـــدم بكتفي, و�سقط اإلـــى جانبي في 

ال�سّيـــارة. ُيقال: رّب �ساّرة نافعة, كانت فـــردة النعل التي رمتها المراأة 

العجوز هـــي الفردة الي�ســـرى, فيما كانت رجلي اليمنـــى هي المبتورة. 

ومنـــذ مّدة كانت فردة نعلـــي البال�ستيكّي قد تقّطعت مـــن اأماكن عّدة. 

اعتبرت عملها هذا لطًفا من اهلل, �سكرت اهلل, ففي نهاية هذه المعمعة 

ا  في محّطة البنزيـــن, اأ�سبحت اأملك فردة نعل بال�ستيكّي, وكانت اأي�سً

الفـــردة الي�سرى. ومـــن بيـــن كّل الأ�سخا�ض الذين ر�سقونـــي بالبندورة 

والأحذيـــة, �سامحـــت فقط تلك المراأة العجوز التـــي �سارت فردة نعلها 

من ن�سيبي! 





الفصل الحادي عشر:

تكريت - المخّيم الملحق

ال�سبت11 ت2 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

دخـــل عميد عراقّي برفقة النقيب »خليل« لتفّقد المخّيم. منذ مّدة, 

كان »ح�س���ن به�ستي ب���ور«, يتحّين الفر�سة ليطلب من العراقّيين تاأمين 

ِرْجـــٍل ا�سطناعّيـــة لي. وقـــد قلت لـــه: اإّن العراقّيين لـــن يوافقوا, وهذه 

الع�سا التي اأعطوني اإّياها كثيرة علّي ]بنظرهم[!

ْجـــل  الرِّ قيمـــة  لتحديـــد  ح�سابّيـــة  عملّيـــة  ب���ور«  »به�ست���ي  اأجـــرى 

ال�سطناعّيـــة. وقـــال: اإن قيمتها تتراوح ما بين �ستيـــن و�سبعين دينارًا. 

وهذه تعـــادل �سهرّية خم�سين اأ�سيرًا  اإيرانّيـــًا, يكفي اأن يتخّلى خم�سون 

اأ�سيرًا عن �سهرّيتهم ل�سهر واحد فقط فُتحّل م�سكلتك!

كان »به�ست���ي ب���ور« ورفاقه يعلمون اأّن الحيـــاة برجٍل مبتورٍة بين كّل 

اأولئـــك الأ�ســـرى الأ�سّحاء غاية في ال�سعوبة. فكثيـــرًا ما كنُت اأقُع على 

الأر�ـــض حين ينهال الحّرا�ض بال�سياط والهـــراوات على الإخوة, واأتلقى 

الـــركالت تحـــت اأرجلهم بفعـــل التدافـــع. بالن�سبة للعراقّييـــن, لم يكن 

هناك من اأهّمّية لمعاناة اأ�سير مبتور الرجل ول لما يحدث له.

�ُسررت لقتراح »به�ستي ب���ور«. كان من الجّيد اأن اأتمّكن من الم�سي 

في المخّيم.
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وقـــف »به�ستي بور« فـــي ممّر المخّيم اأمام العقيـــد المتفّقد, وطرح 

م�ساألـــة الرجـــل ال�سطناعّيـــة اأمامه. لم يـــرق كالمه للعقيـــد والنقيب 

دمـــوا من كـــون »به�ستي بور« قـــد قال اأّن  »خلي���ل«. اأح�س�ســـُت اأّنهـــم �سُ

م�سكلـــة الأ�سيـــر الوحيد المبتـــور الرجل في المخّيـــم الملحق, ُتحّل من 

خـــالل �سهرّية عـــدد من الأ�سرى؛ فقال العقيد: وهـــل العراق فقير ليتّم 

هذا الأمر عن طريق �سهرّيات اأ�سرى الحرب البالغة 1.5 دينارًا لالأ�سير 

الواحد!

اأجـــاب »به�ستي بور«: �سّيدي, اأعلم اأّن العـــراق بلٌد غنّي وثرّي, واأّنه 

يمكنكـــم من خالل نفطكـــم القيام بما تريدون, المهـــّم اأن ُتحّل م�سكلة 

الأ�سيـــر الوحيد المقطوع الرجـــل في هذا المخّيم. كيـــف يتّم ذلك؟ ل 

يهّم!

وعـــده العقيـــد باأخذي اإلـــى موؤ�ّس�سة الهـــالل الأحمـــر وتركيب رجل 

ا�سطناعّيـــة لي. لم اأجروؤ يومـــًا على �سوؤال النقيب »خلي���ل« عّما ح�سل 

(1(
لوعد ذاك العقيد. ولأ�سهر, كنت اأمّني النف�ض بوعد لم يتحّقق اأبدًا.

الأحد 21 ت2 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

�ســـادف اليـــوم ذكـــرى �سهـــادة �سّيـــدة ن�ســـاء العالميـــن فاطمة 

تنا تلـــك الليلة.  الزهـــراءO. وكانـــت م�ساهدة التلفـــاز من ح�سّ

وكالعـــادة, كانت ُتبّث فـــي ليلة �سهادة الزهـــراءO الأغاني عبر 

. اأطفـــاأ الإخوة التلفـــاز احترامـــًا ل�سهادة هذه 
ّ
التلفزيـــون العراقـــي

ال�سّيـــدة العظيمة. انزعج حّرا�ض المخّيم الذين كانوا يراقبوننا من 

بعد �ستة اأ�سهر من الفراج عّني, رّكبت اأّول رجل ا�سطناعية في مجّمع الهالل الأحمر الواقع في ميدان   (1(

َفنك في طهران. 
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خالل نافـــذة المعتقل وي�ساهدون التلفاز اأي�ســـًا. جاوؤوا بالتلفاز من 

اأجـــل الأ�سرى ظاهرًا, ومـــن اأجل العراقّيين واقعـــًا. لم يكن النقيب 

»خليل« ي�سمح للحّرا�ض باأخذ جهاز الأ�سرى وا�ستخدامه. فالحّرا�ض 

الذيـــن لم يكن لديهم تلفاز, كانـــوا ياأتون لياًل وي�ساهدون من خالل 

النافـــذة القنـــاة التـــي يريـــدون. كثيـــرًا مـــا كان يحـــدث اأّن الإخوة 

يريـــدون م�ساهدة مباريـــات الفوتبول, والحّرا�ـــض يريدون م�ساهدة 

ال�ستعرا�ســـات الغنائّية العربّية والتركّية. التي كانت تبّث دورّيًا من 

خالل القنوات العراقّية. بالن�سبة للحزب اللهّيين, لم يكونوا يهتّمون 

بمـــا ُيبّث عبـــر التلفـــاز. فم�ساهداتهم كانت مح�ســـورة في الأخبار 

والأفالم الوثائقّية ل غير.

غ�ســـب »ولي���د« لأن الإخـــوة اأطفوؤوا جهـــاز التلفاز. وحيـــث اإّنه كان 

بـــذيء الل�ســـان راح يكيل ال�سبـــاب وال�ستائم لــــ »حميد غي���وري« لكونه 

اأطفـــاأ التلفاز. ا�ستدعى »وليد« »حمي���داً« اإلى جانب النافذة, اأدخل يده 

مـــن بين الق�سبان الحديدّية, و�سفعه عّدة �سفعـــات. �ُسّغل التلفاز بناًء 

لأوامـــر »ولي���د«. كان التلفزيـــون العراقّي يبّث اأغاني محّمـــد اأنور. كان 

»ولي���د« يحّب الترف والمرح, وكان دائمًا يرّدد مع المغنّية العربّية »مي 

اأكرم« اأغنياتها. ولي�ستفّزني, ناداني وقال:

- ها نا�سر ا�ستخباراتّي, �سّفق!

لم اأرّد عليه. نادى »ح�سين مرواني« الأ�سير الإيرانّي العربّي ليترجم 

كالمه وقال:

- الخمينّي هو من قال لكم اأن ل تنظروا اإلى هذه ال�سّيدة الجميلة؟!

لـــم اأكن اأوّد مبادلته الحديث. قمت مـــن مكاني, اأردت الذهاب اإلى 
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ناحيـــة مـــن المعتقل بحيـــث ل يراني ول اأراه؛ لكـــن »ولي���ًدا« التفت اإلى 

الأمر؛ فا�ستدعاني اإلى جانب النافذة وقال: كيف ت�ستاوؤون اأنتم اأن�سار 

�سّر لروؤية هذه المناظر!
ُ
الخمينّي من الرق�ض والأغاني, فاأنا اأ

- اأمثالك يفرحون, اأّما نحـــن فننزعج. والإ�سالم يريدنا اأن نتجّنب 

المعا�سي!

�سحـــك »وليد« وقال: لقـــد اأجبرت الحكومة الإيرانّيـــة الن�ساء على 

ارتداء »الت�سادور«. اأنـــا نف�سي اأع�سق »كوكو�س« و»مه�ستي« المطربتان 

الإيرانّيتان, فكيف ت�ستاوؤون اأنتم منها؟ 

كانـــت تلك المـــّرة الأولى التـــي يناق�ض »ولي���د« معي فيهـــا الم�سائل 

الدينّيـــة والعقائدّيـــة. فقـــد كان يعتقـــد اأّن الحكومـــة الإيرانّية اأجبرت 

الن�ســـاء بالقـــّوة على ارتداء الت�ســـادور. كان »ولي���د« ي�سّجع الإخوة على 

م�ساهدة حفـــالت الّرق�ض والغناء على التلفزيـــون العراقّي. ولعّل اأحد 

الأ�سباب التي من اأجلها اأح�سروا التلفاز, كان اإ�سالل الإخوة وحرفهم. 

فالعراقّيون لم يكونـــوا ينفقون على اأحد بهذه ال�سهولة؛ اإّنهم لم يجلبوا 

التلفـــاز لحّرا�سهـــم, وعلـــى حـــّد تعبير اأحـــد الإخـــوة: »كرم���ى لعيون 

اأعدائه���م«! اإّنهـــم يهدفـــون ل�سيء ما. فّكـــرت ما الذي ينبغـــي اأن اأقوله 

لـ»ولي���د«. ورد اإلـــى ذهني ت�سبيه جّيد, مع اأّني لـــم اأكن اأعلم كم �سيوؤّثر 

هذا عليه. قلت له: 

 �سّيدي! يمكنني اأن اأطرح �سوؤاًل؟

- �سل!

- اإذا كنـــت جائعـــًا, وق�ســـدت مكانًا فراأيـــت علبتين مـــن ال�سمك, 

اإحداهما مفتوحة والأخرى مقفلة, من اأّيهما تاأكل؟
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كانـــت تلك المّرة الأولـــى التي يتكّلم فيها »وليد« معـــي ب�سكل جّيد, 

ومن دون اأن ينتبه اإلى مق�سودي اأجاب:

- وا�سح, من العلبة المقفلة.

كنت اأنتظر هذا الجواب لألقمه حجرًا في فيه. فقلت:

- اأنت تاأكل من العلبة المقفلة؛ لأّنها غير م�سمومة, �سحيح؟

هّز راأ�سه موؤّيًدا كالمي فتابعت:

- ول تاأكل من العلبة المفتوحة والم�سمومة, �سحيح؟

قال »وليد« الذي لم يكن قد التفت بعد اإلى ما اأهدف اإليه:

- ما عالقة هذا بمو�سوعنا؟

- له ارتباط كبير, ولي هدف من وراء هذا ال�سوؤال.

- ماذا تق�سد؟

ة ال�سمـــك المعّلبة المقفلة, تبقى عفيفة  - الفتـــاة المحّجبة مثل ُعبوَّ

و�سالحـــة, ترّبي اأنا�ســـًا �سالحين وموؤمنين. والفتـــاة غير المحّجبة هي 

ة المفتوحـــة, ل ترتبـــط بالإ�سالم, ويتخـــّرج على يديهـــا اأنا�ض  كالُعبـــوَّ

فا�سدون وماكرون وخطرون.

وفيما كان »وليد« يفّكر في كلماتي, تابعت:

ة المفتوحة والم�سمومة, عليك اأن تبتعد  - فكما اأنك ل تاأكل من الُعُبوَّ

عن المراأة غير المحّجبة وغير العفيفة. عندما ت�ستهلك العبوة المقفلة 

فهذا يعني اأّن قلبك يقول لك الحجاب والعّفة �سيء جميل! 

فـــي ال�سنتين اللتيـــن كان »وليد« فيهما حار�ـــضَ المخّيم, كانت تلك 

المـــّرَة الأولى التي ي�ستمـــع فيها اإلى كالمي ويغرق فـــي التفكير. اأعتقد 

اأّني تمّكنت في تلك الليلة, بهذا المثال الب�سيط , اأن اأوقف »وليداً« اأمام 
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وجدانـــه وحقيقة نف�سه, علـــى الرغم من اأّن ذلك لـــم يوؤّثر في معاملته 

.
(1(

ال�سّيئة لي

الثالثاء 14 ت2 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

, وطبقا للعـــادة, �ســـالة ال�سبح؛  اليـــوم, لم يحـــدث �ســـيء خا�ـــضّ

الإح�ســـاء ال�سباحّي؛ تنـــاول الفطـــور؛ الخروج ال�سباحـــّي؛ الدخول؛ 

اإح�ساء الظهـــر؛ تناول طعام الغداء؛ �سالة الظهـــر والع�سر؛ الخروج 

ع�سرًا؛ الدخول؛ اإح�ساء الع�سر؛ ال�ستراحة؛ الإعالن عن وقت النوم 

الجبارّي في ال�ساعة التا�سعة لياًل.

الخمي�س 16 ت2 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

بعـــد الظهر, اأح�ســـروا جهاز فيديو وعر�سوا فيلمـــًا. وقد اأمر رئي�ض 

الحّرا�ض بـــاأن يجتمع الإخوة, بمقدار ما ي�ســـع المعتقل رقم )7(, اأمام 

لت  التلفاز لح�سور الفيلم. كان المعتقل رقم )7( اأكبر المعتقالت. ف�سّ

اأنـــا و»ح�سين مروان���ي«, و»فرهن���ك خاكي���ان«, و»محم���ود يو�سفي« اأن 

نتبادل الحديث ِعَو�َض م�ساهدة الفيلم الذي لم يكن جديرًا بالم�ساهدة. 

لم تكد تم�سي ع�سر دقائق على عر�ض الفيلم حّتى اأتى »ح�سين مقيمي« 

قائاًل: �سّيد! اإّنه فيلم �سيا�سّي ل �سير في م�ساهدته.

بعـــد ذلـــك بمّدة, قال »م���وؤّذن« رتيـــب المخابرات في المخّيـــم,ـ وقد كان يتناق�ض مـــع »رامين ح�سرت   (1(

, كيف ترتدي الن�ســـاء والفتيات الإيرانّيـــات الت�سادور؟  زاد« فـــي اأغلـــب الأوقـــات حول مثل هذه الأمـــورـ 

اأجابـــه راميـــن: قراأنا فـــي �سحفكم اأّن »ب���ي نظير بوت���و« قد زارت اإيـــران. وبي نظير بوتـــو �سافرة كما 

تعلمون, حين تذهب اإلى اإيران ترتدي الحجاب. اإذا كانت لدينا المقدرة على جعل بي نظير بوتو رئي�سة 

الـــوزراء الباك�ستانّية ترتدي الحجاب, فلدينا القدرة والقّوة المعنوّية على جعل ن�سائنا وفتياتنا يرتدين 

الحجاب. فلم ُيِحْر جواًبا.  
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- اأّية موا�سيع يتناول؟

- حول الأ�سرى العراقّيين!

ق�ســـدُت المعتقل رقـــم )7( بغيـــة م�ساهدة الفيلم. غ�ـــضَّ المعتقل 

بالإخـــوة, حملني الإخـــوة على اأكتافهم وو�سعوني بالقـــرب من التلفاز. 

�ساهدت الفيلـــم, كان �سابط التوجيه ال�سيا�ســـّي يراقب حالت الإخوة 

وهم ي�ساهـــدون الفيلم. فالفيلم كان حول الحرب والأ�سرى العراقّيين. 

قـــال »حام���د«: »هذا فيل���م وثائقّي، �ساه���دوه جّيداً وانظ���روا ماذا كان 

يفع���ل حر�س الخمينّي بالأ�سرى العراقّيين«. اعتراني ال�سّك للحظات 

عندمـــا �ساهـــدت الفيلم. وذلك عندمـــا ُرِبَط اأ�سيٌر عراقـــّي ب�سّيارتين, 

و�ســـارت كال ال�سّيارتيـــن باّتجاهيـــن مختلفين, مّمـــا اأّدى اإلى انف�سال 

ج�سد الأ�سير اإلى ن�سفين!

عنـــد انتهـــاء العر�ض �ساألـــت »ح�سن به�ست���ي بور« عنـــه, وكان لديه 

معلومـــات دقيقة حول الفيلم. لقد تـــّم العداد جّيدًا لعر�ض هذا الفيلم 

في مخّيم اأ�سرى الحرب, وكان ذلك تحت اإ�سراف �سابط ق�سم التوجيه 

ال�سيا�ســـّي للمخّيم »�سفيق عا�س���م«. وقد عر�ض هذا الفيلم بغية ت�سويه 

�سمعة حر�ض الثـــورة اليرانّية والتعبئة, واإظهارهـــم بمظهر قا�ٍض. وقد 

اأظهـــروا فـــي هـــذا الفيلم حر�ض الثـــورة والتعبئـــة ب�سورة اأنا�ـــض ق�ساة 

ين قّتالون  وعديمـــي الرحمة بنحو يظّن الإن�سان ال�سطحـــّي, اأّن الإيرانيِّ

قـــد خلـــت الرحمة من قلوبهم. وقد اأطلقوا على هـــذا الفيلم ا�سم »حلو 

ومتوّح����س«. قـــال »ح�سن به�ست���ي ب���ور« للعراقّيين: »ملّف ه���ذا الفيلم 

موج���ود ف���ي المحكمة ف���ي اإيطالي���ا!« حاول العراقّيـــون اإظهاره كفيلم 

وثائقـــّي؛ لكّن الأمر انك�سف فيما بعد. لـــم يعترفوا باأّن الفيلم من اإنتاج 
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اإيطالّي. قال »به�ستي بور« للعراقّيين: عندما يتحّرر اأ�سراكم, �ستعلمون 

اأّي ت�ســـّرف كان هو الم�سداق للفيلم ال�سينمائّي: »الحلو والمتوّح�س« 

.
(1(

)نحن اأم اأنتم(

اعتر�ـــض الأ�سرى, بعد اأن تحّققوا مـــن تلفيق هذا الفيلم. وقام اأحد 

الأ�ســـرى الطهرانّييـــن, وكان قـــد خـــدم �سنًة في مقـــّر »ح�سمتّي���ة« في 

طهـــران, في مع�سكر الأ�ســـرى العراقّيين, وذكر حادثًة اأراد من خاللها 

اأن يبّيـــن للحّرا�ـــض و�سابط ق�ســـم التوجيـــه ال�سيا�سي للمخّيـــم, كيفّية 

ين لالأ�سرى العراقّيين, فقال: معاملة الإيرانيِّ

في اأّيام الجمعات, كان عدد من الأ�سرى العراقّيين, يوؤخذون وطبقًا 

للعـــادة, اإلـــى �سالة جمعة طهـــران. ذات جمعة, وحين العـــودة, تخّلف 

اأحدهم عـــن الحافلة التي كانت �ستقّلهم اإلى مقـــّر ح�سمتّية. فا�ستاأجر 

الأ�سيـــر العراقّي من اأجل الرجوع اإلـــى المخّيم �سّيارة اأجرة, وطلب من 

ال�سائـــق اأن يقّله اإلـــى المقّر على اأن يتقا�سى اأجره مـــن اإدارة المخّيم. 

وقد اأو�سل ال�سائُق الأ�سيَر العراقّي اإلى مقّر ح�سمتّية!

ين �سّيئة مـــع الأ�سرى العراقّيين, اأو  لو كانـــت معاملتنا نحن الإيرانيِّ

لم يكن غذاوؤهـــم الأرّز بالدجاج, لحاول الأ�سيـــر العراقّي الو�سول اإلى 

اأنتـــج هذا الفيلم )حلو ومتوح�ض( في العام 1983م, بالتعاون بيـــن موؤ�ّس�سة الإذاعة والتلفزيون العراقّي   (1(

وال�سركة ال�سينمائّية اليطالّية »را�سينغ بيكت�سر«. وقد ظّهرت هذه ال�سركة ال�سينمائّية من خالل اإعادة 

اإنتـــاج م�ساهد غير واقعّيـــة عن الحرب وتلفيقها مع بع�ـــض الم�ساهد الحقيقّية, م�سهـــدًا عن قتل اأ�سير 

عراقـــّي علـــى اأيدي حر�ض الثـــورة الإ�سالمّية الإيرانّيـــة, بطريقة مفجعة. وا�ستخدامـــت في هذا الفيلم 

الخـــدع ال�سينمائّية ال�سائدة اليوم في العالم بهدف �سرب حيثّية ال�سعب الإيراني واإظهار حر�ض الثورة 

الإ�سالمّية ك�سخ�سّيات عنيفة وبغي�سة. وقد ُعر�ض في �سالت ال�سينما في اأيطاليا, والعراق, وال�سين, 

واليابـــان, و�سائر البلـــدان العربّية ما عدا �سوريا ولبنان. وقد غّرمت محكمـــة مدنّية في روما في العام  

1986م موؤ�ّس�سة »را�سينغ بيكت�سر« بن�سف مليار لير, اأي ما يعادل اأربعمئة األف دولر اأميركي.   
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الحـــدود بدل العـــودة اإلى مخّيـــم ح�سمتّيـــة, ولختبر حّظه فـــي الفرار 

والذهاب اإلى العراق.

لـــم ي�سّدق بع�ض الحّرا�ض كالمه. فقال لهم »به�ستي بور«: اأي اإّنكم 

تنكـــرون اأّن اإيـــران هّيـــاأت في �سهر �سبـــاط من العـــام 1981م مقّدمات 

الزيارة لعوائل �سبعة اآلف اأ�سير عراقّي عن طريق تركيا؛ لو كنتم مكان 

ين, هل كنتم تقومون بهذا العمل.؟! الإيرانيِّ

الأحد  3 ك1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

ت�سادقـــت منذ عّدة اأّيـــام مع اأ�سيـــر ُيدعى »نورتاغن غ���راوي« من 

اأهالي قرية »نارلي اآجي �سو« من توابع »بندر تركمن«. وكان ي�ساعدني 

فـــي اإنجاز اأموري ال�سخ�سّية. كان ي�سبه »علي اأ�سغر اإنتظاري« اأخالقًا 

و�سيـــرًة. وكان بمثابة بهلـــول المعتقل. فمزاحه وطرائفـــه كانت ت�سفي 

ال�ســـرور والن�ســـاط على الإخـــوة. اأحيانًا كان يقول علـــى �سبيل المزاح: 

»اإله���ي ل تاأخذن���ا م���ن ه���ذه الدني���ا قب���ل اأن يقتلون���ا!« ذات ليلـــة قال 

»نورتاغ���ن« لأحد الأ�سرى الذي كان يـــركل اأيدي الإخوة واأرجلهم اأثناء 

مـــروره: »ي�س���ل الإن�سان اإلى مرحلة ل يرى فيه���ا �سوى اهلل«. وعندما 

كان ل ي�سل في مناق�ساته مع الحّرا�ض اإلى �سيء, كان يقول لهم:  

يمكن للحقيقة اأن ُتحنى لكن ل يمكن اأن ُتك�سر!

اليـــوم, عندما مّزق »حامد« �سورة الإمـــام التي كانت قد ُن�سرت في 

�سحيفة القاد�سّية العراقّية, اعتر�ض عليه »نورتاغن« وقال:

- ل اأحـــد يفعـــل ذلك ب�سورة مرجـــع تقليد, ومهما يكـــن, فاآية اهلل 

الخمينّي مرجع تقليد!
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و�ســـع »حامد« قلمـــًا بين اأ�سبعـــي »نورتاغن« و�سغـــط عليها بحيث 

جعلـــه يتلّوى من الألـــم. جمع »نورتاغ���ن« قطع �سورة الإمـــام الممّزقة 

وقّبلها اأمام اأعين الحّرا�ض قائاًل:

- عندما تطبعون اأنتم �سورة الإمام في �سحفكم, فلي�ض من الجدير 

بكم تمزيقها!

و�ساأل »نورتاغن« »حامًدا«: هل ت�سيء اأنت اإلى النبّي والعياذ باهلل؟ 

- وهل الخمينّي نبّي؟

- ل, لي�ض نبّيًا, لكّنه خليفة النبّي بحّق!

ال�سبت13 ك1 1989 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

بعـــد الظهـــر, جاوؤوا بعـــدد من الأ�ســـرى الجدد اإلـــى المخّيم. كانت 

�سهـــرة اأحدهم »رج���وي«. والظاهر اأّنه قـــد اأتى من »مخّي���م بعقوبة«. 

وكان قـــد ت�ساجر مع اأحد الأ�سرى وحمل عليه �سفرة, فاأبعده العراقّيون 

اإلـــى مخّيمنا. وقبل اأن يحـــّددوا له المعتقل الـــذي �سيمكث فيه, انهالوا 

عليـــه �سربًا بال�سياط. ولكي يفلت من �ســـرب العراقّيين و�ستمهم, قال 

للحّرا�ض: اأنا من اأقرباء »م�سعود رجوي«, ل يحّق لكم �سربي!

كنـــت واثقـــًا باأنه كان يخدع العراقّييـــن؛ لكّن »�سع���ًدا« �سّدق اأّنه من 

اأقربـــاء رجـــوي. ولـــذا, تركه و�ساأنـــه لفتـــرة. بعدها بمّدة, جـــاء بع�ض 

الأ�سخا�ـــض مـــن »مخّي���م بعقوب���ة« اإلـــى مخّيمنـــا, فقال اأحـــد الأ�سرى 

يـــن العـــرب لـ»حام���د«, وقد كان يعرفـــه: اإّن »رج���وي« هذا كان  الإيرانيِّ

ي�ستغـــّل في بعقوبة اأي�ســـًا ا�سم »م�سعود رج���وي«. عندما انك�سف اأمره, 

انتقم منه الحّرا�ض!
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الأربعاء 10 ك2 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

 للحار�ض 
ً
قبـــل اأ�سبوعيـــن, ترجمُت بع�ـــض الكلمـــات العربّية خطـــاأ

العراقـــّي جميـــل. لم اأق�سد �سيئًا معّينًا. ولأّنـــه كان قد اآذاني, قلت في 

نف�ســـي �ساأقت�ـــضّ منه. فـ»جمي����ل« الذي كان قـــد اأخذ اإحـــدى اأ�سغالي 

اليدوّية بالقّوة, �سعى اإلى بناء �سداقة معي لكي اأ�سنع له �سيئًا جديدًا. 

فقـــد كان معجبـــًا بمطّرزاتي. قـــال لـ»�سام����ي«: اأريد اأن اأخـــدع »نا�سر 

�سليم����ان من�س����ور« حتَّى يطـــّرز لي اأ�سيـــاء جميلة. فاأخبرنـــي »�سامي« 

ي منذ عّدة اأّيـــام اأن اأعّلمه معنـــى اأع�ساء البدن  بذلـــك. وقد طلـــب منَّ

والجـــوارح بالفار�سّية. كان ذكيـــًا و�ساحب ذاكرة قوّيـــة. فكان يحفظ 

ب�سرعـــة كّل ما اأقـــول له. ولكي اأنتقّم منه, لمـــا ظلمني, قلت في نف�سي 

�ساأوذيه.

عندمـــا اأخبرت »محم���د كاظم باباي���ي« و»ح�سين مقيم���ي« بالأمر, 

�سّجعانـــي, اأّمـــا »جالل رحيمي���ان« فقـــال: ل ينبغي اأن تعّلمـــه الكلمات 

خطاأ, فاإن ُعِلَم بذلك ي�سّود عي�سك.

على كّل حال, عّلمته اليَد ِرْجاًل, والِرْجَل يدًا, العيَن �ساربًا, وال�سارب 

عينـــًا, واللحية اأذنـــًا, والأذن لحيًة. كان ذلك اأّول مـــزاٍح لي مع حار�ض 

اأراد عقد �سداقة معي لأ�سنع له اأ�سغاًل يدوّيًة جّيدًة. اليوم وقع »جميل« 

في �ســـّر اأعمالي. في الأّيـــام ال�سابقة, عندمـــا كان »جمي���ل« ياأتي اإلّي, 

يكّرر الكلمات التي كنت عّلمته اإّياها. وكنت اأنا اأهّز براأ�سي عالمة على 

الموافقة, اأي: نعم, لقد تعّلمتها جّيدًا.

مـــن �ســـوء حّظـــي, اأّن »جمي���اًل« اأخذ فـــي المعتقل رقـــم )7( بلحية 

»دهقان من�سادي« الذي ورد للتّو من »م�ست�سفى تكريت« وقال:
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- لي�ـــض »نزدي كو����س«؟ )لماذا لم تحلق اأذنك؟!( ]وكان يق�سد ِلَم 

لم تحلق لحيتك؟[

عال �سوت الإخوة بال�سحك. �ساألهم جميل: لي�ض ت�سحكون؟ )لماذا 

ت�سحكون(؟

- فقالوا له: �سّيدي! ل يقولون لّلحية كو�ض!

- لحية �سينو بالفار�سي؟ )ما معناها بالفار�سّية(؟

قـــال »كري���م«: تعنـــي بالفار�سّيـــة ري�ض. ففهـــم اأّنني عّلمتـــه اأع�ساء 

. غ�سب »جميل« وجاء اإلّي. لـــم اأفّكر في عاقبة 
ً
البـــدن والجوارح خطـــاأ

هـــذه المزحة. لم يكن عندي مـــا اأقوله, اأو اأدافع به عن نف�سي. �سفعني 

 �سفعًة قوّيًة على خّدي! عندما 
ً
»جميل« مقابل كّل كلمة عّلمتها اإّياه خطاأ

تلّقيـــت هذه ال�سفعات فّكرت, ما هذا الفعـــل الذي فعلته. كنت اأ�ستحّق 

هـــذه ال�سربـــات. كان عنـــد كّل �سفعة ي�سيـــر اإلى تلك الأع�ســـاء ويرّدد 

معانيها الخاطئة, وي�ساألني ماذا ُيقال لهذه؟ كنت اأنا اأي�سًا اأرّدد مع كّل 

�سفعة اأتلّقاها, الكلمات الخاطئة نف�سها التي عّلمتها اإّياه!

عندما انتهيت من تلّقي ال�سربات, جاءني »محمد كاظم بابايي« الذي 

كان �ساهـــدًا على تعذيبي وقال: ق�سّيتك اأ�سبحـــت مثل ق�سّية جحا, حيث 

�ُسئـــل كم عمرك؟ فقال: اأربعون �سنًة. بعد ثالثين �سنًة �ُسئل: كم عمرك يا 

جحـــا, فقال اأربعون �سنًة. قيل: �ُسئلت هذا ال�سوؤال قبل ثالثين �سنًة فقلت: 

اأربعون �سنًة. فاأجاب: »الرجل عند كالمه«. وتابع »محّمد كاظم بابايي«: 

عّلمته كلمات خاطئة, وها اأنت ذا ترّددها ثانيًة ب�سكل خاطئ!

قلـــت له: »محّمد كاظم«! الّرجل عند كالمـــه؛ اللحية بالفار�سّية مو 

ري�ض!)ري�ض = لحية(
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الثنين 15 ك2 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كان البرد �سديدًا ينخر العظام. ومن �سّدة ما كنت جائعًا اأحببت اأن 

اأ�سبـــع ولو لمّرة واحدة من الطعام. ولم يكـــن اأمامي �سوى طريٍق واحٍد 

لأ�سبع ولو لمّرة واحدة, كان علّي اأن اأطلَب من ت�سعة اأ�سرى اأن يتخّلوا لي 

عـــن طعامهم, لآكله, واأ�سبع بطني ولـــو لمّرة واحدة. لم يطاوعني قلبي 

لفعل ذلك!

الأربعاء 17 ك2 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

اليـــوم, غ�سب »�سع���د« مّني ومن بع�ض الأ�ســـرى الآخرين. منذ عّدة 

اأّيام, والطق�ض ي�ستدُّ ق�ساوة, لم اأحتمل البرد. مّزق اأربعة اأ�سخا�ض مّنا 

اأحد البّطانّيات وِخطنا معاطَف لأنف�سنا. عندما ارتديت معطفي �سعرت 

بالـــدفء. ولّمـــا راآنا الإخوة فـــي المعتقالت الأخرى, فعلـــوا ما  فعلناه. 

ن�سط �سوق حياكة المعاطف من البّطانّيات )الحرامات(. انهال »�سعد« 

بال�سوط على ظهري. واأخذ مّني المعطف؛ لم ُيِرد اأن يتكّرر هذا الأمر.

الثالثاء 13 اآذار 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

احتفلنـــا بيـــوم ميالد اإمام الع�ســـر|, الذي اأقامـــه اأ�سرى »تبريز 

قيـــم الحتفـــال ,- كاحتفـــال »ع�س���رة الفج���ر« -, 
ُ
واآذربيج���ان«. وقـــد اأ

بالمكانّيـــات القليلة, وبعيـــدًا عن اأعين العراقّيين. وقـــد �سّكل الأ�سرى 

الأتـــراك )اأتـــراك اإيران( مجموعـــة الإن�ساد. بعد الظهـــر, اأن�سدوا في 

المعتقـــل الأ�سعار الجميلة ب�ســـكل جماعّي. وقد عمـــل الإخوة جاهدين 

لإجراء فقرة الن�ســـاد والم�سرح, واأعدّوا الحلوى كذلك. وطبقًا للعادة, 

وقف اأحـــد الإخوة الحامل للمراآة بالقرب من نافـــذة المعتقل, ليطلعنا 
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بمجـــيء العراقّيين. وقـــد قراأ »حيدر خاني« المولـــد لهم. فكان يتوّقف 

عن القراءة حين ياأتي الحّرا�ض, ويكمل حين ين�سرفون. 

كان حار�ض النافذة يخبر الإخوة بمجيء الحّرا�ض با�ستخدام كلمات, 

مثـــل: الو�سعّية الحمراء, الجّو غائم, ممطر .. . لكثرة ما ا�ستعمل هذه 

الكلمـــات, قال »�سام���ي« عندما دخـــل المعتقل ملّمحـــًا وممازحًا: الجّو 

اأحمر, الو�سعّية غائمة, فتعلو اأ�سوات الإخوة بال�سحك...

الأربعاء 21 اآذار 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

. وقد كتبُت ر�سالة اإلى 
(1(

اليوم, كان اليوم الأّول من العام1369هـ.�ض

»علي اأكبر في�س«, و�سعتها داخل كب�سولة م�ساّدة لاللتهاب, واأعطيتها 

للدكتور »موؤّيد« لي�سّلمها اإليه.

لـــم نفر�ض كما في عيد ال�سنـــة الما�سية مائدة ال�سينات ال�سبع. وقد 

ق�ّسمنـــا اأعمال ال�سنة الجديدة. وتّم الّتفاق على اإنجاز الأعمال اليومّية 

علـــى هيئـــة وزارات اأربـــع. وزارة ال�سّحـــة وال�ست�سفـــاء, وزارة التربية 

والتعليم, وزارة الأمن والدفاع, ووزارة الثقافة والإر�ساد ال�سالمّي!

دمجنا وزارة الأمن والدفاع. وقد كانت تلك فكرة »جالل رحيميان«. 

فقد قال جـــالل,ـ وكان عريف المعتقل ـ,: هذا المخّيم هو وطن م�سّغر 

فـــي ناحية من نواحي العراق؛ وقد اجتمعت اإيران كّلها في مكان واحد, 

وينبغي تعيين الوزراء للقيام بالأعمال. 

اقترحـــت اأ�سمـــاء اأربعـــة اأ�سخا�ـــض على اأ�ســـرى المعتقـــل للت�سّدي 

لم�سوؤولّيـــة الوزارات الأربع. وكان من المقـــّرر اأن يعطي اأ�سرى المعتقل 

يوم 21 اآذار من كل عام ميالدي من العام الإيراني, ت�سادف بداية العام الهجري ال�سم�سي.  (1(
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الثقـــة لهـــوؤلء الأ�سخا�ـــض. وقد تّم اقتراح ا�ســـم »كامبيز ف���رح دو�ست« 

للت�سّدي لوزارة ال�سّحـــة وال�ست�سفاء, و»جالل لحمي« لوزارة التربية 

والتعليـــم, و»علي اأ�سغر اإنتظ���اري« لوزارة الثقافة والإر�ساد الإ�سالمي, 

واأنا لوزارة الأمن والدفاع. وقد نال الوزراء ثقة اأ�سرى المعتقل. 

كان من مهّماتي اأخذ المعلومات الالزمة من العراقّيين, واإعطائهم 

المعلومـــات المحروقـــة, وتوّلـــي اأمر الأ�ســـرى المدّخنيـــن الذين باعوا 

اأنف�سهـــم للعراقّييـــن. وكان وزيـــر ال�سّحـــة وال�ست�سفـــاء م�ســـوؤوًل عن 

متابعة العالج, تاأمين الأدوية الالزمة بطرق مختلفة, ومبادلة الأ�سغال 

اليدوّيـــة بالأدوية والتوا�سل مع الأطّبـــاء العراقّيين. وكان »كامبيز فرح 

دو�س���ت« الـــذي كان يعمل فـــي الم�ستو�سف, خبيرًا بهـــذا العمل. ومهّمة 

وزيـــر التربيـــة والتعليم كانت تنظيـــم ال�سفوف الدرا�سّيـــة للم�ستويات 

المختلفـــة, وتاأميـــن اأوراق اأكيا�ض الأ�سمنـــت واأوراق اأعقـــاب ال�سجائر 

لي�ستخدمهـــا الإخـــوة, وترجمة ال�سحـــف العراقّية. اأّمـــا وزارة الثقافة 

والإر�ســـاد الإ�سالمي, فكانت تتوّلى اإقامة المرا�ســـم المختلفة ال�ساملة 

لالحتفـــالت, وولدات الأئّمـــة الأطهارR ووفّياتهـــم, باللتفات اإلى 

ة. الظروف الزمانّية الخا�سّ

كانـــت مهّمـــة تاأميـــن الو�سع الأمنـــّي لإقامـــة البرامـــج الثقافّية في 

المعتقل, وم�سوؤولّية حاجب النافذة الذي يراقب حركة الحّرا�ض ويطلع 

الإخوة مبا�سرة عند مجيئهم, من مهّمات وزارة الأمن والدفاع اأي�سًا.

الثنين 9 ني�سان 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كنـــت في ممّر المعتقل حين دخل »حامد« و»رافع« اإلى المعتقل رقم 

)10(. كان اأحد الإخوة يقّلد �سوت ال�سيخ »ها�سمي رف�سنجاني«. وكان 
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يقّلـــد �سوته بدّقة بالغة بحيث اأّن كّل من يمر من خلف النافذة يظّن اأّن 

ال�سيخ رف�سنجاني هو الذي يتكّلم. اأنا اأي�سًا كنت اأ�سمع كلماته من خلف 

النافـــذة. بمجيء الحّرا�ض غّير وجهة كالمه. فطلب »رافع« من »كريم« 

اأن يترجم كالمه. 

طلـــب »حامد« مـــن الأ�سير اليرانـــّي اأن يتابع كالمـــه. فقال حامد: 

اإّنـــه يقّلد كالم ال�سيـــخ رف�سنجاني رئي�ض جمهورّية اإيـــران. تابع الأ�سير 

اليرانّي كالمه, ولم يكن يوّد افتعال م�سكلة والتحّدث اإلى الحّرا�ض:

ين الذين يقبعون في مخّيمات  - اإّنني اأطلب من جميع الأ�سرى الإيرانيِّ

تكريـــت ال�سبر والثبات. اأن ي�سمدوا, وير�سوا بر�سا اهلل, فاإّن اهلل مع 

ين  ال�سابرين. كما اأطلب من نظيري العراقّي اأن يقّدم لالأ�سرى الإيرانيِّ

الغذاء الكافـــي, اإّننا هنا, نقّدم لأ�سراكم الدجاج بـــالأرّز. ا�سمحوا ولو 

لمّرة واحدة, ولتكون ذكرى للتاريخ, لالأ�سرى اأن ي�سبعوا من الطعام, ل 

تفعلـــوا �سيئًا, بحيث اإذا ما عـــاد الأ�سرى الإيرانيُّون اإلى بلدهم, وراأتهم 

�سعوب العالم عبر و�سائل العالم فتقول: في اأّية بالد كان هوؤلء يعانون 

المجاعة, بحيث �ساروا ي�سبهون جياع اأثيوبيا واأفريقيا...

اأبنائـــي! اأعّزائـــي! اإّن اأ�سا�ض هـــذه الم�سائب والبـــالءات هو ال�سّيد 

ماد�ـــض؛ هذا الأبلـــه المجنون, هـــذا الأحمق المتوّح�ض, هـــذا الإن�سان 

العنيد الذي اأ�سل�ض قياده لل�سيطان, فجعله اأ�سا�سًا لجميع الم�ساكل...

عندما اأنهى الأ�سير الإيراني كالمه, �ساأل »حامد«: من هو ماد�ض؟ 

فقـــال الأ�سير الإيرانّي: ماد�ض هو لقـــب الرئي�ض الأميركّي الذي هو 

م�سدر جميع الم�سكالت!  

ًة عندما قال الإخوة اإّن ماد�ض الرئي�ض  �سّدق »حامد« ما قاله. وخا�سّ
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�لأميرك���ّي ه���و �ل�شيطان �لأكبر؛ لكن حين علم فيم���ا بعد �أّن ماد�ص هو 

كلمة »�صّدام« معكو�شًة، لّقن �لأ�شيَر �لم�شكيَن در�شًا. 

الجمعة 20 ني�سان 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كان���ت �آخر جمعة من �شهر رم�ش���ان �لمبارك. وكان ل�شهر رم�شان 

���ة. وقد �بتد�أ �شهر رم�شان ف���ي �ليوم �لتالي  �أج���و�ءه �لمعنوّية �لخا�شّ

لعي���د ر�أ����ص �ل�شنة �لهجرّي���ة �ل�شم�شّية. في �ل�شباح وبع���د �لإح�شاء، 

ُنِقلنا �إلى �لمعتق���ل رقم )12( بجرم قر�ءتنا لدعاء كميل. قبل �لظهر 

دخ���ل �لم���ازم »فا�ص���ل« �لمعتق���ل، ور�ح يح���ّدث بع����ص �لإخ���وة عن 

. فق���ال، ول �أعلم �إن كان �شادقًا �أو كاذبًا: 
(1(

ذكريات���ه في »�صو�صنكرد«

»لق���د قتل���ت الكثير م���ن الإيرانيِّين ف���ي بداية الحرب ف���ي الحويزة 

والب�صت���ان«. و�أف�ش���ل ذكري���ات �لم���ازم »فا�صل« ف���ي بد�ية �لحرب، 

كانت قتل �لجو�مي�ص ف���ي �لنهر �لو�قع في �أطر�ف »�صو�صنكرد«. وكما 

كان يق���ول: �إّن ل���ّذة قتل �لجو�مي����ص في »�صو�صنكرد« كان���ت تفوق لّذة 

ين! عندما كّنا نطلق �لني���ر�ن في نهر »غوفل« �لو�قع في  قت���ل �لإير�نيِّ

�شو�شنك���رد على �أرج���ل �لجو�مي�ص �ل�شخمة، كان���ت �شيحاتهم ت�شّم 

�لآذ�ن. وحين كان���ت عظام �أرجل �لجو�مي�ص تتفّت���ت، كانو� يتململون 

عل���ى �لأر����ص وي�شيحون. قلت حينه���ا للجنود �لآخري���ن: ل تقتلوهم، 

دعوهم يتململون! 

ين، فما ذنب �لجو�مي�ص �لم�شاكين؟ فقلت له: كنتم تقاتلون �لإير�نيِّ

��ش���م مدينة �ير�ني���ة قريبة من �لح���دود �لعر�قّية �لجنوبية، تق���ع �شمال غرب �لأه���و�ز، كانت م�شرحا   (1(

���ة عندما �حتل نظ���ام �لبعث مناطق و��شع���ة من محافظة  للعملّي���ات �لع�شكرّي���ة ومح���وًر� متقدًما خا�شَّ

خوز�شتان مع بد�ية ثمانينات �لقرن �لما�شي . )مركز نون(.
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ذهبت �إلى »ح�صن به�صتي بور« جل�شت �إلى جانبه، كان يعطي در�شًا 

لمجموعة من �لإخوة. قال:

ُتقام �لي���وم في �إير�ن، م�شير�ت يوم �لقد�ص، �أوّد لو نطلب �ليوم من 

م�شوؤولي �لمعتقل طلبًا، ل �أدري بماذ� �شيجيبون؟

فح�ش���ن به�شتي بور �لذي كان ياأتي باأف���كار جديدة د�ئمًا، قال: �أّيها 

�لإخ���وة، �إّن ُعُمَرنا يم�شي كالريح. �أري���د �أن �أقول للنقيب »خليل«، �أنتم 

ع���رب، و�ل�شعب �لفل�شطينّي عربّي �أي�ش���ًا. وهوّيتكم �لعربّية تق�شي باأن 

 (1(
تكونو� �إلى جانبه، كم���ا �أّن عاقة يا�شر عرفات ب�شّد�م عاقة وثيقة

�إذ� كنت���م تّدع���ون �أّن قلوبك���م م���ع �ل�شع���ب �لفل�شطين���ّي، فاطلب���و� من 

ين �إلى فل�شطين ليقاتلو�  م�شوؤوليك���م �لكبار �أن ياأخذو� �لأ�ش���رى �لإير�نيِّ

�لإ�شر�ئيلّيين بدل �أن يتعّفنو� في �ل�شجون �لعر�قّية!

�إل���ى ذلك �ليوم، لم �أكن قد �لتفّت �إل���ى �أحاديث »به�صتي بور«. كان 

�قتر�ح���ه �أمنية �لكثيري���ن مّنا. وكان كثيرً� ما يتط���ّرق في درو�شه لمثل 

هذه �لمو�شوعات. كما كانت �لمقاومة في �أّي مكان من �لعالم في �شبيل 

�لدف���اع عن مظلومي �لعالم من �لمو�شوع���ات �لتي كان يطرحها ح�شن 

به�شتي بور في �إطار �لق�شايا �لعالمّية لاإمام �لخمينّي.

اط  �����ص و�ل�شبَّ و�ش���ل كام »به�صت���ي ب���ور« هذ� �إل���ى م�شام���ع �لحرَّ

و� م���ن كام���ه ه���ذ�، لأنَّ �لكثير م���ن �لعر�قيين  �لعر�قّيي���ن. وق���د �ُشرُّ

ة؛ لهذ� �ل�شبب، منح �شّد�مًا لقب �شاح �لدين �لع�شر،  كانت تربط يا�شر عرفات ب�شّد�م عاقة خا�شّ  (1(

طلقت في �للقاء�ت بين هذين �لرجلين، وقد ن�شرت مر�ًر� 
ُ
وفار����ص �أّمة �لعرب. هذه �لألقاب و�لتعابير �أ

ف���ي �شحف �لقاد�شّية، و�لثورة، و�لجمهورّية. قال »يا�صر عرفات« في �إحدى لقاء�ته ب�شّد�م، بينما كان 

يت�شّل���م منه هد�يا قّيم���ة: �شّيدي رئي�ص �لجمهورّي���ة! ر�أيت في �لمنام �أّنك تركب ح�شان���ًا �أبي�ص �للون، 

و�لأّم���ة �لعربّي���ة و�ل�شامّية ت�شير خلف���ك، و�أنت تقودهم لفتح �لقد�ص. وكان من���ام يا�شر عرفات هذ�، 

خبر �شحيفة �لقاد�شّية �ل�شاخن.
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���ُرون لل�شعب و�لق�شّية �لفل�شطينّية. وق���ال »به�صتي بور« للمازم  منا�شِ

»فا�صل« متهّكمًا:

- �أظ���ّن �إن ح���دث ه���ذ�، �شتفرح���و� عندم���ا نقتت���ل، فُنقت���ل نح���ن 

و�لإ�شر�ئيلّيون!

قال »فا�صل«: طلبكم هذ� غير ممكن �لح�شول.

فق���ال محمد كاظم: كيف ح�شل �أن �جتمعت كّل تلك �لباد �لعربّية 

لقتالنا! وقد ح�شل هذ�!.

فاأجاب »�صامي« �لحار�ص �لعر�قّي وكان �إن�شانًا مّطلعًا ومثّقفًا:

���ا �إلى �لعر�ق،  - ف���ي �ل�شنو�ت �لت���ي كان �لإمام �لخمينّي فيها منفيًّ

عم���ل �لنظام �لعر�قّي بجّد لمنع �نت�شار فتوى �لإمام بتجويز دفع �أمو�ل 

.(1(
�لخم�ص و�لزكاة للفد�ئّيين �لفل�شطينّيين

االثنين 23 ني�سان 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

�لي���وم، �ختلف���ت معامل���ة �لعر�قّيين لنا ع���ن �لأّيام �لفائت���ة. و�شار 

�لعر�قّيون يعاملون �لإخوة بلياقة. فقد ن�شرت �ل�شحف �لعر�قّية ر�شالة 

�ش���ّد�م �لتي �أر�شلها �أم�ص، �إلى رئي����ص جمهورّيتنا، و�لتي طلب فيها من 

�ل�شي���خ رف�شنجان���ي �للقاء به في مّك���ة �لمكّرمة لعق���د �إّتفاقّية �ل�شلح. 

ين.  وكان يا�ش���ر عرفات من قام بنقل هذه �لر�شال���ة �إلى �لقادة �لإير�نيِّ

وقد بالغت �ل�شحف �لعر�قّية �ليوم في تمجيد �شّد�م كرجل �ل�شلح في 

�ل�شرق �لأو�شط. في �لأّيام �لتالية، حين رف�ص �لقادة �لإير�نيُّون �قتر�ح 

لقاء �شّد�م في مّكة �لمكّرمة، عادو� �إلى عادتهم �لقديمة ور�حو� يكيلون 

�ل�شّب و�ل�شتائم لل�شيخ رف�شنجاني. 

�لمو�شوع يعود �إلى �لعام 1968م.  (1(
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ال�سبت 28 ني�سان 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

�لي���وم، �ُشمح لنا بلعب �لك���رة �لطائرة، وذل���ك بمنا�شبة عيد مياد 

�شّد�م. وكان م�شموح���ًا لاإخوة من قبل، بلعب كرة �لطاولة فقط. قّلما 

كان �لإخ���وة يلعبون كرة �لطاولة مع �لحّر��ص. وم���ا عد� »�صلوان« �لذي 

ًة في لعب كرة �لطاولة، كان �لحّر��ص �لآخرون  كان يمتل���ك مهارًة خا�شّ

ينهزم���ون �أمامن���ا. ولك���ي يتجّن���ب �لإخوة �ل�ش���رب و�ل�شت���م �لذي كان 

�شيطاله���م بعد �نتهاء �لمبار�ة في حال فوزن���ا، كانو� يظهرون �ختافًا 

قليًا في �للعب. كان كّل فائز في م�شابقة �لتيني�ص ُي�شرب. عندما كان 

�لعر�قّي���ون يظهرون �نزعاجهم من خال �شرب �لإخوة، لم يعد �لإخوة 

م�شتعّدين لّلعب معهم.

في مب���ار�ة �ليوم، �شّكل �شب���اب �ل�شمال �لتركيب���ة �لأ�شا�شّية لفريق 

�لك���رة �لطائ���رة. كان �شباب »بن���در تركمان« وم���ن جملتهم »نورتاغن 

غ���راوي« �أف�شل لعبي �لفريق. ل���م يرق �شير �للعبة للحّر��ص كثيرً�؛ لذ� 

�أخرجو� »نورتاغن غراوي« من �لمبار�ة.

ين. ل���م يتقّبل �لفريق  �نته���ت �لمب���ار�ة بفوز فريق �لأ�ش���رى �لإير�نيِّ

�لعر�ق���ّي �لخ�ش���ارة �ش���وى �ثنين منهم وكان���ا محترمي���ن، فيما غ�شب 

»وليد« و»رافع« و�شعيا �إلى تعوي�ص خ�شارتهم بالنتقام مّنا.

ق���ال »نورتاغن« للعر�قّيين: �ألأّننا �أ�ش���رى علينا �أن نخ�شر �لمبار�ة؟ 

وهل علينا �أن نخ�شر لُت�شّرو� �أنتم؟!

�شن���ع �أحد �لإخوة �لتبريزّيين للمبار�ة كاأ�شًا من �لج�ّص. وكان لهذه 

�لمبار�ة �لمّرة كاأ�شًا جميًا، �أخذه �لحّر��ص.

خِبرنا باأّن مبار�ة �شُتقام بمنا�شبة عيد مياد �شّد�م 
ُ
قبل عّدة �أّيام، �أ
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ي���ن. وكان �لإخ���وة ق���د ��شترط���و� عليهم عدم  مقاب���ل �لأ�ش���رى �لإير�نيِّ

�شربه���م ف���ي حال فوز فريق �لأ�ش���رى، فوعد �لحّر�����ص باحتر�م نتيجة 

�لمبار�ة.

كان لكاأ����ص �لبطول���ة وجهان، ُر�شم���ت على �لوج���ه �لأّول له خريطة 

�إير�ن، وعلى �لوجه �لثاني خريطة �لعر�ق. وقد كان كاأ�ص �لبطولة �ليوم 

م���ن ن�شيب �لفريق �لخا�شر. وه���ذ� عادّي في عالم �لأ�ش���ر، لكّنه لي�ص 

كذلك في عالم �لريا�شة!

بعد �لظه���ر �نتابني �لف�شول. ق���ر�أت �لأبيات �ل�شعرّي���ة لعادل عقلة 

�لمغّني �لعر�قّي، بقليل من �لت�شّرف. وقد قيلت هذه �لأبيات في و�شف 

�شّد�م:

�شّيدي يا �شّيدي يا �شّيدي. )1(

�شّيدي بيتك َخِرب، يا �شّيدي.)1(

�شّيدي يا �شّيدي يا �شّيدي. )1(

�شّط �لعرب �شار ملكنا يا �شّيدي. )1(

و�ي حزوك و�ي خّلي.)3(

ال�سبت 26 اأيار 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

�لي���وم، فيما كنت جال�شًا مقابل �لمعتق���ل رقم )12(، جاءني »ماجد« 

�لحار����ص �لعر�قّي �لجدي���د. وكان يحّب �لمط���ّرز�ت �لجميلة و�لظريفة، 

تمام���ًا كالمازم »قحط���ان«. في تل���ك �لأّيام، ومن �أج���ل �لح�شول على 

قل���م، وورقة، و�أدوي���ة لزمة، قاي�شت �أجم���ل مطّرز�تي مع»قا�ص���م«. فقد 

كان »قا�ص���م« مع كّل محا�شنه �إن�شان���ًا ��شتغالّيًا. وكان على عاقة جّيدة 
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ين �لعرب. وقّلما كان يعامل �لأ�شرى معاملة �شّيئة �شوى  بالأ�شرى �لإير�نيِّ

ف���ي �لمو�رد �لتي كان ُيجبر فيها عل���ى ذلك. وقد �أرى »قا�ص���ُم« »ماجداً« 

بع����ص مطّرز�تي و�أ�شغال���ي �ليدوّية. فح�ش���ده �لحّر��ص عليه���ا. وهذ� ما 

قال���ه »قا�صم« نف�شه لي. كنت جال�شًا مع رفاقي: »عّبا�س بهنام«، و»محمد 

بلج���ك«، و»عل���ّي باق���ري« في ممّر �لمعتقل؛ جاء »ماج���د« وفي يده قطعة 

قما�ص بي�شاء �للون م�شاحتها 30×30 �شم. ل �أعلم من �لذي �شّممها. فلم 

ُتجِد محاولته لجبار »علّي يماني« على ر�شم �شورة �شّد�م على قما�شته 

تل���ك. لكّن���ه خّطط عب���ارة »اللهم اجع���ل عواق���ب اأمورن���ا خي���راً«. نادى 

»ماجُد« حكيَم خليفان �لمترجم وقال لي بعنجهّية ومن مو�شع �لآمر:

- طّرز لي هذه!

حاول���ت �إخفاء غيظي �لنا�شئ ع���ن معاملته �ل�شّيئة لي، فلم �أ�شتطع. 

كان قبل ذلك، قد وّجه �ل�شتائم �لبذيئة لي. وكان يقول كاًمًا م�شتقبًحا. 

وق���د ُثقبت طبلة �أذن �أحد �لأ�شرى جّر�ء �شفعاته �لتي وّجهها �إليه. فقد 

كان �إن�شان���ًا غريب �لطب���اع. يتج�ّش�ص على �لأ�ش���رى. وكان عندما يرى 

�أ�شيري���ن يتحادثان معًا، يناديهما وي�ش���األ كّاً منهما على حدة: عّماذ� 

كنتما تتحادثان؟

قلت »لماجد« �لذي �أ�شّر علّي لأطّرز له �شورة �شّد�م: 

- خذها لزوجتك تطّرزها لك!

- �أنا عازب!

- خذها لأّمك �أو �أختك!

كان ه���ذ� �لأمر مفاجئًا »لماجد«. فهو �لذي كان في �لبد�ية يتحّدث 

�إلّي بهدوء قال:
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- لقد �أعجبتني �أعمالك، وقد ر�أيت مطّرز�تك عند »قا�صم«.

- لأماأ �أوقات فر�غي، �أقوم باأعمال �لتطريز لنف�شي. 

َولم تطّرز �أ�شياًء ل�»قا�صم«؟
َ
- �أنت تكذب، �أ

ل���م �أ�شتطع �إخبار »ماجد« باأّي �لأمور عاو�شُت »قا�صًما«. وقد وعدته 

ب���اأن ل �أخبر �أحًد� ب�شيء عّما تبادلناه. و»قا�ص���م« نف�شه �أي�شًا، لم يخبر 

ي �إلى �لإ�ش���ر�ر به. وكان �لنقيب »خليل« قد  �أح���دً� ب�شيء. فذلك �شيودِّ

منع �لحّر��ص من �لقيام بهكذ� �أعمال. قلت لماجد:

- �شّيدي! ل ��شتطيع �ن �أطّرز لك �شورة �شّد�م!

كن���ت �أعلم �أن �لرف�ص �شيجّر علّي �لوي���ات. في مثل هذه �لمو��شع 

كنت �أجلب كّل �لم�شائب على نف�شي. غ�شب »ماجد« من كامي وقال:

- �شوف �أعاقبك ب�شبب �إهانتك ل�شّد�م!

- لم �أهنه، �إّنما قلت �إّني لن �أطّرز �شورته!

كنت �أعلم �أّن »ماجداً« �شيلحق بي �لأذى. ومن �شّدة غ�شبه نال �أّمي 

و�أختي بال�شتم و�ل�شباب، ركل ع�شاي برجله وكان في غاية �لغ�شب.!

وحين �شتمني قلت له: 

- �ل�شب���اب �لذي كلت���ه لي �إّنما يلي���ق بك. لقد ُقِطع���ت رجلي ب�شبب 

�ش���ّد�م، و��شت�شهد �أخي ب�شببه، وها �أنا ذ� �أقبع في هذ� �ل�شجن ب�شببه، 

وتريدني �أن �أطّرز لك �شورته؟!

ركلن���ي »ماجد« بحذ�ئه �لع�شكرّي على جنبي.. و�نهال بال�شوط على 

ر�أ�شي، �أخذ بياقتي.. رفعني، و�شفعني على وجهي. ومن ثّم هد�أ.

كان »ماج���د« كظّلي يتبعني �أينما ذهب���ُت. كان يعاندني في كّل �أمر. 

لم �أ�شتطع بعُد، �لقيام باأعمال �لتطريز كما في �ل�شابق.
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الخمي�س 31 اأيار 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كان �لإخوة في بع�ص �لمعتقات يقيمون �لم�شرحّيات بغية �لت�شلية. 

قيمت ف���ي �لمعتقل رقم )12( 
ُ
عجَب �لحّر�����ص بالم�شرحّيُة �لتي �أ

ُ
وق���د �أ

قبل عّدة �أّيام. حيث لعب �لإخوة في �لم�شرحّية دوَر �أ�شيٍر �إير�نّي، ودوَر 

�شابَط تحقيٍق عر�قّي.

ف���ي تلك �لم�شرحّي���ة، كان �ل�شابط �لعر�قّي ي�ش���األ �لأ�شير �لإير�ني 

�أ�شئل���ًة، بطريقة نال تركي���ُب �لكلمات و�إجابات �لأ�شي���ر �لير�نّي فيها، 

�إعجاَب �لحّر��ص:

��شم���ك: عّبا����ص. �ل�شه���رة: عّبا�شي. �إ�ش���م �لأب: م���ّا عّبا�ص. �إ�شم 

�لج���ّد: �أمير عّبا�ص. من �أّي منطقة؟ بندر عّبا����ص. في �أّي وحدة كنت؟ 

�شرت: �شهل عّبا����ص. تقول �لحقيقة �أم 
ُ
ل���و�ء �أبي �لف�ش���ل �لعّبا�ص. �أين �أ

تكذب؟ �أنا �أكذب ق�شمًا باأبي �لف�شل �لعّبا�ص!

كنت �أوّد �أن �أقيم م�شرحّية ل�شباب �لمعتقل.

�لليل���ة، �أقمن���ا م�شرحّية »�ص���ّدام در �صد دام« )�ش���ّد�م في مئة فّخ( 

)1). وقد لع���ب »محّمد باق���ر وجدان���ي« دور »طال���ع خليل 
ف���ي �لمعتق���ل

كن���ت في �ل�ش���ّف �لأّول متو�ّشط، حين �أقام �أبن���اء قريتنا م�شرحّية بمنا�شبة ذك���رى »ع�صرة الفجر«،   (1(

وكان���ت حينه���ا م�شرحّية ل مثيل له���ا. وكان ��شمها »�صّدام في مئة فّخ«. وقد لع���ب فيها �أخي �ل�شهيد 

�ل�شّي���د »هداي����ت اهلل« دور �شّد�م. ولعب �بن عّمي �ل�شّيد »ك����رم اهلل« دور »طالع خليل الدورّي«، و�بن 

خ���ال �أبي »ك����ودرز نوري« �أّدى دور �لفريق »ماهر عبد الر�صيد«، و�أّدى �بن عّمي �لآخر �ل�شّيد »عمران 

ب����ادي« دور عن�ش���ر �لتعبئة �لأ�شير. ومع �أّنه كان من �لمقّرر �أن ُتعر����ص هذه �لم�شرحّية �أمام �أهالي 

�لقري���ة ف���ي �لمدر�شة �لبتد�ئّي���ة �لعا�شرة، �إّل �أّنه ب�شب���ب �شّدة �إتقان �لإخ���وة لأدو�رهم وماكياجهم، 

�نتقل���ت �لم�شرحّي���ة �إلى مدينة »با�صت«، وترّدد �ش���دى عمل �لإخوة في �لمنطق���ة باأ�شرها. وقد نقلت 

مديرّي���ة �لتربي���ة و�لتعليم في »با�ص����ت«، طّاب جميع �لمر�ح���ل �لتعليمّية �إلى �شال���ة �لمدينة �لكبرى 

لم�شاه���دة ه���ذه �لم�شرحّية. وكم كان جميًا ذلك �لي���وم، �أد�ء �أخي »هدايت اهلل« ل���دور �شّد�م. كما 

كان �أد�ء »ك����ودرز ن����وري« ��شتثنائّيًا. وكان »كودرز« في تل���ك �لم�شرحّية ي�شيف »األ التعريف« �إلى �أّول 
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ال���دورّي«، و»ح�صي���ن مقيم���ي« دور »ماه���ر عب���د الر�صي���د«، و»محم���د 

بخ���رد« دور تعب���وّي �أ�شير، �أّم���ا �أنا فلعبت دور �ش���ّد�م. وقد قمنا بتغيير 

بع�ص حو�دث �لم�شرحّية.

كان ح�شي���ن مرو�ني يحر�ص �لنافذة. فحي���ن كان �لحّر��ص �لليلّيون 

يقترب���ون م���ن نافذة �لمعتق���ل كان يطلعن���ا بالأمر. ُقطع���ت �لم�شرحّية 

للحظات، وحين ذهب �لحار�ص، تابعناها. وقد لقت �لم�شرحّية �إعجاب 

�لإخ���وة. �فتقدن���ا »رامي���ن ح�صرت زاد« ف���ي تلك �لم�شرحّي���ة. ولو كان 

»رامين« هناك لكنت �أعطيته دور �شّد�م.

كان »رامي���ن« ق���د �أقام �أم���ًر� �شبيهًا لل���ذي �أقامه �أخ���ي �ل�شهيد في 

م�شرحّي���ة »�صّدام في مئة فّخ« ف���ي منطقتنا، وذلك في �لجبهة ل�شباب 

»الكتيبة 409« من »فرقة ثار اهلل 41«. فقد �أّدى هو دور �شّد�م، وح�شبما 

 �لم�ش���رح بالإخوة. كما قّدم ر�مي���ن �لم�شرحّية لكتائب 
(1(

�أخبرن���ي، عّج

�لفرقة �لباقية.

كّل كلم���ة يقولها. و�ل�شّيد »ك����رم اهلل« �لذي كان �أطول قامة من �لجميع، كان ر�ئعًا في �أد�ء دور »طالع 

خلي����ل ال����دورّي«. يقول �شّد�م في تل���ك �لم�شرحّية للم�شوؤولين �لذين يعملون تح���ت �إمرته: »علينا اأن 

ون للدول الإ�صامية باأّنهم م�صلمون، واأ�صاعوا ذلك.  نثبت للعالم اأّننا م�صلمون، فقد اأثبت الإيرانيُّ

ل ينبغ����ي لن����ا في ه����ذه الم�صاألة اأن نتخّلف عن اإيران«. �قترح كّل من �لقادة �قتر�حًا. وطبقًا لقتر�ح 

»ماه����ر عب����د الر�صيد« كان على �شّد�م ح�شين �أن ي���وؤّدي �ل�شاة في مقام �لإمام �لح�شين Q. وقد 

�شّلى �شّد�م بحد�ئه �إلى جانب �شريح �لإمام �لح�شين Q. وقد بقر �لبعثّيون في ح�شور �شد�م بطن 

�ل�شّي���د »عمران بادي« �ل���ذي كان يوؤّدي دور �لأ�شير �لتعبوّي، لكونه رف����ص �شتم �لإمام »الخمينّي«. 

ين حين  وق���د �أوكل �ش���ّد�م �إلى »طالع خليل ال����دورّي« مهّمة �لبح���ث عن �ل�شبب �لذي يمن���ع �لإير�نيِّ

وقوعهم في �لأ�شر من توجيه �لإهانة �إلى �لإمام »الخمينّي«، فيما ترتفع �أ�شو�ت �لأ�شرى �لعر�قّيين، 

ب�شع���ار �لموت ل�شّد�م منذ �للحظات �لأولى لوقوعهم في �لأ�شر. في نهاية �لم�شرحّية، حيث ل تنتهي 

�لح���رب ل�شالح �ش���ّد�م. ي�شاأل �شّد�م �لقادة �لم�شاعدين له عّم يجب �لقيام به؟ فيجيب �ل�شّيد »كرم 

اهلل« �لذي يوؤّدي دور »طالع خليل الدورّي«، موّجهًا كامه ل�شّد�م: �شّيدي! فلتنتحر �أنت، ونفّر نحن!   

عّج �لطريق: �متاأ.  (1(
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وق���د �لتقى »رامين« يومًا، باأحد عنا�شر �لفرقة في �لمخّيم �لملحق. 

ا ف���ي كتيبته. فقال له »رامي����ن« وهو ي�شع  وكان ق���د قّدم عر�شًا م�شرحيًّ

�لماء في يده ليبّلل به ثيابه: ما �أخبار �لكتيبة 409؟ فاأجاب: لقد ��شت�شهد 

معظم عنا�شرها في هجوم �شهر حزي���ر�ن. ف�شاأله »رامين«: وماذ� حّل 

بالإخ���وة �لذين قدمو� من �لكتيب���ة 409 وقّدمو� �لم�شرحّية في كتيبتكم؟ 

فقال: قال �لإخوة: �إّن �لأخ �لذي �أّدى دور �شّد�م قد ��شُت�شهد، وقد حزنو� 

عليه كثيرً�. �شحك »رامين« وقال: �ألم تعرفني؟ �أجاب: �أظّن �أّني ر�أيتك 

في مكان ما، ل �أدري �أين! فقال »رامين«: �أنا �شّد�م ذلك نف�شه!

�شُتدعينا نحن �لأربعة �إلى غرفة رئي�ص �لحّر��ص. 
ُ
ف���ي �ليوم �لتالي، �أ

ل �أدري �أّي و�ح���د م���ن �لجو��شي����ص ق���د �أطلع �لعر�قّيي���ن على م�شمون 

�لم�شرحّية. ّمما جعل �لعر�قّيين يبرحوننا �شربًا.

عندم���ا طلب �لإخوة مّن���ي �أن �أقيم لهم م�شرحّي���ًة �أخرى، قلت لهم: 

عالج���و� �أّوًل م�شكل���ة �لجو��شي����ص، ومن ث���ّم �طلبو� مّني وم���ن �لباقين 

تقدي���م م�شرحّية! قال بع����ص �لإخوة �لمتحّفظين، وكان���و� على حّق: �إن 

حذفت���م ��شم �ش���ّد�م في م�شرحّي���ة »�صّدام في مئ���ة ف���ّخ« فلن يتعاطى 

َدَق �لإخ���وة �لآخرون، فالعر�قّي���ون لم يعودو�  �لعر�قّي���ون معن���ا. لكن �شَ

يثق���ون بنا. وحّتى لو قّدمنا م�شرحّية ولم ناأِت فيها على ذكر �شّد�م، مع 

ذلك �شي�شّكون بنا.

ال�سبت 2 حزيران 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كتب���ت ر�شالة ل�»غام ر�ص���ا كريمي«، و�شعتها ف���ي كب�شولة �لم�شاّد 

�لحي���وي، و�أعطيتها ل�»�صامي« لي�شّلمها ل���ه. �لليلة �لما�شية ل�شع عقرٌب 
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»ي���زدان بخ����س مرادي«، �أح���د �أبناء قزوين. كان »ولي���د« بعد �لإح�شاء 

�ل�شباحّي، يخب���ر بم�شاألة �لعقرب متفاخرً�. فقد كانت �لليلة �لما�شية 

نوبت���ه للحر��شة �لليلّية. وقد ر�أى في ممّر �لمعتق���ل عقربًا �أ�شقر �للون؛ 

�أر�د �شحق���ه بحذ�ئه �لع�شك���رّي لكّنه �شرعان ما تر�ج���ع وقذفه بقطعة 

ورق مقّوى �إلى د�خل �لمعتقل رقم )8(.

قال »وليد«: كنت �أوّد �أن يل�شع �لعقرب �أحدكم!

وحدث ما �أر�ده »وليد«، تحّققت �أمنيته ول�شع �لعقرب »يزدان بخ�س 

مرادي«.

بعد �أّي���ام �أن�شد �أحد �لأ�شرى في �لمخّي���م �لملحق هذه �لأبيات على 

م�شام���ع »ولي���د«. ل���م يعرف هو من �لذي ق���ر�أ �لأبيات؛ ول���م �أعرف �أنا 

�أي�ش���ًا. وقد ترجم بع�ص �لأ�شرى �لع���رب �لأبيات ل�»وليد«، مّما �أغ�شبه 

ب�شّدة.

�أحّط من �لعقرب، �أنت يا »وليد«

�أرذل من �أبي يزيد، �أنت يا »وليد«

نطلب من �هلل، يا »وليد«

�أن يح�شرك مع �بن »الوليد«

االثنين 4 حزيران 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

�ليوم، كان���ت �لذكرى �ل�شنوّية لرتحال �لإمام؛ لم يلتفت �لكثير من 

�لإخ���وة لذلك. قبل �لظه���ر، لطمنا �ل�شدور، بالطب���ع، بعيدً� عن �أعين 

�لعر�قّيي���ن. لطمنا بهدوء، وقد كان برنامجن���ا مقت�شًبا. فما �إن �قترب 

�لعر�قّيون من �لمعتقل، حّتى ُف�ّص �لمجل�ص. 
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ع�ش���ًر�، �أخذ »ماجد« �إحدى �لمط���ّرز�ت من يدي. وكنت قد عملت 

عليه���ا مطّوًل. كن���ت �أوّد �أن �أقّدمها كهدّية عند �لفر�ج عّني، �إلى عائلة 

�ل�شهيد »باقر جاكيان«.

كنت قد طّرزت �أ�شم���اء عدد من رفاقي �ل�شهد�ء �إلى جانب �شمعة. 

وق���د ر�شمت لغم »فالميري« فوق �أ�شماء �شهد�ء �لتخريب. وقد ر�شمته 

ب�ش���كل ي�شب���ه �لقب���ر. فال�شه���د�ء �لذين ط���ّرزت �أ�شماءه���م على تلك 

�لمط���ّرزة قد �أحيو� ف���ّي ذكريات وجودي في وح���دة �لتخريب، وهوؤلء 

كانو�:

 ،
(2(

، �ل�شهي���د »ر�صا عل���ي باك ن�ص���ب«
(1(

�ل�شهي���د »ر�ص���ا مكتوبي���ان«

، �ل�شهيد �ل�شيخ 
(4(

، �ل�شهيد »باراني �صيخي«
(3(

�ل�شهيد»ن���ور اهلل دبيق���ي«

.
(6(

، و�ل�شهيد �ل�شّيد »�صريف بنجة بند«
(((

»باقر جاكيان«

قال »�صامي«: لقد حرق »ماجد« مطّرزتك. تاأّلمت لذلك، فقد �أحرق 

�أ�شماء �ل�شهد�ء. ذهبت �إلى »ماجد« وقلت له:

- ِلَم �أحرقت مطّرزتي؟

- هوؤلء �أ�شخا�ص قد َقَتلو� �أبناَء �لعر�ق!

الثالثاء 5 حزيران ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

�لبارح���ة، �أق���ام �أ�شرى �لعناب���ر مجال����صَ �للطم بمنا�شب���ة �لذكرى 

��شت�شهد في عملّيات كرباء 4.  (1(

��شُت�شهد في كرد�شتان، وذلك في �شهر تّموز من �لعام 1987.   (2(

فقد �أثره في كرد�شتان، وذلك في �شهر ت1 من �لعام 1987.  (3(

��شُت�شهد في �شلمجة في �شهر ك2 من �لعام 1987.   (4(

��شُت�شهد في كرد�شتان، في �شهر ني�شان من �لعام 1987.  (((

��شُت�شهد في �شتاء �لعام 1987 في كرد�شتان �لعر�ق.   (6(
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�ل�شنوّي���ة لرحي���ل �لإمام �لخمين���ّي، وهذ� ما �أخبرني ب���ه قا�شم م�شوؤول 

�لإن�شاء�ت في �لمخّيم.

بينم���ا كنت خارجًا من ب���اب �لمخّيم، ر�أي���ت »ماج���داً« يعّد �ل�شمك 

�لم�ش���وّي. كن���ت �أعان���ي �شد�ع���ًا �شديدً�. ل���م ي�شمح لي بالذه���اب �إلى 

�لم�شتو�ش���ف لأجلب قر����ص »اإ�صتامينوفن«. ن���ادى »ماج���د« »فا�صا« 

�لأ�شير �لإير�نّي �لعربّي وقال:

- �أتريد �ل�شمك �لم�شوّي؟

- �أن���ت ل ت�شم���ح لي بالذهاب لجل���ب قر�ص »اإ�صتامينوف���ن«، فكيف 

�شتطعمني �ل�شمك �لم�شوّي!

- �أنتم �لمجو����ص ينبغي �أن تبقو� معّلقين بين �لحياة و�لموت. تمامًا 

كاأ�شماك »عبد المنعم« �لمعّدة لل�شّي على �شاطئ دجلة.

عندم���ا قال هذه �لكلمات كان »وليد« و�لدكت���ور »موؤّيد« موجوَدين. 

ة �أ�شم���اك عبد �لمنعم �لمعّدة  ولك���ي ي�شتفّزني ويحّقرني �أخبرني بق�شّ

لل�شّي على �شاطىء دجلة في بغد�د.

�لظاه���ر �أّن �أكثر معّدي �شّي �ل�شمك عل���ى �شاطىء نهر دجلة، كانو� 

يمّررون �ل�شّن���ارة من جانب ر�أ�ص �لأ�شماك ويربطونها في حائط �شّط 

دجلة. وتبقى هذه �لأ�شم���اك حبي�شة حائط دجلة، بين �لموت و�لحياة، 

ل يمكنه���ا �لع���وم ول تحريك فمه���ا. ول تتحّرر هذه �لأ�شم���اك �إّل حين 

ياأت���ي م�شتٍر يريد �أكل �ل�شمك �لط���ازج. فالعرب يحّبون تناول �لأ�شماك 

�لطازجة بدًل من �لمثّلجة.

ة فهم���ت مق�ش���ود »ماج���د« من هذ�  عندم���ا �شمع���ت ه���ذه �لق�شّ

�لكام.
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 الجمعة 22حزيران 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

 
(1(

�أثار خب���ر �لزلز�ل �لذي �شرب مدن »منجيل«، »رودبار« و»طارم«

قل���ق �لجميع. وكان �لأ�ش���رى من �أبناء »كي���ان« و»زنج���ان« �أكثرنا قلقًا 

و��شطر�بًا لعدم �لتمّكن من �لّطاع على �أخبار �أهاليهم. فقال »بهزاد 

رو�صن«: يمكن للعر�قّيين �أن يزيلو� قلق �لإخوة من �أبناء �ل�شمال.

- وكيف يمكن للعر�قّيين �أن يفعلو� ذلك؟

لو� عن طريق �لهال �لأحمر �أ�شماء  - يمكنه���م بطريقة ما �أن يح�شّ

قتلى �لزلز�ل وت�شليمها لنا.

كّن���ا نو��شي �أبناء »كيان« و»زنج���ان«. ول�شت �أن�شى بكاء �لإخوة من 

�أبناء »منجي���ل«، و»رودبار«، و»طارم«  في غروب تلك �لجمعة �لحزينة. 

كان���و� يظّن���ون �أّن �أهاليهم قد ُقتلو� ف���ي ذلك �لزلز�ل. قب���ل �لإح�شاء 

��شط���ّف بع�ص �ل�شباب من منطق���ة �ل�شمال �أمام غرفة رئي�ص �لحّر��ص 

ليتبّرع���و� بال���دّم. وق���د رج���و� �لعر�قّيين �ل�شم���اح لهم بالتب���ّرع  بالدم 

لجرح���ى �لزلز�ل. ح�ش���ر �لمازم »حميد« �إليهم وق���ال: ل تربطنا �أّية 

عاقة باإير�ن. �إن تبّرعتم بالّدم، ل يمكننا �إر�شاله �إلى �إير�ن. 

�ل�ش���ورة �لجميل���ة �لتي قّدمه���ا �لأ�شرى �ليوم، هو ح�ش���ور �لأ�شرى 

�لآخرين �إلى جانب �أ�شرى �ل�شمال للتبّرع بالدّم.

االأحد 23 حزيران 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

عند �لغروب، �أقام �أ�ش���رى �لمخّيم �لملحق مجل�َص فاتحًة عن �أرو�ح 

�شحاي���ا زل���ز�ل »منجي���ل«، و»رودب���ار«. في �لأّي���ام �لّاحق���ة، لم تجِد 

�لزلز�ل �لذي �شرب مناطق كيان وزنجان �ل�شمالية.  (1(
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محاولت �شباب »كيان« و»زنج���ان« للح�شول على لئحة باأ�شماء قتلى 

�لزلز�ل. كما و�جهت م�شاألة �لتبّرع بالدّم م�شاكل. 

م���ال �أن يقيمو� �حتفاًل  وكان �لنقي���ب »خليل« قد �شم���ح لأ�شرى �ل�شَّ

تاأبينّي���ًا ل�شحاي���ا �لزل���ز�ل ف���ي �لمعتقل رق���م )17(؛ ف���اأمَّ �لأخوة هذ� 

�لمعتقل، قروؤو� �لفاتحة و�أقامو� �لعز�ء.

ومن �لعر�قّيي���ن، جاء »�صام���ي« و�لدكتور »موؤّي���د« للتعزية. وعندما 

ذك���ر »به���زاد رو�ص���ن« ف���ي كلمته »مي���رزا كوجك خ���ان جنكل���ي«، توّجه 

م���ال قائ���ًا: لقد ق���ر�أت �شيرة  �لدكت���ور »موؤّي���د« مخاطب���ًا �شب���اب �ل�شَّ

»الميرزا جنكلي« و�ل�شّيد »جمال الدين اأ�صد اآبادي« في مقالت �لكاتب 

�لم�ش���ري محمد ح�شني���ن هيكل، ِل���َم ت�شّمونه �أنت���م �لإير�نيُّون بميرز� 

كوجك جنكلي )كوجك= �ل�شغير(؟

قال »بهزاد« للدكتور »موؤّيد«: �إ�شمه »ميرزا كوجك خان جنكلي«.

فقال �لدكتور »موؤّيد«: ل تقولو� »ميرزا كوجك )= ميرزا ال�صغير( 

خ���ان جنكلي«، بل قولو� ميرز� بزرك )= �لكبير( خان جنكلي، �لميرز� 

كبير!

ال�سبت 8 تّموز 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كانت مبار�يات كاأ�ص �لعالم في كرة �لقدم للعام 1990 قد بد�أت في 

�إيطاليا. و�ليوم، كانت �لمبار�ة �لنهائّية.

خّف���ف �لعر�قّي���ون من �لت�شيي���ق علينا ب�شبب ه���ذه �لمباريات، وقد 

عم���ل �لإخوة من �أجل تحقي���ق �أهد�فهم على �إظه���ار �لمحّبة للاعبين 

�لذين ي�شّجعهم �لحّر��ص.
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ب،  كان �لحّر�����ص �لمحّب���ون للكرة يتابعون �لمباري���ات بهو�ص وتع�شّ

ا، ف�شعد رئي�ص �لحّر��ص كان  وكّل منه���م كان ي�شّجع فريًقا ولعًب���ا خا�شًّ

معجًبا بمار�دونا �لآرجنتينّي، و»وليد« باأندريا�ص بريميه، مد�فع �ألمانيا 

�لغربّية، و»حامد« ب�شكيات�شي �ليطالّي، �لهّد�ف �لأف�شل في مباريات 

كاأ�ص �لعالم. �شلو�ن كان معجًبا »ب�صكوهرافي« �لت�شيكو�شلوفاكّي، وكان 

»�صام���ي« معجًبا بمي�شيل �لإ�شبانّي، �أّم���ا �لدكتور »موؤّيد« فلم يكن مّياًل 

�إلى كرة �لقدم بتاًتا. 

مع بد�ية مباريات كاأ�ص �لعالم، كان �لعر�قّيون يتحّدثون ل�شاعات حول 

�لمب���ار�ة �لفتتاحّية �لتي جرت بين فري���ق �لأرجنتين بطل �لكاأ�ص للدورة 

�ل�شابقة )1986(، وفري���ق �لكاميرون �لمغمور. وكانو� منده�شين من فوز 

فريق �لكاميرون على فريق �لأرجنتين. قلت لحامد بطريقة غير مبا�شرة:

- �أ�شا�ًش���ا، ل د�عي للعجب، �أن ياأ�ِش���ر في �لحرب �لإير�نّية �لعر�قّية 

تعبوٌي �شابٌّ عدًد� من �لعقد�ء �لعر�قّيين في �شلمجة، وها هي �لكاميرون 

�لآن تفوز على �لأرجنتين بطلة �لعالم للدورة �ل�شابقة!

عان �لأرجنتين،  في �لمب���ار�ة �لنهائّية، كان »�صع���د« و»�صل���وان« ي�شجِّ

ع���ان �لألمان. وق���د هّددنا »ولي���د« حينها، �إذ�  و»ولي���د« و»حام���د« ي�شجِّ

خ�ش���ر �لألمان ف�شيعّو�ص خ�شارته فينا، وكان يقول: »اأدعوا اهلل اأن يربح 

الألمان، واإّل ف�صاأنتقم منكم...!«

�أّم���ا »�صعد« �ل���ذي كان يعاملنا ب���اأدب من حين لآخ���ر، ومّطلًعا على 

تهدي���د�ت »وليد«، فق���د وعدنا �أّنه �إذ� فاز فري���ق �لأرجنتين بالبطولة، 

فاإّنه �شي�شمح لنا بال�شتحم���ام حّماًما جّيًد� بالتمام و�لكمال، بعد �شهٍر 

من �لحرمان. 
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كن���ت وبع�ص �لإخوة �لمعتقلين نرّج���ح �ل�شتحمام، ولكّن �لحّظ كان 

حليف وليد.

ف���از �لألمان ببطول���ة �لعالم لكرة �لقدم للم���ّرة �لثالثة، فرح »وليد« 

و»حامد«، �أّما »�صعد« و»�صلوان« فتعّكر مز�جهما لعّدة �أّيام. 

االثنين 9 تموز 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

بع���د ظهر �لي���وم، كان �لعر�قيُّون ياأكلون �لبّطيخ �أم���ام غرفة رئي�ص 

�لحّر�����ص، وكنت �أنظر �إليهم. كنت م�شتاقًا جّدً� لآكل ولو قطعة و�حدة، 

وم�شتع���ّدً� لأدف���ع �شهرّيت���ي �لبالغ���ة )).1( ديناًر� ون�ش���ف �لدينار �إلى 

�لعر�قّيي���ن لق���اء ذل���ك. �أظ���ّن �أّن���ه كان باإمكاني �ش���ر�ء ث���اث �أو �أربع 

بطّيخات بها.

الثالثاء 10 تموز 1990 ـ تكريت ـ  المخّيم الملحق

غادر �لنقيب »خليل« �لم�ش���وؤول عن �لمخّيم �لمعتقل من دون ود�ع؛ 

كان �شاحب نظم و�ن�شباط خا�ّص. فقد ترّقى قبل �شهر، �إلى رتبة ر�ئد، 

ب م�شوؤوًل عن مخّيم تكريت)13(. وُن�شّ

بعد �لظهر، �أبلغ »�صعد« �لأ�شرى قدوم �لنقيب »عّبا�س« �لقائد �لجديد 

لمخّيم )16(. كان �لنقيب عّبا�ص �إن�شانًا مرنًا، من �أهالي �لحّلة، مفتول 

�لع�شات، �أ�شم���ر �للون، و�شيمًا، �أنيق �لملب����ص، كثير �لتجارب، هادئ 

�لخطى، ل ي�شّرح �شعره �لبّنّي، بل يتركه د�ئمًا منفو�شًا.

عندم���ا قيل �إّن »خلي���ل« ترك �لمخّيم، قال �لح���اّج »ح�صين �صكري« 

للحار����ص: بالنهاي���ة، تركنا �لنقي���ب »خلي���ل« بح�شنات���ه و�شّيئاته، لي�ص 

هن���اك �أ�ش���و�أ من ليلة ل نهار بعده���ا، كان يمكنك���م �أن تتعاملو� باأف�شل 
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ين ولكّنكم لم تفعلو�. لو كنُت مكان �لنقيب  من هذ� مع �لأ�شرى �لإير�نيِّ

»خلي���ل«، و�أردُت �لخ���روج من هذ� �لمخّيم لتوّجه���ت �إلى �لقبلة �شاجدً� 

ولقلت ثاث مّر�ت: رّب �إّني ظلمت نف�شي فاغفر لي!

لي���ًا، �أخبرنا »�صامي« بموت و�ل���د �لدكتور »موؤّي���د«. فحزن �لإخوة 

لذلك، فقد كانت للجميع ذكريات طّيبة معه.

االأربعاء 11 تموز 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

�لي���وم، كان عي���د �لغدي���ر. وقد ق���ر�أت لاإخ���وة دع���اء �لندبة. وفي 

منت�ش���ف �لدعاء ع���ا �شر�خ »ماج���د«، حار�ص �لمخّي���م، فتوّقفُت عن 

. كان غا�شبًا. �أخذ دع���اء �لندبة من 
(1(

�لق���ر�ءة. �أخذ ماجد يتجمج���م

يدي، جمعه بيده ورماني ب���ه. قام �لحاّج »�صعد اهلل« �لموؤ�ّش�ص للمجل�ص 

من مكانه وقال: 

- لقد قر�أنا هذ� �لدعاء نف�شه في عيد �لفطر ولم تعتر�شو�. قال »ماجد«:

- �لدعاء ممنوع! 

لم يكونو� يعرفون متى قر�أنا �لدعاء في عيد �لفطر �ل�شابق.

قال له �لحاّج: دعنا نكمل �لدعاء!

- هّيا تفّرقو� ب�شرعة، »نا�صر �صليمان« تعاَل �إلى غرفة رئي�ص �لحّر��ص!

ذهبت �إلى غرفة رئي�ص �لحّر��ص. �أطفاأ »حامد« �ل�شيجارة بحذ�ئه، 

�شفعن���ي ب���ه )1 �شفعًة على وجهي. ح���اول �شلو�ن منع���ه. عندما �شاألته 

لماذ� ت�شفعني بحذ�ئك؟ قال مح���اوًل ��شتثارة غ�شبي: لأّنك مجو�شّي 

ل �أريد �أن �ألم�شك بيدي!

بمعنى يتكلم كاما غير مفهوم، بالعامية: »�صروي غروي« �أو طالع نازل.  (1(
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تبعني �لحاّج »�صعد اهلل«. غ�ش���ب جّدً� حين ر�أى »حامداً« ي�شفعني 

بالنعل �لبا�شتيكّي على وجهي. فقال »لحامد« و�لحّر��ص �لآخرين:

- وماذ� يت�شّمن دعاء �لندبة حّتى يثير غ�شبكم؟ دعاء �لندبة يقول:

�أين هادم �أبنية �ل�شرك و�لنفاق... �أين مبيد �أهل �لف�شوق و�لع�شيان. 

�أين طام�ص �آثار �لزيغ و�لأهو�ء. �أين قاطع حبائل �لكذب و�لفتر�ء. �أين 

مبيد �لعتاة و�لمردة. �أين م�شتاأ�شل �أهل �لعناد و�لت�شليل و�لإلحاد. �أين 

معّز �لأولياء ومذّل �لأعد�ء...

هنا، علت �أ�شو�ت �لحّر��ص بال�شتائم، ور�حو� ي�شتمون �لحاّج »�صعد 

اهلل«، وقال حامد:

- �أنت ]بدعائك[ تق�شدنا و�لحكومة �لعر�قّية في كّل ما قلته.

�لي���وم، �أق���ام �لإخوة في �لمعتقل رق���م )12( مجل�ص فاتحة عن روح 

و�ل���د �لدكتور »موؤّي���د«. وقد قر�أ بع�ص �لأ�شرى ع���ّدة �أجز�ء من �لقر�آن 

و�أهدوه���ا للفقيد تقديرً� لتعاطي �بن���ه �لإن�شانّي و�لأخاقّي معهم. قال 

»�صام���ي« للعر�قّيي���ن: �أذ� عاملنا �لأ�شرى بالح�شن���ى، ف�شوف يترّحمون 

عل���ى و�لدينا �إن ماتو� ويق���روؤون لهم �لفاتح���ة. و�إن عاملناهم بال�شوء، 

�شيقولون �إن مات �آباوؤنا: ل رحمهم �هلل على هذ� �لخلف. 

الثالثاء 31 تموز 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

�لي���وم، ترجم لي »حكي���م خلفي���ان« �شحيفة �لث���ورة. وقد وردت في 

�ل�شفح���ة �لثانية من �ل�شحّيفة مقالة للكاتب �لعر�قّي »نزار الحديثّي« 

حول �لنقاب د�خل �لحزب بقيادة �أحمد ح�شن �لبكر و�شّد�م ح�شين، 

و�ل���ذي �أّدى �إلى ت�شفية �لح�شابات في مجل�ص �شورى �لقيادة �لعر�قّية. 
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قبل و�حد وع�شرين عامًا، قام �أحمد ح�شن �لبكر، ب�شفته رئي�شًا لمجل�ص 

قيادة �لثورة ورئي�شًا للجمهورّية، و�شّد�م كنائب له، بت�شكيل �لحكومة. 

الخمي�س 2 اآب 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

كان ي���وَم عا�شور�ء، �شمعنا �أ�شو�ت زغاريد �لعر�قّيين. لم �أكن �أعلم 

م���ا �لخبر. �أحببت �أن �أعرف �شب���ب فرحتهم �لعارمة في يوم عا�شور�ء. 

��شتغللن���ا فرح���ة �لعر�قّيي���ن هذه لإقام���ة مجال�ص �لّلطم ف���ي �لمعتقل. 

وعلى �لّرغم من �أّنهم هددوني �إن قر�أت �لعز�ء، �إّل �أّني لم �أكترث لهذ� 

�لتهدي���د. من �شّدة ما كان �لعر�قّيون فرحين، تركونا و�شاأننا. �أح�ش�شت 

�أّن �شيئًا مهّمًا قد ح�شل جعل �لعر�قّيين ل يكترثون لمجال�ص عا�شور�ء.

ذهبت �إلى »�صامي« لأ�شتعلم �لخبر. فقال: �ليوم قام �لجي�ص �لعر�قّي 

باحتال �لكويت!

كان خب���ًر� يدعو �إلى �لعجب، م���ن �ل�شعب ت�شديقه. تعّجب �لجميع 

حي���ن �نت�شر �لخبر. كان �ل�شوؤ�ل بالن�شبة لن���ا، ِلَم �لكويت؟ وِلَم في يوم 

ر في تقديم �لم�شاعد�ت �إلى �لعر�ق؛ وما  عا�شور�ء؟ فالكويت ل���م تق�شّ

هذه �لم�شيب���ة �لتي حّلت بها؟! ففي ظاهر �لأمر، لم يكن �أمير �لكويت 

ي�شتحّق ذلك. وخدمات���ه ل�شّد�م في حربه على �إير�ن كانت تقت�شي �أن 

ل يق���وم �شّد�م بالعتد�ء على �لكويت. قال �لإخوة: ماذ� �شيفعل �شّد�م 

ف���ي هذ� �لبل���د �ل�شغير! وعلى ح���ّد تعبير »رامين ح�ص���رت زاد«: يمكن 

�حتال هذ� �لبلد �ل�شغير بكاتيو�شا �شغيرة.

عن���د �لغ���روب، ظهر »�صّدام« عل���ى �شا�شة �لتلفاز، ووّج���ه خطاًبا �إلى 

�ل�شع���ب �لعر�قّي ق���ال فيه: »اإّن الجي����س العراقّي احت���ل الكويت بهجوم 
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ا�صتغرق �صاعتين«. وقد ُنق�شت عبارة �شّد�م هذه و�لتي وردت في �لعنو�ن 

�لعري����ص ف���ي �شحيفة �لقاد�شّية، ف���ي ذهني: »كانت الكوي���ت في العهد 

العثمانّي جزءاً من العراق، وينبغي اأن تعود اإليه«. وقد �أعلن �شّد�م في 

ا �أن �لكويت هي �لمحافظة �لعر�قّية �لتا�شعة ع�شرة.  حو�ر تلفزيوني ر�شميًّ

ق���ال �لإخوة غامزين من قناة �لحّر��ص: �أنتم كّل مّدة ت�شّنون هجومًا على 

بل���د ما، وتعلنون �إحدى محافظاته كمحافظة تا�شعة ع�شرة لبلدكم. يوًما 

محافظة خوز�شتان ]في �إير�ن[، و�ليوم �لكويت �لتعي�شة �لحّظ!

فف���ي بد�ية �لحرب �شّم �لعر�قّيون محافظ���ة خوز�شتان �إلى خارطة 

بلدهم. وقد ر�أيت �لخريطة �لتي ُطبعت في كتب �لمرحلة �لبتد�ئّية في 

�لعر�ق، بعد �أن �أح�شرها لي »علي جار اهلل«. �أر�دو� �ليحاء �إلى �أطفال 

�لعر�ق �أّن خوز�شتان جزءً� من بلدهم.

�شّم �لعر�ق �لكويت با�شم محافظة كاظمة وكمحافظة تا�شعة ع�شرة 

�إلى خارطته �لجغر�فّية. في �لأّيام �لاحقة ت�شّدر عنو�ن �لكويت معظم 

عناوين �ل�شحف �لعر�قّية ومو�شوعاتها. بيد �أّن �شّد�م على �لّرغم من 

�لم�شاع���د�ت �لتي كان قد تلّقاها دون مقابل من �لكويتّيين، كان حاقًد� 

عل���ى �أمر�ء �لكوي���ت. وكان يقول �إّن �لديون �لعر�قّي���ة لدولة �لكويت قد 

فاقت �لثاثين مليار دولرً�، وعليها �أن تتنازل عنها؛ ذلك �أّن �لعر�ق قد 

خا�ص حربًا مع �إير�ن للدفاع عن م�شالح �لعرب. وقد ُن�شر كام �شّد�م 

�ل���ذي وّجهه �إلى قادة �لدول �لعربّية ف���ي �شحيفة �لثورة �لناطقة با�شم 

ح���زب �لبعث �لعر�ق���ّي. حيث ق���ال: �إّن �لجي�ص �لعر�ق���ّي حمى �لأمر�ء 

و�ل�شي���وخ �لمّيالي���ن للترف و�لجبن���اء، وحفظهم على كر��ش���ّي �لعر�ص. 

وقال في مو�شع �آخ���ر: لقد �شالت دماء �ل�شباب �لعر�قّي في �لحرب مع 
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ين، �لذي���ن كانو� ينوون ت�شدير �لثورة، على �لأر�ص، لكي ياأمن  �لإير�نيِّ

�لم�شاي���خ �لعرب، لكّننا لم نل���َق �شكرً� �أو تقديًر� عل���ى ذلك. فالم�شايخ 

ذوو �لبطون �لمنتفخة، �لمت�شلِّطون و�أ�شحاب �لمليار�ت، كانو� يم�شون 

ف�ش���ول �ل�شي���ف على �شو�ح���ل �لمتو�ّشط وف���ي �لبل���د�ن �لأوروّبّية، ول 

يفّكرون في �لتعوي�ص عن ت�شحيات �ل�شعب �لعر�قّي ...

وف���ي حو�ر �شحفي ق���ال �شّد�م: ل���و �أّن حر�ص �لخمين���ّي و�شلو� �إلى 

�لكويت، وقطر ودبي، لكان �لأمر�ء ر�أو� عندها ماذ� �شيحّل بهم، ولكان 

حر�ص �لخمينّي �بتلعوهم!

وق���د �أعلن �شّد�م في �لذكرى �ل�شنوّي���ة للثورة �لعر�قّية في 16 تموز 

موقف���ه تجاه �لكويت. كن���ت �أوّد �أن �أعرف ر�أي �ل�شحف �لعر�قّية. وقد 

ترجم لي حكيم خليفان بع�ص �لمقالت. ول �أعلم �شدق �أو كذب مقولة 

�أّن �لكوي���ت ق���د �شرقت من خّز�ن���ات �لنفط في �لرميل���ة في �لمناطق 

�لحدوّية، كمّيات كبيرة من نفط �لعر�ق، و�شّدرته �إلى �لخارج. وكانت 

�ل�شعودّية و�لكويت قد �أقر�شت �لعر�ق )3 مليار دولرً�، على �أن يتحّمل 

! كان 
(1(

ي���ن �لع���ر�ق وحده ع���بء �لحرب وينجيه���م من �أي���دي �لإير�نيِّ

�شّد�م غا�شبًا م���ن �ل�شعودّية و�لكويت �للتين على حّد تعبيره، تربحان 

�لأمو�ل �لطائلة، وطلب منهما �لتنازل عن هذ� �لدين. لم تقبل �لكويت 

بالتنازل عن �لأمو�ل �لتي قّدمتها للعر�ق كقر�ص. وكان �لعر�ق م�شافًا 

�إل���ى �لتنازل ع���ن �أم���و�ل �لقر�ص له، ق���د طالب �لكوي���ت بثاثة ع�شر 

ملي���ار دولًر� �آخر لإعادة �إعمار �لع���ر�ق. وكانت �لم�شاحنات �لكامّية 

ة و�أمريكا عل���ى وجه �لخ�شو�ص، و�لتي  ه���ذه �إ�ش���ارة قوية �إلى حجم �لإ�شاعات �لت���ي بّثتها �لدول �لغربيَّ  (1(

مفادها �أن �إير�ن تريد �ل�شيطرة على �لعرب و�إعادة �أمجادها �لقديمة. )مركز نون(.
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بي���ن �لقادة �لعر�قّيين و�لكويت، قد ��شت���ّدت قبل ذلك بفترة. ون�شرت 

و�شائ���ل �لعام �لعر�قّية خبر �لعر�ك �لذي ج���رى بين عّزت �إبر�هيم 

�لدورّي و�أخ �أمير �لكويت في �أحد �للقاء�ت، و�لذي تطّور �إلى ر�شق عّزة 

�إبر�هي���م �أخ �لأمير ب�شحن فنجان �ل�شاي. وُنقل عن عّزة �إبر�هيم �أّنه 

ق���ال في تل���ك �لجل�شة لأخ �لأمير: »ي����ا جناب اأخ الأمي����ر! لولنا، ولول 

اآلف اآلف القتل����ى الذي����ن قّدمناهم في الحرب على اإيران، اأين كنت 

ون قد اأبقوا منكم  واأخ����اك الآن؟! حتماً ف����ي جهّنم. ولَما كان الإيرانيُّ

باقية«.

كان���ت �لمناكفات و�لجد�لت بين �لق���ادة �لعر�قّيين و�أمر�ء �لكويت 

�أخب���ار �ل�شاعة �ل�شاخنة. وعلى ح���ّد تعبير �لعر�قّيين، يب���دو �أّن �لقادة 

�لعر�قّيين قد �شّمو� قبل 29 �شنًة �لكويت �إلى �أر��شيهم. حينها ��شتنجد 

حاك���م �لكوي���ت بالإنكلي���ز، فهّب���و� لم�شاعدته. ل���م �أفّكر يوم���ًا �أّن هذه 

�لمناكفات و�لنز�عات �شتوّدي يومًا �إلى �حتال �لكويت، مع �أّنه لم يكن 

ُي�شتبعد �أّي �أمر عن �شّد�م.

الجمعة 3 اآب 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

تابع���ت �لي���وم �أخبار �ل�شح���ف �لعر�قّية. وقد عّين �ش���ّد�م �شخ�شًا 

ُيدعى »ح�صين عل���ي اإليا�س« كرئي�ص جديد لحكومة �لكويت. كانت تلك 

�لم���ّرة �لأولى �لت���ي �أ�شمع فيها ��شم���ه. و�لعر�قّيون �أنف�شه���م لم يكونو� 

ب���ه �شّد�م حاكمًا على �لكويت.  يعلم���ون من هو هذ� �ل�شخ�ص �لذي ن�شّ

 نف�شه، �شه���ر �شّد�م. قتل 
(1(

علمن���ا فيما بعد �أّنه ح�شين كام���ل �لمجيد

كان ح�شين كامل �لمجيد �شهر �شّد�م وزوج �بنته رغد. وهو �لذي �أمر بق�شف مدينة حلبجة بالأ�شلحة   (1(
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�لعر�قّي���ون �أخ �أمي���ر �لكويت فهد �لأحم���د �ل�شباح �شّر قتل���ة، �أّما �أمير 

�لكويت فقد فّر �إلى �ل�شعودّية ونجا بنف�شه. 

تركنا �لحّر��ص �لمغ���رورون و�لمنت�شون من �حتال �لكويت و�شاأننا. 

وق���ال �لم���ازم »فا�ص���ل«: لأّننا �حتلّين���ا �لكويت في ي���وم عا�شور�ء ولم 

تو�جهن���ا �أّي م�شكل���ة، هذ� يعن���ي �أّن �لإمام �لح�شين ق���د ح�شر لن�شرة 

�لجي�ص �لعر�قّي!

�ليوم، ��شتّد �لنقا�ص مع �لعر�قّيين. كان �لحّر��ص و�ل�شّباط يتكّلمون 

بخي���اء عن �حت���ال �لكويت. لم يتحّم���ل �لإخوة �لبق���اء �شاكتين. كّنا 

حانقين عل���ى �لكويت. كان »ح�صن به�صتي ب���ور«، »واأ�صغر اإ�صكندري«، 

و»مرت�ص���ى واح���د بور« و»به���زاد رو�صن« يناق�ش���ون �لعر�قّيين �أكثر من 

غيره���م. لم يتر�جع �لمازم »فا�صل« و�لمازم »قحطان« �أمام كلمات 

»به�صتي بور«.

ق���ال »به�صت���ي بور« غامزً� من قن���اة �لمازم »فا�ص���ل«: نحن نعرف 

�شو�بقككم �لم�شرقة. ففي �لعام 1970م، في �لحرب �لد�خلّية في �لأردن، 

دخلتم �إلى �لأردن بحّجة �لدفاع عن �ل�شعب �لفل�شطينّي، و�حتللتم جزءً� 

من تر�ب هذ� �لوط���ن، وكنتم �إلى ما قبل �لحرب �لمفرو�شة تتحا�شون 

�لخروج من تلك �لمنطقة. حينها، �حتللتم ق�شمًا من �لأردن، وفي بد�ية 

�لكيميائّي���ة مّم���ا �أّدى �إلى مقتل خم�شة �آلف �شخ�ص م���ن �لنا�ص �لأبرياء. وكان ل�ش���ّد�م ثاثة �أ�شهر، 

وكان ه���وؤلء �إخ���وة. كان ح�شين كامل �لمجي���د زوج �بنته رغد، و�شّد�م كامل �لمجي���د زوج �بنته �لثانية 

رن���ا، وحكي���م كامل �لمجيد زوج �بنته �لثالث���ة حا. وقد فّر �شهر�ه �لأّولن، ح�شي���ن و�شّد�م �إلى �لأردن 

خوًف���ا م���ن �شّد�م. فقام  �شّد�م بخد�عهما من خال �إر�ش���ال ر�شالة �أمان لهما. وقد �شّدقت �لبنتان �أّن 

�أباهم���ا �شيدع زوجيهما و�شاأنهما. وما �إن عاد� �إلى �لعر�ق، حّتى قام �شّد�م باعتقالهما، ومن ثّم قتلهما 

ورّمل �بنتيه على �لّرغم عهد �لأمان �لذي كان �أعطاهما �إّياه. �أّما �شهره �لثالث حكيم �لذي كان ممتثًا 

لاأو�مر ومطيعًا، فقد ��شت�شلم للقّو�ت �لأميركّية في حرب �لخليج �لثانية عند �حتال �لعر�ق.   
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�لح���رب �حتللتم خوز�شت���ان، و�لآن �لكويت �لم�شكين���ة، �إّننا ل نفهم ما 

تقومون به من �أعمال!

كنت �أعلم كم تاآمرت �لكويت علينا في حرب �ل�شنو�ت �لثماني، وكم 

قّدمت من خدمات ل�ش���ّد�م. قلت للمازم »فا�صل« �لذي كان يحّب �أن 

يعرف ر�أيي بالن�شبة �إلى �لمو�شوع:

- كنتم ناكرين للجميل، على �لرغم من كّل �لم�شاعد�ت �لتي قّدمتها 

ين على �لكويت،  �لكوي���ت لكم. ولكن كن و�ثقًا باأّن دعو�تنا نحن �لإير�نيِّ

هي �لتي �أذّلتها، ل �لجي�ص �لعر�قّي!

وقال »اأ�صغر اإ�صكندري« للمازم »قحطان«:

- ف���ي �لح���رب، تبّدل���ت �ل���دولر�ت �لكويتّي���ة �إل���ى ذخائ���ر وقنابل 

���ّي ربنا ما اإلها  ين �إرًبا �إرًبا، »ِع�صِ كيميائّي���ة، لتقّطع �لكثي���ر من �لإير�نيِّ

�صوت؟!)1)«

قال �لدكتور »بهزاد رو�صن« ل�»حامد«:

- لق���د توّق���ع قائدن���ا مثل ه���ذ� �ليوم. بعده���ا قال غام���ًز� من قناة 

�لمازم »فا�صل«: �أنتم مدينون للكويت بالكثير. كيف �أمكن لطائر�تكم 

�أن تطي���ر �إل���ى �لكويت وتق�شفها. م���ا كان ينبغي لطّياريك���م �أن يخونو� 

�لخبز و�لملح.

ح���ّدق �لم���ازم »فا�ص���ل« »ببه���زاد«. كان يعلم ما يق�ش���د. فقد كان 

ي�شير �إل���ى ق�شف �لطائ���ر�ت �لعر�قّية �لتي �نطلقت م���ن »قاعدة علي 

ات �لنف���ط �لإير�نّية في جزيرة »خ���ارك«. لقد  ال�صال���م« �لجوّي���ة، من�شّ

ر  ن�ش���ي �لعر�قّي���ون �أّن مقاتاتهم �نطلقت من �لقاع���دة �لكويتّية لتق�شّ

مثل �إير�ني ويعني �أن �هلل ُيمهل ول ُيهمل )�لمترجم(.  (1(
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�لم�شاف���ة على �لطّيارين �لعر�قّيين و�لتي كانت تبلغ 200 كلم، وق�شفت 

ات �لنفط في خارك. �شرعان ما ن�شو� وّد �لكويت هذ�. من�شّ

ل���ون �ل�شكوت �أم���ام تعليقات �لأ�شرى  كان �ل�شّب���اط و�لحّر��ص يف�شّ

ين، و�أن ل يقولو� �شيئًا حول �حتال �لكويت. �لإير�نيِّ

ليًا، كان »عادل عقلة« �لمطرب �لم�شهور و�لمقّرب من �شّد�م يغّني 

في و�شف �شّد�م ويقول ما م�شمونه: �شّد�م يا �شّد�م، حفظك �هلل لنا. 

ل �أز�ل �هلل �شبابك.. .

ال�سبت 4 اآب 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

بع���د �لظهر، تجّم���ع �لإخوة �أم���ام مدخل �لمخّيم، ور�ح���و� ينظرون 

�إل���ى �لخارج. حيث يوجد عّدة مباٍن وعنبر في �لق�شم �لجنوبّي �ل�شرقّي 

للمخّيم �لملح���ق. وكان �لعر�قّيون قد �أخلو� �أح���د عنابر �لمخّيم ))1( 

�لمجاورة للمخّيم �لملحق.

ر عدٌد م���ن �لكويتّيي���ن. كانو� حو�ل���ى �لع�شرين  ح�شِ
ُ
قب���ل �لظه���ر، �أ

���ا. ظننت ف���ي �لبدء �أّنهم �أ�ش���رى �إير�نّيون. قال »�صام���ي«: �إّنهم  �شخ�شً

كويتّي���ون. كان���و� يرت���دون �لجابيب �لعربّي���ة �لبي�شاء. ف���ّرق �لحّر��ص 

�لإخوة من �أمام مدخل �لمخّيم �لملحق. وذلك كي ل نعرف �أّنهم �أ�شرى 

كويتّيون. �شاألت »�صامي«:

ين؟ - ماذ� يفعل �لكويتّيون في مخّيم �لأ�شرى �لإير�نيِّ

- هوؤلء ت�شّدو� لنا �أثناء هجومنا على �لكويت!

كما �أخذ �لعر�قّيون �أي�شًا بع�ص �لأميركّيين و�لبريطانّيين �لمقيمين 

في �لكويت كرهائن.
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 و�أعل���ن �شّد�م �أّن هوؤلء �لرهائن �شُينقل���ون �إلى �لمن�شاآت و�لمر�كز 

�لهاّمة �لع�شكرّية و�لمدنّية، ليحول دون ق�شف �لأميركّيين و�لبريطانّيين 

لها.

لي���ًا �نقب�شت �أحو�ل �لحّر��ص، فبع�شهم مّمن كان يم�شي �آخر �أّيام 

خدمته، كانو� منزعجين. وكاأّنهم لي�شو� هم من كانو� بالأم�ص يزغردون 

ويقيمون �لدبكة. فقد هّددت �لدول �لغربّية و�لأوروبّية �لد�عمة للكويت، 

لغيت ماأذونّيات �لجن���ود �لعر�قّيين. وتوّجب على 
ُ
»نظ���ام �ص���ّدام«. وقد �أ

من كان عليه �للتحاق بالخدمة �لع�شكرّية بعد �شنو�ت، �أن ي�شّجل ��شمه 

في مديرّية �لخدمة �لعاّمة في �لعر�ق، ويلتحق بالخدمة �لع�شكرّية. وقد 

ب���ّث �لتلفزيون �لعر�قّي بيانًا ر�شميًّا �ش���ادًر� عن قيادة �لجي�ص �لعر�قّي 

جاء فيه:

ُيمهل �لجنود �لعر�قّيون �لذين �أنهو� فترة خدمتهم ول ز�لو� يعي�شون 

ف���ي �لع���ر�ق مّدة �أ�شب���وع، و�لذين �أنه���و� خدمتهم �لع�شكرّي���ة ويعي�شون 

خارج �لعر�ق، مّدة �أ�شبوعين، لي�شّجلو� �أ�شماءهم لدى �لوحدة �لأخيرة 

�لتي عملو� فيها...  و�إّن ع�شيان هذ� �لأمر ُيعّد خيانًة لل�شعب �لعر�قّي، 

وعو�قبه وخيمة.

كان���ت لهج���ة �لبي���ان �شارم���ة وتهديدّية. لم ي���رق �لبي���ان للحّر��ص 

�لعر�قّيين.

االأحد 5 اآب 1990 ـ تكريت ـ المخّيم الملحق

قب���ل �حتال �لكوي���ت، كان �لعر�قّي���ون يقولون: �إير�ن ع���دّو �لعرب 

�لّل���دود. وكان �ش���ّد�م ف���ي �شنو�ت �لح���رب يثير ف���ي خطاباته عو�طف 
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�لع���رب بقوله �إّن �إير�ن عدّو �لع���رب و�أّن �لعر�ق يقاتلهم نيابًة عن �لأّمة 

�لعربّية!

وق���د �شّدقت �لدول �لعربّية و�قعًا �أّن �ش���ّد�م يحارب ت�شدير �لثورة 

�لإير�نّية نيابًة عن �لعرب. ولهذ�، جّهز زعماء �لدول �لعربّية �لرجعّيين 

»نظاَم �صّدام« �لبعثي ب�شكٍل تاّم من خال �إغد�ق �لأمو�ل و�لم�شاعد�ت. 

ح���رب �رتّدت عليه���م فيما بع���د، و�أنزلت �لب���اء فوق روؤو�شه���م. و�أقّر 

�لم���ازم »�صفيق عا�صم« قائًا: لأّنن���ا قاتلناكم، عّد �لأميركّيون هجوم 

�لطائر�ت �لعر�قّية �لخاطئ على �لغّو��شة �لأميركّية بمثابة �شفعة �لأخ 

�لأ�شغ���ر ل���اأخ �لأكبر. وغالًبا م���ا كان �لمازم »فا�ص���ل« و»جميل« قبل 

�حتال �لكوي���ت يتناق�شان مع �لإخوة ويقولون: �أنت���م �لإير�نيُّون �أعد�ء 

�لعرب!

حينه���ا قلت »لجميل«: �أنت���م �لذين تقولون: �إنَّ �إي���ر�ن عدّو �لعرب؛ 

و�لآن باحتالكم �لكويت، من هو عدّو �لعرب نحن �أم �أنتم؟!

لم ُيِحر »جميل« جو�ًبا. كنت �أوّد �أن �أفرغ ما خّزنته في قلبي ل�شنو�ت.

وقال �لحاج »ح�صين �صكري« للمازم »فا�صل«: لقد �أثبتنا من خال 

دعمنا لل�شعب �لفل�شطيني �أّننا ل�شنا �أعد�ء �لعرب..



الفصل الثاني عشر:

تكريت - المخّيم 16

االثنين 6 اآب 1990 ـ تكريت ـ المخّيم 16

قبل �لظه���ر جمعنا �أمتعتنا، وتوّجهنا �إلى �لعنابر ]في �لمخيم 16[. 

لق���د خرجت �ليوم من »المخّيم الملح���ق« �إلى �لأبد. وفيما كنت �أغادر 

�لمخّي���م، تمّثلت �أمامي ذكرياته �لحل���وة و�لمّرة. وعلى �لرغم من �أّنني 

لقيت �أذًى كثيرً� في هذ� �لمخّيم �إّل �أّنني كنت �أ�شتاق �إليه! 

عندما دخلت �لعنبر رقم )2(، �شاألت »علّي اأكبر في�س« عن رفاقي 

»غ���ام ر�صا كريم���ي«، »عّبا�س كلزار ب���ور �صادقي« و»ر�ص���ا محّمدي«. 

دي« قد ُنق���ل مع بع�ص  كن���ت ف���ي غاية �ل�شوق �إليه���م. كان »ر�ص���ا محمَّ

�لأ�شدق���اء �إلى مخّيمات �لنهرو�ن وبعقوبة، وع���دد �آخر ُنقل �إلى مخّيم 

تكري���ت )19(. كما جيء بمجموعة من  �أ�شرى �لمخّيم ))( �إلى �لعنبر 

رقم )2(. وقد فقد �لعنبر رونقه �ل�شابق.

ة �إل���ى جنب »عل���ّي اأكب���ر في����س«، و»ح�صن  ة خا�شَّ كن���ت �أ�شع���ر بل���ذَّ

خور�صند«، و»المهند�س اإبراهيم ر�صتكار مقّدم«. عندما دخلت �لعنبر، 

علم���ت �أّن ر�شائلي �لتي �أر�شلتها خفيًة �إلى »غام ر�صا كريمي«، و»ر�صا 

محّمدي«، و»علّي اأكبر في�س«، لم ت�شل �إليهم. قلت لعلّي �أكبر:

َولم يو�شل �لدكتور »موؤّيد« ر�شائلي �إليك؟!
َ
�أ
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- ل لم يو�شل لي �شيئًا!

- �ألم يعطك كب�شولة م�شاّد حيوّي؟

- بلى، �أعطاني فاأعطيتها لاإخوة �لمر�شى، فتناولوها.

�شحكت، كان »عل���ّي« يعلم �أّن �لإخوة ي�شعون �لر�شائل في كب�شولت 

�لدو�ء. لكّنه كان يظّن �أّن �لكب�شولت �لتي كان يعطيها �لدكتور »موؤّيد« 

ل���ه لي�شت ر�شائل. فالدكتور »موؤّي���د« كان معاون �لطبيب في م�شتو�شف 

�لمخّي���م. وفت���ح »عل���ّي اأكب���ر« �لكب�شولت �لت���ي �شّلمها �إّي���اه »علي جار 

اهلل« وقر�أه���ا لمعرفته �أّنها ر�شائل. �أّما كب�ش���ولت �لدكتور »موؤّيد« فقد 

�أعطاها للمر�شى!

كان �إي���د�ع �لر�شائ���ل في كب�ش���ولت �لم�شاّد�ت �لحيوّي���ة من �أف�شل 

�لط���رق و�أئمنه���ا. فقد كّن���ا �أّوًل نف���رغ �لكب�شول���ة من م�شح���وق �لدو�ء 

�لموجود د�خلها، ومن ثّم نق����صّ �لورقة �لذهبّية لعلبة �ل�شيجارة بنحو 

يمك���ن و�شعه���ا في �لكب�شولة. كّن���ا نكتب �لأمر �لذي كّن���ا نريده، ن�شعه 

ف���ي �لكب�شولة ومن ث���ّم نغلقها. وكّنا نر�شل �لكب�ش���ولت �إلى �لإخوة عبر 

�لدكتور »موؤّيد«، »�صامي« �أو �أّي حار�ص تربطنا به عاقة جّيدة.

الثالثاء 7 اآب 1990 ـ تكريت ـ المخّيم 16

�ليوم �أجاز �لعر�قّيون لاأ�شرى �لجرحى بال�شتحمام. كّنا قد عانينا 

ا في �لمي���اه في ف�شل �ل�شيف. خرجُت برفقة �لجرحى من �لعنبر  �شحًّ

ووقفنا ف���ي �ل�شّف. �أحد �لحّر��ص �لجدد، ولم �أك���ن قد ر�أيته من قبل، 

توّجه �إلينا نحن �لذين ن�شغر �لباقين عمرً�، قائًا:

- �أنتم �أولد، ِلَم �أتيتم �إلى �لجبهة؟
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تذّك���رت كام »ح�ص���ن به�صت���ي ب���ور« و�لمثال �لأخير �ل���ذي �شربه. 

فقلت للحار�ص �لجديد:

- لقد �شرب �أحد �أ�شدقائ���ي مثاًل، �أظّن �أّنه ي�شلح جو�بًا ل�شوؤ�لك. 

وتابع���ت: عندما ُيجرح مكاٌن ما م���ن ج�شد �لإن�شان، تهجم �لميكروبات 

م���ن ذلك �لمحّل �إلى �لبدن، فالميكروبات تري���د دومًا �أن تميت �لبدن. 

في هذه �لأثناء، ت�شبح �لكريَّات �لبي�شاء في �لدّم، وتكون بمثابة مطلقي 

قذ�ئ���ف �لآر. بي. جي، و�لقّنا�شة في �لب���دن. وتظهر �لكريَّات �لبي�شاء 

ت�شحي���ة، فم���ن �أجل �لدف���اع عن �شام���ة �لب���دن ياأكل���ون �لميكروبات 

ويعدمونه���م. وق���د �أّدينا نحن ف���ي هجومكم عل���ى بلدن���ا دور �لكريَّات 

�لبي�شاء. �آمل �أن �أكون قد ُوّفقت في بيان �لمق�شود!

�شكت �لحار�ص ولم يدِر ما يقول؛ ود�ئمًا ما كان »ح�صن به�صتي بور« 

يوؤّكد علينا �أّنه �إذ� ما �شاألكم �لعر�قّيون ِلَم �أتيتم �إلى �لجبهة، �أن نطرح 

���ات �لبي�شاء. كام »به�صتي بور« ه���ذ�، ذّكرني بمحمود  مو�شوع �لكريَّ

�آقا�ش���ي ومز�ح عنا�شر �لتخريب في عملّيات »كرباء )«. وقد �أ�شتخدم 

عب���ار�ت »محمود اآقا�صي« نف�شها في »الميمونة« في مقّر �لفيلق �لر�بع 

ف���ي �لجي�ص �لعر�قّي. عندما تابع �لحار�ص كامه، وكان ُيدعى »رافًعا«، 

قلت له:

- �إّن عدن���ان خي���ر �هلل وزير دفاعك���م، يعرفني و�لتعبويي���ن �أمثالي 

جّيًد�!

وقد كّررت على م�شمعه عبارة »عدنان خير اهلل« �لذي قال في جمع 

من �لجن���ود �لعر�قّيين، بعد فّك ح�شار عباد�ن: »لو كانت لدينا قّوات 

كق���ّوات التعبئ���ة الإيرانّية لحتللنا العال���م!« وقد �شمعت عبارة عدنان 
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خير �هلل هذه مر�ًر� وتكر�ًر� من »محمد اآقا�صي« نائب م�شوؤول �لتخريب 

ف���ي لو�ء »الفتح 48« في كرد�شتان، وذلك قبل �أن �أ�شبح عن�شر تخريب 

في �لكتائب �لقتالّية في عملّيات »الن�صر 4«.

ع�ش���رً�، وقب���ل �أن يعلو �شوت �شّفارة �لإح�ش���اء، ر�أيت »كريًما« من 

خل���ف �لأ�ش���اك �ل�شائكة للعنبر رق���م )3(. وما �إن ر�أيت���ه حّتى تد�عت 

�إل���ى ذ�كرتي �شن���وف ظلمه وخياناته. لق���د �أذّل �هلل »كريًم���ا«، و�نتهت 

ت���ه بع���د خدماته �لجليل���ة للعر�قّيين. فقد �ش���كاه �لإخوة �لذين  �شاحيَّ

ذ�قو� �لأمّرين منه، �ل�شنة �لما�شية �إلى �أحد �ل�شّباط �لكبار حين جاء 

لتفّق���د �لمخّي���م. �حترم �ل�شاب���ُط �لعر�قّي �لذي كان ناف���ًذ� ومنطقيًّا، 

َطَل���َب �لأ�شرى و�أم���ر بتجريد »كري���ٍم« من م�شوؤولّيته و�إبع���اده �إلى مكان 

�آخر. فنّفذ �لنقيب »خليل« �لأو�مر �لعليا رغمًا عن �إر�دته.

ع�ش���ر �ليوم، �شاهدت ذّله و�شوء حاله. وعل���ى �لرغم من �لإهانات 

و�لخيانات �لتي لقيتها منه، رّق قلبي لحاله حين ر�أيته يم�شي وحيدً� في 

� ومنزويًا،  فن���اء �لعنبر خلف �لأ�شاك �ل�شائكة. وق���د �أ�شبح وحيًد� جدًّ

ناديته قائًا:

- »كري���م«! لق���د �شامحتك، ولكن تعاَل وتب من �لأعمال �ل�شّيئة �لتي 

�قترفتها، و�طلب �لم�شامحة من �لإخوة �لذين ظلمتهم!

خجل »كريم« من �لنظر �إلّي، ولم يجبني. قال �لإخوة في �لعنبر)3( 

.
(1(

�إّن »كريًما« ندم على �أعماله �ل�شابقة

ر�أيت���ه بع���د �شنو�ت،  في �شارع نادري في �لأهو�ز . ناديته، فتوّق���ف. تعّجب من روؤيتي. كان منزعًجا من   (1(

كون���ه ق���د ُو�شع على �لائحة �لحمر�ء؛ لم ُي�شّر لروؤيتي. عندم���ا قلت له: كريم! كم علبة �شجائر �أ�شتري 

لك، �نزعج وتركني دون �ن يوّدعني، ومن حينها لم �أَره. 
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�لف���رق بي���ن �ل�شجين �لع���ادّي وبين �أ�شي���ر �لحرب ه���و �أّن �ل�شجين 

�لعادّي يعلم حجم محكومّيته ومّدتها، �أّما �أ�شير �لحرب فا. وعلى حّد 

تعبي���ر »غ���ام ر�صا كريم���ي«، �إّننا مثل مر�شى �ل�شرط���ان، ل نعلم متى 

تحين نهاية موتنا.

كان �لعر�قّي���ون ق���د �أبلغون���ا �أّنه في تم���ام �لتا�شعة �شباًح���ا �شيعلن 

���ا. لم �أكت���رث. قلت لاإخ���وة: �إّن خبرهم   مهمًّ
ً
�لتلفزي���ون �لعر�ق���ّي نباأ

�لمه���ّم حتم���ًا �شيكون �حت���ال �ل�شعودّي���ة بعد �حتال �لكوي���ت! �جتمع 

�لإخ���وة �أمام �لتلفاز. ت�شّم���رت في مكاني حين �شمعُت �لخبر. كنت �أرى 

�لحي���رة في عيون �لإخوة. حقيق���ًة، ظننت هذه �لم���ّرة �أّني كنت �أحلم. 

فهناك حادثتان في حياتي لم �أكن �أ�شّدقهما. �لأولى وقوعي في �لأ�شر، 

و�لثاني���ة ه���ذ� �لخبر. ق���ال »عّبا����س بهن���ام« فيم���ا كان ي�شحك ويذرف 

�لدم���وع: �شّيد! بالنهاية، تحّررنا! كنت �أظ���ّن �أّننا �شنق�شي عّدة �شنو�ت 

)1) �شّد�م 
�أخ���رى في �شيافة �لع���ر�ق. كان مذيع �لتلفزيون يق���ر�أ ر�شالة

�لتي وّجهه���ا للرئي�ص ها�شمي رف�شنجاني، وعندما قر�أ �لبند �لر�بع من 

�لر�شالة، �لذي يق�شي بتبادل �أ�شرى �لحرب، �شاد حال من �ل�شطر�ب 

�لبن���د �لر�ب���ع من ر�شالة �شّد�م ح�شين ف���ي 23 مرد�د 1369ه� .�ص، �لم�شادف ف���ي 23 محّرم  من �لعام   (1(

1411ه�.ق، و�لمو�فق ل� 14 �آب 1990م، يتوّجه �إلى �ل�شيخ ها�شمي رف�شنجاني رئي�ص جمهورّية �إير�ن حينها: 

»... المبادل���ة الفورّي���ة وال�صامل���ة لأ�ص���رى الح���رب، ل���كل الأ�ص���رى الذي���ن يم�صون فت���رة اأ�صرهم في 

اإي���ران والع���راق، وهذا يتّم عن طريق الح���دود الأر�صّية وعن طريق خانقين � ق�صر �صيرين، والطرق 

الأخ���رى الت���ي يتّم التوافق عليها. و�صنكون نحن المبادري���ن اإلى هذا العمل العظيم، و�صنبداأ بتنفيذ 

ه���ذه المب���ادرة انطاًق���ا م���ن ي���وم الجمع���ة 17 اآب 1990م. الأخ علي اأكب���ر ها�صمي رف�صنجان���ي، رئي�س 

جمهورّية اإيران! من خال هذا العزم، اأ�صبح كّل �صيء وا�صًحا، وبهذا، يتحّقق كّل ما  طلبتموه، وكّل 

ما اأّكدتم عليه، ولم يبَق من عمل اأمامنا �صوى تبادل الوثائق...«  
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�شف���وف �لإخوة. �نفج���رو� بالبكاء، وقّلم���ا كنت ترى �شخ�ش���ًا ل يبكي 

نها ولدة جدي���دة. كان ذلك من �أكثر �لأخب���ار �ل�شاّرة �لتي 
ّ
فرًح���ا. وكاأ

�شمعته���ا في حيات���ي. �لخبر �ل���ذي طالم���ا تمّنيت �شماع���ه. كان بع�ص 

�لحّر�����ص م�شرورً�. و�لبع����ص �لآخر لم يكن كذل���ك. �أّدى �لإخوة �شاة 

�ل�شك���ر. و�لعر�قّيون �أنف�شهم كانو� م�شدومين. فقد خ�شع نظام �لبعث 

�لعر�قّي ل�شروطنا �لمحّقة. وكان �شّد�م في �أيلول من �لعام 1980 قد كتب 

ماحظ���ة �إلى دولة �إير�ن، باأّن بغ���د�د ل تعترف باإّتفاقّية �لجز�ئر للعام 

)197م. وكان في 7 �أيلول من �لعام 1980 قد مّزق في �لبرلمان �لعر�قّي، 

�أم���ام �لنّو�ب، و�لمر��شلين، وو�شائل �لعام، وب���كّل تكّبر وغرور، ن�ّص 

�ّتفاقّية �لجز�ئر للع���ام )197م، حول �لحدود وح�شن �لجو�ر، وقال: �إّنه 

ل يعت���رف بهذه �لّتفاقّي���ة! �أر�د �أن ي�شقط �لنظ���ام �ل�شامّي، لي�شبح 

هو �شرط���ّي �لمنطقة، وقائد �لعالم �لعربّي بعد »جم���ال عبد النا�صر«. 

لقد �شلبت قيادة �لإمام �لخمينّي)ره(، ووحدة �ل�شعب ووعيه، وح�شوره 

ف���ي �لأو�ن و�لوقت �لمنا�شب، في �شاحات �لدفاع �لمختلفة عن �لوطن، 

ودم���اء �ل�شهد�ء، وجهاد �لمجاهدين، و�إيث���ار �لجرحى  و�شبر �لأ�شرى 

و��شتقامته���م، �لن���وم من عين���ي �شّد�م و�أ�شي���اده، و�أجبرت���ه على قبول 

�شروط �إير�ن �لمحّقة.

�آخر �لليل، �أر�د عدد من �لإخوة �لنتقام من �لجو��شي�ص و�لمنافقين. 

كان���و� يري���دون قتل بع�شهم. فقد كان جرم بع�شه���م كبيًر�، ولم يتركو� 

مكاًن���ا  للرحم���ة و�لعفو. لكّن و�شاطة بع�ص كب���ار �لمخّيم جعلت �لإخوة 

يتر�جعون. 
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ا �إن�شاًنا �شويًّا، م�شروًر� لمبادلة  لم يكن »عطّية«، و�لذي لم يكن �أي�شً

�أ�شرى �لبلدي���ن. فقد قال لاإخوة: ل تفرحو� كثيرً�، ل مكان لل�شرور ما 

لم تطاأ �أقد�مكم تر�ب بلدكم ؛ فمن �لممكن ل�شّد�م �أن يتر�جع في كّل 

لحظة، وتبقون في �لعر�ق �شيوًفا على �شياطنا!

وعل���ى �لرغم م���ن �أّن عطّية لم ي�شتطع �أن يتعام���ل معنا بق�شاوة كما 

في �ل�شابق، فاإّن���ه لم يكن ي�شتطيع �إخفاء ما بد�خله، و�إّن تجارته كانت 

�شتك�شد �إذ� ما تحّررنا؛ لذ� قال:

- �أنتم مفقودو �لأثر، غير م�شمولين بر�شالة �شّد�م هذه!

ولكي �أثير غ�شبه قلت:

- �إّنني لم �آِت �إلى هنا بنف�شي لأذهب بنف�شي، ف�»من جاء بي يرّدني 

اإل���ى وطني«! �أنتم �أتيتم بنا �إلى هنا، و�أنتم ترّدوننا. �نزعج من كامي، 

م�شرور 
َ
ولكّن���ه تركني و�شاأني. وقال لل�شّي���د »محمد �صفاعت »من����س«: �أ

�أنت لأّنك ذ�هب �إلى �إير�ن؟ �أجاب �ل�شّيد »محّمد«:

، م�شتعّدون للبقاء في  - نحن �لثاثين �أو �لأربعين �ألف �أ�شيٍر �إير�نيٍّ

�لعر�ق، حّتى نثبت حّق ثاثين �أو �أربعين مليون �إير�نيٍّ في �لحرب �لتي 

بد�أتموها علينا. ف�»عطّية« �لذي كان يعلم �شرعة بديهة �ل�شّيد »محّمد 

�صفاعت«، قال بعد �أن �شّبه و�شتمه:

- هوؤلء هم معّوقونهم، فاأّية حيو�نات هم �أولئك �ل�شالمون منهم!

قلت »لعطّيه«: �شّيدي! بالنهاية ذ�ب �لثلج وبان �لمرج. نحن ذ�هبون 

�إل���ى �إير�ن، ولكن ب���ز�ٍد من �لذكريات �لمّرة! يا حب���ذ� لو تركنا �لعر�ق 

بذكريات جّيدة، وذكرناكم بالح�شنى دومًا.
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�لي���وم، �أمر �لم���ازم »عّبا����س« �لقائ���د �لجديد للمخّي���م، �لحّر��ص 

ر�شمّي���ًا بتنحية �ل�شياط جانب���ًا. فلم َيُعْد م�شموح���ًا للحّر��ص با�شتعمال 

�ل�شياط و�لهر�و�ت. لم يرد �لعر�قّيون �أن تظهر �آثار �ل�شياط و�لهر�و�ت 

ين حين يعودون �إل���ى وطنهم، �أو �أن ترّكز  عل���ى �أج�شاد �لأ�شرى �لإير�نيِّ

كامير�ت �لم�شّورين على �أبد�نهم �لمزرّقة.

بع���د �لظهر، جاء »�صل���وان« �إلّي معت���ذًر�. كان ي���وّد �أن يعلم �إن كنت 

ا �إلى  �شامحته من �شميم �لقلب �أم ل؟ قلت له: »�صلوان«، �إذ� كنت مهتمًّ

ه���ذ� �لحّد بمعرفة، �إذ� ما �شامحك �أ�شير مثلي من �شميم �لقلب �أم ل، 

فلماذ� لم ُتح�شن معاملته؟!

كان »�صل���وان« يعان���ي عذ�ب �ل�شمير. طل���ب �لم�شامحة من �لإخوة. 

وقد �شامحته من �شميم �لقلب، �أّما »وليد« فا. مع �أّنه �شربني مر�رً�، 

ة عندما �أرقت »اليخن���ة« على �شورة  فاإّن���ه �شاعدني مّر�ت ع���ّدة. خا�شّ

�ش���ّد�م في �ل�شفحة �لأول���ى من �لجريدة. حينها ق���ال ل�»ماجد«: دعه 

و�شاأن���ه! ق���ال »ماجد«، بتبّج���ح وغرور، ل�»محم���د كاظم باباي���ي« �لذي 

كان و�قًف���ا �إلى جانبي: لقد �آذيتك، لم تكن باليد حيلة. نحن هنا نوؤّدي 

عملنا. �أجابه »محّمد كاظم بابايي«:

- �شّي���دي! ل علي���ك. فل�شعة �لعقرب لي�شت من ب���اب �لعد�وة بل هي 

مقت�شى طبيعتها.

عندما كنت �أذكر ت�شّرفات »عطّية« كانت تاأخذني �ل�شحكة. كثيًر� 

م���ا حدث وناد�ني عطّية قائ���ًا: ها »نا�صر �صليم���ان«، �أنا غا�شب منك 

كثي���ًر�، �أنت حر����ص �لخمينّي! كن���ت �أقول: و�لآن م���اذ� تريد مني؟ كان 

يدني حذ�ءه �لع�شكرّي من فمي ويقول: ع�ّص حذ�ئي!
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كان  ف���ي �لفت���ر�ت �ل�شابقة، عندما كن���ت �أحّدق فيه كثي���ًر�، يقول: 

ماذ�؟ فاأقول: ل �شيء، �أنت بالن�شبة �إلّي ع�شل ل يمكن �أكله! كان »عطّية« 

م�شّو����ص �لفكر. وقد عانى �لإخوة �لأمّرين ب�شب���ب َحَوٍل في عينيه. وقد 

عانين���ا منه مر�رً�. كان ين���ادي �أ�شيًر� وينظر �إلى �شخ����ص �آخر! لهذ�، 

ولأّن عطّي���ة كان ل ينظ���ر �إلى �ل�شخ�ص �لمطلوب حي���ن مناد�ته، غالبًا 

م���ا كان يح�ش���ر �ل�شخ�ص �لآخر �لذي ينظر �إلي���ه، وكان »عطّية« ينزل 

�لباء فوق ر�أ�ص �لأ�شير �لم�شكين. كان ي�شربه ويقول: 

- �أن���ا لم �أناديك! �أو كان عل���ى �لعك�ص، ي�شرب �ل�شخ�ص �لذي ناد�ه 

 لماذ� لم تاأت حين ناديتك؟
(1(

قائًا له: »ق�صمار«!
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. بالأم����ص، عادت 
(2(

�لي���وم، �لذك���رى �ل�شنوّي���ة لفاجع���ة »ده ب���زرك«

مجموع���ة من �لأ�شرى �إلى �إي���ر�ن. كان يوم 27 مرد�د )18  �آب( من كّل 

� بالن�شبة �إلّي.  �شنة يوًما مرًّ

فقب���ل ع�شر �شنو�ت وقعت فاجع���ة »ده بزرك«. �لفاجع���ة �لتي هّدت 

حيل���ي. وفي مثل ه���ذ� �ليوم من كّل ع���ام كانت تلك �لفاجع���ة تعّذبني. 

وكاأّن���ه ُق�شي لي في ه���ذ� �لعام، �أن ل �أفّكر �ليوم به���ذه �لفاجعة كثيًر�. 

وقد �شاهدُت لط���َف �هلِل في هذ� �ليوم. و�شاء �هلل �أن ي�شّرني هذ� �لعام 

م���ن خال �لر�شال���ة �لتي �أر�شلها �شّد�م و�لإع���ان �لر�شمي عن �إطاق 

�ش���ر�ح �أ�شرى �لحرب، لت�شب���ح �لأّيام �لأخيرة من �شه���ر مرد�د )�آب( 

�أي: �لأحمق.  (1(

»ده بزرك« قرية �لأ�شير وم�شقط ر�أ�شه.  (2(
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�أف�ش���ل �أّيام حيات���ي بعد �أن كان���ت �أ�شو�أها. لق���د �أر�د �هلل قبل يوم من 

�لذك���رى �ل�شنوّية له���ذه �لحادثة �لأليمة �أن ي�شّرن���ي باإطاق �شر�ح �أّول 

ين وعودتهم �إلى �إير�ن، حّتى ل �أفّكر بهذ�  مجموعة من �لأ�شرى �لإير�نيِّ

�لي���وم، �أو �أقّلل من �لتفكير فيه. وقد �أح�ش�شت بهذ� �للطف �لإلهّي، بكّل 

. كنت 
(1(

وجودي. ومن �شّدة فرحي حاولت �أن ل �أفّكر بفاجعة »ده بزرك«

م�شرورً� لكوني �شاأتخّل�ص من �شجن تكريت و�شّر »وليد«.
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دخ���ل �لمازم »عّبا�س« �لم�شوؤول عن �لمخّيم مع �شابط ق�شم �لتوجيه 

�ل�شيا�ش���ّي. طل���ب من �لأ�ش���رى �لتجّمع في فن���اء �لمخيَّم. وم���ا �إن تجّمع 

�لأ�ش���رى حّتى ب���د�أ باإلقاء خطابه. كان حديثه مدرو�ًشا. ل���م �أكن �أعلم ِلَم 

يق���ول ه���ذه �لكلمات. وقد طلب �لم�ش���وؤول عن �لمخّيم م���ن �لأ�شرى �أن ل 

يتكّلم���و� ب�شيء مّما حدث معهم في مع�شك���ر�ت �لعتقال �لعر�قّية. وقال: 

ل تجّرع���و� عائاتكم �لمر�رة من خال �لكام عن ذكريات �لأ�شر. وبدل 

�أن تخبرو� �أهليكم و�أ�شدقاءكم بما جرى معكم في �لأ�شر، تزّوجو�، فّكرو� 

ف���ي بناء حياتك���م. �فرحو�، فف���ي �لنهاية ما م�شى قد م�ش���ى. عليكم �أن 

تن�شو� �لما�شي وتوّدعوه في مطاوي �لتاريخ. فذكريات �لحرب حلوها مّر. 

وذكريات �لحرب مّرة، وتجعل �لحياة مريرة!

ختم �لمازم عبا�ص حديثه بهذه �لكلمات: �دفنو� ذكرياتكم �لمريرة 

عن فترة �لعتقال هنا، و�رجعو� �إلى �أوطانكم! 

�شّجل حود�ت 
ُ
كان هذ� �لأمر �أ�شعب علّي من �لبقّية. ل زلت �إلى �لآن �أ

ة كاملة في �لملحق رقم681(. �لأنفجار �لذي �أودى بحياة و�لدته وعدد من �أفر�د عائلته )�لق�شّ  (1(
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ذكريات �لأ�شر ورموزها �لتي ل ُتن�شى. وقد عزمت في حال تحّرري على 

كتاب���ة ذكرياتي، لتبقى. ثم �أكمل �شابط ق�شم �لتوجيه �ل�شيا�شّي قائًا: 

نحن �إخوة، وقد فر�ص �لأميركّيون هذه �لحرب علينا فر�شًا. وقد دفعنا 

�أثماًنا باهظًة!

الثالثاء 21 اآب 1990 ـ تكريت ـ المخّيم 16

�أّدى كاريكات���ور �أحد �لأ�شرى، على �لرغم من �أو�مر �لمازم عّبا�ص 

للعر�قّيي���ن �لقا�شية بعدم ��شتخ���د�م �ل�شياط، وذلك بعد �لر�شالة �لتي 

ا  �أر�شله���ا �شّد�م �إلى �ل�شي���خ ها�شمي رف�شنجاني، و�عت���رف فيها ر�شميًّ

باتفاقّية �لجز�ئر للعام )197م، �إل���ى ��شتعمال �لعنف و�ل�شياط مجّدًد� 

ف���ي �لعنبر. قال »علي �صعادت���ي«: �إّن �لكاريكاتور هو من �أفعال »م�صعود 

�صفاع���ت«، وقد ُر�شم على ورق كي�ص �أ�شمنت، مّما �أثار غ�شب �لحّر��ص. 

وكان من حّقهم �أن يغ�شبو�.

في �لجهة �لي�شرى من �لكاريكاتور، ُر�شم �شورة ل�شّد�م م�شتنًد� �إلى 

مدفعّية بعيدة �لمدى وخلف���ه �لرئي�شان �لأميركّي و�ل�شوفياتّي، وروؤ�شاء 

بع�ص �لدول �لعربّية، كالملك فهد وح�شني مبارك و�لملك ح�شين )ملك 

الأردن(، وهو يمّزق ن�ّص �إّتفاقّية �لجز�ئر للعام )197م. وقد ُكتب تحت 

ر�شم �شّد�م: �لعام 1980، ل �أقبل باتفاقّية �لجز�ئر للعام )197م. �شوف 

�أ�شترج���ع خوز�شت���ان و�شّط �لعرب من �إير�ن في ظ���رف ثاثة �أّيام. في 

�لجه���ة �ليمنى، ُر�شم كاريكاتور لل�شي���خ ها�شمي رف�شنجاني وهو مّتكىء 

� يده �إلى �لإم���ام، فيما �شّد�م يقّبل ي���ده، ويحمل ن�ّص  �إل���ى كنب���ة، ومادًّ

�إّتفاقّي���ة �لجز�ئ���ر باليد �لأخ���رى. وقد ُكت���ب �أ�شفل ه���ذ� �لكاريكاتور: 



640  تقدم  تتي بقلل هنلك

 
ً
1990، بع���د 10 �شنو�ت. �شّيد رف�شنجان���ي! �شامحني، لقد �رتكبت خطاأ

في �لع���ام 1980، �رتكبت حماق���ة، كنت مغروًر� وجاه���ًا، حيث مّزقت 

�، �أقبل  ه���ذه �لتفاقّية. لق���د خدعني ريغن. و�لتفاقّية كان���ت جّيدة جدًّ

به���ا، وهي تعجبني، وها �إّني �أوّقعها من جدي���د، و�أقّدمها لكم مع تقبيل 

�لأيادي!

ل �أعل���م َمْن من �لجو��شي�ص و�لخونة قد �أو�شل خبر �لكاريكاتور �إلى 

�لعر�قّيي���ن. جاء �لعر�قّي���ون �إلى »م�صعود«، فّت�ش���و� �أمتعته �ل�شخ�شّية، 

فوجدو� �لكاريكات���ور بين طّيات بّطانّيته. طلب »�صعد« من �لمترجم �أن 

يترج���م عب���ار�ت �لكاريكاتور بحذ�فيرها ومن دون زي���ادة ول نق�شان. 

فترج���م »فا�ص���ل« �لعب���ار�ت �ل�شفلّي���ة للكاريكاتور وه���و يرتجف خوًفا. 

��شتع���ل �لعر�قّيون غيًظ���ا، وغ�شب »�صع���د« غ�شًبا �شدي���ًد� فانهال على 

»م�صعود« �شرًبا بال�شياط.

كان �ش���رب »م�صعود �صفاعت« و�شتمهم ل���ه �لذكرى �لأخيرة لي عن 

�شياط �لعر�قّيين و�شربهم. 

ال�سبت 25 اآب 1990 ـ تكريت ـ المخّيم 16

كان »حكي���م خلفي���ان« بالق���رب من مدخل �لعنب���ر ويترجم �شحيفة 

�لقاد�شّي���ة لاإخوة. وكان �حتال �لكويت ه���و �لخبر �ل�شاخن لل�شحف 

�لعر�قّية. كنت �أحّب �ن �أعلم ماذ� يجري في �لكويت منذ �لثاني من �آب 

للع���ام 1990م، عندما �حتلها �لعر�قّي���ون. طلبت من »حكيم« �أن يترجم 

ل���ي مقالة �لدكتور »عب���د الرحمن عب���د الكريم العان���ي« رئي�ص جامعة 

�لأنب���ار ف���ي �لرم���ادي. فكثيرً� ما كتب مق���الت �أثنى فيه���ا على �شّد�م 
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و�أف���كاره �لتو�ّشعّي���ة. وقد ن�ش���رت �ل�شحف �لعر�قّية �لي���وم، �أخبارً� عن 

�إط���اق �أ�شماء جديدة على بع����ص �لأماكن في �لكوي���ت، وفي �لحقيقة 

تغيي���ر �أ�شمائه���ا. وعل���ى ما �أذك���ر، ��شتبدل ��ش���م بندر �ل�شي���وخ ببندر 

�لر�شي���د، وم�شجد �لدولة با�شم م�شجد �شّد�م، وثانوّية عبد �هلل �ل�شالم 

بثانوّية �شّد�م. وقد ذّكرني هذ� �لتغيير، بتغيير ��شم خرم�شهر في فترة 

�لح���رب �لمفرو�شة �إلى �لمحّمرة، و�شو�شنك���رد �إلى �لخّفانّية، و�لأهو�ز 

�إلى �لنا�شرّية. 

االثنين 27 اآب 1990 ـ تكريت ـ المخّيم 16

قبل �لظهر ُجمع �لجرحى في فناء �لمخّيم. قال �لحّر��ص: لقد تقّرر 

�لإف���ر�ج عن �لمعّوقين قبل �لآخرين. كنت م�شروًر�. وّدعت رفاقي. قبل 

�أن ��شتقّل �لحافلة، حّدقت للمّرة �لأخيرة في فناء �لمخّيم. تمّثلْت �أمامي 

جميع ذكريات���ي. وعلى �لرغم من �لمعاناة �لكثي���رة �لتي عانيتها، كان 

ل���دي تعّلق خا����صّ بالمخّيم)16( و�لمخّيم �لملح���ق. �نقب�شت �أحو�لي. 

فق���د �عتدت على بابه وجدر�نه و�أر�ش���ه �لتر�بّية. كنت �أعلم �أّني �إذ� ما 

�نف�شل���ُت عن �لأ�شرى، فل���ن �أرى �لكثير منهم ثانيًة. �أر�د �لعر�قّيون �أن 

يف�شلو� �لأ�شرى �لجرحى عن �لأ�شرى �لأ�شّحاء، حّتى ل تتّم م�شاءلتهم 

م���ن قبل �لر�أي �لعاّم. ل���م يكونو� يريدون لو�شائل �لع���ام �لعالمّية �أن 

تعر�ص �ش���ور �لأ�شرى �لمقطوعي �لأط���ر�ف )�لمعوقين( في مخّيمات 

تكريت �ل�شّرّية �إلى جانب �لأ�شرى �لأ�شّحاء. 

كن���ُت قد خّب���اأُت �أ�شم���اء �أكثر م���ن 400 �أ�شير في ما�ش���ورة ع�شاي. 

و�لأ�شرى �لذين عزم���ُت على ت�شليم �أ�شمائهم ومو��شفاتهم �إلى �لهال 
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�لأحمر في حال تحّرري، تّم �إطاق �شر�حهم قبلي. 

طلب عدٌد من �لحّر�����ص �لم�شامحة من �لإخوة. وقد وّدعنا »�صامي« 

و»عل���ي ج���ار اهلل« و�لدكتور »موؤّيد« بالدموع. وق���د قّدمُت �إحدى �أف�شل 

مطّرز�ت���ي للدكت���ور »موؤّي���د« كذكرى. م���ن بين �لحّر�����ص، كان »وليد« 

�لحار����ص �لوحي���د �لذي لم ي�ش���َع �إلى �نت���ز�ع �لغّل من قلب���ي ب�شبب كل 

�لأذى �لذي �شّببه لي، ولم ي�شاأ ذلك على �لإطاق. عبرت �لحافلة بّو�بة 

قاعدة �شاح �لدين. وفيما كنت �أخرج من تكريت، حملتني ذ�كرتي �إلى 

م���ا قبل �شنتين خلتا، حيث كان���و� ينقلوننا �إلى �لمخيم �شالكين �لطريق 

نف�ش���ه. في جنوب تكري���ت، �نهمرت دموعي لروؤية قّب���ة مقام �لإمامين 

 .L علّي �لهادي و�لح�شن �لع�شكرّي



الفصل الثالث عشر:

الرمادي ـ م�شت�شفى 17 تّموز

االثنين 27 اآب 1990ـ الرمادي ـ م�ست�سفى 17 تّموز

عن���د �لغ���روب دخل���ت �لحافلة �لتي تق���ّل �لجرح���ى »م�صت�صفى 17 

تّم���وز«. وتق���ع ه���ذه �لم�شت�شف���ى ف���ي »الحّبانّي���ة«، �إح���دى »�صواحي 

الرم���ادي« مرك���ز »محافظ���ة الأنب���ار« �لعر�قّي���ة. حي���ن �شمعت ��شم 

�لأنب���ار تذّك���رت »حامداً«، �لل���و�ء »�ص���اح القا�صي«، و�لح���اّج »�صعد 

اهلل« و�لخطب���ة )27( من نهج �لباغة لاإم���ام علي Q. ُنقلنا �إلى 

قاعة كبيرة في ركن من �أركان �لم�شت�شفى. حين دخلت �لقاعة وجدت 

عدًد� من �لأ�شرى �لجرحى و�لمعّوقين �لذين جاءو� بهم من مخّيمات 

تكريت �لأخرى.

كّنا جائعين وظم���اأى. لم تكن معاملة حّر��ص �لم�شت�شفى �شّيئة. كان 

يوج���د تلفاز في �لمرك���ز �ل�شحّي. بق���ي �لإخوة م�شتيقظي���ن �إلى وقت 

متاأّخر م���ن �لليل. �آخر �لليل، �أعّد »جعفر دولتي مق���ّدم« ن�ّص خطابه. 

وكان يق���ول: عندما ُيطلق �شر�حي، �شوف �ألقي خطاًبا في �أبناء مدينتي 

قبل خطبتي �شاة �لجمعة في »زابل«!

وقال جعفر �لذي كان يتحّلى بالروح �لثورّية و�للطف. �شاأخبر �أهالي 

ز�بل ماذ� حدث في �شلمجة... �شاأخبرهم �أّن روح »قا�صم مير ح�صيني« 
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م���ن �أبناء ز�هد�ن ر��شي���ة، �شاأقول لهم: »اإّن اإيران م���ن دون الخمينّي 

هي ك�صجن بالن�صبة لنا. ليت الإمام كان حيًّا حين عودتنا!«

م���ت حينما يطلق �شر�حي �أن �أذه���ب �إلى �أحد م�شاجد �لمدينة،  �شمَّ

و�أخبر �لنا�ص بما جرى لنا في مخّيمات �لعر�ق �ل�شّرّية.

االأربعاء 29 اآب 1990 ـ الرمادي ـ م�ست�سفى 17 تّموز

�شب���اح �لي���وم دخل �شابط عر�ق���ّي برتبة مازم �لمرك���َز �ل�شحّي، 

وبعد �أن �أخ���ذ �لمعطيات �ل�شخ�شّية لكل مّنا، ق���ال: �ليوَم وغدً� �شياأتي 

ّننا كّنا نعي�ص 
ّ
�ل�شلي���ب �لأحمر �إلى هنا، لي�ص م�شموًحا لك���م �أن تقولو� �أ

في تكريت مع �لأ�شرى �لأ�شّحاء. قلت: 

- و�أين نقول �أّننا كّنا نعي�ص؟

- قولو� �أّنكم كنتم تعي�شون في هذه �لم�شت�شفى!

قال »محمد كاظم بابايي«: �شّيدي! �إّن حبل �لكذب ق�شير!

الخمي�س 30 اآب 1990 ـ الرمادي ـ م�ست�سفى 17 تّموز

ُنقل �ليوم عدد من �لجنود �لعر�قّيين �لذين ُجرحو� في حربهم على 

�لكوي���ت، �إلى م�شت�شف���ى 17 تّموز! كان حار�ص ق�شمن���ا ويدعى »�صعبان« 

يق���ول: »لقد ُجرح ه���وؤلء في منطق���ة الجابرّية في الكوي���ت«. ع�شًر� 

ّمت �إلى �لعر�ق كمحافظة  �شاه���دت �لخارطة �لجديدة للكويت �لت���ي �شُ

جديدة، في �شحيفة �لثورة. في هذه �لخارطة كانت �لكويت �لمحافظة 

�لتا�شع���ة ع�ش���رة للعر�ق، �أّم���ا �لأق�ش���ام �ل�شمالّية للكوي���ت و�لتي ت�شمل 

لحقت بمحافظة �لب�شرة. 
ُ
»وربة« و»بوبيان«، فقد �أ

قل���ت ل�»�صعب���ان« حار����ص �لق�ش���م: »الظاه���ر اأّن ال�صب���اب الكويت���ّي 
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م���ا اإن راأوا ه���ذه الخارط���ة، حت���ى �صّكل���وا مجموعات مقاوم���ة وقاموا 

بمحاربتكم«.

كّن���ا نعّد �للحظ���ات حّتى نتح���ّرر. كان���ت �ل�شاعات و�لأّي���ام تم�شي 

خبرن���ا فيها عن قرب 
ُ
بب���طء. ل���م يكن هن���اك �أ�شعب من �لأّي���ام �لتي �أ

موع���د تحّررنا. كان �لعر�قّيون يترّددون ف���ي تحريرنا بين �ليوم و�لغد. 

كان ُيطل���ق يوميًّا حو�لى �لألف �أ�شير من �لبلدين. قبل �لظهر، جاء �أحد 

طلق �شر�حهم قبل حو�َلي 12 يوًما من �إير�ن، 
ُ
�لأ�شرى �لعر�قّيين �لذين �أ

�إل���ى �لم�شت�شف���ى. كان يجيد �لفار�شّية، لكّنه يو�ج���ه �شعوبة في �لتلّفظ 

ببع����ص �لكلم���ات. وكان ُيدعى »اأمج���د«. كان »اأمج���د« متو�ّشط �لقامة، 

�أ�شم���ر �لب�شرة. وقد ظه���ر على محّياه �أّنه كان يم�ش���ي �أوقاتًا جّيدًة في 

�إير�ن. كان يرتدي ب���ّزة ر�شمّية كحلّية �للون، كان �لإير�نيُّون قد �أعطوه 

�إّياها حي���ن تبادل �لأ�شرى. في �لليل كّنا ن�شاه���د عملّيات تبادل �أ�شرى 

�لبلدي���ن عل���ى �شا�ش���ة �لتلفزي���ون �لعر�قّي. ف���كان �لأ�ش���رى �لعر�قّيون 

يرت���دون بدل���ًة ر�شمّية وقمي�ش���ًا �شّيًكا، فيم���ا كان �لأ�ش���رى �لإير�نيُّون 

يرتدون ماب�ص ع�شكرّية ق�شيرة �لأكمام، قد �أكلها �لغبار جّر�ء خزنها 

في �لمخازن!

يب���دو �أّن »اأمجَد« كان يعمل في هذه �لم�شت�شفى قبل �لأ�شر، وقد �أتى 

ليتفّقد محّل عمله �ل�شابق. وما �إن دخل �لم�شت�شفى حتَّى قال له زماوؤه: 

ين �لمعّوقين هنا! يوجد عدد من �لأ�شرى �لإير�نيِّ

ج���اء �إلين���ا. عندما �أخبرن���ا �إّنه كان �أ�شي���ًر� في �إي���ر�ن، ��شت�شممت 

ين  ر�ئحة �إير�ن. قال »اأمجد«: حين علمُت �أّن عدًد� من �لأ�شرى �لإير�نيِّ

هن���ا، قلت ف���ي نف�شي: »اآت���ي اإليكم واأطلعكم عل���ى اأخبار اإي���ران«. وقبل 
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�أن يحّدثن���ا عن �إير�ن، حّدثنا عن »م�صت�صف���ى 17 تّموز«. كاأن عدًد� من 

رفاق���ه �لقد�مى، �لذي���ن عمل معهم من���ذ �أيلول من �لع���ام 1980م، قد 

ُقتلو�. وبع�شهم تقاعد، و�لبع�ص �لآخر تّم نقله �إلى م�شت�شفيات ومر�كز 

�شّحّي���ة �أخرى تابعة للجي�ص، �أّما �لباقون منهم في هذه �لم�شت�شفى فلم 

يتج���اوز عددهم �أ�شابع �ليد. كان كّل و�ح���د ي�شاأله �شوؤ�ًل، فكّل مّنا كان 

متعّط�ًشا ل�شماع �أخبار �إير�ن.

وق���ع »اأمجد« في �لأ�شر �أثناء عملّي���ات تحرير خّرم�شهر. وكان حينها 

يخدم ف���ي �لمركز �ل�شحّي لّل���و�ء �لثالث �لمدّرع. وق���د �أخبرنا �أّن عددً� 

ر�شل���و� في بد�ية �لحرب �إلى 
ُ
م���ن �لعاملين في »م�صت�صفى 17 تموز« قد �أ

ر�شل هو �إلى »اللواء الم���دّرع 44«. كان يظهر 
ُ
�لخط���وط �لإمامّية، فيم���ا �أ

محّب���ًة لاإم���ام �لخمين���ّي ولقائد �لثورة �لإم���ام �لخامنئّي. �أح���ّب �لحاّج 

»ح�صي���ن �صك���ري« و�ل�شّيد »محمد �صفاعت« �أن يتح���ّدث �أكثر عن �إير�ن. 

ين. وكان يعرف مر��شًا  فقد كان يعرف �أ�شماء معظم �لم�شوؤولين �لإير�نيِّ

، لكّنه ل يع���رف �لأ�شم �لأّول له. و�لظاهر �أّن 
(1(

ُيدع���ى �ل�شّيد »�صرهنكي«

هذ� �لمر��شل قد ذهب ومجموعة من زمائه �إلى مخّيمهم. 

وق���ال: �إّن �لعر�قّيي���ن )�لأ�شرى( قد �أطلعو� ه���ذ� �لمر��شل على كّل 

�شيء!

نظ���ر حوله. ولّما لم ي���َر �لعر�قّيين، قال: �إّننا ظلمناك���م كثيرً� �أنتم 

ي���ن في خّرم�شه���ر. وقد �عترف �أ�شر�نا ف���ي �لمخّيم لمر��شلكم  �لإير�نيِّ

ل���م �أكن حينها �أعرف هذ� �لمر��ش���ل. بعد �أن تحّررت علمت �أّن مق�شود �لأ�شير �لعر�قّي كان »مرت�صى   (1(

�صرهنك���ي«. وه���و �لآن مدير مكت���ب �أدب وفّن �لمقاومة، وقد �أّلف كتًبا حول �لدف���اع �لمقّد�ص، من بينها 

»اأج���زاء مّم���ا ح���دث«، �لذكريات �لطريفة لاأ�شرى �لعر�قّيين وهي ت�شتح���ق �لقر�ءة و�أخذ �لعبرة منها. 

وعلى �لرغم من ذكرياتي �لكثيرة عن �لعر�قّيين، فاإّن هذه �لكتب كانت بالن�شبة لي جميلة وممتعة.
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بالكثي���ر م���ن جر�ئم �لح���رب �لت���ي �رتكبه���ا �لعر�قّيون ف���ي خّرم�شهر 

و�لهويزة و�شو�شنكرد. 

ق���ال »اأمج���د«: كنت �أعمل ف���ي �لق�شم �ل�شح���ّي. فحو�شرت ووقعت 

بعده���ا في �لأ�شر. حمًد� هلل �أّنني لم �أ�شارك في جر�ئم �لعر�قّيين. ولم 

�أقل �شيًئا في �لمخّيم، لكّن �أ�شدقائي قالو� كّل �شيء من دون خوف.

البعثّي���ون  ك�ص���ف  اأّي���ام.  بع���ّدة  �صراحن���ا  اأُطل���ق  اأن  »بع���د  وتاب���ع: 

الأ�صخا����س الذين تكّلم���وا، وقد ُحّول الذين تكّلموا اإلى المرا�صل اإلى 

ق�ص���م ال�صتخبارات... في الأّيام التي كّنا فيها في الم�صت�صفى، هّددنا 

�صابط الأمن والمعلومات اأن ل نخبر اأحًدا الآن باإطاق �صراحهم«.

�شاألت: ما �شُيفعل بهم؟

ق���ال: �هلل �أعل���م! وتابع: قال �شاب���ط �لمخابر�ت، �إن ج���اء �أهاليهم 

�إليكم و�شاألوكم عنهم، تظاهرو� �أّنكم ل تعلمون �شيًئا!

بعدها �شمع���ت �أّن �شّد�م قال: �إّن له ح�شاب م���ع �لأ�شرى �لعر�قّيين 

�لذي���ن �أجرو� مقابات م���ع �لمر��شلين، و�أر�قو� م���اء وجه �لعر�ق �أمام 

َولم يندمو� لكونهم قالو� �لحقيقة للمر��شل 
َ
ين �لمجو�ص! قلت: �أ �لإير�نيِّ

َولم يقولو� ليتنا لم نقل �شيئًا، لكّنا ذهبنا �لآن �إلى بيوتنا ولما 
َ
�لإير�نّي؛ �أ

علقنا في �أيدي �لمخابر�ت؟!

�شك���ت برهًة و�أطلق تنهيدة من �أعماق �لقلب وقال: لقد �ّت�شحت لنا 

في هذه �ل�شنو�ت �لتي ق�شيناها في �إير�ن �أمور كثيرة. لم يندم �أ�شر�نا 

على قولهم �لحقيقة في �إير�ن، فقد ُيقتل �لإن�شان ب�شبب قوله �لحقيقة، 

�أو ُي�شج���ن، �أو ُي�ش���رب، هكذ� تجري �لأمور في �لعر�ق، وكثيًر� ما حدث 

مثل هذ� �لأمر في تاريخ �لعر�ق!
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كاأّنن���ي كن���ت �أتحّدث �إلى �أ�شي���ر �إير�نّي. لقد ��شتحلفن���ا باهلل، �أن ل 

ة  نخبر �أحًد� بما قاله لنا، في هذه �لأّيام �لمتبّقية لنا في �لعر�ق، وخا�شّ

طاق���م �لم�شت�شفى، �لذي كان بع�شهم م���ن زمائه. كان »اأمجد« يعتبر 

ين �أنا�شًا �شادقين وحافظين لل�شّر. وقد وثق بنا. �لإير�نيِّ

ق���ال »اأمج���د«: �أقول لكم ه���ذه �لكلم���ات؛ لأّنكم �إير�ني���ّون. لو كنتم 

عر�قّيين لم وثقت بكم!

وكما قال، �لظاهر �أّن جهاز �ل�شتخبار�ت كان يفت�ص في �لم�شت�شفى 

عن �لأ�شرى �لذين كانو� قد �أطلقو� �شعار�ت �شّد �شّد�م في �لمظاهر�ت 

�ل�شامل���ة لاأ�شرى �لعر�قّيين في �شو�رع طه���ر�ن في �لعام 1983م. وقد 

تع���ّرف �لعر�قّيون حينها من خ���ال �لفيلم �لم�شّور ع���ن �لتظاهر�ت، 

على بع�ص �لأ�شرى �لعر�قّييين و�أخذوهم �إلى مقّر جهاز �ل�شتخبار�ت. 

وقال »اأمجد«: عندما دخلنا �لعر�ق، قال �ل�شّباط �لعر�قّيون: لقد �أهرق 

�لبع����ص منكم ماء وج���ه �لعر�ق و�لرئي����ص �لقائد. وقد فّت����ص �لبعثّيون 

ا عن �لأ�شرى �لعر�قّيين �لذين �شاركو� في تلك �ل�شنو�ت في �شاة  �أي�شً

جمعة طهر�ن.

وفيما كان يتكّلم ل���م ي�شتطع تمالك نف�شه عن �لبكاء. وعندما �شاألته 

عن و�شع �لأ�شرى �لعر�قّيين  في �إير�ن، قال: �أ�شت�شّم فيكم ر�ئحة �إير�ن، 

لقد ��شتقت �إلى �إير�ن. �لآن و�أنا في �لعر�ق، �أعرف قيمة �إير�ن �أكثر!

االثنين 3 اأيلول 1990 ـ الرمادي ـ م�ست�سفى 17 تّموز

قبل �لظه���ر، �أح�شرو� عددً� من جرحى مخّيم���ات تكريت �لأخرى. 

وق���د وقع نظري عل���ى »لطي���ف دهق���ان«. ف�ُش���ِرْرُت جّدً�. ذهب���ت �إليه، 
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ا عن �ل�شنتين �للتين ل���م �أره فيهما. لم �أ�شّدق  �حت�شنت���ه، وقّبلته عو�شً

�أّني �شاأر�ه. لم �أن�َص ن�شائحه �ل�شفوقة في م�شت�شفى �لر�شيد في بغد�د. 

وقد ترجم لطيف لي كامًا ل�شّد�م: )نحن م�شتعّدون للحرب مع �إير�ن، 

�لعر�ق م�شتعّد لخو����ص كّل �أنو�ع �لحروب من �أجل �لدفاع عن حاكمّيته 

و�شرفه(.

كانت ه���ذه �لجملة �لعن���و�ن �لرئي�ش���ّي ل�شحيف���ة �لقاد�شّية. �لعدد 

�لعائد منها �إلى �شنو�ت خلت. وقد و�شعه �لعر�قّيون على زجاج �لنافذة 

منًع���ا لدخول نور �ل�شم�ص. وق���د دّونت عبارة �شّد�م تل���ك، �لعائدة �إلى 

�شهر ني�شان من �لعام 1980م. تذّكرت عبارة كانت قد ُكتبت على جد�ر 

قاع���دة في »الميمون���ة«، تابعة للفيلق �لعر�قّي �لر�ب���ع: )من يقاتل من 

�أجل �شرفه ي�شتحّق �لمجد و�لعظمة(.

عندما ترجم لطيف هذه �لعبارة بالفار�شّية، قلُت: 

- لطي���ف، �إّننا في طريقن���ا �إلى �لتحّرر، قل له���وؤلء �لعر�قّيين: من 

�عتدى على �شرفكم وحاكمّيتكم حتى يقول �شّد�م هذ� �لكام؟!

- �شّيد، ل تكن ف�شوليًّا ومغامًر� مثلما كنت في م�شت�شفى »الر�صيد«، 

ب���اهلل عليك، دعك من هذ� �لأمر. ل ُتحِدث �أّي���ة م�شكلة في هذه �لأّيام 

�لمتبقّية لنا لننال حّريتنا. دعنا نتحّرر، ونتخّل�ص من �شّرهم!

من بي���ن حّر��ص �لم�شت�شفى، �أ�شبح »اأنور ع���ّاوي« رفيًقا لنا. �أحّب 

�أن ي���زور �إي���ر�ن. وقد دّون عناوي���ن �ثنين �أو ثاثة مّن���ا. كان من �أهالي 

�لكوت. وكان يق���ول: �بن عّمي طّيار، وقد ق�شف مر�ًر� مدينتي �لأهو�ز 

ودزف���ول، و�أن �بن عّمة َفَقَد زوجته و�بن���ه في حادثة �شير مرّوعة. وكان 

ذل���ك ف���ي �لعام 1986م. وق���ال �إّن �بن عّم���ه �شمير كان يق���ول بعد تلك 
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�لحادثة: �إّن هذه �لحادثة هي �نتقام �هلل، وقد �أقّر �أّنه �أر�ق دماء �لكثير 

من �لخوز�شتانّيين �لمدنّيين و�لأبرياء.

ليًا، تجّمعنا �أمام �لتلف���از، و�شاهدنا بّث �لتلفزيون �لعر�قّي لعملّية 

تبادل �أ�ش���رى �لبلدي���ن. وكان �لعر�قّيون ي�شتخدم���ون تلفزيون �لمركز 

�ل�شحّي �لخا����صّ بنا، تماًما كما كان ُيفعل في �لمخّيم �لملحق. عندما 

عر����ص �لتلفزي���ون �ش���ورً� لاأ�ش���رى �لعر�قّيين، ل���م يبُد �ل�ش���رور على 

�لعر�قّيين. لم ي�شتطيعو� �إخفاء مكنونات قلوبهم عّنا. قال �أحدهم:

- لقد جعل �لإير�نيُّون من �لأ�شرى �لعر�قّيين �لبلطجّية رجاَل دين!

ولق���د عّبر �شّد�م عن �لأ�شرى �لعر�قّيين كقنابل نووّية. كان �لأ�شرى 

�لعر�قّي���ون جميع���ًا يرتدون �لقم�ش���ان �لبي�شاء ذ�ت �لياق���ة �لمرتفعة 

ة برجال �لدي���ن(، وبع�شهم كان يغلق �لزّر �لأخير )�لما�شق  )�لخا�شَّ

للرقب���ة( من قمي�ش���ه. �نزعج �لحّر�����ص �لعر�قّيون من ط���رز لبا�شهم 

ين قد �عتنو� جّي���ًد� بالأ�شرى �لعر�قّيين  ه���ذ�. كانو� يعلمون �أّن �لإير�نيِّ

رو� في حّقهم �أبًد�. ولم يق�شّ

قل���ت لأحد �لحّر�����ص: حمًد� هلل �أننا كّنا على ه���ذ� �لقدر من �لحّق، 

بحيث تمّكّنا من تغيير �آر�ء �أ�شر�كم، ولكّنكم و»منّظمة مجاهدي خلق« 

لم ت�شتطيعو� �أن تغّيرو� �آر�ءنا.

وقال محمد كاظ���م: يكفي �أّنا �أثبتنا لأ�شر�ك���م �أّننا م�شلمون، ول�شنا 

م���ن �آكلي لح���وم �لب�شر، و�أن لي�ص لحر�ص �لث���ورة �لير�نّية قرون، وهذ� 

كثير بالن�شبة لنا!
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ال�سبت 8 �أيلول 1990 ـ الرمادي ـ المخّيم 13

طلق 
ُ
بع���د ظهر �لي���وم، ُنقلنا �إلى مخّي���م �لرم���ادي )13(. وكان قد �أ

�ص���ر�ح �لأ�صرى �لموجودين فيه قبل �أ�صبوع �أو �أ�صبوعين، و�أ�صبح خالًيا. 

م�ص���ى 22 يوًما على عملّية تبادل �لأ�ص���رى. وكان يتّم �لفر�ج يوميًّا عن 

حو�ل���ي �ألف �أ�صير ح���رب من �لبلدين. �صقنا ذرًع���ا. كّنا نعّد �للحظات 

ل�صتن�صاق ن�صي���م �لحرّية. فقبل ثالثة ع�صر يوًما، حين ُنقلنا من مخّيم 

تكريت، قيل لنا �أّنه �صيتّم �لفر�ج عّنا في �ليوم �لتالي. كانت �لأّيام تّمر 

ثقيلة وبطيئة، و�أ�صّد �صعوبة من �أّيام �لأ�صر. 

بع���د �لظهر، علمن���ا �أّن مفّت�ص���ي �ل�صليب �لأحم���ر �لعالم���ّي �صياأتون 

لت�صجيل �أ�صمائنا. وما �لفائدة من ت�صجيل �أ�صمائنا لدى �ل�صليب �لأحمر 

رن���ا. كان »مفق���ودو الأث���ر« في تكريت  وم���ا ه���ي �إّل �أّيام ونك���ون قد تحرَّ

محرومي���ن من حق���وق �أ�صرى �لحرب. وق���د ق�صى �لكثي���ر منهم �صهد�ء 

ف���ي مخّيمات تكريت، ولم يعلم �ل�صلي���ب �لأحمر �صيًئا عنهم. حين دخل 

�لمفّت�صون �لمخّيم، تمّثل »محمد كاظم بابايي« باأبيات �صعر ل�صهريار:

�أتيت يا عزيزي، نف�صي فد�ء لك، ولكن ِلَم �لآن

يا عديم �لوفاء، �لآن وقد وقعت، لماذ�
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�أنت جرعة �لدو�ء، وبعد موت �صهر�ب �أتيت

يا عديم �لوفاء، لو كنت �أ�صرعت بهذ�، ِلَم �لآن؟

كان يقب���ع في تكري���ت �أكثر من 20000 �أ�صي���ر »مفقود الأث���ر«. وقد 

�ُصّجل���ت �أ�صماء هوؤلء قبل ب�صعة �أّيام على تحّررهم. وقد و�صع �ل�صليب 

�لأحمر �لدولّي �لي���وم �أ�صماءنا ب�صكل ر�صمّي على لئحة �أ�صرى �لحرب؛ 

���رً� في ذلك، ذل���ك �أّن نظ���ام �لبعث  ل���م يك���ن �ل�صليب �لأحم���ر مق�صّ

�لعر�قّي، لم يكن ليفتح �أبو�ب �لمخّيمات �أمام مفّت�صيه تحت �أّي ظرف.

�صباح���ًا، قبل دخ���ول ممّثل���ي �ل�صليب �لأحم���ر، حّذرنا ع�صاك���ر مخّيم 

�لرم���ادي )13(، م���ن �لتكلُّم عن �لحي���اة غير �لمنتظمة ف���ي �لمخّيم، وعن 

م�صي���ر �لأ�صخا�ص �لذي���ن ق�صو� ف���ي �لمخّيمات. وقالو� لن���ا: يذهب ممّثلو 

�ل�صلي���ب �لأحم���ر، ونبق���ى نحن و�أنت���م، �إن نطقت���م بكلم���ة، �صنمنعكم من 

�لذهاب �إلى �إير�ن.

تعّجب �لمفّت�صون من روؤية �لأ�صرى �لمبتوري �لأطر�ف.

�ص���األ مفت�ص���و �ل�صليب �لأحم���ر �ل�صاب���ط �لعر�قّيين ع���ن �أحو�لنا، 

فاأجاب���و� �إجابات و�هية. بقي �ل�صّب���اط و�لحّر��ص مالزمين �لمفّت�صين. 

كان���و� حري�صين على �أن ل ننطق بكلمة مخالفة لرغبة �لنظام �لعر�قّي 

وم�صالح���ه. كن���ت �أتحّي���ن �لفر�ص���ًة لأكتب ر�صال���ة �إلى رئي����ص منّظمة 

�ل�صلي���ب �لأحمر، �أخبره فيها عّما جرى لن���ا في هذه �لفترة. كنت �آمل 

�أن تج���ِد نفًع���ا، وُت�صّجل يوًم���ا كوثيقة لدى �ل�صلي���ب �لأحمر �لدولّي من 

�أ�صير �إير�نّي مبتور �لرجل. 
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�لأحد 9 �أيلول 1990ـ الرمادي ـ المخّيم 13

�صرو� في 
ُ
كان مخّي���م �لرمادّي)13( مكانًا لتوقيف �لأ�ص���رى �لذين �أ

جزي���رة »مجن���ون«. وكانت جدر�ن �لمخّيم قد فق���دت �ألو�نها و�متالأت 

بكتابات مت�صابك���ة �أظهرت �أ�صماء �لأ�صرى وتاري���خ وقوعهم في �لأ�صر، 

ومحّل �إقامة �لأفر�د في �لمناطق. 

وقد �حُتجز �لإخوة �لذين وقعو� في �لأ�صر معي في »موقع الخندق« 

هن���اك. كان �لمخّي���م منّظًم���ا، ي���د�ر تحت �إ�ص���ر�ف �ل�صلي���ب �لأحمر 

�لدول���ّي.  وقد كان �لإخوة فيه محظوظي���ن حيث �ُصّجلت �أ�صماوؤهم لدى 

�ل�صليب �لأحمر. 

ق���ر�أت �أ�صماء عدٍد من رفاقي و�أبناء مدينتي على �لجد�ر في �أماكن 

�لنوم. كم يمّر �لوقت ب�صرعة. وكاأّن معركة »موقع الخندق« قد حدثت 

بالأم�ص! 

لي���اًل، طلبُت قلًما من �أح���د �لحّر��ص، جاءني بعد �صاعة بقلم وبع�ص 

�لأور�ق. �أردت �أن �أكت���ب ر�صال���ة لرئي�ص منّظم���ة �ل�صليب �لأحمر. قلت 

لأح���د �لإخ���وة وقد كان يجيد �للغ���ة �لإنكليزّية: ماذ� �أق���ول �إن �أردت �أن 

�أ�صاأل مبعوثي �ل�صليب �لأحمر عن ��صم رئي�ص منّظمة �ل�صليب �لأحمر 

�لدولّي؟ �أجاب: قل: ?who is the head of the red cross  )من هو رئي�ص 

منظمة �ل�صليب �لأحمر؟(

�لثنين 10 �أيلول 1990 ـ الرمادي ـ المخّيم 13

غروب �لبارحة، عندما ح�صر مبعوثو �ل�صليب �لأحمر �إلى �لمخّيم، 
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�صاألُت �أحده���م )بالنكليزية(: من هو رئي����ص منّظمة �ل�صليب �لأحمر 

�لدولّي؟

.
(1(

كان �صويديًّا فقال: �ل�صّيد كورنيليو �صومارو

ف���ي �لم�صاء، وبعيدً� عن �أعين �لحّر��ص، �صرعت بكتابة �لر�صالة �إلى 

�ل�صّي���د »كورنيليو �سومارو«، بم�صاعدة »محم���د كاظم بابايي« ولطيف 

دهقان. �أردنا بعملنا هذ�  �أن نو�صل �إلى م�صمعه �صوت مظلومّية �لأ�صرى 

�لمفق���ودي �لأثر. وقد كان ن�ّص �لر�صالة على ما ت�صعفني ذ�كرتني على 

�ل�صكل �لتالي:

ح�ص���رة �ل�صّيد »كورنيليو �سومارو«، رئي�ص منظمة �ل�صليب �لأحمر 

�لدولّي؛

مع تحّياتنا

ين �لجرحى �لذين  هذه �لر�صالة هي �صوت عدد من �لأ�صرى �لإير�نيِّ

ل ز�ل���و� حت���ى �لآن ينتظرونكم في مخّيمات تكري���ت، لكن ح�صب تعبير 

�صهري���ار �ل�صاعر �لإير�نّي �لمع���روف: �أتيت يا عزي���زي، فدتك نف�صي، 

لكن ِلَم �لآن؟

كان���ت منظمتك���م �لموؤ�ّص�ص���ة �لوحي���دة بع���د �هلل �لتي ت�ص���ّكل �لعون 

لأ�ص���رى �لح���رب. ومن بي���ن �أ�صرى �لحرب ف���ي بلد�ن �لعال���م كّلها، لم 

ن���ا �إير�نّيون، د�فعنا عن بلدن���ا في مو�جهة  ت�صمع���و� �أ�صو�تن���ا يومًا؛ لأنَّ

�أ�صيادك���م. كثيًر� ما د�فعت���م عن حقوق �لأ�ص���رى �لعر�قّيين في �إير�ن، 

حّتى ف���ي �لماأكل و�لم�صرب. وكان �لعر�قّيون يقولون لنا: �إّننا نقّدم لكم 

م���ن �لطعام فق���ط ما يبقيكم على قي���د �لحياة. �إّننا نتنّف����ص لي�ص �إّل.. 

.Mr. Korniliyo Sumaro  (1(
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لق���د �ص���ّم دفاعكم عن �لأ�ص���رى �لعر�قّيي���ن �آذ�ن �لعال���م. ليتكم كنتم 

ح�صبتمون���ا �أنا�ًصا. �إّننا ن�صكو �لبعثّيين �إليكم. وحّتى لو �صكوناهم �إليكم، 

فلن تفعلو� �صيًئا.

�ل�صّيد »كورنيليو �سومارو«!

ما لم ُيَر خلف ق�صبان �ل�صجون، كان �إن�صانّية �لب�صر و�أرو�حهم. فقد 

ق�ص���ى في مخّيم »تكري���ت 16« وحده، وفي بالد �لغربة، �أكثر من خم�صة 

وثماني���ن �أ�صيًر� بريًئا، ج���ّر�ء �لإ�صابة بالديزنطاري���ا وبع�ص �لأمر��ص 

غي���ر �لمعروفة، ول ت���ز�ل عائالتهم ل تعلم �صيًئا عنهم. �إّننا ل نعلم من 

�ل���ذي يتحّمل م�صوؤولّية دماء �أ�صرى �أمثال »علي �ساه اآوريده«، و»محمد 

بخ���رد«، و»ح�سي���ن مروان���ي«، و»عل���ي ل�سك���ري«، و»محم���د �ساب���ري« 

و»دهقان من�سادي«. �إّن �لذي هّون علينا �لحياة في �ل�صجون �لعر�قّية هو 

�ليم���ان باهلل و�صبر �لإخوة و��صتقامته���م. �لآن، ت�صّجلون �أ�صماء �أ�صرى 

�لح���رب، و�لعر�قّي���ون مجبرون على تقديمها لكم؛ ِل���َم ل ت�صاألون، ماذ� 

يفع���ل »العّم اإبراهيم« �لرجل �لإيالمّي �ل�صبعينّي، �لمدنّي، و�لذي يعمل 

ف���ي تربية �لما�صية، و�صبّي مدنّي �بن ت�صع �صنو�ت ُيدعى »اأمير«، و�أخوه 

»اإبراهي���م« ف���ي مخّيم �أ�ص���رى �لحرب في تكري���ت؟ �لآن، حيث يمكنكم 

م�صاءل���ة �لدولة �لعر�قّية، ِلَم ل تقومون بذلك؟ �لأمر و��صح تمامًا؛ لأّن 

�أ�صيادكم ل يقبلون بذلك. 

�ل�صّيد »كورنيليو �سومارو«!

خ���الل �ل�صنو�ت �لمعدودة �لتي ق�صيناها هن���ا، لم يتّم فقط تعذيب 

ي���ن وقتلهم، بل �صمعنا مر�ًر� وتكر�ًر� وف���ي �أماكن مختلفة على  �لإير�نيِّ

ل�صان �لإخوة من �صيعة �لعر�ق، �أّن �لنظام �لبعثّي قد قام منذ �لنقالب 
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�لع�صك���رّي لحزب �لبع���ث وقب�ص �صّد�م عل���ى �ل�صلط���ة، بتعذيب �صيعة 

�لع���ر�ق باأ�ص���ّد �أن���و�ع �لتعذي���ب مّم���ا كان يت�صّبب بمقتله���م، ومن خرج 

منه���م من �ل�صجن �صالًم���ا، قد َفَقَد نتيجة �لتعذي���ب �لنف�صّي و�لج�صدّي 

�صيب با�صطر�ب 
ُ
�لق���درَة على �لكالم، و�ل�صم���ع، و�لب�صر، وحّتى �إّن���ه �أ

نف�صّي ومعنوّي. هل تعلم �أّن حزب �لبعث في �لعر�ق يجبر معار�صيه في 

�ل�صج���ون على �لعت���ر�ف �أمام و�صائل �لإعالم باأّنه���م عمالء لالأجانب 

ليقوم بقتلهم تحت هذه �لذريعة، وحّتى ل يثير �أّية �صّجة �أز�ء ذلك. وقد 

�صمع���ت من بع�صه���م �أّن �صّد�م كان يقوم بتعذي���ب �ل�صجناء بالهر�و�ت 

و�لق�صب���ان �لكهربائّي���ة و�لحديدّي���ة، وكان ي�صحب �أظافره���م، ويقتلع 

عيونهم، ويريق �لأ�صيد �لمكثَّف �لمحرق على �أج�صاد �لمعتقلين �ل�صيعة، 

كان يعم���ل عل���ى جعل �لرج���ال عقيمين، ويع���ّذب �لن�ص���اء و�لرجال من 

خالل حقنهم بالهورمونات و�صكب �لزفت �ل�صاخن على �أج�صادهم. قال 

لن���ا �أحد �ل�صيعة �لعر�قّيي���ن: عندما جاءت بعثة �لأم���م �لمّتحدة لتفّقد 

�صج���ن �أبو غريب، �أخرج ح���زب �لبعث �لعر�قّي �لمعتقلي���ن �ل�صيا�صّيين 

�ل�صيع���ة منه، وو�صع مكانهم م�صاجين عادّيين، وعمالء خونة له بلبا�ص 

�لمعتقلين �ل�صيا�صّيين، وقّدموهم لبعثة �لأمم �لمّتحدة.

�أل ت�صع���رون بالم�صوؤولّي���ة �أمام ه���ذ� �لظلم وه���ذه �لجر�ئم؟! ماذ� 

تجيبونن���ا وتجيبون �لمعتقلين �لعر�قّيي���ن �ل�صيعة، و�لأهّم من هذ� كّله، 

مون �إلى �لتاريخ ول�صمائركم؟! �أّي جو�ب �صتقدِّ

الثالثاء 11 �أيلول 1990 ـ الرمادي ـ المخّيم 13

مة �ل�صليب �لأحمر �إلى �لمخّيم ل�صتكمال  �لي���وم، دخل �أع�صاء منظَّ
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ملّفاتهم. توّجه �إليهم �أحد �لجرحى و�ّصلم �أحدهم ر�صالة. وما �إن غادر 

�لمفّت�ص���ون حّتى جاء �لحّر�����ص �إليه و�أ�صبع���وه ركاًل. �أر�د �ل�ّصّجانون �أن 

يعرف���و� م�صمون �لر�صالة. لم يعترف �لأ�صي���ر �لجريح ب�صيء، وكان من 

معتقل���ي »مخّي���م بعقوب���ة 18« وُيدعى »ح�سن«، رغ���م كّل �ل�صرب �لذي 

ناله. عندما ذهب �ل�صّجانون، قال لنا �لحقيقة. قلت له:

- ما كان ينبغي �أن ت�صّلم �لر�صالة لهم �أمام �أعين �لعر�قّيين!

- ل���م يكن من �صبيل لغير ه���ذ�؛ فالأمر مه���ّم، وكان علّي �أن �أكتب 

لهم ر�صالة.

كان ح�صن رجل �صهم، فقد �أطلق �لعر�قّيون في �لأّيام �لتي كانت تتّم 

فيها عملّيات تبادل �لأ�صرى بين �لبلدين، �لنار على »ح�سين بيراينده«، 

م���ن �أهالي »�س����راب«، مّم���ا �أّدى �إل���ى ��صت�صهاده. وه���ذ� �لأمر حدث في 

»مخّي����م بعقوب����ة 18«. كان يق���ول: �إّن �ل�صهيد »بيراين����ده « كان م�صروًر� 

ين في �ل�صجون �لعر�قّية. وكما قال:  لقر�ر �إطالق �صر�ح �لأ�صرى �لإير�نيِّ

�إّن���ه كان قد ن���ذر نذًر� في حال ت���ّم �إطالق �صر�حه �أن ي�صي���ر م�صًيا على 

.Q لأقد�م من �صر�ب �إلى م�صهد، لزيارة علي بن مو�صى �لر�صا�

�لأربعاء 12 �أيلول 1990ـ الرمادي ـ المخّيم 13

ق���ال �أح���د �لحّر�����ص �لعر�قّيي���ن وكان ح�صن �لأخ���الق: كّل �لأ�صرى 

�ِصرو� في 
ُ
�لعر�قّيي���ن �لمفرج عنهم خالل �لأّي���ام �لما�صية، كانو� مّمن �أ

خّرم�صه���ر. ويظهر �أّن���ه على وعي و�طالع: لقد �أ�صرت���م �أنتم �لإير�نيُّون 

مّنا في عملّيات فت���ح خّرم�صهر بمقد�ر ما �أ�صرتموه خالل فترة �لحرب 

كّلها؛ 17000 �أ�صير لي�ص بالعدد �لقليل!
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حين كن���ت �أفّكر في كالمه، كنت �أتحّقق �أكث���ر من عظمة و�صخامة 

تعلم���ون ِل���َم وق���ع كّل ه���وؤلء �لأ�صرى 
َ
عملّي���ات بي���ت �لمقد����ص. ق���ال: �أ

�لعر�قّيي���ن ف���ي �أ�صركم؟ ث���ّم تاب���ع: كان �لعر�قّيون يعلم���ون جّيًد� �أنهم 

�إن قاوم���و� �صُيقتل���ون، و�إن تر�جعو� و�ن�صحبو� �صُتطل���ق عليهم �لنار من 

�لخلف، فال�صبيل �لوحيد لبقائهم �أحياًء كان وقوعهم في �لأ�صر!

وعندما ر�أى �أّن ل �أحد من �لعر�قّيين حوله. حاول تقليد كالم �لقادة 

�لعر�قّيي���ن قائاًل: �لقادة �لعر�قّيون ل يعرفون في �لعملّيات �إّل �لجلو�ص 

في متاري�صهم و�لقول: تقّدمو�، قاومو�، ل تتر�جعو�، فكانت �لنتيجة �أن 

وقع 17000 �أ�صيرً� في عملّيات خّرم�صهر!

وق���ال: �إّن هذه �لح���رب قد �أودت بكثي���ر من �لق���ادة �لعر�قّيين �إلى 

كر�صّي �لإعد�م!

وق���د حدثنا �لحّر�����ص �لعر�قّيون عن �إع���د�م �لفريق �لركن »�سالح 

القا�سي« قائد �لفيلق �لعر�قّي �لثالث، بجرم �لتق�صير في عملّيات فتح 

خّرم�صه���ر و�إ�صد�ر �لأو�م���ر بالن�صحاب، و�للو�ء �لرك���ن �صوكت �أحمد 

عط���اء قائد �لفيل���ق �لعر�ق���ّي �ل�صابع ب�صب���ب �لن�صحاب م���ن �لفاّو في 

عملّيات »والفجر 8«، و�لل���و�ء �لركن �صياء توفيق �إبر�هيم قائد �لفيلق 

ي���ن لمدينة »مه���ران« في �لعام 1986م  �لثان���ي ب�صبب ��صترجاع �لإير�نيِّ

و... . عندما �أنهى كالمه، �صاأل:

- ك���م قائ���ًد� كبي���ًر� من قادتك���م �أعدمه���م �لخمينّي ف���ي �ل�صنو�ت 

�لثمانية للحرب؟

ا في مقارنة ق���ادة �لبلدين بهذ� �ل�صكل. لم يكن  �صحك���ُت. كان محقًّ

يعلم �صيًئا عّما يجري ور�ء هذ� �ل�صاتر �لتر�بّي. ل يعلم �صيئًا عن �لروحّية 
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�لجهادّي���ة و�متثال �لأو�مر عند �صباب �لتعبئ���ة و�لحر�ص و�لجي�ص. لقد 

ين و�لقادة  تعّج���ب كثيًر� عندما �أخبرناه عن �لفرق بي���ن �لقادة �لإير�نيِّ

�لعر�قّيين. وقال بعد �أن ��صتمع �إلى كالمنا بدّقة بالغة:

- �أنت���م تكذبون. �إن كنت���م �صادقين، �إذً� ِلَم ُقت���ل كل هذ� �لعدد من 

قادتكم في �لحرب!

ًحا: �إّن قادتنا ��صُت�صهدو� جميًعا في �لخطوط �لإمامّية! قلت له مو�صّ

- �أتري���دون �لق���ول �إّننا عندما �حتلين���ا »مه���ران« و»خّرم�سهر«، لم 

يعِدم �لخمينّي �أّي قائد فيلق؟

َونحن في �لعر�ق؟!
َ
- �أ

�أجابه »محمد كاظم بابايي«: �لحرب �نتهت، وها هم �أ�صرى �لبلدين 

يعودون �إلى بالدهم، لكّنكم بالنهاية لم تعطونا مفتاح �لب�صرة هذ�! 

لم يفهم �لحار�ص �لعر�قّي �لمق�صود من مفتاح �لب�صرة. ر�ح يفّكر، 

وفيما كان يحّدق في »محمد كاظم«، �صاأل بتعّجب:

- �صينو »كليد ب�سرة« )ما هو مفتاح �لب�صرة(؟

ول���م يق���ل �صّد�م �أّن���ه �إذ� ��صتع���اد �لإير�نيُّ���ون خّرم�صه���ر، فاإّني 
َ
- �أ

�صاأ�صّلمهم مفتاح �لب�صرة! 

الخمي�س 13 �أيلول 1990 ـ الرمادي ـ المخّيم 13

كّن���ا نم�ص���ي �آخ���ر يوم لنا ف���ي �لأ�صر ف���ي �لع���ر�ق. قالو� لن���ا �لليلة 

�لما�صية، �أنَّه �صُيطلق �صر�حنا �ليوم. في �ل�صباح �لباكر، قر�أت لالإخوة 

زيارة عا�صور�ء. وبمجّرد �أن قلت: �للهم �لعن �أبا �صفيان ومعاوية ويزيد 

بن معاوية عليهم ... حّتى �أتى �أحد �لحّر��ص �إلى ما ور�ء �لنافذة وقال: 
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ل وجود هنا لمحّرم، و�لدعاء ممنوع.

�أجبته: كّل �أر�ص كربالء كّل �صهر محّرم وكّل يوم عا�صور�ء.

� كون���ه قطع علّي �لدعاء. �نزعج���ت، لم �أكترث له  كان مبتهج���ًا جدًّ

وتابع���ت. ف���ي �آخر �لدعاء �نه���ال علّي ركاًل بحذ�ئه. م���ن �صّدة ما كنت 

فرًحا لأّني �صاأتحّرر، لم �أ�صعر باأّي �ألم!

قلت له: لم يبَق �إّل �لقليل، دعني �أكمله!

- �إن تابعت قر�ءة �لدعاء ف�صنحرمك من �لذهاب �إلى كربالء!

حرم م���ن زيارة 
ُ
ل���م �أكت���رث لكالمه. ل���و كنت �أعل���م و�قعًا �أّنن���ي �صاأ

كرب���الء، لما قر�أت زيارة عا�صور�ء. ق���ال �لإخوة: ل تناق�صو� �أو تجادلو� 

�لحّر�����ص ف���ي �آخر يوم م���ن �لأ�صر. �أخب���ر �لحّر��ُص �لم���الزَم �لعر�قّي 

بقر�ءتن���ا لزي���ارة عا�ص���ور�ء. �أتى �لم���الزم ونادى �لمترج���م. حّدق بي 

بتعّجب ونفور حيث وقفت بوجهه وقال:

- لن ناأخذك �إلى كربالء!

وكان ق���د قال لنا قبل ع���ّدة �أّيام، �أّنهم �ص���وف ياأخذوننا قبل �إطالق 

ين �إلى كربالء لزي���ارة مرقد �لإمام  �صر�حن���ا ك�صائر �لأ�ص���رى �لإير�نيِّ

�لح�صي���ن Q. وكم���ا كنت �أعّد �للحظات للذه���اب �إلى �إير�ن، كذلك 

كنت �أتحّرق �صوقًا للذهاب �إلى كربالء.

ا لن تاأخذوننا �إلى زيارة كربالء؟ �صاألت �لمالزم: �أحقًّ

- �إذهب و�دُع لحفظ �لرئي�ص �لقائد بمجّرد �أن تتحّرر!

ق���ال »جعفر دولتي مقّدم«: لقد �أخذتم �لأ�صرى �لأ�صّحاء �إلى زيارة 

كربالء، �لآن حين و�صل �لدور �إلينا، تقولون لن ناأخذك!

- �دعو� ما ت�صاوؤون �صتاأخذون ح�صرة زيارة كربالء معكم �إلى �لقبر!



الرشع الّابا لصّل  الّيامل   الدايرل لا  661

حو�ل���ى �ل�صاعة �لعا�صرة �صباًحا، دخل���ت �لمخّيم حافلتان تحمالن 

لوحتي���ن ع�صكرّيتين. طلب���و� منا �ل�صطفاف �صمن ع���ّدة �صفوف. قر�أ 

�ل�صاب���ط �لعر�قّي �أ�صماءنا، و��صتقلينا �لحافلة و�حدً� تلو �لآخر. ظننت 

�أّنه���م �صيطلقون �صر�حنا عن طريق  منطقة خ�ص���روي �لحدودّية. وبعد 

�أن خرجت �لحافلتان من �ل�صج���ن دخلت مطار بغد�د �لدولّي. �نتظرنا 

�صاعتي���ن في �لمط���ار. كان �لجنود �لعر�قّي���ون ومفّت�صو بعث���ة �ل�صليب 

�لأحم���ر يقوم���ون باإج���ر�ء �لمقّدم���ات �لالزمة لإج���ر�ء عملّي���ة تبادل 

�لجرح���ى. وكان �لمط���ار مليًئا بالجن���ود و�ل�صّب���اط �لعر�قّيين. جل�صنا 

ف���ي قاعة �لنتظ���ار �صفوفًا. كان معظم �لإخوة يتعّك���ز على عّكاز. كنت 

�أتمّنى �أن ل ياأخذو� ع�صاي من يدي، و�أن ل يتفّقدو� �ل�صّمادة �لملفوفة 

عل���ى رجل���ي �لمبت���ورة. وكنت ق���د خّباأت دفت���ري �لموؤّلف م���ن ع�صرين 

َماَدة رجلي �لمبتورة. فق���د كان عبارة عن  ورق���ة �صغيرة بين طّي���ات �صِ

�إح�صائّية وفي �لو�قع بطاقة هوّية لذكريات �لأ�صر.

ت���ال �لعميد �لعر�ق���ّي �أ�صماءن���ا، وذهبنا و�حدً� تل���و �لآخر من قاعة 

�لنتظ���ار �إلى مدرج �لقالع ل�صتقالل �لطائرة. كان قلبي يخفق ب�صّدة. 

وكن���ت �أتحّين �لفر�صة لأ�صّل���م �لر�صالة �لتي كنُت كتبته���ا قبل �أّيام �إلى 

رئي����ص موؤ�ّص�صة �ل�صليب �لأحم���ر »كورنيليو�سوم���ارو« �إلى �أحد �أع�صاء 

�لبعث���ة. كان �أع�صاء بعث���ة �ل�صليب �لأحمر برفقتن���ا. وكان �أحدهم قد 

حف���ظ �أ�صماءن���ا. �غتنم���ت �لفر�صة و�صّلمت���ه �لر�صالة بعي���ًد� عن �أعين 

�لعر�قّيين.

ا �أ�صمر  قب���ل �أن ن�صتقّل �لطائرة، ظهر عقيد عر�قّي وكان رجاًل م�صنًّ

�للون برفقة عدد من مبعوثي منّظمة »مجاهدي خلق«.
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�صرع �لعقيد بالكالم بلهجة مهّذبة وودودة، وقال: 

- م���ن �أر�د منك���م يمكنه �لبق���اء ب�صفة لجئ في �لدول���ة �لعر�قّية. 

يمكنكم �أن تحيو� حياة جّيدة وكريمة في �لعر�ق، �إن �أردتم ذلك يمكنكم 

�للتحاق بمنّظمة مجاهدي خلق!

لم يكت���رث �لإخوة لكالم �لعقيد. ومّزقو� ��صتم���ارة �للجوء. لم نكن 

نفّكر �إّل في �إير�ن. كانت �للحظات تم�صي بطيئة. ُقّدمت لّكل مّنا ن�صخة 

م���ن �لقر�آن �لكريم، ُكتب عليها ��صم �صّد�م �لالمبارك كهدّية، ومن ثّم 

��صتقلّينا �لطائرة.

ق���ال �لح���اّج »�سعد اهلل كل محّم���دي«: ليتكم كنت���م �أعطيتمونا هذه 

�لن�صخ من �لقر�آن في �لمخّيم.

��صتقّل عدٌد من مبعوث���ي �ل�صليب �لأحمر، ومن جملتهم ذ�ك �لذي 

�صّلمت���ه �لر�صال���ة؛ �لطائ���رة للمجيء معنا �إل���ى �إير�ن. جل����ص �أحدهم، 

ويدعى »نيكل« وهو �صوي���دّي �لجن�صّية، على �لمقعد �لمجاور لي. وفيما 

كان���ت �لطائرة ته���ّم بالإقالع، ر�أيت في ناحية بعي���دة من زو�يا �لمطار 

طائ���رة �ليربا�ص �لإير�نّي���ة وعليها علم �لجمهورّي���ة �ل�صالمّية، و�لتي 

كان قد خطفها بع�ص �لخاطفين وحّط بها في بغد�د.

كان قلب���ي كال�صح���ر�ء �لقاحل���ة، عط�ًصا لروؤية وطن���ي. كان �لإخوة 

يذرفون �لدموع �صوًقا. وقد ع�صت حينها �أجمل لحظات عمري و�أعذبها. 

لم �أكن �أ�صّدق بعد �أّني �صاأتحّرر.

كانت �للحظات تمّر ببطء. وكانت دّقات قلبي تت�صارع كّلما كّنا نقترب 

من �لمطار. �أفكار عجيبة وغريبة كانت تجول في ر�أ�صي. كنت �أفّكر في 

عائلت���ي، باأب���ي و�أخو�تي على وجه �لخ�صو�ص. كن���ت �أفّكر ماذ� �صيكون 
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علي���ه حالي حين �أر�ه���م بعد هذ� �لغي���اب. �أح�ص�صت �أّن���ي غير م�صتعّد 

للقائه���م. �أحياًنا كانت تر�ودني �أف���كار عجيبة، فماذ� لو ندم �لعر�قّيون 

و�أم���رو� �لطائرة بالرجوع ونقلونا ثانيًة �إل���ى �لمخّيم. �أحببت �أن �أعرف 

متى تدخل �لطائرة �لأر��صي �لإير�نّية. عندما علمت �أّن �لطائرة دخلت 

�لأر��صي �لإير�نّية �زددت فرًحا.

حّط���ت �لطائرة حو�لى �ل�صاعة �لثالثة من بعد �لظهر في مطار مهر 

�آب���اد. ل���م يرتح بالي �إّل عندم���ا لَم�َصْت عجالت �لطائ���رة مدرج مطار 

مهر �آباد. �صّدقت عندها �أّني تحّررت. �أح�ص�صت مع �لحرّية �أّني قد نلت 

مكافاأت���ي عل���ى كّل تلك �ل�صعاب. وهذ� وعد �لق���ر�آن �لذي يعد باإعطاء 

�ل�صابري���ن و�لموؤمنين �أجورهم. »اإّن مع الع�س���ر ي�سًرا«. نزلنا من على 

�صّلم �لطائرة. فا�صتقبلتنا فرقة مو�صيقّية من �لجي�ص ب�صفوف منتظمة 

وهي تعزف لحن ن�صيد �لجمهورّي���ة �ل�صالمّية في �إير�ن. رمى �لأ�صرى 

�لجرح���ى عّكاز�تهم ناحيًة، قّبلنا �أر�ص �لوط���ن، و�صّلينا ركعتين �صكًر� 

هلل. وقد جاء ل�صتقبالنا حينه���ا وديعة �لإمام �ل�صّيد »اأحمد الخمينّي« 

وعدد م���ن �لم�صوؤولي���ن �لحكومّيين وقادة �لجي�ص. وم���ا �إن وقع ناظري 

على �صورة �لإمام } �لمعّلقة في مدخل �صالة �لمطار، حّتى �نقب�ص 

حالي. 

وق���د ُكتبت تح���ت �ل�صورة هذه �لعبارة: »اإذا ع���اد الأ�سرى يوماً ولم 

اأك���ن بينك���م، فبلِّغ���وا �سالمي اإليه���م، وقولوا لهم: اإّن الإم���ام كان دائم 

التفكير فيكم«.

خنقتني �لعبرة.





الفصل الخامس عشر:

اإيران ـ الوالدة الجديدة

الجمعة 14 �أيلول 1990 ـ طهر�ن ـ قاعدة ل�شكرك

�صب���اح �ليوم، حاولت �لخروج من �لثكن���ة و�لذهاب �إلى منزل خالي 

»محّمد علّي« في محّلة »اأكباتان«؛ لم ُي�صمح لي. وقال لي �لحّر��ص بوّد: 

عزيزن���ا! علينا �أن ننقلك���م �إلى مدنكم، ل يمكنك �لخ���روج من �لثكنة، 

فهذ� يرّتب علينا م�صوؤولّي���ات كبيرة. ق�صيت �ل�صباح �لأّول و�أنا محّرر. 

ا. لم يكن معي رقم هاتف خالي �أي�صً

م�صاًء، دخلنا قاعة �لطعام في �لقاعدة. جل�ص �لإخوة �صفوفًا لتناول 

�لع�صاء. كان ع�صاوؤنا »اأرّز بالدجاج«. حين ُقّدم لي �لع�صاء، قلت للموّزع: 

ة �أخرى �إن لم �أ�صبع؟ فقال: نع���م يا بنّي فالطعام كثير.  �أتعطين���ي ح�صّ

فمن���ذ �صن���و�ت �أ�صبحت معدت���ي �صغيرة، و�عت���دت على قّل���ة �لطعام، 

تناول���ت ن�صف �لوجبة ف�صبع���ت. �لظاهر �أّن بطني �صبع���ت ولكّن عيني 

ماز�لت جائعة.

ال�سبت 15 �أيلول 1990 ـ طهر�ن ـ قاعدة ل�شكرك

ُنقلن���ا �إلى مطار مهر �آباد، �ل�صاعة �لثامن���ة لياًل. في �لمطار وّدعت 

�لحاّج »�سعد اهلل كل محّمدي« و»محمد كاظم بابايي«. خنقتني �لعبرة 

و�أجه�ص���ت بالب���كاء. فاأن تكون ف���ي �لأ�صر، مع كّل عذ�بات���ه، �إلى جانب 
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�أ�ص���رى يحّبونك من �أعم���اق �لقلب، لهو �صيء جميل وع���ذب. ففي تلك 

�لفت���رة، كّنا قد تقا�صمنا مر�ر�ت �ل�صج���ن وحالو�ته. وعاملني كالهما 

معاملًة �أبوّية. كان �لحاّج »�سعد اهلل« مت�صّوًقا �إلى كركان و�لو�صول �إليها 

باأقرب وقت من �أجل روؤية �أولده.

توّجه���ت بالطائ���رة من طهر�ن �إل���ى �صير�ز. طو�ل تل���ك �لمّدة كنت 

�أفّكر في �للحظة �لتي �صاأقابل فيها عائلتي.

�لأحد 16 �أيلول 1990 ـ يا�شوج ـ كج�شار�ن ـ با�شت

��صترحن���ا في م�صافة �أح���دى مديرّيات �صير�ز. وق���د ُجّهزت �صّيارة 

ني�ص���ان بات���رول بي�صاء �للون لنقلن���ا �إلى »يا�سوج«. بع���د �صالة �ل�صبح 

توّجه���ت �إلى »يا�س���وج« برفقة �ل�صّيد »محمد �سفاع���ت من�ش « و»محمد 

باقر بور«. دخلن���ا �لمدينة حو�لى �ل�صاعة �لتا�صعة و�لن�صف. ُنقلنا �إلى 

م�صاف���ة »ب���ه اأب�سار«. تناولن���ا طعام �لفطور. حتى ذل���ك �لوقت لم يكن 

�أحد م���ن �أهلي يعلم �أّني ح���ّي. في �لم�صافة ر�آن���ي �لعقيد »رهام بخ�ش 

حبيب���ي«. وكان م���ن �أهالي با�صت. تعّجب كثيًر� حي���ن ر�آني. لم ي�صّدق 

�أّني م���ا زلت حيًّا. قّبلني و�أظهر لي محّبًة كبيرًة. خرج للحظات وهاتف 

�أختي »بي بي ماهت���اب« �لتي كانت ت�صكن في يا�صوج، و�أخبرها باطالق 

�صر�ح���ي. لم ت�صّدق �أخت���ي �أّني ل زلت حّيًا، كيف به���ا و�أنا في يا�صوج. 

كان �أب���ي و�إخوتي قد �صاألو� عّني كّل �لأ�صرى �لعائدين من �لعر�ق، وكان 

ه���وؤلء يجيبونه���م باأّنهم ل يعلم���ون �صيًئا عّن���ي. يب���دو �أّن �أغلب �صباب 

»موقع الخندق« �لذين كانو� قد ر�أوني في �صجن �لر�صيد، قالو� لعائلتي 

�أنن���ي قد ��صت�صهدت. بعد ع�ص���ر دقائق قال لي �لعقيد حبيبي: �إّن �أختك 
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»بي بي ماهتاب« تنتظرك في �لخارج! وكاأّن �صاعًة قد ُو�صعت في قلبي، 

فكنت �أ�صمع �صوت دّقاته. كانت لحظة جميلة بالن�صبة لي. لم �أكن �أتوّقع 

روؤيته���ا. لم �أكن �أ�صّدق �أّنني في �إي���ر�ن و�أّن �أختي �لكبرى تنتظرني في 

�لفن���اء. كان كّل �ص���يء كحلم بالن�صبة ل���ي. كانت »بي بي ماهت���اب« �أّول 

�صخ����ص �أر�ه من عائلتي �لتي تتاأّلف م���ن �صّتة �إخوة و�صبع �أخو�ت. كنت 

متعّط�ًصا لروؤيتها. فقد كانت �لأكثر عاطفة من بين �صائر �أخو�تي. حين 

خرجُت من �لباب �لم���وؤّدي �إلى فناء �لم�صافة، هرعْت �إلّي و�أخذتي في 

ح�صنها. �رتفع �صوتها بالبكاء. عانقتني لأكثر من ع�صرين دقيقة، كانت 

تقّبلن���ي وتبكي. وبكيت �أنا كثيًر�. قال له���ا �لعقيد »حبيبي«: كاأّن �أخاك 

يقف على رجل و�حدة، ل ترهقيه، دعي مقد�ًر� من �لبكاء للبيت. 

�صاأل���ُت »مهتاب« عن و�لدي، �أخو�تي و�إخوت���ي. كانت تر�ودني �أفكار 

فيما يتعّل���ق بو�لدي. كنت خائفًا من �أن يكون و�لدي قد رحل عن �لدنيا 

في تلك �لفترة �لتي لم �أكن فيها.

حو�ل���ى �ل�صاعة �لعا�صرة و�لن�صف �صباحًا، توّجهت و�ل�صّيد »محمد 

�سفاع���ت من����ش« �إلى »كج�س���اران«. عندما �فترقنا عن���د مفترق با�صت، 

تمّثل���ت �أم���ام ناظرّي ذكري���ات �أّيام �لأ�ص���ر. مز�حه، �صب���ره، �أ�صعاره، 

و�لأه���ّم من ذلك كّله ت�صحيته. كنت م�صروًر� لكوني �أ�صتطيع روؤيته كّلما 

��صتقت �إليه. 

حو�ل���ى �ل�صاعة �لثانية ع�صرة ظهًر� و�صل���ت �إلى »كج�ساران«. كانت 

جماهير غفيرة من �لنا�ص ق���د جاءت ل�صتقبالي. �أح�ص�صت عندها باأّن 

�آلم �لأ�صر ومعاناته تفارق ج�صمي. كان ت�صّوري عن �لحرّية �أمًر� �آخر. 

كن���ت �أظ���ّن �أّن مّوظفي �لهالل �لأحم���ر �صيعطوننا حي���ن تحّررنا �أجرة 
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�لطري���ق للو�صول �إلى بلد�تنا ويقولون لن���ا: فليذهب كّل منكم �إلى بيته. 

لم �أكن �أت�صّور �أّني �صاأرد كج�صار�ن بهذه �لطريقة.

قبل ع�صرين يومًا من تحّرري قلت »لجعفر دولتي مقّدم« ونحن في 

م�صت�صفى 17 تّموز: �صوف �أتحّدث حين �إطالق �صر�حي �إلى �أهل مدينتي 

في �أحد �لم�صاجد �أو في �صالة �لجمعة. ومن حّفزني على ذلك بالطبع، 

كان »جعفًرا«. وقد �أعددت ن�ّص �لخطاب في �لرمادي. كنت �أعلم ماذ� 

علّي �أن �أخاطب �لنا�ص به. 

كان ق���د تجّمع �أمام مق���ّر �لتعبئة، بغية ��صتقبال���ي، �أكثر من خم�صة 

�أو �صّت���ة �آلف كج�صار�ن���ّي. كان �أه���ل با�صت وع�صائر باوي ق���د �أتو� �إلى 

كج�ص���ار�ن ل�صتقبالي. �أمام مقّر �لتعبئ���ة، �جتمع �لن�صاء و�لرجال على 

م���ّد �لنظر. حملني �صب���اب �لحر�ص عل���ى �لأكتاف ونقلون���ي �إلى �صطح 

ّفت �لكر��صّي على �صطح �لمقّر لإمام �لجمعة و�لمحافظ  �لمقّر. وقد �صُ

وم�صوؤول���ي �لمدينة. نظرت �إلى �لأ�صفل، ر�أيت �حت�صاد �لجموع من �أمام 

مق���ّر �لتعبئة �إلى م�صجد �صاح���ب �لزمان، ومن تقاطع مبنى �لمحافظة 

�إل���ى محّل���ة �ل�ص���اد�ت. تماًم���ا كاللق���اء�ت �لنتخابّي���ة ف���ي كج�صار�ن. 

�لحقيق���ة �أّني لم �أكن �أت�صّور مث���ل هكذ� ح�صد ل�صتقبالي. قال لي �إمام 

جمعة �لمدينة »مّتقي كا�ساني«: تحّدث للنا�ص عن �لأ�صر. عن عذ�باته، 

�صه���ادة �لأ�صدقاء، عن مقاومة �ل�صباب و�صمودهم، عن كّل ما يوؤّثر في 

حياة هوؤلء �لنا�ص!

�أح�ص�ص���ت �أّن���ي لن �أ�صتطيع �ل���كالم �أمام كّل ه���ذ� �لجمع. كان قلبي 

يخف���ق بقّوة من �ّصدة �ل�صطر�ب. خف���ت �أن �أخّرب �لأمور، على �لرغم 

م���ن ثقتي بنف�صي. كان قلبي يطفح باأوج���اع و�أحاديث كثيرة. �أحببت �أن 
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�أ�صارك �لآخرين حديثي؛ �أن �أخبر �أهل �لمدينة بما عانينا. حين نظرت 

�إل���ى �لنا�ص، كان �لكّل ينتظر كالم �أ�صير محّرر من �صجون �لعر�ق. وقد 

ز�د من حما�صهم ل�صماع كالمي، �صغر �صّني وبتر رجلي. 

قال معّرف �لبرنامج، في �أوج �أحا�صي�ص �لنا�ص �لطاهرة و�ل�صافية:

في ه���ذ� �لجزء من �لبرنامج، نن�صت �أ�صم���اع �لقلب �إلى كالم �لأخ 

�لمح���ّرر �ل�صّيد »نا�سر ح�سيني بور«. فه���و من جيل �لتر�ب و�لمتاري�ص 

و�لب���ارود، من جماعة �لخندقّيي���ن )ن�صبًة �إلى »موقع الخن���دق«(، �إّنه 

يحتف���ظ بذكريات �ل�صهد�ء من �أبناء هذه �لمحافظ���ة في قلبه. �لأبناء 

�ل�صهد�ء �لذي���ن جعلو� من �صدورهم �أهد�فًا لنير�ن �لبعثّيين، من �أجل 

�لدف���اع عن عّزة هذ� �ل�صعب و�أر�صه. �لرجال �لذين ق�صو� رجاًل لتبقى 

�إير�ن �صامدة. ن�صتقبل و�إّياكم هذ� �لمحّرر �لجريح و�لعزيز بال�صلو�ت 

�لعالي���ة على محّمد و�آل محّمد! توجهت �إلى �لميكرفون و�أنا �أّتكىء على 

ع�صاي، وكان ذلك �لخطاب �لأّول لي في �إير�ن:

با�صم �هلل �لحافظ حرمة دماء �ل�صهد�ء. �صالم على �لإمام �لخمينّي 

�لعزي���ز، محّطم �لأ�صنام. �لإمام �لذي كّن���ا نرجو �أن نذهب لروؤيته في 

جم���ار�ن، حي���ن عودتنا �إلى �لوطن. لقد عدنا، ولك���ّن �لإمام قد رحل.. 

لع���ّل �لإمام على حّد تعبير �صديقي »هادي كنج���ي«، لم يكن ر��ٍص عّنا. 

لعّلن���ا لم نكن في �لحرب م���ن تعبوّييه �لُخّل�ص... �أّيه���ا �لإمام �لعزيز، 

�إّنن���ي كم�صافر تخّلف عن قافل���ة �ل�صهد�ء �أقول �أمام ه���وؤلء �لنا�ص: �إّن 

�أبناءك���م في »جزر مجنون« قاتلو� حّت���ى �لر�صا�صات �لأخيرة، وُقّطعو� 

�إرًب���ا �أرًبا. لقد �أغ���ار �لعر�قّيون باآلّياتهم على جث���ث �ل�صهد�ء في موقع 

»الخن���دق«، تماًم���ا كما �أغار �ليزيدّيون على �أج�ص���اد �صهد�ء كربالء... 
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ًحا  ِرب �لإخ���وة في �صج���ن �لر�صيد �صرًب���ا مبرِّ �هلل وح���ده يعلم ك���م �صُ

حّتى ي�صّبو� �لإمام، ول���م يفعلو�. ولم يزحزحنا �صرب �ل�صياط، و�لجوع 

و�لعط����ص، و�صتائم �ل�ّصّجانين �لبعثّيين، وهر�و�تهم، قيد �أنملة عن حّب 

�لإم���ام؛ لقد بقين���ا �أوفياء له. �إّنني كم�صافر تخّلف ع���ن قافلة �ل�صهد�ء 

ف���ي موقع »الخن���دق« �أقول: �إّن �بناءك���م قد ��صتب�صلو� ف���ي �لقتال حّتى 

�لر�صا�ص���ات �لأخيرة، وج�ّصدو� عا�صور�ء �أخ���رى. بقيت جثث �ل�صهد�ء 

ف���ي �أيدي �لأعد�ء، حّتى ل يبقى �أّي �صبر من �أر�ص �لوطن بين �أيديهم. 

�إّنني ل�صت خطيًبا، و�أطلب �لمعذرة كوني �أخطب بين �أيدي �لف�صالء.       

ف���ي �لأّيام �لأخيرة �لتي كانت فيها قو�ف���ل �لأ�صرى تعود �إلى �إير�ن، 

خط���ب فينا قائد مخّيمنا �لنقيب »عّبا����ش« قائاًل: »اإن عدتم اإلى اإيران 

ف���ال تتحّدث���وا مج���ّدًدا ع���ن الح���رب. ول تخب���روا اأهاليك���م بما جرى 

معك���م ف���ي مخّيمات العتق���ال. فما حدث قد ح���دث«. وكان يقول: »ال 

تزعج���وا قلوب عوائلكم بالذكريات المريرة. حّدثوهم عن الذكريات 

الجّي���دة. افرحوا وا�سحك���وا. ادعوا اهلل لحفظ الرئي�ش القائد �سّدام 

ح�سين لكونه حّرركم!« وتابع قائاًل: »اإّن تذّكر الذكريات الجّيدة لأّيام 

الحرب تختزن داخلها مرارة«. حين كان يتفّوه بهذه �لكلمات كنت �أقول 

ف���ي نف�صي �إّن هذ� لظلم �آخر. �لظلم �لأّول، هو حرب �ل�صنو�ت �لثمانية 

�لت���ي فر�صها �لعر�قّيون عل���ى �صعبنا. و�لظلم �لثاني ه���و كالم �لنقيب 

ين ولكم  »عّبا����ش« هذ� نف�صه، �ل���ذي كان يريد لعو�ئل �لأ�ص���رى �لإير�نيِّ

ين  �أّيه���ا �ل�صع���ب �لعزيز �أن ل تعلم���و� �صيًئا عّما جرى لالأ�ص���رى �لإير�نيِّ

في �صجون تكريت. �أر�دو� ل�صعب �إير�ن �أن ل يعلمو� كم قا�صى �أبناوؤهم. 

لقد �أخف���و� �أمرنا ل�صنو�ت عن �ل�صليب �لأحمر �لدولّي. كان �لإخوة في 
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لغيت 
ُ
فت���رة �لأ�صر يقول���ون على �صبيل �لجد و�لم���ز�ح: �إّن هّوياتن���ا قد �أ

عن �صج���اّلت دو�ئر �لنفو����ص في �أوطانن���ا! و�لعر�قّي���ون �أنف�صهم كانو� 

يقول���ون: ل �أح���د يعل���م �أّنكم �أحي���اء، وكان �لم���الزم »فا�س���ل« يقول: ل 

ت�ص���اوي �أرو�حكم بالن�صب���ة لنا قيمة طائر. �أما »ولي���د« فكان يقول: �إّننا 

نق���ّدم لكم من �لطعام ما يبقيكم على قيد �لحي���اة، ويبقي فيكم رمًقا، 

لتت���ّم مبادلتكم في قادم �لأّيام بالأ�ص���رى �لعر�قّيين. عندما قر�أنا خبر 

مباحث���ات �لدكتور »وليت���ي« مع طارق عزيز، في �ل�صح���ف �لعر�قّية، 

�صاألت �لمالزم »قحطان« �أحد معاون���ي م�صوؤول �لمخّيم: �أّيها �لمالزم! 

مت���ى �صيتّم �لإفر�ج عّنا؟ هل تعلمون بم���اذ� �أجابني؟ عندما ترى َرُجاًل 

حام���اًل! �أي لن تتحّررو� �أبدً�. �أوّد لو �أّن �صوتي ي�صل �ليوم �إلى �لمالزم 

»قحط���ان« لأق���ول له: �أر�أيت  �أّيها �لمالزم! لقد تحّررنا من دون �أن نرى 

رج���اًل حاماًل... عندما و�فقت �إير�ن على �لقر�ر 598 قال �لإخوة: ليتنا 

ن�صتطي���ع بطريقة م���ا �أن نو�صل ر�صالتن���ا �إلى �إير�ن لنق���ول للم�صوؤولين 

ي���ن: حذ�ِر �أن تقّدمو� من �أجلنا �أّية تن���ازلت للعر�قّيين، �إّننا ل  �لإير�نيِّ

نر�ص���ى بذل���ك �أبدً�... لم ي���رد �لبعثّيون �أن نخبر �أحًد� ب���اأّن �لكثير من 

�أمثال »محّمد بخرد«، و»علي �ساه اآوريده«، و»ح�سين مرواني«، و»علّي 

ل�سك���ري«، قد ق�صو� �صهد�ء ف���ي مخّيمات تكريت �إثر �ل�صابة باأمر��ص 

غي���ر معروف���ة، وقد ُدفنو� ف���ي �صحارى تكري���ت. لم يري���دو� للنا�ص �أن 

يعلمو� باأّن  �صبيًّا في �لتا�صعة من �لعمر كان بيننا في مخّيمات تكريت. 

�صر و�أخاه ف���ي �إحدى قرى �إيالم 
ُ
وكان �أمي���ر، ذو �ل�صن���و�ت �لت�صع، قد �أ

�لحدودّية. وكانا م���ن رعاة �لما�صية. فاأخذ �لعر�قّيون خر�فهما وجعلو� 

منها طعام �أّيام عّدة لأحد �لفيالق �لعر�قّية في تلك �لمنطقة.
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يا �أبناء كج�صار�ن �لأعّز�ء، لقد بقيت رجلي في بغد�د، حّتى ل يبقى 

�صبر من تر�ب هذ� �لوطن في �أيدي �لأعد�ء. وقد دي�صت رجلي �لمبتورة 

حّت���ى ل يد��ص �صرفنا وكر�متنا. لقد تعّفنت رجلي حّتى ل يتعّفن �صرفنا 

ومروءتن���ا. تعّفن���ت رجلي حّتى ل يتعّفن ماء وج���ه �إير�ن. تعّفنت لكي ل 

تتعّفن غيرتنا و�صجاعتنا. لقد ظّنت �أميركا �لمجرمة وخادمها �لمطيع 

�ص���ّد�م �أّنه بالمكان �لطاحة بهذه �لثورة. و�إّن �لذي جعلنا ننت�صر على 

 .R لأعد�ء باأيدينا �لخالية تلك، هو �إيماننا باهلل وحّبنا لأهل �لبيت�

لق���د �أجبرت دم���اء �صهد�ئنا �لمظلومي���ن �صّد�َم على �لقب���ول باّتفاقّية 

�لجز�ئ���ر للعام 1975م. لق���د ُك�صرت هيبة �ص���ّد�م. �صّدق���و� �أّن �صّد�م 

ل���م يكن يوّد �لعت���ر�ف ب�صهولة بهذه �لتفاقّية. و�ص���ّد�م هذ� هو نف�صه 

�ل���ذي كان ق���د مّزق قبل �صنو�ت ن����صّ �لتفاقّية ف���ي �لبرلمان �لعر�قّي 

�أمام �أعين �لمر��صلين. �أنا على يقين �أّن قيادة �لإمام، ودماء �ل�صهد�ء، 

و�إيث���ار �لجرحى، و�صب���ر �لأ�صرى، ودعاء هذ� �ل�صع���ب، هو �لذي �أجبر 

�صّد�م على �لخ�صوع ل�صيء لم يكن يريده في وقت من �لأوقات. ...

�لثنين 17 �أيلول 1990 ـ با�ست

�أم�صيت �أجمل �أّيام حياتي �إلى جانب �أخو�تي »ماهتاب«، »نرج�ش«، 

، »لل���ه، �سيم���ا« و»هنكام���ة«. كان �أبي ينظر �إلّي 
(1(

»في���روزة«، »بروان���ه«

ويبكي، لم يكن ي�صّدق �أّنني تحّررت. قال �أخي �ل�صّيد »قدرت اهلل«:

- �أتعلم ماذ� قال �أبي �لبارحة؟

- ل.

.Parvaneh :برو�نه: تلفظ  (1(
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- �لبارحة، عندما كانت »بيبي ماهتاب« تخبره بقدومك، لم ي�صّدق. 

���دق �أّن نا�صًر� حّي. �أخيًر�،  ومهم���ا �أق�صمت ب���اهلل، كان يقول لها، ل �أ�صّ

ر ل�صتقبالك، قال  عندم���ا كّنا نن�صب �ل�صو�در، ونذب���ح �لخر�ف ونح�صّ

�أب���ي: �إن عاد نا�صر، �صاأذهب �أنا �إلى قب���ر �ل�صّيد »من�سور«، و�أدعوه هو 

.
(1(

�أي�صًا للعودة �إلى �لبيت

م�ص���اًء، �أخبرني �بن عّمي �ل�صّيد »غالم بالدي« خبر �صهادة »اأحمد 

ف���روزان«. ل���م �أ�صتطع �أن �أمن���ع نف�صي من �لبكاء. وعل���ى �لرغم من �أّن 

�لفن���اء كان يع���ّج بالنا�ص �لذي���ن �أتو� لروؤيتي، قمت م���ن مكاني ودخلت 

�لغرف���ة وبكي���ت حّت���ى �ل�صب���ع. كان »اأحم���د« م���ن �أع���ّز �أ�صدقائي. وقد 

��صُت�صه���د في عملّي���ات مر�صاد. وقد �أر�ني �أخ���ي �ل�صّيد »�سجاع الدين« 

�لر�صالة �لتي كان �أحمد كتبها له عّني. يا له من زمن! حينها كان �أحمد 

حيًّا، وكن���ت �أنا مفقود �لأث���ر. �ليوم �َصَبَقِن���ي »اأحم���د«، ومهما �أ�صرعت 

ل���م �أ�صتطع �للحاق به. لقد تحّررت من �صج���ون �لعر�ق بعد �صنو�ت من 

كوني مفقود �لأثر، وكوني �صهيًد� في نظر »اأحمد«، ها �أنا حّي و»اأحمد« 

��صُت�صه���د؛ قلت في نف�صي: رح���م �هلل تلك �لأّيام �لت���ي كنت فيها بنظر 

»اأحمد« �صهيدً�، ليتي كنت بقيت �صهيًد�. 

كان �أحم���د �إن�صاًنا مرًحا. �صاعًر�، خّطاًطا و�صاحب ذوق �أدبّي جّيد. 

معظ���م �لأوق���ات عندما كان���ت طر�ئفه تتفّت���ق على �صفتي���ه، كان يقول 

لالإخوة في وحدة �لتخريب: تقول �أّمي، ل تذهب �إلى �لجبهة، فاإن ذهبت 

�لمرحوم �ل�صّيد »من�سور« هو جّدي. وقد قال �أبي هذ� �لكالم من �صّدة ما كانت م�صاألة بقائي حيًّا غير   (1(

معقولة بالن�صبة له. وكان مر�ده، �إن جاء �ل�صّيد »نا�سر«، �صيحيا �أبي �لذي مات منذ �صنو�ت و�صياأتي �إلى 

�لبيت. وكان و�لدي يكّرر هذه �لعبارة في �لمجال�ص �لعائلّية لل�صادة �لبحريّنيين، على �لرغم من م�صّي 

�صنو�ت على تلك �لحادثة.
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�إلى �لجبهة ل تلتحق بوحدة �لتخريب، و�إن �لتحقت بوحدة �لتخريب، ل 

تُد�ص على �لألغام، و�إن د�صت على �لألغام ل تطر في �لهو�ء!

الثالثاء 18 �أيلول 1990 ـ با�ست

ج���اء لروؤيتي �ليوم عدٌد من �لإخوة ف���ي �لمجموعة نف�صها �لتي كنت 

ق���د �صّكلته���ا قبل �صن���و�ت. »فاي���ز«، »جم�سي���د«، »عي�س���ى«، »اإبراهيم«، 

»داريو����ش« و.. حينه���ا كان »فاي���ز« م�ص���وؤول عدي���د �لمجموع���ة. �نتهت 

�لح���رب و�نتهى �لأ�صر. عندما تتد�عى لي ذكريات هذه �لأّيام، ينقب�ص 

قلبي.

حينها، كنت قد نّظمت ملّفات لأع�صاء �لمجموعة. وقد ��صتريت لكّل 

و�حد منه���م مغّلًفا، وكنت �أ�صّجل تقرير �لتمري���ن �ليومّي في �ل�صبارة 

�لت���ي كنت ق���د �أعددتها. ومن خ���الل �لمغّلفات �لفاتح���ة �للون �أعددت 

له���م بطاقات، وقد ُكتب عل���ى طرفيها بخّط �ليد معلوم���ات عن �لهوّية 

�ل�صخ�صّي���ة و�لتعليمّي���ة لالأف���ر�د. وقد دّون���ت توقيعي ب�صفت���ي م�صوؤول 

�لتدريب �لع�صكرّي للمجموعة �أ�صفل �لبطاقة.

��صتريت طو�بع وكنت �أختم �لبطاقات بالغطاء �لبال�صتيكّي لزجاجة 

�لبن�صيلين. وقلت للرفاق: هذه �لبطاقات تنفع  للذهاب �إلى �لجبهة! لم 

يك���ن لالإخوة �صورًة �صم�صّية. ولم تكن �أمو�لنا تكفي للذهاب �إلى م�صّور 

م���ا و�لتقاط �صور لنا. ذ�ت يوم ذهبت �إلى �ل�صّيد »�سادقي« وكان يملك 

�آلة ت�صوير وقلت: �إّن �أخي �ل�صّيد »قدرت اهلل« يبّلغك �صالمه ويقول لك، 

ت���ك لب�صعة �أّيام. لم يك���ن �ل�صّيد »�سادقي«  �أعرن���ي �آلة �لت�صوير خا�صّ

ْبية. بعد ذلك حين  ًة �ل�صِّ ي�صّلم كاميرته كيفما كان لأّي �صخ�ص، وخا�صّ
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علم �صادقي �أّنني ��صتغللت ��ص���م �أخي، غ�صب مّني. �إلتقطت بكاميرته 

�صورًة جماعّي���ة لالإخوة، بحيث يظهر �لجميع فيه���ا، وقد �صحبت عنها 

ن�صختين، وق�ص�صت �ل�صورتين بالمق�ّص، فو�صعت �صورًة لكّل �صخ�ص 

على �لملّف و�أخرى على بطاقته. كان هذ� عالمي �لطفولّي �لذي �أم�صيته 

كّله على �أمل �لذهاب �إلى �لجبهة.

�لي���وم، عندما جاء �لإخوة لروؤيتي، خطرت على بالي تلك �لذكريات 

�لتي �متّدت لفترة �أكبر من فترة �لأ�صر و�لحرب.

من بين �إخوتي، لم �أَر �أخي �ل�صّيد »ن�سرت اهلل«. ل �أعلم ِلَم لم ياأتي 

لروؤيتي. قل���ت في نف�صي لعّله ��صُت�صهد ول يري���دون �إخباري بذلك. كان 

�ل�صّيد »ن�س���رت اهلل« م�صوؤول �لمعلومات في »فيلق �سّقز الخا�ّش«. وقد 

�أخبرني �ل�صّيد »قدرت اهلل« باأّنه ُجرح.

م�ص���ى �صّتة وع�صرون �صه���ًر� على �نتهاء �لحرب، وكن���ت �أنا و�ل�صّيد 

»ن�س���رت اهلل« ل زلن���ا نم�صي مّتكئين على �لع�ص���ا. لم تكن قد ُرّكبت لي 

�صيب برجله وبطنه قبل ثالثة �أ�صهر في 
ُ
رجل ��صطناعّية، وكان هو قد �أ

.(1(
مرتفعات »وزنه بانة« في مو�جهة مع مجموعة �لكوملة

عن���د �لم�ص���اء، ُوّفق �ل�صّي���د »ح�سم���ت اهلل« لالّت�صال ب���ه. وقد طلب 

�ل�صّي���د »ح�سمت اهلل« من مرك���ز �لت�صالت �لّت�ص���ال بمركز �لحر�ص 

ف���ي »�سّقز«، و�ّت�صل �ل�صّيد »ن�سرت اهلل« من منطقة خ�صروي �لحدودّية 

بمركز �لت�صالت في با�صت. ويقع �لخّط على �لخط، وينعقد �لت�صال 

بي���ن هذين �لأخوين م�صادفًة.  وكان �ل�صيد »ن�سرت اهلل« قد ذهب قبل 

�لكومل���ة: مخت�صر »الح���زب الديمقراطي الكرد�ستاني« وهو حزب ك���ردي معار�ص للنظام مدعوم من   (1(

�لمخابر�ت �لجنبية.
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�صهري���ن �إلى منطقة خ�ص���روي �لحدودّية مفّت�ًصا عّن���ي. وقبل �أن يخبره 

�ل�صّي���د »ح�سم���ت اهلل« بخبر تحّرري، قال له �ل�صّي���د »ن�سرت اهلل«: لقد 

ت�صّفح���ت لئحًة ت�صّم �أ�صماء �أربع���ة وثالثين �ألف �أ�صي���ًر� �إ�صًما �إ�صًما، 

ولمّرتي���ن، فلم �أجد ��صم نا�صر بين هذه �لأ�صماء. كذٌب �لقول �أّنه حّي، 

رين. قال له �ل�صّيد »ح�سمت اهلل«:  لو كان حيًّا لكان �لآن في عد�د �لمحرَّ

م���اذ� تعطين���ي �إن �أخبرتك بخبر جّي���د؟! فق���ال: �إذ� كان يتعّلق بنا�صر 

فاطل���ب ما ت�صاء. قال �ل�صّيد »ح�سمت اهلل«: لقد عاد �ل�صّيد نا�صر، وهو 

�لآن في �لبيت منذ يومين!

وكم���ا ق���ال �ل�صّيد »ح�سم���ت اهلل«، �أخذ �ل�صّيد »ن�س���رت اهلل« بالبكاء 

على وهو ل يز�ل على �لهاتف.

)1) �ل�صّي���د »ن�س���رت اهلل« �لتي كتبها 
ف���ي �لليل، عندما ق���ر�أت ر�صالة

و�لدي، �إخو�ني، �أخو�تي و�أفر�د عائلتي �لمظلومين، �ل�صالم عليكم  (1(

بع���د �لتحّي���ة و�ل�ص���الم وتقدي���م �لحتر�م لكم ف���رًد� ف���رًد�، �أرجو م���ن �هلل �لمّنان �أن يلهمك���م �ل�صبر 

و�ل�صلو�ن. و�أن تكونو� في كّل �لأوقات �صابرين وثابتين �أمام �لم�صائب و�لبالء�ت. �أبي �لعزيز! و�صلتني 

ر�صالتك �لودودة و�لعاطفّية بتاريخ 4/�آب/1988م وقد �ُصررت بروؤيتها، وينبغي علّي �لقول، مع �أّني تلّقيت 

فيه���ا خبًر� �صّيًئ���ا، فاإّني �أ�صكر �هلل تعالى عل���ى لطفه �لكبير بنا و�نتقائه من عائلتن���ا �لمالأى بالرجال، 

�ل�صالحي���ن و�لمظلومي���ن. في ر�صالتك بّينت �أّن �كثر ما يزعجك هو بعدي عنكم، ل تزعج نف�صك �أبًد�، 

فلي����ص هناك من خطر يتهّددن���ي، ول�صت �أتحّلى باللياق���ة. ولو كنت �تحّلى باللياق���ة )لل�صهادة(، لكنت 

 ، ترك���ت هذه �لدني���ا �لفانية و�لرخي�صة قب���ل �أن �أكتوي بن���ار م�صيبة نا�صر، ولكنت بالح���ّد �لأدنى متُّ

حّت���ى ل �أ�صه���د �أكثر مّما �صاهدت من �صه���ادة �أفر�د �أ�صرتي �لأبرياء. �أبي �لعزي���ز! �أتذكر حين قلت لك 

ب�صر�ح���ة، �أّنك �صت�صمع عاج���اًل �أم �آجاًل بخبر �صهادة »نا�سر«؟ لكن �إعلم �أّن كالمي لم يكن عبًثا. فاأنا 

�لحقي���ر، عندم���ا �صمعت خبر �صهادة �ل�صيد »هداي���ت اهلل« قلت من دون �صّك: �إّن »نا�س���ًرا« �صهيٌد، ومن 

حينها عملت على تقييد حركته. �أبي �لعزيز! لقد كان نا�صر مظلوًما بيننا، وكان كال�صهيد »به�ستي« ُظِلم 

���ا وُظِلم ميًتا، يا ل�صعادت���ه. ل �أعلم باأّي قلب �صّمنت ر�صالتك لي �صر�حًة خبر �صهادته، و�أر�صلتها لي!  حيًّ

�أَول تعلم �أّنه ل ينبغي �إر�صال خبر �صّيىء �إلى �لمقاتل وهو في حال �لحرب؟ لكن ل �إ�صكال في ذلك، فاإّن 

�هلل م���ع �ل�صابري���ن. كان يمكنك �ن تكتب في ر�صالتك �أّنه ُجرح، �أو ُقطعت رجله، كان ذلك �أف�صل. �أبي 

و�إخوتي �لأحّبة! لقد �أ�صّريتم كثيًر� على �أن �آخذ �إجازًة باأق�صى �صرعة و�آتي. �أنا �أ�صاألكم ما �لذي �صيوؤّثره 

ل، �إن كنت �أتمّتع باللياقة، �أن �أبكي  مجيئ���ي على معنوّياتكم، غير �أّنا �صنجل����ص معًا وننتحب. لكّنني �أف�صّ



الرشع الااي  لصّل درّال   اللومإ الندردإ  677

َله خبر فقد�ني في �لح���رب، �نهمرت دموعي. كانت ر�صالة  بع���د �أن َو�صَ

عاطفّي���ة وحما�صّية. كان �ل�صّيد »ن�سرت اهلل« من خالل �لمائة و�لثالثة 

و�لع�صرين �صهًر� �لتي ق�صاها في �لقتال، ريادّي �لعائلة في �لجهاد. لم 

ي�ص���ادف في �لحرب �أن تو�جدت معه في �لمنطقة نف�صها. فقد تال�صت 

�لمجموع���ة �ل�صارب���ة �لتي ه���دف �إليه���ا �ل�صهيد �ل�صّي���د »هدايت اهلل« 

و�أخ���ي �ل�صّيد »ن�سرت اهلل«. �نتهت �لح���رب. وعاد �لأ�صرى �إلى �لوطن. 

ة في �لحرب �لتي كانت  بقي���ت �لعنا�صر �ل�صّتة لمجموعة عائلتنا �لخا�صّ

تتو�ج���د على خم�صة خط���وط مختلفة، �صهيد، �أ�صير مح���ّرر من �صجون 

�لعر�ق، معتقل �صيا�صي في �صجون �ل�صاه، وثالثة جرحى كذكرى.

هن���ا، و�أقات���ل ب�صجاعة، وعل���ى كّل من يحّبني، ويجد في نف�صه �لق���درة، �أن ل يترك خندق نا�صر خالًيا، 

ول يت���رك �صالح���ه ي�صد�أ. �أنا �أعلم حتًما �أّنكم تحّبون �أن �أكون بينكم. ي�صهد �هلل �أّني �أتاأّلم لذلك و�أحّب 

� وخطير، ولو كان من �لمفتر�ص بكّل  �أن �أك���ون بينكم في هذ� �لو�صع �لح�ّصا�ص، لكن �لو�صَع ح�ّصا�ص جدًّ

عائلة يوجد �ثنان من �أفر�دها في �لجبهة، و��صت�صهد �أحدهما �أو ُفقد �أثره، �أن يترك �لآخر �لجبهة، من 

�صيحر����ص �لخنادق. �أود �أن �أتذّوق معاناة �أخي تحت زّخات �لر�صا�ص و�لمدفعّية، و�لقذ�ئف؛ لكي يكون 

�هلل �صاهًد� وي�صهد لي يوم �لقيامة. على كّل حال، �أعّزيكم و�أبارك لكم جميًعا من بعيد، و�إن �أمكنكم �أن 

تع���ّزو� �أخو�ت���ي �لمظلومات، �للو�تي ينفطر كبدي لهّن �أكثر من �أّي �صيء، و�صوف �أبقى �أخجل منهّن �إلى 

يوم �لقيامة. �أللهّم ��صهد، و�نظر �إلى عيون �أخو�تي �لبريئات، �لد�معات و�لمنتظرة، و�أّية �آمال يعقدنها 

على م�صتقبل �إخو�نهّن، و�للو�تي ي�صعرن دوًما بالفخر من وجود هكذ� �إخوة، لكّنهن �ليوم ي�صهدن منظر 

جم���ال �صهادته���م. ن�صكر �هلل �لمّنان �أن  حبا عائلتنا بهذه �ل�صع���ادة... �أخيًر�، �أهدي �صالمي �إلى عموم 

�أهل���ي و�أقربائي، و�أقّبل م���ن �لبعيد وجوه �أخو�تي و�إخوتي �لمحزونة. �آم���ل �أن ت�صامحوني بلطفكم، لأّني 

�صاأتاأّخ���ر �أّياًم���ا للقدوم عليكم، و�إن لم يحدث �صيء، �صاأكون عندكم بع���د �أ�صبوعين. لن �آخذ من وقتكم 

�لثمي���ن �أكث���ر من هذ�، لكّنني �أر�صلت �إليك���م جميًعا قبل عّدة �أّيام دعوًة للح�ص���ور �إلى �لجبهة، ل �أدري 

�إن و�صل���ت �إليك���م �أم ل. ولَم لم تجيبو�؟ و�ل�صالم. مع �لحتر�م، ولدك���م و�أخوكم �ل�صّيد مجتبى �صفيعي 

1988/5/4م. 
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هام�ص �ص رقم 566.  (1(

كان �أّول من ��صتخدم عبارة  »مجموعة 1 + 5«، �ل�صّيد »يو�سف مرادي«، �بن �ل�صهيد �ل�صّيد »عنايت اهلل   -

م���رادي«. وقال �ل�صّيد »يو�سف«: في �لو�قع، هذه �لح���رب �لعالمّية، �لتي بد�أها �لعر�قّيون علينا، م�صاألة 

عائلتك���م، �لمجموعة �لمقترحة 1+5؛ ح�صور �لو�لد مع خم�صة من �أبنائه في �لجبهة، في خم�صة خطوط 

مختلفة لهو م�صاألة فريدة من نوعها، وكانت هذه هدّية جّيدة للعر�قّيين �لمعتدين.

ر�صل خم�ص مّر�ت  �إلى �لجبهة كعن�صر من عنا�صر �لتعبئة، وقد 
ُ
و�ل���دي، �ل�صّيد »�سليمان الح�سين���ي«، �أ  -

�ص���ارك ف���ي جبهات �لدفاع �لمقّد�ص لمّدة 28 �صهًر� في فرقة كرب���الء 25، لو�ء �لإمام  �لح�صن 15، ولو�ء 

�أبي �لف�صل �لعّبا�ص.

�أخي، �ل�صّيد »قدرت اهلل الح�سينّي«: جريح ومعتقل �صيا�صي في �أّيام �لثورة. من مو�ليد �لعام 1953م. في   -

�لع���ام 1973 �لتحق بد�ر �لمعّلمين �لتابع لع�صائر �صير�ز. في �لع���ام 1977)قبل �نت�صار �لثورة ب�صنتين(، 

نّفذ ومجموعة من رفاقه هجومًا ليلّيًا على �صينما بار�مونت في �صير�ز لعر�صها �أفالمًا منافية لالأخالق. 

وف���ّر م���ن �أيدي رجال �ل�صرطة وعنا�صر �ل�صافاك حينها. لكّن���ه �عُتقل في �لن�صف �لأّول من �لعام 1977 

ر�صل �إلى طه���ر�ن. بقي ثالث���ة �أ�صهر في �لزنز�ن���ة �لنفر�دّي���ة �لتابعة لّلجنة 
ُ
عل���ى �أي���دي �ل�صاف���اك، و�أ

�لم�صترك���ة لمو�جهة �لأعمال �لتخريبّية. وبعد �صل�صلة من �لتحقيقات، ُنقل �إلى معتقل عاّم. وهناك كان 

رفي���ق �صجن »لمحّم���د علي رجائ���ي« و�لحاّج »مهدي عراقي«. وق���د تعّلم �ل�صّيد »ق���درت اهلل« �لدرو�ص 

م���ن هذين �لعظيمين، �لدرو�ص �لتي �صاغت �صخ�صّيته �ل�صيا�صّية و�لثورّية فيما بعد. بعد مّدة، ُنقل �إلى 

�لمعتقل �لعاّم رقم )4( �لتابع ل�صجن �أوين، ومن ثّم �إلى �لمعتقل �لعام رقم )1(. في �لمعتقل رقم )1( 

ل�صج���ن �إيفين، تعّرف باآية �هلل �لطالقانّي، �آية �هلل »منتظ���ري«، �ل�صيخ »ها�سمي رف�سنجاني«، لهوتي، 

ومجاه���دي �لثورة �لآخرين. كان �لمنافق���ون ي�صخرون من �ل�صّيد »ق���درت اهلل« ب�صبب طول لحيته. وقد 

ُحكم ب�صنتي �صجن. �أم�صى منها �أربعة ع�صر �صهرً�، ليتحّرر في �أوج غليان �لثورة، بتاريخ 1978/10/25، 

ه���و ومجموعة موؤّلفة من �ألف �أ�صير. و�صوف ُتن�صر مذّكر�ت���ه قريبًا في كتاب »اآفتاب مهربان« )�ل�صم�ص 

�لد�فئ���ة(. بع���د �لتحّرر، �صاهم في ت�صكيل �لحر�ص �لثوري، ومن ثّم جه���اد �لبناء في كج�صار�ن. �أ�صبح 

�ل�صّيد »قدرت اهلل« من �لأع�صاء �لأ�صا�صّيين �لم�صّكلين لحزب �لجمهورّية �ل�صالمّية في كج�صار�ن. في 

بد�ي���ة �لثورة كان م�صوؤول جهاد �لبناء، ومن ثّم خ���دم لمّدة �ثني ع�صر عاًما كمدير للتربية و�لتعليم في 

مناط���ق »با�س���ت« و»دنا« �لمحرومتين. �صارك في حرب �لدف���اع �لمقّد�ص، وُعّين في مهر�ن قائدً� لكتيبة 

مالك �لأ�صتر. بعد �نتهاء �لحرب، �نتقل �إلى �صير�ز لمتابعة در��صته، وتابع ن�صاطاته �ل�صيا�صّية و�لثقافّية 

ملحق الهوام�ش
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كمدي���ر للجمعّي���ة �ل�صالمّية لخّريحي جامعة �صير�ز. في �لع���ام 1995، ُعّين قائم مقام عن منطقة »نور 

اآب���اد مم�سن���ي«. في �لعام 2005 عمل كمدير للمجّمع �لعلمي لجامعة �لعل���وم �لطّبّية في �صير�ز.في �لعام 

2007 تر�ّص���ح لنتخاب���ات �لدورة �لثامن���ة لمجل�ص �ل�صورى �ل�صالمّي ع���ن منطقة »كج�س���اران وبا�ست«، 

ف�صلك طريقه �إلى هذ� �لمجل�ص في 14 �صباط من �لعام نف�صه كنائب عن �أهالي كج�صار�ن وبا�صت.

�أخ���ي �ل�صّيد »ن�س���رت اهلل الح�سيني«: قبل �ن���دلع �لحرب �لمفرو�صة، كان رفيق جه���اد �لحاّج �أ»حمد   -

متو�ّسلي���ان«، و�ل�صهي���د »عّبا����ش كريم���ي«، و�لحاّج »ر�س���ا د�ستواره«؛ و�لح���اّج »ر�سا جراغ���ي« في قتال 

�لخارجين عن �لقانون و�أعد�ء �لثورة، في قالقل كرد�صتان، »�سنندج«، وفي تطهير »مريوان«. مع �بتد�ء 

�لح���رب �لمفرو�ص���ة، جاء �إلى منطقة �لجنوب وعب���اد�ن برفقة �ل�صهيد »اأحمد كاظم���ي« و�لحاّج »علي 

ف�سل���ي«. كان ف���ي �لع���ام 1980م قائد مجموع���ة. حينها لم يكن يوجد في �لحر����ص �ألوية وفرق. في تلك 

�فة، تمّكن بو��صطة �آلّية جر�فة  �ل�صن���ة نف�صه���ا، باللتفات �إلى �لمهارة �لتي كان يمتلكها في قي���ادة �لجرَّ

)لودر(، كان قد غنمها �لإخوة في �لحرب، وتحت نير�ن �لعدّو �ل�صديدة، من �لعمل على �إحد�ث �صو�تر 

تر�بّي���ة ومتاري����ص جماعّي���ة محكمة، في منطقة فّيا�صّي���ة، ج�صر �آباد�ن، تحت ج�ص���ر خّرم�صهر، مقابل 

م�صن���ع �لحلي���ب، وم�صنع �لمر�كب، �لمحط���ة 7، و»جوئب���دة«. في �لعام 1981، �أ�صب���ح قائد �صرّية. في 

�لع���ام 1982 وكم�ص���وؤول ع���ن محور �ل�صطتالع ف���ي منطقة »كو�سك«، »جفي���ر« و »مخفر زي���د«، ُنقل من 

»فرق���ة الفج���ر 19« �إلى »الفرقة المدّرعة 92«. في �لعام 1983ُعّين كم�صوؤول عن �لمحور �لأمنّي ل�»فرقة  

الفج���ر 19« في مناط���ق عملّيات »دهلران«، »مو�سيان«، و »نهر ميمة«. ل���م ي�صتطع �لبتعاد عن �لحرب 

ة )�لتابع للفيلق  و�لجه���اد، لذ�؛ عمل من �لعام 1987 �إلى �لع���ام 1995 كقائد ��صتطالع فرقة �صّقز �لخا�صّ

�لح���ادي ع�صر)11( �لغربي( وم�صوؤول ��صتطالع فرقة �لقد�ص 16ف���ي منطقة كيالن. حاولت مجموعات 

�لكومل���ة �غتياله، لكّنه���ا لم توّفق. كان ُيعرف ف���ي كرد�صتان با�صم م�صتعار هو �ل�صّي���د مجتبى �صفيعي. 

ذ�ت ي���وم ذهب �ل�صّيد »ن�سرت اهلل« في مهّمة د�خل �لأر��صي �لعر�قّية، فق�صدت مجموعة من �لكوملة 

بيت���ه، وقّدم �أفر�دها، ب�صفته���م �أ�صدقاء له، فخذً� من لحم �لغنم لزوجته. ف���ي �ليوم �لتالي حين عاد 

�ل�صّيد ن�صرت �هلل �إلى �لبيت، و�أخبرته زوجته باأمر لحم �لغنم. قال لزوجته: ع�صى �أن ل تكوني تناولت 

من���ه �صيئ���ًا؟ فاأجابت: �إّنه في �لثاّلج���ة، لم ناأكل منه! فذهب ف���ورً� �إلى �لثاّلجة، حمل���ه ورماه في فناء 

�لبي���ت. فمات���ت �لقّطة �لتي �أكلت منه. في �لعام 1995 �لتحق بالق���ّو�ت �لبّرّية لحر�ص �لثورة �ل�صالمّية، 

و�صغ���ل م�صوؤولّيات مختلفة من جملتها، م�صوؤولّية د�ئرة در��صة �ل�صالحّية، نائب م�صوؤول وحدة �لأبحاث 

ة، �لتحقيق  و�لتقيي���م، �إد�رة عملّي���ات �لتفتي����ص، �إد�رة وحدة �لبحث و�لتقيي���م، وم�ص���وؤول �إد�رة �ل�صحَّ

ف���ي �لحو�دث و�لكو�رث في �لق���ّو�ت �لبّرّية لحر�ص �لثورة �لإ�صالمية. لل�صّي���د ن�صرت �هلل باع طويل في 

�لجه���اد، حيث خدم ع�صر �صنو�ت و�صّتة وع�صرين يومًا. وقد ُج���رح على �متد�د �صنو�ت �لدفاع �لمقّد�ص 

�أرب���ع مّر�ت. �لمّرة �لأولى كانت بتاريخ 4/�آب/ 1980، �أي قب���ل �بتد�ء �لحرب �لمفرو�صة ب�صبٍع وثالثين 

يوم���ًا، ف���ي منطقة »مريوان« ف���ي كرد�صتان، �أثناء مو�جهة م���ع �أعد�ء �لثورة، �إث���ر �إ�صابة �صظّية قذيفة 

�آر ب���ي جي ر�أ�صه ويده �ليمنى. �لم���ّرة �لثانية كانت بتاريخ 1981/1/7في منطق���ة عملّيات �لفّيا�صّية في 

عب���اد�ن، �إثر �نفجار قذيف���ة مدفعية بالقرب منه. �لم���ّرة �لثالثة كانت بتاري���خ 1984/2/22في عملّيات 

خيب���ر في منطقة »اأهوار الهويزة« وجزر »مجنون«، ب�صبب قّوة �لنفجار و�ختر�ق �صظّية قذيفة لر�أ�صه. 

�لم���ّرة �لر�بعة كانت قبل تح���ّرري بثالثة �أ�صهر، بتاريخ 1990/6/7 في »مرتفع���ات وزنه« في »بانه« على 



�أي���دي جماعة �لكومل���ة، �إثر �إ�صابته بثالث ر�صا�ص���ات ��صتقّرت في �ليد و�لرج���ل و�لبطن. وقد كان له 

فخ���ر �لم�صارك���ة على �متد�د �صنو�ت �لدف���اع �لمقّد�ص، في عملّيات �لفتح �لمبي���ن، عملّيات »ال�سربات 

الخاطف���ة« فّك���ة، عمليات بيت �لمقد����ص )1 و2 و3(، عملّيات رم�صان، عملّي���ات خيبر، عملّيات و�لفجر 

10، عملّي���ات �لمر�ص���اد، و�أربعي���ن عملّية تطهير و... . ي�صغ���ل �ل�صّيد »ن�سرت اهلل« ف���ي �لوقت �لحا�صر 

ف���ي طه���ر�ن، م�صوؤولّية معاونّية  �لتفتي�ص و�لحقوق، في جامعة �لإم���ام  �لح�صين Q لتخريج �ل�صّباط 

و�إعد�د عنا�صر �لحر�ص. 

�أخ���ي �ل�صهيد �ل�صّيد »هدايت اهلل الح�سينّي«، �لتحق بالجبه���ة كمتطّوع منذ �لعام 1982. في �لعام 1985   -

�أ�صب���ح ع�صوً� ر�صمّيًا في �لحر�ص، وُعّين نائبًا لوحدة �ل�صتطالع و�لعملّيات في »لواء الفتح 48«. �صارك 

�ل�صّي���د هد�يت �هلل في عملّيات خيبر، بدر، و�لفج���ر 8، كربالء 2، 4 و5، و�لن�صر 4. و��صُت�صهد بالنهاية، 

بتاريخ 1987/11/26 في عملّيات ��صتعادة »مرتفعات دوقلو« في كرد�صتان. 

 �أّم���ا �أنا فالتحق���ت بالجبهة بتاري���خ 1986/10/12. كنت في »ل���واء الفتح 48«. �نتقلت بع���د �صهادة �أخي 

�إل���ى وحدة �لمعلومات و�لعملّي���ات. ُجرحت �أربع مّر�ت على �متد�د �ل�صن���و�ت �لتي ق�صيتها في �لجبهة. 

�لم���ّرة �لأولى كانت بتاري���خ 1986/12/26 في عملّيات كربالء 4 في جزيرة مينو، بحيث �أ�صبحت جريحًا 

���ا. �لمّرة �لثانية كانت بتاريخ 1987/1/5 �أثناء ق�صف �لمقاتالت �لعر�قّية لخط  دفاع مرتفعات  كيميائيًّ

�صيبت رجل���ي ب�صظايا �لقنابل �لعنقودّي���ة. �لمّرة �لثالثة كان���ت بتاريخ1987/5/23 في 
ُ
جاجيل���ه، حيث �أ

خ���ط دفاع »�سا�سوي« ف���ي كرد�صتان، �إثر �إ�صابة في �لرجل في حقل �ألغ���ام. �لمّرة �لر�بعة كانت بتاريخ 

1988/6/25 في جاّدة خندق جزيرة مجنون، حيث ُبترت رجلي ووقعت في �لأ�صر.

�أخ���ي �ل�صّيد »�سج���اع الدين الح�سينّي«، �لذي ي�صغرني ب�صنة، �لتح���ق بالجبهة �إلى جانب بقّية �أخوتي.   -

كان قّنا�ص���ًا ف���ي كتيب���ة �لإمام  جعفر �ل�ص���ادق Q في منطق���ة »اأه���وار الهوي���زة«، وكان لمّدة عامل 

�لإ�صارة �لمالزم لقائد �لكتيبة. �ل�صّيد �صجاع خّريج جامعة �لعلوم �لق�صائّية في طهر�ن.

هام�ص �ل�شفحة رقم 638  (2(

ف���ي فت���رة بعد �لظهر م���ن يوم �لأحد �لو�قع ف���ي 18 �آب 1980م. حيث كانت �ل�صم����ص ت�صطع على جدر�ن   -

�لطي���ن في قري���ة »ظهراب«و�أزّقتها �ل�صّيقة. وكانت �لقرية كزهرة مّي���ال �ل�صم�ص و�صط �صخرة، تعاين 

غ���روب �ل�صم����ص. كنت حينها �صبّيًا في �لتا�صعة من �لعمر. وكنت قد تقا�صمت مع من هم في مثل �صّني، 

�لأوق���ات �لجميلة لفت���رة �لحد�ثة. كانت �لحياة تم�ص���ي كنهر زلل في م�صيره �له���ادىء. وكنت �إ�صافة 

�، قبل ظهر ذلك �ليوم من �لجبل  �إل���ى �لأعمال �ليومّية، �أ�صاعد و�لدتي في �أوق���ات �لفر�غ. وقد عدت توًّ

بحمولة من �لحطب.

ببرك���ة �لثورة �ل�صالمّية، عاد �لبناء و�لعمر�ن �إلى قريتنا، ليرفع �آثار عّدة �صنو�ت من �لفقر و�لحرمان 

ع���ن وجه �لمنطقة �لمن�صّية. فكان م�ص���روع �إن�صاء �لطرق قيد �لتنفيذ، وذلك ليتّم و�صل قريتنا بمناطق 

»بيج���اب« �لجبلّي���ة ويخّل�صها من �لإنع���ز�ل. ظهر ذلك �ليوم، مالأت لي �أّمي برمي���اًل �صغيًر� من �لماء، 

وو�صع���ت مق���د�ًر� من �لخبز �لمحّل���ى في �صّرتي، و�أر�صلتن���ي �إلى ب�صتان �لرّمان. كان���ت �أ�صجار �لرّمان 

و�لعنب و�لتين قد �أثمرت، وتنتظر يد �صاحبها ليقطفها.

قر�بة �ل�صاعة �لخام�صة و�لن�صف من بعد �لظهر، حّملت �لرّمان على �لحمار، وكنت عائًد� �إلى �لقرية. 

وم���ا �إن �بتع���دت مئة متر عن �لب�صتان، حّت���ى دّوى �صوت �نفجار رهيب. وقد �نبع���ث دخان �أ�صود غليظ 
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م���ن �أعل���ى بيت في �لقرية. �إلى حينها لم �أكن قد �صمعت مثل هذ� �ل�صوت. وقد �ختلطت �أ�صو�ت �أهالي 

�لقري���ة بعو�ميد �لدخان �لغليظ و�لتر�ب. ترك���ت �لحمار وحمولته، وهرعت م�صطرًبا �إلى �لبيت. كانت 

�أعم���دة �لدخان و�لغبار قد خم���دت. وكانت �لأج�صاد �لمحروقة، و�لمقّطعة �إرب���ًا، و�ل�صعر �لمتطاير في 

�لج���ّو، كورود �صّج���ادة ُنق�صت على �صّجادة �أر�ص �لقرية. كانت �أ�صط���ح �لبيوت في �لقرية ت�صّكل فناء�ت 

للبي���وت �لأعلى منها. وكان بيتنا يق���ع في �لجنوب �لغربي للقرية. و�صلت �إل���ى �لبيت لهًثا. ر�أيت �أختي 

برو�ن���ة ذ�ت �ل�صنو�ت �ل�صّت جال�صًة �أمام �لباب تحمل �أختي �ل�صغرى »هنكامة« ذ�ت �لأ�صهر �لخم�صة. 

كان���ت »هنكامة« تبكي، حاولت برو�ن���ه �إ�صكاتها لم تفلح. �صاألت برو�نة عن �أّمي فقالت: ذهبت �إلى بيت 

»الميرزا �سرغام«!

 و�أين »مهين تاج« و»هّمت اهلل«؟

»مهين تاج« مع �أّمي، وهّمت �هلل في �لفناء.  -

وفيم���ا كن���ت �أترك برو�نه �صاألتني: �أمير! ما هذ� �ل�صوت؟ لم �أجبها. لم �أدخل �لفناء، ومن ذلك �لجزء 

�ل�صفل���ّي من �لبي���ت �خت�صرت �لطري���ق و�أ�صرعت �إلى بي���ت »الميرزا �سرغ���ام«. كان���ت تر�ودني �أفكار 

عجيب���ة، و�صل���ت �إلى بيت »الميرزا �سرغ���ام«، لم �أجد �أحدً�. كان بع�ص �أهال���ي �لقرية قد لقو� حتفهم، 

وبع�صه���م قد ُج���رح؛ �أّما �لأحياء فذهب���و� �إلى مكان �لحادث���ة. كانت جثث �ل�صي���وخ و�ل�صباب، �لأطفال 

ا على م�صافات متقاربة في �لأزّقة �ل�صّيق���ة و�لمتعّرجة �لمو�صلة �إلى �لبيت.  و�ل�صغ���ار ق���د �صقطت �أر�صً

عند عودتي دخلت من �لباب �لثاني لبيتنا. وكان لبيتنا مدخالن، �صرقّي وغربي. و�صلت �إلى �لبيت و�أنا 

�ألتقط �أنفا�صي، وما �إن هممت بالدخول حّتى تجّمدت في مكاني من روؤية جّثة �أخي �ل�صّيد »هّمت اهلل«، 

مطروح���ًة �أر�ص���ًا �صمال �لمدخل. لم �أ�صّدق �أّن �أخي �ل�صّيد »هّمت« ق���د مات. كان ذلك �صيًئا ل ُي�صّدق. 

قل���ت ف���ي نف�صي: �إّن �ل�صّيد »هّم���ت« نائم �أو غائب ع���ن �لوعي. جل�صت �إلى جانب���ه، حّركته، كان ج�صمه 

ا. وقد جمدت  ب���ارًد�، و�ل���دم ي�صيل من �لجهة �ل�صمالّية لوجه���ه �لناعم. كان كطائر �صغير �صق���ط �أر�صً

�ل�صحك���ة �لطفولّية و�لبريئ���ة على محّياه. هذ� وقد تال�صت عينه �لي�صرى وج���زء من ر�أ�صه. كان �ل�صّيد 

»هّمت« قد و�صع يديه على مكان �لجرج، و�صقط على �لأر�ص على هيئة �ل�صجود. لم يكن �أحد فوق ر�أ�صه 

عند موته. وكنت �أنا �أّول �لحا�صرين �إليه. 

كان �ل�صّي���د »هّم���ت« �لأكث���ر مظلومّية م���ن بين �إخوت���ي. وقد �عتنى �إخوت���ي به �أكثر من �ل���الزم ب�صبب 

ة. فحين �نتقل �أخي �ل�صّيد »قدرت اهلل« ف���ي �لعام 1974، �إلى »تنك بيرزال« في محافظة  حالت���ه �لخا�صّ

كهكيلوي���ه، لمز�ولة مهنة �لتعليم فيها، �أخذني و�أختي »مهين تاج«، و�أخوّي �ل�صّيد »عنايت اهلل«و»ال�سّيد 

هدايت اهلل« معه. وذلك ليتابع �لكبار در��صتهم، ويكون �ل�صغار تحت رعايته. وعندما كان يذكر »مهين 

ت���اج« و�ل�صّيد »هّمت«، كانت وجنتاه تبتاّلن بالدموع. قبلها ب�صنتين مر�ص �ل�صّيد »هّمت«، ولغياب و�لدي 

�صيب ب�صلل ن�صف���ي ب�صبب حقنه خاطئة 
ُ
و�إخوت���ي، �أخذته و�لدت���ي �إلى »كج�س���اران« للمعالجة. وهناك �أ

ُحق���ن به���ا. لفتر�ت طويلة، كان �ل�صّيد »هّمت« ل ي�صير ب�صع خط���و�ت �إّل ب�صّق �لأنف�ص. ولكثرة ما قامت 

و�لدت���ي و�إخوت���ي بالعمل على تمرينه تح�ّصن قلياًل في ظ���رف �صنة. ما �إن كان يخطو ب�صع خطو�ت حّتى 

ا. حينها �ُصّرت عائلتنا �لكبيرة من تح�ّصن حال �ل�صّيد »هّمت«، ومن قدرته على �لم�صي �صيئًا  ي�صقط �أر�صً

ف�صيًئ���ا. غالًبا م���ا كان �أخي �لأكبر �ل�صّيد »ح�سم���ت اهلل«، يعمل على تمرينه. ومن �أج���ل �أن يحّث �ل�صّيد 

»هّم���ت« عل���ى �لم�صي، كان يجل�ص على م�صافة خم�صة �أمتار من���ه، يحمل قطعة من �ل�صكوكولتة في يده، 



ويناديه: »هّمت«! تعاَل وخذها. 

ا. كّنا جميًعا نتاأّلم من روؤيته ي�صقط  كان �ل�صّي���د »هّم���ت« يرك�ص نحوه. وكل عّدة �أمتار كان ي�صق���ط �أر�صً

ا. �أر�صً

حي���ن كنت �أنظ���ر �إلى جّثة �ل�صّيد »هّمت« غير م�صّدق لما جرى، كن���ت �أتذّكر بر�ءته ومظلومّيته. بكيت 

ا ُقتل �ل�صّيد »هّمت«! بكيت �إلى جانب جثته �إلى �أن  �، وقلت في نف�صي: �إلهي! حقًّ ب�ص���وت عاٍل، وعاٍل ج���دًّ

�رتوي���ت. ذهب���ت �إلى »بروانة«، كانت ل ت���ز�ل جال�صًة في مكانها. لم �أخبرها ب���اأّن �أّمي لم تكن في بيت 

ا. كنت �أريد �أّوًل، �أن �آخذ »هنكامة« معي  »المي���رزا �سرغ���ام«؛ ولم �أخبرها �صيًئا عن �ل�صّيد »هّم���ت« �أي�صً

�إل���ى �صاحة �لقرية، لأ�صّلمه���ا �إلى �أّمي. قلت في نف�صي: عندما �أجد �أّمي �أقول لها �أّن »هنكامة« ُبّحت من 

�لب���كاء. تعالي و�أر�صعيها! طلبت من »بروان���ة« �أن تبقى في مكانها، وترعى »هنكامة« �إلى حين عودتي. 

�أردت �أن �أفّت�ص عن �أّمي و�أختي »مهين تاج«. 

عدوت برجالي �ل�صغيرتين �إلى مكان �لنفجار. كانت �أ�صو�ت نحيب ن�صوة �لقرية ورجالها تتعالى. نتف 

�لن�صوة �صعورهن، وخد�صن وجوههّن. كان كلٌّ منهم يبحث عن جّثة. بع�صهم مّمن وجد جّثة قريبه، جل�ص 

بالقرب منها، ور�ح ينتحب ويبكي. كان �لنا�ص حيارى بين �لجثث و�لأج�صاد �لمقّطعة �إرًبا. وكنت �أعي�ص 

�أ�ص���ّد لحظات حياتي وح�صًة. م���رّرت نظري على �لجثث و�حدًة و�حدًة. كان���و� جميًعا �أقرباء لي. تقّدمت 

قلياًل، و�إذ� بي �أرى �أختي »مهين تاج« �بنة �لثالثة ع�صر ربيًعا، ممّدة على �لأر�ص كوردًة ذبلت قبل �أو�نها. 

وق���د غّطى �لغبار و�لبارود وجهها �لمنير. كانت جد�ئله���ا �لمتطايرة محترقة مثل قلبي �لمفجوع. تقوقع 

طائ���ر �إح�صا�ص���ي في ز�وية من زو�يا كياني، فبقيت مبهوًتا مّما حدث. جل�صت �إلى جانبها، ورحت �أنتحب 

ب�ص���وت عاٍل. كن���ت متعّلًقا بها �إلى درج���ة كبيرة. كانت جّثته���ا قد �صقطت بالقرب م���ن مدر�صة �لقرية 

�لبتد�ئّي���ة؛ �لمدر�ص���ة نف�صها �لت���ي �أنهت فيها �ل�صّف �لخام����ص، و�أنهيت �أنا فيها �ل�ص���ّف �لثاني. كانت 

ترت���دي حجاًب���ا �أحمر �للون، وقد �حترق ق�صًما من���ه. عادًة ما كان ن�صوة �لقري���ة وبناتها يرتدين �للبا�ص 

�لتقلي���دّي �لخا����صّ بالمنطقة. فكان �لف�صتان �لذي ترتديه �أختي لبنّي �لل���ون، ذ� �أر�صّية مزّينة بزهر�ت 

دّو�ر �ل�صم����ص. وكان���ت تتقّل���د �لقالدة �لذهبّية �لت���ي كان خالي قد ��صتر�ها لها. وت�ص���ع في يدها �أ�صورًة 

ف�صّية عري�صة. فّت�صت عن �أّمي، ومهما �صاألت عنها لم يجبني �أحد. كان كّل و�حد يفّت�ص عن جّثة. تركت 

جّث���ة: »مهي���ن تاج«. وفيما كنت �أبحث عن �أّمي �صمعت �بنة عّمي »�ساه بي بي« تناديني قائلة: ها هي جّثة 

»غ���ل ب���ي ب���ي« هنا. هرعت نح���و �لجّثة، كانت تلك �أّمي. كن���ت �أنظر �إليها غير م�صّدق م���ا �أرى. ما كنت 

�أظ���ن �أّني �صاأفقدها. ��صفّر لوني، �نفطر قلبي من فد�حة �لفاجعة. لقد �صحب لونها، وحّل �لخريف على 

وجودها �لغ�ّص و�لعطوف قبل �أو�نه. ليت يد�ي كانتا تطاوعاني لأزيل �لغبار عن وجهها. ليت �لزمان يعود 

لأحادثها. ليت �لزمان يمنحني ولو لمّرة و�حدة، فر�صًة لأقّبل يديها و�أعرف قدرها. كان دماغ و�لدتي قد 

تال�صى. ومالب�صها تلّطخت بالدماء. غالبًا ما كانت �أّمي ترتدي �لثياب �لتقليدّية �لقاتمة �للون. وعادًة ما 

كانت تختار �للون �لرمادّي، �لبّنّي و�لكحلّي، لمالب�صها و�إ�صارباتها. حينها كانت ت�صع على ر�أ�صها �إ�صاربًا 

���ا بّنيًّا فاتح �للون، ذ� �أر�صّية مزّينة ب���ورود �لقرنفل. لم �أعرف لمن  �أ�ص���ود �لل���ون، وترتدي ف�صتاًنا تقليديًّ

�أب���ّث �آلم وحدتي وغربتي. فاإلى حينها ل���م �أكن قد ذقت بعُد �ألم �لفر�ق. و�صيًئا ف�صيًئا كانت �صهام �لألم 

و�لوح���دة تتهاوى على بدني م���ن كّل حدب و�صوب. كانت �أ�صو�ت �لنحيب و�لن���و�ح تمالأ جّو �لقرية. وقد 

و�صل �أهالي �لقرى �لمجاورة لمّد يد �لعون �إلينا، ونجدة �لجرحى.
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م���ن بين �أ�صو�ت �لم�صعفين ونحي���ب �لمفجوعين، وفي خ�صّم �صر�خات �أه���ل �لقرية �لمفّطرة للقلوب، 

�ُصحب���ت جّث���ة �أخ���ي �ل�صّيد »عناي���ت اهلل« �ب���ن �لت�صعة ع�صر ربيعًا م���ن تحت �لركام. كان���ت رجل �ل�صّيد 

خرج في �لوقت �لمنا�صب لكان بق���ي على قيد �لحياة. لكّنه 
ُ
»عناي���ت اهلل« فق���ط خارج �لتر�ب. ل���و كان �أ

�ختنق تحت �لركام. لقد طار طائر �لأمل عن �صطح وجودي. وخبرت �أق�صى وجوه �لموت. لم �أكن �أعلم 

في �أّية نقطة من �لزمان و�لمكان توّقفت.

رجع���ت �إلى �لمنزل. كانت »بروانة« تبكي. فحين كانت تري���د �لذهاب �إلى محّل �لنفجار، وبينما كانت 

تخ���رج من باب �لمنزل �لآخر �لذي خرجت من���ه، ر�أت جّثة �ل�صّيد »هّمت اهلل«. فرجعت و»هنكامة« �إلى 

�لبي���ت. جل�ص���ت �إلى جانبها. ظننت �أّنها ل تعرف باأمر �ل�صّيد »هّم���ت«. �نفجرت بالبكاء وقالت بلهجتها 

�لطفولّية �لبريئة: هل ر�أيت هّمت؟!

م���ا �إن تفّوه���ت بهذه �لكلمات حّت���ى �أخذُت بالبكاء. لم �أك���ن �أعلم ما �أفعل له���ا. كان قلبي يعت�صر لكلتا 

���ة »لبروان���ة«. ماذ� �أفع���ل �إن بقيُت مع »هنكامة«؟ ل���م �أكن �أوّد �لذه���اب بهما �إلى �صاحة  �أخت���ّي. وخا�صّ

�لقري���ة. ل���م �أكن �أري���د »لبروان���ة« �أن ترى جّثة �أّمي، و�أخت���ي، و�أخي. كنت م�صطرًبا �إل���ى درجة كبيرة. 

وللمّرة �لثانية �نف�صلت عنهما. وعدت �إلى حيث �لجثث. �أردت �أن �أكون �إلى جانب �أّمي.

غاب���ت �ل�صم����ص حاملًة معها حماًل ثقياًل من �لغ���ّم و�لحزن، فاختفيت بدوري بي���ن جموع �لنا�ص �لذين 

هّب���و� لم�صاعدتنا. �لأنا�ص �لذي���ن عّمت �أمو�ج محّبتهم �لمكان كّله، و�أظه���رو� لمفجوعي �لحادثة عز�ًء 

 .� و�صدًقا وودًّ

نق���ل ن�ص���وة �لقرية جّث���ة �أختي �إلى جانب جّث���ة و�لدتي. كان���ت �ل�صظّية قد �خترقت قل���ب �أختي و كتفها 

�لأي�ص���ر. ونق���ل �بن عّم���ي �ل�صّيد »اإ�سحاق«، �ل���ذي فقد �أخوين له، هم���ا �ل�صّيد رحي���م و�ل�صّيد دّر�ج في 

�لنفج���ار، جّثة �أخي �ل�صّيد »هّمت« �إلى �صاحة �لقري���ة. وفيما كنت جال�صًا �إلى جانب جثث عائلتي، �أتت 

»بروانة« حاملًة »هنكامة« �إلى مكان �لنفجار.

لم �أدِر كيف �نتهى �لليل. كنت كطير تبّلل بماء �لمطر ووقع في ز�وية من زو�يا وطني �لغريب. وفي تلك 

�لليلة جّرعت نف�صي ذكريات طفولتي �لجميلة جرعًة جرعًة لأبل�صم جر�حي �لعميقة، و�أف�ّص غبار �لليل 

تي �لتي هجرهما �لربيع.  عن وجنَّ

ف���ي �أو�خ���ر �لليل، ظننت �أّن كّل تلك �لأح���د�ث هي حلم ل �أكثر. وكوني طفل، ل���م �أكن تحّققت بعد مّما 

حدث لي.

ف���ي �لمدخ���ل �ل�صمالي للقرية، كانت هن���اك �صاحة كبيرة، وكان���ت �لجثث ُتنقل �إليه���ا. وقد قذفت قّوة 

�لنفج���ار معظم �لجثث �إلى خر�ج �لقرية على م�صافة خم�صمئة مت���ًر�. بعد �أ�صابيع، كان �لنا�ص يعثرون 

عل���ى �أ�ص���الء من �أج�صاد �لقتلى في خر�ج �لقرية، ويدفنونها في مد�ف���ن �لقرية. وقد ُدفنت �أياٍد و�أرجل 

ف���ي مقبرة �لقرية �إلى جان���ب جثث لي�صت مرتبطة بها. كما ُدفنت �أ�صالء م���ن �أج�صاد بع�ص �لقتلى �إلى 

مة �أخرى. فُدفنت رجل مف�صولة عن ج�صد رجل �إلى جانب جّثة رجل �آخر، ويد �مر�أة  جان���ب جثث مه�صَّ

مقطوعة �إلى جانب جّثة �مر�أة �أخرى في مقبرة �لقرية. لم تعد �لقرية �أبًد� �إلى حالتها �ل�صابقة، وكانت 

توؤول �إلى �لخر�ب يوًما فيوًما.  فمعظم �صباب �لقرية قد ق�صو� في ذلك �لنفجار.

بع���د �صّتة وثالثي���ن يوًما، )في 22 �أيل���ول 1980م(، �صّن �لعر�ق هجوًما على �إي���ر�ن. ود�ئًما ما كنت �أقول 

لنف�ص���ي: لو كان بقي �أولئ���ك �ل�صّبان �لغيورون �أحياًء، لكان �لكثير منهم ف���ي عد�د �ل�صهد�ء و�لقادة في 



�ص.  حرب �لدفاع �لمقدَّ

كان �لنا����ص ف���ي ميد�ن �لقري���ة يبكون وينتحب���ون �إلى جانب جثث قتاله���م. �لن�صوة ينتف���ن �صعورهن، 

ويخد�صن وجوههّن. وعّمت �لقرية �أجو�ء �لغّم و�لحزن. وكاأّن �لقيامة قد قامت. كان �لجّو يفوح بر�ئحة 

ح�صرت جنازة �أّمي و�أختي و�أَخ���َوّي �إلى �صاحة �لقرية. وبين جموع �لنا�ص في �لقرية 
ُ
�لدم���اء و�لبارود. �أ

�لت���ي كانت تجمع �لجثث، ذهبت �إلى �أ�صفل �لقرية بحًثا عن �أخّتّي »بروانة« و»هنكامة«. كانت �لمالب�ص 

�لتي غ�صلتها �أّمي قبل ظهر �ليوم، مو�صوعة على ق�صطل �لمياه قرب بيتنا، و�لظاهر �أنها لم تجد فر�صة 

لن�صرها على �لحائط. دخلت �لبيت، كان �ل�صمت يعّم �لمكان، ولم �أجدهما.

ح�صر �أهالي �لقرى �لمجاورة لتقديم �لم�صاعدة للجرحى، وجمع �لقتلى، وتنظيم �لأو�صاع. 

لي���اًل، كنت حائًر� مثل �صائر �أولد �لقرية. وقرب برك���ة �لماء في �لقرية، �أخذ �بن عّمي �ل�صيد »اإ�سحاق 

بي���دي« و�صّلمن���ي �إلى خالي. كان خالي �لأ�صغر »اأّميد علي جهاندي���دة«، يخدم حينها في مخفر �صرطة 

ا �لزّي �لع�صك���رّي. قبل �نت�صار  بو�صت���ان. وق���د جاء برفقة جن���ود �لمخفر و�صّباطه �إلى �لقري���ة، مرتديًّ

�لث���ورة، كن���ت �أ�صعر ب�صعور �صّيء تجاه �ل���زّي �لع�صكرّي ل�صرطة مخفر بو�صتان. فف���ي �ل�صنو�ت �لأخيرة 

للحك���م �لبهل���وي، �أق���دم �صرطة مخف���ر بو�صتان برفقة �لعقي���د »رحمان���ي« رئي�ص �ل�ص���او�ك في منطقة 

»كج�س���اران« على تفتي����ص بيتنا، و�عتقال �أبي. وبعد �عتقال �أخي �ل�صّيد »ق���درت اهلل« من قبل �ل�صاو�ك، 

كنت و�ل�صبية، حين يدخل عنا�صر �صرطة مخفر بو�صتان �إلى �لقرية، نفّر، ونختبىء خلف �ل�صخور في 

�أعلى �لقرية �إلى �أن يذهبو�. ذ�ت يوم ح�صر �لعميد »رحماني« �إلى بيتنا للتفتي�ص. �أر�ني م�صكوكة عبارة 

عن تومان و�حد وقال: �إن �أخبرتني �أين هي كتب �أخيك و�أ�صلحة �أبيك، �أعطيك هذه! كنت �أوّد في عالمي 

�لطفولّي ذ�ك �أن �أح�صل على تلك �لم�صكوكة، دون �أن �أبوح بمكان �أ�صلحة �أبي وكتب �أخي!

كان خال���ي »اأّمي���د عل���ي« ينتظرني �إل���ى جانب �صّيارة �لمخف���ر �لع�صكرّية. �صّلمني �ل�صّي���د »اإ�سحاق« �إلى 

خالي. �صّمني خالي �إلى �صدره، قّبلني و�صاأل عن �أخته. �صكّت، �صاأل: �أمير! �أين �أّمك؟

ُقتلت!  -

ح���ّدق ب���ي. لم ي�صّدق �أّنه فقد �أخته �لوحيدة. وحين �صاأل للم���ّرة �لثانية عن �أّمي، �نفجر بالبكاء، جل�ص 

هناك �إلى جانب �صّيارة �لمخفر �لع�صكرّية �لرمادّية، ور�ح يبكي  ب�صوت عال. من �صّدة ما كنت بكيت، 

فقدت �لقدرة على �لبكاء مجّدًد�. �صاألني خالي: �أين »مهين تاج«؟

ا. »مهين تاج« ُقتلت �أي�صً  -

���ًة لأختي �لكبرى »مهين  وه���ذه �لمّرة بك���ى خالي بحرقة وحزن �أعم���ق. كان �أخو�لي يكّنون محّبًة خا�صّ

تاج«. �صاأل عن »هّمت« و»بروانة«، و»هنكامة«.

»هّمت« ُقتل، ولكّن »بروانه« و»هنكامة« حّيتان.  -

دللت���ه عل���ى �لجثث في ميد�ن �لقرية. �نتحب كثيرً� على جنازة �أخت���ه �لوحيدة و�أولدها. �أجل�صني خالي 

�إل���ى جانب �لجثث، وذهب �إلى �لقرية للتفتي�ص عن »بروان���ة« و»هنكامة«. لم يجدهما. كان �أهالي قرية 

»تكّية« قد �أخذوهما �إلى قريتهم.

عند �نبالج �لفجر، �صّلمني خالي عند �صبيل �لماء �لو�قع في مدخل �لقرية �إلى رجل من �أهالي »با�ست«. 

بعدها تعّرفت �إليه. كان ُيدعى »ظهراب« كرجي بور. وقد جاء تّوً� من »با�ست«. كان يملك �صّيارة �صاحنة 

)كمي���ون( ماك �صفر�ء �لل���ون. وكان على معرفة بعائلت���ي. ورفيق جهاد �أخي �ل�صّيد »ق���درت اهلل«. كما 
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كان قب���ل �لثورة زميل �لدر��صة لأَخويَّ �ل�صيد »ح�سمت اهلل« و�ل�صّيد »قدرت اهلل«. وقد �صّلمني خالي �إليه 

لياأخذن���ي �إلى ع�صيرة »�سيا����ش«. كانت �لبيوت �لقديمة لع�صيرة �أّمي تقع في مدخل »با�ست«. وقد حدثت 

ا، وُجرح  زحم���ة �صير من »ظه���راب« �إلى »با�ست« ج���ّر�ء �لحادثة �لتي ُقتل فيها  ت�صعة وخم�ص���ون �صخ�صً

�صبعٌة وثالثون، فيما ُبترت �أطر�ف �لبع�ص. 

��صتغ���رق �لوق���ت �صاعتين �إلى �أن و�صلنا �إلى »با�س���ت«. على �متد�د �لطريق من »ظه���راب« �إلى »با�ست«، 

كن���ت �أبكي و�أنتحب. كان �صائق �ل�صّيارة »ظهراب« يم�صح على ر�أ�صي محاوًل �لتخفيف عّني. لم �أذكر ما 

ا ي�صتطيع حب�ص  كان يق���ول بالدّقة، ولكن لم يك���ن �أّي كالم ليهّدئني. عندما كنت �أبكي، لم يكن هو �أي�صً

دموعه.

ف���ي �لطريق من »ظه���راب« �إلى »با�ست«، خطرت على بالي ذكريات �صفرتي �لأخيرة قبل �صهرين برفقة 

�أختي »مهين تاج« �إلى »با�ست«. وكان ذلك في �صهر ني�صان. وكانت �أّمي قد �أر�صلتنا �إلى بيت �أخو�لي في 

»با�س���ت«. فالم�صاف���ة من »ده بزرك« �إلى »با�ست« كانت ت�صتغرق �صبع �صاعات �صيًر� على �لأقد�م بالن�صبة 

لل�صغار.

و�صلن���ا قر�ب���ة �لظهر �إلى �لطري���ق �لأ�صمنتّي بالقرب من ج�صر بريم. ظه���رت �لفقاقيع في قدمي، ولم 

�أع���د �أقدر على �لم�صي. ��صتقّلينا �صّيارة ماّرة �أو�صلتن���ا �إلى قرية َكته. كدنا نموت من �صّدة �لعط�ص. في 

قري���ة كته، طرقنا ب���اب �أحد �لبيوت ع�صو�ئيًّا. عّرفنا �أنف�صنا، و��صت�صقين���ا �أهله. كان ذلك منزل �ل�صّيد 

ر�ص���ا عب���د �صاهي وهو من طائفة �ل�صادة عنائي. �أّم���ا زوجته »بي بي مهتاب اأحم���د زادة« فكانت �مر�أة 

م�صياف���ة وودودة. وكانت تربطنا بها م�صاهرة ولم نك���ن نعلم. قّدمت لنا �لطعام و�أو�صلتني و�أختي �إلى 

�ف���ة )جّر�فة بدو�ليب( �صفر�ء  جان���ب �لطريق. وفيما كّنا �إلى جان���ب �لطريق ننتظر �صّيارة، و�إذ� بجرَّ

�لل���ون تتوّقف �أمامنا. كان �ل�صائ���ق �أخي �ل�صّيد »ن�سرت اهلل«. فقبل عّدة �أ�صه���ر حين ت�صّلم �أخي �ل�صّيد 

»قدرت اهلل« م�صوؤولّية جهاد �لبناء، طلب من �أخي �ل�صّيد »ن�سرت اهلل« �أن يخدم �أهالي �لقرى �لمحرومة 

�فة هذه. فرحنا كثيًر� بروؤيته. ترّجل من �لجر�فة وقّبلنا. ��صتقّل �لجر�فة، و�أنزل �صفرة  عن طريق �لجرَّ

ا فركبت و�أختي »مهين تاج« فيها وتوّجهنا �إلى »با�ست«. عند مدخل »با�ست« �نف�صلنا عن  �لجّر�فة �أر�صً

�ل�صّيد ن�صرت �هلل وتوّجهنا �إلى بيت �أخو�لي. كان ذلك �للقاء �لأخير لأخي �ل�صّيد »ن�سرت اهلل« باأختي 

»مهين تاج«.

ه���ا �أن���ا �لآن ذ�هب �إل���ى »با�ست«، وجّث���ة �أختي »مهين ت���اج« ملقاة عل���ى �لأر�ص. وفيم���ا كانت ذكريات 

�ل�صهرين �لما�صيين تتد�عى لي، لم �أ�صتطع �إّل �لبكاء.  

�صّلمن���ي »ظهراب« �إل���ى عائلة �أّمي. وما �إن دخلت منزل خالي، حّتى �رتفع���ت �أ�صو�ت ن�صوة ع�صيرة �أّمي 

»�سيا����ش« بالب���كاء و�لنحي���ب عند روؤيت���ي. في بيت ج���ّدي لأّمي، كانت �إح���دى �لن�صاء ت���رّدد �لمرثّيات، 

و�لن�ص���اء �لأخريات ينتحبن باأعلى �أ�صو�ته���ّن. لو كان جّدي حينئٍذ حّيًا، لكان ذ�ق ح�صرة �بنته �لوحيدة 

و�أولده���ا. كان جّدي لأّمي »بهروز جهاندي���دة« مز�رعًا. كان �إن�صاًنا  متكّلًفا وم�صياًفا. وقد فارق �لدنيا 

�صيبت 
ُ
ر بحق �بنته طالما كان حيًّا. �أّما جّدتي �صاه »بي بي محّمدي« فقد �أ ف���ي 13 ك1 1978م. ل���م يق�صّ

بم�صاكل نف�صّية وروحّية حين �صمعت بمقتل �بنتها �لوحيدة و�أبنائها. ومن �صّدة �لم�صيبة �لتي �ألّمت بها، 

كانت ل�صنو�ت تجل�ص ناحيًة وترّدد �لمرثّيات. �عتاد �لجير�ن على بكائها، �أ�صبحت منزوية ول تتكّلم �إلى 

�أحد، كما لم تعد ت�صتطيع �لقيام بالأعمال �لمنزلّية لأبنائها �لعّز�ب ولي ولأختّي حيث كّنا نعي�ص معهم، 



لم تتوّقف دموع جّدتي �إّل في �صهر دي من �لعام 1366 حيث فارقت �لحياة و�نتقلت روحها �إلى بارئها.

� بع���د �أّمي. لم يكن لي عّمة ول خالة. فجّدي لأّمي ل���م يكن موجوًد�، وكذلك جّدي  �أ�صبح���ت وحيًد� جدًّ

لأبي. كما كنت محرومًا من جّدتي لأبي. حّتى �أخي �ل�صقيق �لوحيد �ل�صّيد »هّمت« قد فقدته.

�أح�صر خالي »اأّميد علّي« �لذي بقي �لليلة �لما�صية في �لقرية، جّثة و�لدتي، و�أختي و�أخي، �إلى »با�ست«. 

�أّم���ا جّث���ة �أخي �لأكب���ر �ل�صّيد »عناي���ت اهلل« فقد ُدفنت ف���ي �لقرية. وقد نقل �أخو�ل���ي �لجثامين �لثالثة 

�إل���ى �لبركة �لو�قعة على مدخل �لقرية لتغ�صيلها. وق���د ح�صرت ن�صوة ع�صيرة »�سيا�ش« وقرية ُتل مويزي 

و�أقرباوؤن���ا �لآخرون �لذين يعي�صون في »با�ست«، �إلى �لبركة وهم ينتحبون. حينها، كان �أغلب �لنا�ص قد 

�أتو� �إلى �لقرية ب�صبب �لفاجعة �لكبرى �لتي حدثت. وقد ذهبت بدوري �إلى هناك لإلقاء �لنظرة �لأخيرة 

على و�لدتي، �أختي و�أخي. عندما و�صلت �إلى �لبركة، وجدت �صعوبة في �لعبور من بين �لنا�ص و�لو�صول 

�إل���ى �لجثامي���ن. وقد �صاعدني من تعّرف �إلّي من �لنا�ص على �لعب���ور، و�إلقاء نظرة �لود�ع على جناز�ت 

� و�أليًما. �أفر�د �أ�صرتي. وعلى �لرغم من �صغر �صّني، فاإّن �للقاء كان مرًّ

ة على �ل�صكل  لق���د ق�صى في ذلك �لنفج���ار ت�صعة وخم�صون نفًر� من �أجل نجدة �صخ�صين.وكانت �لق�صّ

�لتال���ي: دخل »اإ�سكندر اإبراهيم���ي« �لذي كان يعمل في �أعمال �لتلحي���م و�ل�صّيد ح�صين �صّجادي �لمنزل 

ح�صر �إل���ى �لقرية من �أجل �إن�صاء 
ُ
ًا بمديرّي���ة �لحمل و�لنقل، وقد �أ لإطف���اء �لب���ارود. وكان �لبارود خا�صّ

�لطرق���ات. ونتيج���ة ل�صغط غاز �لبارود، �ُصّد باب �لغرفة في وجه »اإ�سكن���در اإبراهيمي« و�ل�صّيد ح�صين. 

وق���د باءت محاولت هذين لفتحه بالف�ص���ل. فهرع ن�صوة �لقرية ورجالها �إلى �لم���كان لإنقاذهما. حاول 

كّل �صخ����ص �لقيام بفعل ما، �أح�صر �أحدهم �لماء، ح���اول �لكثير �إحد�ث فجوة في �لجد�ر، �صعى ن�صوة 

�لقرية ورجالها جاهدين �إلى فتح باب �لغرفة، ونجدة �إ�صكندر و�ل�صّيد ح�صين لم يفلحو�، �إلى �أن �نفجر 

�إ�صبع ديناميت!

كانت تلك �لمّرة �لأولى �لتي �أتعّرف فيها في ذلك �ل�صّن على �صوت �لنفجار؛ �لنفجار �لذي �صلب مّني 

�أّم���ي، �أخت���ي، و�أخوّي. وعلى �لرغم من �أّن ذكرياتي لم تكن جّي���دة مع �لنفجار و�لمو�د �لمتفّجرة، فقد 

ق�ص���دت بعد حين �لجبهة، �لتحقت من بي���ن �لكتائب و�لوحد�ت �لقتالّية، بوح���دة �لتخريب، وتمّرغت 

زه���اء �ل�صنتي���ن فيها بالب���ارود، و�ل� »ت���ي اأن ت���ي«، وفتائل �لب���ارود، و�لألغام، و�لطوربي���د�ت �لبنغالّية، 

وبر�مي���ل )�للهب(. وهناك، مع كّل �نفجار مهي���ب، كانت تتد�عى لي فاجعة »ده بزرك«. بعد ثالثة �أّيام 

�صّل���م �أهال���ي قرية تكية �أختّي »بروانة« و»هنكامة« �إل���ى و�لدي. جاء و�لدي �إلى »با�س���ت« و�أودعهما عند 

�أخو�ل���ي. كان �لعتن���اء »بهنكام���ة« �أمًر� �صعًبا للغاية. وكان �أبي قد نقل برو�ن���ة �إلى يا�صوج و�أودعها في 

د�ر ح�صان���ة رعائّي���ة. كان �أبي يخب���ر باأّنه طرق ذ�ت ليلة، ب���اب �صّت مر�صعات في »ده ب���زرك« لإر�صاع 

»هنكامة«، فلم ت�صتطع �أّي منهّن �إر�صاعها. 

في تلك �ل�صنو�ت، كنت �أ�صتاق كثيًر� �إلى �أّمي. وكان في »با�ست« �مر�أة ت�صبهها �إلى حّد كبير. كانت ُتدعى 

»ب���ي ب���ي كوه���ر«. كنت حين �أر�ها �أتذكر �أّمي. �أحياًنا حين كانت تاأتي �إلى �ل�صوق من �أجل �لت�صّوق، كنت 

�أتبعه���ا لأر�ها. ل���م يعجبها �لأمر حيث كنت �أّحدق بها. وعلى �لرغم م���ن �لتفاتها لحركاتي وت�صّرفاتي 

غير �لعادّية، فاإّنها كانت تغ�ّص �لنظر عن ذلك كوني طفاًل. ومنذ �أن علمت باأمر �ل�صبه بينها وبين �أّمي، 

كان يبدو عليها �لألم و�لنزعاج في كّل مّرة تر�ني فيها. 

�زد�د ��صتياق���ي لأّم���ي حين كُبرت. كنت �أتاأّلم كوني ل �أمتلك �صورًة لأّم���ي، �أو لأختي �أو لأخي. في �لعام 
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1981م حي���ن ُجرح���ت في �لجبهة �لغربّي���ة، �أم�صيت عّدة �أّيام في منزل خال���ي �لأكبر »محّمد علّي« في 

طه���ر�ن. لق���د تحّول عدم وجود �ص���ورة لعائلتي �إل���ى عقدة عندي. وم���ن بين جميع �ل�ص���ور �لماأخوذة 

لأقاربي منذ �صنو�ت م�صت، لم يكن يوجد ولو جزء من �صورة لأّمي، �أختي  و�أخي. كدت �أن�صى وجوههم 

�صيئ���ًا ف�صيئ���ًا. معظم �لأوقات لم �أكن �أ�صتطيع �أن �أ�صتح�صر �صوره���م في ذهني؛ عندما كنت �أر�هم في 

�لمن���ام، كن���ت �أ�صتح�صر �صورهم. �صاألت خالي »محّمد عل���ّي«: خالي �لعزيز، لقد كنت تمتلك في ذلك 

�لوق���ت �آلة ت�صوير، ِلَم لم تلتقط ول���و �صورًة و�حدًة لأختك �لوحيدة وولديها؟ لديك كّل هذه �ل�صور من 

تل���ك �لفترة، لأبي���ك، و�أّمك وباقي �لأقرباء �لبعيدي���ن، ماذ� كان حدث لو �لتقطّت �ص���ورة لأّمي و�أختي 

و�أخي! �أجاب خالي �لذي كان �إن�صاًنا عاطفيًّا وودوًد�، وقد �أنهى در��صاته �لعالية في �أميركا، وهو يذرف 

�لدم���وع: ي���ا �بن �أختي �لعزيز، �أّنى كان لي �أن �أعلم �أّني �صاأفق���د �أختي وولديها! قلت: خالي �لعزيز: لقد 

تح���ّول ع���دم وجود �صورة لهم �إلى عقدة عندي! كانت زوجة خالي �ل�صّي���دة ناهيد �لمر�أة �لودودة تقول: 

ل ز�ل خال���ك �إلى �لآن، وقد مّرت �صنو�ت عل���ى ذلك �لنفجار، يذهب معظم �لليالي �إلى �ل�صرفة ويبكي 

ل�صاعات على �أّمك وولديها!

بعد فاجعة »ده بزرك«، كان �أخو�لي ر�ف�صين �لتحاقي بالجبهة. وكان خالي »اأّميد علي« يقول لي دوًما: 

لقد ُقتل من عائلتك �أربعة �أ�صخا�ص. �إبَق و�عتِن باأختيك �لمظلومتين!

علن �لح���د�د لمّدة 3 �أّيام في جميع 
ُ
كان �نفج���ار »ده ب���زرك« حدث���ا بارز� في �إير�ن لفتر�ت طويلة. وقد �أ

قفل باز�ر طه���ر�ن. و�أوفد �لإمام »الخمينّي« �آية �هلل »دهد�ست���ي« �إلى �لقرية كمبعوث 
ُ
�أنح���اء �لبالد. و�أ

م���ن قبله. و�أر�صل ليوني���د بريجينيف زعيم �لتح���اد �ل�صوفياتّي �ل�صابق ر�صالة تعزي���ة �إلى �لإمام. وقام 

�لم�صوؤول���ون �لرفيعو �لم�صتوى في معظم �ل���دول بتعزية �لحكومة �لإير�نّية. وقد عّزى �ل�صهيد: »رجائي« 

وكان رئي�ص �لحكومة حينها �لإمام »الخمينّي« بر�صالة خا�صة.
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تلّفظ بع�ش االأ�سماء واالعالم ورتب القوات الع�سكرية

لفظ بع�ص �لكلمات �لفار�شية

�هلل خو��صت.  -

خد� خو��صت: )تلفظ( خا�صت.  -

حرف )پ( ويلفظ )P( كما ورد في:

parsian nejad :بار�صيان نجاد)پار�صيان نژاد( وتلفظ  -

.pour )ولي بور)پور(: )تلفظ  -

حيدر بور:  -

pour )تر�بعلي توكل بور: )تلفظ  -

paidar )نعمت �هلل بايد�ر:)تلفظ  -

parvar )يت �هلل برور: )تلفظ�  -

piran )بير�ن: )تلفظ  -

poushteh )موقع ب�صتي ) پ�صتى(: )تلفظ  -

panjé )بنجه بند: پنجه بند: )تلفظ -

pezesheq )خد� خو��صت بز�صك: )پز�صك( )تلفظ  -

parvaneh )برو�نه: پرو�نه )تلفظ  -
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حرف)گ( ويلفظ )gh( كما ورد في:

ghoo )عبد �لعلي حق كو:)تلفظ  -

gherdaloo )علي محمد كردلو: )تلفظ  -

�صو�صنكرد: سوسنگرد  -

هادي كنجي: گنجی  -

�صادق آهنكران : آهنگران  -

هرمزكان: هرمزگان  -

�بر�هيم ر�صتكار مقدم: رستگار  -

�صعد �هلل ُكل محمدي: گل محمدي  -

حرف )چ( ويلفظ )ch( و�أحيانا )je( كما في:

cherakh-cheh )ت�صر�غت�صي)چر�غچى(: )تلفظ  -

محطة ت�صها�صير)چها�صير(  -

�صلمجة: �صلمچه  -

خورموج: خورموچ  -

مهدي �بري�صمجى: �بري�صمچى  -

حلبجة: حلبچة  -

حرف )ژ( ويلفظ )J(-  ) َو( تلفظ )v( كما في:

جعف���ر �لون���د نجاد)جعف���ر �لون���د ن���ژاد(: ن���ژاد)nejad( )�لوند(  -

)alvand(

novede :إبر�هيم نويدي�  -
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ه و)v( ُبوير �أحمد كهكيلويه وبوير�آحمد )تلفظ(: َكْه كيلوّيْ  -

arvand roud: أروند رود�  -

saveh :صاوه�  -

رتبة القائدعدد عنا�سرهاالقوات الع�سكرية

فريق �أول �أو م�صيرعّدة جيو�صمجموعة �لجيو�ص1

عماد- فريق �أو فريق �أول2-4 فيالق�لجي�ص2

لو�ء �أو فريق2-3 فرق�لفيلق3

عميد �أو لو�ء2-3 �ألوية�لفرقة4

عقيد �أو عميد3-6 كتائب�للو�ء5

�لعقيد �لركن2 كتيبة�لفوج6

�لعقيد �أو �لر�ئد2-6 �صر�يا�لكتيبة7

�لنقيب �أو �لر�ئد3-4 ف�صائل�ل�صرية8

نقيب �أو مالزمحظيرتين �أو �أكثر�لف�صيل/�لف�صيلة9

رقيب �أو معاون �أو م�صاعد �أول3-5 عنا�صر�لحظيرة/�لمجموعة10

ترجم���ة �لوحد�ت �لع�صكرية �عتماد� عل���ى �لتق�صيمات في �لجي�صين 

�للبناني و�لعر�قي



ه���ذه مجموعة �ل�صفحات �لث���الث و�لع�صرون من دفتر �لمالحظات 

�لخا����صّ بي �لذي جلبته م���ن �لعر�ق. ترون في هذه �ل�صفحات تو�ريَخ، 

وجماًل ق�صيرًة، وكلمات كّل منها يمثل عالًما بالن�صبة لي. 

وقد كتبت هذ� �لكتاب »الرجل التي بقيت« )بايي كه جا ماند( �لذي يحوي 

�أكث���ر م���ن 700 �صفحة، على �أ�صا�ص هذه �لثالث و�لع�صري���ن �صفحة. كما �أ�صرت 

�إلى ذلك في مقّدمة �لكتاب.

�أ�صمي���ت ه���ذ� �لدفتر »الغ����ش ف���ي ال�سج���ن«. وقد كتبُت ف���ي �أ�صفل 

�ل�صفح���ة �لأولى منه �صاخًر� عب���ارة �صّد�م حول �لأ�ص���رى �لإير�نّيين؛ 

»الأ�سرى الإيرانّيون �سيوف في العراق«! فكتبت هذه �لعبارة حّتى �إذ� 

ما وقع ه���ذ� �لدفتر باأيدي �لحّر��ص �لعر�قّيي���ن، ووقعت �أنظارهم على 

ه���ذه �لعبارة، تركوني و�صاأن���ي. كما كتبت ��صم �ص���ّد�م في هذ� �لدفتر 

معكو�ًصا بحيث �صار »ماد�ش«!

ملحق

ال�سور والوثائق
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 وثيقة الإ�سابة الأولى

وثيقة الإ�سابة الثالثة

وثيقة الإ�سابة الثانية

وثيقة الإ�سابة الرابعة
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في هذه الر�سالة، اأبلغ حر�ش الثورة في منطقة كج�ساران الهالل الأحمر عن فقدان اأثري في 

جزيرة مجنون.
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كتب ال�شهيد »اأحمد فروزان« هذه الر�شالة اإلى اأخي ال�شّيد »�شجاع« قبل اأ�شبوع من ا�شت�شهاده. 

عندما قراأت ما كان يعتمل في قلب »اأحمد« اأح�ش�شت بالخجل، حينها كان اأحمد حّياً، وكنت اأنا 

�شهيًدا بنظره. اليوم ا�شت�شهد اأحمد واأنا ال زلت حيًّا.
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عندما ُفقد اأثري، اأبلغ والدي في ر�شالة اأر�شلها اإلى اأخي ال�شّيد »ن�شرت اهلل« الذي كان حينها 

فيلق  المعلومات في  يومها م�شوؤول  وكان  �شفيعي  ال�شّيد مجتبى  هو  ا�شما م�شتعاراً  ي�شتخدم 

�شّقز الخا�ّص؛ وقد بعث اأخي بر�شالة جوابّية على ر�شالة اأبي اإلى عائلتي.
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اأُطلق �شراحي كنت م�شتاقاً لم�شوؤولي »عّزت اهلل ولي بور«. وكان قد ترك لواء »الفتح  عندما 

اأوّد  ق��راأت ر�شالته. كنت  �ُشررت حين  الر�شالة.  اإل��ّي بهذه  48«. وحين �شمع خبر تحّرري، بعث 

روؤيته الأحّدثه عن ملحمة »موقع خندق« والتحقيقات في �شجن الر�شيد في بغداد. وقد اأتى 

لروؤيتي بعد ّعدة اأ�شهر من هذه الر�شالة.
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18 �شهراً. وكان  اآقا�شي« حوالي  اإلى جانب »محمود  خدمت في وحدة التخريب 

تربطني  كانت   .»48 »الفتح  لواء  في  التخريب  لوحدة  االأخير  الم�شوؤول  اآقا�شي 

ة. وكان اآقا�شي قد علم اأّني حيٌّ بعد �شّتة اأ�شهر من تحّرري من  به عالقة خا�شّ

ال�شجون العراقّية، فكتب لي ر�شالة كما فعل »ولي بور«. منذ اأكثر من 20 عاماً 

واأنا اأتمّنى روؤيته. وقد ذهبت يوماً اإلى مدينة ر�شا لروؤيته، فلم اأجده.
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العمري  بالترتيب  اإخ��وت��ي  اأ�شماء  عليها  ط��ّرزت  وق��د  المطّرزة.  ه��ذه  على  كثيراً  تعبت  لقد 

اأُ�شرت  واالأح��داث االأربعة التي ال تن�شى في حياتي. ظهراً، مجنون 6/25/ 1988 اليوم الذي 

الر�شيد  الغروب،  ب��زرك.  ده  انفجار  ال��ذي وقع فيه  اليوم   1980/8/19 ب��زرك  ده  فيه. ع�شراً 

1988/7/11 اليوم الذي تخّل�شت فيه من �شجن الر�شيد في بغداد. لياًل، كرد�شتان 1987/10/26 

اليوم الذي ا�شُت�شهد فيه اأخي ال�شّيد هدايت اهلل في كرد�شتان. وقد تركت في هذه المطّرزة 

مكاناً ليوم تحّرري. فطّرزته بعد تحّرري بتاريخ 1990/9/13.

االأ�شفر  االأ���ش��ر  ل��زّي  التعريف  بطاقة  ه��ي  ال��م��ط��ّرزة  القما�شة  ه��ذه  كانت  االأ���ش��ر  فترة  ط��وال 

تي. وهي بتاريخ 25حزيران 1988 الموافق ل - 4 تير من العام 1367 ه�. �ص. خا�شّ
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ال�شابقة  مطّرزاتي  على  اأيديهم  و�شعوا  قد  الحّرا�ص  وك��ان  االأ���ش��ر.  في  لي  الثالثة  المطّرزة 

الحّرا�ص مّرات عّدة  العربّي. حاول  المطّرزة من كّم جلبابي  اأخذت قما�شة هذه  بالقّوة. وقد 

اأخذ هذه المطّرزة مّني، لم اأعطها لهم. وقد طّرزت مثلها للحار�ص العراقّي الجّيد »�شامي«.
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قال  القما�شة  هذه  اأّط��رز  كنت  حين  الملحق.  والمخّيم   »16 »تكريت  معتقل  خارطة  مطّرزة 

لي »علّي جار اهلل« الحار�ص العراقّي الجّيد: حذاِر اأن يرى الحّرا�ص االآخرون هذه المطّرزة، 

فيظّنون اأّنك تر�شم لالأ�شرى االأ�شّحاء خّطة للفرار.
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لتها من برج المراقبة، ر�شمت خارطة طريق الخندق وجزيرة  بناًء على المعلومات التي ح�شّ

مجنون.
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عندما تحّررت، كان هذا البو�شتر معّلقاً على الحائط في غرفة اال�شتقبال في منزلنا. وحين 

عن  التعبير  اأ�شتطيع  ال  خ��ا���ّص.  ب�شعور  اأح�ش�شت  االأول���ى  للمّرة  البو�شتر  على  عيناي  وقعت 

م�شاعري. كانت عائلتي قد اأقامت مرا�شم العزاء لي والأخي معاً.
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�شاحب  م�شجد   - با�شت   ف��ي  اهلل«  »ه��داي��ت  ال�شّيد  اأخ��ي  ال�شت�شهاد  الثانية  ال��ذك��رى  بو�شتر 

الزمان|.
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بو�شتر الذكرى ال�شنوّية الثانية لفقدان اأثري. اأقيمت هذه المرا�شم في م�شجد �شاحب الزمان 

موؤ�ّش�شة  في  اهلل«  »ن�شرت  ال�شّيد  اأخ��ي  اأ�شدقاء  البو�شتر  ه��ذا  بطبع  ق��ام  وق��د  منطقتنا.  في 

ال�شهيد في منطقة �شّقز.
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اأهالي  ذك��ري��ات  بالدائرة.  االإنفجار  مكان  اإل��ى  اأُ�شير  ب���زرك«.  »ده  قريتنا  من  م�شهد 

القرية عن غروب اليوم الثامن والع�شرين من �شهر مرداد من العام 1980 محزنة 

جّداً. وب�شبب روؤيتي لجّثة اأّمي، واأختي، واأخوّي في ذلك الغروب الدامي �شرت قلياًل 

ما اأذهب اإلى القرية.

من اليمين: اأنا وابن خالي »علّي جهانديده«، وقد الُتقطت هذه ال�شورة بعد اأ�شبوعين 

على حادثة »ده بزرك« وفقدان اأّمي، واأختي، واأخوّي. كانت تلك المّرة االأولى التي اأقف 

فيها اأمام عد�شة الكاميرا. با�شت، منزل جّدي الأّمي.
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1999 - وقد ُقطعت رجلي للمّرة الرابعة )نتيجة العمليات الجراحية  االأه��واز  - العام 

اأتى المرحوم  اأّيام على خروجي من الم�شت�شفى،  اأجريت بعد تحرري(. وبعد عّدة  التي 

الحاج ال�شّيد »اأبو ترابي« لزيارتي. بعد عّدة اأ�شهر، فقد المحّررون اأباهم المعنوّي ال�شّيد 

»اأبو ترابي«. تظهر في هذه ال�شورة اأختي بروانة التي لها جميل كبير في عنقي.

»اأمير ح�شين«. وبعد كّل تلك  »اأمير ر�شا« وال�شّيد  ال�شّيد  اإلى جانب زوجتي وولدّي 

المعاناة التي عانيتها، منحني اهلل زوجة �شبورة وودودة، وولدين اأحّبهما حّباً جّماً. 

عندما ينظر ابني االأ�شغر اإلى �شوري في الجبهة، يقول: بابا، ا�شتِر لي بندقّية الأقتل 

بها �شّدام، الأّنه قطع رجلك.
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ع�شكرّية  مجموعة  ي�شّكلوا  اأن  العفلقّيين  البعثّيين  مع  الحرب  في  واأب��ي  الإخوتي  يمكن 

�شاربة بكّل االخت�شا�شات الالزمة، اأن يقاتلوا العدّو، ي�شتلموا خّطاً في الجبهة، يحفظوه 

من هجمات العدو وحمالته، كما يمكنهم اأن يقتحموا خطوط النار.

)ال�شهيد ال�شّيد هدايت اهلل ح�شيني بور(

والدي ال�شّيد »�شليمان ح�شيني« عن�شر في وحدة 

.15 Q التعاون في لواء االإمام الح�شن

كتيبة  قائد  ح�شيني  اهلل  ق��درت  ال�شّيد  اأخ��ي 

»مالك االأ�شتر«.
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اأنا، عامل في وحدة التخريب في لواء الفتح 

.48

ح�شيني«  اهلل  »ه��داي��ت  ال�شّيد  ال�شهيد  اأخ���ي 

لواء  والعملّيات في  المعلومات  نائب م�شوؤول 

»الفتح 48«.

اأخ�����ي ال�����ش��ّي��د »���ش��ج��اع ال���دي���ن ح�����ش��ي��ن��ي« رام 

االإم�����ام جعفر  كتيبة  ف��ي  ال��ر���ش��ا���ص  ال��م��دف��ع 

Q ال�شادق

م�شوؤول  ح�شيني«  اهلل  »ن�����ش��رت  ال�شّيد  اأخ���ي 

محور المعلومات في فرقة الفجر 19.
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اأبي اإلى جانب اأخي ال�شهيد ال�شّيد »هدايت اهلل«، ربيع العام 1984. منطقة العملّيات 

انهمرت دموعه. وقد  ال�شورة  ه��ذه  اأب��ي  راأى  كّلما  اأخ��ي،  �شهادة  بعد  »ده��ل��ران«.  في 

اأخفيت هذه ال�شورة طالما كان اأبي على قيد الحياة.

وال��واق��ف  ال��و���ش��ط،  ف��ي  الجال�ص  اأب���ي  اإل���ى ج��ان��ب  »ن�شرت اهلل«  ال�شّيد  االآخ���ر  اأخ���ي 

في  العملّيات  منطقة   .1983 العام  �شتاء  اهلل«.  »ن�شرت  ال�شّيد  اأخ��ي  اليمين  من 

»مو�شيان«. فرقة الفجر 19.
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»ق��درت اهلل« قائد  االأكبر  اأخ��ي  اإل��ى جانب  ال�شّيد »هدايت اهلل«  اأخ��ي  اليمين:  من 

كتيبة »مالك االأ�شتر«. �شتاء العام 1983. منطقة العملّيات في مهران.وكانت هذه 

كانت  وقد  اهلل«.  »ق��درت  ال�شّيد  اإل��ى جانب  اهلل«  »هدايت  لل�شّيد  الوحيدة  ال�شورة 

عالقة ال�شّيد »هدايت اهلل« بال�شّيد »قدرت اهلل« ال تو�شف.

ال�شورة  هذه  اأّن  يوماً  اأفّكر  لم  اهلل«.  »هدايت  ال�شّيد  ال�شهيد  اأخ��ي  اإل��ى جانب  اأن��ا 

اأث���ري.  وف��ق��دان  اأخ���ي  ل�شهادة  ال�شنوّية  ال��ذك��رى  بو�شتر  م��ن  ج���زءاً  ي��وم��اً  �شتكون 

كرد�شتان، ربيع العام 1987.
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رجليه.  كلتا  في  للحرب  االأول��ى  ال�شنة  في  اأُ�شيب  ال��ذي  اهلل«  »ن�شرت  ال�شّيد  اأخ��ي 

الثورة  انت�شار  )ذك��رى  بهمن  والع�شرين من  الثاني  م�شيرة  اآزادي،  ميدان  طهران، 

كرا�شيِّهم  على  الم�شيرة  تلك  في  الجرحى  �شارك  وقد   .1981 العام  اال�شالمية(، 

المتحّركة وهم يرتدون االأكفان.

اأ�شعر  ال�شورة  اإل��ى هذه  اأنظر  48. عندما  الفتح  ل��واء  التكتيك في  1987. مقر  العام  ربيع 

باالنزعاج، الأّني كنت اأقف على كِتفي ال�شهيد »اأحمد فروزان«. كان »اأحمد« اأقرب اإلى ال�شماء.
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اأقراأ  كنت  4«، حيث  »كربالء  فيلم فيديو. قبل عملّيات  ماأخوذة عن  ال�شورة  هذه 

لالأخوة في وحدة التخريب ق�شيدة الحاج �شادق اآهنكران ال�شعرّية »اي جان نثاران 

واهلل  الح�شين معكم  المجاهدون  )اأيها  نكهدارتان  با�شد خداوند  يارتان/  ح�شين 

يحميكم(.

منطقة العملّيات في »كربالء 5«، �شلمجة، خلف قناة ال�شمك.
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قبل يوم من انطالق عملّيات كربالء 4، عبادان. في اليوم التالي ا�شُت�شهد عدد من 

هوؤالء االإخوة ومن جملتهم ر�شا مكتوبيان و... كما يظهر في هذه ال�شورة ال�شهيدان 

باراني �شيخي ومجيد جعفري.

اأغ�شان  1987. االإخوة في وحدة التخريب، م�شتترون خلف  كرد�شتان. ربيع العام 

اإيرج  التخريب.  اإمام جماعة وحدة  اإ�شماعيلي«  »اآقا علّي  ال�شّيد  اإلى جانب  البّلوط 

اإ�شالح جعبة الذخائر، لم يكن م�شتعّداً لترك عمله  رئي�شي الذي كان م�شغواًل في 

للحظات والتقاط �شورة معنا.
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بند«.  بنجه  »�شريف  ال�شهيد  جانب  اإل��ى   .1987 العام  �شيف  �شّقز.   - بانه  طريق 

اأواخر تلك ال�شنة ا�شُت�شهد ال�شهيد »بنجه بند« في مهّمة خارج الحدود في كرد�شتان 

العراق.

48. خريف العام  اآباد في كرد�شتان. مقّر التكتيك في لواء الفتح  منطقة يعقوب 

ا م��ن الخطوط االأم��ام��ّي��ة. غ��ف��وت ف��ي م�شّلى وح��دة  ت���وًّ 1987. كنت ق��د رج��ع��ت 
التخريب. كانت كاميرتي في جيبي. فيما بعد ظّهرت ال�شورة، تعّجبت حين راأيتها. 

اأخذت  الم�شّلى،  في  نائماً  كنَت  عندما  بند:  بنجة  ال�شهيد  لي  قال  اأّي��ام  ع��ّدة  بعد 

الكاميرا من جيبك، و�شعت فناجين ال�شاي على بطنك والتقّطت هذه ال�شورة.
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ال�شهيد   -  1 اليمين:  1987. من  العام  الموت في �شلمجة، �شهر بهمن من  مثّلث 

مجيد جعفري 2  - ال�شهيد ر�شا علي باك ن�شب 3 - ال�شهيد اأحمد فروزان 4 - اأنا 

اإي��رج رئي�شي. لم يكن لي ولبع�ص االإخ��وة خندق لننام فيه. كنت اأحفر خندقاً   - 5
فاأتى االإخوة لم�شاعدتي.

بعد �شهادة اأخي ال�شّيد هدايت اهلل �شرت اأفتقده في الجبهة. كنت في االأ�شهر االأولى 

ل اأن اأتنّحى جانباً واأبكي حّتى االرتواء. األجاأ اإلى الوحدة، اأحياناً كنت اأف�شّ
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القائد اللواء ال�شهيد الحاج »علّي ها�شمي«،

قائد فيلق االإمام جعفر ال�شادق Q ال�شاد�ص.
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ال�شهيد »جانمحمد كريمي«، قائد �شرّية القا�شم 

بن الح�شن Q في »موقع الخندق«.

ال�شهيد هدايت اهلل ركني.

�شكب العراقّيون البنزين على جّثتي ال�شهيد كريمي وال�شهيد نويدي بور واأحرقوهما.

ال�شهي���د »اإبراهيم نويدي« ب���ور نائب قائد �شرّية القا�شم 

بن الح�شن Q المتمو�شعة في موقع الخندق.

ال�شهيد محمد ح�شين حق جو
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خالد االأثر جم�شيد كرم زاده

خالد االأثر �شفر علي كردلو

خالد االأثر �شاالر �شفيع نجاد

خالد االأثر ح�شين برويزي
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الجامع���ي ال�شهيد عبد العلي حق كو من االإخوة 

في المعلومات.

من اليمين: 1 - الجامعي ال�شهيد اهلل خوا�شت بركاني من �شباب المعلومات. 2 - ال�شّيد �شكر 

اهلل وّهابي زاده قائد كتيبة محمد ر�شول اهللP. قبل عملّيات خيبر باأّيام.

ال�شهي���د بي���ران م�شتوف���ي زاده م���ن االإخ���وة ف���ي 

المعلومات.
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من اليمين: ال�شهيد »علي ر�شا ح�شرت زاد« اإلى جانب اأخيه »رامين ح�شرت زاد«. اأبلغ االإخوة 

»رامين ح�شرت زاد« خبر �شهادة اأخيه »علي ر�شا« في مخّيم »تكريت 16«.

وقد  »محمود«.  ال�شهيد  اأخيه  جانب  اإل��ى  مقّدم«  دولتي  »جعفر  المحّرر  االأ�شير  اليمين:  من 

ا�شُت�شهد والد »جعفر« واأخواه بتاريخ 1371/10/27 في طريق عام زاهدان  - زابل على اأيدي 

االأ�شرار.
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االأ�شير المحّرر الجريح »خدا خوا�شت بز�شك«

االأ�شير المحّرر الجريح »اأحمد �شعيدي �شوق«

االأ�شير المحّرر الجريح ال�شّيد

 »علي �شالح رايكان«

االأ�شير المحّرر الجريح ال�شّيد 

»محمد �شفاعت من�ص«
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من اليمين: 1 - ال�شهيد ال�شّيد »هدايت اهلل ح�شيني« 2 - خالد االأثر »بهرام درود«. �شيف العام 

1987، »اآالغلوي كرد�شتان«.

من اليمين: 1 - اأنا 2 - عّزت اهلل ولي بور. قائد المعلومات والعملّيات في »لواء الفتح 48«. 

�شيف العام 1987 �شا�شوي كرد�شتان.
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االأ�شير المحّرر »اإ�شماعيل �شولت دار«

االأ�شير المحّرر »عنايت اهلل م�شطفى بور«

االأ�شير المحّرر »علي اآقايي«

االأ�شير المحّرر »محمد �شادقي فرد«
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االأ�شير المحّرر »ح�شن به�شتي بورط

االأ�شير المحّرر الجريح »محمد كاظم بابايي«

االأ�شير المحّرر الجريح »يد اهلل زارعي«

االأ�شير المحّرر الجريح »ن�شر اهلل غالمي«
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االأ�شير المحّرر الجريح »قا�شم فقيه«

االأ�شي���ر المح���ّرر الجري���ح الح���اّج »�شع���د اهلل كل 

محمدي«

االأ�شير المحّرر الجريح »بهزاد رو�شن«

االأ�شير المحّرر الجريح الحاّج »ح�شين �شكري«
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