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المقدمة

�لحمد هلل رب �لعالمين و�صلى �هلل على �صّيدنا محمد و�آله �لطاهرين 

و�صحبه �لمنتجبين وبعد.

: كل �صيء هنا فيه معنى �لنتظار... 
(1(

قالت هاجر

�لبيت مملوء بر�ئحة »عب��س«، و�لزو�يا ت�صتهي �أن تر�ه.

حينمـــا يكون »عب��س« هنا، تحلُّ ر�ئحة تـــر�ٍب رطٍب، ر�ئحٌة ل ت�صبه 

�إل نف�صها.

قالـــت هاجـــر: و�صاأنتظر بعد يوميـــن، و�صهريـــن، و�صنتين، ودهرين 

�آخرين.

�صياأتي »عب��س«، ويلفُّ وجهي �لمتعب من �لنتظار.

 �صيلّفه بكوفية بي�صاء، كوفيته �لبي�صاء مثل قلبه، وكّفيه، ور�ئحته.

قالـــت هاجر: �صاأنتظره، ولـــن ياأتي، �إل �أنَّ طعم �لنتظار فيه نكهة ل 

يعرفها �إل �أهل �لع�صق.

)1)  زوجة �ل�صهيد عبا�س كريمي.
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و�صيقول �أهل �لع�صق: هاجر تنتظر عودة رجٍل بالكوفية �لبي�صاء.

هذ� �لكتاب هو �لكتاب �ل�صاد�س من �صل�صلة �صادة �لقافلة �لتي تنقلنا 

عبر معابر �لع�صق �إلى خنادق �لمجاهدين وحبيبات �لتر�ب �لتي لم�صت 

�أقد�مهم، �إلى حيث �حت�صنت �لمالئكة �أرو�ح �ل�صهد�ء، �إلى قالع �لعزة 

و�لبطولة و�لفد�ء... �أعني �أر�س �لجهاد و�ل�صهادة.

ونحن �إذ نقّدمه لإخو�ننـــا �لأعز�ء ن�صاأل �هلل تعالى �أن يوّفق �لجميع 

لال�صتفادة من درو�س وعبر هذه �لمدر�صة �لمعطاءة.

و�لحمد هلل رب �لعالمين



الشهيد عّباس كريمي

جثـــا �لرجل على ركبتيه قرب �ل�صريـــح، و�لدموُع تنهمر على خّديه. 

دعـــا �أّولاً لإخو�نه عند �صاحـــب �ل�صريح ومن ثّم طلـــب حاجته وحاجة 

زوجته:

»ي� اأب� الف�ش���ل العّب��س! ل تَدع هذا الطفل يموت كم� م�ت اإخوته 

من قبل«.

خنقتـــه �لَعبرة من جديد. وهـــو على تلك �لحال، �ألقـــى بر�أ�صه على 

�ل�صريح و�أجه�س بالبكاء:

»�ش���ّيدي! ق�ش���دتك من بالد بعيدة، اأتيت لتحّق���ق لي طلبتي، فال 

ترجعني خ�ئًب� اإلى وطني«.

ا �أخ�صر �لّلون- �أعطته زوجته �إّياه- على �ل�صريح  بعدها، عقد خيطاً

ونوى:

»هلل ن���ذٌر عل���ّي، ي���� اأب���� الف�ش���ل العّب�����س! اإن ك�ن مول���ودي ذك���ًرا، 

ف�ش�أ�شّميه ب��شمك المب�رك: عّب��س«. 

بعـــد م�صـــّي عـــدة �أ�صهر علـــى زيارته كربـــالء؛ ها هو بيتـــه يزدحم 

بالأقارب، و�لن�صوة تذهْبن وتجْئن. �أّما هو، فالقلق باٍد عليه. �صعد �أحد 
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�أقربائـــه �إلى �صطح �لبيت، ورفع �صوته بالأذ�ن. وما �إن رفع �لرجل يديه 

بالدعاء، حتى تناهى �إلى �صمعه �صوت: 

»مب�رك اإن �ش�ء اهلل، المولود ب�شّحة جّيدة«. 

�، و�أعطى �صاحبة �ل�صوت »الب�ش����رة«.  هّب �لرجل من مكانه م�صروراً

� �أم �أنثى؟ وقد ن�صي �أن ي�صاأل �أكان �لمولود ذكراً

 عندمـــا َخَلت �لغرفة دخـــل ليرى مولوده. ما �إن وقعـــت عينا زوجته 

عليه، حّتى قالت: 

»عّب��س، �شن�شّميه عّب��س«. 

خنقته �لعبرة؛ فهو ل يذكر �أّنهما تناق�صا في ��صم �لمولود. ثّم قال: 

»عّب��س ا�شم جّيد، فهو من حّقق لن� اأمنيتن�«.

ولـــد عّبا�ـــس كريمي في قرية »قهرود« عـــام 1957. تبعد هذه �لقرية 

� عن مدينة »ك��ش�ن«. م�صافة �صّتين كيلومتراً

لي�ـــس هر�ءاً �لقول �أّن �صيرة عظماء �لعالـــم مت�صابهة ب�صكٍل �أو باآخر؛ 

فمنـــذ �صنين طفولتـــه، كان عّبا�س يتمّيز عن �أتر�بـــه. ولم يكن يمّر عن 

�لأمـــور - �صغيرها وكبيرها- مرور �لكـــر�م؛ وكانت كلمة »لم�ذا« ُت�صمع 

ـــل �إلى �لإجابة.  ا للتو�صّ فـــي �لكثير مـــن كالمه، ولم ُي�صنه �ل�صـــوؤ�ل يوماً

�أنهـــى عّبا�س �لمرحلة �لبتد�ئّية من در��صتـــه في قهرود. ونال �ل�صهادة 

�لمتو�ّصطـــة فـــي كا�صان. بعدهـــا، �أم�صى مّدة �صنتين فـــي طهر�ن. وفي 

؛ 
(1(

هاتين �ل�صنتين كان يعّد نف�صه لمو�جهة �لجهل وظلم �لحكومة �لملكّية

وهذه �لمـــّرة ق�صد منطقة كا�صان، و�لتحق بالمعهـــد �لفّني فيها. وبعد 

نيلـــه �ل�صهـــادة �لثانوّية في �لحياكـــة، �لتحق بالخدمـــة �لع�صكرّية. وقد 

)1)   للنظام �لملكي �ل�صتبد�دي بزعامة محّمد ر�صا بهلوي �لمقبور.
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تر�فق ذلك مع �أولى �أنغام �لثورة.

 قبل ذلك، كان تاريخه حافالاً بتوزيع �لمن�صور�ت في قهرود وكا�صان، 

و�أم�صى حياته ما بين �لمالحقة و�لفر�ر؛ وفي تلك �لأثناء، كان يتعّرف 

علـــى �لوجه �لحقيقي للظلم �لذي مار�صه �لنظام �لملكي. و�لآن، عّبا�س 

� و�صقلت  جنـــديٌّ في �لثكنة �لع�صكرّية؛ وقد �صاعدته هذه �لتجارب كثيراً

ا. ا �صجاعاً �صخ�صّيته؛ فاإدخال �لمن�صور�ت �إلى �لثكنة يتطّلب قلباً

 بعـــد �أن �أمر �لإمـــام �لخميني } �لجنود بتـــرك ثكناتهم، �لتحق 

عّبا�ـــس بقوى �لثورة. وكان من جملـــة �لأ�صخا�س �لذين �لتحقو� بالقوى 

�لع�صكرّية للجنة ��صتقبال �لإمام �لخميني }.

ا منه بالتكليف، �لتحق عّبا�س كريمي  في ربيع �لعام 1979م، و�إح�صا�صاً

بحر�ـــس �لثورة �لإ�صالمّية �لحديـــث �لتاأ�صي�س. في �لعام 1980، كان من 

.
(1(

�أو�ئل �لأ�صخا�س �لذين ق�صدو� كرد�صتان لقتال �أعد�ء �لثورة

 بعـــد مـــّدة، وب�صبـــب �صجاعتـــه وقدر�تـــه �لفـــّذة فـــي �لتخطيـــط 

�ل�صتخبار�تـــي، ُعّيـــن كم�صوؤول لال�صتخبار�ت فـــي عملّيات �لحر�س في 

ا بعد يوم، كان نبوغه �لأمنّي يلمع �أكثر فاأكثر.  . يوماً
(2(

منطقة »مريوان«

ا فائقة �لدّقة وموّثقة. وكانت  فالمعلومات �لتي كان ياأتي بها، كانت دوماً

ا وت�صل �إلى �لقيادة  تحّركات �أعد�ء �لثورة وخطط عملّياتهم ُتك�صف دوماً

بف�صل فكره �لثاقب. حّتـــى قو�عدنا �لتي كان ُيحتمل �أن ُت�صّن �لهجمات 

عليها، كانت �آمنة بف�صل خطط عّبا�س. وب�صبب هذه �لدّقة، كان �لحاّج 

)1) �لحـــركات �لنف�صالّيـــة �لمدعومـــة من �لمخابـــر�ت �لأجنبّية �لغربّية �لتي قامـــت على �أ�صا�س 
ا مع �لأهد�ف  عرقـــي �أو مناطقـــي ودعت �إلى �لنف�صال عـــن �إير�ن لإ�صعاف �لثـــورة، �ن�صجاماً

و�لمخّططات �لغربّية.

marivan 2) مريو�ن ُتلفظ(
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� ما كان يرّدد:  يعتبر عّبا�صا �صاِعَده وعينه. وكثيراً
 (1(

»اأحمد متو�ّشلي�ن«

»المعلوم�ت التي ي�أتين� به� الأخ كريمي هي معلوم�ت ب�لغة الدّقة، 

ولهذا، ينبغي التخطيط والعمل به� مئة في المئة«. 

كان لعّبا�ـــس دور لفت في تحرير مناطق ��صتر�تيجّية، مثل »دزلي«، 

و»اأورام�ن����ت«، و�لمناطـــق �لحدودّيـــة �لتي كانت تحـــت �صيطرة �أعد�ء 

. ويعتقـــد �لكثير من �لقـــادة �أّن �لمعلومـــات �لدقيقة لكريمي، 
(2(

�لثـــورة

خـــالل �صنو�ت حـــرب �لدفـــاع �لمقّد�ـــس، كانـــت مكّملة لقيـــادة �لحاج 

ة  �أحمـــد متو�ّصليـــان �لمقتـــدرة و�لحكيمـــة. لقد قـــّدم بروحّيتـــه �لخا�صّ

ونبوغـــه �لفائـــق، خدمـــات ل ُتح�صى من �أجـــل �أمن �لوطـــن و�قتد�ره؛ 

ا، حتى على �أعد�ء �لثورة  ا طّيباً وكان لت�صّرفاتـــه �لمفعمة بال�صهامة وقعاً

ا، دفعتهم للتعاون معه.  �أحياناً

كان عّبا�ـــس يعتقـــد بـــاأّن �لكثيريـــن مّمـــن حملـــو� �ل�صـــالح وهّددو� 

�أمـــن �لجمهورّيـــة �لإ�صالمّية، هم �أ�صخا�س تمو�صعـــو� عن جهٍل وغفلة 

فـــي جبهـــة �لمعادين للثورة. لهـــذ�، كان ي�صعى �إلى �إظهـــار وجه �لثورة 

�لإ�صالمّيـــة �لحقيقـــي �أمام �لجماعات �لمعادية. فـــي تاريخ �لحرب ما 

�، �أن ��صتطاع من خالل �لكالم، �إجبار  بعـــد �لثورة، لم ي�صبق لأحـــد �أبداً

�لقيـــاد�ت �لمعار�صة علـــى �ل�صت�صالم. لكّن عّبا�ـــس فعل. ففي منطقة 

 ،� كرد�صتان، حينما كانت قّو�ت حر�س �لثورة ل تتجاوز ثالثمئة عن�صراً

�أعاد عّبا�س تجهيز �أكثر من �ألف ومئة عن�صٍر كانو� في زمرة �لمعادين 

)1) �لحـــاج �أحمد متو�صليـــان؛ �أحد �لدبلوما�صيين �لأربعة �لمفقودين فـــي لبنان عام 1982 حيث 
� رياديًّا في  كان حينهـــا �أحد �لعاملين في �ل�صفـــارة �لإير�نية في بيروت؛ وقبل ذلـــك، �أّدى دوراً

�أعمال �لثورة ومحاربة �أعد�ئها في مناطق �صمال غرب �إير�ن.

مناطق ت�صمل مجموعة قرى ومدن كردّية ��صتولت عليها �لجماعات �لكردّية �لمو�لية للغرب.  (2(
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للثورة، ثّم ��صت�صلمو�؛ ليقاتلو� في �صبيل �أهد�ف �لجمهورّية �لإ�صالمّية.

مـــع بد�ية �لعـــدو�ن �لبعثّي علـــى �لمناطق �لحدودّيـــة، ذهب عّبا�س 

 �إلى 
(1(

برفقـــة عدد مـــن �لقادة �أمثال »الح����ج متو�ّش���لي�ن« و»ت�ش���راغي«

جنـــوب �لبالد. وهناك، عمل كم�صوؤول معلومـــات عملّيات »لواء محّمد 

ر�ش���ول اهلل P«. بعـــد فترة، �أ�صيب �إ�صابـــةاً بالغة في رجله في عملّيات 

»الفت���ح المبي���ن« �لغـــّر�ء، ولكن عيـــل �صبره ب�صبب �لرقـــود �لطويل في 

ا على �لعّكاز.  �لم�صت�صفى، فالتحق بالمجاهدين مّتكئاً

تـــزّوج في �لو�حـــد و�لع�صرين من �صهر ت�صريـــن �لأّول للعام 1982م. 

� عنـــد عقد �لقر�ن. في �صباح ذلك �ليوم،  قيمـــت مر��صم ب�صيطة جداًّ
ُ
و�أ

ذهب وزوجته �إلى مقبرة �ل�صهد�ء في كا�صان ليجّدد �لعهد معهم. وبعد 

�أيـــام عدة، �نتقل مع عرو�صـــه �إلى �لمناطق �لجنوبّيـــة للبالد، لت�صاركه 

هناك حياة �لثورة و�لجهاد.

في عملّيات »والفجر« �لتح�صيرّية، ُعّين عّبا�س م�صوؤول �ل�صتخبار�ت 

لعملّيـــات �لحر�س. وبعدها، �أوكلت �إليه مهّمة قيادة «لو�ء �صلمان« �لتابع 

 .»P لفرقة »27 محّمد ر�شول اهلل

في »عملّي�ت خيب���ر«، ��صُت�صهد حبيب �لتعبوّيين و�صندهم �لحاج 

»محّمد اإبراهيم هّمت«. كانت تلك �لحادثة قا�صية وموجعة بالن�صبة 

�إلى �لحاّج عّبا�س. بعد ذلك، ت�صّلم قيادة »فرقة محّمد ر�شول اهلل«، 

مكان �ل�صهيد همت؛ وبهذ�، مالأ �لخو�ء �لذي �أ�صاب قلوب �لتعبوّيين 

جـــّر�ء فقد �ل�صهيد »همت«. وي�صهد جميع �لأ�صدقاء �أّن حياة عّبا�س 

�لمعطـــاءة، �صو�ء قبل ت�صّلمه قيادة �لفرقـــة �أم بعدها، لم تتغّير، بل 

.cheraghe   (1(
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كان يوؤدي تكليفه كاأّي تعبوي عادي. 

  وفـــي �لنهاية، �صارع هذ� �لمجاهد في �صبيـــل �هلل �إلى لقاء معبوده 

في 1985/3/14م �إثر �إ�صابته ب�صظّية في �لر�أ�س؛ وذلك في عملّيات بدر 

�لمظّفرة في جنوب �لبالد )�صرق دجلة(.

fff



هاجر تنتظر

الفصل األول

 ق�ش�س وخواطر من  حي�ة  

ال�شهيد الق�ئد عّب��س كريمي روته� زوجته





الحجاب والمدير
قـــّرر مدير �لتربيـــة و�لتعليم في كا�صـــان زيارة �لمدر�صـــة، فان�صغل 

�لمدير و�لأ�صاتذة  بالتح�صير لهذه �لزيارة، وكانو� يقولون: �إّنه ل ينبغي 

روؤية �لحجاب على ر�أ�س �أّية فتاة.

لم يختلف �لأمر بالن�صبة �إلّي، وخرجت كالعادة، من �لمنزل بعباءتي 

�ل�صود�ء ودخلت �لمدر�صة. 

كان مدير �لتربية و�لتعليم قد و�صل. لم �أخلع حجابي، قالت �لمعلمة 

لي: »اخلعي الحج�ب«.

ما زلت �أتذّكـــر �صوتها �لنكرة من فرط �لغ�صب و�لع�صبية، �إّل �أّنني 

لم �أخلع حجابي. رفعت يدها؛ لت�صفعني على �أذني، �أ�صحُت بوجهي �إلى 

�لخلف فا�صطدم بز�وية �لنافذة. ما ��صتطاعو� ثنيي في ذلك �ليوم ول 

في �لأّيام �لتي تلت.

كنت فـــي �ل�صّف �ل�صاد�س، وقـــد حان موعد �لمتحانـــات �لنهائّية، 

وكان علّي تح�صيل بطاقة دخول لالمتحان وعليها �صورة �صخ�صّية، وقد 

طلبو� �أن تكون �ل�صورة �ل�صخ�صّية دون حجاب.
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كانـــت معّلمتنا في تلك �ل�صنة �بنة �أحـــد علماء �لدين، �أخذُت �صورة 

بالعباءة وحجاب �لر�أ�س و�أح�صرتها للمعّلمة، و�صاألتها: »م� راأيك؟ هذه 

�شورتي اأخذته� بهذا ال�شكل«.

قالت:  »وا�شح اأّنهم لن ي�شمحوا لك بتقديم المتح�ن«.

نظـــرُت �إليهـــا ففهمت ق�صـــدي، وقالـــت: »�ش����أح�ول جه���دي ولكن 

اأ�شتبعد الو�شول اإلى نتيجة«.

قلت: »اإذا لم يقبلوا فلن اأقّدم المتح�ن«.

كانت تعلم �أّنني جاّدة فيما �أقول، ولم ترغب �أن تذهب جهود �أعو�مي 

� على �لمدير، �إلى �أن ��صتطاعت �أخذ �لمو�فقة  ؛ لذ� �أ�صـــّرت كثيراً �صدىاً

لي على تقديم �لمتحان بهذه �لبطاقة.

ومـــا �إن ح�صلت علـــى نتيجة �متحان �ل�صـــّف �ل�صاد�س حّتى عار�س 

� ذهابي �إلى �لمدر�صة؛ فقد كان يقول: و�لدي مجّدداً

»اإّن الأو�ش�ع �شّيئة، ويريدون حرف اأبن�ء الن��س عن الدين«. 

 �لنقطـــاع عـــن �لمدر�صة؛ كنـــت �أقول 
ّ
ولأّنـــه لـــم يكن �صهـــالاً علي

باإ�صر�ر: 

»�ش�أنتبه لنف�شي كم� في ال�شنوات الم��شية«. 

�إّل �أّن و�لدي- ولأ�صباٍب عديدة �أقنعني بر�أيه، فاأذعنت لالأمر، ولكن 

لـــم �أ�صتطع �إبعاد �لحـــزن عّني لنقطاعي عن �لمدر�صـــة، فبد�أت �أ�صغل 

نف�صـــي بالذهاب �إلى �صّف تعليم �لخياطة. و��صتمّر �لأمر على ذلك �إلى 
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، فقد هّزت هذه �لمجزرة كياني، بحيث 
(1(

حين وقوع حادثة 17 �صهريور

دفعتني �إلى �لقيام بن�صاطاٍت �صّد �ل�صلطة.

بقيـــت �أتعّط�س �إلى �لدر��صة و�لتح�صيل، فانت�صبت �إلى مدر�صة ليلّية 

�إلـــى جانب در��صتي �لحوزوّية. ولم يكـــن ي�صّرني �صيء �أكثر من �أن �أقوم 

بن�صاطـــي مع �لثورة، و�أن �أتابع در��صتي فـــي �آن و�حد. وما �إن �نت�صرت 

�لثورة حّتى �زد�دت ن�صاطاتي.

� �أّنه لم  ل �أذكـــر متى جاء �أّول خاطٍب �إلى بيتنا، ولكن ما �أعلمه جّيداً

تكـــن لدّي رغبة بالزو�ج، ورّبما كان �أهـــّم �صبب لذلك، هو �أّنني لم �أكن 

�أرغب بالتوّقف مّرة �أخرى عن متابعة �لدر��صة.

fff

)1)  يـــوم �لجمعـــة 17/ 06/ 57 هــــ �س ]�أيلـــول 1978[ �لمعروف بالجمعة �لأ�صـــود في �إير�ن، 
عندمـــا هاجم جي�س �لنظام �لملكـــّي �لبائد جموع �لمتظاهرين فـــي �لمناطق �لفقيرة جنوبّي 

طهر�ن، و�أّدى �إلى �صقوط �آلف �ل�صهد�ء و�لجرحى.
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قّصة الخطاب

فـــي كا�صـــان، �لعـــرف �ل�صائد �أن تذهـــب �لأم بادئ �لأمـــر لطلب يد 

�لعرو�ـــس، ثّم ت�صحب �بنهـــا، وبعد ذلك تذهب وبقّيـــة �لعائلة. لم �أكن 

ا  �أ�صمح بالحديث عن مو�صوع خطبتي �بتد�ءاً من �لخطوة �لأولى، و�أحياناً

لـــم يكن ي�صل �لأمر حّتى �إلى �لمرحلة �لأولى، فبمجّرد �أن يطرقو� باب 

منزلنا ويقولو�: 

»جئن� لأمر الخير«.

كنت �أجيبهم: »لقد ا�شتبهتم«.

فيقولون:  »�شمعن� اأّن في هذا البيت فت�ة في عمر الزواج«.

وكنت �أجيبهم: »م� �شمعتموه غير �شحيح«.

فكانو� يتعجّبون وي�صاألون: »اإذن من اأنِت؟«.

فاأقول لهم: »اأن� ابنة جيرانهم«.

�، وي�صـــّر على و�لدتي  ـــا كان بع�صهـــم ياأتي �إلى منزلنـــا مر�راً �أحياناً

فكانت تقول له:

قني ل كالم لدّي، ولكن ابنتي لم تقبل«. »�شدِّ

حّتـــى �أّنني ما كنت �أقبـــل �أن يروني. �أنا �لبنت �لوحيدة في �لبيت مع 

�أربعـــة �أخوة؛ وربما لهـــذ� �ل�صبب لم يكن و�لدي يجبرنـــي على قبول �أّي 

ا بالخاطب؛  و�حـــد من �لمتقّدمين لخطبتي، وحّتى عندمـــا يكون مقتنعاً

�إّل �أّنـــه كان يحّدثني ويناق�صني ليقنعني، ولكـــن في �لنهاية كان ير�صخ 

لالأمر وينقل »رف�شي« للخاطب.
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ـــا ويرغبان في �أن �أغّيـــر ر�أيي، و�أر�صخ  كان و�لـــد�ي يحّدثانني د�ئماً

:� كيفما كان وباأّي طريقة، �إّل �أّن جو�بي كان و�حداً

»م� لم اأح�شل على �شه�دة الث�نوّية فال تكّلموني ب�لأمِر«. 

�إّل �أّنهمـــا كانـــا يقومـــان بما يحلو لهمـــا، فكانا ي�صمحـــان للخطيب 

بالمجـــيء �إلـــى بيتنـــا؛ وفـــي �لمقابل كنـــت �أعمل مـــا يحلو لـــي و�أقوم 

بالرف�س.

fff
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الحاج عّباس جريًحا

لـــم تكـــن �لعائلة لتجـــاري �لحـــاجَّ عّبا�س، هـــم �أ�صالاً لم يـــروه حّتى 

يعرفـــوه، كان في �لجبهة على �لدو�م، وعندما كان يعود �إلى كا�صان في 

�إجازة ليوم �أو يومين، كان يم�صي ُجّل وقته مع �لحر�س في �لمدينة.

�أ�صيـــب بجرٍح بليٍغ في قدمه خالل عملّيات »والفتح المبين «، وكان 

هنـــاك �حتمال لبترهـــا. لزم �لم�صت�صفى عـــدة �أّيام، بعدهـــا نقلوه �إلى 

جبر على �لبقاء في �لمدينة لفترة.
ُ
�لمنزل، و�أ

كانت عائلته تقول:»في النه�ية لن نجد اأف�شل من هذه الفر�شة«.

�ّتفقـــو� علـــى �إلهائه عـــن �لتفكير بالجبهـــة باأّي طريقـــة، فاقترحت 

و�لدته �أن تزّوجه. 

ا. وقد تزوج �أحدهم  �نت�صرت ق�صية تزويج عّبا�س بين �أ�صدقائه �أي�صاً

في ذلك �لوقت، و�أثناء عر�صه قال لعّبا�س: »زوجتي تعرف �شديقًة له�، 

تتحّدث دائًم� عن اأخالقه� و�شج�ي�ه�، واأظّن اأّنه� ُخلقت لك اأنت«. 

�أ�صـــّر على �إعطائه عنو�ن �لفتاة، وقال له: »لن تخ�ش���ر �ش���يًئ�. ابعث 

بوالدتك؛ لترى م�ذا يح�شل«.

فـــي �إحدى �لليالي، عندما �أعادت و�لدته طرح مو�صوع �لزو�ج عليه، 

تذّكـــر عّبا�س �لعنو�ن �لذي �أخذه من �صديقـــه. �أخرج ورقة �لعنو�ن من 

جيبه و�أعطى و�لدته �إّياها. نظرت �إليه بده�صة وقالت له: »م� هذا!؟«.

�أجابها: »هذا م� تريدين«. 

نظرت �إلى �لورقة وفهمت �لمو�صـــوع، فغمرها �ل�صرور و�لغبطة ولم 
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ترغـــب �أن ينق�صي ذلـــك �ليوم. و�صعـــت �لعباءة علـــى ر�أ�صها وخرجت 

قا�صدةاً �لعنو�ن.

نادت �إحـــدى �لن�صاء من �لجير�ن: »زهرا، زه���را«. كنت في الغرفة، 

نظرت من �لنافذة ؛ لأرى ماذ� يجري في �لخارج، ر�أيتها تقف مع �مر�أة 

ل نعرفها، عرفُت �أنني وقعُت في �أيديهما. فذهبت ب�صرعة �إلى �لد�خل.

فـــي �أّول �لأمـــر، حاولت �أّمـــي قطع �لطريـــق على و�لـــدة عّبا�س من 

�لبد�ية، وقالت لها:

»�ش���ّيدتي، ابنتي عنيدة و�ش���عبة المرا�س، ل تريد الزواج ب�أّي وجه 

من الوجوه«. 

 ، ولكـــّن و�لـــدة عّبا�ـــس لم تكن لتقبـــل بهـــذه �ل�صهولة وتقفـــل عائدةاً

�، وفي  �أوعـــزت �إلى �إحـــدى جار�تنا و��صتعانـــت بها، حيث �أ�صـــّرت كثيراً

نهايـــة �لمطاف �أدخلتهما �أّمي �إلـــى �لبيت. ما �إن دخلتا �إلى باحة �لبيت 

حّتى نادتني جارتنا، و�أحّبت �أن تكمل معروفها. ولعّل و�لدة عّبا�س كانت 

�لوحيـــدة من �للو�تي دخلـــن بيتنا لخطبتي وحظيـــن بروؤيتي. �أدخلتهما 

و�لدتـــي �إلى غرفة �أخـــرى غير �لتي كنُت فيها، ووقفـــت �أ�صترق �ل�صمع. 

كانـــت و�لدة عّبا�س تتحـــّدث عن خ�صو�صّياتهم و�صجايـــا �بنها، وكانت 

تتكّلـــم بطريقة ُيفهم منها �أنها مرتاحة وفِرحـــة بي. وقد فهمت �ل�صبب 

فيما بعد، عندما علمْت �أّني عنيدة، قالت في نف�صها:

» هذه ممكن اأن تكون من��ش���بة لعّب��س في ال�شّد والمم�نعة، حتًم� 

�ش���تقّيده داخل المدينة بنحٍو م�، وب�لت�لي لن ي�ش���تطيع الذه�ب اإلى 
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الجبهة، اأو اإّنه �شيقّلل من ذه�به ب�لحّد الأدنى«.

قبـــل �أن تغادر�، قالـــت و�لدة عّبا�س �إّنها �صتاأتي مـــّرة ثانية؛ لتر�ني. 

�أتت و�لدتي وقالت لي ذلك، �أجبتها: »اأبًدا«.

� �إلى حّد �أّنها تركت عنو�ن بيتها لدينا، وقالت:  كانت مرتاحة كثيراً

»عّب�����س ابن���ي يعم���ل ف���ي الحر����س بك��ش����ن ويمكنك ال�ش���وؤال عنه، 

والتحّقق من ذلك«.

كان عّبا�ـــس يفّكـــر بالحـــاّج »اأحم���د متو�ّش���لي�ن« وبالحـــاّج »همت«، 

وبالذين كانت على عهدتهم م�صوؤولّية عمليات »فيلق محمد ر�شول اهلل 

27« . فـــي ذلك �لوقت، كانت �أحو�له و�أّيامه �صبيهة بحال طائٍر م�صجون 

� في كا�صان. ا و�حداً د�خل قف�س، فاإذ� تعافت قدمه لن يبقى يوماً

� بما يجول في خاطره، حّتى لو  � فال يخبر �أحداً ا جداً كان عّبا�س كتوماً

كان ذلك �ل�صخ�س و�لدته.

عندمـــا رجعت و�لدته �إلى �لبيت، لم يكـــن يمنعها �صيء من �لكالم. 

�نهمكـــت بالحديـــث عن �أو�صـــاف �لفتـــاة و�أحو�لهـــا. كان عّبا�س ينظر 

�إليهـــا وي�صتمـــع في ظاهـــر �لأمر؛ لكـــّن قلبه كان في مـــكان �آخر؛ فحّتى 

هـــذه �للحظة، لم يكن قد �أخذ ق�صة �لخطوبـــة على محمل �لجّد، فمن 

نظر�تـــه ت�صعر بال مبالته. وبقيت هذه �لالمبالة �إلى �أن ذكرت و�لدته 

فـــي طّيات كالمها ��صـــم �لبنت. ما �إن �صمع عّبا�ـــس ��صم �لبنت »زهرا« 

ا بحديث و�لدته، و�صاألها بطريقة غير �عتيادية: حّتى �أظهر �هتماماً

» م�ذا قلِت م� ا�شمه�؟«.
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 �أجابته: »زهراء«.

�صعـــر عّبا�س، للحظة، �أّن حالـــة �لنقبا�س �لتي �جتاحته نتيجة بعده 

عـــن �لجبهة قد �نتهـــت،  و�أح�ّس �أن �أبـــو�ب �ل�صماء �لمغلقـــة قد ُفتحت 

�أمامه.

fff
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عّباس في الحرس

�أحّب و�لدي �أن يدخل من �لباب �لذي يريحني و�أطمئّن �إليه، قال:

» ه���و م���ن رج����ل الحر�س الق���دوة. وكّل من �ش����ألن�ه ل���م يكن لديه 

كالم �شوى م� ذكرت«.

�صكت قليالاً ثّم �أ�صاف:

» في الخال�شة، هو ذلك النموذج الذي تريدينه«.

قلت له: »اأن� اأرت�ح لمثل هوؤلء ال�شب�ب، لكن لي�س بق�شد الزواج«.

لـــو ُكنـــُت �أعرف عّبا�صا مـــن �لبد�يـــة، لرّبما قلُت نعم منـــذ �لّلحظة 

�لأولـــى. بعـــد وقٍت من �صهادتـــه، ذكر رفاقه خو�طر عنـــه، وفهمت �أّنها 

ا �صديدي  حدثـــت �أو�ئل �لحرب، فـــي كرد�صتان، فكم ��صتنقـــذ �أ�صخا�صاً

ا  �لمر��س من �صفوف �أعـــد�ء �لثورة، و�أّما في �لأخالق فقد كان �صخ�صاً

مثقالاً بالورع و�لتقوى.

في �لمرة �لثانية، عندما �أتت و�لدته �إلى منزلنا كان عّبا�س برفقتها. 

وقفا �أمام �لباب، جاءت �أّمي �إلّي و�صاألتني: »م�ذا نفعل؟«. 

قلت لها: »ل �شيء! قولي لهم� اأن يرجع�«.

قالت: »هذا ت�شّرف �شّيئ ي� ابنتي. اأتريدين اأن ُتذهبي م�ء وجهن�، 

هكذا عند الب�ب واأم�م الجيران؟«.

�أذعنـــُت لالأمـــر، ولكن قلت بجدٍّ و�إ�صـــر�ر: »تدخل والدت���ه، اأّم� هو 

فال«.

�غتنمت و�لدتي ما �عتبرته فر�صة، و�أ�صرعت �إلى �لباب. كان هناك 
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بّقـــاٌل بالقرب مـــن بيتنا. فيما بعد عّبا�س قال لي: »ف���ي ذلك اليوم ك�ن 

البق����ل ج�ل�ًش����، اأم�م دّك�ن���ه، وعندم� رجعت عن الب����ب ك�ن ينظر اإلّي 

بحي���ث اعتران���ي حينه�، الكثير من الخجل والحي����ء. وكنت اأقول في 

نف�شي: �شبًرا، فيم� بعد ح�ش�بك عندي«.

ا  فـــي ذلك �لوقـــت، كنت فعالاً على تلك �لحال، ولـــم �أعتبر ذلك عيباً

�لبّتة! حّتى عندما و�فقت في �لجل�صة �لتالية على مجيء عّبا�س وو�لده، 

كنت �أقول في نف�صي: »م� دمُت لن اأوافق فالأدعهم ي�شعرون ب�لرتي�ح«.

جاوؤو� وكان �لوقت ليالاً وجلبو� معهم علبة حلوى. دخلت �إلى �لغرفة 

، وكان ق�صدي هو ما ذكرته.  غ�صب و�لدي وجل�صت معهم قليالاً
ُ
حّتى ل �أ

فـــي تلك �لدقائق قـــام و�لدي وقّدم لل�صيوف �لحلـــوى. عندما و�صل 

�إلـــى عّبا�س �متنع عن تناول �صـــيء من �ل�صيافة. �أّلّح عليه �أكثر من مّرة 

ا ل ي�صتجيب، �صاأله: »اأتحّب المج�ملة؟«.  ، لكن عندما وجد �أّن عّبا�صاً

�أجاب عّبا�س بثقة تاّمة وبمحّبة: »ل اأبًدا، ل اأج�مل وهذا بيتي!«. 

قلت في نف�صي: »ح�شًن�، لّم� يدخل البيت بعد، واأ�شبح البيت بيته«.

في تلك �لليلة، كانت نظرة عّبا�س �إلّي مختلفة عن نظرتي �إليه، فقد 

بد� بو�صوٍح �أّنه مرتاح ومطمئّن، �أّما �أنا فلم �أكن �أ�صالاً �أ�صعر ب�صيٍء من 

�لرتياح؛ ولذلك خرجت من �لغرفة ب�صرعة.

fff
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الموافقة والمقابلة

�أ�صبحت مّرة �أخرى في مو�جهة �أبي، قال:

»اإذا ك�ن لديك م�ش���كلة م�، اأمر م�، ح�ش���ًن� قولي، تكّلمي واأخبريني 

حّتى اأفهم«. 

�أجبته: »اأن� ل اأريد الزواج اأ�شاًل«. 

قـــال لي: »اإّنه �ش����ّب جّيد، وم���� تريدين���ه موجود لدي���ه«. و�أ�صاف: 

»اأظ���ّن اأّنه لم يت�ش���ّن لك روؤية عّب��س ب�ش���كل جّيد. م���� راأيك لو اآخذك 

اإلى مك�ٍن اآخر وترينه ب�شكل اأو�شح؟«. 

وقـــد �أكثر و�لدي من �لحديث و�لن�صيحة �إلى حّد جعلني في �لنهاية 

ا لوجه.  �أو�فـــق علـــى روؤيته مـــّرة �أخـــرى. ولكّني لـــم �أرد �للقاء بـــه وجهاً

ا، و�قترح �أن يكون �للقاء في �لدكان، حيث  وو�فقنـــي �أبي على ذلك �أي�صاً

كان لدينا محّل لبيع �لحقائب. 

�إلـــى خلـــف مكان عر�ـــس �لحقائب، حيـــث تتدّلى بطريقـــة تريحني 

بالوقوف خلفها، ح�صر عّبا�س فـــي �لوقت �لمعلوم. ��صتقبله �أبي ورّحب 

به بحر�رة و�صاأله عن �أحو�له، ثّم �أجل�صه على كر�صّي في �لجهة �لمقابلة 

� من بين �لفرجات �لتي بين �لحقائب �لمتدلّية. ا. �صاهدته جيداً لي تماماً

فيما بعد قال لي عّبا�س: »حين جئِت اإلى الدّك�ن. من الوا�شح اأّنه� 

ك�نت خطة، وهي من تدبيرك«. 

وكان يقـــول: » من���ذ البداي���ة عرفت اأين تجل�ش���ين وكن���ت تنظرين 

اإلّي«.



يملا  يفلا يملايياا ليملااملا  31

طلبـــت من و�لدي �أن يحّدثه ب�صكٍل �صريـــح حول در��صتي، و�أن ياأخذ 

ا �أن ل يمنعني من متابعة �لدر��صة.   ا، وي�صع عليه �صرطاً ا قاطعاً منه كالماً

لقد �أخبروه عّني وعن عنادي ولكّنه لم يهتّم، وكان يقول:

»توّكلت على اهلل. وك�أّنه قد اأُلِهم اإلّي اأن اأقوم بهذه الم�ش�هرة«.

ا. بع�س  � �إ�صافياًّ � �أو ليبذل جهداً  ولهـــذ� �ل�صبب لم يكن ليتكّلف كثيـــراً

�لّنا�ـــس توّقعـــو� �أّنه بعـــد �لزو�ج، �صيـــوؤّدي وجودي معه �إلـــى �لتقليل من 

ذهابه �إلى �لجبهة؛ �إّل �أّن عّبا�صا كان يقول وب�صر�ٍس قاطع:

»م� دامت هن�ك حرب ولدّي القدرة وال�شتط�عة، فلن اأتوّقف عن 

الذه�ب اإلى الجبهة«.    

ا كنت �أتوّقـــع منه ذلك، وكنت م�صـــرورة؛ لأّنه  بالمنا�صبـــة، �أنـــا �أي�صاً

يفّكر بهذه �لطريقة. 

في ذلـــك �ليوم، عندما تحّدث و�لدي معه حـــول �لدر��صة، و�صرطي 

بعـــدم تـــرك �لتح�صيل �لعلمي، كنـــت �أترّقـــب رّده بح�صا�صّية. وقد كنت 

�صمعت �أّن �لكثير من �لرجال، في بد�ية �لأمر، يقبلون �أّي �صرط وعندما 

رت نف�صـــي؛ لكي �أ�صمع  يتـــّم لهـــم �لأمر ين�صون كّل �صـــيء. كنت قد ح�صّ

جو�به �أّنه باإمكاني متابعة در�صها، ولكّنه قال:

»ل م�شكلة في الدرا�شة م� دامت ل ت�شّر بحي�تن�«.
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مراسم الخطبة والعقد

ا قد يظهر �أّنكم ل تقبلون  لعّلكـــم قد و�جهتم مثل هذ� �لأمر، فاأحياناً

�؛ لكّن �لنهاية تكون مختلفة  � ما ب�صهولة، وبد�يته تكون �صعبة جـــدًّ �أمـــراً

ا من خالل �صماع كلمة �صادقة، �أو عند روؤية حدٍث ب�صيط... تماماً

دق عّبا�س، في تلك �للحظات، نقلني من �صّفة �إلى �صّفة �أخرى.  ف�صِ

ا،  �. في ذلك �ليوم، ولكي يكون قر�ري محكماً فكالمـــه �أّثر في قلبي كثيراً

��صتخـــرت �هلل فجـــاءت �لآية: »اهلل نور ال�ش���م�وات والأر����س مثل نوره 

كم�ش���ك�ة فيه� م�ش���ب�ح، الم�ش���ب�ح ف���ي زج�جة  الزج�ج���ة ك�أنه� كوكب 

دّرّي يوقد من �شجرة مب�ركة زيتونة ل �شرقية ول غربية ، يك�د زيته� 

ي�ش���يء ول���و لم تم�ش�ش���ه ن�ر نور على ن���ور يهدي اهلل لنوره من ي�ش����ء 

.(1(
وي�شرب اهلل الأمث�ل للن��س واهلل بكل �شيء عليم«

مـــع هـــذه �لآية لم يعد من مجـــال للرف�س. حّتى ل �أن�صـــى، هناك نكتة 

�أ�صا�صّية في �لآية، وبالطبع هي مرتبطة �أكثر بعّبا�س وروحّيته، وقد �أدركتها 

� �إلى  – فيما بعد- من عّبا�س نف�صه؛ فبناءاً على فئة من �لرو�يات و��صتناداً
دة فاطمة �لزهر�ء O هو محور  �لتفا�صيـــر، فاإّن �لوجود �لمقّد�س لل�صيِّ

هذه �لآية. 

 ، عندما كان �لحديث حول �لمهر وما �صابه، 
(2(

ففي مر��صم �لخطبة

قال عّبا�س بر�حٍة تاّمة، كما في �لمّر�ت �ل�صابقة:

)1) �صورة �لنور، �لآية: 25.
)2) مر��صم �لخطبة ويقال لها بالفار�صية : بلى برون..
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» ل �شيء لديَّ غير التوّكل على اهلل تع�لى«. 

حّتـــى �لبارحة لم �أكن قد ح�صمت �أمري في �لزو�ج؛ �أّما �لآن فينبغي 

�أن �أبحـــث �لأمر و�أنهيه جديًّا مع �أهلي، وعلى �لأقّل ينبغي �أن �أر�صيهما. 

كان �لمهر في �لمح�صلة 16000 تومان. في �لبد�ية عر�س �أبي �أن يكون 

� �أن �أذهب �إلى بيتـــي. لكّن عائلة  ـــة في بيت، وكان يعنيه كثيـــراً لـــي ح�صّ

عّبا�س قالت:

»الآن ل ن�شتطيع«.

 قال �أبي: »قّدموا �ش���يًئ�؛ ليتمّكن� من �ش���راء بيت فيم� بعد اإن �ش����ء 

اهلل«.

فـــي 12/ ت�صرين �لأول/ 1982 هـ.�س  ذهبنـــا ل�صر�ء لو�زم �لخطبة. 

�، قّدمه عّبا�ـــس �إلّي ليلة �لعقـــد هدّية. و�أنا  ��صتـــرت و�لدة عّبا�ـــس عقداً

� �صيقيمون مر��صم خطبة �لعقد في بيتنا.  ��صتريت له هدّية �صاعة. فغداً

كانـــت مر��صم �لعقد بهـــذه �لب�صاطة �لتي توّقعتهـــا. دعونا �أقرباءنا من 

ا ف�صيئاًا عرف  �لدرجة �لأولى وبع�س �أقرباء �لدرجة �لثانية. ومن ثّم �صيئاً

�لكثير من �لجير�ن و�لمعارف بزو�جنا. 

ا �أبي�س �للـــون، ��صتعرته من زوجة �أخي.  في تلك �لليلـــة �رتديت ثوباً

ـــا عادّييـــن، وقد �أرخـــى �لقمي�س فوق  و�رتـــدى عّبا�ـــس بنطالاً وقمي�صاً

�لبنطال. 

بعد �إجر�ء �لعقد، �أو�صل عّبا�س و�لديه �إلى �لبيت، ثّم رجع �إلى بيتنا. 

�صبـــاح �ليـــوم �لتالي ذهبنـــا �إلى »دار ال�ش���الم« وهـــي رو�صة �صهد�ء 
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كا�صان. كان يعرف �لكثيـــر من �ل�صهد�ء. وذكر لي خو�طر عنهم. كنت 

قد �صمعت �لكثير عن �لحرب و�لإخوة في �لمعارك؛ �إّل �أّن حديث عّبا�س 

ا، تغّيـــر كّل �صيٍء في  ا. �أ�صا�صاً � وغ�صًّ ا جديـــداً ـــا �آخـــر، وبد� �صيئاً كان �صيئاً

حياتـــي من لحظة �إيقاع عقد �لزو�ج، و�أ�صبح له طعٌم �آخر. و�متالأ قلبي 

فـــي تلك �ل�صويعـــات �لقليلة بكّل محّبة وع�صق، يمكـــن لمر�أة �أن تكّنهما 

لزوجها. 

fff
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قدٌح وملعقتان وطنجرة

فـــي ذلك �ليوم، وقبل �أن نذهب �إلـــى د�ر �ل�صالم، تحّدثنا في �لبيت 

�. وقد �صاألته: ما يقرب من �صاعة. تكّلمنا كثيراً

» م� نوع المراأة التي تحّب اأن تكون �شريكتك في الحي�ة؟«.

�أجاب: »كنت دائًم� اأ�ش����ل اهلل اأن يجعل ن�ش���يبي امراأًة، ت�شتطيع اأن 

ا«. تعي�س معي حي�ة متوا�شعة جًدّ

 �صاألته: »وكيف ترى الحي�ة المتوا�شعة؟«.

�أجـــاب: »تك���ون متوا�ش���عة ب�لكتف����ء ب�أدنى و�ش����ئل العي����س؛ قدح 

وملعقتين وطنجرة «.

 �بت�صمُت. ��صتقّر في مكانه و�صاألني: »لم�ذا ابت�شمِت؟«. 

قلت: » لأّنه لدّي نف�س الروؤية التي لديك«.

�صاأل: »كيف ذلك؟«. 

�أجبتـــه: »قلي���اًل م� كن���ت اأفّكر ب�ل���زواج، لكن في الحي���ن التي كنت 

اأفكر فيه، كنت اأطلب من اهلل تع�لى اأن يرزقني اإن�ش�ًن� لديه الأخالق 

والإيم�ن؛ وكنت اأحّدث نف�شي اأّنه اإذا م� ح�شل ذلك، ف�ش�أكون من�شجمة 

مع���ه مهم���� ك�نت ظروف حي�تن�، حّتى لو لم يكن لدين� �ش���وى ب�ش���عة 

اأواٍن؛ ملعقتين وقدح وطنجرة«. 

وعلمت حينها، �أّنه ذلك �ل�صخ�س �لذي تمنيُت �أن يكون من ن�صيبي. 

� بالن�صبة �إلّي: وكانت كلماته تلك لفتة جدًّ

»ملعقت�ن وقدح وطنجرة« ؛ لأّني كنت فيما �صبق �أحّدث نف�صي بهذه 
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�لكلمات نف�صها، حيث كانت لدّي هذه �لعقيدة ذ�تها.

�ليـــوم �لأّول من حياتنا �لزوجّية، لم يكن �أكثر من ن�صف نهار، فقد 

ا  ذهـــب �إلى طهر�ن قر�بة �لظهر، ورجع �إلى �لبيت بعد �أ�صبوع، بقي يوماً

�، ثّم عاد وذهب �أ�صبوعين، ثّم ذهب ثالثة �أ�صابيع، وهكذ�. و�حداً

ا  و��صتمـــّر على هذه �لحال حّتى �صهـــر �آذ�ر. وكان يطول غيابه �أحياناً

�صهر �أو �أكثر. ولكّن بقاءه معي لم يكن لي�صل �إلى �أكثر من يومين.

في كثير مـــن �لأوقات �لتي كان ينوي فيها �لبقاء ليوم، كانت تتحّول 

ا كان لديه عمل في مثل تلك �لأوقات. وحّتى لو لم  �إلى ن�صف نهار. حتماً

يكن لديه عمل، لم يكن يبقى �أكثر من يوم.

ـــا يخبرنـــا بقدومه. لم يكـــن في بيتنا هاتف، فـــكان يّت�صل  كان دوماً

بو�لدتـــه، وكانت هي من تخبرني بقدومه. عندما كان ياأتي، كان يذهب 

لروؤية �أّمه، ومن ثّم ياأتي لروؤيتي.

ـــا بها، ولكن �لذي  لـــم �أكن �أعرف طبيعـــة �لمهّمة �لتي كان م�صطلعاً

كنت �أعلمه �أّنها كانت خطيرة وكبيرة.

عندمـــا كان ياأتي �إلى كا�صان لروؤيتي، كّلما �صنحت له �لفر�صة، كنت 

ا بنحـــٍو ز�د من  �. وقد كانـــت �أخالقه �أي�صاً �أ�صعـــر �أّننـــي مدينة له كثيـــراً

�إح�صا�صي بهذه �لمديونّية.

عندما ذهـــب في �لمّرة �لثانيـــة، ��صتمّر غيابـــه �أ�صبوعين �أو ثالثة. 

: ولّما عاد طاأطاأ ر�أ�صه قائالاً

»المعذرة«.
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كان يبدو من مظهره �أّنه كان يقولها من �صميم قلبه. �أ�صابني �لهلع 

و�صاألت: 

»ِممَّ تعتذر؟«.

قال: »لأّنني تركتك وحيدًة طوال هذه المّدة«.

كان هـــذ� د�أبـــه مـــع و�لـــدّي. وكان يعتـــذر منهمـــا؛ لأّنـــه ل ي�صتطيع 

ا �أ�صبحـــا موَلعين بعّبا�س بقدر ما كنت  �، وهما �أي�صاً زيـــارة �بنتهما كثيراً

مولعـــةاً به. وقد �زد�د حّبهمـــا وتعّلقهما به جّر�ء هذ� �ل�صلوك �لذي كانا 

ي�صاهد�نه منه.

� من �صخ�صّيته. ذ�ت مّرة وبينما  وكاأّن هذ� �لأدب و�لتو��صع �أ�صبح جزءاً

ا، كّنا نفّت�س في �أحد �ل�صو�رع عن عنو�ن �أحدهم. قلت له:  كّنا خارجين معاً

»ا�ش�أل اأولئك ال�شبَية«.

�:»م�ذا؟«. فقال فوراً

، ل لب�س فيها. قلت: تعّجبت، فقد كانت عبارتي و��صحةاً

»األ تريد اأن تهتدي اإلى العنوان؟«.

قال: »نعم«.

قلت: »ح�شًن�، ا�ش�أل اأولئك ال�شبية«.

قال: »هوؤلء لي�شوا �شبية، هم يعتبرون اأنف�شهم رج�ًل؛ لو تعلمين 

م�ذا يفعل في الجبهة من هم في مثل �شّن هوؤلء«.

بعدهـــا، وباحتر�ٍم فائق، نادى تلـــك �لمجموعة نف�صها �لتي و�صفتها 

بال�صبية، و�صاألهم عن �لعنو�ن.
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كثير من �أقربائنا لم يح�صرو� عقد قر�ننا. ولم يكن عّبا�س قد ر�آهم 

قبالاً �أو تعّرف �إليهم. في بع�س �لأوقات، حين كّنا نخرج بال�صّيارة، و�أرى 

بع�س �لأقرباء فـــي �لطريق، كنت �أقول لعّبا�س: »هذا �ش���هر عّمي« كان 

�، يترّجل منها، يتقّدم وي�صّلم عليه باحتر�م، وي�صاأله  يوقـــف �ل�صّيارة فوراً

عن �أحو�له.

على �أّي حال، �صّكلت قّلة �إجاز�ت عّبا�س بالن�صبة �إلّي مع�صلةاً رئي�صة. 

ا كم كان  كنـــت �أوّد حّل هـــذه �لمع�صلة باأّي طريقٍة كانت. ل �أذكـــر تماماً

م�صى علـــى زو�جنا حينمـــا طرحت �أمـــام �لعائلة، مو�صـــوع ذهابي مع 

� �أّن �أبي  )1) و�لعي�س هناك، و�أذكـــر جّيداً
عّبا�ـــس �إلى �لمناطـــق �لحدودّية

كان يعار�س هذ� �لمو�صوع ب�صّدة. كان يقول: 

���ًة ب�لن�شبة اإلى  ا، خ��شّ »الحي�ة في المن�طق الحدودّية �ش���عبة جدًّ

الغرب�ء. واأن� ل احتمل اأن تعي�س ابنتي مثل هذه ال�شع�ب«.

ولكّنـــي حيث كنت �أوّد من كّل قلبي �أن �أق�صي مع عّبا�س �أوقاٍت �أكثر، 

لم �أعـــد �أفّكر بال�صعـــاب و�أمثالهـــا. وعلى �لرغم مـــن معار�صة و�لدي 

لذهابـــي، �صّممت على �لذهاب؛ �إّل �أّنني كنت �أعلم �أّن �لأمر في �لنهاية 

ا، يوّد �أخذي معـــه �إلى هناك. كنت  يعـــود �إلـــى عّبا�س. كان عّبا�ـــس �أي�صاً

�أظـــّن �أّنه ما من م�صكلـــة �أمامنا، لكن عندما علـــم عّبا�س بعدم مو�فقة 

)1) لّمـــا كان لـــدى عّبا�س عمٌل مهـــّم وخطير في �لجبهات على �لحـــدود؛ و�ن�صغال كثير، هو وغيره 
�صرهم في قرى 

ُ
مـــن �لم�صوؤوليـــن- كانت هناك طريقـــة لتي�صير �لبقاء في �لجبهة، �أن تعي�ـــس �أ

ومـــز�رع قريبة من �لجبهة و�لحـــدود، ليت�صّنى لهم �لذهاب �إلى �لجبهـــة و�لعودة منها في �أقل 

�صو� مناطق �صكنّية لهوؤلء �لأ�صخا�س. وقت ممكن، وخ�صّ
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و�لدي، قال: 

»فلننتظر ريثم� يوافق«.

�صبرنا �إلى �صهر بهمن من تلك �ل�صنة. وكنت �أطرح مو�صوع ذهابي، 

مـــن وقت لآخر. ذ�ت مـــّرة، ولعّله من �أجل �أن يحّل هذه �لم�صاألة نهائيًّا، 

قال �أخي: 

ا من اأم���ر ذه�بك ، فلم�ذا  »تعلمي���ن ي���� زهراء اأّن اأبي يتح�ّش����س جدًّ

ت�شّرين كّل هذا الإ�شرار؟«.

بعدهـــا طلب مّني بنحٍو حا�صم �أن �أبقى في كا�صان، و�أن �أتابع حياتي 

كما في �لأ�صهر �لما�صية. 

قلت: »اأبقى ي� اأخي، ولكن ب�شرط«.

قال: »م� هو؟«.

قلـــت: »اإذا �ش���منت واأبي اأّن عّب��ًش���� �ش���وف يعود حيًّ� بع���د كّل ذه�ب 

له اإلى الجبهة، ف�ش���وف اأبقى في ك��ش����ن ع�ش���ر �ش���نوات ب�لنحو الذي 

تقولون«.

كان هـــذ� �لدليل وهذ� �ل�صـــرط كالماء �لذي �أخمـــد �لنار، فلم يعد 

�أمامهما من �صيء ليقوله.

ا بالأمر. �صكر �هلل، وقال:  في �أّول مكالمة هاتفّية، �أخبرت عّبا�صاً

»اإذن ، �ش����أهّيئ بيًت���� ف���ي هذه الن�حية، وا�ش���تعّدي اأن���ت للمجيء م� 

اأمكن لك ذلك«.

fff
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المنزل الجديد

قبـــل عّدة �أّيام من بدء عملّيات و»الفج���ر التمهيدّية«، وفي �لإجازة 

بنا �أغر��صنا و�نطلقنا.  �لق�صيرة �لتي �أتى فيها عّبا�س �إلى كا�صان، و�صّ

ا من �أهل  ا �أخـــي �ل�صغير مح�صن. فقد كان هو �أي�صاً وقـــد جاء معنا �أي�صاً

�لجبهة، وكانت تربطه بعّبا�س عالقة وطيدة.

و�صلنا �إلى »�شو�س« في منت�صف �لليل، وو��صلنا �ل�صير �إلى �أن و�صلنا 

� كيف  �إلى محّلـــة ت�صكنها عو�ئل �لحر�س. قبل ذلك �صاألـــت نف�صي مر�راً

�صتكـــون هذه �لمدينة؟ كان عّبا�س قد �أخبرنـــي �أّن هناك ن�صاءاً �أخريات 

ا  ا. كنت �أظّن �أّنهّن جماعات ن�صطة من �لن�صوة، �لالتي يعقدن دوماً �أي�صاً

ا من �لأمور،  جل�صـــات �لأن�س و�لدر�ـــس و�لبحث و�أمثالها. فلم �أجـــد �صيئاً

�لتي فّكرت فيها على �لإطالق؛ فقد كّن منت�صر�ت هنا وهناك، و�لبيوت 

بعيٌد بع�صها عن بع�س. 

، ولم �أكن �أعلم مـــا كان �صي�صيبني لـــو �أّنني ر�أيت  لقـــد و�صلنا ليـــالاً

�لمنطقة مّرةاً �أولى في و�صح �لنهار.

ا لل�صكن �صوى  كانت �لبيوت مهّدمـــة ومتباعدة، ولم يبَق منها �صالحاً

ا من �لدمار. �أخذنـــي عّبا�س �إلى �أحد  ب�صعـــة بيوت، لم ت�صلم هـــي �أي�صاً

هذه �لبيوت وقال:

»لقد خّرب الأعداء هذه المنطقة م� ا�شتط�عوا«.

لـــم يكن في �لبيت م�صباح كهربائّي. قلـــت: ماذ� يمكن �أن نفعل في 

هذه �لعتمة؟.
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قال عّبا�س: »انتظري قلياًل، وُي�شّوى الأمر«.

ا كهربائيًّا من �لبيـــت �لمقابل، بعدها علمت �أّنه  ذهـــب وجلب م�صباحاً

كان منـــزل �ل�صّيـــد عباديان. عّلق �لم�صبـــاح و�أناره. كانـــت �أر�س �لغرفة 

ا من  مليئـــة بالتر�ب، و�لحجـــارة �ل�صغيرة. وبالجملة، كان �لمنـــزل موؤّلفاً

غرفتين، ومدخل بم�صاحة متـــر ون�صف، ومطبخ بالم�صاحة نف�صها. وكان 

�لحّمام وبيت �لخالء خارج �لمنزل، ولكنهما مّت�صالن به. لقد �صاعدتني 

ا مع تلك �لأو�صاع. معتقد�تي �لدينّية، وكذ� حّبي لعّبا�س على �لتكّيف �صريعاً

كن�صنـــا �إحدى �لغرف بحيـــث �أمكننا فر�س بطانّية فيهـــا، وكذ� �أعّد 

ا للنوم في �لغرفة �لأخرى. �أخي مح�صن لنف�صه مكاناً

بتنا ليلتنا. في �ل�صباح �لباكر قال عّبا�س:

»هل تريدين �شيًئ�؟«.

قلت: »اإلى اأين؟«.

قال: »ينبغي اأن اأذهب اإلى الجبهة«.

ا من �ل�صيطرة على نف�صي.  �أردت �لعتر��ـــس، �إّل �أّنني تمّكنت �صريعاً

فقلت:

»اذهب، في اأم�ن اهلل وحفظه«. وغادر.

�أّول �صبـــاح لي هناك كان ل ُين�صى. فقـــد تناولت طعام �لفطور عند 

 � �ل�صّيـــدة »عب�دي����ن«. فتحنـــا بـــاب �ل�صد�قة علـــى م�صر�عيـــه، ونظراً

لتعاملهـــا �لـــودود �أحّبـــت �إحد�نا �لأخرى مـــن �للحظة �لأولـــى. بعدها، 

نّظفت �لمنزل بم�صاعدة �أخي مح�صن، ورّتبنا �لأغر��س.
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بعـــد ثالثة �أّيـــام، عاد عّبا�ـــس. عندما فتحت �لباب لـــم يدخل. كان 

مطاأطئ �لر�أ�س. قلت:

»ِلَم ل تدخل؟«.

قال: »اأن� خجٌل منك«.

، قلت: »كيف لي اأن اأ�ش�محك؟«. �أحببت �أن �أ�صاك�صه قليالاً

قال: »في ذلك اليوم، كنت اأوّد اأن اأرجع �ش���ريًع�، لكّنني لم اأ�ش���تطع، 

واأن� الآن خجل من الدخول«.

بقينـــا مّدة �صنتين في �صو�ـــس �إلى �أن ��صُت�صهـــد. كان في تلك �لمّدة 

ا لـــي. حاولت �أن ل �آخذ هذ�  د�ئـــم �ل�صعور بالخجل، ويعتبر نف�صه مديناً

�لكالم على محمل �لجّد، قلت له: 

»اأنت ل�شت مديًن� لي، بل اأن� من هي مدينة لك «.

في �أوقات غيابه �لطويل، كنت �أ�صّلي نف�صي ب�صهولة. وكنت على يقين 

�س كل �أوقات فر�غه لي. �أّنه كان يخ�صّ

fff
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البكاء األخير

بعـــد �إنهـــاء �إحدى �لعملّيات عـــاد �أكثر رفاقه �إلى بيوتهـــم، ولكّنه لم 

يفعل. في �ليوم �لتالي، �صمعت �أّن �إحدى �ل�صّيد�ت كانت تقول:

»وك�أّن ال�شّيد )عّب��س( كريمي ل يهتّم كثيًرا لأمر ع�ئلته!«.

يبدو �أّن زوجها كان قد �لتقى بعّبا�س في �لجبهة، و�صاأله �إن كان يريد 

�لعودة �أم ل، فكان جو�ب عّبا�س: »ِلَم؟!«

ا لم ياأِت، تفّوه بهذه �لكلمات. عندما عاد �إلى �لمنطقة ور�أى �أّن عّبا�صاً

ا، لقـــد �حترق قلبي من �صماع تلك �لكلمات. في �لليلة �لتالية،  �صدقاً

لـــم تكد تم�صي �صاعة �أو �صاعتان على منت�صف �لليل، حّتى عاد عّبا�س. 

�، و�صاألني  ما �إن فتحت له �لباب حّتى ��صت�صلمت للبكاء. هاله �لأمر كثيراً

بكثير من �لقلق: »هل ح�شل �شيء في ك��ش�ن؟ لم�ذا تبكين؟!«.

ا �أتحّمل �ل�صعاب. وكان  لـــم �أكن قد بكيت �أمامه من قبل، كنت د�ئماً

ذلك �لبكاء �لأّول و�لأخير �أمامه. قلت:

»كنت قلقًة عليك، لي�س على نف�شي اأو اأّي اأحد اآخر«.

�صاأل: »وم� الذي حدث؟«

قلت: »اأحد رف�قك...«.

مـــا �إن تفّوهـــت بهـــذه �لكلمة حّتـــى فهم �لمو�صـــوع. قال: »ل ب���ّد اأّن 

اأحدهم ق�ل �شيًئ�«.

وفيما كنت ل �أز�ل �أبكي، قلت: »نعم«.

قال: »الم�ش�ألة حتًم� ب�شبب عدم مجيئي الب�رحة. اأق�ل �شيًئ�؟«.
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قلت: »نعم، الب�رحة لم يكن لديك عمل ومع ذلك لم ت�أِت«. 

قال: »وهل ت�شّدقين مثل هذه الأق�ويل؟«.

قلت: »ل«. 

قال: »ح�شًن�، فلم�ذا تبكين؟«.

قلت: »ي� اأخي! افتقدُتك«.

قـــال: »اإذا كن���ت تعرفينن���ي جّي���ًدا، ف���ال تدي���ري اأذني���ك لمثل هذه 

الأح�دي���ث. اأتعلمي���ن، ل���م يكن الم�ش����كين يق�ش���دون �ش���يًئ�، لكن رّبم� 

�شدرت عنهم مثل هذه الكلم�ت«.

ولكي يزيد من �طمئناني، قال: »اطمئني، لو ك�ن اأم�مي مّت�شع من 

لت مك�ًن� على هذا المك�ن، ولكنت اأتيت اإليك«. الوقت، لم� ف�شّ

ا يمـــّر علّي ولو لدقيقة و�حـــدة. فقد �صادف  تذّكـــرت �أّنـــه كان �أحياناً

مـــّر�ٍت عّدة �أّنه �إذ� �أر�د �أن ينتقل من منطقة �إلى �أخرى، وكان بيتنا في 

طريقـــه، كان ياأتي، ليلقي �لتحّية علّي وي�صاأل عن �أحو�لي هنا، من �أمام 

ا ولّما ياأِت.  �لباب، ومن ثّم يذهب. و�لآن قد م�صى 17 اأو 18 يوماً

قّلما �أذكر، �صو�ءاً حين كنت في كا�صان �أم عندما ذهبت �إلى �لجبهة، 

�أّنـــه كان ياأتي �إلى �لمنـــزل �أ�صعث �أغبر. فقد كان يذهـــب �إلى �لحاّلق، 

، ومـــن ثّم ياأتي �إلى �لمنزل. كما كان يولي �أهمّيةاً 
(1(

وبعدهـــا �إلى �لحّمام

كبرى لتاأمين حاجاتي. كان و�صعنا �أف�صل من كثير من عنا�صر �لحر�س. 

ا كانت تروج في �إير�ن �لحمامات �لعاّمة للرجال، يذهبون لال�صتحمام. حيث كانت �لمياه  )1) �صابقاً
ا مع �لنه�صة �لعمر�نّية و�لقت�صادّية  � ما تتوّفر حالياً قليلـــة في �لمنازل..وقد قّل وجودها ونادراً

ا ونّيف.  �لتي قامت بها �لثورة منذ ثالثين عاماً
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كان هناك �أ�صخا�س ل يفر�صون �ل�صّجاد �إّل بعد جهد جهيد؛ �أّما �أنا فقد 

كان لدّي �أ�صياء مثل فّر�مة �للحمة �ليدوّية، و�لمكو�ة. 

ا �أو لن�صف يوم، كان يذهب  ـــا، عندما كان يبقى في �لبيت يوماً �أحياناً

ل�صـــر�ء �لحاجّيـــات. كان يجلـــب موؤونـــة �أّيام عـــّدة من �للحـــم و�لخبز 

و�لفاكهة وغيرها. وكانت �أمثال هذه �لم�صتريات ت�صل �إلى �لذروة، قبل 

�لبدء بالعملّيات. وقد لحظت �لن�صاء �لأخريات ذلك، وكّن يقلن: 

»كّلم���� راأين���� الح�ّج ي�أت���ي اإلى المنزل بيدي���ن مملوءتين، ندرك اأّن 

وقت العملّي�ت قد اقترب!«.

عندما �أخبرته بذلك، �صحك وقال: »اإذن، اأن� لم اأوؤدِّ تكليفي الأمنّي 

جّيًدا«. 

ـــا �إلى �أن ل  ا �أي�صاً �إلـــى هذ� �لحـــّد كان يهتّم برفاهّيتـــي، وكان منتبهاً

يختلط �صيء من بيت �لمال باأمورنا �ل�صخ�صّية. 

fff
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االحتياط في بيت المال

 كثيُر وقت عندما �صاءت حاله. 
(1(

لـــم يكن قد م�صى علـــى ولدة د�ود

� �إلى  �، وفي نف�س يوم �صاءت حالـــه. وكان ينبغي �أن ناأخـــذه فوراً ُولـــد تـــوًّ

�لطبيب. كانت �صّيارة �لحر�س معه، ولكّنه لم يكن لي�صتعملها في �لأمور 

� حّتـــى �أّمّنا �صّيـــارةاً �أخـــرى لتنقله �إلى  �ل�صخ�صّيـــة. وقـــد تاأّخرنـــا كثيراً

�لطبيب. 

�أذكـــر �أّنه كان يحمل بيـــن معّد�ته قمع �صمغ لل�صق �لزجاج. في يوم 

: ��صطررت لل�صق �صيء. ما �إن حملته حّتى ر�آني عّبا�س فقال مبا�صرةاً

 »م�ذا تفعلين ي� زهراء؟«.

قالها بنحٍو �أثار عجبي، قلت: »اأريد اأن اأُل�شق �شيًئ�«.

قـــال: »هذا خ�����سّ ببيت الم����ل. ل يمكن ال�ش���تف�دة من���ه لالأمور 

 . ال�شخ�شّية«. لقد تعّلمت منه �أن ل �أ�صتخدم حّتى �لهاتف لأمٍر �صخ�صيٍّ

وحينمـــا كنت �أ�صطّر �إلى ذلك، كنـــت �أ�صّجل عدد �لدقائق، ليح�صب هو 

�لقيمة ومن ثّم ي�صّددها للحر�س. كان يقول: 

»لق���د اأعطون���� ه���ذا الخّط م���ن اأج���ل اأن يطلبون� ف���ي بيوتن�، عند 

الح�جة«.

فـــي بد�ية زو�جنا، ُحّولت قطعة �أر�ـــس با�صمه. لم يت�صّلمها. كان قد 

جل�ـــس؛ ليح�صب �لأمر فيما بينه وبين نف�صه، فـــر�أى �أّن هناك �لكثيرين 

)1) �بن �ل�صهيد عبا�س �لبكر.
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ا منه. وكان يقول:  مّمن هم �أكثر ��صتحقاقاً

»اأعطوا الأر�س لواحٍد منهم«.

قيل له: »وم�ذا عنك اأنت؟«.

قال: »ب�لن�شبة اإلّي، حيثم� اأذهب تتبعني اأر�شي«.

ا عنده، �أن ل يخلط مقد�ر ر�أ�س �إبرة من بيت  � مح�صوماً لقد كان �أمراً

ا ب�صـــيء من بيت �لمال، ول باأّي  �لمـــال بالأمور �ل�صخ�صّية. لم ياأِت يوماً

من و�صائل �لعمل �إلى �لبيت. 

fff
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فقد األصحاب

قبـــل �أّيام من عملّيات » والفجر 1«، �أتـــى ل�صاعات، ثّم ذهب بعدها 

�إلـــى �لجبهة، ولم يعد �إّل بعد  �لعملّيات بيومين. فقد طال غيابه حينها 

ا. نحو ع�صرين يوماً

وقـــد �أخبرتني بع�ـــس �ل�صّيد�ت، �لالتـــي كان �أزو�جهـــّن في �لجبهة 

ـــا عانى م�صاعب كثيرة  وعادو� مبا�صـــرةاً بعد �إنهاء �لعملّيات، �أّن عّبا�صاً

و�صهـــد م�صائب كثيرة، منها: �صهادة »ر�ش���� چراغ���ي«؛ فقد كان هو من 

�صحب جثمانه �إلى �لخطوط �لخلفّية. 

� من �لطلبة، �لذين �قتحمو� وكر �لتج�ّص�س  كان »ر�ش� چراغي« و�حداً

�لأمريكّي )�ل�صفارة �لأميركّية( في طهر�ن، ومن �أو�ئل �لأ�صخا�س �لذين 

ذهبـــو� �إلى كرد�صتـــان لقتال �لمعاديـــن للثورة، حيث �لتحـــق بمجموعة 

�لحـــاّج �أحمد متو�ّصليان. ومن حينها تعـــّرف بعّبا�س لي�صبحا �صديقين، 

ا بعد يوم. وعلى حّد علمي، كانت هذه �ل�صد�قة تكبر وت�صتّد يوماً

مـــّرت �صّتة �أو �صبعة �أ�صهر على زو�جنـــا، لكّن مجموع �لأّيام و�لليالي 

ا  ـــا لم يتجاوز �لأ�صبوعين. لم �أكن قد خبرت بعد �صيئاً �لتي ق�صيناها معاً

مـــن معنوّياتـــه، قلـــت: »لقد تلّق���ى حتًم� �ش���رب�ت كثي���رًة م���ن الن�حية 

المعنوّي���ة«. لـــم �أكن �أعلـــم ماذ� ينبغـــي �أن �أفعل عند مجيئـــه، �أو كيف 

�صاأو��صيه و�أطّيب خاطره.  

ا  لكـــن عند مجيئه كان كّل �صيء علـــى خالف توّقعي. لقد كان ب�صو�صاً

�؛ ظننـــت �أّن كّل مـــا �صمعته كان غيـــر �صحيح، ولكن،  كعادتـــه وم�صروراً
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ُيعقل؟ قال: 
َ
�أ

»م�ذا لديك من اأخب�ر عن ك��ش�ن؟ م�ذا فعلت في الأّي�م الم��شية؟ 

وكيف اأم�شيته�؟«.

جبه. �صاألته 
ُ
. لـــم �أ وكاأنـــه لم يكن في حـــرب، وكاأّنه لم ي�صهد فاجعةاً

بترّدد: 

»م�ذا عن الحرب؟ وكيف ك�نت العملّي�ت؟«

�أ�صار بيده وقال: »اإيه، لم تكن �شّيئة، ك�نت جّيدة«.

�نتابتني �لحيرة. قلت: »جّيدة، فقط؟!«.

وك�صخ�ـــسٍ متعّجب مـــن �صماع كالم غريب قال: »ح�ش���ٌن، نعم، وهل 

ك�ن من المقّرر اأن تكون هن�ك اأخب�ر اأخرى؟«. 

قلت: »وم�ذا عن كّل هذه الم�ش�عب التي قيل: اأّنك ع�نيته�؟ وكّل 

هذه المواجه�ت؟«. 

فقال: »اإّنه� الحرب. وهل يوّزعون الحلوى في الحرب؟«. 

قلت: »اأي: اإّنك ل�شت م�شت�ًء؟«.

لعّلـــه ر�آنـــي �ألـــّف و�أدور فقـــال: »ا�ش���معي ي� زه���راء، ينبغ���ي للحرب 

ب���كّل خ�شو�ش���ّيته� اأن تبق���ى ف���ي الجبه���ة، وللحي����ة ال�شخ�ش���ّية ب���كّل 

خ�شو�شّي�ته� اأن تبقى في البيت«.

ا ل�صهادة ر�صـــا چر�غي، وقد تاأّخر في  بعدهـــا �أدركت كم كان حزيناً

�لح�صـــور يومين؛ لكي ي�صتطيع �أن يكون مـــن �لناحية �لمعنوّية، في مثل 

حالته �ل�صابقة.
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لقـــد تعّلمـــت �أن �أكـــون كذلك بالن�صبة �إلـــى �أهلي و�أخوتـــي؛ فلم �أكن 

ا، كنت  �أطلعهـــم على �صيء من �ل�صغوط، و�لم�صاكل �لتي �أعانيها. �أحياناً

�أ�صّخ�س �أّنه ينبغي �لكذب عليهم من �أجل �لم�صلحة. فكنت �أقول: 

»يذه���ب عّب�����س دوًم� في ال�ش���ب�ح الب�كر، ويعود بع���د الظهر. م�ذا 

يح�شل لو ب�ت ليلًة خ�رج البيت؟«.

�أو كنـــت �أقـــول: »ه���ذه المنطقة التي ن�ش���كنه� تع���ّج ب�لحر�س، وهي 

ا«. اآمنة جدًّ

�. كان يقول:  كان عّبا�س يعرف عقلّية �أهلي جّيداً

�ًل واحًدا  »اإذا اأح�ش�ش���ِت ب�أدنى انزع�ج مّني، فيكفي اأن تّت�ش���لي ات�شّ

ببيت اأهلك«.

بعدهـــا، كان ي�صحـــك ويقول: »ي�ش���تغرق الطري���ق من ك��ش����ن اإلى 

هن���� نح���و 8 اأو 9 �ش����ع�ت، ولكن من اأجلك، يكون���ون هن� بظرف خم�س 

دق�ئق«.

 كنـــت �أر�صل �لر�صائل �إلى و�لـــدي وو�لدتي، �أكثر من �لت�صال بهما. 

وكان عّبا�ـــس عادةاً من ي�صـــع �لر�صائل في �لبريد. فـــي �إحدى �لمّر�ت، 

ن�صـــي و�صع �إحدى �لر�صائل في �لبريد. عندما عاد �إلى �لبيت، وقبل كّل 

�صيء �أخبرني عن �لر�صالة.

قال: »اعذريني فلم اأ�شتطع اأن اأ�شعه� في البريد«.

قلت: »ه�! وكيف لم ت�شتطع؟«.

قال: »ن�شيت، وبدًل عنه قمت بعمل اآخر«.
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�صاألت: »وم� هو؟«.

قال: »فتحته� وقراأته�«. 

بعدها، وكاأّنه �أر�د �أن ينتقد بنحٍو وّدّي ولطيف على �صيء، فقال: 

»كم كذبت في هذه الر�ش�لة ي� زهراء«.

لـــم �أتر�جع، قلت: »هذه الكذب�ت هي الت���ي تبقيني هن� عندك، فلو 

اأقول الحقيقة، لم� تركني والدي هن� لحظًة واحدًة«. 

لـــم �أكن م�صتعـــّدة ل�صتبد�ل نعمة روؤيته باأّي �صـــيء. كنت �أتحّمل من 

�أجله كّل �أنو�ع �لمعاناة، حّتى معاناة �لحمل، وما بعده.

fff
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الوالدة، يا زهراء

كان قد بقي �أمامنا �صهر على ولدة »داود«، فذهبنا من «�إ�صالم �آباد« 

�إلـــى «�أنديم�صك«. كان من �لمقّرر �أن ُتنّفـــذ عملّيات في �لجنوب. وكان 

عّبا�ـــس كالمعتـــاد، قليالاً ما ياأتـــي، ويتاأّخر مّرةاً عن �أخـــرى. كان لفترة 

ة. وكما �لأوقات �لأخرى، كنت �أتما�صى مع عدم  �لحمل م�صاكلها �لخا�صّ

مجيء عّبا�س، ولكّنني لم �أ�صتطع تقّبل فكرة عدم ح�صوره عند �لولدة. 

كانـــت هذه �لفكـــرة تقلقني منذ �أو�ئل �لحمل. ولقـــد قر�أت قبل مخا�س 

�لـــولدة باأّيـــام، زيارة عا�صور�ء �أربعين مرةاً بهـــذه �لنّية، وهي؛ �أن يكون 

� عند ولدة طفلي. عّبا�س حا�صراً

فـــي عـــام 1984م، فـــي �لتا�صع مـــن �صهر رم�صـــان �لمبـــارك، ما �إن 

� ما �صيحدث. كانـــت بيوتنا في �أنديم�صك  ت�صّحـــرت حّتـــى علمت �أّن �أمراً

مبنّيـــةاً فـــي م�صاحة د�ئرّيـــة. وكنت ت�صتطيـــع من ور�ء �لنافـــذة �أن ترى 

�ل�صاحـــة �لتي تجمـــع �لبيوت ب�صكٍل تاّم. نظرت، فلـــم �أَر في �ل�صاحة �أّي 

� في �لمجّمع. �صّيارة، ما يعني �أّنه ما من �أحد من �لرجال كان موجوداً

قلت في نف�صي: »م�ذا �ش�أفعل اإن ح�نت �ش�عة ولدتي؟«.

ـــا ما. مـــا �إن �أّذن �لموؤّذن، حتـــى �أدّيت �صالة  �عتر�نـــي �لخوف �صيئاً

�ل�صبح، ومن ثّم �صرعت بتالوة �لجزء �لتا�صع من �لقر�آن.

ا، رّن �لجر�س.  نحـــو �ل�صاعة �لخام�صة و�لن�صـــف �أو �ل�صاد�صة �صباحاً

فتحت �لبـــاب. لم يكن �صيء ي�صعدني في تلـــك �لأحو�ل و�لظروف �أكثر 

مـــن روؤيـــة عّبا�س. دخـــل و��صتلقـــى وهو في لبا�صـــه �لع�صكـــرّي. جل�صت 
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بجانبه. �صاألت عن �أحو�له. قلت: »م� الذي ح�ش���ل لتعود �ش���ب�ًح� بهذه 

ال�شرعة؟«.

كنت �أظن �أّنه �أتى؛ ليبقى �إلى �لغد. فقال: »اإّني ذاهب«. 

قلت: »اإلى اأين؟«.

قال: »اإلى طهران«.

قلت: »معذرًة، الآن وقد اأر�شلك اهلل، ل يمكنك الذه�ب اإلى مك�ن«.

قال: »غير ممكن، فلدين� جل�شة بعد الظهر، علّي اأن اأذهب حتًم�«. 

قلت: »ل �شبيل اإلى ذلك اإطالًق�، ينبغي لك اليوم اأن تبقى هن�«.

نظر �إلّي بتعّجب و�صاأل: »هل هن�ك خطب م�؟«.

قلت: »الظ�هر نعم«.

قال: »ل! هل تمزحين؟«.

قلت: »ل �شدًق� اأقول«.

نظـــر �إلّي نظرة فيهـــا ريبة وقال: » ُيق�ل: اإّن الن�ش����ء ف���ي مثل هذه 

الأوق�ت يبداأن ب�لغنج والدلل«.

قلت: »ولكّن الأمر لي�س كذلك «. 

عندما ر�أى �لق�صّية جّدية، قال: »اإذن، قومي لآخذك اإلى ك��ش�ن«.

قلت: »لي�س اأم�من� مّت�شع من الوقت للذه�ب اإلى ك��ش�ن«.

ا، وقال: »فم� العمل الآن براأيك؟«. �متالأت عيناه قلقاً

قلت: »ل �شيء، نذهب اإلى الم�شت�شفى«.

لـــم يكن فـــي م�صت�صفى �أنديم�صك ق�صـــم خا�ّس بالـــولدة. وفيما كّنا 
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نتـــد�ول �لأمر فيما بيننـــا رّن جر�س �لباب. ذهب وفتـــح �لباب، و�إذ� به 

يهّلل ويرّحب باأحدهم.

� ومن �صميم �لقلب، فقلـــت: ل بّد �أن يكون �أحد  كان ترحيبـــه �صديداً

�لأقارب. ذهبت لأجد �أّن حد�صي قد �صّح، كانت و�لدته مع �أحد �إخوته. 

لعّلـــه لم يكن �صيء �أ�صعـــد على قلب عّبا�س في تلـــك �لّلحظات من روؤية 

و�لدته.

كانت »دزفول« �لمدينة �لأقرب �إلى �أنديم�صك. ذهبنا برفقة و�لدته 

�إليهـــا. �صاأل عّبا�س �أحدهم عن �لم�صت�صفى، فاأجابه: »هن�ك واحدة في 

اآخر هذا ال�ش�رع«.

، ثّم توّقف و�أخرج ر�أ�صه  �صكـــره عّبا�س و�نطلق بال�صّيارة. �صار قليـــالاً

من �لنافذة و�صاأل �لرجل نف�صه: »معذرًة، م� ا�شمه�؟

قال �لرجل: »ُيق�ل له� م�شت�شفى »ي� زهراء«.

فجـــاأةاً تهّلل وجـــه عّبا�ـــس، وكاأّن كيانه �نقلب من �صمـــاع هذ� �ل�صم 

�لمقّد�س. ف�صاح من �صميم قلبه: »ي� زهراء«

ُذهـــل �لرجل، �أنـــا وو�لدته ت�صّمرنا فـــي مكانينا. قلت: »م����ذا حدث 

فج�أًة؟«.

قـــال وكاأّنه كان يخاطب نف�صه: »رمز عملّي����ت الفتح المبين هو »ي� 

زهراء«، و�أنت زهر�ء، وهنا م�صت�صفى »ي� زهراء!«.

و�صرخ ثانية من �أعماق �لقلب: »ي� زهراء« و�نطلق.

ا )ل يو�صـــف(. وقد كان يكّرر  كان عّبا�س يحـــّب �لزهر�ءO حبًّ
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ـــا ويقـــول:  كاأّن �لزهـــر�ء O تحوطنا برعايتهـــا. وعلى �أ�صا�س  د�ئماً

هـــذه �لرعاية، كّل �صيء وكّل حدث يحدث لي، يبد�أ بال�صم �لمقّد�س »ي� 

زهراء«.

لم يكن حّب عّبا�س للزهر�ءO، بنحٍو يمكن و�صفه �أو حّد يحّدده. 

 : وهنا �أذكر خاطرة، فبعد �صهادته، قال �ل�صيخ ح�صين �أن�صاريان مّرةاً

»في اإحدى مج�ل�س الدع�ء والمديح التي كنت اأتلوه� للمج�هدين، 

لفت نظري ا�شطراب اأحد التعبوّيين وعدم تحّمله. ك�ن يبكي من دون 

حي����ء وي�ش���ّج؛ وك�أّنه ك�ن ق���د انقطع عّم� حوله، وك�أّن���ه لي�س موجوًدا 

ف���ي ه���ذه الدني����. وقد �ش���ّد انتب�هي اإليه. بع���د اإتم�م مرا�ش���م الدع�ء، 

�ش�ألت عن ق�ئد اللواء. واأردت اأن اأ�ش�أله عن ذلك ال�ش�ّب، لكّنني لم اأكن 

اأتوّقع اأن يكون ق�ئد اللواء هو ذلك ال�ش�ب نف�شه«.

� للم�صاركة في ت�صييـــع جثمان  حتـــى �إّن �ل�صيـــخ ح�صين �صعـــى كثيـــراً

عّبا�س، وكان يقول: 

»ل اأريد اأن اأُحرم ثواب هذا الت�شييع«.

فـــي ذلك �ليوم، عندما و�صلنا �إلى �لم�صت�صفى، قال �لدكتور:»ينبغي 

اإدخ�له� اإلى الم�شت�شفى فوًرا«. 

كتـــب لئحة مطّولـــة و�صّلمها �إلى عّبا�س وقال: »اذهب فوًرا واأح�ش���ر 

هذه الأدوية اإ�ش�فًة اإلى بع�س الح�ج�ت الأخرى«.

ذهـــب، ولّما رجـــع، كانو� قد نقلوني �إلـــى �لق�صم �لخا�ـــسّ بالن�صاء. 

ا علـــى حاّفة �لـــدرج في �لد�خـــل، ن�صيت  هنـــاك، عندمـــا ر�أيـــت عّبا�صاً
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�أوجاعي. كاد �أن ُيغمى علّي. فجاأةاً عال �صوت �إحدى �لممّر�صات: 

»اأّيه� ال�شّيد، اإلى الخ�رج، اإلى الخ�رج!«.

ا: »م�ذا تفعل هن�؟«. ممّر�صة �أخرى �أتت للم�صاعدة، �صاحت �أي�صاً

� ما �لذي فعلـــه. طاأطاأ ر�أ�صه، ترك �للو�زم �لتي  �أدرك عّبا�ـــس موؤّخراً

ا علّي ب�صّدة بحيث لم يلتفت �إلى �أّنه  ا وخرج. لقد كان قلقاً ��صتر�ها �أر�صاً

تجاوز نقطة �لحر��صة، ودخل �إلى �لق�صم �لخا�ّس بالن�صاء. 

ُولـــد »داود« عند �ل�صاعة �لثانية ع�صرة و�لربـــع، فغ�صلته �لممّر�صات 

و�ألب�صنه ثيابه، و�صّلمنه �إلى و�لدة عّبا�س وقلن: »خذوه اإلى البيت«.

فـــي ذلك �ليوم، كانت »دزف���ول« قد ُق�صفـــت بال�صو�ريخ، وكان من 

؛ لذ� قالو�: ينبغي لهذ� �لولد �أن ل يكون  �لمحتمـــل �أن ُيعاد ق�صفها ثانيةاً

هنا؛ �أّما بالن�صبة �إلى �أّمه فيمكنكم �أن تاأخذوها بعد عّدة �صاعات.

و�صادف �أن ُق�صفت »دزفول« ثانيةاً بعد �صاعتين من نقلي �إلى �لبيت؛ 

لهـــذ� �ل�صبب، وعلى �صبيل �لمـــز�ح، �أطلق ن�صوة �لجيـــر�ن على �ل�صبّي 

��صـــم »داود ال�ش����روخّي«. وكّن يقلن: »لقد جلب ال�ش���واريخ معه، قبل 

ولدته وبعده�«.

fff
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قلب رؤوف 

� ما ي�صكرني على كّل عمـــل بنحٍو يفوق �لحّد. وبعد  كان عّبا�ـــس كثيراً

ولدة د�ود �زد�د �متنانـــه و�صكـــره لي عن �ل�صابق. فـــي �ليوم �لأّول على 

و�صعي �لولد، كان فقط ي�صاأل عن �أحو�لي. وكّلما �نتظرت �أن ي�صاأل عن 

حـــال »داود«، لم ي�صاأل. حيـــن عاد بعد يومين، ر�أيتـــه ل ي�صاأل عن حال 

»داود«. قلت: 

»اإّنك ل ت�ش�أل عن ح�ل ال�شبّي اأبًدا، ول تفت�أ ت�ش�أل عن اأحوالي«.

قـــال: »اإذا كنت اأنت بح����ل جّيدة، اأكون اأن� بح����ل جّيدة، وداود وكّل 

�شيء«.

بعد يومين �أو ثالثة، عندمـــا علمنا �أّن و�لدّي قادمان لزيارتنا، قلت 

له: 

»اإل���ى الآن، ل���م اأطلب منك مّرًة اأن تبق���ى عندي كثيًرا، ولكّني الآن 

اأقترح اأن ل تذهب اإلى الجبهة م� دام� هم� هن�«.

وبنـــاءاً لطلبي، كان عّبا�س لمّرة �أولى و�أخيرة، وفي مّدة يومين، يعود 

�إلـــى �لمنزل ليالاً من �لمكان �لذي يكـــون فيه، �إلى �أن غادر و�لد�ي. في 

�أحد هذين �ليومين، �أخذ و�لد�ي �لطفل �إلى »دزفول« ليختناه.

ا، وذهب �إلى  بعد يومين، وحين غادر و�لـــد�ي، وّدعني عّبا�س �أي�صاً

 
(1(

�لجبهـــة. ل �أريـــد �أن �أقـــول �أ�صبحت وحيـــدة؛ لأّن �ل�صّيـــدة د�صتو�ره

و�ل�صّيـــد�ت �لأخريات كّن �إلـــى جانبي، وكّن يعتنين بـــي ويعطفن علّي 

)1) زوجة �أحد رفاقه في �لحر�س.
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كاأخـــت مـــن �أخو�تهـــّن. ولكـــن لوجـــود �لرجل فـــي مثل تلـــك �لأوقات 

� �أهمّية وجـــود �لرجل في مثل تلك  قيمـــة �أخرى. و�لن�صـــاء يعلمن جّيداً

�للحظات. 

عـــاد عّبا�س بعد ب�صعة �أّيام. وقد طاب جرح د�ود بعد �لختان، وكان 

يجب علينا �لذهاب �إلى »دزفول« لفّك �ل�صمادة. ذهبنا، وعندما دخلنا 

�لعيـــادة، بد� على وجه عّبا�س �أّنـــه لي�س على حاله. كان من �لو��صح �أّنه 

مرتبـــك. طلب مّني �لطبيـــب �أن �أفّك قماطه، بعدها توّجـــه �إلى عّبا�س 

وقال: »اأم�شك بيَدي الطفل«.

�: »اأن� خ�رج«. قمت لأفّك �لقماط، فقال عّبا�س فوراً

ذهبت �إليه، قلت بهدوء: »م� معنى خروجك؟ تمّهل«.

قال: »ل يمكنني النظر البّتة، دعيني اأخرج«.

قلت: »ل ي�شّح اأن تتركني وحدي«.

قال: »�شّدقيني زهراء، ل اأ�شتطيع التحّمل«.

ا. ولكّنـــه �صرعان ما �أر�صل  لـــم ينتظر حّتى �أرّد عليـــه، وخرج م�صرعاً

�إحدى �ل�صّيد�ت �إلّي.

حالـــه هذه كانت ملفتةاً بالن�صبة �إلّي من جهة، وتدعو �إلى �لعجب من 

جهة �أخرى قلت في نف�صي: 

»�ش���خ�س ف���ي الح���رب راأى الكثير من القتلى، �ش���ّمد جراح الكثير 

م���ن الجرح���ى، ونق���ل الكثي���ر م���ن الجث�مي���ن بيدي���ه، كي���ف ل يمكنه 

تحّمل روؤية طفل موجوًع� لحظ�ت عّدة؟«.
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نـــي، ففي �إحدى  ـــا مثـــل هذه �لروحّيـــة فيما يخ�صّ كان لعّبا�ـــس �أي�صاً

ا. ما �إن وقعت عيناه  �لمّر�ت ُجِرحت يدي بزجاجة، لم يكن �لجرح بليغاً

على �لدم ينزف من يدي، حتى �نخطف لونه. ل �أذكر ماذ� كان في يده، 

ا، وقال: »قومي لنذهب اإلى الم�شت�شفى«. رماه �أر�صاً

�أردت �أن �أكب�س على �لجرح للحوؤول دون �لنزف، فقال: »ل تلم�شيه�، 

علين� الذه�ب اإلى الم�شت�شفى«.

راأي���ت الكثي���ر م���ن الج���راح  ال���ذي  اأ�ش����بك؟ واأن���ت  قلـــت: »م����ذا 

والإ�ش�ب�ت، لم�ذا تهّول الأمر؟!«. 

ل �أدري كيـــف يمكـــن �لجمـــع بيـــن �لروحّيـــة �لع�صكرّيـــة ومثـــل هذه 

�لعاطفـــة. من ناحية �أخرى، لو نزلت �أ�صـــو�أ �لبالء�ت على ر�أ�صه، كانت 

ا لم يح�صل.        عنده كل�صعة بعو�س، وكاأّن �صيئاً

ـــا، عندمـــا كان �أحدنا يرجع من مكان ما، �صـــو�ءاً �أنا �أم عّبا�س،  د�ئماً

ا كان يقوم لي �إذ� ذهبت �إلى �لمطبخ  ا. �أحياناً كان �لآخر يقوم له �حتر�ماً

ا. ثّم عدت. كان يفعل هذ� دوماً

ا على ركبتيه، ولم ي�صتطع  ذ�ت مّرة، حين عدت �إلى �لبيت قام جاثياً

ا كعادته. �صعـــرُت �أّن م�صكلة قد �ألّمت به. في �لو�قع، خفت  �لقيـــام تماماً

�أن �أنظر �إلى قدميه، و�صاألته فقط: 

»هل حدث �شيء؟«.

قال: »لي�س بي �شيء، ح�لي جّيدة والحمد هلل«.

وكاأّنـــه فهم من نظر�تي �أّننـــي لم �أقنع من �إجابته، فقال بغية �صرف 
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�نتباهي عن هذ� �لأمر: 

ا ي� زهراء، اإّنه� المّرة الوحيدة التي لم اأقم  »اأ�شبحت متطّلبة جدًّ

فيه� احتراًم� لك، هل يجب عليك اأن تتكّلمي بهذا النحو؟«.

علـــى �لرغـــم من �أّنني كنـــت �أعلم �أّنه يمـــزح، قلت: »ل ق���ّدر اهلل اأن 

اأطلب منك مثل هذه الأ�شي�ء«.

قال: »اإذن م�ذا؟«

قلت: »بنظري اأّن �شيًئ� م� ح�شل لرجلك«.

قال: »ل ي� امراأة، لم يح�شل لرجلي �شيء«.

ا.  كان مـــن �لم�صتحيـــل �أن تكـــون رجله �صالمـــةاً ول يقوم لـــي �حتر�ماً

�، حّتى �أف�صح في �لنهاية عّما جرى فقال:  �أ�صررت عليه كثيراً

»ف���ي الحقيق���ة، م���ّرت ع���ّدة اأّي����م ل���م اأ�ش���تطع فيه���� خل���ع حذائ���ي 

الع�ش���كرّي. والآن، قد تعّفنت اأ�ش����بع قدمّي داخله، اأردت الوقوف فلم 

ا«. اأقدر. اإنه� توؤلمني جدًّ

حاولـــت �أن �أخلـــع جو�ربه بهـــدوء وبحذر �صديـــد. كادت حدقتاي �أن 

تخرجـــا من مكانيهما من هول ما ر�أيت. كانت �أ�صابع رجليه قد �صارت 

كقطع لحم مقلّي! وكانـــت توؤلمه ب�صّدة لمجّرد لم�صها. لكّن �لعجب، �أّنه 

.� لم يكن يحّب �إظهار ذلك �أبداً

 يومهـــا، �أتـــى قر�بـــة �لظهر، فقط مـــن �أجل تهوية رجليـــه وتح�صين 

و�صعهما. غ�صلتهما عّدة مّر�ت بالماء �لد�فئ، ون�ّصفتهما بمنديل جاّف 

ونظيف. لم يتغّير وجهه ولو مّرةاً و�حدة من �صّدة �لألم، ولم يتاأّوه. كنت 
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�أعلم �لوجع �لذي ينتابه، لكّنه لم يكن يظهر ذلك.

فـــي �ليوم �لتالي، كّلما �ألححت عليه ليبقـــى ريثما تتح�ّصن حاله، لم 

يقبل. �نزعجت منه، وقلت: 

»كن من�شًف�، كيف يمكنني اأن اأتحّمل ذه�بك واأنت في هذا الو�شع؟ 

حّبذا لو تبقى يوًم� واحًدا على الأقّل«.

نظـــر �إلّي نظرة ودودة وقـــال: »زهراء، تق���ع على ع�تقي م�ش���وؤولّية 

اأرواح هوؤلء ال�شب�ب. ل يمكنني البق�ء اأكثر«. 

 كانـــت روحّية �لتقديـــر و�لحتر�م هذه موجودة عنـــده في كثير من 

�لأمـــور. في يـــوم من �لأّيام، وعندما كنت في كا�صـــان، �أتى هو بعد مّدة 

. و�صادف �أن  ا بزكاٍم �صديد، فاأعددت له ح�صاءاً من �لجبهة، وكان م�صاباً

ا. و�صكبت لكل منهما قليالاً من �لح�صاء.  كانت �أّمي م�صابةاً بالزكام �أي�صاً

ومـــا �أن ر�صفـــت �أّمي �لر�صفة �لأولى حّتى �أومـــاأت لي، من دون �أن يلتفت 

عّبا�س، وهم�صت: »اإّنه� م�لحة«.

، فوجدت �أّن كالمها �صحيـــح. نظرت �إلى عّبا�س. كان  تذّوقـــت قليالاً

ياأكل بنحٍو وكاأّن ل م�صكلة في �لح�صاء. �صاألته: »هل اأعجبك؟«.

ا«. قال: »جدًّ

قلت: »األي�شت م�لحة؟«.

ا«. قال: »من ق�ل اإّنه� م�لحة؟ بل هي لذيذة جًدّ

قلت: »ب�شدق اأقول، األي�شت م�لحة؟«.

قال: »ب�لن�شبة اإلّي لي�شت م�لحة«.
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قلت: »اأي لي�س فيه� اأّي م�شكلة؟«.

قال: »هل تريدين ال�شدق، ح�م�شة بع�س ال�شيء فقط«.

ا. ف�صحكنا جميعاً

 ،� هكـــذ� كان تعامله في كّل �صيء، حيث كان يمّدني بالمعنوّيات كثيراً

ا كانـــت روحّية عّبا�ـــس روحّية  لكـــي �أقدر علـــى تحّمل �ل�صعـــاب. �أ�صا�صاً

�لم�صاعدة و�لليونة، ولي�صت روحّية �لنتقاد. 

ا لبا�صه  كان د�ئـــم �لم�صاعـــدة. فطو�ل فتـــرة حملي لم يعطنـــي يوماً

، بـــل كان يقوم هو  �لمّت�صـــخ لأغ�صلـــه. لم يكن يح�صـــره �إلى �لبيت �أ�صالاً

بغ�صله في �لمنطقة �لتي يكون فيها. 

fff
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إلى »دزفول« والصواريخ

بعد �أن ُكّلف لو�ء »محمد ر�ش���ول اهللP« بمهّمة جديدة في منطقة 

�لغـــرب، ذهبنـــا، وجميـــع �لعو�ئل �لتي كانـــت هناك، �إلى �إ�صـــالم �آباد، 

باأثاثنا ومتاعنا وكّل حاجّياتنا.

خبرنا باأّن على 
ُ
� في »اإ�ش���الم اآب����د«، حّتى �أ لم نكن قد ��صتقررنا جّيداً

�للو�ء �لعودة �إلى منطقة �لجنوب. وهذه �لمّرة ذهبنا �إلى »دزفول« بدل 

ا مجّمعات �صكنّية،  ا باأثاثنا ومتاعنا. كان هناك �أي�صاً »اأنديم�شك«، و�أي�صاً

. � ا جديداً ومرةاً �أخرى بد�أنا يوماً

ا عن �صقوط �ل�صو�ريخ و�أمثالها.  في »اأنديم�شك« لم نكن نعرف �صيئاً

كانت �لن�صوة يقلن على �صبيل �لمز�ح: �إّن �أحد �أقرباء زوجة �صّد�م كان 

هنـــاك، وقد هّددته زوجته �أن �إذ� ق�صفـــت �أنديم�صك �صاأريك. على كّل 

ا؛ �أّما »دزفول« فكانت  حال، كانت »اأنديم�شك« �أكثر مناطق �لجنوب �أمناً

على �لعك�س.

عندمـــا كان �صـــّد�م يعلـــن �أّنـــه �صيق�صـــف دزفـــول بال�صو�ريـــخ �أو 

ا في �لموعد �لذي كان قد  بالطائـــر�ت، كانت �ل�صو�ريخ تت�صاقـــط تماماً

حّدده. 

لقـــد �عتـــاد �لنا�س على هـــذ� �لأمر؛ كّلمـــا كان يعلن �أّنـــه �صيق�صف 

�لمنطقة، كانو� يخرجون من �لمدينة، ليعودو� بعد �صاعة �أو �صاعتين. 

كان يق�صف �ل�صو�ريخ في �أّول �لوقت، وبعدها بربع �صاعة، ثّم يجّدد 

�لق�صف على �لمكان نف�صه �لذي �صقطت فيه �ل�صو�ريخ �ل�صابقة، حيث 
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كان يعلـــم بتجّمـــع �لنا�س لإ�صعـــاف �لجرحى، ونقـــل �لم�صابين. ولهذ� 

�ل�صبب، هجر �أغلب �لنا�س �لمدينة. 

�لملفـــت �أّنه في تلـــك �للحظات كانت تكثر �أحاديثنـــا ودعاباتنا. كّنا 

ا، نخو�س في كّل �لمو��صيع، �إل مو�صوع �لخوف. ذ�ت  نمازح بع�صنا بع�صاً

مّرة، كان من �لمقّرر �أن ُننقل �إلى »اأنديم�شك«، قالت �إحدى �ل�صّيد�ت: 

 � »اأن� لن اأذهب، اإذا ك�ن �شيء �شيح�شل لي هن�، ف�شيح�شل لي اأي�شً

في اأنديم�شك«.

� على �أن تجتمع  ا، قد تزّوجـــت حديثاًا. كانت ت�صّر كثيراً كانت عرو�صاً

جميـــع �لن�صوة في بيتها ول يتحّركن من مكانهـــّن. �أنا مثلها، كنت �أ�صّر 

علـــى �لبقـــاء، وكّلما حاولت �لأخريـــات ثنيي عن ر�أيي، لـــم يفلحن. في 

 � �لنهاية، و�صعت �ل�صيدة »عب�دي�ن« عباءتها عنها، وقالت: »اإًذا، اأن� اأي�شً

لن اأذهب«. 

رجعا يومها من �لمدر�صة. وكان �لثنان 
ُ
ا لولدين، كانا قد �أ كانـــت �أمًّ

يبكيان. قلت لها: »م� دخلك اأنت بي؟«.

قالت: »لي دخ�لة. ف�إذا لم ت�أتي معي، فلن اأتحّرك من مك�ني«.

بعدهـــا قالت: »اأقول فقط؛ اإّنه اإذا حدث �ش���يء لطفلّي، ف�إّن دمهم� 

بعنقك«. 

عندما ر�أيت �أّنها ملّحة �أكثر مّني، قلت: »ح�شًن� فلنذهب«.

ا �أقنعناها بو�صيلٍة �أو باأخرى بالذهاب معنا.  و�لعرو�س �أي�صاً

فـــي »اأنديم�ش���ك«، كان هنـــاك بيتان خاليـــان، للعو�ئـــل �لتي ت�صكن 
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هناك. �أفرغو� �أحدهما، و�صّلمونا �إياه، وبقي �لآخر في �أيديهّن. كّنا نحو 

25 اأو 26 �مر�أة، �جتمعنا في ذلك �لمنزل. 

فـــي �ل�صباح �لتالي، عدنا �إلى »دزفول«. وهناك �أدركنا كم قد لطف 

ا على منزل تلك  �هلل بنـــا. فقد �صقط �صاروخ بالقرب من منازلنا. تماماً

�لعرو�س �لجديدة، حيث �صّوي بالأر�س و�أتلف جهازها �لذي كان ل باأ�س 

بـــه، ولكّنها لم تاأ�صف على �أيٍّ من �أثاثهـــا. كانت فقط ت�صكر �هلل؛ كوننا 

لم ن�صمع �لبارحة كالمها. وكانت تقول:

»لو اأنكّن بقيتّن، لكنتّن الآن مقّطع�ت اإرًب� اإرًب�«.

� على �لمـــكان نف�صه، �لذي  ـــا ومتناثراً في بيتنـــا كان �لزجاج محّطماً

ا، وبع�ـــس �لو�صائل �لأخرى- كان  كنت �أنـــام ود�ود فيه. و�لتلفاز - �أي�صاً

ا على �لأر�س. كانت �ل�صّيدة عباديان تقول:  مطروحاً

»فّكري ب�لأمر، م� ك�ن ح�لك لو كنت بقيت الب�رحة هن�؟«.

لم ت�صنح �لفر�صة ل�صديقتنا �لعرو�س �لجديدة، �أن تلملم �أغر��صها، 

ف�صرعان ما وردها خبر �صهادة زوجها.

fff
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الطبيب الحقيقّي وصالة جعفر الطّيار

�إحدى �لم�صاكل �لتي كّنا نعاني منها في �لمدن �ل�صغيرة، كـ »اإ�شالم 

اآب����د« و»دزف���ول« كانت عـــدم وجود �لطبيب �لماهر. وحّتـــى لو ُوجد، لم 

نكن نعلم به.

فـــي بد�ية �صتاء �لعـــام 63 هـ. �س، �بتلي د�ود بح�صا�صّية مزمنة، كان 

ا بارتفاع في �لحر�رة، و�صيق في �لتنّف�س.  �، م�صحوباً ي�صعل �صعالاً حـــادًّ

ا كان نف�صه ي�صيق �إلى حّد، كنت �أ�صعر فيه �أّنه لن ي�صتطيع �لتقاط  �أحياناً

. عر�صنـــاه على عّدة �أطّبـــاء، كان كّل و�حـــد منهم يقول  �أنفا�صـــه ثانيـــةاً

�أ�صياء وي�صف بع�س �لأدويـــة، ولكن دون فائدة. كان ت�صخي�س �لطبيب 

�لأخيـــر، �لذي عاينـــه، �أعجب من �لجميع؛ كان يقـــول: »هن�ك غّدة في 

عنقه، ينبغي اإجراء عملّية له�«.     

ا ب�صيء  طـــو�ل �لمّدة �لتي كّنا فيها في �لجبهة، لـــم �أكن �أخبر عّبا�صاً

عـــن �أوجاعي. لكـــن عندما كّنا نذهب �إلى كا�صـــان �أو �إلى طهر�ن، كنت 

، وكذ� هنـــاك �أطّباء جّيدون.  �أخبـــره؛ لأّننـــي كنت �أعلم �أّنه �أف�صـــى بالاً

لة، في تلك  ـــا. بالمح�صّ وهـــذ� كان برنامجـــي بالن�صبة �إلـــى »داود« �أي�صاً

ا لزيارتنـــا، فكيف ياأخذنا �إلى كا�صان  �لأّيـــام، قلما كان عّبا�س يجد وقتاً

�أو طهر�ن.

بعـــد ت�صخي�س ذلك �لطبيب، قّررت �أن ل �أعر�س »داود« على طبيٍب 

�آخـــر ما دمنا لم نذهب �إلـــى طهر�ن. كنت �أرى �أّن ذلـــك �أف�صل من �أن 

ياأخذ كّل هذه �لأدوية، �لمختلفة و�لم�صّرة ب�صّحته.
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�أينمـــا كّنا نذهب، كان �ل�صّيد »�س���الحي« وزوجتـــه ياأتيان معنا. فقد 

ـــا من قبل �للو�ء، بق�صاء بع�س حاجات وطلبات �لعو�ئل خارج  كان مكلَّفاً

�لمنزل، و�لتي من �صمنها �أخذ �لمر�صى �إلى �لأطباء. كان كّل عّدة �أّيام 

ا �إليه. في �صباح  � مـــن �أحد �لأطّباء، وياأخذ �لمر�صى جميعاً ياأخذ موعداً

�أحـــد �لأّيـــام، �أ�صابـــت »داود« حّمى �صديـــدة، وكان يغلي مـــن �لحر�رة، 

و�صدره ي�صدر �صوت خرير وقد ��صتّد به �ل�صعال. جاءني �ل�صّيد �صالحي 

وقال:

»اأخذت موعًدا من الطبيب، هّيئي نف�شك لتذهبي معن�«.

قلت :»اأخذته اإلى الطبيب عّدة مّرات وم� من ف�ئدة« .

قال:»فم�ذا تريدين اأن تفعلي؟«.

قلت:»الأم���ر وا�ش���ح، حي���ث اإّني لم اأ�ش���تفد من الذه����ب اإلى هوؤلء 

. » الأطّب�ء، ف�إّني لن اأذهب ث�نيةًّ

ا؛ لذ� حّييته و�أغلقت �لباب. وما هي  لـــم �أكن �أتوّقع منه �أن يقول �صيئاً

: »ح�ل  �إّل لحظـــات حّتى �أتت �إحدى �ل�صيد�ت وكّلمتني عند �لباب قائلةاً

طفلك مزرية، ِلَم ل تريدين الذه�ب معن�؟«.

قلت: »ِلَم اأذهب اإن لم يكن هن�ك من ف�ئدة؟« .

قالت: »اإًذا، م�ذا تريدين اأن تفعلي؟« .

قلـــت: »اإن �ش����ء اهلل، عندم���� نذهب اإلى طه���ران ، اآخ���ذه هن�ك اإلى 

طبيٍب جّيد«.

�ّت�صعـــت حدقتاهـــا في عينيهـــا، وقالت بانزعـــاج: »كم اأن���ت عديمة 
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الم�ش���وؤولية. ه���ذا الطف���ل يحترق من الح���رارة، وتريدي���ن تركه اإلى 

حين الذه�ب اإلى طهران؟«.

ا، دخلت، و�أغلقت �لبـــاب. بعدها بدقائق،  نظـــرت �إليها ولـــم �أقل �صيئاً

ا. لم �أر�َس بالذهاب معهّن، وحين ذهبو�،  جاءت �ل�صّيدة »عب�دي�ن« �أي�صاً

فر�صت �صّجادة �ل�صالة بقلب ك�صير، و�صعت »داود« �أمامي، �صّليت �صالة 

 .Q جعفـــر �لطّيـــار، ثّم حملتـــه بين يـــدّي وتو�ّصلت بالإمـــام �لح�صين

خاطبته و�أنا �أبكي: 

»�ش���ّيدي وم���ولي، اأن���ت تعلم ِلَم اأتين���� اإلى هن�. اإّن���ي اأودعتك ابني، 

ف�شل اهلل اأن ي�شفيه لي بحّق ابنك علّي الأ�شغر«.

و�صعـــت د�ود علـــى �لأر�س، وهبطت �إلى �ل�صجـــود، وبكيت ما �صئت. 

عندما عادت �لن�صوة من عند �لطبيب، كنت قد هد�أت ولم يبَق �أثر للهّم 

و�لغـــم في قلبي. كنت �أجمع �صّجادة �ل�صالة، و�إذ� بالباب يطرق. كانت 

�ل�صّيدة »عب�دي�ن«. دخلت و�صاألت عن »داود«.  

لم يكن قد ت�صّنى لي �لوقت لأتفّقده. قلت: »ل اأعلم«.

نظـــرت �إلّي نظـــرة مليئة بالت�صـــاوؤل، وذهبت �إلـــى »داود«. تح�ّص�صت 

جبينه، وقالت بتعّجب: »زالت حرارته«.

� لأ�صّدق ب�صهولة. قلت ب�صكل عادّي: »جّيد«. كنت بحال جّيدة جدًّ

ظّنـــت �أّني لم �أ�صـــّدق كالمها. قالت: »تع�َلي وتح�ّش�ش���يه بنف�ش���ك؛ 

حرارته لي�شت مرتفعة على الإطالق«.

تقّدمـــت، تح�ّص�صتـــه، لأجد حر�رته قد �نخف�صـــت. كان يحّرك يديه 
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ورجليـــه بهدوء، ويناغي. و�صعت �ل�صّيدة »عب�دي����ن« �أذنها على �صدره، 

فازد�د تعّجبها؛ »لم يعد �شدره يخّر كم� في ال�ش�بق«.

ومّرة ثانية قلت: »جّيد«.

قالت: »م� تعنين بجّيد؟ م�ذا فعلت ليتع�فى هذا الطفل؟«.

قلت: »ل �شيء«.

قالت: »قولي الحقيقة، ل بّد اأّنك اأخذته اإلى الطبيب«. 

ر�أيـــت �أّنها �أ�صبحت ف�صولّية، فاأخبرتها بالأمر. قالت: »اإذن، قولي: 

اأّنك اأخذته اإلى الطبيب الحقيقّي«.

)1)، فقد كان 
، �إلى �أو�خر �صهـــر �آذ�ر لم يمر�ـــس »داود« بعدها ثانيـــةاً

ا بالحو�دث. � مليئاً �صهر �آذ�ر �صهراً

�لود�ع �لأخير

مـــع حلـــول �لثاني ع�صر مـــن �صهـــر �آذ�ر )1984(، بد�أ �لعـــر�ق ثانيةاً 

بحرب �لمدن. بعـــد �أربعة �أّيام، ُق�صفت »دزف���ول« بثمانية �صو�ريخ. لم 

ي�صقـــط �أّي منها على مجّمعنـــا �ل�صكنّي، ولكّنها �أّثـــرت ب�صّدة على عمل 

�ل�صبـــاب وحياتهم. ولعّل ذلك كان في �ليوم نف�صه �لذي جاء فيه �ل�صّيد 

»�سالحي«. ظننت �أّنه تقّرر نقلنا ثانية �إلى »اأنديم�شك«، ولكّنني تعّجبت 

من �صماعه يقول: 

»لق���د حجزن� لجميعك���ّن تذاكر للقط�ر، وعلى كّل واحدة منكّن اأن 

تعود اإلى بلده�«.

)1) �إ�صفند �ل�صهر �لخير من �ل�صنة �لهجرية �ل�صم�صية في �لجمهورية �ل�صالمية.
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ا قلت: »لن اأعود«. لم تر�صخ بع�س �ل�صّيد�ت لل�صغط. و�أنا �أي�صاً

� من �لأخريات. فقد م�صى �أكثر من �أ�صبوعين  ورّبما كنت �أكثر ت�صّدداً

ا  لم �أَر فيهما عّبا�صا. وكنت �أنتظر روؤيته. ولو �أردت �لعودة، فينبغي حتماً

. �أن �أر�ه �أّولاً

بعـــد �أن �أ�صبحـــت بع�ـــس �لن�صوة �للو�تـــي �أردن �لذهـــاب جاهز�ت، 

�أو�صلهّن �ل�صّيد »�سالحي« �إلى محّطة �لقطار. ولّما عاد قال لي: 

»�ش���وف تق���وم قّواتن���� بعملّي�ٍت كبيرة بع���د عّدة اأّي����م، ورّبم� تطول، 

وقد اأو�شى الح�ج، نف�شه، اأن تذهبي اإلى ك��ش�ن؛ ليرت�ح ب�له«. 

ما �إن قال ذلك، حّتى قلت: »لن�شتخر، ولن�شّلم الأمر اإلى اهلل«.

ا. قلت في نف�صي : »فالأبَق«.  ��صتخرت على �لذهاب، فكانت نهياً

وحيـــن �أر�د �ل�صّيد »�س���الحي« نقل زوجته �إلى طهـــر�ن، عر�س علّي 

�لذهاب معهما، ولكّني رف�صت. 

فـــي �صباح �ليـــوم �لتالي، عاد �ل�صّيد »�س���الحي« مـــن طهر�ن، ومّرةاً 

�أخـــرى، �ألّح علـــّي وعلى �ل�صّيد�ت �للو�تي بقيـــن، �أن ينقلنا �إلى طهر�ن، 

فلم نر�َس. وبينما كان يغادر �إلى �لجبهة قلت له: 

»قل للح�ج عّب��س اأن يطمئنني عن اأحواله ب�أّي طريقة ك�نت«.

ا، كانـــت بعد م�صّي ثالثـــة �أ�صابيع على  �آخـــر مرّة ر�أيت فيهـــا عّبا�صاً

مغادرتـــه. فقد �صادف �أن عاد، وظننت للوهلـــة �لأولى �أّنه �صيبقى معنا 

ل�صاعات، ولكن بعد ن�صف �صاعة جاء �أولد �ل�صّيد »عب�دي�ن« قائلين �إّن 

هناك من يريده عند �لباب.
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ذهب وعاد ب�صرعة، ثّم قال: »يريد الأخوة اأن يروا داود«.

�أخـــذه �إليهم، ثّم عاد به بعد عّدة دقائق. ر�أيته يتوّجه نحو �لخز�نة، 

تنـــاول لبا�صه �لع�صكرّي ليلب�صه. �إلى تلـــك �لّلحظة، كنت �أدعو �هلل �أن ل 

يكونو� قد �أتو� في طلبه. قلت: »اإلى اأين؟«.

قال: »ينبغي اأن اأذهب اإلى الأهواز فلدين� جل�شة هن�ك«.

وقف عند �لباب، �نتعل حذ�ءه �لع�صكرّي وقال: »هل تريدين �شيًئ�؟«.

كان قلبي يغلي مخافة �أن �أفقده. لم �أكن �أوّد �أن يغادر بهذه �ل�صرعة. 

وكما �لعادة، حاولت �لمحافظة على رباطة جاأ�صي. 

قلت: »ل �شيء، مع ال�شالمة«.

قال: »في اأم�ن اهلل«. 

قلت: »في اأم�ن اهلل«.

ـــا حيـــن يقـــول »ف���ي اأم����ن اهلل« ينطلق ويذهـــب. لكن هذه  كان د�ئماً

�لمـــّرة، لم يقّدم رجالاً �أمـــام �أخرى. كان مطاأطـــئ �لر�أ�س. بعدها رفع 

ر�أ�صه بهدوء، نظر في وجهي، ل بّد �أّنه لحظ تعّجبي. قال: 

»ح�شًن�، األ تريدين �شيًئ�؟«.

قلت: »ل«.

فقال: »وداًع�«.

قلت بتمّهل وترّدد: »مع ال�شالمة«.

ا، ومن ثّم رفع ناظريه  � طاأطاأ ر�أ�صه �أر�صاً � لم يغادر، ومجّدداً ومجّدداً

�إلّي ونظر في عينّي. 



هاجر تنتظر   72

قال: »اأواثقة اأّنك ل تريدين �شيًئ�؟«.

قلت: »ع�ش�ك اأنت تريد �شيًئ�«.  

قال: »ل«.

قلت: »ك�أّن في وجهك كالًم�«.

قال: »ل، ل اأريد اأن اأقول �شيًئ�، في اأم�ن اهلل«.

هذه �لمّرة لم يقف، وغادر ب�صرعة. لم �أحتمل، ر�فقته �إلى قرب باب 

�لفناء �لد�خلّي للمنزل، ولكّنه لم يلتفت ور�ءه. وما �إن �صفق �لباب حّتى 

�أح�ص�صـــت ب�صعف في رجلّي. جل�صت في مكاني، و��صت�صلمت للبكاء، و�أّي 

بكاء!!...

. قالت: »م� الخبر؟  خرجـــت �ل�صّيدة »عب�دي�ن« مذعـــورةاً م�صطربةاً

ِلَم تبكين؟«.

قلت: »لن يعود ث�نيًة«.

قالت بتعّجب: »من الذي لن يعود؟«.

قلت: »عّب��س«.

قالت: »ل تقولي هذا، ل قّدر اهلل«.

رحت �أجه�س �أكثر فاأكثر، وقلت: »واهلل، لن يعود ث�نيًة«.

قالت: »ِلَم تتفّوهين بهذه الكلم�ت ي� زهراء؟«.

�أخذت بيدي، رفعتني، و�أدخلتني �إلى �لبيت. قالت: »لعّلك افتقدته 

في هذه الأّي�م التي لم ي�أِت فيه�، والآن قد اأتى وغ�در بهذه ال�ش���رعة، 

ازداد افتق�دك له اأكثر«. 
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قلت: »ل، لي�س هذا م� ي�شغل ب�لي، اأنت ل تدرين كيف وّدعني«. 

وق�ص�صـــت لها ما جـــرى. حاولت في �لبد�يـــة �أن ت�صّليني. ولّما ر�أت 

�أّنني لم �أهد�أ، ر�حت تبكي هي �لأخرى.

فـــي �ليوم �لذي �بتد�أت فيـــه عمليات بدر، قر�أت فـــي �لليل و�لن�صوة 

ا للعملّيات �لأخرى، كّلما حاولت �أن  �للو�تي بقين دعاء �لتو�ّصـــل. وخالفاً

�أكـــون هادئةاً لـــم �أ�صتطع. وقد بد�أ �صبـــري ينفد �أكثـــر فاأكثر، ومن بعد 

ظهر يوم �لخمي�س �لو�قع في 23 من �صهر �إ�صفند، قّرر د�ود �لم�صّي في 

�لبـــكاء دون �أن يكون به �صيء، وو��صـــل �لبكاء �إلى �أن علت حر�رته، وما 

�صابه ذلك من �أمور.

ـــا، فـــي حالت �لفرح، ي�صعر �لمـــرء �أّن نف�صه ل ت�صعه، لكن في  �أحياناً

تلـــك �للحظات كنـــت �أ�صعر �أّني �صاأخـــرج من جلدي، من �صـــّدة �ل�صيق 

و�لحيـــرة، و�أ�صرخ من �أعماق قلبي. وددت �أن �أخرج من �لمنزل، و�أهيم 

ا ما قد ح�صل. ما  فـــي �ل�صحاري و�لجبـــال. كان قلبي يحّدثني �أّن خطباً

كنـــت �أوّد �ل�صتماع �إلى حديث �لقلب. ق�صيت ليلة �لجمعة �أئّن و»داود«، 

فقد �رتفعت حر�رتي معه، �صججت معه... و�أرقت معه...

�صبـــاح �لجمعة، �أتت �ل�صّيدة »د�ش���توارة«، و�صّيدتان �أو ثالثة، كّن قد 

بقيـــن في �لمنطقـــة، �إلى منزلنا. ظننت �أّنهّن �أتيـــن ور�ئي للذهاب �إلى 

�صالة �لجمعة. فقد كّن ياأتين كّل جمعة. قلت لهّن: 

»انتظرنني، عّدة دق�ئق، واأكون ج�هزة«.

قالت �إحد�هّن: »اأن� لن اأذهب«. 
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ما �إن قالت هذه �لكلمات حّتى �ن�صلخ قلبي من مكانه.

 قلت :»ِلَم؟« .

قالت: »م� من �شبب، فقط لن اأذهب«.

قالت لي �ل�صّيدة »د�شتوارة«: »ا�شتعّدي اأنِت للذه�ب«.

دخلت �إلى �لغرفة �لأخرى، وقبل �أن �أدخل �صعرت بتغّير تعاطيهّن مع 

»داود«. كّن يظهرّن له �لمحّبة بطريقة مختلفة. وفي �لغرفة، رحت �أبكي 

�، لكن بهـــدوء. �صاألت �هلل تعالى �أن يكتب لعّبا�س �ل�صفاء �إن  بكاءاً �صديداً

ا، و�أن يلهمني �ل�صبر �إن كان قد ��صت�صهد. كان جريحاً

ا بالم�صاعـــر و�لأحا�صي�س.  ـــا مليئاً �لمـــر�أة مهما كانـــت، تبقى كياناً

حينها بد� لـــي �أّن �ل�صّيدة »د�ش����توارة« و�ل�صيـــد�ت �لأخريات يحاولن 

�، ولكّن �ألو�ن وجوهـــّن وت�صّرفاتهّن كانت ت�صير  �أن يخفيـــن عّني �أمراً

ا ما قـــد ح�صل. وعلى �لرغم من �أّن �أمـــر �صهادة عّبا�س  �إلـــى �أّن �صيئاً

ـــا لي و�صوح �ل�صم�س، فاإّنني لم �أكن �أريد �أن �أ�صّدق. كنُت  كان و��صحاً

ا  كاإن�صاٍن متاأّمٍل يو�جه �لو�قع، فال �أز�ل �أوّد من كّل قلبي �أن �أرى عّبا�صاً

مرةاً �أخرى.

ا. �صاألت  ا ف�صيئاً  قر�بة �لظهر، �رتاأت �لن�صاء �أن يخبرنني بالأمر �صيئاً

�إحد�هن: 

»م� الهدّية التي قّدمه� لك عّب��س في بداية زواجكم�؟«.

���ة عن جرح   فاأجبتها. ثّم �صاألت �صّيدة �أخرى: »هل تذكرين اأّي ق�شّ

عّب��س؟«. 
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في تلـــك �لّلحظات، لم تكن من �أ�صئلـــة بالن�صبة لي �أ�صخف من هذه 

�لأ�صئلـــة. فقد كنت �أنا من يطرح �أمثال هذه �لأمور �أمام ن�صاٍء �أخريات، 

لأ�صير لهّن بـــاأّن �أزو�جهن قد ��صت�صهدو�. لم يكن هناك من د�ٍع ليمّثلن 

هذه �لم�صرحّية �أمامي. جاريتهّن و�أجبتهّن، مدركةاً �صّر كّل هذه �لأ�صئلة.

كنت قد �صّليت �صالة �لظهر، عندما جاء �أحد �لرجال فقلت له: 

»اأ�شدقني القول، م�ذا حدث لعّب��س؟«.

قال: »ُجِرح«. قلت: «�أين هو �لآن؟«.

قال: »في م�شت�شفى الأهواز«.

ذهبت وجلبت »داود« لأذهب معه �إلى �لأهو�ز، فقال: «ل توجد �صّيارة 

�لآن«.

قلت: »اأعطني رقم ه�تف الم�شت�شفى لأّت�شل«.

قـــال: »الوقت وقت عملّي����ت، وجرحى كثيرون ُينقل���ون اإليه�، وفي 

ح�لة الطوارئ هذه، ل اأحد يجيب على اله�تف«. 

بعدهـــا، لم �ألّح عليه، ربمـــا لأّنني كنت خائفةاً مـــن �أن يخبرني غير 

هذ� �لخبر. �صّليت نف�صي �أّنه جريح فقط. في هذه �لأثناء، �ّت�صل �أخي. 

ا  قالت لـــه بقّية �لن�صوة �إّنني مري�صـــة. �أر�دو� �أن يطلعوه على �لأمر �صيئاً

�، وبعدها �ت�صل وقلت له: »اأن� بخير«. ا. قلق كثيراً ف�صيئاً

قال: »اإًذا م� الخبر؟«.

قلت: »يقولون اإّن عّب��ًش� قد ُجِرح«.

لـــم يكن بي حيل على �لـــكالم، �أنهيت �لمكالمة، وتركـــت �ل�صّماعة. 
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وكانت �ل�صّيدة »د�ش���توارة« قد خرجت لب�صـــع دقائق ثّم عادت، �صاألتها: 

«�أين كنت؟«.

�أجابت: »ذهبت قلياًل اإلى م�شت�شفى ال�شهيد كالنتري«.

كانـــت �لم�صت�صفى علـــى مقربة من �لمحّلة. �صاألتهـــا بتعّجب: »لم�ذا 

ذهبِت اإلى هن�ك؟«.

ا وق����ل اإّنهم نقلوا الح�ّج عّب��ًش����  قالـــت: »لقد ج�ء الأخ �ش����دقي توًّ

اإلى طهران«.

�: »اأين ذهب هو؟«. قلت فوراً

قالت: »ذهب اإلى طهران«.

قلت باعتر��س و�نزعاج: »على الأقّل كنت اأخبريني؛ لأذهب معه«.

قالـــت: »غي���ر ممك���ن، فق���د ك�ن عل���ى عجلة م���ن اأم���ره، ول يمكنه 

النتظ�ر«.    

بعدهـــا علمـــت �أّن »ق��ش���م �ش����دقي« قد �أتـــى �إلى هنـــا و�أح�صر معه 

� �إلى طهر�ن كي ل ينت�صر �لخبر �أو ي�صل �صيء  ا، ونقله بعدها فوراً عّبا�صاً

ا. وما  ا لم �أكـــن �أوّد �أن �أ�صّدق �صيئاً �إلـــى م�صمعي. �إلى ذلك �لحيـــن �أي�صاً

�إن و�صـــل �ل�صّيد »�س���الحي«، حّتى حملت »داود« وقلـــت له: »خذني اإلى 

طهران«.

قال: »اإخوتك ق�دمون، وهم الآن في الطريق«.

قلت: »ل ط�قة لي على النتظ�ر، علين� اأن نذهب الآن«.

قال: »ل ي�شّح اأن ي�أتوا فال يجدونك«.
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قلت: »ل م�شكلة في ذلك، قل لهم ذهبت اإلى طهران«.

فـــي تلك �لّلحظات، كان �لتفكيـــر في عّبا�س هو �صغلي �ل�صاغل. كنت 

�أريـــد �لو�صول �إليـــه باأّي و�صيلـــة كانت. لم ت�صتطـــع �ل�صّيدة »د�ش���توارة« 

و�لن�صاء �لأخريـــات منعي. ولم يكن �أمام �ل�صّيد »�س���الحي« �إّل �لقبول. 

ركبنا �ل�صّيارة و�نطلقنا.

في �لطريق، �رتفعت حر�رة د�ود ب�صّدة. ��صترى له �ل�صيد »�سالحي« 

دو�ءاً لتخفي�ـــس �لحر�رة. �أعطيته عّدة قطر�ت، قال �ل�صّيد »�س���الحي«: 

»�شّيدتي، فلنبَق هن� ريثم� تتح�ّشن ح�له، ومن ثّم نذهب«.

قلت: »ل، فلنذهب الآن«.

قال: »انتبهي، حرارة الطفل مرتفعة«.  

قلت: »اإن �ش�ء اهلل يتح�ّشن«.

ـــاأت ب�صرعة وذهبت  �قتربنـــا من مدينة قم، فتوّقـــف لل�صالة. تو�صّ

�إلى م�صّلى �لن�صاء. وما �إن �أنهيت �صالتي حّتى �أتاني �ل�صّيد »�س���الحي« 

ب�صينّيـــة، عليها طعـــام. �أردت �أن �أرّدها فلم �أ�صتطـــع. وبعد عّدة دقائق 

�أتى و�أخذ �ل�صينّية،من دون �أن يكون قد نق�س منها �صيء. 

ومـــا �إن و�صلنـــا �إلى قم، حّتى ذهبنـــا �إلى بيت �ل�صّيـــدة »بديهي�ن«، 

زوجة �ل�صهيد »هّمت«، وقد كانت كّل من زوجة �ل�صهيد »ب�كري«، وزوجة 

�ل�صهيـــد »زي���ن الدين���ي« هنـــاك. مكثت هنـــاك قر�بة �لن�صـــف �صاعة. 

. لم �أ�صتطع �لمكوث هناك �أكثر من ذلك على �لرغم من  تحّدثنـــا قليالاً

�إ�صر�رهّن علّي بالبقاء. بعد ذلك �نطلقنا نحو طهر�ن.
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و�صلنـــا في منت�صف �لليل. قـــال �ل�صيد �صالحي: »اأاآخ���ذك اإلى بيت 

اأخت الح�ّج؟«. 

قلت: »ل، فلنذهب اإلى الم�شت�شفى«.

قال: »ولكّنن� في منت�شف الليل!«.

قلت: »نعم، وم� ال�شير في ذلك؟«.

قال: »المر�شى ن�ئمون، قد نزعجهم!«.

قلت: »ل �ش�أن لن� ب�لمر�شى، نذهب اإلى عند الح�ّج«.

كان يعلـــم �أّنني لـــن �أتر�جع، �صغط علـــى �لدّو��صـــة و�نطلق. بعدها 

بقليل، و�صلنا �إلى م�صت�صفى »نجمّية«. قال: 

»انتظري قلياًل في ال�شّي�رة ريثم� اأعود«.

ذهب، ثّم عاد برفقة �ثنيـــن �أو ثالث من �لممّر�صات، وكاأّنه �أح�صر 

قّو�ت م�صاعدة له. 

قلـــَن: »لق���د اأدخلن���� الح�ّج اإل���ى غرفة العن�ي���ة الف�ئقة، ول ُي�ش���مح 

لأحد ب�لدخول عليه«.

قلت: »حّتى زوجته؟!« قالو�: »حّتى زوجته«.

قلت: »على الأقّل دعوني اأره من خلف الزج�ج«.

قالو�: »ل مج�ل لذلك«. 

كّلمـــا حاولت هذه �لمّرة لم �أ�صتطع �لوقوف بوجههم. كنت م�صطّرة 

�إلـــى �لتر�جـــع، و�إلى �لذهاب �إلـــى بيت عّمة »داود« فـــي منت�صف �لليل. 

وهنـــاك بقيت م�صتيقظةاً حتى �ل�صباح. كّلمـــا كادت عيني ت�صهو، كانت 
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تنتابني حالة كحالة فقد�ن �لوعي، فاأفقد �ل�صيطرة على �أع�صابي. 

ا قد ��صُت�صهد. عندها، لم  ليتهم �أخبروني و�أنا في »دزفول« �أّن عّبا�صاً

تكن �ل�صّيدة »عب�دي�ن« �صت�صطّر للمجيء خلفي في �ل�صباح �لباكر �إلى 

ا على �أخرى، وتقول: بيت �أخت عّبا�س، م�صّلمة عليَّ وباكية، �صاربة كفًّ

»ِلَم اأن� التي يجب عليه� دوًم� اأن تعلن خبر ال�شه�دة؟«.

هنـــاك حّلـــت عقد �لأّيـــام �لقليلـــة �لتي خلـــت. �حت�صنتنـــي �ل�صّيدة 

»عب�دي�ن«، وبكينا نحن �لثنتان، �إلى �أن �صكتت محاولةاً تهدئتي.

قلت: »لي طلب، فال تقولوا ل«.

قالت: »م� هو؟« 

قلت: »اأريد اأن اأرى الجّثة«.

قالت: »ل يمكن«. 

�؟«. قلت: »وِلَم هذا اأي�شً

قالـــت: »اإّنه���� العملّي����ت، ل نريد لخبر ا�شت�ش���ه�ده اأن ينت�ش���ر، ف�إذا 

عرف عن��شر اللواء اأّن ق�ئدهم قد ا�شت�شهد، فقد ت�شعف معنوّي�تهم«. 

قلت: »لكن اأن� لن اأقول لأحد«.

بعدهـــا، علمت �أّن هذه كانت مجّرد حّجة، ذلـــك �أّن قناة �لـ) بي بي 

�صي(، كانت قد بّثت �لخبر منذ �لليلة �لأولى. على �أّي حال، توّجهنا نحو 

م�صت�صفى »نجمّية«.

كان جثمـــان عّبا�س في بّر�د �لم�صت�صفى. كنت قد �صمعت �أّن �لإن�صان 

عندما يذهب لروؤيـــة جّثة عزيز ما، ل يعود ي�صعر باأطر�فه. وقد خُبرت 



هاجر تنتظر   80

هـــذ� �لمعنى عندمـــا و�صلت �إلى بّو�بة �لم�صت�صفى؛ لـــم �أعد �أ�صعر بيدّي 

ول رجلـــّي. تاأّبطت ذر�عـــي �ل�صّيدة »عب�دي�ن«، ودخلنـــا �إلى بّر�د حفظ 

�لموتى. هناك ُفتح �أحد �لأدر�ج. �أغم�صت عينّي، لم �أجروؤ على فتحهما. 

تفاجاأ �ل�صّيد »�سالحي«، وقال با�صطر�ب:

»اأَولم تقولي اإّنك تريدين روؤية الجثم�ن. ح�شٌن، اأنظري الآن«.

�، ويخرج من �لم�صت�صفى حتى ل  كاأّنه كان يريد �أن ينهي �لق�صّية فوراً

يعلم �أحد بالأمر. وبعينـــّي �لمغم�صتين و�صعت ر�أ�صي على �صدره. كنت 

� على نف�صي منذ �ل�صبـــاح، �أن ل �أبكي �أمام �أحد، ولكن  قـــد �أخذت عهداً

ا لي، وقلت  هل يمكن ذلك؟ تذّكرت �لأوقات �لتي كان يقوم فيها �حتر�ماً

بهدوء: 

»ِلَم لم تعد تقف اأّيه� الحبيب عّب��س؟«.

مـــّرت خم�س �أو �صّت دقائق، �أو رّبما �أكثر. رفعت ر�أ�صي، �ألقيت نظرةاً 

على �لجثمان وخرجت.

ا  وتذكرت كالمه عن �ل�صّيـــدة �لزهر�ء O �لذي كان يكّرره د�ئماً

ويقول:

»كثي���ر من التي�ش���يرات التي �ش���هدته� في حي�ت���ي، ك�نت من خالل 

ال�شم المقّد�س لهذه ال�شّيدة العظيمة« .

�. وقد �صادف �أن  ا تي�صيراً لقد كانت �ل�صهادة بالن�صبة �إلى عّبا�س �أي�صاً

ا  كان نـــد�ء عملّيات بدر »ي� ف�طمة الزه���راءO«. وقد �أو�صاني �أي�صاً

باأن ُيدفن في »جّنة الزهراء«. وهذ� ما فعلناه.
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ا �إلى مثو�ه �ل�صماوّي و�لخالد، وفيما كانو�  عندما كانو� ينزلون عّبا�صاً

يهيلون �لتر�ب على ر�صائف �لقبر، وفي �صيق تلك �لّلحظات، كنت �أفّكر 

ا قد �نتهى �إلى �لأبد، و�أّن حياتي قد �نتهت معه. كنت �أفّكر �أّنه  باأّن عّبا�صاً

يجب علّي �أن �أهيم على وجهي، �أن �أبكي و�أبكي حّتى �أفارق �لدنيا. ولكن 

، لم  ـــا من ذلك لم يح�صل، وها �أنا ذ� حية �أرزق. لقد كنت م�صتبهةاً �صيئاً

�، يمّدني بالقّوة في كثيٍر من �لأماكن،  يفَن عّبا�س، وهـــو ل يز�ل حا�صراً

وياأخذ بيدي.

***





خواطر من حي�ة ال�شهيد عّب��س كريمي

رجل بالكوفية البيضاء

الفصل الثاني





حادثة في المدرسة

مـــا �إن وقع نظره عليه، حّتى �صرت محّبته في قلبه. يحيى فتاًى �أطول 

منـــه بقليل، وكان يف�صل بينهمـــا �صّف و�حد مـــن �لتالميذ. كان مدير 

� �إّياهـــم باإيماءة من  �لمدر�صـــة ي�صول ويجـــول �أمام �لتالميـــذ، متوّعداً

ر�أ�صـــه. عندها، تذّكـــر عّبا�س �أّن �أظافره طويلـــة. ولكن عندما نظر �إلى 

معطف يحيى �لبالي، ر�أى �أّنه لم ي�صع �لياقة �لبي�صاء.

جرت �لعادة في �لمدر�صة �أن تبد�أ �صفوف �لمرحلة �لأولى بالنطالق؛ 

�أمـــا �صفوف �لمرحلة �لخام�صـــة فكانت �آخر من يبـــد�أ بالنطالق. كان 

ا  ا ي�صـــرب بها على كّف يـــده، و�أحياناً ناظـــر �لمدر�صة يحمـــل بيده ع�صاً

� �إليه �أن ينتظره �أمام مكتبه.  ي�صفع عنق �أحدهم م�صيراً

فهـــم عّبا�س من خالل هـــذه �لأو�صاع، �أّن ناظـــر �لمدر�صة لن يغ�ّس 

�لطرف عن �أظافره �لطويلة: 

»لم تخ�لف النظ�م يوًم� ي� كريمي، اذهب وقف اأم�م المكتب«. لكّن 

ا كان مرتاح �لبال. عّبا�صاً

ا. وتالمذة �لمر�حل �لأولى ي�صّبون  كان �لمكان �أمام �لمكتب مزدحماً



هاجر تنتظر   86

ا  �لدمع كغيوم �لربيع. ما �إن ر�أى عّبا�س يحيى حّتى ذهب �إليه ووجد مكاناً

لـــه �إلى جانبـــه. �رت�صمت على وجه يحيى �بت�صامـــة. �أر�ه عّبا�س �أظافره 

�لطويلة ورفع كتفيه كنايةاً عن عدم �لكتر�ث.

ا حاجبيه.  تقـــّدم ناظر �لمدر�صة نحوهـــم من ناحية �لقاعـــة مقّطباً

مـــالأت �أ�صو�ت بكاء تالمذة �لمر�حل �لأولى �لأرجاء من �صّدة �لخوف. 

وبعـــد �أن وّبخهـــم ناظر �لمدر�صـــة وعّنفهم ب�صـــّدة، قال: »اذهب����وا اإلى 

�ش����فوفكم، ف����ي الغ����د، ل اأري����د اأن اأرى اأحًدا من دون ي�ق����ة«. بعد ذلك 

ُكّلف حار�ـــس �لمدر�صة باإر�صادهـــم �إلى �صفوفهم؛ ل�صـــدة ��صطر�بهم 

وخوفهم.

»براأيك كم �شربة �شي�شربن� بع�ش�ه؟«

ا على �صوؤ�ل يحيى:  �أز�ح عّبا�س نظره عن �لتالمذة، وقال مجيباً

»�شي�شرب وي�شرب حّتى تحمّر كفوفن�«. 

�صرع �لناظـــر من �ل�صّف �لأّول، وكان كّلما و�صـــل �إلى تلميذ، ي�صاأله 

�صوؤ�لاً ثّم يقول له: 

»ارفع يديك، ارفعهم� اأكثر«. 

كانت �أ�صـــو�ت �لتاأّوهات تمالأ �لقاعة مع �صـــوت �لم�صطرة �ل�صاربة 

ا. وكاأّنه �أتى لي�صتلم  على �لأكّف. نظر عّبا�س �إلى يحيى. كان وجهه هادئاً

مكافاأة �لتلميذ �لممتاز في �لمدر�صة:

»األ تخ�ف؟«.

عـــادت �لب�صمة لترت�صم على �صفتي يحيى. ظّن عّبا�س �أّن قلبه �صيرّق 
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له �أكثر من �لجميع. فالمظلومّية و�لقهر �لباديان على وجهه مالأت قلبه 

ا. غمًّ

»لي����س هذا من �ش���ف�تك ي� كريمي. لم يعجبن���ي هذا، اأهو رف�ٌس اأم 

ظفر؟ ارفع يدك ع�لًي�«.

 رفع عّبا�س �إحدى يديـــه. رفع �لناظر �لع�صا، لكن، فجاأةاً وقع نظره 

على يحيى:

»اأنت تلميذ جديد في هذه المدر�شة، األي�س �شحيًح�؟«.

�أجاب يحيى ب�صرعة �لبرق: »نعم«. كانت مخالفة يحيى و��صحة، ول 

تحتاج �إلى �نتحال �لأعذ�ر.

توّجه �لناظر �إلى يحيى وقال:

»والآن، مّد يدك حتى ل تن�شى الن�شب�ط بعده�«.

لم يدع عّبا�س �لناظر ليكمل كالمه؛ وو�صع كّفه ب�صرعة تحت �صربة 

�لم�صطرة:

»�شّيدي، اأَو ن�شيتني؟ ك�ن الدور دوري«.

�لتفت �لناظر �إليه بتجّهم ثّم قال: 

»م� هذه الألعيب؟ وهل نحن في �شّف �شراء الُخبز)1)؟«.

 عندما مّد يحيى كلتا يديه �أنزل �لناظر �لم�صطرة:

»�شّيدي، اأُيمكن اأن ت�شربني بدًل عن هذا الفتى؟«.

)1)   كان �لنا�ـــس يقفـــون في �صفوف طويلة للح�صول  على �لخبز مـــن �لمخابز و�لأفر�ن، لأ�صباب 
منهـــا �لو�صـــع �لمعي�صي �آنذ�ك، وطبيعة �لخبز �لم�صنوع �لـــذي ل يدوم �أكثر من يوم.. ول ز�ل 

� حتى يومنا هذ�. هذ�  �لنوع من �لخبز موجوداً
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حـــّدق �لناظـــر؛ ر�أى عّبا�س �أّن عالمات �لر�أفـــة قد بدت على وجهه، 

كمـــا في �أّيـــام منت�صف �لعام. وحيـــن ر�أى �بت�صامة وجهه قـــال: »ت�أّكد، 

�شتكون هذه المّرة الأخيرة«.

ـــا، ور�ح ي�صرب �لم�صطـــرة على كّف  عفـــا �لناظر عـــن �لبقّيـــة �أي�صاً

ر�حته، وغادر بهدوء.

fff
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مؤاساًة ليحيى

نظـــر عّبا�ـــس �إلى �صاعة حائـــط �لم�صجد. كان عقـــرب �لثو�ني يدور 

ا لتتحـــّرك عقارب �ل�صاعة �إلى �لأمام. تقـــّدم ح�صين من عّبا�س  م�صرعاً

وقال: »يعني اأّنه لن ي�أتي؟«.

عـــاود عّبا�س �لنظر بطرف عينه �إلى �ل�صاعة: »ل زال الوقت مبكًرا 

حّتى موعد الأذان«.

بعدها ذهب باّتجاه �صنـــدوق �ل�صجد�ت. وبينما هو ي�صع �ل�صجد�ت 

على �لأر�س بانتظام، كان جّل تفكيره بيحيى �لذي �أخلف.

 �صاأل ح�صين: »اأَلم يعدن� ب�لأم�س اأّنه �شي�أتي كّل ليلة اإلى الم�شجد؟ 

تمتم عّب��س: »بلى!«. 

: »دور من منكم  دخـــل خادم �لم�صجد، فابت�صم لروؤيـــة �ل�صّبان قائالاً

اليوم؟«.

�أ�صار ح�صين �إلى عّبا�س وقال: »اإّن �شوته في الأ�شل ُخلق لالأذان«. 

فتح خادم �لم�صجد قفل �لخز�نة وقال: »ب�رك اهلل فيك«.

 وهذه �لمّرة كانـــت نظر�ت ح�صين هي �لتي تالحق عقارب �لثو�ني. 

وبينما كان خادم �لم�صجد يهّيئ �لميكرفون. �صاأل ح�صين:

»اأتريد اأن نذهب وراءه؟«.

نه�س عّبا�س وذهب لو�صع �ل�صجد�ت �لإ�صافّية في مكانها. كان يوّد 

قبـــول �قتر�ح ح�صين. ذهب ح�صيـــن باّتجاه �لميكرفون، و�صغط على زّر 

�لت�صغيل:
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»واحد، اثن�ن، ثالثة... تجربة«.  

ـــا باّتجاه  ، خطـــرت علـــى بـــال عّبا�ـــس فكـــرة. ذهـــب م�صرعاً فجـــاأةاً

ا. �لميكرفون. تر�جع ح�صين �إلى �لخلف ور�ح ينظر �إلى عّبا�س متعّجباً

»انتب����ه انتب����ه؛ اإّن���ه وقت �ش���الة المغرب والع�ش����ء، فلي�أت ال�ش���ّيد 

يحيى �شولتي اإلى الم�شجد«.

�صحـــك ح�صين. لم يكن يفهم ما قام به عّبا�س. �صاأل مرت�صى �لذي 

دخل في �لتّو: 

»م�ذا يجري هن�؟«. 

غّير ح�صين مالمح وجهه وقال: »قّررن� اأن نفتعل م�شكلة«. 

ا يده على ظهره: و�صل خادم �لم�صجد، منحني �لظهر، و��صعاً

»�شمعت اأ�شواًت� من الميكرفون واأن� في الزق�ق، م� الأمر؟«.

�صرعـــان ما �أجابه ح�صين وقال: »لقد تعّطل الميكرفون، ف�أ�ش���لحه 

عّب��س ب�شرعة البرق«. 

� تلو �لآخر. لم يم�ِس وقت طويل حتى �متالأت  دخل �لم�صّلون و�حداً

�ل�صفـــوف لل�صالة. نظر عّبا�س مـــّرة �أخيرة �إلى باب �لم�صجد. فرك 

ح�صيـــن كلتـــا يديـــه �لو�حدة بالأخـــرى، ونظـــر نظرة �صقـــاوة. ففهم 

عّبا�ـــس ق�صده. كانت تلك �إ�صـــارةاً بينهما، �أي »اإّن ال�ش���خ�س ل ينفع 

لل�شداقة«.

بعـــد �ل�صالة، �ّتخذ ح�صين ومرت�صى موقف �لمد�فع عن �لحّق؛ قال 

ح�صين: »اأفهمت الآن، اأّنه ل ينبغي الوثوق بكالمه؟«.
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 لـــم يكن عّبا�س ليت�صـــّور �أّن يحيى �إن�صـــاٌن كاذٌب مخلٌّ بالوعد. بعد 

ا �إلى منزله. في �لطريق كان  ذهاب ح�صين ومرت�صى، �ن�صرف هو �أي�صاً

ا يحيى:  يفّكر في نف�صه معاتباً

»ينبغي اأن اأقول له اإّنه اإن�ش�ن مخّل ب�لوعد«.

 مع هذه �لأفكار رجع من منت�صف �لطريق. طرق باب منزل يحيى، 

لكّنـــه عاد وندم. تر�جع خطو�ت �إلى �لخلـــف، فجاءت خطوته متاأّخرة. 

فتحت �مر�أة عجوز �لباب و�صاألته:

 »م�ذا تريد؟«. 

�أجابها عّبا�س بارتباك: »اأريد يحيى«.

 فتحـــت �لعجوز �لطريـــق �أمام عّبا�س وقالت بحـــزن: »اأدخل، فح�ل 

يحيى غير جّيدة«. 

دخل عّبا�س، و�أ�صارت �لعجوز �إلى �لغرفة �لوحيدة في �لفناء وقالت:

» اأدخ���ل ي���� بن���ّي، فلي����س لدين� م�ش���ب�ح جّيد ف���ي منزلن�، �ش����أذهب 

واأح�شر ف�نو�ًش�«.

دخـــل عّبا�س �لغرفة. كانت باردة، وقد ُفر�صـــت �أر�صها بب�صاط باٍل. 

ا ويئّن. ا، يت�صّبب عرقاً وعلى �لب�صاط، كان يحيى نائماً

لـــم ي�صتطع عّبا�س حب�ـــس دموعه. دخلت �لعجـــوز �لغرفة بم�صباح، 

خنقتها �لعبرة وقالت: 

»ارتفعت حرارته منذ فترة م� بعد الظهر، ل اأعلم م�ذا اأفعل؟«.

�صاألها عّبا�س: »اأين اأبوه؟«.
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 تاأّوهـــت �لعجـــوز وقالـــت: »األ تعل���م اأّن ح����دث �ش���ير وق���ع لوالديه 

فتوّفي���� ف���ي الأثر؟ يحيى ابن اأخي. م�ش���كين، لي�س له في هذه الدني� 

اأحد غيري«.

ا من �صّدة  كانت �لمر�أة �لعجوز تتكّلم، لكّن عّبا�صا لم يكن ي�صمع �صيئاً

�لندم. 

قـــارب �لوقت منت�صف �لليـــل، و�إذ بيحيى يفتح عينيـــه. وحينما لح 

لـــه وجه عّبا�ـــس، �رت�صمت على �صفتيـــه �لذ�بلتين �بت�صامـــة. كان �صوته 

ا، يكاد ل ُي�صمع: »�ش�محني، لقد اأخلفت بوعدي«.  �صعيفاً

ومـــن جديد �ختنق عّبا�ـــس بعبرته، فر�حت كتفاه تهتـــّز�ن من �صّدة 

�لبكاء:

»بل اأنت �ش�محني، لقد اأ�شرعت في الحكم عليك«.

ومـــن ثـــّم �أخذ ر�أ�صـــه �لمحموم و�صّمه �إلـــى �صدره. تب�ّصمـــت �لمر�أة 

�لعجوز، �أ�صلحت مقنعها وقالت: �لحمد هلل، لقد تح�ّصنت حالته«.

�، و�أخبر �أهله بما جرى.   تلـــك �لليلة، عاد عّبا�س �إلى �لبيت متاأّخـــراً

عندمـــا �أوى �لجميع �إلى فر��صهم، قام علـــى مهل، جمع فر��صه موؤ��صاةاً 

ليحيى، ونام على �لأر�س �لبـــاردة. على �متد�د تلك �ل�صنو�ت ولياليها، 

ا على فر��س. لم يذكر �أحدهم �أّنه ر�أى عّبا�صا نائماً

fff
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جندّي الثورة

 : و�صع �لرقيب يده على خا�صرته، و�أمامه كر�صه �ل�صخم قائالاً

» اأنتم ترتدون لب��س الجندّية؛ على الجندّي اأن يكون وفيًّ� لل�ش�ه 

والحكومة«. 

تفّتق »هو�شنك« �صقاوةاً كعادته وقال: «�أّيها �لعريف، �لهو�ء بارد«.

 وقـــف �لرقيب على ر�أ�س قدميه �لق�صيرتين ونظر �إلى �صّف �ل�صرّية 

وقال: »م�ذا يجري هن�ك في الخلف؟«

ا، �صرب بع�صاه �لجلدّية على قدمه وتابع: »...  عندما لم ي�صمع جو�باً

يظّن المخّلون ب�لأمن اأّنهم ب�إحراق دولبين �شيخيفون ال�ش�ه. ال�ش�ه 

ظّل اهلل، اأَو يمكن اأن ل نحترمه؟!«. 

تلّم�س عّبا�س باأ�صابعه غطاء �صالحه �لبارد. هم�س »هو�شنك«: 

»اأتريدني اأن اأتث�ءب بطريقة، حّتى اأ�شّتت اأفك�ر الرقيب؟«.

� فـــي مكانه حول نف�صه،  ا وجامداً  ��صتـــد�ر »مه���رداد« �لذي كان و�قفاً

و�صربه بكّفـــه على بطنه. كانت تلك خاتمة م�صاغبات »هو�ش���نك«، بعد 

ذلـــك، عاد �لرقيـــب �إلى �لكالم. وفي �لنهايـــة، ��صتدعى م�صوؤول جدول 

�لحر��صة.

»تفّرقوا«؛ ]تركهم و�صاأنهم[.

 ��صتـــد�ر �لرقيب و�بتعد؛ زفر »هو�ش���نك« �لهو�ء بيديه، و�صَرَق �أنفه: 

»يظّن هذا الرجيل اأّن مدحه لل�ش�ه يدّر عطفن� عليه«. 

نظـــر عّبا�ـــس �إلى علـــي وعقد »مه���رداد« حاجبيـــه. وعندمـــا ر�آهما 
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� قال: »فليدخلن� اأحد في زمرة الب�شر«. ينظر�ن �إليه �صزراً

 �قترب عّبا�س منه وهم�س في �أذنه: »هن�ك ازدح�م �شديد في زمرة 

الب�شر، والآن، ا�شتمّر في مزاحك حّتى ينك�شف اأمرن� بفعل يديك«. 

ا كال�صمندر  عاد »هو�شنك« ونفخ في يديه من جديد، و�صار �أنفه تماماً

�لأحمـــر. �جتمع عدد من �لجنود حول عريـــف �ل�صرّية، و�عتر�صو� على 

مكان حر��صتهم. تقّدم علّي باّتجاه عّبا�س وقال: 

» والآن، م����ذا علين���� اأن نفع���ل؟ لق���د �ش���ّيقوا علين���� حّت���ى اأّنه���م ل 

ي�شمحوا لن� ب�لذه�ب اإلى ب�ب الثكنة... ؟«. 

ا على  نظـــر عّبا�ـــس �إلى �أ�صـــر�ب �لغربان �لتـــي �ّتخذت لهـــا �أع�صا�صاً

�أ�صجار �لثكنة: 

»لقد حب�شون� في الثكنة حّتى ل نعرف م� الذي يجري في الخ�رج. 

وفي هذه الح�ل، �شتقع الورقة الرابحة في اأيديهم. ينبغي اأن نجلب 

البي�ن�ت اإلى الثكنة ب�أّي طريقة«.

��صتند »مهرداد« �إلى �لحائط وقال: »كيف؟«.

 حّدق عّبا�س من جديد في �لغربان وتمتم: »ل �ش���بيل اأم�من� �ش���وى 

اللتج����ء اإل���ى الم���الزم خل���ج. ف����إن اأو�ش���ل ر�ش����لتي اإل���ى ال�ش���ب�ب في 

م�شجد قمر بني ه��شم Q فنكون قد قطعن� ن�شف ال�شوط«.

 عقد علي حاجبيه وقال: »األ تظّن اأّنه من المبكر الوثوق به؟«

����؟ اإّنه� لي�ش���ت المّرة  »اأَول يمك���ن لجن���دّي الجي����س اأن يك���ون ثوريًّ

الأولى التي نثق به«. 
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ا فـــي تعامله: »مع���ذرًة اأّيه�  قـــال »هو�ش���نك« وقـــد �أر�د �أن يكون جّديًّ

ال�ش�دة، قولوا م� هي النتيجة«. 

�صحك عّبا�س وقال: »اأن� اأحت�جك كثيًرا.«

***

»اأّيه�  الجنود، انتب�ه!«.

ا متحّركة.  توّجهت �لأعناق نحو قائـــد �لثكنة �لذي كان يتقّدم كع�صاً

حب�ـــس �لجميع �أنفا�صهـــم. ذهب قائد �لثكنة �إلى مكانـــه �لخا�ّس، و�أّدى 

�لتحّية للجنود. 

تقـــّدم »هو�ش���نك« خطـــوة وقـــال: »ب����أّي ج���رم عل���ّي اأن اأحم���ل ه���ذه 

الجعبة«. 

قال �أحدهم من مقّدمة �ل�صّف: »�شه!«.

. لكن عندما علت �أ�صو�ت نعيق   كان قائـــد �لثكنة يتكّلم بهـــدوء وتاأنٍّ

ا: »... اأّيه� ال�ش���ّب�ط، اأّيه���� الرتب�ء، والجنود  �لغربـــان، رفع �صوته عالياً

الأع���ّزاء، ل ترحم���وا ه���وؤلء الذي���ن يعملون عل���ى اإ�ش���ق�ط الحكومة، 

هوؤلء اأج�نب!«.

كانـــت كلمـــات قائد �لثكنة تعنـــي �أن ��صتعّدو�. بعـــد مر��صم »تكريم 

)1)، ��صتد�ر �لرقيب من جديد ووقف مقابل جنود �ل�صرّية. كانت 
العل���م«

هيئته مختلفة عن �لأّيام �ل�صابقة. فقد عقد حز�مه تحت بطنه �لناتئة، 

وو�صع ر�ّصا�صه بين بطنه و�لحز�م:

)1)  �أو نظام �لر�ّس �ل�صباحّي.
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»بن����ًء عل���ى اأوامر القي����دة ، ينبغي اأن نن���زل اإلى ال�ش����رع لمواجهة 

الخونة. على الجميع اأن يكونوا م�شتعّدين لهذه المواجهة«.

�. تب�ّصـــم �لرقيـــب. بعد علـــي، جاء  خـــرج عّبا�ـــس مـــن �ل�صّف فـــوراً

»هو�شنك«. نظر �إليه �لرقيب بتعّجب وقال: »لم�ذا تحمل الجعبة؟ من 

الذي �شمح لك؟«.

و�صع »هو�شنك« ك�صرة �لخبز �لتي كان يحملها في فمه وقال: »اأع�ني 

من قرحة في المعدة، علّي دائًم� اأن اآكل، حّتى ل اأت�أّذى«. 

وّجه �لرقيب ع�صاه �إلى �صّف �ل�صرّية وقال: »اذهب واجل�س«. 

ق�صم »هو�شنك« قطعة �أخرى من �لخبز، وكاأّنه لم ي�صمع �أو�مر �لرقيب. 

»قلت، تع�َل ولزم مك�نك، اأ�ش��ًش�، اأنت معفى!«.

����. اأن� اأوّد  �بتلـــع »هو�ش���نك« قطعة �لخبز وقال: »ِلَم ل اأذهب اأن� اأي�شً

اأن اأقتل«. 

�صحك بع�س �لزمالء. توّجـــه �لرقيب نحوه و�أم�صك يده بقّوة. �أفلت 

»هو�شنك« يده وقال: 

»�ش����أذهب الآن اإلى ق�ئد الثكنة واأقول له: لم�ذا ل ينزلون لل�ش����رع 

الجن���دّي ال���ذي ُجرح���ت معدت���ه ف���ي �ش���بيل ه���ذا الوطن للدف����ع عن 

ال�ش�ه؟ �ش�أقول له اإّنك ثورّي«.

 لم يدِر �لرقيب كيف �صير�صيه وقال: »كّل هوؤلء الأ�ش���ّح�ء ق�بعون 

ف���ي بيوتهم، اأنت الذي تع�ن���ي من جرح في المعدة تريد اأن تنزل اإلى 

ال�شوارع؟«. 
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ق�صم »هو�شنك« قطعة �أخرى من �لخبز كالطفل �لمدّلل، وقال: «�أريد 

�أن �أقتل. فالجنود غير �لم�صتعّدين للم�صاركة، ُينظر �إليهم باحتقار. من 

ا، ثالثة ع�صر فقط تطّوعو� للم�صاركة«.  بين �صبعين �صخ�صاً

 ���� فـــّرج �لرقيـــب �صاقيه �لق�صيرتيـــن، و�صاح: »ثالثة ع�ش���ر �شخ�شً

لون ال�شجن وزي�دة مّدة الخدمة«.  فقط؟ ل بّد اأّن البقّية يف�شّ

***

ا ولّوح  � وقا�صماً منـــذ �للحظة �لتي �نطلقو� فيهـــا، ر�أى عّبا�س، جـــو�داً

لهمـــا بيده. كانـــت �ل�صاحنة �لع�صكرّيـــة ت�صير بهدوء، لتبـــّث �لرعب في 

نفو�س �لنا�س �أكثر.

 �صغط عّبا�س على يد »هو�شنك«، وقال: »لن اأن�شى ت�شحيتك، لكن 

ليُكن في علمك، اأّن الأمور �ش���تزداد �ش���عوبًة من الآن ف�ش�عًدا. حمًدا 

هلل اأن اأو�شل المالزم خلج ر�ش�لتي«.

 �صاأل »هو�شنك«: »كيف لك اأن تعلم، ف�أنت لم تخرج من الثكنة؟«.

 �أ�صار عّبا�س �إلى دّر�جة نارّية كانت تتقّدم نحوهما من بعيد وتب�ّصم: 

»ه�ك �ش�هد الغيب«.

ا. كانت �أ�صو�ت   توّقفت �ل�صاحنة �لع�صكرّية في �أكثر �ل�صو�رع �زدحاماً

ا: »قولوا: الموت لل�ش�ه«. ا ف�صيئاً �لمتظاهرين تعلو �صيئاً

 كمـــا كانـــت �أر�ـــس �ل�صـــارع مـــالأى بالزجـــاج �لمحّطـــم و�لإطار�ت 

�لم�صتعلـــة. �نعطف ر�كب �لدّر�جة د�خل �أحـــد �لأزّقة. نظر عّبا�س �إليه 

وهـــو يترّجـــل. كان �لرقيب يروح ويجـــيء على �متد�د �ل�صـــارع ول يرفع 
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. وّجه �أحـــد �ل�صّباط مكّبر �ل�صوت نحو  عينيـــه عن �لمتظاهرين لحظةاً

�لمتظاهرين و�صاح:

 »تفّرقوا«.

ا   ومـــع �أّول حجـــر رمي نحوهم قـــال عّبا�س: »اإّنه الوق���ت«. كان جاثياً

على ركبته، نه�س ورك�س باّتجاه �لزقاق. �صرخ »هو�شنك«:

 »لقد هرب«.

 ور�ح يلحق به. �أز�ح �لرقيب نظره عن �لمظاهر�ت وقال: 

»اذهبوا وراءه«.

 رك�س خلفه عدد �لجنود، قطع علّي �لطريق عليهم: 

»راقبوا اأنتم الن��س، �شنم�شك به نحن الإثن�ن«.

عندمـــا ر�أى »هو�ش���نك« �ل�صخ�صين �للذين كانـــا و�قفين �إلى جانب 

 � ـــا من دون �أن ينب�ـــس ببنت �صفة. �أفـــرغ قا�صم فوراً عّبا�ـــس، جل�س �أر�صاً

�لخبـــز �لياب�س من د�خل حقيبة �لظهر، وو�صع جو�د رزمة مكانه وقال: 

»ُق�شي الأمر«.

:  قام »هو�شنك« من مكانه وجّرد عّبا�صا من �صالحه قائالاً

»تقّدم، اأي: اأنت معتقل«.

�لتحق علـــّي بهما ور�ح �لثالثة ي�صحكون. حيـــن ر�أى �لرقيب عّبا�س 

نظر �إليه بغ�صب وقال: 

»اأَو تهرب؟ �ش�آمر ب�شلخ فروة راأ�شك«. 

تظاهر عّبا�س بالمظلومّية وقال: 
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»اأََول���م ت���َر كيف هجموا علين�؟ لقد خف���ت. ك�ن ذلك عن غير وعي 

مّني«.

�أخذ »هو�شنك« �لأق�صام ووّجه �صالحه نحو عّبا�س: 

»هل اأنّفذ حكم الإعدام فيه اأّيه� الرئي�س؟«.

زمجر �لرقيب: »زّجوا به في ال�شجن، �شنهتّم به جيًدا)1)!«.

� لأّنه كان يعلم   فـــي تلك �لليلة �أودع عّبا�ـــس �ل�صجن؛ لكّنه كان �صعيداً

� بالمن�صـــور�ت �لمفعمة بر�ئحة �لثورة  �أّن ثكنـــة عّبا�س �آباد �صتمتلئ غداً

�لعطرة.

fff

)1)  كناية عن �إنز�ل �لعقوبات به.
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فتٌح من دون قتال

ا �أمامه، �نخطف لون  عندما �صمع عثمان ��صم �لرجل �لذي كان و�قفاً

وجهه. قبل ذلك كان يخاله طويالاً و�صخم �لبنية. قال عثمان في نف�صه: 

�شوا 200 األف دين�ٍر، ج�ئزًة  »م�ذا راأى اأعداء الثورة فيه؟ حّتى خ�شّ

� اأو ميًت�«. لمن ي�أتي به حيًّ

 تقـــّدم عّبا�س نحوه وحّدق به. كانت قد مـــّرت �أّيام عّدة، على �لليلة 

ا في �ل�صحارى �لمحيطة بالمدينة. �لتي ُعثر فيها على عثمان، جريحاً

�. كان  ، فرح كثيراً
(1(

عندما �صمـــع عّبا�س �أّنه من �أهالي قرية »دزل���ي«

ياأمل �أن يكون لدى عثمان كالم جدير بال�صتماع: 

»حّدثني ي� عثم�ن، اأن� اأ�شمعك.«

�ألقى عثمان نظرةاً على جرح ع�صده �لم�صّمد، وقال: 

»اأن� مزارع، واإلى الآن لم اأقتل اأحًدا. عندم� تعي�س في دزلي، عليك 

اأن تخت����ر واح���دة م���ن اثنتي���ن، اإّم� اأن تلتح���ق ب�لح���زب الديمقراطّي 

واإّم� اأن تموت. قبل عّدة اأّي�م، ارتفعت حرارة ولدي، قيل: اإّنه م�ش����ب 

ب�لح�شبة. اأردت المجيء به اإلى المدينة للمع�لجة، لم ي�شمحوا لي. 

م���ن �ش���ّدة غ�ش���بي، ذهب���ت لياًل اإل���ى مخ����زن ذخيرتهم؛ لأ�ش���عل فيه� 

)1)  �إحـــدى قـــرى محافظة كرد�صتـــان �صمال غرب �إيـــر�ن، وغالبية �صكانها من �لكـــرد �لم�صلمين 
�ل�صّنـــة. وقد ظهـــرت في هذه �لمحافظـــة �أحز�ب مناوئة للثـــورة �لإ�صالمّيـــة بدعم وتحري�س 

ـــة �لبريطانّيـــة و�لأمريكّية، بهـــدف �إ�صعاف �لثـــورة وخلق  مـــن �لمخابـــر�ت �لأجنبّيـــة وخا�صّ

مناطـــق م�صطربة على �أطر�ف �لبـــالد.. ومن هذه �لأحز�ب: �لكوملـــة و�لحزب �لديمقر�طي 

�لكرد�صتاني.
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الني���ران فرمون���ي بر�ش��ش���ة. وه� اأن���� الآن ه�رب كم� تعل���م، وزوجتي 

وطفلي اأ�ش���يران في دزلي. تع�َل لنتع�ون ي� �ش���ّيد عّب��س، اأنت ت�شّلمني 

زوجتي وابني �ش�لمين، واأن� اأدّلك على طريق دزلي«. 

غـــرق عّبا�س فـــي �لتفكير. فقـــد كان قد خّطط مّر�ت عـــّدة لدخول 

 لم 
(1(

ا علـــى �أرو�ح قّو�ته. حّتى �أّن عيونه »دزل���ي«؛ لكّنه كان يتر�جع خوفاً

ي�صتطيعـــو� �لعثور على طريـــق، يمّكن قّو�ته من �لهجوم على هذه �لقلعة 

�لمنيعة، باأقّل خ�صائر ممكنة. 

»اأعدك ي� عثم�ن، اإن ا�ش���تطعن� ال�ش���يطرة على دزلي، ف�إّن� ن�ش���من 

ل���ك �ش���المة ع�ئلتك، ويمكنك الذه����ب اإلى اأّي مك�ن تخت�ره ب�ش���رط 

عدم الخي�نة«.

بعـــد �أربعـــة ليالـــي، دخل مقـــّر قيـــادة معلومـــات �لمنطقـــة رجالن 

)2) و�لحزب 
ملّثمـــان. كان ح�صين يعرفهما وقد �خترقا جماعات �لكوملة

�لديمقر�طـــّي. ومـــا �إن وقعت عينـــا عّبا�س عليهما، حّتى قـــال لهما بال 

مقّدمة: 

»نريد الهجوم على دزلي«.

 نظر �لرجالن -وقد �ت�صعت حدقتا عيناهما- �أحدهما �إلى �لآخر. 

قـــال و�حٌد منهما: »حذاِر اأن تخطئ ي� ح����ّج عّب��س، فجب�ل »دزلي« 

.»� � �صبراً مالأى بالألغام �صبراً

)1)   كانـــت هناك مجموعات من �أهالي �لمنطقة ت�صاعد عنا�صر �لثورة بال�صّر وكانو� بمثابة عيون 
وجو��صي�س ل�صالح �لثورة.

)2)   حزب �لكوملة: حزب ي�صاري كردي.
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: »ينبغي ل�دزلي   حـــّدق عّبا�س في نقطة مجهولة، وقـــال بهدوٍء وتاأنٍّ

اأن ت�شقط. هذا م� يريده اأبن�ء المنطقة«.

 »الحّق معك. لكن اأّي طريق �شت�شلك؟«.

نظر عّبا�س �إليهما نظر�ت عزم وت�صميم وقال: »دعوا الطريق علّي«.

ا، �أم�صك   �قتـــرب �أحـــد �لرجلين ]�لجا�صو�صين[ وكان ل يـــز�ل ملّثماً

بع�صد عّبا�س وقال: 

»ح�ج عّب��س، كّلن� ثقة بك، لكن ل يمكن اأن تنزل كتيبة من القّوات 

من ال�شم�ء في دزلي، ولنفر�س جدًل اأّنكم و�شلتم. يوجد هن�ك اآلف 

المالج���ئ، الت���ي تمّكن اأعداء الثورة من القت�ل ف���ي النه�ر واللتج�ء 

اإليه� لياًل، ل تخ�طر ي� ح�ّج. �شوف ُتدفن قّواتك تحت اأكوام الحج�رة 

المت�ش�قطة من الجب�ل«.

� وقال: »عليكم تنفيذ اأوامري«!.  لّف عّبا�س كوفّيته حول عنقه جّيداً

ثـــّم �قترب مـــن �لرجل �لـــذي كان يتكّلـــم وهم�س في �أذنـــه كلمات. 

��صتد�ر ح�صين يريد �لخروج. �أ�صار عّبا�س �إليه بالبقاء. 

قـــال �لرجل �لملّثم: »قد يكون هن����ك طريق اآخر، لك���ن ل تن�َس اأّن 

اأعداء الثورة قد ر�ش���دوا مك�ف����أًة لقتلك. عليك توّخي الحذر ي� ح�ّج. 

على كّل ح�ل اإّنن� رهن اأوامرك«. 

 �لمحّلّيون لينّفـــذو� خّطة 
(1(

بعـــد �صاعة، ذهـــب هـــوؤلء �لُمخَتَرُقـــون

عّبا�س.

***

)1)   عنا�صر �خترقت حزب �لكوملة و�لحزب �لديمقر�طي �لكردّيين وعملت ل�صالح �لثورة.
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مـــع غروب �ل�صم�ـــس، �نطلقت �لقّو�ت في �صّفيـــن منتظمين. تر�جع 

عثمان �إلى �لخلف ونظر �إلى �ل�صّف �لطويل. بد�أت �لو�صاو�س �ل�صيطانّية 

ت�صـــرح في مخّيلتـــه. وفي لحظة، �لتقت عيناه بعينـــي عّبا�س �لحاّدتين. 

قال في نف�صه: 

»اإّنه ي�ش�وي مئتي األف دين�ر. اإّنه مبلغ يمّكنني من العي�س مرت�ًح� 

اإلى اآخر العمر«. 

توّقـــف للحظة، ونظر �إلى قّمة جبـــل مليء بال�صخور و�لأ�صو�ك. قال 

عّبا�س: 

»المك�ن هن�، مليء ب�ل�شخور على امتداد الب�شر«. 

لحـــظ عّبا�س �آثـــار �لو�صاو�ـــس �ل�صيطانّية في وجه عثمـــان؛ فالأّيام 

� في كّل �لمجالت. �قترب منه بهدوء، وتكّلم  �ل�صعبـــة جعلت منه خبيراً

�إليه بلطف:

»اتف�قن� ك�ن مبنيًّ� على ال�شدق، األي�س كذلك ي� عثم�ن؟«.

�رتعـــدت فر�ئ�ـــس عثمان. فجـــاأةاً تذّكر تلك �لليلـــة �لمريرة. فلو لم 

ينجده عّبا�س، لكان �لآن في بطون �ل�صباع.

»�شحيح م� تقول اأّيه� الق�ئد«.

وعاود� �ل�صير. ومن جديد، قلبت و�صاو�س �ل»200 األف« ديناٍر �أحو�ل 

عثمـــان. جاء ح�صين �إلى عّبا�س وقال: »ل ينبغ���ي اأن نخ�طر بحي�ة كّل 

هوؤلء العن��شر«. 

وقـــف عثمان؛ كانت مالمـــح �لخوف باديةاً على وجهـــه �لذي ي�صيئه 
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نور �لقمر. وكاأّن عّبا�س قد �صعر بدبيب �ل�صيطان في وجه عثمان. �ّتجه 

نحـــوه. لم تكـــن قامته ت�صل �إلى �صدره، وفي لمـــح �لب�صر، �أخذ بعنقه. 

خرجت كلمات غير مفهومة من حنجرة عثمان، وجحظت عيناه. �أ�صرع 

ح�صين �إليهما. كان عثمان ملقىاً على �لأر�س كخروف ُمعّد للذبح. م�صح 

عّبا�س �لعرق عن جبهته و�صاأله بهدوء: »الطريق من اأين؟«.

� مـــن ر�أ�س عثمـــان، وتناثرت في   تال�صـــت فكرة �لــــ 200 �ألف ديناراً

�لهو�ء: 

»لم يبَق �شيء، م� هي اإّل �ش�عًة، ون�شل«.

بعـــد �صاعة وطئـــت ِرْجل عثمـــان �أّول �صخرة في �صفـــح �لجبل. نظر 

عّبا�س �إلى �لقّمة، وقال:

»ل اأرى طريًق�«. 

رجع عثمان وحـــّدق في عيني عّبا�س. طماأنت هذه �لنظر�ت عّبا�صا؛ 

ا �إلى »دزل���ي« من هذ�  لكّنـــه �إلـــى �لآن لم يكـــن ي�صّدق �أّن هنـــاك طريقاً

�ل�صّق �ل�صّيق.

 قال عثمان: »ُيطلق على هذا الطريق ا�ش���م درب ال�»رئة« �أي طريق 

� للقبائل و�لع�صائـــر«. مع �صماع  ا معبـــراً �لدجاجـــة �لمتعبـــة. وكان قديماً

�صـــوت �نفجـــار خفيف �آٍت مـــن م�صافة بعيـــدة، ��صتعّدت �لقـــّو�ت. كان 

ا. قّبل عّبا�س جبينه، وقال: »ل داعي للقلق، هذه الأ�ش���وات  ح�صين قلقاً

.» اأف�شل ر�ش�لة ب�لن�شبة اإليَّ

 رفع ح�صين حاجبيه: »اأن� ل اأفهم �شيًئ�«.
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ـــا. فهو ل يّت�صع لأكثر من  كان �لطريـــق �لذي �أ�صار �إليه عثمان عجيباً

�صخ�ـــس و�حد، وكانت �لقّو�ت ت�صعد ب�صعوبة. نظر ح�صين بتعّجب �إلى 

�لمعبـــر، �لذي كان مغّطى ب�صفائح �ل�صخور �لكبيرة، وقال: »اإّن الجّن 

نف�شه لن يعرف اأّن هذه الطريق تو�شل اإلى »دزلي«.

 كان �لطريق يزد�د �صعوبةاً كّلما �صعدو� باّتجاه �لقّمة. و�لآن، �أ�صبح 

علـــى طرفي �لطريـــق جرف فاغر فمـــه. وينبغي لكّل خطـــوة �أن ُتدر�س 

�. كانت �أو�مر عّبا�س ُتنقل من و�حد �إلى �آخر: جّيداً

 »فقط ل ت�شتعجلوا«. 

و�صلـــو� �إلى �لقّمة مع �نبـــالج �لفجر، ومن هناك هبطـــو� �إلى �صفح 

�لجبـــل. كان �أزيز �لر�صا�س ودوّي �نفجـــار�ت �لقذ�ئف �لمتتالية ي�صتّد 

�أكثر فاأكثر. تنّف�س عثمان �ل�صعد�ء. �أ�صار لعّبا�س باإ�صبعه �إلى »دزلي«. 

�صـــاأل ح�صيـــن بهدوء: »تت�ش����ءل العن��ش���ر عّم���� يجري هن����؟ ِلَم لم 

ت�شدر الأوامر ب�لهجوم؟«.

 حـــّدق عّبا�ـــس في �لقريـــة و�بت�صم. عـــادت �لمجموعـــة �لتي ذهبت 

ل�صتطالع مو�قع �أعد�ء �لثورة، ب�صرعة فائقة.

»ح����ج عّب��س، لم�ذا هوؤلء يقتتلون بع�ش���هم مع بع�س، اأظّن اأّنه ل 

داعي لأن نهجم عليهم«.

نظر ح�صين �إلى عّبا�س و�ل�صرور يمالأ وجهه: 

به���ذه  ق���د تحّقق���ت  اأمنيتن����  اإّن  اأي  فعل���ت؟  م����ذا  عّب�����س!  »ح����ج 

الب�ش�طة؟«.
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قال عّبا�س وهو يتوّجه نحو �لقّو�ت: »اإّن اهلل معن�«. 

ا مـــن �لقريتين �للتين تقعـــا �أ�صفل  كان �أزيـــز �لر�صا�ـــس ياأتـــي �أي�صاً

منهم. كانت »دزلي« مهّياأة للفتح من دون قتال. 

ا، وقال:  ا ومنهكاً و�صل ح�صين �لذي كان قد ذهب منذ �صاعات عّدة، متعباً

»عندم� �ش���مع اأعداء الثورة اأّن كتيبًة من القّوات، نزلت عليهم في 

دزلي من ال�ش���م�ء ال�ش����بعة، فّروا خ�ئفين بكّل اّتج�ه. اأظّن اأّن عليهم 

بعد هذه الواقعة اأن يقبعوا في حفرهم دوًم�«. 

ا مع زوجتـــه و�أولده، وهو ينظر �إلى  كان عثمـــان �لذي �صبقهم، و�قفاً

عّبا�ـــس. ول ز�ل ح�صيـــن يفّكـــر في هـــذه �لعملّية �ل�صهلة، كمـــا يفّكر في 

�صوؤ�ل �صعب: 

»ح����ّج! الآن وق���د انتهى كّل �ش���يء، اأخبرن� م� الق�ش���ّية؟ وهل نحن 

غرب�ء؟« ]�أل توؤّمنوننا على �لأ�صر�ر؟[.

�أ�صار عّبا�س �إلى عثمان وقال: »ب�لت�أكيد �ش�أخبرك«.

ا �إلـــى عّبا�س، وقال: »لق���د ذبح اأه�ل���ي دزلي مئة   جـــاء عثمان فرحاً

ا لقدومكم«. بقرة ونعجة كقرابين من اأجلكم. اإّنهم م�شرورون جدًّ

قّبـــل عّبا�س جبينه، وقال: »ه���ذه المنطقة من اليوم ف�ش����عًدا هي 

منطقة اآمنة وم�ش���تقّرة. بعد عّدة اأّي�م �شت�ش���تقّر مراكز ال�شرطة هن�. 

والآن، هل ل زلت تريد ترك المنطقة؟«.

»ل ي� �شّيد عّب��س، اأّي مك�ن اأف�شل من المك�ن الذي تقومون اأنتم 

بحرا�شته؟!«. 
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ـــا، �صمع عّبا�س �صـــوت عثمان من بعيد:  عندمـــا وّدعا بع�صهما بع�صاً

»�شّيد عّب��س، �ش�محني«. 

�رت�صمت على وجه عّبا�س �بت�صامة ولّوح له بيده. 

بعـــد يومين، كان ح�صين يجل�س وهو ي�صتمع بفرح و�صرور �إلى م�صوؤول 

�ل�صتخبار�ت في �لمنطقة:

»ف���ي تل���ك الليلة قل���ت للمخترقي���ن من رج�لن����: تكليفك���م هو اأن 

تق�ش���فوا ب�لقذائ���ف موق���ع دزلي، من �ش���ب�ح ال�ش���بت اإلى غ���روب يوم 

الأح���د. وكن���ت اأبتغ���ي م���ن خ���الل ه���ذا العم���ل الإيق����ع بي���ن جم�ع�ت 

الكوملة والحزب الديمقراطي«. 

»اأراأي���ت؟ ك�ن اهلل معن����، فق���د تعب���وا م���ن القت����ل اإل���ى درج���ة، ل���م 

ي�ش���تطيعوا فيه���� ال�ش���مود ولو ل�ش����عة اأم�م قّواتن�. دع���ك من مقولة 

اأّنهم لم يكونوا ي�شّدقون اأّنن� �شنفتح ح�شن »دزلي« ب�صهولة.

رفع ح�صين يده مـــن تحت ذقنه، ومالأ �صوت قهقهاته �لأرجاء. نظر 

عّبا�س �إليه بتعّجب. �صحك ح�صين من جديد وقال:

����، ك�أعداء الثورة، في  »اأن� اأخ�ف من اأعم�لك، وعلّي اأن اأختبئ اأي�شً

ال�شح�َرى والجب�ل«.

fff
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كمين في كمين

نه�س عّبا�س من مكانه وقال: »ح��شر«!.

 على كتفه، وقال: »ل�شن� اأ�شعف من العدّو اأبًدا، م� ك�ن 
(1(

ربت هّمت

ينبغي اأن ندعهم ي�أ�شرون اأحد ع�شر عن�شًرا مّن� بهذه الب�ش�طة«. 

ا وقال: »�ش�أ�ش���عى جهدي، اإن �ش����ء اهلل؛ لن  طاأطاأ عّبا�س ر�أ�صه �أر�صاً

اأرجع خ�لي الوف��س«. 

حيـــن خرج من د�صمة �لقيـــادة وقعت عيناه على ح�صين. كان ح�صين 

ينتظـــره، ومـــا �إن ر�أى عّبا�صا حّتى تقـــّدم نحوه و�صاألـــه: »ب�لنه�ية، اأين 

ينبغي اأن نقوم ب�لعملّي�ت؟«

 م�صح عّبا�س �لعـــرق عن عنقه �لمت�صّبب، بكوفّيته وقال: » ك�ن راأي 

الح�ّج هّمت اأن نقوم ب�لعملّي�ت على مخفر الر�شيدّية، لكّن راأيي ك�ن 

اأّن الأف�ش���ل اأن نق���وم به���� عل���ى تالل ال���� 85، وقد بّينت ال�ش���بب فوافق 

الح�ّج على ذلك«. 

حّك ح�صين �صدغه وغرق في �لتفكير.

»بم�ذا تفّكر؟«.

)1)   �ل�صهيد محّمد �بر�هيم همت، �أحد قادة �لجبهة �لمعروفين ب�صجاعتهم وباأ�صهم وت�صحياتهم 
�لرفيعـــة؛ توّلـــى م�صوؤولّية قيادة فيلق »محّمد ر�ش���ول اهلل 27« . وهو من �لقادة �لذين تحّققت 

علـــى �أيديهـــم �نت�صار�ت عظيمة �صو�ء فـــي ميادين �لحرب �لع�صكرّية �أم فـــي ميادين �صناعة 

�لقلـــوب �لعا�صقة و�لمجاهـــدة؛ فقد جذب �آلف �لقلوب وكان قدوةاً و�أ�صوةاً ح�صنة. تروي و�لدته 

ق�صـــة معروفـــة حول ولدتـــه. كل من عرفه تعّلق بـــه و�أن�س بحديثه وع�صـــق �صحبته. كما تروي 

ا �صمن �صل�صلة رو�يات  عائلته خو�طر عن حياته في كتاب «ود�ع �ل�صهد�ء« �لذي �صي�صدر قريباً

وق�ص�س »�ش�دة الق�فلة«.
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�، ثّم قال: »ل �شيء، علين� فقط توّخي الدّقة حّتى  نظر ح�صين بعيداً

ل ت�أتي النت�ئج عك�شّية«. 

�صحـــك عّبا�س، �أخـــذ بع�صده و�صّده �إليـــه: »فلنتوّكل عل���ى اهلل، في 

راأ�شي خّطة محكمة، اإن عملن� فيه� بجّد نظفر بنت�ئج جّيدة«. 

فـــي �صبـــاح �ليـــوم �لتالي، �نطلقـــو� قبيل �صـــروق �ل�صم�ـــس. لم يكن 

، وحين و�صلو� �أ�صار عّبا�س �إلى ه�صبة �لرو�بي �لمّت�صل  �لطريـــق طويالاً

بع�صها ببع�س، وقال: 

�  اإلى تالل ال�  »�ش���ب�ح كّل يوم، ي�أتي حوالي ع�ش���رين عن�شًرا عراقيًّ

.» «85«، ويغادرون ليالاً

 نظـــر ح�صين �إلى بع�ـــس �لنجوم توم�س في زرقـــة �ل�صماء �لفاتحة، 

و�لب�صمة على وجهه: »ي� للعجب، معلوم�تك دقيقة ي� �شبّي«.

و�صع عّبا�س �لمنظار على عينيه، وقال: »علين�، من الآن ف�ش����عًدا، 

اأن نزحف، توّخًي� للحيطة والحذر«.

 عندمـــا و�صلو� �إلى �صفح �له�صبـــة، كان �لعرق يت�صّبب من روؤو�صهم 

ووجوههم. نظـــر ح�صين فيما حوله. فهم عّبا�س ما كان يق�صد بنظرته 

تلك: 

»ل تقلق، اإّنهم ل يتوّقعون اأبًدا قدومن� في و�شح النه�ر«. 

رفع ح�صين ر�أ�صه، وقال وهو يلهث: 

»وِل���َم اأقل���ق؟ م���� دم���َت اأن���ت مع���ي فجّثت���ي لن تبق���ى مرمّي���ة على 

الأر�س!«.



هاجر تنتظر   110

ا عّدة على �لتر�ب، وقال:  ا. ر�صم عّبا�س خطوطاً  �صحكا معاً

»ينبغي لهذه النقطة اأن تكون نقطة ا�شت�شالم العراقّيين...«.

�صحك ح�صين وقال: »اأي نقطة المقتل؟ «.

تظاهـــر عّبا�س باأّنه لـــم ي�صمع ما قال، وتابع: »..علين���� اإطالق الن�ر 

عليه���م م���ن هذي���ن المك�نين، وه���ذه النقطة هي الأهّم م���ن اأّي مك�ن 

اآخر. اأي المك�ن الذي �شتعبر منه قّواتن� لأ�شر جنودهم«.

رفـــع ح�صيـــن حاجبيه وقـــال: » م����ذا ل���و اأرادوا المق�وم���ة اأكثر من 

تهم؟«.  ح�شّ

لم ينتظر جو�ب عّبا�س وتابع وهو يتلّم�س �صبطانة �صالحه �لباردة: 

»في هذه الح�لة �شُتفتح اأبواب جهّنم«. 

عـــاد عّبا�س وو�صع �لمنظار علـــى عينيه، و�أ�صار وهو على تلك �لحال 

�إلى �لتالل: 

»هن� يوجد ممّر �شّيق، يمكنهم من خالله العودة اإن اأرادوا«. 

فّكر ح�صين �أّنه �إذ� ُنّفذت خّطة م�صوؤول �ل�صتخبار�ت، �صيتلّقى �لعدّو 

. بعد يوميـــن، كان �لجميع م�صتعّدين للتوّجه �إلى �لمنطقة  �صربةاً كبيرةاً

لتنفيذ �لعملّيات. ُق�ّصمت �لقّو�ت �إلى ثالث مجموعات. وبّين عّبا�س مّرة 

�أخيرة �لهدف من هذ� �لهجوم: 

»اإخوان���ي، م���ن الآن ف�ش����عًدا، �ش���نتقّدم عل���ى اأمل الن�ش���ر. هدفن� 

الأ�ش��ش���ّي م���ن ه���ذه العملّي����ت هو اأخذ اأ�ش���رى من جنود الع���دّو؛ لكي 

نزلزل معنوّي�ته«.
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بعـــد م�صـــّي �صاعة مـــن �لوقت، �أ�صبحـــو� في منطقـــة ي�صيطر عليها 

�لعدّو. قال عّبا�س: 

»يظ���ّن العراقّي���ون اأّن اأحًدا لن يجروؤ على القتراب من اله�ش���بة! 

� محّقون؛ لأّنن� نظّن اأّنهم يحلمون«. هم محّقون حتًم�؛ ونحن اأي�شً

�؛ ومـــع �نطـــالق �أّول ر�صا�صة، كان   �صـــدرت �أو�مـــر �لعملّيـــات باكراً

عّبا�س ي�صتطلـــع بمنظاره موقع �لعدّو وتمو�صعـــه. �أعطى عامل �لإ�صارة 

ا �ل�صّماعة، وقال: »اإّنه الأخ ح�شين«. ]�لال�صلكّي[ عّبا�صاً
»اأن� معك، حّول«.

»ح�ّج عّب��س، اأم� فّكرت اأّنه اإن و�ش���لت قّوات الدعم اإليهم ف�ش���نلقى 

حتفن� جميًع�؟«.

 وفيما كان عّبا�س ينظر �إلى عملّية تبديل �لجنود �لعر�قّيين قال: 

»ل تقل���ق... ف�لأبط�ل العراقّيون بعيدون م�ش����فة 2 كيلومتًرا عن 

خّط دف�عهم، ول يمكن لقّواتهم اأن ت�شل في الوقت المن��شب، اهجم 

اأنت بقّواتك، واطمئّن، �شنح�شل على نتيجة جّيدة.«

»ي� علي«.

مع هجوم �لمجموعـــة �لأولى بقيادة ح�صين، دّب �لرعب في �صفوف 

�لعر�قّيين، و�أخذ منهم كّل ماأخذ. قال عّبا�س: 

»عل���ى المجموع���ة الث�ني���ة اأن ل تتدّخ���ل الآن، حّت���ى نطي���ل اأم���د 

الرعب والخوف في قلوبهم«. 

لم يتوّقـــف �لعر�قّيون لحظـــةاً عن �إطالق �لر�صا�ـــس. �صغط عّبا�س 



هاجر تنتظر   112

ا  على عّد�د �لوقت، ور�ح يحّدق فيه: »1..2..3..15«. و�لآن �أ�صبح مطمئنًّ

من �أّن ح�صين وقّو�ته قد باغتو� �لعدّو من �لخلف.

 ***

عندمـــا �أح�ـــسّ �ل�صابط �لعر�قّي ببـــرودة �لخنجر علـــى وريده، جثا 

على ركبتيه و�ألقـــى �صالحه �إلى �لأر�س. لم يكن يظّن �أّن كمينهم �صيقع 

ا ما، نـــزل عّبا�س من  فـــي �لكمين. عندمـــا هد�أت �أ�صـــو�ت �لنير�ن نوعاً

�لمر�صد: »الجميع يعلم م� هي مهّمة مجموعتن�؟«.

»نعم ي� ح�ّج، اأخذ اأ�شرى فقط«.

��صتعـــّدت �لعنا�صر �لتي تعمل تحت قيادة عّبا�س ب�صرعة، و�نطلقت. 

ومن جديد عاد �أزيز �لر�صا�س ُيدّوي. �صاح عّبا�س: »نريد اأخذ اأ�شرى، 

فقط!«.

 بادر بع�س جنود �لعـــدّو �إلى �لمقاومة. كانت د�ئرة �لح�صار ت�صيق 

ا للفر�ر.  ا. لم يكن �أمام مجموعة مّمن ينبغي �أ�صرهم طريقاً ـــا ف�صيئاً �صيئاً

عندما رفعو� �أيديهم م�صت�صلمين، و�صل ح�صين:

»الحم���د هلل الذي وّفقن����. الآن نذهب ون�أخذ حّم�ًم� ب�رًدا، ونطلب 

الكب�ب الب�ئت من المطعم«.

 �أخذ عّبا�س بيده وقال: 

»اإلى اأين؟! لم�ذا تت�شّرف وك�أّنك قليل الخبرة؟!«.

نظـــر ح�صين �إليه بتعّجب، وقال: »لم يع���د لدين� من عمل هن�. وقد 

اأ�شرن�، بحمد اهلل، بدل الأحد ع�شر، ثالثة ع�شر اأ�شيًرا«.
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 �صحك عّبا�س وهو يم�صح على �صعره �لأغبر، وقال: 

»ا�ش���مع اأّيه���� ال�ش���بّي، لم ننِه عملن� بعد، اأر�ش���ل ال�ش���ب�ب ف���وًرا اإلى 

داخ���ل الد�ش���م، وُمره���م ب�ل�ش���تعداد، واأّك���د عليه���م ع���دم الوقوف في 

مراأى الب�شر«. 

»لكن ي� ح�ج، هذا لم يكن جزًءا من خّطتن�«.

حين ر�أى نظرة عّبا�س �لغا�صبة، �نحنى ب�صقاوة طفولّية وقال: »نعم، 

نعم! ال�شم�جة في البداية، ومن ثّم الط�عة في النه�ية«. 

لـــم يكن �أحـــد ليعلم ِلَم كان يتوّجب عليهم �لبقـــاء في �لد�صم بحالة 

، مالأ  �ل�صتعـــد�د. عاد عّبا�ـــس �إلى �لمر�صد. لم يطـــل �نتظارهم. فجاأةاً

�، وقال:  �صوت ر�صقات �لر�صا�س �لأرجاء. نظر ح�صين متحّيراً

���وا علين���� م���ن  »لق���د هج���م الأع���داء، ل���و كّن���� رجعن���� لك�ن���وا انق�شّ

الخلف«.

باأمـــٍر من عّبا�س، نزلـــت �لقّو�ت �إلى �لمعركة مـــن جديد، و�أمطرت 

�لأعـــد�ء بزّخات �لنار. ومّرةاً �أخرى، تفاجـــاأ �لعر�قّيون فان�صحبو�. جثا 

ح�صين على ركبتيه وقال: 

»بوركت يداك ي� ح�ج عّب��س، اأح�شنت �شنًع�«.

�، فا�صت�صلمو�  ّيق �لخناق على بع�س جنود �لعدّو �لذين تقّدمو� كثيراً  �صُ

ولم يقاومو�. نظر ح�صين �إلى �لطريق �ل�صّيق، وقال: 

»طبًق� لتوّقع الح�ج عّب��س، البقّية لذوا ب�لفرار«.

ا ب�صاأنه». قال عّبا�س: هذ� �لجزء من �لعملّيات هو ما كنت قلقاً
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ا وقال: �أنا �أ�صير ذكائك يا حاّج«.     رمى ح�صين بنف�صه �أر�صاً

ا  عـــادت �لقّو�ت �إلى �لموقع قبل حلول �لظهر. كان �لحاّج هّمت و�قفاً

ـــا بعبرته، فلم ي�صتطع �لتكّلـــم؛ لكّن وجهه كان  ينظـــر �إليهم. كان غا�صًّ

ات  ا بالفرح. وحين بد�أ بالكالم، كانت كلماته ُت�صمع من بين �لغ�صّ مفعماً

و�لدموع: 

.»Q ك�د ظهري ينك�شر، اأجركم عند الإم�م الح�شين«

بعد ذلك، بد� وكاأّنه يبحث عن �صخ�س ما، نظر �إلى �صّف �لتعبوّيين 

و�صاح: 

»لكن، اأين ذلك الأ�شد المقدام؟«.

ا  ا في �آخـــر �صّف، مطاأطئاً  نظـــر �لجميع خلفهم، ليـــرو� عّبا�صااً و�قفاً

ر�أ�صه �إلى �لأر�س.

fff
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رجل بالكوفّية البيضاء

عندما و�صلنا �إلى مفترق طرق، د��س �ل�صائق على �لمكابح، وقال: 

»مع ال�شالمة اأّيه� ال�ش�دة، اإلى الثكنة �شيًرا على الأقدام«. 

قفـــز باقر من �صاحنة �لتويوتا؛ و�أخذ بيدي ويد مرت�صى. بعد �أ�صبوع 

�إجـــازة و��صت�صمـــام �لرو�ئح �لمتنّوعة في �لمدينـــة، ها هي �لآن، ر�ئحة 

منطقة �لقتال تبّدل �أحو�لي.

نظـــر مرت�صى �إلى �صاعته وقال: »ه� نحن ن�ش���ل م���ن جديد قريب 

الغروب«.

���� على مفت���رق طريق  : »... واأي�شً عّقـــب باقر علـــى كالمه متثاقـــالاً

الغّم«. 

حمـــل مرت�صـــى حقيبته علـــى كتفه و�نطلـــق. جل�س باقـــر �إلى جانب 

�لطريـــق �لتر�بـــّي، ور�ح ينظر �إلى حمرة �لغـــروب. تحّيرت، �أ�أذهب مع 

مرت�صى �أم �أجل�س �إلى جانب باقر: »هل ُجّن؟«. 

كنت �أرقب مرت�صى وهو يغادر، و�أقول: »من مّن� لي�س بمجنون؟«.

�نتف�ـــس باقر �لـــذي بد� وكاأّن غ�صبـــه قد �صكـــن، ور�ح ي�صرب على 

: »قل لح�ش���رة المخبول اأن ي�ش���بر لنذهب  �صـــدره مثل �لغورياّل قائالاً

مًعا«.

و�صعـــت �إ�صبعي �لمّت�صخ فـــي فمي و�صّفرت. ��صتـــد�ر مرت�صى ور�ح 

ـــا و�صط �لطريق،  ينظـــر �إلينا؛ و�إلـــى حين و�صولنا، طـــرح حقيبته �أر�صاً

وجل�س عليها. تد�خلت بع�س �لغيوم �لحمر�ء و�لرمادّية بع�صها ببع�س، 
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و�صارفـــت �ل�صم�س علـــى �لمغيب. جعلت كوفّيتـــي كمن�صفة حّمام، فكنت 

�أم�صـــح بهـــا ر�أ�صي و�صدري وتحـــت �إبطي و�أتاأّفف. وها نحـــن �لآن، لقد 

�، وقد تعّودنا عليه �صئنا �أم �أبينا. عندما و�صلنا  خبرنا حّر �لجنوب جّيداً

� ]كحالة  ا جّثة هامدة، وممـــّدداً �إلـــى مرت�صـــى وجدناه قد �نطـــرح �أر�صاً

�لأمو�ت[ . حمل باقر حقيبته، و�صعها على كتفه �لآخر، وقال: 

»اأتظّن اأّيه� المخبول اأّنن� لم نفهم اأّنك تمّثل دور الجّثة؟«. 

�، و�أخذ ر�أ�س باقر في �أح�صانه:  ا م�صروراً هّب مرت�صى من مكانه فرحاً

»هل اقتنعت اأخيًرا، بكالم هذا المخبول اأم ل؟ اإن اأردت اأن ل تموت 

غيًظ� على مفترق طريق الغّم، عليك المخ�طرة، م�شًي�!«.

كّنـــا ثالثتنا نعلم �أّنـــه علينا �أن نم�صي م�صافة50 كلـــم بالحّد �لأدنى، 

للو�صول �إلى �لثكنة.

�صعر باقر بالملل، وكانت �لكلمات تخرج من فمه على مهل: 

»اأن����.. ب�لنه�ي���ة �ش����أهيم عل���ى وجه���ي ف���ي ال�ش���ح�َرى والجب����ل 

ب�شببك«. 

و�صـــع مرت�صى يـــده تحت حز�م �لحقيبـــة، ونظر �إلى باقـــر بمحّبة:  

»ي���� لرفق�ء الي���وم! يتخ��ش���مون ويحملون حق�ئ���ب المخبولين على 

اأكت�فهم!«.

�صحكنـــا نحن �لثالثـــة؛ قال مرت�صـــى: »اأتوافق���ون عل���ى اأن ندّخن 

غليون ال�شلح؟«. 

بعدهـــا �أدخل يده فـــي حقيبته، و�أخـــرج منها »الق�ش����مة والزبيب« 



يملا  يمصالا رج  ماملايكبا يمّكلا   117

�لتي كانت �أّمه و�صعتها له كزّو�دة �صفر، وق�ّصمها علينا. م�صينا �أكثر من 

�، عرفنا �أّي خطاأ كّنا قد �رتكبنا.  �صاعة. عندما �أظلمت �ل�صماء جّيداً

»ي� �ش���ب�ب، اأرى اأّن من الأف�ش���ل اأن ل نتقّدم اأكثر من هذا، اأخ�ش���ى 

اأن نقع في الأ�شر«.

رجـــع باقر �لذي كان يتقّدمنا بب�صع خطو�ت غير مكترث لما حوله، 

محاولاً توجيه ركلة �إلى مرت�صى، �لذي فّر منه بتثاقل من �صّدة �ل�صحك: 

»ل���و كنت ق�ئًدا في المعركة، فلي�س من الم�ش���تبعد اأن يوؤ�ش���ر جنودك 

على بعد مئة كيلومتٍر من الخطوط الأم�مّية«. 

عـــاد مرت�صى و�أخرج قب�صـــة من �لق�صامة و�لزبيـــب، وناولها لباقر 

قائالاً ب�صوت �أج�ّس: 

»�شحيح اأّيه� الجندّي، من الأف�شل اأن نجّدد غليون ال�شلح«. 

عندمـــا عدت لأنظر �إلى وجه مرت�صى، وجدت �أّن مالمحه �لهزلّية قد 

تغّيرت، ت�صّمرت في مكاني. فقد ر�أيت نورين من �لبعيد �أ�صبه بحّبتي ُبندق 

ا. كنت �أنظر بفرح  ـــا ف�صيئاً م�صيئتيـــن. كان �لنور�ن يزد�د�ن ويكبر�ن �صيئاً

�إلى �لطريق �لتر�بّية. حّول مرت�صى حقيبته من كتف �إلى �آخر و�صاح:

»ي� جّداه«.

 كان �لنور يكبر ويكبر، لم �أ�صّدق ما �أرى. �صاحنة تويوتا تتوّقف على 

بعد �أمتـــار �أمامنا، وتنثر �لغبار و�لتر�ب علـــى روؤو�صنا ووجوهنا. �أ�صاء 

�ل�صائق �لنور د�خل �ل�صّيارة. كان يجل�س �صخ�س و�حد فقط �إلى جانبه. 

ا: وما �أن تقّدمنا حتى قال مرت�صى ممازحاً
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»الراكب ل ي�شعر ب�لم��شي«. 

�صحـــك �لرجل �لجال�ـــس �إلى جانب �ل�صائـــق، وكان ي�صع على كتفيه 

: »بل ي�ش���عر«. قّطب �ل�صائق جبينـــه، وو�صع ناقل  كوفّيـــة بي�صـــاء، قائالاً

�لحركة باتجاه �لخلف ود��س عبثاًا على دّو��صة �لبنزين:

»هّي� اركبوا«.

و�صـــع �لرجـــل ذو �لكوفّية �لبي�صـــاء- �لذي كان يرتـــدي بدلة تعبئة 

باهتة �للون- يده على يـــد �ل�صائق، و�أ�صار بر�أ�صه �إلى موؤّخرة �ل�صاحنة. 

بعد ذلك نظر �إلينا، وقال: 

» يّت�ش���ع هن���� الم���ك�ن لثنين من الإخوة الأ�ش���ود؛ اأّم� اأن���� ف�أريد اأن 

اأذهب للخلف لأ�شتن�شق هواًء جديًدا«.

�، وجل�س �إلى جانب �ل�صائق. و�صع مرت�صى حقيبته في  وثب باقر فوراً

موؤّخـــرة �لتويوتا؛ ومن دون ��صتعمال يديه، قفز قفزةاً و�عتلى �ل�صاحنة. 

ا في �لموؤّخرة. �أخرج باقر ر�أ�صه  وحّتـــى ل �أ�صّيع �لوقت، جل�صت �أنا �أي�صاً

مـــن �لنافـــذة ور�ح يتوّعدني. كانـــت �ل�صّيارة تتحّرك و�لهـــو�ء �ل�صاخن 

يلفح وجوهنا. 

»حتًم� تريدون الذه�ب اإلى الثكنة؟«.

نظـــرت �إلى وجـــه �لرجل ذي �لكوفّيـــة �لبي�صاء- وقـــد لفحت وجهه 

�ل�صم�س- و�أجبته:

»نعم«.

�أ�صند مرت�صى ر�أ�صه على حقيبته وقال:
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»ل تقل الثكنة، قل جهّنم. ف�طريق الحرير)1) لي�شت �ش�ّقة وطويلًة 

اإلى هذا الحّد«.

م�صـــح �لرجل ذو �لكوفّية �لبي�صاء بيـــده على لحيته، ور�ح يهّز ر�أ�صه 

� يريد �لبوح به.  ا كثيراً كمعّلـــم �لح�صاب و�لهند�صة. كنـــت �أ�صعر �أّن كالماً

� على وجهه.  وهذ� ما كان ظاهراً

»اأََول�شتم من عن��شر التعبئة؟«.

 : تجافى مرت�صى عن �لحقيبة وعّدل جل�صته، قائالاً

���لوا، اق���روؤوا الف�تح���ة، ه���� ق���د اأ�ش���بحن� الآن م���ن عن��ش���ر  »تف�شّ

التعبئة«.

 و�صـــع �لرجل ذو �لكوفّية �لبي�صاء يده علـــى يد مرت�صى، ونظر �إليه 

لحظة، دون �أن يتكّلم. و�صع مرت�صى يده �لأخرى على �صدره و�نحنى: 

»اأن� فداء لك ي� اأخ، اأتريد اأن تقوم بمعجزة؟«.

�صحـــك �لرجل ذو �لكوفّية �لبي�صاء مليًّا من كالم مرت�صى، ومن ثّم 

قال: 

»م� �ش�ء اهلل على هذه الروحّية!«. 

لـــوى مرت�صى �صفتيه؛ فتـــح �صّحاب حقيبته، �أخـــرج منها قب�صة من 

�لق�صامة و�لزبيب، وقّدمها:

» ُكْل، فه���ذا جّي���د م���ن اأج���ل ف���ّكك. نح���ن نطل���ق على ه���ذا غليون 

ـــا كانت طريق �لحرير تربط بين �ل�صرق و�لغـــرب؛ وتمّر عبر �إير�ن وكان ينقل خاللها  )1)  تاريخيًّ
ة �أوروبا. ة �لحرير، من بلد�ن �ل�صرق �لأق�صى �إلى مختلف �لدول وخا�صّ �لب�صائع وخا�صّ



هاجر تنتظر   120

الم�ش�لحة؛ لأّنه يوؤّدي بن� اإلى عدم التكّلم ب�أّي كالم زائد، كم� يجّنبن� 

لكم�ت الأ�شدق�ء وركالتهم«.

عجبـــت بالرجل ذي 
ُ
نظـــرت �إلى �ل�صمـــاء، كان �لقمر ي�صيـــر معنا. �أ

�لكوفّيـــة �لبي�صاء. وددت لو يتكّلم مرت�صى معه بلباقة �أكثر؛ لكّن توّقعي 

لم يكن في محّله.

� تعبوّي، هذا يبدو على هيئتك اأكثر مّن�«.  »اأنَت اأي�شً

هّز �لرجل ذو �لكوفّية �لبي�صاء ر�أ�صه، لم تكن �لب�صمة تفارق محّياه: 

»مثلك، ولكن لي�س بمثل اإخال�شك«. 

�صعـــرت بالتعب �ل�صديد، فاأغم�صت عينّي. لكّن مرت�صى كان ل يز�ل 

يطلق �صيالاً من �لكلمات، وكاأّن غليون �لم�صالحة لم ي�صتطع �إيقاف فّكه 

عن �لحركة:

»... �شمعت اأّن ق�ئد الفيلق قد تغّير. ع�ش�ه يفّكر بم�شكالت الإخوة 

التعبوّيين؛ مع اأّنه ل اأمل لدّي«.

�صلـــب كالم مرت�صى �لمتو��صل �صفـــو مز�جي. لم �أ�صتطع فعل �صيء 

�صـــوى �أّني غفوت لبرهة. وكما يبدو �صيعمل مرت�صى، خالل م�صيرنا �إلى 

�لثكنة، على تفريغ �لمعلومات من �لرجل ذي �لكوفّية �لبي�صاء: 

»... ل���و كن���ت ق�ئ���د الفيلق لأ�ش���درت الأوامر ب�ش���ّف ع�ش���رة اآلّي�ت 

ع�ش���كرّية، عن���د بداية مفت���رق طريق الغّم؛ كي يتمّكن �ش���ب�ب التعبئة 

الم�ش�كين من الو�شول اإلى الثكنة ب�شهولة؛ كم� ح�شل معن�«.

»وهل هذا غّمك الوحيد؟«.
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� �إلى �لرجل ذي �لكوفّية �لبي�صاء: تلعثم مرت�صى، ور�ح ينظر �صزراً

»عجًب�، ك�أّنك ل�شت من هذا الوادي! اأتعلم اأين هو منعطف الغّم؟ 

ه���ل ت���رى ه���ذا الطريق ال���ذي يهدهد لن�  لنغفو؟ اأُ�ش���لكه حّتى ت�ش���ل 

اأّوله«.

ـــا على كالم مرت�صى،  هـــّز �لرجل ذو �لكوفّيـــة �لبي�صاء ر�أ�صه مو�فقاً

وتب�ّصم. وقع نظري على �لزجاج �لخلفّي لل�صاحنة. كان باقر يرفع عينيه 

� مـــا. وبينما هو ي�صير  وحاجبيـــه، وينزلهما وكاأّنه يريـــد �أن يفهمنا �أمراً

� �أّن  �إلـــى �لرجل ذي �لكوفّية �لبي�صاء كان ي�صرب ر�أ�صه. فهو �أيقن جّيداً

مرت�صى كعادته خلط �لأمور بع�صها ببع�س.  

»وهل من م�شكلة اأخرى؟ اأم هذه فقط؟«.

عـــاد مرت�صـــى و�ّتكاأ على �لحقيبة؛ قـــال باألم: »ل ي� جن����ب الق�ئد، 

الب�قي ال�ش���المة، ومن ثّم ال�شه�دة«. و�صع �لرجل ذو �لكوفّية �لبي�صاء 

يده على كتف مرت�صى، ونظر �إليه بحنّو:

»ِلَم اأنت منزعج؟ تكّلم براحة، اح�شب اأّني ق�ئد الفرقة«.

ا ر�أ�صه على حقيبته.  �أغم�س مرت�صى عينيه هذه �لمّرة، وتمّدد و��صعاً

�أظّن �أّن غليون �لم�صالحة قد فعل فعله. قال وهو ي�صت�صلم للنوم:

»ل ي���� اأخ، ففئ���ة دم���ي ودم���ك ل توؤّهلن����، لأن نك���ون ق����دة؛ الحداء 

للنوم الآن اأف�شل«.

�ُصررت لروؤية عيني مرت�صى مغم�صتين، �أكثر من روؤيتي ل�صاحنة �لتويوتا. 

كنت بين �لنوم و�ليقظة حينما تناهى �إلى �صمعي �صوت باقر يقول:
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»لقد و�شلن�«.

ترّجـــل �لرجل ذو �لكوفّية �لبي�صاء معنـــا، عانقنا نحن �لثالثة. قلت 

له في �لّلحظة �لأخيرة: 

»اأعذرن�، فرفيقن� هذا، �شهل المع�شر مع الآخرين«. 

: �أم�صك �لرجل ذو �لكوفّية �لبي�صاء بكال ع�صدّي، وتب�ّصم قائالاً

»هكذا اأف�شل، ف�لأ�شل هو الإخال�س، وهو يتحّلى به«.

عندما �بتعدت �صاحنة �لتويوتا �صرب باقر على جبينه، وقال: 

»عرفتم من ك�ن؟«.

�أد�ر مرت�صى حقيبته من كتف �إلى �آخر، وقال وهو يرمي حّبة ق�صامة 

في �لهو�ء محاولاً �لتقاطها بفمه:

»نعم، ك�ن ابن اأبيه«.

، حين كّنا ممّدديـــن في �لثكنة  �صكـــت باقـــر، و�أكملنا طريقنا. ليـــالاً

نعاين �ل�صقـــف، تناهى �إلى �صمعنا �صوت باقـــر، وكاأّنه كان يتحّدث �إلى 

نف�صه:

»ذاك ال�ش���خ�س ال���ذي ك�ن ج�ل�ًش���� ف���ي موؤّخ���رة التويوت���� هو ق�ئد 

الفرقة؛ الح�ّج عّب��س كريمي«.

، ر�ح مرت�صـــى يرتعد �رتعـــاد �لم�صعوق بالتّيـــار �لكهربائّي.  فجـــاأةاً

ا  �ت�صعـــت حدقتـــاه، و�صحب لونه. نظـــر �إلى باقر، كانت عينـــا باقر �أي�صاً

مبتّلـــة بالدمـــوع. لم يعد هناك من �صّك بالن�صبـــة �إلى مرت�صى. وقع في 

مكانـــه كجّثة هامـــدة. بعدها مّد يديه �لمرتجفتيـــن، و�صحب �لبطانّية؛ 
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ليغّطي به ر�أ�صه في حّر �لثكنة �لم�صجر؛ ور�ح ينتحب ويبكي �إلى �أن طلع 

�لفجـــر. بعد ثالثة �أ�صهر، حين �أردنا �أن نذهب في �إجازة، كّنا مرتاحي 

ا مـــن �لآلّيات �لع�صكرّية  �لبال. وكّنـــا نعلم �أّنه حين عودتنا، �صنجد �صفًّ

عند مفترق »الغّم«. 

fff
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الطّيار الذي أراد الوقوع في األسر

كان �أزيز �لر�صا�س ُي�صمع من كّل ناحية. وكانت بع�س �لقّو�ت تتقّدم 

باّتجـــاه د�صم �لعـــدّو. و�لقذ�ئـــف �لمدفعّية تنفجر هنا وهنـــاك؛ فتهتّز 

�لأر�س بنـــا كال�صرير �لهّز�ز. غّطت منطقـــة �لعملّيات طبقة كثيفة من 

�لغبـــار و�لدخان. مع �صماع هدير �لطائر�ت، بد�أت م�صاّد�ت �لطائر�ت 

عملهـــا. �أطـــّل عـــدد من مطلقـــي �لـ )�أر بي جـــي( بروؤو�صهـــم من خلف 

�ل�صاتر، عاينو� �لدّبابات.

»اأطلق مجتبى، اأطلق، اإّنه يفرّ!«. 

رك�ـــس �أحد مطلقـــي �لـ )�أر بي جـــي(، جثا على ركبتـــه فانطلقت 

�لقذيفـــة م�صرعة كخـــّط �أ�صـــود رفيع، و��صتقـــّرت في هيـــكل �لدّبابة 

�لفولذّي.

»اهلل اأكبر!«.

رفـــع طاقم �لدّبابة �لمحترقـــة �أيديهم فوق روؤو�صهـــم وتقّدمو�. عاد 

هدير �لطائرة ي�صدح في �لأجو�ء. كانت �لقّو�ت �لمقاتلة ترقب �ل�صماء 

بعين، وتنظر �أمامها بالعين �لأخرى. �أطلقت �لم�صاّد�ت زّخات متتالية. 

، �هتّزت �لأر�س تحت �أقد�منـــا. و�صع كريم �لمنظار على عينيه،  فجـــاأةاً

ور�ح ير�قب �لمكان �لذي ينبعث منه �لدخان و�لغبار:

»م�شت على خير«.

تقـــّدم عامـــل �لإ�صارة بوجهـــه �لمغبّر، وقـــّدم �ل�صّماعـــة �إلى كريم: 

»الح�ّج عّب��س على الخّط، ي�ش�أل عن الأو�ش�ع والأحوال«.
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�أخذ كريم �ل�صّماعة، وو�صع �إ�صبعه في �لأذن �لأخرى؛ لي�صمع �صوت 

�لقائد ب�صكل �أف�صل.

اأاأر�ش���ل لك���م  »م���� الخب���ر عزي���زي كري���م، �ش���معت نعي���ق غرب����ن، 

الم�ش�عدة؟«.

كان كريـــم يجثو علـــى ركبتيه، وي�صغـــط بال�صّماعة علـــى �أذنه �أكثر 

ا. فاأكثر. فقد كان �ل�صوت ياأتي �إليه م�صّو�صاً

� من ط�ئرات العدّو.« »ل تدعوا الدّب�ب�ت تتقّدم... وانتبهوا اأي�شً

، بد�أت  كانـــت �إحدى طائر�ت �لعدّو تحّلق على علـــّو منخف�س، فجاأةاً

تهتّز. ومن جديد �ُصمعت �أ�صو�ت م�صاّد�ت �لطائر�ت. كان كريم ينظر 

ا بالدخان  ـــا �صبيهاً �إلـــى �ل�صماء وهو ي�صـــع �ل�صّماعة على �أذنه. ر�أى �صيئاً

�لمت�صاعـــد من قناة مدفاأة، ينبعث من موؤّخـــرة �لطائرة. و�لظاهر �أّن 

�لمقاتلين �لآخرين قد ر�أو� ما ر�آه، فارتفعت �أ�صو�تهم بالتكبير.

»كريم، م�ذا يجري عندك...؟«.

�نتف�س كريم من مكانـــه ور�ح ي�صحك. لم ي�صتطع �أن يخفي فرحته 

�لعارمة:

»اأ�ش���بن�ه، اأ�شبن� اأحد الغرب�ن. اإّنه ي�شقط، ك�ن هذا بف�شل َنَف�ِشك 

الط�هر ي� ح�ّج عّب��س«.

***

ل، اجل�س«. �أ�صار عّبا�س �إلى �صندوق �لذخيرة �لخالي، وقال: »تف�شّ

تقـــّدم �لطّيـــار �لعر�قـــي �لـــذي كان ينظر �إلـــى عّبا�ـــس وجل�س. كان 
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�صنـــدوق �لذخيرة �لذي �تُّخذ ككر�صّي فـــي مكتب �لقيادة، يقرقع تحت 

وطاأة ثقل ج�صم �لطّيار �ل�صخم. 

»فّكوا وث�قه.«

تقّدم فوؤ�د قليالاً وقال: »هذا اأمر خطر ي� ح�ّج، اإّنه بحجم ط�ئرته، 

ق���د ت���رى فج����أًة اأّن���ه تح���ّول اإلى ط�ئ���رة و...« هـــّز عّبا�ـــس ر�أ�صه برفق 

: و�بت�صم قائالاً

»ل تقلق، لن يحدث �شيء«. 

حّرر �أحـــد �لتعبوّيين برفق يدي �لطّيار. فرك �لطّيار مع�صمه ورّكز 

جل�صته على �صندوق �لذخيرة. 

»األ�شت ج�ئًع�؟«

ترجـــم فوؤ�د كالم عّبا�س. و�صع �لطّيار �لعر�قي يده على بطنه ورّدد 

جملـــةاً عّدة مّر�ت. �صحـــك فوؤ�د، وقال:»الوا�ش���ح اأّنه م�ش���تعّد لبتالع 

بقرة«.

قـــام عّبا�س من مكانه وتوّجـــه �إلى �لطّيار. رّكز فـــوؤ�د جل�صته، وكان 

ير�قـــب �لطّيـــار �أن يقـــوم بحركة خاطئـــة. و�صع عّبا�س يـــده على كتف 

�لطّيار، وقال: »هل تعلم على من كنت تطلق ال�شواريخ؟«. ترجم فوؤ�د 

على �لفـــور. حّدق �لطّيار في نقطة معّينـــة. كان �لتعبوّي �ل�صاّب ينتظر 

�أمر �لقائد باإح�صار �لطعام. لم يمهله عّبا�س:

»اذهب واأح�شر الطع�م اإلى هذا الم�شكين. وقل لهم عن ل�ش�ني اأن 

يح�شروا له وجبة تكفي لع�شرة اأ�شخ��س«. 
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ا بالعربّية، ف�صحك �لطّيار. �أخذ عّبا�س بيد �لطّيار  تكّلـــم فوؤ�د كالماً

 ،Q وقـــال: »اإّنن���� ل نّدع���ي اأّنن� �ش���نتع�مل مع���ك بعدٍل كع���دل علّي

ولك���ن ه���ذا ح�ش����ب الحرب الت���ي ابتداأتموه����، واإذا م� وقع، اأ�ش���ير في 

 .»Q اأيدين� �شنح�شن مع�ملته ت�أ�شيًّ� بعلّي

بعد �أن ترجم فوؤ�د ما قاله عّبا�س، �أخفى �لطّيار وجهه بيديه؛ جل�س 

عّبا�ـــس على �صندوق �لذخيرة �لخالي �إلى جانب �لطّيار، قال وهو ينظر 

�إليـــه: »دعوني وح���دي مع هذا الأ�ش���ير. اأظّن اأّن ت�ش���ّرفن� �ش���يكون له 

اأثٌر اأ�ش���ّد من الكالم وال�ش���ع�رات«. نظر فوؤ�د �إلى عيني �لطّيار �لممتلئة 

ا وخرج. دموعاً

fff

و�لآن، لم تعد قامة �لطّيار �ل�صخمة توؤّدي �إلى تعّجب �أحد. فقد �صمح 

لـــه عّبا�س بالتحّرك بحرّية بين �لقـــّو�ت. �ُصّر �لطّيار كالأطفال �ل�صغار 

بتعامـــل �لقّو�ت �لإير�نّية. ولكّن جلو�صه خلف �أحد �ل�صو�تر �لتر�بّية �أثار 

ا- برفقة كريم، بينما كان �لطّيار  �صـــّك كريم. جاء فوؤ�د -�لم�صتعّد دوماً

ا �لدموع. جل�س فوؤ�د �إلى جانبه، كان �لطّيار  يلّف يديه على ركبتيه، ذ�رفاً

ينظر �أمامه ويقول:

»من���ذ اأن فتح���ت عين���ّي عل���ى ه���ذا الع�ل���م، �ش���هدت اأم���وًرا غريب���ًة 

وعجيب���ة. لكّنن���ي اإل���ى الآن لم اأَر اأن��ًش���� ي�ش���تغلون ب�ل�ش���الح ليل نه�ر، 

رحم�ء ب�ل�ش���ديق والعدّو اإلى هذا الحّد. لم يخبرن� الجي�س العراقّي 

يوًم� من نق�تل. لقد تعّرفت في الأّي�م الع�شرين هذه على معتقداتكم. 
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ا في  لق���د عّلمن���ي ه���ذا الجندّي الذي يمك���ث معي درو�ًش���� عظيمة جدًّ

ال�شرف والمروءة...«.

»عن اأّي جندّي تتكّلم؟ هل تق�شد الح�ّج عّب��س؟«.

�أجاب �لطّيار: »نعم، اأق�ش���د الجندي عّب��س كريمي«. �صحك فوؤ�د، 

� ق�ئد اللواء. اأي هو ق�ئد جميع  وقال: »�شحيح، فهو جندّي وهو اأي�شً

من يق�تل في هذه المنطقة«.

تب�ّصم �لطّيار �إذ ظّن �أّن فوؤ�د يمازحه، لكّنه �نتف�س فجاأةاً حين حّدق 

في وجه فوؤ�د. ر�أى فوؤ�د قطر�ت �لعرق تن�صّب بغز�رة على جبينه. تكّلم 

�لطّيار ب�صعوبة، وعبرته تخنق �صوته: 

»اأي اإّن هذا ال�ش����ّب النحيل، بهذا الزّي الب�شيط ومن دون ني��شين 

هو ق�ئد اللواء؟!«. 

كيف يمكن لقائد �للو�ء �أن يعي�س عّدة �أّيام ولياٍل مع مالزم؟! �أنت ل 

تقول �لحقيقة يا فوؤ�د!».

�صحك فوؤ�د وقال: »للح�ّج عّب��س ب�ٌع طويل في القت�ل. حّتى حين 

ك�ن يق�تل في كرد�ش���ت�ن، ر�ش���د اأعداء الثورة والعراقّيون ج�ئزًة لمن 

يقتله«.

 لم ينتظر �لطّيار حّتى ينهي فوؤ�د كالمه و�نطلق. لم يكن فوؤ�د يعلم 

ما يدور في ر�أ�س �لطّيار. رك�س �لطّيار ب�صرعة، تبعه فوؤ�د، وما �إن و�صل 

�إليـــه حّتى كان قد دخل د�صمة �لحاّج عّبا�س. نظر �لحاّج عّبا�س بتعّجب 

ا على ركبتيه.  �إلى وجه �لطّيار �لم�صطرب. دخل فوؤ�د فر�أى �لطّيار جاثياً
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لم يكن عّبا�س يفهم ما يقول �لطّيار. فقد كان يتكّلم ويبكي. 

توّجه فوؤ�د �إلى �لحاّج عّبا�س وقال: 

» ا�ش���طرب فج����أًة، عندم� اأخبرته ب�أّنك ق�ئد اللواء. الم�ش���كين لم 

� اأعلى رتبًة  يكن يعلم اأّنه قد ع�ش���ق ق�ئد لواء. ك�ن يظّن اأّنك �شخ�ش���يًّ

من الح�ر�س«.

 �أخذ عّبا�س �لطّيار من تحت �إبطيه ورفعه عن �لأر�س. قال فوؤ�د: 

�، م� الذي فعلته به ي� ح�ّج عّب��س؟«.  »حقًّ

�أجاب عّبا�س وهو يم�صح دموع �لطّيار: 

»م���� ك�ن ينبغ���ي اأن اأفع���ل؟ تع�مل���ت معه كم� يتع�مل جميع �ش���ب�ب 

الجبهة مع الأ�شرى«. 

بعـــد �أّيام عـــّدة، دخل فوؤ�د د�صمة �لقيادة و�ل�صـــرور باٍد على محّياه، 

وقال: 

»الطّي����ر العراق���ي، غي���ر را����سٍ ب����أن ُير�ش���ل اإل���ى مخّي���م الأ�ش���رى، 

ويقول: اأريد اأن اأكون كجندّي تحت اإمرة ق�ئدكم«. 

ا:  � مفرحاً في �لأّيام �لالحقة زّف عّبا�س �إلى قّو�ته خبراً

»اأّيه����� الإخ����وة الأع����ّزاء، بن�����ًء عل����ى المعلوم�����ت المهّم����ة الت����ي 

و�شعه� الأ�شرى بين اأيدين� طوًع� ورغبًة، ا�شتعّدوا للقي�م بعملّي�ت 

والفجر«.

fff
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التعبوّي الجديد

غرز »مهدي« �لرف�ـــس ذ� �لع�صا �لق�صيرة في �لتر�ب، وجل�س. كاد 

نف�صه ينقطع من �صّدة �لتعب. نظر �إليه »حّجت« وقال: 

» لم نبداأ بعد، حّتى مللت ويئ�شت؟«.

ا  نظـــر �إليهما »علي اأكبر« �لذي كان يعمل بجهـــد جهيد، جل�س جانباً

وقال:

»األ يوج���د اأح���د ف���ي اأر�س اهلل الوا�ش���عة هذه، يريد اأن ي�ش����عدن�؟ 

اأيعقل اأن يقوم ثالثة اأ�شخ��س بحفر خندق؟«.

�. لم يعد لديه قدرة على �لعمل،  ظّلل »مهدي« عينيه بيده ونظر بعيداً

فهو منذ �ل�صبـــاح �لباكر يحفر قطعة �أر�س �صلبة؛ وذلك لتجهيز د�صم 

ا. كان قائد �لكتيبة قد وعدهم باإر�صال عنا�صر للم�صاعدة،  �لكمين �صريعاً

لكـــن لم ي�صـــل �أحد. و�صع »عل���ي اأكب���ر« قارورة �لماء علـــى فمه، كانت 

كلماته تتد�خل بالعط�س �لذي يح�ّس به:

»... ال�ش���الم عل���ى الح�ش���ين Q، ليك���ن اهلل ف���ي عونن����، فه���ذه 

الأر�س ل ت�شتطيع الجّرافة حفره�«. 

�صحك مهدي وقال: » اأنت نف�شك جّرافة ي� بطل«. 

مع �صماع �صوت �إطالق �لقذ�ئف من مدفعّية �لعدّو، نظر �لثالثة �إلى 

�ل�صماء، وقال علي �أكبر: 

»لقد �شقطت في موقع ال�شهيد �ش�كري«. 

و�صع حّجت يده على �أذنه كالبوق ورفع رجله: 
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 حيث ل يوجد 
(1(

»ل، الجهة الي�ش���رى، ي� مت�ش���ّول «�لحرث« �صقطت

�آدمي. �ي و��أ�صفاه على �لقذيفة«.

لم يكد مهدي يفتح فاه للكالم، حّتى �هتّزت �لأر�س تحت �أقد�مهم، 

وعبرت �ل�صظايا من فوق روؤو�صهم مثل �صرب �لزنابير. �نفجرت قذيفة 

مدفعّيـــة خلف د�صـــم �لكمين، فمالأت ر�ئحـــة �لبارود �لأجـــو�ء. �أ�صدر 

، وقـــال: »اإذن، قلت مت�ش���ّول الحرث؟ �ش���قط »علي اأكبر«  مهـــدي �صعالاً

على �لأر�س ور�ح يتاأّوه ويئّن:

»اقراأ الف�تحة على روحي، فلم اأعد اأ�شتطيع موا�شلة العمل«.

� في �ل�صحر�ء. كان كّل �صيء يلمع تحت   �أجال »مهدي« نظره مجّدداً

نور �ل�صم�ـــس �ل�صاطعة. ذهب »حّجت«؛ لينقـــل �ل�صفيحة �لمعدنّية �إلى 

�إحدى �لد�صم �لتي �أ�صبحت جاهزة. م�صح »مهدي« عرق جبينه، تقّدم 

خطو�ت عّدة، وقال في نف�صه: 

»اأ�شحيح م� اأرى«؟.

�صـــاح »حّج���ت«: »فلي����أِت اأح���د وي�ش����عدني اأن���� التعي����س الحّظ. ل 

يمكنني اأن اأ�شع ال�شفيحة اأعلى الد�شمة وحدي«. 

توّجه »علي اأكبر« نحو »مهدي« دون �أن يكترث لند�ء�ت »حّجت«: 

»م�ذا يحدث ي� مهدي؟ اأ�شحيح م� اأرى؟ يعني...«.

�صّد به »مهدي« �إلى �لأمام وقال ب�صرور: 

ا  »مت�ش���ّول الّثل���م اأو الح���ْرث« تعبيـــر ي�صتعمل للدللة علـــى �لمحتاج �إلى من ي�صـــّق عنه ولو ثلماً  (1(
� في �لأر�س، وكناية عن �لحاجة �إلى �لعون و�لم�صاعدة. و�حداً



هاجر تنتظر   132

»م� اأكثر م� تقول يعني يعني، ه� اأنت ترى!«.

�لتحق »حّجت« بهما، فرك يديه، ور�ح ينظر بفرح: 

»لقد اأتى نور العين في الوقت المن��شب!«.

عـــاودت مدفعّية �لعدّو �إطالق قذ�ئفهـــا. جل�س �لثالثة في �أماكنهم؛ 

لي�صمعـــو� �صـــوت �صفيـــر �لقذيفة. رفع حّجـــت يديه �إلـــى �ل�صماء وقال: 

»اإلهي، احفظ نور العين هذا«. 

: »اإّنه من عن��شر الدعم«. تمتم مهدي قائالاً

وذهـــب باّتجاه �لرف�ـــس. وقف حّجت بين يديه، �صفـــر �صفرة �لبلبل 

وقـــال: »اأغِمد الرف����س، واحِمل المعول، ف�ش����حب الرف�س في طريقه 

اإلين�«.

�أطّل �لتعبوّي من ور�ء �لتّلة و�ّتجه نحوهم: »ع�ف�كم اهلل.«

�أجـــاب »حّج���ت« نيابةاً عن �لجميـــع: »ل اأتعب���ك اهلل اأّيه���� الق�دم، ل 

يب���دو علي���ك اأّنك م���ن دي�رن�! كم اأن���ت مجّهز، منظ����ر، خنجر حربي، 

حزام ....ي� َللمه�رة؟!«.

رفـــع �لتعبـــوّي �لقـــادم �لكوفّية عن كتفيـــه، م�صح بهـــا ر�أ�صه ووجهه 

: وتب�ّصم قائالاً

»لي�شت من قيمتك«.

تناول »علي اأكبر« �لرف�س من بين يدي مهدي، و�صعها في يد �لتعبوّي 

�لقادم، وقال: 

ل، دع المنظ�ر ومثل هذه الأ�شي�ء لوقت اآخر«. »تف�شّ
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»ي� عّم، اأن�...«.

�أ�صار »علي اأكبر« �إلى �لحفرة وقد ُحفر ن�صفها، وقال: 

���ة م���� فيه� ي� عّمي، حيث اإّنك اأتي���ت اإلى هن� عليك اأن تكون  »الق�شّ

مثل الجّرافة، مثلي تم�ًم�«.

تقـــّدم »حّج���ت« ب�صـــع خطو�ت منـــه، �أخـــذ �لرف�س من يـــد �لتعبوّي 

�لقادم: 

»ع���ن اإذن���ك، علي اأكبر خ�ن، على نور العين هذا الآن، اأن ي�ش����عدن� 

في و�ش���ع ال�ش���فيحة على �شقف الد�شمة، ومن ثّم يكون في خدمتك، 

وي�شبح ك�لجّرافة. موافق اأّيه� التعبوّي الق�دم؟«

�، وقال: »كم� تريدون«. �صحك �لتعبوّي �لقادم مجّدداً

نظر علي �أكبر - �لذي باءت م�صاعيه بالف�صل- �إلى �لتعبوّي �لقادم. 

عـــاد �لرف�س ذو �ليد �لق�صيرة �إلى يد مهـــدي من جديد. �أخذ »حّجت« 

: بيد �لتعبوّي �لقادم وجذبه نحوه قائالاً

 »نحن ذاهب�ن«.

�أدنـــى علـــي �أكبر جعبـــة �لماء من فمـــه، فيما كان ي�صـــل �صوته �إلى 

م�صمع �لتعبوّي �لقادم:

»عد �شريًع� ح�لم� تنهي عملك، اإّي�ك اأن تتك��شل!«.

***

نظر »حّجت« �إلى قامة �لتعبوّي �لقادم، وقال: »األم تكن ري��شيًّ� من 

قبل؟ رافع اأثق�ل مثاًل، اأو �شيًئ� من هذا القبيل؟«.
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 � نظر �لتعبوّي من على �صطح �لد�صمة �إلى »حّجت«، �لذي كان ممّدداً

في ف�صحة من �لظّل، وقال: 

»ل، ولك���ّن الم���رء ف���ي الجبه���ة ي�ش���بح متع���ّدد المواه���ب، ولرّبم���� 

ي�شبح ري��شيًّ�!«.

حّول »حّجت« وجهه �إلى �لظّل وتنّهد. لم يكن �إلى ذلك �ليوم قد ر�أى 

ـــا يعمل بهذه �لجّدّيـــة. كان لم�س �ل�صفيحـــة �لمعدنّية �ل�صاخنة  �صخ�صاً

مثل حمل �لجمر في �ليد.

����، األ تحت���رق ي���داك؟ اأو اإّنه���� احترقت ولكّن���ك تتظ�هر بعدم  »حقًّ

حدوث ذلك؟«.

نـــزل �لتعبوّي �لقادم من على �صقف �لد�صمـــة، م�صح �لجزء �لخلفي 

لعنقه بكوفّيته، وقال: 

»الأج���ر المعن���وّي له���ذا العم���ل ل يجع���ل الإن�ش����ن يفّك���ر في هذه 

الأمور«. 

عندمـــا ر�أى حّجت علي �أكبر �نتف�ـــس من مكانه، ور�ح يريه �لد�صمة 

وقد �أ�صبحت جاهزة:

»قل �شلمت يداك، األ ترى اأّية ع��شفة اأحدثت؟«.

تظاهـــر علـــي �أكبر باأّنه لم ي�صمـــع كالم حّجت، وتوّجـــه �إلى �لتعبوّي 

: �لقادم، قائالاً

»هن� لم يبَق لديك اأّي عمل، بقي هن�ك د�شمت�ن تنتظرانك«.

 نظر �لتعبوّي �لقادم �إلى �صاعته، وو�صع يده على عينيه: 
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»ل، ل���م يب���َق ل���دّي عم���ل هن����، لكن ل���و �ش���محت، اأري���د اأّوًل اأن 

اأ�شّلي«. 

ف �لتعبوّي �لقادم يبدو  ا ينظر من �لبعيد، فت�صـــرُّ كان مهـــدي و�قفاً

ـــا بالن�صبة �إليه. ذهب علي �أكبـــر و�صرع �لتعبوّي �لقادم بال�صالة.  عجيباً

بعـــد عّدة دقائـــق ر�آه مهـــدي ياأتي نحوه. تنـــاول علي �أكبـــر �لرف�س عن 

�لأر�ـــس و�صّلمه �إّياه. كان �لمكان �لذي ينبغي على �لتعبوّي �لقادم �إز�لة 

ا في ظـــّل �لد�صمة �لتي جُهزت،  �. كان حّجت جال�صاً �لتـــر�ب عنـــه ُمَحّدداً

ينظر �إلى ما حوله بو��صطة منظار �لتعبوّي �لقادم. توّجه علي �أكبر نحو 

مهدي، وقال ب�صوت خفيف:

»ينبغ���ي لهذا اأن ُي�ش����ف اإلى عج�ئب الدني� ال�ش���بع، فهو ل يعرف 

التعب على الإطالق«. 

ـــا. لم يبَق �إّل �لقليل  كان ر�أ�ـــس �لتعبوّي �لقادم ووجهه يت�صّبب عرقاً

لإنهاء �لعمل، حين تـــرك �لرف�س ونظر �إلى �صاعته. ر�ح مهدي ير�قبه. 

قال علي �أكبر:

»اأظّنه مّل كم� مللن� نحن«. 

�قتـــرب �لتعبوّي �لقادم وقال: »اأ�ش���ت�أذنكم، علّي الذه�ب، لو لم يكن 

� لم� ذهبت. ع�شى اأن ت�ش�محوني«. اأمًرا مهمًّ

كانـــت �آثار �لمتعا�س ل ز�لت تطبع وجه علي �أكبر، حين تناهى �إلى 

�لأ�صماع �صوت حّجت:

»ق�ئد الكتيبة اآٍت«. 
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نه�س علي �أكبر ومهدي. رك�س حّجت وو�صع �لمنظار في يد �لتعبوّي 

�لقادم:

.»Q والآن، اأ�شتودعكم اهلل، اأجركم عند الإم�م الح�شين«

لـــم ي�صمع �أحـــد كالم �لتعبوّي �لقادم. بعد دقائـــق عّدة، نظر مهدي 

�إلـــى �أ�صفل �لتّلة. لقـــد كان �لتعبوّي �لقادم من�صغـــالاً بالحديث مع قائد 

�لكتيبة. جّدب حّجت بدنه، وقال: 

»لقد اأنهيت عملي بف�شل نور العين هذا«. 

عندمـــا و�صـــل قائد �لكتيبة، هـــرع �لثالثة نحوه. �صّلـــم قائد �لكتيبة 

عليهـــم، وقال: »اأح�ش���نتم، لق���د اأثنى الح�ّج عليكم كثي���ًرا. نظر مهدي 

اإل���ى عل���ي اأكب���ر بتعّجب. �ش����أل حّج���ت الذي ل���م يفهم �ش���يًئ� من كالم 

الق�ئد:

»اأّي ح�ّج؟«.

رّبت قائد �لكتيبة على كتفه وتب�ّصم:

»اأتم�زحني؟ اأق�شد الح�ّج عّب��س، الق�ئد الجديد للفرقة، لقد اأتى 

�شب�ح اليوم لتفّقد المنطقة«.

�صـــرب علي �أكبر بيده على جبينـــه. جثا مهدي على ركبتيه، ور�حت 

كتفاه تهتّز�ن من �صّدة �لنحيب، فيما رك�س حّجت خلف �لتعبوّي �لقادم، 

�لذي كان يلوح كنقطة في �لمدى �لبعيد، عّله يدركه. 

fff
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عروج في شرق دجلة

بعـــد �صاعة من عملّيات بدر �صـــّن �لعدّو هجومه. وها هي �لآن طريق 

�لإمد�د مقطوعة، ب�صبب ��صتهد�فها بالقذ�ئف �لمدفعّية. قال قا�صم:

»والآن، م����ذا علين���� اأن نفع���ل ي���� ح����ّج؟ لق���د ُق�ش���فت بع����س اآلّي�ت 

ف�لذخي���رة  وعلي���ه،  الني���ران،  ب�إط���الق  الطري���ق  وقطع���ت  الإم���داد، 

���� ب��ش���تخدام  ق���د نفدت من ال�ش���ب�ب، وموقع المنطقة ل ي�ش���مح اأي�شً

المدفعّية. لم يتبقَّ لدين� �شوى ال�شالح الخفيف«.

: �أز�ح عّبا�س �لمنظار عن عينيه و�لتفت �إلى قا�صم قائالاً

�؛  »اأنظر جّيًدا، لقد اأعّدوا لكّل واحد مّن� دّب�بة، لكن هذا لي�س مهمًّ

���� اأعددن� خّطة لكّل دّب�ب�تهم. فق���ط، احر�س وقّواتك اأن ل  لأّنن���� اأي�شً

ينفذ العدّو من هذه الجهة، وذلك اإلى اأن يحين وقت تنفيذ خّطتن�؛ 

اأّم� ب�لن�ش���بة اإلى اإي�ش����ل الإمدادات اإلى ال�ش���ب�ب، ف�أن� نف�شي اأفّكر في 

خّطة. والآن، في اأم�ن اهلل«.

نظر قا�صم بتعّجب، و�صاأل: »م� هي خّطتك ي� ح�ّج؟«.

تب�ّصـــم عّبا�ـــس، وقـــال: »توّكلن���� عل���ى اهلل، ل���ن ن�ش���مح به���در جهود 

ال�سباب«.

نـــزل عّبا�س من نقطة �لمر�قبـــة و�نطلق. �صاعد �لهو�ء �للطيف على 

 ت�صطع 
(1(

نثـــر ر�ئحة �لم�صتنقعات في �لأجو�ء. كانت �صم�س �صهر �إ�صفند

على �صرق دجلة.

ـــا ل�صهر �صباط- �آذ�ر من  ��صفنـــد �ل�صهر �لأخير من �ل�صنـــة �لهجرية �ل�صم�صّية �لمو�فق تقريباً  (1(
�ل�صنة �لميالدية
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ا بقذ�ئـــف �لـ )�أر بي جي( على كتفه وجرى.  ا مليئاً حمـــل عّبا�س كي�صاً

كانـــت �لقذ�ئف �لمدفعّية تنهمر على طريـــق �لإمد�د�ت كالمطر. حين 

ر�أى �ل�صـــاّب �لتعبوّي قائـــد �لفرقة، �صعد �لقناة و�أخذ �لكي�س من ظهره 

قال:

»العفو ي� ح�ّج عّب��س، ِلَم اأنت؟«.

م�صـــح عّبا�س عـــرق جبينه، وقال: » الوقت لي�س من��ش���ًب� الآن لمثل 

هذا الكالم، علين� اإي�ش�ل القذائف اإلى ال�شب�ب«. 

حرثت ر�صقات مـــن �لر�صا�س �لأر�س، بعد �أن مّرت من جانبه.  في 

هذه �لأثناء، تناهت �إلى م�صمعه �صيحات بع�س �لإخوة:

»اهلل اأكبر... اهلل اأكبر...«

�لتفت عّبا�ـــس باتّجاه �ل�صوت. وقبل �أن يتحّرك جذبته يد، و�صحبته 

�إلـــى د�خل �لقناة. كان �ل�صّيد مهدي  قائـــد �إحدى �لكتائب. ر�أى عّبا�س 

�آثار عدم �لنوم في عينيه �لمحّمرتين، وقال:

»ل توؤّخر ال�شب�ب كثيًرا، علين� التقّدم«.

�أطّل �ل�صّيد مهدي بر�أ�صه من �أعلى �لقناة، وقال: 

»ح����ّج عّب�����س، اأنت تمّثل الأم���ل والمعنوّي�ت لل�ش���ب�ب، لم�ذا رميت 

بنف�شك تحت وابل الر�ش��س؟«.

نظر عّبا�س �إلى �لقناة �لمتعّرجة وتمتم: »فليكن اأملهم ب�هلل تع�لى، 

اأََو دمي اأ�ش���ّد حمرًة من دم�ئهم؟)1).  ك�ن الم�ش���عفون يحملون النّق�لة 

)1)   كناية: هل دمي �أعّز من دمائهم
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ويتقّدم���ون، ع�برين �ش���فوف الق���ّوات؛ ليفتحوا الطري���ق. حين راأى 

ح�ش���ين عّب��ش� تقّدم نحوه م�شّلًم�، و�ش����ئاًل عن الأحوال. �ش�أله عّب��س 

مب��شرًة:

»م� الخبر؟«.

�أحكم ح�صين قّبعته �لخ�صر�ء �للون على ر�أ�صه، وقال: 

روا بحمد اهلل.  »في الأ�شفل �شحراء كربالء، لكّن ال�شب�ب لم يق�شّ

�، لكن...«. وقد اأ�شروا عدًدا من الأ�شرى اأي�شً

»لكن م�ذا؟«.

ا: »لك���ن، دّب�ب�ته���م ل تنتهي، كّلم� اأ�ش���بن� منه�،  قـــال عّبا�س متمتماً

ع����دت وظهرت من جديد مثل الفطر. ال�ش���هل مل���يء ب�لدّب�ب�ت. ق�ل 

اأحد الأ�شرى اإّن �شّدام زار المنطقة وهو نف�شه يقود المع�رك... »كم 

هم �شّذج ي� ح�ّج!«.

نّظـــم �ل�صّيد مهدي حمولته، وبوثبة و�حدة �عتلى جد�ر �لقناة. و�صع 

عّبا�س جبينه على جد�ر �لقناة، وغرق في �لتفكير.

 �صاأله ح�صين بهدوء: »م� راأيك ي� ح�ج؟«.

»اإّن هدف الأعداء وا�ش���ح و�ش���وح ال�ش���م�س. اإن و�ش���لوا اإلى ح�ش���ن 

ال�ش�تر الترابّي الرئي�شي، فلن ي�شتطيع اأحد مّن� النج�ة«.

 :� فّكـــر ح�صين بالقلق �لذي يعتمل في قلب �لقائد، و�صاأل �صوؤ�لاً �أخيراً

»م� هو الطريق القويم؟ وم� العمل؟«.

�أجاب عّبا�س: » علين� اأن ُنف�شل هجوم الأعداء مهم� اأمكن«.
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ا �إلى عيون �أّي منهم تلـــك �لليلة. ومع �إر�صال  لم يعـــرف �لنوم طريقاً

ا. وقد  ا منهكاً �ل�صم�س �أو�ئل خيوط �أ�صّعتها �إلى �ل�صهل، و�صل ح�صين متعباً

بـــدت عيناه كجمرتين م�صتعلتين من �ل�صهـــر، وقّلة �لنوم. كانت �لأر�س 

ل ز�لت تهتّز من �نفجار �لقذ�ئف �لمدفعّية، بالقرب مّنا. توّقف عّبا�س 

عن �لعمل، ونظر �إلى �لحفر. قال ح�صين:

»ينبغي اأن تتحّول هذه الحفر اإلى مقبرة للدّب�ب�ت«.

 رفـــع عّبا�س ر�أ�صه �إلـــى �ل�صماء وقال: »التوّكل على اهلل، م�ذا لديك 

من اأخب�ر �ش�ّرة؟«.

تجّمعـــت �لدموع في عيني ح�صين: »لقد اأخذ العدّو مّن� ق�ش���ًم� اآخر، 

�؛ وهم يرمون  وقد ح��ش���روا ال�ش����تر الترابّي الأ�ش��شّي ب�لنيران اأي�شً

ال�شب�ب من الي�ب�شة ومن الم�ء«. 

��صتمـــع عّبا�س و�نطلـــق. وفي طريقه �إلى �ل�صاتـــر �لتر�بّي، كانت قد 

خطـــرت علـــى ذهنه �ألف فكـــرة وخّطة. وهـــا هو �لآن و�صـــل �إلى جانب 

�ل�صاتـــر �لتر�بـــّي. كانت �لياب�صـــة تحيط بال�صاتر من جهـــة، و�لماء من 

�لجهة �لأخرى.

 قال �أحد �لتعبوّيين: »منذ ال�شب�ح الب�كر، ويرمي القّن��شة ال�شب�ب 

من داخل هذا المجرى الم�ئّي، ويذهبون. لم ي�ش���تطع اأحد اإلى الآن 

اقتف�ء اآث�رهم«.

�ختار عّبا�س �أربعة �أ�صخا�س. كانت حقول �لق�صب مت�صابكة، بحيث 

ل يمكـــن �لختفاء بينهـــا �إّل بم�صّقة بالغة. وكانت �لقذ�ئـــف �لع�صو�ئّية 
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ا كانت تنفجر فـــي �أعماق �لمجرى �لأخ�صر.  ت�صقـــط في �لمياه، و�أحياناً

حمل عّبا�س �لـ )�أر بي جي( على كتفه. قال �ل�صاّب �لتعبوّي: 

»اإّنهم يرمون ال�شب�ب بكّل دن�ءة«.

جّهـــز ر�ّصا�صه. طـــال �نتظارهم. �صاأل عّبا�س: »اأاأن���ت على يقين من 

اأّنهم يرمون الإخوة من مجرى الم�ء؟«. 

وقبـــل �أن يجيـــب �لتعبـــوّي تناهـــى فجاأةاً �إلـــى م�صامعهـــم �صوت ما، 

�صرعان ما �ختفى.

»اإّنهم� زورق�ن، دخال حقول الق�شب؛ اأظّن اأّنهم ن�شبوا كميًن�«.

�أن�صت عّبا�س، و�صع �لمنظـــار على عينيه، فر�أى قّنا�صين عر�قّيين 

يرتديان مالب�س �لغو�س:

»م�ذا نفعل ي� ح�ّج عّب��س؟«.

و�صع عّبا�س �إ�صبعه على فمه �أن »�سه«، و�صغط على مفتاح �أمان �لـ 

�أر بـــي جي. كادت �لأنفا�س تحتب�س في �صـــدور �لتعبوّيين �لأربعة. ومع 

�إطـــالق قذيفة �لـ )�أر بي جـــي(، و�صماع دوّي �لنفجـــار، و�صع عّبا�س 

�، ونظر بين حقـــول �لق�صب. لم يَر �صوى  �لمنظـــار على عينيـــه مجّدداً

ب�صعـــة �ألـــو�ح محّطمة. و�أوكل �لـــزورق �لثاني �إلى �لر�مـــي؛ وقال وهو 

يبتعد:

»�ش�أر�شل بع�س عن��شر الدعم، تذّكروا فقط اأن ل ترفعوا نواظركم 

عن هذا المجرى«. 

   ***
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ا، حتى هرعـــو� نحوه. قال ح�صين:  مـــا �إن ر�أى ح�صيـــن وقا�صم عّبا�صاً

»كّن� قلقين عليك ي� ح�ّج، اأين كنت؟«.

ا: �أ�صار عّبا�س �إلى مجرى �لماء �صاحكاً

»ذهبت اأ�شط�د ذئب الم�ء من المجرى«.

�أن�صـــت قا�صم لحظة �إلـــى دوّي �نفجـــار �لقذ�ئـــف �لمدفعّية، وقال 

بانزعاج: 

�، هل ت�شمع �شوت الدّب�ب�ت العراقّية؟«. »اإّنن� ُنقر�س قر�شً

نظر عّبا�س وهـــو غير م�صّدق ما يرى، وقال: »جّهز ال�ش���ب�ب، قّوات 

� في طريقه� اإلين�«. الدعم اأي�شً

»اإلى اأين اأنت ذاهب؟«.

�أ�صـــار عّبا�ـــس �إلى فّوهـــة �لمجرى، وقـــال: »ح����ن الآن وق���ت تنفيذ 

الخّطة التي اأخبرتك عنه�.« 

رفع ح�صين ر�أ�صه. توّجه عّبا�س نحوه وقّبل جبينه: »�شنفتح جزًءا من 

التح�شين�ت، هكذا اأف�شل«.

ة، وقال: »�ش���نقيم  �رت�صمت على وجه ح�صين �بت�صامة م�صوبة بالغ�صّ

حفل طين من اأف�شل م� يكون  لدّب�ب�تهم«.

قـــال قا�صم وهو يبتعد: »اإذا ُوّفقن� �ش���ُيبعد �ش���دام فك���رة القي�دة من 

راأ�شه«.

»وداًع�«.

�أرخى ح�صين هذه �لمّرة �لعنان لدموعه، قال وهو يختنق بعبرته: »ل 
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تق���ل وداًع� ي� ح�ّج، لم اأ�ش���معك اإل���ى الآن تقول هذه الكلمة... ل تفعل 

ي� ح�ّج«.

�بت�صم عّبا�س و�نطلق. بعد �صاعة، كان �لخبر ُيتناقل من و�حد لآخر:

 »لقد علق العراقّيون في الطين«.

لم يعد باإمكان ح�صين �لنتظار. في هذه �ل�صاعة �لتي مّرت، كان قد 

ا. ا في كّل �لمو��صع؛ لكّن مكانه �لأخير لم يكن معلوماً ر�أى عّبا�صاً

»المّرة الأخيرة راأيته في نقطة المراقبة«.

عـــاود ح�صيـــن �لم�صير، في �أثنـــاء �ل�صير كان يفّكر فـــي نف�صه: »لقد 

اأراد اأن ي�شتطلع اأو�ش�ع العدّو، اأين يمكن اأن يكون قد ذهب �شوى اإلى 

نقطة المراقبة؟«.

�صلـــك طريق نقطـــة �لمر�قبة. كانـــت ر�ئحة �لبارود تمـــالأ �لأرجاء. 

حيـــن لحت له نقطة �لمر�قبة �صّرع خطو�تـــه. من هنا ��صتطاع �أن يرى 

ا ينظر �إلى دّبابات �لعدّو. مع �صماع �صوت �لقذيفة ي�صفر  ا منحنياً عّبا�صاً

ا. وحين رفع ر�أ�صه لم يكن با�صتطاعته ت�صديق  فـــوق ر�أ�صه، �نبطح �أر�صاً

ا قبل لحظات، كان مغّطىاً  ما يرى. فالمكان �لذي كان قد ر�أى فيه عّبا�صاً

بغبار غليـــظ. �صرب قب�صتيه بالأر�س ووثب من مكانه وجرى. حين ر�آه 

�أحد �لمقاتلين �صرب بيده على ر�أ�صه، و�رتفع �صوته بين دوّي �لقذ�ئف:

»... اأ�ش�بوه ... الح�ّج... اأ�ش�بوا الح�ّج...«

و�صـــل ح�صين بيـــن ذّر�ت �لتـــر�ب، �لمتناثـــرة تحت �أ�صّعـــة �ل�صم�س 

�ل�صتائّية، فر�أى عّبا�صا. لم يعد باإمكانه �إّل ت�صديق ما يرى. و�صع ر�أ�س 
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عّبا�ـــس في حجره و��صت�صلم للبكاء. فتح �لقائد عينيه مّرة �أخيرة. و�صع 

ح�صين ر�أ�صه على �صدره، و�صاح: 

»عزيزي عّب��س«.

مـــع حلول �لغـــروب، كانت دّبابات �لعـــدّو عالقة فـــي �لطين؛ وكانت 

قّو�ت �لدعم تبحث عن �لقائد.
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 قصص 
ومرويّات حول الشهيد

ملحق

الفاكهة المعلّبة
�إحـــدى �لمعجز�ت �لإلهّية �لتي �أّدت �إلى �لنت�صار في عملّيات �لفتح 

�لمبين، كان �ل�صتطالع �لأخير ما قبل �لعملّيات. ذهبت و»ح�شين قّجة 

اإي« و»مح�شن وزوايي« في مهّمة، ل�صتطالع �أف�صل طريق ل�صير �لكتيبة 

تهم.  �إلى خطوط �لعدّو �لخلفّية، و�حتالل مر�ب�س �لمدفعّية خا�صّ

بعـــد �إنجاز مهّمة �ل�صتطـــالع، جل�صنا لال�صتر�حـــة. فتحنا �لفاكهة 

�لمعّلبـــة، وبينما كّنا نتكّلم ب�صوت هادئ، رحنا نـــاأكل �لفاكهة �لمعّلبة، 

كّنـــا نوؤّكد بع�صنا على بع�س، بوجوب �إرجـــاع �لعلبة �لفارغة معنا، حّتى 

� لنا فـــي �لمكان. عدنا �إلى �لمقـــّر م�صرورين، وبعد تقديم  ل نتـــرك �أثراً

تقريـــر عن �لعمل، تذّكرنـــا فجاأةاً �أّننا ن�صينا �لعلبة فـــي �لمكان. لم يعد 

باإمكاننا �لقيام ب�صيء، و�إّنما توّكلنا على �هلل. 

في �أو�ئل �لليلة �لتالية، وبعد عّدة �صاعات من تحّرك �لكتيبة، �أبلغنا 

»مح�ش���ن وزوايي« بو��صطـــة جهاز �لال�صلكّي، باأّنـــه �أ�صاع �لطريق. كّنا 

ـــا قلقيـــن، حّتـــى �أّن قائدنا �لحـــاج »اأحم���د متو�ّش���لي�ن« هوى �إلى  جميعاً

ا �إلى �هلل تعالى.  �ل�صجود، ور�ح يبكي مت�صّرعاً
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ومـــا هي �إّل لحظات حّتى جاءنـــا �لخبر باأّن �لكتيبة وجدت طريقها، 

و�لعمليـــات بد�أت بند�ء يـــا فاطمة �لزهر�ء. فيما بعـــد، علمت �أّن قائد 

�لكتيبة قد عرف �لطريق من خالل هذه �لعلبة �لمن�صّية.

الراوي: ال�شهيد نف�شه
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قائد الفرقة
لـــم يتغّير �صلـــوك �لحاّج عّبا�س وتعاملـــه، مع قبولـــه م�صوؤولّية قيادة 

�للـــو�ء؛ فهو لـــم يكن �ل�صخ�س �لذي يغتّر بمثل هـــذه �لعناوين؛ لهذ� لم 

� �أن ينـــادى بقائد �لفرقة، فهـــو يرى �أّن �لتعبوّييـــن هم �لقادة  يـــرد �أبداً

�لو�قعّيين للحرب. 

� �إلى �لبيت.  بعـــد عملّيات خيبر، كثرت �ن�صغالته، فكان يعود متاأّخراً

ا، �إلى �أن ُو�صع خّط تلفون خا�ّس  لم يكن يتفّوه ب�صيء. و�أنا لم �أ�صاأل �أي�صاً

في بيتنا، من ِقَبل قيـــادة �لفرقة، وقيل: »هذا التلفون خ��ّس ب�لقي�دة، 

.»27 Pوعّب��س ق�ئد فرقة محّمد ر�شول اهلل

ا. حين  ا متدّنياً وعلـــى �لرغم من �أّنه كان قائد فرقـــة، كان ياأخذ ر�تباً

ا. كان يعتبر �لأمو�ل �لتي بين يديه  �صهادتـــه، كان ر�تبه يبلغ 2900 توماناً

هـــي �أمو�ل �هلل، وملـــك لجميع �لنا�ـــس، وكان يعتبر نف�صـــه م�صوؤولاً عن 

�لمحافظة عليها، ولم يكن ي�صمح بنقل �صيء من بيت �لمال، ولو بمقد�ر 

ر�أ�س �إبرة.

الراوي: زوجة ال�شهيد
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عطر ورّقة الحضور
ذهبـــت قبل بدء �لعملّيات لروؤية عّبا�س. لم يكن �أحد �صو�ه في د�خل 

ا  �لد�صمـــة. ر�أيت وجهه ي�صـــّع بالنور�نّية. فلم �أكن �أ�صمـــح لنف�صي �أ�صا�صاً

بممازحته. من طريقة كالمه، علمت �أّن قلبه في مكان �آخر. قلت له: 

»اأراك على غير ح�لك اليوم، �ش�محني. اإّني اأرى �شيًئ� ل تراه اأنت، 

اإن ا�شُت�شهدت ف��شفع لي عند اهلل«. 

� بال�صفاعة، لكّنه لـــم يكن يتفّوه  وبعـــد جهـــد جهيد �أخذت منه وعـــداً

ب�صيء. �صاأل: 

»اأنت اليوم ل تعي م� تقوله! اذهب وعد في وقت اآخر«.

ولكـــن من �صـــّدة �إ�صـــر�ري، قـــال: »اإن ا�ش���تطعت فعل �ش���يء، فعلى 

الرحب وال�شعة!«.

وقـــد ذهب في يوم �آخر مع �أحد �لرفاق �إلى »جنة الزهراء«. وهناك 

وقـــف �إلى جانـــب قبر �ل�صهيد »اأق�رب بر�ش���ت«، حـــّدق لدقائق في �إطار 

�صورته وقبره، وبقي مذهولاً في مكانه. حينها، لم �أفهم معنى فعله، �إلى 

�أن جاء يوٌم ُدفن فيه في ذلك �لمكان نف�صه. 

الراوي: اأحد رف�قه المج�هدين
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من جزيرة مجنون إلى بهشت زهراء
في عملّيات بدر، عاد �لحاّج عّبا�س �إلى د�صمة �لمر�قبة، بعد �أن تفّقد 

�لد�صـــم �لمحيطة. في لحظة و�حدة، ومع �صمـــاع �صوت مهيب، تمّددت 

على �لأر�س. �أمعنت �لنظر؛ لكي �أرى �أين �صقطت �لقذيفة �لمدفعّية.

» ي� اإلهي! م�ذا اأرى؟! في هذه الد�شمة ك�ن الح�ّج عّب��س!«.

�أخرجته من �لد�صمة. �أ�صابت �صظّية ر�أ�صه فتال�صى معظمه، و�صعناه 

د�خل قـــارب، وتوّجهنا بفائق �ل�صرعة �إلى مركز �لإ�صعاف. لكن لم يعد 

هنـــاك من فائدة، فقد �نتهى كّل �صيء... كان �لقارب ي�صير بهدوء نحو 

�لطو�رئ، فيما كان وجه عّبا�س �لو�دع ي�صترخي تحت �لبّطانّية. و�صعنا 

جثمانه في �صّيارة �لإ�صعاف و�نطلقنا نحو دوكوهه، وبنّية �لود�ع �لأخير 

طفنا بجثمانه في باحة تحّية �لعلم، ومن ثّم توّجهنا �إلى طهر�ن.

�لتحـــق عّبا�س كريمي بالحاج هّمت في �لذكـــرى �ل�صنوّية ل�صهادته، 

� في �أذهان  وذلك في 1985/4/14، لي�صبح هذ� �ليوم مّرة ثانية، مخّلداً

 .27 Pعنا�صر فرقة محّمد ر�صول �هلل

بعـــد يوميـــن، ُدفن جثمانه �لطاهـــر �إلى جانب قبـــر �ل�صهيد »اأق�رب 

ا على جّنة  بر�ش���ت«، ومـــّرة جديدة، حّل م�صافر من جزيرة مجنون �صيفاً

.Oزهراء

الراوي: اأحد رف�قه المج�هدين    
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اإلبداع سالح المؤمن
فلن�صاأل �أنف�صنا: »لنرى اأين كّن�؟ م�ذا كّن�؟ من اأين اأتين�؟ واإلى اأين 

ن�ش���ير؟ اإّنن� كقّوات لهذه الثورة علين� اأن نبذل الدم�ء في �ش���بيله�. اإّن 

ممّيزات الق�ئد هي ك�لت�لي: �ش���المة الج�ش���م وكثرة العلم، ا�شت�ش����رة 

الق���ّوات، �ش���عة ال�ش���در والتخّل���ي ع���ن ح����ّس النتق����م، التع�م���ل م���ع 

العن��شر الذين تحت اإمرته عن طريق الإر�ش�د والموعظة اإلى ج�نب 

التكتي���ك�ت، والأه���ّم من ذل���ك كّله التقّرب من اهلل. عل���ى الق�ئد الذي 

ل يتحّل���ى ب�لإب���داع ف���ي العم���ل، التخّلي عن من�ش���به. الإبداع �ش���الح 

الموؤمن الق�طع«.

من خط�ب لل�شهيد كريمي
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كلمة أخيرة

...��صبـــرو�، فال�صبـــر لي�س �ل�صت�صـــالم للباطل و�لطغيـــان، بل هو 

�لثبات و�ل�صمود في مقابل �لبالء�ت و�ل�صد�ئد.

 �ل�صبـــر، هو �ل�صمود في مقابـــل �لم�صائب، هو �لمو�جهة �ل�صر�صة 

لم�صـــاكل �لحياة، هو محاربة �لأهـــو�ء �لنف�صّية، وتنفيـــذ �أو�مر �لإمام، 

ا ي�صّكلون جبهةاً د�خلّية. ومحاربة منافقي �لد�خل �لذين هم �أي�صاً

من و�شّية ال�شهيد
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