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صباح العروج...
ُكنــت جالســاً يف زاويــة الزنزانــة ،فأنــا محكــو ٌم بالســجن لســنوات ال حتصيهــا
أصابــع اليديــن .هنــا يف ســجن جــو املركــزي ،أو مــا يســمى مبركــز اإلصــاح
والتأهيــل ،وبالتحديــد يف مبنــى  / 4عنبــر .8
الســرير مــن طابقــن ،علــى ســريري العلــوي ذو الفــراش املهتــرئ لــم أمن منــذ
صــاة الصبــح كعادتنــا يف الســجن ،إذ نســتيقظ منتصــف الليــل ونبقــى حتــى
وجبــة اإلفطــار .ظللــت أحــ ّدق يف الســقف ،فيمــا حتلّــق أفــكاري خــارج أســوار
هــذا الســجن.
عل��ى غيــر العاــدة؛ دخــل أحــد املعتقلــن تســبقه مالمــح احلــزن واألســى ،اقتــرب
من��ي ونظ��ر مين�� ًة ويس��ر ًة ث��م هم��س ل��ي“ :لقــد استشــهد ســيد كاظــم فجــر اليــوم،
أرجــو أن تبلّــغ قريبــه بطريقــه مناســبة”.
قبــل أيــام جاءنــي هــذا «القريــب» ،وطلــب منــي كتابــة رســالة إلــى الســيد كاظــم،
وأخبرن�يـ أن��ه قـ�د طلبــ م��ن بع��ض أصدق��اء الس��يد كاظــم وبعــض الشــخصيات
الكتابــة أيضـاً إليــه ،وذلــك إلرســال مجموعــة كبيــرة من رســائل الدعــم والتضامن
مع��ه يف محن��ة امل��رض.
قال لي “القريب”:
إن امل��رض ق��د انتش��ر بش��كل كبي��ر يف جس��د الس��يد كاظ��م ،وأنــه -يف أغلــب
األوقــات -يكــون يف حالــة فقــدان للوعــي ،و أنــه بــات ال يســتطيع إال حتريــك
جفــن عينــه..

وأنه  ..وأنه  ..وأ ّنات.

كيــف هــي حــال أهلــه ،والــده ووالدتــه؟ وكيــف هــي حالتهــم النفســية ومــدى
اســتعدادهم!
إنهم على درجة من اإلميان تؤهلهم للصبر على البالء.
هـ�ذه احلادثـ�ة كانـ�ت كافيـ� ًة لـ�ي ألعـ�رف مـ�دى ارتبـ�اط هـ�ذا «القريـ�ب» بالسـ�يد
كاظــم ،فقــد كان يســعى بــكل وجــوده رغــم ظــروف الســجن واالعتقــال إلــى دعمــه
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والوقــوف إلــى جانبــه يف صراعــه مــع هــذا املــرض العضــال .ورغــم أنــه كان
علــى معرفــة باحلــال الصح ّيــة املترديــة للســيد كاظــم وعلمــه بضآلــة احتمــال
متاثلــه للشــفاء –باســتثناء نــزول اللطــف اإللهــي -إال أن اجلــرأة فارقتنــي إلخبــاره
بنبــأ استشــهاد الســيد ،فمــا أعرفــه عــن عالقتهمــا وضعنــي يف موقـ ٍـف شــديد
الصعوبــة ،إلخبــاره بهــذا النبــأ الفجيــع ،نبــأ عــروج تــوأم روحــه ،ونفســه التــي بــن
جنبيــه.
ـت أفكــر يف طريقـ ٍـة أخــرى ألخبــره ،فمـ ّرت يف ذاكرتــي تلــك اجللســة التــي
بقيـ ُ
ُ
أخبرنــي فيهــا أن الســيد كاظــم وبعــد أن أفـ ِـرج عنــه لتدهــور صحتــه بشــكل حــاد،
وفقدانــه للبصــر ،وبعــد إجــراء عمليــة جراحيــة إليــه ،عــاد إلــى الســجن لزيــارة
أخيــه املعتقــل فــور حتســن صحتــه نســبياً ومقدرتــه علــى احلركــة ،وقــد كانــت
معنوياتــه عاليــ ًة جــداً ،قلــت يف ذهنــي“ :مــا هــذه العظمــة التــي ولــدت داخــل
هــذا الشــاب؟! فقــد بصــره وصحتــه داخــل هــذه املقبــرة املســماة مبركــز اإلصــاح
والتأهيــل ،ثــم يعــود برجليــه إلــى هــذا املــكان ّ؟! إلــى املــكان الــذي فتــك ببدنــه!
بينمــا قــد ينفــر أي شــاب يف مثــل حالــه مــن مجــرد ذكــر اســم املــكان الــذي القــى
فيــه األم ّريــن ،مــن ســجن وبــاء ،فضــ ً
ا عــن العــودة إليــه طواعيــة حتــت أي
ســبب!!».
لــم أجــد تفســيراً منطقيـاً لهــذا األمــر وهــذه الروحيــة ،فاملنطــق ال يكفــي لفهــم
إن هــذا الســيد
أرواح الشــهداء ،واإلجابــة الوحيــدة التــي تبــادرت يف ذهنــي هــي ّ
الشــاب لــم ي ـ َر يف الســجن مــا أراه مــن بــاء ،إنــه ممــن أعــدوا أنفســهم ليكونــوا
شــهداء ،إنــه تلميــذ يف مدرســة « ،مــا رأيــت إال جمي ـ ً
ا».
****
يف ذلــك الصبــاح ،وبعــد أن وصلنــي خبــر استشــهاد الســيد جلســت مــع
ـت معــه يف غيــر حديــث ،بقيــت أقلــب الــكالم وأراجعــه يف عقلــي
«القريــب» وحتدثـ ُ
لنحــو نصــف ســاعة ،محــاوالً إيجــاد صيغــة أخ ّفــف بهــا مــن وقــع اخلبــر.
املــوت حــق ..وكلنــا ســائرون إلــى حتفــه ..فنحــن نســير يف هــذه الدنيــا واملــوت

ـري ينهــش يف أعمارنــا ..واملــوت يــا صديقــي ال يعــرف ملــكاً أو عبــداً أو
كوحــش بـ ٍّ
مريضـاً أو معافــى ،نحــن يف هــذه الــدار أســرى لــكل البــاءات واالختبــارات التــي
تنــزل علينــا -ومنهــا ســجننا هــذا– وفقــد أحبتنــا ورجــوع أنفســهم مطمئنــة إلــى
اهلل ،كل ذلــك ال يهـ ّد مــن عزمنــا ،بــل جنــد طريقـاً للصبــر واجللــد.
“أنت يا ريحانة القلب حقي ٌق بالبالء ..إمنا الدنيا أع ّدت لبالء النبالء”

ترجــل الفــارس ..استشــهد رفيقنــا «الســيد
أخــي لقــد رحــل احلبيــب ..لقــد ّ
كاظــم».
عـ ّم يف الزنزانــة صــوت صمــت املــوت ،وســرعان مــا تغ ّيــرت مالمحــه واكتســى
وجهــه بعالمــات الدهشــة ممزوجــ ًة باألســى واأللــم ،غــارت عينــاه ودارت يف
محجرهــا واغرورقــت بالدمــوع..
وقام...
التفت وقلت ال حتزن إ ّنه
ُ
«من أهل اجلنة»

توطئــــــــــــــة
واجــب الثنتــن؛ أمــا
الكتابــة عــن الشــهداء
ٌ
األولــى :فالوفــاء لهــم وحفــظ تاريخهــم املشــرق
بنــور الشــهادة والعبوديــة هلل عــز وجــل .فالشــهداء
يضحــون بأغلــى مــا ميلــك اإلنســان يف هــذه
الدنيــا ،ورأس مالــه الوحيــد وهــو العمــر يف ســبيل
مرضــاة اهلل ســبحانه وتعالــى .فالكتابــة عنهــم
وعــن ذكرياتهــم حاجـ ٌـة لنــا كــي نتخذهــم نبراس ـ ًا
يضــيء لنــا طريــق العــزّ ة والكرامــة.
وأمــا الثانيــة :فهــي تخليــد تاريــخ التضحيــات
والشــهادة والنضــال يف ســبيل اهلل ،فالكتابــة هنــا
كتابــة تاريــخ الشــعب الــذي ضحــى بأطفــال ونســاء
وكهــول وشــباب ،بــن الســجن والنفــي والقتــل.
فالشــعب الــذي ال يعــرف تاريخــه وتاريــخ عظمائــه
ُ
مســتقبال إال
شــعب ال ميلــك
ومنهــم الشــهداء
ٌ
مســتقبل الهــوان والــذل واالستســام.
كتــاب يضــم مجموعــة مــن
“مــن أهــل اجلنــة”
ٌ
ذكريــات الشــهيد الســيد كاظــم عبــاس الســهالوي،
وضعــت أولــى كلماتــه بخــط يــد إخوانــه الســجناء،
ــجن
هنــاك يف ســجن جــو املركــزي ،حيــث ُس ِ
ـرب ،حيــث
وعانــى ،حيــث ســجد وص ّلــى ،حيــث أضـ َ
قــام الليــل وصــام النهــار ،وواصــل طريــق املقاومــة
والنضــال واالنحيــاز إلــى احلــق.
كــــــــــــان السجــــــــناء يســتلغون االتصـــــــــاالت
األســبوعية إلجــراء املقابــات مــع العديــد ممــن
وردت شــهاداتهم يف هــذا الكتــاب ،إضافــة للكثيــر
مــن الســجناء الذيــن ال زالــوا يقضــون مــدد ًا
متفــــــــــاوتة مــن األحــــــــــــكام السياســية اجلائرة.

نســقوا الكتــاب وأثــروه رســم ًا ونقشــ ًا ،ووضعــوا
ّ
أرواحهــم فيــه ،وجنحــوا بإرســاله إلــى خــارج
الســجن ليكمــل الكتــاب مســيرته علــى أيــدي رفــاق
الشــهيد الســيد كاظــم ،ويصــل إلــى أيديكــم يف
تبــت علــى التبويــب التالــي:
أربعــة فصــول ُر ّ
َ -١ر َّب ْيتَ ني يف ِن َع ِم َك
حول طفولة السيد كاظم وحياته
االجتماعية.
ين
الساب ِقنيَ
ِ -٢ف َم ِ
ياد ِ
ِ
عن مسيرته اجلهادية وحضوره يف االنتفاضة.
ُ -٣م ْط َم ِئنَّ ًة ِبقَ َد ِر َك
عن عذابات االعتقال والسجن.
ُ -٤م ْش َ
قآئ َك
تاق ًة ِالى َف ْر َح ِة ِل ِ
الرحلة األخيرة من األرض إلى السماء

وقــد ُبذلــت كل اجلهــود للمحافظــة علــى األمانة
خــال كتابــة هــذه املذكــرات ،مــع مراعــاة احملاذيــر
األمنيــة حلمايــة الــرواة مــن املالحقــة والتضييــق
مــن قبــل الســلطات يف البــاد.
يف النهايــة نتوجــه بالشــكر لعائلــة الشــهيد

ورفاقــه يف امليــدان ،وبشــكل خــاص إلــى املعتقلــن
املقاومــن ،وكل املجهولــن الذيــن لــو ال جهودهــم
وتعاونهــم لــم يكــن هــذا العمــل ليخــرج للنــور.

ك
َربَّ ْي َتني يف نِ َع ِم َ
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س ّمي ُته “كاظم”
إن مجــرد
كان حملــي بــه خفيفـاً ،فهــو ســادس حمـ ٍـل لــي ،والرابــع مــن األوالدّ .
حملــي بهــذا االبــن البــار هــو شــيء مميــز .كنــت متعلقــ ًة جــ ًدا بوالــدي احلــاج
ـت مولــودي الصغيــر ســم ّيته «كاظــم».
كاظــم ،وأح ّبــه حب ـاً جم ـاً فحــن وضعـ ُ
تطابــق األســماء جعــل العالقــة وثيقــة بــن اجلـ ّد وحفيــده ،إذ كان والــدي فالحاً،
يخــرج مــع خيــوط الفجــر األولــى إلــى «زراعتــه» ليعــود مــع اقتــراب صــاة املغــرب
بعــد أن يبيــع مــا يحصــد مــن خضــروات .مــن املواقــف التــي ال تغيــب عــن ذاكرتــي
هــو مشــهد عودتــه منهــكاً مــن عملــه ،نضــع لــه الطعــام فيجلــس الطفــل «الســيد
كاظــم» يف حضــن جــده يشــاركه الغــذاء ويالطفــه.
لهــذا االبــن مكانــة كبيــرة جــداً يف فــؤادي ،ال أســتطيع وصفهــا بالكلمــات ،فهــي
ال تبلــغ شــيئاً مــن إحساســي جتاهــه ،وال تعبــر عــن ماهيــة مــا بداخلــي أو مــا أك َّنـ ُه
لــه مــن مشــاعر ،فابتســامته لــم تغِ ــب عــن وجهــه منــذ طفولتــه ،ولــم يؤذِ نــي أو
يُشــقِ ني يف تربيتــه ونشــأته قــط.
حــن َكبُــ َر وأصبــح شــاباً مشــر َق الوجــه ،مربــوع القامــة ،قصدنــا بيــت اهلل
احلــرام واملدينــة املنــورة لزيــارة النبــي األكــرم وآلــه األطهــار (عليهــم الســام)،
وكانــت رحلــة جميلــة وممتعــة ،يف هــذه الرحلــة ظهــرت صفاتــه وطيــب قلبــه يف
أفعالــه وكلماتــه ،فــكان يســاعد كل مــن يحتــاج إلــى املســاعدة مــن املســافرين معنــا،
وباخلصــوص النســاء الضعيفــات التــي لــم يكــن معهــن رجــال ملســاعدتهن يف حمــل
حاجياتهــن ونقلهــا.
كان يحــب األلعــاب الشــعبية مثــل «ســكونة» و»الصيــدة» ويســتمتع باللعــب مــع
أخواتــه القريبــات لــه العمــر .كان يحــب اجلميــع ،ويحتــرم أخواتــه وإخوانــه،
الصغيــر منهــم وكبير،وبــاراً بأمــه وأبيــه .وحــن َكبُ ـ َر كان يحــب األطفــال كثيــراً،
ويحــب اللعــب معهــم وكان علــى الــدوام يأخذهــم يف رحــات إلــى البحــر أو
احلدائــق العامــة ،ويحــرص علــى أخذهــم معــه للمــأمت ويحثهــم علــى الصــاة يف
املســجد.
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****
كنــا دائمــي اللعــب يف املنــزل وكنــا نســهر دائم ـاً مــع بعضنــا ،وكان أبــي ينهرنــا
عــن الســهر وإذا ضبطنــا متل ّبســن يغضــب ويعاتبنــا.

ذات يــوم قمــت والســيد كاظــم بتجهيــز ســفرة األكل ،وكانــت معنــا أختــي األخرى
التــي جلســت بــا حــراك ،أكلنــا حتــى امتئلــت بطوننــا حتــى لــم نعــد قادريــن علــى
الوقــوف ،فقلنــا ألختــي أن تقــوم بتنظيــف املــكان وترفــع الســفرة ،لكنهــا رفضــت،
فاتفقــت معــه بــأن نقــوم بالهجــوم عليهــا ،وأثنــاء ركضنــا ومزاحنــا هــذا وقع الســيد
كاظــم علـ َّـي وأصابــت أســنانه جبينــي فســال الــدم منــي مباشــرة.
دخــل والــدي الغرفــة ورأى الــدم يقطــر مــن رأســي ،فغطــاه بقطعــة قمــاش
وانطلــق بــي مســرعاً إلــى املستشــفى حيــث قامــوا بتقطيــب اجلــرح ،ومــا زال أثــر
هــذا اجلــرح يف جيبينــي يذكرنــي بتلــك األيــام اجلميلــة.
****
عالقتــي مــع الســيد كاظــم مميــزة إذا قارنتهــا بعالقتــي مــع بقيــة إخوانــي
وأخواتــي ،فأنــا اخلامســة يف ترتيــب العائلــة وهــو املولــود بعــدي بثــاث ســنوات
فقــط .كنــا نعلــب معـاً أكثــر الوقــت ونتشــاطر الكثيــر مــن الذكريــات .حــن كبرنــا
ودخلنــا إلــى املدرســة ،كنــا نذهــب مع ـاً مشــياً علــى األقــدام ،ونتســابق مع ـاً يف
الطريــق ،وحــن نعــود كنــا نذاكــر الــدروس ســوياً.
ـاح ،ويف طريــق الوصــول إلــى املدرســة ،كنــا منشــي كعادتنــا ونتبــادل
ذات صبـ ٍ
ـعرت باخلــوف الشــديد فأمســكت بيــده
أطــراف احلديــث ،فرأينــا كلبـاً ضــاالً ،شـ ُ
وأخبرتــه أن يركــض ،ركضنــا ســوياً بســرعة وتبعنــا الكلــب ،وكان الرعــب ميــأ
قلوبنــا ،فانفجــرت حناجرنــا صراخ ـاً ،وســمعنا أحــد املــارة وســارع برمــي حجــراً
باجتــاه الكلــب ففــ ّر هاربــاً ،لكــن الهلــع كان مســيطراً علينــا فواصلنــا الركــض
ملســافة ثــم توقفنــا التقــاط أنفاســنا ،كنــا نلهــث ونضحــك يف اللحظــة ذاتهــا علــى
املوقــف ،فإننــا لــم نكــن نعلــم بأننــا لــو لــم نركــض ملــا كان الكلــب ليتبعنــا أص ـ ً
ا.
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****

كان الســيد كاظــم يهتــم بــأدق تفاصيــل ملبســه وهيئتــه ،فــكان يقضــي أوقات ـاً
طويلــ ًة أمــام املــرآة يرتــب فيهــا مظهــره ،وابتســامته جــز ًء ال يتجــزأ مــن وجهــه
وطلّتــه .يف يــوم العيــد يســتيقظ مــن الصبــاح الباكــر يلبــس ثوبــه ،ويذهــب ألداء
صــاة العيــد ،ثــم يتوجــه إلــى املقبــرة مــع أصحابــه ،ومــن ثــم يعــود للمنــزل ليعايــد
علينــا ويسـلّم علينــا واحــداً واحــداً ،كمــا كان يــزور أقاربنــا بــا اســتثناء .كان أنيقـاً
دائمــاً يف هــذه األيــام ويف املناســبات اإلســامية ،وبعــد أن يرتــب نفســه يأتــي
ويقــول مــا رأيــك بأخيــك؟ «صايــر معــرس لــه».
كان الســيد كاظــم شــاباً ُمفعم ـاً باحليويــة ،يحــب اخليــر للجميع.فعنــد دخولــه
إلــى املنــزل يبــادر دائم ـاً بســؤالي إن ُكنــت أريــد الذهــاب إلــى مــكان ،أو إذا مــا
كنــت أحتــاج إلــى أي شــيء ،حنــو ٌن علينــا نحــن أخواتــه بصــورة خاصــة وعجيبــة.
أقصــر يف
كثيــراً مــا يحثنــي علــى التقــرب الــى اهلل يف الســراء والضــراء ،وأن ال ّ
عالقتــي مــع اهلل ســبحانه وتعالــى كــي اُوفــق وأحصــل علــى التيســير يف احليــاة
الدنيويــة واألخرويــة.

فتى اإلميان
يف عــام  ،2006كان الفتــى الســيد كاظــم يتابــع أحــداث احلــرب يف لبنــان رغــم
حداثــة ســنه ،ويالحــق األخبــار مــن وراء شاشــات التلفــاز بفضــول واهتمــام .ورغــم
صغــره؛ إال أنــه تعلّــق باملجاهديــن وعشــق دربهــم .ثالثــون يومــاً ون ّيــف تركــت
أثــراً كبيــراً يف شــخصيته وخياراتــه املســتقبلية ،وصاغــت شــخصيته علــى اختيــار
طريــق املقاومــة واجلهــاد .فــكان يحــاول التشـ ّبه باملجاهديــن يف أخالقــه وســلوكه
اليومــي يف كل مــا ســمعه عنهــم.
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املتفاين
كان الســيد كاظــم مبــادراً منــذ صغــر ســنه للمشــاركة والعمــل يف كل األنشــطة
اإلســامية التطوعيــة.
أُنشــئت يف الســهلة الشــمالية مجموعــة شــبابية حتــت اســم “هيئــة شــباب
التفانــي” للنهــوض مبختلــف األعمــال التطوعيــة ،وكان الســيد أحــد أعضــاء
هــذه املجموعــة واملبادريــن للعمــل والتطــ ّوع يف مختلــف الفعاليــات اإلســامية
واالجتماعيــة.
وكان مــن أنشــطة املجموعــة ومشــاركاتهم ،التعــاون مــع جمعيــة الزهــراء(ع)
لأليتــام التــي كان يرأســها ســماحة الشــيخ محمــد حبيــب املقــداد “فــ ّرج اهلل
عنــه” ،حيــث كانــت اجلمعيــة تقيــم احتفــاالت لألطفــال األيتــام وكان الســيد دائــم
التواجــد يف هــذه احملافــل وســواها ،وكان يســاعد أيضــاً منــدوب اجلمعيــة يف
القريــة عبــر التواصــل مــع كافلــي األيتــام واســتالم األمــوال وتســليمها.
ا يف مختلــف األنشــطة يف القريــة ،فمثــ ً
وكان فاعــ ً
ا حــن تعلــن اجلمعيــة
اخليريــة عــن حملــة لتنظيــف املقبــرة ،أو جمــع األدويــة منتهيــة الصالحيــة،
تــراه املبــادر يف العمــل ،أو حــن يتجمــع الشــباب لتنظيــف املســجد فإنــه أول
احلاضريــن ،ولــم تغ ّيبــه األيــام عــن احلضــور املؤثــر يف مــأمت القريــة ســواء يف
احتفــاالت مواليــد أهــل البيــت(ع) أو شــهادة أحــد األطهــار(ع).

أمني بالفطرة
توجهنــا مشــياً إلــى مســجد ومرقــد العبــد الصالــح الشــيخ عزيــز .هــذا املقــام
يزدحــم دومـاً باملصلــن والزائريــن مــن البحريــن وخارجهــا ،وكان للشــهيد ارتباطــه
اخلــاص بــه.
كنــا ذاهبــن يف مهمــة أوكلتهــا لنــا أخــت الشــهيد لبيــع «قســائم كوبونــات» يتوجــه
ربحهــا إلــى بنــاء أحــد املســاجد ،أقمنــا الصــاة بســرعة وخرجنــا عنــد البوابــة
الرئيســية لبيــع القســائم .وقــد كانــت القســائم بســعر  300فلــس فقــط ،فتقــدم
الشــهيد إلــى أحــد اخلارجــن مــن املســجد:
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السيد كاظم :سالم حجي
املصلّي :عليكم السالم يا ولدي
السيد كاظم :حجي تشتري كوبونات؟ الفلوس حق بناء مسجد
املصلّي :قواك اهلل يا ولدي ..تفضل..
أعطــى احلــاج الســيد  500فلــس وقــال لــه بــأن املتبقــي لكمــا .وتك ـ ّرر املوقــف
مــرات عديــدة ،وقــد اســتطعنا خــال ذلــك اليــوم بيــع الدفتــر بأكملــه.
حــن عدنــا إلــى املنــزل كانــت حصيلــة مــا ربحنــاه مــن بيــع القســائم يتجــاوز
املبلــغ املطلــوب بطبيعــة احلــال ،لكــن الســيد كاظــم سـلّم أختــه املبلــغ بأكملــه دون
أن يأخــذ منهــا شــيء.

خلفت املوعد
يقــول أحــد أصحابــه :دعــوت الســيد كاظــم ذات مــرة لتنــاول الغــذاء يف منزلنــا
يف يــوم اجلمعــة ،وكانــت املســافة التــي تفصــل منزلهــم عــن منزلنــا .وصــل متأخـ ًرا
عــن املوعــد  5دقائــق .وضعنــا الطعــام وكان طــوال الوقــت مطرق ـاً برأســه إلــى
األرض.
أن هناك شيء يف الطعام ،فسألته :ماذا هناك؟ ملاذا هذا التجهم؟
ظننت ّ
أح ّمــر وجهــه خجـ ً
ا :تأخــرت علــى املوعــد معــك ،وأخشــى أن أكــون قــد ســببت
لــك إزعاجـاً.
علي.
أثار هذا املوقف الدهشة يف داخلي ،فحتى أنا لم أنتبه إلى أنه تأخر ّ
علــى كل حــال ،بقينــا نتبــادل أطــراف احلديــث بعــد األكل ،وإذ أننــي كنــت أعمــل
يف إحــدى الهيئــات الدينيــة كان يصـ ّر علـ ّـي بــأن أخبــره إذا كانــا بحاجــة ألي شــيء
فهــو مســتعد وباخلدمــة .فقلــت لــه أن املســافة بعيــدة بــن قريتنــا ومنزلكــم ،لكنــه
أصـ ّر علــي وقــال أن هــذه املســافة ليســت مانعـاً مــن املشــاركة.
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ممهد منتظر
للســيد كاظــم عالقتــه اخلاصــة باإلمــام احلجــة “عجــل اهلل فرجــه الشــريف”.
كان جنديـاً منتظــراًُ ،مداومـاً علــى قــراءة دعــاء العهــد ،يشــتاق إلــى يــوم اجلمعــة
لقــراءة دعــاء الندبــة .فكــم مــن املــرات أخــذ بيدنــا إلــى منطقــة الســنابس
للمشــاركة يف مراســم دعــاء الندبــة ،إلــى احلــد الــذي صرنــا فيــه مــن دائمــي
احلضــور ،وأصبــح القائمــون علــى الدعــاء يســتعينون بنــا ملســاعدتهم يف خدمــة
ضيــوف اإلمام(عــج).

ويف احلديــث عــن عالقتــه باإلمــام املنتظر(عــج) ،أتذكــر مــر ًة كنــا عائديــن فيهــا
مــن أحــد الشــواطئ التــي ت ّبقــت لعامــة النــاس ،ونحــن يف طريــق العــودة إلــى
القريــة ارتفــع صــوت األذان فتوقفنــا للصــاة يف مســجد إحــدى القــرى القريبــة.

التحقنــا بصفــوف اجلماعــة ،وعنــد نهايــة الصــاة لــم يُرفــع تعقيــب وبــدأ
املصلــون يف التفــرق واخلــروج مــن املســجد ،تفاجــأت بصــوت الســيد كاظــم يرتفــع
عال ًيــا «اللهــم كــن لوليــك احلجــة بــن احلســن »...وأخــذ املصلــون بقــراءة الدعــاء
معــه.
لقــد كانــت هــذه احلادثــة غريبــة ومفاجئــة بالنســبة لــي ،فمعرفتــي بشــخصية
الســيد كاظــم أنــه ذو شــخصية شــديدة احليــاء واخلجــل ،إال أن ذلــك احليــاء
تكســر يف هــذه اللحظــات.
ّ
هــذه العالقــة الوثيقــة كانــت تظهــر حتــى يف كتاباتــه علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،مــر ًة كتــب يف حســابه علــى أحــد املواقــع“ :بــروح أمــك الزهــراء لقــد
تعبنــا مــن أنفســنا ،بــرأس جــدك احلســن لقــد تعبنــا مــن أنفســنا ،نتــوب ثــم
نعاهــد وننقــض توبتنــا ونذنــب مــرة أخــرى..
منوت خج ً
ال منك يا سيدي
أ ّدبني يا أبا صالح لكي أليق بعصر ظهورك»
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الحصن الحصني
كان الســيد كاظــم أحــد الــرواد الدائمــن ملجلســنا ،وقــد اعتدنــا يف هــذا املجلس
التحـ ّدث يف مختلــف القضايــا واألمــور ،وخاصــة األوضــاع السياســية يف البــاد.
وكان الســيد قليــل النقــاش ويكتفــي غال ًبــا باالســتماع.

يف أحــد األيــام ،كان أحــد الشــباب مــن أصحــاب الفكــر العلمانــي ،حاضــراً
يف املجلــس وكنــا حينهــا حوالــي ثمانيــة أشــخاص ،وكان هــذا الشــخص يتح ـ ّدث
بســوء عــن اجلمهوريــة اإلســامية والعلمــاء ،وألننــا علــى معرفــة بهــذا الشــخص
وبأفــكاره فقــد كنــا نتج ّنــب اجلــدال معــه.

ال تــزال هــذه احلادثــة محفــورة يف ذاكرتــي ،فلــم ميــر علـ ّـي يــوم طــوال معرفتــي
بالســيد كاظــم أن رأيتــه بالصــورة التــي ظهــر عليهــا يف ذلــك اليــوم ،بــدأ يف الــرد
علــى ذلــك الشــاب والنقــاش معــه بــكل هــدوء ،ومــع اشــتداد النقــاش بــدأ ذلــك
الشــاب يف التهجــم علــى العلمــاء وعلــى اإلمــام اخلامنئــي «دام ظلــه» ،فاستشــاط
الســيد كاظــم غضب ـاً واحم ـ ّر وجهــه ،ورفــع مــن ح ـ ّدة صوتــه حتــى كاد أن يصــل
األمــر إلــى التشــابك باأليــدي ،فتدخلنــا وفرقناهمــا وأنهينــا النقــاش.
بعــد هــذه احلادثــة قلّــل هــذا الشــخص مــن حضــوره يف مجلســنا ،وإذا حضــر
كان يتجنــب احلديــث يف مثــل هــذه األمــور.

صحيفة األحرار
قبــل ثــورة  14فبرايــر ،لــم تتوقــف يــد الظلــم والطغيــان يف التضبيــق علــى
النــاس ،حيــث لــم يكــن يف البحريــن مــن منصــات للتعبيــر عــن آراء الشــعب حــول
القضايــا السياســية ،فاتخــذ الشــباب جــدران املنــازل صحفــاً لنشــر مظلوميــة
الشــعب واملطالبــة باإلفــراج عــن املعتقلــن بســبب آرائهــم السياســية .وقــد طــاب
للشــباب تســمية هــذا النشــاط اإلعالمــي بـــ «خــط صحيفــة األحــرار».
ذات ليلــة ،وبعــد صــاة املغــرب كنــت برفقــة اثنــن مــن أصدقائــي ،فجــاء الســيد
كاظــم وجلــس معنــا .أخبرنــا بأنــه قــد ج ّهــز األصبــاغ الالزمــة لكــي نخــرج الليلــة
للكتابــة علــى اجلــدران فوافقنــا واتفقنــا علــى اللقــاء بعــد منتصــف الليــل.

مـــــــن أهـــــــل الجنـــــــــة

التقينــا يف فنــاء أحــد املنــازل املهجــورة ،وال صــوت ســوى عريــر الصراصيــر،
وال حركــة إلــى جلــرذ يركــض يف زاويــة مــن زوايــا هــذا املنــزل .حلظــات وســمعنا
صــوت خطــوات ،جــاء الســيد كاظــم وقــد ج ّهــز األصبــاغ التــي اشــتراها مــن
مالــه ومصروفــه الشــخصي لكــي نشــرع بالعمــل .كان أكبرنــا لــم يبلــغ الرابعــة
عشــر بعــد ،وخــط أيدينــا ســيء ،لكننــا خرجنــا وشــرعنا يف كتابــة الشــعارات علــى
اجلــدران ،ومنهــا« :نطالــب بافــراج عــن املســاجني»“ ،اســمع يــا قاضــي احملكمــة
بــراءة ال مكرمــة»،
“يسقط من أجل البحرين دستور .”2002

ال للشعب املستورد
وصلنــا إلــى قريــة الديــه وحتديــداً قــرب مجمــع البحريــن ،حيــث كانــت قــوى
معارضــة قــد أعلنــت عــن تنظيــم مســيرة حتــت عنــوان «ال الشــعب املســتورد».
كانــت قــوى املعارضــة حينهــا تنظــم الكثيــر مــن املســيرات والتظاهــرات املن ـ ّددة
بسياســة التجنيــس السياســي التــي كشــف عنهــا تقريــر البنــدر ،وهــي سياســة
تهــدف إلــى تغييــر دميوغــرايف يف البحريــن ،يف إحــدى أســوأ اجلرائــم التــي
ترتكــب بحــق الشــعوب األصليــة ،وال يشــارك النظــام البحرينــي يف ارتكابهــا إال
الكيــان الصهيونــي الغاصــب يف أرض فلســطني احملتلــة.
جلســنا يف انتظــار جتمــع النــاس وكان اجلــو متوتــراً ومخيف ـاً بعــض الشــيء،
ألن النظــام أعلــن عــن عزمــه علــى قمــع املســيرة .حــن بــدأ التجمــع جــاء أحــد
الشــباب بيافطــة “بنــر” وطلــب منــي ومــن الســيد كاظــم ،إذ كنــا صغــا ًر يف الســن،
بفتــح اليافطــة والتقــدم إلــى األمــام لكــي يتجمــع النــاس خلفهــا وتنطلــق املســيرة.
تقدمنــا باليافطــة وجتمــع النــاس خلفهــا رافعــن الشــعارات املنـ ّددة بالتجنيــس
السياســي واملطالبــة باإلفــراج عــن املعتقلــن ،ولــم جتــرؤ قــوات النظــام علــى قمــع
املســيرة يف ذلــك اليــوم.
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صحوة الربيع
كان ربيع ـاً؟ أم خريف ـاً؟! بــدأه محمــد البوعزيــزي مشــع ً
ال نفســه نــاراً ،بعــد أن
أحالتــه نــار الظلــم والفقــر رمــاداً .مــن تونــس إلــى مصــر ،ســقط بــن علــي يف
األولــى وســرعان مــا حلقــه حســني مبــارك.
والبحريــن منــذ قــدمي الزمــن أرض ثــورة ونضــال ،والطوفــان الــذي بــدأ يف
تونــس لــم يكــن ليقــف عنــد حــد بلـ ٍـد مــا لــم يكــن هنــاك إصــاح يف البــاد فيــه
منفعــة للعبــاد ،ويحقــق للشــعوب مــا يتطلعونــه مــن العــزة والكرامــة.
كانــت البــاد يف نهايــة العــام  2010ومطلــع  2011بــن شــ ّد وجــذب ،بــن
مؤيــد لدعــوات «يــوم الغضــب البحرينــي» وأخــرى تــرى أن الوقــت والظــرف غيــر
مناســبني .وكان الشــهيد الســيد كاظــم علــى اطــاع ومشــاركة عبــر املنتديــات
االلكترونيــة كالصــرح الوطنــي وملتقــى البحريــن والتــي كانــت مســرحاً للنقاشــات
يف امللفــات السياســية حينهــا.
لقــد كان الســيد كاظــم منــذ نعومــة أظافــره يرافــق والــده علــى الــدوام لصــاة
اجلمعــة خلــف ســماحة آيــة اهلل الشــيخ عيســى أحمــد قاســم يف جامــع اإلمــام
الصــادق(ع) بالــدراز .وبعــد كلمــة الشــيخ القائــد التــي ســبقت يــوم الرابــع عشــر
مــن فبرايــر بأيــام ازداد الســيد قناعــة وإصــراراً علــى املشــاركة واالنتفــاض علــى
الطغيــان يف البحريــن.

يوم الثورة
الثــورة تبــدأ مــن داخــل اإلنســان ،أن يثــور املــرء علــى نفســه ،علــى خوفــه ،علــى
رغباتــه ،الثــورة ســي ٌر حثيــث علــى طريــق ذات الشــوكة ،ســي ٌر بــا توقــف حتــى
انتصــار احلــق.
كان يــوم  14فبرايــر  2011يوم ـاً مــن أيــام اهلل ويــوم انتصــار الشــعب ،فمنــذ
اللحظــة التــي اتنفــض فيهــا الشــعب علــى الظلــم واجلــور كان االنتصــار ،ففــي
ثقافتنــا :أن االنتصــار يكــون بــأداء التكليــف وأمــا النصــر املــادي فهــو قــاد ٌم ال
محالــة ،فالشــعوب ال ميكــن أن تُهــزم ،هــذا مــا يُح ـ ّدث بــه التاريــخ ،وهــذه ســن
اهلل التــي لــم نســمع عــن اســتثناء انتصــر فيــه الطغــاة علــى شــعوبهم.
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خــرج الســيد كاظــم يف ذلــك اليــوم كباقــي أبنــاء الشــعب حامــ ً
ا الــورد يف
يـ ٍـد ،ويف األخــرى أحــا ٌم البــد مــن العمــل لتتحقــق لنيــل الكرامــة واحلقــوق .كان
عازمــاً علــى التوجــه إلــى قريــة الديــه أو الســنابس ،إذ كان مــن املخطــط أن
تخــرج املســيرات نحــو دوار اللؤلــؤة .إال أن قــوات النظــام ح ّولــت املنطقتــن إلــى
معســكرات أمنيــة زثكنــات عســكرية ،وقمعــت املتظاهريــن هنــاك بشــكل وحشــي،
مــا أســفرعن ارتقــاء أول شــهداء الثــورة الشــهيد “علــي مشــيمع” برصــاص
الشــوزن.
لــم يجــد الســيد كاظــم بُـ ّداً مــن املشــاركة يف الســهلة الشــمالية ســبي ً
ال للحضــور
الفاعــل مــع أبنــاء الشــعب ،وجلــس علــى الرصيــف املقابــل ملســجد الشــيخ عزيــز
مــع العديــد مــن أبنــاء وطنــه يرفعــون الشــعارات بــكل ســلمية ،وقــد كان عــدد
املعتصمــن يتزايــد حتــى حــان موعــد صــاة املغــرب التــي أقيمــت جماعــة
علــى ذلــك الرصيــف .أقيمــت الصــاة جماع ـ ًة بإمامــة الشــيخ علــي بــن أحمــد
اجلدحفصــي ،وبعــد الصــاة يف ذلــك اجلــو الثــوري احلماســي راح املصلّــون
يرفعــون دعــاء الوحــدة اإلســامية أمــام أســماع قــوات النظــام التــي تبعــد أمتــاراً
بســيطة فقــط.
كان الســيد كاظــم جالســاً علــى الرصيــف ،فيمــا كان عــدد مــن الشــباب
يرفعــون الشــعارات يف وجــه قــوات النظــام «سلمية..ســلمية” وكان شــباب آخريــن
يحرصــون علــى بقــاء اجلميــع فــوق الرصيــف كــي ال تكــون إعاقــة احلركــة املروريــة
انقضــت مرتزقــة النظــام علــى
حجــة لقمــع هــذه التظاهــرة .وعلــى حــن غ ـ ّرة
ّ
املعتصمــن ،وأغرقتهــم بالقنابــل الصوتيــة التــي تصــ ّم اآلذان ،وقنابــل الغــاز
الســام ،لتقمــع بذلــك التجمــع احلاشــد ظنـاً منهــا بــأن هــذا القمــع سـيُعيد النــاس
ّ
لبيوتهــا.
لقــد كان  14فبرايــر  2011عالمــة فارقــة يف حيــاة الســيد كاظــم منــذ ذلــك
اليــوم ،إذ حمــل مســؤولية االســتمرار يف هــذه الثــورة حتــى آخــر يــوم يف حياتــه،
لــكأن الشــرارة التــي أطلقهــا الشــهيد علــي مشــيمع اســتحالت نــاراً يف قلــب الســيد
كاظــم فحملهــا ،إلــى أن حتولــت الشــرارة إلــى نــار ذاب فيهــا عشــقاً.
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ميدان الشهداء
تســارعت األحــداث بعــد يــوم  14فبرايــر بشــكل كبيــر ،واشــتعلت نــار الثــورة
يف نفــوس أبنــاء شــعب البحريــن ،وكان الســيد كاظــم حاضــراً يف كل مفصــل مــن
مفاصــل الثــورة وأحداثهــا الداميــة ،وكانــت كل جرميــة يرتكبهــا النظــام تزيــده
قناعــة يف طريــق الثــورة.
حضــر الشــهيد دوار اللؤلــؤة ،ولــم يفارقــه يومــاً طيلــة أيــام االعتصــام ،وكان
ينتقــل بــن اخليــام ،ويســتمع إلــى احملاضــرات والنقاشــات حــول الثــورة ومســتقبلها.
ضــاق النظــام ذرع ـاً بصمــود الشــعب وثباتــه يف دوار اللؤلــؤة ،اقتحــم الــدوار،
ّ
وهشــم اجلماجــم
كســر العظــام ،ومــا ُك ِّســرت اإلرادة،
فجــر اخلميــس الدامــيّ ،
ولكــن الــرؤوس بقــت شــامخة ،وأزهــق النفــوس وهــي لــم تركــع لغيــر خالقهــا.
عــاد الســيد كاظــم مــع مــن عــادوا يف ملحمــة الســلمية التــي سـ ّ
ـطرها الشــهيد
املدجــج بالســاح
«عبدالرضــا بوحميــد” ،الــذي انتصــر علــى جيــش البحريــن
ّ
بهامتــه الشــامخة ليكــون فــاحت امليــدان .وبقــي الســيد كاظــم يف ذلــك امليــدان ال
يفارقــه إال قلي ـ ً
ا.
حــن وصلــت األمــور إلــى يــوم أحــداث املرفــأ كان الســيد كاظــم حاضــراً يف
ذلــك اليــوم ،وعلــى صغــر سـنّه كان صلبـاً وثابتـاً يف امليــدان جنبـاً إلــى جنــب مــع
الشــباب الســلمي املقــاوم .ولــم يغــادر امليــدان إال عندمــا أعلــن النظــام فــرض
قانــون الطــوارئ وهجمــت القــوات الغازيــة علــى امليــدان بوحشــية وانتقــام ،وكان
شــاهداً علــى تلــك اجلرائــم.

االعتقال األول
اجليــش منتشــر يف الشــوارع ،عمليــات قتــل عشــوائية ،اعتقــاالت علــى الهويــة،
جرائــم متعــددة وال حتصــى ارتكبهــا النظــام والقــوات الغازيــة التــي اســتدعاها
لالســتقواء علــى الشــعب األعــزل ،جرائــم تــكاد يف وحشــيتها أن متاثــل جرائــم
محاكــم التفتيــش.
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أرخــى الليــل ســدوله ،ولــم يغمــض جفــن ألبنــاء البحريــن ،فهــذه األيــام هــي
مــن أكثرهــا ســواداً ،وأحلــك مــن ليلــة بــا قمــر .يــروي الســيد كاظــم“ :كنــت
قــد عــدت إلــى املنــزل يف الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل ،فقــد
اعتــدت الســهر هــذه األيــام حتــى هــذا الوقــت» .وكانــت يــد اإلجــرام متعــن يف
اإلرهــاب وتتخــذ ظــام الليــل ســتاراً إلخفــاء وجههــا القبيــح ،فتتــم مداهمــة
املنــازل واعتقــال األبريــاء مــن أبنــاء الشــعب.
“لــم أكــن قــد غفــوت لنصــف ســاعة ،و إذا بصــوت تكســير البــاب يطــرق
مســامعي ،وأصــوات اجلــري والصرخــات مــن عشــرات الرجــال داخــل املنــزل،
ـت عينــي ألجــد عشــرات األوجــه املخفيــة خلــف أقنعــة ســوداء حتيــط بــي»
فتحـ ُ
ملــاذا القنــاع يــا تــرى؟! هــل يخافــون منــي؟! وملــاذا يخافــون منــي ،بــل ملــاذا ال
ينزعــون األقنعــة عــن وجوههــم حتــى بعــد أن يقومــوا بتصميــد عينــي؟!
املدججــن بالســاح إلــى ســيارة ،فيمــا بقــي
“اقتادنــي أربعــة مــن اجلنــود
ّ
اآلخــرون داخــل املنــزل .أصعدونــي إلــى الســيارة بعــدد مــن اللكمــات والضــرب
بالســاح علــى رأســي ،والــركل مــن اخللــف .حــن دخلــت الســيارة وأنــا مغطــى
الوجــه صعــد أحدهــم يف املقعــد األمامــي وكان يتحــدث يف الهاتــف ،وقــد
اســتطعت أن أســمع مــن خــال الهاتــف صــوت طفــل يحادثــه؛
قــال اجلنــدي :أنــا اآلن يف العمــل ومبجــرد انتهائــي ســأعود للمنــزل ،وأغلــق
اخلــط.
قلت بسخرية :ملاذا ال تقول البنك أنك تداهم منازل الناس وتعتقل أبنائهم؟
علــي بســيل مــن الســباب والشــتم ،والصفــع علــى
استشــاط غضبــاً وانهــال
ّ
الوجــه ،حتــى أنهكــه التعــب وأخــذ منــه اجلهــد مأخــذه وصــار يلهــث مســتعيداً
أنفاســه».
كانــت األجــواء يف تلــك األيــام مرعبــة ومخيفــة ،والليالــي متــر ببطــىء ،ومــن
يُعتقــل ال يُعــرف عنــه خبــر وال يأتــي منــه نبــأ ،وكأن األرض انشــقت وابتلعتــه،
تبتلعــه يف إحــدى طواميــر التعذيــب واإلرهــاب ،فــا يظهــر إال يف شاشــات
اإلعــام العــوراء التــي تنشــرمقاطع «اعترافــات» َّ
ـال طــوال مــن
املعذبــن بعــد ليـ ٍ
الضــرب والصعــق بالكهربــاء وغيرهــا مــن أســاليب التعذيــب.
يكمــل الســيد“ :اقتادونــي إلــى أحــد مراكــز التحقيــق وأبقونــي يف ممــر مــع
عشــرات مــن املختطفــن اآلخريــن ،وكان الصمــت يخ ّيــم علــى املــكان ،والظــام
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بعيــون كل األســرى املص ّمــدة ،وال يختــرق الصمــت ســوى صــوت صرخــة هــذا
أو أ ّنــة مــن ذاك».
أدخلونــي إلــى غرفــة التحقيــق ومــن خــال الصــوت الــذي كنــت أســمعه فقــد
كان يف الغرفــة ثالثــة أشــخاص أو أكثــر .اقتادنــي اجلنــدي بعنــف ثــم أوقفنــي
فجــأة بصفعــة علــى رأســي وصرخــة :اجلــس.
جلســت علــى كرســي ،وكانــت هنــاك طاولــة أمامــي .حتـ ّدث أحدهــم :نريــد
أن نريــك بعــض الصــور ،ثــم سنســألك بعــض األســئلة ،إذا تعاونــت فســتعود
إلــى املنــزل ،وإذا لــم تتعــاون فــإن لنــا طرقـاً جتعلــك تتعــاون «وأنــت تختــار يــا
بالطيــب  ..يــا بالغصــب».
فتحــوا جــزءاً مــن «الصمــاد» املوضــوع علــى عينــي وعرضــوا علـ َّـي صــوراً مــن
أحــداث «املرفــأ املالــي» ،وســألوني عــن بعــض الشــباب املتواجديــن يف الصــورة
ـأي منهــم ،رغــم أننــي كنــت أعــرف بعضهــم .لــم يــدم
لكنــي أنكــرت معرفتــي بـ ٍّ
التحقيــق طويـ ً
ا فقــد كان هنــاك عشــرات الشــباب ينتظــرون دورهــم.
بعــد اإلفــراج عــن الســيد كاظــم تبـ ّـن أن اعتقالــه يف تلــك الليلــة لــم يكــن إال
اعتقــاالً عشــوائياً ،فاملقصــود بتلــك املداهمــة كان أشــقاؤه الذيــن يكبرونــه ســناً
ومت اعتقالهــم الحقـاً ملــدة.

بصرية مجاهد
مــع فتــرة الطــوارئ وقيــام النظــام بقمــع االعتصــام املركــزي وهــدم دوار
الؤلــؤة ،أخــذ احلــراك يف البحريــن شــك ً
ال جديــداً ،وانتقــل التجمــع املركــزي
إلــى مختلــف املناطــق يف البــاد التــي كانــت تخــرج يف تظاهــرات ليليــة بشــكل
رئيســي ،إضافــة للفعاليــات التــي بــدأت يف تنظيمهــا اجلمعيــات السياســية.
يف أوائــل هــذه األيــام لعــب الســيد كاظــم دوراً مهمـاً يف خــروج املســيرات يف
الســهلة الشــمالية ،فقــد أشــار بعــض الشــباب الثوريــن علينــا بالتوجــه ملناطــق
ذات حــراك ثــوري قــوي مثــل الســنابس ،ألن عددنــا القليــل وهــذا ســيجعلنا
مكشــوفني أمــام أعــن النظــام ،وسيســهل اعتقالنــا ومالحقتنــا ،لكــن املســيرة
األولــى خرجــت رغــم عددنــا القليــل جــداً ،واســتمرت املســيرات بشــكل دوري
حتــى اتســعت رقعــة املشــاركني وصــارت هــذه املســيرات جــزءاً مــن احلــراك يف
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القريــة واســتمرت بفضــل اهلل .ولــم يكــن الســيد كاظــم يتغ ّيــب يف حــال مــن
األحــوال عــن املســيرة بــل كان دائــم احلضــور فيهــا بشــكل فاعــل.

االعتقال ثاين
يف يــوم ميــاد الســيد كاظــم مــن العــام  ،2011كنــا يف منــزل أحــد أقاربــه
يف قريــة عالــي ،وقــد أعلــن الشــباب عزمهــم علــى اخلــروج يف مســيرة عصــر
ذلــك اليــوم ،رغــم االنتشــار األمنــي وتواجــد اجليــش يف الشــوارع.
خرجنــا مــن املنــزل منشــي باجتــاه املــكان املعلــن النطــاق املســيرة ،وكانــت
املســافة تقــدر بربــع ســاعة مــن املشــي علــى األقــدام ،إال أن األوضــاع جتعــل
املســافة تكبــر والوقــت يزيــد ،فقــد ك ّنــا علــى وجــل ودائمــي الترقــب واملراقبــة
لألوضــاع مــن حولنــا لعلمنــا بانتشــار قــوات النظــام ومالحقتهــا أي مواطــن
يف الطرقــات العتقالــه والتنكيــل بــه ،فجرائــم النظــام لــم تتوقــف منــذ إعــان
حالــة الطــوارئ.
وصلنــا إلــى نقطــة انطــاق املســيرة بعــد جهــد جهيــد ،ولم نلبــث أن تفاجأنا
باندفــاع ســيارات قــوات النظــام ذات الدفــع الرباعــي ُمحاولـ ًة دهــس الشــباب
بســرعة جنونيــة ،انتشــر الشــباب بشــكل فــوري هربـاً مــن القتــل فيمــا وقــف
آخــرون يف األزقــة وشــرعوا يف رمــي املركبــات باألحجــار .توقفــت املركبــات
وترجــل املرتزقــة بأســلحتهم وبــدأوا يف مالحقــة الشــباب يف أزقــة املنطقــة.
كنت مع الســيد كاظم يف مجموعة من خمســة عشــر شــخصاً تقريباً ،وكان
املرتزقــة يالحقونــا كالضبــاع املنقضــة علــى فريســتها ،أطلقنــا الســاق للريــح،
حتــى خــارت قوانــا وحوصرنــا يف مســاحة صغيــرة محاطــة مبنزلــن ،اجتــه
الشــباب بشــكل ســريع إلــى املنــزل األول لكــن بابــه كان مقف ـ ً
ا ،فاضطررنــا
إلــى اللجــوء إلــى املنــزل اآلخــر وقــد كان قيــد اإلنشــاء .حشــرنا أنفســنا نحــن
اخلمســة عشــر داخــل املنــزل عبــر نوافــذه ،ولــم تســنح لنــا الفرصــة اللتقــاط
أنفاســنا حتــى دخــل املرتزقــة إلــى املنــزل وبــدأوا مبالحقتنــا داخــل ممــرات
املنــزل.
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حوصرنــا يف نهايــة أحــد أروقــة املنــزل ،أمامنــا ســور املنــزل وخلفنــا قــوات
النظــام وقــد وصلــوا علــى بعــد أمتــار بســيطة منــا ،كنــت بجانــب الســيد كاظــم
ونحــن نشــاهد بعــض الشــباب يتســلقون الســور.

خــال حلظــات غ ّيــر الســيد كاظــم وجهتــه واســتدار ملواجهــة املرتزقــة الذيــن
أمســكوا بأحــد الشــباب ،فبــدأ الســيد كاظــم مبواجهتهــم بقبضتــه العاريــة،
فانضممــت إليــه بعــد أن أحسســت بــأن ال مفــر مــن االعتقــال ،ودخلنــا يف
معركــة باأليــدي واألرجــل نحــن الثالثــة مــع قــوات النظــام فتمكنــت بقيــة
املجموعــة مــن النفــاذ بجلدهــا والنجــاة مــن االعتقــال.
تكاثــرت علينــا قــوات النظــام كقطيــع مــن الذئــاب ،والكثــرة تغلــب الشــجاعة،
فأحاطونــا مــن كل جانــب وأوســعونا ضربـاً قبــل اقتيادنــا إلــى مركباتهــم ،وكانوا
طــوال الطريــق يتناوبــون علــى ضربنــا وشــتمنا وهــم يلهثــون ،كان أحدهــم
يحــاول اســتعادة أنفاســه ،وهــو يقــول“ :ت ّعبتونــا يالكالب..أنــا أراويكــم” ،وكان
الســيد كاظــم بجانبــي ،ف َعلَــت وجهــه ابتســامة.
أركبونــا يف مركبــات الشــرطة يف املقعــد اخللفــي ،حيــث يجلــس املعتقــل يف
الوســط وعلــى ميينــه ويســاره اثنــن مــن املرتزقــة ،كنــت أنظــر إلــى األمــام فــإذا
بلكمــة مــن الشــرطي اجلالــس إلــى جانــب الســائق – هــو ذاتــه الــذي ه ّددنــا –
يصــرخ علـ ّـي بــأن أنظــر إلــى األســفل.
أنزلونــا نحــن الثالثــة يف إحــدى الســاحات البعيــدة الواســعة يف أطــراف
القريــة ،وكنــت علــى وجــل مــن أن يقومــوا بالتحقيــق معنــا وســؤالنا عــن بقيــة
الشــباب .ويف غمــرة التفكيــر هــذه؛ إذا بلكمــات وركالت تنهــال علــى أجســادنا
مــن كل حــدب وصــوب ،فاســتلقينا علــى األرض حلمايــة أنفســنا ،هــذا يضربنــا
بكعــب ســاحه ،وآخــر يبصــق علينــا ،وثالــث يركلنــا والشــرر يتطايــر مــن
أعينهــم .تناوبــوا علينــا مجموعــة بعــد أخــرى ملــدة ســاعة تقريبــاً ،أشــبعونا
فيهــا مــن الضــرب وصبــوا فيهــا جــام غضبهــم علينــا ،حتــى أدمونــا ومتزقــت
مالبســنا.

بعدهــا جــاء الضابــط وقــال لنــا بــأن نبقــى علــى األرض وأمــر املرتزقــة
باســتقالل املركبــات وانطلقــوا ليتركونــا يف حالــة ســيئة ال نحســد عليهــا.
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فداء لزينب
يف أثنــاء احلــرب الكونيــة علــى ســوريا واقتــراب شــ ّذاذ اآلفــاق مــن حــرم
الســيدة زينــب عليهــا الســام ،كان قلــب الســيد كاظــم معل ًقــا بضريــح عمتــه،
ولســان حالــه «لــن تُســبى زينــب مرتــن».
وعلــى الرغــم مــن كــون الثــورة يف البحريــن يف ذروة احلــراك ،إال أنــه كان
يتابــع األحــداث املتســارعة واألوضــاع املأســاوية يف ســوريا ،وخاصــة بعــد
توافــد املدافعــن عــن حــرم أهــل البيــت عليهــم الســام حلمايــة املقدســات
اإلســامية مــن أيــدي التكفيريــن.
كان الســيد كاظــم لــم يتجــاوز الثمانــة عشــر ربيعـاً ،وكان يتابــع األخبــار عبــر
مواقــع التواصــل االجتماعــي وقــام بالتواصــل مــع أحــد اإلعالميــن املتواجديــن
يف ســوريا .كان ينبــع حماسـ ًة وإقــدام ،فأبلــغ هــذا اإلعالمــي بأنــه يــود االلتحاق
باملدافعــن حــرم الســيدة زينــب عليهــا الســام.
أكبــر اإلعالمــي هــذه احلماســة واإلقــدام لــدى الســيد كاظــم ،وطلــب منــه
االكتفــاء بالدعــم اإلعالمــي والدعــاء للمجاهديــن ،والتركيــز علــى الثــورة يف
داخــل البحريــن.

القائد امليداين
مــع اعتقــال عــدد كبيــر مــن أبنــاء الســهلة الشــمالية ،بــرز الســيد كاظــم كقائد
ميدانــي يف احلــراك الثــوري يف القريــة ،وأخــذ علــى عاتقــه مســؤولية النهــوض
باحلــراك وترتيــب املســيرات والعمليــات االحتجاجية.
كان الســيد كاظــم يقــوم بغالبيــة العمــل بنفســه ،حيــث أدت االعتقــاالت وطول
فتــرة الثــورة إلــى ســكون بعــض الشــباب .فعلــى ســبيل املثــال :كان يتوجــه إلــى
مناطــق بعيــدة جللــب اإلطــارات يف ســيارته الشــخصية ،ثــم يتوجــه إلــى محطــة
البنزيــن لتعبئــة البنزيــن الســتخدامه الحقـاً يف العمليــات.
لفتــرة كنــا نســتخدم حافلــة لنقــل هــذه احلاجيــات ،لكــن صاحبهــا اضطــر
لبيعهــا بعــد تعرضــه للتحقيــق واملضايقــات مــن قبــل وزارة الداخليــة .لذلــك
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أصبحنــا نســتخدم ســياراتنا الشــخصية لنقــل اإلطــارات والبنزيــن .كنــا
نســتخدم أغطيــة منزليــة كالســجاد أو الفــراش لتغطيــة هــذه احلاجيــات أثناء
نقلهــا مــن مــكان آلخــر ،فك ّنــا ننقــل اإلطــارات يف صنــدوق الســيارة ،ونضــع
مجموعــة أخــرى يف املقاعــد اخللفيــة ونغطيهــا ،فــكان مــن الواضــح للعيــان
أننــا نقــوم بنقــل شــيء يف الســيارة وكان ذلــك ســبباً يف صعوبــة التحــرك بهــا.
حلــل هــذه املشــكلة قررنــا أن نقــوم بتركيــب ســتارات علــى نوافــذ ســياراتنا،
لكــن تركيــب هــذه الســتارات كان مكلفـاً قليـ ًـا ،فطلبــت مــن إحــدى اجلهــات
التــي تدعمنــا باملــال إذنـاً شــرعياً لكــي نقــوم بشــراء هــذه الســتارات ،وحــن
حصلنــا علــى املوافقــة قمــت بتركيبهــا فــوراً ،أمــا الســيد كاظــم فقــام بتركيبهــا
مــن مالــه الشــخصي.
هــذا العمــل ،ويف تلــك األجــواء األمنيــة املشــددة كان خطــراً ،وكان اجلــزء
األصعــب هــو العمــل علــى إخفــاء هــذه األدوات واملعــدات كــي ال تصــل
لهــا أيــدي عناصــر النظــام ،فقــد كانــت الدوريــات األمنيــة جتــوب املناطــق
وتصــادر هــذه األدوات إن وجدهــا ،فــكان الســيد كاظــم ومــن معــه يضطــرون
إلخفــاء هــذه املعــدات يف أماكــن بعيــدة نســبياً علــى قلــب القريــة ،ويتكفلــون
عنــاء نقلهــا إلــى أماكــن قــرب مراكــز جتمــع الشــباب قبــل اســتخدامها مبــدة
بســيطة كــي ال يتــم مصادرتهــا.
كان شــعلة نشــاط يف العمــل الثــوري ويعيــش هــم الثــورة ،فلــم يكــن ميــر
عليــه يــوم يف األســبوع إال ويقــوم فيــه مبهمــة مــا .ففــي يــوم اخلميــس،
كان يقــود املســيرات الليليــة يف القريــة أو يجهــز زجاجــات املولوتــوف التــي
تســتخدم يف مواجهــة قــوات النظــام ،وينســق مــع الشــباب ملراقبــة حتركاتهــم،
ويقــود الشــباب بنفســه يف امليــدان ،وكانــت هــذه املواجهــات تســتمر إلــى
أوقــات متأخــرة مــن الليــل.
ويــوم اجلمعــة ،كان برنامجــه األســبوعي ثابتــاً بالتوجــه واملشــاركة يف
املســيرات والتجمعــات املركزيــة ،ثــم يعــود لي ـ ً
ا لتنظيــم املســيرة الليليــة يف
القريــة فإمــا يخــرج ملراقبــة حتــركات قــوات النظــام ،أو يتقــدم املســيرة
بحمــل الالفتــة أو حامـ ً
ا مك ّبــر الصــوت ورافعـاً الشــعارات الثوريــة .لقــد كان
مصدا ًقــا لـــ «حيــث يجــب أن نكــون ســنكون».
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لقد رضبني
يف إحــدى ليالــي اجلمعــة ،وقــد كانــت هــذه الليلة معروفة باشــتعال املواجهات
واشــتداد القمــع ملــا تشــهده مختلــف قــرى البحريــن مــن مســيرات واحتجاجــات
ليليــة ،ولــم تكــن الســهلة الشــمالية اســتثناء؛ بــدأ الشــباب يف إغــاق منافــذ
القريــة يقودهــم الســيد كاظــم .وكانــت هــذه املهمــة حساســة بشــكل كبيــر قبــل
أن يتوجــه الشــباب إلــى الشــارع العــام ،ملــا تشــكله مــن حمايــة لظهــر الشــباب
وتأمــن حلياتهــم مــن عمليــات الدهــس باملركبــات التــي تقــوم بهــا قــوات النظــام.
كنت صغيراً حينها ،وكنت أســارع يف املشــاركة مع الشــباب يف إغالق الطرق،
وأثنــاء عملــي جــاء إلـ ّـي الســيد كاظــم وطلــب منــي العــودة إلــى املنــزل ،انقبــض
صــدري ،وانتظــرت انشــغاله بالعمــل وقيــادة الشــباب وعــدت لالنضمــام إليهــم.
حــن رآنــي اشــتعل غضب ـاً وجــاء إلـ ّـي بشــكل ســريع وبــدأ بضربــي والصــراخ
علـ ّـي حتــى أجبرنــي علــى العــودة إلــى املنــزل ثــم عــاد للميــدان.
بقيــت تلــك احلادثــة يف قلبــي ،وكنــت متضايقــاً بشــدة مــن تصرفــه معــي
ومنعــي مــن املشــاركة يف املســيرة واملواجهــات ،وبعــد فتــرة طويلــة مــن هــذه
احلادثــة خرجــت مــع الشــباب يف تظاهــرات يــوم ذكــرى انطــاق الثــورة ،فجــاء
إلـ ّـي وأخذنــي جانب ـاً وطلــب منــي القيــام ببعــض املهــام .اســتغربت ولــم أفهــم
هــذا التناقــض يف مواقفــه فقــد كنــت أعتقــد أنــه ال يريدنــي أن أشــارك يف
املســيرات واالحتجاجــات ،ولكــن بعــد هــذه احلادثــة فهمــت أنــه كان ينظــر إلينــا
بعــن املســؤولية ويعتبــر الشــباب أمانــة يف عنقــه يجــب احلفــاظ عليهــا.

إين نذرت نفيس
يف أواخــر العــام  2014اتســعت رقعــت القمــع واالعتقــاالت بشــكل كبيــر،
وقــد شــهدت القريــة بعــد هــذه االعتقــاالت تراجع ـاً كبيــراً يف العمــل الثــوري،
وانســحاب الكثيــر مــن الشــباب مــن املشــاركة يف املســيرات ومختلــف الفعاليات،
لكــن الســيد كاظــم ال يركــن للســكون واالنكفــاء.
بــدأت حينهــا تتشــكل مجموعــة تضــ ّم الشــباب الثــوري مــن عــدة قــرى،
وحملــت اســم «ثــوار البحريــن» وقــد نفــذت هــذه املجموعــة عــدداً كبيــراً مــن
العمليــات يف مختلــف مناطــق البــاد ،ومــن أهــم العمليــات تلــك التــي أشــرف
الســيد كاظــم علــى تخطيطهــا وقيادتهــا حيــث كانــت عمليــات إغــاق «هايــوي
التحريــر الدولــي» ألكثــر مــن مــرة.
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هايــوي التحريــر الدولــي هــو أهــم شــوارع البــاد ،ويتصــل بشــكل مباشــر مبنفــذ
البــاد البــري مــع اململكــة العربيــة الســعودية .كان اإلعــداد لعمليــة إغالقــه يتطلــب
الكثيــر مــن اجلهــد والوقــت ،ولــم يكــن مــع الســيد كاظــم مــن األخــوة يف منطقتــه
إال شــباباً ال يتعــدون أصابــع اليــد الواحــدة يتعاونــون معـاً ألجــل هــذه املهمــة.
يبــدأ اإلعــداد بتأمــن اإلطــارات الكافيــة إلغــاق الطريــق الســريع بأكلمــه ،فهــو
يحتــاج إلــى مــا ال يقــل عــن عشــرين إطــاراً إلغالقــه بإحــكام ،وكان تأمــن هــذا
العــدد يسـ ّبب مشــكلة لنــا يف بعــض األحيــان ،فكنــا نضطــر إلــى القيــام بجــوالت
يف املناطــق التــي تضــم محــات الســيارت بح ًثــا عــن إطــار هنــا او هنــاك ،لكــن
املهمــة األصعــب كانــت يف إعــداد زجاجــات املولوتــوف حلمايــة الشــباب مــن قــوات
النظــام املتمركــزة هنــاك ،وقــد كنــا شــخصني فقــط نقــوم بتجهيــز مــا يزيــد عــن
 100زجاجــة لهــذه العمليــة.
يف إحــدى العمليــات هنــاك ،اجتمــع الشــباب مــن مجموعــة «ثــوار البحريــن»
مقســمة بــن شــخصني ،وكانــت مهمــة الســيد كاظــم قيــادة
وقــد كانــت العمليــة ّ
املجموعــة املكلّفــة بالعمليــة  ،فيمــا كان دوري هــو التصويــر وقيــادة املجموعــة
الثانيــة ،يقــول أحــد املشــاركني يف هــذه العمليــة« :كان الليــل حالــكاً وبــار ًدا بعــض
الشــيء ،والطريــق طينــي تغــوض فيــه األقــدام بعــد هطــول األمطــار قبــل يومــن.
قــاد الســيد كاظــم املجموعــة األولــى املكلفــة بإغــاق الشــارع باإلطــارات خلــف
هضبــة صغيــرة ممتــدة بشــكل طولــي حتــى تصــل إلــى مشــارف الطريــق الســريع،
وأمــر مجموعتــه باالنحنــاء طــوال الطريــق ،وكان كل شــخص يحمــل إطاريــن،
وآخريــن يحملــون البنزيــن ملســافة تزيــد عــن  300متــر ،واألرض زلِقــة بســبب
األمطــار ،وصلنــا إلــى مشــارف الطريــق الســريع واســتلقينا بأوامــر منــه علــى
الطــن اللتقــاط أنفاســنا بانتظــار اللحظــة احلاســمة”.
كانــت املجموعــة الثانيــة أقــل عــد ًدا مــن املجموعــة األولــى ،وكانــت مهمتهــا
تتركــز يف إلهــاء قــوات النظــام التــي تتمركــز يف الطريــق الســريع ،وتقــوم يف كل
مــرة مبهاجمــة الشــباب برصــاص الشــوزن أثنــاء قيامهــم بإغــاق الطريــق الســريع
يف محاولــة ملنعهــم مــن إمتــام العمليــة ،ألن إغــاق هــذا الطريــق كان يشــكل ضربــة
قويــة.
يف اللحظــة احلاســمة خرجــت طالئــع املجموعــة الثانيــة وهــم يحملــون زجاجات
املولوتــوف املشــتعلة ،وكان غالبيــة الشــباب يرتــدون مالبــس ســوداء ،كان يخ ّيــل
للناظــر أن شــعل النــار تســير يف الهــواء باجتــاه قــوات النظــام.
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بــدأ الشــباب يف رشــق قــوات النظــام ،وحانــت حلظــة انطالقنــا ،كان الســيد
كاظــم يتقــدم املجموعــة بــكل جــرأة ،وصــل إلــى آخــر الشــارع العــام ليضــع
اإلطــارات التــي يحملهــا ،ثــم وقــف يف وســط الشــارع ليرتــب بقيــة اإلطــارات،
فقــد كانــت مهمــة الشــباب مجــرد إيصــال اإلطــارات إلــى الشــارع والعــودة
بشــكل ســريع ،كان يرفــع صوتــه بالصــراخ علــى هــذا أو ذاك باإلســراع يف
إشــعال اإلطــارات ،وبعــد أن تتــم العمليــة بنجــاح ،كان آخــر شــخص ي ّهــم
بالعــودة بعــد التأكــد مــن تراجــع كل الشــباب بســام.
لــم يحــدث مــر ًة أن فشــلت عمليــة مــن العمليــات التــي كان ينظمهــا علــى
هــذا الشــارع أبــداً ،فقــد كان دقيــق التخطيــط ،ويحــرص أكثــر مــا يحــرص
علــى ســامة الشــباب قبــل أي اعتبــار آخــر ،حتــى لــو اضطــر األمــر إللغــاء
العمليــة.

اسمك معروف عندنا
تراجــع العمــل الثــوري ومشــاركة الشــباب يف العمليــات واملســيرات س ـ ّهل
علــى اجلهــاز األمنــي يف البحريــن كشــف قــادة ومديــري املســيرات واحلــراك
امليدانــي يف القــرى.
يقــول أحــد أبنــاء قريــة الســهلة الشــمالية ،والــذي مت اعتقالــه أثنــاء جتولــه
يف القريــة:
“اعتُقلــت بشــكل مفاجــئ ،وكنــت ممــن يحضــرون ويشــاركون يف املســيرات
يف القريــة .وكان حينهــا الســيد كاظــم وآخريــن معروفــن يف القريــة بأنهــم
يقــودون احلــراك .اقتادتنــي قــوات النظــام إلــى مركــز الشــرطة ،وهنــاك بــدأ
التحقيــق معــي حــول احلــراك والفعاليــات التــي تُقــام يف القريــة .انهــال علــي
الضابــط بســيل مــن األســئلة:
 “مــن يطلّــع املســيرات يف ديرتكــم؟ مــن يشــارك يف املســيرات؟ مــن الــييطلعــون يحرقــون صــوب مســجد شــيخ عزيــز؟»
والعديــد مــن األســئلة التــي األخــرى التــي لــم يعطنــي املجــال لإلجابــة
عليهــا ،ثــم ســألني:
 السيد كاظم وفالن وفالن ،صح؟وأراني صورهم.
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أخبرتــه بأنــي ال أعلــم ،وإنــي ال أشــارك يف هــذه األمــور ،فابتســم ابتســامة
مســتخف بكالمــي ،وأخبرنــي بأنــه ســيتم اإلفــراج عنــي إذا لم تقــم الصفحات
اإلعالميــة التابعــة للحــراك يف القريــة بالنشــر حــول اعتقالــي يف مواقــع
التواصــل االجتماعــي .وبفضــل اهلل لــم يقــم القائمــون علــى هــذه الصفحــات
بنشــر أي شــيء عنــي ،ومت اإلفــراج عنــي بعــد مــرور ســاعات.
بعــد خروجــي التقيــت بالســيد كاظــم وقــادة احلــراك وأخبرتهــم مبــا دار يف
مركــز الشــرطة والتحقيــق الــذي جــرى معــي.

مع ثوار البحرين
حــن وصلــت لنــا األخبــار والتهديــدات املبطنــة التــي كانــت ترســلها األجهزة
األمنيــة باعتقالنــا ،اتخذنــا قــراراً بإعــداد الشــباب يف القريــة للحقبــة التــي
ســتلي اعتقالنــا لكــي يســتمر احلــراك يف القريــة .ورغــم محاوالتنــا املتعــددة
مــع الكثيــر مــن الشــباب إال أننــا لــم نوفــق يف هــذا األمــر ،فنقلنــا جهدنــا
للمشــاركة يف عمليــات تنظــم حتــت مســمى «ثــوار البحريــن» تضــم الشــباب
امليدانــي مــن مختلــف مناطــق البحريــن.
شــاركنا يف عمليــات كثيــرة يف مختلــف مناطــق البحريــن كالديــه والــدراز
والقــدم وأبــو صيبــع والســهلة اجلنوبيــة وأبوقــوة وغيرهــا مــن املناطــق ،وكنــا
ننفــذ عمليــات يف القريــة مــع هــؤالء الرفــاق حتــت هــذا املســمى أيض ـاً.
مــع الوقــت أصبــح الســيد كاظــم يلعــب دوراً مهم ـاً يف احلــراك امليدانــي
علــى مســتوى البــاد ،فقــد اســتطاع أن يؤ ّمــن حاجــات الثــوار يف عــدد مــن
املناطــق والقــرى ســواء مــن اإلطــارات أو البنزيــن أو غيرهــا .وقــد كانــت
أعمالــه الثوريــة تــزداد يف تأمــن اإلطــارات يف هــذه الفتــرة إلــى احلــد الــذي
كانــت كل املخابــئ املعــدة يف القريــة مبليئــة باإلطــارات.

أولئك الفتية
خرجنــا يف إحــدى املهــام امليدانيــة التــي ُطلــب منــا املشــاركة فيهــا يف قريــة الصاحليــة،
وحــن وصلنــا إلــى املــكان املوصــوف ،كان يف اســتقبالنا عــدد مــن الشــباب

الصغــار يف الســن نســبياً .كانــت املهمــة تتمثــل يف إغــاق التقاطــع بــن
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قريتــي الصاحليــة والبــاد القــدمي ،وكان يرافقنــا بعــض األخــوة الــذي نعرفهــم
مــن مجموعــة «ثــوار البحريــن» .جلســنا ننتظــر يف إحــدى الســاحات النائيــة يف
ٍ
مغــط
املنطقــة ،كل فرديــن يجلســون قــرب بعضهــم ويتهامســون ،فيمــا الــكل
رأســه بلثامــه ضمــن االحتياطــات األمنيــة التــي تتبــع يف مثــل هــذه العمليــات
التــي يشــارك فيهــا أفــراد مــن قــرى متعــددة .كان الليــل أليــل والقمــر يضيــئ
الســاحة ،حتــى طــال املُقــام ونحــن يف انتظــار أن يأتــي الشــباب لقيــادة املجموعة
وتنفيــذ العمليــة.
بــدأت الهمســات تنتقــل بــن الشــباب املســتعد للعمليــة ،وهــ ّم بعضهــم
باالنصــراف ملــا رآه مــن ســوء تنســيق وقيــادة للعمــل ،فقــام الســيد كاظــم
بالتواصــل مــع املنســق الــذي طلــب منــا احلضــور ،فمــا كان مــن األخ إال أن طلــب
مــن الســيد التصــرف مبــا هــو يــراه مناســباً نظــراً للظــرف حتــى لــو اســتدعى
األمــر عــدم تنفيــذ العمليــة.
تناقشــنا يف األمــر مــع األخويــن اآلخريــن مــن «ثــوار البحريــن» واجتــه الســيد
كاظــم وأحــد هــؤالء اإلخــوة إلــى الشــخص املعنــي بعمليــة مــن شــباب قريــة
الصاحليــة ،فــكان ذلــك الفتــى يعيــش حالــة مــن القلــق واالضطــراب ،وعلــى مــا
يبــدو فهــو لــم يكــن يعــرف مــا يجــب عليــه القيــام بــه .ســألوه عــن ســبب التأخيــر
املبالــغ فيــه ،فأخبرهــم بــأن مركبــات قــوات النظــام قــد قامــت بالتمركــز يف
الشــارع املقابــل للموقــع املزمــع تنفيــذ العلميــة فيــه وال يــدري مــا العمــل!
اتفــق الســيد كاظــم واألخ اآلخــر علــى أخــذ زمــام املبــادرة وطلــب مــن
ذلــك الفتــى أن يقــود الطريــق ،علــى أن تتبــدل العمليــة مــن عمليــة إلغــاق
التقاطــع إلــى الهجــوم علــى قــوات النظــام .اجتهنــا نحــو الشــارع العــام وقــد
اســتعد الشــباب لالنطــاق ،أشــعلوا زجاجــات املولوتــوف وتقدمــوا كالبنيــان
املرصــوص ،ود ّكــوا مركبــات النظــام بالنيــران حتــى أجبروهــا علــى االنســحاب،
وعدنــا بســام.
شــعر أؤلئــك الفتيــة بعــد عودتنــا باالنتصــار ،ووجهــوا كلمــات الشــكر والثنــاء
للســيد واألخ اآلخــر مــن كل قلبهــم ،فقــد كانــت هــذه العمليــة مبثابــة إجنــاز
بالنســبة لهــم.
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املثلجات
تواصــل معنــا منســق «ثــوار البحريــن» وأخبرنــا بحاجتــه للمســاعدة العاجلــة
يف قضيــة ال تتحمــل التأخيــر ،وكانــت املســألة تتعلــق بشــباب مــن قريــة الــدراز،
كانــوا يف طريــق عودتهــم إلــى قريتهــم وهــم ينقلــون عــدداً هائـ ً
ا مــن اإلطــارات يف
ســيارة كبيــرة .إال أن أحــد أحــد إطــارات الســيارة تعطــل يف الطريــق وأصبحــوا يف
وضــع ال يحســدون عليــه ،خاصــة وأن املوقــع الــذي توقفــت فيــه الســيارة معــروف
بكثــرة تــر ّدد الدوريــات التــي يســتقلها عناصــر أمنيــة مدنيــة.
علــى كل حــال ،اجتهــت مــع الســيد كاظــم إلــى أؤلئــك الشــباب وكانــوا قلقــن
جــداً ،فطلــب منهــم الســيد البقــاء يف الســيارة بانتظارنــا حلــل املشــكلة .وقمنــا
بنقــل اإلطــارات إلــى ســيارتينا بــكل بــرودة أعصــاب فيمــا كانــت أعــن الشــابني
مس ـ ّمرة علــى الطريــق ملراقبــة مــرور الدوريــات األمنيــة.

ســرعان مــا امتلئــت ســيارتينا إلــى احلــد الــذي كادتــا أن تتفجــرا مــن كميــة
اإلطــارات ،وتبقــى عــدد مــن اإلطــارات يف ســيارة اإلخــوة ،فاضطررنــا علــى
مضــض إلــى إلقــاء هــذه اإلطــارات املتبقيــة يف مــكان قريــب للتخلــص منهــا.
واجتهنــا بالشــباب إلــى الــدراز ،حيــث أدخلونــا مــن زقــاق وأخرجونــا مــن آخــر
بســياراتنا ،إلــى أن وصلنــا إلــى أحــد املســتودعات وقمنــا بإنــزال احلمولــة هنــاك.
بعــد أن انتهينــا وقبــل أن نهـ ّم باالنصــراف ،قــال لــي الســيد كاظــم بأنــه يشــتهي
أكل املثلجــات مــن أحــد احملــات القريبــة ،فذهبنــا إلــى احملــل وترجلنــا لشــراء
املثلجــات ونحــن متســخني متام ـاً وعلــى أيدينــا ســواد اإلطــارات ورائحتهــا تفــوح
منــا.
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إرصار وعزمية
اتفقنــا علــى أن نقــوم بعمليــة إلغــاق تقاطــع مســجد الشــيخ عزيــز بالكامــل،
والتقاطــع نقطــة التقــاء  4مســارات مختلفــة ولهــذا كان يحتــاج إلــى عــدد كبيــر مــن
اإلطــارات والبنزيــن إلحــكام الســيطرة علــى املســارات األربعــة.
قمنــا بالتواصــل مــع منســق “ثــوار البحريــن” ،وذلــك لتنســيق حضــور مجموعــة
مــن  15شــخصاً مــن خــارج القريــة ،فيمــا كنــا حوالــي  5أشــخاص مــن القريــة
فقــط .ومــن جهــة أخــرى شــرعنا يف جمــع اإلطــارات وجتهيــز األدوات الالزمــة.
يف يــوم العمليــة اجتمعنــا عصــراً يف أحــد األزقــة ،وقــد بــدأ بعــض الشــباب مــن
خــارج القريــة يف التوافــد ،وبعــد مــرور الكثيــر مــن الوقــت كان عددنــا ال يتجــاوز 9
أشــخاص ،فأصبحنــا يف حيــرة مــن أمرنــا ورحنــا نقلّــب األمــر مينــة ويســرة ،هــل
ننفــذ العمليــة؟ ،أم نكتفــي بإغــاق جــزء مــن التقاطــع؟ أو نلغــي العمليــة برمتهــا
بســبب قلــة عددنــا؟
وقــد كان مجمــوع اإلطــارات يناهــز  25إطــاراً إضافــة إلــى البنزيــن ،وهــذا
العــدد مــن املعــدات كبيــر علــى  9شــباب فقــط .وبعــد التشــاور مــع األخــوة قررنــا
املضــي قدم ـاً يف تنفيــذ العمليــة ،لكننــا اضطررنــا إلــى عمــل حيلــة لتقليــل عــدد
املكلفــن بحمــل اإلطــارات ،فقمنــا بوضعهــا ضمــن خشــبة طويلــة حملــت فيهــا 9
إطــارات يحملهــا شــخصني ،وكان أربعــة آخريــن يحملــون البنزيــن ويحملــون إطــار
ً
أيضــا ،ووضعنــا بقيــة اإلطــارات يف مقلــب النفايــات وانطلقنــا نحــو الشــارع العــام.
حــن وصلنــا كان الوضــع فوضو ًيــا جــداً ،ففــي العــادة يســبق وصولنــا إلــى
الشــارع العــام مجموعــة مــن الشــباب املكلّفــن بتأمــن الشــارع مؤقتـاً حمايـ ًة لنــا
مــن عمليــات الدهــس التــي تتكــرر بشــكل كبيــر ،وإضافــة لهــم فقــد كان هنــاك
أفــراداً مكلفــن بتوزيــع اإلطــارات وتنظيمهــا يف الشــارع لكــي تنجز العملية بأســرع
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وقــت ممكــن .كان الوضــع فوضويـاً فرمينــا أنــا واألخ الــذي معــي اإلطــارات التــي
نحملهــا يف وســط التقاطــع وعدنــا إلــى الرصيــف .أمــا الســيد كاظــم وأحــد
الشــباب فقــد كانــا كالنحلــة يف وســط التقاطــع ،يرتبــون اإلطــارات ويركضــون
بالبنزيــن هنــا وهنــاك.

اإلصابة
يف إحــدى الفعاليــات التــي أعلنهــا ائتــاف شــباب ثــورة  14فبرايــر حتــت
عنــوان “عصيــان الشــهيد” ،خرجــت يف القريــة مســيرة كبيــرة واجهتهــا قــوات
النظــام بالقمــع ومحــاوالت الدهــس والقتــل بشــكل هســتيري .كانــت قــوات
النظــام تقمعنــا مــن أول الشــارع قــرب مســجد الشــيخ عزيــز ،وبعدهــا دخلــت
لتحاصرنــا داخــل القريــة بعيــداً عــن الشــارع العــام .كان الســيد كاظــم يقــف
أمامهــم وجهـاً لوجــه علــى مســافة  100متــر تقريبـاً وهــو يحمــل خشــبة يحتمــي
بهــا مــن رصــاص الشــوزن أو اســتهدافه بشــكل مباشــر بقنابــل الغــاز الســام.
اســتمرت املواجهــات لســاعتني تقريبـاً وكان الســيد كاظــم يصــرخ فينــا للتقــدم،
ويواجــه قــوات النظــام بالهتافــات ورمــي احلجــارة .كنــت واقفاً على مســافة بعيدة
نســبياً مــن الشــباب لســببني ،األول هــو أننــي كنــت مكلفـاً بالتواصــل مــع الشــباب
الذيــن يراقبــون حتــركات قــوات النظــام ،فكنــت أحتــاج إلــى الهــدوء لســماعهم
بوضــوح وإخبــار الشــباب ً
أول بــأول ،والســبب الثانــي هــو أننــي كنــت مكلفـاً أيضـاً
بالتصويــر عــن بعــد مــن أجــل مونتــاج املســيرة والقمــع واملواجهــات الــذي يُنشــر
الحقـاً ،فأهــم مــا كنــا نحــرص عليــه هــو التصويــر وتوثيــق كل األحــداث.
علــى حــن غ ـ ّرة ،ســمعنا صــوت الرصــاص االنشــطاري الشــوزن وكأن يطلــق
مــن حتــت أرجلنــا ،توالــت الطلقــات وكنــا ال نعــرف مصدرهــا فتراجــع الشــباب
بســرعة ،وشــاهدوا عــدداً مــن قــوات النظــام فــوق ســطح أحــد املبانــي املكـ ّون مــن
طابــق واحــد يف منتصــف الشــارع الــذي نقــف فيــه! كانــت مجموعــة مــن قــوات
النظــام يف أول الشــارع ثــم مجموعــة صغيــرة مــن الشــباب معهــم الســيد كاظــم يف
الوســط ثــم هــذا املبنــى وفوقــه قــوات النظــام.
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اســتدار الســيد كاظــم لكــي يعــود فباغتــه أحــد املرتزقــة بطلقــة مــن الرصــاص
االنشــطاري يف صــدره مــن مســافة قريبــة جــداً ،ولــو ال لطــف اهلل وفضلــه لفقدنــا
الســيد يف ذلــك اليــوم ،فأصيــب بعــدد كبيــر مــن الرصــاص االنشــطاري يف بطنــه
وصــدره ورقبتــه ورأســه ،وكانــت الدمــاء تصبــغ قميصــه األبيــض.
اجتهنــا بالســيد كاظــم إلــى أحــد املنــازل القريبــة ،واســتدعينا أحــد األخــوة
الذيــن تدربــوا علــى انتــزاع شــظايا الرصــاص االنشــطاري ،وقــد حــاول هــذا األخ
جاهــداً أن يقــوم بانتــزاع الشــظايا مــن جســد الســيد لكنــه لــم ينجــح ســوى يف
اســتخراج عــدد بســيط منهــا .بعــد فتــرة اســتطاع أحــد اإلخــوة ترتيــب دخــول
الســيد كاظــم ألحــد املستشــفيات اخلاصــة بصــورة ســرية ،وقــد اســتطاع األطبــاء
انتــزاع اجلــزء األعظــم مــن شــظايا الشــوزن ،لكــن عــدد منهــا بقــي يف جســده.

اختالف ال خالف
يف يــوم الرابــع عشــر مــن فبرايــر ســنة  2015كانــت األوضــاع مختلفــة يف
ذكــرى انــدالع الثــورة ،فعلــى امتــداد الشــهرين املاضيــن كانــت البحريــن مشــتعلة
باحلــراك امليدانــي وخصوصـاً مبنطقــة البــاد القــدمي بعــد اعتقــال األمــن العــام
جلمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية ســماحة الشــيخ علــي ســلمان .وقــد كان
الســيد كاظــم يتوجــه للمشــاركة يف املســيرات التــي كانــت تخــرج هنــاك يف بدايــة
اعتقــال األمــن.
ويف يــوم الرابــع عشــر مــن فبرايــر وأثنــاء خروجنــا يف املســيرة عصــراً حــدث
اختــاف بينــي وبــن الســيد كاظــم.
قلت له« :بكون وياكم يف املسيرة بس»
قال« :ال تروح ،الديرة ما فيها أحد!»
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 “ما أقدر الزم أروح ،وأنا مواعد واحد من الشباب ،وأنت تقدر تتصرف يفالديرة»
“ -يصير خير”

علــي بشــكل كبيــر ،لكننــي جتاهلتــه
انتهــت املســيرة ،والســيد كاظــم حانــق
ّ
وانطلقــت مــع أحــد اإلخــوة نحــو البــاد القــدمي .وحــن وصلنــا كانــت املنطقــة
أشــبه مبدينــة أشــباح ،لــم ن ـ َر فــرداً واحــداً يف الشــارع ،بــل كانــت قــوات النظــام
هــي التــي تتظاهــر يف ذلــك اليــوم يف كل زقــاق مــن أزقــة البــاد القــدمي ،فقررنــا
العــودة إلــى القريــة للحــاق ببقيــة احلــراك.
حني عدنا تهلّل وجه السيد كاظم وقال وهو يضحك« :ها ،رجعتون».
كنــت أظــن أنــه ســيبقى غاضب ـاً علـ ّـي ويخاصمنــي ،لكــن احلادثــة مــرت وكأن
شــيء لــم يكــن.

مالمح غربة
يف تلــك الفتــرة تراجــع احلــراك الثــوري يف البــاد بشــكل كبيــر بســبب القمــع
الشــديد واعتقــال الكثيــر مــن قيــادات احلــراك ،وانتقــل النظــام إلــى إفــراغ القــرى
مــن الشــباب امليدانــي احلركــي بخطــى خبيثــة ،فجنبـاً إلــى جنــب مــع االعتقــاالت،
كانــت الســلطة تنظــم املســابقات الرياضيــة علــى امتــداد الســنة يف مختلــف
املجــاالت ،وكان لهــذا األمــر تأثيــره البــارز علــى احلــراك.
صــارت املســيرات تخــرج بقلّــة قليلــة يف القريــة ،وكنّــا منــر أمــام املســجد
الرئيســي يف القريــة ،يشــاهدنا املصلــون واخلارجــون مــن املســجد وكأننــا أطيــاف
أشــباح متــر أمامهــم ،يهربــون ،أو يتحدثــون فيمــا بينهــم وكانهــم ال يــرون وال
يســمعون.
أصبــح الوضــع مزعجـاً جــداً ،وبعــد نقــاش دار بينــي وبــن الســيد كاظــم اتفقنــا
علــى احلديــث مــع إمــام اجلماعــة ودعوتــه للمشــاركة يف املســيرة أو الوقفــات
أمــام املســجد .فانتظــره الســيد كاظــم أمــام املســجد بعــد انتهــاء صــاة اجلماعــة
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وح ّدثــه يف األمــر ،وســرعان مــا ترجــم هــذا العالــم هــذه احملادثــة باملشــاركة
يف املســيرة أو الوقفــة االحتجاجيــة لكــن مشــاركة إمــام اجلماعــة لــم تــزد
عــدد املشــاركني يف املســيرة إال النــزر اليســير.

تدريب
حــن بــرز الســيد كاظــم كقائــد ميدانــي يف القريــة وأصبحــت مختلــف
اجلهــات املعارضــة تتواصــل معــه لتنســيق العمل امليداني ،ســواء يف املســيرات
أو حــرق اإلطــارات وقطــع الشــوارع العامــة أو غيرهــا.
تواصــل أحــد اإلخــوة مــع الســيد كاظــم وأخبــره بــان هنــاك دورة للتدريــب
علــى الســاح واملتفجــرات قريب ـاً وقــد رشــحونا للذهــاب إلــى هــذه الــدورة،
وحــن أخبرنــي كانــت الرؤيــة غيــر واضحــة بالنســبة لنــا وأردنــا أن نتيقــن مــن
صحــة هــذه اخلطــوة قبــل املوافقــة.
لذلــك قررنــا أن نأخــذ بــرأي أحــد املعتقلــن الــذي كنــا علــى معرفــة بــه،
وكنــا علــى علــم بتوجهــه ملثــل هــذه الــدورة .وبعــد أيــام اتصــل هــذا األخ
واستفســرنا عــن رأيــه يف مســالة انخراطنــا يف هــذا املجــال ،فكانــت نصيحتــه
التــي أخذنــا بهــا هــي “عــدم املشــاركة”.
الحقـاً أيق ّنــا صحــة هــذا القــرار ملــا رأينــاه مــن تراجــع الكثيــر مــن شــبابنا
عــن املشــاركة يف احلــراك وابتعادهــم عــن مختلــف الفعاليــات يف القريــة.
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االعتقال الثالث
كان عــام  2015عام ـاً مليئ ـاً باألحــداث والعمليــات التــي نفذناهــا يف مختلــف
مناطــق البحريــن ضمــن مجموعــة «ثــوار البحريــن» ،لقــد كانــت هــذه املجموعــة
خيــر ســتار لنــا إلخفــاء أنفســنا عــن أعــن املخابــرات التــي أصبحــت تراقبنــا علــى
الــدوام.
بــدأت األجهــزة األمنيــة حملــ ًة شرســة علــى القــادة امليدانيــن يف القــرى،
وشـ ّددت مــن القبضــة األمنيــة واالعتقــاالت واملداهمــات وإرهــاب األبريــاء بشــكل
واســع بغيــة القضــاء علــى احلــراك امليدانــي يف كل البــاد ،اعتقــل الكثيــر مــن
رفــاق درب الســيد كاظــم وإخوانــه مــن الشــباب احلركيــن وكانــت الدائــرة تضيــق
شــيئاً فشــيئاً ،واخلطــر يقتــرب أكثــر فأكثــر .كان رفــاق الــدرب يتعاهــدون دائم ـاً
بــأن مســؤوليتهم هــي االســتمرار باحلــراك واملقاومــة ولــو تخلــى كل العالــم عنهــم،
وهــو تكليفهــم الشــرعي وواجبهــم جتــاه قضيتهــم ،وكانــت الرؤيــة واضحــة بــأن
نهايــة هــذا الطريــق إمــا الســجن وإمــا االغتــراب وإمــا الشــهادة ،وكلهــا خيــر مــن
اهلل.
تنقلــب إلــى
أحــا ُم الشــباب يف موطنــي كثيــرةٌ وعميقــة ،لكنهــا ســرعا ُن مــا
ُ
كابــوس يظهــ ُر فيــه غــول احلكــم برائحتــه العفنــة التــي تُزكــم األنــوف ،أحــا ُم
ٍ
العمــل ،والــزواج ،واألوالد ،هــي أحال ُمهــم ولكنّهــم يعلمــون بــأن األحــام ال تتح ّقـ ُق
إال بالعمــلِ والتضحيــةِ والبــذل والعطــاءِ  ،وبالدمــاءِ أيض ـاً.
اليــوم هــو الثالــث عشــر مــن شــهر رمضــان املبــارك ،وقبــل أيــام بســيطة بــدأ
الســيد كاظــم العمــل يف إحــدى الشــركات املختصصــة يف صناعــة األثــاث ونقلــه.
ذهــب إلــى العمــل صبيحــة هــذا اليــوم دون ان يــذوق طعــم النــوم ،فه ّومــت عينــاه
علــى أحــد الكراســي يف مقــر العمــل ،وأخــذ منــه النــوم مأخــذه.
كانــت الســاعة قرابــة الســابعة صباح ـاً ،فاســتيقظ علــى صـ ِ
ـوت رنــن هاتفــه
النقــال ،رفعــه إلــى أذنــه:

“اقتحموا بيتنا ويبغونك ،اطلع بسرعة من الشغل”
أغلــق الســيد كاظــم الهاتــف ،ونهــض مصعوقـاً ،مســارعاً برجليــه علــى عتبــات
السـلّم ،هبــط وركــض إلــى أحــد زمالئــه يف العمــل وتبــادل معــه الســيارات وانطلــق
بســرعة نحــو ســيارة زميلــه ،يف الســيارة نظــر الســيد كاظــم إلــى هاتفــه وهــو
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يســتجمع أنفاســه التــي أفلتــت منــه مــا بــن كرســي احملــل وكرســي الســيارة ،كان
هنــاك عشــرات املكاملــات الفائتــة مــن أحــد رفاقــه ،فاتصــل بــه:
“وين أنت! كم مرة اتصل إليك»“ .قال رفيقه”
“كنت نامي يف الشغل”

“اقتحمــوا بيتنــا املخابــرات قبــل شــوي ،هربــت أنــا قبــل مــا يدخلــون أشــوه،
اقتحمــوا بيــت “فــان” قبلــي”
“إنا هلل ،خلنا انزين نلتقي يف بيت علي حسن ،انا قريب منه»

يف املحطة األخرية
كنــت ســهراناً مــع أخــواي الصغيريــن وأحــد أقربائــي يف منزلنــا واتصــل بــه
والــده يطلــب منــه ســيارته لكــي يذهــب إلــى العمــل ،خــرج قريبــي ليذهب بالســيارة
لوالــده وأخبرنــي بأنــه ســيعود بســيارة أخيــه .فبقيــت أنتظــر عودتــه ،وكنــت ألهــو
يف الهاتــف فوردنــي اتصــال منــه:
الشغب برى بيتكم
ضحكت وقلت له:
متزح؟

ملجلــس منزلنــا نافــذة تطــل مباشــرة علــى الشــارع ،أبعــدت الســتارة قليـ ً
ا ألطــل
علــى الشــارع ،كانــت هنــاك ســيارة بيضــاء صغيــرة تقــف قــرب ســيارة والــدي،
رأيــت شــخصاً مترجـ ًـا ويأخــذ شــيئاً مــن الكرســي خلــف الســائق ،وإذا بــه يرفــع
ســترة صفــراء مر ّقمــة ،د ّققــت النظــر فرأيــت آخــر يرتــدي الســترة وبيــده كاميــرا
للتصويــر.
تســارعت نبضــات قلبــي بشــكل كبيــر ،التفــت ألخــواي وقلــت لهــم بــأن قــوات
املخابــرات علــى بــاب املنــزل ،ابقــوا هنــا وكأن شــيء لــم يكــن ،وإذا ســألوا عنــي
فقولــوا إنــي لــم أعــد إلــى املنــزل منــذ يــوم أمــس ،وخرجــت مســرعاً .ركضــت
بســرعة إلــى ســطح املنــزل واتصلــت بقريبــي الــذي كان يجــوب بســيارته محيــط
املنــزل ،وطلبــت منــه أن يعطينــي أماكــن تواجــد قــوات األمــن ،وأن يخبرنــي إذا كان
بإمكانــي اخلــروج مــن بيــت جارنــا الــذي يف ظهــر منزلنــا.
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اتفقــت معــه بأنــي ســأخرج مــن بيــت جارنــا مســرعاً ،وعليــه أن ينتظرنــي يف
أحــد الشــوارع لكــي يخرجنــي خــارج القريــة ،ويف حــال الحقتنــي قــوات األمــن
فإنــي لــن أصعــد يف الســيارة وسأســتمر يف الركــض .وقفــت علــى بــاب منــزل
اجلــار وأجلــت بعينــي ميينــة ويســرة ،علــى ميينــي مركبــة لقــوات الشــغب يف أول
الشــارع ،وعلــى يســاري شــاحنة صغيــرة تابعــة للمخابــرات علــى مســافة منــزل
واحــد .ركضــت بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة ،منطلق ـاً نحــو املــكان الــذي اتفقــت
عليــه مــع قريبــي ورميــت بنفســي داخــل الســيارة وانطلقنــا مســرعني ،واحلمــد
هلل لــم ترنــي تلــك القــوات.
كان أول شــيء فكــرت فيــه هــو الســيد كاظــم ،فاقتحــام منزلــي يعنــي اقتحــام
منزلــه أيض ـاً .اتصلــت بــه عشــرات املــرات لكنــه لــم يكــن يــرد علــى اتصاالتــي
املتكــررة ،شــعرت باخلــوف فاتصلــت بشــقيقه الــذي أخبرنــي بــأن قــوات األمــن
اقتحمــت منزلهــم أيض ـاً يف مدينــة حمــد لكــن الســيد كاظــم لــم يكــن هنــاك.
عــاد لــي شــيء مــن االطمئنــان وبعــد دقائــق اتصــل بــي الســيد كاظــم واتفقنــا
علــى اللقــاء يف منــزل أحــد اإلخــوة قــرب موقــع عملــه ،وحــن وصلنــا إلــى هنــاك
اتفقنــا علــى اخلــروج إلــى منــزل أحــد أقربائــه ،فخرجنــا إليــه ومنــه خرجنــا مــرة
أخــرى إلــى منــزل آخــر.
جلســنا قليــ ً
ا يف إحــدى الغــرف ،وبدأنــا النقــاش حــول خطوتنــا القادمــة
بعــد اقتحــام منازلنــا ،وكوننــا مطلوبــن لــدى أجهــزة األمــن ،فكنــا نبحــث األمــر
بــن البقــاء والتخفــي والعيــش كمطلوبــن ومطارديــن داخــل البــاد ،أو البحــث
عــن طريقــة للخــروج والهجــرة مــن البــاد ،وكال اخلياريــن غربــة وألــم ،األولــى
اغتــراب يف الوطــن ،والثانيــة وطـ ٌن يف اغتــراب .وكان صديقنــا الثالــث يدعونــا
إلــى البقــاء يف البحريــن ،وأبــدى اســتعداداه لتوفيــر شــقة خاصــة لنــا يف إحــدى
املناطــق لكــي تكــون مركــزاً لنــا لالســتمرار يف احلــراك امليدانــي.
بحثنــا األمــر طويـ ً
ا وبعــد ســاعات قررنــا وضــع كل اخليــارات علــى الطاولــة
واختيــار األفضــل منهــا ،فاتصلنــا بأحــد األشــخاص للتأكــد حــول القضيــة التــي
اتهمنــا فيهــا ،وكان هــذا الشــخص لديــه عالقــة مــع أحــد الضبــاط يف مركــز
شــرطة دوار  17مبدينــة حمــد ،وهــو املركــز الرئيســي للمنطقــة بأســرها ،وبعــد
التواصــل معــه جاءنــا بخبــر أن القضيــة كبيــرة وســتكون األحــكام فيهــا لعشــرات
الســنوات ،وهــو مــا كنــا نتوقعــه ،فقــد ك ّنــا نعلــم بــأن املخابــرات تراقبنــا منــذ
فتــرة ليســت بالقصيــرة لكنهــا كانــت تنتظــر جتهيــز املســرحية والقضيــة التــي
تتضمــن أحكامـاً لعشــرات الســنني.
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فالقضــاء بــاء ،وســوط ينتقــم بــه احلكــم مــن املطالبــن بالعدالــة واحلقوق،
تأتــي القضيــة للقاضــي معلّبــة كوجبــة جاهــزة ،بأســماء املتهمــن واألحــكام
القاســية بحــق كل واحــد منهــم ،وإذا لــم تكــن األحــكام معـ ّدة ينبــري القاضــي
ويرمــي ســهم أحــكام املؤبــد وإســقاط اجلنســية ويصــرخ «اشــهدوا لــي عنــد
األمير»مبجــرد أن تكــون قضيــة سياســية.
أجرينــا اتصــاالت مــع عــدد مــن األصدقــاء للتأكــد إذا مــا صــدر تعميــم
أمنــي بحقنــا يف املنافــذ البريــة واجلويــة ،وبعــد التحقــق أخبرنــا أكثــر مــن
صديــق بأنــه لــم يصــدر تعميــم ومنــع ســفر بحقنــا حتــى اللحظــة .تباحثنــا
معـاً يف األمــر ،وقررنــا اللجــوء إلــى «اخليــرة» حلســم األمــر ،فكانــت نتيجتهــا
اج ـ ُروا ْ ِف َّ ِ
الل مِ ــن بَ ْعــدِ َمــا
ممتــازة ،وكانــت آيــة اخليــرة تقــولَ ( :وا َّلذِ ي ـ َن َه َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُظ ِل ُمــوا ْ لَنُبَ ِّوئَ َّن ُه ـ ْم ِف ال ُّدنْيَــا َح َس ـنَ ًة َو َلَ ْج ـ ُر ِ
اآلخ ـ َر ِة أكبَ ـ ُر ل ـ ْو كانُــوا يَ ْعل ُمــونَ)
النحــل .41 /
اجتهنــا إلــى أحــد مكاتــب الســياحة ،وطلبنــا مــن األهــل جتهيــز حقيبــة
ســفر ومالبــس لشــخصني بشــكل عاجــل.
دخلنا املكتب ومعنا الهويات ومبلغ من املال ،جلسنا إلى املوظف:
نريد أقرب رحلة إلى إيران
بدت على وجهه مالمح الدهشة ،وقال:
يوجد رحلة يوم غد
نريد اليوم
ال يوجد أي رحلة إليران اليوم
حسناً نريد أقرب رحلة خلارج البحرين اليوم
توجد رحلة إلى الكويت بعد  3ساعات
احجز لشخصني
ســلمناه مبلــغ التذاكــر وخرجنــا مــن املكتــب الســتالم احلقيبــة ،واجتهنــا
بســرعة ملطــار البحريــن الدولــي .كانــت النفــوس مضطربــة ،وال علــم لنــا مبــا
يخبئــه لنــا املســتقبل القريــب ،وكان كل واحــد منــا منشــغل بنفســه يهيئهــا
للبعــد علــى عــن األهــل واألحبــة ،الذيــن فارقناهــم بــا وداع ،فإمــا إلــى
الســجن وإمــا إلــى الغربــة.
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أوقفنــا الســيارة يف مواقــف املطــار ،واتفقنــا علــى توزيــع احلاجيــات بيننــا
فكانــت مــن نصيبــي الهواتــف ،علــى أن يكــون لــدى الســيد كاظــم كامــل األمــوال
التــي لدينــا وهــي حوالــي  500دينــار بحرينــي .وهــذا التوزيــع كان حتســباً
لتوقيــف ٍأي منــا ،فلــو عبــر أحدنــا يكــون لديــه القــدرة علــى ترتيــب األمــور
للوصــول إلــى إيــران إمــا بالهاتــف وإمــا باألمــوال.
مشــينا ناحيــة املطــار وأمامنــا متشــي األقــدار ،توجهنــا نحــو أحــد الشــرطة
عنــد بوابــة الدخــول لقاعــة املســافرين ،طلــب رؤيــة اجلــوازات والتذاكــر
وســألنا:
 مسافرين؟ الكويتأعــاد لنــا اجلــوازات ومضينــا نحــو موظــف الطيــران فأدخلنــا احلقيبــة
واســتلمنا منــه بطاقــة صعــود الطائــرة ،ومضينــا نحــو اجلــوازات احملطــة
األخيــرة قبــل الصعــود للطائــرة ،بــدأت النبضــات يف التســارع ،تقــدم الســيد
كاظــم أوالً ،أخــذ املوظــف اجلــواز وبــدأ يضــرب األزرار علــى اللوحــة أمامــه،
حلظــات وأشــار لــي ،أعطيتــه اجلــواز ،ضــرب علــى األزرار مجــدداً ،أعــاد لــي
اجلــواز:
تفضل
تقدمــت ونظــري علــى الســيد كاظــم ،الــذي بــدأ يف الــكالم مــع املوظــف
الــذي عــاد ليحــاول إدخــال معلوماتــه مجــدداً ،حلظــات وطلــب منــه االنتظــار
قليـ ً
ا ،وذهــب املوظــف لغرفــة خلــف مكتبــه ،فيمــا بقــي الســيد كاظــم واقفـاً يف
ـض» ثــم أشــاح بنظــره عنــي ،كانــت النظــرة
مكانــه ،نظــر إلـ ّـي وأشــار بعينــه« :امـ ِ
األخيــرة.
وكأن الطيــر علــى رأســي ،بــدأت أقدامــي ترجــف
بقيــت متســمراً يف مكانــي
ّ
وال زالــت عينــي عليــه ،حلظــات وجــاء رجلــن مدنيــن واصطحبــوه معهــم،
ـمس تأفــل عنــد الغــروب.
فيمــا بقيــت واقف ـاً أراقبــه يغيــب عــن عينــي كشـ ٍ
كانَــت املــرةُ األولــى التــي أجتــر ُع فيهــا طعــم الغُربــة املُــر ،قبــل الرحيــل مــن
الوطــن ،لــم أكــن أتخيــل أن أفتــرق عــن رفيــق دربــي ،ولكنهــا إرادةُ اهلل ،كانــت
هجرتــي إلــى وطــن جديــد ،وكانــت هجرتُــه إلــى األســر.
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محطات األرس
اقتادنــي اثنــن مــن الرجــال املدنيــن إلــى مركــز شــرطة القضيبيــة يف ســيارة
مدنيــة يرافقنــا عــدد مــن مركبــات قــوات األمــن .أدخلونــي إلــى غرفــة التحقيــق
الصغيــرة ووســط رائحــة الدخــان وانتشــاره الكثيــف بــدأ احملقــق طــرح أســئلته
علي :
ّ
وين تلفوناتك؟ اآليفون والبالك بيري
علــي ،فقــد كان لــدي هاتفــن ،هاتــف
كان وقــع هــذا الــكالم كالصاعقــة
ّ
شــخصي وآخــر للحــراك امليدانــي .ورغــم أنــي انتبهــت إلــى أن هــذا الســؤال
لــه هدفــان ،األول هــو اســتعراض عضالتــه ومعلوماتــه علـ ّـي ،كــي أشــعر بأنــه
يعــرف كل شــيء عنــي ،والهــدف الثانــي هــو االســتفادة مــن الهواتــف للوصــول
وجــه احملقــق ســؤاله هــذا
للكثيــر مــن املعلومــات حــول احلــراك ،لكــن حــن ّ
تفاجــأت مــن معرفــه نــوع هواتفــي ،ومــا خ ّفــف علـ ّـي مــن وقــع هــذه املفاجــأة
أنــي قــد أعطيــت هواتفــي لرفيقــي الــذي قــد جنــح يف عبــور احلــدود.
خــال حلظــات فقــط ،عاودنــي ذلــك الشــعور حــن تذكــرت أنــي أحمــل
مفتــاح الســيارة التــي توجهنــا بهــا إلــى مطــار البحريــن الدولــي ،وهــي ســيارة
أحــد األصدقــاء ،فكنــت متوجس ـاً مــن أن ينتبهــوا للمفتــاح والســيارة ويزجــوا
بهــذا الصديــق يف قضيــة أخــرى.
قطع الضابط هذه األفكار بسؤال آخر:
وين رفيقك؟
لقــد اتفــق معــي علــى أن احــاول الســفر مــن املطــار ،وإذا ســافرت ســيحجز
للســفر غــداً
قال مستهزءاً :شلون جدي يفلتك؟ هذا صديقك اله تروح وجتي وياه!
“ويش أسوي بعد ،اهلل كرمي” قلت بنبرة املتأسف.
يســر اهلل لــه عبــور احلــدود،
كنــت قلق ـاً مــن انكشــاف أمــر صديقــي الــذي ّ
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فأخبــرت احملقــق بــأن هواتفــي مــع إحــدى أخواتــي ،وأنهــا اآلن يف منزلنــا يف
الســهلة الشــمالية.
قــام الضابــط بأمــر أحــد الشــرطة بتقييــد يــداي بـــ «الهفكــري» وســارعوا
بإخراجــي يف موكــب مــن ســيارات الشــرطة إلــى منزلنــا ،كان غالبيــة املوكــب
مــن املركبــات املدنيــة التــي يســتقلها أفــراد ممــن ينتســبون لــوزراة الداخليــة
مــن ضبــاط مدنيــن.
أجلســوني يف اخللــف بــن فرديــن منهــم األمــن يف إحــدى الســيارات
الصغيــرة .ويف الطريــق إلــى قريــة الســهلة توقفــت الســيارة يف اإلشــارة
الضوئيــة قــرب منطقــة البــاد القــدمي ،وكان علــى ميــن الســيارة أحــد أبنــاء
القريــة ممــن أعرفــه جيــداً ،لكنــه حــن رآنــي أشــاح بنظــره بســرعة وكأنــه
لــم يرنــي.
أكملنــا الطريــق إلــى أن وصلنــا إلــى املنــزل ،وانتشــرت مركبــات األمــن
والقــوات يف كل احلـ ّـي مــن أولــه إلــى آخــره ،وأنزلونــي مــن الســيارة ،ســألني
الضابــط:
اختك هني؟
ما أدري ،لكن التلفونات مو هني!
غضــب الضابــط وأح ّمــر وجهــه وانتفخــت أوداجــه ،وســارع بالدخــول
بــي إلــى املنــزل ،وشــرع مــع عــدد مــن القــوات املرافقــة لــه يف ضربــي حتــى
ســقطت وانهالــوا علّــي بالــركل واللكــم ،وأنــا ســاقط علــى األرض أمســكت
بقــدم الضابــط وطبعــت أســناني علــى قدمــه حتــى كــدت أقتلــع جــزء منهــا،
فــزادوا مــن االنتقــام منــي وضربــي علــى الــرأس ،حتــى صــرت الحقــاً ال
أســتطيع الســمع جيــداً مــن أذنــي اليمنــى بســبب الضــرب الشــديد الــذي
تعرضــت لــه.
بــدأو يف تفتيــش املنــزل بشــكل ســريع ،وكنــت أخشــى أن يقومــوا بتفتيــش
الطابــق الثانــي حيــث كنــت أخبــئ بعــض احلاجيــات التــي نســتخدمها يف
احلــراك ،واحلمــد هلل فــإن تركزيهــم علــى الهواتــف وغضبهــم جعلهــم
يفتشــون املنــزل بشــكل ســطحي.
أعادونــي إلــى مركــز شــرطة القضيبيــة وبقيــت مــدة  5أيــام يف التوقيــف،
حيــث قامــوا بالتحقيــق معــي حــول الهجــوم علــى مركــز شــرطة اخلميــس
التــي يتهمونــي فيــه ،وأنكــرت أي صلــة لــي بالقضيــة .أثنــاء التحقيــق كان
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احمل ّقــق دائم ـاً يســتعرض معلومــات اســتخباراتية حــول حتركاتــي وعملــي،
وأذكــر أنــه جلــب رقــم هاتــف إيرانــي –ألحــد املهجريــن -مــن ســجل مكاملتــي
ضمــن أوراق التحقيــق .وقبــل نقلــي إلــى ســجن احلــوض اجلــاف أخذونــي
للتوقيــف يف مركــز شــرطة اخلميــس أيض ـاً.

يف سجن الحوض الجاف
بــدأت عالقتــي مــع الســيد كاظــم بعــد ثالثــة أو أربعــة أيــام مــن وصولــي
إلــى ســجن التوقيــف يف احلــوض اجلــاف عنبــر  ،9ويف نفــس الغرفــة التــي
كان معتقـ ً
ا فيهــا ،وقــد أصبــح األقــرب إلــى قلبــي ملــا بــدى منــه مــن احتــرام
كبيــر لــم أكــن أســتحقه مــن شــخص مثلــه .وكل مــا م ـ ّر يــوم تعرفنــا علــى
بعضنــا أكثــر ،وكل مــا تعارفنــا أكثــر ازددنــا تعلّق ـاً ببعضنــا ،إلــى أن وصلنــا
لدرجــة ال ميكــن ان نــأكل شــيء إال ونتقاســمه مــع بعضنــا قليــ ً
ا كان أو
كثيــراً.
ال زالــت تفاصيــل أول ليلــة لــي يف هــذه الزنزانــة حاضــرة يف خيالــي،
ـت إلــى الزنزانــة منهــكاً مــن التحقيــق الطويــل والتعذيــب الــذي تع ّرضــت
وصلـ ُ
ً
ـت بجســمي
لــه قبــل نقلــي إلــى الســجن ،وجـ ُ
ـدت أحــد األسـ ّرة شــاغرا فرميـ ُ
عليــه ،وال أتذكــر هــل كان املعتقلــون نائمــن أم مســتيقظني ،ولكــن بعــد
دقائــق معــدودة اقتــرب منــي شــاب وجلــس عنــد رأســي.
راح الشــاب يســألني عــن حالــي ،وعائلتــي ومنطقــة ســكني بــكل أريحيــة
وطمأنينــة ،وكان لهــذه األســئلة وقعهــا علــى قلبــي ،ففــي جتاربــي الســابقة
يف االعتقــال ومــا أعرفــه عــن الســجن أن أول مــا يُســأل الوافــد اجلديــد
إلــى زنزانــة مــن قبــل املعتقلــن وخصوصـاً السياســيني منهــم ،هــو عــن نــوع
قضيتــه وماهيتهــا .إذ كانــت اإلجابــة علــى هذيــن الســؤالني تلعبــان دوراً يف
حتديــد كيفيــة التعامــل مــع هــذا الوافــد اجلديــد .لكــن هــذا الشــاب لــم
يســألني عــن هــذه األمــور بــل راح يتحــدث معــي يف مختلــف األمــور ،حتــى
ســافر بــي إلــى خــارج هــذه القيــود.
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ذكــرت لــه مســقط رأســي فاتضــح أن أقربائــه مــن قريتنــا أيض ـاً ،ولــه العديــد
مــن األصدقــاء إذ كان يقضــي الكثيــر مــن الوقــت هنــاك ،وكان مــن بــن أصدقائــه
بعــض أبنــاء إخوانــي .كانــت هــذه احملادثــة األولــى التــي جمعتنــي بهــذا الشــاب
وعرفــت فيهــا اســمه ..الســيد كاظــم.
رمبــا تكــون هــذه الليلــة وهــذا االســتقبال هما الســر يف تطور عالقتنــا وارتباطي
بالســيد كاظم ،فاالنطباع األول عن أي شــيء ال ميكن ان ُيحى من الذاكرة.
***
يف إحــدى الليالــي حاولــت إيقاظــه مــن النــوم كــي يصلــي صــاة الليــل كعادتــه،
لكنــه لــم ينهــض ومهمــا حاولــت إيقاظــه لــم يقــم مــن فراشــه ،وبقيــت أحــاول
إيقاظــه حتــى دخــل وقــت صــاة الفجــر فقمــت إلــى الصــاة ،وبعــد الصــاة عــدت
حملاوالتــي البائســة إليقاظــه حتــى شــرقت الشــمس ولــم يتحــرك مــن ســريره،
فقمــت غاضب ـاً وابتعــدت عنــه.
اســتيقظ قبــل صــاة الظهــر وصلــى الفجــر مســرعاً ،لكننــي بقيــت بقيــة اليــوم
غاضب ـاً وأجتنــب احلديــث معــه إلــى أن حــان موعــد النــوم .اقتــرب مــن فراشــي
بوجهــه املكتســي حيــا ًء وخجــاص ،وبــدأ يعتــذر منــي وقــال إنــه لــم يســتطع النــوم
طــوال الليلــة املاضيــة ولهــذا الســبب لــم يكــن قــادراً علــى النهــوض للصــاة ،لك ّنــه
أصــر وشـ ّدد علـ ّـي بــأن ال أتركــه نائمـاً أبــداً يف املــرات القادمــة حتــى لــو اضطــر
ّ
األمــر إلــى أن أســكب عليــه املــاء البــارد.
وأتذكــر أنــه كان للســيد كاظــم مقتنيــات تعتبــر يف الســجن أثمــن مــا ميتلــك
املعتقــل ،الســبحة والتربــة احلســينية والقــرآن وكتــاب للشــهيد دســتغيب .كانــت
الســبحة ال تفــارق يــده ،ومــن النــادر أن تــرى شــفتيه ال تتحــركان بذكــر اهلل،
حتــى أثنــاء النقاشــات يف الزنزانــة ،وكان كتــاب الشــهيد دســتغيب رفيقــه يف هــذه
الزنزانــة ،حيــث كان يف كل ليلــة يقــرأ صفحــات مــن هــذا الكتــاب ،ثــم يفتــح كتــاب
اهلل يقــرأ مــن آياتــه الكرميــة قبــل أن ينــام.
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النرص بالله أىت
الشــخصيات اإليجابيــة عمل ـ ٌة نــادرةٌ يف الســجن ،وقلمــا تصــادف ســجيناً ال
يغ ّيــر قناعاتــه وال يتزلــزل بعــد ســنوات مــن االعتقــال .كانــت النقاشــات حــول
احلــراك واألوضــاع السياســية تــدور يف الزنزانــة بشــكل دائــم.
يســتقي الســجناء مختلــف األخبــار مــن مصدريــن ،التلفزيــون وبــه قنــوات
محــدودة ،واملصــدر األبــرز هــو االتصــاالت والزيــارات العائليــة .تنقــل إحــدى
العوائــل خب ـ ًرا عــن لقــاء فــان بفــان إلــى ابنهــا املعتقــل ،ويقــوم بــدوره بنقــل
اخلبــر إلــى املعتقلــن يف زنزانتــه ،فتبــدأ التحليــات والنقاشــات ،وينــام الشــباب
بآمــال وأحــام كبيــرة تصعــد بهــم إلــى أعالــي الســماء .ينتقــل اخلبــر مــن
الزنزانــة إلــى الزنزانــة ،فيقــوم ســجني آخــر بإخبــار أهلــه بقــرب االنفراجــة
واإلفــراج عــن املعتقلــن ،فتحلّــق العوائــل مــع أبنائهــا ،ومــا يلثبــون إال أن
يســقطوا جميعــاً.
كان الســيد كاظــم يف كل هــذه الــدورة التــي تتكــرر كثيــراً مــن القلــة القليلــة
التــي ال تســقط ،فلــم أســمعه يوم ـاً يســأل عــن االنفراجــة أو النصــر .بــل كان
يشـ ّدد يف احللقــات النقاشــية علــى األهــم بالنســبة إليــه ويكرر كلمــة «ال تنازل».
كان مؤم ًنــا بحقانيــة وعدالــة قضيتــه ويعيــش يف الســجن بنفــس مطمئنــة حـ ّرة.
ويف ذات األمــر ،كانــت النقاشــات حــول احلــراك وتفاصيلــه الدقيقــة دائمــة
يف الزنزانــة ،ويف إحــدى املــرات دار النقــاش بــن عــدد مــن املعتقلــن إلــى أن
قــام أحدهــم بالتعــدي وشــتم أحــد علمــاء الديــن مــن الرمــوز الوطنيــة وقــادة
املعارضــة .وكان الســيد كاظــم حاضــراً ولــم يشــارك يف النقــاش .يف الليــل
جلــس بجانبــي وســأل :هــل ســمعت كالم فــان اليــوم؟ بلــى هــل تعتقــد أننــا أهـ ٌل
للنصــر إذا كان هــذا حالنــا ونحــن يف ســجن واحــد؟ كيــف بنــا خــارج الســجن
إذن؟ وكيــف بنــا عندمــا ننتصــر؟!

أمني الصندوق
يف ســجن احلــوض اجلــاف وطــوال الفتــرة التــي قضيتهــا مــع الســيد كاظــم
الحظــت حرصــه علــى النظافــة والتنظيــم .فمث ـ ً
ا مــن النــادر أن جتــد ســريره
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معبثــراً أو خزانــة مالبســه غبــر مرتبــة ،إذ كان يحــرص علــى ترتيــب مالبســه
بدقــة تامــة ،وكان هــذا احلــرص يشــمل الزنزانــة فــكان يعمــل علــى تنظيــف
وكنــس الغرفــة بشــكل يومــي.
انطالقــاً مــن هــذه اخلاصيــة فيــه ،اخترنــا الســيد كاظــم أمينــاً لصنــدوق
األمــوال يف الزنزانــة .كنــا عشــرة معتقلــن ،وكل واحــد يســاهم يف هــذا
الصنــدوق مبــا يســتطيع مــن األمــوال التــي تقــوم عوائلنــا بإدخالهــا ،فــكان هــو
الوحيــد الــذي يعــرف كــم يســاهم كل معتقــل .وكان يشـ ّدد علــى كل املعتقلــن أن
ال يُثقلــوا علــى عوائلهــم ويؤكــد «كلنــا أخــوة يف الزنزانــة واخليــر يكفــي اجلميــع».
وكان هــو املعنــي بشــراء حاجيــات املعتقلــن مــن الكانتــن ،وكان دائمـاً يشــتري
احلاجــات أكثــر مــن حاجتنــا لها ،ســواء من أدوات النظافــة أو املالبس الداخلية
وغيرهــا ،وحــن يتــم جلــب أي معتقــل جديــد يبــادر بتقــدمي هــذه احلاجيــات
الضروريــة إليــه ،حلاجتهــم املاســة ملثــل هــذه األدوات بعــد قضائهــم أيامـاً طــوال
يف غــرف التعذيــب والتحقيــق.

خذوها للحراك
بعــد اعتقــال أي مواطــن تبــادر مختلــف القــوى املعارضــة لدعمه ودعم أســرته
مبــا يتيســر مــن املــال ،فمصاريــف الســجن تثقــل كواهــل العوائــل ،خاصــة التــي
لهــا أكثــر مــن معتقــل ،وكانــت هــذه األمــوال تصــل للعوائــل بطــرق مختلفــة ســواء
عبــر مندوبــن أو طــرق أخــرى.
يف هــذا الصــدد ،تواصلــت إحــدى اجلهــات املعارضــة معــي ،وأخبرتنــي بأنهــا
أرســلت مبلغ ـاً مــن املــال هديــة إلــى الســيد كاظــم .كانــت هــذه الطريقــة هــي
املعتمــدة يف احلــراك امليدانــي ،أن يتــم إيصــال الغــرض ملــكان مــا ويتــم إرســال
صــورة أو وصــف لهــذا املوقــع إلــى املســتلم (بريــد م ّيــت).
علــى كل حــال ،اســتلمت املبلــغ ،وصــادف أن اتصــل الســيد كاظــم صبيحــة
اليــوم التالــي ،فأخبرتــه عــن الهديــة التــي اســتلمتها للتــو ،وأنــي ســأوصلها إلــى
عائلتــه كــي يقومــوا بإدخالهــا إليــه يف أقــرب فرصــة.
رفــض رفضـاً قاطعـاً ،وقــال لــي أن أخبرهــم أنــه ليــس بحاجــة إلــى النقــود،
فإمــا أن يســتردوها أو يوافقــوا أن ُت ـ ّول خلدمــة احلــراك يف القريــة.
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لقد أدّيت
مت اعتقالــي بعــد شــهر تقريبـاً مــن اعتقــال الســيد كاظــم ،ويف ســجن احلــوض
اجلــاف وضعونــي يف عنبــر رقــم  5لكننــي كنــت ألتقــي بــه يومي ـاً ،فعالقتــي معــه
ســابقة لألســر ،فنحــن مــن قريــة واحــدة وجتمعنــا عالقــة وثيقــة .بعــد فتــرة مت
نقلــي إلــى عنبــر  9وهــو العنبــر الــذي يتواجــد يف الســيد كاظــم ولكنــه لــم يكتـ ِ
ـف
بذلــك؛ بــل عمــل كل مــا بوســعه مــن أجــل نقلــي معــه إلــى ذات الغرفــة إلــى أن
نُقلــت معــه يف نهايــة املطــاف.
طــوال فتــرة اعتقالــه كان صلبــاً وعزمــه ثابتــاً كاجلبــال ،لــم تهــزه القيــود أو
تزلزلــه ،فــكان صاحــب نفـ ٍـس مطمئنــة ومستبشــرة ،وكان يؤكــد دائمـاً «لقــد أ ّديــت
تكليفــي الشــرعي».
لهــذا لــم يكــن يخشــى مــن الضبــاط واحل ـ ّراس يف الســجن ،يف إحــدى الليالــي
دخــل الضابــط علينــا يف جولــة تفتيــش مفاجئــة وعلــى وجهــه مالمــح التعــب
والغضــب ،كأنــه كان مجبــراً علــى ذلــك .حــن أطــل الضابــط وقــف الســيد كاظــم
وقــال لــه:
 صار اليي سنة طالب كتاب للحني ما دخلوه انفجر الضابط غض ًبا وقال بلهجة حادة وصوت مرتفع: 60سنة إن شاء اهلل .وخرج مسرعاًوانفجرنا بالضحك للموقف.
يف حادثــة أخــرى ،كنــا يف كابينــة االتصــال ،وكنــت أحتــدث مــع عائلتــي عبــر
الهاتــف فجــاء أحــد الشــرطة وقــام بقطــع االتصــال بــا ســبب ،غضــب الســيد
كاظــم وســأل هــذا الشــرطي« :ملــاذا قمــت بقطــع االتصــال بهــذه الطريقــة ،مــا زال
هنــاك لديــه وقــت لالتصــال”.
أمــره الشــرطي بالســكوت وقــال لــه أن هــذا األمــر ال يعنيــه ،لكــن الســيد أصــر
علــى موقفــه واســتمر مبحاججتــه ،فقــام الشــرطي بطــرده مــن الكابينــة ومنعــه مــن
ـض الطــرف عنــي.
إكمــال اتصاالتــه ،وغـ ّ
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العاشقُ

كان الســيد كاظــم حريصـاً جــداً علــى الصــاة ،وأحــرص علــى إقامتهــا جماعــة
يف الزنزانــة أو يف مصلــى العنبــر ،وكان يســعى بشــكل يومــي جلمــع الشــباب
لقــراءة زيــارة عاشــوراء ودعــاء كميــل ليلــة اجلمعــة ،وتنظيــم املناســبات الدينيــة
يف العنبــر.
كنــت مــن منظمــي الفعاليــات الدينيــة يف العنبــر ،وكانــت أمــور الوفيــات
ُ
واالحتفــاالت ترجــع لــي يف تنســيقها .وكان الســيد كاظــم بجانبــي دائم ـاً ،يســأل
عــن ترتيــب الوفــاة مــن ســيرتقي املنبــر ،مــن الــرادود ،أو يف االحتفــاالت مــن
ســيلقي كلمــة ،مــن ســيلقي الشــعر ..وهكــذا.
كان الســيد كاظــم مــن احملافظــن بشــكل كبيــر علــى إحيــاء ذكــر أهــل البيــت(ع)
يف كل فــرح وحــزن ،يفــرح لفرحهــم ويحــزن حلزنهــم ،وكانــت تظهــر عليــه أثنــاء
اإلحيــاء حــاالت مــن التأثــر التــي تعكــس مــدى عشــقه ألهــل البيــت(ع).
أمــا علــى مســتوى أخالقــه فــا أســتطيع إال أن أقــول أن الســيد كاظــم كان
محبوبـاً مــن جميــع املعتقلــن علــى اختــاف قضاياهــم وجنســياتهم ،فقــد كســب
اجلميــع بأخالقــه العاليــة ،وأصبــح حتــى مــن يكبــره ســناً يحترمــه كثيــراً.

ّ
نذل أنفسنا!
كانــت احملاكمــات تعقــد يف القضيــة التــي اتهــم فيهــا الســيد كاظــم ،وكان
يذهــب إلــى هــذه احملاكمــات ويعــود بشــكل طبيعــي ،ولــم يحــدث أن عــاد مــر ًة وهــو
متضايــق أو حزيــن مــن جلســات احملاكمــة ،بــل كان يخبرنــا بعــد كل جلســة بأنــه
يتوقــع أن يتــم احلكــم عليــه بالســجن إمــا لســبع ســنوات أو عشــر.
والتوجــه إلــى احملكمــة ال ميثــل إلــى املعتقلــن السياســيني إال رحلــة تشــبه تلــك
الرحــات التــي تنظمهــا املدرســة إلــى محميــة العريــن ،فالكثيــر مــن املعتقلــن
يذهبــون إلــى جلســات احملاكمــة رغبــة يف اخلــروج مــن الســجن ورؤيــة الشــوارع
احملصــن باألشــباك احلديدة.أمــا توقــع
والنــاس حتــى ولــو كان مــن خلــف الزجــاج
ّ
ً
األحــكام يف القضايــا السياســية فهــو ســهل جــدا ألنهــا أحــكام تأتــي جاهــزة بغــض
النظــر عــن ظــروف احملاكمــة واألدلــة.
عنــد عــودة الســيد كاظــم مــن إحــدى جلســات محاكمتــه ،كانــت علــى وجهــه
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مســحة مــن احلــزن والكآبــة وهــو أمــر لــم نعهــده منــه أبــداً ،فتقدمــت وســألته
عــن حالــه وعمــا جــرى يف احملاكمــة ،فقــال بأنــه بخيــر وأن احملاكمــة مســتمرة
وقــد يصــدر احلكــم يف اجللســة املقبلــة أو التــي تليهــا .فقلــت لــه بأنــك تقــول
أنــك ســتحكم بعشــرات الســنني فلمــاذا هــذا احلــزن والقلــق؟ بقــي صامتـاً لبعــض
الوقــت ،ثــم أخبرنــي بأنــه رأى معتقـ ً
يتوســل شــرطي مــن أجل ســيجارة!
ا سياســياً ّ
كال يقــول نحــن معتقلــن ع ـزّة وكرامــة ونـ ّ
ـذل أنفســنا إلــى هــؤالء؟! وملــاذا؟ مــن
أجــل ســيجارة!

التكافل االجتامعي
يف الســجن يظهــر معــدن اإلنســان علــى حقيقتــه ،فاأليــام الرتيبــة املتكــررة
املتشــابهة التــي متــر علــى املعتقــل قــد تفقــده النشــاط ُ
وتيلــه إلــى آلــة صمــاء
فاقــدة للشــعور .ويف الســجن تــزداد النزعــة الفرديــة وامليــل إلــى الراحــة واالبتعــاد
عــن أي مــا ُيكــن أن يجعــل احلــراس يض ّيقــون علــى املعتقــل.
كان معتقلــو عنبرنــا محرومــون مــن اخلــروج للتشــ ّمس والكانتــن لشــراء
احلاجيــات واالتصــاالت األســبوعية أيضــاً ،وهــو إجــراء عقابــي أنزلتــه إدارة
الســجن علينــا بســبب موقــف مــن أحــد الســجناء.

كان الســيد كاظــم يف العنبــر املجــاور لنــا ولــم يكــن ممــن جــرت عليهــم العقوبــة،
فتك ّفــل بشــكل عفــوي بشــراء حاجياتنــا مــن الكانتــن وإدخالهــا لنــا مــن ثغــرة تربط
العنبريــن رغــم أن الكاميــرات كانــت تســجل كل شــاردة وواردة ،إال أنــه رغــم ذلــك
كان املبــادر دون أن نطلــب منــه حتــى.

الروح الح ّرة
ـب هــو التناقــض الــذي ميكــن لــك أن تعيشــه يف حلظــة واحــدة ،أن جتمــع
غريـ ٌ
بــن الدمعــة والبســمة ،احلــزن والفرحــة ،صــراع تعيشــه داخلــك مــن املشــاعر
املتضاربــة ،هكــذا هــي حلظــة وداع أي معتقــل مــن أخوتنــا املعتقلــن بعــد صــدور
قــرار اإلفــراج عنــه .فوداعــه ليــس وداع إنســان عــادي بــل وداع شــخص ألفتــه
وشــاركته الضيــق والشـ ّدة وكنتمــا معـاً تواجهــان احملــن ،محنــة البُعــد عــن األهــل،
وش ـ ّدة التضييــق واالنتهــاكات واجلرائــم ،وآهــات القيــود والزنازيــن.
ُ
وتهمــس يف أذنــه
تضمــه،
تقــف بعــد أن يجمــع مقتنايتــه البســيطة تُقبلّــهُ ،
ُ
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«ســامحنا وأبــرئ ذمتنــا» ثــم تتركــه للرحيــل إلــى ا ُ
حلريــة التــي طــال انتظا ُرهــا،
ٍ
وابتســامة مصطنعــة ،تــكا ُد
بعــن دامعــة
يخــر ُج مــن الزنزانــة تُشــ ّيعه نظراتُــك
ٍ
ُ
للحريــةِ التــي ينالهــا اآلن ،تُخــر ُج
أن
ِ
تنفجــر بالبُــكاءِ لفــراقِ أخيــك ،وتشــتا ُق ُ
رأســك ُ
تنظــر إليــه إلــى أن يغيــب عنـ َ
ـوس علــى سـ ِ
ـريرك املُهتــرئ،
ـك ثــم تعــود للجلـ ِ
ـت ي ُعــم الزنزانــة ،فالـ ُكل مشــتاق والـ ُكل ُحــر« .أرواحنــا حـ ّرة وال يســتطي ُع
والصمـ ُ
أحــد أن يُق ّيدهــا» هكــذا يقــو ُل الســيد كاظــم.
معــروف يف الســجن بــأن العائــد إلــى أهلــه ال يحمــل معــه مــن مقتناياتــه إال مــا
كان للذكــرى ،ويهــدي إخوانــه املعتقلــن حاجياتــه مــن مالبــس وغيرها ليســتفيدون
منهــا يف بقيــة رحلــة األســر.صدر قــرار باإلفــراج عــن أحــد املعتقلــن مــن أصدقــاء
الســيد كاظــم ،فأهــداه حــذاءه الرياضــي ملــا يعرفــه عــن التــزام الســيد بالرياضــة
بشــكل دائــم ،واحلــذاء اجليــد يُعتبــر عملــة نــادرة صعبــة يف الســجن.
بعــد فتــرة بســيطة جــاء أحــد املعتقلــن إلــى الزنزانــة وادعــى ملكيتــه للحــذاء
وأن املعتقــل الــذي أُفــرج عنــه قــد أهــداه إيــاه ،تبادلنــا النظــرات بيننــا ،وانتظرنــا
ر ّد الســيد كاظــم ألن الــكل يعلــم بحقيقــة األمــر ،لكنــه لــم يجادلــه وقــال لــه خــذ
احلــذاء ،وأبــى التجــادل والدخــول يف مشــكلة مــع هــذا املعتقــل بســبب حــذاء.

ُ
دمث األخالق
اعتُقلــت بســبب تغريــدة يف موقــع التواصــل االجتماعــي “تويتــر” ،أَدنــت فيهــا
جرميــة إعــدام الشــهيد الشــيخ منــر باقــر النمــر يف اململكــة العربيــة الســعودية.
وبعــد أيــام قضيتهــا يف مبنــى التحقيقــات اجلنائيــة والنيابــة العامــة مت نقلــي إلــى
ســجن احلــوض اجلــاف ،وحتديــداً إلــى ذات الزنزانــة التــي يتواجــد فيهــا الســيد
كاظــم.
ـت إلــى الزنزانــة حتــى اســتقبلني الشــباب بحفــاوة ،وتبــرع أحدهــم
مــا إن دخلـ ُ
ً
علــي
بســريره األرضــي لــي ألنــه لــم يكــن إال الســرير العلــوي شــاغرا ويشــقّ
ّ
الصعــود والنــزول يوميــاً لكبــر ســني.
أمضيــت معهــم شــهوراً جميلــة ومفيــدة ،وكنــا يف الكثيــر مــن األحيــان ال نشــعر
بأننــا معتقلــن خلــف القضبــان بســبب األجــواء األخويــة واحملبــة واملــودة بيننــا
يف الزنزانــة ،هــذه الزنزانــة التــي تضــم شــعباً ،فمنــا عالــم الديــن ،والطبيــب،
واإلعالمــي ،واجلامعــي ،ومنــا الشــباب املؤمــن احلماســي.
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كان الســيد كاظــم مــن أروع مــن صادفتهــم يف الســجن ،دمــثُ األخــاق وصاحــب
نفــس متســامحة وكرميــة ،وابتســامة ال تفــارق محيــاه الــذي تعلــوه ســيماء الــورع
والتقوى.
قبــل أذان الفجــر كان ينشــغل بالصــاة والعبــادة ،ومــع اقتــراب وقــت الصــاة
كان يوقظنــا جميع ـاً للصــاة ،ويحــرص علــى إقامــة الصــاة جماع ـ ًة ،ويف بعــض
األحيــان كان يــؤ ّم الشــباب بنفســه يف الصــاة .وكان صاحــب حضــور بــارز يف
تنظيــم املناســبات اإلســامية مــع إخوانــه املعتقلــن.

ال عدالة
يف يــوم النطــق باحلكــم علــى الســيد كاظــم كان قــد نُقــل إلــى عنبــر  8يف ســجن
احلــوض اجلــاف ،يف ذلــك اليــوم لــم يتــم اصطحابــه إلــى قاعــة احملكمــة ولــم يكــن
يــوم االتصــال املخصــص لــه ،فطلــب منــي االتصــال بأهلــه ملعرفــة احلكــم.
اتصلــت بعائلتــه وأخبرونــي بــأن احلكــم هــو عشــر ســنوات بالســجن وغرامــة
ـرت كيــف أوصــل اخلبــر إليــه .فأشــار علـ ّـي
ماليــة ،كمــا كان يتوقــع ،لكننــي احتـ ُ
أحــد املعتقلــن معنــا مــن كبــار الســن بــان أؤجــل إخبــاره إلــى مــا بعــد وجبــة الغــداء
كــي ال أفســد شــهيته للطعــام.
كان يفصــل عنبــر  9وعنبــر  8ســور بــه نافــذة ميكــن للمعتقلــن أن يــروا بعضهــم
عبرهــا ويتبادلــون احلديــث بأصــوات مرتفعــة كــي يســمع كل طــرف مــا يقولــه
الطــرف اآلخــر .التقينــا بــه بعــد الغــداء وكنــا أربعــة أشــخاص ،رفعــت صوتــي
وقلــت لــه بــأن احلكــم قــد صــدر كمــا توقعــت عشــر ســنوات ،لكنــه لــم يســمع
وأشــار لــي بيــده عبــر الزجــاج يســأل عــن العــدد ،فأشــرت إليــه بيــدي بالرقــم
عشــرة.
كنــا مصطفــن ملواســاته ومســاعدته ليمتــص صدمــة احلكــم ،لكنــه تلقــى اخلبــر
بشــكل عــادي وقــال احلمــدهلل.

سجن جو املركزي
بعــد صــدور احلكــم بالســجن ملــدة عشــر ســنوات ،نُقــل الســيد كاظــم إلــى
املبانــي التابعــة إلدارة اإلصــاح والتأهيــل يف ســجن احلــوض اجلــاف ،وهــي
مبانــي مخصصــة للســجناء دون الواحــدة والعشــرين عامـاً ،وبقــي هنــاك حتــى أمت
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الواحــدة والعشــرين فتقــرر نقلــه إلــى ســجن جــو املركــزي.
قبــل ليلــة واحــدة مــن نقلــه جــاء إلـ ّـي شــقيقه وطلــب منــي أن أرتــب األوضــاع
كــي يصبــح الســيد كاظــم معــه يف غرفــة واحــدة مبجــرد نقلــه .كنــت مســؤول
عنبــر  1واملعنــي بترتيــب األمــور مــع الشــرطة والضبــاط نيابــة عــن الســجناء.
كان الشــرطة مــن الــدرك األردنــي يتحاشــون التدخــل يف تفاصيــل ترتيــب
الغــرف إذا لــم تكــن متعارضــة مــع األوامــر التــي تأتيهــم ،لهــذا قمــت بتنســيق
املوقــف مــع مســؤول عنبــر  3كــي جنعــل املرتزقــة األردنيــن يقومــون بزيــادة
شــخص لدينــا ،وإنقــاص آخــر يف عنبــر  3كــي ال تكــون هنــاك أي شــكوك
ومشــاكل عنــد قــدوم النوبــة التاليــة مــن الشــرطة أثنــاء ع ـ ّد الســجناء اليومــي.

لــ ّم شــمل األخويــن يف زنزانــة واحــدة يف عنبــر  ،1كان ذلــك اللقــاء األول
بينهمــا منــذ فتــرة طويلــة ،دخــل الســيد كاظــم إلــى الزنزانــة وكانــت حلقــة مــن
عشــرة ســجناء يف انتظــاره يتوســطهم شــقيقه ،فاندفــع كل واحــد باجتــاه اآلخر
وضــ ّم شــقيقه إلــى صــدره ،رأيــت الدمــوع ترافــق البســمة علــى وجــه أحــد
الســجناء الذيــن تأثــروا كثيــراً بهــذا املشــهد.
منــذ تلــك الليلــة لــم يفتــرق األخويــن أبــداً ،وأتذكــر أنــه يف تلــك الليلــة كان
يقــام تأبــن ألحــد الشــهداء فذهبــا معــاً .ومنــذ تلــك الليلــة أصبــح الســيد
كاظــم ينــام علــى فــراش علــى األرض يف الزنزانــة املكتظــة ،والتــي ال حتــوي
إال  6أســرة.

العمل الثقايف
السيد كاظم :سمعنا أن املشاكل األخالقية زايدة يف القرية
رفيق الدرب :إي سمعت ،ولكن يبدو انها إشاعات مو صدق
السيد كاظم :إن شاء اهلل تكون اشاعات.
رفيق الدرب :القرية يبي اليها شغل ثقايف وديني
الســيد كاظــم :البلــد كامــل مــو بــس القريــة أخــي ،املفتــرض بعــض األخــوة
يتطوعــون لهــذا املجــال ،لتثقيــف هــذا اجليــل اجلديــد.
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هكــذا ومــن قلـ ِـب زنزانتــه وأســره ،لــم يكــن يغفــل عــن متابعــة شــؤون القريــة
والشــباب بشــكل خــاص ،بــل كان يتت ّبــع األوضــاع بشــكل مســتمر أكثــر مــن
اهتمامــه باألوضــاع واألخبــار السياســية .ويف اتصــال آخــر ســألني عــن أحــد
اإلخــوة املُفــرج عنهــم مؤخــراً ،ثــم قــال :هــذا األخ جيـ ٌد جـ ًدا ،لكنــه بحاجة إلى
مــن يد ّلــه علــى الطريــق الصحيــح .أمتنــى أن يســتفيد مــن جتربــة االعتقــال.
وبالنســبة لــي شــخصياً فرغــم أنــه خلــف القيــود لكنــه كان يف كل اتصــال
يســألني :أخــي مــو محتــاج شــيء؟ أي شــيء أقــدر أخدمــك فيــه؟ ودائمـاً يكـ ّرر
«اعذرنــي علــى التقصيــر».

ألكونَ من أنصاره
يف أيــام الســجن وحتديــداً يف ســجن جــو املركــزي ،كان الســيد كاظــم
شــديد االهتمــام بحالــة جســده ومــن املُداومــن علــى ارتيــاد املســاحة التــي
خصصــت للرياضــة ووضعــت بهــا بعــض األثقــال مــن العلــب البالســتيكية
املعبــأة بامليــاه.
مفص ـ ً
ا بســبب
أرســل لــي الســيد صــورة لــه دون قميــص ،فــكان جســده
ّ
الرياضــة وحمــل األثقــال ،فقلــت لــه ممزاحـاً «صايــر أبــو حديــد أخــي» ،فــكان
ر ّده «الزم ن ّعــد أنفســنا ،أيــام وبــإذن اهلل ســيظهر اإلمــام».

ويقــول أحــد الســجناء الذيــن رافقــوه يف رحلــة األســر ،أن الســيد كاظــم كان
حريص ـاً جــداً علــى برنامجــه الرياضــي ،فكنــت أناقشــه عــن هــذا احلــرص
الكبيــر ،وكان لديــه ميــزة أنــه ال يشــرع يف الرياضــة إال بعــد ان يتوضــأ،
فســألته عــن الهــدف مــن هــذا العمــل فقــال:
«حــن أكــون علــى وضــوء أحــاول أن أبنــي نفســي ألكــون مــن أنصــار اإلمــام
أو أكــون مــن املم ّهديــن لظهــوره».

الصديق الحقيقي
االختبــارات والبــاءات تعر ُفــك صديقُــك احلقيقــي واآلخــر املُز ّيــف
الــذي يتخلــى عنـ َ
ـك عنــد أول مطــب ،الســج ُن والغرب ـ ُة واملالحقــة مــن هــذه
َ
ــب اجليــد مــن احلــب الــرديء.
االختبــارات التــي َييــ ُز فيهــا احل ُّ
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اختــار اهلل للســيد كاظــم اختبــار وبــاء الســجن ،لكنــه كان ينظــر بإيجابيــة
ٌ
مليــئ بالشــوك
إلــى هــذا االمتحــان اإللهــي ،فطريــ ُق اجلهــادِ يف ســبيل اهلل
واألذى.
كنــت أحتــدث معــه حــول بعــض األصدقــاء والرفــاق فقــال «احلمــد هلل علــى
هــذه االمتحانــات احللــوة ،فهــي تع ّرفنــا األصدقــاء واإلخــوان احلقيقيــن».

مع العلامء
إ ّنــي أتذكــره ج ِّيــداً ،يف أوائــل دخولــي ســجن جــو املركــزي ،حيــث كان يبعــث
ـب والتقديــر ،وكانــت أولــى
إلـ َّـي رســائل صامتــة مــن خــال نظراتــه املليئــة باحلـ ّ
اللقــاءات بعــد شــهر مــن وصولــي إلــى ســجن جــو ،وذلــك يف عشــرة محــرم
ـت يف
احلــرام ،حيــث جمعنــي بــه اإلمــام احلســن(ع) يف مأمتــه ،إذ أ ّنــي ُو ّفقـ ُ
ذلــك العــام لصعــود املنبــر الشــريف يف عنبرهــم (عنبــر )١يف عشــرة محــرم
١٤٣٨هـــ ،وكان َ -رحمــه اهلل تعالــى -مواظبـاً علــى احلضــور إلــى تلــك املجالــس
ـاص أمــام اخلطيــب عــاد ًة
مب ِّكــراً ،وأتذ ّكــر جيــداً أ َّنــه كان يجلــس يف مـ ٍ
ـكان خـ ٍّ
ِجلســة التلميــذ امله ـ ّذب ،ويظهــر عليــه التأثُّــر والتفاعــل مــع النعــي بالبــكاء،
وكذلــك يبــدي اهتمام ـاً واضح ـاً مــع البحــث باالنتبــاه وااللتفــات ثــم الســؤال
واالســتفهام.
كنــت
ازدادت العالقــة بينــي وبينــه وتقــ ّوت أكثــر بعــد تلــك الفتــرة ،حيــث
ُ
أذهــب إللقــاء بعــض الــدروس العقائديــة يف عنبرهــم وكان مــن احلضــور
األساســيني.
ثــم تع ّمقــت العالقــة أكثــر بعــد نقلــه إلــى عنبرنــا (عنبــر )٣فــكان يح ّدثنــي
ويلقــي علـ ّـي التحايــا باســتمرار وذلــك عبــر هـ ّوة البــاب ،حيــث تقابــل زنزانتــه
زنزانتنــا ،وكان يبعــث باألســئلة والرســائل الكتبيــة أو الشــفهية ،باإلضافــة إلــى
ـت أتســلل لزيارتهــم يف زنزانتهــم ،وأنــام فيهــا لعــدة أيــام ،أؤ ّم اجلماعــة
أ ِّنــي كنـ ُ
وألقــي الــدروس واملســائل.
كان مــا مي ّيــز املواقــف معــه يف األجــواء العامــة هــي أخالقــه العاليــة ،وأذكــر
أنــي حــن كنــت أدخــل إلــى الزنزانــة كان يقــوم ليفســح لــي املــكان للجلــوس،
إضافــة إلــى أدبــه اجل ـ ّم الــذي يضفــي بــه علــى َمــن حولــه ،وحالــة الصمــود
والثبــات والعــزة التــي كان يعيشــها جتــاه الواقــع الســلبي الــذي ك ّنــا فيــه داخــل
الســجن.
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كنــت أزورهــم يف
أمــا علــى املســتوى اخلــاص فمــا الحظتــه أنــه عندمــا
ُ
زنزانتهــم ،مواظبتــه علــى املســتحبات فضــ ً
ا عــن الواجبــات ،كاهتمامــه
بصــاة اجلماعــة وصــاة الليــل ،واهتمامــه بالتعلُّــم واالســتفادة خصوصــاً
فيمــا يتعلَّــق باملســائل الفقهيــة .وأتذكــر أ َّنــه ســألني يومــاً ،هــل يجــوز ر ّد
الســام علــى الشــرطة الــذي يدخلــون علينــا للحســاب أو مــا شــابه؟!

إرضاب “لبيك يا حسني”
اســتذ التضييــق علــى الســجناء السياســيني بشــكل رهيــب ،وأصبحــت
األجــواء خانقــة ،يــكاد املــرأ ينفجــر منهــا ،داهم عناصر األمن جميــع الزنازين
يف كل املبانــي وصــادروا كل شــيء ،الكتــب والروايــات وكتــب األدعيــةُ ،منعنــا
مــن اخلــروج إلــى الفنــس أو اخلــروج مــن الغرفــة إال لفتــرة بســيطة جــداً،
وحظــروا علينــا إقامــة الشــعائر الدينيــة.
مــع اقتــراب شــهر محــرم احلــرام قمنــا بالتواصــل مــع إدارة الســجن بشــأن
إحيــاء ذكــرى عاشــوراء اإلمــام احلســن ،لكــن اإلدارة كانــت تديــر ظهرهــا
ملطالبنــا وتعطــي وعــوداً فارغــة .مــا دفــع الســجناء التخــاذ قــرار يف الدخــول
يف إضــراب عــن الطعــام حتــت مســمى «لبيــك يــا حســن».
تفاعــل جميــع الســجناء مــع اإلضــراب بشــكل رهيــب ،وكان مــن بينهــم
الســيد كاظــم ،إذ كانــت لــه بصمــة واضحــة يف املشــاركة والتحشــيد منــذ
بدايــة اإلضــراب وحتــى نهايتــه ،فــكان يقــول :هــذا مــن ألــذ اإلضرابــات التــي
شــاركت يف الســجن ...لنســتمر يف اإلضــراب.
بــدأت أول أيــام اإلضــراب ،وبــدأت اإلدارة بالضغــط علــى املضربــن لفــك
اإلضــراب ،تــار ًة بالترغيــب والوعــود الفضفاضــة باالســتجابة ملطالبنــا ،وتــار ًة
أخــرى بالتهديــد والوعيــد بالقمــع واحلبــس االنفــرادي ،حتــى يئســوا مــن فـ ّ
ـك
اإلضــراب واتخــذوا أســلوباً آخــر للضغــط علــى املضربــن.
يف كربــاء منــع جيــش يزيــد املــاء عــن معســكر احلســن وأهله(عليهــم
الســام) ،والقــوم أبنــاء القــوم ،ففــي ســجن جــو املركــزي منعــت إدارة الســجن
املــاء عــن ُمحبــي احلســن(ع) ،اســتلهم املعتقلــن صبرهــم وثباتهــم مــن إمامهم
واســتمر اإلضــراب ملــدة  ١٠أيــام ،إلــى أن اضطــر بعــض األخــوة حتــت وطــأة
العطــش لفـ ّ
ـك اإلضــراب يف بعــض املبانــي ،ممــا أجبــر الســجناء يف مبنــى ٤
وباخلصــوص العنبــر الــذي يتواجــد بــه الســيد كاظــم علــى فـ ّ
ـك اإلضــراب
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مــع بقيــة املبانــي مــن أجــل احلفــاظ علــى وحــدة املوقــف ،رغــم مــرارة األمــر
يف نفوســناُ .فـ ّ
ـك االضــراب بعــد جناحنــا يف احلصــول علــى بعــض مطالبنــا
كالســماح لنــا باإلحيــاء يف الغــرف وتنقــل الرواديــد واخلطبــاء بــن الغــرف.
****

مــع النجــاح يف احلصــول علــى بعــض مطالبنــا مــن اإلضــراب بــدأ إحيــاء
موســم عاشــوراء ،وحتو ّلــت كل زنزانــة إلــى مــأمت وكل املعتقلــن إلــى خــدام
لإلمــام احلســن(ع).
أكياس القمامة الســوداء تتح ّول إلى سـ ٍ
ـواد ينشــر يف ُكل الغرفة ،واحملظوظ
مــن كان يف غرفتــه ّ
رســام ،يحــ ّول اجلــدار إلــى لوحــة فنيــة أو
خطــاط أو ّ
مخطوطــة كربالئيــة .املنبــر فــوق الســرير ،يقــرأ الشــيخ الفالنــي ،ويتبعــه
إقامــة العــزاء واللطــم.

يف إحــدى الليالــي ألقــى الــرادود قصيــد ًة طــرح فيهــا الشــأن السياســي
ورفــض الـ ّ
ـذل ،اشــتعل الشــباب حماس ـاً ،فأطلــق الســيد كاظــم الهتــاف الــذي
ســمعه يف قلوبهــم« :ت ّبــت يــدا أبــي لهــب» أجابــه أخوانــه بحماسـ ٍـة كربالئيــة
ُ
«شــلت يــداك يــا حمــد».

ال زيارات عائلية
الغربــة ليســت يف فــراق الوطــن واألرض ،الغربــ ُة فــراق األهــل واألحبــة،
والغربــة األقســى حــن تكــو ُن أنــت مــن يختــار هــذا الفــراق مبــلءِ إرادتِــك.
وضعــت إدارة الســجن بروتوكــوالً جديــداً للزيــارات العائليــة ،الزيــارةُ مــن
خلــف احلواجــز ،حتــت أنظــار كاميــرات املراقبــة ،ال عنــاق مــع األحبــة وال
خصوصيــة للمعتقلــن ،بــل وحتــى الصــوت ال يختــرق هــذه احلواجــز جيــداً.
ٍ
لوعــة يف هــذا اللقــاء؟
أي
ّ

ق ّررنــا الدخــول يف إضــراب شــامل عــن اخلــروج للزيــارات العائيلــة اعتراضـاً
علــى هــذه اإلجــراءات الظاملــة والتعســفية .كان الســيد كاظــم مــن أوائــل الذيــن
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اتخــذوا موقفـاً بعــدم اخلــروج إلــى الزيــارة مــا دام هــذا الوضــع قائمـاً.
بعــد عـ ّدة أشــهر ،فـ ّ
ـك عــدد ليــس بقليــل مــن املعتقلــن اإلضــراب وخرجــوا
ُ
ّ
ـس باالنهــزام ،وبفـ ِـك اإلضــراب،
إلــى الزيــارات خلــف احلواجــزُ .ت ّدثنــا النفـ ُ
اشــتقت إلــى حضــن أمــي ونظراتهــا
فمــا أحلــى لقــاء األحبــة واألهــل .كــم
ُ
احلانيــة ،وحتــى دموعهــا التــي تنهمـ ُر حــن يأتــي أحــد اللعنــاء صارخـاً «انتهــت
الزيــارة».
ســن ٌة وبضع ـ ُة أشــهر بقــي فيهــا الســيد كاظــم ثابت ـاً علــى موقفــهُ ،مجاهــداً
نفســه ،متحم ـ ً
ا فــراق األهــل ،لــم يخــرج يف الزيــارة ،وكان أول لقــاء لــه بهــم
وهــو علــى فــراش املــرض.

بوادر املرض
األيــام يف الســجن هــي يــوم واحــد ،تنــام يف أول الليــل لتســتيقظ يف آخــره
ألداء صــاة الليــل والعبــادة حتــى موعــد صــاة الفجــر وتنــام قلي ـ ً
ا بانتظــار
وجبــة اإلفطــار ،الرياضــة ،القــراءة ،احلديــث مــع الرفــاق ،التفكيــر ،النــوم،
ليبــدأ اليــوم التالــي ،وهكــذا دواليــك.
منــذ نقلــه معنــا إلــى غرفــة واحــدة ،كانــت أ ُ ُذن الســيد كاظــم تنــزف دائــم
ويخــرج منــه األوســاخ بشــكل دائــم ورغــم مطالبتنــا احلثيثيــة إلدارة الســجن
واحلــراس يف العنبــر لنقلــه إلــى العيــادة إال أنهــم كانــوا يرفضــون ذلــك .ســبب
هــذا النزيــف كان يعــود ألول اعتقالــه بعــد هجــوم الضبــاط عليــه يف وســط
منزلهــم.
مــع جنــاح عمليــة الهــروب الكبيــرة التــي قــام بهــا الشــهيد رضــا الغســرة
ورفاقــه؛ شــ ّددت إدارة الســجن اخلنــاق علــى املعتقلــن السياســيني ،قامــت
اإلدارة بنقــل الســيد كاظــم إلــى عنبــر  ،3وهنــاك كان يعانــي األم ّريــن بســبب
آالم أذنــه .بعــد  3أشــهر جنحنــا يف االحتيــال علــى احلــراس إلعادتــه إلــى
غرفتنــا يف عنبــر  4ليجتمــع شــمل األخويــن مجــدداً.
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بعــد الكثيــر مــن املعانــاة والســعي جنحنــا يف نقلــه إلــى عيــادة الســجن ،وبعــد
الفحوصــات الالزمــة وصــف لــه الطبيــب دوا ًء ألذنــه ،وبعــد فتــرة مــن اســتخدامه
توقــف نزيــف الــدم واألوســاخ مــن أذنــه.
مـ ّر أســبوع تقريبـاً وتفاجئنــا يف أحــد األيــام مــن ظهــور انتفــاخ ضخــم يف أنــف
الســيد كاظــم ،ومعاناتــه مــن دوار يف الــرأس ،فأرجعنــا الســبب إلــى أنــه قــد يكــون
اصطــدم بالس ـلّم املــؤدي للســرير العلــوي .تزامــن هــذا األمــر مــع شــهري رجــب
وشــعبان حيــث كان يقضــي هــذه األشــهر املباركــة يف الصيــام والعبــادة.
بعدهــا بــدأ ضعــف يف نظــره قليـ ً
ا ،فأرجعنــا الســبب إلــى كثــرة قراءتــه للكتــب
القــرآن واألدعيــة التــي لــم يكــن يفارقهــا طــوال اليــوم ،وقــام شــقيقه الســيد هاشــم
بإعطائــه قرآ ًنــا أكبــر ليقــرأ فيــه .كانــت عالمــات اإلرهــاق واإلجهــاد تظهــر علــى
مالمحــه ،فطلبنــا منــه أن يتوقــف عــن الصيــام.
خــال هــذه األيــام قــام شــرطة الســجن بإجــراء تفتيــش يف كل العنابــر ،وكانــوا
يصــادرون فيــه الكتــب وحاجيــات املعتقلــن وحتــى الثيــاب ،إذ كانــوا يلزمــون كل
شــخص ببدلتــن فقــط .دخــل شــرطي إلــى غرفتنــا طالبـاً منــا اخلــروج إلــى صالــة
الطعــام ،كان الســيد كاظــم ملقــى علــى فراشــه ال يســتطيع احلــراك ،فطلبنــا منــه
أن يُبقــوه داخــل الزنزانــة لكنــه رفــض ،فقــام أخــوه بإســناده علــى كتفــه ووضعنــا
عليــه فراشـاً واجتهنــا إلــى الصالــة.
حني وقع نظر مسؤول التفتيش على السيد كاظم:
شفيه هذا؟ من ضاربنه على خشمه؟ خشمه منتفخ ،والشرطة مو راضني يودونه العيادة.أصــدر أوامــره بنقلــه مباشــرة إلــى العيــادة ،وهنــاك وصفــوا لــه بعــض املســكنات
التــي كانــت فعالــة يف تخفيــف انتفــاخ أنفــه.

مالمحه متغرية
َ
يدهمك الشرط ُة
“أنت ال تأمن أن
حتى يف املنام
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ربا تشخ ُر
ُ
تعطس
أو
ُ

أو تنوي القيام

فدع املصبا َح مشبوباً

لكي تدرأ َ
عنك االتهام

يا صديقي
فعل يف الظالم
كل ٍ

ِ
إلسقاط النظام”
هو تخطيط ٌ

اعتقلــت للمــرة الرابعــة لســبب ال أتذكــره لكثــرة االعتقــاالت التــي تعرضــت
لهــا .وبعــد صــدور احلكــم مت نقلــي إلــى ســجن جــو املركــزي ،مبنــى  4عنبــر .4
ـدي مواعيــد دوريــة يف عيــادة الســجن التــي ال تقــدم وال تؤخــر ســوى يف
كانــت لـ ّ
إعطــاء املســكنات.
ويف أحــد هــذه املواعيــد رأيــت شــخصاً يف العيــادة مــن بعيــد وأحسســت أنــي
أعرفــه ،حقّقــت النظــر فلــم أتعــرف عليــه ،والحظــت أن الشــرطي كان يقــوده مــن
يــده وكأنــه ضريــر.
حــن عــدت إلــى العنبــر رحــت أســال كل معتقــل أصادفــه عــن مــن قــد يكــون
هــذا الشــاب يف العيــادة ،فقالــوا لــي بأنــه قــد يكــون الســيد كاظــم الســهالوي ،كان
وقــع هــذا االســم صاعقـاً ،فمالمحــه قــد تغيــرت بشــكل كبيــر ،وجســده مختلــف
متامـاً عمــا عهدتــه عليــه حــن كنــا معـاً يف ســجن احلــوض اجلــاف قبــل ســنوات!

أنا اخرس أخي
بــدأ الســيد كاظــم يشــعر بــآالم شــديدة يف الــرأس ،وكانــت حالتــه الصحيــة
تــزداد ســوءاً يومـاً بعــد يــوم ،وكان الشــرطة يرفضــون أخــذه إلــى عيــادة الســجن،
إلــى أن اســتجابوا بعــد فتــرة طويلــة.
“كانــوا يأخذونــي إلــى العيــادة ،وهنــاك الدكتــور الســوداني كان ال يفحصنــي
بشــكل جيــد ،فقــط ينظــر ويعطينــي “بنــدول” ويقــول :هــذا مي ّثــل ،ال يعانــي مــن
شــيء ،ويرجعونــي إلــى الزنزانــة» يقــول الســيد كاظــم.
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تكــ ّرر هــذا األمــر عــ ّدة مــرات ،فكانــوا يأخــذون الســيد كاظــم إلــى العيــادة
لســاعات ويعيدونــه دون تقــدمي أي عــاج إليــه أو معرفــة مــا يعانــي منــه.
صــارت صحتــه تتدهــور بشــكل متســارع ،وكان ألــم الــرأس يجعلــه يتقــيء كل مــا
يأكلــه ففقــد ثلــث وزنــه يف فتــرة بســيطة جــداً ،وأصبــح طريــح الفراش ال يســتطيع
التحــرك أو القيــام بــأي شــيء لوحــده .آالم يف املعــدة ،يف الظهــر ،يف الــرأس،
يف العــن حتــى ضعــف نظــره بشــكل رهيــب ،لدرجــة أصبــح ال يســتطيع الرؤيــة
بوضــوح فيهــا.
يقــول الســيد كاظــم« :يف تلــك الفتــرة كان شــقيقي الســيد هاشــم يقــوم بــكل
مــا بوســعه ملســاعدتي ،وحــن فقــدت القــدرة علــى احلركــة ،قــام بصنــع كــرة مــن
اســفنج الســرير لكــي أمــرن يــدي بهــا».

شــمع ُة الشــاب كانــت حتتــرق خلــف القضبــان ،وكان أخــوه بجنبــه ،يصــرخ بقلبــه
املتوجــع ،يع ـ ّز علــى أخيــك أن تناديــه فــا يجيبــك ،أو يجيبــك فــا يُغنــي عنــك
شــيئاً.
تواصــل أخــوه معــي يف تلــك األيــام العصيبــة ،كنــا نعمــل علــى التواصــل مــع
مختلــف القنــوات اإلعالميــة واحلقوقيــة لنشــر مظلوميــة الســيد كاظــم بغيــة
الضغــط علــى إدارة الســجن لإلســراع يف عالجــه قبــل فــوات األوان.
بعــد يومــن عــاد للتواصــل معــي مجــدداً ،وكان يطالــب باملزيــد مــن التحــرك
والضغــط ألن الوضــع الصحــي للســيد كاظــم ال يحتمــل التأخيــر ،كتــب لــي
باحلــرف الواحــد «أنــا أخســر أخويــي ،ضــروري تتحركــون».
بعــد أكثــر مــن شــهرين مــن املماطلــة والتدهــور الكبيــر يف صحــة الســيد كاظــم،
حتــى حتـ ّول إلــى جثــة هامــدة ،ويف ظــل مســاعي الســجان ودفــع الرشــاوى لبعــض
الضبــاط إضافــة لتحــركات العائلــة ،قامــت إدارة الســجن بنقلــه إلــى املسشــفى
العســكري بشــكل عاجــل ،وبعــد إجــراء الفحوصــات الالزمــة ،اســتدعت إدراة
املستشــفى والــده بشــكل مســتعجل للتوقيــع علــى املوافقــة علــى إجــراء عمليــة
جراحيــة عاجلــة لــه بعــد اكتشــاف ورم يف رأســه.
بعــد إجــراء العمليــة ،كانــت قــوات النظــام حتاصــر الغرفــة التــي وضــع فيهــا
الشــهيد ومتنــع اجلميــع مــن زيارتــه عــدا والديــه .صــدر التقريــر الطبــي الــذي
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أكــد أن الــورم الــذي يُعانــي منــه الســيد كاظــم هــو ورم خبيــث ،ســارع النظــام إلــى
التب ـ ّرء مــن جرميتــه وأصــدر قــراراً بإخــاء ســبيلهُ ،وضعــت الورقــة يف اخلزانــة
مــع بعــض حاجيــات الســيد كاظــم ،وانتهــى احلصــار األمنــي علــى اجلريــح.
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اإلفراج
يســتيقظ احلنــن للغائبــن قبــل أن أنهــض مــن فراشــي ،احليــاةُ واقفــ ٌة يف
محطــة انتظارهــم ،أنتظرهــم بشــوق ،وبلهفــة األ ّم احلانيــة علــى أبنائهــا .ســنة
مـ ّرت ولــم أ َر الواحــد منهــم ،كــم هــم عنيديــن ،لــم ال يخرجــون إلــى الزيــارة؟! لــن
أنتظــر إجابــة ،فأنــا مــن أرضعتهــم الع ـزّة والعنــاد يف احلــقّ  .كونــوا عزيزيــن يــا
ن املمــات.
ـاي فاحليــاةُ يف ال ـ ُذل ع ـ ُ
ابنـ َ
ابنــاي الغائبــن طويــ ً
ا ،األول منــذ  6ســنوات مضــن ،أمــا الســيد
انتظــرت
ُ
َ
كاظــم فيــكا ُد يكمــل الســنة الرابعــة يف الســجن .وردنــا اتصــال مــن املستشــفى
العســكري يطلــب حضورنــا بســرعة ،فهرعنــا علــى عجــل ،كانــت األفــكار تتضــارب
يف عقلــي ..هــل مــات ابنــي؟ مــا الــذي جــرى عليــه؟! وبــدأت أتوســل وأدعــو اهلل
بقلبــي املتأ ّلــم ..إلهــي يــا مــن رددت يوســف إلــى يعقــوب ،ر ّد ابنــي الســيد كاظــم
ســاملاً إلـ ّـي .ويــح قلبــي أيعــود كاألكبــر ،ثــم ميضــي مســرعاً؟!
حــن وصلنــا شــرح الطبيــب لوالــد الســيد كاظــم وضعــه الطبــي ،وحاجتــه إلــى
إجــراء عمليــة جراحيــة بشــكل طــارئ ولكــن ال ميكــن إجراؤهــا إال مبوافقــة ولــي
أمــره ،ف ّوقــع الوالــد األوراق وأدخلــوه إلــى غرفــة العمليــات.
أخرجــوه مــن غرفــة العمليــات ووضعــوه يف غرفــة االنعــاش ،ومنعنــا األطبــاء
مــن دخــول عليــه حتــى يســتعيد وعيــه .بقيــت خــارج الغرفــة وعلــى وجهــي ِ
ترتسـ ُم
صــورةُ
الصــراع الــذي يحتــدم يف داخلــي ،بــن الفرحــة واحلــزن ،بــن البســمة
ِ
والدمعــة .أأفــرح بأنــي ســأرى كاظمـاً بعــد أكثــر ألول مــر ّة منــذ عــام كامــل؟ أأبكــي
ألنــه مســجى اآلن يف غرفــة العمليــات؟!

ســمحوا لــي بالدخــول مــع والــده فقــط ،فيمــا كانــت عناصــر الشــرطة تقــف
علــى بــاب الغرفــة ،لكــن رؤيتــه بهــذه احلــالِ لــم تكــن يف احلســبان...ال يتحــرك ،ال
ِ
احملاســن ،جســده نحيل ،وأياديــه كاألعواد،
يُبصــر ،ال ير ّكــز ،أخــذ الســج ُن منــه كل
ِ
احملاســن ...إال
أمــا رأســه فمغطــى بقطــع الضمــادات ،أخــذ الســجن منــه كل
اثنتــن :ابتســامته وصبــره.
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بعــد أن شــخّ ص األطبــاء أن الــورم الــذي يعانــي منــه الســيد كاظــم ورمـاً خبيثـاً،
اختفــى عناصــر الشــرطة بشــكل مفاجــئ يف اليــوم الثانــي ،ووضعــوا ورقــة اإلفــراج
عــن الســيد كاظــم يف خزانتــه مــع بعــض مالبســه وحاجياتــه وفـ ّروا هاربــن.
صابراً محستباً

رغــم مرضــه اخلطيــر إال أنــه كان صابــراً محســتباً ،يتحمــل وجــع األلــم ويبلسـ ُم
جرحنــا بابتســامته ولهفتــه إلــى أصواتنــا ،نعــم أصواتنــا فهــو لــم يعــد يرانــا .كنــت
أتأمــل وأنتظـ ُر خروجــه مــن الســجن لنســتقبله بالــورود والزغاريــد ،لــم يكــن علــى
البــال أبــداً أنــي ســأراه يف هــذا املنظــر ،ممــدداً علــى فــراش املــرض ،نحيــل
ـرض قــد أكل من ـ ُه مــا أكل.
اجلســد ،واملـ ُ

مـ ّرت أكثــر مــن ســنة دون أن نــراه ويرانــا ،لكن ّنــي رأيــت أنــه ليــس كاظــم الــذي
أعرفــه ،حتــى روحــه تغ ّيــرت وازدادت يقي ًنــا وأصبــح أكثــر متســكاً بــاهلل ســبحانه
وتعالــى ،يــر ّدد دائماً»:احلمــد هلل أنــا بصحــة وعافيــة» فكانــت ابتســامت ُه البشوشــة
كرســالة ســام لقلبــي.
ـت أن يعيــدوه إلــى
كان خبــر اإلفــراج فرح ـ ًة مغصوصــة وتعصــر القلــب ،متنيـ ُ
الســجن ليقضــي مــا تبقــى مــن حكمــه وهــو بصحــة وعافيــة ،وال أن يتــم اإلفــراج
عنــه وهــو بهــذه احلالــة .لقــد كان فـ ُ
ـراش املــرض هــو املــكان الثانــي الــذي ُحكــم
عليــه بعــد الســجن بقضــاء بقيــة احملكوميــة.

الفراش األبيض
ِ
عىل
ك ّنــا نــزوره بشــكل يومــي يف املستشــفى ،وكان لســانه الهج ـاً بذكــر اهلل ،يس ـ ّبح
يصــر علــى أداء الصــاة
ويحمــد ويُهلّــل ،ورغــم أنــه طريــح الفــراش إال أنــه كان ّ
بانضبــاط وأدب وبؤديهــا يف أوقاتهــا.
أخبرني أحد االخوة املعتقلني قصته مع السيد كاظم يف أيام مرضه:
“كنــت أتصــل بالســيد كاظــم بشــكل دائــم بعــد اإلفــراج عنــه ،وكانــت أوقــات
وأيــام اتصالــي معروفــة بحســب اجلــدول الــذي تضعــه إدراة الســجن للمعتقلــن،
وبــدوره كان الســيد ينتظــر االتصــال ولــم يعتــذر لــي ليغلــق املكاملــة أبــداً ،رغــم
توافــد النــاس لزيارتــه.

مــرةٌ يتيمــة اتصلــت بــه ولــم يــرد علــى اتصالــي ،بــل أجابنــي أحــد األقــارب
املتواجدبــن فســألته عــن الســيد ،أخبرنــي أنــه يصلــي ،وأنــه كان ينتظــر االتصــال
منــذ الصبــاح لكننــي تأخــرت .حــن أنهــى فريضــة الظهــر أخــذ الهاتــف علــى
ُعجالــة ،سـلّم وســأل عــن أحوالــي ثــم اعتــذر مســرعاً“ :أخــي ســوف أتــركك ألكمــل
صالتــي ..أعذرنــي”.
بهــذه الصــورة كان يحافــظ علــى الصــاة ،وإذا ازداد أملــه ،طلــب منــا أن نُســمعه
ســورة يــس ،وكان لســانه يلهــح بترديــد آيــات الســورة بطمأنينــة وراحــة ،ولــم ينقطع
ّ
يتقطــع شــوقاً لزيــارة حبيبــه يف كربالئــه.
عــن زيــارة احلســن(ع) وكان قلبــه

بداية العالج
بعــد أيــام مــن اإلفــراج عــن الســيد كاظــم ،ســارعت أســرته للبحــث عــن العــاج
املناســب لــه يف مختلــف بقــاع األرض ،وانحصــرت اخليــارت بــن تركيــا والواليــات
املتحــدة األمريكيــة فاخترنــا الثانيــة كــون العــاج هنــاك أكثــر تقدم ـاً ،لكنــه كان
مكلفـاً جـ ًدا وفــوق قــدرة األســرة علــى دفــع تكاليــف الســفر والعــاج.

تواصلــت األســرة مــع اجلمعيــات اخليريــة ،وواقفــت جمعيتــي مدينــة حمــد
والســهلة علــى التعــاون جلمــع املبلــغ الــازم لعــاج الســيد كاظــم .بــدأت احلملــة
ولــم تســتمر كثيــراً ،ثالثــة أيـ ٍـام كانــت كافيــة جلمــع امللبــغ الضخــم املطلــوب ،ثالثــة
أيــام كانــت لوح ـ ًة مــن العطــاء والبــذل ،كانــت األم التــي ال جتــد مــا تقدمــه مــن
املــال تُرســل بعــض حل ّيهــا مــن الذهــب والفضــة للمســاهمة يف عــاج اجلريــح.
قبــل ســفره إلــى العــاج وبعــد عودتــه كان شــعب البحريــن متعاطف ـاً ألقصــى
احلــدود مــع الســيد كاظــم ،الشــعب الــذي لــم يــك ّل أو ميـ ّل مــن زيارتــه ،ســواء يف
املستشــفى أو يف املنــزل ،كانــت النــاس تتقاطــر مــن مختلــف األماكــن والطبقــات
االجتماعيــة ،العلمــاء ،احلقوقيــن ،السياســيني ،وشــعب البحريــن بأكلمــه ،كانــت
ـب دوراً كبيــراً يف صراعــه مــع املــرض.
تلــك الزيــارات تلعـ ُ
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رحلة العالج
كان الســفر عــن طريــق مطــار البحريــن الدولــي ،أتذكــر عنــد وصولنــا إلــى مطار
واشــنطن تلقينــا اتصــاالً هاتفيـاً مــن املستشــفى يفيــد بتأجيــل موعــد الســيد كاظم
مــع الطبيــب بســبب إعصــار قــادم إلــى واليــة فيرجينيــا حيــث يقــع املستشــفى،
فــكان اخليــار أمــا البقــاء يف واشــنطن أو الذهــاب إلــى فيرجينــا ،فــكان قــد رأي
الســيد كاظــم أن نتوجــه إلــى فيرجينــا وننتظــر هنــاك وإذا وصــل أي أخبــر عنــد
اقتــراب اإلعصــار نقــوم بالســفر إلــى واليــة أخــرى حيــث مــن املمكــن اإلعصــار
أن ينتقــل إلــى أي مدينــة .أتذكــر جيــداً بأنــه قــال لــي حينهــا« :إن اإلعصــار آي ـ ٌة
مــن آيــات اهلل و جنــدي مــن جنــوده فــإذا كنــا نخــاف مــن اإلعصــار فلنخــف مــن
اهلل ونلجــأ اليــه وندعــوه فإنــه قريــب يســتجب دعــوة الداعــي إذا دعــاه ونتوســل
مبحمــد و آل محمــد».
وبعــد أيــام وقبــل املوعــد احملـ ّدد أفــادت وكالــة األنبــاء األمريكية بقيــام اإلعصار
بتغييــر مســاره قبــل وصولــه إلــى واليــة فيرجينيــا .بعدهــا بدأنــا رحلــة العــاج ومت
أخــذ األشــعة وعمــل كافــة التحضيــرات الالزمــة للعــاج.
خــال هــذه الفتــرة كان يســتيقظ مــن النــوم باكــراً يصلــي صــاة الفجــر ونذهــب
بعــد ذلــك لتنــاول وجبــة اإلفطــار ،وبعدهــا يقــوم مبمارســة الرياضــة حســب طاقتــه
وقدرتــه ،وكنــا بعدهــا نســتعد للذهــاب للمستشــفى ألخذ اجللســة العالجية بشــكل
يومــي عــدا يومــي اإلجــازة .كان الســيد كاظــم يقضــي معظــم يومــه باالســتماع إلــى
األدعيــة أو العــزاء ،و يف خضــم انشــغالنا بجلســات العــاج أتذكــر بأنــه ذ ّكرنــا
باقتــراب شــهر محــرم احلــرام ،وكان يســأل إذا كانــت توجــد حســينية قريبــة كــي
يحضــر مجلــس أبــا عبــداهلل احلســن(ع).
ممــا
كانــت أقــرب حســينية علــى بعــد  ٨ســاعات ذهاب ـاً وإياب ـاً يف واشــنطنّ ،
يشــكل صعوبــة وإرهــاق عليــه نظــراً لوضعــه الصحــي فــكان يُحيــي أيــام عاشــوراء
مــن خــال االســتماع إلــى البــث املباشــر بشــكل يومــي ،إال أنــه يف أيــام العشــرة
األخيــرة أص ـ ّر علــى حضــور املجالــس احلســينية رغــم بُعــد املســافة واجللســات
العالجيــة اإلشــعاعية التــي كان يأخذهــا بشــكل يومــي ،فــكان حريــص علــى إحيــاء
املجالــس احلســينية وكان ال يكتفــي بحضــور املجلــس احلســيني بــل املشــاركة يف
عــزاء اللطــم أيضـاً.
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كان الســيد كاظــم طــوال هــذه الرحلــة يســأل كثيــراً عــن األهــل واألصدقــاء،
وكان يطلــب منــي دائمــاً بــأن أخبــر والدتــه وأصدقائــه املقربــن بتطــور حالتــه
الصحيــة ،وأن أطمئنهــم بأنــه بخيــر .كان كثيــر االتصــال واالطمئنــان علــى أهلــه
وأصدقائــه ،وأتذكــر بأنــه ورد إليــه اتصــال مــن أحــد أصدقائــه يخبــره بوفــاة زوج
أختــه بســبب ورم ســرطاني وكان يف ســن الشــباب ،كنــا قلقــن بــأن هــذا اخلبــر
قــد يؤثــر علــى حالتــه النفســية خصوصـاً بأنــه يعانــي مــن ذات املــرض ،وتفاجئنــا
حينهــا بأنــه كان محتســباً ومفوضـاً أمــره هلل راضيـاً بقضائــه وقــدره ،وكان كل مــا
يفكــر فيــه حالــة أختــه وأبنائهــا بعــد وفــاة والدهــم ،ولهــذا أصبــح يســأل بدرجــة
أكبــر عنهــا وإذا مــا كانــت بحاجــة إلــى شــيء ،فقــد كان بلســماً آلالم اآلخريــن رغــم
املــرض.

العودة األوىل
بعــد عــاج اســتمر لشــهرين تقريبــاً عــاد الســيد كاظــم إلــى البحريــن ،وقــد
اســتعاد شــيئاً مــن صحتــه .أصبــح قــادراً علــى املشــي واجللــوس رغــم أن ذلــك كان
يرهقــه بشــكل كبيــر .عنــد عودتــه كان رغــم املــرض حريص ـاً علــى احلضــور يف
مختلــف الفعاليــات االجتماعيــة يف القريــة.
يف شــهر رمضــان كان ال يهــدأ وكأنــه صحيــح البــدن ،ينتقــل مــن منــزل إلــى
منــزل يشــارك يف مجالــس القــرآن مقــرءاً أحيا ًنــا ومســتمعاً يف الغالــب .كانــت لنــا
جلســة شــبابية بعــد املجلــس احلســيني يف القريــة فــكان مــن رواد هــذه اجللســة
الشــبابية التــي تتحــدث يف مخلتــف األمــور الدينيــة والعقائديــة والقرآنيــة.
ال زلــت أتذكــره يف أحــد املجالــس حــن أصررنــا عليــه أن يشــاركنا ولــو بقــراءة
ســورة قصيــرة مــن القــرآن الكــرمي ،وأعطينــاه مك ّبــر الصــوت وبــدأ بقــراءة آيــة
الكرســي حتــى أ ّ
متهــا.
وحافــظ علــى حضــوره يف املســجد ،وال تــزال إحــدى صــوره يف ليلــة القــدر
محفــورة يف مخيلتــي إذ كانــت تعبــر عــن انقطاعــه إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى.
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إىل ضامن الجنان
بعــد فتــرة ،بــدأت صحــة الســيد كاظــم يف التدهــور ،وكانــت أســرته علــى اطــاع
عــن تقــدم العــاج يف مدينــة شــيراز يف اجلمهوريــة اإلســامية يف إيــران ،وكانــت
رغبــة الســيد كاظــم وأمنيتــه هــي زيــارة اإلمــام الرضــا(ع) وأختــه الســيدة فاطمــة
املعصومة(ع).
توجهــوا إلــى مدينــة شــيراز وبقــوا هنــاك قرابــة  10أيــام ،خضــع فيهــا الســيد
كاظــم ملختلــف الفحوصــات واإلجــراءات الطبيــة ،وبانتظــار نتائــج الفحوصــات
تقـ ّرر أن يذهبــوا إلــى مدينــة قــم ومــن ثــم إلــى مشــهد .كان مرافقــوه يف الرحلــة ال
يريــدون إخبــاره بنتائــج الفحوصــات بشــكل مباشــر إذ كانــت غيــر ّ
مبشــرة ،ولهــذا
كان كل شــخص يحــاول أن يضعــه يف أجــواء تلــك النتائــج بطريقتــه.
ـي الســيد كاظــم يف منــزل أحــد األصدقــاء يف مدينــة
خــال هــذه الزيــارة بقـ َ
مشــهد ،كانــت روحــه املرحــة هــي الظاهــرة أمــام القاطنــن معهــم ،فــكان ميازحهــم
وميازحونــه .كان يحــب شــرب الشــاي كثيــراً فيطلــب مــن الشــباب أن يســكبوا لــه
الكــوب بعــد اآلخــر وحــن يســأل صاحــب املنــزل عــن الشــاي كان الســيد كاظــم
يلقــي اللــوم علــى الشــاب ويقــول أنــه ال يتوقــف عــن شــرب الشــاي.
لكــن هــذا الــروح املرحــة كانــت تخفــي اآلالم التــي تعصــف بجســده ،فــكان
يطلــب مــن املقربــن إليــه أن يقومــوا بتدليــك عضالتــه ،وإذا أراد التنقــل كان
يحتــاج إلــى مــن يســنده ،كان جســده ُ مرهــق ومتعــب.

لقاء
افترقــت عــن الســيد كاظــم يف مطــار البحريــن الدولــي،
قبــل أربــع ســنوات،
ُ
واليــوم موعــد لقائــي بــه بعــد أربــع ســنوات مــن الفــراق ،كان اللقــاءُ بعــد عودتهــم
مــن شــيراز ،حيــث أعطــى الطبيــب رأيــه بــأن مــا تبقــى مــن أيــام الســيد كاظــم يف
هــذه الدنيــا بــات قلي ـ ً
ا جــداً ،وأن املــرض قــد تفشــى يف أنحــاء جســده.
علــى الس ـلّم ،إلــى مجلــس املنــزل ،كانــت دقــات قلبــي تتســارع مــع كل عتبــة،
ـت إلــى البــاب املجلــس ،كان الســيد كاظــم يجلــس هادئ ـاً يف الزاويــة ،عينــاه
وصلـ ُ
ـت إليــه ،تعانقنــا ،كانــت العبــرةُ
غائرتــن ،تفتشــان يف ُكل مــكان ،وال تــرى .تقدمـ ُ
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ـرت
تخنقنــي رغــم تصنعــي االبتســامة ،راح يستشــعر وجهــي وشــعر رأســي .نظـ ُ
إليــه ،لقــد تغ ّيــر كثيــراً!
كان اللقــاءُ بــوزن الســنني األربــع ،وامتــد بنــا إلــى منتصــف الليــل اســترجعنا فيــه
ذكريــات الســنني األربــع ،مــاذا حصــل بعــد اعتقالــه عليــه وعلـ ّـي .حكــى لــي قصــة
حتايلــه علــى القــوات املدنيــة التــي ســألته عنــي ،وكيــف انتصــر عليهــم وجنــح يف
تضليلهــم ريثمــا حتلـ ُق الطائــرة بــي بعيــداً.
أدركــت أن
كنــت أظــن أننــا أصدقــاء فقــط ،لكــن اليــوم
قبــل ذلــك احلديــث،
ُ
ُ
مفــردة الصداقــة بيننــا ليســت كافيــة ،إ ّنهــا األخـ ّوة اإلميانيـ ُة بحــقّ  ،أخـ ّوة اإليثــار
والبــذل واجلهــاد مــن جانبــه علــى األقــل.

لــم تتوقــف زياراتــي إليــه علــى مدى أســبوع ،يف أحد األيــام كان النقاش محتدماً
بينــه وبــن مرافقــه ،كان الســيد كاظــم مصـ ّراً علــى زيــارة اإلمــام احلســن(ع) بعــد
زيــارة اإلمــام الرضــا(ع) ،واخلــروج مــن مشــهد إلــى كربــاء ،وكانــت أيــام محــرم
احلــرام تطــرق األبــواب .كانــت حالتــه الصحيــة ال تســمح بالســفر ،فأصررنــا عليــه
بالعــودة إلــى البحريــن ،علــى أن تؤجــل الزيــارة إلــى العــام املقبــل أو زيــارة األربعــن
تتحســن حالتــه الصحيــة.
مبجــرد أن
ّ
خــال هــذا األســبوع كان يســألني يومي ـاً عــن أحــد األصدقــاء ممــن كانــوا يف
فتواصلــت مــع
اســتغربت ســؤاله املتكــرر
الصــف األول يف احلــراك يف القريــة،
ُ
ُ
هــذا األخ وأخبرتــه عــن ســؤال الســيد كاظــم اليومــي عنــه ،فكانــت الصدمــة
بــأن الرجــل لــم يــزر الســيد منــذ اإلفــراج عنــه ،متذرع ـاً بأنــه ال يســتطي ُع رؤيتــه
علــى هــذه احلالــة .عنــد عودتهــم إلــى البحريــن وبعــد ســوء حالــة الســيد كاظــم
الصحيــة بــادر هــذا الرجــل بزيارتــه يف املستشــفى.
كانــت نهايــة اللقــاء مـ ّرة ،ذكرتنــي بتلــك احليــر ِة يف مطــار البحريــن ،الفــرق أننــي
ـرت ال أعلــم هــل ألتقــي الســيد كاظــم مجــدداً أو ال؟ كانــت الدمــوع تغالبنــي يف
صـ ُ
ـت الشــهيد إلــى غرفتــه اخلاصــة كان
ـ
رافق
ـهد،
ـ
مش
ـن
ـ
م
ـا
ـ
فيه
ر
ـاف
ـ
سأس
ـي
ـ
الت
الليلــة
ُ
ُ
ـت يف الغرفــة
يســتن ُد علـ ّـي يف مشــيه ،أم أنــا الــذي أســتن ُد عليــه ،ال أدري! الحظـ ُ
أن ليــده ثوبــن ،ثــوب أبيــض واآلخــر أخضــر ،ارتــدى الثــوب األبيــض ،فســألته مــن
أيــن جلــب هــذان الثوبــان ،فقــال إن األبيــض قــد ابتاعـ ُه مــن الرحلــة األخيــرة إلــى
شــيراز ،أمــا األخضــر فهــو ثــوب الســجن ،الــذي كان يُصلــي فيــه.
طلبــت منــه الســماح
ودعتُــه وأهديتُــه قميصــاً أســوداً ليرتديــه يف عاشــوراء،
ُ
ـت وبكــى مرافقــه،
علــى التقصيــر ،كان قلبــي يخبرنــي بأنــه االجتمــاع األخيــر ،بكيـ ُ
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ـت أحدثُــه عــن الصبــر والثبــات ،وال أدري
اسـ
ـتجمعت شــتات نفســي املكلومــة ،ورحـ ُ
ُ
ُ
وهممــت
رأســه
لــت
ب
ق
الفــراق؟!
أمــام
اخلائــرة
نفســي
ث
د
أحــ
أم
ــه
ث
أحد
أكنــت
ّ
ُ
ّ ُ
ُ
باالنصــراف ،فنادانــي:
 -أخي ،خذ الثوب األخضر لك

قلت رافضاً.
 ال أخي ،خلها عندك ،ريحة السجن هذيُ . -خذها أخي خذها

ـدت أن أرفــض مجــدداً ،لكــن مرافقــه أشــار إلـ ّـي بــأن آخــذ الثــوب“ ..لــكل
كـ ُ
اجتمــاع مــن خليلــن فرقــ ُة ..وكل الــذي دون الفــراق قليــ ُل».
ٍ

جندي مغرم
ٌ
أثنــاء تواجــد الســيد كاظــم يف مدينــة مشــهد املقدســة جــاء بعــض األصدقــاء
لزيارتــه يف مقــر إقامتــه للســام واالطمئنــان علــى صحتــه ،فاســتقبلهم الســيد
بــكل ترحــاب وو ّد وكأمنــا هــو املُعافــى ،وأثنــاء احلديــث ،تكلّــم أحــد األصدقــاء عــن
وصــول الفقيــه القائــد آيــة اهلل قاســم إلــى مدينــة مشــهد للمشــاركة يف احتفــال
بحــرم اإلمــام علــي بــن موســى الرضــا(ع) مبناســبة عيــد الغديــر األغــ ّر ،ومــا
إن ســمع الســيد ذلــك تغ ّيــرت مالمحــه وصــار يبتســم تلــك االبتســامة اخلجولــة
البريئــة الطاهــرة ،وأعقبهــا مالمــح حســرة علــى وجهــه.
ســألناه عــن ســر هــذه االبتســامة املصحوبــة باحلســرة ،قــال :ال شــي ،لكــن أحــد
األصدقــاء تن ّبــه إلــى الســبب وقــال ألــم تذكــروا الفقيــه قاســم؟ إن الســيد كاظــم
متعلــق جــداً بســماحة الشــيخ ،فابتســم عندمــا ســمع ذكــره وعــرف أنــه يف مدينــة
مشــهد وقريــب منــه ،ولكــن حتســر بعدهــا ألنــه ال يســتطيع أن يلتقــي بــه بســبب
الوضــع الصحــي للســيد.
أخــذ أحــد االخــوة املبــادرة وبــدأ بســرد عــدداً مــن القصــص عــن الفقيــه القائــد،
وبعــد مــدة وبينمــا نحــن جالســن نســتمع للقصــص واملواقــف ،دخــل أحــد االخــوة
علــى عجــل وأعطــى الســيد كاظــم هاتفــه وقــال لــه:
تفضل مكاملة لك ..

وضــع الســيد كاظــم الهاتــف علــى أذنــه فتغ ّيــرت مالمحــه فــوراً ،وه ـ ّم يريــد
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الوقــوف علــى قدميــه ،فأعانــه الــذي بجانبــه علــى الوقــوف .تعجبنــا جميعــاً
والتزمنــا الصمــت ،فلــم نشــهد الســيد بهــذه احلالــة مــن قبــل أبــداً ،إلــى درجــة
حالتــه هــذه شــغلتنا عــن الســؤال عمــن يتحــدث معــه!
بعــد دقيقتــن أغلــق الهاتــف ،وجلــس الســيد كاظــم مــن جديــد فســألناه
ممازحــن:
 من املتصل «أريد الذهاب حلرم اإلمام الرضا(ع) لصالة املغرب» ،قال السيد كاظموجهنا السؤال لصاحب الهاتف ،فأجاب:
ّ

 -صديق عزيز على السيد كاظم

 فرد السيد كاظم:ـت أهـ ً
ا الكــون صديقـاً لــه ،ولــو أنهــا إحــدى األمانــي ..واقــع األمــر
لألســف لسـ ُ
ـدي مغــر ٌم بقائــده ،وهــو الفقيــه آيــة اهلل قاســم.
هــو القائــد ،وأنــا جنـ ٌ

لقا ٌء يف الجنة
مــع بدايــة األســبوع انتشــر املــرض بســرعة غيــر معهــودة يف جســد الســيد
كاظــم ،وكان يعانــي مــن التن ّمــل الــذي ال يــكاد يفــارق ســاقه اليســرى ،فثقلــت
حركتــه وأصبــح قليــل احلركــة والتنقــل.
ويف منتصــف األســبوع اشــتد بــه احلــال حتــى فقــد القــدرة علــى املشــي نهائيـاً،
أي انزعــاج أو ضجــر ،ولكــن امللفــت
ولكنــه كعادتــه ثابــت صابــر محتســب لــم يبــدِ ّ
أنــه لــم يعــد يلـ ّـح لكــي نأخــذه لزيــارة حــرم اإلمــام علــي بــن موســى الرضــا(ع)،
وكان هــذا غيــر معهــود منــه فرغــم املــرض واأللــم كان يصــر علــى الزيــارة بشــكل
يومــي ســابقاً.
مازحا:
فسألته
ً

أكفرت باهلل أم فقدت ثقتك باإلمام؟
فرد علي بابتسامة املطمئن الواثق املتحسر ..
ال هــذا وال ذاك ،وإمنــا أخشــى أن أثقــل عليكــم فحركتــي اآلن أصعــب ،وإال فــإن
واقــع األمــر أن قلبــي كلــه لهفــة وشــوق لزيــارة اإلمــام ،قالهــا مبــرارة.
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كنــا نتألــم ألملــه فمــا باليــد حيلــة ،العــن بصيــرة واليــد قصيــرة عــن مســاعدته
وإعانتــه يف مرضــه ،وكان الوضــع الصحــي للســيد كاظــم غيــر مســتقر ويشــتد
تدريجيـاً ،رغــم ذلــك أراد أن يذهــب لصــاة املغــرب يف احلــرم الرضوي الشــريف،
وكان يســأل عــن إمكانيــة ذالــك باســتحياء شــديد ،ألنــه أصبــح بحاجــة لكرســي
متحــرك للتنقــل ،ولعلمــه أن الليلــة هــي ليلــة عيــد الغديــر األغــر فاحلــرم الرضــوي
ســيكون مزدحمـاً جــداً بالــزوار يف هــذه الليلــة.
ذهبنــا إلــى حــرم اإلمــام ابــن موســى ألداء صــاة املغــرب ،وبعــد االنتهــاء مــن
الصــاة اســتجاب ًة لطلــب الســيد كاظــم ،طلــب أن نأخــذه ألقــرب مــكان ممكــن
لضريــح اإلمــام لقــراءة زيــارة أمــن اهلل هنــاك ،تر ّددنــا أول األمــر ألنــه مريــض
وأو ّج االزدحــام كان داخــل احلضــرة الرضويــة ،إذ كان الــزوار يتوافــدون مــن
مختلــف االقطــار لزيــارة اإلمــام وتهنئتــه بعيــد الغديــر ،وواقــع األمــر أن الوصــول
للضريــح متعــب جســدياً بالنســبة للشــخص الســليم فكيــف مبــن هــو يف مثــل
وضعــه.
لكــن مرضــه كان دافع ـاً لنــا ألخــذه ألقــرب نقطــة ممكنــة مــن ضريــح اإلمــام،
خاصــة وأن زياراتــه أصبحــت نــادرة جــداً ،وألن وضعــه ال يســمح لــه بالزيــارة كل
يــوم ،كان الب ـ ّد لنــا أن نلبــي طلبــه يف هــذه الليلــة املباركــة.
مــن زار االمــام الرضــا يف ليلــة عيــد الغديــر يــدرك كــم هــو من الصعــب الوصول
إلــى ضريــح اإلمــام يف هــذه املناســبة ،لكننــي ال أبالــغ حــن أقــول إن املســارات
التــي كنــا نســير فيهــا كانــت تفتــح ،وكان النــاس ينفرجــون مــن بــن أيدينــا حتــى
متكنــا مــن الوصــول إلــى ضريــح اإلمــام مبســاعدة خـ ّدام العتبــة!

بقــي الســيد كاظــم محتض ًنــا ضريــح اإلمــام لدقائــق ،وأشــار لنــا خدمــة اإلمــام
بــأن نفســح املجــال لغيــره مــن الــزوار ،كنــا نخبــره بــأن الوقــت قــد حــان لنغــادر،
لكنــه كان يف عالــم آخــر ولــو يكــن يســمعنا أصـ ً
ا ولــم ينتبــه حلديثنــا إال بعــد أن
حركنــا جســمه.
هممنــا باخلــروج ،وتزامــن خروجنــا مــع قــراءة دعاء كميــل يف الصحن الرضوي،
وكان االتفــاق أن نعــود مباشــرة بعــد الصــاة بســبب الوضــع الصحــي للســيد،
ولكــن مــا إن ســمع دعــاء كميــل هنــاك حتــى طلــب وباســتحيائه املعهــود بــأن نبقــى
للمشــاركة يف اإلحيــاء.
كنــا نعلــم وقتهــا أن آيــة اهلل قاســم سيشــارك يف اإلحيــاء أيضــاً ،فلــم نخبــر
الســيد كاظــم كــي ال يشــقّ علــى نفســه رغــم املــرض والتعــب ليحضــر اإلحيــاء،
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ولكــن حــن طلــب منــا البقــاء لالســتماع لدعــاء كميــل اجتهنــا للمشــاركة يف اإلحياء
يف الــرواق الــذي يتواجــد فيــه آيــة اهلل قاســم وهــو رواق خــاص بالــزوار العــرب
والذيــن كان غالبيتهــم مــن البحارنــة.
بعــد االنتهــاء مــن الدعــاء مباشــرة صعــد الفقيــه املنصــة ،وآذاننــا معــه وعيوننــا
علــى الســيد ،ومــا إن وقــع صــوت ســماحة الشــيخ يف أذنــه حتــى ارتســمت علــى
محيــاه تلــك ابتســامة عريضــة ولــم تفارقــه طــوال الكلمــة.
مــع نهايــة كلمــة الشــيخ توافــد بعــض احلاضريــن للســام علــى الســيد كاظــم
والدعــاء لــه بالشــفاء ،وكان أكثرهــم ال تربطهــم بــه أ ّيــة عالقــة أو معرفــة مســبقة
وإمنــا يعرفونــه مــن خــال وســائل اإلعــام التــي ســلطت علــى الضــوء علــى
قضيتــه.
بــادر أحــد الشــباب ممــن يعــرف الســيد كاظــم بالذهــاب ملرافقــي ســماحة
الشــيخ قبــل أن يغــادر وســألهم عــن إمكانيــة أن يأتــي الســيد كاظــم للســام
عليــه قبــل أن يذهــب ،وكان ســماحة الشــيخ والســيد كالهمــا مقعــد علــى كرســي
متحــرك.
ـوان معــدودة ،تقـ ّدم آيــة اهلل قاســم ناحيــة الســيد كاظــم وأُخبرنــا الســيد
كانــت ثـ ٍ
أن أمامــه ســماحة الشــيخ أمامــه ،فلــم يتمالــك نفســه وحــاول النهــوض بــكل قوتــه،
فأســندته حتــى قــام علــى رجليــه ،فمـ ّد يــده للســام وق ّبــل كل منهمــا جبهــة اآلخــر.
لــم أدرك تفاصيــل مــا جــرى كثيــراً ألننــي كنــت مهتم ـاً باحلفــاظ علــى حركــة
الســيد كاظــم وســامته ،ولكــن أثنــاء خروجنــا تقــدم أحدهــم مســرعاً ناحيــة
الســيد وقــال لــه ،الشــيخ يبلغــك الســام ويقــول« :قولــوا لــه ،كل ليلــة ،الــن راح
إلــى الوســادة يفكــر يف الدنيــا واآلخــرة».

هيهات
أثنــاء تواجــده يف إيــران ،اتصــل بــي الســيد كاظــم وبعــد حديــث طويــل أخبرنــي
أنــه ســمع الطبيــب يقــول بــأن فتــرة حياتــه قصيــرة جــداً! كان يتكلــم بطريقــة ال
يبــدو فيهــا بأنــه متفاجــئ مــن اخلبــر ،وكأنــه كان يعــرف بذلــك منــذ مـ ّدة رغــم أننــا
كنــا نتجنــب إخبــاره بــكالم األطبــاء بصــورة مباشــرة.
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حدثنــي حينهــا بأنهــم قريبـاً ســيزورن اإلمــام الرضــا ،وكنــت أتذكــر أنــه يــر ّدد
هــذا الدعــاء كثيــراً «اللهــم احشــرني مــع محمــد وآل محمــد ،وال تفــرق بينــي
وبينهــم طرفــة عــن أبــداً يف الدنيــا واآلخــرة».
قلت له ممازحاً:
إذا أردت مــن اهلل أن يشــفيك اتــرك هــذا الدعــاء .فمقــام محمــد وآل محمد
عظيــم جــداً وال ميكــن أن نصــل إليــه بعملنــا ،فعندمــا تطلــب مــن اهلل هــذا
الطلــب فإنــه يبتليــك حتــى يرفــع مقامــك عنــده ليرفعــك معهــم .فنصيحتــي
اتــرك هــذا الدعــاء يرفــع اهلل عنــك البــاء ،وتعــود إلــى ســابق عهــدك صحيــح
معافــى.
فأجابني :هيهات.

وقلــت لــه هــذا الــكالم مجــدداً يف أواخــر حياتــه ،وكان حينهــا ال يســتطيع
الــكالم فأشــار بوجهــه بأنــه لــن يتــرك هــذا الدعــاء.

موقف
بعــد عودتــه مــن اجلمهوريــة اإلســامية تدهــورت صحــة الســيد كاظــم
بشــكل كبيــر ،وكان املــرض قــد انتشــر بشــكل رهيــب يف أنحــاء جســده ،ولــم
يفــارق الفــراش واملستشــفى.
أتذكــر هــذا املوقــف معــه يف املستشــفى وكأنــه يحــدث أمامــي اآلن ،كان
الســيد ُمتعــب جـ ًدا ،وقليــل التركيــز مــع مــن حولــه ،وكان ال يســتطيع احلديــث
بســبب املعــدات الطبيــة واألنبــوب الــذي ُوضــع يف فمــه.
ألقيــت عليــه الســام ،والحظــت أن حالــه متغيــرة بصــورة لــم أعهــده عليهــا،
قلت :
ســيد ،كــن علــى يقــن تــام بــأن اهلل ســبحانه وتعالــى يف كل رمشــة عــن لــه
لطــف عليــك وعلــى البشــر أجمعهــم.
حــن قلــت لــه هــذه الكلمــات تغيــرت مالمــح وجهــه ،وبــدت عليــه ابتســامة
وانشــراح صــدر.
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زيارة غري متوقعة
كانــت األنبــاء تتســلّل إلينــا مــن بــن القضبــان احلديديــة ،لتخبرنــا عــن
أوضــاع الســيد كاظــمُ .ك ّل األخبــار ال تُبشـ ُر بخيــر وحالتــه الصحيــة آخــذةٌ يف
التدهــور بــا هــوادة .أمــا ونحــن بداخــل الســجن فإننــا نــزداد غمـاً إلــى غـ ّم،
وأقســى الغـ ّم قــد نــزل يف فــؤاد أخيــه.
كان أخــوه يتلــوى أمل ـاً علــى أخيــه الــذي كان بجانبــه ،وابتعــد عــن عينيــه
وهــو طريــح الفــراش ،يُعانــي مــن مــرض عضــال وبلــغ الشــوق فيــه مــا بلــغ
للقــاء أخيــه مــر ًة أخــرى ولــو تكــون األخيــرة.
حــن الحظنــا حالتــه النفســية الســيئة وانشــغاله بالتفكيــر دائمـاً يف أخيــه،
والبســمة التــي فارقــت وجهــه منــذ أن أُفـ ِـرج عنــه ،طــرح أحــد األخــوة فكــر ًة
غريبــة لكــي يخــرج لزيــارة الســيد كاظــم يف املستشــفى .كانــت اخلطــة
باختصــار أن نفــاوض أحــد الشــرطة مــن احلــراس بــأن يأخــذ الســيد هاشــم
للزيــارة مقابــل مبلــغ مــن املــال.
تفاوضنــا مــع أحــد هــؤالء املرتزقــة املرتشــن ،ووافــق علــى اخلطــة مقابــل
 250دينــاراً ،مبل ـ ٌغ ضخــم كان جمعــه صعب ـاً ولكنــه ليــس مســتحي ً
ال .قمنــا
باإلعــان بــن املعتقلــن عــن جمــع لهــذا املبلــغ بهــدف مســاعدة عاجلــة ألحــد
األخــوة ،فانتقــل اخلبــر مــن عنبــر إلــى آخــر ،حتــى جنحنــا يف جمــع املبلــغ
خــال  3أيــام.
عدنــا للشــرطي وأخبرنــاه بــأن املبلــغ أصبــح جاهـزًا لكننــا ال نســلمه املبلــغ
كامـ ً
ا إال بعــد أن يعــود الســيد هاشــم مــن زيــارة أخيــه ،فتجاربنــا مــع هــؤالء
املمتــدة لســنوات أعطتنــا اخلبــرة الكافيــة ملعرفــة كذبهــم واحتيالهــم علــى
املعتقلــن ،فاملرتشــي لــن يكــون صادقـاً يف يــوم مــن األيــام.

***

دخل شرطي إلى الزنزانة منادياً:
 -السيد هاشم عباس
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 نعم مطلوب لدى اإلدارة.كنــت قلقــاً مــن ســبب اســتدعائي لــإدارة ،واجتاحــت أفــكار ســوداء عقلــي،
مــوت؟ رحيــل؟ فــراق؟ قطــع حبــل أفــكاري صــوت الشــرطي مــن جديــد:
بتطلــع احلــن زيــارة ألخــوك يف املستشــفى ،مــا نبــي مشــاكل هنــاك ،وال تســمح
ألي أحــد يصــور أبــداً.
ً
مدهوشــا بــن يديهــم ،فيمــا كا َن الشــرطي يقــوم بتقييــد يــدي ،ثم سلســل ُة
وقفــت
ً
حديديــة تلتــف حــول اليديــن والرجلــن معـا ،ثــم أركبونــي يف احلافلــة ،وانطلقنــا
نحــو مستشــفى امللــك حمــد.
ٍ
حلظــة وحلظــة يأتــي الفــر ُج مــن حيــث ال
كنــت وأيــن أصبحــت؟ بــن
أيــ َن
ُ
َ
ِ
رب يُد ّبــر األمــر كيــف يشــاء .اســتغرقت الرحلــة إلــى املستشــفى
ـاك
ـ
هن
ـب!
حتتسـ
ٌ
ســاع ًة ،أقــل أو أكثــر ،ال أعلــم فطــوال املســافة لــم أكــن أفكــر يف أي شــيء كأن
عقلــي توقــف .هــل أريــد الذهــاب إلــى زيــارة أخــي الســيد كاظــم حقـاً؟ هــل ســأراه
علــى فــراش املــرض؟ تُــرى كيــف أســتقبله مجــدداً ويســتقبلني؟ مــاذا ســأقو ُل لــه؟
هــل تُــراه يلومونــي ،أنــا أخــوه األكبــر الــذي لــم يُســعفه ولــم ينجــح يف احلفــاظ علــى
ُ
آالف األســئلة كانــت بــا إجابــة.
صحتــه؟!
“انزل” ..ت ًبا لهذا الشرطي.
متى وصلنا أص ً
ال؟ ومتى فتح الباب؟! ال أعلم.

علــي رداءاً أبيضــاً
جلــب الشــرطة كرســ ًيا متحــر ًكا أجلســوني عليــه وألقــى
ّ
يغطــي يــدي وأقدامــي كــي ال يــرى املرضــى والزائريــن القيــود.
حــن اقتربنــا مــن الغرفــة التــي يرقــد فيهــا الســيد كاظــم ،أوقفونــي يف أول
الردهــة ،ودخــل شــرطي إلــى الغرفــة وأخــرج كل املتواجديــن فيهــا ،أمــي ،زوجتــي،
أختــي الكبــرى ،وأخــي إضافــة ألحــد األصدقــاء .آه ،إ ّنــه أمـ ٌر آخــر لــم أكن مســتع ٌد
إليــه ،هكــذا صــرخ عقلــي ،فيمــا قفــز قلبــي معانقـاً كل واحـ ٍـد منهــم فهــو ال يتذكـ ُر
آخــر لقــاء معهــم!
تقــدم الكرســي املتحــرك باجتــاه الغرفــة ،جــاءت والدتــي وزوجتــي تهــروالن
صدمــت والدتــي حــن رأتنــي
نحــوي ،فيمــا كان يفصــل بيننــا شــرطي آخــرُ .
مغطــى اليديــن والرجلــن ،لكأ ّنهــا تقــول يكيفنــي الســيد كاظــم يــا بُنــي ،فأخبرتهــا
أنــه مجــرد غطــاء ألنــي مقيــد ،لكنّهــا لــم تتحــرك قيــد أمنلــة وأصــرت أن تُس ـلّم
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علـ ّـي وتضمنــي وتقبلنــي ودخلــت يف مشــادةٍ مــع الشــرطي إلــى أن وافــق بنهايــة
املطــاف فقــد كان علــى عجلــة مــن أمــره ويريــد إعادتــي إلــى الســجن بســرعة.
ضمتنــي أمــي إلــى صدرهــا ،آه ،لكن ّنــي لــم أبـ ِـك ،بلّلــت دموعهــا كتِفــي لكن ّنــي
كنتــث أحبــس الدمعــة .يشــتا ُق االبـ ُن إلــى أمــه ويشــعر باألمــان يف حجرهــا ،لكـ ّـن
شــعوري يختلـ ُ
ـأن أمــي تشـ ُعر بالطمأنينــة يف حضنــي،
ـت بـ ّ
ـف اليــوم ،لبرهـ ٍـة أحسسـ ُ
لــم تـ ُدم طويـ ً
ا حتــى نــزع الشــرطي روحــي مــن بدنــي.

ـرت خلــف أمــي ،زوجتــي تبكــي ،أختــي تصيــح ،نزلــت دمع ـ ٌة مــن أخــي بعــد
نظـ ُ
صــراع ،فيمــا أشــاح الصديــق وجهــه يف االجتــاه اآلخــر وأدخلونــي بســرعة إلــى
الغرفــة.
لــم أســتطع ان أمتالـ َ
ـك نفســي ،وانفجــرت الدمع ـ ُة مــن عينــي بصمـ ٍـت رهيــب
خ ّيــم علــى الغرفــة ،رأيــت الســيد كاظــم علــى فراشــه يديــر عينــه ميينـاً وشــماالً
ـوت القادمــن إلــى زيارتــه .أوقف الشــرطي الكرســي املتحرك
ينتظـ ُر أن يســمع صـ َ
ُ
ُ
قــرب الفــراش ،وبقــي الشــرطة الثالث ـة يف زاويــة الغرفــة فيمــا كان الرابــع يقــف
خارجـاً أمــام البــاب.
ـت الســام علــى الســيد كاظــم بصـ ٍ
ـوت مبحــوح ،ســألته
اسـ
ـتجمعت قــواي ،وألقيـ ُ
ُ
عــن حالــه ،جوابــه لــم يتغيــر منــذ أن كان يف الســجن «احلمــد هلل أنــا بخيــر»
وعاجلنــي بالســؤال بلهفــة عــن الســجن ورفــاق القيــد مبلغــاً حتياتــه وســامه
ودعــاءه .رحــت أد ّلــك يديــه ورجليــه ،ح ّدثتُــه مبــا اســتطعت مــن كلمــات ال أدري
مــن أيــن أتــت:
أردت أن تكــون جندي ـاً لإلمــام فعليــك أن
توســل بأهــل البيــت(ع) ،إذا
َ
“أخــي ّ
تتح ّمــل ،واشــكو حالــك لــه ُكلمــا تتألــم فهــو يســمع».

الليلة األخرية
كنــت أذهــب بشــكل يومــي لزيــارة الســيد كاظــم يف املستشــفى ،ويف بعــض
األيــام كنــت أذهــب مرتــن للقائــه .كان حديثنــا معــه يقتصــر علــى الســؤال املغلــق،
ليجيبنــا بتحريــك رأســه أو جفــن عينــه ،فهــو لــم يعــد قــادراً حتــى علــى الــكالم.
أثنــاء هــذه الزيــارة كانــت حالتــه الصحيــة ســيئة بشــكل كبيــر وغيــر مســبوق،
فخرجــت مــن عنــده إلــى املمرضــة ،وســألتها عــن حالتــه.
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قالت بنبرة حزينة:
 -ماذا تتوقع؟

 -إ ّنه ميوت ببطئ .جرت دمعة على خدي مسحتها بسرعة

صعب على اهلل
 ال شيءٌ
خرجــت مســرعاً مــن املستشــفى ،كفكفــت دموعــي واتصلــت بأحــد املقربــن
جــداً مــن الســيد كاظــم وكان أســوأ حــاالً منــي ،أخبرنــي أنــه كان يف زيــارة الســيد
قبــل مجيئــي ،وأن الســيد كان يحــاول أن يقــول لــه شــيء لكنــه لــم يكــن يفهــم مــراده
علــى غيــر العــادة.
ـت لالســتحمام ،كان جســدي يرجتــف حتــت
ـت إلــى املنــزل ،مباشــر ًة دخلـ ُ
وصلـ ُ
املــاء رغــم أن اجلــو ليــس بــارداً ،خرجــت ووقفــت للصــاة ،قــرأت صفحتــن مــن
كتــاب اهلل املجيــد ،فعــاد االطمئنــان إلــى قلبــي.

أدرت محـ ّرك الســيارة ،واجتهــت مجــدداً إلى املستشــفى ،فوجدت عائلة الســيد
كاظــم خــارج الغرفــة ،وأخبرونــي أن األطبــاء مينعــون اجلميــع مــن الدخــول إليــه.
لــم أعرهــم أي اهتمــام وذهبــت إلــى املمــرض الــذي أمرنــي بالبقــاء يف اخلــارج،
ســألته ملــاذا؟ مــا الــذي يجــري؟ وبقيــت ألــح عليــه كــي يســمح لــي بالدخــول.
ابتعــد قليـ ً
ا ليتحــدث إلــى أحــد أقربــاء الســيد فاندفعــت إلــى الغرفــة بهــدوء،
نظــرت إلــى الســيد كاظــم ،ملق ـاً علــى الفــراش ،عينــاه ترمشــان ببطــئ ،صــوت
األجهــزة الطبيــة ي ـ ّرن ،فيمــا يحيــط بــه أربعــة مــن الــكادر الطبــي ،الذيــن مــا إن
انتبهــوا لوجــودي يف الغرفــة حتــى أمرونــي باخلــروج وإال ســيقومون باســتدعاء
األمــن؟
وقفــت خــارج اجلنــاح ،أنتظــر مــع أحــد األصدقــاء الــذي وصــل قبــل قليــل،
ُ
وكانــت أعيننــا ال تفــارق بــاب غرفــة الســيد كاظــم .بعــد برهــة خــرج األطبــاء
يدفعــون ســريره إلــى املصعــد ،وبقيــت واقفـاً أمــام املصعــد حتــى توقــف يف الطابــق
الثالــث حيــث العنايــة القصــوى.
ـدت إلــى املنــزل ،وكان قلبــي يحدثنــي عــن مأســاةٍ قادمــة ،كنــت قــد قــرأت يف
عـ ُ
ا أم آجـ ً
أحــد الكتــب أن اإلنســان يألــف عاجـ ً
ا فكــرة موتــه ،لكنــه ال يألــف فكــرة
ـدت إلــى النــوم علــى أمــل أن الصبــاح يغيــر األقــدار.
مــوت اآلخريــن .خلـ ُ
اســتيقظت صبــاح اليــوم التالــي ،وصعــدت حافلــة العمــل ،وطــوال الطريــق كنــت
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أفكــر يف الســيد كاظــم وزيارتــه اليــوم ،هــل سيســمحون لنــا بالدخــول إليــه أم
س ـنُنمع كمــا البارحــة؟! وصلــت احلافلــة إلــى العمــل ترجلنــا جميع ـاً ،وقــف أحــد
الزمــاء يف العمــل يبكــي بشــكل هيســتيري وســط الشــارع ،كان يواجهنــا بظهــره،
اقتربــت منــه ،ووضعــت يــدي علــى كتفــه ،اســتدار ،والتقــت عينــي بعينــه ،ضمنــي
إلــى صــدره وكنــت كاجلثــة ال أحــرك ســاكناً ،هــوت الدمعــة مــن عينــي.
قال بدموعه السائلة :استشهد السيد كاظم.
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ملحقـــــــــات
()1
أقيمــت يف ســجن احلــوض اجلــاف وســجن جــو املركــزي مجالــس عــزاء
لــروح الشــهيد الســيد كاظــم ،ويف اليــوم األخيــر أقيــم حفــل تأبينــي مبشــاركة
عــدد مــن املعتقلــن.
أرسل سماحة الشيخ زهيرعاشور رسالة:
إنا هلل وإنا إليه راجعون
إلى حبيبي ونور عيني الهاشمي...
ّ
عظــم اهلل لــك األجــر بشــهادة أخيــك الســيد كاظــم ،أهنئــك علــى هــذا
الشــرف ،حيــث اتخــذ اهلل تعالــى مــن منزلكــم هــذه الــوردة لتكــون لكــم وســام
شــرف يف الدنيــا و شــفيعاً لكــم يف االخــرة .
ولدي...
لقــد كنــت علــى تواصــل دائــم مــع الشــهيد وأخبرنــي (فــان) أنــه اآلن يف
العنايــة املركــزة ،إال أنــه طمئننــي بــأن حالتــه مســتقرة .علــى كل حــال ،منــذ
اليــوم األول مــن احلديــث معــه كان الواســطة (فــان) يف مبنــى  ،13وبعــد أن
ح ّدثتــه وح ّدثنــي أيقنــت بأنــه ســافر مــن هــذا العالــم إلــى ذلــك العالــم ،قلــت
لهــم :الســيد كاظــم يتكلــم بلغــة أهــل اجلنــة ،إنــه ليــس يف هــذا العالــم لقــد
ُك ِشـ َ
ـف لــه الغطــاء وحت ـ ّرر مــن عالــم املــادة ومــن هــذا البــدن ،إنــه مــن أهــل
اجلنــة ،ومنــذ ذلــك اليــوم لــم أتوقــف عــن االتصــال بــه فحديثــه كان يؤنســني
ويبــث ّ
يف الــروح والعزميــة ،لقــد كانــت نبــرة صوتــه لهــا روحانيــة خاصــة
فرحمــة اهلل عليــه وســام علــى روحــه الطاهــرة.
نــور عينــي ،الشــهيد الســيد كاظــم كان مو ّفقـاً يف احليــاة ومو ّفقـاً يف املمات،
ـب لــه شــرف الســجن ،وبعــد ذلــك اختــاره اهلل
فقــد عــاش مثابــراً مجاهــداً ُك ِتـ َ
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تعالــى بهــذا املــرض ومــن ثــم رحــل إلــى امللكــوت بثــوب الشــهادة.
نــور عينــي حــق لــك أن تبكــي ،وتــذرف الدمــوع علــى هــذا الشــاب ،فأنــا
الــذي لــم أره يف حياتــي وإمنــا ســمعت صوتــه املالئكــي ،مــا إن علمــت بشــهادته
حتــى أظلمــت الدنيــا علـ َّـي وضــاق صــدري مــن عظــم املصــاب.
بنــي العزيــز ،هــذا الطريــق الــذي انتخبــه الشــهيد وســرنا عليــه هــو طــرق
ذات الشــوكة والب ـ ّد أن نق ـ ّدم الشــهداء والســجناء واجلرحــى وكل ذلــك بعــن
اهلل تعالــى .جتلّــد الصبــر يــا نــور عينــي وازدد عزمـاً وقــوة فأنــت مــن سالســة
رســول اهلل(ص) الذيــن كانــوا ومــا زالــوا يف الصفــوف األماميــة يف تقــدمي كل
شــي يف ســبيل اهلل تعالــى ومــن أجــل دينــه.
حبيبــي أســتودعك اهلل تعالــى فأنــت بعــن اهلل والشــهيد حاضــر بيننــا
وســنلتقي بــه قريبــاً
وال تنساني من دعواتك واد ُع لي بالشهادة،،
والسالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته

ابو مؤمل

()2
كما ألقيت كلمة باسم عائلة الشهيد ،ننقل جزء منها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
واحلمد هلل حمد الشاكرين
إنا هلل وإنا إليه راجعون..
ّ
عظم اهلل لكم األجر جميعاً بشهادة أخيكم السيد كاظم..
يف مدرســة احلســن(ع) مبــادئ يجــب أن نتذكرهــا باســتمرار ،وميـ ّـن اهلل
علينــا بالشــهداء لكــي نــرى بــام أعيننــا هــذه املبــادئ حيــة ال متــوت .
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يف مدرسة احلسني(ع) :
 -١االنطــاق للعمــل بنيــة خالصــة هلل ،وهكــذا ســار شــهيدنا الســيد
كاظــم يف انطالقتــه .قلبــه مرتبــط بــاهلل وبدولــة اإلمــام املهــدي (عــج).
 -٢ال مــكان يف مدرســة احلســن(ع) النتظــار اجلــزاء مــن النــاس أو
انتظــار مواصلتهــم الطريــق معــك ،ســار الشــهيد الســيد مؤمنــاً بأنــه
يــؤ ّدي تكليفــه اإللهــي متمني ـاً أن يســير النــاس كلهــم معــه ولكنــه مســتعد
للمضــي ومواصلــة الطريــق وحيــداً ،وهكــذا كان .ويف آخــر حلظــات حياتــه
كان زواره يف املستشــفى يســألونه هــل أنــت نــادم؟ رغــم عــدم مقدرتــه
علــى اإلبصــار وال علــى الــكالم ومــع أن املــرض كان يفتــك بــكل عضــو
مــن أعضــاء جســده ،كان رحمــه اهلل يهــز رأســه رافض ـاً النــدم ورافض ـاً
االستســام.
كان الشــهيد الســعيد يســتعني بزيارة أمني اهلل يف الســجن قبل املرض،
ويف الســجن وهــو مريــض وطــوال فتــرة العــاج ،وحتــى آخــر أيامــه يف
هــذه الدنيــا كان يحــرك شــفتيه بدعــاء «اللهــم اجعــل نفســي مطمئنــة
بقــدرك راضيــة بقضائــك مولعــة بذكــرك ودعائــك محبــة لصفــوة أوليائــك
محبوبــة يف أرضــك وســمائك صابــرة علــى نــزول بالئــك».
يف األســابيع األخيــرة مــن مرضــه زاره مجموعــة مــن الشــباب وكان
وضعــه الصحــي متدهــوراً ،ويتواصــل معهــم عبــر حتريــك رأســه وشــفتيه.
ح ـ ّرك رأســه وح ـ ّرك رأســه واســتمر يف حتريكــه ،وكان اإلخــوة يحاولــون
فهــم مــا يريــد أن يقــول ،وبعــد ســؤال وســؤال ،اتضــح أنــه يريــد أن يســمع
آيتــه احمل ّببــة إلــى قلبــه ،فقــرأ أحــد اإلخــوة اآليــة ،والســيد الشــهيد يحــرك
شــفتيه معــه« :يَــا أَ ّيُ َهــا ا ّلَذِ يـ َن آ َمنُــوا اسـتَعِ ينُوا بِالصبـ ِـر َوالصـ َـا ِة ۚ ِإ َّن َّ َ
الل
َّ
َّ ْ
ْ
ـيءٍ مِ ـ َن ْ َ
َ
الـ ْو ِف َو ْ ُ
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