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في خوزستان

54 ألف طالب وطالبة 
تحت رعاية لجنة اغاثة 

االمام الخميني)رض( 

خوزستان تستضيف 
قوافل النور  

إقامة مهرجان للعادات 
 والتقاليد في مدينة 

باغ ملك

اخبار قصيرة

ي حــفــل 
قـــــال مـــســـعـــود حــمــيــد نـــجـــاد �ف

ي أهــــواز: االحتفال 
ي �ف الــجــرس الــخــري

ي كل عام  يهدف 
ي والذي يقام �ف الخري

ف  اىل خلق ثقافة العطاء واإلحسان ب�ي
الطالب وجيل المستقبل.

كما أشاد بالموقف الخري للناس تجاه 
ي المجتمع وقــــال: لقد 

ف �ف الــمــحــرومــ�ي
 يــســاعــدون 

ً
ــا أثـــبـــت الـــنـــاس أنـــهـــم دائــــمــ

ـــلــــون فـــعـــل الـــخـــري  ـــأمـ ف ويـ الــــمــــحــــرومــــ�ي
واالحسان.

ــيــــبــــة مـــــديـــــر عــــام  وأضــــــــــــاف جـــــمـــــال شــ
)رض(  ي لـــجـــنـــة اغــــاثــــة االمــــــــام الــــخــــمــــيــــيف
ي الــوقــت 

ي مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان: �ف
�ف

، يوجد أكرث من 54 ألف طالب  الحاىلي
ي كل عام 

تحت دعم لجنة االغاثة، و�ف
ي بالتعاون مع منظمة  يقام حفل خري
ي جميع مــدارس المحافظة 

التعليم �ف
ي 

لــتــلــبــيــة االحــتــيــاجــات والــمــســاعــدة �ف
. ف تعزيز مواهب الطالب المحتاج�ي

ي كــــل عـــام 
 تــســتــضــيــف خـــوزســـتـــان �ف

العديد من قوافل النور من مختلف 
ي ايــــران حــيــث تــــزور عــوائــل 

الـــمـــدن �ف
ي شـــهـــدت  الــــشــــهــــداء الــــمــــنــــاطــــق الـــــــــيت
ــلــــيــــات عــــســــكــــريــــة ابـــــــــان الــــحــــرب  عــــمــ

المفروضة .
ي المناطق الحربية 

 فرحة التواجد �ف
ات وال  ال تـــــــوصـــــــف، فـــــــال الــــــــكــــــــامــــــــري
األقـــــالم يــمــكــنــهــا وصــــف جـــمـــال هــذا 
ي القدوم إىل هذه

 الشعور والرغبة �ف
 المناطق.

ال تــزال خوزستان تحافظ عىل نداء 
ي 

ي لياىلي العملية �ف
ف �ف همس المقاتل�ي

أمــاكــنــهــم وهي تــتــحــدث بــشــكــل جيد 
ف  عـــن شـــجـــاعـــة ومـــقـــاومـــة الـــمـــحـــاربـــ�ي
ي ســــــــنــــــــوات مــــــــن الــــــدفــــــاع 

ي ثـــــــــمـــــــــا�ف
 �ف

المقدس.

اب من عطلة الــنــوروز تقام   مع االقـــرت
ي مناطق 

الــعــديــد مـــن الــمــهــرجــانــات �ف
ــلـــفـــة مــــــن الــــــبــــــالد حــــيــــث تــــرافــــق  ــتـ مـــخـ
الـــمـــهـــرجـــانـــات  إقــــامــــة ألــــعــــاب محلية 
وطــــ�ي مختلف األطــعــمــة التقليدية 
ء  ي جو مىلي

وأداء الموسي�ت المحلية �ف
بالحيوية والبهجة.  ويشار ان الهدف 
مـــن إقـــامـــة هــــذا الــمــهــرجــان االحــتــفــال 

باالعياد الشعبانية.  
يعترب أداء هــذه المهرجانات ذا قيمة 
ة إلظــــهــــار الــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد  كــــبــــري
والحفاظ عىل الثقافة المحلية الغنية 

ي المنطقة
�ف

واقـــــيـــــم مــــهــــرجــــان يـــعـــكـــس الـــــعـــــادات 
ي 

ي قرية اللــب السياحية �ف
والتقاليد �ف

الـــجـــزء األوســـــط مـــن مــديــنــة بـــاغ ملك 
ي خوزستان.    

�ف
ي قــريــة 

 ومــــن الـــجـــاذبـــات الــســيــاحــيــة �ف
ف الــــــرمــــــان والــــقــــنــــوات  اللـــــــب بـــــســـــاتـــــ�ي

ف المياه . المائية وكذلك طواح�ي

ــــم  أحـــــدهـــــم يــــقــــف اىل  ــــورهـ ــبـ ــ ي  قـ
حـــــــيت �ف

جانب اآلخر كالجبل الشامخ  اما اسماؤم 
فجميعها لم يطأها غبار النسيان، 108 
اعـــــــــوام مــــــرت ومــــــا زال اهـــــــــاىلي مــحــافــظــة 
خوزستان يستذكرون ملحمة اجدادهم 
ي سطروها بتضحياتهم وباقل  الخالدة اليت
مــا يملكون مــن مــعــدات ضــد االستعمار 
ي الذين ارادوا اجتياح محافظتهم 

يطا�ف الرب
ي ذلــك الــزمــان لكنهم استطاعوا هزيمة 

�ف
تلك الجيوش بالثبات والعقيدة وااليمان 
وكــانــت العشار العربية الخوزستانیة قد 
ي الـــغـــازي إبــان 

يـــطـــا�ف تــصــدت للجیش الـــرب
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة االوىل عــنــد اجتياحها 
ي آبـــــــــــــادان وخــــرمــــشــــهــــر، بـــهـــدف  مـــــديـــــنـــــيت
ــــراق، حــیــث  ــعــ ــ الـــســـيـــطـــرة عــــىل جــــنــــوب الــ
امـــتـــثـــل ابــــنــــاء الـــعـــشـــائـــر لـــفـــتـــوى الــمــرجــع 
ي الكبري آیة هللا السید محمد كاظم  الدیيف
ورة الـــجـــهـــاد ضــد  دي)قـــــــــدس( بــــــــــرف ف الـــــــــري
ي انذاك عندها هب أبناء 

يطا�ف المحتل الرب
اث الي  العشائر هبة رجل واحد دون اكرت
ء عــنــدمــا كــانــت اهــزوجــتــهــم الشعبية  ي

�ش
ي 

المعروفة معهم )يــا الــهــاوي الجنة امــ�ش
ويانه(. 

ي كل عام 
تجدد المناسبة �ف

ي هــــــــذا الــــــوقــــــت مــــــن كــــــل عــــــــام بــقــيــت 
�ف

ــنــــاء مــحــافــظــة  هـــــذه الــمــنــاســبــة يــحــيــهــا ابــ
ي عــامــهــا 108  

ــتـــان وهي الـــيـــوم �ف خـــوزسـ
ي 

لــمــلــحــمــة جــــهــــاد الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة �ف
ي 

يــــطــــا�ف خـــوزســـتـــان ضــــد االســـتـــعـــمـــار الــــرب
ــيــــة االوىل عــــام  ــمــ ــالــ ــعــ إبـــــــــــان الــــــحــــــرب الــ
ها  1914 هــذه الــذكــرى السنوية يحرف
ــاء الــقــبــائــل  ــ ــمــ ــ ــاء وزعــ ــ ــهـ ــ ــــن وجـ الــــعــــديــــد مـ
ف  ف حــكــومــيــ�ي الـــخـــوزســـتـــانـــيـــة ومــــســــؤولــــ�ي

ة شهداء جهاد  ي مقرب
نصب تذكاري كبري �ف

ي خوزستان.
العشائر العربية �ف

ــــة وجــــــــذورهــــــــا  ــمـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــات الـ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ تــ
التاريخية

ــان الــــحــــرب الــعــالــمــيــة االوىل قــامــت  ــ ابـــ
بريطانيا باحتالل خوزستان من الغرب 
ــنـــــوب وذلــــــــك مـــــن اجـــــــل احـــتـــالل  ــ ــــجـ والـ
العراق ومنع ايصال مساعدات الشعب 
ي وكذلك من اجل 

ي للشعب العرا�ت
االيرا�ف

يطانية  كـــة النفط الرب حماية انابيب �ش
ي خــوزســتــان. وقـــد اعلنت 

ي كــانــت �ف الـــــيت
حكومة احمد شاه قاجار الحياد آنذاك 
ولــم تكن هناك اي ردة فعل تجاه هذا 
االحــتــالل. واوضـــح الدكتور الحیدري: 
ي ذلـــك 

الـــتـــحـــرك الـــوحـــيـــد الـــــــذي نـــفـــذ �ف
ي 

ي �ف
يــــطــــا�ف الـــوقـــت ضـــد االســتــعــمــار الــــرب

ي 
ایران جاء من جانب العشائر العربية �ف

ي آية  خوزستان بفتوى من المرجع الدييف
دي وان علماء الدين  ف هللا السيد كاظم الري
ي المقدمة. 

ي الحقيقة �ف
والمراجع كانوا �ف

ف من  يطاني�ي اهـــاىلي خوزستان قاتلوا الرب
ثالثة محاور هي الغرب وشمال اهــواز 
ي 

ومدينة الفالحية؛ المحور االول كان �ف
ف االهواز والحميدية بمشاركة  منطقة ب�ي
ي سالم  ي طرف والسواري وبيف عشائر بيف

والسواعد و...
ي 

وحققوا ملحمة المنيور. والمحور الثا�ف
ي شــمــال اهــــواز وبمشاركة 

للقتال دار �ف
عـــشـــائـــر الـــــــزرقـــــــان والـــــبـــــاويـــــة والـــحـــمـــيـــد 
والــــــــــنــــــــــوارص والـــــــســـــــالمـــــــات وادى اىل 
يطانية.  كــة النفط الرب تفجري انابيب �ش
ي 

ــمــــحــــور الــــثــــالــــث مــــن الــــقــــتــــال دار �ف والــ
ي  منطقة الفالحیة بمشاركة عشائر بــيف
ي المنطقة 

ــــرى �ف كــعــب والــعــشــائــر االخــ
ــــة ضــد  ــــوكـ ــبـــــوشـ ــ ــادة ســــيــــد جـــــابـــــر الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ  بـ

المستعمرين.
 وأشــــــار ســمــاحــتــه اىل قــــول قـــائـــد الـــثـــورة 
، "خوزستان  ي االسالمية االمام الخامنيئ
بــــوابــــة الـــتـــشـــيـــع اىل إيـــــــــــران"، وقــــــــال: إن 
ي كـــون اهـــواز 

هـــذه الحقيقة الناصعة �ف
ي 

والــحــويــزة تــعــدان بــوابــة لن�ش التشيع �ف
إيــران تمثل وثيقة تاريخية عظيمة، من 
از  ف حق العشائر األهوازية االفتخار واالعرت
بها. وأشار اىل انتفاضة أهاىلي المحافظة 
ي قبل 100عام، 

يطا�ف ضد االستعمار الرب
ف بايد  يطاني�ي قائال لقد حــارب اهلنا الرب
فـــارغـــة ومــــن دون اســـتـــخـــدام االســلــحــة 
النارية وتغلبوا عليهم، مؤكدا ان الجهاد 
ــانــــة الــــــوطــــــن االســــــــــالمي  وســــيــــلــــة لــــحــــصــ
؛ مــســتــدال سماحته  عي وهـــو واجــــب �ش
)ع(، »ِانَّ الِجهاَد  بحديث لــالمــام عــــىلي
ِة  َتَحُه الّل ِلخاصَّ

َ
ِة ف بواِب الَجنَّ

َ
باٌب ِمن أ

ا ان المستفاد مــن هذا  ولــيــاِئــِه«؛ معترب
َ
أ

الــحــديــث هــو ان الــجــهــاد خـــاص بــاولــيــاء 
ف فقط ولن يوفق له العموم  هللا الخاص�ي
وأشار سماحته، اىل ان من یطالع تاریــــخ 
ــــان شــعــبــنــا الــغــیــور  ایــــــــران ســیــكــتــشــف بــ
ي  ــــدوان او هــجــوم خــــار�ب تــصــدى ألی عـ
هــــدد ســـیـــادة الـــبـــالد وخـــاصـــة الــمــنــاطــق 
الـــحـــدودیـــة، حــیــث ان الــعــشــائــر العربیة 
ف  ي طلیعة المجاهدین والمدافع�ي

كانت �ف
عــن الـــوطـــن، وشــــدد عــىل ان خــوزســتــان 
ي ایـــران 

تــعــد مــن الــمــحــافــظــات المهمة �ف
ي 

وة الــنــفــطــیــة �ف االســـالمـــیـــة لـــوجـــود الـــــــرث
 
ً
اعــمــاقــهــا، لــذلــك كــانــت والتــــزال مقصدا

للمطامع االستعماریة.

وشخصيات مــن الــعــراق الشقيق ايضا 
 لـــتـــقـــارب الـــمـــســـافـــات والــثــقــافــات

ً
ا  نـــــــرف

 مع الجنوب.

احفاد المحلمة
يقول السيد كريم الهاشمي احــد وجهاء 
قــبــائــل مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان: ان جــدي 
ي تلك اآلونــة 

كــان من احــد المجاهدين �ف
التاريخية وسمعت منه مدى الشجاعة 
ي خاضها ابــنــاء العشائر  والــبــطــوالت الـــيت
حيث كانت معدات الجيش عىل ثالث 
محاور اساية للقتال، المشاة، المدفعية، 
والخيالة، لكن العشائر حينها لم تمتلك 
اي اسحلة سوى الفالة وهي آلة تستعمل 
لصيد السمك والعصي وبعض االسلحة 
نو لكن مادفع العشائر عىل  القليلة كالرب
االنتصار هو ايمانهم بالجهاد الذي اعلنه 
دي وحـــــب الــنــاس  ف ي الـــــــــري ــــيف ــــديـ الـــمـــرجـــع الـ

للدين والدفاع عنه.

ف والــــديــــن والــقــيــم  دفـــــاع عـــن الــــــرش
االنسانية  

كل ملحمة خاضها المسلمون هي دفاع 
ف والـــديـــن والــقــيــم االنــســانــيــة  عـــن الــــــ�ش
وهذه الملحمة هي تجديد لكل المالحم 
ة دافـــعـــت عنها  الــبــطــولــيــة، دروس كـــثـــري
الملحمة الــعــشــائــريــة مـــن جملتها قيمة 
ي نفوسهم 

الدين وقيمة الوطن تتجىل �ف
ــــ�ت مـــســـتـــمـــريـــن عــــــىل نــــهــــج هــــذه  ــبـ ــ ــنـ ــ وسـ
المالحم البطولية مع الحق ضد الظلم. 

رواية آية هللا الشيخ الحيدري 
كتاب المحلمة الخالدة والذي �د تلك 
القصة جملة وتفصيال عن طريق شهود 
ــتـــواريـــــــخ المعتمد عليها  عــيــان وبــعــض الـ
وكذلك صــور من الشهداء والــجــر� كما 
ف صـــورا مــن قــادة  ضــم هــذا الكتاب الــثــمــ�ي
ي وقـــــادة أبــنــاء العشائر 

يـــطـــا�ف الــجــيــش الـــرب

ايـــضـــا.  يــقــول ايـــة هللا محسن الــحــيــدري 
ي كتابه: كانت مقاومة الجهاد االســالمي 

�ف
ي اهــواز بفتوى المرجع 

للعشائر العربية �ف
الــــــراحــــــل آيـــــــة هللا الـــســـيـــد مـــحـــمـــد كــاظــم 
دي، حيث شاركت جميع  ف ي الري

الطباطبا�ئ
ي الجهاد 

ي المحافظة �ف
العشائر العربية �ف

اإلســـــالمي المقاومة الــوحــيــدة ضــد الغزو 
ي كانت مقاومة الجهاد االســالمي 

يطا�ف الرب
ي االهواز بفتوى المرجع 

للعشائر العربية �ف
الــــــراحــــــل آيـــــــة هللا الـــســـيـــد مـــحـــمـــد كــاظــم 
دي، حيث شاركت جميع  ف ي الري

الطباطبا�ئ
ي الجهاد 

ي المحافظة �ف
العشائر العربية �ف

. من ضمن هذه البيوت والقبائل  اإلسالمي
ي الجهاد 

ي شاركت �ف والعشائر العربیة الــيت
ي طرف،  ي كعب، بــيف یمكن االشـــارة اىل بــيف
ي شــوكــة،  الـــبـــاويـــة، زرقــــــان، الـــســـادة آل أ�ب
، الـــبـــطـــاط، الــعــلــويــة، بــيــت سيد  الــــمــــواىلي
فــة،  ، آل مــهــدي، الــ�ش ف لــفــتــة، آل بـــودنـــ�ي
ي سالة، السواري، الحيادر، الفراطسة،  بيف
ي  ي أســـــد، بـــيف الـــمـــراونـــة، الــعــبــد الـــخـــان، بـــــيف
، السالمات،  مذحج، الــســودان، آل كثري
آل حميد، الخزرج، مجدم، آل بوغبيش، 
ي  الخنافرة، الــســواعــد، كنانة، مــزرعــة، بــيف
 ، ي

، الحا�ئ ي ، الدغاغلة، البا�ب تميم، اللويمي
آل بوعبيد، الصاكية، نيس، عساكرة و 

الكثري من العشائر العربية األخرى. 

مالحم تأ�ب االندثار والنسيان
يــقــول ايــــة هللا مــحــســن الــحــيــدري ممثل 
اء  ي مـــجـــلـــس خــــــــرب

اهــــــــــــاىلي خـــــوزســـــتـــــان �ف
ي كــتــابــة: لــقــد شــاهــدنــا عــىل مر 

الــقــيــادة �ف
ي االهــواز 

الــتــاريــــــخ أن العشائر األصيلة �ف
تــعــتــرب تــلــك الــعــنــارص مــن صــلــب هويتها، 
ي الــحــفــاظ عــلــيــهــا، وبــلــورتــهــا 

ونــجــحــت �ف
ح  ي مختلف الــمــراحــل الــتــاريــخــيــة. و�ش

�ف
الــشــیــخ الــحــیــدري: بسبب ظــــروف تلك 
ة وعدم وجود اشخاص ينقلون هذه  الفرت
االحداث اىل الرأي العام فان هذه الحادثة 
ة قــــد اغـــفـــلـــت وان بـــعـــض الـــذيـــن  الــــكــــبــــري
شـــاركـــوا فيها واحــفــادهــم كــانــوا عــىل علم 
بها وبعد انتصار الــثــورة االسالمية طرح 
الـــمـــوضـــوع خـــــالل مــلــتــ�ت عــقــد بــجــامــعــة 
الــشــهــيــد جـــمـــران بــمــديــنــة اهـــــــواز. كــمــا ان 
عــــددا مـــن الـــذيـــن شـــهـــدوا تــلــك االحــــداث 
الــتــقــوا قــائــد الــثــورة االســالمــيــة االمــــام آية 
ي خـــالل زيــارتــه  هللا الــســیــد عـــىلي الــخــامــنــيئ
لمحافظة خوزستان وقــدمــوا لسماحته 
ي كان يحملها احد مناضىلي هذه  الراية اليت
النهضة وتـــم بــذلــك طـــرح هـــذه القضية. 
واضاف بالقول: ان قائد الثورة االسالمية 
 بهذا االمـــر ولذلك 

ً
يبدي أهتماما خــاصــا

ــلـــف "مــــؤســــســــة حــفــظ  فــــــان ســـمـــاحـــتـــه كـ
ون�ش آثار وقيم الدفاع المقدس" بانشاء 

ــلــــت مــجــال  ف بــــــور دخــ أنــــــا لـــيـــىل حــــســــ�ي
الكتابة منذ عام 2014.  كنت مهتمة 
 
ً
بــالــكــتــابــة مــنــذ أن كــنــت طــفــلــة ودائـــمـــا
مــا أرى الــكــثــري مــن مــواضــيــع القصص 
 ما أن يكون لدي 

ً
والرويات وأردت يوما

القدرة عىل تحويل هذه الموضوعات 
ي هــــاجــــ�ي إىل قــصــص يمكن 

ي �ف الـــــــيت
قراءتها. حاولت عدة مرات كتابة قصة 
ي لــم أكـــن أعــرف  ة لــكــن ألنــــيف ولـــو قــصــري
األساسيات   فشلت ولم أستطع إنهاء 
ي حيت تعرفت عىل دروس كتابة  قصيت
ي عــام 2014 وحــاولــت تعلم 

القصة �ف
األساسيات وأدب قواعدها. شاركت 
ي فـــصـــول مــخــتــلــفــة لــكــتــابــة الــقــصــة. 

�ف
 
ً
ف مجلدا قــرأت ولخصت حــواىلي ثالث�ي

مــن كتب مــتــعــددة، ومنذ عــام 2018 
ي البالد، 

قمت بتدريس كتابة القصة �ف
ء الــمــثــري الــــذي أراه هــو موهبة  ي

والــــــ�ش
ي خوزستان. 

كتابة القصة، وخاصة �ف
عالية جدا ورائعة.

ي مع "حدود خروي"
 قص�ت

روايــة حدود خ�وي )مرز خ�وي( 
ي تم  . الـــــــيت هي أول روايـــــــة مـــنـــشـــورة ىلي
ايــــــر222  مـــن قــبــل دار  ي فــــــرب

هـــا �ف نـــ�ش
. مــوضــوع هــذه الــروايــة  مــعــارف للن�ش
قـــصـــة حـــمـــاســـیـــة تــــــ�د ايــــــــام مــنــاضــل 
ي وزوجـــــــتـــــــه حــكــيــمــة 

ســــــيــــــا�ي عـــــــــــــــرا�ت
ت مــوضــوع حــدود  ومــقــاومــتــهــم. اخــــرت
ي إىل كربالء ومن  خ�وي خالل رحليت

ضـــحـــايـــا تـــلـــك الـــهـــجـــرة الـــقـــ�يـــة، وأن 
أكـــــون قــــــادرة عـــىل فــهــم مــعــانــاتــهــم من 
أجــل أفهمها بشكل أفــضــل واستطيع 

ي ايدي العامة من الناس. 
ان اضعها �ف

 لــالهــتــمــام هـــو القصص 
ً
ا  مـــا كــــان مـــثـــري

الــمــتــنــوعــة لــهــؤالء األشـــخـــاص ومـــا هي 
ي يمكن روايتها مــن هذه  القصص الـــيت

ي كانت مؤثرة للغاية. األحداث واليت

ي عمق الحدث
�ف

ي يــــوم مـــن األيــــــام، أرســلــتــهــم حكومة 
�ف

البعث إىل منازلهم، بحجة أن لديهم 
ة، وأن يــأتــوا  بــعــض األعــــمــــال الـــصـــغـــري
طــــة، تـــم اقــتــيــادهــم مع  إىل مـــركـــز الــــ�ش
 
ً
عــائــالتــهــم واعــتــقــلــوا وســجــنــوا جميعا

ي حاالت يخ�ش فيها النظام أن 
هناك �ف

 
ً
يصبح الرجال إذا ذهبوا إىل إيران جزءا

ف ضــد الحكومة البعثية  مــن المقاتل�ي
ي الــدفــاع المقدس عن إيـــران، ويعيد 

�ف
كـــل هــــؤالء الـــرجـــال ويـــرســـل عائالتهم 
إىل إيـــران. بعد ســنــوات عــديــدة اتضح 
ــــال.  ــــرجـ ــــل هــــــــؤالء الـ ــتـــل كـ أن صــــــــدام قـ
اآلن تــرى مـــاذا حــدث لعائالت هــؤالء 

ملحمة خالدة سطرتها عشائر خوزستان ضد االنكلزي 

بقلم يأبى الرصاص بدأت 
قصتي مع الكتابة 

. الكاتبة ليلى حسني بور للوفاق: ف ي العراقي�ي
محادثة مع أحد أصدقا�ئ

خــــالل حــبــكــة هــــذه الــقــصــة، ناقشت 
ا   مـــوضـــوعـــا شـــبـــه مـــنـــ�ي ومـــثـــري

ً
ــا أيــــضــ

لالهتمام  انهم المعاودون أو المنفيون 
الــعــراقــيــون الــذيــن طــردهــم صـــدام من 
الــعــراق بعد انتصار الــثــورة اإلسالمية 
اإليرانية بسبب جريمة أسالفهم بأنهم 
إيــرانــيــون. وبحسب شهود عــيــان، إذا 
، ولو كان أحد  ي

كان ألحدهم اسم إيرا�ف
أجــــــــداده، يـــطـــرد مـــن الــــعــــراق الرتــكــابــه 
ي غضون ذلك، 

. �ف
ً
جريمة كونه إيرانيا

ف  ف الــســيــاســيــ�ي طـــــرد بـــعـــض الـــمـــقـــاتـــلـــ�ي
ف لـــنـــظـــام الــــبــــعــــث، مــثــل  ــــ�ي ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
أعـــضـــاء حــــزب الــــدعــــوة  والــمــنــارصيــن 

لهم.
ي الساحة االدبية  

 اهمال الموضوع �ف
 بالنسبة ىلي 

ً
الموضوع الــذي كان شيقا

هــو أنـــه كـــان متسع االحـــــداث واالكــــرث 
ي  ي المجال األد�ب

من ذلــك تم إهماله �ف
ي ولـــم يــتــحــدث عــنــه أحــد، 

والــســيــنــمــا�ئ
ي كنت والزلـــت أعيش  وال حــيت أنــا الـــيت
ــتـــان حــيــث الــمــزيــد  ي اهــــــواز وخـــوزسـ

�ف
مــنــهــم، ســمــعــت قــصــة حــيــاتــهــم ألول 

ي  ي إىل كربالء ومحادثيت مرة خالل رحليت
ي 

مع االصدقاء اثناء الرحلة، وبدأت �ف
، هذه  ي

كتابة هــذه القصة فــور عــــود�ت
مــهــمــة كـــاتـــب  لــمــعــرفــة الــمــوضــوعــات 
 ووضــعــهــا 

ً
ــــل ســـمـــاعـــا الــمــهــمــلــة أو األقــ

عىل الورق ومن حرب القلم  وباسلوب 
ة من الخيال وقريب  يختلف عن غــري
ي بحت 

للحقيقة  النه موضوع حقي�ت
ــا قـــصـــة جــــــزء مــن  ــهــ ــكـــل تـــفـــاصـــيـــلـــه انــ بـ
التاريــــخ المعارص إن موضوع الهجرة 
ي  ــــاآلم والــمــعــانــاة الــــيت الــقــ�يــة مليئة بـ
 
ً
لطالما تحملها هـــؤالء الــنــاس وأحيانا

تستمر هذه المعاناة حيت يومنا هذا، 
ي ذاكرتنا التاريخية. 

لذا يجب أن يظل �ف

سنوات من الجهد
لــقــد أمــضــيــت حــــــواىلي ثــــالث ســنــوات 
ي كتابة روايـــة حـــدود خـــ�وي )مــرز 

�ف
ــابــــالت مــع  ــقــ خــــــــــ�وي( وأجــــــريــــــت مــ
ــــن األشــــــخــــــاص. وكــــــــان مــن  الــــعــــديــــد مـ
الـــمـــهـــم بــالــنــســبــة ىلي أن أتــــحــــدث إىل 
ــــحـــــدث  شــــــهــــــود عــــــيــــــان عـــــــىل ذلـــــــــك الـ
واألشــــخــــاص الـــذيـــن كـــانـــوا مـــن جملة  

الـــنـــاس؟ كـــل هــــذه مــواضــيــع تستحق 
الــروايــة. ومــن واجـــب الكّتاب وكتاب 
السيناريو التعامل مــع هـــذه القضايا 
ي 

وجــعــلــهــا تـــــدوم. حـــاولـــت أن أحــــ�ي �ف
هـــذه الـــروايـــة لتصبح جـــزء مــن ثقافة 
. بخصوص  ي

وعــادات الشعب الــعــرا�ت
ــــذا الــــمــــوضــــوع، تــحــدثــت وأجـــريـــت  هـ
مــقــابــالت مــع الــعــديــد مــن األشــخــاص 
حيت أتمكن من التعبري بشكل أفضل 

 . ي
عن عادات الشعب العرا�ت

بالثبات والعقيدة وااليمان

امتثل ابناء عشائر 
خوزستان لفتوى 

المرجع الديني 
الكبری آية هللا 
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برضورة الجهاد ضد 
المحتل الربيطاني 

انذاك عندها هبوا 
هبة رجل واحد 

بإهزوجتهم 
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