




الهداية الثالثة - ذكريات حممد جعفر الأ�سدي حول الثورة ال��������ك��������ت��������اب:

�س - �سادة القافلة 16 الإ�سالمية والدفاع املقدَّ

ال�سيد حميد �سجادي من�شت�������������دوي�������������ن:

مركز املعارف للرتجمة ت���������رج���������م���������ة:

دار املعارف الإ�سالمية الثقافية �� بريوت 2017اإ��������������س�������������دار:

ت�سميم الغالف:

علي عليقاإخ����������راج ف��ن��ي:

ط���������ب���������اع���������ة:

ISNB 978-614-467-002-6
books@almaaref.org.lb

00961 01 467 547
00961 76 960 347

mailto:books@almaaref.org.lb






 7 مقدمة الرتجمة            

9 املقدمة  

11 العطر الدفني   

  19 اأول بقعة حمراء  

25 البداية بعد النهاية  

   33 بيت الكويت  

42 احل�ساة ال�سوداء  

التهمة: الغياب ملدة �سهرين  47

58 هذان ال�سخ�سان  

71 الق�سبان الأوىل  

76 تثبيت الأمن  

82 وديعة الوداع  

86 انطالق ال�سرارة الأوىل  

  90 ال�سعلة الأوىل  

96 نريان الأر�ض  

100 لبا�ض التقوى  

102 بقي مكانه خالًيا  

104 اخلطاأ  

106 اخلال�ض من العب�سة  

109 الطعام البيتي  

111 الهجوم احلديدي  

114 معلومات روحية  

117 ال�ستياق  

120 فر�سة للتعلم  

122 عا�سوراء ها�سم  

127 توحيد اللغة  

134 الرا�سد  

141 فدائيون خمملّيون  

العر�ض الأ�سود                                  144

148 اإيزد داريو�ض كبري  

151 �سيافة ال�سمك  

156 امل�ساريع الفا�سلة  

واحد مقابل واحد، تعادلنا                  159

 171 حرب الروؤى  

176 املتحف امليداين  

183 ال�ستخارة  

191 رواية الفتح  

201 فرا�سات اليقني  



من �سباح النتظار اإىل ليل النطالق 204 

212 ال�سجار انطلق  

219 الع�س���ل  لت���ذوق  الل�س���ع  حتم���ل 

227 وثيقة احلاج عمران  

 234 ال�سهادة والأحجية  

242 رحلة ال�سخور  

248 جبني مرت�سى  

253 ال�سم العظيم  

 255 قمرت�سني  

258 ت�سديق املهند�ض  

260 اآه ملا اأنت عليه  

262 دائرة الر�سالة  

265 ل هذا ول ذاك  

276 وا�سطة اإلهية   

283 بدر املهدي!  

291 ح�سة �ساقي املاء!  

295 العتماد على العني!  

297 يف �سف اجلنة!  

299 خم�ض �سنوات تاأخري!  

306 املعجزة املائية  

311 الفرا�سة التي ل تخاف  

313 برج العروج  

316 الهداية الثالثة  

320 النتقام لإيران غيت!  

326 من الفرعي اإىل الأ�سا�ض  

335 بقيت وحدي و...  

338 طردته اإىل ال�سماء!  

340 �سم�ض حلب�سة!  

345 ال�سخور ال�ساهقة  

348 ا؟   هل اأذهب اأي�سً

351 العتداء جمدًدا!  

355 الكذبة اخلالدة!  

 359 الوثائق وال�سور  



مقدمة الترجمة

» اإن الأي���ام العظيم���ة لأّي بل���ٍد واأّي �سعٍب هي تلك الأي���ام التي حتّققت فيها 

اِم اهلل﴾؛.. اأيام  َيّ
ْرُهم ِباأَ حادث���ة اإلهية بوا�سطة النا����ض وعل���ى اأيديهم. ﴿َوَذِكّ

اهلل هي هذه الأيام العظيمة ال�سانعة للتاريخ. وعلى هذا، فاإّن الأعوام الثمانية 

 من اأيامها، 
ٍ
م���ن الدفاع املقد�ض هي من اأيام اهلل، بل اإّنن���ا لو نظرنا اإىل كل يوم

لوجدناه، مبعنى من املعاين، يومًا من اأيام اهلل. يجب علينا اأّل ن�سمح باأن ُترمى 

ه���ذه الأح���داث يف مطاوي الن�سيان. اإّن القراآن هو ال���ذي يعّلمنا هذه الذكريات 

وياأمرن���ا بالتذكر: ﴿َواْذُك���ْر ِف اْلِكَت���اِب اإِْبَراِهيَم﴾، ﴿َواْذُكْر ِف اْلِكَتاِب 

﴾؛ ويطالبنا بتذكره���ا وتكرارها... ُمو�َس���ى﴾، ﴿َواْذُكْر ِف اْلِكَتاِب َم���ْرَيَ

انظ���روا اإىل ق�سة النبي مو�سى، وق�سة النبي اإبراهي���م، و�سائر الق�س�ض، كم 

ق���د تكّررت يف القراآن الكرمي؟!..«.  ثم يكمل الإمام اخلامنئي حديثه؛ يف لقائه 

القائم���ني على قوافل النور)6-3-2017(؛ حول الرثوات الثقافية حلرب الدفاع 

املقد�ض: » اإذا اأردنا اإح�ساء ثرواتنا الثقافية، ل�ستخرجنا قائمة طويلة موجودة 

لدين���ا ومتنحنا القوة والطاقة، ولو اأحييناها، اأو اأخرجنا املن�سّي منها من دائرة 

الن�سي���ان واأنزلناه اإىل ال�ساحة  لتحّققت اإجنازات كربى، اإّن روح اجلهاد وتقّبل 

اجله���اد والإميان به، ثروة ثقافية، وهذه موجودة يف بلدنا ول توجد يف كثرٍي من 

البلدان؛ الإميان بال�سمود يف وجه املت�سّلط قيمٌة ثقافية اأي�سًا؛ العتقاد باأننا لو 

�سمدنا وثبتنا، ف�سوف ننت�سر على العدو ل حمالة، هو قيمة وثروة ثقافية..«.

اإّن ال�ستف���ادة م���ن التج���ارب وتطويرها ونقله���ا هاج�ُض الق���ادة واأ�سحاب 

الق���رار؛ خا�سة عند تظاهر التهديدات وت�ساوؤل الفر�ض وحمدودية الإمكانات. 
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يعمد الق���ادة يف املعركة-مثل حمم���د جعفر اأ�سدي- اإىل ا�ستخ���دام الإمكانات 

وتفعي���ل الطاقات والبتكار يف الو�سائل واخلط���ط. لقد حدَث يف اجلبهات كثرٌي 

م���ن البتكارات والتح���ولت؛ اإل اأن  التح���ّول الأعظم كان عل���ى م�ستوى القلوب 

والنفو�ض؛ وهن���ا مكمن �سمود الثورة بالرغم من وج���ود الإخفاقات الع�سكرية. 

فقد كان���ت احل�سابات املعنوية والإميان بالغيب والثق���ة بوعد اهلل وقهر الأنا،.. 

و�سائ���ر القي���م التي عّده���ا القائد{ يف م���ن ثقافة اجلبهة وث���روات البالد 

الثقافية؛ وكذلك وجود قائد رباين مثل الإمام} حيث كان يدفع بهذه القيم 

يف قل���وب اجلماهري ويلّقنها درو�َض »اإننا قادرون« و»الثقة بوعد اهلل« و»اهلل حّرَر 

خرم�سه���ر«..؛ ويحثه���ا على العمل والإبداع ؛ كّل ذل���ك من العوامل احلا�سمة يف 

خمتل���ف امليادين، وكان الن�س���ر الكبري »بقاء الثورة« ودميوم���ة مكت�سباتها؛ يف 

قيمه���ا واأدبياتها، ويف ابتكاراتها املعنوية واملادي���ة.. وما دعوة الإمام اخلامنئي 

لإدراج كتب ذكريات اجلبهة يف مناهج التعليم وعر�سها يف قالب الفن وترجمتها 

اإىل اللغات الأخرى اإل اأحد وجوه اإ�سعاعها وجتّذرها.. 

ح���ول جتربته يف الثورة واحل���رب املفرو�سة؛ يروي القائ���د اأ�سدي جمموعة 

رائع���ة م���ن ذكرياته - مع ح�س���رٍة لعدم تدوين مذكرات���ه اليومية خالل احلرب 

نف�سه���ا- م�ساهًما يف ترويج هذه الثقافة ونقل التجربة اإىل �ساحة اأخرى؛ �ساحة 

احلرب الثقافية ال�سامتة، لتكون ر�سيدا مهمّا لل�سباب �سباط احلرب الناعمة 

واحلرب ال�سلبة على ال�سواء ..

يفخر مركز املعارف للرتجمة اأن ي�ساهم يف نقل هذا الرتاث الثقايف؛ وي�سيف 

اإىل �ساحة الثقاف���ة والأدب هذه املجموعة التي دّونت باأ�سلوب ق�س�سي جاذب؛ 

الكتاب ال�ساد�ض ع�سر من �سل�سلة »�سادة القافلة«. وي�سكر كل من �ساهم يف نقله 

اإىل اللغة العربية؛ ل �سيما املرتجم: احلاج مو�سى ق�سري؛ وفريق التحرير: نهى 

عب���داهلل وفاطمة من�سور. وال�سك���ر مو�سول لدار املع���ارف الإ�سالمية الثقافية 

التي ن�سرت الكتاب.

مركز املعارف للرتجمة



المقدمة

كان���ت املقابلُة امل�سّورة ال�سرارَة الأوىل لتدوين هذا الكتاب؛ كامريا 

وقاع���دة وم�سّور، واإ�سرار املح���اور اأو امل�سّور عل���ى ال�سكوت يف غرفة 

املقابل���ة. القائ���د »حممد جعفر الأ�سدي« من قادة ق���وات حر�ض الثورة 

الإ�سالمي���ة يف احلرب املفرو�س���ة، الذين ل يتحدثون اأمام الكامريا اإل 

ب�سكل ر�سمي وعام، ول يرتك جماًل للخو�ض بتفا�سيل الأحداث؛ وكاأّن 

هذه املقابالت قد �ُسّجلت حتى يحني الوقت املنا�سب لوجود من يدّونها، 

ومن ثم اإنتاجها وثائقيًّا. 

عندما اقرُتح علّي تدوين كتاب ذكريات القائد الأ�سدي، كان املرجع 

الوحي���د الذي ميكنني ال�ستفادة منه هو الأ�سرط���ة امل�سّورة للمقابلة، 

لكّن الأهم منها، كان القائد نف�سه. وف�ساًل عن حمّبتي القدمية له منذ 

تيحت يل الفر�س���ة موؤّخًرا -بدافع من 
ُ
زم���ن احلرب املفرو�س���ة، فقد اأ

الزمالة الكبرية بيننا- لأ�ساأله مبا�سرة عن التفا�سيل التي مل ُتذكر يف 

تل���ك الأ�سرطة، يف ظّل عالقتنا الوطيدة واجلّو املفعم باحلميمّية. كان 

يبدو يل دوًما اأنه يحمل يف ثنايا ق�س�سه اأ�سراًرا مل يُبح بها، وقد يبوح 

يل بعيًدا عن الحتياط الأمنّي لن�سر الذكريات بعد ثالثة عقود.

ونتيج���ًة للحوارات امل�سّورة واملقابالت امل�سّجل���ة �سوتًيا، بدا يل اأن 

ق�ّس���م املدون���ات يف دفرتي���ن، واأودع الوثائ���ق وال�س���ور يف دفرت ثالث، 
ُ
اأ



ا للذكريات منذ الطفولة وحتى  ���ا منهجيًّ ليكون الدفرت الأّول ا�ستعرا�سً

ا بالذكريات الق�سرية  نهاية احلرب املفرو�سة، والدفرت الثاين خمت�سًّ

واملوؤّث���رة م���ن دون اللت���زام بالت�سل�سل الزمن���ي. لكّن اقرتاًح���ا �سائًبا 

لأ�سدقائي الأعزاء يف مكتب درا�سات واأدب املقاومة يف مركز املحافظة 

التابع للدائرة الفنّية )حوزة هرني( دفعني اإىل دمج الذكريات و�سّمها 

م���ع ت�سل�سل اأح���داث الق�سة، ما جع���ل الكتاب اأك���رث تنظيًما — خالًفا 

لتوّقعي املبدئي— و�سدر كما هو الآن بني يدّي القّراء الأعزاء.

وقد اأّدى ال�سيخ »علي ال�سريازي« دوًرا كبرًيا يف اإخراج هذا الكتاب، 

اإن جله���ة الت�سجيع والتح�س���ري واملتابعة، اأو جله���ة الإر�سادات العلمية 

الت���ي ن�سح بها »بابك الطيبي«؛ ولي����ض يف جعبتي ما اأقّدمه لهما هدية 

�سوى فاكهة ال�سكر اجلزيل.

والآن مع الأ�سطر الأخرية، اأجيل فكري يف الأيام امل�سّعة التي ن�سرت 

�سع���اع الرجولة واملقاومة وال�ستقامة، واأتطّل���ع اإىل النظرات ال�سماوية 

لل�سهداء العظام، الذين تزّي���ن هذا الكتاب باأ�سمائهم وذكرهم الرثي 

اخلال���د، هوؤلء حملة الفجر والن���ور وال�سياء، الذين ن�سعى دوًما للثناء 

على عظمتهم وال�سري على هديهم.

�سجادي من�ش 

اآب 2012



العطر الدفين

يتاأث���ر كّل اإن�س���ان يف طفولت���ه ب�سخ����ض يرتك اأث���ًرا هاًم���ا يف بناء 

�سخ�سيت���ه، وعندما يكرب ويتاأّمل يف نف�سه، يج���د اأّن كثرًيا من اأفكاره، 

وحت���ى احل���وادث التي حت�س���ل معه يف حيات���ه، لها ج���ذور ممتّدة من 

�سخ�سية ذاك البطل الذي تاأّثر به.

كان���ت جدتي بطلتي منذ طفولتي، من���ذ اأ�سهري الأوىل؛ اإنها البطل 

ال���ذي اأحرز بطولت���ه يف قلبي. من خالل رائحة عناقه���ا احلنون، التي 

ت�سب���ه رائح���ة اأي اإن�سان، خا�سة به، رائحة ج�سم���ه ومالب�سه، اأو عرقه 

اأو العط���ور الت���ي ي�ستعملها. م���ا اإن حتت�سنن���ي، يلتقط اأنف���ي رائحتها 

ويحفظها دماغي لت�ستقّر يف ذاكرتي، فتطبق عيناي واأغفو.

ُمذ بلغُت الثالثة من العمر، كنت اأ�سعر اأّن جدتي لها مكانة خا�سة يف 

 يف �سرياز؛ م�سقط راأ�سي. وكاأيّن ما زلُت اأرى من خلف 
1
حملة »ده كره«

ال�ست���ارة البي�س���اء مالمح املر�سى يحمله���م اأقرباوؤهم على ظهورهم، 

لياأتوا بهم اإليها. 

— حاجة »مال ف�سل اهلل«، اأدركينا واإل �سنفقده، اآجرِك اهلل.

— لق���د اأخذن���ا طفلنا هذا اإىل اأماكن عدة، لكّنه���م قالوا اإّن اأنفا�ض 

1-  محل���ة »ده ك���ره«: تغّير ا�سمها بعد انت�س���ار الثورة الإ�سالمية لي�سبح »مه���دي اآباد« )معمورة 
المه���دي(، تقع و�سط ب�ساتين غرب �سيراز، وتبعد عن الح���رم المطهر ل�ساه ت�سيراغ )ابن الإمام 

الكاظم Q( م�سافة خم�سة كيلومترات.
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احلاج���ة مال ف�سل اهلل فيها بركة، وعلى يده���ا ال�سفاء. فلي�ض لنا اأمل 

بعد اهلل اإل بِك.

لع���ّل كثريي���ن، ومنه���م »ف�س���ل اهلل« عمي الأك���رب بني اأبن���اء جدتي 

اخلم�س���ة، مل يروا ومل يدرك���وا اأن لقب »املال« ا�ستخ���دم ملناداة جدتي 

لأنها متعلمة. 

كان���ت ت�سع يدها عل���ى املري�ض، وتتمتم ببع����ض الكلمات، ثم تد�ّض 

يده���ا يف �س���ّرة اأدويتها الع�سبي���ة املحلي���ة لت�ستخرج بع����ض الأع�ساب 

اجلاف���ة والأدوية ث���م ت�سّلمها لذوي املري�ض، وتو�س���ي بو�سفات لزمة. 

كان التلق���ني والعتقاد والإمي���ان والنَف�ض املبارك اأو اأي �سيء اآخر، هي 

الأم���ور التي متن���ح املري�ض الطمئن���ان والراحة، فتظه���ر على �سفتيه 

ابت�سامة ر�سى.

كانت غرفتها مليئ���ة دوًما بعدة اأواٍن نحا�سية مرهونة بدل القرو�ض 

املعدودة التي كانت تقر�سها للنا�ض، لذلك كانت تقبل بع�ض املال الذي 

يدفعه املر�سى.

دعك من هذا، لعّل ج�سمها القوي زاد من ثقتي بها وتاأثريها علّي.

يف اأول ليل���ة جمعة من كل �سهر، ي�سري اأه���ايل املحلة طبق عاداتهم 

م�سًي���ا على الأقدام م�سافة خم�سة كيلوم���رتات للو�سول اإىل حرم »�ساه 

ت�س���رياغ«، ليبيتوا فيه حتى �سباح يوم اجلمع���ة. وكانت جدتي حتملني 

معها طوال الطريق وت�سّمني اإليها. 

اأحياًن���ا، كن���ت اأمتلمل لت�سعني عل���ى كتفيها ومت�س���ك يديها بيدّي. 

بينم���ا اأ�ستمت���ع واأنا اأجول بنظ���ري من الأعلى، واأنفه���ا كموؤ�سر لتوجيه 

نظ���ري حيث تنظر هي. اأحرك راأ�سي مين���ة وي�سرة بافتخار، بينما اأبي 

واأمي واأعمامي يقولون لها: 
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— يا حاجة دعيه لنا، لقد اأتعبِك.

— كال يا اأعزائي، ولدي هذا خفيف ل يزن اأوقيتني، اإّنني مرتاحة!

حينها، مل يكن ال�سريح بالعظمة التي عليها الآن، كان هناك املرقد 

واملق���ربة حوله، وتعلو بع�ض القب���ور متاثيل اأُ�سود، اأظّن اأّنني كنُت اأحب 

الذهاب اإىل املرقد لعتالئها فقط.

كن���ت اأرغ���ب باعت���الء اأحد تل���ك الأ�س���ود، فاأ�س���ري اإلي���ه باإ�سبعي، 

لرُتكبن���ي جدتي علي���ه. وكنت اأوك���زه بع�سا، واأتخّيله ي�س���ري بي، ي�سري 

وي�س���ري حتى يرفرف �سعري الطويل. بل كنت اأخ���ال ذلك الأ�سد يحّلق 

اأحياًن���ا فاأ�سرخ، وعندما ي�سعر بخويف ينزل �سريًعا، ويدور حول القبور 

ثم يعود اإىل مكانه، فاأ�سعر اأين اأ�سبحت اأكرب!

مل اأك���ن اأدرك �سيًئا مما ُحفر على القب���ور، وكاأين كنت اأجُد عالقة 

غريبة وخفية بني تلك القبور وامتطائي الأ�سد، والكلمات العربية التي 

يهم����ض بها الزائ���رون بالت�سديد على حريف »ال�س���ني« و«احلاء«، والنقر 

باأ�سابعهم على القبور.

حينم���ا انفج���ر م�ست���ودع الذخائ���ر يف »مع�سك���ر- 4« �س���رياز، كان 

ال�س���وت رهيًبا، بّث الرعب يف قلوب النا�ض، فخافوا البقاء يف بيوتهم، 

كاأّن بالًء �سماوًيا قد حّل بهم، وخ�سوا اأن يتكّرر مرة اأخرى.

فقّرر اأهايل حمّلة »مه���دي اآباد«، على الرغم من بعدهم عن مكان 

النفج���ار م�سافًة ل تقّل عن كيلومرتي���ن، اأن يلجاأوا اإىل مرقد »حممد« 

من �ساللة الأئمة R يف حملة »ق�سر د�ست«. واأخذوا معهم حاجياتهم 

من و�سائل املبي���ت والأكل، وباتوا هناك ثالث لياٍل، اإىل اأن اطماأنوا اأّن 

كل �سيء عاد اإىل جمراه، وميكنهم العودة اإىل بيوتهم ومعي�ستهم. 

اأما ذكرياتي عن تل���ك الأيام الثالثة؛ فهي �سورة جدتي واأبي واأمي 

العطر الدفين
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يلت�سق���ون باملرق���د، ويتمتمون بكلم���ات، ويت�سّرع���ون ويبكون، يف حني 

كان���ت خطوط الن���ور تت�سّلل من ال�سقف على ال�سري���ح، وتنعك�ض بريًقا 

على دموعهم...

�ُسّم���ي ذلك الع���ام بع���ام الذخائر، حينه���ا مل يكن النا����ض يهتمون 

بالتاري���خ الر�سم���ي، فق���د كان���وا ُيطلق���ون على الأع���وام اأ�سم���اء اأبرز 

احلوادث اجلارية فيها، فلكل عام ا�سم؛ عام الوباء، عام الزلزلة، عام 

ال�سي���ل، وهكذا، وق���د متّر اأعوام من دون ا�سم، فتن�س���ب ملا قبلها اأو ما 

بعده���ا؛ وذلك لقوله���م: عامان قبل عام الوباء، ثالث���ة اأعوام بعد عام 

اجلف���اف وهكذا، لذلك على �سبيل املثال؛ ل يقولون ولد »حممد جعفر« 

عام 1948، بل ولد قبل عامني من عام الذخرية!

عل���ى الرغم من �سغر �سّن���ي، اأح�س�سُت اأن اأ�سرت���ي، خا�سة جدتي، 

حتر�ض علّي اأكرث م���ن املاألوف، من دون اأن اأدرك ال�سبب. عرفُت فيما 

بعد اأّن يل ثالثة اإخوة هم: »اأمان اهلل«، »حممد جعفر« و«حممد كاظم« 

ُول���دوا قبلي، اأ�سابهم مر�ض جمهول يف تل���ك ال�سنوات، وماتوا قبل اأن 

ُيتّموا عامهم الثالث. 

عندما ولدُت اأنا، توّلت جدتي اأمري منذ الولدة، وتعّهدتني بالطب 

التقليدي لُتبعد عني الأمرا�ض. خوًفا من موتي، �سارت ت�سحبني معها 

اأينم���ا تذهب، وتهتم ب���كل التفا�سيل: اأين اأجل����ض ومن يحت�سنني ومن 

يالعبني؟ 

وله���ذا ال�سبب نف�سه، مل ي�سمح والدي باقرتاب ال�سفرة واملق�ض من 

�سع���ري، حتى بلغُت ال�ساد�سة. حت���ى اإيّن ما زلت اأتذكر يوم ذهبُت اإىل 

املدر�س���ة، مل ت�س���ّدق معلمتي اأّنني �سبي حتى تاأك���دت بنف�سها. وقالت 

لوالدتي منّبهة:
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عليِك بحالقة �سعر غالم ح�سني، ل ي�سح هكذا.

من���ذ ذلك احلني، اأ�سبح ا�سمي الر�سمي »حممد جعفر« فقد حملت 

هوي���ة اأخي املرحوم »حممد جعفر«. لكن والدتي بقيت تناديني با�سمي 

. وحافظت اأمي على كنيتها »اأم غالم ح�سني« 
1
الأ�سلي »غالم ح�س���ني«

اإىل اأن توّفيت بعمر الثمانني. 

اأجاب���ت اأمي املعلمة بقولها: »ا�سمحي يل اأن اأ�سّذب �سعره فيما بعد، 

فاأري���د اأن يكون ذلك يف م�سهد حتت امليزاب الذهبي«؛ وهذا ما ح�سل 

بع���د النته���اء من ال�س���ف الأّول. عندما اطماأنت اأ�سرت���ي من مناعتي 

�س���ّد الأوبئة والأمرا�ض، توّجهنا لزيارة الإمام الر�سا Q يف م�سهد، 

وحتت املي���زاب الذهبي للحرم، �سّذبوا �سع���ري الطويل، وقدموا بوزنه 

ذهًبا هدية للحرم بنّية اأن اأبقى �ساملًا.

ورمب���ا ب�سبب هذا التو�ّسل اإىل الإم���ام الر�سا Q ُرزقنا بعد ذلك 

باأخت و�ستة اإخوة، لن�سبح اأ�سرة مكّونة من ع�سرة اأفراد.

وبالع���ودة للحديث عن جّدتي الت���ي كان لها الف�سل يف زواج والدّي. 

فق���د كان له���ا جارة ت�ستودع ابنته���ا ال�سغرية عنده���ا كّلما ذهبت اإىل 

املدينة ملتابعة �سوؤون ولديه���ا هناك. وكان جلّدتي ولٌد يكرب تلك الفتاة 

باأربع���ة اأعوام، وكانا يلعب���ان يف طفولتهما مًعا. ومنذ ذلك احلني اأحب 

ال�سبّي تلك الفتاة، وخّططت جدتي لتزويجهما. 

لذل���ك عندم���ا بل���غ ابنه���ا �س���ن ال�سابعة ع�س���رة والتح���ق باخلدمة 

الع�سكرية، عر�ست جدتي م�ساألة الزواج هذه على اأم الفتاة التي كانت 

ق���د بلغت الثالثة ع�سرة. ومل يك���ن من والدتها اإل اأن قالت: اإّنها ابنتكم 

واأمرها بيدكم!

ا. علًما باأن اأحد اإخوتي الذي ولد بعدي �سّمي غالم ح�سين اأي�سً  -1

العطر الدفين
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جدتي التي اأّثرت كث���رًيا يف حياتي وحياة اأهايل مهدي اآباد غادرت 

الدني���ا ع���ام 1955 يف ف�سل الربيع ال���ذي �سار خريًف���ا عندنا جميًعا. 

حينه���ا، ا�سوّدت الدني���ا يف عيني. كنت حينه���ا يف ال�سابعة من عمري، 

لكن���ي عن���د دفنها كن���ُت مهموًما واأبك���ي كالكبار، بكي���ُت اإىل درجة اأّن 

اجلميع قلقوا خ�سية اأن اأموت ل�سدة حزين عليها.

بع���د موته���ا باأربعة اأيام، مل اأج���د ما يرّبد حزين �س���وى التوّجه اإىل 

 يف جنوب �سرق 
2
 ابن المام املدفون عند قمة جبل »زيبا«

1
»�سبز بو�سان«

�س���رياز. كانت طريقه وعرة متّر بني كثري من املرتفعات واملنخف�سات، 

وحتى الآن، وعلى الرغم م���ن كل الإمكانات الكثرية واملتطّورة، ما زال 

الو�سول اإليه �سعًبا.

كانوا يق�سدونه على احلمري التي حتمل كل ما يحتاجون، ويقطعون 

بت���اأنٍّ وروّية طريًقا ملتوية بعد اأخ���رى، حتى ي�سلوا اإليه، فيقيموا عنده 

ع���دة اأيام، يقّدم���ون الأ�ساح���ي، ويتو�ّسل���ون اإىل اهلل ب�سفاعته لق�ساء 

حوائجه���م، بينما ي�ستغّل الأطفال الفر�سة املتاحة لّلعب يف اجلو البارد 

بني الأ�سجار، وعند النبع.

زرت���ه مرتني حمموًل على كتف���ي جّدتي، لذلك �سع���رت بعد فقدها 

اأّن ح���زين ال�سديد عليها، لن ي�سّكن���ه �سوى زيارته. لكّن مرا�سم العزاء 

املتوا�سل���ة -وهي بخالف العرف اليوم حي���ث اأ�سبحت مرا�سم العزاء 

تقت�س���ر على الثال���ث والأ�سبوع- مل ت�سم���ح با�سطحابي اإىل هناك. اإل 

اأّن �س���دة بكائي ومتلملي زادت من م�سابهم، فا�سطرت اأمي اأن تطوي 

لأجل���ي ذلك امل�س���ار ال�سعب، وتاأخذين اإىل ذلك النب���ع لأزور ال�سريح 

واأجل�ض حتت الأ�سجار. 

ذو الرداء الأخ�سر.  -1
جميل.  -2
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بع���د وفاة جدتي، اأتذك���ر اأّن والدي توقف عن العم���ل يف الب�ساتني، 

و�سيًئ���ا ف�سيًئا توىّل مهمة بيع اخلبز يف ف���رن اأخيه الأكرب »�سدر اهلل«، 

وبق���ي يف عمل���ه هذا مدة �ستة ع�س���ر عاًما، حتى ابُتل���ي باأوجاع �سديدة 

يف �ساقي���ه ب�سبب الوق���وف امل�ستمر، فظهرت ال���دوايل الغليظة فيهما، 

وتقاعد عن العمل.

كان���ت »ابتدائي���ة مرداوي���ج« ه���ي املدر�س���ة الوحي���دة يف منطقتنا، 

يق�سدها اأبن���اء ال�سواحي الأخرى للدرا�سة فيها. تابعت درا�ستي فيها 

اإىل حني تاأ�ّس�ست مدر�س���ة اأخرى يف حملة »ق�سر د�ست«، حيث اأكملُت 

درا�س���ة ال�سنوات الأرب���ع الأخرى، متحّم���اًل عناء ال�سري ذهاًب���ا واإياًبا 

م�سافة �ستة كيلوم���رتات يومًيا، لأتوقف بعدها عن الدرا�سة كالكثريين 

م���ن اأقراين ب�سبب الفق���ر والفاقة، و�سرورة م�ساع���دة الأهل يف تاأمني 

امل�ساريف.

كان عم���ري حينها اأربع���ة ع�سر عاًم���ا، ا�ستاأجرنا بيًت���ا يف املدينة، 

وبحثُت عن عمل يف كّل مكان، حتى �سنحت يل فر�سة لدى بائع فاكهة، 

قرب حرم »�ساهت�سرياغ«.

بع���د اأيام من ب���دء عملي، زارنا اأحد اأق���ارب الوالد »قلي خان« عند 

الغروب، وبعد اأن ارت�سف اآخر جرعة �ساي قال لأبي:

— عزيزي »اأمر اهلل« األ تفكر بوظيفة ر�سمية ملحمد جعفر؟

وقبل اأن يجيب والدي بادرته قائاًل: اأي وظيفة هي؟

بدا اأّن ال�سيد »قلي خان« انزعج من تدّخلي، ومل يعرين اهتماًما، بل 

اأجاب م���ن دون اكرتاث: ل اأدري يف اجلي�ض اأو ال�سرطة. ثم التفَت اإىل 

والدي قائاًل: ميكنني اأن اأزّكيه ليعمل حار�ًسا.

نظر اإيّل اأبي نظرة ا�ستفهام من دون اأن ينطق باأي كلمة، ليعرف ما 

العطر الدفين
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ه���و راأيي. هذه املرة جاء دوري لأجتاهل قل���ي خان واأنظر مبا�سرة اإىل 

اأبي واأ�ساأل: »هل يق�سد الزعيم الإقطاعي الفالين؟«.

اأجاب قلي خان ب�سوت مرتفع: »ماذا؟ بل ق�سدته هو بذاته«.

مل اأح���ّرك عين���ي ع���ن وال���دي، وقل���ُت: »اآه، ل تذك���ر ا�سم���ه، اإنه ل 

ينا�سبني«.

تبادل اجلميع النظرات؛ كّل منهم كان ينتظر رّد فعل الآخر بالنظر 

اأو ال���كالم. فنظ���رُت اإىل كل واح���د منهم وقل���ُت: »ما بك���م؟ اإين اأكره 

الزعماء الإقطاعيني واأخاف منهم«.

لحظت اأّن والدّي اأطبقا على �سفاههما خجاًل من �سيفهما.

���ا، وله نفوذه يف عائلتنا  اأما قل���ي خان الذي كان اأحد الزعماء اأي�سً

الكبرية، فقد احمّر وجهه، واأخذ يفرك يديه ب�سّدة وقال: »�سلمت يداك 

يا »اأمر اهلل« على هذه الرتبية!«.

عنده���ا، اأدركُت اأين جتاوزت احلدود، واأن���ه ل يجدر بي البوح بكّل 

م���ا يجول يف خاطري. وتداركُت ما ح�سل بقويل: »عمي قلي خان، اأنت 

تختل���ف عن باقي الإقطاعيني، مل اأكن اأعني���ك بكالمي، لكني ل اأرتاح 

ملثل هذا العمل... اأق�سم اإنني اأحرتمك«.

مل ينج���ح هذا ال���كالم والعتذار يف اإنقاذ املوق���ف اأو التخفيف من 

حم���رة وجه قل���ي خان الذي نه�ض وه���و ميّرر اإ�سبع ي���ده الي�سرى على 

�ساربيه لي�سّويهما، وهو يرّدد كلمات غري م�سموعة، وبن�سف وداع خرج 

من البيت.

��������



أول بقعة حمراء

مل ي���دِر �ساحب املحل مباذا يجيبني، ه���ل اأح�سر غًدا للعمل اأم ل؟ 

فقبل دقائق، عند الغروب، جاء رجل ذو حلية كثيفة، وتناول تفاحة من 

ال�سندوق، وم�سحها بكّمه وق�سمها.

— يا �سيد قا�سم، دع الأمر بيننا. غًدا كل احلوانيت مغلقة، ومن غري 

املنا�سب اأن تفتح وحدك.

— ملاذا �ستغلق؟ من اأمر بذلك؟

— اق���رتْب مني واأن�سْت... اإنه اأمر مراجع التقليد، قالوا: اإّن الك�سب 

والعمل غًدا حرام، هكذا قالوا لنا! يف اأمان اهلل.

مل يقل يل �ساحب العمل تعال غًدا اأو ل تاأِت، واإن كان �سيفتح املحل 

اأو يغلق���ه، واحلياء ل ي�سمح لبن خم�س���ة ع�سر عاًما اأن ي�ساأل معّلمه يف 

العمل هل �سياأتي غًدا اأم ل؟

لكني، من ب���اب الحتياط، طلبت من عامل الف���رن القريب اأن يعّد 

. كان ال�ساب �سديقي ويقاربني يف 
1
يل �ستة اأرغفة من خبز ال�»سنگك«

العمر، وكنُت بدوري اأعّد له الفاكهة التي يريدها، وهو يهّيئ يل خبزي.

تلك الليلة، �ساألتني والدتي: ما الأمر، مَل كل هذا اخلبز؟ مل ننذر نذًرا!

حينه���ا، كّنا ن�سرتي اخلبز ل���كل وجبة، طازًجا و�ساخًن���ا. فاأجبُتها: 

1- ن���وع من الخبز طولي الحج���م؛ يعد من القمح غير المق�سور ويو�س���ع في الفرن على الح�سى 
لين�سج من حرارة الح�سى.
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»املحاّلت كّلها �ستغلق غًدا، ولن يكون يف ال�سوق خبز«.

تعجب���ت اأم���ي وت�ساءلت: »ما ه���ي منا�سبة الغد؟ هل ه���و التا�سع اأو 

العا�سر من حمرم، اأم ح���ّل علينا احلادي والع�سرون من �سهر رم�سان 

املبارك باكًرا؟!«.

ل اأدري، يقولون اإّن مراجع التقليد اأمروا بذلك. لكّني يف الغد �سباًحا 

لن اأمتّكن من الغياب، ف�ساحب العمل مل يطلب مّني عدم املجيء.

ل اأذكر اأي يوم كان ول اأي �سهر، كل ما اأذكره هو العام 1963م. كان 

اجل���و حاًرا يومه���ا، اأبكرت يف التوّجه اإىل املحل قب���ل املوعد املعتاد كل 

ي���وم، لعّل ح�ّض الف�سول عند ال�سب���اب هو الذي دفعني ملعرفة ما �سوف 

يجري، وهل �سيطيع ك�سبة ال�سوق كالم العلماء اأم ل؟

�س���رُت يف �سارع الأحم���دي ذهاًب���ا واإياًبا. كان ح�س���ور النا�ض عند 

مدخ���ل »�ساه ت�سرياغ« خمتلًفا عن كل يوم، كانوا يتحّركون ب�سكٍل يوحي 

باأّن اأمًرا ما �سيح�سل خالل ال�ساعات القادمة. 

عندم���ا عدُت للمرة الثالثة، و�سل �ساح���ب املحل. اأخذ ي�ساألني عن 

اأب���ي وعم���ي وجدي وعدد اإخوت���ي، اأ�سئلة مل يطرحها عل���ّي �سابًقا، كما 

اإّن���ه مل يتح���دث معي بهذه احلميمي���ة. وكاأنه اأراد اإم���رار الوقت، لريى 

م���ا �سيح�سل؛ هل �سيفتح الباعة حمالتهم اأم ل؛ لئاّل ُيّتهم باأنه خالف 

كالم العلماء من اأجل حفنة قرو�ض. 

خ���الل حديثي غ���ري املعهود، لحظ���ت اأّن ال�ساح���ة املواجهة للحرم 

اكتّظت بالنا�ض، وارتفعت اأ�سواتهم بال�سعارات. 

وب�سرع���ة، �سبق���ُت �ساحب املحل اإىل هناك. ب���دا اأّن احلو�ض الذي 

يتو�س���ط ال�ساح���ة اختفى من �سدة ازدحام النا����ض. مل اأكن اأعلم �سبب 

كل ه���ذا الزحام، لكن���ه جذبني لكت�سافه. كان بع����ض النا�ض يهرولون 

نح���و اجلامع اجلديد، ف�سرُت خلفهم، بينما دخل بع�ض اأفراد ال�سرطة 
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باأ�سلحته���م من الب���اب اخللفي للجام���ع، بحاٍل من الغ�س���ب، وتوّجهوا 

واندفعوا نحو النا�ض الذين هرعوا هرًبا من اجلامع باجتاه ال�ساحة. 

لحظ���ُت �سابًّا ع�سرينيًّا يرتدي فوق ثيابه قطعة قما�ض بي�ساء، وقد 

عقد اأربطتها خلف ظهره، ف�ساألُت عجوًزا كان موجوًدا بجانبي، ي�ستند 

اإىل ع�ساه: »اأبي العزيز، ما هذه القطعة من القما�ض؟ مَل يرتديها؟«.

�سرح يل اأّنها الكفن، وهو يرتديه ليوؤكد اأنه م�ستعد للموت. مل ي�سبق يل 

اأن راأيُت من قبل اإن�ساًنا يرتدي الكفن وهو ما زال حيًّا؛ مل اأَر ومل اأ�سمع. 

تق���ّدم �س���اب اآخر يرت���دي طقًما وربطة عن���ق، وانحنى ب���ني اأقدام 

مرت���دي الكف���ن، ورفعه عالًيا. ا�ستط���اع اجلميع، يف تل���ك اللحظة، اأن 

يروا �ساحب الكف���ن الذي كان ينادي ب�سخب �سديد، حتى اإّن �سرايني 

عنق���ه برزت عن ُبع���د اأمتار وباتت وا�سحة، اأطل���ق �سعارات �سد ال�ساه 

واأمريكا، ورّددها الآخرون. كانت ال�سعارات موزونة ذات قافية، رّددها 

النا����ض بجٍد و�سّدة حيًن���ا، وبابت�سامة حيًنا اآخ���ر. �ساحب الكفن اأطلق 

اأربعة �سعارات، مل يتمكن من تكرار كل منها اأكرث من ثالث مرات، فقد 

ظهرت �سيارات ال�سرطة من جهة تقاطع �سارع »الأحمدي«، وهي تطلق 

�سفارته���ا مّتجهة نحو ال�ساحة، وق���د اأطلقوا ب�سع ر�سا�سات يف الهواء 

كان���ت كافية ليتفرق النا�ض قلياًل، لكن م���ا اإن توقف اإطالق النار حتى 

عاد النا�ض اإىل جتمعهم، بينما ي�سرخ اأحدهم ويلتّف الآخرون حوله. 

كان بائ���ع الزجاجات رج���اًل اأربعينيًّا، راأيته م���ن قبل مرتني فقط، 

كان كباق���ي اأ�سح���اب املح���الت هادًئا، ل يخط���ر بالب���ال اأّن ر�سا�سًة 

�ست�سيبه بعد اأيام و�سيلفظ اأنفا�سه الأخرية خالل دقيقة واحدة. اأذكر 

اأّنن���ي تخطيُت كل اجلموع حول���ه لأ�سل اإليه وهو يلف���ظ اأنفا�سه؛ كانت 

الر�سا�سة قد اأ�سابت وجهه مبا�سرة. 

ل اأدري من الذي اأح�سر ذلك الباب اخل�سبي، ومن اأين اأتى به. بل 

أول بقعة حمراء
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كي���ف خطر بذهنه اأن ُيح�سر كفًنا اأبي�ض من اأحد لب�سي الأكفان ليلف 

ب���ه جنازة بائ���ع الزجاجات ويربطه كحب���ة �سوكولت���ه، وي�سعه �سريًعا 

فوق الب���اب اخل�سبي، لريتفع على اأكتاف اجلموع وُي�سّيع من دون غ�سل 

باجتاه تقاطع الأحمدي. 

بقع الدم احلمراء التي �سبغت الكفن اأثارت احلما�سة يف كل من راآها، 

مل يعد اأحد يفّر من �سماع الطلقات يف الهواء، والكل ينادي بقوة واقتدار: 

»اهلل اأكرب، ل اإله اإل اهلل«. ويتزاحمون للم�ض الباب اخل�سبي، ذاك الذي 

ا ومقد�ًسا. كان لدقائق م�ست ل ي�ساوي �سيًئا، واأ�سحى الآن نع�ًسا مهمًّ

ح�س���ر العقيد »عزتي« من �سباط �سرطة �س���رياز. اجلميع يعرفون 

هذا ال�سم، وكثريون يعرفون وجهه، وبع�سهم يعلم اأّن هذه الر�سا�سات 

انطلقت باأمره. كان يريد اأن ي�سهدوا له عند الأمري اأنه ح�سر اإىل مكان 

التظاه���رة �سخ�سًي���ا، لكّن���ه رمبا مل ميتل���ك اخلربة الكافي���ة ليعلم اأّن 

وجوده بني النا�ض بعد اأن �ساهدوا اإراقة الدماء كان خطاأً ج�سيًما. فبني 

ال�سعارات الديني���ة وال�سيا�سية لت�سييع اجلن���ازة، �سرخ اأحدهم باأعلى 

�سوته: »ها هو ذلك اللعني عزتي داخل تلك ال�سيارة«. 

فج���اأة خّف الزحام حول الباب اخل�سب���ي، تناول كّل متظاهر اأقرب 

�سيء وجده لريميه نحو �سيارة عزتي؛ اأحجار، ع�سّي، قوارير زجاجية 

ا اأو �سخ�سني لي�سهل تفريقهم بطلقات  حمّطمة. مل يكن اجلمع �سخ�سً

يف الهواء، ول ميكن قتلهم جميًعا.

لن اأن�سى اأبًدا راأ�ض »عزتي« ووجهه الداميني، كان دمه خمتلًفا كثرًيا 

عن بقع الدم التي لّونت قطعة القما�ض الأبي�ض. حينها مل يجد حاًلّ �سوى 

الفرار والختفاء يف بيت خلف م�سجد »بيت العبا�ض«. وملّا هرب »عزتي« 

ترّجل �سائقه ولذ بالفرار هو الآخر نحو زقاق �سّيق يف »�سارع الأحمدي«. 

يف ذلك اليوم، كانت املرة الأوىل التي اأ�ساهد فيها القوات التي �سفكت 
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دًم���ا حرًما عن قرب. فقد تق���ّدم اأربعة �سبان مدنّي���ني واأم�سكوا ب�سيارة 

العقيد »عزتي« لريفعوها، ف�سانده���م جمع اآخر حتى قلبوها، وبعد ثواٍن 

ابتعد اجلمع عنها وتعاىل �سوت »اهلل اأكرب« وهم ي�ساهدونها حترتق.

كانت احلما�سة �سديدة اإىل درجة اأين مل اأحلظ اأين اأ�سبحْت جنازة 

ال�سهيد بائع الزجاجيات، واإىل اأي �سارع و�سل بها م�سّيعوها.

تقّدم �سخ�ٌض تلك اجلموع واأطل���ق �سعاًرا رّدده الآخرون خلفه، اإىل 

اأن و�سلن���ا نحو مدخل »�سوق الوكيل«؛ من بني كل املحالت املقفلة، كان 

هناك �سّراف ُيدعى »رجب علي« داخل حمّله امل�سرع. مل يدع جماًل لأن 

يعرت����ض عليه اأحد، لأّنه تقّدم اأمام اجلموع وبّرر موقفه قائاًل: »هناك 

ح�ساب���ات للنا�ض متبقية.... ل�سُت كلًبا لأح���د لأخالف كالم ال�سيد، ها 

اأنا ذا اأغلق حمّلي«. 

كان خائًف���ا لدرج���ة اأن���ه اأغلق حمله م���ن دون اأن يطف���ئ الأ�سواء. 

اأ�سحكني ت�سرفه، و�سررُت كيف اأن »رجب علي ال�سراف«، الذي كنت 

اأ�سمع اأّنه اإن�سان متكرّب لدرجة اأّنه من بني األف �سالم يجيب على واحد 

فقط، ها هو قد �سعر باحلقارة اأمام قدرة النا�ض.

 خالل يوم واحد، اأح�س�ست اأّنني - ابن اخلم�سة ع�سر عاًما - كربُت 

عدة اأعوام، ومل اأفع���ل �سيًئا �سوى اأّنني �سمعت وراأيت. فقبل اأن اأ�ساعد 

يف قلب �سيارة اأخرى واإحراقها، وت�سييع جنازة، �سرُت مع اجلموع حتى 

و�سلن���ا اإىل تقاطع »زند«، ثم اإىل تقاطع »م�سري« حيث حمل امل�سروبات 

املحرم���ة ال���ذي مل ميتلك �ساحبه ذكاء »رجب عل���ي ال�سراف« ليعتذر 

قب���ل اأن يعرت�سوا علي���ه، اأو اأن يعدهم باإغالق املحل؛ كان حمله ي�ستعل 

بالكحول كم�ستودع البارود، و�سرعان ما حتّول اإىل فحم.

مل تبق ال�سرطة مكتوفة الأيدي، بل اأ�سابت اأكرث من ع�سرة اأ�سخا�ض 

بالر�سا�ض، وتفّرق اجلمع. عدُت ظهًرا اإىل البيت ورويُت لوالدي كل ما 

أول بقعة حمراء
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جرى بتفا�سيله وبحما�سة �سبابّية مل اأعتدها.

ع�سر ذل���ك اليوم، اختفت ال�سعارات واحلما�سة والتجمعات، وكاأّن 

كل ذلك كان حلًما راأيته يف املنام، اأو كاأيّن �ساهدت رواية يف فيلم. كان 

يقف ع�سكرّي كل عدة اأمتار، قوات الدرك وال�سرطة واجلي�ض اجتمعت 

لتمن���ع الطائر من اأن يرفرف من دون اإذن احلكومة. بات اجتماع اأكرث 

من �سخ�سني ممنوًعا. 

مل اأط���ق البقاء يف ال�سارع، وعلى الرغم م���ن اأّن املحل مغلق، ولدّي 

الفر�سة لل�سري والطالع، اإل اأين عدُت اإىل البيت قبل الغروب.

مل اأ�ستطع النوم حتى انت�سف الليل، ف�سورة القما�ض امللّطخ بالبقع 

احلم���راء ظّل���ت ماثلة اأمامي. اأخ���ذُت اأفّكر كيف ميكنن���ي روؤية النا�ض 

الذين انتف�سوا اليوم ثانية، ثقلت عيناي وا�ستغرقُت يف نوم عميق حتى 

ال�سباح لأتوجه نحو املحل...

 خطبة قوية 
1
بعد اأي���ام من تلك املواجهات، األقى اآي���ة اهلل د�ستغيب

�س���د النظام والدعم الأمريكي له، وح���ول مظلومية املرجعية الدينية، 

وتك���رمي �سهداء املواجهات، فكانت �سبًبا كافًي���ا لعتقاله هو وعدد من 

العلماء الثوّريني. 

ظ���ّن النظام اأّنه باعتقالته هذه قد ق�سى على التحّركات ال�سعبّية، 

يف حني اأّن اخلالي���ا الأّولية ملواجهة النظام امللكي كانت تنّظم من قبل 

العلم���اء وال�سباب، ويلتحق بهم اليافعون من عمري لينتقموا لبقع الدم 

احلمراء تلك. 

��������

1- اآي���ة اهلل ال�سي���د عبد الح�سين د�ستغيب، ولد في �سيراز ع���ام 1909م ، بداأ جهاده بالتزامن مع 
نه�سة الإمام الخميني عام 1963م، وكان ال�سّباق في الجهاد بمحافظة فار�ض، بعد انت�سار الثورة 

الإ�سالمي���ة عام 1979م عين اإمام جمعة ل�سيراز، كان ه���ذا العالم المجاهد ال�سبور معلم اأخالق 

ومه���ّذب نفو�ض كما ق���ال عنه الإمام الخمين���ي، ا�ست�سهد يوم الجمع���ة 1981/12/10م عند توجهه 

نح���و ال�سالة، ا�ست�سهد مع ابنه وت�سعة ممن كانوا معه ومن مرافقيه اإثر تفجير انتحاري لجماعة 

المنافقين )مجاهدي خلق( الإرهابية.
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اأجابني: »افتح يا بني«، فعرفته.

قب���ل الغروب ومع حلول الظالم، قلت يف نف�سي: »ماذا يريد املختار 

يف هذا الوقت؟«. فتحُت الباب، فكّرر عبارة »يا اهلل« ودخل. كان اأبي قد 

اأ ليذه���ب اإىل امل�سجد لل�سالة، ل تزال يداه ووجهه مبتّلني باملاء،  تو�سّ

ا�ستقب���ل ال�سيد »زيبايي«، وبعد ال�سالم والطمئنان اإىل الأحوال، جل�ض 

املختار يف زاوية البهو على حافة احلو�ض، واأخذ يحرك املاء بيده.

— احلم���د هلل عل���ى ال�سالمة يا »اأمر اهلل«، كي���ف كانت اإقامتكم يف 

�سرياز خالل هذين العامني؟

كان يف كالم���ه اإ�س���ارات وم���زاح. فاأجاب���ه وال���دي بنف����ض اللهجة: 

»مكانك خاٍل. مل يكن ينق�سنا �سوى خمتار«.

بدت على وجه املختار عالمات اجلّد حينها، ودخل يف �سلب املو�سوع 

مبا�سرة: »اأتيُت لأقول لك اإّنه قد م�سى عامان على موعد جتنيد ابنك 

جعفر، وحان الوقت ليذهب ويلتحق«.

م���ا اإن �سمعُت كالم املختار حتى اهتّز بدين وانقب�ض �سدري. �سّوى 

اأب���ي اأكمامه، وطاأطاأ راأ�سه. وجل�ض عل���ى زاوية اأخرى من احلو�ض ورّد 

عليه: »عدَت للحديث عن التجنيد جمّدًدا يا خمتار؟ ل يزال طفاًل، مل 

يبلغ ال�سابعة ع�سرة بعد«.
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اأزعجن���ي كالم اأبي. بينم���ا املختار ما زال غا�سًب���ا من كالمي قبل 

�سنتني، تب�ّس���م مبرارة وقال لأبي: »عندما م���ات ابنك رف�ست اأن ُتلغي 

هويته لئ���اّل تدفع خم�سة تومانات، وتركتها لبن���ك هذا، كان عليك اأن 

ا«. تفّكر يف مثل هذا اليوم، ل بّد اأن يذهب اإىل التجنيد، واأن يتزّوج اأي�سً

يف »مه���دي اآباد« عندما يول���د الطفل يجب اأن تدفع خم�سة تومانات 

لل�سيد »زيبايي« هذا ليوؤّمن له هوية. لكن والدّي رف�سا دفع ذلك املبلغ، 

فق���د كان كبرًيا حينها، لذلك احتفظ بهوية اأخ���ي املتوّفى لت�سبح يل، 

لكّنه كان يكربين بخم�ض �سنوات، وكانت ولدتي عام 1948م بينما كان 

تاريخ الولدة يف الهوية 1943م.

كان املخت���ار ق���د طرح املو�سوع نف�سه قبل عام���ني، حني كان عمري 

خم�سة ع�سر عاًما فقط. يومئذ ح�سر اإىل البيت وقال يل: »اأخرب اأباك 

اأّن ا�سمك ورد يف الالئحة، يجب اأن تذهب اإىل التجنيد«. 

ف�ساألته حينها: اأنا اأم اأبي؟!

ا،  فاغت���اظ م���ن جوابي قائاًل: »ل مت���زح مع من هم اأك���رب منك �سنًّ

طبًع���ا اأعني���ك اأنت«. ثم �سمت وهّم باملغادرة، لكّن���ه بعد اأن م�سى عدة 

خطوات التفت و�ساح: »�ساآتي غًدا �سباًحا بطلبك، كن جاهًزا!«.

يف الي���وم التايل، ذهب���ت برفقة املخت���ار واأحد اأبن���اء املحلة، الذي 

ا، اإىل مركز  كان عم���ره اأدن���ى من العمر املذكور يف بطاقة الهوي���ة اأي�سً

التجنيد الإجباري.

م���ا اإن راآنا ال�ساب���ط ال�سمني ذو ال�سارب الكبري ال���ذي كان جال�ًسا 

خلف الطاولة، حتى قال: ما هذا الذي اأتيت به؟

فاأجبته بب�ساطة الأطفال: �سيدي، اح�سبنا مًعا جنديًّا واحًدا. 

ف�سح���ك ال�ساب���ط وخاطب املختار قائ���اًل: اأيها املخت���ار يبدو اأنك 
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اأخطاأت املكان، ل�سنا يف مدر�سة ابتدائية!

بع���د م�س���ي عامني، يب���دو اأّن املختار لحظ زيادة ط���ويل وقّرر اأين 

اأ�سبحُت منا�سًبا للتجنيد، فجاء لي�سطحبني. بينما مل ي�سّدق اأبي اأّنه 

ح���ان وقت جتنيدي، فكان يجيب املختار م�ستبع���ًدا ذلك. اإل اأّن ال�سيد 

»زيباي���ي« مل يكن ي�سغي اإىل كالمه؛ بل قال: »يا اأمر اهلل، هويته تقول 

اإّن عم���ره اثنان وع�سرون عاًما، ما عالقتي اإذا كنت ل تريد اأن ت�سّدق 

اأّن ابنك قد كرب؟!«.

عندما ذهب املختار، تنف�ض والدي بعمق وقال: »يبدو اأنه ل مفّر من 

ذلك، اذهب وجهز نف�سك، عليك الذهاب اإىل التجنيد«.

ويف الي���وم التايل، اأظّن اأّنه كان الأّول من �سهر متوز 1965م، يومها 

�س���رُت مع اثنني من اأبناء املحلة اإىل املخفر، ومن هناك اإىل مقر درك 

�س���رياز. فاأر�سلونا �سريًع���ا لتلّقي دورة ملدة �سهري���ن يف »جهرم«. وبعد 

انته���اء التدريب التحقن���ا بالفرقة املدرعة الثامن���ة خلوز�ستان، ت�سّمى 

حالًيا الفرق���ة )92(، فاأر�سلونا من هناك اإىل لواء دزفول)24( املدرع 

للخدمة الع�سكرية ملدة عامني. 

ح�سلت معن���ا حوادث كثرية يف »جهرم«، لك���ن اأكرثها اإثارة هو ما 

ح�سل مع �سابط ال�سف لكتيبتن���ا. كان اأ�ستاًذا بارًعا يف كيل ال�ستائم 

وال���كالم القبيح واللعن، ب�سبٍب وم���ن دون �سبب، كان يبحث عن ذريعة 

لُي�سم���ع اجلن���ود كالًما �سّيًئا، بدا لن���ا كاأّنه َمن اخ���رتع الكالم البذيء 

وال�ستائ���م، كان فم���ه يل���وك عب���ارات عجيبة غريب���ة ويطلقها، مما مل 

ن�سمعه من قبل. 

كان من �سواحي »جهرم«، له �سارب كثيف، و�سكل مفزع، ما اإن تراه 

حت���ى تق�سعّر فزًع���ا منه. وكان ُيتبع كالمه الب���ذيء برف�سة ل تذر لأحد 
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كرامة! والأ�سواأ من ذلك، مكانته؛ فقائد مع�سكر التدريب يهابه ويح�سب 

له األف ح�ساب، ول يحا�سبه على اأي خطاأ، رمبا لأنه ل ي�ستطيع ذلك!

اأذك���ر تل���ك الأيام، فاأكرث م���ا كان ي�سيطر على ال�سب���اب هو اجلهل 

والبت���ذال. حينها كان التدريب ي�سّكل فر�سة لتقومي ال�سلوك اخلاطئ، 

لكن �سابط ال�سف هذا بكالمه البذيء، اأغلق تلك املنافذ.

يف ظه���رية اأحد الأي���ام احلاّرة، كّن���ا جمموعة من اجلن���ود نتبادل 

احلدي���ث، واإذ ب�سابط ال�سف يدخل املع�سك���ر بدراجته الهوائية. وما 

اإن راآن���ا جال�س���ني مًعا حتى عب�ض وتق���ّدم نحونا، وقب���ل اأن يتوقف رفع 

رجله عن الدراجة ليرتّجل عنها، لعّله فّرغ غ�سبه ببع�ض ال�ستائم، لكّن 

حذاءه الع�سكري »البوتني« علق ب�سل�سلة الدراجة ف�سقط وعال �سراخه 

بقوة. تلّوى ح���ول نف�سه كالثعبان املج���روح، اإىل اأن و�سلنا اإليه، فرفعه 

احلرا�ض، ونقلوه ب�سرعة نحو �سيارة اجليب، واأخرجوه من املع�سكر.

يف الي���وم التايل، عند الجتماع ال�سباحي، اأُبلغنا اأّن مقود الدراجة 

اأ�ساب عني ال�سابط اليمنى، مما ا�سطرهم اإىل اإبقائه يف امل�ست�سفى.

بع���د ع�سرة اأيام، انته���ت الدورة التدريبية، وب���داأت مرا�سم خا�سة 

باجلن���ود، وقفنا بال�س���ف لت�سّل���م ر�سائلنا، واإذ ب�ساب���ط ال�سف يطّل 

بعين���ه امل�سّمدة، ولكّنه ما لبث اأن ت�سّم���ر يف مكانه واأطال التحديق بنا 

جميًع���ا، كّنا ننظر اإليه بدورنا، كان من ال�سعب علينا اأن نن�سى �سلوكه 

امل�سني، لذلك �سارعنا ترّددنا؛ هل نتقدم نحوه اأم ل؟ واإذ باأحد اجلنود 

يتح���رك ويك�سر جمود املوقف، تقّدم نح���وه، َفَلِحْقنا به. عندما حتّلقنا 

حول���ه، قام بع�ض اجلنود بتقبيله، حينها فقط ملحنا ب�سع قطرات دمع 

ت�سكبها عينه الي�سرى!

ا عن عام���ني من اخلدمة  يف مدين���ة »دزف���ول«، لدّي ذكري���ات اأي�سً
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الع�سكري���ة، م���ا زل���ت اأخ�سى البوح ع���ن اأيامه���ا. فاحلدي���ث عن تلك 

ال�سنت���ني املليئتني باحلوادث والق�س�ض يتعبني؛ اجلو املغلق للمع�سكر، 

وج���وه القادة القا�سية، جت���رّب �سابط ال�سف، الغرب���ة والوحدة، كانت 

الق�سة امل�سرتكة بني جميع اجلنود. 

مل يك���ن التدريب الع�سكري القا�س���ي والتمارين ال�ساقة �سوى و�سيلة 

لرتقي���ة الرتب الع�سكرية اأكرث مما تنفع وتقّوي. عن ماذا اأحتّدث؟ هل 

اأحت���ّدث عن املنامات املوح�سة وال�ستيقاظ لياًل، والهموم التي ل تغادر 

اجلن���ود اأبًدا؟ ل���ن اأ�ستطيع اّتهامه���م بطريقة �سيئة ج���ًدا، فبذلك قد 

اأجانب الإن�ساف، لكن مل ي�سدر عنهم �سيء ميكن اأن اأ�سفه باحل�سن. 

رمب���ا مل يكن الأمر باإرادتهم، فقد تلّقوا تربي���ًة ع�سكريًة خا�سة جعلت 

من اجلندي داّبة، ميكنهم اأن يحّملوا عليه ما ي�ساوؤون.

م���ن الن���ادر اأن جت���د بينهم اأح���ًدا لنّي الطب���ع، �سه���ل العريكة. من 

ال�سع���ب جًدا اأن تن�سى املحتالني واملتمّلقني هناك، الذين يرون كّل َمْن 

ه���م اأعلى منهم اآلهًة، وكل َمْن دونه���م درجة عبيًدا ل قيمة لهم. �ساأدع 

كل ذلك، واأكتفي بالإ�سارة اإىل بع�ض احلوادث التي اأظن اأنها اأّدت دوًرا 

هاًما يف تكوين نظرتي اإىل املجتمع حويل ويف اجلهاد الثوري.

رافقتن���ي �سورة تلك البقع احلمراء اإىل اخلدمة الع�سكرية، لأذهب 

بح���وادث عام 1963م ومواجهات �سرياز، الت���ي اأولدت داخلي وعًيا مبا 

ي���دور حويل، وبّت ل اأ�سّدق كل ما ُيقال بب�ساطة، بل كنت اأدّقق اأكرث يف 

اأي حدث.

ففي الأيام الأوىل، �سمعنا اأّن عدة ناقالت جند اأمريكية مّت ت�سليمها 

اإىل فرق���ة خوز�ست���ان، واإّن اأّول نقط���ة لتجربتها هي ل���واء دزفول. بعد 

ع���دة اأيام، �ساهدنا ناقلة جند )ماللة( واحدة تدخل املع�سكر من دون 

اأن تتوّق���ى �سيًئ���ا، وتتخّبط كاأنها ل تب�سر اأمامه���ا، كما بدت كاأّن اأحًدا 

البداية بعد النهاية
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م���ا يطاردها، فق���د اقتلعت يف طريقه���ا ن�سف الب���اب، وحملته معها. 

فيم���ا انفجر اجلن���ود و�سّباط ال�س���ف بال�سحك، لكّنه���م �سكتوا عند 

م�ساهدته���م نائ���ب اللواء اأي العقي���د »خزائي« وهو يخ���رج غا�سًبا من 

ناقلة اجلند بهيئة غريبة؛ لأّنهم يعلمون اأّنه لن يتوّرع عن فعل اأي �سيء 

ل�سف���اء غليله وتفري���غ غ�سبه. لكن هيبة املوق���ف مل متنع �سابطني من 

�سباط ال�سف من �ستمه هم�ًسا بينهما.

بع���د عدة اأي���ام من ه���ذه احلادث���ة، اأعلن قائ���د الل���واء يف املرا�سم 

ال�سباحية اأّن �سيًفا عزيًزا �سيحّل علينا من الوليات املتحدة الأمريكية، 

وعّم���م علين���ا منع اخلروج م���ن املع�سكر م���دة اأ�سبوع. اإّن���ه �ساوي�ض من 

اجلي�ض الأمريكي جاء ي�سرف على و�سع ناقالت اجلند تلك. 

تعّلمن���ا خالل الدورة التدريبية اأن الرت���ب والدرجات يف العامل كله 

تتب���ع قانوًنا واح���ًدا، وعل���ى �ساحب اأي رتب���ة اأن يحرتم م���ن هو اأعلى 

من���ه رتب���ة، يف حني راأينا ذلك اليوم اأّن عل���ى �سباطنا اأن يوؤدوا التحية 

ل�ساوي�ض!

كانت هذه الإهانة �سبًبا لغ�سب �سباطنا طيلة الأ�سبوع. كان اجلميع 

منزعًجا من جهل ذلك ال�ساوي�ض الأمريكي و�سلوكه املتكرّب.

بع���د اأربعة اأ�سهر م���ن خدمتنا يف املع�سكر، �سمعن���ا اأّن اثنتي ع�سرة 

طائرة مقاتلة و�سلت اإىل »قاعدة وحدتى اجلوية« املال�سقة ملع�سكرنا، 

لإج���راء جتربة دفع الطي���ار اإىل خارج الطائرة. اأذك���ر اأنهم قالوا اأنها 

تعمل على ثالثة اأنظمة، وعليهم اأن يحّددوا اأّيها اأف�سل. 

الأول؛ اإطالق���ه اإىل اخل���ارج بانفجار، والثاين؛ ع���رب رفا�ض دافع، 

والثال���ث؛ عرب الغاز. لكن ما ح�سل كان حادًثا موؤملًا جًدا؛ لأنه مل تفتح 

اأي من قمرات القي���ادة للطائرات الثنتي ع�سرة، وقتل اأربعة وع�سرون 



31

طي���اًرا وم�ساعد طيار م���ن طيارينا. لكن اأ�سداء ه���ذا احلادث ُخنقت 

�سريًعا قبل اأن تت�سرب اإىل النا�ض.

دمنا ب�س���دة حني ات�سح لن���ا اأننا اأ�سبحنا  كان اأم���ًرا موؤملً���ا لنا، و�سُ

حقاًل لالختبارات الع�سكرية الأمريكية.

حينه���ا اأح�س���روا هوات���ف اأمريكي���ة، وتوليُت بنف�س���ي اخلدمة على 

اأحدها. كان ال�سبب زيارة �سقيق ال�ساه للفرقة املدرعة، وقد يزور لواءنا 

���ا. فقدموا لنا جمموع���ة اأ�سئلة واأجوبة جاه���زة، اأمرونا بحفظها  اأي�سً

خالل يومني لنتمّكن من الإجابة فوًرا عندما ُتطرح تلك الأ�سئلة. 

مث���اًل؛ اإذا �ساأل���وا: ما هو هذا الهاتف؟ علين���ا اأن جنيب: اإنه هاتف 

يدوي اأمريكي يا �سيدي، وقد مّت �سراوؤه للجي�ض امللكي خا�سة �سيدي.

كن���ا ن�سعر بالإهان���ة من تكرار تلك الكلم���ات: »�سيدي، اأمريكي« يف 

كل الأجوب���ة، وكان ذل���ك يعذبن���ا، وحني علمنا اأّن اأخ���ا ال�ساه لن ياأتي، 

ُحّلت عقدة اجلن���ود و�ساروا ي�سخرون وي�سحكون مع كل كلمة »�سيدي« 

و»اأمريكي«.

ا، اأثناء ال�سطفاف �سباًحا، وخالل  يف اأواخ���ر مرحلة التجنيد اأي�سً

املرا�سم اأخرجوا عدة �سراويل اأمريكية، وا�ستعر�سوها اأمامنا، وحتّدثوا 

ع���ن خ�سائ�سها. تبادلنا نظرات التعّجب لأننا نعلم جيًدا اأنها من نوع 

املالب�ض التي �سُنجرب على جتربتها. 

ب���داأ �سابط ال�سحة بالتو�سيح: اإذا تعّر�ست جلرح خالل املناورات 

علي���ك اأن ترت���دي هذا ال�س���روال، اإىل اأن ت�سل �سي���ارة الإ�سعاف، واأن 

ُتغل���ق ال�سح���اب اإىل الأعلى حتى ي�سخ الدم من الق�س���م ال�سفلي للبدن 

اإىل الق�س���م العلوي، بهذا ال�سكل جتري تغذي���ة القلب بالدماء، لتتمّكن 

م���ن ال�سمود ملدة �ساعتني حت���ى ت�سل اإىل امل�ست�سف���ى. وعندما اأبلغنا 
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اأح���د جنود ال�سحة ب�سعره، اأدركنا ك���م ينهبنا الأمريكان. كانت قيمته 

مئة وخم�سني توماًنا، حينها كان باإمكانك �سراء ثالثة بيوت بهذا املبلغ 

يف �سرياز! 

والعجيب فيما بعد اأنني خالل مرحلة الدفاع املقد�ض كنُت كلما �ساألت 

اأح���ًدا من قادة اجلي�ض عن تلك املالب����ض، كانوا يقولون لي�ض لدينا مثل 

ذلك يف املوؤ�س�سة، بل كانت نظراتهم تقول يبدو اأن ال�سيد اأ�سدي يهذي!

ظه���ر يوم اخلمي�ض م���ن �سيف عام 1967م، �سّلم���وين ورقة ت�سفية 

ح�س���اب جتنيدي، وخرج���ُت من املع�سك���ر. اأح�س�س���ُت اأن بدين كقطعة 

حدي���د كان���ت ق���د و�سعت ملدة عام���ني حتت اأ�سع���ة ال�سم����ض مبا�سرة، 

و�ستنفطر مبج���رد اأن اأغ�سل وجهي. قرب املع�سك���ر هناك حنفية ماء، 

م���الأُت ي���دي وغ�سلُت وجهي، لكّن امل���اء �سرعان ما تبّخ���ر ومل يبق منه 

اأث���ر... بعد م�س���ي �ساعة، كنت يف موقف حاف���الت دزفول، اأحمل على 

ظهري حقيبة �سوداء واأنظر من حويل، منتظًرا حافلة �سرياز.

��������



بيت الكويت

عندم���ا �سعدنا م���ن الغرفة ال�سفلى للعّبارة، مل ن���ر اأثًرا للياب�سة، ل 

�س���يء حولنا �سوى البح���ر وال�سماء، واملاء يحيط بن���ا من كل جانب، ل 

اأذكر الوقت متاًما، اإل اأنني اأظّن اأنها ال�ساعات الأوىل للظهر.

قال القبطان: »ل تنظروا اإىل املياه كثرًيا كي ل ي�سيبكم �سوء«. لكن ما 

اإن اأمّت كالمه حتى اأح�س�سُت بالدوار، فجل�سُت يف مكاين. بينما كان ثالثة 

بح���ارة يتناوبون على ال�سيد، اأحرقت وجوههم ال�سم�ض وقد رموا �سبكة 

�سيد ال�سمك يف املاء. مل يكن الأمر من اأجل ال�سيد فح�سب، بل لي�سّكلوا 

غطاًء لوجودنا معهم و�سط البحر يف حال باغتتنا ال�سرطة البحرية. 

عندم���ا اأنهيُت اخلدمة الع�سكري���ة، كنُت بانتظار ع���دة اأ�سهر لأبلغ 

ال�س���ّن احلقيقية املنا�سبة لاللتحاق به���ا. كان الو�سع املعي�سي لأ�سرتي 

�سّيًق���ا، فتوج���ب علّي اأن اأعمل. كن���ُت اأمتنى لو اأن اأخوت���ي الأكرب مني 

كانوا اأحي���اًء! فعددنا كبري، واأبي يعاين ليوؤم���ن م�ساريف البيت، رمبا 

كان ذل���ك �سب���ب عودتنا اإىل مه���دي اآباد تاركني �س���رياز قبل التحاقي 

باخلدمة الع�سكرية من جديد.

يف احلقيقة، خالل ال�سنتني اللت���ني ق�سيناهما قرب مركز املدينة، 

، كان 
1
كّن���ا نعي����ض يف بيت م�ستاأج���ر يف حملة »زير طاق م���ريزا جوين«

بيًت���ا من طراز قدمي، ل ت���زال توجد على ن�سقه بع�ض البيوت يف املحال 

1- محلة في و�سط مدينة �سيراز قرب حمام الحكيم العام.



34

القدمي���ة ل�س���رياز. تتو�ّسطه باحة كب���رية، تتوزع منها ع���دة غرف، كل 

غرف���ة ُتوؤج���ر لأ�س���رة، فيما يحظ���ى �ساحب البي���ت بالزاوي���ة الأف�سل 

والأك���رث دفًئا. وكّن���ا �سبع عائالت نت�س���ارك البيت، بينم���ا يقطن على 

ال�سط���ح ال�سيد »يعقوبي« امل�سه���دي، لن�سبح بذلك ثماين اأ�سر. اأحببنا 

ذلك البيت كثرًيا، لكننا مل منكث فيه كثريًا. 

قب���ل ذهاب���ي اإىل التجنيد ع���ام 1964م، عدنا اإىل مه���دي اآباد. يف 

احلقيق���ة مل تكن امل�سكلة م�سكلة املعي�سة فق���ط؛ بل كان �ساحب البيت 

ي�ستغ���ل كل منا�سبة ليتذّرع بها ويطل براأ�سه من غرفته ليلوم اجلريان. 

قد تكون ذريعته تاأخري دفع الإيجار، اأو ارتفاع اأ�سوات الأولد، اأو �سوت 

الأبواب... وكما يقول ال�سريازيون: »اإّنه يتمتم ويتذمر«.

ل تزال ح���ّدة �سوته تطّن يف اأذين: »اأنت، لق���د حطمت الباب، فهو 

لي�ض لأبيك لتحر�ض عليه. عليك غًدا جمع اأغرا�سك والرحيل....«.

رح���م اهلل والدت���ي، كانت م���ن الن�ساء اللواتي تخت���زن كل الآلم يف 

�سدره���ا ليبقى زوجه���ا واأبناوؤها يعي�سون يف راح���ة. لذلك، كلما ارتفع 

�س���وت �ساحب البيت �سارًخا علينا، كان���ت جتيبه: »ح�سًنا يا حاج، لن 

يتكرر ذلك«.

عندما عدُت من اخلدمة الع�سكرية، كانت اأ�سرتي ل تزال ت�سكن يف 

مهدي اآباد. ف�سّمرُت عن �ساعدّي، وا�ستعددت مل�ساعدة اأبي والتخفيف 

عن كاهله، فاأنا البن الأكرب لالأ�سرة، والكل يتوقع مني ذلك. 

كان احل���اج »ن�سريي« من كبار املالكني للب�ساتني يف »ق�سر د�ست«، 

وكان م�ستودع���ه اآخ���ر مق�س���د يل للعمل، فب���داأُت عملي في���ه، اأقطف 

احلم�سي���ات والفواك���ه ال�سيفي���ة، نعّلبها ونختمها لت�س���ّدر اإىل الدول 

اخلليجية.

كان طموحي كبرًيا، فكلما مار�سُت عماًل وك�سبت ماًل، كنُت اأمتطي 
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فر����ض اخليال، فاأ�سرح بذهن���ي اإىل ذكريات بيتنا امل�ستاأجر يف �سرياز، 

واأحّدث نف�سي واأقول: هل �ساأمتكن من �سراء بيت لوالدي؟ لكني عندما 

قّدرُت اأّن ع�سرين عاًما من العمل يف م�ستودع احلاج ن�سريي لن حتقق 

يل ذلك، وتناهى اإىل م�سمعي ما يتناقله العّمال من م�ساألة تاأمني كلفة 

ا.  ال�سفر اإىل الكويت. وكّلما اقرتبُت منهم، بتُّ اأحلم مثلهم بال�سفر اأي�سً

ومن���ذ ذلك احلني، �سكنتني فكرة ال�سفر، كحال هوؤلء العّمال، فقد 

اعتدنا عندم���ا من�سك بالكي�ض لنمالأه بالبطاط���ا اأو الب�سل، اأو عندما 

نل�سق اأطراف �سناديق الفاكه���ة بع�سها ببع�ض اأن نتخاطب: » حترك 

يا اأخي، اآخر ال�سنة �سنكون يف الكويت. اإن �ساء اهلل«.

تل���ك الفكرة مالأت كياين، حتى عدُت ل اأتغيب عن عملي يف اأي يوم 

عطل���ة، ول عندم���ا ي�سيبني مر����ض، حتى ا�ستطع���ُت اأن اأجمع يف اآخر 

العام خم�سمئة تومان. فتوجهت اإىل ال�سم�سار حممود الذي يدير عملية 

ال�سف���ر اإىل الكويت، دفعُت له خم�سمئة توم���ان قب�سها يف اإيران، فيما 

بق���ي مبل���غ )األف تومان( موؤّج���اًل يقب�سه يف الكوي���ت، حررت مبوجبه 

�سنًدا مالًيا ممهوًرا باإم�سائي.

وتهّي���اأت اأ�سرت���ي للف���راق واأن ل ت���راين ثاني���ة يف اإي���ران، ف���كان 

ال���وداع �سهاًل، ُجّله بع����ض البكاء من والدتي واأخت���ي، وتقدمي الو�سايا 

والتحذيرات من اأبي، ومالمح قلق من عيون اإخوتي. 

كنا عدة اأ�سخا�ض م�سافرين، مّت نقلنا اإىل مدينة »بو�سهر« ال�ساحلية، 

و�سكّن���ا بيًتا �سدي���د الرطوبة، ل تدخل���ه ال�سم�ض، ومكثن���ا فيه بانتظار 

حتديد موعد الرحيل، واأّي رحيل ذاك حيث ل اأثر لل�سم�سار حممود ول 

للكوي���ت؟! يف النهار نحّدق بالبحر ويف الليل نحل���م بالكويت. كنا نعلم 

اأن عائالتن���ا تنتظر ر�سائلنا م���ن الكويت ل العودة من »بو�سهر«، لذلك 

مل نك���ن نفكر بالعودة اأبًدا. فيم���ا قّيَدنا القلق من الذهاب وعدمه، ومل 

بيت الكويت



36

ي�سمح لنا بالعمل ليخف���ف عنا قلق النتظار. تخّلينا عن كل �سيء بحًثا 

ع���ن ال�سم�سار، لكن يبدو اأنه قد تبخ���ر وطار، وعندما �ساقت �سدورنا 

من الغربة والقّلة، مل جند بًدا من العودة اإىل مهدي اآباد. 

م���ن جديد، يوم جديد. اأموالنا تبّخ���رت، لكن اأملنا بقي حًيا. عدنا 

لنعم���ل جمدًدا يف م�ستودع احلاج »ن�سريي«، وبني احلني والآخر نبحث 

عن ال�سم�سار لنحاول ا�سرتداد اأموالنا. 

�ستة اأ�سهر ق�سيناها على هذه احلال، حتى ا�ستطاع اأحد الأ�سدقاء 

الإم�س���اك ب���ه، واأ�سبح ماث���اًل اأمامنا. اأفرغ كٌلّ منا م���ا يف قلبه يف وجه 

ال�سم�س���ار، وطالبن���اه باأموالن���ا. اأخ���ذ يت���ذّرع لي���رّبر �سب���ب اختفائه: 

»ان�سغلُت، �سقط ابني يف املاء املغلي، دمرت حياتي«... وطلب منا مهلة 

ليعيد الأموال اإلينا.

اجلمي���ع كان يري���د ا�ستعادة امل���ال، بينما اأنا كن���ت اأفكر يف ال�سفر. 

فذهبُت اإليه برفقة اأحد اأبناء املحلة »�سريو�ض جعفري« وقلنا له: »املال 

لن ينفعنا، اأو�سلنا اإىل ال�ساحل الآخر«. فوعد بنقلنا. وبعد اأربعة اأ�سهر، 

وف���ى بوعده ونقلن���ا اإىل مدينة »عبادان«، ومن هن���اك اإىل اأطراف نهر 

القا�سمي���ة والب�سا�سرة. ويف الليل انتقلنا ب�سي���ارات نقل الأغنام، حيث 

و�سع���وا قاطًعا خ�سبًيا يف الو�سط، والأغنام فوقه ونحن حتته. اأما كيف 

كان و�سعنا حتت اأقدام الأغنام، فال داعي ل�سرحه...

بتن���ا ليلتني يف اإحدى القرى حتى يكتمل عددن���ا، ثم ركبنا العّبارة، 

و�س���ارت بن���ا يف نهر نح���و البحر. ويف ظه���ر اليوم الت���ايل، خرجنا من 

اأ�سفل العبارة، لنجد اأنف�سنا و�سط البحر.

�سم���ح لن���ا القبطان اأن نخرج لعدة دقائق، ث���م طلب منا العودة اإىل 

الأ�سف���ل واأغلق الباب علينا، وق���ال: »عليكم بال�سرب ف�سيتحقق حلمكم 

لي���اًل«. اأذكر عيني���ه الذابلتني، كانت نظراته اجلام���دة تقذف اخلوف 
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اإىل قلوبنا. 

وق���د خط���ر يل قب���ل ال�سف���ر اأنه ق���د يرمين���ا يف البح���ر لنكون من 

ح�س���ة احليتان، لكني الآن بعد اأن ك���رث عددنا مل اأعد اأخ�سى القبطان 

والبحارة. واإن كان يب���دو عليهم منذ البداية اأنهم يخاطرون لتح�سيل 

رزقهم، واأّن م�سرينا واحد.

لي���اًل، نادونا لن�سعد، كان���ت الأنوار تلمُع من بعي���د، قال القبطان: 

اإنه���ا فيلكة من اجل���زر الكويتية. عن���د منت�سف الليل، كن���ا نقف على 

بعد خم�سني م���رًتا من ال�ساحل، فاأنزلونا ب�سرع���ة، حيث ينتظرنا عند 

ال�ساح���ل جمموعة من الأ�سخا�ض ليقوموا بنقلنا بوا�سطة �سيارة �سحن 

�سغرية. �سررنا، اإذ لن ُنرْتك وحدنا يف هذا البلد. قال اأحدهم: »علينا 

اأن نعمل ملدة �سهر حتى ندفع لهم الألف تومان املتبقية بذّمتنا«.

مل تكن الكويت و�سهرتها وثقافة اأهلها كما ُو�سفت لنا. لكن، وجدنا 

يف احلقيقة اأنا�ًسا حديثي العهد بالنعمة، ينظرون اإىل املهاجرين كاأنهم 

عبي���د. جعلهم املال وال���رثاء من دون تعب متجرّبي���ن، ي�سعب التعامل 

معهم، لكن كل ذلك مل يردعنا عن اإكمال طريقنا. 

كّنا نظن اأننا �سنجد حالًّ للم�ساعب التي عجزنا عن اإيجاد احللول 

له���ا يف جمتمعنا وقد حالفني احلّظ حيث حللت، فقد تعاملُت مع معّلم 

اب اأتعامل مع اجللد واللحم والعظم.  �سريف، اأ�سبحُت م�ساعد ق�سّ

كن���ُت ن�سًط���ا وذكًيا. ف���دورة اخلدم���ة الع�سكرية ومت���ّرين يف قاعة 

الريا�سة يف املع�سكر عل���ى امل�سارعة، مّكناين من ممار�سة هذه املهنة 

باح���رتاف، فكنت اأذبح اخلروف، واأ�سل���خ جلده، واأحمل حلمه لري�سى 

عّني �ساحب العمل، ويدفع اإيّل اأجري يف املوعد املحّدد. 

كن���ت اأكتفي ب�س���رف القليل من اأجري، لأوفر الباق���ي، لعّلي اأحقق 

حلم���ي ال���ذي رافقني لعدة �سن���وات. علًما اأيّن راأي���ت يف احللم كي�سني 

بيت الكويت
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ا!  ممتلئني اأي�سً

تفاعلُت مع العمل جيًدا، بحيث مل اأعد اأهتم حلرارة الطق�ض نهاًرا، 

ول اأدّلل نف�سي كما يفعل الكويتّيون فيتنّعمون بكل الكمالّيات م�ستهلكني 

نفطهم، تاركني العمل لغريهم، وي�سمخون باأنوفهم اإىل عنان ال�سماء. 

اأتن���اوُل فطوًرا من اخلبز واجلبنة، واأتوجه اإىل عملي لأهّيئ الدكان 

قب���ل و�سول معّلمي، واأتناول لياًل ع�س���اًء خفيًفا واأنام، وعندما ل اأ�سعر 

بالتع���ب كنُت اأتقّلب مينًة وي�سرًة اأو اأ�سري هن���ا وهناك لأبعد عن نف�سي 

اأمل الغربة والبعد عن الأ�سرة، واأخّفف من دموعي.

م�س���ت ثالث �سنوات، ا�ستطعُت خاللها اأن اأحّول لأبوّي ثالثني األف 

توم���ان، م���ا مّكنهم من العودة اإىل �سرياز، و�س���راء بيت من طابقني يف 

 مببلغ �ستني األف تومان، دفع���وا ن�سفها نقًدا، 
1
حمل���ة ج���ادة »كازرون«

على اأن يدفعوا الباقي خالل عام.

يف  املقيمني  الإيرانيني  بني  الو�سل  �سلة  حينها  الر�سائل  كانت 

حمدوًدا  كان  الهاتف  عرب  فاحلديث  اإي��ران،  يف  اأهاليهم  مع  الكويت 

جًدا، واإذا توافرت ل ندري مبن نت�سل يف اإيران، فلم يكن هناك هاتف 

يف حملة »مهدي اآباد«، ولي�ض لدي من اأعرفه يف �سرياز ليخرب اأهلي 

الر�سائل حتى خطرت يل فكرة  اأقت�سر على  اإليهم. فبقيُت  فاأحتدث 

الغرفة،  لزميلي يف  ت�سجيل  ا�ستخدمُت جهاز  �سوتي،  �سريط  ت�سجيل 

وحتدثُت لن�سف �ساعة مفعمة باأحا�سي�سي، عن احلياة يف الكويت، عن 

اأ�سدقائي، عن عملي، ثم �ساألُت عن اأحوال اأختي واإخوتي وعن والدتي 

ووالدي باأحا�سي�ض اأكرث عاطفًة وحمبة، واأر�سلُت ال�سريط اإىل اإيران. 

1-كان في �سيراز �سابًقا اثنتا ع�سرة بوابة، وت�سع ع�سرة محلة، ثم جرى تق�سيمها اإلى �سّت بوابات 
واإحدى ع�سرة محلة. بوابات: باغ �ساه، ا�سفهان، �سعيدي، ق�ساب خانه، �ساه داعي، كازرون.
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عندم���ا كن���ُت اأحتّدث واأ�سّج���ل، كن���ُت كاأين اأرى كل اأف���راد اأ�سرتي 

اأمام���ي، حتى ردود اأفعالهم اإثر تعبريي عن ا�ستياقي اإليهم... كل ذلك 

كنُت اأراه!

بعد �سهر و�سلن���ي �سريط اآخر من اأ�سرتي، اأ�سرعت لد�ّسه يف جهاز 

الت�سجي���ل، وم���ا اإن بداأ اأبي بال���كالم، حتى اأوقفُت ال�سري���ط واأجه�سُت 

���ا عندما �سمعت �س���وت اأمي. مل ينقطع  بالب���كاء، وذل���ك ما حدث اأي�سً

بكائ���ي واأنا اأ�ستمع اإليه���م واإىل اأ�سواتهم الواحد تل���و الآخر، مل ت�سمح 

يل �س���ّدة اأ�سواقي اأن اأكمل، فا�ستغ���رق مني ذاك ال�سريط اأربع �ساعات 

لأ�ستمع اإليه بكامله!

ول�ّس���دة ذاك ال�سجن، ما زلت اأذكر بدّق���ة �سوت اأختي، كيف كانت 

تتحّدث وتبك���ي يف اآن مًعا وتقول: »جعفر اأخي فديتك من عزيز! اأ�ساأل 

اهلل بكرام���ة احل�س���ني اأن ي�سعدك بعد اأن جعلتنا منل���ك بيتنا، اأنا كلما 

كن�سُت البيت غ�س�سُت بالب���كاء ودعوُت لك، فنحن يف بيتنا، اأ�سبحنا 

نكن�ض بيتنا، وننظف بيتنا، ولي�ض بيت اأنا�ض اآخرين«..

بع���د م���دة اأر�سلُت ثالثني األ���ف تومان اأخ���رى، اأظ���ن يف اأوائل عام 

1972م حي���ث مت �سراء البيت بالكامل. حينها تعبُت من الغربة، وعدُت 

يف ال�سن���ة التالية اإىل اإيران لأبحث عن عمل ب���دل العودة اإىل الكويت، 

لكني مل اأج���د عماًل منا�سًبا، والأجور متدنية، يف حني كانت اأجوري يف 

الكوي���ت جيدة، لذلك مل اأقنع بالعمل يف �سرياز بالغاز وباأجور ل تغطي 

م�ساري���ف احلي���اة، واأعجز ع���ن م�ساع���دة والدي، لذلك ع���دت اأفكر 

بالعودة اإىل الكويت.

لكن يف هذه املرة كانت رحلة عودتي اإىل الكويت خاليًة من امل�ساكل، 

فلدّي كفيل هناك، بت ّاأركب الطائرة، اأذهب واأعود ب�سهولة.

بيت الكويت
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، الكل عرف اأن 
1
يف تلك الأيام اأقيمت يف �سرياز احتفالت 2500 عام

احتفالت »تخت جم�سيد« كانت ت�ستورد الطعام من فرن�سا، احلالقون 

وكل العامل���ني كان���وا م���ن الأجانب، ال���ورد لتزيني اخليم م���ن هولندا، 

جتهيزات اخليول من اإنكلرتا و... بالإجمال كانت اأموال اإيران تبّذر. 

كانت العالقات العربية مع اإيران يف اأ�سواأ حالتها، كان لدّي �سديق 

م�س���رّي يف الكويت يعمل مهند�ًسا يف جمال النف���ط، انتقد ب�سدة تلك 

الحتفالت التي اأقيمت يف اإيران.

حينه���ا فاجاأين بدخوله اإىل غرفتي حاماًل �سحيفة، رماها باجتاهي 

وقال يل بلهجته امل�سرية: »جعفر، خذ واقراأ«. ف�ساألته: »مل اأنت منزعج؟«.

 ق���ال: »انظ���ر م���اذا يفع���ل �ساهكم، لقد دف���ع �سبع���ة ماليني دولر 

لالإ�سرائيليني لين�سبوا لكم اخليم، البلد الذي يعجز عن ت�سنيع خيمة 

لأي �س���يء ينفع؟ كم���ا اإّن هذه اخليم اأُعّدت لياأتي م���ن ميار�ض الف�ساد 

وي�سرب اخلمور ويزين«. 

مل اأمتلك رًدا، فاأنا �ساب متدّين، واأ�سّلي كل يوم يف امل�سجد بالكويت، 

ا، لكني ل�سُت مّطلًعا على ما يجري يف  واأعترب نف�س���ي جماهًدا ومعار�سً

بل���دي. فالإيراني���ون يف الكوي���ت يجتمعون يف �ساع���ات فراغهم، وياأتي 

اأحده���م ليقول »من���ذ اأ�سهر واأبي معتقل«. والآخر يق���ول: »اإّن ابن عمه 

قد ق�سى نحبه حتت التعذيب. وغريه يتحدث عن الإمام اخلميني} 

الذي مّت نفيه اإىل النجف و....

وبقيُت يف الكويت اأزاول عملي، حتى اأ�سبحُت »املعّلم« وامتلكت حماًل 

اب �سعًبا، اأكرثهم يغ�ّسون يف  ا اأبيع في���ه اللحوم، كان عمل الق�سّ خا�سً

املعام���الت، وي���رّبرون لأنف�سهم ب���اأن النا�ض تطلب اللح���م من الفخذ، 

1- اأي م���رور 2500 ع���ام على تعيين قور�ض الأول ملًكا ح�سب التقويم ال�ساهن�ساهي؛ وقد تم تغيير 
ه���ذا التقوي���م اإلى الهجري ال�سم�سي الذي يبداأ من الهجرة النبوي���ة ال�سريفة وتّم تثبيته في نظام 

الجمهورية الإ�سالمية ر�سمًيا اإلى جانب الهجري القمري بعد اأن حاول ال�ساه المخلوع تغييره.
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واإذا كان ال���كل يريد حلم الفخذ، فه���ل نرمي باقي اللحم بعيًدا؟! لذا، 

يبيعونه���م حلًما اآخر على اأنه من الفخذ، ويعتربون اأنف�سهم م�سطرين 

للكذب على الزبائن.

 الذي 
1
بع���د ذلك، �سرعان ما بداأُت اأح�سر درو�ض »اآية اهلل جنابت«

جاء اإىل الكويت حديًثا، وكان له اأثره يف تغيريي. حيث �ساألت �سماحته، 

فاأجابني: »اإّن عملكم هذا حرام«.

قلُت له: »عندها �سيذهب الزبائن اإىل اآخر«. قال: »ل عالقة لك مبا 

يفعله الآخرون«.

فاأو�سحُت له: »عملت هكذا لثالثة اأ�سهر كاملة«.

انتف����ض ال�سيخ وقال: »انه�ض �سريًع���ا، عليك برّد املظامل وترك هذا 

العمل«. 

كان���ت كلم���ات ال�سيخ كافي���ة لأترك ه���ذا العمل، واأجم���ع اأغرا�سي 

واأعود اإىل اإيران ب�سكل نهائي.

لكن���ي الآن، ما زلُت اآمل اأن اأرى �سديقي املهند�ض امل�سري جمدًدا، 

لأ�ساأل���ه: يا اأخي العزيز، متى �سينتهي الت�سّل���ط الأمريكي والإ�سرائيلي 

على الدول العربية؟!

��������

1- المرح���وم اآي���ة اهلل ال�سي���خ ح�س���ن عل���ي نجاب���ت ال�سيرازي، م���ن العلم���اء ذوي الألباب، عمل 
ف���ي تربي���ة النفو����ض والأرواح الم�ستعدة اإلى جانب ال�سهي���د ال�سعيد اآية اهلل ال�سي���د عبد الح�سين 

د�ستغيب. توفي عام 1989م، ودفن اإلى جانب ال�سهيد د�ستغيب، كما ا�ست�سهد ابنه »محمد ح�سين« 

خالل الدفاع المقد�ض.

بيت الكويت
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اثنا ع�سر عاًما م�س���ت على مواجهات �ساحة »�ساهت�سرياغ«، اأ�سبح 

. ول يزال بيتنا 
1
عم���ري �سبعة وع�سرين عاًم���ا، وقد تزوجُت منذ ع���ام

يف بواب���ة »كازرون«. يف اأحد الأيام، ع���دُت اإىل البيت ظهًرا بعد انتهاء 

عمل���ي، فُطرق الب���اب، وعندما فتحت���ه راأيُت �ساًبا بعم���ر الت�سعة ع�سر 

عاًما ب�سعر جمدول على كتفه. 

فحّدق���ت به وعرفته، اإن���ه »مهدي الفريوزي« ال���ذي عهدته �سغرًيا 

جاًرا لنا منذ عام 1963م، عندما كنا نعي�ض حتت »طاق مريزا جوين«، 

كان���ت تقط���ن بجانبنا اأ�سرة كثرية ال�سجيج، يعم���ل الأب يف اخلياطة، 

ولديه ع���دة اأبناء وبن���ات، وكان »مهدي« ذو الت�سع �سن���وات اأ�سغرهم، 

بينما كان عمري خم�سة ع�سر عاًما.

قل���ُت: »ما �ساء اهلل، لق���د كربت«. فتب�ّسم وطل���ب التحّدث اإيّل عدة 

دقائ���ق. تبنّي اأّنه كان متخّفًيا لعدة اأ�سهر، فظننت اأنه يريد اللجوء اإىل 

بيتنا. 

طلبت منه الدخول اإىل البيت، لكنه رف�ض واأ�سّر على التحّدث معي 

على انفراد، وكانت هناك اأر�ض خالية خلف بيتنا، ي�سّميها ال�سريازيون 

1- بع���د عودت���ي من الكويت بعدة اأ�سهر تزوجت يوم 1974/8/31 بفت���اة موؤمنة تقية، اختارتها لي 
والدتي من حلقات القراآن، وح�سب العرف القديم لم اأرها حتى ليلة العقد والزواج، فقد اعتمدُت 

على عيون اأمي، فاأهداني اهلل رفيقة متدينة وحميمة، �سبرت معي دوًما وا�ستقامت، ل اأجد كلمات 

ت�سعفني لأوؤدي �سكرها.
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»اأر�ض الويل«، كانت منا�سب���ة لل�سري فيها والتحدث على انفراد. �سرنا 

ل�ساعة، وحتدثن���ا عن اأمور �ستى، حتّدث هو اأغلب الوقت فيما كنت اأنا 

اأ�سغ���ي، حتّدث عن الو�سع الأمني والبولي�س���ي ال�ساغط على املجتمع، 

وع���ن الف�ساد الذي مور����ض اأثناء احتفالت »2500 ع���ام«، وراأي الإمام 

اخلمين���ي الذي اأ�س���در بياًنا من النج���ف، و�س���رورة املواجهة اجلدّية 

واملنظمة للنظام.

عندما و�سل حديثه اإىل التدخل الأمريكي والإ�سرائيلي يف احلكومة 

واملجل�ض وال�سناعات الكربى وال�سغ���رية؛ بل وحتى يف اأ�سغر الدوائر 

الر�سمي���ة لالأق�سية، تغرّي لون وجهه ملا اأظه���ره من �سّدة الغ�سب. كان 

كّلم���ا انتهى من مو�سوع يرفع راأ�سه ليتفّر�ض يف مالحمي، ويلم�ض مدى 

تفاعل���ي ويقراأ اأف���كاري وردود فعلي، قبل اأن يخف����ض راأ�سه من جديد 

يخط���و خطوة بطيئة، ثم بخطوة خفيف���ة ي�سرب مبقّدم حذائه ح�ساة 

�سغرية، تكون مقدمًة ليتناول مو�سوًعا جديًدا! 

كان يتكل���م بطريق���ة حازمة ومقت���درة، بحيث مل اأع���د اأ�سعر بفارق 

ال�سنوات ال�سبع التي تف�سل بيننا! بل �سعرت يف حلظات اأن روحه اأكرب، 

واأنه اأكرث خربة وجتربة مني. 

وبحركة لفتة �سحب مبق���دم حذائه ح�ساة �سوداء و�سربها ب�سّدة، 

وو�س���ع ي���ده على كتفي فعلمُت اأن���ه يريد الذهاب. ق���ال: »عذًرا ملجيئي 

ظه���ًرا وتاأخ���ريك عن زوجتك وبيت���ك وغدائك.. عل���ى اأي حال مل تقل 

يل، ه���ل اأنت م�ستع���د للعمل معنا اأم ل؟ لن اأ�س���ّر عليك، لكن اإذا كنت 

ل ترغب بذلك، فعليك بدفن كل ما �سمعته مّني يف هذه ال�سحراء«.

على الرغم من رغبتي يف لقاء اأع�ساء جمموعته، قلت له: »اأمهلني 

بع�ض الوقت«. 

اأظ���ّن اأنني اأردُت اأن اأُفهمه اأّنن���ي الأكرب �سًنا، فال ميكنك احل�سول 

الحصاة السوداء
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عل���ى موافقتي به���ذه ال�سرعة، فقلُت له: »ل ي�ستطي���ع الإن�سان اأن يّتخذ 

قراًرا �سحيًحا ببطن خاوية. ع�سًرا، �ساأبلغك بجوابي النهائي«.

تواعدنا على اللقاء عند ال�ساعة ال�ساد�سة بعد الظهر يف حمل خياطة 

لأح���د الأ�سدقاء. و�سل قبلي اإىل املوع���د، واأخربته اأّنه لي�ض لدي م�سكلة 

مع الق�سية ب�سكل عام، لكن علّي اأن األتقي مع اأع�ساء املجموعة مبا�سرة. 

وافق، وذكر ا�سم »�سعيد« وهو �ساب من�سد معروف، يبدو اأنه توارث 

عن اأجداده تالوة املجال�ض احل�سينية، لذلك اأ�سبح ا�سم العائلة »ذاكر 

ا اآخ���ر، �سيد عامل دين ا�سم���ه »�سجاع الدين«  احل�س���ني«، وذكر �سخ�سً

وقال اإنه م���ن اأ�سرة »د�ستغيب« ال�سهرية يف �سرياز؛ وهذان ال�سمان مل 

يكونا ماألوفني بالن�سبة يل.

ح���ّدد املوعد الالح���ق يف بيت ال�سيد »�سجاع الدي���ن«، و�سبقني اإليه 

ا، وكان حذًرا يف حركته، ح�ّسه الأمني عاٍل ب�سكل جيد؛  ه���ذه املرة اأي�سً

اأ�س���ار يل من بداي���ة زقاق بيت ال�سيد لأدخل الزق���اق بعده لنلتقي فيه، 

حي���ث �سّلم عل���ّي وعانقني قائاًل: »من الأف�س���ل اأن ل يرانا اأحد مًعا يف 

 هم كما تظّن واأكرث«. 
1
ال�سارع، فرجال ال�سافاك

عندما و�سلنا اإىل مدخل منزل ال�سيد، لحظنا اأّنه ترك الباب ن�سف 

مفتوح، كان موجوًدا يف باحة البيت بانتظارنا، قابلني كاأنه يعرفني منذ 

�سنوات: »اأهاًل بال�سيد جعفر العزيز! اأهاًل و�سهاًل، نّورت البيت«.

تعجبُت كيف عرف ا�سمي، وازددت تعّجًبا عندما راأيُت كي�ض مالكمة 

يتدىّل م���ن �سجرة »بو�سف���ري« القدمية، وملحت بعد ع���دة اأمتار اأدوات 

ريا�سية منزلية اأخرى. مل يكن �سعًبا مالحظة اجل�سم الريا�سي لل�سيد 

1- جه���از اأمن ال�سافاك هو منظمة �سرية اأ�س�سها ال�ساه، واأ�سرفت منظمة )CIA( على تدريبها، 
ارتكب���ت الجرائم الكبيرة اإلى ح���د اأن داعمي ال�ساه من منظمات دولية اعتبرتها اأ�سواأ منظمة في 

انتهاك حقوق الإن�سان )المترجم(.
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حتت زّيه العلمائي، لكني مل اأ�سدق اأّن هذه الأدوات له. فما عالقة عامل 

الدي���ن بالريا�سة؟ ظننتها جلار اأو لأحد اآخر اأودعها عنده، ومل اأ�سدق 

اأنه ي�ستخدمها حتى قادنا اإىل غرفة حيث جل�سنا و�سرعنا باحلديث...

اأكرث ما اأده�سني، حينما �ساأله ابنه الأكرب عن اأمر ما بالإجنليزية، 

فاأجابه ال�سيد باللغة ذاتها، وكانت لهجته متقنًة بحيث اإيّن لو اأغم�سُت 

عين���ّي لظننُت اأّن املتحدث رج���ل ذو �سعر اأ�سقر وعينني زرقاوين وذقن 

ٍحليق يرتدي بدلة اأجنبية بربطة عنق.

حتّدث ال�سيد بكالم ي�سبه ما قاله »مهدي« قبل اأيام خلف بيتنا، ثم 

حّدثني عن ن�ساط املجموعة واأكد على �سرية ذلك، فنّبهني اإىل خطورة 

البوح به حتى لو تعّر�سُت لالعتقال ولأ�سواأ اأنواع التعذيب. 

اأثناء احلديث، و�سل »�سعي���د ذاكر احل�سني« فطلب ال�سيد من ابنه 

الأكرب ترك الغرفة. بقينا نحن الأربعة، وو�سع كّل مّنا يده اليمنى على 

ا ما دمنا اأحياًء. يد الآخر، واأق�سمنا اأّننا لن نخون بع�سنا بع�سً

وذّكرن���ا ال�سيد بقول ر�س���ول اهللP: »اإن كنتم اثنني فلياأمر اأحدكما 

الآخ���ر«، اأي ل بد من م�سوؤول يتوىل قي���ادة املجموعة، ور�سم على ورقة 

�س���ارة املجموع���ة، ووزع امل�سوؤولي���ات بيننا بعد الت�س���اور وتوافق الآراء. 

وق���ال بج���د: »اإذا مل ناأخذ الأمر ب�سكل جّدي م���ن الآن، فلن نتمكن من 

ال�ستمرار عندما يزداد عدد اأفراد املجموعة غًدا«.

وكان م�سيًب���ا يف توّقعه، ف�سرعان ما التح���ق باملجموعة طالب علم 

�س���اب من مدينة قم، واأحد اأقرباء »مه���دي الفريوزي«، فاأ�سحينا �ستة 

 لن�سخ بيانات 
1
اأ�سخا����ض، ت�ساركنا يف الدفع لن�سرتي جه���از »ا�ستن�سل«

الإم���ام اخلمين���ي، اإ�ساف���ة اإىل جه���از مذي���اع وم�سجلة، بحي���ث نرفع 

�سوتهما ب�سكل �ساخب، فال ي�سمع اجلريان �سوت جهاز ال�ستن�ساخ. 

1- طابعة.
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كان ا�ستن�س���اخ البيان���ات كافًي���ا ملن ل يع���رف �سيًئا ليّطل���ع على كل 

ق�ساي���ا احلكومة وف�ساد النظام. رغم اأننا كن���ا نطلع على بع�ض الأمور 

الأخرى ب�سبب عالقاتنا. وكّلما ات�سعت دائرة عمل هذه املجموعة وباقي 

ا اأ�سالي���ب التج�س�ض والعتقالت  املجموع���ات يف املواجهة؛ تنّوعت اأي�سً

والتعذيب من قبل جهاز ال�سافاك. وكلما ازدادت ح�سا�سية ال�سافاك من 

ناحي���ة، ازداد اإح�سا�سنا بواجبنا لتوعي���ة اأهايل املدن ال�سغرية والقرى 

من ناحية ثانية؛ وهكذا ان�سّب اهتمامنا يف التوجه نحو املدن الأ�سغر. 

كان بع�سن���ا يق�سدها ويع���ود، وبع�سنا الآخ���ر كان ي�ستوطن فيها، 

لكّنن���ا كّن���ا نغرّي امل���دن واملواق���ع حينم���ا ن�سع���ر اأّن اأمرن���ا �سُيك�سف اأو 

�سنتعر�ض لالعتقال. 

، اإل اأّننا 
1
بعد م���دة، قررنا الذهاب اإىل منطقة »نور اآب���اد مم�سني«

كّن���ا مرتّددين، فذهبنا عند الغروب اإىل اأحد م�ساجد �سرياز القدمية، 

اأن���ا والأخوان مهدي وحمم���ود الفريوزي، وبعد �س���الة الع�ساء، جل�سنا 

اإىل جانب اإم���ام اجلماعة، كان �سيًدا متقدًما يف ال�سن ذو وجه نوراين 

ا�سم���ه »ال�سيد العلوي«، �ساألناه عدة اأ�سئل���ة يف الفقه والأحكام بانتظار 

خروج امل�سلني، ثم طلبنا منه اأن ي�ستخري لنا هل نذهب اإىل »نور اآباد« 

اأم ل، رف���ع عباءت���ه التي كانت ق���د �سقطت عن كتفيه، وتن���اول القراآن 

وقّبله، واأغل���ق عينيه، ومتتم ببع�ض الكلمات، ثم فتح القراآن، قراأ عدة 

اآيات، ث���م نظر اإلينا مت�سفًحا وجوهنا وق���ال: »اأح�سنتم، �سفر مبارك 

اإن �س���اء اهلل، فيه اخلري والربكة، اإنها جي���دة، جيدة جًدا، توكلوا على 

اهلل واذهبوا«.
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1- تبعد عن �سيراز م�سافة مئة وخم�سين كيلومتًرا جهة الغرب، يتحدث اأهلها باللغة الكردية، منطقة 
وا�سعة، قدمت الكثير من ال�سهداء خالل الثورة والحرب المفرو�سة، فكانت ال�سباقة في محافظة فار�ض.



التهمة: الغياب لمدة شهرين

 بع���د ا�ستخارة ال�سيد العلوي مل يعد لدين���ا �سك، حملنا متاعنا من 

�س���رياز متوجهني اإىل »نور اآباد مم�سني«. وكان ال�سيد �سجاع الدين قد 

ن�س���ق مع جماهدي نور اآباد، فتوجهنا اإىل هن���اك بذريعة العمل، لكننا 

كنا ن�سكل يف الواقع ج�سر ارتباط للثوريني بني �سرياز ونور اآباد.

كن���ا نعود اإىل �سرياز اأيام اجلمعة ونزور الأ�سرة ثم نعود، لكن حياة 

العزوبية يف »نور اآباد« كانت �سعبة على �ساب حديث العهد بالزواج. مل 

اأحتم���ل الأمر اأكرث من عدة اأ�سهر، بعُت بي���ت �سرياز، ونقلُت اأبي واأمي 

وزوجتي اإىل نور اآباد. 

كن���ت اأق�س���ي اأيامي نهاًرا يف حم���ل اخلياطة، ولي���اًل يف البيت. اأما 

الأخ���وان فريوزي فكانا ينام���ان داخل املحل، يف حني كان مهدي يتنّقل 

بني املدن الأخرى.

يف اأح���د الأي���ام عاد مهدي م���ن مدينة قم، ودخل املح���ل، فاأخذين 

جانًب���ا وهم����ض يف اأذين: »جّه���ز نف�س���ك، اأماَمنا �سفر ه���ام �ساأخربك 

ب���ه لحًقا«. كان يتح���ّدث دوًما بطريقة ل ت�سمح بال�س���وؤال عن املق�سد 

وتاري���خ الرحيل بدقة، ول حتى عن ال�سب���ب اأ�سا�ًسا. اكتفيت بهّز راأ�سي 

كعالمة على املوافقة قائاًل: »ح�سًنا«.

بع���د ع���دة اأيام، ات�سل بي م���ن قم وقال: »لي�ض لدين���ا وقت، دع كل 
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�سيء، وتعال اإىل قم«.

كل م���ا ا�ستطعت فعله هو ت���رك ر�سالة لأهلي اأق���ول فيها: »�ساأغيب 

ع���دة اأيام، ف���ال تقلقوا علّي«. اأخذُت الع�سرين األ���ف تومان املتبقية من 

ثم���ن بيت �س���رياز، وو�سعتها يف حقيبة، وانتقلُت م���ن حافلة اإىل اأخرى 

حتى و�سلت اإىل مدينة قم.

توّرمت قدماي من طول اجللو�ض يف احلافلة ومل تدخال يف احلذاء، 

فطويت اآخره وترجلت، لكني مل اأعد اأحتّمل امل�سي، ركبُت �سيارة اأجرة 

ال�سيدة فاطمة املع�سوم���ة، ومتنيُت لو اأن مهدي قد 
 

للو�س���ول اإىل حرم

اأعد يل مكاًنا مريًحا لأنام فيه ب�سع �ساعات. 

وبن���اًء لالتفاق امل�سبق، التقينا اأم���ام احلرم. بادرين مهدي: »وقتنا 

ل يت�س���ع اإل لزيارة �سريعة وغداء اأ�سرع«. اآخر لقماتي ازدردتها �سريًعا 

وبلعتها، فقام وقال مبت�سًما: »اأخي العزيز، اأ�سرع، تاأخرنا«.

اأوقف �سي���ارة اأجرة، لتنقلنا اإىل موقف حافالت قم، ا�سرتى تذاكر 

�سف���ر اإىل »يزد« وركبنا. مهدي يحتفظ دوًم���ا باأ�سرار، لعّل عمله جعله 

هكذا، فكلما �ساألته اإىل اأين �سنذهب؟ وملاذا نحن ذاهبون؟ كان يجيب 

بعب���ارات ل حتتوي جواًب���ا! مثل: ملاذا نحن ذاهب���ون براأيك؟ �ساآخذك 

اإىل مكان مل تره من قبل، ملاذا تكرث الأ�سئلة هكذا؟ انظر اإىل الطريق، 

تاأمل يف اأرا�سي اهلل.

عندم���ا اقتنعت باأّن���ه ل فائدة م���ن ال�سوؤال، جل�س���ُت كطفل مطيع، 

عّدلت جلو�سي على الكر�سي، ونظرُت اإىل اأر�ض اهلل حتى غفوت.

و�سلن���ا »يزد« لياًل، فقام ب�سراء تذكرتني اإىل »زاهدان«، ثم توجهنا 

اإىل ُنزل لنبيت ليلتنا. طوينا طريق )يزد - زاهدان( مع الأ�سئلة التي ل 

ا، وو�سلنا زاهدان يف الليل���ة التالية. كان مهدي يحمل  ج���واب لها اأي�سً
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مع���ه عنوان مقهى، �ساأل عنه �سخ�سني حت���ى عرثنا عليه. كان وا�سًحا 

اأّن عملنا مهما كان، ف�سيبداأ من ذلك املقهى. 

�ساح���ب املقه���ى كان يعلم اأننا مل ن���اأِت لتناول وجب���ة الع�ساء فقط، 

فبع���د تناول ع���دة اأ�سياخ م���ن الكبد امل�س���وي التي و�سع���ت اأمامنا على 

ا مظلًما، يف نهايت���ه مبنى ذو باب  الطاول���ة. اأخ���ذ باأيدينا وعربنا مم���ًرّ

خ�سب���ي قدمي مت�سل بباحة �سغ���رية، فيها غرفة �سغرية، علينا اأن ننام 

لياًل فيها. خف�ض �ساحب املقهى �سوته، كان علينا اأن ندخل الغرفة من 

دون �سجيج. بحثُت عن زر الكهرباء كالأعمى، لكن مهدي اأم�سك بيدي 

وقال: »ه�ض، ل ت�سيء امل�سباح لئال ي�ستيقظ النيام، في�سمعوا كالمنا«.

بات���ت اأيدينا تقوم ب���دور اأعيننا، فتح�س�ست اجل���دار لأجد طريقي 

عربه و�سرُت مبحاذاته حتى اأح�س�ست ب�سيء وثري لكنه خ�سن، كان �سيًئا 

ما بدا كفرا�ض، وهناك و�سادة فوقه، تكفي لألقي براأ�سي عليها بعد كل 

عن���اء ال�سفر، واأد�ض يدي يف حقيبت���ي لأطمئن على مبلغ الع�سرين األف 

تومان بعد �سفر ثالثة اأيام. 

عندم���ا ا�ستيقظت �سباًحا لل�سالة، فهمُت مل���اذا منعني مهدي من 

اإ�س���اءة امل�سباح، فلم يكن يف الغرفة غ���ريي اأنا ومهدي، لكن اللحاف 

والفرا�ض مليئان بالقمل، والو�سادة التي كانت يف يوم من الأيام قما�ًسا 

اأبي����ضَ اأ�سبحت داكنة �سديدة الت�س���اخ، ومل يكن غريي اأنا ومهدي يف 

الغرفة. �سليُت يف الباحة، ومل اأعد اأرغب بالعودة اإىل الغرفة، فتوجهُت 

اإىل املقهى ومت�سيت فيه حتى حان وقت الفطور.

بع���د الفطور، اأبلغني مهدي ب�س���رورة ت�سريف الأموال اإىل عمالت 

�سعبة، كان يعرف العنوان م�سبًقا. توجهنا مبا�سرة اإىل ال�سراف »عبد 

التهمة: الغياب لمدة شهرين
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، ثم اأخرج 
1
املجيد«، اأعطيناه املبلغ كله، واأعطانا باألف تومان »روبيات«

ورق���ة روبية واحدة من جيبه، ودّون الرق���م املت�سل�سل لها يف دفرته، ثم 

�س���ّق الروبية اإىل ن�سفني، اأعطانا ن�سًفا وقال: »هذا و�سل بباقي املال، 

عندم���ا ت�سلون اإىل »كرات�سي« �سلموهم هذا الن�سف، لي�سّلموكم املبلغ 

املتبقي، فالبلو�ض ل يخونون مطلًقا، اأبًدا«.

عنده���ا فقط اأدرك���ُت اأننا �سنذهب اإىل »باك�ست���ان«، مّد مهدي يده 

اإىل جيبه، واأخرج ماًل قّدمه لعبد املجيد بدل اأتعابه، وودعه وعدنا اإىل 

املقهى. كانت هناك �سي���ارة نقل �سغرية من نوع »�سيفروليه« تنتظرنا، 

ركبنا فيها وتوجهنا اإىل »مري جاوه«، تزودنا ببع�ض الطعام لن�ستعني به 

على عبور ال�سحراء.

كان علينا انتظار حل���ول الظالم، لي�سكل �ساتًرا حني ننتقل بدراجة 

ناري���ة اإىل اجلانب الآخر من احلدود مع باك�ستان، مب�ساعدة اأ�سخا�ض 

ب���دا اأّن عمله���م ال���ذي يتقا�س���ون عليه اأج���ًرا هو نق���ل امل�سافرين غري 

القانونيني. جاء اأحدهم بدراجة رو�سية ال�سنع، وبعد نقا�ض ومفا�سلة، 

ر�ست ال�سفقة على مئة وخم�سني توماًنا. 

�سمعن���ا من قب���ل اأن الدراجة الرو�سية �سريع���ة وحمّركها قوي، لكن 

هذا ال�سائق مل يرحم حتى نف�سه ليح�سل على املئة واخلم�سني توماًنا، 

فكي���ف بنا نحن، مت�سكُت ب�س���دة بال�سائق، ومت�سك مهدي بي. لن اأبالغ 

اإذا قلُت اإّننا قطعنا ن�سف امل�سافة على املقعد ون�سفها الآخر يف الهواء. 

ب�سب���ب �سرعت���ه، وكان �س���وء الدراج���ة ل يك�سف املطب���ات واملرتفعات 

القليلة والكبرية يف الطريق �سعوًدا وهبوًطا يف ال�سحراء. 

وكلم���ا �سرخنا به »خّفف ال�سرعة«، يق���ول: »مت�ّسكوا جيًدا يا اأخوة، 

1- عملة هندية.



51

اإنه عملي، واأنا اأُجيده، لن يح�سل �سيء«. لكّن دراجته كانت ترتفع عدة 

اأمت���ار ثم تهبط، فينال من���ا الأمل، لن�سرخ ثانية: »خّفف �سرعتك بحق 

القراآن«. 

توق���ف ال�سائق وقال: »هل تريدون اأن اأعيد اإليكم اأموالكم لترتّجلوا 

يف ه���ذه ال�سح���راء؟!«. عندها، عربنا ما تبقى م���ن الطريق �سامتني، 

فيم���ا حتّطمت اأبداننا وُعجنت، وتغرّبت وجوهن���ا حتى و�سلنا اجلانب 

الآخر من احلدود.

وم���ا اإن و�سلنا حتى حت���رك ال�سائق وغادر امل���كان بال�سرعة نف�سها 

حت���ى غاب عن النظر، �سرنا وحيدين يف ال�سحراء، وم�سابيح املدينة 

تغازلنا من بعيد، وجدنا حفرة بدت كاأنها تدعونا للنوم فيها حتى �سالة 

ال�سب���ح. اتخذُت من حقيبتي و�سادة، ومل اأعد اأعي �سيًئا حتى اأيقظني 

مهدي. تو�ساأنا مباء ال�سرب ال���ذي كان معنا، و�سلينا، وانطلقنا م�سًيا 

على الأقدام.

مل يكن يف�سلن���ا عن مدخل مدينة »تفتان« �سوى كيلومرتين. خالل 

الطري���ق بداأ مه���دي يو�سح يل �سبب جميئنا اإىل هن���ا، وماذا علينا اأن 

نفعل. توقفُت ونظرت اإليه ليدرك اأنه مل يعد هناك من داٍع لإخفاء هذا 

ال�سر حتى الآن. 

اختباأن���ا ق���رب �سك���ة القطار، وم���ا اإن حترك القطار حت���ى هرولنا 

خلفه، ومت�سكنا به، واختفينا داخل عربة �سحن الب�سائع. 

قبل الو�سول اإىل حمطة مدينة »نوكندي« خفف القطار من �سرعته، 

فقفزنا منه، ودخلنا �سوق املحطة، تناولنا خبًزا يقال له »ت�ساباتي« يعّد 

م���ن القمح والزي���ت وال�سكر. بعد الفطور، كان���ت املهمة -كما اأخربين 

مهدي- اأن نعرث هنا على عامل دين ا�سمه »مقي�سة«. ل اأدري كيف ن�ّسق 

التهمة: الغياب لمدة شهرين
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الأمر بحيث عرثنا عليه �سريًعا. 

ه���ذه املرة كمّنا نح���ن الثالثة للقط���ار، وعندما حت���رك ركبنا اإىل 

»كويت���ه« لنلتق���ي هن���اك باإم���ام اجلماعة، وهو �سي���د معّمم، يق���ال اإّنه 

حنا  ممثل الإمام اخلميني يف كويت���ه. ا�ست�سافنا عنده ثالثة اأيام، و�سّ

ل�سماح���ة ال�سيد الأو�س���اع الإيرانية، وتوجهات النا����ض، وظلم النظام. 

كان يهّز براأ�سه ويقول: »كّلي اأمل بالفرج، �سريًعا �ستحدث وقائع مهمة 

يف اإيران«.

نح���ن مل نر الإمام اخلميني، لكّننا �سعرنا بح�سوره من خالل كالم 

ممّثله الذي زرع فينا الطماأنينة. 

خ���الل هذه الأيام الثالثة، كان مهدي يحاول تاأمني تذاكر �سفر اإىل 

»كرات�سي« حيث املكان الذي وعدنا ال�سراف عبد املجيد با�ستالم باقي 

اأموالن���ا فيه. مل اأك���ن مطمئًنا ل�سدق كالم ذلك ال�س���راف البلو�سي، 

لذلك كنُت اأريد الذهاب اإىل هناك �سريًعا.

يف كرات�سي، توجهنا اإىل فندق نادري، و�سعنا اأغرا�سنا يف الغرفة، 

ث���م توجهنا نحو »زال« ح�س���ب العنوان الذي اأعطانا اإي���اه عبد املجيد، 

وقال اإّنه رجل �سخم، بلحية و�سارب كثيفني. 

كان جال�ًس���ا اأم���ام دكان���ه يدّخ���ن الرنجيل���ة. بع���د اأن تاأكدن���ا من 

�سخ�سيته، �ساألناه: »هل اأنت زال؟«. مّد يده اإلينا وكاأنه عرفنا، وعرف 

من الذي اأر�سلنا اإليه. فقال: »نعم، لقد تاأخرمت«. 

حم���ل نرجيلته بيد، ودفعنا بيده الأخرى لندخل الدكان. دفعُت اإليه 

ن�س���ف الروبية، ففتح دفرًتا جلدًيا واأخ���رج الن�سف الآخر، وو�سعهما 

اإىل جانب بع�ض، فوجد الرقمني متطابقني.

قلت مله���دي: »جّل اخلالق، لق���د و�سل الن�سف الث���اين للروبية اإىل 
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كرات�س���ي قبلنا«. عنده���ا �ساألنا »زال«: »والآن م���اذا تريدون؟«. نظرُت 

اإىل مه���دي واإىل »زال« بتعجب، ف�سوؤاله بثقة اأغ�سبني. ولو ح�سل ذلك 

يف اإي���ران، و�ساألني اأحدهم بهذه ال�سيغة لأم�سك���ُت بتالبيبه وقلُت له: 

»ما هذا ال�سوؤال؟ ماذا نريد!«.

لكنن���ا الآن يف بلد غريب، اأفهمته م���ا نريد بحركات وجهي. عندها 

ق���ال: »اأق�سد هل تريدون دولًرا اأم روبي���ة اأم رياًل اأم ماذا؟«. تنف�سُت 

نف�ًس���ا عميًقا لدرجة اأّنني �سمعته بنف�سي وقلُت: »اأعطنا املبلغ بالدولر، 

فهو ي�سلح يف كل مكان«. 

فتح خزنت���ه احلديدية، وا�ستخ���رج حفنة من ال���دولرات، وبعد اأن 

ق���ام بعّدها عدة م���رات، تناول ربطة مطاطية ورب���ط حزمة املال بها، 

وق���ّدم املبلغ بكلتا يديه: »تف�سلوا، هذا ما يعادل ت�سعة ع�سر األف تومان 

بالتمام والكمال، تف�سلوا حتى اأ�سكب ال�ساي«.

�سكرن���اه وعدنا اإىل الفن���دق. قال مهدي مو�سًح���ا اأّن علّي التن�سيق 

م���ع عّدة اأ�سخا�ض لنذهب اإىل لبن���ان لنتلقى هناك التدريب الع�سكري 

اخلا�ض. عندما �سمعُت ا�سم لبنان انزعجُت قلياًل، فقد اعتدُت طريقة 

مه���دي يف العمل، ومعرفة املعلومات بالقط���ارة، وكنُت اأظهر النزعاج 

والتاأ�سف، لكن هذه املرة قلُت له بجدية: »لو اأخربتني يف »نور اآباد« اأننا 

نريد الذهاب اإىل لبنان، ملا اأخربُت اأحًدا، فمتى �ساأعلم بكل �سيء؟«.

ابتعد قلياًل، وتاأملني، ث���م �سحك ب�سوت عاٍل وقال: »اأخرًيا، راأيت 

كي���ف يغ�سب ال�سيد جعفر«. ثم اأق�سم اأّنها اآخر معلومة، ولي�ض لديه ما 

ي�سيفه.

بع���د يوم���ني اأبلغن���ي مه���دي يف الفن���دق: »لق���د اأّمن���وا لن���ا هويات 

باك�ستانية، وا�سرتوا لنا تذاكر �سفر بالطائرة اإىل دم�سق. علينا ال�سفر 

التهمة: الغياب لمدة شهرين
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بع���د غ���د«. ع�س���ًرا، ذهبُت اإىل �س���وق كرات�س���ي املرك���زي، جلت فيه، 

 التي اأعجبتني ومل اأر مثلها يف اإيران. ويف 
1
وا�سرتي���ُت بع�ض ال�سفا�سف

�سباح اليوم التايل قم���ُت بزيارة عدة اأماكن يف كرات�سي لأتعرف اإليها 

جي���ًدا. لكني ن�سيُت اأّن هن���اك حظًرا للتجوال ع�سر ذل���ك اليوم، واأّن 

رحلتنا اإىل دم�سق �ستلغى.

 ، وملن���ع انت�سار 
2
كان���ت اآخ���ر اأي���ام حكوم���ة »ذو الفق���ار علي بوت���و«

التظاه���رات ال�سعبي���ة وجدت ال�سلط���ات اأّن احلّل الأف�س���ل هو اإعالن 

حال الط���وارئ، ول ُي�سمح للنا�ض بالتجوال اإل بني اخلام�سة وال�ساد�سة 

ع�سًرا. ق�سينا اأربعة اأيام يف الفندق، نخرج اإىل البهو لنت�سّم�ض فقط، 

خ�سية اأن تعتقلنا �سرطة »بوتو« ويعر�سونا لال�ستجواب.

بع���د عدة اأيام من اإع���الن حال الطوارئ، ح�سر �س���اب اإيراين اإىل 

به���و الفندق و�ساأل موظف ال�ستعالمات عني وعن مهدي. اأ�سرعُت اإىل 

الغرفة واأخربُت مهدي بذلك. ف�ساألني: »األهجته اأ�سفهانية؟«. 

- بلى، كان اأ�سفهانًيا. 

- اجمع اأغرا�سك علينا الرحيل.

دفعن���ا ح�ساب الفن���دق، وذهبنا م���ع ال�ساب الأ�سفه���اين اإىل بناية 

م���ن طابق���ني يف حملة »ناظم اآب���اد«، وعند �سعود ال���درج التقينا بعدة 

اأ�سخا�ض ا�ستقبلون���ا وعانقونا. وعندما دخلنا، قدم���وا اأنف�سهم: »عبد 

 ،»
4
«؛ يبدو اأنه امل�سوؤول هناك؛ »ال�سيد �سراج الدين املو�سوي

3
اهلل نوري

1- اأ�سياء ب�سيطة ورخي�سة.
2- ذو الفق���ار علي بوتو �سيا�سي موؤ�س�ض حزب ال�سعب الباك�ستاني، كان رئي�ًسا للوزراء، فاأطاح به 

الجنرال �سياء الحق بانقالب ع�سكري، ثم اأعدمه في ني�سان 1979م.

3- ال�سيخ عبد اهلل نوري، تولى من�سب وزير الداخلية لفترة في حكومة ال�سيخ رف�سنجاني.
4- ال�سيد �سراج الدين المو�سوي، خدم بعد الثورة في مكتب �سماحة الإمام الخميني الراحل.
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«، و�سيد رابع م���ن اآل املو�سوي ا�ست�سهد فيما بعد 
1
و«ال�سي���خ الإبراهيمي

خالل احلرب املفرو�سة، لكنه لي�ض من اأقارب ال�سيد �سراج الدين.

دامت حال الطوارئ اأربعني يوًما، بقينا طوال هذه املدة يف كرات�سي 

داخ���ل ذل���ك املبنى، وكن���ا كباقي اأه���ايل باك�ستان ميكنن���ا اخلروج يف 

ال�ساعة املحّددة ع�سًرا لل�سراء والعودة �سريًعا اإىل امل�سكن. 

يف اآخ���ر حلظ���ات �ساعة التج���وال، اأي قبل ال�ساد�س���ة بدقائق، كان 

الباع���ة يبيع���ون باأقل من ن�س���ف القيمة، ويهرولون خل���ف النا�ض كمن 

ي�ستعطي لي�سرتوا منهم. لذلك كان البع�ض ينتهز هذه الفر�سة لي�سرتي 

يف اآخر دقائق، وي�سرع اإىل البيت. 

اأما يف يوم اجلمعة، فكان الو�سع خمتلًفا، كان يحق للنا�ض التجوال 

ع���دة �ساع���ات. ويف اأحد اجلمعات، بينم���ا كان النا�ض يطلق���ون �سعاًرا 

يق���ول: »عد يا بوتو اإىل قريتك »لركانه« اأو اذهب اإىل ال�سجن«. تاأثرت 

ودمع���ت عيناي، حدثتني نف�سي باأمل: »ي���ا اإلهي هل �سياأتي اليوم الذي 

ن�ستطيع فيه اأن نطلق مثل هذا ال�سعار يف اإيران �سد النظام البهلوي؟!«.

كان ملن���ع التج���وال بع����ض احل�سن���ات، لأنن���ا كن���ا جنل����ض يف ذلك 

املبن���ى املكون من طابقني لنتحدث حول م�ستقب���ل اإيران، واآراء الإمام 

اخلميني، والكتب التي يتداولها الثوريون حينها، و�سرورة اإيجاد تنظيم 

للمواجهة؛ ب���ل وكيفية اإقامة حكومة اإ�سالمي���ة يف اإيران! وكانت الآراء 

خمتلفة يف بع�ض الق�سايا، �ُسحنت تلك النقا�سات بجاذبية الختالف، 

واأظهرت من احلديث خمتلف املربرات. 

بع���د اأربعني يوًم���ا ه���داأت الأو�ساع قلي���اًل، اأخذنا ج���وازات ال�سفر 

الباك�ستاني���ة امل���زورة، وتذاك���ر الطائرة، وتوجهن���ا اإىل مدينة جدة يف 

1- ال�سيخ الإبراهيمي، كان م�سوؤول مكتب ال�سيخ المنتظري حتى وفاته.

التهمة: الغياب لمدة شهرين
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ال�سعودية، ومن هناك اإىل دبي، ثم اإىل �سوريا.

يف مطار دم�سق، قالوا اإّن هناك تعميًما مينع دخول الباك�ستانيني 

اإىل  اأنا و»مهدي« و»مقي�سة« ومل ن�ستطع الو�سول  اإىل �سوريا، فُمنعنا 

يف  كان  باك�ستان.  اإىل  العودة  على  جنروؤ  ل  حني  يف  دم�سق،  مدينة 

من  قادًما  وك��ان  الآذري��ة،  الرتكية  اللغة  يتكلم  اإي��راين  رجل  املطار 

له  تظهر  ال�سورية  وال�سرطة  جيد،  امل��ايل  و�سعه  اأّن  وب��دا  الكويت، 

الأدنى  احلد  يف  نتمكن  كي  �سيًئا  لنا  يفعل  اأن  منه  طلبنا  الح��رتام. 

O. فاعتذر لأنه ل ي�ستطيع اأن يفعل  اأن نزور مرقد ال�سيدة زينب 

لنا  قدمها  كويتي  دينار  األف  منها  اأخرج  حمفظته  تناول  ثم  �سيًئا، 

وابتعد عّنا فوًرا، من دون اأن يرتك لنا فر�سة لنقول له اإّننا ل نحتاج 

ا. اإىل ماله، ول ليتو�ّسط لنا لنزور اأي�سً

بات �سراء تذاكر العودة اإىل باك�ستان خيارنا الوحيد. وقبل موعد 

تطمئن  ر�سائل  كتابة  يف  �سريع  ب�سكل  ومهدي  اأن��ا  �سرعنا  الرحلة، 

اإىل  امل�سافرين  بيد  لرن�سلها  علينا،  يقلقوا  لئاّل  �ساملان  اأّننا  اأُ�سرتينا 

بريد  �سندوق  يف  ن�سعها  اأن  فا�سطررنا  يقبل،  مل  اأحًدا  لكن  اإي��ران، 

املطار، ونركب الطائرة.

العجي���ب اأن ر�سالت���ي جنحت يف الو�س���ول اإىل البيت، بع���د اأن كان 

متّل���ك القل���ق اأ�سرت���ي، وكانوا يجه���زون يل �سورة ليتمك���ن الدرك من 

الإعالن عني كمفقود. ويف اآخر اللحظات و�سلت ر�سالتي، فتوقفوا عن 

القيام بذلك.

عدن���ا اإىل باك�ست���ان، كّن���ا يف املطار نناج���ي اهلل لئ���اّل يكت�سفوا اأن 

جوازاتن���ا مزورة، مل يك���ن �سكلي �سيًئ���ا، �سعري اأ�سب���ح طوياًل، وكنت 

اأرتدي مالب�ض فخمة، مهدي ومقي�سة كانا يت�سّرفان ب�سكل طبيعي. اإل 

اأننا جلاأنا اإىل بع�ض احليل حتى خرجنا من املطار، لكن �سرطًيا خلفنا 
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نادان���ا، للحظ���ة حترّينا م���اذا نفعل؟ ه���ل نرك�ض ونف���ّر، اأم نرد عليه، 

فنتعر�ض لالعتقال وال�سجن؟

متالكُت نف�سي ونظرُت اإىل اخللف بهدوء، فتبني اأنه اأ�سار اإىل �سيارة 

اأج���رة لتنقلنا، وفتح لنا باب ال�سيارة وق���ال باحرتام: »تف�سلوا«. ل�سدة 

فرحي اأخرجت عدة روبيات من جيبي واأعطيتها لل�سرطي، وطلبُت من 

ال�سائق اأن ي�سرع بنا اإىل فندق نادري.

 ويف الي���وم الت���ايل توجهن���ا اإىل ال�سخ�ض الذي اأع���ّد لنا اجلوازات 

امل���زورة. اأعطيته ج���وازي الكويتي الذي كنُت اأ�ستعمل���ه �سابًقا، ليجعله 

منا�سًب���ا مله���دي، فاأّمن له تذك���رة طائرة اإىل اأوروبا حي���ث ن�ّسق مهدي 

�سف���ره م���ع اأ�سدقاء ل���ه يف اأوروبا عندم���ا رف�سوا دخولن���ا اإىل دم�سق، 

ات�سل بهم من املطار واتفق معهم، وتقرر اأن يبقى مقي�سة يف باك�ستان، 

واأن اأعود اأنا اإىل اإيران.

عودتي اإىل اإيران كانت �ساّقة، فلم يعد مهدي معي هذه املرة. وجوده 

مع���ي دوًما كان ي�سجعن���ي، اأم�سيت خم�سة اأيام لأ�س���ل اإىل »نور اآباد«، 

عندما و�سلُت اإىل زقاقنا، بدت يل زوجتي من بعيد واقفة تنتظر، كانت 

���دين كل يوم لعّلها جت���دين. عندما اقرتبْت وتاأكدْت مني، نظرْت  ترت�سّ

اإيّل بده�س���ة وانفجرت بالب���كاء، ويف باحة البي���ت اأمطرتني بالأ�سئلة، 

وبقي���ت عدة اأي���ام اأمُثل كاملّته���م الذي يخ�سع للمحاكم���ة وال�ستجواب 

اأمام عدة ق�ساة. 

��������

التهمة: الغياب لمدة شهرين



هذان الشخصان

ا لإعدادنا وا�ستعدادنا نف�سيًّا ملواجهة الأيام  اأ�سح���ت »نور اآباد« مقرًّ

ال�سعب���ة اإب���ان الثورة، ثم احل���رب املفرو�سة فيما بع���د. خالل مرحلة 

الإع���داد وال�ستعداد، كان وج���ود �سخ�سني له الأث���ر الكبري. اأحدهما 

»مه���دي الف���ريوزي« ب�سبابه، والآخر ه���و ال�سيد الروح���اين الذي نفاه 

»ال�سافاك« اإىل »نور اآباد«، واأ�سبح فيما بعد من قادة الثورة. 

ل ب���ّد يل هن���ا اأن اأحت���ّدث اأكرث عن مه���دي الف���ريوزي و�سخ�سّيته 

الفريدة — اإذ ترك اأثًرا عجيًبا علّي وعلى الكثريين غريي— واأن اأحتدث 

ا عن ذلك ال�سيد الروحاين. لكن للحديث عن �سخ�سية  بالتف�سيل اأي�سً

مه���دي، �ساأ�سط���ر لع���دم اللت���زام بالت�سل�س���ل الزمن���ي يف مذكراتي، 

ا. و�ساأ�سري اإىل حاله وردود فعله يف اأوائل الثورة اأي�سً

من���ذ ع���ام 1975م، وبداية انتقالن���ا اإىل »نور اآباد« وحت���ى الآن، مل 

اأدرك من اأين اكت�سب مهدي ذو الثمانية ع�سر عاًما كل هذا الوعي وكل 

تل���ك املعلومات الدقيقة، ومبن كان يلتقي واأّي كتب يطالع. كان يتحدث 

حينها ع���ن �سخ�سي���ات بطريقٍة مل يتقّبله���ا كثريون، واأن���ا منهم، ومل 

ن�ستح�سن كالمه عنهم. لكن تبنّي لنا مع مرور الزمن اأّنه كان م�سيًبا.

فف���ي ذلك العام، كان هن���اك طالب علم �ساب يدع���و لأحد مراجع 

التقلي���د ب�س���دة، لك���ن مه���دي رّد عليه به���دوء قائاًل: »لي����ض الأمر كما 
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تعتق���د، فه���ذا الرجل لي����ض �سوى مرجع تقلي���د لل�س���اه، ومل يفعل �سيًئا 

للنا�ض امل�ست�سعفني«.

ت���اأّوه طالب العلم ال�ساب ب�سوت عاٍل، ث���م �سّلى على النبي واآله ثم 

كرّب. كان يق�سد بذلك اأّن مهدي قال �سيًئا ُمنكًرا، وهو قد كظم غيظه، 

ث���م قال: »ُبني، هل تدري عّمن تتكلم؟ اإّن ال�سيد لديه يف اإيران وحدها 

�سبعة ماليني مقّلد«.

لك���ّن مهدي اأجابه ب���ربود اأكرث: »لنفرت�ض اأّن لدي���ه ع�سرين مليون 

مقّل���د، لكّن نهايته وعاقبت���ه القرب من النار«. واأ�س���اف: »للدين ق�سر 

ونواة وكثريون اأخذوا الق�سر واأهملوا النواة«.

اأجاب طالب العلم: »وهل تريده اأن يقف بوجه ال�ساه كما فعل ال�سيد 

اخلميني، و�سالت كل هذه الدماء املظلومة ب�سببه؟!«.

للحقيق���ة، كن���ُت اأخ�سى اأن اأتكّل���م مثل مهدي، لذل���ك غرّيُت وجهة 

احلدي���ث كي اأمنع ا�ستمرار اخلو����ض فيه. خ�سيُت اأن يكون هذا الكالم 

ح���ول عامل دين لديه كل هوؤلء املوؤيدين، اأمًرا غري �سحيح. لكن مهدي 

ا على ذكر اأدلة اأخرى عل���ى اأّن الإ�سالم ل ُيخت�سر باإ�سدار  كان م�س���رًّ

الأح���كام الفقهية والذه���اب اإىل امل�سجد وال�سيام؛ ب���ل يجب اأن يكون 

مفيًدا للمجتمع.

معرف���ة مه���دي ح���ول رجال الث���ورة لي�س���ت مقت�سرة عل���ى العلماء 

واحل���وزة العلمي���ة، فعندما عاد م���ن اأوروبا بعد �سهر م���ن ال�سفر، كان 

ي�س���رح لعامل الدين املنفي هناك حول �سفره، ويقول: »يف اإيران، هناك 

َم���ن يعمل لتويّل ال�سلطة بعد �سق���وط نظام ال�ساه«. تعّجب العامل املبعد 

ا؛ ع���ن اأّي حكومة يتحّدث مهدي؟! ل اأح���د يعرف ما �سوف  مثل���ي اأي�سً

يح�س���ل. لكن مهدي كان يقول بجّدّية: »كال، هوؤلء جل�سوا ليخّططوا«. 

هذان الشخصان



60

واأخذ ي�سرد اأ�سماءهم: »هناك �سخ�ض منهم ذو اجتاهات �سبعة ا�سمه 

»الي���زدي«، واآخ���ر متهّتك ا�سمه »قط���ب زاده«، وهناك اب���ن عامل دين 

خبي���ث ا�سمه »بني �سدر«. وذكر اأ�سماء اأف���راد اآخرين لأول مرة ن�سمع 

باأ�سمائه���م. لكن فيما بعد تبنّي لنا �سّحة ما قاله مهدي، اأتوا وا�ستلموا 

ال�سلطة ملدة ب�سيطة.

لق���د كان يعرف التي���ارات الفكرية، والأ�سخا����ض الذين لهم عالقة 

بالث���ورة. كان ينتقد املهند�ض ب���ازركان كثرًيا؛ لأنه يدف���ع باجتاه دعاة 

الوطني���ة، ول يوؤمن بالعلماء وقدرتهم عل���ى اإدارة البلد. لكّنه يف الليلة 

نف�سها ح���ني اأعلنت الإذاعة تكليف الإم���ام اخلميني لبازركان كرئي�ض 

وزراء للحكومة املوؤقتة، قال مهدي لكل من �سمع راأيه فيه: »ل اأ�ساحمكم 

اإن ذك���رمت ما قلته عنه اأمام اأحد، وما دام الإمام يدعمه، فنحن علينا 

الإذعان«.

بداي���ة انتخاب���ات رئا�سة اجلمهوري���ة، كنُت يف ق���وات حر�ض الثورة 

الإ�سالمي���ة يف »ن���ور اآباد«، ومهدي كان يف ق���وات احلر�ض يف »�سرياز«. 

ات�سلُت به ليلة النتخابات وقلُت له: »يا مهدي، غًدا النتخابات«.

�سحك وقال: »اأ�سبحت الآن تنبئ عن الغيب!«. 

— ل، ولكن نريد اأن نعرف ملن ن�سّوت؟ 

كان يعلم اأّن راأيه مهم جًدا بالن�سبة اإيّل، فقال: 

— ت�ساألني اأنا؟! وما يدريني؟!

— ب�سراحة، ملن �ست�سّوت اأنت؟

— وما يعنيك من ذلك؟ وهل راأيتني اأ�ساألك يا جعفر؟

— تكلم بطريقة ح�سنة يا مهدي.
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— هذا هو املوجود. واأف�سل من هذا ل اأعرف.

كان خالًفا لالآخري���ن، اأكرث جّدية عند املزاح، لذلك تغرّيت لهجته 

وخاطبني: »�سيد جعفر، ل���ول اأّن الإمام اخلميني مل يوجب الت�سويت، 

مل���ا ذهبُت اإىل �سندوق النتخابات، ولو ُخ���رّيت بني رجوي وبني �سدر، 

ح يل قائاًل:  ل�سّوتُّ لرجوي«. بدا اأّنه اأح�ّض اأين تعجبُت من كالمه، فو�سّ

»رجوي معروف بتوّجهاته، يف حني اأّن الكثريين ل يعرفون بني �سدر«.

كالمه هذا كان عجيًبا جًدا بالن�سبة اإيّل واإىل الكثريين مثلي، اإذ كّنا 

نعتقد اأّن بني �سدر دكتور يف القت�ساد، ويتمّتع بدعم الإمام اخلميني، 

وي�ستطي���ع اأن ينع�ض اقت�س���اد البلد، وكان يطلق كالًم���ا متطرًفا واأكرث 

ثوري���ة من الإمام اخلميني. لك���ن بعد عدة اأ�سهر اكت�سفن���ا اأن توّقعات 

مهدي كانت �سحيحة، واإن كان مل يبق حيًّا لريى �سحة باقي توقعاته.

ففي �سباح باكر، خرج من بيته متوّجًها اإىل عمله يف قوات احلر�ض، 

اغتال���ه املنافق���ون وف���ّروا. ثماين ع�س���رة ر�سا�س���ة اأ�سابت���ه يف بدنه، 

فا�ست�سهد يف اأر�سه؛ خ�سرت قوات حر�ض الثورة يف بدايتها اأحد اأف�سل 

. مل يخطئ الذين اغتال���وه يف الختيار، كان���وا يعلمون 
1
�سبابن���ا فك���ًرا

اأن���ه كان ل يرى ابنته ال�سغ���رية م�ستيقظة اإل مرة يف الأ�سبوع، فعندما 

يذه���ب اإىل عمل���ه �سباًحا يجده���ا نائمة، وعندما يعود م���ن عمله لياًل 

تكون قد نامت.. وهكذا. 

�ض وقًتا اأطول يق�سيه مع اأ�سرته على  اأذكر عندما ن�سحته اأن يخ�سّ

الرغ���م من �سغوط عمله، قال يل: »بوج���ود كل هوؤلء املنافقني واأعداء 

ا لدينا يف اأمن احلر�ض ليعملوا على ملّفاتهم؟«؛ كل  الثورة، ك���م �سخ�سً

، انطلقت ال�سهام ال�سامة من قو�ض حقد المنافقين لت�سيب 
ٍ
1- يوم 1981/10/19م وفي �سباح دام

قلب اأ�سوة التقوى وال�ستقامة ال�سهيد مهدي الفيروزي، وكان عمره حينها خم�سة وع�سرين عاًما.

هذان الشخصان
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هذا وكان راتبه من قوات احلر�ض حينها ثالثة اآلف تومان. 

عل���ّي اأن اأخجل من اأنا����ض كانوا ينفقون مّما ميتلك���ون لأجل الثورة 

كم�سلمي �س���در الإ�سالم. ما ذكرته عنه هو غي�ض من في�ض. اإن وجود 

اأمث���ال مه���دي يف م�سرية الث���ورة كان كافًي���ا لي�سحذ هم���م الكثريين، 

ليتقّدموا ويعملوا بجد. كان مهدي في �سرياز ونور اآباد من هوؤلء الذين 

كان لهم تاأثري عميق علّي وعلى كثريين غريي. 

ا ثوريًّا، وحدث اأن قدم  كما ذكرت �سابًقا، كنُت اإىل جانب مهدي �سابًّ

اإىل »ن���ور اآباد« �سّيد معّمم. كان يتوّجب اأن نعرف هوّيته، وطبق الأ�سول 

الأمنّي���ة للمجموعة يجب القرتاب منه بح���ذر. فق�سدُت احلاج مو�سى 

ر�سا زاده، وهو من اأهايل »نور اآباد« و�ساحب دكان فيها، كنُت قد تعرفت 

اإلي���ه من قبل، كان متعاوًنا مع جمموعتن���ا، طلبنا منه اأن يعرف من هو 

هذا املعّمم؟ ومن اأين اأتى؟ وماذا يفعل هنا؟ وما هو نهجه الفكري؟

كانت �سالتا املغ���رب والع�ساء في امل�سجد خلف ذلك املعّمم، كافيًة 

ليعرف احلاج مو�سى كل �سيء، بعد �ساعتني من اأذان املغرب عاد وقال: 

»اإّنه اآية اهلل مدين، من اأه���ايل »اآذر�سهر« يف اآذربايجان الإيرانية، قد 

نفته احلكومة من »خرم اآباد« اإىل هنا«.

يف الليلة التالية، ذهبُت اأنا ومهدي وحممود لل�سالة خلفه، وبذريعة 

معرف���ة الفرق بني املاء امل�ساف واملاء املطل���ق اقرتبنا منه، ثم عّرفناه 

باأنف�سن���ا، واأ�سبحن���ا من تالمذته ومريديه حتى اآخ���ر عمره، فيما بعد 

وبقيت روؤيته للحظة ح�سرًة يف قلوبنا.

عرفنا منذ البداية اأنه بعد درا�سته البتدائية انتقل من »اآذر �سهر« 

اإىل »تربيز« ومنها اإىل »قم« ثم اإىل النجف، واأ�سبح من خوا�ض تالمذة 
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اآية اهلل اخلوئي. فيما بعد، راأيت اإجازة اجتهاده بخط اآية اهلل اخلوئي. 

، جذبه �سمريه الطاهر اإليه، 
1
عندم���ا ُنفي الإمام اخلميني اإىل النجف

وج���رى نقا�ض بينه وب���ني اأ�ستاذه اآية اهلل اخلوئي ح���ول م�ساألةالتحّرك  

بوجه ال�ساه، يحكي عن الختالف يف النظر اإىل الأمور..

وا�سطرال�سيد مدين للعودة اإىل اإيران، ولإح�سا�سه بالواجب يف دعم 

اأه���داف الإمام اخلميني، ي�سرع بتعري���ف النا�ض بنهج الإمام اخلميني 

واآرائه.

ا منذ  ح�س���وره ون�ساطه جع���ال جهاز ال�سافاك ي�سّكل ل���ه ملًفا خا�سً

البداي���ة. ات�س���ل رئي����ض ال�سافاك ببي���ت ال�سيد مدين يف »خ���رم اآباد« 

�سخ�سًي���ا، وكان اآي���ة اهلل مدين يجي���ب بنف�سه عل���ى الت�سالت، لكن 

رئي����ض ال�ساف���اك مل يعّرفه بنف�س���ه، بل حتدث ب�سفة موظ���ف اإداري، 

و�ساأله: »اأي مرجع تقليد علّي تقليده؟«. 

قّدم ال�سيد امل���دين له الأدّلة ال�سرعية والعقلي���ة على �سحة العدول 

من مرجع اإىل اآخر، واأّكد له اأّن تقليد اآية اهلل اخلميني واجب حالًيا.

عندها يجيبه رئي�ض ال�سافاك: »اإين اآكل من مال احلكومة، والنظام 

لي�ض على عالقة جيدة معه«.

ي���رد عليه اآية اهلل املدين: »مل اأطلب من���ك اأن تاأخذ ر�سالته العملّية 

اإىل الإدارة، ول داع���ي اأن تخ���رب اأحًدا مبن تقّلد، فم�ساألة التقليد بينك 

وبني اهلل ومرجع تقليدك«.

1- اآية اهلل ال�سيد اأ�سد اهلل المدني، دعاه اأهالي همدان بعد انت�سار الثورة اإلى مدينتهم، وانتخبوه 
ع�س���ًوا في مجل����ض خبراء تدوين الد�ستور الإ�سالمي، بعد ا�ست�سه���اد اآية اهلل القا�سي الطباطبائي 

عّين���ه الإمام الخميني اأول اإمام جمعة ف���ي تبريز، وممّثاًل للولي الفقيه فيها، جاهد من منبره هذا 

ل�سيان���ة قيم الثورة الإ�سالمية، ا�ست�سه���د على يد المنافقين ف���ي 1981/9/10م في محراب �سالة 

الجمع���ة بتبري���ز عن عمر �ست���ة و�سبعين عاًما، �ُسّيع ف���ي تبريز ثم في قم، ودفن ف���ي حرم ال�سيدة 

المع�سومة )�ض(.

هذان الشخصان
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عل���ى اإثر ذلك، ينقل اأحد جّتار »خرم اآباد« لل�سيد اآية اهلل مدين ما 

حّدثه عن���ه رئي�ض ال�سافاك، فريّد عليه ال�سيد املدين: »قل له اإين اأقول 

ذلك للجميع، لأّنه تكليفي ال�سرعي«.

بعد ه���ذه املناو�سات، يقّرر جهاز ال�سافاك يف خرم اآباد نفيه منها، 

ويف اللي���ل يطرقون باب بيته، حيث يطّل عليهم مبالب�ض البيت من دون 

 
1
عمام���ة وعباءة، فياأخذونه من هناك اإىل دائرة ال�سرطة، ثم خمفوًرا

اإىل »ن���ور اآباد ممن�سي«، وعندما يخرجون من خرم اآباد ير�سلون اأحًدا 

لياأتيه بعباءته وعمامته.

خ���الل الطري���ق يتعامل مع رج���ال الأمن ويوؤّث���ر يف اأحدهم، بحيث 

ي�سطر الرجل اإىل خلع خامته الذهبي من يده، ليتو�ساأ وي�سّلي جماعة 

خلف اآية اهلل املدين.

مركز  مراجعة  اآب��اد«  »ن��ور  يف  عليه  يتوّجب  النفي،  اأحكام  طبق 

الدرك واإثبات ح�سوره فيها وتوقيعه يوميًّا. فكان كل يوم بني ال�ساعة 

اإىل  الأقدام  على  م�سًيا  يتوجه  ظهًرا  ع�سرة  والثانية  ع�سرة  احلادية 

مركز الدرك ويعود.

ا وقد  طلب���ُت منه عدة م���رات اأن اأقّله بال�سيارة، لأّن اجل���و كان حارًّ

تق���ّدم يف ال�س���ن، لكّنه اأ�س���ّر اأن ل يذهب اإليه���م اإل ما�سًيا. فاقرتحت 

علي���ه: »اذه���ب يف ال�سباح الباكر اإًذا، حني يك���ون اجلو األطف«، فكان 

يجيب برفع حاجبيه ويقول: »كال، يف هذه ال�ساعة اأف�سل«.

 يف البداية، مل اأكن اأعرف �سبب اإ�سراره على هذا التوقيت بالذات 

وعل���ى ال�س���ري م�سًيا، ف�سرُت خلفه ع���دة مرات، فتب���نّي اأّنه حني عودته 

م���ن مركز الدرك، يجل�ض اأمام ثانوية قريب���ة ويتكئ اإىل عمود كهرباء 

1— تحت الحرا�سة.
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لريت���اح، واأثن���اء ذلك ينته���ي دوام املدر�سة وين�س���رف الأولد، فيلتّف 

حوله عدد منهم. 

وعندم���ا �ساألته عن �سب���ب ت�سّرفه ه���ذا، اأجابني: »ه���وؤلء �سّبان، 

قلوبه���م طاهرة نقي���ة، يكفي اأن يت�ساءل���وا: ملاذا يج���ب اأن يتوّجه هذا 

ال�سيد كل يوم اإىل مركز الدرك ليوّقع، ليتنّبهوا اإىل ظلم هذا النظام«.

كان ُيحّدث �سّبان تلك املدر�سة بكالم جميل، وميازحهم، اأكرث مّما 

يقدم الن�سح والأحكام الدينّية. فقد كان يعتقد اأّن احل�ّض الذاتي عند 

ال�سب���اب قوي، ميّكنهم م���ن اكت�ساف احلقائق باأنف�سه���م. وكان يقول: 

»اإذا دخ���ل ل�ّض اإىل بي���ت ما، فلن يخاف من ا�ستيق���اظ الرجل الكبري 

وامل���راأة الكب���رية يف ال�سن؛ ب���ل يخ�سى من ا�ستيق���اظ ال�سباب. الآن يف 

بيتن���ا ل�ض، فاأمريكا تنهب اأموالنا و�سرفنا وعّزتنا وحيثّيتنا، لذا علينا 

اأن نوقظ ال�سباب«.

ب���دًءا من ال�سهر الثاين لوجوده يف »نور اآباد« �سرع بتدري�ض القراآن. 

كان يقيم جل�سة التف�سري ثالث لياٍل يف الأ�سبوع، بعد �سالة الع�ساء، يف 

 .Q بيته امل�ستاأجر بجانب م�سجد الإمام ال�سجاد

يف البداي���ة، كن���ا خم�سة اأ�سخا����ض، واتفقنا اأن ياأت���ي كل واحد مّنا 

ب�سخ�س���ني معه. ومنذ الأ�سبوع الثاين مل يع���د هناك مّت�سع يف الغرفة. 

وكان الدر����ض منّظًم���ا جًدا، وم���ن يتاأّخر دقيقة واح���دة عن ال�سف ل 

يلتحق به، لأنه عند بدء الدر�ض يغلق الباب. 

ا ل�سورة احلمد، حني قال �ساٌب متحّم�ض  �سً كان الدر�ض الرابع خم�سّ

م���ن اأهل املحلة: »�سيدنا ليتك بداأت ب�سورة التوبة لأنها �سورة اجلهاد«. 

تب�ّس���م ال�سي���د مدين قائ���اًل: »يبدو اأنك حم���ب للقتال اأيه���ا ال�ساب، ل 

تعجل، فالقراآن كتاب يه���دي اإىل كيفّية العي�ض، وعندما يتعلم الإن�سان 

هذان الشخصان



66

كيف يعي�ض جيًدا، ف�ستكون كل حلظاته جهاًدا يف �سبيل اهلل«.

م���ا زل���ُت اأتذك���ر الأمثلة الت���ي كان يطرحه���ا يف در�س���ه. يف اإحدى 

اللي���ايل، اأ�سار اإىل امل�سباح املعّلق يف ال�سق���ف، وقال: »لو كان الإن�سان 

ل يعرف �سيًئا ع���ن الكهرباء، لظّن اأّن نور هذا امل�سباح ذاتي، يف حني 

اأّن ن���ور امل�سباح من موّلد الكهرباء، بحيث اإذا انقطع ات�سال امل�سباح 

باملوّلد مبقدار اإبرة ف�سينطفئ، ولن ي�سيء حتى مبقدار �سمعة. وهكذا 

هي العالقة بني الإن�سان ورّبه، اإذا انقطعت يختفي منه النور«. 

ثم حتّدث عن تاأثري الدعاء باكت�ساب النور، وقال: »عندما افتقدت 

ال�سي���دة خديج���ةO النبي P م���ن فرا�سه، خرجت خلف���ه، ووجدته 

�ساج���ًدا مرمتًيا على الأر�ض باكًيا يقول: رّبي ل تكلني اإىل نف�سي طرفة 

عني اأبًدا. هذا رغم اأّن النبيP اأف�سل املخلوقات. اإّن هذا يدل على اأّن 

عالقة الإن�س���ان باهلل هي كعالقة امل�سباح مبوّل���د الكهرباء، واأّن اأنوار 

الب�سر كّلها م�ستقاة من اهلل«.

عل���ى الرغم م���ن اأّن ال�سلطة منعت درو�سه القراآني���ة �سريًعا، لكّنها 

ترك���ت تاأثريه���ا عل���ى ال�سب���اب، وا�ستق���ّرت حمب���ة اآي���ة اهلل املدين يف 

القل���وب. لذلك كان املتدّينون هنا وهن���اك يدعونه اإىل منازلهم، وكان 

يكف���ي ال�سيد اأن يعلم اأّن �ساحب الدعوة متدّين، من رواد امل�سجد ليثق 

به ويلّب���ي دعوته، من دون التدقيق يف �سريته ال�سخ�سية وحياته. وكان 

ا على احل�سور يف املوع���د املقرر. عندما كانوا يدعونه يف �سهر  حري�سً

رم�س���ان لالإفطار، كان يق���ول اإما اأن ن�سلي يف بي���ت امل�ست�سيف اأو يف 

امل�سجد، لكن من دون تعقيبات كي ل نوؤخره.

امت���ّدت عالقات اآية اهلل ال�سيد مدين م���ع النا�ض، وازدادت حمّبته 

يف قلوبه���م يوًما بعد اآخر، فاأح�ّس���ت ال�سلطة باخلطر، لأّن هدف النفي 
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ه���و التقليل من تاأث���ريه. اّتخذ القرار، ول جم���ال لتغيريه، فقد �سدرت 

الأوام���ر العليا باإعادة نفيه، وهذه املرة اإىل مدينة »قنبد كاوو�ض«، كان 

اخلرب �سّيًئا بالن�سبة اإلين���ا، بعد اأن اأ�سبحنا كالفرا�ض الذي يدور حول 

نور ال�سمعة.

اأ�س���ّر رج���ال الدرك عل���ى تقييد يدي���ه، واأن يرافق���ه �سرطّيان اإىل 

حافلة »قنبد كاوو�ض«. كان جمّرد ت�سّور هذا امل�سهد �سعًبا علينا. قمنا 

بالتع���اون مع احلاج مو�سى بتاأمني �سيارة »لندروفر«، وطلبنا من رئي�ض 

مركز الدرك اأن ي�سمح لنا بنقله بهذه ال�سيارة، قال: »�سرط اأن تتحّملوا 

ا«. وق���د قبلنا ذلك، لكّننا علمنا فيما  كلف���ة وم�ساريف ال�سرطّيني اأي�سً

رفت لذلك الرئي�ض، لكّنه نهبها مّنا. بعد اأّن كلفة رحلة نفيه تلك قد �سُ

كن���ا يف ال�سيارة اأنا واحلاج مو�سى و�سماحت���ه وال�سرطّيان. حتركنا 

�سباًح���ا، وعند الظهر توقفنا يف �س���رياز لل�سالة وتناول طعام الغداء. 

وق���ف ال�سيد لل�سالة ونحن خلف���ه، وقبل التكبري توجه اإيّل واإىل احلاج 

مو�سى ر�س���ا زاده وقال: »لأّن �سفركما لك�سب الث���واب، عليكما اأن تتّما 

ال�سالة ول يج���وز لكما ق�سرها«. ومل يفهم ال�سرطّيان �سيًئا من كالم 

ال�سيد ف�سّليا متاًما معنا. 

عندم���ا اقرتبنا من »قنب���د كاوو�ض« طلبنا م���ن ال�سرطيني اأن نزور 

الإمام الر�ساQ مبا اأننا اأ�سبحنا قربه، فرف�سا ذلك رغم اإ�سرارنا، 

وقال���وا: »اإّن مدين���ة م�سهد هي خارج ح���دود مهمتن���ا، واإذا ح�سل اأّي 

مكروه ف�سيحكم علينا ون�سجن، ولن ميّد اأحد يد العون لأ�سرنا«.

حّدثهم احلاج مو�سى ع���ن الثواب الأخروي للزيارة، واأننا �سرناعي 

جان���ب الحتي���اط، واألزمن���ا اأنف�سن���ا بوع���ود ومواثي���ق، اإىل اأن وافقا، 

فتوّجهن���ا اإىل م�سهد. كان ميكننا ق�سدها عن���د العودة، ولكّننا اأحببنا 
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اأن نزور مبعّية �سماحة ال�سيد.

ا�ست�سافنا لياًل اآية اهلل ال�سيخ »املرواريد«، ويف اليوم التايل، توجهنا 

اإىل »قنب���د كاوو����ض«. بقي احلاج مو�س���ى هناك لريّت���ب �سكن �سماحة 

ال�سيد، فيما وّدعُته اأنا بالدموع. 

يف نور اآباد، بدا الفراغ الذي تركه غياب ال�سيد وا�سًحا، وحاول كّل 

من���ا يف م�سرية املواجهة اأن ميّثل �سف���ة من �سفات �سماحة ال�سيد، ومل 

تنقط���ع اأخباره عنا، بل كن���ا نطمئن عليه من خ���الل الهاتف والر�سول 

والر�سائل وغري ذلك. 

لكنن���ا بعد م���ّدة علمنا باأنه جرى نفيه جم���دًدا اإىل مدينة »بو�سهر« 

ال�ساحلية، ومن بو�سهر اإىل ميناء »كنقان ودير«.

 كنقان تبع���د عن »نور اآب���اد« كث���رًيا، وميكننا زيارة 
1
مل تك���ن بن���در

ال�سي���د. حتركنا يف ال�سباح الباكر اأنا واحلاج مو�سى وحممود فريوزي 

اإىل هن���اك، وتوجهنا مبا�سرة لزيارته، وبقين���ا عنده حتى الظهر. كما 

زاره غرينا، اأحده���م �سخ�ض ا�سمه »دوراهكي« من اأهايل بو�سهر، بدا 

اأن���ه قد قراأ جميع كتب الدكتور علي �سريعتي، وكان خالل حديثه يذكر 

ا�سم الكتاب واملو�سوع ورقم ال�سفحة. تعّجبنا نحن الثالثة من ذاكرته 

العجيب���ة، رغم اأننا كنا كتالميذ لآية اهلل املدين ن�ستند اإىل كتب ال�سيخ 

املطه���ري، واأح�س�سن���ا بوجود هّوة بيننا وبني ذل���ك الرجل. لكّن جمّرد 

حّبه لكتب الدكتور �سريعتي كان عالمًة على ثوريته، وهو ما يجمعنا.

ظهًرا، بعد �سالة اجلماعة، اأخربنا ال�سيد مدين اأّن هناك من دعاه 

ا من �سيوفه، فتوّجهنا  اإىل الغداء يف بيته، والدعوة �ست�سمل 20 �سخ�سً

ا.  جميًعا برفقة ال�سيد و�سيوفه، وكّنا اأقل من ع�سرين �سخ�سً

مرفاأ.   -*
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اجلو يف »كنقان« رطب جًدا وحار، وقد ا�ستخدم امل�ست�سيف مكّيفني 

غازّي���ني يف الغرف���ة، وكان قد مّد املائدة واأع���ّد اخل�سروات واملخّلالت 

وال�سلط���ات واملي���اه الغازية والل���ن واخلبز. وعند و�سولن���ا، قّدم الأرز 

ويخنة اخل�سار ال�ساخنة.

جل�ض ال�سيد يف املقّدمة، فيما توّزع باقي ال�سيوف على اجلانبني، 

اأذين وهم�ض:  اإىل جانبي، فقّرب فمه من  ال�سيد »دوراهكي«  وجل�ض 

»ل ينبغي ل�سماحته اأن يلّبي مثل هذه الدعوة، فالنا�ض هنا ل ميلكون 

ثمن مروحة �سقف، يف حني اأنه �سغل مكيفني غازيني«. ثم اأ�سار اإىل 

مة م�سيًفا: »هذا الو�سع ل ينا�سب عامل  املائدة واألوان الطعام املقدَّ

دين كبري ثوري«.

مهم���ا �سرح���ُت ل���ه اأّن كل هذا لي�ض من���ه، واأّن تلبي���ة الدعوة لي�ست 

تق�سرًيا منه، واأّن ه���ذا حال امل�ست�سيف، مل يقتنع، واأخذ يحدثني عن 

�س���در الإ�سالم، وكي���ف اأّن الأئمةR كانوا يرف�س���ون املوائد الرثية. 

حتى عجزُت عن نقا�سه، لكني اأح�س�سُت اأن من واجبي نقل هذا الكالم 

ل�سماحت���ه، التم�س���ُت ذريع���ة لأق���رتب من���ه، وهم�ست يف اأذن���ه ما قال 

دوراهكي. فاأجابني بهدوء: »اإّنه خمطئ، �ساأو�سح لكم فيما بعد«.

ثم اأخذ ال�سي���د بع�ض ال�سلطة والأرز واليخن���ة. فيما كان دوراهكي 

يقول للم�ست�سيف ب�سوت عاٍل لي�سمعه اجلميع: »�سكًرا لك، اإين اأكتفي 

بكا�سة �سغرية من اللن وقطعة اخلبز هذه«.

عندما انتهينا من الطع���ام، �سكر ال�سيد �ساحب البيت على الطعم 

اجلي���د للمائدة الرثية، ودعا ل���ه، واأّمن الآخرون عل���ى دعائه، وُرفعت 

املائدة، وعدنا اإىل بيت ال�سيد. 

يف البي���ت، ق���ام �سماحت���ه بالتو�سيح ب���اأن الإ�سالم قد و�س���ع اآداًبا 

هذان الشخصان
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للداع���ي واملدع���و، واأّكد على اإجابة دعوة املوؤم���ن وا�ستجابة التلبية، اإل 

اإذا علم���ت اأن���ه اآكل ربا اأو حمت���ال ومرتكب للمحرم���ات. عندما دعانا 

الرج���ل، كان يعل���م اأّن ال�ساف���اك اأو ال�سرط���ة قد ي�ستجوبون���ه لدعوته 

ا منفيًّا، لذلك فه���و يعلم ال�سعوبات التي قد يواجهها، كما اإين  �سخ�سً

ا�ستعلمُت عنه، وعلمت اأنه متدّين ثوري. كما اإّن الإ�سالم اأو�سى بح�سن 

ال�سياف���ة، واأن ت�سعى قدر ا�ستطاعتك اأن تك���رم ال�سيف، واأن ن�ستفيد 

من النعم الدنيوية، من دون اأن نتعلق بها و....

رغ���م كل تو�سيحات ال�سيد م���دين مل يقتنع دوراهكي، بل كّرر راأيه: 

»علينا اأن نراعي �سعور الفقراء، واأن ل نتناول من هذا الطعام«.

انته���ى ذلك اليوم، وعدنا اإىل نور اآباد، وبعد عدة �سنوات انت�سرت 

الثورة الإ�سالمية، وكانت املفارقة اأّن ذاك ال�سخ�ض الذي كان اأحر�ض 

، قد اأ�سبح �سد الثورة وفّر من اإيران.
1
من �سماحته ثورًيا

��������

امثالنا(. في  يقال  )كما  الملك  من  اكثر  ملكي   -1



القضبان األولى

مل ُتوّج���ه اإلين���ا اأي اأ�سئلة، ومل ُيجَر معنا اأي حتقيق، هكذا ومن دون 

�ساب���ق اإنذار، و�سعونا جميًعا يف اجلان���ب اخللفي لل�سيارة، ونقلونا اإىل 

مرك���ز ال�سرطة. ا�سطف احلرا�ض على اجلانبني على طول امل�سافة من 

املدخل حتى نهاية باحة املركز، يف�سل بني ال�سرطّي والآخر مرت واحد. 

وكان ل بّد لنا من اجتياز هذا املمر بني احلّرا�ض؛ ما اإن خطونا اخلطوة 

الأوىل حتى �سارع ال�سرطي الأول اإىل توجيه لكمة قوّية لكّل مّنا، دفعتنا 

اإىل الطرف املقاب���ل، لي�ستقبلنا ال�سرطي الآخ���ر برف�سة قوية، تر�سلنا 

اإىل حيث كّنا.. وهكذا. 

مل يكون���وا ينظرون اإىل اأ�سكالن���ا، فقد اأ�سحين���ا اأكيا�ض مالكمة ل 

غري. عند نهاية املمر، جمعونا يف باحة �سغرية، ليت�سّلى بنا اأّي �سرطي 

ياأتي ومن اأّي رتبة كان اإّما بلكمة اأو رف�سة ويهزاأ بنا.

كان ذل���ك يف الع���ام 1976م، اأي بع���د عام من وجودن���ا يف نور اآباد، 

اتفقن���ا على الذهاب اإىل »كازرون« بهدف التن�سيق مع الثوريني هناك، 

وتب���ادل بع�ض البيانات. ولكن يب���دو اأّن ال�سرطة كانت تراقبهم هناك، 

فعلموا بعالقتنا معهم، لذل���ك فوجئنا ب�سّيارة ال�سرطة ت�ستدير اأمامنا 

فجاأة، وها نحن يف مركز ال�سرطة يف »كازرون« حيث نتلّقى ال�سرب.

كان م���ن ب���ني املعتقل���ني �س���اب متحّم����ض، ب���داأ جه���اده م���ن قريته 
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ا، وكان رجال  ، وا�ستمّر ميار�ض ن�ساطات���ه يف كازرون اأي�سً
1
»قاوك�س���ك«

ال�سرط���ة يحق���دون عليه كثرًيا، ويقولون له: اأيه���ا القروي، ما عالقتك 

بهذه احلماقات، اذهب وارَع بقرتك.

كان يومئ براأ�سه اإيجاًبا، فيما يبدو �ساخًرا منهم، وقد كان ال�سابط 

عدمي الرحمة وجلًفا غليًظا يف تعامله معه، كاأّنه قاتل اأبيه. وفجاأة، رفع 

ال�سابط ع�ساه عالًيا لينهال بها على وجه ال�ساب الذي رفع يده ليّتقي 

بها وجه���ه. فاأ�سابت الع�سا �ساعته »وا�س���ن وات�ض« فتحّطم زجاجها، 

اإىل األف قطعة تناثرت لت�سيب وجه اأحدهم.

يف الوق���ت نف�سه، اقتادوا عدة اأ�سخا�ض اآخرين، كانوا قد اعتقلوهم 

د  يف التظاه���رات، كان اأحده���م م�ساًبا بر�سا�س���ة يف رجله، ومل ي�سمَّ

جرحه بعد، وما زال الدم ي�سيل منها. 

يف تل���ك اللحظ���ات، مّزق مهدي ف���ريوزي ورقًة �سغ���رية من دفرته 

اجليب���ي، مّررها على دم ال�ساب، ث���م و�سعها يف دفرته. ف�ساألته: »ماذا 

تفع���ل؟« قال: »اإّن هذا الدم ق���د �سفك يف �سبيل اهلل والإ�سالم، اأريد اأن 

اأحتفظ به للذكرى«. 

بقين���ا هناك تلك الليلة، وعند �سباح اليوم التايل بداأت حماكماتنا 

ب�سكل جمموعات كقطعان غن���م، فجرم اجلميع هو »الإخالل بالنظام 

العام للبالد«، ومدة ال�سجن غري حمددة، ول يحّق لأحد اأن ي�ساأل: ملاذا 

ُن�س���اق اإىل ال�سج���ن؟ اأو كم هي مدة �سجننا؟ فبمج���ّرد ال�سوؤال، تتوّجه 

الأنظار اإىل ال�سائل ليتعّر�ض للتعذيب.

بع���د ع���دة اأي���ام، �ساأْلنا احلار�ض بح���ذر: »كم هي م���دة ال�سجن؟«، 

لكّننا مل نح�سل على جواب �ساٍف، فجميعهم من احلار�ض اإىل الرئي�ض 

1- قري���ة تقع على م�سافة مائة كيلومت���ر عن �سيراز، قرب م�سيق اأبو الحيات، عند تقاطع �سيراز 
- كازرون.
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يجيب���ون: ل نعلم، تاأتي الأوامر من الأعلى. بتنا من اأ�سحاب ال�سوابق، 

واأخذوا ب�سماتنا، والتقطوا لنا �سوًرا مع الأرقام، وحلقوا روؤو�سنا. 

���ا، اإل اأّن���ه كان ميّدن���ا  »حمم���ود ف���ريوزي« ال���ذي كان اأ�سغرن���ا �سنًّ

باملعنويات، وكان ي���رّدد: »اإّن هذه الأيام �ستم�سي ب�سرعة الربق، ومتّر 

ب�سرعة الرياح، و�ستاأتي الأيام املنرية«.

مل نكن ن�سعر بق���رب تلك الأيام املنرية اإىل هذا احلد، كّنا نتعّر�ض 

للتعذيب والأذية والتحقيق ب�سكل دائم، ول ندري �سيًئا عّما يجري خارج 

الق�سب���ان، العمل الوحيد ال���ذي كان ميكننا فعله هو التوا�سي بال�سرب 

ورفع روحية الآخري���ن. وكوننا ل نعلم �سيًئا عن الغد، كّنا ننتهز فر�سة 

اخلروج للت�سّم�ض، كي نتحدث عن ن�ساطات ما بعد اإطالقنا.

بع���د عدة اأ�سابي���ع، تق���ّرر ال�سماح بالزي���ارات، مع تنفي���ذ الأعمال 

ال�ساق���ة، ول يحّق للزائ���ر اأن يتحّدث مع املعتقل اإل لع���دة دقائق، ومن 

ا يف  خلف �سباك حديد يف�سل بينهما مرتان، حيث يقف الزائرون �سفًّ

ا اآخر يف اجلهة املقابلة.  جهة واملعتقلون �سفًّ

وكان ع���دد ال�سجن���اء والزائرين كب���رًيا، مّما ي�سطره���م للتحدث 

ب�س���وٍت ع���اٍل ليتمّكن���وا من �سم���اع بع�سه���م البع�ض. الت���زم ال�سجناء 

ال�سيا�سيون فيما بينهم باأن ل ي�سمحوا لعواطفهم وم�ساعرهم بالظهور، 

ول الب���كاء خ���الل الزيارات، لتبق���ى معنويات زّواره���م مرتفعة، ولئاّل 

ي�سعر �سائر ال�سجناء بال�سعف. 

لطاملا كان ال�سجن���اء ال�سيا�سّيون يف ال�سجن يف حالة �سمت وتفكري 

، لكن مبجرد اأن ُيذك���ر ا�سم اأحدهم باأّن لديه زيارة، تراه يت�سّنع  وه���مٍّ

البت�سام���ة لتبقى على وجهه اأمام زائره طوال ف���رتة ذهابه واإيابه من 

قاعة الزيارات. 

القضبان األولى
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اآخ���ر ا�سم �س���دح عرب مكرّب ال�س���وت هو ا�سمي. كان���ت والدتي قد 

جالت عل���ى مراكز ال�سرطة يف عدة مدن بحًث���ا عني، حتى و�سلت اإىل 

»كازرون«، كنُت مطمئًنا من قدرت���ي على �سبط اأحا�سي�سي وعواطفي، 

وق���د دّرب���ُت نف�سي عل���ى ذلك، لكن���ي كن���ُت اأخ�س���ى اأن ل ت�سبط اأمي 

عواطفها فتبكي اأمامي، وتوؤثر علّي.

عندما دخلُت قاعة اللقاءات، راأيت الكّل ملت�سًقا بال�سياج ويتحدث 

ب�سوت عاٍل، اأما اأمي فكانت م�ستندًة اإىل اجلدار، واحلّرا�ض منت�سرون، 

يراقبون كل احلوارات. نظرُت اإىل حار�سني قربي، ثم تقدمُت واأم�سكت 

بال�سياج، وناديُت: »ال�سالم عليِك يا اأمي«. بقيت م�ستندة اإىل اجلدار، 

ومل تب���ارح مكانها، ون���ادت ب�سوت اأعلى من �سوت���ي، كاأنها تعّمدت اأن 

ُت�سمع اجلميع: »ال�سالم عليك يا بني، هل اأنت بخري؟«. 

وقب���ل اأن اأجيبه���ا احلمد هلل. نادتني ب�سوت اأعل���ى من ال�سابق: »ل 

تغت���م يا بني، فال�سفلة قد �سجن���وا الإمام املع�سوم من قبل، فمن تكون 

اأنت؟!«.

ا�ستنف���ر احلرا����ض عندما لحظ���وا اأّن اأمي مل تتقّدم نح���و ال�سياج، 

فل���م يدعوه���ا تكمل كالمه���ا، و�سّن���وا هجوًما عل���ى هذه امل���راأة امل�سّنة 

كاأمّن���ا يواجهون بطل م�سارعة من ال���وزن الثقيل، كانوا خم�سة حرا�ض 

يهاجمون اأمي! جّروا عباءتها، واأخرجوها من القاعة. 

�س���رت يف ج�سدي ق�سعريرة م���ن ق�ساوة ما راأي���ت، لكّني رغم ذلك 

�سعرت بالفخر واأخذت اأ�سحك من نف�سي، كيف كنُت قلًقا قبل الو�سول 

اإىل القاع���ة! انت�س���ر خ���رب الكالم الذي �س���در عن اأم���ي ب�سرعة داخل 

ال�سجن، و�ساهم يف رفع معنويات الإخوة بتلك اجلملة التي اأطلَقتها.

اأظ���ّن اأّن زيارة والدتي كانت يف اأول اآذار 1977م، فبعد عدة اأ�سابيع 
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ح�س���ل اخت���الف يف الراأي بني ال�سرط���ة وال�سافاك، فاأُطل���ق على اإثره 

�س���راح عدة �سجن���اء �سيا�سيني ومن بينهم اأنا، بكفال���ة طبًعا. علًما باأّن 

توافر كفيل كان اأمًرا �سعًبا، فالكثري لي�سوا على ا�ستعداد لكفالة �سجني 

�سيا�سي. 

وق���د حدث اأن وافق والد اأحد اأ�سدقائي على كفالتي برحابة �سدر، 

لكّن���ه عندما علم اأنني متهم �سيا�سي لوى عنقه واعتذر من اأبي مرّبًرا: 

»ل���و اأّن ابن���ك قد �سطا على بيوت النا����ض، اأو ن�سب واحتال — ل �سمح 

اهلل—، اأو ارتك���ب جرًم���ا اأخالقًيا لكن���ت كفلته، لك���ن ح�ساب اجلرمية 

ال�سيا�سية يتكّفل بها الك���رام الكاتبون )يق�سد ال�سافاك(، فال تلّوثني 

بهم، ل اأريد التوّرط معهم«. 

عنده���ا تب�ّسم اأب���ي وقال ل���ه: »اإًذا �سنزعجك عن���د ارتكابه ل�سرقة 

ب�سيط���ة واحتي���ال �سريف«. وح���اول مع اآخري���ن اإىل اأن وافق اأحد جتار 

ال�سوق على كفالتي. 

��������

القضبان األولى
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م���ع اق���رتاب موعد انت�س���ار الث���ورة الإ�سالمية، مل تعد »ن���ور اآباد« 

بالن�سب���ة اإيل مكاًنا للن�ساطات الثوري���ة للمجموعة وح�سب؛ فمن خالل 

العالق���ات الت���ي اأقمتها مع اأه���ايل »نور اآب���اد« اأ�سحت وطن���ي الثاين، 

واأح�س�س���ت بارتباط���ي بها، فكن���ت كل �سهرين اأتوج���ه يف اآخر الأ�سبوع 

اإىل �س���رياز، واألتقي معاريف واأعود اإىل عملي وحياتي، علًما باأن تن�سيق 

التظاه���رات يف كانون الأول 1978م وكان���ون الثاين و�سباط 1979م، مل 

يرتك جماًل للعمل اخلا�ض واملعي�سة. بدا كاأّن الن�سيج املحروم والفقري 

يف »ن���ور اآباد« وروحية الع�سائ���ر يف انتظار انت�سار مثل هذه الثورة منذ 

ق���رون. فالإم���ام اخلمين���ي كان يعتمد عل���ى القلوب ال�سافي���ة والنقية 

للنا�ض، ومن واجبنا اأن نوجه تلك الطاقات نحو اأهداف الثورة.

اأّك���د الإم���ام اخلميني عل���ى اأهمية حف���ظ الثورة و�سيانته���ا، لذلك 

�سرعن���ا من���ذ يوم 12 �سب���اط 1979م بتنظيم الق���وات ال�سعبية والثورية 

حلفظ النظام وال�ستقرار يف املنطقة. يف البداية عملنا حتت ا�سم جلنة 

 ،Q الث���ورة الإ�سالمية يف »نور اآباد« من داخل م�سجد الإمام ال�سجاد

وكان اإمام اجلماعة �سيد ثوري ا�سمه ال�سيد عبد الر�سول املو�سوي كانت 

اأ�سوله من »نور اآباد«، لكنه قدم اإليها من طهران. 

اخرتنا بناية ال�سياحة بناًء على اقرتاح احلاج مو�سى وبع�ض الإخوة. 
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يف البداية متّنع احلاكم عن املوافقة لكّنه قبل ب�سرط: »ما دام هدفكم 

هو حفظ اأمن املدينة ل مانع لدّي، لكن اأطلعوين على اأعمالكم«.

خالل �سهر اأي���ار 1979م، �سّكلنا قوات حر����ض الثورة الإ�سالمية يف 

ا من  نور اآباد. جّهزنا ب�سرعة بطاقات انت�ساب، واخرتنا ثمانني �سخ�سً

�سباب الع�سائ���ر املنا�سبني، واأجرينا معهم مقابالت وتقييًما لي�سبحوا 

اأع�ساًء يف هذه الق���وات، ثم قمنا بتنظيمهم. اأذكر اأنني عندما ذهبت 

اإىل طه���ران، التقيت مع الأخ جواد من�س���وري )القائد العام للحر�ض( 

حينها، لي�س���ّدق بتوقيعه حكم تاأ�سي�ض حر�ض »ن���ور اآباد«، اأخذ الطلب 

و�ساأل: »اأين تقع نور اآباد؟«.

قلت: »اإنها من مدن حمافظة فار�ض«.

- انتظر حتى يتم ت�سكيل حر�ض »�سرياز« لأعطيكم حكًما بذلك. 

حدثته مل���دة ع�سرين دقيقة عن القرى الكث���رية املحيطة بنور اآباد، 

والن�سيج الع�سائري الذي تتكّون منه، والثقافة اخلا�سة ال�سائدة هناك، 

واإذا مل ن�سّكل احلر�ض الثوري ف�سنخ�سر كل �سيء. و�ساألته: »هل ت�سكيل 

احلر����ض الثوري يف �سرياز اأّوًل هو وح���ٌي منزل؟«. اأخرًيا وافق، واأ�سدر 

حكًما وقال: »ما دمتم �ست�سكلون قوات احلر�ض هناك قبل �سرياز يجب 

اأن تكون���وا اأربع���ة اأ�سخا����ض لإدارة العمليات واملعلوم���ات والأمن لنرّبر 

توقيع هذا التكليف«. 

تناولت الورقة، واأخذت اأدّون الأ�سماء: عبد الر�سول املو�سوي قائًدا، 

وا�سم���ي للعمليات، واأ�سفت ا�سم قب���اد الأن�ساري واأمري ح�سني ر�سيدي 

م�ساعدين. ناولته الورقة وقلت له بعزم: »باأمرك«، وت�سّلمت منه التكليف 

ووّدعته قبل اأن يدخل اأحد ويرى التكليف فيحاول اأن يثنيه عنه.

ل �سك اأنها مهمة �سعبة، فحفظ الأمن يف ن�سيج معّقد ثقافًيا لأكرث 

تثبيت األمن
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، ي�سهد بع�سها خالفات ع�سائرية تاريخية، ويعتقد 
1*

من �سبعمئة قرية

الكثريون فيها اأّن عمل قطاع الطرق هو دليل على الرجولة وال�سجاعة.

كان ل ب���ّد يل اأن اأ�س���ع »خطة �سداقة« مع القروي���ني الذين يعرفون 

النا�ض جي���ًدا، لأ�ستفيد منه���م يف تغيري ثقافة »قّط���اع الطرق« وال�سلب 

والنهب من نفو�سهم. وهي بالطبع ثقافة نابعة من الفقر، ل متنع جنابة 

اأهله���ا اأن ي�ساأل���وا ال�ساب اإذا تقّدم خلطبة فت���اة عندهم عن تاريخه يف 

ال�سل���ب والنه���ب من نفو�سهم، فاإذا كان ل ميل���ك تاريًخا يف هذا املجال 

ف�سيك���ون جوابهم الرف�ض يف كثري من احلالت، خ�سية اأن متوت ابنتهم 

من اجلوع لأنها تعي�ض يف بيت رجل مل يكن لئًقا بال�سلب والنهب ول ملرة 

واح���دة. ويقولون له: اإذا عجزت عن تاأمني خب���زك من كّدك، يجب اأن 

تكون قادًرا على ال�سلب، لتوؤمن خبز زوجتك واأطفالك.

يف بداي���ة العم���ل يف اللجن���ة، ج���اء اإىل مرك���ز احلر����ض رج���ل يف 

الأربعيني���ات، كان عبو�ًس���ا متو�س���ط القامة، وقال اإن���ه يعرف ل�سو�ض 

املنطق���ة: »والآن اأو�س���اع البل���د م�سطرب���ة، ف���اإذا مل تقف���وا بوجههم، 

ف�سيقوم���ون بالتخريب، وهذا ما ل ينا�س���ب الثورة«. اأح�س�سُت بال�سدق 

يف كالمه، فتواعدنا على اللقاء يف الليلة نف�سها بعد الغروب عند بوابة 

اخلروج من املدينة، لنذهب من هناك ونعتقل الل�سو�ض. 

لك���ن ما اإن خرج الرجل الغريب، حتى جاء احلاج »اأكرب جم�سيدي« 

من املتعاون���ني مع اللجنة، وهو معل���م الرتبية الديني���ة واللغة العربية. 

ف�ساألني: »ماذا يفعل هذا الرجل هنا؟!«.

ف�سرحت له ما جرى، ف�سحك وقال: »يبدو اأنك ب�سيط جًدا يا �سيد 

اأ�سدي، هذا الرجل هو زعيم الل�سو�ض، وهو معروف يف املنطقة«.

700 قرية في محافظة �سيراز ومدينتها. ق�سد  انه  1-  يبدو 
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عنده���ا متّلكتني احلرية؛ ل اأدري ماذا اأفع���ل، فمن ناحية تواعدت 

معه، ويجب اأن اأذهب، كما اإن كالمه ا�ستقر يف قلبي. قلُت للحاج اأكرب: 

»ل باأ�ض بالذهاب ملرة«.

اأخذت قطع���ة �سالح »G3« من الدرك، وتوجه���ت اإىل املوعد برفقة 

اأخي غالم ح�سني واثنني من احلر�ض: حممدي، ون�سيب اهلل ل�سكري.

مبج���رد اأن راأى حممدي الرجل الغري���ب حتى ناداه: »يا �ساتر، اأنت 

هو؟!«، ثم نظر اإلينا وقال: »اإن عمل هذا الرجل دقيق جًدا«. 

توجهن���ا اإىل »�سرابهرام« وتوقفنا قبله���ا بكيلومرتين، و�سعنا لوحة 

)توق���ف( التي ح�سلن���ا عليها من الدرك، وو�سعناه���ا و�سط الطريق، 

كان���ت كل اإمكاناتنا الع�سكرية بندقية »G 3«، مع خمزنني يحملها اأخي 

»غ���الم ح�سني«، وم�سد�ض �سخ�س���ي ما زال معي منذ م���ا قبل انت�سار 

الثورة، اأ�سعه على خا�سرتي حتت قمي�سي. 

انتظرن���ا كثرًيا من دون ج���دوى، اإىل اأن تعبنا. فجل�ض حممدي على 

املقع���د الأمامي لل�سيارة، واأ�سند راأ�سه وبداأ بال�سخري، بينما تبادلنا اأنا 

وغ���الم ح�سني الدور للجلو�ض يف املقعد اخللف���ي لل�سيارة، وبداأنا ن�سعر 

بالنعا�ض، فجاأة �سرخ ن�سيب اهلل: »احلقوا به، لقد ذهب«.

قفزن���ا اإىل ال�سيارة و�سرنا به���ا، قال الرجل الغري���ب: »اإنها �سيارة 

ني�س���ان، ومل يتوقف رغ���م تلويحي له باللوحة«. قل���ت ملحمدي: »اأ�سرع، 

األ ت�ستطي���ع اللحاق بالني�سان؟«. وبعد دقائ���ق اأدركناه، لكنه مل يتوقف 

رغم ا�ستعمالنا للبوق وامل�سباح، ومل يرتك لنا املجال لتجاوزه. مل اأكن 

اأري���د اإ�سابة اأحد، اإىل اأن �سرن���ا مبوازاته، اأطلقت عدة ر�سا�سات من 

م�سد�س���ي اأمام �سيارته حماوًل اإخافة ال�سائق ليتوقف، ثم تراجعنا اإىل 

اخلل���ف، عندها اأطلق غالم ح�س���ني ر�سا�ستني على الإطارات اخللفية 

تثبيت األمن
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ل�سي���ارة الني�س���ان، فتوقف���ت اإىل جان���ب الطريق، وترج���ل منها ثالثة 

اأ�سخا�ض، وفّروا باجتاه اجلبل، مل نتمّكن من اللحاق بهم، لأننا ل نعلم 

حينها اإن كانوا م�سلحني اأم ل، واكتفينا با�ستعادة اخلراف امل�سروقة.

ترامى اإىل م�سامعنا �سوت اأذان ال�سبح من القرية القريبة، تو�ساأنا 

لن�سل���ي، وما اإن اأنهينا ال�س���الة حتى ارتفع �سوت »ن�سيب اهلل« ثانية: 

»لقد ذهب، ه���رب«. حتركنا ب�سرعة، وكانت هذه املرة اأقل �سعوبة من 

�سابقته���ا، توقفت �سيارة الني�سان الثاني���ة ب�سهولة من دون اإطالق نار، 

حملنا خراف ال�سي���ارة الأوىل خلف خراف ال�سيارة الثانية، واأخذناها 

جميًعا اإىل اللجنة. 

امت���الأت اأجواء »مبن���ى ال�سياحة« باأ�سوات مع���اء اخلراف، مل نكن 

ن���دري من هم اأ�سحابها، اإل اأّن الرجل الغري���ب قال اإّن باإمكانه العثور 

عليه���م. عاد ع�س���ًرا مبعّية عدة اأ�سخا�ض، قالوا: »لولك���م لكّنا اأُ�سبنا 

بنكب���ة« واأخ���ذوا يدعون لنا باخلري. واأخذ الرج���ل الغريب ي�ساألهم عن 

موا�سف���ات خراف كل منهم، حملوها يف �سي���ارات ال�»ني�سان« اخلا�سة 

بهم وذهبوا.

انت�س���رت ب�سرعة اأخبار ع���ن مواجهات قا�سي���ة تخو�سها اللجنة مع 

الل�سو�ض، كان���ت الرواية التي تناقلتها اأف���واه النا�ض اأ�سخم بكثري من 

احلقيق���ة ومن قدراتن���ا الفعلية، فمثاًل عندما نعتق���ل ل�سني مع ع�سرة 

خراف، ن�سمع بعد يومني اأننا اعتقلنا ع�سرة ل�سو�ض وا�ستعدنا مئة راأ�ض 

خروف؛ مل تكن مبالغات �سّيئة، فقد كانت ت�سّد عزمنا للعمل اأكرث. 

عندما جرى ت�سكيل قوات احلر����ض الثوري، اأكملنا هذه املهمة لكن 

بق���درات اأكرب واأفراد اأكرث، وواجهنا الإقطاعيني ومزارعي اخل�سخا�ض 

املخ���در. وكان لذلك الرجل الغريب دوٌر كب���ري، فقد كان يعرف معظم 
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الق���رى هن���اك. كنا نتوّجه معه لي���اًل اإىل اإحدى الق���رى، عندما يطرق 

ب���اب البيت، وجتيبه فت���اة اأو امراأة، كان يبادر ب�سوؤاله���ا: »هل اأبوِك اأو 

زوج���ِك هن���ا؟«؛ اإن ح�سر، يطرح عليه ب�سعة اأ�سئل���ة ثم نذهب، واإن مل 

يكن حا�سًرا كان يقول لعّله ذهب يبحث عن خراف اأحد البائ�سني. كان 

يعرف الطرق التي ي�ستخدمها الل�سو�ض جيًدا، فحني نرافقه جندهم. 

خالل املدة التي كان يتعاون معنا فيها مل يعد اأحد يف املنطقة يجروؤ 

على ال�سرقة، و�سيًئا ف�سيًئا مل تعد ال�سرقة اأمًرا يدعو للفخر بنظرهم. 

يف الواق���ع، مل اأح�سر مرا�سم تق���دم عري�ٍض للزواج، لكني اأعتقد اأن 

وال���د الفت���اة مل يعد ي�ساأله ع���ن تاريخه يف ال�سرق���ة، واإذا كان �ساحب 

�سوابق؛ مل يعد م�ستعًدا لتزويجه من ابنته. وذاك الرجل الغريب اأ�سبح 

الآن من الث���وار النا�سطني يف املنطقة، وقد رافقنا فيما بعد، اأي خالل 

احل���رب، اإىل »فار�سيات« واأ�سيب هناك. وقد كان خالل فرتة النقاهة 

يتوّجه اإىل تقاطع »نور اآب���اد« لي�ساعد يف حواجز التفتي�ض، وي�سارك يف 

مواجه���ة املنافق���ني، حتى اأ�سيب اإ�ساب���ة قاتلة. وبذل���ك ا�ست�سهد اأحد 

الأ�سخا����ض املوؤّثري���ن يف حف���ظ اأم���ن املدين���ة، وحلق ب���ه »ن�سيب اهلل 

ل�سكري« لي�ست�سهد على يد املنافقني.

��������
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وديعة الوداع

ج���رى تثبيت وجود ق���وات حر�ض الث���ورة يف »نور اآب���اد« كرمز لقيام 

الث���ورة الإ�سالمية، وقد تواءمت الثقافة ال�سائ���دة يف املنطقة مع الثورة 

�سيًئا ف�سيًئا. كّنا يف بدايات �سهر اأيلول 1980م وقبل بدء العام الدرا�سي، 

بع���د ع���ام ون�سف ق�سيتها يف العم���ل امل�ستمر من دون اأخ���ذ اأي اإجازة، 

كانت فر�سة منا�سبة لنذهب اإىل »تربيز« لزيارة اآية اهلل املدين. عندما 

اأخ���ربت احلاج مو�سى، ب���دا وكاأنه ينتظ���ر هذا القرتاح من���ذ اأ�سابيع، 

ابت�سم وقال: »اقرتاح ممتاز، �سرط اأن ن�سطحب اأ�سرنا معنا«.

قلت: »اقرتاحي هو للرتفيه عن اأ�سرنا اأ�سا�ًسا«. 

يف احلقيق���ة، احل���اج مو�س���ى �سديق حمّب���ب، فمنذ الأي���ام الأوىل 

لو�سولنا اإىل »نور اآباد« احتل مكانه يف قلبي؛ رمبا كانت حيوّيته الدائمة 

وحتّركات���ه يف الن�ساطات الثورية هي ال�سبب، وتدّينه وتقواه املثايل، ما 

ا مميًزا. اأ�سله م���ن كازرون، وكان منذ م���ا قبل انت�سار  جعل���ه �سخ�سً

الث���ورة الإ�سالمي���ة بخم����ض �سنوات تاج���ًرا متنّقال، ينق���ل من كازرون 

ب�سائع من حبوب ومالب�ض ليبيعها يف نور اآباد، وي�سرتي بثمنها الك�سك 

وال�سوف والزبدة وما يرغب به اأهل كازرون. 

بع���د �سنتني من هذه التجارة، ا�ستاأجر دكاًنا يف قرية اآهنكران بنور 

اآباد، و�سكن فيها. هكذا كانت تبدو حياته. 

لك���ن احلاج مو�سى كان يعرف الإمام اخلميني، ويقّلده يف الأحكام، 
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وكان ينقل الر�سالة العملية لالإمام اخلميني اإىل نور اآباد، ويعّلم اأهايل 

بع����ض القرى الأحكام ال�سرعية، من كيفية الغ�سل، اإىل اأحكام الزواج، 

وال�س���الة ال�سحيح���ة وال�سي���ام و�سائ���ر الواجبات الأخ���رى. مل يكن 

�سعًبا معرفة �سبب الحرتام الكبري الذي يكّنه له النا�ض، فاجلميع كان 

يحاول ك�سب وّده ور�ساه. 

ن�س���ط م�سارًكا يف التمهيد للث���ورة، وا�ْسَتْقَطَبْتُه مل���دة جماعة احتاد 

احلجتي���ة، ف���رّوج ملعتقداته���م. وعندما توجهن���ا اإىل »نور اآب���اد« للمرة 

الأوىل، ذهبن���ا اإىل كازرون بطل���ب منه، وح�سرن���ا كلمة لل�سيخ احللبي 

رئي����ض الحتاد، وعندما عدنا واأبلغنا اآية اهلل املدين بذلك، فّكر قلياًل، 

ثم قال: »هل �سّليتم هناك ق�سًرا؟«.

اأجبنا بتعّجب: »بالطبع �سّلينا ق�سًرا لأننا كنا يف �سفر«. 

ابت�س���م ابت�سامة ذات مغزى، مما زاد م���ن ف�سولنا، ف�ساأله حممود 

الفريوزي: »مولنا اأرجو اأن تكرر كالمك، فلم نفهمه«. 

قال: »اأعي���دوا �سالتكم«. فت�سّمرنا يف اأماكنن���ا من الده�سة، وقلت 

له: »مل نكن يف �سفر ظلم اأو مع�سية، ذهبنا للقاء عامل دين«. 

عنده���ا �سرع باحلديث عن انحرافات احت���اد احلجتية، وعالقتهم 

بنظ���ام ال�ساه، واأعماله���م املطابقة ملا يريده الظامل���ون، وتربيرهم باأّن 

ذلك ي�ساهم يف ظهور الإمام املهدي Q، وقال غري ذلك من الأمور. 

م���ا دفع احلاج مو�سى اأن يق���رر البتعاد فوًرا عن ذل���ك الحتاد، وبات 

من اأ�سّد املخالفني له، كان كالم احلاج مو�سى يوحي اأنه كان قد اأح�ّض 

بانحرافهم، لكنه كان يعمل للحجة، فكان اآية اهلل مدين مالك جناته. 

اللهي« �ساحنة »مازدا  اأخذنا من »عبد  ال�سفر،  اإىل مو�سوع  لنعد 

1600« �سغرية، ذات �سندوق مغلق، كانت منا�سبة جًدا لو�سع �سجادة 

اخللف،  يف  والأط��ف��ال  الن�سوة  عليها  جل�ض  ال�سندوق،  اأر���ض  على 

وديعة الوداع
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املقّدمة.  يف  ومو�سى  واأن��ا  وركبُت  الكافية.  امل��وؤن  معهم  و�سعت  كما 

الليل  وق�سينا  اأ�سفهان،  ثم  �سرياز  اإىل  توّجهنا  الطريق،  ولنخت�سر 

اإىل  وو�سلنا  ميانة،  مدينة  يف  بتنا  التالية،  الليلة  ويف  قم،  مدينة  يف 

تربيز يف اليوم الثالث.

مل يك���ن �سعًب���ا العثور على مكتب ممثل الإم���ام اخلميني يف تربيز. 

عند التا�سع���ة والن�سف �سباًح���ا، دخلنا زقاق املكت���ب، طرقنا الباب، 

ففتح���ه �سابٌّ �ساألن���ا بالآذرية والفار�سية: »ماذا تري���دون؟«. وكنت قد 

تعلم���ت اللغة الرتكية الآذرية خ���الل تعاملي مع الآذريني فرتة التجنيد 

الإجب���اري، فتحدث���ت معه بلهج���ة غليظة ك���ي ل يفطن احلار����ض اأّننا 

غرباء، وقلت له: »نريد لقاء �سماحته«. 

وكما هي عادة احلرا�ض، �ساأل جمدًدا وبجّدية: »ماذا تريدون منه؟«. 

بع���د كل هذا التعب اح���رتت ماذا اأجيبه وماذا نري���د من �سماحته، 

فقل���ت: »اأنت اأخ���ربه اأن الأ�س���دي ور�س���ا زاده اأتيا من »ن���ور اآباد« فهو 

يعرفنا«. عاد بعد دقيقة مهروًل ومبت�سًما ومرّحًبا بنا للدخول.

تركن���ا عيالنا يف ال�سيارة، ودخلت اأن���ا ومو�سى. مل تخّفف امل�سوؤولية 

م���ن حميمي���ة �سماحته الت���ي كان يتحّلى بها قب���ل انت�س���ار الثورة، بل 

ا تقبيل يده، وق���د تراجع ليمنعنا من  عانقن���ا وقّبلنا يف اجلب���ني، راف�سً

م ال�ساي لالإخوة«.  ذلك. وقال للحار�ض: »يا �سيد �سمد قدِّ

فاأجبن���اه مًع���ا: »�سك���ًرا ل���ك، علينا اأن نذه���ب، فالعائل���ة تنتظر يف 

ال�سيارة«. اعتذر ال�سيد وقال اإن عائلته قد ذهبت اإىل قم، لكّنه ما لبث 

اأن تب�ّس���م قائ���اًل: »ل �سري يف ذلك، تف�سلوا اأنت���م واأ�سركم اإىل البيت، 

وعند عودتي ظهًرا اأحّل �سيًفا عليكم«. 

�سّلم مفاتيح البي���ت اإىل مو�سى، وطلب من �سمد اأن يرافقنا ليدّلنا 

عل���ى البي���ت. كان البي���ت نظيًف���ا، اإل اأّن ن�ساءنا اأ�سررن عل���ى كنا�سة 
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ال�سجاد والباحة ور�ض املياه.

يت�سّرف  واأخذ  ال�سيد،  الظهر، ح�سر  اأذان  �ساعة من  بعد م�سي 

بلياقة كاأمّنا هو �سيف لدينا، وبعد تناول طعام الغداء، اأخذ يثني على 

مذاق الطعام، كما فعل يف �سيافة »كنكان«، وقال ممازًحا: »جزاهّن 

لنا طعاًما مبذاٍق جديد يف هذا  اهلل خرًيا على جميئهّن، وتقدميهّن 

البيت«. 

يف اليوم التايل عادت اأ�سرة ال�سي���د، فانتهزنا الفر�سة ل�سطحاب 

اأ�سرنا لزيارة الأماكن املختلفة يف تربيز، وعدنا لياًل اإىل بيت �سماحته. 

وبقينا على هذه احلال مدة خم�سة اأيام. 

ظه���ر احل���ادي والع�سرين من اأيل���ول، بعد �س���الة اجلماعة، كّنا يف 

املكت���ب نتحّدث م���ع بع�ض امل�سلني، اإىل اأن قط���ع احلديث �سوت �سمد 

منادًيا: »مولنا العزيز، لقد اأعلنت الإذاعة الآن اأن الطائرات العراقية 

ق�سفتنا، واأعلنت احلرب �سّدنا«. 

يبدو اأّن �سماحته كان يتوقع ذلك، فلم يهتّز ومل ي�سطرب، بل اكتفى 

بهّز راأ�سه، وقال بهدوء: »لعن اهلل �سدام، اأخرًيا قام مبا يريد«. 

تلقين���ا ذل���ك اخلرب ب�سوت �سم���د الغا�سب، مل يكن خ���رًبا عادًيا، 

ومل يع���د ميكننا البقاء يف تربيز، واأدرك ال�سيد و�سعنا، فلم ي�سّر على 

بقائنا. توّجهنا اإىل بيت �سماحته وجمعنا متاعنا لرنحل. 

عن���د وداعن���ا لآي���ة اهلل امل���دين مل نكن نعل���م اأنه بعد اأق���ل من عام 

�سي�ست�سهد بانفجار على يد املنافق���ني، ويحمل لقب »�سهيد املحراب«، 

واإل لرتّيثنا اأنا ومو�سى يف وداعه وتاأّملناه اأكرث و...

حتّركن���ا من تربيز. كنت اأقود ب�سرعة عالي���ة وكاأيّن مّتجه مبا�سرًة 

نحو ق�سر �سدام لأطلق على راأ�سه ر�سا�سة الرحمة. 

��������

وديعة الوداع



انطالق الشرارة األولى

و�سلن���ا اإىل »ن���ور اآباد« بع���د يومني من بداي���ة الع���دوان. وجدناها 

مزدحمة على غري عادتها، فاأه���ايل حمافظة خوز�ستان يجتازون »نور 

اآباد« متجهني نحو اأ�سفهان ويزد و�سرياز، ومقاتلو �سرياز يجتازون »نور 

اآباد« يف طريقهم اإىل خوز�ستان. وقد اأّدى ازدحام املقاتلني والنا�ض اإىل 

النتظار يف �سفوف طويلة عند حمطات البنزين. 

ولأّن القوات حتتاج اإىل الطعام، ومكان لال�سرتاحة خالل عبورهم. 

كان علين���ا كق���وات حر�ض الث���ورة اأن ندير �سوؤون املدين���ة، اأو اأن جنمع 

املتطوعني لنتوجه نحو اجلبهات يف اجلنوب. خالل عدة اأيام متكّنا من 

توفري بع�ض الحتياجات ملهاجري احلرب بالتعاون مع �سائر املوؤ�س�سات 

والدوائ���ر. لكني كنت اأمي���ل للح�سور يف اجلبهة. لذل���ك �سلمت �سوؤون 

املدينة اإىل �ساّب���ني من قوات احلر�ض، وطلبت بعد �سالة اجلماعة من 

�سائر �سباب احلر�ض اأن يتجّهز من يريد التطوع للتوجه اإىل »الأهواز«.

���ا، فطلبت من كل واحد اأن يح�سر ما لديه  كّن���ا خم�سة ع�سر �سخ�سً

م���ن �سالح. مل يك���ن لدينا اأّي ت�س���ور عن احلرب يف اجلن���وب، لذلك 

كن���ا جنه���ز كل ما يخطر ببالن���ا احتياًطا. كان يف مم���ر املقر كب�سولتا 

ا. لكن مو�سى ابت�سم و�ساألني: »اإىل اأين  اإطفاء، طلبت اإح�سارهما اأي�سً

�ستاأخذهم���ا؟«، قل���ت: »ل اأدري، اإنها احلرب، ولعّلن���ا �سنحتاجهما، ل 
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ندري ماذا يجري هناك!«.

مبا اأين ق�سيت اخلدمة الع�سكرية يف »دزفول« واأعرف املكان جيًدا، 

اأ�س���درت اأم���ًرا مبهمة با�سم���ي وبا�سم اأربع���ة ع�سر �سابًّا مع���ي، ووّقعته 

بنف�سي. اأمتنى الآن اأن اأعرث على الن�سخة الثانية لأمر املهمة يف اأر�سيف 

ا  احلر�ض بنور اآباد، فهي من وثائق احلرب. حتركنا، خم�سة ع�سر �سخ�سً

مع �سي���ارة اإ�سعاف و�سيارَتي دفع رباع���ي، واأ�سلحتنا املتوا�سعة: بندقية 

 )BRC 77( جه���ازا ل�سلكي ،B7 قاذف ،G3 ،بندقي���ة برن���و باإبرة ،M1

ح�سلنا عليهما من طهران، جعبة القاذف مع �ستة مقذوفات. 

ا�ستغرق التجهيز وحمل التجهيزات وقًتا، حتى حّلت ال�ساعة الثانية 

ع�سرة لي���اًل، توّجهنا ب�سرعة وكاأّن جبهة اجلن���وب �ستفتقر اإىل خم�سة 

ا، اإذا تاأخرنا يف الو�سول.  ع�سر عن�سًرا مهمًّ

عندم���ا و�سلنا اإىل »اأميدي���ة«، ارتفع اأذان ال�سب���ح. وجدنا م�سجًدا 

بابه مغلق، مل يفتحه لنا اأحد، ف�سبكت يدي لي�سعد عليهما اأخي ويجتاز 

احلائ���ط ويفتح الباب من الداخل. قفز غ���الم ح�سني كمقاتل حمرتف 

اإىل الباحة، وفتح لنا الباب، مل جند اأحًدا يف امل�سجد، واأبوابه الداخلية 

كان���ت مغلقة، عرثنا على قطعة �سجاد قدمية مهملة، فر�سناها و�سلينا. 

اأغلقنا باب امل�سجد خلفنا، وركبنا ال�سيارات، فخرجت امراأة من جريان 

امل�سجد، من بيتها، كانت مت�سك عباءتها بيد، وكوب ماء باليد الأخرى، 

.
1
ما اإن حتركنا حتى رمت املاء خلفنا و�سّلت على النبي واآله

و�سلن���ا اإىل �ساحة الأ�س���ود الأربعة يف الأهواز بع���د �ساعة من طلوع 

ال�سم����ض، لف���ت نظرنا اأحد الإخ���وة اإىل اأّن علين���ا اأن نح�سل على اأمر 

مهم���ة من الأه���واز، ول ي�سح اأن نكمل اإىل دزفول، فنحن يف »نور اآباد« 

اإيرانية عند وداع الأعزاء. )المترجم( عادة   -1

انطالق الشرارة األولى
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عندم���ا يح�سر اأحد م���ن حمافظة اأخرى، نطالب���ه بر�سالة ر�سمّية من 

املحافظة. كان كالمه منطقيًّا، فتوجهنا اإىل مركز احلر�ض يف الأهواز، 

وطلبنا منه���م تزويدنا بر�سالة اإىل دزفول، فاأجابنا اأحد احلرا�ض: »اإّن 

ق�ساي���ا احلرب ل تتعلق بن���ا، عليكم الذهاب اإىل �س���ارع زركان مقابل 

املطار هناك مدر�سة جتري فيها متابعة �سوؤون احلرب«.

ا�ستف�سرن���ا من الأه���ايل عن املكان حتى عرثنا عل���ى تلك املدر�سة، 

اإن���ه اأول مرك���ز اأركان ذاتي �سعب���ي ل�سوؤون احلرب، في���ه احلاج داوود 

 واحلاج طاهر من قوات احلر�ض يف طهران، ح�سرا اإىل هناك 
1
كرميي

ليتوّليا اإر�سال القوات اإىل اجلبهة. ف�ساألني احلاج داوود: »ملاذا اخرتت 

دزف���ول؟«، فاأخربته اأين ق�سيت اخلدمة الع�سكرية هناك، واأين اأعرف 

نهر دز والكرخة جيًدا، لعلي اأكون نافًعا هناك.

�س���رح لنا احل���اج طاهر عل���ى اخلريطة املوج���ودة مناطق احلرب، 

واأخربن���ا احل���اج داوود اأن اجلي����ض العراقي قد و�سع ج�س���ًرا فوق نهر 

كارون قبل »دارخوي���ن« لت�سبح خرم�سهر حما�سرة بالكامل، وعبادان 

�ست�سبح حما�س���رة، ويريدون و�سع ج�س���ر يف »الفار�سيات« لاللتفاف 

على الأهواز، واأنتم تريدون الذهاب اإىل دزفول؟

انفعلت وقلت: »ل اأدري، �سنفعل ما ترونه منا�سًبا«. 

هّز راأ�س���ه كعالمة ر�سى وقال: »يجب اأن تتوّجه���وا اإىل »فار�سيات« 

عند �سفاف نهر كارون ملنعهم من مّد ج�سر عليه«.

بينما كان احلاج داوود يو�س���ح الو�سع، و�سل ال�سيد رحيم �سفوي. 

1- الحاج داوود كريمي ولد في 1948/2/16م في طهران، ا�ستناًدا اإلى تدربه قبل الثورة في لبنان 
ُعي���ن كاأول م�سوؤول عن التدري���ب الع�سكري في الحر�ض، ومع بدء الحرب توجه اإلى الجنوب وتولى 

م�سوؤولي���ة الإ�سراف على الدفاع المقد�ض لعدة اأ�سهر، ا�ست�سه���د في اأيلول 2004م، بعد عناء طويل 

مع اإ�سابته بال�سالح الكيميائي في رئتيه.
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كان قادًم���ا لت���ّوه م���ن »كرد�ستان« حيث تق���رر اأن يتوج���ه ال�سيد رحيم 

�سفوي وقواته اإىل »دارخوين« ملواجهة اجلي�ض العراقي مقابل اجل�سر. 

وكان مق���ّرًرا اأن نتوجه نح���ن اإىل م�سافة اأربعني كيلوم���رًتا على طريق 

الأه���واز— عبادان اإىل قرية »فار�سيات«، وهي واحدة من جمموعة قرى 

يف تلك املنطقة. 

توجهن���ا ع�سًرا اإىل هن���اك، و�سكلنا حمور مواجه���ة، وهكذا بداأت 

م�ساركتنا باحلرب.

��������

انطالق الشرارة األولى
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ب�سبب الظ���روف املكاني���ة والزمانية لأيام احل���رب الأوىل، فاإيّن ل 

اأتذك���ر ذكريات »فار�سي���ات« بالرتتي���ب الزمني، رغ���م اأين كنت اأرفع 

تقري���ًرا اأ�سبوعًي���ا اإىل مرك���ز عملي���ات اجلنوب. ول���و كنت اأعل���م اأننا 

�سنحت���اج اإليها يوًما ما، لكنت �سّطرت يف اأواخر الليايل ما كان يحدث 

معن���ا يومًيا، ولتمّكنت من �سردها الآن ب�سهولة. لذلك، الآن وبعد مرور 

ثالث���ني عاًما، �س���اأروي فرتة ح�سوري هناك ملدة خم�س���ة— �ستة اأ�سهر 

ب�سكل متقطع، و�ساأحّدد كّل فرتة بعنوان، اأو يحّدد العنوان لحًقا لتبقى 

يف اأذه���ان القّراء، ويحدد الأوقات والأ�سخا�ض والأماكن، لأّن كل رواية 

تتح���ّدث عن م���كان جديد اأو اأ�سخا����ض جدد. وهذه م���ن امل�ساكل التي 

يواجهها اأي قائد حمور بعد ثالثني عاًما. 

كان ح�سورن���ا يف فار�سي���ات نقط���ة البداي���ة لتجربتن���ا يف احلرب. 

ت�س���ّوروا اأن اأكّلف اأنا بقيادة حمور، ول�ست اأملك خربة يف هذا املجال، 

غ���ري عام���ني م���ن اخلدم���ة الع�سكري���ة، وبع����ض الن�ساط���ات الثورية، 

وم�سوؤولي���ة عمليات احلر�ض يف مدين���ة �سغرية، ومل اأملك اأي فكرة عن 

احل���رب. وكان من واجبي اأن اأتعّرف اإىل املنطقة، والق�سايا الع�سكرية 

اخلا�س���ة باملكان، وكيفية اإدارة قوات���ي، ف�ساًل عن القوات املر�سلة اإىل 

ه���ذا املحور من امل���دن املختلفة، مّمن جاءوا بداف���ع احلما�سة الدينّية 

والوطنّي���ة، لكّنه���م ل يعرفون اأي �سيء عن موجب���ات الدفاع؛ ول يلّمون 
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باأب�سط القواعد الع�سكرية.

يف مث���ل ه���ذا الو�س���ع، ين�سرف اهتم���ام الق���ادة اإىل الرتكيز على 

التدري���ب، وهكذا، �سيًئ���ا ف�سيًئا ت�سّكل مق���ر اإدارة »الدفاع املقد�ض« يف 

 .
1
م���كان ُيدعى »الغول���ف«، و�سّمي لحًقا »قاع���دة ُمْنَتِظ���ري ال�سهادة«

كان احل���اج داوود كرمي���ي ي���وؤدي دوًرا هاًما يف تل���ك القاعدة، ب�سفته 

القائ���د الثوري. حيث كان املتطوع���ون والقوات النظامية يتوافدون اإىل 

ه���ذه القاعدة من املدن البعيدة والقريبة من �سبان و�سيبة وفتية، ومن 

عم���ال ومهند�سني واأطباء وغريهم، ويندفعون ب�سكل ع�سوائي، يطلبون 

اإر�ساله���م اإىل اخلط���وط الأمامي���ة، طبًع���ا مل يكن اأح���د منهم يتحّدث 

مبنطق، لكنهم كانوا يرّددون اأّن اجلبهات بحاجة لطاقات ومن واجبنا 

الذه���اب، وقد اأتينا للم�ساعدة. ثم يدّونون موا�سفاتهم، وعندما ت�ساأل 

���ا منهم عن رغبته وخربت���ه ويف اأي مهام يريد اأن يعمل، يجيب: اأريد  اأيًّ

ا، واآخر يقول: اأعرف �سيًئا ع���ن القذيفة، وثالث: اأحب  اأن اأك���ون قّنا�سً

احلرب منذ طفولتي..

وهك���ذا، ح�سب اخل���ربة والرغبة، كان���وا يتلّق���ون تدريبهم يف باحة 

القاع���دة يف ظ���ّل الأ�سج���ار لع���ّدة �ساعات، ث���م يتوجه���ون اإىل املحاور 

املختلف���ة، من �سو�سنك���رد والب�ستان ودزفول اإىل غريه���ا. فكانت باحة 

1- الغولف اأو »مقر »منتِظري ال�سهادة««؛ يقع في �سرق مدينة الأهواز، منذ الأيام الأولى للعدوان 
وحت���ى نهاية الح���رب كان مرك���ز اأركان عمليات الجنوب، والن���واة المركزية لق���وات الحر�ض في 

توجي���ه واإدارة عمليات الدفاع في مواجهة العدو. ب�سبب الموقع الجغرافي المنا�سب لهذه القاعدة 

�ساهم���ت في تمركز قي���ادة الحر�ض، لأنها تمكنت من ادارة العمليات م���ن مهران اإلى الفاو. تولى 

الحاج داوود كريمي في الخم�سة اأ�سهر الأولى للحرب الم�سوؤولية فيها وعندما اأ�سبح قائًدا لحر�ض 

طه���ران، تول���ى ال�سيد رحيم �سفوي قي���ادة العمليات، وغالم علي ر�سيد نائًب���ا له، وال�سهيد ح�سن 

باق���ري م�سوؤوًل عن اأمن العمليات في الغولف. من الن�ساطات الأ�سا�سية لهذا المقر: ت�سكيل غرفة 

قي���ادة الحرب، تفعي���ل ال�ستطالع والأم���ن والعمليات، اإر�س���ال القوات اإلى الجبه���ات، ا�ست�سافة 

م�سوؤولي النظام.

الشعلة األولى
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القاع���دة كل يوم تب���دو ك�سوق للتجارة، وامل���درب كالبائع، حيث يب�سط 

اأدواته ويعر�ض خرباته الع�سكرية باملزاد!

ونظ���ري ذلك، ح�سلت بع�ض املخاطر، فمثاًل ينقل اأحد املدربني اأنه 

طلب م���ن املتدربني خالل احل�سة اأن يتاأكدوا م���ن الأ�سلحة والذخرية 

عن���د ا�ستالمها، وذلك ب�سحب خمزن الر�سا�ض من البندقية، و�سحب 

الأق�س���ام مع رفع فّوهة ال�سالح اإىل الأعل���ى للتاأكد من خلو ال�سالح من 

اأي ر�سا�س���ة داخله، وال�س���روع يف التدريب باأمان م���ن دون اأي اأخطاء 

قاتل���ة. لكّن رجاًل متقّدًما يف ال�سن، قام ب�سحب حلقة الأمان من قنبلة 

يدوية وهو يظّن اأّنه يقوم باإجراء الأمان الالزم، ولول م�سارعة املدّرب 

لتدارك الأمر، لنفجرت القنبلة وت�سّببت بقتلهم. 

ب اإىل حمورنا يف  يف تل���ك الظ���روف، عندم���ا ي�س���ل مقات���ٌل م���درَّ

فار�سي���ات، كان م���ن واجب���ي كقائد حم���ور اأن اأقّدر ح�س���وره، واأُح�سن 

ال�ستف���ادة منه. فخالل الأي���ام الأوىل من ا�ستقرارن���ا وتنظيم املواقع 

والتح�سينات فيه، و�سلتنا جمموعة من طهران. كانوا عدة اأ�سخا�ض، 

كّلفهم احلاج داوود مبهّمة زيارة املحاور وتدريب القوات ميدانًيا. 

يف الواق���ع، مل تكن هناك حاجة لأمر التكليف باملهمة، ول التعريف 

الر�سم���ي بهم من احل���اج داوود، فقد كانت خربته���م باديًة من خالل 

ت�سرفاته���م؛ منهم: »حممد علي اأميني بي���ات« متخ�س�ض متفجرات، 

اأظن اأنه ل يزال يف احلر�ض، ولي�ض هناك من هو اأكرث خربة منه. فيما 

يتوىّل حممد بي�ض بهار ومرت�سى �سفاري م�سوؤولية املجموعة. �سفاري 

كان حتى الأعوام الأخرية قائ���ًدا للقوة البحرية للحر�ض. وهوؤلء كانوا 

اأكرث خربًة مّني يف كثري من املجالت الع�سكرية، لكنهم كانوا يت�سّرفون 

كاأفراد حتت اإمرتي. 

كان اأك���رث �سكان املنطقة قد غادروا منازلهم، لذا كان با�ستطاعتنا 
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ا�ستخ���دام بع����ض تل���ك البي���وت، ورغ���م تعر�سن���ا للق�س���ف لي���ل نهار 

بالقذائ���ف، كنا نقيم �سالة اجلماعة �سباًحا وظه���ًرا وغروًبا يف باحة 

بيت �سيخ »فار�سيات«. 

بعد ثالثة اأيام من و�سول جمموعة املدّربني، كّنا نوؤّدي �سالة ال�سبح 

جماع���ًة. وعندما خت���م اإمام اجلماعة ال�س���الة بالت�سليم، ارتفع �سوت 

اأحد امل�سلني من »نور اآباد« بلهجة لّرية وبلحن جميل: »اإّن اهلل ومالئكته 

ي�سل���ون عل���ى النبي، يا اأيها الذي���ن اآمنوا �سّلوا علي���ه و�سّلموا ت�سليما«، 

فارتفع �سوت اجلميع بال�سالة على حممد واآل حممد. ثم �سرع بقراءة 

الدع���اء، وتابعه الباق���ون ب�سوت خافت. لكّني لحظ���ت ان�سراف اأحد 

اأع�س���اء جمموعة التدريب الذي كان ي�سّلي اإىل جانبي، فانزعجت لأنه 

مل يبق لدقائق حتى انتهاء الدعاء، وظننت اأنه �سارع لينام. 

وما اإن انتهى الدعاء حتى نه�ست م�سرًعا بدافع الف�سول واإح�سا�ًسا 

بامل�سوؤولية، وتبعته. مل يكن هناك نوٌر للقمر، ونور امل�سباح ال�سعيف ل 

ي�ساع���د على حتديد �سمات الأ�سخا�ض جي���ًدا. لكّني ملحته متوّجًها اإىل 

املمر نح���و الزقاق، وكانت معرفتنا به يف بدايتها، ف�سككت به، ورجوت 

اأن ل يك���ون من الذين يطيلون حلاهم، ويلتحقون بقوات احلر�ض، لنقل 

املعلومات حول املنطقة والقوات اإىل العدو.

�س���اَر و�سرت خلفه عن بع���د اأتعّقبه. ابتعد عن بي���ت �سيخ فار�سيات 

م�سافة كيلوم���رت، وبداأ النور يبّدد عتمة اللي���ل. تاأ�ّسفت لأنني مل اأحمل 

�سالح���ي، واأبطاأُت لأزي���د من امل�سافة بيني وبينه ب�سب���ب ازدياد النور. 

و�س���ل اإىل ب�ست���ان نخيل، ف�س���ار يف طريق تراب���ي م���واٍز للب�ستان حتى 

انته���ى، ودخ���ل الب�ستان ثانيًة ثم ع���اد اإىل الطريق، واأع���اد الكرة عدة 

م���رات. دققت النظر فوجدته يحمل رف�ًسا ينقل به الرتاب من الب�ستان 

اإىل الطريق، فتبّدد �سّكي باأمره، لكني ت�ساءلُت عّما يفعله! فيما اأ�سبح 

الشعلة األولى
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باإم���كاين اأن اأتوّجه نحوه لأ�ساأله: »م���اذا تفعل يف مدينتك؟ هل ا�ستقت 

للزراعة اأم ل�سق الطرق؟«. 

تفاجاأ بوجودي، وبدت ده�سته ل تقّل عن ده�ستي به، فلم يكن يتوقع 

اأن يلتق���ي اأحًدا يف مثل ذلك الوق���ت املبكر قبل طلوع ال�سم�ض، بادرين: 

»ال�س���الم عليكم، من اأنت؟«. وملّا دّقق النظر عرفني فقال: »ماذا تفعل 

هنا يا اأخ اأ�سدي؟«.

ح���ت له الأم���ر، واعتذرت من���ه، وبّينت اأّن م���ن واجبي املراقبة  و�سّ

لأنن���ا ل نع���رف اجلمي���ع. ابت�سم وقال: »ل�س���ت حزبًي���ا ول مزارًعا، ول 

مهند����ض طرق. لكن بالأم�ض �سقط���ت هنا عدة قذائف مدفعية، ومرت 

�سيارة الإ�سعاف وهي تنقل اجلرحى، ف�سقطت يف هذه احلفرة، وراأيت 

اجلرحى ومعاناتهم، وحتطم �سيارة بيت املال، ففكرت ب�سّد احلفرة«. 

مل يع���د لدّي م���ا اأقوله، �سددُت على �ساع���ده، وطلبت منه اأن ي�سمح 

يل بنق���ل بع�ض ال���رتاب، �ساعدته حتى امتالأت احلف���رة، ثم عدنا مًعا 

نح���و القرية. خالل دقائ���ق معدودة، حتّولت مكانت���ه يف قلبي من حال 

ا اإىل حمب���ة �سديدة. فمن ي���رتك النوم بعد  ���ا وع�سكريًّ الريب���ة به اأمنيًّ

�س���الة ال�سب���ح، وي�سري كل هذه امل�سافة ليمالأ حف���رة، ل بد اأنه ميتلك 

قلًبا كبرًيا. 

�ساألته يف طريق العودة: »ح�سًنا، مل تقل يل ما ا�سمك يا اأخي؟«. 

اأجاب: »املخل�ض لك، مرت�سى ال�سفاري، من طهران«. 

خ���الل ثالثني عاًم���ا ق�سيناها بعد تلك احلادثة، كن���ا اأنا ومرت�سى 

نلتق���ي كل اأ�سبوع، واإذا مل ت�سمح الظروف ف���كل �سهر، نتذكر فيها تلك 

الأيام، وعندما اأروي احلادث���ة لأحد على م�سمعه، ي�سحك ويقول: »اإن 

ال�سيد اأ�سدي ميزح، فذاك مرت�سى �سخ�ض اآخر غريي«. 
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حت���ى الي���وم، مل يفق���د مرت�سى تل���ك الروحي���ة الثوري���ة والتوا�سع 

ا. فبع���د �سهرين م���ن لقائنا ذاك  والإيث���ار. لكن���ه مديٌن لأ�سرت���ه اأي�سً

ا�ست�سه���د »حممد عل���ي اأميني بيات« يف منطق���ة فار�سيات نف�سها، وهو 

*1. حينها طلبت من مرت�سى 

الذي كان يعتربه التعبويون »ملك التفجري«

اأن يذهب بنف�سه اإىل مدينة قم لي�سارك يف مرا�سم الت�سييع والدفن. 

بع���د ثالثة اأيام عاد مرت�سى، ف�ساألته: »لقد قطعت كل هذه امل�سافة 

وو�سلت اإىل مدينة قم، فلَم مل تزر اأ�سرتك يف طهران قبل العودة؟«. 

ابت�سم واأجاب: »لقد ذهبت، لكن اأمي مل ت�ستقبلني!«.

قلت له م�ستو�سًحا: »وهل ميكن اأن يح�سل ذلك؟«. 

ق���ال يل اإّن���ه اأّول ما التقى اأّم���ه �سّلم عليها واأم�س���ك بيدها يف باحة 

املنزل، فرّدت �سالمه وطرحت عليه �سوؤاًل بكل جدّية: »عليكم ال�سالم، 

هل قتلت �سدام؟«.

— كال يا اأمي، حبيبتي لن يح�سل ذلك بهذه ال�سرعة.

— اإًذا ملاذا عدت؟

— اأتي���ت اإىل ق���م لت�سيي���ع جن���ازة اأحد ال�سه���داء، فوجدته���ا فر�سًة 

ا.  لأزورِك اأي�سً

— ح�سًن���ا، ظنن���ت اأنك اأتيت يف اإجازة، لكن مب���ا اأنك اأتيت من اأجل 

ال�سهيد، ادخل تناول ال�ساي، وعد �سريًعا اإىل اجلبهة....

��������

1- المق�سود من التفجير �سالح »التخريب والهند�سة«. 

الشعلة األولى
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نيران األرض

مل نلب���ث طوياًل يف منطقة »فار�سيات« حت���ى دهمتنا م�سكلة الألغام 

املنت�س���رة هن���اك على نطاق وا�س���ع، فهي مل ترحم الأبق���ار الأربع التي 

�سقط���ت �سحية لها، فال غرابة اأن نرى فيها عبًئا ثقياًل ينتظرنا و�سط 

لهيب تلك احلرب املفرو�س���ة التي تن�سط نارها ب�سخاء بالغ. و�سرعان 

م���ا اكت�سفن���ا اأنها األغام م���ن نوع مغاير لالألغ���ام التي تلّقين���ا التدريب 

عليها، فعزمنا يف ب���ادئ الأمر على التحّقق من اأجزائها، واآلية عملها، 

كي نتمّكن من تفكيكها واإبطال مفعولها.

مل يك���ن اللغم مغرو�ًسا عميًق���ا يف الأر�ض، ووجدن���ا اأنه قد ثبت على 

قاعدة اأوىل، فوقها قاعدة ثانية اأ�سغر منها، يربطها �سلك معدين مّت�سل 

بحلقة اأمان ال�ساعق الذي يفّجر اللغم اإذا ما حتّرك ذلك ال�سلك.

حماولة تفكيك اللغم الأّول مل يكن عماًل �سهاًل ومن املمكن اأن يكون 

مفخًخ���ا، ل���ذا تعّقبت ال�سلك و�س���وًل اإىل احللقة، فقب�س���ت عليها بقوة 

وعزم، ورفعت اللغم عن قاعدته، وهكذا �سقطت منه احل�سوة املتفّجرة. 

حينه���ا، ارتفعت الأ�سوات بال�سل���وات من الإخوة الأربع���ة الذين كانوا 

يراقبونن���ي بانتباه و�سغف اأثناء انهماكي بعمل���ي، وقد بدت على الوجوه 

ب�سائر الفرح وال�سعادة.

بعد ذلك، مل جند مع�سلة يف تفكيك �سائر الألغام، مب�ساعدة اثنني 
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م���ن الإخوة، ومّتت عملية تطهري املكان من الألغام بي�سر و�سالمة. لكن 

الأم���ر مل مي���ّر من غري اأعجوب���ة من العجائب، وقد ظه���رت لنا عندما 

دا����ض ال�سيد »جعفر �سجادي« –من نور اآب���اد— بقدمه على لغم، اإل اأّنه 

مل ينفج���ر، فا�ستغللت الفر�س���ة لأ�سرح لالإخوة طريق���ة تفكيك اللغم، 

ونزع���ه من مكانه من غ���ري اأن يح�سل اأي مكروه. بعد ذلك، طلبت من 

»�سجادي« اأن يقوم هو بنف�سه وينزع لغًما ويفّككه.

توّج���ه من ف���وره زاحًفا، بعيًدا عن اأنظار الع���دو، وما اإن اقرتب من 

اأح���د الألغام حتى تفاجاأ بوجود لغم حتت ج�سمه، فاأغم�ض عينيه و�سّد 

اأذني���ه باأ�سابع يدي���ه، وتو�ّسل بال�سي���دة الزهراء منادًي���ا: »يا زهراء«، 

وانتظر.. وانتظرنا مع���ه �سوت النفجار، اإل اأّن ذلك مل يح�سل، ففتح 

عينيه وتراجع من مكانه ب�سرعة.

توجهت اإىل املكان، فوج���دت اأّنه اللغم الوحيد الذي مل يجِر تفعيله 

م���ن بني الألغام الت���ي نزعناها يف تلك املنطقة، ويب���دو اأّن الذي زرعه 

ن�سي اأن يربط ال�ساعق. 

يف طري���ق العودة، ق���ال اأحد الإخوة م���ن »نور اآب���اد« لل�سيد ممازًحا: 

»علي���ك اأن تدرك قدر جدت���ك التي �سمعت نداءك، واإل لكنا الآن ن�سحب 

جثتك«. 

بعد نزع تلك الألغام، اأح�س�سنا بالراحة والطماأنينة على الرغم من 

ا�ستمرار الق�سف املدفعي، و�سقوط القذائف حولنا.

يف اليوم التايل، حملت معي عدًدا من الألغام التي فّككناها وتوّجهت 

ا وكاأّنني قد اكت�سفت اأمًرا هاًما. عانقني احلاج  اإىل الغولف م�سرًعا مزهوًّ

داوود بح���رارة، وقّبل جبيني. حيث اإّن اجلي�ض مل ميتلك اأي نوع من تلك 

ا منها لي�ستخدمها يف التدريب.  الألغام ليدرب عليها، فاأخذ احلاج بع�سً

نيران األرض
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قل���ت له: »يا حاج كما يق���ول احلديث: ل توؤجل عمل اليوم اإىل الغد؛ 

اإين جاهز لأقوم بالتدريب«. 

— جزاك اهلل خرًيا. 

ا�ستدعي���ت ثماني���ة من املدرب���ني اإىل الباحة، واأخربته���م بتفا�سيل 

العث���ور على الألغام، وكيفّية نزعها وتفكيكها، ليتوىّل كّل منهم �سرحها 

ل�سائر املدربني واملوجودين يف املحاور الأخرى. 

بعد اأ�سابيع قليلة، اكت�سف العدو اأننا تعلمنا تفكيك الألغام ونزعها، 

فب���داأ بزرع األغ���ام خمتلفة من جديد. لكن لط���ف اهلل �سملنا هذه املرة 

ا، حيث توجهت يف اأحد الأيام لال�ستطالع فاكت�سفت وجودها. اأي�سً

كانت منطقة ال�ستطالع مك�س���ّوة بالأ�سجار واملزروعات، مّما اأتاح 

يل اأن اأ�ست���رت خل���ف جذع �سجرة تدّل���ت اأغ�سانها وت�سابك���ت اأوراقها، 

ونظ���رت باملنظ���ار لأر�سد قوات الع���دو، وعندما اأنزل���ت املنظار راأيت 

اأ�سفل جذع ال�سجرة علبة طعام معدنية، �ساورين �سك يف اأّن اأحد اأفراد 

العدو موج���ود بالقرب من املكان، فتلفتُّ حويل بدق���ة لعلي اأرى اأحًدا، 

فلمح���ت �سيًئا بارًزا رمادي اللون، على اأدمي الأر�ض، فحمدت اهلل لأين 

مل اأتقدم اأكرث. 

ا�ستعمل���ت احلرب���ة لإزال���ة الرتاب من حول���ه، كان لغًم���ا على هيئة 

الطماط���م، انتزعته، وبحثت ملًيا يف املكان وع���رثت على خم�سة األغام 

اأخرى من النوع نف�سه، انتزعتها وحملتها معي اإىل فار�سيات. 

م���ا اإن و�سلت حتى اجتمع الإخوة حويل، يت�ساءلون عن هذه الألغام 

وطريقة عملها وكيفية انتزاعها، فاأو�سحت لهم ذلك. تقدم اأحد اأفراد 

اجلي����ض، واأزاح الإخوة جانًب���ا وقال: »انتبهوا، ه���ذه الألغام قد تنفجر 

عند اأي �سغط عليها ما مل ن�سع الأمان فيها، فال تقتلوا اأنف�سكم«. 
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مل اأح���ّدق يف وجهه، نظرت اإىل رتبت���ه، وقلت له: »يا جناب الرقيب 

اأن���ت مل تتعرف اإىل ه���ذه الألغام، فه���ي تختلف عن الألغ���ام الإيرانية 

والأمريكية التي دّربونا عليها يف اجلي�ض«. 

تناول���ت اللغم بيدي، وفتحت اأ�سفله لأريه اأنه ل يحمل �ساعًقا، ولن 

ينفج���ر. لكن النقيب مل يقتنع، واأ�سّر على �سرورة و�سع م�سمار الأمان 

قب���ل فت���ح ال�ساعق. فاأعطيته ع���ود كربيت، وطلبت من���ه اأن ميّرره يف 

فتحة ق���رب ال�ساعق ليوؤمنه، فو�سع العود، وفت���ح اللغم، واأيقن �سدق 

كالمي، فُده�ض وهّز راأ�سه موافًقا، وقال يل: »اأعطني لغًما منها لأدّرب 

قواتنا عليه«.

��������

نيران األرض



لباس التقوى

»قاع���دة »منتِظري ال�سهادة«« ه���ي الرابط بني املح���اور واحلكومة 

والنا����ض، لذل���ك كان���ت تعترب املوق���ع الثاين لق���ادة املحاور. كن���ا ُنعِلم 

»الغول���ف« بكل �سغرية وكب���رية حت�سل معنا، ونن�ّسقه���ا معهم. لذلك، 

اأعتق���د اأّن ملق���ّر الغولف الدور اله���ام يف اإن�ساء ثقاف���ة اجلبهة وحتديد 

م�ستقب���ل احل���رب، فق���د كان ل�سل���وك قادة الغول���ف الأث���ر املبا�سر يف 

املحاور، ويف الثقافة ال�سائدة يف اجلبهة. 

اأذك���ر اأنني بعد ثالثة اأ�سابيع م���ن ا�ستقرارنا يف فار�سيات، توجهت 

يوًما اإىل الغولف للقاء احلاج داوود كرميي، وتقدمي اآخر تقارير املنطقة 

ل���ه، ولأن�ّسق التحركات الالحقة معه، فلم اأجده. كنت اأ�ساأل عنه يف كل 

غرفة، فيقولون: »لقد كان هنا، ول ندري اأين ذهب، فال بد اأن يكون يف 

م���كان ما هنا«. اإىل اأن تعبت من البحث عن���ه، فقّررت جتديد الو�سوء 

وانتظاره يف غرفته حتى ياأتي. 

كانت املغا�سل واملراحي�ض يف زاوية من املبنى، دخلت اإليها، فراأيت 

احل���اج داوود م�سّمًرا ع���ن �ساعديه، مم�سًكا بع�س���ا واإبريق وهو يغ�سل 

احلمام���ات ويعاجله���ا. ف�سلمت عليه وقلت له: »اأي���ن اأنت يا حاج، منذ 

ن�سف �ساعة واأنا اأبحث عنك؟«. 
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ابت�س���م يل وو�سع الإبري���ق على الأر�ض، وم�سح ع���رق جبينه بكمه، 

وق���ال: »لقد ان�سّدت الأمور هنا، ول يوج���د من يفتحها، فكان ل بد من 

اأن اأقوم بذلك«. 

اأردت اأن اآخ���ذ الإبريق والع�سا منه؛ لأكمل فتح املجاري، لكنه قال: 

»انتهى الأمر، اذهب اإىل احلم���ام الأول فاإنه �سالح لال�ستعمال، اق�ِض 

حاجتك، و�ساأنهي الأمر هنا«. 

كان احلاج داوود يخاطب قادة املحاور يف اأول اجتماع معهم قائاًل: 

»عليك���م ارتداء »لبا����ض التقوى« حتى اإذا ما توليت���م م�سوؤولية يوًما ما، 

ل ُتفت�سح���وا وتف�سلوا فيها، ول تكون���وا ك�سّباط اجلي�ض يف عهد ال�ساه، 

كان���وا عندما يتقاع���دون، ويفقدون رتبته���م، ُيهمل���ون ول ينظر اإليهم 

اأح���د. لتك���ن لديكم �سخ�سيتك���م اخلا�س���ة، فال تنح�س���ر قيمتكم يف 

العناوي���ن وامل�سوؤوليات«. كان �سماع مث���ل هذه الأقوال يف الغولف، يزيد 

من معنويات م�سوؤويل املحاور، وي�سّكل ثقافة القيادة. 

ح���ني عاد »رحيم �سفوي« من حمور »دارخوين« وت�سلم امل�سوؤولية يف 

الغول���ف، راأيته يوًما اأمام احلمام يف زاوية اأخرى من الباحة عند ممر 

لل�سيارات، كان ي�سع مالب�سه يف وعاء بال�ستيكي ويقوم بغ�سلها. توقفت 

ب�سيارتي وقلت له: »عافاك اهلل يا رحيم، هل حتتاج مل�ساعدة؟«. 

— كال اأخي العزيز، فمن �سيغ�سل مالب�سي اأف�سل مني؟!

��������

لباس التقوى



بقي مكانه خالًيا

اأثن���اء ترّددي اإىل الغول���ف، كنت اأرى �ساًب���ا ذا �سعر خفيف، نحياًل 

وق�سري القامة، من�سغاًل دوًما باخلرائط. كّونت عنه فكرة عجولة، اأّنه 

ق���د يكون بهذا اجل�سم النحيل يخ�سى الذهاب اإىل اخلطوط الأمامية، 

وقد �سغل نف�سه هنا. 

يف املرة الثالثة التي راأيته فيها يف الغولف، وجدته ينزع عن احلائط 

ورق���ة وميزقه���ا بع�سبي���ة، وكان ال�سباب ق���د ل�سقوها عل���ى احلائط، 

ودّون���وا عليه���ا معادلة للن�س���ر: النت�سار الأكيد يعن���ي %80 عمليات+ 

%20 معلومات وا�ستطالعات. لذا، اعتربت ت�سرفه هذا اإهانة مل�سوؤويل 

الغولف، فلمته و�ساألته: »ملاذا نزعت الورقة هذه، اإنها لبيت املال؟«. 

توقعت منه رًدا انفعالًيا، كاأن يقول: ومن اأنت؟ اأو ما عالقتك بذلك؟

لكنه مل يفعل، بل رّبت على كتفي وقال: »�سكًرا لهتمامك مبمتلكات 

بي���ت املال، ا�سمح يل اأن اأو�سح ل���ك؛ يف كل عمل تنوي القيام به، يجب 

اأن متتل���ك املعلومات بن�سبة %100، فالعمليات من دون املعلومات تعني 

.»)
1
اخل�سائر الكبرية بال نتيجة، وتعني )طحن املاء يف الهاون

كالمه املرتّوي خالل التو�سيح كان كاملاء الذي اأطفاأ غ�سبي، واأزاح 

عن خاطري كل ت�سوري الأول عنه. عندئذ عّرفت عن نف�سي، فاأجاب: 

»واأنا املخل�ض لك ح�سن باقري«. 

1- الهاون: جرن خ�سبي تدّق فيه حبوب البن حتى ت�سحق وُتطحن، وكذلك قطع اللحم.
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من���ذ ذل���ك الي���وم، انعق���دت عالقة عجيب���ة بينن���ا، وب�سب���ب دقته 

وح�سا�سيته وذكائه املفرط وفهمه الع�سكري، اأ�سحى م�سوؤول املعلومات 

يف اجلن���وب. واأعتق���د اأنه اأول م���ن �سّن �ُسّنة تق���دمي التقرير الع�سكري 

ال�سحي���ح يف ق���وات حر�ض الثورة الإ�سالمية. وبطل���ب منه اأ�سحينا يف 

حم���ور فار�سيات ندّون تقريًرا يومًيا ح���ول كل ما يحدث، وما ينبغي اأن 

نتابعه من موا�سيع، وما نحتاجه. 

�سباح كل يوم، كان »مو�سى ر�سا زاده« م�سوؤول الدعم اللوج�ستي يف 

املحور يقوم باأخذ التقاري���ر اإىل الغولف، وت�سليمها اإىل »ح�سن باقري« 

وي�ستلم منه الطعام وكل ما نحتاجه، ويعود ظهًرا اإىل فار�سيات. 

يف اأح���د الأي���ام، عندما كّن���ا يف الغول���ف، اأخذين »ح�س���ن« جانًبا، 

ا حتت بع�ض العبارات،  واأح�سر تقاريري، كان قد قراأها بدقة وو�سع خًطّ

ف�سك���رين عل���ى تدوي���ن التقارير، وقال: هن���اك اإ�س���كالت ع�سكرية يف 

بع�سه���ا. مثاًل، كتبت هنا اأن قوات الع���دو حتركت من جهة الي�سار اإىل 

جهة اليمني، يف حني ينبغي اأن تكتب حتّركت من جهة ال�سمال اإىل جهة 

اجلنوب، عندها �سي���درك كل من يقراأ التقرير كيف حتركوا. فالي�سار 

واليمني هي جهات ن�سبية غري وا�سحة للجميع! 

وه���ذا يظهر اأن »ح�سن« كان له التاأثري الكب���ري ع�سكرًيا ومعلوماتًيا 

عل���ّي وعلى �سائر الق���ادة. لقد كان حًقا من النخ���ب البارزة يف الدفاع 

.
1
املقد�ض، وبا�ست�سهاده مل ي�ستطع اأحد اأن ميالأ مكانه

��������

1- ال�س���م الأ�سا����ض لل�سهيد ح�سن باقري هو غالم ح�سين اأف�س���ردي، ولد في �سباط 1956م، وكان 
عمره عند التحاقه بالحرب 25 عاًما، كان قبل الحرب طالب جامعة وكاتًبا و�سحفيًّا، من اأكثر قادة 

الحرب �سباًبا، كان نابغة الدفاع المقد�ض حًقا، تولى م�سوؤولية المعلومات وال�ستطالع الحربي، ثم 

قائد مقر الن�سر، فقائد مقر كربالء، كان له دور هام في النت�سارات الكبرى في عمليات: الفتح 

المبين، رم�سان، بيت المقد�ض. ا�ست�سهد في 1983/1/29م وكان حينها نائب قائد القوات البرية في 

حر�ض الثورة. كان ي�ستطلع مواقع العدو ويجهز لعمليات والفجر التمهيدية، فاأ�سابته �سظية قذيفة 

وهو داخل مترا�ض الحرا�سة، فا�ست�سهد هو والأخ مجيد بقائي.

ا
ً

بقي مكانه خالي



الخطأ

يف الأي���ام الأوىل للح���رب، مل نك���ن نعرف جغرافي���ا املنطقة ب�سكل 

جي���د، ول اأماك���ن انت�سار الع���دو. ومبا اأننا ق���د اأخلينا الق���رى الواقعة 

يف اجلان���ب الآخر من نه���ر كارون من �سكانها املحّلّي���ني، كنا نعترب اأّي 

�سخ�ض يح�سر يف ذلك اجلانب من اأفراد العدو. 

ولأي���ام، توا�سل اإط���الق النار ع���ن مييننا من جه���ة كارون املقابلة 

لطريق الأهواز، وكنا نرد عل���ى م�سادر النريان، لكن اأًيا من الطرفني 

مل يتقّدم نحو الآخر. 

ذات ي���وم، عق���د ق���ادة املح���اور اجتماًع���ا له���م يف الغول���ف، فقام 

كل واح���د بتحدي���د خطوط متركزه م���ن اأي نقط���ة اإىل اأي نقطة، واأي 

حم���ور يواجهه. وق���ف »ح�سن باقري« عند اخلريط���ة اجلدارية، واأخذ 

ي�سع اخلطوط والعالمات ح�س���ب �سرح قادة املحاور، ليمالأ الفراغات 

والثغرات، ويحّدد انت�سار قواتنا وقوات العدو. 

عندم���ا ج���اء دوري، توجه���ت نح���و اخلريط���ة، وو�سح���ت اأنن���ا يف 

الفار�سي���ات، واجلي����ض العراق���ي اأمامن���ا، وجلهة اليمني م���ن الطرف 

ا. فق���ام اأحد قادة خرا�سان وق���ال: »كال اإنك  الث���اين لنهر كارون اأي�سً

خمطئ، يا اأخ باقري نحن موجودون هناك«. 

قل���ت للقائد اخلرا�س���اين: »كال يا اأخي، هم يطلق���ون النار علينا«. 
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ف�ساألني متعّجًبا: »اأين اأنتم بدقة؟«. 

فاأ�سرت على اخلريطة اإىل حيث ننت�سر، فقال: »بل يف تلك املنطقة 

يوجد اجلي�ض العراقي«. 

نظ���ر »ح�س���ن باق���ري« اإيّل واإىل القائد اخلرا�س���اين وتب�سم قائاًل: 

»كنتم تطلقون النار بع�سكم على بع�ض، وتظنون اأنكم تقاتلون يف �سبيل 

الإ�سالم!«.

وتقّرر اأن نو�سل املحوري���ن، فطلب مني القائد اخلرا�ساين املبادرة 

قائاًل: »تعالوا اإىل حمورنا، ولنذهب مًعا نحو فار�سيات«. م�سيت م�سافة 

م���ن الطري���ق اإىل النقطة التي قل���ت فيها اأن قواتك �سيظن���ون اأننا من 

اجلي�ض العراقي، و�سيطلقون النار علينا«. 

ث���م اتفقن���ا اأن نذه���ب اإىل فار�سي���ات م���ن طريقنا املعت���اد، وعند 

اخلام�س���ة بعد الظه���ر نتقدم نح���ن باجتاههم، وكذل���ك يتقّدمون هم 

باجّتاهنا. 

يف الوق���ت املح���دد توجهت مع خم�سة ع�سر عن�س���ًرا من قّواتي اإىل 

ا، ومت التوا�سل املبا�سر.  املكان املحّدد، وكذلك فعلوا اأي�سً

الليلة التالية كانت ليلة اجلمعة، قراأنا دعاء كميل يف فار�سيات بح�سور 

التايل  اليوم  ويف  املحورين.  قوات  بني  التعارف  وجرى  اخلرا�سانّيني، 

ا�ستطعنا لأّول مّرة اأن نذهب اإىل الأهواز من جهة غرب نهر كارون. 

��������

الخطأ



الخالص من العبسة

ما ح�س���ل جعل الإ�سراف على املنطقة اأف�سل من ال�سابق، كما كان 

للتع���رف اإىل الإخوة اخلرا�سانيني والتن�سيق معه���م فوائد اأخرى، ففي 

احل���الت الطارئة كنا نق���دم الدعم بع�سنا لبع����ض يف جمال التجهيز 

و�سائ���ر اأدوات احل���رب. فاأتين���ا ب�سيارة جي���ب تابعة للجي����ض من مقر 

اخلرا�ساني���ني للتنقل يف اجلانب الآخر من نهر كارون بغية ال�ستطالع 

والتوا�سل مع باقي املحاور. 

بع���د اأربعة اأيام م���ن لقائن���ا بامل�سهديني، توجهت �سباًح���ا مع اأخي 

�سال���ح، و»حممد علي اأميني بيات« واأحد الإخوة من حمورنا من اأهايل 

ق���م، توجهن���ا مًعا ب�سي���ارة جيب لال�ستط���الع. وتوليت قي���ادة ال�سيارة 

بنف�س���ي، وجل����ض حممد عل���ي اإىل جانبي، والباق���ون يف اخللف، مررنا 

ق���رب قرية »الت���ل الأ�س���ود« يف طريق �سح���راوي، فلمح���ت �سيًئا قرب 

الطري���ق بحجم ك���رة التن�ض املخملية، م���دّوًرا وجمياًل كن���ت اأراه لأّول 

م���رة، لذا كان اأّول ما خطر ببايل الق���رتاب منه �سريًعا، وحمله ورميه 

لأرى اإىل اأين �سي�سل! 

اأوقف���ت ال�سيارة اإىل جانب الطريق، وترّجلنا منها لنجد الكثري من 

تل���ك الكرات منت�سرة على الأر�ض، حتّققت من اإحداها خ�سية اأن تكون 

األغاًم���ا، اأو تب���دو كاأّنها متفج���رات، تناولت كرًة ورميت به���ا بكّل قّوتي 
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باجتاه ال�سحراء، حتى اإذا ما انفجرت كنا مباأمن من اآثارها. 

مرت ث���واٍن من دون اأن يح�سل �س���يء، وكاأن حار�ض املرمى للفريق 

ق���د رم���ى الكرة باجت���اه منطقة الفري���ق املناف����ض، واأّن احلكم قد رفع 

الراية. رك�ض حممد علي نحوها، و�سرنا خلفه، تناولها وحركها بيديه، 

ث���م عاجله���ا باحلربة من و�سطه���ا، فانفلقت اإىل ن�سف���ني، كانا عبارة 

ع���ن غطاء معدين من قطعت���ني متداخلتني وقد انف�سلت اإحداهما عن 

الأخرى. دّقق فيها جيًدا وقال: »اإنها قنابل عنقودية يا اأخ اأ�سدي، فيها 

قطعتا TNT وو�سطها �ساعق، املالعني قد رموها من الطائرة!«. 

- األي�ست خطرة؟

- ل اأدري، مل يح�س���ل �س���يء بع���د، لكنها متفجرات، ق���د ُتفّعل بني 

اأيدينا. 

�سربن���ا لدقائ���ق، وعندم���ا مل يربز اأي خط���ر، طلبت م���ن اجلميع 

اأن نق���وم بجمعها ونقله���ا اإىل الغول���ف لت�سليمها، لأنها تنف���ع للتدريب 

حتًما. قمنا مًعا بجمعه���ا وو�سعها يف ال�سندوق اخللفي للجيب، وكنت 

اأن���ا و�سالح والقم���ي جنمعها ب�سرعة ون�ساط، بينم���ا حممد علي ببطء 

واإكراه، مل يكن موافًقا، لكنه م�سطر لتنفيذ اأوامر قائده. 

جل�س���ت خلف املقود، وهممت بامل�سري، لكني نظرت اإىل وجه حممد 

علي املت�سائم. فتاأني���ت وقلت يف نف�سي: ملاذا نحمل كل هذه املتفجرات 

معنا يف الذهاب والإياب، لندعها هنا، وعند العودة ننقلها. فطلبت من 

�سالح اأن يرميها كّلها اإىل جانب الطريق لناأخذها بعد العودة، وطلبت 

منه اأن يذكرين بذلك. 

اأفرغها الإخوان من اجليب ب�سرعة ثم حتّركنا، وما اإن ابتعدنا قلياًل 

حت���ى �سمعنا �سوت انفج���ار مهيب. يف البداية، ظنن���ت اأن قوات العدو 

الخالص من العبسة
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ق���د ر�سدتنا وبداأوا با�ستهدافنا، فنظ���رت اإىل اخللف من خالل املراآة 

ع���ن ي�ساري، فراأيت كل القنابل العنقودية قد انفجرت مًعا. فتحريكها 

جعله���ا ت�سبح فعالة لتنفجر، ولو تاأخرن���ا عن تفريغها لثواٍن، لكنت اأنا 

وم���ن معي يف خرب كان وملا رويت لكم ما حدث. والف�سل يف ذلك يرجع 

اإىل ت�ساوؤم حممد علي اإزاء و�سع القنابل داخل اجليب.

بع���د اأن هداأ �سوت النفج���ارات، ابت�سم حممد علي وقال: »لالأ�سف 

ي���ا اأخ اأ�سدي مل يعد لدي���ك ما حتمله معك اإىل الغول���ف لُتفرح به قلب 

احلاج داوود«. 

��������



الطعام البيتي

�سلي���ُت وتغديت يف قاعدة »منتِظري ال�سهادة«. م�ست �ساعتان بعد 

حل���ول الظه���ر، وبقيت �ساعتان حت���ى موعد اجتماع ق���ادة املحاور عند 

الرابع���ة، بحثت عن زاوية يف ذلك احلر ال�سدي���د، اأ�ستظّل فيها واأفّكر 

يف م���ا �َسُيطرح يف الجتماع، واأغفو قلياًل. فلم اأجد اأف�سل من جماورة 

املطب���خ، فهو مكان خاٍل يف هذا الوقت، ويحلو النوم فيه، وقبل اأن األف 

لأجع���ل منه و�سادة، جاء »ح�سن باقري« اإىل املطبخ وقال: »يا 
1*

احلرام

اأخ اأ�س���دي، لي����ض عندنا يف البيت خبز ول طع���ام، �ساأذهب اإىل البيت، 

و�ساأعود وقت الجتماع«. 

كان »ح�س���ن باقري« قد تزوج للتو، وجاء بزوجته اإىل الأهواز. اإل اأنه 

كان ين���ام ليايَل عدة يف املع�سكر. ولول اإ�سرارنا عليه ملا غادره، ف�سوؤون 

احلرب كانت ل ت�سمح له بزيارة البيت. ت�ساءلت من اأين �سياأتي بالطعام 

لبيت���ه، والدكاكني معظمها مغلق ب�سبب ظروف احلرب، ويبعد بيته عن 

القاع���دة م���دة �ساعة. لذلك قل���ت له: »اأ�ستبع���د اأن جت���د �سيًئا يف هذا 

الوقت«. وناديت اأحد الإخوة ليح�سر له طعاًما؛ لأن الغداء قد نفد ح�سب 

تقدي���ري. فو�س���ع له علبة لن ورغيفي خبز يف كي����ض، وذهبت لأعطيها 

حل�سن، فرف�ض اأخذها، فقلت له: »ما ذنب زوجتك لتبقى جائعة؟«.

*1- الدثار. 
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اأعطيت���ه الكي�ض ورّب���تُّ على خ�سره، اأي اذهْب وَدْعن���ي اأنام قلياًل، 

لكن���ي قب���ل اأن اأ�ستلقي راأيته عائ���ًدا، قال يل: »لق���د جتاذبتني الأفكار 

لأجد خمرًجا لكّنني مل اأجد لهذا م�سّوًغا �سرعيًّا!«.

فنه�س���ت وقل���ت ل���ه: »ح�سًنا خذ ح�ست���ك من الطع���ام اإىل البيت، 

ا، اأح�سر معك غًدا  وتناوله���ا مع زوجتك. واإن كان ذلك يزعج���ك اأي�سً

رغيف���ني وعلبة ل���ن و�سعهما يف املطبخ«. يب���دو اأن فكرتي هذه اأقنعته، 

فهّز براأ�سه موافًقا وذهب. 

ا�ستلقي���ت لأنام دقائق لأك���ون �ساحًيا قبل الجتم���اع، وما اإن ثقلت 

عين���اي، حتى اأح�س�ست بوجود اأح���د قربي، و�سوت خطواته تقرتب من 

املطب���خ، اأزح���ت يدي عن عين���ي لأرى من القادم. اإن���ه ح�سن كما يبدو 

بهيئت���ه ملن يراه م���ن اخللف. فناديته: »اأراك قد ع���دت؟!«. جاء ووقف 

فوق راأ�س���ي، احمّر وجهه، وجبين���ه يت�سبب عرًقا، فت���اأوه ب�سوت عاٍل 

وق���ال: »لعّل���ي ل اأبقى حًيا حتى الغ���د لأ�سرتي بدياًل ع���ن هذا الطعام 

واآتي به. توكلت على اهلل، �ساأذهب واأبحث يف املدينة لعّلي اأجد طعاًما، 

فاآخذه اإىل البيت واأعود فوًرا«. 

��������



الهجوم الحديدي

مل مت�ِض اأياٌم قليلة على انفجار القنابل العنقودية يف ال�سحراء، حتى 

توجهت مع »حممد علي اأميني بيات«، و»مرت�سى �سفاري«، و»م�سطفى 

نقد علي« ل���زرع األغام متنع قوات العدو من التقدم من تلك اجلهة. ويف 

الطري���ق اأخذ حممد علي يق�ّض على مرت�سى وم�سطفى حادثة انفجار 

القنابل، و�سوت النفجار املهيب، وكيف كانت حايل اأنا و�سالح. 

الأدوات والتح�س���ريات الالزمة لهذه املهمة كانت تختلف عّما كانت 

علي���ه يف يوم ال�ستطالع قبل ايام. كنت ق���د طلبت من الإخوة حت�سري 

كل الل���وازم الع�سكرية والقبعات احلديدية والألغام بالعدد الكايف، واأن 

ل ين�سوا اإح�سار الإ�سعافات الأولية احتياًطا. 

عندم���ا و�سلنا اإىل املنطقة املحددة �سلًفا، كانت هناك �سجرة تبعد 

قلياًل عن �سائر اأ�سجار املنطقة، اأ�سرت اإليها، وطلبت من م�سطفى اأن 

يتوج���ه اإىل جمموع���ة الأ�سجار، حام���اًل كل الأدوات الع�سكرية والقّبعة 

احلديدي���ة، واأن تبق���ى الأ�سلحة يف حال جهوزي���ة، واأن يلزم م�سطفى 

امل���كان ق���رب الأ�سجار ويراق���ب مينة وي�س���رة، حت���ى اإذا تقدمنا لزرع 

الألغام، حّذرنا اإذا قامت قوات العدو بالتقدم واللتفاف علينا. 

مبجرد اأن ذكرت ا�سم قوات العدو، اأح�س�ست وكاأين قد اأذبت حرًبا 

���ا يف امل���اء، وبللت ب���ه وجه م�سطفى، وارجتف���ت رجاله رجفة  بنف�سجيًّ
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خفيف���ة. لذا اأردت ت�سجيع���ه واإعادة ثقته بنف�س���ه، ف�سغطت بقوة على 

�ساعديه وقلت: 

— ي���ا م�سطفى، �س���وف نتق���دم اإىل الأمام معتمدي���ن عليك، فاإذا 

ا من اأفراد العدو فال ترحمه، بل اأطلق النار باجتاهه لتحمينا  راأي���ت اأًيّ

ونتمّكن من الن�سحاب والعودة �ساملني. 

�سددت حزام القبعة على ذقنه، ورّبّت على ظهره، وقلت له: »�سوف 

اأرى ك���م فرًدا منهم �ست�سطاد«. تقدم���ت ب�سع خطوات، ثم عدت اإليه 

ا، فوجدت ركبته ما زالت ترجتف قلياًل.  متفّح�سً

اكت�سبن���ا بوا�سطة التمرن عل���ى زرع الألغام قبل اأي���ام يف فار�سيات 

مه���ارة و�سرع���ة، لذلك زرعنا الألغ���ام ح�سب اخلريط���ة املعدة لذلك، 

وو�سعن���ا عالمات عليه���ا ثم عدنا. وا�ستغ���رق زرع الألغام وعودتنا اإىل 

م�سطفى حوايل ال�ساعة تقريًبا. 

كانت عودتنا باجتاه الأ�سج���ار املحددة، فخرج م�سطفى من خلف 

اإحداه���ا ولّوح لنا بي���ده �سارًخا: »ملاذا تاأخرمت هك���ذا؟«. اقرتبت منه، 

فوجدت وجهه اأ�سّد �سفرة من ذي قبل، وازدادت رجفة قدميه، كما لو 

كان ق���د خرج من احلافلة الدافئة �ستاًء يف »اأردبيل« ليق�سي حاجته اأو 

يتناول ال�ساي.

قال لنا: »يبدو اأنكم قد ذهبتم اإىل »قندهار« لزرع تلك الألغام!«.

�ساألن���اه عن الذي حدث، لكّنه مل ُيجب وظّل �سامًتا، فقفلنا عائدين 

لعّله يرت���اح ويطمئّن فيتكّل���م، �سرنا م�سافة خم�سمئ���ة مرت من منطقة 

الأ�سجار اإىل �سيارة اجليب، ما لبث اأن حتدث اإلينا قائاًل:

— بع���د ذهابك���م بربع �ساع���ة، وبينما كن���ت اأراقب مييًن���ا و�سماًل، 

اأح�س�س���ت بفوه���ة بندقي���ة تالم����ض رقبتي م���ن اخللف، لك���ن �ساحب 
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البندقي���ة مل ينطق ب�س���يء ومل يقل ارِم �سالحك وارفع يديك. فقلت يف 

نف�سي: لعّله كمعظم اجلنود العراقيني ل يتكلم اللغة الفار�سية، ويف�سل 

ا، ورفع���ت يدي عالًيا.  اأن يتح���دث بلغ���ة ال�سالح. رمي���ت بندقيتي اأر�سً

وانتظرت اأن يقول �سيًئا اأو يطلق علّي ر�سا�سة الرحمة، لكنه مل يفعل. 

حرك���ت راأ�سي مينة وي�سرة، فلم اأره، فه���و كان يتحرك معي، وكنت 

�ساأب���داأ بالبكاء، ف�سرخت فيه: من اأنت؟ عربي اأم اإيراين؟ وهل لديك 

ل�س���ان؟ وم���اذا تريد مني؟ اأطل���ق ر�سا�ستك واأرحني ي���ا هذا. لكنه مل 

ينطق باأي كلمة، وا�ستمر يل�سق فوهة بندقيته برقبتي. ل اأدري كم مّر 

م���ن الوقت واأنا اأرجتف، ربع �ساعة اأم اأقّل اأم اأكرث. اإىل اأن خطر ببايل 

اأنه قد يكون من الإخوة ويريد اأن ميازحني، لكنها مزحة �سمجة خا�سة 

يف هذا املكان احل�سا�ض من اجلبهة! 

لذل���ك قررت اأن اأ�ستدير ب�سرعة فائقة، واأزيح فوهة البندقية بيدي 

لأبعده���ا عنّي، واأوجه لكمة اإىل وجه���ه. وا�ستجمعت كّل قواي وجراأتي، 

وا�ست���درت �سريًعا، و�سددت �سربة باجت���اه القلب، لكن يدي مل ترتطم 

باأحد وغابت يف الفراغ. مل اأجد اأحًدا خلفي، لكني ما زلت اأح�ض بفوهة 

ال�سالح. م���ددت يدي اإىل رقبتي، عندها اأدركت اأن فوهة ال�سالح التي 

اأرعبتني ما هي اإل قطعة معدنية متدلية من القبعة التي اأعتمرها على 

راأ�س���ي، فبعد رحيلكم عرق راأ�سي، وفتح���ت حزام القبعة، فتدىل راأ�ض 

احلزام بني رقبتي وال�سرتة. 

��������

الهجوم الحديدي



معلومات روحية

يف تل���ك الليلة، كن���ا جال�سني اأن���ا ومرت�سى �سف���اري و»حممد علي 

اأمين���ي بيات« و»حمم���د بي�ض« بهار يف بيت �سي���خ فار�سيات الذي حتّول 

اإىل مقر قيادة املحور. كان حممد علي يق�ّض على »بي�ض بهار« ما جرى 

�سباًح���ا، وكيف كان���ت هيئة م�سطفى عندما ظ���ّن اأّن طرف قبعته هو 

فوهة بندقي���ة العدو! اأخذ حممد علي ي�سحك، فبانت اأ�سنانه البي�ساء 

اأم���ام نور الفانو�ض اخلافت كاأنه���ا تلمع كال�سدف. ل اأدري كيف حتول 

جم���رى احلديث من املزاح اإىل ناحية املعنوي���ات والروح وحياة ما بعد 

املوت. فطرح حممد علي اأ�سئلة مل ي�ساألها اأحد �سواه من قبل، قال: 

— ي���ا اأخ اأ�س���دي، براأيك األ ت�ستطي���ع اأرواح ال�سه���داء اأن ت�ساعدنا 

لنفهم ما يجري خلف خطوط العدو؟ 

اأث���ار هذا ال�س���وؤال يف اأبداننا، ف�ساًل عن اجلو �سب���ه املعتم للغرفة، 

ونور الفانو�ض اخلافت، اإح�سا�ًسا رقيًقا باخلوف. 

اأجبت���ه: »اإن روح ال�سهيد ترى كل �سيء، لكننا نحن الذين ل نرتبط 

بها، فكيف ميكننا اأن نح�سل على املعلومات منها؟!«.

بانت اأ�سنان���ه البي�ساء املتالألئة وهو يتح���دث: ل اأدري، كاأن تّت�سل 

ال���روح بنا يف املن���ام. فاأنا اأعتق���د اأن اأرواح ال�سه���داء ميكنها اأن توجد 

خلاًل يف ن�ساطات العدو، مثاًل تعطيل مدافعهم وقذائفهم. 
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ق�سين���ا ن�سف �ساعة تقريًبا بني �سوؤال وجواب، وا�ستمّر حممد علي 

ا على احلوار اإىل اأن قال له »بي�ض بهار«: »عزيزي حممد علي قل  م�سرًّ

يل ماذا تناولت م�ساًء؟«.

- »يا عزيزي، اأنا مل اأتناول �سيًئا منذ الظهرية«. 

— ه���ا، اإًذا كل هذا ب�سبب جوعك! اذهب وتناول �سيًئا ما وا�ستغرق 

ا، فلدينا �سباح الغد عمل كثري.  يف النوم، ودع الأخ اأ�سدي ينام اأي�سً

يف ال�سب���اح الباك���ر، �ساألن���ي حممد علي: »هل �سنذه���ب اليوم اإىل 

ال�ستطالع؟«، فاأخربته اأّننا �سنقيم متاري�ض يف هذا اجلانب من النهر، 

لذلك علّي اأن اأبقى هنا لأ�سرف على ذلك واأ�ساعد الإخوة. 

قال: »اإًذا عن اإذنك، �ساأذهب لأ�ستطلع ثم اأعود«. 

كنت اأعلم اأنه يريد تفقد الألغام التي زرعناها، وكم لغًما قد انفجر 

منها، وهل قامت قوات العدو بنزعها واأخذها. لذلك قلت له: »ميكنك 

الذهاب، قّواك اهلل، لكن عد �سريًعا«. 

ابت�سم وقال: »ل ميكنني اأن اأعدك بذلك، لكني �ساأبذل جهدي«. 

يف الغ���د بلغن���ي اأن �ساب���ط �س���ف من ق���وات الدرك ا�سم���ه »د�ست 

فرو�ض« قال ملحمد علي: 

— �سي���د بيات اأريد الذهاب اإىل نهاي���ة القناة رقم 2 لأن�سب كميًنا 

هناك. 

اأجابه حممد علي فوًرا: »اأنا اأو�سلكم اإىل هناك«. 

خ���الل الطريق اأر�س���َد ال�سابط اإىل م���كان الألغام الت���ي زرعناها، 

وحّذره���م م���ن امل���رور يف املنطقة. وقد نق���ل يل ال�سابط فيم���ا بعد اأن 

حمم���د علي قال له اإنه ل يف�سح عن م���كان الألغام لأّي كان، لكنه كان 

م�سطًرا لإر�ساده خ�سية العبور ب�سياراتهم من هناك. 

معلومات روحية
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لكّنه بعد اأن اأو�سل ال�سابط اإىل مكان الكمني، ويف طريق العودة مّر 

ب�سيارته على اأحد الألغام، وكان النفجار �سديًدا، فقذف �سيارته ب�سعة 

اأمت���ار عالًيا، وا�ست�سهد حممد علي على الفور. بلغني خرب �سهادته بعد 

�سالة الظهر. تذكرت كالمه ليلة اأم�ض حول روح ال�سهيد. 

خ���رج مرت�سى �سفاري م���ن باحة بي���ت ال�سيخ، م�سن���ًدا راأ�سه اإىل 

احلائ���ط الطيني، وهو يبكي به���دوء. اأم�سكت به واأدرت���ه ناحيتي لأرى 

عينيه قد احمّرتا من �سدة البكاء. 

— ل تب���ك ي���ا مرت�سى، هذا ما كان يتمن���اه، كان يكرر قوله يل: اإن 

ال�ست�سه���اد بلغم له طعم خا����ض، ف�سرعة النفجار رهيب���ة لدرجة اأّن 

امل�سته���دف ل ي�سعر متى ُقطعت يده اأو تناثرت رجله قطعة قطعة، واإذا 

ما كتبت له ال�سعادة ف�سينف�سل راأ�سه عن ج�سده. 

ازداد بكاء مرت�سى، وبكيت لبكائه، لكني م�سحت الدموع، وقلت له: 

»اذهب بنف�سك اإىل قم يا مرت�سى لت�سارك يف ت�سييعه، ثم عد«. 

��������



االشتياق

عند بداية احلرب املفرو�س���ة علينا مل يكن اللتحاق باجلبهة اأمًرا 

�سه���اًل، كان النا����ض يف ا�ستياق كبري لاللتحاق، لك���ن اأ�سلوب اللتحاق 

والتنظيم مل يكن متطّوًرا، فكان النا�ض ل يعرفون كيف يلتحقون بها. 

ر  فف���ي الأيام الأوىل، كان كل من ي�س���ل اإىل الغولف يجب اأن ُيْح�سِ

مع���ه ر�سالة من قوات احلر����ض يف مدينته اأو من اللج���ان الثورية. واإن 

عج���ز ع���ن ذلك ففي احل���د الأدنى ُيح�س���ر ر�سالة م���ن م�سجد حمّلته 

ليطمئ���ن امل�سوؤولون عن الإحلاق باأنه مع���روٌف وموثوٌق عندهم، خ�سية 

اأن يند�ّض ويعمل مل�سلحة العدو. 

لذلك قبل دخ���ويل اإىل الجتماع يف الغولف، كنت اأ�سري يف الباحة، 

فج���اءين �ساب اآذري بعمر الع�سري���ن عاًما، وقال يل اإّنه يريد اللتحاق 

باجلبه���ة، طلب���ت من���ه بطاق���ة تعري���ف اأو تزكي���ة، لكّن���ه كان يتحدث 

الفار�سي���ة ب�سعوبة جًدا، وبدوري كنت اأع���رف الرتكية الآذرية قلياًل، 

فا�سطررنا للتحدث باللغتني مًعا ليفهم اأحدنا على الآخر، مل يكن لديه 

ر�سالة تعريف، فقلت له: »ل اأحد يعرفك هنا، عليك اأن ترافق جمموعة 

قادمة من مدينتك اأو حت�سر ر�سالة تعريف«، فاأجه�ض بالبكاء. 

— ملاذا تبكي اأيها املوؤمن؟ عد واأح�سر ر�سالة واذهب اإىل اجلبهة. 

اأجابني بالآذرية: »لقد اأتيت من تربيز«. 
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- »ل تبتئ�ض، اإننا نعاين يف هذه الأيام من اأع�ساء الأحزاب املنحرفة 

ومن املنافقني، فما يدريني من اأنت، وماذا تفعل«.

اأخذ يبكي ب�سوت عاٍل، وي�سهق �سهيًقا متقّطًعا. و�سع يده يف جيبه، 

واأخرج ورقة قدمها يل مت�سائاًل: »هل تنفع هذه؟«. 

كان م���رتّدًدا يف اإبرازها، لكنه ا�سطر، اأخذت الورقة وفتحتها، اإنها 

ر�سالة اإجازة من دون راتب �سادرة عن احلر�ض.

ق���ال اإّن ق���وات احلر����ض يف تربي���ز مل ي�سمحوا له باملج���يء، فطلب 

بالأم�ض اإج���ازة مفتوحة من دون راتب، وركب القطار وو�سل اليوم اإىل 

الأهواز. 

ت���رك هذا ال�ساب لوعًة يف قلب���ي، وخ�سيت اأن يعاين اأكرث من ذلك، 

فقّبلت جبينه وطلبت منه النتظار لأرى ما ميكنني اأن اأفعله له. 

بع���د دقائق، و�سلت �سيارة التويوتا حتم���ل الإخوة الآذريني عائدين 

م���ن »�سو�سنك���رد« اإىل الغولف ل�ستالم الطعام. طلب���ت من ال�سائق اأن 

ي�سطحب هذا ال�ساب معه، فهو من مدينتهم. 

- قال: »ل اأ�ستطيع«. 

- ملاذا؟ 

اأبرز يل اأمر املهمة ل�سخ�سني، واأخربين اأن حار�ض املحور لن ي�سمح 

لنا بالدخول، و�سيقول اإّن اأحدكم غريب ل يحق له املرور. 

اأخذت الورقة وحولت الثنني اإىل ثالثة. فقال ال�سائق: »هذه عقابها 

اأ�سواأ يا اأخي، لقد زّورت اأمر املهمة«. 

فكتب���ت ر�سالة اأخرى ذكرت فيها اأّن ه���ذا ال�ساب التربيزي مر�سل 

م���ن قبل مقر »منتِظري ال�سهادة«، ووقعتها. وقلت لل�سائق: »اإذا اأ�سكلوا 

على اأمر املهمة، اأبِرز لهم هذه الر�سالة«. اأخذ ال�سائق الر�سالة مكرًها، 
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وقفز ال�ساب اإىل اخللف، جل�ض اإىل جانب قدور الطعام. 

اإن م�سادف���ة مث���ل هذه احلالت كانت ت�سحذ هممن���ا جميًعا للبقاء 

يف اجلبه���ة والعمل فيها. فا�ستي���اق النا�ض لاللتح���اق باجلبهات �سمل 

ال�سب���اب وكبار ال�س���ن. فبعد اأيام م���ن ق�سة ال�س���اب التربيزي، و�سل 

عج���وز بعم���ر اخلام�سة وال�ستني م���ع ابنه البالغ 22 عاًم���ا اإىل الغولف. 

فطلبت منه كالعادة ر�سالة تزكية لإر�سالهما اإىل اجلبهة. 

ق���ال اإّنهم���ا اأتيا من قرية حدودي���ة يف خرا�سان واإّن���ه كان يعمل مع 

ابن���ه يف اأر����ض زراعي���ة، وعند عودتهم���ا اإىل البيت بع���د الظهر �سمعا 

م���ن الإذاعة اأن بع�ض الدول العربي���ة تر�سل متطّوعني لدعم �سدام يف 

عدوانه على اإيران، فقال الأب لبنه: اإذا كان هوؤلء قد قدموا من دول 

اأخرى مل�ساعدة �س���دام يف عدوانه، فاأين غريتنا نحن؟ وملاذا ل نن�سر 

الإ�سالم داخل بلدنا؟ مل نتناول طعام الغداء، بل اأخذنا خبزنا وتوجهنا 

اإىل هنا، والآن اأنت تطلب منا ر�سالة تزكية؟! 

قلت له: »اأبي العزيز ل ميكننا اأن نر�سل اإىل اجلبهات كل من ي�سل 

اإلينا، علينا اأن نعرف من اأين اأتى، وما هي توّجهاته«. 

ب�سط الأب يديه كاأّنه يدعو بدعاء، مّدهما اأمامي، وقال: »انظر اإىل 

يدّي، اإين فاّلح، هل ترى يف �سكلي اأين منافق؟!«.

�س���دق لهجت���ه ل يرتك اأي جم���ال لل�سك فيه. فاأخذتهم���ا معي اإىل 

املحور، وعّرفتهما اإىل الإخوة اخلرا�سانيني. 

��������

االشتياق



فرصة للتعلم

يف بداي���ة ا�ستقرارنا يف »فار�سيات«، كّنا ن�سل���ي اجلماعة يف باحة 

بيت �سيخ القرية، لكّنن���ا فيما بعد رتبنا اإحدى غرف املدر�سة املجاورة 

ا كب���رًيا، يّت�سع ل���كل �سباب  للبي���ت، لتك���ون م�سّلى م�سقوًف���ا. كان �سفًّ

املح���ور، و كّن���ا عندما يغ����ضّ بامل�سّلني، نفر�ض باح���ة املدر�سة لي�سّلي 

فيها من ل يجد له مكاًنا يف الداخل. 

كان اإم���ام اجلماع���ة طالب عل���م م���ن اآذربايجان الإيراني���ة ُيدعى 

���ا، اإل اأّن اجلمي���ع كان يحرتمه  »يون����ض عاق���ل نهند«، ورغ���م كونه �ساًبّ

ويقّدره ب�سبب روحّيته الطاهرة. 

ذات يوم، كان يون�ض يوؤم �سالتي الظهرين، والإخوة ي�سّلون خلفه، 

وكن���ت اأ�سّلي و�سط اجلمع. بعد قنوت الركعة الثانية من الع�سر، نادى 

ال�س���اب الذي ينق���ل للم�سّلني حرك���ة اإمامهم؛ اهلل اأك���رب، ركوع.. ويف 

اللحظ���ة التي كاد فيها اأن يلفظ الع���ني يف كلمة »ركوع«، �سقطت قذيفة 

مدف���ع قرب املدر�سة. وب���دل الركوع �سجد الإخوة كّله���م ما عدا يون�ض 

واأربع���ة اآخرين. وفور اإمتام ال�سالة، �سح���ك الكل، و�ساألوا: »هل نعيد 

�س���الة الع�س���ر اأم ل؟«، اأجابهم يون����ض: »اأعيدوه���ا«. اعرت�ض ال�ساب 

الذي كان الأ�سرع يف ال�سجود من دون ركوع وقال: 

— ملاذا نعيد ال�سالة؟ ماذا لو �سقطت القذيفة بيننا ل �سمح اهلل..؟ 
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�سحك اجلميع، وما زال »عاقل نهند« مبت�سًما واأجابه: 

— لأّن اهلل تقّبل منا وجنانا، علينا اأن نعيدها لن�سكره. 

ما دمت اأحتدث عن اإمام اجلماعة، ف�سوف اأذكر عامل دين �سجاًعا 

���ا م���ن �سرياز كنا قد ا�ست�سفناه لعدة اأي���ام. زار ال�سيخ كل املحاور  وتقيًّ

وتفقده���ا من دون اأن ي�ستقر يف مكان حمدد. كانت ح�ستنا من زيارته 

عدة اأيام مل�سنا خاللها �سفاء باطنه و�سخ�سيته الهادئة املطمئنة. 

يف اأحد الأيام، جل�ست معه يف مقر قيادة فار�سيات وتبادلنا اأطراف 

احلديث، حيث و�سلنا اإىل �سرياز واأهلها وزمان املواجهة خالل الثورة. 

فج���رى ذكر اآية اهلل ال�سي���د د�ستغيب، ذكر ال�سيخ اإح���دى ذكرياته مع 

ذل���ك ال�سهيد العظيم عندم���ا كان اإمام جمعة �سرياز، قب���ل اأن يغتاله 

املنافقون: 

توّجه ال�سيخ للقاء �سماح���ة ال�سيد د�ستغيب، وقال له: »خالل اأ�سهر 

احل���رب املا�سية كنت كلما ذهبت لزيارة املقاتلني يف اجلبهات، فاإّنهم 

كانوا يدفعونني لأ�سّلي بهم اإماًما، ومبا اأين اأرتدي زي ر�سول اهلل �سّلى 

اهلل علي���ه واآله اأجد نف�سي م�سطًرا للقبول. لكني اأعتقد اأين ل�ست اأهاًل 

لذل���ك، بل اإين اأدنى واأحق���ر منهم، ول�ست لئًقا اأم���ام عظمة املقاتلني 

وكرامتهم«. 

اأجاب���ه ال�سهي���د د�ستغي���ب: »يا بني م���ا دمت ترى نف�س���ك اأدنى من 

املقاتل���ني، وافق عل���ى اإمامة �سالة اجلماعة معه���م، و�سالتك بذمتي. 

لك���ن عندما ترى نف�سك اأهاًل لذلك، عندئٍذ اإمامتك للجماعة بذمتك، 

واأنت امل�سوؤول عنها يوم القيامة«. 

��������

فرصة للتعلم



عاشوراء هاشم

اإن ا�ست�سه���اد اأّي عن�سر جي���د ومتدّين يف حمورنا، كان ي�سّكل دوًما 

خ�سارة كبرية للمحور، لك���ن تقاطر العنا�سر اجلدد كان ي�سحذ هّمتنا 

لال�ستمرار يف الدفاع. وب�سبب حاجة املحاور اإىل مقاتلني، كان م�سوؤولو 

الغول���ف كّلما وف���د اإليه���م متطّوعون، يقوم���ون بت�سجيله���م وتدريبهم 

وتوزيعهم بني املحاور.

كان م���ن بني املقاتلني اجلدد من يبزغ جنمه �سريًعا، ويبدي جدارًة 

وا�سحة، ومن هوؤلء عدد من �سبان مدينة »خرم اآباد« اجليدين الذين 

اأُر�سل���وا اإىل »فار�سي���ات«، فقد اأب���دوا رغبتهم باخلدمة من���ذ البداية، 

وكان منهم معّلم ق���وي البنية و�سخم، ُيدعى »ها�سم بورزادي«، �سوته 

رخي���م وتظهر عليه الرجول���ة، بحيث عندما ي�سري مع���ك ت�سعر بالأمن 

والطمئنان عند مواجهة اأي عدو، لذا بدا كقّوة رادعة. 

ا، فكان ي�سبح  بعد اأيام من جميئه، لحظت اأنه يجيد ال�سباحة اأي�سً

معي يف نه���ر كارون، بل كان ي�سبقني اأحياًنا. قطعنا النهر عدة مرات، 

بادرت���ه مرًة عندم���ا و�سلنا اإىل ال�سفة وقلت: »لق���د اأعجبتني كثرًيا يا 

ها�سم، هل لديك ا�ستعداد للم�ساركة يف عملية خا�سة؟«. 

رف���ع �سعره املبلل اإىل اخلل���ف وقال: »ماذا؟ وه���ل اأتيت اإىل هنا يف 

�سهر حمرم لل�سياحة؟ متى نذهب؟«. 
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— اليوم ظهًرا بعد ال�سالة. 

ب���دوره اأخ���ي الآخر »حممد تقي« ال���ذي اأتى اإىل فار�سي���ات، �سلمته 

بندقي���ة، واأعطيُت ها�سم ر�سا�ض املجموع���ة )BKC(مع ذخرية، و�سع 

الر�سا����ض يف ال�سري���ط، ولّف���ه حول خ�س���ره وبدنه، وو�س���ع الر�سا�ض 

الثقيل على كتفه كما ي�سع الراعي ع�ساه. 

توجهنا اإىل ال�سفة الأخرى من النهر، و�سرحت لهما معامل املنطقة 

بالكامل، وبّينت لهما املهمة املوكلة بالتف�سيل. �سارا م�سًيا على الأقدام 

حتى الغ���روب مل�سافة �ست���ة كيلومرتات، حتى و�س���ال اإىل طريق معّبد. 

وا�ستهدفا �سيارتني للعدو حتمالن عدًدا من اجلنود، ثم عادا مت�سرّتين 

بظالم الليل. 

يف ال�سب���اح، راقبت نقط���ة العملية عرب املنظار، �س���اد قوات العدو 

ح���ال من ال�ستنف���ار والرعب، وقد امتالأت املنطق���ة بالقوات واأحكمت 

ال�سيطرة عليها. 

بع���د اأيام دفعني جن���اح ها�سم وحمم���د تقي اإىل تكليفهم���ا بعملية 

اأخرى. �سرحت لهما اخلطة، وقلت لها�سم: »اأريد اأن اأرى همتك«.

اأجاب ب�سرور: »حّدد لنا املنطقة واطمئن«. 

ا، التّفا  كم���ا فعال يف املرة الأوىل، كان���ت هذه العملية ناجح���ة اأي�سً

خلف كمني ن�سبه العدو، ودّمرا ال�سيارة والذخائر املحمولة فيها. 

يف اأواخ���ر اللي���ل، عقدنا اجتماًع���ا بح�سور �ساب���ط ال�سف »د�ست 

فرو����ض« واتفقنا اأن ن�س���ّن يف ال�سباح الباكر هجوًم���ا على قوات العدو 

املتمركزة عند قناة قرية بيو�ض. 

بينما كنا نوزّع املهام ونكمل التفا�سيل، ُطرق الباب، و�ساأل اأحدهم 

ب�سوت رخي���م: »هل اأ�سدي هنا؟«. كان �س���وء امل�سباح خافًتا ل ُيظهر 

عاشوراء هاشم
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الوج���وه جيًدا، لكني عرفته من �سوته، اإن���ه ها�سم، لهجته لّرية ويذكر 

ال�سم بال اأخ اأو �سيد من دون تكّلف. 

— هذا اأنت يا ها�سم؟ 

األقى ال�سالم وقال: »املهمة ُنّفذت بنجاح«. 

عندم���ا خرج الإخوة من قوات الدرك، اق���رتب ها�سم مني وقال: 

»ي���ا اأ�س���دي العزي���ز، اأتي���ت لأقول ل���ك �سيًئا، غ���ًدا الثامن م���ن �سهر 

حمرم، وبع���د يومني عا�سوراء، هل تت�سور ك���م �ستكون مرا�سم عزاء 

الإمام احل�سني Q يوم عا�سوراء حافلة اإذا مّت ت�سييع اأحد ال�سهداء 

خالله���ا؟!«.

مل اأ�ستطع اأن اأ�ساأله عن فكرته يف هذا الظالم وهو مقطب اجلبني، 

وكله عزم. 

ف�ساألته: »وماذا تريد؟«. 

— رّتب يل عملية ما. 

— باملنا�سبة كّنا نخّطط لعملية ننفذها غًدا �سباًحا. 

— �ساأ�سارك معكم بدوري. 

— ي���ا رج���ل، �سنتحرك فج���ًرا بعد ال�س���الة، واأنت ع���دت الآن من 

عملي���ة، والتعب باٍد عليك، اذهب لرتتاح، و�ست�سارك يف العملية التالية 

اإن �ساء اهلل. 

اق���رتب من���ي، واأم�س���ك بي���دي راجًي���ا، واأق�س���م عل���ّي اأن اأ�سمح له 

بامل�ساركة. 

اأجبته: »حتى ال�سباح، اذهب حالًيا ومن«. 

م���ا اإن �سّلمت خمتتًما �سالة ال�سبح، حتى اأم�سك بيدي ثانية وقال: 
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»يا اأ�س���دي ل ترتكني هنا«. وجدت نف�سي عاجًزا ع���ن اإقناعه واإقالته، 

قل���ت له: »ح�سًنا، اذهب واأح�سر �سالحك«. �سرنا فوًرا من دون اأن نتلو 

تعقيبات ال�سالة. 

عربن���ا النهر وكان الظالم ما يزال دام�ًس���ا، حتى اإذا جّهزنا قّواتنا 

للعملية وو�سلنا القناة بداأ النور ين�سّق. ول اأدري اإن كان العدو ي�ستعمل 

منظار الروؤية الليلة اأم ل؟ اأو هل هناك حرا�سة؟

واجهن���ا كميًن���ا ن�سبه لن���ا الع���دو، وكان ها�سم ي�س���ري يف املقدمة، 

فاأ�سي���ب هو واأحد الإخوة من اأه���ايل طهران ُيدعى »زمرديان« بقذيفة 

»اآر ب���ي جي« يف بطن���ه، كان يحمل زيادًة عن جعبت���ه �سالحه وقنبلتني 

عن���د خا�سرته، ، فانفجرت القنبلتان، وتقّط���ع ج�سده، وتفّرق جمعنا، 

ف�سرخ���ت: »اهلل اأكرب« لت�سجي���ع الإخوة على ا�سته���داف اأفراد العدو، 

اأ�سبن���ا بع�سهم وف���ّر الباقون. وعندما تقدمنا ع���رثت على جّثة ها�سم 

مطروحة على الأر�ض. 

كان العدو يتوّقع هجومنا، لذلك زرع كميًنا قبل القناة، ون�سر جنوده 

)نامو�سيات( �سد الربغ�ض وباتوا الليل هناك.

ل جم���ال لنا لالنتظ���ار والتوّقف، علينا �سح���ب ال�سهيدين ب�سرعة، 

فطلب���ت من الأخ املو�س���وي اإح�سار قطعة قما�ض جلم���ع اأ�سالء ال�سهيد 

زمردي���ان. بع���د دقائ���ق، كان على تل���ك القطعة عظام واأ�س���الء ودماء 

متخرثة، طلبت من الأخ املو�سوي حملها والعودة بها، و�سّلمته عّدة قطع 

من الأ�سلحة، وحملت باقي القطع. لكن بقي ج�سد ال�سهيد ها�سم، علّي 

اإعادت���ه باأّي ثمن. فقبل اأي���ام، اأ�سرت قوات العدو ج�سد اأحد �سهدائنا، 

وخ�سي���ت اأن اأترك ج�س���د ها�سم هناك، كان ج�سده يب���دو �ساملًا اإل من 

ر�سا�س���ة غدرت���ه يف كتفه، لكن وزن���ه يبلغ مئة كيلوغ���رام، ول ميكنني 

حمله على ظهري. مل اأجد و�سيلة، فقّبلته على جبينه معتذًرا، وو�سعت 

عاشوراء هاشم
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رجليه على كتف���ي، و�سحبته على الأر�ض م�سافة كيلومرت. بينما اأح�سر 

العدو ناقلة جند ل�سحب قتاله. 

وما هو اإل وقت قليل حتى و�سل اأحد الإخوة على دراجة نارية، جاء 

بها من اإحدى القرى ل�سحب جثة ها�سم. لكن قدميه ويديه كانت تخّط 

الأر�ض. وبقينا على تلك احلال اإىل اأن اأو�سلناه اإىل �سفة النهر. 

تذك���رت �سباحتنا مًع���ا، ومتالكت نف�سي من الب���كاء، وما اإن ناديت 

الإخ���وة من »خرم اآب���اد« حتى غ�س�ست بالبكاء، لكن���ي كتمت �سوتي، 

وطلب���ت منهم بحزم: »هذا ظهر الثامن من حم���رم، وقد طلب ها�سم 

اأن ينقل اإىل خرم اآباد فوًرا. حّملوا جثته يف �سيارة اجليب، وتوجهوا به 

اإىل خرم اآباد«. 

عندما عادوا من هناك، قالوا: »مل ت�سهد خرم اآباد ذكرى عا�سوراء 

حافلة، كما �سهدت هذا العام ب�سبب ت�سييع جنازة ال�سهيد«. 

تذك���رت الر�سائ���ل التي كان���ت ت�سله، كان���وا يحّثونه عل���ى الزواج. 

عر����ض علّي تلك الر�سائل وقال: »ما دامت هناك حور عني، هل فقدت 

عقلي لأتزوج من ن�ساء الدنيا؟!«. 

��������



توحيد اللغة

كان �سّح الأ�سلحة امل�سكلة الأ�سا�ض للقوات يف بداية احلرب، وخا�سة 

ق���وات حر�ض الثورة الإ�سالمية، ولعل و�سع حمورنا يف الأيام الأوىل كان 

اأف�سل م���ن �سائر املحاور. فلعدة اأ�سابيع كنا نتنّع���م بعدة بنادق )برنو، 

M1، بنادق �سيد، قاذف B7، وB6( التي اأح�سرناها معنا من »نور اآباد«. 

بقذيفة  للعدو  دبابة  اأ�سبنا  املحور،  اإىل  لو�سولنا  الثاين  اليوم  يف 

قدر  بها  الحتفاظ  حاولنا  فقط،  قذائف  خم�ض  لدينا  فبقي   ،B7

الثالث  ال�سهر  يف  لكن  لإطالقها.  ن�سطر  ل  اأن  اأمل  على  امل�ستطاع، 

ا�سطررنا اإىل �سّد هجوم العدو، وبتنا خالل عدة دقائق، ل منلك اأي 

قذيفة م�سادة للدروع. 

يف ه���ذا الو�س���ع، كان هّمن���ا الوحي���د يف حمورنا واملح���اور الأخرى 

ه���و احل�سول على اأ�سلحة اأحدث واأكرث فاعلي���ة، لأن اأ�سلحتنا القدمية 

مل تع���د �ساحلة ملواجه���ة اأ�سلحة العدو املتط���ّورة. لذلك عندما التقيت 

الل���واء فالحي رئي����ض الأركان امل�سرتكة للجي����ض يف غرفة العمليات يف 

الأهواز، حّدثته جانًبا، و�سرحت له الو�سع ال�سعب الذي نعاين منه يف 

فار�سيات، و�س���ّح القذائف امل�سادة للدروع، وكيف تتقدم دبابات العدو 

قادم���ة من »»مع�سكر حمي���د«« وتطلق مدافعها املبا�س���رة على �سبابنا، 

م���ن دون اأن ميلكوا ما يواجهونها به. وكن���ت قد ح�سرت كالمي ليكون 

وا�سًح���ا، تاّم املعنى، يف اأقل مدة زمني���ة ممكنة، فقال يل: »ل تتحّدث 
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ح اأكرث لأفهم ما هي م�سكلتكم«.  بهذه ال�سرعة، وو�سّ

ل يف مثل تلك احلالت اأن  حت له اأّنه ُيف�سّ اأخذت نف�ًسا عميًقا، وو�سّ

تق���وم القوة اجلوية باإر�سال طاقم مع طائرتي كوبرا لتدمري الدبابات، 

عندها لن يجروؤ هوؤلء على التقدم بهذا ال�سكل. 

ه���ّز راأ�سه موافًقا، وطلب من���ّي مرافقته اإىل غرفة اأخرى. ا�ستدعى 

ع���دة طيارين، وطلب من �سابط �س���اب اإبالغهم باحل�سور �سريًعا اإىل 

الغرف���ة. وهكذا اجتمع���وا باأقّل من ثالث دقائق، وطل���ب مني اللواء اأن 

اأ�سرح الو�سع للطيارين على اخلريطة اجلدارية. 

اأم�سكت ع�سا الإ�سارة، وبداأت ال�سرح من الأهواز، وا�ستلمت جمرى 

نه���ر كارون، و�س���رت �سيًئا ف�سيًئ���ا حتى و�سلت فار�سي���ات. توقفت عند 

الطري���ق امل���وؤدي اإىل »مع�سكر حميد«، وقلت له���م: »اأعتقد اأنه ميكنكم 

العبور فوق هذا الطريق، اأو من خالل ب�ساتني النخيل«. 

�س���األ قائدهم عّما يجعلنا نتوارى ون�ست���رت يف املنطقة، ف�سرحُت له 

اأّن النخي���ل ي�سّكل غطاًء كثيًفا. ثم �ساأل ع���ن امل�سافة التي تف�سلنا عن 

العدو، وعن املعلم الذي ُيربز العدو ويدل عليه. فاّتفقنا اأن نلتقي خلف 

ب�ساتني النخيل لأو�سح لهم عن قرب. 

ا،  بع���د انتهائي من التو�سي���ح، اقرتب الطيارون م���ن بع�سهم بع�سً

وحتّدثوا ع���ن الطلعات، لكني مل اأفهم �سيًئا لأنه���ا م�سطلحات خا�سة 

به���م، فكل ما كن���ت اأفهمه اأنهم �سياأت���ون باأمر من الل���واء بعد الظهر؛ 

لي�سطادوا دبابات العدو بطائرات �سمتية. 

ع���دت اإىل فار�سي���ات �سريًعا لأق���وم بتاأمني الدعم له���م عند تنفيذ 

الطلع���ات، باعتبارنا قوات برية. عند ال�ساع���ة الثانية من بعد الظهر، 

�سمعنا هدير ثالث طائرات هيلوكوبرت، ف�سعدت اإىل �سطح بيت ال�سيخ 

حيث غرفة عملياتنا، فهبطت املروحيات بالتوايل خلف ب�ستان النخيل. 
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نزلت م�سرًعا، اأدرُت حمّرك ال�سيارة متوجًها نحو الب�ستان. 

وجدت الطيارين بعي���ًدا عن طائراتهم، قد اجتمعوا ملطابقة ومقارنة 

موقع املنطقة على اخلريطة. حاملا وقع نظرهم علّي فرحوا ونه�سوا قائلني: 

— اأين اأنت يا اأخي؟ تعال لرنى ماذا علينا اأن نفعل. 

اأ�سرت اإىل اخلريطة، ث���م اإىل النهر والطريق. واإىل مكان »مع�سكر 

حميد« على اخلريطة، ثم اإىل الطريق املوؤدي اإىل مدخل املع�سكر. حّدد 

الطيارون مكانهم جيًدا. واّتفقنا اأن اأعود اإىل املقر، واأبقى على ات�سال 

بهم عرب املركز. 

عندم���ا و�سلت اإىل بيت ال�سيخ، مل تكن الهيلكوبرتات قد اأقلعت بعد، 

فخط���ر يل احتمال اأن ُي�سقط العدو الطائ���رات وياأ�سر الطيارين. لذلك 

ا�ستدعي���ت الأخ »ح�سني كلريز« من الإخ���وة الن�سطني من اأهايل �سرياز، 

وقل���ت له: توجه ب�سرعة مع عدد من الإخ���وة بزورق اإىل ال�ساطئ الثاين، 

حت���ى اإذا اأ�سيبت اأي طائرة -ل �سم���ح اهلل- تتمّكنون من اإخالء الطيار 

وم�ساعده. واأّكدت عليه: ل �ساأن لكم بالطائرات، كل ما عليكم هو التدخل 

اإذا ما اأُ�سيبت، عند ذاك اأ�سرعوا باإنقاذ الطيارين وم�ساعديهم. 

— باأمرك.

قاله���ا ب�سوت رخيم وذهب. �سع���دُت اإىل �سطح بيت ال�سيخ، حلقت 

املروحي���ات واح���دة تل���و الأخ���رى متوجهة نح���و النهر، اأخ���ذت اأراقب 

باملنظار، ح�سني ورفاقه يف الزورق، وكان ح�سني اآخر من ركب الزورق. 

لكنه ترّجل منه �سريًعا وعاد نحو بيت ال�سيخ. 

يف البداي���ة، انزعجت من ت�سّرفه هذا، فبعد »اأمرك« الرخيمة، ما 

زل���ت اأراه مل ينطلق بعد اإىل هن���اك. لكني ا�ستدركت وقلت لعل الزورق 

مل يتحم���ل املزيد، و�سيذه���ب الباقون، ل اأهمية لذل���ك، املهم اأن تنفذ 

املهمة. راأيت ح�سني مّتجًها نحو املقر، لكني كنت قلًقا على املروحيات، 

توحيد اللغة
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فن�سيت ح�سني، واأين ذهب، وملاذا مل ياأِت اإيّل. 

تابع���ت مراقب���ة حتليق املروحي���ات اإىل احل���د الذي ي�سم���ح به مدى 

الروؤية، كانت تتقدم وترتاجع ثم تتقدم، كانت حركتهم وحتليقهم بنظم 

خا�ض، لكن عندما بداأ ق�سفهم لدبابات العدو، قام العدو بق�سف مقّرنا 

ب�سدة، وت�ساقطت القذائف، قذيف���ة تلو اأخرى، على الأر�ض، لكن اإحدى 

القذائف املدفعّية التي اأ�سابت و�سط املقر كانت �سديدة النفجار لدرجة 

اأنها جعلتني اأقفز من ال�سطح م�سرًعا لأرى ماذا جرى. 

فتب���نّي يل اأّن قذيفة املدفع قد اأ�ساب���ت مدخل اإحدى الغرف، وكان 

اأب���ي داخل تلك الغرف���ة. كذلك اأ�سابت �سظيٌة ع���ني اأحد قوات الدرك 

ال���ذي راح يرك�ض وي�سرخ وا�سًعا يده على عينه: »اإيّن اأحرتق، يا اهلل، 

لقد عميت، لقد عميت«. 

دخلت الغرفة، وجدت اأّن والدي م�ساب ب�سظّية يف يده اليمنى، ومل 

تك���ن اإ�سابته خطرة. بحثت يف الغرف الأخرى، فلم اأجد فيها جرحى. 

كدت اأهّم باخلروج عندما ظهر اأمامي »ح�سني كلريز«، وقبل اأن اأ�ساأله 

ملاذا مل يذهب اإىل ال�ساطئ الثاين، �سقطت قذيفة اأخرى، �سرخ ح�سني: 

»انبطح«. وفوًرا، دفع الباب وا�ستلقى. مل اأجد فر�سة لفعل اأي �سيء. 

�سقطت القذيفة على الأر�ض، وانطلقت �سظية منها مبا�سرة لت�سيب 

راأ����ض ح�سني. تاأملت كث���رًيا ل�ست�سهاده، وقل���ت: »ق���دره اأن ل يذهب اإىل 

اجلهة الأخرى من النه���ر، بل اأن ياأتي اإىل هذه الغرفة، وي�ساب ب�سظية 

وي�ست�سهد«. 

نق���ل الإخوة والدي اإىل امل�ستو�سف لعالج���ه، وملّا عاد قال: »يا بني، 

اإّن الإ�سابة ب�سظية، حتتاج اإىل ال�سعادة«. 

وبعد اأ�سبوع من تلك احلادث���ة، �سقطت قذيفة اأ�سابت �سقف غرفة 

التموي���ن الت���ي يت���وىّل م�سوؤولّيتها والدي، وظ���ّن الإخوة اأّن���ه ا�ست�سهد، 
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فنادوين لأدخل الغرف���ة واأح�سر جثة والدي. ملا دخلت وجدت كل علب 

التموي���ن قد �سقطت، بحي���ث كّلما رفعت واحدة ي�سق���ط غريها وكاأنها 

مرتابط���ة، اأُ�سيب���ت كّله���ا بال�سظايا، كذل���ك برميل الوقود ق���د امتالأ 

بالثق���وب، يف حني متّزق���ت اأكيا�ض ال���رز والفا�سولي���اء والعد�ض وغري 

ذل���ك، اأما الزاوية التي يجل�ض فيها وال���دي عادًة ليقوم بالإح�ساء فلم 

ُت�سب باأّي �سظية، وهكذا اأخرجت والدي من حتت الرتاب والركام. 

خ���رج وهو ي�سحك ويك���ّرر اجلملة نف�سها: »كما قلت لك يا ولدي يف 

الأ�سبوع املا�سي، اإن ال�سهادة حتتاج لل�سعادة«. على كل حال، دعنا من 

ذل���ك، كان علّي اأن اأع���ود اإىل �سقف بيت ال�سيخ لأتاب���ع الهيلكوبرتات. 

انقطع هديرها، ول�س���دة ق�سف العدو ملحورنا كان وا�سًحا اأّن خ�سائره 

كب���رية، فق���د اأ�سيبت اإح���دى الطائرات و�سقطت يف ه���ذا اجلانب من 

النه���ر، وبحم���د اهلل ا�ستطعن���ا اأن ننقذ الطي���ار وم�ساع���ده. لكن هذه 

العملية اجلوية بذاتها كانت مهمة، حيث األقت الرعب يف قلوب الأعداء، 

ومنعتهم من القرتاب نحو هذه اجلهة من النهر، ومن مقرنا. 

يف اليوم التايل، توجهت اإىل الأهواز، وا�سطحبت اللواء فالحي اإىل 

فار�سي���ات لر�سد اآثار العملية والتعرف اإىل املنطقة اأكرث. كان م�سروًرا 

لالأم���ر الذي اأ�س���دره بالأم�ض، لكن���ه كان ُيخفي �س���روره ب�سبب �سعف 

القدرة الع�سكرّية. 

قل���ت ل���ه: »ي���ا ح�س���رة الل���واء، اإين اأدرك العوائق الت���ي حتول دون 

تقدميك���م الدعم الع�سكري لقوات احلر����ض، لكنك �سخ�سًيا ترى كيف 

جاء هوؤلء لي�سّحوا من اأجل الثورة والإ�سالم«. 

— اأخ���ي العزيز، اإين اأثق بالت���زام �سّبانكم واإميانهم، لكن الأ�سلحة 

التي بني اأيدينا حتتاج اإىل الخت�سا�ض، ول ميكنكم ا�ستخدامها. يجب 

�ض لتتمكنوا من القتال جيًدا.  اأن متتلكوا التخ�سّ
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حّدثت���ه عن الواجب الذي يحّمله الدين ل���كّل م�سلم عندما يتعر�ض 

الكيان الإ�سالمي لالعتداء، م���ن �ساب و�سيبة ورجل وامراأة، وقلت له: 

»ه���ذا ما دفع���ك للموافقة على تقدمي الدعم الع�سك���ري ملحورنا«. رّبت 

على كتفي قائاًل: 

— يا �سيد اأ�سدي، اإين اأفكر مثلك حقيقة، لكن ماذا اأ�سنع وقد منع ذلك 

رئي�ض اجلمهورية، ويف اجلي�ض هناك ف�سوليون كرث، يقدمون التقارير. 

واأك���د رغبته بدعمنا، لكنه جمرب على تقدمي ذلك الدعم من خالل 

الدرك وال�سابط »د�ست فرو�ض« على اأن ن�ستفيد بدورنا منها. 

قلت له: »قّدموا الدعم للمحاور عرب اأي جهة �سئتم«.

فوع���د اأن يكّل���ف باإر�سال مدف���ع )هاون 120( ومدفعي���ة اإىل حمور 

 .
1
فار�سيات. وبعد اأيام و�سل اإىل املنطقة ما وعد به

اإ�ساف���ة اإىل مو�س���وع احلوار الذي دار بيني وب���ني اللواء فالحي، ل 

ب���د يل من الإ�سارة اإىل حقيقة اأخ���رى؛ اإّن اإحدى امل�ساكل الأ�سا�سية يف 

بداي���ة احلرب هي تفاوت التحلي���ل والفهم، واختالف وجهة النظر بني 

اجلي����ض واحلر�ض. حيث كان اجلي�ض ل ي���زال متاأثًرا بالتدريب والفهم 

الع�سك���ري التقليدي الذي تلّقاه يف عهد ال�ساه، بينما قوات احلر�ض هي 

موؤ�س�سة يافعة، كان لديها روؤًى ثورية جديدة. 

اأف���راد اجلي�ض كانوا ق���د تلّقوا علوًما ع�سكري���ة كال�سيكية، ولديهم 

من���وذج حمّدد عن احلرب هو منوذج احل���رب العاملية الأوىل والثانية، 

يف حني اأّن ت�سّور قوات احلر�ض لنموذج احلرب ونظرتهم اإليه ت�سّكلت 

1- ال�سهيد اللواء ولي اهلل فالحي من مواليد طالقان عام 1931م، رغم اأنه كان قائًدا في الجي�ض 
الملك���ي قبل الث���ورة، لكنه كان معروًف���ا بتدينه. بعد انت�س���ار الثورة تولى قيادة الق���وة البرية في 

الجي����ض، وكان ف���ي الجبه���ة منذ بداية الحرب، بع���د تنحية بني �سدر من القي���ادة العامة للقوات 

الم�سلحة بحكم �سادر عن الإمام الخميني، اأ�سحى فالحي رئي�ًسا لالأركان الم�ستركة للجي�ض. بعد 

عملي���ات »ثامن الأئمة« وخالل عودته اإلى طهران �سقط���ت طائرة هوكول�ض �سي 130 للقوة الجوية 

للجي�ض يوم 1981/9/28م فا�ست�سهد مع جمع من القادة الع�سكريين.
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من امل�ساجد واملنابر احل�سينية. 

خلق هذا الو�سع ظروًفا غري حمّددة، دفعت بع�ض قادة اجلي�ض للقول: 

�ض، بينما ميلك احلر����ض التدّين، وينبغي اأن  اإّن اجلي����ض ميلك التخ�سّ

�ض؛ وهذا ما كان يوؤذي �سباب احلر�ض.  يوكل اأمر احلرب اإىل املتخ�سّ

ق���ال احل���اج داوود كرميي يف اأحد الجتماع���ات: »اإننا ل نفهم على 

بع�سن���ا البع�ض، لأننا نحن ن�ستلهم من خمزونن���ا الثقايف حول حروب 

�س���در الإ�س���الم كب���در وحنني وغريهم���ا، يف ح���ني اأن رج���ال اجلي�ض 

يطرح���ون لنا الأمثل���ة حول �ساحل بح���ر »املان�ض«. لذل���ك يتوّجب على 

كلٍّ م���ن املوؤ�ّس�ستني اأن تعم���ل اإحداهما على توحيد اللغ���ة والإدراك مع 

الأخرى، واإل فلن حتل هذه امل�سكلة اأبًدا«.

وق���د �ساهم وجود طاق���ات منطقية و�سّباق���ة يف كال املوؤ�ّس�ستني، يف 

العمل عل���ى توحيد اللغ���ة والإدراك �سيًئا ف�سيًئا، فالق���وات التي حّلقت 

بجناح���ّي التخ�س�ض والتدّين، ا�ستطاع���ت اأن تنجح يف �ساحة احلرب 

.
1
اأمثال القائد ال�سهيد �سياد ال�سريازي

��������

1- العمي���د عل���ي �سي���اد ال�سيرازي ول���د ف���ي 1944/6/12م، كانت عالقت���ي به اأبعد م���ن العالقة 
الع�سكري���ة العادي���ة، والمرا�س���الت واللقاءات الإداري���ة. كنت اأحبه بعمق، وق���د ا�سطربت عندما 

بلغن���ي خبر ا�ست�سهاده، وتذكرت اأي���ام الحرب ال�سعبة وم�ساكلها التي كان���ت تحل وتهون بكلماته 

الجميل���ة، لن اأن�سى تل���ك الأيام حيث كان ب�سلوك���ه التعبوي ي�سجع الجميع. اإنه م���ن القادة الذين 

اأتح�س���ر دوًما على الأيام الجميلة التي ق�سيناها مع���ه. قبل انت�سار الثورة الإ�سالمية اأثار ال�سهيد 

�سي���اد ال�سي���رازي ح�سا�سية الأمن الم�س���اد في الجي�ض ب�سب���ب �سلوكه الدين���ي والأخالقي، وبعد 

انت�س���ار الثورة كان قائد عمليات �سمال غرب اإيران، وخا����ض مواجهات قا�سية مع اأعداء الثورة. 

بع���د انتهاء الح���رب المفرو�سة ُعين مع���اون التفتي�ض ف���ي الأركان العامة للق���وات الم�سلحة. قام 

عم���الء منظمة المنافقين »مجاهدي خل���ق« الإرهابية باغتياله فجر يوم 1999/4/9م وهم يرتدون 

مالب�ض عمال النظافة، وذلك اأمام بيته في طهران، فا�ست�سهد اأمام ناظري ابنه.
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اإّن وجود مدف���ع الهاون 120 زاد من فعالية حمورنا، واأ�سحى العدو 

اأكرث حذًرا يف التقدم نحونا. وبعد اأيام من زيارة اللواء فالحي للمحور، 

و�س���ل املدفع اإىل املقر، واأر�سل را�سد املدفعية اإىل حمورنا لرن�سده اإىل 

اأماك���ن وجود العدو وانت�س���اره ليعطي املعلومات للرماي���ة. كان �سابًطا 

���ا اأ�سفهانيًّا ح�سن املنظ���ر وذكيًّا مكّلًفا من اجلي�ض، كان �سريًعا يف  �سابًّ

التقاط جمريات الو�سع وفهمه، ومل يكن يرغب اأن يخو�ض معه اأحد يف 

حديث مي�ّض اخت�سا�سه. 

ا�سطحبناه اإىل اخلطوط الأمامية ليعاين اأين تتمركز قوات العدو، 

فكان ير�سد باملنظار ويدّون اأرقاًما على اأوراقه، بدت كاأنها م�سطلحات 

خا�سة باملدفعية، ثم ينتقل اإىل التحّدث بالال�سلكي ويذكر زوايا وعقد 

)اإحداثيات(. وما ه���ي اإل حلظات حتى انطلقت قذائف من مدفعّيتنا 

نحو مراكز العدو. وهكذا، بدا وا�سًحا اأّن ال�سابط ال�ساب ل يرغب اأن 

نفهم �سيًئا عن طريقة عمله وتفا�سيله.

عندما جنتمع يف املق���ر، كان يختفي اإذا حان وقت ال�سالة، لكّنني 

راأيته عدة مرات اأثن���اء الو�سوء، ولذا، بذريعة ال�سوؤال، ا�سطحبته اإىل 

باح���ة بيت ال�سيخ لين�سّم اإلينا يف �س���الة اجلماعة. بعد ال�سالة، كان 

يجم���ع قب�سته ويطلقه���ا يف الهواء بدل الهت���اف بالتكبري مع الآخرين، 
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ويف الوقت نف�سه، كان يتنف�ض ب�سدة كاأمّنا كان يرك�ض ويلهث. 

بعد اأ�سبوع من بدء مهمته لدينا، اّت�سل ظهًرا عرب جهاز الال�سلكي 

واأبلغن���ا اأّن هناك عدة اأ�سخا�ض �سيح�سرون من اجلهة الأخرى للنهر. 

ركب���ُت الزورق ال���ذي كنا ن�ستخدم���ه لعبور النهر من جه���ة اإىل اأخرى 

لأذهب اإىل هناك واأقوم بنقلهم. 

عندم���ا دّم���ر طّي���ارو املروحي���ات دباب���ات الع���دو، تركوه���ا و�سط 

ال�سحراء، فاقرتب �سبابنا من الدبابات واأخذوا بع�ض القطع كغنائم. 

*1الدبابات، كانت ثقيلة وذات 

حينه���ا جاء �سابط املدفعية باآل���ة �سحب

راأ�ض كبري ف�سحبها اإىل �ساطئ النهر. 

خاطبته باحرتام كي ل اأنال من كرامته وح�ّض التفوق لديه، ولالأ�سف 

كانت هذه احلالة موجودة حينها:2

، هذه الآلية ثقيلة ل حتّملها يف الزورق.
**

— يا ح�سرة ال�سابط

— كال يا اأخي، اإننا بحاجة لها، نريدها ل�سحب اآليات ثقيلة. 

جواب���ه هذا مل ي�سم���ح بنقا�سه اأك���رث، وخ�سيت اإن ناق�ست���ه اأكرث اأن 

ل يتع���اون معن���ا يف املهام القادم���ة، لذلك طلبت من���ه احلذر يف احلد 

الأدنى. 

ركب ال�سابط »د�ست فرو�ض« و�ستة عنا�سر اآخرين، و�سرنا بالزورق. 

لك���ن بعد اأن اجتزنا م�ساف���ة ق�سرية، بداأ املاء يدخ���ل اإىل الزورق، مل 

اأك���ن اأعلم اأّنه حّمل اآل���ة ال�سحب الثقيلة جًدا وو�سعها يف الزورق، واأّننا 

نحمله���ا معنا. خّففت من ال�سرعة لأتبنّي �سبب امل�سكلة، لكن املاء دخل 

1- ع���ّدة موؤلف���ة م���ن حب���ل فولذي ثقي���ل وبك���رة ولوازمه���ا، ت�ساعد في قط���ر الآلي���ات و�سحبها 
بوا�سطة اآلية اأخرى. 

2- يذك���ر الأ�سخا����ض برتبهم الع�سكرية في الكت���اب لأنهم من الجي�ض ولي����ض الحر�ض. ولم يكن 
هناك ت�سنيفات ورتب ع�سكرية ر�سمية في ت�سكيالت الحر�ض اآنذاك. 

الراصد
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بق���وة الق�سم اخللف���ي للزورق، ورمى بالركاب م���ن الأمام اإىل اخللف، 

فاخت���ّل توازن ال���زورق، وارتفع اجل���زء الأمامي منه وانقل���ب يف املاء، 

وكدن���ا نغرق جميًع���ا، وبينما كنت اأحاول النجاة بنف�س���ي، اأح�س�ست اأّن 

هن���اك من مي�سك بكلت���ا رجلّي وي�سحبني مع���ه اإىل القعر؛ اإنه »بروين« 

م���ن �سب���اب احلر����ض، كان ل يجي���د ال�سباح���ة وه���ا هو يغ���رق. بذلت 

ق�سارى جهدي حتى متكنت من رفعه ليم�سك بطرف القارب، �َسَحبُت 

نف�س���ي اإىل القارب، واأم�سكت بال�سابط د�س���ت فرو�ض من �سعر راأ�سه، 

ا، »مو�س���ى ر�سا زاده« و�سخ�ض  و�سحبت���ه ليم�سك بط���رف القارب اأي�سً

اآخ���ر كانا يجيدان ال�سباحة، فتعاوّن���ا جميًعا حتى و�سلنا اإىل ال�ساطئ، 

حينها نظرت اإىل اجلميع و�ساألتهم: »هل هناك اأحد مفقود؟«، اأجابني 

ال�ساب���ط د�ست فرو�ض وهو يلهث بني كلم���ة واأخرى: »ل اأظّن اأّن هناك 

مفقوًدا غري ال�ساب الأ�سفهاين را�سد املدفعية«. 

انتظرن���ا ونحن نبحث هنا وهناك، مل جن���د اأحًدا، بدا اأّنه قد غرق 

و�سحب���ه املاء. قررنا البقاء وعدم العودة، كان اجلميع متاأّثًرا، و�سورته 

مل تبارح خيايل وهو ينظر عرب املنظار ويعطي الإحداثيات. ا�سطررنا 

للعودة اإىل املقر، واإبالغ جمموعة املدفعية مبا ح�سل. 

ع�س���ًرا، عدت اإليه���م، و�سرحت لهم ما ح���دث، واأن اأ�سلحتنا نحن 

���ا ق���د غرقت ومل نع���رث عليه���ا، كان اأحدهم يدّون كالم���ي كّله يف  اأي�سً

تقرير �سوف ُيرف���ع اإىل امل�سوؤول عنهم، من اأجل متابعة البحث والعثور 

على ج�سد الرا�سد. 

يف الي���وم التايل، وبعد بح���ٍث وتدقيق، علمنا اأّن���ه يف قرية »مك�سر« 

�سابٌّ ا�سمه مهدي، وهو �سياد �سمك، لديه قارب كبري مبحرك بخاري 

قدرت���ه 25 ح�ساًنا، وهو خب���ري يف املجال الذي نري���د. اأر�سلت بطلبه، 
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فاأت���ى، وقف عن���د ال�ساطئ وق���ال: »اإّن جثة الغري���ق يف النهر تبقى يف 

ا تنتفخ بعد اأربع���ة اأي���ام، واإذا كان بارًدا  القع���ر، ف���اإذا كان اجلو ح���ارًّ

حتت���اج اإىل �ستة اأيام لرتتف���ع اإىل �سطح املاء. وال�ساب الذي غرق اأم�ض 

ل ي���زال يف القع���ر، ينبغي اأن اأرمي ال�سن���ارة وال�سباك لتعلق بجثته يف 

القعر وميكن العثور عليه و�سحبه«. 

طلب���ت منه اأن يبذل جهده، حّك راأ�سه وقال: »ل اأحمل الآن �سنارة، 

�ساأعود غًدا واأح�سرها معي«. 

مل ي���اأِت مه���دي يف الي���وم التايل، بل ج���اء يف �سباح الي���وم الثالث، 

فاأر�سدت���ه اإىل حيث غرق الرا�سد، ف�س���رع بالبحث، فيما عدت اأنا اإىل 

املق���ر ملتابعة الأعمال، وقب���ل اأن اأ�سل اإىل باحة بي���ت ال�سيخ، بلغني اأّن 

عدًدا من اأفراد اجلي�ض يطلبونني. 

كان���ت حافلة من الق���وات البحرّية للجي�ض م���ن )بو�سهر( ح�سرت 

للبح���ث ع���ن ج�س���د الرا�سد، ويحم���ل م�سوؤوله���م ر�سالًة ر�سمّي���ًة مُينع 

مبوجبه���ا ا�ستعم���ال املدفعي���ة اأو اإط���الق الر�سا����ض م���ا دام ه���وؤلء 

�سون يبحثون عن ج�سد املفقود يف املنطقة.  املتخ�سّ

ل حيلة لنا، اأبلغت الإخوة بالقرار وعدت. كان م�سوؤول فريق البحث 

���ا، �ساأل بلهجة الأمر: »هل هناك من يعرف مكان  �سابط �سف اأربعينيًّ

غرقه؟«. 

نعم، كنت هناك و�ساأر�سدكم ملكانه. 

اأخرج���وا من احلافلة زورًقا مطاطيًّا �سغرًيا، قاموا بنفخه، وارتدوا 

ب���دلت الغو����ض، ركبنا في���ه مًعا وانطلقن���ا. عندما اقرتبن���ا من مكان 

غرق���ه، �ساألني ال�سابط ع���ن مهدي ال�سياد: »من هذا ال�ساب؟ هل هو 

من عنا�سركم؟«. 

الراصد
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— كال، لكنه يبحث عن اجل�سد. 

— ل يح���ق له ذلك، اإنها منطقة ع�سكرية، ل يحق لأي كان اأن يجول 

فيها كالبقرة، هْي، يا ابن.. ماذا تفعل هنا؟ اذهب قبل اأن اأ�سل اإليك....

— يا ح�سرة ال�سابط، لكني اأنا الذي طلبت منه املجيء للبحث عنه، 

فلماذا �ستمته؟ 

— ل يحق له ذلك، ل يحق لأحد اأن ياأتي اإىل هنا ليبحث، وهل نحن 

�سي، ولي�ض لأي كان القيام به.  اأموات؟ اإنه عمل تخ�سّ

الفريق  واأكمل  املكان،  عن  وابتعد  بزورقه  مهدي  ال�سياد  �سارع 

�سريه بحًثا عن مكان غرق الرا�سد. وملا بدا اأّننا �سنتجاوزه قلت لهم: 

»اإين اأوؤكد اأننا غرقنا هنا«. لكن ال�سابط مل ياأخذ بكالمي، بل حّرك 

�ساربيه وقال: 

— من اأين تاأّكدت يف اأي مكان من النهر ح�سل ذلك يا رجل؟ 

— اإين عل���ى يقني من ذلك. وم���ا عليك اإل اأن جترب اأيها ال�سابط، 

لعّلي حمق. 

ج���اءوا بقطع���ة م���ن الإ�سمن���ت، وربط���وا بها حب���اًل، وغا����ض اأحد 

الغوا�س���ني يف امل���اء، بع���د اأن ربط���وا احلبل ب���ه، كان يبح���ث يف دائرة 

�سعاعه���ا مرت حول قطعة الإ�سمن���ت ثم خرج، وزاد من طول احلبل اإىل 

مرتي���ن وغا�ض، وهكذا كانوا كل مرة يزيدون امل�سافة، ويو�ّسعون دائرة 

البح���ث. ويغرّيون مكان قطعة الإ�سمنت اأحياًنا. ب���دا يل اأ�سلوًبا جّيًدا، 

وقد نقلت راأيي لل�سابط.

 عندم���ا خرج الغوا�ض من املاء اأول مرة اأخ���رج معه بندقية، فقلت 

لل�سابط: »هل راأيت؟ لقد اأر�سدتكم اإىل املكان ال�سحيح!«. 

وغا�ض ثانيًة وثالثًة اإىل اأن �سمعنا مهدي ال�سياد ينادي: »تعالوا... 
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تعالوا.. اإّن اجل�سد هنا«. 

اأخرج الغوا�ض قطعتي �سالح اأخريني، واآلة ال�سحب، لكننا مل ن�سمح 

هذه املرة بحملها يف الزورق. 

قال ال�سابط: »يجب اأن ندّون التقرير ونذكرها فيه«. 

يا اأخي ينبغي اأن تبقوا اأحياًء لتدّونوا التقرير، فم�سيبتنا كّلها كانت 

ب�سبب هذه الآلية. 

و�سعن���ا الأ�سلحة واأدوات الغط����ض يف الزورق، وتوجهنا نحو مهدي، 

وبدل اأن ي�سكره ال�سابط �ستمه بعدة �ستائم: »مل ل تفهم اأنت؟ اأمل اأقل 

لك ابتعد من هنا!«. 

�سحب���وا اجل�سد من���ه، ونظر اإيّل مه���دي نظرة عتٍب ول���وم، واأ�سرع 

بزورق���ه نحو قريت���ه، وكاأّنه اأراد بنظرته تلك اأن يق���ول يل لقد نلت كل 

هذه ال�ستائم ب�سببك، ومن اأجلك. 

كنا خم�سة؛ ال�سابط وغوا�سني، وجثة الرا�سد واأنا. وعند ال�ساطئ، 

كان ينتظرن���ا ثالث���ة عنا�سر، ا�ستلموا اجلثة، نزع���وا مالب�سه، وفت�سوا 

جيوب���ه، حيث ع���رثوا على ع���دة اأوراق يف جيب قمي�س���ه. طلبت منهم 

اأن ي�سّلم���وين الأوراق لع���ّل فيه���ا اإحداثي���ات. لكن احل���رب كان قد لّطخ 

الأوراق ومل يعد مقروًءا، با�ستثناء ورقة فيها بيان ملقاتلي )فدايي خلق 

*1، كانت كلماته ل ت���زال مقروءة. عندها علمت اأن احلار�ض 

اأكرثي���ت(

كان من ال�سيوعيني املخدوعني. 

د�س�س���ت الأوراق املبّلل���ة يف جي���ب قمي�سي، وقل���ت لعنا�سر اجلي�ض 

الثالث���ة: »لق���د مل�ستم امليت، م���ا دمتم يف النه���ر، اغت�سل���وا غ�سل م�ّض 

امليت«. 

- حركة منا�سلي ال�سعب.  * 1

الراصد
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— وما هو غ�سل م�ّض امليت هذا يا عزيزي؟ 

حت له اأّن من م�ّض ج�سد  كان ال�ساب���ط ي�ساأل باإبهام وتلمي���ح. فو�سّ

املّيت يجب عليه اأن يغت�سل. 

— وكيف هو هذا الغ�سل؟

— اإنه مثل غ�سل اجلنابة.

— كنا ب�سوؤال فاأ�سبحنا ب�سوؤالني، يبدو اأنك ت�سخر بنا، فما هو غ�سل 

اجلنابة هذا؟ 

— ماذا؟ اأول�ست متزوًجا يا ح�سرة ال�سابط؟ 

— متزوج ولدّي ثالثة اأبناء، وما عالقة هذا بذاك؟ 

— هل تق�سد اأنك ل تعرف غ�سل اجلنابة؟

— ل واهلل، والآن ماذا علينا اأن نفعل؟ 

اأحبب���ت اأن اأرك���ب ال�سيارة، واأنطلق اإىل الأه���واز لأعرث على العميد 

 1.
*

ون الذين حتدثت عنهم فالحي واأقول له: تف�سل هوؤلء هم املخت�سّ

��������

1- كان���ت ل ت���زال توجد في زواي���ا وت�سكيالت الجي�ض اليراني في ال�سن���وات الأولى لنت�سار 
الث���ورة مظاه���ر البعد عن التدين واللت���زام، خا�سة اأن الجي�ض هو نف�سه ال���ذي ورثته الجمهورية 

والنظام ال�سالمي من عهد ال�ساه البائد وعملت على ا�سالحه وتنقيته... 



فدائيون مخملّيون

ذات �سب���اح، كنت اأتناول طعام الفط���ور يف املقر، جاء اأحد الإخوة 

لهًثا وقال: »يا اأخ اأ�سدي، يا اأخ اأ�سدي، اأتى �سبعة اأ�سخا�ض اإىل ب�ستان 

النخيل، معهم امراأة، مل يف�سحوا عن هويتهم، ومل اأعرف من هم«. 

مل اأكم���ل فطوري، توّجهت اإىل ب�ست���ان النخيل. فوجدت رقيًبا ومعه 

خم�س���ة �سبان مبالب�ض مدنية، وامراأة ع�سرينية ترتدي حجاًبا تقليديًّا؛ 

رداًء و�سرواًل وغطاء راأ�ض رمادي اللون، وحتمل بيديها الثنتني بندقية 

كال�سنكوف.

�ساألتهم:« من هو م�سوؤولكم؟«.

تقدم الرقيب، ورفع قبعته، ونفخ �سدره �سائاًل: »ومن ح�سرتك؟«.

— اأنا اأ�سدي م�سوؤول املحور.

— ملاذا العجلة، مَل مل تبق حتى الظهر لتاأتي!

— وماذا ح�سل يا اأخي؟!

— ماذا تريد اأن يح�سل، اإننا منذ �ساعة هنا، ل ندري من امل�سوؤول.

— كان عليكم اأن تاأتوا اإىل املقر لأخربكم. مل تقل يل من اأنتم؟

— ل داعي لذلك.

— عجًب���ا! دخلتم اإىل منطقتن���ا، فعليكم اأن تقولوا يل من اأين اأتيتم، 

وماذا تريدون؟

— اأتينا لتنفيذ عملية خا�سة؟
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— ح�سًنا من قبل َمن؟ هل لديكم ر�سالة اأو اأمر مهمة؟

— اإنن���ا من جماعة الدكتور �سم���ران، ل �ساأن لنا باأحد، ننفذ العملية 

ونعود.

مل تك���ن اأ�سكالهم ت�سبه العاملني مع الدكتور �سمران، وكان �سلوكهم 

ينّم عن اأّنهم ي�ستغّلون ا�سم ذلك الرجل العظيم، ولي�سوا من قواته.

لكن���ي قلت: »قل ذل���ك من البداية اأيها الرقي���ب، فلدينا هنا األغام، 

واأي خطوة غري مدرو�سة �سوف يقع لكم مكروه ل �سمح اهلل«.

— لغم؟ اأين هو اللغم؟ اأرين اإياه.

— بداي���ة عليك���م اأن تخربوين ما ه���و �سغلكم، ل ميكنن���ي اأن اأك�سف 

اأماكن الألغام لأي كان.

— مل���اذا ت�ساأل كثرًيا، قلت اأتينا لتنفيذ عملية خا�سة، قل لنا اأين هي 

قوات العدو. 

— لق���د و�سع العدو ر�سا�ًسا ثقياًل عند منب���ع املاء يف قرية ال�سّمرية، 

وكل م���ن يق���رتب يطلق���ون علي���ه زخات ر�سا����ض. نحن ل جن���روؤ على 

الذه���اب اإىل هناك، ونكتف���ي مبراقبتهم من داخل ب�ستان النخيل ومن 

خلف الأ�سجار.

— ح�سًن���ا، من الوا�سح اأنكم عاج���زون عن الذهاب اإىل هناك، دلنا 

على املكان، ول �ساأن لك مبا قد يح�سل.

عندم���ا اأر�سدتهم اإىل امل���كان، طلبوا مني اإر�س���ال دليل لري�سدهم. 

طلب���ت من الأخ جم�سيدي اأن يرافقهم بحذر، ويدّلهم على مكان وجود 

العدو. وعندما هّموا بالذه���اب قلت للرقيب: »الزموا احلذر، فبمجرد 

اأن تخرجوا من بني الأ�سجار �سيطلقون عليكم النار«.

ا�ست���دار نحوي، ونظر اإيّل نظرة ا�ستخف���اف وقال: »عجًبا، ل داعي 

للقلق علينا، اهتّم ب�سوؤونك«.
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فقلت يف نف�سي: »اأنا قد قلت لكم«. وذهبت اإىل املقر.

قبل حلول الظهر ب�ساعة عاد الأخ جم�سيدي وهو يت�سبب عرًقا ويلهث.

�ساألته: »ماذا جرى؟«. 

لق���د هلكوا. اأر�سدتهم اإىل املكان، وم���ا اإن خرجوا من بني الأ�سجار 

حت���ى اأطلق���وا عليهم �سياًل م���ن ر�سا����ض الر�سا�ض الثقي���ل، فرتاجعوا 

جميًع���ا اإىل اخلل���ف، واأ�سيب الرقي���ب بر�سا�سة، فحملت���ه ونقلته اإىل 

جانب الطريق، واأتيت لأخربك.

اأخذت معي طبيب املقر الدكتور خواجه، وتوجهنا اإىل الطريق، كان 

الرقيب م�ساًبا بر�سا�سة يف رجله، والدم ينزف منها، وهو ي�سرخ.

— لقد حذرتك يا رقيب.

— اذهب اأنت بتربيرك هذا و�سخريتك.

— لق���د نّبهتكم، لكنك مغ���رور اإىل درجة اأنك قل���ت يل: اإّنه ل داعي 

للقلق علينا.

ق���ام الدكتور خواجه با�ستخ���راج الر�سا�سة من رجله على الطريق، 

و�سّمد اجلرح، وو�سل باقي اأع�ساء املجموعة الواحد تلو الآخر، ل اأدري 

اأين تدربوا، وقد نزعوا قم�سانهم وربطوها على خ�سورهم، لعّلهم كانوا 

متاأثري���ن باأفالم رعاة البقر لأنهم كانوا يقّلدونهم. مل يعجبني �سلوكهم 

وت�سرفاتهم، خا�سة اإح�سار تلك املراأة معهم.

طلبت من الأخ جم�سيدي اأن يذهب لياأتي ب�سيارتهم التي خّلفوها يف 

ب�ستان النخيل. وعلى الرغم من ذلك، ا�ستمّروا يف انتقادنا، حتى اإّنهم 

مل يقوموا بتوديعنا، ومل ي�سكرونا، و�ساروا ب�سيارتهم نحو الأهواز كاأمّنا 

نحن من اأطلق النار عليهم.

��������

ون:
ّ

فدائيون مخملي
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بع���د �سهرين من خدمتي املتوا�سل���ة يف فار�سيات، ذهبت يف اإجازة 

لزي���ارة الأهل. ال�سيد عب���د الر�سول كان ل يزال قائد قوات احلر�ض يف 

نور اآباد، زرته لالطالع منه على و�سع املدينة وقوات احلر�ض، فاجتمع 

الإخ���وة ح���ويل وقال���وا: »خذنا مع���ك اإىل اجلبهة، فال�سي���د املو�سوي ل 

يدعنا نذهب، ويرّدد دوًما اأّنه يعاين من نق�ض يف العديد هنا«.

كان بينهم �ساب يدع���ى »احل�سيني«، اأ�سّدهم اإ�سراًرا على التطوع، 

قل���ت ل���ه: »ح�سًنا �ساآخ���ذك مع���ي«. اأراد اأن يطلب من ال�سي���د املو�سوي 

ر�سالة، قلت له: »اأنا �ساأطلبها منه«.

كان م�ستعجاًل وهو ي�ساأل: »متى �سنذهب اإًذا؟«. 

- غًدا �ساأتوجه اإىل احلر�ض يف �سرياز وبعد غٍد نغادر. 

يف الي���وم نف�سه، حتدثت مع ال�سيد املو�س���وي، فاأ�سدر له اأمر مهمة 

لثالثة اأ�سهر، و�سّلمني اإياه. عندها قلت لل�ساب احل�سيني: »جّهز نف�سك 

للذهاب اإىل اجلبهة بعد غد«.

يف الي���وم الت���ايل ذهب���ت اإىل �س���رياز، وتوجه���ت اإىل مكت���ب قيادة 

احلر����ض يف املحافظة. وكنت قد اأعددت ن�سخ���ة ثانية عن كل التقارير 

الت���ي رفعتها اإىل ح�سن باقري، لأ�سل���م الن�سخة الثانية اإىل قائد حر�ض 

املحافظ���ة. كانت بح���دود الأربعني �سفحة، لففته���ا كالأنبوب وربطتها 
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وقدمتها. وو�سحت له �سفهًيا اأي���ن ين�سط �سباب املحافظة يف اجلبهة، 

واأين تقدمنا، وكم �سهيد ارتقى منا، وغري ذلك.

اأخذ التقاري���ر و�سكرين. عدت اإىل نور اآب���اد، ويف اليوم التايل لياًل 

انطلق���ت برفق���ة الأخ احل�سين���ي وثالث���ة اآخري���ن يف اإجازاته���م مثلي، 

توجهنا نحو الأهواز، وو�سلنا يف �سباح اليوم التايل اإىل الغولف، لن�سّلم 

لل�سوؤون يف القيادة اأوراق اإجازاتنا ور�سالة التعريف باحل�سيني.

ع���اد الأخ احل�سيني من دائرة �سوؤون الأفراد وقال: »لقد طلبوا مّني 

البقاء ملدة ثالثة اأ�سهر«.

— ح�سًنا، لعل احلكمة اأن تبقى ثالثة اأ�سهر.

— لكني ل اأ�ستطيع البقاء لثالثة اأ�سهر.

— ح�سًنا ابق �سهرين؟

ا. — كال، ل اأ�ستطيع البقاء ل�سهرين اأي�سً

— كم ميكنك البقاء؟ بل اأ�سا�ًسا كم تريد اأن تبقى؟

— ل اأ�ستطيع البقاء لأكرث من اأ�سبوع.

— اأيه���ا املوؤم���ن، اإًذا مل���اذا اأتيت؟ اأتيت ل���رتى ما الأم���ر، اأم لتت�سّلى 

وتعود؟ اذهب الآن اإىل �سوؤون الأفراد، وانظر هل �سيوافقون.

مل يوافق���وا يف �س���وؤون الأفراد عل���ى طلبه، وقالوا ل���ه: »اإننا ل ن�سّلم 

ال�سالح والذخرية وغري ذلك اإّل ملن يريد البقاء على الأقل مدة �سهرين 

فاأكرث«.

ق���ال: »ح�سًنا اأعطني اأمر املهمة لأع���ود. لأين وعدت ابنة النا�ض اأن 

نتزوج بعد اأ�سبوعني؛ لذلك ل ميكنني البقاء«.

�س���رخ الأخ ن�سي���ب اهلل ل�سكري: »هل ت�سخر م���ن نف�سك اأم ت�سخر 

العرس األسود
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مّنا؟ اأمل تكن تعلم اأن عليك الزواج، فلماذا اأتيت اإىل اجلبهة؟«.

اأ�س���رت له ليرتاج���ع. تناول ن�سي���ب اهلل قدح ماء و�س���رب، ثم قال 

ل���ه ب�سوت ه���ادئ: »هل تعل���م م���اذا؟ �ساأعطيك اأمر مهم���ة ل�سهرين، 

و�سيمنح���ك احلاج اأ�سدي بعد اأ�سب���وع اإجازة، اذهب وتزّوج، ما يدريك 

لعل احلرب تتوقف غًدا لياًل«.

رف����ض احل�سيني كل القرتاحات، واأخذ اأمر املهمة وو�سعه يف جيب 

قمي�سه واأغلق اجلاكيت عليه، وودعنا وذهب. عندما �سار نحو ال�سيارة 

لريكب، تبعته لعّل���ي اأقنعه لكّنه ركب ال�سيارة وذهب، اإل اأّن اأمر املهمة 

مل يب���َق يف جيبه، ب���ل �سقط من اجلاكيت على ط���رف الطريق. اأ�سفت 

لذلك، وتناولت اأمر املهمة، وما زلت اأحتفظ به بني اأوراق اأر�سيفي.

بعد اأيام، علمت اأنه ركب �سيارة من الأهواز اإىل كت�س�ساران، وذهب 

اإىل بي���ت عمه، ومن هناك غ���ادر مع عّمه ب�سيارة اأج���رة اإىل نور اآباد، 

ليق���وم باإع���داد ترتيبات الزواج. لكنه���م قبل اأن ي�سل���وا اإىل نور اآباد، 

و�سل���وا عند الغروب اإىل ج�سر ي�سّم���ى )فهليان( ميّر فوق النهر، حيث 

اجتاحت �ساحنة �سيارة الأجرة، فُقتل احل�سيني وعمه وال�سائق.

ت�ساع���ف اأ�سفي وانزعاج���ي ب�سماع اخلرب، كيف فع���ل ذلك، وقلت 

لن�سي���ب اهلل: »لقد انتهى عمره يف تلك الليل���ة، لو بقي هنا وذهب اإىل 

فار�سيات، لعله كان ا�ست�سهد عند �ساطئ نهر كارون، بدل اأن يقتل على 

ج�سر نهر فهليان«.

وعندم���ا اأخ���ذت اإج���ازة ثاني���ة، ق�سدت املق���ربة وزرته وق���راأت له 

الفاحت���ة، وتوّجه���ت لت�سلي���م الن�سخة الثاني���ة من التقاري���ر اإىل مكتب 

قيادة حر�ض فار�ض. وقب���ل اأن اأ�سّلمه التقارير اجلديدة، فتح اجلارور، 

فراأيت ربطة التقارير ال�سابقة ما زالت كما هي، كاأنها مل تفتح. قلت يف 
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نف�س���ي: »لقد حملت التقارير هذه م���ن الأهواز اإىل هنا ليقراأها ويقدم 

يل مالحظات���ه، لكنه مل يرها حت���ى الآن؟«. عندئ���ٍذ، اأخفيت التقارير 

اجلدي���دة يف �سرتت���ي، وخرجت من الغرفة، ومل اأق���دم له بعد ذلك اأي 

تقري���ر. بينما اختار هو اأن يكمل درا�سته ويتوجه اإىل م�سار اآخر، م�ساٍر 

ل يلتق���ي مع اجلبهة ول مي���ّر قربها مطلًقا، وطوال ثم���اين �سنوات من 

احلرب املفرو�سة مل اأره يزور حماور القتال اأبًدا.

��������

العرس األسود



إيزد داريوش كبير

م���ن ذكريات بداي���ة انت�سار الث���ورة الإ�سالمية، ذك���رت اأن اأهايل 

»ن���ور اآباد« كانوا بالغي الهّم���ة للم�ساعدة يف حفظ الأمن داخل املدينة، 

م���ا َدَفَعنا اإىل الهتمام بالإدارة اأكرث م���ن ا�ستقطاب املتطوعني، وكان 

التح���رك هذا �سمة اجلميع كب���اًرا و�سغاًرا، فمث���اًل )داريو�ض ايزدي( 

ال���ذي مل يبلغ الرابعة ع�سرة من عم���ره، لكنه كان ن�سًطا، اإىل درجة مل 

نتمكن من رف�ض انت�سابه اإىل قوات احلر�ض بعد اإ�سراره ال�سديد. كان 

يعود من املدر�سة وي�ستمر يف امل�ساعدة بالن�ساط معنا حتى الليل، وعلى 

الرغم من ذلك، كنا نر�سله اإىل بيته بالقوة. كان يتابع مع الإخوة ويقوم 

باأي عمل ُيطلب من���ه، بدًءا بالنظافة وجلي الأواين وترتيب الغرف من 

دون اأن يرتفع عن اأي عمل.

اأذك���ر اأّنن���ا كّنا ق���د جمعن���ا بع����ض الأدوات كو�سائل للت���درب على 

الرماي���ة، فطلب منه الإخ���وة اأن يرتب الغرف حتى نع���ود. وافق ووقف 

جانًبا. و�سعنا الأغرا�ض داخل ال�سيارة، واأردنا اأن ننطلق، اقرتب مني 

ا؟«.  قائاًل: »األ ميكنني الذهاب معكم اأي�سً

نظرت اإىل عينيه، كانتا مغرورقتني بالدموع، فقلت له: »ح�سًنا اقفز 

اإىل خلف ال�سيارة«. كاد يطري فرًحا.

وعندم���ا و�سلنا اإىل �ساحة الرماي���ة، قام باإفراغ الأغرا�ض ب�سرعة، 
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ث���م وقف بعيًدا لي�ساهد الرماي���ة، وكّلما اأطلقت ر�سا�سة، كان يقفز يف 

اله���واء وين���ادي: »اهلل اأكرب«. الأمر ال���ذي بّث احلما�سة ل���دى الإخوة، 

وكاأّن املئات من امل�سّجعني كانوا حولنا.

قب���ل العودة، ويف اللحظ���ات الأخرية، نظر اإيّل نظ���رة ذات مغزى. 

فم���ددت البندقي���ة نح���وه وقلت له: »ه���ل تري���د اأن جت���ّرب الرماية يا 

داريو����ض؟«. ابت�س���م وبدا كاأيّن اأعطيته الدنيا مب���ا فيها. اأخذ البندقية 

من يدي واأطلق منها ثالث ر�سا�سات كانت متبّقية يف املخزن.

منذ ذلك اليوم، التزم باحلرا�سة يف قوات احلر�ض حتى بداأ العدوان، 

ق���ام بذلك م���ن دون اأي مقاب���ل واأي اأجر. وكان يك���ّرر جملة لطيفة عند 

عر�ض املال والأجر عليه، كان يقول: »اإّن اإيزد داريو�ض كبري«.

بعد م�سي �سهري���ن على بداية احلرب، اأ�سبح عمر داريو�ض خم�سة 

ع�س���ر عاًما، خالل اإجازتي التي حتدثت عنها ولقائي بالإخوة يف قوات 

احلر�ض بنور اآباد، طلب مني داريو�ض اأن اأ�سحبه معي اإىل اجلبهة.

يف البداي���ة مل اأقب���ل، لكن اإ�س���راره من ناحي���ة واإح�س���اره موافقة 

خطي���ة من اأبي���ه، من ناحية اأخرى، مل ي���رتكا يل اخليار، فاأخذته معي 

اإىل فار�سي���ات، وب�سرعة انت�سر احلديث عن غ�سا�سته و�سرعته. كانوا 

يقولون يل: »اأين كان هذا ال�ساب؟ ملاذا مل تاأِت به من قبل؟«.

كان يرّت���ب كل �س���يء، ويح�سر يف كل م���كان، واإذا غ���اب ا�ستاق له 

اجلمي���ع. لكن بع���د �سهر واحد، اأبعدته ال�سهادة عن���ا، فانهمرت لفقده 

دم���وع اجلمي���ع، وبقي ذكره عل���ى الأل�سنة ملدة، واأ�سح���ت اأعماله مثاًل 

ي�سرب���ه اجلميع، وكل من اأتى بعده واّدعى الذكاء والجتهاد يف العمل، 

كانوا يجيبونه: »حمال اأن يكون هناك مثل داريو�ض«.

و�سلت �سيارة اإ�سعاف للجي�ض اإىل املحور ومل تكن ممّوهة، فخ�سينا 

إيزد داريوش كبير
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اأن يك�سفه���ا الع���دو. ركنها ال�سائ���ق اإىل جانب �سج���رة النخيل وذهب، 

فبادر داريو����ض لإنقاذ الو�سع، وحمل معه وعاًء كان قد اأعّد فيه طيًنا، 

واأ�سرع نحو ال�سيارة وبداأ يطلي جوانبها بالطني، واأنا اأراقبه عن ُبعد، ثم 

انتق���ل اإىل ال�سطح و�سرع بطليه، حينئٍذ، �سقطت قذيفة مدفع على ُبعد 

مئة مرت من ال�سيارة، وهي م�سافة اآمنة ل�سقوط القذيفة، ما جعل الكّل 

يتوق���ع �سالمته، لأن���ه ي�سعب اأن ت�سل ال�سظاي���ا اإىل ال�سيارة، وعندما 

�سقط داريو�ض عن �سط���ح ال�سيارة، ظننا اأنه خاف وقفز عنها، فتوجه 

الأخ »علي تهم���ن« �سريًعا نحوه، وتبعناه، نادى علي ب�سوت متهّدج من 

حيث و�سل: »يا اأخ اأ�سدي تعال، لقد ا�ست�سهد، لقد ا�ست�سهد واهلل«.

مل اأ�سدق اأّن هذا ح�سل، وعندما و�سلت اإليه مل اأر اأي اأثر لل�سظايا 

يف بدن���ه، لكن �سكله كان يوحي باأنه نائم منذ �سنوات، دققُت يف اأنحاء 

ج�س���ده فلم اأعرث على اأثر ل�سظية. لكّن اأح���د الإخوة من »نور اآباد« من 

اأق���ارب داريو�ض، اأخذ يحّدق يف راأ�ض داريو�ض ووجهه وي�سرخ: »�ساعد 

اهلل اأخته!«.

- �ساعد اهلل اأمه، فلماذا اأخته!

- لو كنت تعرف هذا الأخ واأخته ملا قلت ذلك.

اأر�سل���ت علي تهمن م���ع جنازة داريو�ض اإىل نور اآب���اد. وعندما عاد 

ق���ال: »كان���ت هناك �سظي���ة مبقدار الإب���رة اخرتقت راأ�سه ق���رب اأذنه 

وا�ستقرت يف دماغه«. 

ولق���د كان الأخ حمًق���ا، فبعد اأقل م���ن �سهر، و�سل اإلين���ا خرب وفاة 

اأخته.

��������



ضيافة السمك

منذ بداية احلرب، كان النا�ض حا�سرين يف جبهات القتال، كّل من 

كان ي�ستطيع احل�س���ور ح�سر، ومن تعّذر عليه احل�سور ب�سخ�سه، لأّي 

�سب���ب كان، قّدم الدعم امل���ايل. لن اأن�سى اأبًدا �سائ���ق �ساحنة الني�سان 

ال�سغ���رية الذي جاءنا اإىل الغولف اأواخ���ر �سهر اآذار من العام 1982م 

حام���ً ب�سيارته طّن���ني من الأ�سماك م���ن مدينة غن���اوة ال�ساحلية يف 

اجلنوب.

حينه���ا اأخربت���ه اأّنن���ا ل منلك هن���ا و�سائل وجتهي���زات حلفظ هذه 

الكمي���ة من الأ�سماك وطهيه���ا، وقلت له: »علي���ك ت�سليمها اإىل جامعة 

جن���دي �سابور، فهن���اك املطبخ املركزي، ميكنه���م ا�ستالمها«. اأعطيته 

العنوان الدقيق، وذهب.

بعد �ساعة راأيته ثانية يف باحة الغولف، ف�ساألته: »هل �سّلمتها لهم؟«.

— نعم، لكن بعد عناء، لذا اأتيت اإليك لأ�سكو لك.

— ماذا هناك؟

— اإّن اأف�س���ل طعام عند اأه���ايل �ساحل اخلليج الفار�سي واأغاله ثمًنا 

ه���و ال�سم���ك.. لعّدة اأ�سابي���ع كان ال�سيد من البح���ر �سحيًحا. بالأم�ض 

اق���رتب زورق �سيد م���ن ال�ساطئ حاماًل معه طّنني م���ن الأ�سماك كان 

ق���د ا�سطادها. اجتمع عدد كبري من النا�ض حول الزورق، لكن �ساحب 
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ال���زورق كان واقًفا يفّك���ر يف اأّن النا�ض �سيختلفون على ال�سمك؛ �ساألوه: 

»ملاذا ل ترتجل وتن���زل الأ�سماك؟ األ تريد بيعها؟«. لكّنه نادى ب�سوت 

جهور: »اأيها ال�سادة، لي�ض هذا ال�سمك للبيع، اأريد اإر�ساله اإىل اجلبهة«. 

وبرغ���م قّلة ال�سمك لفرتة، اإل اأّن اأح���ًدا من النا�ض مل يعرت�ض؛ بل قال 

اجلميع: »جزاك اهلل خرًيا«. ثم ابتعدوا عن ال�ساطئ.

اأكم���ل ال�سائق حديثه: »نقلن���ا الأ�سماك اإىل معم���ل الثلج، اأح�سرنا 

عدة قوالب و�سعناها على الأ�سماك، واأتيت بها اإىل هنا«.

— قمت بعمل جيد، فلماذا اأنت منزعج؟

— مل ي�ستلموا ال�سمك يف مطبخ اجلامعة ب�سهولة؛ اأحدهم احتّج باأّن 

اجلو حار، واآخر اعرت�ض قائاًل اإّن ال�سمك �سيتلف هنا. بقيت اأرجوهم 

ن�سف �ساعة حتى �سمحوا يل باإفراغ احلمولة.

كان منزعًجا كيف يقّدم الرج���ل اأمواله اإليهم، ويرجوهم لأخذها. 

لذل���ك طّيبت خاطره قائاًل: »ل باأ�ض، ل تغت���م، اإّن العمل يف �سبيل اهلل 

ا«. فيه م�ساعب اأي�سً

عندم���ا توج���ه ال�سائق لريك���ب �سيارت���ه، انتابني �سع���وٌر مريب من 

حركاته وهيئته، فهو مل يكن ي�سبه �سائق �ساحنة، واأح�س�ست اأّنه �ساحب 

الزورق، واأحب اأن يقدم ال�سمك بنف�سه.

ذّك���رين احلديث عن ال�سم���ك باليوم الذي زارنا في���ه احلاج داوود 

كرمي���ي يف فار�سيات، حيث ركبنا الزورق واأخذت اأ�سرح له: »هنا غرق 

را�س���د املروحي���ة ال�ساب���ط املكلف الأ�سفه���اين، ومن هن���ا نتوجه اإىل 

اجلانب الآخر من النهر و..«.

وعن���د عودتن���ا اإىل فار�سي���ات، �سقط���ت قذيفة مدف���ع عراقية على 

م�سافة ثمانني مرًتا اأمامنا يف النهر، وارتفعت نافورة مياه مبا يزيد عن 
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الع�سرين مرًتا. اأّدت �سّدة النفجار داخل املاء اإىل �سلل ال�سمك وموته. 

وعندما اقرتبنا من نقطة �سقوط القذيفة، لحظت وجود �سمكة كبرية 

بط���ول ن�س���ف مرت قد طاف���ت على �سطح امل���اء، كانت ل ت���زال تتنّف�ض 

ب�سعوبة. �ساألت احلاج داوود: »هل ت�سمح يل باأخذها؟«.

�سحك قائاًل: »يف خ�سم اخلطر والنار، حتّم�ست ل�سيد ال�سمك؟!«.

— ي���ا حاج لع���ّل اهلل ق�سمها لنا. ومددت كلتا ي���دّي وحملتها ورميتها 

داخل الزورق، فتقّلبت عدة مرات حتى لفظت اأنفا�سها.

يف املق���ر، �ساألني »خ���دا داد تهمن«: »كيف �سناأكله���ا؟ ولي�ض عندنا 

مقالة لقليها، ول اأ�سياخ ل�سّيها«.

— قم باإفراغ اأح�سائها، ولّتها بامللح، ودع الباقي علّي، فلدينا �سيف. 

بع���د خم�ض دقائ���ق، كانت ال�سمكة نظيفة ممّلح���ة وجاهزة لل�سوي. 

تناول���ت ب�سع �سفح���ات من اجلرائد ولففتها به���ا، ورميتها داخل تنور 

خبز كانت الع�سائر يف القرية ت�ستخدمه. 

قال بع�ض الإخوة: »�ستحرتق ال�سمكة وتتحّول اإىل فحم«.

— دعوين اأقوم بعملي، الأمر ي�ستحق التجربة.

كان���ت نار التن���ور م�ستعرة، ومل يك���ن باإمكاين ت���رك ال�سمكة لفرتة 

طويلة. بعد اأربع دقائق، تناولت رف�ض بناء واأخرجتها. وجدت اجلرائد 

ق���د احرتقت والت�سقت بجلد ال�سمكة، فاأخذت �سكيًنا وقطعت ال�سمكة 

اإىل عدة قطع.

كان احل���اج داوود اأّول من اأثنى على الطعم. ظننت اأنه يراعي اأدب 

ال�سيافة، ويريد اأن يخّفف عّني عناء حت�سريها، لكن �ساركه يف الطعام 

ا، واأجمعوا على اأّنه���م مل يتذّوقوا �سمًكا بهذا  اأك���رث من ع�سرين �سخ�سً

املذاق اللذيذ حتى الآن، اإىل درجة تدفع الإن�سان لياأكل اأ�سابعه معها. 

ضيافة السمك
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م���ا يزال طعم تلك ال�سمك���ة على ل�ساين، رمب���ا لأّن اأج�سامنا كانت 

بحاج���ة اإىل تن���اول ال�سمك. اأو لأّنه���ا كانت من اأ�سماك النه���ر، اأو لعّل 

اجتماعنا مًعا زاد يف لذتها. على اأي حال، مهما كان ال�سبب، فاإن احلاج 

داوود بع���د النتهاء م���ن الطعام قال بجد: »علين���ا اأن ن�سكر العراقيني 

على ا�سطيادها، والأخ اأ�سدي على �سّيها، واأنف�سنا على تناولها!«.

لكن يف اليوم التايل مبا�سرة ح�سل ما عّكر �سفو ذلك اليوم، فعند 

�سّف���ة النه���ر اأ�سابتني �سظية يف ي���دي، كانت من الن���وع الذي يخرتق 

اجل�سد حتى العظم، اأح�س�ست بالعط�ض ال�سديد، لدرجة اأّنني لو اأ�ستطيع 

اأن اأبتل���ع ماء النهر كله ما تاأخرت. �سغطت بيدي الأخرى على اجلرح، 

واأ�سرع���ُت نحو مراأب الآلّيات يف املقر، لينقلوين اإىل امل�ستو�سف. لكني 

لحظ���ت هناك وع���اًء اأحمر، وقربه ك���وب بال�ستيكي اأ�سف���ر، اأظّن اأّن 

هذي���ن اللونني قد تفاعال مع عط�سي، ومن دون اأي تفكري مالأت الكوب 

م���ن ال�سائل يف الوعاء، ول�س���ّدة عط�سي اأهملت م�ستحّبات ال�سرب التي 

األتزم بها دائًما؛ حيث كن���ت األفظ الب�سملة، واأ�سرب الكوب على ثالث 

دفعات واأتوّجه م�سّلًما على الإمام احل�سني بعد كل جرعة؛ لكّني ابتلعت 

ال�سائ���ل بنهم �سديد دفعة واحدة، وما اإن جرى ال�سائل يف بلعومي حتى 

ا�ستعل���ت من راأ�سي حتى قدمي؛ لقد تناولُت ماء الأ�سيد الذي ُي�ستخدم 

يف بطارية ال�سيارة!

اأ�سرع���ت نحو النهر، ونهلُت من امل���اء ما ا�ستطعت لأخّفف من حّدة 

الأ�سي���د. لح���ظ الإخوة يف امل���راأب الأمر، فاأح�سروا �سي���ارة الإ�سعاف 

مبا�سرة ونقلوين اإىل اأحد امل�ست�سفيات يف الأهواز.

هناك اأخرج���وا ال�سظية من يدي، لكن امل�سكل���ة اأ�سبحت م�سكلتني 

اثنت���ني. ح�سر اأح���د الإخوة من اأهايل الأهواز لزيارت���ي، واأخربين اأّنه 

يع���رف دكتورة تعم���ل يف امل�ست�سف���ى وق���ال: »اإن �سئ���ت اأو�سيتها بك«. 
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فاأخربت���ه بق�سة م���اء الأ�سيد وقلت له: »اأرج���و اأن يقدموا يل طعاًما ل 

يوؤذي معدتي«.

يف الي���وم الت���ايل جاءت الدكت���ورة �سادق���ي التي يعرفه���ا �سديقنا 

الأه���وازي وقامت مبعاينتي، �ساألتني عن ي���دي، فاأجبتها: »احلمد هلل، 

لقد �سمدوا اجلرح، والآن حالتها جيدة، َليتهم ينزعون امل�سل لأذهب«.

— حالًي���ا ل���ن يفعلوا ذلك، يج���ب اأن تبقى هنا عدة اأي���ام لنتاأكد من 

عدم وجود التهاب.

يف الليل كنت اأتوقع اأن اأتناول طعاًما خفيًفا وقلياًل، لكنهم اأح�سروا 

لكل مري�ض طبق ح�س���اء واحًدا، ويل اأنا طبقني، وملا �ساألت العامل عن 

ال�سبب، قال اإّن الدكتورة �سادقي هي التي طلبت ذلك. 

م�س���ت ثالثة اأيام حتى نزعوا امل�سل م���ن يدي وعدت اإىل الغولف. 

وكانت معدتي يف اأ�سواأ حال ب�سبب تو�سية الدكتورة، حيث كانت وجباتي 

م�ساعفة!

��������

ضيافة السمك



المشاريع الفاشلة

اإين اأخالف اأولئك الذين ي�سّرون على احلديث عن جناحات احلرب 

وانت�ساراته���ا فق���ط، فث���ورة �سعبية انت�س���رت، وقبل اأن تثّب���ت اأركانها 

ُفر�س���ت عليها حرب، وهّب النا�ض ب�سوق للدفاع ع���ن الثورة الإ�سالمية 

والوط���ن. لذلك من الطبيعي اأن تكون هناك جتارب واأخطاء يف البداية 

اإىل اأن يكت�سب املقاتلون خربة. كما اإن عدم احلديث عن نقاط ال�سعف 

والهزائم ي�سلب نقاط القوة والنجاح والنت�سار معناها وقيمتها.

كانت اإح���دى تلك التجارب والأخطاء يف بداية احلرب هي م�ساريع 

املي���اه. فبعد عدة اأ�سهر من بدء احلرب املفرو�س���ة ذهبنا اإىل الغولف 

حل�سور اجتماع مهم.

الأخ عل���ي �سمخ���اين كان حينها قائد قوات حر����ض خوز�ستان، اأخذ 

يتحدث بحما�سة عن ق���رب فتح نوافذ ال�سد، ما �سيت�سّبب بغرق الكثري 

م���ن ب�سات���ني النخيل، و�ستجرف املي���اه امل�سخات املنت�س���رة عند حافة 

النهر، واأكد على �سرورة عدم اّطالع الآخرين على هذا امل�سروع، حتى 

تفت���ح نواف���ذ ال�سد. وقال بلهجت���ه اجلنوبية: »ل ندري م���اذا عليكم اأن 

تفعلوا لئال تتفاجاأوا بذلك«.

ع���دت اإىل فار�سي���ات �سريًعا لأخّطط ملواجهة في�س���ان املياه، ما اإن 

و�سل���ت اإىل املقر حتى بادرين »برويز �سف���ري« من اأهايل طهران: »يا 
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حاج ماذا لديك عن املاء؟«.

— املاء؟ واأي ماء؟

— ماء ال�سد الذي �سيفي�ض علينا.

— من قال ذلك؟ واأي �سد؟

— م���ا ه���ذا؟ �سمعت ذل���ك من مهدي �سي���اد ال�سم���ك، لكن اجلميع 

يعلمون ذلك.

من عيوب احلرب ال�سعبية اأن الأخبار تنت�سر بني اأفراد القوات قبل 

اأن ت�سل اإىل غرف القيادة.

على اأي ح���ال، توجهت اإىل مكتبي، وفتح���ت خريطة املنطقة لأعرث 

عل���ى قرية ميكننا الو�س���ول اإليها، ويكون ارتفاعها ع���ن م�ستوى �سطح 

البحر اأكرث من غريها، بعد التدقيق يف اخلريطة عرثت على املطلوب، 

اإنها قرية �سهمان التي ترتفع )14( مرًتا عن �سطح البحر.

قمن���ا بنقل اأغرا�سنا وجتهيزاتن���ا اإىل هناك موؤقًتا. ربطنا الزوارق 

بحبال طولها ع�سرون مرًتا، وعّلقناها باأعلى نقطة من اأ�سجار النخيل، 

ف���اإذا ارتفع م�ست���وى املاء تثب���ت يف مكانها ول تغ���رق، ون�ستطيع العثور 

عليها ب�سحب احلبال.

م���رت عدة اأيام ومل يح�سل �سيء للمياه، وبعد اأ�سبوع ارتفع م�ستوى 

مي���اه نهر كارون ع���دة اأمتار. ذهب���ت اإىل الغولف لأ�س���األ ماذا ح�سل 

مب�سروع املياه.

قال���وا اإّن ح�ساباتنا كانت ت�سري اإىل احتم���ال اأن يت�ساعف مياه نهر 

كارون ع���دة اأ�سعاف؛ فاإذا فتحنا نوافد ال�سد، �سيغطي املاء كل مكان، 

لك���ن ما حدث اأّن جمرى النه���ر ا�ستوعب جزًءا من املي���اه، واأفرغ املاء 

الزائد يف البحر، ومل يكن للم�سروع اأّي تاأثري يذكر.

المشاريع الفاشلة
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بع���د ف�سل ه���ذا امل�س���روع، ج���رى تنفي���ذ م�سروع���ني اآخرين خالل 

الأ�سابي���ع الالحقة، امل�سروع الأول اإغالق جمرى النهر من خالل و�سع 

حاوي���ات �سعته���ا )12( م���رًتا مليئة بالأحج���ار وال�سخ���ور. وقد قامت 

الرافعات بو�سع احلاويات الكبرية و�سط النهر، ومالأت اجلرافات تلك 

احلاويات بالرتاب والأحجار، لكن عندما و�سعوا احلاوية الثانية، املاء 

جرفهما مًعا.

امل�سروع الثاين هو �سخ مياه نهر كارون اإىل الناحية الثانية من النهر 

باجتاه القوات املعتدية، وعندما يفي�ض املاء على تلك القوات وُيغرقها، 

نق���وم مبهاجمتها ونلحق بها اخل�سائر. ا�ستنف���رت قواتنا للتحرك نحو 

ق���وات العدو مبجرد جريان امل���اء نحوهم. لكن عن���د ال�ساعة الواحدة 

بع���د منت�سف الليل، راأيت ال�سباب يتجهون نحو املقر، �سراويلهم مبللة 

بامل���اء والطني، وقد و�سعوا اأ�سلحته���م واأدواتهم على اأكتافهم، تبنّي اأن 

امل���اء بدل اأن يّتجه نحو القوات املعادية، جرى نحو متاري�ض ال�سباب ما 

اأجربهم على العودة.

�سّكلت هذه امل�ساريع الفا�سلة مو�سوًعا للتعليق واملزاح والفكاهة بني 

ال�سباب، واأطلق عليها ا�سم امل�ساريع املائية. لكّنها كانت مقدمة لتنفيذ 

عمليات برمائية خالل ال�سنوات التالية للحرب مّما اأده�ض العامل.

��������



واحد مقابل واحد، تعادلنا

د�ّض قطعة خبز يف اللبنة والتقمها، فانفرجت اأ�ساريره.

— ب���ارك اهلل اأهل �سرياز، ذوقهم جي���د، يا له من خبز طازج و�سهل 

امل�سغ وطيب. 

اأكمل م�سغ اللقمة، واأخذ نف�ًسا عميًقا:

— اإذا قل���ت ل���ك اإيّن مل اأذق طوال عمري طعاًم���ا كهذا، فهل �ستهزاأ 

بي؟

— العف���و يا ح�سرة ال�ساب���ط، هنيًئا مريًئا، اإّن ه���ذا اخلبز متي�ّسر، 

وكّلما ا�ستهيته اأخربين لأر�سل ال�سباب لإح�ساره لك.

قمت عدة مرات باإر�سال �سندوق من »اخلبز البلوري« اإىل ال�سابط 

بناًء لطلبه، ويف اأحيان اأخرى من دون طلب. وقد بداأت عالقتي يف الواقع 

بهذا  الأئمة«(،  )»ثامن  عمليات  قبل   1*

خرا�سان  )77( فرقة  قائد  مع 

اخلبز البلوري واللبنة. حيث كنا ن�ستعد لفك احل�سار عن مدينة عبادان، 

وكان اإىل جانبنا لواء من الفرقة )77( خرا�سان يف املحطة ال�سابعة.

انتقلن���ا منذ ثالث���ة اأ�سهر من فار�سيات اإىل عب���ادان. بعد اأن جنحنا 

اأخرًيا يف م�سروع املياه يف فار�سيات، حيث قمنا بتنفيذ اخلطة التي و�سعها 

الإخوة من خوز�ستان، بتوجيه مياه نهر كارون نحو القوات العراقية لعلهم 

- التابعة للجي�ض.  *
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يبتعدون عن املنطقة، لكن ذلك مل يبعدهم متاًما، بل منعهم من التقدم 

اأكرث، ومل يعد ي�سل اأحدنا اإىل الآخر عملًيا. لذلك باتت التحركات حولنا 

اأكرث هدوًءا من ذي قبل، ومل يعد يتقدم نحونا اأحد.

لك���ن هذا الهدوء اأ�سجرنا ودفعنا اإىل املغادرة. وقد اأحلقنا القوات 

املتبقي���ة بباق���ي املناط���ق، وتوجهت مع الإخ���وة الذين كان���وا معي منذ 

. وطلبت منه 
1
البداي���ة اإىل الأهواز بحًثا ع���ن الأخ »غالم علي ر�سي���د«

اأن يج���د لنا حاًل لأن بقاءنا يف فار�سيات مل يعد جمدًيا. وافقني الراأي 

مبا�س���رة، ودّون اأم���َر مهم���ٍة و�سع���ُه يف مغّل���ف، وق���ال يل: توجهوا اإىل 

عبادان �سريًعا.

كان كالم ر�سيد هذا يوؤكد ال�سائعات التي تقول اإّن العمليات القادمة 

�ستك���ون يف عبادان. لذل���ك مل ن�سّيع وقًتا، بل جمعن���ا الأ�سلحة والعتاد 

وباقي احلاجيات، وحتركنا من فار�سيات بثالث �سيارات.

قي���ل لنا اإّن الإخوة يف موؤ�س�س���ة جهاد البناء قد �سّقوا طريًقا جديًدا 

اأطلق���وا عليه ا�س���م ال�سهيد �سه�سهاين. هذا الطري���ق ميتد اإىل ما قبل 

عبادان ب�2 كلم، وهناك يتحول اإىل ن�سف دائرة لي�سل اإىل قرب بهمن 

�سري واملحطة ال�سابعة.

فيم���ا بعد، ُعرف با�سم طريق الوحدة، وب���ات م�سهوًرا لأنه الطريق 

ال���ربي الوحيد امل���وؤدي اإىل عب���ادان خ���الل احل�سار. فقب���ل �سّق هذا 

الطري���ق، كان على من يري���د الو�سول اإىل عب���ادان اأن ينطلق بالزورق 

بحًرا من ماه�سهر اأو من بو�سهر. كّنا نحن اأول جمموعة متّر من هناك.

1- كان غ���الم عل���ي ر�سيد حينها قائد عملي���ات الجنوب، ثم ت�سدى لع���دة م�سوؤوليات اأخرى في 
الح���رب، بع���د مرور ثالثة عقود من معرفتي به ما زلت اأفخر به كواحد من اأف�سل اأ�سدقائي. كان 

ل���ه دور مهم في الح���رب ل يخفى على اأحد، حيث كان دوًما كاأحد المخططين البارزين ع�سكرًيا، 

وله تحليل دقيق حول مختلف المجالت الع�سكرية، ا�ستطاع اأن يعّد تالمذة كثًرا في هذا المجال. 

وقد تعلمت منه الكثير، وا�ستفدت من و�ساياه في الم�سوؤوليات المختلفة.
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و�سلن���ا اإىل مدينة عبادان، ق�سدنا مبا�سرة املقر الرئي�ض يف فندق 

عب���ادان الفخم، ال���ذي مل ُيبِق من���ه الق�سف اجلوي وقذائ���ف الهاون 

واملدفعية اأثناء احلرب اأي اأثر يدل على اأنه كان فندًقا. 

كان ال�سيد »»بنادري«« يتوىل مهام الإدارة هنا، عندما قدمت له اأمر 

ا، واقرتح علّي  املهم���ة ال�سادر عن ال�سيد ر�سيد، اأظه���ر احرتاًما خا�سًّ

القيام بجولة على خمتل���ف اجلبهات يف عبادان، لأختار بنف�سي املكان 

ل -بع���د اأيام- اأن ن�ستقر يف  ال���ذي اأراه منا�سًبا. قمت بذلك، لكنه ف�سّ

املحطة ال�سابعة، ب�سبب توّتر و�سوء تفاهم ح�سل بني الإخوة من �سرياز 

واآخرين من اأ�سفهان، وكان علينا جتّنب ذلك.

عندم���ا اّطلعت عل���ى امل�سكل���ة، ق���ّدرُت اأّن اخلالف ب���ني »مرت�سى 

قرب���اين« والإخوة م���ن �سرياز اأعمق م���ن اأن اأ�سلح بينهم���ا. فراأى الأخ 

»بنادري« اأّن احلل هو تعييني قائًدا، وتعيني مرت�سى م�سوؤول العمليات. 

فت�سلم���ت حمور »املحط���ة ال�سابعة«، واتخذنا من بي���ت »متدن الكعبي« 

الذي كان نائًبا يف املجل�ض خالل عهد ال�ساه، مركًزا للقيادة.

عملت على اإنهاء اخلالف، لكنني مل اأقو َعلى اأبناء مدينتي، فاغتاظ 

اأبن���اء �سرياز وانتقلوا اإىل مكان اآخر، لكّن���ي كنت قد فعلت ما بو�سعي. 

يف الواق���ع، لقد �ُس���ررت مبا ح�سل لأين مل اأ�سم���ح با�ستحكام اخلالف 

ب���ني الإخوة املرابطني يف اخلط الأمامي. كما تعرفت اإىل �سخ�ض نافع 

ملهمتنا، ل يعرف اخلوف وقلبه كقلب الأ�سد، هو مرت�سى قرباين، كان 

من الإخوة ال�سجعان واجلريئني، ول ميكنك غ�ّض النظر عنه.

بع���د فرتة وجي���زة، ا�ستق���ّر قربنا ق�سم م���ن الفرق���ة 77 خرا�سان، 

واأ�سبحن���ا اأ�سدقاء، وكما يقول اأهايل �سرياز )ان�سجمنا( مع ال�سابط 

اأميني���ان، خا�سة اأنه اأ�سبح من الع�ساق التّواقني خلبز �سرياز البلوري، 

واحد مقابل واحد، تعادلنا
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وكان يزورن���ا يف املح���ور ل�سب���ب اأو م���ن دون �سبب، اأو ليو�س���ي باإر�سال 

اخلبز له.

قب���ل اأيام من تنفيذ العملي���ات، قدم لنا ال�ساب���ط اأمينيان �سابًطا 

ُيدع���ى »خو�سبخ���ت« اأو لع���ل ا�سم���ه »خو�سن���ام« ليقوم بدم���ج القوتني 

مًع���ا. وكانت هذه املرة الأوىل التي ُيطلب مّن���ا فيها دمج قوات اجلي�ض 

واحلر����ض مًعا، ومل ندِر �ساعتئ���ٍذ كيف نقوم بتوزيع الق���وات، هل ن�سع 

يف كل مرتا����ض اأفراًدا من القوتني، اأم ن�س���ع كل جمموعتني اأو كتيبتني 

مًع���ا؟ جّل ما اأذكره اأّننا عقدنا اجتماًعا، مل يحّقق �سيًئا. وطرح العقيد 

اأمينيان اأن ن�ست�سري القوات، اأما اأنا فقد اقرتحت البّت بالأمر فوًرا.

لكنن���ا عندما خرجنا من الجتماع اأدركت اأن كالم العقيد �سحيح، 

لأن قواتنا فهموا ما عليه���م اأن ي�سنعوا، حيث تعانق التعبوي واحلر�ض 

واجلن���دي بع�سهم مع بع����ض، وان�سجموا فيما بينه���م، فاأدركنا حينئٍذ 

معنى الدمج ب�سكل عملي. فعندما كّنا نعلن الوقوف ا�ستعداًدا، كان ابن 

احلر����ض ي�سع يده عل���ى كتف ابن اجلي�ض، وكذل���ك يفعل ابن اجلي�ض. 

التقيُت العقيد بعد يومني، فاأ�سار اإىل �سحة راأيه حول الدمج، و�سحك 

قائاًل: »واحد مل�سلحتي«.

من الأعمال التي قمنا بها ب�سكل يومي وقبل اأ�سهر من بدء العمليات 

وكان���ت لها نتائجه���ا الإيجابية: حفر قن���اة مقاب���ل الفيا�سية واملحطة 

ال�سابعة باجتاه القوات العراقية.

كانت تلك القوات من الأ�سباب الأ�سا�سية لنت�سارنا يف هذه العمليات، 

حي���ث اأّمنت لن���ا ظروًفا وعوامل ناجح���ة ملفاجاأة الع���دو وال�ستتار عنه 

بالكام���ل، وقّللت كثرًيا من خ�سائرنا. ففي ليل���ة تنفيذ العمليات، متّكن 

الإخ���وة من التقدم اإىل اأق���رب نقطة من العدو م���ن دون اأن يحدثوا اأي 

�سجيج. بغ�ض النظر عن معاناة حفر تلك القنوات، من تقدمي �سهداء، 
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وح�سول اإ�سابات وعجز اآخرين، وخ�سارة الأيدي والأرجل.

اأحده���م كان م���ن التعبئ���ة من اأه���ايل كازرون ا�سم���ه »جنف زاده« 

كان يب���دي جدية كبرية يف احلفر، حت���ى اأ�سحى يف الأيام الأخرية من 

عملية احلف���ر كامل�سلول، ل ي�ستطيع التحرك م���ن مكانه، فيداه تورمتا 

وامتالأت���ا بالثاآليل واجلروح، لكنه مل يكن يتوقف عن العمل، كّنا نخجل 

عند روؤيت���ه. وكان هناك الكثريون من اأمثال���ه، الذين مي�سكون املعاول 

والرفو����ض رغم ت�سقق اأيديهم وتوّغ���ل الآلم يف مفا�سلهم وركبهم، كل 

ذلك ليجّهزوا القنوات. 

وح�س���ل يف اإحدى الليايل اأن علَق اأربع���ة من قواتنا يف كمني للعدو، 

واأ�سيب���وا اإ�ساب���ات بالغة، فاأخ���رج ال�سابط العراق���ي م�سّد�سه واأطلق 

عليه���م ر�سا�سات الرحمة، ث���م اأح�سروا جّرافة واأهال���وا الرتاب على 

ا، وانتظر فر�س���ة للهرب، وبقي من  اأج�ساده���م. لكّن اأحدهم بق���ي حًيّ

دون ح���راك، وقد �ساعده ظالم الليل على النج���اة، فلم يالحظ �سائق 

اجلراف���ة اأن راأ�س���ه و�سدره بقي���ا مك�سوفني. وعندما غ���ادر العراقيون 

امل���كان، اأخ���رج يدي���ه اأوًل، وبذل جمهوًدا كب���رًيا للتخّل����ض من �سغط 

ال���رتاب عليه الذي جعله يتنف�ض ب�سعوبة حتى متّكن من اإخراج ج�سده 

متاًما من حتت الرتاب.

ومل يتمّك���ن بعد خروجه من حتديد جغرافيا املنطقة ووجهة �سريه، 

ومل ي�ساع���ده بدنه امل�ساب على ال�س���ري ب�سهولة، فبقي �ساعة حريان ل 

يدري ما يفعل، واأخذ يدعو ويعقد النذور، اإىل اأن اأ�ساءت قنبلة �سوئية 

ال�سم���اء، ف�ساه���د اأنابيب النفط، فزحف وحب���ا اإىل جانبها حتى و�سل 

اإىل م�ساف���ة تبعد اأربعني م���رًتا عن ال�ساتر الرتاب���ي للمحطة ال�سابعة، 

فا�ستجم���ع قواه، ون���ادى عدة مرات: »ي���ا اأخي ... تعب���وي«. حتى �سمع 

الإخوة نداءه وهرعوا مل�ساعدته. 

واحد مقابل واحد، تعادلنا
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���ا الذي م���ا زال اإىل اليوم يف ق���وات احلر�ض  »ح�س���ن �سفيع���ي« اأي�سً

بطهران. قبل هذه العمليات علق لياًل يف كمني للعراقيني، واأطلقوا عليه 

ر�سا�سة الرحمة، روى عن تلك احلادثة:

عندم���ا �سهر ال�سابط العراق���ي م�سّد�سه قريًبا م���ن راأ�سي، اأخذت 

اأ�س���رخ: املوت ل�سدام واألعن الأعداء م���ن دون توقف، فجاأة راأيت اأبي 

واقًف���ا عند راأ�سي يهّل���ل ويكرّب فرًحا. فتعجبت ورحت اأ�س���األ: اأين اأنا؟ 

ق���ال: اأنت يف امل�ست�سفى منذ �ستة اأ�سه���ر، ملًقى على هذا ال�سرير فاقد 

الوعي، وقد ا�ستيقظت الآن واأنت ت�سرخ املوت ل�سدام. 

كم���ا ح�سل م���ع احلاج »مو�س���ى ر�س���ا زاده«، فهو �سخ����ضٌ عجيب 

وغريب، كانت تكفي الن�ساطات املرهقة التي ميار�سها كم�سوؤول للدعم 

اللوج�ست���ي اأن تق�س���ي عليه، لكّن���ه مل يقنع بها، فبدًل م���ن اأن ي�ستقبل 

اللي���ل للنوم والراحة، كان ي�سّر على حمل ال�سالح ليحر�ض لياًل. ورغم 

اإ�سرارن���ا عليه لي�سرتيح، كان يرف�ض ويق���ول: »اإّن ح�ستي من اجلبهة 

هي ثواب احلرا�سة الليلية، ولي�ض الدعم اللوج�ستي«.

كان بع���د نوبة احلرا�س���ة، وقبل اأذان ال�سبح ب�ساع���ة، يبداأ ب�سالة 

اللي���ل. بينما كان كّل م���ا يزّود به طاقته لدورة اللي���ل والنهار هو النوم 

اأربع �ساعات فقط.

يف اإح���دى الليايل، و�سلت اإىل حمور املحط���ة ال�سابعة متاأخًرا، ومل 

اأبّدل مالب�سي من �سّدة اإرهاقي، ومنت يف اإحدى الزوايا. عندما حانت 

�سالة ال�سبح ناداين احلاج مو�سى، ف�ساألته: »هل اأّذن لل�سبح؟«.

— اإنه يوؤذن حالًيا، لكني اأيقظتك لأ�ساألك: هل لديك بيجاما اأو رداء 

اأرتديه؟

— األ�ست متلك واحدة؟
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— اأملك، لكن ر�سا�سة �سغرية اأ�سابت رجلي، وتلطخ ثوبي بالدم.

نه�ست من مكاين، خلعت �سروايل، ونزعت البيجاما عني واأعطيتها 

ل���ه. وذهب���ت لأتو�ساأ لل�س���الة. وعندما عدت لحظت ال���دم ي�سيل من 

فخذيه. فقلت له: »يا حاج مو�سى، قلت يل ر�سا�سة �سغرية، ما هذا؟!«.

كان يتل���وى من الأمل، وقال يل: »اأرجو اأن تنقلني اإىل امل�ست�سفى بعد 

ال�سالة«.

اأّدي���ت �سالتي ب�سرعة، وجه���زت ال�سيارة، واأو�سلت���ه اإىل م�ست�سفى 

�سرك���ة النفط، القريب منا. عندم���ا و�سعوه على ال�سري���ر راأيت اأربعة 

ثقوب يف فخذيه، يبدو اأنه كان يحر�ض فاأ�سابته ر�سا�سة بفخذه الأي�سر 

وخرج���ت من فخ���ذه الأمين. فق���ام برب���ط فخذيه بكوفي���ة ومبالب�سه 

الداخلية، وبقي على تلك احلال ملدة �ساعتني، و�سّلى �سالة الليل هكذا.

ب���داأ الطبيب بالع���الج، و�سرعت مبعاتب���ة احلاج مو�س���ى: »ملاذا مل 

توقظني قبل ذلك، وبقيَت تنزف هكذا؟«.

— مل اأح���ب اأن اأوقظك، ه���ل اأكون قد اأخطاأت عندم���ا تركتك لتنام 

�ساعة اأكرث؟

مل يكمل حديثه، حتى ع���ال �سراخه. كانت اأدوية التعقيم قد غّطت 

ه، ويقوم  فخذي���ه، فيما كان الطبي���ب مي�سك قطعة من القط���ن مبق�سّ

بتحريكها داخ���ل ثقب الإ�سابة. عندها اأح�س�س���ت اأن كل اأوجاع احلاج 

مو�سى قد اأ�سابتني، فبكيت.

كان ل ب���ّد له اأن يبقى يف امل�ست�سفى لعدة اأيام، لكن لكرثة اجلرحى 

والإ�سابات، ا�سطروا لإخراجه بعد ثالثة اأيام، وطلبوا منه ال�سرتاحة 

يف البيت ملدة �سهر. رف�ض الذهاب اإىل بيته، فنقلته اإىل فندق عبادان، 

لكنه مل يبق اأكرث من يومني فقط، وعاد يعرج على عّكازته، اإىل املحطة 

واحد مقابل واحد، تعادلنا
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ال�سابعة، ورغم اإ�سرار الإخوة ب�سّدة عليه اأن يذهب للراحة، رف�ض ذلك 

قائاًل: »اإّنه موعد العمليات، ول اأريد اأن اأعود اإىل بيتي خايل الوفا�ض«.

ل���ول الإيثار وال�سرب، وتل���ك الروح احلما�سية الت���ي اأبداها املقاتلون 

يف بداية احل���رب، رغم �سعف التجهيزات، ملا جنحنا مطلًقا، وكما كان 

ال�سابقون يقولون، اإّن الع�سق والقلب فعال كل ذلك، ولي�ض الطني والتن.

بع���د ع���دة اأ�سهر م���ن النتظار وتدعي���م املحاور، ح���ان وقت تنفيذ 

العملي���ات. كان املقاتل���ون اآنذاك بحاجة ل�سدمة قوي���ة و�سحنة روحية 

جدي���دة؛ لإنقاذ عب���ادان من احل�س���ار والحتالل، وه���ذا المر �سكل 

اخلطوة الأوىل والنوعية للدفاع املقد�ض، حيث كان البلد كله يتوقع فك 

احل�س���ار عن عبادان. توّجه العلماء وطالب العلوم الدينية واملن�سدون 

والق���ادة اخلطب���اء اإىل املحاور، لإلقاء اخلطب، وتوعي���ة املقاتلني على 

اأهمية ما يقومون به، وحّثهم على جهوزيتهم.

يف حمورن���ا، ج���اء ر�سيد واألق���ى كلمة، حيث اجتمعن���ا داخل ب�ستان 

نخي���ل، وحت���دث حاماًل بيده مكرّب �س���وت يدويًّا، ل اأن�س���ى اأبًدا حرارة 

كالم���ه، حتدث عن حروب عدة يف �سدر الإ�سالم، وعن �سرب و�سجاعة 

اأن�س���ار النبي P، وعن قتال اأمري املوؤمنني علي Q، فكانت كل كلمة 

مبنزلة �سرارة اخرتقت الآذان لت�ستقر يف القلوب وت�سعلها.

روى لنا ق�سة اأحد اأن�سار النبي P حني اأ�سيبت يده خالل احلرب، 

لكنها مل تقطع بالكامل، فتنحى جانًبا، وانحنى ليدو�ض بقدمه على يده 

املتدّلية ويف�سلها متاًما؛ لئاّل تعيقه عن ال�ستمرار بالقتال.

هذا الكالم اأّثر كث���رًيا يف ال�سباب، وجعلهم يرون املحتّلني البعثيني 

اأعداًء للدين، واأّنهم هم اأن�سار النبي P لذا ت�سّوقوا ملواجهة العدو.

وم���ن جه���ة اأخرى، كان الو�سع يف اإيران كله���ا متوّتًرا بعد عزل بني 

�س���در، املنافقون م���ا زالوا ن�سط���ني، يثريون القالق���ل وال�سطرابات، 
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*1و 29 اآب، حيث اأدت الأوىل اإىل ا�ست�سهاد 

وارتكبوا جرميتي 27 حزيران

)72( �سخ�سّية من كبار العلماء وامل�سوؤولني يف الدولة واملجل�ض، والثانية 

اإىل ا�ست�سه���اد رئي�ض اجلمهورية ورئي�ض ال���وزراء، اإ�سافًة اإىل ع�سرات 

ح���وادث التفجري والغتيالت. يف ح���ني اأّن الظروف الدولية واحل�سار 

العاملي اأ�سعفا اإيران. وبات العامل برّمته ينظر اإىل اإيران -قبل عمليات 

»ثامن الأئمة«- كدول���ة منهارة ع�سكرًيا. لذلك كان العراق يعي�ض وهم 

اجلي����ض ال���ذي ل ُيقهر، ف�سّكل لنا هذا »اجله���ل والغرور« فر�سًة كربى 

لتنفي���ذ عملي���ات ناجحة، خا�سة بع���د خطبة �سماح���ة الإمام اخلميني 

التي قال فيها: »يجب اأن يفّك احل�سار عن عبادان«. مما �سكل حافًزا 

كبرًيا للمواجهة.

عندم���ا ب���داأت العمليات بالهج���وم يف ليل 26 اأيل���ول 1981م، قامت 

قوات حر�ض الثورة الإ�سالمية واجلي�ض بهجوم من اأربعة حماور: قواتنا 

يف حم���ور )دراخوي���ن( التي هاجم���ت العدو من ناحية نه���ر �سادغان، 

ودحرت قواته �سريًعا، وتقدمت اإىل الأمام بنجاح.

اأم���ا الق���وات التي انطلقت م���ن الفيا�سية، فق���د خا�ست مواجهات 

�سر�سة مع القوات اخلا�سة، وبعد عدة �ساعات من ال�ستباكات، توقفت 

يف اأماكنها.

اأم���ا هجومنا الذي انطلق من املحطتني 7 و 12 فكان الأكرث جناًحا، 

فقد ذكرت وثائق احلرب اأّن التقدم من املحطة 7 و12 قد جرى ب�سرعة. 

ومع بزوغ نور ال�سباح، كانت قواتنا قد حطمت خطوط العدو، وقدمت 

الدع���م ملحور الفيا�سي���ة لتجرب العدو على الرتاج���ع. كذلك �سهدنا يف 

ال�ساعات الأوىل من الهجوم، من مواجهات عنيفة مع قوات العدو.

*- تفجير مقر الحزب الجمهوري. 

واحد مقابل واحد، تعادلنا
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خ���الل الهجوم، ج���اءين العقي���د خو�سبخ���ت وهو بحال م���ن القلق 

ال�سدي���د، وق���ال يل ب�س���وت مرجت���ف: »ي���ا اأ�س���دي العزي���ز، القوات، 

الق���وات«. فاأجبته: »ل تقلق، القوات جاه���زة«. وكنت اأحتدث عن عدد 

اإ�سايف من العنا�سر زيادة عن العدد املتفق عليه، كنت قد جهزتهم يف 

اخل���ط اخللفي داخل ب�ستان النخيل، ا�ستعداًدا للتدخل عند ال�سرورة، 

من دون اأن ي�ساركوا يف اأ�سل الهجوم. لأن القيادة قررت اأن يكون عدد 

الوحدات املدجمة مت�ساوًيا من اأفراد اجلي�ض واحلر�ض والتعبئة.

لك���ن عندم���ا حّلت �ساعة ال�س���رورة اإليهم، اأدخلت مئ���ة مقاتل اإىل 

حم���ور الهجوم �سريًعا، وهو العدد الذي كان قد طلبه العقيد، ووعد اأنه 

بهذا العديد ي�ستطيع حتطيم خطوط العدو.

بالفع���ل كان العدد موؤثًرا يف تغي���ري م�سار املواجهة، فقد حّطم اخلط 

الأمامي. لكن املحور اجلانبي بقيادة »اأحمد كاظمي« واجه م�سكلة، فطلب 

العقيد قوات اأخرى، فاأر�سلنا حتى ال�سباح 400 مقاتل عرب القنوات.

اأذك���ر اأن العقيد ج���اء يف الليلة التالية، وكنت حينه���ا جال�ًسا داخل 

املرتا����ض، فدار حويل، ث���م قّبل راأ�س���ي قائاًل: »لقد حفظ���ت كرامتنا، 

حّطمنا خطوط العدو قبل غرينا، وكان م�سروًرا جًدا«.

�سباح يوم العمليات، وخالل املواجهات، كنت من�سغاًل باأمر مرت�سى 

قرباين لئاّل يتقدم اأكرث من غريه، لأنه كان مفيًدا يف م�ستقبل احلرب، 

وكان يع���رف نّيتي تلك، فيخف���ي نف�سه. عندما راأيته مل ميهلني لأتكلم، 

ب���ل قال: »اأريد اإي�س���ال حبل اإىل وحدة التفجري مل���ده قرب املعرب، فال 

ي�سطر الإخوة اإىل امل�سري فوق الألغام«.

وهكذا، توّجه مرت�سى لتنفيذ مهمته، وبعد �ساعة �سمعت �سوته عرب 

اجله���از يقول: »يا اأخ اأ�سدي لقد علق اأحم���د، هل ت�سمح يل اأن اأرميهم 
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م���ن اخلل���ف؟«. عندها، توّجه مبدفع )106( ومترك���ز يف نقطة جيدة، 

.
1
ودّمر للعدو عدة متاري�ض

وعن���د الظهر، حني تو�سطت ال�سم�ض كبد ال�سم���اء، اأتذّكر جيًدا اأّن 

قوات العدو كانت قد ُدّمرت يف كل املحاور، و�سرع اجلنود بالهرب.

عن���د ال�ساعة الرابعة ع�سًرا، التحقن���ا يف دارخوين باأحمد كاظمي 

وح�س���ني خ���رازي، وتوجهن���ا لن�ستقر قرب نه���ر كارون. فيم���ا ا�ستغرق 

تطه���ري املنطق���ة واإكمال الن�س���ر )48( �ساع���ة اأخرى، بعده���ا عقدنا 

اجتماًعا م�سرتًكا مع الإخوة يف اجلي�ض، الذين اأبدوا �سموًدا جيًدا.

ب���داأ العقي���د خو�سبخت والعقي���د اأمينيان بامت���داح وحداتنا، بينما 

مل يك���ن البع����ض مرتاًحا. وحت���ّول الجتماع اإىل فر�س���ة ليثني كلٌّ على 

وحدات���ه. اإن���ه اأمر طبيعي، ف���ال نحن كنا منتلك اخل���ربة احلربية، ول 

اجلي����ض كان قد خ�س���ع لالختبار. اأما وق���د حققن���ا اأول انت�سار كبري 

يف الدف���اع املقد�ض، فقد �سعرنا بالفخ���ر، واأحببنا الحتفاظ باجلانب 

املعنوي من هذا النت�سار.

فرح���ة الن�سر كانت �سيًفا موؤّقًتا �سرعان م���ا غادرنا، لتحّل حملها 

غربة فق���دان الأحب���ة، فتحليق اأف�س���ل الأ�سدقاء �سه���داء اأ�سعل النار 

يف النفو����ض، وقب���ل اأن نن�سى اأمل ف���راق ها�سم ب���ورزادي واأميني بيات 

وغريهم���ا من رفاق فار�سيات، يغادرن���ا �سريًعا »يون�ض عاقل نهند« وهو 

طالب العلم من اأهايل تربيز واإمام اجلماعة يف بيت ال�سيخ بفار�سيات، 

الذي رافقناه منذ الأيام الأوىل. ففي اآخر حلظات الهجوم توّجه »نهند« 

اإىل ج�سر كارون ل�سحب اأج�ساد ال�سهداء وم�ساعدة امل�سعفني، فاأ�سابته 

ر�سا�سة، جعلته يغادرنا.

1- مرت�س���ى قرباني ل يع���رف الخوف، �سجاع ومق���دام، ذاع �سيته �سريًع���ا، واأحبه قادة الحرب 
الكبار، بعد مدة ا�ستلم لواء )25( كربالء، ثم رقَي اللواء اإلى فرقة.

واحد مقابل واحد، تعادلنا
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ما اإن خبت نار العمليات، حتى اأُبلغنا بوجوب ت�سليم غنائم ال�سالح 

يف عب���ادان. فب���ادرت لفع���ل ذلك، لك���ن اأحمد كاظمي ج���اء وقال يل: 

»مل���اذا ن�سلمه؟ اإننا �سنحتاج اإليه، ففي العمليات التالية �سنتو�سل اإليهم 

ليعيدوه اإلينا«.

رف����ض اأحمد ت�سلي���م غنائ���م الأ�سلحة بنظرت���ه امل�ستقبلي���ة، واأخذ 

 .
 1

غنائمه معه، وترّتب على ذلك ت�سكيل لواء النجف الأ�سرف

بعد م�سّي ع���دة اأيام من ذلك الهجوم، راأيت العقيد اأمينيان فرًحا 

�ساح���ًكا يغادر عبادان ب�سي���ارة جيب، بينما كنا ندخ���ل املدينة، ما اإن 

راآين حت���ى اأوقف �سيارته وترجل. توجهت اإلي���ه، وتعانقنا، �سغط على 

ي���دي مبت�سًم���ا وق���ال: »يا �سي���د اأ�سدي اإن اخلب���ز البل���وري واللن كان 

ذريعة لنتعرف اإليك اأكرث، لكّن هذا النت�سار كان ثمرة احتاد اجلي�ض 

واحلر�ض مًعا«.

تب�ّسمت وقلت: »لقد و�سلنا خبز بلوري طازج ولبنة من �سرياز، عند 

عودتك �ستكون �سيفنا«.

احمّر وجهه فرًحا وقال: »هل هذا �سحيح؟«.

— كال عزيزي، كن���ت اأمازحك، هل راأيت اأن اخلبز واللبنة مل يكونا 

ذريعة.

قهقه �ساحًكا وقال: »واحد ل�ساحلك، لقد تعادلنا«.

��������

1- كانت عالقتي باأحمد كاظمي قوية وحميمة. ولد ال�سهيد اأحمد كاظمي في نجف اآباد باأ�سفهان 
ع���ام 1958م، كان قائ���ًدا حاد الذكاء، خبيًرا بعمله، متوا�سًعا ج���ًدا، ا�ستطاع اأن يقود الفرقة )8( 

النجف الأ�سرف ويديرها بنجاح، بعد انتهاء الحرب قلده الإمام الخامنئي ميدالية الفتح، وارتدى 

رداء ال�سه���ادة الأحمر ي���وم 2006/1/9م اإثر �سقوط طائرة الفالكون ق���رب اأرومية برفقة جمع من 

رفاقه، ليلحق بقافلة اأحبته ال�سهداء.



حرب الرؤى

ُل »جامعة« اإبداع وخاّلقة،  كانت احلرب -رغم الدمار الكبري- ُت�َسكِّ

ا. حيث كان  فقد كانت حرب اأف���كار وروؤى وخطط وم�ساريع جيدة اأي�سً

الإخ���وة يبحثون خاللها عن طرق حلول جديدة ومبتكرة، ويعملون على 

ا�ستغ���الل اأي عن�سر موجود يف املنطق���ة، حتى اأنابيب النفط التي متّر 

اإىل جانب طريق عبادان!

ج���اءت والدتي لزيارتنا، فغادرت معها اأنا واأخي. وبينما كنت اأنظر 

اإىل اأنابيب النفط، خطرت يل فكرة؛ توقفت وطلبت من اأخي اأن يدخل 

ويجّرب املرور داخل الأنبوب.

بعد دقائق، خرج منه وقال اإّنه ل يوجد م�سكلة. بع�ض هذه الأنابيب 

كانت ت�سل اإىل اأماكن متركز قوات الحتالل. وقد اأ�سعلت هذه التجربة 

ال�سغرية �سرارًة دفعتني للق���اء الإخوة يف �سركة نفط عبادان، للبحث 

يف اإمكاني���ة ال�ستفادة منها لتوجيه �سرب���ات للعدو. قدم هوؤلء الإخوة 

اقرتاحات جيدة، ورغ���م اأّن قوات الحتالل قد دّمرت واأحرقت معظم 

خزانات النفط، اإل اأن بع�سها كان ما يزال يعمل.

فكان���ت اإح���دى اخلطط تق�س���ي ب�س���ّخ النفط م���ن اخلزانات عرب 

الأنابيب باجّتاه مواقع العدو، وتوجيه قنابل �سوئية لإحراق تلك املواقع. 

اخلطة الثانية، هي عبور مقاتلينا من خالل الأنابيب لتنفيذ عمليات 
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خا�سة وزرع عبوات.

وهك���ذا، كان املجال مفتوًحا لتقدمي اأف���كار جديدة، فقد ابتكر اأحد 

الإخ���وة عربة تتكون من ل���وح �سغري له اإطارات ت�ساع���د العنا�سر على 

النتقال داخل اأنابيب النفط ب�سرعة و�سهولة.

وطبًعا واجهت بع�ض تلك القرتاحات والأفكار م�ساكل خالل مراحل 

التطبيق، لكّنها كانت جميعها قابلة للحل. منها م�سكلة بقايا النفط يف 

بع����ض الأنابيب، لذا برزت م�ساكل التنف����ض عند ال�سباب ب�سبب رائحة 

النف���ط القوية، حيث عان���ى اثنان من الإخوة من م�س���اكل يف التنّف�ض، 

فخل�سن���ا اإىل �س���رورة تثبيت كب�سول���ة اأوك�سيجني عل���ى عار�سة عربة 

التنقل املبتكرة، وبذلك انتهينا من م�سكلة التنف�ض.

ا، ت�سنيع لغم يعمل عند تعر�سه لأي حركة  من تلك البتكارات اأي�سً

وينفج���ر، وق���د مّت ابتكاره لهدم اجل�سور التي ميده���ا العدو على �سطح 

م���اء النهر. فكنا نطل���ق الألغام التي تطفو مع جم���رى املاء نحو ج�سور 

العدو، وعند ارتطامها بها تنفجر وتقطع طريق عبورهم.

يف اخل���ط الأمام���ي ملحور املحط���ة ال�سابعة، كنا ق���د و�سعنا �سواتر 

ترابي���ة، وكان���ت قواتن���ا تتعّر�ض با�ستم���رار لر�سا����ض القنا�سني عند 

عبوره���ا تلك ال�سواتر. وبعد ح�سول عدة اإ�سابات، فّكرنا ب�سرورة حّل 

ه���ذه امل�سكلة، وتو�سلنا اإىل فكرة مفاده���ا؛ و�سع الألغام التي غنمناها 

والقذائف التي مل تنفجر داخل تلك ال�سواتر ب�سكل م�سغوط، حتى اإذا 

اأردنا املرور قمنا بتفجريها، فتفتح ممرات اإىل الطريق املق�سود، ومل 

نعد بحاجة للمرور فوق تلك ال�سواتر والتعر�ض لقنا�سة العدو.

كذلك بالن�سبة ل�ستط���الع منطقة العدو وحت�سيناته وقواعده، كنا 

غري قادرين عل���ى اإجراء ال�ستطالع نهاًرا لأّن الأر�ض م�ستوية، تك�سف 
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حتّركن���ا اأمام العدو، لذلك كّنا ننطل���ق لتنفيذ عمليات ال�ستطالع بعد 

�سالتي املغرب والع�س���اء، ون�سري اأحياًنا م�سافة )5-7( كلم م�سًيا على 

الأق���دام، ونعود مع طلوع الفجر. ومبا اأّن الأر����ض ممتّدة، ل ت�ساري�ض 

طبيعية ب���ارزة فيها، ول اأنوار ت�سيئها، كّنا ن�س���ّل الطريق اأحياًنا. وقد 

ح�سل ذلك عدة مرات، حني ت�سّل جمموعة ال�ستطالع طريقها وتبقى 

لي���وم اأو يومني، تعاين اجلوع والعط����ض وت�سري باجتاهات خمتلفة حتى 

ت�سل اإىل املقر. لذلك قمنا بو�سع فواني�ض خافتة الإنارة، مثّبتة بحبال 

اأعلى اأ�سجار النخيل، لت�ساعد فرق ال�ستطالع على متييز طريق العودة 

اإىل مكان النطالق.

كذل���ك، عندما واجهنا م�سكل���ة اجلبهة اجلنوبية، حي���ث كانت لها 

ظروفها اخلا�س���ة؛ فهي عبارة عن مناطق �سهلي���ة م�ستوية، خالية من 

اأي منخف�س���ات اأو مرتفعات طبيعية، لذل���ك، كان القرتاب من مواقع 

العدو من دون التعر����ض لنريانه اأمًرا غري ممكن. فكان احلل الأف�سل 

هو حفر القنوات. وقررنا اأن نحفر لياًل ون�سترت نهاًرا، وننفذ اإليها �سيًئا 

ف�سيًئا لن�سل اإىل العدو، كما فعلنا يف املحطة ال�سابعة بعبادان، وحفرنا 

نفق الفيا�سية، م���ا اأدى اإىل ت�سريع النت�سار يف عمليات فك احل�سار 

عن عبادان.

وهناك اأمر ب�سيط لكنه جدير بالذكر، اإّن ت�سّور قوات حر�ض الثورة 

الإ�سالمي���ة عن حروب �سدر الإ�س���الم، ل يتنافى مع مالحظة واإدراك 

الو�س���ع احلايل حينها. فاإذا كان م�سلم���و �سدر الإ�سالم قد ا�ستخدموا 

ال�سيف والرت�ض يف قتالهم، فهذا ل يعني اأن نقاتل بتلك الأدوات نف�سها، 

ب���ل املطل���وب اأن ت�سود تلك ال���روح واملعنويات بيننا، اأم���ام مقت�سياتها 

واأحوالها املالئمة مع الوقت احلا�سر.

فف���ي حروب �س���در الإ�س���الم، كان املقاتلون يرجت���زون ال�سعر قبل 

حرب الرؤى
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اللتح���ام مع الع���دو، ليعلنوا ع���ن اأهدافهم م���ن املواجه���ة، وللتعريف 

باأنف�سه���م، والني���ل من معنويات الع���دو، وبّث الرعب في���ه. وا�ستخدام 

ه���ذه الطريق���ة ل يتنا�س���ب م���ع طبيع���ة احل���رب يف الع���امل املعا�سر، 

فاملبارزة حاليًّا جتري م���ن بعيد، وتف�سل بني قواتنا وقوات العدو عدة 

كيلوم���رتات، فال جم���ال لل�سدح بال�سعر. لكنن���ا حاولنا ال�ستفادة من 

التقني���ة نف�سها، ففكرنا مًعا وت�ساورنا وو�سلن���ا اإىل نتيجة مفادها د�ّض 

بيانات داخ���ل قذائف املدف���ع واإطالقها. وو�س���ع اآراء الإمام اخلميني 

حول احل���رب وظلم النظام البعثي يف العراق، وق���درة واقتدار القوات 

الع�سكرية الإيرانية، وُتعّلق تلك البيانات بالقنابل امل�سيئة.

لذل���ك، مل يكن الهدف م���ن اإطالق القنابل امل�سيئ���ة اإ�ساءة حمور 

ا!  الع���دو وح�س���ب؛ بل جت���اوزه لي�سيء اأذه���ان اجلنود العراقي���ني اأي�سً

اأ�س���ف اإىل ذل���ك ممار�س���ة احلرب النف�سي���ة، وزرع الرع���ب يف نفو�ض 

الأعداء، والتعريف بالهوية والأهداف.

يف اأح���د الأيام، زار موقعنا وفٌد من العاملني يف الت�سالت الدولية 

ل�سرياز برئا�سة املهند�ض زاه���دي، واأحّبوا اأن يقدموا لنا خدمة. رحت 

اأفّك���ر بالعمل الذي ميكنهم اأن يوؤّدوه لنا يف جمال اخت�سا�سهم لأطلبه 

منهم.

كّن���ا نواج���ه م�سكلًة يف الليايل الت���ي ن�سّن فيها هجومن���ا، فبعد نزع 

الألغام وفتح املعابر، كّنا نحّدد الطرق باأ�سالك الهاتف لي�سري املقاتلون 

اإىل جانبها، حيث كّنا ن�ستخدمها كدليل للطريق نحو العدو. لكن قوات 

الع���دو اكت�سف���ت الأم���ر، فعمدت اإىل و�س���ع ر�سا�ض ثقيل عن���د اآخر كل 

معرب، واأوقعت خ�سائر واإ�سابات بيننا.

قلت للمهند�ض زاهدي: »هل ميكنكم اأن جتدوا لنا بدياًل عن اأ�سالك 

الهاتف؟«.
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بناًء على ذلك، وبعد عدة اأيام اأبلغوين اأّن باإمكانهم و�سع م�سابيح، 

تر�سل اأ�سواًء متقّطعة لتح���ّل امل�سكلة، واأح�سروا منوذًجا، غري اأنه بعد 

الدرا�سة تب���نّي اأّنها تعاين من م�سكلت���ني: الأوىل، اأنها كبرية، والثانية: 

ي�سعب ت�سغيلها على البطاريات خالل الهجوم. فوعدوا بنموذج بديل.

مل مي����ض اأ�سب���وع حتى ج���اءوا مب�سابي���ح �سغرية داخ���ل اإطارات، 

ُت�سح���ن نهاًرا باأ�سّع���ة ال�سم�ض، وت�سيء لياًل وت���ربز اأنوارها من جهتنا 

فق���ط، م���ن دون اأن يالحظها العدو. وهكذا انته���ت م�سكلتنا تلك كليًّا، 

و�ساعدتن���ا على اإن�ساء ال�سوات���ر الرتابية لي���اًل، لأّن �سائقي اجلرافات 

كان���وا يتعر�سون نهاًرا لنريان العدو مبا�س���رًة، فكّنا ن�سطر للعمل لياًل 

على اإقامة ال�سواتر.

اأ�س���ف اإىل ذلك كّله، اأننا ا�ستفدن���ا من تلك امل�سابيح يف عبور نهر 

اأروند، لأّن �سرعة جريان مياهه كبرية، وكّنا نحتاج اإىل عالمات حتّدد 

لنا املواقع وتر�سد القوات.

لذلك كان���ت احلرب يف اأحد جوانبها حرب روؤى وابتكارات وخطط 

جديدة.

��������

حرب الرؤى



المتحف الميداني

بعد اإمتام الندماج بني اجلي�ض واحلر�ض، وح�سول التن�سيق بينهما 

خ���الل عمليات »فّك احل�سار عن عبادان«، عل���ّي اأن اأحتّدث عن قرار 

م���ن الدرجة الأوىل اتخذته قوات حر�ض الث���ورة الإ�سالمية، وكان هذا 

القرار نتيجة من نتائج تلك العمليات.

يف املرحل���ة التي �سبقت تل���ك العمليات، مل نكن نطم���ع ول نفّكر يف 

مقراتن���ا وعملياتن���ا ب�س���يء اأعلى واأو�س���ع من م�سطل���ح املحور: حمور 

املحطة 7، حمور املحطة 12، حمور دارخوين وهكذا. لكن بعد النت�سار 

يف عبادان وطرد املعتدين اإىل نهر كارون، بداأ احلديث يف قوات حر�ض 

الثورة عن �سرورة ت�سكيل الألوية.

ح لهم �سرورة اأن  اأتذّكر اأّن الأخ ر�سيد ا�ستدعى قادة املحاور، وو�سّ

نقوم بتنظيم قواتنا يف اإطار موؤ�س�سة منظمة، كما هي حال اجلي�ض، لنمنع 

الت�سّتت، ويكون لدينا قواعد اأكرث ثباًتا واأو�سع انت�ساًرا لتوزيع املهام.

 ،Q »ُطل���ب مّني ت�سكيل لواء ا�سمه لواء »الإم���ام احل�سن املجتبى

 .Q »قائًدا لل���واء »الإمام احل�سني 
1
فيم���ا اأ�سبح الأخ ح�سني خرازي

1- الح���اج ح�سي���ن خرازي؛ ُولد ع���ام 1957م في اأ�سفه���ان، اأبرز ما اأتذكره ف���ي �سخ�سيته اأنه كان 
محبوًبا بين القادة والعنا�سر التابعين له ب�سكل عجيب، اإن الم�ستوى العالي لإطاعة اأوامره بين قواته 

ومحبته���م ل���ه ل نظير لهما. كان ال�سهيد خرازي م���ن اأوائل قادة الحر�ض في الح���رب، وتوّلى قيادة 

ج���زء مهم من جبهة دارخوين خالل عمليات فّك الح�س���ار عن عبادان، وبعد ذلك كان قائًدا لأهم 

وحدات اأ�سفهان، اأي لواء الإمام الح�سين Q، وا�ستطاع �سريًعا اأن يحّوله اإلى فرقة. و�سطر مالحم 

خالدة في العمليات المتالحقة للقوات الإ�سالمية. وخالل تنفيذ عمليات خيبر الأولى قطعت يده، ثم 

ا�ست�سهد خالل عمليات كربالء الخام�سة في 27/ 2/ 1987م ليحّلق نحو الملكوت الأعلى.
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و�سرع الأخ كاظمي بت�سكيل لواء »النجف الأ�سرف«، والأخ علي الف�سلي 

قائًدا ل�ل���واء »املهدي 33«. والأخ مرت�سى قرب���اين قائًدا للواء »كربالء 

25«. والأخ »نب���ي الرودك���ي« قائًدا ل�لواء »الإم���ام ال�سجاد« Q. والأخ 

قاليب���اف قائ���ًدا ل�ل���واء »الن�س���ر5«. والأخ روؤويف قائ���ًدا ل�ل���واء »ويل 

الع�سر7«. والأخ قا�سم �سليماين قائًدا للواء »ثار اهلل41«.

والأه���م م���ن ذلك اأّن الأخ حم�س���ن ر�سائي كان قد ت���وىّل لتّوه قيادة 

حر����ض الثورة الإ�سالمّية، واّتخذ من اجلبهة مركًزا لن�ساطاته، يف حني 

كان القائد ال�سابق للحر�ض الأخ مرت�سى ر�سائي قّلما نراه يف اجلبهة.

ر�سيد  الأخ  عاتق  على  املقد�ض  للدفاع  العامة  الإدارة  كانت  حينها 

ا اأ�سا�سيًّا  وح�سن باقري. ورحم اهلل احلاج داوود كرميي الذي كان معار�سً

لأ�سلوب مرت�سى ر�سائي يف القيادة. يف اأحد الجتماعات نظر داوود اإىل 

مرت�سى وقال له: »تاأتي يف ال�سنة مرتني، ومعك مغالة من اللن«.

قلنا لداوود: »وما ق�سة مغالة اللن هذه؟«.

ف�سرح لنا ق�سة التدهن باللن، وقال: »كلما جاء الأخ مرت�سى يرّبر 

تق�سريه، ويلقي باللوم كّله علينا، ويذهب«.

قبل مرت�سى ر�سائي كان قائد احلر�ض هو ال�سهيد »يو�سف كالهدوز«، 

له دور حموري يف فّك احل�سار عن  بالعمل وكذلك كان  كان منهمًكا 

. 
1
عبادان

1- ال�سهي���د يو�س���ف كاله���دوز، ولد ف���ي 21/ 12/ 1946م في مدينة قوت�س���ان. كان اإن�ساًنا فريًدا في 
ا، ذا �سيرة عرفانية، ل اأن�سى اأبًدا �سلوكه المعنوي. لعّل الكثيرين ل  خ�ساله الأخالقية، متوا�سًعا جدًّ

يعلمون اأّن ال�سهيد كالهدوز الذي كان نائب قائد قوات حر�ض الثورة الإ�سالمية عند ا�ست�سهاده كان 

فناًنا حقيقًيا ولديه درا�سات وا�سعة في مجال العلوم ال�سينمائية، قبل ا�ست�سهاده كان �سيتولى بنف�سه 

اإدارة اإنت���اج فيل���م ال�سفير. قبل انت�سار الثورة الإ�سالمية كان �سابًط���ا في الحر�ض الملكي، وب�سبب 

عالقت���ه مع العلم���اء، اعتبر عامل نفوذ للثورة، حيث توّلى م�سوؤولي���ة التن�سيق بين ال�سباط الثوريين 

وكان ينقل المعلومات ال�سّرّية للجي�ض اإلى العلماء. وكان له دور في اإف�سال عدوان الحر�ض الملكي على 

النا�ض اإبان الثورة. بعد تنفيذ عمليات »ثامن الأئمة« وفك الح�سار عن عبادان ا�ست�سهد مع القادة: 

.)c-130( جهان اآرا، فكوري، فالحي وغيرهم في حادث �سقوط طائرة

المتحف الصحراوي
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عندما توىل الأخ حم�سن ر�سائ���ي قيادة قوات احلر�ض، جرى اجلمع 

بني قيادة احلر�ض وقيادة احلرب، بدت الفر�سة �سانحة اأكرث من ذي قبل 

لو�سع خطط تنفيذ العمليات، واأ�سبح جمال اتخاذ القرار اأ�سهل واأق�سر.

انتقل���ُت اإىل دزف���ول مع الإخوة الذين كانوا مع���ي يف فار�سيات ومن 

ث���م يف عبادان، وت�سّلم���ت مع�سكر »وحدتي« ال���ذي ق�سيت فيه خدمتي 

الع�سكري���ة �سابق���ًا، لأنّظم قوات���ي بعديد 1200 مقات���ل وثالث �سيارات 

وع���دة مدافع ه���اون وغري ذلك. وهكذا كّنا نظّن اأنن���ا بتنا لواًء جاهًزا 

بهذه اخلردوات.

م���ن ناحي���ة ثانية، كان علين���ا طبق خط���ة ال�سهيد باق���ري اأن ننّفذ 

عمليات »»طريق القد�ض«« يف نواحي »الب�ستان« من اأجل قطع الت�سال 

بني القوات املحتلة يف ال�سمال واجلنوب. وقد اأّدى جناح هذه العمليات 

اإىل حترير مدينة الب�ست���ان، وا�ستعادة م�سيق ت�سذابه، واإجبار القوات 

املعتدية على اللتفاف حول منطقة الهور العظيم لالنتقال اإىل اجلنوب.

وتبًعا لذلك -يف احلقيقة- كانت هذه العملية من اأ�سعب العمليات يف 

اجلنوب طوال ثماين �سنوات من الدفاع املقد�ض. وكانت م�ساألة اأ�سا�سية 

بالن�سبة لنا؛ وهي يف هذا القبيل �سّكلت املقدمة لتحرير �سمال حمافظة 

خوز�ست���ان، ومن ثم حترير مدينة خرم�سهر. وكذلك كان العدو باملقابل 

يراه���ا على ه���ذا النحو، فبهزميته خ���الل هذه العملي���ات، يفقد طريًقا 

مبا�سًرا و�سهاًل، وينق�سم جي�سه الثالث اإىل ق�سمني.

ب���داأت العملي���ات ي���وم 28—11—1981م بنداء: يا ح�س���ني، وهاجمنا — 

نحن واجلي�ض مًعا— التح�سينات العراقية. كانت عملية �سعبة للغاية، فقد 

كان علينا اأن نعرب منطقة رملية عند �سرق و�سمال �سرق مدينة الب�ستان، 

لنلتّف على العدو ونحّرر املدين���ة. بيد اأّن اجتيازنا تلك الرمال كان اأمًرا 
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بال���غ العناء، لكنه مّت بف�س���ل اهلل و�سجاعة مقاتلينا الفريدة، وقد فوجئ 

العدو متاًما رغم امتالكه عديًدا يقّدر بثالثة اأ�سعاف عديدنا، وزد على 

ذلك، اأ�سلحة ومعدات ت�ساوي اأ�سعاف ما لدينا، لكن قواته تلّقت هزمية 

نكراء، وبهذا بلغنا احلدود الدولية بعد اأ�سبوع واحد لأول مرة.

يف املقابل، تركت تلك العملية لدّي ولدى القوات التابعة لقيادتي 

اأف�سل اإخواننا من كا�سان  ذكريات مّرة، فقد فقدنا عدًدا كبرًيا من 

احل�سن  »الإم��ام  ل��واء  واأُ�سيب  خاللها،  ا�ست�سهدوا  الذين  وكرمان 

اإ�سابًة  للكثريين-  اأم��اًل  و�سّكل  حديًثا  ت�سّكل  -ال��ذي   Q»املجتبى

اأ�سلحتنا  معظم  وفقدنا  التنظيمية،  الناحية  من  وت�سع�سع  بالغة، 

القليلة. واأ�سحى ا�ستمرار القتال بالأ�سلحة املتبّقية اأمًرا غري ممكن، 

من  تبّقى  ما  بت�سليم  قمت  املركزية  القيادة  مع  وبالتن�سيق  لذلك 

والأخ ح�سن   ،»25 »كربالء  لواء  قرباين يف  الأخ مرت�سى  اإىل  القوات 

احلر�ض،  قوات  يف  املدفعية  قائد  بعد  فيما  اأ�سبح  الذي  زاده  �سفيع 

10«، واأ�سبح اأخواي »�سالح وجواد«  ثم ا�ست�سهد يف عمليات »كربالء 

ل الإخوة من اأهايل �سرياز  �سمن عديد مرت�سى القرباين. بينما ف�سّ

.Q اللتحاق بلواء الإمام ال�سجاد

وعندما مّت ا�ستدعائي اإىل الأهواز، ذهبت وق�سدت الغولف ف�سّلمني 

الأخ ر�سي���د حكًم���ا يق�سي بتويّل م�سوؤولية اإر�س���ال القوات من حمافظة 

خوز�ست���ان. وهك���ذا با�سرت عملي، وكان���ت القوات تت���واىل قادمة من 

جميع املحافظات يف اإطار كتائب، ويقوم كلٌّ من اأحمد بور و�سو�سرتي، 

عا حتت  ب�سفتهم���ا م�س���وؤويل الدعم اللوج�ست���ي يف اجلنوب، وق���د ُو�سِ

اإمرتي، بت�سليح هذه القوات، لرن�سلها اإىل الألوية املختلفة.

واجهن���ا يف الغولف م�سكلة لطيفة ل باأ�ض بذكرها. اعرت�ض كثريون 

عل���ى الأخ عامل ال�سن���رتال، فكّلما ات�س���ل اأحد و�ساأله ع���ن ا�سمه كان 

المتحف الصحراوي
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. لأجل هذا طالبوا بتغيريه، خا�سة اأنهم يّت�سلون يف 
1
يجيب: بنده خدا

ظروف احلرب وبع�سبية ويحتاجون اإىل اإجابات جّدية. 

توجهت اإليه وعاتبته، فقال: »اأنا مل اأفعل �سيًئا«. 

- ما ا�سمك حقيقًة؟

- بنده خدا. 

فانتفخت اأوداجي غ�سًبا منه، فاأخرج يل بطاقته من جيبه وقدمها 

يل. فوجدت اأّن ا�سمه العائلي »بنده خدا«!

بع���د م���رور ثالث���ة اأ�سهر على عملي���ات ت�سذاب���ة كنا نتهّي���اأ لتحرير 

منطق���ة وا�سعة من �سمال حمافظة خوز�ستان. بينما كّنا نعقد اجتماًعا 

يف مع�سك���ر الغولف ي�سّم بع����ض القادة، ونتناق�ض ب���كل مودة وحما�سة 

بح���رارة، و�سلت ر�سال���ة اإىل الأخ حم�سن، م���ا اإن قراأها حتى بدا عليه 

ال�سط���راب ونه�ض من مكانه، فنه�ض مع���ه الأخ �سياد ال�سريازي؛ ما 

اأث���ار قلق اجلمي���ع. ف�ساأل ال�سهي���د باقري: »ما الأمر ي���ا اأخ حم�سن؟«، 

نه�ض الأخ ر�سيد ومل ينتظر جواًبا، �ساأل فوًرا: »هل �سّن العدو هجوًما؟

- نعم، لقد هاجم م�سيق ت�سذابة. حتركوا لنذهب.

توجهنا �سريًعا اإىل �سو�سنكرد. اأتذكر اأننا ذهبنا اإىل هناك مع الأخ 

ر�سي���د، كان الإخوة ل يزال���ون يغّطون بالن���وم، ومل يت�سّن لهم الّطالع 

على خرب الهجوم، فاأيقظناه���م. لقد تفاجاأت قواتنا بنا، ومل ي�سّدقوا 

اأنه���م معّر�سون للخطر. ا�ستعنت ب�ساّب يدعى »اإ�سحاقي« من �سواحي 

اأ�سفه���ان، وقد ن�ساأ يف النجف الأ�سرف ويجي���د اللغة العربية، وبدوري 

كن���ت اأفهم العربية بعد رحالتي اإىل الكويت، ف�سغلنا اأجهزة الال�سلكي 

ت من خالل جه���از ت�سجيل  عل���ى موجة الع���دو، وكان اإ�سحاق���ي يتن�سّ

مع���ّدل، فا�ستنت���ج اأّن اجلي�ض العراقي يتحدث وكاأن���ه عرب ج�سر �سابله 

1-  عبداهلل.
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ويعمل على اللتفاف على قواتنا.

قام الأخ ر�سيد باإخبار كّل من: مرت�سى القرباين وح�سني اخلرازي. 

لكنهم���ا مل ي�سّدقا ذل���ك. اأجاب مرت�س���ى: »اطمئّنوا لي����ض هناك اأي 

�س���يء«. وهذا م���ا اأزعج ر�سي���ًدا الذي خط���رت بذهنه فك���رة فاأجابه: 

»ح�سًن���ا، م���ا دام لي����ض هن���اك اأي �سيء، توّج���ه مع خ���رازي اإىل ج�سر 

�سابل���ه، اأريد التحدث معك«. بعد دقائق ات�س���ل مرت�سى نف�سه قائاًل: 

»لقد ا�ستبكنا مع قوات العدو«. 

ا، حيث حم���ل ال�سيد رحيم �سف���وي �سالًحا  كان���ت ليلة عجيب���ة حقًّ

وجعبة وتوّجه نحو املواجهة، ومل يلتفت اإىل نداءاتنا ومل يجب عليها.

�سملتنا يف تلك الليلة رحمة اهلل، دّمر الإخوة اأول دبابة عراقية فوق 

ج�س���ر �سابله، فتقدمت دبابة ثانية لإزاحة الأوىل من طريقها فاأُ�سيبت 

ا. وهكذا تراكمت عدة دبابات  ا. فاأر�سلوا ناقلة جند، فدمرت اأي�سً اأي�سً

وناقالت جند بع�سها فوق بع�ض، فكان منظًرا مده�ًسا.

مل يوّفق العدو يف خّطته املفاجئة، وواجه مقاومة �سر�سة من كتائبنا 

التي تدافعت اإىل املكان، ما ا�سطر قواته للرتاجع.

كان هجوم العدو هذا يوم 6 �سباط، وهدفه من ذلك هو الو�سول اإىل 

مدينة الب�ستان يوم »11 �سباط« لكونه ذكرى انت�سار الثورة، وذلك باأمر 

مبا�سر من �سدام. لكنهم بعد اأ�سبوع من املواجهات تلّقوا هزمية نكراء.

ا، ي�س���رخ وينادي  خ���الل املواجه���ات كان الأخ ر�سي���د متحّم�ًسا جدًّ

ا ليبحث  بانفعال �سديد؛ ف�سعر بنوبة اأمل يف معدته، اأخذ م�سباًحا يدويًّ

ع���ن قطعة خبز. تقدمت نحوه فوجدت���ه يتلوى من الأمل، مل اأكد اأقرتب 

من���ه حت���ى رفع غط���اًء اإىل جانبه بحًث���ا عن اخلب���ز، واإذ به يجد حتت 

الغط���اء �سهيًدا، فانفجر بالبكاء قائ���اًل: »هوؤلء ا�ست�سهدوا، واأنا اأبحث 

عن خبز!«.

المتحف الصحراوي
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كانت جغرافيا منطقة العمليات �سعبة، خا�ض املعتدون قتاًل �سديًدا 

للحف���اظ عل���ى مواقعهم، وا�ست�سهد لنا عدد كبري م���ن الإخوة املقاتلني 

الأع���زاء، م���ا زاد م���ن ال�سغ���ط النف�سي عل���ى الق���ادة وامل�سوؤولني عن 

احل���رب. كل هذه العوامل دفعت الأخ ر�سي���د ليقول بعد هذه العمليات: 

»لقد �سّيبتني عمليات ت�سذابة«.

بعد ع���دة اأيام، ح�سر �سيف من كوري���ا اجلنوبية وحّل عند الفرقة 

املدّرع���ة 92. توّجهت مع ال�سهيد ح�سن باقري اإىل ج�سر �سابله. عندما 

راأى ال�ساب���ط الكوري الدبابات واملاللت مرتاكمة فوق بع�سها البع�ض 

على اجل�سر واإىل جانبه، ده�ض وقال: »اإنها دبابات T72 كيف ا�ستطعتم 

تدمريها؟ اإنه اأمر م�ستحيل«.

اأجاب���ه باقري: »توّج���ه الإخوة اإليه���ا، و�سع���دوا اإىل برجها، ورموا 

القنابل اليدوية داخلها«.

تعّج���ب ال�سيف وقال: »لو حدث ذلك عندن���ا يف كوريا، لكّنا اأحطنا 

، ودعونا النا�ض 
)1(*

���ا الدباب���ات ب�سياج، واتخذن���ا منها متحًف���ا ميدانيًّ

للح�سور وم�ساهدة هذا املنظر«.

اأجاب���ه ال�سهي���د باقري بنظ���رة ذات مغ���زى: »لو اأردن���ا فعل ذلك، 

�سيك���ون علين���ا اأن ن�سع �سياًج���ا حول كل اجلبهات«. ث���م �سحك وقال: 

»لكن ذلك �سيكّلفنا ماًل كثرًيا«. 

��������

الطلق.  الهواء  في   -1



االستخارة

بع���د �سهر واحد على انته���اء املواجهة ال�سعب���ة يف م�سيق ت�سّذابه، 

ب���داأت عملية »الفتح املب���ني« يف منطقة »د�ست عبا����ض« و»عني خو�ض«. 

رغم اأّن الفا�سل الزمن���ّي بني العمليتني كان ق�سرًيا، لكن قواتنا كانت 

بجهوزية اأعلى، والقيادة مبهارة اأرقى. لذلك جرى تنظيم األوية اجلي�ض 

واحلر�ض ب�سكل اأف�سل. وعقدت اجتماعات منتظمة، وبلغ التن�سيق بني 

الأخ حم�سن ر�سائي والعميد �سياد ال�سريازي م�ستواه املطلوب.

ونح���ن بدورن���ا كنا منار����ض بكل ق���وة عملية ا�ستقط���اب املتطوعني 

وتدريبه���م واإر�ساله���م اإىل الألوي���ة والكتائب. ويف تل���ك الأيام انطلقت 

�س���رارة ت�سكي���ل الألوية ح�سب املحافظات. ففي اأح���د الأيام، نظر الأخ 

حم�سن ر�سائي اإىل مهدي باكري يف مقر كربالء، وقال له: 

 .
1
— اذهب و�سكل لواًء با�سم عا�سوراء من اأبناء مدينة تربيز

حتى ذلك احلني، كان املقاتلون من اأبناء مدينة تربيز من�سوين حتت 

1- ال�سهي���د مهدي باكري، ولد عام 1954م في مدينة )ميان دو اآب(، بعد هذا الأمر قام بت�سكيل 
»ل���واء عا�س���وراء«، ثم حّوله اإلى فرقة، يكفي اأن اأقول في���ه اإّنه كان من الإخوة الذين �سبق اإدراكهم 

عمرهم، وكان يعمل بما يعلم، كان قائًدا عملًيا يحب قواته التي تحت اإمرته ويعطف عليهم بعدل. 

وم���ن ذلك اأنه عندم���ا حو�سر مع قواته خالل عمليات بدر، طلب من���ه ال�سهيد اأحمد الكاظمي اأن 

يعب���ر نهر دجلة وي�سي���ر لم�سافة كيلومتر واحد بي���ن الخط 1 و2 لينجو بنف�س���ه، اإل اأنه رف�ض ذلك 

مك���رًرا، وقال لن اأع���ود اإل مع قواتي. اإلى اأن اأ�سيب بر�سا�س���ة وا�ست�سهد في 1985/2/14م فحمله 

رفاق���ه ف���ي زورق لنقله اإلى خلف خ���ط المواجهة، لكن العدو ا�ستهدف ال���زورق بقذيفة )ب½ 7( 

فغرق الزورق ومعه ج�سد ال�سهيد باكري.
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ل���واء »النجف الأ�سرف« بقيادة الأخ اأحمد كاظم���ي. اإل اأّن الإقدام على 

خطوة ت�سكيل لواء لكل حمافظة جرت ب�سرعة لت�سمل كل املحافظات.

عالوة على ذلك، فاإننا با�سرنا مرحلة �سّن الهجوم وحترير املناطق 

املحتل���ة، وقد توّحد النا�ض بعد التخل�ض من مرحلة التعقيد ال�سيا�سي، 

الت���ي انتهت بطرد املنافق���ني وانك�ساف موؤامراته���م، واأ�سحت الإدارة 

ال�سيا�سية �سبه موحدة، ما جعل النا�ض يقفون �سفوًفا طويلة للتطوع يف 

القتال، وتقدمي الدعم اإىل اجلبهات.

قطعن���ا املراح���ل الأوىل ال�سعب���ة للح���رب، وفككن���ا احل�س���ار عن 

عب���ادان، وتبّدلت الظروف بحيث مل يعد العدو يجروؤ على التقدم و�سن 

الهجمات، لذلك انتقل اإىل مرحلة الدفاع وتثبيت مواقعه. ويف املقابل، 

مل نتوق���ف ع���ن �سن الهجمات لتحري���ر اأرا�سينا املغت�سب���ة و�سوًل اإىل 

احل���دود. لذلك جاءت خط���وة قوات حر�ض الث���ورة الإ�سالمية بت�سكيل 

األوية املحافظات، لتخل���ق اجلو املنا�سب من اأجل تنفيذ اأف�سل عمليات 

الدفاع املقد�ض واأجنحها.

يف بداي���ات �سه���ر اآذار 1982م، ت�ساع���َد غلي���ان ق���وات احلر����ض 

واجلي�ض يف �سمال غرب خوز�ستان، واكتملت املعلومات وال�ستطالعات 

والدرا�س���ات لتنفي���ذ عمليات »الفتح املب���ني«. كانت منطق���ة العمليات 

وا�سع���ة جًدا، ومليئ���ة بالت�ساري�ض ال�سعبة، فيما كان���ت معلوماتنا عن 

جغرافي���ا الأر�ض خلف خطوط الع���دو قليلة، معظمها من و�سف اأهايل 

ا اأحياًن���ا. اأتذّكر اأنن���ا �سعينا  ���ا ومتناق�سً خوز�ست���ان الذي ج���اء ناق�سً

ا. لإكمال معلوماتنا عنها بال�ستعانة برعاة تلك املنطقة اأي�سً

م��ه��دي زي��ن ال��دي��ن ك��ان اأح���د امل�����س��وؤول��ني ع��ن ع��دة جمموعات 

اأهايل �سرياز  الإخوة من  ا�ستطالع، وكان يتحرك دوًما مع عدد من 



185

.
1
ممن نقلتهم اإليه

حتركاتنا الكثرية جلمع املعلوم���ات ت�سري اإىل اأهمية منطقة »د�ست 

عبا����ض« و»عني خو�ض« لدى م�س���وؤويل الدفاع املقد�ض. فق���د رّكز العدو 

من���ذ الأي���ام الأوىل لعتدائه على اإي���ران، على هذه املنطق���ة، ليتمكن 

ب�سهول���ة من حما�س���رة حمافظ���ة خوز�ست���ان والو�س���ول اإىل مركزها 

الأهواز، لذلك احتّلها �سريًعا قبل خرم�سهر وغريها. لكنه عندما و�سل 

اإىل ج�سر ن���ادري واجهته القوات ال�سعبية املحلية من اأهايل خوز�ستان 

ا منيًعا بوجهه، وتوقف زحف املحتّل بعد معارك �سارية مع  م�سّكل���ًة �سًدّ

قوات حر�ض الثورة الإ�سالمية واجلي�ض الإيراين.

لك���ن قبل و�س���ول العدو اإىل اجل�سر كان اللواء امل���درع »37 �سرياز«، 

واأحد األوية الفرقة 92 خوز�ستان املدرع قد ا�ستقرا يف مواجهة العدوان، 

وارتف���ع الكثري من اأفراد هذين اللواءين �سه���داء. كما تعّر�ض بع�سهم 

لالأ�س���ر، بينم���ا ا�سط���ر الباق���ون للرتاجع، ودم���رت الأ�سلح���ة الثقيلة 

والآليات اأو نهبت.

مل تكد متّر اأيام قليلة حتى قام اجلي�ض الإيراين بتنفيذ عملية كربى 

ا على العتداء ول�ستعادة املناطق املحتلة،   رًدّ
2
بقيادة العميد ظهري جناد

1- ال�سهي���د مهدي زين الدين م���ن مواليد طهران 1959/10/9م. قائد خ���الق، له �سخ�سيته، تراه 
مبت�سًم���ا دوًما، نلت �سرف مرافقته في �ساحات الحرب المختلف���ة، اأ�سرته مجاهدة، اعتقل والده 

ع���دة م���رات في عهد ال�ساه وتعر����ض للتعذيب والنفي. فن�س���اأ مهدي في كنف تل���ك الأ�سرة ليكون 

مجاهًدا خلوًقا. طرد من المدر�سة لرف�سه النت�ساب اإلى حزب »ر�ستاخيز« )البعث( في الثانوية. 

بع���د انت�سار الث���ورة توجه اإلى غرب اإي���ران لمواجهة الفئات النف�سالية ف���ي محافظة كرد�ستان 

الإيراني���ة. وعن���د ب���دء الع���دوان العراقي توج���ه اإلى الجن���وب، وتقّل���د م�سوؤوليات متع���ددة اأمنية 

وع�سكرية، �سكل لواء علي بن اأبي طالب Q لمحافظة قم، الذي تحول اإلى فرقة. خالل ممار�سته 

لمهام���ه قائًدا للفرق���ة، تعّر�ض مع اأخيه في طريق �سرد�ست - كرمن�ساه لالغتيال ملتحًقا بالرفيق 

الأعل���ى في 1984/11/17م. ق���ال الإمام الخامنئي عنه: »اإّن قائد ه���ذه الفرقة ال�سهيد مهدي زين 

ا من النجوم ال�ساطعة، وقد اآلمنا فقده«. الدين هو حًقّ

2- العميد ظهير نجاد عّين في ت�سرين الأول 1981 رئي�ًسا لالأركان الم�ستركة للجي�ض الإيراني، وفي 
ع���ام 1987م اأ�سحى عم���اًدا، وفي 1989/10/27م عّين رئي�ًسا لفريق الم�ست�سارين الع�سكريين للقيادة 

العامة للقوات الم�سلحة. وفي عام 1999م اأ�سيب ب�سكتة دماغية وتوفي فدفن في رو�سة الزهراء.

االستخارة
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لكنه مل يوفق. وبقيت منطقة وا�سعة من غرب اأندمي�سك حتت الحتالل 

ملدة )17( �سهًرا، من تاريخ العدوان ال�سدامي حتى نهاية اآذار من العام 

الفتح  لعمليات  انطالق  نقطة  كانت  لتحريرها،  قنا  ُوفِّ عندما  1983م. 

املبني. خالل مدة الحتالل هذه، حتولت معظم مدن حمافظة خوز�ستان 

اإىل م�سرح لقذائف املدفعية العراقية. وكّنا ننوي حتريرها قبل تنفيذ 

عمليات »طريق القد�ض« يف منطقة الب�ستان. وي�سري اإىل ذلك تاريخ البدء 

وثائق احلرب. لكن اخلطة تغرّيت فيما  بال�ستطالع وطريقته بح�سب 

بعد، ونّفذنا عمليات »طريق القد�ض« ح�سبما ذكرت اأنًفا، وفيما بعد قمنا 

بح�سد الإمكانات الالزمة ا�ستعداًدا لتحرير منطقة د�ست عبا�ض.

اأذك���ر اأّن اأخبار ه���ذه العمليات جّرت اإىل اجلن���وب كثرًيا من قوات 

حر����ض الثورة الإ�سالمي���ة الذين كانوا يخو�س���ون املواجهات مع اأعداء 

الث���ورة الإ�سالمي���ة واجلي�ض ال�سدامي يف غرب الب���الد. ما زلت اأذكر 

�س���كل احل���اج اأحم���د متو�سلي���ان ومالحم���ه، فق���د ج���اء اإىل اجلنوب 

. كان���وا يلفتون 
1
م�سطحًب���ا كال م���ن ال�سهيد همت وال�سهي���د د�ستواره

الأنظ���ار اأينما ذهب���وا ب�سبب مالب�سه���م، فقد كانوا يرت���دون ما ي�سبه 

مالب����ض اأه���ايل املناط���ق الب���اردة؛ جاكيًتا اأمريكي���ة و�س���رواًل �سميًكا 

ووا�سًعا، اأ�سبه باملالب�ض الكردية.

و�س���ّكل ح�سورهم مقدمة لت�سكيل اللواء )27( با�سم »حممد ر�سول 

1- ه���وؤلء ال�سه���داء الثالث���ة كان���وا الأركان الأ�سا����ض لت�سكيل اللواء ال���ذي تحول اإل���ى فرقة محمد 
ر�س���ول اهللP. ال�سهيد الكبي���ر اأحمد متو�سليان، ولد ع���ام 1953م في طهران، وه���و الموؤ�س�ض الأول 

له���ذه الوحدة المنت�س���رة واأول قائد لها، اأ�سر في لبن���ان بتاريخ 1982/7/3م عل���ى يد عمالء الكيان 

ال�سهيون���ي. وال�سهيد محم���د اإبراهيم همت، ولد عام 1955م بمدين���ة �سهر�سا، اأكمل م�سيرة �سلفه 

قائًدا للفرقة، و�سّطر مالحم خالدة في الحرب اإلى اأن حلقت روحه �سوًقا لل�سهادة في عمليات خيبر 

في 1984/3/14م، ليلتحق بركب �سهداء جزيرة مجنون. ال�سهيد د�ستواره، ولد عام 1949م في طهران. 

بعد ا�ست�سهاد ال�سهيد همت اأ�سبح نائًبا لل�سهيد عبا�ض كريمي في فرقة »محمد ر�سول اهلل« P، بعد 

ا�ست�سهاد كريمي قائد الفرقة في عمليات كربالء الأولى. وا�ست�سهد بمدينة مهران بتاريخ 1986/7/3 

م، وقد �سبقه اأحد اإخوته، كما التحق به اأخوه الثاني �سهداء في الدفاع المقد�ض.
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اهلل«P« بالتع���اون مع الإخوة من اأه���ايل طهران، وبقيادة احلاج اأحمد 

متو�سليان.

كنت قد اأ�سلفت �سابًقا اأننا عّززنا ال�ستطالع واملعلومات كثرًيا، كان 

الإخ���وة يتوّغلون من حماور: �سو�ض، ج�سر نادري، منطقة اأخرى تعرف 

مبح���ور بئر النفط، ومرتفع���ات �سبتون، ليح�سلوا عل���ى املعلومات من 

قلب العدو ويحملوا اإىل املقر اأخباًرا جديدة.

حتى اإين اأذكر اأّن احلاج كاظم حقيقت الذي كان من �سباب �سرياز 

يف حم���ور فار�سيات، واأحلق مبجموعة مه���دي زين الدين لال�ستطالع، 

كان ي�سح���ب حم�سن ر�سائي مع���ه اإىل اخلطوط اخللفية للعدو، ويريه 

مدفعيته���م على بعد كيلومرتي���ن فقط. فِفرق ال�ستط���الع كانت تعمل 

عل���ى مراقب���ة العدو بدّق���ة اإىل هذا احل���د. علًم���ا اأّن الع���دو نف�سه قد 

هّي���اأ الأر�سية لذل���ك، حينما بلغ )اأواخر(ع���ام 1980م مرحلة التوقف 

الإجب���اري ع���ن ال�ستمرار يف الع���دوان، واأخذ يدافع ع���ن مواقعه التي 

احتله���ا يف خطوط وحم���اور غري منظمة، بحيث مل يك���ن لديه اأي خط 

م�ستقي���م يف اأي منطقة، ما جعل ا�ستطالع مواقع���ه، بل النفوذ داخلها 

وتدمري مدفعيته اأمًرا �سهاًل، عرب خطوطه اخللفية.

فيم���ا بعد، علمن���ا من خالل وثائق العدو وتقاري���ره اأّنه يقوم بر�سد 

حتركات فرق ال�ستطالع الإيراني���ة، مثاًل ذكر �سابط الر�سد املعادي 

يف تقري���ر ل���ه اأن فريَق ا�ستطالع اإيرانيًّا قد اخ���رتق منطقة »تي �سكن« 

املرتفع���ة �سمال غرب »د�س���ت عبا�ض« جلمع املعلوم���ات. لكن ال�سابط 

نف�س���ه عاد ليوؤكد يف تقريره اأنه ل يتوق���ع اأي هجوم من تلك املرتفعات 

ب�سبب وعورتها، واأن هذا املحور ل ي�ستوعب �سّن اأي هجوم منه. 

حينها، اعتقدت اأّن ال�سابط العراقي حمّق، لأن �سن هجوم انطالًقا 

م���ن تل���ك املرتفع���ات الوع���رة نح���و الأ�سف���ل، وم�ساركة ق���وات كبرية، 

االستخارة
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وعبوره���م م���ن م�سيق جبلي �سيق ج���ًدا اأمٌر م�ستبعد. لك���ن الإخوة ما 

لبثوا اأن فعلوا ذلك لياًل، وجنح هجومهم.

وهك���ذا، رغم كل تلك اخلطوات الحتياطي���ة، والن�ساطات الوا�سعة 

لر�س���د مواق���ع العدو وتكتيكات���ه الدفاعية، ومراجعتنا تل���ك املعلومات 

كلّم���ا اق���رتب موعد الهجوم، اإل اأن و�سع ت�سليحن���ا كان �سيًئا، ومل نكن 

منل���ك توازًنا م���ع العدو اإل يف قواتنا احلا�س���رة واملوؤمنة، اأما يف جمال 

الت�سليح والتجهيز، فكان الفارق بيننا كالفارق بني الأر�ض وال�سماء.

لكّنن���ا قمنا بن�ساط���ات هند�سية كثرية، هي ثم���رة اإيثار وت�سحيات 

الإخ���وة يف موؤ�س�سة جه���اد البناء والفرق الهند�سي���ة للجي�ض واحلر�ض، 

واأهمه���ا فت���ح »م�سي���ق ذليج���ان« و�سق طري���ق يف منطقة وع���رة جًدا، 

والدعم امل�ستمر طوال مراحل �سق الطريق وبناء التح�سينات املختلفة.

ويف جانب اآخر، قام الإخوة يف جهاد البناء مبوؤازرة عنا�سر ال�سحة 

بتجهيز اأول م�ست�سفى ميداين كبري ي�سم غرفة عمليات، مما �ساهم يف 

اإنقاذ اجلرحى ب�سكل فّعال.

توجه���ت م���ع الأخ ر�سي���د وال�سهيد باق���ري اإىل املنطق���ة التي ُتدعى 

بئ���ر النفط ومرتفع���ات »تي �سك���ن« لدرا�سة و�سع الق���وات فيها، كانت 

اإح���دى �سيارات لواء الإمام احل�سني Q الت���ي حتمل مدفًعا مزدوًجا 

ا للطائرات قد �سقطت اأ�سفل الوادي، بينما يقف م�سوؤولو اللواء  م�س���اًدّ

واملقاتل���ون الذين اأنقذوا ال�سائق اجلري���ح مت�سّمرين وهم ينظرون اإىل 

اأ�سف���ل املرتفعات، وي�سريون اإىل ال�سيارة باأيديهم. عندما و�سلنا اإليهم 

وجدنا اأنهم ا�ستعلوا غ�سًبا، حتى اإّن اأحد ال�سباب من اأ�سفهان خاطب 

ال�سهيد باقري قائاًل:

— يا اأخ ح�سن هل راأيت كيف فقدنا كل راأ�سمالنا؟!

ا جًدا لهذا اللواء  فقد كان يعترب ذلك املدفع امل�ساد للطائرات مهًمّ



189

اإىل درجة اأّنه بات راأ�سماله.

وقد و�سل بنا �سّح الت�سليح اإىل درجة اأننا يف ليلة بدء الهجوم، باتت 

ق���وة امل�ساة ج���ّل اعتمادنا. ومل نعتمد على ن���ريان املدفعية كثرًيا. علًما 

اأّن ق���وات احلر�ض واجلي�ض كانا قبل تنفي���ذ الهجوم قد اأعّدا مًعا اأربعة 

مراك���ز قيادة تكتيكية; فات�ساع املنطقة، و�سرورة التن�سيق بني اجلي�ض 

.
1
واحلر�ض، اأجرب امل�سوؤولني على ذلك

هذا هو ظاهر الق�سة، لكن خلف ال�ستار كمنت بع�ض الأمور املبهمة، 

وت���ردٌد كبري يف اتخ���اذ القرار ح���ول العمليات، واخت���الُف الآراء حول 

كيفي���ة العمليات كان �سم���ًة بارزة بني قادة العملي���ات يف اجتماعاتهم. 

ف���راأى بع�سهم �سرورة حف���ر القنوات للنفوذ منها لي���اًل اإىل العدو، اأو 

اإىل جبهت���ه اخللفي���ة. بينم���ا راأى بع�ض اآخ���ر �سرورة الرتّي���ث وزيادة 

عدي���د الق���وات ب�سبب ات�ساع منطق���ة العمليات، رغم وج���ود مئة كتيبة 

م���ن احلر����ض والتعبئة و35 كتيبة م���ن اجلي����ض. وكان مرّبرهم للرتّيث 

اأنن���ا بعد النت�سار لن نتمكن م���ن الحتفاظ بهذه املناطق الوا�سعة من 

خ���الل هذا العديد فقط، خا�س���ة اأّن العدو اأح����ضّ بتحركاتنا قبل اأيام 

من �سن الهج���وم، وبداأ بال�ستعداد، وقد �سّن هجوًما من الرقابية �سد 

1- مق���ر القد����ض كان من بين تلك المقرات، وتوالى على القيادة فيه الأخ عزيز الجعفري والعقيد 
�سهبازي لقيادة لواءين من الجي�ض وثالثة األوية من الحر�ض كانت م�ستقرة �سمال غرب خوز�ستان 

ومقاب���ل مرتفعات تي �سكن ومنطقة بئر النفط. المقر الآخر هو مقر الن�سر بقيادة ح�سن باقري 

والعقي���د ح�سني ال�سعدي وعديده اأربعة األوية من الجي����ض وثالثة األوية من الحر�ض، يتمو�سع عند 

ج�س���ر نادري ومرتفع���ات �سبتون �سمال �سو����ض. والثالث مقر الفجر بقيادة مجي���د بقائي والعقيد 

اأزغم���ي بعدي���د فرقة من الجي�ض واأربع���ة األوية من الحر�ض ويتمو�سع ف���ي الجبهة ال�سرقية مقابل 

مدينة �سو�ض. والرابع مقر الفتح بقيادة ال�سيد رحيم �سفوي والعقيد نياكي بعديد ثالثة األوية من 

الجي����ض وثالثة األوية من الحر�ض ويتمو�سع جنوب غرب �سو����ض وجبال مي�سداغ. بعد هذه العملية 

وقب���ل عملية تحرير خرم�سهر اأ�سبح رحيم �سفوي م�سوؤول عمليات مقر كربالء، ور�سيد قائد مقر 

الفت���ح، وكلفت اأنا وبع�ض الإخوة بتولي م�سوؤولي���ة الأق�سام المختلفة لهذا المقر. اأنا رئي�ض اأركانه، 

ومحم���د باق���ري الأخ الأ�سغ���ر لح�سن باقري م�س���وؤول الأم���ن، واأ�سغر كاظمي م�س���وؤول العمليات، 

وال�سهيد �سنيع خاني المدير الداخلي.

االستخارة
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مق���ر الفجر، ورغم تقهق���ره �سريًعا، لكن متو�سعن���ا اختل هناك، وزاد 

من الرتدد.

ه���ذه احل���ال اأّدت اإىل رف���ع الأم���ر اإىل �سماح���ة الإم���ام اخلمين���ي 

لال�ست�سارة، فاقرتحوا اأن يق�سد اأحدهم طهران للقاء �سماحته. اأذكر 

اأنن���ا كّنا يف مق���ر كربالء قرب دزفول وكان اأحد طي���اري القوة اجلوية 

حا�سًرا يف الجتماع فقال:

— م���ن يريد الذهاب ميكنن���ي اأن اأنقله بطائ���رة )F-5( اإىل طهران 

.
1
خالل 20 دقيقة

نظر ال�سهيد �سياد ال�سريازي اإىل الأخ حم�سن ر�سائي قائاًل:

— م���ن الأف�س���ل اأن تذهب اأنت للقاء �سماح���ة الإمام اخلميني}، 

لتعرف راأيه، وتعود �سريًعا.

وافق الأخ حم�سن، وات�سل مبكتب الإمام اخلميني للتن�سيق، وتوّجه 

اإىل طهران.

قدم الإمام اخلميني بع�ض التو�سيات العملّية، ورف�ض اأن يعتمد على 

ال�ستخارة، وقال: »اإذا مل ت�سلوا اإىل نتيجة واتفاق، ا�ستخريوا اأنتم«.

يبدو اأّن الأخ حم�سن ر�سائي اأثناء عودته اإىل مقر كربالء قد ا�ستخار 

اهلل، فكان���ت النتيجة اآية {اإنا فتحنا لك فتًحا مبينا}؛ لذلك اأطلق 

عل���ى العملية ا�سم "الفت���ح املبني"، واأخرب �سائر القادة بذلك، فو�سعوا 

ترّددهم جانًبا وا�ستعدوا لتنفيذ الهجوم.

��������

1- تمت تلك الرحلة بطائرة )F- 5( للتدريب، وهي �سالحة لحمل �سخ�سين.



رواية الفتح

اإّن اأهمية النت�سار يف عمليات »الفتح املبني« تكمن يف اإبعاد كثري من 

م���دن وقرى جنوب حمافظة خوز�ستان وغربها، مثل: »�سو�ض« و«دزفول« 

و«اأندمي�سك«، عن مدى قذائف املدفعّية العراقّية وجمال �سواريخ اأر�ض— 

اأر����ض. وبتحري���ر املنطق���ة التي تقع غرب نه���ر »كرخ���ة«، تنّف�ض اأهايل 

خوز�ستان ال�سعداء، وحت���ّرر بذلك �سمال هذه املحافظة بالكامل. كان 

الع���دو ق���د حرمنا طوال �سبعة ع�سر �سهًرا م���ن التنّقل عرب خم�ض طرق 

موا�سالت اأ�سا�سية يف »خوز�ستان«، اأهمها طريق »دزفول— دهلران«. 

حتّددت اأربع نقاط للهجوم يف عمليات »الفتح املبني« هي: »�سو�ض«، 

مرتفعات »�سبتون«، جبل »مي�سداغ«، مرتفعات »تي�سكن«. وكان انطالق 

الهج���وم فجر يوم 1982/3/21م، م���ع تغطية �سعيفة جًدا من املدفعية 

الثقيلة والهاون. يف املقابل، ح�س���د العدو ثماين فرق اأ�سا�سّية جمّهزة، 

فبداأت معركة غري متكافئة، خا�ستها قّواتنا ب�سورة قتالّية ملحمية. 

مل تكن احلرب يف منطقتي »د�ست عبا�ض« و«عني خو�ض« الوا�سعتني 

ج���ًدا كمعرك���ة فك احل�س���ار عن »عب���ادان« حتى تنته���ي خالل يومني 

ويتحّق���ق الن�س���ر خاللهما. فالتح�س���ري لهذه العملية ا�ستغ���رق اأ�سهًرا 

ع���دة، من تخطيط وا�ستطالع، وت�سكي���ل اأربعة مقاّر للقيادة، وم�ساركة 

�سّت���ني األف مقاتل موّزعني على اأربع مناطق. كان الهدف ال�سرتاتيجي 
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للعملية هو حما�سرة فرق عدة للعدو، ودفع خطوطه اخللفية التي ت�سم 

ثالث ع�سرة فرقة ولواء.

بداأت عمليات »الفتح املبني« بحادثٍة لطيفة ح�سلت معي ومع القائد 

ر�سي���د. فق���د اأُن�سئ مقر اأ�سا�س���ي ملركز قيادة »كربالء« ق���رب »�سد دز« 

ليكون اأقرب اإىل منطقة العمليات، وكان املكان اجلديد م�ستحدًثا بحيث 

كان يتوّجب علّي، كم�سوؤول تاأمني القوات القتالية، وعلى ر�سيد كم�سوؤول 

للعمليات يف مقر كربالء، اأن ن�ستعلم لن�سل اإىل املكان ب�سيارة »بيكان«.

و�سلنا مدينة »�سو�ض«، ومن هناك، �سلكنا طريًقا جلهة اليمني ينتهي 

عن���د ال�سد. كان يتوّجب علين���ا قبل بلوغ ال�سد اأن جن���د الطريق املوؤّدي 

اإىل املق���ر، لكن اأي لوحات اإر�سادية مل تكن موجودة لتدّلنا عليه. مررنا 

�سة نحو جمموعة اأو كتيبة  بطرق عدة فرعية يظهر اأنها ممرات خم�سّ

ول تبدو كممّر رئي�ض نحو مقر القيادة امل�سرتكة للجي�ض واحلر�ض.

لكّننا تقّدمنا حتى راأينا عن بعد )300( مرت حار�ض ال�سد، ما يعني 

اأنن���ا قد �سرنا كيلومرتات اإ�سافي���ة. وقد حان موعد الجتماع يف املقر، 

ومل يبَق اأمامنا جم���ال للتجوال، مّما دفعنا اإىل العودة من حيث اأتينا، 

ومل يخط���ر ببالنا اأّن احلار����ض �سيظن اأّننا من الطابور اخلام�ض اأو من 

املخربني، واأنه قد ي�ستهدفنا.

فجاأًة، انهم���ر الر�سا�ض علينا مينًة وي�س���رًة، ف�سغطت على دوا�سة 

البنزي���ن وانطلقت ب�سرعة )120(، يف حني كان الأخ ر�سيد ي�سرخ بي: 

»توق���ف«، لكنن���ي مل اأُ�سِغ اإليه. ف�سربني على كتف���ي بقب�سة يده مرات 

عدة �سارًخا: »قلت لك توقف«. لكنني اعتربت اأن الوقوف يعني املوت، 

بينم���ا راأى ر�سيد اأّننا يجب اأن نتوّقف كي نبق���ى اأحياء، تابعت طريقي 

ل�س���دة خويف، اإىل اأن وج���دت �سارًع���ا فرعيًّا انحرفت نح���وه، فاإذا هو 

طريق املقر.
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ترّجلنا من ال�سيارة التي اأ�سيبت بع�سرات الر�سا�سات، فقلت لالأخ 

ر�سيد: »رحم اهلل واِلَدي احلار�ض لأنه لو رفع �سالحه اإىل الأعلى قلياًل 

لأ�ساب مّنا مقتاًل«.

— اإًذا فلنعد اإليه لنقّدم له جائزة على لطفه بنا.

�سحكُت وقل���ت: »اأعطني اجلائزة، لأنن���ي مل اأنّفذ طلبك بالتوقف، 

واأو�سلتك اإىل املقر حًيا«.

كان���ت خّطتن���ا مرهونة بتنفيذ اأرب���ع مراحل ت�سل بن���ا اإىل الن�سر 

الكامل. يف املرحلة الأوىل، �سّنت كتائب مقر القد�ض هجوًما انطلق من 

غ���رب »نهر ت�سيخاب« ومتّكنت يف ال�ساع���ات الأوىل من حترير منطقة 

وا�سعة من »عني خو����ض« و�سّدت الطريق على اخلطوط اخللفية للعدو. 

لكّن العدو نّفذ هجمات متالحقة حتى ا�ستعاد بع�ض النقاط.

وعندم���ا قام الإخ���وة يف فرقة »27 حممد ر�س���ول اهلل P« باخرتاق 

اخلط���وط اخللفي���ة للع���دو يف منطقة »علي غ���ره زد«، اأُ�سكت���ت مدافع 

العدو، مّما ا�سطره للتوقف عن هجومه امل�ساّد ومن ثم الرتاجع.

 ثم 
1
ومتكّن���ا يف ه���ذا املحور م���ن حترير مثلث ط���رق »قه���وه خانه«

مرتفعات »�ساوريه«.

اأم���ا يف حم���ور »مقر الفج���ر«، فلم نحّق���ق اأي تقّدم ب�سب���ب مقاومة 

الع���دو القوية، بل ا�سط���ّرت قواتنا اإىل الرتاجع يف هذا املحور، ما اأتاح 

الفر�س���ة لعدد من ق���اذيف )B7( با�سطياد دبابات الع���دو وترّتب على 

ذلك توّقف الق�سف على الإخوة يف تلك املنطقة.

بعد م���رور يومني، بداأت املرحلة الثانية من العمليات، حيث مل يكن 

- اأو تقاطع المقهى.  1

رواية الفتح
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الع���دو يتوقع اأن نهاجمه م���ن حمور مغاير خلف مرتفع���ات »مي�سداغ«. 

هذا الهج���وم ال�ساعق الذي انطلق من م�سي���ق »ذليجان« و»الرقابية« 

ومرتفعات »مي�سداغ« ت�سّبب بت�ستي���ت قوات العدو التي مار�ست �سغًطا 

�سدي���ًدا على وحدات مق���ر القد�ض، ومتّكنت من حما�س���رة قوات الأخ 

»خ���رازي«، اإل اأن���ه رف�ض الن�سحاب والرتاج���ع اإىل اخللف، ف�ساًل عن 

اختف���اء كتيبت���ني ل�ساعات ع���دة، لكنهما ما لبثتا اأن عادت���ا اإىل ميدان 

املعرك���ة. مل ي�سل���م العدو م���ن املفاج���اآت، فتعّر�ض من جدي���د لهجوم 

مباغت من خلف خطوطه �سّنته قوات »مقر الفتح«، واأُ�سر عميد عراقي 

�سرد لنا ما حدث معه: 

»بعد انت�سارك���م علينا يف املرحلة الأوىل، كنا نعل���م اأّنكم �ست�سّنون 

هجوًم���ا ثانًيا، لذلك اأ�سدرنا اأمًرا بالبق���اء على ا�ستعداد تام، وتاأّهبت 

قواتن���ا داخ���ل املتاري�ض وهم ينتظ���رون �سّد اأي هج���وم. لكن النتظار 

ط���ال، ومل يح�سل اأي حتّرك على اجلبهة، فظنّنا اأّن الهجوم قد اأُلغي، 

ومل يع���د من م���رّبر لال�ستنفار. ونظ���ًرا حلالة الطمئن���ان التي �سعرت 

به���ا، فاإّنن���ي بّت ليلتي باملالب����ض الداخلية. واأثناء نوم���ي، اأح�س�ست اأّن 

فخ���ذي يوؤملني، فا�ستيقظت لأرى ما الأمر، فراأيت مقاتليكم يوقظونني 

لياأخذوين اأ�سرًيا«.

اأم���ا قوات العدو فقد �سّلت طريق اله���رب، فرتكوا معظم اأ�سلحتهم 

واآلياته���م يف امل�ستنقع���ات املواجهة له�سبة »ال�سن���دال« يف منطقة »مقر 

الفتح«.

وهك���ذا، �س���اءت ال�س���دف اأّن امل�ستنقع���ات الت���ي مل تتمك���ن ف���رق 

ا�ستطالعن���ا من العثور عليها، وذكرها يف التقارير، اأر�سدنا اإليها ذلك 

احل�سد الكب���ري من الآليات والدبابات وناق���الت اجلند العراقية الذي 

ا! علق فيها، ولول ذلك لعلقنا فيها اأي�سً
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وبنهاي���ة املرحلة الثانية م���ن عملياتنا، �سّنت ق���وات العدو هجمات 

جنوني���ة ب���كل الجتاهات، فت�سّدت له���ا الوحدات التي طه���ّرت املكان 

منه، وكان اأ�سر�ض تلك الهجمات ي�ستهدف حمور »مقر الفتح«، وم�سيق 

»الرقابية«، حيث وقع���ت معركة حامية، ف�سل العدو خاللها يف اخرتاق 

خطوطنا الدفاعية، اأو ال�سيطرة عليها. 

عندم���ا يئ�ض العدو يف هجماته املتكّررة من حتقيق اأي تقدم، وبّينت 

تقارير ا�ستجواب الأ�سرى اأن نظام القيادة قد تفّكك، اغتنمنا الفر�سة، 

و�س���در الأمر ببدء املرحل���ة الثالثة من العملي���ات، ل �سّيما بعد اإعالن 

بي���ان الإمام اخلميني ال���ذي كانت نتيجت���ه رفع معنوّياتن���ا عالًيا، ومل 

يعد اأحدنا يح�ّض بالتع���ب، ورف�ض كثري مّنا ا�ستبدالهم بقوات جديدة، 

وقرروا ال�ستمرار يف القتال حتى اآخر مراحله.

كان ه���دف العملي���ات يف املرحل���ة الثالث���ة هو حما�س���رة الوحدات 

لوا  العراقي���ة ب�سكل كام���ل، ويبدو اأّنهم اأدركوا ما كّنا نه���دف اإليه فف�سّ

الهرب على املواجهة، وقد اأّدى تقهقرهم اإىل حتقيق اأمرين هاّمني:

الأول: اإيج���اد الأر�سية املنا�سبة لت�سال مقراتن���ا القيادية بع�سها 

ببع�ض.

الث���اين: ا�سط���رار العدو للتخلي عن م�سيق »اأب���و غريب« الذي كان 

ي�س���كل نقطة ا�سرتاتيجية ل���ه، وذلك ب�سبب الهجم���ات املتالحقة التي 

قمنا بها، ما دف���ع القوات املعادية لال�ستقرار يف منطقة »ت�سنانة« و«دو 

�سلك« وغرب مرتفعات التينة.

لقد عرثنا على وثائق خطية كثرية تركها العراقيون يف اأر�ض املعركة، 

وق���د مّت ن�سر بع�سها، من بينها ر�سالة مهّمة من وثائق الفرقة اخلام�سة 

املدّرعة للجي�ض العراقي، موّقعة من »ماهر عبد الر�سيد« يقول فيها:

رواية الفتح
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اإن الأ�سل���وب القتايل للعدو خالل املعركة الأخرية يف منطقة انت�سار 

احلر�ض الثوري الرابعة، اأي »�سو�ض-دزفول« امتاز باخل�سائ�ض الآتية:

1— ق���وة امل�س���اة: �سّكلت الركي���زة الأ�سا�ض يف العملي���ات التي �ُسّنت 

بوا�سط���ة ق���وات كثرية الع���دد وُيعتمد عليه���ا، وعندما تاأك���د العدو من 

حتقيق انت�ساره املحدود، زّج ب�سالح املدّرعات اإىل اأر�ض املعركة.

2— ق���ام الع���دو مبهاجم���ة جناحي قواتن���ا بقواته الأ�سا����ض، واأّمن 

جبهته باأقل عدد من القوات.

3— اعتم���د العدو اأ�سلوب القتال والهجمات يف ال�ساعات الأوىل من 

الليل.

4— اأراد العدو من عملّياته الهجومية الو�سول اإىل مقرات الوحدات، 

والأركان، ومواقع املدفعية؛ ليتمّكن بذلك من �سّل بنية القيادة ومراكز 

الدعم الناري.

5— مل ي�ستخ���دم العدو يف هجماته الن���ريان املبا�سرة، بل ا�ستخدم 

نريان املدفعية الثقيلة واملوؤثرة اأثناء عملياته.

6— بخ���الف قواتنا، مل يتمكن العدو م���ن التفوق علينا يف ا�ستخدام 

القوات اجلوية واملحمولة جّوا، على الرغم من ا�ستخدام هذه القوة يف 

.
1
العمليات اأكرث من ذي قبل

لكن الأمر مل ينت���ِه عند هذا احلّد، واإمّنا جرت املرحلة الرابعة من 

العمليات، لأّن ال�سراع مع العدو ل يزال قائًما. ويف هذه املرحلة متكّنا 

م���ن توحيد كل مق���رات القيادة، فتوا�س���ل مقر الن�س���ر ومقر القد�ض 

م���ع مقر الفجر اإثر املواجهة مع الع���دو، وا�ستاأنفت القوات زحفها نحو 

احل���دود برفق���ة مقاتلي مق���ر الفتح الذي���ن عربوا م�سي���ق »ذليجان«، 

1- دونت هذا الن�ض في دفتر مالحظاتي بعد العمليات من دون ذكر تاريخه ورقمه.
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وتوجهوا نحو »برغازه ودو �سلك«.

كان���ت خ�سائر العدو ج�سيمة، فقد اأُ�سر له 17000 رجل، و�سقط من 

جن���وده اأكرث من هذا العدد بني قتيل وجري���ح، ما ترك اأثره على العدو 

خيب���ًة وف�ساًل، ما جعله يتوقع ا�ستمرار الهجمات عليه، واحتمال دخول 

ا. لكن يف �سباح يوم 29 اآذار، اأعلنت اإيران انتهاء عمليات  اأرا�سيه اأي�سً

»الفت���ح املب���ني«، فتنّف����ض العدو ال�سع���داء، و�سرع ببن���اء ودعم املواقع 

التي ان�سح���ب اإليها غرب نهر »دويرج«، وحتت ت���الل »اأبو غريب«، ويف 

»برغازه«، و»عني خو�ض«.

مل نك���ن نظّن اأّن���ه باإمكاننا اأن نحّرر كل تل���ك املناطق خالل ع�سرة 

اأي���ام، لول ال�سرعة الفائقة التي حتّركت بها قواتنا على اجلبهة، ولذا، 

كان القادة واملقاتلون بعد عمليات »الفتح املبني« مندفعني بقوة لإكمال 

املعرك���ة، وملوؤهم الإرادة والع���زم، وباخل�سو����ض اأّن الدعم قد اأتاهم 

من حيث مل يحت�سبوا، فبات���ت وحداتهم غنّية بالأ�سلحة واملعدات التي 

غنمته���ا من العدو، فللمرة الأوىل متتلك قوات حر�ض الثورة الإ�سالمية 

�سالح املدفعية من غنائم تلك العمليات.

يف اجلانب الآخر، اأدرك العدو اأننا �سوف نتوّجه �سريًعا نحو حترير 

مدين���ة خرم�سهر، ل���ذا �سرع بو�سع املوانع املعق���دة وال�سعبة حول تلك 

املدينة، واأعلن عن ا�ستعداده وجتهيز ثماين فرق كربى.

كلم���ا ُذكر ا�سم عمليات »الفتح املبني«، كانت اأفكاري تّتجه مبا�سرة 

نح���و مرتفع���ات »�سو����ض«، واأتذكر احل���اج »�سري علي �سلط���اين«، ذلك 

ا �سلطان قّراء »�سرياز«  ال�ساعر والقارئ املعروف م���ن �سرياز، كان حقًّ

ومن�سديها.

ذاع �سيت »�سري علي �سلطاين« �سريًعا يف �سرياز، وكذلك يف اأو�ساط 

رواية الفتح
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مقاتل���ي حمافظة فار�ض، لق���د اأّدى دور �ساعر اأه���ل البيت ومن�سدهم، 

فكان له اأ�سلوبه اخلا����ض يف الإن�ساد، الذي ي�سدر من �سميم قلبه، ما 

ي���رتك تاأث���ريه العجيب على امل�ستمع���ني. ول اأن�سى اأب���ًدا ج�سمه املمتلئ 

وقامت���ه الطويلة ح���ني يقراأ املجال�ض احل�سيني���ة للمقاتلني قبل عمليات 

»الفت���ح املب���ني« ب�سوت مميز وحن���ون، حيث كان يفتت���ح جمل�سه بهذا 

التعب���ري: »اإلهي، هل نوّفق نحن خّدام الإمام احل�سني Q اأن نكون يف 

�سحراء املح�سر مقطوعي الروؤو�ض كاأ�سيادنا حتى ل نخجل منهم؟«.

كان���ت هذه اجلمل ت�س���در من �سميم قلب احلاج »�س���ري علي« بنّية 

�سافية، فتمنح املقاتلني �سجاعة عجيبة خلو�ض القتال.

كما اأّن احلاج »�سري علي« نف�سه قد حّقق اأمنيته ليلة تنفيذ العمليات 

يف املرتف���ع »122 �سو�ض«. فقد اأ�سابته قذيف���ة )B7( مبا�سرة، وف�سلت 

راأ�س���ه عن ج�سده. ويف الي���وم التايل، قام احلاج »مو�سى ر�سا زاده« مع 

بع�ض الإخوة مبرافقة اأج�ساد ال�سهداء اإىل �سرياز، ومنهم ج�سد احلاج 

»�سري علي«.

ويف �سرياز، �سّلى على اأج�ساد ال�سهداء اآية اهلل احلائري، واندفعت 

وال���دة احلاج »�سري علي« و�سط اجلموع وهي تق���ول: »اإّن ابني اأو�ساين 

بدفن���ه يف الق���رب الذي اأع���ّده بنف�سه، واأم���ر ال�سيُخ احلائ���ري اأن ُيعمل 

بو�سية ال�سهيد«.

واملفاجاأة التي كانت تنتظر امل�سّيعني حلظة اإنزال ج�سد احلاج »�سري 

عل���ي« اإىل الق���رب، الذي كان قد حف���ره بنف�سه يف باح���ة م�سجد املهدي 

ا- يف �سارع زرهي �سرياز، اأّنه على قيا�ض ج�سده  -الذي بناه بنف�سه اأي�سً

من دون الراأ�ض! وكاأين به قد تعّمد حفر القرب على هذا النحو، بحيث ل 

ا ملا نزل يف القرب.  يّت�سع جل�سده وراأ�سه، ولو كان اجل�سد تامًّ



199

كذل���ك ل ميكنني اأن اأن�سى عامل دين فا�س���اًل كان موجوًدا معنا يف 

تلك العمليات، وكّلما تذكرته غمرتني ال�سكينة والهدوء، ومل اأعد اأذكر 

ا�س���م عائلت���ه. كان �سيًدا من اأهل املعنى، ي�سب���ه اآخرين مثله، لكّنه من 

القالئل الذين يرتكون اأثًرا، فعندما يتكلم تلتقط كالمه �سريًعا، وتعمل 

به. كان يذكر دائًما ق�سر العمر، وعدم تعّلق القلب باحلياة، ويقول: 

— ب���ني الإن�سان والآه هناك العمر الذي ل قيمة له... فاحلذر احلذر 

من اأن نَحّدث قلبنا بطول العمر، اإنها اخل�سارة والف�سل. واأن نظن اأننا 

اإذا رحلن���ا �سريًعا ف�سنموت؟ فكم م���ن اأنا�ض رحلوا �سريًعا وفازوا، وكم 

من اأنا�ض اأطالوا البقاء ثم ذهبوا ومل يفوزوا.

كان دائ���م الذكر لآيات الق���راآن والأ�سعار والأمث���ال، وي�سرح حكًما 

لأم���ري املوؤمن���ني عل���ي Q. اأتذكر م���ن اأقواله هذه اجلمل���ة مّما قاله 

عظماوؤن���ا: »قلب الأحم���ق يف ل�سانه، ول�س���ان العاقل يف قلب���ه« اأو »قلب 

الأحم���ق وراء ل�سانه، ول�سان العاقل وراء قلبه«. وكان يلتزم بقلة الكالم 

واخت�ساره.

رافقت���ه م���رة قب���ل العملي���ات م���ن مقر كرب���الء اإىل حم���ور »ج�سر 

الن���ادري«، فقال يل: »اإذا انت�سرنا اإن �س���اء اهلل، وو�سلنا اإىل )تقاطع 

املقهى( ذّكرين اأن اأرتدي عباءتي وعمامتي«.

ابت�سم���ت وقلت له: »يبدو اأنك مت���زح مولنا، فتقاطع املقهى حمتّل، 

وهو بيد العدو منذ �سبعة ع�سر �سهًرا«.

فتاأّوه قائاًل: »نعم كنت اأمزح، لكن قلبي ل يزال متعّلًقا هناك، ففي 

الأي���ام الأوىل للعدوان، كنت مبّلًغا يف اإحدى وحدات اجلي�ض، حني �سّن 

العدو هجوًما �سريًعا جًدا واجتهْت قواته نحو ج�سر النادري، فان�سحبنا 

م���ن املكان حي���ث ن�سي���ت عباءت���ي وعمامت���ي، ومل اأمتكن م���ن العودة 
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ل�سرتجاعهما. بقيت مل���دة اأ�سبوع اأقاتل واأوؤم اجلماعة من دون عمامة 

وعب���اءة اإىل اأن توق���ف الع���دوان، عندها ذهبت اإىل ال�س���وق وا�سرتيت 

عمامة وعباءة«.

عنده���ا قلت ل���ه: »مولنا، لعّل���ك اأتيت للم�سارك���ة يف عمليات الفتح 

املبني لت�سرتّد عمامتك وعباءتك؟«. فتب�ّسم ومل يقل �سيًئا.

بعد انته���اء العمليات بيومني، بلغني اأّن هذا العامِل قد ا�ست�سهد عند 

»تقاط���ع املقهى«، فبكيت متاأّثًرا عندم���ا تذكّرت اآخر كلماته؛ حني حمل 

�سالحه وتوّجه للم�سارك���ة يف الهجوم، وكنت قد طلبت منه اأن يوّجه يل 

ن�سيحة، فاأجاب كعادته باخت�سار مفيد ما م�سمونه عن اأمري املوؤمنني 

علي Q: »اإذا مل حت�سل على ما تريد، فال تقلق على ما اأنت فيه«.

��������



فراشات اليقين

�سة للقاءات���ه اخلا�سة، كّنا نقعد  يف تلك الغرف���ة ال�سغرية املخ�سّ

���ا، متتلئ الغرف���ة برجاٍل  خا�سع���ني على الأر����ض يزاح���م بع�سنا بع�سً

ت�سّمرت اأنظارهم نحو رجل كبري يف ال�سن جال�ض على كر�سّيه لي�سغوا 

اإىل حديثه.

لعّله���ا كانت اأجمل اللحظات والدقائق يف حياة كل القادة واملقاتلني 

الأ�سا�سي���ني خ���الل �سنّي احل���رب؛ اإنها اللق���اءات مع �سماح���ة الإمام 

اخلمين���ي بعد العمليات. روؤية هذا العجوز احلكيم، حتّط عن اأج�سادنا 

تع���ب العملي���ات وعنائه���ا، وكاأّن ماًء ب���ارًدا ي�سّب عل���ى اأحزاننا لفقد 

الإخوة ال�سهداء فتطفئ حّرها وت�سّكنها.

م���ا كان يج���ري يف تل���ك اللقاءات يبق���ى حا�س���ًرا يف ذاكرتي، فقد 

كان���ت درو�ًسا عظيم���ة، تعلمت منها الكثري. لذا كن���ت اأراقب كّل حركة 

واأي انفع���ال يظهران يف مالمح هذا الرج���ل ال�سماوي العظيم، لأّن كل 

حكم���ة ينطق بها كان تاأثريها علينا اأعمق من قراءة ع�سرات الكتب يف 

الأخالق والعرفان.

يف اأح���د تل���ك اللق���اءات، ما اإن دخ���ل الإمام اخلمين���ي اإىل الغرفة 

وجل�ض على كر�سّيه، حتى قام ال�سهيد »ح�سن باقري« م�ستاأذًنا بالتقاط 

�س���ور عّدة مع �سماحته للذك���رى. اأجابه الإم���ام اخلميني: »ل مانع يف 
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ذل���ك بنّي«، فاأ�س���ار اأحد احلرا�ض اإىل اأّن فال����ض الكامريا يوؤذي عيني 

الإم���ام. عندها اأ�ساء ح�سن م�سباح الغرفة لال�ستعا�سة به عن فال�ض 

الكامريا، والتقط �سريًعا اأربع �سور، وقعد على الأر�ض. 

ع���ّم ال�سم���ت يف الغرف���ة، وا�ستع���ّد الأخ »حم�سن ر�سائ���ي« لقراءة 

تقري���ره، لك���ن الإم���ام اخلميني نه����ض ع���ن كر�سّيه، فنه����ض اجلميع 

احرتاًم���ا ل���ه، ونظر بع�سهم اإىل بع�ض بتعجب، م���ن دون اأن يتفّوه اأحد 

بكلم���ة، فمّر الإمام اخلميني اأم���ام القادة متوّجًها نحو مفتاح امل�سباح 

واأطفاأه. كان �س���وء النهار كافًيا ول حاجة لإ�ساءة ذلك امل�سباح، لكن 

ا مّن���ا مل ينتبه لهذا الأمر، والالفت اأكرث اأن الإمام  الأم���ر الالفت اأّن اأيًّ

مل يطلب من اأحد اإطفاء امل�سباح، بل نه�ض بنف�سه ليقوم بذلك.

يف لق���اء اآخ���ر، كان ال�سهيد »جميد بقائي« قاع���ًدا يف ال�سف الأول 

مقابل الكر�سّي الذي يجل�ض عليه الإمام. وقبل ح�سوره، كان جميد قد 

اأخرج قراآًن���ا �سغرًيا من جيبه، و�سرع بالت���الوة، وعندما دخل الإمام، 

و�س���ع جميد الق���راآن على الأر�ض، واأخرج ورقة م���ن جيبه ليدّون كالم 

الإم���ام، الذي �سرع باحلدي���ث، لكنه ما لبث اأن رّكز نظره يف نقطة ما، 

ث���م �سكت، وانحن���ى ليلتقط القراآن م���ن اأمام جميد اأخ���ذه قّبله وبقي 

يحمله يف يده حتى اأنهى حديثه. ثم �ساأل: »من اأح�سر هذا القراآن؟«.

اأجاب »جميد«: »اأنا اأتيت به لتوّقعه يل«.

وّقع عليه الإمام اخلميني، ثم قال: »انتبه يا بنّي، لي�ض مكان القراآن 

على الأر�ض«.

خ���الل تلك اللق���اءات، كان الإم���ام اخلميني باإر�سادات���ه يحّول كل 

ال�سك���وك والرتدد الذي ي�ساور القادة يف احل���رب، اإىل فرا�سات يقني، 

اأي اإنها ت�سبح جلّيًة ووا�سحة. ففي اإحدى مراحل احلرب جرى نقا�ض 
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ب���ني عدد من ق���ادة حر�ض الثورة الإ�سالمية، حيث ق���ال بع�سهم: »اإننا 

مل نتل���ّق التدريب على القيادة والإدارة فكي���ف ن�سدر الأوامر ويطيعنا 

الآخرون؟ لذا، علين���ا اأن نحمل ال�سالح ونتوّجه اإىل اخلطوط الأمامية 

لنقاتل مث���ل اأي جندي اآخر«. وقال اآخرون: »لعّلن���ا ل�سنا اأهاًل للقيادة، 

وق���د نقف يوم القيام���ة عاجزين عن حتمل م�سوؤولي���ة دماء ال�سهداء«. 

كان���وا ي�سّكون بقدراتهم، ويرتّددون يف اتخاذ الق���رار، علًما باأّن هوؤلء 

القادة كانوا دوًما يف اخلطوط الأمامية.

عندما �سم���ع الأخ حم�سن ر�سائي هذا النقا����ض املحبط، قال لهم: 

»ب���دل اأن ُت�سغلوا اأنف�سكم بهذا الكالم غري املفيد، اأّدوا مهامكم املوكلة 

اإليك���م«. وعلى الرغم من ذلك، ظّل بع�ض هوؤلء القادة مرتّددين وغري 

مطمئّنني. وبعد اأ�سبوع من ذلك النقا�ض، جرى لقاء مع �سماحة الإمام، 

فقّدم الأخ حم�سن ر�سائي تقريره، وطرح مو�سوع النقا�ض عليه قائاًل: 

»هن���اك بع�ض القادة قلقون من اأن يعجزوا ع���ن اأداء التكليف، فما هو 

راأي �سماحتكم؟«.

تب�ّسم الإمام اخلميني، ثم نظر اإىل كل واحد من املوجودين، وقال: 

»هل تظنون اأنكم ذهبتم اإىل اجلبه���ة وتوّليتم امل�سوؤوليات باختياركم؟ 

رمت فتاأّكدوا  اإّن اأ�سماءكم م�سجلة يف اللوح املحفوظ هلل تعاىل، واإذا ق�سّ

اأّن اأ�سماءكم �سُتمحى من هذا اللوح«.

عندم���ا خرجن���ا من تلك الغرف���ة، كان حال الإخ���وة وكاأّن فرا�سات 

اليقني باأجنحتها امللونة حتّلق فوق روؤو�سهم.

��������

فراشات اليقين
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عندم���ا انتهت عمليات »الفتح املبني«، اجتمع قادة الألوية يف قاعدة 

»»منتِظ���ري ال�سهادة««، تغمرهم ال�سعادة لذل���ك الفتح الباهر الذي ل 

ي�س���ّدق، م���ن حيث اإّنه حتّقق مب���ّدة وجيزة، ما جعله���م يعلنون جميًعا 

ا�ستعداده���م للمعرك���ة القادم���ة. ول�ست اأبال���غ اإذا قل���ت اإّن ال�سداقة 

واملحب���ة والتقارب بني قادة اجلي�ض واحلر����ض قد بلغت القمة بعد هذه 

العملي���ات. فلم يعد هن���اك اأي تكّلف يف التعامل فيم���ا بينهم، بل كانوا 

يجتمع���ون مًعا، ويتعام���ل بع�سهم مع بع�ض مبحب���ة، ويت�سابقون لدعوة 

اأحده���م الآخر اإىل مائدة الطعام، ف�ساًل ع���ن املزاح بحرارة قبل بدء 

الجتماعات. ففي الجتماع الأول الذي عقد بعد عمليات »الفتح املبني« 

ا على نقطة  بدوا كاأ�سرة واحدة، وكان جّل اهتمامهم وتفكريهم من�سبًّ

.
1
واحدة كان ا�سمها »خونني �سهر«

كان���ت فرحة عارمة و�سعادة حقيقية تغم���ر قلوب الأهايل يف الأزقة 

والأ�س���واق، بينما �سعى مقاتلو احلر�ض واجلي�ض والتعبئة لأخذ ماأذونّية 

ته���م من ح���الوة الن�سر يف معرك���ة الأيام  لأي���ام ع���ّدة، ولينقلوا ح�سّ

الع�سرة اإىل مدنهم وقراهم، ويق�ّسموها بني اأهاليهم واأ�سدقائهم.

1- عندم���ا �سقط���ت مدينة خرم�سه���ر بيد قوات �س���دام، وتعّر�ست لأ�سد الع���ذاب والعناء، اأطلق 
عليه���ا ا�س���م »خونين �سه���ر« اأي المدينة الدامية، بع���د اأن كان ا�سمها يعني المدين���ة الخ�سراء اأو 

المدينة الزاهرة )المترجم(.
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اأم���ا فرحتنا فكانت تقت�سر على النظر اإىل خريطة عمليات »الفتح 

املب���ني« الكبرية، املعلقة على اجلدار يف غرف���ة احلرب يف مقر القيادة 

بالغول���ف، كّنا ننظر اإليها باإمع���ان قبل اأن نح���ّول اأنظارنا اإىل خريطة 

خرم�سهر، كّنا ن�سعر بالراحة والطمئنان، فنتنّف�ض ال�سعداء، ول �سّيما 

عند النظر اإىل العالمات احلمراء التي ت�سري اإىل املناطق املحررة.

اأتذك���ر اأن اأحًدا من���ا مل يكن ليّدعي التعب، فكل الق���ادة كانوا على 

راأي واحد، علينا اأن ل منهل العدو، واأن ل نهدر فر�سة الإم�ساك بزمام 

املبادرة التي مل نح�سل عليها يف احلرب اإل بعد مرارات كثرية.

طبًع���ا، من���ذ البداي���ة كان معلوًما ل���دى اجلميع اأن ظ���روف معركة 

خرم�سه���ر خمتلفة و�سعب���ة، وهي بحاجة اإىل تخطي���ط خا�ض، واإدارة 

قوي���ة، وق���وات كثرية، وا�ستع���داد اأك���رب، وكان وا�سًحا لدين���ا اأن العدو 

يدرك جيًدا اأن هدفنا القادم �سيكون غرب نهر كارون وخرم�سهر. كما 

كن���ا نعل���م اأّنه ل يتوقع اأن ن�سّن هجوًما كب���رًيا اآخر خالل مدة ق�سرية، 

لأن���ه كان يرى ذلك خ���ارج اإطار قدرتنا واإمكاناتن���ا، وقد ا�ستنتج ذلك 

م���ن �سلوكنا، وم���ن الفا�سل الزمني ال���ذي ا�ستغرق ثماني���ة اأ�سهر بني 

عملي���ات »»ثامن الأئمة«« و»الفت���ح املبني«. فكان علين���ا ال�ستفادة من 

اأ�س���ل املباغت���ة، واأن ن�ستغل الفر�سة النا�سئة م���ن ده�سة العدو ل�سرعة 

حتركنا خالل عمليات »الفتح املبني«.

اأم���ا حماة �س���دام الإقليمي���ون والدوليون، فقد كانوا عل���ى يقني اأّن 

خرم�سهر هي الورقة الرابح���ة بيد �سدام، واأنه لن يفّرط بها ب�سهولة. 

لذل���ك رّكزوا كل قدراتهم ال�سيا�سي���ة والإعالمية على دعمه الع�سكري 

العلن���ي وال�س���ّري، ليوح���وا لن���ا اأّن النت�س���ار يف هذه املعرك���ة هو اأمر 

م�ستحيل، ولن يتحّقق.

من صباح االنتظار إلى ليل االنطالق
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لق���د اأراد كل ه���وؤلء اأن تبق���ى خرم�سه���ر رازح���ًة حت���ت الحتالل؛ 

ليتمكن���وا من زيادة الدعم ل�س���دام، وا�ستنفاد الآلة احلربية ال�سخمة 

الت���ي ت�ستهدف اإيران وا�ستهالكها. لذلك كان �سّدام يرّدد حينها: »اإذا 

اأخذ الإيرانيون خرم�سهر، ف�سنعطيهم مفتاح الب�سرة«.

كان �س���ّدام يّدع���ي اأنه ذك���ي ع�سكرًيا، لكنه خالًف���ا لذلك الدعاء 

مل ي���درك اأبعاد هزميته يف عمليات »الفتح املب���ني«، وح�سب املثل الذي 

يطلق���ه اأهايل �سرياز: مل يلم����ض الهواء جرحه بعد. كان عليه اأن يدرك 

اأن غريتن���ا قد حترك���ت، و�سربنا على روؤية خرم�سه���ر اأ�سرية قد نفد، 

فواقع الأمر هو اأن النت�سارات احلتمية يف عبادان و»د�ست عبا�ض« قد 

ا �ستتحّرر، لكن بهمة اأقوى وعزم اأكرب.  علمتنا اأن خرم�سهر اأي�سً

خالل اجتماع���ات الغولف، كانت هناك روح واح���دة ت�سع من اأبدان 

القادة جميًع���ا، وعلى الرغم من النقا�سات الكثرية التي خ�سناها، فاإّن 

النتيجة التي تو�سلن���ا اإليها واتفقنا عليها �سريًعا هي اأّن علينا اأن نقوم، 

خ���الل �سهر واحد، باإكم���ال البنية امل�سرتكة للجي����ض واحلر�ض يف اإطار 

املق���رات الأربعة، وتقوية ودعم الوح���دات وجتهيزها، وجتديد القوات، 

ودرا�سة خطط العمليات بدقة اأكرث. اأما القرار النهائي لنطالق العمليات 

فقد اأوكله القادة اإىل الأخوين حم�سن ر�سائي و�سياد ال�سريازي، وقالوا 

لهما: »اإّن اللحية واملق�ض باأيديكما، ونحن جاهزون مطيعون«.

كّن���ا جميًعا نعل���م اأّن علينا ال�سرب مل���دة �سهر، لنّتج���ه اإىل املنطقة 

بع���د ذلك، لئاّل ن�سط���ر اإىل جمع الق���ّوات املقاتلة مرات ع���دة لل�سرح 

والتوجي���ه، كما ح�سل يف العملي���ات ال�سابقة. كّنا نعلم اأن احلديث عن 

خرم�سه���ر كان ميالأ الأجواء كلها، واإيران باأبنائها وقادتها كافة تنتظر 

خرب حترير زهرة املدن الإيرانية.
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بعد اأن عقدنا اأح���د الجتماعات، طلب مّني ر�سيد اأن اأتوّجه برفقة 

اأ�سغر كاظمي م�س���وؤول العمليات؛ لنبحث عن مكان منا�سب ملقر قيادة 

الفت���ح، جتاوزنا م�ساف���ة )50( كلم عن الأهواز باجت���اه عبادان، حتى 

و�سلن���ا اإىل اأطراف قرية »اخل�سرية« �سرقي نه���ر كارون، القريبة من 

منطقة عمليات »الفتح املبني«.

ا�ستغرق الأمر مدة كافية من ال�سباح حتى الع�سر، قمنا بجولة يف 

املنطق���ة واخرتنا مكاًنا يبعد عن نه���ر كارون م�سافة )5( كلم، جماوًرا 

للطري���ق العام، ت�سترت خلفه اأ�سج���ار النخيل، وتقع بالقرب منه حمطة 

ات�س���الت هاتفية، وراأينا اأّن هذا املكان ل يعاين من م�ساكل اأمنية، ول 

انقطاع يف الت�سالت واملوا�سالت.

ا.  يف اليوم التايل، زار الأخ ر�سيد املنطقة ووافق على اعتمادها مقرًّ

لكننا عندما بداأنا الت�سالت بالأجهزة والطلب من جمموعة اأ�سخا�ض 

لياأت���وا ونبداأ اأعمال جتهيز املقر، �سمعنا �سوت هدير مروحّية، اقرتبت 

م���ن مكانن���ا وهبطت قربن���ا، واأثارت عا�سف���ة من الغب���ار، فا�ستغربنا 

جميء هذا الوح�ض املعدين يف هذا الوقت.

ه���داأت العا�سف���ة وانفتح ب���اب املروحّية، وخرج منه���ا الأخ حم�سن 

ر�سائ���ي مهروًل نحونا، وقب���ل اأن يتوقف حمرك الطائ���رة، نه�ض الأخ 

ر�سيد قائاًل: »يا �سيد حم�سن ما الذي جاء بك اإىل هنا؟«.

ابت�س���م حم�سن وقال: »من الوا�س���ح اأّننا حّددنا هذا املكان لّتخاذه 

مركًزا للقيادة العامة، لكّنكم ماذا تفعلون هنا يف اأر�سنا؟«.

قلت: »يا اإلهي، اإننا هنا منذ يومني، نبحث يف كل ناحية، حتى عرثنا 

على هذا املكان لإقامة مقر الفتح عليه«.

�سحك حم�سن جمّدًدا، ورّبت على كتفي، وقال: »يا اأخ اأ�سدي، الأمر 

من صباح االنتظار إلى ليل االنطالق
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املتوافر كثرًيا هنا هو الأر�ض«.

نظ���رت اإىل ر�سيد الذي م�سح بي���ده على حليته ونظر اإىل املروحّية، 

ث���م اإىل حم�سن، وقال بلهجة من ا�ست�سل���م: »ل باأ�ض، عن اإذنكم �سوف 

نذهب!«.

مل نك���ن را�س���ني عّما ح�سل، لكن م���اذا نفعل، ف���الآداب الع�سكرية 

تفر����ض اأن ل يح�سل رّد فعل واأن نقبل مبا تقّرر، وهذا املكان لي�ض لنا. 

لكّننا بالطبع مل نبذل جهًدا كبرًيا حتى وجدنا مكاًنا اأف�سل من �سابقه 

ويقع على ُبعد كيلومرتات منه.

قلت لر�سيد: »علينا اأن نتحرك �سريًعا قبل اأن ياأتي من يّدعي ملكّية 

ا«. هذا املكان اأي�سً

وقب���ل اأن نكمل الأ�سبوع، كان الإخوة يف �س���الح الهند�سة قد جّهزوا 

امل���كان والطريق املوؤدي اإليه، وُرفع عم���ود الت�سالت. كما ن�سر الإخوة 

يف اأجه���زة الدع���م وامل�سان���دة ووح���دة املدفعية اأعتدته���م، حتى غرفة 

القيادة اأ�سبحت مهّياأة لعقد الجتماعات مع الوحدات.

ا، ا�ستمّر  يف اخلام�ض م���ن ني�سان عام 1982، حّققنا ا�ستق���راًرا تامًّ

حت���ى التا�س���ع والع�سرين منه، اأي ي���وم بدء العملي���ات، ويف تلك املدة، 

كانت مهمتنا منح�سرة يف الذهاب اإىل مقّر القيادة، وعقد اجتماعات 

متوا�سل���ة مع ق���ادة األوي���ة: الإمام احل�س���ني Q، النج���ف الأ�سرف، 

كرب���الء25 من قوات احلر�ض. والفرق���ة 92، واللواء 37، واللواء 55 من 

ا من اجلي�ض.  القوات املحمولة جوًّ

ليل���ة 29 ني�سان، حّددن���ا على اخلريطة اأماكن ن�س���ب ثالثة ج�سور 

على نه���ر كارون، الأّول يف منطقتنا يف مق���ر الفتح، والثاين يف منطقة 

مق���ر الن�سر الواق���ع اإىل مييننا، والثال���ث ين�سب ب���ني املقّرين. وقام 
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 قائد الفرق���ة 92 املدرعة، ونائب الأخ ر�سيد يف املقر 
1
العقي���د »م�سعود«

بتحريك كتيبة التمويه ليتمّكنوا من ن�سب تلك اجل�سور.

م�ساألة ن�س���ب اجل�سور امل�سّماة PMP، لها ق�سة طويلة وت�ستحّق اأن 

ُت���دّون يف كتاب خا�ض بها، فهي تب���نّي تفا�سيل مهّمة الإخوة يف اجلي�ض 

ح���ول هذه امل�ساألة. وللمرة الأوىل، كن���ت اأراقب عن قرب كيف يقومون 

بو�س���ل القطع الت���ي �سيتكّون منها اجل�س���ر، بع�سها مع بع����ض، وكانوا 

يطلق���ون عليها ا�س���م »امل�سّطحة«، ومنه���ا ُيعّدون ج�س���ًرا بطول 300م، 

وبفرتة زمنية ل تتجاوز ال�ساعتني فقط. 

يف اجله���ة املقابل���ة من النه���ر، �س���ّخ العراقيون امل���اء اإىل ال�ساطئ 

لي�سبح م�ستنقًعا �سحاًل، وحافظوا على خط املواجهة مبوانع اأقاموها، 

نة، كم���ا قامت وحدات العدو  كان���ت �سبيهة باملراك���ز احلدودية املح�سّ

برف���ع �سواتر ترابية عالية على بع���د )7( كلم من النهر. لكن مباغتتنا 

بالهج���وم مل متهلهم لإكماله���ا، فبقيت غري مكتمل���ة، واخرتنا النقاط 

الت���ي ل توجد مقابلها ق���وات للعدو لن�سب اجل�سور فيه���ا. قمنا بعملنا 

يف �سم���ت مطبق، ويف اأماكن كانت اأقل �سحالة لنتمّكن من العبور اإىل 

اجلانب الآخر م���ن النهر، هذه امل�سكلة حّلتها فرق ال�ستطالع بتحديد 

اأماكن العبور.

ا�ستخدمت قوات اجلي�ض �ساحنات الكرو�ض ال�سخمة يف خطة اأمنية 

دقيقة، بعي���ًدا عن اأعني الع���دو والطابور اخلام�ض، فنقل���ت بوا�سطتها 

1- ال�سهي���د م�سع���ود منفرد نياكي، ولد في اآمل عام 1929م من ق���ادة الجي�ض المحّببين، كان من 
جمل���ة الأوائل في الجي�ض، وله دور كبير في انت�سارات الحرب، خا�سة في عمليات بيت المقد�ض، 

كان قائ���ًدا جديًرا وفع���اًل، ورغم كونه اأكبرهم �سًنا، لكنه لم يت���رك الجبهة في اأ�سعب الظروف. 

خالل عمليات بيت المقد�ض اأخبروه اأن ابنته التي يحبها كثيًرا مري�سة، لكنه رف�ض ترك الجبهة، 

وبع���د �سهرين توفي ابن���ه، لكنه لم يذهب اإلى طهران للم�ساركة في ت�سييعه. حتى نال ال�سهادة في 

1985/8/27م خالل مناورات جبلية لفرقة ذو الفقار للمغاوير بالذخيرة الحية.

من صباح االنتظار إلى ليل االنطالق
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)1200( م���رت من امل�سطحات م���ن �سمال حمافظة خوز�ستان اإىل �سرق 

نه���ر كارون، وه���ي م�ساف���ة ت�س���ل اإىل )250( كلم واأخفته���ا يف بع�ض 

الأماكن قرب النهر.

هذه امل�سطحات مل تكن جديدة، فقبل الإتيان بها قاموا باإ�سالحها 

وتاأهيله���ا يف م�ستودع���ات اجلي����ض، لتك���ون جاهزة عندم���ا ت�سل اإىل 

�ساطئ نهر كارون.

ليل���ة تنفيذ العمليات، وا�ستفادًة من العتم���ة، حتّرك �سباط وجنود 

اجلي�ض لن�سب اجل�سور �سريًعا.

كان���ت كل قطعة من امل�سّطح���ات تت�سّكل من ث���الث طبقات، تو�سع 

على ال�سّفة، وتدفعها اآليًة باجتاه النهر، وعندما تفلتها تفتح الطبقات 

الثالث يف املاء، ثم ُتلقى القطعة الثانية، وهي حتمل جمموعة اأ�سخا�ض 

يف النهر، ويقوم هوؤلء بو�سلها مع الطبقات الأوىل وهكذا، حتى يكتمل 

بناء اجل�سر.

يف ح���ني ي�سرف مهند�سو اجلي����ض على تلك العملي���ة بدقة ليتّم كل 

�س���يء طبق التقيي���م الأّويل. ا�ستمرت عملية و�س���ل امل�سطحات بع�سها 

ببع����ض ملدة �ساعة ون�سف، واأ�سب���ح اأمامنا ج�سر مكتمل بطول )250( 

مرًتا، لكنه ما زال عند �سّفة النهر، عندها اأ�سدر املهند�سون اأمًرا باأن 

يق���وم عدد من الأفراد با�ستخدام اأح���د الزوارق ل�سحب طرف اجل�سر 

اإىل ال�سّف���ة الأخرى من النهر، م�ستفيدين م���ن تيار املياه. وبهذا، نقل 

طرف اجل�س���ر ب�سرعة اإىل ال�سفة الثانية، ومتّكن���وا من تثبيته هناك، 

ف�س���ار اجل�سر ي�سل ب���ني �سفتني، ولكي ل يحط���م تدّفق املاء اجلاري 

اجل�سر، م���ّد فريق الهند�سة اأ�س���الًكا معدنّية قوي���ة - ت�ستخدم ل�سحب 

الآليات الثقيلة - على طول اجل�سر، وربطوها بال�سفة الأخرى.
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ب���ات كل ج�سر من هذه اجل�سور الثالثة جاهًزا –قبل �ساعة من بدء 

ا، كم���ا اإّن ال�ساحنات التي حتمل  العملي���ات— ليحمل على ظه���ره 60 طنًّ

الدبابات ميكنها عبوره، لكن مهمة الإخوة الن�سيطني يف اجلي�ض مل تنتِه.

طوال �سهر، ظّلت هذه اجل�سور متتّد وت�سحب فوق النهر، فاملقاتالت 

املعادي���ة كان���ت تق�سف املنطق���ة يومًيا، وحتاول تدم���ري تلك اجل�سور، 

لكنه���م مل يدركوا اأننا ن�ستخدم اجل�سور لياًل فقط، وما اإن يبزغ الفجر 

حتى يقوم الإخوة ب�سحب اجل�س���ور عرب الأ�سالك املعدنية اإىل �سّفتنا، 

ويقوم���ون بتغطيته���ا ب�سوات���ر ع�سبية بحي���ث ل تتمكن طائ���رات العدو 

احلربية من روؤيتها، فتنال منها طوال مدة العمليات.

�سه���ر كامل تظاف���رت فيه جهود اجلمي���ع لتحقيق عن�س���ر مباغتة 

العدو، من خ���الل جهوزية الوحدات بدًءا من تاأم���ني الطعام واملنامة، 

و�سوًل اإىل موعد بدء عمليات »بيت املقد�ض«.

��������

من صباح االنتظار إلى ليل االنطالق



الشجار انطلق

قب���ل �ساعة م���ن الإعالن ع���ن الهجوم، ع���ربت الوح���دات القتالية 

اجل�س���ر، ومتركزت يف نق���اط خالية من قوات الع���دو. لقد جرى عبور 

القوات فوق نهر كارون بهدوء، بحيث مل يلتفت اإىل ذلك اأي من عنا�سر 

الكمائن املعادية وقواتهم املتقدمة.

ني�سان، �س���در اأمر الهجوم من  م���ع اللحظات الأوىل لفج���ر يوم 29 

القيادة املركزية، فتفاجاأت ق���وات العدو، وكان معظمهم نائًما، فدّبت 

الفو�سى يف اأو�ساطه���م، فمنهم من هرب، ومنهم من هام على وجهه، 

ومنه���م من رفع يديه م�ست�سلًما، بينما كان���ت بع�ض الر�سا�سات الثقيلة 

تطلق الن���ار ع�سوائّيا، فرّد عليها الإخوة بالأ�سلح���ة املنا�سبة وبقذائف 

)B7(، واأ�سكتوها.

مل جت���ِر الأمور مع املحورين الآخرين كما ج���رت معنا، فكان تقّدم 

حم���ور مقّر »الن�س���ر« بطيًئا، اأما حم���ور مقر »القد����ض« ال�سمايل فلم 

يتق���دم اأي خطوة، لأّن القوات املعادية، كانت متمركزة يف تلك املنطقة 

بكثافة، فالع���دو كان يتوقع اأن ي�سّن الهج���وم املحتمل من ذلك املحور، 

ولذا مل يح�سل �سيء اإىل ال�سرق من نهر كارون.

اأم���ا نحن فقد ق�سين���ا الليلة الأوىل من الهجوم حت���ى ال�سباح من 

دون ح���وادث تذك���ر، وبقين���ا ننتظر باق���ي الوحدات ملالقاتن���ا، بعد اأن 



213

حتّقق تقّدمها.

كان���ت الأوامر تق�سي اأن نتقدم يف الليل���ة الأوىل ب�سكل حمدود بعد 

عب���ور النهر، لك���ن قواتنا اندفع���ت ب�سرعة، وتقدم���ت م�سافة ع�سرين 

كيلومرًتا حتى و�سلت اإىل طريق الأهواز-خرم�سهر، بينما كانت الأوامر 

اأن نتقدم م�سافة )5-6 كلم(. فوقعنا يف احلرية والده�سة، اإذ اإّن العدو 

مل يك���ن يتوق���ع اأن ن�س���ل اإىل الطريق الع���ام ب�سرعة، فاأ�سح���ت قّواته 

غ���رب الطريق ونحن �سرق���ه، ويف�سل بيننا �ساتر تراب���ي عاٍل بارتفاع 

)7-8( اأمت���ار، كانوا قد اأخفوا اآلّياتهم خلفه احرتاًزا من مراقبتنا له، 

وملنعنا م���ن ا�ستهدافها من �سرق النهر بال�سواري���خ اأو املدفعية. ولذا، 

ف���اإّن القوات اخللفية للعدو كان���ت جاهلة مبا حدث، وكانوا ميرون على 

الطريق باطمئنان، ويقعون يف اأ�سر قواتنا.

�سباًح���ا، قم���ت بجول���ة يف املنطقة عل���ى الدراجة الناري���ة، وجدت 

اأن ع���ّدة األوية م���ن قواتنا قد جتّمعت داخل م�ساح���ة )500م( بانتظار 

الأوام���ر، بينم���ا القوات املعادي���ة مل تكن ق���د ا�ستوعب���ت ال�سدمة، اأو 

متّكنت من ال�ستعداد للرد، با�ستثن���اء اإطالق بع�ض القذائف املدفعية 

والر�سقات النارية.

و�سل���ُت اإىل ذل���ك التجمع، اأوقف���ت الدراجة جانًب���ا، ودخلت بينهم 

�سارًخا اأطلب منهم النت�سار على اخلط املواجه ا�ستعداًدا للدفاع عنه، 

لك���ن ُبّحت حنجرتي من ال�سراخ من دون نتيجة، ومل اأ�ستطع اإفهامهم 

اأنه���م الآن موجودون يف نقطة خطرة، واأّن عليهم النت�سار على م�سافة 

10 كل���م ح�سب اأوامر القيادة، لكني مل اأج���د اآذاًنا �ساغية، واإن بدا يف 

الظاه���ر اأنهم �سمعوا م���ا طلبت، لكنهم عمليًّا مل ياأبه���وا لالنت�سار، بل 

كان البع�ض يقول: »دعنا نرتاح قلياًل ثم ننت�سر«.

عدت اأدراجي وركبت الدراجة م�سرًعا نحو املقر، واأبلغت الأخ ر�سيد 

الشجار انطلق
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بالو�س���ع، فحم���ل اجلهاز و�سرع بال�س���راخ طالًبا من ق���ادة الوحدات: 

»انت�س���روا �سريًعا قبل اأن يقوم العدو باللتف���اف عليكم وحما�سرتكم، 

عليكم تغطية خط املواجهة مل�سافة )10( كلم!«.

م���ا اإن بداأت قواتن���ا بالنت�سار حتى بداأ العدو بال���رد، وتوىّل الإخوة 

»اأحم���د كاظم���ي« و»ح�سني خ���رازي« و»مرت�س���ى قرباين« قي���ادة �سّد 

الهج���وم املع���ادي. وعندما عدت من جديد اإىل خ���ط املواجهة، وجدت 

الكث���ري من قواتنا بني جريح و�سهيد. فاعتلي���ت ال�ساتر الرتابي لأتفّقد 

اجلان���ب الآخر، وجدت الطري���ق مليًئا بالدبابات املدم���رة واملحرتقة، 

وجثًث���ا كثرية للع���دو منت�سرة حولها، فل���م اأ�س���دق اأن كل هذا من فعل 

ا. قواتنا املتعبة املرهقة التي كانت قد قاتلت لياًل اأي�سً

بع���د �ساع���ة من �سد الهج���وم واإف�سال���ه، و�سلت الق���وات الداعمة، 

واطماأنّن���ا اإىل اأّنن���ا خالل املرحل���ة الأوىل ا�ستطعن���ا اأن نح�سم املعركة 

مل�سلحتنا باأقل اخل�سائر املمكنة.

اإّن معركتن���ا احلقيقي���ة مع الع���دو ل�سرتداد خرم�سه���ر مل تكن قد 

ب���داأت بعد، ذلك اأّن تقّدمنا كان نحو الغ���رب ولي�ض نحو اجلنوب حيث 

تق���ع خرم�سه���ر. وكان علينا يف املرحل���ة الثانية اأن نتق���دم بقوات مقر 

»القد�ض« القادمة من اجلبهة ال�سمالية. بينما كان العدو يبذل ق�سارى 

جهده ملنع ح�سول هذا اللقاء، لأنه يدرك جيًدا اأن وجهتنا النهائية هي 

خرم�سهر. 

طب���ق اخلّطة، ف���اإن عمليات »بي���ت املقد�ض« كانت �ستت���ّم على اأربع 

مراح���ل، وكل مرحل���ة حت���دد م���دى تقدمنا، ومت���ى ن�س���ل اإىل نواحي 

خرم�سه���ر. لك���ن ه���ذه العملي���ات طال���ت وا�ستغرق���ت )24( يوًما من 

املواجهة امل�ستمرة، ففي كل ليلة كان هناك هجوم وتقدم نحو خرم�سهر 

لع���دة كيلومرتات، طبًعا من دون وجود �سواتر ثابتة يف املنطقة، كما اإّن 
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الطع���ام مل يك���ن ي�سل يف اأوقاته املحددة ول بكمي���ات كافية، ول توجد 

اأي فر�س���ة لال�ستحم���ام وجتّنب اآثار الأتربة والغب���ار، ول توجد اأماكن 

لال�سرتاح���ة، فكان���ت الأر�ض فرا�ض الإخوة وال�سم���اء حلافهم. تغريت 

ا من  مالم���ح اجلميع، مل يع���د حتى الأ�سدق���اء يعرفون بع�سه���م بع�سً

ق�ساوة تلك الظروف التي يواجهونها.

راأي���ت اأح���د املقاتل���ني يحم���ل ق���اذف )B7( متجًها نح���و الدبابات 

العراقي���ة. اأعجبتن���ي خطواته الثابت���ة وطريقة م�سي���ه، فناديته قائاًل: 

»ق���ّواك اهلل يا اأخي«. عندم���ا عاد، نظر اإيّل وقال: »كي���ف حالك يا اأخ 

اأ�س���دي؟«. نظرت اإليه جيًدا، فاإذا هو ال�سيد »حممد كد خدا« من قادة 

ل���واء الإم���ام ال�سج���اد Q، وكان موج���وًدا معنا لف���رتة يف فار�سيات 

-وا�ست�سهد فيما بعد يف عمليات كربالء اخلام�سة- حتول رداوؤه الأخ�سر 

اإىل اأ�سود ب�سبب الغبار والعرق، ووجهه و�سعر راأ�سه قد غطاهما الغبار 

بطبق���ة �سميك���ة، وال�سيء الوحيد الذي كان ُيرى م���ن وجهه هو اأ�سنانه 

البي�ساء عندما ي�سحك، فكانت ل تزال مباأمن من الغبار.

مل اأتوق���ف عن التفكري بهيئة ال�سيد »حممد كد خدا« اإىل اأن التقيت 

»نب���ي رودكي« قائد لواء الإمام ال�سجاد Q فقل���ت له لئًما: »ما هذا 

 )B7( يا حاج؟ هل و�سل الو�سع اإىل حد اأن يحمل ال�سيد حممد قاذف

على كتفه؟!«.

فاأج���اب وهو يرمي على العدو بر�سا����ض بندقيته: »عزيزي، من مّنا 

بق���ي يف مكان���ه، ليبقى ال�سيد حمم���د مكانه؟! اإنك ت���رى اأننا فقدنا كل 

�سيء، ولي�ض لدينا مكان ثابت لإدارة القوات، ومل نعد ن�سيطر على اأحد«.

بع���د بدء العمليات بثالثة اأيام، ناديت اأخي �ساحًلا لنتوّجه مًعا اإىل 

منطق���ة احل�سيني���ة لالطالع على اأو�س���اع الوحدات. كن���ا ل نزال عند 

الطريق املجاور للم�ستنقعات، وبعيدين عن طريق »الأهواز- خرم�سهر« 

الشجار انطلق
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عندما راأيت خم�ض طائرات مروحية حتوم على بعد )300(م، اأخرجت 

راأ�س���ي من ال�سي���ارة لأنظر اإليه���ا، وقلت ل�سالح: »ه���ذه طائراتنا لقد 

اقرتب���ت من الع���دو كثرًيا، قد يرونه���ا ويطلقون النار عليه���ا ب�سهولة«. 

وقب���ل اأن اأكم���ل ن���اداين �سالح ب�سوت يظه���ر منه اخل���وف والده�سة: 

»اأخي العزيز، �ساروخ، �ساروخ، اإنها طائرات معادية، واإحداها اأطلقت 

باجتاهنا«.

ف���وًرا، �سغطت على دوا�سة البنزين، ومّر ال�س���اروخ خلف ال�سيارة 

باأمتار مع���دودة، فابتعدت ب�سرعة عن الطري���ق، لكّن ال�ساروخ الثاين 

اأ�س���اب �ساحنة نق���ل املياه التي تبع���د عنا خم�سني م���رًتا، وكانت تر�ض 

الطري���ق الرتابي باملاء حتى ل يت�ساعد الغبار، فاحرتقت كليًّا. اأكملت 

طريقي ب�سرعة جنوني���ة والغبار يرتفع خلف ال�سيارة حتى و�سلنا قرب 

الطريق العام، حيث كان ينتظرنا م�سهد اآخر ل ي�سّدق.

�ساحنة تويوتا �سغرية قادمة من طريق »الأهواز - خرم�سهر« ت�سري 

عل���ى الإ�سفل���ت، وحتاول اأن متي���ل عن الطريق، كان يرك���ب اإىل جانب 

���ا تقريًبا. كل  ال�سائ���ق ثالثة اإخوة، ويجل����ض يف اخللف ع�سرون �سخ�سً

ه���وؤلء يف �سي���ارة واحدة، ومل يكن الأمر عجيًب���ا، فهذا هو حال الإخوة 

املقاتل���ني، لك���ن العجي���ب ه���و اأن ال�سي���ارة مبج���رد اأن اأ�سبحت و�سط 

الطريق حتى اأطلقت مروحية معادية نحوها �ساروًخا، فراأينا ما ي�سيب 

من���ه الإن�س���ان، لقد دخل ال�س���اروخ من نافذة ال�سائ���ق فُقطع اأنفه من 

�سل���ك »�س���اروخ املالوتكا« واأ�سيب���ت يد من كان اإىل جانب���ه من الإخوة 

الثالث���ة، وخرج ال�ساروخ من الناف���ذة الأخرى. ح�سل كل ذلك خالل 

ثواٍن؛ ال�سيارة ُدّمرت، وقفز ال�سباب منها كل واحد باجتاه.

اأدركْت قواتنا اأّن املروحي���ات معادية، فبا�سروا باإطالق النار عليها 

واإبعاده���ا. و�سلُت اإىل اأحد اجلرح���ى، كانت يده متدلية من كتفه، وهو 
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يحاول ف�سلها عن ج�سمه وهو ينادي »يا زهراء«، كان كّل بدنه ملّطًخا 

بالدماء، فجمعنا كوفيات وربطنا ع�سده بها لنوقف النزيف.

ا، وجه���ه غارق بالدم���اء، لكنه لي�ض  و�س���ُع ال�سائ���ق كان �سّيًئ���ا اأي�سً

يف ح���ال خطرة، ذهب اأحد الإخوة واأح�س���ر �سيارة لنقل اجلرحى اإىل 

الطباب���ة، فتحن���ا مطرات امل���اء ور�س�سنا امل���اء على روؤو����ض اجلرحى، 

وقّبلناهم يف الراأ�ض والوجه..

خالل اأيام املعمع���ة هذه، كان علّي اأن اأ�ستخدم الدراجة النارية كل 

ي���وم للقيام بجولة تفّقدية على قواتنا؛ اأح�س���ر بينهم، واأتفّقد املنطقة 

وم�س���ار التقدم نحو خرم�سهر. كانت ت�سادفني هناك حوادث ومناظر 

موؤمل���ة، واأرى ح���الت �سمود وبط���ولت مفرحة، كانت ت���رتك اآثارها يف 

نف�سي و�سط هذه ال�سحراء الوا�سعة؛ خالل جولتي وحيًدا، كانت كمن 

ي�سع النقاط على ال�سفحة الورقية البي�ساء.

ويف اإح���دى تل���ك اجلولت، لفَت نظري �سيء اأ�س���ود راأيته من بعيد، 

وعندما اقرتبت نحوه فاإذا به اأحد املقاتلني ملًقى على الأر�ض بعيًدا عن 

باق���ي القوات. �سكل ولون مالب�سه و�سالحه ينبئ اأنه من قوات التعبئة. 

وكاأّن ال�سح���راء قد ُحرث���ت فاأخرجته من بطنها؛ بدٌن ُو�سع يف حفرة، 

رج���اله منفرجتان، ي���ده الي�سرى حتت ج�سده، ومين���اه خلف راأ�سه. مل 

اأ�س���ك حلظة اأنه قد ا�ست�سهد، اأطف���اأت حمرك الدراجة وتوجهت نحوه 

م�سرًع���ا، �سحبت يديه من حتت ج�سده ومن خلف راأ�سه، كذلك مددت 

رجليه، كان العرق والرتاب عالقني على قدميه وجواربه، وكاأنه �سار يف 

ا اإىل جانبه. رفعت راأ�سه، ونظفت  ال�سحراء كلها حافًيا، وحذاوؤه مرميًّ

وجه���ه م���ن ال���رتاب، فراأيت عل���ى ُبعد مرتي���ن منه هناك حب���ة �سمام 

�سغرية مرمية، حت�ّسرت عليه، وقلت: »ليته تناولها قبل �سهادته«. لكني 

ما اإن مددت يدي نحوها، حتى قال ب�سوت خافت: »دعها، اأنا اأريدها«. 

الشجار انطلق
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�سعق���ت من �سماع �سوت���ه، فنفرت اإىل اخللف قلي���اًل، ثم اقرتبت منه 

ثانية وقلت �ساحًكا:

— هل اأنت حي؟!

— طبًعا، وهل عرثت على رزق مات �ساحبه؟!

— ل �ساأن يل بها، لكن ملاذا اأنت مرمي هنا وبهذا ال�سكل املزري؟

— مل اأمن منذ ثالثة اأيام.

قب���ل اأن اأتركه �ساألته: »هل تريد اأن اأ�سّقها لك، واألقمك اإياها؟«، مل 

ي���رّد، بل غرق يف نوم عميق، ومل يع���د ي�سمعني. تركته، واأخربت اأفراد 

كتيبته ليذهبوا ويح�سروه.

��������
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مل يتواَن اجلي����ض عن ت�سخري كل ما لديه من اإمكانات وقوات، واأما 

احلر����ض والتعبئ���ة فقد كان���وا يف اله�سبة، لكّننا كلم���ا اقرتبنا من يوم 

احل�سم املوعود؛ تبنّي لنا وجود الثغرات ونق�ض الحتياجات ال�سرورية. 

فالق���وات الت���ي كانت جاهزة وعل���ى اأمّت ال�ستعداد يف الأي���ام املا�سية، 

اأ�سح���ت اليوم تعبة ومرهق���ة. كما اإّن الإمكان���ات تراجعت، والذخرية 

�س���ارت حم���دودة، وطبيعة اله�سب���ة املنب�سطة كانت وا�سع���ة جًدا. اأما 

ق���وات العدو التي تقهقرت، فتجمعت كّلها يف مدينة خرم�سهر، فغمرنا 

القلق والرتياب حول الطريقة التي �سننهي بها الأمر.

التحق���ْت بنا وح���دات قتالية قدمت من اجلبه���ة ال�سمالية، فبادرنا 

بهجمات م�ستمرة طيلة الأ�سبوع، واقرتبنا من مدينة خرم�سهر. م�ست 

ثالث���ة اأ�سابيع خ�سن���ا خاللها ع�سرات املواجه���ات ال�سعبة املتالحقة، 

وتقدمن���ا ببطء حتى و�سلنا اإىل املرحلة النهائي���ة، واأ�سحت خرم�سهر 

حما�سرة، ونحن نتهياأ للهجوم الأخري.

بعد ثالثة اأ�سابيع من احلرب الطاحنة، »بلغ كفكرينا قعر الطنجرة« 

كم���ا يقول املثل املع���روف، وكنا متعب���ني للغاية، لك���ن حل�سن حظنا مل 

يت�سّرب هذا الوهن اإىل روح اجلهاد والإميان لدى قواتنا، اإمنا انعدمت 

الثق���ة بالنف�ض عن���د العدو، ب�سبب ع���دم توقعهم ملا ح���دث، فالعدو مل 
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يكن يت�سور اأنن���ا نريد حترير كل تلك املناطق ف�ساًل عن خرم�سهر يف 

العملي���ات ذاتها، بل كان يظن اأنن���ا بحاجة اإىل عمليات كبرية للو�سول 

اإىل خرم�سه���ر، وال�سع���ي لتحريرها، وهذا قد يحت���اج ح�سب الظروف 

العادي���ة للحروب الكال�سيكية وعقيدة ق���وات العدو اإىل �سنة كاملة، ول 

ميكن اأن يتّم بعملية واحدة.

وه���ذا الظ���ّن قد يك���ون يف حمّله، لو ج���رت العملي���ات ح�سب عقيدة 

اجليو�ض التقليدي���ة، لأن م�ساحة منطقة غرب نهر كارون اإىل خرم�سهر 

تع���ادل 30 �سعَف منطقة عملي���ات »ثامن الأئم���ة«، و10 اأ�سعاف منطقة 

عمليات »طريق القد�ض«، و�سعف منطقة عمليات »الفتح املبني« ال�سا�سعة.

واأه���م من ذلك كّله، اأّن العدو مل يت�س���ّور اأّننا �سنتمّكن خالل �سهر 

واح���د من اأن نعيد جتهيز وترميم وحداتنا بعد عمليات »الفتح املبني«. 

لذا، فاإّنه وقع يف خط���اأ فادح، وغفلة قاتلة يف تقييمه واإدراكه خلططنا 

التكتيكي���ة. وحاول خ���الل 24 يوًما اأن ير�سد و�سعن���ا بدقة ليتمّكن من 

مواجه���ة اأي هج���وم نقوم به. لكّنن���ا على الرغم من التع���ب والإرهاق، 

ا�ستطعن���ا اأن ن�سرتجع منطقة وا�سعة بعملي���ة واحدة فاقت قدرتنا على 

ا�ستيعابها، حيث كان اعتمادنا على قواتنا التي مل ُتظِهر التململ، ل يف 

�سفوف القادة ول يف �سفوف الأفراد.

اإّن فرحة ح�سار خرم�سهر اأن�ستنا كل ذلك، وكما قال القدماء: »اإذا 

اأردت تذّوق طعم الع�سل، عليك حتّمل ل�سعات النحل«.

عن���د ال�ساعة اخلام�سة ع�سر يوم )22 اأيار(، طلب مّني الأخ ر�سيد 

اأن اأحم���ل ر�سالة اإىل الأخوين: »اأحم���د الكاظمي«، و»ح�سني اخلرازي« 

مفادها اأن عليهما مهاجمة خطوط العدو الليلة، حتى لو مّت ذلك بكتيبة 

واح���دة ملنعه من ال�ستقرار. واأكد ر�سيد يف طلبه: »ل تدعوهم ينامون، 

واإل ف�سريهقوننا غًدا«.
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كان ر�سيد قلًقا من وجود 35000 مقاتل، عديد العدو يف خرم�سهر، 

خ�سي���ة اأن يقوموا فج���اأًة مبحاولة لفك احل�سار، بينم���ا ل تزال قواتنا 

مرهقة.

توجه���ت اإىل اخلط الأمام���ي على الدراجة الناري���ة، وقبل اأن اأ�سل 

اإىل اأحم���د، وبالقرب من اأحد كتائبه �سقطت قذيفة مدفعية، اأفقدتني 

ا. وعندما  �س���دة انفجارها ت���وازين، وطرُت عن الدراجة لأ�سق���ط اأر�سً

نه�س���ت وجدت اأن ثالث���ة من الإخوة قد ا�ست�سه���دوا، واأّن ع�سرة منهم 

ق���د جرحوا. هرع كثري من الإخ���وة مل�ساعدة اجلرحى، ف�سقطت قذيفة 

ثاني���ة، وو�سل قائد الكتيب���ة م�سرًعا، وطلب عرب اجله���از من �سيارات 

الإ�سعاف احل�سور �سريًعا.

عندما مل يتلّق جواًبا، طلب من امل�سعفني البقاء اإىل جانب اجلرحى، 

وم���ن الآخرين جميًع���ا اللحاق به، فاقرتب���ت منه وطالبته ب���اأن ي�سمح 

لالآخرين اأن ي�ساهموا يف اإ�سعاف اجلرحى، �ساألني:

— من اأنت؟

— اأنا عبد من عبيد اهلل.

— عب���د اهلل، األ ترى اأن قذائ���ف املدفعية تت�ساقط علينا؟ هل تريد 

ا؟ بينم���ا  اأ ُمرنا اأن ن�سّن هجوًما هذه الليلة على  اأن ي�س���اب هوؤلء اأي�سً

الع���دو، ون�سلبه طعم النوم من عيونه. فاإذا كّنا �سن�ست�سهد فليكن ذلك 

يف املواجهة، ولي�ض هنا!

وقبل اأن ي�ستمع جلوابي، عاد وطلب من قواته اللحاق به.

وّزع قائ���د الكتيب���ة املقاتلني على بع�ض احلفر ال�سغ���رية التي كانت 

معّدة لتجّنب قذائف املدفعية والهاون. كان يتحرك بني املقاتلني، ويعطي 

التوجيهات باهتماٍم بالغ، وكنت اأ�سري خلفه، بينما التفَت اإيّل وقال:
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— بعد �ساعة �سنهاجم خطوط العدو، ون�سرق النوم من عيونهم.

ت�ساءلت يف نف�سي: ماذا اأفعل هنا؟ هوؤلء مدركون ملا يتطّلبه املوقف 

جيًدا، لذا اأبيُت اأن اأخربه اأنني اإذا مل اأمتكن من روؤية اأحمد ومل ت�سلكم 

اأوام���ر منه، فا�سلب���وا العدو النوم من اأعينه. ركب���ُت دراجتي، فناداين 

قائد الكتيبة ب�سوت عاٍل:

— ل تقلق يا حاج، وادُع لنا.

خ���الل م�سريي، كنت م�سروًرا لأنني عرف���ت ما اأظهره قائد الكتيبة 

ا باأق�سى �سرعة،  من فه���م ودراية ملجريات املعركة، فانطلق���ُت مطمئنًّ

واأنا اأ�ستعيد ما ح�سل عندما كنت �سائًرا خلف القائد لالعرتا�ض على 

من���ع الآخرين م���ن م�ساعدة اجلرح���ى. اأذكر اأنني �سمع���ت اأحد اأفراد 

التعبئ���ة يناجي رّبه، فاأ�سغيت لأ�سمعه جيًدا وخّففت من خطواتي. كان 

���ا يف مقتب���ل العمر، القبع���ة احلديدية فوق راأ�س���ه تهتز، وهو يدعو  �سابًّ

بحرق���ة �سدي���دة ويكّل���م �ساحب الزمان كاأن���ه موجود اأمام���ه: »�سيدي 

ا لك.. لقد �سلبونا النوم ليايل  احلبيب، اأول�سنا عل���ى احلق؟ اأغثنا، حًبّ

عدة. �سيدي احلبيب لقد تعبنا، وها هم �سبابنا يتناثرون اأ�سالًء الواحد 

تلو الآخر، اأما اآن الأوان لتغيثنا؟«.

كان لأ�سلوبنا القتايل يف الدف���اع املقد�ض خ�سائ�سه الفريدة، لكن 

حربن���ا هي كباقي احلروب يف كثري م���ن اأو�ساعها، فهي تعتمد الأ�س�ض 

املتبعة عادًة يف احلروب، وما يلزم من و�سع خّطة واتباع تكتيك معنّي، 

وم���ا يفر�س���ه الواقع م���ن اإدارة وتنظي���م، ثم الإ�سراف م���ن قبل قيادة 

الق���وات واإ�سدار الأوام���ر والتوجيهات، واإن�ساء فري���ق يعمل اإىل جانب 

املقاتلني يتوىل مهمة الت�سجيع والتبليغ املعنوي.

يف تلك الليلة، راأيت بعيني كل ذلك امل�سار يتحّقق، يف كتيبة عمليات. 
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ف���الإدراك العايل للقائ���د اأر�سده اإىل متام اخلط���ة واإىل حتديد موعد 

الهج���وم. ووجدت اأّن املقاتل هو ال���ذي يرفع معنوياته بنف�سه يف خ�سم 

املعمعة عندما يحتاج للمعنويات.

هذه الأمور كّلها، اإىل جانب الروح امللحمية لل�سعب هي التي اأرهبت 

النظ���ام العراقي والقوى الكربى التي �سن���ت �سدنا حربها طيلة ثماين 

�سنوات، فخارت قواها بدل اأن ترهقنا نحن.

عندم���ا عرثت على »اأحمد كاظم���ي«، مل اأعد اإىل املقر بل بقيت بني 

الإخ���وة. يف تل���ك الليلة، مل تنم اأعيننا كي ل تن���ام اأعني اأعدائنا، وكما 

طلبت القي���ادة، اأبقينا قوات العدو �ساحية حتى ال�سباح. كان النعا�ض 

يغ�س���ي الإخوة ويثقلهم، لكّنهم مل يدعوه يع�سكر فيهم، واأبت تلك الليلة 

اإل اأن مت�سي ببطء �سديد.

ول�سدة خوف العدو، اأفرغ كل قذائفه يف ال�سحراء وا�ستمّر بق�سفه 

حتى ال�سباح، ومل يدِر اأّن هذا ما كنا ن�سعى اإليه. كان علينا اأن نرهقه، 

فاخلطوط احلم���راء للر�سا�ض اخلطاط، و�س���وت الر�سا�سات الثقيلة 

مل تنقط���ع طوال الليل. هذا الو�سع اأظهر لن���ا ب�سائر الن�سر، وزاد من 

اآمالنا يف روؤية خرم�سهر ثانية.

عن���د ال�سب���اح، كما توقعن���ا، مل ينّفذ العدو هجوًم���ا، ومتكنت فرق 

الر�س���د واحلرا�س���ة من املراقب���ة ب�سهولة م���ن داخل ب�سات���ني النخيل 

مبناظريهم، فب�ّسرونا ب���اأّن الأمور جتري كما توّقعنا، ولُت�سِدر القيادة 

اأمرها بالهجوم النهائي.

عن���د الظه���ر، و�سل���ت اإىل املق���ر الرئي�س���ي يف حمطة »نيم���ه نود«. 

كان ق���ادة احل���رب الرئي�سي���ون هن���اك -ك�»حم�سن ر�سائ���ي« و»�سياد 

ال�سريازي«- قد اجتمعوا حول خريطة كبرية يتفّقدون الو�سع. كان يوم 
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23 اأي���ار، وكان���وا يبحثون يف كيفي���ة توزيع قوات الدعم عل���ى كل كتيبة 

حتت���اج اإليها، بينما �ُسمع اأحدهم يقول اإّنه لي�ض لدينا قوات اإ�سافية يف 

املنطقة مطلًقا، وعلينا اأن ننهي الأمر بالقوات املوجودة. كان الت�سال 

ا عرب الأجه���زة مع قي���ادات احلر�ض واجلي����ض املوجودة حول  م�ستم���رًّ

خرم�سهر، لتلّقي التقارير با�ستمرار.

ح���ني كّن���ا جمتمعني مًع���ا، حتّدث بع�سهم ع���ن قيام الع���دو باإن�ساء 

ج�س���ر على نه���ر »اأروند« لإدخال ق���وات وجتهي���زات اإىل املنطقة، لكّن 

هذا ال���كالم مل يوؤّكده اآخرون. حينها، دعا الأخ �سياد اجلميع لل�سكوت 

وق���ال: اإذا كان ذل���ك �سحيًح���ا، يجب اأن يح���ّدد م���كان اجل�سر بدقة؛ 

لنقوم با�ستهدافه ب�س���اروخ )ماوريك(. وطلب اأن يقوم اأحد بالتحليق 

باملروحية للتاأكد من ذلك، ف�سكت اجلميع ونظر كلٌّ منهم اإىل الآخر.

نظرت اإىل اأحد الطيارين وقلت له: »يا اهلل، لننطلق«. مل تكن هناك 

فر�سة ن�سّيعها للبحث ع���ن اجل�سر، حتّرك الطيار وم�ساعده، وذهبت 

معهم نحو املروحية التي انطلقت بارتفاع منخف�ض بحيث كنت اأغم�ض 

عين���ّي اأحياًنا، واأنادي الطيار اأحياًنا اأخرى، خ�سية اأن ن�سطدم مبوانع 

تعرت�ض املروحّية.

مل يط���ل الوقت حتى و�سلنا اإىل املنطق���ة. ارتفعت املروحية �سريًعا، 

كن���ت اأتلّف���ت يف كل اجت���اه بحًث���ا عن اجل�س���ر، وعندما ارتفعن���ا كثرًيا 

ك�سفنا العدو، فاأمطرنا بوابل من الر�سا�ض. اأ�سرع الطيار بالنخفا�ض 

والدوران ح���ول ب�ستان النخيل، ثم ارتفع جم���ّدًدا، كّرر ذلك الدوران، 

ويف كل م���رة كانوا ميطرونن���ا بالر�سا�ض. فت�ست املنطق���ة جيًدا مل اأر 

اأي ج�س���ر فيه���ا، لكن الطي���ار مل ينتظر طوياًل، فبع���د اإ�سابة املروحية 

بر�سا�سات ع���دة، مل يبَق اأمامه �سوى العودة، لكّنه طار هذه املرة نحو 

منطقة وجود قواتنا، وما اإن و�سلنا اإىل املنطقة حتى اأُمطرنا بالر�سا�ض 
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���ا. لقد ا�سُتهدفنا من ِقَبل ق���وات العدو، وقواتنا على حدٍّ �سواء؛ بل  اأي�سً

اإن قواتن���ا كانت اأحر�ض م���ن العدو على اإ�سق���اط املروحية، فاأ�سابوها 

واأُ�سيب الطيار بيده، واأ�سيب اأح���د اأطراف املروحية، فا�سطر الطيار 

للهبوط والتخّفي خلف النخيل.

ت�ساب���ق نحونا اأفراد من لواء »الإمام ال�سجاد«Q، كانوا من اأبناء 

مدينت���ي، كان كل واحد منهم يريد الو�سول قبل الآخرين ليح�سل على 

اجلائزة، وعندم���ا اقرتبوا منا، قفزت من املروحية �سارًخا فيهم: »ما 

الأمر؟ ماذا تفعلون، ل تطلقوا النار«.

ل اأدري لأي �سبب خّففوا من �سرعتهم، األأنهم �سمعوا �سوتي اأم لأنهم 

راأوا زّيي الأخ�س���ر، وعندما اقرتبوا عرفوين، فق���ال اأحدهم �ساحًكا: 

»احلاج اأ�سدي! لقد فرحنا اأننا بعد �سنتني من احلرب ا�ستطعنا اإ�سابة 

مروحية واإ�سقاطها، لكنها لالأ�سف كانت لنا!«.

ح�س���ر اأحد اأبن���اء التعبئة، كان طويل القام���ة، ومل َيْظَهْر وجهه من 

الغب���ار، اأخذ يتفّقد املروحي���ة باهتمام، وقال: »ي���ا ل�سوء احلظ، كانت 

رماية يف غري حمّلها«.

ركبن���ا �سي���ارة وتوجهُت م���ع الطي���ار وم�ساع���ده �سريًعا نح���و املقر 

الرئي����ض، واأخربناهم بعدم وجود ج�س���ر. ظهرت الفرحة على الوجوه، 

ث���م عادوا يدّققون باخلريطة، متاًما كم���ا ح�سل يوم 19 حزيران حني 

كان���ت العيون من�سّبة على خطوط اخلريطة، وعندما دخل �ساب فجاأًة 

اأثن���اء نقا�ض القادة، وخاطب »حم�س���ن ر�سائي« من دون مقدمات: »يا 

اأخ حم�سن، العراقيون اأخذوا ي�ست�سلمون«. 

نظ���ر اجلميع اإلي���ه، و�سمتوا هنيه���ة. كان ال�ساب واقًف���ا فوق راأ�ض 

ر�سي���د، فنظر اإليه قائاًل: »اأي اأ�سلوب هذا يف تقدمي التقارير؟ كم عدد 

اجلنود؟ يف اأي حمور؟«.

تحمل اللسع لتذوق العسل
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اأ�سئلة ر�سيد كانت جديدة بالن�سبة اإيل، كان م�سروًرا ومل ُيبد ذلك. 

فاأجاب���ه ال�س���اب مبرارة: »وهل هذا وقت ال�سوؤال ع���ن اأ�سول الدين؟ ل 

اأدري م���ن اأي���ن، لكّني راأيتهم باأم عيني، يخرج���ون من املدينة زرافات 

زراف���ات رافع���ني اأيديهم، األ يكف���ي ذلك؟!«. ما اإن �سم���ع ر�سيد ذلك، 

حتى رّبت على كتفي: »اأ�سرع يا اأ�سدي، اأ�سرع«.

توجهنا نح���و خرم�سهر، وعند الو�سول اإىل التقاط���ع، راأينا بركات 

اهلل حت���ّل علين���ا، ف�س���ف الأ�سرى ل���ه اأول ولي����ض له اآخ���ر، نظرنا اإىل 

�سف���وف الأ�سرى بده�س���ة وذهول. وعندم���ا اأفقنا م���ن الده�سة، اأخذ 

ر�سي���د اجلهاز وات�س���ل مبح�سن ليطلب من���ه اإر�سال كل م���ا يتوافر يف 

الأهواز من حافالت و�ساحنات لنقل الأ�سرى، قبل اأن حتّل بنا امل�سيبة 

ونفقد ال�سيطرة عليهم. كان قلق ر�سيد يف حمّله، لأن نقل اآلف الأ�سرى 

يحتاج اإىل اأيام يف احلالت العتيادية، وخوًفا من اأن يتعّر�سوا للق�سف 

املعادي. وقف �سبابنا اأمام الأ�سرى، واأخذوا يقّدمون لهم البطيخ.

دخلن���ا املدين���ة، وتوجهن���ا نحو مبن���ى اجلمارك، امل���كان حتّول اإىل 

مقربة للمالب����ض الع�سكرية، والقبعات احلديدي���ة والأحذية الع�سكرية 

واأغرا����ض لأف���راد الع���دو. �سباطهم تع���ّروا قبل جنوده���م وقفزوا اإىل 

النه���ر، اأو ا�ست�سلم���وا وهم على تلك احلال. عندم���ا راأيت اأ�سرى العدو 

وو�س���ع املدين���ة تذكرت املناج���اة الليلية لذل���ك ال�س���اب التعبوي الذي 

ا�ستغ���اث ب�ساحب الزمان، واأدركت مغزاه عندما قال الإمام اخلميني 

.
1
»اإّن اهلل هو الذي حّرر خرم�سهر«

1- خ���الل مواجه���ات »بيت المقد�ض« ال�ساطعة التي انطلقت بن���داء: )يا علي بن اأبي طالب(، تّم 
اأ�س���ر )19000( ع�سكري من قوات العدو، وقتل اأكثر من )16000(. فمدينة خرم�سهر �سمدت في 

وجه العدوان لمدة )45 يوًما( حتى �سقطت يوم 1980/10/25م، وتحّررت بعد 578 يوًما اأي بعد 19 

�سهًرا. بداأت عملية التحرير في 1982/4/29م وانتهت بتحرير المدينة في 1982/5/23م.
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كنُت اأرف�ُض، وكانوا ي�سّرون، وعندما فقدوا الأمل يف نيل موافقتي، 

ذهب���وا اإىل حم�سن ر�سائي وج���اءوا منه بر�سالة خطية وقالوا: »مل يعد 

لدي���ك ذريعة، علي���ك القبول«. اإنهما ر�سيد ورحي���م �سفوي تكاتفا علّي 

اإىل اأن قبلت ذلك �سمن �سروط.

مل يك���ن ذلك لع���دم رغبتي يف تراأ�ض وح���دة اأو كتيبة، كما اإين كنت 

ق���د تعب���ت م���ن عم���ل الأركان، لكني يف ذل���ك الو�سع مل اأك���ن اأرى من 

�س���رورة لت�سكيل قوة ع�سكري���ة جديدة ملحافظة فار����ض مع وجود لواء 

»الإم���ام ال�سجاد« Q. وكنت مرتّدًدا خ�سية اأن ل اأح�سل على القوات 

والتجهيزات املنا�سبة، فيتكّرر م�سري لواء »الإمام احل�سن« Q الذي 

ُحّل بعد عملية الب�ستان.

لذل���ك، عندما جاء الدكت���ور »�سجاعي« وال�سيد »ح�س���ام املو�سوي« 

مع »حم�س���ن باكياري« كم�سوؤولني عن ق���وات حر�ض الثورة يف حمافظة 

فار�ض، اأتوا اإىل املنطقة لإحراز موافقتي على ت�سكيل لواء اآخر، اأخذت 

منه���م تعّهًدا اأن ل يكون ذلك الأمر �سكلًيا فقط؛ بل اأن يتابعوا تعّهدهم 

بجد حتى النهاية.

جرى تنفيذ ق���رار امل�سوؤولني بت�سليم »لواء 33 املهدي« اإىل حمافظة 

فار����ض عملًيا وب�سكل �سريع، و�سلمني »عل���ي الف�سلي« قواته التي كانت 
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. كان معظ���م م�سوؤويل الل���واء واملقاتلني الذي���ن ي�سكلون 
1
حت���ت اإمرته

الن���واة املركزي���ة للواء من اأهايل طه���ران واأ�سفه���ان وكا�سان وغريها 

با�ستثن���اء اأع���داد قليلة، ذهب���وا والتحقوا باألوي���ة حمافظاتهم، وبداأت 

عمل���ي يف الل���واء مب�ساعدة »اأم���ري علي اأمريي« و»لط���ف اهلل يد اللهي« 

اللذي���ن كانا من القادة اجليدين وامل�ستعّدين للقتال، من وحدات قوات 

حر�ض الثورة ملحافظة فار�ض. وخالل فرتة ق�سرية، جرى تزويد اللواء 

باملقاتل���ني من اأنحاء حمافظة فار����ض، ومن مدينة بو�سهر التي مل تكن 

ا بها، وهكذا اأ�سبحنا جاهزين للقتال. ت�سّكل لواًء خا�سً

لك���ن قبل ح�سول ه���ذه التغيريات، جرى تنفي���ذ املرحلة الأوىل من 

عمليات »رم�سان« يف �سرق »الب�سرة« خالل مهمتي كرئي�ض لأركان مقر 

الفت���ح، ويف املراح���ل الأوىل من هذه العملية، ج���رى حتطيم اخلطوط 

الدفاعي���ة للع���دو يف حموري���ن، وا�ستط���اع مقاتلون���ا الو�س���ول اإىل نهر 

»كتيب���ان« وقناة »ال�سم���ك«، لكن العوائق القوية واملتع���ددة التي اأقامها 

العدو حالت دون اللتقاء مع باقي املحاور، ما ا�سطرنا اإىل الن�سحاب 

بعد ا�ست�سهاد عدد كبري من مقاتلينا.

اأتذكر عندما ب���داأت العملية توجهت لالطمئن���ان اإىل و�سع قواتنا، 

خا�س���ة »لواء 8 النجف« و»لواء 27 حممد ر�سول اهلل«، فركبت الدراجة 

النارية وو�سلت اإىل منطق���ة املواجهة، كان اأفراد »اللواء 27« قد تركوا 

العازل )ال�سات���ر( الرتابي، واأخذوا يرتاجعون، بينم���ا كانت الدبابات 

العراقي���ة تتقدم كاجلراد، ومتطر اله�سبة بن���ريان مدافعها. �سادفُت 

اإحدى ناقالت اجلند وهي ترتاجع. دّققُت النظر اإليها، فاإذا هي للحاج 

»اأحم���د كاظم���ي« قائد »لواء 8 النج���ف« ومعه الأخ �سه���ربي من اللواء 

1- ج���رى ت�سليم وا�ستالم لواء المهدي في 1982/6/22م من خالل مح�سر اجتماع بح�سور بع�ض 
م�سوؤولي قوات حر�ض الثورة لمحافظة فار�ض والمقر الرئي�ض.
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نف�سه. توجهت نحو الناقلة، وطلبت اإيقافها والبقاء يف مكانه. فقال يل 

احل���اج اأحمد: ل تظّن اأّنني اأن���وي الفرار، لكّن الدبابات املعادية تتقّدم 

باأعداد كبرية نحونا، واأريد اأن اأبتعد عنها م�سافة كافية لئاّل ي�ستهدفوا 

ناقلة اجلند! فقلُت ب�سوٍت مرتفع اآمًرا: اأوقفها ها هنا.

وكان احلاج اأحمد يحرتم كالمي وينّفذه لأين اأكرب �سًنا منه، فطلب 

من »�سهربي« اإيقاف الناقلة. قلت للحاج اأحمد: »اإّن ناقلتك هذه ت�سّكل 

موؤ�س���ًرا لواقع املعركة، فالآخرون ل يّطلعون على نّيتك بالرتاجع مل�سافة 

قليلة فقط، بل �سيعتربون اأنك تن�سحب من املعركة، و�سيوؤثر ذلك �سلًبا 

على معنوياتهم«.

— لكن الدبابات �ستدّمر الناقلة. 

— فلتدّمرها، ترّجل اأنت منها.

ترّج���ل احلاج اأحم���د و»�سهربي« م���ن الناقلة، ويف اللحظ���ة نف�سها 

مّرت جرافة قربنا، فهرول احلاج اأحمد نحوها، واأقنع ال�سائق اأن يقيم 

���ا حولها. كل ذل���ك مل ي�ستغرق اأكرث م���ن خم�ض دقائق. ما  مانًع���ا ترابًيّ

اإن اأكم���ل �سائق اجلراف���ة عمله حتى ظهرت ناقلة جن���د اأخرى للجي�ض 

يقوده���ا �ساب، اأطّل براأ�سه من الناقلة و�ساأل بلهجة اأهل ال�سمال: »اأين 

ه���ي الدبابات العراقية؟«، وملا �ساألته ع���ن ال�سبب، قال: »لدينا �ساروخ 

تاو«. وبالفع���ل كان لديه �ستة �سواريخ تاو، ا�ستطاع بوا�سطتها اأن يدّمر 

�سّت دبابات معادية.

عن���د ا�ستع���ال الدباب���ات ال�ست، تغ���رّي الو�سع، وارتفع���ت معنويات 

قواتن���ا، وتوقف زحف دبابات العدو. فيم���ا بعد، كان ال�سهيد »كاظمي« 

كلما راآين يبت�سم ويقول: »كانت ذكرى جيدة«.

بع���د عملي���ات »رم�س���ان«، نّفذن���ا عملي���ات اأخ���رى ه���ي: »حمّرم«، 

وثيقة الحاج عمران
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»والفجر التمهيدية«، »والفجر1«. الأوىل نفذت بال�سرتاك مع اجلي�ض، 

والثاني���ة قامت بها ق���وات احلر�ض وحده���ا، والثالث���ة اأدارها اجلي�ض. 

كل تلك العملي���ات ا�سطدمت ب�سدٍّ قا�ٍض من املوان���ع والعقبات الكبرية 

واملعّق���دة التي اأعّدها العدو، وعلى الرغم م���ن النت�سارات املحدودة، 

.
1
مل تغري الو�سع

رك���ز نظ���ام �سّدام بقوة عل���ى اإغالق الطرق املحتمل���ة للو�سول اإىل 

الب�سرة، بدًءا بحق���ول الألغام الوا�سعة، والأ�سالك ال�سائكة ال�سخمة، 

واأهمه���ا بناء قن���اة الأ�سماك بطول )30كلم( وعر����ض )1كلم(، و�سّخ 

اإليه���ا املي���اه لتتح���ّول اإىل م�ستنق���ع موحل كب���ري، هذا كّل���ه ف�ساًل عن 

الكمائ���ن واملتاري�ض واملواق���ع املتعّددة، والعوائ���ق املثّلثة. وو�سع بني كل 

ه���ذه املوان���ع براميل �سعتها 200 ليرت من م���ادة الفوغاز التي تنرث عند 

انفجاره���ا مواد حارقة، تلت�سق بالأج�سام يف دائ���رٍة �سعاعها خم�سون 

1- ج���رت عملي���ات رم�س���ان بن���داء )يا �ساحب الزم���ان اأدركن���ي( ب�سكل وا�سع ف���ي محور �سرق 
1982/7/28م( بقيادة م�ستركة بي���ن القوات والجي�ض، وهي اأولى العمليات  و  الب�س���رة بين )12/-7 

بعد تحرير خرم�سهر.

- عملي���ات محرم انطلقت بنداء )يا زين���ب( في محور مو�سيان ومرتفعات حمرين الحدودية بين 

1983/11/10م(. وت���م اأ�س���ر )3400( عن�س���ًرا من قوات العدو، واحت���الل �سل�سلة جبال   10-/31(

حمري���ن، وم�سادر النفط في مو�سي���ان وبيات، والأحوا�ض النفطية في زبيدات، و�سبعين بئر نفط 

عراقّية، لتعديل الظروف ال�سيئة النا�سئة عن ف�سل عمليات رم�سان.

- عملي���ات والفج���ر التمهيدي���ة انطلقت بنداء )ي���ا اهلل( في محور )فك���ة – ت�سذابه( في )6/-2 

1983/2/10م( وتع���د هذه العمليات حرب الموانع والعقبات، فالعدو بعد تلقيه �سربات متعددة في 
العملي���ات ال�سابق���ة، وخ�سيته من الحم���الت الإيرانية الوا�سعة قام بو�س���ع )15( نوًعا من الموانع 

الكبيرة طوال عام كامل.

1983/4/16م(  - عملي���ات والفجر 1 انطلقت بنداء )يا اهلل( في مح���ور الجبل الفوقي بين )9/-4 

وكان���ت العادة ف���ي كل العمليات منذ عملي���ة »ثامن الأئمة« لف���ك الح�سار عن عب���ادان واإلى بدء 

عملي���ات والفج���ر 1 ه���ي تحطيم خط���وط العدو ومباغتت���ه خالل اللي���ل و�ساعات ن���وم قواته. اأما 

ه���ذه العملية ف���كان اأ�سلوبها هو )الهجوم في ظل �ساتر ناري(. وانته���ت العملية بقتل وجرح واأ�سر 

)7000( عن�سر من قوات العدو، وتحرير بع�ض مرتفعات حمرين والقرى الواقعة عند �ساطئ نهر 

دوي���رج ونقطة بيت�ض اأنغي���زة الحدودية، وا�ستعادة م�ساحة )150( كيلومتًرا مربًعا، لكن لم تتحقق 

كل اأهداف العملية.



231

مرًتا، ليحرتق كل من يوجد يف املكان ويق�سي نحبه.

كل ه���ذا الن�ساط الذي قام به �سالح الهند�سة للعدو، جعلنا نرتيث، 

وي�سبح جّل هّمنا هو العثور على طرق بديلة لتجاوز هذه املوانع. وعلى 

الرغ���م من كل م���ا اأعّده العدو، ا�ستطعنا بعد م���ّدة من خالل البتكار، 

و�سجاع���ة مقاتلين���ا وا�ستب�سالهم، اأن نتجاوز كل تل���ك املوانع ال�سعبة، 

لك���ن »�سّدام« جلاأ باأ�سلوبه اجلبان واخل�سي����ض اإىل ا�ستخدام الأ�سلحة 

الكيميائية، بدعم من القوى ال�ستكبارية الكربى. 

���ا دور املنافق���ني يف التج�ّس�ض مل�سلح���ة العدو. حني  ول نن�س���ى اأي�سً

كان املنافق���ون ي�سّكلون الطابور اخلام�ض يف الداخل الإيراين، اأما على 

احلدود مع العدو، فكانوا الع�سا التي ي�ستخدمها �سّدام يف قمع ال�سعب 

العراقي، وتعذيب الأ�سرى الإيرانيني. 

�س���ني يف مباغت���ة الع���دو، متّك���ن  ونح���ن الذي���ن اأ�سبحن���ا متخ�سّ

املنافق���ون خالل هذه العمليات من ت�سري���ب خططنا ب�سهولة، فُك�سفْت 

لنظام �سّدام اأ�ساليبنا يف املباغتة.

اإن عمليات )رم�سان، حمرم، والفجر التمهيدية، والفجر 1( �سّكلت 

تراجًعا، واأظهرت �سعًفا، بعد انت�ساراتنا الكربى، ورفعت من معنويات 

ق���وات �سّدام، ل �سّيما اأّنها اأّدت اإىل ا�ست�سهاد قادة كبار اأمثال: »ح�سن 

باقري« و»جميد بقائي«، ف�سيطر احلزن والإحباط على مقّر »كربالء«.

يف ظ���ّل ح���الت القل���ق املتزايدة، دع���ا حم�سن ر�سائ���ي القادة اإىل 

اجتم���اع يف مقر كربالء، وقال: »لقد ا�ستعاد العدو �سيًئا من املعنويات، 

ل���ذا، علينا اأن نق���وم بعملية كبرية ناجح���ة، ل�ستعادة زم���ام املبادرة، 

وقلب املوقف مل�سلحتنا«.

يف ذل���ك الجتماع، ق���ّدم »مهدي باكري« اقرتاًح���ا باأن نرتك جبهة 

وثيقة الحاج عمران
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اجلنوب موؤقًتا عل���ى اأن نّتجه نحو الغرب لتنفيذ عملية هناك. وحتّدث 

ع���ن بع�ض التفا�سي���ل، وحّدد منطقة »حاج عم���ران« للدخول منها اإىل 

الأرا�سي العراقية.

بع���د درا�سة معّمق���ة ونقا�ض م�ستفي�ض، ج���رت املوافقة على اقرتاح 

»باكري«، واتفقنا عل���ى ال�سروع با�ستطالع املنطقة املحّددة. وبعد اأيام 

عدة، اأر�سل الأخ ر�سيد بطلبي، وقال: »احلاج عمران لك«.

— ب�سند اأو من دون �سند ملكية؟

�سح���ك وقال: »خ���ذ الإخوة واذه���ب لتحرق �سارب احل���اج عمران 

هذا، واأم�سكه من اأذنه، وائِت به لأ�سدر �سند امللكية با�سمك«.

— اأّمن لنا اخلبز واملاء، وليبَق ال�سند اأمانة لديك.

توجه���ت برفق���ة ر�سي���د باملروحي���ة اإىل مدين���ة »اأرومي���ة«، ث���م اإىل 

»بريان�سهر«، ومن هناك اإىل مرتفعات »القمطرة« لإجراء درا�سة اأولية.

كانت منطقة جيدة لتوافر املاء ولطافة اجلو، لكّنها وعرة وموح�سة.

فليعّنا اهلل، من اأين اأتينا واإىل اأين و�سلنا!

اأراد ر�سيد اأن يطّيب خاطري، فقال: »عليك باأخذ وزن ال�سباب الآن 

ثم بعد العملية، لرتى كيف �ستتح�ّسن �سحتهم«.

�سحك���ُت وقلت: »اإن كان الأمر يتعلق ب���الأكل، فاإنهم اأكرث نهًما عند 

اآبائهم واأمهاتهم«. 

الأيام الأوىل التي ق�سيناها يف »خوز�ستان« حملت معها ال�سعوبات 

وامل���رارات، واعتدن���ا اأن ل ن���ذوق الطع���ام اجليد اإل م���رة يف الأ�سبوع. 

فعندم���ا كّنا يف »فار�سي���ات«، كان احلاج »مو�سى ر�س���ا زاده« ياأتي من 

ا عن الطعام، وعندما كّنا نعرت�ض،  »الغول���ف« حمّماًل باملك�ّسرات عو�سً

كان يقول: »لقد ح�سلت على هذا الطعام ب�سّق الأنف�ض، فكلوا وا�سكروا 
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النعمة!«. ومل نك���ن جند داخل اأكيا�ض الهدايا ال�سعبية �سوى املك�ّسرات 

وعلبة �سجائر وعلبة كربيت، اإل اأّن و�سع الطعام اأخذ يتح�ّسن تدريجًيا 

م���ع ا�ستمرار احلرب، و�سارت كل الوحدات تتناول وجبة طعام �ساخنة 

ظه���ًرا. اأما يف غرب البالد فلم تتوافر تل���ك النعمة، واإمنا كان ال�سائع 

اأننا منّر يف مرحلة من الع�سر واحلرج.

اأتذكر اأننا كن���ا ن�سلي جماعة اأثناء اجتماع يف املقر الرئي�ض، فقال 

: »الأخ اأ�س���دي، �سيذهب مع قواته اإىل 
1
حم�س���ن ر�سائي لالأخ »�سنجي«

الغرب، لذا حاول تاأمني املنامة والطعام وال�ستقرار لهم«.

فه���ّز راأ�س���ه موافًقا، وق���ال: »ح�سًنا، ل اأجد م�سكل���ة يف حتقيق هذا 

الأمر، فنحن نطهو اليوم لأربعمئة �سخ�ض«.

مل اأتفّوه بكلمة، وماذا ع�ساي اأقول؟ يف حني اأّن عددنا يفوق الثالثة 

اآلف عن�س���ر، فاكتفيت باإغما�ض عينّي، وقلت يف نف�سي: »يا رب، يبدو 

اأننا �سنعي�ض حال فار�سيات مرة جديدة«.

��������

1- الأخ »�سنج���ي« توّلى لأ�سهر عّدة قي���ادة مقر »الحمزة«، وذلك بعد ا�ست�سهاد الأخ »بروجردي«، 
وقبل الأخ »اإيزدي«.

وثيقة الحاج عمران
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قب���ل احلدي���ث عن م�ساألة ال�سفر اإىل غرب الب���الد، ل بد يل من اأن 

اأذك���ر �سخ�سني من اأف���راد لواء املهدي �س���اركا يف عمليات »رم�سان«، 

»والفجر1«.

ا�ستلمت لواء املهدي قبل بدء املرحلة الثانية من عمليات »رم�سان«، 

جّهزنا القوات �سريًع���ا للم�ساركة يف العمليات، لكّن موقف معظم قادة 

كتائبنا بدا �سعًبا، وغري م�ستقّر، فكان قائد الكتيبة ياأتي مع قواته التي 

تلتح���ق بنا، وا�ستمّرت ه���ذه الفو�سى حتى اكتمل تنظي���م كتائب اللواء 

خالل ثالثة اأ�سهر.

ر �سيًئا ف�سيًئا للتحرك نحو اخلطوط الأمامية فقد حان  بداأنا نتح�سّ

وق���ت الهجوم، كان هناك �سخ�ض عن���د �ساطئ نهر كارون، ي�ستند اإىل 

حائط طيني، يبدو اأنه مهموم ومنزعج. اقرتبُت منه و�ساألُته عن حاله.

— احلمد هلل، اأنا باخلدمة يا اأخ اأ�سدي.

— مل اأعرفك، ما ا�سمك ال�سريف؟

— حميد عارف.

— ها اأنت حميد عارف قائد الكتيبة »990«.

مللم نف�سه، و�سبط هندامه، لكّنه مل ي�ستطع اإخفاء اآثار الهّم البادية 

عليه، فاأح�س�ست اأن علّي اأن اأبادره بال�سوؤال عن حاله، فهو قائد كتيبة، 

و�سيقود لياًل عدًدا من املقاتلني. �سرع يتكّلم ب�سرعة، يبدو اأنه كان يريد 
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اأن ُيخ���رج ال�سيق م���ن �سدره، ويبّث همومه اإىل م���ن يف�سح له املجال. 

حت���دث عن م�س���اكل احلياة، وعن النا�ض اجلبن���اء الذين ل يهتمون اإل 

بالنقا����ض ال�سيا�س���ي املحب���ط، والتكّت���ل احلزبي ال���ذي ل يجدي، وقد 

األ�سق���وا به الته���م افرتاًء وكذًبا. كان رجاًل نا�سًج���ا له وزنه، مل يذكر 

ا�س���م اأح���د، ومل ُيظهر اأي انفع���ال، بل حتّدث باخت�س���ار وهدوء. ترك 

حديث���ه انطباًعا حلًوا، واأعجبتني �سخ�سيت���ه، فطلبت منه البقاء معنا 

بع���د انته���اء العمليات. ابت�سم وق���ال: »اإذا تقّب���ل اهلل، وبقيت حيًّا هذه 

الليلة، فاإين اأمتنى البقاء معكم«.

ب���داأت العمليات باكًرا قبل طلوع ال�سم�ض، جاء »�سعيد بهادري« اأحد 

مع���اوين اللواء وقد غطاه ال���رتاب، ف�ساألته: »هل كن���ت تنرث البذور يف 

الأر�ض يا �سيد �سعيد؟«.

�سحك وقال: »بل اإّن اإطار الدراجة مّر على �سيٍء ما، َفِطرُت معه«.

مل نك���ن نتوقع اأن تكون مقاومة ق���وات العدو �سديدة اإىل هذا احلد، 

ل���ذا ف�سلت العملي���ة، وحاولت جاه���ًدا اأن���ا و�سعيد اأن نر�س���د املقاتلني 

اإىل طري���ق العودة اإىل مواقعهم. وبعد اأن ه���داأ الو�سع، نقلنا ال�سهداء 

واجلرحى اإىل خلف اجلبهة، اأما الباقون، فقد عادوا الواحد تلو الآخر 

لإنه���اء مهمتهم، ورجع كٌل منهم اإىل مدينته، لكّني مل اأَر حميد عارف، 

ومل اأج���د ا�سمه يف لئحة ال�سهداء ول مع اجلرحى. فاأر�سلت عن�سرين 

للبح���ث عنه يف امل�ست�سفي���ات والربادات من دون الو�س���ول اإىل نتيجة. 

وبداأت ال�سائعات تنت�سر يف مدينة »داراب« ولواء املهدي، بني من يّدعي 

اأّن حمي���د عارف فّر من احل���رب واأُ�سر، اإىل اتهامات باخليانة من ِقبل 

املغر�سني، وباأّنه جلاأ اإىل العراق.

بقي���ت اأحجية حميد عارف م���دة )35( يوًم���ا، اإىل اأن و�سل اخلرب 

اليقني، حني وجدوا جّثته خلف التلة. عندما و�سلنا اإىل هناك، ونظرنا 

الشهادة واألحجية
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اإىل جثته، �سرخ �سعيد و�سرب على راأ�سه: »اآه، اأي خطاأ ارتكبت!!«.

اإّن ج�س���د ال�سهي���د ع���ارف هو الذي ارتط���م به اإط���ار الدراجة قبل 

)35( يوًم���ا، لكن امل���كان كان مظلًم���ا، ومل يدرك �سعي���د ذلك، فرتك 

ًرا، فاجل�سد مل يبَق منه  ج�س���د ال�سهيد خلف التلة! طبًع���ا مل يكن مق�سّ

�س���وى الراأ�ض والكت���ف، ول يزيد وزنه عن )4كلغ���م(، فلن يخطر ببال 

اأح���د يف تلك العتمة اأنه ج�سد اأحد ال�سهداء، وبقي �سعيد يح�ّض بالذنب 

اأياًما عّدة.

عندما راأي���ت ذلك اجلزء من بدنه، تذّك���رت كالمه يف تلك الليلة، 

عندما كان يف قمة ثورته وغ�سبه، ومل يذكر ا�سم اأحد مّمن اأ�ساء اإليه.

و�س���ل خرب العثور عل���ى ج�سد ال�سهي���د حميد ع���ارف اإىل »داراب« 

واأُخمدْت ن���ار ال�سائعات. وبلغني اأّن مطلقيها ق���د خجلوا من اأنف�سهم، 

اأما الذين بّثوها ون�سروها هنا وهناك فقد اختفوا عن الأنظار لأيام.

مل تلب���ث الأي���ام اأن ك�سفت �س���ّر ا�ست�سهاد حميد ع���ارف، وتبنّي اأّنه 

انطلق يف تل���ك الليلة مع قواته ب�ساحنة نحو اخلطوط الأمامية، وجل�ض 

ف���وق تاج ال�ساحنة، وعندما اقرتبت من اخلط الأمامي اأ�سابت حميًدا 

قذيف���ة مدفعّية مبا�سرة، ويف عتمة الليل ظّن اجلميع اأّنه مل ي�سب اأحد 

بالقذيف���ة، واأنها انفج���رت وحدها يف الهواء. لذا ق���ال �سائق ال�ساحنة 

وباق���ي الإخ���وة: »اإّن حمي���ًدا رافقنا، لكنن���ا مل نره عندم���ا ترّجلنا من 

ال�ساحن���ة«. الأمر الذي مل ي�سّدقه اأحد، فقام باّثو ال�سائعات مبهمتهم 

القذرة يف »داراب«.

م���ا ينبغي اأن اأ�سيف���ه حول حميد اأّن بقايا ج�س���ده بقيت طوال )35 

يوًم���ا( يف اأر�ض مك�سوف���ة ذات حرارة ورطوبة �سديدت���ني، من دون اأن 

تتغ���رّي، وبق���ي وجهه �ساملً���ا، وما يثبت كالم���ي �سورة راأ�س���ه ويده التي 

احتفظُت بها طوال �سنتني يف مكتبي.
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يف ذك���رى اأربع���ني ا�ست�سهاده، حمل���ت اجلموع الغف���رية من اأهايل 

»داراب« جنازة حميد اإىل رو�سة ال�سهداء، وورَد يف اأحد مقاطع الو�سية 

التي ُتلي���ت يف مرا�سم الت�سييع فقرٌة األهبت م�ساعر احلا�سرين: »اإلهي 

اإين اأخجل اأن اأُح�سر يوم القيامة بج�سٍد مكتمل اأمام الإمام احل�سني بن 

علي عليه ال�سالم، فاإذا اأخذتني خذين ببدٍن مقّطع الأو�سال«.

اأم���ا ما يتعّلق بالذكرى الثانية، فم���ن املفيد اأن ندخل اإليها من باب 

لواء املهدي ال���ذي ذاع �سيته بني الوحدات والألوية، فح�سل اأن التحق 

ب���ه ثالثة من الالجئني العراقيني: »فائز كاظم ح�سن الرا�سد«؛ وا�سمه 

امل�ستع���ار الذي اختاره هو »عبد اجلليل«، و»اأبو مرت�سى«، و»اأبو �سّجاد« 

���ت، وق�سوا اأياًما ولي���ايل حتى متكنوا من  الذي���ن ت�سّلم���وا موقع التن�سّ

اكت�س���اف ال�سيفرة التي ي�ستخدمها العدو، وحّددوا من خالل التن�ست 

عليها �سبكة الت�سالت القيادية الكربى يف اجلنوب، ومنذ ذلك احلني 

اأ�سح���ى ه���وؤلء الثالثة الع�سا الت���ي بني اأيدينا، واملره���م الذي يداوي 

 للمقر الرئي�ض.
1
اجلروح القدمية

كان���ت القي���ادة الرئي�سة للواء حتت���اج اإىل املعلوم���ات الدقيقة حول 

حت���ركات العدو، ومتّكن هوؤلء الثالثة من اإمدادهم بها بدقة متناهية، 

فح���ّددوا يف اأي يوم ويف اأي �ساعة �سي�سّن العدو هجومه، ومتى �ستنطلق 

طائراته احلربية لتنفي���ذ هجومها، وما هي النقاط التي �ست�ستهدفها. 

وهك���ذا، كان تركيز العراقي���ني الثالثة على طائرات العدو ما اأتاح لهم 

اأن يخربون���ا تفا�سيل مهمة، من اأّن الع���دو �سيق�سف املنطقة الفالنية 

بع���د خم����ض دقائق، فكّن���ا ن�ستغ���ّل الفر�سة ونبّل���غ قواتن���ا املوجودة يف 

املنطقة التي يريد العدو ا�ستهدافه���ا، فيتجّنب جنودنا الق�سف ووقوع 

اخل�سائر يف �سفوفنا.

1- اأي حالت الف�سل ال�سابقة.
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عندم���ا اأخربونا يف امل���رة الأوىل عن هجوم جوّي �سيق���ع، �ساألتهم: 

»كيف تعرفون اأن الطريان �سيق�سف بعد خم�ض دقائق؟«.

قالوا: »يف املرات ال�سابقة، عندما �سدرت الأوامر من برج املراقبة 

اإىل طائراته���م، حّددن���ا الوق���ت الفا�سل بني اإعط���اء الأوامر وبني بدء 

الق�سف، فعلمنا كم ت�ستغرق الفرتة الزمنية بينهما«.

ظّلت لغتنا امل�سرتكة هي القراآن ونهج البالغة وال�سحيفة ال�سجادية 

بانتظ���ار اأن يتعلم���وا اللغ���ة الفار�سي���ة ويتمّرنوا عليها جي���ًدا، وتعّمقت 

ة مع »عبد اجلليل«،  عالقتن���ا مع الإخوة الثالثة يوًما بعد اآخ���ر، وخا�سّ

و�سارت لهم منزلة وحظوة بني اأفراد لواء املهدي.

فهي  بنا،  والتحاقه  العراق  من  اجلليل«  »عبد  ه��روب  ق�سة  اأم��ا 

اأخي  دفعت  اأنها  درج��ة  اإىل  نف�سه،  الوقت  يف  ولطيفة  عجيبة  ق�سة 

كتاب  يف  اجلليل«  ل�»عبد  واملرهقة  الطويلة  الرحلة  ليدّون  �ساحًلا 

م�ستقّل خا�ض.

كان »عب���د اجلليل« قد ق���ّرر اأن يهرب من العراق بعد اأن ا�ستمع اإىل 

كالم اأّمه عند توجهه اإىل احلرب، حيث وّدعته باكية، وقالت له: »ولدي 

العزيز، عندما تذهب اإىل اجلبهة اإياك اأن تطلق النار على الإيرانيني، 

فاإين لن اأح���ل لك احلليب الذي اأر�سعتك اإياه، ه���وؤلء �سيعة وقائدهم 

مولي اخلميني«.

اأتذّك���ر اأننا قبل عملي���ات »والفجر الأوىل«، كن���ت متوّجًها نحو مقّر 

القي���ادة، واأ�ستعر�ض يف ذهن���ي املحور، ووقت و�سول ل���واء املهدي اإىل 

م���كان العمليات، فراأي���ت »عبد اجلليل« اأمام���ي، تعانقنا واأخذته معي، 

لكّنه كان يبدو م�سطرًبا كاأّن هناك �سيًئا ما يعتمل يف �سدره.

— هل ح�سل مكروه يا »عبد الجليل«؟

— كال، كال لكن بحياة اأبنائك عدني.
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— بماذا اأعدك؟

— عدني يا حاج عدني!

— بماذا اأعدك؟

— اأن اأ�سارك في العمليات.

— ل يمك���ن اأن اأ�سم���ح بذل���ك، فعملك ل يقل اأهمية ع���ن الم�ساركة في 

العمليات.

— لكّن وجود »اأبو مرت�سى«، و»اأبو �سجاد« يغنيكم عن الحاجة اإلّي.

— اإنك تعلم اأنه ل يحل مكانك اأحد يا »عبد الجليل«.

قاطعني، وق���د تقاطرت دموعه على خّديه وقال يل راجًيا: »يا حاج 

مل اأعد اأحتمل، اأرجوك وافق على هذا الأمر«.

كانت املرة الأوىل التي اأرى فيها »عبد اجلليل« على تلك احلال، وهو 

يطل���ب املوافقة باإحلاح على امل�سارك���ة يف العمليات، مّما مل يدع جماًل 

لإقناعه بالعدول عن هذا املطلب.

نادي���ت الأخ »حم�سني���ان« م�سوؤول الدعم، وطلب���ت منه ت�سليم »عبد 

اجللي���ل« ال�سالح والذخرية. ما هي اإل دقائق حتى راأيت »عبد اجلليل« 

يحمل �سالحه على كتفه، ويربط �سارة: »يا ح�سني« على جبينه، وتوّجه 

بحّلت���ه اجلدي���دة نحو مق���ّر القي���ادة، فتجمهر حوله بع����ض التعبويني، 

وراحوا يتفّح�سونه.

زّي���ه الع�سكري كان كام���اًل، ربط احلمالة اإىل �س���دره، وو�سع فيها 

ثالثة خمازن ر�سا�ض. اأغلب التعليقات ال�ساخرة من الإخوة ومزاحهم 

مع »عبد اجلليل« كان ب�سبب احلمالة التي و�سلتنا حديًثا، وكان هو اأول 

م���ن ارتداها، منظ���ر القنابل اليدوية، وكل الل���وازم مبا يف ذلك مطرة 

امل���اء واحلربة، جعلت منه كاأّنه اأحد اأفراد القوات اخلا�سة، بقي ي�سري 

اأمام مقّر القيادة اإىل اأن و�سل قائد الكتائب.

الشهادة واألحجية
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كان مق���ّرًرا اأن يعقد الجتم���اع الأخري الذي ي�سبق ب���دء العمليات، 

عندم���ا دخل القادة دخل »عبد اجلليل« معه���م، لكنه جل�ض عند الباب 

بحذائ���ه، ورف�ض اجللو�ض معنا عل���ى الرغم من اإ�سرارنا عليه. عندها 

قلت له: »ح�سًنا اقراأ لنا بع�ض الآيات من القراآن لنبداأ الجتماع«. اأخذ 

القراآن و�سرع بالقراءة، وبعد خم�ض دقائق قال له احلاج »مهربان« من 

اأهايل جهرم ب�سوت عاٍل: »اأح�سنت«. لكنه مل ي�سِغ له، واأكمل القراءة. 

اإىل اأن قال له �سالح: »تقبل اهلل«. لكنه مل ي�سِغ واأكمل.

فقل���ت له: »�سلمت يداك، ب���ارك اهلل بك«. لكنه كما لو كان يف عامل 

اآخ���ر ومل يع���د ي�سم���ع باأذني���ه، ا�ستمر بالت���الوة مدة ع�سري���ن دقيقة. 

عنده���ا، ق���ام اأحد الإخوة ورّب���ت على كتفه، فانتبه وق���ال: »�سدق اهلل 

العلي العظيم«. ثم نظر اإيل وقال: »يا اأخ اأ�سدي، باأي كتيبة �ساألتحق؟«.

اأجاب���ه اأحد القادة: »لقد ورد ا�سمك الآن يف كتيبتنا«. فنه�ض »عبد 

اجلليل«، وخرج من غرفة القيادة فرًحا م�سروًرا.

عندم���ا انتهى الجتماع، وجدته قد جمع اأغرا�سه، واأتى اإيّل، فقّدم 

يل ال�سحيفة ال�سجادية وقال: »لقد كتبت لك �سيًئا ما، اعرف قدرها«. 

وم���ا زلت اأحتفظ بتلك ال�سحيفة. كم���ا قّدم م�سبحته ل�سالح، واأعطى 

�سجادته للحاج »كاظم حقيقت«.

قلت له: »ما هذا يا »عبد اجلليل«، لقد اأهديت كل ما متلك!«.

تب�ّسم وقال: »خرًيا فعلت، مل اأعد بحاجة لها«.

مل تفل���ح عملي���ات »والفج���ر الأوىل«، فقد كانت كعملي���ات »والفجر 

التمهيدي���ة« فل���م حتّق���ق اأي نتيجة. ل���ذا، توقف���ت �سريًع���ا، وعدنا اإىل 

مواقعن���ا التي انطلقن���ا منها. يف اليوم الت���ايل، كان اجلميع يبحث عن 

»عب���د اجلليل«. بعد �ساع���ات من البحث وال�سوؤال عن���ه، جاء من يقول 

اإّنه راآه اآخر مرة داخل حقل األغام، وجروحه كانت بليغة، فتوجهنا نحو 



241

ال�ساتر الرتابي، ومن هناك، اأ�سار اإليه، كان و�سط حقل األغام م�ستلقًيا 

باجتاه القبلة.

قّررنا �سحب جثته لي���اًل، وكان هناك �سهيدان اآخران، والعدو يعلم 

اأنن���ا ل ن���رتك اأج�ساد �سهدائن���ا، واأّننا �سنعمل عل���ى �سحب اجلثث من 

مكانه���ا، ول���ذا ن�سب العدو ر�سا�س���ني ثقيلني ليمطرن���ا بالر�سا�ض اإذا 

م���ا تقدمنا اإىل هن���اك. وبقي يطل���ق القذائف م�ستهدًف���ا تلك النقطة 

حت���ى ال�سباح، ومل ن�ستط���ع القرتاب. وا�ستمر الع���دو بق�سف منطقة 

»ال�سرهاين« ومرتفع »175« بالقذائف ب�سّدة حتى مل يبَق من جثة »عبد 

اجلليل« �سيء.

بعد م�سي �سن���وات، وخالل انتفا�سة ال�سع���ب العراقي، قام �سّدام 

بط���رد اأ�سرة »عبد اجللي���ل«، فاأتت اإىل »الأهواز« بحًث���ا عن قربه، فلم 

جن���د ما نخربهم به. كان لق���اًء عجيًبا لن اأن�ساه اأبًدا، كاأنه �سيء ي�سبه 

جمال����ض الع���زاء. فكلما ذكرنا كلم���ة من كلمات »عب���د اجلليل« تعالت 

ال�سيح���ات و�س���ّج احلا�سرون بالب���كاء، خا�سة عند ذك���ر اآخر كلمات 

و�سيته عندما توّجه اإىل العمليات، حيث قال:

— اإذا ا�ست�سهدت، فلعّل ج�سدي لن ُيعرث عليه، لكن اإن ُعرث عليه، 

اأبا  يا  غريب  اإين  قربي:  على  واكتبوا  الأه��واز،  رو�سة  يف  فادفنوين 

عبد اهلل.

عندما راأيت كيف كان بكاء اأبيه ونحيب اأخته واأخيه، مل اأحت�ّسر على 

غياب اأمه، فهي مل تتحّمل فقدان »عبد اجلليل« وُبعده عنها، فالتحقت 

به قبل املجيء اإىل اإيران.

��������

الشهادة واألحجية



رحلة الصخور

كان���ت احلرية الت���ي متّلكت �سائقي القط���ارات ناجتة عن اخللل يف 

نظ���ام الرحالت، فهم ل ي���درون ماذا يفعلون، ه���ل ينطلق القطار من 

دون ركاب، اأم يتوقف عن ال�سري.

 ليجم���ع بع�ض قادة املجموعات ليتمكن 
1
اأر�سلت »اإبراهيم اأحمدي«

الإخ���وة من الركوب قبل غريهم، راأي���ت »اأحمدي« من بعيد وهو ينادي 

�سب���اب التعبئة ويتنّقل بني العرب���ات، وو�سَع عن�سرين اثنني عند بوابة 

القطار، كي ل يرتّجل اأحٌد منهم.

م�س���ت �ساع���ات والقط���ار متوّقف حتت اأ�سع���ة ال�سم����ض احلارقة، 

واأ�سبحت عرباته كفرٍن حاٍم، وكل من يدخل اإليه ل يتحّمل البقاء اأكرث 

من دقائق، فيخرج من باب اآخر.

كان �سائ���ق القطار يرف�ض النطالق م���ا مل يركب اجلميع. توّجهت 

اإليه وقلت: »يا اأخي، اأطلق �سفارتك، وحتّرك بالقطار قلياًل، ليطمئنوا 

اأنك �ستنطلق عندها �سريكب اجلميع«.

انتفخ���ت اأوداج���ه وقال: »ي���ا اأخي، اأيه���ا امل�سل���م، اإن ذلك خمالف 

للقان���ون، وذل���ك ل ينطبق على التعليمات، ل���ذا، ل اأ�ستطيع فعل ذلك، 

1- رحم اهلل »اإبراهيم اأحمدي«، كان دوًما م�ستعًدا لتنفيذ مهامه، ولم يعرف التعب، وهو من اأبناء 
»جهرم« وذكي، بعد هذه الرحلة ا�ست�سهد في عمليات »والفجر الثانية«، وارتفع اإلى الملكوت الأعلى.
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هل تتحّمل اأنت امل�سوؤولية؟«.

- نعم، اأحتّمل امل�سوؤولية.

ا م���ن اأن اأرفع  ���ا، ورف�ض التح���رك. فلم اأجد ُبًدّ رف���ع راأ�سه معرت�سً

�سوتي عليه قائاًل: »اأبي العزيز، اأنا قائدهم، اإنهم من م�سوؤوليتي، هيا، 

حتّرك«.

يب���دو اأّنني جعلته يخاف، فل���م ُيجب، بل اأم�س���ك ب�سفارة القطار، 

و�سغ���ط عليها ثالث م���رات، ثم اأخذ يحّرك القط���ار ببطء. نزلت من 

القط���ار، وراأيت اجلمي���ع يرك�ض نحو اأبواب القط���ار، لقد ركبوا خالل 

دقيق���ة واحدة، بينم���ا كان ال�سائق ينظ���ر يف مراآته متعجًب���ا، فاأ�سرت 

ل���ه، ف�سع���ر بالراحة ونظر اإىل اأحمدي مدهو�ًس���ا وقد وقف اإىل جانبه، 

و�سحك متعّجًبا: من هم هوؤلء؟

لق���د ُطلب مّنا اأن نر�س���ل الكتائب بكامل جتهيزاته���ا اإىل »اأرومية«، 

لنتوجه من هناك اإىل »بريان�سهر«، ثم اإىل منطقة »احلاج عمران«.

توجهت ب�سيارة مع عدد من الإخوة اإىل »اأرومية«، لالإعداد ل�ستقبال 

الق���وات، فالقطار يتوجه اإىل »طهران«، ومن هناك اإىل »اأرومية«. لكنه 

عندما و�س���ل اإىل طهران، طلب ال�سائق وقوًدا اإ�سافيًّا، فلم ُيلبَّ طلبه، 

م���ا ا�سط���ره اإىل ف�سل اأرب���ع عربات ليخّف���ف حمله، عل���ى اأن ي�سحب 

العربات الأربع قطار اآخر فيما بعد.

و�سل���وا اإىل »اأرومي���ة« �سباح الي���وم الثالث. مل ُيعلمن���ا اأحد بذلك، 

فتوجهن���ا ل�ستقبالهم، وتفاجاأنا باأّن ال�سيارات ما زالت داخل القطار، 

بينم���ا بقي �سائق���و ال�سيارات يف طه���ران، غ�سبت وتوجه���ت فوًرا اإىل 

ال�سائق، فوجدت اأّنه اأ�سّد غ�سًبا مّني، وراح ي�سكو امل�سوؤولني عنه. ولعّله 

ت�سّنع ذلك لينجو من لومنا له.

رحلة الصخور
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كّن���ا نبحث عن حل���ول، يف حني غفلنا ع���ن التعبوي���ني الذين قاموا 

باأنف�سه���م باإنزال ال�سيارات من القط���ار. توجهت اإليهم فراأيت منظًرا 

عجيًب���ا، اأخذت اأفّكر كيف ننّزل احلاويات الكبرية، فاأخربوين اأن اأحد 

الإخوة ذهب اإىل »تربيز« لياأتي برافعة على �ساحنة.

مل يكن اأحد ينتظرنا يف »اأرومية« كما كان منتظًرا. كنا نحن وثالثة 

اآلف عن�س���ر، والأوام���ر الت���ي تلّقيناها تقول: ابق���وا يف »اأرومية« حتى 

نخربك���م عن وجهتك���م. توجهن���ا اإىل مع�سكر »جلدي���ان« لن�ستقر فيه، 

م���ّر يومان فقط ونف���دت الأموال الت���ي بحوزتنا، حت���ى اإّن كلفة بنزين 

ا نلجاأ  ال�سي���ارات ق���ام العنا�سر بدفعها من جيوبهم، ومل جن���د �سخ�سً

اإلي���ه، ا�سط���ررت لالت�س���ال بال�سي���د »ب�سارتي« نائب مدين���ة »جهرم« 

يف املجل����ض، لأّن معظ���م العنا�س���ر كانوا من »جه���رم«، وكانت عالقتي 

ب�»ب�سارتي« جيدة، فاأجرى ات�سالته، وذهبنا اإىل مكتب ال�سيخ »ح�سني« 

اإمام جمعة »اأرومية«.

مل يك���ن ال�سي���خ ميل���ك ماًل ي�س���ّد به حاجتن���ا، لكنن���ا مل نعد خايل 

الوفا����ض، كتب ر�سالة اإىل الإخوة يف الدعم، فاأّمنوا لنا بع�ض اخلراف 

نقلوه���ا اإىل املطب���خ، فتاأّم���ن بذل���ك الطع���ام مل���دة اأ�سب���وع للقوات يف 

قت معهم لنذهب اإىل  ر اأكرث بحق التعبويني، َن�َسّ »اأرومية«. وكي ل نق�سّ

»بريان�سهر«.

واف���ق العقيد »�سنجابي« قائ���د مع�سكر »بريان�سه���ر« على مرافقتنا 

ليعّرفن���ا اإىل املنطق���ة، لكن���ه ق���ال: »�ساآخذك���م اإىل هناك حت���ى اأثبت 

حمبتي لكم وللتعبوي���ني، لكّني اأعتقد اأّن الذهاب اإىل منطقة »قمطرة« 

و»مترت�سني« الوعرة غري مرّبر ع�سكرًيا«.

قل���ت ل���ه: »لدين���ا فر�س���ة ل تتج���اوز ال�سهر، ل���ذا، علين���ا اأن نبادر 
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بالعم���ل«. كان يعتقد اأن التع���رف اإىل املنطقة يحتاج اإىل �ستة اأ�سهر يف 

احل���د الأدنى. لأنه قبل مواجهة العدو علينا اأن نواجه الطبيعة ال�سعبة 

للمنطقة. وذكر لنا حادثة ح�سلت قبل اأ�سابيع عّدة، عندما �سقط عدد 

م���ن اجلنود اإىل الوادي خالل تنّقله���م، ومل يتمكنوا من العثور عليهم. 

ا للتحرك فوًرا. رافقنا العقيد، وو�سعنا القوات يف املواقع  كنت م�سطًرّ

املحددة �سلًفا.

عندما اأذكر العقيد »�سنجابي«، اأتذكر حادثة ح�سلت معه، فالعقيد 

ه���و م���ن مدّربي اجلي�ض ذوي اخل���ربة، وكان يدّر����ض يف كلية »دافو�ض« 

ا. بعد ا�ستقرارنا باأيام عّدة، قال يل ونحن نقف اإىل جانب ال�ساتر:  اأي�سً

»يا �سيد اأ�سدي، اأريد اأن اأ�ساألك، فاأجبني ب�سدق«.

تب�ّسمت وقلت: »وهل �سمعتني اأكذب حتى الآن يا عقيد؟«.

اإن زوجتي طبيبة، مل تذهب اإىل العيادة منذ مدة لالهتمام بالأولد، 

لكنه���ا تتقا�سى من امل�ست�سفى )22000 تومان( �سهرًيا، وراتبي اأنا يبلغ 

)18000 توم���ان(. اإنن���ا نعي����ض ب�سعوبة مع ولدين عل���ى الرغم من اأن 

راتبينا تبلغ )40000 تومان(. بينما راتبكم يف قوات احلر�ض ل يتجاوز 

)2000-3000 تومان( وتقولون اإنكم �سعداء، فما هو ال�سّر يف ذلك؟!

- اإين اأتقا�س���ى )3700 توم���ان( وه���ي تكفيني، واأوّف���ر منها مبلًغا 

�سغرًيا �سهرًيا، فاحلياة ُتدار كما تديرها اأنت اأيها العقيد العزيز.

بالتزامن مع وجودنا، ح�سرت قوات اإ�سافّية من اجلي�ض واحلر�ض، 

ا�ستع���داًدا لتنفي���ذ العملي���ات. اإل اأّن خرب ا�ست�سهاد اأح���د اأف�سل اأفراد 

قواتنا ترك اأثره لأيام على الإخوة، وخّيم �سمت ثقيل على وحدتنا.

كان ذل���ك اجلندي من اأهايل منطقة »�سيخ دارنغون« �سرياز، �ساب 

ذك���ي و�سجاع، لف���ت نظر العميد »�سي���اد ال�سريازي« ب�سب���ب �سجاعته 

وطاقته الزائدة، فطلبه مّني لنقله اإىل اجلي�ض باأمر مهمة خالل عمليات 

رحلة الصخور
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»والفجر الثانية«، خ���الل اأ�سبوع واحد ا�ستطاع ا�ستقطاب اهتمام قادة 

اجلي�ض، فقال بع�سهم: »اإننا م�ستعدون لت�سغيله برتبة �سابط«.

- ع���ذًرا، لكنه عن�سر اأ�سا����ض يف ر�سد لواء »املهدي«، وينفعنا اأكرث 

منكم.

مل اأعد اأحتمل غياب���ه مزيًدا من الأيام، فطلبت اإعادته، فاأخربوين 

اأنه ا�ست�سهد برفقة طيار وم�ساعده بحادث مروحية للجي�ض. مل اأ�سدق 

ا، واأن يكون هناك خطاأ يف  خ���رب ا�ست�سهاده، وبقي���ت اأنتظر اأن يكون حًيّ

اإعالن اخلرب، لك���ن لالأ�سف، كان »ظهراب اجلعف���ري« يحب ال�سهادة 

اأكرث مما يحبنا.

اأح�ّض العدو بانتقال القوات، وظن اأن هناك حت�سرًيا لعمليات اإزعاج 

بهدف خداعه لتنفيذ الهجوم الأ�سا�ض يف اجلنوب. لذلك كانت ت�سرفات 

العدو قبل الهجوم ب�سيطة. وقاموا باأعمال مل يقوموا بها من قبل، ول اأظن 

ا. قاموا يف اأحد الأيام باإر�سال طائرات مروحية  اأنهم قاموا بها من بعد اأي�سً

لإنزال مظلّيني خلف خطوطنا، فكان ذلك م�سدر قلق لنا، واأخربت املقر 

الرئي�ض، وتوّجهت مع جمموعة من الإخوة لال�ستباك معهم.

خالل الطريق، و�سل »ح�سني ايرلو« اأحد قادة لواء املهدي وقال: »ل 

ت�ستعجلوا، لي�ض هناك مظلّيون«.

وماذا كانت كل هذه املظالت التي �ساهدناها تهبط؟

اإنها متاثيل من البال�ستيك بحجم الإن�سان، �سنعت بدقة.

اأنزل واحًدا منها من �سيارته، و�سّلمني اإياه وقال: »هذا واحد منها، 

اإنها قنابل موقوتة، وقد اكت�سفته واأف�سلت خمّططهم«.

غرّينا م�سارنا �سوب املقر الرئي�ض، والتقيت بالأخ حم�سن ر�سائي، فقام 

باإبالغ الوحدات املوجودة يف املنطقة بعدم القرتاب من التماثيل املفّخخة.
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يف تل���ك الأي���ام، توّجه���ت م���ع ال�سهيد »مه���دي باك���ري« ل�ستطالع 

اإح���دى املناطق. وبعد جمع املعلوم���ات، و�سلنا لياًل اإىل مقر اأمن لوائنا 

»امله���دي«. ويف ال�سب���اح، �سّلين���ا واأخذ كل واحد من���ا رغيفني وعلبتني 

م���ن احلبوب، وحتركنا م���ع مر�سد من الأكراد يع���رف املنطقة لإجراء 

ا. كان ال�ساب الكردي يرك�ض يف املرتفعات، بينما اأنا  ال�ستط���الع اأي�سً

ومه���دي ن�سري خلفه ونح���ن نلهث. وكنا كّلما قطعن���ا م�سافة، نّتخذ من 

الأ�سئلة ذريعة لنوقفه ونرتاح، ثم نعود لل�سري خلفه.

عندم���ا انتهين���ا من ال�ستط���الع، قال ال�س���اب املر�س���د اإّن عليه اأن 

يرتكن���ا لري�س���د جمموعة اأخرى. فذهب وفتحنا عل���ب احلبوب لنتقّوى 

به���ا على الع���ودة نحو املق���ر الرئي�ض. ومل���ا انتهينا من تن���اول الطعام، 

انطلقنا، وا�ستغرقت عودتنا من خالل املرتفعات امللتوية �سبع �ساعات. 

وكان مه���دي يعرف املنطقة اأك���رث مّني، لذلك كان عل���ّي ال�سري وراءه، 

�سرنا حتى و�سلنا اإىل م�سافة )2( كلم من املقر، ومل يبَق حتى الغروب 

�س���وى �ساعة واحدة، وقد اأخذ منا العط�ض ماأخ���ذه، �سرنا م�سافة حتى 

و�سلنا اإىل نبتة توت بري، لونها الأحمر ينادينا لتناوله، رك�ست باجتاه 

نبت���ة التوت و�سرعت بتناول حّباته���ا، ثم جاء مهدي وتناول اأربع حبات 

منه���ا، ومتّدد على ال�سخرة. فقل���ت له: »ملاذا ل تاأكل املزيد يا مهدي؟ 

األ�ست عط�سان؟«.

جواب���ه جعلني اأبتع���د عن النبتة. ق���ال يل: »اإين اأكتفي بهذا املقدار 

لأ�س���ل اإىل املقر، اأترك الباقي لعّل بع�ض العطا�سى واجلياع ميّرون من 

هنا فيجدون �سيًئا يبّل ريقهم«.

��������
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بلغن���ا ليلة 19 متوز، حيث انطلقت عملي���ات »والفجر الثانية«، وكما 

ذكرت اآنًفا، فاإن امل�سوؤولية الأ�سا�ض عن هذه العملية تقع على عاتق لواء 

امله���دي، وباأمر من ال�سيد »�سي���اد ال�سريازي« توّجه الل���واء الثاين من 

الفرقة 77 )خرا�سان( اإىل املنطقة بقيادة ال�سابط نا�سري. 

قبل وق���ت قليل من تنفيذ الهجوم، وبعد اأن در�سنا و�سع قوات العدو 

واإمكانات���ه، طل���ب الأخ حم�س���ن ر�سائي م���ن كتائب بع����ض األوية وفرق 

 ،
1
احلر����ض، ول���واء من اأه���ايل املنطقة بقي���ادة ال�سهيد »حمم���ود كاوه«

م�ساندتن���ا يف هذه العملي���ات. والتحق بنا من حمافظ���ة فار�ض كلٌّ من: 

 واحلاج »ر�سول ا�ستوار« لتقدمي العون. 
2
»ها�سم اعتمادي« و»مهدي زارع«

ويف مقر قيادة لواء املهدي، بقي من القيادة الأ�سا�ض لقوات احلر�ض 

كلٌّ م���ن: حم�سن ر�سائي، ال�سيد رحيم �سفوي، الأخ ر�سيد، الأخ اإيزدي 

1- محمود كاوه، ولد في مدينة م�سهد عام 1961م، كان من القادة ال�سباب، كل من عرفه تحدث 
ع���ن نبوغ���ه وتحرك���ه المثالي. كان عمره عن���د بدء الح���رب المفرو�سة ت�سعة ع�س���ر عاًما، فتولى 

الم�سوؤولي���ة ف���ي الجبهة، وعندما بلغ �سن الثانية والع�سرين عاًما عين قائًدا للواء )155 ال�سهداء( 

الخا����ض في غرب البالد، ثم تحول اللواء اإلى فرقة. الوح���دة التي كان محمود كاوه م�سوؤوًل عنها 

كان���ت معروفة بتنفيذ العملي���ات ال�سعبة والم�ستحيل���ة. اأتذكر اأنه خالل عملي���ات كربالء الثانية 

)1986/6/31( عندما اأ�سيب ب�سظية مدفع عند القمة 2519 حاج عمران فا�ست�سهد، تاأثرت قواته 

ب�سدة، واعتبر قادة الحر�ض والجي�ض اأنهم فقدوا اأحد اأهم قادة الحرب في غرب البالد.

2- القائ���د الحاج مهدي زارع كان قائد كتيب���ة ال�سيدة فاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها. والقائد 
ها�سم اعتمادي قائد لواء الإمام الح�سن عليه ال�سالم من الفرقة 19 الفجر، ا�ست�سهدا في كانون 

الثاني 1987م في �سلمجة..
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ال���ذي توىّل اأخرًيا قي���ادة مقر »احلم���زة«، اإ�ساف���ة اإىل العميد »�سياد 

ال�سريازي«؛ وذلك لالإ�سراف على العمليات.

كان م���ن املقّرر اأن نحتل 53 قاعدة عراقي���ة يف منطقة »بريان�سهر« 

احلدودية، ويف مرتفعات »احلاج عمران« داخل الأرا�سي العراقية، ويف 

احلد الفا�سل بني مرتفعات »قمطرة« و»مترت�سني«.

ا�ستم���رت العملية مدة اأ�سبوعني، امتّدت م���ن حلظة فتح النار على 

الع���دو وب���دء الهج���وم اإىل اأن هداأت املنطق���ة. اجلمي���ع كان فرًحا من 

احت���الل اأربعني قاع���دة، والإ�سراف على مدين���ة »ت�سومان م�سطفى«. 

وكان اأهايل املنطقة اأكرث فرًحا و�سروًرا لتوقف ق�سف املدفعية العراقية 

الثقيلة ملدنهم وقراهم. 

كانت خ�سائر نظام �سّدام: اإ�سقاط ع�سر مروحيات، وخم�ض طائرات 

مقاتلة، ومئتي اأ�سري واأربعة اآلف قتيل وجريح. لكنها مل تكن منح�سرة 

ا، ما دف���ع بالطاغية  باخل�سائ���ر املادي���ة؛ اإمّن���ا باخل�سائر املعنوي���ة اأي�سً

�سّدام اإىل زيارة املنطقة، واأقدم على اإعدام اثنني من قادة قواته بتهمة 

ال�سماح برتاجع املعنويات التي حتّققت يف اجلبهة اجلنوبية. 

معجزات  اإح��دى  اإىل  لأ�سل  الذكريات  ه��ذه  على  �سريًعا  م��ررُت 

املعجزة  احلادثة  اإنها  العمليات،  هذه  خالل  ح�سلت  التي  احل��رب 

التي اأّدت اإىل انت�سارنا، وكان لها �سدى وا�سع داخل اإيران. ف�سمود 

ومقاومة عدد قليل من قوات لواء املهدي املحا�سرين بقيادة »مرت�سى 

هذه  تاريخ  يف  ليخّلد  عظيًما  ك��ان  زرد«  »ب��رد  قمة  *1عند 

جاويدي«

املنطقة اإىل الأبد. 

كان من املقرر اأن يجري ال�ستيالء على ثماين قواعد عراقية هامة 

خ���الل املرحل���ة الأوىل من العملي���ات، وتثبيت مواقعن���ا لإكمال املهمة. 

*- �سدر كتاب حول ذكريات الجبهة باإ�سم »تلة جاوبدي و�سر اأ�سلو« وهو قيد الترجمة وي�سدر قريًبا.

جبين مرتضى
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كان���ت اإحدى تلك القواعد عل���ى ه�سبة »برد زرد« التي تقع و�سط وادي 

ب���ني مرتفع »كدو« 2500 مرت عند املحور اجلنوبي، ومرتفعات »قمطرة« 

3000 م���رت عند املحور ال�سم���ايل. وهي ت�سرف على املمّر ال�سرتاتيجي 

لعبور الآليات وال�سالح انطالًقا من مدينة »ت�سومان م�سطفى« اإىل هذه 

املنطق���ة. ا�ستطاعت قوات كتيبة »الفج���ر« ال�سيطرة على هذه اله�سبة 

من���ذ الليل���ة الأوىل لنط���الق العمليات، فاأ�س���رت عدًدا م���ن الأعداء، 

واأغلق���ت املمّر، لك���ن قامت قاعدتان اأخري���ان مبحا�سرة الأخ مرت�سى 

وت�سعني فرًدا من قواته، وقطعت التوا�سل بيننا وبينهم. 

واجهنا اأزمة حادة؛ اإمكانية التقدم حمدودة، وقد حو�سرت جمموعة 

م���ن خرية قواتن���ا. لكّن التوا�سل ع���رب الأجهزة الال�سلكي���ة بقي جيًدا، 

وح�سب م�سطلح الت�سالت خم�سة على خم�سة. فكان ال�سوت وا�سًحا 

و�سفاًفا، لأننا كّنا موجودين يف مرتفع اأعلى، ومرت�سى و�سط اله�سبة. 

اأخذ »�سياد ال�س���ريازي« اجلهاز وخاطب مرت�سى: »لقد فتحنا كّوة 

�سّيق���ة، مّد يدك لن���ا �سريًعا«. اأي حاول الن�سحاب م���ا دامت الفر�سة 

متاحة. اأج���اب مرت�سى ب�سراحة ومن دون ت�سفري: »لقد وعدت جعفر 

بالإم�س���اك باله�سبة، والطري���ق الأ�سا�ض حتت اإ�سرافن���ا، اطمئن، لن 

ن�سمح بتكرار الرماية من اأحد«. 

لذلك رّكزت قوات �سّدام هجماتها القوية ل�سرتداد تلك التّلة. كان 

عليهم املرور من تلك الطري���ق لإي�سال القوات والأ�سلحة اإىل قواتهم، 

واإف�س���ال هجومنا بالكامل. كان���ت الهجمات العراقي���ة متالحقة، وكّنا 

منزعج���ني وقلقني لأّننا ل ن�ستطيع م�ساعدة مرت�سى يف هذه الظروف. 

علًم���ا باأن هجومنا ا�ستمر، وكنا نحتّل القاعدة تلو الأخرى لنقرتب من 

قواتنا املحا�سرة. 
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يف ه���ذا الو�س���ع ال�سعب، قّرر الإخ���وة يف كتيبة الفج���ر ال�ستمرار 

باملقاومة وال�سمود وعدم الن�سحاب. ففي الهجوم الأول للعدو، دمروا 

�ساحنة »اإيفا« مب���ن فيها من اجلنود، و�ساحنة وذخرية و�سط الطريق، 

واأغلق���وا بذلك الطريق. فاأر�سلت القوات املعادي���ة جرافة لفتحه، لكّن 

الإخ���وة متّكنوا م���ن اإ�سابتها فبقيت يف مكانه���ا. وبعد ذلك ا�ستطاعت 

قوات »جاويدي« تدمري اأي اآلية تقرتب لفتح الطريق. 

ا�ستم���ّرت مقاومة هوؤلء الإخوة اأربع لياٍل عل���ى الرغم من النق�ض 

احل���اد يف املاء والطعام والذخرية. وا�ستطاع مرت�سى اأن ي�سلح مدفًعا 

ا ذا اأربع فّوهات، وهذا ما مّكن قواته من اإعطاب كل تلك الآليات  م�سادًّ

والقوات الداعمة بذلك املدفع، لكن بفوهة واحدة منه. 

باق���ي الكتائ���ب التي علمت ب�سم���ود ومقاومة ه���وؤلء الإخوة تابعت 

املراح���ل التالية من العملي���ات مبعنويات اأعلى، وكان���وا يتقّدمون حتى 

ا�ستطاع���وا يف اأواخر الليلة اخلام�سة اإحلاق الهزمية بقوات العدو التي 

حتا�سر الإخوة، ومتّكنوا من الو�سول اإىل »جاويدي« وقواته. 

كنت اأول من و�سل اإىل تلك القمة، و�ساهدت على �سوء القمر ج�سد 

اأول �سهيد، فعرفته وبكيت لفقده. اإنه »اإبراهيم الأحمدي« الذي حتّدثت 

ع���ن جهوده يف نقل املقاتلني بالقطار. وعندما راأيت الأخ مرت�سى، كان 

ج�سمه حمّطًما ولي�ض فيه رمق، عيناه حمراوان من ال�سهر، ومل يبَق من 

ا ينه�سهم اجلوع والعط�ض.  قواته �سوى ثمانية ع�سر �سخ�سً

�س���ارع الإخ���وة يف اجله���از ال�سح���ي والدع���م لنقله���م اإىل اجلبهة 

اخللفي���ة، وا�ستمرت العمليات حتى ليل الثاين من اآب، بعد اأن �سيطرنا 

عل���ى معظم القواعد. لكن العدو ا�ستمر بتنفيذ هجماته، ففر�ض علينا 

ظروًفا �سعبة جًدا كادت تودي بنا. 

ليل���ة الثال���ث من اآب، ج���اء الأخ ر�سيد وق���ال: »غ���ًدا �سينتهي الأمر 

جبين مرتضى
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وتذهب���ون لال�سرتاحة«. نظرت اإليه بتعج���ب، فقال: »غًدا �سنقوم باأمر 

ما يجرب العدو على ترك املنطقة«. 

انطلق���ت عمليات »والفج���ر الثالثة« �سمال مدين���ة »مهران«، ومّتت 

ال�سيطرة عل���ى مرتفعات »كله قندي« املعروفة، فجرج���ر العدو اأذياله 

مغادًرا املنطقة، وتنّف�سنا ال�سعداء. 

مل تك���ن تلك نهاية مهمتنا. بل لعّله م���ن الأجدر اأن اأقول اإّن الف�سل 

النهائ���ي م���ن عمليات »والفج���ر الثاني���ة« كان يف بيت �سماح���ة الإمام 

اخلمين���ي الراح���ل. فم���ا اإن انته���ت العملي���ات القتالية حت���ى اأعطونا 

بطاق���ات لزيارة الإمام اخلميني ولقائ���ه، كل الإخوة الذين �ساركوا يف 

العمليات علموا باخلرب، فتقاط���روا اإىل مقر القيادة، وكل واحد منهم 

يريد اأن يكون يف عداد الزائرين، وكان اأع�ساء التعبئة اأكرث اإحلاًحا من 

تنا كانت حمدودة ول ميكننا بوا�سطتها اإر�ساء اجلميع.  غريهم. وح�سّ

مث���اًل الأخ »عبا�س���ي« من اأه���ايل »زرق���ان« بفار�ض، اأخ���ذ ي�سكو ويبكي 

ويتو�سل، م���ا ا�سطرين للتخلي عن بطاقتي لتهدئته. وانتهى الأمر على 

خري، وا�سطحبنا عدًدا منهم اإىل طهران. 

خالل اللقاء مع �سماحة الإمام، قّدم كلٌّ من حم�سن ر�سائي و�سياد 

ال�س���ريازي تقري���ًرا ح���ول العمليات، واأ�س���اروا في���ه اإىل بطولة و�سمود 

وخ���ربة الأخ »مرت�سى جاويدي« وقواته. عندم���ا �سمع الإمام اخلميني 

كالم �سياد، نه����ض واقًفا واحت�سن »جاوي���دي«، وت�سّمرت الأعني على 

الإمام و�سفتيه املباركتني على جبني مرت�سى. 

اختف���ى لوُن مرت�سى من �سدة اخلجل وُده����ض، واأفاَق من �سدمته، 

واأخذ يقّبل يد الإمام ووجهه وكتفه وهو يجه�ض بالبكاء. 
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االسم العظيم

بعد اأن توّقفت عمليات »والفجر الثانية«، كّنا يف معظم املحاور نت�سّلق 

القم���م واملرتفعات، بينما بقيت قوات العدو خل���ف ال�سواتر واملتاري�ض. 

وبع���د اأ�سبوعني من ه���ذه العمليات، زرُت اأحد املح���اور املتقدمة مقابل 

ق���وات العدو، حيث تزداد اخلطورة، وبينما كنت اأتفّقد املواقع، واأتطّلع 

من خالل املنظار اإىل �سواتر العدو، لفت نظري �سيء ما. 

حّدق���ت باإمعان م���ن خالل املنظار، لأرى ج�س���َدي اثنني من اإخوتنا 

ملَقَيني عل���ى اأحد ال�سوات���ر، وبالقرب منهما ر�سا����ض غرينوف وجهاز 

ل�سلكي )PRC57(، وقبل اأن اأبدي اأي رّد فعل، اقرتب مني قائد الكتيبة 

»دلور زارعي«، وهو من اأهايل »نور اآباد«، وقال: »واهلل، اإين اأ�سعى منذ 

الأم�ض ل�سحبهما من مكانهما، ومل اأمتّكن من اإجناز هذه املهمة«. 

مل اأعّق���ب عل���ى كالمه، بل رح���ت اأتطّل���ع اإىل البعيد، فع���اد يهم�ض 

ب���اأذين: »اطمئ���ن، �سناأت���ي بج�س���دي ال�سهيدي���ن، ف�ساًل ع���ن ال�سالح 

ا«.  واجلهاز اأي�سً

مل اأ�ستط���ع الن���وم تل���ك الليل���ة، واأنا اأفك���ر بهذي���ن ال�سهيدين. ويف 

ال�سب���اح، ع���دت لأتفّق���د املح���ور، وم���ا اإن و�سلت حتى لق���اين »دلور 

زارعي« مبت�سًما، وقال: »اأراأيت؟ قلت لك اطمئن!«. 

يف الليل���ة نف�سها، كّلف الأخ »دلور« اثنني م���ن الإخوة بالبقاء خلف 
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الر�سا����ض الثقيل واأن يظ���ّل م�سلًطا نحو املوقع املع���ادي املقابل، وطلب 

منهم���ا اأن ير�سقا ذل���ك املوقع بطلقات ر�ّسا�ساتهم���ا كل ب�سع ثوان، ثم 

توّج���ه مع ثالث���ة اإخوة اآخرين واقرتب���وا اإىل م�ساف���ة ع�سرين مرًتا من 

ال�ساتر املعادي، وتقّدم »دلور« بنف�سه حتى �سار على بعد خم�سة اأمتار 

م���ن ال�سات���ر. يف ذلك الوقت، كانت ق���وات العدو خلف ال�سات���ر، توّقًيا 

للر�سا����ض املنهمر عليها، فحم���ل »دلور« ال�سهيد تلو ال�سهيد و�سّلمهما 

على التوايل ملرافقيه الثالثة. 

لق���د �سهدت ل�»دلور« اأعماًل بطولية �سبيهة بهذه، فهو طويل القامة 

و�سج���اع، وما زلت اأذكر تلك املواق���ف ال�سجاعة. وكما وعد، متّكن من 

ا.  اإعادة ج�سدي ال�سهيدين والر�سا�ض الثقيل واجلهاز اأي�سً

كان يتح���دث بلهفة وح���رارة عن عملية �سحب ج�س���دي ال�سهيدين، 

وليتني -يف تلك اللحظة- كنت اأعلم اأنه بعد اأيام �سي�سقط ج�سده عند 

�ساتر اآخر، ويقوم مقاتل اآخر ب�سحبه. 
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قمرتشين

ل اأدري ملاذا كان الإخوة ينادونه باحلاج علي من دون ذكر كنيته، فهو 

قبل احلرب كان يعمل يف اإحدى الدول اخلليجية، وما اإن التحق باجلبهة 

ا، وقّررنا  حت���ى ملع جنمه، واأظهر اإمكانيات ومهارات فر�سته علينا فر�سً

�سريًعا تعيينه قائد كتيبة. اإل اأنه كان يرف�ض ذلك، لكن اإ�سرارنا نفع معه، 

فقد اأ�سررُت عليه باإحلاح لقبول عر�سنا لأنه كان رجل ثبات وقرار. 

يف الليلة التي �سبق���ت انطالق عمليات »والفجر الثانية«، و�سل الأخ 

»عل���ي �سمخاين« اإىل املقّر، وقال: »اأري���د الجتماع بقادة الكتائب لأرى 

كم مفلًحا فيهم!«. فاأجبته: »ب�سم اهلل«.

عقدنا الجتماع، وحتدث الأخ »علي �سمخاين«. وملّا حان دور احلاج 

علي ليتكلم، وكان احلاج علي ل يكرتث للخرائط وقراءتها، حتى اإنه مل 

يكّلف نف�سه عناء تعّلمها، واأما الأ�سواأ من ذلك -بالن�سبة اإىل كونه قائد 

ا عنها: »قمر ت�سني«،  كتيب���ة- فقد اأخطاأ بلفظ »متر ت�سني«، وقال عو�سً

وهو يقف اأمام »�سمخاين« الذي مل يعّلق على ال�سم؛ اإما لأنه ل يعرفه، 

واإما لأنه مل ينتبه، واهلل اأعلم. 

ث���م فجاأًة، ب���دا الأخ »�سمخاين« وكاأّنه اكت�س���ف �سيًئا ما، فتنّحى بي 

جانًب���ا، واأ�سّر علّي اأن اأ�ستبدل احلاج عل���ي ب�ساب اآخر، فهو لي�ض اأهاًل 

لقيادة الكتيبة. 
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ع���ذًرا، كيف ميكنن���ي ا�ستبدال اأف�سل قائد كتيبة عن���دي باآخر اأقّل 

قدرة منه؟!

رّبت على كتفي بهدوء، وقال: »يا اأخ اأ�سدي، هذا لي�ض كما تظّن«.

ابت�سمت، وقلت له: »اطمئن، اإنه الأف�سل يف جمال العمليات«. 

كان من ال�سعب عليه القبول براأينا، لكّنه عاد ووافق. 

عند انطالق العمليات، كان احلاج علي اأول قائد كتيبة يقدم تقريًرا 

بو�سعه، ات�سل عرب اجلهاز وقال: »لقد ا�ستولينا على القواعد واملخافر 

الأربعة، وا�ستقررنا داخلها«. 

قل���ت له: »ك���ّرر تقريرك بو�س���وح، ماذا فعل���ت؟«؛ واأعطيت اجلهاز 

ل���الأخ »�سمخ���اين«. يب���دو اأّن احلاج عل���ي اأدرك اأّن اجله���از اأ�سبح بيد 

»�سمخ���اين«، فاأخذ يتكّلم كالبلبل، وقّدم تقريًرا كاماًل عن و�سع قواته. 

ده����ض »�سمخ���اين« وه���و ي�سغي اإلي���ه، وق���ال يل: »هل اأن���ت متاأكد اأنه 

ال�سخ�ض نف�سه؟!«.

 — وهل ت�سك يف كالمي؟ 

يف املرحل���ة الثاني���ة م���ن العملي���ات، اأ�سيب احلاج عل���ي ب�سظية يف 

قلب���ه، فا�ست�سهد على الفور، وبذلنا ما بو�سعنا لتهدئة قواته، حيث كان 

اأفرادها يبكون ول يطيقون فراقه. 

رغ���م اأين كنت ملتزًما بح�سور مرا�س���م ت�سييع �سهداء لواء املهدي، 

لك���ن ح�سا�سية املنطقة وخطورته���ا مل ت�سمح يل بامل�ساركة يف املرا�سم، 

لكن���ي بعد م���دة اأردت التعوي�ض ع���ن تق�سريي ال�ساب���ق، فتوجهت اإىل 

مدينة »لمرد« واأ�سّرت والدة ال�سهيد علينا لتناول الغداء يف بيته. 

جل����ض الإخوة املقاتلون واأخذ كٌلّ منهم يذكر رواية عنه، اأو ذكريات 

خا�س���ة معه، ليظه���روا مدى حبهم وتعّلقهم باحل���اج علي، بينما كانت 
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والدته حتّدق بعيون املتحّدثني، وتهز راأ�سها اأحياًنا ت�سديًقا لكالمهم. 

طلبُت من والدة احل���اج علي اأن تخربنا �سيًئا عن ال�سهيد، ف�ساألت: 

»ع���ن اأي �سهي���د اأحّدثك���م؟«، عنده���ا اأدرك���ت اأّن لديها ول���ًدا اآخر قد 

ا�ست�سه���د. لكّن املفاجاأة التي نزلت علينا كال�ساعقة، اأّنها حتّدثت عن 

اأربعة من اأبنائها قد ا�ست�سهدوا، ما جعلنا نطاأطئ روؤو�سنا خجاًل منها، 

واحرتاًما لها. 

اأخربتن���ا اأنها اأجنب���ت خم�سة �سبي���ان، كانوا �سغاًرا قب���ل انت�سار 

الث���ورة. قال���ت: »يف اإحدى اللي���ايل كنت يف هذه الغرف���ة التي جتل�سون 

فيه���ا، فراأي���ت يف املن���ام رجاًل خّي���اًل ميتطي فر�ًسا يق���رتب من بيتنا، 

فتوّجهت نحوه ل�ستقبال���ه، وكان النور ي�سع منه ب�سكل عجيب. هرولت 

نحوه، واأم�سكت بلج���ام فر�سه وقّبلته، وقلت له من دون اإرادة مّني: »يا 

ب���ن ر�سول اهلل، فدتك نف�سي، ان���زل لأ�سقيك املاء«. اأجابني: »يجب اأن 

اأذه���ب، اأتيت لآخذ اأبناءك«. فاأم�سك���ُت بيد اأحدهم، وقلت له: »�سيدي 

العزي���ز، دع اأحم���د عندي، وليذهب الباقون مع���ك«. فوافق على ذلك. 

وم���ا هي اإل حلظات حتى كان اأبنائ���ي الأربعة جاهزين، ركبوا خيولهم 

وذهبوا، وبقي اأحمد معي. وهو معي اإىل الآن«. 

فا�ض بها حنني الأم لتقطر دمعة من عينها، وخاطبتني: »بني، لقد 

وهبُت اأبنائي اإىل �سيدي ومولي الإمام احل�سني Q منذ زمن، ول�سُت 

عاتبًة ول معرت�سة«. 

راأي���ت ط���وًدا م���ن الع���زة وال�ستقام���ة اأمام���ي، واأح�س�سن���ا جميًعا 

باحلق���ارة. اأخربناها عن كيفية ا�ست�سهاد ابنه���ا، واأّن قذيفة انفجرت 

ُة ورقًة يف جيبه واأ�سابت قلبه وقد  ِظيَّ بني الإخوة قبل اأيام،  واخرتقت �سَّ

كتب يف الورقة م�سبقًا: »ال�سهيد احلاج علي النوري«. 
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قمرتشين



تصديق المهندس

�سرعان ما �ساألني: »كم طالت املّدة؟«، اأجبُت: »ثمانية ع�سر يوًما!«. 

ا  فاأ�سار اإىل ال�سائق ليتوقف. ثم نظر اإيّل بعينني حائرتني �سائاًل: »اأحقًّ

ما تقول اأم اإّنك متزح؟«. 

- ومَل اأمزح؟ وهل بيننا مزاح؟

عندها، ترّجل من ال�سيارة، وترّجلنا خلفه جميًعا. 

بع���د عمليات »والفجر الثانية«، جاء ال�سيد »ب�سارتي« - نائب مدينة 

»جه���رم«- ومعه عدد من النواب لزيارة املنطقة. كنا ن�سري يف الطريق 

عن���د كتف اجلبل باجت���اه القمة. كان اأحد الن���واب املوجودين مهند�ض 

ط���رق، ُده�ض عندما عل���م اأن الإخوة يف جهاد البن���اء ملحافظة فار�ض، 

ا�ستطاعوا �سّق الطريق خالل ثمانية ع�سر يوًما. 

عندم���ا ترّجلنا م���ن ال�سيارة، التف���َت نحو ال�سي���د »ب�سارتي«، وقال 

ل���ه: »اإّن اإجن���از خرائط هذه الطريق يحت���اج اإىل �سبعة اأ�سهر يف احلد 

الأدنى. يف حني اأن هذا الأخ يقول اإنهم قد اأنهوا تنفيذ واإجناز خرائط 

الطريق خالل ثمانية ع�سر يوًما!«. 

�سحكت وقلت له: »اأخ���ي العزيز، لقد اأجنز الإخوة يف جهاد البناء 

خالل فرتة احلرب اأعماًل اأعظم من هذا. فال تعجب«. 

— م�ستحيل! هل كنت بنف�سك حينها؟
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— نعم، كنت بنف�سي.

— وهل راأيت طريقة عملهم هذه؟ 

فاأّك���دت له اأين راأيت ذلك بنف�سي عن ق���رب. ابتعدُت قلياًل عنهم، 

واأ�س���رت بي���دي اإىل اإح���دى اجلهات قائ���اًل: »كان هن���اك اأخ من جهاد 

البناء ا�سمه �سمايل���ي، كان يت�سّلق قمة وي�سري اإىل �سائق اجلرافة كيف 

يتحّرك، وير�سده اإىل م�سار الطريق، وعندما ت�سل اجلرافة اإىل القمة، 

يرك�ض ويت�سّلق قمة اأخرى، ويكّرر ل�سائق اجلّرافة اإر�ساداته لي�سل اإىل 

القمة الأخرى«. 

و�سع املهند�ض ي���ده على خ�سره، ونظر اإىل الطريق بده�سة فائقة، 

وهّز راأ�سه، كاأّن �سيًئا ما قد فاته. 

وتابع���ُت كالمي: »نعم ي���ا جناب املهند�ض، كان���وا يق�سمون اجلبال 

نهاًرا، ويعملون يف الليل باآليات اأخرى لت�سطيح الأر�ض، وجعلها �ساحلة 

ملرور ال�ساحنات والآليات، بهذه الب�ساطة! 

بعد اأن اأكملوا جولتهم وجاء وقت الوداع، اقرتب املهند�ض مني، وكاأنه 

يخ�سى اأن ي�سمعه الآخرون، وي�ستخّفون به، فقال يل هام�ًسا: »اإّن ت�سديق 

ا، لكني �ساأ�سّدقه لأنك اأنت قلته، واأنا اأثق بك«.  ذلك اأمر �سعب جدًّ

فتلف���تُّ حويل وقلت له هم�ًسا: »معك ح���ق! اإّن ت�سديقه اأمر �سعب، 

لكن لو اأكرثمت من زياراتكم هذه، ف�ست�سّدقون كّل ما ح�سل«. 
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عقيدة المهندس



آه لما أنت عليه

من مهامي الدائم���ة والطبيعّية خالل �سنوات الدفاع املقد�ض، كانت 

اإلق���اء الكلمات خ���الل اجتماع���ات الفرق���ة اأو اللقاءات ب���ني الكتائب، 

وبالتحدي���د يف لي���ايل العملي���ات، ويف اأحيان كثرية مبنا�سب���ة ومن دون 

منا�سب���ة، فاملفرو����ض اأن اأكون جاهًزا على ال���دوام للتحّدث اإىل قواتي. 

لك���ن لالأ�سف، مل اأملك اأّي فر�سة للتح�س���ري وكتابة اخلطابات، وتهيئة 

الأف���كار الت���ي �ساأطرحها، ومل اأك���ن اأكرتث لذلك. لكن���ي يف اأحد الأيام 

حتدثت مع اأحد اأفراد التعبئة يف م�ست�سفى �سرياز، وتغرّي راأيي بالكامل.. 

بعد عمليات »والفجر الثانية«، توّجهت اإىل امل�ست�سفى لعيادة اجلريح 

احل���اج »كاظم حقيقت«، وكان من قادة الفرقة. وعلمت هناك اأن اأحد 

ا، وكان  اأفراد التعبئة جريح وموجود يف طابق اآخر، فقمت بزيارته اأي�سً

ا�سمه »رجنرب«، وقد فرح لزيارتي كثرًيا، وانطلق ل�سانه بالكالم، ومما 

قاله: »باهلل عليك �ساحمني يا حاج«. 

— وهل ح�سل �سيء ما؟ 

— كال، لكن لعّلي مل اأنّفذ بع�ض اأوامرك بدقة. 

— فداك، خرًيا فعلت اإذ مل تنفذها. 

— كال، كال، لقد نّفذتها كّلها. 

— ح�سًنا احلمد هلل. 
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— عندم���ا قل���ت: ل تتناول���وا ح�س���ة الطع���ام الحتياطي���ة اإل عن���د 

ال�سرورة، مل اأعد اأتناول حتى اللوز. و�سّلمت ال�سالح اإىل الإخوة عندما 

اأُ�سبُت، وليلة الهجوم �سمّت ومل اأتفوه بكلمة. كل اأوامرك التي �سدرت 

عنك كنت اأدّونها يف ورقة كي ل اأن�ساها. 

— بارك اهلل بك، اإًذا كانت �سريتك جيدة. 

— والآن اإذا كان هناك اأي تق�سري مّني ف�ساحمني. هل �ست�ساحمني؟ 

دمع���ْت عين���اي، فقّبلت جبينه، وقلت له: »عزي���زي، اأنت نور عيني، 

ومبع���ث فخري وبركت���ي. فعندما يقّب���ل الإمام اخلمين���ي اأيديكم، فما 

علينا اإّل اأن نقول: نحن الذرة التي ل ُيح�سُب لها ح�ساب«. 

م���ا اإن خرجُت من زيارت���ه حتى عاهدت نف�س���ي اأن اأدر�ض بدّقة كل 

كلمة األقيها موّجهة للقوات، خاطبت نف�سي قائاًل: »عندما ي�سغي اأحد 

اأفراد التعبئة بعمر الرابعة ع�سرة اإىل كالمي، وينّفذ تو�سياتي واأوامري 

ر يف تنفيذها، فاآه ملا  بدق���ة متناهية، ثم يطلب امل�ساحمة مّني لعّله ق�سّ

اأن���ت عليه يا اأ�س���دي! اإذا كان كالمك غري مدرو�ض وفيه �سعف! والويل 

ل���ك يا اأ�س���دي اإذا حّرفت الأمور وتكّلمت جزاًف���ا! والويل لك اإذا كانت 

و�ساياك خاطئة وغري منا�سبة. اآه لك ملا اأنت عليه!« 

��������

آه لما أنت عليه
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يف منطق���ة العمليات الغربية، ويف ظ���ل اإطالق نار متوا�سل مُيطرنا 

ب���ه العدو، كنت مع جمع من قادة الِف���رق ننتظر فر�سة لتهداأ القذائف 

ويتوّق���ف الر�سا�ض، لنعقد اجتماًعا. كنت داخل القناة اأنتظر اأن هدوء 

 بالتلويح بعمامت���ه البي�ساء، ثم 
1
الأو�س���اع، عندما قام ال�سي���خ امليثمي

ن���ادى من اجلانب الآخر للقناة: »الإخ���وة الذين يريدون عقد اجتماع، 

فلياأتوا اإىل هنا«. 

حمل اثنان من القادة خريطة املنطقة، ونظرا ناحية ال�سيخ امليثمي 

بتعّج���ب، كاأّنهما يريدان اأن ي�ساأله عن م���كان الجتماع يف ظّل ت�ساقط 

�سظايا قذائف )60ملم(؟ 

توّجهن���ا الواح���د تلو الآخ���ر نحوه، فوجدن���اه قد ن�س���ر عباءته فوق 

القن���اة، وو�سع اأربع���ة اأحجار على اأطرافها، وق���ال: »�سوف جنل�ض هنا 

حتت العباءة!«.

كالم���ه هذا اأوحى بنوع من الثقة النا�سئة عن الروح املعنوية العالية 

1- العال���م الفا�سل ال�سيخ عب���د اهلل الميثمي، ولد في ا�سفهان ع���ام 1955م، اعتقل قبل انت�سار 
الث���ورة لثالثة اأ�سهر وتعر�ض للتعذي���ب على يد عمالء النظام الملكي، بعد بدء العدوان ال�سدامي 

�س���د اإيران تول���ى م�سوؤولية مكتب ممثلية الإم���ام الخميني في مقر خاتم الأنبي���اء، وكان له الدور 

الموؤث���ر في التوجيه المعنوي لقادة الدفاع المقد�ض. ا�ست�سهد في عمليات )كربالء الخام�سة( في 

1987/1/29م. ق���ال الإم���ام الخامنئي عنه: كان لهذا العالم ال�سهي���د جهاد كبير وم�سٍن في �ساحة 
المواجهة، وكان يوؤدي ذلك بوجه عا�سق، وكانت �سهادته جائزته ال�سعيدة لحياته الملكوتية.
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ب���ني الإخوة. لذلك، نظر بع�سهم اإىل بع����ض بارتياب وترّدد، ومن دون 

اأن يعرت�س���وا، اأتوا ليجل�سوا معنا حتت العباءة. �ساأله اأحدهم: »مولنا، 

األ تعتقد اأن هذا ت�سرف خطري«. اأجابه ال�سيخ �ساحًكا: »اإذا مل تتوكل 

فهو خطْر، تعاَل اأخي ودع الو�سو�سة«. 

ُب�سط���ْت اخلريطة على الأر����ض، وطال الجتماع لأك���رث من �ساعة، 

كانت ال�سظاي���ا خاللها تتطاير حول القناة وت�سقط داخلها، اأما املكان 

الذي جل�سنا فيه، فكان يف اأماٍن ومنعٍة من كل ذلك. 

ع�س���ر ذلك اليوم، كنت عائًدا اإىل املقر، فتقّدم اأحد الإخوة نحوي 

وهم����ض يف اأذين: »اإّن اأخ���ا ال�سي���خ امليثم���ي قد ا�ست�سه���د. كان ملتحًقا 

بكتيبة الفجر من فرقة املهدي كعامل دين ومبّلغ«.

لكن �سماحة ال�سيخ امليثمي كان اأذكى من اأن َيخفى هذا الأمر عليه، 

ف�ساألني: »يا اأخ اأ�سدي هل ح�سل لأخي مكروه؟«. 

كان���ت نظراته جتعل اإخفاء الأم���ر �سعًبا عليه. ل���ذا، قلت له: »لقد 

جرح �سيخن���ا«. ابت�سم كاأّنه يقول يل اإين اأعرف م���ا ح�سل، وقال: »اإّن 

لهجتك تنبئ اأن الأمر يتجاوز الإ�سابة«. 

�سك���ّت، فتابع حديثه: »قل لالإخوة اأن يحتفظوا بعمامته كما هي من 

دون اأن يفّكوا بع�سها عن بع�ض«. 

ات�سل���ت ع���رب اجلهاز بكتيبة »الفج���ر«، واأبلغتهم طل���ب ال�سيخ، ثم 

توّجهنا مًعا اإىل براد م�ست�سفى »بريان�سهر« لروؤية ج�سده. 

عندم���ا �سحب���وا اجلثمان من اجلرار، مّرر ال�سي���خ امليثمي يده على 

راأ����ض اأخي���ه الذي ب���دا كاأنه نائم اإثر ج���روح عميقة، ويري���د ال�سيخ اأن 

يداعبه. تعّرق جبينه، ثم انهمرت الدموع من عينيه فوق راأ�ض اأخيه. 

اأم�سكُت بيده واأبعدته عن اجلثمان، لكنه عاد وتناول عمامة اأخيه التي 

دائرة الرسالة
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بقيت كما ه���ي. خرجنا من امل�ست�سفى، ف�ساألته ع���ن �سبب اإ�سراره على 

الحتف���اظ بعمامة اأخيه. قال: »اإنه يريد و�سعه���ا فوق تابوته يوم ت�سييع 

جثمانه ليعل���م النا�ض اأن عامل الدين مثل �سائ���ر املجاهدين يف احلرب، 

واأّنه مل ياأِت للوعظ والإر�ساد فقط، بل اإنه يقاتل اإىل جانب املقاتلني«. 

طبًعا، حينها مل يعد خافًي���ا على اأحد ح�سور العلماء كم�ساركني يف 

احلرب، فها هو �سماحة ال�سيخ امليثمي يح�سر دوًما يف خطوط املواجهة، 

ويرف���ع من معنويات القادة، ول يرى لنف�سه اأي ف�سل على غريه ويبتعد 

ع���ن التظاهر؛ عندما اأ�سي���ب يف عمليات »كرب���الء اخلام�سة« ب�سظية 

يف راأ�س���ه وا�ست�سه���د، راأينا جمي���ع املقاتلني متاأثري���ن، وكاأّن اأًخا كبرًيا 

وعزيًزا لهم قد فقدوه. 

كفاه عظم���ة ومرتبة كالم ال�سهيد ال�سي���خ »املحالتي« ممّثل الإمام 

اخلمين���ي يف قوات حر�ض الث���ورة الإ�سالمية عن���ه: »اإن �سماحة ال�سيخ 

امليثم���ي بدا وكاأنه عا����ض لت�سعني عاًما، فغادر الدنيا م���رة، وعاد اإليها 

ثانية«. 

ب���دوره، اأخو ال�سيخ امليثمي كان يتحّل���ى بهذه الروحية، ففي بدايات 

وجوده يف الفرق���ة مل يكن معروًفا، بل كان يجل�ض بني الإخوة املقاتلني، 

ويعّلمه���م الأح���كام ال�سرعية وحما�سن الأخالق، ويوًم���ا بعد اآخر اأحبه 

اجلميع، ولذا، ا�ستاأثر به الإخوة يف كتيبة الفجر. 

ق���ال عن���ه قائد جمموع���ات كتيب���ة الفج���ر: »كان يق���ف م�سّلًيا يف 

منت�سف الليل، وعندم���ا ي�سجد �سجدات طويلة كنت اأظّنه نائًما، لكنه 

كان يرفع راأ�سه ثانية ويكرّب، فاأُدرك اأنه كان يف بكاء وتهّجد«. 

��������
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ا�ستاق الإخوة املقاتلون اإىل العودة اإىل اجلنوب، و�ساقت �سدورهم 

من البعد عنه، وعظم عليهم الأمر. جاز لهم اأن يكونوا حمّقني، فهم قد 

�سه���دوا يف اجلنوب انت�سارات كربى، ومل يعتادوا اأجواء جبهة الغرب. 

كان هدفن���ا منذ اليوم الأول حني قدمن���ا اإىل اجلبهة الغربية اأن ن�سغل 

الع���دو حتى تتمّك���ن القيادة من الإع���داد لعمليات ك���ربى يف اجلنوب. 

اأم���ا اليوم، بعد عمليات »والفج���ر الثانية«، فاإّننا ن�سع���ر اأّنه مل يبَق لنا 

م���ا ي�سغلنا، ول بد من العودة. فنحن نح�س���ب ح�ساًبا للم�سافة الطويلة 

واملرهق���ة من حمافظ���ة »فار�ض« اإىل »بريان�سه���ر«، فالإخوة من اأهايل 

»لر ولم���رد« كانوا ي�سافرون ملدة �سبع �ساعات حتى ي�سلوا �سرياز، ثم 

ال�سف���ر ع�س���ر �ساعات لي�سل���وا اإىل الأهواز، ومن هن���اك اإىل اأن ن�سل 

اإىل م���كان وجودنا يف الغ���رب ي�ستغرقون ع�سرين �ساع���ة. وكان عليهم 

اأن يتحّمل���وا املواجهة يف منطقة وعرة، بعد عن���اء ال�سفر الطويل هذا. 

لك���ن ماذا نفعل؟ فلي�ض باليد حيلة، خا�س���ة بعد اأن اأ�سبحنا خرباء يف 

املنطق���ة ومرتفعاتها، وبات لدينا معلومات جيدة عن و�سع العدو فيها، 

كل هذا زاد من �سعوبة انتقالنا اإىل اجلبهة اجلنوبية. 

لكّنن���ا كنا على عل���م اأّن م�سوؤويل الدفاع ين���وون ال�ستفادة من لواء 

»امله���دي« يف اجلبهة اجلنوبية، ما اأراح بال الإخوة. مل يطل الأمر حتى 

اأت���ت وحدات اأخرى وت�سّلمت مّنا املواق���ع. وتهّياأنا للعودة اإىل اجلنوب. 
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لك���ن قب���ل اأن نتح���ّرك يف ال�ساعات الأخ���رية، مّت اإق���رار خطة عمليات 

»والفجر الرابعة« يف مرتفع���ات »بنجوين«، وكنا جزًءا من اخلطة، لذا 

توّجهن���ا اإىل تل���ك املنطقة. اأظ���ّن اأّنه يف ليلة الثام���ن ع�سر من ت�سرين 

الأول انطلق���ت العملي���ة. وكان هدفها و�سل جبه���ة الدفاع يف مرتفعات 

»�س���ورن« و»�سوره كوه« ليكون هن���اك توا�سل وتكام���ل بينهما، ولنتمّكن 

م���ن املحافظة على املحاور بعدد اأقّل من الق���وات. وعلى الرغم من اأّن 

العملي���ة كانت حم���دودة، �سيطرنا على مرتفعات هام���ة، واأُغلق طريق 

ت�سّلل اأعداء الثورة من العراق اإىل اإيران. 

بع���د تنفيذ تلك العملي���ة باأيام عّدة، توّجهن���ا اإىل اجلنوب، وهناك 

كانت تنتظرنا ظاهرتان هامتان ومقلقتان: الظاهرة الأوىل؛ ُطلب منا 

حتوي���ل اللواء اإىل فرق���ة، فرف�سنا ذلك، وع���ّددُت الأ�سباب، لكن تبنّي 

لن���ا اأّن معظم األوي���ة احلر�ض قد حتّولت اإىل ِفَرق قب���ل عملية »والفجر 

الثانية«، و�سرت عملية التحّول هذه حتى طالتنا، فاأذعنُت لالأمر. 

ال�ستع���دادات والتجهي���زات داخ���ل ل���واء املهدي كان���ت جيدة منذ 

البداي���ة ع���ّدًة وعدًدا، بحي���ث اإن حتويله اإىل فرقة مل يك���ن يحتاج اإىل 

تغي���ريات اأ�سا�سّية. ل �سّيم���ا اأّن احلرب كانت قائم���ة، ومل يكن الو�سع 

كم���ا هو يف حال ال�سلم، حيث يحتاج مث���ل هذا التغيري اإىل م�سار طويل 

ومعّق���د. فالق���وة الت���ي تتجّهز خ���الل �سهر، وتنتق���ل انتق���اًل متعًبا من 

اجلنوب اإىل الغرب، وت�ستعّد قواتها ل�سماع ال�سروح النظرية خالل ليلة 

واح���دة لتنّفذ عمليات هجومية، فاإّنها ت�ستطيع اأن تتحول اإىل فرقة من 

دون �سعوبة تذكر، فلي�ست اأمور الفرقة �سبيهة باأمور اللواء. والتغيريات 

الطارئة تتّم بالتدريج، وهذا هو ال�سحيح. 

الظاه���رة الثانية كانت جديدة كّلًي���ا، بل اأكرث مّما نتوّقع، وقد مل�سنا 
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 اإىل 
1
ا ذلك من التح�سري لعمليات خيرب التي ترتكز على نقل قّواتنا جوًّ

خل���ف نهر »دجلة« لإغالق طريق »العمارة-الب�سرة«. كانت هذه املهمة 

خمتلف���ة متاًم���ا. كّنا ق���د �سمعنا يف احل���روب ال�سابقة بعملي���ات اإنزال 

الق���وات خلف خط���وط العدو عرب نقلها بطائ���رات مروحية اأو طائرات 

الإن���زال الكبرية. لكّن قّواتن���ا، مل متّر بتلك التجربة حتى ذلك الوقت، 

مل تكن اأي قوة من احلر�ض قد تدّربت على مثل هذه العملية، كذلك مل 

يف�َس���ح املجال للتربيرات وطرح الأع���ذار، فتقّرر اأن نذهب اإىل منطقة 

»غاوخ���وين« اأ�سفه���ان لبناء منطق���ة م�سابهة ملنطق���ة العملية، نتدرب 

عليها ونعود با�ستعداد تام اإىل اجلنوب. 

كانت عمليات خيرب التي ينبغ���ي تنفيذها يف منطقة »هور الهويزة« 

ت�سّكل ا�سرتاتيجية جديدة واأ�سلوًبا جديًدا يف القتال. فاجلي�ض العراقي 

ق���د تع���ّرف اإىل اأ�ساليبن���ا القتالّي���ة، واأردن���ا تغيري ه���ذه الأ�ساليب من 

خالل تنفيذ عملية قتالي���ة )برمائية( ُتَباغت العدو. وح�سب لغة العلم 

الع�سكري ل بد من تغيري ا�سرتاتيجية العمليات، لإيجاد خلل يف اإدراك 

اجلي�ض العراق���ي الكت�سابي عن �سلوك اإي���ران الع�سكري، لذلك كانت 

العمليات الربمائية نوًعا جديًدا من القتال بدياًل عن العمليات الربية. 

كان���ت كل الوح���دات يف ط���ور تدري���ب الق���وات على ه���ذا الأ�سلوب 

اجلديد، والتعرف اإىل املنطقة امل�ستهدف���ة وا�ستطالعها، لذا، توّجهنا 

اإىل اأ�سفهان. 

اإزاء هذا التطّور ال�سرتاتيجي، بات من ال�سروري اأن يتدرب الإخوة 

عل���ى كيفية ال�سع���ود اإىل املروحيات والن���زول منها، وعل���ى كيفية نقل 

الذخائر والأ�سلحة كقذائف الهاون والآر بي جي والر�سا�سات الثقيلة اإىل 

1- هليبرن )الإنزال( اأحد الأ�س�ض الأولى للحرب غير المتكافئة، وبتعريف ب�سيط جًدا هي عملية 
اإنزال القوات وتجهيزاتها في عمق اأر�ض العدو، لإلحاق �سربات مهلكة به، واإ�سعافه.

ال هذا وال ذاك
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املروحية، وكيفية اإنزالها ب�سرعة والتمّكن من التمو�سع يف اأر�ض العدو. 

العمي���د »�سياد ال�س���ريازي« وال�ساب���ط »عبادت« قائ���د »اللواء 55« 

املحم���ول ج���ًوا، كانا موجودي���ن يف اأ�سفهان. ج���رت التدريبات املكثفة 

لتنفي���ذ اخلّطة، ولحت ب�سائر جناح التجربة لدى اجلميع، و�ُسّر �سياد 

ح���ني راأى جه���وده تثمر، وميكن���ه اأن يعّول عل���ى نقل الق���وات لياًل اإىل 

اخلطوط اخللفية للعدو. 

عدن���ا اإىل اجلنوب، فاأخربونا بح�سول تغيريات اأ�سا�سّية يف املهمة، 

فمهمتن���ا يف الإن���زال خلف خطوط العدو ق���د األغي���ت، لأّن اختالًفا يف 

وجه���ات النظر قد ح�سل ب���ني �سياد وحم�سن حول ه���ذا املو�سوع، ما 

اأدى اإىل ف�سل قّوات اجلي�ض عن احلر�ض يف تنفيذ عمليات خيرب. 

قام���ت قوات احلر�ض بالنت�سار الع�سك���ري داخل الهور، اأما اجلي�ض 

فقد اختار حمور زيد، وكان راأيي مييل اإىل راأي �سياد، بينما �سعَر قادة 

فرقة امله���دي بالقلق نتيجة تغي���ري الظ���روف. ل اأدري، باعتقادي كان 

ميك���ن لقّواتنا اأن تكون بو�س���ع اأف�سل فيما لو متو�سعت يف الهور، لكّننا 

على اأي حال نتبع القيادة، وقد تاأقلمنا �سريًعا مع الظروف اجلديدة. 

جتّهزن���ا للعملي���ة، وتوجهت مع »خلي���ل مطهر نيا« بحًث���ا عن مكان 

قريب من منطق���ة العمليات لت�ستقر فيه قواتن���ا حتى موعد العمليات، 

ويكون الو�سول اإىل نقطة النطالق اأ�سهل. 

النقط���ة التي اخرتناها كانت تبدو مكاًنا اآمًنا، وتبعد م�سافة خم�سة 

كيلومرتات عن نظام �سواريخ »ه���وك« التي ميتلكها اجلي�ض، واعتربنا 

اأنن���ا �سنك���ون يف دائرة اآمن���ة متتّد كيلوم���رتات عّدة، ولأج���ل ذلك لن 

ت�ستطيع الطائرات املعادية الق���رتاب منا. فاأقمنا ال�سواتر واملتاري�ض، 

ون�سبن���ا اخلي���ام، وقبل ب���دء العمليات نقلن���ا قواتن���ا اإىل النقطة التي 
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اخرتناه���ا، وقّررنا اأن جنمع الكتائب يف اليوم الأخري لأ�سرح لهم خطة 

العمليات. 

ع���دت من خط املواجهة اإىل املق���ر الرئي�ض، تناولت قطعة خبز، ثم 

توّجهت لإلق���اء كلمة، وكان اأبي رحمه اهلل هناك. فقال يل: »ابَق قلياًل 

لأعّد لك طعاًما �ساخًنا«، وبينما كنت مرتّدًدا بني الذهاب والبقاء مرت 

طائرت���ان حربيت���ان ب�سرعة وعل���ى ارتفاع منخف�ض. فخط���ر يل اأّنهما 

تريدان ا�ستهداف منظومة �سواريخ »هوك«. 

م���ا هي اإل حلظات حتى دّوى انفجار مهيب. ب���تُّ �سبه متاأكد اأنهما 

اأ�سابت���ا النظام ال�ساروخي، لأّن���ه كان هاج�سي الأّول، وغاب عن بايل 

اأن النفج���ار كان جلهة مقرن���ا. ويف و�سط الطريق اإىل مكان الق�سف، 

اأدرك���ت ما ح�س���ل، وعندما و�سل���ت اإىل املخيم، كان���ت الفو�سى متالأ 

املكان؛ النار م�ستعلة، والدخان يرتفع من اخليم، كما اإّن الذخائر التي 

جّهزناه���ا للعملية انفج���رت يف اجلو. �سقط يف كل زاوية من املقر كثري 

م���ن ال�سه���داء واجلرحى، وكانت جت���ري عملية الإنق���اذ بني �سرخات 

اجلرح���ى واأنينه���م، ونداء )ي���ا ح�سني...ي���ا ح�سني( يتع���اىل ويختلط 

ب�سرخات امل�سعفني. 

منظ���ر ج�ّسد اأمام ناظرّي �سحراء كربالء. و�سيًئا ف�سيًئا، ا�ستطعنا 

ال�سيط���رة على الأو�ساع، جرى نقل اجلرح���ى ب�سيارات الإ�سعاف التي 

اأت���ت م���ن الوحدات املجاورة، اأم���ا احل�سيلة، فكان���ت ثمانية وع�سرين 

�سهي���ًدا، واأكرث من مئة جري���ح، وهذا م���ا اأدى اإىل ا�سعاف املعنويات، 

وب�سب���ب الإ�سابات واخل�سائر خرجت كتيبتان من امل�ساركة يف العملية، 

ع���دد اأفرادهما �ستمئة عن�س���ر، فالتفكري بال�سه���داء واجلرحى اأن�سى 

القوات ا�ستعدادها للعمليات. 

ال هذا وال ذاك
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يب���دو اأّن هدف املقات���الت كان يبعد كيلومرتين ع���ن مكاننا، حيث 

جتمع���ت مروحيات اجلي�ض للبدء بالهجوم، لكن اجلو كان �سبابًيا، ومل 

تتمكن الطائ���رات املعادية من روؤية املروحيات عل���ى ارتفاع منخف�ض، 

ف���راأت خمّيمنا فق�سفته. لالأ�سف، جلاأن���ا اإىل حماية �سواريخ »هوك«، 

فاأ�سحت هي ابتالءنا. 

انت�سرت ال�سائعات التي اأُطلق���ت حول خ�سائر فرقة املهدي �سريًعا. 

وو�س���ل اخلرب اإىل �سرياز حام���اًل اأنباًء خل�سائر ج�سيمة. قيل اإّن هناك 

ثالث���ة اآلف �سهي���د، واجلمي���ع كان يحاول الت�سال بن���ا ملعرفة حقيقة 

الأع���داد املتداولة، ومل اأ�سلم من ا�سته���دايف بال�سائعات، فقد قيل اإنني 

ا�ست�سهدت، وقام ابن عمي يف �س���رياز بجمع الأقارب ونقلهم باحلافلة 

واأبقاه���م عل���ى بع���د خم�سني مرًتا م���ن بيتنا، ون���زل اإىل البي���ت ي�ساأل 

احلاج���ة عنّي، فاأجابته: »لقد ات�سل بي وه���و بخري«. عندها، عاد اإىل 

احلافل���ة وقال لالأق���ارب بلوعٍة واأ�سى: »لقد احرتق قلب���ي عليها، علينا 

التفكري بطريقة اأخرى، واأن نر�سل الليلة اثنني من كبار ال�سن لزيارتها 

والوق���وف عل���ى حقيقة الأمر«. عل���ى الرغم من اأنني كن���ت قد ات�سلت 

�سباًحا من املقر، وحتدثت مع الأهل، ونفيت خرب ا�ست�سهادي. 

مل تب���َق لدينا فر�س���ة اأخرى لتنفي���ذ العملية، ل���ذا اأح�سرت كتائب 

الحتي���اط والدعم ليحّل���وا حمّل ال�سه���داء واجلرح���ى، واأخربتهم اأن 

اجلي�ض قد اختار حمور زيد، واحلر�ض اختار منطقة الهور. 

عندم���ا ب���داأت العملي���ات مل يح�س���ل تق���دم يف حم���ور زي���د، بينما 

ا�ستطعن���ا التقدم جيًدا يف املحاور الأربعة: »ج���زر جمنون«، »العزير«، 

»القرنة«، و«الطالئية«. وو�سلنا اإىل مدينة »القرنة«. 

يف اليوم الرابع للعمليات، متّكنت قواتنا من قطع طريق »الب�سرة- 

بغ���داد«، يف املحور ال�سم���ايل، فجّن جنون العدو واأق���دم على ا�ستعمال 
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القناب���ل الكيميائي���ة، وكانت امل�ساف���ة الفا�سلة بني خطوطن���ا الأ�سلية 

والياب�س���ة بع���د الهور تبع���د 13 كلم، ف�سّكل���ت لنا م�سكل���ة، اإن كان على 

�سعيد تاأمني الدعم اأو مواجهة الهجمات الكيميائية، ف�ساًل عن ق�سف 

املدفعية العراقي���ة الثقيلة. كل تلك العوامل جعلتنا نكتفي باأن نتمو�سع 

يف جزر جمنون ب�سعوبة كبرية. 

قب���ل دخول فرقة املهدي اإىل املعركة، حتدث���ت مع الأخ ر�سيد دقائق 

مع���دودة حول منطق���ة »طالئي���ة« التي اعت���ربت خط املواجه���ة لفرقة 

املهدي، واأبلغته معار�ستي لختيارها؛ لأننا كنا نعلم اأن اجلي�ض العراقي 

ق���د رّكز فيها معظم ا�ستحكاماته احل�سينة، ويف حال حّققنا النت�سار 

الأّويل، فاإّن احلفاظ عليها �سيكون اأمًرا �سعًبا. وافقني ر�سيد على ذلك، 

لكّنه كان يعتقد بعدم وجود نقطة بديلة للهجوم، واأنه لي�ض اأمامنا �سوى 

العب���ور من هذا املحور لالقرتاب م���ن الب�سرة، وبذلك ميكن التخفيف 

من حجم ال�ستهداف العنيف جلزر جمنون، واأن نبقى نحتفظ بها. 

عندما تنظر اإىل اخلريطة جتد اأّن �سكل خط احلدود يف »الطالئية« 

 
1
مت�س���ل م���ع جنوب غ���رب خوز�ست���ان على �س���كل )L( وي�سب���ه هندل

ال�سي���ارات القدمية، ف�سم���ال غرب »الطالئية« ه���ور، وجنوبها ياب�سة. 

وموؤ�ّسر حتركنا نحو الهور مل يختلف عن غرينا. 

لكن بع���د اأن ان�سحبت كل الق���وات من »القرنة« وطري���ق »العمارة— 

الب�س���رة« يف اليوم الرابع، وا�ستقرت يف جزر »جمنون«، جرى اإبالغنا 

اأن الهجوم اأ�سبح من »طالئية« نحو اجلنوب. ويف بداية الهجوم، متكّنا 

من عبور الكمائن امللغومة، والكمائن املفّخخة املتعّددة، وا�ستولينا على 

متاري�ض خط املواجه���ة الأمامي للقوات العراقية. عندها، قام اجلي�ض 

1- الهندل: مقب�ض ذراع م�سّغل محّرك ال�سيارة القديمة.

ال هذا وال ذاك
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العراقي با�ستخدام قنابل قوي���ة جًدا، حفرت خنادق، ففتحت ممرات 

لتفريغ املياه من الهور اإىل الياب�سة ليمنعنا من التقدم اأكرث. 

عن���د ال�سب���اح، توقفت قواتنا ق���رب ال�ساتر الرتاب���ي املرتفع الذي 

ا. وهكذا،  يف�س���ل ماء الهور عن الياب�سة وال���ذي ي�ستخدم كطريق اأي�سً

اأ�سبحت قواتنا حما�سرة بني املاء وقوات العدو، ول ميكننا اإر�سال قوة 

لدعمه���م، ول ميكنهم الن�سحاب وهم مك�سوفون متاًما للعدو. ومبجرد 

اأن و�س���ح النهار، حولت مدفعية العدو املنطقة اإىل جحيم، فكانت حال 

مل اأَر مثلها من قبل، كانت قذائف الهاون واملدافع حترث الأر�ض، حتى 

اأ�سبح���ت الياب�سة غري �ساحلة لعب���ور ال�سيارات والدراج���ات النارية، 

لكرثة احلفر املتال�سقة. 

كن���ت قلًقا على املجموعات الت���ي غرقت متاري�سه���ا باملاء، ومل يعد 

ل���دى اأفرادها مكان لالحتماء �سوى ذلك ال�سات���ر. �سربنا ليوم كامل، 

ويف الليل عندما اأُرهق العدو، وهداأت املنطقة قلياًل، ا�ستفدنا من عتمة 

اللي���ل و�سحبنا الإخوة من هناك. وبهذا الن�سحاب، انتهت مهمة فرقة 

املهدي يف تلك العمليات. 

تلك الليلة، كانت قذائ���ف العدو تنهمر على فرقتنا وفرقة النجف8 

كاملطر، وهذا ما �سمح للمحاور الأخرى اأن ت�ستغلَّ تلك الفر�سة لتثبيت 

موا�سعها يف جزر جمنون ال�سمالية واجلنوبية. 

ويف �سباح اليوم ال�سابع اأو الثامن للعمليات، اأي يف اليوم الثاين من 

عمليات فرقة املهدي ناداين ال�سيد »رحيم �سفوي« عرب اجلهاز: 

— يا جعفر... جعفر معك رحيم. 

— يا رحيم اأر�سل.

— تكل���م باخل���ط الأ�س���ود )ويق�سد بذل���ك الهاتف املو�س���ول �سلكًيا 
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بالقيادة(.

— مل يع���د هناك خط اأ�سود يف جهنم التي اأُ�سعلت هنا. )قام الإخوة 

يف هند�س���ة الت�س���الت باإع���ادة و�س���ل الأ�سالك الت���ي تقّطعت ب�سبب 

انفجار القذائف(. 

— الأخ الأكرب يريد التكلم معك. )يق�سد حم�سن ر�سائي(

— اإنك ترى اأن اخلط الأ�سود مقطوع.

ا�ستل���م حم�س���ن ر�سائ���ي اجله���از، وقال: »عل���ي اإ�سح���اق، مفهوم« 

)يق�سد مقر خامت الأنبياء(.

— نعم مفهوم. 

— اأح�سنتم لقد اأرعبتم اجلي�ض العراقي كله. 

م�سوؤول عمليات الفرقة »خليل مطهر نيا« اأ�سار اإيّل: »قل له ل فرق، 

الآن �ساروا مثلنا«. 

وكان اإىل جان���ب جهاز الال�سلكي مكرّب ال�س���وت، ف�سمع كل الإخوة 

كالم رحيم �سفوي. 

كان���ت حال الإخوة يف اجل���زر اأ�سواأ من حالن���ا، فاملدفعية العراقية 

كان���ت ترم���ي قذائفها كم���ن ي�سرب عل���ى الطب���ل، يف كل ثانية ت�سقط 

ع�س���رات القذائف على كل النقاط، لق���د ذكرت وثائق احلرب اأن عدد 

تل���ك القذائف بلغ اأكرث من مليون قذيفة، وهو ما مل ي�سبه اأي عملية يف 

تاريخ العمليات. وملا و�سل العدو اإىل مرحلة الياأ�ض من ا�ستعادة اجلزر 

ب�سبب �سمود الإخوة وثباتهم فيها. عندها، �سرع بالق�سف الكيميائي، 

ومالأ املنطقة بالدخان الأ�سفر ال�سام. 

كان الأمر �سبيًها بالن�سحاب م���ن طريق »العمارة-الب�سرة«، ومن 

ا ب�سبب �سّدة الق�سف الكيميائي، وانقطاع الدعم  مدينة »القرنة« اأي�سً

ال هذا وال ذاك
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اللوج�ست���ي ع���ن قواتنا. حت���ى عندما ا�ستخدم���ت املروحي���ات لإعادة 

املقاتلني، كان بع�ض منهم يتعلق ب�سكة املروحية ليعود. 

يف مث���ل هذه الظروف الطاحن���ة، وبعد �ستة ع�سر يوًم���ا من القتال، 

ا�ست�سلمن���ا نحن وق���وات العدو، وعاد الهدوء الن�سب���ي اإىل املنطقة. فال 

نح���ن ا�ستطعن���ا حتقيق كل اأهدافن���ا، ول العدو ا�ستط���اع ا�ستعادة جزر 

جمنون. 

عل���ى الرغم م���ن اأّن املدفعية العراقي���ة ووحدات اله���اون مل توقف 

ق�سفه���ا لتلك اجلزر، يبدو اأن كل ق���وات اللواء اأو الفرقة كانت تتناوب 

عل���ى ق�سف اجل���زر باملداف���ع والهواوي���ن. ويف زخم اأمط���ار القذائف 

املنهمرة، ا�ست�سهد كل من: »اإبراهيم هّمت«، و»حميد باكري« يف الأيام 

الأوىل للمواجهة. 

ذك���رت الإح�س���اءات الدقيقة اأّن الع���راق خ�سر يف ه���ذه العمليات 

)17000( قتيل وجري���ح واأ�سري. بينما كان من املوؤمل اأن نعرتف، بل اإن 

���ا رف����ض اأن يعرتف اأننا خ���الل هذه العملية وعل���ى الرغم من كل  بع�سً

الإمكان���ات التي ح�سدناه���ا، والتخطيط الوا�سع له���ا، مل نح�سد �سوى 

لإقامة خّط دفاعي يف جزر جمنون.  وا�سطررنا  النجاح،  من   20%
نعم، علينا اأن نقّر باأّن حرًبا ا�ستمرت لثماين �سنوات، وعلى امتداد 

األ���ف كيلوم���رٍت، و�سهدت الكثري م���ن النت�س���ارات والإخفاقات -فكما 

�سه���د �سعبنا انت�سارات ملحمية عظيمة، كان���ت لدينا اإخفاقات كبرية 

ا-فعلى اخلرباء ال�سادقني حتليلها، لتتعرف الأجيال القادمة اإىل  اأي�سً

حقيقة ما ج���رى يف كل �ساحات الدفاع املقد�ض، وملنع انت�سار الروايات 

غري ال�سحيحة. 

م���ا دمنا و�سلنا اإىل هنا، عل���ّي اأن اأقول -باأ�سف �سدي���د- اإّن ثقافة 
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الدف���اع املقد����ض مل تعر�ض اأحياًن���ا ب�سكل جيد. فبع����ضٌ عندما يتناول 

احل���الت املعنوية للحرب، وي�سف املقاتلني، يبالغ يف كالمه اإىل درجة 

ُيظه���ر فيه���ا اجلميع وكاأنه���م ج���اوؤوا مطّهرين ورحل���وا مطّهرين، ومل 

يرتكب���وا طوال حياته���م اأي خطاأ اأو مع�سي���ة. ويف املقابل، جند هناك 

حماولت الت�سويه اأحياًنا، حيث ترى يف بع�ض الأفالم اأن املقاتلني كانوا 

متهتكني وغري من�سبطني. يف كلتا احلالتني، اإّنه نوع من اجلفاء الفارغ 

الذي ل يغتفر ول ينفع، ول اأدري متى �سيو�سع له حّد. 

ل ميك���ن اأن نن�س���ب حربن���ا اإىل هذا املفه���وم اأو ذاك، فقد كان من 

الوا�س���ح ج���ًدا اأن معظم املقاتلني كان���وا يتوجهون نح���و اجلبهات عن 

الت���زام وقناعة، منهم من كان ي�سبح ملكوتًيا ويلتحق بالرفيق الأعلى، 

ومنهم من ُكتب له عمر جديد. واأغلب هوؤلء بقي على عهده والتزامه، 

وبع�ض اآخر ندم ملا كان عليه. 

اأعتقد اأّن كثريين تاأثروا بظروف احلرب، فتحّم�سوا للقتال وتطّوعوا، 

منهم الذين جاه���دوا وعادوا، ومنهم الذين بقوا وتغريوا وا�ست�سهدوا. 

لذا، علينا اأن نوقف املبالغات يف الجتاهني، واأن نعلم جيًدا اأن الإفراط 

والتفريط يف رواي���ة وقائع ثماين �سنوات من الدفاع املقد�ض �سيوجهان 

�سفعة ل جترب لقيم ه���ذا البلد ال�سامية، و�سيوؤديان اإىل حتريف تاريخ 

الدف���اع املقد�ض مبا حمل م���ن مالحم واإيثار، و�سيعر����ض كرامة وعزة 

اأ�سرف النا�ض يف املزاد. 

��������

ال هذا وال ذاك



واسطة إلهية 

ك���ّرر قول���ه: »يا اهلل« مرتني، فرفع���ت راأ�سي لأرى م���ن القادم. كان 

يق���ف يف املدخ���ل عند الباب، ل���ه اإطاللة لفتة ببدن���ه الطويل املمتلئ، 

بحي���ث اإنه حجب كل النور من خلف���ه، ومل يرتك للمرتا�ض �سوى القليل 

من ال�سوء.

عرفته من �سوته. كان وجهه يلمع رغم ا�ستدباره للنور. 

— تف�سل ادخل يا »علي« الورد. 

— �سكًرا ملحبتك، مل اآِت للجلو�ض اإمنا يل طلب �سغري. 

— رحمة اإن �ساء اهلل، تف�سل. 

— عذًرا عم، اأريد تعريًفا منك. 

— اطلب.

— نعم يا عم. 

— ما هو طلبك؟ 

— ذهبت لأدّون ا�سمي يف كتيبة القتحام، فرف�ض قائدها ان�سمامي 

اإليها، وقال: ح�سًنا، ميكن ان�سمامك يف العمليات القادمة.

— ما �ساء اهلل، ل ينق�سك �سيء من الطول اأو القوة، فلماذا رف�سك؟

— ه���ذا ما �ساألُت عنه، فقال اإّن القت���ال لي�ض ب�سخامة اجل�سم. لقد 
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اآملني هذا الكالم، لذا اأتيتك لتجد يل حاًل. 

— اإًذا اأتيت طلًبا للوا�سطة؟ 

— نعم. 

ا عزي���زي، فال فرق ب���ني كتيبة  — لك���ن �سائ���ر الكتائب جي���دة اأي�سً

واأخرى. 

ب���دا عليه اخلج���ل والغ�سب، وبهت �سوت���ه. فجل�ض قائ���اًل: »اإذا مل 

يقبلوين يف كتيبة القتحام ف�سوف اأعود اإىل �سرياز«. 

مل اأجب���ه. �سمتنا حلظات فكرت فيها بوالديه، خ�سيت اأن ي�سكواين 

يوًما ما: ملاذا اأر�سلت ابننا عند اأول تطّوع اإىل اأ�سعب مكان من الفرقة. 

وتخّيل���ت وال���ده جال�ًسا مكانه، وه���و ي�ستنطقن���ي: »مَل مل تبقه ليكت�سب 

خ���ربة، ويتمّر�ض يف احلرب ثم تر�سله اإىل اخلط الأمامي؟ لقد اأر�سلته 

مبا�سرة اإىل كتيبة القتحام؟!«. 

ع���اد ليتحدث ثانية ب�سوت خافت: »يا حاج، اأعدك واأق�سم باهلل اأن 

اأقاتل اأف�سل من الآخرين. لقد اأخربت الإخوة اأين من اأقاربك«. 

مل يب���ق يل حيل���ة، ومل اأر�َض اأن يتاأّذى اأكرث م���ن ذلك، فاأر�سلته اإىل 

»مرت�سى جاويدي« ليبقى عنده. 

م�س���ح دموعه، وق���ال: »يعن���ي ل حاجة لر�سال���ة من���ك، اأو اأي ورقة 

اأخرى؟«.

— كال يا عم، عزيزي اأره هذه فقط و�سيقبل. 

بع���د اأقل من اأ�سبوع، انطلقت عمليات خيرب، لحظ الإخوة القدامى 

يف كتيبة الفجر اأ�سلوب علي يف القتال منذ الليلة الأوىل، ووجدوه يقاتل 

بب�سال���ة، فقد دّمر دبابة معادية بقذيفة اآر بي جي، وحمل عدة جرحى 

ونقله���م اإىل امل�سعفني، و�س���رخ باملقاتلني مرات عدة: »م���اذا تفعلون؟ 

واسطة إلهية
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ا�س���رب، ا�سرب، اأح�سنت، انتبه اإىل ميين���ك«... وهكذا كان يت�سّرف 

وكاأّنه يقود جمموعة اأو ف�سياًل.

يف اليوم التايل، كان علي موجوًدا على ال�ساتر الرتابي جنب الهور، 

فاأ�سابت���ه ر�سا�سة يف كتفه. زحف ب�سعوبة اإىل اخللف حتى و�سل اإليه 

اثنان من امل�سعفني، و�سعاه على احلّمالة، و�ساروا به خطوات ف�سقطت 

قذيفة هاون قربهم، واأنهت ال�سظايا احلامية حياة علي واأحد امل�سعفني، 

وقام امل�سعف الثاين باإبالغ قائد الكتيبة با�ست�سهاده. 

الن�سح���اب من امل���كان جعلنا نبتع���د م�سافة ثالث���ة كيلومرتات عن 

�سهدائن���ا اأمثال »علي«. ومل مي�ِض وقت طويل حتى جاء والده اإىل املقّر 

بحًثا عنه، وقال يل: »بلغني اأن ولدي جريح«. 

— ي���ا حاج اأك���رب، لن اأكذب علي���ك! لقد ا�ست�سهد ع���دد من الإخوة، 

وكان علي من بينهم. 

كان���ت معنوياته عالية، لكنه كان قلًقا على والدة علي، فقال: »ل بد 

اأن اأعرث على ج�سده واأعود به«. 

رنا يف ذلك.  — لو كان باإمكاننا العثور عليه، ملا ق�سّ

. عندها  مل يقتن���ع بكالمنا؛ بل بق���ي مدة اأ�سبوع يحاول اأن يجد حالًّ

اأم�سك���ت بي���ده واأخذته اإىل اجلبه���ة، واأدخلته اأحد متاري����ض الكمائن، 

واأ�س���رت بيدي مل�سافة كيلومرٍت واحٍد، واأخربته اأّن ابنك ينبغي اأن يكون 

هناك، خلف خطوط العدو، واأعتقد اأّنهم قد طمروه بالرتاب. 

تاأّوه ب�سوٍت عاٍل، واأخ���رج مندياًل من جيبه ليم�سح دموعه. اأم�سك 

باملنظ���ار واأخ���ذ يتفّقد املنطق���ة بدقة، ثم فتح الق���راآن الذي كان معه، 

وجل�ض يقراأ، ودموع���ه تتقاطر. مل اأمتّكن من البقاء اإىل جانبه هناك، 

فاأوكل���ت به اأحد الإخوة وع���دت. قبل الغروب، رجع اإىل املقّر وبدا عليه 
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الطمئنان، فوّدعني وعاد اإىل �سرياز. 

اأه���ايل حمل���ة »مهدي اآب���اد« �س���رياز كلهم تابع���وا قلق وال���دة علي 

وحزنها. يقول اأبناوؤها: »اإنها ترّتب غرفته دوًما، وتبكيه، واأوجبت على 

نف�سه���ا النذور لعودت���ه، وكّلما طرق الباب يف اأي وق���ت، تنه�ض وتقول: 

لعّله علي قد عاد«. 

وال���دة علي هي ابنة ع���م زوجتي، وعندما اأك���ون يف �سرياز اأزورهم 

اأحياًن���ا. اإّن تفّق���د حالهم كوالدّي �سهيد يف كل اأ�سب���وع و�سهر كان اأمًرا 

م�ستغرًبا. 

ثالث���ة ع�سر عاًما م�ست، عدت اإىل �سرياز بعد غياب عنها، وتوّليت 

قي���ادة فرق���ة )19( الفجر، عرثت ف���رق البحث على ع���دد من اأج�ساد 

ال�سهداء، فاأتوا بها لت�سليمها اإىل ذويها. 

ا، وهو جريح يتكئ على  كان حممد اأخو ال�سهيد علي قد اأ�سيب اأي�سً

ع�ساه، جاء اإىل مقّر قيادة فرقة الفجر وقال يل: »اأتيت اإليك لتتو�ّسط 

وي�سمحوا لنا بروؤية الأج�ساد«. 

— اإّن اأ�سم���اء ال�سهداء باتت معروفة، اأما اأج�ساد ال�سهداء املجهولني 

فلم يبَق منها �سوى بع�ض العظام، فماذا تريدون اأن تروا؟!

— وهل ي�سريك ذلك يف �سيء يا حاج؟ 

— ه���ذه امل�ساألة لي�ست �سمن �سلطتي، فمركز ال�سهداء حتت اإ�سراف 

موؤ�س�سة ال�سهيد.

— يعني األ ي�سعك اأن تكون وا�سطة لنا لرنى الأج�ساد؟

كالم���ه هذا ذّك���رين بال�سهيد عل���ي، فلم اأتكلم؛ ب���ل حملت الهاتف 

وات�سلت مب�سوؤول مركز ال�سهداء. 

م���ا اإن �سمع »احلاج كاله���ي« �سوتي، حتى �سرع يعت���ب وي�سكو: »اإّن 

واسطة إلهية
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عوائ���ل ال�سه���داء ل يغادرونن���ا، واأطلب منهم اأن ي�س���ربوا حتى �سباح 

الغ���د، لكنهم ل ي�سغون اإلينا!«. وعندما علم اأّن طلبي من نوع الطلبات 

نف�سها التي تزعجه، قال: »مل اأكن لأتوّقع ذلك منك بالتحديد«.

— اإنها حالة ا�ستثنائية، األ ميكنك اأن تفعل �سيًئا؟

�سمت حلظات، ثم وافق بتململ �سرط اأن ياأتوا عند منت�سف الليل. 

�سب���اح اليوم التايل، كنت يف مكتب القي���ادة اأتابع اأعمايل، لأمتكن 

م���ن الذهاب باكًرا، واأ�س���ارك يف ت�سييع ال�سه���داء. رّن جر�ض الهاتف، 

وكان حمم���د على اخلط. حتّدث من دون اأن يلق���ي التحية اأو يدخل يف 

مقّدمات: »اأراأيت؟ كان قلبي دليلي، لقد عرثنا على جثمان علي«. 

للوهل���ة الأوىل، مل اأ�س���ّدق كالمه، فقلت له: »لك���ن ا�سمه مل يرد يف 

لئحة ال�سهداء!«.

— بلى، اإّن ا�سمه قد ورد، لكن ا�سم العائلة ُدّون خطاأً. 

فّك���رت قلياًل وقلت يف نف�سي: »اأخ�س���ى اأن يدفنوا �سهيًدا اآخر مكان 

عل���ي«، لذل���ك خرجت من املكتب باجت���اه املرا�سم. وطلب���ت هناك من 

الإخوة العثور على حممد، وعندما التقينا مل ميهلني لأ�ساأله؛ بل بادرين 

قائاًل: »واهلل لن ُت�س���ّدق، فلبا�سه الداخلي الذي حاكته له اأمي ما زال 

ا«.  على حاله، حتى اإّن حليته ما زالت �سليمة اأي�سً

ج���رى دفن علي يف »مه���دي اآباد«، لكني كن���ت حينها يف مقربة دار 

الرحم���ة ب�سرياز، اإل اأّن جمي���ع اأهايل املحلة الذي���ن راأوا جثمان علي، 

اأّكدوا اأنه هو بنف�سه. 

بعد م���رور �سنوات، ما زلت اأفكر يف العالم���ات والآثار، كيف بقيت 

عل���ى ج�سد علي، رغم مرور ثالثة ع�سر عاًما يف جو »خوز�ستان«، حيث 

احل���رارة ال�سديدة والرطوب���ة العالي���ة، واأعتقد اأّن ذل���ك ح�سل لتهناأ 
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بذل���ك عينا والدته الت���ي بقيت تنتظره. وكاأن اهلل تع���اىل قد تو�ّسط له 

ا.  يف ذلك اأي�سً

— ل�ست نادًما

كان ي���وم اجلمعة من اأيام �سيف ع���ام 1984م، بعد مدة وجيزة من 

انته���اء عمليات خي���رب، توجهن���ا اإىل مدينة »كرمان�س���اه« للم�ساركة يف 

اجتماع »مقر رم�س���ان«. و�سلنا ع�سر اجلمعة، على اأن يكون الجتماع 

ع�سر يوم ال�سبت. 

اأذك���ر اأّنني اأم�سك���ت بيد ال�سهيد »مهدي زين الدي���ن« وتوّجهنا مًعا 

نحو املطبخ، يف اللحظة التي خرج فيها الطباخ من الباب، �ساأله مهدي: 

»ماذا اأعددت طعاًما للع�ساء؟«. 

فّكر الطّباخ قلياًل وقال: »هل حتب الفا�سولياء؟«. 

�سح���ك مهدي واأجابه: »يا رج���ل اإننا ن���اأكل الفا�سولياء لياًل طوال 

ا، تعال  الأ�سبوع!«. ثم نظر اإيّل وقال: »األي�ض لنا م�ساعر واأحا�سي�ض اأي�سً

ولو مرة واحدة لنتناول الطعام يف اأحد املطاعم«. وافقته الراأي، ودعونا 

الأخ »وفائي« -قائد وحدة الهند�سة يف املقر- لريافقنا، فرّد قائاًل:

— ل�ست من اأهل ال�سام )اأي الع�ساء(.

— وهل اأنت من اأهل الكوفة؟ 

 .
1
�سحك وقال: ل فرق، فكالهما »كوفتة«

مل يلبِّ الأخ »وفائي« دعوتنا، على الرغم من اإحلاحنا عليه، فذهبت 

اأن���ا ومه���دي وجلنا يف املدين���ة. يف امل�ساء، غالًبا م���ا تواجهنا �سعوبة يف 

���ر ال�سندوي�سات، فهكذا ه���ي اأجواء احلرب يف  العث���ور على حملٍّ يح�سّ

1- ف���ي الحديث لعٌب على الألف���اظ: كلمة »�سام« الفار�سية تعني »الع�س���اء«، و«كوفتة« هي الكباب 
لكنه ا�ستعمل لفظ »كوفتة« لقربه من »كوفة«.

واسطة إلهية
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املدن احلدودية الكئيب���ة. تناولنا �سيًئا ما وخرجنا. �سادفنا حماًل لبيع 

 خريطة الكرة الأر�سية، وا�سرتى مهدي كرة 
1
الألعاب، فا�سرتيت »بازل«

من القما�ض لبنته، ثم عدنا اإىل املقر، ون�سي مهدي الكرة يف �سيارتي. 

وبع���د اأ�سبوع���ني اأو اأك���رث، ق���ّررت اأن اأعي���د الكرة اإلي���ه، لكن خرب 

ا�ست�سهاده �سبق ذلك. ومل تتح الفر�سة يل لزيارة اأ�سرته. 

بع���د مرور �سنوات، ذهب���ت برفقة جمع من الإخ���وة لزيارة اأ�سرته، 

وكانت ابنته قد كربت، ف�سّلمتها الأمانة التي احتفظت بها. دمعت عينا 

الفتاة، ومل�سُت حالوة هدية الوالد ال�سهيد يف وجهها، و�سعرُت باخلجل 

لأنني �سهوت عن اإعادتها طوال تلك ال�سنني...

��������

1- وهي �سورة لخريطة الكرة الأر�سية، موؤلفة من قطع متفاوتة الأ�سكال يمكن نزعها من مكانها 
وخلطها، ثم اإعادة تركيبها بو�سع كل قطعة في المكان المنا�سب.



بدر المهدي!

بعد ا�ستخ���دام النظام العراق���ي الوا�سع لالأ�سلحة غ���ري التقليدية، 

ق���ام بنقل احلرب اإىل مناطق اأخرى كجزي���رة »خارك« مركز ت�سدير 

النف���ط الإيراين، جم���د و�سع اجلبهات. وللمرة الثاني���ة، �سهدنا ركوًدا 

ا علينا. مرت �سن���ة كاملة بعد عمليات خيرب على  يف العملي���ات مفرو�سً

هذه احلال، فاقرتحت القيادة املركزية جمموعة خطط للتنفيذ، وكان 

هن���اك اإجماع على العودة اإىل الهور ثانية، وتنفيذ عملية �سبيهة بعملية 

خيرب، لكن با�سم »بدر«.

اله���دف الذي رّكزن���ا عليه يف املقر هو �س���رورة الو�سول اإىل طريق 

»الب�سرة-العم���ارة«، واإىل املركز الرئي�ض لالأه���وار املوجود غرب نهر 

»دجل���ة«. مع العلم اأّن العدو كان قد مالأ املنطقة بال�ستحكامات القوية 

مثل: الرباميل اخلطرة لقنابل النابامل امل�ستعلة، لكن بحمد اهلل متكّنا 

يف الليل���ة الأوىل للهج���وم )1985/3/10م( من حتطي���م كل اخلطوط 

الدفاعية للعدو، والو�سول اإىل الياب�سة الواقعة بني الهور ونهر »دجلة«. 

كانت فرقة امله���دي قد اأجرت املناورات املطلوب���ة قبل هذه العملية 

على غرار متارين ومن���اورات اأ�سفهان ال�سابقة. لكن هذه املرة، جرت 

املناورات يف النقطة الواقعة عند الكيلومرت )75( من طريق »الأهواز-

الأميدية«، وبلغت حالة ال�ستعداد الق�سوى مب�ساعي »�سياد ال�سريازي« 
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وح�سوره الدائم. 

ا، بحيث ا�ستخدمنا يف املرحلة الثانية  وجرت تغيريات يف اخلطة اأي�سً

« وزوارق لعبور الهور، والو�سول اإىل الياب�سة 
1
من العمليات »هاور كرافت

ملواجهة الهجمات املعادية وال�ستمرار يف العمليات. اأي اإن الِفرق والألوية 

الأخرى اقتحمت خطوط العدو، بينما قمنا نحن باإكمال املهمة. 

عندم���ا و�سلن���ا يف الليلة الأوىل نف�سه���ا، اأجربنا الع���دو على تنفيذ 

العمليات، لأنه كان قد و�سع لواًء كاماًل يف الياب�سة ليمنعنا من الو�سول 

اإىل نه���ر دجل���ة. لذا ومنذ ال�ساع���ات الأوىل من اللي���ل �سرعوا بق�سف 

مواقعنا، ليك���ون رّدنا حم�سوًرا يف هجوم حمدود. يف حني كانت �سائر 

القوات العراقية واملدرعات املعادية غرب نهر دجلة. 

يف الليلة الأوىل، مل نتمّكن من فعل �سيء، لأّن خطتنا كانت حم�سورة 

باإرعاب العدو واإرهاقه، كي ل ينّفذ هجوًما عند ال�سباح. 

ويف الليل���ة الثاني���ة، قّدم لنا الدع���م وامل�ساندة ل���واء ال�سهداء ولواء 

ا، وعلى الرغم من اأّن الياب�سة بني الهور ونهر دجلة  )55( املحم���ول جوًّ

كان���ت �سحلة، وقد حّولتها �سدود �سيول الهور اإىل م�ستنقع؛ لكن الإخوة 

ا�ستطاعوا الو�سول اإىل قوات العدو، واأجربوا معظم قواته على التقهقر 

خلف النهر. 

يف الليلة الثالثة، كان بع�ض قوات العدو ل يزال على الياب�سة مينعنا 

من الو�سول اإىل نهر دجلة، فتطوع بع�ض الإخوة لقتحام متاري�ض قوات 

الع���دو لياًل. فتبنّي لنا اأن معظم ه���وؤلء كانوا قد ا�ستعدوا لال�ست�سالم، 

بينم���ا رف�ض القليل منه���م ذلك، فتّمت معاجلتهم برم���ي قنابل يدوية 

داخ���ل متاري�سه���م، وج���رى اإ�سكاته���م. فرف���ع اجلمي���ع اأيديه���م عالًيا 

1- المراكب البرمائية.
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م�ست�سلمني، فاأخذناهم اأ�سرى. 

من اليوم الرابع وحتى ال�ساد�ض، كانت املواجهة غرب هور الهويزة، 

واأ�سحت الياب�سة بني الهور ونهر دجلة بيدنا. 

خ���الل اليوم ال�ساد����ض، جاء اأبي م���ع ثالثة من اإخوت���ي بزورق من 

مقّره���م يف جزر »جمنون« اإىل ناحيتنا من اله���ور، وكان املقر الرئي�ض 

لفرق���ة امله���دي على بعد مئة م���رت من الهور. عندم���ا خرجت من املقر 

متوجًه���ا نحو الهور، راأيتهم يرتّجلون من ال���زورق، ف�ساألتهم عن �سبب 

جميئه���م؛ فاأنا وحممد جواد و�سالح منذ البداية كنا يف املعركة، والآن 

مبجيء الباقني اأ�سبحنا �سبعة من اأ�سرة واحدة. 

اأجابن���ي والدي: »ل داع���ي لل�سوؤال، اأتينا ل���رناك، وقد راأيناك«. ثم 

ت�سّرف مع���ي كقائد يريد ا�ستالم تقرير، وا�سًعا يده على خ�سره وهو 

يخاطبن���ي: »ولدي العزيز، ما الأخب���ار؟ هل تقدمتم اأم ل؟«. ما اإن اأمّت 

جملته تلك حتى �سقطت قذيفة، فانطرحنا جميًعا على الأر�ض، وبقينا 

م�ستلق���ني بع�سنا حول بع����ض فرتًة وجيزة نتحدث مًع���ا. فمّر »حممود 

�ستودة« نائ���ب قائد اللواء بدراجته النارية، وعندما راآنا توّقف، وتقدم 

نح���وي قائاًل: »ما هذا يا اأخي؟ هل تنوي الق�ساء على راأ�سمال العجوز 

دفع���ة واحدة؟«، ثم اأخذ بي���د اأحد اإخوتي ورفعه، وق���ال لهم: »حتّركوا 

وتراجع���وا، لي����ض من احلكم���ة البقاء هن���ا«. ثم نادى لإح�س���ار زورق، 

وحمل فيه والدي واإخوتي الثالثة وذهبوا. 

تركت �ساحًلا وحممد جواد، وركبت الدراجة مع »�ستودة«، وتوجهنا 

نحو اخل���ط الأمامي، كنت قد اتفقت مع »�ست���ودة« اأن نلتقي عند املقر 

لزيارة الإخوة يف اخلط الأمامي. عندما و�سلت وجدت اأّن قوات العدو 

تن�س���ط خل���ف النهر، ال�ساحن���ات تق���ّل الدبابات بكثاف���ة عابرة طريق 

»الب�سرة- العمارة«. 

بدر المهدي!
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تنا مل تكن ت�س���ل اإليهم، والر�سا�سات  قذائ���ف ال�»اآر بي ج���ي« خا�سّ

الثقيل���ة الت���ي ن�ستخدمه���ا ل توؤثر يف الدباب���ات. ناديت ق���ادة الكتائب 

وقل���ت لهم: »اإنه���م ينقلون الدبابات ليعربوا بها اجل�س���ر«. اأّيد ال�سهيد 

»جاوي���دي« كالم���ي وقال: »بالفع���ل، لقد و�سلت دبابات ع���ّدة اإىل هذه 

اجلهة فدّمرناها، لكنهم لن يتوّقفوا حتى الليل و�سيكملون عملهم«. 

عرب »رحيم �سفوي« و»�سياد ال�سريازي« وغريهما من القادة الهور، 

وا�ستقروا يف املقر املوؤقت عند الياب�سة قرب الهور، ليّطلعوا مبا�سرة على 

و�سع قواتنا. كان���ت ظروفنا ت�سري نحو التعقيد اأكرث فاأكرث، فالطائرات 

احلربي���ة واملروحيات املعادية حتّل���ق فوق الياب�س���ة با�ستمرار وتق�سف 

مواقعنا. مل يبَق اأمامنا �س���وى عبور نهر »دجلة«، وال�سيطرة على طريق 

»العمارة- الب�سرة«، وتثبيت اأقدامنا، اأو التخلي عن كل ما اأجنزناه. 

بع���د ثمانية اأيام من القت���ال ال�ساري، تقّرر تنفي���ذ اخليار الثاين، 

عل���ى الرغم من اأّن قوات فرقة »عا�س���وراء« قد نقلت جًوا اإىل الياب�سة، 

وو�سلت اإىل طري���ق »الب�سرة- العمارة«، لكّن ح�س���د القوات العراقية 

الكثيف يف اجلهة الغربية للنهر اأف�سل خطتنا. 

ركبت الدراجة مع الأخ »�ستودة«، وعدنا اأدراجنا لعقد اجتماع ن�سرح 

في���ه للقيادة العليا تفا�سيل ما جرى يف معركة الليلة املا�سية. يف و�سط 

الطريق، التقينا ب�ساب من قواتنا و�سع جعبته خلفه على الدراجة وهو 

ي�س���رع نحو اجلبهة، ذلك لأن تنّقل ال�سي���ارات مل يكن متاًحا، فالإخوة 

م�سط���ّرون للتنّقل على الدراجات النارية، ونقل عتادهم عليها. نظرت 

اإلي���ه بعد اأن جتاوزن���اه، فوجدت اخلرج اخللفي للدراج���ة مثقوًبا، وقد 

اأط���ّل من���ه راأ�ض قذيفة اآر بي جي، بحي���ث اإذا ا�سطدم باأي حجر فاإنها 

�ستنفجر حتًما. 

اأوقفت الدراجة واأخذت اأ�سرخ واأناديه، لكّنه مل ي�سمع، فغرّيت وجهة 
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الدراج���ة نحوه وحلقت به، وال���كل يناديه: »غل تق���ي«، وقد ن�سيت ا�سم 

عائلت���ه فهو م���ن اأبناء منطقة »زرقان فار�ض«. انتب���ه اإلينا قبل اأن ن�سل 

اإلي���ه، �سم���ع �سوتنا فتوقف، قلت له: »يا غل تق���ي اإنك تخاطر بحياتك، 

لأّن الذخ���رية ل ُتنقل على ه���ذا النحو!«، ف�سرب على �سندوق الذخرية 

بيده بقوة وقال: »اإنه مربوط باإحكام، هل تريد اأكرث من هذا يا حاج؟!«.

ا. — انظر اإىل خرجك اأي�سً

نظ���ر فراأى راأ����ض القذيفة متدلًي���ا من ثقب اخل���رج، ثبت دراجته، 

وو�سع كوفيته مكان الثقب وانطلق جمدًدا. 

كّن���ا قد تو�ساأن���ا للتّو مباء نهر دجلة، قال يل حمم���ود: »ما دمنا قد 

ا  توقفنا فلن�سلِّ هنا«. دفعته ليقف اأمامي رغم احتجاجه، و�سّليت موؤمتًّ

به. عندما عدنا اإىل اخللف، اأ�سار »�ستودة« اإىل مقّر عراقي وقال: »يف 

ن، م���ا راأيك اأن  الليل���ة املا�سي���ة �سيطرنا عليه! اإن���ه مكان جيد وحم�سّ

نعقد الجتماع فيه؟«. 

كنت قلًقا على و�سع اخلط الأمامي، لذلك قلت ل�سالح: »ناِد الإخوة 

لياأتوا«. 

ودخل���ت مع حمم���ود اإىل املقر، كان على �س���كل هالل، ينخف�ض عن 

�سط���ح الأر�ض قلياًل. عندما دخلت كان���ت معدتي توؤملني، فتذّكرت اأين 

مل اأتن���اول الإفط���ار، ات�سلت بالإخ���وة يف الدعم ع���رب اجلهاز وطلبت 

منهم اأن ير�سلوا يل مع �سالح عند عودته �سيًئا من اخلبز واجلبنة. 

كان الأخ »رفيع���ي« معاون اأم���ن العمليات هناك، و�سمع طلبي، فحمل 

الطعام معه، وجاء اإلينا برفقة الأخ »روغني« م�سوؤول الت�سالت. ثم جاء 

�سالح، وتبع���ه الأخ »فرخي« م�سوؤول التدريب برفقة ال�سيد »مريدامادي« 

عامل دين اللواء، وكان يرافقنا منذ عمليات تاأمني »»ثامن الأئمة««.

بدر المهدي!
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بينم���ا كان الإخ���وة يتقاط���رون ويتحّدث���ون مًع���ا، تناول���ت الطعام، 

وفر�س���ت اخلريطة على الأر�ض ملناق�س���ة ظروف هجوم الليلة، والتوّجه 

بعدها اإىل »رحيم« و«�سياد« لتقدمي التقرير. 

لك���ن يب���دو اأّن اأح���ًدا من الأعداء ق���د ر�سد اأحد الإخ���وة عند دخوله 

املرتا����ض، فقب���ل اأن نكمل النقا�ض انهار كل �س���يء، كان »حممود �ستودة« 

يقول يل اإّنه انتهى من ق�ساء �سيام الأيام املطلوبة منه، حتى دخلت قذيفة 

دبابة ب�سكل �ساعق من باب املقر، واأ�سابت »ح�سني ايرلو« مبا�سرة، فهو 

كان اآخر من ح�سر اإىل املكان، وكان واقًفا ينظر اإىل اخلريطة. 

�س���دة النفج���ار مل ت���رتك لن���ا جم���اًل لأي حت���رك �سوى ن���داء »يا 

ح�س���ني«، واأن���ني اأح���د الإخوة الذي �سرع���ان ما خم���د، ومل يعد ي�سدر 

�س���وت من اأحد. فقدت وعيي للحظ���ات، وعندما فتحت عيني، وجدت 

نف�س���ي اأت�سّهد واأ�سّلي على حمم���د واآله، بينما الدخان الأ�سود ميالأ جو 

املرتا�ض. واأح�س�ست اأّن الهواء كان يحرتق، وحّل مكانه الدخان ورائحة 

البارود. ا�ستجمعت قواي واأخذت اأنادي الإخوة واحًدا تلو الآخر، لكني 

مل اأ�سمع جواًبا. 

اأول �سخ����ض راأيت���ه كان »حمم���ود �ستودة« نائب قائ���د الفرقة، وقد 

فقد ن�س���ف راأ�سه، و�سقط على �سدره، يف حني تناثرت قطع من ج�سد 

»ايرل���و« على بدين كاأّنه���ا اللحم املفروم. مل اأمتّكن م���ن روؤية الباقني، 

فامل���كان بات مظلًم���ا، �سعرت اأّن ب���دين قد اأ�سيب معظم���ه بال�سظايا. 

اأح�س�س���ت بالختناق، فركزت قواي على ركبتي ووقفت، وما اإن خطوت 

اأول خطوات���ي حت���ى ارتط���م راأ�سي بق���وة بحديد �سق���ف املرتا�ض الذي 

اأذابته ح���رارة النفجار فتقّو�ض نحو الأ�سفل، ف�سقطت على ج�سد اأحد 

الإخ���وة، نظ���رت اإليه فاإذا ه���و الأخ »روغني« وقد ُقطع���ت يداه وما زال 

الدم ينزف منهما. اهتز بدين كله من �سدة البكاء، مددت يدي لأم�سح 
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راأ�سي، فاإذا بدماغ اأحد الإخوة قد الت�سق به. خرجت من املرتا�ض، ومل 

اأجد اأحًدا حويل. 

بق���ي �سوت النفجار املهيب يدّوي يف اأذين ملدة ثالثة اأ�سهر، ورائحة 

الب���ارود والدخان مل تفارق اأنفي. ما اإن ابتعدت حوايل ع�سرة اأمتار عن 

املرتا�ض، حتى و�سلت �سيارة. كنت اأقوم واأ�سقط على الأر�ض يف كل مرة، 

وظنن���ت اأنه مل يبَق اأحٌد حيًّا �سواي، لكن تبنّي فيما بعد اأّن اأخي وال�سيد 

»مريدام���ادي« كانا قد خرج���ا من طرف املرتا�ض قبل���ي، لذلك بقيا يف 

ماأمن من النفجار، ومل ي�سابا، فذهب ال�سيد »مريدامادي« اإىل حم�سن 

ر�سائي ورحيم �سفوي، وقال لهما: »لقد انتهت فرقة املهدي«. 

���ا، و�سلنا يف الوقت  ف�س���ارع رحيم متوجًها نحون���ا ومعه �سياد اأي�سً

نف�سه اإىل �ساطئ النهر. الدكتور اأبو حممد من الأطباء العراقيني، وقد 

ه،  رافقنا منذ ب���دء ت�سكيل لواء املهدي، �سرع بتمزي���ق مالب�سي مبق�سّ

لكن���ي منعت���ه، وقلت له اأخ���رج مالب�سي م���ن دون متزيقه���ا، واأعطيت 

مالب�س���ي ملحمد جواد، وما زلت اأحتفظ بتل���ك املالب�ض حتى الآن، وقد 

ُملئت بالثقوب من ال�سظايا. 

قال �سياد: »ا�سربوا قلياًل �ست�سل املروحية«. 

اأجابه رحيم: »ل جمال لالنتظار، لُينقل بالزورق �سريًعا«. 

عندما ركبت ال���زورق قلت لالأخ رحيم: »من الأف�سل اأن تطلبوا من 

فرقة املهدي الن�سحاب، فلم تعد لهم قيادة تعطيهم الأوامر«. 

فيوم اأم����ض، اأ�سيب كلٌّ م���ن: »خليل مطهر نيا« م�س���وؤول العمليات، 

و»كاظ���م حقيقت« م�س���وؤول الأمن، و�ُسحبا اإىل اخلل���ف، وبعد ما حدث 

معنا مل يبَق اأحد من القادة مع الإخوة. 

واف���ق الأخ رحيم على طلبي، وهكذا بداأ الن�سحاب بعد الظهر، ويف 

بدر المهدي!
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اليوم التايل ان�سحبت كل الوحدات من منطقة دجلة، ومل يكن ليح�سل 

ذلك لول خ�سيتنا من اأن نتعّر�ض خل�سائر اأكرب. 

ع���اد �سالح الذي كان ق���د خرج من املرتا�ض قبل���ي، وحت�ّسن و�سعه 

خ���الل دقائ���ق، ودخل اإىل املرتا����ض، وقال يل: »كان م���ن ال�سعب علّي 

اأن اأع���رث علي���ك بني قطع اأج�س���اد البقية، ومل اأعرث عل���ى اأثر لك، فيدا 

»روغني« املقطوعت���ان كانتا وا�سحتني، واأدرك���ت اأن ال�ساقني املعلقتني 

يف �سقف املرتا�ض هم���ا ل�»اإيرلو«، وج�سد »�ستودة« مطروح على �سدره، 

وق���د �سّق راأ�سه لكني عرفته، اأما ج�س���دا »فرخي« و»رفيعي« فقد ظهرا 

بو�س���وح، لكني مل اأجد ل���ك اأثًرا رغم بحثي عن���ك«. وعندما خرج من 

املرتا����ض جمدًدا، قيل له اإّنهم قد نقل���وين اإىل م�ست�سفى ميداين، لكنه 

مل ي�سّدقهم. 

كان م�س���ري عمليات بدر مثل عملي���ات خيرب، رغم احتاللنا مل�سافة 

( من اأرا�سي الهور، وتكبيد العدو ع�سرة اآلف قتيل وجريح، 
2
)800كلم

واأ�سرنا من قواته اأكرث من ثالثة اآلف جندي و�سابط، لكننا بعد ثمانية 

اأيام من املقاومة وال�سمود اأمام القنابل الكيميائية والهجمات املتوالية 

والثقيل���ة للمدرعات العراقية، ا�سطررن���ا اإىل ترك �ساطئ �سرق دجلة 

اجلاف، والكتفاء باملواقع اجلديدة داخل الهور العظيم.

يف امل�ست�سف���ى، كان الغ���ّم ي�س���ري يف كل خالي���ا ج�سم���ي، فاأ�سوات 

»اإيرل���و«، »روغن���ي«، »رفيع���ي« والباق���ني بقي���ت لأياٍم ت���رتّدد يف اأذيّن، 

وترتاءى اأمامي ال�سالة التي �سّليتها باإمامة الأخ »�ستودة«، ومل اأت�سّور 

اأّنني عندما اأعود اإىل الفرقة لن األتقيهم واأراهم جمّدًدا. 
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حصة ساقي الماء!

قب���ل بدء عمليات بدر، كان انت�سارنا ميتّد حتى »طالئية« اإىل جانب 

اله���ور. وعندم���ا حّل ف�س���ل ال�ستاء، كان علين���ا اأن نتكّيف م���ع الو�سع 

ال�سع���ب للمنطقة: الأر����ض لزجة وطينية، وامل�ساف���ة التي كنا نقطعها 

خالل ع�سر دقائق، علينا الآن اأن نقطعها خالل �ساعة. 

يف ال�سب���اح الباكر، كنت اأ�سري ب�سيارة اجلي���ب بهدوء، فال�سيطرة 

على ال�سيارة مل تكن كاملة، فهي تنزلق مينة وي�سرة. راأيت �ساحنة املاء 

اآتي���ة من بعيد، فخ�سيت ال�سطدام بها، ل���ذا توقفت حتى ت�سل ومتر، 

لك���ّن ال�ساحنة توقف���ت وترّجل منه���ا �سائقها، لذل���ك اأكملت م�سريي. 

وعندم���ا اقرتب���ت، راأي���ت ال�سائق يحمل اأوعي���ة املاء من فئ���ة 20 ليرًتا 

ب�سعوبة وي�سعها اأمام املتاري�ض. 

اأما حركته يف الأرا�سي الرتابية التي حتولت بفعل الأمطار اإىل طينية 

ا، جعلت خطواته تزداد �سعوبة. تعّجبت من هذا الأمر، فقد  لزج���ة جدًّ

جرت الع���ادة باأن ل يبذل العاملون على �سي���ارات توزيع املاء اأي جهد، 

ه، من دون  ب���ل ينادون املقاتلني لياأتي كٌلّ منهم وياأخذ املاء الذي يخ�سّ

اأن ينزلوا من ال�ساحنة. لكّن هذا الرجل، طوال اخلط، كان ُينزل املاء 

وي�سعه اأمام املتاري�ض وياأخذ الأواين الفارغة من دون اأن ينادي اأحًدا. 

وعندم���ا دققت النظر فيه، ف���اإذا به ال�سيد »حبي���ب الت�سمني« م�سوؤول 
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تاأمني املياه للفرقة. 

— عافاك اهلل يا اأخ »ت�سمني«. 

— هذا اأنت يا حاج؟ �سكًرا على حمبتك. 

— األي�ض عندك �سائق حتى اأتيت بنف�سك؟ 

— لدّي �سائق، لكّن اليوم هو دوري اأنا. 

— لكّنك توؤذي نف�سك، هيا ناِد لياأتي الإخوة وياأخذوا املاء. 

ر يف هذا العم���ل الب�سيط الذي ميكننا القيام  — وه���ل يجوز اأن نق�سّ

به؟!

— لكّنك غرقت بالطني، وعليك اأن تو�سل املاء اإىل خم�سني مرتا�ًسا!

— مل اأ�ساأ اأن اأناديهم، اإنهم تعبون بعد حرا�سة الليل. 

اإي�س���ال املاء اإىل املتاري�ض اأ�سا�ًسا هو من الأعمال ال�ساقة واخلطرة 

يف اجلبهة، ول يرغب القيام به اإل القليل، لأنه يتطّلب قلًبا جريًئا. اأخي 

ال�سغ���ري حممد جواد كان بعمر الرابعة ع�سر، لكّنه كان ذا قلب �سجاع 

وجريء، لذلك خدم يف هذا املجال، كان يقود �سيارة التويوتا التي جتّر 

خلفه���ا خزان املاء، ويوّزعه على املحاور املختلفة، وكان يقود باطمئنان 

من دون اأن ياأبه لحتمال �سقوط قذيفة مدفع هاون عن ميينه اأو �سماله 

يف اأّي حلظ���ة، ي�سع �ساعده الأي�سر على باب ال�سيارة، ويقود باطمئنان 

و�سكينة، اإمّنا ب�سرعة. وكان ج�سمه �سغرًيا اإىل درجة اأن من يَر ال�سيارة 

من بعيد يظّن اأنها ت�سري من دون �سائق. 

كان بع����ضٌ ُي�س���كل علينا اأّن حممد ج���واد مل يبلغ ال�س���ن القانونّية، 

ول يحم���ل اإجازة قيادة ال�سيارات، لذا ل ينبغ���ي اأن يقود بنف�سه. وكان 

جوابن���ا على املعرت�س���ني جملة واح���دة: »اإن كنت متتل���ك اجلراأة على 

ل با�سم اهلل«.  اإي�سال املاء اإىل الإخوة يف خط املواجهة، فتف�سّ
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عندم���ا ا�ستلم���ت ل���واء امله���دي كان الأخ »ت�سمن���ي« من�سوًي���ا فيه، 

والباق���ون كان���وا من اأهايل اأ�سفه���ان و«كا�سان«، لكنهم غ���ادروا اللواء 

بالتدريج، وحّل حمّله���م الإخوة من اأهايل حمافظة فار�ض. خالل اأيام 

انتق���ال وا�ستبدال الق���وات، ج���اء اإيّل الأخ »ت�سمني« وق���ال يل: »اأنا مل 

األتح���ق به���ذا اللواء وباجلبهة، ل م���ن اأجل الأخ »ف�سل���ي« )قائد اللواء 

ال�ساب���ق(، ول من اأجلك، اإمّنا لأين اأحب ل���واء املهدي، فاأرجو ال�سماح 

يل بالبقاء فيه«. 

وهكذا بقي معنا، وحتى نهاية احلرب كان م�سوؤوًل عن ق�سم اإي�سال 

امل���اء. رجل �سابر وقليل الكالم، ن�سيط، يحّبه اجلميع ويحّبهم، بحيث 

ل ي�سك���و منه اأحد. يق���ول اإّنه كان يعمل قبل احل���رب يف طالء املباين، 

وميتلك حمالًّ م�ستاأجًرا ويعتا�ض من ذلك العمل. 

عندما وقع العدوان ال�سّدامي على اإيران، ترك كل �سيء على حاله 

وتوج���ه نحو اجلبهة. طلب اإجازة بعد اأ�سهر، وا�سطّر اإىل اإعطاء مالك 

ا مبلًغا م���ن املال لي�سّدد  املح���ل كل الب�ساعة املوجودة في���ه، ودفع اأي�سً

ا اإىل قوات احلر�ض، بل بقي تعبوًيا.  بدل اإيجار املحل. ومل ينت�سب ر�سميًّ

وعندم���ا انتهت احل���رب عاد اإىل مهنت���ه ال�سابقة، يعم���ل بالأجرة، 

مبتدًئ���ا من ال�سفر، مقتنًعا ببيته ال�سغ���ري الذي ح�سل عليه ب�سعوبة 

وم�سّق���ة، ومبدخول ب�سيط، وحمبة وحن���ان بذلهما باإخال�ض للمقاتلني 

طوال �سنّي احلرب. 

اأ�سدق���اوؤه القدام���ى، وهم ُكرُث، كانوا كلما �ساف���روا اإىل »كا�سان« ل 

يحل���و �سفرهم ويكتم���ل اإل بزيارة »حبيب ت�سمن���ي« واملبيت عنده ليلة. 

وعندما يزورونه يح�ّسون اأنهم قد تخّل�سوا من احلياة الرتيبّية، واأقبلوا 

نح���و ال�سف���اء والب�ساط���ة مع رجل ق���ّل نظريه، على الرغ���م من ف�سل 

ال�سيف وحّر »كا�سان« ال�سديد الذي ي�ساعف من تعب ال�سفر.

حصة ساقي الماء!
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اأتذك���ر اأين زرته بعد انتهاء احل���رب، فا�ست�سافني عنده ليلة، قلت 

لوالدت���ه: »اأمي العزيزة، متى �ستزّوجني حبيب؟«. فاأ�سارت اإىل �سّجادة 

حُتيكه���ا يف زاوية من الغرف���ة، وقالت: »هذه هي كل م���ا اأملك، عندما 

اأنتهي من حياكتها �ساأ�سرف ثمنها على عر�ض حبيب«. 

اأردت اأن اأب���نّي اأن و�سعه ل ي�سمح ب���اأن ي�ست�سيف اأحًدا ما كل اأ�سبوع 

اإذا م���ا رغب يف ال���زواج، لكّني اأعتقد اأّن يف وجود ه���ذا ال�ساب �سيًئا ما 

ي�سع���ب تف�سريه. وكاأن اهلل �سبحانه قد بارك له يف ماله، وجعل اأخالقه 

�سماوية. واإل فمن اأي���ن هذا ال�سرب والتحّمل ل�ستقبال ال�سيوف ب�سكل 

دائم؟! 

يف هذا الزمن، حيث يبتعد النا�ض بع�سهم عن بع�ض يوًما بعد اآخر، 

م���ن ال�سعب ت�سّور وجود �سخ�ض تتفّتح اأ�ساريره كلما جاءه �سيف، قد 

ل يعرفه اأبًدا، اإل اأّنه يعترب يوم حلول ال�سيف عليه يوم �سعده، و�ساعات 

حيات���ه اجلميلة يق�سيها يف ا�ست�سافت���ه للمقاتلني واجلرحى واأ�سرهم. 

وه���ذه احلقيقة تق���ول اإّن اهلل اجتبى رجاًل على ه���ذه ال�سفات يحّبهم 

ويحّبونه. 
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االعتماد على العين!

خ���الل عمليات بدر، اأتتني ر�سالة لأوّقعه���ا، قراأتها فاإذا هي �سهادة 

توؤك���د ا�ست�سهاد »خري اهلل« اأح���د مقاتلي الفرقة من اأبن���اء »زادون« اأو 

»زاهد �سهر ف�سا«. وقد �سهد �سخ�سان اأّنه ا�ست�سهد بالفعل. اأنا مل اأره، 

لك���ّن »حممود« من الأ�سخا�ض الذين اأثق بهم، ولالطمئنان اأكرث طلبت 

ح�سوره اإىل مرتا�ض القيادة. 

— هل راأيت بعينيك اأنه قد ا�ست�سهد؟ 

— نعم، رحمة اهلل عليه مل يبَق منه �سيء.

— هل تعلم اأنك تتحّمل امل�سوؤولية اإذا مل يكن ذلك �سحيًحا؟

قطع كالمي وقال: »اطمئن يا حاج، حتى ال�سعرة اأراها بو�سوح«. 

— اإين مطمئن، ولكن ...

قاطعن���ي ثانية وهو جال����ض على ركبتيه، ووجه���ه اإىل وجهي، واأخذ 

يق�ض علّي تفا�سيل ا�ست�سهاده: 

كان���وا اأربعة اأ�سخا�ض، �سقطت قذيفة هاون معادية بينهم. وعندما 

مّرت �سيارة، ومب�ساعدة »رم�سان« الذي وّقع الورقة، و�سعناهم ب�سيارة 

التويوتا، وتوجهنا نحو خمزن املاء، وعند العودة اإىل مرتا�ض احلرا�سة، 

دّوى �سوت انفجار اأ�سابنا بالرعب؛ قذيفة دبابة اأ�سابت ال�سيارة ب�سكل 

مبا�سر، وحّولتها اإىل كتلٍة من اللهب اأحرقت كل �سيء، كّنا نبعد م�سافة 

خم�سمئة مرت حني راأيت دراجتني قد توجهتا نحوهم. 

�سرح نظري بنار امل�سباح النفطي و�سط املرتا�ض. اقرتب مني اأكرث 
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ورّكز نظره يف وجهي. 

— عزيزي احلاج، اأنت معي؟ هل اأدركت ما ح�سل، لقد ا�ست�سهد مرتني، 

وبتوقيعي وم�سادقتك، لن تبقى اأ�سرته تنتظر ل�سنوات، األي�ض كذلك؟

و�سل خرب ا�ست�سهاده اإىل مدينة »ف�سا«، وعقدوا املجال�ض التاأبينية، 

وانتهى كل �سيء.

لك���ن انت�س���رت �سائعة يف الفرقة تق���ول اإن »خري اهلل« ح���ّي، ويعالج 

حالًيا يف امل�ست�سفى. 

عندما جاء حممود �ساألته: »هل �سمعت الأخبار؟!«.

— يا حاج هناك خطاأ، اإنه �سخ�ض اآخر، واهلل لقد راأيت بعينّي هاتني 

كيف تناثروا يف اجلو. 

— على اأي حال �سنعلم حقيقة الأمر �سريًعا.

— اأ�ساأل اهلل اأن يكون حًيا، لكنه لي�ض كذلك. 

بع���د اأيام من انتهاء عملي���ات بدر، ُعرث على »خري اهلل«. لقد اجتمع 

الإخ���وة حوله، وهو ي�سرح له���م: »بعد انفجار القذيفة غبت عن الوعي، 

حتى اأح�س�ست اأين يف املقعد اخللفي ل�سيارة ت�سري بنا م�سرعة، عدت اإىل 

وعي���ي، واأدركت اأين قد اأ�سبت بعدة �سظاي���ا، وج�سمي ملطخ بالدماء، 

نظ���رت حويل فراأيت ثالثة من اإخواين ق���د ا�ست�سهدوا واأج�سادهم اإىل 

جانب���ي، ف�سعقت واأخ���ذت األطم راأ�س���ي ووجهي واأ�س���رخ، فجاأة دّوى 

انفج���ار جديد قذفني خارج ال�سيارة، غبت ع���ن الوعي ثانية، وعندما 

فتحت عينّي فاإذا بي يف امل�ست�سفى«.

بينم���ا كان »خري اهلل« يتحدث بحرارة، و�س���ل حممود لهًثا، ما اإن 

دم وتغرّي لونه، وعندما اأفاق من ال�سدمة، قفز  راأى »خري اهلل« حتى �سُ

نح���و »خري اهلل« ليحت�سن���ه، وبينما كان معانًقا ل�«خ���ري اهلل«، نظر اإيّل 

وقال: »يا حاج، واهلل ما دمت حيًّا لن اأثق بعينّي هاتني اأبًدا«. 
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في صف الجنة!

بع���د �سماعي خ���رب ا�ست�سهاد الأخ »مهدي باك���ري« يف عمليات بدر، 

اأول م���ا خطر ببايل هو ي���وم لقائنا ب�سماحة الإم���ام اخلميني الراحل، 

حي���ث كان كل قادة ق���وات حر�ض الثورة الإ�سالمي���ة موجودين. عندما 

عربنا نقطة التفتي�ض وو�سلنا اإىل الباب ال�سغري، ح�سر ال�سيد »�سراج 

الدي���ن املو�سوي« م���ن اأع�ساء مكتب الإمام، وق���ال: »انتظروا هنا ب�سع 

دقائق حتى ن�سمح لكم بالدخول«.

كان لقاء �سماحة الإمام م�سّوًقا جًدا لنا، بحيث وقفنا يف �سف واحد 

اإىل جان���ب اجل���دار من دون اأّي حرك���ة. وكان اأمام���ي »مهدي باكري« 

وخلفي »م�سطفى اإيزدي«. فقال »الإيزدي« ملهدي: »هل عرفت اأّن اأحد 

الإخوة راآك يف املنام؟«.

— خرًيا اإن �ساء اهلل.

— ه���ل تعرف فالًن���ا؟ )وذكر ا�سم اأح���د الأ�سدق���اء، ل اأذكر ا�سمه 

الآن(

— تق�سد اأخا قائد حر�ض »بريان�سهر« الذي ا�ست�سهد؟

— اأح�سنت، هو ال�سهيد نف�سه، جاء يف املنام لأخيه، ف�ساأله اأخوه: ما 

اخلرب عندكم؟ فاأجابه: هنا قيامٌة قائمة. 

— ح�سًنا، اأمر جميل، اإًذا لقد اأخربه عن اجلنة؟



298

— نع���م، قال له اإّن اجلمي���ع هنا قد تظافرت جهوده���م لبناء ق�سر 

فاخ���ر. ف�ساأله اأخوه: ملن هذا الق�سر؟ اأجابه اإنه لل�سيد »مهدي باكري« 

القادم اإلينا. 

كان »باك���ري« يتابع كالمه �ساحًكا، لكنه عندما �سمع ا�سمه، اأ�سبح 

جّدًي���ا وق���ال: »اأّي جنة تل���ك، وهل �سي�سم���ح لنا اأف���راد التعبئة بدخول 

اجلنة؟«.

مبا اأين كنت بينهما و�سمعُت ذلك احلوار، �سغطت على �ساعد الأخ 

مه���دي وقلت له: »م���ا هذا الكالم يا �سيد مه���دي؟ ومن ي�ستحق اجلنة 

اأكرث منك؟«.

ت���اأّوه وقال: »هناك �سيقف كل اأفراد التعبئة اأمامي، ويقولون يل: مل 

ت�ستط���ع توجيهنا ب�سكل �سحيح، مل تو�س���ل لنا املاء يف الوقت املنا�سب، 

مل تعطن���ا خب���ًزا، اأر�سلتنا اإىل حقل الألغام، م���ا �ساأنك باجلنة واأنت ل 

تذكرنا يا مهدي باكري؟!«.

لوا اإىل الداخل  وقب���ل اأن يكمل كالمه نادانا ال�سيد املو�س���وي: »تف�سّ

اأيها الإخوة«. 
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خمس سنوات تأخير!

اثنا ع�سر �سهًرا لي�ست مدة ق�سرية، لكن ماذا نفعل؟ يجب اأن نوؤّمن 

الكثري من التجهيزات لن�ستطيع اأن ن�ستفيد من خربتنا احلربية، ونوّجه 

�سربة اأ�سا�سّية لالآلة احلربية العراقية، علًما باأننا مل نكن عاطلني من 

العمل خالل هذه املدة، فبني عمليات »بدر« وعمليات »والفجر الثامنة« 

الت���ي �ساأحتدث عنها الآن، نّفذنا عمليات �سغرية معدودة مثل: الظفر، 

القد����ض، عا�سوراء. يف حم���اور ال�سمال واجلن���وب، واأبقينا بذلك تنور 

احل���رب �ساخًن���ا لنخدع الع���دو، و�سّكلت ه���ذه العمليات تدريًب���ا عمليًّا 

لتقوية الوحدات. 

عملي���ات »والفج���ر الثامنة« ُتذّك���رين دوًما بالع���ام 1981م وما قبل 

عملي���ات »»ثامن الأئم���ة««، وكالم الأخ »اجلزائري« اأح���د اأفراد جهاد 

البناء يف حمافظة »فار�ض«. 

يف ال�سب���اح الباك���ر، توجه���ت اإىل الإخوة يف جهاد البن���اء للتن�سيق 

معه���م ليقيموا لنا �سات���ًرا ترابًيا يف املحطة ال�سابع���ة. كانوا قد فرغوا 

للت���و م���ن در�ض القراآن عندم���ا و�سلت، وم���ا اإن راآين الأخ »اجلزائري« 

حت���ى اأخذ بيدي وتنّح���ى بي جانًبا يري���د التحدث اإيّل، قل���ت له: »اإين 

ل«. يب���دو اأنه كان ل يريد اأن ينتب���ه اإليه اأحد. نظر  اأ�سغ���ي اإليك، تف�سّ

مييًن���ا و�سماًل، ثم فتح باب الغرفة ودع���اين للدخول، واأغلق الباب كي 
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ل ي�ستم���ع اإىل حديثنا اأحد. اأثار ذلك ف�س���ويل، حتًما لديه ما هو مهم 

ليت�سّرف هكذا، وما اإن جل�ست حتى بداأ بالكالم: »اإن لكل اأر�ض ثمًنا، 

ولكل منطقة قيمة، واإّن من اأ�سول احلرب حتديد اأهمية ومكانة الأر�ض 

الت���ي نقاتل العدو لأجلها«... حت���ّدث كثرًيا حتى اأدرك من نظراتي اأين 

اأنتظر اأن اأ�سمع اأ�سل املو�سوع. 

اأ�سار بيده اإىل جنوب عبادان، وقال: »اإين اأعتقد اأن اجلهة الأخرى 

من نه���ر اأروند من اأهم اأرا�سي مناطق احل���رب، فالعدو الآن جاء اإىل 

ه���ذه اجلهة م���ن نهر بهمن �سري، واإذا ا�ستطعن���ا اأن ناأخذ تلك املنطقة 

)يق�سد الفاو( ف�سين�سحب العدو من كل املناطق حتى من خرم�سهر«. 

كن���ت كم���ن هو جال����ض يف حم�س���ر الأ�ست���اذ اأ�سغي لكالم���ه واأهّز 

براأ�س���ي، وهو يتكلم بحما�سة: »اأن���ا يف الأ�سا�ض اأعمل يف �سركة النفط، 

واأعل���م اأن حياة الع���راق ومماته يف اجلانب الثاين لنه���ر اأروند، فلديه 

مين���اءا »البك���ر« و»الأمية« لت�سدي���ر النفط، وهما منف���ذه اإىل اخلليج 

الفار�س���ي، اإذا اأخذن���ا تلك املنطق���ة نكون قد اأم�سكن���ا بحلقوم العراق 

لن�سغ���ط عليه، وت�سبح الب�سرة يف خطر، م���ا ي�سطره اإىل الن�سحاب 

من كل مناطقنا«.

كن���ت لأول م���رة اأ�سم���ع م�سطلح »البك���ر والأمية«، كالم���ه الدقيق 

جعلني اأغرق يف اأفكاري. اأجبته: »ما تقوله جميل، لكنه غري ممكن«.

- اأب���ًدا لي�ست هناك اأي م�سكلة، فالع���راق مل ي�سع اأّي ا�ستحكامات 

يف اجلانب الآخر للنهر، وميكننا ال�سيطرة على تلك املنطقة ب�سهولة. 

لكني  ممكًنا،  كان  ذلك  اأّن  لو  ومتنيت  كالمه،  ب�سوابّية  اقتنعت 

والذخرية،  ال�سالح  يف  حاًدا  ا  نق�سً الآن  نواجه  »اإّننا  كالمي:  كّررت 

ولو كان باإمكاننا فعل �سيء لفككنا احل�سار عن عبادان، فكيف نرتك 
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ماذا  ندري  ل  منطقة  اإىل  ونذهب  جيًدا،  نعرفها  التي  املنطقة  هذه 

�سيح�سل فيها«. 

�سك���ت الرج���ل، وب���دوري دفن���ت الفك���رة هن���اك، وذهب���ت ملتابعة 

اهتمامات���ي. بعد اأربع �سنوات ج���رى البحث يف املقر الرئي�ض يف م�ساألة 

العب���ور من نه���ر اأرون���د، واحتالل الف���او، عنده���ا تذّك���رُت كالم الأخ 

»اجلزائري«، وتذكرت تلك الأيام، واأح�س�ست بالذنب، لعّلني لو اأخربت 

امل�سوؤول���ني الكب���ار بكالمه، لكان و�سعن���ا اليوم خمتلًف���ا، لكني اأقنعت 

نف�سي ب���اأّن اإمكانياتنا حينه���ا وظروفنا تختلف عما نح���ن عليه اليوم، 

حينه���ا كنا اإذا اأردنا اأن نح�سل على مدفع هاون )120 ملم( وقذائفه، 

ف���ال بّد اأن نتو�سل اإىل اجلي�ض وم�ستودعاته، بينما تغري كّل �سيء اليوم، 

واختل���ف و�سعنا من الأر�ض اإىل ال�سماء. لك���ّن حما�سته وفهمه الدقيق 

تركا يف ذهني اأثًرا طيًبا. 

النقا����ض ح���ول م�سروع عبور نه���ر اأروند اأبرز اخل���الف بني حم�سن 

ر�سائ���ي و�سي���اد ال�س���ريازي، ف�سي���اد كان ي�س���ر عل���ى العتماد على 

اإمكاني���ات اجلي����ض، والعب���ور باملروحيات ملحا�سرة ق���وات العدو فوًرا، 

ل حم�سن ر�سائي النتقال عرب الزوارق والغوا�سني.  بينما يف�سّ

���ا، واجهت خطة عبور نه���ر اأروند م�سكلة،  ويف قي���ادة احلر�ض اأي�سً

فبع����ض الق���ادة مث���ل ال�سيد ر�سي���د وال�سهي���د »ح�سني اخل���رازي« كانا 

يعار�سانه���ا، ولديهما ا�ستدلل ق���وي ملعار�سة اخلطة. ولي�ض لكالمهما 

معًن���ى اآخر، فقد قال: »اإن العبور من نهر اأروند اأمر �سعب، والبقاء يف 

اجلهة الأخرى اأمر اأ�سعب«. 

معار�س���و اخلطة لديهم فهم �سحي���ح لالأمر. لقد اأدرك���وا الو�سع، 

وي�س���ريون اإىل �سيق املنطقة يف الفاو، واإىل الق�س���ف الكيميائي الذي 

خمس سنوات تأخير!
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�سيب���ادر اإلي���ه العدو. لذا، ف���اإّن بع�ض الوحدات قال���ت: »لن ن�سارك يف 

املرحلة الأوىل، لكن اإذا اأخذمت الفاو ف�سن�سارك«. 

جرى ت�سحيح اخلطة ثم اإقرارها، وكان حم�سن ر�سائي يرّكز على 

اأ�سل املباغتة، والتدريب الدقيق للق���وات، وتاأمني التجهيزات املطلوبة 

ملواجهة هجمات العدو. 

م���ا اإن بداأ �س���الح الهند�سة عمل���ه، حتى اأكد حم�س���ن ر�سائي على 

التح���رك يف نهر اأرون���د ومنطقة الهور خلداع الع���دو. بحيث اإذا كانت 

خم�سمئ���ة �ساحن���ة تعمل يف �ساطئ نهر اأروند، ل ب���د اأن تعمل خم�سمئة 

ا يف الهور، كان يخ�سى من اجلوا�سي�ض، وخا�سة اأّن الأقمار  �ساحنة اأي�سً

ال�سناعي���ة الأمريكي���ة وال�سوفياتي���ة ن�سطت بع���د خم�سة اأع���وام على 

احلرب مل�ساعدة العراق. 

وبه���ذا التمويه انخدع العدو، وت�سور اأن خطة نهر اأروند هي خدعة 

لتنفيذ هجوم يف الهور، فعندما اأ�سرنا عميًدا كبرًيا من اجلي�ض العراقي 

ا�سمه »عبد الكاظم«، اّدعى اأنه كان على علم بنّيتنا مهاجمة الفاو، واأنه 

اأبل���غ رئي�سه العميد الركن »�سكر �ساه���ني« بذلك، لكنه كال له ال�ستائم 

وق���ال له: »اإّنك ل تعلم ما يج���ري يف نهر اأروند، اإنهم يحاولون خداعنا 

لي�سّنوا هجومهم من الهور. وذكر له العميد الركن »�سكر �ساهني« اأدلة 

عل���ى �سح���ة حتليله: اإّن الإيراني���ني لديهم خربة يف اله���ور، وعبور نهر 

اأرون���د اأمر غري ممك���ن، وحتى لو فعلوا ذلك فعب���ادان جزيرة، وميكن 

حما�سرتهم فيها، وحجم حتركهم يف الهور اأكرب بكثري من غريه. 

هذا الكالم يدل على اأن عامل املباغتة كان �سحيًحا. لكن ذلك كان 

ج���زًءا م���ن الق�سة، حيث كّن���ا كّلما اقرتبنا من موع���د تنفيذ الهجوم؛ 

انخف�ض اأملنا بالنجاح. وال�سبب يعود اإىل اأّن نهر اأروند هائج، وحركته 

غري منتظمة، وهو يجري ب�سرعة فائقة نحو البحر اأحياًنا، بينما تدخل 
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مياه البحر اإليه اأحياًنا اأخرى، وعندما يح�سل املد يزداد عر�ض النهر. 

لذل���ك اعترب مهند�سو جهاد البن���اء وقوات احلر�ض اأن و�سع ج�سر على 

نهر كهذا هو عمل م�ستحيل. وفريق ال�ستطالع كان يواجه و�سًعا عجيًبا. 

وعلين���ا اأن نت�سّرف بحذر بالغ بحيث ل يق���ع لنا اأ�سرى بيد العدو، واأن 

تكون ح�ساباتن���ا دقيقة. فِفرق ال�ستطالع التي بذلت اجلهود امل�سنية، 

مل تتمّكن من الذهاب والعودة يف توقيت حمّدد ودقيق، ف�سرعة جريان 

املاء كانت تو�سلهم اإىل اأماكن بعيدة عن الأماكن التي يق�سدونها. 

فنه���ر اأروند ي�سبه العمود الفقري، وجمراه الرئي�ض له فروع جانبّية 

ت�سق���ي ب�ساتني النخي���ل، وهي غري منتظم���ة، اإّل اأّنه���ا منا�سبة لإخفاء 

و�سرت ال���زوارق، وم�سكلة ه���ذه التفّرعات اأنها لي�س���ت متقابلة، ما كان 

يخل بح�ساباتنا. 

املنطق���ة التي نريد التحرك فيها ه���ي الأقرب اإىل اخلليج الفار�سي 

وم�س���ّب النهر، فعر�ض النهر فيها ي�س���ل اإىل )600م(، وعند ح�سول 

املد ي�سبح عر�سه )1000م(. ت�سّور اأّننا يف ليلة الهجوم علينا التحّرك 

يف الظ���الم احلالك م�ساف���ة )500م( حتى ن�س���ل اإىل النهر، ثم عبور 

)1000م( داخ���ل النه���ر، والتق���دم )500م( اأخرى داخل ف���روع النهر 

م���ن اجلهة املعادية، وهذا يعني التحرك يف م���دى )2000م( من املياه 

الهائجة وغري امل�ستقرة. 

كن���ت اأ�سري برفقة »خليل مطهر نيا« عن���د �سّفة النهر خلف ال�ساتر 

الرتاب���ي، فتوقف وحّدق بالنهر وقال: »اأن���ا اأ�ستبعد اأن نتمكن من عبور 

النه���ر، لكّننا اإذا عربناه، على الرغم من ق�سف العدو لنا، فاإن خرباء 

احل���رب يف الع���امل الي���وم، ويف امل�ستقب���ل �سيده�س���ون كي���ف ا�ستطاع 

الإيرانيون عبور مثل هذا النهر!«. 

م���ن خالل ال�ستط���الع الذي قمنا به، و�سلن���ا اإىل هذه النتيجة: اإن 

خمس سنوات تأخير!
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�سّفة النهر جلهة العدو، هي م�سّلحة بالأ�سالك ال�سائكة ذات احللقات 

ال�سم�سي���ة املفتول���ة - وهذا ديدنهم- وبقطع احلدي���د املو�سول بع�سها 

ببع�ض. وباحل���راب املن�سوبة داخل املياه ملنع م���رور الزوارق واقرتاب 

»الهاوركرافت«، وخلف كل تلك املوانع والعوائق توجد املتاري�ض املجهزة 

بالر�سا�سات الثقيلة. 

هذا ما جعل خلياًل قلًقا من ا�ستحالة العبور. ناديت الأخ »علي اأكرب 

رحماني���ان« مع���اون خليل ال���ذي ا�ست�سهد فيما بعد يف ه���ذه العمليات، 

وقل���ت له: »عليك القي���ام باأمرين لنا: حدد لنا الوق���ت الالزم للو�سول 

اإىل اجلهة الثانية، واأوقات الدخول اإىل فروع النهر املعادية«. 

اأكد خلي���ل اأننا بحاجة اإىل ع�سر دقائق، وكان راأيي اأنه اإذا ا�ستغرق 

ذلك اأكرث من دقيقتني فلن يبقى منا اأحد حيًّا.

طلب���ي الثاين من »علي اأكرب« هو امل�سادق���ة على تقرير ال�ستطالع 

ال���ذي يقول: كلما توجهنا نحو تلك اجله���ة، يحرفنا ماء النهر اجلاري 

بقوة عن بلوغ منت�سف امل�سافة بني ال�سفتني؛ ب�سبب �سد ماء البحر له. 

ذه���ب الإخوة وعادوا بج���واب ل�سوؤايل، لكن ل يوج���د ما يقهر هذه 

الظواه���ر اجلديدة، وكلما مّر ي���وم جديد، واجهنا اأم���ًرا جديًدا. ففي 

ه���ذه املدة كانت تقارير املد واجلزر خمتلف���ة، واأدركنا اأن النهر ي�سهد 

اأموًرا عجيبة، مل نكن نعلم ما هي، لكننا من خالل التجربة اكت�سفنا اأن 

حرك���ة املد واجلزر يف اللي���ايل الأوىل لل�سهر القمري تختلف كثرًيا عن 

ليل���ة الن�سف. مل نك���ن نعلم اأن ال�سهر ميثل حركة م���د متكاملة، لكننا 

اأدركنا ذلك بالتجربة. 

فف���ي اإحدى الليايل، لحظنا فجاأة اأن كل الطرق واملتاري�ض والبيوت 

القريبة من النهر قد امتالأت باملاء، ومل ندِر ماذا نفعل. لذلك اأح�سرنا 
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الإخ���وة من »بو�سهر« ملعرفتهم بالبحر، فكان كالمهم خمتلًفا ومتفاوًتا 

وغري متفق، اإىل اأن جاء اأحدهم وقال: »هذا ي�سمى املد ال�سنوي«. 

وما هو املد ال�سنوي؟ 

لدين���ا كل �سهر مد كامل، ويف كل عام م���د اأكمل، وكل ع�سرة اأعوام 

مد اأعظم. 

ه���ذه املعلومات املت�ساربة جعلتنا ن�سّكك يف جناح العمليات التي مل 

ي�سّدق اأحد اأنها ممكنة. 

اأم���ا اجلهود اجلبارة التي توا�سلت لي���اًل ونهاًرا لالإخوة، فهي ق�سة 

بح���ّد ذاتها. فجميع الفرق والألوي���ة عملت لآلف ال�ساعات حتت قيادة 

قوات احلر�ض العليا من اأج���ل ال�ستطالع والتخطيط لكيفية عبور نهر 

اأروند، وكيفية تاأمني الغطاء الناري ودعم العمليات ومواجهة الهجمات. 

ج���رى تدريب ع���دد كبري من الأف���راد على الغو����ض، وتاأهيل الذين 

يق���ودون الزوارق على ال�سري ب�سرعة، واإن���زال قوات الدعم يف الأماكن 

املح���ددة. اآزر اجلي����ض مدفعية احلر����ض، »�سايت ه���وك« لدى اجلي�ض 

كان بكام���ل جهوزيته ل�سرب املقات���الت احلربية املعادية، جهاد البناء 

والهند�سة الع�سكرية بذلوا ق�سارى جهدهم، وا�ستخدموا كل ما لديهم 

من الإمكانات، فتحوا عدة طرق بني ب�ساتني النخيل، بنوا عدة اأحوا�ض 

واأر�سفة نهرية لدعم العمليات. 

توا�سل اللي���ل والنهار يف التدريب وال�ستطالع وُح�سدت الإمكانيات 

حت���ى و�سلن���ا اإىل ليل���ة 1986/2/9 ح���ني كان علين���ا عبور نه���ر اأروند 

املتوح�ض. 

��������

خمس سنوات تأخير!



المعجزة المائية

���ا عل���ى الغوا�سني اأكرث من غريه���م، لأننا نعرف  كان قلقن���ا من�سبًّ

�سعوبة عب���ور نهر اأروند وفتح املعابر لتتمكن ال���زوارق القتحامية من 

الو�س���ول ب�سهول���ة اإىل ال�ساطئ العراقي من النه���ر، خ�سية اأن ل ي�سل 

بع�سه���م اإىل ال�ساط���ئ، وه���و م���ا ح�سل. وكّن���ا قلقني م���ن اأن تفت�سح 

العملي���ة، ويتعر�سوا لنريان العدو الكثيف���ة وهم تعبون وعلى اآخر رمق، 

وه���ذا ما ح�سل للبع����ض. اأو اأن يف�سلوا يف حتّدي تي���ار النهر، وهذا ما 

وقع لبع�ض منهم. اأو اأن يجرف النهر اأج�سادهم املرهقة، ويدفعها اإىل 

البحر ليجعل منهم وجبة د�سمة لأ�سماك القر�ض ال�سر�سة. 

لك���ن م���اذا نفعل لأولئ���ك الذين باأيديه���م نب�ُض قلقن���ا وهواج�سنا، 

كم���ا مفتاح ن�سرنا؟ واأ�سح���ت حالتهم املعنوية ح�س���رة يف قلوبنا. ول 

اأبال���غ اإن قلت اإّنهم كانوا يعّدون اللحظات انتظاًرا ل�سماع نداء انطالق 

العملي���ات، وتراهم ميرح���ون وميزحون، وهم يعلم���ون اأنهم قد ل يرى 

���ا ثانيًة. وكان الأروع من كّل ذل���ك، تناف�سهم ليت�ساحموا  بع�سهم بع�سً

ا. فيما بينهم، وي�سارعوا لتقبيل جباه بع�سهم بع�سً

كانت املناف�سة التي تقارنت بنحو جميل مع اإح�سا�سنا بالقلق من دون 

مرّبر، وهو بالتاأكيد لي�ض مبالغة اأبًدا وبعد �سنوات من انتهاء احلرب، ما 

زالوا يتابعوننا كالظل، من دون اأن ي�سمحوا لنا باإدراك جوهرهم!

م���ا اإن دخل���وا املاء، حت���ى اأ�سبح اجل���و �سبابًيا، وتقاط���رت اأمطار 
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خفيف���ة. الغوا�س���ون الذي���ن بقوا �ساملني، ع���ربوا نهر اأرون���د، وواجهوا 

الأ�سالك ال�سائك���ة، واملوانع ال�سم�سية، واملتاري����ض الإ�سمنتية، وو�سلوا 

اإىل ال�ساط���ئ العراق���ي. كانوا اأكرث راح���ة مما كانوا يتوقع���ون. فروؤية 

العراقي���ني كانت �سبه معدوم���ة، و�سوت هطول املط���ر غّطى الأ�سوات 

املنبعثة من تقّدمهم. بينما يف اأماكن اأخرى، انتبه اأفراد العدو لو�سول 

الإخ���وة، فظنوا اأنهم فرق ا�ستطالع، فوّجه���وا اإليهم نريان ر�سا�ساتهم 

الثقيلة، ومل يرّد الإخوة عليهم لأّن اأمر الهجوم مل ي�سدر بعد، ورف�سوا 

اأن يك�سفوا اأمر العمليات، فا�ست�سهدوا مظلومني. 

ا، حيث  قدم لن���ا املّد الكامل الذي ح�سل يف تلك الليل���ة العون اأي�سً

ارتف���ع املاء يف بع�ض النقاط عن م�ستوى الأ�سالك ال�سائكة وال�سم�سية. 

بحي���ث اإّنه عندما تقدمت الدفع���ة الأوىل من فرقة امله���دي، اأي كتيبة 

الفج���ر، و�سلوا اإىل اجلان���ب الآخر من النهر، فا�سط���دم زورقان لهم 

بالعوائق هناك، وكاأّن قواتنا قذفت فوق مرتا�ض للعدو، ما يعني اأن املاء 

قد ارتفع يف بع�ض النقاط اإىل م�ستوى املتاري�ض. 

ناديت »مرت�سى جاويدي« م�سفًرا لري�سل �سرية لقتحام اخلط. 

اأجابن���ي ب���دوره: »لق���د اأ�سكتنا البلبل املغ���رد ها هن���ا« )اأي اإننا قد 

اأ�سكتنا الر�سا�سات الثقيلة للعدو(. 

— اإًذا فماذا تنتظرون، لينطلق الباقون. 

— اأنت اأمرتنا اأن تذهب كل الكتائب، ونحن جميًعا ها هنا. 

لق���د اأخطاأ يف فهمي، لك���ن النتيجة كانت جي���دة، فالتحقوا �سريًعا 

بقوات فرقة الفجر وفرقة »25 كربالء«. 

كل املحاور اأدت مهامها بنجاح، وانتقلت القوات تدريجًيا اإىل اجلهة 

الأخ���رى من النه���ر، اأّمّنا املواقع املبدئية قبل طل���وع ال�سم�ض، وفر�سنا 

�سيطرتن���ا على مدين���ة الفاو. وبقي من اأهدافن���ا يف اجلنوب ال�سيطرة 

المعجزة المائية
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على »خور عبد اهلل«، ويف الغرب منطقة معمل امللح. 

عندم���ا تتوّق���ف عوا�سف التجاذب���ات ال�سيا�سية، �سيج���ري تدري�ض 

ذلك العبور املده�ض عرب نهر اأروند والعوائق املتعددة للعدو يف خمتلف 

اجلامعات العاملية. فلعل املالح���م التي �سّطرها �سبابنا تتحّول يوًما ما 

اإىل ق�س����ض واأ�ساطري خيالية مل تخطر يف ب���ال اأحد منذ بداية الفكر 

الب�سري وحتى ع�سر التطور الب�سري العجيب. 

تقع مدينة الفاو بني نهر اأروند �سرًقا واخلليج الفار�سي جنوًبا وخور 

»عب���د اهلل« والياب�سة غرًبا، تت�سل مبدينة الب�سرة عرب اإحدى الطرق، 

وبينهما منطقة تعرف مبعمل امللح، وهي الهدف النهائي لتقّدمنا. 

يف حمورنا، كان هناك رامي ر�سا�ض ثقيل، رف�ض ال�ست�سالم، واأوقع 

فين���ا اخل�سائر الب�سرية. فت�سّدى ل���ه »اأ�سغر �سرافراز« من اأهايل »ين 

ريز« ب�سكل بطويل، وو�سل اإىل رامي الر�سا�ض وقتله، قبل اأن ي�ست�سهد. 

عندم���ا عربنا النخيل واقرتبنا من امل�سج���د، كان ب�سعة اأفراد للعدو 

يرمونن���ا بالر�سا�ض م���ن مئذنتي امل�سجد، فطلب ال�سي���د »عرب جناد«، 

م�س���وؤول الوح���دة املدرعة ملقر كربالء، من دبابة عن���د �ساطئ النهر، اأن 

ت�سته���دف مئذنت���ي امل�سجد، وبع���د اأن اأُطلقت ع���دة قذائ���ف اأ�سابوها. 

فتقّدمنا لكّننا واجهنا اأعداًدا كبرية من اجلنود العراقيني الذين توجهوا 

نحو خور »عبد اهلل« للفرار، لكنهم علقوا يف م�ستنقع طيني ظهر اأمامهم 

ب�سبب ح�سول اجلزر، اإل اأّن بع�ض الإخوة �ساعدوهم، فنجا اأكرثهم.

املرحلة الثانية من العمليات، وهدفها احتالل معمل امللح، جرت اأ�سرع 

م���ن الوقت املحدد لها، لك���ن تثبيت املواقع ا�ستغرق م���دة طويلة، وواجه 

م�سكلة، ما جعل هذه العملية من اأطول العمليات خالل احلرب املفرو�سة. 

ح�س���د �سّدام كل ق���واه وجتهيزات���ه يف ال�ساحة ل�ستع���ادة املنطقة، 

ا،  وتقّدمت عدة فرق واألوية اإليها، فيما كان الق�سف الكيميائي م�ستمرًّ
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تا  لك���ن �سم���ود قواتنا، والدعم الكام���ل ملدفعية احلر����ض واجلي�ض ق�سّ

م�ساجع العدو. 

ت�ساعدت املواجهة اإىل درجة اأن قادة الفرق والألوية املعادية كانوا 

يقومون بال�ستطالع �سخ�سًيا، وي�سلون اإىل م�سافات قريبة من مواقع 

قواتنا. 

يف هذه املنطقة، قام ال�سهيد »مطّهر نيا« باأ�سر اأحد القادة العراقيني 

بع���د اأن اقرتب من مواقعنا. وكما ذكرت �سابًق���ا، كان الإخوة يف فرقة 

امله���دي ذوي خربة عالية يف ر�سد الت�س���الت الال�سلكية للعدو، وكان 

ت. ق���ال هذا القائد: »اإّن  اأ�سر قائ���د اللواء العراقي نتيجة ذلك التن�سّ

مدفعّيتك���م اأرهقتنا، فاأج�س���اد قتالنا منت�سرة ف���وق كل مرت، واملنطقة 

تع���ّج بفرق احلر�ض الوطني واملدرعات، بحيث اإّنهم �سّلموا اأحد الألوية 

خًط���ا على امتداد اأربعمئة مرت، واأبلغوهم اأّنه اإذا ا�ستطعتم التقدم ولو 

لعدة خطوات فتعطون ماأذونيات«. 

وبالفعل، مل تكن العملية مزحة، فقد �سيطرنا على ثمامنئة كيلومرٍت 

من اأف�سل النقاط العراقية، و�سددنا ممر العراق نحو اخلليج الفار�سي. 

و�سعى اجلميع لإخراجنا منها، لكنهم ف�سلوا. 

بع���د )75( يوًما، ه���داأت املنطقة ورف���ع العدو يدي���ه عالًيا، واعرتف 

بالهزمية. مل يكن �سدام ال�سخ�ض الذي يقبل الهزمية، لكّنه ماذا ي�ستطيع 

اأن يفع���ل بع���د اأن خ�سر خم�سني األًفا بني قتيل وجري���ح واأ�سري؟ و�سقطت 

لقوات���ه اجلوّي���ة اإحدى و�سبع���ون طائ���رة، وراأى اأّن الق�س���ف الكيميائي 

واملدفعية القوية ف�سال يف ردع الإيرانّيني، كما فقد فرقة كاملة من حر�ض 

الق�سر اجلمهوري، ومل يبَق اأمامه �سوى القبول بالهزمية. 

ول نن�سى اأّن الطريان احلربي العراقي قام يف اليوم الثاين للهجوم 

بق�سف كل اجل�سور فوق نهر »بهمن �سري«، وكل طريق تّت�سل ب�عبادان، 

المعجزة المائية
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منًع���ا لتق���دم الدعم. بحي���ث كان علينا اأن ندخل عب���ادان، ومنها نعرب 

بال���زوارق حتى ن�سل اإىل الفاو، ا�ستمّر الأم���ر هكذا لفرتة حتى متكن 

الإخ���وة يف جهاد البناء اأن مي���دوا ج�سًرا بطول )800 مرت( فوق النهر، 

وكان بناء هذا اجل�سر بحد ذاته من عجائب احلرب. 

م���ن اأجل م���ّد ج�سر فوق نه���ر اأروند، ق���ام الإخوة يف جه���اد البناء 

باأعم���ال مده�سة. جاوؤوا باأنابيب بطول )12 مرًتا( وبقطر كبري، �سّدوا 

طرفيه���ا وتركوه���ا تطفوا فوق امل���اء، وقاموا بو�سل القط���ع بع�سها مع 

بع�ض لت�سبح ك�سل�سلة، واأنزلوها الواحدة تلو الأخرى، حتى و�سلت اإىل 

قع���ر النهر ور�سفوها فوق بع�سها حتى �سط���ح املاء، ثم فر�سوا الرتاب 

فوقها، وعّبدوا اجل�سر بالإ�سفلت. 

وكانوا كّلما ق���ام العدو بق�سف اجل�سر، اأعادت الهند�سة الع�سكرية 

وجهاد البناء ترميمه، وتعبيده بالإ�سفلت. �ُسّمي اجل�سر بج�سر »البعثة«، 

وكان له دور هام يف نقل القوات والتجهيزات اإىل »الفاو«، وكان اجل�سر 

بحق من الأعمال الهند�سية املميزة يف الدفاع املقد�ض. 

عملي���ات »والفج���ر الثامن���ة« مل تده�ض القي���ادة العراقي���ة فقط، بل 

هّزت العامل. فاجليو�ض الت���ي كانت تعرف الأنهار والبحار مل ت�سّدق ما 

 اإيران، وطالبت الكثري من 
1
ج���رى. فبعد هذه العمليات زار »ماكفرل���ني«

احلكومات ب�سرورة وقف اإطالق النار، على الرغم من اأنهم قبل ذلك مل 

يكون���وا ينطقون. لكّنهم مار�سوا �سيطنتهم، ومل يحّددوا املعتدي، اإىل اأن 

اأجربهم مقاتلونا يف عمليات »كربالء اخلام�سة« على التحّرك، والإعالن 

عن العراق كمعتٍد خ�سية اأن يفقدوا ال�سيطرة ويخ�سروا كل �سيء. 

��������

1- �سفق���ة اأ�سلح���ة حاول���ت اإي���ران الح�سول عليه���ا من ال�س���وق ال�س���وداء؛ لكن تبّي���ن اأّن بع�ض 
الم�سوؤولي���ن الأمريكّيين متوّرطين فيها منهم »ماكفرلين« الذي اأتى اإلى اإيران بطريقة غير علنّية 

ورف�ض الم�سوؤولون ا�ستقباله فعاد من المطار خالي الوفا�ض. ربما حاول الأمريكيون توريط اإيران 

بف�سيحة اأو حاولوا اإيجاد �سرخ بين ال�سعب والم�سوؤولين وبين الم�سوؤولين اأنف�سهم.



الفراشة التي ال تخاف

ناديت���ه عرب اجلهاز مرات ع���دة حتى اأجاب. النب���اأ الذي اأحمله مل 

ي�سم���ح ب�سوؤال���ه عن �سبب تاأخره يف الرّد. قلت ل���ه: »لدّي �سيد جّيد، ل 

يح�سنه اإل اأنت«. 

— خرًيا اإن �ساء اهلل؟

— هناك قائد عراقي تقّدم نحونا.

تغرّي �سوته وكاأنه قد حتّم�ض:

— وكيف عرفت بذلك يا حاج؟ 

ت التقطوا ذلك.  — الإخوة يف التن�سّ

ج���اء لي�ستطلع بنف�سه. طل���ب مّني حتديد مكان���ه، فاأعطيته عنواًنا 

تقريبيًّا ملوقعه. لقد كان القائد العراقي على بعد )50-70( مرًتا منه. 

— توكلت على اهلل. 

لقد كّلفت ال�سخ�ض املنا�سب الذي ي�ستطيع اأن يجد حالًّ حتى لو و�سل 

اإىل طريق م�سدود. وهذا ما ح�سل معه يف عمليات »والفجر الثانية« يف 

منطق���ة احلاج عمران. فف���ي �سباح الليلة التي ا�ستطعن���ا فيها اأن نفك 

احل�سار عن الأخ »مرت�سى جاويدي« وقواته بعد اأربعة اأيام من ح�ساره 

يف املرحلة الثانية من العمليات، ات�سل بي من و�سط املرتفعات امل�سرفة 

على مع�سكر احلاج عمران وقال: »اأين اأنت يا حاج؟ هل تراين؟«.
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نظرت من املرتفع اإىل الأ�سفل، كانت ال�ساعة الرابعة ع�سًرا، وكانت 

ال�سم����ض قد ابتعدت عن �سفح اجلب���ل، لكن حتديده وهو مي�سك مبدفع 

ر�سا����ض ويقف اأمام الق���وات مل يكن بالأمر ال�سعب. يبدو اأّن ال�سك قد 

�س���اور من معه ب�سب���ب قّلة التن�سيق، فرتّددوا مبهاجم���ة املع�سكر، لكنه 

اأنه���ى ذلك الرتّدد بنداء »اهلل اأكرب«، ونزل نحو املع�سكر، وكانت معظم 

القوات تنتظ���ر من �سيبادر، فهرولوا خلفه، وبع���د ن�سف �ساعة ات�سل 

ثانية ليقول: »اطمئن يا حاج، لقد اأحرقنا �سوارب احلاج عمران« ...

كذلك هذه املرة، فمنذ قطع الت�سال بيني وبينه، اإىل اأن و�سل وهو 

يقت���اد القائد العراقي مكّبل اليدين، ا�ستغ���رق الأمر معه ن�سف �ساعة 

فقط، واأتى به اإىل مرتا�ض القيادة. فهذه مل تكن مهّمته الأوىل لأتعّجب 

من �سرعته يف التنفيذ. 

منطق���ة العملي���ات يف الفاو كان���ت ذات ح�سا�سي���ة خا�سة. نحن يف 

منطق���ة معم���ل امللح ومعلوماتنا ع���ن و�سع العدو �سئيل���ة. تبنّي اأن هذا 

الأ�س���ري العراق���ي ه���و قائد ل���واء، وقد اأجربه قائ���د الفرق���ة اأن يتوجه 

لال�ستط���الع بنف�س���ه. لذل���ك حتركنا ب�سرع���ة، وانتزعنا م���ا لديه من 

معلوم���ات. فكان لديه الكثري ليقوله لن���ا، بحيث ا�ستغرقت كتابة كل ما 

لديه يومني. 

اإنه ال�سهيد »خليل مطهر نيا« اأعجوبة الدفاع املقد�ض، الذي غادرنا 

فيم���ا بعد خ���الل عمليات »كرب���الء اخلام�سة«، بع���د اأن اأ�سابته قذيفة 

مدف���ع عراق���ي فقّطعت اأوداجه، وف���ار دمه منها، وارمت���ى ج�سده على 

الرتاب، من دون راأ�ض. 
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برج العروج

قب���ل عمليات »والفجر الثامنة« �سّكل عر�ض نهر اأروند عائًقا اأمامنا 

م���ن الو�س���ول اإىل العدو، ومل نك���ن على اطالع على و�س���ع قوات العدو 

خل���ف اخلط���وط الأمامية. ذه���ب الإخوة مرات ع���ّدة يف اللي���ل، واأتوا 

مبعلوم���ات دقيق���ة عن املوا�س���ع وال�ستحكامات العراقي���ة يف ال�ساطئ 

املقاب���ل. لكننا مل نكن نعلم ما يجري خل���ف اخلطوط الأمامية، وكيف 

جتري التحّركات، وما هي الإمكانات املتوافرة.

بقين���ا اأياًم���ا ع���ّدة نفكر يف طريقة للح���ل، اإىل اأن لف���ت نظرنا برج 

�سفين���ة غارقة و�سط النهر، فربجها كان يرتفع ع�سرة اأمتار، ون�ستطيع 

منه روؤية الكثري من مواقع العدو. 

ت�سلُّ���ق الربج مل يكن اأمًرا �سعًبا، لك���ن امل�سكلة تكمن يف العثور على 

مقاتل نحيف وق���وي، ي�ستطيع البقاء من ال�سباح اإىل الليل داخل علبة 

�سغرية مك�سوفة ال�سقف. 

مل مي����ضِ وقت حتى تطّوع لهذه املهمة �ساب يافع عمره ثمانية ع�سر 

عاًم���ا م���ن اأهايل مدين���ة »ف�سا«، ذكي وفط���ن، وج�سم���ه منا�سب لهذه 

املهمة، ول يتجاوز وزنه اخلم�سني كيلوغراًما. 

عندما جاء اإيّل قلت له: »هل تعلم اأن عليك البقاء هناك يف الأعلى 

ليوم كامل؟«.
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— نعم، لقد اأخربين الإخوة بذلك.

— ه���ل تعل���م اأن���ك ل ت�ستطي���ع اأن متّد رجلي���ك، وعلي���ك اأن مت�سك 

بركبتيك؟

— نعم، ل باأ�ض.

— واأن تقّدم لنا تقريًرا دقيًقا عن و�سع العدو وحتّركاته؟

و�س���ع يده على خ�سره وعّدل �سدره، وقال: »اأعلم اأّن علّي اأن اأ�سّلي 

�سالت���ي الظه���ر والع�س���ر، ول اأتن���اول �سيًئا لئ���اّل يف�س���د و�سوئي، ول 

اأحترك لئال يكت�سفوا وجودي«.

— ب���ارك اهلل بك، اإًذا تعرف مدى �سعوب���ة املهمة التي ل تنا�سب اأًيا 

كان؟

— اأيه���ا احلاج العزيز، ل���ن اأبقى هناك اأربعة ع�سر يوًم���ا، اإنها اأربع 

ع�س���رة �ساع���ة، اأق�سيها باإذن اهلل بعدة حبات م���ن اللوز، ومطرة ماء، 

لتبقى عيناي تعمالن جيًدا.

دمعت عيناي، فقّبلت جبينه وقلت له: »اذهب اآجرك اهلل«.

قبل �س���الة ال�سبح اأو�سله الإخ���وة اإىل ال�سفينة من دون اأن تراهم 

ع���ني. ارتق���ى اإىل الربج وجل�ض لأربع ع�سرة �ساع���ة داخل علبة معدنية 

)50*50�سم( وبارتفاع )70�سم( ل اأدري كيف فعل ذلك، كل ما اأعلمه 

اأنه بقي طوال هذه املدة قرب قوات العدو، ومل يروه.

وهك���ذا عاد اإلينا باإح�ساء دقيق لآلي���ات العدو واأ�سلحته، وبخريطة 

جلميع املتاري�ض واملواقع واملباين.

�ساألت���ه عن مهمته، وع���ن الأربع ع�سرة �ساعة كي���ف ق�ساها، وكيف 

ا�ستط���اع اأن يباع���د بني رجليه عندما عاد، وكي���ف حتّمل الآلم، وكيف 

ا�ستط���اع النزول م���ن الربج، وكيف �سّل���ى، وكي���ف اأكل و�سرب، وكيف 
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حتمل اأ�سعة ال�سم�ض طوال تلك ال�ساعات؟!

�سكت ومل ينب�ض بحرف. ا�ستلقى من ال�سباح حتى الليل، ومل يجمع 

رجليه؛ هذا ما قاله فقط. 

يف ليل���ة تنفيذ العمليات، ويف اجلانب الآخر م���ن النهر، ويف مقابل 

تل���ك املتاري�ض واملواق���ع التي ر�سمها يف خريطته بدق���ة، اأ�سابته �سظية 

ف�سّقت خا�سرته.

�سن���وات مرت على ذلك اليوم، لك���ن لعلكم ل ت�سّدقون اأين ما زلت 

اأحت�ّسر على ذلك اليوم، واأفّكر بذلك ال�ساب، واأعتقد اأن ال�سهادة كانت 

اجلائزة ل�«ح�سن اأ�سرايف« البطل ال�سغري من اأهايل مدينة »ف�سا«.

��������

برج العروج
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م���ن ن�ساطات الوحدات يف احلرب، ا�ستقب���ال ال�سخ�سيات املعنوية 

املختلفة لزيارة اجلبهات. فهذا الأمر مفيد لتلك ال�سخ�سيات الزائرة 

للتع���رف اإىل الأج���واء اخلا�س���ة يف اجلبه���ات. كما هو مفي���د لالإخوة 

املقاتلني لال�ستماع اإىل بع����ض الزائرين البارزين ممن كانوا يوؤّججون 

اجل���و املعنوي للجبه���ة بكالمهم، حيث كانوا كالوق���ود الذي ي�سحن اآلة 

احلرب باملعنويات لال�ستمرار بحرب رجولية هادفة. 

و�س���ادف اأن ج���اء ال�سهي���د ال�سيخ امليثم���ي اإىل املنطق���ة العامة يف 

»الفاو«، ودخل املرتا�ض بنحو مربك، وطلب من اجلميع ال�ستعداد للخرب 

اجلديد. �سكتنا جميًعا ل���رنى ماذا �سيقول، فراأينا خلفه اآية اهلل »�سدر 

الدين احلائري« العامل امل�سهور و�سقيق اإمام جمعة �سرياز ال�سابق.

م���ا اإن دخ���ل �سماحته وراآين حت���ى قال: »يا �سيخ ميثم���ي، هذا الأخ 

اأ�سدي ابن منطقتنا، فهو �سياأخذنا حيث نريد الذهاب«. 

فاأ�سرع ال�سيخ امليثمي ليق���ول يل: »اإّياك اأن ت�سطحب �سماحته اإىل 

اخلط الأمامي«. لكن اأول جملة نطق بها ال�سيخ كانت: »يا �سيد اأ�سدي، 

خذنا اإىل اخلط الأمامي لرنى ما يجري هناك يف املقدمة«. 

اأجبت���ه باملجامالت ال�سريازي���ة: »مل ت�سل بعد مولن���ا، ترّيث حتى 

تلتق���ط اأنفا�سك«؛ وقدمت له املاء وال�س���اي، وحاورته لعّله بذلك ين�سى 
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الذهاب اإىل اخلط الأمامي. 

فتب�ّسم وقال: »ل �سري يف ذلك، نتناول املاء وال�ساي، ثم نذهب«.

مل اأج���د حيلة ل�سرفه ع���ن الذهاب، وا�سط���ررت لت�سغيل اجليب، 

و�س���رت برفقة هذين العامل���ني، واثنني من �سب���اط اجلي�ض نحو اخلط 

ل  الأمام���ي يف املنطقة، وعندما و�سلن���ا اإىل م�سنع امللح قلت له: »تف�سّ

مولنا، هذا هو اخلط الأمامي«.

نظ���ر اإيّل نظرة ثاقب���ة، وكاأنه يقول: ه���ل تهزاأ بي ي���ا �سيد اأ�سدي؟ 

واأ�ساف: »اإّن املرحوم والدي خدعنا يف طفولتنا باملقدار الكايف. خذنا 

اإىل اخلط الأمامي«.

اأخربت���ه اأّن الق�سف �سدي���د هناك، ول ميكننا الذه���اب بال�سيارة. 

لكنه بدا كمن كان لديه ما يفتقده يف اخلط الأمامي، فقال يل:

— نذهب �سرًيا على الأقدام.

مل اأ�ستط���ع رّد طلبه. �سرنا م�سًيا، وكان���ت حرارة اجلو )45 درجة( 

والعرق يت�سّبب منا، و�سقطت ر�سا�سات عّدة بالقرب منا، حتى و�سلنا 

اإىل اخل���ط الأمامي. عندها قلت له: »الآن ل ميكننا اأن نتقّدم اأكرث من 

ذلك«.

هّز ال�سي���خ امليثمي راأ�سه مرات عّدة موؤي���ًدا كالمي، عندها �ساألني 

�سماحته: »ه���ل تق�سد اأنك يا �سيد اأ�سدي مل تتقدم بعد هذا املكان ول 

مرة؟«.

مولنا من هنا ت�ستطيع اأن ترى قوات العدو، فلماذا ت�سّر على التقدم 

اأكرث؟ توج���د اأمامنا كمائ���ن لقواتنا، يتقدمون منها لي���اًل لال�ستطالع 

ويعودون لياًل لئال ير�سدهم العدو.

�س���اق �سدري و�س���در ال�سيخ امليثمي م���ن اإ�سرار �سماح���ة اآية اهلل 

الهداية الثالثة
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احلائري عندما قال: »اإذا كان ذلك خطًرا، ف�ساأذهب وحدي«.

عنده���ا طلبت من الإخ���وة يف اجلي�ض اأن يبق���وا اإىل جانب ال�سيارة 

حت���ى نع���ود، لأن عددن���ا كان ل ي�ستوعب���ه امل���كان بني القن���اة ومرتا�ض 

الكم���ني. لذلك وافقوا على طلب���ي وعادوا اإىل ال�سي���ارة، واأكملنا نحن 

الثالث���ة امل�سار. �سرن���ا يف قناة العبور ب�سمت وه���دوء حتى و�سلنا اإىل 

متاري�ض الكمائن.

�ُس���ّر الإخوة املوج���ودون يف متاري�ض الكمائن وتعّجب���وا. و�ُسّروا اأكرث 

بروؤي���ة ع���امل دين جلي���ل، وتعّجبوا كي���ف ا�ستطاع الو�س���ول اإليهم هذا 

الرجل العجوز الذي ي�سري ب�سعوبة.

�سماح���ة اآي���ة اهلل احلائري وال�سيخ امليثمي اأ�سبح���ا الدّرة، والإخوة 

املقاتل���ون اخلامت يف ذلك املرتا�ض، ق���ام �سماحته بتقبيل جبني كل فرد 

منهم، وتناول ن�سف قدح املاء، ثم قال: »لقد تعّمدت املجيء اإىل هنا، 

لأق���ول لكم اأمًرا هاًما يف اأقرب خط دفاعي«. اأ�سغى الإخوة اإىل كالمه 

جيًدا، فاأكمل �سماحته: 

اإذا كان هن���اك مكان ل تعرفونه، و�ساألت���م اأحًدا عنه، فاإنه يف النوع 

الأول م���ن الإر�ساد �سيذكر لكم ا�سم ال�سارع والزقاق ورقم املبنى الذي 

تق�سدونه. ويف اأف�سل احلالت �سيذكر لكم ا�سم مبنى كبري اأو موؤ�س�سة 

م�سهورة قربه لت�ستدلوا عليه ب�سهولة.

ويف احلال���ة الثاني���ة: يكتب لكم على ورقة العن���وان الدقيق، وير�سم 

لكم خريطة.

لكن���ه يف احلالة الثالثة: مي�سك ذلك ال�سخ����ض باأيديكم ويجل�سكم 

اإىل جانب���ه يف ال�سي���ارة، ويقوده���ا حتى يو�سلكم اإىل اأم���ام باب البيت 

ال���ذي تق�سدونه، ثم يط���رق الباب، وي�سع اأيديكم بي���د �ساحب البيت 
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ليتاأكد بذلك اأنكم قد و�سلتم.

اإن الإر�س���اد والهداي���ة الثالث���ة هذه ه���ي اأ�سمى م���ن النوعني الأول 

والث���اين. واهلل �سبحانه وتعاىل اأر�سدكم يف ه���ذا الطريق عرب الهداية 

الثالثة. فالكثريون يحبون اأن يكونوا هنا مكانكم لكنهم لي�سوا اأ�سفياء، 

ب���ل لديهم ك���دورات. لذلك اعرفوا قدركم عن���د اهلل، اإنكم اأعزاء جًدا 

عنده، وادعوا لنا نحن الكهول الذين اأ�سلوا الطريق.

انهم���رت عيون بع�ض الإخوة املقاتلني عن���د �سماع اجلملة الأخرية، 

ومل اأحل���ظ دموع ال�سي���خ امليثمي، لكني لحظت احم���رار عينيه عندما 

طاأطاأ راأ�سه وتعّرق جبينه.

حتدث �سماحته مع الإخوة اأهل الثغور ملدة ن�سف �ساعة، وعدنا اإىل 

القناة ن�سري فيها بهدوء متوجهني اإىل ال�سيارة.

يف طري���ق العودة، فك���رت بكالم �سماحته، وعب���ارة »الهداية الثالثة«؛ 

كانت احلرارة �سديدة جًدا، لكنني اأح�س�ست اأّن الن�سيم البارد يلفح وجهي.

��������

الهداية الثالثة



االنتقام إليران غيت!

مل يك���ن النت�سار يف الفاو جتربًة ب�سيطة لنغفلها، فتغّلب الغوا�سني 

على م���اء نهر اأروند ال�سري���ع، وعبور املقاتلني عر�ض ه���ذا النهر، دفع 

اجلميع للتفكري يف تكرار هذه التجربة العظيمة. 

اجتمع القادة يف مقر قيادة »كربالء«، وجرى الت�ساور بينهم لختيار 

منطقة ت�سمح لن���ا بالقرتاب من مدينة الب�س���رة بطريقة اأ�سرع. كان 

هن���اك جزيرة مقابل مدينة خرم�سهر و�سط نهر اأروند، ا�سمها جزيرة 

»اأم الر�سا�ض«، يتفّرع عندها النهر اإىل رافدين، قّررنا اأن ن�سيطر على 

اجلزيرة ومنطق���ة »اأبو اخل�سيب«، لنثّبت اأقدامن���ا ملهاجمة الب�سرة. 

وه���ذا يعن���ي عبور نه���ر اأروند ثاني���ة، لكن ه���ذه املرة م���ن منطقة اأقل 

ا، والهدف هو اإيجاد فا�س���ل بني الفرقة الثالثة والفرقة ال�سابعة  عر�سً

للعراق، وال�سيطرة على الطرق املوؤدية اإىل الب�سرة.

املح���ور الذي ُكّلف���ت به هو »حملة ك���وت ال�سي���خ«. كان لدينا �سابًقا 

خط هناك، ونع���رف املنطقة جيًدا. قرب جزيرة »مينو« واملنطقة التي 

يلتق���ي فيها نهرا الكارون واأروند، هن���اك موقع جغرايف اأف�سل، مقارنة 

م���ع منطقة الف���او، كوجود بيوت كثرية عند �ساط���ئ النهر. داخل باحة 

ا، وو�سعنا اأمامه �ساتًرا ترابيًّا،  اأحد تلك البي���وت الكبرية حفرنا حو�سً

ونفخنا زوارق ع���ّدة، وو�سعنا بع�سها فوق بع����ض، لريكبها الإخوة ليلة 
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الهجوم انطالًقا من احلو�ض اإىل نهر اأروند مبا�سرة. 

قب���ل ب���دء العمليات، قمن���ا كالعادة بج���ولت ر�س���د، وحتديد طرق 

للنفاذ اإىل خط العدو. 

اّتخذن���ا ال�سفين���ة الغارق���ة و�سط نهر اأرون���د دلياًل جي���ًدا للذهاب 

والإياب عرب النهر، وملجاأً لفرق ال�ستطالع وم�ستقًرا لهم. كما و�سعنا 

ع���دًدا م���ن امل�سابيح ذات الومي����ض، والتي ُترى م���ن جهتنا فقط، ول 

يراها اأحد حتى من الأعلى، ورّكبناها على ال�سفينة الغارقة لُتظهر لنا 

م�سارنا بو�سوح. 

يف منت�س���ف لي���ل 1986/12/23م، عندم���ا انطل���ق ن���داء عمليات 

»كرب���الء الرابع���ة« وهاجم���ت قواتن���ا خط���وط الع���دو، كنا نح���ن اأول 

الوحدات التي عربت نهر اأروند، وو�سلنا اإىل الطريق املعّبد. وكان اإىل 

ي�سارن���ا فرقة ويل الع�سر ال�سابعة الت���ي و�سلت اإىل اجلانب الآخر من 

ا.  النهر اأي�سً

ات�سلن���ا واأخربن���ا »ح�س���ني عالئ���ي« بو�سعن���ا، فعملي���ات »كربالء 

الرابع���ة« كانت باإدارة مقرات: نوح، النج���ف، كربالء والقد�ض. ونحن 

تابع���ون ملق���ر نوح بقيادة »ح�سني عالئي«. ق���ال يل: »ل تهتم بيمينك اأو 

ي�سارك، وتوّجه نحو العمق«. 

تقّدم���ت كتيبتا »الفجر« و»اأبو ذر« اإىل مكان م���ا، ثم ات�سلوا وقالوا 

ا. لقد �سيطرنا على الطريق الثاين اأي�سً

م���ن الأ�سرط���ة امل�سجل���ة الت���ي ما زال���ت موج���ودة، ات�س���ال ر�سيد 

ا لك، واعلم اأّن  ���ا اأمامًيّ ب�»عالئ���ي« وقوله: »اّتخْذ من فرقة املهدي خًطّ

اجلي����ض العراقي اإذا قام بهجوم �سباح الغ���د، ف�سيق�سون على الفرقة 

ال�سابعة، لذلك عليك تاأمني قوات داعمة وذخائر لفرقة املهدي«.

االنتقام إليران غيت!
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وكالم���ه هذا يعني اأنهم مطمئّن���ون اإىل اأننا �سنحافظ على املناطق 

التي �سيطرنا عليها، واأّن جميع الوحدات �ستلتقي بع�سها مع بع�ض قبل 

طلوع ال�سباح. لكننا �سرعان ما اأدركنا اأن فرقة الإمام احل�سني، وفرقة 

النجف8 وكل الوح���دات التابعة ما زالوا يف جزيرة »اأم الر�سا�ض«، ول 

ميكنهم حتطيم خطوط دفاع اجلي�ض العراقي. ما جعل »عالئي« يرتّدد 

خ�سية اأن يكون قد ارتكب خطاأً، ول �سّيما اأن فرقة املهدي لي�ست هناك 

عند اجلانب الثاين.

ق���ال يل: »اذهب وتاأكد هل �سيطروا على الطريق الثاين حًقا«. فقطع 

»علي فدوي« م�سوؤول اأمن املقر احلوار قائاًل: »اخلرب �سحيح، اأر�سلُت اأحد 

اأفرادي مع مقاتلي املهدي، واأخربوين اأنهم ا�ستولوا على الطريق الثاين«.

اأُبلغن���ا باإبقاء القوات حالًيا يف اأماكنه���ا، فاأر�سلت الكتيبة الثالثة اإىل 

اجلان���ب الآخر من النهر لتطهري ال�ساطئ ك���ي ل يقوم العدو باللتفاف 

عليهم.

كانت منطقة املواجهة مغط���اة بالدخان الكثيف نتيجة النفجارات 

املتتالي���ة، ف�س���اًل ع���ن ظ���الم اللي���ل، وازداد قلق���ي ل�ستم���رار �سوت 

الر�سا�س���ات الثقيل���ة واملدافع التي مل تهداأ. راأي���ت اأن الظروف ل ت�سبه 

العملي���ات ال�سابقة، حيث كانت اأ�سوات النفج���ارات والر�سا�ض تخبو 

عادًة بعد احتالل خطوط العدو.

ويف ال�سباح، عادت اأ�سوات النفجارات والر�سا�ض اأ�سّد قوة لرتتفع 

اإث���ر بدء الهجم���ات العراقية. عدت ثانية اإىل »عالئ���ي« فوجدته يائ�ًسا 

فاقًدا لالأمل. وكان كّلما ات�سل بالوحدات الأخرى ل يتلّقى جواًبا.

قررنا �سحب قواتنا، لكن ذلك الأمر جاء متاأخًرا، فالنور قد انت�سر، 

وقواتنا التي ا�ستجابت لأوامر الن�سحاب اأ�سبحت مك�سوفة وحما�سرة. 
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لقد كانت اأ�سعب حلظات خم�ض �سنوات من الدفاع املقد�ض يف نظري. 

الكتيب���ة الوحيدة الت���ي ا�ستطاعت اأن تعود هي الكتيب���ة التي اأر�سلناها 

لتطه���ري املنطقة، اأما الباقون فقد وقع���وا يف الأ�سر، وا�ست�سهد بع�سهم 

خالل الن�سحاب. 

فالع���دو كان يطلق النار وقذائف الآر بي ج���ي با�ستمرار، م�ستهدًفا 

القوات املن�سحبة وهي داخل الزوارق. 

باق���ي الكتائب كانت تطل���ق كل ما لديها م�ستهدفة ق���وات العدو يف 

اجلان���ب الآخر ليخففوا م���ن حجم نريانهم، لكن لالأ�س���ف مل يبَق من 

الذين عربوا �سوى عدد قليل، يف حني ا�ست�سهد الباقون اأو اأ�سروا.

كنت غا�سًبا من م�سوؤويل املقر الرئي�ض اإىل درجة اأين ركبت ال�سيارة 

واأ�سرع���ت اإليه���م، خالل الطري���ق كنت اأتخيل كي���ف �ساأهاجم حم�سن 

ر�سائي، واأقول له كذا وكذا. ما اإن و�سلت وتوجهت نحوه، وجدته يتكلم 

بالهات���ف، وقفت على بعد ثالثة اأمتار منه، وبينما كنت اأفكر اأن اأتقّدم 

اإلي���ه، واأ�سحب الهات���ف من يده واأرميه اإىل الأر����ض، فهمت من كالمه 

اأن���ه يتحدث مع ال�سيد اأحم���د اخلميني، وكان يق���ّدم تقريًرا عن و�سع 

اجلبهة، وقد جمد الدم يف وجهه بينما كانت يداه ترجتفان. 

ا،  مل يه���داأ ق�سف الطائرات العراقية واملدفعي���ة الثقيلة للعدو اأي�سً

وكان���ت الطائ���رات تق�س���ف كل مكان ت�س���ل اإليه نريانه���ا. طال كالم 

حم�س���ن على الهاتف، وهداأ غ�سبي بع�ض ال�سيء، واأدركت اأن الأو�ساع 

احلالي���ة اأ�س���واأ م���ن اأن اأخّففها ببع����ض الكلم���ات النابي���ة والغا�سبة. 

�سيطرت على نف�سي، وقّررت العودة. 

عندم���ا عدت اإىل مقري مل اأج���د �سيًئا يف مكانه، فكتيبتنا التي كان 

ا. وكان و�سع  عددها اأربعمئة �سخ�ض، مل يعد منها �سوى ثالثني �سخ�سً

االنتقام إليران غيت!
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الأحي���اء منهم �سّيًئا، ف���كّل واحد جل�ض يف زاوية وه���و يبكي. »مرت�سى 

جاوي���دي« كان اأ�س���واأ حاًل م���ن اجلميع. ق���ال يل: »يا ح���اج ادُع يل اأن 

اأ�ست�سهد �سريًعا، فكيف �ساأقابل عوائل ال�سهداء؟«.

مل يك���ن و�سعي اأف�سل حاًل، لكن���ي �سيطرت على نف�سي لأمتّكن من 

التخفيف عن الآخرين. عندما هداأت، حملت الهاتف وات�سلت مبح�سن 

ر�سائ���ي. كان �سوته حزيًن���ا ومهموًما، فجاملته بكلم���ة: »ل تقلق، اإننا 

م�ستعّدون للذهاب اإىل حيث تقول، ننّفذ ون�ساعد لتح�سني الأو�ساع«. 

حتدث بوقت قليل عن كل ما يخطر بذهنه، حتّدث عن املا�سي، عن 

مظلومي���ة ال�سيعة وما لق���وه من جفاء، قال كالًما غريًب���ا، وكاأنه يريد 

التخفيف عن نف�سه، ويخّفف عنا ال�سغوط النف�سية.

يف الي���وم التايل، اأ�سبح �سغلنا ال�ساغل ال���رد على ات�سالت النا�ض 

م���ن ق�ساء فار����ض الذين ي�ساألون ع���ن اأبنائهم. الكث���ري منهم يعرفون 

مرت�س���ى وقد وق���ع اأخوه »ق���دم علي« يف الأ�س���ر، وكان يجي���ب النا�ض: 

»اطمئنوا ابنكم بخري، اإنه مع اأخي«.

فيما بعد، تبنّي اأن اأمريكا قّدمت خريطة كاملة، و�سوًرا جوية دقيقة 

عن مواقعنا، وعن املعرب الرئي�ض للهجوم، لتمنع بذلك هزمية �سدام يف 

احلرب، ويف هذه العمليات التي كّنا ناأمل منها ال�سيطرة على الب�سرة، 

وتغي���ري ظروف املنطقة، اأرادت اأمريكا بذلك اأن تدفع اإيران ثمن ف�سل 

.
1
»ماكفرلني« يف ف�سيحة اإيران غيت

1- روب���رت ماكفرلين م�ست�سار الأم���ن القومي للبيت الأبي�ض، و�سل ف���ي 1986/5/24م اإلى مطار 
مه���ر اآباد طه���ران وهو يحمل جواز �سف���ر اإيرلنديًّا با�سم م�ستعار »�سون دولي���ن« في طائرة �سحن 

تحم���ل اأ�سلحة وهداي���ا: م�سد�ض وقالب كعكة، ون�سخة من الإنجيل وّقع���ه الرئي�ض الأمريكي رونالد 

ريغ���ان. فرف����ض الم�سوؤول���ون الإيرانيون ا�ستقباله والتفاو����ض معه. واأمر الإم���ام الخميني بف�سح 

الأم���ر، م���ا اأدى اإلى غ�سب القيادة الأمريكية، لكن هذه الف�سيح���ة اأف�سلت موؤامرة �سرية اأمريكية 

�سهيونية. هذه الف�سيحة اأبرزت ف�سل الأمريكان في الداخل والخارج و�سميت باأزمة اإيران غيت.
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هذا الدع���م املعلوماتي جعل العدو ي�سّد املعابر الأ�سا�سّية لهجومنا، 

وي�س���ّن هجمات دفاعية قوية م�ستفيًدا من املوانع الطبيعية وال�سناعية 

املتعددة، ومينع تقدم قواتنا.

علًم���ا باأن الع���دو تكبد خ�سائر تزي���د عن �سبع���ة اآلف ع�سكري اإثر 

الق�س���ف ال���ذي قمن���ا به ع���رب املدفعي���ة الثقيل���ة، وطائ���رات اجلي�ض 

ومروحياته، ونفاذ قواتنا املحدود اإىل جزيرة »اأم الر�سا�ض« و«بوارين«. 

م���ا اأدى اإىل غ�سب القيادة املعادي���ة، وانهيار احلالة النف�سية يف جبهة 

العدو. 

لكن علين���ا الإقرار اأّن هذه العمليات �سّكل���ت ثاين ف�سل كبري لنا يف 

احلرب بعد عمليات »بدر«. وهي حقيقة قا�سية.

��������

االنتقام إليران غيت!



من الفرعي إلى األساس

الع���راق امل�سرور باإف�سال���ه اإحدى اأكرب عملياتن���ا، قام بنقل احلرب 

وتو�سيعها اإىل العمق الإي���راين با�ستهداف املدن الإيرانية، واأعّد العدة 

ل�ستع���ادة الف���او. اخلطاأ ال���ذي كان ق���د وقع فيه الع���دو، اأّنه ظ���ّن اأّن 

العملي���ات ال�سنوي���ة الإيرانية قد انتهت، وميكن���ه اأن يتنّف�ض ال�سعداء، 

واأ�سب���ح ذلك نقط���ة �سعفه، عندما اأعدنا الإم�س���اك بزمام الأمور من 

خالل عملية ناجحة واحدة.

يف احلقيق���ة، كان���ت خط���ة خداع ه���ي الأ�سا����ض للتخطي���ط لعملية 

»كرب���الء اخلام�سة« يف غرب نهر »كارون« نحو »ال�سلم�سة«. حيث جرى 

تنفي���ذ عملية اإزع���اج واإ�سغال للع���دو، حتى يتم تنفي���ذ عملية »كربالء 

الرابعة« ب�سكل �سحيح، لكن الذي ح�سل مل يكن ي�سّدقه اأحد، فالفرقة 

)19( الفج���ر والل���واء )57( اأب���و الف�سل متّكنا م���ن حتطيم اخلطوط 

الدفاعية للعدو، والعبور من قلعة »ال�سلم�سة«. هذه اخلطوة نف�سها غري 

ال�سرورية ظاهرًيا، �سكلت الأ�سا�ض خلطة عمليات »كربالء اخلام�سة«. 

خالل الجتماع يف املقر الرئي�ض بح�سور ال�سيخ »رف�سنجاين«، قّدم 

حم�سن ر�سائي اقرتاًحا بخطة لعمليات »كربالء اخلام�سة« بالنطالق 

م���ن النقط���ة نف�سها التي نفذ منه���ا كل من: فرقة »الفج���ر« ولواء »اأبو 

الف�س���ل«. وعندما عار�ض ذلك بع�ض الق���ادة، قّدم حم�سن تو�سيحات 
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اأّيدها ال�سيخ »رف�سنجاين«، وقبل بها اجلميع.

عن���د اتخاذ الق���رار، جرى اإب���الغ الوح���دات كي توق���ف الإجازات 

املمنوحة لقواتها.

خطة حم�سن املقرتحة اأ�سقطت من ح�ساباتنا عبور نهر اأروند، على 

، وهي قريبة من 
1
اأن���ه ميكننا مهاجمة »التنومة« من منطقة »ال�سلم�سة«

الب�س���رة. اأما �سبب معار�سة الباقني الذي���ن راأوا اأّن هذه املنطقة غري 

وا�سعة، وهي بال���كاد ت�ستوعب لواًء اأو فرقة واحدة، وهو ما يحّتم علينا 

اأن جنمع خم�ض ع�سرة وحدة يف نقطة حمدودة �سّيقة.

وبالفع���ل هذا ما ح�سل، ففرقة امله���دي تكّد�ست يف م�ساحة ل تزيد 

ع���ن كيلوم���رٍت واحٍد، وبات���ت حم�سورة بني ل���واء »الغدير ي���زد«، ولواء 

»25 كرب���الء«. وعند خّط املواجهة، اأ�سب���ح الكيلومرت ن�سف كيلومرت، 

واأمامن���ا م�ستنقع���ات، لكن لي�ض يف اليد حيل���ة. اإل اأننا �سرعنا بالعمل، 

ا لال�ستطالع، واأ�سّر ال�سهيد  وقررن���ا يف الليلة الأوىل اأن نر�سل اأ�سخا�سً

»مطهر نيا« على مرافقة فريق ال�ستطالع، ومل اأمتكن من منعه. ارتدى 

بدل���ة الغو�ض وذه���ب. ا�ستمر الت�سال الال�سلك���ي بيننا مدة �ساعتني، 

ا، فبات من املوؤّكد اأنهم اإما وقعوا  لكن���ه انقطع فجاأة، ومل نعد نتلّقى ردًّ

يف الأ�سر اأو ا�ست�سهدوا.

جّهزنا الإخوة يف العمليات للذهاب بحًثا عنهم، لكن قبل اأذان ال�سبح 

1-�سلم�س���ة هي اأقرب نقطة حدودية مع الب�سرة، يحدها: م���ن ال�سمال الح�سينية، ومن الجنوب 
نهر اأروند، ومن ال�سرق خرم�سهر، ومن الغرب الحدود الإيرانية- العراقية. هذه النقطة كانت من 

المح���اور التي هاجم منها الجي�ض العراقي اإيران، وتع���د اأهم مناطق الحرب ا�ستراتيجًيا، واأوجد 

فيه���ا الجي�ض العراق���ي ا�ستحكامات كثيرة جًدا بم�ساع���دة اأمريكا والتح���اد ال�سوفياتي. لكن كل 

تل���ك الموانع المتعددة تحطمت على يد قواتنا ف���ي عمليات كربالء الخام�سة في 19986/12/25م، 

واأ�سحت ال�سلم�سة تحت �سيطرة القوات الإ�سالمية.

من الفرعي إلى األساس
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بدقائق عاد اأفراد فريق ال�ستطالع مرهقني. ما اإن راآين خليل حتى �سرع 

يعاتبن���ي: »قل���ت لك يا حاج، ل ميكن تنفيذ ه���ذه العملية، ل يوجد �سيء 

جاه���ز، املنطقة تعي�ض الفو�س���ى، بني املرت والآخر هن���اك لغم واأ�سالك 

�سائكة و�سم�سية، وبراميل الفوغاز واملثلثات اأ�سبح بع�سها فوق بع�ض«.

— لكن ملاذا مل ترّدوا على ات�سالتنا؟

— عجزنا عن الرّد، لقد جتمدت اأبداننا، ومل ت�سعفنا اأيدينا لت�سغط 

على اجلهاز، تيّب�سنا من الربد.

مل���ا �ساألته عن عمق املياه، قال: »املي���اه مليئة بالتعّرجات بني مرتفع 

ومنخف�ض، ففي اأحد الأمكنة بلغ العمق ن�سف مرت، ويف مكان اآخر بلغ 

م���رًتا، ويف و�سط املياه، هن���اك طريق معبد بعمق ثالثني �سنتيمرًتا، اأي 

اإّن علين���ا ليل���ة العمليات اأن نحمل الزوارق باأيدين���ا لنقلها اإىل الناحية 

الثانية من الطريق املعبد.

�سيًئا ف�سيًئا، بداأت باقي الوحدات تتذّمر من �سيق منطقة العمليات 

وعدم اإمكانية تنفيذها.

توجه���ت اإىل مقر القيادة لعّل���ي اأ�ستطيع تغيري الظروف، لكن نتيجة 

احلوار مل تفلح، وظّل القرار هو تنفيذ العمليات بعد اأ�سبوع حتًما. عندما 

مل�ست اإ�سرار القيادة العليا لقوات احلر�ض على التنفيذ، عدت اإىل املقّر، 

ا، و�سرعنا بتجهيز قواتنا وتوجيهها.  وو�سعنا اأيدينا باأيدي بع�سنا بع�سً

هك���ذا كانت الأمور جت���ري دوًما؛ مهم���ا كان م�ستوى الق���وات التي 

تعرت����ض على ما ل يعجبها، لكن عندما ُيّتخ���ذ القرار باإدارة جماعّية، 

يهّب الكل للعمل.

بع���د جت���ارب ا�ستم���ّرت �ستة اأع���وام م���ن احل���رب، كان وا�سًحا اأّن 

العرتا����ض والنق���د ل يعنيان اخلوف م���ن القتال وم���ن القتل، بل هما 
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اإ�س���رار على ال�سل���وك العقالئي لنح�سل على اأف�س���ل الإجنازات باأقل 

اخل�سائ���ر. وكّنا عندما نلتقي بقوات التعبئ���ة والقوات امل�ستعدة نقع يف 

احلرية والده�سة من معنويات الإخوة املرتفعة، ومن ال�ستعداد لتنفيذ 

العمليات. فهم كانوا ينتهون من عملية �سعبة، ومن دون اأن ي�سرتيحوا، 

ي�سارعون وي�ساركون يف عملية اأخرى. 

و�سلن���ا اإىل ليل���ة 1987/1/9م، وه���ذا يعن���ي اأّنه ينبغ���ي اأن ينطلق 

الغوا�س���ون وفرق ال�ستطالع مًع���ا. �سّلمنا قيادتهم اإىل اأحد الإخوة من 

اأه���ايل طهران، اأر�سلته القي���ادة املركزية. قال اإنه يعرف امل�سار جيًدا، 

واإّن���ه ا�ستطلعه مرات ع���ّدة. فقلت له: »توّكل عل���ى اهلل، هذه جمموعة 

ل رافقها، وعّجل بالذهاب«. ال�ستطالع تف�سّ

قب���ل انطالقه، و�سعت يف يده قلياًل من ال�سم�سم وال�سكر، كان اأحد 

الإخوة قد اأعطاين اإياها، وقّبلت جبينه، وقلت له: »اذهب بعون اهلل«.

جل�س���ت خلف اجله���از، واأطلق���ت ن���داء العمليات. قام���ت الكتائب 

اجلاهزة مبهاجم���ة خطوط العدو، وبعد م�س���ّي �ساعة، حّطموا اخلط 

والتحق���وا بقوات فرقة »عا�س���وراء«. ناديُت »خليل مطه���ر نيا« و�سّلمته 

اجله���از ليتاب���ع الت�سالت. مل اأطل���ب منه �سيًئا، وخرج���ت بهدوء من 

الب���اب، وركب���ت ناقلة جن���د كانت تنق���ل الفوج الثاين م���ن القوات اإىل 

الأم���ام. داخل املاللة ظالم دام�ض ل يرى اأح���ٌد اأحًدا، ت�سمع همهمات 

فقط، فالكل يتحدث. وبعد اأن تقّدمنا قلياًل، نادى اأحدهم ب�سوٍت عاٍل: 

»ا�سمتوا اأيها الإخوة لأرى اأين اأ�سبحنا«. كان �سوت خليل. تعجبُت من 

ذلك، و�ساألته: »ماذا تفعل هنا، األ�ست خلف اجلهاز؟«.

— اأنا الذي يجب اأن اأ�ساألك ماذا تفعل هنا، وملاذا اأتيت؟ 

مل اأج���د جواًبا، وقبل اأن اأقول �سيًئ���ا، �ساح اأحد الإخوة من التعبئة: 

من الفرعي إلى األساس
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»هل هذا وقت العتاب، هل �ساق املكان على اأحٍد ما؟ وهل نحن ذاهبون 

اإىل �سيافة؟!«. 

عندم���ا و�سلنا ونزلن���ا من املاّلل���ة، كان م�س���وؤول ال�ستطالع الذي 

اأعطيت���ه ال�سم�س���م اأول �سهي���د راأيت���ه، اأتذكر اأّن ا�سم���ه ح�سني، اأخذت 

ن�سف »الب���الك« منه، و�سّلمت���ه لالإخوة يف ق�سم التع���اون. كنت اأحمل 

ر�سا�ًس���ا، وتقّدم���ت م���ع الإخوة حت���ى و�سلن���ا اإىل خلف اخل���ط الثاين 

العراق���ي، ومتو�سعن���ا قب���ل نهر »جا�س���م«، فيما كانت باق���ي الوحدات 

ت�ستب���ك مع العدو خلف قناة »ال�سمك«. والقوات العراقية ترتاجع مرًتا 

بع���د اآخ���ر، حماول���ني اأن ل يخ�سروا موق���ع قناة »ال�سم���ك« و»الأ�سالع 

.
1
اخلم�سة« خ�سية الوقوع يف احل�سار

يف املرحلة الثانية من العمليات حتّركنا ب�سكل اأ�سرع واأقوى، ومتكّنا 

، والق���الع وخما�سيات الأ�سالع 
2
من دحر الع���دو من ال�سوات���ر النونية

ونهر جا�سم وجزر خنّي.

ا�ستم���ر القت���ال �ستة ع�س���ر يوًما. خالل ه���ذه املدة متكّن���ا من �سد 

هجم���ات معادية قوي���ة، واأحلقن���ا بقوات الع���دو اأ�س���د اخل�سائر طوال 

احلرب، حتى فاقت خ�سائ���ره اخل�سائر التي تكّبدها يف عمليات الفاو. 

واأ�سارت الإح�ساءات اإىل اإ�سق���اط اإحدى وثمانني طائرة للعدو، واأكرث 

م���ن ت�سع���ني األًفا بني قتيل وجريح واأ�سري. لذا، مّم���ا ل �سك فيه اأّنها ل 

1- توج���د في منطقة ال�سلم�سة اأنه���ار وقنوات كثيرة، و�سواتر ترابي���ة خما�سية الأ�سالع وهاللية 
ال�س���كل، منه���ا ما هو طبيعي ومنه���ا ما هو �سناعي. ومنه���ا قناة تربية ال�سمك الت���ي اأوجدت قبل 

الحرب، لكنها اأ�س�ست بطريقة توحي اأن الهدف منها هو �سد الهجمات المبا�سرة للقوات البرية، 

لحماي���ة مدينة الب�س���رة، ولإعاقة حركة المدرعات، لذلك فاإن عب���ور الم�ستنقعات التي اأوجدتها 

هذه القناة جعل حركة الم�ساة في المنطقة �سعبة جًدا.

2- كانت هناك �سواتر ترابية على �سكل هالل يطلق عليها ا�سم نونية »ن« وكانت مدعمة وم�سلحة 
بالكامل.
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تقا����ض باأي عملية اأخرى، ومن دون مبالغة كانت من اأ�سعب املواجهات 

طوال �سنوات الدفاع املقد�ض تلك التي جرت خلف قناة »ال�سمك«.

كما ارتفع لنا الكثري من ال�سهداء، ومنهم ال�سهيد »ح�سني اخلرازي« 

قائد فرقة الإمام احل�سني Q، وال�سيخ امليثمي ممثل الإمام اخلميني 

الراحل يف مقر كربالء املركزي، وعدد اآخر من قادة الألوية.

»مرت�سى جاويدي« ا�ست�سهد يف هذه العمليات، و�ساأحتدث فيما بعد 

ا ا�ست�سهد خلف نهر جا�سم. عن كيفية ا�ست�سهاده. »خليل مطهر نيا« اأي�سً

كان���ت الفرقة »41 ث���ار اهلل« اإىل ميينن���ا، ونهر اأرون���د اإىل ي�سارنا. 

واجلي����ض العراق���ي ي�س���ّن الهجم���ات ب�سكل مت���واٍل. كان خلي���ل يت�سل 

با�ستم���رار ب�»حم�سن ني���ا« م�سوؤول الدعم اللوج�ست���ي لإر�سال الذخرية 

والطع���ام. يف حني اأّن النفج���ارات امل�ستمرة لقذائ���ف الهاون واملدافع 

والر�سا����ض متن���ع اأفراد الدعم من اإي�سال كل ذل���ك يف الوقت املحدد 

 
1
اإىل اخل���ط الأمام���ي. وكان خلي���ل م�س���وؤول الأمن ميتل���ك »فركان�ض«

اجلمي���ع، لذلك كن���ت اأ�سمعه وهو يت�سل ب�»حم�سن ني���ا« ويناق�سه حول 

اإي�س���ال الذخرية والدع���م اإىل اخلط الأمامي. واأدرك���ت اأّن خلياًل قد 

ا�ست���اء وقط���ع الت�سال. توجهت اإىل اخلط وراأي���ت ال�سائق الذي ينقل 

الدعم قد ا�ست�سهد على بعد ثالثني مرًتا من اخلط، والدعم موجود يف 

ال�سي���ارة. كان الوقت لياًل والظالم يل���ّف املكان فلم يره اأحد. تقّدمت، 

فوجدت دعًما اآخر قد اأُفرغ هناك من �سيارة اأخرى وذهب ال�سائق.

ع���رثت �سباًحا على »حم�سن نيا« وجمعته مع خليل يف مرتا�ض �سغري 

كان قد اأعّده خليل لنف�سه، ول يت�سع اإل ل�سخ�ض واحد. وبينما نحن نتحدث 

عن كيفية مواجهة الهجمات العراقية، واإذ بقذيفة مدفع تقع خلف ذلك 

1- الذبذبة الخا�سة بمحطة الإر�سال.

من الفرعي إلى األساس
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املرتا�ض. فارتفع الغبار والدخان، وت�ساءل خليل: »ماذا ح�سل؟«، قلت له: 

»ل �سيء«. قام بفتح الزر العلوي من قمي�سي، ومّد يده خلف كتفي واأخرج 

ي���ده ملطخة بالدماء. فق���ال يل: »كيف تقول مل يح�سل �سيء؟!«. اأم�سك 

بيدي وقال: »انه�ض لأنقلك اإىل اخللف«. ثم نادى اأحد اأفراد ال�ستطالع 

لياأتي بدراجته النارية وينقلني اإىل املركز ال�سحي. 

كان م�سوؤول ال�سحة »�سداق���ت« هناك، فقلت له: »اأ�سرع و�سّمدين 

لأّن علّي العودة �سريًعا«.

— يجب اأن اأحقنك باإبرة.

— ل داعي لذلك، علّي العودة �سريًعا. 

لكن���ي مل اأ�ستطع منعه. ما اإن حقنني بالإبرة حتى غبت عن الوعي، 

وبعد م�سي وق���ت، فتحت عينّي فراأيت »�سداقت«، و�سرعت بال�سراخ: 

»ما هذه الإبرة، يجب اأن اأكون يف اخلط الأمامي الآن!«. 

— اإنه���ا اإبرة من���ّوم، كل من اأعطيته اإياها ين���ام ثالث �ساعات كحد 

اأدنى، اأما اأنت فقد ا�ستفقت بعد ن�سف �ساعة.

خرج���ت من مرتا����ض ال�سحة م�سًيا باجتاه اخلط لع���دم وجود اآلية 

نقل. ويف الطريق، التقي���ت بنائب قائد الفرقة »احلاج يد اللهي« الذي 

كان م�سطرًب���ا. خ�سيت اأن يكون اخلط قد �سق���ط وخ�سرناه، لكنه قال 

يل: »خليل وحم�سن قد ا�ست�سهدا!«، ثم اأراين كّمه وقال: »اإنها قطع من 

دماغ حم�سن نيا«. 

ا، وعندما و�سلت وجدت راأ�ض خليل قد انف�سل عن  اأ�سرع���ت راك�سً

ج�سده، واأفراد الإ�سعاف ينقلونه اإىل خلف اجلبهة. 

اأخ���ذت الر�سا�ض وتوجهت نح���و ال�ساتر، وما اإن رفع���ت راأ�سي حتى 

اأح�س�س���ت باأحٍد يجّرين م���ن قدمّي. نظرت اإليه، اإن���ه »اأ�سغر ماهوتي« 
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قائد كتيبة كميل. 

— ماذا تفعل هنا؟

— �سي�سنون هجوًما الآن.

— لكن هذا من مهمتنا نحن، ل ينبغي اأن تكون هنا. 

مل ي�س���ِغ اإىل كالم���ي، بل ج���اء �سخ�ض اآخر، وحمل���وين وو�سعوين 

داخ���ل ال�سيارة. ق���ال يل اأ�سغر: »اذه���ب اإىل مرتا�ض القي���ادة، لتقوم 

بعملك، نحن وباقي الكتائب موجودون هنا، الكل ينتظر اأوامرك«.

اأج���ربوين عل���ى الذه���اب اإىل اخلل���ف. وبع���د دقائق، ب���داأ الهجوم 

العراق���ي. كان »مرت�س���ى جاوي���دي« يقف بكام���ل طوله ف���وق ال�ساتر، 

ويوج���ه قذائف الآر بي جي اإىل الدبابات، واإخوة اآخرون كانوا يوّجهون 

قذائفه���م لأرب���ع دبابات اأخرى، بينم���ا ثالث دبابات اأخ���رى الت�سقت 

بال�ساتر وا�ست�سلم طواقمها.

يف الي���وم الت���ايل، عقدن���ا اجتماًع���ا يف الأهواز، واأخ���ربوين خالل 

الجتماع اأن »حم�سن نيا« ل يزال حيًّا، وقد فقد اإحدى عينيه، واأُجريت 

ل���ه عملي���ة جراحي���ة يف راأ�سه، بع���د اأن حمل���وه مع ال�سه���داء اإىل خلف 

اجلبه���ة، كان راأ�س���ه مفلوًقا، وق���د خرجت منه مادة بي�س���اء، ما جعل 

الإخوة يعتقدون اأنه ميت ل حمالة، لكنه بقي حيًّا.

م���ع انتهاء عمليات »كربالء اخلام�سة«، كان���ت خ�سائر العدو كبرية 

ا، وقد عّو�سنا عن الن�سحاب يف عمليات »كربالء الرابعة«، وازداد  جدًّ

املوقف ال�سيا�سي الإيراين منعًة بعد عمليات »والفجر الثامنة«. 

لذل���ك قلق حماة �س���ّدام من هذا النت�سار الكب���ري، واأقروا القرار 

الأممي رقم )598( الذي مل يحقق لنا كل ما نريد من حقوق. لكّن اأحد 

اأ�سب���اب اإقراره هو الهزمية النكراء للموان���ع والعقبات وال�ستحكامات 

من الفرعي إلى األساس
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التي اأقامها حماة �سّدام له، وكانوا يقولون اإّنه لي�ض هناك قّوة ت�ستطيع 

حتطيمه���ا. فجاءت هزمية �سّدام وجي�سه لُت�سّرع جندتهم له. واإل فاإّن 

هذا القرار كان ينبغي اأن ي�سدر بعد ا�ستعادة خرم�سهر مبا�سرة. وهذا 

جواب الذين كانوا يطالبون بوقف احلرب بعد ا�ستعادة خرم�سهر، لأّن 

الق���وى الكربى و�سدام حينها مل يكونوا م�ستعّدين لل�سلح، واملوؤ�س�سات 

الدولي���ة مل تكن تهتم لطلباتنا، على الرغم من اأّننا البلد الذي تعّر�ض 

للع���دوان والظلم، وحينها مل يكن �سّدام قد اأعلن موافقته على اتفاقية 

عام 1975م يف اجلزائر، ومل يكن حا�سًرا لدفع غرامة احلرب.

اإن الذي���ن كانوا يطرحون هذا ال�س���وؤال كانوا يعلمون حتًما اأن قوات 

�س���ّدام كانت ل تزال حتت���ل مناطق من اأر�ض اإي���ران، ومل ترتاجع عن 

نية العدوان، واأن قرارات جمل�ض الأمن ال�سادرة بعد حترير خرم�سهر 

كان���ت توؤكد وق���ف اإطالق النار فقط، م���ن دون اأن تتناول باقي الأمور، 

لذل���ك كانت تلك الق���رارات مل�سلحة املعتدي. فل���و قبلنا بوقف اإطالق 

الن���ار حينها لبقيت قوات الع���دوان يف اأرا�سينا، وهو ما يعني حال الال 

ح���رب والال �سلم. واحلل الآخ���ر كان ال�ستمرار باحلرب لإجبار العدو 

على احلد الأدنى من ال�سروط الإيرانية. وهو ما فعلناه، ومل نكن منتلك 

خياًرا غريه.

��������



بقيت وحدي و...

ُا�سته���ر بني القوات العراقية با�سم »اأ�سل���و« لكرثة ما كان ي�سل اإىل 

املتاري����ض املعادي���ة، ويتحّدث معه���م بلهجتهم م�سّلًم���ا »ا�سلونك؟«، اأي 

كي���ف احل���ال؟، وبعد اأن يذهب يدركون اأّنه من الق���وات الإيرانّية، وقد 

تقّم�ض �سخ�سّية العراقي ليح�سل منهم على معلومات حول املنطقة.

قيادة اأركان احلرب العراقية اأعلنت جائزة ملن ياأتي براأ�سه، واأعلنوا 

كذًب���ا مرات عّدة من اإذاعتهم اأن »مرت�سى جاويدي« املعروف ب�«اأ�سلو« 

وه���و من القيادات الهام���ة يف جي�ض العدو، ومن عم���الء اخلميني، قد 

هلك اليوم على يد الأبطال العرب.

له���ذا، كان كل قائ���د فرقة يتمّنى لو اأن عن���ده قائد كتيبة مثله. وقد 

اأدركت جيًدا اأن مرت�سى وكتيب���ة الفجر ميّثالن فر�سة ذهبية لفرقتنا 

يف احلرب. 

ففي عمليات »كربالء اخلام�سة«، عندما �سمعنا �سوت احلاج »قا�سم 

�سليم���اين« قائد فرقة »41 ثار اهلل« عرب اجله���از وهو ينادي الإخوة يف 

املقر �سارًخا: »لقد حا�سرنا العراقيون، اإنهم على بعد اأمتار مّنا ... ل 

اأظ���ن اأّنه �سيبقى اأحد مّنا حًيا ... نلتقي يوم القيامة«. حينها اأول ا�سم 

تبادر اإىل ذهني هو »مرت�سى جاويدي«.

اأخذت اجلهاز وناديت: قا�سم، قا�سم، جعفر.
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— جعفر معك اأر�سل.

— اأر�سلت »اأ�سلو« اإليك.

— افعل ما ميكنك، لكن ب�سرعة يا جعفر.

كان مرت�سى ينتظر كالمنا، فاأجاب: »ل تقلق، �ساأ�سل«.

اأج���اب وكاأنه على بعد مئة مرت منه، يف حني اأّن املواجهة كانت قائمة 

خلف نهر جا�سم يف منطقة »الأ�سالع اخلم�سة«. حيث اأ�سكل الأمر، وكان 

العب���ور لخرتاق ال�سوات���ر النونية �سعًبا، توجه مرت�س���ى بقواته �سريًعا، 

وطردوا القوات املعادية، واأنقذوا قوات فرقة »ثار اهلل« من احل�سار.

ظه���ًرا، كن���ُت ل اأزال اأتابع و�سع كتيبة »الفج���ر« عرب اجلهاز، حني 

اأُح�سر الغداء. وقف اأحد اأفراد التعبئة بيني وبني الطعام وقال: »عذًرا 

ي���ا حاج، لي�ض لك ح�سة ه���ا هنا، عد اإىل اخللف«. تعجبُت من كالمه، 

فاأن���ا قائ���د الفرق���ة، وهذه اجلبه���ة كّلها حت���ت اإمرة فرقت���ي، لكني ل 

اأ�ستطيع اأن اأفعل ما اأريد مع التعبوّيني، لذلك �ساألته مبحبة: »وملاذا؟«. 

- اأن���ت قائ���د الفرق���ة، واإذا م���ا ا�ست�سه���دت هن���ا - ل �سمح اهلل-، 

ف�ست�سع���ف معنوي���ات اجلميع، اأرج���وك عد اإىل خل���ف اجلبهة، ودعنا 

نتناول غداءنا براحة.

اأكم���ل كالمه وذهب، و�سحك الإخ���وة وقالوا: »لي�ض يف اليد حيلة يا 

حاج«.

عدُت اإىل اخلل���ف لأ�سرتيح قلياًل ثم اأعود، ويف الطريق مررت على 

اأحم���د كاظم���ي، فاأ�سّر علّي كي اأبق���ى واأتناول الغ���داء، لكني اعتذرت 

وذهب���ت اإىل الإخ���وة يف املقر، م���ا اإن و�سلت حتى بلغن���ي اأن »مرت�سى 

جاوي���دي« ق���د ا�ستب�سل يف القت���ال وا�ست�سهد. مل اأ�ستط���ع اجللو�ض اإىل 

مائدة الطعام، بل اأجه�سُت بالب���كاء، ومن غري امل�ستح�سن البكاء اأمام 
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الباقني، لأنهم �سيفقدون معنوياتهم، لذلك اختليت بنف�سي وبكيت واأنا 

اأن���وح ب�س���ّدة مدة ربع �ساعة، ثم غ�سلت وجهي وع���دت اإىل الإخوة بحًثا 

عن ج�سد مرت�سى لأين كنت اأعلم اأّن العدو لن يتخّلى عن ج�سده، لكن 

الإخوة َطماأنوين اأنهم �سياأتون بج�سده مهما كّلف الأمر.

لقد ذهب مرت�س���ى، وبقيت اأنا واحلاج »قا�س���م �سليماين« يحّدثني 

بح�سرة عن قتال مرت�سى الأ�سطوري وعن ا�ستب�ساله. 

لقد رحل مرت�سى، وبقي���ت اأنا والإذاعة العراقية التي تبث املو�سيقى 

الفرحة والزغاريد، لأّن »اأ�سلو« عميل اخلميني قد هلك هذه املرة حتًما. 

لق���د ا�ست�سهد مرت�سى، وبقيت اأن���ا و«�سياد ال�سريازي«، الذي طلب 

من مرافقيه يف اإحدى رحالته اإىل �سرياز زيارة مرقد مرت�سى، فتوّجه 

اإىل مدينة »ف�سا«، ومنها اإىل قرية »جليان«.

يقول مرافقوه اإّنه ترّجل من ال�سيارة على بعد خم�سني مرًتا من القرب، 

ورّت���ب مالب�سه، و�سار باح���رتام كامل وبخطوات هادئ���ة، وعندما و�سل 

القرب قّدم له التحية الع�سكرية وقراأ الفاحتة، ورغم اإ�سرار قوات احلر�ض 

هناك ليبقى ويتناول الغداء، اإّل اأّنه رف�ض وقال: »اإيّن يف مهمة، اإمنا اأتيت 

لأوؤّدي الحرتام للرجل الذي قّبل الإمام اخلميني جبينه، وعلّي الذهاب«. 

اإنه �سّياد الذي قّبل الإمام اخلامنئي تابوته بعد �سهادته. 

لقد ذهب مرت�سى وترك يل اأجزاًء من و�سّيته التي يقول فيها: 

ل اأدري ما الذي فعلته حتى مل اأ�ست�سهد، لعّل قلبي اأ�سود، رحم اهلل 

احل���اج »حممود �ستوده« عندما كّنا نتحدث مًع���ا ونت�ساءل: »ماذا نفعل 

اإذا انته���ت احلرب وبقين���ا اأحياء؟ حقيقة ل ميكن اأن نعي�ض وننظر اإىل 

وجوه اأ�سر ال�سهداء!.«. 

��������

بقيت وحدي و...



طردته إلى السماء!

جثوُت على ركبتّي اأمامه، اإنه ي�ساأل عن اجلبهات وهو يحت�سي ال�ساي. 

بينما اأنا كنت اأحاول اأن اأ�سّد انتباهه نحو املدينة، واأقدم له ال�سكر املكعب 

والب�سكويت. لكن يب���دو اأنه ل يحتمل تغيري املو�سوع، بل يريد العودة اإىل 

اأ�س���ل احلديث. و�س���ع الفنجان على الأر�ض، واأدخ���ل يده اإىل جيبه عرب 

عباءته، واأخرج ظرًفا وقدمه يل بكلتا يديه: »اإنه مبلغ زهيد، ا�سرفه على 

املقاتلني كيفما �سئت«. 

ما زال الظرف بيدي، حني �سرع ب�ستم بع�ض اأفراد الفرقة، كان ميتلك 

ملًفا يف ذهنه عن كل واحد منهم، يفتح امللف تلو الآخر مع ذكر الأ�سماء، 

ث���م عّدل عمامته واحت�سى ما بقي من ال�ساي واأكمل: »يا اأخ اأ�سدي عليك 

اإخراج هوؤلء من الفرقة، توّجهاتهم ال�سيا�سية لي�ست �سليمة، ل يح�سنون 

�سوى الأكل والنوم، ول ينفعون للحرب، اأنت تعرف كيف!«.

كان يتح���دث من دون توّق���ف، مل ميهلني للرد. اأ�سحت بوجهي عنه، 

وقّدم���ت له الظرف بكلتا ي���دّي، وقلت له: »اإّننا ل�سن���ا بحاجة اإىل املال 

حالًيا، اأعده اإىل اأ�سحابه«.

نظ���ر اإيّل بده�سة وانزع���اج، لكنني مل اأهت���م، نه�ست وخرجت من 

املرتا�ض لأتنّف�ض بعمق. 

م�ست مدة وما زال الذين ي�ستحّقون الطرد بنظره ي�سّكلون النجوم 
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ا على طردهم،  امل�سيئة يف فرقة املهدي. اأح���د هوؤلء الذين كان م�سرًّ

اأُ�سي���ب يف اإحدى العمليات اإ�سابة خطرة، وه���ا هو يعاَلج يف م�ست�سفى 

يبع���د عن مدينته م�ساف���ة مئة كيلومرٍت. مل يخرب اأح���ًدا باإ�سابته، حتى 

زوجت���ه ذات الثماني���ة ع�س���ر ربيًعا. كل ذل���ك ليتمكن بع���د اأ�سبوع من 

اخلروج من امل�ست�سفى، ويتوجه م�ساف���ًرا م�سافة )800كلم( بعيًدا عن 

بيته لي�سل اإىل اجلبهة. وكانت اإ�سابته بليغة، ودمه ينزف، راأيته كيف 

ي�سطر بني �سالتي الظهر والع�سر اأن يبّدل مالب�سه.

ماذا اأقول؟ من عجائب الدنيا، اأّن ذاك املعمم خرج من نهج الثورة 

بع���د وفاة الإمام اخلميني، واأ�سبح معادًي���ا للنظام الإ�سالمي وللقائد. 

يف حني اأّن ذاك الذي اأو�سى بطرده، وكال له التهم، �سارك يف عمليات 

»كرب���الء اخلام�سة« وهو على تلك احلال، واأ�سابته ر�سا�سة يف �سدره، 

طرَدْته من الفرقة.. اإىل ال�سماء!

��������

طردته إلى السماء!



شمس حلبشة!

مرة اأخرى، ان�سّب اهتمامنا على غرب البالد، لكن يف هذه املرة، كان 

الهدف تنفيذ عمليات يف املرتفعات الغربية ملحافظة »ال�سليمانية« العراقية. 

كبرًيا  ك��ان  اخلام�سة«  »ك��رب��الء  عمليات  يف  �سّطرناه  ال��ذي  فالنت�سار 

وا�سرتاتيجًيا، لكنها مل حتّقق لنا خمرًجا للطريق امل�سدود يف اجلنوب. 

توجهن���ا اإىل الغ���رب لعّلنا جنّر ق���وات العدو اإىل هن���اك، وتتاح لنا 

فر�سة اأف�سل يف اجلنوب، فاملبادرة ما زالت باأيدينا، لكن العراق مل يعد 

كال�ساب���ق، فالظروف اأ�سحت ل ت�سمح بتحطيم الآلة احلربية العراقية 

بالكام���ل. ف��سّدام كان يرّكز خالل العامني الأخريين من احلرب على 

ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي، وهو ما مل نفكر با�ستخدامه. كما اإّننا كّنا 

نتعّر����ض ملقاطعة �ساملة، حتى الأ�سالك ال�سائك���ة واأكيا�ض اخلي�ض كّنا 

نوؤّمنه���ا من ال�سوق ال�س���وداء، واإذا تعّر�ض اأّي �س���الح، اأو اأّي اآلّية لعطل 

ما، فال ن�ستطيع اإ�سالحه. 

يف حني كان العراق ينعم مبليارات الدولرات من ال�سعودية والكويت، 

ويعم���ل ميناء »العقبة« الأردين والكويت عل���ى مدى الليل والنهار ثالث 

نوبات من اأجل تاأمني و�سول الآلة الع�سكرية ل��سّدام من �سالح وذخرية، 

كّن���ا نحن حمرومني من الدعم م���ن اأّي دولة كانت. وبه���ذه الإمكانات 

ال�سعيف���ة، نقاتل نظ���ام الت�سّلط العاملي مبا�س���رة، وعندما �سنَّ �سّدام 

عدوان���ه على اإيران، كان ميتلك اثنت���ي ع�سرة فرقة مدرعة اإ�سافًة اإىل 
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امل�ساة، وقد دّمرناها بالكامل يف اأغلب املرات، وُفقد اأفرادها بني قتيل 

وجري���ح واأ�سري، لكن الدعم ال���ذي ح�سل عليه العراق من بع�ض الدول 

العربية وال�سالح الأمريكي وال�سوفياتي جعل العراق عند انتهاء احلرب 

ميتل���ك اثنتني وخم�سني فرقة جمهزة بالكام���ل، وتتزّود باملعلومات من 

الأقم���ار ال�سناعّية الأمريكية. ولول ذل���ك لنتهى اأمر اجلي�ض العراقي 

يف ال�سنة الثانية من احلرب، ولُكّنا و�سلنا اإىل بغداد. 

الدلي���ل على ذلك اأّن �سّدام وجي�سه احتلَّ من اأر�سنا بداية العدوان 

( وهو ما يع���ادل )1.5( م�ساحة لبنان. وا�ستطعنا حترير 
2
)17000كلم

معظ���م هذه امل�ساحة بوا�سطة ثالث عمليات كربى هي: »ثامن الأئمة«، 

الفت���ح املبني وبي���ت املقد�ض. وه���ذا يعني التف���وق الع�سك���ري واملعنوي 

والنف�س���ي لنا مقارنة بالعدو. لكن ع���امل ال�ستكبار وقف باأجمعه خلف 

الع���راق م�سانًدا ل���ه، وقدم له ال�سالح الكيميائ���ي، و�سمح با�ستخدامه، 

ورف�ض �سروطنا املحّقة لل�سالم دوًما. 

يف �ست���اء عام 1988م، تعّر�ست معظم م���دن اإيران وخا�سة طهران 

العا�سمة اإىل هجمات ب�سواريخ اأر�ض- اأر�ض العراقية. ويف تلك الأثناء، 

بح���ث امل�سوؤول���ون يف اإيران اإعادة تقيي���م »الق���رار 598«. وبدورنا قمنا 

بعملي���ات ب�سيطة يف جبهات خمتلفة، ث���م توجهنا نحو الغرب حت�سرًيا 

لعملية كربى هي »والفجر العا�سرة«، املعروفة بعملية »حلب�سة«. 

اإن احلدي���ث ع���ن عملية ذقنا فيه���ا الأَمّرين هو اأم���ر �سعب للغاية، 

فه���ذه عملي���ة ُنّف���ذت يف ظ���روف قا�سية، وعن���د مرتفع���ات عالية جًدا 

ووع���رة، لكّنها كانت عملي���ة ناجحة، واأ�سرنا اأثناءه���ا )5000( جندي 

و�ساب���ط، وحّررن���ا مدين���ة »نو�س���ود« التي احتلت مل���ّدة �سب���ع �سنوات، 

واخرتقن���ا احلدود مل�سافة )30 كلم(، وو�سلنا اإىل »�سد دربندي خان«. 

لكن �س���ّدام جلاأ اإىل الق�س���ف الكيميائي الوح�سي �س���د اأهايل مدينة 

شمس حلبشة!
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»حلب�س���ة« املظلومني. وعلى الرغم م���ن اأننا مل نت�سّرر كثرًيا، وحافظنا 

عل���ى مواقعنا، لكن بالن�سبة اإلينا، فنحن ننظر اإىل احلرب من جانبها 

ا، ومل نكن نت�سّور ما ح�سل، ول اأظّن اأّن له �سبيًها يف اأي  الإن�ساين اأي�سً

حرب جرت يف العامل. 

اأ�سح���ى احلاج »يد اللهي« نائ���ب قائد فرقة املهدي بع���د ا�ست�سهاد 

الأخ »�ست���ودة«، كنت واإياه عند مرتفع���ات »دليكو« امل�سرفة على ه�سبة 

»خرم���ال« ومعن���ا ال�سيد �س���ادق. عندما اأتاين »حمم���د قا�سمي«، اأحد 

اأبن���اء كازرون، حاماًل ر�سالة، وهو ي�سرخ: »اأين اأنت يا اأخ اأ�سدي؟ خذ 

هذه الر�سالة«.

- ملاذا تقف بعيًدا؟ تقّدم.

م�سح عينه بيده وقال: واهلل اإيّن مل اأعد اأرى.

- ماذا ح�سل؟

— ل اأدري، لكّن عينّي عميتا، ول اأدري كيف اأعود.

ا اأخ���ذت توؤملنا، لكّن »حمم���د قا�سمي« ل  اأح�س�س���ت اأّن اأعينن���ا اأي�سً

يرى �سيًئ���ا. اجّتاه الريح كان لناحيتنا، وه���ذا يعني خطر و�سول املواد 

الكيميائي���ة اإلينا. ركبنا �سيارة اجليب، و�سرن���ا نحن الثالثة اإىل مكان 

اآم���ن، ارتدينا مالب�ض �سد التل���ّوث، واغت�سلنا. وبعد �ساعات، عدت مع 

»يد اللهي« اإىل املنطقة، عندما و�سلنا وجدنا الو�سع قد تغري بالكامل. 

�ساهدنا مناظر عجيبة وموؤملة جًدا، املقاتالت العراقية مل ترحم اأهايل 

»حلب�س���ة« الذين فّروا باجتاه اإي���ران، وكذلك بع�ض الإخوة الذين كانوا 

يف املنطقة، مثل احلاج »مو�سى ر�سا زاده« الذي عرثنا على ج�سده بعد 

ثالث���ة اأيام. ظننا يف البداية اأنه���م اأخلوه مع اجلرحى وامل�سابني، لكن 

عندما مل ي�سل عنه اأي خرب، فت�سنا املنطقة فوجدناه مرمًيا اإىل جانب 

كومة اأحجار اأعدت لبناء �سور حديقة.
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مل يك���ن ج�سده خل���ف تلك الأحج���ار فقط، بل الذكري���ات اجلميلة 

واملرة ملا قبل انت�سار الث���ورة، ومرحلة اجلهاد، وت�سكيل قوات احلر�ض 

يف »ن���ور اآباد«، ورحلة »تربيز«، و�سبعة اأعوام ق�سيناها مًعا يف احلرب، 

وعمر من الفداء والت�سحي���ة. كان ملًقى على الأر�ض، قد لفظ اأنفا�سه 

ولي�ض فيه رمق، لي�سقل ويتالألأ يف روايتي واأ�سطري.

كان���ت هن���اك جثث كثرية منت�س���رة يف املكان، مّر »ي���د اللهي« قرب 

راأ�ض اأحدهم وناداين: »األي�ض هذا طياًرا براأيك؟«.

تقّدم���ت لأرى ج�س���د �ساب جمي���ل جًدا، �سع���ره ملّون، ق���د افرت�ض 

الأر�ض، ومالب�سه ت�سب���ه مالب�ض الطيارين. كان ن�سف ج�سده مغّطى؛ 

وملّ���ا ك�سفت البطاني���ة عنه، راأيته يرت���دي �سرواًل كردًي���ا. واإىل جانبه 

ج�س���د اآخر، رفعت البطاني���ة الأخرى، فاإذا هي زوجت���ه؛ ما زالت على 

هيبتها وقامتها، واإىل جانبها طفل بعمر ال�سنتني. كل اآلم وعناء ثماين 

�سن���وات من الدفاع املقد�ض يف جانب، وروؤي���ة منظر اأكرث من )5000( 

قتيل مدين بالأ�سلحة الكيميائية يف جانب اآخر. 

عندم���ا ب���داأ نظ���ام �س���ّدام بق�س���ف مدين���ة »حلب�س���ة« بال�س���الح 

الكيميائ���ي، حم���ل الأهايل ما خ���ّف حمله، وف���ّروا باجت���اه اإيران، ويف 

الطري���ق كان الإره���اق و�سعوبة التنّف����ض تثقلهم، فريم���ون اأغرا�سهم 

�سيًئا ف�سيًئا. فتج���د بطاّنيًة هنا، وخمّدة هناك، وطعاًما هنالك. كانوا 

يتخّلون عن كل ما مين���ع احتمال و�سولهم اإىل اإيران؛ فهنا اأغرا�سهم، 

وبع���د م�سافة ت�سق���ط اأج�سادهم. بينما متّكن بع�سه���م من املغادرة مع 

الأبقار والأغنام. 

جتّمدت دموعن���ا يف اأعيننا من روؤية الأطفال ال�سغار الذين �ساروا 

خلف اآبائهم واأمهاتهم، حتى افرت�سوا الأر�ض جثًثا هامدة.

بعد اأ�سبوع، ذهبت اإىل »نور اآباد« للم�ساركة يف ت�سييع جنازة احلاج 

شمس حلبشة!



344

»مو�س���ى ر�سا زاده«. قبل دقائق من ب���دء املرا�سم كان جمع من الإخوة 

يف احلر�ض يجه�سون بالبكاء عند جثمانه، يرافقهم �سوت عجيب وغري 

ماأل���وف لن�ساء يغّط���ني وجوههّن وينتح���ن، اأتني مع زغاري���د واأنا�سيد 

خا�سة مبرا�سم الزفاف، اقرتبن من اجلنازة، فاأف�سح الإخوة الطريق. 

تقّدمت لأعرف ماذا يجري، فراأيت امراأة تتقدمهّن حتمل كاأ�ًسا، تقّدمت 

نحوي و�ساألتني بلهجة اأهايل كازرون: »اأين هي جنازة اأخي العزيز؟«.

— ها هي، اإّنها هنا، لكن ملاذا تت�سرفن هكذا؟

— وماذا ح�سل؟ اأخونا، ونحن فخورون به، لقد ا�ست�سهد ومل ميت.

— ماذا يوجد يف هذا الكاأ�ض!

— حناء.

— حناء؟

ب حليته بها. — نعم حناء، اأريد اأن اأحّنئ يَدي ورجَلي اأخي، واأخ�سّ

ث���م نظ���رت اإىل بناتها وقالت: »مل���اذا ل تزغ���ردن؟ ابتهجن، فاأخي 

يريد الذهاب للتزّين«.

فتح���ت التاب���وت واأخرجت وجه وي���دي اأخيها م���ن الكفن، و�سرعت 

بتقبيله، وقامت بهدوء خا�ض بو�سع احلناء على وجهه ويديه وقدميه.

قل���ت له���ا: »اإّن جثمان���ه مل���وث بامل���واد الكيميائي���ة اخلط���رة مثل 

ال�سيانور«. 

رفعت راأ�سها وقالت بابت�سامة مرة: »هذا امل�سّجى هنا هو كل حياتنا، 

مل يعد لدينا �سيء، فلنت�سّمم ونرحل معه«.

حتّول بكاء الإخوة من احلر�ض واحلا�سرين اإىل نحيب وهم ينظرون 

اإىل ع�سق الأخت املفجوعة باأخيها.

��������



الصخور الشاهقة

كان ال�سهيد »علي �سياد ال�سريازي« اأحد عنا�سر جناح قوات حر�ض 

الثورة الإ�سالمية يف عملي���ات »والفجر العا�سرة«، بل هو مقٍوّ لقلوبهم. 

ورغ���م اأّن���ه مل ُيحّدد ح�س���ور خا�ض للجي����ض يف العملي���ات؛ اإل اأّن الأخ 

�سي���اد بحميميت���ه الدائمة مع ق���وات احلر�ض، اأعل���ن ا�ستعداد اجلي�ض 

التاّم للتعاون. وعندما جاء اإىل منطقة العمليات، تبعه الإخوة يف �سالح 

املروحيات والنقل اجلوي، وتهّياأت الظروف لتنفيذ العمليات الناجحة. 

قب���ل تنفيذ العمليات، اأكد حم�سن ر�سائي علّي اأن اأ�سطحب العميد 

�سي���اد اإىل اخل���ط الأمامي، ليّطلع بدّق���ة على مكان ا�ستق���رار قّواتنا، 

وحتديد مواقع العدو، واأن ن�ستفيد من اآرائه.

كان اجل���و غائًما وال�سباب يغّطي الطريق، وخ�سينا من اأن تواجهنا 

املخاط���ر. لذا حاولت ب�ستى الطرق ع���دم ا�سطحاب �سياد معي، لكنه 

كان م�سًرا اأكرث من ر�سائي، ومل ينفع حتذيري له، فذهبنا مًعا.

بعد دقائق من النطالق، هطل املطر ال�سديد، وكان ال�سباب كثيًفا 

اإىل ح���د اأّنن���ا مل نكن نرى اأمامن���ا اأكرث من خم�سة اأمت���ار. وخ�سيت اأن 

ن�سّل الطري���ق، وي�سيع معي بني هذه ال�سخ���ور الوعرة اأحد اأهم قادة 

اجلي����ض. كنت اأميل مييًنا اأحياًنا وي�س���اًرا اأحياًنا اأخرى، يبدو اأن �سياد 

اأدرك اأين غ���ري متاأكد من الطريق الذي ن�سري فيه، لذلك �ساألني: »هل 

اأنت متاأكد اأننا ن�سري يف الجتاه ال�سحيح؟«. ويف كل مرة كنت اأرّد عليه 
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لطماأنته من ناحية، وكي ل اأخجل منه اإذا �سعنا من ناحية اأخرى. 

كنت اأبحث عن �سخرات خا�سة وكبرية، اتخذتها كعالمة يف املرات 

ال�سابقة، منها �سخرتان كبريتان يجب اأن منّر بينهما. مل تكن امل�سافة 

طويل���ة، لكن ال�سخ���ور الكثرية وال�سم���ت الرهيب ال���ذي يلف القمة، 

وهدير املطر، وكثافة ال�سباب جتعل من يعرف الطريق ي�سيع فيه.

ب���داأت تلوح يف بايل الأفكار ال�سوداء؛ ماذا ل���و كمن لنا جنود العدو 

خل���ف �سخ���رة، واأخذونا اأ�س���رى. حقيقًة، مل اأكن قلًق���ا على نف�سي من 

ر�سا�ض ي�سيبني اأو اأن اأقع يف الأ�سر، ما كان يقلقني اأن اأكون قد قّدمت 

للعدو قائًدا مهًما يف اجلي�ض. ملا نظرت اإىل وجه �سياد وجدته مبت�سًما، 

ف�سعرت بالطمئنان.

عندما ن�س���ري و�سط ال�سباب الكثيف، تبدو اأبداننا اأّنها فرغت مّما 

رت نف�سي  حتوي���ه، لكّنه���ا ل تلبث اأن تع���ود اإىل و�سعها الطبيع���ي. ح�سّ

لأعت���ذر منه واأقرتح عليه الع���ودة، لكن راأيت فج���اأة تلكما ال�سخرتني 

الكبريت���ني. وكاأين اكت�سفت �سيًئ���ا هاًما، ف�سرخت: »يا اأخ �سياد، تعال 

لقد �سرنا ب�س���كل �سحيح«، وبقيت اأحّدق بال�سخرت���ني خ�سية اأن تغيبا 

ع���ن نظ���ري. لكّني ُحرمُت م���ن اأملي الوحي���د برفع الراأ����ض عالًيا بكّل 

اعت���زاز اأمام �سياد، ذلك لأّن���ه �سحك قائاًل: »يا �سيد اأ�سدي، اأنت من 

البداية كنت تعرف الطريق، لكنك اأردت اأن متازحني«. 

الإخ���وة يف ال�ستط���الع كان���وا عل���ى م�ساف���ة مئ���ة م���رت م���ن كلت���ا 

ال�سخرت���ني، مبجرد اأن �سمعوا �سوت���ي، هرولوا نحونا، مل ي�سدقوا اأن 

الأخ �سياد معي، اأ�سحوا كاملم�سو�سني، ياأتي الواحد تلو الآخر ويعانقونه 

ويقّبل���ون جبينه ووجنتيه. كالنا كّن���ا مبّللني باملاء، فاأتوا مبالب�ض جافة 

فارتديناه���ا. مل يكن لديهم مالب�ض بقيا�ض �سياد، فاأخذ ي�سحك. كان 

ب���ني الإخ���وة كعزيز عائد من �سف���ر بعيد، اجتمع الكل حول���ه، بانتظار 
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�سماع �سوته واأرهفوا اأ�سماعهم له.

اأخرج الإخوة كل ما وجدوه يف جيوب مالب�سه وحقيبته املبّللة، واأخذ 

كل واحد منهم �سيًئا ليتربك به: �سجادة، �سجدة، م�سبحة، �سورة الإمام 

اخلمين���ي وغري ذلك. ما عدا القراآن ال�سغري، اأخذه �سياد منهم وقال: 

»اأعتذر عن اإهدائه، فا�سمحوا يل اأن اأحتفظ برفيقي وموؤن�سي الوحيد«.

عندم���ا جّفت مالب�سنا، قال �سياد: »دعن���ا نرتدي مالب�سنا ونعود«. 

لك���ن الإخ���وة يف الأم���ن وال�ستط���الع اأبلغون���ا اأن و�سع اجل���و واملنطقة 

�سي�ستمر على هذه احلال، ومن غري املنا�سب اإكمال الطريق. لكن العميد 

�سياد قال: »الوقت يدهمنا، وعلينا اأن نتعّرف اإىل املنطقة �سريًعا«. خّف 

هطول املطر، وحتركنا، لكن هذه املرة باطمئنان اأكرث، ومل نعد بعيدين 

عن اخلط الأمامي للفرقة، وكنت اأعرف ما تبّقى من الطريق جيًدا.

مل يك���ن ا�ستقبال الإخوة يف اخلط الأمامي اأقّل حفاوًة من ا�ستقبال 

الإخوة يف الأمن وال�ستطالع. اأ�سبحنا يف اأقرب نقطة من قوات العدو، 

يف�سلن���ا عنه���م م�سافة مئتي مرت فق���ط. ما زلت اأذكر دّق���ة نظر الأخ 

�سياد وحّب الّطالع لديه واهتمامه باأدق التفا�سيل وت�سجيلها، وعلمت 

فيما بعد اأنه يقدمها لطّياريه لال�ستفادة منها يف العمليات.

تعامل �سياد مع اأفراد التعبئة وحّبه لهم وعالقته اخلا�سة بهم، هي 

اإىل  بنف�سه  توّجه  اأحد من قادة اجلي�ض. فقد  راأيتها لدى  قّلما  �سفات 

متاري�ض عّدة، وجل�ض يف كلٍّ منها ب�سع دقائق، وحتّدث مع املقاتلني. وكان 

. يف كل مرتا�ض يتحدث ب�سيء جديد فال يكّرر كالمه الذي مل يكن ممالًّ

ح���ّل الغ���روب، وكان علين���ا اأن نع���ود. يف طريق الع���ودة، كان �سياد 

يب���ادرين بال���كالم ويقول: »عزيزي الأخ اأ�سدي، اأظ���ن اأن علينا اأن منر 

من جانب تلك ال�سخرة ال�سوداء«...

��������

الصخور الشاهقة



هل أذهب أيًضا؟

يّت�س���ُع املكان ل�سبع���ة اأ�سخا�ض كي يناموا في���ه اأو يتناولوا طعامهم. 

اإّن���ه مرتا�ض بط���ول اأربعة اأمتار وبعر�ض مرتي���ن، �سقفه غري عاٍل، كان 

علينا اخلروج من���ه لأداء ال�سالة. و�سعوا الأحجار بع�سها فوق بع�ض، 

وغطوه���ا باأل���واح م���ن حدي���د الربامي���ل. يف احلقيقة، كان���ا مرتا�سني 

تف�سلهم���ا ع�سرة اأمت���ار، قد اأعّدهم���ا الإخوة الأك���راد، وجعلوا واحًدا 

لهم، والآخر �سّلموه لنا. 

ا�ستغ���رق م�سرين���ا �ساعت���ني م���ن »مرتفعات مل���خ خور« ن���زوًل اإىل 

ا يجل�سون مًعا.  اله�سبة. و�سلت متعًبا ومرهًقا، فوجدت ع�سرين �سخ�سً

تناولت طعام الع�ساء من علبة فا�سولياء، وتبادلنا احلديث لن�سف 

�ساعة قبل اأن نتوّجه اإىل النوم. لكّنني �سرحت باأفكاري، فال ميكنني 

فوق  كانوا  الذين  والإخ��وة  املرتا�ض.  داخ��ل  العدد  هذا  كل  مع  النوم 

املرتا�ض  اإىل  العتاد  لنقل  جديد  من  ال�سعود  عليهم  كان  املرتفعات، 

عند ال�سباح. 

نادي���ت اأخي �ساحًلا وقلت له: »خ���ذ اأربعة بغال وا�سعد اإىل الأعلى، 

وائ���ِت باخليام وبع�ض الو�سائ���ل الأخرى«. ثم طلبت م���ن الأخ ر�سا اأن 

يذهب معه لي�ساعده. 

— وحدي؟
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— كال، خذ معك من يلزمك من الرجال.

ا؟«. ارتفع �سوت من داخل املرتا�ض: »يا حاج هل اأذهب اأي�سً

كان �س���وت »مراد رحمانيان« من اأهايل »جهرم«، ويعّد م�سوؤوًل عن 

املرتا�ض، فهو الذي يهتم به، وكان قد ارمتى داخل كي�ض النوم، لكنه مل 

ي�ستطع التمّدد ل�سيق املكان. 

ا؟ — رحم اهلل والدك، فِلَم ل تذهب اأي�سً

قام وخرج من املرتا�ض، و�سار خلفه �سالح وخم�سة اآخرون. مازحني 

اأحدهم قائاًل: »يا حاج لقد اأفرغت املرتا�ض بطريقة جيدة«.

�سح���ك الإخ���وة، و�سحك���ت معهم، لكن���ي مل اأقل �سيًئ���ا، لعل يف ما 

قم���ت به اأمًرا منك���ًرا، ويدّل على الدهاء، وه���وؤلء الذين ذهبوا �سباح 

الأم����ض كانوا قد ا�سرتاح���وا وناموا، وكانوا �سيق�س���ون الليل يتحّدثون، 

ويحرمونني من النوم، ولدّي غًدا اجتماع يف املقر. 

دف���ع الإخوة تل���ك احلمري اأو البغ���ال اإىل اخل���ارج ب�سعوبة، فاجلو 

يف �سه���ري كان���ون الثاين و�سباط ب���ارد يف كل اإيران، اأم���ا غرب البالد 

فه���و م�س���رح ال�سقي���ع ومرعاه. اغت���اظ »م���راد رحمانيان« م���ن عناد 

احلم���ري، فاأخذ ي�سربه���ا ويقول: »حتّركي!«. وعندم���ا تتحرك احلمري 

يعود في�سربها ويقول: »ليتن���ي اأخ�سرِك ب�سّم احلّية، يا عدمية النطق، 

حتركي«.

ويف و�س���ط الطريق تاأّذى م���ن �سدة الربد، فق���ال ب�سوت مرجتف: 

 .»
1
»لقد تخّليت عن كي�ض نومي، اأ�ستحق »الزقنبوت«

وعندم���ا و�سل اأفراد هذه املجموعة اإىل املرتفعات، وحملوا اخليام، 

اأخذ مراد ي�ستم نف�سه. قال �سالح: »اإّننا مل نتوقف حلظة عن ال�سحك، 

1-  الموت بال�سّم.

هل أذهب أيًضا؟
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اأ�سا�ًسا مل ن�سعر كيف م�سى الوقت وو�سلنا اإىل املرتفعات«. 

ع���ادوا �سباًحا، وعندما اجتمعوا حول مائ���دة الإفطار، كان الإخوة 

يرّددون ما قاله مراد وي�سحكون. وبعد م�سي اأعوام عّدة ما زالوا كلما 

راأوه ي�ستعيدون تلك الذكريات. 

ذهبُت اإىل املقر للم�ساركة يف الجتماع، وعندما عدت األقيت نظرًة 

اإىل داخل املرتا����ض وقلت: »ما دام اجلو جيًدا، عليكم ال�سعود جمدًدا 

اإىل الأعلى لالإتيان بباقي العتاد«. 

ا؟«. قال �سالح: »يا حاج هل اأذهب اأنا اأي�سً

انفجر اجلميع بال�سحك، وكان مراد اأكرثهم �سحًكا.

��������



االعتداء مجدًدا!

ي���وم 19ني�سان 1988 كنا ل ن���زال يف غرب اإيران، عندم���ا بلغنا نباأ 

هج���وم اجلي�ض العراق���ي على الفاو. كن���ا يف الغرب ل ن���زال من�سغلني 

با�ست�سهاد اأهايل »حلب�سة« املظلومني، ولذلك طال بقاوؤنا.

كان �س���ّدام يخّط���ط ل�ستع���ادة الفاو من���ذ مدة، لكن ق���درة قواتنا 

ومقاومته���ا ال�سابقة يف الفاو �سّكلت ر�سالة له باأّن ا�ستعادة الفاو لي�ست 

اأم���ًرا �سهاًل. لكّن���ه يف هذه املرة عندما راأى اأّن الع���امل قد غ�ّض النظر 

ع���ن جرائمه الكيميائية، قام بق�سف الف���او مبادة »ال�سيانور« ال�ساّمة، 

ف�ساًل عن ا�ستخدام �سائر الأ�سلح���ة الكيميائية وب�سكل وا�سع ومكّثف، 

لت�سبح املنطقة امل�ستهدفة غري قابلة للحياة. 

وما اإن و�سلن���ا اإىل اجلنوب، وقمنا باإعداد القوات حتى كانت الفاو 

ق���د �سقطت. اأ�سبحت اليد العليا للعراق، ومن خالل خمازنه واأ�سلحته 

الكيميائية اأو�سل �سدام احلرب اإىل مرحلة خطرية. 

بعد �سهرين من �سقوط الفاو وا�ستخدام الأ�سلحة الكيمائية، وافقت 

اإي���ران على الق���رار )598(، وكان القبول به يعن���ي القرتاب من نهاية 

احل���رب. الأمر الذي كان يبحث فيه رج���ال ال�سيا�سة منذ مدة طويلة، 

لكّنه كان مفاجًئا للمقاتلني ومثرًيا للده�سة واحلرية.

اختلط���ت ح���رية املقاتل���ني بالقلق وال�س���ك، ما جع���ل ممّثليهم، اأي 
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الق���ادة، يجتمع���ون يف الأه���واز، وق���ّرروا الذهاب اإىل طه���ران ليقولوا 

رنا يف الدفاع، ف�سنعّو�ض عن ذلك«.  لالإمام اخلميني: »اإذا كنا قد ق�سّ

مل ي�ستقبلن���ا اأحد يف طهران، وقالوا مبا اأّن الظروف متاأّزمة عليكم 

الع���ودة اإىل املنطقة. عدن���ا، لكننا مل نكن مطمئّنني م���ن الو�سع الذي 

ح�س���ل. كن���ا قلقني عل���ى �سحة الإم���ام اخلميني، ونري���د اأن جنّدد له 

طاعتنا وا�ستعدادنا لال�ستمرار مبواجهة العدو.

عندما و�سلنا اإىل الأهواز، عقدنا اجتماًعا اآخر يف قاعدة »»منتِظري 

ال�سه���ادة««، لك���ن النقا����ض مل ي�س���ل اإىل نتيجة حم���ددة، وبينما نحن 

كذلك، بلَغنا اأن �سدام �سّن هجوًما، وي�سعى اإىل احتالل خرم�سهر بعد 

»ال�سلم�سة«، م�ستفيًدا من جتربة الفاو وق�سف املنطقة باملواد ال�سامة.

فتحركنا، وانت�سر اخلرب يف البلد، واأ�سدر الإمام اخلميني بياًنا دعا 

فيه اإىل املقاومة، وتقاطر املتطّوعون من اأنحاء اإيران، كما ح�سل عند 

بداية احلرب. 

ق���ام املقاتلون الذين كانوا يف الأهواز وحميطه���ا ب�سّد الطريق اأمام 

الق���وات املعتدية، لكن مل يكن هناك خط حمّدد لندافع عنه، ومل ترتفع 

ال�سوات���ر لتف�سلن���ا عن الع���دو، ومل يتبنّي وجود جبه���ة معينة. بل كانت 

املواجهة ت�سبه القتال وجًها لوجه، وهو القتال الذي اعتدناه طوال ثماين 

�سن���ني من احلرب. وح�سل تداخل ب���ني املتحاربني، ففي بع�ض الأماكن 

تقدم اجلي�ض العراقي ودخلنا و�سطه، ويف اأماكن اأخرى ح�سل العك�ض. 

اأتّذكر اأنه يف اأحد الأيام قام اجلي�ض العراقي بالعبور من بني قواتنا 

اأن���ا و«قا�سم �سليماين« ث���الث مرات عند طريق »الأه���واز- خرم�سهر« 

قب���ل احل�سينية يف نقط���ة ت�سمى »نيمه نود« وتقدمن���ا ملواجهتهم ثانية، 

بحيث كدنا نقع يف الأ�سر. بل وبتنا يف اإحدى الليايل حتى ال�سباح قرب 
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اجلي�ض العراقي، على م�سافة ق�سرية.

عن���د الفجر، نه�سنا وذهبنا لتح�سري الكتائ���ب للمواجهة، فوجدنا 

دبابات فرقة »ثار اهلل« بالقرب منا. قلت لالأخ »�سليماين«: »ح�سًنا قبل 

اأن ت�سرق ال�سم�ض اأر�سل الدبابات لتتقدم«. 

اأي دبابات، اأولي�ست هذه لك؟

نظ���رت اإىل تلك الدبابات ثانية، وقلت ل���ه بتعجب: »كال لي�ست يل. 

اأين كانت دباباتنا؟«. 

وقب���ل اأن يت�سح نور النهار تقّدمنا بحذر، فاأم�سك »�سليماين« بيدي 

وق���ال: »توّقف لعله���ا دبابات عراقية«. ثم نظر ثاني���ة وقال: »واهلل اإنها 

عراقية«.

نادي���ت »اأ�سغ���ر ماهوتي« ال���ذي كان يعّد ف�سياًل ليتق���دم، وقبل اأن 

ي�سل اإلينا قلت له: »اأين ف�سيلك؟«. 

ظ���ّن اأن مق�سودي هو ملاذا تاأخرت ومل تر�سلهم بعد، فارتبك وقال: 

»�ساأر�سلهم الآن«.

— قل لهم ليرتجلوا.

— كال �ساأر�سلهم الآن.

— يا اأخي اأين �سيذهبون؟ اإذا كانوا يبحثون عن العدو، فها هو العدو.

— اأولي�ض هوؤلء من فرقة ثار اهلل؟

— قائدهم ها هنا، وهو يقول اإنها دبابات عراقية.

رك�ض نحو قواته وطلب منهم التمو�سع هناك، وجرى ال�ستباك على 

م�ساف���ة ل تزيد عن مئتي مرت. ما اإن بداأ الإخوة باإطالق النار وقذائف 

الآر بي جي، حتى تفرقت القوات العراقية، وقام بع�سها با�ستهدافنا.

ا!
ً
االعتداء مجدد
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عندم���ا قل���ت اإّن هناك تداخ���اًل يف احلرب فهو ه���ذا. كان كل واحد 

ي�س���ري باجتاه، وهكذا كان و�سع اجلي����ض العراقي ل يدرون اإىل اأي جهة 

يتجهون، اإىل اليمني اأم الي�سار، اإىل الأمام اأم اإىل اخللف. بعد 24 �ساعة، 

ب���داأ الو�سع يعود اإىل ن�سابه، الأعداء متو�سعوا خلف طريق خرم�سهر، 

و�سرعن���ا نحن باإعداد خط للمواجهة، وو�سلت القوات اجلديدة. اأمواج 

املتطوعني الغفرية اأقلقت �سّدام خ�سية اأن يتكرر الو�سع كبداية احلرب، 

ويتك���رر اأ�س���ر قوات���ه. لذلك ق���رر الن�سح���اب، فطاردناه���م اإىل حدود 

»ال�سل�سمة«. توقف اجلي�ض العراقي عند احلدود، وكنا على بعد كيلومرت 

واحد منه. وبداأ تثبيت اخلطوط الدفاعية، وا�ستبدال بع�ض الوحدات. 

هذه املرة بلغنا خرب هجوم جديد، لكن هذه املرة من حدود حمافظة 

»كرمان�ساه« التي كانت ت�سمى حينها »باخرتان«.

فمنّظم���ة جماهدي ال�سع���ب »املنافقني« دخل���ت اإىل الطريق املوؤدي 

اإىل املحافظ���ة بقافلة كبرية م���ن القوات والدباب���ات وناقالت اجلند، 

مّتجهة نحو مدينة »كرمان�ساه«.

��������



الكذبة الخالدة!

ا،  مل يكن الو�سع يف اجلنوب مطمئًنا، لكّنه مل يكن مكاًنا لل�سكوت اأي�سً

�سّلمن���ا الأمر هناك للكتائب، وتوّجهت مع »قا�س���م �سليماين« وعدد من 

امل�سوؤول���ني يف فرقة املهدي اإىل جهة الغرب. تبنّي فيما بعد اأن املنافقني 

كانوا قد ظنوا اأن ظروف اإيران غري جيدة، واإذا حتّركوا ف�سيكونون مثل 

قب�سة ثل���ج، ما اإن ت�سل اإىل طهران حتى ت�سبح كرة الثلج التي ت�سقط 

احلكوم���ة. لذلك ق���دم لهم �سّدام كل م���ا يحتاجونه م���ن الأ�سلحة من 

مداف���ع م�سادة للطائرات، ودبابات، وناقالت اجلنود اإىل خمتلف اأنواع 

الأ�سلحة اخلفيفة واملتطورة. اإنه���ا موؤامرة اأمريكية - �سعودية بالتعاون 

مع �سّدام، وكان نتيجتها هجوم جاهل وخمدوع �سد بلدهم. 

قبل اأن ن�سل اإىل هناك، قاموا بارتكاب جرائم كثرية يف مدينة »اإ�سالم 

�سه���ر« منها: اإطالق الن���ار على اجلرحى داخ���ل امل�ست�سفى فا�ست�سهدوا 

جميًعا. وتوجهوا نحو »كرمان�ساه« لحتاللها والتوجه اإىل طهران.

عن���د تقاطع »ت�سارزب���ر« الواقع ب���ني »اإ�سالم �سه���ر« و«كرمان�ساه«، 

واجه���وا اأول �سد بوجههم. فف���ي ذلك اليوم، كان هناك عدد من اأفراد 

فرق���ة »)27( ر�سول اهللP« يف خميم قريب م���ن »ت�سارزبر« ينتظرون 

احلافل���ة للذهاب يف اإج���ازة وتاأخرت احلافلة، فا�سط���روا لنتظارها، 

وو�سلهم خرب هجوم املنافقني، واقرتابهم منهم. 

قام���وا باإغ���الق امل�سيق، واتخ���ذوا �ساتًرا ترابًي���ا، فتقدمت نحوهم 
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�سيارة تويوتا ع�سكرية م�سرعة تقودها امراأة من املنافقني، ت�سري اأمام 

الرك���ب، فارتطم���ت ال�سيارة بال�ساتر الرتابي، وط���ارت فوقه لتقع عند 

الإخوة، فقتلوها، و�سكل هذا احلادث بداية املواجهة مع الغزاة.

و�سلُت اأنا و«قا�سم �سليماين« اإىل املنطقة قبل غرينا. وعند و�سولنا 

اإىل تقاطع »اإ�سالم �سهر« تعّر�سنا لإطالق نار من قبل املنافقني الذين 

اأغلقوا الطريق. 

يوجد مطار طوارئ قبل ذلك التقاطع. توجهنا اإليه فوجدنا حم�سن 

ر�سائ���ي مع اأ�سخا�ض عّدة هناك، يتح���اورون فوق تلة قريبة، قدمنا له 

تقريًرا بالو�سع، ومل يكن حم�سن ميتلك اأجهزة ات�سال، لكن مب�ساعدة 

»كرمي« م�سوؤول الت�سالت يف فرقة املهدي ا�ستطعنا الت�سال بالأهواز، 

واأمره���م قائد احلر�ض اأن ير�سلوا قوات. حترك م�سوؤولو اإر�سال القوات 

يف الأهواز، وقاموا بتحويل القوات الوا�سلة اإليهم اإىل الغرب.

قم���ة اخلط���وات الت���ي اّتخذت �س���د املنافقني ق���ام به���ا الأخ �سياد 

ال�س���ريازي، حي���ث ا�ستنفر طائ���رات اجلي����ض ومروحيات���ه �سريًعا اإىل 

املنطق���ة. وبينما كن���ا نعد القوات وجنه���ز املدفعية، كان���ت الطائرات 

واملروحيات تق�سف قوافل املنافقني وت�سّتت جمعهم.

يف الي���وم الثالث من العدوان، كان كلُّ �سيء جاه���ًزا عندنا، وبداأنا 

الهجوم النهائي حت���ت ا�سم عمليات املر�ساد من ثالثة حماور. وكانت 

معن���ا قوات م���ن فرقة »حممد ر�س���ول اهللP« وفرقة »ث���ار اهلل« وفرقة 

»اأن�سار احل�سني« وفرقة »املهدي«. 

كان املنافق���ون قد تلق���وا �سربة قوية من اجل���و، واأدركوا اأن ما قيل 

له���م من وق���وف النا����ض اإىل جانبه���م هو وه���م باطل، لذل���ك اأ�سيبوا 

بالياأ����ض ولذوا بالف���رار، ويف طريق فرارهم وقعوا ب���ني قتلى واأ�سرى، 

وعاد القليل منهم اإىل العراق. وعندما جرى دفن اأج�ساد الذين قتلوا، 
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تبنّي اأن كثرًيا منهم قد تناولوا حبوب »ال�سيانور« خ�سية اعتقالهم. 

اأتذّك���ر اأنن���ا كنا نطارد املنافق���ني، فو�سلنا ق���رب مدينة »كرند« يف 

الغ���رب، فاأ�سار لنا رجل عجوز، فتوقفن���ا. لي�ض طاعًنا يف ال�سن، بل يف 

اخلم�سينّي���ات من عمره، وهو عجوز يف نظر الإخوة ال�سباب الذين هم 

بني الع�سرين واخلام�سة والع�سرين من العمر، وكنت اأنا ال�سائق. فقلت 

له: »تف�سل يا اأبي«. 

كان م���رتدًدا، و�س���رع بالدعاء للمنافق���ني، وقال: »لق���د �ساعدتكم 

كث���رًيا«. فقل���ت له: »اركب معن���ا«. وما اإن جل�ض حتى ع���اد ليقول: »لقد 

�سّلم���ت لكم �سبعة من قوات احلر�ض، وقدم���ت ل�سبابكم وفتياتكم املاء 

واخلبز«...

كن���ا اأول �سي���ارة ت�سل اإىل هن���اك، فظن اأننا من ق���وات املنافقني. 

فقلت له: 

هل حتب اأن ترى »م�سعود رجوي«؟ 

اإي واهلل. 

لقد قّدمت خدمة ول بد اأن حت�سل على اأجرك.

�سرع ثانية بال�ستم، واأق�سم اأنه حتى الآن مل ياأخذ اأي ق�سيمة متوينية 

واأق�سم: »كنت اأنتظر جميئكم لتخلي�سنا«.

عندما و�سلنا املدينة �سّلمته لالأمن وقلت له: هوؤلء �سياأخذونك اإىل 

»م�سعود رجوي«.

خالل الطري���ق، راأينا �سيارة تقودها اإحدى املنافقات، وقد اأ�سيبت 

بر�سا�س���ة يف راأ�سها، و�سقط���ت القبعة الع�سكرية عل���ى املقعد املجاور 

له���ا. فاأخذت القبعة وما زالت معي، دونت عليها ا�سمها ثم بني قو�سني 

ا قد دون���وا اأ�سماءهم وبني  »م���رمي«. فيما بعد وجدن���ا اأن رجالهم اأي�سً

ا يدل على احلماقة وامل�سخ.  قو�سني »م�سعود«، كان ذلك ت�سرفًّ

الكذبة الخالدة!
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مل تك���ن عمليات »فروغ جاوي���دان« اأي »النور اخلالد« -براأيي- �سوى 

»الكذب���ة اخلالدة« حيث قامت فئ���ة خمدوعة بخدمة اأحد اأكرث جمرمي 

التاريخ ديكتاتورية مبهاجمة �سعبها ع�سكرًيا، وُهزمت خالل اأربعة اأيام.

اإن ب���روز قدرة وقوة اإيران ثانية، ومقتل اأكرث من اأربعة اآلف منافق 

وجندي عراقي، الأمر الذي مل يكن يتوقعه اأحد، واأن يتم بهذه ال�سرعة. 

هذا الأمر ب���ث الرعب جمدًدا لدى �سّدام، لذلك اأ�سرع ليعلن موافقته 

على القرار الأممي. 

كم���ا اإن التعبئ���ة العام���ة للبلد يف اآخ���ر اأيام احل���رب، دفعت الدول 

الغربية لالإ�سراع مبفاو�سات ال�سالم. 

اإن احلرب املفرو�سة التي ن�سميها نحن بالدفاع املقد�ض انتهت بعد 

ثم���اين �سنوات، ل �سك اأنها �ستبقى اإىل الأب���د يف واجهة تاريخ مالحم 

ال�سع���ب الإيراين. بعد اأن كان �سّدام قبل بدء عدوانه على اإيران، يقف 

اأمام الكامريات ليمزق اتفاقية عام 1975م، ليبداأ احلرب، ويعلن: »اإن 

العراق قد حدد حدوده، وعلى اخلميني اأن يعلن اأين هي حدوده«.

قال كذًبا بعد �سنت���ني، عندما طردنا قواته من خرم�سهر، اإنه يريد 

ال�سالم، ويف اأواخر احلرب ا�ستخدم الأ�سلحة الكيميائية قا�سًدا اإعادة 

احتالل خرم�سهر، لكنه هزم جمّدًدا وا�سطر لالن�سحاب. 

ويف العام 1990م وّج���ه ر�سالة اإىل رئي�ض اجلمهورية الإ�سالمية قال 

فيها: »اإن اأ�سا�ض ال�سلح مع اإيران هو اتفاقية 1975م«. ما يعني اأن اإيران 

ه���ي املنت�سر الأكرب يف حرب ال�سنوات الثم���اين، واأنه هزم يف احلرب، 

بل وخ�سر حياته ب�سبب طمعه وجنوحه نحو الت�سلط والتو�سع. وعّلق على 

حب���ال امل�سنقة اأحد اأكرب جمرمي التاريخ يف العامل معلًنا اأن اجلمهورية 

الإ�سالمية الإيرانية كانت ال�سبب الأ�سا�ض وراء م�سريه امل�سوؤوم. 

��������
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55 - من اأوامر مقر الفتح قبل عمليات بيت المقد�ض.54 - اأمر مهمة بتوقيع ال�سهيد ح�سن باقري.53 - هدية الحاج �سلواتي اإلى الجبهة.

56 - �سور الهوية القديمة.57 - هيكلية الكتيبة في الجبهة. 

58 - خريطة عمليات.

59 - مح�سر اجتماع لنقل لواء المهدي 
60 - مالحظات �سخ�سية.من علي ف�سلي اإلى محمد جعفر اأ�سدي.
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65 - ال�سحيفة ال�سجادية المهداة والموقعة 
من ال�سهيد عبد الجليل. 

61 - مالحظات �سخ�سية.

64 - حكم تعيين الرتب.

63 - اأمر تكليف بالم�سوؤولية.62 - اأمر تكليف بالم�سوؤولية.

الوثائق والصور



 . 1
تراب كو�سك الناعم

.  2
 كاوه -معجزة الثورة

.  3
 قائدي

.  4
 كتيبة كميل 

.  5
 هاجر تنتظر

.  6
القدم التي بقيت هناك

.  7
 وداع ال�سهداء

 .  8
�ساأنتظرك..

.  9
 همت..فاحت القلوب 

.  10
 حفلة اخل�ساب 

. 11
 فرقة الأخيار

. 12
 قا�سم �سليماين 

)ذكريات وخواطر(

. 13
 �سالم على ابراهيم

.  14
 ن�سائم الذكريات الندّية

.  15
 جوهرة هامون

 .  16
الهداية الثالثة

سلسلة سادة القافلة:
تصدر عن دار المعارف اإلسالمية الثقافية

1 . نور الدين ابن ايران
2 . ملحمة تل برهانى البطولية

3 . دا - اأماه )ج1(  / دا - اأماه )ج2(
4 . اأولئك ال 23 فتى
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