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ه���ذا الكت���اب باقة من الق�س����س الق�سيرة التي تحك���ي نفحات من 

معنوي���ات وت�سحي���ات عالي���ة لثّلة م���ن المجاهدين ف���ي الجبهة, خالل 

الح���رب المفرو�سة على الجمهوري���ة الإ�سالمية الإيراني���ة, بلغة �سهلة, 

م�سّوق���ة, دّونها عدٌد من الكّت���اب الذين �ساركوا في جبهات القتال. وهي 

م���ن الق�س�س الت���ي طالعه���ا القائ���د الإم���ام الخامنئي)حفظه اهلل(, 

واأثن���ى على موؤلِّفيه, وعّبر ع���ن تاأّثره العميق بم�سامينه���ا, كونها تحكي 

واقع���ًا جهاديًا ميدانيًا لثّلة من المجاهدين وال�سهداء الذين �سلكوا درب 

 ,Qالت�سحية والإيثار... فكانوا خي���ر اأن�سار لأبي عبد اهلل الح�سين

لذا تراهم في اأعلى درجات الحيوية والمعنوية والعزيمة وهم في اأ�سعب 

الظروف واأ�سر�س �سوح القتال.

من هنا ي�سّرنا في مركز نون للتاأليف والترجمة اأن نقّدم هذا الكتاب 

اإل���ى اإخوانن���ا واأخواتن���ا راجين م���ن المولى العل���ي القدي���ر اأن يوّفقهم 

لقرائته وال�ستفادة من درو�سه وعبره.

والحمد هلل رب العالمين

مقدمة





»السللام عليكم يا أولياء اهلل وأحّباءه، السللام عليكم 

يللا أصفيللاء اهلل وخيرتلله، السللام عليكم يا أنصللار دين اهلل 

وأعوان ولّيه ...

يللا آيللات اهلل، يا معجزات اإليمان، يا دالئل سللمّو اإلنسللان 

الخالد...

 يا وروًدا حمراء لم يسللتطع كّل فسللاد العالم المعاصر 

وتلّوثه، أن يمنع من تفّتحها،

 يا برًقا شديًدا أنار دنيانا المظلمة.. 

يا حّجًة دامغة على قاصللري النظر، أولئك الذين يعتبرون 

أّن رقّي اإلنسان اإللهّي غير ممكن في عصر غلبة الماّدة.

لقللد أحييتللم فينللا ذكريللات مسلللمي صدر اإلسللام، 

وأظهرتللم الصللدق واإلرادة والفنللاء فللي اهلل، أكثر منهم. 

أولئك الذين سللنحت لهم فرصة االسللتفاضة المعنوّية 

والقلبّيللة، مللن أنفللاس النبللّيP وآيللات القللرآن المنزلللة 

)1( كلمة دّونها �سماحة الإمام القائد الخامنئّي )حفظه اهلل( على حا�سية الكتاب, بعد النتهاء من مطالعته.

خير االفتتاح)1(



المتتاليللة. لكللن مللاذا عنكللم؟!! لقللد جّسللدتم الخلوص 

ا، وصرتم جنوًدا الئقين لذلك اإلمام الذي كان  والتقللوى حّقً

بحٍق، مظهر الخلوص والتقوى.. سام اهلل عليه وعليكم، 

وهنيًئا لكم رحمة رّبكم.. 

كتبلله بيمينه الللواّزرة، أسللير أمانيلله وذليل نفسلله، علّي 

الحسللينّي غفر اهلل له ورحمه، وحشللره مللع أوليائه وألحقه 

بهذه الزمرة الطيبة. آمين. 

تّمللت مطالعللة هللذا الكتاب فللي الثالث عشللر من رجب 

لسنة 1411هل بعين مليئة بدموع الشوق وحسرة الزيارة.

الإمام ال�شيد علي الخامنئي{



عمل���ت تحت اإمرة »مدني« �سنة كاملة, وم���ا زلت اإلى الآن منده�ًسا 

م���ن اأفعاله! لعمري اإّنه فيلٌق بح���ّد نف�سه! ول يدري اأحدنا اأي�سحك من 

عجيب اأفعاله اأم يبكي. كّنا ل ن�ستطيع اأن نثبت على حال في مح�سره: 

ت���ارة ن�سع���ر بالمهاب���ة, واأخ���رى ن���ذوب ع�سًقا! هك���ذا كان يق���ول الأخ 

»خادمي«. 

ث���ّم يكم���ل: بدنه يدّل على اأّن���ه »موؤمن«, هك���ذا كان ي�سفه اإخوانه! 

كان مظه���ره يحرق القلب! ج�سم نحيف, عينان غائرتان في وجه برزت 

عظامه من �سّدة ال�سعف. لم يكن »مدني« الرجل المنا�سب في المكان 

المنا�سب حّتى في نظر الأ�سخا�س العادّيين, فكيف بالذين يزدادون كّل 

يوم �سبًرا؟! ولكّن روح الحقيقة هي اأّن خ�سلًة من �سعره, اأثمن من وجود 

هوؤلء المّدعين المتكّلفين باأ�سره, ومن كّل ما يملكون وما ل يملكون. 

كان كّل م���ن ي�سم���ع ا�سم »مدني« ينتظ���ر اأن يقاب���ل اإن�ساًنا �سخًما! 

وحينما ي���راه في المّرة الأولى, يظّنه �ساعي البريد في الكتيبة اأو عامل 

»الإ�ش���ارة« فيها كحّد اأق�سى. ولكن عندما يعل���م اأّنه قائدها, قائد تلك 

الكتيبة المدّرعة, ُيرّدد في نف�سه غير ُم�سّدق: »جّل الخالق«!

ويتابع »خادمي« حديثه فيقول: 

»يا علّي«
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في ذلك اليوم اآذتنا الدّبابات العراقّية كثيًرا. وفي النهاية, وبعد اأن 

اأطلقن���ا جميع ال�سواريخ باّتجاهها, ا�ستطعنا تدمير معظمها, وما بقي 

منها �سالًما, لذ بالفرار من �ساحة المعركة. 

حًق���ا اإّنهم اأع���داء جبناء! كيف ل, ولو اأّنهم بق���وا في اأر�س المعركة 

وقاتلوا, لم نكن لنمتلك �سيًئا نواجههم به! بحّق الح�سين Qلم يكن 

يتوّفر لدينا اأّي عتاد اأو ذخيرة! 

لقد �َسَكنْت خواطرنا, و�سعرنا في تلك اللحظات باأّننا ن�ستطيع اأخيًرا 

التق���اط اأنفا�سن���ا. لكّننا لم نكد نجل����س لن�ستريح, حّتى اأط���اح انفجاٌر 

رهيب بن�سف ال�ساتر الّترابّي, وعال ركامه في الهواء! وعلى الفور هدر 

�سوت دّبابٍة عراقيٍة تتحّرك خلف ال�ساتر الترابّي. 

لم تك���ن تلك اللحظات لتو�س���ف. كان �سوت الدّباب���ة في كّل لحظة 

يقترب مّنا اأكثر فاأكثر, ولم نكن في ذلك الحين نملك اأّية طلقة للدفاع 

ع���ن اأنف�سنا. اأح�س�سنا بثقله���ا يكتم اأنفا�سنا, كاأّنم���ا جنزيرها يتحّرك 

على �سدورنا ويطحنها وينتزع قلوبنا من مكانها. 

 ل���م نكن نملك طلق���ات اأو �سواري���خ. ولم نكن نملك الح���ول والقّوة 

للمواجه���ة! وكيف لنا اأن نجابه الدّبابة بالر�ّسا�س؟ اإّل اأّنه كان »لمدني« 

راأي اآخر!

..»ي���ا علّي«.. م���ن جديد عاد »مدني« ليظهر! حم���ل الر�ّسا�س وقفز 

فوق ال�ساتر الترابّي, ث���ّم قال بلهجته الأذربيجانّية الجميلة: »اأنا ذاهٌب 

اأّيها الإخوة« ! 
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- اإلى اأين؟! 

لكّن »مدني« لم يكن من اأهل التو�سيح والبيان. وكان على من يريد 

معرف���ة الجواب اأن ي�سرع اإل���ى خلف ال�ساتر. راأيناه بعيوننا هذه يذهب, 

اإّل اأّننا لم ن�سّدق! الجميع ُذهلوا, ووثبوا فجاأة كالم�سعوقين بالكهرباء 

ف���وق ال�سات���ر. كان »مدن���ي« ي�سّد الخط���ى نحو الدّبابة كم���ن عثر على 

�سديقه القديم بعد طول انقط���اع. وكانت الدّبابة قد ثبتت في مكانها, 

تنتظر ب�سوق مثله فاتحة ذراعيها لحت�سانه. 

- ... »مدني«! ماذا تفعل؟! هل ُجننْت!... ارجع!

ترّن���ح ر�سا�سه كالمع���ول فوق كتف الفالح, وهو يتق���ّدم بخًطى ثابتة 

اإل���ى الأم���ام... حّتى تلك الّلحظة ل���م تكن الدّبابة ق���د تحّركت. فجاأًة, 

اأدارت �سبطان���ة مدفعه���ا! ومثلما يدور رمح ليخت���رق قلب الإن�سان, دار 

المدفع لي�ستقّر في مقابل »مدني«.

قب����س الأخ »رحمت���ي« دون اأن ي�سع���ر على حفنٍة م���ن التراب, واأخذ 

ي�سغط عليها دون وعي, و»مدني« يقترب في كّل لحظة اأكثر فاأكثر... 

وح���ده »مدن���ي« واإله »مدن���ي« يعلمان باأّية نّية واأّي���ة اإرادة ولأّي دافٍع 

قام بما قام به! 

عندم���ا و�سل اإل���ى م�سافة خط���وات م���ن الدّبابة, وق���ف على هيئة 

���ا دون اأن ترتفع ي���ده وتقب�س على  المظل���وم مائ���ل العن���ق, وح���ّدق مليًّ

ّن���ه ينتظر اأن تبادل���ه الدّبابة 
ّ
الزن���اد. حًق���ا كان حائًرا مثلن���ا! بدا وكاأ

اأطراف الحديث!
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 كان���ت لحظ���ات �سعبة, لي����س على »مدن���ي«, بل علينا نح���ن. كاأّنما 

بنا باألٍم  �سِ
ُ
حّملنا على اأكتاٍف مك�سورٍة وعاجزٍة, �سخرة عظيمة الثقل! اأ

ف���ي الروؤو����س ودوار �سديد, واأظلم���ت الدنيا في عيونن���ا واأوح�ست. هل 

�ستكون النهاية الآن, اأم بعد لحظات؟! 

كان »مدن���ي« �سامًتا والدّبابة كذل���ك, وكان �ساكًنا وهي كذلك! اأّما 

نح���ن فكّنا كاآتون ناٍر ملته���ٍب, ننتظر بال حيلة اأن يتقّطع ويتناثر في اأّية 

لحظ���ة. كانت لحظة �سوؤم ل فرار منها! والنتظ���ار األقى بظّله المخيف 

والقات���ل. كّنا كمن يرغب في اأن ي�سمع ويخ�سى ذلك في اآن, ويرغب في 

اأن ي�ساه���د ما �سيح�س���ل دون اأن يجروؤ على ذلك... اأيكون ذلك الآن اأم 

بعد لحظات؟! 

فج���اأة, ُفت���ح غطاء كّوة الدّباب���ة, وارتفعت من داخله���ا يدان اثنتان 

متحاذيت���ان, وم���ن خلفهما بدت �سبطان���ة ر�ّسا�س وخ���وذة كتب عليها: 

»دخيل الخمينّي«!. وما هي اإّل لحظات حّتى عال »مدني« ظهر الدّبابة 

واأ�س���ر الجن���دّي العراق���ّي وهو ُيم�س���ك باأذن���ه, وي�سرخ ب���ه: ُد�ْس على 

الوقود.. »اأعِط وقوًدا! 

 
)1(

دا����س الجندّي العراقّي على الوقود, فاإذا بالغول الأ�سود المرّو�س

.
)2(

يدّب نحونا.... {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ}

)1(  الدبابة.
)2(  �سورة الأنفال,الآية:18.



ح���ّب الرج���ال ذوي القامات الق�سي���رة وبالخ�سو����س ذوي الهمم 
ُ
اأ

هيم ف���ي حّبهم اأ�سعى بكّل قّوتي اإل���ى مرافقتهم باأّية 
َ
العالي���ة. وحينما اأ

و�سيلة كانت!

خت���م »خادمي« كالمه وه���و يميل براأ�سه جذًل, وتاب���ع قائاًل: اليوم, 

اأ�سعفن���ي الح���ّظ باأن اأك���ون �ساعًة من الزم���ن في �سّيارة »مدن���ي« قائد 

الكتيب���ة, واأن اأرافقه اإلى منطقة »كرخه نور«. وتمّثلْت �سعادتي الأخرى 

باأّنن���ي ا�ستطعت خ���الل ذلك اأن اأنفذ اإل���ى قلبه المتاأّل���م, واأ�سمع اآلمه 

بنف�س لهجته الآذرّية الف�سيحة حيث قال:

كّن���ا ق���د حو�سرنا ف���ي ذلك الي���وم! كنت وح���دي ومع���ي اهلل, ومن 

حول���ي جثث القتل���ى وهي���اكل الدّباب���ات العراقّية المحترق���ة, واأج�ساد 

اإخوان���ي ال�سه���داء الذين فقدتهم قب���ل لحظات. وفي الط���رف الآخر, 

كان العراقّي���ون يقتربون, وهم ُيجه���زون على جرحانا الذين يقعون في 

اأيديه���م. جل�سُت عند روؤو�س ال�سهداء واأخذت راأ�س كّل واحد منهم على 

ح���دة. و�سعته على ركبتي وقراأت ل���ه الفاتحة. كان قلبي ينوء بما لقاه, 

ا ولم اأعد اأعرف �سيًئا عن م�سيره. لقد كان  وق���د اأ�سعت »ال�شّي���د« اأي�سً

»ال�شيد« المغفور له قائد العملّيات , وكنت اأنا معاونه اآنذاك. 

»مدني« يبوح بِحمله 
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ف���ي تل���ك اللحظات العرفانّي���ة, بلغُت مقام القرب م���ن ال�سهداء, 

و�سع���رُت باأّنه���م جميًعا يكّلمونن���ي. وكنُت عاهدته���م اأن اأكون الأ�سير 

ال���ذي �سيحفظ دماءهم في زنازين بغداد, ويحمل ر�سالة كربالء اإلى 

ال�سام. 

وبينما اأنا اأريح جثمان اآخر ال�سهداء على التراب, �سّدني الف�سول 

اإل���ى اأن اأعلو اإحدى الدّبابات الت���ي �سقط بداخلها قتيالن عراقّيان. 

ب���دا وا�سًح���ا من قمرة القي���ادة ال�سالم���ة اأّن كليهما ُقت���ال بال�سالح 

�سيبت باأي 
ُ
الخفي���ف. وبا�ستثناء اأ�سرار جزئّية, لم تكن الدّبابة قد اأ

عيب..

تنازعن���ي �سعور بالأمل ا�ستعل في قلب���ي, وتعّلقت عيناي بالعراقّيين 

الذي���ن كانوا يقتربون في كّل لحظة اأكثر فاأكث���ر. كان علّي القيام بعمٍل 

م���ا على الفور! ولكن لم اأكد اأنتهي من اإخراج الجّثة الثانية, حّتى اأ�سرع 

العراقّيون نحوي. اأغلقُت فتحة كّوة الدّبابة ب�سرعة, وانهمكُت بدٍم بارٍد 

بالعم���ل محاوًل ت�سغيلها. وب�س���ّق الّنف�س, �سارت الدّباب���ة نحو الطريق, 

واأ�سح���ى العراقيون الآن يف���ّرون مّني, وهم يطلقون الن���ار علّي من كّل 

�سوب. 

في تلك اللحظة تذّكرُت »ال�شّيد«. ال�سّيد »مهدي اللََّجَوْردي«. هل يا 

�سر اأم اأّنه ا�سُت�سهد؟
ُ
ترى اأ

اإن �ساء اهلل يكون �سالًما.

كان اأمامي العار�س الح�ّسا�س � وهو ممرُّ �سّيٌق اأمامّي � اإن اأنا عبرته 
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�ساأنجو! ومن حّظي اأّن الدّبابة التي كنت اأقودها عراقية؛ وكانت �سبيلي 

اإل���ى النجاة؛ فقّلة من الأ�سخا����س كانوا �سي�سّكون فيها وهي تتحّرك في 

المكان. 

كنُت قد اقتربت من الم�سيق, حينما راأيُت ثالثة اأ�سخا�س مطروحين 

عل���ى الأر�س, ف���ي الّرمق الأخير من الحياة. لكّنهم م���ا اإن راأوا الدّبابة 

حّت���ى �سارعوا اإلى الزحف جانًبا. وفهمُت من محاولتهم الن�سحاب من 

اأم���ام الدّبابة, اأّنهم من عداد قوّاتنا! وفي تلك اللحظة �ساهدُت ما اأثلج 

�سدري اأكث���ر باألف مّرة من الفرار والتحّرر. فاأحد اأولئك كان »ال�شّيد« 

ال���ذي ا�ست�سهد فيما بعد, اأّم���ا الآخران فكانا م���ن المقاتلين الم�سّنين 

ف���ي فرقتنا. وحّتى تلك اللحظة ظّنوا اأّنن���ي عراقّي. فتحُت غطاء الكّوة 

ب�سرعة واأريتهم نف�سي.

اأثار �سعودهم اإلى الدّبابة �سّك العراقيين الذين كانوا عند الممّر؛ 

ف�سّدوا الطري���ق. ومع ت���الوة {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 و�سع���ت قدم���ي على دّوا�س���ة الوقود, 
)1(

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ}
. وفي غم�سة عي���ن عبرنا,  واندفع���ُت بالدّباب���ة فته���اوى ال�سّد اله����سّ

مِطرنا بقاذفات »االآر 
ُ
واأ�سح���ى الممر خلفنا. وما هي اإّل لحظة حّتى اأ

ب���ي ج���ي« من الخلف. كان اهلل هو الذي يحرف م�سار هذه ال�سواريخ, 

ونحن نقراأ {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ...}.

fff

)1(  �سورة ي�س,الآية:9.





الي���وم ه���و اأّول اأّيام محّرم. خاط »مدني« قطع���ة قما�س �سوداء فوق 

جيب قمي�سه كتب عليها »ال�شالم عليك يا اأبا عبد اهلل«.

ف���ي تلك الأّي���ام, كان »مدني« يرك���ب دّراجة نارية حم���راء, ح�سل 

عليه���ا حديًثا من الجي�س. بدت دّراجته كح�سان عالي الظهر, وبدا هو 

كفار����سٍ هماٍم يعلوها. وعلى الرغم م���ن اأّن ال�سيف كان يلفظ اأنفا�سه 

 المحرقة كانت لقربها من الأر�س, 
)1(

الأخي���رة, اإل اأّن �سم�س »�شلمج���ه«

تن�سَج قامة كّل ظّل على بدن ال�سحراء القاحلة! 

ي  �سارت الوجوه �سوداء, وابتّلت الثياب بالعرق من الراأ�س حّتى اأخم�سَ

القدمي���ن. وفي كّل موقع, ابت���دع مقاتلونا حيلة لدفع الحّر. ربطوا قطعة 

م���ن الخ�سب بحبلين متدليين م���ن ال�سقف, ثّم ربطوا حباًل اآخر بها من 

الأ�سف���ل يمّكنهم من �سّدها واإرخائها, ف�س���ار لديهم مروحة يدوية! في 

ذاك القي���ظ عادة ما كنُت اأتجّول بقمي�سي الداخلّي, لكن اأمام »مدني« 

لقي 
ُ
كان ل���دّي حياٌء خا�ّس. كنت عند ح�س���وره األب�س بّزتي الع�سكرّية, واأ

ال�سالم فاأ�سمع رّده, ونتبادل ال�سوؤال عن اأحوال كلٍّ مّنا.

fff

)1(  �سلمجه: منطقة عملّيات في تلك الأثناء.

سأعود صبيحة عاشوراء
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كان وق���ت الع�سر قد اقترب, وفيما اأنا جال�س داخل الموقع, اأ�ستمع 

اإلى الراديو الذي كان يبّث اأ�سعاًرا عرفانّية غزلّية: 

»اأّيها العا�سق المجنون 

اأح�سر لحظة اإلى الخرابات 

فكاأ�سك من خمر الب�ستان 

ثّم تعال بعدها اإلى المناجاة..« 

انبرى الم�سوؤولون عن توزيع طعام الع�ساء, ينادون على الرجال, ولم 

يك���ن الظالم قد حّل بعد, وال�سم�س ت�سّع ف���وق الروؤو�س. فهنا ُيح�سرون 

طعام الع�ساء في حدود ال�ساعة الرابعة ع�سًرا.

 تف���ّرق الإخ���وة �سيًئ���ا ف�سيًئا بعيًدا ع���ن ال�سّيارة بع���د اأخذ الطعام, 

ت���ه. هممت بالدخول اإل���ى الموقع, لكّني  وكن���ت اأنا اآخ���ر من اأخذ ح�سّ

راأي���ت »مدني« ينعطف بدراجت���ه الحمراء من منعطف »�شم����ران« اآتًيا 

نحونا. عل���ى الفور و�سعت الطعام جانًب���ا, ورجعت لأقف على طريقه, 

ك���ي اأ�ساأله عن اأحواله. كان �سوت �سّيارة الطعام المبتعدة, يختلط في 

اأذن���ي ب�سوت مح���ّرك دّراجة »مدني« التي باتت عل���ى م�سافة ق�سيرة 

مني. 

فج���اأة, م���ّزق الف�ساء �سوٌت م���دوٍّ لقذيف���ة ه���اون! دار راأ�سي وحار 

فك���ري, فالإنفج���ار �سديد. على الف���ور انت�سر الدخ���ان ورائحة البارود 

داخ���ل الموق���ع. اأن�سّت خائًفا؛ ك���ي اأتعّرف اإلى �ساح���ب ال�سرخة. كم 

ه���ي زاجرة! اإّنها �سرخة »مدني«! ولعّلها �سرخة لم تخرج من حنجرته 
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يوًما, ب�سبب عنفوانه ووقاره. �سرخة ما اأ�سرع ما نجد معناها الحقيقّي 

»يا اأبا الف�سل... يا اأبا الف�سل...«

و�سل���ُت اإليه قب���ل الآخرين, وعاينت���ه و�سط الت���راب والغبار. كانت 

الدّراج���ة قد �سقطت على قدميه وهو م���ا زال ينادي. ارتبكت... حملته 

م���ن تحت اإبطي���ه حّتى اأخرجه من تح���ت الدّراجة, لك���ن... ذهلت لما 

راأي���ت, فقدمه الي�سرى المعّلق���ة فقط بالجلد الدقي���ق, كانت قد بقيت 

تح���ت الدّراجة, بينم���ا خّزانها المثقوب ين�سّب من���ه الوقود كالميزاب 

على جروحه. 

رفع���ُت الدراجة عن قدم »مدن���ي« ب�سرعة, و�سحبته �سيًئا ف�سيًئا اإلى 

اأم���ام الموقع. كانت رجله المعّلقة ُت�سح���ب خلفنا على الأر�س. في هذه 

اللحظ���ة و�سل الإخوة, وتعاونوا على ربط رجله من فوق الركبة. و�سعنا 

»مدن���ي« داخل �سّيارة الإ�سعاف, لكن كالمه الأخير األهب م�ساعري من 

جديد: »�شاأعود بعد ع�شرة اأّيام!«. 

fff
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اليوم هو يوم عا�سوراء, وقلبي حزين لأجل »مدني«. قالوا اإّنه �سياأتي 

في هذا اليوم, لكّن اأحًدا لم يكن لُي�سّدق ذلك, اإلى اأن راأوه في النهاية 

باأعينه���م, يخّط الأر�س فوق �سحراء »�شلمجه« بقدٍم واحدة وعّكازين, 

ويم�سي دون اأن يقبل م�ساعدة من اأحد, نحو خنادق الخّط الأمامّي.



تحك���ي ه���ذه ال�سطور ع���ن �سالب���ة ال�سّيد »عل���ي ر�شا الق���وام«, 

م�ساع���د قائ���د كتيبة »نوح« ف���ي الفيلق الح���ادي والع�سري���ن, فيلق 

»الإم���ام الر�ش���اQ« ... ذكريات عظيمة ومهيب���ة اأ�سبه بالخيال 

منها بالواقع... اأكتبها فقط لمن يوؤمنون باإيمانه! 

كان���ت المّرة الأولى التي راأيُت فيها »عل���ي ر�شا«, قبل ع�سرين يوًما, 

, حيث اجتمعنا مع الإخوة بعد 
)1(

ف���ي الم�سجد الجامع لمنطقة »كا�شمر«

عملّيات »كربالء 4« لتحليل ما جرى. دخل »علي ر�شا« اإلى ذلك المكان, 

فتحّل���ق حوله معظم الإخوة مّم���ن عرفوه. كان �سابًّا طويل القامة, واآثار 

 من 
)2(

الجبه���ة ما زالت على ثيابه, ويمك���ن جمع حفنة من رمل الجنوب

على بنطاله الع�سكرّي. �سافح الإخوة فرًدا فرًدا, ونادى واقًفا وهو على 

نف�س تلك الأهّبة: »من �شياأتي؟« 

ل���م يكن ق���د م�سى على رجوعنا م���ن عملّيات »كرب���الء 4« اأكثر من 

يومين, فاإذ بنا ن�سّد الرحال نحو »�شلمجه« بدعوة من »علي ر�شا«. 

fff

)1(  كا�سمر: مدينة �سغيرة, في محافظة خرا�سان, تقع جنوب ني�سابور.
)2(  هي منطقة الحرب المفرو�سة اأيام الهجوم العراقي الغا�سم على الجمهورية الإ�سالمّية.

ليل األهوار
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جل�سنا في اإحدى مق�سورات القطار الذي كان يقّلنا. طريق ال�سفر لياًل 

اأت����اح لن����ا التاأّمل في �سخ�سّية هذا القائد الذي كان����ت كّل �سفة من �سفاته 

تبعث على الإعجاب: التوا�سع, الوقار, الرحمة, ح�سن الُخُلق, طيب الكالم, 

مجموعة من الخ�سال الحميدة والجّذابة زادت من تعّلقي به.

كان براأ�سه الملت�سق بزج���اج النافذة, يرقب ال�سهل الممّتد اأمامه, 

فيم���ا ت�سّم���ر نظري على م�ساهد الن���ور والظلمة المترائي���ة فوق ال�سهل 

يعك�سه���ا �سي���اء القم���ر الم�ستلقي فوق���ه. ان�سغ���ل بقّية الإخ���وة بتبادل 

اأط���راف الحديث. وبينما كنت اأدي���ر وجهي, لمحت »عل���ي ر�شا« ينظر 

نحوي, وجرى حديث بيننا:

- »يا لليل هذا الوادي!«, قال »علي ر�شا«.

- »منير بنور القمر!«, اأجبته.

- »اأيمتاز ب�شيٍء اآخر؟« 

-»ال�شكون«. 

- »اأِمن �شيء اآخر؟«

- »اأحًقا تق�سد ما ت�ساأل عنه؟« 

اأجاب �ساحًكا : ماذا اأفعل, هي عادة عندي! 

فقد كان »علي ر�شا« معّلًما في قرية »حاجي اآباد« في منطقة »كا�شمر«.

fff
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 �سم���ت ثقيل. كن���ُت اأحّرك 
)1(

اأ�س���دل اللي���ل �ست���اره, وع���ّم الأه���وار

المجداف بهدوء على �سطح الماء, والقارب ين�ساب على �سفحة النهر, 

ي�س���ّق عبابه نحو الأم���ام. وقف »علي ر�شا« خلفي عل���ى �سطح القارب, 

ونظ���ر اإلى الجهة المحاذية... كنت اأعلم اأّنه يلتهب حما�ًسا, واأعرف ما 

الذي يدور في فكره, وفي اأذهان جميع الأخوة في كتيبة »نوح«.

غًدا ليلة العملّيات, عملّيات »كربالء 5«.. 

ارتجف قلب���ي واأنا اأفّكر بما �سيحدث في الغد. وفي داخلي المرهف 

اختل���ج �سعور م�سّوق وجميل, احتّل تفكي���ري بالكامل. ومن تلك اللحظة 

كان م�سهد الغد يتراءى اأمامي, حيث ينتظر �سروق ال�سم�س ليتحّقق. 

»اأخِف�ض راأ�شك!« 

تمّددُت على �سطح القارب فور �سدور الأمر من »علّي ر�شا«. تبّلّل 

خّدي و�َسَرت اإليه البرودة. ت�سّرب عبق »الأهوار« اإلى م�ساّمي, وكاأّني 

اأتح�ّس�س ج���ذوع الق�سب الخ�س���راء. اأخذُت نف�ًسا عميًق���ا واأغم�سُت 

, ومن خلف جفوني المغم�سة, بريٌق 
ّ
 لحظة, وفجاأة, بهر عين���ي

ّ
عيني

لم���ع. قنبلة م�سيئة اأحرقت الظلمة فوق روؤو�سنا! وبعد عّدة لحظات, 

تاب���ع الق���ارب ان�سياب���ه مخترًقا �سك���ون »الأه���وار«, وتابع���ُت تحريك 

المجداف بهدوء, و»علي ر�شا« في �سمته ُيحّدق اإلى الجهة المحاذية 

بهيام. 

fff

)1(  منطقة في جنوب اإيران في محافظة خوز�ستان.
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كان الن�سي���م يهّب فيلفح وجه���ي ببرودته ورائحت���ه العفنة. وتناهى 

اإل���ى اأ�سماعنا �سوت نغمات متقّطع���ة ت�ساعدْت من بين اأعواد الق�سب 

المتراق����س على نفح���ات ذلك الن�سيم. كان نظ���ري م�سّمًرا على »علّي 

ر�ش���ا« طيل���ة الوقت. فجاأة, التفت بوجهه اإلى ال���وراء. بحثُت عن عينيه 

ف���ي الظلمة. هّز راأ�سه م�سي���ًرا اإلّي, فحّولُت مج���رى القارب اإلى جانب 

ال�ساطئ. لقد و�سلنا اإلى الخط الأمامّي للجبهة. 

»�شاأتفّح�ض خّط الجبهة واأعود �شريًعا!« 

قفز من القارب, وان�سّل بهدوء وخّفة بين الق�سب. 

fff

ت�سّل���ل �سقي���ع لي���ل الأهوار اإل���ّي من ف���وق لبا�س الغو����س الذي كنت 

اأرتدي���ه, و�سلبن���ي كّل اأف���كاري. رحُت اأف���رك يدّي اإحداهم���ا بالأخرى, 

واأمّررهما فوق وجهي ف���ي الوقت الذي رّكزُت نظري على الم�سار الذي 

�سلكه »علي ر�شا«, بانتظار عودته. 

كان���ت الري���ح تراق�س ج���ذوع الق�سب, فتبع���ُث اأ�سكاله���ا الموهمة 

ال�سط���راب في نف�سي. وقفُت ونظرُت اإلى خ���ّط الجبهة. وفجاأة, األقى 

�س���وت انفج���ار �سعيف بثقل���ه على �سطح الق���ارب. خفق قلب���ي ب�سّدة, 

وا�ست�سلمُت لهذا الثقل الذي �سحق كّل وجودي تحته. 

- ل يكونّن »علي ر�شا..؟« 

تق���اذف ال�سط���راب والوهم روحي. وعدُت مج���ّدًدا اإلى النتظار.. 

م���ا كان �س���وت النفج���ار ذاك؟ اإن كان »عل���ي ر�ش���ا« قد ج���رح, فكيف 



 اةه أا وأع  27

�ساأ�سحبه؟.. وماذا عن عملّيات الغد؟ 

نه�س���ُت ونزلُت م���ن القارب, وب���داأُت اأ�سي���ر م�سغ���وًل بالإجابة عن 

الأ�سئل���ة التي تالحقت في ذهني. وتوّغلُت في الم�سير. و�سلُت اإلى خط 

الجبه���ة. بداأت اأتنّف�س ببطء. عبرت م���ن بين الأ�سالك ال�سائكة, وعلى 

م�ساف���ة قليل���ة, راأيُت »علي ر�ش���ا« كالظّل, جال�ًسا يح���ّدق بالمنظار اإلى 

الط���رف المقابل. تقّدمُت اإلى الأمام ب�سع خطوات نحوه, وقلُت ب�سوت 

مكتوم:

- »علّي...«

دعان���ي اإليه باإ�س���ارٍة من يده. و�سل���ُت اإليه بقفزٍة واح���دة, وو�سعُت 

اأذني بالقرب من فمه. 

»�شوف اأبقى هنا حّتى م�شاء الغد. ليبداأ الإخوة تحّركهم من نف�ض   -

هذا المكان، اذهب!«

 رجع���ُت ب�سرعة. لم اأقل حّتى كلمة واح���دة. كنت اأعلم اأّنه يقوم بما 

عليه بنجاح على الدوام. 

fff
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من���ذ الأم�س وحّتى هذه الليلة, َبَلَغت روحي الحلقوم.. اجتزُت الممّر 

اأ�سرع من الجميع, حّتى اأ�سل اإليه.

هه.. هناك! اأ�سرُت بيدي نحوه. رك�سُت م�ستعجاًل كي اأبلغه.  -

»علي لقد جئنا... علي!«   -

لكّن���ي تجّمدت ف���ي مكاني فجاأة, ورح���ُت اأحّدق في الظ���ّل الجال�س 

اأمام���ي! كان���ت رجاله ق���د قطعتا م���ن الركبتي���ن, ويداه كمث���ل وتدين 

محكمي���ن اأبقت���ا على و�سعّية جلو�س���ه! اإّنه ذلك النفج���ار, رفع �سورته 

الملكوتية نحو بارئها... 

اآه, يا لليل هذا الهور! 

fff



كن���ت ق���د ا�ستلقيُت عل���ى �سرير اأ�ساه���د الأخبار عب���ر التلفاز. وفي 

�سياق تمجيد بط���ولت المجاهدين, اأعلن المذيع عن خبر تحرير جزر 

»بواري���ن«, فغمرت وجوه جمي���ع الإخوة عالمات ال�س���رور والطماأنينة, 

و�ساح اأحد الجرحى بعنفوان: »ل�شالمة مجاهدي الإ�شالم �شلوات...«

مالأ ف�س���اء الغرفة �سوت ال�سل���وات العذب. غمرتن���ي ال�سعادة في 

تل���ك اللحظة, وتمّنيت اأن اأتعافى؛ لأعاود اللتحاق بالإخوة في الكتيبة. 

بُت ب�سظّية في الأمعاء خالل عملّيات  �سِ
ُ
كن���ت في كتيبة »ميثم« عندما اأ

»كرب���الء 5«. ومن ث���ّم ُنقلت اإلى هذه الم�ست�سفى للعالج, كان ذلك قبل 

اأّيام عّدة. 

كان الُبع���د عن الإخوة من جهة, وجراح���ي البالغة من جهة اأخرى, 

عُت لث���الث عملّيات  خ�سِ
ُ
يوؤذيان���ي ب�س���ّدة؛ وكنت حتى يومنا ه���ذا, قد اأ

جراحّية, والعملّية الرابعة في انتظاري!

في هذا الوقت, دخل جالل - اأحد اأ�سدقائي الأوفياء - اإلى الغرفة. 

كان �ساع���ي بريد كتيبة »مالك الأ�شتر« من الفيل���ق ال�سابع والع�سرين, 

فيل���ق محّم���د ر�س���ول اهللP, وقد اأ�سابت���ه ر�سا�سة ف���ي وجهه جعلته 

طريح فرا�س المر�س. 

خادم الزّهراء
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���ا ذا قلٍب حيٍّ يمنح المعنوّيات لالإخوة دائًما؛ عندما  كان جالل �سابًّ

راأيُته, ا�ستويُت في فرا�سي قلياًل و�سّلمُت عليه. قّبل جالل جبهتي وقال: 

»لك �شالمي الخال�ض. كيف حالك؟« 

 قلت: »هه، ما زلت اأتنّف�ض! ما الأخبار؟«.

نظ���ر اإلّي بحنان وقال: »عندي لك خبٌر مه���ّم. اأعطني اأجري حّتى 

اأتكّلم«. 

���ر كمبوت الكرز  قل���ت: »حا�شر يا اأخي، اأج���رك في الثاّلجة، اأَح�شِ

]علبة الكرز[ وقل الخبر«.
اّ اأح���د الإخوة م���ن كتيبة »ميث���م« وعندما  ق���ال: »لق���د اأح�ش���روا توًّ

ذك���رُت ل���ه ا�سمك, عرفك على الف���ور. قم واقعد عل���ى الكر�سّي النّقال 

حّتى اآخذك اإليه«. 

كان���ت يدي ومعدتي مت�سلتين باأنبوب الم�س���ل واأنابيب اأخرى, فلم 

اأك���ن اأ�ستطيع ال�سير, لكّن���ي نزلت عن ال�سرير بم�ساع���دة جالل - واأنا 

ل اأع���رف ل�س���ّدة �س���روري, راأ�سي من قدم���ي- وجل�ست عل���ى الكر�سّي 

الّنقال... دخلنا الممّر, وبعد لحظات كّنا في الغرفة رقم 12. تفّح�سُت 

, الوجوه المغّبرة للجرح���ى, الذين و�سلوا  بنظ���رة �سريعة وبَوَلٍع خا����سّ

حديًث���ا م���ن الجبهة. وفج���اأة توّقفْت عيناي ع���ن الحركة, بل���ى! اإّنه هو 

 كتيبة »ميثم«, والذي 
)1(

بعينه, »مهدي«, اأحد الإخوة في حظيرة اإ�سناد

كان يعم���ل عل���ى مدفع هاون من عيار 60 ميليمت���ًرا. �سعرُت بفرحِة من 

)1(  ت�سمية ع�سكرّية لمجموعة قتالّية تعمل على اأحد اأنواع المدفعّية وال�سواريخ.
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َمَلَك الدنيا باأ�سرها. �ساَعَدني جالل على القتراب.

اأ على  ���ا. َتَوكَّ كان »مه���دي« يتاأّملن���ي غير م�س���ّدق باأّنني ما زلت حيًّ

رجل���ه ال�سليم���ة, و�سح���ب نف�سه نحو الأم���ام. �سّلمنا اأحدن���ا على الآخر 

وتعانقن���ا والدموع تمالأ عيوننا. ظّل مهدي �ساكًتا برهًة, ُيقّبل وجهي كّل 

حين, ثّم ابتداأني بقوله: »اأََفَرْرَت من عزرائيل مّرة اأخرى؟«

 قل���ُت با�سطراب واأنا اأتنّف�س ب�سكل متقّطع: »ماذا اأفعل؟ الباذنجان 

الم���ّر ل ت�شيبه الآّف���ة«, فارت�سمت ابت�سامة على �سفاهنا نحن الثالثة. 

وبعد ال�سوؤال عن الأحوال, �ساألُت م�ستق�سًيا:

، كي���ف اأحوال الإخ���وة ؟ كيف حال الحاّج ح�شي���ن؟)1( هل هو  »بح���قٍّ  -

بخير؟« 

لق���ي عليه ماء ب���ارد. تغّيرت معالم 
ُ
طاأط���اأ مه���دي راأ�سه. بدا كمن اأ

وجهه وبقي �ساكًتا. ت�سّرب ال�سّك اإلى نف�سي, �ساألُت ثانيًة مت�سّرًعا: »قل 

ب���اهلل علي���ك، ما الذي ح�ش���ل؟ ل تقلق لجروحي. �شّدقن���ي، اأ�شتطيع 

التحّمل. اإن كان لديك خبر، قله لي!« 

ا�ستج���اب لت�سّرع���ي, ورف���ع راأ�س���ه. انح���درت قط���رات الدمع على 

خّديه, و�سالت على الأر�س. كان مترّدًدا؛ لكّنه م�سح دموعه وقال: »لقد 

تخّلفن���ا ع���ن قافل���ة ال�شه���داء من جدي���د... »تق���ي زكائ���ي«, »بابائي«, 

»مجتب���ى ب���رات«, واآخ���رون من الإخوة ف���ي الف�سيل الثال���ث من �سرّية 

ا...«  نينوى ا�ست�سهدوا ليلة اأم�س الأّول. الحاّج ح�سين, اأي�سً

)1(  الحاّج ح�سين طاهري, نائب قائد كتيبة »ميثم«, و�سياأتي الكالم عنه بعد عّدة �سفحات.
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كانت �سفت���اه ترتجفان ولم يك���ن ي�ستطيع اأن ُيكم���ل كالمه. �سددُت 

على يده وحّدقُت في وجهه بنظرات ملوؤها الأمل وال�سوق وقلت له: 

»اأَوُكّن���ا غرب���اء ع���ن بع����ض داخ���ل الكتيبة؟! ل���م يب���َق كالم لم نقله 

لبع�شنا البع�ض، فما بالك الآن؟ لم ل تريحني؟«. 

ه���ّز مهدي راأ�س���ه موؤّيًدا كالمي, وت���اأّوه ثّم قال: »لقد و�ش���ل الحاّج 

ا اإلى اأمنيته... َقِبلته الزهراء O لخدمتها«. ح�شين اأي�شً

ق. هل رحل فعاًل م�ساعد قائ���د كتيبتنا, الحاّج  �س���دِّ
ُ
ل���م اأ�ستطع اأن اأ

المظل���وم ح�سي���ن؟! تبّدل حالي على الف���ور واأح�س�س���ُت اأّن الغرفة تدور 

ب���ي... عندم���ا ا�ستع���دُت وعي���ي وج���دُت ج���الًل ي�سعني عل���ى ال�سرير 

بم�ساع���دة الممّر�س. كان بدني يرتجف. وانهمرت دموعي ثانية عندما 

ا.  ا�سترجعت ذكرى ما قد �سمعته توًّ

تاأّثر جالل لحالي, فقال موا�سًيا: 

»ل تفق���د معنوّيات���ك، اأعل���م اأّي اأمني���ة لديك.. اإن �ش���اء اهلل نحّقق 

نحن الثنان اأمنيتنا«. 

fff
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كانت نظرة جالل ال�سامتة والروؤوفة تحت�سنني. رجعُت اإلى نف�سي, 

و�سرح���ُت ف���ي �سورة الإم���ام المعّلقة عل���ى الحائط, وا�ست�سلم���ُت �سيًئا 

ف�سيًئا لذكرياٍت قديمة: 

ر�سلن���ا في عملّي���ات »كرب���الء 5«. حينم���ا و�سلنا اإلى 
ُ
.... كّن���ا ق���د اأ

 )مع�سكر الجبلي���ن(, اأخذونا اإلى ح�سينّية »الحاّج 
)1(

مع�سكر »دوكوهه«

ا ومحرًقا,   حارًّ
)2(

هّم���ت« داخ���ل المع�سكر. كان طق����س �سهر »�شهري���ور«

وجميع الإخوة يت�سّببون عرًقا. كان الجّو داخل الح�سينية خانًقا يحب�س 

الأنفا����س ف���ي ال�سدور. لم يكن ه���ذا الأمر جديًدا بالن�سب���ة اإلّي؛ لأّنها 

المّرة الثانية التي اآتي فيها اإلى منطقة الجنوب. 

في الدفع���ة الما�سية, كنت »�شاعي بريد« لق�س���م الهتمام باأج�ساد 

ال�سهداء داخل الفيلق, ونلت �سعادة الم�ساركة في عملّيات تحرير مدينة 

 خالل عملّيات »كربالء1«. 
)3(

»مهران«

ق�سينا عّدة �ساعات داخل الح�سينّية دون القيام بعمل محّدد. ا�ستلقى 

بع����س الإخ���وة بقم�سانهم الداخلّي���ة, بّلل���وا كوفّياته���م ومناديل اليد, 

وو�سعوه���ا على وجوههم ليّتقوا- ولو دقائق- حرارة الجنوب الُمجِهدة. 

خرج���ُت من الح�سينّية وتوّجهُت نحو مي���دان المرا�سم ال�سباحية؛ لكي 

ا لمجموعة األوية للحر�س الثورّي ومنه  ا في المناطق الحدودّية الجنوبّية, وكان مقًرّ )1(  مع�سكٌر م�سهوٌر جدًّ
انطلق���ت ع�س���رات العملّيات الوا�سعة وع�س���رات الآلف من المجاهدين اإلى الجبه���ات الأمامّية, وخرج 

الآلف من ال�سهداء, من بينهم اأ�سهر القادة الع�سكرّيين. ُكتب عنهم الكثير من الق�س�س والذكريات, 

وه���و ُيعّد الآن من المعالم الجهادّية والمعنوّية التي تحّج اإليها يوميًّا جموع غفيرة من الطالب وال�سّياح 

وعا�سقي طريق ال�سهداء العظام..

)2(  �سهر من اأ�سهر ال�سنة ال�سم�سية الإيرانية.
)3(  مدينة حدودية, ح�سلت فيها معارك �سارية وكانت محور عملّيات ا�ستراتيجّية.
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اأ�ستعي���د الذكريات الما�سية. كانت غرف���ة الق�سم المذكور تقع بالقرب 

م���ن مكان تجّم���ع المجاهدين. بعد تب���ادل الحديث مع الإخ���وة وتناول 

الغ���داء, �سّليُت وع���دُت ثانية اإلى الح�سينّية. ف���ي طريقي اإليها لحظُت 

خف���وت �سوت الإخ���وة, تعّجبت واأ�سرع���ُت اإلى الداخل فراأي���ُت الجميع 

جال�سي���ن في �سفوف منتظمة, وهم ينظرون اإلى الأمام. خلعُت حذائي 

الع�سك���رّي ب�سرع���ة وجل�سُت في ال�سف الأّول. �ساأل���ُت الأخ الذي يجل�س 

بجواري: »ما الذي يحدث يا اأخي؟«, قال: »ل �شيء! جاوؤوا من عديد 

الفرقة وهم يقومون بتوزيع القّوات«. 

ا.  حب�س���ُت اأنفا�س���ي ولبث���ُت منتظًرا. تناق����س عدد الإخ���وة تدريجًيّ

وعندما بق���ي قرابة 350 اإلى 400 مجاهد, ق���ال الأخ الذي كان ينادي 

عل���ى الأ�سم���اء: » الذين لم ُين���اَد على اأ�شمائه���م، �شيكون���ون اأفراًدا في 

كتيبة »ميثّم« حديثة التاأ�سي�س. لطًفا, فليبقوا في اأماكنهم حّتى يح�سر 

ممّثل الكتيبة, وياأخذهم اإلى المكان المحّدد«, ثّم خرج من الح�سينّية. 

بذهابه بداأ الكالم. كان الجميع يتحّدثون ووجوههم مليئة بعالمات 

ال�ستفه���ام. �ساألُت ال�سخ�س الذي جاورني: »عفًوا ي���ا اأخي، لأّي فرقة 

تتب���ع كتيبة »ميثّم« ؟!. لكّنه كان مثلي يجهل الجواب. بعد عّدة دقائق, 

دخ���ل اإل���ى الح�سينّية رج���ل ح�س���ن الطلعة, وم�س���ى بوقار خا����سّ نحو 

ال�سفوف الأمامّية, ثّم توّقف. كان طويل القامة, مربوًعا, يرتدي الزّي 

خ���ذوا بالنور الذي كان ي�سّع 
ُ
الع�سك���رّي, وكان ينظر اإلى الإخوة الذين اأ

م���ن عيني���ه. بعد قليل �سّلم علين���ا, فرددنا ال�سالم جميًع���ا. وبينما كان 
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ُيخ���ِرج ورق���ة قال: »اأّيها الإخوة ! م���ن الموؤّكد اأّنك���م اأُبلغتم بوجوب اأن 

تخدموا الإ�شالم في كتيبة »ميثّم«. اأنا العبد الحقير, اأحد خّدام هذه 

ا. قد جئُت لكي اأكون في خدمتكم اإن �ساء اهلل. اأتمّنى لكم  الكتيب���ة اأي�سً

جميًعا ال�سّحة وال�سالمة, واأ�ساألكم اأن تحافظوا على الهدوء حّتى اأقراأ 

اأ�سم���اء الإخوة. وليتوّجه الذين ترد اأ�سماوؤه���م بنداء » �شهيد« اإلى تلك 

الناحي���ة وليجل�سوا بانتظ���ام... محّمد اأو�سطي, ر�س���ا �سعباني, محّمد 

ح�سن مبهوت, محّمد ح�سين مبهوت....«.

 كان ا�سم���ي م���ن بين الأ�سماء التي نادى عليه���ا. وبعد عّدة دقائق 

م���ن التاأّم���ل رّح���ب بنا م���ن جديد, وع���ّرف عن نف�س���ه قائ���اًل: »اأّيها 

الإخ���وة ! اأن���ا هذا الحقير المليء بالتق�شير من راأ�شه حّتى اأخم�ض 

قدمي���ه، ا�شم���ي »ح�شين طاهري«. �ساأك���ون اإن �ساء اهلل في خدمتكم 

في ع���داد كتيبة »ميث���ّم«. واقًعا, لم يكتمل بعد اإع���داد محّل اإقامتنا, 

واإلى اأن ي�سبح جاهًزا, �سنقيم ب�سكل موؤّقت في المكان الُمَعّد لكتيبة 

»�شلم���ان«. والآن, ليحم���ل الإخوة اأغرا�سهم, ولياأت���وا خلفي بال�سّف 

مراعين الن�سباط. 

كان هذا اأّول لقاٍء لنا مع »الحاّج ح�شين«. كان يتوّلى م�سوؤولية نائب 

قائ���د الكتيب���ة. كّنا نلّقبه بالحاّج, رغم اأّنه ل���م يذهب اإلى الحّج, وذلك 

ب�سب���ب المحّبة الكبيرة التي كّنا ُنكّنها له. كانت اأخالق »الحاّج ح�شين« 

وطريق���ة معاملته لالآخرين تاأ�سر القلوب وتجعل الجميع ع�ّساًقا له, ولم 

يكن اأحد يترّدد في تنفيذ اأّي من اأوامره مهما بلغت �سعوبة الأمر. 
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بع���د عّدة اأّي���ام على وجودنا داخ���ل المع�سكر, جاء »الح���اّج ح�شين« 

المرا�س���م  لح�س���ور  الكتيب���ة  قائ���د  كاظم���ي«  الف�ش���ل  اأب���و  و»الح���اّج 

ال�سباحّي���ة. ولّما كان »الحاّج كاظمي« م���ن الجرحى, لم يكن ي�ستطيع 

الم�ساركة كّل �سباح في المرا�سم. كان يقول دوًما, وقبل بدء العملّيات, 

اأّن���ه ه���و القائد, ولكن حينما ت���دور رحى العملّيات فالقائ���د هو »الحاّج 

ح�شي���ن«. وبعد تالوة القراآن وقراءة الدعاء, وقف »الحاّج اأبو الف�شل« 

خلف المنبر, وقال بعد المقّدمات: 

ا، الليل���ة الما�شية، حينما كّنا  »اأّيه���ا الإخ���وة! اأحمل لكم خب���ًرا �شارًّ

ف���ي جل�ش���ة للق���ادة، علمنا اأّن القرار ق���د اتُّخذ باأن تتوّج���ه كتيبتنا في 

مهّمة دفاعّية اإلى منطقة مهران«.

ارتفعت اأ�سوات تكبير الإخوة و�سلواتهم. وطلب »الحاّج اأبو الف�شل«, 

روا للتوّجه, خ���الل يومين, اإلى  ف���ي تتّمة كلمت���ه, من الإخ���وة اأن يتح�سّ

منطقة »مهران«. 

اأم�سينا اليومين في نقل اأغرا�سنا, بم�ساعدة ق�سم الهتمام باأج�ساد 

ال�سهداء داخل الفرقة. واأخيًرا, انتهى النتظار وتوّجهنا نحو المنطقة. 

تي���ح لنا, في هذه المهمة, التع���ّرف اإلى »الحاّج ح�شين« عن قرب. 
ُ
 اأ

فه���و ل���م ي�ست���رح حّتى ال�سب���اح, وق���ام بن�س���ر كّل الكتيبة ف���ي الأمكنة 

والمتاري�س المحّددة. كان يجّد اأكثر من الجميع. 

اأذك���ر اأّنه في اإحدى الم���ّرات لم ي�سل الماء والطع���ام اإلى القّوات, 

ووقعن���ا في �سيق �سديد. وعلى الرغم من اأّن »الحاّج ح�شيًنا« كان متعًبا 
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ا, ركب بنف�سه اإحدى ال�سيارات الع�سكرّية وذهب في طلب التموين.  جدًّ

ول���م تكن ال�سم�س قد غربت بعد, حّتى و�سل الحاّج ومعه عّدة قدور من 

الطعام وكمية كبيرة من الخبز وخلفه �سّيارة تنقل الماء. 

 ل���م يكن اأحد يكدح كالح���اّج ح�سين. كان قلياًل ما ينام, يم�سي ليله 

ا متاري�س الإخوة ومواق���ع الكمائن. كان ي�ستريح مّدة �ساعة اأو  متفّح�سً

�ساعتين, ث���ّم ي�ستيقظ عند الخام�سة اأو ال�ساد�س���ة �سباًحا ويقوم بنقل 

الإخوة الم�سطّرين لال�ستحمام اإلى خلف خطوط الجبهة ويرجع ثانية. 

كان يم�س���ي النه���ارات في الحرا�س���ة والليالي في الكمائ���ن, اإلى اأن 

حّل���ت اأّيام مح���ّرم . اأقمنا المجال�س طيلة يوم عا�س���وراء. اأم�سك بع�س 

الإخوة في ذلك الطق�س الحاّر والمحرق عن الطعام, ولم ي�سربوا الماء 

حّتى يوا�سوا الإمام الح�سين)عليه ال�سالم( في عط�سه. وبعد عّدة اأّيام, 

اأخلينا المكان لكتيبة اأخرى وعدنا اأدراجنا اإلى مع�سكر »دوكوهه«.

ا�ستط���اع الإخ���وة ف���ي جه���از الخدم���ات اللوج�ستّية التاب���ع للفرقة, 

وبجه���د كبير, اأن يكملوا بناء مقّر الكتيبة. وبعد رجوعنا, وقبل اأن ُننقل 

اإلى م���كان جديد, ذهبنا في اإجازة لعّدة اأّي���ام, بح�سب النظام المّتبع. 

وبعد ذلك بداأنا دورة تدريبّية جديدة. كان »الحاّج ح�شين« اأحد الإخوة 

الذين قاموا بتدريبنا. فيما بعد, علمنا اأّنه كان الم�سوؤول العام عن علم 

التكتيكات الحربية في كّل مع�سكر الإمام الح�سينQ؛ ولّقب بخليفة 

���ة بين الإخوة  ال�سهي���د »ميث���ّم«؛ وهو ال�سهيد ال���ذي امتلك �سهرة خا�سّ

ب�سبب حزمه وراأفته. كان »الحاّج ح�شين« يجعلنا نرك�س اأحياًنا اإلى اأن 
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ن�سقط على الأر�س من �سّدة التعب. ثّم ياأمرنا على الفور بالزحف وبعد 

ذل���ك بالتدحرج. بالطب���ع, كان ي�ساركنا جميع ه���ذه الأعمال, بل وكان 

اأ�س���رع مّنا. فلو اأمرنا بخلع اأحذيتنا لنرك����س على الحجارة والأ�سواك, 

كان يخلع حذاءه الع�سكرّي قبل الجميع. وعندما كان اأحد الإخوة ُيخطئ 

ويقت�س���ي الأمر اأن ُيعاَقب, كان ينّفذ العقوب���ات جنًبا اإلى جنب مع الأخ 

المعاَقب. 

ة بين���ه وبين الإخوة. كان   اأوج���د ه���ذا ال�سلوك عالقة حميمة وخا�سّ

يعرف اأ�سماءنا فرًدا فرًدا, و�سار �سديًقا للجميع. كان من موقعه يمزح 

ا.  مع جميع الإخوة, وكان رحيًما جدًّ

�س���ارك ف���ي م�سابقات ك���رة القدم وك���رة الم�س���رب والرك�س, مثل 

البقّي���ة, وعن���د الل���زوم كان يظهر بمظه���ر ال�سخ�س الج���ّدّي والّرزين 

ا. كان للحاّج ح�سين تعّلق خا�ّس بالزهراءO, وكان يعتبر نف�سه  جدًّ

خادًم���ا لهاO, وم���ا اإن كان ي�سم���ع با�سمها ال�سري���ف حّتى تغرورق 

عين���اه بالدموع. وكّلما ناح قارئ العزاء ر�شا بور اأحمد في رثائها, كان 

الحاّج يذهل عن نف�سه وتحّلق روحه, ويحترق قلبه بالأنين والدموع. 

وكان �سدي���د التعّل���ق والع�سق ل�سماحة الإم���ام الخمينّي }, وكان 

يل���ّح على الإخوة ف���ي مجال�س الع���زاء والدعاء, اأن يكث���روا من الدعاء 

لنجم جماران المنير. 

 كان �سديد التوا�سع. يحمل المكن�سة وينّظف الغرف, واإن وجد وعاًء 

مّت�سًخ���ا ق���د ُترك في مكان م���ا, كان يغ�سله على الف���ور ويعطيه لالإخوة 
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ف���ي الوحدة اللوج�ستّية. مّثل القدوة لجميع الأخوة, فاأحّبوه. في �سلوات 

الجماعة, كان يقف دائًما في اآخر �سّف. لم يكن يوًما يعتبر نف�سه اأرفع 

من الآخرين.

كّن���ا قد ن�سبن���ا الخيام في »مخي���م كرخه« لإج���راء دورة تدريبّية, 

و»الح���اّج ح�شي���ن« معنا. في اإح���دى الليالي, ا�ستيقظنا م���ن النوم على 

. اأ�سرعُت اإلى خارج الخيمة لأرى ما الخبر. لم تكن  �س���وت انفجاٍر مدوٍّ

رماي���ات القذائف ول اأ�سداء النفجارات تنقطع لحظة واحدة. وعندما 

ل���م اأجد حذائي الع�سكرّي, رك�سُت حاف���ي القدمين؛ لأجد ملجاأ؛ راأيُت 

»الحاّج ح�شيًنا« م�سغوًل بتوجيه الإخوة, فرك�سُت م�سرًعا نحوه و�سحت: 

»اإلى اأين اأذهب يا حاّج؟«. 

قال: »ارك�ض واذه���ب اإلى ميدان المرا�ش���م ال�شباحّية...«. عندما 

و�سل���ُت اإلى هن���اك كان الإخوة مجتمعي���ن. انَقَطَعت الأ�س���وات فجاأة. 

كان���ت ليل���ة مخيفة. وبع���د عّدة لحظ���ات, جاء »الح���اّج ح�شي���ن« وقال: 

»عافاك���م اهلل اأّيه���ا الإخ���وة!« لم يجبه اأحد لعلمنا اأّنه ل يجب التكّلم في 

اللي���ل. وبابت�سامة قال الحاّج : »نعتذر ع���ن الإزعاج، ولكن كّنا نريد اأن 

نختب���ر جهوزّيتك���م. الآن، فليق���ف الأخ���وة الذين ينق�شه���م �شيء من 

التجهيزات في تلك الناحية«. 

تحرك���ُت اأنا وعدد من الإخوة الآخرين اإلى حي���ث اأ�سار. اأِذن الحاّج 

لبقّية الإخوة بالن�سراف, ثّم توّجه نحونا. اأحنينا الروؤو�س جميًعا. كان 

نور القمر قد اأ�ساء الأر�س. َرَمَقنا »الحاّج ح�شين« بنظرة ثّم قال: »اأّيها 
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الإخ���وة ! كم���ا كنُت قد قل���ت، يجب اأن تكون���وا م�شتعّدي���ن دائًما. هذه 

المنطقة منطقة محمّية، لكن ل اأمن بتاًتا لناحية الجهة الأمامّية. 

فماذا اأفعل بكم الآن وقد خالفتم النظام؟«

لم ُنِج���ب. انحنى »الح���اّج ح�شين« وخلع ح���ذاءه الع�سكرّي, ففهمنا 

ق�سده وخلع الإخوة اأحذيتهم. اأّما اأنا فقد كنت حافًيا منذ البداية. ر�ّس 

الحاّج الجميع في �سفٍّ واح���د واأعطى الأمر بالتحّرك. كانت الأ�سواك 

والحج���ارة ال�سغي���رة تنغر�س في اأقدامنا, وتجع���ل ال�سير على الطريق 

�سعًب���ا, لكن قدمّي الح���اّج كانتا من الفولذ. لم تظهر على مالمحه اأّي 

عالمات انزعاج اأو تاأّلم, وهو ي�سير معنا جنًبا اإلى جنب. 

 رجعنا اإلى محيط الكتيبة بعد اأن قطعنا م�سافة ونحن حفاة. ذهبنا اإلى 

المخّي����م متعبين ومنهكين وُعرُج الأرجل؛ كي ن�ستريح. لم يكن في قلبي اأّي 

�سعور بال�ستياء من »الحاّج ح�شين«, بل كنت اآ�سًفا نادًما لعدم ان�سباطي. 

�سبيح���ة اليوم التالي, راأين���ا »الحاّج ح�شين« ف���ي �ساحة المرا�سم, 

يعط�س ب�سكل متوا�سل. �ساألُت الأخ دهقان م�سوؤول الف�سيل عن ال�سبب. 

�سح���ك وق���ال: »ليلة اأم����ض، وعلى اإث���ر الموج���ة الإنفجارّي���ة، تمّزقت 

خيم���ة الق���ادة، فنام���وا حّت���ى ال�شباح في ب���رد العراء بغط���اء واحد!«. 

ا غلبتني �سحكتي, و�سع���رت بالخجل بعدها. �سحكُت من �سوء  اأن���ا اأي�سً

حّظهم, وخجلُت من اأّن قادتنا كانوا يعانون اأكثر مّنا. 

كان���ت الأّيام تمّر, وكّن���ا نزيد من جهوزّيتن���ا الج�سمانّية والمعنوّية. 

كان التع���ارف يزداد بي���ن الإخوة في الكتيبة مع الوق���ت, وكذلك الألفة 
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والمحّبة. وفي كّل يوم, كان عّدة اإخوة يعقدون فيما بينهم عقد الأخّوة, 

وكان الكثي���ر منهم يمّددون فترة ماأموريتهم ويبق���ون في الكتيبة ل�سّدة 

محّبتهم لإخوانهم. 

)1( �سائعة بين الإخوة حول احتمال القيام 
�َسَرْت في اأواخر �سهر »اآذر«

بعملّي���ات ما, وا�ستمّرت اإل���ى اأن اأخبر »الحاّج ح�شي���ن« الإخوة في اأحد 

ال�سباح���ات بالخبر اليقين, وطلب من الجمي���ع ال�ستعداد للتوّجه اإلى 

الخط الثاني للجبهة. وبالطبع, كان فيلق محّمد ر�سول اهللP قد تهّياأ 

ا, واكتمل عديد كتيبتنا. اأي�سً

ل���م يكن الليل ق���د حّل عندم���ا انتهينا م���ن جمع الخي���ام, وتوّجهنا 

عل���ى الفور نحو المنطق���ة بوا�سطة حافالت النق���ل. و�سلنا �سباًحا اإلى 

مق�سدنا, ونزلنا في منطقة »بهمن�شير«. كان الطق�س ماطًرا, ا�ستطعنا 

الم�سي ولكن ب�سعوبة. انهمك »الحاّج ح�شين« في م�ساعدة الإخوة على 

نقل الخيام والتجهيزات, وق���د غّطى الطين وجهه وراأ�سه ولبا�سه. كان 

العرق ي�سيل من جبينه, لكّنه لم يكن ياأتي على ذكر تعبه. 

ف���ي الليلة التالي���ة اأح�سروا خريطة العملّي���ات, واأعطوا التوجيهات 

الالزمة بن���اًء عليها. في تلك الليلة, اأخذنا تموينن���ا الغذائّي والحربّي 

وكّن���ا نع���ّد الدقائق حّتى ال�سب���اح, موعد البدء بالعملّي���ات التي بداأت 

ا الليلة ال�سابقة تحت ا�سم »كربالء4« وبالنداء المقّد�س »يا ر�شول  فعليًّ

اهلل«.

)1( الموافق ل�سهر كانون الأول الميالدي.
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وف���ي ال�سباح, ح�س���ر »الح���اّج ح�شين« عن���د الإخوة بوج���ٍه م�ستاٍء 

ومنقب����س. تعّجبنا جميًع���ا مت�سائلين عن �سبب انزعاج���ه. في البداية 

تّريث قلياًل ثّم قال: »بناًء على المعطيات، لن ُتنّفذ العملّيات الأخرى، 

ويجب علينا اأن نعود اأدراجنا!«.

عن���د العودة اإلى »كرخه« كان الجمي���ع منزعجين, والحزن مرت�سًما 

على الوجوه. 

بع���د عّدة اأّيام, وخالل مرا�سم �سباحّية م�ستركة ُاقيمت في الغرفة, 

اعت���ذر »الحاّج كوثري« - قائد الفرقة - في حديثه اإلى الإخوة )ب�سبب 

قرار عدم الم�ساركة(, ووعدنا بالم�ساركة في العملّيات  القادمة. 

م�س���ت ع���ّدة اأّيام, اإل���ى اأن �سمعنا ي���وم الجمعة عل���ى الراديو �سوت 

المار�سات الع�سكرّية, اإيذاًنا باإعالن نتائج عملّيات »كربالء5« المظّفرة. 

ظه���ر التاأّثر جلًيا على جمي���ع الإخوة. كانت اأ�س���داء ال�سلوات والتكبير 

ترتفع من الخيام, والعبارات الحما�سية ت�سدر من هنا وهناك. 

ف���ي ذلك اليوم, جمع »الحاّج ح�شين« الإخ���وة في ميدان المرا�سم, 

وطل���ب من الجميع اأن يتجّهزوا ب�سرعة. بك���ى الإخوة �سوًقا ولم ت�سعهم 

الفرحة. على الفور جّمعنا التجهيزات, وتحّركنا باتجاه القافلة بوا�سطة 

حاف���الت النق���ل. ان�سغلنا م���ن الّليل وحّت���ى ال�سباح, بن�س���ب الخيام 

. بع���د ال�ستراحة 
)1(

واختب���ار العت���اد والتجهي���زات عند »نهر ال���كارون«

وتقريًبا عند الغروب, ُجمعنا كّلنا في مكاٍن واحٍد. كانت تلك �ساعات ما 

)1(  نه���ر ال���كارون: نه���ٌر جنوبي غرب���ّي اإيران, ينبع م���ن زرد كوه )الجب���ل الأ�سفر( �سم���ن �سل�سلة جبال 
زاغرو�س, ثّم ي�سّب في �سّط العرب؛ ومنه اإلى الخليج العربي م�سّكاًل دلتا جزيرة عبادان.
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في���ه اإلى المنطقة، ان�شغل الحاّج وعدد م���ن الإخوة الآخرين بتوجيه 

المجاهدي���ن، عن���د مثّل���ث ط���رق ال�شهادة. ه���ل تع���رف الأخ �شاغري؟« 

قلت: »نعم! اأهو نف�شه الذي كان في �شرّية »البقيع؟« قال: »نعم«! قبل 

العملّي���ات بثالثة اأّيام, قال للحاّج ح�سين : »يا ح���اّج �شوف ن�شت�شهد اأنا 

واأن���ت في مكاٍن واح���ٍد«. وقد حدث ما قاله بالفعل. ا�سُت�سهد »�شاغري« 

ب�سظّي���ة, وبع���د لحظ���ات اأ�سابت �سظّي���ة اأخرى »الح���اّج ح�شيًن���ا« فنال 

اأمنيته.

اأر�س���ل الحاّج »اأبو الف�ش���ل« جثمانه فوًرا اإلى الخطوط الخلفية؛ كي 

ل ُت�سع���ف �سهادت���ه معنوي���ات الإخ���وة, واأو�سانا - نح���ن الذين �سهدنا 

الموقف- اأن ل نتحّدث ب�سيء لأّي �سخ�س. كنُت هناك, وراأيُت الحاّج . 

بدا كاأّنه م�ستغرق في �ُسباٍت جميل. هنيًئا له«.

fff

ِذن ل���ي بمغ���ادرة الم�ست�سفى, وجدُت بع���د البحث, المكان 
ُ
بع���د اأن اأ

ال���ذي ُدِفن فيه »الحاّج ح�شين«. ُدِف���ن في الجزء ال�سابع والع�سرين من 

 .»O رو�سة ال�سهداء »جنة الزهراء

اأ�سرع���ُت يومها اإلى مح�سره. نعم, اإلى مح�سره, كيف ل وهو ل زال 

حا�س���ًرا, و�سيظ���ّل كذلك! وبكي���ُت اأمام ال�سريح عل���ى ذكرى الخواطر 

الما�سية.





تنّف����س ال�سب���ح, و�سيًئ���ا ف�سيًئا كان ن���وره ي�ستّد. خرجن���ا من مكان 

 ُيخّدر الج�سد, ويغ�سل النفو�س من 
)1(

ا�ستراحتنا. كان برد �سهر »بهمن«

اآث���ار الن���وم والنعا�س. ومع هذا كّن���ا ل نزال متعبين, ول���م يكن لأيٍّ منا 

القدرة على ال�ستطالع والتجوال في اأنحاء محّل الخدمة الجديد. 

ع�سر ي���وم اأم�س, وبع���د �ست ع�س���رة �ساعة من الر�س���د والمراقبة 

ال�سدي���دة للطرق, والبق���اء ما بين اليقظة والن���وم, نقلونا بحافلة تعمل 

ب�سعوب���ة, اإلى مقّر كتيبة مظلّيي �سرطة »َوَنك«. كانت دورتنا التدريبّية 

قد انتهت وح�سرنا اإلى هذه الكتيبة لمتابعة خدمتنا الع�سكرّية.

لحظ���ة و�سولنا خطف���ت اأب�سارنا اأ�سواء الزين���ة الجميلة المتالألئة 

التي ُعّلقت على المبنى الإدارّي للكتيبة بمنا�سبة الأّيام المباركة لع�سرة 

الفجر. 

مع اإ�سف���ار ال�سباح, كان موّظفو وعديد القاع���دة يدخلون بالتدريج. 

بالن�سبة اإلينا, نحن الغرباء عن الأجواء الع�سكرّية, ول �سّيما محّل خدمة 

ة(, اأثارت اإعجابنا تلك الأّبهة والوقار,  »قّوات المغاوير« )القّوات  الخا�سّ

ة. والأج�سام المتنا�سقة ذات الع�سالت المفتولة والبدلت  الخا�سّ

)1(  بهمن: يوافق �سهر �سباط الميالدي.

مهرجان النار
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كان قد مّر بع�س الوقت على و�سولنا اإلى خّط الجبهة, حينما �سرخ 

العري���ف الحار�س: »قف! تاأّه���ب! قّدم �شالح���ك!« موجًها نظر الجميع 

اإلى جهة غرفة خدمات مركز القيادة, حيث توّقف جيب ع�سكرّي ترّجل 

من���ه رجل ما لب���ث اأن توّجه نحون���ا. كان النقيب بط���ول مترين تقريًبا, 

تغم���ر وجه���ه ب�سا�سة ووقار, ول���ه حاجبان �س���وداوان و�ساربان معتدلن 

وكثيف���ان. كان ي�سع نّظارة �سم�سّية ويرت���دي لبا�ًسا مرّقًطا, ويلّف عنقه 

بمنديل من قما�س مظلٍة اأو �سبكة التمويه. 

ي  لفت اأنظار الأخوة وحّدق���وا فيه ب�سكل ل اإرادّي, حّتى اإّنه بعد م�سّ

ع���ّدة اأّيام على وجودنا في المع�سكر واعتيادنا على الأجواء, ظّل البحث 

عن هوية هذا ال�سخ�س �سغلنا وحديثنا. 

كان ا�سم���ه النقيب »محموديان«, من اأبن���اء منطقة مازندران ومن 

عداد مغاوير القوة البحرية, والذي على ما يبدو, ُنقل اإلى كتيبة مظليي 

ال�سرطة. كان مو�سع ثقة جميع قادة ال�سّف الأّول الذين اختبروا مّراٍت 

عدي���دة �سجاعته وحنكته في العملّيات المتنّوع���ة. �سعر الإخوة بالفخر 

لوجوده���م باإم���رة هذا القائد, واندفع���وا ُينّفذون اأوام���ره بكّل اإخال�س 

للمودة وال�سداقة التي بادرهم بها, دون اأن ي�ساورهم خوف من ت�سل�سل 

الرتب في الجي�س.

كان ق���د م�سى عل���ى و�سولنا اإلى المع�سكر ع���ّدة اأ�سهر. وطوال هذه 

الم���ّدة كّنا نتعّلم ف���ي كّل يوم اأ�سي���اء جديدة. في اأحد الأّي���ام �ساع بين 

الإخوة خبر حول مهّمة جديدة في كرد�ستان. بع�سنا لم ي�سّدق, وبع�سنا 
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وجد في التحّركات غير المعهودة التي حدثت موؤّخًرا, اإ�سارة على اأّن ما 

بلغت المهّمة الجديدة 
ُ
يدور لي�س مجّرد كالم. و�سّح ظّنهم, فبعد مّدة اأ

ر�سمًي���ا واأعلن مكت���ب ال�سرّية اأّنه جاهز ل�ستقب���ال اأ�سماء المتطّوعين. 

فّكرُت عّدة اأّيام في هذا المو�سوع وعزمُت في نهاية الأمر على اللتحاق 

ودّون���ُت ا�سمي. ولح�سن الح���ّظ, تّمت الموافقة عل���ى اإر�سالي. وبعد اأن 

ذهبُت في اإجازة عّدة اأّيام ووّدعُت العائلة, عدُت مجّدًدا اإلى الكتيبة. 

كان ذل���ك بعد ظهر يوم الثنين. ُجّهزن���ا بالأ�سلحة والعتاد واأكيا�س 

الن���وم والذخي���رة و�سائر المع���ّدات, وتوّجهن���ا اإلى المنطق���ة محّملين 

َعنا بها الإخوة في الكتيبة. و�سلنا اإلى  بنظرات الع�سق والحما�سة التي َودَّ

منطقة »�َشَنْنَدج« مع طلوع ال�سم�س. وهناك �سرح العقيد »بهراميان« لنا 

ة في حفظ اأمن المنطقة.  الأهمّية ال�ستراتيجّية لموقع العملّيات وخا�سّ

ر�سلنا اإلى »نو�شود«, وهو مكان تنفيذ العملّية.
ُ
لقد اأ

ة النقيب »محموديان«,  اأدخل خبر و�سول مظّليي ال�سرط���ة, وخا�سّ

الوح�س���ة والخ���وف على قل���ب العدّو, فه���و كان قد اأذاق الع���دّو �سربات 

ر�سل فيها اإلى هذه المنطقة.
ُ
قا�سية في المرات ال�سابقة التي اأ

اإن���زال العت���اد ونقل���ه. وكان النقي���ب  اأم�سين���ا بقّي���ة النه���ار ف���ي 

»محمودي���ان« طيلة هذه الم���ّدة يعمل معنا جنًبا اإل���ى جنب, ويبذل كّل 

و�سعه في م�ساعدة الإخوة واإنجاح الأعمال. 

ُق�ّسم الإخوة اإلى مجموعات, وُحّددت المواقع. ا�ستقررنا اأنا و»فرزاد« 

و»يون�ض« و»جواد« والعريف »بزمي« في اأحد المواقع. 
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كان���ت التّل���ة التي ا�ستقررنا عليه���ا م�سرفة على جمي���ع الطرق وعلى 

قرى »نو�شود« ال�ستراتيجّية وعل���ى اأمكنة تحّرك وطرق اإمداد واّت�سال 

العنا�سر المعادية للثورة. كانت مهّمة مجموعتنا تاأمين الطرق وال�سيطرة 

عليها, ومنع العنا�سر المعادية من الّت�سال بالقرى المجاورة. 

اأّدى ا�ستقرارنا في »نو�شود« اإلى الحّد من تحّركات العدّو واإمداداته 

بن�سب���ة تزيد على %60. واختّل توا�سلهم مع اأكثر من 16 قرية في هذه 

المنطق���ة. وا�ستولى الذعر على قّواته؛ فاندفعوا اإلى ال�ستباك معنا كّل 

ليل���ة ب�سكل متقّطع, من ال�ساعة التا�سعة حّتى اأذان الفجر. وفي الليالي 

الت���ي كان يتخّل���ف فيها �سيوف ال�س���وؤم ويطغى �سكون اللي���ل, كّنا ن�سل 

الليل بالنهار في انتظار وترّقب, ت�سيق منه �سدورنا.  

لكّن هذه الأوقات الحرجة ل���م توؤّثر في تفاني النقيب »محموديان« 

وعزمه. واإن كّنا نحن نحر�س في الليلة �ساعتين اأو ثالث, فهو كان يظّل 

م�ستيقًظا الليل باأكمل���ه؛ لي�ستريح فقط ثالث اأو اأربع �ساعات بعد طلوع 

ال�سم����س. وبقين���ا على هذا الح���ال اإلى اأن كانت تلك الليل���ة في اأوا�سط 

 .
)1(

�سهر فروردين من عام 61 ه�. �س

كّن���ا ق���د تناولنا الع�ساء, وان�سغ���ل كّل منا بعمل ما. »ج���واد« كعادته, 

كان يم���زح وي�سحك. �سحب »فرزاد« اآخر نف����س من �سيجارته واأطفاأها 

نعت من ظرف ف���ولذّي لح�سوات الر�سا�س  ف���ي منف�سة لل�سجائ���ر, �سُ

الف���ارغ. واأنا كن���ُت اأت�سّفح دفت���ر مذّكراتي ال�سغي���ر, م�ستعيًدا في كّل 

)1(   الموافق ل�سهر ني�سان 1982.
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ورق���ة منه �سورة م���ن الما�سي. والمذي���اع, كان يبّث ب���ال توّقف, فقط 

ليك�سر ال�سكون الذي يلّفنا! 

كانت ال�ساعة قد تجاوزت التا�سعة. توّجه »جواد« نحوي, وقال بلهجة 

ممتزجة بال�سخرية: 

»ي���ا اأكب���ر... ل تنع����ض! اأر�شل���َت اأبن���اء النا����ض اإل���ى العم���ل، ون�شيَت 

نف�شك! عليك اأن تاأخذ مكان يون�ض!«

قم���ُت من مكان���ي م�سرًعا. وخالل ثوان قليلة لب�س���ُت ثيابي, وحملُت 

المعط���ف وتوّجهت اإلى موق���ع الحرا�سة. كان يون����س م�سغوًل بالمراقبة 

بمنته���ى الدّق���ة, لحتم���ال ح���دوث ا�ستب���اك ق���وّي وقريب, وق���د جّهز 

)1( و�سعت في حوزت���ه, كما ق�ست توجيه���ات النقيب 
عب���وة تلفيزيونّي���ة

»محمودي���ان«. بع���د توجيه التحّية والعتذار لأّن���ي تاأّخرت عّدة دقائق, 

ت�سّلم���ُت ال�سالح وجعب���ة الذخي���رة, وجل�سُت على كي�س مل���يء بالتراب 

ا�ستخدمناه ككر�سّي. 

 التّل���ة التي ا�ستقررنا عليه���ا ت�سبه قطعة ال�سك���ر المكّعبة, وتتو�ّسط 

�سبعة مواقع للحرا�س���ة موّزعة على اأطرافها تتوّلى الدفاع عنها. وبينما 

كن���ُت اأحر����س المحيط بدّقة وح���ذر متناهيين, �سطع فج���اأة, نور باهر 

اأ�سف���ل الموقع المجاور. كان �سياوؤه بنف�سج���ّي اللون مائاًل اإلى الأحمر, 

اأ�ساء المكان برّمته. 

كانت تل���ك هي المرة الأولى التي اأرى فيه���ا انفجار قذيفة »الآر بي 

)1(   م�سطلح ع�سكرّي لنوع من العبوات الموّجهة �سد الأفراد.
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جي« من هكذا م�سافة. كاد �سوتها القوّي يذهب ب�سمعي. اأ�سرع النقيب 

»محموديان« بالخروج من موقعه, واقترب مّني بحذر. كانت الأع�ساب 

عِلَنْت 
ُ
والنبات���ات في مكان النفج���ار تحترق وت�سيء ق�سًما م���ن التّلة. اأ

على الفور حالة التاأّهب وال�ستنفار, وجمع النقيب الإخوة قائاًل: 

 »اأّيها الإخوة! لقد ح�شر ال�شيوف الذين انتظرناهم باكًرا! كونوا 

مطمئّني���ن باأّننا �شنق�شي عليهم. فاأنا ل اأتوّقع اأّي �شعف اأو عجز من 

اإخوان���ي ال�شجع���ان. ه���وؤلء ُيظِه���رون اأّنه���م اأقوياء وكث���ر، ولكّنهم في 

الحقيقة لي�شوا ب�شيء«.

وف���ي الأثر, ق�ّسم النقي���ب محموديان الأفراد اإل���ى عّدة مجموعات. 

ولم يم�ِس وقٌت طويل حّتى بداأ مهرجان النار! كانت ر�سا�سات القن�س 

تطّن مثل النحل المزعج, وت�سّفر فوق روؤو�سنا بال انقطاع. 

خّم���ن النقيب »محموديان« عديد اأف���راد العدّو بنحو 200 �سخ�س, 

ا,  ا. وهذا الأمر كان م�ستغربًا جدًّ اأّما نحن فلم يتجاوز عددنا 50 �سخ�سً

حي���ث كان اأعداء الثورة يهاجموننا بمجموع���ات اأقل من 10 اأ�سخا�س, 

ومثل هذا الفارق الكبير في العدد يظهر مدى ح�سا�سّية التلة, واأهميتها 

بالن�سبة اإليهم. ولقد اأ�سبحت ال�سيطرة على تّلة »نو�شود« اأمًرا م�سيريًّا.

 مّر على بدء القتال نحو ال�ساعة, والنيران تنهمر من كّل جهة. ُجرح 

ع���دد من الإخوة, لكن لح�سن الحّظ لم ي�ست�سهد اأحد مّنا. كان النقيب 

»محمودي���ان« على ال���دوام, كالريح في حركته, يتاب���ع اإ�سدار الأوامر. 

ت�ساع���دت رماي���ات العدو, وو�سلت اإل���ى الذروة, واأدركن���ا اأّن الأمر قد 



 هادلا  أاراع  53

�س���ارف على النهاية! وفي ه���ذه الأثناء كان عدد الجرح���ى يتزايد وقد 

ارتفع اأّول �سهيد.

 ا�ستم���ّر النقي���ب »محموديان« برف���ع معنوّياتن���ا بابت�سامته التي لم 

تفارق �سفتيه لحظة واحدة, وهو ما اأثار اإعجابنا. كان يتنقل بين الأخوة 

بن�س���اٍط ل يعرف الكلل, وبُخُل���ٍق رفيٍع يكاد ل ُيت�سّور, موؤّكًدا على اإنجاز 

المهّمات واّتباع الأوامر:

»ثقوا اأّيها ال�شباب، اأّنكم اإن نّفذتم كّل الأوامر بحذافيرها وثبّتم حّتى 

الغد، فاإّننا وبكّل اإباء، �شنطّهر الموقع من جثث هوؤلء الأعداء الَقَذَرة«.

كان���ت قد م�س���ت قرابة ال�ساعتي���ن على بدء القت���ال, عندما اأعطى 

القائ���د اأم���ًرا باأن نكون في منته���ى الدّقة والقت�ساد ف���ي اإطالق النار؛ 

ك���ي ل تنفد الذخيرة القليلة الت���ي بحوزتنا. وهو بدوره كان يرمي طلقة 

طلق���ة بر�سا�س���ه الكال�سينكوف الذي قّدمته ال�سرط���ة له هدية كتقدير 

على مواقفه ال�سجاعة والِمقَداَمة. 

ا�ستمررنا على هذا الحال اإلى اأن ا�ستدعى النقيب محموديان عامل 

الإ�س���ارة, وطلب عبر الجهاز قّوات م�ساندة من المع�سكر. لكن الجواب 

كان اأّنه ل حّل في الوقت الحا�سر, ب�سبب حلول الليل وعدم وجود قّوات 

تاأمينّي���ة عند الطرق���ات؛ وكمائن العنا�سر المعادي���ة للثورة على جميع 

الطرق الرئي�سة. 

كان النقي���ب »محمودي���ان« يعل���م اأّن جهاز الال�سلك���ّي مراَقب, واأّن 

العنا�س���ر الماأج���ورة ت�ست���رق ال�سمع, ومع ذل���ك اأقدم على ه���ذا الأمر 
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العجيب, واأعلن اأّنه لم يتبّق من القّوات �سوى ثمانية جنود جرحى, واأّنه 

���ا واأّن العدّو اإن هاجم الموق���ع, فلن يتمّكن من  ه���و نف�سه قد ُجرح اأي�سً

الدفاع عنه! وعندما طلب المع�سكر منه ال�سمود حّتى ال�سباح لإر�سال 

ق���ّوات الم�سان���دة, رّد النقي���ب محمودي���ان ب�سوت غا�س���ب اإّن الطعام 

)الذخيرة( عل���ى و�سك النفاد, ول يمكن ال�سم���ود حّتى ال�سباح بهذا 

الع���دد القليل م���ن الجنود! ثّم ُقط���ع الّت�سال. كان���ت المحادثات على 

الجه���از الال�سلكّي تجري عادة بوا�سطة ال�سيفرة؛ لذا فاإّن كالمه اأوجد 

ا و�سبهة في قل���ب العدّو الذي لم يتمّكن من اأن يعرف اإن كانت هذه  �س���كًّ

الم�ساألة واقًعا �سحيحة اأم ل. 

في ه���ذه اللحظة, ا�ستّل النقيب محموديان �سالًحا ر�سا�ًسا, وا�ستقّر 

ا اأن يبقى اإلى  في م���كاٍن كان قد حّدده بنف�سه, واأمر عريف الموقع اأي�سً

جواره كم�ساعٍد له. 

تمّدد العريف بجانبه على الفور, واأبلغ النقيب جميع القّوات بالتوّقف 

ع���ن اإطالق النار, ولي�س لأح���د ا�ستخدام ال�سالح ما لم يطلق النار هو, 

واأّنه �سيّتخذ اأ�سّد الإجراءات عند المخالفة.

عندما لحظ العدّو اأّننا ل نرّد على نيرانه بالمثل, توّقف عن اإطالق 

النار. �ساد المكان �سكون مفاجئ. كان �سكوًنا عميًقا وثقياًل اإلى حّد اأّن 

اأخّف الأ�سوات كان ُي�سمع ب�سكل وا�سح. 

كان���ت العي���ون ترقب المحي���ط با�سط���راب, والآذان بانتظار �سماع 

�سوت, والأ�سابع تتح�ّس�س الزناد. اقتربت ال�ساعة من الثانية ع�سرة من 
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منت�س���ف الليل. اأر�س���ل النقيب محموديان اإ�سارة ب���اأّن النتظار �سارف 

عل���ى النهاية. م�سى ربع �ساعة والو�سع على م���ا هو عليه, وفجاأًة, �ُسمع 

�س���وت خ�سخ�سة �سعيفة. كان العمالء قد بدوؤوا بالتحّرك والتقّدم, ولم 

يم�ِس وقٌت طويل حّتى لحت اأ�سباحهم الم�سوؤومة من بعيد. 

كان ظ���نُّ النقي���ب »محمودي���ان« في محّل���ه. كان عددهم يزيد على 

ا. وهو اأّكد على العريف اأن ُيفِهم الإخوة فرًدا فرًدا اأن تبقى  150 �سخ�سً

حوا�ّسهم متيّقظة ول يغفلوا عنه, واأن ل ي�سمحوا للخوف اأن يت�سّرب اإلى 

قلوبه���م, واأّنهم اإن التزموا بوقف اإطالق النار اإلى حين اإعطاء الإ�سارة 

, ف�سوف يحتفظون يقيًنا باأرواحهم �سالمة. 

في ه���ذه اللحظات, كانت عنا�سر العدّو تتق���ّدم ببطء وهدوء لعبور 

المم���ّر الم�س���رف عل���ى الطري���ق الفرعّي ف���ي الطرف المقاب���ل. وكان 

د  النقي���ب »محموديان« قد اأجرى قبل ذل���ك م�سًحا كاماًل للموقع, وحدَّ

جميع المعابر ونقاط ال�سعف التي يمكن اأن ي�ستغّلها العدّو للنفاذ اإليه؛ 

ولذلك و�سع رامًيا ُي�سرف بدّقة على ذلك الممّر.

كّنا ُنثني في قلوبنا على ذكائه ودرايته وعلمه الع�سكرّي, وكّنا نزداد 

اإيماًنا ب�سرورة تنفيذ اأوامره في كّل لحظة. 

اقت���رب العدّو من المعب���ر, ولم يعد يف�سله عّنا اأكث���ر من 60 متًرا. 

كان���ت قلوبن���ا تنب�س ب�س���ّدة, بانتظار الأم���ر باإطالق الن���ار, وت�ساأل لم 

الترّيث والتاأخير. َتَملَّكنا القلق مّما �ستوؤول اإليه الأمور, بينما كان النقيب 

»محمودي���ان« يحت�س���ن ر�ّسا�سه ببرود وطماأنينة, وه���و يحّدق بدّقة في 
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المعبر. اأ�سبح الأع���داء ظاهرين اأمام اأعيننا. راأيناهم يتقّدمون زحًفا 

نون طريقه���م ثّم يعاودون التقّدم. تحّركوا بحذر  فيتوّقفون قلياًل, وُيوؤمِّ

بي���دت. وما هي اإّل 
ُ
رغ���م اأّنه���م كانوا �سب���ه متيّقنين م���ن اأّن قّواتنا قد اأ

لحظ���ات حّتى تمركز اأكثرهم في قلب المعبر, وباتت الم�سافة الفا�سلة 

بيننا ل تتجاوز الع�سرين متًرا.

ا�ستول���ت علينا الرهب���ة مّما �ستوؤول اإليه الأم���ور, اإلى اأن ك�سر �سوت 

ر�سا����س النقيب »محمودي���ان« المدّوي ف�س���اء ال�سمت. كانت هذه هي 

الإ�سارة التي ننتظرها, وانطلقنا نرميهم من كّل اّتجاه. كانوا ي�سقطون 

اّرة تحت �سطوة المنجل. على الأر�س كما تت�ساقط الأع�ساب ال�سّ

كان العري���ف ُيبّرد �سبطانة الر�سا�س ب�س���كل دائم, كّلما احمّر لونها 

من �س���ّدة الحرارة. بناًء على اأمر القائد, كانت جميع النيران والقنابل 

تترّك���ز باّتج���اه النقط���ة التي كان يرمي ه���و عليها. وفي اأق���ل من ع�سر 

دقائ���ق, وقعت خ�سائر فادحة ف���ي مجموعات العدّو, ل���م يكن باإمكاننا 

تحديد حجمها, ول تحديد عدد من تبّقى ولذ بالفرار. 

بعد المعركة القا�سية التي خ�سناها, ا�ستمررنا في حرا�سة المنطقة 

مّدة �ساعة تقريًبا, اإل���ى اأن طماأننا النقيب »محموديان«: »عافاكم اهلل 

اأّيها ال�شباب، الم�شاألة انتهت«. 

ا.  خّمن النقيب محموديان عدد قتلى العدّو بنحو 60 اإلى 70 �سخ�سً

وقد ا�ستغّل العمالء ظلمة الليل, و�سحبوا معهم جثث قتالهم القذرة. 

�سارفت ماأمورّيتنا على النتهاء, وكما يقول الإخوة اإّن »قطع الغيار« 
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الحتياطّية �ست�سل خالل اأ�سبوعين اأو ثالثة, والتي لم تكن في الحقيقة 

�سوى قّوات البديل التي �ستحّل محّل الإخوة! وكنا ن�سّميها مزاًحا »قطع 

الغيار«!

بع���د تل���ك الملحمة الت���ي ل ُتن�سى, حي���ث ارتفع 3 �سه���داء ووقع 11 

جريًح���ا, لم يج���روؤ العدّو على مهاجم���ة الموقع, ول حّت���ى على اإطالق 

ر�سا�س���ة واحدة باتجاهنا, اإلى اأن انته���ت الماأمورية. في اليوم الأخير 

د النقي���ب  م���ن ماأمورّيتن���ا, �سمعن���ا م�س���وؤول العنا�س���ر المعادي���ة ُيه���دِّ

»محمودي���ان« على جه���از الال�سلكّي ب�سوٍت حان���ٍق ُيظهر ثقل الهزيمة 

التي لحقت بهم قائاًل: »لن اأن�شى هجوم تلك الليلة اأبًدا، وفي النهاية 

�شاأنتقم!«. 

ج���اء اليوم الذي انتهت فيه ماأمورّيتن���ا. وبعد ت�سليم الموقع وتقديم 

النقيب »محموديان« تو�سياته الأكيدة اإلى القائد الجديد, رجع الجميع 

اإل���ى طهران. ومنذ ذلك الحين, ظّلت ذكرى تل���ك الليلة الخالدة ماثلة 

في اأذهاننا, نذكرها بمنا�سبة ودون منا�سبة.

fff
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... بع���د انتهاء خدمتي علم���ت اأّن النقيب محمودي���ان قد ُختم له 

بال�سه���ادة في اإحدى المعارك, �سّد المعادي���ن الأ�سرار للثورة, تارًكا 

في قلوبنا اأ�ًسى وح�سرًة لفق���ده, ورا�سًما لنا طريق المريدين لنم�سي 

عليه.



انت�سف النهار؛ كانت �سم�س الجنوب الخريفّية ت�سطع باأ�سّعة ذهبّية 

عل���ى ال�سحراء التي ا�ستحالت �سماوؤها بح���ًرا هائًجا ومتالطًما, بفعل 

الأ�سوات المدّوية لنفجار القذائف المدفعّية. لم تكن النيران الغزيرة 

لدّبابات العدّو ور�ّسا�ساته الآلية لتتوّقف لحظًة واحدة. ومع كّل انفجار, 

كان التراب والغبار والدخ���ان يعانق ال�سماء, كاأفعى مجروحة وغا�سبة 

تلتّف على نف�سه���ا. كانت اللحظة لحظة الموت والحياة, والزمان زمان 

الع�سق والنعتاق...

نج���زت المرحلة الثالثة م���ن »عملّيات مح���ّرم«, وحّرر 
ُ
ليل���ة اأم�س, اأ

مجاهدو الإ�سالم بنجاح »مخفر الزبي���دات« والمناطق المجاورة. ومع 

ظلم���ة ال�سحر, ب���داأت ال�ساحن���ات والجّرافات بحفر الخن���ادق, لتوفير 

مالذ اآمن لالإخوة المجاهدين تح�ّسًبا لهجوم العدّو. 

ج���رى حف���ر خندق امت���ّد بمحاذاة الطري���ق المعّب���دة حّتى »مخفر 

الزبي���دات«. وبق���ي الق�سم الآخر م���ن الطريق المتعّرجة الت���ي تقع اإلى 

الجه���ة الي�سرى من المخفر, وتمتّد باّتج���اه العراق اإلى الجناح الأيمن, 

وتنته���ي بالمرتفعات الم�سرفة على المنطقة, حي���ث كانت تقع مبا�سرة 

تح���ت نظر الع���دّو الذي ح�سد جميع قدراته وطاقات���ه في هذه المنطقة 

كالوردة الحمراء
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ال�ستراتيجّية, اأماًل بال�سيطرة عليها وقلب الكّفة لم�سلحته.

ا�ستق���ّر راأي القادة على اأن ير�سلوا عدًدا م���ن وحدات العملّيات اإلى 

الخ���ط الأمام���ّي للحّد من تقّدم الع���دّو. كانت �شرّي���ة ال�سهيد »غفاري« 

وكلت 
ُ
من كتيبة »�شاحب الزمان« التابعة ل� »لواء كربالء 25« - والتي اأ

مهّمة قيادتها اإلى الأخ »علي غفاري«- اإحدى هذه الوحدات المنتخبة. 

وكنُت اأنا عن�سًرا في قّوات هذه ال�سرّية.

كان���ت مهمتنا التمو�سع عل���ى جوانب الطريق المعّب���د, على م�سافة 

500 مت���ر اإلى الأمام من مخف���ر الزبيدات. جمع الأخ »غف���اري« اأفراد 

القّوات المتبقّي���ة من المرحلة الأولى للعملّي���ات ب�سرعة, وكان عددهم 

ا. وبعد اأن اأتممنا ال�ستعداد, تحّركنا اإلى مكان  نحو 20 اإلى 30 �سخ�سً

المهّمة نحو ال�ساعة التا�سعة �سباًحا.

ل���دى و�سولنا اإلى المنطقة المذكورة, تقّدم اأحد قادة قّوات الجناح 

الأيم���ن, وقال: »نريد عدًدا من رماة قاذف���ات الآر بي جي، فليرافقني 

م���ن يرغب ب�شيد الدّبابات!«. ا�ستاأذنُت من القائد الأخ »علي غفاري« 

وتحّرك���ُت فوًرا مع عدٍد م���ن الإخوة من رماة »الآر بي جي« في ال�سرّية. 

ل���م اأكن اأنظر خلفي خ���الل ال�سير, لك���ن عندما قطعن���ا م�سافة طويلة 

ا, لكّن  ���ا, اأدرك���ُت اأّن اثنين من معاونّي لم يح�س���را. انزعجُت جدًّ ن�سبيًّ

الوقت كان قد فات ول جدوى من النزعاج.

وّف���رت لن���ا الت���الل والمنخف�س���ات ومج���اري الأنه���ار الف�سلية في 

المنطق���ة موقًع���ا اآمًنا يِقيَنا ني���ران و�سظاي���ا العدّو المبا�س���رة. اأوقفنا 
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القائ���د ف���ي و�سط مجرى نهر ف�سلّي �سغير يبع���د م�سافة مئة اإلى مئتي 

متر عن العدّو وقال: »فليتفّقد الإخوة عتادهم، والرامي الذي ل يكون 

م�شحوًبا بم�شاعديه فلن يكمل معنا!«

جبرُت اأن اأبقى في ذلك المكان اإلى جانب اأخوة اآخرين. مع 
ُ
وهكذا اأ

م�س���ّي ب�سع دقائ���ق كان اأحد الإخوة يعلن ا�ست�سه���اد اأحد المجاهدين, 

وف���ي خالل ال�ساع���ة اأو ال�ساعتي���ن اللتي���ن ق�سيتهما هن���اك, ا�ست�سهد 

العدي���د مّمن كانوا حولي. لم يعد لي ق���درة وطاقة على البقاء في ذلك 

المكان! وزاد من حرقتي ُبعدي عن »علي« و�سائر الإخوة. تحّركت فوًرا 

نحو موقعنا م�ستعيًنا بالت���الل وال�سيارات, وا�ستطعُت رغم نيران العدّو 

الغزيرة, اأن اأ�سل اإلى مكان الإخوة ب�سالم.

 و�سلُت اإلى مو�سع ال�سرّية وقد تملكتني وح�سة خفّية. كانت اأطرافي 

توق���ف: { ىت يت جث مث  اأتمت���م دون  واأن���ا  به���دوء,  ترتج���ف 

ىث}, لعّل���ي اأغل���ب �سيطاني الذي م���ا انفّك يو�سو����س لي. كان قد 
باغتن���ي اإح�سا�ٌس غريب, لكن عندما نظرت اإلى مالمح »علي« المنيرة 

والواثق���ة, خجلُت من نف�سي و�سكن قلبي فوًرا! ول���و اأّن اأحًدا من خارج 

ا في تلك الظروف, لظّن اأّنه من القّوات  ا وراأى علًيّ الكتيب���ة قد و�سل توًّ

الوا�سل���ة حديًثا اإلى المنطقة, وم���ا كان لي�سّدق اأبًدا اأّنه منذ المرحلة 

الأولى للعملّي���ات وحّتى الآن )المرحلة الثالثة(, في حركة ون�ساط ولم 

ي�سترح للحظة واحدة.

بة. فوجهه المبت�سم ومعنوياته العالية  ا�ستقبلتن���ي ابت�سامته الُمَرحِّ
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غ�س���ال كّل التعب ع���ن بدني. كان كعادت���ه يتابع اأو�س���اع القّوات بروح 

مرح���ة. لم تك���ن اآثار التعب والمل���ل لُترى اأبًدا عل���ى وجهه, وهو يقف 

ب���كّل �سجاعة على الخ���ّط الفا�سل بين الموت والحي���اة, ياأمر ال�سباب 

بالمقاوم���ة. كان معظم اأفراد ال�سرّية ق���د �سقطوا بين �سهيد وجريح, 

ول���م يب���ق معه �سوى ع���دد قليل من اأف���راد التعبئة, يعاونون���ه على �سّد 

الطريق على العدّو.

كانت معركة الّدم �سّد ال�سيف! وفي ال�سف الأمامّي لجي�س الإيمان 

ثب���ت »عل���ي«، كالجب���ل فوق ت���راب كان ُيزهر فيه كّل لحظ���ة �سهيد مثل 

�سقائ���ق النعم���ان, وف���ي كّل اآن تخت���رق ر�سا�س���ٌة قلًبا �سجاًع���ا, وُتغِرق 

جثماًن���ا بالدم. كان »علي« يقود قّواته نحو الن�سر ويحيي نفو�س الإخوة 

ب�سجاعته التي ل نظير لها وبابت�سامته الخارقة.

كان قائ���د الكتيبة, ِلَم���ا عهده من »عل���ي« واأ�سلوبه ف���ي القيادة, قد 

اأوكل اإلي���ه اأكثر اأجنح���ة العملّيات  ح�سا�سية. وعل���ى الرغم من �سعوبة 

ه���ذه المهّمة, فاإّن ال�سرّي���ة التي قادها, وبالإ�ساف���ة اإلى ال�سيطرة على 

مواقعه���ا, فقد هّب���ت لم�ساعدة ال�سراي���ا الأخرى من���ذ المرحلة الأولى 

للعملّيات.

ا كثًرا في مواقع مختلفة. كان ال�سطراب والقلق  لقد راأيُت اأ�سخا�سً

لي�ستول���ي على اأ�سّدهم قّوة وب�سالة في مثل هك���ذا لحظات. لكّن »علي« 

ل���م يكن ي�سب���ه اأحًدا منهم. لم تكن لحظات العملّي���ات الحرجة المليئة 

بالمخاط���ر لتوؤّثر في ال�سكينة التي ا�ستوطنت���ه, فكانت �سبيهة بلحظات 
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وج���وده في الخطوط الخلفي���ة. واأنا على يقين من اأني ل���و كنُت و�سعُت 

يدي على قلبه لوجدته ينب�س ب�سكل طبيعّي. 

 كان���ت �سيط���رة العراقّيين عل���ى المرتفعات الم�سرف���ة على الجناح 

���ن مرا�سدهم من  الأيم���ن, تجعلن���ا تحت نظره���م طيلة الوق���ت, وُتمكِّ

مراقبتن���ا والإ�سراف علينا ب�سكل كامل, وتزويد بطاريات مدافع الهاون 

باإحداثّيات دقيقة.

كانت نيران العدّو تن�سّب علينا بال انقطاع, والقّنا�سة ا�ستفادوا من 

الفر�سة وا�ستهدفوا الأخوة, وكذلك قذائف »الآر بي جي« كانت ت�سفر 

فوق روؤو�سنا, وتنفجر على جدران مخفر الزبيدات الخربة.

�سّخ���ر الع���دّو كّل قواه لُينه���ي المعركة قبل حلول اللي���ل. وكان و�سع 

ا وقد زاد الأمر �سوًءا نفاد الماء والطعام.  �سرّيتنا �سعًبا جدًّ

بعد اّطالع قائد الكتيب���ة ال�سهيد »مزد�شتان« على الأو�ساع ال�سعبة 

اقت���رح على الأخ »علي« عبر جهاز الال�سلك���ّي: »اإذا تعبتم فتراجعوا!«, 

لك���ن »علي« اأج���اب بقوة وثب���ات كعادته: »اطمئ���ّن... ل معن���ى للتعب 

لدين���ا و�ش���وف اأبق���ى في هذا الم���كان حّتى اآخر قط���رة دم، وما دام فّي 

رم���ٌق من حياة لن اأتراجع اأب���ًدا«. بهذه الكلمات ازدادت معنوّيات قائد 

الكتيبة و�سكره ب�سرور.

اإّنه لجواٌب �سجاع ل زال رْجع �سداه يترّدد في قلب تلك الجبال, كما 

في اأذني. 

كن���ُت جال�ًسا داخل �س���قٍّ عميٍق, اإلى جانب عام���ل الإ�سارة والإ�سناد 
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وع���دٍد من ال�سباب الآخري���ن. جاء »علي« وجل�س عل���ى �سخرة �سغيرة 

بالق���رب مّنا وق���ال: »األديك تم���ر؟«, قلت: »نعم! اإّنه ف���ي الجعبة فوق 

ظهري«.

ا,  عندما اأخرج علبة التم���ر من الجعبة كنُت قد �سعرت بالجوع اأي�سً

ا«. اأعطاني  ا جائع جدًّ فقلت له: »اأعطني علبة من المك�ّشرات فاأنا اأي�شً

علبة وب���داأت اآكل منها, وه���و م�سغوٌل بفتح علبة التم���ر, وقال ممازًحا: 

»بخي���ل! اأتق�شد ه���ذه العلبة التي ف�شدت حّباتها؟!«, فقلُت: »يا اأخي! 

ه���ذا التم���ر بق���ي م���ن المرحل���ة الأول���ى للعملّي���ات »، ثّم �ش���رع بالأكل 

والبت�شامة الحلوة تعلو وجهه. 

فجاأة هتف اأحد الإخوة الذي كان قد اّتخذ مترا�ًسا خلف تّلة �سغيرة, 

على بعد متر اأو مترين اأمامنا: »علي! العراقّيون يتراجعون«.

ل���م ُيحّرك »علي« �ساكًنا, واأجاب وه���و ياأكل التمر بهدوء: »نعم هذا 

وا�شح! عندما يهبط الليل عادة ل يجروؤ العراقّيون على التقّدم، ومن 

ه���ذه اللحظة �شوف يبدوؤون بالفرار«. بدا وكاأّنه علم كّل �سيء م�سبًقا! 

فمعنوّياته العالية وتوّكله على اهلل وقيادته ال�سحيحة واطمئنانه, كانت 

ال�سند القوّي الذي يلوذ به المجاهدون.

غلب العط�س الإخوة, اإلى حّد اأّنه قام واّت�سل عبر الجهاز الال�سلكّي 

بقائ���د الكتيبة طالًبا بع�س الم���اء, ثّم عاود الجلو�س على تلك ال�سخرة 

ال�سغيرة. 

�سارف يوم امتحان »علي« واإخوانه على نهايته. العدّو يغادر المنطقة 
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يائ�ًسا مطاأطئ الراأ�س ذلياًل, وال�سم�س تاأفل ذاهبة لت�سهد على �سجاعة 

رجال اهلل وا�ستقامتهم لالأجيال الآتية في المح�سر الإلهّي. 

كّنا نظّن اأّنه تنتظرنا, مع نهاية هذا اليوم ال�سعب والمليء بالعناء, 

ا�ستراح���ة ممزوجة بال�سرور والعّزة. لك���ّن نيران مدافع هاون العدّو قد 

ا�ستّدت على الرغم من فرار قّواته . 

ف���ي تلك اللحظة, ح�سر الم���اء. غالون ب�سعة 20 ليتًرا, حمله عامل 

اإ�س���ارة الكتيبة بم�ساعدة عدد من المجاهدي���ن الآخرين, وتحّلق عدد 

م���ن الأخ���وة حوله ل�سّدة عط�سه���م. اأّما »عل����ي« فا�ستغرق ف���ي التفكير 

به���دوء دون اعتناء بم���ا حوله. كانت ابت�سامة الن�س���ر قد تفّتحت على 

�سفتيه.

اأّم���ا اأنا فقد قمُت من مكان���ي, واعتر�ست على ازدحام ال�سباب على 

الم���اء! فنيران الع���دّو كانت ت�ستّد وفي كّل لحظ���ة يحتمل وقوع الخطر. 

وافقني »علي« وقال: »اأّيها ال�شباب! اإّنه محّق، ل تتحّلقوا حول الماء، 

و�شوف ي�شلكم جميًعا.«

 م���ا اإن همم���ُت بالجلو����س حّت���ى دّوى �س���وت قذيفة ه���اون �سقطت 

بالقرب مّنا, على بعد ن�سف متر. اأح�س�سُت لحظًة اأّن الخوذة الحديدّية 

انغر�ست في راأ�سي, ولم اأعد اأعي �سيًئا حولي. خلعُت الخوذة عن راأ�سي. 

كان���ت ملّطخة بالدم. في تلك الأثن���اء كان �سوت اأنين قد ا�ستولى علّي, 

اإّنه علي!. عندما نظرُت اإلى الخلف وجدُت اأّن عينيه قد اأُغلقتا ولم يعد 

يرى �سيًئا ... 
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رح���ل »عل���ي غفاري« م���ع غروب ال�سم����س؛ لي�سرق ن���وره الوّهاج في 

 ,
)1(

فجر القيامة. لقد ا�ستجاب لنداء {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ }

بيقي���ٍن كامٍل منذ البداي���ة, وكنُت اأعلم منذ البداي���ة, اأّن اهلل تعالى لن 

! فاأّي اأجٍر  ُيبق���ي اأنينه وت�سّرعه في منت�سف الليالي دون اأجر. اإّنه لحقٌّ

ح�سن قد ناله! 

fff

ُتلف���ت النظر قبوُر باقٍة من ال�سهداء, داخل مقبرة �سامتة, في قرية 

»اآزاد �شه���ر« في منطقة مازندران عل���ى م�سافة من قرية »توران ُتْرك«, 

وقبيل الو�س���ول اإلى قرية »ت���وران فار�ض«. وعلى �ساه���د اأحدها ُنق�ست 

عب���ارات ب�سيط���ة: »التعب���وّي ال�شهي���د عل���ي غف���اري، م���كان ال�شهادة: 

مو�شيان« ... 

وكذل���ك ُنق�ست العبارات: جئ���َت اإلى الدنيا وردة حم���راء, وكالوردة 

الحمراء ع�ست وفي الدم الأحمر �سبحت... �سوف نتابع طريقك الدامي. 

م���ا من اأحد يعلم تمام العل���م, قريًبا كان اأم غريًب���ا, اأّن �ساكن هذا 

القبر ال�سامت كان قائًدا مقداًما, �سنع المجد في كّل مكاٍن من �ساحة 

الحرب, ول ي���زال تراب الجبهة المقّد�س يحت�س���ن اآثار قدميه, ويبكي 

دًما في الليل والنهار, ح�سرًة على تلك الخطى.

)1(  �سورة الفجر,الآية:28-27.



 حين دخلتها في ربيع عام 
لم يكن الأم���ن م�ستتًبا في »كرد�شت���ان«)1(

1980م. للم�ساهمة في الأن�سطة الثقافية والجتماعية.

 ذهبت اإلى »�شَنْن���َدج«, بادئ الأمر. ولكن بعد مّدٍة ق�سيرة اأر�سلوني 

فُت عن نف�سي والتحقُت بمقّر الحر�س الواقع في المدينة,  اإلى »بانه«. َعرَّ

وبا�سرُت العمل فوًرا. لكّني فهمت بعد عّدة اأّيام اأّن الم�سكلة الأ�سا�سّية, 

ه���ي حفظ اأم���ن المدينة, وما ل���م يتحّقق الأمن, فلن يك���ون للن�ساطات 

الثقافّي���ة والجتماعّية تاأثيٌر ُيذكر؛ لذا توّجهت اإلى غرفة القيادة, وبعد 

ال�ستئ���ذان من الأخ »خادمي«, قائد الحر����س في منطقة »بانه«, طلبُت 

موافقته على اأن اأكون في خدمته, اإن راأى في ذلك �سالًحا. 

تح���ّدث معي الأخ »محمود خادمي« بوج���ٍه ب�سو�س. وبعد �سل�سلة من 

الأ�سئل���ة المختلفة, �ساألني »ما مقدار �شجاعتك؟ نحن في هذا المكان 

بحاج���ة اإلى الإخ���وة ال�شجعان والموؤمني���ن!« تفاجاأت, ولم اأعلم بدّقة 

بم���اذا اأجيب. قل���ُت بنبرة هادئة: »�ش���وف اأبذل كّل و�شع���ي، واإن قبلني 

اهلل �شاأك���ون حا�ش���ًرا كي اأق���ّدم روح���ي الرخي�شة فداًء لالإ�ش���الم«. رّد 

)1(  كرد�ستان: محافظة اإيرانية تقع في ال�سمال ال�سرقي للبالد معظم �سكانها من الم�سلمين الأكراد.

في السماء.. ُعقد القران
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ة قائاًل: »لي�ض ه���ذا! اإّن معيار اختياري  الأخ »خادم���ي« بجاذبي���ة خا�سّ

ه���و اأمٌر اآخ���ر! اذهب وقف في زاوية الغرفة، و�ش���وف اأطلق الر�شا�ض 

نحوك، فاإن كنَت تملك �شجاعة وجراأة الوقوف، اأقبلك ».

تعّجبُت كثيًرا, فاأنا لم اأكن اأتوّقع اأبًدا هكذا ا�ستقبال.

وم���ع هذا, وع�سًقا للخدمة في الحر�س, ولعتقادي باأّن »خادمي« لن 

يق���دم على اإطالق النار, ذهب���ُت ووقفُت في المكان الذي حّدده. ومّرت 

لحظ���ة لم اأِع ما الذي ح���دث, فقط ا�ست�سعرُت طنيًنا في اأذنّي من �سّدة 

�س���وت الطلقات! وعندما نظ���رُت حولي راأيُت ثقًبا ف���ي حائط على بعد 

ثالثين �سنتمتًرا من مكان وقوفي.

قال بعد دقائق: »لقد ُقبل���ت. تعال في الغد، وخذ اللبا�ض الر�شمّي 

وتطّوع زمياًل لنا في العمل«. 

بداي���ًة, اأثارت هذه الم�ساألة الكثير م���ن الأ�سئلة لدّي. لَم فعل ذلك؟ 

وم���اذا لو اأ�سابتني الطلقات؟ ماذا كان ليفعل؟ كانت مجاراتي له تهّوًرا 

مّن���ي ... لكن عندما تحّدثُت بعد ذلك م���ع بع�س الإخوة الحر�س, قالوا 

اإّنه���م جميًع���ا اختيروا به���ذه الطريقة, واأّن���ه ل ينبغ���ي اأن اأت�سايق, لأّن 

ل���� »محم���ود« من الثقة بالنف����س والمهارة في اإطالق الن���ار ما يجعله ل 

يخطئ اأبًدا. كان الإخوة على حّق. ففي اإحدى المّرات, �ساهدُت بنف�سي 

كي���ف ا�ستط���اع »محم���ود« اأن يثقب اأنبوًب���ا بقيا�س 2 مل���م, عن م�سافة 

ع�سرة اأمتار, من الطلقة الأولى.

على كّل حال, بداأُت العمل �سباح اليوم التالي في دائرة ال�ستق�ساء, 
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المتعّلق ب�سور اأعداء الثورة, واأوكل لي الأخ »خادمي« م�سوؤولّية التعّرف 

اإلى اأولئك الأفراد. وكانت الأوامر ق�ست, باإيعاٍز من »خادمي«- عندما 

ا�سُترجع���ت المدينة مّرًة ثاني���ة من قبل مجاهدي الإ�س���الم- اأن ُتجَمع 

�س���ور المطلوبي���ن عند تفتي�س البي���وت لحفظها في األب���وم, اإ�سافًة اإلى 

جمع الأ�سلحة والعتاد.

وهك���ذا تمكّنا خالل عّدة اأ�سهر, من اإيج���اد نحو 200 قطعة �سالح, 

والتعّرف اإلى ع�سرات المطلوبين واعتقالهم. كان تكليفي اأن اأقوم بجمع 

�س���ور جميع الأ�سخا�س الذين اأخذوا لأنف�سهم �سوًرا بالزّي الم�سّلح في 

األبوم م�ستقّل, حّتى يتّم التعّرف اإليهم واعتقالهم لحًقا. 

كانت محّبتي ل� »محمود« تقوى وت�ستّد مع م�سّي الأيام. كان اأ�سلوب 

ا. فف���ي الوقت الذي كانت قّوات اأعداء  قيادت���ه للحر�س بّناًء وموؤّثًرا جدًّ

الثورة, المجّهزة بكمّيات كبيرة من الأ�سلحة المختلفة, ت�ستبيح المدينة 

لياًل, وُتخ�سعها ل�سيطرتها- كان���ت �سجاعة »محمود« وتدبيره وجراأته 

ُتلق���ي الرعب والرهبة في قلوبه���م, حّتى اإّنهم اأعلنوا ف���ي بياناتهم عن 

جائ���زة لمن يتمّكن من اغتياله. وعل���ى الرغم من هذا, لم تكن تم�سي 

ليل���ة دون اأن يتجّول متنّكًرا داخ���ل المدينة. ومع ذلك كان ُيعّد الخطط 

لن�س���ب الكمائ���ن وال�سرب���ات الهجومّي���ة, وينتظر الفر�س���ة المنا�سبة 

لتنفيذه���ا. وكن���ُت قد �ساهدت���ه مّرات عدي���دة يت�سّلل خفي���ًة اإلى باطن 

 )1(
الجبل, برفقة مجموعة من المجاهدين؛ ليهجم على اأفراد »الكوملة«

)1(  الحزب ال�سيوعي الكرد�ستاني.
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 وُينِزل بهم �سربات قا�سمة.
)1(

و»الحزب الديمقراطي«

كن���ُت مع �سبعة من الإخ���وة المجاهدين في خدمة »محمود« نرافقه 

لياًل نهارا. وكّل واحد مّنا كان لديه ذكريات كثيرة عنه. لكن ولالأ�سف, 

مع نهاية الماأمورّية غادر الإخوة, وبقيُت معه و�سخ�س اآخر. وبعد م�سّي 

ع�س���ر �سنوات على تلك الأح���داث, ل ت�سعفني ذاكرتي على ا�ستعادة كّل 

الوقائ���ع. لكّني م���ا زلت قادًرا على تذكر حادث���ة بو�سوح, ح�سلت قبيل 

�سهادته.

 بالإ�ساف���ة اإلى الإخوة, كانت هناك 3 اأخ���وات من الم�سّحيات يعملن 

في ع���داد قوات الحر�س. وكّن, بالإ�سافة اإلى العم���ل في الأمور التعليمّية 

والتربوّي���ة, وفي ق�سم جهاد البن���اء في مدينة »بان���ه«, ي�سرفن ق�سًما من 

ا في تقديم الم�ساعدة لالإخوة في الحر�س, ويتوّلين م�سوؤولية  وقته���ّن اأي�سً

ا�ستجواب وتفتي�س ومراقبة ال�ّسجين���ات من الن�ساء. وفي اأحد الأّيام, اإثر 

حادثة موؤلمة, اأ�سيبت اإحداهّن بجراح خطرة, وقام »محمود« بنقلها اإلى 

الم�ست�سف���ى وهي بين الموت والحياة. كان ق���د مّر على وجود هذه الأخت 

في مدينة »بانه« نحو �سنة. كانت من اأهل طهران والأن�سط بين الأخوات. 

بع���د م�سّي ع���ّدة �ساعات ع���اد »محم���ود« اإلى مقّر ق���ّوات الحر�س, 

ووجه���ه م�سط���رب وحزين, واأعلن �سه���ادة تلك الأخت, وه���و في حالة 

عجيبة. 

)1(  اأحد الأحزاب الكردّية.
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لم اأكن حا�سًرا في ذلك الموقف, اإذ تّوجب علّي الذهاب اإلى مدينة 

»باخت���ران« لإنجاز مهّمة, لكّنني �سمعت من الإخوة الذين كانوا هناك, 

اأّن »محمودا« اأ�ساف بعد اإعالنه الخبر:

»اأّيها الإخوة! اأنا الآخر لن اأعي�ض بعد هذا، ولعّل اهلل اأراد اأن يعقد 

قراننا في العالم الآخر«.

اأذكر اأّنني �ساألُت »محموًدا« في اأحد الأيام: »لَم ل تتزوج؟« فاأجاب: 

»حّتى الآن لم اأجد الزوجة التي اأريدها اأنا اأريد من تحذو حذوي في 

كّل الأح���وال، حل���و الحياة ومّره���ا، حّتى اإّنني اأريده���ا اأن تكون رفيقة 

�شالح لي في ميدان القتال واأن تعينني على هذا الطريق«. 

بعد تل���ك الحادثة فقط, فهمُت اأّن »محم���وًدا« كان قد اختار لنف�سه 

زوج���ة الم�ستقبل, غير اأّن اإرادة اهلل �س���اءت اأن ُيحّقق »محمود« اأمنيته 

في ذلك العالم. فبعد عّدة اأيام من �سهادة الأخت, وقعت حادثة موؤلمة:

كان���ت ال�ّساع���ة الحادية ع�س���رة لياًل. اأ�سي���ب اأحد الإخ���وة بمر�ٍس 

�سدي���ٍد ولزم اأن ُينق���ل اإلى الم�ست�سف���ى. ت�سّدى »محم���ود« لهذا العمل 

بمرافق���ة اأحد الأخ���وة. وكانت الم�ست�سفى تبعد 5 كل���م, والطريق اإليها 

يمّر بالمدينة. 

ل���م يكن قد م�س���ى على خروجهم ع���ّدة دقائق, حّتى م���ّزق �سكون 

اللي���ل �سوت ر�سقات نارية متالحقة. ا�ستنف���ر الإخوة وتحّركوا باّتجاه 

ال�س���وت, فوج���دوا  ال�سّي���ارة وق���د توّقفت عن���د مثّلث ط���رق, بعد اأن 

تعّر�س���ت للهج���وم من ث���الث جه���ات. اأ�سرع الإخ���وة واأخرج���وا جّثة 
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»محم���ود« الغارق���ة في الدم, والممّزقة بطلق���ات الر�سا�س من داخل  

ال�سّيارة؛ اأّما ال�سخ�سان الآخران فقد اأ�سيبا بجراٍح بليغٍة. وفيما بعد 

روى اأحدهما ما جرى: 

كّن���ا في الطري���ق اإلى الم�ست�سف���ى, عندما تعّر�س���ت  ال�سّيارة لهجوم 

غمي 
ُ
�سبنا نحن الثنين بالر�سا�سات الأولى, واأ

ُ
مفاجئ من ثالث جهات. اأ

علين���ا في اأر�س  ال�سّيارة. لكّن »محموًدا« هّب للمواجهة وقاوم حّتى اآخر 

طلق���ة. وعندما راأى اأفراد العدّو جراأَة �سائق  ال�سّيارة و�سجاعته, غافلين 

عن اأّنه »محمود خادمي«, قائد ق���ّوات الحر�س )في المنطقة(, اقتربوا 

م���ن  ال�سّيارة بع���د اأن اأردوه �سهيًدا. ولأجل اإطفاء نار غ�سبهم وحقدهم, 

ه�ّسموا وجهه ببندقية »ب. ب. ج« وابتعدوا عن المكان م�سرعين.

ا�سُت�سه���د »محمود خادمي« مع ت�سّكل خيوط الفجر. وبعد انت�سار 

قيمت الماآت���م وعّمت حالة 
ُ
الخب���ر, �سادت المدين���ة حالة عجيب���ة. اأ

الع���زاء ب�سبب الفاجع���ة. �ُسّيع الجثمان الطاهر ف���ي ذلك اليوم, في 

مرا�س���م مهيب���ة من مقّر ق���ّوات الحر�س اإلى الم�سج���د الجامع حيث 

وّدعه المحّبون.

رجع���ُت اإلى المع�سكر بع���د مرا�سم الت�سييع؛ ك���ي اأ�ستريح قلياًل. لم 

تم����سِ عّدة دقائ���ق, حّتى ا�ستيقظُت على اأ�س���وات و�سجيج, لأجد اأمام 

ب���اب المع�سكر ع���ّدة ن�ساء واأطف���ال يبكون م�سابهم بحرق���ة, ويندبون 

ال�سهيد خادمي.

�ساأل���ُت اأحد الإخوة من حّرا�س المع�سكر عّم���ا يجري فاأجاب: »لقد 
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كان ال�شهي���د خادم���ي يذه���ب لياًل اإلى قل���ب المدين���ة؛ ليتفّقد- مثل 

م���وله عل���ّيQ- بي���وت الفق���راء والأيت���ام، وُيق���ّدم الطع���ام ولوازم 

العي�ض وحّتى الألعاب لأطفالهم!«.





منذ الأّيام الأولى لح�سور »محّمد« في الجبهة الغربية للبالد, ُجذب 

اإليه الإخوة المجاهدين كالمغناطي�س. ولم تم�ِس مّدة, حّتى اأوكلوا اإليه 

قي���ادة العملّيات على تلك الجبه���ة, والتخطيط لعدد كبير منها. وعكف 

بم�ساع���دة جمي���ع رفاق �سالحه, م���ن اأمثال »كاظم���ي«، »كنج���ى زاده«، 

»�شعي���د ك���ولب«, وغيرهم... على تطهير منطقة كرد�ستان, وتحريرها 

بب�سالة من يد اأعداء الثورة, محّقًقا انت�سارات باهرة.

 -)1(
لك���ن, لم يم����سِ وقٌت طوي���ٌل حّت���ى �سمح���ت الحكوم���ة الموؤقتة

ب�سيا�ساتها المتوالية, الت���ي �سّكلت تارة ما �سّمي ب »هيئة ح�شن النية«, 

وخّططت ت���ارة اأخرى لنزع �سالح الم�سلمين الأك���راد- باإعادة �سيطرة 

اأعداء الثورة على كرد�ستان.

في اإثر هذه الأحداث, �سارع »محّمد« اإلى عر�س خّطة ت�سكيل منّظمِة 

, على المجل�س الأعلى لحر�س الثورة, 
)2(

»الفدائيون الأكراد الم�شلمون«

به���دف توحي���د الم�سلمين الأك���راد المهّجري���ن وتنظي���م �سفوفهم في 

)1(  هي اأّول حكومة ت�سّكلت بعد انت�سار الثورة الإ�سالمية.
)2( البي�سمركة الكردية. 

مسيح كردستان
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قّرت هذه الخّطة 
ُ
مواجهة اأعداء الثورة, المرتبطي���ن بال�ستكبار. وقد اأ

بجه���ود ومعاونة اثنين من اأع�ساء مجل�س الث���ورة: ال�سهيد المظلوم اآية 

اهلل به�ست���ي, وحّجة الإ�س���الم والم�سلمين ال�سي���خ رف�سنجاني, واأوكلت 

م�سوؤولي���ة ت�سكيلها اإلى محّمد. وبت�سكيل هذه المنّظمة, تّم الق�ساء على 

دعاي���ات ال�ستكبار العالم���ّي المخادعة, وا�ستطاع »محّم���د« بوا�سطتها 

الق�ساء على مخّطط اإيجاد اإ�سرائيل ثانية في كرد�ستان. 

بالتزام���ن مع اندلع الحرب المفرو�سة, قّررُت اأنا وعدٌد من الإخوة 

المجاهدي���ن, اأن نتوّجه برفقة محّمد اإلى مدين���ة »�َشْرُبل ذهاب«. وبعد 

, بف�سل ُح�سن قيادة  مواجه���ة �سديدة, نجت المدينة من �سق���وٍط حتميٍّ

»محّم���داً« وجه���ود الإخ���وة وت�سحياتهم. اأ�سي���ب »محّم���د« خالل تلك 

العملّيات في يده واأم�سى فترة في الم�ست�سفى.

كان »محّم���د« يتفّق���د اأح���وال جمي���ع الجبه���ات, وي�ستم���ع اإلى كالم 

المجاهدي���ن ومطالبهم, وي�سع���ى �سخ�سًيّا في ح���ّل م�سكالتهم. كانت 

جميع حركاته و�سكناته مثاًل ُيحتذى, لجميع اأ�سدقائه ورفاقه.

ة عند ال�سالة والعبادة, وحر�سه ال�سديد على  كان���ت حالته الخا�سّ

الم�ساركة في مرا�سم دعاء التو�ّسل, ودعاء كميل, والب�سمة التي رافقت 

محّي���اه في جمي���ع لحظات الحي���اة واأحوالها, وُح�ْسُن ال�سل���وك والإدارة 

والتدبي���ر لم�س���كالت المنطق���ة ف���ي مواجه���ة اأع���داء الث���ورة, ومحّبته 

ال�سديدة للنا�س والفدائّيين الم�سلمين, كّلها كانت اأنواًرا �ساطعة تظهر 

لنا ولكّل من كان يعرفه, جوانب من �سخ�سّيته الرفيعة. 
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بعد اأن ُق�ّسمت قّوات حر�س الثورة على المناطق, توّلى »محّمد« قيادة 

المنطق���ة ال�سابعة, التي كانت ت�سم���ل محافظات »همدان« و»باختران« 

و»كرد�شت���ان« و»اإي���الم«. وعلى الفور, طرح تاأ�سي�س مق���ّر للقيادة ُعرف 

بمقّر »حمزة �شّيد ال�شهداء«.

كان الم�سوؤول���ون يريدون من���ه اأن يتوّلى قيادة ه���ذا المقّر, لكّنه لم 

يقب���ل. وفي النهاية, وبعد اإ�سرار �سديد م���ن قادة اآخرين, قبل من�سب 

نائ���ب قائد المقّر, ليب���داأ باإنزال �سرباته ال�ساعق���ة باأعداء الثورة من 

ذلك الخندق المقّد�س.

ومن اإبداعاته الأخرى, كان تاأ�سي�س لواء »ال�شهداء الخا�ّض«, والذي 

ا من المجاهدين, وحّقق نجاحات باهرة.  لقي ترحيًبا حاًرّ

تمّيز محّمد بروحه المت�سامحة و�سدره الوا�سع, فكان يتحّين الفر�س 

المنا�سبة لزيارة »التّوابي���ن« المعتقلين, المغّرر بهم في ال�سجون. كان 

في تلك الليالي يجل�س بينهم بتوا�سع وعظمة وي�ستمع اإلى كالمهم ب�سبر 

وتحّمل. كان ين�سُت اإلى �سبهاتهم بروح اأخوّية, ويبقى حّتى وقت متاأخر 

من اللي���ل, يبحث الم�سائ���ل المختلفة. كان ي�سل اللي���ل بالنهار, وينام 

بينهم بثقة وبال مطمئّن, حّت���ى اإّنه كان يرافقهم للريا�سة ال�سباحّية. 

ين دفعا  وق���د بعثت اأعماله ف���ي نفو�س »التّوابين« حما�س���ة و�سوًقا خا�سّ

بالكثير منهم اإلى محاربة اأعداء الثورة وال�ست�سهاد في �سبيلها.

 كان لأحد قادة الحر�س- وا�سمه »نا�شر كاظمي«, والذي كان رفيق 

جهاد محّمد وعا�سًقا له - دوٌر في عملّيات تطهير الطريق العام »بانه-
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�شرد�شت«. كانت هذه العملّيات على قدر كبير من الأهمّية, وقد ت�ساركا 

في حمل اأعبائها الثقيلة.

عند بدء التقّدم, قال عدٌد من المجاهدين لالأخ كاظمي: »قل لالأخ 

بروج���ردي نق���اًل عّنا، اأن ل يتحّرك اأمام الإخ���وة اإلى هذا الحّد، فمن 

الممك���ن اأن يتعّر�ض لالأذى«. لكّن »محّمدا« قال بوجه متوّهج ومتوّرد: 

»اإن كان هن���اك م���ن ولي���ة، فاأن���ا م���ن ل���ه عليك���م ولي���ة. ف���ال تتع���ّدوا 

حدودكم اإلى هذا الحّد!«

ا�ست�سه���د العدي���د م���ن الق���ادة من رف���اق »محّم���د« خ���الل تطهير 

الطرقات والمحاور, ومواقع اأخرى لأع���داء الثورة. وفي اإثر �سهادتهم, 

توّل���ى »محّمد« فوًرا قي���ادة عملّيات التطهير, في مح���وٍر �سعب العبور؛ 

هو مح���ور »بيران�شه���ر- �شرد�شت«, وقاتل خالل ه���ذه العملّيات  لحظة 

بلحظة اإلى جوار المجاهدين.

 كّن���ا قد نزلنا يوًما في اأحد المواق���ع المحيطة ب�«اأرومية«)1(, عندما 

َلنا فج���اأة, خبر اأّن طائ���رة هليكوبتر تقّل الأخ »بروج���ردي« واثنين  َو�سَ

م���ن رفاق���ه, تو�سك عل���ى ال�سق���وط. تحّركنا لأج���ل تقدي���م الم�ساعدة 

له���م, وحينما و�سلن���ا اإلى مكان الحادث, ُذِهل الجمي���ع ِلما راأوه! كانت 

الهليكوبت���ر محّطمة, لك���ّن رّبانها وبقية الرّكاب اأحي���اء. ورغم اأّن قدم 

»محّم���د« اليمن���ى العالق���ة تحت ق�سم م���ن هيكل الطائ���رة, قد ُك�سرت 

و�ُسحقت لم يب���د عليه النزعاج حّتى بتقطيب حاجبي���ه. حينها, اأ�سرع 

)1( مدينة اأرومية مركز محافظة اذريجان الغربية اليرانية
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ع���دٌد من اأهالي اإح���دى القرى المجاورة نحوه لهثي���ن, بعدما راأوا من 

م�سافة بعيدة الطائ���رة ت�سقط, وبا�سرنا جميًعا بتقديم الم�ساعدة. من 

بي���ن الأخوة الحر����س, كان هن���اك اأخ يجهد بقّوة لي�سح���ب قدم محّمد 

المجروحة, من تحت هيكل طائرة الهليكوبتر, بم�ساعدة الأهالي الذين 

هّب���وا بكّل اإخال�س لإنقاذ محّمد. توّجه ه���ذا الأخ اإلى النا�س وقال لهم 

بمحّبة ولك���ن ب�سوت عال: »انتبهوا..ا�شحبوه به���دوء..«. وعلى الرغم 

م���ن اأّن �سراخه لم يطغ على العطف الذي ب���دا منه تجاه الأهالي, فاإّن 

»محّم���داً«- ال���ذي كان في حال���ة ل يح�سد عليها من الأل���م- توّجه اإليه 

قائاًل: »لَم ل تت�شّرف مع النا�ض باأخالق اإ�شالمّية؟!«.

وعندم���ا كان ُيذك���ر اأمام »محّمد« حديث عن اأح���د الأخوة, لم يكن 

يلتف���ت اإليه اأو يعير الأمر اأّي اهتمام. واإذا ا�ستاء اأحياًنا من �سماع اأمور 

قيلت عن اأحد منهم, كان ُيرّدد »اللهّم اغفر لنا«. في البداية, كّنا نظّن 

اأّن���ه ا�ستاء من اغتيابهم ل���ه. لكّن محّمدا بنظرته الجميلة ولحن كالمه 

العذب كان يقول لنا: »اأنا منزعج من وقوع اأ�شخا�ض جّيدين على هذا 

النح���و في الغيبة والمع�شي���ة ب�شببي، اأنا الإن�شان عديم القيمة الذي 

ال يكاد يبين«.

ا من الكذب. اأذكر في اأحد الأّيام اأّننا كّنا  كان »محّمد« يتح�ّس�س جدًّ

ف���ي مقّر قيادة الحر�س في »مهاباد«، نق���راأ جميًعا »اإلهي عظم البالء« 

بعد اأن اأقمنا �سالة الجمعة. وما اإن فرغنا حّتى فوجئنا به يقف ويلتفت 

اإلى الإخوة قائاًل: »هل و�شلنا فعاًل اإلى المرحلة التي حّل بنا البالء؟ 
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ه���ل فع���اًل انقط���ع اأملنا م���ن كّل �شيء ونح���ن نطلب الع���ون من اهلل؟ 

علينا اأن ننتبه اأّيها الإخوة حّتى ل نقول كذبة واحدة والعياذ باهلل«.

كان »بروج���ردي« يفّر دائًما من الأحادي���ث ال�سحافّية والكاميرات 

التلفزيونّية, وكان يريد اأن يناأى بنف�سه بعيًدا عن المظاهر وال�سو�ساء, 

واأن يظ���ّل مجه���ول الذكر. كان دائًم���ا يقول باإ�سرار: »ل ت�ش���ّوروا عني 

فيلًما، اذهبوا و�شّوروا هوؤلء الإخوة الذين يقاتلون«. 

ف���ي اإحدى المّرات, عن���د تطهير محور »بان���ه – �شرد�ش���ت«, واأثناء 

وج���وده في محافظ���ة »�شرد�شت« وّج���ه اأحد الم�سّوري���ن كاميرته نحوه 

واأخ���ذ ب�سع���ة م�ساهد له. لك���ن »محّم���دا« ذهب اإلي���ه, وبمنتهى الأدب 

ا�ستعاد ذلك المقطع المتعّلق به ومّزقه. كان ُيحّطم نف�سه الأّمارة, وهو 

كان حا�سًرا اأن يوؤّدي اأّية خدمة ويتحّمل اأّية م�سوؤولية من اأجل الإ�سالم. 

بالن�سبة اإليه, كان توّلي القيادة اأو ما دونها من المهام �سّيان.

؛ فالإخوة الذي���ن اأنهكهم �سغط  كان ل���كالم »محّم���د« تاأثيٌر خا����سّ

العمل كانوا ي�ستعيدون حيوّيتهم بعد اأن يتحّدثوا عّدة دقائق مع محّمد, 

ويتوّجه���ون مجّدًدا اإل���ى عملهم, بقلوٍب حارة ملوؤه���ا الأمل. اأحياًنا كان 

بع����س الإخوة يختلقون الأعذار لأجل اأن يف���وزوا بب�سع دقائق معه؛ عّله 

يفي�س عليهم بما يحتاجونه من معنوّيات.

كان محّم���د مظهر الإيمان والتوّكل عل���ى اهلل تعالى والعتماد عليه. 

ففي اإح���دى المّرات وخالل عملّي���ات »مطلع الفج���ر«, عندما ت�سّرفُت 

بالخدمة في عداد قّواته, وقعت حادثة نادرة:
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عندما تق���ّرر تحرير معبر« كورك«, تقّدمنا لم�سافة كبيرة, لكّننا لم 

نوّفق ولالأ�سف ب�سكل كامل, لأّن عدًدا من الإخوة الذين كانوا يتحّركون 

باّتجاه راأ�س اأحد المرتفعات, وقعوا خالل تقّدمهم تحت مرمى النيران 

العراقّية وتوّقفوا.

ف���وًرا, قام قائد المجموعة باإبالغ »محّم���د« على الجهاز الال�سلكّي, 

باأّن���ه يلزمهم ق���ّوة م�ساندة. فاأجاب���ه قائاًل: »قاوموا، و�شت�ش���ل القّوات 

�شريًع���ا لم�شاعدتك���م«. بالطب���ع, تعّجبنا من موقف���ه لأّننا لم نكن نملك 

قّوة م�ساندة في )الميدان(, ولم ندِر على اأّي اأ�سا�س قال هذا الكالم.

بع���د م���ّدة, ج���رى الّت�س���ال ثاني���ًة, ومج���ّدًدا ق���ال »بروج����ردي« 

بطماأنين���ة: »قاوم����وا و�شت�ش����ل القوات«. ف���ي المّرة الثالث���ة, ا�سُت�سهد 

عامل اّت�س���ال مجموعتنا, و�سرخ قائد تل���ك المجموعة بع�سبية: »لَم 

ل تر�شل����ون الق����وة؟«, فتعالى من الجهة الأخ���رى �سوت »محّمد« على 

جه���از الال�سلك���ّي اأن: »قاوم����وا، فتاأت����ي مالئك����ة اهلل«. ثّم ه���ّز قلوبنا 

جميًعا بتالوته لآية: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  

 .)1(
ڀ}

لم يكن »محّمد« يتظاهر اأبًدا بحّبه لل�سهادة, لكن عندما كان ي�سمع 

بخب���ر �سه���ادة اأح���د اأ�سحابه اأو اأ�سدقائ���ه كانت حاله تتب���ّدل ومزاجه 

يتغّير, وترت�سم على وجهه عالمات ُتظِهر بو�سوح ع�سقه لل�سهادة.

م���ن الذكري���ات الجميلة التي ل زال���ت اإلى الآن باقي���ة في ذهني هي 

)1(  �سورة ف�سلت,الآية:30.
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ة باإعادة تحري���ر محور »بانه -�شرد�ش���ت«. لم يبَق على بدء  تل���ك  الخا�سّ

العملّي���ات  �س���وى ب�س���ع �ساع���ات, وكّنا قد جل�سن���ا مع »محّم���د« في اأحد 

الأمكن���ة, ب�سحبة الأخ »عياري« - م�س���وؤول عملّيات الحر�س في »بانه« - 

ال���ذي تحّدث ب�سوق ع���ن منامه ليلة اأم�س, حي���ث راأى الأخ »عي���اري« اأّنه 

�سي�ست�سه���د ف���ي عملّي���ات اليوم. فما كان م���ن »محّم���د« اإّل اأن نه�س من 

مكان���ه ب�سكل مفاجئ ورك�س نح���وه, طالًبا منه بحما�س���ة و�سوق لفتين, 

اأن ُيعي���د ذكر المن���ام... تحّققت الروؤيا وفي نف�س ذل���ك اليوم ذاق »الأخ 

عياري« �سهَد ال�سهادة العذب.

كان �سب���ر »محّمد« وتحّمله مثيًرا للعجب. كيف ل, ولم تكن الب�سمة 

لُتمح���ى عن وجه���ه, حّتى في الم�سائ���ب والم�سكالت. فف���ي اللحظات 

الع�سيب���ة للب���الد, و�سغ���وط الحرب الت���ي ل ترحم, وف���ي الوقت الذي 

كان���ت فيه مدننا ت�سقط, ويرتفع ال�سهداء القادة والأ�سدقاء, كان يقف 

ب�سم���وٍد وثباٍت, و�سط �سع���ف الكثيرين وعجزهم ع���ن التحّمل, وكان 

يقول بب�سمته المعهودة: »هذه ال�شهادات طبيعّية و�شرورّية للثورة. ل 

ينبغي اأن ي�شطرب الإن�شان من هذه الأحداث«.

في جعبتي ذكريات كثيرة ع���ن روحّية »محّمد«, عن الثقة بالنف�س, 

وال�سجاعة. 

تق���ع في »جوانرود« منطقة ت�سّمى »زلن«, تمتّد على م�ساحة ثالثين 

كيلومت���ًرا. كانت ه���ذه المنطق���ة بالكامل تح���ت �سيطرة ق���وات اأعداء 

الث���ورة, وكان���ت عمدة ه���ذه القّوات تت�س���كل من اأف���راٍد على خالف مع 
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اأبناء المنطقة. وقد اأمّدهم العراق بال�سالح لمحاربة نظام الجمهورّية 

الإ�سالمّية.

في اإحدى الم���ّرات, بعث اأحدهم بر�سالة مفاده���ا اأّنهم حا�سرون 

لين�سّموا اإلى منظّمة »الفدائي���ون الم�شلمون«, �سرط اأن يح�سر اأحد 

الم�سوؤولي���ن للتفاو����س معهم. و�سل���ت الر�سالة اإلى »محّم���د«, فطوى 

بمنته���ى العّزة 30 كلم برفق���ة عدد من الإخوة. ذه���ب اإلى قلب قرية 

تعّج بقّوات معادية للثورة, وهو ل يحمل �سوى م�سّد�س واحد. اأده�سهم 

�سدق���ه وتوا�سع���ه. كيف ل وهم يحمل���ون نظرة مناق�س���ة عن حّرا�س 

الإ�س���الم وقادته���م؟ اأ�سعره���م موقفه بالخج���ل, فو�سع���وا اأ�سلحتهم 

ا وا�ست�سلم���وا, والتحق اأكثرهم بمنظمة »الفدائّي���ون الم�شلمون  اأر�سً

الأكراد«.

كان »بروج���ردي« يمتل���ك عقيدًة را�سخة ل تتزلزل فيما يتعّلق بعالم 

ا بف�سل اهلل تعالى, وعونه. اأذكر في اإحدى  الآخرة. وكان اأمله كبيًرا جدًّ

المّرات اأّن نقا�ًسا ُفتح في مقّر عملّيات الجبهة الغربية, عن اأحد محاور 

العملّيات, وما اإذا كانت العملّيات �ستنجز على ذلك المحور اأم ل؟

 انق�ست �ساعات من الليل وجميع العقول م�سغولة بدرا�سة الخريطة, 

َخَذْت »محّمدا«, وهو ينظر اإلى الخريطة, 
َ
لكن دون الو�سول اإلى نتيجة. اأ

اإغف���اءة. وبعد فترة هّب واقًف���ا واأيقظ البقّية, ثّم قال بحزم: »يجب اأن 

ُتنجز هذه العملّيات«.

�ساأل���ه الإخوة عن �سبب هذا الق���رار المفاجئ, لكّنه ل���م يقل �سيًئا. 
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نجزت العملّيات  بنجاٍح كام���ٍل. وعندما بحثنا من جديد عن 
ُ
وبالفع���ل اأ

�سب���ب ذل���ك القرار, اأج���اب: »ال�شخ�ض ال���ذي كان يج���ب اأن ير�شدني 

جاءني في المنام وقال: قوموا بهذه العملّيات«!

لم يكن »محّمد« يترك �س���الة الليل مطلًقا. وكان يعطي لهذا الأمر 

اأهمّية كبيرة. 

ف���ي اإحدى مراحل العملّيات  التي كان مق���ّرًرا اأن ُتنجز بالقرب من 

»مهاباد«, ُعقدت جل�سة بم�ساركة عدد من المجاهدين وقادة المنطقة, 

ودار الحدي���ث في تل���ك الجل�سة حول تحديد المحور ال���ذي �سُت�سّن منه 

الهجمات.

امت���ّد البحث حّتى ال�ساعة الحادية ع�س���رة لياًل, وكان كّل واحد من 

ا. الإخوة يعطي وجهة نظر, لكّننا لم ن�سل في النهاية اإلى نتيجة اأي�سً

توّج���ه »محّمد« نح���و القبلة بحالة عرفانّية ودع���ا بخ�سوع: » اإلهي! 

اأنت تعلم اأّننا عاجزون، واأّن عقولنا قا�شرة عن اأن نقوم باأّي فعٍل دون 

عون���ك، واأّنن���ا من���ذ البداية لم نكن من المّدعي���ن. اإلهي! امنحنا اأنت 

روح الفرج!«.

َجَم���َع الإخ���وة الخريط���ة, ولأّن الوقت كان متاأخًرا, ن���ام الجميع. عند 

الفج���ر, ا�ستيقظنا على تالوة الق���راآن ب�سوت »محّم���د«. �سّلينا ال�سبح, 

ح�سر الخريط���ة. وبينما كنُت اأناوله 
ُ
وبعد ذل���ك, طلب مّني »محّمد« اأن اأ

الخريط���ة, �ساأل���ُت: »م���ا ال���ذي ح���دث؟«, قال »محّم���د« بدٍم ب���ارٍد: »ُجل 

بنظ���رك بدّق���ة عل���ى الخريط���ة وِج���ْد قري���ة »ق���ره داغ«. تجّم���ع الإخ���وة 



 هاةس ءدشءيا   85

وت�ساءلوا بده�سة: »ما هي هذه القرية قره داغ؟ فكّرر طلبه« ِجُدوا »قره 

داغ« عل���ى الفور. م�سحن���ا الخريطة باأعينن���ا, لكّننا لم نج���د �سيًئا. �سّلى 

محّمد من جديد وتال القراآن, ثّم قال: »اجلبوا الخريطة وابحثوا فيها«.

فعلن���ا ما قاله, وُوّفقنا في النهاية اإل���ى اأن نجد قرية »قره داغ«. �ُسّر 

»محّم���د« كثي���ًرا. �ساألن���اه والده�سة تعترين���ا: »ما الأم���ر اأّيه���ا الحاّج؟ 

فاأجاب مبت�شًما: »هذا هو حّل الق�شّية، قوموا لنذهب«. 

�سبيح���ة ذل���ك اليوم, ُعق���دت جل�سة في مقّر حمزة )ف���ي اأرومية(, 

بم�ساركة �سّباط من قيادة الجي�س, وقائد الفرقة, وقائد المقّر. وعندما 

اأو�س���ح »محّمد« في تلك الجل�سة جزئيات خّطته, اعتبرها القادة خّطًة 

ممت���ازة وقبله���ا الجميع. وبع���د انتهاء الجل�س���ة, توّجهُت اأن���ا وعدد من 

الإخ���وة اإليه, بدافع من الف�سول, و�ساألناه كيف اأعّد هذه الخّطة, ونحن 

فّكرنا حّتى اآخر الليل, ولم ن�ستطع اأن ن�سل اإلى نتيجة. 

اأج���اب »محّم���د«: »عندما نمن���ا جميًع���ا، ا�شتيقظُت اأنا بع���د �شاعة، 

وتو�ّشلُت و�شّليُت ركعتين، وطلبُت العون من اهلل. وبعد اأن نمت ثانية، 

جاءن���ي �شاب���ط في المنام وق���ال: يا فالن لماذا تتوّقف���ون عن العمل 

اإل���ى ه���ذا الح���ّد؟ اذهبوا وا�شتول���وا على »قره داغ » وهن���اك )تجدون( 

حّل ق�شيتكم..«

ب�سع���ره الأ�سقر الداكن, ولحيته ال�سهباء. كان »محّمد« معروًفا بين 

المجاهدي���ن با�سم »م�شيح كرد�شت���ان«, واإن كان بع�سه���م يعتبرونه اأًبا 

لكرد�ست���ان, فاإّنه في الحقيقة, كان اأًبا لغ���رب البالد كّلها. كيف ل وقد 
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بكت عند ا�ست�سهاده جميع نواحي غرب البالد واأقاليمها؟

لقد كان���ت اإحدى الخ�سال البارزة لهذا العظي���م موا�ساته لالإخوة. 

فعل���ى الرغم من م�ساغله الكثيرة كان يجل�س ل�ساعات مع المجاهدين, 

وُي�سغي اإلى م�ساكلهم وهمومهم.

كثي���ٌر م���ن الأف���راد كان���وا يعق���دون الع���زم عل���ى مغ���ادرة منطقة 

كرد�ست���ان, ب�سبب الم�ساكل الكثيرة فيه���ا. لكّنهم كانوا ُيبّدلون راأيهم 

تماًم���ا, وُيق���ّررون البق���اء ف���ي المنطقة, بع���د اأن يجل�س���وا اإلى محّمد 

ويتحّدثوا معه.

ف���ي الأّيام الأخي���رة التي اقترب فيه���ا من ال�سه���ادة, كان »محّمد« 

ي�سع���ى ب�سّتى ال�سبل؛ ك���ي يختار مكاًن���ا ل�ستقرار ل���واء ال�ست�سهادّيين 

. وقد فزُت ب�سرف خدمته في م�سعاه ه���ذا, برفقة اأربعة اإخوة  الخا����سّ

اآخرين.

ف���ي اأح���د الأّي���ام توّجهن���ا, للقيام به���ذه المهّم���ة اإلى م���كان جرى 

ا�ستطالع���ه من قبل, ل�ستق���رار اللواء الخا�ّس. خ���الل الطريق, جل�س 

اأح���د الإخوة اإلى جان���ب »محّم���د« يحّدثه عن م�ساكل���ه, ومحّمد ي�سرح 

ل���ه عن يوم القيامة, واأجر الجه���اد وال�سهادة, وت�سحيات م�سلمي �سدر 

الإ�سالم اإلى اأن و�سلن���ا اإلى تقاطع طريق »مهاباد- نقده«, عندها قلنا 

ل���ه: »ح���اّج محّمد، انتظرنا هنا حّت���ى نذهب ون�شتطلع الم���كان«, لكّنه 

لم يقبل.

ا�سطررنا للموافقة على طلب���ه مرافقتنا. وبعد اإ�سرار مّني, ا�ستقّر 
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الراأي على اأن ن�سعد ف���ي �سّيارة مجّهزة بر�ّسا�س دو�سكا, يرافقنا اأحد 

الإخوة, لنواكب �سّيارته ونوؤّمن حمايته طول الطريق.

تحّركن���ا ف���ي المقّدمة, وا�ستق���ّل الأخ »بروجردي« �سّي���ارة ع�سكرّية 

)جي���ب( وراءنا برفقة ثالثة اإخ���وة. لم يمّر الكثير من الوقت, ولم نكن 

ق���د ابتعدنا عنه���م كثيًرا, عندم���ا دّوى فجاأة �سوت انفج���اٍر رهيب من 

الخل���ف. عبرت �سّيارته فوق لغم, وقبل اأن ن�س���ل اإليهم, كانوا قد نالوا 

اأمنيتهم. 

كان وجه »محّمد« الدامي ل زال مبت�سًما, وفي لحظٍة مّر في خاطري 

اأّنه قال: »فزُت ورّب الكعبًة«.

والحمد هلل رّب العالمين






