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6     تراب كوشك الناعم

المقّدمة

ِب�ْشِم اهلِل الّرْحَمِن الّرِحيِم

الّلهم �شّل على محّمد واآله الطيبين الطاهرين

كثيرة ق�ش�س العظماء والأعالم، والأكثر منها ق�ش�س الزعماء والم�شوؤولين، 

ولكّن الق�ش�س الخالدة، واّلتي مهما مّرت الع�شور والدهور تبقى تمنح الحياة 

للمجتمع، وتبقى ت�شّخ الدم في قلوب الأّمة هي ق�ش�س ال�شهداء القادة، اّلذين 

اختارهم اهلل لجواره، واّلذين دعاهم فكانوا ال�شّباقين بكلمة لبّيك. كيف ل وهم 

ة اأولياء اهلل«،  خال�شة المجاهدين اّلذين و�شفهم اأمير الكالمQ باأّنهم »خا�شّ

ة حيث اختارهم اهلل ودعاهم فلّبوا النداء. ة الخا�شّ فهم خا�شّ

ق�ش�شهم فيها الِعبرة والَعبرة، وحرّي بنا نحن اّلذين نغرق في تّرهات الحياة 

الدنيا اأن نفهم بع�س ما و�شل اإليه هوؤلء ال�شهداء، حيث اأدركوا حّق اليقين وعاينوا 

الدار الآخرة وراأوا باأّم عين القلب والحقيقة اأّنها هي دار الَحَيَوان، وهي الحياة 

الحّقة، وهي اّلتي ينبغي اأن تبقى ن�شب العين وُمنتهى الآمال وم�شّد الرحال.

اأفكارهم، من روحّيتهم ومعنوّياتهم  حرّي بنا اأن ن�شتفيد من تجارتهم، من 

العالية، ع�شى اأن نخطو خطوة على هديهم وطريقهم.

اأكثر  ة  الق�شّ قراءة  زالت  ما  مجتمعاتنا،  في  القراءة  تراجعت  قد  وحيث 

المعارف  جمعّية  في  والترجمة  للتاأليف  نون  مركز  راأى  غيرها،  من  اهتمامًا 

ة اأحد ال�شهداء القادة الإيرانّيين لما لها من اأثر ووقع،  الإ�شالمّية، اأن ين�شر ق�شّ

ة وحياة  ولما كان لها من تاأثير في المجتمع الفار�شي، رغبة اأن يكون لهذه الق�شّ
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هذا ال�شهيد العظيم نف�س ذلك الأثر في مجتمعنا العربّي، �شاكرًا المركز ل�شماحة 

ما  على  يا�شين  هادي  والدكتور  �شلهوب  نايفة  الحاّجة  وعائلته  يا�شين  كاظم  ال�شيخ 

بذلوه من جهد في تعريب هذا الكتاب.

�شاحب  يدي  بين  نقّدمه  فنحن  وثواب  اأجر  من  المتوا�شع  العمل  لهذا  كان  واإن 

الع�شر والزمان | هدّية متوا�شعة لأرواح �شهداء المقاومة الإ�شالمية �شّيما ال�شهيد 

ح�شن �شلهوب )اأكرم(، ع�شى اأن ننال بذلك ر�شاه وقربًا منهم ونح�شر معهم. اإّنه ِنعم 

المولى وِنعم الوكيل.

مركز نون للتاأليف والترجمة
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

بيان ولي اأمر الم�شلمين ال�شيد علي الخامنئي{ 

في لقاء عائلة ال�شهيد عبد الح�شين برون�شي

تاريخ 3 -12- 1388 ه�. �ص.

رحم اهلل فقيدنا ال�شهيد المرحوم برون�شي، »المعّلم« عبد الح�شين برون�شي 

»المعّلم  المذكور  ال�شخ�س  اأّن  وتاريخنا  وبلدنا  لمجتمعنا  جّدًا  المهّم  ومن   .

عبد الح�شين« - ل الدكتور عبد الح�شين، فالمعّلم ل بمعنى الأ�شتاذ بل بمعنى 

معّلم البناء و�شاحب الأعمال فعبد الح�شين كان بّناءًا-  و�شل من ناحية معرفة 

الحقائق بحيث كان قبل انت�شار الثورة يعمل في اأدّق الأعمال الثورية - لم اأكن 

طبعًا وقتها على اطاّلع بمجريات الأعمال ولم اأذكر وقتها اأّني كنت على عالقة 

بال�شهيد ولكّني اأعلم واأ�شمع وقراأت عنه- وا�شترك في الحرب بعد الثورة.

الحر�س  -بين مجموعات  ي�شل  يكن  لم  المفرو�شة  الحرب  في  اأّنه  تعرفون 

والتعبئة- في الحرب اأّي �شخ�س اإلى رتبة قائد اأو رئي�س اإّل بناءًا لجهوده و�شعيه ، 

فقد كان يدخل ال�شخ�س في الحرب بعنوان اأّنه رجل تعبئة عادّي، فاإذا كان عنده 

ا�شتعدادات ي�شبح قائد مجموعة وهكذا يتدّرج حتى ي�شبح قائد كتيبة ثّم قائد 

لواء وهكذا. وتعلمون اأّن اإدارة الحرب في ذلك الوقت لم تكن اإدارة ع�شكرية فقط 

انتقلت  ولفترة ق�شيرة وعندما  الأمور عن قرب  اأرى  العمل كنت  بداية  فاأنا في 

اإلى طهران كنت اأراقب الأمور عن بعد، لذلك كنت اأعلم اأّن الإدارة لم تكن اإدارة 

ع�شكرية �شرفة بل كانت اإدارة �شيا�شية واإدارة فكرية وكانت اإدارة اإن�شانية واأدبية 

واأخالقية؛ ول ي�شتطيع اأّي �شخ�س اأن يدير مجموعة اإذا لم يكن هو نف�شه يتحّلى 

بهذه الموا�شفات.

اإّن �شهيدنا العزيز عندما �شارك في الحرب لم يكن عنده المعارف الجامعّية 

اإدارة  في  ا�شتطاع  اأّنه  اإل  ر�شمي  ب�شكل  جامعيًا  ولقبًا  عنوانًا  يحمل  يكن  ولم 

الحرب اأن يترّقى واأن ي�شل اإلى رتب عالية واأ�شبح �شخ�شّية مرموقة، �شخ�شّية 

جامعة تحمل ا�شم قائد لواء ثّم بعدها نال درجة ال�شهادة، وهذه ال�شخ�شّية لو 

الناحية  تبلغ مقامات ودرجات رفيعة من  اأن  ال�شهادة ل�شتطاعت  لم تنل و�شام 

الظاهرّية.
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تعتبر هذه ال�شخ�شّية من عجائب ثورتنا وتعّد من الأمور ال�شتثنائية التي ل نظير 

لها في ثورتنا بحيث ل يمكن مقاي�شتها في اأّي مكان اآخر، وكما نقل ال�شيد محافظ 

منطقة خرا�شان باأّنه �شمع من كثيرين اأّنه في ذلك الوقت عندما كان يتحّدث ال�شهيد 

مع مجموعات الطاّلب والجامعيين في »م�شهد« كان يجذبهم في حديثه.

واأنا اأي�شًا �شاهدت �شبيه هذا الأمر مع المرحوم ال�شهيد ر�شتمي الذي هو اأي�شًا 

كان  عندما  عادّي،  وبمظهر  قروّيًا  �شخ�شًا  كان  الذي  خرا�شان  منطقة  �شهداء  من 

يتحّدث بين جمع من القادة في الدرجة الأولى وكان �شمنهم رئي�س الجمهورّية، بّين 

اأحداث الحرب بطريقة �شحر فيها جميع الحا�شرين.

الحّد  اإلى هذا  والأفراد  الرفيعة  ال�شخ�شّيات  تربية  الثورة في  ا�شتعداد  بلغ  لقد 

ول ينبغي التقليل من هذا الأمر فاإّن هوؤلء ي�شيرون اإلى اأهّمية الثورة وعمقها. نحن 

ننظر اإلى ظواهر الأمور وينبغي روؤية اأعماقها فعندما يرى الإن�شان الأعماق فاإّن الأفق 

هذه   - المختلفة  الأمور  هذه  تح�شل  وعندما  اآخر،  �شيء  عينيه  مقابل  في  �شيكون 

فاإّن هذه  الإن�شان  على هذا  توؤّثر  ل   - الأحداث  وهذه  العتداءات  وهذه  المخالفات 

اإّن  باعتقادي   . بها  يقوم  التي  العظيمة  الحركة  تلك  مقابل  في  جّدا  �شغيرة  الأمور 

الكبير  الإن�شان  تربية  حقيقة  الحقيقة  هذه  نموذج  يمّثلون  واأمثاله  برون�شي  ال�شهيد 

طبق المعايير الإلهية والإ�شالمية ل طبق المعايير الظاهرية والعادية، وعلى كّل حال 

مهما قمنا باإجالل هذه ال�شخ�شّية واأمثالها من العظماء فاإّنه اإجالل في مو�شعه ول 

مبالغة فيه.

جّيدة  عائلة  فاإّنها  المحترمة  برون�شي  ال�شهيد  لعائلة  بالن�شبة  الأمر  وكذلك 

ال�شفاء  تمتلك  اأّنها   - فيها  زرتهم  التي  مّرات  الثالث  اأو  المّرتين  في   - راأيت  وقد 

والمعنويات الرفيعة .

اإّن زوجته تعتبر امراأة �شابرة ومجاهدة تحّملت كّل �شعوبات المواجهة قبل الثورة 

واأثناء الحرب وا�شتطاعت اأن ترّبي اأطفالها.

اأمرًا  اأولد )م�شاغبين( لي�شبحوا كبارًا لي�س  ما �شاء اهلل الإن�شان يرّبي خم�شة 

�شهاًل، وهذا اأمر مثير اأي�شًا اأن ي�شتطيع الإن�شان اأن يرّبي هوؤلء الأطفال وي�شل بهم 

اإلى عائلة  بّلغوا �شالمي  اإلى مهارة عالية.  اإلى نتيجة مثمرة معهم فاإّن ذلك يحتاج 

ال�شهيد اأي�شًا.
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هو اهلل الأعلى

������ه ����ش���ج���دت له ن����اَم�����ن ن��������وُرُه م����ن ربِّ ك�����لُّ ال����م����الِئ����ِك م���ن���ذ ك�����ان وُك����وِّ

كان ال�شهيد برون�شي، وقبل عّدة اأّيام من عملّيات بدر، في الحرب اّلتي فر�شها 

النظام الإرهابّي البعثّي في العراق على الجمهورّية الإ�شالمّية، وبمنا�شبات عّدة، 

دًا من ا�ش�شهاده اإلى  يتحّدث عن ا�شت�شهاده في عملّيات بدر القادمة. وكان متاأكِّ

اأن  ت�شتطيعون  عندها  العمليات  هذه  في  اأ�شت�شهد  لم  اإذا  يقول:  كان  اأّنه  درجة 

ومكان  بتاريخ  البع�س  ُيخبر  كان  فاإّنه  واأكثر من هذا  اإ�شالمي!  اأ�شل  في  ت�شّكوا 

ا�شت�شهاده، وبعد عّدة اأّيام ح�شل فعاًل ما اأخبر به. 

لقد كان في حياة ال�شهيد »برون�شي« من هذه الوقائع العجيبة ال�شيء الكثير. 

وهذا ما يدفعنا اإلى التاأّمل والتفّكر في حياة هذا ال�شهيد الكبير، اّلذي كان رمز 

الكثير من التوفيقات.

قبل الثورة، كان يعمل بّناًء في ظاهر الأمر، ولكّنه، في الواقع وحقيقة الأمر، 

كان مجاهدًا عاماًل في �شفوف الحركة الثورّية الإيرانّية، مّما جعله يتحّمل الكثير 

انت�شار  بعد  العظيم  الدور  هذا  له  كان  وكذلك  الإ�شالم،  �شبيل  في  العناء  من 

الثورة الإ�شالمّية اأي�شًا. بحيث اإّن الفر�شة كانت متوّفرة له من اأجل بلوغه مرتبة 

الكمال. وقد اأظهر في جميع الموا�شيع والأعمال، لياقة، جعلت ا�شمه )برون�شي( 

مذكورًا على ل�شان الجميع، حّتى العدّو ال�شّدامّي، اّلذي عّين قادته، لأجل هذا، 

جائزة من اأجل الح�شول على راأ�شه، حيث اإّن ا�شمه كان يترّدد في محافل العدّو 

واإعالمه. 

كان ال�شهيد برون�شي رجاًل مثيرًا للتاأّمل، وُيمكن القول: اإّنه كان �شببًا للتوفيق 

في موا�شيع ومجالت واأعمال كثيرة، وفي الواقع ُيمكن اأن ُي�شّمى »رمز ال�شتقامة«، 
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فقد كانت عبودّية هذا ال�شهيد العالي القدر للحّق تعالى مطلقة، وكان خ�شوعه في 

مقابل الحقيقة الإلهّية بدون قيد اأو �شرط.

اإّن ت�شليمه وانقياده التاّم للح�شور الملكوتي لالإمام محمد بن الح�شن، �شاحب 

الع�شر والزمان، وتبعّيته الخال�شة وال�شادقة له|، جعلته مورد عنايته وعناية اأهل 

بيت الع�شمة والطهارة )�شلوات اهلل عليهم اأجمعين( وكان من نتيجتها تفتُّح هذه 

البراعم النورانّية في نف�شه وفي اإرادته وعزمه..

لم ُيرد اأهل النفاق اأن يعترفوا بهذه الحقيقة بحّق هكذا اأفراد، وهم لم ُيدركوها 

بقاء  اأّن �شمانة  اأي�شًا  الآن  يفهموا حّتى  ولم  الإ�شالمي،  ونظامنا  ثورتنا  بحّق  اأي�شًا 

لهذه  والعناية  الرعاية  هو  المقّد�س  الإ�شالمّية  الجمهورّية  نظام  وانت�شار  ودوام 

القدرة والقّوة الأزلّية لبركة �شاحب الأمر|، بحيث اإّنه ا�شتطاع حّتى الآن اأن يمحق 

كّل خططهم وحرابهم وُيبطل مفعولها، ويحكم عليها بالخ�شارة.

اأّنه  ولو  جهٌد،  هي  وال�شهادات،  والم�شاهدات  الق�ش�س  من  المجموعة  هذه 

قليل، من اأجل بيان زاوية من حياة هذا القائد الإ�شالمّي الر�شيد المليئة بالعجائب 

وال�شجاعة، »ال�شهيد الحاّج عبد الح�شين برون�شي«؛ وهي جهد من اأجل اإبراز مو�شوع 

اأّنه طالما يوجد تابعون حقيقّيون لولية  اأ�شا�س وخطير في الثقافة الإ�شالمّية، وهو 

اأهل البيتR في اأق�شى نقاط المعمورة، وهم موجودون فعاًل، فاإّن فكرة الق�شاء 

على دين الإ�شالم واإحباط معنوّيات الموؤمنين، هي فكرة منحّطة ومردودة، ومحكوم 

عليها بالخ�شارة والزوال.

�شعيد عاكف
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ال�شيرة الذاتّية

في �شنة 1321، وفي قرية »كلبوي كدكن«، التابعة لتربة حيدرّية، و�شع قدمه 

الأمر  من  الأولى  اللحظات  منذ  خذ 
ُ
اأ قد  الجميل  ا�شمه  وكاأّن  الدنيا.  هذه  في 

الإلهّي للب�شرّية: »األ�شُت بربِّكم«؟ فاأجاب النداء برجولة وبدون نفاق: »بلى«؛ عبد 

الح�شين.

روحّية ال�شراع مع الكفر والطاغوت ُعجنت مع روحه منذ اأوان طفولته، كما 

اأّنه، وفي ال�شّف الرابع البتدائي، ترك المدر�شة ب�شبب تاأّذيه من ت�شّرف معّلمه 

الطاغوتي، وب�شبب الجّو غير المنا�شب للدر�س والتح�شيل اّلذي ي�شود المدر�شة. 

وفي �شنة 1340 ا�شُتدعي من اأجل خدمة العلم، وكان منذ بداية التحاقه بالجي�س 

يتعّر�س لالإهانة والأذّية من قبل ال�شّباط والع�شكرّيين الطاغوتّيين بجرم تم�ّشكه 

بالعتقادات الدينّية الأ�شيلة.

تزّوج �شنة 1347 ه�. �س. ولأّن الزواج اأمر مهّم وخطير في حياته، فقد اختار 

زوجة موؤمنة ملتزمة بتكاليف الإ�شالم، وروحانّية، كما كان ذلك، في نف�س الوقت، 

على  العترا�س  في  الم�شتمّرة  مواقفه  مع  لالن�شجام  له  المنا�شب  للجّو  تهيئة 

على  اعترا�شاته  ت�شل  ال�شنة  تلك  وفي  البالد؛  على  الحاكم  الطاغوتّي  النظام 

توزيع  اإعادة  )في  اأوجها  اإلى  الإيراني  لل�شعب  الطاغوتّي  البهلوي  النظام  خداع 

الأرا�شي الم�شّماة زورًا بالإ�شالحات(، وتنتهي، في النهاية، بانتقاله وعائلته اإلى 

ُيعتبر  اآخر،  ف�شاًل  اأي�شًا  بذلك  ففتح  و�شكناهم هناك،  المقّد�شة  م�شهد  مدينة 
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رقمًا جديدًا في حياته. 

وبعد مّدة من و�شوله اإلى م�شهد، ا�شتغل بعمل �شعب وُمجهد، و�شيئًا ف�شيئًا واإلى 

جانب العمل، ان�شغل بالتح�شيل العلمّي في الحوزة اأي�شًا، ولكّنه، ب�شبب �شراعه �شّد 

بل ال�شافاك، ثّم  ِقِ الطاغوت، و�َشْجِنِه مّرة بعد مّرة، وتعّر�شه للتعذيب الوح�شّي من 

قّوات  اإلى  وانت�شابه  المطاف،  نهاية  في  العظيمة  الإ�شالمّية  الثورة  انت�شار  ب�شبب 

الحر�س الثورّي ال�شاربة، لم ي�شتطع اإكمال تح�شيله العلمّي. 

ومع ابتداء الحرب المفرو�شة على الجمهورّية الإ�شالمّية، ذهب في اأوائل الحرب 

اإلى الجبهة، وهذه الفترة اأي�شًا ُتعتبر ورقة ذهبّية في تاريخ حياته. 

اآخر  وكانت  البارزين،  ووعيه  لياقته  ب�شبب  مختلفة  م�شوؤولّيات  به  نيطت 
ُ
اأ وقد 

عملّيات  قبل  ا�شتلمه  اّلذي   Rالأئمة جواد  ع�شر  الثامن  اللواء  قيادة  م�شوؤولّياته 

خيبر.

وتحت هذا العنوان، في عملّيات بدر، وهو في حالت و�شلت اإلى اأوجها من الإيثار 

وال�شجاعة والفداء، كان يتمتم لحن ال�شهادة القاني.

افتخار  اّلذي هو  العظيم  القائد  ا�شت�شهد هذا  23/ 1363/12 ه�.�س،  يوم  وفي 

لالأّمة، وكانت �شهادته ح�شب ما كان يتمّنى من كّل قلبه، وهو اأن يكون مفقود الأثر، 

فلم يجدوا جثمانه الطاهر، وجرى احتفال تاأبيني لروحه الطاهرة في 9/ 2/ 1364 

ه�.�س، في مدينة م�شهد المقّد�شة.
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اأعظم دليل 

والدة ال�شهيد

عبد  وكان  اأي�شًا.  اإبتدائّية  وكانت  واحدة،  مدر�شة  �شوى  قريتنا  في  يكن  لم 

اأي�شًا  يعمل  اأّنه كان  الإبتدائّي، ومع  الرابع  ال�شّف  الوقت في  الح�شين في ذلك 

فقد كانت عالماته جّيدة. وفي ذات يوم، وبعد اأن عاد من مدر�شته، فجاأة، وبال 

مقّدمات قال: منذ الغد ا�شمحوا لي فاإّني لن اأذهب اإلى المدر�شة. 

نظرنا اإليه اأنا ووالده واأعيننا تدور من الده�شة، فلم يكن لهكذا طلب �شابقة 

اأبدًا. 

قال والده: اأنت ُتحّب المدر�شة! فلم ل ُتريد الذهاب؟     

اأبي! منذ الغد  ة خنقته. فقال وهو بهذه الحالة:  اأن يتكّلم، ولكن الُغ�شّ اأراد 

َقلُِّب التراب، واأعمل كّل ما 
ُ
�شوف اأذهب معك اإلى الحقل، واأعمل عندك مزارعًا، اأ

تطلبه مّني ولكّني لن اأذهب اإلى المدر�شة. 

قال هذا، واأجه�س بالبكاء. توّقعنا اأن يكون قد ح�شل �شيء خطير في ذلك 

اليوم، دفعه اإلى هذا الموقف، ولكّنه لم ُيخبرنا به برغم اإ�شرارنا عليه. 

في اليوم الّتالي راأينا اأّنه فعاًل ل ُيريد الذهاب. ولكّن والده لم يكن لير�شى 

اإلى المدر�شة، واإّما اأن تقول لماذا ل  اإّما اأن تذهب  بهذه ال�شهولة، فاأ�شّر عليه: 

ُتريد الذهاب. 

وفي النهاية ا�شت�شلم عبد الح�شين، قال م..م..م..: اأبي ل اأ�شتطيع، فاأنا ل 
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اأطيق اأن اأقول لكم.

ف�شممته اإلى �شدري وقلت: ماما... حبيبي... قل لي.

يقول،  اأن  يخجل  ربما  اأّنه  فت�شّورت  �شيئًا.  يقل  ولم  الأر�س  اإلى  براأ�شه  اأطرق 

فاأم�شكته من يده وا�شطحبته اإلى غرفة اأخرى. ثّم ناغيته قلياًل ولطفته. بعدها قال 

باكيًا: اأّمي اإّن هذه المدر�شة اأ�شبحت نج�شة!

تعّجبت و�شاألته: لماذا يا ولدي؟

تلّفظ ا�شم معلِّمه بغيظ! وقال لي: اأنت اأكبر قدرًا من ذكر هذا الحديث اأمامك، 

لقد راأيت اأم�س هذا الخبيث مع فتاة! لقد كان.......

لم ي�شتطع اأن يكمل كالمه ب�شبب الخجل والحياء. فقط ارتفع �شوت بكائه اأكثر 

ثّم اأ�شاف: هذه المدر�شة قد اأ�شبحت نج�شة، اأنا لن اأذهب اإليها. 

كان لهذه المدر�شة معّلم واحد، وكّنا نعلم اأي�شًا اأّنه طاغوتي، ولكّننا لم َنُكن نعلم 

�شيئًا عن اأعماله هذه. 

اأخبرت اأباه بالمو�شوع وقلت: عبد الح�شين لم يتعّود الكذب ول لمّرة واحدة. 

تلك  اإلى  بذهابه  اأرغب  اأعد  لم  نف�شي  اأنا  هذه،  والحالة  الآن  والده:  فقال 

المدر�شة.   

ومنذ غد ذلك  القراآن،  لتعليم  المدر�شة، مركز  تلك  اإلى جانب  قريتنا  في  كان 

.
)1(

اليوم �شّجلناه هناك ليتعّلم القراآن

)1(  ح�شلت هذه الخاطرة حوالي �شنة 1333 ه�.�س.
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ِفيّل جناب العقيد 

د كاظم الح�شينّي: ذات مّرة روى لي عبد الح�شين برون�شي حادثة  يقول ال�شيِّ

حكومة  زمن  المقبور  ال�شاه  جي�س  في  الع�شكرّية  خدمته  زمن  في  معه  ح�شلت 

الطاغوت، وكانت بالن�شبة اإليه ذكرى مّرة وحلوة معًا، من�شوؤها معنوّياته الإلهّية 

اأربعة«   – »�شفر  اإلى  الع�شكرّية  خدمتي  اأّيام  اأوائل  في  ذهبنا  فقال:  العالية. 

التكاليف  توزيع  دور  جاء  الع�شكرّي،  التدريب  دورة  انتهاء  وبعد   .
)1(

بيرجند

والمهّمات الع�شكرّية على الجنود وتعيين موا�شع الخدمة لهم. 

ليبّلغوهم  الثكنة  �شاحة  اإلى  الع�شكرّيين  ا�شتدعوا جميع  الأّيام  يوم من  وفي 

هذا ال�شاأن، وقبل بدء التوزيع، جاء القائد اإلى و�شط الجنود ال�شباب، واأخذ يذرع 

الأر�س جيئة وذهابًا بهدوء وطماأنينة. وكان خالل ذلك يتقّدم نحونا وينظر بدّقة 

اإلى اأ�شكال ال�شباب، ثّم توّقف فجاأة اأمام اأحد ال�شفوف، ونظر بترّدد اإلى وجه 

دًا من قّمة راأ�شه اإلى اأخم�س قدميه، ثّم قال ب�شكل  اأحد الجنود. واأخذ يقي�شه جيِّ

اآمر: اإلى الخارج. 

وهكذا، اختار اثنين اأو ثالثة اآخرين. وكنت طوياًل مم�شوق القامة، وبح�شب 

تعبير الجنود: كانت قامتي ريا�شّية، ولكّني في الحقيقة لم اأكن اأملك �شوى قامة 

قروّية لفاّلح مظلوم. 

وكان القائد الع�شكرّي للثكنة مازال يتم�ّشى بين الجنود ويتقّدم اإلى ال�شّف 

)1(  مع�شكر لتدريب الجي�س يقع في جنوب محافظة خرا�شان وفي مدينة بيرجند.
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حافظ 
ُ
الأمامي، حّتى و�شل اإلى ُقربي، ثّم توّقف ب�شكل مفاجئ، وحاولت جاهدًا اأن اأ

على برودة اأع�شابي، وهو ُيحّدق في وجهي ب�شكل دقيق، ثّم وبتلك النظرات من قّمة 

الراأ�س اإلى اأخم�س القدمين، قال: اأنت اأي�شًا اإلى الخارج.

ف�شمعت اأحد الجنود من خلفي يهم�س في اأذني: )يا ِلحّظك الجميل(!. 

وقبل اأن اأخرج من ال�شّف �شمعت اأي�شًا عّدة عبارات من هذا القبيل: 

اأنت الآن اأ�شبحت في رغد عي�ٍس ونعيم!  -

�شوف تتمّتع اإلى اآخر خدمتك.   -

اأن  اأمرني  ثّم  ا�شمي،  الرتب  اأ�شحاب  اأحد  كتب  ال�شّف  اأ�شبحت خارج  وعندما 

اأقف اإلى جانب اّلذين اختاروهم قبلي. وكّنا قد اأ�شبحنا في النهاية اأربعة اأو خم�شة 

اأ�شاأل  واأخذت  المهّمة،  �شديد لأعرف طبيعة هذه  وتمّلكني ف�شول  الجميع.  بين  من 

نف�شي: ما هي النعمة اّلتي يريدون اأن يهبوني اإّياها وتجعل �شباب المدينة يتح�ّشرون 

من اأجلها! وكان كثير منهم ينظر اإلّي بح�شرة؟!

روا  واأح�شِ اذهبوا  وقال:  ا�شتراحتنا  مكان  اإلى  واأخذنا  العرفاء  رئي�س  جاء  ثّم 

اأغرا�شكم ب�شرعة واخرجوا، ل تتلّكوؤوا.

زاد ف�شولي اأكثر. وبما اأّنني لم يكن لي �شابق رفقة مع الباقين، فلم اأ�شتطع اأن 

اأ�شاألهم عن المو�شوع. وو�شعت اأغرا�شي في كي�شي ال�شخ�شي وخرجت، وكان هناك 

جيب بانتظارنا، فو�شعنا الأكيا�س في موؤّخرة الجيب وقفزنا اإلى مقاعدنا.

ذهبنا برفقة رئي�س العرفاء اإلى بيرجند. وبعد عّدة دقائق توّقفت ال�شيارة اأمام 

»فياّل«. فترّجل رئي�س العرفاء، والتفت اإلّي وقال: تعال انزل. 

وبينما هو قد ذهب وقرع جر�س الباب. كنت قد اأخذت كي�شي وترّجلت من الجيب. 

فقال لي: اأنت منذ الآن في خدمة �شاحب هذا المنزل، وعليك اأن ت�شمع وُتطيع كّل ما 

يقولون لك بدون اأّي اعترا�س. 

الباب. فظهَرْت من بين  اأقول �شيئًا، فُفتح  اأن  واأردت  واأنا م�شدوم.  اإليه  نظرت 

على  اللون  والباهت  المزّهر  �شادورها  اأ�شلحت  وب�شيطة.  عجوز  امراأة  الباب  دّفتي 

اإلّي وقال: اذهبي بهذا  اأ�شار  راأ�شها. ولم ُيعطها رئي�س العرفاء الفر�شة للكالم. بل 
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فيها عليه. الجندي اإلى ال�شّيدة وعرِّ

تعّجبت من كلمة »ال�شّيدة«. ولّما اأراد رئي�س العرفاء اأن يذهب، ُقلت له: لي�س 

ريد اأن اأحر�س؟ ماذا �شوف اأفعل؟
ُ
معي اأ�شلحة هنا، ولي�س معي اأّي �شيء؛ هل اأ

اليوم  من  اأنت  قلبك!  اأطيب  ما  �شاب!  يا  اذهب  وقال:  هزء  �شحكة  �شحك 

�شوف تخلع لبا�شك هذا وتلب�س لبا�شًا مدنّيًا!

اأّنه  عّلمونا؛  قد  وكانوا  �ِشاّلفنا«.  »حرقوا  ُيقال:  وكما  التدريبّية،  الدورة  في 

د  اإذا قال لك من هو فوقك: ُمت! فيجب اأن تموت، يجب اأن تموت بدون اأيِّ تردُّ

زلت  ما  ي  ولكنِّ المراأة.  تلك  خلف  ودخلُت  اأطعته  الأ�شا�س  هذا  وعلى  �شوؤال.  اأو 

َدة؟  اأت�شاءل، ماذا �شوف اأعمل في منزل �شيِّ

ومقابل مدخل الق�شر، في الجهة الأخرى من الباحة، كان يوجد بناٌء ياأخذ 

عة، وال�شجر ال�شاعد اإلى ال�شماء،  بالألباب. حيث الباحة الوا�شعة، والورود المتنوِّ

كلُّ ذلك كان له جماٌل اآخر. 

قالت المراأة: اتبعني.

حملت كي�شي وتبعتها. وبعد اأن دخلنا اإلى البناء. ووقفت اأمام درجات ال�شّلم، 

اأ�شارت اإلى غرفة في الطابق الثاني وقالت: ال�شّيدة هناك.

قلت معتر�شًا: هل اأ�شتطيع اأن اأعلم ماذا �شوف اأفعل؟ اأن اأذهب اإلى واحدة 

من ال�شيِّدات! هذه لي�شت خدمة ع�شكرّية!

بان الخوف في نظرتها. وقالت لي برجاء: اخف�س �شوتك يا ولدي! وَنَظَرْت 

َدة ماذا �شوف تفعل،  اإلى الأعلى واأكَمَلْت: ا�شعد اإلى الأعلى، �شوف تقول لك ال�شيِّ

ئة الأخالق كثيرًا. هي لي�شت �شيِّ

�شاألت ثانية: يا اإلهي ماذا �شوف اأفعل؟

وكاأّنها خافت من اإعطاء الجواب. ولكّني ا�شت�شلمت، وحّتى اأعلم ما هو تكليفي، 

اأنِّي لم  اإلى درجة  د،  �شعدت درجات ال�شّلم. كان باب الغرفة مفتوحًا ب�شكل جيِّ

وباهظة  يدوّية  �شناعة  هي  اّلتي  ال�شّجادات  اإلى  نظرت  الباب،  طرق  اإلى  اأحتج 

باحتياط  خطوتين  وتقّدمت  وخلعته.  الع�شكرّي  حذائي  رباط  ففككت  الثمن. 
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وقلت: يا اهلل.

لم اأ�شمع �شوتًا. قلت ثانية: يا اهلل، يا اهلل!

ارتفع في هذه المّرة �شوت اإمراأة �شاّبة: اآكلة تاأكل راأ�شك! ما قولك هذا يا اهلل؟ 

ادخل!

لي. دًا! اأاأدخل اأم ل. فقلت في نف�شي: يا اإلهي عليك توكُّ كنت متردِّ

دخلت. ا�شوّدت عيناني من المنظر اّلذي راأيُته. كنت �شوف اأقع على الأر�س. ماذا 

تظنُّ اأنِّي راأيت؟ 

امراأة �شافرة كانت تجل�س على الأريكة، وكما ي�شطلحون على ت�شميته في ذلك 

تجل�س  وكانت  والمختلطة!  الغليظة  الأ�شباغ  وت�شع  جوب،  الميني  تلب�س  الزمان 

م�شترخية. وا�شعة قدمًا فوق الأخرى، اأخذ بدني كّلُه يت�شّبب عرقًا.

 بقيت مبهوتًا للحظات، وكاأّن تلك المراأة قد اأدركت و�شعي، لأّنها لم تقل �شيئًا. 

وعندما تمالكُت نف�شي، تراجعت قلياًل قلياًل ثّم لم اأعرف كيف اأ�شبحُت خارج الغرفة. 

اأم ل، واأخذت كي�شي.  اأاأحكمت رباطه  اأدِر  و�شعت قَدَمّي في حذائي الع�شكرّي، ولم 

ف�شرَخْت المراأة ال�شافرة بع�شبّية: هاي اأّيها الحرذون! اإلى اأين اأنت ذاهب؟ ارجع!

�شغ ال�شمع اإليها. فنزلت ال�شّلم 
ُ
لم اهتّم لما تقول ولما تتفّوه به من بذاءات، ولم اأ

درجتين درجتين. واأّما المراأة العجوز اّلتي تلب�س ال�شادور فاإّنها كانت قد ا�شفّر لونها. 

ت خلفي. وقالت  عرها التفاتًا هي الأخرى وخرجُت اإلى الباحة الخارجّية. فرك�شَ
ُ
ولم اأ

وهي مرتبكة: ال�شّيَدة ُتناديك. 

ُقلت: فلتنادي حّتى ُت�شلم الروح!

قالت: اإذا لم تعد، �شوف يقتلونك!

قلت بع�شبّية: اأح�شن!

الباب  قرب  انتبهت  خلفي.  ترك�س  تقريبًا  كانت  الم�شكينة  والمراأة  اأ�شيُر  كنت 

الخارجي اإلى اأّني ل اأعرف عنوان المع�شكر. ثّم فجاأة توّقفُت، ووقفت المراأة اأي�شًا. 

ف�شاألُتها: مع�شكر �شفر – اأربعة من اأّي جهة؟

فقالت بحيرة وهي مبهوتة: لماذا؟ ماذا ُتريد؟!
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ريد الفرار من وادي جهّنم هذا.
ُ
ُقلت: اأ

قالت: ارحم نف�شك يا ولدي، ما هذا العمل؟ هنا يعطونك اأف�شل مال واأف�شل 

طعام، وكّل �شيء اأف�شل، و�شوف َت�شتاأن�س.

هذا  ريد 
ُ
اأ ول  �شوداء  �شنة  �شبعين  اأعي�س  اأن  ريد 

ُ
اأ اأّمي،  يا  ل  بغيظ:  فقلت 

ن�س.
ُ
الأ

اأن ت�شرفني عن الذهاب، رك�شت ثانية  ُتريد  اأّن هذه المراأة  وعندما راأيت 

اإلى  ال�شارع خاليًا  العنوان وخرجت من ذلك المنزل. كان  باأخذ  اأهتّم  اأن  بدون 

القليلة  ال�شّيارات  بع�س  فقط  بجناحيه،  يرفُّ  ع�شفور  حّتى  يوجد  ل  اأّنه  درجة 

تاأتي وتعبر م�شرعة. 

في ذلك اليوم، وباأيِّ طريقة كانت، ح�شلت على عنوان المع�شكر، وغلى دمي 

اأكثر للمعلومات اّلتي ح�شلت عليها هناك، فاإّن ذلك المنزل كان لأحد ال�شّباط، 

ًا، لتلك المراأة اّلتي هي  واأنا كنت هناك �شوف اأعمل جنديًا و�شيفًا، وخادمًا خا�شّ

زوجة ذلك ال�شابط الطاغوتّي اّلذي ل غيَرة له!

مجّددًا،  هناك  اإلى  لأذهب  ثالث،  اأو  ليومين  علّي،  وا  اأ�شرُّ حال،  كلِّ  على 

اإقناعي. وفي النهاية قال ذلك ال�شابط بع�شبّية: عاقبوا  ولكّنهم لم ي�شتطيعوا 

ه واأبيه، ليعمَل ما يحلو له، ويرتكب ما  ذلك اللعين ليعلم اأّن الجي�س لي�س بيت اأمِّ

ُيريد. 

اأربعة جنود  تنظيفها  يتوّلى  َع�َشَر مرحا�شًا،  ثمانيَة  المع�شكر  يوجد في  كان 

ماأمورين، وهوؤلء الأربعة، كانوا يتبّدلون في كلِّ مّرة. فتقّرر اأن يكون عقابي، اأن 

ف المراحي�س جميعها وحدي. اأنظِّ

اليوم  �شباح  وفي  متوا�شل،  وب�شكل  وحدي،  اأ�شبوع،  لمّدة  العمل  هذا  عملت 

ي �شاخرًا: ها، اأّيها الفتى  الثامن، جاء الرائد في اأّول الدوام وقال وهو ي�شحك منِّ

القروّي! هل رجع اإليك عقلك اأم ل؟

بغ�شب  كالمه  فوا�شل  مرفوع.  وراأ�س  بافتخار  عينيه  في  ونظرت  جبه. 
ُ
اأ لم 

اأ�شّد: هل اأح�ش�شت الآن بقيمة تلك النعمة اأم ل؟
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نظرت اإليه بطرف عيني، فقال: وكاأّنك ُتحّب اأن تعود اإلى هناك، ل؟

م�شحُت عرق جبهتي بكّمي، في الحقيقة في تلك اللحظة كان اهلل واإمام الزمان 

قامر بنف�شي، وقلت 
ُ
)�شالم اهلل عليه( ُينزلون �شكينة على قلبي رويدًا رويدًا. كي ل اأ

اأّنك  ولو  �شهل،  اأمرها  مرحا�شًا  ع�شر  الثمانيَة  هذه  اإّن  الرائد  جناب  هدوء:  بكلِّ 

برميل،  في  المراحي�س  في  اّلتي  القاذورات  هذه  كّل  اأفرغ  لي:  وقلت  دلوًا  اأعطيتني 

وخذه اإلى البرّية، ويكون هذا عملي طوال مّدة خدمتي الع�شكرّية؛ فاإنِّي �شوف اأقبل 

ي لن اأ�شَع قدمي في ذلك المنزل. بكلِّ �شرور، ولكنِّ

فقال بع�شبّية: هذا اآخر كالمك؟

قلت: لو قتلتموني، فلن اأذهَب اإلى هناك.

وا اأنِّي 
َ
نّظف المراحي�س، لمّدة ع�شرين يومًا. وعندما راأ

ُ
تركوني معاقبًا هناك، اأ

.
)1(

َر م�شلكي وفكري، ا�شت�شلموا اأخيرًا واأر�شلوني اإلى كتيبة الخدمات غيِّ
ُ
لن اأ

)1( � كانت بداية خدمة ال�شهيد برون�شي، في تاريخ 1341/6/13 ه�.�س. 
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ابنتنا، اّلتي لم يكن لها حظٌّ في الدنيا، 

فاطمة برون�شي، و�شرُّ تلك الليلة

روت زوجته »مع�شومة �شبك خيز«

حدث هذا في �شنة 1347 ه�. �س. وكان لأوائل اأّيام زواجي من عبد الح�شين 

ة. وكّنا كّلما م�شينا في حياتنا الم�شتركة، كنت اأتعّرف اأكثر  برون�شي، حالوة خا�شّ

على اأخالقه وروحّيته. ورويدًا رويدًا فهمت لماذا اأقدم على الزواج بي، فوالدي 

ين.  كان رجل دين، وهو كان ُيريد اأن يتزّوج من عائلة موؤمنة وملتزمة باأحكام الدِّ

كان يعمل في ذلك الوقت فاّلحًا في القرية. ولم يكن يملك اأر�شًا، ول حّتى 

مترًا واحدًا، بل يعمل دائمًا عند هذا وذاك. وقد كان را�شيًا وقانعًا بهذه اللقمة 

ئها بتعبه.  اّلتي ُيهيِّ

. اّلذي 
)1(

وكان، منذ اأوائل اأّيام زواجنا، يملك ر�شالة الإمام الخميني العملّية

كانت ر�شالته تختلف عن الر�شائل العملّية الأخرى، فقد كانت �شورة الإمام على 

غالفها، ولو اأّنهم كانوا قد راأوها فاإّنهم كانوا �شوف ُيعاقبوننا عقابًا �شديدًا. كما 

مّمن  الأفراد  لبع�س  ُيعيرها  وكان  لالإمام}،  كتب  عّدة  يملك  كان  والدي  اأّن 

يطمئنُّ باأّنهم يقروؤونها، وكاأّن اهلل قد هّياأ هذه الكتب لعبد الح�شين. 

باأن�شطة  يقوم  اأي�شًا  فكان  الثورة،  خّط  اإلى  الح�شين  عبد  انتمى  وب�شرعة، 

اأخرى في �شبيل انت�شارها، وعندما يعود في الليل اإلى البيت، كان والدي يقراأ له 

الر�شالة العملّية ويقراأ له اأي�شًا بع�س كتب الإمام الأخرى، وكاأّنه في حلقة در�س، 

)1( وهو كتاب الفتاوى بح�شب راأي الإمام الخميني }. 
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النهار من بدنه، فكان يبدو  الليلّية ُتذهب كّل عناء  وكانت هذه الجل�شات والدرو�س 

على نظراته ال�شوق وال�شتمتاع عندما ي�شتمع اإلى درو�س والدي. 

ولم يكن يهداأ في ما يتعّلق بالثورة من اأمور، ول يعرف الت�شاهل فيها اأبدًا. وذات 

ين الثورّيين اإلى قريتنا، واألقى خطابًا �شّد نظام ال�شاه، وفي  ليلة اأتى اأحد رجال الدِّ

الليل اأتى به عبد الح�شين اإلى منزلنا. وتتالت هذه الأعمال منه منذ ذلك الحين. 

اأّن جهاده �شّد حكومة الطاغوت بداأ منذ بداأ الحديث عن  ومن الجدير بالذكر 

الإ�شالح وتوزيع الأرا�شي.

الفاّلحين  بع�س  وكان  ح�شنًا،  �شّميناه  �شبّيًا  وكان  بطفل،  ُرزقنا  قد  كّنا  عندها 

�شعداء جّدًا ب�شبب توزيع الأمالك. ولكن عبد الح�شين كان منزعجًا جّدًا، حّتى اأنِّي 

الغ�شب  يتمّلكه  وكان  الأرا�شي،  بتوزيع  الحديث  ابتداأ  منذ  من�شرحًا،  وجهه  اأرى  لم 

ب�شبب هذه الق�شّية. 

ر! وقلت في نف�شي:  فكِّ
ُ
واأّما اأنا، فاأ�شبحت ل اأعرف ماذا اأفعل بال�شبط، ول كيف اأ

اإذا كانوا يريدون اأن يعطوا للفاّلحين اأر�شًا فهذا ل يدعو اإلى النزعاج! وكانت حيرتي 

الح�شين  المو�شوع. ذات مّرة كان عبد  الآخرين �شعداء من هذا  اأرى  تزداد عندما 

منفعاًل جّدًا، فقلت: لماذا يكون البع�س �شعداء بتوزيع الأرا�شي واأنت منزعج؟

َفَقَطَب حاجبيه، ولم ُيجب على �شوؤالي جوابًا وا�شحًا، بل اأجاب بكالم مقت�شب 

�شوا كّل �شيء! قائاًل: كلُّ �شيء �شوف يخرب، يريدون اأن ُينجِّ

وفي النهاية اأ�شبح الكالم عن توزيع الأرا�شي قطعّيًا. واأتى اإلى القرية، في يوم 

من الأّيام، عّدة اأفراد من رجال الدولة، وداروا على كلِّ البيوت، وطلبوا من كلِّ الرجال 

الح�شور اإلى م�شجد القرية، ولكن لي�س بالقّوة.

ذهب  ثّم  وا�شح،  توتُّر  نظراته  وفي  البيت،  اإلى  عائدًا  الح�شين  عبد  اأطّل  وهنا 

ب�شرعة اإلى مخزن الأغرا�س واختباأ في غرفة المونة، فلحقت به، واأذهلتني المفاجاأُة، 

ي فقولي: اإنِّي  فقد فهمت منه اأّنه ُيريد اأن يختبئ هناك، فقد قال لي: اإذا �شاألوا عنِّ

ل�شت هنا. 

فتحت عينّي من الده�شة وقلت: اأقول اإّنك ل�شت هنا؟!
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قال: نعم، قولي: اإنِّي ل�شت هنا، واإذا �شاألوا اأين اأنا فقولي: ل�شت اأدري. 

ذلك  وفي  الح�شين،  عبد  ف  ت�شرُّ من  جّدًا  منزعجة  كنت  الأّيام،  تلك  في 

ل  اأنا  هذا!  ما  بعتاب:  فقلت  كثيرًا،  انفعلت  فيه،  الختباء  ُيريد  اّلذي  المكان 

اأفهمك! الجميع ُيريد التملُّك، ياأخذون ماًء واأر�شًا، واأنت تختبئ؟!

ي علمت اأّنه كان منزعجًا  لم ُيجبني، ولم اأتبّين وجهه في ظالم المخزن، ولكنِّ

من عملّية توزيع الأرا�شي فخرجت من هناك، ولم يم�س عّدة لحظات، اإّل وطرق 

لهم:  فقلت  يطلبونه،  جاوؤوا  قد  بهم  واإذا  الباب،  لأفتح  ب�شرعة  فذهبت  الباب، 

لي�س هنا. 

اأي�شًا. وفي  القرية يطلبونه، فرددتهم  بعد دقائق، جاء كبار  فذهبوا، ولكن 

ذلك اليوم لم يتركونا براحتنا، فقد اأَتْوا من الم�شجد ثالث اأو اأربع مّرات اأخرى 

لي�شاألوا عنه واأنا اأقول لهم: لي�س هنا. 

وعندما كانوا ي�شاألوني: اأين هو، كنت اأقول: ل اأعلم. 

وحّتى انتهاء عملّية توزيع الأرا�شي، فاإّن عبد الح�شين لم تره �شم�س القرية. 

وفي النهاية ق�ّشموا جميع الأمالك. وما زلت اأذكر اأّنه حّتى والده واأخاه جاءا بطلبه 

تعاَل خذهم. 
)1(

وكبار القرية اأي�شًا، وقالوا له اإّنه يوجد با�شمك �شاعتان ملك

قال: ل اأريد. 

قالوا: �شوف تبقى عاماًل عند غيرك ما دمت على قيد الحياة.

قال: ل �شير في ذلك. 

عهم على اأن  ولم يكن لير�شى مهما �شاقوا له من اأدّلة وا�شتدلل. بل كان ُي�شجِّ

ل ياأخذوا من تلك الأرا�شي �شيئًا، فكانوا يقولون: ما دخلك بنا؟ اأنت دعك مّنا 

واهتّم بنف�شك.

تلك  اأي:  بنف�شه،  الأر�س  الح�شين هو �شاحب  اإلى عبد  اآخر فرد جاء  وكان 

24 �شاعة  � اأي: ما يعادل �شقاية �شاعة ماء من  اأنَّه مقدار الأر�س،  ام  )1(  كان القرار في تلك الأيَّ

�، يقولون ح�شب الم�شطلح: �شاعة ملك، و�شاعتان ملك،  يق�شمونها ما بين الأرا�شي الزراعية 

�شاعتان تق�شيم الماء من 24 �شاعة.
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الأر�س التي اأرادوا اأن ُيعطوها لنا. وقال له: يا عبد الح�شين اذهب وخذ الأر�س، الآن 

وقد اأخذوا الأر�س مّنا بالقّوة فاأنا را�ٍس اأن تكون لك، وهي اأحلُّ لك من حليب اأّمك.

اأخذوها من عدد من  اّلتي  الأر�س  مقدار  تعلم  اأنت  اأجابه:  الح�شين  عبد  ولكن 

الأيتام اّلذين ل ولّي لهم ودمجوها مع اأرا�ٍس اأخرى، وحّتى لو كنت اأنت تر�شى، ولكن 

ف باأيِّ �شيء فيها.  حقوق الأيتام ل ُيمكن الت�شرُّ

و�شيئًا ف�شيئًا فهمت ِلَم لْم يقبل باأخذ الأر�س. وفي يوم من الأّيام قال كّل �شيء 

واأو�شح للجميع: اأّن كّل ما ُيعطيه الطاغوت نجا�شة في نجا�شة، وحرام في حرام، واأنا 

رون في  ريد هكذا �شيء، ول ُيمكن اأن اأقبل بذلك، اإّن هوؤلء الطواغيت ل ُيفكِّ
ُ
اأي�شًا ل اأ

م�شلحتنا ولو بمقدار راأ�س اإبرة.

اأّي بالء �شّبب للنا�س ب�شبب   .
)1(

وعندما نكون لوحدنا كان يقول: لعنة اهلل عليه

اأعماله هذه!

وح�شل اّلذي ح�شل، واأ�شبح كثير من النا�س ماّلك اأرا�شي. و�شّمر عبد الح�شين 

�شهور  ثمانية  لنا  ولد  اأّول  �شّن  وكان  وذاك.  لدى هذا  فاّلحًا  يعمل  واأخذ  زنديه  عن 

عندما ح�شدوا اأّول مح�شول من القمح، فاأتى عبد الح�شين اإلى البيت وقال لي: منذ 

دًا.  اليوم يجب اأن تنتبهي جيِّ

قلت: اأنتبه لماذا؟

قال:

 اأّوًل: اأنت، يجب اأّل تاأكلي من بيت والدي اأّي �شيء.

من  �شغيرة  يعطوه قطعة  ل  اأن  لح�شن  انتبهي  نف�شك،  اأنت  اإليك  اإ�شافة  ثانيًا:   

الخبز.

بة: هل هذا ممكن؟! �شرخت متعجِّ

دًا.  اأ�شرت اإلى ح�شن وقلت: يااإلهي اإّنه ولدهم!! ل! اأنا ل�شت را�شية، انتبه جيِّ

اأجل  اإلى منزل والده، ومن  الوقت ذهب  كانت لهجته جدية وقاطعة. وفي ذلك 

�شيئًا من هناك منذ  اأي�شًا  ياأكل هو  اإلقاء الحجة عليهم، قال لهم ما قاله لي. ولم 

)1(  مق�شوده ال�شاه المخلوع.
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ذلك الحين!

ر حقائبه  ومّرت الأّيام، و�شيئًا ف�شيئًا اأطّل ف�شل الخريف، وفي ذات يوم ح�شّ

المّرات  عك�س  وعلى   .Qالر�شا الإمام  زيارة  اأجل  من  م�شهد  اإلى  و�شافر 

الما�شية فقد اأطال غيابه هذه المّرة. 

م�شى ع�شرة اإلى خم�شة ع�شر يومًا، عندها بداأت اأقلق. وفي ذات يوم و�شل 

با�شم والدي، ففتحها، وكان كلُّ  الر�شالة  بالي لهذا، وكانت  منه خطاب فارتاح 

ب اأكثر، وتاأّخرت حّتى فهمت ماذا كتب، فاأح�ش�شت  ما قراأ �شطرًا بدا عليه التعجُّ

بحْيَرة. وعندما اأنهى والدي الكتاب رفع راأ�شه، ثّم قال: لقد كتب في ر�شالته: اإّنه 

اإلى م�شهد، فاأر�شلوها،  ابنتكم  ُتر�شلوا  اأن  اأردتم  واإذا  اإلى القرية،  اأبدًا  لن يعود 

واإذا كنتم ل ترغبون، فاإّن كّل �شيء في المنزل وما اأملك في حياتي فهو ملككم، 

فبيعوا كّل ما تريدون واأّما ولدي فاأر�شلوه اإلّي.

وطوى والدي الر�شالة، وعاد وقراأ عنوان عبد الح�شين مّرة اأخرى، وقال: في 

هذا الو�شع اّلذي و�شلته القرية فاإّن الحياة فيها اأ�شبحت م�شكلة. 

ونظر اإلّي باإمعان و�شكت؛ ثّم قال: يجب اأن تذهبي اإلى المدينة باأ�شرع وقت 

هذه  اإّن  بكم؛  األحق  و�شوف  اأغرا�شي  كّل  اأجمع  �شوف  اهلل  �شاء  اإن  واأنا  ممكن، 

القرية لم تعد مكانًا لأمثالنا. 

ومنذ ذلك اليوم بداأنا بال�شتعداد، فبعنا بع�س اأغرا�شنا واأعطينا الدائنين 

بناها ب�شكل اأو  ما لهم علينا، واأّما بقّية الأغرا�س، مّما لم يكن له قيمة، فقد و�شّ

والده )رحمة  اإليها مع  و�شافرت  اإلى م�شهد.  ال�شفر  �شوى  يبق علينا  ولم  باآخر. 

اهلل عليه(.

 

هذه  اأّن  علمت  و�شلنا  وعندما  با�شتور.  �شارع  اآباد،  اأحمد  في  العنوان  كان 

هذا  وجد  كيف  وقتها  ت�شاءلت  ولقد  )الأثرياء(،  الأعيان  منطقة  هي  المنطقة 

المكان؟

واأخيرًا، و�شلنا اإلى البيت، وتفاجاأت عندما علمُت اأّن المنزل م�شتقلٌّ وهو لنا 
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دًا، فيه باحة للعب الأطفال. وعندما �شاألت عبد الح�شين،  وحدنا، فقد كان مكانًا َجيِّ

اأخذها،  الح�شين  عبد  رف�س  اّلتي  الأر�س  ل�شاحب  ملك  هو  المنزل  هذا  اأّن  علمت 

وعندما علم اأّن عبد الح�شين �شيبقى في م�شهد، اأخذه اإلى ذلك المنزل وقال: هذا 

المنزل هو لكم.

ولم يقبل عبد الح�شين وقتها. ولكن �شاحب المنزل قال: ح�شنًا اإبَق هنا مّجانًا 

اإلى اأن تح�شل على عمل.

�شاألته: ح�شنًا، هل ح�شلت على عمل؟

ابت�شم وقال: نعم.

�شاألته ب�شرعة: ما هو العمل؟

قال: على طرف ال�شارع يوجد بائع خ�شار، واأنا الآن اأعمل هناك فعاًل. 

ورجع والد عبد الح�شين اإلى القرية في نف�س اليوم اّلذي و�شلنا فيه اإلى م�شهد، 

وبداأنا نحن حياتنا الجديدة، اّلتي كان التعوُّد عليها �شعبًا، ولكّننا في النهاية تدّبرنا 

اأمرنا.

عمل عبد الح�شين عند بائع الخ�شار قرابة ال�شهرين. وفي بع�س المّرات، عندما 

ح�سُّ اأّنه غير م�شرور. وذات يوم قال: اإّن هذا العمل ثقيل 
ُ
كان يتكّلم عن عمله كنت اأ

ي هنا اأي�شًا  علّي كثيرًا، لقد فررت من تق�شيم الأرا�شي حّتى ل اآكل ماًل حرامًا، ولكنِّ

عاني من نف�س المو�شوع، ولي�س اأقّل مّما هو في القرية. 
ُ
اأ

�شاألته: لماذا؟

ي اأحتكُّ كثيرًا مع ن�شاء بال حجاب، و�شاحب محلِّ الخ�شار لي�س اإن�شانًا  قال: اإنِّ

�شالحًا، فاإّنه ي�شع الماء على الخ�شار حّتى ُت�شبح ثقيلة الوزن.

ثّم تاأّوه وتابع: من الغد لن اأذهب اإلى هناك.

قلت: اإذا كنت ل ُتريد اأن تذهب اإلى هناك فماذا تعمل؟!

قال: ل تقلقي، اهلل كريم. 

وفي �شباح اليوم الّتالي ذهب اأي�شًا ليطلب عماًل، وعندما عاد عند الظهر قال: 

لقد وجدت عماًل عند بائع لبن.
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قلت: كم �شُيعطونك اأجرة؟ 

قال: اأف�شل من بائع الخ�شار، �شوف ُيعطوني ع�شرة توامين.

بعد  يوم  وذات  يومًا،  َع�َشَر  خم�شَة  اإلى  ع�شرة  اللبن  بائع  عند  عمل  وهكذا! 

الظهر عاد قبل اأوانه. وعندما اأردت اأن اأ�شاأله عن ال�شبب، وقع نظري على عّدة 

هذه  اأح�شرت  لماذا  ف�شاألته:  ومعوًل!  رف�شًا  يحمل  كان  فقد  يديه،  في  يحملها 

العّدة؟

قال: بعون اهلل واأربعة ع�شر مع�شومًا R �شوف اأذهب منذ �شباح الغد اإلى 

العمل. 

لين، واأّن عملهم متعب جّدًا. فقلت  وكنت قد �شمعت اأمورًا عن العّمال المتجوِّ

َدة اأي�شًا!  دًا، والأجرة عنده كانت َجيِّ له: كان العمل عند بائع اللبن ذاك َجيِّ

فهّز راأ�شه يْمَنة وي�ْشَرة، وقال: هذا اأ�شواأ من بائع الخ�شار ذاك اأي�شًا.

قلت: كيف؟

قال: يغ�ّس في البيع ويخلط المواد ال�شّيئة مع المواد الح�شنة ويبيعهم بقيمة 

اأّنه يريدني اأن اأكون مثله! واإذا اأردت اأن  عالية، واأي�شًا ُيخ�شر الميزان؛ والأ�شواأ 

ي بنف�شك يجب اأن تفعلي ما فعلت! َتْخَل�شِ

ثّم اأكمل بغيظ: خبز هذا حرام اأكثر من ذاك!

وفي �شباح ذلك اليوم ذهب ح�شب قوله اإلى العمل، عاماًل جّواًل، وبعد ثالثة 

اأو اأربعة اأّيام جاء من عمله اآخر الليل، وقال: الحمد هلل اليوم تعّرفت على بّناء 

�شوف ياأخذني معه اإلى العمل. 

قلت: وهذا كم ُيعطي اأجرة في اليوم؟

قال: ع�شرة توامين.

قارنه بالعمل عند 
ُ
كان عمله �شعبًا اإلى حدٍّ اأّنه يذهب بالنف�س. وعندما كنت اأ

بائع اللبن، كان قلبي يتفّطُر عليه. وكنت قد ُقلت له هذا. فقال: هذا لي�س مهّمًا، 

فاإّن اللقمة اّلتي يتعب فيها الإن�شان هي لقمة طاهرة وحالل، واأف�شل بكثير من 

العمل عند ذاك.
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واأ�شبح  »معلِّمًا«  بنف�شه  اأ�شبح   ثّم  ومن  البناء،  عمل  في  �شلك  ف�شيئًا  و�شيئًا 

ي�شطحب معه عاماًل، واأ�شبحت نتيجته اأي�شًا اأف�شل من ذي قبل.

ه من القرية لزيارتنا، واأح�شرت معها �شّرة فيها خبز  في تلك الأّيام، جاءت اأمُّ

واإثنان اأو ثالثة كيلو لبنة واأح�شرت لنا معها اأ�شياء اأخرى كذلك، فجمع عبد الح�شين 

ه: األ ت�شبر لياأكل عيالك. كّل ما اأتت به، واأخذه ب�شرعة اإلى المطبخ. فقالت اأمُّ

ف�شكرها وقال: الآن لي�شوا جائعين، اإن �شاء اهلل �شوف ناأكل فيما بعد. 

ه اإلى الحرم، حّتى  ولم ياأكل هو، ولم يدعنا اأنا وح�شن نم�ّشهم. وما اأن ذهبت اأمُّ

ه معها اإلى دّكان ووزنهم، ودفع مقدار قيمتهم ماًل لعّدة  اأخذ ال�شّرة وما اأح�شرته اأمُّ

فقراء يعرفهم، وعندها فقط �شمح لنا بالأكل منهم. ولم يدع اأّمه تعرف عن المو�شوع 

اأّي �شيء، حّتى ل تنزعج.

ل  الح�شين،  عبد  قال  الذهاب  قّررت  وعندما  اأّيام.  لعّدة  عندنا  العجوز  وبقيت 

تذهبي اإلى القرية ابَقي عندنا هنا.

فقالت: ووالدك، ماذا اأفعل به؟!

ح�شره اإلى المدينة.
ُ
قال: وهو اأي�شًا اأ

ه عندنا، وكان اأكثر ما ُيحرقه مو�شوع الأرا�شي  كان يتمّنى من كلِّ قلبه اأن تبقى اأمُّ

عبد  وذهب  القرية.  اإلى  وتوّجهت  عندنا،  بالبقاء  تقبل  لم  والدته  ولكّن  المق�ّشمة، 

الح�شين اأي�شًا اإلى القرية ليعلم وجهة نظر والده. وكان هناك يجمع ال�شباب ويقول 

ل العلوم الدينّية فاأنا �شوف اأتكّفله في  لهم: اأيٌّ منكم ُيريد الذهاب اإلى م�شهد لُيح�شِّ

معي�شته.

و�شّجل  م�شهد،  اإلى  الح�شين  عبد  فاأح�شرهم  اأربعة،  اأو  ثالثة  اأهالي  ر�شي 

اأ�شماءهم في اإحدى الحوزات العلمّية، ومنذ ذلك الوقت كان ُيعاملهم كاأّنهم اأولده 

للعمل  اأّيامه  الدينّية، فكانت  العلوم  اأي�شًا بتح�شيل  من ناحية الم�شروف. وبداأ هو 

ولياليه للدر�س. وفي ذلك الوقت كانت قد حمَيت المواجهات ِجّدًا مع نظام ال�شاه.

 

كنت قد حملُت، وكان والدي ووالدتي قد اأتيا للعي�س في مدينة م�شهد، وذات يوٍم 
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كنت في بيت اأهلي واأح�ش�شت باآلم المخا�س. وكان وقتها �شهر رم�شان والوقت 

والدتي:  له  فقالت  اأجرة،  �شّيارة  واأح�شر  الح�شين  عبد  فاأ�شرع  المغرب.  قريب 

ماذا ُتريد اأن تفعل؟

�شوف  واأنا  اإلى هناك  تعالي  اأي�شًا  واأنت  بيتنا،  في  الولد  يولد  اأن  ريد 
ُ
اأ قال: 

ح�شر القابلة.
ُ
اأذهب واأ

وكانت اإحدى ن�شاء القرية عندنا اأي�شًا في ذلك الوقت، وركبنا ثالثتنا ال�شيارة 

وذهبنا باتجاه البيت، وهو كان عنده دّراجة نارّية، فذهب لُيح�شر القابلة.

و�شلنا اإلى البيت. وكنت اأتاأّلم كثيرًا واأدعو اهلل اأن تاأتي القابلة ب�شرعة. وكنت 

الباب  �شوت  �شمعت  وعندما  لتهداأ.  تكن  لم  اّلتي  والدتي،  نظرة  في  الفزع  اأرى 

اأ�شرعت وكاأّنها تملك جناحًا لتطير. وفتحت الباب ب�شرعة. ثّم عادت بعد قليل 

دة القابلة. وقالت بفرح: لقد اأتت ال�شيِّ

دة وقورة ومحترمة. وح�شب القول الدارج فقد كانت »يدها  كانت القابلة �شيِّ

. كانت طفلة جميلة، عيناها داكنتان،  خفيفة«. فولد الطفل اأ�شهل مّما كنت اأظنُّ

وكان قوامها و�شكلها يبدو لي عجيبًا. ولم اأ�شتطع اأن اأ�شرف نظري عن وجهها. 

وا الطفلة؟ دة القابلة و�شاألت: ماذا تريدون اأن ت�شمُّ �شحكت ال�شيِّ

جميل  ا�شم  فاطمة،  �شّموها  فقالت:  اأقول.  ماذا  اأدر  ولم   
)1(

جوابًا ِحر 
ُ
اأ فلم 

جّدًا.

ي من الغرفة ثّم  هذه القابلة، لم اأَر ولم اأحتّك بمثلها ومثل اأدبها. فخرجت اأمِّ

عادت ومعها �شينّية مليئة بالفواكه فدعتها واألّحت عليها. ولكّنها لم تاأكل �شيئًا، 

لي، ل ي�شحُّ اأن ل تاأكلي. قالت لها: تف�شّ

قالت: �شكرًا جزياًل، ل اآكل.

عليها.  اإ�شرارنا  برغم  �شيئًا  تاأكل  لم  ولكّنها  اأخرى،  اأ�شياء  ي  اأمِّ فاأح�شرت 

وبعد قليل �شّلمت علينا وذهبت. 

)1( اأحار الجواب: رّده. يقال: �شاأله فلم ُيِحر جوابًا: لم يردَّ )مجمع اللغة العربّية المعجم الوجيز 

عنوان: »حار«(. 
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كان قد م�شى منت�شف الليل. وو�شلت عقارب ال�شاعة اإلى الثالثة. وكّنا كلُّنا قلقين 

د: يا اإلهي! اإن�شان غير م�شوؤول اإلى هذا الحّد؟! ي ُتردِّ على عبد الح�شين، وكانت اأمِّ

اأن يكون  تاأكلني، وكنت خائفة من  باأّن النار  ولكّنني كنت قلقة عليه، واأح�ش�شت 

قد اأ�شابه مكروه. واأخيرًا! وفي ال�شاعة الثالثة، �شمعت �شوت الباب، فقلت ب�شرعة: 

حتمًا هو.

ي اإلى الباحة الخارجّية، ولم ُتمهله حّتى يدخل الدار، بل �شرعت تلومه،   ذهبت اأمِّ

و�شمعُت �شوته يقول لها: 

خالتي العزيزة! 

اأن  تتوّقع  األم  اإلهي  يا  وذهبت!؟  القابلة  اأر�شلت  ُيكمل كالمه:  اأن  قبل  له  فقالت 

يح�شل �شيء �شيِّئ ل �شمح اهلل؟

ي تلومه وهو ي�شير اأمامها وهي ت�شير خلفه، حّتى و�شل اإلى الغرفة اّلتي  وبقيت اأمِّ

اأرقد فيها مع طفلتي، عندها قال عبد الح�شين: خالتي! بما اأن القابلة قد اأتت فماذا 

تريدون مّني؟

ي لتقول �شيئًا، وتوّجه ب�شرعة اإلى مهد الطفلة، فاأم�شكها  ولم ُيعط فر�شة اأخرى لأمِّ

من قماطها ورفعها. ثم بداأ بالبكاء! كان الدمع ينهمر مثل المطر من عينيه، ولم ُيبعد 

عينه عن الطفلة، واأخذ ينظر اإليها بحيرة ويبكي. 

حّيرني بكاوؤه و�شاألته: لماذا تبكي؟

اأّنه يبكي من �شّدة �شوقه لها.  ولم يقل �شيئًا، ولم يكن بكاوؤه طبيعّيًا، فاعتقدت 

يها فاطمة. دة القابلة اأرادت اأن ن�شمِّ وبعد اأن هداأ قلياًل قلت له: ال�شيِّ

ريد ذلك اأي�شًا، كنت اأنوي اأّنه اإذا كان المولود فتاة 
ُ
قال ب�شوت حزين: اأنا كنت اأ

يها فاطمة. ف�شوف اأ�شمِّ

قلت: �شحيح! عبد الح�شين، لقد اأح�شرنا اإليها الفواكه وال�شاي، ولكّنها لم تاأكل 

�شيئًا.

قال: هي ل ُتريد �شيئًا.

وترك الطفلة اإلى جانبي. كان حاله متغّير. مثل زهرة ذابلة.
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وبعد انتهاء الليل بقي و�شعه هو نف�شه، وكان كّلما ح�شن الطفلة يبكي، وبعيدًا 

دة فاطمة الزهراء O كثيرًا، وكنت اأقول  عن اأعيننا. كنت اأعلم اأّنه يع�شق ال�شيِّ

دة فاطمة الزهراء  في نف�شي: لأّننا �شّمينا الطفلة فاطمة، فهو حتمًا يتذّكر ال�شيِّ

ويبكي.

 ،
)1(

واأ�شبح عمر فاطمة َخم�َشَة َع�َشَر يومًا، وكان يجب اأن ناأخذها اإلى الحّمام

كنت  كّلما  ولكّنني  وتفح�شها،  لتراها  القابلة  تح�شر  اأن  يجب  كان  ذلك،  وقبل 

اأطلب من عبد الح�شين اأن يذهب لإح�شار القابلة، كان يقول: ل لزوم. 

فقلت له: يا اإلهي يجب اأن تكون القابلة حا�شرة.

فاأجاب بانزعاج: القابلة لن تح�شر، خذوا اأنتم الطفلة اإلى الحّمام.

ي  ولم ُتفلح م�شاعينا، وا�شتقّر راأيه على عدم الذهاب. فاأخذت الطفلة مع اأمِّ

اإلى الحّمام.

وبعد عّدة اأّيام، كنت مع ولدّي فاطمة وح�شن في البيت، وفي و�شط نهار ذلك 

ي اإن �شاء اهلل جيِّد؟ اليوم اأتى عبد الح�شين وقال: و�شعك ال�شحِّ

قلت: نعم، لماذا؟

اأغرا�شنا  اأجمع  اأن  ريد 
ُ
اأ ك،  اأمِّ بيت  من  قريبًا  منزًل  ا�شتاأجرت  لقد  قال: 

وننتقل اإلى هناك.

اّت�شعت حدقتا عينّي جّدًا من الده�شة وقلت له: لماذا ُتريد اأن نذهب؟ هذا 

المنزل جّيد، فهو بدون اأجرة. 

قال: اإّن هذه الطفلة تبكي كثيرًا، واأنت وحدك، فمن الأف�شل اأن تكوني قريبة 

ك. من اأمِّ

دًا اإلى فاطمة.  ريد اأن تنتبهي جيِّ
ُ
�شكتُّ قلياًل، ثّم وا�شل الكالم قائاًل: اأ

اأن  ُنريد  اأّننا  اأغرا�شنا. وعندما علم �شاحب المنزل  اأن جمعنا  لبثنا  ثّم ما 

اأّي  اأجرة ول  ريد منك 
ُ
اأ واأنا ل   ، المنزل م�شتقلٌّ البيت، انزعج وقال: هذا  ُنخلي 

 . العموميِّ ام  الحمَّ اإلى  يذهبون  النا�س  وكان  البيوت  في  ام  حمَّ يوجد  يكن  لم  الأّيام  تلك  في    )1(

)المعرب(
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�شيء اآخر، لماذا ُتريد اأن تتركه؟

قال عبد الح�شين: لن ُنزعجك اأكثر من هذا.

قال: اأّي اإزعاج هذا؟ ل يوجد اأيُّ اإزعاج لنا. ابَق هنا، ول ُتغادر. 

ولكن عبد الح�شين بقي م�شّرًا على موقفه، وكما يقولون »ركب ح�شانه«، واأ�شّر 

على مغادرة المنزل، وذهبنا. 

 

اأ�شبح عمر فاطمة ت�شعة اأ�شهر، ولكّنها كانت تبدو اأّنها ابنة �شنتين. و كان كلُّ من 

يراها يقول: ما �شاء اهلل! ما اأجملها.

كان وجهها منيرًا وجّذابًا. وذات مّرة كان عبد الح�شين يح�شنها ويبكي، فاأ�شّريت 

عليه، و�شاألته: ما اّلذي ُيزعجك من اأمر هذه الطفلة؟

حبُّها 
ُ
اأ حبُّها، لأّن ا�شمها فاطمة، فاأنا 

ُ
اأ ُيريني بكاءه، وقال: ل �شيء!  اأن ل  حاول 

كثيرًا.

وبقيت اأنا ل اأعلم ما هو �شّر هذه الطفلة، فاإّن ذكراها ما زالت ماثلة اأمام ناظَري 

وا�شحة مثل �شوء النهار، خ�شو�شًا في اأواخر عمرها، عندما مر�شت، ولم تلبث بعد 

عّدة اأّيام اأن ماتت.

الكبار،  مثل  قبرًا  لها  وبنى  ودفنها،  وكّفنها  بنف�شه  الح�شين  عبد  غ�شلها  لقد 

لها حظٌّ  يكن  لم  التي  برون�شي  )فاطمة  ال�شاهد:  وكتب على  �شاهدًا،  وو�شع عليه 

في الدنيا(.

وبعد م�شي عّدة �شنوات على وفاة ابنتنا فاطمة، وبعد انت�شار الثورة و�شّن الحرب 

العدوانّية ال�شّدامّية على اإيران، توّجه عبد الح�شين اإلى الجبهات. 

وكانت تم�شي اأحيانًا مّدة طويلة من الزمان بدون اأن اأ�شمع عنه اأّي خبر، فكنت 

اأحيانًا اأذهب اإلى بع�س رفاقه من الحر�س الم�شاركين في الحرب، من اّلذين ياأتون 

في اإجازة واأ�شاألهم عنه. وفي ذات مّرة ذهبت لأ�شاأل عنه اأحد اأفراد التعبئة، فاأراني 

وقال:  المقاتلين،  رفاقه  بع�س  مع  يجل�س  الح�شين  لعبد  كانت  فوتوغرافّية،  �شورة 

د برون�شي يتحّدث عن ولدتك لفاطمة. انظري يا حاّجة، هذا ال�شيِّ
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غ�شبت، وخجلت، واحمّر وجهي، ولم اأدر ما اأقول، ثّم قلت بانزعاج: ما هذا 

د برون�شي! الذي يفعله ال�شيِّ

حّدث نف�شي 
ُ
ثّم �شّلمت عليه بعد قليل وخرجت، واأنا غا�شبة جّدًا. وكنت دائمًا اأ

ويتحّدث  يجل�س  الح�شين؟  عبد  يفعله  اّلذي  ف  الت�شرُّ هذا  ما  واأقول:  ذلك  بعد 

لرفاقه عن ولدتي لفاطمة؟!

هذا  �شيرة  فتحت  بل  ليرتاح،  مهلة  عطه 
ُ
اأ ولم  الجبهة.  من  عاد  مّدة  وبعد 

ولدتي  النا�س عن  مع  تتحّدث  فه: كيف  ت�شرُّ له معتر�شة على  وُقلت  المو�شوع، 

لفاطمة؟!

�شحك وقال: هل تعرفين عن اأيِّ مو�شوع كنت اأتحّدث؟

ر في ما يق�شده وقلت: ل. لم اأفكِّ

اختفت ال�شحكة عن �شفتيه، وبدى مكانها الحزن والغمُّ في نظرته، ثّم تاأّوه 

خبرهم عن وقائع ولدة ابنتي فاطمة.
ُ
وقال: كنت اأ

اأن اأفهم ماذا قال! وقد م�شت �شنوات على  ريد 
ُ
اأ وفجاأة، اأ�شبحُت ف�شولّية، 

وفاة طفلتنا، ولكن ذكراها لم ُتمح من ذاكرتي، وكنت في بع�س الأحيان اأقول في 

ي لم اأكن اأجهد نف�شي  نف�شي: ل ُبّد اأن يكون هناك �شّر في ولدة هذه الطفلة، ولكنِّ

في البحث عنه كثيرًا.

ريد. فقال: في 
ُ
وفي النهاية اأف�شى لي ب�شّره، ولكّنه لم ُيف�ِشه ب�شكل كامل وكما اأ

ذلك اليوم وقبل الغروب وعندما ذهبت لإح�شار القابلة ... هل تذكرين؟

قلت: نعم، كّنا نحن قد ذهبنا اإلى منزلنا.

هّز راأ�شه، واأطرق اإلى الأ�شفل، و�شكت، ثّم اأردف قائاًل: عندما كنت ذاهبًا 

، كان هناك بيانات  التقيت باأحد طلبة العلوم الدينّية، فطراأ علّي عمل �شروريٌّ

�شيا�شّية تتعّلق بالثورة يجب ن�شرها، وكان يجب اأن اأكون حا�شرًا؛ ولم يكن يوجد 

، فتوّكلت على اهلل وذهبت معه... اإّن اأحداث تلك الليلة طويلة. 
)1(

اأمامي حّل اآخر

)1(  نّية ال�شهيد برون�شي وخلو�شه كانت على ل�شان كلِّ من يعرفه وما زالت. وكان ل يعرف الهدوء 

والمماطلة في العمل مع الثورة وال�شراع مع نظام الطاغوت، وكان من اأجل الثورة ين�شى اأعقد 



ابنرنا  المري لم سنن ل ا طاف  ي القنيا   اظّا برونسي  و رت تلك الليلا    35

ول اأ�شتطيع ان اأقول لك اإّل هذا فقط، ولكن في ال�شاعة الثانية والن�شف بعد منت�شف 

ح�شر 
ُ
الليل تذّكرت مو�شوع القابلة، وقلت في نف�شي: يا ويلي! كان من المفتر�س اأن اأ

القابلة! وكنت اأعلم اأّنه قد �شبق ال�شيف العذل، واأّنه لم يعد بيدي حيلة، واأّنكم ل ُبّد 

ك:  اأمُّ لي  قالت  وعندما  البيت.  اإلى  واأ�شرعت  �شيئًا.  وفعلتم  ت�شّرفتم  قد  تكونوا  اأن 

ي علمت اأّن هناك �شّرًا وراء  )اأر�شلت القابلة وذهبت اإلى عملك!( احترت عندها ولكنِّ

بِد ذلك.
ُ
ي لم اأ هذه الحادثة، وهذه القابلة، ولكنِّ

وهنا! �شكت عبد الح�شين، وامتالأت عيناه بالدموع، واأ�شدر من �شدره اآهة طويلة 

كنت  فقط  اأنا  واأّنني  الليلة،  تلك  في  بو�شعنا  يعلم  اأحد  يكن  لم  اأّنه  اأتعلمين  وتابع: 

ر�شل 
ُ
ي لم اأفعل �شيئًا، يعني اأّنني لم اأ ح�شر القابلة، ولكنِّ

ُ
اأعلم اأّنني يجب اأن اأذهب واأ

دة اّلتي اأتت، من ومهما كانت، فاإّنها قد اأتت اإلى  لكم في تلك الليلة اأحدًا. وتلك ال�شيِّ

منزلنا في تلك الليلة وحدها ولم ُيح�شرها اأحد! 

م�شاكله ال�شخ�شيَّة. وكان هذا اأمرًا طبيعّيًا بالن�شبة لنا.
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وحده م�شجد القرية

ُحّجة الإ�شالم محّمد ر�شا ر�شائي

منذ عّدة �شنوات، كنت ما زلت لم اأبلغ �شّن ال�شابعَة ع�شَرَة، وكنت قد �شمعت 

، وحبِّ اأهِل القريِة له، حّتى اإّنه كان عندما 
)1(

الكثير عن اإخال�شه، ونّيتِه ال�شافية

يعود من خدمته الع�شكرّية كان الجميع ي�شتقبلونه بحرارة، وكان جميع اأهل القرية 

ي قبل هذا لم اأكن قد كّلمته عن قرب.  حا�شرين يوم زواجه. ولكنِّ

اأر�س زراعّية، وكان يعمل فيها  اإلى جانب  اأ�شير في طريقي  وذات يوم كنت 

الفرحة  اأطير من  �شغله عن كلِّ ما عداه، فكدت  اّلذي  اإلى عمله  وهو من�شرف 

حًا لي وقال: تعال! عندما ناداني ورفع يده ملوِّ

ع هكذا فر�شة.  �شيِّ
ُ
والعجيب اأنِّي كنت اأخ�شى اأن اأ

ر، وترك  لم اأدِر كيف اأو�شلت نف�شي اإليه، ف�شّلم علّي ورددت �شالمه واأنا متوتِّ

الرف�س من يده جانبًا، وكاأّن هذا وقت ا�شتراحته، فجل�شنا هناك معًا، واأنا يجول 

ي؟ واأخيرًا  في راأ�شي األف �شوؤال و�شوؤال، فقلت في نف�شي: ل اأدري ماذا ُيريد منِّ

ين والثبات عليه، وعن الثورة، وكيف يكون  بداأ بالكالم، واأي كالم! تحّدث عن الدِّ

الإن�شان ثائرًا!

اإّل في  اأي�شًا قد راأيت من هذا الإخال�س والطهارة الكثير، مثاًل لقد كان ل ي�شلِّي  )1(  وقد كنت 

ات  م�شجد القرية. مع اأنَّه ل يوجد اإمام للم�شجد ول يوجد �شالة جماعة، وقد كنت قد راأيته مرَّ

عديدة ي�شلِّي وحده، وما زلت اأذكر اأنَّني اأحيانًا  كنت اأنظر اإليه وبدون اأن ينتبه، ومن دون اإرادة 

كنت اأبكي لروؤيته بهذه الحالة وهذا ال�شوق. 
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 ، ثّم و�شل اإلى الن�شيحة، فاأخذ ين�شحني، ويتحّدث مثل والٍد حنوٍن عطوٍف مهتمٍّ

مع اأّنه كان ما زال في ريعان ال�شباب: ما هي الأمور اّلتي ينبغي اأن اأكون منتبهًا لها! 

�شّيع وقتي 
ُ
وما اّلذي يجب اأن اأكونه، وما هي الأعمال اّلتي يجب اأن اأقوم بها، حّتى ل اأ

�شدًى. 

القريِة  اأهِل  كلُّ  كان  بل  فقط،  اأنا  بي  منح�شرًا  النحو  هذا  على  لطفه  يكن  لم 

يتحّدثون عنه هكذا، كّلما كانوا يجدون منا�شبة للحديث في ذلك.

وب�شفائه،  وبحديثه  به  اأِن�ْشُت  ما  ل�شّدة  الوقت  بمرور  اأ�شعر  لم  اليوم،  ذلك  في 

جال�شه، ثّم حمل 
ُ
اأ اأنهى حديثه وانتبهت لنف�شي كان قد م�شى �شاعتان واأنا  وعندما 

رف�شه من جديد وبداأ بالعمل. 

�شايقه 
ُ
اأ �شوف  باأنِّي  ولكن ظننت  اأكثر من هذا،  اإلى جانبه  اأبقى  اأن  حبُّ 

ُ
اأ كنت 

بجلو�شي معه طوياًل، فلم اأْبَق اأكثر، فوّدعته وقد اأ�شبحت متعلِّقًا به وعا�شقًا له اأكثر 

من ذي قبل.
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ال�شفر اإلى زاهدان

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

في �شنة 53 - 54 ه�. �س، كانت في تلك الأّيام بداية معرفتي بعبد الح�شين. 

بيدي  ف�شيئًا  �شيئًا  اأخذ  ثّم  الثورة.  خط  في  اأّنه  �شداقتنا  اأّول  منذ  فهمت  فقد 

الوجوه  بع�س  اأعرف  مّدة،  بعد  واأ�شبحت،  الثوري.  العمل  في  معه  واأدخلني 

الم�شهورة في الثورة، حيث كّنا كثيرًا ما ن�شتمع اإليهم. 

وكان في بع�س الأحيان يعتمد علّي في القيام ببع�س الأعمال، فاأتى اإلّي ذات 

يوم وقال لي: اأنا م�شافر! هل تذهب معي؟

�شاألته: اإلى اأين؟

قال: اإلى زاهدان.

كان عندي يقين باأّنه لي�س ذاهبًا اإلى زاهدان من اأجل النزهة، وكنت اأعلم اأّن 

هناك عمل ما. ف�شاألته: ماأمورّية جديدة اإن �شاء اهلل، األي�س كذلك؟

نذهب  اأن  ريد 
ُ
اأ لل�شفر!  حبٍّ  مجّرد  هو  هكذا،  ل،  اأع�شاب:  ببرودة  فقال 

للتنّزه. 

اأن  لأ�شتطيَع  اأكن  لم  الأوقات  تلك  وفي  الأ�شرار،  كان عميقًا جّدًا في حفظ 

اأ�شحب منه اأّي معلومة عن العمل. فُقلت: لنذهب، ل مانع. 

�شاربيك  واترك  دًا  جيِّ لحيتك  ر  ق�شّ وقال:  وابت�شم  بتمعُّن،  وجهي  اإلى  نظر 

طويلين. 

قلت: على عيني.
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قال: اإذن اجمع اأغرا�شك �شوف اآتي لأ�شطحبك. 

ال�شمن،  من  �شفيحة  معه  يحمل  وهو  �شاعات  عّدة  بعد  عاد  ثّم  وذهب.  وّدعني 

ف�شاألته: ماذا ُتريد اأن تفعل بهذه؟

قال: هكذا! ربما تلزمنا.

ين اّلذي كان ممثِّل الإمام في قب�س الأموال  وذهبنا معًا اإلى منزل اأحد رجال الدِّ

ال�شرعّية في خرا�شان. ووقفت خارج المنزل اأنتظره ودخل هو اإلى البيت، وعاد بعد 

عّدة دقائق وقال: هّيا بنا.

هة اإلى زاهدان، وانطلقنا.  ذهبنا اإلى المحّطة وركبنا اإحدى الحافالت المتوجِّ

ا�شتاأجرنا غرفة في اأّول ُنُزل �شادفنا فور و�شولنا اإلى زاهدان، وبمجّرد دخولنا 

اإلى الغرفة، حمل �شفيحة ال�شمن وقال: األ تريد �شيئًا؟

ب: اإلى اأين؟ ف�شاألته بتعجُّ

قال: �شاأذهب اإلى مكان، و�شاأعود ب�شرعة.

ثّم �شكت. وفّكر قلياًل وتابع حديثه: اإذا اأنا تاأّخرت فال تقلق. 

قلت: األ ُتريد اأن تقول لي اإلى اأين اأنت ذاهب، ب�شفيحة �شمنتك هذه؟

فقال ب�شكل ثابت وهادئ: ل. 

تعب  من  بدنك  يرتاح  حّتى  قلياًل  ابق  الأقل  على  فقلت:  الباب،  ناحية  وتوّجه 

ال�شفر. 

قال: ل�شت تعبًا كثيرًا.

د اأّنني اإذا  وعندما و�شل اإلى جانب الباب التفت اإلّي وقال: تذّكر يا عزيزي يا �شيِّ

تاأّخرت فال تقلق، يعني ل تذهب اإلى ال�شرطة اأو اأّي مكان اآخر.

و�شّلم علّي وذهب.

عاد بعد يومين تمامًا! ولم تكن �شفيحة ال�شمن معه. ول ت�شل عّما عانيته في هذه 

المّدة، دعنا. ولكن لم يم�س على و�شوله الكثير حّتى قال: هّيا اجمع الأغرا�س �شوف 

نذهب.

قلت: نذهب؟ هكذا بكلِّ ب�شاطة!
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قال: نعم، هّيا نذهب.

فقلت، واأنا األمز من طرٍف خفّي: يا للعجب كم تنّزهنا!

د برون�شي؟  ة يا �شيِّ كنت قد علمت اأّن وراء الأكمة ما وراءها. فقلت: ما الق�شّ

قل لي.

ولم يقل �شيئًا. ومهما اأ�شّريت عليه وقتها حّتى اأعرف �شيئًا، فاإنِّي لم اأح�شل 

على اأدنى معلومة. وفي النهاية ُقلت: يعني اأنت ل تثق بي. 

قال: اإذا كنت ل اأثق بك فاإنِّي لم اأكن لأ�شطحبك.

قلت: اإذن لماذا ل تقول اأين كنت؟

قال: الآن! ل م�شلحة في ذلك.

حملت حقيبتي و�شرت معه اإلى المحّطة. وهناك ا�شترينا بطاقة اإلى م�شهد 

وركبنا الحافلة. وفي الطريق، مهما حاولت اأن اأعرف �شيئًا عن حقيقة العمل، لم 

اأح�شل على فائدة، ولم يقل �شيئًا. 

وحّتى وقت قريب، قبل انت�شار الثورة، حاولت لعّدة مرات اأن اأ�شاأله عن هذه 

الق�شية، ولم يكن لينطق بحرف. لقد كان بالن�شبة اإلى حفظ الأ�شرار بئرًا عميقًا 

ل قرار له ؛ واإذا كان ل ُيريد اأن يقول فاإّنه لن يقول. وحّتى ال�شافاك لم يكونوا 

لي�شتطيعوا اأن ياأخذوا منه �شّرًا. 

اأ�شنانه واحدًا واحدًا، واآَذْوه األف  ذات مّرة قب�س عليه ال�شافاك وك�شروا له 

حرفًا  فمه  من  ُيخرجوا  اأن  ي�شتطيعوا  ولم  واحدة  كلمة  ول  يقل  لم  ولكّنه  اأذّية، 

واحدًا.

وفي النهاية انت�شرت الثورة، وبعد ذلك بوقت قليل، فتحت التعبئة مركزًا لها 

با�شم مركز الأخوات، واأ�شبح برون�شي م�شوؤول الحر�س هناك، واأعَطْوه م�شوؤولّية 

المركز والحر�س فيه، فذهبت لروؤيته ذات يوم، وقد �شادف وقت ا�شتراحته. كان 

جال�شًا في غرفته وكاأّنه كان ينتظرني، ف�شّلمت عليه و�شاألته عن اأحواله وجل�شت 

اإلى جانبه. وكنت ما زلت اأح�سُّ بالف�شول نحو مو�شوع �شفرنا اإلى زاهدان، فقلت 

له: الآن وقد انتهى المو�شوع وانت�شرت الثورة؛ قل لي الآن ما كان المو�شوع؟
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فتفاجاأ! ماذا اأقول؟ ثّم �شحك وو�شع يده على كتفي، وقال: الآن وبما اأّن الخطر 

قد زال، ف�شاأقول لك.

بعد 
ُ
د علي الخامنائي قد اأ وا�شتطرد قائاًل: اأنت تعلم اأّنه في ذلك الوقت كان ال�شيِّ

�شلِّمها 
ُ
اإلى اإحدى قرى اإيران�شهر، وفي ذلك الوقت ُكنت اأحمل له ر�شالة كان يجب اأن اأ

له يدًا بيد. 

ة وُقلت: وهل اإي�شال ر�شالة يطول يومين! فازداد ف�شولي لبقّية الق�شّ

قال: �شحيح ما تقول، ولكن جّد علّي عمل اآخر. 

ف�شاألته: وما هو هذا العمل؟

د اأّنه بين الغرف الداخلّية  د، اأخبرني ال�شيِّ قال: عندما اأعطيت الر�شالة اإلى ال�شيِّ

كّل من  مراقبة  ال�شافاك  ي�شتطيع  فتحة  يوجد  المقابالت  فيها  تجري  اّلتي  والغرفة 

رون كّل من ياأتي اإلى هنا، وقال لي: اإذا  يروح ويجيء، ويح�شون علينا حركتنا وُي�شوِّ

كنت ت�شتطيع اأن تفعل �شيئًا لمنع هذه المراقبة فافعل، و�شوف يكون هذا اأف�شل.

د، وهو اأّنني اإذا بنيت حائطًا فاإنِّي �شوف اأحجب الروؤية  ففهمت ماذا يق�شد ال�شيِّ

الأخرى  البناء  ولوازم  الحجارة  واأح�شرت  ب�شرعة،  بالعمل  فبداأت  ال�شافاك.  عن 

ي مّدة يومين. وبنيت حائطًا، وقد ا�شتغرق هذا منِّ

فُقلت �شاحكًا: اإذن �شفيحة ال�شمن اأخذتها اإلى ال�شيِّد؟

قال: نعم حتمًا.

�شاألت: األم يوقعك ال�شافاك.

د اأن ياأخذوني اإذا اأتوا، وُقلت له: عندما ياأتون �شوف األفُّ  قال: لقد احتمل ال�شيِّ

د لم ير�س، واأخرجني من  اأّنهم �شوف يعرفوني، ولكّن ال�شيِّ راأ�شي بكوفّية، ول اأظنُّ 

طريق اآخر حّتى ل اأقع بيدهم.

ثباته  على  ثابت  دليل  الح�شين  عبد  كالم  كان  لقد  ف�شولي،  نار  بردت  عندها 

.
)1(

وقّوته، وعلى اإثبات اأّنه حافٌظ لل�شرِّ

م في عيد النوروز �شنة 1375 عندما اأتى اإلى منزل ال�شهيد  )1(  اأخبر هذه الخاطرة قائد الثورة المعظَّ

الكبير الحاج عبد الح�شين برون�شي وقابل عائلته.
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تجّمد 

حّجة الإ�شالم محّمد ر�شا ر�شائي

ُكنت اأملك خم�شين مترًا في زقاق الطاّلب، وكانت اأر�شًا م�شاعًا، ولهذا لم 

ي�شمحوا لي اأن اأبني فيها بيتًا، وكانوا يقولون لي بوقاحة: يجب اأن تدفع ر�شوة حّتى 

تتّم المعاملة وحّتى ُينجز عملك.

بيتًا،  اأبني  اأن  يجب  كان  اأخرى  جهة  ومن  بهذا،  را�شيًا  اأُكن  لم  جهة  فمن 

ولكّنهم لم ي�شمحوا لي، وكان هواء ال�شتاء البارد ي�شغط علّي اأكثر.

المعلِّم  اإلى  اأبني حائطًا حول الأر�س. فذهبت  اأن  النهاية �شّممت على  وفي 

�شوف  واأنت  اآخر،  بّناًء  اأدعو  �شوف  فقال:  بالمو�شوع،  واأخبرته  الح�شين  عبد 

ُت�شاعدني اأي�شًا، واإن �شاء اهلل �شوف ُننهيه في ليلة واحدة.

لم اأكن اأظنُّ اأّنه �شوف يوافق بهذه ال�شرعة، واأي�شًا في جوِّ ال�شتاء القار�س.

وعندما حّل الليل، وكّنا قد اأح�شرنا كّل ما نحتاج اإليه، وبعد �شالة المغرب 

اأتى �شخ�س اآخر وبداأنا ثالثتنا بالعمل.

لقد كان عبد الح�شين يعمل اأف�شل واأجود من الجميع، وكاأّنه ل يعرف التعب. 

تح�شيل  في  ويتعب  كثيرًا  يعرق  باأّنه  اأعلم  كنت  واأنا  مهنته،  في  معلِّمًا  كان  لقد 

َل عمله في البناء حّتى  معا�س عائلته وكاأّنه مجاهد في �شبيل اهلل. ولم يكن ليعطِّ

في اأحّر اأيام ال�شيف.

وم�شى ن�شف الليل، وكنت اأجبل له الطين واآخذه له، وكان البخار الأبي�س 

يخرج من فمي اأ�شرع واأ�شرع. ومن �شّدة البرد تجّلدت اأ�شابع يَدّي وقدمّي وكاأّنها 
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لم تعد لي، ولم اأعد اأح�سُّ بها. وتجّمدت اأي�شًا اأذناي وراأ�س اأنفي اإلى درجة كبيرة.

الأر�س مثل  وقع على  يتلّوى، وفجاأة  فراأيته  الآخر،  العامل  األقيت نظرة على  ثّم 

قال  الذي  الح�شين،  نحونا عبد  اأتى  ثّم  ناحيته،  ك�شرت! فرك�شت  ياب�شة قد  �شجرة 

يومها، وربما حّتى ل اأقلق: ل تهتّم، ل يوجد �شيء، فقد تجّمد بدنه.

حالته  اإلى  العامل  عاد  دقائق  عّدة  وبعد  اأ�شاعده.  واأنا  بدنه،  بتدليك  بداأ  ثم 

وقال  قام،  حاله،  تح�شنت  وعندما  الأر�س.  على  جال�شًا  ي�شتوي  اأخذ  ثم  ال�شابقة، 

بانزعاج وع�شبّية: اأنا لن اأعمل بعد الآن، في اأمان اهلل!.

وذهب، وتركنا! حّتى اإّنه لم ينظر خلفه.

نظرت اإلى وجه عبد الح�شين نظرة قلقة. فاإذا كان �شوف يتركني هو اأي�شًا فاإنِّي 

�شوف اأقع في م�شكلة كبيرة. فابت�شم. وو�شع يده على كتفي وقال: ل تنزعج، اإن �شاء 

اهلل �شوف اأقوم بعمله هو اأي�شًا...

كان عندما يبني بيتًا لأحد فكاأّنما يبني بيتًا لنف�شه. فقد كان الإخال�س في عمله 

اأن يعمل بكلِّ كيانه. وكان عمله متَقنًا جّدًا،  عقيدة عنده، لأّن عقيدته عندما يعمل 

فعندما كان يبني بيتًا فاإّنه يكون بيتًا بكلِّ معنى الكلمة، حّتى اأّنه كان قلياًل ما يبقى 

عامل معه لمّدة طويلة. وكان يقول دائمًا: اإّن اللقمة اّلتي اآكلها يجب اأن تكون حالًل.

وكان يقول: يوم القيامة يجب اأن يكون �شاحب العمل مديونًا لي، ل اأن اأكون اأنا 

مديونًا ل�شاحب العمل.

اآخر  العمل  يترك  وكان  العمل،  اإلى  الوا�شلين  اأّول  هو  يكون  هذا  اأجل  ومن 

الجميع.

وفي تلك الليلة عمل بجدٍّ اإلى ما يقرب من وقت ال�شحر. واأما اأنا فلم يعد بي رمق. 

ولكن عبد الح�شين كان و�شعه طبيعّيًا، فابت�شم، وابت�شمت معه. الآن قد ارتاح بالي.
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لعاب الُهدُهد 

ال�شيِّد كاظم الح�شيني

كنت اأملك دّكانًا قبل انت�شار الثورة الإ�شالمّية بثالث اأو اأربع �شنوات. وب�شبب 

مرور عبد الح�شين من ذلك الطريق فقد عّرفني بالثورة والثّوار. وجعلني اأقوم 

ك�شب  خالل  من  ن�شتفيد  كّنا  فقد  ُيقال،  وكما  كثيرة،  ثورّية  وتحّركات  باأعمال 

ريد اأن اأكلِّفك اليوم بعمل كثير.
ُ
د! اأ الأجر. وذات يوم جاءني وقال: يا �شيِّ

فاعتقدت اأّن هذا العمل �شبيه بالأعمال الما�شية، فقلت با�شمًا: لقد �شرعنا 

حّتى الآن في العمل، واليوم ما زلنا نعمل.

فابت�شم وقال: اأرجو اأن تثبت اليوم.

فقلت واثقًا: المتحان مّجانًا.

ي قلياًل. كمن ُيريد اأن يهم�س،  فو�شع يده على الميزان من و�شطه واقترب منِّ

وقال: اإذن اأح�شر ثيابًا قديمة وتعال معي.

�شاألته: ثوب قديم! لماذا؟

ابت�شم وقال: اإذا كنت ما زلت ثابتًا، فيجب اأّل ت�شاأل لماذا ولأيِّ �شبب.

ي اأن اأعمل معه في البناء. وعلى  لقد كان عمله معلِّم بناء، فظننت اأّنه ُيريد منِّ

كلِّ حال لم اأهتّم كثيرًا، واأح�شرت ثيابًا قديمة واأقفلت الدّكان وذهبت معه.

ي في محلِّه؛ لقد كان العمل بناٌء في بيت اأحد العلماء المعروفين،  لقد كان ظنِّ

اأولئك اّلذين يواجهون النظام الطاغوتّي والنظام ُيزعجهم كثيرًا. ف�شّمرت  من 

عن �شاعدّي وبداأت معه العمل. وح�شب قوله، فلم اأكن ثابتًا كفاية. فما اإْن �شرعت 
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ي بعدها  ي باأيِّ حال �شمدُت لمّدة �شاعتين اأو ثالث. ولكنِّ في العمل حّتى تعبت، ولكنِّ

جل�شت فجاأة، َتِعبًا، وبدون قدرة على ال�شتمرار، وُقلت: اأنا لم اأعد اأ�شتطيع.

ثقيلة.  اأعمال  مثل هكذا  وعلى  البناء  لي على عمل  اأّنه ل طاقة  يعلم جّيدًا  كان 

اأذهب، وّدعني  اأن  واأردت  ربما لأجل هذا لم يهتّم كثيرًا. وحّتى عندما بّدلت ثيابي 

بابت�شامة وح�شن ُخُلق.

وفي اليوم الّتالي اأتى اإلّي وقال: اأح�شر ثياب عملك وهّيا نذهب.

: اأرجوك،  ي قلت بعدها كالمًا بين المزاح والِجدِّ للحظة احترت ماذا اأقول. ولكنِّ

اأتو�ّشل اإليك! في الحقيقة اإّن ج�شمي ل يتحّمل هكذا اأعمال.

عطيك عماًل متعبًا زيادة.
ُ
فابت�شم وقال: هّيا نذهب، اليوم لن اأ

لم يكن لي ميل ول للحظة اأن اأرّد كالمه، ولكن ل طاقة لي على القيام بهذا العمل. 

فكنت اأفتِّ�س عن عذر، فاأخذت اأحكُّ راأ�شي. 

وؤ وحك الراأ�س، هّيا اذهب واأح�شر مالب�س العمل. فقال: ل فائدة من التلكُّ

لقد كان يتكّلم بكلِّ جدّية و�شرامة. وكنت قد �شّممت على اأن اأقول ما في نف�شي 

بكلِّ �شراحة، ُقلت: يا �شّيد برون�شي، اإذا كنُت �شوف اآتي معك فاإنِّي �شوف اأعمل ب�شكل 

في  ربكك 
ُ
اأ �شوف  الوقت  نف�س  وفي  كبيرًا،  اأجرًا  فيه  اأك�شب  لن  العمل  وهذا  بطيء؛ 

عملك.

الُهدُهد  فاختفت البت�شامة عن �شفته، وَقّطَب ما بين حاجبيه و�شرب لي مثال 

اّلذي اأراد بريقه اأن ُيطفئ نار النمرود، تلك النار اّلتي كانت ت�شتعل بذلك الجبل من 

اإبراهيمQ. فربط هذا المو�شوع ب�شكل  اأ�شعلوه لُيحرقوا به الّنبّي  الحطب اّلذي 

جميل ِجّدًا ومنطقي بمو�شوع الثورة وقال: كلُّ عمل ت�شتطيع اأن تقوم به من اأجل هوؤلء 

العلماء المجاهدين، فله قيمة وهو موؤثِّر.

اإليه بكلِّ حوا�ّشي وُكنت اأح�سُّ باللذة من كالمه. ثّم تابع  اأ�شتمع  ثّم �شكت. كنت 

وقال: في الحقيقة اإّن العلماء الآن يعملون على خدمة الإ�شالم ورفعته، وخدمتنا لهم، 

وعملنا من اأجلهم في الواقع، هو عمل في �شبيل اهلل، ومن اأجل ر�شا اهلل، ومن اأجل 

الإ�شالم.
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الحكم بالإعدام

مع�شومة �شبك خيز

لقد كان محتاطًا جّدًا، ويهتمُّ بكلِّ �شيء، وكان اإذا اأراد اأن ي�شتمع اإلى �شريط 

اإلى  لي�شتمعوا  الدينّية،  العلوم  طلبة  من  اأ�شدقائه  بع�س  مع  ياأتي  فاإّنه  م�شّجل، 

الأ�شرطة اّلتي كانت ح�ّشا�شة ِجّدًا، وفيها توجيهات الإمام الخمينّي. وكّنا في ذلك 

الوقت ن�شكن بيتًا بالأجرة. كّنا َن�ْشَغل ال�شرداب، و�شاحب البيت ي�شكن في الطبقة 

لي:  ويقول  الخلفّية  الغرفة  اإلى  اأ�شدقائه  مع  يتوّجه  الح�شين  عبد  وكان  العليا. 

عندما يطرق اأحد على الباب تعاَلْي واأعلمينا حّتى نوقف اآلة الت�شجيل. 

في البداية لم اأكن اأعلم ما هي خطورة المو�شوع، فاأ�شاأله: لماذا؟

عليه!  يقب�شون  الأ�شرطة  هذه  اإلى  ي�شتمع  به  ُيم�شكون  من  كلُّ  يقول:  وكان 

ويجازونه! وياأخذونه اإلى ال�شجن!.

وفي بع�س الأحيان، عندما كان ي�شل بياٌن �شيا�شيٌّ من الإمام، كان يذهب مع 

نف�س طلبة العلوم الدينّية اإلى تلك الغرفة، وين�شخون بيان الإمام قدر ا�شتطاعتهم. 

عها، فكان قلياًل ما ينام، وحّتى هذا النوم  وكان عبد الح�شين يذهب في الليل ويوزِّ

القليل لم يكن له وقت محّدد.

اأن  اأراد  اإذا  وحّتى  ال�شهادة.  ُغ�شل  يغت�شل  اأن  بدون  المنزل  لُيغادر  يكن  ولم 

اإذا  يقول:  وكان  اأي�شًا.  ال�شهادة  ُغ�شل  يغت�شل  كان  البناء،  في  عمله  اإلى  يذهب 

، فيكون لي اأجر ال�شهيد اإن �شاء اهلل. ح�شل ومتُّ
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مع  ن�شاطه  في  كثيرًا  يتعب  وكان  الليل،  في   
)1(

يدر�س و  النهار،  في  يعمل  كان 

الثورة.

اإلى المنزل مع نف�س الطلبة. كان معه عّدة  اأتى  الليلة، حين  اأذكر، تلك  ل زلت 

اأ�شرطة ت�شجيل وقال: اإّنها لالإمام، و�شلت الآن من باري�س.

وح�شب العادة ذهبوا اإلى تلك الغرفة وجل�شوا اأمام اآلة الت�شجيل. وطال عملهم، 

الباحة  في  والنور  ال�شريط  اإلى  ي�شتمعون  ومازالوا  ع�َشرَة،  الحاديَة  ال�شاعة  وبلغت 

الخارجّية م�شاء، وكانت �شاحبة المنزل قد فر�شت علينا برنامجًا باإطفاء هذا النور 

كّل ليلة عند ال�شاعة العا�شرة لياًل، وهي امراأة ع�شبّية وغير مهّذبة، فاأ�شابني القلق 

والتوتُّر، خوفًا من  اأن يرتفع �شوتها. 

وعندما خرْجُت اأتفّقد الباحة الخارجّية، ظهرت �شاحبة المنزل فجاأة، وتوّجهت 

راأ�شًا اإلى علبة الكهرباء واأقفلت المفتاح الكهربائّي! ثّم اأتت اإلى ناحية ال�شرداب، وقد 

هّمت بال�شراخ. وقالت: اأُتريدون اأن َتْبَقْوا اإلى ال�شباح م�شتيقظين وت�شتمعون اإلى كلِّ 

اأنواع الأ�شرطة؟!

كان �شوتها عاليًا جّدًا ومزعجًا. فو�شل عبد الح�شين وقال: هل اأزعجناك، اأّيُتها 

ال�شيدة؟

كان ينظر اإلى الأر�س، ولم يكن ينظر في وجهها، فقالت: وهل يوجد اإزعاٌج اأكثر 

من هذا؟!

الخارجّية.  الباحة  في  النور  اإ�شاءة  ب�شبب  وغا�شبة  منزعجة  اأّنها  فاعتقدت 

فخرجت وُقلت لها: ح�شنًا نحن ُنقفل المفتاَح الكهربائّي، و�شوف ُنطفئ النور. 

نعد  لم  فجاأة:  قالت  ثّم  منعتني،  ولكّنها  الكهرباء،  علبة  اإلى  ه  بالتوجُّ وهممت 

نتحّمل اأعمالكم هذه.

ُقلت: اأّي اأعمال؟!

قالت: هذه الأعمال اّلتي تقومون بها �شّد ال�شاه.

وكاأّن قلبي قد هبط اإلى ما بين قدمّي! لم اأعلم من اأين فهمت المو�شوع. قال لي 

ى درو�شًا حوزويَّة. ة خم�س �شنوات، اإلى جانب العمل ويومياته، يتلقَّ )1(  كان ال�شهيد برون�شي ولُمدَّ
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عبد الح�شين: تعاَلْي ادخلي.

فدخلنا واأقفلنا الباب ولم نقل اأّي �شيء.

وعندما اأراد الخروج من المنزل �شباحًا لم ياأخذ اأغرا�شه معه. ف�شاألته: اأّل 

ُتريد الذهاب اإلى العمل؟

ريد اأن اأفتِّ�س على منزل، فهذا المكان لم يعد مكاننا.
ُ
قال: ل! اأ

وعندما عاد ظهرًا �شاألته: ماذا ح�شل؟ هل وجدت منزًل؟

قال: نعم.

قلت: ما هو موقعه؟ 

قال: �شرداب، في زقاق الّطالب.

وبعد الظهر ذهبنا اإلى بيتنا الجديد، وعندما راأيت ال�شرداب، لم يكن ينق�س 

هذا  ما  الح�شين  عبد  تملوؤني:  والحيرة  فُقلت  الخوف!  �شّدة  من  اأ�شرخ  اأن  اإّل 

المكان؟!

ابت�شم بكلِّ حبٍّ وقال: هذا المنزل لأحد الطاّلب، وتقّرر اأن ُنقيم موؤّقتًا في 

�شردابه حّتى اأ�شتطيع اأن اأوؤّمن مكانًا يكون لنا.

كانت ظلمته تزيد من خوفي، وكدت اأبكي، فُقلت: لو اأّنك لحقت بهّرة لت�شربها 

وهَرَبْت، هل تاأتي اإلى هذا المكان لتعي�س فيه؟!

بي الأمور اأكثر، ل م�شكلة فيه من اأجل العي�س موؤّقتًا.  قال: ل ت�شعِّ

وفي النهاية بقينا في هذا ال�شرداب المظلم والمخيف.

وبعد عّدة اأّيام ا�شترى اأربعين مترًا من الأر�س في تلك النواحي. و�شّمر عن 

�شاعَدْيه وبم�شاعدة بع�س الطلبة بداأ ببناء البيت.

لقد عملوا لياًل ونهارًا. وب�شرعة بنوا حائطًا حول الأر�س وطّينوه اأي�شًا. كان 

 والّطيِن وغيَر مطّيٍن من الخارج عندما انتقلنا اإليه 
)1(

البيت ما زال مبنّيًا بالآُجرِّ

مع اأغرا�شنا وما نملك. ثّم عمل لعّدة لياٍل اأخرى حّتى اأ�شبح ُيمكننا العي�س فيه. 

ة. الطين ُي�شوى بالنار وُي�شتخدم  ب واحدته: اآُجرَّ )1( الآُجرُّ )ب�شم الجيم وت�شديد الراء(: لفظ معرَّ

في البناء. وُيعرف باللبن الم�شوي والقرميد.
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لقد كان البيت �شغيرًا جّدًا. لم يكن فيه اأكثر من غرفة. و�شعنا �شتارة في و�شطها. 

وكّنا عندما ياأتي الليل نبقى نحن في هذا الطرف من ال�شتارة، وهو ورفاقه الطلبة 

في الطرف الآخر.

ع بيانات اأكثر من ذي قبل ويل�شقها  ثّم �شيئًا ف�شيئًا تو�ّشعت اأعماله اأكثر، وكان يوزِّ

على الجدران، وحّتى اإّنه اأعطى ماًل ل�شخ�س في زاهدان فا�شترى له م�شّد�شًا، وعندما 

�شاألته: ماذا ُتريد من هذا؟

قال: عندما ترين اأن و�شع الثورة قد يتطّور اإلى هذه الأ�شياء، فيجب اأن ل تكون 

يدنا خالية.

ي  ع البيانات، كان يقول: اإذا جاء ماأمورو ال�شاه لي�شاألوا عنِّ وعندما كان يذهب ليوزِّ

فقولي لهم: اإّن زوجي معلِّم عمار، وقد ذهب اإلى عمله، ول علم لي باأيِّ �شيء اآخر.

ع البيانات، ولم يعد. فلم يهداأ لي بال. وبقيت حّتى ال�شباح  ذات ليلة ذهب ليوزِّ

اأذرع البيت عّدة مّرات نحو الباب، وحّتى اإنِّي خرجت اإلى الزقاق لأرى عّلُه اأتى، ولكن 

ما من خبر عنه. وكّلما كان يم�شي الوقت كنت اأتاأّكد اأكثر اأّنه قد وقع بيدهم، وكنت 

قد �شمعت عن وح�شّية ال�شافاك بع�س ال�شيء. مّما كان يزيد من ا�شطرابي.

وفي ال�شباح اأخبرت رفاقه بالمو�شوع، فقالوا: �شوف نذهب ونبحث عنه، اإن �شاء 

اهلل �شوف نجده.

وفي ذلك اليوم لم يح�شلوا على خبر عنه. وبحثنا في الأّيام التالية، ولم نقع على 

خبر. وكّنا �شوف نقطع الأمل، لكّنه ظهر فجاأة! وكان ظنُّنا في محلِّه، كان ال�شافاك قد 

قب�شوا عليه، وبعد عّدة اأّيام تركوه، ول اأذكر تمامًا كيف جرى ذلك.

 

اإلى  اأن ينزلوا  النا�س  للتوِّ بيان من ح�شرة الإمام! وطلب فيه من  كان قد و�شل 

ال�شوارع ويتظاهروا �شّد ال�شاه.

كان عبد الح�شين يعمل في »مفرق جهنو«، وكان ي�شلح منزل غياثي، ولم يذهب 

في ذلك اليوم اإلى عمله، ربما لأّنه كان يعلم اأّن قرار التظاهر قد �شدر، فقد اغت�شل 

اأ�شرطة  ال�شهادة، وعندما كان ي�شتعدُّ للخروج كان متحّم�شًا كثيرًا. فقد جمع  غ�شل 
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العملّية وعّدة كتب جانبًا، وقال  بالإمام وو�شعهم مع ر�شالته  ة  الكا�شيت الخا�شّ

ي تاأّخرت، اأخفي كّل هذه الأ�شياء. في اأمان اهلل! وذهب. لي: في اأّي وقت ترين اأنِّ

ال�شعارات �شّد  ُيطلقون  واأخذوا   Qالر�شا الإمام  النا�س في حرم  اجتمع 

ئة عنه. كانوا يقولون: اإّن ماأموري  ال�شاه. وحّتى الظهر لم تكن قد اأتت اأخبار �شيِّ

الإمام حرم  في  حّتى  النار  اأطلقوا  وقد  بمذبحة!  قاموا  قد  �شين  المتوحِّ ال�شاه 

Q، وقتلوا الكثير واعتقلوا الكثير اأي�شًا.

اأ�شبحت قلقة جّدًا وقلبي يغلي عليه، وازداد قلقي ب�شبب الأ�شرطة اأي�شًا.

م�شى يوم اأو يومان، ولم اأ�شمع عنه اأّي خبر، ولم اأ�شتطع ال�شكوت اأكثر من 

هذا. وبداأت بالعمل، فاأخذت اأّوًل ر�شالة الإمام الخميني اإلى منزل اأخيه، فنزع 

بالطة من اأر�س الباحة الخارجّية واأخلى التراب من تحتها وو�شع الر�شالة العملّية 

هناك واأعاد البالطة اإلى مكانها.

ثّم عّدت اإلى البيت، وفّكرت فيما ينبغي اأن اأفعل بالكتب والأ�شرطة، فتذّكرت 

اأحد جيراننا وكان ولدهم عاماًل عند عبد الح�شين، وُقلت في نف�شي اأتوّكل على 

اهلل واآخذهم اإلى هناك، لم يكن اأملي كبيرًا ولكن رّبما قبلوا.

، فقد ا�شتقبلوني ا�شتقباًل ح�شنًا واأخذوا كّل ما كان  وعلى عك�س ما كنت اأظنُّ

ئهم. ي، �شوف ُنخبِّ معي وقالوا لي: اإطمئنِّ

المّدة كان  اأّي خبر، وفي تلك  اأ�شمع عنه  اأّيام. ولم  اإلى ثمانية  م�شى �شبعة 

اأعوان ال�شاه قد اآَذْوَنا كثيرًا ب�شكل اأو باآخر. وفي بع�س الأوقات كانوا يقولون لي 

اأن  ي�شتطيع  اأحدًا  اأّن  اأتظنُّون  تروها،  لن  جنازته  وحّتى  اأعدموه،  لقد  ثقة:  بكلِّ 

ُيعار�س ال�شاه؟! 

وفي النهاية جاء اأحدهم اإلى منزلي وقال: المعلِّم عبد الح�شين ما زال حّيًا. 

ق، �شاألته ب�شكٍّ وحيرة: اأين؟ �شدِّ
ُ
كان من ال�شعب علّي اأن اأ

ريه، فيجب اأن تدفعي  ، واإذا ُكنت تريدين اأن تحرِّ
)1(

قال: في �شجن وكيل اآباده

األف تومان نقدًا، اأو اأن تاأخذي �شند منزل.

)1(  �شجن في مدينة م�شهد معروف بال�شجن الفوقاني. 
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انقب�س وجهي اأكثر، فنحن كّنا ل نملك هذا المقدار من المال، ول يوجد لمنزلنا 

�شند.

ذهب ذلك الرجل، وكانت الهواج�س تاأكلني وي�شيطر علّي األف فكر وخيال، كنت 

، وقلت في نف�شي: اإلى من اأذهب لأطلب منه هذا المقدار  اأدعو اهلل اأن يهديني اإلى حلٍّ

من المال اأو �شند منزل؟

، كنت اأ�شل اإلى طريق  ر باأحد باأّنه ُيمكن اأن ُي�شاعدني على الحلِّ اأفكِّ كّلما ُكنت 

م�شدود. ثّم اإذا كان اأحد �شوف ير�شى بهذا العمل، فقد كان من ال�شعب اأن ياأتي اإلى 

ال�شجن خوفًا من الوقوع في اأيديهم، اإّن هذا غير ممكن، وهو اأمر �شعب  جّدًا. فكانت 

اآلف الأفكار تتزاحم في راأ�شي.

وذات يوم واأنا في هذه الحيرة، ُطرَق الباب، و�شعت ال�شادور على راأ�شي واأم�شكته 

باإحكام وخرجت. كان رجل غريب يقف جانبًا وقال بتوّتر: �شالم. 

دة، فاأنا غياثي، والمعلِّم عبد  فرددت ال�شالم ب�شوت منخف�س، فقال: عذرًا يا �شيِّ

الح�شين يعمل في منزلي. 

اأخذت نف�شًا عميقًا وارتحت، وتابع: اأردت اأن اأعلم لماذا لم ياأِت في هذه الأّيام 

اإلى العمل؟

فقد  كان،  وكيفما  والحزن،  الهمِّ  �شّدة  من  اأبكي  �شوف  وكنت  ة،  الغ�شّ خنقتني 

اأخبرته بما جرى، فقال: ل تقلقي فمنزلي به �شند، و�شوف اأذهب اليوم وباإذن اهلل 

ره. حرِّ
ُ
�شوف اأ

ثّم وّدعني وذهب ب�شرعة، وكدت اأموت من �شّدة ال�شعادة. واأخذت اأدعو اهلل اأن 

يعود �شحيحًا �شالمًا باأ�شرع وقت.

كان الوقت يقترب من الظهر عندما �شمعت الأ�شوات ترتفع في الحي. فحملت 

طفلتي ال�شغيرة وخرجت ب�شرعة. لقد كان �شاحب الدّكان في اأّول المفرق قد حمل 

على  نظري  فوقع  الأمام  اإلى  تقّدمت  الجميع.  على  ع  يوزِّ كان  وب�شعادة  حلوى،  علبة 

عبد الح�شين. فت�شّمرت في مكاني! ووقفت للحظات مبهوتة وم�شدومة؛ اأهذا هو عبد 

الح�شين لعّدة اأّيام خلت!
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كان قوامه يبدو اأكبر كثيرًا من ذي قبل. كان يبدو على وجهه النك�شار وكاأّن 

رون  فمه قد �شُغر حجمه اأكثر من ذي قبل. كان الجيران ُيطلقون ال�شلوات وُيعبِّ

عن �شعادتهم. ولكّنه كان يبدو مهمومًا ولم ينب�س ببنت �شفة. ثّم ت�شّلل من بين 

النا�س ببطء ودخل راأ�شًا اإلى المنزل. ثّم دخلت خلفه، فقال: اأقفلي الباب.

�شنوات.  و�شاخ عّدة  كاأّنه قد كبر  اأمامه. وكان  فاأتيت ووقفت  الباب،  اأقفلت 

فتح فمه ليتكّلم، فراأيت اأّن بع�س اأ�شنانه غير موجودة! قال: ماذا؟ اأ�شعداء بهذا؟ 

عون الحلوى؟  توزِّ

ع الحلوى. ُقلت: اأنا لم اأوزِّ

ثّم اأخرج اآهة من اأعماق قلبه وقال: يا ليتني ا�شت�شهدت!

ورّد  ف�شّلم عليهم  العائلة،  اأفراد  بع�س  اأتى  ثّم  الغرفة.  اإلى  قال هذا وذهب 

ال�شالم ثّم ذهب اإلى الحّمام.

اأ�شئلتي، ولم يقل �شيئًا عّما ح�شل  في ذلك اليوم وحّتى الليل لم ُيجب على 

يتحادثون.  وجل�شوا  الطلبة  رفاقه  جاء  الليل،  وفي  قلياًل.  حاله  وتح�ّشنت  معه، 

ال�شّباط وقال: لقد  اأحد  ا�شم  اأتى على ذكر  اأّنه  وفهمت منه من خالل كلماته، 

و�شع ال�شالح خلف رقبتي، وقّيدوني من َيدّي ورجَلّي، ووقف اأحدهم اأمامي واأخذ 

رة ويقول: يا محروق الوالدين، اأين اّلذين كانوا  يلطمني على وجهي لمّرات متكرِّ

معك، اأين هم؟

جيبهم: لم يكن معي اأحد.
ُ
وكنت اأ

ثّم التفت اإلّي ذلك ال�شابط وقال: انظروا اإلى محروق الوالدين هذا، كلُّ هذا 

ال�شرب ول يتغّير لون وجهه!

وفي النهاية كفر من كثرة ع�شبّيته، ثّم بداأ ي�شربني بقب�شاته، ُيريد اأن يك�شر 

لي اأ�شناني.

اأبكي  وُكنت  ال�شافاك،  وح�شّية  عن  ُيخبر  وهو  ي�شحك  الح�شين  عبد  كان 

اأ�شواأ من هذا  . وكانوا قد عّذبوه 
)1(

اأ�شنانه اأكثر  بهدوء. لقد كانوا قد ك�شروا له 

)1(  لهذا ا�شطر اأن ي�شع اأ�شنانًا �شناعيَّة.
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. ولكّنه، مع ذلك، تابع ن�شاطه في �شفوف الثورة بمعنوّيات اأقوى واإرادة اأكثر 
)1(

اأي�شًا

ت�شميمًا من ذي قبل. 

في  دًا  جيِّ وقفوا  قد  الّنا�س  اإّن  ويقولون:  اأي�شًا.  تظاهرات  قامت  اليوم  ذلك  في 

مقابل ماأموري ال�شاه.

وكان عبد الح�شين قد �شارك في التظاهرات، وعند الظهر لم يعد، ولم نعرف 

عنه اأّي خبر حّتى الليل. ثّم جاء نف�س الطاّلب اإلى بيتنا. اطمئّن بالي فقد علمت اأّنهم 

قد قب�شوا عليه من جديد، ف�شاألني اأحدهم: هل عندكم ترابة.

قلت: نعم. 

ودللته على مكانها، فاأخذ كي�س الترابة، واأخذ البيانات الجديدة لالإمام الخميني 

اأّما  لي:  قالوا  ثّم  دًا.  جيِّ فوقها  وطّين  الدرج  تحت  وو�شعها  منزلنا  في  كانت  اّلتي 

ّية الكتب فلتبقى معك! خذيها اإلى نف�س الجيران اّلذين اأخذتها اإليهم  الأ�شرطة وكمِّ

قبل الآن.

الجيران وقلت  بيت  اإلى  كّل ذلك في كي�س وذهبت  الباكر و�شعت  ال�شباح  وفي 

د برون�شي من جديد. لزوجة جارنا: لقد اعتقلوا ال�شيِّ

فاأجابتني بطريقة مختلفة: يعني؟

هذه  تخفوا  اأن  منكم  ريد 
ُ
اأ ف�شلكم  من  وقلت:  بيدي  اّلذي  الكي�س  اإلى  اأ�شرت 

الأ�شرطة والكتب، واأرجو المعذرة على الإزعاج.

فترّددت وتململت، وقالت: �شيِّدتي، في الحقيقة اأنِّي لم اأعد اأجروؤ.

اإّن زوجي لي�س موجودًا  اأعني  وللحظة تجّمدت في مكاني. فا�شتطردت ب�شرعة: 

واأنا غير ماأذون لي اأن اأقوم بهذا العمل.

وب�شرعة وبدون تباطوؤ. �شّلمت عليها ورجعت اإلى منزلي، واأنا في حيرة من اأمري. 

خفيهم هنا في بيتي، فعبد الح�شين 
ُ
اأ وفي النهاية توّكلت على اهلل و�شّممت على اأن 

عا�شق لل�شهادة، واإذا وجدوهم فاإّنه يكون قد ح�شل على ما يتمّنى.

كّنا نملك عّدة �شّجادات، فخّباأت بع�س الأ�شرطة داخلها، واأّما الأ�شرطة الح�ّشا�شة 

)1(  اإن طرق التعذيب هذه يعجز الل�شان عن ذكرها والقلم عن كتابتها!
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ِجّدًا فقد خّباأتها داخل اإحدى الو�شادات ثم خّيطها. واأّما الكتب فقد اأخذتها اإلى 

ال�شرداب وخّباأتها داخل المدفاأة اّلتي ن�شتعملها للطبخ وداخل اإحدى الطناجر.

ثم مكثت في بيتي بانتظار ال�شافاك. كنت جال�شة في الغرفة، وجمعت حولي 

اأولدي ح�شن ومهدي وح�شين وطفلتي ال�شغيرة.

وفجاأة اأطلُّوا بوجودهم النح�س، وداهموا الدار من الباب وت�شّوروا الحائط، 

 
)1(

وكان ابني ح�شن يبلغ ال�شابعة اأو الثامنة من عمره ل اأكثر، فُعقد ل�شانه في فمه

باأحذيتهم،  الغرفة  داخل  اإلى  منهم  ثالثة  اأو  اثنان  واقتحم  الخوف.  �شّدة  من 

فتحّركُت من مكاني، وكان مع اأحدهم �شالح فوّجهه اإلّي و�شرخ: ل تتحّركي من 

مكانك! اجل�شي في مكانك، حيث اأنت.

عالمة  و�شعت  قد  ُكنت  األهمني،  قد  اهلل  وكاأّن  الحرجة،  اللحظات  تلك  في 

على الو�شادة تلك فاأخذتها وو�شعتها على قَدمّي الممدودتين وو�شعت راأ�س ابنتي 

عليها.

فبداأوا يفتُّ�شون المنزل. ُكنت اأحيانًا اأنظر بطرف عيني اإلى تلك ال�شّجادة. 

كها اأحدهم ويجد الأ�شرطة. وُكنت اأتو�ّشل باإمام الزمان |،  كان يكفي اأن ُيحرِّ

ولم  لها  ينتبهوا  فلم  بيتنا،  �شّجادة في  نملك  وكاأّننا ل  اأعينهم.  اأعمى  وكاأّنه قد 

يذهبوا ناحيتها!

وفّت�شوا كثيرًا فلم يجدوا �شيئًا. وفي النهاية غادروا منزلنا مقبورين.

د غياثي واأخذ �شند منزله وحّرر عبد الح�شين مّرة ثانية، فعاد  ثّم ذهب ال�شيِّ

 واثنين اأو ثالثة من الطلبة. وقبل كلِّ �شيء �شاألني 
)2(

د ر�شائي اإلى المنزل مع ال�شيِّ

عن الأ�شرطة، فُقلت: اإّنها داخل ال�ّشجادة! ارفعها.

ب:  بتعجُّ الح�شين  عبد  وقال  الجميع.  ُبهت  الأ�شرطة  راأى  وعندما  فرفعها. 

)1(  اأ�شيب ولدي ح�شن من يومها بتاأتاأة في ل�شانه، وبتو�شل والده، وبلطف الإمام اأبي الح�شن الر�شا

Q، خّفت هذه التاأتاأة اإلى حدٍّ كبير. ومنذ ذلك الوقت ابتليت اأنا اأي�شًا بمر�س لزمني واآذاني 

ة طويلة. كثيرًا اإلى مدَّ

د ر�شا ر�شائي هو الآن في قم.  ة الإ�شالم محمَّ )2(   حجَّ
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تعنين اأّن ال�شافاك لم يروهم؟!

ُقلت: لو كانوا قد راأْوهم لكانوا اأخذوهم ولكنت اأنت قد حّققت اأمنيتك.

ف�شحك، و�شاألني عن الأ�شرطة الأكثر ح�شا�شية! فقلت: جدوهم اأنتم باأنف�شكم.

ففّت�شوا قلياًل ولم يجدوا �شيئًا، فقالوا: �شيِّدتي ل ُتحّيرينا، قولي لنا اأين الأ�شرطة! 

ُنريد اأن ن�شتمع اإليها.

فاأح�شرت الو�شادة، وفتحت راأ�شها، وعندما راأْوها قالوا: يعني هوؤلء اأَتْوا هكذا 

ولم َيْروا الأ�شرطة؟!

فقلت: اأي�شًا الق�شم المهمُّ في ال�شرداب.

ب.  وعندما راأْوا الكتب داخل الطنجرة احتاروا ماذا يقولون من �شّدة التعجُّ

وبعد عّدة اأّيام من ح�شول عبد الح�شين على حرّيته، عاد الإمام الخميني } 

من باري�س. وفي 22 بهمن انت�شرت الثورة.

اأر�شلوا  قد  وكانوا  منزله،  �شند  ليح�شر  غياثي  د  ال�شيِّ مع  الأّيام ذهب  تلك  وفي 

ال�شند اإلى طهران. فذهبا معًا اإلى هناك، وعندما عادا واأح�شرا ال�شند كان مع عبد 

الح�شين عّدة اأوراق اأخرى، اأعطاني اإياها و�شحك. �شاألته: ما هذا؟

فقال �شاحكًا: هذا حكم اإعدامي.

ُده�شت كثيرًا، فقد كانوا قد اأر�شلوا ال�شند مع ملف عبد الح�شين اإلى طهران، وقد 

ه د�شمًا. حكمت عليه المحكمة بالإعدام. وح�شب تقييمهم له فقد كان ملفُّ

قلبي على عودة  كلِّ  اأ�شكر اهلل من  ُكنت  الإعدام،  اإلى حكم  اأنظر  ُكنت  وعندما 

الإمام من باري�س وانت�شار الثورة، واإّل لكانوا قد اأعدموا عبد الح�شين.
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اإجراء القرعة

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

عندما ح�شلت الحوادث مع الأكراد وبداأوا هجومهم على مدينة باوة. كانت 

القّوات الإ�شالمّية قد عزمت في تلك الأّيام على الذهاب من مدينة م�شهد اإلى 

ل  والحما�س  ال�شوق  من  حالة  يعي�شون  الثورّي  الحر�س  �شباب  وكان  كرد�شتان، 

تو�شف، ونظرات الجميع تحكي عن ال�شعادة والفرح، وترى الب�شمة على �شفاههم. 

ُيريُد  ا�شتثناء،  وبدون  الجميع،  بل  البقاء،  باله  اأحد منهم يخطر على  يكن  ولم 

الذهاب.

 اإلى ال�شباب وقال: 
)1(

ثّم بداأ النزعاج يظهر على الوجوه عندما اأتى ر�شتمي

لالأ�شف، اإّن ح�شتنا ل تزيد عن خم�شة وع�شرين �شخ�شًا.

وفي لحظة، انقلب و�شع ال�شباب وتغّير من حال اإلى حال. وطغى على نظراتهم 

، فكلُّهم ُيريد اأن يتطّوَع، ول ُيمكن اأن ُيقال غير هذا، فهم، جميعهم،  الغمُّ والهمُّ

ُيريدون الذهاب. فتّم الراأي على اأن يّتفقوا وينتخبوا من بينهم خم�شة وع�شرين 

د ر�شتمي:  �شخ�شًا. ولكن هذا اأي�شًا لم يكن حالاًّ لكلٍّ منهم. وفي النهاية قال ال�شيِّ

نحن �شوف نختار من بيننا خم�شة وع�شرين �شخ�شًا، و�شوف ُنجري قرعة كي ل 

ي�شيع حّق اأحد.

وبداأ ال�شباب بكتابة اأ�شمائهم، وُكنت اأجل�س في زاوية الغرفة اإلى جانب عبد 

)1(  في ذلك الوقت كان قائد القّوات الإ�شالمّية في م�شهد وقد نال و�شام ال�شهادة العظيم، وقد 

بقيت منه ذكريات كثيرة لدى اأ�شدقائه المقاتلين تحكي عن طهارته واإخال�شه.
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احتمال  هو  الأ�شماء  كلِّ هذه  وجود  مع  الذهاب  احتمال  اأّن  في  ر  فكِّ
ُ
اأ واأنا  الح�شين، 

�شعيف. وفجاأة اأخرجني من تفكيري �شوت اإجها�س بالبكاء، فالتفتُّ اإلى ناحية عبد 

الح�شين، لقد كان وجهه مبّلاًل بالدموع! وعيناه �شاردتين، ف�شاألته: لماذا تبكي؟!

حرم من التوفيق للقتال 
ُ
فقال وهو مازال يبكي بهدوء: اأخاف اأن ل ياأتي ا�شمي واأ

�شّد اأعداء الثورة.

ارتبكت من موقفه هذا، فاإّن كّل هذا الع�شق والإخال�س اّلذي يعمر قلب هذا الرجل 

ر الإن�شان، وا�شتطعت اأن ا�شتجمع نف�شي واأقول له: في النهاية اإّن اأ�شل العمل هو  ُيحيِّ

النّية، يجب اأن تكون نّية الإن�شان �شادقة، فاإّن اهلل �شاهد على هذا المو�شوع.

قال: اإّن اهلل �شاهد على هذا المو�شوع، �شحيح، اإّنما الأعمال بالنّيات، �شحيح، 

ق اهلل الإن�شان ليقوم بهكذا عمل، فهذا مو�شوع اآخر. ولكن اأن يوفِّ

كان يبكي بهدوء ويتكّلم بهم�س، واأتى على �شيرة معركة بدر، وقال: هناك ق�شّية 

في  �شاركوا  اّلذين  بين  فرق  هناك  الزمان!  طول  وعلى  التاريخ  طول  على  واحدة 

معركة بدر واّلذين لم ُي�شاركوا، فقد كان هناك اأولئك اّلذين ُيريدون اأن ُي�شاركوا في 

المعركة ولم يوّفقوا، فبع�شهم في تلك اللحظة لم يكن في المدينة، اأو كان مري�شًا، 

 !Pاأو كان م�شابًا بالُحّمى، اأو مهما كان ال�شبب، فهم لم يكونوا لُيخالفوا ر�شول اهلل

ُينادون على  القيامة عندما  يوم  وقال بحرقة قلب: في  ونظر في وجهي،  �شكت،  ثّم 

ين، فاإّن النداء لن ي�شمل اأولئك اّلذين لم ُي�شاركوا في معركة بدر، ل ُيمكن.  البدريِّ

فاّلذين �شوف ُيجيبوا هم فقط اُلذين �شاركوا في معركة بدر وقاتلوا بال�شيف، الكّفار، 

والمنافقين اّلذين هم اأ�شواأ من الكّفار.

بهذه الروؤية وبهذا الم�شتوى، لحقيق باأن يبكَي. لقد ُكنت اأتح�ّشر على نف�شي.

الرابع  ا�شمه  كان  وقد  القرعة.  اأجرْوا  الأ�شماء  جميع  كتابة  من  انتهوا  وعندما 

والع�شرين. وكنت اأنا من بين اّلذين لم ينالهم التوفيق! 

 

رجال  بقّية  مع  وانطلقنا  وثالثين،  خم�شة  اأو  يومًا  وثالثين  اأربعة  بعد  عادوا  ثّم 

العملّيات اإلى »بي�شواز«.



58     تراب كوشك الناعم

الم�شاألة عاّمة في متناول الجميع،  اأن تكون  المقّرر  البداية لم يكن من  في 

�شارع  وكان  المنافقين.  مع  ال�شراع  مو�شوع  يفهمون  النا�س  بداأ  ف�شيئًا  و�شيئًا 

طهران مزدحمًا ِجّدًا، وكّلما ازداد ازدحامًا، كّلما اأ�شبح مرورنا اأ�شعب. وبجهد 

كبير و�شلنا اإلى �شاحة الإمامQ، لم يعد يوجد مكاٌن لإبرة. وفجاأة راأيت عبد 

وما زال يحمل  راأ�شه،  الحديد على  زالت خوذة  وما  المنبر،  اعتلى  الح�شين قد 

على كتفه جعبة العتاد، ويلب�س لبا�س الحر�س الزيتّي، وكان �شباب الإعالم المرئّي 

والم�شموع قد اأَتْوا من اأجل الت�شوير، وبداأ بالكالم.

كان اأكثر كالمه من القراآن والأحاديث، وكان قوّي الُحّجة، ويربط الم�شائل 

اإليه وهم مدهو�شون به. وكّلما اأطال الكالم  بمو�شوع كرد�شتان. واأ�شغى الّنا�س 

ال�شتار  رفع  ثّم  دًا.  جيِّ كرد�شتان  و�شع  حّلل  لقد  اأكثر.  النا�س  يجذب  كان  كّلما 

كرد�شتان  اإلى  الذهاب  على  النا�س  ع  ُي�شجِّ كان  النهاية  وفي  البع�س،  خيانة  عن 

ومواجهة اأعداء الثورة وقطع دابر الفتنة.

د  لقد طال خطابه ع�شرين دقيقة تقريبًا. والملفت اأكثر من كلِّ �شيء اأّن ال�شيِّ

ها�شمي نجاد وعدد من العلماء الأفا�شل كانوا من �شمن جموع النا�س.
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و�شيلة للحرب

ُحّجة الإ�شالم محّمد ر�شا ر�شائي

ُكنت في �شنندج  اأخبرني عن حادثة ح�شلت معه في كرد�شتان، قال:  ذات يوم 

دًا اإلى كلِّ �شيء، ثّم راأيت فجاأة  هة جيِّ واقفًا في موقع الحرا�شة، وكانت حوا�ّشي متنبِّ

فتاًة كردّية، كانت اآتية مبا�شرة ناحيتي، وكانت �شافرة، وترتدي ثيابها ب�شكل فا�شح، 

وا�شلت  ذلك،  من  العك�س  على  ولكّنها،  وتن�شرف.  م�شيرها  ر  ُتغيِّ لعّلها  تجّنبتها، 

الحوا�سِّ  ظ  متيقِّ ُكنت  ي  ولكنِّ اإليها،  اأنظر  اأكن  ولم  اأكثر،  واقتربت  باتجاهي  �شيرها 

ومنتبهًا اإليها ب�شكل تامٍّ خ�شيًة من اأن ترتكب اأّي خطاأ، وكنت اأتمّنى من كلِّ قلبي اأن 

تم�شي في طريقها وتذهب اإلى الجحيم، ولكن م�شت عّدة لحظات ولم تزل واقفة، 

ج ُيغّطي وجهها.. وكاأّنها كانت تنتظر هذه اللحظة،  فنظرت اإليها للحظة، كان التبرُّ

فغمزتني بعينها وابت�شمت لي! فاأدرت وجهي عنها و�شرخت بها: اغربي عن وجهي.

ولكّنها لم تذهب! كانت تعرف عملها، فكّررُت كالمي مّرة اأخرى، ولكّنها لم تذهب! 

اإليها  اأق�شام البندقّية ولّقمتها طلقة في بيت النار، ونظرت  وفي هذه المّرة �شحبُت 

نظرة كّلها غ�شب و�شرخت: اغربي من هنا، واإّل �شوف اأجعل ج�شمك كالم�شفاية! 

.
)1(

يح فا�شفّر لونها، ورجعت ب�شرعة اإلى الخلف واأطلقت �شاقيها للرِّ

)1(  كان اأعداء الثورة في كرد�شتان يريدون اأن ينفذوا اإلى �شفوف ثوار الإ�شالم من اأي طريق كان، وكان 

من جملة و�شائلهم ا�شتعمال الفتيات الجميالت للو�شول اإلى مبتغاهم.
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 الملك الحقيقّي

مع�شومة �شبك خيز

يلفُّ  الح�شين  اأتذّكر حادثة جميلة، كان عبد  ال�شورة  اإلى هذه  كّلما نظرت 

اإلى  يتحّدث  وكان  عطوف.  اأب  مثل  الأكراد  الفتيان  من  اثنين  كتفي  حول  يديه 

تح�سُّ  وكاأّنك  ُت�شعرك  ال�شورة  وكانت  الغنم،  من  قطيع  حولهم  وكان  اأحدهما، 

ببرد كرد�شتان. لقد كان عبد الح�شين هو اّلذي اأخبرني هذه الحادثة.

ي لم اأ�شعر بح�شا�شّية تجاههما.  ُكنت قد راأيت الفتيين في الليلة الأولى، ولكنِّ

ي لم ينتابني �شكُّ كثير فيهما، وكان بقّية ال�شباب قد تعّجبوا  تعّجبت منهما ولكنِّ

اأي�شًا منهما! فهما فتيان راعيان �شغيران، فاأين يذهبان في مثل هذا الوقت من 

الليل؟!

ثّم  الظالم  في  اأحدهما  �شبح  ظهر  ذلك  بعد  ثّم  اأّوًل،  منهما  نتحّقق  لم 

اختفى.

وفي الليلة الّتالية جاءا مّرة ثانية، فتيان �شغيران، مع قطيع من الغنم، ومن 

نف�س الطريق اّلذي اأتيا منه في الليلة الما�شية! في هذه المّرة �شككنا في اأمرهما، 

فقال اأحدنا: اإّن وراء الأكمة ما وراءها. 

 في اأكثر الأوقات ا�شتعمال اأ�شلوب القّوة وال�شغط 
)1(

كان من اأ�شاليب الكوملة

فرق،  بال  والطفل،  والمراأة  وال�شاب،  العجوز  ُيكرُهون  فكانوا  والتخويف، 

وُيجبروَنهم على خدمتهم.

)1(   حزب المنافقين في كرد�شتان اإيران.
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وهكذا! ا�شطدمنا بعمل ي�شتغلُّ راعيين �شغيرين، فاأم�شكنا بهما، ونظرت اإليهما 

غير  حركتهم  كانت  فقد  الخراف،  اإلى  انتبهت  ثّم  ال�شّك،  ُيثير  ما  اأَر  ولم  بدّقة، 

طبيعّية. 

وفجاأة لمعت في ذهني فكرة مثل البرق. فجل�شت لأنظر تحت بطون الخراف. وما 

كان يجب اأن ل اأراه فقد راأيته! قنبلة!

الفتيان  فت�شّمر  ودّقة.  بمهارة  قنبلة  خروف  كلِّ  بطن  تحت  ربطوا  قد  كانوا 

مكانهما. وتفاجاآ وانده�شا. ولم اأغ�شب منهما، واإذا كنت �شوف اأغ�شب، فاإنِّي يجب 

اأن اأغ�شب من اأعداء الثورة، اأولئك هم اأ�شل العّلة. فُقلت لهما: ل تخافا، نحن �شغلنا 

لي�س معكما. 

ريد اأن اأن�شحهم 
ُ
وفّككنا القنابل واأبقينا الفتيان اإلى ال�شباح. وفي ال�شباح ُكنت اأ

مثل اأولدي، فو�شعت يدي حول رقبتيهما وبداأت بالكالم، ولكّنهما لم يكونا ينتظران 

اأن نتعامل معهما هكذا.

دًا، وُقلت: اأنتما اأحرار ت�شتطيعان اأن تذهبا.  وفي النهاية اأخذت منهما تعهُّ

قا، ولكّنهما عندما فهما اأّنني جادٌّ وّدَعانا وابتعدا بهدوء. وكانا  فُدِه�َشا ولم ُي�شدِّ

، فاإّن  قان ما ح�شل. معهما حقٌّ كّلما ابتعدا ينظران خلفهما. وهما في الظاهر ل ُي�شدِّ

هوؤلء الكوملية كانوا قد �شنعوا لهم مّنا غوًل عجيبًا وغريبًا، وما راأياه مّنا يوجد بيننا 

وبينهم فرقًا وم�شافة، مثلما بين ال�شماء والأر�س.
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المنزل ال�شتثنائي

مع�شومة �شبك خيز

عندما كانت تت�شّكل قّوات الحر�س الثورّي، لم يعد عبد الح�شين يملك وقتًا 

ليحّك راأ�شه. كان دوامه اأربعًا وع�شرين �شاعة في مركز الحر�س واأربعًا وع�شرين 

�شاعة في المنزل، ولكّنه كان يبقى في اأكثر الأوقات في مركز الحر�س، وفي البداية 

لم يكن ياأخذ حقوقًا مالّية. وبعد اأن اأ�شبح ياأخذها لم تكن تكفي م�شاريفنا. لهذا 

كان يقبل اأن يعمل في البناء اأي�شًا. وكان يذهب اإلى العمل في اأكثر الليالي.

. ولم تكن م�شاحته اأكثر من 
)1(

في ذلك الوقت كان منزلنا في »مفرق طاّلب«

ق ِجّدًا، عندنا الآن  اأربعين مترًا. وكنت قد ُقلت له عّدة مّرات: اإّن هذا المنزل �شيِّ

ر بمكان غيره. خم�شة اأطفال، ويجب اأن ُنفكِّ

ر بهذا المو�شوع ولو لمّرٍة واحدٍة، فكيف به  ولكّنه لم يكن عنده مجال ليفكِّ

�شيفتِّ�س عن مكان غيره. وفي البداية ُكنت اآمل باأن يقوم بذلك في يوم من الأّيام، 

ولكن ما اإْن وقعت الحرب، حّتى قطعت اأملي منه، ولم يعد من الممكن اأن اأنتظر 

منه �شيئًا. 

انتهزت الفر�شة، عندما غاب لمّدة �شهر في دورة ع�شكرّية، فبعت المنزل، 

اليوم  اأعلى. وما زال لذكرى ذلك  اأكبر على تقاطع في منطقة  وا�شتريت منزًل 

الأثاث  والأولد  اأنا  فو�شعت  كثير،  اأثاث  عندنا  يكن  لم  حيث  ة.  خا�شّ حالوة 

الموجود في و�شيلة نقل واأخذناه اإلى بيتنا الجديد.

)1(  ا�شم لأحد الأحياء القديمة في م�شهد المقد�شة.
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في و�شط الطريق، واأنا متوّجهة اإلى بيتنا الجديد، وقع نظري على عبد الح�شين، 

ب، فتقّدم ناحيتي، وكان قد م�شى �شهر ولم اأره. وبعد  كان يبدو من نظرته اأّنه متعجِّ

ال�شالم وال�شوؤال عن الأحوال، �شاألني: اإلى اأين تذهبين؟!

فاأ�شرت اإلى التقاطع اأمامي وُقلت: هناك لقد ا�شتريت منزًل.

ف�شحك وقال: حتمًا هو اأكبر من المنزل الأّول.

ُقلت: نعم.

فابت�شم من جديد وقال: من اأين �شوف تاأتين بالمال؟

ُقلت: �شوف نتدّبر الأمر، اهلل كريم.

نة من اأّنه لن ينزعج مّما فعلت، وفرح عندما راأى بيتنا  لم يقل �شيئًا، كنت متيقِّ

الجديد. 

، ولم ُيطّين بعد، واأر�شه لم تكن قد ُبلِّطت. وكان  كان البيت  ما زال على الآُجرِّ

د لالأولد  حائط الباحة ما زال ترابّيًا. فتلّفت حوله في كلِّ زوايا المنزل، وقال: هذا جيِّ

ول كالم عليه، وباحته اأي�شًا وا�شعة.

كنت  مّما  اأ�شرع  الجبهة  اإلى  الح�شين  عبد  توّجه  العف�س.  ترتيب  اأنهينا  اأن  بعد 

 . اأظنُّ

َبِقينا لعّدة اأّيام في البيت مرتاحين. ولكّن الم�شكلة بداأت حين بداأ هطول المطر. 

، نظرت اإلى ال�شقف، فالحظت  كّنا نجل�س في الغرفة، فجاأة اأح�ش�شت اأّن راأ�شي بداأ يبتلُّ

ر، وعندما انتبهت.  قرِّ
ُ
اأّنه ُي�شّرب الماء! احترت ماذا اأفعل، وم�شت لحظات قبل اأن اأ

ذهبت ب�شرعة واأح�شرت وعاًء وو�شعته تحت النقط. واعتقدت حينها اأّن الو�شع قد 

َي. وفجاأة �شمعت �شوت الأولد: ماما من هنا اأي�شًا ينزل الماء! �ُشوِّ

اأّننا قد  ب الماء من ال�شقف. واإذا ُقلت:  ، كان يكثر ت�شرُّ وكّلما كان المطر ي�شتدُّ

بالغ. وعندما توّقف 
ُ
و�شعنا تحت نقط الماء كّل ما لدينا من اأوعية فاإّنني ما كنت لأ

عبد  عودة  ليوم  الأّيام  نعدُّ  اأ�شبحنا  ذلك  وبعد  كثيرًا.  تاأّذينا  قد  ُكّنا  المطر  هطول 

الح�شين، وخ�شو�شًا واأّنها كانت قد اأمطرت عّدة مّرات اأي�شًا.

واأخيرًا عاد عبد الح�شين. ولكّنه لم ياأت بنف�شه، بل اأَتْوا به جريحًا في تمام بدنه 
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اآخر من  التالي جاء »غزالي« وعدد  اليوم  واأكثر الإ�شابة كانت في قدميه. وفي 

ال�شباب لعيادته. وللم�شادفة فقد اأمطرت ال�شماء! عندها كنت اأتاآكل في داخلي 

من �شّدة خجلي من �شيوفنا. وعندما راأى »غزالي« هذا، ظّن اأّن �شقف هذه الغرفة 

فقط َيدِلف الماء، ف�شاأل الأولد: اأين غرفة ال�شيوف عندكم؟!

فدّلوه عليها، فذهب وعاد ب�شرعة، فراأى اأّن تلك الغرفة لم يكن و�شعها اأف�شل 

النازلة من  الماء  ون�شعها تحت نقط  الأوعية  ر  ُنْح�شِ فاأخذنا  الغرف،  باقي  من 

�شقوف الغرف. وبعد قليل وّدعونا وذهبوا.

اإّن و�شعه �شيِّئ،  د برون�شي، فقلت له:  اأحدهم، لياأخذ ال�شيِّ وبعد �شاعة عاد 

اأنتم تعرفون. 

قال: نحن ناأخذه بال�شّيارة.

ُقلت: األ ت�شتطيعون اأن تاأتوا في وقت اآخر؟

اإلى  ناأخذه  اأن  اأو�شانا  له معه عمل �شروري، وقد  د »غزالي«  فال�شيِّ قال: ل! 

هناك على كلِّ حال. 



وُكنت  ف�شولي،  فثار  وجهه،  تغّير  وقد  الحر�س  مقرِّ  من  الح�شين  عبد  وعاد 

حبُّ اأن اأعلم ما هو المو�شوع. وبعد م�شّي عّدة دقائق �شاألته: ما المو�شوع؟ ماذا 
ُ
اأ

كانوا ُيريدون منك؟

تاأّوه من كلِّ قلبه وقال: ل �شيء، لقد اأعطوني اأمرًا باأّل اأذهب اإلى الجبهة!

تعّجبت كثيرًا، وُقلت بحيرة: اأن ل تذهب اإلى الجبهة؟!

�شلح و�شع 
ُ
فهّز راأ�شه وقال بهدوء: نعم ل يحقُّ لي اأن اأذهب اإلى الجبهة ما لم اأ

هذا البيت! 

ف�شاألت: وماذا قال لك؟

و�شع  من  منزعجة  كنت  اإن  يعلم  اأن  اأراد  وقال:  معنى  لها  ابت�شامة  ابت�شم 

حياتك هذه؟ فُقلت له: ل! اإّن زوجتي را�شية.

فُقلت:  ل.  اأم  �شي�شلح  البيت  و�شع  اإّن  هل  النهاية  في  اأعلم  اأن  حبُّ 
ُ
اأ ُكنت 
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واأخيرًا ماذا قال؟

�شلح و�شع البيت(.
ُ
قال: ما قلته لك )ل يحّق لي الذهاب اإلى الجبهة ما لم اأ

وهنا �شكت، وكاأّنه غرق في تفكيره، ثّم ا�شتطرد قائاًل: اإذا اأَتْوا من مقرِّ الحر�س 

ِحبُّ اأن 
ُ
د، وقولي: اأنا نف�شي ا�شتريت هذا البيت، واأ فقولي لهم: اإّن و�شع بيتنا هكذا جيِّ

دًا. ريد بيتًا جيِّ
ُ
اأبقى هنا، اأ�شاًل ل اأ

فُقلت منزعجة: لماذا اأقول هذا الكالم؟!

د هذا البيت،  جدِّ
ُ
ي: هوؤلء ُيريدون اأن ُيعطوني ماًل لأ فاأجاب وهو اأكثر انزعاجًا منِّ

ريد اأن اأفعل هذا.
ُ
واأنا ل اأ

رّد كالمه، فطول العمر اّلذي عرفته فيه، كان ي�شعى اأن ل يعمل 
ُ
ريد اأن اأ

ُ
لم اأكن اأ

عماًل ُيخالف ر�شا اهلل تعالى.

وعندما اأَتْوا من مركز الحر�س، اأدخلهم اإلى البيت، وكان اأحدهم يحمل حقيبة 

المال،  من  كبيرة  رزم  عّدة  منها  واأخرج  فتحها،  الجميع،  جل�س  وعندما  يده.  في 

و�شعها اأمام عبد الح�شين. فاأخذت دّقات قلبي ترتفع. لم اأكن في حياتي قد راأيت 

هذا المقدار من المال. لم اأكن اأعلم ماذا �شيفعل. نظر قلياًل بحيرة اإلى المال. وكان 

مفهومًا من نظرته اأّنه قد �شّمم على موقف. وفجاأة جمع رزم المال واأعادها كّلها اإلى 

الحقيبة! تعّجب ال�شباب، مثلي اأنا. فقال ِبِجّدّية وت�شميم: هذا المال هو مال �شرعي، 

ه اأولدي بهكذا مال. رفِّ
ُ
واأنا ل�شت را�شيًا اأن اأ

فقالوا: ولكن...!

فقال باإ�شرار: بدون لكن، اأولدي �شيعي�شون بهكذا و�شع وهكذا حياة. 

فقالوا: ماذا ُنجيب »غزالي«؟!

ي و�شع البيت بطريقة ما. �شوِّ
ُ
قال: قولوا له �شوف اأ

وا كثيرًا على اأن يقبل المال، ولكّنه اأ�شّر اأي�شًا على الرف�س. رُّ واأ�شَ



م�شت عّدة اأّيام، فاأ�شبح و�شعه ال�شحيُّ اأف�شل، ولكّنه لم يكن اإلى الدرجة اّلتي 

ي�شتطيع معها اأن يعمل في البناء، وفي ذات يوم علمت اأّنه �شوف يبداأ بهدم جزء من 
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ق الأمر وقلت: طبعًا اأنت تمزح؟ �شدِّ
ُ
البيت، فلم اأ

م وب�شكل جّدي. قال: الواقع اأّنني م�شمِّ

ُقلت: في و�شعك هذا ل ُيمكن اأن تاأتي على ذكر ا�شم البناء!

قال: اإن �شاء اهلل، وبم�شاعدة �شاحب الزمان |، ُيمكنني اأن اأذكره، و�شوف 

اأعمل به اأي�شًا.

ولكّن اإ�شراري لم يكن له اأثر عنده، وفي ذلك اليوم هدم جزءًا من البيت، 

واأح�شر ما يلزم وبنى غرفتين بم�شاعدة عّدة اأ�شخا�س. 

وبعد ثالثة لياٍل، بداأ هطول المطر ال�شديد، فرفع الأولد نظرهم اإلى ال�شقف، 

لوا نظرهم عنه. واأنا اأي�شًا لم اأكن اأقّل قلقًا منهم. وبعد قليل اطماأّن بالنا  ولم ُيحوِّ

جميعًا اإلى اأّن ال�شقف ل َيْدِلف ول حّتى نقطة واحدة. لقد علمت منذ البداية اأّنه 

في عمله ل مثيل له واأّنه متقن ِجّدًا. التفتُّ اإليه وُقلت له: الآن بما اأّن و�شعك قد 

تح�ّشن، وغدًا ُتريد اأن تذهب اإلى الجبهة. ولكن اإن �شاء اهلل في المّرة القادمة 

عندما تعود �شوف ُت�شلح الجهة الأخرى من البيت. 

قال: اإن �شاء اهلل.

ِح�سُّ بكلِّ وجودي بطعم حالوة الحياة في الغرف الجديدة، وفجاأة 
ُ
ما زلت اأ

�شمعت �شوتًا ارتفع من باحة البيت الخارجّية. اأ�شرعت بالخروج، ومن �ِشّدة هول 

�شاب ب�شكتة قلبّية؛ كان قد انهدم جزء من زاوية 
ُ
ما راأيت اأح�ش�شت وكاأنِّي �شوف اأ

ال�شور المطّين بالتراب للباحة الخارجّية! فعدت ونظرت لعبد الح�شين، ف�شحك، 

وقال: في المّرة القادمة عندما اأعود اإن �شاء اهلل �شوف اأهدم هذا ال�شور الترابي 

واأبني مكانه �شورًا من الحجر.

ُقلت: ل ت�شتطيع اأن تفعل �شيئًا في خم�شة اأّيام تاأخذها اإجازة. 

ي، �شوف اآخذ في المّرة القادمة اإجازة لع�شرين يومًا. فقال: اطمئنِّ

وفي ال�شباح الباكر توّجه اإلى الجبهة.



اأن �شّلم علينا و�شاألنا عن  م�شى ما يقرب من ال�شهرين. ويوم عودته، وبعد 
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�شلح ال�شور.
ُ
اأحوالنا قال: لقد اأخذت اإجازة ع�شرين يومًا، �شوف اأ

وب�شرعة بداأ العمل. في اليوم الأّول اأنزل الحجارة وفي اليوم الّتالي هدم ال�شور 

الحر�س  من  ال�شباب  اأحد  قدم  العمل  ببقّية  يبداأ  اأن  اأراد  وعندما  البيت.  حول  كّله 

ل ادخل.  بطلبه، فقال له: تف�شّ

قال: ل، اإذا اأتيت اأنت اإلى الخارج يكون اأف�شل.

، يجب اأن  فذهب وعاد ب�شرعة، ونظر اإلى عيَنّي بحيرة، وقال: لقد طراأ عمٌل مهمٌّ

اأذهب. 

كنت طبيعّية، وببرودة اأع�شاب ُقلت له: ح�شنًا ل يوجد م�شكلة، اذهب! ولكن عد 

ب�شرعة.

فاأ�شبح �شوته الآن اأكثر حنانًا، وقال: ل ُيريدونني هنا في المدينة. 

ُقلت: اأين اإذن؟!

فقال لي بارتباك: اأريد اأن اأذهب اإلى الجبهة.

اأح�ش�شت للحظة بغلياٍن في وجهي، وانزعجت ِجّدًا، كان بيتنا يبدو بارزًا من اأّول 

والتفتُّ  المجال�س!  واأ�شبح حديث  للناظر،  وا�شحًا  اأ�شبح  يقولون  وح�شبما  المفرق. 

حولي، وُقلت: اأُتريد اأْن تتركني مع هوؤلء الأطفال ال�شغار غير الواعين في هذا البيت 

من دون باب ول �شور وتذهب؟!

ب هذا ال�شور المهترئ. لم يقل �شيئًا، فتابعت: على الأقلِّ لو اأّنك لم ُتخرِّ

وح�شب العادة في مثل هذه الأوقات، ابت�شم وقال: ل ُتزعجي نف�شك، اأعدك اأن ل 

تاأتي حّتى ول قّطة �شغيرة فوق �شطح هذا البيت.

امتقع وجهي وا�شتّد �شيقي اأكثر، وُقلت: الآن وقد خرب �شور البيت، فليكن، لي�س 

مهّمًا.

ج: هل يعقل هذا، اأن اأكون مع عّدة اأطفال �شغار في هذا البيت  وُقلت ب�شوت متهدِّ

من دون باب و�شور؟

ئني، ولم ُيفلح، كان غ�شبي يزداد في كلِّ لحظة، فماتت  فحاول من جديد اأن ُيهدِّ

الب�شمة على �شفته. واأ�شبح اأكثر ِجّدّية، ولكن �شوته كان يقطر حنانًا وقال: انظري، 
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اأنا منذ اأّول طفولتي، واأّول �شبابي! وحّتى عندما كنت في القرية، لم اأ�شعد اإلى 

�شطح بيت اأحد ول ت�شّلقت جدار اأحد، ول نظرت اإلى امراأة ول اإلى عر�س اأحد.

كانت كلماته الأخيرة قد اأعادتني اإلى نف�شي ونّبهتني. ورغم �شّدة انزعاجي، 

ُكنت اأنتظر بقّية كالمه. فاأكمل: واأقول لك الآن: اإّنك اإذا اأردت اأن تخرجي وبدون 

ي اأي�شًا اأّنه ل يدخل اإلى هذا البيت اأيٌّ  حجاب، فاإّن اأحدًا لن ينظر اإليك، واطمئنِّ

زعج اأحدًا ل تخافي.
ُ
من الهوام، لأنِّي لم اأ

كان يتكّلم بثقة واطمئنان. وعندما تنّبهت اإلى نف�شي ُكنت ل اأدري ماذا اأفعل. 

فكلماته كانت كالماء البارد على النار. وعندما اأقفل حقيبته وذهب، لم اأكن قلقة 

اأبدًا وكنت مطمئّنة البال.



اإلّي نظرته الحنونة اّلتي اأعهدها منه.  وعاد بعد م�شي بع�س الوقت. فنظر 

وقال:  اإلّي  التفت  يجل�س  اأن  وقبل  لهم.  وُيقبِّ واحدًا  واحدًا  الأطفال  وكان يح�شن 

»ح�شنًا«! مّدها مّدًة طويلة، ولها معنى! ثّم �شاألني: في هذا الوقت اّلذي م�شى، 

هل اأتى ل�سٌّ اأو اأيُّ �شيء اآخر اأم ل؟

قلت: ل. 

ين، ولو  فابت�شم، وتابعت: لقد كان لكلماتك اأثر كبير لدرجة اأّننا ع�شنا مطمئنِّ

اأّنني ُقلت: اإّني ُكنت قلقة للحظة، فقد كذبت.

رحمه اهلل؛ ما زال اأثر كلماته اإلى الآن باقيًا في قلبي وقلب الأولد. وح�شب 

قوله فاإّن اأّيًا من الهوام، لم ُيزعجنا.
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نذر في �شبيل اهلل

مع�شومة �شبك خيز

قد  ُكنت  الوقت  ذلك  وفي  ال�شرعّية.  والأمور  النذور  هذه  من  دائمًا  عندي  كان 

نذرت اأن اأذبح خروفًا، اإذا عاد عبد الح�شين حّيًا.

واأخبرته عندما عاد من الجبهة. فبداأ بالعمل؛ وا�شترى خروفًا واأح�شره اإلى باحة 

البيت.

وا الخروف. فثار ف�شولهم و�شاألوا عن ال�شبب، 
َ
ي قد راأ وكان عدد من الجيران واأمِّ

فكنت اأقول لهم: علّي نذر.

واأخيرًا ذبحنا الخروف. ثّم جل�س، وبكلِّ �شبر، ق�ّشم كّل اللحم، وو�شع كّل جزء 

اأي�شًا، وو�شعها داخل اأكيا�س. فلّما اأنهى عمله  في كي�س. حّتى الكبد والجلد ق�ّشمها 

غ�شل يديه وقال: اأعطيني كي�س خي�س كبير.

ُقلت: ماذا ُتريد اأن تفعل بكي�س الَخْي�س؟

ريد اأن اأ�شعها فيه.
ُ
فاأ�شار اإلى اأكيا�س البال�شتيك اّلتي تحوي اللحم وقال: اأ

بيوتهم.  اإلى  والجيران  والأ�شحاب  للعائلة  بنف�شه  عها  يوزِّ اأن  ُيريد  اأّنه  فظننت 

عهم مع الأولد. فُقلت: ل ُتزعج نف�شك، اأنا اأوزِّ

فابت�شم! وكاأّنه قراأ اأفكاري. ثّم �شاأل بلهجة لها معنى: األم تنذري هذا الخروف 

في �شبيل اهلل؟

ُقلت: طبعًا.

قال: اإذن اذهبي واأح�شري كي�س الخي�س.



70     تراب كوشك الناعم

اّلتي و�شع بها اللحم داخله. ولم  فذهبت واأح�شرته. فو�شع جميع الأكيا�س 

يترك لنا ول قطعة. وو�شع الكي�س خلف دّراجته النارّية وقال: الحمد هلل ل يوجد 

في عائلتنا ول بين الجيران اأحد محتاج.



ي اأعلم اأّننا لم نر من اللحم  لم اأعلم اإلى اأين اأخذ اللحم ولمن وّزعها، ولكنِّ

ول راأى اأحد من العائلة ول الجيران اأّية قطعة. واأراد بع�شهم اأن يفهم الق�شّية 

ف�شاألوني: هل ذبحتم الخروف؟ 

فُقلت لهم: نعم.

وعندما �شمعوا هذا كانوا يتعّجبون ويقولون في اأنف�شهم!! لقد ذبحوا الخروف 

لأنف�شهم.

طبعًا كان بع�شهم ينتظر اأن ي�شله جزء من هذا الخروف، ومن بعدها كّنا 

كّلما ذبحنا خروفًا كان يفعل نف�س ال�شيء، وعندما ُكنت اأ�شاأله اأين تاأخذهم؛ لم 

يكن ُيخبرني. ولم يدع اأحدًا يعلم اأبدًا.
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ية علمة متدنِّ

ح�شن برون�شي

لم يكن في وقت من الأوقات غافاًل عن درو�شنا، وكان كّلما اأتى في اإجازة ي�شاأل 

. وقبل كلِّ �شيء كان ياأتي اإلى مدر�شتي. ما زالت ذكرى خاطرة  عن و�شعنا الدرا�شيِّ

، والمعلِّم  من تلك الأّيام ُتراودني وتلمع في ذهني مثل ال�شم�س. ُكّنا نجل�س في ال�شفِّ

قد اأمالنا الإمالء، وكان م�شغوًل بت�شحيح الم�شابقات، فاأخذ ورقة ونظر اإلّي. فُقلت 

في نف�شي: طبعًا هذه ورقتي!

اأنِّي ارتكبت خطاأ. وُكنت كّلما راأيت �شكله قد  فاأخذ قلبي ينب�س ب�شرعة. علمت 

ا�شتاء اأكثر، كان و�شعي وحالي ي�شوء اأكثر. وفجاأة ُطرق الباب وهذا ما �شّتت حوا�ّس 

لوا. الجميع، فقال المعلِّم ب�شوت عاٍل: تف�شّ

اأمام  يقف  اّلذي  هو  والدي  كان  لقد  مكانه؛  من  ينخلع  قلبي  وكاد  الباب.  وفتح 

الباب! فتحّرك المعلِّم من مكانه ووقف. واأتى والدي اإلى الأمام، ف�شّلما على بع�شهما 

د  �شيِّ يا  وقتك  في  اأتيت  لقد  اهلل  �شبحان  فقال:  الآخر.  اأحوال  منهما عن  كلٌّ  و�شاأل 

�شلِّح الإمالء لح�شن، وقد اأتممتها الآن، قبل دخولك.
ُ
برون�شي. لقد كنت اأ

وذهبا معًا اإلى جانب الطاولة. فاأراه م�شابقتي. وفجاأة تغّير وجهه. فتالقت نظرة 

انزعاجه في نظرتي. فتململت مكاني. وجّف حلقي وارتفعت حرارتي. فخف�شت راأ�شي 

اإلى الأر�س وت�شّمرت عيناي بحذائي. ولكّن حوا�ّشي لم تكن ل بحذائي ول بمكان اآخر. 

فقط ُكنت خجاًل. وُكنت قد فهمت من كالم معلِّمي اأّن عالمتي كانت �شبعًا.

ما هذه العالمة اّلتي ح�شلت عليها؟
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ي لم اأنظر اإليه. قال: لماذا  كان �شوت والدي قد هّزني، فرفعت راأ�شي. ولكنِّ

ل تدر�س؟ يقول المعلِّم اإّنك �شعيف في الدر�س.

اأقوله. فبدا وكاأّنه قد فهم و�شعي. فخّفف من لهجته،  لم يكن عندي كالم 

وقال: تعاَل بعد المدر�شة اإلى البيت لنرى ماذا �شوف نفعل.

فحّييت المعلِّم وعدت اإلى مكاني.

يقول  واحد  كلُّ  وكان  التالمذة،  حولي  التّف  ال�شتراحة  جر�س  دّق  وعندما 

�شيئًا. قال اأحدهم: اإذا ذهبت اإلى البيت ف�شوف ي�شربك �شربًا مبّرحًا.

اإّن والدي لي�س من هذا النوع، واإذا كان منزعجًا  ف�شحكت من قوله وُقلت: 

بني فقط، والآن اإذا اأراد اأن ي�شربني، فمعه حقٌّ ولن اأ�شتاء، لأنِّي  كثيرًا فاإّنه يوؤنِّ

حّبه كثيرًا.
ُ
اأ



ي اأتذّكر منظر والدي  حبُّ اأن ل اأغادَر ال�شّف، لأنِّ
ُ
دّق جر�س الن�شراف، ُكنت اأ

الغا�شب، وكان منظره ياأخذني اإلى األف فكرة وفكرة، وت�شّورت تعنيفه لي.

اإلى البيت. فلم اأذهب حيث يجل�س الباقون، بل ذهبت راأ�شًا  واأخيرًا و�شلت 

منظر  ذهني  في  اأرى  واأنا  قدَمّي،  حول  يَدّي  وا�شعًا  وجل�شت  اأخرى،  غرفة  اإلى 

فني. والدي الغا�شب وهو ُيعنِّ

ي وو�شع  اإليه. فابت�شم لي! وتقّدم منِّ اأمام الباب. نظرت  وفجاة راأيته واقفًا 

اإن �شاء اهلل �شوف  المّرة �شماح،  الآن، هذه  تعاَل  راأ�شي ورفعني وقال:  يده على 

دًا بعد هذا. تدر�س جيِّ
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عملّيات بل عودة

ُحّجة الإ�شالم محّمد ر�شا ر�شائي

ذات يوم قال عبد الح�شين: في الوقت اّلذي ُكنت فيه قائد كتيبة، كان يترّدد بين 

العملّيات منطقة  العملّيات، وكانت منطقة  العليا كالم عن  الم�شوؤولين من المراتب 

معّقدة وح�ّشا�شة، فقد كانت كثرة قّوات العُدّو من جهة، واحتمال مهاجمتنا من جهة 

اأخرى يجعل الم�شاألة اأكثر تعقيدًا، فقد كان العُدوُّ يكمن لنا وينتظر.

وذات يوم اأَتْوا اإلّي من ِقبل القيادة وقالوا: عندنا مهّمة! هي فقط من اخت�شا�شك! 

هل تقبل؟

�شاألت: ما هي؟

قالوا: الخال�شة هي مهّمة ل عودة منها.

وا�شتطرد اأحدهم ب�شرعة: اإّل اإذا حدثت معجزة.

ُقلت: قولوا حّتى اأعلم ما هي هذه المهّمة.

قال: ُيقال: اإّنه قد تقّرر في هذه العملّيات اأن نعمل على عّدة محاور، واأنت تعلم 

، وتعلم اأّنه ينتظر عملّياتنا؛ وعلى هذا الأ�شا�س فاإّننا حّتى لو انت�شرنا  بعدد قّوات العدوِّ

في هذه المعركة، فاإّن خ�شائرنا �شوف تكون كبيرة.

، فبداأوا 
)1(

ُكنت اأعّد اللحظات لأعلم باأ�شرع وقت تفا�شيل ماأمورّية كتيبة عبداهلل

ثّم   ، العُدوِّ قلب  بكتيبتك  تخترق  اأن  يجب  فقالوا:  العمل.  على  واإطالعي  بتوجيهي 

ت�شتبك معه وُت�شغله، فُي�شبح العدوُّ غافاًل عن اأطرافه، وعندها ن�شتطيع اأن نعمل من 

ل كتيبة كان يقودها ال�شهيد برون�شي.  )1(  اأوَّ
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محاور اأخرى، وقطعًا وبعون اهلل �شوف ترتفع ن�شبة اإمكانّية انت�شارنا.

يعود  ل  اأن  ُيحتمل  ُقلت،  كما  اأحدهم:  فاأكمل  بالمو�شوع.  ر  اأفكِّ �شاكتًا،  ُكنت 

وبكلِّ  العُدّو،  قبل  من  محا�شرين  تكونوا  �شوف  الواقع  في  فاأنتم  حّيًا،  اأحدكم 

و�شوح، �شوف ُيطلقون عليكم النار من كلِّ جهة!

 الآن هل تقبل مهّمة بهذه الخ�شو�شّية اأم ل؟

ُقلت: نعم، عندما يكون هذا واجبنا، فاأنا اأقبله.



في ليلة العملّيات جمعت اأفراد الكتيبة للمّرة الأخيرة. وُقلت لهم المالحظات 

الالزمة، ووّجهتهم، واأو�شحت لهم ب�شكل كامل الواجب المناط بنا، ثّم توّجهنا 

باتِّجاه العُدّو.

داخل  النفوذ  البيت  باأهل  ل  والتو�شُّ تعالى  اهلل  بذكر  م�شتعينين  ا�شتطعنا، 

الآخر،  ت�شميمًا من  اأكثر  المقاتلين  واحد من  كلُّ  كان  وقد   . للعدوِّ الأّول  الخطِّ 

وكانوا ينقلون خطواتهم باطمئنان وثقة، لقد كّنا ذاهبين لنفدي باأرواحنا القّوات 

الأخرى، مّما كان ُيعطي لهجومنا على العُدوِّ حالوة م�شاعفة.

ل اأدري بدّقة ما هي الم�شافة اّلتي �شرناها. وو�شلنا اأخيرًا اإلى المكان اّلذي تعّين 

. فقد كانت قّوات العُدوِّ المدّرعة متمركزة في  لنا. لقد ُكّنا تمامًا و�شط مواقع العُدوِّ

اآلّياته، وفي عّدة اأطراف كانت تتمركز قّوات الم�شاة  جهة، وفي الجهة الأخرى، 

العراقّية. وكانت مدفعّيته اأي�شًا اأبعد قلياًل، وكاأّنها كانت تنتظر رماية النار.

كان ال�شمت الم�شوب بالخوف والترقُّب قد اأرخى بثقله على كامل المنطقة. 

اأن  ال�شباب  اإلى  فاأ�شرت  اأطراف،  عّدة  على  النار  ُنطلق  اأن  علينا  ينبغي  وكان 

يّتخذوا مواقعهم، وُكنت قد و�شعت كّل واحد منهم قباًل في �شورة ما يجب عليه 

�س اأحدهم. فا�شتطلعت  فعله، فبداأوا باتِّخاذ مواقعهم، ولم يكن لُي�شمع �شوت تنفُّ

الو�شع حولنا مّرة اأخرى، وكان قد اآن اأوان ال�شتعرا�س، و�شوف ُنريهم ما عندنا، 

نف�شي:  في  فقلت  �شوتي.  �شماع  ينتظرون  واحدًا  واحدًا  ال�شباب  اأّن  اأعلم  وُكنت 

اإلهي توّكلُت عليك.
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ورفعت �شوتي مزمجرًا: اهلل اأكبر.

فُك�شر �شكوت المنطقة. بعد هذا ارتفع �شوت اإطالق النار، وكّنا ُنطلق النار في 

عّدة اتجاهات. فارتبك العدوُّ، ولكّنه تما�شك ب�شرعة. وبعد عّدة دقائق ُكّنا قد اأ�شبحنا 

�شمن نيرانهم من الأر�س اإلى ال�شماء. فكانوا ُيطلقون النار من عّدة اأطراف. وكان 

�شنف،  كلِّ  من  والثقيلة  طة  المتو�شِّ والر�ّشا�شات  الخفيفة  بالر�ّشا�شات  النار  اإطالق 

ة، والكاتيو�شا و... وكلِّ ما كان معهم. وبعد قليل اأ�شبح الو�شع  والهاونات، والمدفعيِّ

كاأّنه جهّنم بكلِّ معنى الكلمة. 

لقد فعلنا ما يجب علينا اأن نفعله، واأ�شبح حفظ اأرواح ال�شباب بعد ذلك هو الأهمُّ 

من كلِّ �شيء، ف�شرخت بهم: انبطحوا ل يطلَقّن النار اأحٌد بعد الآن.

اّتخذ كلُّ واحد من ال�شباب مكانًا ليحتمي به، كذلك تمّددت اأنا اأي�شًا في زاوية، 

فالأ�شلحة اّلتي باأيدينا الآن ل ُيمكن اأن تفعل �شيئًا، وكان ل�شاننا يعمل داخل اأفواهنا. 

ة ال�شباب. وكان حجم نيران العُدوِّ ي�شتدُّ  ُكنت بكلِّ وجودي م�شغوًل بالذكر، مثل بقيِّ

ين فيه،  اّلذي كّنا م�شتقرِّ في كلِّ لحظة. فقد كانوا يرمون على كلِّ �شبر في المكان 

فاعتقدت اأّن اأكثر ال�شباب قد ا�شت�شهدوا. وكان يجب اأن اأنتظر اأوامر القاعدة.

اأّنني  وبعد مّدة ارتفع �شوت الال�شلكي، كان اأحد قادة العملّيات، ولم يكن يظنُّ 

كنت ما زلت حّيًا، وقال: اإّن اإيثاركم قد اأعطى ثماره والحمد هلل، اإذا ُكنتم ما زلتم 

على قيد الحياة فارجعوا.

اّلذي  والرتباك  الأخرى.  المحاور  العُدّو من  دفاع  ك�شرت خّط  قد  قّواتنا  كانت 

وقعوا فيه دفعهم اإلى ن�شياننا. فوقفت ب�شرعة اأنا وال�شباب.

وبعد عّدة دقائق ان�شحبنا اإلى الخلف.



لقد كان انت�شارًا �شاحقًا من ن�شيب ال�شباب. وعندما و�شلنا اإلى الخلف انده�شوا 

ق. فنحن ذهبنا جميعنا لل�شهادة على اأ�شا�س اأن ل  ب�شّدة! وحّتى نحن لم نكن لُن�شدِّ

نرجع. ولكن وبلطف الأئّمة الأطهارR ا�شت�شهد مّنا واحد اأو اثنان، وُجرح واحٌد 

اأو اثنان.



76     تراب كوشك الناعم

O رعاية اأمِّ اأبيها

حّجة الإ�شالم محّمد ر�شا ر�شائي

ة عن ال�شهيد برون�شي( )نقلت هذه الق�شّ

كانت العملّيات لم تبداأ بعد ب�شكل جّدي عندما تعّقد العمل. فقد علقت كتيبتنا 

واأ�شبح و�شع ال�شباب �شعبًا.

يكونوا  فلم  اأ�شابهم،  ماذا  اأعلم  اأكن  ولم  قبل،  من  الو�شع  لهذا  �شابق  ل 

ي�شمعون الكالم؛ اإّنهم اأولئك ال�شباب اّلذين كانوا اإذا ُقلت لهم ارموا اأنف�شكم في 

النار يرمون!

تقول:  اأن  ت�شتطيع  كانوا في حال خا�ّس، فال  لقد  بع�شهم،  اإلى وجه  نظرت 

ن �شيئًا.  عندهم �شعف، ول ت�شتطيع اأن تقول: اإّنهم خائفون، ول ت�شتطيع اأن تخمِّ

ومهما تكّلمت معهم، فاإنِّي لم اأح�شل على نتيجة! لقد كانوا وكاأّنهم قد الت�شقوا 

بالأر�س ل ُيريدون اأن يبتعدوا عنها! ومهما فعلت لأدفعهم على الم�شير، لم اأ�شتطع 

اإلى ذلك �شبياًل.

ولو اأّننا لم نكن قد توّغلنا في العمق، لكان احتمال خ�شارة محاور اأخرى اأي�شًا 

ي ُكنت قد عجزت، وفقدت الأمل تمامًا،  كبيرًا، وبكلفِة كثيٍر من ال�شهداء. ولكنِّ

فت�شاءلت في نف�شي: ماذا اأفعل؟

ي.  رفعت راأ�شي اإلى ال�شماء وتاأّوهت في قلبي: اإلهي اأنت اأعنِّ

الزهراء  فاطمة  الطاهرة  يقة  ال�شدِّ وناديت  قلياًل،  ال�شباب  عن  ابتعدت 

دتي اأنت �شاعديني،  O من كلِّ قلبي وتو�ّشلت بوجودها ال�شريف، وتمتمت: �شيِّ
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حّرك ال�شباب، فاأنت تعلمين بو�شعنا اأف�شل.
ُ
اأر�شديني حّتى اأ�شتطيع اأن اأ

اأخذت اأتمتم بالدعاء لعّدة لحظات ثّم اأتيت لناحية ال�شباب، كان عندي يقين اأّن 

اأنتظر رعايتها؛  اأ�شاًل  ُكنت  تتركني وحدي، وقد  O لن  الزهراء  ال�شّيدة فاطمة 

وفي تلك الظلمة وذلك ال�شياع المح�س، لمع في ذهني اإلهام، فالتفتُّ اإلى ال�شباب 

ريد اأحدًا منكم، فقط 
ُ
وُقلت لهم بِجّدّية وب�شكل قاطع: اأنا لم اأعد بحاجة اإليكم! ول اأ

ريد �شيئًا بعد الآن.
ُ
لياأِت معي اأحد رماة الآر بي جي، ول اأ

حّدقت بهم للحظة، واأنا اأعدُّ الثواني اأنتظر اأن ُيبادر اأحدهم، فقام اأحدهم، وكان 

اأحد رماة الآر بي جي، وقال ب�شوت مرتفع: اأنا اأٍت.

اأكثر  اآخر  قام  حّتى  لحظات،  الوقت  يطل  ولم  وت�شميم.  ِجّدّية  نظرته  في  كان 

ت�شميمًا منه، وقال: اأنا اأٍت، وقام بعده اآخر، ولم اأنتبه لنف�شي اإّل وكانت الكتيبة كلُّها 

قد قامت. ف�شرت ب�شرعة، وكان باقي ال�شباب خلفي.

المعركة  اإلى  تقّدمنا  كّنا  اأّنا  ولو  الجميع،  العملّيات  تلك  في  انت�شارنا  حّير  لقد 

 O بو�شعنا اّلذي كّنا عليه، لما كّنا ا�شتطعنا تحقيق اأيِّ �شيء. اإّن رعاية اأمِّ اأبيها

هي اّلتي �شاعدتنا.
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�شفُّ الطعام

ُحّجة الإ�شالم محّمد ر�شا ر�شائي

وكان  المقّد�شة.  م�شهد  من  ذهب  وهو  قم،  مدينة  من  الجبهة  اإلى  ذهبت 

اإحدى  الخلف، في  اأو في  الأمامي  الخّط  اأو ثالثة في  مّرتين  اأراه  اأن  ي  من حظِّ

خارجًا  ُكنت  ال�شالة  وبعد  الظهر،  وقت  القواعد.  اإحدى  في  كان  المّرات  هذه 

من الم�شجد ومّتجهًا اإلى مكان ال�شتراحة، وفي الطريق وقع نظري على �شّيارة 

 ، ال�شفِّ في  يقفون  التعبئة  �شباب  من  عدد  وكان  الغداء،  عون  يوزِّ كانوا  تويوتا. 

وفجاأة وقع نظري عليه من بينهم! للحظة ظننت اأّنني م�شتبه، نظرت بدّقة، وُقلت 

في نف�شي: ربما اأّنني �شمعت ا�شتباهًا اأّنه اأ�شبح قائد الكتيبة!

د  فتقّدمت اإلى الأمام و�شّلمت عليه و�شاألته: لماذا تقف في �شفِّ الطعام يا �شيِّ

بورن�شي؟! هل قائد الكتيبة...

كمل كالمي. فقد ماتت الب�شمة على �شفاهه، وقال: هل اإّن قائد 
ُ
لم اأ�شتطع اأن اأ

الكتيبة له الِمْيَزة على  �شباب التعبئة الآخرين، لياأخذ الطعام بدون دور؟

فتذّكرت الحديث ال�شريف، »من توا�شع هلل رفعه اهلل«. وُقلت في نف�شي: لي�س 

د برون�شي له هذه ال�شمعة الكبيرة في الجبهة. من دون ِعّلة اأّن ال�شيِّ
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محب�س الذهب

مع�شومة �شبك خيز

عاد  اإذا  نف�شي:  في  وُقلت  الزواج،  محب�س  نذرت  قد  ُكنت  العملّيات  اإحدى  في 

.Qبال�شالمة اإن �شاء اهلل �شوف اأ�شع هذا المحب�س في �شريح الإمام الر�شا

�شيب بالجروح في تلك العملّيات، ولكن جرحه لم يكن عميقًا. واإلى اأن عاد كان 
ُ
اأ

هذا الجرح قد �ُشفي، فاأتى اإلى البيت �شالمًا.

وعندها، اأخبرته عن نذري للمحب�س، وُقلت له: لهذا اأنت عدت �شالمًا.

فابت�شم وقال: عندما ُتريدين اأن تنذري في المّرة القادمة فليكن نذرك للجبهة.

�شاألت: لماذا؟!

ل  اأي�شًا  والآن  محتاجة،  فهي  الآن  الجبهة  اأّما  يحتاج،  ل  الأئّمة  ثامن  لأّن  قال: 

تاأخذي محب�شك اإلى الحرم وت�شعيه هناك.

ي لم اأقل �شيئًا واأطعته كالعادة. فانكمدت في نف�شي منه قلياًل، ولكنِّ



�شيب بجراح عميقة. وكانوا قد اأخذوه اإلى م�شت�شفى كرج، 
ُ
وفي العملّيات التالية اأ

اإّن  لي:  اأكلِّمه فقالوا  اأن  فاأردت  بالمو�شوع.  واأخبرنا  اإلى م�شهد  بنا  اأحدهم  فاّت�شل 

حالته ل ت�شمح بالكالم.

اإلى كرج، وفي اليوم الّتالي اّت�شل اأخي  في ذلك اليوم ذهب اأخي مع اأخ زوجي 

اإّن  اأم ل، و�شاألته ب�شرعة: ما الخبر؟ هل  اأاأجبت على �شالمه  اأدري  من طهران، ول 

و�شعه جيِّد؟
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ين. ف�شحك وقال: اأف�شل مّما تظنِّ

ففّكرت اأّنه يكذب علّي. فُقلت بع�شبّية: ل تمزح، قل لي الحقيقة.

وهو  بك  لأّت�شل  عنده  من  الآن  اأتيت  لقد  ال�شدق،  اأقول  اأنا  قيني  �شدِّ قال: 

د. يتكّلم ب�شكل جيِّ

ي احترت ماذا اأقول، واأكمل اأخي: لقد اأو�شاني  كان هذا �شعب الت�شديق. ولكنِّ

قول لك �شيئًا مهّمًا، اأعني لقد اأر�شلني لأّت�شل بك، ولم اأدعه يكمل. �شاألته: 
ٌ
اأن اأ

ما هي الر�شالة؟

في  نذرته  اّلذي  المحب�س  ذلك  اإّن  يقول:  وثانيًا:   ال�شالم،  لك  ير�شل  اأّوًل: 

العملّيات ال�شابقة اذهبي الآن اإلى الحرم و�شعيه في ال�شريح.

�شِقط في يدي. ُقلت: هو اّلذي قال لي: اأن ل اأفعل ذلك.
ُ
فاحترت، واأ

�شوف  م�شهد  اإلى  نرجع  عندما  اهلل  �شاء  اإن  ال�شرح،  المو�شوع طويل  فقال: 

ُنطلعك عليه.



واأح�شروه اإلى م�شهد واأخذوه من المطار اإلى الم�شت�شفى بالطائرة، حيث لم 

يكن و�شعه ي�شمح له اأن ياأتي اإلى البيت.

المحب�س. فامتالأت  ة  اأخي عن ق�شّ �شاألت  لزيارته، وعندما رجعنا،  وذهبنا 

عيناه بالدموع واأخذ ُيخبرني بهدوء:

عندما و�شلنا لعنده، كان ما زال فاقد الوعي، ف�شمعنا المو�شوع في البداية 

من زمالئه في الغرفة، كانوا يقولون: لقد كان وهو غائب عن الوعي يتحّدث مع 

الخم�شة اأ�شحاب الك�شاءR، وكان باديًا عليه الحزن وحرقة القلب!

ف�شاألناهم: هل اإّنكم �شمعتم كالمه؟

قالوا: نعم، لقد كان ُينادي على هوؤلء العظام فردًا فردًا.

وعندما عاد اإلى وعيه، �شاألناه عن المو�شوع. فتلّكاأ في البداية، ثّم بداأ بالكالم 

 : وهو حزين يتاآكله الغمُّ

اإلّي  اأَتْوا   !Rالك�شاء اأ�شحاب  الخم�شة  الوعي  عن  غائب  واأنا  راأيت  لقد 
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ووقفوا فوق راأ�شي، و�شاألوني عن اأحوالي وتكّلموا معي وكانوا يم�شحون باأيديهم على 

جروحي ويقولون: عبد  الح�شين لحمه قا�ٍس، اإن �شاء اهلل �شوف يتح�ّشن.

اأحد  اأراني  الذهاب،  اأرادوا  لقد مكثوا عندي طوياًل، وعندما  يقول:  الحاّج  كان 

هوؤلء العظام المحب�س عينه. وقال لي: بلهجة تذهب بعقل الإن�شان وقلبه ووعيه: كيف 

حال محب�شكم؟

لقد تعّجبت كثيرًا. ثّم راأيته يقول: قل لها: اأن ت�شع ذلك المحب�س في ال�شريح.

لقد عرفت  بي.  اأفهم ما حّل  فلم  اأنا  اأّما  بالدموع.  اأخي  امتالأت وجنات  عندها 

الآن! لم تكن اإرادته هو و�شع المحب�س في ال�شريح؛ بل اأوامر اأولئك الذين ُيقاتل من 

اأجلهم؛ ومّما يجدر ذكره هذه المالحظة؛ اأّن لكلِّ �شيء موقعه. 
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الأمنية الأخيرة

حميد خلخالي

يقة الطاهرة فاطمة الزهراء O اأكثر من اأن ُيقال على  كان ع�شقه لل�شدِّ

اأن  اأتمّنى  المقاتلين:  بين  جال�س  وهو  مّرة  ذات  وقال  و�شفه..  ُيمكن  ول  ل�شان، 

 بدم نحري. 
)1(

ي اأكتب ا�شم اأمِّ

به، فهو ُيريد اأن يكتب بدم نحره، وهذا  نا اأبدى تعجُّ نظرنا اإلى بع�شنا، وبع�شُ

الكالم محلُّ ت�شاوؤل، ف�شاألناه. فبدا عليه الحزن وقال: اإّن م�شهدًا من يوم عا�شوراء 

ُي�شعل النار في قلبي!

وب�شماع ا�شم عا�شوراء انقلب و�شع المقاتلين من حال اإلى حال. وتغّير و�شعه 

هو اأي�شًا، وتابع ب�شوت مرتجف: ذلك الم�شهد عندما رمى مولي اأبو عبد اهلل

Q دماء عليِّ الأ�شغر اإلى ال�شماء وقال »اللهم تقّبل«، واأنا اأتمّنى اأن اأكتب ا�شم 

ي لهم. ثبت ع�شقي وحبِّ
ُ
�شّيدتي بدم نحري لأ

قبل  الأمنية  هذه  تتحّقق  اأن  اهلل  من  اأتمّنى  يقول:  وهو  للنظر  ملفتًا  وكان 

�شهادتي.

عّدة  في  تتحّقق  لم  اأمنيته  ولكن  مّرات.  عّدة  ذلك  بعد  الكالم  هذا  ورّدد 

عملّيات ُكنت معه فيها.

وال�شطراب  القلق  وانتابني  اأكن معه،  فلم  الأولى  والفجر  واأّما في عملّيات 

عندما علمت اأنه قد ُجرح. فقد قال ال�شباب: اإّن �شظّيًة قد اأ�شابت نحره.

)1(  كان دائمًا  عندما يتحّدث عن ح�شرة الزهراء O ُيخاطبها بهذا اللفظ.
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ا�شت�شهد.  قد  يكون  رّبما  اأّنه،  احتملت  اإنِّي  وحّتى  جّدًا،  ح�ّشا�س  مكان  والنحر 

وعّبرت لهم عن مخاوفي هذه، فقالوا: ل! الحمد هلل اإّن جرحه لم يكن خطيرًا.

�شاألت: كيف؟

اأ�شابت  وعندما  بعيد،  مكان  من  طلقت 
ُ
اأ قد  كانت  القذيفة  اأّن  الظاهر  فقالوا: 

ال�شظّية نحر الحاّج، كانت قد و�شلت اإلى اآخر حدود مداها.

وعّقب اأحد الإخوة على الكالم وقال: وفي النهاية تحّققت اأمنية الحاّج، لقد راأيته 

بنف�شي يكتب ا�شم ال�شديقة المقّد�س على �شخرة من نف�س الدم الجاري من نحره.

كانوا  الجرحى.  اإخالء  يوم  الح�شين  عبد  اأرى  اأن  ال�شدف  محا�شن  من  وكان 

ث معه، كان  ينقلونه على الحّمالة وهو ن�شف فاقد الوعي، ولم يكن من الممكن التحدُّ

جرح نحره وا�شحًا، ولكن كان يوجد اأثر دماء على �َشّبابته اليمنى.

دًا. وعاد فورًا اإلى  وعندما و�شل اإلى الم�شت�شفى لم ينتظر حّتى يلتئم جرحه جيِّ

ة. ويقول ب�شعادة: لقد لطف  منطقة العملّيات. لقد كان يبدو عليه ن�شاط وحيوّية خا�شّ

اهلل بي وا�شتجاب لدعائي، ولم يعد لدّي اأمنية اأخرى غير ال�شهادة.



84     تراب كوشك الناعم

ف�شيل رماة الآر بي جي

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

، وقد علمت اأّنهم قد طردوه 
)1(

كان �شاّبًا فتّيًا طويل القامة وا�شمه داد يرقال

من الكتيبة. وقد حّملوه ر�شالة، وكان �شائرًا باتجاه المكتب الق�شائّي.

د برون�شي في ذلك المكان. وفهم من طريقة م�شيته ومنظر وجهه،  فراآه ال�شيِّ

اأّنه ل بّد من اأّنه يواجه م�شكلة ما. فاّتجه ناحيته وقال: �شالم عليكم.

فوقف واأجاب على �شالمه. ف�شاأله الحاّج: ماذا ح�شل يا فتى؟

. فقال بهدوء: ل �شيء، لقد طردوني، واأنا ذاهب اإلى المكتب الق�شائيِّ

لهم  رّد  الق�شائيِّ  المكتب  وفي  معه.  وذهب  بيده  فاأخذه  الحاّج،  يترّدد  ولم 

ريد اأن اآخذ هذا ال�شاّب.
ُ
الر�شالة وقال: �شيِّدي اأ

د برون�شي، هذا ل ينفعك. قالوا: �شيِّ

ولكّنه اأ�شّر واأتى به اإلى الكتيبة.

لقد كان عندنا مثله عدد اآخر اأي�شًا، وكانوا كلُّهم �شبابًا وكانوا من المطرودين 

من بقّية الوحدات الع�شكرّية. وقد كانوا ينجذبون اإلى الحاّج منذ البداية. وكان 

واأرواحهم. ب�شكل يجعلهم ينتمون وبكلِّ  اأفكارهم  ِجّدّية لتغيير  الحاّج يعمل بكلِّ 

، يعني ف�شيل رماة الآر بي جي. حيث توكل اإليه اأ�شعب  اإرادة اإلى الف�شيل الخا�سِّ

المهّمات.

)1(  لقب يطلقونه على ال�شاب غير الجّدي من ناحية التزامه الدينّي اأو من ناحية اأّنه هازئ اأو اأّنه 

ل ُيخالط الآخرين.
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وبعد مّدة، اأ�شبح ذلك الفتى »داد يرقال« قائد الف�شيل الخا�ّس، وبعد مّدة كتب 

ا�شمه �شمن لئحة ال�شهداء.

اأّن الحاّج كان يقول للقائد ال�شابق اّلذي كان قبل )داد  اأذكر ذات يوم،  ل زلت 

يرقال(: اأنتم ل تعرفون هوؤلء ال�شباب، ربما اأّنه يترك �شالته لمّرة، اأو اأّنه ل ُيخالط 

الآخرين، اأو اأّنه يمزح قلياًل، فتطردوه ب�شرعة، يجب اأن ُترجعوهم اإلى الطريق بالكلمة 

بة، واإذا كان اأحد ي�شتطيع اأن يفعل لنا �شيء، فهو اعتمادنا على هوؤلء ال�شباب. الطيِّ
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الو�شفة الإلهّية

مجيد اأَخَوان

الحاّج  كان  المعرفة.  اأ�شحاب  ومن  الجيِّدين،  الكتيبة  �شّبان  اأحد  »قا�شم«، 

برون�شي قائد الكتيبة وكان قا�شم معاونه.

بعد  اأعمل  اأن  اأ�شتطيع  ل  اأنا  مقّدمات:  بال  وقال  الحاّج  اإلى  يوم  ذات  جاء 

الآن!

: لماذا؟ ف�شاأله الحاجُّ

جل�س قا�شم واأخذ يهّز راأ�شه يمنة وي�شرة. وكاأّنه �شوف يبكي، فقال بانزعاج: 

ر على عملي. اأخاف اأن ل اأ�شتطيع اأن  اإّن ذهني م�شغول اإلى درجة اأّنه �شوف يوؤثِّ

ي ها! ي يا حاّج، واأرجو اأن ل تحمل في قلبك منِّ اأعمل كما يجب. ل تنزعج ِمنِّ

ربما كّنا اأنا والحاّج فقط نعلم اأّن قا�شم ُت�شغله م�شاكل عائلّية. ومن َثّم تابع 

عواطف  كلُّ  كانت  وقد  بالألم.  مليئًا  قلبًا  يحمل  كان  اأّنه  معلومًا  كان  الكالم... 

الحاّج معه.

كان عندنا الكثير من هذه النماذج في المنطقة. وكان الحاجُّ بمنزلة الوالد 

اإليه  ياأتون  الحاّج،  �شّنًا من  اأكبر  كانوا  اّلذين  اأولئك  التعبئة وحّتى  فاأفراد  لهم. 

به،  القيام  ي�شتطيع  عمل  اأيِّ  في  ر  ُيق�شِّ الحاجُّ  يكن  ولم  بم�شاكلهم.  وُيحّدثونه 

وحّتى اأّنه كان ُيخبر الم�شوؤولين عندما كانوا ياأتون من المنطقة لأجل الهتمام 

بهذه الموا�شيع ومتابعتها.

القراآنّية  الآيات  من  عدد  بقراءة  الحاجُّ  بداأ  كالمه  قا�شم  اأنهى  وعندما 



ا    87 الولها امل يم

والأحاديث ال�شريفة وكان ُيحاول اأن يجد حاّلً لهذه الم�شكلة، لقد كان كثيرًا ما ي�شتفيد 

ر�شدكم؟ ثانيًا: اأنا اأّمّي.
ُ
من هكذا موارد مع ال�شباب ويقول: اأّوًل من اأنا حّتى اأ

على هذا الأ�شا�س كان ُجلُّ حديثه من القراآن ونهج البالغة والأحاديث ال�شريفة. 

. مثل برعم  وفي ذلك اليوم عندما اأتّم الحاجُّ حديثه كان قا�شم قد اأح�ّس بهدوء خا�سٍّ

قد تفّتح، ثّم ان�شرف.

وفي مرا�شم ال�شباح الّتالي، كان الحاجُّ ُيلقي خطابًا في ال�شباب. و�شمن كالمه 

اأتى على �شيرة اليوم ال�شابق، كان يمدح قا�شم بالكناية، وكان يقول: يجب اأن يتعّلم 

ر م�شاكله  البع�س منه، عندما يكون لديه م�شاكل ياأتي ويطلب اإجازة لأّنه يخاف اأن توؤثِّ

على عمله.    

ثه بكلِّ ما يدور في قلبه. وفي كلِّ مّرة  ومن يومها كان قا�شم ياأتي اإلى الحاجِّ وُيحدِّ

كان ياأخذ و�شفة جديدة ويذهب.

 

وعندما ا�شت�شهد قا�شم ذهبنا اإلى منزله في م�شهد. كان يعي�س في نف�س المنزل 

اأتى الحديث عن اأخالق قا�شم قالت زوجته: لقد  ه واأخوه وزوجته. وعندما  اأبوه واأمُّ

كان لي م�شاكل �شديدة مع والدة قا�شم، وفي اأواخر اأّيامه وعندما كان ياأتي في اإجازة، 

كان يقول كالمًا يحلُّ به كلُّ تلك الم�شاكل. فقد كان ي�شبُّ ماًء على نار خالفاتنا.

لفتت انتباهي بكالمها. وهي تتابع: لم يكن قا�شم يعرف هكذا كالم، ولم يكن 

لكان حّل كّل م�شاكلنا من قبل؛ منذ زمن  ولو كان عنده هكذا فنٌّ   ، الفنُّ عنده هذا 

بعيد. لم اأعلم ماذا عّلموه في الجبهة، اأعلم فقط اأّنهم يقولون اإّن الجبهة هي جامعة، 

ي اأنا نف�شي راأيت هذا بعيَنّي. في الحقيقة هذا الكالم �شحيح، لأنِّ
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بلِّغوا �شلمنا اإلى الحاجِّ

مجيد اأَخَوان

كان قد تقّرر اأن ُتُدمج فرقة )77 خرا�شان( مع فرقة اأخرى من اأجل العملّيات. 

وفي ذلك الوقت كان قائد الفرقة 77 هو ال�شابط »�شديقي«. وذات يوم كان لنا 

جل�شة معه. ذهبنا اإلى غرفة التوجيه للفرقة 77 وجل�شنا نتكّلم عن العملّيات.

في البداية، كان اّلذي بداأ الحديث من المراتب العليا للقيادة، وكانت هناك 

خريطة معّلقة على الجدار، كانوا يحورون ويدورون ويتحّدثون. فو�شل الدور اإلى 

الكالم  اأكثر  وكان  اأي�شًا.  التعبئة  و�شباب  الفرقة،  �شباب  وتكّلم  الف�شائل.  قادة 

يجري عن النواحي الكال�شيكّية والتكتيكّية؛ مثاًل: كم عدد الّدبابات اّلتي بحوزتنا، 

، وكيف يجب اأّن نهيِّئ  والعُدّو ماذا عنده، ما هي القّوات اّلتي عندنا وعند العُدوِّ

النيران، اأو كيف يجب اأن نناور ووو....

 .R الأئمة(  جواد   18( لواء  قائد  وقتها  اأ�شبح  قد  برون�شي  الحاّج  كان 

وكانت م�شوؤولّية الركن الّثاني لّلواء بعهدتي اأنا. وُكنت جال�شًا اإلى جانبه بال�شبط. 

واأخيرًا و�شل الدور في الكالم اإلى لوائنا. فوقف الحاّج وتقّدم اإلى الأمام. بمظهره 

اإليه،  ، كان لمنظره وقٌع خا�سٌّ في القلوب. كان الجميع ينظر  الب�شيط والقرويِّ

علم  على  ُكنت  قبل.  اأكثر من ذي  تت�شارع  قلبي  دّقات  كانت  فقد  اأنا  وخ�شو�شًا 

�شارك في 
ُ
ي لأّول مّرة اأ بقدرة الحاّج و�شيطرته القوّية على بيان المعلومات. ولكنِّ

هكذا اجتماع واأ�شتمع اإليه، فُقلت في نف�شي: ماذا ُيريد الحاّج اأن يقول في هذا 

الجمع؟
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لقد  وقال:  قلياًل  مكث  �شريف،  وحديث  قراآنّية  اآية  وقراءة  اهلل  ب�شم  قوله  وبعد 

جرى الحديث ب�شكل كاٍف عن ق�شايا التكتيك، طبعًا كان يلزم اأكثر من هذا، ولكن 

ريد اأن اأقول: اإّننا يجب اأن 
ُ
ريد بعد اإذنكم اأن اأتحّدث في اتِّجاٍه اآخر. اأ

ُ
هذا كاٍف. واأنا اأ

ننتبه اإلى اأن ل ياأخذنا الغرور كثيرًا!

الغرور  اأحد. عن  معركة  الإ�شالم،  �شدر  معارك  على  بالحديث  وعّرج  قال هذا 

اّلذي �شّبب خ�شارة قّوات الإ�شالم. وتابع: الآن يجب اأن ل يجعلنا التكتيك وهذا الكالم 

مغرورين. ل تقولوا: العراق عنده دّبابات ونحن عندنا اأي�شًا. ل تقولوا: العراق عنده 

عندنا،  كان  ماذا  تعلمون  الحرب  اأوائل  في  اأتذكرون؟  عندنا.  اأي�شًا  ونحن  مدافع، 

ومع  الهزيمة.  بهم  ُنلحق  اأن  ا�شتطعنا  اأّننا  كيف  تذكرون  العراق؟  عند  كان  وماذا 

ريد 
ُ
اأ اأنا ل  نعتبر.  لم  ولكّننا  اأي�شًا،  الأ�شياء  اأ�شابتنا بع�س �شظايا هذه  الأ�شف فقد 

اأن اأقول: اإّن بحوث التكتيك ل طائل منها، بل هي اأي�شًا مهّمة جّدًا، ولكّننا يجب األ 

نغفل عن العقيدة والمعنوّيات، وما هو � اأ�شاًل�  الأ�شا�س والمرتكز لهذه الحرب، ومن 

اأجل ماذا.

ت�شّمرت عيون الجميع به. وكان حديثه ُي�شبح في كلِّ لحظة اأكثر حرارة. ثّم بداأ 

وب�شكل ملفت كثيرًا ُيقارن بين جي�س الإمام الح�شينQ وجي�س يزيد. ثّم ذهب اإلى 

�شحراء كربالء واإلى منظر القتلى.

اإلى حاٍل اأخرى. وفي ظرف عّدة ثواٍن. ارتفع  انقلب جوُّ الجل�شة فجاأة من حاٍل 

�شوت البكاء من كلِّ جانب. كان الجميع يبكي بدون ا�شتثناء، واأّي بكاء! كان الحاجُّ ما 

زال يتكّلم، اأ�شبح �شوته مرتفعًا ومرتجفًا. وتابع بتلك الحالة اّلتي ل ُيمكن و�شفها: 

�شحيح يجب اأن نملك الأ�شلحة والمعّدات، ولكن اّلذي ُيريد اأن يحمل قاذف الآر بي 

جي، في البداية يجب اأن يكون قلبه ممتلئًا بع�شق الإمام الح�شين Q، واإذا لم يكن 

هكذا، فاإّنه لن ي�شتطيع اأن يثبت اأمام ال T- 22 العراقّية...

وفي النهاية انتهى حديثه. كان قد انقلب حال الجميع اإلى حال اآخر. فقام العقيد 

. �شّمه اإلى �شدره وقّبله في وجهه.  �شديقي من طرف الغرفة الآخر اإلى طرف الحاجِّ

ره  ة تخنقه: يا حاجُّ كلُّ ما ُتقرِّ كانت عيناه قد احمّرت من �شّدة البكاء. وقال والغ�شّ
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قه بدون اأيِّ تغيير. طبِّ
ُ
بالن�شبة اإلى لوائك، فاأنا �شوف اأ

وبعد قليل اّتجه واأخذ بيد العقيد اإيرايي، قائد لواء 1، وو�شع يده بيد الحاّج. 

ق كّل ما يقوله  ف الحاّج برون�شي، وُتطبِّ وقال له: اأنت مع لواء 1، �شوف تكون بت�شرُّ

حرفًا بحرف.

المراتب  في  هم  اّلذين  لكّل  الع�شكرّي  الأمر  هذا  قولوا  وتابع:  يده  ترك  ثّم 

الأدنى.

 

ومنذ ذلك الوقت كّنا كّلما نحتاج اأّي �شيء من الفرقة 77، كانوا يعطوننا اإّياه 

ب�شرعة، وقبل كلِّ �شيء ي�شاألون كيف هو الحاّج؟

وعندما ُكّنا ُنريد العودة كانوا يقولون: بلِّغوا �شالمنا اإلى الحاّج برون�شي بكلِّ 

تاأكيد.
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اإلقاء خطاب اإجبارّي

مجيد اأََََخَوان

الأ�شبوع. وذات مّرة،  اأو خطابين في  ال�شباحّية خطابًا  المرا�شم  ُيلقي في  كان 

ُتلقي  �شوف  »اأخوان«!  قال:  اإليه.  فذهبت  بطلبي،  اأر�شل  ال�شباحّية  المرا�شم  وقبل 

اليوم اأنت خطابًا لل�شباب.

فحّتى  وارتبكت،  اأقول  ما  اأدر  لم  وللحظة،  جّدّية،  نظرته  مثل  لهجته  كانت  لقد 

الآن لم يكن لي �شابقة في هكذا مجال، فُقلت بتوا�شع: يا حاّج اأنت خطيب واأنا ل�شت 

اأهاًل لهذا.

اأ�شبحت لهجته اأكثر جّدّية، وقال: اذهب والق خطابًا تتعّلم.

النهاية  في  اإ�شراري  واجه  ولكّنه،  الذهاب،  بعدم  موقفي  على  �شّر 
ُ
اأ فاأخذت 

بانزعاج، وقال: اأنا رجل عجوز اأّمي قروّي، واأخطب! واأنتم المتعلِّمون والدار�شون ل 

ت�شتطيعون؟! في الواقع هذا �شيء مخجل!

اذهب!  وقال:  التفت  ثّم  خطوات،  الحاّج  وم�شى  الأ�شفل،  اإلى  براأ�شي  طاأطاأت 

اذهب هيِّئ نف�شك لتاأتي وتلقي خطابًا.

ولم اأكن اأنا وحدي من اأجبره على اإلقاء خطاب اإجبارّي، بل هو اأجبر كّل كوادر 

اللواء اأن يفعلوا ذلك. 

اإلى  وكان يقول لنا وقت الفطور: »وحيدي« و«اأخوان« وم�شوؤول العملّيات، اذهبوا 

كتيبة جند اهلل.

م الكوادر الباقين  وكان يذهب هو اأي�شًا مع �شخ�س اآخر اإلى الكتيبة التالية، وُيق�شِّ
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بين الكتائب الأخرى؛ وفي ذلك الوقت كّنا ُن�شبح في �شيافة التعبئة، ولكن عمله 

كان اأكثر تعقيدًا من عمل الباقين؛ فقد كان ياأكل لقمة اأو لقمتين في هذه الخيمة، 

ولقمة اأو لقمتين في الخيمة التالية و...، وهكذا كان يمرُّ على كلِّ الخيم.

وكان هذا البرنامج في الغداء والع�شاء اأي�شًا. وكّنا كّلما ن�شاأل عن ال�شبب في 

اأو طريقة الطعام، كان يقول: يجب اأن تعرف �شباب التعبئة  الخطاب الإجباري 

من اأ�شواتهم ل من وجوههم.

الظالم،  في  َخَوان« 
َ
»اأ وجه  يرون  ل  ال�شباب  العملّيات،  ليالي  في  يقول:  كان 

َخوان«، 
َ
بل اإّنهم ي�شمعون �شوته، وعندما يقول: تقّدم اإلى الأمام، يقولون: هذا »اأ

وعندما اأقول اأنا: اإذهب اإلى ال�شمال يقولون: هذا برون�شي.

قلبه  في  يبقى  ول  الكالم  هذا  ُيعجبه  كان  الأدّلة،  هذه  ي�شمع  كان  من  وكّل 

اأيُّ �شغينة. واإ�شافة اإلى عادته في الخطاب، والأكل مع اأفراد التعبئة، فقد ترك 

اأ�شياء جميلة كان لها تاأثيرها اأي�شًا.    
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زوجتي ومئة حورّية

مجيد اأََخوان

كان الحاّج قد دخل م�شت�شفى 17 �شهريور. وذهب اأبي لزيارته، وعندما عاد قال: 

اإّن قائدك هذا يا بنّي رجل عجيب!

قلت: كيف؟

قال: اأ�شاًل هو لي�س من اأهل هذه الدنيا، بل هو هنا ب�شكل موؤّقت، واأنا مطمئنٌّ اأّن 

محّله في مكان اآخر.

فعلمت اأّنه ارتاح كثيرًا من كالم الحاّج، ثّم تابع: كّنا نتكّلم ب�شكل عادّي فو�شل 

اإلى الكالم عن الحورّية. فهم�شت في اأذنه: خال�شة الكالم! يا حاّج عندما تذهب اإلى 

تلك الدنيا دّبر لي واحدة.

ل  بدِّ
ُ
اأ ل  اأنا  قال:  ثّم  كثيرة.  له معاٍن  تكّلم كالمًا  ثّم  وقال: على عيني.  ف�شحك 

زوجتي في هذه الدنيا بمئة حورّية.

ر هكذا زوجة م�شحّية  دًا، ومثل الحاّج يجب اأن ُيقدِّ فُقلت: الحاّج يعرف زوجته جيِّ

و�شبورة.
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ذكريات اله�شبة 124

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

قبل عملّيات »والفجر« التمهيدّية، كّنا ناأخذ الكتائب من اأجل التدريب على 

َرت  التمهيدّية قد ُحرِّ الليلّية، وكانت منطقة »والفجر«  الليليِّ والمناورات  القتال 

في عملّيات »والفتح المبين«.

ثّم  لال�شتطالع  لنذهب  تعال  وقال:  يطلبني،  يوم  ذات  الح�شين  عبد  جاء 

نعود.

اأن تتحّرك  القّوات  كانت منطقة »فّكة«، رملّية �شديدة ال�شعوبة. وكان على 

�شيرًا على الأقدام من ثالثين اإلى اأربعين كيلومترًا على الأقّل حّتى ت�شتطيع فيما 

بعد اأن ت�شير في الرمل لم�شافة �شبعة اإلى ثمانية كيلومتر مع التجهيزات. وكاأنِّي 

تجاهلت هذا. فُقلت: ح�شنًا نحن نقوم بذلك في كلِّ ليلة.

فقال: ل! يجب اأن ن�شع برنامجًا دقيقًا من اأجل تح�شيل المزيد من ال�شتعداد 

عند ال�شباب، ثّم ابت�شم وتابع: على الأقّل �شوف نحيي ذكريات »والفتح المبين« 

مجّددًا.

جل�شت خلفه على الدّراجة النارّية، فاأدارها وانطلق.

بعد اأن �شرنا في تلك النواحي خم�شة ع�شر كيلومترًا،توّقف عند ه�شبة، هي 

اله�شبة الرابعة والع�شرون بعد المئة )124(، فترّجلنا وجل�شنا في اأعلى اله�شبة. 

ة هذه اله�شبة. ريد اأن اأ�شرد لك ق�شّ
ُ
وفيما كّنا ن�شعد اإليها قال لي: اأ

كانت عملّيات والفتح المبين، اأّول عملّيات يكون فيها هو قائد الكتيبة. وفيها 
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اأي�شًا افترقنا اأنا وهو عن بع�س؛ كان يعمل في محور واأنا اأعمل في محور اآخر.

اله�شبة مكانًا  ال�شباح، وجدنا فوق  ن�شيم  رائحة  الَجوِّ  تفوح من  تزال  كانت ما 

دًا وجل�شنا وبداأ هو ي�شتعيد ذكرياته، ذكريات اله�شبة الرابعة والع�شرين بعد المئة  جيِّ

.)124(

ندفع  اأن  فيجب  العملّيات.  قائد  يقول  كان  كما  جّدًا،  ح�ّشا�شة  كانت  مهّمتنا  اإّن 

اإلى هذه  اأربعة كيلومترات في عمق قّواته كي ن�شل  العدّو، دخلنا م�شافة تقرب من 

في هذه  العدوِّ ح�شا�شّية  قّوات  اأكثر  قائد  كان  بداأ عملنا،  الوقت  ذلك  في  اله�شبة. 

المنطقة، ي�شتقرُّ هنا، فوق هذه اله�شبة.

ويجب بمجّرد اأن ن�شل اإلى اله�شبة، اأن نبقى بانتظار الأوامر، وقالوا لنا: بمجّرد 

اإعالن بدء العملّيات، تهجمون اأنتم اأي�شًا على هذه المنطقة.

واجتزنا  زراعّية.  اأر�س  عبر  م�شيرنا  وكان  الباقين.  قبل  العملّيات  ليلة  تحّركنا 

لم  ولكّننا  اأ�شعب.  الو�شع  اأ�شبح  بعد،  وما  هناك  ومن  كبيرة.  ب�شعوبة  العدوِّ  خّط 

بداأ  فاإّنه  ال�شعب  العمل  اأّما  اله�شبة.  قرب  اإلى  و�شلنا  حّتى  حاّدة  لم�شكلة  نتعّر�س 

عندما اقتربنا من ال�شتقرار هنا. فاأ�شرت اإلى ال�شباب اأن ينبطحوا اأر�شًا.

فانبطح الجميع فوق الأر�س، ولو اأّنك ُكنت هناك لما كنت لت�شمع �شوت نف�س اأحٍد 

تمرُّ  اللحظات  وكاأّن  المكان،  اأطراف  اأراقب  كّل حوا�ّشي  رّكزت  اأن قد  وُكنت  منهم. 

ب�شعوبة وبطء، وُكنت اأنتظر ارتفاع �شوت الال�شلكي، واأنتظر اأمر الهجوم.

اإّن  بًا.  توتُّرًا وتح�شُّ اأكثر الجميع  ُكنت  م�شت عّدة دقائق ولم يح�شل �شيء، وقد 

�شبط القّوات في هكذا ظروف �شعٌب جّدًا، وكانت مدفعّية العدوِّ فوق راأ�س ال�شباب 

تنتظر اأقّل �شوت. اأّما مقرُّ قيادة لواء العدوِّ فقد كانوا قد اأحاطوه بالأ�شالك ال�شائكة، 

ية اإليه باأكيا�س من الرمل، وموانع اأخرى. و�شّيجوا كّل الطرق الموؤدِّ

اإذا  اإّنه  بحيث  الأخرى،  الخطوط  عن  ا�شتقاللّية  المكان  لهذا  العدّو  �شنع  لقد 

مركز  خطوة  م�شافة  كلِّ  في  �شنع  فقد  ُيقاوم.  اأن  الأقّل  على  ي�شتطيع  خّطه  اقُتحَم 

حر�س للمراقبة. وللحظة ُكنت قد رفعت راأ�شي لأ�شتطلع فا�شتطعت اأن اأعّد �شبعة اإلى 

ثمانية من �شّيارات الجيب.
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لحظة.  كّل  يزداد  انزعاجي  وكان  خبر.  اأيِّ  دون  اأخرى  دقائق  عّدة  م�شت 

فبارتفاع اأقلِّ �شوت من اأحدنا، ف�شوف يرموننا من الأمام ومن الخلف اأي�شًا.

تي، اأّن كتيبتنا كانت ا�شت�شهادّية، وكان ال�شباب على  وما كان يزيد من غ�شّ

ا�شتعداد على اأن ل يعودوا. ولكّن خوفي وقلقي كان من اأن تنك�شف خّطتنا. واإذا 

ُكّنا �شوف ننك�شف فاإّن تخطيط كلِّ العملّيات �شوف يف�شل.

بالذكر  بداأت  خبر،  من  ما  اأّنه  راأيت  وعندما  دقائق،  عّدة  اأي�شًا  وم�شت 

ل. تو�ّشلت بالمع�شومينR. وكان وجهي قد ابتّل منذ اللحظات الأولى  والتو�شُّ

ال�شباب �شامتين  اأن يبقى  ُي�شاعدونا على  اأن  العون،  بالدموع. لقد طلبت منهم 

تحتّك  ل  واأن  ي�شعلوا،  اأن  اأرادوا  اإذا  �شدورهم  في  ال�شعال  يخنقوا  واأن  هكذا، 

الأ�شلحة ب�شيء، ول يحتّك �شيء ب�شيء. وُكنت اأطلب من اأهل البيت R اأكثر 

من اأيِّ �شيء اآخر اأن ي�شدر اأمر العملّيات ب�شرعة.

|. ولم  P وحّتى �شاحب الأمر  ل وبداأت من الر�شول  وقراأت دعاء التو�شُّ

دة فاطمة الزهراء O وُقلت: لقد تكّلمنا  يح�شل اأيُّ �شيء. فتحّدثت اإلى ال�شيِّ

اأحد، والآن  يبق  اأيُّ �شيء. لم  العظماء كّلكم، ولم يحدث  اأنتم  معكم وذكرناكم 

ماذا نفعل؟! 

وفجاأة  اآخر.  طريقًا  واأرتني  اإلّي  رعايتها  وّجهت  قد  العظيمة  دة  ال�شيِّ وكاأّن 

اإلى بابك فابدئي بيديك  اأتيت  O. فتو�ّشلت بها وُقلت:  ُرَقّية  تذّكرت ح�شرة 

ال�شغيرتين بالعمل و�شاعدينا.

O، وانهمرت دموعي من جديد.  ُرَقّية  دة  كنت م�شغوًل بالكالم مع ال�شيِّ

ولم يم�س وقت طويل، وفجاأة اأح�ش�شت بثقل يد على كتفي، كان حامل الال�شلكي، 

وكان يمدُّ يده لي بال�شّماعة، ولم اأعلم كيف انت�شلت ال�شّماعة من يده، لقد كان 

ل على اهلل ابداأ. القائد، وكان يتكّلم ببطء �شديد، قال: بالتوكُّ

وعندما و�شل عبد الح�شين اإلى هنا، �شكت. كان وجهه قد تلّون بحمرة، وكان 

�شاحات  نف�س  يرى  زال  ما  وكاأّنه  بعيد،  مكان  في  في خياله  �شاردًا  وكان  يبكي، 

بنا!  O اعتنت  ُرَقّية  دة  ال�شيِّ اأّن  تابع كالمه وقال: عجيب كيف  ثّم  المعركة، 
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ي عندما انتبهت اإلى نف�شي، راأيت اأّنني  واأنا �  اأ�شاًل � لم اأفهم ما اّلذي ح�شل. ولكنِّ

وحدي مع حامل الال�شلكي. وكان الجميع قد تقّدموا اإلى المام! ل اأدري كيف اجتازوا 

الأ�شالك ال�شائكة وكّل الموانع! اّلذي اأعلمه فقط هو اأّنهم �  وفي مّدة ق�شيرة � كانوا 

قد هدموا كّل المتاري�س وكّل �شيء وا�شتولوا على الموقع. وهذا ما �شّل حركة العدّو. 

لقد كانت قّوات العدّو تخ�شر مع وجود قائدهم، فكيف بهم اإذا كانوا بدون قائد.

وفي منطقتنا بداأ ال�شباب الهجوم من المحاور الأخرى. وكان العدوُّ في كلِّ لحظة 

يزداد ارتباكًا وياأ�شًا. ووقعت كلُّ تلك المنطقة في تلك الليلة في اأيدينا.

كان في مقرِّ قيادة العدّو عّدة ن�شاء يعرفن اللغة الفار�شّية، وكان عملهّن ال�شتماع 

اإلينا على الال�شلكي. فاأ�شرُهّن ال�شباب. كّن يقلن: فجاأة راأينا قّواتكم و�شلت، وا�شتولت 

على المواقع واحدًا بعد  الآخر.

ب�شّدة  لني  ُيقبِّ وكان  وح�شنني  اإلّي،  القادة  اأحد  جاء  العملّيات،  يوم  �شباح  وفي 

؟! اأنت اأ�شاًل  ويقول: ماذا فعلت لقد ا�شتطعت باأقلِّ فر�شة اأن تق�شي على هذا المقرِّ

لتدري ماذا ح�شل، لقد انحلَّ خطُّ العدوِّ وداخ و�شاع، يا اإلهي، اأنت محترف، وُق�شَي 

على قيادات العدوِّ واحدًا بعد الآخر.

وكان هذا العبد هلل ل يتوّقع اأن ن�شتولي على تلك المواقع في خالل عّدة دقائق. 

وكان يقول: منذ اأن اأعطينا اأمر البدء بالمعركة، كّنا ما زلنا نح�شب اأّننا اإذا اجتزنا 

المعبر، وو�شلنا بعدها اإلى الموقع و�شربنا هناك، �شوف يطول الوقت؛ ولكّننا راأينا 

ما  وح�شل  البع�س  ببع�شها  الال�شلكّية  خطوطها  اختلطت  القيادة،  مواقع  اأّن  فجاأة 

ح�شل.
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خدمة التنظيف

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

كانت م�شوؤولّية غ�شل الأطباق في تلك الليلة على عاتق الحاّج، وكان ياأتي دوره 

في هذا العمل مّرة كّل عّدِة لياٍل.

وكان دائم الحركة، يرك�س من هنا اإلى هناك، لال�شتطالع، من اأجل ا�شتقبال 

الأمامّي،  الخطِّ  اإلى  دائمًا  ويذهب  الإجازات،  المقاتلين  واإعطاء  عين،  المتطوِّ

دوره  ُي�شّلم  اأن  ير�شى  واحدة  لمّرة  ولو  يكن  لم  ولكّنه  وعمل،  عمل  األف  وعنده 

 في غ�شل الطباق لأحد.
)1(

ال�شهرّي

ال�شفرة،  بتنظيف  الحاّج  وبداأ  والأواني،  ال�شحون  وجمعنا  طعامنا،  تناولنا 

ال�شطارة،  ب�شرٍب من  يقوم  اأن  ال�شباب  اأحد  اإلى جانبه، فحاول  الأواني  وكانت 

فت�شّلل من مكانه على مهل، وم�شى على روؤو�س اأ�شابعه اإلى خلف الحاّج وانحنى 

بهدوء واأخذ الأواني اإلى الخارج بدون اأن ُي�شدر اأّي �شوت.

كان يظنُّ اأن الحاّج لم َيرْه، مع اأّنه راآه، ولكّنه ت�شّرف كاأّنه لم َيرْه. ُكنت اأعلم 

اأّنه لن يمنعه من اأخذ ال�شحون، لقد كان اأكبر من اأن ُيف�شل اأحدًا اأمام الجمع. 

فجمع ال�شفرة وخرج �شريعًا.

لقد كان ال�شاب اّلذي اأخذ الأواني يجل�س اأمام حنفّية الماء، وقد اأراد البدء 

بالغ�شيل، فجاء الحاّج من خلفه ورفعه من كتفيه، وقّبل وجنتيه وقال: م�شاعدتك 

اإلى هنا، اأخرجَت الأواني، �شلمت يداك، والبقّية علّي.

ة على اأ�شا�شها يكون غ�شيل الأطباق وا�شتالم الطعام على عاتق اأحد ال�شباب. )1(  كانت َمهمَّ
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فقال: يا حاّج ل ُتف�شلني الآن، فقد �شّمرت عن �شاعَدّي.

اإلى  اأنت  اذهب  الحبيب،  �شّيدي  يا  ل  وقال:  الأ�شفل  اإلى  كّميه  الحاّج  له  فاأنزل 

عملك.

ولكّنه قال باإ�شرار: ل تك�شر بخاطري هذه المّرة.

ومع اأّنه لم يح�شل على نتيجة من اإ�شراره، ولكّنه لم يتراجع، وكان الحاّج اأكثر 

ي اأجر هذا العمل؟ اإّن اأجر هذا  اإ�شرارًا منه. واأخيرًا قال له: اأنت ُتريد اأن تاأخذ ِمنِّ

ي اإذا اأردت اأن اأهتّم  العمل اأكبر من ال�شتطالع، �شحيح اأّنني اأنا قائد الكتيبة، ولكنِّ

بالأعمال، ويغ�شل لي هذا �شحني وهذا ثيابي فلن اأكون عندها قائدًا!

وفي النهاية رجع الأخ وعندما عاد قال: لي�س من دون �شبب اإذا قال الحاجُّ لل�شباب 

في ليالي العملّيات: موتوا، فيموتوا.
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ال�شلة بروحّية

ال�شّيد كاظم الح�شينّي

انتهت الجل�شة وكان قد بقي �شاعة اإلى اأذان ال�شبح، وعدنا اإلى مركز الكتيبة، 

كانت  الخيمة  اإلى  و�شلت  اأن  وبمجّرد  الجل�شة.  قبل  لال�شتطالع  ذهبنا  قد  وكّنا 

الح�شين  عبد  اأن  وظننت  الأر�س،  على  فارتميت  حملي،  على  تقويان  ل  قدماي 

�شينام اأي�شًا، فخلع جواربه وخرج! فخرجت خلفه.

فوقف اأمام الحنفّية و�شّمر عن �شاعديه وبداأ بالو�شوء، و كان �شغط العمل 

تعبًا، ولم يكن من  اأكثرنا  اأن يكون  اأيِّ واحد فينا، فمن الطبيعي  اأكثر من  عليه 

هذا  كلِّ  بعد  الليل  �شالة  اأداء  على  وقدرة  معنوّيات  عنده  يكون  اأن  المحتمل 

التعب.

ر  قاوم النعا�س، كنت اأفكِّ
ُ
ي لم اأ�شتطع اأن اأ اأردت اأن اأقوم بنف�س العمل، ولكنِّ

اأن  يجب  وعندها  براأ�شه،  المحور  قائد  ُيِطلُّ  �شوف  �شاعتين  اأو  �شاعة  بعد  باأّنه 

نذهب للمراقبة ونحمل المنظار، واهلل يعلم متى نعود، وُقلت في نف�شي: يحتاج 

الإن�شان على مدى اأربع وع�شرين �شاعة لال�شتراحة. 

فدخلت اإلى الخيمة وتمّددت، وب�شرعة نمت.

وعركت جفوني،  فنه�شت  الح�شين،  عبد  الحاّج  اأيقظنا  ال�شبح  اأذان  وعند 

ي ب�شع لحظات حّتى ا�شتطعت اأن اأفتح عينّي، فنظرت اإلى وجهه!  وتطّلب الأمر ِمنِّ

لقد كان معلومًا باأيِّ روحّية �شّلى �شالته، مثل كلِّ ليلة.
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الفاكهة للجميع

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

اأحيانًا كانت تطول جل�شات الكتيبة. وذات مّرة كان القرار اأن ن�شتريح لعّدة دقائق، 

اأح�ش�شنا  لقد  ناأكله،  �شيئًا  لنح�شر  المطبخ  اإلى  اأنذهب  يا حاّج  ال�شباب:  اأحد  فقال 

ب�شعف كبير.

وبعد التفاق تقّرر اأن يذهب اأحد ال�شباب اإلى المطبخ لُيَرتِّب المو�شوع، ول اأذكر 

يخًا اأم فاكهة اأخرى؟ وقبل اأن يبداأ ال�شباب بالأكل قال له الحاّج: هل  ح�شر يومئذ بطِّ
َ
اأ

اأح�شرت اإلى كلِّ الكتيبة اأم ل؟

فارتبك ال�شاب اّلذي اأح�شر الفاكهة وتفاجاأ واأجاب: ل يا حاّج، هكذا �شوف تكون 

ُتنا كبيرة جّدًا. ِح�شّ

فقّطب عبد الح�شين حاجبيه وقال: وما الفرق بيننا وبين البقّية؟ نحن الآن نجل�س 

هنا وندر�س الخريطة والورق، ونقوم بعمل نظرّي، واأولئك �شوف ي�شرفون طاقة غدًا 

. وينُفذون داخل خطوط العدوِّ

دًا اأّنه لم يذق اأّي �شيء  ي اأذكر جيِّ وقال اأ�شياًء اأخرى لم اأعد اأذكرها الآن. ولِكنِّ

.
)1(

من الفاكهة قبل اأن ياأكل كلُّ كادر الكتيبة

ه لم يقبل. واأعطاه ل�شباب  ة اأح�شروا له “حرامًا” جديدًا، ولكنَّ )1(  لقد كان دائمًا هكذا، مثاًل ذات مرَّ

التعبئة وا�شتعمل هو “حرامًا” قديمًا لونه بائر، تمامًا مثل لبا�شه الع�شكرّي الَّذي كان م�شتعماًل.
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�شخ�شّية القيادة

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

دة فاطمة الزهراء O، وال�ّشادة من  لقد كان له تعلُّق خا�ّس بح�شرة ال�شيِّ

ب، ول اأذكر اأّنني  د ُيثير التعجُّ ذرّية ر�شول اهللP واأولدهم. فاحترامه لكلِّ �شيِّ

دخلت معه اإلى اأيِّ مكان، �شواٌء اأكان مترا�شًا اأم خيمة اأم بيتًا، اأم... اإلخ ودخل هو 

قبلي، وحّتى اإّنه كان ي�شعى دائمًا اأن ل يتقّدم علّي حّتى في الم�شير.

وذات مّرة اأردنا اأن نذهب اإلى اجتماع، وعندما و�شلنا اإلى قرب باب الغرفة 

ل.  قّدمني كالعادة اأمامه وقال: تف�شّ

ل اأنت. ي رف�شت اأن اأدخل، وُقلت له: تف�شّ ولِكنِّ

د في اأيِّ مكان.  فابت�شم وقال: اأنت تعلم اأنِّي ل اأتقّدم على ال�شيِّ

فقلت باعترا�س: هنا غير لئق اأن اأتقّدم اأنا اأّوًل!

فقال: لأجل ماذا؟

وفي  اأي�شًا،  الجبهة  في  نحن  وهنا،  القائد،  اأنت  اأقول؟  ماذا  اأعني،  ُقلت: 

ّبَهَة ومظهر القيادة. 
ُ
النهاية، يجب اأن نحفظ اأ

فتاأّنْيُت قلياًل وتابعت ب�شرعة: اإذا تقّدمت عليك، فاإّن مظهرك �شوف لن يكون 

بالم�شتوى المطلوب.

الحترام  عدم  ُي�شبِّب  اّلذي  المظهر  ذلك  اأ�شاًل  ريد 
ُ
اأ ل  اأنا  وقال:  فابت�شم 

لل�ّشادة!
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تراب كو�شك الناعم وذكرى برون�شي

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

لقد جاء القائد العاّم للحر�س الثورّي اإلى منطقتنا، قبل عملّيات �شهر رم�شان.

ة وموجعة للعدّو. وفي النهاية  وكان الحديث بين المراتب العليا عن عملّيات خا�شّ

الأئّمة  جواد  لواء  يعني  لوائنا،  اإلى  الحر�س  قيادة  ِقبل  من  العملّيات  هذه  �شندت 
ُ
اأ

)�شالم اهلل عليه(.

فهمنا  قد  وُكّنا  ا�شطرارّي،  اجتماع  عقد  اللواء  م�شوؤول  قّرر  اليوم  ذلك  وفي 

المو�شوع للتّو، فاإّن العدّو كان قد ا�شتقدم دّبابات T-72 اإلى المنطقة. وكانتا كتيبتان 

المتقّدم  ه  خطِّ خلف  علينا  الهجوم  ل�شّن  تنتظران  للعدّو  جّدًا  قوّيتان  »ميكانيكّيًا« 

قد  اأولئك  اأّن  دون  يوؤكِّ العملّيات  ا�شتطالع  �شباب  كان  وقد  الجبهة.  في  لنا  المواجه 

روا اأنف�شهم لهجوم كبير علينا في الغد. ح�شّ

كان القرار اأن يهجموا علينا غدًا وكانت دفاعاتهم محكمة اإلى حدٍّ كبير ول ُيمكن 

اختراقها، وفي هذا الحال فاإّن عملّيات �شهر رم�شان محكومة بالف�شل قبل اأن تبداأ! 

وفي الجتماع، وبعد كثير من المداولت، تقّرر اأن ُنبادر في نف�س الوقت اإلى القيام 

 72  -T�ال دّبابات  وتدمير  العدّو  قلب  اإلى  بالت�شلُّل  الليل  في  ونقوم  ا�شتطالع،  بعمل 

بعملّيات نوؤذي بها العدّو.

لقد كانت المّرة الأولى اّلتي ي�شتقدم بها العدوُّ هذه الدّبابات اإلى المنطقة، ولم 

ي�شتعملها قبل هذا في اأّية عملّيات اأخرى، ولم نكن قد تعاملنا معها قبل ذلك الوقت. 

ر بها، فيجب  ر فيها، واإذا كانت �شوف توؤثِّ وخ�شو�شّيتها اأّن قذيفة ال اآر بي جي ل توؤثِّ
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اأن نرميها من م�شافة قريبة جّدًا وُن�شيبها في مكان ح�ّشا�س اأي�شًا.

يتّم  لكي  نحتاجها،  اّلتي  القّوات  عديد  عن  اليوم،  ذلك  في  البحث  جرى 

اّلذي  الطريق  عن  البحث  جرى  كما  العملّيات،  تلك  في  للم�شاركة  ا�شتدعاوؤها 

العمل. وكان عبد  للقيام بهذا  اإلى ثالث كتائب  الأمر  ي�شلكوه، فتوّجه  اأن  ينبغي 

الح�شين قائد اإحدى تلك الكتائب. وعندما توّجهنا لال�شتطالع، كانت ابت�شامته 

الدائمة كالبحر وكان يبدو اأهداأ من الجميع.

و�شلنا اإلى مكان قريب من خّط العدّو، وكان العراقيُّون قد عملوا لمّدة اأ�شبوع 

على تدعيم هذا الخّط. وكان يوجد اأي�شًا مانع �شعب ومحكم، وهو قناة مائّية. 

وكانت تبدو للعيان موانع عديدة اأخرى، وقبل تلك الموانع، يوجد موقع ُي�شيطر 

اأمامه على طريق �شحراوّية وا�شعة وخالية. واإذا ُكّنا �شوف نحّل م�شكلة الموانع، 

فاإّننا نكون قد بداأنا، ولكّن الم�شاألة كانت مليئة بالمتاعب والم�شاكل. مع كلِّ هذه 

ال�شعاب، فقد كان ال�شباب ي�شاألون قائد الكتيبة: فقط قل لنا ماذا نفعل من اأجل 

خّط الرجعة.

اإلى قلب العدّو من اأجل القيام ب�شربة نوؤذيه بها، وكان اأهمُّ من  ُكّنا نتقّدم 

البع�س،  اأر�شد  قد  الكتيبة  قائد  كان  �شالمة.  القّوات  كلِّ ذلك هو مو�شوع عودة 

وقد قمنا ببع�س الأعمال اّلتي تنفعنا في ذلك، كما ُكّنا قد نّظمنا الأمور بناًء على 

خّطة تاأمين خّط الرجعة.

وعندما رجعنا من ال�شتطالع، كان الوقت يقترب من الغروب، فذهب ال�شباب 

اّلذين كانوا معنا لتوجيه بقّية القّوات. وذهبنا اأنا وعبد الح�شين اإلى كتيبتنا.



اأ�شاعوا  اإحداهما  نتيجة،  اإلى  الو�شول  ت�شتطيعا  لم  خَرَيان 
ُ
الأ الكتيبتان 

لغم.  على  قائدها  دا�س  اأي�شًا،  والأخرى  المحدود؛  ا�شتطالعهم  ب�شبب  الطريق 

وكلتا الكتيبتين اّت�شلتا بالال�شلكي لطلب الإن�شحاب والعودة اإلى الخلف.

كانت كتيبتنا هي الأمل الوحيد، وكان اأملنا بلطف ورعاية اأهل بيت الع�شمة 

بالغ اإذا ُقلت باأّن عبد الح�شين برون�شي كان اأكثرنا َغَرقًا 
ُ
اأ R. ول  والطهارة 



تراب كوشك الناعم و كرش برونسي    105

اأجل  الم�شير من  عّطَلنا عن  قد  كان  النطالق،  اأردنا  وعندما   .R بهم  ل  بالتو�شُّ

اأن يجد ع�شبة راأ�س. لقد كان هناك الكثير من ع�شبات الراأ�س، ولكّنه كان ُيفتِّ�س 

واحدة  اأّي  خذ  حاّج؟  يا  تفعل  ماذا  وُقلت:  ب�شرعة  اإليه  توّجهت  معّينة.  ع�شبة  عن 

ولنذهب.

حّتى اإّنني اأخذت اإحدى ع�شبات الراأ�س واأعطيته اإّياها. ولكّنه لم يقبلها. قال: اأنا 

!O اأفتِّ�س عن ع�شبة راأ�س عليها ال�شم المقّد�س ل�شيِّدتي الزهراء

رد اأن اأدخل عالمه الخا�ّس، ف�شاعدته 
ُ
وكاأّنه كان يعي�س في عالم خا�ّس به، ولم اأ

فاطمة  »يا  جميل  وبلون  اأخ�شر  بخّط  عليها  ُكتب  واحدة  وجدنا  النهاية  وفي  اأي�شًا. 

الزهراء O، اأدركيني!«. 

كانت  دقائق  وبعد عّدة  وربطها على جبينه،  فاأخذها  بالدموع،  اإغرورقت عيناه 

الكتيبة قد تهّياأت كلُّها للحركة، و�شرنا بعد وداٍع حارٍّ من ال�شباب، حّقًا! لقد ح�شل 

انقالب فينا، وكان ذكر الأئّمة R لم يفتر عن �شفاهنا.

كتيبتنا هي الوحيدة اّلتي با�شرت العمل �شّد العدّو؛ كّنا تقريبًا ثالث مئة اأو اأربع 

مئة من قّوات التعبئة، وُكّنا ن�شير بدّقة خلف بع�شنا البع�س بهدوء وبدون اأيِّ �شوت، 

باتجاه العُدّو، في تلك ال�شحراء الو�شيعة.

قنابل  العدّو  األقى  وفجاأة  الموانع،  اإلى  لن�شل  مترًا  اأربعون  تقريبًا  بقي  قد  كان 

تنوير، وكانت فوق روؤو�شنا تمامًا! كان الظالم اّلذي ُكّنا ن�شتفيد منه قد انتهى وكاأّنهم 

اأ�شواتهم و�شراخهم.  ُن�شّكله. وفجاأة ارتفعت  ُكّنا  كانوا قد راأوا طرف ال�شّف اّلذي 

وُر�شمت  المنطقة.  هدوء  وانك�شر  تباعًا،  الرمايات  اأ�شوات  ارتفعت  تمامًا  وبعدها 

عندها �شورة غير متكافئة؛ هم داخل �شدٍّ محكم وخلف الموانع، ونحن في �شحراء 

الأر�س.  جميعنا  فاأخذنا  رماياتهم.  يقينا  مرتفع  اأّي  فيها  يوجد  ل  م�شتوية  خالية 

والمتياز الوحيد اّلذي ُكّنا نملكه هو نعومة تراب المنطقة؛ بحيث اإّن ال�شباب اختبوؤوا 

�شريعًا في التراب.

دّبابات  قذائف   ،11 جي  بي  اآر  وقّوته.  اإمكانّياته  بكلِّ  علينا  يرمي  العدوُّ  كان 

المقابل  وفي  الأ�شلحة.  يملك من  كان  ما  كّل  وا�شتعمل  �شبطانات،  واأربع  �شبطانتان 
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كان عبد الح�شين قد اأعطى اأمرًا اأن ل ُنطلق ول حّتى طلقة واحدة. كان قد در�س 

. في هذه الحالة فاإّن العدّو �شوف يظنُّ اأّننا مجموعة ا�شتطالع 
)1(

الأو�شاع بدّقة

من عّدة اأفراد، و�شوف يظنُّ اأّنه قد ق�شى على الجميع. وللم�شادفة فاإّن هذا ما 

ح�شل.

�شيئًا  تقّل  بداأت  ثّم  دقيقة.  اأربعين  لمّدة  جّدًا  �شديدة  النيران  رماية  كانت 

�شّدق. لأّن 
ُ
ي لم اأكن لأ ف�شيئًا حّتى انقطعت. ُكنت ما زلت على قيد الحياة، ولِكنِّ

قد  كانوا  فقد  ليتوّقف.  يكن  لم  فاإّنه  للعملّيات،  رائحًة  ا�شتّم  قد  كان  اإذا  العدّو 

تيّقنوا باأّننا مجموعة ا�شتطالع. وهم ل يظنُّون اأّننا اأربع مئة نفر من القّوات نفذوا 

اإلى داخلهم.

الكتيبة  عن  بخبر  اآتني  قال:  الح�شين.  عبد  جانب  اإلى  تمامًا  ممّددًا  ُكنت 

واأعلمني عن الو�شع كيف هو.

فزحفت حّتى اآخر ال�شّف. كان قد ا�شت�شهد لنا ثالثة ع�شر مقاتاًل. اإّن هذا 

العدد من ال�شهداء نف�شه مع غزارة النيران اّلتي اأطلقها العدّو، وبالن�شبة لمو�شعنا 

المك�شوف اّلذي كّنا فيه، ُيعتبر بحدِّ ذاته معجزة. وكانت جراح البع�س �شديدة 

جّدًا. ولكّن كّل واحد منهم �شّمم على اأن ل يرتفع �شوت تاأوُّهه. حّتى اإّن اأحدهم 

كان من �شّدة جراحه قد و�شع ذراعه بين اأ�شنانه ي�شّد عليه من �شّدة الألم حّتى ل 

يرتفع �شوته. ففككت له الكوفّية اّلتي حول عنقه وو�شعتها بين اأ�شنانه واأخرجت 

.
)2(

ذراعه بكلِّ �شعوبة

، وكان �شحيحًا و�شالمًا، فاأخذته 
)3(

وكان قد وقع نظري على ح�شين جوانان

اإلى اآخر ال�شّف، وُقلت له: انتبه جّيدًا اأن ل ترتفع اآهة من اأحد ال�شباب.

)1(   لقد كان في اأ�شعب الظروف، ومع حر�شه ال�شديد على حياة ال�شباب، لم يفقد ال�شيطرة على 

ة، وفي تلك الأحوال كان يختار اأف�شل الحلول.  الأو�شاع ول مرَّ

قد دخلت عميقًا في جلد  اأ�شنانه  راأيت مكان  الخلف،  اإلى  ان�شحبنا  التالي عندما  اليوم  وفي    )2(

ة ال�شغط.  ذراعه ولحمه من �شدَّ

)3(  كان قائد محاور الجي�س الخام�س “ن�شر”، وهو اأحد معاوني ال�شهيد برون�شي الَّذي حّلق بعدها 

اإلى ال�شماء �شهيدًا مثل قائده.
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ف�شاأل: األ تعرف ماذا ُيريد الحاّج اأن يفعل؟

ب: هذا ل يحتاج اإلى �شوؤال، طبعًا �شوف نن�شحب. فُقلت بتعجُّ

فقال: والعملّيات ماذا نفعل بها؟

ُقلت: يا رجل! العملّيات في هذه الأو�شاع، تعني النتحار!

ولم اأنتظر �شوؤاًل اآخر، فعّدت زاحفًا اإلى اأّول ال�شّف، اإلى المكان اّلذي كان فيه 

بطنه،  على  ممّددًا  كان  لأّنه  نائم،  اأّنه  اإليه  الناظر  اإلى  ُيخّيل  وكان  الح�شين،  عبد 

راأ�شه،  وا�شعًا جبهته على ظاهر يديه ول يتحّرك، فناديته ب�شوٍت منخف�س، فرفع 

فُقلت: يبدو اأّنك ل ُتريد الن�شحاب؟

، ثّم اأتممت كالمي وُقلت: ماذا ُتريد اأن تفعل 
)1(

لم يُقل �شيئًا، فاأثارتني برودة دمه

يا حاّج؟

بالخريطة  علم  لك  اأنت  نفعل؟  ماذا  د  �شيِّ يا  قل  حزين:  وب�شوٍت  بهدوء  فقال 

جات والبو�شلة واأ�شول الحرب وتعرف مثل هذه الأ�شياء! والتعرُّ

معلوم،  ح�شنًا،  ر:  فكِّ
ُ
اأ اأن  بدون  فُقلت  لي،  بالن�شبة  عجيبة  كالمه  طريقة  كانت 

نرجع.

فقال ب�شرعة: ماذا؟!

ر بالأو�شاع وباألم الجرحى، فُقلت بثقة اأكبر: نرجع. فكِّ
ُ
كنت اأ

فقال: وهل ُيمكن اأن نرجع؟!

فاأجبته ب�شرعة قائاًل: وهل يمكن اأن ننفذ من هذا ال�شدِّ اللعين؟!

رًا بداأت بتو�شيح المطلب: كان لدينا طريقان  ولم يُقل �شيئًا، وحّتى يكون كالمي موؤثِّ

ل اأكثر، ولأّننا انك�شفنا، ما جعل العدّو منتبهًا ِجّدًا، فقد �ُشّد هذان الطريقان.

اأ�شرت اإلى �شاعتي وتابعت: اإّن القائد نف�شه قال: اإذا لم ت�شتطيعوا عمل �شيء اإلى 

ال�شاعة الواحدة، فعودوا؛ والآن اأ�شبحت ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف. وفي هذه 

ة،  ا�س وُيريد اأن يتَّخذ قرارات هامَّ )1(   في الحقيقة اإّن برودة دمه كانت فقط عندما يكون في و�شع ح�شَّ

اأيِّ واحد، بل كان  ح�ّس باأنَّ هناك خطر على حياة القّوات فاإنَّه يكون اأكثر ثورة من 
َ
اأ اإذا  ه كان  ولكنَّ

ُي�شبح في و�شع اآخر، حتَّى اإنَّه ين�شى الموقع والمكان، ولإتمام هذه الخاطرة اأ�شير اإلى هذه النقطة.
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الدقائق المعدودة ل ن�شتطيع عمل اأيِّ �شيء.

ولأنِّي نطقت با�شم القائد ظننت اأنِّي قد و�شعت يدي على نقطة ح�ّشا�شة، فقد 

ُكنت اأعلم اأّنه ُيطيع المراتب الأعلى منه في اأ�شعب الظروف. وفي اأح�شنها، اأي: 

حّتى في الأوقات اّلتي ُكّنا نقتحم  فيها موقعًا عراقّيًا وننفذ اإلى عمق موا�شعهم. 

وُكّنا ن�شتقرُّ فيه، كانوا في المراتب الأعلى منه ُيكلِّمونه بالال�شلكي ويقولون: يجب 

اأن تعودوا.

د. والآن ُكنت اأنتظر رّد فعله. قال:  في تلك الظروف كان يعود بدون اأيِّ تردُّ

هذا راأيك؟

�شاألت: وهل لك راأي اآخر؟

فبقي �شاكتًا للحظات. وكان يبدو عليه كاأّنه �شوف يبكي، قال: اأنا عقلي مقفل 

. ل اأ�شتطيع اأن اأ�شل اإلى حلٍّ

ما زلت اأذكر بدّقة اأّنه كان وا�شعًا وجهه على تراب كو�شك الناعم والرملّي، 

ُكنت اأنتظر نتيجة المداولة اّلتي جرت بيننا.

�شاكت،  هو  وكان  ياأكلني،  القلق  وكان  تباعًا،  اللحظات  تم�شي  كانت  هكذا 

هكذا! ول يتكّلم ف�شاألته: اإذن ماذا نفعل يا حاّج برون�شي؟

حّتى اإّنه لم ُيحّرك نف�شه، فُقلت بع�شبّية: يا حاّج الجميع ينتظرون، ُقل ماذا 

ُتريد اأن تفعل؟!

اأي�شًا، وكاأّنه لي�س في هذا  اأ�شمع �شيئًا، وكّررت �شوؤالي عّدة مّرات  اأي�شًا لم 

ر  كرِّ
ُ
اأ اأن  اأردت  اآخر؟  اأّي �شيء  اأو  اأّنه قد فقد �شمعه  العالم، ف�شككت للحظة في 

�شوؤالي، فجلب انتباهي �شوت اآهة خفيفة، كان ال�شوت ياأتي من الخلف، فزحفت 

. ب�شرعة اإلى و�شط ال�شفِّ

م�شت ع�شر دقائق تقريبًا، وفي هذه المّدة اأتيت ثالث مّرات اإلى ناحية عبد 

انتباهي وحوا�ّشي  يزدادان في كلِّ لحظة، فكلُّ  وا�شطرابي  قلقي  الح�شين. كان 

عند �شبابنا المقاتلين، ول اأدري ما اّلذي اأ�شابه، فهو ل يردُّ جوابي، فُقلت بغيظ: 

ما هذا الو�شع يا حاّج؟ ُقل �شيئًا! 
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لم يُقل اأّي �شيء، وعندما اأتيت باتجاهه اآخر مّرة، رفع راأ�شه دفعة واحدة، فلم 

اأ�شاًل، كان قلبي فقط ينب�س ب�شرعة، وب�شرعة  اأنظر  اإلى وجهه بدّقة، بل لم  اأنظر 

اأكثر كنت اأتمّنى اأن نخل�س من هذا الو�شع وباأ�شرع وقت، ولم يكن العدوُّ ليبقى بدون 

اأو يرمي  واأحيانًا قذيفة هاون  قنبلة م�شيئة،  اأخرى يرمي  اإلى  مّدة  عمل، فكان من 

طلقة من نوٍع اآخر.

كان  دقائق،  عّدة  قبل  هو  عّما  يختلف  �شوته  وكان  الح�شين،  عبد  تكّلم  واأخيرًا 

دًا ماذا  د كاظم! ا�شمع جيِّ ة، تمامًا مثل من كان قد بكى ب�شّدة، وقال: �شيِّ فيه غ�شّ

�شاأقول.

ُكنت  اأخَرَيْين(، فقد  اأذنين  اأذنان، فا�شتعرت  لي  المعروف )كان  القول  وح�شب 

وع�شرين  اأربع  على  حوا�ّشي  وا�شتجمعت  تكليفنا.  اأمر  يح�شم  �شوف  باأّنه  يقين  على 

قيراط لأ�شمع كالمه، فقال: اذهب اإلى الأمام.

فدارت عيناي في راأ�شي وُقلت: اأذهب اإلى الأمام لماذا، ماذا اأفعل؟!

، يعني عند اأّول �شخ�س. قوله لك بدّقة؛ اذهب اإلى اأّول ال�شفِّ
ٌ
فقال: افعل ما اأ

ذلك  من  ترجع   ، ال�شفِّ اأّول  اإلى  ت�شل  عندما  وتابع:  الأيمن  جانبه  اإلى  واأ�شار 

الموقع تمامًا باتجاه يمينك، تُعد خم�شًا وع�شرين خطوًة. 

�شكت هنيهًة، ثّم قال موؤّكدًا: اح�شب بدّقة! ها!

ُكنت ماأخوذًا ومبهوتًا، ُكنت فقط اأنظر اإليه، ثّم قال: عندما تنتهي من عّد الخم�س 

وع�شرين، �شع عالمة هناك، ثّم ارجع وخذ ال�شباب خلفك اإلى هناك.

ظننت للحظة اأّنه يمزح! ولكّنه كان ِجّدّيًا جّدًا، كان ِجّدّيًا ومطمئّنًا اأي�شًا ب�شكل 

كامل. ثّم تابع كالمه: وعندما ت�شل اإلى هناك وت�شع قدمك عند العالمة اّلتي هي 

اأنا  هناك  مترًا.  اأربعين  العدوِّ  في عمق  تقّدم  وع�شرين خطوًة،  الخم�س  على طرف 

بنف�شي اأقول لل�شباب ماذا �شوف يفعلون.

ذ اأوامره. كلُّ حرف  نفِّ
ُ
لم اأتحّرك من مكاني، كان ينظر اإلّي وحتمًا كان ينتظر اأن اأ

من حروفه، كان ير�شم داخل ذهني عالمة �شوؤال كبيرة، فُقلت: هل تعرف ماذا تفعل 

يا حاج؟
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ف�شاأل بانزعاج: هل �شمعت ما ُقلت؟

ُقلت: لل�شمع! نعم �شمعت، ولكن....

ذ الأوامر اّلتي ُقلتها لك. فقاطع كالمي، وقال: اإذن اأ�شرع ونفِّ

اأنت  هل  حاّج!  يا  باعترا�س:  وُقلت  نف�شي،  منعت  ي  ولكنِّ �شوتي،  يرتفع  كاد 

منتبه اأ�شاًل لما تقول؟

عطه فر�شة وتابعت كالمي: اإّن هذا العمل هو النتحار، انتحار مح�س!
ُ
ولم اأ

ذ الأوامر. فقال: باإ�شرار: نفِّ

لهذا  رّبما  لي�شتوعب،  عقلي  يكن  لم  المو�شوع،  اأه�شم  اأن  حاولت  مهما 

تخا�شنت، ونظرت في عينيه وُقلت: ُقل اأمر النتحار هذا لغيري.

كلمة  ول  تُقل  ول  ذ،  ُتنفِّ اأن  واجبك  واأنت  لك،  الأمر  هذا  اأعطيت  لقد  قال: 

واحدة. 

هذه  حّتى  اأَر  فلم  تخا�شن،  اأي�شًا  هو  وكاأّنه  وباإ�شرار،  ِجّدّية  لهجته  كانت 

اليوم قد علقت في ظروف  ُكنت  ي  ولكنِّ التعامل،  اأ�شلوب في  اللحظة منه هكذا 

بكلمة. فذهبت زحفًا  اأنطق  ولم  اأوامره.  ذ  نفِّ
ُ
اأ اأن  اإّل  ولم يكن عندي حلٌّ  ئة،  �شيِّ

، وهناك وقفت وا�شتدرت لجهة اليمين وبداأت بعّد الخطوات،  حّتى طرف ال�شفِّ

واحد، اثنان، ثالثة، اأربعة.....

مع اأّن ذهني وفكري اأ�شابه خد�س، فقد �شعيت اأن اأعّد بدّقة، ثّم وقفت على 

فاأح�شرت  الكتيبة،  باتِّجاه  وعدت  عالمة  فو�شعت  خطوًة.  وع�شرين  الخم�س 

اأربعين  التالي، تقّدم لم�شافة  بالأمر  ثّم فّكرت  اإلى تلك العالمة.  الجميع خلفي 

المجموعات  وقادة  الف�شائل  قادة  بم�شاعدة  الكتيبة  فاأخذت   . العدوِّ بعمق  مترًا 

معه  وكان  بنف�شه.  اأتى  قد  فراأيته  الأمام.  اإلى  مترًا  الأربعين  الم�شافة  تلك  اإلى 

د وقال: هل   واأربعة،  اأو خم�شة رماة اآر بي جي اآخرون. فنظر اإلى ال�شيِّ
)1(

د ال�شيِّ

اأنت حا�شر للرماية؟

قال: نعم يا حاّج.

)1(  رجل عجوز من خرا�شان كان له مهارة كبيرة في الرماية واإ�شابة العدّو بالآر بي جي.



تراب كوشك الناعم و كرش برونسي    111

ف باتِّجاه اإ�شارتي باإ�شبعي  فقال عبد الح�شين: بمجّرد اأن اأقول: اأهلل اأكبر؛ ُتهدِّ

وترمي اإلى نف�س الجهة.

وكاأّن الرجل العجوز قد ُبهت، فقال بهدوء وحيرة: نحن ل نرى اأّي �شيء يا حاّج! 

اإلى اأين نرمي؟

فقال: ما دخلك اإلى اأين ترمي؟ فقط ارم اإلى تلك الجهة.

التكبير،  ت�شمعوا �شوت  اأن  بمجّرد  اأنتم  اأي�شًا:  الباقين  بي جي  الآر  لرماة  وقال 

د اإلى نف�س الجهة. ارموا وراء ال�شيِّ

فالتفت اإلّي وتابع: اأنتم اأي�شًا فورًا اإبدوؤوا الهجوم مع بقّية ال�شباب.

ُكنت مازلت لم اأتنازل. فُقلت برجاء: تعال لنعود يا حاّج، اأنت تدفعهم الى القتل 

هنا!

فقال ببرودة اأع�شاب: لقد �شبق ال�شيف العذل. 

. د هل اأنت م�شتعدٌّ د رامي الآر بي جي وقال: يا حبيبي يا �شيِّ فالتفت اإلى ال�شيِّ

. فقال العجوز: م�شتعدٌّ م�شتعدٌّ

�شاأل: هل فتحت الأّمان؟

قال: نعم يا حاّج.

فرفع عبد الح�شين راأ�شه اإلى ال�شماء. نظر اإلى هذا الطرف واإلى الطرف الآخر 

ة. وقراأ دعاًء باإخفات. وفجاأة ارتفع زئيره اإلى ال�شماء؛ اهلل اأكبر! بنظرة خا�شّ

لقد كّبر بطريقة بدا وكاأّنه ُيريد اأن ُيطّير النوم من اأعين كلِّ من في الأر�س. وفورًا 

د: يا ح�شين، ثّم رمى. هتف ال�شيِّ

وبال  وفورًا  المنطقة.  نيرانها  واأ�شاءت  ودّمرتها  جند  حاملة  قذيفته  فاأ�شابت 

اهلل  بنداء  الهجوم  ال�شباب  بداأ  مبا�شرة  وبعدها  اأخرى  قذائف  خم�س  رموا  فا�شلة 

اأكبر.

يلحقوا  اأن  ال�شباب  بع�س  واأراد  بنابله،  حابله  اختلط  العدوُّ  ينتبه  اأن  وقبل 

�شوا على دّبابات ال�T 72، نحن طوينا كّل  ين ف�شرخ بهم عبد الح�شين: فتِّ بالعراقيِّ

هذه الم�شافة من اأجلها.
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واأخيرًا و�شلنا اإلى الهدف، وعندما وقعت عيناي على تلك الدّبابات الفولذّية، 

اللحظات  تلك  في  �شرورًا.  ي  ِمنِّ اأقّل  ال�شباب  يكن  ولم  الفرح.  من  �شاأطير  ُكنت 

اأح�ش�شت بالندم على الكالم اّلذي ُقلته لعبد الح�شين.

وق�شينا على هذه الدّبابات، وفي تلك اللحظات ال�شعيدة نظر عبد الح�شين 

د يا حبيبي، هذه هي دّبابات T  72 اّلتي يقولون باأّن  د وقال: انظر يا �شيِّ اإلى ال�شيِّ

ر بها.  القذيفة ل توؤثِّ

وكانت  بها.  ر  توؤثِّ لم  ولكّنها  اآر بي جي،  واأطلق طلقة  اإحداها  باتِّجاه  فهّدف 

نف�س الم�شكلة قد ح�شلت مع ال�شباب الباقين. ثّم اأَتْوا اإليه وقالوا له باعترا�س: 

نحن نرمي هذه الدّبابات ولكن جميع طلقاتنا تذهب هدرًا، ماذا نفعل؟ 

فقال لهم ما بين الجدِّ والمزاح: اإذن لماذا �شنعكم اهلل العاِلم؟ ح�شنًا انطلق 

اإلى اأعالها وارم قنبلة يدوّية في برجها، واذهب اإلى م�شافة قريبة منها وا�شرب 

جنازيرها.

واأخذ هو قاذف اآر بي جي واتجه ناحية الدّبابات. وقال وهو ذاهب: في النهاية 

يجب اأن ُنفّجر هذه الدّبابات؛ لأّنهم جمعوها هنا �شّد الإ�شالم.....

اإلى  عودتنا  وكانت  كامل.  ب�شكل  مدّرعتين  كتيبتين  دّمرنا  الليلة  تلك  في 

موقعنا، وقت اأذان ال�شبح. 

وبعد اأن �شّلينا، ارتمى كلُّ واحد مّنا اإلى ناحية ونام من كثرة التعب، وتمّددت 

ر في اأوامره ليلة اأم�س. اأنا اإلى جانب عبد الح�شين وغفوت واأنا اأفكِّ

ا�شتيقظت من �شّدة حرارة ال�شم�س، وُكنت قد نمت لمّدة �شاعتين. وُكنت ما 

زلت اأح�سُّ بالتعب عندما ناداني عبد الح�شين، فُقلت ب�شرعة: نعم حبيبي، ماذا 

ي؟ ُتريد ِمنِّ

ي اإلى قطعة  فاأ�شار اإلى رقبته وقال بلهجة كاأّنه يتاأّلم: اأخرج هذه، فانتبهت لتوِّ

وحل ياب�شة كانت قد الت�شقت في رقبته، وقد غارت داخل جلده ولحمه! فتفاجاأت 

وُقلت بتعّجب: ما هذه؟

قال: من �شّدة التعب لم انتبه اإلى ما تحت راأ�شي، فالت�شقت قطعة الوحل هذه 
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في رقبتي ولم اأح�ّس بها، والآن تراها بهذه الحال.

اأقف،  اأن  اأردت  �شيئًا.  ُيبد  لم  ولكّنه  كثيرًا  تاأّلم  لقد  كان،  �شكل  باأيِّ  فاأخرجتها 

فتذّكرت ليلة الأم�س، وكاأنِّي ُكنت في حلم جميل، حلم جميل وله طعم الجّنة.

كان عبد الح�شين ُيريد اأن يقف، فاأم�شكت بيده، فالتفت اإَلّي، فغرقت في عينيه، 

فُقلت واأنا اأماأمئ: في الحقيقة اإّن مو�شوع ليلة اأم�س يلحُّ علّي ب�شوؤال كبير.

ف�شاأل متجاهاًل: اأّي مو�شوع؟

اأّنك ل تفهم ماذا ح�شل، ما هو مو�شوع هذه الخم�س  فُقلت بانزعاج: ل تّدعي 

وع�شرون خطوًة اإلى اليمين واأربعون مترًا اإلى الأمام؟

د يا حبيبي هّيا نذهب �شوف نتاأّخر، لي�س لدينا مّت�شع  فقام من مكانه، وقال: يا �شيِّ

من الوقت من اأجل هكذا اأ�شئلة واأجوبة.

ريد 
ُ
ي اأم�شكت به وُقلت: ل! الآن اأ ريد، ولِكنِّ

ُ
ريد اأو ل اأ

ُ
فقمت من مكاني، اإن ُكنت اأ

اأن اأعرف ما هو المو�شوع.

ُكنت اأعرف مدى تعلُّقه بي، وعلى هذا الأ�شا�س تجّراأت واأ�شررت، فاأراد اأن يقول 

وقال:  اأحوالنا  عن  و�شاألنا  حارٍّ  ب�شكل  ف�شّلم  اأطّل.  قد   
)1(

ظريف بال�شيِّد  واإذا  �شيئًا 

�شلمت اأياديكم، لقد اأبدعتم ليلة اأم�س! 

ولم ينتظر عبد الح�شين المجامالت، فالتفت اإلّي وقال: هّيا بنا نذهب يا �شيِّد؟

واأن  العدّو،  فيها  نوؤذي  عملّية  كلِّ  بعد  نذهب  اأن  العادة  علينا ح�شب  يجب  وكان 

وُكنت  المعركة،  اأر�س  على  زالوا  ما  �شهداء  اأو  جرحى  عن   � يوجد  كان  اإن   � ُنفتِّ�س 

منزعجًا ِجّدًا من تملُّ�س عبد الح�شين وعدم اإجابته لي، فُقلت ب�شيق وتاأفُّف: هذا هو 

الحاّج برون�شي، اذهب معه.

د  فابت�شم عبد الح�شين وقال لي: اأنت تذكر تلك الأماكن اأف�شل، يا حبيبي يا �شيِّ

الأف�شل اأن تذهب اأنت.

فقلت وقلبي حزين: ل يا حاّج! نحن الآن لم نعد محاّلً لحفظ الأ�شرار، لأجل هذا، 

حات في الكتيبة، ومن بعد ذلك حلَّقت روحه  )1(    رجل دين، مقامه عالي، وهو م�شوؤول وحدة الم�شفَّ

ال�شريفة والتحقت بال�شهداء، )اأ�شعد اهلل روحه(.
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من الأف�شل اأن ل اأذهب.

فقاَطَعنا ظريف قائاًل: اأنا الآن لي�س عندي علم بما تقولون اأنتم الكبار، ولكّن 

الحاّج برون�شي يقول الحّق.

د برون�شي عندما تكون قّواتنا  وتابع حّتى يكون مقنعًا اأكثر: اأنت تعلم اأّن ال�شيِّ

في خطر فاإّنه ُي�شبح ح�ّشا�شًا ِجّدًا ول يبقى في ذهنه �شيء عن المكان، اإذن! حّتى 

ل نتاأّخر، تحّرك ب�شرعة ولنذهب.

بعدها لم اأقل �شيئًا. ف�شار ظريف و�شرت اأنا خلفه.

وكانت  جانبه.  اإلى  وجل�شت  الع�شكرّية،  ال�شّيارة  ِمْقَود  خلف  ظريف  جل�س 

ُترافقنا ثالث �شّيارات ع�شكرّية اأخرى، واتجهنا ب�شرعة اإلى منطقة العملّيات.

توّقف  لظريف:  فُقلت  اأم�س.  ليلة  به  علقنا  قد  كّنا  اّلذي  المكان  اإلى  و�شلنا 

هنا.

التي  ال�شائكة  الأ�شالك  من  الكثير  الكثير  اأمامنا  وكان  ونزلت،  فتوّقف، 

ُو�شعت ب�شكل حلقات �شعبة العبور، والكثير من الموانع الأخرى، واأنا ماأخوذ بهذا 

اأم�س )اذهب خم�شًا وع�شرين  اأوامر عبد الح�شين ليلة  المنظر! عندها تذّكرت 

خطوًة اإلى اليمين(.

وب�شرعة نظرت اإلى يميني، فتجّمدت في مكاني!

وبعد لحظة من الذهول، اأخذت بالم�شير وعّد الخطوات، فكنت اأعدُّ الأرقام 

لحظ اأن الآخرين معي ي�شمعونني: واحد، اثنان، ثالثة، 
ُ
ب�شوت عاٍل وبدون اأن اأ

اأربعة.....

تمامًا، وعندما انتهت خم�س وع�شرون خطوًة من الأ�شالك ال�شائكة الم�شنوعة 

ق!  يِّ ، و�شلت اإلى معبر ترابيٍّ �شَ ب�شكل حلقات �شعبة العبور والموانع الأخرى للعدوِّ

واإيابهم،  ذهابهم  اأجل  من  العراقيُّون  �شنعه  قد  كان  المعبر  هذا  اأّن  وفهمت 

اأن  وبدون  بال�شبط!  المعبر  هذا  من  باتجاههم  عبرنا  ونحن  لآلّياتهم.  وطريقًا 

اأنتبه و�شعت اإ�شبعي على فمي وُقلت بهم�س: اهلل اأكبر!

فنّبهني �شوت »ظريف«، و�شاألني بتعّجب: لماذا اأنت منفعل هكذا يا�شيِّد؟ هل 
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ح�شل �شيء؟

، وبداأت من  وكاأّنني لم اأ�شمع �شوته، توّجهت اإلى الأمام، يعني باتجاه عمق العدوِّ

جديد اأُعّد الأمتار.

ِعّدة  بعد  تمامًا  وت�شل  الموانع،  وتنتهي  الجهة،  تلك  في  مترًاًً  خم�شين  اأربعين، 

د  اأمتار اإلى موقع، وتوّجهت اإلى الأمام اأكثر، لقد كانت حاملة الأفراد اّلتي اأ�شعل ال�شيِّ

فيها النيران ليلة اأم�س، حاملة اأفراد القيادة، وذلك الموقع كان اأي�شًا موقع القيادة، 

اأّن  بعد  فيما  وعلمت  جي.  بي  اآر  قذائف  بِعّدة  الهجوم  اأّول  في  ال�شباب  دّمره  اّلذي 

ثمانية اأو ت�شعة من اأع�شاء القيادة كانوا قد و�شلوا اإلى الدرك الأ�شفل من النار داخل 

هذا الموقع!

كان »ظريف« يتبعني خطوة بخطوة، ثّم انتبهت اإليه، وهو ينظر اإلّي فاتحًا عينيه 

د، ما المو�شوع؟! وقال: اأ�شبحت غير طبيعّي ب�شكل كبير يا �شيِّ

نظرة  وكانت  المكان،  في ذلك  يكن طبيعّيًا. فجل�شت  لم  اإّن حالي  الحقيقة  في 

خبرك 
ُ
ظريف مليئة بالت�شاوؤل. فُقلت بهدوء: وّزع الأعمال على ال�شباب، وتعال اأنت لأ

بما جرى.

اأم�س،  ليلة  عملّية  ة  بِق�شّ الأنحاء  من  نحو  باأيِّ  فاأخبرته  ب�شرعة،  وعاد  فذهب 

وب�شوت  ب  بتعجُّ يقول  الأحيان  بع�س  في  وكان  اأي�شًا غير طبيعّي.  هو  واأ�شبح حاله 

عاٍل: اهلل اأكبر!

راأيك؟ كيف  ما هو  الآن  �شاألته:  اآخرها،  اإلى  اأّولها  الق�شّية من  اأخبرته  وعندما 

عرف عبد الح�شين هذه الأ�شياء؟

فبكى وقال: يجب اأن نتوّقع اأكثر من هذا من ذلك الرجل، ب�شبب كلِّ هذا الع�شق 

.... والإخال�س اّلذي يملكه، وهو قطعًا تلّقى اأوامره من العالم الُعْلويِّ

 . الحدِّ اإلى هذا  اأ�شبحت ح�ّشا�شًا  ُكنت  لما  لي،  ُيف�َس  لم  الأوامر  �شّر هذه  اأّن  لو 

ي الآن اأعدُّ اللحظات لأرى عبد الح�شين باأ�شرع وقت ممكن. فُقلت لظريف ونحن  ولكنِّ

في طريق العودة: لن اأهداأ حّتى اأعرف عمق ما جرى.

فقال: لنذهب معًا اإليه ون�شاأله.
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ُقلت: ل، اأنت يجب اأن ل تاأتي، اأنا عالم اأكثر بُخلق واأخالق قائدي، اإذا فهم 

اأ�شرار هذه الأوامر في نف�شه، ول ُيف�شيها  اأّنك على علم، فلي�س بعيدًا اأن ُيخفي 

اأبدًا.

د، هذا اأف�شل. فقال: اأنت تقول الحّق يا �شيِّ

ثّم بعد ذلك تقول  اّلذي ح�شل،  ت�شاأله ما  اأنت �شوف  تابع:  ثّم  فتمّهل قلياًل 

لي.

وبمجّرد اأن و�شلنا اإلى موقعنا، ذهبت راأ�شًا اإليه، كان يجل�س وحده في مترا�س 

الأجوبة  فرّتبت  العمل،  نتيجة  عن  �شاألني  ثّم  ينتظرني،  وكاأّنه  الكتيبة،  قيادة 

واأخبرته عن كلِّ �شيء ب�شرعة، ثّم جل�شت قبالته ولم اأعطه مهلة اأخرى، و�شاألته 

بال مقّدمات: ماذا ح�شل ليلة اأم�س؟

ف�شرد، فقلت بكلِّ اإ�شرار وعناد: لن اأقوم من مكاني قبل اأن تخبرني، اأعني 

اأ�شاًل لن يهداأ لي بال.

دًا، ولن يخذلني. ثّم اأخذ اإ�شراري يعطي  كنت اأعلم اأّنه يعمل ح�شابًا لكوني �شيِّ

نتيجة، فقد امتالأت عيناه فجاأة بالدموع، وقال بتاأّوه: ح�شنًا �شوف اأخبرك.

وكاأنِّي ُكنت قد ملكُت الدنيا، ففّكرت اأّنه �شوف ُيف�شي لي اأ�شرارًا اأزلّية واأبدّية، 

وقد تمّلكني حينئذ اإح�شا�س عجيب.

وحاله  ف�شكله  وجهه،  بنورانّية  ماأخوذًا  ُكنت  ح�شل،  ما  برواية  بداأ  وعندما 

ر الإن�شان بال�شماء، وبالجّنة، وُيمكن اأن ُيفهم حينئذ كيف ل يعرف الإن�شان  ُيذكِّ

راأ�شه من قدميه. فقال ب�شوٍت حزين: ُكنت قد قطعت الأمل عندما انك�شف اأمر 

ِلنُعْد؛  اأي�شًا:  لي  اأنت  قولك  وحين  ال�شعبة.  الظروف  تلك  في  ووقعنا  العملّية، 

قفل عقلي( 
ُ
انقطع اأملي اأكثر واأكثر، وعندها لم َيُعد عقلي ُيفرز وكما يقولون )اأ

بو�شائل  ل  التو�شُّ ي لي، وكما كان دائمًا، هو  المتبقِّ الوحيد، والطريق  اأملي  ولكّن 

الفي�س الإلهّي. في تلك الحال، وبهذه النف�شّية، و�شعت وجهي على التراب الناعم 

دة فاطمة الزهراء  لتلك المنطقة واأخذت اأتو�ّشل بالوجود المقّد�س لح�شرة ال�شيِّ

.O
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خبرها باأ�شراري وحاجاتي. في الحقيقة 
ُ
دة واأ ناجي تلك ال�شيِّ

ُ
اأغم�شت عيني واأنا اأ

اإنِّي لم اأفهم نف�شي حينئذ. بل اأح�ش�شت فقط باأّن دموعي تنهمر بغزارة. وبكلِّ كياني 

المهالك  ومن  المهلكة،  هذه  من  ُيخرجونا  واأن  الطريق  لنا  حوا  يو�شِّ اأن  ريد 
ُ
اأ ُكنت 

ونا. التالية في حال خ�شرنا في هذه العملّية، واأن ياأخذوا بيدنا وينجُّ

يهب  ملكوتيٌّ  �شوت  دة،  �شيِّ �شوت  �شمعي  اإلى  فجاأة  و�شل  الحال،  تلك  في  واأنا 

لت علّي: اأيُّها القائد!  لالإن�شان األف روح جديدة. وتف�شّ

في هذه  علّي:  لت  وتف�شّ القائد«  »اأيُّها  لفظ  بنف�س  نادتني  دة  ال�شيِّ تلك  اأّن  اأعني 

الأوقات عندما تتو�ّشلون بنا هكذا، نحن اأي�شًا ناأخذ بيدكم، ل تنزعج!

اأ�شبح �شوته مرتجفًا ب�شكل عجيب، واأي�شًا امتالأت عيناه بالدموع، وتابع: اإّن كّل 

ما ُقلته لك ليلة اأم�س اذهب خم�شًا وع�شرين خطوة اإلى اليمين وكّل ما ُقتله كان كلُّه 

دة. ثّم ُقلت بالتما�س: يا فاطمة الزهراء O، اإذا ُكنت اأنت فلم  بتوجيه تلك ال�شيِّ

ل ُتظهرين نف�شك؟!

لت: لي�س الآن وقت هذا الكالم، الأوجب اأن تقوم بعملك. فتف�شّ

ثّم  عاٍل.  ب�شوت  بالبكاء  فاأجه�س  نف�شه،  ي�شبط  اأن  الح�شين  عبد  ي�شتطع  ولم 

اأخرج اآهة من �شدره وقال: لو اأّنك ُكنت تنظر ليلة اأم�س تحت وجهي، لقد اأ�شبح ذلك 

التراب الناعم وحاًل من �ِشّدة بكائي...

بهذه  اأحدًا  ُتخبر  اأن  اأر�شى  ل  د!  �شيِّ يا  قال:  الطبيعّية  حالته  اإلى  عاد  وعندما 

الق�شّية! 

ُقلت: يا رجل، عندما ُكنت قد ذهبت قبل قليل مع »ظريف« اإلى الخطِّ الأمامي، 

اأّن هذه  نعلم  ُكّنا  اأوامرك،  تاأخذ  ُكنت  اأين  نين من  كّنا متيقِّ العملّيات،  وراأينا مكان 

الأوامر لي�شت اأوامرك.

ف�شاأل: هل تقول لي ماذا راأيتم؟

خِف منه قيد �شعرة. فقال: كنت مطمئّنًا اإلى اأّنني اآخذ 
ُ
فاأخبرته بكلِّ ما راأيته ولم اأ

اأوامري من مكان �شحيح.

كان خبر العملّية قد ذاع ب�شرعة وكاأّنه �شوت قنبلة. وو�شل خبره اأي�شًا اإلى خلف 
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الجبهة. 

ما زلت اأذكر في ذلك اليوم، وقد اأتى ِعّدة �شحافيين، وِعّدة قادة من المراتب 

روا كّل  العليا اإلى عبد الح�شين ي�شاألونه: يا حاّج برون�شي كيف ا�شتطعتم اأن ُتدمِّ

هذه الدّبابات باأقلِّ الخ�شائر؟!

وا�شاألوا  اذهبوا  يكن عملي  لم  وهدوء: هذا  اأع�شاب  برودة  بكلِّ  ُيجيب  كان 

.
)1(

�شباب التعبئة وقائدهم الأ�شلّي

اأمر العملّية كان  اإّن كّل  فكانوا يقولون: ولكّننا �شاألنا �شباب التعبئة، فقالوا: 

د برون�شي. من ال�شيِّ

في�شحك ويقول: اإّنهم متوا�شعون.

اإلى نتيجة. فعبد الح�شين لم يتفّوه ول بكلمة ولم  ولكّن اإ�شرارهم لم ي�شل 

ُيف�ِس �شّر العملّية ل هناك ول في اأيِّ مكان اآخر.

�شرُّ  هو  ما  لي�شاأل:  »كربال«  قاعدة  من  جاء  اّلذي  بور«  »غالم  د  ال�شيِّ حّتى 

توفيقكم؟

فقد كان الجواب الوحيد اّلذي كان عبد الح�شين ُيجيبه هو: اإّن �شّر توفيقنا، 

هو م�شاعدة ورعاية اأهل بيت الع�شمة والطهارةR والإمدادات الغيبّية.

وطوال الُمّدة اّلتي ُكنت موّفقًا لمرافقته، كان عنده عقيدة ل تتغّير اأبدًا؛ كان 

يتحّدث دائمًا عن الإمدادات الغيبّية ويقول: ل تقل اأبدًا ما دخل هذه الأمور بهذه 

الأعمال؟

ومن َثّم كان يقول: اإذا اأردت اأن ُتف�شَي لأحٍد هذه الأ�شرار، وتقول لأحد، فقل 

في الم�شتقبل ل الآن.

اأنا، وكاأّنه كان  اأبقى  اأّنه �شوف ي�شت�شهد و�شوف  رحمه اهلل، وكاأّنه كان يعلم 

على علم باأّن هذه الخواطر �شوف تكون عبرة لالآتين و�شوف ُت�شّجل للتاريخ.

)1(  كان ق�شده الح�شور المقّد�س ل�شاحب الأمر |.
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ل رغبة لي بالقيادة

اأبو الح�شن برون�شي

)نقلنا هذه الحادثة على ل�شان اأخي ال�شهيد(

وبعد  العليا.  المراتب  من  القادة  من  عدد  اأتى  وقد  المنطقة.  اجتماع  في  كّنا 

مقّدمات التعارف قال اأحدهم لعبد الح�شين: راأينا عنك اأحالمًا �شعيدة يا حاّج.

فابت�شم عبد الح�شين وقال بهدوء: خيرًا اإن �شاء اهلل.

قال: اإن �شاء اهلل.

فمكث قلياًل وتابع: باقتراحنا وبالتاأييد المبا�شر لقائد الفرقة، اأنت منذ الآن قائد 

»كتيبة عبداهلل«.

وقال اآخر: وها هو حكم القيادة حا�شر اأي�شًا.

�شّرحت نظري بعبد الح�شين. وعلى عك�س انتظاري، فلم يبُد عليه اأيُّ اأثر لل�شعادة. 

فمّد الأخ يده بالورقة اّلتي فيها حكم القيادة، ولكّن عبد الح�شين لم ياأخذها! وقال: 

قيادة مجموعة بعيدة على راأ�شي، فكيف بقيادة الكتيبة!

فقالوا: ما هذا الكالم اّلذي تقوله يا حاّج؟!

وب�شيق وعدم ارتياح، قال: كم كان عمر الإمام محّمد الجواد Q؟

�شن  في  ي�شت�شهد  �شيِّدي  فتابع:  ق�شده.  يفهم  لم  اأحدًا  وكاأّن  الجميع،  ف�شكت 

ال�شباب، واأنا عمري اثنان واأربعون �شنة، اأ�شبح الآن قائد كتيبة؟

فقالوا: على كلِّ حال هذا الحكم من ِقبِل القيادة واأنت واجبك اأن تقبله.

ا�شمي  تحت  �شعوا  روحي!  يا  ل  اعترا�شّية:  بلهجة  وقال  مكانه.  يتحّرك من  لم 
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اإلى  تحتاج  واأي�شًا  ال�شورة،  يمالأ  من  اإلى  تحتاج  الأمور  هذه  وا�شتثنوني،  خّطًا 

اللياقة.

وخرج من الجتماع.

وفي ذلك اليوم، ورغم كلِّ محاولتنا لإقناعه باأن يقبل اأن ُي�شبح قائد »كتيبة 

عبداهلل« فقد بقي م�شّرًا على موقفه ولم يقبل. 

ال�شباح  به؛ ففي  اّلذي قام  العمل  الجميع من  الّتالي تفاجاأ  اليوم  ولكن في 

ي  ِمنِّ طلبتموه  باّلذي  قبلت  لقد  اللواء:  لقائد  وقال  اللواء  مقرِّ  اإلى  ذهب  الباكر 

اأم�س. 

لم يكن اأحد يظن اأّنه �شوف يوافق على هذا العمل. رّبما من اأجل هذا �شاأله 

القائد: ماذا!؟

فقال عبد الح�شين: م�شوؤولّية »كتيبة عبداهلل«....

ب الجميع قّدموا عبد الح�شين على اأّنه قائد تلك الكتيبة. وو�شط تعجُّ

بهذه  يقبل  لن  فاإّنه  واإّل  هذا،  قبوله  وراء  �شّرًا  هناك  اأّن  حد�شنا  كان  لقد 

اإلحاحي  وبعد  الم�شجد،  في  واإّياه  اأنا  ُكّنا  عندما  يوم،  ذات  واأخيرًا!  الب�شاطة. 

ال�شديد عليه، اأزاح ال�شتارة عن الحقيقة، وقال: في تلك الليلة راأيت في المنام 

اأّنني مثلت في ح�شرة الإمام �شاحب الزمان |. وكان الإمام لطيفًا ِجّدًا معي 

واأمرني ِعّدة اأوامر، ثّم مّل�س على راأ�شي، وبجماله الملكوتّي، وبلهجة تذهب بالعقل 

ل وقال: اأنت اأي�شًا ت�شتطيع اأن تكون قائد كتيبة... والوعي من قلب الإن�شان تف�شّ

رحمه اهلل، اإّن طاعته المح�شة اأي�شًا لها مكان ُمِهّم في العجائب في حياته.

القيادة  ُكنت قد قبلت مقام  اإذا  اأّنه كان قد كتب في و�شّيته:  اأذكر  ما زلت 

فقط لأّنهم قالوا لي: اإّنه واجبي ال�شرعّي، واإّل فاإنِّي ل رغبة لي بالقيادة.



 رال    121

�شراج

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

»د�شت  في منطقة  ن�شبنا خيمًا  فقد  التمهيدّية«.  و»الفجر  عملّية  قبل  كان هذا 

عّبا�س«، الموقع الرابع، وا�شتقّر فيها اللواء.

وكان عبد الح�شين في ذلك الوقت هو قائد كتيبتنا، وُكنت اأجل�س معه ومع عدد 

اآخر من ال�شباب المقاتلين في  خيمة القيادة، وفجاأة انزاحت �شتارة الخيمة واأطّل 

م�شوؤول تجهيزات اللواء، ودخل يحمل بيده م�شباحًا غازّيًا ذا �شا�شّية، جديدًا يلمع 

وّزعنا على كلِّ خيمة قيادة م�شباحًا غازّيًا ذا  لقد  النظافة. ف�شّلم وقال:  �ِشّدة  من 

، وهذا هو �شهمكم. 
)1( 

�شا�شّية

فتقّدم اأحد ال�شباب اإلى مقّدمة الخيمة، و�شكر الأخ واأخذ الم�شباح، ثّم قال ذلك 

الأخ: في اأمان اهلل وخرج من الخيمة. فوقف الأخ »ُتني« م�شوؤول التجهيزات في الكتيبة 

ب�شرعة، وقال: ل يوجد اأف�شل من هذا.

اأخذ الم�شباح، وتوّجه اإلى و�شط الخيمة، وقد كان بالرغم من كبر �شّنه ومحا�شن 

�شيبته، ن�شيطًا كثير الأعمال. وبكلِّ �شعوبة عّلق ُخّطافًا في �شقف الخيمة. وكان الحاّج 

رها بكلتي يديه وقد  قد جل�س في زاوية الخيمة وهو ُيحاول اأن يلّف الكوفّية وهو ُيدوِّ

د »ُتني«. ت�شّمر بال�شيِّ

واأ�شعل  الكبريت من جيبه  واأخرج علبة  الم�شباح،  �شا�شّية  العجوز  الرجل  فنفخ 

)1(   ال�شبب الذي من اأجله كانوا يعطون م�شباحًا غازّيًا ذا �شا�شيَّة لخيمة القيادة هي لكي ل يكون عندهم 

م�شكلة في الإنارة اإذا اأرادوا اأن ي�شعوا خططًا، اأو اأن يقروؤوا خريطة، اأو اأن يعقدوا اجتماعًا.
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لقه يا حاّج. الم�شباح. واأراد اأن ُيعلِّقه فتكّلم عبد الح�شين وقال: ل تعِّ

ب: لماذا؟! فتراجع الحاج ُتني. و�شاأله بتعجُّ

ذ اأمر الحاّج برون�شي �شّغل اأفكاره ال�شخ�شّية وقال للحاّج: اإّن  وبدًل من اأن ُينفِّ

نوره ي�شل اإلى عندك يا حاّج، ول ينبغي اأن يكون اإلى قربكم.

فابت�شم الحاجُّ وقال: ل، اأح�شره اإلى هنا اأنا اأحتاجه.

فاأح�شر الم�شباح اإلى قرب الحاّج، ولم ُيطفئه، وقد لفت الحاّج عبد الح�شين 

انتباهنا كّلنا، واأ�شبحنا كلنا نتلّهف لمعرفة ما اّلذي ُيريد اأن يفعله به.

من  وخرج  م�شاء  وهو  الم�شباح  الحاّج  فاأخذ  المغرب،  اأذان  �شوت  ارتفع 

الخيمة، وخرجنا نحن اأي�شًا خلفه. ف�شاأله اثنان من ال�شباب: ماذا ُتريد اأن تفعل 

يا حاّج؟

فقال: تعالوا لَتَرْوا.

�شة م�شّلى للكتيبة، فقال للحاّج ُتني: خذ هذا  فتوّجهنا اإلى الخيمة المخ�شّ

الفانو�س من هنا وعلِّق مكانه هذا الم�شباح.

الم�شباح  هذا  وقال:  وجهه  في  وقّبله  الم�شّلى  خيمة  م�شوؤول  الحاج  فنادى 

دًا، ل تدع اأحدًا يلم�شه فاإّن �شا�شّيته  هو ملك لبيت المال، يجب اأن تنتبه اإليه جيِّ

تتفّتت ب�شرعة.

د. ثّم التفت اإلينا وقال: هذا الم�شباح  ثّم عّلمه كيفّية عمل الم�شباح ب�شكل جيِّ

اأ�شبح للم�شّلى.

وبعد ال�شالة، حملنا الفانو�س واأخذناه اإلى خيمة القيادة، ونحن الآن لدينا 

فانو�س بدل الم�شباح، مثل بقّية ِخَيم الكتيبة.
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Q لطف الإمام الر�شا

مجيد اأَخَوان

اإلى  فاأر�شلوني  قدمي،  في  بليغًا  الجرح  وكان  ب�شِظّية،  خيبر  عملّيات  في  �شبت 
ُ
اأ

المراكز الخلفّية ومن ثّم اأر�شلوني اأي�شًا اإلى م�شهد المقّد�شة.

وعدت بعد عّدة اأّيام من الم�شت�شفى اإلى البيت، ثّم علمت في ذلك اليوم اأّن الحاّج 

برون�شي قد اأتى في اإجازة لُمّدة اأربعة اأّيام، وُكنت على يقين من اأّنه �شوف يزورني، 

فقد كان هذا هو عمله في الإجازات، اإذ كان يعود كّل ال�شباب الجرحى، ويزور اأ�شر 

اإلّي  ياأتي  اأن  هو  اأعلمه  اأكن  ولم  فاجاأني  اّلذي  ولكن  هذا،  كّل  اأعلم  ُكنت  ال�شهداء، 

بمجّرد و�شوله اإلى م�شهد.

كان منزلنا في ذلك الوقت في ال�شارع المقابل لبيته، وعندما دخل اإلى الغرفة 

كان وجهه ب�شو�شًا وبا�شمًا. وبعد ال�شالم وال�شوؤال عن اأحوال بع�شنا، ُقلت له با�شمًا: يا 

حاّج اأنت تاأخذ اإجازة اأربعة اأّيام، ثّم تدور وُت�شلِّم على كلِّ ال�شباب الجرحى؟

قال: اأنا اأ�شاًل اأتيت لأجل هذا ولي�س لَدّي عمل اآخر.

فاعتقدت اأّنه يمزح، فقلت بترّدد: والعائلة؟

قال: لقد تركت العائلة بعهدة الإمام الر�شا Q، وزوجتي، ما�شاء اهلل، �شامدة 

مثل اللبوة.

ي، فاأنت اأي�شًا لديك واجب في هذا المجال. فُقلت: اإذا لم يكن هذا وقاحة ِمنِّ

فتحّرك من مكانه قلياًل، وقّرب وجهه اأكثر، ونظر تمامًا في عيَنّي وقال: اأتعرف 

»اأَخَوان«! يوجد �شيء عجيب بالن�شبة لي. ُقلت: ماذا؟
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قال: عندما اآتي في اإجازة، وبمجّرد اأن اأ�شع قدمي في البيت، تبداأ الم�شاكل، 

اأحد الأطفال يمر�س، واأحدهم يك�شر كتفه، والآخر يفك�س يده؛ وهكذا! م�شكلة 

�شيء  كلُّ  وُي�شبح  الم�شاكل  كلُّ  تنتهي  البيت،  غادر 
ُ
اأ ي عندما  ولِكنِّ م�شكلة.  وراء 

هادئًا.

ثّم ابت�شم وتابع: اإلى درجة اأّن زوجتي قالت لي : األ ُيمكن اأّل تاأتي في اإجازة!

اأّن  اأ�شاًل  لي  ثبت  لقد  حاّج  يا  الأ�شلّي:  كالمه  قال  النهاية  وفي  فابت�شمنا. 

من يحفظ اأ�شرتي اأحٌد اآخر غيري؛ لأنِّي عندما اأذهب اإلى البيت تبداأ الم�شاكل، 

وعندما اأذهب اإلى الجبهة ل يعود عندهم اأّية م�شكلة...

بعد  اأف�شل  كالمه  معنى  فهمت  لقد  اليوم.  ذلك  على  �شنوات  م�شى  لقد 

بيت  في  اأعمارهم  متقاربة  اأطفال  ثمانية  وكّبرت  رّبت  فزوجته  ا�شت�شهاده.. 

اأر�شلتهم  اأولدها  اثنان من  لة،  ة مف�شّ ِق�شّ له  بنف�شه  قليل، هذا  وبمعا�س  حقير 

اإلى الجامعة، وزّوجت اثنين اأي�شًا. والبِقّية ما زالوا ُيكملون تح�شيلهم ودرو�شهم 

دة.  وعالماتهم جيِّ

رحمه اهلل لقد كان مطمِئّنًا من اهتمام الإمام الر�شا Q بعائلته.
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قطرة دمع

مع�شومة �شبك خيز

جانب  اإلى  وذهبت  راأ�شي  على  ال�شادور  فو�شعت  المنزل،  جر�س  �شوت  ارتفع 

، وكانوا قد جاوؤوا اإلى منزلنا  الباب، فوقع نظري على ثالثة من �شباب الحر�س الثوريِّ

لوا! هل من �شيء؟ مع عبد الح�شين ِعّدة مّرات، ف�شّلموا، فُقلت لهم: �شالم! تف�شّ

د برون�شي. فقالوا: عفوًا يا حاّجة! لو �شمحِت، اأح�شري لنا هوّية ال�شيِّ

لقد كان طلبهم من جهة مفاجئًا وبال تهيئة مقّدمة، ومن جهة اأخرى مبهمًا وغير 

ب: لماذا؟ مفهوم، ف�شاألت بتعجُّ

فقالوا: لقد تقّرر اأن يت�شّرف بزيارة مّكة المكّرمة )الحّج اإلى بيت اهلل الحرام( 

اإن �شاء اهلل.

ُقلت: مّكة؟!

د برون�شي قام بعمل عظيم في هذه العملّية،  فقال اأحدهم: نعم �شيِّدتي، اإّن ال�شيِّ

الإمام  ُير�شلوه من قبل بيت ح�شرة  اأن  ُيريدون  فاإّنهم  الغنائم كبيرة، ولهذا  وكانت 

الخمينّي اإلى مّكة مكافاأًة له.

�شاألتهم بحما�س، وقد ظهرت الفرحة على �شوتي: هل يعلم هو؟

قالوا: ل، ُنريد اأن ُننهي له عمله، حّتى يذهب من طهران اإلى مّكة.

فدخلت ب�شرعة واأح�شرت لهم هوّيته، فاأخذوها ووّدعوني وذهبوا.

وبعد يومين، اأح�شروا الهوّية وقالوا الحمد هلل، كلُّ الأمور ت�شير على خير.

اأعطاني اأحدهم لفافة، �شاألت: ما هذا؟
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د برون�شي. قال: لبا�س اإحرام لل�شيِّ

ّية اأ�شبحت جّدّية، فقلت: ح�شنًا لكّنه ما يزال  في الظاهر كان يبدو اأّن الق�شِ

في الجبهة!

قال: �شوف يحين الوقت اّلذي ياأتي فيه اإلى م�شهد.

وعندما ذهبوا، دخلت الى البيت، وقبل اأن التقط اأنفا�شي قرع الجر�س مّرة 

اأخرى، فُقلت في نف�شي: من هذا اأي�شًا؟!

ي على التلفون. فذهبت اإلى الباب، واإذا بها جارتنا، فقالت: تعاَلْي ب�شرعة ردِّ

�شاألت: من؟

د برون�شي. قالت: ال�شيِّ

عليه  ف�شّلمت  ال�شّماعة،  وتناولت  التلفون،  جانب  اإلى  و�شلت  كيف  اأدر  لم 

ب�شرعة واأخبرته بكلِّ �شيء، ف�شحك ب�شوت عاٍل وقال: اأين مّكة؟ واأين نحن؟

ي تاأّكدت بعد قليل من اأّنه فعاًل ل يدري، فُقلت له:  فاعتقدت اأّنه يمزح، ولِكنِّ

اأين تعمل اأنت الآن؟ حّتى اإّنهم ا�شَتَروا لك ثياب الإحرام.

فقال: ل يا �شيِّدتي، ل�شنا من زّوار مّكة.

ق، وربما �شّدق ولكّنه لم يكن يجد في نف�شه اللياقة. وفي النهاية لم ُي�شدِّ



بقي يومان ليتحّرك، فجاء، وبعد يوم وّدعنا وذهب اإلى طهران. ومن هناك 

. ت�شّرف بالذهاب اإلى الحجِّ

�شاألته قبل ذهابه: متى تعود؟

فقال: عندما اأعود بال�شالمة اإلى طهران �شوف اأّت�شل بالتلفون ببيت الجيران 

خبرك.
ُ
واأ

د  وجاء اأخي واأخوه بعد ثالثة اأّيام اإلى البيت. فُقلت: ح�شنًا عندما يعود ال�شيِّ

برون�شي �شوف نقوم له بعمل ما.

ف�شحك اأخوه وقال: لقد ا�شتريت له خروفًا، وبالمنا�شبة، فاإّن اأخاِك ا�شترى 

اأي�شًا خروفًا.
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و�شرعت اأنا بما ينبغي علّي عمله اأي�شًا، وح�شب القول المعروف، فقد اأتممنا كّل 

�شيء، حّتى اإّننا اتفقنا على اأن ن�شنع له قو�س ن�شر، وقد نّفذنا ذلك وُقلنا: عندما 

يّت�شل من طهران نن�شبه ب�شرعة على اأّول المفترق.

منزلنا،  من  قريبًا  وكان  اأهلي،  بيت  اإلى  ذهبت  يوم  وذات  الأعمال،  كّل  اأتممنا 

وفيما كّنا م�شغولين بالحديث، وفجاأة اأتى اأحد الجيران وطرق الباب ودخل راك�شًا 

وهو �شديد الحما�س! فنظرت اإليه، و�شاألته: ما الخبر؟!

د برون�شي من مّكة. قال: ارك�شي لقد اأتى ال�شيِّ

قلت بحيرة: ل!

ب. تجّمدت في مكاني من التعجُّ

قي اإّنه قد عاد، وهو الآن في المنزل. فقال: �شدِّ

ل اأدري كيف و�شعت ال�شادور على راأ�شي، وو�شعت قَدمّي في حذائي كيفما كان، 

ورك�شت اإلى البيت. وعندما و�شلت اإلى الداخل وجدته! نعم! لقد عاد، كان جال�شًا مع 

اثنين من الُحّجاج في جانب من الغرفة، وكانت الب�شمة على �شفاهه.

الجميع  على  �شّلم  والآخرون.  اأخوه  اأتى  ف�شيئًا  و�شيئًا  الأولد.  ثّم  ي.  اأمِّ و�شلت 

واأنا عاتبة:  له  فُقلت  �شفاهه.  الب�شمة عن  ولم تخفت  اأحوالهم  و�شاألهم عن  وقّبلهم 

لماذا اأتيت هكذا ب�شمت وبدون اأيِّ خبر؟!

ل  فقال:  كذلك،  عليه  بالعترا�س  بداأوا  ح�شل،  باّلذي  الباقون  عرف  اأن  وبعد 

اأعود،  وعندما  الحرم،  اإلى  بالذهاب  اأت�شّرف  �شوف  �شباحًا  غدًا  اأ�شاًل،  تنزعجوا 

افعلوا ما �شئتم.

زعلت اأكثر من ذي قبل، فالتفتُّ اإلى اأخي. وُقلت له بانزعاج: لماذا تقف هكذا؟ 

ف�شاألني: ماذا اأفعل يا اأختي؟

روا اأحد الخروفين واذبحوه. قلت: على الأقّل اذهبوا واأْح�شِ

فقال بمزاح: اأنا الآن �شوف اأذبح نف�شي هنا ول اأذبح الخروف! لقد قابلنا الحاّج 

رين. بغير ما كّنا مقرِّ

فقال: ان�شبوا غدًا قو�س ن�شر، واذبحوا خروفًا، الخال�شة! افعلوا ما ُتريدون.
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غ�شبت كثيرًا وُقلت: لقد ا�شتبهت كثيرًا في عملك هذا، �شوف يظنُّ النا�س 

اأّنك اأتيت بدون اإعالن لأّننا ل ُنريد اأن ُننفق واأّننا ل ُنريد اأن ن�شت�شيف اأحدًا.

فقال: اأنت ل تنزعجي، اإن �شاء اهلل غدًا �شباحًا �شوف ي�شطلح كلُّ �شيء.



ل  قال:  الم�شجد  اإلى  للذهاب  ي�شتعدُّ  كان  عندما  الّتالي  اليوم  �شباح  وفي 

تحملي هّمًا ول ت�شغلي نف�شك، نحن الثالثة �شوف نذهب اإلى الم�شجد، ولن نعود 

قبل ال�شاعة العا�شرة.

الفطور لهم، وفجاأة  ر بتح�شير  فكِّ
ُ
اأ هم، وكنت  ِلَتوِّ ا�شتيقظوا  الأولد قد  كان 

ُطِرَق الباب، فذهبت فوجدت عبد الح�شين ورفيقاه قد عادوا ثالثتهم!

ب: اأنتم ُقلتم اإّنكم �شوف تعودون في ال�شاعة العا�شرة؟! فُقلت بتعجُّ

اأدخل فناداني  اأن  واأردت  البيت.  اإلى  الآخران  النفران  �شيئًا، ودخل  لم يقل 

وقال: تعاَلْي اإلى هنا، لي معك �شغل.

ين  ذهبت اإليه، فنظر اإَلّي وقال: اأنت ُتريدين اأن تن�شبي قو�س ن�شر، هل تظنِّ

َر ا�شمي؟ َغيِّ
ُ
اأّنني ذهبت اإلى الحج لأ

لم اأقل �شيئًا، فتابع حديثه وقال: الآن وقد اأراد اهلل اأن اأت�شّرف بزيارة َمّكة 

َر اإ�شمي، ذهبت للزيارة، كان ن�شيبي توفيق من اهلل. َغيِّ
ُ
والمدينة، لم اأذهب لأ

ريد اأن اأقول لك؛ اأنا اأحد 
ُ
دًا ماذا اأ ثّم نظر اإلى وجهي ِبِدّقة وقال: ا�شمعي َجيِّ

، مثل نف�س هذا 
)1(

رجال التعبئة، افتر�شي اأّنه يوجد ِعّدة اأفراد اأنا م�شوؤول عنهم

 وال�شهداء الآخرون؛ �شعي نف�شك مكان زوجته وذهب اأحد اإلى 
)2(

ال�شهيد �شداقت

الحجِّ بنف�س ال�شروط اّلتي ذكرتها وعاد، ون�شبوا له قو�س الن�شر، ومررت اأنت 

من هناك، ماذا �شوف تقولين في نف�شك؟ وهي اأي�شًا عندها ِعّدة اأطفال �شغار؟

لم اأقل �شيئًا اأي�شًا، ف�شاأل: األن تقولي في نف�شك لقد قتلوا زوجي، ثّم ذهبوا 

اإلى مّكة، األن تقولي هذا؟

ته في الجبهه. )1(  وحتَّى بعد ا�شت�شهاده لم اأعلم ماذا كانت م�شوؤوليَّ

)2(  من �شهداء طاّلب العلوم الدينيَّة في م�شهد، وكانوا جيراننا. 
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الأ�شفل،  اإلى  راأ�شي  اأرخيت  الحّق،  واأقول  جيبه، 
ُ
اأ اأن  علّي  فاأق�شم  �شاكتة.  بقيت 

وفّكرت قلياًل ثّم ُقلت: اأنت تقول الحّق.

نزلت  اإذا  القيامة  يوم  بي  ُيفعل  اّلذي  ما  اأتدرين  وقال:  بالحرارة  اأح�ّس  وكاأّنه 

دمعة من عيني يتيم يا امراأة؟ ماذا يعني ن�شب قو�س الن�شر؟ وماذا تعني مرا�شم 

ال�شتقبال؟

وعندما راأى اأّنني اقتنعت، قال: الآن اأهاًل و�شهاًل بكلِّ من ُيريد اأن ياأتي اإلى بيتنا، 

دًا. على راأ�شنا، و�شوف ُنح�شن �شيافته َجيِّ

بقي ال�شيوف ياأتون اإلى بيتنا اإلى ثالثة اأّيام، ونحن اأي�شًا ُنح�شن ال�شيافة، وبعد 

ثالثة اأّيام ذبحنا الخروفين ودعونا الجميع.

والجدير بالذكر اأّنه في تلك المّدة كان كلُّ من ياأتي اإلى بيتنا يفهم للَتوِّ اأن الحاّج 

قد ذهب اإلى الحّج.
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ميزانّية ال�شفر اإلى الحّج

�شادق جاللي

. كان بيته في ذلك  ُكّنا قد ذهبنا اأنا وزوجتي لزيارته عندما عاد من الحجِّ

الوقت في مفرق الطاّلب. وقبل اأن ندخل اإلى الغرفة وقع نظري في الممّر اّلذي 

بين الغرف على تلفزيون ملّون، ما زال في كرتونته مع جميع لوازمه.

وبعد �شالم حارٍّ والتهنئة بالعودة �شالمًا، وال�شوؤال عن الأحوال، تطّرق الحديث 

اإلى �شفره  للحّج، والأعمال اّلتي قام بها وماذا اأح�شر وماذا لم ُيح�شر. اأردُت اأن 

اأ�شاأله عن التلفزيون الملّون، فقال هو بنف�شه: كان لي الحّق فقط ب�شراء تلفزيون 

ملّون.

ر عندكم لوقت طويل.  ُقلت: مبروك واإن �شاء اهلل ُيعمِّ

ح�شره من اأجل ا�شتعماله.
ُ
فابت�شم ابت�شامة ذات معنى وقال: لم اأ

ُقلت: اإذن لماذا اأح�شرته؟

د �شادق. د له يا �َشيِّ قال: اأح�شرته لأبيعه، واأظنُّ اأّنك اأنت م�شتٍر جيِّ

ب: لماذا تبيعه يا حاّج؟ ف�شاألته بتعجُّ

اأّن  فراأيت  الحّج.  اإلى  لذهابي  دقيقًا  ح�شابًا  اأجريت  لقد  الحقيقة  في  قال: 

الميزانّية اّلتي دفعها الحر�س الثوريِّ ت�شل اإلى مبلغ �شّتة ع�شر األف تومان.

ريد اأن اأبيع هذا التلفزيون بنف�س هذه القيمة 
ُ
فمكث قلياًل ثّم تابع: الآن اأنا اأ

بيت  اإلى  مديونًا  اهلل  �شمح  ل  اأكون  ل  حّتى  الثورّي،  الحر�س  اإلى  قيمته  لأعطي 

المال.
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ر ب�شيء ما، ثّم َتَكّلم وقال: في الحقيقة ل علم عندي عن ال�شوق  يَفكِّ
ُ
ف�شكت، وكاأنه 

وما هي اأ�شعار هذه التلفزيونات.

احترت ماذا اأقول. وبعد التفكير في هذا المطلب وتقليب هذه الم�شاألة، قلت: هل 

اختبرته يا حاّج؟

فقال: �شحيح و�شالم.

ال�شوق  في  قيمته  كانت  لو  ماذا  ولكن  التلفزيون،  هذا  �شراء  ريد 
ُ
اأ اأنا  له:  فُقلت 

اأكثر؟

قال: اإذا كانت قيمته اأكثر فهو حالل عليك، واإذا كانت قيمته اأقّل ف�شامحنا اأنت.

فاأجرينا معاملة بيع التلفزيون، بنف�س القيمة اّلتي قالها، �شتة ع�شر األف تومان. 

اإلى  �شفره  م�شاريف  بدل  الثوري،  الحر�س  اإلى  بيديه  وقّدمها  النقود  تلك  واأخذ 

. الحجِّ

ة،  لقد م�شت �شنوات على هذا الحادث، ومازالت زوجتي تتحّدث عن هذه الق�شّ

وعن �ِشّدة ح�شا�شّية ال�شهيد برون�شي بالن�شبة اإلى بيت المال.
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الهدايا ال�شخ�شّية

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

ذات مّرة اأتينا معًا في اإجازة، وذهب هو اإلى ق�شاء اأعماله واأنا اإلى البيت، 

وح�شب القول المعروف، مازلت لم اأ�شترح من تعب الطريق، ولم يبرد عرق بدني، 

حّتى اأتى اإَلّي وقال: يكفي ا�شتراحة.

فُقلت: خيرًا اإن �شاء اهلل، اأُتريد اأن نذهب اإلى مكان؟

فابت�شم وقال: اأتيت اآخذك اأنت واآخذ ال�شّيارة اأي�شًا.

ر نف�شك لنذهب.  ولم ينتظر جوابي، فرّبَت على كتفي وقال: هّيا اأ�شرع ح�شّ

راأيت اأّن الم�شاألة تّتخذ �شيئًا ف�شيئًا طابع الجّدّية، ف�شاألته: اإلى اأين؟

قال: اأعلم فقط اأّننا عندنا عمل لِعّدة �شاعات.

اأّننا  ترى  األ  فقط،  اإجازة  اأّيام  اأربعة  عندنا  نحن  يا عزيزي!  بمزاح:  فُقلت 

نحتاج اإلى قليل من الراحة؟

فوقف. واأخذ بيدي واأوقفني على قَدمّي، وقال مبت�شمًا: دع هذا الكالم جانبًا، 

ا�شتعجل �شوف نتاأّخر.

رت نف�شي ب�شرعة وذهبنا معًا. فح�شّ

كّل   ولّف  كثيرة،  اأ�شياًء  وا�شترى  للبيع في طريقنا،  مررنا على عّدة محاّلت 

هذه الأ�شياء باأوراق الهدايا، وفي النهاية! عندما ركبنا ال�شّيارة و�شرنا، ُقلت له: 

هل �شتقول لي اأخيرًا اإلى اأين نذهب يا حاّج، اأم ل؟

فابت�شم وقال: �شوف نذهب لروؤية ال�شهداء.
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ُقلت: لروؤية ال�شهداء؟!

فقال: نذهب لروؤية عوائل ال�شهداء، على كلِّ حال هم يحملون رائحة ال�شهداء، 

اأنت تعلم اأّن روح ال�شهيد تذهب اإلى عوائلها، وعلى هذا الأ�شا�س نحن في الحقيقة 

نذهب لروؤية نف�س ال�شهداء.

بيوتهم  اإلى  ذهبنا  اليوم  ذلك  وفي  �شهداء.  ِعّدة  كتيبتنا  من  ا�شت�شهد  قد  كان 

كلِّهم. وفي كلِّ بيت كّنا نزوره، فاإّن عبد الح�شين كان ُيعطي اإحدى تلك الهدايا لأحد 

اأقاربه القريبين. 

اأماكن جنوب  اأحد  في  وُكّنا  انتهينا،  قد  نكن  ولم  المغرب  وقت  اإلى  طال عملنا 

وبعد  المحّلة،  تلك  م�شاجد  اأحد  في  جماعة  �شّلينا  المغرب  اأذان  وبعد  »م�شهد«. 

هيِّئ نف�شي للذهاب، وفجاأة قال عبد الح�شين: اإلهي توّكلت 
ُ
تعقيبات مخت�شرة، ُكنت اأ

عليك!

قال هذا ووقف، وذهب مبا�شرة اإلى اإمام الجماعة، وجل�س اإلى جانبه قلياًل. لم 

ي راأيتهما وقفا فجاأة، وكان اإمام الجماعة  اأدر ما اّلذي دار بينهما من الحديث. ولِكنِّ

هذا ُيعامل عبد الح�شين ِبِودٍّ ويحترمه احترامًا �شديدًا، وتوّجها معًا اإلى المنبر.

تابع:  المقّدمات،  بع�س  اأن ذكر  وبعد  الم�شّلين،  اإلى جمع  الجماعة  اإمام  توّجه 

نحن نفتخر هذه الليلة باأّننا في خدمة اأحد قادة الجبهة والحرب الأعّزاء، لقد �شمعتم 

طبعًا اأ�شياًء عن بطولت وت�شحيات الحاّج برون�شي.

ارتفعت همهمة من بين الجموع، ثّم ارتفعت ال�شلوات على النبّي واآله، وكان عبد 

الح�شين يقف بهدوء و�شكينة.

نحن نفتخر اأن ن�شتفيد من كلمات هذا المجاهد العزيز، واإن �شاء اهلل ن�شتطيع 

اأي�شًا ال�شتفادة منه جميعنا.

ومّرة جديدة ارتفعت ال�شلوات من الجمع، وتوّجه عبد الح�شين اإلى خلف المنبر. 

وبعد المقّدمات، بداأ الكالم، فتحّدث عن الجبهة وعن الحرب واأّنه يجب اأن ل نترك 

الجبهة خالية. كان يتكّلم بحما�س �شديد، وكان ُي�شيطر على عباراته. وبدون اأن اأق�شد 

وهّياأته،  الح�شين  عبد  حال  وتذّكرت  العملّيات،  ت�شبق  كانت  اّلتي  اللحظات  تذّكرت 
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، عندما يتحدث لل�شباب عن النعتاق، عندها 
)1(

عندما ن�شل اإلى نقطة النعتاق

تحّدث عندنا فعاًل لحظات انعتاق من هذه الدنيا وتعلُّقاتها، ب�شبب تاأثير كالمه.

في  غا�س  الح�شين  عبد  راأيت  اللحظات،  تلك  في  نف�شي  اإلى  وعندما عدت 

دنيا المعنوّيات، وراأيت الم�شجد كّله حما�س وهيجان. كان يبدو وا�شحًا جّدًا تاأثير 

كالمه على كثير من الموجودين.

ال�شباب قد وقف بعد  ة  الموجودين وخا�شّ اأّن كثيرًا من  دًا  اأذكر جيِّ ما زلت 

هذه الخطبة و�شّجُلوا اأ�شماءهم في ذلك المكان للذهاب اإلى الجبهة، وحّتى اإّن 

بع�شهم قد ان�شّم بعدها اإلى الحر�س الثورّي.

وفي اآخر الليل عندما ُكّنا عائدين اإلى البيت، ُقلت له: يا حاّج لماذا ل تطلب 

لك �شّيارًة من اأجل هذه الأعمال؟

ريد اأن ي�شلك اأنت اأجٌر اأي�شًا.
ُ
فابت�شم وقال: اأ

عوائل  اإلى  ُتعطيها  اّلتي  الهدايا  ثمن  ت�شترّد  اأن  ُيمكن  الأقّل  على  له:  ُقلت 

ال�شهداء من الحر�س الثورّي.

قال: اإّن قيمة هذه الأعمال اأن يدفع الإن�شان ثمنها من جيبه. 

ر بحقوقه القليلة وبعدد الأفراد اّلذين  فكِّ
ُ
وعندما كان يقول هذا الكالم كنت اأ

 .
)2(

هم تحت عيلته

ات الإ�شالم، والَّتي منها يجب اأن تهجم على موا�شع العدّو. )1(  اآخر نقطة من نقاط ا�شتقرار قوَّ

ق بمرافقته، ُكّنا نذهب اأي�شًا اإلى المدن والمناطق القريبة والبعيدة  )2(  وبعدها عندما ُكنت اأتوفَّ

ونزور عوائل ال�شهداء والمفقودين، ون�شاأل عن المجروحين. وفي بع�س الأوقات، عندما تكون 

ويقوم  ال�شخ�شّية  الهدايا  وُيقّدم  ة  ال�شخ�شيَّ الرفاق  اأحد  ارة  �شيَّ ي�شتعير  كان  لة،  معطَّ ارتي  �شيَّ

بواجبه ح�شب قوله.
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�شمع بيت المال

ال�شيِّد كاظم الح�شينيِّ

رفت له �شّيارة ب�شكل اإجبارّي. واأرادوا اأن ي�شرفوا له  عندما اأ�شبح قائد كتيبة �شُ

اأي�شًا �شائقًا ولكّنه لم يقبل. فُقلت له: اأنت ل تحمل رخ�شة قيادة �شّيارة يا حاّج، اإذن 

يجب اأن يكون معك �شائق.

فقال: داخل المنطقة الع�شكرّية، �شرعًا، ل يوجد اإ�شكال اأن اأقود بنف�شي.

�شاألته: وفي المدينة ماذا ُتريد اأن تفعل؟

اأقود بدون رخ�شة، فاإذا  اأن  اأّنه ل يجوز  ثّم قال: في المدينة، وبما  ففّكر قلياًل 

اأردت اأن اأذهب اإلى اأيِّ مكان ف�شوف اأذهب مع �شائق.

وبعد ُمّدة، عندما ذهبت اإلى م�شهد، اأتى ذات يوم اإلّي وقال لي: يجب اأن نفعل 

د بخ�شو�س رخ�شة قيادة ال�شّيارة. �شيئًا يا �شيِّ

رخ�شة  ُتريد  �شيء  فالأيِّ  �شائق،  عندك  يكون  اأن  ت�شتحقُّ  اأنت  بابت�شامة:  فُقلت 

قيادة �شّيارٌة؟

في، فهو اأي�شًا ياأخذ حقوقًا  فقال: اإّن الم�شكلة تكمن هنا، اأن ُي�شبح ال�شائق بت�شرُّ

من بيت المال، وله اأي�شًا م�شاريف كثيرة اأخرى.

اأردت اأن اأفتح بابًا للمزاح. فُقلت: ح�شنًا! اإّن هذا هو بحقِّ قائد كتيبة.

في، اإّن هذا وحده ثقيل  د! يكفي اأن تكون هذه ال�شّيارة بت�شرُّ قال: ل تمزح يا �شيِّ

جيب يوم القيامة، فماذا اإذا و�شلت الق�شّية اإلى 
ُ
جّدًا علّي، واأخاف اأن ل اأ�شتطيع اأن اأ
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.
)1(

مو�شوع �شائق

كان يبدو اأّنه قد �شّمم ب�شكل جّدي، ول ُيمكن لأحد اإقناعه بالعدول عّما ُيريد 

ولو بمقدار خرم اإبرة. ف�شاألته: كم يومًا هي اإجازتك الآن؟

قال: �شبعة، اإلى ثمانية اأّيام.

ولكن،   ،
)2(

الق�شيرة ي�شعب عمل �شيء المّدة  وُقلت: في هذه  قلياًل  ففّكرت 

الآن توّكْل على اهلل، وِلَنَر ماذا ن�شتطيع اأن نفعل.

حال،  باأيِّ  الأمر  ر  ُنَي�شِّ اأن  وا�شتطعنا  ال�شّيارات،  ت�شجيل  اإدارة  اإلى  فذهبنا 

رين. وفي البداية قّدم عبد الح�شين  فقد �شاعدنا كثيرًا ثالثة من ال�شّباط الَخيِّ

امتحانًا نظرّيًا، ثّم امتحانًا تطبيقّيًا داخل المدينة، وفي النهاية اأعطوه رخ�شة 

قيادة �شّيارة، وقد احتاج هذا اإلى ُمّدة اأ�شبوع. وعندما اأراد الذهاب اإلى الجبهة 

اأتى من اأجل ال�شالم علّي، ف�شكرني على مو�شوع الرخ�شة وقال: ليكن هذا التعب 

اّلذي تكّلفته في �شبيل بيت المال، اإن �شاء اهلل اأجرك على اهلل.

اأمير  خالفة  زمان  في  والزبير  طلحة  حكاية  حكاية،  واأخبرني  ابت�شم  ثّم 

ال�شلطة،  على  يح�شال  اأن  ُيريدان  الأمير  اإلى  ذهبا  عندما   Q الموؤمنين 

ة. وعندما فهم  وعندما دخال اأطفاأ الأمير �شمعة بيت المال واأ�شعل �شمعته الخا�شّ

طلحة والزبير المو�شوع لم يقول اأّي �شيء عن مو�شوعهما عن طلب ال�شلطة وعادا 

، فقد تابع  ة �شكٌل معنويٌّ خا�سٌّ بُخّفي ُحنين. وكان للهجته عندما روى هذه الِق�شّ

لها بيده  اّلتي ح�شّ اإّن اهلل ُيحا�شب الإن�شان يوم القيامة عن الأموال  وهو يبكي، 

وبتعبه، ُيحا�شبه من اأين ح�شل على المال وفي ما اأنفقه، فكيف باأموال بيت المال 

فاإّنه ُيحا�شب على مقدار راأ�س الإبرة! 

ارة من بنزين وزيت وم�شاريف اأخرى  )1(  كان هذا عندما ياأتي اإلى م�شهد، فاإنَّ كلَّ م�شاريف ال�شيَّ

يدفعها من جيبه ومن حقوقه الماليَّة.

الدور  �شيارة، فهي بح�شب  قيادة  الح�شول على رخ�شة  المي�ّشر  يكن من  لم  الوقت  )2(  في ذلك 

ة ثالثة اأ�شهر على الأقّل. وح�شب حروف ا�شم العائلة، وكان يطول ذلك لُمدَّ
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الغ�ّشالة

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

بقي هو في الجبهة واأتيت اأنا في اإجازة، وفي �شباح اليوم الّتالي ذهبت اإلى »ملك 

اآباد«، مقّر الحر�س الثورّي. فقال لي اأحد الم�شوؤولين من المراتب العليا: قّدمنا لكلِّ 

د برون�شي غ�ّشالة. قائٍد ع�شكريٍّ قطعة اأثاث منزلّية، وكان �شهم ال�شيِّ

فتمّهل قلياًل ثّم قال: هو الآن غير موجود! اأتقوم اأنت بهذه المهّمة وتاأخذها اإلى 

بيته؟

ُكنت اأعلم اأّن الحاّج اإذا كان موجودًا، فاإّنه لن يقبل بالغ�ّشالة باأيِّ حال. فُقلت في 

رتِّب اأنا المو�شوع بنف�شي.
ُ
نف�شي: ل يوجد اأف�شل من هذه  الفر�شة، و�شوف اأ

وهكذا! عندما يعلم باّلذي ح�شل، �شوف يهداأ ول ي�شتطيع اأن يفعل �شيئًا، ولذلك 

قلت: ح�شنًا! اأنا اأقبل بهذه المهّمة بكلِّ طيبِة خاطٍر.

فو�شعت الغ�ّشالة في �شّيارة بيك اآب واأخذتها ب�شرعة اإلى منزله.

*

الغ�ّشالة  بمو�شوع  علم  اأن  فبمجّرد  الوقت،  ذلك  في  بالي ع�شبّيته  تغيب عن  ل 

وفهم من اأين تاأخذ الماء، اأتى مبا�شرة اإَلّي. 

ج:  ، وقال ب�شوت متهدِّ لم اأره في يوم من الأّيام منزعجًا وع�شبّيًا اإلى هذا الحدِّ

باأيِّ اإجازة ُتح�شر اإلى بيتي غ�ّشالة؟

فا�شابني الذهول، لأنِّي لم اكن اأنتظر هكذا رّدة فعل، فُقلت: لقد اأخذت اأوامري 

من المراتب العليا.
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فقال منزعجًا اأكثر من ذي قبل: عذر اأقبح من ذنب!

اّلتي  التحفة  تلك  وتاأخذ  الآن  تذهب  اأنت  بخ�شونة:  وتابع  قلياًل،  تمّهل  ثّم 

ها من حيث اأتيت بها. اأح�شرتها وتردُّ

و�شيئًا ف�شيئًا هداأت و�شيطرت على الأو�شاع، وُقلت له: ما اّلذي ح�شل الآن يا 

حاّج، حّتى جعلك تقلب ال�شماء على الأر�س؟!

فقال بغ�شب: هل اإّنني ذهبت اإلى الحرب لأح�شل على غ�ّشالة لبيتي؟

فُقلت: يا عزيزي قطعة �شغيرة كانت من حّقك فاأعطوك اإّياها.

اأجل �شيء  الحرب من  اإلى  باأجري، نحن نذهب  اأن تذهب  ُتريد  اأنت  فقال: 

، اإّن هذه الأ�شياء ُيمكن اأن تحرفنا عن  اآخر، نحن نقوم بواجبنا ال�شرعيِّ والدينيِّ

م�شيرنا.

�شارد:  وقال وهو  اآخر  باتجاه  ووّجه نظره  قلبه.  اآهة من عمق  ثّم خرجت 

اأ�شاًل  اأنا يجب عَلّي  اأم ل،  ها  اأ�شتحقُّ اإن ُكنت  اأعلم  اّلتي اآخذها ل  اإّن الحقوق 

اإلى  اأذه��ب  ثّم  ومن  عيالي،  قوت  ل  َح�شِّ
ُ
واأ اأعمل  اأن  اإج��ازة  في  اآت��ي  عندما 

بعيد  ه��ذا  غ�ّشالة؟!  بيتي  اإل��ى  ُتح�شر  اأن  لنف�شك  ُتجيز  واأن��ت   ،
)1(

الجبهة

د! �شيِّ يا  عليك، 

واأنت  اأح�شرتها،  اأنت  وقاطع:  ي  ِجدِّ ب�شكل  فقال  ي�شت�شلم.  لم  النهاية  وفي 

اأي�شًا يجب اأن ترّدها.

اأنا اأي�شًا عاندت وُقلت: اإّن هذه الغ�ّشالة هي من حقِّ زوجتك واأطفالك ويجب 

اأن تبقى في المنزل.

عني: نحن لن نم�ّشها، حّتى تاأتَي وتاأخَذها. فقال وهو يودُّ

طيَعُه.
ُ
فُقلت في نف�شي: اأنا اأطيع كّل اأوامِرِه، ولكن هذا الأمر لن اأ

ت�شكيل  بداية  الثورة  وفي  اأوائل  اأذكرها، في  اأن ل  النقطة وخ�شارة  اأذكر هذه  اأن  ن�شيت  لقد    )1(

الحر�س الثوريِّ كانوا ل يعطون حقوقًا لالأفراد. ول زلت اأذكر اأن هذا ال�شهيد الكبير كان ياأتي 

، وفي الليل كان يعمل من اأجل تاأمين قوت زوجته واأطفاله،  في النهار ويعمل مع الحر�ِس الثوريِّ

اءًا. وكان عمله �شاّقًا جّدًا، فقد كان بنَّ
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وهكذا ح�شل، فقد اأ�شّرْيت ولم اأذهب لأرّد تلك الغ�ّشالة.

رحمه اهلل، وهو اأي�شًا كان قد قال لزوجته: ل ُتخرجي الغ�ّشالة من �شندوقها.

ا�شت�شهاده  وبعد  اأ�شاًل.  وها  يَم�شُّ ولم  ا�شت�شهاده  وقت  اإلى  �شندوقها  في  وبقيت 

بوقت طويل، اأبدلت تلك الغ�ّشالة بغ�ّشالة اأحدث منها واأخذتها اإلى زوجته واأولده.
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ة عائلتي ح�شّ

مع�شومة �شبك خيز

جاء ذات يوم مع اثنين من رفاقه المجاهدين اإلى البيت. ُكّنا وقتها ما زلنا 

الف�شل  وكان  مبّرد،  مقفاًل، غير  �شغيرًا  بيتنا  وكان  الطاّلب،  في مفرق  ن�شكن 

�شيفًا، والطق�س حاّرًا جّدًا، واأخذ العرق يت�شّبب من روؤو�شنا ووجوهنا.

ذهبت اإلى المطبخ واأح�شرت اإبريقًا من الماء المثّلج واأعطيتهم اإياه. وحينئذ 

قال اأحد رفاقه بكلِّ �شراحة: عفوًا يا حاّج.

تطاول  كالمي  في  يكن  لم  اإذا  فقال:  وجهه،  بكلِّ  الح�شين  عبد  اإليه  التفت 

قول اإّن المكيِّف اّلذي اأعطيته لالآخر، كان من الأوجب اأن يكون 
ٌ
عليك، اأردت اأن اأ

لبيتك.

من  كثيرًا  ُيعانون  هنا  اأولدك  عزيزي،  يا  نعم  وقال:  الآخر  الرفيق  فاأّيده 

الحّر.

مكّيفات  يوّزع  زوجي  اإّن  اإذن  نف�شي:  في  فُقلت  ف�شولي،  الكالم  هذا  فاأثار 

اأي�شًا!

الكالم  هذا  ما  وقال:  فابت�شم  الح�شين.  عبد  يقول  �شوف  ماذا  اأنتظر  ُكنت 

اّلذي تقوله؟

فقال رفيقه: اأنا اأتكّلم ِبجّدّية يا حاّج.

ق  ف�شحك ثانية وقال: ل تمزح يا عزيزي اأمام هذه الن�شاء، الآن �شوف ُت�شدِّ

فات على كلِّ الدنيا. زوجتي وتظنُّ اأّن بيدي توزيع الُمَكيِّ
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وكاأّنهما فهما اأّن عبد الح�شين ل ُيريد اأن ُيثار الَكالم في هذا المو�شوع، فلم يقول 

�شيئًا بعد ذلك، و�شرفت اأنا النظر اأي�شًا عن الُمَكيِّف. ُكنت اأعلم باأّنه ل يقوم بالعمل 

اّلذي يظنُّ اأّنه يجب اأن ل يقوم به، وخرجت من الغرفة.

من  خرجِت  عندما  اليوم  ذلك  في  ذاك:  رفيقه  نف�س  لي  قال  ا�شت�شهاده،  وبعد 

تلك   ، الحرِّ ولدهم  في  ا�شت�شهد  اّلذين  اأولئك  يبقى  اأن  اأُيمكن  الحاّج:  قال  الغرفة، 

الأم اّلتي ُحرق قلبها، اأيبَقْون في الحرِّ واأطفالي يكونوا في المكَيّف؟ الُمَكيِّف هو من 

ن�شيب اأمِّ ال�شهيِد، وعائلتي ت�شتطيع اأن تتحّمل الحرارة. اإ�شافة اإلى ذلك عائلتي لم 

ُت�شارك في الثورة حّتى تاأخذ مكّيفًا من بيت المال.
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. وذات  فه �شّيارة للحر�س الثوريِّ في الُمّدة الأخيرة وقبل ا�شت�شهاده كان بت�شرُّ

اأعلم ماذا ح�شل هناك. وبعد ا�شت�شهاده  ه. ولم  اأمِّ اإلى القرية لروؤية  يوم ذهب 

طبيعّية.  حالتها  تكن  لم  التوتُّر.  درجة  اإلى  حزينة  المجل�س  في  ه  عمِّ كّنة  كانت 

ة عن عبد الح�شين. ولم اأتمّكن من اأن اأ�شاألها  ظننت اأّنه يجب اأن يكون عندها ق�شّ

�شيئًا هناك. وعندما ذهبنا اإلى البيت وكانت قد هداأت قلياًل، ُقلت لها: لقد بكيت 

كثيرًا وتاأّوهت، ما هو المو�شوع؟

و�شماًل.  يمينًا  راأ�شها  تهزُّ  وكانت  جديد.  من  بالدموع  عيناها  فامتالأت 

فاأخبرتني عن ما عندها عن عبد الح�شين، في تلك المّرة اّلتي ذهب فيها وْحَدُه 

اإلى القرية. ف�شاألتني في البداية اأتعلمين اأّن ولدي يدر�س في م�شهد؟

الحاّج  اأّن  وقالت: عندما علمت  فتابعت كالمها  اأعلم،  نعم،  راأ�شي،  فهززت 

قليل  فيها  ّرة  �شُ واأح�شرت  ب�شرعة  ذهبت  ب�شّيارة،  القرية  اإلى  اأتى  قد  برون�شي 

الأ�شياء  تلك  كّل  واأح�شرت  هّياأتها.  اأخرى  واأ�شياء  واللبن  واللحم  الخبز  من 

طمئن بالي �شاألته: هل ُتريد اأن تعود 
ُ
ريد اأن اأ

ُ
اإلى المرحوم زوجك. ولأنِّي ُكنت اأ

بال�شّيارة اإلى م�شهد؟

فقال: للم�شادفة اأنا الآن عائد، اأُتريدين �شيئًا من م�شهد؟

اأن  ريد 
ُ
اأ اإزعاج  لم يكن من  اإذا  وُقلت:  اّلتي في يدي  الأغرا�س  اإلى  فاأ�شرت 

ت�شعهم في �شندوق ال�شّيارة وتاأخذهم اإلى ولدي.
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البا�شات  موقف  اإلى  بيده  واأ�شار  راأ�شه  رفع  ثّم  �شيئًا.  يقل  ولم  للحظات  ف�شكت 

وقال: الآن يوجد با�س ذاهب اإلى م�شهد، اأعطها اإلى ال�شائق لياأخذها لك.

فقال  جواب.  هكذا  هو  اأنتظره،  اأكن  لم  اّلذي  الوحيد  ال�شيء  كثيرًا!  فتفاجاأت 

بحنان: اأنا اأدفع اأجرة النقل، وعندما اأ�شل اإلى م�شهد اأنا بنف�شي �شوف اأخبر ولدك 

ليذهب اإلى موقف البا�شات وياأخذ الأغرا�س من ال�شائق.

ي، فلماذا  فدارت عيناي في محجرهما وُقلت: ح�شنًا اأنت لديك �شّيارة يابن عمِّ

ناأخذها اإلى موقف البا�شات؟!

فقال بكلِّ جّدّية: هذه �شّيارة بيت المال.

فُقلت ببرودة اأع�شاب: ليكن.

ي، اأنا لي هذا ال�شهم فقط، ل غير. قال: اأنا لي الحقُّ اأن اآتي اإلى القرية لأعود اأمِّ

اأي�شًا  فهم  وهو  ُتحّل.  لم  لكّنها  الق�شّية،  هذه  ُتحّل  اأن  على  معه  حاولت  ومهما 

حا�شب غدًا يوم 
ُ
محاولتي. فقال: اإذا اأردت اأن اآخذ اإلى ولدك لحمًا وخبزًا، يجب اأن اأ

�شاأل من قبل كلِّ فرد في هذا البلد!
ُ
القيامة! ثّم قال المرحوم بانزعاج: يجب اأن اأ

لم اأقتنع في ذلك اليوم. وُكنت قد حملت في قلبي كثيرًا من هذا الموقف واأّنه قد 

خذلني، فُقلت بانزعاج: على الأقلِّ خذ لنف�شك من هذه الأغرا�س. 

ر�شلها بالبا�س من 
ُ
قال: اإذا اأردت اأن اآخذ لنف�شي من هذه الأغرا�س فاإنِّي �شوف اأ

موقف البا�شات، اأو  اآخذها في الَمّرة التالية اإذا اأتيت في �شّيارة �شخ�شّية.

وبكت عندما و�شلت اإلى هذا المو�شع من الحديث. ثّم قالت: لو اأّنِني ُكنت اأعلم 

د برون�شي في ذلك الوقت لكنت األقيت بنف�شي على قدميه، ولكّنني، و  ماذا يفعل ال�شيِّ

رة... يا للخ�شارة، لقد فهمت هذا متاأخِّ

ي ما زلت  ذات مّرة، ك�شر اأحد اأولدي يده اأو اآذى نف�شه ب�شكل ما، ل اأذكر، ولكنِّ

اأذكر اأّنه كان يجب اأن ناأخذه �شريعًا اإلى الم�شت�شفى. وحّتى في هذه الظروف ال�شعبة 

المنزل، فذهب  اأمام  فة  متوقِّ كانت  اّلتي  المال  بيت  �شّيارة  ي�شتعمل  اأن  يقبل  ل  كان 

ب�شرعة واأح�شر �شّيارة اأجرة وحّل الم�شكلة، لقد كان دقيقًا وح�ّشا�شًا جّدًا في ا�شتعمال 

. المال العامِّ
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اأتى في اإجازة بعد اإحدى العملّيات، وعندما فتحت له الباب وقع نظري على 

علبتين من علب العتاد الخالية، فاأدخلهما اإلى المنزل. وبعد ال�شالم وال�شوؤال عن 

اأحواله، اأ�شرت اإلى تلك العلب و�شاألته: لماذا اأح�شرت هاتين العلبتين؟

فقال: اأح�شرتها من اأجل اأن ي�شع الأولد كتبهم ودفاترهم فيها...

د  كانت جارتي قد راأته عندما اأح�شر العلبتين، وبعد ذلك قالت لي: اإّن ال�شيِّ

برون�شي اأتى هذه المّرة بيد مليئة.

لم اأفهم ق�شدها، ثّم ماأماأت واأ�شارت اإلى العلبتين وقالت: العلبتان.

مليئة.  كلمة  معنى  وفهمت  وجهي  احمّر  العلب،  با�شم  نطقت  اأن  وبمجّرد 

فاأجبتها ب�شرعة: اإّن تلك العلب كانت خالية!

ي، نحن ل�شنا غرباء، في النهاية مهما كان اّلذي  فقالت: ل لزوم لأن ُتخفي عنِّ

اأح�شره الحاج، فقد اأح�شره.

وعندما ذهبت اإلى البيت ُقلت لعبد الح�شين واأنا منزعجة ومنقب�شة القلب: 

يا ليتك اأريت بع�س هوؤلء الجيران هذه العلب.

فقال مازحًا بوجهه الب�شو�س والأخالق الح�شنة: طبعًا اإّن بع�س الجيران قال 

�شيئًا اأزعج ال�شيِّدة.

اأح�شرت  اأّنك  اإحدى الجارات ظّنت  اإّن  اأكثر من الأّول:  فُقلت واأنا منزعجة 

اإلى البيت �شيئًا اأخفيته في تلك العلب. 
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فقال مبت�شمًا: كلُّ هذا من بنات خيالها، يجب اأن ل تنزعجي من هكذا كالم.

فُقلت ب�شوت عاٍل: يجب اأن ل اأنزعج؟!

الكالم  هذا  عنه  ُيقال  مّمن  اهلل  �شمح  ل  اأنت  ُكنت  اإذا  فتابعت:  �شيئًا،  يقل  لم 

ري تلك المراأة الآن 
ُ
ويّتهمونه هكذا تهم، فح�شنًا! يجب اأن ل اأنزعج، ولكن يجب اأن اأ

تلك العلب واأقول لها لماذا اأح�شرتها؟

فابت�شم اأي�شًا وقال: الأف�شل اأن ل تفعلي هذا في الوقت الحالي.

ُنجيب  تعلمين ماذا  للكالم. وقال: هل  يمهلني  لم  ولكّنه  لماذا،  اأ�شاأله  اأن  اأردت 

تلك المراأة؟

لم اأقل �شيئًا ونظرت اإليه فقط. فتابع: كان يجب اأن تقولي لها اإّن الطريق مفتوحة! 

اإّن زوجي ذهب واأح�شرها، اأنتم اأي�شًا اذهبوا اإلى الجبهة واأح�شروا من هذه الأ�شياء 

فهم ل يمنعون اأحدًا من الذهاب اإلى الجبهة.

اأح�شرنا علبتين من  ُيلقي نكتة م�شحكة: لقد  ثّم تابع، بلهجة كاأّنه  تمّهل قلياًل! 

اأجل دفاتر الأولد، فليذهبوا وليح�شروا مئة علبة.

ثّم تابع متلّب�شًا بحالٍة اأَبوّية: اإذا قالوا �شيئًا مّرة اأخرى، اأجيبيهم هكذا. 
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. وُكنت دائمًا عندما اأذهب لزيارته، 
)1(

17 �شهريور كان يرقد في م�شت�شفى 

اأرى عنده رجلين اثنين يجل�شان اإلى جانبه. في الأّيام الثالثة الأولى ظننت اأّنهما 

اأتيا من اأجل زيارته مثل الَبِقّية.

ثّم فهمت بعدها اأّنهما دائمًا عنده ِمّما اأثار ف�شولي، ف�شاألت الحاج برون�شي: 

من هما هذان؟

قال: اإّنهما �شديقاي.

ُقلت: لماذا هما دائمًا هنا؟

فقال: اإّنهما �شديقان ياأتيان اإلى هنا ليكونا معي.

قه فعاًل،  قه. ثّم اإّنك ُت�شدِّ كان يتكّلم بهدوء، بحيث اإّنك ل ت�شتطيع اأن ل ُت�شدِّ

ق اأن يكون اثنان من الأ�شدقاء دائمًا اإلى جانبه!  مع اأّن العقل ل ُي�شدِّ

كان في الأّيام الأولى يرقد مع عدد من المر�شى في الغرفة، وذات يوم ذهبت 

لعيادته، ولم اأجده هناك، غلى قلبي عليه. وذهب فكري في األف طريق. وعندما 

�س الق�شم عنه، قال لي رقم غرفة وتابع: نقلوه اإلى هناك. �شاألت ممرِّ

كان في غرفته �شرير واحد. وكان ذانك ال�شخ�شان معه اأي�شًا، وبمجّرد اأن 

راأياني خرجا من الغرفة. ُكنت واقفة اإلى جانب �شريره. �شّلمت عليه و�شاألته عن 

ة؟ اأحواله. ُقلت: لماذا اأح�شروك اإلى غرفة خا�شّ

)1(  اإحدى م�شت�شفيات مدينة م�شهد المقّد�شة.
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ُتنا�شبني، لهذا  ال�شّجة والأ�شوات ل  اإّن  الدكتور  بلهجة ل مبالية: قال  فقال لي 

اأح�شروني اإلى هنا...

بقي راقدًا في م�شت�شفى ال�شابع ع�شر من �شهريور. وكان ال�شخ�شان نف�شهما معه 

دائمًا. وحّتى عندما غادر الم�شت�شفى اأتيا معه اإلى المنزل.

دًا. فذهب  اأر�شلوا بطلبه من قيادة المنطقة وكانت جراحه ما زالت لم ت�شف جيِّ

بالرغم من عدم �شفاء جروحه.



ُكّنا حار�َشا  اإَلّي وقال لي: نحن  اأتيا  بعد ا�شت�شهاده، راأيت ال�شخ�شين نف�شيهما. 

ال�شّيد برون�شي!

كادت عيناي تخرجان من حدقتهما من �ِشّدة المفاجاأة، فال�شيء الوحيد اّلذي لم 

اأكن اأتوّقعه هو هذا، ُقلت: اإذن لماذا لم ُتخبراني اأنتما �شيئًا؟! 

قال: اإّن الحاّج بنف�شه اأراد اأن ل نقول �شيئًا، ل لك ول لأيِّ �شخ�س اآخر.

فعّقب اأحدهما على كالم زميله وقال: في تلك المّرة اّلتي اأتيت بها ووجدته قد 

ة، كان ذلك لأّننا اعتر�شنا على وجود اآخرين معه. انتقل اإلى غرفة خا�شّ

�شاألت: لماذا؟

قال: لأّنه رحمه اهلل كان ُيحبُّ اأن يكون دائمًا بين النا�س، ولكّننا كّنا نقول: اإّن هذا 

خطر، ونقلناه اإلى تلك الغرفة باألف رجاء مّنا.
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اأتى عبد  اآخر ليطمِئّن عن حالتنا. وذات مّرة  اإلى  ياأتي والده من وقت  كان 

الح�شين في اإجازة، ومن محا�شن ال�شدف اأّن والده و�شل في نف�س الوقت. وقبل 

اأن يرتاحا من تعب الطريق، فتح عبد الح�شين اأخبار الجبهة. كان يقول دائمًا: اأنا 

اأتمّنى كثيرًا اأن اآخذ اأبي اإلى الجبهة لي�شت�شهد هناك.

وفي هذه المّرة اأ�شّر كثيرًا على والده. وفي النهاية وباأيٍّ و�شيلة كانت، جعله 

يوافق على الذهاب اإلى الجبهة. ثّم اأتّم هو كّل الإجراءات، وعندما انتهت الإجازة 

ذهبا معًا. 

اإلى  مبا�شرة  وكان مجيئه  والده رحمه اهلل،  عاد  اأ�شهر  اأربعة  اأو  ثالثة  وبعد 

م�شهد ثّم اإلى منزلنا، وقد كان عنده كالم كثير عن الإيجابّيات اّلتي في الجبهة، 

فكان يروي ونحن ن�شتمع. وفي هذه الأثناء، كان عندي �شوق كبير لأعرف �شيئًا عن 

اأخالقّيات عبد الح�شين وطريقة تعامله. وعندما �شاألته �شوؤاًل عن هذا المو�شوع 

ي اأنت ل تعلمين مدى دّقة زوجك وح�شا�شّيته. قال: يا عمِّ

�شاألته: كيف؟ 

اأردت  اأم�س، عندما  ويوم  اأعطوني معطفًا،  الجبهة  اإلى  و�شلنا  قال: عندما 

اأفراد  من  اآخر  ل�شخ�س  واأعطاه  المعطف  ذلك  ي  ِمنِّ اأخذ  اإجازة،  في  اآتي  اأن 

التعبئة!

ب! في العادة اإّن المعطف اّلذي يعطونه لأحد المقاتلين،  حملقت فيه من التعجُّ
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بة من اأخذه المعطف من والده! وبعد ا�شتعماله ِلُمّدة، ُي�شبح ملكًا له. وُكنت متعجِّ

وبعد عّدة اأّيام اأتى عبد الح�شين في اإجازة. وبعد ال�شالم وال�شوؤال عن الأحوال 

ُقلت: المعطف �شيء ذو قيمة، ُتعطيه اإلى رجل عجوز ثّم تاأخذه منه؟

فابت�شم وقال: ل اأدري ماذا قال لك والدي.

فطلبت منه اأن يروي لي ما جرى، فقال:

عندما و�شلنا اإلى الجبهة كان الطق�س باردًا، فراعيت �شّن والدي وعمره، واأعطيته 

معطفًا جديدًا ليلب�شه. وكان عندي في غرفتي معطف قديم فيه عّدة موا�شع ممّزقة 

ومرّقعة، فراأيت اأّنه و�شع معطفه الجديد في الحقيبة ثّم اأخذ القديم اّلذي كان لي 

ولب�شه. ثّم اأم�شى اأربعة اأ�شهر في الجبهة في ذلك المعطف القديم. 

وعندما اأراد اأن يذهب في اإجازة، اأخرج المعطف الجديد من حقيبته ولب�شه وكان 

ما زال جديدًا لم ي�شتعمله بعد، فُقلت له يا اأبي العزيز، اإلى اأين اإن �شاء اهلل؟

قال: ذاهب اإلى القرية لقد اأعطوني اإجازة.

المعطف  ذلك  تلب�س  لم  لماذا  القرية  اإلى  تذهب  اأن  اأردت  اإذا  ح�شنًا  ُقلت: 

القديم؟

فلم يفهم ق�شدي، ونظر اإلّي بحيرة ولم ينب�س ببنت �شفة، واأنا تكّلمت بكلِّ �شراحة 

وُقلت له: انزع هذا المعطف الجديد والب�س ذلك المعطف القديم.

في البداية اعتر�س وقال: األي�س هذا لي؟

قلت: لو اأّنه كان لك لُكنت لب�شته منذ البداية.

وفي النهاية اأر�شيته، واأفهمته اأن ُيراعي بيت المال واأن ل ُي�شّيع اأجره.

وقال عبد الح�شين كالمه الأخير عن المو�شوع بب�شمة وقال: واأنا �شاعدته اأي�شًا 

ليخلع ذلك المعطف.
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بعد العملّيات

مع�شومة �شبك خيز

�شيب بنوبة قلبّية. فذهبنا اإلى القرية واأح�شرناه اإلى م�شهد، 
ُ
كان والده قد اأ

لن  و�شعه  اأّن  على  معاينته  بعد  كلُّهم  اأجمعوا  الذين  اأطباء،  ِعّدة  اإلى  واأخذناه 

يتح�ّشن.

ثّم األمحوا اإلى اأّنه يعي�س اآخر اأيامه.

في ذلك الوقت اّت�شل عبد الح�شين من الجبهة فاأخبرته بمر�س اأبيه، فقال: 

�شوف اأدعو له.

فُقل���ت ل���ه باعترا����س: م���اذا تعن���ي بكالم���ك ه���ذا؟! يج���ب اأن تاأت���ي اإلى 

م�شه���د.

قال: لماذا يجب اأن اآتي؟ اأنتم خذوه اإلى الطبيب.

فُقلت منزعجة: تعني، اأّننا لم ناأخذه اإلى الطبيب حّتى الآن! 

لم يقل �شيئًا، وكاأّنه ظّن اأّنه ُيمكن اأن يكون قد حدث لأبيه �شيء، فاأكملت: لقد 

قال الأطباء: اإّنه لن يتح�ّشن، والآن اإّن و�شعه �شيِّئ جّدًا، حّتى اإّنه...

اأردت اأن اأقول: حّتى اإّنه ُيمكن اأن يموت الآن، فارتجف �شوتي ولم اأ�شتطع اأن 

اأقول �شيئًا، فبقي �شاكتًا للحظات، ثّم قال ب�شوت مغموم ومهموم: ل اأ�شتطيع اأن 

اآتي اإلى خلف الجبهات فالو�شع هنا بحاجة اإَلّي، يجب اأن اأبقى، حّتى اإذا ل �شمح 

اهلل مات والدي!

فُقلت بخ�شونة: ما هذا الكالم اّلذي تقوله؟
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فقال: اإّن الهتمام بالجبهة والحرب اأوجب من كلِّ �شيء.

ُقلت: اإذا حدث �شيء ل �شمح اهلل، ماذا نفعل؟!

فقال بهدوء وحزن: خذوه وادفنوه.

ّيام، فانتق���ل والده اإلى رحم���ة اهلل، ولكّننا لم  فح�ش���ل المح���ذور بع���د ِعّدة اأ

ندف���ن الُجّث���ة. فاإخوت���ه واأخواته، وجمي���ع عائلته واأقارب���ه كان���وا ينتظرونه حّتى 

يع���ود.

كلِّمه عبر الهاتف 
ُ
. فا�شتطعت اأن اأجده واأن اأ  قد بداأت للَتوِّ

)1(

كانت عملّية »ميمك«

بعد جهٍد كبير وبعّدة و�شائط. فُقلت له: لقد انتقل والدك اإلى رحمة اهلل.

فقال بهدوء عبر الهاتف: اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

فُقلت: اإّننا لم ندفن الُجّثة اإلى الآن.

قال: لماذا؟

فُقلت: اإّن الجميع ينتظرونك اأن تاأتي ثّم يدفنونه.

قال: في تلك المّرة اّلتي تكّلمت معك فيها لم تكن العملّية قد بداأت بعد، والآن 

وقد بداأت العملّية، اأ�شاًل ل ُيمكن لي اأن اآتي.

ُقلت: وهل ُيمكن؟ تعاَل لُمّدة اأربع وع�شرين �شاعة وُعْد ب�شرعة.

.
)2(

قال: يحتاجونني الآن في الجبهة اأكثر، اذهبوا وادفنوا الُجّثة اأنتم

القرية  وفي  م�شهد،  في  التعازي  فتقّبلنا  اهلل.  رحمه  والده  اأربعين  يوم  في  اأتى 

اأي�شًا. وفي م�شجد القرية اعتلى المنبر وقال: اإّن اأهالي القرية جميعهم قد اجتمعوا 

هنا الآن. 

ه اإلى اأيِّ حدٍّ كان قد اأبدى  )1(  عندما علمت لحقًا بالو�شع ال�شتثنائي وال�شعب لعمليَّة »ميمك«، فهمت اأنَّ

اإيثارًا وفداًء من نف�شه.

ا نحن هناك وانزعجنا  ثين معه على الهاتف كنَّ )2(  بعد ا�شت�شهاده، قال مجيد اأخوان: عندما كنِت تتحدَّ

من موقفه. وعندما علمنا اأنَّ ت�شميمه ل عودة عنه، قال له اأحد ال�شباب: يا حاّج اأيعقل اأن ل ُت�شارك 

في ت�شييع الجنازة؟!

فقال رحمه اهلل: اإنَّ ح�شوري هنا لزم اأكثر، اأنا اأب �شباب التعبئة هوؤلء، ما الفرق. 

تنا كلَّ المواقع، اأخذه اإجازة.  قنا كلَّ الأهداف وثبَّ وبقي حتَّى اآخر العمليَّة. وبعد اأن حقَّ
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ف�شكت اّلذين كانوا يتحّدثون. فُقلت في نف�شي: ماذا ُيريد اأن يقول؟

، اأو له  فقال ب�شوت �شاٍف وعاٍل: اأرجو من كلِّ من كان له ِقبل والدي اأّي حقٍّ

ِقبله قر�ٌس اأو طلب، فلياأِت الآن اإلّي لنحّل الم�شاألة.
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الِخ�شام

مع�شومة �شبك خيز

عندما يكون في المنزل لم يكن ي�شمع لأحد اأن يتحّدث في اأمور ف�شولّية، مثل اأّنه 

في هذا اليوم هذا الجار فعل كذا اأو ذاك الجار ذهب اإلى كذا.. فاإذا اأردنا اأن ناأتي 

على �شيرة اأحد كان يقول ب�شرعة: هذا لي�س من �شاأننا، نحن عندنا حياة وعمل، وما 

دخلنا بهذا الكالم؟

بحديث  بالك  فما  عجيب،  ب�شكل  طائل  بال  كالم  اأيِّ  قول  يتجّنب  كان  اإّنه  حّتى 

الغيبة والكذب والذنوب اّلتي من هذا القبيل.

ذهبنا ذات يوم اإلى القرية، وكان منذ وقت قد و�شل اإلى والدته ملكّية اأر�س وماء. 

فاأتت وجل�شت اإلى جانب عبد الح�شين وقالت له بعتب: ل اأدري اأّي نوع من الأولد اأنت 

يا ولدي العزيز!

فابت�شم عبد الح�شين وقال لها: لماذا؟

قالت: دائمًا تاأتي اإلى القرية وت�شاأل عّنا وتذهب، لم يحدث اأّنك �شاألتني ولو ِلمّرة 

ي اأين ملكك والماء؟ واحدة: يا اأمِّ

وبمجّرد اأن �شمع عبد الح�شين هذا الكالم َقّطَب حاجبيه وقال بانزعاج: ل دخل 

لي بملكك ومائك!

اإلى  جل�شِت  اأّنك  قائاًل: ظننت  الح�شين  عبد  فتابع  اأنا،  وكذلك  ه  اأمُّ فان�شدمت 

اأو كم �شالة ليل �شّلْيت، ما هذا الكالم  جانبي لت�شاأليني: كم ق�شيت من ال�شالة، 

اّلذي تقولينه عن الُملك والأمالك؟
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ي لم اأنتظر هذا مع والدته. ُكنت اأنتظر منه هكذا رّدات فعل دائمًا، ولِكنِّ

التعامل  في  الطريقة  هذه  هل  معتر�شة:  فُقلت  �شاكتة،  البقاء  اأ�شتطع  لم 

�شحيحة؟ اإّنها والدتك على كلِّ حال! 

ال�شنِّ  وهذه  العمر  بهذا  ي  اأمِّ تجل�س  اأن  �شحيح  هذا  هل  ب�شرعة:  فاأجاب 

الكبيرة وتتحّدث عن الدنيا؟

اإّن الرزق على اهلل، هو يرزق من ي�شاء،  ثّم لّين لهجته، فمكث قلياًل وتابع: 

ي يجب اأن تهتّم اأكثر من اأيِّ �شيء اآخر باأمر اآخرتها. اأمِّ
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غر�س ومر�س

مع�شومة �شبك خيز

لم اأعلم اأّن عنده م�شوؤولّيًة ُمِهّمًة في الجبهة. واأكثر معارفنا وعائلتنا وجيراننا لم 

يعلموا بذلك اأي�شًا. واأحيانًا، عندما يجري الحديث عن ذهابه اإلى منطقة العملّية، 

كان يقول بع�س معارفنا: ماذا ُيريد زوجك من الجبهة ليذهب كّل هذا المقدار؟!

ذات مّرة جرى هكذا حديث بين الجيران. فقالت اإحدى الجارات: اأنا اأقول: اإّن 

د برون�شي قد مّل من زوجته واأطفاله ليذهب كّل هذا الوقت اإلى الجبهة ول يبقى  ال�شيِّ

اإلى جانبهم.

لم ين�شجم معها اأحد في حديثها، فتابعت كالمها حّتى يكون له وقعه وقالت: اإّن 

الرجل اإذا راأى محّبة وعطفًا من زوجته وفي حياته، ف�شيراعيهم في النهاية حتمًا.

كان كالمها ثقياًل على قلبي. ول اأدري اأكان لها غر�س اأم بها مر�س، اأو الثنان 

معًا؟! ومهما كان، فاإنِّي لم اأقل �شيئًا، وطاأطاأت راأ�شي، وعدت اإلى البيت منزعجة.

كان عبد الح�شين في ذلك الوقت في اإجازة، فذكرت له مقالة تلك المراأة، وعلم 

اأنِّي انزعجت كثيرًا، فابت�شم من اأجل اأن ُيعطي المو�شوع �شبغة طبيعّية وقال: اأتعلمين 

ماذا يجب اأن اأفعل؟

ُقلت: ل.

يا  للجميع:  اأقول  ثّم  الجيران،  واأجمع  المفرق،  في  كر�ِشّيًا  اأ�شع  اأن  يجب  قال: 

ِحبُّهم جّدًا اأي�شًا، اأّما الجبهة فهي اأوجب.
ُ
ِحبُّ عائلتي، واأ

ُ
اأِحّبائي! اأنا اأ

ماتت الب�شمة على �شفاهه. ثّم نظر في َعْيَنّي. وتابع كالمه وقال: اإّن المراأة اّلتي 
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قالت لك هذا الكالم، ل بّد اأّنها ل تعلم اأّن عائلتي تعي�س هنا في اأمن واأمان، ولكن 

على الحدود يوجد الكثير من اّلذين خ�شروا بيوتهم، وكّل ما لديهم، واأ�شاًل ل اأمن 

لهم ول اأمان.
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حبُّ الولد

حّجة الإ�شالم محمد ر�شا ر�شائي

الثورة. ولهذا  اأي�شًا م�شغولين في موا�شيع  وُكّنا  الإثنان ن�شكن م�شهد،  ُكّنا نحن 

ال�شبب، ُكّنا نترّدد كثيرًا اإلى منزلهم.

كان من بين اأفراد عائلة الحاّج برون�شي �شاب ا�شمه عبا�س اأكبري، وكان طالبًا 

ُمِهّمًا.  �شيئًا  لي  يقول  اأن  ُيريد  اأّنه  علمت  منظره  ومن  اإَلّي.  اأتى  يوم  ذات  ثانوّيًا، 

ب: لم اأكن اأعلم اأّن المعلِّم عبد الح�شين ُيحبُّك اإلى هذه  وبعد ال�شالم قال لي بتعجُّ

الدرجة!

لم اأكن اأنتظر هكذا كالم، فثار ف�شولي لأعرف ما المو�شوع، ف�شاألته: كيف؟

رة اإلى بيته جعلت الكثير من اأقاربه غير را�شين. قال: اإّن زياراتك المتكرِّ

ب: لماذا؟ لم اأكن اإلى هذا الوقت على علٍم بهذا المو�شوع، ف�شاألته بتعجُّ

ال�شجن  اإلى  الح�شين  المعلِّم عبد  ال�شيا�شّية، وذهاب  الم�شائل  ب�شبب هذه  قال: 

مثاًل، ومن هذا الكالم.

د من اأّنهم يّتهمونني باأّنني اأنا ال�شبب؟ ُقلت: هل اأنت متاأكِّ

وؤ: ح�شنًا! نعم.  فقال بتلكُّ

فاأنا  الثورة،  لخدمة  توّفقت  قد  ُكنت  اإذا  ي  باأنِّ يعلمون  ل  اإّنهم  وُقلت:  فابت�شمت 

د برون�شي. مديٌن بهذا لل�شيِّ

فترّيثت قلياًل ثّم �شاألته ببرودة اأع�شاب: قل لي الآن من هم غير الرا�شين من 

اأفراد العائلة والمعارف؟
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د برون�شي. ثّم تابع:  فذكر بع�س الأ�شماء، وكانوا من اأقرب النا�س اإلى ال�شيِّ

لقد ُكنت اأم�س هناك، وكان الجميع قد اأَتْوا لإتمام الحّجة.

�شاألت: اإتمام اأيِّ حّجة؟

الآن وهم موجودون  بعد  بيته  اإلى  اأتيت  اإذا  اإّنك  باإ�شرار  يقولون  قال: كانوا 

ف�شيرحلون، ولن يبقوا في بيته.

ق:  م�شدِّ غير  وُقلت  والأ�شفل  الأعلى  اإلى  براأ�شي  وهززت  بلحيتي،  فعبثت 

عجيب!

د برون�شي؟ ثّم �شاألت بعدها: ح�شنًا ماذا قال ال�شيِّ

يخزون  ل  اأّنهم  راأى  عندما  ولكّنه  ون�شحهم،  كثيرًا  تكّلم  البداية  في  قال: 

ال�شيطان، قال بكلِّ جّدّية وباطمئنان: اأنا اأ�شتطيع اأن اأ�شتغني عن كلِّ فرد منكم 

ل  اأن  اأجل  ومن  برون�شي  د  ال�شيِّ ولكّن  الجميع،  فبهت  ر�شائي،  عن  اأ�شتغني  ول 

ُي�شيبهم جلطة قلبّية قال: اإّن حّجة الإ�شالم ر�شائي يخدم الثورة واإّن �شحبتنا 

في �شبيل اهلل.

اإلى هذا  اأن يكون  اأعلمه، هو  اأكن  اأعلم مدى تعلِّقه بي، ولكّن اّلذي لم  ُكنت 

 . الحدِّ



 قد ذهب اإلى المدر�شة 
)1(

م�شى عّدة اأّيام على هذه الحادثة، ولم يكن ح�شن

الإبتدائّية في ذلك الوقت. وفي ذات يوم، وبينما كان يلعَب في ال�شارع مع بع�س 

رفاقه اّلذين هم من عمره، ل اأدري ما اّلذي فعله ليرتفع �شوت بكاء اأحد الأطفال، 

اأحد، �شربته  يعتر�س  ل  وحّتى  به جانبًا،  وتنّحيُت  بيد ح�شن   واأخذت  فتقّدمت 

بهدوء على رقبته �شفعتين خفيفتين، اأو ثالث، فانزعج كثيرًا وبكى و�شحب يده 

من يدي ورك�س اإلى داخل البيت.

العذل،  ال�شيف  �شبق  ولكن  بكائه،  في  ت�شّببت  قد  لأنِّي  انزعجت  قد  ُكنت 

د برون�شي مع ح�شن، وُكنت اأنتظر  �شقط في يدي، وبعد عّدة لحظات خرج ال�شيِّ
ُ
واأ

)1(  البن الأكبر لل�شهيد برون�شي.
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اأن ُيقابلني مثل العادة بوجه ب�شو�س وبا�شم، ولكّنه كان منزعجًا! فلم يكن مبت�شمًا، 

فه هذا ل �شابقة له. ولم يكن ينظر اإلّي حّتى، فكان ت�شرُّ

اإلى  فنظر  لئقًا  كان  ولكّنه  �شيئًا،  يقول  اأن  ُيريد  وكاأّنه  ي،  ِمنِّ قريبًا  ووقف  اأتى، 

اأن يمّد يده  : ل يحقُّ لأحد  الأر�س، واأخيرًا تكّلم، وقال بلهجة بين الجدِّ وغيِر الجدِّ

على ولدي!

دمت وقتها، كان غريبًا منه اأن يقول لي هكذا كالم مع كلِّ الحبِّ اّلذي يكنُّه لي،  �شُ

حّتى اإّنني وقتها انزعجت منه.

اإلى الق�شّية من ناحية منطِقّية،  ي عندما و�شعت الم�شاعر جانبًا، ونظرت  ولِكنِّ

عرفت وقتها اإلى اأيِّ حدٍّ ُيحبُّ اأولده.
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الغرور

مع�شومة �شبك خيز

ذات ليلة، كان ُيريد اأن ُيلقي خطبة في م�شجد »گوهر شاد«، ولكي ل نح�ّس 

اأحد  ب�شفتي  النا�س  مع  اأتكّلم  اأن  ريد 
ُ
اأ يقول:  كان  المو�شوع  واأهمّية  باأهمّيته 

المقاتلين.

 في ذلك الوقت في ال�شنة الثانية من عمره. وعندما 
)1(

كان ولدنا اأبو الف�شل

اأراد عبد الح�شين اأن يخرج لحق به باكيًا. فاأخذته في ح�شني، ولكّنه كان يركل 

ي، وكان ي�شرخ باكيًا بلهجته الطفولّية »بابا،  برجليه وُيحاول اأن ينتزع نف�شه ِمنِّ

بابا«. 

فلح. وفي النهاية و�شع عبد الح�شين اإ�شبعه على 
ُ
ومهما حاولت اإ�شكاته فلم اأ

�شفاهه وقال بهدوء: ح�شنًا يا محتال، �شوف اآخذك.

ففتحت عينّي على و�شعهما و�شاألته: اإلى اأين ُتريد اأن تاأخذه؟!

قال: اإلى المكان اّلذي اأنا ذاهب اإليه.

ُقلت: اأنت ُتريد اأن ُتلقي خطابًا، وهل ُيمكنك ذلك مع وجود طفل؟

قال: لي�س مهّمًا! اأ�شعه مع رفقائي.

فغّيرت لبا�س الطفل، واأخذه معه.

وعندما عاد �شاألته قبل اأيِّ �شيء: األم ُيخّرب ال�شغل؟

ة: هل خّرب! ماذا اأقول لك: اأّي خراب!. فابت�شم، وقال بلهجة خا�شّ

)1(  اأ�شغر اأبنائي وهو الآن طالب ثانوّي.
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دفعة  �شرخ  الخطبة  و�شط  في  ُكنت  عندما  تابع:  ثّم  وجل�س،  الطفل  فاأعطاني 

بّدًا  ُيفلحوا، فلم يجدوا  اإ�شكاته لم  ال�شباب  بالبكاء، وعندما حاول  واحدة، وا�شتمّر 

وفهمت  وظيفتِك،  على  فتعّديت  اإليه،  ذهبت  الخطبة،  انهيت  وعندما  اإخراجه.  من 

اإلى مكان خاٍل، فقال اأحد الرفقاء:  اأن اآخذه  غّير له حفاظه. فاأردت 
ُ
اأ اأن  اأنِّي يجب 

اإلى اأين تاأخذه؟

الطفل  �شيِّدي  ر حفاظ  غيِّ
ُ
اأ اأن  يجب  اإذنكم  وُقلت: عن  الف�شل  اأبي  اإلى  فاأ�شرت 

هذا.

فانبهتوا وقالوا: اإه! وهل ُيمكن اأن ن�شمح لك اأن تفعل هذا!

ف�شحكت وُقلت: اطمِئنُّوا، اأنا اأ�شطر منكم في هكذا اأعمال.

وهداأ  العمل  فاأتممت  يثنوني.  اأن  ي�شتطيعوا  لم  النهاية  وفي  كثيرًا،  وا  فاأ�شرُّ

الطفل.
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الم�شوؤولّية ال�شغيرة

مع�شومة �شبك خيز

كانت ال�شاعة حوالي التا�شعة م�شاًء، وقد اأجفلني �شوت جر�س الباب،  فنه�شت 

ي، فلب�شت ال�شادور ب�شرعة وذهبت اإلى  من مكاني، ول اأدري لماذا خفت رغمًا عنِّ

الباب. كان يوجد بقرب الباب »دّراجة نارّية كبيرة«، وكان يجل�س عليها رجالن. 

وخفق قلبي بمجّرد روؤيتهما! فقد كانا ُيخفيان وجهيهما بالكوفّية ول يبدو منهما 

د برون�شي موجود؟ غير عينيهما. ف�شّلم َعلّي اأحدهما بكلِّ اأدب و�شاألني: هل ال�شيِّ

ُقلت: ل.

قال: اأين ذهب؟

اإلى  فُقلت: ذهب  المقاتلين.  كانا من زمالئه  ربما  اأّنهما  نف�شي  ففّكرت في 

مكان ما. 

ف�شاأل: متى يعود؟

ُقلت: ل اأدري، ذهب لُيلقي خطابًا ول اأدري متى يعود.

قال: عفوًا يا حاّجة، نحن من رفاقه في الجبهة، اإذا اأردنا اأن نراه حتمًا، ففي 

اأيِّ وقت يجب اأن نعود؟

فُقلت: عندما ياأتي في اإجازة، نحن اأنف�شنا ل نراه اإّل قلياًل.

وكاأّن اأ�شئلته ل تنتهي، فقال: هذه الليلة! في اأيِّ �شاعة يعود؟

د و�شك: اأنا ل اأعلم في اأيِّ �شاعة يا اأخي. فُقلت بتردُّ

يا  عفوًا  وقال:  ثانية  فتكّلم  البيت،  اإلى  اأدخل  اأن  فاأردت  للحظات،  ف�شكت 



الّسصوليما ال ايرذ    163

.
)1(

حاّجة، ما ال�شم ال�شغير لزوجك

عندها لم اأعد اأتحّمل، فُقلت بخ�شونة: اأنتم من رفاقه، يجب اأن تعلموا ما ا�شمه!

وبمجّرد اأن ُقلت هذا، اأدار ذلك الرجل اّلذي يجل�س خلف الِمْقَود المحّرك، ودا�س 

البنزين وذهبا بدون اأن يقول في اأمان اهلل.

كانت ال�شاعة العا�شرة عندما اأتى عبد الح�شين. وكان برفقته اأحد رفاقه، ف�شّلما، 

وقال عبد الح�شين: اأح�شري الع�شاء فنحن جائعان جّدًا.

خبره بمو�شوع راكبي الدّراجة النارّية. فكاأَنّي لم اأنتبه اإلى 
ُ
وب�شبب ا�شتعجالي لأ

كالمه. وُقلت له: اأتى اثنان ي�شاألن عنك.

�شاأل: من؟

ُقلت: ل اأعرف! كانا ُيخفيان وجهيهما بالكوفّية، ولم يقول من هما، فنظر عبد 

الح�شين و�شاحبه اإلى بع�شهما، نظرة لها معنى. 

فثار ف�شولي، و�شاألت بقلق: ما اّلذي ح�شل؟

فقال عبد الح�شين بارتباك: ل �شيء، ل �شيء، اإّنهما من رفقائنا.

ف�شكت. وكاأّنه فّكر قلياًل ثّم �شاأل: ماذا قال؟

فاأخبرته بكلِّ اّلذي جرى من اأّوله اإلى اآخره، ماذا قال، وماذا اأجبتهما. ف�شحك 

دًا. وقال: واأخيرًا اأعطيتهما جوابًا جيِّ

في تلك الليلة لم اأ�شتطع اأن اأ�شتو�شح المزيد حول المو�شوع مهما حاولت لذلك.

وفي ال�شباح ذهبت اإلى ُدّكان الجيران، وكان لمراأة ُكنت في العادة اأ�شتري منها 

الحليب لالأطفال، وبمجّرد اأن راأتني �شّلمت عَلّي ب�شرعة وقالت: اأراأيت ليلة اأم�س؟ لقد 

اأَتوا ليغتالوا زوجك!

فانخطف اللون من وجهي، وقلت: ل... يغتالوه! لماذا؟ لأيِّ �شيء...؟

نف�شك،  ُتزعجي  ل  قالت:  ثّم  الإرادة،  م�شلوبة  واأنا  فجل�شت  كر�ِشّيًا،  فاأعطتني 

الحمد هلل، م�شت على خير.

ة. قالت: اإّن  م�شت لحظات حّتى ا�شتجمعُت نف�شي. اأردت منها اأن تروي لي الِق�شّ

دوا اأنَّهم و�شلوا اإلى البيت ال�شحيح. )1(  فهمت بعد ذلك اأن �شوؤالهم كان من اأجل اأن يتاأكَّ
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اّللذين جاءا على الدّراجة النارّية و�شاألك، اأتيا اإلى هنا قباًل.

فُقلت ب�شرعة: لأيِّ حاجة؟!

قالت: اأرادا عنوان بيتكم.

فُقلت: واأنت اأعطيتهم العنوان؟

فاتخذت مظهر المحبِّ للحقِّ وقالت: من اأين لي اأن اأدري لماذا اأتيا!

د  بتردُّ كالمها  تابعت  ثّم  ليذهب.  ب�شرعة  حاجته  فاأعطته  اآخر  زبون  فاأتى 

ي »يد اهلل«. وقالت: ل تدري كم غ�شب ِمنِّ

كان »يد اهلل« ولدها. كنت اأعلم اأّنه وابن خاله هم زمالء عبد الح�شين في 

الجهاد. قالت: لقد عّنّفني »يد اهلل« كثيرًا، وكان يقول: لماذا اأعطيتهم العنوان؟ 

د برون�شي! اأولئك ُيريدون اغتيال ال�شيِّ

برون�شي  د  ال�شيِّ يفعل  ماذا  ت�شاءلت  الحقيقة  د:  بتردُّ وتابَعْت  قلياًل  فتمّهَلْت 

!
)1(

ليغتالوه

ماهي  الح�شين  عبد  يفعل  ماذا  بدوري،  فت�شاءلت  كثيرًا.  خفت  قد  ُكنت 

م�شوؤولّيته؟! فُقلت مثل من ل يعلم �شيئًا: اأ�شاًل اأنا لم اأعلم لماذا اأتى اأولئك اّلذين 

يركبون الدّراجة النارّية؟

فقالت: يا عزيزتي! ليلة اأم�س ذهب اإبني يد اهلل واأخبر التعبئة وبقوا طوال 

الليل حّتى ال�شباح يحر�شون بيتكم.

. وقلُت في نف�شي: عجيب! فُبِهتُّ

ولم اأنتظر كالمًا اآخر. اأخذت الحليب وذهبت �شريعًا اإلى البيت. وذهبت فورًا 

اإلى عبد الح�شين. ُقلت: اأنا منزعجة منك كثيرًا.

قال: لماذا؟

ُقلت: اأنت تعلم اأّنهم اأتوا اأم�س ليغتالوك ولكّنك لم تقل لي �شيئًا.

طبيعيٍّ  وب�شكل  اأع�شاب،  برودة  بكلِّ  وقال  و�شحك.  الهتمام،  عدم  فاّدعى 

جّدًا: ومن اأنا حّتى يغتالوني؟

)1(  كان عبد الح�شين يو�شي دائمًا زمالءه اأن ل يقولوا اأّي �شيء لعائالتهم عن م�شوؤولّيته.
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ثّم اأ�شبحت لهجته جّدّية و�شاألني: اأ�شاًل من قال لك هذا الكالم؟

فُقلت: هي اأم »يد اهلل«.

من  وخرج  كتفيه،  على  �شترته  وو�شع  الثياب،  تعليقة  باتجاه  وذهب  راأ�شه،  فهّز 

المنزل والوقت قبل الغروب وال�شماء لما ُتظلم بعد.

ثّم عاد بعد عّدة دقائق، فقال مبت�شمًا: ل يا زوجتي العزيزة، اإّنهم لم ياأتوا بطلبي، 

فقد كانوا ُيريدون اأن يغتالوا برون�شي اآخر، وقد جاوؤوا اإلّي ا�شتباهًا.

اأي�شًا  المحّلة  في  التعبئة  اإّن  وهل  فُقلت:  القلق  موقفي  على  الإ�شرار  اأردت 

ا�شتبهوا؟ 

ف�شاأل: كيف؟

ُقلت: لأّنهم بقوا طوال الليل يحر�شون بيتنا.

التعبئة  اأع�شاء  ع  ُي�شيِّ اأنا حّتى  اأكون  اإّنهم يكذبون! ومن  و�شكينة:  باإ�شرار  فقال 

وقتهم من اأجلي؟

وهنا اأي�شًا لم يقل: اإّن عندي ول حّتى م�شوؤولّية �شغيرة في التعبئة.

د  وبعد ا�شت�شهاده، علمت اأّنه ذهب لعند »يد اهلل«. ويد اهلل نف�شه يقول: كان ال�شيِّ

اأ�شياًء للن�شاء  اإّنه عّنفني وقال لي: لماذا تقول  ي كثيرًاً، حّتى  برون�شي قد انزعج ِمنِّ

لُي�شغلوا فكرهم بالم�شوؤولّية اّلتي اأحملها؟

ي، اأنا والحاّج، واأخرجنا من ذهنها  وقال يد اهلل: ذهبنا في ذلك ال�شباح اإلى اأمِّ

.
)1(

كّل �شيء كان موجودًا في فكرها في ذلك الوقت

ارة واأطلقوا عليه النار،  ة اأخرى. حينما كان راكبًا في �شيَّ )1(  وقد اأرادوا اأن يغتالوا ال�شهيد برون�شي مرَّ

اأنكر  اأنَّه ا�شت�شهد �شخ�س في تلك الحادثة، وعندما ذكرت المو�شوع لل�شهيد برون�شي،  وقد �شمعت 

ذلك باإ�شرار وقال: اإنَّها �شائعة.
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العملّية الجراحّية والعملّية الع�شكرّية

مع�شومة �شبك خيز

قد  كانوا  بطلقة  لإ�شابة  اأثٌر  ع�شده  في  وكان  اإجازة،  في  العملّية  بعد  اأتى 

اأخرجوها، وكانت تتماثل لل�شفاء �شيئًا ف�شيئًا.

ب، فاإذا كان قد ُجرح في العملّية، واأرادوا اإجراء  وقد كان هذا مثيرًا للتعجُّ

جراحة لُيخرجوا له الطلقة، فاإّن ذلك يحتاج اإلى وقت طويل، وعندما عّبرت له 

ْبُت بالطلقة قبل العملّية. �شِ
ُ
عن ذلك، قال: لقد اأ

فازداد ف�شولي، ونتيجًة لإ�شراري بداأ ُيخبرني بما جرى:

اإلى  واأدخلوني  »يزد«،  اإلى  فاأخذوني  ع�شدي،  في  بالطلقة  �شبت 
ُ
اأ قد  ُكنت 

م�شتعجاًل على  وُكنت  العملّية،  بدء  اقترب موعد  قد  وكان  الم�شت�شفيات،  اإحدى 

الخروج والخال�س من هناك واأخاف اأن اأتاأّخر، فاأتى طبيب وعاينني وقال: يجب 

اآخذ �شورة �شعاعّية لع�شدك.

بين  ما  علقت  قد  الطلقة  اأّن  تبّين  لع�شدي،  �شعاعّية  �شورة  اأخذوا  وعندما 

اللحم والعظم، ولم اأكن اأحمل هّم هذه الأ�شياء ول هّم الوجع الأليم لع�شدي، بل 

ُكنت اأقول لهم: يجب اأن اأذهب ب�شرعة وح�شب.

كان الطبيب اأي�شًا يقول: يجب اإجراء جراحة لك ب�شرعة.

وعندما راأى اإ�شراري على الذهاب، انزعج واأراني ال�شورة ال�شعاعّية وقال: 

نظر اإليها! لقد بقيت الطلقة في يدك، اأين ُتريد الذهاب؟
ُ
اأ

ئوه لإجراء الجراحة. �شين وقال: انتبهوا له، يجب اأن ُتهيِّ ثّم اأو�شى الممرِّ

وبناء على هذا الأ�شا�س فقد كان يجب اأن ي�شطب ا�شمي من قائمة الم�شاركين 
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ل  ر باأيِّ �شيء اآخر فّكرت باأهل البيتR وفّكرت بالتو�شُّ في العملّية، لكن قبل اأن اأفكِّ

بهم، فكانت حالي مثل حال ع�شفور حب�شوه في قف�س، فُكنت منزعجًا جّدًا ومك�شور 

القلب، فبداأت بالذكر والدعاء.

غلبني النوم واأنا في تلك الحالة من الدعاء وال�شوؤال، ول اأدري اأكانت في منام اأو 

بين النوم واليقظة. وعلى كلِّ حال، في ذلك العاَلم، ُكنت اأرى الجمال الملكوتّي لأبي 

الف�شل العّبا�س Q، وقد اأتى لعيادتي. لقد راأيت، وبكلِّ و�شوح اأّنه قد مّد يده اإلى 

ع�شدي، واأح�ش�شت اأّنه قد اأخرج منها �شيئًا، ثّم قال: هّيا انه�س، اأ�شبحت يدك �شليمة.

فُقلت بحالة اإ�شتغاثة: فداك اأبي واأّمي، اإّن يدي مجروحة، فيها طلقة وقال الأطباء 

اإّنهم يجب اأن ُيجروا لها عملّية جراحّية.

فقال: ل، اأنت قد تح�ّشنت.

وبمجّرد اأن خرج ح�شرة اأبي الف�شل Q، نه�شت من مكاني، وانتبهت لنف�شي، 

من  عندها  فتيّقنت  يوؤلمني!  فلم  ع�شدي،  فتح�ّش�شت  النوم،  من  ا�شتيقظت  وكاأّنني 

اأّنني قد �ُشفيت. 

فنزلت ب�شرعة عن ال�شرير، واأنا لم اأعد اأعرف راأ�شي من قدمّي من �ِشّدة الذهول، 

اأن ُتجري عملّية  اأين؟ يجب  اإلى  اإّياها، وقالوا:  وذهبت لآخذ مالب�شي، فلم ُيعطوني 

جراحّية. 

ُقلت لهم: يجب اأن اأذهب اإلى منطقة العملّية، ل يلزمني اأن اأجري عملّية جراحّية.

اأن  على  فاأ�شّر  الطبيب،  اإلى  اأخذوني  النهاية  وفي  ال�شوت.  وارتفع  فتناق�شنا 

ي اأتحّمل الم�شوؤولّية، لم يقبل. ولم اأجد ُبّدًا من قول الحقيقة  ُيبقيني. ومهما ُقلت له اإنِّ

ق وقال: لن اأدعك تذهب ما  له، فتنّحْيت به جانبًا واأخبرته بما جرى معي، فلم ُي�شدِّ

دك.  ر لك ع�شّ لم اأ�شوِّ

فُقلت: ب�شرط اأن يبقى الأمُر �شّرًا بيننا.

فقِبل واأر�شلني اإلى الأ�شّعة من اأجل ت�شوير ع�شدي.

وكانت النتيجة اّلتي ُكنت اأنتظرها. في ال�شورة اّلتي اأخذوها لع�شدي، لم يكن 

اأيُّ اأثٍر للطلقة.
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مكا�شفة

مع�شومة �شبك خيز

م�شغولين جّدًا  مّرة  ُكّنا ذات  فقال:  الجبهة.  مّرة خاطرًة من  اأخبرني ذات 

ع العتاد في ُجعب مخ�شو�شة وُنقفل بابها. وفي  قرب اأحد مراكز العتاد. وُكّنا نوزِّ

حرارة العمل، وقع نظري فجاأة على امراأة محّجبة، تلب�س ال�شادور الأ�شود! وكانت 

ياأتين  اإّنها من الن�شاء اللواتي  ت�شع العتاد في الجعب. فُقلت في نف�شي: ل �شّك 

اإلى الجبهة.

ولم اأنتبه اأ�شاًل اإلى اأّنه لم يكن يوؤذن لأيٍّ امراأة بدخول المنطقة، فنظرت اإلى 

ال�شباب، اّلذين كانوا م�شغولين بعملهم ويروحون ويجيوؤون بدون اأن يعبوؤوا، وكاأّنهم 

المراأة. فاأثارت الق�شّية في نف�شي ت�شاوؤًل عجيبًا، لأّن المو�شوع ل  ل يرون تلك 

اأجل  ومن  اأكثر.  منها  فاقتربت  المو�شوع،  ما  لأعرف  ف�شولي  فثار  عادّيًا،  يبدو 

مراعاة الأدب، وقفت م�شتقيمًا وُقلت باحتياط: �شيِّدتي! يجب اأّل ُتزعجي نف�شك، 

في مكان الرجال هنا.

قدميها  على  فوقفت  اإلّي،  تنظر  ول  المقابلة  للجهة  هًا  متوجِّ وجهها  كان 

لت: األ تتعبون اأنتم في طريق اأخي. م�شتقيمة على قامتها وتف�شّ

فتذّكرت الإمام الح�شين Q ب�شرعة، وطفحت عيناي بالدموع. فتلّطف بي 

اهلل، وفهمت المو�شوع، وعلمت ب�شرعة بحقيقة ما يجري اأمامي، ف�ُشّلت اإرادتي 

دة ووجهها ما زال اإلى الجهة الأخرى: كلُّ  لت تلك ال�شيِّ ولم اأعلم ماذا اأقول. فتف�شّ

من يكون لنا عونًا، فنحن حتمًا �شنكون له عونًا. 



عرب  سر  يا  رعاب     169

قرب ج�شر �شبع فتحات 

ما �شاء اهلل �شاهمردي

، على بعد اأربعين مترًا، من  كان اأحد الإخوة قد ُجِرَح ووقع خلف ال�شاتر الترابيِّ

خطوتين  يم�شي  النف�س،  ب�شقِّ  وكان  مّرات.  ِلعّدة  القيام  حاول  وقد  الأخرى.  الجهة 

اأو ثالث، ولكّنه كان يقع من جديد. وفي المّرة الأخيرة اّلتي وقع فيها لم ي�شتطع اأن 

ُيعاود القيام.

، وكان العدوُّ يرمي النيران  بط تحت نظر العدوِّ ئًا، فقد وقع بال�شّ كان موقعه �َشيِّ

يه باإطالق نيران  بكلِّ وح�شية، فذهب اأحد الإخوة ب�شرعة لإح�شاره، وكّنا نحن ُنغطِّ

كثيفة باتجاه العدّو.

كاأّنها  موحلة  الأر�س  واأ�شبحت  الترابّي  ال�شاتر  بجانب  ماًء  العراقيُّون  واأجرى 

م�شتنقع. فكان على من ُيريد اأن يتحّرك هناك اأن يمّر من هناك بكلِّ �شطارة وحذر. 

اأعلم لماذا كان قد علق هذا الأخ في الوحل منذ البداية، ثّم ا�شتطاع اأن  ي لم  ولكنِّ

ينجو بنف�شه بكلِّ �شعوبة. 

اأحدنا  اأمرًا �شعبًا. فقد كان  الم�شهد كان  ل هذا  الأنفا�س م�شدودة، وتحمُّ كانت 

من  اآخرون  ثالثة  وحاول  �شيئًا.  له  نفعل  اأن  ن�شتطيع  نكن  ولم  اأعيننا  اأمام  يحت�شر 

اأن ُي�شاعدوه على الن�شحاب واألقوا باأنف�شهم في قلب نيران العُدّو، ولكّنهم  ال�شباب 

عادوا بال نتيجة.

ل اأن اأبقى واأتفّرج، فُقلت لهم: هذه المّرة �شوف اأذهب اأنا. فلم اأعد اأطيق تحمُّ

فقالوا: اأّوًل اأنت نحيف البنية، وثانيًا اأنت ل تعرف اإ�شكالت العمل.
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ُقلت: ل تحملوا هّمًا، اأنا �شوف اأت�شّرف.

عطهم مهلة، كي ل يعتر�شوا كثيرًا. فذهبت ب�شرعة اإلى موقع الهاون، 
ُ
ولم اأ

واأ�شرت اإلى ال�شاتر الترابيِّ وُقلت للّرامي: اإرم قذيفة فو�شفورّية اإلى هناك.

ب الروؤية على  �شعِّ
ُ
وكاأّنه كان قد قراأ اأفكاري. فقال: هذا عمل �شهل، �شوف اأ

العدّو، ولكّنك يجب اأن تنتبه للوحل.

ح�شره.
ُ
ل على اهلل، اإن �شاء اهلل اأ�شتطيع اأن اأ فُقلت: �شوف اأذهب بالتوكُّ

فرمى القذيفة ب�شرعة اإلى المكان اّلذي اأ�شرت اإليه، وعندما عملت عملها، 

ولم  �شعوبة.  بكلِّ  الجريح  اإلى  اأ�شل  اأن  وا�شتطعت   ، الترابيِّ ال�شاتر  من  خرجت 

األحظ تاأوُّهه واألمه، فرفعته ب�شرعة واألقيته على كتفي.

كان �شخم البنية، ولم اأكن كبير ال�شن، كما لم اأكن اأملك بنية قوّية ج�شدّيًا، 

ولذلك كان حمله �شعبًا كثيرًا علّي. وعلى الرغم من اأّن روؤية العدّو قد انعدمت 

ولكّنه لم يكن ليوقف اإطالق النار على المنطقة.

قد  الوحل  م�شكلة  وكانت   ، الترابيِّ ال�شاتر  من  قريب  مكان  اإلى  اأح�شرته 

اأعاقتنا، ونَف�شي قد �شاق ب�شبب دخان القذيفة الفو�شفورّية، ثّم رمى العدّو عددًا 

من القذائف فقذف بي �ِشّدة اإنفجار اإحديها اإلى ذلك الجانب.

ك بين كلِّ هذه الوحول. وفيما  فاأ�شابتني حالة من الإغماء ولم اأ�شتطع التحرُّ

اأنا في هذه الحالة اأح�ش�شت اأّن اأحدًا اأخذ ذلك الجريح. ثّم عاد �شريعًا ونّجاني 

اأنا اأي�شًا، وكان يظهر من طريقة عمله اأّنه من المقاتلين القدامى واأّن له �شابقًة 

في العمل، و�شمعت اأّنه كان قد عّنف ال�شباب في تلك الجهة من ال�شاتر الترابيِّ 

وقال لهم: لماذا �شمحتم له اأن يذهب وهو بهذه البنية النحيفة؟ 

اأن ل  له  ُقلنا  د برون�شي، ومهما  �شيِّ يا  بنف�شه  الذهاب  اأ�شّر على  فقالوا: هو 

يذهب فاإّنه لم ي�شمع كالمنا.

وبمجّرد اأن �شمعت با�شم برون�شي، فكاأنِّي قد ح�شلت على روٍح جديدة. لقد 

الوقت،  راأيته قبل ذلك  اأكن قد  لم  اأّنه قائد كتيبة »عبد اهلل«، ولكن  اأعلم  ُكنت 

ففتحت عيَنّي. وبمجّرد اأن راأيت وجهه الحنون واّلذي اأحرقته ال�شم�س، اأ�شعرني 
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بهدوء خا�س. 

و�شعني بنف�شه في �شّيارة ع�شكرّية، واأخذ حقيبة ظهري ثّم اأو�شى ال�شباب وقال: 

انتبهوا له حّتى ل يتاأّذى.

ف�شاألت اأحدهم واأنا اأتاأّوه: اإلى اأين ياأخذوني؟

تجهيزات  هناك  يوجد  لأّنه  الخطوط،  خلف  الم�شتو�شف  اإلى  ياأخذونك  قال: 

اأكثر.



ي لم اأكن اأعرف الطريق، فُكنت  ذات يوم، كان علّي اأن اأذهب اإلى »باختران«، ولكنِّ

ًا له محّددًا ي�شير اإليه.  اأ�شير على غير ُهدى، وكاأنِّي �شخ�س ل مق�شد خا�شّ

وعندما �شمعُت �شوت دّراجة نارّية، كدت اأطير من الفرحة وكاأّنهم قد اأعطوني 

الدنيا. فالتفتُّ اإلى الوراء، واإذا يف�شله عّني قرابة ثالث مئة متر. كان يطوي الأر�س 

ويتقّدم �شريعًا، وُكنت اأدعو اهلل اأن يتوّقف. وُقلت في نف�شي: لي�س اأف�شل من اأن يقّلني 

اإلى م�شافة.

ي ِعّدة اأقدام خّفف من �شرعته، ووقف اأمامي بال�شبط. وعلى  وعندما اقترب ِمنِّ

كالمه  من  وا�شحًا  كان  اأحوالي.  عن  و�شاألني  بحرارة  علّي  �شّلم  مّني،  انتظار  غير 

فه اأّنه اأحد المقاتلين المخل�شين اّلذين يملكون المعنوّيات العالية، ثّم �شاأل:  وت�شرُّ

اإلى اأين يا اأخي؟

ُقلت: بعد اإذنكم اأريد الذهاب اإلى »باختران«، ول اأعرف من اأين اأذهب.

وُكنت  الأغرا�س.  و�شع  مكان  النارّية،  دّراجته  على  الخلفّي  المقعد  اإلى  فاأ�شار 

اأتمّنى هذا من اهلل، ف�شعدت ب�شرعة. ثّم انطلق وم�شى.

ي مهما حاولت اأن اأتذّكر اأين  كما اأّن �شوته كان معروفًا لدّي، ُكذلك وجهه. ولكنِّ

ي ُكنت اأخجل  راأيته، فاإنِّي لم اأ�شتطع ذلك. وحاولت لعّدة مّرات اأن اأقول له هذا ولِكنِّ

ِعّدة  النهاية كّلمني وناداني با�شمي وقال: لقد تحّدثت عن �شجاعتك في  منه. وفي 

اأماكن.

فتعّجبت من �شماع ا�شمي من فمه، واأي�شًا من كلمة �شجاعة. فُقلت واأنا مبهوت: 
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عفوًا، اأّي �شجاعة؟!

ف�شحك وقال: فهمت من البداية اأّنك لم تعرفني.

اإّنك تبدو لي ماألوفًا،  وكاأّن ل�شاني قد ُفّك من عقاله للتوِّ ُقلت: في الحقيقة 

ي مهما حاولت التفكير، ل اأتذّكرك. ولِكنِّ

القذيفة  الجريح،  ذلك  ؟  الترابيِّ ال�شاتر  ذلك  خلف  اأتذكر  فقال: 

الفو�شفورّية.

الفرح،  اأطير من  افتخار كان من ن�شيبي، فكدت  اأّي  للَتوِّ وعرفت  فانتبهت 

ي اأتكّلم وب�شحبة قائد كتيبة »عبداهلل«، تلك الكتيبة اّلتي كان  ق اأي�شًا اأنِّ �شدِّ
ُ
ولم اأ

.
)1(

مجّرد ذكر ا�شمها ُيجفل العدّو وُيرجفه

عجيب كيف اأّنه يفتح لنف�شه مكانًا داخل قلب الإن�شان، بذلك الوجه البريء 

والمتوا�شع. 

في ذلك اليوم اأو�شلني اإلى قرب ج�شر »هفت دهانه« )�شبع فتحات(، ومن 

ثّم و�شف لي الطريق ب�شكل دقيق، ُثّم تركته وتابعت طريقي وابتعدت عنه واأنا ل 

اأطيق فراقه.

ما زلت اأذكر، كم تعّلقُت به لدرجة اأنِّي انتهزت اأّول فر�شة للذهاب اإلى كتيبة 

عبد اهلل. وطرقت األف باب وباب، ورّتبت كّل اأعمالي لتكون خدمتي هناك.

اإلى كتيبة  بالن�شبة  تمامًا وكماًل  الحقيقة  ها  ولكنَّ اللفظ، فقط،  الكلمات في  تاأتي هذه  اأحيانًا    )1(

ر عنها بلواء  عبد اهلل،اأنَّ العدّو كان يح�شب ح�شابًا كبيرًا لهذه الكتيبة فهو في البداية كان ُيعبِّ

ين!  عبداهلل، ثمَّ اأخذ يقول بكّل حقد: اإّن هذا اللواء لواء الوح�شيِّ
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التربية ال�شحيحة

ح�شن برون�شي

كان اآخر ربيع �شنة 1363 ه�.�س. تمامًا في اليوم اّلذي انتهت فيه اإمتحانات اآخر 

ي اإلى بيت الجيران وتكّلمت معه. وعندما  ال�شنة، اّت�شل اأبي من الجبهة فذهبت اأمِّ

د ح�شن قم وَهيِّئ اأغرا�شك، ف�شوف ياأتون بطلبك غدًا. عادت، قالت مبت�شمة: يا �شيِّ

ُقلت: بطلبي اأنا؟! من اأجل ماذا؟

قالت: لأجل ذلك اّلذي ُتحبُّه.

اإلى  ياأخذني  اأن  كثيرًا  ُيحبُّ  كان  اإّياه.  وعدني  اّلذي  والدي  وعد  فجاأة  فتذّكرت 

الجبهة. فُقلت ب�شعادة: الجبهة؟!

. قال والدك اأن ُتهيِّئ 
)1(

د الح�شينّي ي: نعم يا ولدي، �شوف ياأتي غدًا ال�شيِّ قالت اأمِّ

مالب�شك وت�شتعد.

ي لم يكن اأكثر من اأحد ع�شر اأو اثني ع�شرة  ري في ذلك الوقت من اأّن �شنِّ بداأ تذمُّ

ي، وقلت ذلك لوالدتي  حبُّ اإن ذهبت اإلى الجبهة، اأن اأذهب برفقة عمِّ
ُ
�شنة، وُكنت اأ

اأي�شًا، فقالت: يجب اأن ل تتحّجج.

ي قريبًا مّنًا وعندما اأتى لي�شتطلع الخبر،  اأح�ش�شت ب�شيق �شديد. كان منزل عمِّ

بِكْيت واأخبرته المو�شوع. وفي النهاية ُقلت: اأنا اأحبُّ اأن اأذهب اإلى الجبهة اإّما مع اأبي 

واإّما معك اأنت.

)1(  ال�شّيد كاظم الح�شينّي، الَّذي كان قباًل قد قّدم اأحد قدميه في طريق انت�شار الإ�شالم، وما زال الآن 

يعمل في طريق الجهاد.
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فم�شح بيده على راأ�شي وقال: اأنا الآن ل اأ�شتطيع اأن اأذهب اإلى الجبهة.

، غدًا  ثّم �شكت، وُكنت اأنا ما اأزال اأبكي، ثّم تكّلم وقال: ل تبك اإلى هذا الحدِّ

د الح�شينيِّ اأن ل ياأخذك اإلى الجبهة. �شباحًا �شوف اآتي اإلى هنا واأقول لل�شيِّ

ريد اأن اأذهب اإلى الجبهة.
ُ
ي اأ لم اأقتنع بهذا اأي�شًا، وُقلت له: ولِكنِّ

فابت�شم وقال: ح�شنًا، �شوف اأفعل �شيئًا.

ف�شّلم علينا وعاد اإلى بيته، وفي �شباح اليوم الّتالي باكرًا، عاد ثانيًة، وانتظر 

المو�شوع.  واأخبره  معه  وتكّلم  اإليه،  فذهب  الح�شيني  د  ال�شيِّ بقدوم  عرف  حّتى 

د الح�شينّي يملك طبعًا مرحًا، فاأتى اإَلّي مبا�شرة، ونظر في عينّي. وقال  وكان ال�شيِّ

مبت�شمًا وب�شوت عاٍل: األ ُتريد اأن تذهب اإلى الجبهة؟!

فنظرت اإلى الأر�س. وُقلت بهدوء: ل.

فقال فجاأة: عجيب!

ثّم و�شع يده على كتفي، وتابع كالمه: بهذه الب�شاطة؟ يا رجل اإّن اأباك �شوف 

ُيهلُكنا، اإّنه ينتظر اأن يراك اليوم، اأ�شرع وارتد لبا�شك وتعال.

ي عندما تدّخلت  ي عمل �شيء ب�شبب اإ�شرار »ح�شينّي«، حّتى اأمِّ ولم ي�شتطع عمِّ

اأن ياأخذني  اأ�شّر  د الح�شينيِّ  اأن اأذهب لحقًا، ولكّن ال�شيِّ اإذا اأمكن  وطلبت منه 

معه، ولم ن�شتطع اأن نزحزحه عن موقفه، وقال: اإذا اأردت اأن تذهب اإلى الجبهة 

ب�شرعة  ر  تح�شّ هّيا  جانبًا،  الطفولّي  الكالم  هذا  وتترك  رجاًل  تكون  اأن  فيجب 

لنذهب.

بي�شاء  ّرة  �شُ في  وحاجياتي  لبا�شي  فو�شعت  حقيبة،  حينئٍذ  عندنا  يكن  لم 

د  ال�شيِّ خلف  جل�شت  وذهبت.  البقّية  وعلى  والدتي  على  �شّلمت  ثّم  وربطتها، 

الح�شينيِّ على دّراجته النارّية. وانطلقنا فورًا اإلى المطار. وعندما راأيت اأّنه ذهب 

اإلى المطار بدّراجته النارّية، ُقلت في نف�شي: حتمًا �شوف ياأخذ دّراجته معه اإلى 

الجبهة.

الثورة هناك وقال: �شوف  الدّراجة لأحد حّرا�س  اأعطى  المطار،  ولكّنه، في 

اأعود الآن.
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فاأم�شكت بطرف بنطاله وُقلت: األ ُتريد اأن تذهب اأنت؟!

�شلِّمك اإلى اأحد ال�شباب و�شوف تذهب معه اإن �شاء اهلل.
ُ
قال: ل، �شوف اأ

وعندما راأى اأنِّي ُده�شت من جوابه، قال ب�شرعة: اإّنه اأحد اأ�شدقاء والدك، و�شوف 

ياأخذك مبا�شرة اإلى الحاّج.

اأر�س  اإلى  ِعّدة و�شايا جاّدة و�شارمة ورجع. فذهبت معه  واأو�شاه  وتركني معه، 

المطار، وكان يوجد هناك اأربع اأو خم�س طائرات. كان درج اإحداها من�شوبًا وكان 

ين ي�شعدون. فذهبنا نحن اأي�شًا اإلى هناك. وكان يوجد  اإلى جانبه عدد من الع�شكريِّ

�شابط طّيار واقفًا اإلى جانب الدرج، ُيفتِّ�س كّل من ُيريد ال�شعود اإلى الطّيارة تفتي�شًا 

دقيقًا. فلما جاء دوري. بادرني بالقول: بطاقة الهِوّية.

بطاقة  لديك  لي�س  حتمًا  لي:  فقال  اإليه،  فالتفتُّ  خلفي،  يقف  والدي  رفيق  كان 

هِوّية، اأعطه اإخراج القيد.

م: لي�س َلَدّي غير هذه! ّرتي وُقلت بتبرُّ فاأريته �شُ

ابط: على هذا الأ�شا�س يجب اأن تعود اإلى بيتك.  فقال ال�شّ

د برون�شي... ارتبك رفيق والدي وقال: هذا والده في الجبهة، ال�شيِّ

ابط الطّيار  ثّم بداأ ي�شرح المو�شوع، ولكّنه كّلما زاد في ال�شرح، كّلما ازداد ال�شّ

ممانعة، وفي اآخر المطاف لم يدعني اأذهب. واأّما اأنا فلم يكن عندي حلٌّ �شوى البكاء، 

ابط: لماذا توؤذيني، دعني اأذهب. واأّي بكاء! ثّم ُقلت لل�شّ

وفي  عي.  لت�شرُّ لي�شت�شلم  ابط  ال�شّ يكن  ولم  ُكَلُه، 
ُ
اأ يوؤت  لم  ونحيبي  بكائي  ولكّن 

ّرتي لرفيق والدي. وُقلت واأنا بحالة مزرية من البكاء والتاأّوه: قل  النهاية اأعطيت �شُ

فهم جميعًا! لوالدي: اإّنهم لم يدعوني اآتي، قل له اأن ياأتي وُيعنِّ

فم�شح بيده على راأ�شي، وقال بعطف ومحّبة: ل تنزعج يا حبيبي يا ح�شن، اإن �شاء 

اهلل بمجّرد اأن اأ�شل اإلى الأهواز �شوف اأقول للحاّج اأن يّت�شل تلفونّيًا بهم هنا، اإن �شاء 

اهلل �شوف تاأتي في الطائرة الّتالية.

واأذرف  ب�شّدة  اأبكي  اأزال  ما  وُكنت  غرفته،  اإلى  الطّيار  ابط  ال�شّ نف�س  فاأخذني 

الدموع، مثل المطر اّلذي ينزل من الغيوم الربيعّية، وكان معه في الغرفة �شابطان 
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الجنديُّ  اأيُّها  ا�شمك  ما  با�شمًا:  وقال  اإلّي  نظر  قلياًل  هداأت  وعندما  اآخران، 

ال�شغير؟

ي عندما راأيته ما  جيبه، ولِكنِّ
ُ
ُكنت منزعجًا اإلى درجة كبيرة ولم اأكن اأحبُّ اأن اأ

زال ينظر اإَلّي، ورغم مزاجي المتعّكر، ُقلت ب�شوت هادئ: ح�شن.

في  تفعل  اأن  ُتريد  ماذا  ال�شغير  الج�شم  وهذا  القامة  بهذه  اأنت  ف�شاألني: 

الجبهة؟

م: لماذا يذهبون اإلى الجبهة؟ يذهبون لُيحاربوا. فاأجبته بتبرُّ

ثّم اأخرجت المحرمة من جيبي وجّففت دموعي عن وجهي. وُقلت له باإ�شرار 

ولعّدة مّرات: دعني اأذهب.

ولكّنه لم يقبل... لم يقبل.

الهاتف  اأخرجني �شوت جر�س  اأنتظر، حّتى  واأنا  الفوؤاد  قلق  ل�شاعتين  بقيت 

لو... �شالم عليكم...  ابط ال�شّماعة، وقال: األو تف�شّ من �شرودي، فتناول نف�س ال�شّ

نعم، نعم... ا�شمكم ال�شريف... الحاّج برون�شي...

فوقفت بمجّرد اأن �شمعت ا�شم والدي، ولم َيْبَق اإل اأن ينبت لي جناح واأطير 

ابط، ولم اأكن اأعلم ماذا كان يقول  من الفرح، وُكنت ُم�شغَي ال�شمع لكالم ال�شّ

ابط كان ُيجيب: على عيني يا حاّج،  والدي في الطرف الآخر من الخّط ولكّن ال�شّ

في  علّي...  ُيحتِّم  الواجب  كان  كلِّ حال  تعذروني، على  اأن  يجب  طبعًا، طبعًا... 

اأمان اهلل.

فو�شع ال�شّماعة مكانها، والتفت اإلّي وقال: اأب�شر اأيُّها الجندّي ال�شغير. 

�شاألت: لماذا؟

قال: ُنريد اأن ُنر�شلك بالطائرة التالية.

مع  اإليها  ف�شعدت  مكانها،  في  ووقفت  التالية  الطائرة  اأتت  اأتاأّخر.  ولم 

اأن نزلت، وقع نظري على  الأهواز. وبمجّرد  اإلى  الظهر  كثيرين، وو�شلنا قريب 

، فقد كان يرك�س من بعيد باّتجاهي. وللَتوِّ انتبهت اإلى حرارة 
)1(

د خلخالي ال�شيِّ

)1(  كان ل�شنوات طوال في الجبهة وما زال م�شغوًل بالخدمة في لبا�س الحر�س الثورّي.
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الجوِّ العالية، فكاأّن ال�شم�س ُت�شرق من مكان قريب. ومنذ البداية، اأح�ش�شت باأّن جلد 

وجهي يحترق.

د خلخالي، ف�شّلمت عليه، ورّد ال�شالم و�شاألني عن اأحوالي، فُقلت له:  و�شل ال�شيِّ

لقد و�شلت للَتوِّ ول اأدري اإلى اأين اأذهب؟

فابت�شم وقال: لهذا اّت�شل والدك بي لآتي اإلى هنا واآخذك اإليه.

اأخذ بيدي، وذهبنا معًا اإلى اإحدى �شّيارات التويوتا. فجل�س خلف الِمْقَود ف�شعدت 

وانطلق.

والدي  اأر  ولم  القاعدة،  اإلى  الأهواز ومن هناك ذهبنا  داخل مدينة  اإلى  ذهبنا 

مبا�شرة، فبداأنا بالبحث عنه، من هذه الغرفة اإلى تلك الغرفة، ومن هذا البناء اإلى 

اأفراد  اأي�شًا ب�شعة  ال�شراديب، وكان معه  اأحد  النهاية وجدناه في  البناء، وفي  ذلك 

لون حلقة، وبمجّرد اأن راآني وقف، واأتى باّتجاهي، وكاأّن وجهه المليء بالعطف قد  ُي�شكِّ

مالأ وجودي بال�شكينة، ثّم قال لي بابت�شام وتحبُّب: ماذا تفعل هنا يا ولدي؟

جيب بداأت بالبكاء، وُقلت 
ُ
بقيت للحظات ل اأ�شتطيع الجواب، وعندما اأردت اأن اأ

واأنا اأنوح: لقد اآذوني كثيرًا يا بابا!

فانحنى وقّبلني، وقال: ل تبك يا ولدي. اأنت اأتيت اإلى الجبهة لُت�شبح رجاًل اإن 

�شاء اهلل.

فالتفت اإلى ال�شّيد خلخالي و�شاأله عن اأحواله و�شكره كثيرًا، ُثّم اأخذ بيدي وذهب 

بي اإلى بقّية رفاقه، ثّم �شاألني: اأتناولت غداءك؟

ُقلت: ل.

المنطقة،  للَتّو في  ثّم فّكرت  فاأكلت ب�شهّية كبيرة،  الغداء �شريعًا،  فاأح�شروا لي 

و�شاألت اأبي: هل الجبهة هنا؟

قال: ل.

ُقلت: اأين اإذن؟

قال: اإن �شاء اهلل �شوف نذهب اإلى الجبهة مع قافلة في ال�شاعة الرابعة.

مهجورة.  قرية  اإلى  نقلوه  قد   Q الجواد  الإمام  لواء  اأّن  بعدها  عرفت  ثّم 
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من  وخرجنا  هناك،  اإلى  قافلة  مع  الظهر  بعد  الرابعة  ال�شاعة  في  تحّركنا  ثّم 

الأهواز.

ومنقلبة  محروقة  كثيرة  دّبابات  يوجد  كان  ال�شحراء،  وداخل  الطريق،  في 

مبهوتًا  هذا  كلِّ  اإلى  اأنظر  فُكنت  مّرة،  لأّول  اأ�شياء  هكذا  اأرى  ُكنت  ومدّمرة، 

هذه  اأ�شبحت  لماذا  ال�شّيارة:  في  جانبه  اإلى  اأجل�س  واأنا  اأبي  ف�شاألت  ومحتارًا، 

الدبابات هكذا؟

دًا يا ولدي. فابت�شم وقال: لقد �شاألت �شوؤاًل َجيِّ

ثّم اأ�شار اإلى الأطراف، وتابع اإّن هذا الطريق وهذه ال�شحراء كانت كلُّها بيد 

العدّو، اأعني: العراقيُّون كانوا محتّلين لأر�شنا، ونحن حاربناهم واأخرجناهم من 

ترابنا، وهذه الدّبابات كلُّها كانت للعدوِّ تركها وفّر هاربًا من هنا.

اإليها  كلُّ �شيء كان بالن�شبة لي جديدًا، حّتى القرية المهجورة، اّلتي و�شلنا 

قبيل الغروب. وقد كّنا اأّول الوا�شلين اّلذين دخلوا القرية، وكانت بيوتها المبنّية 

من التراب والتبن ن�شف خربة، ول يوجد غير منزل وحيد ما زال �شالمًا. فذهب 

بع�س المقاتلين من التعبئة اإلى تلك البيوت الخربة، ون�شب البع�س الآخر خيمة، 

واأّما ذلك المنزل اّلذي كان يبدو في الظاهر اأّنه ما زال �شالمًا وكان من طابقين، 

فقد دخل اإليه بع�س اأفراد التعبئة، واحتلُّوا اأماكنهم فيه فدخل اأحد اأ�شدقاء اأبي، 

ئوا لكم مكانًا غير هذا.  وقال: غادروا هذا المنزل، يجب اأن ُتهيِّ

ف�شاأله اأحدهم: لماذا؟

قال: �شالمة فهمك! اإّن هذا اللواء له م�شوؤول، وهذا البناء يجب اأن يكون مقّرًا 

للقيادة.

جاء  قد  اأبي  راأيت  وفجاأة  وحاجّياتهم،  اأغرا�شهم  بجمع  الم�شاكين  ف�شرع 

هذا  تقول  لماذا  له:  وقال  رفيقه  من  واقترب  حاجبيه،  بين  ما  بًا  ومقطِّ غا�شبًا 

الكالم؟ ماذا تعني »القيادة«؟!

كان يتكّلم بانزعاج �شديد، ثّم التفت اإلى �شباب التعبئة وقال لهم: ل لزوم لأن 

تخرجوا من هنا، ابقوا في اأماكنكم.
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فقال له رفيقه: واأنتم! يا حاّج؟

قال بابا: بارك اهلل بكلِّ هذه الِخَيْم.

فخرج �شباب التعبئة من المنزل وقالوا: اأُيمكن يا حاّج اأن تكون اأنت في الخيمة 

ونحن هنا؟ نحن اأ�شاًل لم ننتبه لكم، يجب اأن تعذرونا.

وفي النهاية لم ي�شتطع والدي اأن ُيثنيهم عن عزمهم، فكان ذلك البناء هو مقرُّ 

كبير،  المنزل  هذا  اإّن  وقال:  منه  يخرجون  التعبئة  �شباب  يترك  لم  ولكّنه  القيادة، 

ُيمكنكم اأنتم اأي�شًا اأن ت�شتعملوه.

وكان اأحد المقاتلين، يمزح كثيرًا مع اأبي وكان يميل اإَلّي، وكان ا�شمه علي دروي�شي. 

رحمه اهلل، لقد ا�شت�شهد هو اأي�شًا مع والدي في مواجهات بدر. وفي اأّول احتكاك لي 

معه اأعطاني علبة فواكه معّلبة وقال: الآن وقد اأتيت اإلى الجبهة يجب اأن تاأكل الكثير 

من معّلبات الفواكه والخ�شار.

كان الغروب يقترب وال�شم�س تختفي خلف الأفق، وكان طق�س الجنوب يتبّدل �شيئًا 

اأت مع الباقين و�شّليت. ومع اأّنني ُكنت �شغيرًا،  ف�شيئًا من الحرارة اإلى البرودة. فتو�شّ

تلك  لذكرى  زال  وما  اآخر،  نوع  الحقيقة �شالًة من  في  كانت  ال�شالة هناك،  ولكّن 

ة عندي. اللحظات لّذة خا�شّ

في تلك الليلة خال المكان قلياًل حول اأبي، فاأجل�شني اإلى جانبه، وم�شح بيده على 

راأ�شي و�شاألني: اأتعلم لماذا وافقت على اأن تاأتي اإلى الجبهة؟

فُقلت بنظرة ملوؤها ال�شوؤال: ل.

ريده منك في هذه الأ�شهر الثالثة من العطلة، هو اأن تتعّلم القراآن. 
ُ
قال: كلُّ ما اأ

عندما ُكّنا خلف الجبهات، كان دائمًا يحر�س باإ�شرار، وكان يغتنم الفر�س على 

اأن اأبقى اإلى جانبه واأتعّلم قراءة القراآن. وبعد اأن ن�شحني وتكّلم معي كثيرًا، قال في 

كّل  اأزورك  و�شوف  القراآن،  لتتعّلم في �شفِّ  الأهواز  اإلى  اآخذك  �شوف  الآن  النهاية: 

يومين اأو ثالثة اأّيام.

وبمجّرد اأن قال، »اذهب، وعد« ُقلت: لن اأذهب اإلى الأهواز يا اأبي!

�شاألني: لماذا؟
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ُقلت: اأنا اأتيت اإلى هنا لأبقى معك.

قال: ُقلت لك، �شوف اأزورك يا ولدي.

ل: افعل �شيئًا لأبقى هنا. فُقلت له بتو�شُّ

لم يبق �شوى اأن اأبداأ بالبكاء. ولم اأكن لأر�شى ولو بمقدار ذّرة بالذهاب اإلى 

ين وجل�س اإلى جانبنا، وقال لوالدي: ماذا  الأهواز. ثّم فجاأة! جاء اأحد رجال الدِّ

د ح�شن القراآن؟ د برون�شي؟ اأُتريد اأن يتعّلم ال�شيِّ يا �شيِّ

اإلى الجبهة  اأتيت به اأ�شاًل  قال والدي: نعم يا ح�شرة ال�شيخ »جّباري«، لقد 

من اأجل هذا العمل.

فقال: والآن ماذا ُتريد اأن تفعل؟ لأن ال�شيِّد ح�شن منزعج؟

القراآن  لُيعلِّمه  »فتح«  د  ال�شيِّ اإلى  الأهواز،  اإلى  ر�شله 
ُ
اأ اأن  ريد 

ُ
اأ والدي:  قال 

هناك.

فنظر ال�شيخ »جّباري« في وجهي وكاأّنه قراأ ا�شطرابي، وقال لوالدي: ل لزوم 

لأن ُتر�شله اإلى الأهواز، يا حاّج.

ف�شاأل والدي: لماذا؟

علِّم هذه الوردة ال�شيِّد ح�شن القراآن. كم �شهرًا �شوف يبقى 
ُ
اأ اأنا هنا،  قال: 

اإن �شاء اهلل؟

قال والدي: �شهرين، ورّبما �شهرين ون�شف.

علِّمه قراءة القراآن في ُمّدة �شهر. 
ُ
قال: اإن �شاء اهلل �شوف اأ

ال�شعادة،  �ِشّدة  اأفعل من  اأعلم ماذا  ولم  الدنيا بكاملها،  وكاأّنهم قد مّلكوني 

ف�شحك والدي وقال لي: لقد اأر�شله اهلل اإليك.

قال ال�شيخ »جّباري«: قبل كلِّ �شيء �شوف اأعلمه دعاء كميل، و�شوف نبداأ من 

الغد.

فقال والدي: اإذن! اإذا كان ممكنًا فليكن وقت ال�شفِّ بعد الظهر من كلِّ يوم.

نا �شوف يكون بعد الظهر. فقال: ما من م�شكلة، �شفُّ

ر في وقت ال�شفِّ و�شاألته: ماذا �شوف اأفعل  ف�شّلم علينا وذهب، فاأخذُت اأفكِّ
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في ال�شباح من كلِّ يوم؟

لحقك بمجموعة.
ُ
قال: �شوف اأ

�شاألت: مجموعة؟ ماذا تعني مجموعة؟

اإلى  وتن�شّم  الرجال،  اأ�شلحة مثل  اأن تحمل  ال�شباح  ريد في 
ُ
اأ وقال:  لي  فاأو�شح 

التعبئة وتتدّرب.

ليخيطوها  التعبئة  بدلة  فاأعطاهم  الأهواز،  اإلى  ذهبنا  الّتالي  اليوم  �شباح  في 

لي على مقا�شي، فتحّم�شُت كثيرًا، ولب�شت اللبا�س عند الخّياط. وعندما رجعنا اإلى 

د »محّمديان«، قائد المجموعة وقال له: اإّن ولدي  القرية المهجورة، اأخذني اإلى ال�شيِّ

به بحيث ُي�شبح  ريد اأن ُتدرِّ
ُ
فك منذ الغّد، في اأّيام ال�شباح اأ هذا �شوف يكون بت�شرُّ

جاهزًا للعملّيات.

�شنتم،  اأربعين  اأو  ثالثين  رّبما  طوله  وكان  كال�شنكوف،  ت�شّلمت  اليوم  ذلك  في 

�شيئًا  عليه  تعّودت  ثّم  لي،  بالن�شبة  م�شكٌل  كان حمله  البداية  في  قامتي!  اأق�شر من 

ف�شيئًا واأ�شبح �شهاًل علّي.

اأمام  اأقف  وُكنت  المجموعة،  عَلم  حامل  اأ�شبحت  ال�شباحّية،  المرا�شم  في 

التدريب. وبمرور الوقت تعّلمت  الجميع. وبعد المرا�شم ال�شباحّية والريا�شة، يبداأ 

رماية القنبلة اليدوّية، ثّم زرع اللغم، والرماية باأنواع الأ�شلحة المختلفة.

وُكنت اأتحّم�س اأكثر من اأيِّ �شيء ل�شفوف القراآن، وُكنت اأنتظرها بفارغ ال�شبر. 

اأو  اأ�شبوع  وخالل  واإتقان،  بدّقة  وُيعلُِّمني  »جّباري«  ال�شيخ  ياأتي  كان  الظهر  وبعد 

دًا في القراآن الكريم. وذهبنا مّرة اإلى والدي، فقال له  اأ�شبوعين، اأ�شبحُت اأقراأ َجيِّ

ال�شيخ »جّباري«: لقد �شار ح�شن في تعلُّم القراءة، والآن ُيريد اأن يقراأ لك القراآن عن 

حا�شر.

ق: تعني في ظرف هذه الأّيام المعدودة م�شى في تعلُّم القراءة! فقال غير م�شدِّ

ب يا حاّج؟ د َجّباري: نعم، وهل هذا محلُّ تعجُّ قال ال�شيِّ

فقال والدي: لأّن ابننا هذا ال�شّيد ح�شن، كان في م�شهد ك�شوًل اإلى حدٍّ ما.

عيون  وكانت  بتوؤدة،  اآيات  ِعّدة  فقراأت  خاليًا،  وكان  المنزل  �شطح  اإلى  فذهبنا 
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والدي تبرق من ال�شعادة. وعندما اأنهيت القراءة نظر اإلى ال�شيخ »جّباري« وقال: 

بلطف اهلل، اإّن خلو�س نّيتك وتعبك ُيعطي نتيجة �شريعة يا �شماحة ال�شيخ.



فقد  التعب.  كلِّ  من  بالرغم  كثيرًا،  حلوة  كانت  �شهرين،  مّدة  هناك  بقيت 

القتال  وخ�شو�شًا  الع�شكرّي،  والتدريب  والأحكام،  القراآن  تعلُّم  كثيرًا  اأحببت 

الليلي. وكانت اأجمل الخواطر من تلك الأّيام، في منت�شف الليالي، عندما كان 

ي�شتيقظ والدي في جوف الليل وُي�شلِّي ويقراأ القراآن، وما زالت محفورة في قلبي 

ل وبحرقة و�شوق! تلك التاأوُّهات والبكاء والدعاء بتو�شُّ

عندما اقتربت اأواخر �شهور ال�شيف قال لي والدي: يا اأبت! يا حبيبي! يجب 

اأن ت�شتعّد للعودة اإلى م�شهد اإن �شاء اهلل.

بجّدّية  له،  اأقول  مّرة  كلِّ  في  وكنت  اأي�شًا،  مّرات  لِعّدة  الكالم  هذا  وكّرر 

و�شماجة: اأنا لن اأذهب من هنا بعد الآن.

يرتفع  اأن  اإلى  المّرات  بع�س  في  و�شل  المو�شوع  هذا  في  البحث  اإّن  حّتى 

ال�شوت. كان يقول ب�شكل قاطع: يجب اأن تعود.

واأنا كنت اأبكي ب�شرعة واأقول: لن اأذهب.

اأ�شتمُّ  ة، خ�شو�شًا عندما ُكنت  كان للبقاء هناك، بالن�شبة لي، حالوة خا�شّ

رائحة عملّيات، فلم يكن عند والدي اأيُّ م�شكلة في م�شاركتي في العملّيات، ولكّن 

د  ال�شيِّ ابن  اإن  يقولون:  العليا، فقد كانوا  المراتب  القادة من  العقدة كانت عند 

برون�شي والأولد اّلذين هم من �شّنِه يجب اأّل ُي�شاركوا في العملّيات باأيِّ �شكل من 

الأ�شكال.

رّبما لأجل هذا كان والدي يقول: بعد هذا ل يجوز �شرعًا اأن اأدعك ُت�شارك 

في العملّيات.

ُكنت عالقًا ما بين الذهاب وعدم الذهاب، وفي ال�شاعة الواحدة من اإحدى 

الليالي اأيقظني اأبي من النوم، وقال لي بهدوء: انه�س يا حبيبي يا ح�شن.

فجل�شت ب�شرعة في مكاني، و�شاألت بقلق: ماذا ح�شل؟
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فم�شح بيده على راأ�شي وقال: انه�س يا ولدي وا�شتعّد �شوف تذهب للقاء الإمام.

وكنت ما زلت ما بين النوم واليقظة، وقد ات�شعت حدقتا عيني، و�شاألت ب�شوق: 

لقاء الإمام؟ متى؟

قال: الآن يجب اأن تتهّياأ.

ال�شّيارة  وكانت  اأغرا�شي،  جمعت  كيف  اأدِر  ولم  كياني،  تمالأ  ال�شعادة  كانت 

اأن  ُيريد  اأن يكون والدي  اأُيمكن  تنتظرني في الخارج. فلمعت بذهني فكرة للحظة، 

ُير�شلني اإلى م�شهد بهذه الطريقة؟

ريد اأن اأبقى 
ُ
فتراخت قدماي عن الم�شير، ووقفت فجاأة. التفتُّ اإلى والدي وُقلت: اأ

معك.

قنعه. قال: اذهب الآن يا ولدي، واأنا �شوف اآتي بعد يومين 
ُ
ي لم اأ�شتطع اأن اأ ولِكنِّ

اأو ثالثة.

كانت  اإجازته  اأي�شًا.  هو  اأتى  اأّيام  ثالثة  وبعد  م�شهد.  اإلى  توّجهت  النهاية  وفي 

ق�شيرة. وعند ذهابه اأي�شًا ذهب وحده. ولم ينفع كلُّ اإ�شراري للذهاب معه.

رحمه اهلل، وبعد ا�شت�شهاده بعّدة اأ�شهر تعّودت قدماي على الجبهة، وكان التدريب 

اّلذي تعّلمته في ذينك ال�شهرين، قد نفعني جّدًا. وكّلما توّفقت لقراءة القراآن، ُكنت 

اأعلم اأّني مديٌن لهّمته، ومديٌن لهتمامه واإ�شراره على تربيتنا تربية �شالحة.
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ل واحد تو�شُّ

ال�شيِّد ح�شن مرت�شى

هوا القّوات بالّت�شل�شل من المراتب العليا حّتى  كان يجب على القادة اأن يوجِّ

المراتب الدنيا، بحيث اإّن العملّيات كانت تقت�شي هذه الطريقة، واأن ي�شرحوا لهم 

ثالثة«، منطقة  »والفجر  وكانت منطقة عملّيات  العملّيات.  ومنطقة  الأر�س  عن 

جات والطلعات والنزلت. جبلّية وعرة مليئة بالمرتفعات الحاّدة، والتعرُّ

وُكنت في تلك الأّيام م�شوؤوًل عن عتاد الفرقة، وكان مقرُّ المراقبة والإحدثّيات 

م اإطالق نيران العملّيات. تحت اإ�شرافنا، ويجب اأن ُننظِّ

كلُّ  ومعه  الهجوم،  �شّن  من  ليلة  قبل  الفرقة  قائد  ياأتي  اأن  المقّرر  من  كان 

القادة الأدنى رتبة اإلى مقرِّ المراقبة، ويجب اأن ُتفح�س كلُّ الو�شعّيات لأّنه الليلة 

القادمة هي ليلة العملّيات.

الوجه  طَلة  بينهم  من  تبدو  وكانت  الجميع،  و�شل  حّتى  دقائق  ِعّدة  مّرت 

د برون�شي. وبعد قراءة عّدة اآيات من القراآن بداأ  المحبوب من �شميم القلب لل�شيِّ

ه ال�شباب واحدًا واحدًا، ويتحّدث عن الم�شائل  قائد الفرقة بالكالم، وكان يوجِّ

والم�شاكل اّلتي ُيمكن اأن تعتر�شهم خالل العملّيات. وكان يبدو من لحن �شوته اأّنه 

ة،  ات تعقيداتها الخا�شّ قلق جّدًا. نعم لقد كان قلقه في محلِّه، لأن لأر�س العمليِّ

القادة ول  اأّي واحد من  ُي�شّيع الطريق  اأن  اإلى احتمال  ي  يوؤدِّ اأن  ُيمكن  مّما كان 

ي�شتطيع اأن ُينجز الَمَهّمة. 

وال�شباب  الفرقة  قائد  قلق  ازداد  الأر�س،  على  الخريطة  و�شعوا  وعندما 
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الآخرون.  فقائد الفرقة يتكّلم عن البو�شلة وبقّية المتعلِّقات، ولي�س عندنا فر�شة اإّل 

ليلة واحدة فقط، وكان و�شع خطة المعركة واقعًا عماًل �شاّقًا بالن�شبة لقائد الفرقة 

في هذه الُمّدة الزمنّية القليلة، وتلك ال�شروط ال�شعبة.

ويبدو على وجه عبد الح�شين اأّنه اأهداأ من الجميع، وعندما انتهى كالم القائد، 

وقد كان يظهر عليه من حاله وو�شعه اأّنه ما زال قلقًا، نظر اإليه عبد الح�شين وابت�شم، 

د مرت�شى! ثّم قال بكلِّ �شبر: �شيِّ

قال: نعم يا عزيزي.

قال عبد الح�شين: ائذن لي باأن اأعر�س عليك مو�شوعًا. 

ل. فقال القائد: اأرجوك يا حاّج تف�شّ

الليلة  في  اأحتاج  ل  اأنا  اأع�شاب:  برودة  بكلِّ  وقال  قلياًل،  الح�شين  عبد  فتقّدم 

القادمة اأن اأذهب بخريطة وبو�شلة.

فت�شاءل الجميع ماذا يريد اأن يقول، فاأ�شار اإلى عتمة الليل وال�شماء: فقط بقول 

. »يا زهراء O« وبقول يا »اهلل« اإن �شاء اهلل �شوف ننتزع المنطقة من العدوِّ

لقد �شمعت كثيرًا من هذه الأمثال، وعندما يخرج الكالم من �شميم القلب، ل 

�شّك في اأّنه �شوف يقع في القلب.

ي هناك وفي ذلك المكان راأيت عين هذا الكالم. كان عبد الح�شين يتكّلم  ولِكنِّ

طبيعة  عن  الكالم  كّل  ختم  وقد   ، خا�سٍّ بهدوء  ون  ُيِح�شُّ ال�شباب  جعلت  بثقة  اأ�شاًل 

يتكّلمون عن  ال�شباب  اأّن  اأكثر،  بو�شوح  راأيت  وقتها  وال�شعبة. ومن  المعّقدة  الأر�س 

النت�شار باأمٍل اأكبر.

من  اأكبر  ب�شرعة  الهدف  على  ُي�شيطر  اأن  الح�شين  عبد  ا�شتطاع  العملّيات،  ليلة 

البقّية وبخ�شائر اأقّل، مع اأن منطقة عملّياته كانت اأر�شها معّقدة و�شعبة العبور اأكثر 

من غيرها. 

ل واحد. وكما قال، الأمر، يكفيه مجّرد تو�شُّ
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قرون ا�شت�شعار الألغام المعوّجة 

علي اأكبر محّمدي بويا

في اأواخر العام 1362 ه�.�س. ل اأذكر بالدّقة اإذا كانت هناك منا�شبة اأو ل، 

ي اأعلم اأّنه كان قد جمع �شباب الكتيبة ليتحّدث معهم. ولِكنِّ

دة  في بداية كالمه، وكالعادة قال: ال�شالم عليك اأّيُتها ال�شّديقة ال�شهيدة، �شيِّ

ة وترقرق الدمع من عينيه. وهكذا دائمًا، كّلما يذكر  ن�شاء العالمين، اأخذته الغ�شّ

ا�شمها O، تجري دموعه رغمًا عنه. وكاأّن كّل وجوِده ع�شٌق ومحّبٌة لأهل بيت 

.Rالع�شمة والطهارة

وكان خالل كالمه  ومتعلِّقاتها،  الغيبّية  الإمدادات  كان مو�شوع كالمه حول 

يروي لنا اإحدى الخواطر الجميلة من اإحدى العملّيات. قال: 

»ليلة العملّيات، ُكّنا ن�شير باتِّجاه العدوِّ بكلِّ هدوء و�شكينة. وفجاأة ا�شطدمنا 

األغام،  حقل  اأّنه  عرفنا  اأّننا  الإلهّية  الألطاف  ومن  األغام،  بحقل  الطريق  في 

�شباب  �شيب 
ُ
واأ الأمور،  هذه  عن  �شيء  اأّي  نعرف  ول  �شين  متحمِّ كّنا  فنحن  واإّل 

ال�شتطالع ب�شدمة الذين عرفوا بالمو�شوع قبل اأن اأعرف اأنا، وعندما اأخبروني 

دمت اأي�شًا. �شُ

عندما ُكّنا ناأتي لال�شتطالع في الليالي اّلتي �شبقت العملّيات، لم نكن قد راأينا 

حقل الألغام هذا. والحتمال الوحيد هو اأّننا كّنا قد ا�شتبهنا قلياًل في الطريق. 

وكان يبدو موقع العدّو في الناحية المقابلة لحقل الألغام.

كنا نحن راأ�س الحربة للعملّيات واإذا كّنا �شوف نتعّطل، فلي�س من البعيد اأن 
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تف�شل العملّيات كلُّها. فبداأنا مع �شباب ال�شتطالع بالتفتي�س، وكلُّ اأمِلنا اأن نجد معبر 

العُدوِّ في هذا الحقل، حيث ل وقت كاف لتعطيل الألغام، ففّت�شنا لدقائق ولكن بال 

فائدة.

يكن  ولم  الهجوم،  اأوامر  تنتظر  قلياًل،  مّنا  الخلف  اإلى  قابعة  الكتيبة  كلُّ  كانت 

عندهم اأيُّ خبر بما جرى، فكان �شباب ال�شتطالع ينظرون اإلّي ويقولون: ماذا �شوف 

تفعل يا حاّج؟

فاأ�شرت ب�شالح الكال�شنكوف اإلى حقل الألغام وُقلت: لم يعد اأمامنا اأيُّ طريق.

قالوا: َتعني... اأنرجع؟!

 .Rالبيت اأهل  باب  طرق  وهو  األ  واحد،  اأمل  عندي  كان  لأّنه  �شيئًا،  اأقل  لم 

َدتي، اأنِت الآن َتْرين  يقة الزهراءO. فُقلت بتاأوُّه وَنْوح: �شيِّ فتو�ّشلت بح�شرة ال�شدِّ

و�شعنا، نحن متعلِّقون بك، افعلي �شيئًا.

ون بنا، وهنا كلُّ  و�شجدت على التراب، ثّم ُقلت: اأنتم ُكنتم في كلِّ العملّيات تهتمُّ

�شيء متعلِّق بلطفكم ورعايتكم.

ماذا  اإلهي  يا  كبيرة،  درجٍة  اإلى  مك�شورًا  قلبي  وكان  الحالة،  هذه  في  فبكيت 

اأفعل؟!

اأن يح�شل �شيء، فاإّنه �شوف يح�شل  عندما يكون مقّدرًا وقوع معجزة، ومقّدرًا 

حتمًا، واإذا اأراد اأحٌد اأن ُيقارن الأمور في ذهنه، ويدر�س المو�شوع بوا�شطة الفكر، فاإّن 

. واأنا في تلك الأو�شاع  هذا المو�شوع يخرج اأ�شاًل عن حدود العقل والمنطق الب�شريِّ

واأ�شبحُت  نف�شي،  على  ال�شيطرة  ُقّوة  من  خرجت  اأّنني  كيف  اأدري  ل  الح�ّشا�شة، 

كاأّنني م�شلوب الإرادة. فتوّجهُت اإلى �شباب الكتيبة، اّلذين كانوا حا�شرين ويجل�شون 

ين ينتظرون اأمر الهجوم. وفجاأة قلت: قيام. م�شتعدِّ

اأتقّدم،  اأن  واأردت  الهجوم،  اأمر  واأعطيت   ، العدوِّ اإلى  فاأ�شرت  الجميع،  فوقف 

فعلت  ماذا  بحيرة:  وقال  بوجهي،  وقف  اأن  اإّل  ال�شتطالع  �شباب  اأحد  من  كان  فما 

ياحاّج؟!

عندها انتبهت وفهمت اأّي اأمٍر اأعطيت، ولكن، كان الكثير منهم قد دخل اإلى حقل 
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. وقال اآخر: يا حاّج لقد اأر�شلت  الألغام، كما اأّنهم بداأوا باإطالق النار على العدوِّ

الجميع اإلى القتل!

فاأخذني اأنا اأي�شًا �شّكهم وا�شّطرابهم. وللحظة، اأ�شبح عندي حالة ع�شبّية 

لحظة  كّل  اأنتظر  وُكنت  اأ�شغط.  واأخذت  ُذَنّي 
ُ
اأ على  َيدّي  فو�شعت  التوتُّر،  من 

انفجار اأحد الألغام...

فاطمة  دة  ال�شيِّ والآخرة  الدنيا  عالم  دة  �شيِّ ورعاية  وبلطف  الليلة  تلك  في 

الزهراءO فاإّن ال�شباب ولآخر نفر منهم كانوا قد قطعوا حقل الألغام، ولم 

ينفجر حّتى ول لغم واحد. عندها انتبهت، ورك�شت باتِّجاه العدوِّ رجالي ت�شبق 

راأ�شي، من داخل نف�س حقل الألغام!

في ال�شباح الباكر وقد ُكنت من�شغاًل في العملّيات، وقع نظري فجاأة على عدد 

من �شباب ا�شتطالع الفرقة، كانوا يرك�شون وي�شاألون بثورة هذا وذاك، اأين الحاّج 

برون�شي؟! اأين الحاّج برون�شي؟!

ة؟ ماذا ح�شل؟ فاّتجهت اإليهم وُقلت: ما الق�شّ

قالوا: هل تعلم في الليلة الما�شية ماذا فعلت؟

وببرودة  عاديٍّ  ب�شكل  فُقلت  فتجاهلت.   . طبيعيٍّ وغير  عاليًا  �شوتهم  كان 

اأع�شاب: ل.

قالوا: اأتدري من اأيِّ طريق جعلت الكتيبة تعبر؟

�شاألت: من اأين؟

فاأخبروني المو�شوع من اأّوله اإلى اآخره، فُقلت �شاحكًا: وهل ُيمكن اأن نكون قد 

عبرنا من حقل الألغام؟ اأنتم حتمًا تمزحون.

فاأخذوا بيدي وقالوا: تعاَل معنا لتنظر بنف�شك.

كلِّ  على  كان  ِعبرة.  واقعًا  الألغام  اإلى حقل  النظر  كان  لقد  معهم.  فذهبت 

ا�شت�شعارها،  قرون  بع�س  التوى  قد  الألغام  بع�س  اإّن  حّتى  الأقدام.  اآثار  الألغام 

ولكن الحمد هلل لم ينفجر اأّي منها.

رحم اهلل ال�شهيد برون�شي، كان اآخر كالمه يبكي ويقول: اأتدرون اأّن ال�شّيدة 
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ُي�شاعدوننا في كلِّ  O واأهل بيت الع�شمة والطهارةR كانوا  فاطمة الزهراء 

العملّيات.

كان محّمد ر�شا فداكار، اأحد زمالء ال�شهيد برون�شي المقاتلين يقول: بعد تلك 

العملّيات، كان طريق اثنين اأو ثالثة من ال�شباب قد وقع من نف�س حقل الألغام ذلك. 

وبمجّرد اأن و�شع اأّول واحد منهم قدمه داخل حقل الألغام، انفجر اأحد الألغام ومع 

اإن كان قد  ليتاأّكدوا  الألغام  باقي  ال�شباب يختبرون  قطعت قدمه! مّما جعل 
ُ
الأ�شف 

بطل مفعولها!
ُ
اأ

كان كلُّ فكر وتمام ذكر ال�شهيد برون�شي في العملّيات الموّفقة هو اأّنه كان يقول: 

يجب اأن نجعل قربنا من اأهل البيت اأكثر، واإيماننا بهم اأقوى.
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ال�شخ�س الأّول

محّمد ح�شن �شعباني

والم�شيرّية.  الح�ّشا�شة  المرتفعات  ومن  المنطقة،  وردة  قندي«،  »كلة  كانت 

وكان العدوُّ قد �شيطر من تلك المرتفعات على طرق الموا�شالت وعلى منطقتنا، 

د  بحيث اإّن الم�شاكل كانت تاأتينا دائمًا من ذلك المكان. وكان هذا الإ�شكال ُيعقِّ

الأمور على ال�شباب في عملّيات تحرير مهران.

اأذكر اأّنه في اليوم ال�شابع للعملّيات، كان قد تحّرر الكثير من المناطق اّلتي 

»نعل  مرتفعات  و�شل�شلة   »S« المرتفعات  �شل�شلة  اإّن  حّتى  اهتمامنا.  محّل  كانت 

اأي�شًا. وعلى كلِّ حال،   )نعل الح�شان( كانت قد اأ�شبحت بيد �شبابنا 
)1(

اأ�شبي«

اإذا كانت مرتفعات منطقة »كلة قندي« �شوف تبقى بيد العدّو فاإّن نتيجة العملّيات 

�شوف تكون وكاأّننا لم نفعل �شيئًا. وبعبارة اأخرى اإّن تثبيت نتائج العملّيات اأ�شاًل 

كان مرتبطًا بتحرير تلك المرتفعات.

اإ�شافة اإلى اأّن العدّو كان قد فعل الم�شتحيل من اأجل اأن ل يخ�شرها، ونحن 

بانتظار  اللحظات  تعدُّ  قندي«  »كلة  وبقيت  مّرات،  لعّدة  عليها  بالهجوم  قمنا 

�شبابنا.

الميدان،  اإلى  برون�شي  الح�شين  عبد  نف�س  اأتى  للعملّيات،  ال�شابع  اليوم  في 

ة، وا�شطحب معه  اّلتي كانت كتيبة قّوات خا�شّ اإلى كتيبة بالل،  وتوّجه مبا�شرة 

)1(  هذه المرتفعات، تقع من الجهة ال�شماليَّة لمنطقة كلة قندي.
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 وعددًا اآخر من رماة الآر بي جي 
)1(

ال�شباب: »غالمي«، و»ع�شكري«، و»ميراني مقدم«

اّلذين يملكون اأج�شامًا �شخمة وعقالء، وقال موؤّكدًا: »كلة قندي« هذه يجب اأن تتحّرر 

هذا اليوم.

اأظنُّ اأّنهم كانوا قد هجموا قبل الظهر ب�شاعتين اأو ثالثة، وكان عبد الح�شين ورماة 

ة اأي�شًا خلفهم. الآر بي جي هم راأ�س حربة الهجوم، وكانت بقّية الكتيبة الخا�شّ

ابط )جا�شم(، وهو �شهر �شّدام وابن خالته، مثل اأفعى جريحة فوق  وكان ال�شّ

بهذه  تم�ّشكوا  وقد  البعثّية،  القّوات  من  كبير  مع عدد  نف�شه،  على  يدور  المرتفعات، 

طلقت نيران كثيفة فوق روؤو�س ال�شباب 
ُ
المرتفعات باأظافرهم واأ�شنانهم. وباأمر منه اأ

م، فتوّقف عبد الح�شين هو والبقّية بين ال�شخور وبين التالل،  مّما منعهم من اأيِّ تقدُّ

ولكن كان من المعلوم اأّنه ل يوجد عند اأحد منهم نّية بالّتراجع.

من  عدد  ظهر  وفجاأة  نيراننا.  من  اأغزر  العدّو  جهة  من  النيران  حجم  كان 

فبداأ  للبعثّيين،  والعتاد  التموين  اأح�شروا  قد  اأّنهم  من  يقين  على  ُكّنا  الطّوافات. 

المقاتلون، من مواقعهم ومن كلِّ جانب، باإطالق النيران الكثيفة عليها، فعادت بعد 

دة لنا الآن، ف�شاح  قليل من حيث اأتت بدون اأن ُتنجز اأّيَة َمَهّمة، واأ�شبحت الفر�شة َجيِّ

عبد الح�شين: اهلل اأكبر.

م، وهو ُيطلق النار في نف�س  و قام اّلذي بعده ب�شرعة، وبداأ عبد الح�شين بالتقدُّ

اإّل وعادت  الوقت. ثّم تبعه ال�شباب، وبداأ الهجوم من جديد. ولم يم�س وقت طويل 

النتيجة علينا بالخير، وانقلب الو�شع واأ�شبحنا نحن من ُيدير المعركة.

كثيفة  بنيران  نرميهم  الآن  فنحن  ئًا،  �شيِّ قّواته  مع  ابط جا�شم  ال�شّ و�شع  اأ�شبح 

من عّدة اأطراف، وكان من الوا�شح اأّنهم يلفظون اأنفا�شهم الأخيرة، فقد كانت فتيلة 

نيرانهم تخفت من لحظة اإلى لحظة!

ثّم �شيئًا ف�شيئًا اأ�شبحت اأو�شاعهم ت�شوء اإلى درجة اأّنهم لم يكن قد بقي لهم �شوى 

اأحد طريقين، اإّما اأن ي�شت�شلموا، اأو اأن ينتحروا.

في هذا الحي�س والبي�س، ظهرت الطّوافات من جديد، وعددها في هذه المّرة 

)1(  نال جميع هوؤلء في�س ال�شهادة العظيم.
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يبدو اأكثر من المّرة ال�شابقة، كما كان يبدو من مناوراته اأي�شًا اأّنهم قد اأَتْوا لعمل 

اأهّم. كان عماًل اأهّم من اإلقاء الموؤن والعتاد. كان ت�شكيلهم من نوع اآخر، وقد اأَتْوا 

اإلى فوق المرتفعات تمامًا.

لُينقذوا »جا�شم«  اأتوا  الباقين، ف�شاح: لقد  ّية قبل  الق�شِ الح�شين  َفِهم عبد 

ُيريدون اأن ُيخرجوا قائدهم، ُيريدون اأن ُينجوه، يجب اأن ل ندعهم اآمنين.

ثّم رمى هو اإحدى قذائف الآر بي جي باتجاه الطّوافات، ولم ُيعطهم ال�شباب 

ُينّفذوا خّطتهم كما ُيريدون. فكان كلُّ واحد منهم ُيطلق عليهم النار  مهلة لكي 

بما كان معه من الأ�شلحة، حامل الر�ّشا�س كان يرمي بر�ّشا�شه، ورامي الدو�شكا 

واحد،  وقت  في  معًا  يرمون  كلُّهم  كذلك،  جي  بي  الآر  ورماة  بالدو�شكا،  يرمي 

ب�شو�شاء  ال�شخور  على  ووقعتا  الطّوافات.  من  اثنتين  المّرة  هذه  في  فاأ�شبنا 

كبيرة وانفجرتا.

اأمرًا من  تلّقوا  وكاأّنهم قد  لقّواتها،  باإنزال  الأخرى، قامت  الطّوافات  اإن  ثّم 

نف�س �شّدام لُيخلِّ�شوا جا�شم، ولكّنهم لم يتمّكنوا في النهاية من فعل �شيء، وُكّنا 

اأكثر، وكانت نيراننا ت�شتّد، فو�شع العراقيُّون ذيلهم  نقترب من قّمة المرتفعات 

بين اأرجلهم ولذوا بالفرار.

وكان �شبابنا يتقّدمون بحما�شة زائدة ويعبرون ال�شخور واحدة بعد الأخرى، 

وكان المقاتل الأّول اّلذي و�شع قدمه على مرتفعات »كلة قندي«، هو عبد الح�شين 

ابط جا�شم  ة الإ�شالمّية عاليًا، واأ�شر بنف�شه ال�شّ ، ون�شب علم الجمهوريِّ
)1(

نف�شه

.
)2(

واأخذ منه م�شّد�شه

كلُّ  كان  اّلذين  ال�شباب  من  قّواتنا،  واأخل�س  اأف�شل  با�شت�شهاد  �شّبب جا�شم 

)1(  كان ال�شهيد برون�شي يومئذ معاون قائد كتيبة الإمام الجواد Q. وب�شبب لياقته وقدرته الَّتي 

اأبرزها في هذه المعركة اأ�شبح بعدها قائد الكتيبة. حتَّى اإنَّهم اأرادوا اأن يزينوا هذه المرتفعات 

ه رف�س ب�شكل قوّي. با�شمه. ولكنَّ

�س مع ال�شهيد الكبير حتَّى �شهادته، وكان يمزح بع�س الأحيان فُيريه لالآخرين  )2(   بقي هذا الم�شدَّ

د كاظم الح�شينّي وناأمل اإن  �س مازال مع ال�شيِّ ويقول هذا تذكار من �شهر �شّدام. وذلك الم�شدَّ

�شاء اهلل وبدراية وموافقة الم�شوؤولين ذوي العالقة اأن يو�شع في متحف ال�شهداء ليراه الجميع.
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واحد منهم ُيعتبر ابنًا لعبد الح�شين، وكان قد تعب كثيرًا وبذل جهدًا كبيرًا من اأجل 

تدريبهم.

عندما تمّكن الحاجُّ من اأ�شر »جا�شم«، هجم عدد من ال�شباب عليه ُيريدون الفتك 

. وقال بانزعاج: لي�س لدينا الحقُّ  به، ولكن عبد الح�شين منعهم ب�شكل قاطع وجّديٍّ

بفعل ذلك.

قال ال�شباب منزعجين اأكثر منه: اإّنه اأ�شواأ من كلب م�شعور، يجب اأن ُيقا�ش�س 

الآن. 

ر هذا، بل  قال عبد الح�شين: اإذا كان يجب اأن ُيقا�ش�س، فلي�س اأنا واأنتم من ُيقرِّ

الم�شوؤولون.

خلف  اإلى  بنف�شه  »جا�شم«  الح�شين  عبد  اأخذ  بهم،  وتعجُّ ال�شباب  حيرة  واأمام 

الجبهات لُي�شلِّمه، وكان يقول: اأخاف اأن يفعلوا له �شيئًا.
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اآخر المن�شحبين

محّمد ح�شن �شعباني

عقدوا اجتماعًا ُمِهّمًا، قبل عملّية خيبر، ح�شره كلُّ القادة من المراتب العليا. 

على  خريطة  على  الُمِهّمة  العملّية  محاور  ي�شرح  كان  اأحدهم  اأّن  اأذكر  زلت  ما 

ح لكلِّ واحد من القادة طبيعة عمله. الأر�س، وكان يو�شّ

عندما و�شل الدور اإلى عبد الح�شين كان يجل�س ببرودة اأع�شاب وي�شتمع ب�شكل 

اأطال الكالم، وقف  ُمِهّمًا، والقائد قد  القائد. ولأّن عمله كان  اإلى كالم  طبيعيٍّ 

عبد الح�شين فجاأة وقطع له كالمه. قائاًل: يا اأخي اإّن هذا الكالم ل ينفعنا!

ب مبهوتين. ففي  ب. وكّنا كلُّنا ننظر اإليه بتعجُّ فاّت�شعت حدقتا عيَنّي من التعجُّ

، ننتظر اأّي كالم غير هذا. فاأ�شار عبد الح�شين  هكذا اجتماع ُمِهّم اإلى هذا الحدِّ

اإلى الخرائط وتابع: اإّن هذه الأ�شياء ل تداوي مر�س برون�شي.

فقال القائد بجّدّية: ماذا يعني هذا؟! لم اأفهم ق�شدك.

ي، ومن اأجل عملي، فقط  فابت�شم عبد الح�شين وقال: اإذا لم تكن ج�شارة ِمنِّ

ريد اأن تقول لي: اأين يجب اأن اأنتزع من العدّو. اأعني فقط اأرِني المنطقة، ُخذني 
ُ
اأ

اأن تنتزعها  اإلى هناك وُقل لي: هذه هي المنطقة، يجب  اأو باأيِّ �شيء  بالقارب، 

 . من العدوِّ

من  ولكن  �شيئًا،  يقل  لم  القائد  ذلك  وحّتى  الجتماع،  ف�شاء  ال�شكوت  فعّم 

المعلوم اأّنه كان قد انزعج. فا�شتلم عبد الح�شين دّفة الكالم وقال: يجب اأن نعمل 

فوق الأر�س، يجب اأن نلم�س اأر�س العملّيات بجلدنا ولحمنا، اإّن هذا اّلذي تقوله 
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وُت�شير اإلى الخريطة، اذهب خلف اأوتوبان الب�شرة وافعل كذا هناك، وِمن ثّم اذهب 

اإلى المنطقة الفالنّية، كلُّ هذا ل ينفعني، يجب اأن ُترَيني المكان مبا�شرة.

مع اأّنه �شّبب في ذلك اليوم النزعاج، ولكّنه في النهاية ثبت على كالمه، فتقّرر 

اأي�شًا اأن يجلعوه يرى المنطقة عن قرب، ثّم اأعَطْوه م�شوؤولّية ثالثة كتائب من القّوات 

اأي�شًا.

في تلك العملّية، كان عمله الأكثر توفيقًا كما يعتقد القادة. وقد اأبدى وعيًا وقدرة 

عجيبين، فقد كان يتقّدم مع ال�شباب خطوة بخطوة. وكان تارة يرمي بالكال�شنكوف، 

وتارة بالر�ّشا�س الثقيل، وثالثة يرمي بالآر بي جي.

الغيالن، وكانت  ُت�شبه  اّلتي  باأج�شادهم  العدوِّ  اأبدًا قّوات )كوماندو�س(  اأن�شى  ل 

اآخر ورقة رماها العدّو واآخر اأمل له، اأمام �شيل قّواتنا. فجاأة اقتحموا المنطقة مثل 

النمل والجراد، وكانت اأ�شلحتهم ال�شغيرة هي الر�ّشا�س الثقيل! وكان بع�شهم يحمل 

تحت اإبطه هاون 60 مثل طفل عمره ثالثة اأ�شهر، وكان اأحدهم يحمل الهاون والآخر 

يرمي وهو بنف�س الو�شع. اأعني اأّنهم لم يكونوا ي�شعون القاذف على الأر�س!

وكاأّن قدرة عبد الح�شين الموهوبة من اهلل قد ت�شاعفت بمجّرد روؤيتهم، فاأخذ 

هذا  من  معنوّياتهم  ترتفع  ال�شباب  وكان  قبل.  ذي  من  اأكثر  بغزارة  النيران  يرمي 

الو�شع، فاأخذوا ُيقاتلون بروحّية اأعلى واأف�شل. وفي النهاية ا�شتطعنا اأن ننفذ من �شرِّ 

لوا الفرار. هوؤلء الكوماند�س، فاإّما اأّننا اأر�شلناهم اإلى جهّنم واإّما اأّنهم ف�شّ

لقد اأحرزنا في تلك العملّية انت�شارات اأكثر مّما ُكّنا ننتظر، ولهذا فقد تقّدمنا 

اأن ن�شتِقّر ونثبت في المنطقة  ر في  ُنفكِّ عن جناحي قّواتنا الي�شار واليمين، واأخذنا 

اأكثر من القّوات الأخرى. وفي كلِّ لحظة  فاأتى اأمر الن�شحاب، لأّننا كّنا قد تقّدمنا 

العمل  الح�شين  عبد  بداأ  وهنا  قّواتنا.  بقّية  عن  وننقطع  ُنطّوق  اأن  خطر  يوجد  كان 

ب�شرعة، فاإّن الن�شحاب نف�شه كان ُيعتبر معركة في تلك الظروف، وكان عبد الح�شين 

يحمل الِحمل ثقياًل على عاتقه. ومهما كانت الم�شّقة فقد ا�شتطاع اأن ي�شحب القّوات 

اإلى الخلف.

دًا، اأّنه كان اآخر من ان�شحب. ما زلت اأذكر جيِّ
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مرتفع نارنجكي 

حميد خلخالي

ة،  النف�س حالة خا�شّ ُيثير في  الليل،  كان منظر �شبح »كلة قندي« في ظالم 

اأن  وت�شتاق  بلحظة  لحظة  تتحّرق  اأّنها  وُتِح�سُّ  وا�شطراب،  بتوتُّر  ُتِح�سُّ  فكاأّنك 

تطاأها اأقدام قّوات حزب اهلل. كان العدوُّ م�شيطرًا من ذلك الُعُلّو على المنطقة 

تكبيدنا  واإلى  ال�شباب،  من  طاهرة  دماء  ُتراق  اأن  اإلى  اأّدى  مّما  عجيب،  ب�شكل 

الخ�شائر اأي�شًا، فكان فتح »قلة قندي« له تقدي�س خا�ّس. ومن اأجل تحرير ذلك 

الموقع، كان يجب اأن نمّر عبر �شدٍّ حديديٍّ منيع كبير.

وثابتًا،  قوّيًا  موقعًا  اأن�شاأ  قد  العدوُّ  كان  قندي«،  »قلة  من  الناحية  هذه  في 

ب لنا الكثير من الم�شاكل، وُي�شاعدهم كثيرًا على حفظ قّواتهم وحمايتها،  وُي�شبِّ

وكان العدوُّ ي�شغط علينا من هناك لُيعيد احتالل المناطق اّلتي تحرّرت، كما اأّن 

منا اأي�شًا. هذا كان ُيعتبر �شّدًا اأمام تقدُّ

�شباب  لي  اجمع  حميد،  وقال:  اإلّي  فالتفت  الح�شين،  عبد  و�شل  ليلة،  ذات 

ال�شتطالع.

�شاألته: لماذا؟

فابت�شم ابت�شامة جميلة وقال: بعون اهلل والأربعة ع�شر مع�شومًاR �شوف 

به فوق روؤو�س الأعداء.  ن�شرب هذا الخّط الحديدّي ونخرِّ

منحدرات  وفيها  جبلّية  بكاملها  المنطقة  كانت  الليلة.  تلك  في  العمل  بداأنا 

�شّلمونا  اّلذي  والمحور  محاور.  عّدة  من  العملّية  تجري  اأن  يجب  وكان  عميقة. 

اإّياه �شعب العبور وفيه مرتفعات ومنحدرات. ورّبما كان اأ�شعب منحدر هو اّلذي 
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يجب اأن نتجاوزه، ولقد اأ�شماه ال�شباب منحدر الم�شّلى. ومع كلِّ هذه المتاعب كانت 

ا�شتحكامات العدوِّ وموانعه تزيد الطين بّلة.

كانت الم�شافة اّلتي تف�شلنا عن مركز العملّية بعيدة ِجّدًا، لهذا كان يجب اأن نجعل 

لنا مركزًا في نقطة و�شط ناأخذ اإليه تمويننا وعتادنا. وبم�شاعدة �شباب ال�شتطالع 

وح�شور عبد الح�شين لحظة بلحظة، فاإّن النقطة المركزّية للعملّية اأ�شبحت معروفة. 

اّلتي تف�شل  ال�شباب على طول خطِّ م�شيرنا، في المنطقة  وُكّنا قد تركنا بع�س 

المنطقة �شعبة  وكانت  اأجل حفظ ظهرنا.  العملّية من  الخلفّية عن مركز  خطوطنا 

اإلى درجة اأّننا ل ن�شتطيع اأن ُنعّبد طريقًا ول ُيمكن اأن ن�شتعمل اأّية و�شيلة نقلّية. والحلُّ 

الوحيد اّلذي كان اأمامنا هو ا�شتعمال الحمار لنقل الموؤن والعتاد، ولكّن اإي�شال الماء 

. وبعد الت�شاور والتفكير تقّرر اأن نمّد اأنابيب  كان م�شكلة ل ي�شتطيع الحمار لها حاّلً

ماء. وكان يبدو ذلك عماًل �شعبًا وم�شتحياًل، ولكّننا اأنجزناه، فقد مّدينا اأنابيب الماء 

من البال�شتيك على طول م�شيرنا، والق�شم اّلذي كان منها فوق الأر�س وتحت نظر 

، حاولنا بكلِّ جهدنا اأن ن�شتره. العدوِّ

وبالتزامن مع تمديد الماء نقلنا العتاد والموؤن بالتدريج. وكان الو�شع ح�ّشا�شًا جّدًا 

اإلى درجة اأّن العُدّو لو اأّنه لحظ اأّي �شيء، ف�شوف تنف�شح هذه العملّية. وكانت كلُّ هذه 

. ولكّن العدّو لم يكن ليقف مكتوف الأيدي، فكان ُير�شل  الأعمال تتمُّ بال�شّر، وبا�شتتار تامٍّ

تلك  في  النار  ُيطلق  دائمًا  كان  لهذا  منا،  تقدُّ احتمالت  ي�شع  وكان  ا�شتطالع  دورّيات 

الأطراف. حّتى اإّنه ا�شت�شهد لنا عدد من ال�شباب. والورقة الوحيدة اّلتي كانت بيدنا هي 

اأّن العدّو ل ُيمكن اأن يتخّيل اأو ي�شع باحتماله اأّننا ُيمكن اأن ن�شّن عملّية من تلك المنطقة.

عبد  ح�شور  هو  يترّددون،  ل  ويجعلهم  ال�شباب  معنوّيات  من  يرفع  كان  واّلذي 

الح�شين معنا. اّلذي كانت جّدّيته ل نظير لها.

ف�شاعد  ِبدّقة.  الم�شير  كّل  اختبر  اّلذي  كان هو  العمل،  الأخير من   الق�شم  وفي 

قادة الكتائب وال�شرايا والمجموعات على العبور، وعّرف كّل واحد منهم على َمهّمتِه، 

اأن  ُيمكِن  اّلتي  والموانع  الم�شير  و�شع  للجميع  واأو�شح  القّوات،  اإلى  بنف�شه  وتحّدث 

تعتر�س طريقهم، وقال لهم كيف يجب اأن يعُبروا وكيف يجب اأن ي�شربوا العدّو.
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اإلى حدٍّ  تاأّثر  قد  كان  ال�شباب  وكاأّن عددًا من  العملّيات،  ليلة  اأذكر  زلت  ما 

�شعبًا  العمل  يجدون  اأّنهم  فاأح�ش�شت  العبور.  �شعبة  وكونها  المنطقة  بهول  ما 

جّدًا. حّتى اإّن بع�شهم كان قلقًا اأي�شًا. ولكن هذه الحالة لم تطل، فقد جل�س عبد 

الح�شين في النقطة اّلتي يجب اأن يفترقوا عندها وتحّدث اإليهم. لقد كان يملك 

يتحّدث  والنورانيِّ  الب�شيط  الوجه  بذلك  كان  فقد  عجيبين.  واطمئنانًا  هدوءًا 

بطريقة ويقول اأ�شياء تجعل الإن�شان ين�شلخ عن الدنيا وما فيها.

وخالل حديثه عندما ذّكر بالعملّية، وعندما و�شل اإلى اآخر النقاط، ُكنت ترى 

الت�شميم في كلِّ الوجوه اأكبر من ذي قبل. ومن خالل حديث ال�شباب ت�شتطيع اأن 

ة للعملّية و�شعوبة الأر�س، لم تعد تهمُّ اأحدًا اأبدًا. تفهم اأّن كّل الظروف الخا�شّ

للقيام  يذهبون  �شوف  وكاأّنهم  ال�شباب  معنوّيات  ترى  ُكنت  توّجهنا  وعندما 

بعملّية عاِدّية وبدون اأّية م�شاكل اأو �شعوبة.


اأّول مجموعة �شربت خّط العدّو، ثّم من بعده  كانت مجموعة عبد الح�شين 

ابتداأت كلُّ المجموعات بالعمل، فك�شرنا خّط دفاع العدوِّ في اأّول هجوم.

خطوة  يعمل  الح�شين  عبد  وكان  ال�شريع،  بالتطهير  بداأنا  العملّية  بعد  ثّم 

الأ�شرى  وُير�شل  المواقع،  ُيفتِّ�س  العمل، فكان  اأجزاء  ال�شباب في كلِّ  بخطوة مع 

. كان يعمل  اإلى خلف الجبهة، وحّتى اإّنه كان ُي�شاعد في جمع اأج�شاد اأفراد العدوِّ

اإلى  الوقت، يتحّدث  العمل، وفي نف�س  بن�شاط ومعنوّيات عالية، وكان في غمرة 

ال�شباب ويرفع من معنوّياتهم، فكانت اأحواله ُتثير العجب، ولم تكن معنوّياته بعد 

العملّية تقّل، بل اإّنها كانت تزيد، وكانت هذه الخ�شو�شّية اّلتي يتمّتع بها ت�شري 

اإلى جميع اأفراد اللواء. 

اّلتي ل  المعدودة  الألوية  اّلذي يكون تحت قيادته، من  واللواء  الكتيبة  كانت 

اأن  وُتريد  قّواتنا تعبت،  اأفراد  اإن  لتقول  العملّية، ولم تكن  الم�شاعدة بعد  تطلب 

يحّل مكانها لواٌء اآخر.  

ئون اأنف�شهم ب�شرعة  رون اأّية منطقة، فاإّنهم كانوا ُيهيِّ كان ال�شباب عندما ُيحرِّ

من اأجل قتال اأ�شعب، ومن اأجل المواجهة من جديد، والردِّ على الهجمات القوّية 

 . الم�شادة للعدوِّ
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ل  واّلتي  بها،  ين  م�شتقرِّ ُكّنا  اّلتي  المحّررة  المنطقة  وو�شط  العملّية  تلك  في 

من  م�شاّد  كبير  بهجوم  العدوُّ  قام  اآخر  جناح  ومن  قليلة،  م�شافة  اإل  عنها  تف�شلنا 

يتجاوز عدد  ل  ورّبما  قلياًل،  المحور  ال�شباب في ذلك  كان عدد  لقد  الثقيل.  العيار 

اأ�شابع اليد. وكانت الظروف �شعبة اإلى درجة اأّن المحاور الأخرى ل ُيمكن اأن ُنخليها 

من اأجل م�شاعدتهم.

ر باإر�شال م�شاعدة لتلك المجموعة المقاِتلة، كان قد  وفيما كان عبد الح�شين ُيفكِّ

ا�شتّد ال�شتباك، وكان ال�شباب ُيدافعون دفاعًا م�شتميتًا، على َرغم عددهم القليل.

 
)1(

ون هجوم العدّو بالقنابل وفي مّدة قليلة ا�شتّد الوطء عليهم، واأخذوا الآن يردُّ

اليدوّية، حّتى اإّنهم و�شلوا اإلى القتال بال�شالح الأبي�س، ومع ذلك، لم ي�شتطع العدوُّ 

الن�شحاب،  ُيريدون  اأّنهم  ففهمنا   ، العدوِّ اإلى ل�شلكيِّ  ن�شتمع  وُكّنا  اختراق موقعهم، 

لقد اعتقدوا اأّن قّواتنا الم�شتقّرة هناك كانت كبيرة، بينما لم يبق �شالمًا من �شبابنا 

الباقي فقد كانوا بين �شهيد وجريح،  واأّما  اآخر،  اثنان، حامل الال�شلكّي ومقاتل  اإّل 

قّوات  يواجه  اأّنه  يعتقد  العدّو  جعلت  بطريقة  النار  ُيطلقان  كانا  المقاتالن  فذانك 

كبيرة. وعندما كانوا ُيريدون الن�شحاب �شمعنا في الال�شلكيِّ قائدهم يقول لهم: اإذا 

ان�شحبتم فاإنِّي �شوف اأقتلكم جميعًا.

بينما كان هوؤلء الم�شاكين ُينادون قيادتهم من هذه الجهة: اإّن خ�شائرنا كبيرة 

لها. ولم نعد ن�شتطيع تحمُّ

ونقلت هذا بالال�شلكي ل�شبابنا اّلذين هم فوق المرتفع، مّما �شاعد على اإعطائهم 

اأن  اأراد  اهلل  فاإّن  الح�شين:  عبد  عّبر  وح�شبما  اأكثر.  مقاومتهم  وعلى  معنوّيًا  دفعًا 

يحفظ ذلك المرتفع.

القّوات  من  كتيبة  ُير�شل  اأن  الح�شين  عبد  ا�شتطاع  جهد،  وبعد  النهاية،  وفي 

ولكن  الكتيبة،  قائد  ا�شت�شهد  اإليها  الطريق  في  هم  وفيما  المرتفع،  ذلك  لم�شاعدة 

بقّية القّوات ا�شتطاعوا الو�شول اإلى ذلك المرتفع. 

وبعد �شاعة تّم تثبيت المكان.

)1(  لهذا ال�شبب فاإن تلك المرتفعات �شميت بمرتفعات نارنجكي )القنبلة(.
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اأحلى من الع�شل

محّمد ح�شن �شعباني

في عملّيات »ميمك«، كان يعتر�س طريقنا مجموعة من المرتفعات. علينا اأن 

نعبر عنها، وعلينا اأن نرفع �شاترًا ترابّيًا في الطرف الآخر من ال�شحراء. واأقلُّ 

لأّننا،  تفعيل مواقع �شواريخنا.  ُي�شاعف من  �شوف  اأّنه  العمل  لهذا  نتيجة كانت 

من هناك، �شوف ن�شتطيع اأن نرّد ب�شكل اأف�شل بكثير على هجمات �شواريخ العدوِّ 

على مدننا.

كانت الماأمورّية بعهدة ثالثة األوية من الفرقة الخام�شة »ن�شر«، وهي لواوؤنا، 

وهو لواء الإمام ال�شادق Q، ولواء الإمام مو�شى الكاظمQ، واللواء اّلذي 

 .Q كان عبد الح�شين قائده، وهو لواء جواد الأئمة

اأن يعمل  ، فقد كان يجب  اأ�شعب واأ�شّد تعقيدًا من بقّية المهامِّ كانت َمهّمتُه 

وجهًا لوجه وكان يجب اأن ينتزع من العدوِّ مرتفعات مملوءة بالحفر، ومرتفعات 

على  يعمال  اأن  الآخرين  اللواءين  على  وكان  بي�شة.  �شكل  على  ومرتفعًا  رملّية، 

جناحي هذه القّوات اأي�شًا.

انتهت ال�شتطالعات ال�شعبة واّلتي احتاجت اإلى طاقة كبيرة واأخيرًا و�شلنا 

اإلى ليلة العملّية، وو�شعنا قدمنا في الميدان.

من  منطقته  الح�شين  عبد  لواء  فانتزع  النف�س.  وتزهق  �شعبة  عملّية  كانت 

الكاظم  مو�شى  الإمام  لواء  واأنهى  قليلة،  مّدة  بعد  فيها  مواقعه  ثّبت  ثّم   ، العدوِّ

Q اأي�شًا، واّلذي كان الجناح الأيمن، عمله بتوفيق تاّم. 
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لم  ولكّننا   ، العدوِّ من  المنطقة  فانتزعنا  الأي�شر،  الجناح  من  عمله  لواوؤنا  وبداأ 

ن�شتطع اأن نثبت هناك. وبداأ العدّو من ذلك الجناح اأي�شًا، بالهجمات الم�شاّدة الثقيلة 

وكان ي�شغط علينا كثيرًا. واإذا لم تخّني الذاكرة فاإّننا قاومنا ب�شّدة لُمّدة �شبعة اأّيام 

بلياليها وحاربنا، ولكّننا لم ن�شتطع اأن نثبت في المنطقة.

في اليوم ال�شابع كان ال�شباب قد تعبوا و�شاق نف�شهم، ولم تكن معنوّياتنا بالم�شتوى 

المطلوب، ولم يكن من الممكن اأن ياأتَينا العون من الخلف، فالو�شع كان �شعبًا، وكان 

ُلنا للو�شع في كلِّ لحظة ُي�شبح اأ�شعَب من اللحظة اّلتي قبلها. ونيران العدوِّ ت�شتدُّ  تحمُّ

في كلِّ لحظة اأكثر من ذي قبل، ومقاومتنا ت�شعف. 

كان هجوم العدوِّ الم�شاّد الأخير فقط من اأجل ت�شجيل النت�شار، فكان الو�شع 

ي�شيق علينا اأكثر، وكاد بع�شنا يقطع الأمل وُي�شيبه الياأ�س. في ذلك الو�شع، فجاأة، 

ارتفع �شوت الال�شلكّي، و�شمعت �شوت عبد الح�شين، فاأخذت معنوّيات جديدة. كان 

 ، ي، فاأتى �شريعًا وا�شتلم ال�شّماعة من عامل الال�شلكيِّ ، وكان قريبًا ِمنِّ
)1(

ُيريد »رفيعي«

واأخذ يتكّلم ب�شوت عاٍل ب�شبب ال�شّجة وتوالي الإنفجارات.

ومن بين كالمه فهمت ماذا ُيريد عبد الح�شين اأن يفعل، كدت اأ�شرخ من فرط 

خبرهم، من اأجل اأن ت�شتّد مقاومتهم. كان عمله، 
ُ
ال�شعادة! فرك�شت ما بين ال�شباب لأ

في تلك الظروف ال�شعبة، اأحلى من الع�شل باآلف المّرات.

وكان  واأر�شلها.  معونتنا،  اأجل  من  كتائبه  اإحدى  ُير�شل  اأن  على  �شّمم  قد  كان 

اأهمُّ ما في الق�شية اأّنه اأتى بنف�شه. وعندما راآه ال�شباب اإلى جانب »رفيعي« ارتفعت 

معنوّياتهم من اأدنى ما و�شلت اإليه اإلى اأرفع م�شتوياتها، وا�شتعر القتال قدمًا بقدم 

مع بقّية ال�شباب.

الو�شع ل�شالحنا، وبعد  انقلب  الوقت،  اليوم، وخالل مّدة ق�شيرة من  في ذلك 

مّدة ثّبتنا منطقتنا اأي�شًا.

)1(  كان قائد لواء الإمام ال�شادق Q، وقد ذاق بعدها، �شراب ال�شهادة الحلو.
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الكوماندو�س

ال�شيِّد كاظم الح�شينّي

ت�شّكلت كتيبة »الحّر«، �شنة 1361 ه�.�س. وكّنا قد تعبنا كثيرًا من اأجل تهيئتها 

د. وكان عبد الح�شين قد عمل بكلِّ ِهّمِته وجهده من اأجلها، وفي النهاية،  ب�شكل جيِّ

تّم ت�شكيل الكتيبة. وكانت قيادتها منذ البداية بعهدته اأي�شًا.

عبد  عقد  ث��ّم  »ب�شتان«،  منطقة  اإل��ى  ف��ورًا  توّجهنا  الكتيبة  ت�شكيل  وبعد 

والكالم،  والبحث  والرّد  الأخذ  وبعد  هناك.  اجتماعات  عّدة  للكتيبة  الح�شين 

اأّيام  اأن نتوّلى خّط »�شذابة« و»مالك«، فقال لنا قائد اللواء: معكم ثالثة  تقّرر 

الخّط  تتوّلون هذا  �شاء اهلل  اإن  وبعدها  الأولّية،  والأعمال  ال�شتطالع  اأجل  من 

الجبهة. من 

بال�شتطالع،  للقيام  الف�شائل  قادة  الح�شين  عبد  ا�شتدعى  اليوم  ذلك  في 

اأجل ال�شتطالع  اللواء، من  ، وم�شوؤول خطِّ 
)1(

اأمير عّبا�شي اإبراهيم  فذهبنا مع 

المكان  يعرف  وكان   ، الخطِّ ذلك  على  دًا  جيِّ مّطلعًا  عّبا�شي  اأمير  وكان  الأّولي. 

هناك مثل كفِّ يده.

المنطقة  وكّل  والحرا�شة  المراقبة  مراكز  فا�شتطلعنا  ليومين.  عملنا  طال 

ة،  ات النخبة ول نظير له في ا�شتطالعات العمليَّة، وقد ا�شت�شهد بعد مدَّ ا�شي من قوَّ )1(  كان اأمير عبَّ

حينما كان معاون ال�شتطالع في لواء ال�شهداء الخا�ّس، واأبدى فداءًا واإيثارًا من نف�شه، فت�شبَّب 

في حماية كثير من المقاتلين. اإنَّ مجريات هذه ال�شهادة يحلو ال�شتماع اإليها، وقد اأتى �شرحها 

ب�شكل كامل في كتاب “فتح ب�شتان”. 
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، على هذا الأ�شا�س  ، وعلمنا اأّن كّل نواحي المنطقة هي في مدى نيران العُدوِّ ب�شكل تامٍّ

هجومنا  يجعل  �شوف  ما  وهذا  دائمًا،  المبا�شرة  بالأ�شلحة  النيران  يرمي  كان  فاإّنه 

العتيد م�شكاًل.

ن�شتلم  اأن  ليلتها  علينا  كان  فقد  ك،  للتحرُّ الكتيبة  لنهيِّئ  الثالث  اليوم  في  عدنا 

الخّط. في ال�شباح الباكر، عندما ُكّنا نجل�س لتناول الفطور في اإحدى الخيم، تنّحى 

عبد الح�شين جانبًا عن ال�شفرة قبل البقّية، وهو لم يكن ياأكل كثيرًا، حّتى اإّنه عندما 

كان يجل�س على ال�شفرة، فاإّنه كان ياأخذ اللقمة وي�شعها في فمه وكاأّن اللقمة تاأكله 

ولي�س هو اّلذي ياأكلها.

كان يبدو ليومين اأو ثالثة كاأّنه مهموم، ولكّنه في ذلك اليوم كان قد و�شل اإلى اأوج 

ه، فتحّركُت من مكاني وُقلت مبت�شمًا: هل ح�شل �شيء يا حاّج؟ همِّ

فابت�شم قلياًل و�شاألني بعينين ن�شف مغلقتين: لماذا؟

ُقلت: اإّنك غارق في نف�شك عميقًا!

بتلى 
ُ
بقي �شاكتًا للحظات ثّم قال: انتهت عملّية »الفتح المبين«، و�شاألت اهلل اأن ل اأ

. مجّددًا بمو�شوع خطِّ الدفاع وردِّ الهجوم الم�شادِّ والحفاظ على الخطِّ

اّلتي  الم�شاألة  وكاأّن ه�شم  ة،  ال�شباب نظرة خا�شّ اأو ثالثة من  اثنان  اإليه  فنظر 

يتحّدث فيها كان ثقياًل عليهم. فتابع كالمه وقال: نحن ُنطيع حتمًا، ونقبل اأن نقوم 

ي اأردت هذا من اهلل. باأيِّ َمَهّمة توكل اإلينا، مهما كانت، ولكنِّ

اأ�شبح لحن كالمه مغمومًا اأكثر، وتابع: والآن لم ي�شتجب اهلل لدعائي، مّما يدلُّ 

على اأّنه حتمًا ل يوجد م�شلحة اأن نكون في هذه المنطقة في الخّط الهجومي اّلذي 

. يك�شر خّط العدوِّ

عبد  وكان  الأّوَل،  الهجومّي  الخّط  هي  الجبهة،  في  الأعمال  اأ�شعب  كانت  لقد 

ين  الح�شين في جميع الأعمال يختار اأ�شعبها، وكان يعمل بكلِّ وجوده وبكلِّ ع�شقه للدِّ

والمذهب، وي�شع الخطط على اأن ُيتّم العمل على اأكمل وجه.

عليهم  لأتعّرف  الكتيبة  كوادر  وكّل  التعبئة  �شباب  لي  اجمعوا  الفطور:  بعد  وقال 

واأتحّدث اإليهم قلياًل.
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اأي�شًا  الثقافة  �شباب  وهّياأ  ال�شباحّية،  المرا�شم  �شاحة  في  الكتيبة  جمعنا 

رات ال�شوت، فوقف خلف المنبر، وقراأ عّدة اآيات من القراآن  الميكروفون ومكبِّ

الكريم وبداأ بالكالم.

ال�شباب  بين  ما  مّر  الخطاب  وبعد  �شاعة.  نحو  دام  تف�شيلّيًا،  خطابًا  األقى 

واأ�شياء  عائلته،  وا�شم  ا�شمه  عن  بع�شهم  وي�شاأل  اأ�شئلتهم  على  ُيجيب  لدقائق، 

اأخرى. وعندما انتهى من هذا العمل، ذهبنا معًا اإلى جانب خيمة القيادة وجل�شنا 

ي  في تلك الزاوية، فقال لي: كان عندي كالم كثير مع هوؤلء ال�شباب لأقوله، ولِكنِّ

لم اأقله.

�شاألته: حول ماذا؟

. قال: حول م�شائل خطِّ الدفاع وردِّ الهجوم الم�شادِّ

ُقلت: لماذا لم تقله؟!

ونذهب هذه  فرج  يكون هناك  فرّبما  اأنتظر!  ي  لأنِّ وقال:  نف�شًا عميقًا  فاأخذ 

الليلة اإلى العملّية.

خّط  الليلة  هذه  نتوّلى  اأن  يجب  نحن  حاّج،  يا  كثيرًا  الأمور  ُت�شّعب  ل  ُقلت: 

الدفاع و�شوف نتوّله اإن �شاء اهلل.

ومن اأجل اأن اأجعله ل يهتّم كثيرًا، ُقلت: بغ�سِّ النظر عن هذا، األم تقل اأنت اإّن 

يها مهما كانت؟ اأّي َمَهّمة نتوّلها �شوف نوؤدِّ

ُكّنا ما زلنا نتحّدث في هذا المو�شوع وفجاأة ظهر من البعيد دّراجة نارّية.

 
)1(

كان ياأتي ب�شرعة اإلى جهتنا، وعندما اأ�شبح قريبًا مّنا عرفت »ُدرجه اإي«

. فنه�شنا لن�شتقبلهما. كان »ُدرجه اإي« هو اّلذي يقود 
)2(

والمهند�س »اأميرخاني«

اجمع  برون�شي  د  �شيِّ يا  وقال:  �شريعًا  عنها  وترّجل  جانبنا،  اإلى  فوقف  الدّراجة 

القّوات، اجمعهم جميعًا، لدّي كالم معهم.

اإحدى  في  الأحرار  اإلى  ان�شّم  الَّذي   R الأئمة  جواد  لواء  قائد  اي«،  درجه  »ها�شم  ال�شيد    )1(

العمليَّات وعاد اإلى الوطن بعد الحرب.

ة. )2(  نال درجة ال�شهادة الرفيعة بعد مدَّ
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كان يتكّلم ب�شرعة ويقول كالمه بتتابع، فكان من الوا�شح اأّن لديه خبرًا ُمِهّمًا، لهذا 

كلِّمكم كلِّكم في نف�س المكان.
ُ
عندما �شاألته عن المو�شوع قال: اجمعوا القّوات لأ

فوقف  دقائق.  عّدة  بفارق  جديد  من  فجمعناهم  للَتّو،  تفّرقوا  قد  ال�شباب  كان 

»درجه اإي« للخطاب، ولم يكن قبلها قد قال كلمة واحدة ولم ُيف�س الخبر. وما زلت 

اأذكر اأّول كالمه في ذلك اليوم. قال: اأنتم الأعّزاء اّلذين �شّكلتم كتيبة اإذا اأراد قائدها 

اأن ي�شرب الجبل، فاإّنه �شوف يجعله ن�شفين.

كّن���ا نق���ف اأنا وعب���د الح�شين بعي���دًا عنه بمق���دار خطوتين اأو ث���الث. وبمجّرد 

اأن ق���ال تل���ك الجمل���ة توّجهت الأنظار اإلى عب���د الح�شين، لم يرتب���ك، بل كان يقف 

. فابت�شم به���دوء وهم�س في اأذني قائاًل: اأترى ماذا  باأع�ش���اب باردة وب�شكل طبيعيٍّ

يق���ول ال�شيد »درجه اإي«، اأيُّ جبل اّلذي ُنري���د اأن نجعله ن�شفين بابا؟ اأين نحن من 

ه���ذه الأعم���ال؟

د »ها�شم درجه اإي« من جديد بالكالم، فقاطعه عبد الح�شين قائاًل:  وبداأ ال�شيِّ

د ل يعلم اأّننا �شوف ن�شتلم الخّط في م�شتنقعات »جّذابة«. كاأّن ال�شيِّ

���د »درجه اإي« اإلى هنا ما زال ُيثن���ي على عبد الح�شين، وقد اأثنى عليه  كان ال�شيِّ

ثن���اًء جمي���اًل، ففّكرت، ُترى ما الخب���ر اّلذي اأح�شره له. وم���ن خالل الكالم، ذهب 

ة من مركز  فجاأة اإلى اأ�شل المو�شوع، فقال: لقد لطف بنا اهلل واأتتنا ماأمورّية خا�شّ

القد����س.

وبمجرد اأن قال هذا، فكاأّن وجه عبد الح�شين كان وردة مغلقة ثّم تفّتحت فجاأة. 

د ها�شم: اأراد مّنا مركز القد�س كتيبة من اأجل ماأمورّية، ونحن در�شنا كّل  فتابع ال�شيِّ

كتائب اللواء، وارتاح قلبنا لكتيبة الحّر.

في هذه  ُتبيِّ�س وجهنا  اأن  كتيبتكم  ت�شتطيع  �شاء اهلل  اإن  وقال:  �شكت هنيهة  ثّم 

العملّية.

نظرت في وجه عبد الح�شين. كانت دموعه ت�شيل على وجنتيه. كان من الوا�شح 

اأّنه يبكي بدون اإرادة. فُقلت له ب�شوق: اإّن دعاءك قد ا�شُتجيب يا حاّج، اأ�شبحت من 

جديد في الخطِّ الهجوميِّ الأّول.
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اأم  اأيبكي،  ال�شعادة  فرط  من  يعلم  ل  كاأّنه  البكاء،  حالة  في  وهو  ف�شحك 

ي�شحك. وانقلب و�شع �شباب الكتيبة اأي�شًا واأ�شبح و�شعًا اآخر. وبمجّرد ما اأن اأتّم 

ُبلَِّغت ب�شكل ر�شميٍّ للكتيبة. وبعد  د »درجه اإي« كالمه، كانت الماأمورّية قد  ال�شيِّ

الوداع والتعليمات الاّلزمة، ركب الدّراجة النارّية مع المهند�س اأميرخاني، وبعد 

عّدة دقائق ابتعدا.

تحّدث عبد الح�شين من جديد اإلى ال�شباب ولكن و�شعه في هذه المّرة كان 

اأف�شل، فقد كان يتكّلم بحما�س �شديد ومن القلب، فاأبكى الجميع بدون ا�شتثناء. 

اجمعوا  وقال:  الاّلزمة  الأوامر  اأعطى  كالمه  اآخر  وفي  كثيرًا.  جميعنا  بكينا 

و�شائلكم ب�شرعة ف�شوف ن�شير باإذن اهلل تعالى.

فتهّياأنا ب�شرعة للحركة، وكان يجب اأن نذهب اإلى مركز القد�س، الموجود في 

قلب الحميدّية وكانت قيادته بعهدة »عزيز جعفري«، فركبنا ال�شّيارات وتوّجهنا 

اإلى هناك.

و�شلن���ا اإل���ى المركز، وعرفنا للَت���وِّ اأّن الكالم يجري ع���ن عملّية كبيرة في 

بي���ت المقد����س. ولم نب���ق ُمَعّطلين كثي���رًا. فق���د اأمرونا من جدي���د باللتحاق 

بل���واء بيت المقد�س في الأه���واز، فذهبنا اإلى منطق���ة ال�شتباك ومنطقة ُدبِّ 

ح���ردان.

د »كاله كج« قائد اللواء  كانت ال�شماء مليئة بالنجوم عندما و�شلنا، واأتى ال�شيِّ

اإحدى  مكان  في  وو�شعنا  عملنا،  برنامج  لنا  �شرح  ال�شالة،  وبعد  ل�شتقبالنا. 

كتائب اللواء.

الأمور،  كلِّ  ت�شيير  تّم  قد  كان  لياًل  ع�شرة  الحادية  اأو  العا�شرة  ال�شاعة  في 

الع�شكريِّ  بو�شعهم  ي�شتريحوا  اأن  يجب  فكان  الباقون  واأّما  الحّرا�س،  ووّزعنا 

التاّم وفي حالة ال�شتعداد الكامل للقتال، فاأ�شبحنا الآن نحن بانتظار اأوامر بدء 

الهجوم، وذهبت اأنا اإلى المترا�س.

اإليه  فاأ�شغيت  الخارج،  من  ياأتي  �شوتًا  �شمعت  عندما  عميقًا،  ر  فكِّ
ُ
اأ كنت 

ال�شمع، فاإذا به �شوت بكاء، فخرجت من المترا�س. كان الحاّج اإلى جانب ال�شاتر 
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وكان  اختيار،  بدون  يبكي  الإن�شان  تجعل  بحرقة  ويبكي  نف�شه  على  منكم�شًا  الترابيِّ 

حاله منقلبًا، فانده�شت و�شاألته: ماذا؟ اأح�شل �شيء؟!

فم�شح دموعه بيديه، وهّز راأ�شه اإلى اليمين والي�شار، وقال: اإّن قلبي يحترق!

ُقلت: من اأجل ماذا يا حاّج؟ هل ح�شل �شيء؟

»اأم  باأ�شلحة  اأتينا  كيف  الحرب!  اأّول  اأتذكر  وقال:  حردان  دّب  خطِّ  اإلى  فاأ�شار 

واحد« و »اأم اإثنان«؟ اأتذّكر باأيِّ �شعوبة رفعنا ال�شاتر الترابّي وو�شعنا الأكيا�س و�شنعنا 

المترا�س؟

ة بالن�شبة لي، فهززت راأ�شي موافقًا على  كان لذكريات اأّول الحرب، حالوة خا�شّ

؟ قوله. فقال: هل تذكر وقتها اأّننا اأجرينا الماء خلف هذا الخطِّ

ُقلت: نعم اأذكر.

قال: اإّن هذه المياه مازالت موجودة وقد نبت فيها الق�شب.

ُقلت: والآن لماذا تبكي؟

نف�س  في  عامين،  بعد  مازلنا  لماذا  اأّننا  من  انزعاجي  اإّن  د،  �شيِّ يا  اأتعلم  قال: 

ة  ب الغ�شّ مين كثيرًا اإلى الأمام، اإّن ما ُي�شبِّ المكان القديم؟! يجب اأن نكون الآن متقدِّ

. اأّن كّل ترابنا هذا ما زال بيد العُدوِّ

ُكنت اأغبطه كالعادة على حالته المعنوّية، فقد كانت كلُّ هذه الغيرة في الدفاع 

ين والوطن واقعًا ُتثير العجب. ثّم قام من مكانه ووقف، ثّم زحف اإلى جانب  عن الدِّ

، ونظر قلياًل اإلى تلك الجهة ثّم عاد ونزل اإلى الأ�شفل. كان مغمومًا  ال�شاتر الترابيِّ

كثيرًا. وُكنت اأقراأ هذا في وجهه، ثّم قال لي فجاأة ب�شوته الباكي: اذهب واجمع لي 

ال�شباب.

ففتحت عيَنّي على و�شعهما من الده�شة وُقلت بحيَرة: ال�شباب؟ لماذا اأجمعهم؟!

ل.  فقال: لنقراأ دعاء التو�شُّ

ك يا حاّج؟! فابت�شمت وُقلت: اأين حوا�شُّ

، فالتفت حوله وقال: ها؟ من اأجل ماذا؟ وكاأّنه انتبه للَتوِّ

م للجبهة، و�شاتر العدّو  ُقلت: �شالمة فهمك يا حاّج! نحن الآن في الخطِّ المتقدِّ
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الترابي ل يبعد عّنا اأكثر من مئة متر؟ هنا ل ُيمكن اأن نجمع ال�شباب.

فو�شع كّفه على جبهته، ثّم اأغم�س عينيه وقال: انظر اإلى حوا�ّشي! اأ�شاًل لم 

اأنتبه اأين نحن.

اأن  اأو خم�شة من ال�شباب، واّتفقنا  اأربعة  اإلى مترا�س القيادة، فنادى  ذهبنا 

ل، وعندما اجتمعوا، تقّدم البقّية وجل�س وبداأ بقراءة  نقراأ نحن ال�شّتة دعاء التو�شُّ

ل. دعاء التو�شُّ

في الواقع ل اأن�شى تلك الليلة، لقد كانت الحرقة في �شوته تنفذ اإلى اأعماق 

الإن�شان وُتحرقه، فبكينا كثيرًا من بداية الدعاء اإلى اآخره، وقال في اآخر الدعاء 

وهو في حالة من التاأوُّه والنحيب: ادعوا اهلل اأن ننت�شر في هذه العملّية ول ن�شّطر 

بعد عامين، اأن نبقى هنا اأو ل �شمح اهلل اأن نن�شحب اإلى الخلف اأكثر...

بقين���ا في تل���ك الليلة ننتظ���ر اإلى ال�شباح اأم���ر الهجوم، ولم نتل���ّق اأّي خبر 

حّت���ى بعد �ش���الة ال�شبح. وُكّن���ا ن�شمع طوال تل���ك المّدة اأ�ش���وات اإطالق النار 

وال�شتب���اكات.

���د غالم ب���ور، بالال�شلكيِّ  ف���ي ح���دود ال�شاعة الثامن���ة �شباح���ًا تكّلم ال�شيِّ

م���ع عبد الح�شين واأعط���ى اأوامر الهجوم، وُكّن���ا قبلها قد ا�شتطلعن���ا المنطقة 

. فاأعطينا رم���ز العملّية لل�شباب، وبال�شتط���الع القليل هجمنا على  ب�ش���كل كّليٍّ

خ���طِّ الع���دوِّ.

تقّدمنا من خالل المنطقة الع�شبّية العالية. والعجيب اأّنهم لم ُيطلقوا علينا ول 

ين قد  ، راأينا العراقيِّ حّتى طلقة واحدة! وعندما و�شعنا قدمنا على اأّول موقع للعدوِّ

بين،  لذوا بالفرار ب�شرعة الريح والطوفان، وكّنا كلُّنا ننظر اإليهم مبهوتين ومتعجِّ

ون؟ ونحن نت�شاءل لماذا يفرُّ

ُقلت: رّبما كانوا واقعين منذ الليلة الما�شية تحت �شغط معنويٍّ كبير، واليوم 

ل. ْونا، لم ي�شتطيعوا التحمُّ
َ
�شباحًا عندما راأ

محّطة  حّتى  وتبعناهم  بهم.  بتعقُّ فبداأنا  بيدنا،  اأ�شبح  قد  الو�شع  وكاأّن 

الح�شينّية، وحاولنا اأن ناأ�شر منهم ما ا�شتطعنا واأخذنا منهم الغنائم الحربّية.
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 ،Q علمنا هناك اأّن العمل الأ�شلّي هو اّلذي فعله �شباب لواء 21 الإمام الر�شا

والقّوات الأخرى. فقد كانوا قد تقّدموا من جهة محّطة الح�شينّية، وتقّدموا من كارون 

وخرج  بادكان حميد  منطقة  ترك  اأن  اإل  العدوِّ  من  كان  فما   ، العدوِّ اأو�شال  وقطعوا 

ب�شكل كامل من ترابنا.

ين، راأينا قرابة ثالثين جّثًة محروقًة! كانوا  ب العراقيِّ في ذلك الحي�س بي�س وتعقُّ

من �شهدائنا المظلومين ومن �شباب لواء 21. علمنا اأّن قّواتنا في الليلة الما�شية في 

البداية لم تكن موّفقة في تلك المنطقة. ف�شقط لنا عّدة �شهداء، فما كان من العدوِّ 

اإل اأن األقى الجثث فوق بع�شها واأحرقها بوح�شّية.

عندما راآهم عبد الح�شين تغّيرت حاله، فجل�س اإلى جانب الأج�شاد وبداأ بقراءة 

الفاتحة. فُكنت عندما تنظر اإليه، ترى اأّنه ُيريد البكاء، ولكّنه لم يفعل. ُكنت اأعلم اأّنه 

ره باأّننا يجب اأن نذهب، فاإّنه لم يكن  ذكِّ
ُ
ُيحافظ على معنوّيات ال�شباب. ولو اأّنني لم اأ

ليترك المكان بهذه ال�شرعة.

اأجل  من  فقط  الأ�شرى  اأيدي  وربطنا  المحّطة،  ح�شينّية  في  الكتيبة  جمعنا 

الحتياط، وجمعنا الغنائم اأي�شًا في جانب. ُكّنا ما زلنا لم نلتقط اأنفا�شنا عند و�شول 

ها�شم«  د  »ال�شيِّ ف�شّم  و»غالمبور«.  �شاملو«  »عّبا�س  مع  اإي«،  درجه  »ها�شم  د  ال�شيِّ

د برون�شي؟ يقولون: جعلت الكتيبة  اإلى �شدره وقال: ماذا فعلت يا �شيِّ عبد الح�شين 

اإع�شارًا!

فقاطعه عّبا�س �شاملو وقال لعبد الح�شين: اأنت اأخيرًا ا�شتطعت اأن تك�شر الخّط 

ين اّلذي ل ُيك�شر. الدفاعّي القديم دّب حرداَن و�شّد العراقيِّ

فُقلت في نف�شي: الآن �شوف يبداأ عبد الح�شين بمدح الكتيبة واإخبارهم اأّن كتيبتنا 

تجاوزت الخّط الدفاعّي للعدوِّ وكم اأخذت من الأ�شرى وكم غنمت وماذا فعلت وماذا 

لم تفعل.

الأعّزاء!  اإخواني  يا  ل  وقال:  معنى  ذات  ابت�شامة  ابت�شم  ولكن بخالف حد�شي، 

كتيبة برون�شي لم تك�شر خّط الدفاع. عندما و�شلنا وجدنا اأن �شباب حزب اهلل هم 

 . اّلذين كانوا بحول اهلل وقّوته قد ك�شروا خّط الدفاع للعدوِّ
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فالتفت حواليه واأ�شار قائاًل: اإّن محّطة الح�شينّية هذه بناها اأي�شًا �شباب لواء 

21، والمناطق الأخرى اأي�شًا حّررها جي�س ح�شرة ر�شول اهلل P وقّوات اأخرى.

نظرت اإلى »درجه اإي«، فقد كان، مثَل الباقين، ل ينتظر هكذا جواب. فقال 

ق: ولكن في كلِّ مكان يجري الكالم عن انت�شاركم اأنتم، يقولون باأّنكم  غير م�شدِّ

�شنعتم العجائب.

لم  كتيبتنا  اإّن  يكذبون!  اإّنهم  قائاًل:  واأ�شّر  ي�شت�شلم،  لم  الح�شين  ولكن عبد 

تفعل �شيئًا، والآن هم ما يزالون اأ�شّحاء �شالمين هنا، حّتى اإّن اأحدهم لم يرعف 

اأنفه.

مكث قلياًل. وتابع: اأنا الآن اأنتظر الأمر بالذهاب اإلى �شلم�شة.

د درجه اى وقال: اأنتم الآن باإمرة لواء بيت المقد�س، يجب اأن  فابت�شم ال�شيِّ

د »كاله كج«.. تتكّلم مع ال�شيِّ



ذهبنا كلُّنا في الكتيبة اإلى داخل الخطِّ الدفاعيِّ ُجِفير وكو�شك، اإلى جانب 

 . �شدِّ اإيران. كان يجب اأن نقوم بهجوم من هناك، ونمنع الهجوَم الم�شاّد للعدوِّ

ُكّنا م�شغولين مع عدد اآخر من القادة حّتى ال�شاعة الحادية ع�شرة. ق�ّشمنا القّوات 

دًا. في هذه الأجواء كانت قلوب الجميع واأرواحهم  داخل المواقع، ونّظمناهم َجيِّ

متعلِّقة بعملّيات بيت المقد�س. فقد كانت اأهمّية هذه العملّيات اأّن راأ�س حربتها 

ال�شاعة  حوالي  الح�شين  عبد  واأتى  وخّرم�شهر.  �شلم�شة  باتجاه  يذهب  �شوف 

اأقول في  ُكنت  اللواء.  اإلى اجتماع  لياًل، وكان قد ذهب  والن�شف  الحادية ع�شر 

نف�شي: اإذا اأتى فاإّنه �شوف يكون منزعجًا ومهمومًا.

اأكثر  ال�شعادة  يبدو مفرطًا في  بل  �شعيدًا،  توّقعت، فقد كان  وعلى عك�س ما 

من العادة، فقد كان يتكّلم وي�شحك! وبح�شب معرفتي به، فاإّنه في هكذا حالت، 

عندما ل ي�شتطيع اأن ُي�شارك في العملّية، يكون عادة مغمومًا ومنزعجًا.

فكان  الأمكنة،  بع�س  بنف�شه  وتفّقد  الكتيبة،  و�شعّية  عن  اأ�شئلة  عّدة  �شاألني 

مرتاحًا. وكاأّنه كان يتكّلم مع نف�شه، قال: ح�شنًا تحتاج الكتيبة الآن اإلى بديل.
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فانده�شت، و�شاألته: بديل! لماذا؟!

كان �شوتي عاليًا، فو�شع �شّبابته على �شفتيه وراأ�س اأنفه، وقال هام�شًا: ُه�ْس.

ُكنت قد خّمنت منذ البداية اأّن في الأمر �شّرًا، ولكّنه لم يكن ليقول �شيئًا، ثّم عّين 

دًا. بدياًل له في غاية الأمر، وقال له: انتبه اإلى الكتيبة َجيِّ

ف�شاأله الآخر: هل اأنت ذاهب اإلى مكان يا حاّج؟

فقال عبد الح�شين: �شوف اأذهب اإلى مكان، ول اأعلم متى اأعود، ولكن على الأكثر 

حّتى �شباح الغد.

فوّدع وذهب، ولم ينب�س ببنت �شفة!

وبعد قليل راأيته ياأتي لناحيتي على دّراجة نارّية، وقال لي وبدون مقّدمات: هّيا 

اركب لنذهب.

فت�شّورت اأّنه يمزح معي حتمًا، وُقلت: بال�شالمة اإلى اأين؟

فقال: لي�س �شغلك، اأنت فقط اركب خلفي على الدّراجة.

نا  مًا، فُقلت له: خطُّ لم يكن يبدو على وجهه اأيُّ اأثر للمزاح، فقد كان جّدّيًا وم�شمِّ

هنا، وعملنا هنا، اأين نذهب؟!

قال: كلُّ �شيء بخير والحمد هلل، اركب لنذهب.

لوحدها،  ظرف  اأيِّ  تحت  قّواته  يترك  ل  الح�شين  فعبد  كبيرة،  ده�شتي  كانت 

ف�شاألته: يا اإلهي هل ح�شل �شيء؟

فقال منزعجًا: ما لك ولهذا الكالم؟ اركب ولنذهب.

اأوقف  حين  كان  اأين  اأذكر  ول  م�شافة،  و�شرنا  رد. 
ُ
اأ لم  اأم  هذا  اأردت  فركبُت 

الدّراجة، وقال: هّيا انزل.

كبير  موقع  اإلى  الليل  عتمة  في  فاأ�شار  واأتى،  ناحية  في  الدّراجة  فركن  فنزلت، 

وقال: هّيا لنذهب اإلى هناك لأخذ التجهيزات. 

مثل  فُقلت  العملّيات،  في  ال�شتراك  حين  عادة  ُت�شتعمل  تجهيزات  كلمة  كانت 

الم�شدومين: تجهيزات؟!

فاأم�شك بيدي وجّرني خلفه، وقال: نعم تجهيزات.
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فُقلت: ماذا ُتريد اأن تفعل يا حاّج؟

فقال: تقّرر الليلة بعون اهلل والأربعة ع�شر مع�شومًاR اأن تكون العملّيات 

�شاملة واأن نلّم ب�شاط خّرم�شهر.

ُقلت: ح�شنًا وما الذي يربطنا نحن بهذا؟

قال: يربطنا به اأّننا ُنريد وبعون اهلل، اأن ُن�شارك اأي�شًا في هذه العملّيات.

اأنت  بال�شالمة!  معتر�شًا:  فُقلت  هذا،  اإّل  �شيء  اأّي  اأ�شمع  اأن  اأنتظر  ُكنت 

بالقرب  ح�ّشا�س  خطٌّ  وهو  التحويل،  خطِّ  َمَهّمة  اأعطوك  وقد  الحّر،  كتيبة  قائد 

والقّوات عندها   ، يقوم بهجوٍم م�شادٍّ اأن  للعدوِّ  ُيمكن  ، وفي كلِّ لحظة  العدوِّ من 

اإّن هذا  اأن ُنعطي جوابًا،  األف م�شاألة وم�شاألة، وغدًا ل ن�شتطيع  م�شاكل، وهناك 

! غير �شرعيٍّ

ف�شحك  الَمِلك،  من  اأكثر  ملكيٌّ  كاأّنني  المعروف،  القول  وبح�شب  واأ�شبحت 

 ! وقال: اأنت ما لك ولهذا الكالم يا عزيزي يا �شيِّد؟ من قال اإّن هذ غير �شرعيٍّ

كتيبتنا منّظمة ومرّتبة وم�شتِقّرة في الخطِّ ولها اأي�شًا قائد، وقد وّجهنا الجميع 

، ويكون لنا �شهم في تحرير خّرم�شهر. وفقط اأنا واأنت اأتينا اإلى هنا، ورّبما ُنَوَفقُّ

لم يكن حلُّ الم�شاألة بالن�شبة لي بهذه الب�شاطة، ومهما كان فاإنِّي قد تبعته. 

د  اأن نجد ال�شيِّ واأخذنا التجهيزات، فاأخذ نف�شًا جديدًا وقال: ح�شنًا، الآن يجب 

.
)1(

»اآهني«

ي لم اأنب�س ببنت �شفة. فتابعت اللحاق به، فوجدنا  مع اأّنني ُكنت منزعجًا، ولِكنِّ

»اآهني«، وكان قائد اإحدى الكتائب اّلتي �شوف ُت�شارك في العملّيات، فت�شاور معه 

عبد الح�شين وقال: اأ�شيف اإلى كتيبتكم اثنان من الرماة.

كان ق�شده، اأنا وهو. ف�شحك »اآهني« وقال: وهل اأ�شمح اأن تكون اأحد الرماة 

يا حاّج! يجب اأن تكون اإلى جانبي فاأنا الليلة اأحتاج اإلى عونك كثيرًا. 

حارب في هذه العملّيات مثل 
ُ
ريد اأن اأ

ُ
فقال عبد الح�شين: ل توؤذني يا حاّج، اأ

. اأيِّ مقاتٍل عاديٍّ

ة لياٍل.  )1(  قائد اإحدى كتائب لواء 21 الإمام الر�شا Q الذي نال درجة ال�شهادة العالية بعد ِعدَّ
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لم يكن »اآهني« لي�شت�شلم بهذه الب�شاطة، فاأ�شّر كثيرًا على عبد الح�شين، ولكن 

بدون نتيجة، واأخيرًا قال: على الأقلِّ تعاَل اأر�شدنا ياحاّج.

تحرير  في  �شاركت  اأّنني  حياتي  تاريخ  في  ثبت 
ُ
اأ اأن  اأحببت  الح�شين:  عبد  قال 

خّرم�شر، بعنوان اأحد المقاتلين الب�شطاء.

وفي النهاية لم يقبل. وبعد التفاهم الالزم ابتعدنا عن اآهني، اّلذي كان ذاهبًا 

د  �شيِّ يا  لي معك عمل  اأنا  ا�شبر لحظة  وُقلت:  بيده  فاأم�شكت  القّوات،  ببقّية  ليلتحق 

برون�شي.

ل. فوقف، وقال: تف�شّ

ُقلت: اإذا وّفقنا اهلل لل�شهادة في هذه العملّيات، ماذا �شُي�شبح و�شع الكتيبة؟ اأنت 

لم تقل لأحد اإلى اأين �شوف نذهب.

د،  دًا يا �شيِّ وكاأّنه قراأ القلق في نظرتي، فتابع من اأجل اأن ُيريح بالي: اأنت تعلم جيِّ

اأنا ل اأقوم باأيِّ عمل بدون اأوامر من اّلذين هم اأعلى رتبة ِمّني.

واإّل لن  بالي مرتاحًا؟  لُي�شبح  اأنت مع من تفاهمت  ُقل لي  له:  ثّم �شكت. فُقلت 

اآتي.

فم�شى، وقال لي وهو ي�شير: تعال لأقول لك.

فلحقت به، فقال: لقد تفاهمت مع قائد لواء بيت المقد�س نف�شه. في البداية لم 

ي عندما رجوته اأجاز لي. اأردت اأن اآخذ اإجازة لخم�شة اأو �شتة اأ�شخا�س،  يقبل، ولكنِّ

ولكّنه لم يوافق اإل على اثنين، فكان هذا التوفيق الكبير اأي�شًا من ن�شيبك اأنت، اأعني 

نحن الآن نذهب باإجازة �شرعّية.

ارتاح  الآن  البداية!  منذ  هذا  ُقلت  اأّنك  لو  وُقلت:  وارتحت  عميقًا  نف�شًا  فاأخذت 

بالي.

فابت�شم ابت�شامة ذات معنى ولم يقل �شيئًا، فذهبنا واختلطنا ببقّية القّوات، وُكّنا 

مثلهم ننتظر اأوامر الهجوم.

كانت الأجواء كعالقة الذئب والحمل. فقريبًا من وقت ال�شباح كانت ال�شتباكات 

�شديدة، وحّتى اإّننا في بع�س الأماكن ُكّنا قد و�شلنا اإلى قتال الأفراد، اأحيانًا بالحربة 
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وال�شكين، واأحيانًا بالقنبلة اليدوّية، ُكّنا ُنر�شل قّوات العدوِّ اإلى الدرك الأ�شفل من 

النار ونتقّدم من موقع اإلى موقع.

جانب  اإلى  ذهبنا  الح�شين.  عبد  ع  �شيِّ
ُ
اأ اأّل  اأ�شعى  ُكنت  ال�شتباكات،  خالل 

نهر اأروند واإلى جمارك خّرم�شهر، ُكّنا نجتاز مواقع العدّو ونخلُِّفها وراءنا. وكان 

روؤو�شهم  فوق  اأيديهم  ي�شعون  كانوا  اأّنهم  اأو  وذّلة،  ب�شرعة  ون،  يفرُّ العراقيُّون 

وي�شت�شلمون.

مثل  يتقّدمون  ال�شباب  وكان  المدينة،  قرب  اأوجها  اإلى  ال�شتباكات  و�شلت 

اأيُّ من ال )ترفندهاي( العدّو. كانت  ال�شيل الجارف، ولم يكن يقف بوجههم 

اهلل  بحول  اأي�شًا  كلُّهم  هوؤلء  ف�شقط  ومنفردين.  اآحادًا  ُتقاوم  المواقع  بع�س 

وقّوته.

ال�شباح  لهواء  وكان  طلعت،  قد  ال�شم�س  كانت  خّرم�شهر  تحّررت  عندما 

رًا مثل باقي ال�شباب، ل ن�شتطيع اأن نقف على اأقدامنا  لطافٌة عجيبة، وُكنت متوتِّ

عميق  من  بكاًء  يبكون  وهم  �شكرًا  هلل  �شجد  قد  منهم  الكثير  كان  نطير.  ونكاد 

�شًا كثيرًا كمن ل يعرف راأ�شه من قدميه، وُكنت  قلوبهم. وفي الواقع ُكنت متحمِّ

والعذاب، فقد  الجهد  كلِّ هذا  وبالرغم من  المدينة.  اإلى  اللحظات لأدخل  اأعدُّ 

اّلذين  اأوائل  اأكون من  اأن  اأتمّنى  كان الم�شجد الجامع مازال واقفًا مكانه، ُكنت 

دموع  وكانت  ال�شهداء،  دماء  ثمرة  بو�شوح  اأرى  ُكنت  هناك.  �شكرًا  هلل  ُي�شّلون 

ال�شوق تترقرق في العيون.

�شًا كثيرًا كمن ل يعرف راأ�شه  في هذه الأثناء كان عبد الح�شين اأي�شًا، متحمِّ

المدينة.  باتجاه  تباطوؤ  بدون  يرك�شون  كانوا  المقاتلين  كثيرون من  من قدميه. 

للحظة �شغطت على ال�شالح اّلذي بيدي ونويت اأن اأرك�س اأنا اأي�شًا. وعندما ُكنت 

اأحاول اأن اأدخل اإلى داخل المدينة، واإذ باأحدهم ُيم�شك بيدي من الخلف، كدت 

اأقع! فالتفتُّ ونظرت بحيرة. كان عبد الح�شين ي�شاألني: اإلى اأين؟

في تلك اللحظة، لم يكن بالن�شبة اإَلّي اأيُّ �شيء اأعجب من هذا ال�شوؤال. فقلت 

وتكاد عيناي تخرج من حدقتهما: ح�شنًا معلوم، اأنا داخل اإلى المدينة!
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فقال باأع�شاب باردة: دع هذا لوقت اآخر.

ُقلت: ماذا يعني هذا؟ ل اأفهم ق�شدك يا حاّج!

قال: يجب اأن نعود اإلى الكتيبة.

فُقلت: هل هذا هو وقت المزاح؟!

تابع طريقي، فاأم�شك بي مجّددًا. وفهمت من نظرته اأّنه م�شّمم ب�شكل 
ُ
اأردت اأن اأ

جّدّي وكامل. ُقلت معتر�شًا: نذهب بعد �شاعتين يا حاّج، وكما ُقلت اأنت: كلُّ �شيء في 

الكتيبة تمام.

م�شكلة  اأّيُة  تح�شل  اأن  الممكن  من  كان  واإذا  فتابعت:  اأخرى،  نقطة  فتذّكرت 

فاإّنها كانت �شوف تح�شل في عتمة الليل، والآن نحن في و�شح النهار، ول توجد اأّية 

م�شكلة. 

قال -وكاأّنه ُمعلِّم ُيريد اأن ين�شح تلميذه-: ل، لقد اأعطيت قوًل لقائد اللواء اإّنه 

الآن  اأّننا بعد  اأعني  اأّول فر�شة،  الكتيبة في  اإلى  اأ�شل  العملّيات مبا�شرة، �شوف  بعد 

لي�س معنا اإجازة �شرعّية، وكلُّ وقت نبقاه هنا، فهو مخالفة.

اإذا ذهبنا  د »كاله كج« لن يقول �شيئًا  اإّن ال�شيِّ فُقلت واأنا منزعج وقلبي مقفول: 

رين �شاعة. متاأخِّ

قال: ل �شغل لنا باأحد، نحن يجب اأن نعرف واجبنا، اأنا اأحبُّ كثيرًا اأن اأذهَب اإلى 

له، ولكن هذا ُيمكن فيما بعد. قبِّ
ُ
هذه المدينة واأ�شّم رائحة ترابها واأ

فهّياأ دّراجة نارّية ب�شرعة، واأتى بها ووقف اإلى جانبي، وقال: اركب ب�شرعة �شوف 

نتاأّخر.

اأمنيتي  كانت  وُقلت هام�شًا:  المدينة،  اإلى  ق، فنظرت بح�شرة  �شدِّ
ُ
اأ لم  وما زلت 

على الأقلِّ اأن اأرى الم�شجد الجامع.

فابت�شم وقال: اإن �شاء اهلل �شوف تتحّقق اأمنيتك فيما بعد.

مكان  اإلى  وعدنا  الدّراجة  فاأدار  يوؤذيني،  وخيال  فكر  األف  وكان  خلفه،  فركبت 

الكتيبة.

نا، كان الراديو ما زال لم ُيذع خبر تحرير خّرم�شهر، فلم  وعندما و�شلنا اإلى خطِّ
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الخبر  الجميع  اإلى  ونقل  والمتاري�س  المواقع  كلِّ  ومّر على  الح�شين،  يتاأّخر عبد 

ال�شعيد.



اأن  المفتر�س  من  كان  �شهر«.  و»نفت  »�شومار«  منطقة  اإلى  ذهبنا  ُمّدة  بعد 

.
)1(

يكون عندنا عملّيات في تلك الأنحاء

الر�شا  الإمام   21 اللواء  �شباب  اآخر من  وعددًا  »اآهني«  اأن  ليلة عرفنا  ذات 

Q دخلوا اإلى مدينة مندلي العراقّية، والظاهر اأّنهم كانوا في عملّية ا�شتطالع. 

وعند عودتهم ك�شفهم العدوُّ، وحين المواجهة دا�س »اآهني« على لغم، وربّما اأ�شيب 

بطلقة اأي�شًا، وعلى كلِّ حال فقد ا�شت�شهد وبقي ج�شده الطاهر هناك.

عبد  اأتى  ليلة  وذات  الج�شد.  اإح�شار  عن  خبر  ياأت  ولم  لياٍل  ِعّدة  م�شت 

الح�شين اإلّي وقال: اإّن ال�شهيد »اآهني« له حقٌّ برقبتنا، ونحن اأي�شًا ُكّنا اأ�شدقاء 

حميمين له. 

فحد�شت اأّنه رّبما يوجد في راأ�شه فكرة، فُقلت: كيف؟

فقال: هّيا لنذهب وُنح�شر ج�شده.

ُقلت: اإّن المنطقة ح�ّشا�َشة جّدًا، يجب اأن نن�شى هذا المو�شوع.

قال: لُنحاول الآن، اإذا ا�شتطعنا �شوف ُنح�شره.

ُقلت مترّددًا: يقولون: اإّن موقعه خطر جّدًا، ل ُيمكن.

مًا على الذهاب. واأخيرًا  ولكّنه لم ي�شرف النظر عن هذه الفكرة، وكان م�شمِّ

ذهب واأخذني معه.

Q، وتحّدثنا في  21 الإمام الر�شا  اللواء  اإلى مع�شكر  في البداية ذهبنا 

د برون�شي، لقد اأر�شلنا  المو�شوع، فقالوا لنا: بعد اأن كّلمُتهم. قالوا: ل ُيمكن يا �شيِّ

عّدة اأفراد، وعادوا خالي الوفا�س.

فاأ�شّر عبد الح�شين على الذهاب، فقالوا: لقد فّخخوا ج�شده، و�شعوا فيه لغم 

)1(  بعد ذلك األغيت العمليَّات لأ�شباب.
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. ئة، وهي بالدّقة تحت مرمى نيران العدوِّ ل ُيمكن لم�شه، ومنطقته منطقة �شيِّ

قال: الآن �شوف ُنحاول، واإذا ُكّنا ن�شتطيع اأن ُنح�شره، ف�شوف ُنح�شره، واإذا ُكّنا ل 

ن�شتطيع، عندها لن ن�شتطيع فال حول ول قّوة اإل باهلل.

ي فقط اأعلم اأّنه ل يتعامل مع اأيِّ  لم اأدر ماذا كان ُيريد من هذا الإ�شرار، ولِكنِّ

مو�شوع بدون دليل.

في تلك الليلة اقتربنا من الج�شد لعّدة خطوات، كان يحول بيننا وبين ج�شد ذلك 

ال�شهيد الكبير »اآهني« اأ�شالك �شائكة، فتمّددنا على الأر�س، واأراد عبد الح�شين اأن 

يتقّدم، فتم�شّكت به، ُقلت: اإلى اأين يا حاّج؟!

ح�شره.
ُ
ٍب قائاًل: ح�شنًا اأنا ذاهب لأ فنظر اإلّي بتعجُّ

�شبره،  يفقد  فاإّنه  �شهيد  ج�شد  على  عيناه  تقع  عندما  الأوقات  تلك  في  كان 

خ�شو�شًا عندما يكون على معرفة �شابقة بذلك ال�شهيد. ُقلت: اإذا لم�شت هذا الج�شد 

فاإّنه �شوف ينفجر.

قد  هوؤلء  اهلل  اأعداء  اأن  المعلوم  من  وتابعت كالمي:  الج�شد،  اأ�شفل  اإلى  فنظر 

فاإّن  اأحياء  بقينا  واإذا  الهواء،  الثنان في  تلم�شه حّتى نطير نحن  اأن  يكفي  فّخخوه، 

موقع العدوِّ �شوف يق�شي علينا.

اأّي  نفعل  اأن  ُيمكن  ل  ال�شباب،  قاله  ما  فقال: �شحيح  عليه،  تاأثيرًا  لقى كالمي 

�شيء. 

كان لحن �شوته ينمُّ عن غمٍّ �شديد، فتاأّوه وو�شع راأ�شه على الأر�س، وقال بهم�س: 

ريد اأن اآتي.
ُ
هذا لي�س من عادتك، اأن تذهب وحَدك! واأنا اأي�شًا اأ

ق���ال هذا وبداأ ُيناج���ي ال�شهيد اآهني. ُكنت اأعلم م���دى حرقته في داخل قلبه، 

واأعل���م اأي�ش���ًا اإلى اأيِّ ح���دٍّ �شوقه اإلى ال�شه���ادة. ولهذا لم األّح علي���ه كثيرًا، وكانت 

كلُّ حوا�ّش���ي مرّك���زة ف���ي الأطراف حولن���ا. ابتعدت عن���ه قلياًل لأك���ون منتبهًا لأيِّ 

ي ُقلت ف���ي نف�شي: الحاّج  �ش���يء ق���د يح�شل، فق���د كان موقعنا خطرًا كثي���رًا، ولِكنِّ

مع���ه ح���ّق!

لم اأدر كم م�شى من الوقت، ُكنت قلقًا كثيرًا لأجل الحفاظ على حياته. لم يكن 
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من الممكن اأن نبقى مَعّطلين اأكثر من هذا فذهبت اإلى جانبه وُقلت له هذا، فكان 

وكاأّنه يبتعد عن اأعزِّ اأبنائه، وب�شعوبة بالغة، ا�شتعّد للعودة.

كان �شاكتا في الطريق ولم يتكّلم، قد �شيطر الغمُّ على وجهه وكلِّ وجوده. 

وُكنت اأعلم اأّن هذا ب�شبب عدم اإح�شار ج�شد ال�شهيد »اآهني«، فُقلت له: لماذا 

كانت  واإذا  وثوابه،  اأجره  اإلى  الآن  و�شل  قد  اآهني  ال�شهيد  اإّن  منزعج؟  اأنت 

يفعل  اأن  ُيمكن  ل  والغّم  الغ�شب  فاإّن  ج�شده،  باإح�شار  الآن  ت�شمح  ل  الظروف 

 . �شيئًا

وكاأّنه قد غا�س في فكر عميق، ففتح �شفتيه بهدوء عن بع�شهما، وقال كمن 

ياليتنا  لها،  اأف�شل  فاإّنه  عزيزها  ج�شد  ال�شهيد  اأ�شرة  راأت  اإذا  نف�شه:  ث  ُيحدِّ

ة طريقة. ا�شتطعنا اإح�شاره باأيِّ

ُقلت: اإذا ُكنت اأنت ا�شت�شهدت، فهل تر�شى اأن ي�شت�شهد اأحٌد من اأجل اإح�شار 

ج�شدك؟

فاأخذ حديثه منحًى اآخر، وقال: اأتمّنى اأّنني عندما اأ�شت�شهد اأن ل ُترى جّثتي 

اأ�شاًل، اأي: اأن ل يبقى منها اأيُّ اأثر.

تقول  كيف  اإذن  وُقلت:  بيده.  فاأم�شكت  اآخر،  مكان  في  حوا�ّشه  اأّن  ففهمت 

لالآخرين؟ اإذا ل �شمح اهلل ا�شت�شهدت، فهل اأن عائلتك بدون قلب كي تتحّمل اأن 

ل ترى جّثتك؟

وفجاأة انتبه اإلى نف�شه، فابت�شم وقال: ل يا عزيزي نحن لن ن�شت�شهد، نحن 

.
)1(
الآن اإن �شاء اهلل في ركاب ح�شرته|

ُي�شبح  عندما  ولكن  ا�شت�شهاده،  كيفّية  عن  يتحدث  كان  ثالثة  اأو  مّرتان، 

ر المو�شوع، ولكن كان عندي يقين باأّنه يعلم تاريخ، وحّتى  الكالم جّدّيًا فاإّنه ُيغيِّ

بح�شرات  الخا�ّس  وارتباطه  بعالقته  يقين  عندي  كان  كما  ا�شت�شهاده،  مكان 

.Rالأئّمة



)1(  كان ق�شده الوجود المقّد�س لح�شرة �شاحب الأمر |.
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عبد  والد  وكان  مفتوحة،  منطقة  في  ُكّنا  التمهيدّية،  والفجر  عملّيات  ليلة  في 

الح�شين قد جاء اإلى هناك لتوديعنا، فاأخذنا له �شورة تذكارّية، كان عبد الح�شين 

حبُّ كثيرًا اأن اآخذ اأبي اإلى العملّيات لي�شت�شهد. 
ُ
يقول: اأ

كان عجوزًا، ولكّنه لم يكن را�شيًا، ف�شاألته عن ال�شبب، قال: اأنا اأم�شي ب�شعوبة، 

عيق البقّية، فاأنا اأحتاج اإلى �شخ�شين لي�شنداني من 
ُ
ي اأخاف اأن اأ حبُّ اأن اآتي ولِكنِّ

ُ
اأ

تحت اإبطي.

على كلِّ حال تقّرر اأن يبقى هو ونذهب نحن، وعندما اأطماأننت اإلى اأّنه لن ياأتي 

عبد  ذهب  اإذا  عاٍل:  ب�شوت  له  فُقلت  ثقياًل،  �شمعه  وكان  الفكاهة،  ح�سُّ  بي  فا�س 

الح�شين وا�شت�شهد، فماذا تو�شي؟

ف�شحك عبد الح�شين، ولكن والده غ�شب َوَقّطَب حاجبيه، وقال: ل، اإّن ولدي لن 

ي�شت�شهد.

التفت اإلّي عبد الح�شين وقال �شاحكًا: لأّن مكانه اآمن فهو يظنُّ اأّننا نحن اأي�شًا 

دنا. اآمنين وما من خطر ُيهدِّ

كان ال�شباب م�شغولين بالحديث، ولكن اأحدًا منهم لم يكن يتحّدث عن الدنيا، بل 

كان كلُّ الكالم عن ال�شهادة وعن الآخرة، وو�شاياهم للباقين. ل اأ�شتطيع اأن اأ�شف 

حما�شهم و�شغفهم. حّتى اإّن بع�شهم كان يتكّلم وهو ينتحب باكيًا.

ذهبنا اأنا وعبد الح�شين اإلى ناحية، وما زلت اأذكر اأّن عملّيات والفجر التمهيدّية 

يجب  كان  فقد  ماأموريتنا،  كانت  ح�شا�شّية  والأكثر  فّكة.  منطقة  في  ح�ّشا�شة  كانت 

اأن ن�شرب محّطة طاُوو�شّية العراقّية. وفي هكذا مواقع ح�ّشا�شة، كان عبد الح�شين 

نمزح،  ُكّنا  واأحيانًا  اأمور،  بهكذا  نتحّدث  بداأنا  اأي�شًا  وهناك  بعائلته،  اأكثر  يو�شي 

واأحيانًا اأخرى يكون حديثنا جّدّيًا.

ُكّنا م�شغولين لعّدة دقائق، وفجاأة قذفني من مكاني �شوت انفجار قذيفة! كاأّنها كانت 

. فرك�شنا ب�شرعة اإلى موقع النفجار، كانت محا�شن عجوز خّطه ال�شيب،  من جهة العُدوِّ

قد تلّطخت بالدماء، وال�شظايا قد مّزقت قلبه و�شلعه. كان و�شعه وخيمًا، ول ُيمكن اأن 

َتَم�ّشه بيدك، وكان ينزف بغزارة، فت�شاءلت في نف�شي عن �شبب عدم انقطاع �شيالن دمه؟!
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ال�شباب  اآخرين من  ثالثة  اأو  اثنين  الجبهات  اإلى خلف  ب�شرعة  اأر�شلنا  فقد 

وكان  مكانه،  من  كه  ُنحرِّ اأن  الممكن  من  يكن  لم  ولكن  ُجرحوا،  قد  كانوا  مّمن 

يق�شي اآخر لحظات عمره، فجل�س عبد الح�شين اإلى جواره، ورفع له راأ�شه ببطء 

اأن  ريد 
ُ
اأ ُكنت  ج:  متهدِّ ب�شوت  العجوز  فقال  جبهته،  وقّبل  ح�شنه،  في  وو�شعه 

�شارك في العملّيات واأن اأ�شت�شهد هناك، ولكن....
ُ
اأ

فاجتمعت الدموع في عينيه وهو في هذه الحالة، فتابع عبد الح�شين جملته 

قائاًل: ولكّن اهلل طلبك قبل العملّيات، وهو ياأخذك الآن.

حبُّ 
ُ
فاأخذ العجوز نف�شًا ب�شعوبة، ثّم فتح �شفتيه مجّددًا، فتاأّوه، وقال: ُكنت اأ

�شارك واأ�شت�شهد في العملّيات!
ُ
كثيرًا اأن اأ

كان الغمُّ والحزن قد اأخذ من وجه عبد الح�شين الرجولّي كّل ماأخذ، ولكّنه 

جرَي 
ُ
حاول اأن ُيحافظ على معنوّياته، وقال: يا والدي العزيز! اأنا م�شتعدٌّ الآن اأن اأ

معك معاملة.

قال: ماذا؟

لونه با�شمك، والآن واأنت  قال عبد الح�شين: في اأيِّ مكان اأ�شت�شهد فيه اأنا ُي�شجِّ

لون هذا المكان با�شمي. ت�شت�شهد هنا، ُي�شجِّ

فبدت على وجه العجوز ابت�شامة باهتة، وقال: هل اأنت واقعًا ُتجري معي هذه 

المعاملة؟

قال عبد الح�شين: حتمًا! لم ل.

وكاأّن العجوز بو�شعه هذا قد اأ�شعده هذا الكالم، ف�شاأله: لماذا؟

، اأتيت اإلى هنا، وهذا ُي�شاوي مئة عملّية  قال عبد الح�شين: لأّنك بهذا ال�شنِّ

 ، اأقوم بها اأنا بهيكلي هذا وبنيتي هذه، الآن ونحن على بعد عّدة خطوات من العدوِّ

جري معك هذه المعاملة.
ُ
وحّتى لو اأّنك ا�شت�شهدت في الأهواز فاإنِّي �شوف اأ

فبكى العجوز، فقال وهو على اآخر رمق: ل، مكاُن �شهادِة كلِّ واحٍد ملُكه. 

�شارك في الحديث، فُقلت له: ياحاّج ل تندم، المعاملة جيِّدة.
ُ
واأردت اأن اأ

قال: ل، لكّل واحد ملكه، لكّل واحد ملكه.
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قال هذا وبداأ بقراءة �شهادة الموت والتكبير، والحديث مع اهلل والر�شول P، ثّم 

بعد ذلك اأبكى الجميع عندما �شّلم على الأّم المك�شورة ال�شلع، وعلى ح�شرة المولى 

اأمير الموؤمنين والأئّمة واحدًا واحدًا )�شلوات اهلل عليهم اأجمعين(، حّتى و�شل اإلى 

ال�شم المقد�س لإمام الزمان | فاأراد اأن يجل�س، ولكّنه لم ي�شتطع، وقال وهو في 

اآخر رمق: ال�شالم عليك يا اأبا عبد اهلل الح�شين.

ثّم اأ�شلم الروح بهدوء.

كان المنظر عجيبًا، فالتفت عبد الح�شين اإلى ال�شباب قائاًل: اإّن هذه اللحظات 

هي لحظات للعبرة، اإّن ت�شليم الروح بهذه الراحة، ل يكون ن�شيب اأيٍّ كان.

وبعد دقائق اأر�شلنا الُجّثة اإلى خلف الجبهات...

في تلك العملّيات د�شُت على لغم فاأر�شلوني ب�شرعة اإلى خلف الجبهة، وُكنت في 

اإحدى الم�شت�شفيات طريح الفرا�س. ثّم علمت فيما بعد باأّن و�شع قدمي ت�شوء جّدًا، 

ولم يبق و�شيلة اإل قطعها، فقطعوها.

�شارك 
ُ
ومنذ ذلك الحين لم اأوّفق لأكون في الجبهة مع عبد الح�شين قدمًا بقدم واأ

في الحرب.



بقيت في م�شهد لثمانية اأو ت�شعة اأ�شهر حّتى تح�ّشن و�شعي، ورّكبوا لي اأي�شًا قدمًا 

رُّ  �شناعّية، وفي تلك الُمّدة كان عبد الح�شين يزورني كّلما اأتى في اإجازة، وكان ُي�شِ

كثيرًا على اأن اأذهب اإلى الجبهة من جديد، وكان يقول: الآن وقد خ�شرت ِرْجاًل، اأرجو 

ر في اأن تبقى في المدينة. اأن ل ُتفكِّ

ُكنت اأقول مازحًا: اآتي اإلى الجبهة بِرجٍل واحدة! لأفعل ماذا؟

، يوجد اأ�شياء اأخرى، اأنت تعاَل يوجد عمل كثير لك. وهو يقول: هناك يوجد مقرٌّ

وكان هذا ق�شدي اأنا اأي�شًا، ثّم �شيئًا ف�شيئًا ذهبت اإلى الجبهة. ولكن عملي في 

بط، كانت بعهدتي  هذه المّرة كان في المقّرات، �شابط اإدارة، وقبل عملّيات بدر بال�شّ

م�شوؤولّية مقّر النجف، في اإ�شالم اآباد غرب.

راأ�شي  على  طراأ  فقد  ح�شل،  اّلذي  ما  اأدري  ل  ثالثة،  اأو  بيومين  العملّيات  قبل 
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اإلى محلِّ ا�شتقرار  حنين لروؤية عبد الح�شين، في�ّشرت الأمور الإدارّية، وذهبت 

لواء الإمام الجوادQ خ�شو�شًا لروؤيته.

عبد  عن  اأنفار  ِعّدة  ف�شاألت  جّدًا،  و�شيعًا  اللواء  عمل  منطقة  محيط  كان 

الح�شين، فكانوا ل يدرون اأين هو. وفي النهاية اأ�شار اأحدهم اإلى مكان المراقبة 

وقال: اإّن الحاّج هناك يحلق ذقنه.

قما�س.  رقبته  حول  ويلفُّ  كر�شّي  على  يجل�س  كان  هناك.  اإلى  فورًا  فذهبت 

ب له لحيته. اأ�شرت اإليه عندما وقع نظره علّي اأن ل  وكان اأحد �شباب التعبئة ُي�شذِّ

فاجئ عبد الح�شين. فتابع عمله ولم يقل �شيئًا.
ُ
حبُّ اأن اأ

ُ
يقول �شيئًا. ُكنت اأ

للحاّلق:  الح�شين  عبد  فقال  اأكثر،  ل  خطوتان  ه  كر�شيِّ عن  يف�شلني  كان 

رها قدر ما ت�شتطيع، وار�شم لحيتي جّيدًا تحت عنقي  �شّذبت لحيتي قلياًل، ق�شِّ

وعلى وجنتّي نّظفها جّيدًا.

فاّت�شعت حدقتا الحاّلق من الده�شة، وابت�شم ابت�شامة ُم�شطنعة وقال له: على 

روا لحيتكم كثيرًا وحّتى رقبتك ووجنتاك  ما اأذكر يا حاّج اأنتم ل تقبلون اأن ُتق�شِّ

ب ال�شفرة اإليها، هل ح�شل �شيء لتقول هذا؟ قرِّ
ُ
فاأنت ل تر�شى اأن اأ

فاأجاب عبد الح�شين �شاحكًا: اأنت نّظف، ول �شغل لك بالباقي.

في  عيب  ل  حاّج،  يا  نعرف  اأن  ُنريد  نحن  ح�شنًا  وقال:  عمله  ال�شاب  وتابع 

المعرفة.

ف  ُتنظِّ عندما  عزيزي،  يا  وقال:  الكر�شّي،  في  جل�شته  الح�شين  عبد  ف�شّوى 

يلت�شق  فاإّنه   ،
)1(

»الما�شك« لو�شع  ح�شٌن  هذا  جّيدًا،  العنق  وتحت  الراأ�س  خلف 

اأ�شلحة  العدّو  يرمي  فمهما  وهكذا  داخله،  اإلى  ينفذ  ل  الهواء  اإّن  بحيث  جّيدًا، 

كيميائّية، ي�شتطيع الإن�شان اأن ي�شتقيم وُيحارب.

ريد اأن اأقول �شيئًا اإن 
ُ
راأيت من نظرة الحاّلق كاأّنه زاد تعجبُّه، وقال: يا حاّج اأ

لم تكن ج�شارة عليكم.

ل. قال: تف�شّ

)1(   القناع الواقي من الغازات.
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ال�شهامة  عنوان  تحت  ا�شمكم  نذكر  التعبئة  �شباب  نحن  الحقيقة  الحاّلق:  قال 

وال�شجاعة، والجميع يعرف اأّن العراق قد و�شع جائزة من اأجل الح�شول على راأ�شكم 

ويقولون عنكم »برو�شلي« ويذكرونكم دائمًا بال�شوء.

فدار اإلى هذا الجانب من الكر�شيِّ ثّم تابع عمله، واأ�شاف: وعلى هذا الأ�شا�س، 

فاأنتم يجب اأن ل تخافوا.

قال عبد الح�شين: للم�شادفة اأنا اأخاف، ولكن لي�س من الحرب، اأنا العبد اأخاف 

وفجاأة  بالال�شلكيِّ  اأتحّدث  وُكنت  داخل خندق  ُكنت  اإذا  مثاًل  الرخي�س،  الموت  من 

اأجل  من  �شنعُت  قد  اأكون  ماذا  الحالة  هذه  في  هناك،  ومتُّ  كيميائّي  العدوُّ  يرمي 

الحرب؟

»الما�شك«  و�شعت  اإذا  وقال:  كالمه  الح�شين  عبد  فتابع  �شيئًا،  الحاّلق  يقل  لم 

ودائمًا اأقفلته جّيدًا ولم اأدع ذّرة من الهواء تنفذ اإلى داخله، في ذلك الوقت اأ�شتطيع 

اأن  د يجب  المقاتل الجيِّ د،  الكتيبة ب�شكل جيِّ دير و�شع 
ُ
واأ اآخر لحظة  اإلى  حارب 

ُ
اأ اأن 

ُيبعد عنه القتل ما ا�شتطاع.

ث قائد لواء  ُكنت اأح�ّس بلّذة كالمه كالعادة، فقد كان ملفتًا بالن�شبة لي اأن ُيحدِّ

اأحد �شباب التعبئة هكذا من �شميم القلب، وذلك القائد ا�شمه على ل�شان الخا�ّس 

والعاّم، ومعروٌف باأنه كا�شر خطِّ الدفاع الأّول.

تابع ال�شتماع اإلى بقّية كالمه، ولكن على ُبعد عّدة خطوات من الطرف 
ُ
اأردت اأن اأ

، وبمجّرد اأن راآني، �شاح ب�شوت عاٍل: يا للعجب! 
)1(

الآخر وقع نظري على »دروي�شي«

د ح�شيني. ال�شيِّ

وبمجّرد اأن �شمع عبد الح�شين هذا، وقف على طوله دفعة واحدة ولم يبال بعمل 

الحاّلق، فوقع ال�شعر على قدميه وعلى الأر�س، وتقّدم وهو بهذا الو�شع و�شّمني اإلى 

اإلى  فاأتى  دروي�شي  د  ال�شيِّ واأّما  بع�شنا.  اأحوال  عن  وال�شوؤال  بال�شالم  وبداأنا  �شدره 

ُن�شلِّم  اأن  ُنريد  اأي�شًا  د برون�شي، نحن  �شيِّ يا  با�شمًا: يكفي  جانبنا. رحمه اهلل. وقال 

على ال�شيِّد.

)1(  قائد اإحدى كتائب اللواء، وقد ا�شت�شهد في تلك العمليَّات.
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ال�شباب.  من  اآخرون  وثالثة  واثنان   ،
)1(

واأرفعي وحيدي  اأتى  ف�شيئًا  و�شيئًا 

ف�شاألني عبد الح�شين: منذ متى اأنت واقف هنا؟

فابت�شمت وُقلت: منذ عّدة دقائق، ُكنت اأ�شتمع اإلى خطابكم.

فربت على كتفي وقال: اآه يا عزيزي، اأتيت للَتوِّ وبداأت، خطاب ماذا؟

د يقف خلفي؟ فنظر اإلى الحاّلق وقال: يا حاّج لماذا لم تقل: اإّن ال�شيِّ

اإلى هذا  اأّنك ُتحبُّه  اأعلم  اأكن  اأقول �شيئًا، لم  اأن ل  اإلّي  اأ�شار  قال: هو اّلذي 

الحدِّ واإّل لكنت ُقلت لك ب�شرعة.

نهي عملي، ومن ثّم اأنا في خدمتك.
ُ
قال عبد الح�شين: انتظر لأ

اإلى خيمة  فذهبنا  عمله.  الحاّلق  اأتّم  دقائق  عّدة  وبعد  الكر�شّي  على  جل�س 

القيادة مع ال�شبعة اأو الثمانية اّلذين اأَتْوا، و�شربنا ال�شاي وجل�شنا نتحّدث. 

اأر�شلك  اإليك،  ُكنت محتاجًا  اأنا  للم�شادفة  ِعّدة دقائق، قال لي:  بعد م�شّي 

اهلل. 

ذهبنا  الخيمة،  من  وخرجنا  ال�شباب  على  و�شّلمت  اأي�شًا،  اأنا  ووقفت  وقف، 

اإلى زاوية نائية بحيث ل ي�شمعنا اأحد. وعندما جل�شنا وارتحنا في مكاننا، ذهبت 

الب�شمة عن �شفتيه، واتخذ و�شعًا جّدّيًا وبداأ بالحديث.

ّية. فقد  في ذلك اليوم، تحّدث اإَلّي قرابة �شاعة ون�شف، وكان كلُّ حديثه و�شِ

كان يو�شي، اأكثر من اأيِّ �شيء اآخر، بعائلته واأولده. وكان يقول: من بعدي، اأنت 

ر معهم، فتاأّكد باأنِّي يوم القيامة �شوف  بحكم الوالد لهم، واإذا ُكنت �شوف ُتق�شّ

طالبك!
ُ
اأ

وتحّدث حّتى عن الم�شائل الدقيقة والح�ّشا�شة، فكان يو�شي مثاًل باأّن ال�شيء 

الفالني في البيت، تاأخذه من المكان الفالني وتفعل به كذا.

ُكنت اأقول: ما الخبر يا حاّج الآن؟! �شوف نرى بع�شنا بعد ذلك.

دة. ّية َجيِّ فيقول: في النهاية الو�شِ

وُكنت اأقول له: ُكنت قبل الآن عادة ما تتحّدث مثل هذا الحديث، اإن �شاء اهلل 

)1(  ا�شت�شهد الثنان.
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تبقى �شحيحًا و�شالمًا ول يحدث �شيء.

.
)1(

فاأجابني: ل، كاأّنه قد و�شل الدور اإلينا اأي�شًا

قبول  من  يمنعني  كان  الح�شين  لعبد  ع�شقي  فاإّما  اللحظات،  تلك  في  اأدري  ل 

الحقيقة، واإّما اأّن الغفلة قد اأخذتني ولم تدعني اأفهم اأّنه بكالمه الوا�شح هذا و�شوح 

ال�شم�س، ُيريد اأن يقول: اأنا الآن ذاهب!

قبول  ولكن  ي�شت�شهد،  �شوف  اأّنه  العملّيات،  تلك  اإّن وجهه كان ي�شرخ في  اأ�شاًل 

هذا كان ثقياًل علّي. ولو اأنِّي ُكنت على يقين باأّن عملّيات بدر، هي عملّياته الأخيرة، 

دًا �شافيًا لي�شفع  فاإنِّي لم اأكن لأتركه بهذه الب�شاطة. على الأقلِّ ُكنت لآخذ عليه تعهُّ

لي وُي�شامحني.

تي  ثّم علمت بعد ذلك اأّنه قد اأخبر الكثيرين اأّن �شهادته قطعّية، فكان غّمي وغ�شّ

م�شاعفة. وُكنت اأتح�ّشر، ولكن، كان قد فات الأوان.



في و�شط عملّيات بدر، اأعطوني َمَهّمة اإعداد تقرير عن المنطقة، ل اأدري كيف 

ي اأن اأرى عبد الح�شين. م، وكان اأكثر همِّ و�شلت اإلى الخطِّ المتقدِّ

د برون�شي؟ و�شلت اإلى قرب الخّط، فراأيت »حجازي«، ف�شاألته: اأين ال�شيِّ

ٌم على الجميع! م، متقدِّ قال: داخل الخّط المتقدِّ

ُقلت: األ اأ�شتطيع اأن اأذهب لأراه؟

قال: ل، اأ�شاًل ل ُيمكن.

فانقب�س قلبي ب�شكل كبير، وُقلت: لماذا؟

قال: اإّن و�شعّية الخطِّ معّقدة جّدًا، وكان العدوُّ قد قام بعّدة هجمات م�شاّدة.

واأنفا�شه  وقال  »حجازي«،  قرب  اإلى  اأتى  يرك�س،  اأحدهم  كان  الأثناء،  تلك  في 

تتقّطع: ال�شيد برون�شي... الال�شلكّي....

ًا. حتَّى اإنَّني اأذكر اأنِّي قلت  )1(  في تلك اللحظات، كان يو�شيني وكاأنَّه كان على يقين باأنِّي �شوف اأبقى حيَّ

له بمزاح، ربما اأنا اأذهب قبلك.

فابت�شم ابت�شامة ذات معنى وهو يجيبني وقال: ل، اإن �شاء اهلل �شوف تبقى �شنوات طوال حيًا.
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ال�شناعّية،  بقدمي  اأنا  ورك�شت  الإ�شارة،  موقع  ناحية  اإلى  »حجازي«  رك�س 

الّت�شالت  �شباب  اأو�شاع  وكانت   ،
)1(

ُقطع قد  الّت�شال  كان  اأ�شل  اأن  وقبل 

م�شّطربة، فظننت اأّنه قد ح�شل �شوء لعبد الح�شين، ف�شاألتهم، فقالوا: برون�شي، 

وحيدي، اأرفعي، وعدد اآخر من القادة، موجودون في تقاطع الخندق.

ُقلت: ح�شنًا هذا لي�س مزعجًا.

قالوا: لقد اأتى اأمر من المراتب العليا اأن ين�شحبوا اإلى الخلف، ولكّن الحاّج 

برون�شي لم يقبل!

فُقلت بحْيرة: لم يقبل؟!

كان هذا مثيرًا للعجب، فعبد الح�شين كان ل يتمّرد على اأوامر المراتب العليا 

العليا  المراتب  ل�شل�شلة  يهتم  وتكرارًا  مرارًا  كان  واأح�شنها.  الظروف  اأ�شواأ  في 

ويقول: اإطاعة الأعلى منك اإطاعة لالإمام.

ف�شاألت  لي،  بالن�شبة  لله�شم  قابلة  تكن  لم  الم�شاألة  فاإّن  الأ�شا�س  هذا  على 

حربة  وراأ�س  الأطراف،  كلِّ  من  هجومًا  ي�شنُّ  العدوُّ  قالوا:  ال�شبب.  عن  ال�شباب 

الأيمن  الجناح  الخندق، ويوجد كتيبتان في  تقاطع  تمامًا في  هجومنا، متمركز 

الخندق،  تقاطع  اأخلينا  اإذا  برون�شي:  ال�شيد  ويقول  بعد،  ين�شحبوا  لم  والأي�شر 

فاإّن كّل ال�شباب، اإّما �شوف ي�شت�شهدون واإّما �شوف يوؤ�شرون، في الواقع فاإّنهم قد 

د برون�شي: �شوف ُنقاوم  ا�شتروا حياة الكثير من ال�شباب، ولهذا كان يقول ال�شيِّ

حّتى اآخر طلقة.

»قانعي«، معاون  م،  المتقدِّ الخطِّ  اآخر �شخ�س كان قد رجع من  اأّن  الظاهر 

اّت�شالت عملّيات الكتيبة. كان يقول: لقد راأيت بنف�شي ُجّثة ال�شهيد برون�شي.

ف نف�شه. في تلك المعمعة، ا�شتطاع »قانعي« اأن يح�شن ُجّثة  كان نادمًا وُيعنِّ

. ولكّن العدّو تعّقبه اإلى منطقة ُت�شبه  نا الدفاعيِّ عبد الح�شين وياأتي باتجاه خطِّ

الم�شتنقع، واأ�شاب رجله، فوقعت ُجّثة عبد الح�شين َرغمًاً عنه، وا�شتطاع بالكاد 

عندما  بعد  وفيما  �شريط.  على  برون�شي  العظيم  ال�شهيد  لهذا  حديث  اآخر  �شّجلوا  قد  كانوا    )1(

ة، واأنَّه كم اأظهر هذا الكبير من نف�شه اإيثارًا وفداًء.  ا�شتمعت اإلى �شريطه، علمت المو�شوع بدقَّ
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ُت�شبح  �شوف  الُجّثة  لأّن  كثيرًا  منزعج  الآن  وهو  المهلكة.  تلك  من  بنف�شه  ينجو  اأن 

مفقودة. كان يقول: ليتني تركته ولم اأَم�ّشه، عندها �شوف يكون هناك اأمل باأن ُنح�شر 

الُجّثة، ولكن الُجّثة وقعت هناك، حتمًا.....

في تلك اللحظات، تذّكرت كالم عبد الح�شين، عندما ُكّنا ذاهبين معًا لُنح�شر 

ُجّثة ال�شهيد »اآهني« ولم ن�شتطع. كان يقول في طريق العودة: اأتمّنى اأن تبقى جّثتي 

واأن ل ُترى، اأعني اأن ل يبقى اأيُّ اأثر مّني. 
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�شحراء وانف�شاه

مع�شومة �شبك خيز

كان ال�شكوت الثقيل يمالأ كّل مكان، وكان الأولد قد ناموا جميعهم. واأنا ُكنت 

اأهيِّئ نف�شي �شيئًا ف�شيئًا للنوم.

فو�شل اإلى �شمعي في عتمة الليل �شوت هادئ. كان من داخل الباحة الخارجّية 

، وبكلِّ احتياط. ارتجف قلبي للحظة  لمنزلنا، كان �شوت اإقفال الباب الخارجيِّ

يومًا، وخرجت من  ثمانين  منذ  اإجازة  في  ياأت  لم  الح�شين  فعبد  ال�شعادة،  من 

البيت اإلى الباحة لمجّرد فكرة اأّنه ُيمكن اأن يكون هو.

ي في محّله، فقد راأيته اأمام الباب الداخلي للبيت، بابت�شامته الدائمة،  كان ظنِّ

الحما�س:  يمالأه  ب�شوت  وُقلت  اأحوالنا،  عن  بع�شنا  و�شاألنا  بع�شنا  على  ف�شّلمنا 

وقظ الأولد.
ُ
لأذهب واأ

فقال هام�شًا: ل، ل لزوم لإيقاظ الأولد.

بة: لماذا؟! ُقلت متعجِّ

خبرك.
ُ
قال: دعيني اأدخل، �شاأ

اأن  الباكر يجب  ال�شباح  باأّنه غدًا في  اأنزعج،  ل  فاأخبرني بطريقة تجعلني 

يذهب اإلى كا�شمر، فقد تقّرر اأن ُيلقَي خطابًا هناك اأي�شًا، وكان قد تواعد اأي�شًا 

مع القائد هناك، ثّم قال: اإن �شاء اهلل، غدًا بعد الظهر �شوف اأعود واآتي اإليكم، 

هكذا اأرى الأولد اأف�شل واأ�شبع منهم اأكثر....

المطبخ  �شوء  وكان  النوم،  من  ا�شتيقظت  ال�شبح.  اأذان  على  �شاعة  بقي 

دة من اأّنه عبد الح�شين، فقد كان ي�شوم اأكثر الأوقات عندما  منيرًا، وُكنت متاأكِّ
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ر له ال�شحور، اأو لأ�شنع  ياأتي في اإجازة، ولم اأذكر ولو لمّرة واحدة اأّنه اأيقظني لأَُح�شِّ

له ال�شاي، لأّنه كان يقوم باأعماله بنف�شه.

مع  ال�شاي  اإبريق  �شينّية  في  يحمل  كان  المطبخ.  اإلى  وذهبت  مكاني،  قمت من 

اإلى  فاأ�شرت  �شبوح،  ووجه  بابت�شامة  �شالمي  فرّد  عليه،  ف�شّلمت  فارغين،  كاأ�شين 

ال�شينّية و�شاألته: اإلى اأين تاأخذها؟

ابت�شم وقال بهم�س: يوجد اأحد عبيد اهلل في الخارج ول اأدري اأم�شافٌر هو اأم من 

ريد اأن اآخذ له ال�شاي، نك�شب فيه ثوابًا، اليوم �شباح الجمعة.
ُ
الزّوار، اأ

. وكان قد م�شى عليه مّدة على هذه العادة،  اأخذ ال�شينّية وخرج، بدون اأيِّ ح�سٍّ

اإلى  ال�شاي  ياأخذ  اأن  اإّما  فهو  اإجازة،  في  ياأتي  كان  كّلما  العمال  بهذه  القيام  وهي 

خارج البيت اأو ياأخذ فواكه وطعام. وكّلما ُكنت اأ�شاأله: اإلى من تاأخذ هذه الأ�شياء كان 

ُيجيبني بنف�س الجواب. ومن الملفت اأّن كّل هوؤلء الم�شافرين وعابري ال�شبيل كانوا 

.
)1(

يملكون �شّيارة

وعندما اأّذن ال�شبح، �شّلى وانطلق اإلى كا�شمر.



د برون�شي يّت�شل بكم  كان الوقت قرابة الظهر عندما اأتى ابن الجيران وقال: ال�شيِّ

من كا�شمر، وهو ُيريد اأن ُيكلِّمك، ويقول: اإّن له معك �شغل.

في ذلك اليوم كانت اأنابيب الماء العاّمة عند مفترق الطريق قد انك�شرت وُكّنا 

يّت�شل  اإّنه  اأغ�شبني جّدًا. فُقلت في نف�شي: حتما  ال�شباح. وهذا ما  بدون ماء منذ 

ليقول: ل اأ�شتطيع اأن اآتي.

كان ابن الجيران ما زال واقفًا ينتظر، فُقلت له بانزعاج: اذهب يا ولدي العزيز 

د برون�شي عن ل�شاني: فليبق ما ي�شاء في كا�شمر، عند عائلته، وليذهب اأي�شًا  وقل لل�شيِّ

من هناك اإلى الجبهة، ل لزوم لأن ياأتي اإلى البيت بعد هذا!



)1(  كان دائمًا معه مرافقان لحمايته، ومن اأجل الفرار من الغرور، كان يقول عنهما: اإنَّهما م�شافران اأو 

عابرا �شبيل، ولم اأعرف هذه الم�شاألة اإلَّ بعد ا�شت�شهاده.
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الأطباق.  اأغ�شل  الخارجّية  الباحة  في  وكنت  المياه  جاءت  الغروب،  قرابة 

وفجاأة راأيته قد اأتى. فلم اأهتّم، وتظاهرت كاأنِّي لم اأره، فقد ُكنت منزعجة منه 

ي وجل�س القرف�شاء. ثّم �شحك وقال:  كثيرًا، حّتى اإنِّي لم اأرفع راأ�شي، فتقّدم ِمنِّ

؟ لماذا اأنت منزعجة اإلى هذا الحدِّ

ي اآكل نف�شي، فقال ب�شوت  اأكثر حنانًا من ذي قبل:  لم اأقل �شيئًا، وكنت كاأنِّ

لماذا لم ُتجيبي على اّت�شالي التلفوني؟ هل تعلمين اأ�شاًل لماذا اّت�شلت؟

اأي�شًا لم اأقل �شيئًا، فقال: اأردت اأن اآخذكم لعّدة اأّيام اإلى كا�شمر.

ي  ي لأنِّي غ�شبت ب�شرعة، ولكنِّ بمجّرد اأن قال هذا الكالم، فهمت اأّن العيب ِمنِّ

الأولد  اأتى  ثّم  يقّل.  ول  لحظة  كلِّ  في  قلبي  انقبا�س  يزداد  كان  لماذا  اأدِر  لم 

واأحاطوا به، فكان ُيقّبلهم واحدًا تلَو الآخر وي�شاألهم عن اأحوالهم، ثّم دخل معهم 

اإلى البيت.

اأنهيت عملي واأدخلت الأطباق، فاأتى اإَلّي، وقال بحنان وهو مبت�شم: اأنا لم اآكل 

ي لي �شيئًا لآكله. �شيئًا منذ ال�شباح، ل باأ�س اأن ُتِعدِّ

ول  اأق��ل  فلم  اآخ��ر!  عالم  في  ُكنت  ي  ولِكنِّ انزعاجي،  ثلج  ُيذيب  اأن  اأراد 

ابنتي  وناديت  البي�س،  من  �شحنًا  له  رت  وح�شّ المطبخ،  اإلى  وذهبت  كلمة، 

خذي  تعالي  لها:  وُقلت  �شنوات  �شّت  الوقت  ذلك  في  عمرها  كان   ،
)1(

فاطمة

لبابا. الطعام 

عندها لم يعد يتحّمل، فاأتى اإلى المطبخ وقال: بابا لم يعد ُيريد �شيئًا.

ثّم توّجه نحو الم�شجب حيث كان قد عّلق ثيابه، وقال بانزعاج وقلب مقبو�س: 

ر الطعام لبابا؟! الآن فاطمة ُتح�شّ

من  وخرجوا  الباقون  الأولد  به  ولحق  الف�شل،  واأبو  عّبا�س  اأولده،  فحمل 

، ولكن كان قد �شبق ال�شيف  ريد اأن ت�شل الأمور اإلى هذا الحدِّ
ُ
البيت. لم اأكن اأ

العذل. 

اأّنها قد علمت، واأّنه  بعد عّدة دقائق عاد الجميع، واأتت اأمي اأي�شًا، فتيّقنت 

ة اأ�شهر. ة �شنوات، وكان عمرها عدَّ )1(  اإ�شم ابنتي الأولى فاطمة توفيت قبل عدَّ
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وكاأّن  اأخرى،  اإلى غرفة  ب�شرعة  لي�شكَوني عندها. ودخلوا جميعًا، فذهبت  قد ذهب 

، ل ُيمكن اأن يخرب 
)1(

ة اّلتي تخنقني لِعّدة �شنوات انفجرت، فانفجرت بالبكاء الغ�شّ

الو�شع اأكثر من هذا.

! اأنا ل�شت  ها يا خالة! مهما انزعجت لها الحقُّ ي: من حقِّ �شمعته بعد ذلك يقول لأمِّ

منزعجًا اأ�شاًل منها! ولكن ماذا اأفعل؟ ل اأ�شتطيع اأن اأتخّلى عن الجبهة، اأنا م�شوؤول 

يوم القيامة.

انزعاجي من  اأّن  للَتوِّ  فهمت  وكاأنِّي  الح�ّشا�شة،  النقطة  على  اإ�شبعه  و�شع  وكاأّنه 

ثها. ي: تعاَل لنذهَب اإلى الغرفة لُتحدِّ كثرة ذهابه اإلى الجبهات، فقالت اأمِّ

ريد اأن اأتحّدث معك، ا�شمعي 
ُ
اأتيا، فتجّمعت على نف�شي، فجل�س قبالتي، وقال: اأ

ريد اأن اأقول.
ُ
جّيدًا ماذا اأ

لم اأرفع راأ�شي، اأّما اأذني فقد كانت معه، فقال: كلُّ م�شلم يعلم اأّن الإ�شالم بخطر 

يوم  فاأنا م�شوؤول غدًا  قلياًل،  اأذهب  اأن  اأو  الجبهة  اإلى  اأذهب  اأن ل  اأردت  واإذا  الآن. 

القيامة، اإذن، فاإّن عدم ذهابي اإلى الجبهة م�شتحيل، ول ُيمكن اأن يتحّقق.

التفت اإلى والدتي، وتابع قائاًل: انظري يا خالة، اأنا حا�شر لأن اأعطي البيت وكّل 

ولكن  الجبهة.  اإلى  واأذهب  اأولدي  اآخذ  ثّم  لبنتك،  معطفي  اأترك  اأن  وحّتى  الأثاث 

ب�شرط واحد، اأن ُتعطيني ابنتك كالمًا.

ي: ما هو ال�شرط يا عزيز خالتك؟ ثّم �شكت، ف�شاألته اأمِّ

 O الزهراء  فاطمة  اإلى ح�شرة  القيامة،  ويوم  المح�شر  يوم  تذهب  اأن  قال: 

وتقول لها: اإّن زوجي يذهب اإلى الجبهة وي�شير في طريقكم، لهذا ال�شبب اأنا ُطلِّقُت 

منه، وزوجي اأخذ الأولد وذهب.

ي مبهوتة وم�شدومة، ولم اأكن اأقّل منها �شدمة، وللحظة راأيت نف�شي في  بقيت اأمِّ

مة اأمام ح�شرة فاطمة O، في �شحراء وانف�شاه  الو�شع اّلذي يتحّدث عنه، متج�شِّ

في المح�شر! 

)1(  قالت لي اأمي في ما بعد اإنَّه عندما انفجرت بالبكاء، ذهب اللون من وجه عبد الح�شين وكاأنَّ الغمَّ 

ة قد مالأت كلَّ وجوِده. والغ�شَّ
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كاأّن كّل وجودي قد انقلب عاليًا �شافاًل. والآن، اأنا ل اأ�شتطيع اأن اأرفع راأ�شي 

من الخجل.



منذ ذلك الحين لم اأعد اأقول ول كلمة، وكّلما اأراد اأن يذهب اإلى الجبهة وكّلما 

كان يعود، ُكنت را�شية ب�شكل كامل.

.O يقة الكبرى كان قلبي مرتاحًا باإر�شاء قلب ح�شرة ال�شدِّ
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كفني

ُحّجة الإ�شالم محّمد ر�شا ر�شائي

ُكنت قد ت�شّرفت بال�شفر اإلى الحّج من مدينة قم، و�شافر هو من مدينة م�شهد، 

فلم اأكن اأعلم بذهابه اإلى َمّكة، وهو اأي�شًا لم  يعلم بذهابي اإلى َمّكة.

حذائي.  اأ�شعت  وقد  الطواف،  اإلى  ذهبت  قد  اليوم  ذلك  في  ُكنت  َمّكة،  وفي 

اإلى  القدمين، فذهبت  الحرام حافي  الم�شجد  اأعمالي، خرجت من  اأنهيت  وعندما 

ال�شوق و�شرت في �شوارع مّكة ال�شاخنة من �شّدة الحرارة.

وفيما كنت واقفًا اأمام اأحد المحاّل لبيع الأحذية، وقد اأردت اأن اأدخل، وقع نظري 

ي اأعرفه، فوقفت اأنظر اإليه  على �شخ�س اآت من بعيد. وقد اأح�ش�شت من حركاته اأنِّ

رًا، بينما هو كان يجري باتِّجاهي مبا�شرة. وفي النهاية و�شل اإلى ُبعد ع�شرين،  متحيِّ

اأو ثالثين مترًا، فعرفته، وكان كما ظننت، الحاّج عبد الح�شين برون�شي.

كان اآتيًا با�شمًا، وُكنت اأعلم اأّن نظره حاّد، واأّنه كان قد عرفني من بعيد. وعندما 

ي راأيت اأّن قدميه حافيتين اأي�شًا بدون حذاء! ومن اأجل  و�شل اإلى ُبعد ِعّدة خطوات ِمنِّ

اإحياء الذكريات القديمة، ُقلت له: �شالم، معلِّم عبد الح�شين.

فقال بحرارة ومن �شميم القلب: �شالم عليكم.

تعانقنا و�شاأل كٌل ِمّنا عن اأحوال الآخر، فنظرت اإلى قدميه الحافيتين، و�شاألته: 

اإذن اأين حذاوؤك؟

فقابلني بالمثل و�شاألني: وحذاوؤك اأنت اأين؟

ة �شياع حذائه، تعّجبت اأنا  فاأخبرته ب�شياع حذائي، فده�س. وعندما اأخبرني ِق�شّ
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اأي�شًا، وُقلت له: عجيب ما هذه الم�شادفة! فنحن الإثنين، وفي مكان واحد، قد 

اأ�شعنا اأحذيتنا، وكان هو قد اأتى من طريق واأتيت اأنا من طريق اآخر اإلى ال�شوق، 

فُقلت له: ح�شنًا هّيا حّتى ل نوؤذي اأقدامنا اأكثر من هذا.

فدخلنا اإلى المحل، وا�شترى كلُّ واحد مّنا زوج اأحذية وخرجنا، فانتبهت للَتوِّ 

اأّنه يحمل بيده �شيئًا، فدّققت النظر، فاإذا به يحمل ِعّدة اأكفان من الُبرد اليماني، 

ف�شاألته: لمن هذه؟

فاأخذ يقول عنها واحدًا واحدًا: هذا لأمي، هذا لأبي، هذا لأخي.....

يذكر  لم  لأّنه  لنف�شه؛  كفنًا  ي�شتر  لم  ولكّنه  لكثيرين،  اأكفانًا  ا�شترى  قد  كان 

ا�شمه، ف�شاألته �شاحكًا: اأين كفنك اأنت؟

ريد اأن اأموت موتة طبيعّية 
ُ
فنظر اإلّي نظرة ذات مغزى، ثّم �شحك وقال: وهل اأ

حّتى اأ�شتري كفنًا لنف�شي؟

ففاجاأني جوابه! رّبما لم اأكن اأنتظر هكذا جواب. وما زلت اأذكر جملته الّتالية، 

!
)1(

عندما �شحك وقال: اإّن بدلتي الع�شكرّية هي اّلتي يجب اأن تكون كفني

)1(  هذه الخاطرة تتعّلق ب�شنة 1362 )ه�.�س(، وبعد حدود �شنة، �شرب هذا القائد العظيم، افتخار 

حالوة �شهد ال�شهادة اللذيذ)�شعدت روحه(.
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جبين الحياة 

مجيد اأَخَوان

اإّنها لم تكن ول  كانت كتيبة عبداهلل معروفة بكتيبة خطِّ المواجهة الأّول، حّتى 

زلت  وما  الأّول.  الهجوم  كتيبة خطِّ  كانت  احتياط. فقط  قّوات  اأو  اإ�شناد  قّوات  مّرة 

اأذكر يومها عندما ُكنت م�شوؤول التخريب للفرقة، فقد اأتى الحاّج برون�شي اإَلّي وقال: 

»اأَخَوان«، هيِّئ �شباب التخريب، حّتى يكونوا عند العمل جاهزين للم�شير.

�شاألته: كيف؟

قال: لأّن كتيبتي هي كتيبة عبداهلل، اأعني كتيبة خطِّ الهجوم الأّول.

كان يقول الحقيقة، فقد كانوا دائمًا ُيكلِّفون كتيبته، باأبعد، واأتعب، واأ�شعب م�شير 

للعبور في العملّية. وكان ا�شم برون�شي معروفًا عندنا على هذا الأ�شا�س، وعند العدوِّ 

اأي�شًا، فقد كان الراديو العراقيُّ لمّرات ومّرات يذكر ا�شمه بغيظ، وي�شتمه، وجعلوا 

جائزًة ثمنًا لراأ�شه مثل ال�شهيد »كاوه«.

كتيبة عبداهلل،  �شهداء وجرحى من  العدوِّ خم�شة  بيد  وقع  العملّيات،  اإحدى  في 

وفي تلك الليلة ُكّنا ن�شتمع اإلى راديو العراق، وكان الخبر الأّول اّلذي يروونه بكلِّ فخر 

.
)1(

واعتزاز: لقد ق�شينا على كتيبة عبداهلل بقيادة »برو�شلي«!!

اإّنهم  وقولهم:  تهويلهم،  ب�شبب  الثنين،  نحن  �شحكنا  هذا،  �شمعنا  اأن  وبمجّرد 

قتلوا »برو�شلي« واأكاذيبهم المهولة. وكان الحاّج ي�شحك ب�شوت عاٍل، فُقلت له: اإذن 

ا اأنَّه  ا اأن العُدّو ل يعرف اللفظ ال�شحيح ل�شمه، واإمَّ )1(  من اأجل قولهم برو�شلي، يوجد اأحد احتمالين: اإمَّ

يورد ا�شمه مثل الفّنانين اأبطال الأفالم.
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لأذهب واأقول لهم اأن ي�شنعوا من اأجلك الحلوى لُنقيم لك مرا�شم ختمّية قراآن.

فقال �شاحكًا: اأنا اأي�شًا يجب اأن اأذهب اإلى قائد الفرقة واأقول له: اأنا ل�شت 

بعد الآن قائد كتيبة، بل قائد لواء.

اأَخَوان، يوجد ر�شا�شة كتب  بعد قليل اأطفاأنا الراديو، فقال بجّدّية وبهدوء: 

ر�شا�شة  تاأتي  ل  في جبهتي.  ُت�شيبني  �شوف  الطلقة  تلك  فقط  برون�شي،  عليها 

 . غيرها، مطمئنٌّ اأنا مطمئنٌّ
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تقاطع الخندق

عّبا�ص تيموري

كان الحاّج برون�شي من اّلذين ن�شوا ذاتهم! ُيمكنني اأن اأقول هذا بدون مبالغة، 

ل باأهل بيت الع�شمة  حّتى اإّنه ح�شل على التدريب القتالّي ال�شعب القا�شي، بالتو�شُّ

والطهارة R، فقد كان ارتباطه عجيبًا باأولئك العظماء.

ما زلت اأذكر قبل عملّية رم�شان، اأنِّي ُكنت اإلى جانبه في القتال. في تلك الأوقات 

لت  كانت هناك خاطرة تدور على الأل�شن، وكانت بالن�شبة لي محّل تاأمل، خاطرة �ُشجِّ

ر في نف�شي، اإلى اأّي حدٍّ يجب اأن يكون الإن�شان  في تاريخ الحرب الدقيق. ُكنت اأفكِّ

العمل  �شاحة  في   Rالأطهار الأئمة  وعناية  اهلل  باإذن  لي�شتطيع  ومخل�شًا  عا�شقًا 

، اأن ياأمر ال�شباب بالعبور من حقل األغام! األغام حقيقّية!  القتالي وال�شتباك مع العُدوِّ

بطل مفعوله بعد!
ُ
حّتى ول واحد منها قد اأ

ي له، لقد كان حّقًا ما قالوه عنه  وكّلما بقيُت في كتيبته، كّلما ازداد ع�شقي وحبِّ

من اأّنه ي�شتري القّوات باأخالقه واإرادته. لم اأبتعد عنه حّتى عندما اأ�شبح معاون قائد 

اللواء، وبعدها قائد اللواء.

ل اأ�شتطيع اأن اأمحو من فكري الأّيام اّلتي �شبقت عملّية بدر، كان يقول في خطبه 

طيق هذه الدنيا، 
ُ
اأ ال�شباحّية، وُكنت اأ�شمعه باأذني لعّدة مّرات: لم اأعد اأ�شتطيع اأن 

هذا يكفي لي.

وذات مّرة، وكان في جمع من الإخوان �شديدي الخت�شا�س به، �شمعته يقول: اإذا 

لم اأ�شت�شهد اأنا في هذه العملّية، فاإنِّي �شوف اأ�شكُّ بكوني م�شلمًا.
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ُكنت في تلك الأّيام قائد الف�شيل الثالث من كتيبة ولّي اهلل. وفي ذات يوم، 

وبالتزامن مع عملّية بدر، كان عندنا اجتماع م�شترك في مقّر اللواء 1 من قّوات 

. ولم اأعد اأذكر ا�شم قائد اللواء اآنذاك. فذهبنا اأنا وعدد 
)1(

الفرقة 77 خرا�شان

جانب  اإلى  يقف   1 اللواء  قائد  كان  هناك.  اإلى  الح�شين  عبد  مع  ال�شباب  من 

مثاًل:  العملّية،  منطقة  ب�شرح  فبداأ  بالجدار.  األ�شقوها  قد  كانوا  كبيرة  خريطة 

نحن كيف يجب اأن ُنطلق النيران، وكيف يجب اأن نعمل، و�شعية الإ�شناد عندنا 

هكذا، ورمايتنا غير المبا�شرة، والمبا�شرة كيف يجب اأن تكون. 

عندما اأنهى كالمه، ابتداأ قائد ا�شتطالعات اللواء بالكالم، لم يكن قد تعّمق 

العبد هلل  اأنا  عفوًا،  قائاًل:  برون�شي  فجاأة  قطع كالمه  حّتى  الحديث،  في  كثيرًا 

عندي كالم اأعر�شه.

ثّم قام من مكانه وذهب باتجاه الخريطة، فت�شّمرت عيناي به مثل الباقين، 

فلم يكن دوره قد حان بعد، و�شاألت نف�شي: ماذا ُيريد الحاّج اأن يقول؟

، اأنت تكّلمت كالمًا جمياًل، 
)2(

التفت هناك اإلى قائد اللواء 1 وقال: تيم�شار

ولكّنك لم تقل من اأين �شوف ُتر�شدون قّواتكم؟ اأعني اأّنكم لم ُتعّينوا مكانكم.

فو�شع قائد اللواء طرف الآنتين، )الذي ُي�شير به اإلى الخريطة( على مكان 

ر�شد الكتائب.
ُ
من الخريطة. وقال: من هنا �شوف اأ

قال عبد الح�شين: من هنا، هذا لي�س �شحيحًا. 

ف�شاأل قائد اللواء بحْيرة: لماذا؟!

فقال برون�شي: لأّنكم ل ت�شتطيعون اأن ُتر�شدوا القّوات من هذه النقطة.

جرى بحث واأخٌذ وردٌّ بينهما، وفي النهاية لم يعرف قائد اللواء ماذا يقول.

د برون�شي، اأنت من اأين �شوف ُتر�شد قّواتك؟ وفجاأة �شاأل: عفوًا يا �شيِّ

اأنِّي �شعرت بح�شا�شّية تجاهه، واأحببت اأن اأعرف ما هو  ما زلت اأذكر بدّقة 

)1(  في ذلك الوقت كانت فكرة الإجتماعات ما بين الجي�س والحر�س الثورّي حتَّى يمكن الإ�شتفادة 

اأكثر من كلتي القوتين.

)2(  رتبة ع�شكريَّة فوق العقيد
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بط على تقاطع الخندق!  جوابه، فاأخذ الآنتين من يد التيم�شار، وو�شع طرفه بال�شّ

وقال: اأنا هنا اأقف.

تعّجب قائد اللواء، اأّما نحن فدارت اأعيننا في حدقتيها، ننظر اإليه بحيرة. فاإّن 

 – الب�شرة  طريق  بحدود  ونهايتها   ،Q الر�شا  الإمام   
)1(

»بد« من  تبداأ  العملّية 

اّلتي كانت  العمارة ال�شريع. وتقاطع الخندق يقع تقريبًا في و�شط منطقة العملّيات 

اللواء: ل  العدّو! فقال قائد  بيد  اّلذي  الآخر  الطرف  بعد عّدة كيلو مترات من  على 

ق. �شدِّ
ُ
اأ�شتطيع اأن اأ

فقال الحاّج ببرودة اأع�شاب: لماذا؟

فقال له: اآاآه اأنتم ُتريدون اأن تتحّركوا مع قّوات ع�شكرّية، ح�شنًا! يجب اأن تكونوا 

هناك في بداية العملّية، لأّن تقاطع الخندق يقع في و�شط منطقة العملّية!

فقال الحاّج: على كلِّ حال، اأنا �شوف اأ�شتقرُّ في تلك المنطقة.

د برون�شي، وُكنت  ر في كالم ال�شيِّ فكِّ
ُ
انتهى الجتماع في ذلك اليوم، واأنا ما زلت اأ

اأ�شاأل نف�شي: لماذا تقاطع الخندق؟!

باأوامر  المنطقة  دخلت  اّلتي  الرابعة  اأو  الثالثة  الكتيبة  ُكّنا  العملّية،  يوم  �شباح 

دًا، وكانت الفرقة 7 ولي الع�شر | اإلى  د برون�شي، وكان ال�شباب قد تقّدموا جيِّ ال�شيِّ

�شمالنا، وكانت فرقة الإمام الح�شين Q اإلى يميننا. وكانت فرقتنا نحن اأي�شًا في 

الو�شط، وهي الفرقة 5.

م كان محدودًا  وُكّنا قد علمنا من ا�شتطالع عمق الو�شع الع�شكرّي، اأّن كّل التقدُّ

قّوات  من  لديه  ما  كّل  رّكز  قد  العدوُّ  وكان  الخندق(،  )تقاطع  التقاطع  بذلك  فقط 

د برون�شي،  هناك، وكان ُيقاوم ِب�ِشّدة. وفي الطريق اإلى التقاطع وقع نظري على ال�شيِّ

فلمعت فكرة في ذهني، وتذّكرت الجتماع وتذّكرت كالمه، واأّنه �شوف ُير�شد القّوات 

الع�شكرّي،  الم�شطلح  في  واأما  م�شير.  اأو  طريق  يعني  ما  اأكثر  يعنى  اإنكليزي  م�شطلح  »بد«  كلمة    )1(

ة بوا�شطة  خ�شو�شًا في مناطق مثل منطقة جزر جنوبي و�شمالي جزر مجنون، يعني طمر مناطق مائيَّ

ات الهند�شيَّة وتعبيد طريق ا�شطناعيَّة و�شط الماء باإلقاء الرمل والتراب، اأو يقولون »بد« لمكان  القوَّ

و�شيع ي�شنعونه من اأجل الهجوم الم�شاّد.



240     تراب كوشك الناعم

من ذلك التقاطع. كانت تف�شلنا عنه خم�شة ع�شر اإلى ع�شرين مترًا، وكان العدوُّ 

ُيطلق النيران ب�شكل كثيف وانتقل �شيئًا ف�شيئًا من حالة الدفاع، وقام بعّدة هجمات 

م�شاّدة. وكان ال�شباب ُيقاومون باأظفارهم واأ�شنانهم.

بوا�شطة  طلبنا  قد  وُكّنا  ينفذ،  عتادنا  وكاد  �شاعات،  اأربع  اإلى  ثالث  م�شى 

الال�شلكّي عّدة مّرات اأن ُير�شلوا لنا العتاد، ولكن اإر�شال العتاد تحت هذه النيران 

ين كانوا قد و�شلوا اإلى قرية تبعد  ال�شديدة لم يكن ممكنًا، حّتى اإّن الم�شاة العراقيِّ

خم�شة ع�شر مترًا عّنا، وُكّنا نرميهم بالقنابل اليدوّية بكلِّ ب�شاطة. وفي كلِّ لحظة 

كانت الأو�شاع ت�شوء اأكثر، وفي النهاية �شدر اأمر الن�شحاب.

الأخيرة  اللحظات  في  ولكن  الحربّية،  والأ�شول  التكتيك  بح�شب  فان�شحبنا 

لالن�شحاب �شاح اأحد ال�شباب: يا ويلي! الحاّج برون�شي!

حركة  بال  الطاهر  وج�شده  الأر�س  على  وقع  قد  فراأيناه  بالمنظار،  فنظرنا 

مهما  الخلف،  اإلى  الُجّثة  ون�شحب  نذهب  اأن  يجب  فُقلت:  بالدم  غرق  قد  وكان 

كان.

لم يكن هذا كالمي اأنا فقط، بل اإّن الكثيرين من ال�شباب قالوا نف�س ال�شيء، 

ئة جّدًا، واإذا تقّدمتم اإلى الأمام  ولكن القائد لم ُيجز لنا، وقال: اإّن الأو�شاع �شيِّ

فاإّنكم �شوف ت�شت�شهدون اأي�شًا. 

اأ�شعب اللحظات على طول مّدة الحرب بالن�شبة لي، كانت هذه  رّبما كانت 

اللحظات. فان�شحبنا بكلِّ ح�شرة وحزن.

وفي النهاية لم تعد ُجّثة ال�شهيد برون�شي، وكان لدمائه الطاهرة الأثر البالغ 

في تثبيت المناطق اّلتي تحّررت، وا�شتزاد ال�شباب روحّية جديدة من ا�شت�شهاده، 

  � ر،  المتكبِّ المغرور  والثمل  �س  المتوحِّ العدوِّ  اأنف  غوا  ُيمرِّ اأن  ا�شتطاعوا  حّتى 

بالتراب.

الكبرى  يقة  بال�شدِّ المعنوّية  برون�شي  ال�شهيد  عالقة  اأ�شبحت  العملّية  بعد 

O، وا�شحًةً َلَدّي اأكثر، فقد ا�شت�شهد في نف�س المكان اّلذي و�شع يده عليه على 

الخريطة، يعني تقاطع الخندق، وهو با�شت�شهاده كان قد اأثبت اإ�شالمه وت�شليمه.
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قبر بدون �شاهد

مع�شومة �شبك خيز

ماذا  اأدِر  لم  الأولى  ولّلحظة  عاٍل!  نحيب  فجاأة،على �شوت  النوم  ا�شتيقظت من 

ع الغرف، من المكان اّلذي ينام فيه  اأفعل، ثّم انتبهت، واإذا بال�شوت ياأتي من موزِّ

عبد الح�شين.

ع، وقد ظننت اأّن عبد الح�شين  ي، ونه�شت وذهبت باتجاه الموزِّ فاأزحت الغطاء عنِّ

ي عندما راأيته نائمًا، خفت في البداية، ثّم  �شاحيًا يقراأ الدعاء، اأو اأّي �شيء اآخر ولِكنِّ

 .O دة الزهراء دّققت النظر، فراأيته يتحّدث اإلى ال�شيِّ

لم يكن يتحّدث، بل كان يتاأّوه وُيناجيها، فكان يذكر اأ�شماء اأ�شدقائه ال�شهداء، 

كاأّنه اأمٌّ ثكلى فقدت ولدها وهي تلطم �شدرها وتبكي بحرقة، كان يقول: لقد ذهبوا 

ي العزيزة! متى ياأتي دوري؟ اآاآخ ماذا اأفعل؟! جميعهم يا اأمِّ

فُقلت مرتبكة:  اأي�شًا،  الجيران  يوقظ  اأن  ف�شيئًا، فخفت  �شيئًا  يرتفع  كان �شوته 

عبد الح�شين!

لم يتغّير �شيء، فناديته ب�شوت عاٍل عّدة مّرات. وفجاأة ا�شتيقظ من النوم، وقد 

ر  ابتّل وجهه بالدموع، فُقلت له: لكثرة ما ذهبت اإلى الجبهة، فاإّنك حّتى في نومك ُتفكِّ

في المنطقة؟

ه، فقال منزعجًا: لماذا اأيقظتني؟! وكاأّنه انتبه لَتوِّ

ب: لقد ُكنت تتكّلم ب�شوت عاٍل حّتى و�شل �شوتك اإلى كلِّ مكان! فُقلت بتعجُّ

فغّطى راأ�شه بالغطاء، وذهب اإلى الغرفة، فذهبت خلفه، فجل�س في زاوية متكّومًا 
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على نف�شه، كاأّنه كان قد اأ�شاع كنزًا كبيرًا، ثّم اأخذ ينوح اأكثر من الأّول: لقد ُكنت 

مع مولتي اأ�شكوها وجع قلبي، اآاآخ لماذا اأيقظتني؟!

فو�شعت  ة،  والغ�شّ الغّم  وجودي  فمالأ  المو�شوع،  ما  وعرفت  انتبهت  ي  وكاأنِّ

. نف�شي مكانه، واأعطيته كّل الحقِّ

في تلك الليلة، اأحببت اأن اأ�شتطلع ما يحدث في نف�شه، فلم يقل �شيئًا، وبقي 

على �شمته، لم يقل �شيئًا حّتى انتهت اإجازته وذهب اإلى الجبهة.



ُكنت في ذلك الوقت حاماًل، وعندما عاد في اإجازة، كان قد بقي لي اأربعة 

اأّيام على وقت الو�شع، فكان يعّد اللحظات ليولد الطفل باأ�شرع ما ُيمكن.

وفي النهاية، وفي اآخر يوم من اأّيام اإجازته ذهبنا اإلى الم�شت�شفى، فاأجل�شني 

دة ذهبت اأي�شًا مع  على كر�شّي، وذهب هو لتدبير اأمور الولدة.و كان برفقتنا �شيِّ

دة قائلة: عبد الح�شين. وبعد وقت طويل، وبعد ا�شت�شهاده، اأخبرتني تلك ال�شيِّ

د برون�شي: يجب اأن تمالأ مَلّفًا.  »قال اأحد موّظفي الم�شت�شفى لل�شيِّ

د برون�شي: اإذا كان وقت و�شعها قد حّل فاأنا م�شتعجل. فقال له ال�شيِّ

فقال الآخر: ما هذا الكالم يا �شيِّد؟! هل يجب اأن ُيمالأ الَملف، اأم ل؟

د برون�شي تذكرة �شفر من جيبه، فاأراه اإّياها وقال: انظر يا اأخي،  فاأخرج ال�شيِّ

ل لي الأمر ب�شرعة، فاهلل ُيعطيك  يجب اأن اأذهب اإلى منطقة الجبهة، حّبذا لو ُت�شهِّ

الخير. 

عمله،  له  ع  ُي�شرِّ اأن  اأجل  من  الجبهة  يذكر  زوجك  اأّن  الموّظف  ذلك  ففّكر 

د برون�شي في �شدره اإلى الخلف وقال بخ�شونة: الجميع يقولون:  وفجاأة دفع ال�شيِّ

اإّنهم �شوف يذهبون اإلى الجبهة! المنطقة! اأن تكون في المنطقة يعني ماذا �شوف 

يح�شل؟! ح�شنًا انتظر لنر زوجتك ماذا �شوف تفعل.... 

في  فُقلت  برون�شي،  د  ال�شيِّ عمل  هو  ما  اأعلم  وُكنت  الجبهة،  في  ولدي  كان 

نف�شي: الآن �شوف يق�شي على هذا الرجل.

اإلى  براأ�شه  طاأطاأ  برون�شي  د  ال�شيِّ راأيت  ي  ولِكنِّ عنيف،  فعل  رّد  اأنتظر  ُكنت 
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�شدره، ولم يقل �شيئًا وخرج، فتقّدمت من الموّظف ب�شرعة وُقلت له ب�شوت خفي�س: 

هل تعلم ما هو عمل هذا الرجل اّلذي دفعته؟ فنظر ذلك الرجل اإلى وجهي، وقد ظهر 

�شكر 
ُ
عليه اأّنه قد تفاجاأ، فُقلت له: يا م�شكين! اإذا اأراد هو، فاإّنه �شوف يق�شي عليك. اأ

رّبك اأّنه لي�س اإن�شانًا حقودًا ومعّقدًا.

واأخيرًا ... فعل كالم تلك المراأة فعله، فاأخذوني �شريعًا اإلى غرفة الولدة.

مّدة  ولكن  تتح�ّشن حالي،  اأخرى، حّتى  اإلى غرفة  اأخذوني  الطفل،  ولد  وعندما 

�شريري،  جانب  اإلى  واقفًة  ي  اأمِّ راأيت  وعيي،  اإلى  عدت  وعندما  طالت،  غيبوبتي 

ف�شاألتها: بنت اأم �شبّي؟

ابنتي  يا  بنت،  وقالت:  وهّمها،  وجهها  تعَب  ك�شرت  جميلة،  ابت�شامة  فابت�شمت 

العزيزة. 

ُقلت: هل حالتها جيِّدة؟

دة.  دًة جيِّ قالت: جيِّ

فتذّكرته وتذّكرت تذكرة ال�شفر، و�شاألتها: هل ذهب عبد الح�شين؟

وها. قالت: ل، اأر�شل التذكرة ليردُّ

ُقلت: لماذا؟!

قالت: من اأجلك، حّتى ل تقلقي، قال �شوف اأبقى.

قلبي.  �شميم  من  �شعيدة  ُكنت  هذه،  من  اأجمل  ول  اأحلى  هدّية  عندي  يكن  لم 

ف�شاألت: اإذن اأين هو الآن؟

قالت اأّمي: اأراد اأن ياأخذك اأنت والطفلة في هذه الليلة اإلى البيت، ولكّن الدكتور 

لم يوافق، فذهب ليم�شي على اإخراجكما على م�شوؤولّيته.

اأحوالي، والتفت  اإلى جانب ال�شرير، وابت�شم و�شاألني عن  واأتى بعد قليل، ووقف 

دة زينب لنذهب مع ال�شيِّدة مع�شومة اإلى  ئي ال�شيِّ ي وقال: ح�شنًا يا خالة، هيِّ اإلى اأمِّ

البيت.

ففهمت اأّنه كان قد اختار ا�شم الطفلة، وبعد عّدة دقائق، غادرنا الم�شت�شفى.

عندما و�شلنا اإلى البيت، ذهب ب�شرعة اإلى مكان اللحف والفر�س، واأح�شر فر�شة 
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ي: لي�س هنا، خذها اإلى  وو�شعها اإلى جانب المدفاأة، واأراد اأن يفر�شها، فقالت اأمِّ

غرفة اأخرى.

�شاأل: لماذا؟

ي: هنا ياأتي �شيوف. قالت اأمِّ

من  الغرفة،  تلك  اإلى  ناأخذهم  ال�شيوف  ُمِهّمًا،  لي�س  وقال:  الفر�شة  ففر�س 

ها اأن يكونوا اإلى جانب المدفاأة؟ الأف�شل لزينب واأمِّ

اأي�شًا ف�شممتها اإلى ح�شني.  ذهبت وتمّددت على الفرا�س، واأعطاني زينب 

وقال: اإلى جانب المدفاأة، ابنتي لن ُت�شاب بالبرد. 

ي: اذهبي يا خالة و�شلِّي، اأنا  �شدح �شوت اأذان ال�شبح من الم�شجد، فقال لأمِّ

اأبقى اإلى جانبهم حّتى تاأتي....

التالية،  الليلة  وفي  اآخر،  نوع  من  البداية، عالقة  منذ  بزينب  كانت عالقته 

اأذن  على  فمه  فو�شع  قدميه،  على  ي�شعها  كان  للطفلة،  ِلَفافة  و�شعت  قد  ُكنت 

زينب، وبداأ يتمتم، لم اأدر ماذا كان يقول في اأذن الطفلة، وعندما انتبهت راأيت 

، ولّما دّققت النظر،  اأّن كتفيه تهتّز، فوقع نظري للحظة على وجهه، كان مبتاّلً

قول له 
ٌ
راأيت اأّن دموعه تنهمر مثل المطر النازل من ال�شحاب الربيعي فاأردت اأن اأ

ي ُقلت في نف�شي: لأدعه بحاله. �شيئًا، ولِكنِّ

الجبهة. وقال قبل ذهابه:  اإلى  اأّيام، ذهب  اأ�شبح عمر زينب ثالثة  وعندما 

ن لها في اأذنيها. عندما تاأخذين زينب اإلى الحّمام، ل تدعي اأحد يوؤذِّ

ُقلت: لماذا؟

قال: عندما اأعود، �شوف اأفعل هذا.



اأخذنا زينب مّرة واحدة اإلى الحّمام، وعندما م�شى من عمرها �شبعة ع�شر 

يومًا، اأتى عبد الح�شين. وقبل اأن يجل�س على الأر�س �شاأل: هل اأخذتم الطفلة اإلى 

الحّمام؟

ُقلت: نعم. 
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ذنها؟
ُ
ن وُيقيم في اأ قال: لم تعطها اإلى اأحد ليوؤذِّ

ُقلت: ل.

عداء، قال لأّمي: خذوا الطفلة من جديد اإلى الحّمام.  وعندما جل�س وتنّف�س ال�شّ

وعندما اأخذوها واأعادوها، كان قد حّل المغرب. وبعد �شالة المغرب، اأخذ زينب 

بح�شنه وجل�س اإلى جانب المدفاأة.

ذن زينب. فقط ُكنت اأعلم اأّنه يذرف الدموع بهدوء، 
ُ
لم اأدِر ماذا كان يقول في اأ

منذ قرابة ال�شاعتين وعندما اأعاد الطفلة اإلى ح�شني، كان قمي�شه ولفافة الطفلة 

مبتاّلن بالدموع!

بقي معنا يومين، وفي ليلة ذهابه، اأتى وقال: ا�شتعّدوا ب�شرعة ُنريد اأن نخرج.

�شاألته: اإلى اأين؟

قال: ل ُنريد اأن نذهب اإلى مكان اأو مكانين، ُنريد اأن نذهب اإلى عّدة اأمكنة.

ففّكرت بزينب وبرودة الهواء. ُقلت: اأنا اآتي اأي�شًا؟ 

دة زينب اي�شًا. قال: نعم، يجب اأن ناأخذ ال�شيِّ

كان قد اأح�شر �شّيارة، فجل�س هو خلف الِمْقَود، وعندما ركبنا، انطلق.

كلِّهم، وكان في وقت ما قد  بيوتهم  اإلى  اأقارب في م�شهد، فذهب  لنا عّدة  كان 

ح�شلت م�شاّدة كالمّية مع اأحدهم ب�شبب الثورة، وكانت م�شاّدة �شديدة. وقد تعّجبت 

كثيرًا في تلك الليلة، من اأّننا ذهبنا حّتى اإلى بيته اأي�شًا! واأيُّ مكان ُكّنا نذهب اإليه، 

كان يبقى فيه واقفًا على قدميه لعّدة دقائق وهو يحمل زينب في ح�شنه، وكان ي�شاألهم 

عن اأحوالهم ويقول: اإن �شاء اهلل اأنا عازم على الذهاب اإلى الجبهة غدًا، اأتيت لأطلب 

منكم الم�شامحة.

لقد تعّجُبوا هم اأي�شًا مثلي، فقد كان دائمًا يذهب اإلى الجبهة، ولم ي�شبق اأن ذهب 

عهم، بل كانوا في العادة هم اّلذين ياأتون اإلى بيتنا، وهذا ما  اإلى بيوت العائلة ليودِّ

اأقلقني جّدًا.

 ،Q كان المكان الأخير اّلذي ذهبنا اإليه هو حرم الإمام علي بن مو�شى الر�شا

، لقد زار في تلك الليلة زيارة مختلفة، وبحالة عظيمة من  وهناك لم َيُعد م�شتعجاًلً
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الطماأنينة والهدوء.

واأنا اأي�شًا في تلك الليلة كانت حالتي منقلبة، وزرت الإمام ودعوت واأنا حزينة 

اأكثر من اأيِّ وقت م�شى.

وبعد الزيارة، اأخذ عبد الح�شين الأولد واحدًا واحدًا فزاروا ال�شريح، واأخذ 

زينب اأي�شًا، وعندما اأنهى زيارتها، اأح�شرها اإلّي وقال: اأنذهب؟

ُقلت: لنذهب.

اأنا، فقال:  اإل  عندما جل�شنا في ال�شّيارة، بداأ بالكالم بحيث ل ي�شمعه اأحٌد 

غدًا اإن �شاء اهلل اأنا ذاهب اإلى المنطقة، ل اأعلم متى اأعود.

ة والغّم يزدادان عندي، فقال: اإن مقَدم زينب مبارك اإن �شاء  بدا كاأّن الغ�شّ

اهلل، هذه المّرة �شوف اأ�شت�شهد.

ي انزعجت، ف�شحك وقال: ُكنت  اأنِّ اأنا بالبكاء، ففهم  ولم يبق اإل اأن اأنفجر 

اأمزح، يا عزيزتي، لماذا انزعجت؟ ل�شت موؤّهاًل بعد لل�شهادة، اأين ال�شت�شهاد، 

واأين نحن؟

يت الإمام الر�شا  في المنزل، وعندما نام الأولد، اأتى اإلّي وقال: هذه الليلة و�شّ

اإذا عر�شت لكم  اأن يتلّطف ويطّل عليكم. واأنتم  Q بكم، وطلبت من الإمام 

م�شكلة اأو عر�س لكم �شيء، فقط اذهبوا اإلى ح�شرة الإمام واطلبوا منه العون، 

يجب اأن ت�شَعْوا لمعرفة هذه النعمة اّلتي اأنعمها اهلل على مدينتنا ووطننا، ل تغفلوا 

في اأيِّ وقت عن زيارته وهذا بحدِّ ذاته اأدٌب، ويجب مراعاة هكذا اآداب.

يقبل،  لم  ولكّنه  الأولد،  اأوقظ  اأن  فاأردت  ال�شبح،  �شالة  بعد  للذهاب  تهّياأ 

مع اأّنه كان في كلِّ مّرة ُيريد اأن يذهب، حّتى واإن كان الوقت في ال�شباح الباكر، 

لم  لماذا،  اأعلم  ولم  المّرة،  هذه  في  ولكّنه  جميعًا،  عليهم  وُي�شلِّم  الأولد  يوقظ 

ير�س باأن اأوقظهم وقال: هذا الطريق اّلذي اأنا ذاهٌب اإليه، ل عودة منه بعد!

فجاأة وقع نظري على ح�شن، وكان قد ا�شتيقظ من تلقاء نف�شه، وكاأّنه كان قد 

�شمع هذا الكالم من والده فانفجر بالبكاء. فبكينا نحن اأي�شًا لبكائه. 

كان دائمًا عندما اأكون منزعجة عند ذهابه، اأو عندما اأبكي، ي�شحك ويقول: 
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د اأن تبكوا  يا عزيزتي، الباذنجان الطازج لي�س به اآفة، دعك من هذا، لي�س من الجيِّ

اأمام م�شافر.

ولكّنه في هذه المّرة لم ُيمانع، فكان يقول: هذا وقته، ابكوا!

�شيئًا ف�شيئًا ا�شتيقظ الأولد من النوم، فقّبلهم واحدًا واحدًا ووّدعهم، وهذه المّرة 

لم يُمّر من تحت القراآن اأي�شًا، بل قّبله فقط وذهب.

كانت زينب في يومها الع�شرين في اليوم اّلذي ذهب فيه.



في اآخر مّرة، اّت�شل اإلى بيت الجيران، كان قبل عيد اإ�شفند، �شهر اإ�شفند �شنة 

1363 بعّدة اأّيام، ف�شاألته متى �شوف تاأتي؟

ف�شحك وقال: ما زلت تقولين متى تاأتي؟ الإمام الجواد Q ا�شت�شهد عندما 

كان عمره 25 �شنة، واأنا الآن ع�شت اأكثر منه بكثير! وما زلت ت�شاألين متى تاأتي؟ قولي 

متى ت�شت�شهد؟ متى ياأتي خبر �شهادتك؟

ي اأمزح، يا عزيزتي، كما ُقلت لك: ل�شت موؤّهاًل بعد لل�شهادة. فبكيت، فقال: اإنِّ

وكنت قد اأخذت ابنتي المولودة حديثًا زينب معي لأرّد على التلفون. فقال: افعلي 

اأّي �شيء لأ�شمع �شوتها. 

ففعلت اأّي �شيء لأجعلها تبكي، وعندما �شمع �شوتها، قال: ح�شنًا، الحمد هلل لقد 

ارتاح بالي لأن زينبتي �شالمة.

دة فاطمة الزهراء O ويتحّدث  في ذلك اليوم كان يقراأ مقاطع من زيارة ال�شيِّ

.
)1(

دًا ما هو المو�شوع معها، ولكن التلفون ت�شّو�س �شوته ولم اأفهم جيِّ

عندما انتهى كالمنا، و�شعت �شّماعة التلفون، وكان معي ح�شن اأي�شًا، فخرجنا، 

اأن  ريد 
ُ
اأ اأكن  لم  ي  ولِكنِّ ذهابه،  عن  حاكيًا  كان  �شيء  فكلُّ  غريب،  اإح�شا�س  وعندي 

ق. �شدِّ
ُ
اأ

يقة الكبرى O كانت قد اأخبرته بزمان ومكان  )1(  كان هذا المو�شوع م�شهورًا بين رفاقه، وهو اأّن ال�شدِّ

لم  اإذا  اإنَّني  لرفاقه  برون�شي  ال�شهيد  قال  فقد  كال�شم�س،  وا�شحة  الق�شية  هذه  وكانت  ا�شت�شهاده. 

وا بكوني م�شلمًا. اأ�شت�شهد في التاريخ الفالني وفي المكان الفالني، ف�شكُّ
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عندما �شمعت خبر عملّية بدر، ُكنت اأنتظر في كلِّ لحظة اّت�شاله التلفوني، 

ولكّن انتظاري ذهب هباًء. وفي النهاية اأي�شًا اأتى ذلك الخبر....

كان قد نال اأمنيته، اأمنيته اّلتي تحّمل من اأجلها متاعب جّمة.



اأ�شبحت ُجّثته مفقودة الأثر، مثلما كان دائمًا يطلب من اهلل. حّتى اإّنه كان قد 

اأو�شى اأن ل ن�شع �شاهدًا على قبره واأن ل نكتب ا�شمه، واأراد اأن يكون مثل والدته، 

ح�شرة فاطمة الزهراء O، اأن يكون قبره بدون ا�شم ول عنوان.

اأجرينا له ت�شييع في مدينة م�شهد، كان يومًا ربيعّيًا، في التا�شع من  عندما 

اأرديبه�شت �شنة 1364 ه�. �س.
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في اأمان اهلل يا والدي

اأبو الح�شن برون�شي

كّلما كان يّت�شل بالتلفون من الجبهة اإلى بيت الجيران، كان يجري نف�س الو�شع، 

ي لأتكّلم معه اأنفجر بالبكاء، ومهما حاولت اأن اأمنع  مِّ
ُ
بمجّرد اأن اآخذ ال�شّماعة من اأ

نف�شي، لم اأكن اأ�شتطع، فكان يقول: لماذا تبكي يا ولدي؟

ُكنت اأنوح واأقول ونَف�شي مقّطع: ماذا اأفعل، هكذا ياأتيني البكاء...

في ذلك اليوم، وكان من اأّيام ال�شتاء الباردة، قرع جر�س البيت فجاأة عّدة مّرات 

خارجة،  ورك�شت  راأ�شها  على  ال�شادور  وو�شعت  مكانها  من  ي  مِّ
ُ
اأ فقامت  متتالية، 

اأّن والدي، في هذه الأوقات، يّت�شل من  اإْثِرها اأي�شًا، فقد كّنا نعلم  اأنا في  وخرجت 

الجبهة، ولأجل هذا اأتت جارتنا وقرعت الجر�س لعّدة مّرات.

ُكنت  بالكالم.  وبداأت  ال�شّماعة  ي  مِّ
ُ
اأ اأخذت  وكالعادة  التلفون،  اإلى جانب  ذهبنا 

حبُّ اأن اأبكَي مثل المّرات 
ُ
ي لم اأكن اأ ر، وكان قلبي مقبو�شًا، ولِكنِّ اأح�سُّ اأن حالي متغيِّ

ال�شابقة. 

ي، واأنا اأي�شًا تعّجبت، كيف اأّنه يّت�شل من الجبهة واأنا اأتكّلم معه من  مِّ
ُ
تعّجبت اأ

عن  يختلف  المّرة  هذه  اأبي  كالم  كان  هذا.  فعلت  اأن  لي  ي�شبق  فلم  اأبكي،  اأن  دون 

فوق  اّلذي  القراآن  وذلك  القراآن،  قراءة  تعّلمت  اأّنك  اأعلم  فقال:  ال�شابقة،  المّرات 

الخزانة، هو لك، يعني هو هدّية، اإذا اأتيُت اأعطيك اإّياه اأنا، واإذا لم اآِت خذه بنف�شك 

واقراأ به دائمًا.

عليها  اّلتي  الت�شجيل  اأ�شرطة  اإلى  وانتبه  كتبي،  اإلى  انتبه  تابع:  ثّم  قلياًل  مكث 



250     تراب كوشك الناعم

الخطب، والأ�شرطة اّلتي قبل انت�شار الثورة. الخال�شة يجب اأن ُتحافظ عليهم يا 

ولدي. م�شوؤولّية حفظهم عليك.

لم اأعلم لماذا يقول هذا، وتكّلم كالمًا اآخر اأي�شًا، والآن فهمت اأّنه كان وكاأّنه 

في تلك اللحظات كان يو�شي، ثّم قال وقتها: األ ُتريد مّني �شيئًا؟

�شاألته: متى �شوف تاأتي؟

قال: اإن �شاء اهلل �شوف اآتي.

نف�س  �شاألته  اأي�شًا  وهي  ي،  لأمِّ الهاتف  �شّماعة  واأعطيت  بع�شنا،  وّدعنا  ثّم 

�شوؤالي: متى �شوف تاأتي؟

لم اأدِر ماذا قال لها اأِبي لأّنها اغتّمت كثيرًا. وبعد قليل وّدعته، والغّم والنزعاج 

يمالأ لهجتها، ثّم و�شعت ال�شّماعة وخرجنا، وعندها �شاألتها: ُقلِت لبابا متى ياأتي، 

ماذا قال؟

قالت: قال دائمًا عندما اأّت�شل بكم، تقولين متى تاأتي؟ قولي متى ت�شت�شهد.

اإّن والدك يمزح يا  اأنِّي انزعجت، ت�شّنعت الب�شمة وقالت:  ي  مِّ
ُ
اأ عندما راأت 

ولدي.

كان معلومًا اأّنها هي اأي�شًا منزعجة كثيرًا، ولكّنها لم تكن ُتريدني اأن اأعلم.

وعندما رجعنا اإلى البيت �شاألت نف�شي: كيف اإّنني لم اأبك هذه المّرة؟!

اأخبرونا  عندما  بدر،  عملّية  من  اأّيام  عّدة  بعد  اأّيام،  عّدة  بعد  ال�شّر  فهمت 

با�شت�شهاد والدي.

ذلك الّت�شال التلفوني، كان اآخر اتِّ�شال له.
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الكتيبة الجاهزة

مجيد اأَخَوان

د برون�شي قد ذهب في اإجازة، وبمجّرد عودته  قبل عملّية بدر بعّدة اأّيام كان ال�شيِّ

اإلى المنطقة بداأ بتهيئة تجهيزات الكتيبة للعملّيات.

ر ب�شيء،  ذات يوم، ُكّنا نجل�س في خيمة القيادة، وكان مطاأطئًا براأ�شه وكاأّنه ُيفكِّ

وفجاأة نظر مبا�شرة في عيَنّي نظرة َحْيَرى وقال: اأخوان، هذه العملّية هي اآخر عملّية 

لي.

�شحكت وُقلت: ما هذا الكالم يا حاّج؟ لقد ُقمت بعملّيات على عدد �شعر راأ�شك، 

والآن يجب اأن تبقى اأي�شًا.

قال: كما ُقلت لك، هذه اآخر عملّية.

ُقلت: اأنت دائمًا تتكّلم عن ال�شهادة.

مكثت هنيهة، ثّم تكّلمت بطريقة مختلفة: اإذا ل �شمح اهلل ذهبت اأنت، ماذا �شوف 

يفعل ال�شباب؟

اآخر  اأّنها  ُتعلِّمني  اأ�شياء  راأيت  لقد  كالم.  تقوله  ما  كلُّ  هادئة:  باأع�شاب  فقال 

عملّياتي.

ثار  بمعنوّياته،  علمي  وبح�شب  اثنتين.  اأو  مّرة  هكذا  لي  هم�س  اليوم،  ذلك  بعد 

ف�شولي، فُقلت في نف�شي: اإّن الحاّج ُيناور كثيرًا في هذا المو�شوع، لعّله واقعًا.... 

ذات يوم كانت حاله منقلبة، فتنّحيُت به جانبًا، و�شاألته: ما اّلذي ح�شل يا حاّج؟ 

ما اّلذي ح�شل ويجعلك دائمًا تتحّدث عن ال�شت�شهاد؟
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كان ينظر اإلّي، فتابعت: قل الحقيقة وبح�شن نّية ما اّلذي ح�شل؟

فانفجر بالبكاء فجاأة، واأخذ يبكي بكاًء �شديدًا! فلم تكن الدموع تجري من 

ماآقيه فقط، بل اإّن كتفيه كانتا تهتزُّ اأي�شًا، ثّم ارتفع �شوت بكائه، وقال بنواح: لقد 

ي منذ عّدة لياٍل.  راأيت اأمِّ

دة فاطمة الزهراء O، فقد كان دائمًا ُي�شير اإليها  كان ق�شده ح�شرة ال�شيِّ

ي عندما كان ياأتي على �شيرتها، واأ�شار اإلى خيمة القيادة، وقال: كنت  مِّ
ُ
بلفظة اأ

نائمًا في هذه الخيمة عندما قالت لي: يجب اأن تاأتي.

فنظرت اإلى وجهه نظرة قلق، وُقلت: يا حاّج، رّبما كان ق�شدها اآخر الحرب 

اإن �شاء اهلل.

قال: ل، لي�س هذا الكالم! اأنا �شوف اأ�شت�شهد في هذه العملّية.

ر به،  فكِّ
ُ
ريد اأن اأ

ُ
بقيت م�شدومًا ومبهوتًا، فقد كان ال�شيء الوحيد، اّلذي ل اأ

د، في هذه العملّية، اإّن المهلة  هو ذهابه. ثّم هداأ بكاوؤه قلياًل، فتابع قائاًل: اأنا متاأكِّ

اّلتي تقّررت لي فوق هذه الأر�س الترابّية، قد انتهت، يجب اأن اأذهب.

دًا اأّنه �شوف ي�شت�شهد  كان يتكّلم بغير قلٍق، وباإ�شرار، وبطريقة جعلتني متاأكِّ

في هذه العملّية.



عهد اإلّي في ذلك اليوم بعّدة اأعمال. ما زلت اأذكر، قبل يومين اأو ثالثة من 

ريد 
ُ
العملّية، حّدثتني نف�شي باأّنه �شوف يذهب اإلى مكان، ف�شاألته عن ذلك! فقال: اأ

اأن اأذهب لأُق�ّس �شعري.

لم ي�شبق له اأن ذهب اإلى الحاّلق قبل العملّية، وكان هذا ما ُيثير ا�شّطرابي 

اأكثر.

وعندما عاد، كان قد ق�ّس �شعره، و�شّذب لحيته اأي�شًا. 

اأتى، كان يرتدي  اإلى الحّمام، وعندما  واأكمل كّل �شيء ليلة العملّية، فذهب 

بدلة ع�شكرّية جديدة، وكان ي�شع العطر اأي�شًا، ولم ي�شبق له اأ�شاًل في المنطقة، 

، واأن يهتّم بنف�شه هكذا، فقد  واأي�شًا قبل العملّية، اأن ارتدى بدلة الحر�س الثوريِّ



النرييا الداأتذ    253

اّلذي  ما  ياحاّج!  متعجّبًا:  اإليه  اأنظر  واأنا  له  فُقلت  التعبئة.  لبا�س  يلب�س  دائمًا  كان 

ح�شل؟

ة: اأنت تعلم، لماذا ت�شاأل؟ فابت�شم، وقال بطريقة خا�شّ

�شّيُع �شيئًا ُمِهّمًا 
ُ
انقلب حالي ب�شكل �شيِّئ، واأ�شبحت بعد ذلك دائمًا كاأّنِني �شوف اأ

جّدًا، وكّلما اقترب موعد العملّية كانت �شربات قلبي تزداد اأكثر.



كانت عملّية بدر من العملّيات ال�شعبة واّلتي تقطع الأنفا�س. وخ�شو�شًا منطقتها 

في  وا�شتقّرينا  الماء،  داخل  مترًا  كيلو  اأربعين  اأو  ثالثين،  توّغلنا  قد  وُكّنا  المائّية. 

جاّدة ح�ّشا�شة، في الطرف الآخر لدجلة والفرات. ومن هناك تقّدمنا باتجاه تقاطع 

ين اإلى الخلف. وكان العدوُّ قد اأ�شبح مجنونًا ه�شتيرّيًا بكلِّ   ودفعنا العراقيِّ
)1(

الخندق

معنى الكلمة، وقد عزم على اأن ي�شترّد التقاطع، والجاّدة بعدها، وبعد ذلك، ُيلقينا 

في الماء.

مثل  العملّية  ولحظات  مّدة  وُكنت طوال  لحظة،  كلِّ  في  ت�شتدُّ  ال�شتباكات  كانت 

دجاجة مذبوحة، فلم اأكن اأعرف الهدوء ولو للحظة، فقد ُكنت اأنتظر ا�شت�شهاد الحاّج 

وكيف  يذهب،  اأعلم متى  اأن  واأردت  لي،  بالن�شبة  ُمِهّمة  �شخ�شّيته  كانت  اآن.  كلِّ  في 

.
)2(

يذهب؟ ُكنت اأتبعه قدمًا بقدم، لأّن واجبي كان ُيملي َعلّي هذا

عندما ُكّنا في بحبوحة ميدانّية، التفت اإلّي وقال: اأَخَوان اذهب وا�شتدع الكتيبة 

الجاهزة من الخلف اإلى هنا.

هذه  في  حاّج  يا  ب�شرعة:  فُقلت  بارد.  ماٍء  �شطل  راأ�شي  على  األقوا  وكاأّنهم 

الو�شعّية؟!

حبُّ من كلِّ قلبي اأن ُيغّير اأمره، ولكّنه قال: اإذا لم ُتح�شر الكتيبة، فاإّن و�شع 
ُ
ُكنت اأ

ال�شباب �شوف يكون م�شكاًل جّدًا بهذه الهجمات الم�شاّدة.

ونظر باتجاه العدوِّ وتابع: اذهب اأنت واأح�شر الكتيبة.

)1(  بعد ذلك اأ�شبح هذا التقاطع معروفًا با�شم »تقاطع ال�شهادة«.

)2(  كنت م�شوؤول عمليَّات اللواء في ذلك الوقت.
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بالقارب  كيلو مترًا  اأربعين  اأو  اأعود ثالثين،  اأن  يعني  الكتيبة«،  اأح�شر »هذه 

لأ�شل اإلى الياب�شة، ثّم اأركب من هناك على دّراجة نارّية، واأذهب اإلى القاعدة، 

واأرجع بكتيبة من القّوات، من نف�س هذا الطريق اّلذي �شلكته في الذهاب. ذلك 

، يطول ثالث اأو اأربع �شاعات. الوقت، فقط، على الأقلِّ

ني اأن اأبتعد عن الحاّج، بينما هو  اإّن الإح�شا�س الغريب اّلذي تمّلكني لم ُيْمِكّ

كان ينظر اإلّي، وينتظر الجواب، فلم يكن عندي حلٌّ اآخر، فوّدعته وانطلقت.

باأق�شى  اأ�شير  ُكنت  القوارب.  اأحد  وركبت  الماء،  اإلى جانب  ب�شرعة  و�شلت 

ي ُكنت وكاأنِّي  �شرعة، وكان من الممكن في كلِّ لحظة اأن تح�شل حادثة ما، ولِكنِّ

اأعود  اأن  ريد 
ُ
اأ فُكنت  يقع،  �شوف  حدثًا  باأّن  يقين  على  وُكنت  الإرادة  �ُشلبت  قد 

ب�شرعة اإليه.

لم اأعلم كيف و�شلت اإلى جانب المر�شى، وكم طال الزمن، وكانوا قد هّيوؤوا 

لي دّراجة نارّية جاهزة لالنطالق، ف�شعدت عليها وانطلقت.

ك عندما و�شلت، فطوينا نف�س الطريق حّتى و�شلنا  كانت الكتيبة جاهزة للتحرُّ

اإلى الطرف الآخر من الماء، ف�شففت ال�شباب وتوّجهنا اإلى الجاّدة الحياتّية من 

طريقين، ثّم من الجاّدة اأي�شًا باتِّجاه التقاطع.

اإّن ال�شّطراب قد عّم كّل وجودي الآن، ولم يكن يف�شلنا عن التقاطع اأكثر 

اأحُد  بوجهي  وفجاأة وقف  الكتيبة،  اأمام  اأرك�س  وُكنت  اأو ثالثة،  مترين  كيلو  من 

�شباب الفرقة، و�شرخ في معمعة نيران العدّو: اأَخَوان اإلى اأين تذهب؟

ُقلت: ما هذا ال�شوؤال؟! اأنا ذاهب اإلى التقاطع.

قال: ل تذهب، ل ت�شتطيع اأن تتقّدم اأكثر من هذا.

ف�شاألت بعينين ُتريدان اأن تخرجا من حدقتهما ده�شة! لماذا؟!

م اأكثر، فالعراقيُّون ا�شتولوا على التقاطع. قال: ل ُيمكن التقدُّ

ُقلت: كيف اأخذ التقاطع؟ »الحاّج« هناك! »اأرفعي« هناك، »وحيدي« هناك، 

اأولئك كلُّهم هناك!

فطاأطاأ براأ�شه وقال منزعجًا ومغمومًا: كلُّهم ذهبوا.
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اذهب  قال  بنف�شه  الحاّج  عزيزي،  يا  تمزح  ل  ذهبوا؟!  كلُّهم  ماذا  ماذا  ُقلت: 

واأح�شر الكتيبة.

اإلى  ين�شحبوا  اأن  اأ�شّرينا عليهم  الجميع، ومهما  �شاعة ذهب  فقال: منذ ن�شف 

وكانوا  هالل  ب�شكل  التقاطع  في  تمركزوا  قد  ثالثتهم  وكانوا  ين�شحبوا،  لم  الخلف، 

ُيقاومون ِب�ِشّدة، وقد �شّببوا للعدوِّ خ�شارة كبيرة، ومازالت دّبابات العدوِّ اّلتي اأ�شابوها 

�شروا.
ُ
تحترق بالنيران، ولكن... حتمًا اإّما اأّنهم قد ا�شت�شهدو واإّما اأّنهم قد اأ

اأهل  من  الحاّج  وهل  �شروا؟! 
ُ
اأ ماذا  ماذا  ف�شرخت:  طبيعّية،  حالتي  تكن  لم 

الأ�شر؟!

ل، فبداأُت بالرك�س، باّتجاه التقاطع، ولم اأم�ِس  للحظة لم يعد بي طاقة على التحمُّ

عّدة خطوات حّتى اأم�شك بي من الخلف، فحاولت كّل جهدي اأن اأتخّل�س منه، وُكنت 

َرها، الحاّج برون�شي، اأتفهم؟  اأقول: اتركني! في النهاية اإّنها جّثة الحاّج يجب اأن ُنح�شِ

الحاّج برون�شي!

واأ�شّر َعلّي مم�شكًا بي ولم يدعني اأذهب. كان مم�شكًا بي بُقّوة وهو يقول: يا �شيِّدي 

، اإذا تقّدمت فاإّنك �شوف ت�شت�شهد اأي�شًا، وا�شت�شهادك اأي�شًا لن ُيفيد. ل يوجد حلٌّ

ْفَلتُّ يدي من يده عّدة مّرات، ولم اأ�شتطع اأن اأفلت منه في نهاية الأمر فقد ان�شّم 
َ
اأ

اإليه ثالثة من ال�شباب لم�شاعدته َعلّي، واأخذوني اإلى الخلف باأيِّ حاٍل من الأحوال، 

ريد اأن اأهداأ اإلى الأبد.
ُ
ولكن، ُكنت كاأنِّي ل اأ

، وكان اآخر �شخ�س يرجع من التقاطع، 
)1(

في هذه المعمعة، و�شل فجاأة علي قانعي

فرك�شت باتجاهه، وقلت له: »علي«! ما الخبر؟!

ة: لقد ذهب الحاّج. فقال بتثاقل وغ�شّ

فرفعت �شوتي و�شرخت: هل راأيَت اأنَت نف�ُشك اأّن الحاّج قد ذهب؟!

قال: نعم، اأنا راأيُته بنف�شي.

كان يجب اأن اأتاأّكد، ُقلت: كيف راأيت الحاّج؟ ماذا كان يرتدي؟

الحر�س  لبا�س  يرتدي  كان  لقد  بنف�شي،  راأيته  عزيزي  يا  وتعب:  بع�شبّية  فقال 

ة الفرقة. )1(  معاون ا�شتخبارات عمليَّ
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وللحظة!  العراقيُّون ُيالحقونني،  وكان   ، الترابيِّ ال�شاتر  قادمًا من  ُكنت  الثورّي، 

 ، ، راأيت �شهيدًا واقعًا بلبا�س الحر�س الثوريِّ عندما ُكنت اأنزل من ال�شاتر الترابيِّ

وكان   ، الحاجِّ نف�س  بنف�شه،  هو  وجدته  قلبته،  وعندما  كثيرًا،  الحاّج  ُي�شبه  وكان 

وحيدي اأي�شًا قد وقع بعيدًا عنه عّدة اأقدام.

د من اأّن الحاج قد ا�شت�شهد؟! ف�شاأل اأحدهم: هل اأنت متاأكِّ

�شيب في طرفه الأي�شر من بدنه ب�شظايا قذيفة 
ُ
د، كان قد اأ قال: نعم، اأنا متاأكِّ

هاون، ولم يكن يتحّرك، كان معلومًا اأّنه كان قد ا�شت�شهد فورًا، اأعني اأّنه لم يح�س 

اأ�شاًل باأيِّ األم.

ُيمكن القول: اإّن اأهّم جهة في الفرقة ُيمكن الركون اإلى كالمها، هو قانعي، 

قد  الفرقة  كلُّ  كانت  قليل  وبعد  الب�شرّية،  الروؤية  اإلى  م�شتندًا  كالمه  كان  فقد 

تجّمعت وجل�شت بوجوه مغمومة حزينة.



وفعل ا�شت�شهاد ال�شهيد برون�شي اأي�شًا فعاًل كثيرًا كما كان يفعل طوال حياته. 

وبدل اأن ُي�شاب ال�شباب في معنوّياتهم، اأ�شبحت معنوّياتهم اأعلى بكثير، فكانوا 

يقولون: اإّنهم �شوف ُيدافعون عن هذه الجاّدة بالأظافر والأ�شنان مهما كان.

كان كّل ذهابنا واإيابنا على هذه الجادة، اّلتي كان عر�شها خم�شة ع�شر مترًا، 

اأن  العدوِّ هو  فاإّننا �شوف ننال هزيمة حتمّية، وكان كلُّ همِّ  اإذا خ�شرناها  واّلتي 

يق�شفنا  وكان  فاأكثر،  اأكثر  لحظة  كلِّ  في  ت�شَتدُّ  نيرانه  فكانت  الماء،  في  ُيلقينا 

بوا�شطة الطّوافات، وبالهاونات والمدفعّية، لم يكن يهداأ للحظة. ويقوم بهجمات 

م�شاّدة من الجناحين، ولكّن ال�شباب كانوا قد عقدوا العزم على اأن ل يخ�شروا 

ال�شهيد  دم  ريق 
ُ
اأ اأجلها  من  اّلتي  هي  الجاّدة  هذه  اإّن  ويقولون:  الجاّدة،  هذه 

برون�شي.

والآن فهمت الحكمة من اإح�شار الكتيبة الجاهزة، فقد رّدينا كّل الهجمات 

على  قادرًا  يعد  ولم  العدّو  نف�س  قطع  قد  كان  الليل،  وفي  الليل.  حّتى  الم�شاّدة 

القيام ب�شيء.
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لإح�شار  يذهبوا  اأن  ُيريدون  فكانوا  َنَف�َشًا جديدًا،  اأخذوا  قد  كانوا  �شبابنا  وكاأّن 

ُجّثة ال�شهيد برون�شي وجثث ال�شهداء الآخرين، ولكن القادة لم ير�شوا بذلك، فقد 

كان الو�شع دقيقًا. ثّم تقّرر اأن نّت�شل بقائد الفرقة، وعندما اّت�شلنا به، قال: ل يوجد 

اأّننا لنا عّدة �شهداء على راأ�س التقاطع،  م�شلحة اأبدًا، فالعدّو بانتظاركم لأّنه يعلم 

واإذا كنتم �شوف تذهبون فاإّن عدد �شهدائنا �شوف يت�شاعف.

ينا على الجرح، وكان الثمن غاليًا.  فع�شّ

اأّن  علمنا  ا�شتجوبناهم،  وعندما  ين،  عراقيِّ جنود  عّدة  اأ�شرنا  الّتالي  اليوم  وفي 

كالم قائد الفرقة كان �شحيحًا، فلم يكونوا بانتظارنا فقط، بل كانوا قد و�شعوا حول 

جثث ال�شهداء عّدة األغام، حّتى اإّنهم لم يكن لديهم الوقت ليزرعوا الألغام فَرَمْوها 

فوق الأر�س.



ي، ح�شرة فاطمة الزهراء  مِّ
ُ
حبُّ اأن اأكون مثل اأ

ُ
رحمه اهلل. كان يقول عّدة مّرات: اأ

O مفقود الأثر.

 اأقاموا له تاأبين في م�شهد المقّد�شة.
)1(

ونال اأمنيته، وبعد ثالثة اأ�شهر

)1(  تاريخ الت�شييع، 9/ 2/ 1362 ه�.�س.
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تلك الليلة ل ُتن�شى

مع�شومة �شبك خيز

ة. كان قد  اإّن الحياة وتدبير �شوؤون البيت وبمعا�ٍس قليل لها م�شاكلها الخا�شّ

وهمُّ  الحياة  ِحْمُل  وكان  الح�شين،  عبد  ا�شت�شهاد  على  �شنة  ع�شر  اإحدى  م�شى 

تربية عّدة اأطفال �شغار، ثقياًل على عاتقي. ولم اأنتبه اإّل واأنا اأ�شيرة عّدة قرو�س 

اّلتي ت�شبق العيد، فكانت هذه الم�شكلة تبرز  وُكّنا في الأّيام  للعائلة، والجيران. 

اأكثر في هذه الأو�شاع ال�شعبة.

ا�شتدنتها  اّلتي  بالقرو�س  م�شغوًل  كان  فكري  وكّل  الأّيام  تم�شي  وكانت 

والتعّهدات بال�شداد اّلتي تعّهدت بها. وكانت بع�س القرو�س قد ا�شتدانها ال�شهيد 

قّلل من 
ُ
برون�شي بنف�شه، ولم تتعّهد موؤ�ّش�شة ال�شهيد ب�شدادها. ومهما �شعيت اأن اأ

ب�شعوبة،  اأمورنا  ُندير  ُكّنا  فقد  الم�شكلة،  تدارك  اأ�شتطع  لم  فاإنِّي  الم�شروف، 

د القرو�س.  �شدِّ
ُ
فكيف اأ�شتطيع اأن اأ

 ،Q الر�شا  الإمام  رو�شة  اإلى  والحاجة  الم�شاكل  ُعَقُد  دفعتني  يوم  ذات 

فذهبت اإلى تربة ال�شهيد برون�شي. فجل�شت هناك اأروي له وجع قلبي، وُقلت: لقد 

يوؤذيني  اأكثر ما  اإّن  ذهبت وتركتني مع هوؤلء الأطفال، ومع جبٍل من الم�شاكل، 

تلك الديون، ولو كان من الممكن اأن اأرتاح من هذه القرو�س، فاإّن ذلك �شيكون 

اأح�شن بكثير.

ريد اأن اأتخّل�س من هّم كّل هذِه القرو�س، وبكيت 
ُ
تكّلمت معه كثيرًا، فقد ُكنت اأ

في ذلك اليوم كثيرًا عند تربة عبد الح�شين. وعندما اأردت اأن اأعود، اأح�ش�شت 

بهدوء عجيب.
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، ُكنت جال�شة في البيت مع الأولد، فقرع 
)1(

اأّيام العيد في الأ�شبوع الّتالي، وفي 

الجر�س، فقلت مرتبكة: رّتبوا البيت، حتمًا اأتانا �شيف.

اأّنه  عليه  يظهر  وكان  مدهو�شًا،  كان  عاد،  وعندما  الباب،  وفتح  ح�شن  فذهب 

مرتبك جّدًا. فقال وهو م�شّطرب: ال�شيِّد!

وهنا  ب�شرعة،  فخرجت  ح�شل،  قد  ما  حادثًا  اأّن  وظننت  وُده�شت،  دمت  ف�شُ

فوجئت اأكثر!

د علي الخامنئي قد �شّرف ودخل من باب الباحة  د القائد ال�شيِّ �شّدق اأّن ال�شيِّ
ُ
لم اأ

الخارجّية، ف�شّلم بكلِّ حرارة وحنان، فاأجبته ول�شاني ثقيل، وتنّحيت جانبًا وُقلت له 

ل اإلى الداخل. ف�شّرَفنا هو وعدد اآخر من الأفراد، وبقي  بتوتُّر ل اأ�شتطيع و�شفه: تف�شّ

الباقون من المرافقين خارجًا في الباحة الخارجّية وفي الزقاق اأمام البيت.

تهيئة  اأيِّ  وبدون  م�شبق  خبر  اأيِّ  وبدون  الثورة،  قائد  ياأتي  اأن  ننتظر  نكن  لم 

لال�شتقبال، �شيء ل ُي�شّدق وغير منَتَظر.

فا�شتفدنا من مح�شره ال�شريف لمّدة �شاعة.

اآذانًا  كّلهم  الأولد  وكان   ،
)2(

برون�شي ال�شهيد  لنا خاطرة من خواطره مع  فروى 

د كّل واحد منهم  ِغَية، وكانوا غارقين في لّذة الذكريات الجميلة، ثّم �شاأل ال�شيِّ ُم�شْ

على حدة عن اأحواله، واأعطى توجيهاته لكلِّ واحد منهم.

تلك  في  باليتم  وا  يح�شُّ لم  فقط  لي�شوا  الأولد  اإّن  بكلِّ جراأة:  اأقول  اأن  واأ�شتطيع 

، ويح�ّشون بحرارة عاطفة الأبّوة. اللحظات، بل اإّنهم كانوا �شعداء وقلبهم مطمئنٌّ

في تلك الليلة اّلتي ل ُتن�شى، وخالل الكالم، جّرنا الحديث �شدفة اإلى م�شاكلنا، 

واأ�شاب اأي�شًا قلب المو�شوع �شدفًة فُقلت لقائد الثورة العظيم عن القرو�س، فُحّلت 

الم�شاألة باأ�شرع مّما ُكنت اأظّن.

)1(  عيد �شنة 1375 ه�. �س.

د الخامنائي. )2(  تلك الخاطرة لذهاب ال�شهيد برون�شي اإلى زاهدان، اأّيام نفي ال�شيِّ
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زواج

مع�شومة �شبك خيز

كان قد م�شى اأربعة ع�شر عامًا على ا�شت�شهاد عبد الح�شين، وُكنت اأراه كثيرًا 

الم�شاألة  هذه  اأ�شبحت  وقد  م�شكلة.  تعتر�شنا  كانت  عندما  ة  خا�شّ المنام،  في 

ي ُكنت على يقين اأّن الم�شكلة  ي اإذا ُكنت ذات يوٍم لم اأره، فاإنِّ طبيعّية اإلى درجة اأنِّ

لن ُتحّل، فاعتاد الأولد على هذا واأ�شبح المو�شوع طبيعّيًا بالن�شبة لهم. 

، ُكّنا قد وقعنا في عّدة م�شاكل �شّببت لنا اأذى 
)1(

اأوائل اأّيام زواج ابني مهدي

كثيرًا.

فقد ُكّنا قد تكّلمنا مع اأهل الفتاة وو�شعنا النقاط على الحروف، وقبل موعد 

الزواج باأربعة اأّيام، اأخذ الأولد، وكّل �شباح عندما ي�شتيقظون، ي�شاألونني قبل اأيِّ 

�شيء: األم َتِر بابا في المنام؟

في  بابا  تر  لم  ي  مِّ
ُ
اأ لأّن  يتّم،  لن  الزواج  هذا  اإّن  مطمئّنين:  يقولون  كانوا 

منامها.

ُكّنا ُنحاول اأن نعتاد على الم�شاكل، ولم يكن عندنا اأمل بحلِّها.

المنام. كان  الح�شين في  راأيت عبد  بيومين  القران  وقبل عقد  النهاية  وفي 

يجل�س في غرفة جميلة جّدًا وكان الأولد يجل�شون حوله، ولم اأَر في عمري اأجمل 

من ذلك المكان. وكان اأمام عبد الح�شين ورقة وكان يوجد عليها كتابة، فنظر 

اإلى الورقة بعينيه الجّذابتين والنورانّيتين، وفجاأة راأيت في اأ�شفل الورقة توقيعه 

)1(  الولد الثالث للعائلة، هذه الحادثة ح�شلت في �شيف �شنة 1376 ه�. �س.
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ثّم اأراه لالأولد.

فوقف واأراد اأن يخرج من الغرفة، ُقلت: اأُتريد اأن تهرب من الأولد؟

فابت�شم وقال بهدوء: ل، ل اأهرب.

الأولد  فاأيقظت  ال�شبح،  اأذان  قرابة  الوقت  كان  فجاأة.  النوم  من  ا�شتيقظت 

ب�شرعة وُقلت لهم: لقد راأيت بابا في المنام.

لم اأدِر كيف اأحاطوا بي. مرتبكين، يقولون: هنيئًا لك! قولي ماذا راأيِت؟

فاأخبرتهم بمو�شوع الورقة وتوقيعها، فقالوا ب�شعادة: اإذن اإّن هذا الزواج �شوف 

يتّم، فال لزوم بعد الآن لتحملي الهّم.

ُقلت مازحة: مهدي هو اّلذي يحمل الهّم، وهو الآن اأكثر �شعادة من الجميع.

وفي الحقيقة اإّن هّمنا انتهى، ولم اأعلم بعدها كيف كانت ُتَحّل الم�شاكل، ولم اأدِر 

القران، وهو يقراأ خطبة عقد  اّلذي �شوف يجري عقد  ال�شيخ  اإّل ونحن في مح�شر 

مهدي وعرو�شه الجديدة.
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نظرة رعاية من ال�شهيد 

مع�شومة �شبك خيز

في تلك ال�شنة لم ُيقبل ولداي، ح�شين وابنتي الكبرى، في امتحان الدخول 

ة، فهذا  اإلى الجامعة، وكان القريب والبعيد يقول: اإّنهما ولدا �شهيد، ولهما ح�شّ

�شيء عجيب، كيف اأّنهما لم ُيقبال في ذلك المتحان!

ي�شلقوننا  كانوا  الحقيقة  وفي  بكالمهم،  ويوؤذوننا  ف�شولّيين،  البع�س  وكان 

باأل�شنتهم. 

قد  كانا  فقد  ي،  ِمنِّ اأكثر  ُيعانون  الأولد  وكان  كثيرًا،  ومكتئبة  منزعجة  ُكنت 

بذل كّل جهدهما، ولكن بدون نتيجة، واأ�شبحا وكاأّنهما قد قطعا اأملهما بامتحان 

الدخول لل�شنة القادمة.

في تلك الأّيام، ذهبت ليلة الجمعة اإلى مزار ال�شهيد برون�شي، فقراأت الفاتحة 

ناجيه. 
ُ
ثه بما في قلبي واأ حدِّ

ُ
وبقيت ُمّدة عند القبر، فكنت اأ

خبره عن قبول الأولد في امتحان الدخول واأ�شتكي له من 
ُ
وعندما اأردت اأن اأ

 
)1(

زينب وحياة  تعلم،  اأنت  له:  ُقلت  باأل�شنتهم،  وي�شلقوننا  يلمزوننا  اّلذين  بع�س 

اأّن مكانك محمود عند اهلل، فاطلب من ح�شرة فاطمة الزهراء O اأن ُيْقَبل 

الأولد في هذه ال�شنة.

وبناًء على تجاربي ال�شابقة، فاإنِّي كنت على يقين من اأّن دعائي لن يكون بدون 

ًا، والَّتي  ًا خا�شَّ )1(  ابنتي ال�شغرى واآخر فرد في العائلة، والَّتي كان المرحوم برون�شي يكّن لها حبَّ

كان يعتبر ولدتها ب�شارة ل�ش�شهاده. 
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قبل، بحيث  اأكبر من ذي  بالقبول  الأولد  اأمل  اأ�شبح  تعّجبت، فقد  فترة،  وبعد  اأثر. 

اإّنهما كانا يدر�شان بجهد ورغبة كبيرين.

دة، ودخل الثنان اإلى جامعة م�شهد. وفي العام الّتالي، ُقِبل الثنان، وبدرجة جيِّ

ول اأح�شب هذا �شوى اأّنه نظرة رعاية من ال�شهيد.
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نفحات من و�شّية القائد الإ�شلمي الر�شيد الحاج عبد الح�شين برون�شي:

لقد طويت هذا الطريق بعيون مفّتحة وبقيت ثابت القدم، اأرجو من اهلل اأّن هذه 

الخطوات اّلتي طويتها في �شبيله، اأن يتقّبلها عنده واأن يعتقني من نار جهّنم.

دًا اإلى القراآن واجعلوا هذا الكتاب ال�شماوّي اأنموذجًا لكم  اأولدي، ا�شتمعوا َجيِّ

في الحياة. يجب اأن ت�شتمّدوا العون من القراآن، واأن تاأخذوا منه المدد وتتو�ّشلوا 

باإمام الزمان |.

تمتموا دائمًا باآيات من القراآن حّتى ل يتر�ّشخ فيكم ال�شيطان ب�شكل خفّي.

اأيُّها النا�س اّلذين ل يعرفون، اأّيها الّنا�س اّلذين لم يتقّبلوا ال�شهادة بعد، يجب اأن 

ر والمتقّدم، كلمة اأموات  ت�شقط عن األ�شنتكم ومن اأفكاركم، في المجتمع المتح�شّ

َزُقوَن}.
ْ
ْحيَاء ِعنَد َربِِّهْم يُر عن ال�شهداء، ويجب اأن تتجّلى حياتهم بعّزة وافتخار، {بَْل �أَ

تكليف  اإّن هذا  لي:  قالوا  لكن  م�شوؤولّية،  اأّي  تجاه  نف�شي  برغبة في  اأ�شعر  ل 

�ُسوَل َو�أُْوِلي  �شرعّي، يجب اأن توافق، لهذا قبلت، على اأ�شا�س {�أَِطيُعوْ� �هللَ َو�أَِطيُعوْ� �لرَّ

عن  ونهيًا  بالمعروف  اأمرًا  الطريق  هذا  في  اأّن  به  الم�شّلم  ومن  ِمنُكْم}.  الأَْمِر 

المنكر. 

عزمكم  على  ثابتين  وابَقْوا  تحّملوا  الجهلة،  النا�س  من  اأذّية  ترون  �شوف 

الرا�شخ. 

عبد الح�شين برون�شي

والحمد هلل ربِّ العاليمن 


















