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مقدمة

ه ��ذا الكت ��اب باقة من الق�ص� ��ص الق�صيرة التي تحك ��ي نفحات من
معنوي ��ات وت�ضحي ��ات عالي ��ة لث ّلة م ��ن المجاهدين ف ��ي الجبهة ،خالل
الح ��رب المفرو�ضة على الجمهوري ��ة الإ�سالمية الإيراني ��ة ،بلغة �سهلة،
م�ش ّوق ��ة ،د ّونها عد ٌد من الك ّت ��اب الذين �شاركوا في جبهات القتال .وهي
م ��ن الق�ص�ص الت ��ي طالعه ��ا القائ ��د الإم ��ام الخامنئي(حفظه اهلل)،
و�أثن ��ى على م�ؤ ِّلفيه ،وع ّبر ع ��ن ت�أ ّثره العميق بم�ضامينه ��ا ،كونها تحكي
واقع� � ًا جهادي ًا ميداني ًا لث ّلة من المجاهدين وال�شهداء الذين �سلكوا درب
الت�ضحية والإيثار ...فكانوا خي ��ر �أن�صار لأبي عبد اهلل الح�سين،Q
لذا تراهم في �أعلى درجات الحيوية والمعنوية والعزيمة وهم في �أ�صعب
الظروف و�أ�شر�س �سوح القتال.
من هنا ي�س ّرنا في مركز نون للت�أليف والترجمة �أن نق ّدم هذا الكتاب
�إل ��ى �إخوانن ��ا و�أخواتن ��ا راجين م ��ن المولى العل ��ي القدي ��ر �أن يوفّقهم
لقرائته واال�ستفادة من درو�سه وعبره.
والحمد هلل رب العالمين

()1

خير االفتتاح

«الس�لام عليكم يا أولياء اهلل وأح ّباءه ،الس�لام عليكم
ي��ا أصفي��اء اهلل وخيرت��ه ،الس�لام عليكم يا أنص��ار دين اهلل
وأعوان ول ّيه ...
س��مو اإلنس��ان
ي��ا آي��ات اهلل ،يا معجزات اإليمان ،يا دالئل
ّ
الخالد...
يا ورو ًدا حمراء لم يس��تطع ّ
كل فس��اد العالم المعاصر
وتلوثه ،أن يمنع من تف ّتحها،
ّ
يا ً
شديدا أنار دنيانا المظلمة..
برقا
ً
حج ًة دامغة على قاص��ري النظر ،أولئك الذين يعتبرون
يا ّ
اإللهي غير ممكن في عصر غلبة الما ّدة.
رقي اإلنسان
ّ
ّ
أن ّ
لق��د أحييت��م فين��ا ذكري��ات مس��لمي صدر اإلس�لام،
وأظهرت��م الص��دق واإلرادة والفن��اء ف��ي اهلل ،أكثر منهم.
أولئك الذين س��نحت لهم فرصة االس��تفاضة المعنو ّية
النب��ي Pوآي��ات الق��رآن المنزل��ة
والقلب ّي��ة ،م��ن أنف��اس
ّ
الخامنئي (حفظه اهلل) على حا�شية الكتاب ،بعد االنتهاء من مطالعته.
((( كلمة د ّونها �سماحة الإمام القائد
ّ

جس��دتم الخلوص
المتتالي��ة .لك��ن م��اذا عنك��م؟!! لق��د ّ
والتق��وى ًّ
حقا ،وصرتم جنو ًدا الئقين لذلك اإلمام الذي كان
بحق ،مظهر الخلوص والتقوى ..سالم اهلل عليه وعليكم،
ٍ
ً
وهنيئا لكم رحمة ر ّبكم..
علي
كتب��ه بيمينه ال��وا ّزرة ،أس��ير أماني��ه وذليل نفس��هّ ،
الحس��يني غفر اهلل له ورحمه ،وحش��ره م��ع أوليائه وألحقه
ّ
بهذه الزمرة الطيبة .آمين.
تم��ت مطالع��ة ه��ذا الكتاب ف��ي الثالث عش��ر من رجب
ّ
لسنة 1411هـ بعين مليئة بدموع الشوق وحسرة الزيارة.
الإمام ال�سيد علي الخامنئي}

علي»
«يا
ّ

عمل ��ت تحت �إمرة «مدني» �سنة كاملة ،وم ��ا زلت �إلى الآن منده�شً ا
م ��ن �أفعاله! لعمري �إنّه فيل ٌق بح� � ّد نف�سه! وال يدري �أحدنا �أي�ضحك من
عجيب �أفعاله �أم يبكي .كنّا ال ن�ستطيع �أن نثبت على حال في مح�ضره:
ت ��ارة ن�شع ��ر بالمهاب ��ة ،و�أخ ��رى ن ��ذوب ع�شقًا! هك ��ذا كان يق ��ول الأخ
«خادمي».
ث � ّ�م يكم ��ل :بدنه يدلّ على �أ ّن ��ه «م�ؤمن» ،هك ��ذا كان ي�صفه �إخوانه!
كان مظه ��ره يحرق القلب! ج�سم نحيف ،عينان غائرتان في وجه برزت
عظامه من �ش ّدة ال�ضعف .لم يكن «مدني» الرجل المنا�سب في المكان
المنا�سب ح ّتى في نظر الأ�شخا�ص العاد ّيين ،فكيف بالذين يزدادون ك ّل
ولكن روح الحقيقة هي � ّأن خ�صل ًة من �شعره� ،أثمن من وجود
يوم �شب ًرا؟! ّ
ه�ؤالء الم ّدعين المتك ّلفين ب�أ�سره ،ومن ك ّل ما يملكون وما ال يملكون.
كان ك ّل م ��ن ي�سم ��ع ا�سم «مدني» ينتظ ��ر �أن يقاب ��ل �إن�سا ًنا �ضخ ًما!
وحينما ي ��راه في الم ّرة الأولى ،يظنّه �ساعي البريد في الكتيبة �أو عامل
«الإ�ش ��ارة» فيها كح ّد �أق�صى .ولكن عندما يعل ��م �أنّه قائدها ،قائد تلك
الكتيبة المد ّرعةُ ،ير ّدد في نف�سه غير ُم�ص ّدق« :ج ّل الخالق»!
ويتابع «خادمي» حديثه فيقول:
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في ذلك اليوم �آذتنا الد ّبابات العراق ّية كثي ًرا .وفي النهاية ،وبعد �أن
�أطلقن ��ا جميع ال�صواريخ باتّجاهها ،ا�ستطعنا تدمير معظمها ،وما بقي
منها �سال ًما ،الذ بالفرار من �ساحة المعركة.
ح ًق ��ا �إنّهم �أع ��داء جبناء! كيف ال ،ولو �أنّهم بق ��وا في �أر�ض المعركة
بحق الح�سين Qلم يكن
وقاتلوا ،لم نكن لنمتلك �شي ًئا نواجههم به! ّ
يتوفّر لدينا � ّأي عتاد �أو ذخيرة!
نت خواطرنا ،و�شعرنا في تلك اللحظات ب�أنّنا ن�ستطيع �أخي ًرا
لقد َ�س َك ْ
التق ��اط �أنفا�سن ��ا .لكنّنا لم نكد نجل� ��س لن�ستريح ،ح ّتى �أط ��اح انفجا ٌر
رابي ،وعال ركامه في الهواء! وعلى الفور هدر
رهيب بن�صف ال�ساتر ال ّت ّ
الترابي.
�صوت د ّباب ٍة عراقي ٍة تتح ّرك خلف ال�ساتر
ّ
لم تك ��ن تلك اللحظات لتو�ص ��ف .كان �صوت الد ّباب ��ة في ك ّل لحظة
يقترب منّا �أكثر ف�أكثر ،ولم نكن في ذلك الحين نملك �أ ّية طلقة للدفاع
ع ��ن �أنف�سنا� .أح�س�سنا بثقله ��ا يكتم �أنفا�سنا ،ك�أ ّنم ��ا جنزيرها يتح ّرك
على �صدورنا ويطحنها وينتزع قلوبنا من مكانها.
ل ��م نكن نملك طلق ��ات �أو �صواري ��خ .ولم نكن نملك الح ��ول والق ّوة
للمواجه ��ة! وكيف لنا �أن نجابه الد ّبابة بالر�شّ ا�ش؟ � اّإل �أنّه كان «لمدني»
ر�أي �آخر!
علي» ..م ��ن جديد عاد «مدني» ليظهر! حم ��ل الر�شّ ا�ش وقفز
«..ي ��ا ّ
ذاهب
فوق ال�ساتر
الترابي ،ث � ّ�م قال بلهجته الأذربيجان ّية الجميلة�« :أنا ٌ
ّ
�أ ّيها الإخوة» !

»ّيلع اي «
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 �إلى �أين؟!لكن «مدني» لم يكن من �أهل التو�ضيح والبيان .وكان على من يريد
ّ
معرف ��ة الجواب �أن ي�سرع �إل ��ى خلف ال�ساتر .ر�أيناه بعيوننا هذه يذهب،
� اّإل �أنّنا لم ن�ص ّدق! الجميع ُذهلوا ،ووثبوا فج�أة كالم�صعوقين بالكهرباء
ف ��وق ال�سات ��ر .كان «مدن ��ي» ي�ش ّد الخط ��ى نحو الد ّبابة كم ��ن عثر على
�صديقه القديم بعد طول انقط ��اع .وكانت الد ّبابة قد ثبتت في مكانها،
تنتظر ب�شوق مثله فاتحة ذراعيها الحت�ضانه.
ننت! ...ارجع!
 « ...مدني»! ماذا تفعل؟! هل ُج ْتر ّن ��ح ر�شا�شه كالمع ��ول فوق كتف الفالح ،وهو يتق� � ّدم ً
بخطى ثابتة
�إل ��ى الأم ��ام ...ح ّتى تلك ال ّلحظة ل ��م تكن الد ّبابة ق ��د تح ّركت .فج�أةً،
�أدارت �سبطان ��ة مدفعه ��ا! ومثلما يدور رمح ليخت ��رق قلب الإن�سان ،دار
المدفع لي�ستق ّر في مقابل «مدني».
قب� ��ض الأخ «رحمت ��ي» دون �أن ي�شع ��ر على حفن ٍة م ��ن التراب ،و�أخذ
ي�ضغط عليها دون وعي ،و«مدني» يقترب في ك ّل لحظة �أكثر ف�أكثر...
دافع
وح ��ده «مدن ��ي» و�إله «مدن ��ي» يعلمان ب�أ ّية ن ّية و�أ ّي ��ة �إرادة ول ّأي ٍ
قام بما قام به!
عندم ��ا و�صل �إل ��ى م�سافة خط ��وات م ��ن الد ّبابة ،وق ��ف على هيئة
المظل ��وم مائ ��ل العن ��ق ،وح� � ّدق مل ًّي ��ا دون �أن ترتفع ي ��ده وتقب�ض على
الزن ��اد .ح ًق ��ا كان حائ ًرا مثلن ��ا! بدا وك�أّ ّن ��ه ينتظر �أن تبادل ��ه الد ّبابة
�أطراف الحديث!
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كان ��ت لحظ ��ات �صعبة ،لي� ��س على «مدن ��ي» ،بل علينا نح ��ن .ك�أنّما
ح ّملنا على � ٍ
أكتاف مك�سور ٍة وعاجز ٍة� ،صخرة عظيمة الثقل! �أُ ِ�صبنا ب� ٍألم
ف ��ي الر�ؤو� ��س ودوار �شديد ،و�أظلم ��ت الدنيا في عيونن ��ا و�أوح�شت .هل
�ستكون النهاية الآن� ،أم بعد لحظات؟!
كان «مدن ��ي» �صامتًا والد ّبابة كذل ��ك ،وكان �ساكنًا وهي كذلك! �أ ّما
نح ��ن فكنّا ك�آتون نا ٍر ملته � ٍ�ب ،ننتظر بال حيلة �أن ّ
يتقطع ويتناثر في �أ ّية
لحظ ��ة .كانت لحظة �ش�ؤم ال فرار منها! واالنتظ ��ار �ألقى بظ ّله المخيف
والقات ��ل .كنّا كمن يرغب في �أن ي�سمع ويخ�شى ذلك في �آن ،ويرغب في
�أن ي�شاه ��د ما �سيح�ص ��ل دون �أن يجر�ؤ على ذلك� ...أيكون ذلك الآن �أم
بعد لحظات؟!
فج� ��أةُ ،فت ��ح غطاء ك ّوة الد ّباب ��ة ،وارتفعت من داخله ��ا يدان اثنتان
متحاذيت ��ان ،وم ��ن خلفهما بدت �سبطان ��ة ر�شّ ا�ش وخ ��وذة كتب عليها:
الخميني»! .وما هي � اّإل لحظات ح ّتى عال «مدني» ظهر الد ّبابة
«دخيل
ّ
�دي العراق � ّ�ي وهو ُيم�س ��ك ب�أذن ��ه ،وي�صرخ ب ��هُ :د ْ�س على
و�أ�س ��ر الجن � ّ
الوقودِ �« ..
أعط وقو ًدا!
العراقي على الوقود ،ف�إذا بالغول الأ�سود المر ّو�ض
الجندي
دا� ��س
ّ
ّ
يدب نحونا} ....ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ{ .
ّ
(((

(((

(((

(((

الدبابة.
�سورة الأنفال،الآية.18:

بحمله
«مدني» يبوح ِ

�أُح � ّ�ب الرج ��ال ذوي القامات الق�صي ��رة وبالخ�صو� ��ص ذوي الهمم
العالي ��ة .وحينما �أَهيم ف ��ي ح ّبهم �أ�سعى بك ّل ق ّوتي �إل ��ى مرافقتهم ب�أ ّية
و�سيلة كانت!
خت ��م «خادمي» كالمه وه ��و يميل بر�أ�سه جذلاً ،وتاب ��ع قائ ًال :اليوم،
�أ�سعفن ��ي الح � ّ�ظ ب�أن �أك ��ون �ساع ًة من الزم ��ن في �س ّيارة «مدن ��ي» قائد
الكتيب ��ة ،و�أن �أرافقه �إلى منطقة «كرخه نور» .وتم ّث ْلت �سعادتي الأخرى
ب�أ ّنن ��ي ا�ستطعت خ�ل�ال ذلك �أن �أنفذ �إل ��ى قلبه المت�أ ّل ��م ،و�أ�سمع �آالمه
بنف�س لهجته الآذر ّية الف�صيحة حيث قال:
ك ّن ��ا ق ��د حو�صرنا ف ��ي ذلك الي ��وم! كنت وح ��دي ومع ��ي اهلل ،ومن
حول ��ي جثث القتل ��ى وهي ��اكل الد ّباب ��ات العراق ّية المحترق ��ة ،و�أج�ساد
�إخوان ��ي ال�شه ��داء الذين فقدتهم قب ��ل لحظات .وفي الط ��رف الآخر،
كان العراق ّي ��ون يقتربون ،وهم ُيجه ��زون على جرحانا الذين يقعون في
جل�ست عند ر�ؤو�س ال�شهداء و�أخذت ر�أ�س ك ّل واحد منهم على
�أيديه ��م.
ُ
ح ��دة .و�ضعته على ركبتي وقر�أت ل ��ه الفاتحة .كان قلبي ينوء بما القاه،
أي�ضا ولم �أعد �أعرف �شي ًئا عن م�صيره .لقد كان
وق ��د �أ�ضعت «ال�س ّي ��د» � ً
«ال�سيد» المغفور له قائد العمل ّيات  ،وكنت �أنا معاونه �آنذاك.
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بلغت مقام القرب م ��ن ال�شهداء،
ف ��ي تل ��ك اللحظات العرفان ّي ��ةُ ،
وكنت عاهدته ��م �أن �أكون الأ�سير
و�شع � ُ
�رت ب�أ ّنه ��م جمي ًعا يك ّلمونن ��يُ .
ال ��ذي �سيحفظ دماءهم في زنازين بغداد ،ويحمل ر�سالة كربالء �إلى
ال�شام.
وبينما �أنا �أريح جثمان �آخر ال�شهداء على التراب� ،ش ّدني الف�ضول
�إل ��ى �أن �أعلو �إحدى الد ّبابات الت ��ي �سقط بداخلها قتيالن عراق ّيان.
وا�ضح ��ا من قمرة القي ��ادة ال�سالم ��ة � ّأن كليهما ُقت�ل�ا بال�سالح
ب ��دا
ً
الخفي ��ف .وبا�ستثناء �أ�ضرار جزئ ّية ،لم تكن الد ّبابة قد �أُ�صيبت ب�أي
عيب..
تنازعن ��ي �شعور بالأمل ا�شتعل في قلب ��ي ،وتع ّلقت عيناي بالعراق ّيين
علي القيام بعملٍ
الذي ��ن كانوا يقتربون في ك ّل لحظة �أكثر ف�أكث ��ر .كان ّ
م ��ا على الفور! ولكن لم �أكد �أنتهي من �إخراج الج ّثة الثانية ،ح ّتى �أ�سرع
بدم ٍ
بارد
أغلقت فتحة ك ّوة الد ّبابة ب�سرعة،
ُ
العراق ّيون نحويُ � .
وانهمكت ٍ
اً
محاول ت�شغيلها .وب�ش � ّ�ق النّف�س� ،سارت الد ّباب ��ة نحو الطريق،
بالعم ��ل
علي من ك ّل
و�أ�ضح ��ى العراقيون الآن يف� � ّرون منّي ،وهم يطلقون الن ��ار ّ
�صوب.
رت «ال�س ّيد» .ال�س ّيد «مهدي ال َّل َج َو ْردي» .هل يا
في تلك اللحظة تذ ّك ُ
ترى �أُ�سر �أم �أنّه ا�ستُ�شهد؟
�إن �شاء اهلل يكون �سال ًما.
أمامي ـ �إن �أنا عبرته
كان �أمامي العار�ض ّ
الح�سا�س ـ وهو مم ُّر �ض ّي ٌق � ّ
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�س�أنجو! ومن ّ
حظي � ّأن الد ّبابة التي كنت �أقودها عراقية؛ وكانت �سبيلي
�إل ��ى النجاة؛ فق ّلة من الأ�شخا� ��ص كانوا �سي�ش ّكون فيها وهي تتح ّرك في
المكان.
أيت ثالثة �أ�شخا�ص مطروحين
كنت قد اقتربت من الم�ضيق ،حينما ر� ُ
ُ
عل ��ى الأر�ض ،ف ��ي ال ّرمق الأخير من الحياة .لكنّهم م ��ا �إن ر�أوا الد ّبابة
وفهمت من محاولتهم االن�سحاب من
ح ّت ��ى �سارعوا �إلى الزحف جان ًبا.
ُ
�شاهدت ما �أثلج
�أم ��ام الد ّبابة� ،أنّهم من عداد قو ّاتنا! وفي تلك اللحظة
ُ
�صدري �أكث ��ر ب�ألف م ّرة من الفرار والتح ّرر .ف�أحد �أولئك كان «ال�س ّيد»
ال ��ذي ا�ست�شهد فيما بعد� ،أ ّم ��ا الآخران فكانا م ��ن المقاتلين الم�سنّين
فتحت غطاء الك ّوة
ف ��ي فرقتنا .وح ّتى تلك اللحظة ظنّوا �أ ّنن ��ي
عراقيُ .
ّ
ب�سرعة و�أريتهم نف�سي.
�أثار �صعودهم �إلى الد ّبابة ّ
�شك العراقيين الذين كانوا عند المم ّر؛
ف�س ّدوا الطري ��ق .ومع ت�ل�اوة }ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ{ و�ضع ��ت قدم ��ي على د ّوا�س ��ة الوقود،
واندفع � ُ�ت بالد ّباب ��ة فته ��اوى ال�س ّد اله� � ّ�ش .وفي غم�ضة عي ��ن عبرنا،
و�أ�ضح ��ى الممر خلفنا .وما هي � اّإل لحظة ح ّتى �أُ ِ
مطرنا بقاذفات «الآر
ب ��ي ج ��ي» من الخلف .كان اهلل هو الذي يحرف م�سار هذه ال�صواريخ،
ونحن نقر�أ }ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ .{...
(((

fff

((( �سورة ي�س،الآية.9:

سأعود صبيحة عاشوراء

الي ��وم ه ��و �أ ّول �أ ّيام مح ّرم .خاط «مدني» قطع ��ة قما�ش �سوداء فوق
جيب قمي�صه كتب عليها «ال�سالم عليك يا �أبا عبد اهلل».
ف ��ي تلك الأ ّي ��ام ،كان «مدني» يرك ��ب د ّراجة نارية حم ��راء ،ح�صل
عليه ��ا حدي ًثا من الجي�ش .بدت د ّراجته كح�صان عالي الظهر ،وبدا هو
همام يعلوها .وعلى الرغم م ��ن � ّأن ال�صيف كان يلفظ �أنفا�سه
كفار� � ٍ�س ٍ
الأخي ��رة� ،إال � ّأن �شم�س «�شلمج ��ه» المحرقة كانت لقربها من الأر�ض،
تن�سج قامة ك ّل ظ ّل على بدن ال�صحراء القاحلة!
َ
أخم�صي
�صارت الوجوه �سوداء ،وابت ّلت الثياب بالعرق من الر�أ�س حتّى � َ
القدمي ��ن .وفي ك ّل موقع ،ابت ��دع مقاتلونا حيلة لدفع الح ّر .ربطوا قطعة
م ��ن الخ�شب بحبلين متدليين م ��ن ال�سقفّ ،ثم ربطوا حبلاً �آخر بها من
الأ�سف ��ل يم ّكنهم من �ش ّدها و�إرخائها ،ف�ص ��ار لديهم مروحة يدوية! في
الداخلي ،لكن �أمام «مدني»
كنت �أتج ّول بقمي�صي
ذاك القي ��ظ عادة ما ُ
ّ
خا�ص .كنت عند ح�ض ��وره �ألب�س بزّتي الع�سكر ّية ،و�أُلقي
كان ل � ّ
�دي حيا ٌء ّ
ال�سالم ف�أ�سمع ر ّده ،ونتبادل ال�س�ؤال عن �أحوال ٍّ
كل منّا.
(((

fff
((( �شلمجه :منطقة عمل ّيات في تلك الأثناء.
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كان وق ��ت الع�صر قد اقترب ،وفيما �أنا جال�س داخل الموقع� ،أ�ستمع
يبث �أ�شعا ًرا عرفان ّية غزل ّية:
�إلى الراديو الذي كان ّ
«�أ ّيها العا�شق المجنون
�أح�ضر لحظة �إلى الخرابات
فك�أ�سك من خمر الب�ستان
ّثم تعال بعدها �إلى المناجاة»..
انبرى الم�س�ؤولون عن توزيع طعام الع�شاء ،ينادون على الرجال ،ولم
يك ��ن الظالم قد ح ّل بعد ،وال�شم�س ت�ش ّع ف ��وق الر�ؤو�س .فهنا ُيح�ضرون
طعام الع�شاء في حدود ال�ساعة الرابعة ع�ص ًرا.
بعيدا ع ��ن ال�س ّيارة بع ��د �أخذ الطعام،
تف� � ّرق الإخ ��وة �شي ًئ ��ا ف�شي ًئا ً
ح�صت ��ه .هممت بالدخول �إل ��ى الموقع ،لكنّي
وكن ��ت �أنا �آخ ��ر من �أخذ ّ
ر�أي ��ت «مدني» ينعطف بدراجت ��ه الحمراء من منعطف «�شم ��ران» �آت ًيا
نحونا .عل ��ى الفور و�ضعت الطعام جان ًب ��ا ،ورجعت لأقف على طريقه،
ك ��ي �أ�س�أله عن �أحواله .كان �صوت �س ّيارة الطعام المبتعدة ،يختلط في
�أذن ��ي ب�صوت مح� � ّرك د ّراجة «مدني» التي باتت عل ��ى م�سافة ق�صيرة
مني.
�صوت م ��د ٍّو لقذيف ��ة ه ��اون! دار ر�أ�سي وحار
فج� ��أة ،م� � ّزق الف�ضاء ٌ
فك ��ري ،فالإنفج ��ار �شديد .على الف ��ور انت�شر الدخ ��ان ورائحة البارود
أن�صت خائفًا؛ ك ��ي �أتع ّرف �إلى �صاح ��ب ال�صرخة .كم
داخ ��ل الموق ��عّ � .
ه ��ي زاجرة! �إنّها �صرخة «مدني»! ولع ّلها �صرخة لم تخرج من حنجرته
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الحقيقي
يوما ،ب�سبب عنفوانه ووقاره� .صرخة ما �أ�سرع ما نجد معناها
ً
ّ
«يا �أبا الف�ضل ...يا �أبا الف�ضل»...
و�صل � ُ�ت �إليه قب ��ل الآخرين ،وعاينت ��ه و�سط الت ��راب والغبار .كانت
الد ّراج ��ة قد �سقطت على قدميه وهو م ��ا زال ينادي .ارتبكت ...حملته
م ��ن تحت �إبطي ��ه ح ّتى �أخرجه من تح ��ت الد ّراجة ،لك ��ن ...ذهلت لما
ر�أي ��ت ،فقدمه الي�سرى المع ّلق ��ة فقط بالجلد الدقي ��ق ،كانت قد بقيت
ين�صب من ��ه الوقود كالميزاب
تح ��ت الد ّراجة ،بينم ��ا خ ّزانها المثقوب
ّ
على جروحه.
رفع � ُ�ت الدراجة عن قدم «مدن ��ي» ب�سرعة ،و�سحبته �شي ًئا ف�شي ًئا �إلى
�أم ��ام الموقع .كانت رجله المع ّلقة تُ�سح ��ب خلفنا على الأر�ض .في هذه
اللحظ ��ة و�صل الإخوة ،وتعاونوا على ربط رجله من فوق الركبة .و�ضعنا
«مدن ��ي» داخل �س ّيارة الإ�سعاف ،لكن كالمه الأخير �ألهب م�شاعري من
جديد�« :س�أعود بعد ع�شرة �أ ّيام!».
fff
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اليوم هو يوم عا�شوراء ،وقلبي حزين لأجل «مدني» .قالوا �إنّه �سي�أتي
أحدا لم يكن ل ُي�ص ّدق ذلك� ،إلى �أن ر�أوه في النهاية
في هذا اليومّ ،
لكن � ً
ب�أعينه ��مّ ،
بقدم واحدة وع ّكازين،
يخط الأر�ض فوق �صحراء «�شلمجه» ٍ
ويم�ضي دون �أن يقبل م�ساعدة من �أحد ،نحو خنادق ّ
أمامي.
الخط ال ّ

ليل األهوار

تحك ��ي ه ��ذه ال�سطور ع ��ن �صالب ��ة ال�س ّيد «عل ��ي ر�ضا الق ��وام»،
م�ساع ��د قائ ��د كتيبة «نوح» ف ��ي الفيلق الح ��ادي والع�شري ��ن ،فيلق
«الإم ��ام الر�ض ��ا ... »Qذكريات عظيمة ومهيب ��ة �أ�شبه بالخيال
منها بالواقع� ...أكتبها فقط لمن ي�ؤمنون ب�إيمانه!
يوما،
كان ��ت الم ّرة الأولى التي ر� ُ
أيت فيها «عل ��ي ر�ضا» ،قبل ع�شرين ً
ف ��ي الم�سجد الجامع لمنطقة «كا�شمر»  ،حيث اجتمعنا مع الإخوة بعد
عمل ّيات «كربالء  »4لتحليل ما جرى .دخل «علي ر�ضا» �إلى ذلك المكان،
فتح ّل ��ق حوله معظم الإخوة م ّم ��ن عرفوه .كان �شا ًّبا طويل القامة ،و�آثار
الجبه ��ة ما زالت على ثيابه ،ويمك ��ن جمع حفنة من رمل الجنوب من
الع�سكري� .صافح الإخوة فر ًدا فر ًدا ،ونادى واقفًا وهو على
على بنطاله
ّ
نف�س تلك الأه ّبة« :من �سي�أتي؟»
ل ��م يكن ق ��د م�ضى على رجوعنا م ��ن عمل ّيات «كرب�ل�اء � »4أكثر من
يومين ،ف�إذ بنا ن�ش ّد الرحال نحو «�شلمجه» بدعوة من «علي ر�ضا».
(((

(((

fff
((( كا�شمر :مدينة �صغيرة ،في محافظة خرا�سان ،تقع جنوب ني�سابور.
((( هي منطقة الحرب المفرو�ضة �أيام الهجوم العراقي الغا�شم على الجمهورية الإ�سالم ّية.
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جل�سنا في �إحدى مق�صورات القطار الذي كان يق ّلنا .طريق ال�سفر ليلاً
�أت ��اح لن ��ا الت�أ ّمل في �شخ�ص ّية هذا القائد الذي كان ��ت ك ّل �صفة من �صفاته
تبعث على الإعجاب :التوا�ضع ،الوقار ،الرحمة ،ح�سن ُ
الخ ُلق ،طيب الكالم،
مجموعة من الخ�صال الحميدة والج ّذابة زادت من تع ّلقي به.
كان بر�أ�سه الملت�صق بزج ��اج النافذة ،يرقب ال�سهل المم ّتد �أمامه،
فيم ��ا ت�س ّم ��ر نظري على م�شاهد الن ��ور والظلمة المترائي ��ة فوق ال�سهل
يعك�سه ��ا �ضي ��اء القم ��ر الم�ستلقي فوق ��ه .ان�شغ ��ل بق ّية الإخ ��وة بتبادل
�أط ��راف الحديث .وبينما كنت �أدي ��ر وجهي ،لمحت «عل ��ي ر�ضا» ينظر
نحوي ،وجرى حديث بيننا:
 «يا لليل هذا الوادي!» ،قال «علي ر�ضا». «منير بنور القمر!»� ،أجبته. «�أيمتاز ب�شي ٍء �آخر؟»«ال�سكون». «� ِأمن �شيء �آخر؟» «�أحقًا تق�صد ما ت�س�أل عنه؟»�أجاب �ضاح ًكا  :ماذا �أفعل ،هي عادة عندي!
فقد كان «علي ر�ضا» مع ّل ًما في قرية «حاجي �آباد» في منطقة «كا�شمر».
fff
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�أ�س ��دل اللي ��ل �ست ��اره ،وع � ّ�م الأه ��وار �صم ��ت ثقيل .كن � ُ�ت �أح ّرك
المجداف بهدوء على �سطح الماء ،والقارب ين�ساب على �صفحة النهر،
ي�ش � ّ�ق عبابه نحو الأم ��ام .وقف «علي ر�ضا» خلفي عل ��ى �سطح القارب،
حما�سا ،و�أعرف ما
ونظ ��ر �إلى الجهة المحاذية ...كنت �أعلم �أنّه يلتهب ً
الذي يدور في فكره ،وفي �أذهان جميع الأخوة في كتيبة «نوح».
غدا ليلة العمل ّيات ،عمل ّيات «كربالء ..»5
ً
ارتجف قلب ��ي و�أنا �أف ّكر بما �سيحدث في الغد .وفي داخلي المرهف
اختل ��ج �شعور م�ش ّوق وجميل ،احت ّل تفكي ��ري بالكامل .ومن تلك اللحظة
كان م�شهد الغد يتراءى �أمامي ،حيث ينتظر �شروق ال�شم�س ليتحقّق.
«�أخ ِف�ض ر�أ�سك!»
«علي ر�ضا» .تب ّل ّل
تم ّد ُ
دت على �سطح القارب فور �صدور الأمر من ّ
و�س َرت �إليه البرودة .ت�س ّرب عبق «الأهوار» �إلى م�شا ّمي ،وك�أنّي
خ ّدي َ
أغم�ضت
نف�سا عمي ًق ��ا و�
أتح�س�س ج ��ذوع الق�صب الخ�ض ��راءُ � .
ُ
أخذت ً
� ّ
عيني لحظة ،وفج�أة ،بهر عين � ّ�ي ،ومن خلف جفوني المغم�ضة ،بري ٌق
ّ
الم ��ع .قنبلة م�ضيئة �أحرقت الظلمة فوق ر�ؤو�سنا! وبعد ع ّدة لحظات،
تاب ��ع الق ��ارب ان�سياب ��ه مختر ًقا �سك ��ون «الأه ��وار» ،وتابع � ُ�ت تحريك
المجداف بهدوء ،و«علي ر�ضا» في �صمته ُيح ّدق �إلى الجهة المحاذية
بهيام.
(((

fff
((( منطقة في جنوب �إيران في محافظة خوز�ستان.
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يهب فيلفح وجه ��ي ببرودته ورائحت ��ه العفنة .وتناهى
كان الن�سي ��م ّ
�إل ��ى �أ�سماعنا �صوت نغمات ّ
ت�صاعدت من بين �أعواد الق�صب
متقطع ��ة
ْ
«علي
المتراق� ��ص على نفح ��ات ذلك الن�سيم .كان نظ ��ري م�س ّم ًرا على ّ
بحثت عن عينيه
ر�ض ��ا» طيل ��ة الوقت .فج�أة ،التفت بوجهه �إلى ال ��وراءُ .
لت مج ��رى القارب �إلى جانب
ف ��ي الظلمة .ه ّز ر�أ�سه م�شي� � ًرا � ّإلي ،فح ّو ُ
أمامي للجبهة.
ال�شاطئ .لقد و�صلنا �إلى الخط ال ّ
أتفح�ص ّ
خط الجبهة و�أعود �سري ًعا!»
«�س� ّ
قفز من القارب ،وان�س ّل بهدوء وخفّة بين الق�صب.
fff

ت�س ّل ��ل �صقي ��ع لي ��ل الأهوار �إل � ّ�ي من ف ��وق لبا�س الغو� ��ص الذي كنت
يدي �إحداهم ��ا بالأخرى،
�أرتدي ��ه ،و�سلبن ��ي ك ّل �أف ��كاريُ .
رحت �أف ��رك ّ
زت نظري على الم�سار الذي
و�أم ّررهما فوق وجهي ف ��ي الوقت الذي ر ّك ُ
�سلكه «علي ر�ضا» ،بانتظار عودته.
كان ��ت الري ��ح تراق�ص ج ��ذوع الق�صب ،فتبع ��ثُ �أ�شكاله ��ا الموهمة
ونظرت �إلى خ � ّ�ط الجبهة .وفج�أة� ،ألقى
وقفت
ُ
اال�ضط ��راب في نف�سيُ .
�ص ��وت انفج ��ار �ضعيف بثقل ��ه على �سطح الق ��ارب .خفق قلب ��ي ب�ش ّدة،
وا�ست�سلمت لهذا الثقل الذي �سحق ك ّل وجودي تحته.
ُ
يكونن «علي ر�ضا..؟»
 ال ّوعدت مج� � ّد ًدا �إلى االنتظار..
تق ��اذف اال�ضط ��راب والوهم روحيُ .
م ��ا كان �ص ��وت االنفج ��ار ذاك؟ �إن كان «عل ��ي ر�ض ��ا» قد ج ��رح ،فكيف
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�س�أ�سحبه؟ ..وماذا عن عمل ّيات الغد؟
ونزلت م ��ن القارب ،وب ��د� ُأت �أ�سي ��ر م�شغ � اً
�ول بالإجابة عن
نه�ض � ُ�ت
ُ
و�صلت �إلى خط
الأ�سئل ��ة التي تالحقت في ذهني .وتوغّ ُلت في الم�سيرُ .
الجبه ��ة .بد�أت �أتنفّ�س ببطء .عبرت م ��ن بين الأ�سالك ال�شائكة ،وعلى
جال�سا يح� � ّدق بالمنظار �إلى
م�ساف ��ة قليل ��ة ،ر� ُ
أيت «علي ر�ض ��ا» كالظ ّلً ،
وقلت ب�صوت
مت �إلى الأمام ب�ضع خطوات نحوهُ ،
الط ��رف المقابل .تق ّد ُ
مكتوم:
«علي»...
 ّوو�ضعت
دعان ��ي �إليه ب�إ�ش ��ار ٍة من يده .و�صل � ُ�ت �إليه بقفز ٍة واح ��دة،
ُ
�أذني بالقرب من فمه.
 «�سوف �أبقى هنا حتّى م�ساء الغد .ليبد�أ الإخوة تح ّركهم من نف�سهذا المكان ،اذهب!»
رجع � ُ�ت ب�سرعة .لم �أقل ح ّتى كلمة واح ��دة .كنت �أعلم �أنّه يقوم بما
عليه بنجاح على الدوام.
fff
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اجتزت المم ّر
من ��ذ الأم�س وح ّتى هذه الليلةَ ،ب َلغَت روحي الحلقوم..
ُ
�أ�سرع من الجميع ،ح ّتى �أ�صل �إليه.
رك�ضت م�ستعجلاً كي �أبلغه.
أ�شرت بيدي نحوه.
 هه ..هناك! � ُُ
 «علي لقد جئنا ...علي!»لك ّن ��ي تج ّمدت ف ��ي مكاني فج�أة ،ورح � ُ�ت �أح ّدق في الظ� � ّل الجال�س
�أمام ��ي! كان ��ت رجاله ق ��د قطعتا م ��ن الركبتي ��ن ،ويداه كمث ��ل وتدين
محكمي ��ن �أبقت ��ا على و�ضع ّية جلو�س ��ه! �إنّه ذلك االنفج ��ار ،رفع �صورته
الملكوتية نحو بارئها...
�آه ،يا لليل هذا الهور!
fff

خادم ال ّزهراء

ا�ستلقيت عل ��ى �سرير �أ�شاه ��د الأخبار عب ��ر التلفاز .وفي
كن ��ت ق ��د
ُ
�سياق تمجيد بط ��والت المجاهدين� ،أعلن المذيع عن خبر تحرير جزر
«بواري ��ن» ,فغمرت وجوه جمي ��ع الإخوة عالمات ال�س ��رور والطم�أنينة،
و�صاح �أحد الجرحى بعنفوان« :ل�سالمة مجاهدي الإ�سالم �صلوات»...
ملأ ف�ض ��اء الغرفة �صوت ال�صل ��وات العذب .غمرتن ��ي ال�سعادة في
تل ��ك اللحظة ،وتمنّيت �أن �أتعافى؛ لأعاود االلتحاق بالإخوة في الكتيبة.
بت ب�شظ ّية في الأمعاء خالل عمل ّيات
كن ��ت في كتيبة «ميثم» عندما �أُ ِ�ص ُ
«كرب�ل�اء  .»5ومن ث � ّ�م ُنقلت �إلى هذه الم�ست�شفى للعالج ،كان ذلك قبل
�أ ّيام ع ّدة.
كان ال ُبع ��د عن الإخوة من جهة ،وجراح ��ي البالغة من جهة �أخرى،
ي�ؤذيان ��ي ب�ش� � ّدة؛ وكنت حتى يومنا ه ��ذا ،قد �أُ ِ
عت لث�ل�اث عمل ّيات
خ�ض ُ
جراح ّية ،والعمل ّية الرابعة في انتظاري!
في هذا الوقت ،دخل جالل � -أحد �أ�صدقائي الأوفياء � -إلى الغرفة.
كان �ساع ��ي بريد كتيبة «مالك الأ�شتر» من الفيل ��ق ال�سابع والع�شرين،
فيل ��ق مح ّم ��د ر�س ��ول اهلل ،Pوقد �أ�صابت ��ه ر�صا�صة ف ��ي وجهه جعلته
طريح فرا�ش المر�ض.
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كان جالل �شا ًّب ��ا ذا ٍ
حي يمنح المعنو ّيات للإخوة دائ ًما؛ عندما
قلب ٍّ
مت عليه .ق ّبل جالل جبهتي وقال:
ر�أيتُه،
ا�ستويت في فرا�شي قليلاً و�س ّل ُ
ُ
«لك �سالمي الخال�ص .كيف حالك؟»
قلت« :هه ،ما زلت �أتنفّ�س! ما الأخبار؟».
نظ ��ر � ّإلي بحنان وقال« :عندي لك خب ٌر مه� � ّم� .أعطني �أجري حتّى
�أتك ّلم».
قل ��ت« :حا�ضر يا �أخي� ،أج ��رك في الثلاّ جة� ،أَ ِ
ح�ض ��ر كمبوت الكرز
[علبة الكرز] وقل الخبر».
ق ��ال« :لق ��د �أح�ض ��روا ت ًّواّ �أح ��د الإخوة م ��ن كتيبة «ميث ��م» وعندما
الكر�سي النقّال
�رت ل ��ه ا�سمك ،عرفك على الف ��ور .قم واقعد عل ��ى
ذك � ُ
ّ
ح ّتى �آخذك �إليه».
كان ��ت يدي ومعدتي مت�صلتين ب�أنبوب الم�ص ��ل و�أنابيب �أخرى ،فلم
�أك ��ن �أ�ستطيع ال�سير ،لك ّن ��ي نزلت عن ال�سرير بم�ساع ��دة جالل  -و�أنا
الكر�سي
ال �أع ��رف ل�ش� � ّدة �س ��روري ،ر�أ�سي من قدم ��ي -وجل�ست عل ��ى
ّ
�صت
تفح ُ
النّقال ...دخلنا المم ّر ،وبعد لحظات كنّا في الغرفة رقم ّ .12
بنظ ��رة �سريعة وب َو َل ٍع خا� �ّ�ص ،الوجوه المغ ّبرة للجرح ��ى ،الذين و�صلوا
فت عيناي ع ��ن الحركة ،بل ��ى! �إنّه هو
حدي ًث ��ا م ��ن الجبهة .وفج� ��أة تو ّق ْ
بعينه« ،مهدي»� ،أحد الإخوة في حظيرة �إ�سناد كتيبة «ميثم» ،والذي
�شعرت بفرح ِة من
كان يعم ��ل عل ��ى مدفع هاون من عيار  60ميليمت� � ًرا.
ُ
(((

(((

ت�سمية ع�سكر ّية لمجموعة قتال ّية تعمل على �أحد �أنواع المدفع ّية وال�صواريخ.
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�ساع َدني جالل على االقتراب.
َم َل َك الدنيا ب�أ�سرهاَ .
كان «مه ��دي» يت�أ ّملن ��ي غير م�ص� � ّدق ب�أنّني ما زلت ح ًّي ��اَ .ت َو َّك�أ على
رجل ��ه ال�سليم ��ة ،و�سح ��ب نف�سه نحو الأم ��ام� .س ّلمنا �أحدن ��ا على الآخر
وتعانقن ��ا والدموع تملأ عيوننا .ظ ّل مهدي �ساكتًا بره ًةُ ،يق ّبل وجهي ك ّل
حينّ ،ثم ابتد�أني بقوله�« :أَ َف َر ْرتَ من عزرائيل م ّرة �أخرى؟»
قل � ُ�ت با�ضطراب و�أنا �أتنفّ�س ب�شكل ّ
متقطع« :ماذا �أفعل؟ الباذنجان
الم� � ّر ال ت�صيبه الآ ّف ��ة» ،فارت�سمت ابت�سامة على �شفاهنا نحن الثالثة.
ألت م�ستق�ص ًيا:
وبعد ال�س�ؤال عن الأحوال� ،س� ُ
 «بح ��قٍّ  ،كي ��ف �أحوال الإخ ��وة ؟ كيف حال الحا ّج ح�سي ��ن؟ هل هوبخير؟»
ط�أط� ��أ مه ��دي ر�أ�سه .بدا كمن �أُلق ��ي عليه ماء ب ��ارد .تغ ّيرت معالم
وجهه وبقي �ساكتًا .ت�س ّرب ّ
ألت ثاني ًة مت�ض ّر ًعا« :قل
ال�شك �إلى نف�سي� ،س� ُ
ب ��اهلل علي ��ك ،ما الذي ح�ص ��ل؟ ال تقلق لجروحي� .ص ّدقن ��ي� ،أ�ستطيع
التح ّمل� .إن كان لديك خبر ،قله لي!»
ا�ستج ��اب لت�ض ّرع ��ي ،ورف ��ع ر�أ�س ��ه .انح ��درت قط ��رات الدمع على
خ ّديه ،و�سالت على الأر�ض .كان متر ّد ًدا؛ لكنّه م�سح دموعه وقال« :لقد
تخ ّلفن ��ا ع ��ن قافل ��ة ال�شه ��داء من جدي ��د« ...تق ��ي زكائ ��ي»« ،بابائي»،
«مجتب ��ى ب ��رات» ،و�آخ ��رون من الإخوة ف ��ي الف�صيل الثال ��ث من �سر ّية
أي�ضا»...
الحاج ح�سينً � ،
نينوى ا�ست�شهدوا ليلة �أم�س الأ ّولّ .
(((

(((

الحاج ح�سين طاهري ،نائب قائد كتيبة «ميثم» ،و�سي�أتي الكالم عنه بعد ع ّدة �صفحات.
ّ
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�شددت
كانت �شفت ��اه ترتجفان ولم يك ��ن ي�ستطيع �أن ُيكم ��ل كالمه.
ُ
قت في وجهه بنظرات مل�ؤها الأمل وال�شوق وقلت له:
على يده وح ّد ُ
«�أ َو ُك ّن ��ا غرب ��اء ع ��ن بع� ��ض داخ ��ل الكتيبة؟! ل ��م يب� � َق كالم لم نقله
لبع�ضنا البع�ض ،فما بالك الآن؟ لم ال تريحني؟».
ه� � ّز مهدي ر�أ�س ��ه م�ؤ ّي ًدا كالمي ،وت� ��أ ّوه ّثم قال« :لقد و�ص ��ل الحا ّج
أي�ضا �إلى �أمنيتهَ ...قبِلته الزهراء  Oلخدمتها».
ح�سين � ً
الحاج
ل ��م �أ�ستطع �أن �أُ�ص � ِّ�دق .هل رحل فعلاً م�ساعد قائ ��د كتيبتناّ ،
المظل ��وم ح�سي ��ن؟! تب ّدل حالي على الف ��ور و�أح�س�س � ُ�ت � ّأن الغرفة تدور
�دت ج�ل اً
�ال ي�ضعني عل ��ى ال�سرير
�دت وعي ��ي وج � ُ
ب ��ي ...عندم ��ا ا�ستع � ُ
بم�ساع ��دة المم ّر�ض .كان بدني يرتجف .وانهمرت دموعي ثانية عندما
ا�سترجعت ذكرى ما قد �سمعته ت ًّوا.
ت�أ ّثر جالل لحالي ،فقال موا�س ًيا:
«ال تفق ��د معنو ّيات ��ك� ،أعل ��م � ّأي �أمني ��ة لديك� ..إن �ش ��اء اهلل نحقّق
نحن االثنان �أمنيتنا».
fff
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رجعت �إلى نف�سي،
كانت نظرة جالل ال�صامتة والر�ؤوفة تحت�ضننيُ .
و�سرح � ُ�ت ف ��ي �صورة الإم ��ام المع ّلقة عل ��ى الحائط ،وا�ست�سلم � ُ�ت �شي ًئا
ٍ
لذكريات قديمة:
ف�شي ًئا
 ....ك ّن ��ا ق ��د �أُر�سلن ��ا في عمل ّي ��ات «كرب�ل�اء  .»5حينم ��ا و�صلنا �إلى
مع�سكر «دوكوهه» (مع�سكر الجبلي ��ن)� ،أخذونا �إلى ح�سين ّية «الحا ّج
ه ّم ��ت» داخ ��ل المع�سكر .كان طق� ��س �شهر «�شهري ��ور» حا ًّرا ومحر ًقا،
وجميع الإخوة يت�ص ّببون عر ًقا .كان الج ّو داخل الح�سينية خانقًا يحب�س
جديدا بالن�سب ��ة � ّإلي؛ لأنّها
الأنفا� ��س ف ��ي ال�صدور .لم يكن ه ��ذا الأمر ً
الم ّرة الثانية التي �آتي فيها �إلى منطقة الجنوب.
في الدفع ��ة الما�ضية ،كنت «�ساعي بريد» لق�س ��م االهتمام ب�أج�ساد
ال�شهداء داخل الفيلق ،ونلت �سعادة الم�شاركة في عمل ّيات تحرير مدينة
«مهران» خالل عمل ّيات «كربالء.»1
ق�ضينا ع ّدة �ساعات داخل الح�سين ّية دون القيام بعمل مح ّدد .ا�ستلقى
بع� ��ض الإخ ��وة بقم�صانهم الداخل ّي ��ة ،ب ّلل ��وا كوف ّياته ��م ومناديل اليد،
وو�ضعوه ��ا على وجوههم لي ّتقوا -ولو دقائق -حرارة الجنوب ال ُمجهِ دة.
هت نحو مي ��دان المرا�سم ال�صباحية؛ لكي
وتوج ُ
خرج � ُ�ت من الح�سين ّية ّ
(((

(((

(((

الثوري ومنه
((( مع�سك ٌر م�شهو ٌر ج ًّدا في المناطق الحدود ّية الجنوب ّية ،وكان مق ًّرا لمجموعة �ألوية للحر�س
ّ
انطلق ��ت ع�ش ��رات العمل ّيات الوا�سعة وع�ش ��رات الآالف من المجاهدين �إلى الجبه ��ات الأمام ّية ،وخرج
الآالف من ال�شهداء ،من بينهم �أ�شهر القادة الع�سكر ّيينُ .كتب عنهم الكثير من الق�ص�ص والذكريات،
تحج �إليها يوم ًّيا جموع غفيرة من الطالب وال�س ّياح
وه ��و ُيع ّد الآن من المعالم الجهاد ّية والمعنو ّية التي ّ
وعا�شقي طريق ال�شهداء العظام..
((( �شهر من �أ�شهر ال�سنة ال�شم�سية الإيرانية.
((( مدينة حدودية ،ح�صلت فيها معارك �ضارية وكانت محور عمل ّيات ا�ستراتيج ّية.
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�أ�ستعي ��د الذكريات الما�ضية .كانت غرف ��ة الق�سم المذكور تقع بالقرب
م ��ن مكان تج ّم ��ع المجاهدين .بعد تب ��ادل الحديث مع الإخ ��وة وتناول
الحظت
�دت ثانية �إلى الح�سين ّية .ف ��ي طريقي �إليها
يت وع � ُ
ُ
الغ ��داء� ،ص ّل ُ
تعجبت و�أ�سرع � ُ�ت �إلى الداخل فر�أي � ُ�ت الجميع
خف ��وت �صوت الإخ ��وةّ ،
خلعت حذائي
جال�سي ��ن في �صفوف منتظمة ،وهم ينظرون �إلى الأمامُ .
وجل�ست في ال�صف الأ ّول� .س�أل � ُ�ت الأخ الذي يجل�س
�ري ب�سرع ��ة
ُ
الع�سك � ّ
بجواري« :ما الذي يحدث يا �أخي؟» ،قال« :ال �شيء! جا�ؤوا من عديد
الفرقة وهم يقومون بتوزيع الق ّوات».
حب�س � ُ�ت �أنفا�س ��ي ولبث � ُ�ت منتظ ًرا .تناق� ��ص عدد الإخ ��وة تدريج ًّيا.
وعندما بق ��ي قرابة � 350إلى  400مجاهد ،ق ��ال الأخ الذي كان ينادي
عل ��ى الأ�سم ��اء « :الذين لم ُين ��ا َد على �أ�سمائه ��م� ،سيكون ��ون �أفرا ًدا في
كتيبة «ميث ّم» حديثة الت�أ�سي�س .لطفًا ،فليبقوا في �أماكنهم ح ّتى يح�ضر
مم ّثل الكتيبة ،وي�أخذهم �إلى المكان المح ّدد»ّ ،ثم خرج من الح�سين ّية.
بذهابه بد�أ الكالم .كان الجميع يتح ّدثون ووجوههم مليئة بعالمات
ألت ال�شخ�ص الذي جاورني« :عف ًوا ي ��ا �أخي ،ل ّأي فرقة
اال�ستفه ��ام� .س� ُ
تتب ��ع كتيبة «ميث ّم» ؟! .لكنّه كان مثلي يجهل الجواب .بعد ع ّدة دقائق،
دخ ��ل �إل ��ى الح�سين ّية رج ��ل ح�س ��ن الطلعة ،وم�ش ��ى بوقار خا� �ّ�ص نحو
الزي
ال�صفوف الأمام ّيةّ ،ثم تو ّقف .كان طويل القامة،
مربوعا ،يرتدي ّ
ً
�ري ،وكان ينظر �إلى الإخوة الذين �أُخ ��ذوا بالنور الذي كان ي�ش ّع
الع�سك � ّ
م ��ن عيني ��ه .بعد قليل �س ّلم علين ��ا ،فرددنا ال�سالم جمي ًع ��ا .وبينما كان
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ُيخ ��رِ ج ورق ��ة قال�« :أ ّيها الإخوة ! م ��ن الم�ؤ ّكد �أ ّنك ��م �أُبلغتم بوجوب �أن
تخدموا الإ�سالم في كتيبة «ميث ّم»� .أنا العبد الحقير� ،أحد خ ّدام هذه
جئت لكي �أكون في خدمتكم �إن �شاء اهلل� .أتمنّى لكم
الكتيب ��ة � ً
أي�ضا .قد ُ
ال�صحة وال�سالمة ،و�أ�س�ألكم �أن تحافظوا على الهدوء ح ّتى �أقر�أ
جمي ًعا
ّ
وليتوجه الذين ترد �أ�سما�ؤه ��م بنداء « �شهيد» �إلى تلك
�أ�سم ��اء الإخوة.
ّ
الناحي ��ة وليجل�سوا بانتظ ��ام ...مح ّمد �أو�سطي ،ر�ض ��ا �شعباني ،مح ّمد
ح�سن مبهوت ،مح ّمد ح�سين مبهوت.»....
كان ا�سم ��ي م ��ن بين الأ�سماء التي نادى عليه ��ا .وبعد ع ّدة دقائق
رح ��ب بنا م ��ن جديد ،وع� � ّرف عن نف�س ��ه قائ�ًل:اً �« :أ ّيها
م ��ن الت�أ ّم ��ل ّ
الإخ ��وة ! �أن ��ا هذا الحقير المليء بالتق�صير من ر�أ�سه حتّى �أخم�ص
قدمي ��ه ،ا�سم ��ي «ح�سين طاهري»� .س�أك ��ون �إن �شاء اهلل في خدمتكم
في ع ��داد كتيبة «ميث� � ّم» .واق ًعا ،لم يكتمل بعد �إع ��داد مح ّل �إقامتنا،
جاهزا� ،سنقيم ب�شكل م�ؤقّت في المكان ال ُم َع ّد لكتيبة
و�إلى �أن ي�صبح ً
بال�صف
«�سلم ��ان» .والآن ،ليحم ��ل الإخوة �أغرا�ضهم ،ولي�أت ��وا خلفي
ّ
مراعين االن�ضباط.
كان هذا �أ ّول ٍ
لقاء لنا مع «الحا ّج ح�سين» .كان يتو ّلى م�س�ؤولية نائب
الحج ،وذلك
قائ ��د الكتيب ��ة .كنّا نلقّبه
بالحاج ،رغم �أنّه ل ��م يذهب �إلى ّ
ّ
ب�سب ��ب المح ّبة الكبيرة التي كنّا ُنكنّها له .كانت �أخالق «الحا ّج ح�سين»
وطريق ��ة معاملته للآخرين ت�أ�سر القلوب وتجعل الجميع ع�شّ ا ًقا له ،ولم
يكن �أحد يتر ّدد في تنفيذ � ّأي من �أوامره مهما بلغت �صعوبة الأمر.
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بع ��د ع ّدة �أ ّي ��ام على وجودنا داخ ��ل المع�سكر ،جاء «الح ��ا ّج ح�سين»
و«الح ��ا ّج �أب ��و الف�ض ��ل كاظم ��ي» قائ ��د الكتيب ��ة لح�ض ��ور المرا�س ��م
ال�صباح ّي ��ة .ول ّما كان «الحا ّج كاظمي» م ��ن الجرحى ،لم يكن ي�ستطيع
دوما ،وقبل بدء العمل ّيات،
الم�شاركة ك ّل �صباح في المرا�سم .كان يقول ً
�أ ّن ��ه ه ��و القائد ،ولكن حينما ت ��دور رحى العمل ّيات فالقائ ��د هو «الحا ّج
ح�سي ��ن» .وبعد تالوة القر�آن وقراءة الدعاء ،وقف «الحا ّج �أبو الف�ضل»
خلف المنبر ،وقال بعد المق ّدمات:
«�أ ّيه ��ا الإخ ��وة! �أحمل لكم خب� � ًرا �سا ًّرا ،الليل ��ة الما�ضية ،حينما كنّا
تتوج ��ه كتيبتنا في
ف ��ي جل�س ��ة للق ��ادة ،علمنا �أنّ القرار ق ��د اتُّخذ ب�أن ّ
مه ّمة دفاع ّية �إلى منطقة مهران».
ارتفعت �أ�صوات تكبير الإخوة و�صلواتهم .وطلب «الحا ّج �أبو الف�ضل»،
للتوجه ،خ�ل�ال يومين� ،إلى
ف ��ي تت ّمة كلمت ��ه ،من الإخ ��وة �أن ّ
يتح�ضروا ّ
منطقة «مهران».
�أم�ضينا اليومين في نقل �أغرا�ضنا ،بم�ساعدة ق�سم االهتمام ب�أج�ساد
وتوجهنا نحو المنطقة.
ال�شهداء داخل الفرقة .و�أخي ًرا ،انتهى االنتظار ّ
�أُتي ��ح لنا ،في هذه المهمة ،التع� � ّرف �إلى «الحا ّج ح�سين» عن قرب.
فه ��و ل ��م ي�ست ��رح ح ّتى ال�صب ��اح ،وق ��ام بن�ش ��ر ك ّل الكتيبة ف ��ي الأمكنة
والمتاري�س المح ّددة .كان يج ّد �أكثر من الجميع.
�أذك ��ر �أنّه في �إحدى الم� � ّرات لم ي�صل الماء والطع ��ام �إلى الق ّوات،
ووقعن ��ا في �ضيق �شديد .وعلى الرغم من � ّأن «الحا ّج ح�سينًا» كان متع ًبا
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ج ًّدا ،ركب بنف�سه �إحدى ال�سيارات الع�سكر ّية وذهب في طلب التموين.
الحاج ومعه ع ّدة قدور من
ول ��م تكن ال�شم�س قد غربت بعد ،ح ّتى و�صل ّ
الطعام وكمية كبيرة من الخبز وخلفه �س ّيارة تنقل الماء.
�اج ح�سين .كان قليلاً ما ينام ،يم�ضي ليله
ل ��م يكن �أحد يكدح كالح � ّ
متفح ً�صا متاري�س الإخوة ومواق ��ع الكمائن .كان ي�ستريح م ّدة �ساعة �أو
ّ
�صباحا ويقوم بنقل
�ساعتين ،ث � ّ�م ي�ستيقظ عند الخام�سة �أو ال�ساد�س ��ة ً
الإخوة الم�ضط ّرين لال�ستحمام �إلى خلف خطوط الجبهة ويرجع ثانية.
كان يم�ض ��ي النه ��ارات في الحرا�س ��ة والليالي في الكمائ ��ن� ،إلى �أن
ح ّل ��ت �أ ّيام مح� � ّرم � .أقمنا المجال�س طيلة يوم عا�ش ��وراء� .أم�سك بع�ض
الإخوة في ذلك الطق�س الحا ّر والمحرق عن الطعام ،ولم ي�شربوا الماء
ح ّتى يوا�سوا الإمام الح�سين(عليه ال�سالم) في عط�شه .وبعد ع ّدة �أ ّيام،
�أخلينا المكان لكتيبة �أخرى وعدنا �أدراجنا �إلى مع�سكر «دوكوهه».
ا�ستط ��اع الإخ ��وة ف ��ي جه ��از الخدم ��ات اللوج�ست ّية التاب ��ع للفرقة،
وبجه ��د كبير� ،أن يكملوا بناء مق ّر الكتيبة .وبعد رجوعنا ،وقبل �أن ُننقل
�إلى م ��كان جديد ،ذهبنا في �إجازة لع ّدة �أ ّي ��ام ،بح�سب النظام الم ّتبع.
وبعد ذلك بد�أنا دورة تدريب ّية جديدة .كان «الحا ّج ح�سين» �أحد الإخوة
الذين قاموا بتدريبنا .فيما بعد ،علمنا �أنّه كان الم�س�ؤول العام عن علم
التكتيكات الحربية في ك ّل مع�سكر الإمام الح�سينQ؛ ولقّب بخليفة
خا�ص ��ة بين الإخوة
ال�شهي ��د «ميث� � ّم»؛ وهو ال�شهيد ال ��ذي امتلك �شهرة ّ
ب�سبب حزمه ور�أفته .كان «الحا ّج ح�سين» يجعلنا نرك�ض �أحيا ًنا �إلى �أن
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ن�سقط على الأر�ض من �ش ّدة التعبّ .ثم ي�أمرنا على الفور بالزحف وبعد
ذل ��ك بالتدحرج .بالطب ��ع ،كان ي�شاركنا جميع ه ��ذه الأعمال ،بل وكان
�أ�س ��رع منّا .فلو �أمرنا بخلع �أحذيتنا لنرك� ��ض على الحجارة والأ�شواك،
الع�سكري قبل الجميع .وعندما كان �أحد الإخوة ُيخطئ
كان يخلع حذاءه
ّ
ويقت�ض ��ي الأمر �أن ُيعا َقب ،كان ينفّذ العقوب ��ات جن ًبا �إلى جنب مع الأخ
المعا َقب.
وخا�صة بين ��ه وبين الإخوة .كان
�أوج ��د ه ��ذا ال�سلوك عالقة حميمة ّ
يعرف �أ�سماءنا فر ًدا فر ًدا ،و�صار �صديقًا للجميع .كان من موقعه يمزح
مع جميع الإخوة ،وكان رحي ًما ج ًّدا.
�ش ��ارك ف ��ي م�سابقات ك ��رة القدم وك ��رة الم�ض ��رب والرك�ض ،مثل
البق ّي ��ة ،وعن ��د الل ��زوم كان يظهر بمظه ��ر ال�شخ�ص الج� � ّد ّي وال ّرزين
خا�ص بالزهراء ،Oوكان يعتبر نف�سه
للحاج ح�سين تع ّلق ّ
ج ًّدا .كان ّ
خادم ��ا لها ،Oوم ��ا �إن كان ي�سم ��ع با�سمها ال�شري ��ف ح ّتى تغرورق
ً
عين ��اه بالدموع .وك ّلما ناح قارئ العزاء ر�ضا بور �أحمد في رثائها ،كان
الحاج يذهل عن نف�سه وتح ّلق روحه ،ويحترق قلبه بالأنين والدموع.
ّ
الخميني { ،وكان
وكان �شدي ��د التع ّل ��ق والع�شق ل�سماحة الإم ��ام
ّ
يل � ّ�ح على الإخوة ف ��ي مجال�س الع ��زاء والدعاء� ،أن يكث ��روا من الدعاء
لنجم جماران المنير.
كان �شديد التوا�ضع .يحمل المكن�سة ّ
وينظف الغرف ،و�إن وجد وعا ًء
م ّت�سخً ��ا ق ��د تُرك في مكان م ��ا ،كان يغ�سله على الف ��ور ويعطيه للإخوة
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ف ��ي الوحدة اللوج�ست ّية .م ّثل القدوة لجميع الأخوة ،ف�أح ّبوه .في �صلوات
يوما يعتبر نف�سه �أرفع
الجماعة ،كان يقف دائ ًما في �آخر ّ
�صف .لم يكن ً
من الآخرين.
ك ّن ��ا قد ن�صبن ��ا الخيام في «مخي ��م كرخه» لإج ��راء دورة تدريب ّية،
و«الح ��ا ّج ح�سي ��ن» معنا .في �إح ��دى الليالي ،ا�ستيقظنا م ��ن النوم على
أ�سرعت �إلى خارج الخيمة لأرى ما الخبر .لم تكن
�ص ��وت انفجا ٍر مد ٍّو� .
ُ
رماي ��ات القذائف وال �أ�صداء االنفجارات تنقطع لحظة واحدة .وعندما
أيت
الع�سكري،
ل ��م �أجد حذائي
رك�ضت حاف ��ي القدمين؛ لأجد ملج�أ؛ ر� ُ
ُ
ّ
اً
م�سرعا نحوه و�صحت:
فرك�ضت
م�شغول بتوجيه الإخوة،
«الحا ّج ح�سينًا»
ُ
ً
«�إلى �أين �أذهب يا حا ّج؟».
قال« :ارك�ض واذه ��ب �إلى ميدان المرا�س ��م ال�صباح ّية .»...عندما
و�صل � ُ�ت �إلى هن ��اك كان الإخوة مجتمعي ��ن .انق ََط َعت الأ�ص ��وات فج�أة.
كان ��ت ليل ��ة مخيفة .وبع ��د ع ّدة لحظ ��ات ،جاء «الح ��ا ّج ح�سي ��ن» وقال:
«عافاك ��م اهلل �أ ّيه ��ا الإخ ��وة!» لم يجبه �أحد لعلمنا �أنّه ال يجب التك ّلم في
الحاج « :نعتذر ع ��ن الإزعاج ،ولكن كنّا نريد �أن
اللي ��ل .وبابت�سامة قال ّ
نختب ��ر جهوز ّيتك ��م .الآن ،فليق ��ف الأخ ��وة الذين ينق�صه ��م �شيء من
التجهيزات في تلك الناحية».
الحاج
تحرك � ُ�ت �أنا وعدد من الإخوة الآخرين �إلى حي ��ث �أ�شارِ � .أذن ّ
توجه نحونا� .أحنينا الر�ؤو�س جمي ًعا .كان
لبق ّية الإخوة باالن�صرافّ ،ثم ّ
نور القمر قد �أ�ضاء الأر�ضَ .ر َمقَنا «الحا ّج ح�سين» بنظرة ّثم قال�« :أ ّيها
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الإخ ��وة ! كم ��ا كنتُ قد قل ��ت ،يجب �أن تكون ��وا م�ستع ّدي ��ن دائ ًما .هذه
المنطقة منطقة محم ّية ،لكن ال �أمن بتاتًا لناحية الجهة الأمام ّية.
فماذا �أفعل بكم الآن وقد خالفتم النظام؟»
الع�سكري ،ففهمنا
لم ُنجِ ��ب .انحنى «الح ��ا ّج ح�سين» وخلع ح ��ذاءه
ّ
ر�ص
ق�صده وخلع الإخوة �أحذيتهم� .أ ّما �أنا فقد كنت حاف ًيا منذ البدايةّ .
�صف واح ��د و�أعطى الأمر بالتح ّرك .كانت الأ�شواك
الحاج الجميع في ٍّ
ّ
والحج ��ارة ال�صغي ��رة تنغر�س في �أقدامنا ،وتجع ��ل ال�سير على الطريق
�اج كانتا من الفوالذ .لم تظهر على مالمحه � ّأي
قدمي الح � ّ
�صع ًب ��ا ،لكن ّ
عالمات انزعاج �أو ت�أ ّلم ،وهو ي�سير معنا جن ًبا �إلى جنب.
رجعنا �إلى محيط الكتيبة بعد �أن قطعنا م�سافة ونحن حفاة .ذهبنا �إلى
رج الأرجل؛ كي ن�ستريح .لم يكن في قلبي � ّأي
المخ ّي ��م متعبين ومنهكين ُوع ُ
�شعور باال�ستياء من «الحا ّج ح�سين» ،بل كنت �آ�سفًا ناد ًما لعدم ان�ضباطي.
�صبيح ��ة اليوم التالي ،ر�أين ��ا «الحا ّج ح�سين» ف ��ي �ساحة المرا�سم،
ألت الأخ دهقان م�س�ؤول الف�صيل عن ال�سبب.
يعط�س ب�شكل متوا�صل� .س� ُ
�ضح ��ك وق ��ال« :ليلة �أم� ��س ،وعلى �إث ��ر الموج ��ة الإنفجار ّي ��ة ،تمزّقت
خيم ��ة الق ��ادة ،فنام ��وا ح ّت ��ى ال�صباح في ب ��رد العراء بغط ��اء واحد!».
�ضحكت من �سوء
أي�ضا غلبتني �ضحكتي ،و�شع ��رت بالخجل بعدها.
�أن ��ا � ً
ُ
ّ
وخجلت من � ّأن قادتنا كانوا يعانون �أكثر منّا.
حظهم،
ُ
كان ��ت الأ ّيام تم ّر ،وك ّن ��ا نزيد من جهوز ّيتن ��ا الج�سمان ّية والمعنو ّية.
كان التع ��ارف يزداد بي ��ن الإخوة في الكتيبة مع الوق ��ت ،وكذلك الألفة
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والمح ّبة .وفي ك ّل يوم ،كان ع ّدة �إخوة يعقدون فيما بينهم عقد الأخ ّوة،
وكان الكثي ��ر منهم يم ّددون فترة م�أموريتهم ويبق ��ون في الكتيبة ل�ش ّدة
مح ّبتهم لإخوانهم.
َ�س َر ْت في �أواخر �شهر «�آذر» �شائعة بين الإخوة حول احتمال القيام
بعمل ّي ��ات ما ،وا�ستم ّرت �إل ��ى �أن �أخبر «الحا ّج ح�سي ��ن» الإخوة في �أحد
للتوجه �إلى
ال�صباح ��ات بالخبر اليقين ،وطلب من الجمي ��ع اال�ستعداد ّ
الخط الثاني للجبهة .وبالطبع ،كان فيلق مح ّمد ر�سول اهلل Pقد ته ّي�أ
أي�ضا ،واكتمل عديد كتيبتنا.
� ً
وتوجهنا
ل ��م يكن الليل ق ��د ح ّل عندم ��ا انتهينا م ��ن جمع الخي ��امّ ،
�صباحا �إلى
عل ��ى الفور نحو المنطق ��ة بوا�سطة حافالت النق ��ل .و�صلنا ً
مق�صدنا ،ونزلنا في منطقة «بهمن�شير» .كان الطق�س ماط ًرا ،ا�ستطعنا
الم�شي ولكن ب�صعوبة .انهمك «الحا ّج ح�سين» في م�ساعدة الإخوة على
نقل الخيام والتجهيزات ،وق ��د ّ
غطى الطين وجهه ور�أ�سه ولبا�سه .كان
العرق ي�سيل من جبينه ،لكنّه لم يكن ي�أتي على ذكر تعبه.
ف ��ي الليلة التالي ��ة �أح�ضروا خريطة العمل ّي ��ات ،و�أعطوا التوجيهات
والحربي
الغذائي
الالزمة بن ��ا ًء عليها .في تلك الليلة� ،أخذنا تموينن ��ا
ّ
ّ
وك ّن ��ا نع� � ّد الدقائق ح ّتى ال�صب ��اح ،موعد البدء بالعمل ّي ��ات التي بد�أت
فعل ًّيا الليلة ال�سابقة تحت ا�سم «كربالء »4وبالنداء المق ّد�س «يا ر�سول
اهلل».
(((

((( الموافق ل�شهر كانون الأول الميالدي.
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ٍ
م�ستاء
وف ��ي ال�صباح ،ح�ض ��ر «الح ��ا ّج ح�سين» عن ��د الإخوة بوج � ٍ�ه
تعجبنا جمي ًع ��ا مت�سائلين عن �سبب انزعاج ��ه .في البداية
ومنقب� ��ضّ .
ت ّريث قليلاً ّثم قال« :بنا ًء على المعطيات ،لن تُنفّذ العمل ّيات الأخرى،
ويجب علينا �أن نعود �أدراجنا!».
عن ��د العودة �إلى «كرخه» كان الجمي ��ع منزعجين ،والحزن مرت�س ًما
على الوجوه.
بع ��د ع ّدة �أ ّيام ،وخالل مرا�سم �صباح ّية م�شتركة ُاقيمت في الغرفة،
اعت ��ذر «الحا ّج كوثري»  -قائد الفرقة  -في حديثه �إلى الإخوة (ب�سبب
قرار عدم الم�شاركة) ،ووعدنا بالم�شاركة في العمل ّيات القادمة.
م�ض ��ت ع� � ّدة �أ ّيام� ،إل ��ى �أن �سمعنا ي ��وم الجمعة عل ��ى الراديو �صوت
المار�شات الع�سكر ّية� ،إيذا ًنا ب�إعالن نتائج عمل ّيات «كربالء »5المظفّرة.
ظه ��ر الت�أ ّثر جل ًيا على جمي ��ع الإخوة .كانت �أ�ص ��داء ال�صلوات والتكبير
ترتفع من الخيام ،والعبارات الحما�سية ت�صدر من هنا وهناك.
ف ��ي ذلك اليوم ،جمع «الحا ّج ح�سين» الإخ ��وة في ميدان المرا�سم،
وطل ��ب من الجميع �أن يتج ّهزوا ب�سرعة .بك ��ى الإخوة �شو ًقا ولم ت�سعهم
الفرحة .على الفور ج ّمعنا التجهيزات ،وتح ّركنا باتجاه القافلة بوا�سطة
حاف�ل�ات النق ��ل .ان�شغلنا م ��ن ال ّليل وح ّت ��ى ال�صباح ،بن�ص ��ب الخيام
واختب ��ار العت ��اد والتجهي ��زات عند «نهر ال ��كارون»  .بع ��د اال�ستراحة
وتقري ًبا عند الغروبُ ،جمعنا ك ّلنا في مكانٍ ٍ
واحد .كانت تلك �ساعات ما
(((

((( نه ��ر ال ��كارون :نه� � ٌر جنوبي غرب � ّ�ي �إيران ،ينبع م ��ن زرد كوه (الجب ��ل الأ�صفر) �ضم ��ن �سل�سلة جبال
ي�صب في ّ
�شط العرب؛ ومنه �إلى الخليج العربي م�شكّلاً دلتا جزيرة عبادان.
زاغرو�سّ ،ثم ّ
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في ��ه �إلى المنطقة ،ان�شغل الحا ّج وعدد م ��ن الإخوة الآخرين بتوجيه
المجاهدي ��ن ،عن ��د مث ّل ��ث ط ��رق ال�شهادة .ه ��ل تع ��رف الأخ �ساغري؟»
قلت« :نعم! �أهو نف�سه الذي كان في �سر ّية «البقيع؟» قال« :نعم»! قبل
للحاج ح�سين « :يا ح ��ا ّج �سوف ن�ست�شهد �أنا
العمل ّي ��ات بثالثة �أ ّيام ،قال ّ
و�أن ��ت في ٍ
مكان واح � ٍ�د» .وقد حدث ما قاله بالفعل .ا�ستُ�شهد «�ساغري»
ب�شظ ّي ��ة ،وبع ��د لحظ ��ات �أ�صابت �شظ ّي ��ة �أخرى «الح ��ا ّج ح�سي ًن ��ا» فنال
�أمنيته.
الحاج «�أبو الف�ض ��ل» جثمانه فو ًرا �إلى الخطوط الخلفية؛ كي
�أر�س ��ل ّ
ال تُ�ضع ��ف �شهادت ��ه معنوي ��ات الإخ ��وة ،و�أو�صانا  -نح ��ن الذين �شهدنا
الحاج .
كنت هناك ،ور� ُ
الموقف� -أن ال نتح ّدث ب�شيء ل ّأي �شخ�صُ .
أيت ّ
بدا ك�أنّه م�ستغرق في ُ�س ٍ
بات جميل .هني ًئا له».
fff

وجدت بع ��د البحث ،المكان
بع ��د �أن �أُ ِذن ل ��ي بمغ ��ادرة الم�ست�شفى،
ُ
ال ��ذي ُد ِفن فيه «الحا ّج ح�سين»ُ .د ِف ��ن في الجزء ال�سابع والع�شرين من
رو�ضة ال�شهداء «جنة الزهراء .»O
�أ�سرع � ُ�ت يومها �إلى مح�ضره .نعم� ،إلى مح�ضره ،كيف ال وهو ال زال
حا�ض� � ًرا ،و�سيظ� � ّل كذلك! وبكي � ُ�ت �أمام ال�ضريح عل ��ى ذكرى الخواطر
الما�ضية.

مهرجان النار

تن ّف� ��س ال�صب ��ح ،و�شي ًئ ��ا ف�شي ًئا كان ن ��وره ي�شت ّد .خرجن ��ا من مكان
ا�ستراحتنا .كان برد �شهر «بهمن» ُيخ ّدر الج�سد ،ويغ�سل النفو�س من
�آث ��ار الن ��وم والنعا�س .ومع هذا ك ّن ��ا ال نزال متعبين ،ول ��م يكن ل ٍّأي منا
القدرة على اال�ستطالع والتجوال في �أنحاء مح ّل الخدمة الجديد.
ع�صر ي ��وم �أم�س ،وبع ��د �ست ع�ش ��رة �ساعة من الر�ص ��د والمراقبة
ال�شدي ��دة للطرق ،والبق ��اء ما بين اليقظة والن ��وم ،نقلونا بحافلة تعمل
ب�صعوب ��ة� ،إلى مق ّر كتيبة مظل ّيي �شرطة « َونَك» .كانت دورتنا التدريب ّية
قد انتهت وح�ضرنا �إلى هذه الكتيبة لمتابعة خدمتنا الع�سكر ّية.
لحظ ��ة و�صولنا خطف ��ت �أب�صارنا �أ�ضواء الزين ��ة الجميلة المتلألئة
إداري للكتيبة بمنا�سبة الأ ّيام المباركة لع�شرة
التي ُع ّلقت على المبنى ال ّ
الفجر.
مع �إ�سف ��ار ال�صباح ،كان ّ
موظفو وعديد القاع ��دة يدخلون بالتدريج.
بالن�سبة �إلينا ،نحن الغرباء عن الأجواء الع�سكر ّية ،وال �س ّيما مح ّل خدمة
الخا�صة)� ،أثارت �إعجابنا تلك الأ ّبهة والوقار،
«ق ّوات المغاوير» (الق ّوات
ّ
الخا�صة.
والأج�سام المتنا�سقة ذات الع�ضالت المفتولة والبدالت
ّ
(((

((( بهمن :يوافق �شهر �شباط الميالدي.
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كان قد م ّر بع�ض الوقت على و�صولنا �إلى ّ
خط الجبهة ،حينما �صرخ
العري ��ف الحار�س« :قف! ت� ّأه ��ب! ق ّدم �سالح ��ك!» موج ًها نظر الجميع
ترجل
�إلى جهة غرفة خدمات مركز القيادة ،حيث تو ّقف جيب
ّ
ع�سكري ّ
توجه نحون ��ا .كان النقيب بط ��ول مترين تقري ًبا،
من ��ه رجل ما لب ��ث �أن ّ
تغم ��ر وجه ��ه ب�شا�شة ووقار ،ول ��ه حاجبان �س ��وداوان و�شاربان معتدالن
وكثيف ��ان .كان ي�ضع ّ
ويلف عنقه
لبا�سا مر ّق ًطاّ ،
نظارة �شم�س ّية ويرت ��دي ً
بمنديل من قما�ش مظل ٍة �أو �شبكة التمويه.
م�ضي
إرادي ،ح ّتى �إنّه بعد ّ
لفت �أنظار الأخوة وح ّدق ��وا فيه ب�شكل ال � ّ
ع� � ّدة �أ ّيام على وجودنا في المع�سكر واعتيادنا على الأجواء ،ظ ّل البحث
عن هوية هذا ال�شخ�ص �شغلنا وحديثنا.
كان ا�سم ��ه النقيب «محموديان» ،من �أبن ��اء منطقة مازندران ومن
عداد مغاوير القوة البحرية ،والذي على ما يبدوُ ،نقل �إلى كتيبة مظليي
ال�صف الأ ّول الذين اختبروا م ّر ٍات
ال�شرطة .كان مو�ضع ثقة جميع قادة
ّ
عدي ��دة �شجاعته وحنكته في العمل ّيات المتن ّوع ��ة� .شعر الإخوة بالفخر
لوجوده ��م ب�إم ��رة هذا القائد ،واندفع ��وا ُينفّذون �أوام ��ره بك ّل �إخال�ص
للمودة وال�صداقة التي بادرهم بها ،دون �أن ي�ساورهم خوف من ت�سل�سل
الرتب في الجي�ش.
كان ق ��د م�ضى عل ��ى و�صولنا �إلى المع�سكر ع� � ّدة �أ�شهر .وطوال هذه
الم� � ّدة كنّا نتع ّلم ف ��ي ك ّل يوم �أ�شي ��اء جديدة .في �أحد الأ ّي ��ام �شاع بين
الإخوة خبر حول مه ّمة جديدة في كرد�ستان .بع�ضنا لم ي�ص ّدق ،وبع�ضنا
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وجد في التح ّركات غير المعهودة التي حدثت م�ؤخّ ًرا� ،إ�شارة على � ّأن ما
و�صح ظنّهم ،فبعد م ّدة �أُبلغت المه ّمة الجديدة
يدور لي�س مج ّرد كالمّ .
ر�سم ًي ��ا و�أعلن مكت ��ب ال�سر ّية �أنّه جاهز ال�ستقب ��ال �أ�سماء المتط ّوعين.
وعزمت في نهاية الأمر على االلتحاق
رت ع ّدة �أ ّيام في هذا المو�ضوع
ف ّك ُ
ُ
ود ّون � ُ�ت ا�سمي .ولح�سن الح � ّ�ظ ،ت ّمت الموافقة عل ��ى �إر�سالي .وبعد �أن
عدت مج ّد ًدا �إلى الكتيبة.
عت العائلةُ ،
ذهبت في �إجازة ع ّدة �أ ّيام وو ّد ُ
ُ
كان ذل ��ك بعد ظهر يوم االثنينُ .ج ّهزن ��ا بالأ�سلحة والعتاد و�أكيا�س
وتوجهن ��ا �إلى المنطق ��ة مح ّملين
الن ��وم والذخي ��رة و�سائر المع� � ّداتّ ،
بنظرات الع�شق والحما�سة التي َو َّد َعنا بها الإخوة في الكتيبة .و�صلنا �إلى
«�س َن ْن َدج» مع طلوع ال�شم�س .وهناك �شرح العقيد «بهراميان» لنا
منطقة َ
وخا�صة في حفظ �أمن المنطقة.
الأهم ّية اال�ستراتيج ّية لموقع العمل ّيات ّ
لقد �أُر�سلنا �إلى «نو�سود» ،وهو مكان تنفيذ العمل ّية.
وخا�صة النقيب «محموديان»،
�أدخل خبر و�صول مظ ّليي ال�شرط ��ةّ ،
الوح�ش ��ة والخ ��وف على قل ��ب العد ّو ،فه ��و كان قد �أذاق الع ��د ّو �ضربات
قا�سية في المرات ال�سابقة التي �أُر�سل فيها �إلى هذه المنطقة.
�أم�ضين ��ا بق ّي ��ة النه ��ار ف ��ي �إن ��زال العت ��اد ونقل ��ه .وكان النقي ��ب
«محمودي ��ان» طيلة هذه الم� � ّدة يعمل معنا جن ًبا �إل ��ى جنب ،ويبذل ك ّل
و�سعه في م�ساعدة الإخوة و�إنجاح الأعمال.
وح ّددت المواقع .ا�ستقررنا �أنا و«فرزاد»
ُق ّ�سم الإخوة �إلى مجموعاتُ ،
و«يون�س» و«جواد» والعريف «بزمي» في �أحد المواقع.
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كان ��ت الت ّل ��ة التي ا�ستقررنا عليه ��ا م�شرفة على جمي ��ع الطرق وعلى
قرى «نو�سود» اال�ستراتيج ّية وعل ��ى �أمكنة تح ّرك وطرق �إمداد واتّ�صال
العنا�صر المعادية للثورة .كانت مه ّمة مجموعتنا ت�أمين الطرق وال�سيطرة
عليها ،ومنع العنا�صر المعادية من االتّ�صال بالقرى المجاورة.
�أ ّدى ا�ستقرارنا في «نو�سود» �إلى الح ّد من تح ّركات العد ّو و�إمداداته
بن�سب ��ة تزيد على  .60%واخت ّل توا�صلهم مع �أكثر من  16قرية في هذه
المنطق ��ة .وا�ستولى الذعر على ق ّواته؛ فاندفعوا �إلى اال�شتباك معنا ك ّل
ليل ��ة ب�شكل ّ
متقطع ،من ال�ساعة التا�سعة ح ّتى �أذان الفجر .وفي الليالي
الت ��ي كان يتخ ّل ��ف فيها �ضيوف ال�ش� ��ؤم ويطغى �سكون اللي ��ل ،كنّا ن�صل
الليل بالنهار في انتظار وتر ّقب ،ت�ضيق منه �صدورنا.
لكن هذه الأوقات الحرجة ل ��م ت�ؤ ّثر في تفاني النقيب «محموديان»
ّ
وعزمه .و�إن كنّا نحن نحر�س في الليلة �ساعتين �أو ثالث ،فهو كان يظ ّل
ً
م�ستيقظا الليل ب�أكمل ��ه؛ لي�ستريح فقط ثالث �أو �أربع �ساعات بعد طلوع
ال�شم� ��س .وبقين ��ا على هذا الح ��ال �إلى �أن كانت تلك الليل ��ة في �أوا�سط
�شهر فروردين من عام  61هـ� .ش .
ك ّن ��ا ق ��د تناولنا الع�شاء ،وان�شغ ��ل ك ّل منا بعمل ما« .ج ��واد» كعادته،
كان يم ��زح وي�ضحك� .سحب «فرزاد» �آخر نف� ��س من �سيجارته و�أطف�أها
�والذي لح�شوات الر�صا�ص
ف ��ي منف�ضة لل�سجائ ��ر�ُ ،صنعت من ظرف ف � ّ
م�ستعيدا في ك ّل
الف ��ارغ .و�أنا كن � ُ�ت �أت�صفّح دفت ��ر مذ ّكراتي ال�صغي ��ر،
ً
(((

(((

الموافق ل�شهر ني�سان .1982
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يبث ب�ل�ا تو ّقف ،فقط
ورق ��ة منه �صورة م ��ن الما�ضي .والمذي ��اع ،كان ّ
ليك�سر ال�سكون الذي يلفّنا!
توجه «جواد» نحوي ،وقال بلهجة
كانت ال�ساعة قد تجاوزت التا�سعةّ .
ممتزجة بال�سخرية:
«ي ��ا �أكب ��ر ...ال تنع� ��س! �أر�سل ��تَ �أبن ��اء النا� ��س �إل ��ى العم ��ل ،ون�سيتَ
نف�سك! عليك �أن ت�أخذ مكان يون�س!»
قم � ُ�ت من مكان ��ي
وحملت
م�سرعا .وخالل ثوان قليلة لب�س � ُ�ت ثيابي،
ُ
ً
اً
م�شغول بالمراقبة
وتوجهت �إلى موق ��ع الحرا�سة .كان يون� ��س
المعط ��ف ّ
�وي وقريب ،وق ��د ج ّهز
بمنته ��ى الد ّق ��ة ،الحتم ��ال ح ��دوث ا�شتب ��اك ق � ّ
عب ��وة تلفيزيون ّي ��ة و�ضعت في حوزت ��ه ،كما ق�ضت توجيه ��ات النقيب
«محمودي ��ان» .بع ��د توجيه التح ّية واالعتذار لأ ّن ��ي ت�أخّ رت ع ّدة دقائق،
وجل�ست على كي�س مل ��يء بالتراب
ت�س ّلم � ُ�ت ال�سالح وجعب ��ة الذخي ��رة،
ُ
ككر�سي.
ا�ستخدمناه
ّ
وتتو�سط
الت ّل ��ة التي ا�ستقررنا عليه ��ا ت�شبه قطعة ال�سك ��ر المك ّعبةّ ،
�سبعة مواقع للحرا�س ��ة موزّعة على �أطرافها تتو ّلى الدفاع عنها .وبينما
كن � ُ�ت �أحر� ��س المحيط بد ّقة وح ��ذر متناهيين� ،سطع فج� ��أة ،نور باهر
�أ�سف ��ل الموقع المجاور .كان �ضيا�ؤه بنف�سج � ّ�ي اللون مائلاً �إلى الأحمر،
�أ�ضاء المكان بر ّمته.
كانت تل ��ك هي المرة الأولى التي �أرى فيه ��ا انفجار قذيفة «الآر بي
(((

(((

الموجهة �ضد الأفراد.
م�صطلح
ّ
ع�سكري لنوع من العبوات ّ
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القوي يذهب ب�سمعي� .أ�سرع النقيب
جي» من هكذا م�سافة .كاد �صوتها ّ
«محموديان» بالخروج من موقعه ،واقترب منّي بحذر .كانت الأع�شاب
والنبات ��ات في مكان االنفج ��ار تحترق وت�ضيء ق�س ًما م ��ن الت ّلة� .أُع ِلن َْت
على الفور حالة الت� ّأهب واال�ستنفار ،وجمع النقيب الإخوة قائلاً :
«�أ ّيها الإخوة! لقد ح�ضر ال�ضيوف الذين انتظرناهم باك ًرا! كونوا
مطمئ ّني ��ن ب�أنّنا �سنق�ضي عليهم .ف�أنا ال �أتو ّقع � ّأي �ضعف �أو عجز من
�إخوان ��ي ال�شجع ��ان .ه� ��ؤالء ُيظ ِه ��رون �أ ّنه ��م �أقوياء وكث ��ر ،ولكنّهم في
الحقيقة لي�سوا ب�شيء».
ق�سم النقي ��ب محموديان الأفراد �إل ��ى ع ّدة مجموعات.
وف ��ي الأثرّ ،
وقت طويل ح ّتى بد�أ مهرجان النار! كانت ر�صا�صات القن�ص
ولم ِ
يم�ض ٌ
تطن مثل النحل المزعج ،وت�صفّر فوق ر�ؤو�سنا بال انقطاع.
ّ
خ ّم ��ن النقيب «محموديان» عديد �أف ��راد العد ّو بنحو � 200شخ�ص،
�شخ�صا .وهذا الأمر كان م�ستغرب ًا ج ًّدا،
�أ ّما نحن فلم يتجاوز عددنا ً 50
حي ��ث كان �أعداء الثورة يهاجموننا بمجموع ��ات �أقل من � 10أ�شخا�ص،
ومثل هذا الفارق الكبير في العدد يظهر مدى ح�سا�س ّية التلة ،و�أهميتها
بالن�سبة �إليهم .ولقد �أ�صبحت ال�سيطرة على ت ّلة «نو�سود» �أم ًرا م�صير ًّيا.
م ّر على بدء القتال نحو ال�ساعة ،والنيران تنهمر من ك ّل جهةُ .جرح
ع ��دد من الإخوة ،لكن لح�سن ّ
الحظ لم ي�ست�شهد �أحد منّا .كان النقيب
«محمودي ��ان» على ال ��دوام ،كالريح في حركته ،يتاب ��ع �إ�صدار الأوامر.
ت�صاع ��دت رماي ��ات العدو ،وو�صلت �إل ��ى الذروة ،و�أدركن ��ا � ّأن الأمر قد
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�ش ��ارف على النهاية! وفي ه ��ذه الأثناء كان عدد الجرح ��ى يتزايد وقد
ارتفع �أ ّول �شهيد.
ا�ستم� � ّر النقي ��ب «محموديان» برف ��ع معنو ّياتن ��ا بابت�سامته التي لم
تفارق �شفتيه لحظة واحدة ،وهو ما �أثار �إعجابنا .كان يتنقل بين الأخوة
بن�ش � ٍ
رفيع يكاد ال ُيت�ص ّور ،م�ؤ ّك ًدا على �إنجاز
�اط ال يعرف الكلل ،وبخُ ُل ��قٍ ٍ
المه ّمات واتّباع الأوامر:
«ثقوا �أ ّيها ال�شباب� ،أنّكم �إن نفّذتم ك ّل الأوامر بحذافيرها وثبتّم حتّى
الغد ،ف�إنّنا وبك ّل �إباء� ،سنط ّهر الموقع من جثث ه�ؤالء الأعداء ال َق َذ َرة».
كان ��ت قد م�ض ��ت قرابة ال�ساعتي ��ن على بدء القت ��ال ،عندما �أعطى
القائ ��د �أم� � ًرا ب�أن نكون في منته ��ى الد ّقة واالقت�صاد ف ��ي �إطالق النار؛
ك ��ي ال تنفد الذخيرة القليلة الت ��ي بحوزتنا .وهو بدوره كان يرمي طلقة
طلق ��ة بر�شا�ش ��ه الكال�شينكوف الذي ق ّدمته ال�شرط ��ة له هدية كتقدير
على مواقفه ال�شجاعة ِ
قد َامة.
والم َ
ا�ستمررنا على هذا الحال �إلى �أن ا�ستدعى النقيب محموديان عامل
الإ�ش ��ارة ،وطلب عبر الجهاز ق ّوات م�ساندة من المع�سكر .لكن الجواب
كان �أنّه ال ح ّل في الوقت الحا�ضر ،ب�سبب حلول الليل وعدم وجود ق ّوات
ت�أمين ّي ��ة عند الطرق ��ات؛ وكمائن العنا�صر المعادي ��ة للثورة على جميع
الطرق الرئي�سة.
كان النقي ��ب «محمودي ��ان» يعل ��م � ّأن جهاز الال�سلك � ّ�ي مرا َقب ،و� ّأن
العنا�ص ��ر الم�أج ��ورة ت�ست ��رق ال�سمع ،ومع ذل ��ك �أقدم على ه ��ذا الأمر
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يتبق من الق ّوات �سوى ثمانية جنود جرحى ،و�أنّه
العجيب ،و�أعلن �أنّه لم ّ
أي�ض ��ا و� ّأن العد ّو �إن هاجم الموق ��ع ،فلن يتم ّكن من
ه ��و نف�سه قد ُجرح � ً
الدفاع عنه! وعندما طلب المع�سكر منه ال�صمود ح ّتى ال�صباح لإر�سال
ق� � ّوات الم�سان ��دة ،ر ّد النقي ��ب محمودي ��ان ب�صوت غا�ض ��ب � ّإن الطعام
(الذخيرة) عل ��ى و�شك النفاد ،وال يمكن ال�صم ��ود ح ّتى ال�صباح بهذا
الع ��دد القليل م ��ن الجنود! ّثم ُقط ��ع االتّ�صال .كان ��ت المحادثات على
الال�سلكي تجري عادة بوا�سطة ال�شيفرة؛ لذا ف� ّإن كالمه �أوجد
الجه ��از
ّ
�ش� � ًّكا و�شبهة في قل ��ب العد ّو الذي لم يتم ّكن من �أن يعرف �إن كانت هذه
الم�س�ألة واق ًعا �صحيحة �أم ال.
�سالحا ً
ر�شا�شا ،وا�ستق ّر
في ه ��ذه اللحظة ،ا�ست ّل النقيب محموديان ً
أي�ضا �أن يبقى �إلى
في م ��كانٍ كان قد ح ّدده بنف�سه ،و�أمر عريف الموقع � ً
ٍ
كم�ساعد له.
جواره
تم ّدد العريف بجانبه على الفور ،و�أبلغ النقيب جميع الق ّوات بالتو ّقف
ع ��ن �إطالق النار ،ولي�س لأح ��د ا�ستخدام ال�سالح ما لم يطلق النار هو،
و�أنّه �سي ّتخذ �أ�ش ّد الإجراءات عند المخالفة.
عندما الحظ العد ّو �أنّنا ال نر ّد على نيرانه بالمثل ،تو ّقف عن �إطالق
النار� .ساد المكان �سكون مفاجئ .كان �سكو ًنا عميقًا وثقيلاً �إلى ح ّد � ّأن
أخف الأ�صوات كان ُي�سمع ب�شكل وا�ضح.
� ّ
كان ��ت العي ��ون ترقب المحي ��ط با�ضط ��راب ،والآذان بانتظار �سماع
تتح�س�س الزناد .اقتربت ال�ساعة من الثانية ع�شرة من
�صوت ،والأ�صابع ّ
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منت�ص ��ف الليل� .أر�س ��ل النقيب محموديان �إ�شارة ب� �� ّأن االنتظار �شارف
عل ��ى النهاية .م�ضى ربع �ساعة والو�ضع على م ��ا هو عليه ،وفج�أةً�ُ ،سمع
�ص ��وت خ�شخ�شة �ضعيفة .كان العمالء قد بد�ؤوا بالتح ّرك والتق ّدم ،ولم
وقت طويل ح ّتى الحت �أ�شباحهم الم�ش�ؤومة من بعيد.
ِ
يم�ض ٌ
كان ظ � ُّ�ن النقي ��ب «محمودي ��ان» في مح ّل ��ه .كان عددهم يزيد على
�شخ�صا .وهو �أ ّكد على العريف �أن ُيفهِ م الإخوة فر ًدا فر ًدا �أن تبقى
ً 150
حوا�سهم متيقّظة وال يغفلوا عنه ،و�أن ال ي�سمحوا للخوف �أن يت�س ّرب �إلى
ّ
قلوبه ��م ،و�أنّهم �إن التزموا بوقف �إطالق النار �إلى حين �إعطاء الإ�شارة
 ،ف�سوف يحتفظون يقينًا ب�أرواحهم �سالمة.
في ه ��ذه اللحظات ،كانت عنا�صر العد ّو تتق� � ّدم ببطء وهدوء لعبور
الفرعي ف ��ي الطرف المقاب ��ل .وكان
المم� � ّر الم�ش ��رف عل ��ى الطري ��ق
ّ
م�سحا كاملاً للموقع ،وح َّدد
النقي ��ب «محموديان» قد �أجرى قبل ذل ��ك ً
جميع المعابر ونقاط ال�ضعف التي يمكن �أن ي�ستغ ّلها العد ّو للنفاذ �إليه؛
ولذلك و�ضع رام ًيا ُي�شرف بد ّقة على ذلك المم ّر.
الع�سكري ،وكنّا نزداد
كنّا ُنثني في قلوبنا على ذكائه ودرايته وعلمه
ّ
�إيما ًنا ب�ضرورة تنفيذ �أوامره في ك ّل لحظة.
اقت ��رب العد ّو من المعب ��ر ،ولم يعد يف�صله عنّا �أكث ��ر من  60مت ًرا.
كان ��ت قلوبن ��ا تنب�ض ب�ش� � ّدة ،بانتظار الأم ��ر ب�إطالق الن ��ار ،وت�س�أل لم
التر ّيث والت�أخيرَ .ت َم َّلكنا القلق م ّما �ست�ؤول �إليه الأمور ،بينما كان النقيب
«محمودي ��ان» يحت�ض ��ن ر�شّ ا�شه ببرود وطم�أنينة ،وه ��و يح ّدق بد ّقة في
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المعبر� .أ�صبح الأع ��داء ظاهرين �أمام �أعيننا .ر�أيناهم يتق ّدمون زحفًا
فيتو ّقفون قليلاً ،و ُي� ِّؤمنون طريقه ��م ّثم يعاودون التق ّدم .تح ّركوا بحذر
رغ ��م �أ ّنه ��م كانوا �شب ��ه متيقّنين م ��ن � ّأن ق ّواتنا قد �أُبي ��دت .وما هي � اّإل
لحظ ��ات ح ّتى تمركز �أكثرهم في قلب المعبر ،وباتت الم�سافة الفا�صلة
بيننا ال تتجاوز الع�شرين مت ًرا.
ا�ستول ��ت علينا الرهب ��ة م ّما �ست�ؤول �إليه الأم ��ور� ،إلى �أن ك�سر �صوت
ر�شا� ��ش النقيب «محمودي ��ان» المد ّوي ف�ض ��اء ال�صمت .كانت هذه هي
الإ�شارة التي ننتظرها ،وانطلقنا نرميهم من ك ّل اتّجاه .كانوا ي�سقطون
ال�ضا ّرة تحت �سطوة المنجل.
على الأر�ض كما تت�ساقط الأع�شاب ّ
كان العري ��ف ُيب ّرد �سبطانة الر�شا�ش ب�ش ��كل دائم ،ك ّلما احم ّر لونها
من �ش� � ّدة الحرارة .بنا ًء على �أمر القائد ،كانت جميع النيران والقنابل
تتر ّك ��ز با ّتج ��اه النقط ��ة التي كان يرمي ه ��و عليها .وفي �أق ��ل من ع�شر
دقائ ��ق ،وقعت خ�سائر فادحة ف ��ي مجموعات العد ّو ،ل ��م يكن ب�إمكاننا
تحديد حجمها ،وال تحديد عدد من تبقّى والذ بالفرار.
بعد المعركة القا�سية التي خ�ضناها ،ا�ستمررنا في حرا�سة المنطقة
م ّدة �ساعة تقري ًبا� ،إل ��ى �أن طم�أننا النقيب «محموديان»« :عافاكم اهلل
�أ ّيها ال�شباب ،الم�س�ألة انتهت».
�شخ�صا.
خ ّمن النقيب محموديان عدد قتلى العد ّو بنحو � 60إلى 70
ً
وقد ا�ستغ ّل العمالء ظلمة الليل ،و�سحبوا معهم جثث قتالهم القذرة.
�شارفت م�أمور ّيتنا على االنتهاء ،وكما يقول الإخوة � ّإن «قطع الغيار»

57

رانلا ناجرهم

االحتياط ّية �ست�صل خالل �أ�سبوعين �أو ثالثة ،والتي لم تكن في الحقيقة
مزاحا «قطع
�سوى ق ّوات البديل التي �ستح ّل مح ّل الإخوة! وكنا ن�س ّميها ً
الغيار»!
بع ��د تل ��ك الملحمة الت ��ي ال تُن�سى ،حي ��ث ارتفع � 3شه ��داء ووقع 11
جريح ��ا ،لم يج ��ر�ؤ العد ّو على مهاجم ��ة الموقع ،وال ح ّت ��ى على �إطالق
ً
ر�صا�ص ��ة واحدة باتجاهنا� ،إلى �أن انته ��ت الم�أمورية .في اليوم الأخير
م ��ن م�أمور ّيتن ��ا� ،سمعن ��ا م�س� ��ؤول العنا�ص ��ر المعادي ��ة ُيه � ِّ�دد النقي ��ب
ٍ
ب�صوت حان ��قٍ ُيظهر ثقل الهزيمة
الال�سلكي
«محمودي ��ان» على جه ��از
ّ
التي لحقت بهم قائلاً « :لن �أن�سى هجوم تلك الليلة �أب ًدا ،وفي النهاية
�س�أنتقم!».
ج ��اء اليوم الذي انتهت فيه م�أمور ّيتن ��ا .وبعد ت�سليم الموقع وتقديم
النقيب «محموديان» تو�صياته الأكيدة �إلى القائد الجديد ،رجع الجميع
�إل ��ى طهران .ومنذ ذلك الحين ،ظ ّلت ذكرى تل ��ك الليلة الخالدة ماثلة
في �أذهاننا ،نذكرها بمنا�سبة ودون منا�سبة.
fff
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 ...بع ��د انتهاء خدمتي علم ��ت � ّأن النقيب محمودي ��ان قد خُ تم له
بال�شه ��ادة في �إحدى المعارك� ،ض ّد المعادي ��ن الأ�شرار للثورة ،تار ًكا
في قلوبنا � ًأ�سى وح�سر ًة لفق ��ده ،ورا�س ًما لنا طريق المريدين لنم�ضي
عليه.

كالوردة الحمراء

انت�صف النهار؛ كانت �شم�س الجنوب الخريف ّية ت�سطع ب�أ�ش ّعة ذهب ّية
هائجا ومتالط ًما ،بفعل
عل ��ى ال�صحراء التي ا�ستحالت �سما�ؤها بح� � ًرا ً
الأ�صوات المد ّوية النفجار القذائف المدفع ّية .لم تكن النيران الغزيرة
لد ّبابات العد ّو ور�شّ ا�شاته الآلية لتتو ّقف لحظ ًة واحدة .ومع ك ّل انفجار،
كان التراب والغبار والدخ ��ان يعانق ال�سماء ،ك�أفعى مجروحة وغا�ضبة
تلتف على نف�سه ��ا .كانت اللحظة لحظة الموت والحياة ،والزمان زمان
ّ
الع�شق واالنعتاق...
ليل ��ة �أم�س� ،أُنج ��زت المرحلة الثالثة م ��ن «عمل ّيات مح� � ّرم» ،وح ّرر
مجاهدو الإ�سالم بنجاح «مخفر الزبي ��دات» والمناطق المجاورة .ومع
ظلم ��ة ال�سحر ،ب ��د�أت ال�شاحن ��ات والج ّرافات بحفر الخن ��ادق ،لتوفير
تح�س ًبا لهجوم العد ّو.
مالذ �آمن للإخوة المجاهدين ّ
ج ��رى حف ��ر خندق امت� � ّد بمحاذاة الطري ��ق المع ّب ��دة ح ّتى «مخفر
الزبي ��دات» .وبق ��ي الق�سم الآخر م ��ن الطريق المتع ّرجة الت ��ي تقع �إلى
الجه ��ة الي�سرى من المخفر ،وتمت ّد با ّتج ��اه العراق �إلى الجناح الأيمن،
وتنته ��ي بالمرتفعات الم�شرفة على المنطقة ،حي ��ث كانت تقع مبا�شرة
تح ��ت نظر الع ��د ّو الذي ح�شد جميع قدراته وطاقات ��ه في هذه المنطقة
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اال�ستراتيج ّية� ،أملاً بال�سيطرة عليها وقلب الكفّة لم�صلحته.
ا�ستق� � ّر ر�أي القادة على �أن ير�سلوا عد ًدا م ��ن وحدات العمل ّيات �إلى
الخ ��ط الأمام � ّ�ي للح ّد من تق ّدم الع ��د ّو .كانت �سر ّي ��ة ال�شهيد «غفاري»
من كتيبة «�صاحب الزمان» التابعة لـ «لواء كربالء  - »25والتي �أُوكلت
مه ّمة قيادتها �إلى الأخ «علي غفاري»� -إحدى هذه الوحدات المنتخبة.
وكنت �أنا عن�ص ًرا في ق ّوات هذه ال�سر ّية.
ُ
كان ��ت مهمتنا التمو�ضع عل ��ى جوانب الطريق المع ّب ��د ،على م�سافة
 500مت ��ر �إلى الأمام من مخف ��ر الزبيدات .جمع الأخ «غف ��اري» �أفراد
الق ّوات المتبق ّي ��ة من المرحلة الأولى للعمل ّي ��ات ب�سرعة ،وكان عددهم
�شخ�صا .وبعد �أن �أتممنا اال�ستعداد ،تح ّركنا �إلى مكان
نحو � 20إلى 30
ً
�صباحا.
المه ّمة نحو ال�ساعة التا�سعة ً
ل ��دى و�صولنا �إلى المنطقة المذكورة ،تق ّدم �أحد قادة ق ّوات الجناح
الأيم ��ن ،وقال« :نريد عد ًدا من رماة قاذف ��ات الآر بي جي ،فليرافقني
أذنت من القائد الأخ «علي غفاري»
م ��ن يرغب ب�صيد الد ّبابات!» .ا�ست� ُ
وتح ّرك � ُ�ت فو ًرا مع ٍ
عدد م ��ن الإخوة من رماة «الآر بي جي» في ال�سر ّية.
ل ��م �أكن �أنظر خلفي خ�ل�ال ال�سير ،لك ��ن عندما قطعن ��ا م�سافة طويلة
لكن
معاوني لم يح�ض ��را.
ن�سب ًّي ��ا� ،أدرك � ُ�ت � ّأن اثنين من
انزعجت ج ًّداّ ،
ُ
ّ
الوقت كان قد فات وال جدوى من االنزعاج.
و ّف ��رت لن ��ا الت�ل�ال والمنخف�ض ��ات ومج ��اري الأنه ��ار الف�صلية في
المنطق ��ة موق ًع ��ا �آمنًا ي ِقينَا ني ��ران و�شظاي ��ا العد ّو المبا�ش ��رة� .أوقفنا
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ف�صلي �صغير يبع ��د م�سافة مئة �إلى مئتي
القائ ��د ف ��ي و�سط مجرى نهر
ّ
متر عن العد ّو وقال« :فليتفقّد الإخوة عتادهم ،والرامي الذي ال يكون
م�صحو ًبا بم�ساعديه فلن يكمل معنا!»
جبرت �أن �أبقى في ذلك المكان �إلى جانب �أخوة �آخرين .مع
وهكذا �أُ ُ
م�ض � ّ�ي ب�ضع دقائ ��ق كان �أحد الإخوة يعلن ا�ست�شه ��اد �أحد المجاهدين،
وف ��ي خالل ال�ساع ��ة �أو ال�ساعتي ��ن اللتي ��ن ق�ضيتهما هن ��اك ،ا�ست�شهد
العدي ��د م ّمن كانوا حولي .لم يعد لي ق ��درة وطاقة على البقاء في ذلك
المكان! وزاد من حرقتي ُبعدي عن «علي» و�سائر الإخوة .تح ّركت فو ًرا
وا�ستطعت رغم نيران العد ّو
نحو موقعنا م�ستعينًا بالت�ل�ال وال�سيارات،
ُ
الغزيرة� ،أن �أ�صل �إلى مكان الإخوة ب�سالم.
و�صلت �إلى مو�ضع ال�سر ّية وقد تملكتني وح�شة خف ّية .كانت �أطرافي
ُ
ترتج ��ف به ��دوء ،و�أن ��ا �أتمت ��م دون توق ��ف } :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ{ ،لع ّل ��ي �أغل ��ب �شيطاني الذي م ��ا ّ
انفك يو�سو� ��س لي .كان قد
إح�سا�س غريب ،لكن عندما نظرت �إلى مالمح «علي» المنيرة
باغتن ��ي �
ٌ
أحدا من خارج
والواثق ��ة،
خجلت من نف�سي و�سكن قلبي فو ًرا! ول ��و � ّأن � ً
ُ
لظن �أنّه من الق ّوات
الكتيب ��ة قد و�صل ت ًّوا ور�أى عل ًّيا في تلك الظروفّ ،
الوا�صل ��ة حدي ًثا �إلى المنطقة ،وم ��ا كان لي�ص ّدق � ًأبدا �أنّه منذ المرحلة
الأولى للعمل ّي ��ات وح ّتى الآن (المرحلة الثالثة) ،في حركة ون�شاط ولم
ي�سترح للحظة واحدة.
ا�ستقبلتن ��ي ابت�سامته ال ُم َر ِّحبة .فوجهه المبت�سم ومعنوياته العالية
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غ�س�ل�ا ك ّل التعب ع ��ن بدني .كان كعادت ��ه يتابع �أو�ض ��اع الق ّوات بروح
مرح ��ة .لم تك ��ن �آثار التعب والمل ��ل لتُرى � ًأبدا عل ��ى وجهه ،وهو يقف
ب ��ك ّل �شجاعة على الخ � ّ�ط الفا�صل بين الموت والحي ��اة ،ي�أمر ال�شباب
بالمقاوم ��ة .كان معظم �أفراد ال�سر ّية ق ��د �سقطوا بين �شهيد وجريح،
ول ��م يب ��ق معه �سوى ع ��دد قليل من �أف ��راد التعبئة ،يعاونون ��ه على �س ّد
الطريق على العد ّو.
أمامي لجي�ش الإيمان
كانت معركة ال ّدم �ض ّد ال�سيف! وفي ال�صف ال ّ
ثب ��ت «عل ��ي» ،كالجب ��ل فوق ت ��راب كان ُيزهر فيه ك ّل لحظ ��ة �شهيد مثل
�شجاع ��ا ،وتُغرِ ق
�شقائ ��ق النعم ��ان ،وف ��ي ك ّل �آن تخت ��رق ر�صا�ص� � ٌة قل ًبا
ً
جثما ًن ��ا بالدم .كان «علي» يقود ق ّواته نحو الن�صر ويحيي نفو�س الإخوة
ب�شجاعته التي ال نظير لها وبابت�سامته الخارقة.
كان قائ ��د الكتيبةِ ،ل َم ��ا عهده من «عل ��ي» و�أ�سلوبه ف ��ي القيادة ،قد
�أوكل �إلي ��ه �أكثر �أجنح ��ة العمل ّيات ح�سا�سية .وعل ��ى الرغم من �صعوبة
ه ��ذه المه ّمة ،ف� ّإن ال�سر ّي ��ة التي قادها ،وبالإ�ضاف ��ة �إلى ال�سيطرة على
مواقعه ��ا ،فقد ه ّب ��ت لم�ساعدة ال�سراي ��ا الأخرى من ��ذ المرحلة الأولى
للعمل ّيات.
أ�شخا�صا كث ًرا في مواقع مختلفة .كان اال�ضطراب والقلق
أيت �
لقد ر� ُ
ً
لكن «علي»
لي�ستول ��ي على �أ�ش ّدهم ق ّوة وب�سالة في مثل هك ��ذا لحظاتّ .
أحدا منهم .لم تكن لحظات العمل ّي ��ات الحرجة المليئة
ل ��م يكن ي�شب ��ه � ً
بالمخاط ��ر لت�ؤ ّثر في ال�سكينة التي ا�ستوطنت ��ه ،فكانت �شبيهة بلحظات
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و�ضعت
كنت
ُ
وج ��وده في الخطوط الخلفي ��ة .و�أنا على يقين من �أني ل ��و ُ
طبيعي.
يدي على قلبه لوجدته ينب�ض ب�شكل
ّ
كان ��ت �سيط ��رة العراق ّيين عل ��ى المرتفعات الم�شرف ��ة على الجناح
الأيم ��ن ،تجعلن ��ا تحت نظره ��م طيلة الوق ��ت ،وتُم ِّك ��ن مرا�صدهم من
مراقبتن ��ا والإ�شراف علينا ب�شكل كامل ،وتزويد بطاريات مدافع الهاون
ب�إحداث ّيات دقيقة.
تن�صب علينا بال انقطاع ،والقنّا�صة ا�ستفادوا من
كانت نيران العد ّو
ّ
الفر�صة وا�ستهدفوا الأخوة ،وكذلك قذائف «الآر بي جي» كانت ت�صفر
فوق ر�ؤو�سنا ،وتنفجر على جدران مخفر الزبيدات الخربة.
�سخّ ��ر الع ��د ّو ك ّل قواه ل ُينه ��ي المعركة قبل حلول اللي ��ل .وكان و�ضع
�سر ّيتنا �صع ًبا ج ًّدا وقد زاد الأمر �سو ًءا نفاد الماء والطعام.
بعد ّ
اطالع قائد الكتيب ��ة ال�شهيد «مزد�ستان» على الأو�ضاع ال�صعبة
اقت ��رح على الأخ «علي» عبر جهاز الال�سلك � ّ�ي�« :إذا تعبتم فتراجعوا!»،
لك ��ن «علي» �أج ��اب بقوة وثب ��ات كعادته« :اطمئ ��نّ  ...ال معن ��ى للتعب
في
لدين ��ا و�س ��وف �أبق ��ى في هذا الم ��كان حتّى �آخر قط ��رة دم ،وما دام ّ
رم ��قٌ من حياة لن �أتراجع �أب� � ًدا» .بهذه الكلمات ازدادت معنو ّيات قائد
الكتيبة و�شكره ب�سرور.
رجع �صداه يتر ّدد في قلب تلك الجبال ،كما
�إنّه
ٌ
لجواب �شجاع ال زال ْ
في �أذني.
جال�سا داخل �ش ��قٍّ عميقٍ � ،إلى جانب عام ��ل الإ�شارة والإ�سناد
كن � ُ�ت ً
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وع � ٍ
�دد من ال�شباب الآخري ��ن .جاء «علي» وجل�س عل ��ى �صخرة �صغيرة
بالق ��رب منّا وق ��ال�« :ألديك تم ��ر؟» ،قلت« :نعم! �إنّه ف ��ي الجعبة فوق
ظهري».
أي�ضا،
كنت قد �شعرت بالجوع � ً
عندما �أخرج علبة التم ��ر من الجعبة ُ
أي�ضا جائع ج ًّدا»� .أعطاني
فقلت له�« :أعطني علبة من
المك�سرات ف�أنا � ً
ّ
ممازحا:
علبة وب ��د�أت �آكل منها ،وه ��و م�شغو ٌل بفتح علبة التم ��ر ،وقال
ً
فقلت« :يا �أخي!
«بخي ��ل! �أتق�صد ه ��ذه العلبة التي ف�سدت ح ّباتها؟!»ُ ،
ه ��ذا التم ��ر بق ��ي م ��ن المرحل ��ة الأول ��ى للعمل ّي ��ات « ،ث ّم �ش ��رع بالأكل
واالبت�سامة الحلوة تعلو وجهه.
مترا�سا خلف ت ّلة �صغيرة،
فج�أة هتف �أحد الإخوة الذي كان قد اتّخذ
ً
على بعد متر �أو مترين �أمامنا« :علي! العراق ّيون يتراجعون».
ل ��م ُيح ّرك «علي» �ساكنًا ،و�أجاب وه ��و ي�أكل التمر بهدوء« :نعم هذا
وا�ضح! عندما يهبط الليل عادة ال يجر�ؤ العراق ّيون على التق ّدم ،ومن
ه ��ذه اللحظة �سوف يبد�ؤون بالفرار» .بدا وك�أنّه علم ك ّل �شيء م�سبقًا!
فمعنو ّياته العالية وتو ّكله على اهلل وقيادته ال�صحيحة واطمئنانه ،كانت
القوي الذي يلوذ به المجاهدون.
ال�سند ّ
الال�سلكي
غلب العط�ش الإخوة� ،إلى ح ّد �أنّه قام واتّ�صل عبر الجهاز
ّ
بقائ ��د الكتيبة طال ًبا بع�ض الم ��اءّ ،ثم عاود الجلو�س على تلك ال�صخرة
ال�صغيرة.
�شارف يوم امتحان «علي» و�إخوانه على نهايته .العد ّو يغادر المنطقة
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يائ�سا مط�أطئ الر�أ�س ذليلاً ،وال�شم�س ت�أفل ذاهبة لت�شهد على �شجاعة
ً
إلهي.
رجال اهلل وا�ستقامتهم للأجيال الآتية في المح�ضر ال ّ
نظن �أنّه تنتظرنا ،مع نهاية هذا اليوم ال�صعب والمليء بالعناء،
كنّا ّ
ا�ستراح ��ة ممزوجة بال�سرور والع ّزة .لك � ّ�ن نيران مدافع هاون العد ّو قد
ا�شت ّدت على الرغم من فرار ق ّواته .
ف ��ي تلك اللحظة ،ح�ضر الم ��اء .غالون ب�سعة  20ليت ًرا ،حمله عامل
�إ�ش ��ارة الكتيبة بم�ساعدة عدد من المجاهدي ��ن الآخرين ،وتح ّلق عدد
م ��ن الأخ ��وة حوله ل�ش ّدة عط�شه ��م� .أ ّما «عل ��ي» فا�ستغرق ف ��ي التفكير
به ��دوء دون اعتناء بم ��ا حوله .كانت ابت�سامة الن�ص ��ر قد تف ّتحت على
�شفتيه.
قمت من مكان ��ي ،واعتر�ضت على ازدحام ال�شباب على
�أ ّم ��ا �أنا فقد ُ
الم ��اء! فنيران الع ��د ّو كانت ت�شت ّد وفي ك ّل لحظ ��ة يحتمل وقوع الخطر.
وافقني «علي» وقال�« :أ ّيها ال�شباب! �إنّه محقّ  ،ال تتح ّلقوا حول الماء،
و�سوف ي�صلكم جمي ًعا».
م ��ا �إن همم � ُ�ت بالجلو� ��س ح ّت ��ى د ّوى �ص ��وت قذيفة ه ��اون �سقطت
أح�س�ست لحظ ًة � ّأن الخوذة الحديد ّية
بالقرب منّا ،على بعد ن�صف متر� .
ُ
خلعت الخوذة عن ر�أ�سي.
انغر�ست في ر�أ�سي ،ولم �أعد �أعي �شي ًئا حوليُ .
كان ��ت ّ
علي،
ملطخة بالدم .في تلك الأثن ��اء كان �صوت �أنين قد ا�ستولى ّ
وجدت � ّأن عينيه قد � ُأغلقتا ولم يعد
نظرت �إلى الخلف
ُ
�إنّه علي! .عندما ُ
يرى �شي ًئا ...
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الوهاج في
رح ��ل «عل ��ي غفاري» م ��ع غروب ال�شم� ��س؛ لي�شرق ن ��وره ّ
فجر القيامة .لقد ا�ستجاب لنداء }ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ { ،
وكنت �أعلم منذ البداي ��ةّ � ،أن اهلل تعالى لن
بيقي ��نٍ كاملٍ منذ البداي ��ةُ ،
ُيبق ��ي �أنينه وت�ض ّرعه في منت�صف الليالي دون �أجر� .إنّه لحقٌّ! ف� ّأي �أجرٍ
ح�سن قد ناله!
(((

fff

تُلف ��ت النظر قبو ُر باق ٍة من ال�شهداء ،داخل مقبرة �صامتة ،في قرية
«�آزاد �شه ��ر» في منطقة مازندران عل ��ى م�سافة من قرية «توران ُت ْرك»،
وقبيل الو�ص ��ول �إلى قرية «ت ��وران فار�س» .وعلى �شاه ��د �أحدها ُنق�شت
�وي ال�شهي ��د عل ��ي غف ��اري ،م ��كان ال�شهادة:
عب ��ارات ب�سيط ��ة« :التعب � ّ
مو�سيان» ...
وكذل ��ك ُنق�شت العبارات :جئ � َ�ت �إلى الدنيا وردة حم ��راء ،وكالوردة
الحمراء ع�شت وفي الدم الأحمر �سبحت� ...سوف نتابع طريقك الدامي.
م ��ا من �أحد يعلم تمام العل ��م ،قري ًبا كان �أم غري ًب ��اّ � ،أن �ساكن هذا
مقداما� ،صنع المجد في ك ّل مكانٍ من �ساحة
قائدا
القبر ال�صامت كان ً
ً
الحرب ،وال ي ��زال تراب الجبهة المق ّد�س يحت�ض ��ن �آثار قدميه ،ويبكي
دما في الليل والنهار ،ح�سر ًة على تلك الخطى.
ً

((( �سورة الفجر،الآية.28-27:

في السماءُ ..عقد القران

لم يكن الأم ��ن م�ستت ًبا في «كرد�ست ��ان» حين دخلتها في ربيع عام
1980م .للم�ساهمة في الأن�شطة الثقافية واالجتماعية.
ذهبت �إلى «�س َن ْن� � َدج» ،بادئ الأمر .ولكن بعد م ّد ٍة ق�صيرة �أر�سلوني
والتحقت بمق ّر الحر�س الواقع في المدينة،
فت عن نف�سي
ُ
�إلى «بانه»َ .ع َّر ُ
وبا�شرت العمل فو ًرا .لكنّي فهمت بعد ع ّدة �أ ّيام � ّأن الم�شكلة الأ�سا�س ّية،
ُ
ه ��ي حفظ �أم ��ن المدينة ،وما ل ��م يتحقّق الأمن ،فلن يك ��ون للن�شاطات
توجهت �إلى غرفة القيادة ،وبعد
الثقاف ّي ��ة واالجتماع ّية ت�أثي ٌر ُيذكر؛ لذا ّ
طلبت
اال�ستئ ��ذان من الأخ «خادمي» ،قائد الحر� ��س في منطقة «بانه»ُ ،
�صالحا.
موافقته على �أن �أكون في خدمته� ،إن ر�أى في ذلك
ً
تح� � ّدث معي الأخ «محمود خادمي» بوج � ٍ�ه ب�شو�ش .وبعد �سل�سلة من
الأ�سئل ��ة المختلفة� ،س�ألني «ما مقدار �شجاعتك؟ نحن في هذا المكان
بحاج ��ة �إلى الإخ ��وة ال�شجعان والم�ؤمني ��ن!» تفاج�أت ،ولم �أعلم بد ّقة
بم ��اذا �أجيب .قل � ُ�ت بنبرة هادئة�« :س ��وف �أبذل ك ّل و�سع ��ي ،و�إن قبلني
اهلل �س�أك ��ون حا�ض� � ًرا كي �أق� � ّدم روح ��ي الرخي�صة فدا ًء للإ�س�ل�ام» .ر ّد
(((

((( كرد�ستان :محافظة �إيرانية تقع في ال�شمال ال�شرقي للبالد معظم �سكانها من الم�سلمين الأكراد.
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خا�صة قائلاً « :لي�س ه ��ذا! �إنّ معيار اختياري
الأخ «خادم ��ي» بجاذبي ��ة ّ
ه ��و �أم ٌر �آخ ��ر! اذهب وقف في زاوية الغرفة ،و�س ��وف �أطلق الر�صا�ص
نحوك ،ف�إن كنتَ تملك �شجاعة وجر�أة الوقوف� ،أقبلك «.
بت كثي ًرا ،ف�أنا لم �أكن �أتو ّقع � ًأبدا هكذا ا�ستقبال.
تعج ُ
ّ
وم ��ع هذا ،وع�شقًا للخدمة في الحر�س ،والعتقادي ب� ّأن «خادمي» لن
ووقفت في المكان الذي ح ّدده .وم ّرت
يق ��دم على �إطالق النار ،ذهب � ُ�ت
ُ
أذني من �ش ّدة
لحظ ��ة لم �أ ِع ما الذي ح ��دث ،فقط
ُ
ا�ست�شعرت طنينًا في � ّ
أيت ثق ًبا ف ��ي حائط على بعد
�ص ��وت الطلقات! وعندما نظ � ُ
�رت حولي ر� ُ
ثالثين �سنتمت ًرا من مكان وقوفي.
الر�سمي
قال بعد دقائق« :لقد ُقبل ��ت .تعال في الغد ،وخذ اللبا�س
ّ
وتط ّوع زميلاً لنا في العمل».
لديَ .لم فعل ذلك؟
بداي� � ًة� ،أثارت هذه الم�س�ألة الكثير م ��ن الأ�سئلة ّ
وم ��اذا لو �أ�صابتني الطلقات؟ ماذا كان ليفعل؟ كانت مجاراتي له ته ّو ًرا
ثت بعد ذلك م ��ع بع�ض الإخوة الحر�س ،قالوا
م ّن ��ي  ...لكن عندما تح ّد ُ
�إ ّنه ��م جمي ًع ��ا اختيروا به ��ذه الطريقة ،و�أ ّن ��ه ال ينبغ ��ي �أن �أت�ضايق ،ل ّأن
ل� �ـ «محم ��ود» من الثقة بالنف� ��س والمهارة في �إطالق الن ��ار ما يجعله ال
�شاهدت بنف�سي
حق .ففي �إحدى الم ّرات،
يخطئ � ًأبدا .كان الإخوة على ّ
ُ
كي ��ف ا�ستط ��اع «محم ��ود» �أن يثقب �أنبو ًب ��ا بقيا�س  2مل ��م ،عن م�سافة
ع�شرة �أمتار ،من الطلقة الأولى.
على ك ّل حال ،بد� ُأت العمل �صباح اليوم التالي في دائرة اال�ستق�صاء،
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المتع ّلق ب�صور �أعداء الثورة ،و�أوكل لي الأخ «خادمي» م�س�ؤول ّية التع ّرف
�إلى �أولئك الأفراد .وكانت الأوامر ق�ضت ،ب�إيعازٍ من «خادمي» -عندما
ا�ستُرجع ��ت المدينة م ّر ًة ثاني ��ة من قبل مجاهدي الإ�س�ل�ام� -أن تُج َمع
�ص ��ور المطلوبي ��ن عند تفتي�ش البي ��وت لحفظها في �ألب ��وم� ،إ�ضاف ًة �إلى
جمع الأ�سلحة والعتاد.
وهك ��ذا تمكنّا خالل ع ّدة �أ�شهر ،من �إيج ��اد نحو  200قطعة �سالح،
والتع ّرف �إلى ع�شرات المطلوبين واعتقالهم .كان تكليفي �أن �أقوم بجمع
بالزي الم�س ّلح في
�ص ��ور جميع الأ�شخا�ص الذين �أخذوا لأنف�سهم �صو ًرا ّ
يتم التع ّرف �إليهم واعتقالهم الحقًا.
�ألبوم م�ستق ّل ،ح ّتى ّ
م�ضي الأيام .كان �أ�سلوب
كانت مح ّبتي لـ «محمود» تقوى وت�شت ّد مع ّ
قيادت ��ه للحر�س بنّا ًء وم�ؤ ّث ًرا ج ًّدا .فف ��ي الوقت الذي كانت ق ّوات �أعداء
الثورة ،المج ّهزة بكم ّيات كبيرة من الأ�سلحة المختلفة ،ت�ستبيح المدينة
ليلاً ،وتُخ�ضعها ل�سيطرتها -كان ��ت �شجاعة «محمود» وتدبيره وجر�أته
تُلق ��ي الرعب والرهبة في قلوبه ��م ،ح ّتى �إنّهم �أعلنوا ف ��ي بياناتهم عن
جائ ��زة لمن يتم ّكن من اغتياله .وعل ��ى الرغم من هذا ،لم تكن تم�ضي
ليل ��ة دون �أن يتج ّول متن ّك ًرا داخ ��ل المدينة .ومع ذلك كان ُيع ّد الخطط
لن�ص ��ب الكمائ ��ن وال�ضرب ��ات الهجوم ّي ��ة ،وينتظر الفر�ص ��ة المنا�سبة
لتنفيذه ��ا .وكن � ُ�ت قد �شاهدت ��ه م ّرات عدي ��دة يت�س ّلل خفي� � ًة �إلى باطن
الجبل ،برفقة مجموعة من المجاهدين؛ ليهجم على �أفراد «الكوملة»
(((

((( الحزب ال�شيوعي الكرد�ستاني.
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و«الحزب الديمقراطي» و ُينزِ ل بهم �ضربات قا�صمة.
كن � ُ�ت مع �سبعة من الإخ ��وة المجاهدين في خدمة «محمود» نرافقه
ليلاً نهارا .وك ّل واحد منّا كان لديه ذكريات كثيرة عنه .لكن وللأ�سف،
م�ضي
مع نهاية الم�أمور ّية غادر الإخوةُ ،
وبقيت معه و�شخ�ص �آخر .وبعد ّ
ع�ش ��ر �سنوات على تلك الأح ��داث ،ال ت�سعفني ذاكرتي على ا�ستعادة ك ّل
الوقائ ��ع .لكنّي م ��ا زلت قاد ًرا على تذكر حادث ��ة بو�ضوح ،ح�صلت قبيل
�شهادته.
الم�ضحيات يعملن
بالإ�ضاف ��ة �إلى الإخوة ،كانت هناك � 3أخ ��وات من
ّ
وكن ،بالإ�ضافة �إلى العم ��ل في الأمور التعليم ّية
في ع ��داد قوات الحر�سّ .
والتربو ّي ��ة ،وفي ق�سم جهاد البن ��اء في مدينة «بان ��ه» ،ي�صرفن ق�س ًما من
أي�ضا في تقديم الم�ساعدة للإخوة في الحر�س ،ويتو ّلين م�س�ؤولية
وقته � ّ�ن � ً
ال�سجين ��ات من الن�ساء .وفي �أحد الأ ّيام� ،إثر
ا�ستجواب وتفتي�ش ومراقبة ّ
إحداهن بجراح خطرة ،وقام «محمود» بنقلها �إلى
حادثة م�ؤلمة� ،أ�صيبت �
ّ
الم�ست�شف ��ى وهي بين الموت والحياة .كان ق ��د م ّر على وجود هذه الأخت
في مدينة «بانه» نحو �سنة .كانت من �أهل طهران والأن�شط بين الأخوات.
م�ضي ع� � ّدة �ساعات ع ��اد «محم ��ود» �إلى مق ّر ق� � ّوات الحر�س،
بع ��د ّ
ووجه ��ه م�ضط ��رب وحزين ،و�أعلن �شه ��ادة تلك الأخت ،وه ��و في حالة
عجيبة.
(((

(((

�أحد الأحزاب الكرد ّية.
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علي الذهاب �إلى مدينة
لم �أكن حا�ض ًرا في ذلك الموقف� ،إذ ت ّوجب ّ
«باخت ��ران» لإنجاز مه ّمة ،لكنّني �سمعت من الإخوة الذين كانوا هناك،
� ّأن «محمودا» �أ�ضاف بعد �إعالنه الخبر:
«�أ ّيها الإخوة! �أنا الآخر لن �أعي�ش بعد هذا ،ولع ّل اهلل �أراد �أن يعقد
قراننا في العالم الآخر».
ألت «محمو ًدا» في �أحد الأيام« :ل َم ال تتزوج؟» ف�أجاب:
�أذكر �أنّني �س� ُ
«حتّى الآن لم �أجد الزوجة التي �أريدها �أنا �أريد من تحذو حذوي في
ك ّل الأح ��وال ،حل ��و الحياة وم ّره ��ا ،حتّى �إنّني �أريده ��ا �أن تكون رفيقة
�سالح لي في ميدان القتال و�أن تعينني على هذا الطريق».
فهمت � ّأن «محم ��و ًدا» كان قد اختار لنف�سه
بعد تل ��ك الحادثة فقطُ ،
زوج ��ة الم�ستقبل ،غير � ّأن �إرادة اهلل �ش ��اءت �أن ُيحقّق «محمود» �أمنيته
في ذلك العالم .فبعد ع ّدة �أيام من �شهادة الأخت ،وقعت حادثة م�ؤلمة:
بمر�ض
ال�ساع ��ة الحادية ع�ش ��رة ليلاً � .أ�صي ��ب �أحد الإخ ��وة ٍ
كان ��ت ّ
�شدي � ٍ�د ولزم �أن ُينق ��ل �إلى الم�ست�شف ��ى .ت�ص ّدى «محم ��ود» لهذا العمل
بمرافق ��ة �أحد الأخ ��وة .وكانت الم�ست�شفى تبعد  5كل ��م ،والطريق �إليها
يم ّر بالمدينة.
ل ��م يكن قد م�ض ��ى على خروجهم ع� � ّدة دقائق ،ح ّتى م� � ّزق �سكون
اللي ��ل �صوت ر�شقات نارية متالحقة .ا�ستنف ��ر الإخوة وتح ّركوا با ّتجاه
ال�ص ��وت ،فوج ��دوا ال�س ّي ��ارة وق ��د توقّفت عن ��د مث ّلث ط ��رق ،بعد �أن
تع ّر�ض ��ت للهج ��وم من ث�ل�اث جه ��ات� .أ�سرع الإخ ��وة و�أخرج ��وا ج ّثة
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«محم ��ود» الغارق ��ة في الدم ،والمم ّزقة بطلق ��ات الر�صا�ص من داخل
بجراح بليغ ٍة .وفيما بعد
ال�س ّيارة؛ �أ ّما ال�شخ�صان الآخران فقد �أ�صيبا
ٍ
روى �أحدهما ما جرى:
ك ّن ��ا في الطري ��ق �إلى الم�ست�شف ��ى ،عندما تع ّر�ض ��ت ال�س ّيارة لهجوم
مفاجئ من ثالث جهات� .أُ�صبنا نحن االثنين بالر�صا�صات الأولى ،و�أُغمي
هب للمواجهة وقاوم حتّى �آخر
علين ��ا في �أر�ض ال�س ّيارةّ .
لكن «محمو ًدا» ّ
طلق ��ة .وعندما ر�أى �أفراد العد ّو جر�أ َة �سائق ال�س ّيارة و�شجاعته ،غافلين
عن �أ ّنه «محمود خادمي» ،قائد ق� � ّوات الحر�س (في المنطقة) ،اقتربوا
م ��ن ال�س ّيارة بع ��د �أن �أردوه �شهي ًدا .ولأجل �إطفاء نار غ�ضبهم وحقدهم،
ّ
ه�شموا وجهه ببندقية «ب .ب .ج» وابتعدوا عن المكان م�سرعين.
ا�س ُت�شه ��د «محمود خادمي» مع ت�شكّل خيوط الفجر .وبعد انت�شار
الخب ��ر� ،سادت المدين ��ة حالة عجيب ��ة� .أُقيمت الم�آت ��م وع ّمت حالة
الع ��زاء ب�سبب الفاجع ��ة� .شُ ّيع الجثمان الطاهر ف ��ي ذلك اليوم ،في
مرا�س ��م مهيب ��ة من مق ّر ق� � ّوات الحر�س �إلى الم�سج ��د الجامع حيث
و ّدعه المح ّبون.
رجع � ُ�ت �إلى المع�سكر بع ��د مرا�سم الت�شييع؛ ك ��ي �أ�ستريح قليلاً  .لم
ا�ستيقظت على �أ�ص ��وات و�ضجيج ،لأجد �أمام
تم� ِ��ض ع ّدة دقائ ��ق ،ح ّتى
ُ
ب ��اب المع�سكر ع� � ّدة ن�ساء و�أطف ��ال يبكون م�صابهم بحرق ��ة ،ويندبون
ال�شهيد خادمي.
�س�أل � ُ�ت �أحد الإخوة من ح ّرا�س المع�سكر ع ّم ��ا يجري ف�أجاب« :لقد
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كان ال�شهي ��د خادم ��ي يذه ��ب ليلاً �إلى قل ��ب المدين ��ة؛ ليتفقّد -مثل
م ��واله عل � ّ�ي -Qبي ��وت الفق ��راء والأيت ��ام ،و ُيق� � ّدم الطع ��ام ولوازم
العي�ش وحتّى الألعاب لأطفالهم!».

مسيح كردستان

منذ الأ ّيام الأولى لح�ضور «مح ّمد» في الجبهة الغربية للبالدُ ،جذب
تم�ض م ّدة ،ح ّتى �أوكلوا �إليه
�إليه الإخوة المجاهدين كالمغناطي�س .ولم ِ
قي ��ادة العمل ّيات على تلك الجبه ��ة ،والتخطيط لعدد كبير منها .وعكف
بم�ساع ��دة جمي ��ع رفاق �سالحه ،م ��ن �أمثال «كاظم ��ي»« ،كنج ��ى زاده»،
«�سعي ��د ك ��والب» ،وغيرهم ...على تطهير منطقة كرد�ستان ،وتحريرها
بب�سالة من يد �أعداء الثورة ،مح ّققًا انت�صارات باهرة.
وقت طوي� � ٌل ح ّت ��ى �سمح ��ت الحكوم ��ة الم�ؤقتة -
لك ��ن ،لم يم� ِ��ض ٌ
ب�سيا�ساتها المتوالية ،الت ��ي �ش ّكلت تارة ما �س ّمي ﺒ «هيئة ح�سن النية»،
ّ
وخططت ت ��ارة �أخرى لنزع �سالح الم�سلمين الأك ��راد -ب�إعادة �سيطرة
�أعداء الثورة على كرد�ستان.
في �إثر هذه الأحداث� ،سارع «مح ّمد» �إلى عر�ض ّ
خطة ت�شكيل ّ
منظم ِة
«الفدائيون الأكراد الم�سلمون»  ،على المجل�س الأعلى لحر�س الثورة،
المهجري ��ن وتنظي ��م �صفوفهم في
به ��دف توحي ��د الم�سلمين الأك ��راد ّ
(((

(((

((( هي �أ ّول حكومة ت�ش ّكلت بعد انت�صار الثورة الإ�سالمية.
((( البي�شمركة الكردية.
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مواجهة �أعداء الثورة ،المرتبطي ��ن باال�ستكبار .وقد �أُق ّرت هذه ّ
الخطة
بجه ��ود ومعاونة اثنين من �أع�ضاء مجل�س الث ��ورة :ال�شهيد المظلوم �آية
وحجة الإ�س�ل�ام والم�سلمين ال�شي ��خ رف�سنجاني ،و�أوكلت
اهلل به�شت ��يّ ،
م�س�ؤولي ��ة ت�شكيلها �إلى مح ّمد .وبت�شكيل هذه ّ
المنظمةّ ،تم الق�ضاء على
دعاي ��ات اال�ستكبار العالم � ّ�ي المخادعة ،وا�ستطاع «مح ّم ��د» بوا�سطتها
الق�ضاء على ّ
مخطط �إيجاد �إ�سرائيل ثانية في كرد�ستان.
رت �أنا وعد ٌد من الإخوة
بالتزام ��ن مع اندالع الحرب المفرو�ضة ،ق ّر ُ
«�س ْر ُبل ذهاب» .وبعد
نتوجه برفقة مح ّمد �إلى مدين ��ة َ
المجاهدي ��ن� ،أن ّ
مواجه ��ة �شديدة ،نجت المدينة من �سق � ٍ
حتمي ،بف�ضل ُح�سن قيادة
�وط ٍّ
«مح ّم ��داً» وجه ��ود الإخ ��وة وت�ضحياتهم� .أ�صي ��ب «مح ّم ��د» خالل تلك
العمل ّيات في يده و�أم�ضى فترة في الم�ست�شفى.
كان «مح ّم ��د» يتف ّق ��د �أح ��وال جمي ��ع الجبه ��ات ،وي�ستم ��ع �إلى كالم
المجاهدي ��ن ومطالبهم ،وي�سع ��ى �شخ�ص ًّيا في ح� � ّل م�شكالتهم .كانت
جميع حركاته و�سكناته اً
مثال ُيحتذى ،لجميع �أ�صدقائه ورفاقه.
الخا�صة عند ال�صالة والعبادة ،وحر�صه ال�شديد على
كان ��ت حاالته
ّ
التو�سل ،ودعاء كميل ،والب�سمة التي رافقت
الم�شاركة في مرا�سم دعاء ّ
وح ْ�س ُن ال�سل ��وك والإدارة
مح ّي ��اه في جمي ��ع لحظات الحي ��اة و�أحوالهاُ ،
والتدبي ��ر لم�ش ��كالت المنطق ��ة ف ��ي مواجه ��ة �أع ��داء الث ��ورة ،ومح ّبته
ال�شديدة للنا�س والفدائ ّيين الم�سلمين ،ك ّلها كانت �أنوا ًرا �ساطعة تظهر
لنا ولك ّل من كان يعرفه ،جوانب من �شخ�ص ّيته الرفيعة.
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بعد �أن ُق ّ�سمت ق ّوات حر�س الثورة على المناطق ،تو ّلى «مح ّمد» قيادة
المنطق ��ة ال�سابعة ،التي كانت ت�شم ��ل محافظات «همدان» و«باختران»
و«كرد�ست ��ان» و«�إي�ل�ام» .وعلى الفور ،طرح ت�أ�سي�س مق� � ّر للقيادة ُعرف
بمق ّر «حمزة �س ّيد ال�شهداء».
كان الم�س�ؤول ��ون يريدون من ��ه �أن يتو ّلى قيادة ه ��ذا المق ّر ،لكنّه لم
يقب ��ل .وفي النهاية ،وبعد �إ�صرار �شديد م ��ن قادة �آخرين ،قبل من�صب
نائ ��ب قائد المق ّر ،ليب ��د�أ ب�إنزال �ضرباته ال�صاعق ��ة ب�أعداء الثورة من
ذلك الخندق المق ّد�س.
الخا�ص» ،والذي
ومن �إبداعاته الأخرى ،كان ت�أ�سي�س لواء «ال�شهداء
ّ
لقي ترحي ًبا حا ًّرا من المجاهدين ،وحقّق نجاحات باهرة.
تم ّيز مح ّمد بروحه المت�سامحة و�صدره الوا�سع ،فكان يتح ّين الفر�ص
المنا�سبة لزيارة «الت ّوابي ��ن» المعتقلين ،المغ ّرر بهم في ال�سجون .كان
في تلك الليالي يجل�س بينهم بتوا�ضع وعظمة وي�ستمع �إلى كالمهم ب�صبر
ين�صت �إلى �شبهاتهم بروح �أخو ّية ،ويبقى ح ّتى وقت مت�أخر
وتح ّمل .كان
ُ
من اللي ��ل ،يبحث الم�سائ ��ل المختلفة .كان ي�صل اللي ��ل بالنهار ،وينام
مطمئن ،ح ّت ��ى �إنّه كان يرافقهم للريا�ضة ال�صباح ّية.
بينهم بثقة وبال
ّ
خا�صين دفعا
وق ��د بعثت �أعماله ف ��ي نفو�س «الت ّوابين» حما�س ��ة و�شو ًقا ّ
بالكثير منهم �إلى محاربة �أعداء الثورة واال�ست�شهاد في �سبيلها.
كان لأحد قادة الحر�س -وا�سمه «نا�صر كاظمي» ،والذي كان رفيق
جهاد مح ّمد وعا�شقًا له  -دو ٌر في عمل ّيات تطهير الطريق العام «بانه-
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�سرد�شت» .كانت هذه العمل ّيات على قدر كبير من الأهم ّية ،وقد ت�شاركا
في حمل �أعبائها الثقيلة.
عند بدء التق ّدم ،قال عد ٌد من المجاهدين للأخ كاظمي« :قل للأخ
بروج ��ردي نق�ًل�اً عنّا� ،أن ال يتح ّرك �أمام الإخ ��وة �إلى هذا الح ّد ،فمن
متوهج ومتو ّرد:
الممك ��ن �أن يتع ّر�ض للأذى»ّ .
لكن «مح ّمدا» قال بوجه ّ
«�إن كان هن ��اك م ��ن والي ��ة ،ف�أن ��ا م ��ن ل ��ه عليك ��م والي ��ة .ف�ل�ا تتع� � ّدوا
حدودكم �إلى هذا الح ّد!»
ا�ست�شه ��د العدي ��د م ��ن الق ��ادة من رف ��اق «مح ّم ��د» خ�ل�ال تطهير
الطرقات والمحاور ،ومواقع �أخرى لأع ��داء الثورة .وفي �إثر �شهادتهم،
تو ّل ��ى «مح ّمد» فو ًرا قي ��ادة عمل ّيات التطهير ،في مح ��و ٍر �صعب العبور؛
هو مح ��ور «بيران�شه ��ر� -سرد�شت» ،وقاتل خالل ه ��ذه العمل ّيات لحظة
بلحظة �إلى جوار المجاهدين.
يوما في �أحد المواق ��ع المحيطة بـ»�أرومية»  ،عندما
ك ّن ��ا قد نزلنا ً
َو َ�ص َلنا فج� ��أة ،خبر � ّأن طائ ��رة هليكوبتر تق ّل الأخ «بروج ��ردي» واثنين
م ��ن رفاق ��ه ،تو�شك عل ��ى ال�سق ��وط .تح ّركنا لأج ��ل تقدي ��م الم�ساعدة
له ��م ،وحينما و�صلن ��ا �إلى مكان الحادثُ ،ذ ِهل الجمي ��ع ِلما ر�أوه! كانت
الهليكوبت ��ر ّ
محطمة ،لك � ّ�ن ر ّبانها وبقية الر ّكاب �أحي ��اء .ورغم � ّأن قدم
«مح ّم ��د» اليمن ��ى العالق ��ة تحت ق�سم م ��ن هيكل الطائ ��رة ،قد ُك�سرت
و�سحقت لم يب ��د عليه االنزعاج ح ّتى بتقطيب حاجبي ��ه .حينها� ،أ�سرع
ُ
(((

((( مدينة �أرومية مركز محافظة اذريجان الغربية االيرانية
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ع ��د ٌد من �أهالي �إح ��دى القرى المجاورة نحوه الهثي ��ن ،بعدما ر�أوا من
م�سافة بعيدة الطائ ��رة ت�سقط ،وبا�شرنا جمي ًعا بتقديم الم�ساعدة .من
بي ��ن الأخوة الحر� ��س ،كان هن ��اك �أخ يجهد بق ّوة لي�سح ��ب قدم مح ّمد
المجروحة ،من تحت هيكل طائرة الهليكوبتر ،بم�ساعدة الأهالي الذين
توجه ه ��ذا الأخ �إلى النا�س وقال لهم
ه ّب ��وا بك ّل �إخال�ص لإنقاذ مح ّمدّ .
بمح ّبة ولك ��ن ب�صوت عال« :انتبهوا..ا�سحبوه به ��دوء .»..وعلى الرغم
م ��ن � ّأن �صراخه لم يطغ على العطف الذي ب ��دا منه تجاه الأهالي ،ف� ّإن
توجه �إليه
«مح ّم ��داً» -ال ��ذي كان في حال ��ة ال يح�سد عليها من الأل ��مّ -
قائلاً « :ل َم ال تت�ص ّرف مع النا�س ب�أخالق �إ�سالم ّية؟!».
وعندم ��ا كان ُيذك ��ر �أمام «مح ّمد» حديث عن �أح ��د الأخوة ،لم يكن
يلتف ��ت �إليه �أو يعير الأمر � ّأي اهتمام .و�إذا ا�ستاء �أحيا ًنا من �سماع �أمور
نظن
قيلت عن �أحد منهم ،كان ُير ّدد «الله ّم اغفر لنا» .في البداية ،كنّا ّ
لكن مح ّمدا بنظرته الجميلة ولحن كالمه
�أ ّن ��ه ا�ستاء من اغتيابهم ل ��هّ .
العذب كان يقول لنا�« :أنا منزعج من وقوع �أ�شخا�ص ج ّيدين على هذا
النح ��و في الغيبة والمع�صي ��ة ب�سببي� ،أنا الإن�سان عديم القيمة الذي
ال يكاد يبين».
يتح�س�س ج ًّدا من الكذب� .أذكر في �أحد الأ ّيام �أنّنا كنّا
كان «مح ّمد» ّ
ف ��ي مق ّر قيادة الحر�س في «مهاباد» ،نق ��ر�أ جمي ًعا «�إلهي عظم البالء»
بعد �أن �أقمنا �صالة الجمعة .وما �إن فرغنا ح ّتى فوجئنا به يقف ويلتفت
�إلى الإخوة قائلاً « :هل و�صلنا فعلاً �إلى المرحلة التي ح ّل بنا البالء؟
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ه ��ل فع�ًل�اً انقط ��ع �أملنا م ��ن ك ّل �شيء ونح ��ن نطلب الع ��ون من اهلل؟
علينا �أن ننتبه �أ ّيها الإخوة حتّى ال نقول كذبة واحدة والعياذ باهلل».
كان «بروج ��ردي» يف ّر دائ ًما من الأحادي ��ث ال�صحاف ّية والكاميرات
بعيدا عن المظاهر وال�ضو�ضاء،
التلفزيون ّية ،وكان يريد �أن ين�أى بنف�سه ً
و�أن يظ� � ّل مجه ��ول الذكر .كان دائ ًم ��ا يقول ب�إ�صرار« :ال ت�ص� � ّوروا عني
فيل ًما ،اذهبوا و�ص ّوروا ه�ؤالء الإخوة الذين يقاتلون».
ف ��ي �إحدى الم ّرات ،عن ��د تطهير محور «بان ��ه – �سرد�ش ��ت» ،و�أثناء
وج ��ه �أحد الم�ص ّوري ��ن كاميرته نحوه
وج ��وده في محافظ ��ة «�سرد�شت» ّ
و�أخ ��ذ ب�ضع ��ة م�شاهد له .لك ��ن «مح ّم ��دا» ذهب �إلي ��ه ،وبمنتهى الأدب
ا�ستعاد ذلك المقطع المتع ّلق به وم ّزقه .كان ُي ّ
حطم نف�سه الأ ّمارة ،وهو
كان حا�ض ًرا �أن ي�ؤ ّدي �أ ّية خدمة ويتح ّمل �أ ّية م�س�ؤولية من �أجل الإ�سالم.
بالن�سبة �إليه ،كان تو ّلي القيادة �أو ما دونها من المهام �س ّيان.
كان ل ��كالم «مح ّم ��د» ت�أثي ٌر خا� �ّ�ص؛ فالإخوة الذي ��ن �أنهكهم �ضغط
العمل كانوا ي�ستعيدون حيو ّيتهم بعد �أن يتح ّدثوا ع ّدة دقائق مع مح ّمد،
ويتوجه ��ون مج ّد ًدا �إل ��ى عملهمٍ ،
بقلوب حارة مل�ؤه ��ا الأمل� .أحيا ًنا كان
ّ
بع� ��ض الإخوة يختلقون الأعذار لأجل �أن يف ��وزوا بب�ضع دقائق معه؛ ع ّله
يفي�ض عليهم بما يحتاجونه من معنو ّيات.
كان مح ّم ��د مظهر الإيمان والتو ّكل عل ��ى اهلل تعالى واالعتماد عليه.
فت
ففي �إح ��دى الم ّرات وخالل عمل ّي ��ات «مطلع الفج ��ر» ،عندما ت�ش ّر ُ
بالخدمة في عداد ق ّواته ،وقعت حادثة نادرة:
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عندما تق� � ّرر تحرير معبر» كورك» ،تق ّدمنا لم�سافة كبيرة ،لكنّنا لم
نوفّق وللأ�سف ب�شكل كامل ،ل ّأن عد ًدا من الإخوة الذين كانوا يتح ّركون
باتّجاه ر�أ�س �أحد المرتفعات ،وقعوا خالل تق ّدمهم تحت مرمى النيران
العراق ّية وتو ّقفوا.
الال�سلكي،
ف ��و ًرا ،قام قائد المجموعة ب�إبالغ «مح ّم ��د» على الجهاز
ّ
ب�أ ّن ��ه يلزمهم ق� � ّوة م�ساندة .ف�أجاب ��ه قائلاً « :قاوموا ،و�ست�ص ��ل الق ّوات
تعجبنا من موقف ��ه لأنّنا لم نكن نملك
�سري ًع ��ا لم�ساعدتك ��م» .بالطب ��عّ ،
ق ّوة م�ساندة في (الميدان) ،ولم ند ِر على � ّأي �أ�سا�س قال هذا الكالم.
بع ��د م� � ّدة ،ج ��رى اال ّت�ص ��ال ثاني� � ًة ،ومج� � ّد ًدا ق ��ال «بروج ��ردي»
بطم�أنين ��ة« :قاوم ��وا و�ست�ص ��ل القوات» .ف ��ي الم ّرة الثالث ��ة ،ا�ستُ�شهد
عامل ا ّت�ص ��ال مجموعتنا ،و�صرخ قائد تل ��ك المجموعة بع�صبية« :ل َم
ال تر�سل ��ون الق ��وة؟» ،فتعالى من الجهة الأخ ��رى �صوت «مح ّمد» على
جه ��از الال�سلك � ّ�ي �أن« :قاوم ��وا ،فت�أت ��ي مالئك ��ة اهلل»ّ .ثم ه� � ّز قلوبنا
جمي ًعا بتالوته لآية} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ{ .
لم يكن «مح ّمد» يتظاهر � ًأبدا بح ّبه لل�شهادة ،لكن عندما كان ي�سمع
بخب ��ر �شه ��ادة �أح ��د �أ�صحابه �أو �أ�صدقائ ��ه كانت حاله تتب� � ّدل ومزاجه
يتغ ّير ،وترت�سم على وجهه عالمات تُظهِ ر بو�ضوح ع�شقه لل�شهادة.
م ��ن الذكري ��ات الجميلة التي ال زال ��ت �إلى الآن باقي ��ة في ذهني هي
(((

((( �سورة ف�صلت،الآية.30:
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الخا�صة ب�إعادة تحري ��ر محور «بانه �-سرد�ش ��ت» .لم يبقَ على بدء
تل ��ك
ّ
العمل ّي ��ات �س ��وى ب�ض ��ع �ساع ��ات ،وكنّا قد جل�سن ��ا مع «مح ّم ��د» في �أحد
الأمكن ��ة ،ب�صحبة الأخ «عياري»  -م�س� ��ؤول عمل ّيات الحر�س في «بانه» -
ال ��ذي تح ّدث ب�شوق ع ��ن منامه ليلة �أم�س ،حي ��ث ر�أى الأخ «عي ��اري» �أ ّنه
�سي�ست�شه ��د ف ��ي عمل ّي ��ات اليوم .فما كان م ��ن «مح ّم ��د» � اّإل �أن نه�ض من
مكان ��ه ب�شكل مفاجئ ورك�ض نح ��وه ،طال ًبا منه بحما�س ��ة و�شوق الفتين،
�أن ُيعي ��د ذكر المن ��ام ...تحقّقت الر�ؤيا وفي نف�س ذل ��ك اليوم ذاق «الأخ
�شهد ال�شهادة العذب.
عياري» َ
كان �صب ��ر «مح ّمد» وتح ّمله مثي ًرا للعجب .كيف ال ،ولم تكن الب�سمة
لتُمح ��ى عن وجه ��ه ،ح ّتى في الم�صائ ��ب والم�شكالت .فف ��ي اللحظات
الع�صيب ��ة للب�ل�اد ،و�ضغ ��وط الحرب الت ��ي ال ترحم ،وف ��ي الوقت الذي
كان ��ت فيه مدننا ت�سقط ،ويرتفع ال�شهداء القادة والأ�صدقاء ،كان يقف
�ود ٍ
ب�صم � ٍ
وثبات ،و�سط �ضع ��ف الكثيرين وعجزهم ع ��ن التح ّمل ،وكان
يقول بب�سمته المعهودة« :هذه ال�شهادات طبيع ّية و�ضرور ّية للثورة .ال
ينبغي �أن ي�ضطرب الإن�سان من هذه الأحداث».
في جعبتي ذكريات كثيرة ع ��ن روح ّية «مح ّمد» ،عن الثقة بالنف�س،
وال�شجاعة.
تق ��ع في «جوانرود» منطقة ت�س ّمى «زالن» ،تمت ّد على م�ساحة ثالثين
كيلومت� � ًرا .كانت ه ��ذه المنطق ��ة بالكامل تح ��ت �سيطرة ق ��وات �أعداء
الث ��ورة ،وكان ��ت عمدة ه ��ذه الق ّوات تت�ش ��كل من �أف � ٍ
�راد على خالف مع
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�أبناء المنطقة .وقد �أم ّدهم العراق بال�سالح لمحاربة نظام الجمهور ّية
الإ�سالم ّية.
في �إحدى الم� � ّرات ،بعث �أحدهم بر�سالة مفاده ��ا �أنّهم حا�ضرون
لين�ض ّموا �إلى منظ ّمة «الفدائي ��ون الم�سلمون»� ،شرط �أن يح�ضر �أحد
الم�س�ؤولي ��ن للتفاو� ��ض معهم .و�صل ��ت الر�سالة �إلى «مح ّم ��د» ،فطوى
بمنته ��ى الع ّزة  30كلم برفق ��ة عدد من الإخوة .ذه ��ب �إلى قلب قرية
تعج بق ّوات معادية للثورة ،وهو ال يحمل �سوى م�س ّد�س واحد� .أده�شهم
ّ
�صدق ��ه وتوا�ضع ��ه .كيف ال وهم يحمل ��ون نظرة مناق�ض ��ة عن ح ّرا�س
الإ�س�ل�ام وقادته ��م؟ �أ�شعره ��م موقفه بالخج ��ل ،فو�ضع ��وا �أ�سلحتهم
أر�ضا وا�ست�سلم ��وا ،والتحق �أكثرهم بمنظمة «الفدائ ّي ��ون الم�سلمون
� ً
الأكراد».
كان «بروج ��ردي» يمتل ��ك عقيد ًة را�سخة ال تتزلزل فيما يتع ّلق بعالم
الآخرة .وكان �أمله كبي ًرا ج ًّدا بف�ضل اهلل تعالى ،وعونه� .أذكر في �إحدى
الم ّرات � ّأن ً
نقا�شا فُتح في مق ّر عمل ّيات الجبهة الغربية ،عن �أحد محاور
العمل ّيات ،وما �إذا كانت العمل ّيات �ستنجز على ذلك المحور �أم ال؟
انق�ضت �ساعات من الليل وجميع العقول م�شغولة بدرا�سة الخريطة،
لكن دون الو�صول �إلى نتيجة� .أَخَ ذَ ْت «مح ّمدا» ،وهو ينظر �إلى الخريطة،
هب واق ًف ��ا و�أيقظ البق ّيةّ ،ثم قال بحزم« :يجب �أن
�إغف ��اءة .وبعد فترة ّ
تُنجز هذه العمل ّيات».
�س�أل ��ه الإخوة عن �سبب هذا الق ��رار المفاجئ ،لكنّه ل ��م يقل �شي ًئا.
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بنجاح كام ��لٍ  .وعندما بحثنا من جديد عن
وبالفع ��ل �أُنجزت العمل ّيات
ٍ
�سب ��ب ذل ��ك القرار� ،أج ��اب« :ال�شخ�ص ال ��ذي كان يج ��ب �أن ير�شدني
جاءني في المنام وقال :قوموا بهذه العمل ّيات»!
لم يكن «مح ّمد» يترك �ص�ل�اة الليل مطلقًا .وكان يعطي لهذا الأمر
�أهم ّية كبيرة.
ف ��ي �إحدى مراحل العمل ّيات التي كان مق� � ّر ًرا �أن تُنجز بالقرب من
«مهاباد»ُ ،عقدت جل�سة بم�شاركة عدد من المجاهدين وقادة المنطقة،
ُ�شن منه
ودار الحدي ��ث في تل ��ك الجل�سة حول تحديد المحور ال ��ذي �ست ّ
الهجمات.
امت� � ّد البحث ح ّتى ال�ساعة الحادية ع�ش ��رة ليلاً ،وكان ك ّل واحد من
أي�ضا.
الإخوة يعطي وجهة نظر ،لكنّنا لم ن�صل في النهاية �إلى نتيجة � ً
توج ��ه «مح ّمد» نح ��و القبلة بحالة عرفان ّية ودع ��ا بخ�ضوع� « :إلهي!
ّ
�أنت تعلم �أنّنا عاجزون ،و�أنّ عقولنا قا�صرة عن �أن نقوم ب� ّأي ٍ
فعل دون
عون ��ك ،و�أ ّنن ��ا من ��ذ البداية لم نكن من الم ّدعي ��ن� .إلهي! امنحنا �أنت
روح الفرج!».
َج َم� � َع الإخ ��وة الخريط ��ة ،ول ّأن الوقت كان مت�أخ ًرا ،ن ��ام الجميع .عند
الفج ��ر ،ا�ستيقظنا على تالوة الق ��ر�آن ب�صوت «مح ّم ��د»� .ص ّلينا ال�صبح،
كنت �أناوله
وبعد ذل ��ك ،طلب م ّني «مح ّمد» �أن �أُح�ضر الخريط ��ة .وبينما ُ
بدم ب � ٍ
«جل
�اردُ :
الخريط ��ة� ،س�أل � ُ�ت« :م ��ا ال ��ذي ح ��دث؟» ،قال «مح ّم ��د» ٍ
بنظ ��رك بد ّق ��ة عل ��ى الخريط ��ة وجِ � � ْد قري ��ة «ق ��ره داغ» .تج ّم ��ع الإخ ��وة
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وت�ساءلوا بده�شة« :ما هي هذه القرية قره داغ؟ فك ّرر طلبه» جِ ُدوا «قره
داغ» عل ��ى الفور .م�سحن ��ا الخريطة ب�أعينن ��ا ،لك ّننا لم نج ��د �شي ًئا� .ص ّلى
مح ّمد من جديد وتال القر�آنّ ،ثم قال« :اجلبوا الخريطة وابحثوا فيها».
فعلن ��ا ما قاله ،و ُوفّقنا في النهاية �إل ��ى �أن نجد قرية «قره داغ»�ُ .س ّر
«مح ّم ��د» كثي� � ًرا� .س�ألن ��اه والده�شة تعترين ��ا« :ما الأم ��ر �أ ّيه ��ا الحا ّج؟
ف�أجاب مبت�س ًما« :هذا هو ح ّل الق�ض ّية ،قوموا لنذهب».
�صبيح ��ة ذل ��ك اليومُ ،عق ��دت جل�سة في مق ّر حمزة (ف ��ي �أرومية)،
بم�شاركة �ض ّباط من قيادة الجي�ش ،وقائد الفرقة ،وقائد المق ّر .وعندما
خطته ،اعتبرها القادة ّ
�أو�ض ��ح «مح ّمد» في تلك الجل�سة جزئيات ّ
خط ًة
هت �أن ��ا وعدد من
توج ُ
ممت ��ازة وقبله ��ا الجميع .وبع ��د انتهاء الجل�س ��ةّ ،
الإخ ��وة �إليه ،بدافع من الف�ضول ،و�س�ألناه كيف �أع ّد هذه ّ
الخطة ،ونحن
ف ّكرنا ح ّتى �آخر الليل ،ولم ن�ستطع �أن ن�صل �إلى نتيجة.
�أج ��اب «مح ّم ��د»« :عندما نمن ��ا جمي ًع ��ا ،ا�ستيقظتُ �أنا بع ��د �ساعة،
وتو�سلتُ و�ص ّليتُ ركعتين ،وطلبتُ العون من اهلل .وبعد �أن نمت ثانية،
ّ
جاءن ��ي �ضاب ��ط في المنام وق ��ال :يا فالن لماذا تتو ّقف ��ون عن العمل
�إل ��ى ه ��ذا الح� � ّد؟ اذهبوا وا�ستول ��وا على «قره داغ « وهن ��اك (تجدون)
ح ّل ق�ضيتكم»..
ب�شع ��ره الأ�شقر الداكن ،ولحيته ال�شهباء .كان «مح ّمد» معروفًا بين
المجاهدي ��ن با�سم «م�سيح كرد�ست ��ان» ،و�إن كان بع�ضه ��م يعتبرونه �أ ًبا
لكرد�ست ��ان ،ف�إنّه في الحقيقة ،كان �أ ًبا لغ ��رب البالد ك ّلها .كيف ال وقد
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بكت عند ا�ست�شهاده جميع نواحي غرب البالد و�أقاليمها؟
لقد كان ��ت �إحدى الخ�صال البارزة لهذا العظي ��م موا�ساته للإخوة.
فعل ��ى الرغم من م�شاغله الكثيرة كان يجل�س ل�ساعات مع المجاهدين،
و ُي�صغي �إلى م�شاكلهم وهمومهم.
كثي� � ٌر م ��ن الأف ��راد كان ��وا يعق ��دون الع ��زم عل ��ى مغ ��ادرة منطقة
كرد�ست ��ان ،ب�سبب الم�شاكل الكثيرة فيه ��ا .لكنّهم كانوا ُيب ّدلون ر�أيهم
تمام ��ا ،و ُيق� � ّررون البق ��اء ف ��ي المنطقة ،بع ��د �أن يجل�س ��وا �إلى مح ّمد
ً
ويتح ّدثوا معه.
ف ��ي الأ ّيام الأخي ��رة التي اقترب فيه ��ا من ال�شه ��ادة ،كان «مح ّمد»
ي�سع ��ى ب�ش ّتى ال�سبل؛ ك ��ي يختار مكا ًن ��ا ال�ستقرار ل ��واء اال�ست�شهاد ّيين
فزت ب�شرف خدمته في م�سعاه ه ��ذا ،برفقة �أربعة �إخوة
الخا� �ّ�ص .وقد ُ
�آخرين.
توجهن ��ا ،للقيام به ��ذه المه ّم ��ة �إلى م ��كان جرى
ف ��ي �أح ��د الأ ّي ��ام ّ
الخا�ص .خ�ل�ال الطريق ،جل�س
ا�ستطالع ��ه من قبل ،ال�ستق ��رار اللواء
ّ
�أح ��د الإخوة �إلى جان ��ب «مح ّم ��د» يح ّدثه عن م�شاكل ��ه ،ومح ّمد ي�شرح
ل ��ه عن يوم القيامة ،و�أجر الجه ��اد وال�شهادة ،وت�ضحيات م�سلمي �صدر
الإ�سالم �إلى �أن و�صلن ��ا �إلى تقاطع طريق «مهاباد -نقده» ،عندها قلنا
ل ��ه« :ح ��ا ّج مح ّمد ،انتظرنا هنا ح ّت ��ى نذهب ون�ستطلع الم ��كان» ،لكنّه
لم يقبل.
ا�ضطررنا للموافقة على طلب ��ه مرافقتنا .وبعد �إ�صرار منّي ،ا�ستق ّر
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الر�أي على �أن ن�صعد ف ��ي �س ّيارة مج ّهزة بر�شّ ا�ش دو�شكا ،يرافقنا �أحد
الإخوة ،لنواكب �س ّيارته ون�ؤ ّمن حمايته طول الطريق.
تح ّركن ��ا ف ��ي المق ّدمة ،وا�ستق� � ّل الأخ «بروجردي» �س ّي ��ارة ع�سكر ّية
(جي ��ب) وراءنا برفقة ثالثة �إخ ��وة .لم يم ّر الكثير من الوقت ،ولم نكن
ق ��د ابتعدنا عنه ��م كثي ًرا ،عندم ��ا د ّوى فج�أة �صوت انفج ��ا ٍر رهيب من
الخل ��ف .عبرت �س ّيارته فوق لغم ،وقبل �أن ن�ص ��ل �إليهم ،كانوا قد نالوا
�أمنيتهم.
كان وجه «مح ّمد» الدامي ال زال مبت�س ًما ،وفي لحظ ٍة م ّر في خاطري
ورب الكعب ًة».
�أنّه قال« :فزتُ ّ
رب العالمين
والحمد هلل ّ

