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لطاملا ذكّرنا القائد الخامنئي} مبفاخر جبهتنا وكنوزها؛ وثقافة الحرب
وأعالم الخنادق؛ إذ يقول« :هذه الحرب كنز .فهل سنقدر عىل استخراج هذا
الكنز أم ال!؟ هذا هو ف ّننا (*)؛ أن نتمكّن من استخراج هذا الكنز ،فاإلمام
السجاد Qاستخرج كنز ساعات عاشوراء املعدودة؛ وكذلك اإلمام الباقر
واألمئة من بعده Rقد استخرجوا جواهر وكنوز من سبقهم ،وأجروا مثل
هذا النبع الف ّوار والذي ال زال جاريًا حتّى اآلن ،ولطاملا كان منشأً للخري يف
حياتنا ،ومل ّق ًنا للدروس وموقظًا لنا عىل الدوام ،ومذك ًرا دامئاً مبا يجب القيام
فكل واحد منا عندما يقرأ أي جمل ٍة من كلامت اإلمام
به .واآلن األمر كذلكّ .
الحسني Qالتي بقيت ووصلتنا؛ يستذكر ،ويشعر أنه يأخذ رو ًحا جديدة
ويتعلّ ُم كال ًما جدي ًدا»(.حديث الوالية؛ ج7؛ص)238
نقل ما يجري يف جبهات الحرب والدفاع املق ّدس والكشف عن
صحيح أ ّن َ
كنوزها يجب أن يكون وفق األسلوب العلمي؛ ابتغاء الدقة واألمانة التاريخية،
وأن يتّسم بصبغة األدب ويتّصل بفنون الرواية والكتابة؛ إلاّ أن ذلك ،يف أحيانٍ
كثرية ،قد ال يكفي؛ فال يتقيّد القل ُم بالفنون ..؛ فيجري مبا باحت به ألسنة
الشهود وذاكرة الرفاق ودموع اإلخوة واألهل وحرارة أشواقهم ،فعند حديث
الشهادة قد يعيا اللسان ويعج ُز القلم .وكام يف جبهة السيف؛ أيضً ا يف ساحة
متس الحاجة إىل الجهاد والصرب واألمل والتح ّمل وإىل الشهادة،
القلم واللسان؛ ّ
شهادة بيضاء؛ تبهر العيون وت ُ ِت ّم النور ولو كره الكافرون.
سبيل فتحه الله لتخليد خاصة عباده .والشهيد شاه ٌد عىل
إ ّن الشهادة ٌ
*  -إبداعنا ومهارتنا.
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عامل الناسوت .أما نحن فأموات العادات اليومية الدنيوية .وما أبسطنا حني
كل ما يُكتب
نظ ّن أنّنا قادرون عىل وصف الشاهدين عىل هذا العامل! ..فإ ّن ّ
أو يُقال عنهم ما هو إلاّ تذكرة تنري قلوبنا ،حيث ينزل كالربق عىل وجودنا
الغافل وينري الطريق يف الظلامت.
رس مركز املعارف للرتجمة أن يق ّدم هذا العمل ،ويكشف عن هذا الكنز،
ي ّ
“سالم عىل إبراهيم”؛ إصدا ٌر جديد ضمن سلسلة "سادة القافلة" التي تصدر
تبا ًعا يف مجموعة أدب الجبهة ،نضعه بني أيدي القراء ،وخاصة الشباب
الغيارى؛ ر ّواد الغد ،حاميل أمانة الشهداء.
يف الختام ،ال يسعنا إلاّ أن نشكر كل من ساهم يف ترجمة الكتاب وتحريره
وإخراجه بهذه الحلة؛ ونخص بالذكر املرتجمة :الدكتورة أميمة عليق؛ فريق
املراجعة والتحرير :السيدة نجوى املوسوي ،السيد ربيع أبو الحسن ،الحاج
عدنان حمود؛ واملخرج األخ عيل عليق.
ويبقى الشكر الجزيل لإلخوة؛ رفاق الشهيد هادي؛ املجهولني عندنا
واألعالم يف الساموات ،وكذلك الشكر لدار املعارف اإلسالمية الثقافية التي
أصدرت هذا الكتاب.
مركز املعارف للرتجمة

مقدمة الكتاب

ليس الكتاب الذي بني أيدينا ،ذكرى لشهيد بطل وحسب ،بل هو رشح
حال رجل ختم بطوالته وشجاعته ومروءته بالحصول عىل ميدالية الشهادة.
رص يتأثر الشباب بنامذج وضيعة يف املجاالت الرياضية والفنية،
يف ع ٍ
فيصادفهم عند كل خطوة يف طرقات الحياة املظلمة برئ ،وذئب يف ثوب
النعاج ،كام صادف يوسف الص ّديق ..،ميكن لإلطاللة عىل حياة "اإلبراهيميني"
أن تيضء مصباحاً يف الليايل املظلمة .فقد قال مرشدنا وقائدنا" :بهذه األنجم
ميكننا أن نجد الطريق".
إبراهيم ،الذي كان تلميذًا يف مدرسة الوالية ،قد أصبح أستاذا ً يف تعليم
اإلخالص والحب واإليثار؛ حني رشب من كأس الكوثر الصافية وصار سقّا ًء
للعطاىش.
مل يتعلّم السيطرة عىل نفسه وضبطها من "بوريا الويل" بل من مواله
عيلQ؛ وما أجمل سيامء الفت ّوة التي رسمها!
يذكر التاريخ ،وقبل ظهور اإلسالم ،فتًى من فارس سطَع بصفات الرجولة
والفت ّوة وح ّبه لوطنه ..وبعد ظهور اإلسالم ،ومن خالل تعلّمه دروساً أخرى
كالتضحية ،الطهارة ،النبل ،الصدق ،التديّن ،والشهادة ...التي نهلها من
أهل البيتR؛ جعل اسم الشباب يف بالده يلمع يف سامء الفضائل ،ودفع
األمم إىل االعرتاف بهذا األمر .وما الثورة اإلسالمية والدفاع املقدس إلاّ خري
دليل عىل ذلك.
وخاصة تحت
إ ّن املرور عىل أحوال الشباب والناشئة يف تلك املرحلة
ً
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قيادة املرشد صاحب الضمري الحي ،ال يشبه إلاّ النظر إىل بحر جميل .يُسرَ ُّ
وبعض آخر ،ال يكتفي بالنظر والتأمل
بعض بعظمته وبجامله الظاهري،
ٌ
ٌ
بل يلت ّذ بالتقدم خطوة إىل األمام ويبلل جسده باملاء .مجموعة أخرى ال
تكتفي بهذا ،بل تسلّم قلبها للبحر وتغوص إىل األعامق ،لتبحث يف القعر
وبني الصخور عن اللؤلؤ داخل األصداف.
والحق يقال ،ما أكرث الآللئ التي حصلنا عليها من بحر الدفاع املقدس،
والتي تح ّولت إىل كنز ال بديل عنه ،رفع رأس إيران واإلسالم الحبيب عالياً.
وكم من الآللئ ما زالت يف قعر البحر.
ومن لطف الله سبحانه وتعاىل ،أنه فتح أمامنا باب التع ّرف إىل درة من
هذه الدرر.
ما الذي فعلناه وما الذي علينا فعله؟ هل استطعنا أن نتخذ هؤالء
الرتابيني الذين يغبطهم امللكوتيون عىل إنسانيتهم ،قدوة لنا؟
شخص من دين مختلف وبالد أخرى ،متخفّياً وراء شكل
كيف يهج ُم
ٌ
ٍ
وبطوالت وهمية ،عىل جناح اإلعالم ليُ ِغ َري عىل قلب ودين الشباب
جذاب
ٍ
والناشئة؟!
مع أن الفسائل التي خلقتها أسود الجبهة والدفاع املق ّدس ،مغروسة يف
تراب الوالية؛ فهي قد ارتوت من الدمع الزالل ،دموع األمهات املدرارة يف
مجالس س ّيد الشهداء ،املمتزج مع الحليب الجاري يف دماء األبناء وعروقهم
منذ الطفولة ،وقد ُختم عىل قلوبها ـ قلوب الفسائل ـ حب العباس وعشق
أم السادات فاطمة.O
إن شبابنا وناشئتنا يسعون دوماً للبحث عن الخري وعن الخيرّ ين ،كام إ ّن
صدقهم وعشقهم ثابت ال يتزلزل .قد ينرث الغرباء عىل وجوههم غبارا ً ،لك ّن
"شهر مح ّرم واح ًدا" يكفي لتحويل بحرهم ووجدانهم إىل عواصف مقتلعاً

هو العشق
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جذور األعداء.
قد يكون الشاب طرياً ندياً لكن جذوره راسخة .يحتاج إىل إبراهيم يك
يعلق فأسه عىل يديه ويكرس صنم نفسه.
والتعريف بالشهيد
عىل كل حال .ما تكلمنا عنه هو موجة يف بحر،
ُ
تعريف بحفنة من هذا ِ
الحمل الكبري.
إبراهيم هادي
ٌ
*******
هذا الكتاب هو حصيلة أكرث من خمسني مقابلة مع عائلة وأصدقاء
ومحبّي هذا الشهيد الذين ق ّدموا خري مساعدة للمحرر يف إنجاز هذه
املجموعة القيّمة ،عىل الرغم من الصعوبة التي رافقت هذا األمر؛ أل ّن العثور
عىل األصدقاء املقربني للشهيد ملساعدتنا؛ بعد مرور هذه السنوات؛ كان
صعبًا؛ إذ ينىس ذهن اإلنسان الذكريات مع مرور الزمن .لذلك كان علينا
حف
البحث عن الذكريات مرة ثانية لدى األصدقاء املق ّربني عىل الرغم مماّ ّ
املوضوع من مشكالت خاصة؛ أل ّن هؤالء إ ّما قد استشهدوا أو يصعب الوصول
إليهم بسبب درجتهم العسكرية الحالية .ولوال لطف الله وعنايته يف تعريفنا
إىل أنصاره املخلصني ،ملا استطعنا إنهاء هذا العمل.
قال الشاعر (حافظ الشريازي) يوماً:
إىل منزل ليىل الطريق محفوف باملخاطر واملزالق
الرشط األول للذهاب إليه ،أن تكون مجنوناً
يف النهاية ،أو ّجه الكالم إىل أصدقائنا الشباب ،وأقول إنّنا لسنا يف صدد
صناعة أسطورة؛ أل ّن األساطري ال ميكن الوصول إليها .. .نحن نسعى لتقديم
عرفاء بال ضوضاء يعيشون بالقرب منا من دون أن يُعرفوا ،ولك ّنهم يفاجئوننا
بسلوكهم .إنّهم آيات من آيات الحق ،أثبتوا أنّه يف ظلامت آخر الزمان ميكن
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أن تكون عب ًدا وتعيش بأفضل طريقة.
أرى من واجبي أن أو ّجه الشكر إىل عائلة الشهيد إبراهيم هادي وأصدقائه
ورفاقه وكل من ساعدنا يف عملنا هذا .لذلك ،عربون شكر لألصدقاء ،ويك
نوث ّق القصص ،ذكرنا اسم كل را ٍو يف بداية كل قصة.
وأخ ًريا نشكر الله تعاىل عىل هذا التوفيق.
*******

1

لماذا إبراهيم هادي؟

كنت يف مسجد «أمني الدولة» يف طهران أصليّ املغرب
صيف العام 2007مُ ،
والعشاء .عشت حال ًة غريبة؛ كان معظم املصلني من العلامء والفضالء وأنا
ٌ
واقف يف الجهة اليمنى من الصف الثاين للجامعة .بعد صالة املغرب نظرتُ
حويل ،فتعجبت لرؤية املاء وقد أحاط باملكان حيث تقام صالة الجامعة.
وكأ ّن املسجد صار جزير ًة يف وسط بحر! فجأة وقف إمام الجامعة الذي كان
عجوزًا نوران ًيا بعاممة بيضاء وأدار وجهه إىل الناس وبدأ بالكالم .سألت الرجل
اصطف بالقرب م ّني :هل تعرف من هو إمام الجامعة؟
الذي
ّ
أجاب :إنه الشيخ «محمد حسني زاهد» ،وهو أستاذ الحاج «حق شناس»
والحاج «مجتهدي».
مبا أنّني سبق وسمعت عن مقام الشيخ «زاهد» وعظمته املعنويّة ،فقد
بكل دقة .ضمن حديثه عن بعض املسائل يف العرفان
رصت أستمع إليه ّ
واألخالق قال:
«أيّها األحبّاء ،أيّها األصدقاء ،يع ّدنا الناس أنّنا كبار علامء العرفان واألخالق،
ولكن يا رفاقي األعزاء ،إ ّن كبار العرفان العميل هم هؤالء» ،ثم حمل صورة
كبرية ،فوقفت قليلاً يك أرى بوضوح .كانت الصورة لشاب ذي لحية طويلة
قميصا ب ّن ًّيا .تأ ّملت الصورة بدقة؛ أنا أعرفه جي ًدا ،فقد رأيت صورته
يرتدي ً
مرا ًرا .مل أشُ ّك يف أنّه هو« ..إبراهيم»« ،إبراهيم هادي» .كان كالمه بالنسبة
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إ ّيل مدهشً ا؛ أن يقول الشيخ حسني زاهد -أستاذ العرفان واألخالق الذي
تتلمذ عىل يديه كثري من العلامء -هذا الكالم! وأنا يف هذه الحال تساءلت يف
نفيس :هل الشيخ زاهد..؟! لقد رحل عن هذه الدنيا منذ سنوات.
قفزت من نومي وأنا مضطرب .كانت الساعة الثالثة فج ًرا يف العرشين
من مرداد من العام  86هـ .ش .1املوافق للسابع والعرشين من رجب ذكرى
املبعث النبوي الرشيف .مل ّ
أشك يف أ ّن هذا الحلم رؤيا صادقة جعلت جسدي
يرتجف .أخذت ورقة وكتبت برسعة ما رأيت وما سمعت .مل أستطع النوم؛
جلت يف ذهني عىل الذكريات التي سمعتها عن «إبراهيم هادي».
ُ
*******
حدث يف اليوم األخري من شهر رمضان املبارك من العام 73هـ.ش.
[1994م ،].أن ذهبت مع أحد األصدقاء إىل مسجد الشهداء يك نرتافق مع
بعض شباب الجبهة القدامى إىل بيت الشهيد إبراهيم هادي للمشاركة يف
مراسم العزاء التي أقيمت مبناسبة وفاة والدته.
رشع الحاج «حسني الله كرم» يف الحديث عن الشهيد إبراهيم هادي،
وأخربنا عن ذكريات عجيبة عنه مل أسمع نظ ًريا لها يف أي وقت مىض.
لقد شغلتني الذكريات التي سمعتها سنني طويلة .مل أُص ّدق أن يسطّر
مجاهد هذا الك ّم من املالحم البطولية ويبقى مجهولاً إىل هذا الحد .واألعجب
من هذا أن يكون هو قد طلب من الله أن يبقى مفقو َد األثر ومجهولاً  ،ومع
مرور السنوات مل يُعرث عىل جثامنه وال خرب عنه.
*******
عيني،
ما زال يفصلنا عن أذان الصبح بعض الوقت ،لك ّن النوم ف ّر من ّ
أحببت كث ًريا أن أعرف ملاذا اعترب الشيخ زاهد إبراهي َم منوذ ًجا لألخالق العملية.
 11 -1آب من العام 2007م.
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يف اليوم التايل ،توجهت إىل مقربة «ابن بابويه» يف جنوب طهران وزرت
مرقد الشيخ محمد حسني زاهد .عندما رأيت صورته تأكّدت من الرؤيا التي
شاهدتها ،وأيقنت أيضً ا أنّه ال يجب البحث عن العرفاء يف الجبال أو يف غرف
«الخانقاه» 1الخادعة؛ بل هم ِم ّنا وموجودون بيننا.
يف ذلك اليوم بالتحديد قصدت أحد رفاق الشهيد هادي وحصلت منه
يل
عىل عناوين وأرقام هواتف أصدقاء الشهيد املق ّربني .لقد أخذت قراري :ع ّ
أن أتعرف أكرث وبشكل أكمل إىل إبراهيم؛ قد تكون هذه رسالة ح ّملني الله
إياها للتع ّرف إىل عباده املخلصني .نعم ،لقد ت ّم اختيار إبراهيم!
*******

 -1التكيّات /التكايا؛ أمكنة خاصة باملنقطعني عن الناس للعبادة ،موجودة عرب التاريخ وعند بعض املذاهب والفرق.

السرية الذاتية

فتح إبراهيم عينيه عىل هذا العامل يف األول من أرديبهشت من العام
 1336هـ .ش [ 21نيسان 1957م] .يف محلّة الشهيد «سعيدي» بالقرب من
ميدان 1خراسان .هو االبن الرابع لعائلته ،لكن عىل الرغم من ذلك كان والده
أب،
خاصا ،وهو أيضً ا كان يق ّدر مكانة والده ّ
املشهدي يحبّه حبًّا ًّ
حق التقديرٌ .
كان عمله ب ّقالاً  ،استطاع تربية أوالده عىل أفضل نحو.
ذاق إبراهيم طعم اليتم يف مطلع نشأته ،األمر الذي دفعه إىل خوض
غامر الحياة كالرجال العظام ،فبدأ العمل إىل جانب دراسته .أنهى املرحلة
االبتدائية يف مدرسة «طالقاين» واملرحلة الثانوية يف مدرستي «أبو ريحان»
و«كريم خان زند» ،واستطاع الحصول عىل الشهادة الثانوية يف فرع األدب.
منذ األشهر األخرية للمرحلة الثانوية بدأ مبطالعاته غري املدرسية .وقد كان
لحضور إبراهيم يف لجنة شباب «الوحدة اإلسالمية» والتتلمذ عىل يد أساتذة
قل
كالعلاّ مة الجعفري ،األثر الكبري يف نضوج شخصيته .كام أظهر شجاعة ّ
2
نظريها يف مرحلة انتصار الثورة .إىل جانب دراسته ،كان يعمل يف بازار
طهران ،وبعد انتصار الثورة انتقل إىل منظمة الرتبية البدنية (منظمة رعاية
الشباب) ،ومن بعدها إىل الرتبية والتعليم حيث بدأ عمله معلّماً مض ّحيًا يف
 -1ساحة.
 -2سوق.

 22ســــــالمٌ على إبراهيم

تعليم وتربية أبناء هذا الوطن.
كان رياض ًّيا؛ بدأ برياضة الفت ّوات؛ أي الرياضة الرتاثية اإليرانية .كام كان
ماه ًرا يف الكرة الطائرة واملصارعة ومل يكن يرتاجع يف أي ميدان من امليادين،
بل يقف برجولة دو ًما .هذه الرجولة التي ظهرت بوضوح يف االرتفاعات
الباسقة الباردة لـ«بازي دراز» و«جيالن غرب» كام يف سهول الجنوب الحارقة.
ما زالت بطوالته تتداعى يف أذهان رفاق السالح القدامى .يف معركة «والفجر
التمهيدية» ،قاوم م ّدة خمسة أيام مع شباب كتيبة «كميل» و«حنظلة» يف
قنوات «فكة» .ومل يستسلموا إىل أن كان يوم  22بهمن من العام  61هـ.ش.
[ 11شباط 1983م] عندما أُرسل من تبقى من الشباب إىل الخطوط الخلفية،
وبقي إبراهيم وحي ًدا ،ورافق الله لوحده ومل يره أحد منذ ذلك الوقت ،فبقي
مجهول املصري كام أراد دو ًما من الله ،وما أجمل صفة «مفقود األثر»! صفة
من صفات أحباب الله.
*******

حمبة األب

رضا هادي  -أخو الشهيد
كنا نعيش يف بيت صغري مستأجر بالقرب من ميدان خراسان يف طهران.
إنها األيام األوىل من شهر أرديبهشت من العام  36هـ.ش [نيسان 1957م].
دائم عىل الصبي الذي
منذ أيام والفرح باد عىل وجه أيب .كان يف حالة شك ٍر ٍ
رزقه الله إيّاه يف مطلع هذا الشهر.
عىل الرغم من أنّنا يف البيت ثالثة ذكور وفتاة ،إلاّ أ ّن أيب كان فر ًحا ج ًّدا
بهذا املولود الجديد .ويف الحقيقة كان معه حق ،فالطفل كان لطيفًا ج ًّدا.
اختار له اسم «إبراهيم» ،عىل اسم النبي الذي كان مظه ًرا للصرب والبطولة
والتوكل والتوحيد .إنه بالفعل اسم الئق به.
كلام جاء األقرباء لزيارتنا ،قالوا أليب« :يا سيد حسني ،لديك ثالثة أوالد
آخرين ،ملاذا ت ُظهر كل هذه السعادة بهذا الطفل؟».
كان أيب يجيبهم بهدوء خاص« :إن لهذا الطفل شأنًا عجي ًبا! أنا متأكد من
أنّه سيكون عب ًدا صال ًحا لله ،أنا متيقن من أ ّن إبراهيم سيخلّد اسمي» .وكان
معه حق.
كانت محبة والدنا إلبراهيم عجيبة ،ال توصف .عىل الرغم من أ ّن الله قد

 24ســــــالمٌ على إبراهيم

رزق عائلتنا بعده فتا ًة وصب ًّيا ،لكن مل تنقص محبة والدنا إلبراهيم قيد أمنلة.

يف املرحلة االبتدائية ،ارتاد إبراهيم مدرسة «طالقاين» يف شارع «زيبا».
كانت له أخالق خاصة .يف تلك املرحلة ،مل يكن يرتك صالته أب ًدا قال م ّرة ألحد
أصدقائه« :إ ّن أيب رجل مدهش ،لقد رأى اإلمام املهدي مرات عدة يف منامه،
يف إحدى املرات كان يتمنى كث ًريا الذهاب إىل كربالء فرأى يف منامه أبا الفضل
العباس(ع) حيث جاء لرؤيته والحديث معه».
يف السنة األخرية من املرحلة االبتدائية قال لرفاقه:

«يقول أيب :إ ّن الس ّيد الخميني الذي أبعده الشاه منذ سنوات ،هو إنسان
جيد ،ويقول إ ّن كالمه هو كالم اإلمام املهدي| وعىل الجميع إطاعته».
قال رفاقه يومها« :إبراهيم ،ال تك ّرر هذا الكالم أب ًدا .إذا عرف الناظر،
يطردك من املدرسة».
قد يكون سامع هذا الكالم بالنسبة إىل رفاق إبراهيم أم ًرا عجيبًا يومها،
لك ّنه كان يؤمن كث ًريا مبا يقوله أبوه.
*******

الرزق احلالل

أخت الشهيد
يف الحقيقة ،كان أيب إنسانًا تقيًّا ،كان من أهل املسجد ومجالس العزاء،
وكان يويل الرزق الحالل أهمية خاصة ،وكان يعرف قول الرسول األكرم:
«العبادة عرشة أجزاء تسعة أجزاء يف طلب الحالل».1
لذلك ،حني آذاه عدد من ال ُرعاع واألوباش يف منطقة «أمري آباد» ومنعوه
من كسب الرزق الحالل ،اضطر إىل بيع الدكان الذي ورثه عن أبيه والذهاب إىل
معمل للسكر والعمل ليلاً ونها ًرا أمام الفرن ،إىل أن استطاع رشاء منزل صغري.
قال إبراهيم مرا ًرا إ ّن سبب تربية أيب ألبناء صالحني ما هو إلاّ نتيجة
املصاعب التي عاناها يف سبيل كسب الرزق الحالل .وكان كلّام تذكر طفولته
قال« :كان أيب يساعدين ألحفظ القرآن ،ويصطحبني دو ًما معه إىل املسجد .ك ّنا
نذهب إىل مسجد الحي أو إىل مسجد الحاج «عبد النبي النوري» ،بعد تقاطع
«رستششمه» حيث كانت هيئة« 2عيل األصغر ،»Qوكان أليب فخر الخدمة
يف هذه الهيئة».
*******
 -1بحار األنوار ،العلاّ مة املجليس ،ج  ،100ص ،9ح.37

 -2هيئة أو لجنة مه ّمتها إقامة مجالس العزاء ،واملرايث واملدائح مبناسبات شهادات األمئّة ووالداتهم .R
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يف أحد األيام األخرية من املرحلة االبتدائية ،قام إبراهيم بعملٍ أغضب أيب.
فقال له« :إبراهيم ،اخرج وال ترجع حتّى املساء»!
خرج إبراهيم ومل يعد حتّى املساء .وكان الجميع قلقًا عليه وخاصة يف ما
يتعلق بطعام الغداء ،لكنه مل يخالف كلمة والده .يف املساء ،رجع وحني دخل
البيت سلّم بكل أدب .سألته فو ًرا« :ماذا تناولت وقت الغداء يا أخي؟» ،وكان
أيب يظهر عدم رضاه حتّى اآلن ،لكنه وقف ينتظر جواب إبراهيم.
قال إبراهيم بكل هدوء« :كنت أميش يف الشارع ،فرأيت امرأة عجوزًا
ومعها كثري من األغراض وال تعرف كيف تنقلها إىل بيتها ،فساعدتها .شكرتني
رصت كث ًريا فأخذتها ألنّني متأكّد
كث ًريا وأعطتني  5رياالت ،مل أقبل؛ لكنها أ ّ
من أنّها رزق حالل ،فقد تعبت يف تحصيله .عند الظهر ،اشرتيت بذلك املال
خب ًزا وتناولته».
حني سمع أيب كالمه ،علت وجهه ابتسامة رىض وكان سعي ًدا؛ أل ّن ابنه قد
تعلّم درس أبيه عىل أكمل وجه ،فقد أعطى الرزق الحالل األهمية الالزمة.
كانت صداقة أيب مع إبراهيم أكرث من عالقة تقليدية ،ظهرت مثرتها
واضحة يف منو شخصية االبن .لكن عالقة الصداقة هذه مل تستمر طويلاً .
كان إبراهيم ياف ًعا حني فق َد الحس الطيب لحامية األب ،وعند غروب
حزين ،شعر بظالل اليتم الثقيلة تظلّل رأسه .بعد ذلك أكمل الحياة كالرجال
الكبار.
نصحه أكرث أصدقائنا باالهتامم بالرياضة ،وقد اقتنع بهذا األمر.
*******

الرياضة الرتاثية

إيرج كرايي ،محمد زاهدي ،نارص كدخدا.
خالل السنوات األوىل من املرحلة الثانوية ،تع ّرف إبراهيم إىل الرياضة
الرتاثية اإليرانية ،حيث كان يذهب ليلاً إىل نادي («روزخانه» الحاج حسن).
مخلصا.
كان الحاج «حسن توكل» ،املعروف بالحاج «حسن النجار» ،عارفًا
ً
كان لديه «روزخانه» مقابل مدرسة «أبو ريحان» حيث صار إبراهيم أحد
رواد هذا املكان الريايض واملعنوي.
كان الحاج حسن يبدأ التامرين الرياضية بعدد من اآليات القرآنية ،ثم
يذكر حديثًا ويرتجمه .يف معظم الليايل ،كان يرسل إبراهيم إىل وسط الحلبة،
حيث يدور ويقرأ سورة قرآنية أو دعاء التوسل أو أشعا ًرا يف أهل البيتR
فيساعد املرشد بهذه الطريقة .من األعامل املهمة التي كانت تقوم بها هذه
املجموعة ،أنه حني يطول وقت الرياضة إىل أذان املغرب كان الشباب يتوقفون
عن التامرين ويصلّون املغرب جامعة خلف الحاج حسن وسط الحلبة .هكذا،
ومنذ ذلك الوقت؛ أي قبل انتصار الثورة ،كان الشيخ حسن يعطي الشباب
درسا يف اإلميان واألخالق إىل جانب الرياضة.
ً
ال أنىس ما حصل يف إحدى الليايل؛ كان الشباب يرتدون مالبسهم ويو ّدع
بعضهم بعضً ا ،وإذا برجل مضطرب يدخل وهو يحتضن طفلاً شاحب الوجه
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وقال بصوت مرتجف« :ساعدين يا حاج حسن ،ابني مريض ،فقد األطباء
األمل! وسأخرس ابني ،ليس لدي مكان أذهب إليه ،لكنني أؤمن ب َنف َِسكم،
أقسم عليك بالله أن تدعو له .»..ثم أخذ بالبكاء...
وقف إبراهيم وقال« :غيرّ وا مالبسكم وانزلوا إىل الحلبة» ،ووقف هو يف
الوسط .أذكر ليلتها أن إبراهيم وخالل دورة يف الحلبة قرأ دعاء التوسل مع
الشبان ،ثم دعوا بكل حرقة لذلك الطفل وكان والده يجلس يف الزاوية يبيك
وهو يحتضنه.
بعد أسبوع أو أسبوعني ،قال الحاج حسن للشباب حني أنهوا الرياضة:
«أنتم مدعوون نهار الجمعة إىل الغداء» .سألته بتعجب« :إىل أين؟!»؛ قال:
«دعاكم ذلك الرجل الذي جاء مع طفله املريض» ،ثم أكمل« :لقد شفي ابنه
وأبلغه الطبيب أن حالته قد تحسنت ولذلك دعا الجميع إىل الغداء».
استدرت ،ونظرت إىل إبراهيم الذي كان يستعد للخروج وكأنه مل يسمع
شيئًا .لكنني مل أشك أب ًدا يف أن دعاء التوسل الذي قرأه إبراهيم بهذا الشوق
وهذه الحالة العجيبة قد فعل فعلته.
*******
لطاملا رأيته يرافق بعض الشباب الذين ال يوحي مظهرهم أب ًدا بالتديّن ،وال
يهتمون باملسائل الدينية ،وكان يجذبهم نحو الرياضة .من بني أولئك الشباب
كان هناك واحد هو األسوأ بني الجميع .لدرجة أنه كان يتكلم بكل بساطة عن
رشب الخمر وعن األعامل غري الالئقة ،وال يعرف أي يشء عن الدين.
مل يكن يعطي أي عناية ال للصالة وال للصيام وال ليشء آخر .وقد قال مرة:
«مل أشارك يف حيايت يف أي جلسة دينية أو هيئة حسينية».

الرياضة التراثية
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قلت مرة إلبراهيم :يا سيد أبرام ،1من هم هؤالء الذين تج ّرهم وراءك؟
 -ماذا تقصد؟

لقد أحرضتَ البارحة ذلك الشاب إىل املجلس الحسيني ،فجلس بالقرب
مني .حني كان القارئ يتكلم عن مظلومية اإلمام الحسني Qوعن أفعال
يزيد ،كان يسمع وينظر حوله بغضب .حني أطفأوا النور ،بدل أن يبيك ،كان
يسب يزيد بشتائم فظيعة!!
استمع إبراهيم إىل كالمي بتعجب ،ثم بدأ بالضحك قائلاً « :ما املشكلة ،مل
يذهب هذا الشاب يف حياته إىل مجلس حسيني ومل ِ
يبك قط ،كن عىل يقني
من أنه سيصبح إنسانًا صال ًحا إذا ما صادق اإلمام الحسني ،ولو استطعنا أن
نجعل هؤالء الشباب متديّنني فيا له من إنجاز».
تط ّورت صداقة إبراهيم لهذا الشاب لدرجة أنّه تخلىّ عن كل يشء س ّيئ
وصار من الشباب الرياضیین الجيدين.
بعد أشهر ،ويف أحد أيام العيد ،أحرض الشاب علبة حلوى ووزعها علينا
بعد الرياضة وقال« :يا رفاق ،أنا أدين لكم جمي ًعا ،وأدين للسيد أبرام .لو مل
يع ّرفني الله إليكم ،فمن يدري أين كنت اليوم؟» .نظرنا كلّنا إليه بتعجب.
وعندما كنت أه ّم باملغادرة ،ناديته وطلبت منه أن يسامحني ألنني تكلمت
عنه يف غيابه ،وأرسعت بالخروج.
كنت طيلة الطريق أفكّر يف أعامل إبراهيم .كيف راح يجذب الشباب
بشكل رائع فر ًدا فر ًدا نحو الرياضة ثم يسحبهم إىل املسجد وإىل الهيئة
الحسينية ،وكام كان يقول هو« :يرميهم يف أحضان اإلمام الحسني.»Q
تذكرت عندها حديثًا للرسول Pقاله لإلمام عيل« :Qلنئ يهدي الله بك
 -1كانوا ينادونه «أبرام» تو ّددًا.
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رجلاً واح ًدا خري لك مماّ طلعت عليه الشمس».1
*******
من األعامل األخرى التي كانت تقام يف مركز الرياضة الرتاثية هذا
(زورخانة) ،زيارة األعضاء لباقي املراكز .حيث كانوا يقومون هناك بتامرينهم
الرياضية .ما زلت أذكر تلك الليلة من شهر رمضان املبارك ،حني ذهبنا إىل
«روزخانه» يف «كرج» وبدأنا بالتدريبات.
ال أنىس تلك الليلة ،كان إبراهيم يقرأ الشعر والدعاء ،ويتم ّرن .بقي وقتًا
طويلاً يف وسط الحلبة وكان ال يتوقف عن الدوران .وهو غري ملتفت ملا
يجري حوله .فقد نزلت مجموعة إىل الحلبة ثم خرجت ونزل غريها وإبراهيم
يف الوسط وال يلتفت ألي كان.
رجل عجوز كان يجلس يف مكان مرتفع ويراقب رياضة
إىل أن اقرتب مني ٌ
بني ،انتبه لهذا الشاب ،فقد ميرض!» .وحينام سألته« :ماذا
الشباب ،وقال« :يا ّ
تقصد؟» قال« :حني وصلت كان يدور يف الوسط .كنت أحسب عدد دوراته
من خالل حبات مسبحتي .وقد عددت إىل اآلن سبع مسابح؛ أي سبع مئة
دورة ،وال تنىس أنني مل أكن هنا منذ أن ابتدأ بالتامرين .أرجوك أخرجه من
الحلبة وإال داخ ووقع».
حني انتهى وقت الرياضة ،خرج إبراهيم وكأ ّن شيئًا مل يكن ،وكأنه مل يمُ ِض
أربع ساعات يف وسط الحلبة .مل يكن يشعر بالتعب قط.
*******
يف الحقيقة ،قام إبراهيم بهذه التامرين لتقوية جسده ،وكان يقول :يف
سبيل خدمة الله وخدمة عباده ،يجب أن يبقى جسدنا قويًّا ،مك ّر ًرا دو ًما
 -1بحار األنوار ،العلاّ مة املجليس ،ج  ،5ص .28
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كالم أمري املؤمنني Qيف دعاء كميل« :ق ّو عىل خدمتك جوارحي».

ج ّهز إبراهيم يف تلك األيام قضي ًبا من حديد وحج ًرا ثقيلاً ج ًّدا يك يتم ّرن.
تناقلت األلسن هذا الخرب ،وصار يشار إليه بالبنان .لكنه توقف بعد فرتة
عن القيام بهذه التامرين أمام الشباب وكان يقول« :تؤ ّدي هذه األعامل إىل
الغرور والغفلة لدى اإلنسان» ،ثم يضيف« :يريد الناس أن يعرفوا من هو
األقوى ،فإذا قمت بتامرين شاقّة ،قد يُحرج هذا األمر رفاقي وسأظهر أمام
الجميع وهذا أمر خاطئ».
فيام بعد ،حني صار مد ّربًا رياض ًّيا ،وكان أحدهم يوشك عىل الخسارة،
يرسع إبراهيم إىل تغيري اللعبة يك ال يشعر أحد بالحرج.

لكن جسد إبراهيم القوي ،أبرز قدرته دفعة واحدة وذلك حني حرض
السيد «حسني طحامي» إىل الـ«روزخانه» ،ومت ّرن مع الشباب .كان حسني
هذا بطل العامل يف املصارعة ومن مريدي الحاج حسن.
*******

البطل 
الفتوة
ّ



حسني الله كرم
جاء السيد «حسني طحامي» إىل الـ«روزخانه» وصار يتم ّرن مع الشباب.
عىل الرغم من مرور وقت طويل مل يشارك خالله يف املسابقات العاملية ،لك ّن
جسده كان ال يزال يتمتع بالقوة واللياقة .بعد أن أنهى الرياضة ،استدار نحو
الحاج حسن وقال« :يا حاج ،هل يوجد من يصارعني لجولة؟» .أجال الحاج
حسن بنظره عىل الشباب وقال« :إبراهيم»؛ ثم أشار له للتوجه إىل وسط
رسا إذا ما ملس
الحلبة .يف املصارعة الرتاثية (الفت ّوة) االحرتافية يعترب الالعب خا ً
األرض أو ارمتى أرضً ا .لذلك يحتاط الالعب كل االحتياط يك ال يتّسخ بالرتاب.
بدأت جولة املصارعة ووقفنا نشاهد .تصارع االثنان حوايل النصف ساعة
من دون أن يلمس أحد منهام األرض ،وشعرا بضغط كبري .لكن مل يستطع
أي منهام أن يسقط خصمه أرضً ا ،وبالتايل مل ينترص أي منهام .بعد انتهاء
ٌّ
الجولة ،مل يتوقف السيد حسني عن تكرار« :بارك الله ،بارك الله ،ما أشجع
هذا الشاب ،ما شاء الله أيّها البطل ،أيّها الفت ّوة».
*******
حني انتهينا من جولة الرياضة ،رأيت الحاج حسن وهو يتأمل وجه
إبراهيم .تقدم إبراهيم نحوه وسأله بتعجب« :ما األمر يا حاج؟».

 34ســــــالمٌ على إبراهيم

بعد لحظات من السكوت ،قال الحاج حسن« :يف مايض طهران ،اشتهر
بطالن؛ الحاج السيد «حسن رزاز» والحاج «محمد صادق بلور فروش» ،وكانا
صديقني مقربني .كام مل يكن أحد ينافسهام يف املصارعة .واألهم من ذلك ،كانا
عبدين مخلصني لله .قبل البدء بالرياضة ،اعتادا عىل قراءة عدد من اآليات
القرآنية ومجلس عزاء قصري بعينني باكيتني لحال أيب عبد الله الحسني.Q
كل من الحاج محمد صادق والحاج السيد حسن يشفي املرىض».
كان نَفَس ّ
ثم أكمل« :أعتربك يا إبراهيم فت ّوة مثلهام».

ابتسم إبراهيم وقال« :عفوك يا حاج ،أينني منهام؟!»
أذكر انزعاج بعض الشباب من مدح الحاج حسن إلبراهيم بهذه الطريقة.
يف اليوم التايل ،جاء خمسة مصارعني من حلبات طهران وكان من املقرر
أن يتنافسوا مع شبابنا .استقبل الجميع فكرة كون الحاج حسن حكماً
للمباريات .بدأت املصارعة بعد التامرين الرياضية اليومية .أقيمت أربع
مباريات ،ربح شبابنا مباراتني وربح الضيوف اثنتني .لكن يف املباراة النهائية،
ع ّمت الفوىض قليلاً  ،كانوا يرفعون صوتهم ويرصخون يف وجه الحاج حسن،
وقد انزعج الحاج كث ًريا.
التفت إىل أن املباراة النهائية ستكون بني إبراهيم وأحد شبابهم ،ومبا أنهم
ّ
يعرفون قدرة إبراهيم وكانوا متأكدين من أنهم سيخرسون ،اختلقوا هذه
الفوىض يك يح ّملوا مسؤولية خسارتهم للحكم.

مضت لحظات ،فإذا بإبراهيم ينزل إىل الحلبة والبسمة تعلو وجهه ،بينام
الجميع غاضب ومنزعج ،وبدأ يسلم باليد عىل الرياضيني فر ًدا فر ًدا وأعلن أنه
لن يلعب .حني سألناه مستنكرين« :ملاذا؟».
أجاب« :إن صداقتنا أهم من كل هذا الكالم» ،ثم قبّل يد الحاج حسن
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وبصلوات عىل محمد وآل محمد أعلن ختام املباريات.
مل يكن يف ذلك اليوم رابح أو خارس ،لك ّن إبراهيم كان الرابح الحقيقي.
حني توجهنا لتغيري لباسنا ،نادانا الحاج حسن وخاطبنا« :هل فهمتم اآلن ملاذا
قلت إ ّن إبراهيم بطل حقيقي؟»
كنا جمي ًعا صامتني ،فأكمل الحاج حسن قائلاً « :ما رأيتموه اليوم هو
البطولة الحقيقية» .فقد واجه إبراهيم نفسه وانترص .مل يتواجه إبراهيم
معهم ،ألجل الله ،وللحيلولة دون الحقد واملشاكل .نعم أيّها الشباب ،إن
البطولة هي ما رأيتموه اليوم».
*******
استمرت قصص إبراهيم يف الفت ّوة إىل أن جاءت أحداث انتصار الثورة،
وقل كث ًريا حضورهم يف الرياضة الرتاثية .إىل أن
وانشغل معظم الشباب بهاّ .
اقرتح إبراهيم أن نلتقي يف الـ«روزخانه» صبا ًحا ونصيل صالة الصبح جامعة
ثم نتم ّرن بعدها ،وقَبِل الجميع.
رصنا نلتقي يوم ًّيا يف الصباح ،نؤذّن ونصليّ الصبح جامعة ،ثم نبدأ
الرياضة .بعدها ،نتناول فطو ًرا بسيطًا ثم نتو ّجه إىل أعاملنا.

فرح إبراهيم كث ًريا لهذا األمر ،فمن جهة كان الشباب يصلّون الصبح
جامعة ،ومن جهة أخرى مل يوقفوا رياضتهم.

قال الرسول األعظم« :لنئ أصليّ الصبح يف جامعة أ َح ّب إ َّيل من أن أصليّ
ليلتي حتّى أصبح».1
مع بداية الحرب املفروضة ،قلّت أنشطة الـ«روزخانه» كث ًريا وتو ّجه
معظم الشباب إىل الجبهة ،وصار إبراهيم ال يأيت إىل طهران إلاّ قليلاً  .يف إحدى
 -1کنز العامل ،املتقي الهندي ،ح 22792.
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املرات التي جاء بها إىل طهران ،أخذ وسائله الرياضية معه ،وهناك يف الجبهة
افتتح حلبة للرياضة الرتاثية.
كانت «روزخانه» الحاج حسن ،علماً عىل رمح يف تربية األبطال الواقعيني.
مضافًا إىل إبراهيم ،ت ّخرج فيها عدد من الشباب الذين أثبتوا شهامتهم
ورجولتهم الحقيقية يف محرض الله .حفظوا إميانهم بدمائهم ،وهؤالء هم
األبطال الواقعيون.
انتهى الزمن الجميل واملعنوي لـ«روزخانه» الحاج حسن ،منذ السنوات
األوىل للدفاع املقدس ،وذلك بشهادة الشهيد «حسن شهايب» مرشد
الـ«روزخانه» والشهيد «أصغر رنجربان» (قائد لواء عامر األول) والشهداء:
«سيد صالحي»« ،محمد شاهرودي»« ،عيل خ ّرمدل»« ،حسن زاهدي»،
«جواد مجد بور»« ،رضابند»« ،حمد الله مرادي»« ،رضا هوريار»« ،مجيد
فريدوند»« ،قاسم كاظمني» وإبراهيم وشهداء آخرين ،مضافًا إىل إصابة
الحاج «عيل نرص الله» و«مصطفى هرندي» كذلك موت الحاج «حسن
توكّل» ،ويف النهاية ،التحق هذا الزمن بالذكريات مع تحويل الـ«روزخانه»
إىل مبنى سكني.
*******

بالعب واحد
الكرة الطائرة
ٍ

عدد من أصدقاء الشهيد
منذ السنوات األوىل للمرحلة الثانوية ،أظهرت یدا إبراهيم القويتان أنه
بطل يف كثري من األلعاب الرياضية .خالل حصص الرياضة ،كان يلعب طيلة
الوقت الكرة الطائرة ،وال ميكن ألحد منافسته.
وس ِمح له برضب
يف إحدى امل ّرات ،وقف وحده أمام فريق من ستة العبنيُ ،
ثالث كرات فقط ،وكنا جمي ًعا  -مضافًا إىل أستاذ الرياضة أيضً ا -شاهدين
عىل فوزه .منذ ذلك اليوم ،صار إبراهيم ،ويف أكرث األوقات ،يلعب الكرة
الطائرة وحده .معظم أيام العطل ،كنا نلعب خلف مبنى اإلطفائية يف شارع
« 17شهريور» ،ومل يتمكن أحد ،حتّى بعض امل ّدعني ،من منافسة إبراهيم أو
االنتصار عليه.
أما أفضل ذكريات إبراهيم مع الكرة الطائرة ،فرتجع إىل أيام الحرب يف
«جيالن غرب» ،حيث كان يوجد ملعب للكرة الطائرة ألبناء املنطقة.
يف أحد األيام ،جاء إىل منطقة «جيالن غرب» عدد من الحافالت الصغرية
(ميني باص) وكان مسؤولهم السيد «داوودي» (رئيس منظمة الرتبية البدنية)،
يعلّم إبراهيم الرياضة من قبل.
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أعطى السيد «داوودي» إلبراهيم عد ًدا من الوسائل الرياضية وقال له:
رصف بها مبا تجده مناس ًبا» .التفت إبراهيم إلينا وقال« :إ ّن أصدقاءنا هم من
«ت ّ
مختلف املجاالت الرياضية وقد جاؤوا لزيارتنا» ثم تحدث إىل الرياضيني قليلاً
وع ّرفهم إىل املناطق املختلفة يف املدينة إىل أن وصلوا إىل ملعب الكرة الطائرة.

قال السيد «داوودي»« :معنا اآلن عدد من شباب لجنة الكرة الطائرة يف
طهران ،ما رأيكم مبباراة؟».
رصا .يف الطرف األول خمسة العبني
انطلقت املباراة يف الساعة الثالثة ع ً
بينهم ثالثة من املحرتفني ويقابلهم يف الطرف اآلخر إبراهيم وحده .مضافًا
إىل عدد كبري من املشجعني.
كام جرت العادة ،وقف إبراهيم أمامهم حايف القدمني ،راف ًعا أطراف
بنطاله إىل ركبتيه ومرتديًا قميصه القطني .وبدأ يلعب مبستوى يصعب
تصديقه .انتهت املباراة بعد نصف شوط بفارق عرش نقاط ملصلحة إبراهيم.
بعدها التقط املتبارون صو ًرا تذكارية مع إبراهيم ومل يصدقوا أن يلعب
جندي عادي كأكرث الالعبني احرتافًا.
ك ّنا مرة يف مق ّر «دوكوهه» نتكلّم ومندح لعب إبراهيم للكرة الطائرة،
فأحرض أحد الشباب كرة ووزّع الالعبني إىل فريقني ونادى إبراهيم .يف البداية،
رفض إبراهيم اللعب ،لكن بعد إرصارنا الشديد ،قَب َِل وقال« :أنتم فريق
وأنا وحدي فريق» .بعد انتهاء املباراة ،قال عدد من القادة الذين كانوا
يشاهدوننا« :حتى اآلن ،مل نضحك بهذا الشكل ،كلام رضب إبراهيم الكرة،
يركض تجاهها عدد من الالعبني ،فريتطم بعضهم ببعض ويقعون أرضً ا» .يف
النهاية فاز إبراهيم بفارق كبري.
*******

الرهان

مهدي فريدوند ،سعيد صالح تاش
كان العام 1975م .كنا منشغلني بلعب الكرة الطائرة حني جاء ثالثة من
شباب غرب طهران وقالوا لنا« :من هو إبراهيم؟»
ثم طلبوا« :تعال نتنافس عىل  200تومان» وبدأت املباراة التنافسية بعد
دقائق .كان إبراهيم وحده مقابل ثالثة العبني ما لبثوا أن خرسوا أمامه.
يف ذلك اليوم ،ذهبنا إىل أحياء جنوب طهران وشارطناهم عىل سبع مئة
تومان .كانت مباراة جيدة وفزنا عليهم برسعة .عندما حان وقت تسلّم املال،
التفت إبراهيم إىل أن هؤالء الشباب كانوا يذهبون إىل هنا وهناك يك يؤ ّمنوا
املال الذي اتفقنا عليه .فجأة قال إبراهيم« :يا جامعة ،ليلعب أحدكم معنا،
إذا خرسنا سنتنازل عن املال» .تق ّدم أحدهم وبدأ باللعب .لعب إبراهيم يومها
بشكل ضعيف ج ًّدا مام أ ّدى إىل فوز خصمه .وتركوا املكان فرحني .لكنني كنت
غاض ًبا فقلت إلبراهيم« :يا سيد أبرام ،ملَ لعبت بهذا الشكل؟» نظر إ ّيل متفاجئًا
وقال« :مل يكن يف جيوبهم جمي ًعا مئة تومان! مل أكن أريد إحراجهم».
يف األسبوع التايل ،جاء شباب غرب طهران أنفسهم ،برفقة اثنني من
أصدقائهم ولعبوا خمستهم ضد إبراهيم عىل  500تومان .رفع إبراهيم
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بنطاله إىل ركبتيه ،وبقدمني حافيتني لعب بأداء رائع ،وكان يرمي كرات ال
يستطيع أحد ر ّدها .يف ذلك اليوم فاز إبراهيم بفارق كبري من النقاط.
يف املساء ،عندما ذهبنا مع إبراهيم إىل املسجد ،تحدث إمام الجامعة
ضمن األحكام التي كان يرشحها عن حكم الرشط والرهان وقال :يقول رسول
اللهَ « :Pم ْن أَك ََل لُ ْق َم َة َحرام لَ ْن تُ ْقبَ َل لَ ُه صالة أَربَ ِع َني لَيلَ ًةَ ،ولَ ْم ت ُْستَ َج ْب لَ ُه
َدع َو ٌة أَربَ ِع َني َصبا ًحا».1

استمع إبراهيم مستغربًا لكالم إمام الجامعة ،فاقرتب منه وقال« :يا حاج،
لقد لعبت اليوم الكرة الطائرة وربحت رهانًا بقيمة  500تومان» ،ثم أخربه
بالتفاصيل كلّها ،وقال له« :لكنني مل أرصف هذا املال؛ بل أعطيته إلحدى
العائالت املحتاجة!» .قال الشيخ له« :انتبه الحقًا ،العب الرياضة ،لكن من
دون رشط أو رهان».
بعد أسبوع تقري ًبا ،عاد الشباب أنفسهم وبرفقتهم بعض الالعبني األقوياء
وقالوا« :سنلعب هذه املرة عىل  1000تومان» .قال إبراهيم« :لن ألعب مع
رهان» .فبدأوا يسخرون منه ويستفزونه قائلني« :خائف ،عرف أنه سيخرس
فامتنع عن اللعب .أو ليس لديه مال .»..التفت إليهم قائلاً « :الرهان حرام.
لو كنت أعرف األسبوع املايض هذا األمر ،ملا لعبت معكم ،وقد أعطيت املال
الذي أخذته منكم للفقراء ،إذا أردتم نلعب من دون رشط أو رهان».
*******
عىل الرغم من تذكري إبراهيم الدائم لنا بعدم اللعب املرشوط ،لكننا يف
إحدى املرات لعبنا مع شباب «نازي آباد» وخرسنا مبلغًا كب ًريا ج ًدا .قبل ختام
املباراة وصل إبراهيم وغضب كث ًريا م ّنا .من جهة أخرى ،مل نكن منلك هذا
املال .حني انتهينا من اللعب ،تقدم إبراهيم ،حمل الطابة وقال« :هل يوجد
 -1سفينة البحار ،النامزي ،ج  ،1مادة األكل.
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من يقبل أن نلعب واح ًدا لواحد ،رضبة مقابل رضبة؟» .من بني شباب «نازي
آباد» كان هناك العب يدعى الحاج «قاسم» وهو عضو املنتخب الوطني
لكرة الطائرة وقائد فريق «برق» .تقدم واالفتخار با ٍد عىل وجهه وقال« :وما
هو الرهان؟» ،أجاب إبراهيم« :إذا خرستم ،تتنازلون عن املال وال تأخذون
منا شيئًا» .قَبِل الحاج قاسم .لعب إبراهيم بطريقة فاجأتنا جمي ًعا وفاز عىل
خصمه بفارق كبري .لك ّنه بعد ذلك وبّخنا بقسوة.
*******
كان إبراهيم ماه ًرا يف كثري من األلعاب الرياضية.

كان رياضيًا ماه ًرا يف تسلق الجبال .قبل سنتني تقريبًا من انتصار الثورة
حتّى سنة االنتصار ،كان يذهب كل يوم جمعة مع اثنني أو ثالثة من شباب
الـ«روزخانه» إىل «تجريش» ويصلّون صالة الفجر يف مقام «صالح» ،1ثم
ينطلقون راكضني إىل الجبل .يتناولون الفطور يف األعىل ثم يرجعون.
ال أنىس ما حصل ذات يوم .كان إبراهيم منشغلاً بتمرينات املصارعة
وكان يريد أن يق ّوي قدميه .وسط ميدان «دربند» ،حمل أحد الشباب عىل
ظهره ونقله إىل شالل «دوقلو .»2استمرت مراسم تسلق الجبال هذه يف
منطقة «دربند» و«كولكتشال» و«دركة» كل أسبوع إىل أن انترصت الثورة.
كان إبراهيم يحب كرة القدم واعترب أستاذًا يف كرة الطاولة؛ إذ يلعب مبرضبني
وبيديه االثنتني ومل يكن أحد يستطع مجاراته.
*******

 -1ابن أحد األمئة.R
 -2أي التوأم.
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إخوة الشهيد
مل ِ
متض فرتة طويلة عىل بدء إبراهيم الرياضة الرتاثية ،حتّى تو ّجه إىل
املصارعة نزولاً عند رغبة ونصيحة بعض األصدقاء والحاج «حسن» شخصيًا.
انتسب إىل نادي «أيب مسلم» يف منطقة ميدان خراسان .وبدأ بوزن 53
كيلوغرا ًما.
كان السيدان «كودرزي» و«محمدي» املد ّربني الج ّيدين إلبراهيم يف تلك
أحب السيد «محمدي» إبراهيم كث ًريا ألخالقه الحسنة وسلوكه .د ّرب
الفرتةّ .
السيّد «كودرزي» إبراهيم عىل فنون املصارعة .وكان يقول« :هذا الشاب
هادئ ج ًّدا ،لكن يف الحلبة وبسبب ق ّده املمشوق ويديه القويتني يصبح
كالفهد املهاجم وال يتوقف حتّى يحصل عىل نقاط الفوز» .لذلك سماّ ه:
«الفهد النائم».
كان يقول يف كثري من األحيان« :يو ًما ما سرتون هذا الشاب يف املالعب
العاملية ،تأكدوا من هذا».
يف السنوات األوىل من السبعينات امليالديّة ،شارك يف بطولة شباب طهران.
هزم إبراهيم كل الخصوم هزمية ساحقة ،عىل الرغم من أنّه مل يتخ َّط الخامسة
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عرشة من عمره ،فاختري يومها للمشاركة يف البطولة الوطنية .أقيمت املباراة
يف أواخر أكتوبر ،لكن إبراهيم مل يشارك يف هذه البطولة .انزعج املد ّربون
كث ًريا منه ،لك ّننا عرفنا فيام بعد أ ّن سبب رفض إبراهيم املشاركة يف هذه
البطولة هو حضور «ويل العهد» 1يومها الذي كان سيهدي الجوائز بنفسه.
يف السنة الالحقة ،شارك إبراهيم يف بطولة املعاهد وفاز باملرتبة األوىل.
ويف العام نفسه ،شارك يف بطولة نوادي طهران لفئة الـ  62كيلوغرا ًما.
بعد عام ويف بطولة املعاهد ،حني كان صديقه املق ّرب يشارك عن وزن الـ
 68كيلوغرا ًما ،شارك إبراهيم عن فئة الـ  74كيلوغرا ًما .يف تلك السنة ملع نجم
إبراهيم حيث صار وهو يف عمر الثامنة عرشة بطلاً للمعاهد كلها.
إ ّن تب ّحر إبراهيم يف رضبات القدم واستعامل يديه القويتني يف الوقت
املناسب ح ّوله إىل بطل ال نظري له يف املصارعة.
*******
يف إحدى املرات ،حني حمل إبراهيم وسائل املصارعة وخرج باك ًرا ج ًّدا
من البيت ،لحقنا به .تعقّبناه أينام ذهب ،إىل أن دخل إىل القاعة التي تس ّمى
اآلن « 7تري» .دخلنا القاعة وراءه ،وجلسنا بني املشجعني .اكتظّت القاعة
بالحضور ،وبدأت املباريات.
لعب إبراهيم يومها عد ًدا من الجوالت ،وغلب منافسيه جمي ًعا .إىل أن
وقع نظره علينا ونحن نشجعه عىل املد ّرجات بني املش ّجعني ،فاقرتب منا
وهو غاضب.
انزعج كث ًريا ألننا ك ّنا هناك .وقال« :ما الذي تفعلونه هنا؟» قلنا« :ال يشء،
لحقنا بك يك نعرف أين تذهب».
 ما معنى هذا العمل؟ ال مكان لكم هنا .هيا اذهبوا برسعة. -1أيام حكم الطاغوت.
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 وما الذي حصل؟ ال يجب أن تبقوا هنا ،انهضوا واذهبوا إىل البيت.مل ين ِه كالمه حتّى أعلن مكرب الصوت أن نهايئ فئة الـ  74كيلوغرا ًما بني
هادي وطهراين .نظر إبراهيم إىل الحلبة ثم إلينا ،سكت للحظات وتو ّجه
إىل الحلبة .تعالت رصخاتنا وبدأنا بتشجيعه .كان مد ّرب إبراهيم يرصخ
باستمرار ويقول له ما الذي يجب أن يقوم به .لكن إبراهيم كان يدافع فقط
وينظر إلينا بني الحني واآلخر .رصخ مد ّربه غاض ًبا قائلاً « :ملاذا ال تصارع يا
أبرام ،ه ّيا ارضب».
وبرضبة فنية جميلة ،حمل إبراهيم الخصم ،وبعد أن دار دورة كاملة،
رماه بقوة عىل أرض الحلبة .ثم وقف وترك الحلبة.
يف ذلك اليوم ،كان غاضبًا ج ًّدا م ّنا .ظننت أنه غضب ألننا لحقناه .لكن يف
طريق العودة ،تحدثنا م ًعا فقال« :يجب أن ميارس اإلنسان الرياضة ،يك يصري
أقوى وليس يك يصبح بطلاً  ،وهديف من املشاركة يف املسابقات ،التع ّرف إىل
فنون قتالية جديدة وليس شيئًا آخر» .سألته« :وما املشكلة إذا صار اإلنسان
بطلاً وصار مشهو ًرا وعرفه الجميع؟» .بعد لحظات من الصمت أجاب« :ال ميلك
أي كان السعة النفسية للشهرة ،واألهم من الشهرة أن يصري الفرد إنسانًا».
ّ
يف ذلك اليوم ،تأ ّهل إبراهيم إىل النهائيات ،لك ّنه عاد معنا إىل البيت ومل
يشارك يف املباراة .فأثبت عمليًا أن ال أهمية للمقام والرتبة لديه.
كان إبراهيم ير ّدد دو ًما كالم اإلمام الراحل« :ال ينبغي أن تصري الرياضة
هدفًا لحياة اإلنسان».
*******

البطل

حسني الله كرم ،حسني جهانبخش
إنها املباريات الخاصة بفئة الـ  74كيلوغرا ًما .ويف مسابقات املعاهد ،هزم
إبراهيم كل منافسيه واح ًدا تلو اآلخر إىل أن تأ ّهل لنصف النهائيات ،ولو ربح
هذه الجولة لربح البطولة .يف تلك السنة ،وعىل الرغم من أ ّن إبراهيم قد
مت ّرن واستعد جي ًدا ،وهزم منافسيه بكل قدرة وقوة ،مل يلعب كام يجب يف
نصف النهايئ ،فنال املرتبة الثالثة.
بعد سنوات ،جاء ذلك الشاب الذي هزم إبراهيم يف نصف النهائيات إىل
فرقة «أندرزكو» يف الجبهة ،لرؤية إبراهيم .أمىض تلك الليلة عندنا ،وبدأ
يخربنا عن ذكرياته مع إبراهيم وكنا جمي ًعا نستمع له .إىل أن وصل إىل قضية
لقائه األول ومعرفته بإبراهيم« :تعود رفقتنا إىل نصف النهائيات يف مباراة
املعاهد يف املصارعة ،يف فئة الـ  74كيلوغرا ًما حيث كان من املفرتض أن
أتبارى مع إبراهيم» .ولكن كلام كان يريد أن يخربنا عن تلك الحادثة ،تد ّخل
إبراهيم وغيرّ املوضوع .ومل نستطع أن نعرف ما القصة.
يف اليوم التايل ،حني أراد ذلك الشاب الرحيل ،لحقته إىل الجادة ،وسألته:
«هل ميكنك أن تخربين ما حصل يف جولة املصارعة تلك؟».
نظر إ ّيل ثم تن ّهد بعمق وأخربين« :يف تلك السنة ،كان من املفرتض أن
قدمي بشكل
أتبارى مع إبراهيم يف نصف النهائيات ،لكن أصيبت إحدى
ّ
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ج ّدي .مل أكن أعرف إبراهيم يومها ،لكنني قلت له :يا أخي ،أصيبت قدمي
هذه ،را ِع وضعنا قليلاً ؛ قال يل إبراهيم يومها :عىل عيني ،يا رفيقي.
شاهدنا مباراته .كان أستاذًا يف املصارعة .عىل الرغم من أن رضبات إبراهيم
الفنية ترتكز عىل رضب القدم ،لكنه مل يقرتب من قدمي أب ًدا .لكنني وبكل
نذالة رميته أرضً ا ووصلت إىل النهائيات بعد فوزي عليه .كان باستطاعة إبراهيم
الفوز بالبطولة وبكل سهولة ،لك ّنه مل يفعلها .أنا أعتقد أنه سمح يل بالفوز عن
سابق إرصار وتصميم ،ومل ينزعج أب ًدا من خسارته ،أل ّن لديه فهماً وتعريفًا آخر
لـ«البطل» ،لكنني كنت سعي ًدا ج ًّدا بفوزي ،وازدادت سعاديت عندما قابلت ،يف
املباراة النهائية ،أحد أبناء ح ّينا وكنت أعتقد أن الجميع لديه شهامة أبرام .قبل
املباراة ،قلت لخصمي إ ّن قدمي مصابة ،لكن لألسف كانت رضبته األوىل عىل
يل .يف تلك
هذه القدم ،فرصخت من شدة األمل ،ثم رماين أرضً ا ويف النهاية فاز ع ّ
السنة حللت يف املرتبة الثانية ،وكان إبراهيم الثالث مع أنني متيقّن أنه كان
يستحق البطولة .منذ ذلك الوقت ،رصنا أصدقاء ،ورأيت منه العجائب ،وها أنا
أشكر الله عىل هذا الصديق الذي رزقني الله إياه».
حني أنهى كالمه ،و ّدعني ورحل .عدت أنا أيضً ا .كنت طيلة الطريق أفكر
بكالم هذا الشاب.
تذكّرت مقر «جيالن غرب» حيث طُلب من الشباب أن يكتبوا عىل
أحد الجدران جملة لكل فرد منا ،كانت الجملة التي كتبوها إلبراهيم« :إن
إبراهيم هادي مقاتل بصفات «بوريا الويل»».1
*******

 -1شخصية من الرتاث اإليراين ،لعارف وبطل ريايض يف الرياضة الرتاثية اإليرانية ،عرف بقدرته البدنية ،وإميانه
وحبه لإلمام عيل(عليه السالم) ,ونرصته للفقراء واملظلومني.

الويل
بوريا
ّ

إيرج كرايي
إنها بطولة األندية لعام 1976م .يحصل الفائز عىل جائزة نقدية مضافًا
إىل االنضامم إىل املنتخب الوطني .كان إبراهيم يومها يف قمة جهوزيته ،وكل
من شاهد مباراة واحدة من مبارياته يوافق عىل هذا األمر .كان املدربون
يقولون« :هذا العام ،ال منافس إلبراهيم يف فئة الـ 74كيلوغرا ًما».
بدأت املباريات ،وتخطّى إبراهيم كل خصومه وبعد أربع جوالت وصل إىل
نصف النهائيات ،كان يكسب املباراة إ ّما برضبة ف ّنية أو بفارق كبري للنقاط.
مع كل الحامسة واالنطالق اللذين كان يشعر بهام ،قلت له« :أخ ًريا،
هذه السنة ،سينضم أحد مصارعي نادينا إىل املنتخب الوطني» .يف نصف
النهائيات ،عىل الرغم من أن الخصم كان مهماً ج ًّدا ،لك ّن إبراهيم فاز عليه
بسهولة ووصل إىل النهائيات.
خصمه النهايئ ،كان السيّد «محمود ك» .الحائز بطولة العامل للجيش.
قبل البدء باملباراة ،ذهبت إىل غرفة تغيري املالبس حيث كان إبراهيم ،فقلت
له« :لقد رأيت خصمك يف الخارج .إنه ضعيف ج ًّدا ،ميكنك الفوز ببساطة
بهذه املباراة .لكن بالله عليك يا أبرام ،العب كام يجب ،فال شك عندي يف
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أنّهم سيختارونك للعب يف املنتخب الوطني» .انتعل إبراهيم حذاءه الريايض،
ش ّده ج ّي ًدا ،وتو ّجه مع مد ّربه -الذي كان يك ّرر بعض التوصيات -إىل الحلبة.

هت أنا إىل املد ّرجات ،لفت نظري
حني وصل إبراهيم إىل الحلبة ،تو ّج ُ
خصمه وهو يتحدث معه ،بينام ه َّز إبراهيم رأسه موافقًا .ثم أشار الخصم
إىل مكانٍ ما بني املشجعني لينظر إبراهيم إليه .أنا أيضً ا ،أدرت رأيس فرأيت
امرأة عجوزًا ،يف يدها ُسبحة تجلس يف أعىل املدرجات.
مل أعرف ما قااله وما الذي حصل .لك ّن ما أعرفه أن إبراهيم بدأ املصارعة
بشكل ضعيف .وكان يف حالة دفاع دائم .بينام مل يتوقّف مد ّربه املسكني عن
الرصاخ وعن توجيه املالحظات ،لدرجة بُ ّح صوته .لكن إبراهيم ،لعب وكأنه
ال يسمع أي كلمة من كالم املدرب وال من رصاخنا .وكان فقط يض ّيع الوقت.
عىل الرغم من أن الخصم خاف كث ًريا يف البداية ،لك ّنه تج ّرأ بعدها ،وبدأ
يهجم ويهجم بينام كان إبراهيم يدافع بهدوء عجيب .أعطى ال َحكَم اإلنذار
األول إلبراهيم ،ثم اإلنذار الثاين ويف النهاية خرس إبراهيم وفاز خصمه عن
فئة الـ 74كيلوغرا ًما.
حني رفع ال َحكَم يد الخصم معل ًنا فوزه ،كان إبراهيم يضحك وكان سعي ًدا
وكأنّه هو الفائز .ثم تعانق املصارعان .كان الخصم يبيك من الفرح فإذا به
ينحني ويق ِّبل يد إبراهيم.
كانا يخرجان من الحلبة ،حني قفزتُ عن املد ّرجات وتو ّجهت نحو
إبراهيم ورصخت يف وجهه« :أيّها الرجل العاقل ،ما هذه املصارعة؟! ثم
فت« :يا أخي ،إن كنت ال تريد أن
رضبت قبضتي بغضب عىل كتفه» .وأضَ ُ
تلعب ،قل لنا وال تض ّيع وقتنا معك».
ذهب إبراهيم برسعة إىل غرفة تبديل املالبس ،غيرّ ثيابه ثم قال يل
والبسمة تعلو وجهه« :ال تغضب إىل هذا الحد» .ثم طأطأ رأسه وخرج.

بوريا الوليّ
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أمام مدخل النادي ،رأيت خصم إبراهيم مع أمه وعدد من عائلته يقفون
م ًعا وكانوا فرحني ج ًّدا .فجأة ناداين ذلك الرجل .توجهت نحوه وأنا عابس
ثم قلت« :ماذا؟»
اقرتب قليلاً وقال« :عرفت أنك صديق السيد أبرام ،صحيح؟» أجبته
بغضب« :أوامرك؟!».
أكمل« :عجيب ،ما أروع صديقك هذا! قبل املباراة ،قلت له :ال أشك
يف أنني سأخرس أمامك ،لكن ار ِفق يب ،أمي وإخويت حارضون يف امللعب .ال
تحرجني أمامهم كث ًريا» .ثم أكمل« :لقد قام بأكرث مام طلبته منه ،ليتك تعرف
مدى السعادة التي تشعر بها أمي» .ثم نزلت دمعته وهو يقول« :تزوجت
منذ مدة ،وأحتاج إىل الجائزة املالية التي ربحتها ،ال تعرف كم أنا مرسور».
سكت قليلاً ثم قلت« :لو كنت مكان
ُدهشت ومل أعرف ماذا أقول.
ُّ
إبراهيم ،وتد ّربت كل هذا التدريب الصعب يف سبيل الفوز ملا فعلت ما
فعله .هذه األعامل خاصة بالرجال العظام كإبراهيم».
و ّدعت ذلك الشاب ،ونظرت نظرة رسيعة إىل تلك العجوز الفرحة
والضحكة تعلو وجهها ،ومشيت .يف الطريق ،كنت أفكّر يف ما فعله إبراهيم.
ال ينسجم كل هذا التسامح مع العقل .تذكرت أنّه يف ما مىض خرس «بوريا
الويل» املباراة عن قصد عندما عرف أ ّن خصمه يحتاج إىل الفوز وأ ّن حاكم
املدينة قد آذاه كث ًريا .لكن إبراهيم..

عيني
تذكّرت التدريبات الصعبة التي قام بها إبراهيم وم ّرت أمام
ّ
فبكيت رغماً عني .ما أعجبه من إنسان!
ضحكات تلك العجوز وابنها الشاب،
ُ
إبراهيم هذا.
*******

التواضع

حسني الله كرم ،أكرب نوجوان
تساقط املطر بشدة يف طهران ،فأغرقت املياه الطريق يف شارع «17
شهريور» .وقف عدد من العجزة إىل جانب الطريق ،كانوا يريدون االنتقال إىل
الجهة األخرى من الشارع .عندها وصل إبراهيم؛ رفع بنطاله إىل ركبتيه ،وبدأ
يحمل العجزة عىل ظهره واح ًدا تلو اآلخر وينقلهم إىل الجهة األخرى من الشارع.
كان إبراهيم يقوم بأعامل عجيبة ،ال تؤدي إلاّ إىل إظهار تواضعه الكبري.
خاصة عندما كان يتحدث عنه الشباب.
*******
صيفي ،كنت أمتىش مع إبراهيم ونتحدث ،إىل أن وصلنا إىل
يف عرص يوم ٍ
ٍّ
مدخل زقاق حيث يلعب عدد من األطفال الصغار كرة القدم .ما إن أردنا
املرور من هناك ،حتّى رضب أحدهم الكرة بكل قوته فأصابت وجه إبراهيم.
كانت الرضبة قوية لدرجة أنّه جلس عىل األرض للحظات وكان وجهه شديد
غضبت كث ًريا ونظرت إىل األطفال مؤنّ ًبا ،لكنهم كانوا يلوذون بالفرار
االحمرار.
ُ
خوفًا من أن نرضبهم.
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جالسا عىل األرض ،فقد م ّد يده داخل محفظته
أ ّما إبراهيم ،وكان ال يزال ً
كيسا صغ ًريا مليئًا بالجوز وقال لألطفال« :إىل أين تذهبون تعالوا خذوا
وأخذ ً
بعض الجوز» .ثم وضع الكيس بالقرب من املرمى وتابعنا طريقنا.
قلت له« :يا أخي أبرام ،ما هذا العمل الذي قمت به؟».
أجابني« :لقد خافوا ،كام إنّهم مل يرضبوين عن قصد» .وعاد إىل املوضوع الذي
كنا نتباحث فيه .لكنني كنت أعرف أن الرجال العظام يترصفون هكذا يف حياتهم.
*******
كنا يف نادي املصارعة منشغلني بالتمرين ،عندما دخل إبراهيم القاعة.
اقرتب منه أحد األصدقاء ومن دون مقدمات قال له« :لقد صار شكلك جميلاً
كنت آتيًا إىل هنا ،رأيت فتاتني متشيان وراءك وتتكلامن عنك
وجذابًا .عندما ُ
كنت مرتديًا ب َّزة أنيقة ،وكان واض ًحا من الحقيبة التي تحملها
باستمرارَ ،
أنك ريايض».
ُص ِدم إبراهيم لحظات ،وكأنه مل يكن يتوقّع هذا الكالم .لذلك ،ومنذ ذلك
قميصا طويلاً وبنطالاً واس ًعا ،ويضع لباسه يف كيس أسود.
اليوم ،صار يرتدي ً
صار عدد من الشباب يقولون له« :يا أخي ،أي نوع من البرش أنت؟ نحن
نأيت إىل النادي يك يصبح جسمنا رياض ًيا فرنتدي ثيابًا ض ّيق ًة .وها أنت بهذا
الجسم الجميل ،أي نوع من الثياب ترتدي؟».
أي أهمية؛ بل كان يويص رفاقه قائلاً « :إذا
مل يكن إبراهيم يويل كالمهم ّ
مارستم الرياضة ألجل الله تصبح عبادة ،أ ّما إذا كانت نيّتكم شيئًا آخر،
رضرون».
ستت ّ
*******

التواضع
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كنت يف امللعب املغطّى بالعشب ،ألعب كرة القدم .فجأة رأيت إبراهيم
وهو يقف أمام املدرج .أرسعت نحوه ،سلّمت عليه وقلت« :عجيب ،كيف أتيت
إىل هنا؟» .كان يحمل مجلة يف يده ،رفعها وهو يقول« :انظر صورتك هنا».
يف تلك اللحظة ،شعرت أنني أطري من الفرح .مددت يدي يك آخذ املجلة
منه ،لكنه قال :أعطيك إياها لكن برشط..
 أي رشط كان. تسمع كالمي وتوافق عىل ما أقوله. ال عليك ،أنا موافق.أعطاين املجلة ،كانت صوريت عىل صفحة كاملة .وكُ ِتب بالقرب منها:
«الظاهرة الجديدة يف فريق الشباب لكرة القدم» ،مضافًا إىل كثري من املدح
واإلعجاب.
جلست عىل املد ّرجات ،وقرأت ما كُتب يف تلك الصفحة مرة ثانية.
ُ
اطّلعت عىل املجلة بدقة ،ثم رفعت رأيس وقلت له« :أحسنت يا أبرام ،لقد
أفرحتني كث ًريا ..جيد؛ ما كان رشطك؟».
قبلت به مهام كان ،أليس كذلك؟
 َ بالطبع ،هيا قل.صمت قليلاً ثم قال« :اترك كرة القدم ،وال تلعبها مرة ثانية».
تس ّمرت يف مكاين ثم قلت« :ال ألعب كرة القدم مرة ثانية؟ ماذا تقصد؟
بدأت حديثًا إثبات قدريت يف اللعب».
 ال أقصد ألاّ تلعب الكرة مرة ثانية؛ بل ما أقصده هو اللعب االحرتايف.ثم حمل صوريت وقال« :انظر إىل صورتك املل ّونة هذه ،لقد وضعوا صورتك
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بالثياب الرياضية وببنطال قصري .لسنا فقط أنا وأنت من سيطّلع عىل هذه
املجلة ،لك ّن كث ًريا من الناس ومن بينهم الفتيات قد رأين أو سيرَ َين صورتك».

ثم أكمل« :أقول لك هذا الكالم ألنك من شباب املسجد ،وإلاّ ال دخل يل
بك .اذهب واعمل عىل تقوية عقائدك الدينية ثم تو ّجه نحو اللعب االحرتايف،
يك ال تواجهك املشاكل».
فكنت مبهوتًا ومصدو ًما،
ثم قال يل إ ّن لديه عملاً  ،و ّدعني وذهب .أما أنا
ُ
فجلست وفكّرت كث ًريا يف كالمه .كم أصبح دقيقًا يف تفكريه .وما الذي يراه؟
ُ

وشعبي
يصعب عليك أن تتوقع هذا الكالم من شاب مرح ،يحب املزاح،
ٍّ
إىل هذا الحد.
اقتنعت بعدها بكالمه عندما رأيت بعض الشباب «املسجديّني» واملصلني،
الضعيفي العقيدة ،كيف احرتفوا كرة القدم ،واندمجوا يف األجواء ..إىل أن
تركوا العبادات حتّى الصالة.
*******

يد الله

السيد أبو الفضل كاظمي
كان إبراهيم يعمل يف أحد املحال يف السوق .رأيته مرة يف وضعٍ أدهشني
كث ًريا؛ كان يحمل صندوقني من الكرتون عىل ظهره ،أنزلهام أمام أحد الدكاكني.
حني أنهى عمله ،اقرتبت منه وسلّمت عليه .قلت له« :يا أبرام ،إن هذا األمر
ال يليق بك ،هذا عمل الحماّ لني وليس عملك!» نظر إ ّيل وقال« :إن العمل
ليس عي ًبا؛ بل العيب يف البطالة .إن ما أقوم به اآلن مفيد يل؛ إذ أتأكد من
أنني ال يشء .هذا العمل يقمع غروري».
قلت له« :ليس باألمر الجيد أن يراك أحد عىل هذه الحال .أنت ريايض،
وكثريون يعرفونك».
ضحك وأجابني« :يا أخي ،قم دامئًا باألعامل التي يرتضيها الله وليس الناس».
*******
كنا جالسني مع عدد من األصدقاء نتكلم عن إبراهيم .كان أحدهم ال
يعرفه ،فأخذ صورته مني .نظر إليها بتعجب ،وسألنا« :هل أنتم متأكدون من
أن اسمه إبراهيم؟».
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أجبته بتعجب« :طب ًعا نعم ،ملاذا تسأل؟».
كنت أملك فيام مىض محلاًّ تجاريًا يف بازار «سلطاين» .كان إبراهيم يأيت
إىل السوق يومني يف األسبوع .يقف وسلّة الحمل عىل ظهره وينقل البضائع.
قلت له يو ًما« :ما اسمك؟» قال يل« :نادين يد الله».
بعد مدة من الزمن ،جاء أحد أصدقايئ إىل السوق وتفاجأ لرؤيته إبراهيم
فسألني متعج ًبا :هل تعرفه؟
قلت له« :ال! ملاذا تسأل؟» ،قال« :إنه بطل يف الكرة الطائرة ويف املصارعة،
إنه إنسان تقي ج ًّدا ،إنه يقوم بهذا العمل لكرس غروره .أقول لك فقط إنّه
إنسان عظيم!» ،وبعد تلك الحادثة ،مل أره أب ًدا.
لقد دفعني كالم هذا الرجل للتفكري .كانت هذه الحادثة عجيبة بالنسبة
إ ّيل .ال يقبل العقل هذا النوع من جهاد النفس.
*******
بعد مدة ،رأيت أحد أصدقايئ القدامى .تكلمنا عن أفعال إبراهيم .قال
لنا« :قبل الثورة ،يف ظهرية أحد األيام ،جاء إبراهيم إ ّيل .دعاين ،مع أخي
وشابني آخرين ،إىل مطعم الكباب .طلب أفضل طعام ،مع سلطة ومرطبات.
مل أكن قد تناولت طعا ًما لذيذًا كالذي تناولناه يومها .بعد أن انتهينا ،سألنا
إبراهيم« :كيف كان الطعام؟» ،قلت« :كان ممتازًا ،سلمت يداك» .عندها
قال« :عملت منذ الصباح يف الحمل والنقل يف البازار .ترجع لذة هذا الطعام
إىل التعب الذي عانيته يف الحصول عىل ماله».
*******

حوزة الشيخ جمهتدي

إيرج كرايي
خالل السنوات األخرية قبل الثورة ،مضافًا إىل عمله يف السوق ،كان
كيسا بالستيك ًيا أسود
رسا .كان يحمل يف يده ً
إبراهيم منشغلاً بيشء آخرًّ ،
يضع فيه عد ًدا من الكتب ويتوجه نحو السوق.
يف يوم من األيام ،رأيته حني كنت ما ًّرا يف الشارع عىل دراجتي النارية.
سألته« :إىل أين يا أخي أبرام؟» قال« :إىل البازار» .أركبته ورايئ ،ويف الطريق
قلت له« :منذ مدة وأنا أرى هذا الكيس األسود يف يدك .ما القصة؟» قال:
«ال يشء ،كتاب».
يف الطريق تر ّجل أمام زقاق «نايب السلطنة» وو ّدعني .تعجبت ألن
مكان عمل إبراهيم ليس هنا .إذًا إىل أين هو ذاهب؟! لحقته فرأيته يدخل
إىل أحد املساجد .جلس بالقرب من بعض الشباب وفتح كتابه.
عرفت أنه يدرس علو ًما حوزوية .خرجت من املسجد ،وسألت عجوزًا كان
مير بالقرب مني« :عف ًوا ما اسم هذا املسجد؟» ،أجابني« :إنها حوزة الشيخ
مجتهدي».
كنت أنظر حويل بتعجب ،مل أكن أتوقع أن يصبح إبراهيم طالب علوم
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دينية .كُ ِتب عىل حائط املسجد ،قال رسول الله صىل الله عليه وآله« :ما
من عبد يخرج يطلب علماً إلاّ وضعت له املالئكة أجنحتها ،وسلك به طريق
إىل الجنة».1
يف املساء ،حني كنا خارجني من الـ«روزخانه» قلت إلبراهيم« :أخي أبرام،
تذهب إىل الحوزة وتخفي عنا األمر؟».
فجأة ،التفت إ ّيل بتعجب ،وكأنه عرف أنني لحقته إىل هناك .قال يل
بهدوء« :خسارة ،أن يفني اإلنسان عمره يف األكل والنوم .أنا لست طالب
رصا
علوم دينية بشكل رسمي .أذهب إىل هناك للفائدة فقط .ثم أذهب ع ً
إىل البازار ،ولكن يف الوقت الحايل ال تُخرب أح ًدا أب ًدا».
إىل أن انترصت الثورة ،تابع إبراهيم عمله عىل هذه الوترية ،لكن بعد
انتصار الثورة ازدادت أعامل إبراهيم لدرجة مل يستطع معها متابعة أشغاله
السابقة.
*******
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اإللهي
االرتباط
ّ

رضا هادي
يف عرص أحد األيام ،كان إبراهيم عائ ًدا من عمله .حني دخل الزقاق ،وقع
نظره عىل ابن الجريان وهو يتكلم مع فتاة شابة .ما إن رأى ذلك الشاب
إبراهيم حتّى و ّدع الفتاة وذهب مرس ًعا يك ال تلتقي عيناه بعي َني إبراهيم.
التفت الشاب إىل إبراهيم،
بعد أيام ،تك ّررت هذه الحادثة .هذه املرة حني َ
كان قد اقرتب منهام كث ًريا .فابتعدت الفتاة برسعة إىل الطرف اآلخر وها هو
إبراهيم وج ًها لوجه مع الشاب .بدأ إبراهيم بالسالم والكالم والسؤال عن
األحوال واألخبار .خاف ذلك الشاب ،لكن إبراهيم  -وكعادته  -كانت البسمة
تعلو وجهه .قبل أن يسحب يده من يد الشاب ،بدأ بالكالم وبهدوء تام فقال:
«أنت تعرف ،ليس ملثل هذه األمور سابقة يف ح ّينا ،أنا أعرفك وأعرف عائلتك
ج ّي ًدا ،إذا كنت تريد هذه الفتاة ،أنا سأتكلم مع والدك أن .»...قطع ذلك الشاب
كالم إبراهيم وقال« :ال ،أرجوك ال تقل شيئًا أليب ،لقد أخطأت ،اعذرين.»...
قال إبراهيم« :ال ،وكأنك مل تفهم قصدي ،أقصد أ ّن والدك ميلك بيتًا
كب ًريا ،وأنت تعمل يف الدكان .أنا سأكلم والدك الليلة يف املسجد ،إن شاء الله
ستتمكن من الزواج بهذه الفتاة .ما الذي تريده أكرث من ذلك؟».
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قال الشاب وقد خفض رأسه« :إذا عرف أيب باألمر ،سيغضب كث ًريا».
أجابه إبراهيم« :أنا أتكفّل بأبيك .أنا أعرفه .إنه رجل منطقي ومتف ّهم».
قال الشاب عندها« :والله ال أعرف ماذا أقول .الرأي رأيك» .ثم و ّدعه
وذهب.
بعد صالة املغرب والعشاء ،التقى إبراهيم والد ذلك الشاب .بدأ بالكالم
عن الزواج؛ إذا توافرت الرشوط املناسبة وكان الشخص مستع ًدا للزواج ومل
يتزوج قد يقع يف الحرام .وإذا وقع يف الحرام ،مباذا سيجيب الله يوم القيامة؟
وإ ّن عىل الكبار أن يساعدوا الشباب يف هذا املجال .كان والد الشاب يهز
برأسه موافقًا .لكن عندما بدأ الحديث يدور حول ابنه قطّب حاجبيه منزع ًجا.
سأله إبراهيم« :يا حاج ،إذا أراد ابنك أن يحفظ نفسه من الوقوع يف
الحرام يف هذه الظروف ،فهل هذا أمر س ّيئ؟».
قال الحاج بعد لحظات من السكوت« :ال».

يف اليوم التايل تكلّمت والدة إبراهيم مع والدة ذلك الشاب ثم مع
والدة الفتاة وثم ...بعد مرور شهر عىل هذه القضية ،كان إبراهيم عائ ًدا
من السوق ،والحي مزين باملصابيح الجميلة ،فارتسمت عىل وجهه ابتسامة
رىض؛ الرىض بسبب تحويل عالقة مشوبة ّ
بالشك والشبهة إىل ارتباط إلهي .ما
زال هذا الزواج قامئًا إىل اآلن ،ويعترب هذان الزوجان حياتهام مدينة للسلوك
الحسن واملناسب الذي قام به إبراهيم.
*******

أيام الثورة

أمري ربيعي
خاصا .وكلّام كرب
منذ سنوات طفولته ،أحب إبراهيم اإلمام الخميني ح ًّبا ًّ
أكرث منا هذا الحب أكرث وأكرث ،إىل أن وصل إىل قمته يف السنوات األخرية التي
سبقت انتصار الثورة.
كان يوم جمعة من العام 1977م .حني مل يبدأ بعد الحديث عن قضايا
الثورة وال عن اشتباكات أو معارك .ك ّنا متوجهني إىل البيت عائدين من جلسة
دينية يف ساحة «جالة» .1مل نكن قد ابتعدنا عن الساحة كث ًريا ،حني التحق بنا
بعض األصدقاء ،وبدأ إبراهيم يخربنا عن اإلمام الخميني{ ،ثم رصخ بصوت
عا ٍل« :السالم عىل الخميني» ،ونحن نهتف وراءه .انضم إلينا بعض الشباب
حتّى وصلنا إىل تقاطع «شمس» .عندها ،الح من بعيد عدد من سيارات
الرشطة .طلب إبراهيم فو ًرا من الشباب االنتشار فتف ّرقنا داخل األزقة.
بعد هذه الحادثة بأسبوع أو أسبوعني ،عندما كنا عائدين من تلك الجلسة
صباح الجمعة ،وبالقرب من الساحة ،أمام السينام ،هتف إبراهيم« :السالم
عىل الخميني» ورصنا نهتف وراءه .كام انضمت إلينا املجموعة التي خرجت
معنا من الجلسة .كان مشه ًدا رائ ًعا.
 -1التي صار اسمها يف ما بعد "ساحة الشهداء".
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بعد دقائق ،وقبل أن يصل رجال الرشطة ،طلب إبراهيم من الحشد أن
يتف ّرق .ثم ركبنا سيارة أجرة وتو ّجهنا نحو ميدان خراسان.
بعد أن تخط ّينا تقاط َعني اثنني ،انتبهنا فجأة أنهم يوقفون السيارات،
ويفتشون الركاب واح ًدا واح ًدا.
عىل جانب الطريق ،اصطفّت سيارات السافاك 1ووقف ما يقارب عرشة
من رجال رشطة .كان وجه الرشطي الذي يراقب السيارات مألوفًا بالنسبة
إ ّيل ،إذ كان بيننا حني كنا نهتف يف ساحة «جالة».
لفت نظر إبراهيم .وحني استوعب األمر ،وقبل أن يصل املفتش إىل
ُّ
سيارتنا ،فتح الباب وركض مرس ًعا إىل الرصيف .رفع املفتش الواقف وسط
الطريق ،رأسه ورأى إبراهيم فنادى بأعىل صوته« :إنه هو ،إنه هو.»...
ركض رجال الرشطة خلف إبراهيم .وبدأت املطاردة يف األزقة....
دفعت األجرة للسائق وتر ّجلت وتوجهت
حني تشتّت انتباه رجال الرشطة،
ُ
إىل الشارع املقابل.
حل املساء
حني وصلت إىل البيت ،كان الوقت ظه ًرا وال خرب عن إبراهيمّ .
وال أخبار عنه أيضً ا .اتصلت بعدد من رفاقه ،ولكنهم مل يعلموا شيئًا عنه.
كنت قلقًا ج ًّدا ،فقد قاربت الساعة الحادية عرشة .جلست يف الباحة أمام
البيت ،وفجأة سمعت صوتًا من الخارج .قفزت إىل الباب ،تعجبت كث ًريا وأنا
أرى إبراهيم بوجهه الباسم يقف خلف الباب .قفزت واحتضنته ،كنت سعي ًدا
ج ًّدا ،ومل أعرف كيف أُظهر رسوري .قلت له« :أخي أبرام ،ما الخرب؟».
تنفّس بعمق وقال« :الحمد لله ،ها أنا ذا بخري وسالمة يف خدمتك».
قلت« :هل تناولت العشاء؟» ،قال« :ال يه ّم» .أرسعت إىل البيت ،أحرضت
 - 1جهاز األمن زمان الشاه.
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خب ًزا وبعضً ا من طعام العشاء .ذهبنا إىل ميدان «غيايث» .1وبعد أن تناولنا
بعض الطعام قال« :هنا ينفعنا الجسم القوي عىل الرغم من أنّهم كانوا
مجموعة لكنني استطعت الهرب منهم».
عىل كل حال ،ليلتها تحدثنا كث ًريا عن الثورة وعن اإلمام وعن...

ث ّم اتفقنا عىل أن نذهب م ًعا ليلاً إىل مسجد «لُرزاده» لنستمع إىل
محارضات الشيخ «تشاوويش».2
*******
إنها املرة الثالثة التي نشارك فيها يف الجلسة .ذهبنا مع إبراهيم وثالثة
من رفاقنا إىل مسجد «لُرزاده» .كان الشيخ «تشاوويش» رجلاً شجا ًعا ال يخاف
أب ًدا ،كان يتكلم عىل املنرب كال ًما ال يجرؤ أحد عىل قوله .أثار حديث اإلمام
موىس الكاظم - Qالذي يقول فيه« :رجل من أهل قم ،يدعو الناس إىل
الحق ،يجتمع معه قوم كزبر الحديد» - 3تع ّجب كث ٌري من الناس .وهكذا
أكمل حديثه الثوري.
فجأة ،سمعت ضجي ًجا وأصواتًا عالية تصل من جهة الباب .رجعنا إىل
العيص واألحزمة وهم
الوراء ،رأيت رجال السافاك أمام املسجد ،بيدهم
ّ
ينهالون رضبًا عىل الجميع .تدافعت الجموع للخروج من املسجد ،وكان
رجال السافاك يرضبون بقسو ٍة كل من مي ّر أمامهم .مل يرحموا األطفال وال
النساء أيضً ا.
غضب إبراهيم كث ًريا مماّ يحصل ،فركض نحو الباب وتعارك مع بعض
السافاكيني ،فانهال عدد منهم عليه رضبًا .يف هذه الفرتة الزمنية ،فُ ِتح الطريق
 - 1صار اسمه الحقًا "ميدان الشهيد سعيدي".
 - 2من العلامء الثوريني ،وقد استشهد الحقًا عىل أيدي املنافقني.
 - 3بحار األنوار ،العلاّ مة املجليس ،ج  ،57ص .216
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فاستطاع عدد من الناس والنساء واألطفال الخروج من املسجد .اشتبك
إبراهيم بشجاعة معهم وتضاربوا بش ّدة ،ثم استطاع الهروب منهم ،ولحقناه
نحن وابتعدنا عن املسجد.
بعد ذلك ،عرفنا أنهم يف تلك الليلة ألقوا القبض عىل الشيخ ،كام استشهد
وجرح عد ٌد من املصلّني.
أ ّدت الرضبات التي تلقّاها إبراهيم يف تلك الليلة إىل أمل شديد يف الظهر،
عاىن منه طيلة حياته ،وأث ّر كث ًريا عىل املصارعة لديه.

مع بداية أحداث العام 57هـ.ش1978/م ،صارت الثورة وقضيتها كل ذكر
وفكر إبراهيم ،مضافًا إىل توزيع األرشطة و“مناشري” اإلمام ،وكان يقوم بهذا
العمل بشجاعة كبرية.

يف أوائل شهر أيلول ،1اصطحب معه كث ًريا من الشباب إىل مرتفعات
«قيطرية» وشاركوا يف صالة عيد الفطر بإمامة الشهيد «مفتح» .وبعد الصالة،
أعلنوا أن مسرية يوم الجمعة ستتجه نحو ساحة «جالة».
*******

 - 1أواسط شهر “شهريور” الهجري الشميس.
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أمري منجر
يف صبيحة السابع عرش من شهريور 8 /أيلول ،ذهبت إىل إبراهيم وتوجهنا
م ًعا عىل الدراجة النارية إىل تلك الجلسة الثقافية الدينية بالقرب من ساحة
«جالة» .1ما إن انتهت الجلسة حتّى ارتفعت األصوات وعال الصخب يف
الخارج .منذ الصباح أُعلنت حالة الطوارئ ،وتجمع الجنود ورجال الرشطة
عىل جوانب الساحة .كام كانت الجامهري الغفرية تتوجه نحو الساحة فيام
يطلب الجنود عرب مكربات الصوت من الناس التف ّرق .خرج إبراهيم من
الجلسة مرس ًعا ،ثم نظر إ ّيل وقال« :أمري ،تعال لرنى ما الخرب».
كل ناحية .صدحت
خرجنا ،وإذا بالحشود تتو ّجه إىل ساحة «جالة» من ّ
الشعارات يف أرجاء الساحة وتحولت من «السالم عىل الخميني» إىل «املوت
للشاه».
كان إبراهيم ال يتوقف عن الهتاف وعن الحديث مع شباب الحي .جاء
أحد الشباب مرس ًعا وهو يقول« :لقد أقفل رجال الرشطة الطريق من جهة
شهباز ( 17شهريور)!».
اندفعت الجامهري نحو الساحة .كان بعضها يقول« :حارص السافاك
 - 1ساحة الشهداء.
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الساحة من الجهات األربع» .وبعد لحظات حصل ما مل يكن أحد يتوقّعه..
ُس ِمع صوت إطالق النار من كل جهة ،كام كانت املروحية املحلّقة يف السامء
تطلق الرصاص أيضً ا .ركضت برسعة وأحرضت الدراجة النارية ،فقد اكتشفت
طريقًا للخروج يف أحد األزقة ،حيث ال رشطة هناك .أحرض إبراهيم أحد
الجرحى برسعة ،واتجهنا م ًعا نحو مستشفى «الثالث من شعبان» وأرسعنا
يف العودة .حتّى الظهرية ،كنا قد ذهبنا ورجعنا حوايل مثاين مرات من وإىل
املستشفى .كان جسد إبراهيم ملط ًخا بالدماء من رأسه حتّى قدميه.
وقع أحد الجرحى أمام محطة الوقود ،وكان رجال الرشطة يراقبونه من
بعيد .مل يكن أحد يجرؤ عىل االقرتاب منه.
أراد إبراهيم أن يتو ّجه نحو هذا الجريح ،لكنني منعته وقلت له« :ال،
إنهم يتّخذونه ف ًّخا يك يطلقوا النار عىل كل من يقرتب».
نظر إبراهيم إ ّيل وقال« :لو كان أخوك مرم ًّيا هناك ،هل كنت ستقول
َت
الكالم نفسه؟» .عندها مل أعرف ماذا أجيب ،قلت فقط« :انتبه جيّ ًدا»َ .خف َ
صوت إطالق النار ،وتراجع رجال الرشطة إىل الخلف قليلاً .
زحف إبراهيم برسعة يف الشارع إىل أن وصل إىل جانب الجريح ،واستلقى
بالقرب منه ،ثم أمسك يده وبحركة واحدة ألقاه عىل ظهره ،وعاد كام ذهب
زاحفًا عىل األرض .أظهر إبراهيم شجاعة ال نظري لها .بعدها ،ومبساعدة
أحدهم ،وضع الجريح عىل دراجتي النارية ،ونقلته بنفيس إىل املستشفى.
عندما أردت العودة إىل الشارع نفسه ،كان رجال الرشطة قد أغلقوا
املم ّرات ،وش ّددوا حالة الطوارئ ،ومل أر إبراهيم بعدها .مل أعرف كيف وصلت
إىل البيت .عند العرص ،ذهبت إىل بيت إبراهيم ،كانت والدته قلقة ج ًّدا ،وال
خرب عنه .لكن يف آخر الليل ،أخربوين أنه عاد إىل املنزل ،فرحت كث ًريا ،وتواصلت
معه هاتف ًيا .لقد فرحت حقًا ألنه استطاع اإلفالت من الرشطة .يف اليوم التايل،
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ذهبنا إىل «بهشت زهرا» 1وقدمنا املساعدة يف مراسم التشييع والدفن.
بعد السابع عرش من شهريور ،كنا نجتمع كل ليلة يف بيت أحد الشباب
محل اجتامعنا عىل سطح
ننسق الربامج واألنشطة .لفرت ٍة مع ّينة ،كان ّ
يك ّ
بيته ،ولفرت ٍة أخرى ،بيت مهدي و ...يف هذه االجتامعات ،ك ّنا نتباحث حول
املسائل العقدية ،والسياسية املستجدة .إىل أن انترش خرب عودة اإلمام يف
كل مكان.
*******

 - 1مقربة جنة الزهراء.

عودة اإلمام

{

حسني الله كرم
بعد التنسيق ،من بني الفرق الخاصة بحامية اإلمام ،أوكلت إلينا مسؤولية
إحدى الفرق الخاصة بحامية اإلمام .وبات من املفرتض أن تحرض مجموعتنا
ونحن مسلّحون  -يف الثاين عرش من بهمن 1/شباط  -يف أحد الشوارع املؤدية
إىل املطار.
ال ميكن أن أنىس مشهد وصول السيارة التي تقل اإلمام الخميني .كان
إبراهيم كالفراشة التي تدور حول شمع وجود اإلمام .بعد مرور السيارة،
جمعنا الشباب وانطلقنا مع إبراهيم إىل «مقربة جنة الزهراء».
أوكل إلينا أمن املدخل األساس لـ«جنة الزهراء» لجهة جادة قم .وقف
إبراهيم بالقرب من املدخل ،لك ّن قلبه وعقله يف «جنة الزهراء» حيث
يلقي اإلمام خطابه .كان إبراهيم يك ّرر للشباب« :جاء صاحب هذه الثورة،
ونحن مطيعون له .كل ما يقوله اإلمام يجب أن يُنفّذ» .منذ ذلك اليوم نيس
إبراهيم النوم والطعام .خالل عرشة الفجر ،م ّرت أيام مل يعرف أحدنا أي خرب
عن إبراهيم .إىل أن رأيته يف التاسع من شباط سألته مبارشة« :أين كنت يا
عزيزي أبرام؟» ،سكت قليلاً ثم قال« :يف األيام القليلة السابقة ،كنا نسعى أنا
وعدد من الشباب للتع ّرف إىل هوية الشهداء املجهولني .مل يوجد غرينا ليتابع
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وضعهم لدى الطبيب الرشعي».
لكن يف الليلة الحادية عرش من شباط ،1كان إبراهيم وعدد من شباب
الحي مضافًا إىل عنارص الرشطة املنشقّني يستعدون للسيطرة عىل مركز
الرشطة يف الحي.
متّت السيطرة عىل املركز الـ 14للرشطة ،والتحقنا بدورية مع الشباب يف
الحي .يف صباح اليوم التايل ،أُعلن خرب انتصار الثورة عرب اإلذاعة الرسمية.
كان إبراهيم ،أليّ ٍام ع ّدة ،يذهب مع قاسم إىل مدرسة «الرفاه» حيث صار
حارسا
من مرافقي اإلمام .بعدها ذهب إىل سجن «قرص» وصار ملدة قصرية ً
هناك .ثم ساعد شباب اللجنة 2يف عملهم لكنه مل ينخرط رسميًا معهم.
*******

 - 1أي ،ليلة انتصار الثورة.
 - 2قبل تأسيس الحرس الثوري ،كان عبارة عن لجان يف املناطق .كام كان يطلق عىل شباب الحرس ،شباب اللجان.

القفزة المعنوية

ج ّبار ستوده ،حسني الله كرم
نالحظ يف حياة كثري من العلامء العظام أ ّن ما ساهم يف رشدهم املعنوي
الرسيع هو تركهم للمعايص الكبرية ،وبالدرجة األوىل ،ما يرتبط بضبط النفس
عن الشهوات الجنسية .يقول تعاىل يف سورة يوسف{ :إِنَّهُ َم ْن يَ َّت ِق َويَ ْص رِ ْب
يع أَ ْج َر الْ ُم ْح ِس ِنني} ،1وهذا يشري إىل أ ّن القانون عام وال يرتبط
َفإِنَّ اللَّهَ اَل يُ ِض ُ
بالنبي يوسف Qفقط.
*******
م ّر شهر عىل انتصار الثورة ،كان إبراهيم ،وبوجهه الجميل وقامته الجذّابة،
التفت إىل
يرتدي ب ّزة جميلة ويتو ّجه إىل عمله يف شامل طهران .يف أحد األيّامُّ ،
أنّه منزعج ومغموم وقليل الكالم .قلت له« :أخي أبرام ،هل حصل يشء؟».
أجاب« :ال يشء مهماًّ ؟»؛ لك ّنني أرصرت عليه وقلت له« :هل من يشء
يزعجك؟ ميكنني مساعدتك».
صمت برهة ثم تكلم« :منذ مدة ،تعلقت يب إحدى الفتيات غري املحجبات
يف الحي وهي تقول يل لن أتراجع حتّى أحصل عليك».
سكت قليلاً  ..كدت أنفجر من الضحك .فنظر إ ّيل إبراهيم متع ّج ًبا وسأل:
ُّ
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«ما يضحكك؟»
قلت« :يا أخي أبرام ،عندما تخرج من البيت بهذا الشكل واملنظر ،ال
مجال لالستغراب».
قال« :ماذا تعني؟ هل قالت يل هذا الكالم بسبب شكيل ومظهري؟» قلت
له« :ال ّ
شك يف األمر».
يف اليوم التايل ،ما إن رأيت إبراهيم حتّى ارتفع صويت بالضحك مرة ثانية.
حرض إبراهيم إىل العمل حليق الرأس ،بقميص واسع فوق البنطال .ويف اليوم
الذي تاله أيضً ا ،جاء إىل العمل بوجه غري مرتب ،وببنطال كردي منتعلاً ُخفًّا.
واستمر عىل هذه الحال إىل أن تخلّص من هذه الوسوسة الشيطانية.
*******
من صفات إبراهيم التي م ّيزته عن أصدقائه ،نظره الثاقب ودقته يف
العمل .ال أنىس تلك الحادثة يف األيام األوىل النتصار الثورة ،حني ذهبت أنا
وإبراهيم وبعض شباب اللجنة يف مأمورية .فقد أُعلِمنا أ ّن أحد النشطاء
العسكريني قبل الثورة واملال َحق منذ م ّدة ،قد ت ّم رصده وهو يدخل يف أحد
األبنية .أخذنا العنوان ،وتوجهنا إىل هناك واستطعنا أن نلقي القبض عليه
من دون أي اشتباكات .عندما أردنا الخروج من املبنى ،كان عدد من الجريان
مجتمعني أمام الباب الخارجي ليعرفوا من هو الفرد الذي أُلقي القبض عليه.
حني رأى إبراهيم هذا املشهد ،عاد إىل الداخل وطلب االنتظار قليلاً  .سألته
متعج ًبا« :ما الذي حصل؟» .مل يقل شيئًا؛ بل ّ
فك الكوف ّية التي كان يربطها
حول خرصه وغطّى بها وجه ذلك الرجل .سألته« :ماذا تفعل يا إبراهيم؟».
أجابني بهدوء« :لقد ألقينا القبض عىل هذا الرجل ،عىل أساس اتصال
وخرب سمعناه .ماذا لو مل يكن هذا الخرب صحي ًحا؟ نكون قد أرقنا ماء وجهه
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ولن يستطيع بعدها السكن هنا ،وسينظر إليه الناس كمتّهم دو ًما .لك ّننا إذا
غطينا وجهه ،لن يعرفه أحد ،وإذا أُطلق رساحه غ ًدا لن يواجه مشكلة أب ًدا.
حني خرجنا من املبنى مل يستطع أحد التعرف إىل الرجل ،أما أنا فكنت
أفكّر يف الطريقة الصحيحة التي ينظر بها إبراهيم إىل األمور ،وكم يعطي
عناية لشخصية الناس وماء وجههم.
*******

تأثري الكالم

مهدي فريدوند
م ّرت أشهر عىل انتصار الثورة .قال يل أحد األصدقاء« :يف الغد ،اذهب
مع إبراهيم إىل منظمة الرتبية البدنية ،1يريد السيد «داوودي» أن يراكام».
قبل تلك الفرتة ،كان إبراهيم مشغولاً ملدة شهرين بحراسة سجن «قرص».
يف اليوم التايل ،حصلنا عىل العنوان وتوجهنا إىل هناك .كان السيد «داوودي»
معلّم إبراهيم يف املرحلة الثانوية .حني وصلنا ،اهتم بنا كث ًريا ،ثم اجتمع معنا
ومع عدد من الشباب املدع ّوين مثلنا وقال لنا« :مبا أنكم رياض ّيون وثوريّون
يف الوقت نفسه ،تعالوا إىل املنظّمة ،وتسلّموا بعض املسؤوليات».
بعد اللقاء ،تح ّدث معنا أنا وإبراهيم عىل انفراد وقال« :ستتولّيان
مسؤولية التفتيش يف املنظمة» .بعد أن تحدثنا قليلاً  ،قبلنا بهذه املسؤولية،
ويف صباح اليوم التايل ،بارشنا العمل.
كلام واجهتنا مشكلة ،كنا نراجع السيد «داوودي».
ال أنىس يو ًما حني دخل إبراهيم مكتب التفتيش ،وسألني :ماذا تفعل يا
مهدي؟
 - 1رعاية الشباب.
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 ال يشء ،أوقّع حكم فصل من العمل. لِمن؟ وصل تقرير من أحد االتحادات أ ّن الرئيس يأيت إىل العمل بلباس ومظهراستفزازي ،وسلوكه مع املوظفات غري مناسب ،وسمعت أ ّن موقفه مخالف
للثورة .كام إ ّن زوجته غري محجبة.
كنت أكتب التقرير الذي اعتقدت أ ّن علينا إرسال نسخة منه لشورى
الثورة ،عندما سألني إبراهيم« :هل ميكن أن أقرأ التقرير؟».
خذ! هذا التقرير وهذا حكم الطرد من العمل.
تكلمت مع هذا الرجل بنفسك؟
حني نظر إىل التقرير ،سألني :هل
َ
 ال! ال داعي لذلك فالكل يعرفه.يصح ذلك .أ َومل تسمع« :إ ّن اإلنسان الكاذب يص ّدق كل ما يسمعه»؟
 -ال ّ

 -ولكن ،هذا ما أخربنا به شباب ذلك االتحاد.

رصا إىل بيته،
قطع كالمي وقال« :لنبحث عن عنوان هذا الرجل ،ونذهب ع ً
ونعرف من هو وماذا يقول» .بعد لحظات من التفكري ،وافقت عىل ما قاله.
عندما أنهينا عملنا ،أخذت العنوان وذهبنا إىل بيت الرجل عىل دراجتي
النارية.
كنا نبحث عن بيته يف األحياء بعد جرس «سيد خندان» ،وإذا بنا نراه
يصل .عرفته من الصورة املرفقة مع ملفّه.
توقفت سيارة «مرسيدس» أمام بيته ،وتر ّجلت منها امرأة من دون حجاب
تقريبًا وفتحت الباب.
فدخل الرجل الذي كان يف السيارة أيضً ا .قلت« :هل رأيت؟ هل رأيت أن
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وضع هذا الرجل غري مقبول».
 اصرب لنتكلم معه ثم أصدر أحكامك.أوصلت الدراجة النارية إىل أمام املنزل ،وضعتها عىل املِرفع بينام قرع
إبراهيم جرس املنزل .كان الرجل ال يزال يف الباحة ،فجاء ليفتح الباب برسعة.
رجل عريض الكتفني ،طويل القامة ،حليق الذقن واللحية ،يرتدي ب ّزة
ٌ
أنيقة .تفاجأ حني رأى وج َهينا ،خاصة يف تلك املنطقة .قال« :تفضّ ال».
قلت يف نفيس :لو كنت مكان إبراهيم ألوقفته عند ح ّده .لكن إبراهيم،
وباحرتام خاص ،سلّم عليه واالبتسامة تعلو وجهه وقال« :أنا إبراهيم هادي.
أعتذر عىل اإلزعاج لكنني أريد أن أطرح عليك أسئلة عدة».
قال ذلك الرجل« :اسمك مألوف بالنسبة إيل! سمعته منذ أيام يف العمل».
ثم تابع« :أنت املفتش اإلداري ،صحيح؟».
رص علينا للدخول
ضحك إبراهيم وقال« :أجل» .ارتبك الرجل كث ًريا وأخذ ي ّ
إىل املنزل .لكن إبراهيم رفض وقال« :شك ًرا جزيلاً  ،لن نأخذ من وقتك إلاّ
بضع دقائق» .بدأ إبراهيم يتكلم ،واستمر حوايل الساعة يف الحديث ،لكن مل
نشعر مبرور الوقت.
ح ّدثه عن كل يشء ورضب له مثالاً لكل موضوع .قال له« :اسمع يا صديقي،
إ ّن زوجتك هي لك ،يجب ألاّ تعرضها أمام اآلخرين .هل تعرف كم من الشباب
يقعون يف املعصية لرؤيتهم نسا ًء غري محجبات كزوجتك مثلاً ؟» .ثم انتقل إىل
العمل وقال« :كذلك أثناء العمل ،أنت كمسؤول ال يجب أن تتلفّظ بكالم سيّئ
أو مبزاح غري الئق مع املوظفات .صحيح أنك كنت بطلاً يف فئتك الرياضية،
لكن البطل الحقيقي هو من مينع نفسه عن الوقوع يف الخطأ».
ثم تحدث عن الثورة ،عن دم الشهداء ،عن أعداء البالد ،وكان الرجل يؤيّد
كالم إبراهيم ويوافقه .يف ختام الكالم قال إبراهيم« :يا عزيزي ،هذه رسالة
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فصلك من العمل»ُ .صدم الرجل ،ونظر إلينا بتعجب.
ابتسم إبراهيم وم ّزق الرسالة ورماها يف قناة املاء .ثم قال« :يا صديقي
العزيز ،فكّر قليلاً يف ما قلته لك».
ثم و ّدعناه وركبنا الدراجة النارية وابتعدنا .حني أردنا قطع الطريق ،لفت
نظري الرجل الذي كان ال يزال واقفًا أمام الباب.
قلت« :يا أبرام ،ما أجمل كالمك! لقد أث ّر َّيف أنا أيضً ا».
ضحك وقال« :يا صديقي ،وما دخلنا نحن ،إنه الله ،هو الذي أجرى هذا
الكالم عىل لساين .إن شاء الله ...يكون لهذا الكالم تأثري».
ثم أكمل« :تأكّد ،ال يشء كالسلوك الحسن يؤث ّر يف الناس ،أمل يقل الله
لرسوله يف القرآن الكريم{ :ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضّ وا من حولك}؟
عىل األقل ،لنتعلم سلوك الرسول».
*******
وصلَنا تقرير من االتحاد نفسه؛ لقد تغيرّ الرئيس
بعد شهر أو شهرين َ
كث ًريا ،كام تب ّدل سلوكه خالل العمل .حتّى زوجته ،تأيت لزيارته وهي ترتدي
الحجاب.
حني رأيت إبراهيم ،أعطيته التقرير وكنت أنتظر ر ّد فعله .قرأ التقرير ثم
قال« :الحمد لله» ،وغيرّ موضوع كالمنا مبارشة .لك ّنني مل ّ
أشك لحظة يف أن
إخالص إبراهيم هو الذي أث ّر يف ذلك الرجل وغيرّ ه كل هذا التغيري.
*******

االهتمام بالناس

عدد من أصدقاء الشهيد
وجل :الخلق عيايل،
عن اإلمام الصادق عليه السالم أنّه قال« :قال الله ع َّز ّ
وأحبّهم إ ّيل ألطفهم بهم ،وأسعاهم يف حوائجهم».1

أمر عجيب .اجتمع كثري من الناس يف شارع الشهيد «سعيدي» .تق ّدمت
أنا وإبراهيم نحوهم وسألنا :ما الخرب؟ ماذا هناك؟

قال أحدهم« :هذا الطفل املتأ ّخر ذهن ًيا يأيت كل يوم إىل هنا ،ميأل دل ًوا
برش املارة الذين يرتدون ثيابًا
باملاء من القناة عىل جانب الطريق ،ويبدأ ّ
مرتبة باملاء».
تف ّرق الناس شيئًا فشيئًا .قال الرجل املرتّب األنيق الذي رشّ ه الصبي باملاء:
«ال أدري ماذا أفعل بهذا الصبي؟» .ذهب هذا الرجل أيضً ا وبقينا مع الصبي.
سأله إبراهيم« :ملَ ترش الناس باملاء؟»
ضحك وأجاب« :أفرح بهذا األمر ويعجبني» .فكّر إبراهيم قليلاً ثم سأله:
 هل يطلب منك أحد أن تقوم بهذا العمل؟أرش الناس باملاء.
 يعطيني أولئك خمسة رياالت ويطلبون مني أن ّ -1أصول الكايف ،الكليني ،ج ،2ص199.
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وأشار إىل الطرف اآلخر من الشارع ،حيث يقف مجموعة من الشباب
األراذل والعاطلني من العمل ،ينظرون إلينا ويضحكون.
أراد إبراهيم الذهاب إليهم والتحدث معهم ،لكنه تراجع وقال« :أين
هو منزلك؟» ،دلّنا الفتى عىل طريق بيته .قال له إبراهيم« :إذا امتنعت عن
املجيء إىل الشارع ورش الناس باملاء ،سأعطيك عرشة رياالت».
وافق الفتى عىل االتفاق .حني وصلنا إىل باب بيته ،تكلّمنا مع والدته.
وهكذا ُحلّت هذه املشكلة وأزاح إبراهيم األذى عن طريق الناس.
*******
عندما كان إبراهيم يف قسم التفتيش يف الرتبية البدنية ،أذكر يو ًما بعد أن
استلمنا الراتب الشهري ،وبعد انتهاء دوام العمل ،قال يل« :عزيزي مهدي،
هل أحرضت دراجتك النارية؟».
 نعم ،ملاذا؟ إذا كنت غري مشغول ،ما رأيك يف أن ترافقني إىل املتجر؟بكل راتبه تقري ًبا ،اللحم واألرز والصابون
ذهبنا م ًعا إىل املتجر ،واشرتىّ ،
و ..اشرتى كل يشء وكأنه يحمل الئحة مشرتيات محددة وشاملة .ثم انطلقنا
يف اتجاه منطقة «مجيدية» ،دخلنا أحد األزقة ّ
ودق إبراهيم باب أحد البيوت.
فتحت سيدة عجوز الباب ،يبدو أنها غري ملتزمة بالحجاب ،ويتدىل عىل
رقبتها صليب .تعجبت كث ًريا ،وسألت إبراهيم يف طريق العودة« :أخي أبرام،
هل كانت هذه السيدة أرمنية؟».
 نعم ،ملاذا؟أوقفت الدراجة النارية عىل جانب الطريق وقلت له« :يا أخي ،تركت كل
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هؤالء الفقراء من املسلمني ،وذهبت إىل املسيحيني؟» .أجابني وهو جالس
ورايئ« :إن املسلمني لديهم من يساعدهم ،وها هي مؤسسة اإلمداد قد
انطلقت يف عملها ،وستساعدهم إن شاء الله .لكن هؤالء املساكني ليس
لديهم أحد .ما قمت به يساعدهم من جهة يف حل املشكالت ،ومن جهة
أخرى يُحببهم إىل اإلمام والثورة».
*******

كردستان

مهدي فريدوند
إنّه صيف العام 58هـ.ش1979 /.م .بعد صالتيَ الظهر والعرص ،كنت واقفًا
أمام مسجد «سلامن» أتح ّدث مع إبراهيم ،حني وصل أحد األصدقاء مرس ًعا
وقال لنا« :هل سمعتام نداء اإلمام؟».
سألناه بتعجب« :كال! وما الذي حصل؟».
قال« :أمر اإلمام بالذهاب ملساعدة شباب كردستان ّ
وفك الحصار عنهم».
ما إن أنهى كالمه حتّى وصل «محمد شاهرودي» ،وقال« :سنتوجه أنا
وقاسم تشكّري ونارص كرماين إىل كردستان» .قال إبراهيم« :نحن أيضً ا» .ثم
ذهبنا لنستع ّد لالنطالق.
شخصا نتجه نحو كردستان يف شاحنة
مع حلول العرص ،كنا أحد عرش
ً
بليزر .كل الوسائل التي أخذناها معنا عبارة عن بندقية  G3وأربع رشاشات
أخرى وبضع قنابل يدوية.
كان عدد من الطرقات مقفلاً  .اضطررنا أحيانًا إىل عبور طرقات ترابية،
لكن عىل الرغم من كل الظروف ،استطعنا الوصول إىل «سنندج» ظهرية اليوم
التايل .دخلنا املدينة من دون معرفة أوضاعها .وقفنا أمام دكة لبيع الجرائد،
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نزل إبراهيم ليسأل عن مقر الحرس .ما إن اقرتب من الدكّة حتّى رصخ« :بِال
دين ،ما هذا الذي تبيعه؟»؛ نظرت إىل الخارج فرأيت رفًّا من املرشوبات
الكحولية .من دون أي تر ّدد حمل إبراهيم سالحه ،ثم تق ّدم وكرسها ،بعدها
تو ّجه بغضب نحو البائع الذي اختبأ يف زاوية دكانه.

ألست
نظر إبراهيم قليلاً إىل وجهه ،ثم قال له بهدوء« :أيّها الشاب،
َ
مسلماً ؟ ما هذه النجاسة التي تبيعها؟ أمل يقل الله يف القرآن إ ّن الخمر من
عمل الشيطان وعلينا اجتنابها؟»1؛ أومأ الشاب برأسه موافقًا وهو يردد:
«أخطأت ،سامحني لقد أخطأت».
تكلم إبراهيم قليلاً مع هذا الشاب ،ثم أخرجه من الدكّة ،وسأله عن مق ّر
الحرس ،فدلّنا عىل املكان وتحركنا مبتعدين.
كان الجميع ينظر إلينا ،ونحن نتحرك يف األحياء من دون علمنا مبا يحصل
فيها .إىل أن وصلنا إىل مقر الحرس يف سنندج .كانت املتاريس الرتابية تغطي
محصنة.
كل جدران املبنى ،وقد تح ّول املق ّر إىل ثكنة عسكرية ّ

مهام طرقنا الباب مل يفتحوا لنا؛ وأجابونا من خلف الباب« :ال ميكن،
ال تبقوا هنا أب ًدا ،املدينة تحت سيطرة أعداء الثورة .تو ّجهوا مبارشة نحو
املطار» .قلنا لهم« :جئنا لنساعدكم ،عىل األقل قولوا لنا أين املطار».
جاء أحد شباب الحرس إىل طرف الحائط وقال« :املكان هنا غري آمن ،قد
يقصفون سيارتكم أيضً ا .أخرجوا من تلك الناحية ثم تابعوا مسريكم لتصلوا
إىل املطار ،حيث يستقر أنصار الثورة.
توجهنا نحو املطار .حني وصلنا إىل هناك عرفنا أن املدينة سقطت بيد
أعداء الثورة ،ومل يبق سوى مقر الحرس واملطار خارج سيطرتهم.
استقرت يف املطار ثالث كتائب من الجيش برفقة كتيبة من الحرس
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الثوري .وكانوا يقصفون املطار باستمرار.
هناك رأيت «محمد بروجردي» للمرة األوىل .شاب أشقر صاحب وجه
جذاب وباسم ،يدير القوات يف هذه الظروف بشكل جيد ج ًّدا .عرفت بعدها
أنه يتولىّ مسؤولية الحرس يف غرب البالد .تق ّدم «بروجردي» وألقى السالم
إلينا ،ومن بني كل الشباب عرف «قاسم تشكّري»؛ ألنّه سبق والتقى به.
سألَنا عن حال املدينة ،فأخربناه مبا حصل معنا .ثم توجهنا مع قاسم وباقي
الشباب وبرفقة عدد من قادة الجيش إىل داخل املبنى ،ورشع «بروجردي»
بالحديث معنا« :بعد نداء اإلمام ،كثري من القوات هي يف طريقها إلينا وقد
خاف أعداء الثورة .لديهم داخل املدينة مق ّران أساسيان ،علينا أن نخطّط
للهجوم عليهام».
تكلّمنا حول مواضيع مختلفة .قال إبراهيم« :عىل ما يبدو ،إن الناس
يف املدينة ال دخل لهم بأعداء الثورة .من األصلح أن نهجم عىل املقر األول
وعندما ننجح يف األمر ،نهجم عىل الثاين» .وافق الجميع عىل هذه الخطة،
وكان من املفرتض تجهيز الشباب للهجوم .لكن يف ذلك اليوم ،توجهت قوات
الحرس إىل «باوه» وبقيت كتائب الجيش تحت إمرة القيادة.
كان إبراهيم وقاسم يتفقدان دشم الجنود وأماكن حراستهم واح ًدا
واح ًدا ،وكانوا يتكلمون معهم .بعد ذلك ،تسلّام شاحنة البطيخ التي كانت يف
املطار من قبل ،وأوصلوا البطيخ إىل الدشم وإىل الحراس وإىل نقاط املراقبة
وهكذا وطّدوا معرفتهم بكل الجنود املوجودين يف املطار .كام استطاعوا رفع
جهوزية الجنود من خالل تدريبات يوم ّية وبرامج متنوعة.
يف صباح أحد األيام ،انضم الس ّيد «خلخايل» إىل الشباب ،مضافًا إىل عدد
كبري من املقاتلني الذين أتوا من مختلف املدن واستقروا يف مطار «سنندج».
بعد االستعداد الالزم ،وقبل الظهرية قمنا بالهجوم عىل أحد املقرين يف
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املدينة ،وحارصناه خالل وقت قصري ،ثم ألقينا القبض عىل معظم املقاتلني
املعادين للثورة.
مضافًا إىل كثري من الذخائر ،كان نصيبنا من املقر مبلغًا كب ًريا من
الدوالرات ،وجوازات سفر وبطاقات هوية مز ّورة ،جمعها إبراهيم كلها يف
كيس كبري وسلّمها إىل قائد الحرس الثوري.
متّت السيطرة عىل املقر الثاين للمعادين للثورة من دون أي اشتباكات،
فسقطت املدينة بالكامل .ال أنىس ما قاله قائد القوات العسكرية هناك بعد
ذلك« :لو انتظرت سنوات أخرى ،ال أعتقد أن قوايت كانت ستمتلك الجرأة
للقيام بهذا الهجوم ،نحن مدينون يف هذا العمل لألخ هادي ورفاقه الذين،
من خالل صداقتهم مع الجنود ،استطاعوا رفع معنوياتهم عال ًيا».
خالل تلك الفرتة ،قام عدد من القادة بتعليم إبراهيم وأصدقائه كث ًريا من
الفنون العسكرية وتكتيكات القتال ،وأصبحوا مقاتلني نخبة ،ظهرت نتائجها
خالل أيام الدفاع املق ّدس.
مل تطل أحداث «سنندج» كث ًريا ،لكن االشتباكات املتقطّعة استم ّرت يف
بقية املدن يف محافظة كردستان .عدنا يف أيلول 1979م إىل طهران ،لكن قاسم
وبعض الشباب بقوا يف كردستان والتحقوا بقوات الشهيد «شمران».
بعد عودته ترك إبراهيم التفتيش يف منظمة الرتبية البدنية ليلتحق مبجال
الرتبية والتعليم .لكن مل يوافقوا عىل طلبه؛ واستدعى األمر كث ًريا من املتابعات،
فالتحق بإحدى املؤسسات التي كانت أكرث ما تحتاج إىل أفراد كإبراهيم.
*******

المع ّلم النموذجي

عباس هادي
كان إبراهيم يقول« :إذا كنا نريد أن تبقى الثورة راسخة ،وأن يصبح
الجيل القادم ثوريًا ،علينا أن نبذل جهدنا يف املدارس؛ أل ّن مستقبل البالد
سيتسلّمه أفراد مل يعاينوا بشكل كاف الظروف التي كانت موجودة يف أيام
الطاغوت».
كان ينزعج كث ًريا حني كان يرى أفرا ًدا غري ثوريني يتسلّمون التعليم يف
املدارس ،ويقول« :يجب أن يكون أفضل الشباب وزبدة القوى الثورية
حارضة يف املدارس وخاصة يف الثانويات».
أقل،
لذلك ترك عملاً قليل املتاعب ،وانتقل إىل عمل كثري املتاعب براتب ّ
وكانت املاديات اليشء الوحيد الذي ما كان يفكّر فيه إبراهيم.
كان يقول« :الرازق هو الله .بركة املال مهمة والعمل الذي يكون لله،
فيه بركة».
عىل كل حال ،بارش التعليم يف مدرستني .صار معلّماً للرياضة يف ثانوية
«أبو ريحان» (املنطقة الرابعة عرشة) ومعلّماً للّغة العربية يف إحدى املدارس
املتوسطة املحرومة يف املنطقة الخامسة عرشة يف طهران.
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مل يطل تدريس إبراهيم للغة العربية يف املدرسة املتوسطة ،كث ًريا .ففي
وسط العام الدرايس ،توقف عن الذهاب إىل املدرسة من دون أن يوضح
السبب.
لكن يف أحد األيام ،جاء مدير املدرسة املتوسطة ،وبدأ يتحدث معي:
«بالله عليك ،مبا أنك شقيق األستاذ إبراهيم ،اطلب منه العودة إلينا».
 وما الذي حصل؟سكت قليلاً ثم أجابني:
يف الحقيقة ،كان السيد إبراهيم يعطي مبلغًا من املال من جيبه الخاص
ألحد تالمذته ليحرض كل صباح ويف الحصة األوىل الخبز والجنب إىل الصف!
كان رأي األستاذ هادي أ ّن هؤالء األطفال فقراء وأكرثهم يحرضون جيا ًعا
إىل الصف .وال ميكن لطفل جائع أن يستوعب الدرس .لك ّنني «تصابيت»
وواجهته وقلت له« :لقد نرشتَ الفوىض يف املدرسة» .مع أنّه يف الحقيقة
أي فوىض .ثم وبّخته ورصخت يف وجهه قائلاً « :ال يحق لك بعد
مل ينرش ّ
اآلن أن تقوم هنا مبثل هذه األعامل» .تركنا السيد هادي ،وقد بارش تدريس
حصصه يف مدرسة أخرى .لكن اآلن ،طلب التالميذ وأهلهم م ّني أن أعيده
إىل مدرستنا ،فالكل يتح ّدث عن أخالقه وتدريسه .يف الفرتة التي د ّرس فيها،
كان يحرض لألطفال الفقراء واملحتاجني واأليتام قرطاسية ووسائل مدرسية ومل
أكن أعرف بهذا األمر.
يف اليوم التايل تحدثت مع إبراهيم ،ونقلت له كالم مدير املدرسة .لكن
من دون فائدة؛ ألنّه قد التزم بالتدريس يف مكان آخر وال وقت لديه اآلن.
أ ّما يف ثانوية «أبو ريحان» ،مل يكن إبراهيم أستاذ رياضة فقط؛ بل كان
أيضً ا معلّم أخالق وسلوك للتالميذ الذين عندما سمعوا بطوالت وفت ّوات
أستاذهم انبهروا به وسحرهم.
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لقد جعله وجهه الجميل والنوراين ،وكالمه املؤثر وسلوكه الصحيح معلّماً
كاملاً .
كان قويًّا يف إدارة الصف ،يضحك عند اللزوم وعند اللزوم يكون حاسماً .
كان يحرض إىل امللعب يف وقت االسرتاحة ،فيجتمع التالميذ حوله.
كان أول من يحرض إىل املدرسة وآخر من يخرج منها ،واملكان حوله كان
يعج بالتالميذ دو ًما.
ّ
يف تلك الفرتة التي نشطت فيها األحزاب السياسية ،حرض إبراهيم يف
املكان األنسب لخدمة الثورة .ال أنىس ذات ليلة ،حني أحرض إىل املسجد عد ًدا
من التالميذ املتأثرين بأفكار بعض الحركات السياسية يف تلك الفرتة ،ودعا
أحد أصدقائه املطّلعني ج ًّدا عىل املجريات السياسية يومها وكانت جلسة
سؤال وجواب .أجاب وقتها عن كل أسئلة التالميذ وانتهت الجلسة حوايل
الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
يف العام الدرايس 1980-1979م ،اختري السيد هادي املعلّم النموذجي،
عىل الرغم من أنها كانت سنة التدريس األوىل واألخرية له .وقد صدر حكم
تعيينه يف أول العام الدرايس التايل ،لكن بسبب ظروف الحرب املفروضة مل
يستطع االستمرار يف التعليم.
يف تلك السنة ،ازدادت أعامل إبراهيم كث ًريا؛ التدريس يف املدرسة ،العمل
يف اللجنة ،الرياضة الرتاثية ،املصارعة ،املسجد ،اللطم يف مجالس العزاء،
والحضور يف كثري من األنشطة والربامج الثورية ...كانت هذه األعامل تحتاج
إىل أفراد عدة للقيام بها.
*******

مع ّلم الرياضة

الشهيد رضا هوريار
يف نيسان من العام 1980م ،كنت معلّم الرياضة يف ثانوية «الشهداء»
التي تجاو ُر ثانوية «أبو ريحان» ،حيث كان إبراهيم معلّم الرياضة هناك.
وانجذبت إىل سلوكه.
ذهبت لرؤيته ،وتكلمنا كث ًريا .سحرتني أخالقه
ُ
ذات مرة ،قال يل يف نهاية الدوام« :ما رأيك لو نلعب رضبة لرضبة يف الكرة
الطائرة».
ضحكت؛ ألنّني كنت قد شاركت مع املنتخب الوطني يف مباريات عاملية،
وكنت أعتقد أنني صاحب منط خاص يب .يأيت هذا الرجل اآلن و ...عىل كل
حال ،قبلت .قلت يف نفيس سألعب بشكل ضعيف يك ال أحرجه.
رمى الرضبة األوىل .كانت قوية لدرجة مل أستطع ر ّدها .الثانية ثم الثالثة
و ..انخطف لون وجهي .لقد بدوت ضعيفًا أمام التالميذ.
كان يرمي رضبات يدوية عجيبة ،كان من الصعب ر ّدها .وامتأل امللعب
حولنا بالتالميذ.
نظر إ ّيل ،ثم رضب ببطء .نلت النقطة األوىل ،ثم نقطة أخرى ونقطة
ثالثة ..كان يريدين ألاّ أُحرج ،كان يض ّيع الكرات عن قصد .وصلت إىل عدد
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نقاط إبراهيم فتعادلنا .ثم بدأ الشوط الثاين ،فأعطيته الطابة لريميها .عندما
أمسكها بيده ،ارتفع صوت أذان الظهر «الله أكرب» .وضع إبراهيم الكرة عىل
األرض ،أذّن بصوت عال ،فصدح صوته يف الثانوية .تفرق التالميذ ،بعضهم
اصطف
للوضوء وآخرون إىل البيت .بدأ بالصالة ،هناك يف امللعب حيث
ّ
التالميذ خلفه .أقيمت صالة الجامعة وصلىّ الجميع بإمامته.
يل وقال :يا أخي رضا ،1املنافسة
عندما انتهت الصالة ،التفت إ ّيل .سلّم ع ّ
جميلة مع الصداقة.
*******

 1ـ رض��ا هوريار :قائد ريايض ،رافق املنتخب الوطني للصم إىل املباريات العاملية ،وفاز بالبطولة عىل الرغم من
أنه مل يكن أص ّم .التحق بقافلة الشهداء يف عمليات كربالء .5

الصالة في أول الوقت

مجموعة من أصدقاء الشهيد
كانت الصالة أول الوقت محور كل أنشطته وأعامله .رأيته مرا ًرا ،ويف
أصعب الظروف ،كيف كان وبهدوء تام ،يصليّ أول الوقت جامعة ويدعو
اآلخرين إىل الصالة أيضً ا.
اب إِ ْح َدى الثَّماَ ين :أَ ًخا
يقول أمري املؤمننيَ :منِ ا ْختَل ََف إىل الْ َم ْسج ِِد أَ َص َ
ُم ْستَفَا ًدا فيِ اللَّ ِه ،أَ ْو ِعلْماً ُم ْستَطْ َرفًا ،أَ ْو آيَ ًة ُم ْح َك َم ًة ،أَ ْو َر ْح َم ًة ُم ْنتَظَ َرةً ،أَ ْو
كَلِ َم ًة ت َ ُر ُّد ُه َع ْن َر ًدى ،أَ ْو يَ ْس َم َع كَلِ َم ًة ت َ ُدلُّ ُه َعلىَ ُه ًدى ،أَ ْو يَترْ ُ َك َذنْ ًبا َخشْ َي ًة ،أَ ْو
َحيَا ًء».1
وكان إبراهيم مصداقًا حقيق ًيا لهذا الحديث .حتّى قبل انتصار الثورة كان
يصيل الصبح جامعة يف املسجد .يذكّرنا سلوكه بكالم الشهيد رجايئ« :ال تقولوا
لدي صالة».
لدي عمل ،قولوا للعمل ّ
للصالة ّ
أفضل مثال عىل ذلك ،حني كان يحني وقت الصالة والشباب مشغولون
بالرياضة يف «الزورخانه» ،يوقف إبراهيم اللعبة ،ثم يقيم الصالة جامعة
وسط الحلبة.
مرات عديدة ،يف مسرينا نحو الجبهة وعندما يحني وقت األذان ،كان
 -1األمايل ،الشيخ الصدوق ،ص.390
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إبراهيم يؤذّن ثم يوقف السيارة ويشجع الجميع عىل الصالة جامعة.
جذب صوت إبراهيم املؤث ّر وأذانه الجميل الجميع إليه .كان إبراهيم
مصداقًا لحديث الرسول األعظم« :Pإ ّن الله وعد أن يدخل الجنة ثالثة أنفار
بغري حساب ...رجل يتوضأ ثم يدخل املسجد فيصليّ يف الجامعة».1
مل يكن ملتز ًما بالذهاب إىل مسجد خاص لصالة الجامعة؛ بل كان يذهب
إىل كل مساجد الحي ،وكان صديقًا لكثريٍ من شباب هذه املساجد .منذ بداية
نشأته ومنذ األيام األوىل للرياضة يف الـ«روزخانه» اشرتى عباءة له وكان
يصليّ دامئًا مرتديًا هذه العباءة.
*******
يف منتصف العام 1980م ،استم ّر نشاط التعبئة إىل ما بعد منتصف الليل،
وكانت تفصلهم ساعتان عن أذان الصبح.
يقص عليهم ذكرياته يف الجبهة .كانت
جمع إبراهيم الشباب ،وبدأ ّ
الذكريات جذابة ج ًّدا ومضحكة ج ًّدا .باختصار ،أبقى الشباب مستيقظني
حتّى أذان الصبح ،وبعد الصالة عادوا جمي ًعا إىل بيوتهم.
تو ّجه إبراهيم بالكالم إىل مسؤول التعبئة وقال« :لو انرصف الشباب
مبارشة بعد الجلسة إىل بيوتهم ،الله يعلم إن كانوا سيستيقظون لصالة
الصبح .لذلك يف املرات القادمة انتبهوا ،فإما أن تنهوا أنشطة التعبئة باك ًرا أو
عليكم أن تبقوهم مستيقظني يك ال تصبح صالتهم قضا ًء».
*******
مع أ ّن إبراهيم كان يف النهار إنسانًا مر ًحا وكثري املزاح ويتكلم بطريقة
شعبية ،لكنه ليلاً كان يستيقظ قبل السحر ليصليّ صالة الليل .كان يسعى
 -1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري ،ج ،6ص.448

الصالة في أول الوقت

97

رسا بهذا العمل .كلام كان إبراهيم يقرتب من نهاية أيامه ،كان
كث ًريا يك يقوم ًّ
وقت استيقاظه يف الليل يطول أكرث.
كان يعرف جي ًدا أن األحاديث اعتربت القيام يف السحر وصالة الليل من
الشيعي الحقيقي.
عالمات
ّ
كان ملتز ًما بقراءة دعاء كميل ودعاء الندبة .كان يقرأ األدعية والزيارات
كل يوم بعد صالة الصبح ،يزور زيارة عاشوراء يوم ًيا أو يقرأ السالم األخري فقط.
كان يكرر دو ًما اآلية «وجعلنا» .1قلت له يو ًما« :يا أبرام ،نقرأ هذه اآلية
للحفظ من األعداء ..ولكن ال أعداء هنا» .نظر إ ّيل إبراهيم نظرة عميقة
وأجابني« :وهل مث ّة عدو أكرب من الشيطان؟».
*******
ذات مرة ،جرى الحديث حول الناشئة وأهمية الصالة .قال إبراهيم
يومها« :حني رحل أيب عن هذه الدنيا ،كانت أعصايب متعبة ج ًّدا .ليلاً  ،وبعد
ذهاب املع ّزين ،منت من دون أن أصيل ألنني كنت مستا ًء .حني أغمضت
عيني رأيت أيب يف عامل الرؤيا :فتح باب البيت ودخل غاض ًبا ج ًّدا وتو ّجه
ّ
مبارشة إىل غرفتي ،فتح الباب ونظر إىل وجهي للحظات عدة .فهمت من
نظرات أيب كث ًريا من الكالم .استيقظت قبل أن ينقيض وقت الصالة ،توضّ أت
وأمتمت صاليت.
*******
من املسائل األخرى التي كان إبراهيم يوليها أهمية كبرية صالة الجمعة.
عىل الرغم من أنّه كان يقيض معظم أوقاته يف كردستان ويف الجبهات األخرى
يف الفرتة التي بدأت خاللها إقامة صالة الجمعة ،لكن حني يحرض يف طهران،
َ { -1و َج َعلْ َنا ِمن بَينْ ِ أَيْ ِدي ِه ْم َسدًّا َو ِم ْن َخلْ ِف ِه ْم َسدًّا فَأَغْشَ يْ َنا ُه ْم فَ ُه ْم الَ يُبْصرِ ُ ونَ} .سورة يس ،اآلية .9
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يكون برنامجه ليوم الجمعة هو املشاركة يف الصالة .قال م ّرة« :أنتم ال تعلمون
كم لصالة الجمعة من ثواب وبركة».
يقول اإلمام الصادق« :Qما من قدم سعت إىل الجمعة إلاّ ح ّرم الله
جسدها عىل النار».1
*******

 -1وسائل الشيعة ،الح ّر العاميل ،ج  ،5ص .3

الترصف مع الاسرق
ُّ

عباس هادي
كنا جالسني يف الغرفة ،ولدينا ضيوف .بعد دقائق ،سمعنا ضوضاء ورصا ًخا
أمام البيت .نظر إبراهيم من النافذة يف الطابق الثاين ،كان أحدهم يرسق
الدراجة النارية لصهري ويلوذ بالفرار.
هتف إبراهيم« :أمسكوه ،لص» .ثم نزل برسعة نحو الباب وركض خلف
اللص .ما إن تقدم بضع خطوات ،وإذا بأحد الشباب يدفع بقدمه الدراجة
النارية فتقع ويرمتي اللص عىل األرض .سقطت إحدى القطع الحديدية من
الدراجة النارية عىل األرض ،وتسبّبت بجرح يده وبدأ الدم يسيل .ما إن وصل
إبراهيم ونظر يف وجه السارق الخائف املرعوب ،رفع الدراجة النارية وقال
له« :اركب».
يف ذلك اليوم ،اصطحب إبراهيم ذلك الشاب عىل تلك الدراجة النارية إىل
املستوصف ليعالج يده .كانت أعامل إبراهيم عجيبة .يف الليلة ذاتها أيضً ا،
ذهبا م ًعا إىل املسجد .بعد الصالة ،تح ّدث إبراهيم كث ًريا مع ذلك الشاب حول
لدي ،ويل
الرسقة واملال الحرام فقال الشاب :أعرف كل هذا ،لكن ال عمل ّ
زوجة وأوالد أتيت بهم من منطقة بعيدة إىل طهران .إنني مجرب عىل القيام
بهذا العمل» .بعدها تكلّم إبراهيم مع أصدقائه ومع عدد من املصلّني فجاء
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إليه وأخربه« :الحمد لله لقد تأ ّمن العمل» .ثم أعطاه مبلغًا من املال وقال
له :اطلب من الله أن يساعدك .اطلب الرزق الحالل دو ًما .إن املال الحرام
يحرق الحياة ،أما املال الحالل حتّى لو كان قليلاً  ،فيه بركة كثرية».
*******

األيام األوىل للحرب

تقي مسگرها
صبيحة يوم اإلثنني يف الواحد والثالثني من شهريور 22/أيلول ،رأيت
إبراهيم وأخاه ينقالن أثاث البيت .ألقيت التحية عليهام وقلت« :قاسم
ذاهب إىل كردستان ،بإحدى السيارات ،إذا كنت تريد الذهاب سننطلق عند
الساعة الرابعة».
سألني مندهشً ا :ماذا هناك؟
 يقولون إنّه من املمكن أن تندلع االشتباكات مرة ثانية. سأرى ،إن استطعت سآيت.يف ظهرية ذلك اليومِ ،
بدأت الحرب بهجوم جوي عراقي .صار الجميع يف
الشارع ينظرون إىل السامء .عند الساعة الرابعة ،تج ّمعنا عىل ناصية الشارع.
وصل «قاسم تشكري» يف سيارة جيب عسكرية مليئة بالعتاد والذخائر ،وكان
معه أيضً ا «عيل خرمدل» ومهدي .حني ركبنا وأردنا االنطالق ،وصل إبراهيم
وركب الجيب برسعة .سألته« :أخي أبرام ،أ َولَم تكن تنقل أثاث البيت؟».
 وضعت األثاث يف البيت الجديد وها أنا هنا.يف اليوم الثاين للحرب ،استطعنا بصعوبة كبرية وبعد أن قطعنا عد ًدا من
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الطرقات الرتابية ،أن نصل قبل الظهر إىل «رسبل ذهاب» .مل يكن أحد ليص ّدق
ما يحصل حولنا .كان الناس يف ّرون جامعات جامعات من املدينة ،وكانت
أصوات القنابل واملدافع تُسمع باستمرار .تحيرّ نا ماذا يجب أن نفعل .دخلنا
املدينة من معرب ضيّق ،وإذا بشباب الحرس يشريون إلينا بأيديهم من بعيد.
قلت« :قاسم! انظر ،إن الشباب هناك يطلبون منا اإلرساع يف املجيء إليهم».
فجأة قال إبراهيم« :انظروا هناك» ،وأشار إىل ناحية الحدود .كانت
الدبابات العراقية تتقدم من خلف إحدى التالل وهي تطلق القذائف .وقد
سقط بعضها بالقرب من سيارتنا ،لكن األمر م ّر عىل خري .ما إن قطعنا املعرب
حتّى جاء أحد شباب الحرس وسألنا« :من أنتم؟ كلام أرشت لكم ألاّ تتقدموا
كنتم ترسعون أكرث؟! ماذا بكم؟» .سأله قاسم« :ما الذي يحصل هنا؟ من
قائدكم؟» أجاب ذلك املقاتل« :يف الواقع ،كل الشباب سيأتون إىل هنا .الس ّيد
«بروجردي» داخل املدينة مع قسم منهم .يف الصباح ،سيطر العراقيون عىل
معظم املدينة ،لكن الشباب أجربوهم عىل االنسحاب».
تحركنا من جديد ،ودخلنا املدينة .رك ّنا السيارة يف مكان آمن ،وهناك صلىّ
قاسم ركعتني .تقدم إبراهيم نحوه وسأله« :قاسم ،ما الصالة التي صليتها؟»
أجابه قاسم بهدوء كبري« :يف كردستان كنت دامئًا أدعو الله ،إذا ت َواجهنا مع
أعداء اإلسالم والثورة ألاّ أقع يف األرس وألاّ أصبح معاقًا بعد اإلصابة ،لكنني
هذه املرة أطلب من الله الشهادة .مل أعد أستطيع تح ّمل البقاء» .استمع
إبراهيم بدقة إىل كالمه ،ثم تحركنا م ًعا وتوجهنا إىل مكان «محمد بروجردي»
الذي كان يعرف قاسم من قبل ،لذلك فرح كث ًريا لرؤيتنا .بعد قليل من الكالم،
قال« :هناك عدد من الكتائب تنتظر تحت الجرس وال مسؤول عنها .عزيزي
قاسم ،اذهب إليهم لرتى إن كان بإمكانك إحضارها إىل املدينة».
 -ملاذا ذهبوا إىل هناك؟ ال تقل يل إنّهم خافوا فاختبأوا هناك!؟
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 نعم ،اذهب وافعل ما بوسعك.يعج املكان باملقاتلني
عندها توجهنا نحن الخمسة نحو الجرس حيث ّ
املج ّهزين ،لكنهم كانوا خائفني كث ًريا؛ إذ مل يتوقّعوا هذا الهجوم من العراقيني.
تقدم إبراهيم وقاسم إليهم ورشعا يتحدثان معهم .كلّامهم بطريقة جعلت
كثريين منهم يتح ّمسون ومتألهم النخوة .يف ختام الكالم قاال« :كل من هو
رجل ،ولديه نخوة وال يريد أن يصل البعثيون إىل عرضهِ ،
فليأت معنا» .أ ّدى
كالمهام املؤثر وعباراتهام املحفّزة إىل لحاق كل املقاتلني بنا .نظّم قاسم الفرق،
ودخلنا املدينة وبدأنا بتجهيز الدشم وتوزيع الشباب .جاء عدد من الجنود
وقالوا« :لدينا قذائف  106ونستطيع رميها» .وجد قاسم منطقة جيدة ،فنقل
إليها القذائف وبدأ بإطالقها .عىل وقع هذه القذائف ،تراجعت الدبابات
العراقية ،لتستقر يف مواقعها السابقة .عندها أيضً ا ،ارتفعت معنويات
الشباب .عند العرص ،جاء «محمد بروجردي» ليتفقد املواقع والدشم ،وأحرض
لنا بعض األطعمة للعشاء.
عند غروب اليوم الثاين من الحرب ،اختار قاسم أحد البيوت قري ًبا من
دشم الشباب وقال يل« :ابحث عن إبراهيم وأحرضه إىل هنا لنقرأ دعاء
التوسل» .تركت ذلك البيت للبحث عن إبراهيم ،وكان قاسم يصليّ املغرب.
بعد أن ابتعدت قليلاً سقطت قذيفة أمام البيت .قلت يف نفيس« :الحمد لله،
قاسم يصيل يف الغرفة» ،لكنني عدت ألرى ما الذي حصل .حني سمع إبراهيم
دوي االنفجار أرسع هو أيضً ا يف املجيء.
ّ
عندما دخلنا الغرفة حيث كان قاسم ،مل نصدق ما رأته أعيننا .اخرتقت
شظية بحجم حبة العدس الشباك واستقرت يف قلب قاسم ،فاستشهد وهو
يصيل.
حزن محمد بروجردي كث ًريا لسامعه الخرب .مبا أن تلك الليلة كانت ليلة
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األربعاء ،قرأنا دعاء التوسل فوق جثامن قاسم الذي أرسلناه إىل طهران يف
اليوم التايل.
يف اليوم التايل ،ذهبنا إىل مقر القيادة .قالوا لنا« :أنتم عليكم االهتامم
مبستودع األسلحة» ،وسلّمونا مدرسة مليئة بالذخائر واألسلحة.
بقينا هناك ليومني ،وبسبب الخطر القريب ،ت ّم االتفاق عىل نقل الذخائر
إىل خارج املدينة .كان إبراهيم يردد ماز ًحا« :يا شباب ،تذكروا الله كث ًريا يف
هذا املكان؛ ألنّه إذا وقعت قنبلة يدوية هنا فلن يبقى منا يشء».
حني أُخليت مستودعات األسلحة ،واستجاب ًة إلرصار مقاتلينا ،اتفقنا عىل
التوجه إىل الخطوط األمامية للجبهةُ .ح ِفرت الخنادق يف املنطقة الرشقية
لـ«رسبل ذهاب» .كان بعض القادة املتدربني كـ«أصغر وصايل» و«عيل قرباين»
يتولّون مسؤولية الشباب هناك .شكلوا يف كردستان مجموعة فدائية أطلقوا
عليها اسم «منديل ال ُح ُمر» متخصصة يف حرب الشوارع ،وقد قامت بإنجازات
مهمة .وقد جاؤوا بها إىل «رسبل ذهاب» .قمنا بجولة داخلها ،والتقينا عد ًدا
من األصحاب :محمد شاهرودي ،مجيد فريدوند ..كام التحق بنا عدد من
الشباب الطيبني من منطقتنا وتوجهنا م ًعا إىل التالل املرشفة عىل املدينة حيث
تدور االشتباكات مع العراقيني .يف الخنادق عىل التلة قال لنا القائد« :هذه
التلة األمامية هي مكان االشتباك مع العراقيني الذين يستق ّرون يف التالل التي
تليها» .بعد دقائق ،رأينا جنديًا عراق ًيا يتقدم عىل التلة ،فبدأ الشباب يطلقون
الرصاص عليه .رصخ إبراهيم قائلاً « :ما الذي تفعلونه؟ لقد أفرغتم أسلحتكم
عليه» .عندها توقف الشباب عن إطالق النار .مبا أن إبراهيم أمىض مدة
ليست بقصرية يف كردستان حيث خضع لتدريبات عسكرية جيدة ،قال لنا:
«اصربوا حتّى يقرتب األعداء أكرث ،ثم أطلقوا النار عليهم».
يف هذه األثناء ،بدأ العراقيون بإطالق النار علينا من أسفل التلة ،من
قذائف «آر يب جي» وقذائف «هاون» ،ثم بدأوا يتقدمون نحو خنادقنا .تراجع
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كثري من شبابنا الذين يحملون السالح للمرة األوىل ،نحو الخطوط الخلفية.
رصخ إبراهيم عاليًا« :اصربوا ،عىل مهلكم ،ال تخافوا» .بعد لحظات ،حني
خفت صوت رصاص األعداء ،اختلس إبراهيم النظر إىل الخارج .لقد اقرتب
العراقيون كث ًريا م ّنا.
ركض إبراهيم برفقة عدد من الشباب وهم يطلقون النار ويرمون القنابل،
ويهجمون عىل العراقيني وهم يرصخون« :الله أكرب».
بعض آخر،
مل مت ّر دقائق معدودة ،حتّى قُتل عدد من العراقيني و ُجرح ٌ
بينام سقط أحد عرش جنديًّا أس ًريا يف يد إبراهيم ورفاقه .وف ّر اآلخرون.
ساقهم إبراهيم برسعة إىل خنادقنا .ارتفعت معنويات الشباب كث ًريا ومل
يكفّوا عن التقاط الصور الفوتوغرافية لألرسى .بينام التقط آخرون صو ًرا
تذكارية لهم مع إبراهيم .كان هؤالء من أوائل األرسى الذين يدخلون املدينة.
نحن أيضً ا رافقناهم إىل مقر املتطوعني .هناك أخربنا أحد الشباب أ ّن جثامن
قاسم ما زال يف املقر ألن الطرقات مقطوعة .وهكذا يف اليوم الخامس للحرب،
نقلنا جثامن قاسم بسيارته وجئنا إىل طهران.
يف طهران ،أقيم تشييع مهيب لقاسم .كان أول شهيد يف الدفاع املقدس
يسقط يف ح ّينا .جاء كث ٌري من الناس للمشاركة يف التشييع .كان «عيل خ ّرمدل»
يرصخ« :قائدي الشهيد سنكمل طريقك».
*******

احلضور الثاين

أمري منجر
يف الثالثني من أيلول ،توجهنا إىل الجبهة برفقة أمري معاون غرفة عمليات
الحرس .توقفنا يف همدان قليلاً عندما حلّت صالة املغرب .التقينا باألخ
«بروجردي» الذي كان برفقة شباب الحرس متو ّج ًها نحو الجبهة أيضً ا.
كان إبراهيم منشغلاً برفع األذان ،والشباب يستع ّدون للصالة .ظهرت
لدى الشباب حالة معنوية عجيبة .سأل «بروجردي» أمري :يا حاج أمري ،من
أي منطق ٍة إبراهيم هذا؟
 -من منطقتنا ،من ح ّينا قرب « 17شهريور» وخراسان.

أكمل األخ «بروجردي» كالمه قائلاً « :ما أجمل صوته! رأيته مرة أو مرتني
يف الجبهة برفقة الشهيد «تشكري» ،شاب شجاع ومقدام ،إذا استطعت
أحرضه إلينا يف كرمانشاه».
بعد األذان أقيمت الصالة جامعة ،ثم أكملنا طريقنا.
كانت املرة الثانية التي نذهب فيها إىل «رسبل ذهاب» .وجدنا أصغر
وصايل قد ج ّهز املقاتلني ووزّعهم واملنطقة مستق ّرة نسب ًيا .كان أصغر من
القادة الشجعان ويحبه إبراهيم كث ًريا .كان إبراهيم يقول« :مل أ َر مقاتلاً
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(فدائ ًيا) بشجاعة أصغر ،لدرجة أنه أحرض زوجته إىل الجبهة .وكان يتفقد
مناطق الجبهات بسيارته الـ«بيكان» التي صارت مستودع أسلحة متنقّل.
حمل أصغر النظرة ذاتها تجاه إبراهيم .يف إحدى املرات ،كان متو ّج ًها
لالستطالع فقال إلبراهيم« :استعد للذهاب يف مهمة استطالعية».
قاتلت يف لبنان وخالل أحداث كردستان
حني عادا ،قال أصغر« :قبل الثورةُ ،
قضيت كل الوقت هناك لكن هذا الشاب الذي مل يخضع ألي دورات عسكرية
يُظهر قدرات ال نظري لها ،ويدرك األمور العسكرية جي ًدا» .لذلك ،طلب
مساعدة إبراهيم عند التخطيط للهجوم عىل أحد املقرات العراقية.
خالل عملية واحدة ،استطاعوا تدمري مثاين دبابات للعدو وأرس عدد من
مقاتليهم .وبعدها ،عاد مجاهدونا إىل املقر بأقل خسائر ممكنة .لقد ج ّهز
«أصغر وصايل» أحد مباين الثكنة للمتطوعني حيث يتم استقبالهم ،وتسجيل
أسامئهم وأخذ املعلومات الخاصة بهم ،ثم توزيعهم .أعطى هذا األمر نظماً
خاصا يف املدينة.
ً
حني هدأت األوضاع يف «رسبل ذهاب» .بدأ إبراهيم وعدد آخر من رفاقه
بالرياضة الرتاثية من جديد .كل صباح كان إبراهيم يحمل «طنجرة» ّ
ليدق
عليها ويقرأ بصوته الجميل الدافئ األشعار ،وكان أصغر مدربًا رياض ًيا يف تلك
املجموعة .وقد تح ّولت الـ  G3إىل مدك ،1وفراغة القنابل وعدد من األسلحة
األخرى إىل أدوات رياضية .قال أحد القادة العسكريني هناك« :يف تلك األيام
كان بعض السكان الذين صمدوا يف املدينة وبعض املمرضني واملقاتلني يأتون
صبا ًحا إىل الزورخانة حيث كان إبراهيم بصوته املؤثر يبثّ روح الحياة واألمل
فيهم .يف الحقيقة كان إبراهيم إنسانًا فري ًدا».
*******
عن أيب عبد الله ،Qقال :ما من عمل حسن يعمله العبد إلاّ وله ثواب

 -1يف الزورخانة ،يحمل الالعبون وسيلة خشبية ثقيلة عىل شكل قرع.
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يف القرآن إلاّ صالة الليل ،فإ ّن الله مل يبني ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال:
“تتجاىف جنوبهم عن املضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعا ..فال تعلم نفس ما
أخفي لهم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون”.1
خالل تلك الفرتة القصرية التي قضيناها يف «رسبل ذهاب» ،كان إبراهيم
يستيقظ قبل ساعة أو ساعتني من الفجر ،وبذريعة تفقّد الشباب يف الخنادق،
كان يذهب بعي ًدا عن مكان نومنا ،لك ّنني عىل يقني أنّه كان يجد متع ًة ول ّذ ًة
يف استيقاظه ليلاً وانشغاله يف القيام لصالة الليل.
ما زلت أذكر مرة ،نهض إبراهيم قبل صالة الفجر بساعتني تقري ًبا ،استطاع
الحصول بصعوبة عىل مقدار من املاء ليغتسل ويتوضّ أ للصالة.
*******

 -1بحار األنوار ج  ،8ص ،126ح 27

التسبيحات

أمري سبهر نجاد
إنه الثالث من ترشين األول ،منذ يومني فقدنا إبراهيم .ملعرفة أي خرب
عنه ،توجهنا إىل لجنة أرسى الحرب ،ولكن ال فائدة .بقيت مستيقظًا حتّى
لدي عن صديقي األقرب.
منتصف الليل .كنت منزع ًجا وحزي ًنا ج ًّدا؛ إذ ال خرب ّ
يلف
بعد صالة الصبح ،خرجت إىل باحة املقر ،وجلست عىل الرتابّ .
سكون غريب موحش معسكر «أبو ذر» .رصت أستعيد الذكريات التي
عشتها مع إبراهيم .كان املكان ال يزال مظلماً .
مع صوت فتح باب املعسكر ،رفعت رأيس من دون ٍ
قصد م ّني ،وتس ّمرت
عيناي .رأيت شيئًا مل أستطع تصديقه ..إبراهيم يقرتب مني بوجهه الدائم
النورانية برفقة شابني آخرين .اعتقدت أنّني أتخيّل ،وقفزت من مكاين.
ابتسم إبراهيم واحتضنني بشوق ..بكيت لشدة فرحي.
بعد ساعة تقريبًا ،بدأ إبراهيم يخربنا ما حصل يف األيام الثالثة السابقة:

تق ّدمنا يف ماللة ،ومل نكن نعرف إىل أين تقدم العراقيون .حورصنا بالقرب
من إحدى التالل .كان حوايل املئة عراقي يطلقون النار علينا .استقررنا نحن
حل
الخمسة يف حفرة وبادلناهم إطالق النار .قاومنا حتّى الغروب ،ومل ّا ّ
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الليل ،تراجعت القوات العراقية.
استشهد اثنان كانا يعرفان الطريق .خرجنا من الخندق ،ومل يكن هناك
أحد .انسحبنا إىل خلف التلة ،اختبأنا بني الشجرات ،وأخفينا أجساد الشهداء.
كنا متعبني وجائعني .حني غابت الشمس استطعنا تحديد القبلة ،فصلّينا نحن
الثالثة املغرب والعشاء .بعد الصالة ،قلت لرفاقي« :يا شباب ،ال تنسوا تسبيح
السيدة الزهراء.»Q
حني أنهينا تسبيح السيدة الزهراء ،تذكرت أن الرسول Pقد علّم ابنته
هذا التسبيح حني كانت تعاين من املتاعب اليوم ّية .ويف الحقيقة ،يعترب هذا
التسبيح سبيل الخروج من املشكالت واألزمات .بعد ذلك سجدت وقلت:
«إلهي ،بحق السيدة الزهراء Qخلصنا من هذه املشكلة وهذا املوقف
الصعب ،وبالطريقة التي تريدها ،اهدنا ودلّنا عىل الطريق الصحيح» .ثم
تحركّت أنا والشباب .مشينا بهدوء وسكينة إىل الخندق السابق الذي كنا
فيه ،واستطلعنا املكان حوله .الحظنا أ ّن الجثث العراقية ما زالت مرم ّية
عىل سفح التلة .مبا أن ذخائرنا قد نفدت ،استولينا عىل أسلحتهم وأمشاطهم
املألى ،مضافًا إىل كل القنابل اليدوية وحربات األسلحة .كام وجدنا عل ًبا
من املواد الغذائية ،ثم هممنا بامليش ،لك ّننا مل نكن نعلم يف أي اتجاه نسري.
لذلك قلت يف نفيس :كلام وصلنا إىل مفرتق طرق ،نستخري بالسبحة .بعد أن
تقدمنا قليلاً  ،توقفنا أمام مفرتق طرق .يف الطرف األول خنادق العراقيني ويف
الطرف الثاين سهل واسع مكشوف .استخرت ،فكان من األفضل أن نسري لجهة
خنادق العراقيني ،فتحركنا .أردينا اثنني من الح ّراس قتىل ،ثم عربنا إىل الباحة
وسط الخنادق .عندما كنا نريد الخروج ،اصطدمنا بأسالك سارية املخابرات
فقصصناها وأرسعنا مبتعدين .ثم وصلنا إىل منطقة مليئة باآلليات العراقية،
فنصبنا ف ًّخا من القنابل اليدوية وابتعدنا من هناك أيضً ا .كان الصباح يقرتب
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عندما وصلنا إىل مكان آمن .بعد الصالة ،اسرتحنا قليلاً  .بقينا نسرتيح طيلة
النهار تقري ًبا ،ثم أكملنا طريقنا عند حلول الليل .هذه املرة أيضً ا ،استخرنا
بالسبحة ووجدنا الطريق .مرة ثانية ،وصلنا إىل منطقة عسكرية .وكانت
االستخارة أن نعرب وسط املنطقة العراقية .هذه املرة ،كانت املواقع العراقية
أكرث تعقي ًدا ومليئة بالخنادق ،تحيطها األسالك الشائكة الدائرية من الجهات
كافة .قلت للشباب حني نربط الحربة بالقواطع املعدنية تتحول إىل مقص
لألسالك ،وكل سلك يواجهنا نقطعه.
قصصنا كل األسالك التي اعرتضت طريقنا ،من األسالك الشائكة إىل أسالك
الكهرباء وأسالك االتصاالت أيضً ا ،وتحركنا برسعة .يف طريقنا قضينا عىل حارس
عراقي ،ثم وصلنا إىل تلة ،عىل قمتها رادار يعمل .1نظرت حويل ،والتفت إىل
مجموعة من األسالك تخرج من خندق وتتصل بأعىل التلة .بصعوبة بالغة
استطعت أن أقطعها .توقف الرادار عن الدوران .التفت العراقيون إىل حضورنا
بسبب قطع الكهرباء والرادار .فبدأوا بإطالق النار .ونحن أيضً ا ،أطلقنا بعض
األلعاب النارية بالقنابل والقذائف وأرسعنا يف االبتعاد عن هناك!
هذه املرة أيضً ا ،مشينا ومشينا ومل نصل إىل قواتنا العسكرية .عندما أطل
الصباح ،اسرتحنا يف مكان مناسب .انتهى زادنا من الطعام وعانينا من الجوع
طيلة النهار .يف املساء ،بعد الصالة ،أكملنا طريقنا مرة ثانية .هذه املرة أيضً ا،
توكلنا عىل الله واستخرنا ،ومشينا يف طريق مستقيم ،وبالصدفة وصلنا إىل
خنادق األعداء! ويف الواقع عربناها ،ووصلنا إىل منطقتنا .بالطبع ،يف موقع
العدو ،قمنا ببعض األعامل املختلفة ،ولكن مل يكن الصباح قد طلع حني
أوصلنا الله إىل مقر قواتنا .هناك التفتنا إىل أننا عىل بعد خمسني كيلوم ًرتا
جنوب «رسبل ذهاب» ،وكنا طيلة الوقت نتحرك مبوازاة الحدود.
 -1أي أنّه يف حالة دوران.
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صمت إبراهيم قليلاً ثم قال« :حني استخرت للذهاب من السهل أم من
مواقع العراقيني ،متنيت كث ًريا أن تكون االستخارة جيدة للمسري من السهل،
لكنني عرفت اآلن الخري الذي كان يف عبورنا من مواقع العراقيني .يقول الله
يف القرآن الكريم{ :عىس أن تكرهوا شي ًئا وهو خري لكم}.
انتهى كالم إبراهيم ،لكنني ما زلت مصدو ًما ومبهوت ًا به ،وما زلت أغبطه
عىل حاله .ثم قلت له« :أخي أبرام ،اذهب واسرتح قليلاً  ،يصعب عليك أن
تفتح عينيك».
*******
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عيل مقدّ م ،حسني جهانبخش
م ّر شهر عىل بدء الحرب .ذهب إبراهيم برفقة الحاج حسني وعدد من
رفاقه إىل مدينة «املهدي» يف جوار «رسبل ذهاب» بدأوا ببناء دشم دفاعية
مقابل األعداء.
يف أحد األيام ،وبعد صالة الصبح جامعة ،رأيت الشباب وهم يبحثون
عن إبراهيم .سألتهم بتعجب« :ماذا حصل؟» ،قالوا« :منذ منتصف الليل ،ال
خرب لدينا عن إبراهيم» .فبدأت أيضً ا برفقة الشباب بالبحث عنه يف الخنادق
ويف نقاط االستطالع ،ولكن ال خرب عنه .بعد ساعة تقريبًا وعندما كان الصبح
يوشك عىل الطلوع ،قال شباب الرصد« :هناك عدد من األشخاص يتوجهون
إلينا من ناحية األخدود» .تع ّجبنا مل ّا علمنا أنّهم ثالثة عرش عراق ًّيا ،يسري
بعضهم خلف بعض ويتو ّجهون نحونا ،وكان إبراهيم مييش خلفهم يرافقه
أحد الشباب .كانوا يحملون كث ًريا من األسلحة والقذائف واألمشاط.

يش ٌء ال يُص ّدق؛ أن يصنع إبراهيم ملحمة كهذه ،وبرفقته شاب واحد
فقط .يف حني مل يكن يف مدينة «املهدي» إلاّ القليل من الذخائر واألسلحة،
لدرجة مل تكن األسلحة كافية لكل الشباب.
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فجأة ،اقرتب أحد الشباب املتح ّمسني من األرسى وصفع العراقي األول
بق ّوة وقال له« :عراقي عميل» .سكت الجميع لحظة ،ثم تق ّدم إبراهيم
صف العراقيني الواقفني .وقف أمام الشاب وأخذ ما يحمله من
متخطّ ًيا ّ
أسلحة ووضعها عىل األرض وقال له« :ملاذا صفعته عىل وجهه؟».
تع ّجب الشاب كث ًريا وسأل« :وما املشكلة؟ إنه عد ّونا».

نظر إليه إبراهيم وقال« :أ ّولاً  ،كان عد ًّوا ،واآلن صار أس ًريا .ثان ًيا ،إنهم ال
يعرفون ملاذا يقاتلوننا وتأيت أنت لتصفعه هكذا؟».
سكت ذلك املقاتل لحظات ،ثم قال« :عف ًوا ،تح ّمست قليلاً » .فاقرتب وق ّبل
جبهة الجندي العراقي ،واعتذر منه» .تعجب األسري العراقي من فعلنا ثم صار
ينظر إىل إبراهيم .ميكننا فهم الكثري الكثري من نظرة األسري العراقي تلك.
*******
كان قد م ّر شهران تقريبًا عىل بداية الحرب ،حني جاء إبراهيم يف مأذونية.
ذهبت لزيارته برفقة الشباب .يف ذلك اللقاء ،أخربنا إبراهيم عن ذكرياته
يف الجبهة وعن األحداث هناك ،لكنه مل يخربنا شيئًا عنه أب ًدا ،إىل أن كان
الحديث عن صالة وعبادة املجاهدين .ضحك إبراهيم فجأة وقال« :سأخربكم
شيئًا لطيفًا حصل معي :ك ّنا يف منطقة «رسبل ذهاب» ،يف األيام األوىل للحرب،
التحق بنا خمسة شباب آتني من إحدى القرى .بعد أيام ،التفتنا إىل أنهم ال
يصلّون معنا ،فتكلّمت معهم يف أحد األيام واكتشفت أنهم بسطاء طيبون،
ال يعرفون القراءة والكتابة وال يعرفون كيف يصلّون ،وقد جاؤوا إىل الجبهة
لشدة حبهم لإلمام .ومن جهة أخرى كانوا يحبون أن يتعلموا الصالة .بعد
أن علمتهم الوضوء ،ناديت أحد الشباب وقلت لهم« :سيصيل أمامكم وأنا
سأقف جان ًبا وأقرأ الصالة بصوت عال يك تتعلّموها ،تقرأون ورايئ وتك ّررون
كل حركة يقوم بها» .حني وصل إبراهيم إىل هذه الجملة ،مل يستطع أن
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يحبس ضحكته .ثم أكمل حديثه بعد دقائق« :يف الركعة األوىل ،بعد قراءة
بحك رأسهّ ،
الحمد بدأ إمام جامعتهم ّ
فحك الجميع رؤوسهم .منعت نفيس
بصعوبة عن الضحك .يف السجدة األوىل وعندما أراد إمام الجامعة أن يرفع
رأسه ،التصقت السجدة يف رأسه ثم وقعت فانحنى إىل يساره يك ميسك
السجدة ،فانحنى الشباب الخمسة وراءه إىل ناحية اليسار وم ّدوا أيديهم
مثله .عندها مل أستطع أن أمنع نفيس عن الضحك بصوت مرتفع».
*******

حلاّ ل الماشكل

أحد أصدقاء الشهيد
أي املؤمنني أكمل إميانًا؟ قال :الذي يجاهد بنفسه
ُسئل الرسول األكرمُّ P
وماله.1
ح ّدثنا القائد «محمد كوثري» 2خالل عرض ذكرياته مع الشهيد إبراهيم
قال« :يف أيام الحرب األوىل ،يف «رسبل ذهاب» قلت إلبراهيم« :يا أخي إ ّن
راتبك جاهز ،ميكنك تسلّمه متى تشاء».
أجابني بهدوء :متى ستذهب إىل طهران؟
 بعد يوم أو يومني. سأكتب لك عناوين ،حني تصل طهران ،وزّع راتبي عىل هذه البيوت.وعرفت بعدها أن هذه العائالت فقرية ،ومستحقة
قمت مبا طلبه م ّني.
ُ
ُ
ولها كرامتها».
مل تقترص مساعدة إبراهيم للناس عىل املال فقط؛ بل ساعدهم بكل ما
استطاع ،وكان يبذل جه ًدا حقيق ًيا يف هذا األمر.

 -1الحكم الظاهرة ،ج ،2ص.280

 -2القائد األسبق للواء الرسول.P
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*******
يبق معي أي
كنت عائ ًدا من الجبهة .حني
ُ
وصلت إىل ميدان خراسان ،مل َ
مال .كنت متوج ًها إىل البيت مش ًيا عىل األقدام ،وكنت متأك ًدا من أنّني ما أن
أصل إىل البيت ،ستطلب مني زوجتي مالاً  ،وسيطلب أوالدي ،وكذلك صاحب
البيت.
مل أعرف إىل من ألجأ .أردت الذهاب إىل بيت أخي ،لكن ّ أوضاعه هو
أيضً ا ليست أفضل من أوضاعي.
وقفت عند تقاطع شارع «عارف» ورصت أفكّر .قلت يف نفيس« :إ ّن الله
فقط سيساعدين ،ال أعرف إىل َمن أذهب؟» .كانت هذه األفكار تتضارب يف
رأيس ،عندما رأيت إبراهيم آت ًيا من بعيد عىل دراجته النارية ،يتّجه نحوي.
حني رآين ،تر ّجل وعانقني بحرارة .بعد دقائق ،حني أراد الذهاب ،سألني:
«هل تسلّمت راتبك؟» ،قلت له« :ال مل أتسلّمه ،ولكن ال يهم».
م ّد يده إىل جيبه وسحب مبلغًا من املال .قلت له« :ال والله ،قد تحتاج
إليه أنت».
قرض حسن ،أعده يل حني تتسلّم راتبك» .وضع املال يف جيبي،
قال« :هذا ٌ
ثم ركب عىل دراجته النارية وانطلق مرس ًعا.
يحل كث ًريا من املشكالت .ولفرتة
كان لهذا املال بركة يف حيايت ،استطاع أن ّ
من الزمن مل أعانِ من مشكلة مالية .يف ذلك اليوم ،أرسل الله إبراهيم إ ّيل.
كم دعوت له!
*******

جمموعة الهشيد «اندرزكو»

مصطفى هرندي
بعد بداية الحرب بفرتة قصرية ،أقامت قيادة الحرس يف غرب البالد
جلس ًة ،ت ّم التوافق خاللها عىل عدم متركز القوات يف جبهة واحدة؛ بل توزيع
املتط ّوعني (التعبئة) وشباب الحرس عىل مناطق مختلفة .لذلك انتقل بعض
الشباب من «رسبل ذهاب» إىل «سومار» ،وتو ّجهت مجموعة إىل «مهران»
و«صالح آباد» ومجموعة أخرى إىل «بستان».
ِوفق ما تقرر يف تلك الجلسة ،تسلّم «حسني الله كرم» قيادة الحرس يف
«جيالن غرب» و«نفط شهر» ،1وكان من القادة املميّزين يف مناطق العمليات
والقائد السابق للحرس يف منطقة «نفط شهر» ،وتو ّجه برفقة عدد من الرسايا
من الكتيبتني الثامنة والتاسعة للحرس إىل هناك .أما إبراهيم الذي كان من
األصدقاء املقربني للحاج «حسني» منذ زمن الـ«روزخانة« ،فقد رافقه إىل
منطقة «جيالن غرب» وتم تعيينه معاونًا لعمليات الحرس.
*******
 -1مدينة النفط.
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«جيالن غرب» مدينة يف وسط سلسلة من الجبال ،تقع عىل بعد سبعني
كيلوم ًرتا جنوب «رسبل» ،وعىل بعد خمسني كيلوم ًرتا من «نفط شهر» وهي
احتل العراقيون معظم املرتفعات حولها واقرتبوا
عىل الحدود العراقية حيث ّ
كث ًريا من بيوتها .وقد ترك عدد من أهل تلك املدينة بيوتهم ،بينام بقي
بعضهم يف بيوتهم نها ًرا ليقضوا الليل يف خيام نصبوها عىل طريق إسالم آباد.
كام استق ّر لواء «ذو الفقار» التابع للجيش يف «بان سريان» عىل أطراف مدينة
«جيالن غرب».
يف األيام األوىل للحرب ،دخل الفيلق الرابع للجيش العراقي إىل املدينة
واحتلّها ،لكن مقاومة رجالها وشجاعة نسائها ،أجربته عىل االنسحاب مرة
ثانية .أثناء تلك املعركة ،قامت إحدى نساء هذه املدينة بقتل جنديني
عراقيني مبنجلها.
مضت فرتة قصرية عىل بداية عمل الحرس يف «جيالن غرب» .حينها ،كان
عمل الشباب االستعداد للدفاع ،ومل نشهد أي تحرك خاص أو هجوم عىل
األعداء .لذلك ،وفق ما تقرر يف الجلسة ،بدأ االستعداد لتشكيل مجموعة
مختصة بحرب العصابات عىل غرار ما فعله الشهيد «شمران» يف الجنوب،
ّ
و«أصغر وصايل» يف «رسبل ذهاب» .قام الحاج «عيل صادقي» بتأسيس هذه
املجموعة ثم أوكل مسؤوليتها إىل إبراهيم و«جواد أفراسيايب» .نزولاً عند
رغبة الشباب ،ق ّررنا أن تُس ّمى املجموعة باسم الدكتور «بهشتي» ،لكن عند
زيارة الدكتور «بهشتي» للمنطقة رفض هذا األمر وقال« :ألنكم تقومون
بعمليات فدائية وحرب عصابات ،أطلقوا عليها اسم الشهيد «أندرزكو»؛ ألنّه
مؤسس الحركات الفدائية اإلسالمية».
علّق إبراهيم صورة كبرية لإلمام الخميني وآلية الله بهشتي وللقائد
الخامنئي يف مقر املجموعة وبدأ بنشاطاته .كان أفراد املجموعة ،كام يدل
اسمها ،غري منظّمني ،وض ّمت مختلف أطياف الناس :الشباب والعجزة،

مجموعة الشهيد «اندرزكو»
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األم ّيون الذين ال يعرفون القراءة والكتابة ،إىل حملة شهادة الدكتوراه،
الشباب املتديّنون الذين يصلّون صالة الليل ،والشباب الذين تعلّموا الصالة
بعد التحاقهم بهذه املجموعة .شباب الحوزة كام الشيوع ّيون الذين تابوا
حديثًا .وهكذا اجتمع أفراد هذه املجموعة يف ج ّو حميم ولطيف.
يقارب عددهم األربعني ،ويشرتكون يف يشء مميز فريد وهو الشجاعة
واملعنويات العالية .كان إبراهيم ،وهو مسؤول هذه املجموعة ،يك ّرر دو ًما:
«ليس لدينا رئيس هنا» .وكان باملحبة والصداقة يقودها عىل أحسن وجه.
كان نظام إدارته لهذه املجموعة يتحرك بطريقة عفوية وفورية ،مل يكن
أحد يأمر أو ينهى أح ًدا؛ بل كانت األمور تتقدم من خالل تبادل األفكار ،وكان
أكرث من يرافق إبراهيم «جواد أفراسيايب» و«رضا كوديني».
*******
من الربامج اليومية لهذه املجموعة ،مساعدة الناس وحل مشكالتهم.
وبهذه األعامل ُج ِذب عدد من شباب تلك املدينة إليها .كانت أنشطة
مجموعة «أندرزكو» عبارة عن تشكيل مجموعات االستطالع والعبور عرب
املرتفعات وتجهيز الخرائط الدقيقة والصحيحة عن تلك املنطقة .إن الطريقة
التي اتبعها إبراهيم يف االستطالع كانت مدهشة .كان إبراهيم ينطلق بعد
منتصف الليل برفقة بعض الشباب ،يقطعون التالل ليصلوا خلف خطوط
األعداء ،ويجمعون املعلومات عن مواقع األعداء وعن تجهيزاتهم بدقة
فائقة .قال إبراهيم« :إن مل نقم بهذه األعامل ،فمن يدري إن كنا سننترص
يف العمليات ،علينا أن نستطلع بدقة وبشكل صحيح» .بعد ذلك ،كان يعلّم
طريقته للمجموعات األخرى.
من األمور املهمة التي كان يقولها« :يف مسألة االستطالع ،يجب أن يتمتع
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الفرد بالشجاعة ،فلو جبنُ أو خاف لن يكون مستطلِ ًعا ناج ًحا» .ثم كان
يتحدث عن أهمية الدقة وح ّدة البرص لدى فرق االستطالع.
ترب بني شباب هذه الفرقة نخبة كوادر االستطالع وأفضلهم ،مضافًا
لذلك ىّ
إىل القادة الشجعان .وكام يقول قائد لواء « 313الحر» الذي توىل مسؤولية
األمن والعمليات يف أيام الحرب« :لقد كان إبراهيم مؤسس هذا اللواء،
بأساليبه الخاصة .عىل الرغم من أنّه استشهد قبل تأسيسه».
لقد قامت مجموعة الشهيد «أندرزكو» الفدائية ،خالل سنة من
نشاطاتها ،باثنتني وخمسني عملية صغرية وكبرية ،أدت إىل إخضاع الفيلق
الرابع للجيش العراقي الذي كان يف املنطقة الغربية وإلحاق الهزمية به .يف
ترب رجال كبار برزوا يف الدفاع املقدس ،وما زلنا
هذه املجموعة الصغرية ،ىّ
ندين لهم إىل اآلن .لقد حصدوا من وجود إبراهيم سنابل وافرة ،وكانوا
يفتخرون بتتلمذهم عىل يديه:
الشهيد «رضا ترشاغي» القائد الشجاع لفرقة « 27رسول الله (ص)»،
الشهيد «رضا دستواره» نائب قيادة الفرقة ،الشهيد «حسن زماين» مسؤول
محور الفرقة ،الشهيد السيد «أبو الفضل كاظمي» قائد كتيبة ميثم ،الشهيد
«رضا كوديني» قائد كتيبة حنني ،الشهيد «عيل أوسط» معاون لواء مسلم
بن عقيل ،الشهيد «داريوش ريزه وندي» قائد كتيبة مالك ،الشهيد «إبراهيم
حسامي» والشهيد «هاشم كلهر» مساعدا قائد كتيبة مقداد ،الشهيد «جواد
أفراسيايب» والشهيد «عيل خرمدل» من مسؤويل األمن يف الفرقة ،مضافًا إىل
العديد من القادة الكبار يف الدفاع املقدس الذين ما زالوا من افتخارات
النظام اإلسالمي.
*******

هشادة أصغر وصايل

عيل مقدم
حصل أمر مه ّم يف عاشوراء العام 1980م .وصل «أصغر وصايل» و«عيل
قرباين» برفقة مجموعة من املتطوعني اآلتني من «رسبل ذهاب» إىل «جيالن
غرب» حيث من املفرتض -بعد استطالع مواقع األعداء -بدء العمليات
والهجوم من الجهة الشاملية للمدينة.
كانت األيام األوىل لتشكيل مجموعة «أندرزكو» .ت ّم استطالع بعض مواقع
األعداء .اجتمع الشباب ليلة عاشوراء يف مركز الحرس ،وأقاموا مراسم عزاء
عظيمة .ما زال كثري من الشباب يتذكرون املجلس واللطمية التي قرأها
إبراهيم يف تلك الليلة .كان يقرأ بشوق عجيب ،وكان «أصغر وصايل» يف
الوسط يدير العزاء واللطم.
يوم عاشوراء ،تو ّجه «أصغر وصايل» برفقة عدد من الشباب إىل منطقة
«برآفتاب» يك يكملوا املعلومات ويقوموا باالستطالع .عند الظهرية تقري ًبا،
وصل الخرب بأنهم وقعوا يف كمني لألعداء .أرسع الشباب ملساندتهم وتراجع
األعداء برسعة .لكن!...
استشهد «عيل قرباين» وفقد األمل ببقاء «أصغر وصايل» عىل قيد الحياة
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لشدة جراحه .نقلنا «أصغر وصايل» برسعة إىل الخطوط الخلفية ،لك ّنه التحق
بركب الشهداء .بعد شهادة «أصغر» ،رأيت إبراهيم يبيك بصوت عال ويقول:
«ال أحد يعرف أي قائد خرسنا ،إن ثورتنا يف أشد الحاجة إىل أمثال «أصغر»».
قبل أربعني شهادة أخيه ُوفّق «أصغر» لنيل الشهادة ظُهر عاشوراء.
جاء إبراهيم إىل طهران للمشاركة يف التشييع ،كام أحرض معه سيارة
«أصغر» الـ«بيكان» التي كانت يف «جيالن غرب» والتي مل يبق فيها مكان
سامل لكرثة الشظايا .بعد تشييع «أصغر» ،عدنا برسعة إىل الجبهة .يف اليوم
التايل َج َم َع إبراهيم الشباب ،وأقام مجلس عزاء عن روح «أصغر» .ثم وعد
الحارضون بعضهم بعضً ا بالبقاء يف الجبهة حتّى األخذ بثأره .قال «جواد
أفراسيايب» وعدد من الشباب« :كام يفعل الناس يف فرتة الحداد ،لن نحلق
أذقاننا أو شعرنا حتّى ننتقم من صدام».
*******

المظهر البسيط

مصطفى هرندي ،عيل صادقي ،حسني الله كرم
يف األيام األوىل للحرب ،صار إبراهيم مثالاً وقدو ًة لكثري من املقاتلني .كان
رصف بطريقة يك ال
كثريون يفتخرون برفقتهم له ومعرفتهم به ،لكنه كان يت ّ
يصبح حديث األلسن .مل يكن يهتم بارتداء الثياب العسكرية .كان يرتدي بنطالاً
وقميصا طويلاً  .يك يصبح من جهة قري ًبا من أهل تلك املنطقة ،ويك مينع
كرديًا
ً
نفسه من الظهور .كان بسيطًا وبعي ًدا عن التكلف ،لدرجة أنّك حني تراه تعتقد
أنّه خاد ٌم للمجاهدين .لكن بعد مرور الوقت ،تكتشف شخصيته الحقيقية.
رسا للقوالب ،وبدل االهتامم باملظاهر والثياب ،كان كل ذكره
كان إبراهيم كا ً
وفكره يف الباطن .وقد متثّل الشباب به يف هذا األمر .كان يقول دو ًما« :بدل أن
نهتم بالثياب العسكرية واملنظّمة ،علينا االهتامم بتعليم الشباب وبحياتهم
املعنوية ،يك نصبح أكرث قربًا منهم» .ظهرت نتيجة هذا التفكري يف العمليات
التي كانت تتوالها املجموعة .عىل الرغم من مخالفة بعضهم لطريقة تفكريه.
يف إحدى املرات ،اشرتى قامشً ا عسكريًا مرقطًا ،أعطاه ألحد الخياطني وقال:
أريدك أن تخيط يل رسوالاً كرديًا بهذا القامش .يف اليوم الثاين ،تسلّم الرسوال.
كان جميلاً ج ًّدا .خرج من مقر املجموعة ،وبعد ساعة عاد بلباس املتطوعني.
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سألته« :أين ثيابك؟» ،قال« :أُعجب أحد الشباب األكراد بالثياب فأعطيته
إياها!» كام أعطى ساعته لشخص آخر .سأل ذلك الشخص عن الساعة ،فأجابه
إبراهيم ،ثم قدمها له .جذبت هذه الترصفات البسيطة الشباب األكراد يف
املنطقة فالتحق كثري منهم باملجموعة.
عىل الرغم من ظاهره البسيط ،كان إبراهيم يتمتّع بوعي سيايس كبري.
كان يعرف التيارات السياسية ويحلل األحداث بدقة .بعد أن علّق إبراهيم
صور اإلمام الراحل والشهيد «بهشتي» يف مقر املجموعة ،صدر األمر من
القائد العام لقوات غرب البالد -الذي كان تحت إمرة «بني صدر» -بوقف
دعم املجموعة ومتويلها .لكن أعلن قائد الجيش يف تلك املنطقة الحاجة إىل
تلك املجموعة ورضورة حضورها يف املنطقة؛ ألنّها هي التي تخطّط وتقوم
بكل هجامتنا هناك.
بعد مدة ،وبعد متابعة هذا القائد لألمر ،تم الرتاجع عن القرار السابق.
*******
يف صباح أحد األيام ،ت ّم اإلعالن عن زيارة «بني صدر» لكرمانشاه ،فتو ّجه
إبراهيم و«جواد» و«حسني» وعدد من الشباب إىل هناك .كان مظهر مجموعة
«أندرزكو» باللباس الكردي والشكل العادي للمقاتلني الفتًا للنظر ،خاصة أن
مستقبيل «بني صدر» ،من كبار الضباط كانوا بلباسهم العسكري املرتب .عىل
الرغم من أ ّن هدف الشباب من الذهاب يش ٌء آخر« :نريد أن نتكلم مع هذا
الشخص ،ونسأله وفق أي رؤية عسكرية يدير هذه الحرب...؟».
عىل الرغم من أنّنا أهدرنا كث ًريا من الوقت يومها ،لكن أعلنوا يف النهاية أن
فني يف املروحية.
رئيس الجمهورية ألغى الزيارة بسبب عطل ّ
*******

المظهر البسيط
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بعد مدة ،جاء آية الله الخامنئي إىل كرمانشاه .كان وقتها إمام جمعة
طهران .اصطحب إبراهيم الشباب كافة معه ومبظهرهم البسيط التقوا
بالسيد الخامنئي ،ثم اقرتبوا واح ًدا واح ًدا ليحتضنوه ويق ّبلوا يده.
*******

«تشم اإلمام احلسن»Q

حسني الله كرم
استعددنا للقيام بأوىل عمليات التسلّل إىل عمق مواقع العدو .ت ّم اختيار
نخبة الشباب إلحدى تلك العمليات ،من جملتهم إبراهيم« ،جواد أفراسيايب»،
«رضا دستواره» و«رضا ترشاغي» وآخرون ،من بينهم شابان كرديان من
املنطقة ،كانا يعرفان الطرقات هناك جي ًدا.
حملنا معنا زا ًدا يكفي أسبو ًعا ،معظمه من الخبز والتمر ،مضافًا إىل
األسلحة واملواد املتفجرة واأللغام الخاصة باآلليات .وضعناها يف حقائبنا
العسكرية التي حملناها عىل ظهورنا وتحركنا.
قطعنا مرتفعات املنطقة التي يصعب عبورها عادة .ثم عربنا نه ًرا ووصلنا
إىل منطقة «تشم اإلمام الحسن »Qحيث يستقر أحد ألوية الجيش
العراقي .متركزنا متخفّني بني املنحدرات .مل يعتقد العدو يو ًما أ ّن باستطاعة
اإليران ّيني عبور تلك املنطقة .لذلك بدأنا تنظيم خرائط تحدد مواقع العدو بكل
راحة وهدوء .بقينا ثالثة أيام يف املكان .عىل الرغم من املطر الشديد الذي
أعاق عملنا ،إلاّ أننا استطعنا رسم خريطة جيدة للمنطقة .بعد انتهاء مهمة
االستطالع ،توجهنا إىل الطريق العسكرية ،وزرعنا عد ًدا من األلغام .عند العرص
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تركنا املنطقة وعدنا إىل مواقعنا .مل نكن قد ابتعدنا كث ًريا حني سمعنا أصوات
االنفجارات ،ورأينا سيارات العدو ومالالته تشتعل .عندها أرسعنا باالبتعاد
عن الخطر .لكن ،بعد دقائق معدودة ،رأينا عد ًدا من دبابات وسيارات العدو
تالحقنا برفقة مجموعة من املشاة .فنزلنا بني املنحدرات إىل أن وصلنا إىل نهر
اإلمام الحسن .Qبعد عبور النهر ،أخفقت دبابات العدو يف اللحاق بنا.
وجدنا مكانًا مناس ًبا يف الجهة األخرى من النهر وأخذنا قسطًا من الراحة .بعد
دقائق ،سمعنا صوت مروحية .مل نحسب حساب هذا األمر .برسعة ،أفرغ
إبراهيم إحدى الحقائب ووضع الخرائط فيها وأعطاها إىل «رضا ستوده»،
وقال له« :سنبقى أنا و«جواد» هنا ،وأنتم تح ّركوا برسعة» .هذا ما يجب
فعله ،ال مفر .أعطيناهام الذخائر واألمشاط والقنابل املتبقية معنا وتركناهام
أساسا ،كان هدفنا من عملية االستطالع تجهيز هذه
رغماً ع ّنا وعدنا مرسعنيً .
الخرائط ،التي ساعدت كث ًريا يف نجاح العمليات الالحقة التي قمنا بها .كنا نرى
إبراهيم و«جواد» من بعيد ،يتبادالن األماكن وهام يركضان ويرميان املروحية
بالـ« .»G3كانت املروحية العراقية تدور فوقهام ومتطرهام بنريانها.
بعد ساعتني ،وصلنا نحن إىل املرتفعات .ومل يعد يُسمع أي صوت .بدأ
أحد الشباب الذي كان يحب إبراهيم كث ًريا بالبكاء .مل نكن نعرف عنهام أي
خرب ،هل كانا عىل قيد الحياة أم ال.
تذكرت البارحة حني ك ّنا مختبئني داخل أحد املنخفضات ،كان إبراهيم
يجري مسابقة ويلعب بكل سكينة وطأمنينة .ثم بدأ بتعليم الشباب األكراد
بعض الكلامت الفارسية .كان يترصف بهدوء لدرجة أنّنا مل نكن نفكر يف أننا
يف أرض األعداء.
عندما حان وقت األذان ،أراد إبراهيم أن يرفعه بصوت عال ،لكنه
تراجع تحت إرصارنا ،ثم صلىّ بهدوء وروح معنوية خاصة .حني كنا نتسلق

«تشم اإلمام الحسن »
Q
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املرتفعات ،ونراقب مواقع العراقيني ،كان يحدد أمكنة الدبابات وآليات العدو
بكل هدوء ويسجلها عىل الورق ثم كان يتقدم عىل التالل ليحيص الدبابات
وأفراد العدو .كانت شجاعة إبراهيم تُخرج الخوف من قلوب الشباب.
حل الليل .وقد م ّرت ساعات عىل املرة األخرية التي رأينا فيها إبراهيم.
ّ
وصلنا إىل املكان الذي كنا نتموضع فيه .اتفقنا مع إبراهيم أنه سيعود إىل هنا
قبل طلوع الصباح ،حيث من املفرتض أن نرجع إىل املقر الرئيس مبساعدة
الشباب الجدد القادمني إىل هنا .اسرتحنا ساعات ،ولكن ال خرب عن إبراهيم
و«جواد» .بدأ الليل ينسحب شيئًا فشيئًا ،وجب علينا ترك املوقع .كان
الشباب ال يتوقفون عن قراءة الدعاء واألذكار .أوشكنا عىل االنطالق ،فسمعنا
صوت إطالق نار من بعيد .فسحبنا األقسام واستعددنا إلطالق النا ِر وأخذنا
مواقعنا .لكن من خالل األصوات التي تهادت إلينا ،عرفنا أن القادمني هام
إبراهيم و«جواد» .علت الفرحة وجوهنا ومل نصدق ما رأيناه.
أقل وقت.
أرسعنا مع الشباب ملساعدتهام وتركنا املكان عائدين يف ّ
كث ًريا ما ساعدتنا الخرائط التي أعددناها خالل هذه العملية ،يف العمليات
الالحقة ،وكانت مفيدة ج ًّدا .وكل هذا بفضل شجاعة شباب املجموعة
وخاصة إبراهيم و«جواد».
ظهرية اليوم التايل ،حرض إبراهيم و«جواد» وكانا كالعادة بكل نشاطهام
وحامستهام .سألت إبراهيم يومها« :أخي أبرام ،ماذا فعلتام حني جاءت
املروحية؟».
أجابني بهدوئه املعهود« :مبدد الله ،استطعنا أن نعود إليكم ساملني».
قلت« :عزيزي أبرام ،أخربين ماذا فعلتام بالتفصيل».
فكّر قليلاً ثم قال« :ال يشء ،كنت أنا و«جواد» ـ نب ّدل أماكننا أثناء الركض
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ونرتك مسافة تفصل أحدنا عن اآلخر ،ونطلق النار عىل املروحية التي كانت
تدور حولنا وترمينا .حني فرغت من الرصاص ،عادت إىل مواقعها ثم أرسعنا
إىل املرتفعات قبل وصول القوة الربية .لكن بالطبع احتفظنا بعدد من
الشظايا كتذكار من هذه العملية».
*******

األسري

مرتىض بارسائيان ،مهدي فريدوند
من ميزات إبراهيم ،احرتامه لآلخرين حتّى ألرسى الحرب .سمعت
إبراهيم مرات عدة يك ّرر هذا الكالم« :إن أكرث أعدائنا هم جهلة وغري مدركني،
وعلينا أن نريهم اإلسالم الحقيقي يف ترصفاتنا ،عندها سيعادون حزب البعث
وسيفهمون خطأهم الذي يقومون به» .لذلك يف كثري من العمليات ،كان
يفكر يف أرس األعداء بدل أن يطلق النار عليهم .وكان سلوكه مع األرسى
صحي ًحا ج ًّدا.
*******
أحرضنا ثالثة أرسى عراقيني إىل املدينة وال مكان لوضعهم فيه .فأوكلت
رصف
إىل إبراهيم مسؤولية حراستهم .خالل األيام الثالثة التي كانوا معه ،ت ّ
دامئًا بطريقة الئقة وجيدة ،لدرجة أنه حني أحرضوا سيارة لنقل األرسى من
تلك املنطقة ،سألوا إبراهيم إن كان سريافقهم .وعندما عرفوا أنه لن يأيت
معهم انزعجوا كث ًريا وبدأوا بالبكاء والتوسل إليه إلبقائهم يف «رسبل ذهاب»
وقالوا له« :اتركنا هنا وسنقوم بأي عمل تريده ،نحن مستعدون ملحاربة
العراقيني ،إن طلبت منا ذلك».
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يف تلك األيام ،كل ما كان يصل إلينا من طعام ودعم يوزعه إبراهيم بيننا
وبني األرسى وهذا ما جعل الجميع يُعجب به حتّى هؤالء األرسى.
*******
ما إن طلع صباح إحدى العمليات يف مرتفعات «بازي دراز» ،حتّى
ذهبنا نحن االثنان إىل األعىل قليلاً  .وابتعدنا عن قواتنا .فجأة وصلنا إىل
أحد الخنادق .كان فيه عدد من العراقيني .أرشت إليهم بسالحي فخرجوا
مستسلمني .مل أكن أتص ّور أنّهم كرث بهذا العدد .حني طلبت منهم التحرك
نحو األسفل ،مل يقدموا عىل أي ر ّد فعل؛ بل بقوا مكانهم .ك ّنا شخصني فقط،
بينام كانوا خمسة عرش .وكنا نتوقع أن يهجموا علينا يف كل لحظة .لكن عىل
ما يبدو كانوا يعتقدون أننا كرث .رصخت مرة ثانية« :تح ّركوا» وأرشت لهم
بيدي ،لكنهم كانوا ينظرون نحو الضابط الذي برفقتهم ،فكان يرفع حاجبيه
ليمنعهم من التح ّرك .خفت كث ًريا؛ ألنّني مل أواجه مشكلة كهذه من قبل.
للحظة فكرت قائلاً « :فألرمهم بالنار جمي ًعا وأنتهي منهم» ،لكنني أعرف أنه
ليس بالعمل الصحيح.
يف كل لحظة كنا نتوقع حصول مكروه لنا .كنت أضغط عىل سالحي
بشدة بسبب الخوف .سألت الله أن يساعدنا .فجأة حرض إبراهيم من خلف
الدشمة ،ورسى هدوء عجيب يف قلبي .قلت له« :يا سيد أبرام ،ساعدنا».
سألني« :ماذا حصل؟».
قلت له« :إن الضابط البعثي ذلك مينعهم من النزول معنا» ،وأرشت
له بيدي إىل الضابط .كانت رتبته واضحة ولباسه مييزه عن اآلخرين .وضع
إبراهيم سالحه عىل كتفه ،اقرتب منه ،أمسك ياقته ٍ
بيد وباليد األخرى حزامه،
رفعه عن األرض! وحمله ووقف عىل أحد املنحدرات فوق ٍ
جرف.
لشدة خوفهم ،جلس كل الجنود العراقيني عىل األرض ورفعوا أيديهم .مل
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يتوقف الضابط البعثي عن األنني من الخوف وعن التوسل إلبراهيم ويقول:
«الدخيل ،الدخيل ،ارحم ،ارحم».
ما أجمل ما أراه! كنت أطري من الفرح وقد زال كل خويف الذي كان
يل منذ لحظات .وها هو إبراهيم يعيد الضابط إىل رفاقه ليتحركوا
يسيطر ع ّ
جمي ًعا م ًعا نحو أسفل املرتفع.
*******

النصف من شعبان

مجموعة من أصدقاء الشهيد
عرص يوم النصف من شعبان ،جاء إبراهيم إىل املقر ،وكنا قد فقدنا أي
خرب عنه منذ منتصف الليلة السابقة .ها هو يعود ومعه أسري عراقي!
سألته« :أخي أبرام ،ما الذي حصل معك؟» .أجابني بكل هدوء« :يف
منتصف الليل ،تو ّجهت إىل الجادة التي توصل إىل املرتفعات ،اختبأت هناك
وكنت أراقب اآلليات العراقية يف ذهابها وإيابها .حني صارت الطريق خالية،
رأيت س ّيارة جيب تقرتب وفيها راكب واحد فأرسعت إىل وسط الطريق
أوقفتها ،أرست هذا الضابط وأحرضته معي عرب الجبال».
قلت يف نفيس يومها« :هذه هدية إلمام الزمان|» ،لكنني ندمت بعدها
بسبب كالمي هذا« :أين نحن من إمام الزمان|».
يف يوم من تلك األيام ،اجتمع الشباب م ًعا وكانوا يتبادلون األحاديث
املتنوعة فسأل أحد الشباب إبراهيم« :برأيك من هم أفضل القادة يف
الجبهة؟».
فكّر إبراهيم قليلاً وقال« :يف شباب الحرس ،مل أر أفضل من «محمد
بروجردي» ،لقد قام «محمد» بعمل مل يخطر ببال أحد ،أقصد يف كردستان،
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عىل الرغم من كل املشاكل ،استطاع تأسيس فرق البيشمركة هناك وتهدئة
املنطقة بهذه الطريقة .أما بني قادة الجيش ،ال أرى أفضل من الرائد «عيل
صياد شريازي» ،إنه أكرث تواض ًعا من املتطوعني يف الجبهة ،إنه رجل مستقيم.
فالسيّد صياد ،وقبل أن يكون يف الجيش ،هو شاب حزب اللهي مؤمن.

يف القوات الجوية ،مهام بحثت ،لن تجد أفضل من النقيب «شريودي»،
لقد استطاع أن يواجه عد ًدا من الدبابات العراقية وحده من داخل مروحيته.
عىل الرغم من أنه صار قائد القاعدة الجوية إلاّ أنه كان يعيش ببساطة ال
تص ّدق .ما زلت أذكر حني أرسلوا لنا أحذية رياضية من منظمة الرياضة
ورعاية الشباب ،أعطيته حذا ًء؛ فهو عىل الرغم من كونه قائ ًدا مل يكن لديه
حذاء مناسب.
ثم سأله شاب آخر« :أخي أبرام ،ما هي أمنيتك؟»؛ سكت الجميع
وانتظروا اإلجابة .قلت يف نفيس« :بالطبع سيقول الشهادة» .لكن إبراهيم
وبعد لحظات من السكوت أجاب« :ما زال الوقت باك ًرا لنستشهد ،فلدينا
كثري من األعامل لنقوم بها ،لكنني أمتنى أن أستشهد يف املعركة ض ّد إرسائيل».
*******

اجلائزة

قاسم شبان
انتهينا من إحدى عمليات التسلل يف منطقة الغرب ،وأرسلنا الشباب إىل
الخلف .بعد انتهاء العمليات ،كنا نتفقّد كل خندق عىل حدة يك نتأكد من
أنه مل يبق أحد هناك.
كنا خمسة أفراد ،آخر من رجع ،عند الساعة الواحدة والنصف بعد
منتصف الليل .مشينا لبعض الوقت .قلت إلبراهيم« :يا إبراهيم ،لقد تعبنا
كث ًريا ما رأيك لو نسرتيح هنا إن مل يكن هناك مشكلة؟» .وافق إبراهيم،
فانتقينا مكانًا مناس ًبا يشبه الدشمة لنسرتيح فيه .مل تكد تطرف أعيننا ونأخذ
نفسا ،حتّى شعرنا أن هناك من يتقدم نحونا قاد ًما من الجهة العراقية .قفزت
ً
من مكاين .اسرتقنا النظر من طرف الدشمة؛ األمر صحيح ،لقد رأيت بوضوح
تحت نور القمر ،عراق ًيا يقرتب منا وهو يحمل عىل ظهره أح ًدا.
ناديت إبراهيم بصوت خافت .نظرت حويل بدقة ،مل أ َر سوى العراقي.
حني اقرتب كث ًريا م ّنا ،قفزنا من الخندق ووقفنا أمام العراقي الذي خاف
كث ًريا ،فجلس عىل األرض مبارشة .التفتنا إىل أنه يحمل عىل ظهره أحد شبابنا
التعبويني! كان قد أصيب وبقي يف أرض املعركة.
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تع ّجبت كث ًريا .وضعت األسلحة عىل كتفي ،ومبساعدة الشباب حملنا
الجريح .سأله رضا« :من أنت وماذا تفعل هنا؟! أجاب الجندي العراقي:
فصدمت بهذا الشاب.
«بعد ذهابكم ،تفقدت الدشم والخنادق حيث كنتمُ ،
كان يتل ّوى من التعب وينادي موالنا اإلمام عليًّا Qوإمام الزمان|.
قلت يف نفيس« :ألجل اإلمام عيل ،Qوقبل أن يطلع الصباح ،ويأيت
العراقيون ،ألوصل هذا الشاب إىل أقرب موقع إيراين ،ثم أعود!».

ثم أكمل« :أرجو أن تفصلوا بني الضباط العراقيني وبيننا نحن الجنود
اقي:
الشيعة املجربين عىل القتال» .تفاجأنا ُ
وص ِدمنا كث ًريا .قال إبراهيم للعر ّ
أنت معنا .أنت أخونا».
ابق َ
«إذا كنت تريد َ
أخرج الجندي العراقي صورة من جيبه وقال« :إنها عائلتي ،إذا التحقت
بكم سيقتلهم صدام» .ثم نظر بتعجب إىل إبراهيم وسأله« :هل أنت إبراهيم
هادي؟» .نظر بعضنا إىل بعض .بالطبع هذه الجملة ال تحتاج إىل ترجمة .قال
له إبراهيم وعيناه شاخصتان« :ومن أين تعرف اسمي؟» قلت إلبراهيم مامز ًحا:
«مل تقل لنا إ ّن لديك معارف يف الجيش العراقي!» .قال املقاتل العراقي« :منذ
شهر تقري ًبا ،أرسلوا صورتك وصورة عدد من القادة إىل كل املحاور والكتائب،
وقالوا« :كل من يحرض رأس أحد منهم ينال جائزة من صدام».
*******
يف هذه األيام ،وصل خرب تعيني قائد ملجموعة «أندرزكو» من قبل قيادة
املنطقة الغربية ،وها هو قادم إىل «جيالن غرب» ،فرصنا ننتظر قدومه .ولكن
ال خرب عن القائد ،إىل أن عرفنا أن «جامل تاجيك» التعبوي يف مجموعة
«أندرزكو» هو القائد املقصود .ذهبت لرؤية «جامل» أنا وإبراهيم ،وسألناه:
«ملاذا مل تقل لنا إنّك قائد املجموعة؟» ،نظر إلينا «جامل» وقال« :يهدف
تحمل املسؤولية إىل تسيري العمل وإنجازه .والحمد لله ،إن العمل ينجز هنا
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عىل أحسن وجه .وأنا سعيد ج ًّدا لوجودي معكم .أشكر الله ألنه ع ّرفني بكم.
كام أرجوكم ألاّ تخربوا الشباب باألمر يك ال تتغري نظرتهم إ ّيل».
بقي «جامل» معنا مدة قصرية ،والتحق بقافلة الشهداء خالل عمليات
«مطلع الفجر» حني كان قائ ًدا لكتيبة االقتحام.
*******

أبو جعفر

حسني الله كرم ،فرج الله مراديان.
إنها األيام األخرية من العام 1980م .وصلتنا أخبار العمليات الجديدة التي
قام بها الشباب يف مرتفعات «بازي دراز» .كان من املفرتض أيضً ا أن يقوم
شباب مجموعة «أندرزكو» بعمليات اخرتاق إىل عمق مواقع األعداء.
اختاروا لهذا العمل ،مضافًا إىل إبراهيم« ،وهاب قنربي» 1و«رضا كوديني»
وأنا .كام رافقنا «شاهرخ نوراين» و«حشمت كوهبيكر» من شباب املنطقة
األكراد .أخذنا معنا الوسائل الالزمة من طعام وأسلحة ،وعد ًدا من األلغام
املضادة لآلليات .مع حلول الظالم تح ّركنا باتجاه املرتفعات .وصلنا بعدها
إىل منطقة «جيالن غرب» .مع طلوع الفجر كنا قد استقررنا يف مكان مناسب
بعيد عن أعني األعداء.
خالل النهار ،كنا نسرتيح ونستطلع يف الوقت نفسه مواقع العدو يف
السهل أمامنا .وضعنا خريطة ألماكن التسلل املحتملة .كان للتلة التي أمامنا
طريقان ،أحدهام مرصوف باإلسفلت واآلخر ترايب للتحركات العسكرية.
 -1من مؤس�سي الحرس يف «كرمانشاه» .كان من املقاتلني األكراد املحليني .مضافًا إىل ش��هادته الجامعية كان
ممي ًزا يف معرفته بالقرآن ونهج البالغة .يعترب كثري من الش��باب أن سبب عدم سقوط «كرمانشاه» يف أحداث
«كردستان» يرجع إىل إدارة وشجاعة «وهاب» .نال «وهاب» أجر عمله وأتعابه عندما التحق برفاقه الشهداء.
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كانت املسافة بني الطريقني حوايل خمسة كيلومرتات .يف أعىل التلة،
تتمركز رسيّة عراقية لتغطية هذين الطريقني واملنطقة املحيطة بهام.
عند املغرب ،صلّينا ثم انطلقنا .توجهت مع «رضا كوديني» إىل الطريق
اإلسفلتي بينام ذهب اآلخرون باتجاه الطريق الرتايب .اختبأنا عىل جانب
الطريق .حني خال الطريق من السيارات واآلليات ،أرسعنا إىل الوسط وزرعنا
عد ًدا من األلغام يف بعض الحفر املوجودة عليها ،أخفيناها بالقليل من الرتاب
ثم أرسعنا باتجاه الطريق الرتايب .من الواضح أن العراقيني ما زالوا عالقني يف
معركة «بازي دراز» .يظهر هذا األمر جليًّا من اآلليات والدعم الذي كانوا
يرسلونه إىل تلك املنطقة .مل نكن قد وصلنا بعد إىل الطريق الرتايب ،حني
دوي انفجار رهيب خلفنا .من دون وعي منا ،عدنا إىل الوراء يك نرى
سمعنا ّ
ما الذي حصل.
داست إحدى الدبابات عىل لغم وها هي تحرتق .ثم بدأت القنابل
والذخائر املوجودة داخلها باالنفجار واحدة بعد األخرى .أُيضء السهل
رعب كبرية
بأكمله ،ج ّراء احرتاق الدبابة ،كام أصيب العراقيون بصدمة ٍ
فأخذوا بإطالق النار يف جميع االتجاهات من دون هدف محدد.
حني وصلنا إىل إبراهيم وبقية الشباب ،كانوا قد أنهوا عملهم أيضً ا.
فتوجهنا م ًعا نحو املرتفعات مرة ثانية .قال إبراهيم« :لدينا كثري من الوقت
حتّى يطلع الصباح ،ولدينا أسلحة وذخائر ،لننصب بعض الكامئن لألعداء،
فرنعبهم بش ّدة».
دوي انفجار كبري من ناحية الطريق
مل ين ِه إبراهيم كالمه ،حتّى سمعنا ّ
الرتايب .انفجرت آلية عراقية بعد مرورها عىل أحد األلغام .فرحنا كث ًريا ألن
عمليتنا قد نجحت .ازداد إطالق النار من ِق َبل العراقيني .لقد عرفوا أننا
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تسللنا إىل مواقعهم ،فبدأوا برمي القنابل املضيئة ومدافع الهاون .عندها
أرسعنا الخطى إىل الجبل ،وأثناء مسرينا تفاجأنا بسيارة جيب عراقية تقرتب
منا وها هي أمامنا لدرجة أنه ال مجال للتفكري واتخاذ القرار .برسعة ،متوضع
الشباب يف الخنادق وبدأوا يطلقون النار عىل السيارة .بعد لحظات ،تق ّدمنا
إىل الجيب حيث قُتل أحد الضباط العراقيني وسائقه .بينام جرح عامل
اإلشارة 1الذي كان برفقتهام ،ووقع عىل األرض .كانت إصابته يف قدمه وال
يتوقف عن األنني والتأوه.
لقّم أحد الشباب سالحه وتوجه نحو عامل اإلشارة .كان الشاب العراقي
يك ّرر« :األمان ،األمان» .رصخ إبراهيم فجأة« :ماذا تريد أن تفعل؟».
 أريد أن أريحه. يا صديقي ،حني كان يطلق النار علينا كان عدونا ،لكنه اآلن أسرينا.ثم اقرتب إبراهيم من األسري العراقي ،رفعه عن األرض ثم حمله عىل
ظهره وانطلق .نظر الجميع بتعجب إليه .قال أحدنا« :يا إبراهيم ،هل أنت
ٍ
مدرك ملا تفعله؟! تفصلنا ثالثة عرش كيلوم ًرتا عن مواقعنا .هل ستحمله كل
هذه املسافة؟» .التفت إبراهيم إليه وأجابه« :لقد وهبني الله هذا الجسم
القوي ،ملثل هذه األيام!».
ثم تو ّجه نحو الجبل .فجمعنا أجهزة الالسليك واألسلحة املوجودة داخل
الجيب وأرسعنا خلف إبراهيم .اسرتحنا قليلاً عىل سفح الجبل حيث ض ّمدنا
قدم األسري العراقي املجروحة .ثم أكملنا مسرينا.
بعد سبع ساعات من املسري عىل الجبل وصلنا إىل خطوطنا األمامية.
يف الطريق ،كان إبراهيم يتكلم دامئًا مع األسري العراقي ،الذي كان بدوره
 -1عامل االتصاالت الالسلكيّة.
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ال يتوقف عن شكره .عند أذان الصبح ،صلينا جامعة يف أحد األماكن .صلىّ
شيعي.
األسري العراقي معنا جامعة .عندها عرفنا أنه
ّ
قسمنا كل ما نحمله من طعام بيننا
بعد الصالة ،تناولنا بعض الطعامّ .
بالتساوي وحصل األسري العراقي عىل حصة مامثلة لحصصنا .ع ّرفنا األسري
العراقي  -الذي كان متفاجئًا من ترصفنا -إىل نفسه .فقال« :أنا أبو جعفر،
أسكن يف كربالء .مل أكن أتوقّع أن تكونوا هكذا و .»...باختصار ،تح ّدث
كث ًريا لكننا مل نفهم من كالمه إلاّ بعض العبارات ...قبل طلوع الفجر ،ذهبنا
محل قرب غار «بان سريان» فاسرتحنا فيه .ذهب «رضا كوديني» إىل
إىل ّ
مواقعنا يك يحرض لنا بعض الحاجيات .بعد ساعة ،عاد مع عدد من الشباب
للمساعدة ،فإذا به ينادينا .سألته« :ما الخرب؟».
أجاب« :حني كنت عائ ًداُ .ص ِدمت مام رأيت! كان أحدهم يقف أمام
الغار وبيده سالح .اعتقدت أنه أحد منكم ،لكن حني اقرتبت رأيت أبا جعفر
يل وأعطاين
يحرس باب الغار .حني رأيته انخطف لون وجهي ،لك ّنه سلّم ع ّ
سالحه .وقال يل إنّكم نيام وإنّه رأى دورية عراقية متر من هناك فوقف
ليحرس .وإذا اقرتبوا يرميهم بالنار!».
ذهبنا مع الشباب إىل املقر حيث بقي أبو جعفر معنا أيّا ًما .بينام دخل
إبراهيم املستشفى ،بسبب الضغط الكبري الذي تحمله خالل ذلك املسري.
لكنه عاد بعد أيام قليلة .فرح جميع الشباب لرؤيته .ناديت إبراهيم وقلت
له« :لقد جاء شباب «جيالن غرب» لتقديم الشكر لك».
 وملاذا؟! ما الذي حصل؟! تعال وسرتى.ذهبت مع إبراهيم إىل مقر الحرس ،وبدأ املسؤول هناك بالكالم« :إن أبا
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جعفر الذي أحرضمتوه معكم هو عامل الالسليك واالتصاالت يف مقر الفرقة
الرابعة يف الجيش العراقي .لقد أعطانا معلومات مهمة وق ّيمة حول توزيع
القوات وانتشارها ،مقر الفيالق ،القادة ،طرق التسلل و ...مل يتوقف هذا
األسري عن الكالم منذ ثالثة أيام .وكل معلوماته صحيحة ،وقد كان موجو ًدا
يف املنطقة منذ األيام األوىل للحرب .كام أطلعنا عىل الطرق التي يسلكها
العراقيون وعىل شيفرة الالسليك 1لديهم .لذلك جئنا إىل هنا لنشكركم عىل
العمل املهم الذي قمتم به» .ابتسم إبراهيم وقال« :وما الذي فعلناه؟ إنه
عمل الله» .يف اليوم التايل ،أُ ِ
رسل أبو جعفر إىل معسكر األرسى .سعى إبراهيم
كث ًريا إلبقاء أيب جعفر الذي قال إنّه يريد محاربة العراقيني ،لكن مل يوافَق
عىل هذا األمر.
*******
بعد فرتة ،جاءت مجموعة من العراقيني إىل الجبهة ،أطلقت عىل نفسها
اسم «التوابني» .كانوا يقاتلون إىل جانب «فيلق بدر».
رصا حني جاء أحد شباب املجموعة القدامى لرؤيتي .قال
كان الوقت ع ً
يل والفرح با ٍد عىل وجهه« :لدي خرب جميل لك .إ ّن أبا جعفر ،ذلك األسري
العراقي ،يعمل اآلن يف «فيلق بدر»!».
بعد انتهاء العمليات ،توجهنا مع بعض الشباب إىل مقر «فيلق بدر» .ك ّنا
نريد أن نجد أبا جعفر ونض ّمه إىل مجموعتنا ،لكن عند وصولنا إىل مدخل
املبنى ،تفاجأنا مبشهد يصعب تصديقه .كانوا يرفعون صور شهداء «فيلق
بدر» عىل الحائط عند مدخل املقر ،وكانت صورة أيب جعفر بني الشهداء .لقد
استشهد يف العملية األخرية لـ«فيلق بدر».
 -1بطاقات تحتوي عىل جداول معلومات مر ّمزة لحامية االتصاالت بني الوحدات واملق ّرات.
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شعرت برأيس يغيل من الصدمة .1كانت حالتي عجيبة ووقفت مدهوشً ا
أنظر إىل صورته .مل ندخل بعدها املقر .مرت الذكريات رسيعة أمامي؛ ملحمة
تلك الليلة ،تضحيات إبراهيم ،عامل الالسليك العراقي ،مخيم األرسى« ،فيلق
بدر» ،الشهادة .هنيئًا له.
*******

 -1مثل يدل عىل عدم استيعاب املوضوع.

صديق

مصطفى هرندي
كان قلقًا ج ًّدا ،ويظهر االنزعاج عىل وجهه .سألته« :ماذا حصل؟» أجابني
بحزن« :ذهبنا الليلة املاضية مع الشباب يف عملية استطالع .خالل طريق
العودة ،وبالضبط قرب موقع العدو ،داس «ماشاالله عزيزي» 1عىل لغم
واستشهد .أطلق العراقيون النار ،فأجربنا عىل االنسحاب».
فهمت سبب انزعاجه .عند حلول الظالم ،تحرك مرس ًعا .عاد يف منتصف
الليل مرسو ًرا ومنرشح الصدر ،ير ّدد صار ًخا« :أيّها املسعف ،أيّها املسعف،
تعال برسعة! «ماشاالله» عىل قيد الحياة».
سرُ ّ الشباب ،ووضعوا «ماشاالله» يف سيارة اإلسعاف .لكن إبراهيم كان
جالسا يف زاوية يفكّر .جلست بالقرب منه وسألته« :في َم تفكّر؟».
ً
سكت قليلاً ثم قال« :لقد سقط «ماشاالله» وسط حقل األلغام ،بالقرب
من دشمة العراقيني .لكن حني ذهبت إلحضاره مل يكن هناك .لقد وجدته يف
ٍ
وبعيد عن نظر العراقيني .كان ينتظرين».
الخلف ،يف مكان آ ِمن
*******
 -1الجريح العزيز «ماش��االله عزيزي» من املعلّمني املخلصني واملتقني يف «جيالن غرب» ،شارك منذ األيام األوىل
للحرب حتّى نهايتها يف العمليات كافة بشجاعة .بعدها التحق برفاقه الشهداء عىل أثر حادث سري.
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نزفت قدمي كث ًريا ،وكأنّني تخ ّدرت .فتأكد العراقيون أنني م ّيت.
لقد ْ
كنت يف حالة ال توصف ،ردّدتُ مرا ًرا« :يا صاحب الزمان أدركني».
حل الليل وأظلم املكان ،وإذا بشاب جميل نوراين يقف فوق رأيس.
ّ
عيني بصعوبة بالغة.
فتحت ّ

رفعني بهدوء ،حتّى إنّني مل أشعر بأي أمل .أخرجني من حقل األلغام،
وم ّددين برويّ ٍة عىل األرض يف مكان آمن.
ثم قال يل« :سيأيت أحدهم لينقذك .هو صديقنا!» .بعد لحظات وصل
إبراهيم .بصالبته املعهودة ،حملني عىل ظهره وانطلق عائ ًدا .لقد أخربين
«صديق إبراهيم» عن جامله النوراين .هنيئًا له.
هذا ما كتبه «ماشاالله» يف دفرت مذكراته حول جبهة «جيالن غرب».
*******

مفقود األثر

مصطفى هرندي
عاد قبل أذان الصبح ،يحمل أحد الشهداء عىل ظهره .كان التعب الشديد
باديًا عىل وجهه .تسلّم ورقة املأذونية .وبعد الصالة ،انطلقنا مع جثامن
الشهيد .كان متع ًبا وفر ًحا يف الوقت نفسه.
قال« :قبل شهر ،كنا يف عملية يف مرتفعات «بازي دراز» .وقد بقي هناك
هذا الشهيد فقط .واآلن ،بعد أن ساد الهدوء ،استطعنا بفضل الله أن نعيده».
وصل الخرب برسعة إىل طهران .كان الجميع بانتظار الشهيد .بعد يومني،
أُقيم له يف «ميدان خراسان» تشييع مهيب.
كنا نريد البقاء يف طهران ،لكن ت ّم إبالغنا عن انطالق عمليات جديدة يف
وقت قريب ،فقررنا االنطالق عند مساء الغد من أمام املسجد.
*******
كنا نقف أمام املسجد مع إبراهيم وبعض الشباب .بعد الصالة ،رحنا منزح
ونتكلم ونضحك .تقدم أحد العجائز الذي كنت أعرفه ،إنه والد الشهيد الذي
صمت الجميع .كان
أحرضه إبراهيم من املرتفعات .سلّمنا عليه فر ّد السالم.
َ
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رصف وكأننا غرباء عنه ،وكأنه كان يريد أن يقول شيئًا .لكن بعد لحظات،
يت ّ
نطق بكالم عجيب ،حيث قال إلبراهيم« :شك ًرا لك يا س ّيد إبراهيم .لقد
تحملت العناء يف سبيل ولدي ،لك ّن ولدي! .»..صمت الرجل قليلاً ثم أضاف:
«ولدي منزعج منك».
اختفت البسمة عن وجه إبراهيم املنرشح دو ًما ،وتح ّجرت عيناه من
التعجب .ولكن ملاذا؟!
كان العجوز يختنق بعربته ،وفاضت عيناه بالدموع ،كام ارتجف صوته
املتعب وهو يتكلّم:
البارحة ،رأيت ابني يف املنام .قال يل« :يف الفرتة التي كنت فيها مرميًّا
عىل األرض وكنت مفقود األثر من دون أن يُخرب يب أحد ،كانت أم السادات
السيدة الزهراء Oتزورين كل ليلة .لكن اآلن .انتهى هذا األمر .يقولون:
«إن الشهداء املجهولني هم الضيوف املميزون للسيدة فاطمة.»O
مل يكمل العجوز كالمه ،وساد الصمت .نظرت إىل إبراهيم الذي انهمرت
دموعه من عينيه ،وكأنني استطعت أن أقرأ ما يجول يف ذهنه .لقد وجد
ضالّته :أن يصبح شهي ًدا مجهولاً ومفقود األثر.
*******
بعد هذه الحادثة ،تغريت نظرة إبراهيم إىل الحرب وإىل الشهداء .كان
لدي أدىن شك .إن مقام شهدائنا ومجاهدينا ال يقل أب ًدا عن
يقول« :مل يعد ّ
مقام أصحاب الرسول Pأو أمري املؤمنني .Qإ ّن مقامهم عند الله عال ج ًّدا.
سمعته مرا ًرا يكرر« :لو متنى أحدكم أن يكون مع اإلمام الحسني Qيف
كربالء ،فها هو وقت االمتحان».
كان إبراهيم متي ّق ًنا من أن الدفاع املقدس هو مكان الوصول إىل املقصد
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والسعادة والكامل اإلنساين.
لذلك أينام ذهب ،كان يتكلم عن الشهداء ،وميدح املجاهدين والشباب يف
الحرب .كانت أخالقه وسلوكه يتغيرّ ان يو ًما بعد يوم ،ويصبحان أكرث معنوية.
يف مقر «أندرزكو» ذلك ،كان ينام ساعتني أو ثالث ًا يف أ ّول الليل ثم يستيقظ
ويخرج إىل الخارج .ليعود وقت األذان ،يوقظ الشباب لصالة الصبح.
تساءلت يو ًما« :ملاذا ال يبقى إبراهيم يف الليل هنا؟ فلحقته ،ورأيت أنه
ُ
يذهب لينام يف مطبخ الحرس.
يف اليوم التايل ،استفرست من الرجل العجوز الذي يعمل يف املطبخ.
عرفت أن شباب املطبخ كلهم من أهل صالة الليل .لذلك كان إبراهيم يذهب
ُ
إىل هناك .أما إذا بقي يف املقر ،وصلىّ صالة الليل لعرف الجميع بهذا األمر.
يف األيام األخرية تلك ،كان سلوكه وحركته يذكّراين بقول اإلمام عيل:Q
«إ ّن شيعتنا هم عبّاد الليل وليوث النهار».
*******

فقط لوجه الله

أحد أصدقاء الشهيد
ذهبت لزيارة صديقي الذي جرحت قدمه بش ّدة يف عمليات املنطقة
الغربية .شعر بسعادة عارمة لرؤيتي ،وبدأ يشكرين ويشكرين .ومل أفهم سبب
شكره يل.
قال يل« :يا سيدي العزيز ،أشكرك لكل ما قمت به .لو مل تحرضين إىل
الخطوط الخلفية لكنت وقعت يف األرس».
ُص ِدمت حني كنت أسمع كالم والد صديقي ،لكنني قلت لهم« :معذرةً،
هل تعرف ما الذي تقوله؟ يوجد خطأ ما ،لقد عدتُ قبل البقية بسيارة
الذخرية والعتاد من منطقة القتال .وعدت يف مأذونية».
رص عىل كالمه ،وقال:
عىل الرغم من التأكيد عىل كالمي ،لكن صديقي أ ّ
«أنت ،لقد كنت أنت ،لقد ضمدتَ جرحي! ولكن إرصاري عىل مخالفته
َ
القول مل يكن له أي فائدة».
مرت فرتة زمنية قصرية .وال زلت أفكر يف كالم صديقي .فجأة خطرت
ببايل فكرة .ذهبت مرس ًعا إىل بيت إبراهيم الذي كان يف مأذونية .ورافقته
إىل بيت صديقي.
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وقلت له« :إن الشخص الذي يجب أن تشكره هو إبراهيم وليس أنا،
ألنني لست الفرد الذي ميكنه حمل أحد عىل ظهره ملسافة مثانية كيلومرتات
ويف تلك الجبال .استطعت أن أعرف من ميكنه القيام بهذا العمل .إنسان ال
يتكلم كث ًريا ،لديه الطول والقامة نفسهام ،وصاحب قدرة بدنية عالية ج ًّدا
ويعرفنا نحن االثنني ،فهمت أنه هو».
طأطأ إبراهيم رأسه ومل يقل شيئًا .قلت له« :يا س ّيد إبراهيم ،أقسم بج ّدي
(الرسول) ،أنني سأنزعج منك كث ًريا إذا مل تتكلم وتقل ما الذي حصل يف تلك
الليلة» .لكن إبراهيم مل يقل شيئًا .أقسمت عليه مرة ثانية .كان غاض ًبا كث ًريا
مني فقال« :يا سيّد ،ماذا أقول؟».

ثم فكّر قليلاً وقال بهدوء« :كنت أنسحب ومل أكن أحمل شيئًا ،فرأيته إىل
جانب الطريق عىل األرض .مل يكن ورايئ أحد ،كنت الشخص األخري تقريبًا .يف
تلك العتمة ،حزمت قدمه برباط حذايئ وأحرضته إىل الخطوط الخلفية .كان
طيلة الطريق يناديني الس ّيد ،فعرفت أنه من أصدقاء السيد محمد .مل أقل
شيئًا وأوصلته إىل شباب اإلسعاف» .غضب إبراهيم م ّني كث ًريا وبقي أيا ًما ال
يتكلم معي شيئًا .كنت أعرف السبب؛ ألنّه كان يقول دو ًما إ ّن العمل الذي
نقوم به لوجه الله ليس للنقل أو للكالم.
*******
كنا يف منطقة «جيالن غرب» ،برفقة مجموعة االستطالع .دخلنا منطقة
العدو .حني كنا منشغلني باالستطالع ،التفتنا فجأة إىل وجود قطيع من
الخراف بالقرب م ّنا.
حني اقرتب الراعي ،سلّم علينا وقال« :أنتم جنود الخميني؟» .تق ّدم
إبراهيم نحوه وأجابه« :نحن عباد الله» ،ثم سأله« :يا عم ،ماذا تفعل يف
هذه الجبال والوديان؟».
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أقيض حيايت.
 هل تعاين من مشاكل؟ابتسم الرجل العجوز وقال« :املشاكل هي التي متنعني من الرحيل عن
هذه املنطقة» .ذهب إبراهيم إىل مكان الذخائر واملؤونة وأحرض علبة متر
وأرغفة خبز وبعض املواد الغذائية األخرى وأعطاها للرجل وقال له« :هذه
هدية اإلمام الخميني لك».
فرح الرجل كث ًريا .دعا لنا .تركناه وابتعدنا لنكمل مه ّمتنا.

اعرتض بعض الشباب عىل إبراهيم ألننا كنا سنبقى يف تلك املنطقة قرابة
األسبوع بينام أعطى هذا الرجل العجوز كمية كبرية من طعامنا.
قال إبراهيم« :أولاً  ،نحن ال نعرف كم سنبقى هنا ،ثان ًيا تأكدوا من أنه
بهذا الترصف لن يُظهر هذا العجوز العداء لنا أب ًدا».
يف تلك املأمورية ،عىل الرغم من الزاد القليل الذي كان معنا ،أنهينا عملنا
يف فرتة قياسية وبقي معنا طعام.
*******

يف حمفل العظماء

أمري منجر
كانت السنة األوىل للحرب .عدنا يف مأذونية .ما زلت أذكر أننا كنا نتو ّجه
من ساحة «رس آسياب» نحو ميدان «خراسان» .كان إبراهيم يركب خلفي
عىل الدراجة النارية .كنا منر أمام أحد الشوارع حني ناداين إبراهيم« :أمري،
فتوقفت برسعة أمام ذلك الشارع وسألته« :ماذا هناك؟» .أجابني:
قف!».
ُ
«إذا كان لديك وقت ،فلنذهب لزيارة أحدهم» .قلت له« :ه ّيا بنا .ليس
لدي عمل خاص».
ّ
ثم دخلت أنا وإبراهيم إىل أحد البيوت .ك ّرر م ّرات ع ّدة« :يا الله ،يا
الله» ،ثم دخلنا إىل غرفة حيث يجلس عدد من األفراد .يف وسط املجلس
رجل عجوز يرتدي عباءة سوداء وعىل رأسه قبعة سوداء صغرية.
سلمنا ،وجلسنا يف زاوية من الغرفة .بعد أن أنهى الحاج كالمه مع أحد
الشباب ،نظر إلينا بوجه باسم وقال« :يا سيد إبراهيم ،هل أضعت الطريق؟
ما الذي تفعله هنا؟».
طأطأ إبراهيم رأسه ثم قال« :يا خجيل ،يا حاج ،ال وقت لدينا لنزوركم».
حني كان يتحدث الحظت أ ّن هذا الحاج يعرف إبراهيم ج ّي ًدا .تحدث
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الحاج مع الحضور قليلاً وحني خلت الغرفة نظر إىل إبراهيم وقال بنربة
متواضعة« :يا س ّيد إبراهيم ،انصحنا».
احم ّر وجه إبراهيم خجلاً وقال« :أرجوك يا حاج ال تحرجنا أكرث ،أرجوك
ال تقل هذا الكالم».
وبعد لحظات من الصمت قال« :أتينا لزيارتكم وإن شاء الله سنحرض يف
الجلسة األسبوعية» .ثم وقفنا ،و ّدعناه وخرجنا.
يف طريق العودة ،قلت إلبراهيم« :بالله عليك ،ملاذا مل تنصح هذا الرجل
نصيحة ما؟ األمر ال يحتاج إىل االحمرار واالصفرار من الخجل».
أجابني إبراهيم بغضب :ماذا تقول يا عزيزي «أمري»؟ هل عرفت من هو
هذا الرجل؟
 يف الحقيقة ،ال! من يكون هذا الرجل؟ هذا الرجل من أولياء الله ،الذين ال يعرفهم كثريون .إنه الحاج املريزا«إسامعيل الدواليب».
م ّرت سنوات قبل أن يعرف الناس الحاج «الدواليب» .وبعد أن قرأت كتاب
أدركت كم كانت جملته التي قالها إلبراهيم مهمة وعظيمة.
«طوىب املحبّة»
ُ
*******
انتهت إحدى العمليات املهمة يف منطقة الغرب .بعد التنسيق ،ذهب
معظم الشباب لزيارة اإلمام الخميني .عىل الرغم من مشاركة إبراهيم يف
تلك العملية ،إلاّ أنه بقي يف الجبهة ،ومل يأت معهم إىل طهران .ذهبت إليه
وسألته :ملاذا مل ترافقهم؟
 -ال ميكن أن نخيل الجبهة ،ال بد من أن يبقى بعض م ّنا.
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 هل حقًا لهذا السبب مل تذهب؟سكت قليلاً ثم أجاب« :نحن ال نريد قائ ًدا يك نتفرج عليه؛ بل نريد قائ ًدا
يك نطيعه .ال يهم إن مل أستطع رؤية قائدي؛ بل املهم أن أطيعه ويكون
راض ًيا عني».
كان إبراهيم دقيقًا ج ًّدا يف ما يتعلّق بوالية الفقيه .كان رأيه باإلمام
الخميني{ مث ًريا لإلعجاب .كان يقول« :مل ميلك أحد من العلامء القدامى
أو الجدد الجرأة أو الشجاعة التي ميلكها اإلمام الخميني» .عندما كان يُبَث
نداء لإلمام الراحل كان يستمع له بكل دقّة ،وكان يقول« :إذا أردنا الدنيا
واآلخرة ،علينا أن نسمع كالم اإلمام ونطيعه».
يف الحقيقة ،كان إبراهيم ومنذ نشأته ،عىل عالقة مبعظم علامء الحي.
عندما كان العلاّ مة الجعفري يسكن يف ح ّينا ،استفاد منه عىل أكمل وجه .كان
يعترب الشهيد «مط ّهري» والشهيد «بهشتي» النموذجني الكاملني.
*******

الزيارة

جبار ستوده ،مهدي فريدوند
يف السنة األوىل للحرب ،توجهنا برفقة عدد من شباب مجموعة «أندرزكو»
إىل أحد املرتفعات يف شامل منطقة «جيالن غرب» .يف الصباح الباكر كنا يف
أعىل نقطة من التالل املطلة عىل الحدود .كان املقر الحدودي بيد العراقيني،
وكانت السيارات واآلليات العراقية ترتدد عىل الطرقات هناك .فتح إبراهيم
كتاب الدعاء وقرأنا مع الشباب زيارة عاشوراء .بعد ذلك ،قلت وأنا أنظر
بحرسة إىل املناطق التي يسيطر عليها األعداء« :عزيزي أبرام ،هل ترى
هذا الطريق .املتجه نحو الحدود؟ هل ترى كيف يتنقّل العراقيون عليه
بسهولة؟» .ثم أضفت بحرسة« :هل سيأيت اليوم الذي ميكن فيه للناس عبور
هذا الطريق والذهاب إىل قراهم ومدنهم؟».
كان إبراهيم ينظر إىل البعيد وكأنه مل يسمع ما قلته ،لكنه فاجأين وقال:
«ماذا تقول!؟ سيأيت ذلك اليوم ونرى أهلنا يذهبون جامعات جامعات لزيارة
كربالء عرب هذا الطريق».
أثناء عودتنا ،سألت الشباب« :هل تعرفون اسم ذلك املقر الحدودي؟».
أجابني أحد الشباب« :مقر خرسوي الحدودي».
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بعد عرشين عا ًما ،كنا متجهني لزيارة كربالء ،وقع نظري عىل تلك التالل
حيث قرأ إبراهيم زيارة عاشوراء .وكأنني رأيته يو ّدعنا من هناك .كانت
تلك التلة مطلة مبارشة عىل مقر خرسوي الحدودي .يف ذلك اليوم ،كانت
الحافالت تتحرك عىل ذلك الطريق وكان أهلنا ذاهبني جامعات جامعات
لزيارة كربالء.
*******
حني نحرض يف طهران أحيانًا ،كان برنامج إبراهيم يف ليايل الجمعة ،زيارة
حرم «الشاه عبد العظيم» .كان يقول« :ليلة الجمعة هي ليلة الرحمة
اإللهية ،ليلة زيارة أيب عبد الله الحسني ،الليلة التي يذهب األولياء واملالئكة
فيها إىل كربالء ،ونحن نذهب إىل مكانٍ  ،قال أهل البيت يو ًما إ ّن له ثواب
زيارة كربالء».
كان يقرأ دعاء كميل هناك ،ثم يعود قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف
الليل .وبعد أن انطلق برنامج التعبئة يف املسجد ،كان يرجع مبارشة إىل
املسجد حيث شباب التعبئة.
يف إحدى الليايل ،خرجنا م ًعا من الحرم ،لكنني كنت مستعجلاً ج ًّدا،
فركبت الدراجة وراء أحد الشباب وتوجهت نحو املسجد .لكن إبراهيم وصل
بعد ساعتني أو ثالث .سألته« :عزيزي أبرام ،ملاذا تأخرت؟».
قال« :لقد ذهبت مش ًيا عىل األقدام ألزور قرب الشيخ الصدوق .يقول أهل
طهران القدامى إ ّن اإلمام املهدي| يأيت يف ليايل الجمعة لزيارة مزار الشيخ
الصدوق».
قلت له« :لكن ملاذا أتيت مش ًيا عىل األقدام؟».

مل يجبني بوضوح ،فأكملت قائلاً « :لقد كنت مستعجلاً لتأيت إىل املسجد،
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لكنك مشيت كل هذا الطريق ،ال بد من وجود سبب واضح لهذا األمر».
بعد الكثري من األسئلة ،أجابني« :ما إن خرجت من الحرم ،تقدم رجل
محتاج ،فأعطيته كل املال الذي كان معي .حني ركبت سيارة األجرة تذكرت
أنني ال أملك مالاً فرتجلت .لذلك أتيت مش ًيا إىل هنا».
*******
يف األيام األخرية؛ أي يف العام 82م ،كنا نذهب م ًعا لزيارة «السيد عبد
العظيم الحسني» ،ثم بعد منتصف الليل نتوجه إىل مقربة «جنة الزهراء»،
حيث قبور الشهداء ،ويقرأ لنا إبراهيم مجلس عزاء .كان يتمدد أحيانًا داخل
القرب ويبدأ بالبكاء ،كان يقرأ دعاء كميل بحرقة وحال عجيبة.
*******

القنبلة اليدوية

عيل مقدم
قبل عمليات «مطلع الفجر» ،اجتمع عدد من قادة الحرس والجيش يف
مقر «مجموعة أندرزكو» بهدف التنسيق.
مضافًا إ ّيل وإىل إبراهيم ،كان ثالثة من قادة الحرس موجودين ،وكان عدد
من الشباب يف الساحة أمام املقر يقومون بتدريبات عسكرية.
كنا يف وسط الجلسة ،والكل يتحاور .فجأة سقطت يف أرض الغرفة قنبلة
يدوية!
جالسا
انخطف لوين من شدة الخوف ،وانقطع نفيس بره ًة .مبا أنني كنت ً
يدي عىل رأيس وجلست القرفصاء
متكئًا عىل الحائط يف الغرفة ،وضعت ّ
كل منهم إىل زاوية.
ملتصقًا بالحائط! البقية مثيل التجأ ّ
فتحت عي َن َّي بهدوء،
مرت اللحظات بصعوبة ،لكن مل يحصل انفجار.
ُ
ناديت وعيناي
واسرتقت النظر من بني ي َد ّي .تفاجأت مماّ رأيت؛ رفعت رأيس،
ُ
ُ
مفتوحتان من الذهول :أبرام!
كل من زاويته .نظر الجميع ،ووجوههم مصف ّرة،
فرفع البقية رؤوسهمٌّ ،
إىل وسط الغرفة.
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كان املنظر عجي ًبا .حني زحف الجميع إىل زوايا الغرفة ،قفز إبراهيم ورمى
بنفسه عىل القنبلة.
عندها دخل مسؤول التدريب إىل الغرفة ،وهو ال يتوقف عن االعتذار:
«أعتذر منكم ،أنا خجول منكم .إنها قنبلة للتدريب ،سقطت خطأ داخل
الغرفة».
قام إبراهيم عن القنبلة .وعادت األمور ...وحدثٌ كهذا مل يكن قد حصل
خصوصا أ ّن الحرب كانت يف سنتها األوىل.
ألي من الشباب،
ً
بعد ذلك ،تناقلت األلسن هذه الحادثة وعرف الجميع بها.
*******

مطلع الفجر

حسني الله كرم
منذ مدةُ ،عزِل «بني صدر» من القيادة العامة للقوات املسلحة .ألجل
كرس هيبة الجيش العراقي ،تم التخطيط لسلسلة عمليات يف جنوب وغرب
وشامل الجبهة .يف ( 29ت  )2انطلقت أوىل العمليات الكبرية؛ أي عملية
«طريق القدس» (عملية تحرير بستان) وتلقى حزب البعث أوىل هزامئه.
وفق التخطيط ،ستكون العمليات الثانية من «جيالن غرب» حتّى «رسبل
ذهاب» املنطقة األكرث قربًا من «بغداد» .لذلك جرى استطالع املنطقة منذ
فرتة طويلة مضافًا إىل تجهيز القوى.
تولت قيادة الحرس يف «جيالن غرب» مسؤولية هذه العمليات .كان
شباب مجموعة «أندرزكو» يف خضم العمل .أوكلت إىل إبراهيم مسؤولية
االستطالع .أُنجز هذا العمل بدقة وإتقان خالل فرتة قصرية .تقدم إبراهيم
خلف خطوط األعداء لجمع املعلومات يرافقه أحد الشباب األكراد .استطاعا
خالل أسبوع الوصول إىل منطقة «نفط شهر».
ج ّهز إبراهيم حينها خرائط جيدة للمنطقة ،ثم جاء برفقة أربعة أرسى
عراقيني إىل املركز .وبعد استجوابهم ،استكملت الخرائط و ُعرِضَ ت عىل القيادة.
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وصل الخرب من املقر ،أنه بعد هذه العمليات ستنطلق العمليات الثالثة
نسق العقيد «عيل ياري» والرائد «سالمي» من لواء
يف منطقة «مريوان»ّ .
«ذو الفقار» يف الجيش مع قيادة الحرس ،ق ُّسمت القوات املحلية من «رسبل
ذهاب» إىل «جيالن غرب» عىل شكل كتائب محددة .تم اختيار معظم شباب
مجموعة «أندرزكو» قاد ًة لهذه الكتائب ،وتولىّ عدد من األلوية من الحرس
واملتطوعني مسؤولية االقتحام األول ليبدأوا العمليات.
يف االجتامع األخري ،اختار القادة إبراهيم قائ ًدا للجبهة الوسطى ،األخ
«صفر خوش روان» قائ ًدا للجناح األيرس ،واألخ «ريزه وندي» قائ ًدا للجناح
األمين .تهدف العمليات إىل تطهري املرتفعات املرشفة عىل مدينة «جيالن»،
والسيطرة عىل املرتفعات الحدودية ومعابر «حاجيان» و«كورك» ومراكز
التفتيش الحدودية.
تق ّدر مساحة منطقة العمليات بسبعني كيلوم ًرتا .جرى التنسيق عىل قدم
وساق .قبل االنطالق أبلغتنا قيادة الحرس أن العراق يستعد لهجمة ارتدادية
واسعة السرتداد «بستان» .لذلك عليكم البدء بالعمليات مبارشة يك يرتاجع
العراقيون عن فكرة اسرتدادها.
لذلك تم اختيار اليوم التايل؛ أي  11كانون األول من العام 1981م ،للبدء
بالعمليات .كنا متحمسني ومتشوقني بشكل كبري .غ ًدا تنطلق أوىل العمليات
الواسعة يف غرب البالد وعىل املرتفعات .ال يشء ميكن توقعه .كان وداع
الشباب بعضهم بعضً ا يف الليلة األخرية يستحق املشاهدة.
يف النهاية ،حان اليوم املوعود .بعد الهجوم الواسع الذي قام به الشباب
من املحاور املختلفة ،حررت كث ٌري من املناطق املهمة واالسرتاتيجية كمعابر
«حاجيان وكورك» ومنطقة «برآفتاب» ومرتفعات «رستتان ،ترشميان ،ديزه
كش ،فريدون هوشيار» وبعض مرتفعات «شياكوه» وكل قرى سهل «جيالن».
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يف الجبهة الوسطى ،وبعد السيطرة عىل عدد من التالل واألنهر ،تقدمت
القوات نحو تالل «أنار» .كان العدو يقصف املنطقة بجنون.
وصلت بعض الكتائب بعد عبورها التالل إىل مرتفعات «شياكوه» .كام
بلغوا بعض القمم يف هذه املرتفعات .كان العدو يدرك أن خسارة «شياكوه»
أرسل عد ًدا من القوات نحو
يعني خسارة مدينة «الخانقني» العراقية .لذلك َ
املرتفعات إىل منطقة االشتباكات.
يف منتصف الليل ،أُعلن عرب جهاز الالسليك :وصل «حسن باالش» و«جامل
تاجيك» مع قواتهام إىل «شياكوه» قادمني من الجبهة الوسطى وهم يطلبون
الدعم .بعد لحظات اتصل إبراهيم« :تم تحرير كل مرتفعات «أنار» ،ما عدا
إحدى التالل التي تتميز مبوقع اسرتاتيجي ما زالت تقاوم وال قوات كافية لدينا».
نسقوا مع
قلت إلبراهيم« :قبل الصباح سألتحق بكم مع قوات دعمّ .
الجيش وحاولوا بأي وسيلة تحرير تلك التلة».
تحركت مع كتيبة نحو املنطقة الوسطى .خالل الطريق ،وصلنا خرب من
الحرس أن العدو قد رصف نظره عن هجومه االرتدادي عىل «بستان»،
لكنه أرسل قوات إضافية باتجاه جبهتكم ،قاوموا ،وإن شاء الله سيبدأ فيلق
«مريوان» بقيادة الحاج «أحمد متوسليان» بالعمليات التالية .كام تضمنت
الرسالة شك ًرا للتنسيق املميز بني الحرس والجيش .وقالوا« :وفق األخبار،
لقد تك ّبد الجيش العراقي خسائر فادحة يف معركتكم ،لذلك أعطت القيادة
العراقية األمر بإرسال االحتياط إىل املنطقة».
أوشك الصبح عىل الطلوع ،وصلينا الفجر خالل املسري .مل نكن قد وصلنا
بعد إىل منطقة «أنار» ،عندما تلقينا ،بأسف وحزن ،شهادة «غالم عيل بيجك»
يف جبهة «جيالن غرب».
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ما إن وصلنا إىل مرتفعات «أنار» ،اقرتب مني شاب وأخربين بلهجته
املشهدية :حاج «حسني» ،هل عرفت أنهم أصابوا إبراهيم؟
جف حلقي وسألته :ما الذي حصل؟
فجأة بدأت أرتجفّ .
أصابت إحدى الرصاصات إبراهيم يف رقبته.
يل .ركضت بشكل ال إرادي إىل الدشم
انخطف لوين .اختلطت األمور ع ّ
والخنادق املقابلة .كنت أسرتجع كل ذكريايت مع إبراهيم .وصلت إىل دشمة
اإلسعاف .وقفت إىل جانبه.
أصابت الرصاصة عضالت رقبته .نزف كث ًريا من الدماء .وجدت «جواد»
وسألته :ما الذي حصل ألبرام؟
سكت قليلاً ثم قال :ال أعرف ماذا أقول؟
 ماذا تعني؟تكلّمنا مع قادة الجيش عن كيفية الهجوم عىل التلة .كان العراقيون
يقاومون بشدة ،وكان لديهم عدد كبري من املقاتلني .مل توصلنا أي خطة إىل
نتيجة .كنا نقرتب من أذان الصبح وعلينا القيام بعمل ما ،لك ّننا مل نعرف
ما نفعله .فجأة ،خرج إبراهيم من الدشمة ،اقرتب من تلّة العراقيني ،ثم
وقف عىل صخرة ورفع صوته باألذان .رصخنا كث ًريا« :عد إىل الخلف ،سريميك
العراقيون» ،ولكن من دون فائدة ،إىل أن أنهى األذان تقري ًبا ،وإذ بنا نلتفت..
لقد توقف إطالق النار من ِقبل العراقيني! ولكن يف اللحظة األخرية ،أُطلقت
رصاصة أصابت إبراهيم .فسحبناه إىل الخلف.
*******
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حسني الله كرم
ك ّنا يف مرتفعات «أنار» .طلع الصباح .ض ّمد املسعف جرح رقبة إبراهيم،
فيام كنت منشغلاً بتوزيع الشباب وال ّرد عىل الالسليك .فجأة وصل أحد
الشباب وقال يل« :يا حاج ،هناك مجموعة من العراقيني ،أفرادها قادمون
نحونا وهم يرفعون أيديهم مستسلمني»!
قلت له بتعجب« :أين هم؟» .ذهبنا م ًعا إىل إحدى الدشم املطلّة عىل
التلة .ما يقارب عرشين عسكريًا ،يتقدمون نحونا وهم يحملون علماً أبيض.
قلت للشباب« :ج ّهزوا أسلحتكم ،قد يكون ف ًّخا».
بعد لحظات ،سلّم سبعة عرش عراق ًيا أنفسهم بينهم قائدهم .فرحت كث ًريا
ألنّنا أرسنا عراقيني يف هذا املحور .فكرت يف نفيس أن قوة الشباب وهجومهم
الجيد أدى إىل خوف العراقيني وبالتايل إىل استسالمهم .أحرضت الضابط
العراقي إىل داخل الدشمة ،وناديت أحد الشباب الذي يعرف اللغة العربية.
سألته كام يفعل املحققون :ما اسمك؟ ما هي رتبتك؟ ما هي مسؤوليتك؟
ع ّرفني إىل نفسه ،ثم قال« :أنا عقيد وقائد القوات املوجودة عىل التلة.
أتينا من فرقة االحتياط يف البرصة».
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 كم تبقّى من القوات اآلن عىل التلة؟ ال أحد.ر ّددت وعيناي شاخصتان من الذهول :ماذا؟ ال أحد؟
 لقد أتينا وسلّمنا أنفسنا .وأرسلت ما تبقى من القوات إىل الخلف.والتلة فارغة اآلن.
نظرت إليه بتعجب وسألته :ملاذا؟
 ألنهم مل يقبلوا بتسليم أنفسهم معنا.تعجبت أكرث :ما معنى هذا؟
مل يجبني الضابط العراقي؛ بل سألني :أين املؤذّن؟
ال تحتاج هذه الجملة إىل الرتجمة .قلت له بتعجب :املؤذن؟
اغرورقت عيناه بالدموع ،وبدأ يتحدث وصوته يختنق بالعربة واملرتجم
ينقل لنا ما يقوله« :لقد قالوا لنا إنّكم مجوس ،تعبدون النار .قالوا لنا إنّنا
نهجم عىل إيران يف سبيل اإلسالم .ص ّدقوا ،إنّنا جمي ًعا شيعة .عندما رأينا
أ ّن الض ّباط العراق ّيني يرشبون الخمر وال يصلّون ،تر ّددنا كث ًريا يف مساعدتهم
يف هذه الحرب .هذا الصباح ،عندما سمعنا صوت األذان الذي يرفعه أحد
مقاتليكم بصوته الجميل واملؤثر ،ارتجف بدين .حني ذكر اسم أمري املؤمنني
قلت يف نفيس« :أنت تقاتل إخوتك .ماذا لو كانت هذه الحرب مثل كربالء؟!».
مل يستطع متابعة كالمه لشدة البكاء ،ثم أكمل بعد دقائق« :لذلك ق ّررنا
أن نسلّم أنفسنا .حني طلع الصباح ،جمعت قوايت وقلت لهم« :أريد أن أسلّم
نفيس لإليرانيني .كل من يريد مرافقتيِ ،
فليأت .إن هؤالء الذين جاؤوا معي
هم من أتباع عقيديت ،وتراجع البقية إىل الخلف .كام إنني أحرضت معي
املقاتل الذي أطلق النار عىل املؤذن ،إذا أصدرتم األمر أقتله .اآلن ،أرجوك قل
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يل هل املؤذن ما زال ح ًّيا؟».
يل الذهول وأنا أستمع لكالم الضابط العراقي .مل
كنت كالضائع ،وسيطر ع ّ
أستطع أن أنطق بكلمة ،لك ّنني قلت له بعد أن خرجت عن صمتي« :نعم إنه
حي» .خرجنا م ًعا من الدشمة ،ذهبنا إىل إبراهيم حيث كان مم ّد ًدا يف إحدى
ّ
الدشم .اقرتب العراقيّون السبعة عرش جمي ًعا وقبّلوا يد إبراهيم .ارمتى الجندي
األخري عىل قدم إبراهيم ،يبيك ويقول« :سامحني ،أنا أطلقت النار عليك».
اختنقت أنا أيضً ا بعربيت .كانت حالتي عجيبة .نسيت عندها الشباب
والعمليات .أردت أن أرسل العراقيني إىل الخطوط الخلفية .ناداين الضابط
العراقي وقال« :انظر ،هناك كتيبة كوماندوس وعدد من الدبابات التي تريد
التقدم ،ثم أكمل قائلاً « :أرسعوا وسيطروا عىل التلة».
فأرسعت بإرسال مجموعة من شباب مجموعة «أندرزكو» إىل التلة.
بتحرير تلك التلة ،ت ّم تطهري منطقة «أنار» بالكامل .هجمت كتيبة
الكوماندوس علينا ،لك ّننا ك ّنا مستعدين؛ لذلك قتل معظمهم وبالتايل مل تنجح
هذه الهجمة .يف األيام الالحقة وبسبب انطالق عمليات محمد رسول اللهP
خف الضغط العراقي عىل «جيالن غرب».
يف «مريوان»ّ ،
عىل كل حال ،حققت عمليات «مطلع الفجر» كث ًريا من أهدافها.
ُحررت كثري من مناطق بلدنا العزيز .مع أنه خالل هذه العمليات رحل
عدد من القادة كـ«غالم عيل بيجك»« ،جامل تاجيك» و«حسن باالش»
وأرسعوا للقاء الله.
بعد أيام وبعد متاثله للشفاء ،عاد إبراهيم إىل املجموعة .يف ذلك اليوم،
أُعلن عن انتهاء عمليات «مطلع الفجر» التي انطلقت تحت الشعار املقدس
«يا مهدي» .تم القضاء عىل أكرث من أربع عرشة كتيبة من القوات الخاصة
يف الجيش العراقي .كام تك ّبد النظام البعثي خسائر تزيد عن ألفي قتيل
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وجريح ومئتي أسري .وقد أُسقطت طائرتان عراقيتان بعد أن ص ّوب شبابنا
عليهام بدقة.
*******
مضت خمس سنوات عىل عمليات «مطلع الفجر» .خالل شتاء العام
1987م ،ك ّنا منشغلني بعمليات «كربالء  »5يف «شلمجة» .كان جزء من
التنسيق بني الفرق واستطالع العمليات يف عهديت .توجهت إىل مقر «فيلق
بدر» ،للتنسيق وإرشاد الشباب .كان من املفرتض أن يرسل شباب هذا
الفيلق ،الذين هم من الشباب العرب والعراقيني املعارضني لصدام ،إىل
الجبهة للمشاركة يف املرحلة الثانية من هذه العمليات.
بعد أن تواصلت مع قادة الفيلق وقادة الكتائب ،وأنهيت عميل هناك،
استعددت للحركة .رأيت من بعيد أحد شباب «فيلق بدر» ،ينظر إ ّيل ويقرتب
مني.
يل.
كنت أوشك عىل االنطالق عندما وصل هذا التعبوي إ ّيل وسلّم ع ّ
رددت سالمه وقال يل من دون أي مقدمة وبلهجته العربية« :هل كنت يف
«جيالن غرب»؟».
أجبته بتعجب« :نعم» .ظننت أنه من شباب تلك املنطقة.
ثم قال« :هل تذكر عمليات «مطلع الفجر» ،مرتفعات «أنار» ،التلة األخرية!».
فكرت قليلاً  ،ثم قلت« :حس ًنا؟ ماذا هناك؟» .قال« :هل تذكر العراقيني
الثامنية عرش الذين أُرسوا؟!
أجبته بتعجب« :نعم! حرضتك؟» ،فأجابني بسعادة« :أنا واحد منهم!!».
ازدادت دهشتي ،وسألته« :ماذا تفعل هنا؟».
قال« :نحن الثامنية عرش كلنا يف هذه الكتيبة .لقد تم اإلفراج ع ّنا
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بضامنة السيد الحكيم؛ ألنه كان يعرفنا جي ًدا .ثم قررنا االلتحاق بالجبهة
لنحارب البعثيني!
كان األمر عجي ًبا بالنسبة إيل .قلت له« :بارك الله فيكم ،أين قائدكم؟».

قال« :إنه مسؤول يف هذه الكتيبة .ونحن اآلن نستعد للذهاب إىل
الخطوط األمامية».
قلت له« :اكتب اسم كتيبتكم واسمك عىل هذه الورقة .أنا مستعجل
اآلن ،سأعود بعد العمليات ألزوركم وأتحدث معكم بهدوء» .كان يكتب
أسامء رفاقه حني سألني« :ما كان اسم ذلك املؤذّن؟».
أجبته« :إبراهيم ،إبراهيم هادي».
قال« :كنا نبحث عنه خالل هذه املدة .طلبنا من قادتنا أن يجدوه .نو ّد
كث ًريا رؤيته مرة ثانية».
سكت قليلاً  .اختنقت بدمعتي .رفع رأسه ونظر إ ّيل .قلت له« :تلتقون
ّ
به يف الجنة إن شاء الله» .انقبض قلبه حزنًا .كتب األسامء واسم الكتيبة
وأعطاين إياها.
ودعته برسعة وانطلقت .مل أكن أتوقع هذا الترصف العجيب.
ها قد انتهت العمليات يف شهر آذار .أخذ العديد من الشباب مأذونية.
يف أحد األيام ،وجدت بني أغرايض الورقة التي أعطاين إياها ذلك التعبوي
العراقي.
ذهبت لرؤية شباب بدر .سألت أحد قادة الفيلق عن الكتيبة التي كتب
اسمها عىل الورقة .أجابني ذلك املسؤول« :لقد انحلت تلك الكتيبة».
قلت« :أريد أن ألتقي بشبابها».
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أكمل القائد كالمه قائلاً « :إن الكتيبة التي تتحدث عنها ،وقفت مع قائدها
أمام هجوم مضاد واسع ج ًّدا للعراقيني يف «شلمجة» .استشهد كث ٌري منهم
يبق أحد من تلك الكتيبة عىل
لكنهم مل يرتاجعوا .سكت قليلاً ثم أكمل« :مل َ
قيد الحياة؟» ،قلت له« :إن هؤالء الثامنية عرش كانوا من األرسى العراقيني.
أسامؤهم هنا .أتيت لرؤيتهم».
تقدم قليلاً  .أخذ الورقة من يدي ،وأعطاها لشخص آخر .عاد ذلك الشخص
بعد دقائق وقال يل« :استشهدوا جمي ًعا».
لدي ما أقوله .جلست وبدأت بالتفكري .قلت يف نفيس :ماذا فعل
مل يعد ّ
إبراهيم بأذان واحد؟ ُح ّررت تلّة ،نجحت العملية ،انتقل مثانية عرش فر ًدا
كـ«ال ُح ّر» من قعر جهنم إىل الجنة .ثم تذكرت ما قلته لذلك العراقي « :تلتقون
به يف الجنة إن شاء الله» .رغماً عني ،سالت دموعي ،ثم ودعته وخرجت من
هناك .ال شك يف أن إبراهيم كان يعرف أين عليه رفع األذان ،ليجعل قلب
العدو يرتجف ،وليهدي أولئك الذين بقي يف قلوبهم مكان لإلميان».
*******

الكوفية

عباس هادي
كنا يف أوائل العام 1982م ،حني جاء إبراهيم يف مأذونية .وصل إىل البيت
يف آخر الليل .تكلمنا قليلاً  .ثم رأيت يف جيبه مبلغًا كب ًريا من املال ،فسألته« :يا
أخي ،من أين حصلت عىل كل هذا املال؟ وقد رأيتك مرا ًرا تقدم املساعدات
املالية للناس ،وترصف املال يف هيئة العزاء .واآلن كل هذا املال يف جيبك؟»،
ثم تابعت مامز ًحا« :قل يل الحقيقة ،هل عرثت عىل كنز؟».
ضحك إبراهيم وقال يل« :ال ،يا أخي ،إن بعض األصدقاء يعطونني هذا
املال ،ويح ّددون يل أين وكيف أرصفه».
يف اليوم التايل ،ذهبنا م ًعا إىل البازار .بعد املرور عىل عدد من السامرسة
وصلنا إىل أحد املحال .صاحب هذا املحل من التجار القدامى وكبريي السن،
كام إ ّن وضعه املايل جيد .كان يعرف إبراهيم جي ًدا ،فر ّحب به كث ًريا .بعد
السالم واملجامالت ،بدأ إبراهيم كالمه قائلاً « :يا حاج ،نريد بعض الوسائل
لشباب الجبهة» .ثم أخرج ورقة من جيبه وأعطاها للحاج.
سأله الحاج« :مضافًا إىل ما كتبته ،هل أنتم بحاجة إىل يشء آخر».
أجابه إبراهيم« :يا حاج ،يقدم الشباب يف الجبهة تضحيات كثرية ،وال
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نية لهم سوى رىض الله .لكن للتاريخ وليك يعرف الناس ما قام به هؤالء
الشباب ،نحتاج إىل آلة تصوير (فيديو) وإىل عدد من الكوفيات» .كان هناك
رجل آخر يف املحل فسأل مستغربًا« :فهمنا حاجتكم إىل آلة التصوير ،لكن مل
«الصيّع»
تحتاجون إىل الكوفيّات ،هل تريدون أن تحملوا مناديل كالشباب ُ
يف الشوارع؟».
أجابه إبراهيم بهدوء« :ليست الكوف ّية منديل رقبة .حني يتوضأ املقاتل
تكون له منشفة ،حني يريد الصالة تتحول إىل سجادة صالة ،وحني يصاب
يضمد جراحه بالكوفية والكثري من األمور».
يف اليوم التايل ،كنت واقفًا أمام البيت .حرض ذلك الرجل العجوز يف شاحنة
صغرية (بيك أب) مليئة بالكوف ّيات .أرسعت إىل الداخل وناديت إبراهيم.
أعطى الرجل آلة التصوير وكث ًريا من الوسائل األخرى إبراهيم .وقال له:
«عزيزي أبرام .هذه سيارة الكوفيات لك».

بعد ذلك أخربنا إبراهيم أن الشباب قد استفادوا من هذه الكوفيات
خالل عمليات «الفتح املبني» .فيام بعد صارت الكوفية إحدى ميزات جنود
اإلسالم.
*******

روح الفكاهة

عيل صادقي ،أكرب نوجوان
كان إبراهيم جا ًدا ودقيقًا ج ًّدا إذا تعلّق األمر بالعمل .لكن يف أجواء
املزاح والفكاهة كان إنسانًا حسن املعرش وكثري املزاح ،وأعتقد أن هذا األمر
من األسباب التي جذبت كثريين إليه.
كان إلبراهيم أخالق خاصة يف تناول الطعام .إذا ُوجد طعام كاف ،كان
يأكل جي ًدا ويقول« :يحتاج جسدنا إىل كثري من الطعام بسبب الرياضة».
يف إحدى املرات ،ذهب مع أحد الشباب يف «كرمانشاه» إىل مطعم
«كوارع» ،وأكال م ًعا ثالث قطع كاملة من الكوارع وكل ما يلحق بها .وهذه
كمية كبرية ج ًّدا لشابني .أو حني كان أحد الشباب يدعو إبراهيم إىل العشاء،
كان يحرض لثالثة أشخاص ست دجاجات وكث ًريا من األرز و...

حني كان إبراهيم مصابًا ،ذهبت لعيادته وتو ّجهنا م ًعا عىل الدراجة النارية
إىل بيت أحد الشباب لإلفطار .كان صاحب الدعوة من أصدقاء إبراهيم
املقربني وقد دعا عد ًدا من الشباب إىل هذا اإلفطار ،كام كان كثري املجاملة
واإلرصار علينا يف تناول الطعام .مل يكن إبراهيم بحاجة إىل اإلرصار ،فأكل قدر
يبق عىل املائدة يشء.
ما استطاع وبالتايل مل َ
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كان «جعفر جنكروي» هناك .بعد اإلفطار كان يذهب إىل الغرفة
املجاورة ،وينادي عىل أصدقائه ،ثم يقول إلبراهيم إ ّن الشباب يح ّبون أن
يسلموا عليك ،فكان إبراهيم يقف للسالم احرتا ًما لهم ،وبسبب امتالئه من
الطعام من جهة ،وإصابته من جهة ثانية ،كان يتأمل من الوقوف والجلوس.
ما إن يجلس إبراهيم ،حتّى يذهب جعفر مرة ثانية ويحرض شبابًا آخرين
ليسلّموا عىل إبراهيم وكان جعفر يقف وراءهم ويضحك ألنه يزعج إبراهيم.
تك ّرر هذا األمر مرات ع ّدة ،إىل أن قال إبراهيم لجعفر« :عزيزي جعفر ،سيأيت
دورنا معك»!
يف وقت متأخر من الليل ،عندما أردنا العودة ،قال يل إبراهيم وهو يركب
الدراجة النارية ورايئ« :تح ّرك برسعة يا أكرب».
وكان جعفر وراءنا عىل دراجته النارية .كانت تفصلنا مسافة كبرية عنه،
حني وصلنا إىل حاجز للتفتيش .توقفت قليلاً  ،فنادى إبراهيم أحد الشباب
وقال له« :يا أخ ،تعال» .تقدم أحد الشباب املسلحني ،وأكمل إبراهيم« :يا
صديقي العزيز ،أنا جريح وهذا الشاب معي صاحب الدراجة من الحرس
الثوري ..لكن وراءنا دراجة نارية و ..من األفضل ألاّ أقول شيئًا ...لكن انتبهوا
جي ًدا .أعتقد أنه مسلّح» .ثم استأذن وذهبنا.
بعد حوايل املئة مرت ،توقفنا عىل الرصيف .كنا نضحك م ًعا حني وصل
جعفر عىل دراجته النارية .وطوقه  4شبان مسلحني وحني رأوا مسدسه
الشخيص ،مل يعطوا أي أهمية ألي يشء يقوله و...
بقي عىل هذه الحال حوايل النصف ساعة إىل أن جاء مسؤول الشباب
وكان يعرف الحاج «جعفر» ،واعتذر كث ًريا منه وقال للشباب« :إنه الحاج
«جعفر» من قادة فرقة س ّيد الشهداء» .اعتذر شباب املجموعة من الحاج
«جعفر» الذي كان يستشيط غض ًبا .أخذ سالحه وترك املكان من دون أن
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يتكلم كلمة لشدة انزعاجه.
بعد أن ابتعد عن نقطة التفتيش ،تفاجأ بنا واقفني عىل جانب الطريق
ننظر إليه ونضحك .عندها فهم ما الذي حصل وملاذا أوقفوه .تقدم إبراهيم،
احتضن «جعفر» وق ّبله .انفرج وجه «جعفر» وبدأ هو أيضً ا بالضحك ،وانتهى
كل يشء بابتسامة.
*******

َ
األخوان

عيل صادقي
تو ّجهنا إىل إحدى البلدات الحدودية للمشاركة يف مراسم الشهيد
«شهبازي» .وفق عادات وتقاليد تلك املنطقة تستمر مراسم العزاء من
الصباح حتّى الظهرية ،ثم يحرض أحدهم وعا ًء كب ًريا وإبريق ماء بالستيك ًّيا
ليغسل الضيوف أيديهم ،وتختتم املراسم بتناول الغداء.
حني دخلت إىل املجلس ،رأيت إبراهيم و«جواد» يجلسان يف الوسط،
وجلست بجانب إبراهيم .كان إبراهيم
تقدمت
قريب أحدهام من اآلخر.
ُ
ُ
ٌ
و«جواد» صديقني مقربني؛ بل كانا كاألخوين.
عند انتهاء املراسم ،أحرض شاب من أهل العزاء الوعاء 1وإبريق املاء
رس إبراهيم يف أذن «جواد» بعض
البالستييك وتو ّجه مبارشة نحو «جواد» .أ ّ
الكلامت .فتفاجأ «جواد» الذي مل يكن يعرف عادات تلك املنطقة وقال:
«حقًا؟» فأجابه إبراهيم« :بهدوء ...وال تُظهِر شيئًا من تع ّجبك اآلن».
ثم التفت إبراهيم إ ّيل وهو يحاول إخفاء ضحكته .سألته« :ماذا هناك؟
عيب ،ال تضحك».
 -1اللكن ،الطست.
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 «قلت لجواد ،حني يحرضون الوعاء واإلبريق البالستييك ،اغسل رأسكجي ًدا».
بعد لحظات ،حصل ما توقعناه ،غسل «جواد» يديه ثم وضع رأسه تحت
ماء اإلبريق البالستييك و .»..ثم بدأ ينظر حوله ،واملاء ينزل عىل وجهه وثيابه،
والجميع متعجب ...قلت له« :ماذا فعلت يا «جواد»؟ .وهل أنت يف حامم
عمومي؟» .ثم أعطيته كوف ّيتي ليجفّف بها رأسه.
*******
يف أحد األيام ،عرفنا أن إبراهيم و«جواد» و«رضا كوديني» ،وبعد غيابهم
أيا ًما يف املناطق الحدودية ،هم يف طريق عودتهم عرب املركز الحدودي .لشدة
فرحنا بعودتهم ساملني ،تج ّمعنا أمام مقر الشهيد «أندرزكو» .بعد دقائق
وصلت سيارتهم ،تر ّجل إبراهيم و«رضا» واقرتب الشباب منهام يسلّمون
عليهام ويق ّبلونهام.
سأل أحد الشباب« :ولكن أين «جواد»؟» .سكت الجميع لحظات .حاول
إبراهيم الكالم ،تر ّدد ثم قال وهو يحبس دمعته« :جواد!» ،ثم نظر إىل
املقعد الخلفي للسيارة ،حيث يتمدد أحدهم ،وعليه بطّانية .سكت الجميع
مدهوشني ،ور ّدد إبراهيم« :جواد! جواد!» ثم بدأ بالبكاء.
بدأ بعض الشباب بالبكاء والرصاخ« :جواد ،جواد!» ،وتو ّجهوا نحو املقعد
الخلفي للسيارة .وبينام كان الجميع يبيك ويرصخ ،استيقظ «جواد» مصدو ًما
وهو يسأل« :ماذا حصل؟ ما األمر؟!» ،وينظر يف وجوه َمن حوله .تف ّرق
الشباب وقد تو ّرمت أنوفهم ودمعت عيونهم ،يبحثون عن إبراهيم .لكن
إبراهيم كان قد توارى داخل املبنى.
*******

المسدس
ّ

أمري منجر
إنها األيام األخرية من العام 1981م .بعد أن جمعنا أغراضنا وسلّمنا
السالح ،رصنا جاهزين للحركة نحو الجنوب .نزولاً عند أمر القيادة ،من املق ّرر
أن تنطلق عمليات كبرية يف خوزستان .لذلك ،عىل قوات الحرس والتعبئة
االنتقال إىل الجنوب.
توجهت مجموعة «أندرزكو» مع شباب الحرس يف «جيالن غرب» إىل
الجنوب .يف األيام األخرية ،وصلنا خرب من الحرس يف «كرمانشاه» أن األخ
مسدسا ومل يسلّمه إىل اآلن.
إبراهيم هادي قد أخذ
ً

مل يتوقف إبراهيم عن إنكار األمر ،لكن ال فائدة .قلت إلبراهيم« :رمبا
أخذته ونسيت أن تعيده» .فكّر قليلاً ثم قال« :ما زلت أذكر أنني أعدته.
لكنني أعطيته محم ًدا وقلت له أن يسلّمه بالنيابة عني».
لكن بعد التقصيّ عن املوضوع ،اكتشف أ ّن محم ًدا مل يسلم املسدس ،وقد
عاد إىل طهران منذ أسبوع.
أتينا إىل طهران بحثًا عن «محمد» .فتّشنا عن عنوانه ،لكنهم قالوا لنا إنّه
ترك منزله وعاد إىل قريته «كوهباية» الواقعة عىل الطريق بني «أصفهان»
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و«يزد» .مبا أن إبراهيم كان يويل تسليم السالح أهمية كبرية ،طلب مني أن
نذهب م ًعا إىل «كوهباية».
عند املساء ،انطلقنا نحو «أصفهان» ،ثم إىل قرية «كوهباية» .كان الطقس
بار ًدا قليلاً  .قلت إلبراهيم« :حس ًنا ،إىل أين علينا الذهاب؟».
 سييسرّ الله لنا األمور ،وسيدلنا عىل الطريق.مشينا داخل القرية قليلاً  ،رأينا امرأة عجوزًا تتجه نحو بيتها .مبا أننا غرباء
عن القرية ،وقفت تنظر إلينا .ترجل إبراهيم من السيارة وقال بصوت عال:
«السالم عليك يا أمي».
أجابت العجوز بطيبة وحنان« :وعليك السالم يا عمري ،هل تبحث عن
أحد؟».
 يا أمي ،هل تعرفني «محمد كوهبايي»؟ أي «محمد»؟ ذلك الذي عاد حديثًا من الجبهة ،وعمره ما يقارب عرشين عا ًما.ابتسمت املرأة وقالت« :تعالوا إىل هنا» .ثم دخلت بيتها.
قال يل إبراهيم«« :أمري» ،أركن السيّارة» ،ثم مشينا م ًعا.

دعتنا املرأة إىل بيتها ،ثم أحرضت الفطور واستقبلتنا عىل أحسن وجه.
قالت لنا« :أنتم جنود اإلسالم ،كلوا جي ًدا يك تبقوا أقوياء».
ثم قالت« :إن «محمد» هو حفيدي .يعيش يف بيتي .لكنه ذهب إىل
املدينة وسيعود عند املساء» .قال لها إبراهيم« :يا أمي ،لقد ترصف ابنك
بطريقة جعلتنا نرتك الجبهة ونأيت وراءه».
تعجبت املرأة وسألت« :وما الذي فعله؟».
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أكمل إبراهيم قائلاً « :لقد أخذ مسديس ،وقبل أن يسلّمه جاء إىل هنا،
يل تسليم املسدس يف الحال».
فقالوا يل إنّه ع ّ
قالت املرأة العجوز« :ماذا أفعل بهذا الصبي وأفعاله؟!».
قال إبراهيم« :ال تنزعجي يا أمي العزيزة ،لن نأخذ من وقتك أكرث من
هذا».
قالت املرأة العجوز« :تعاال إىل هنا!» .أمام باب إحدى الغرف أكملت
العجوز قائلة« :إن أغراض «محمد» يف هذه الخزانة .رأيته قبل أيام أحرض
شيئًا ووضعه هنا .اآلن افتحوا أنتم الخزانة».
يصح أن نفتّش يف أغراض اآلخرين من دون إذن
قال إبراهيم« :يا أمي ،ال ّ
منهم».
قالت العجوز« :لو كنت أستطيع لفتحته بنفيس» ،ثم
ذهبت وأحرضتْ
ْ
مفكًّا للرباغي .واستطعت بالضغط عىل القفل أن أفتح الخزانة.
حني فتحنا الخزانة ،وجدنا املسدس ملفوفًا بقامش أبيض وموضو ًعا
فوق األغراض .أخذنا املسدس ،وخرجنا .أثناء توديعنا للمرأة العجوز ،سألها
إبراهيم« :يا أمي ،ملاذا ِ
وثقت بنا؟».
جندي اإلسالم ال يكذب .وأنت بهذا الوجه النوراين ،هل يُعقل أن
إ ّن
ّ
تكذب.
انطلقنا من هناك باتجاه «طهران» .يف مسرينا عىل الطريق املحاذية
قلت« :يا أبرام ،هل
لـ«أصفهان» ،وقع نظري عىل ثكنة املدفعية يف الجيشُ ،
تذكر ذلك الرجل الذي كان قائ ًدا للمدفعية يف الجيش يف «رسبل ذهاب»،
وقد ساعدنا يف العمليات كث ًريا».
 -هل تقصد السيد «مداح»؟
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 نعم ،لقد صار قائد املدفعية يف «أصفهان» ،ومن املمكن أن يكون هنا اآلن.إذن لنذهب لرؤيته.
ذهبنا إىل الثكنة أوقفنا السيارة وتو ّجهنا نحو الحارس الواقف أمام املدخل.
سأله إبراهيم« :هل الحاج «مداح» موجود هنا؟» .نظر الحارس إىل إبراهيم
رجل ببنطال كردي وقميص طويل ومظهر بسيط
من رأسه حتّى قدميه؛ ٌ
يسأل عن قائد الثكنة .قلت له« :يا أخي ،نحن من رفاق الحاج «مداح» .أتينا
من الجبهة .نريد أن نراه ،إذا كان باإلمكان».
اتصل الحارس وأخربهم عنا .بعد دقائق ،حرضت سيارتا جيب من مكتب
القيادة باتجاه املدخل .ما إن رآنا العقيد «مداح» حتّى احتضن إبراهيم
رص علينا ملرافقته إىل الداخل ،واصطحبنا
يل بحرارة وشوق وأ ّ
وق ّبله .سلّم ع ّ
إىل غرفة االجتامعات حيث يوجد ما يقارب عرشين قائ ًدا عسكريًا .كان
الحاج «مداح» مسؤول االجتامع ،أحرض لنا كرسيني وجلسنا بالقرب منهم.
ثم بدأ بالحديث:
أيّها األصدقاء ،كلكم تعرفونني .منذ قبل انتصار الثورة ،خالل حرب
التسعة أيام ،يف األيام األوىل للحرب ،نلت العديد من نياشني الشجاعة ومن
الرتفيعات .لقد أنجزت مجموعة املدفعية التي كنت أقود مسؤولياتها عىل
خضعت للدورات
أحسن وجه .لقد انترصت يف كل عملياتها .كام إنني
ُ
التدريبية يف داخل البالد وخارجها.
لكن هناك بعضً ا ممن شكّكوين يف كل قدرايت .عىل سبيل املثال« :يقول
قانون الحروب يف العامل :لو كنتم ستهجمون عىل مكان فيه مئة عسكري من
األعداء ،عليكم أن تهجموا بثالمثئة عسكري .كام إ ّن ذخريتكم يجب أن تكون
أكرث من ذخرية األعداء يك تستطيع االنتصار» .إ ّن السيد هادي وأصدقاءه
يقومون بأعامل عجيبة ومذهلة ،مثلاً لقد هجموا عىل األعداء بأقل من مئة
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مقاتل .لكنهم ك ّبدوا األعداء خسائر أكرث من عددهم هم ،وأرسوا منهم أيضً ا.
وكنت أق ّدم الدعم واإلسناد لهم .ما زلت أذكر عندما أرادوا الهجوم عىل
منطقة «بازي دراز» ،عندما رأيت وضع املهاجمني من قواتنا ،قلت لصديقي:
«سيخرسون حتماً » .لكنني رأيت يف تلك العمليات ،كيف أوقعوا الخسائر
يف صفوف العدو الذي تك ّبد أعدا ًدا من القتىل تفوق عدد شبابنا املهاجمني.
قال أحد القادة الشباب الحارضين يف الجلسة« :حس ًنا يا سيد هادي،
ارشح لنا كيفية القيام بعملياتكم يك نتعلم منكم».
جالسا مطأطئ الرأس ،فقال« :ال يا أخي ،نحن مل
أما إبراهيم الذي كان ً
نقم بيشء .لكن األخ «مداح» ميدحنا كث ًريا ،أما نحن فلم نفعل شيئًا؛ بل كل
يشء كان من لطف الله».
قال الحاج «مداح»« :إ ّن ما تعلمناه منهم ومن رفاقهم أ ّن الذخائر
والسالح والعدد ليس لها فائدة .لكن الكلمة األوىل واألخرية يف الحرب هي
للروحية .لقد أرعبوا األعداء بتكبري واحد ،وأخافوهم أكرث مام تخيفهم مئات
القنابل والدبابات».
ثم أكمل« :لقد فهمت من هؤالء الشباب التعبويني املخلصني ،معنى
اآلية القرآنية{ :إِن َيكُن ِّمنك ُْم عِشرْ ُ ونَ َصا ِب ُرونَ َي ْغلِ ُبواْ ِم َئ َتينِْ} .1لقد كان
لهم صديق يف أول الحرب صغري الجسم لكنه أكرب مماّ تتص ّورون يف القدرة
والشهامة ،اسمه «أصغر وصايل» .استطاع يف األيام األوىل للحرب أن مينع
العراقيني من التسلل ،ونال الشهادة» .بعد ساعة تقري ًبا خرجنا من الجلسة.
اعتذرنا من الحارضين وتوجهنا نحو «طهران» .كنت خالل مسرينا أفكر يف
هذا اليوم وباألحداث التي حصلت معنا.
لقد سلّم إبراهيم مسدسه امليلء باملغامرات إىل الحرس ،و ّميم وجهه مع
 -1سورة األنفال ،اآلية .65
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شباب «أندرزكو» شطر الجنوب ووصلوا إىل «خوزستان».
انتهت املرحلة التي استمرت قرابة األربعة عرش شه ًرا يف «جيالن غرب»
بكل ذكرياتها الحلوة وامل ُ ّرة .تلك املرحلة التي كانت حافلة باملالحم الكربى.
يف هذه املدة ُد ِحرت ثالثة ألوية مجهزة للجيش العراقي أمام مجموعة
فدائية صغرية.
*******

الفتح المبني

عدد من أصدقاء الشهيد
يف «خوزستان» ،ذهبنا أولاً إىل مدينة «شوش» وزيارة النبي دانيال.Q
هناك أُخربنا أ ّن كافة القوات املتطوعة 1تم تقسيمها إىل ألوية وكتائب قتاليّة
وتجهيزها لعمليات كبرية.
خالل الزيارة ،رأيت الحاج «عيل فضيل» ،هو أيضً ا استقبلنا بحفاوة .خالل
رشحه لنا عن كيفية تقسيم القوات ،اصطحبنا معه إىل لواء املهدي| ،املشكّل
من كتائب قوات التعبئة وعدد من كتائب الجيش.
قسم الحاج «فضيل» مجموعة «أندرزكو» بني الكتائب ،حيث استلم
ّ
شباب املجموعة مسؤولية االستطالع واملعلومات يف الكتائب كافة .كان «رضا
كوديني» يف إحداها .و«جواد أفراسيايب» يف كتيبة أخرى وإبراهيم يف الثالثة.
انتهى تنظيم وتجهيز القوات برسعة .كان شباب املعلومات واالستطالع
يف الحرس قد أمضوا أشه ًرا يف هذه املنطقة حيث تم استطالع كل املناطق
املحتلة من ِقبل العراقيني .كام تم تحديد أمكنة كل الكتائب واأللوية املجهزة
يف أول أيام فصل الربيع ،ويف الواحد والعرشين من آذار انطلقت عمليات
«الفتح املبني» بنداء :يا زهراء.
 -1وقد نُظّمت الحقًا يف تشكيل البسيج (التعبئة).
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يف عرص ذلك اليوم ،نقل الحرس مسؤويل ومعاوين الكتائب إىل منطقة
العمليات .أوضحوا عن بعد ،ميزات املنطقة وكيفية سري العمل .أوكلت إىل
كتيبة املهدي| أصعب املهام يف العمليات.
مع اقرتاب غروب اليوم األول من شهر فروردين ( 21آذار) ،ازدادت حركة
ونشاط الشباب .وبعد الصالة ،بدأ تقدم الشباب .مل أبتعد عن إبراهيم لحظة
واحدة .يف النهاية انطلقت كتيبتنا ،لكن ألسباب عديدة بقينا يف الخلف.
تح ّركنا حوايل الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
يف عتمة الليل ،وصلنا إىل سهلٍ  ،حيث كان شباب الكتيبة جالسني
يسرتيحون .سألهم إبراهيم« :ماذا تفعلون هنا؟ عليكم أن تهجموا عىل
األعداء» .قالوا« :إنه أمر القيادة».
تق ّدمنا مع إبراهيم إىل األمام .قال للقائد« :ملاذا أوقفتم الشباب هنا؟ ما
هي إلاّ لحظات ويبزغ الفجر ،وال ملجأ لديهم أو دشم يحتمون فيها ،وهم
يف مرمى األعداء».
قال القائد« :أمامنا حقل ألغام وال مخ ّربني 1لدينا .اتصلنا باملركز ،فقالوا
إ ّن شباب التخريب يف طريقهم إلينا».
قال إبراهيم« :ال مجال لالنتظار» ،ثم نظر إىل الشباب وقال« :نريد عد ًدا
من املتطوعني الجاهزين لتقديم أرواحهم ،ليأتوا معي فنفتح الطريق أمام
الشباب».
ركض بعض الشباب خلفه .دخل إبراهيم حقل األلغام؛ كان يسحب
قدمه عىل الرتاب ويتقدم ،والبقية مثله .كنت أنظر إىل إبراهيم وأفكار كثرية
تراودين ،حتّى انقطع نَفَيس.
كنت أقف بالقرب من شباب الكتيبة وهو يف حقل األلغام .انخطف اللون
 -1شباب يف اختصاص التخريب (زرع ونزع األلغام واملتف ّجرات).
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كل لحظة.
من وجهي ،كنت أنتظر صوت االنفجار واستشهاد إبراهيم يف ّ
مرت اللحظات ثقيلة ،لكنهم وصلوا إىل نهاية املسري .الحمد لله ،مل تزرع
األلغام يف هذا املسري.
يف تلك الليلة ،وبعد عبور حقل األلغام ،هجمنا عىل دشم العدو وسيطرنا
عليها ،لكننا مل نتقدم كث ًريا .قبل الصباحُ ،جرِح إبراهيم بشظية أصابته يف
جنبه ،فسحبه الشباب إىل الخطوط الخلفية.
كانوا يريدون نقله بالطائرة إىل املستشفى يف إحدى املدن ،لكنه بإرصار
شديد ،نزل من الطائرة يف اللحظات األخرية ،ثم ذهب وض ّمد جراحه يف أحد
مستوصفات املنطقة وعاد إىل الجبهة ليبقى بالقرب من الشباب.
يف الليلة األوىل ،أثناء الهجمة أُصيب قائد الكتيبة واملعاونون .لذلك تم
اختيار «عيل موحد» قائ ًدا لكتيبتنا .يف ذلك اليوم ،شكّلت جلسة بحضور عدد
من القادة من بينهم «محسن وزوايي» ،وتم إبالغ القادة باملرحلة الالحقة
من العمليات.
من اإلنجازات املهمة لهذه العمليات ،السيطرة عىل املدفعية الثقيلة
للعدو وعبور جرس «رفائية» .عمل شباب املعلومات يف الحرس وقتًا طويلاً
عىل هذا املرشوع ،كام ارتبط نجاح املراحل الالحقة بالنرص يف هذه املرحلة.
عند املساء ،استأنف الشباب التقدم مرة ثانية .تحركت مجموعة التخريب
أمام الجميع ،يتبعهم «عيل موحد» وإبراهيم وبقية الشباب .مشينا مسافات
طويلة ،لك ّننا مل نصل إىل خنادق العدو ومواقع مدفعيته .بعد قطع أكرث من
ستة كيلومرتات ،وصلنا متعبني منهكني إىل منطقة يف وسط سهل .كان إبراهيم
و«عيل موحد» يتنقالن من مكان إىل آخر ،لكن ال أثر ملدفعية األعداء .لقد
ضللنا طريقنا بني السهل ومواقع األعداء.
عىل الرغم من ذلك ،كان الشباب يشعرون بهدوء عميق غريب ،لدرجة
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أنهم غطوا يف نوم عميق مل ّدة نصف ساعة .فيام بعد ،أثناء مقابلة أجرتها مجلة
رصح:
«رسالة الثورة» مع إبراهيم يف عددها الصادر يف آذار من العام 1982مّ .
«يف تلك الليلة ،ويف تلك الصحراء ،أينام توجهنا مل ن َر سوى الصحراء.
سجدنا هناك دقائق ،وأقسمنا عىل الله بحق السيدة الزهراء Qواألمئة
املعصومني .Rيف تلك الصحراء ،كنا نحن وإمام الزمان| ،كنا نناديه
ونطلب منه املساعدة .مل نكن نعرف ماذا نفعل.اليشء الوحيد الذي خطر
التوسل به».
ببالنا هو ّ
*******
رسوا به إىل الله يف
مل يعرف أحد ما الذي حصل يف تلك الليلة،ما الذي أ ّ
تلك السجدة .لكن إبراهيم تو ّجه بعد دقائق باتجاه يسار الشباب الذين
كانوا يرتاحون وسط السهل.
بعد طي حوايل الكيلومرت الواحد ،وصل إىل خندق كبري ج ًّدا .نظر خلف
الخندق ،كان هناك عدد كبري من املدفعيات واألسلحة الثقيلة.
كانت القوات العراقية تسرتيح بطأمنينة كاملة .يوجد عدد قليل فقط من
الحراس والراصدين يف محيط الباحة .عاد إبراهيم مرس ًعا إىل شباب الكتيبة.
روى «عيل مو ّحد» ما رآه؛ أحرضوا الشباب إىل خلف الخندق ،وكانوا
يوصونهم طيلة الطريق« :ال تطلقوا النار إلاّ عندما نعطيكم األمر .أثناء
املعركة حا ِولوا قدر املستطاع أرس العراقيني».
من جهة أخرى ،هجمت كتيبة «حبيب» بقيادة «محسن وزوايي» عىل
مقر املدفعية العراقية.
يف تلك الليلة ،استطاع الشباب بأقل وقت من االشتباكات ،وبنداء «الله
أكرب» و«يا زهراء» ،السيطرة عىل مقر املدفعية العراقية وأرس عدد كبري من
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الجنود ،ما خلق مشكلة حقيقية للجيش العراقي يف «خوزستان».
مبارشة ،أدار الشباب أفواه املدافع باتجاه العراق .لكن بسبب عدم وجود
املتخصني ،مل تستعمل هذه املدفعية.
متّت السيطرة عىل املدفعية ،وبدأنا بتطهري املنطقة بالقرب منها .بعد
اقي ،سلّمه إىل شباب الكتيبة .سألته:
دقائق ،جاء إبراهيم ومعه ضابط عر ّ
يا أبرام ،من هذا؟

كنت أجول حول املقر ،عندما رأيت هذا الضابط يتق ّدم نحوي فجأة.
املسكني مل يكن يعلم أننا ح ّررنا املنطقة .فقلت له أن يستسلم ويصبح أس ًريا،
يل .مل يكن يحمل أي سالح ،فتصارعت معه ورميته أرضً ا ،ثم
لكنه هجم ع ّ
كبّلت يديه وأحرضته إىل هنا.

صلينا الصبح بالقرب من املدفعية .مع وصول قوات الدعم ،أكملنا تقدمنا
يف السهل ،لك ّننا مل نن ِه تطهري املنطقة أمامنا بالكامل.

فجأةً ،رأينا دبابتني عراقيتني تتقدمان م ّنا ،لك ّنهام ما لبثتا أن استدارتا
وبدأتا بالفرار .ركض إبراهيم مرس ًعا باتجاه واحدة منهام ،قفز إىل أعىل
الدبابة ورفع الغطاء .قال شيئًا باللغة العربية ،فتوقفت الدبابة وترجل من
كان فيها معلنني استسالمهم.
مل يطلع الصباح بعد .ت ّم تقسيم الشباب من جديد ،وتقدمنا إىل األمام.
قلت إلبراهيم« :هل التفت إىل أننا هجمنا عىل مقر املدفعية من جهة
الخلف؟».
أجابني بتعجب وقال« :ال ،ما الذي حصل؟» .أكملت قائلاً « :لقد كان
العدو ينتظرنا من األمام وقد حشد لنا كث ًريا من القوات .لكن الله أراد أن
نأتيهم من جهة أخرى فوصلنا إىل املدفعية من الخلف».
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لهذا السبب استطعنا أن نأرس هذا العدد من العراقيني ونحصل عىل هذه
الغنائم .كام إنّهم كانوا يف حال استنفار حتّى الساعة الثانية بعد منتصف
الليل .وبعد ذلك اسرتاحوا وناموا فهجمنا عليهم.
ج َمعنا األرسى العراقيني وأرسلناهم مع مجموعة إىل الخطوط الخلفية.
ثم تحركنا مع بقية الشباب إىل األمام إلمتام املرحلة األخرية.
*******

اإلصابة

مرتىض بارسيان ،عيل مقدم
تركت الكتائب كافة أماكنها وتقدمت إىل األمام .كان علينا تخطي املواقع
املقابلة والخنادق والدشم ،لكن هذا األمر صار صعبًا ج ًّدا مع طلوع الصباح.

يف إحدى املرات ،واجهنا معضلة كبرية بالقرب من جرس «رفائية» .كان
أحد العراقيني يرمي من داخل إحدى الدشم ومن َعنا من التقدم .مهام حاولنا،
مل نستطع أن نهدم الدشمة اإلسمنتية حيث العراقي.
ناديت إبراهيم ودللته عىل الدشمة اإلسمنتية .نظر إليها جي ًدا وقال« :إن
الحل الوحيد هو االقرتاب منه ورمي قنبلة يدوية داخل الدشمة» .ثم أخذ
مني قنبلتني وزحف باتجاه الدشم األمامية ،ولحقته أنا أيضً ا.
اختبأت يف إحدى الدشم ،كان إبراهيم يتقدم وأنا أنظر إليه .وجد إبراهيم
مكانًا مناس ًبا يف إحدى الدشم القريبة من الرامي العراقي ،لكن حصل أمر
غريب فجأة.
أحد التعبويني من صغار السن ،أصيب بنوبة عصبية .فص ّوب الكالشن
عىل إبراهيم وهو يرصخ« :سأقتلك أيّها العراقي».
رفع إبراهيم يديه وهو جالس ،ومل يتلفّظ بأي كلمة .انحبست أنفاس
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تقدمت
الجميع ،ومل نكن نعرف ماذا نفعل .مل ينقطع صوت الرشاش لحظة.
ُ
ووصلت إىل تلك الدشمة .كنت أدعو فقط« :إلهي ،أنت
زحفًا إىل األمام،
ُ
ساعدنا ،مل نواجه أي مشكلة مع العدو منذ البارحة ،وها نحن اليوم نواجه
هذا الوضع».
فجأة صفع إبراهيم ذلك الشاب عىل وجهه وأخذ منه سالحه .ثم احتضنه!
وكأن ذلك الشاب قد عاد إىل وعيه وصار يبيك .ناداين إبراهيم وسلّمني ذلك
التعبوي وقال« :مل أصفع يو ًما أح ًدا عىل وجهه ،لكن األمر هنا كان يستوجب
الصفع» ،ثم تو ّجه نحو الرامي العراقي.

رمى القنبلة اليدوية األوىل ولكن من دون فائدة .ثم وقف وركض خارج
الدشمة ورمى القنبلة الثانية وهو راكض .بعد لحظات انهدمت الدشمة حيث
كان الرامي .وقف الشباب وهم يكبرّ ون وبدأوا بالتق ّدم .نظرتُ إىل الشباب
والفرح يغمرين ،لكن فجأة ،بإشارة من أحد الشباب ،نظرت إىل خارج الدشمة.
انخطف لون وجهي ويبست البسمة عىل وجهي .كان إبراهيم غارقًا يف
دمائه عىل األرض .رميت سالحي ،وركضت اتجاهه.
لحظة انفجار القنبلة ،دخلت إحدى الرصاصات إىل فمه وأصابت رصاصة
أخرى قدمه من الخلف .كان ينزف بشدة .وقع عىل األرض وهو بحال من
الغيبوبة تقري ًبا .رصخت بأعىل صويت« :إبراهيم».
مبساعدة أحد الشباب ،نقلنا إبراهيم وعد ًدا من الجرحى يف إحدى
رضا خالل كل مراحل
السيارات إىل املستوصف يف «دزفول» .كان إبراهيم حا ً
العمل وقد أصيب يف املرحلة النهائية بعد السيطرة عىل الدشم األخرية
لألعداء .كنت حزي ًنا ج ًّدا وأبيك طيلة الطريق .ال سمح الله ...ال...كام إنّه
ُجرح يف الليلة األوىل للعمليات ،ونزف كث ًريا .ال نعرف اآلن إن كان سيصمد.
قال طبيب املستوصف يف «دزفول»« :إن الرصاصة التي دخلت يف فمه،
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خرجت بشكل إعجازي من رقبته .ومل تؤ ِذ أي مكان .لكن الرصاصة التي
أصابت قدمه ،سلبته القدرة عىل الحركة .لقد تفتت العظم الخلفي لقدمه.
لذلك يجب نقله إىل «طهران» .كام إ ّن جرحه يف خارصته قد انفتح مرة ثانية
وهو ينزف».
ت ّم نقل إبراهيم إىل «طهران» .بقي شه ًرا يف مستشفى «نجمية» ،حيث
أجريت له عمليات عديدة وت ّم سحب عدد من الشظايا الكبرية والصغرية من
جسمه .قال إبراهيم للصحفي الذي جاء إلجراء مقابلة معه يف املستشفى:
«عىل الرغم من الجهد الذي بذله الشباب يف االستطالع واملعلومات ألجل
هذه العمليات .لكن بلطف الله وعنايته ،مل نقم بأي عمليات يف «الفتح
املبني» .كنا منيش يف مسرية وشعارنا يا زهراء .كل ما حصل هناك هو بفضل
وعناية السيدة الص ّديقة الزهراء.»O
وأكمل إبراهيم قائلاً « :حني كنا يف الصحراء ،نأخذ الشباب يف هذا االتجاه،
وتوسلت بإمام الزمان| وطلبت
ثم يف ذاك االتجاه وهم متعبون ،سجدتُ
ّ
منه أن يرينا الطريق .حني رفعت رأيس بعد السجدة ،كان الشباب هادئني،
وأكرثهم نيا ًما .كام هب نسيم عليل ،فمشيت مع مسري النسيم .مل أمش كث ًريا
فإذا يب أصل إىل خندق بالقرب من مقر املدفعية».
يف النهاية عندما سأله الصحفي« :هل لديك كلمة توجهها إىل الناس؟»،
قال« :نحن خجلون من الناس الذين يت ّربعون من خبز عشائهم إىل الشباب،
أما أنا فيجب أن يتقطع جسمي إربًا إربًا يك أستطيع أن أر ّد جميل الناس».
مل يكن إبراهيم قاد ًرا عىل الحركة بسبب كرس عظام قدمه .بعد مدة من
مالزمة املستشفى ،عاد إىل البيت وبقي ستة أشهر بعي ًدا عن الجبهة ،لكنه مل
يغفل عن النشاطات الثقافية واالجتامعية والدينية مع شباب الحي واملسجد.
*******

جمالس العزاء

أمري منجر ،جواد شريازي
ّأسس إبراهيم ،حني كان يف املرحلة الثانوية ،لجنة «شباب الوحدة
اإلسالمية» الحسينية للعزاء ،التي صارت مصدر خري للعديد من الشباب.
وكان يويص األصدقاء دو ًما بتأسيس هذه اللجان يف األحياء لحفظ الروح
الدينية لهذه الفئة ،وخاصة تلك التي تكون املحارضة محورها األساس.
ينقل أحد أصدقاء إبراهيم« :بعد سنوات من شهادة إبراهيم ،كنت
مسؤول العمل الثقايف يف أحد املساجد .يف يوم من األيام ،كنت أفكر يف كيفية
جذب األطفال والشباب إىل املسجد وكيف نحافظ عىل األنشطة الثقافية.
يف تلك الليلة ،زارين إبراهيم يف منامي ،حيث اجتمع كل شباب املسجد.
قال« :احفظوا األطفال والشباب من خالل تشكيل وتأسيس اللجان الحسينية
العزائية» .ثم أوضح كيفية القيام بهذا العمل.
وبالفعل ،قمنا مبا قاله إبراهيم .يف البداية ،مل نكن نتوقع النجاح ،لكن مع
مرور السنوات ،ما زلنا نلتقي أسبوعيًا بالشباب بفضل هذه اللجان».
*******

إن أسلوب وطريقة إبراهيم يف التعاطي مع شباب الحي تقتيض يف
البداية جذبهم إىل الرياضة ،ثم «سحبهم» إىل املجالس الحسينية واملسجد
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حل مشكلتهم،
وكان يقول« :حني تضع يد الشباب بيد اإلمام الحسني Qستُ ّ
وسينظر اإلمام بعني اللطف إليهم».
بدأ إبراهيم قراءة مجالس العزاء منذ املرحلة الثانوية ،وكان يقرأ من دون
أي تكلّف أو ا ّدعاء ،ويش ّجع اآلخرين عىل القراءة أيضً ا .كان يشارك كل أسبوع
مع «عبد الله مسكر» يف لجنة شباب الوحدة اإلسالمية ،ويقرأ مجلس عزاء.
سابقًا ،كانت هذه املجموعة أكرث من لجنة ،فقد كان لها التأثري الكبري يف
الرشد والنمو العقائدي* 1والوعي السيايس للشباب.
من نشاطات هذه املجموعة ،دعوة بعض العلامء الكبار كالعلاّ مة
«الجعفري» ،والشيخ «نجفي» وبعض السياسيني إللقاء املحارضات .لذلك
كان رجال السافاك يف ذلك الزمن يراقبون هذه اللجنة بدقة وقد حالوا م ّرات
دون انعقاد جلساتها أو قيامها بالنشاطات.
بدأ إبراهيم قراءة مجالس العزاء من هذه اللجنة الحسينية وكذلك حني
بدأ بالرياضة الرتاثية .ثم وصل األمر إىل أوجه خالل الثورة وبعد انتصارها.
لكنه طيلة هذه الفرتة كان يراعي نقطة مهمة ،قال مرة« :إنني أقرأ العزاء
ألنني أحب هذا األمر ،وأحاول أن أستفيد أنا من هذه القراءة وال أُ ِ
دخل نية
غري الله يف املجالس الحسينية».
*******
يف إحدى امل ّرات كنا عىل الد ّراجة النارية ،وبدأ يقرأ أشعا ًرا جميلة ج ًّدا
طلبت من إبراهيم أن يقرأ هذه
ومؤثرة مو ّجهة للسيدة فاطمة الزهراء.
ُ
األشعار بالطريقة نفسها التي كان يقرأها لك ّنه مل يفعل وقال« :لديهم قارئ
انس األمر.»...
هنا ،وصويت ليس جميلاً  ،لذلك َ
* -العقدي.
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لكنني كنت أعرف كلام صار الحديث عن يشء غري الله ،أو عن حب
الظهور ،كان إبراهيم يتحاىش هذا األمر ويرتكه .كان إلبراهيم يف قراءة العزاء
عادات خاصة؛ إذ مل يكن يعري أي اهتامم ملكرب الصوت ،مرات عديدة كان
أحس أ ّن الواجب يفرض عليه ،كان يقرأ
يقرأ من دون مكرب صوت .كلام ّ
املوالد يف األعراس أو املرايث يف مراسم العزاء .لكنه إذا ما عرف أ ّن هناك قارئًا
آخر موجو ًدا ،ميتنع هو عن القراءة؛ ويسعى لالستفادة من املجلس .أما يف
مراسم اللطم ،مل أره يلطم بصد ٍر عا ٍر أب ًدا ،لكنه كان يلطم بقوة ويقول« :لقد
قدم أهل البيت كل وجودهم ألجل اإلسالم ،ونحن نستطيع أن نلطم ،فلنلطم
بشكل ج ّيد».
كان إبراهيم مصداقًا لحديث اإلمام الرضا« :Qمن بىك أو أبىك عىل
مصابنا ،ولو واح ًدا ،كان أجره عىل الله .يا دعبل ،من ذرفت عيناه عىل مصابنا
وبىك ملا أصابنا من أعدائنا ،حرشه الله معنا يف زمرتنا».1
عادة ما يكون مرتا ًحا خالل مجالس العزاء .كان العديد يستأنسون
بوجود إبراهيم ويتح ّمسون لقراءته العزاء ولبكائه وتتغيرّ أحوالهم .كان
أي مكان يحرض فيه إىل كربالء ،فكان بكاؤه وأنينه يخلقان
إبراهيم يح ّول ّ
ج ًوا عجيبًا كام حدث يف األربعني الحسيني من العام 1361هـ.ش1982 /.م،
يف هيئة (مجلس) عشاق الحسني .Qال ينىس الشباب ذلك اليوم أب ًدا،
كيف أىت إبراهيم عىل ذكر السيدة زينب Oوكيف أضفى عىل املجلس
شوقًا وحامسة ..إىل أن غاب عن الوعي .يف ذلك اليوم ،كانت حال الشباب
قل ما رأيناها فيام بعد ،ونحن متأكدون أن حرقة إبراهيم وروحه
ال ت ُنىسّ ،
الدافئة هي التي جعلت املجلس عىل هذه الحال.
 -1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري ،ج  ،1ص .386
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كان يتكلم عن املجالس كال ًما مختلفًا .كان يقول« :عىل قارئ العزاء أن
يحافظ عىل ماء وجه أهل البيت يف مجلسه ،وال يتح ّدث كيفام كان ،وإذا مل
تكن الظروف مناسبة للتأثري يف مجلس العزاء ،فال داعي لقراءة العزاء عندها».
مل يكن يحسب نفسه قارئًا للعزاء أب ًدا ،لكنه أينام قرأ كان يخلق الحامسة
الحقيقيّة.

مل يكن ينىس ذكر الشهداء أب ًدا ،كان قد ج ّهز عد ًدا من أبيات الشعر
فيها أسامء الشهداء ،وخاصة «أصغر وصايل» و«عيل قرباين» ،وصار يقرأها
يف معظم املجالس.
*******

إنّه يوم «تاسوعاء» .أقيمت مراسم عزاء مهيبة يف املسجد .يف البداية كان
جالسا يف إحدى الزوايا
إبراهيم يلطم بشكل قوي وج ّيد ،لكنني فيام بعد رأيته ً
يلطم بهدوء .وقد طال لطم الشباب؛ فقد انتهى املجلس يف منتصف الليل.
أثناء تناول العشاء ،اجتمع الشباب حول إبراهيم .قلت« :ما أجمله من
عزاء! لقد لطم الشباب جي ًدا» .نظر إبراهيم نظرة ناقدة إىل الشباب وقال
لهم« :احتفظوا بعشقكم ألنفسكم!».
حني رأى الدهشة عىل وجوهنا ،أكمل قائلاً « :لقد جاء هؤالء الناس
ليؤ ّمنوا عىل حياتهم للسنة القادمة .حني يطول مجلس عزائكم ،سيتعبون.
عليكم أن توزعوا العشاء بعد انتهاء املجلس مبارشةً ،ثم الطموا قدر ما شئتم.
ال تدعوا الناس يتعبون يف مجلس أهل البيت.»R
*******

جملس السيدة الزهراء

Q

عدد من أصدقاء الشهيد
ذهبنا إىل جلسة «مجمع الذاكرين» يف مسجد الحاج «أبو الفتح».
كانوا يقرأون أبياتًا من الشعر يف ذكر فضائل السيدة الزهراء ،Qوكان
إبراهيم يكتبها عىل دفرته .يف ختام الجلسة ،بدأ الحاج «عيل إنساين»
بقراءة مجلس عزاء .وضع إبراهيم دفرته جان ًبا ،وتغريت أحواله وبدأ البكاء
بصوت عال .تعجبت كث ًريا لترصف إبراهيم .حني انتهت الجلسة ،توجهنا
نحو البيت .يف طريق العودة قال إبراهيم« :حني يكون الواحد م ّنا يف
مجلس السيدة الزهراء ،Oعليه أن يشعر بحضورها هناك؛ أل ّن الجلسة
لها» .ومل يتلفّظ بعدها بأي كلمة.
*******
يف إحدى الليايل ،ونزولاً عند رغبتي ،ذهبنا إىل مجلس أسموه «عيد
الزهراء» .كنت أظن أن إبراهيم سيفرح كث ًريا بهذا املجلس لشدة عشقه
للسيدة الزهراء .كان القارئ هناك ،وألجل رىض السيدة الزهراء ،يتكلم
يل إبراهيم بالخروج ،وتركنا
كال ًما مؤذيًا وغري متّزن .يف وسط املجلس أشار ع ّ
املجلس .قلت له« :أظن أنك منزعج ج ًّدا».
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قال يل إبراهيم بانزعاج وغضب مل أعهده ،وهو يهز يده« :يف هذه
املجالس ،ال مكان لله ،اذهب دو ًما إىل األماكن التي فيها ذكر الله وأهل
البيت» .وك ّرر هذه الجملة م ّرات ع ّدة .فيام بعد ،حني سمعت وجهة نظر
العلامء ورأيهم بهذه املجالس ورضورة حفظ وحدة املسلمني ،اقتنعت أكرث
برأي إبراهيم الثاقب.
*******
يف عمليات «الفتح املبني» ،حني ُجرِح إبراهيم ،نقلناه إىل املستشفى
يعج بالجرحى ،بقينا مع إبراهيم
العسكري يف «دزفول» ،ومبا أن املكان كان ّ
يف املمر بني الغرف.
كان االزدحام شدي ًدا والجرحى يئنون ويتأ ّوهون .يف النهاية وجدنا زاوية
لنم ّدده عىل األرض ،حيث عالجت املمرضات جراحه يف رقبته وقدمه.
يف تلك اللحظات عندما كان التوتر سيد املوقف وصوت الجرحى ال
يهمد .بدأ إبراهيم بصوته الجميل املؤثر ،يقرأ أشعا ًرا يف وصف السيدة
الزهراء Oوالتي كان اسمها  Oكلمة الرس يف تلك العمليات.
ساد صمت عجيب دقائق .مل يعد يُس َمع صوت أي جريح ،وكأن كل يشء
يسري عىل أحسن ما يرام ،أينام أجلت نظرك ،هدوء وسكون ،وقطرات دمع
تسيل عىل وجوه الجرحى واملمرضات .هدأ الجميع .عندما توقف إبراهيم عن
قراءة شعره ،تقدمت إحدى الطبيبات املس ّنات ،ومل تكن محجبة بشكل ج ّيد،
لكنها تأثرت كث ًريا .تقدمت نحو إبراهيم وقالت« :ال يهمني الحالل والحرام،
أنت مثل ابني» .وقبّلت إبراهيم عىل جبينه وقالت« :فديتكم أيّها الشباب».

ليتكم كنتم ورأيتم إبراهيم ،احم ّرت أذناه .ولشدة خجله سحب الغطاء
ليخبّئ وجهه.
*******

مجلس السيدة الزهراء
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كان إبراهيم يقول دو ًما« :بعد التوكل عىل الله ،إن التوسل باملعصومني
وخاصة الس ّيدة الزهراء Oهو حلاّ ل املشاكل».
ذهبنا لعيادته حني كان مصابًا يف مستشفى «نجمية» يف «طهران» .كنا
مجتمعني م ًعا .استأذن إبراهيم وبدأ بقراءة مجلس الزهراء .Oجاء طبيبان
رسا« :ماذا هناك؟» ،قاال« :لقد كنا معه
ينظران إليه من بعيد .سألتهام مستف ً
يف الطائرة حني نقل إىل هنا .كان يغيب عن الوعي باستمرار .لكنه مل يتوقف
بصوته الجميل هذا عن قراءة األشعار يف وصف السيدة الزهراء.»O
R

*******

صيف العام 1982م.

مرتىض بارسيان
يف الصيف ،كان إبراهيم يتابع مسائل الرتبية والتعليم .شارك خالل
خدمته يف عدد من الدورات التكميلية .كام أنجز عد ًدا من الربامج واألنشطة
الثقافية يف تلك امل ّدة القصرية.
كان يتحرك عىل الدرج صعو ًدا ونزولاً وهو يحمل العكاز تحت إبطه.
اقرتبت منه ،سلمت عليه وقلت:
 يا أبرام ،ماذا هناك؟ إذا كان لديك عمل ،قل يل أنا أنهيه لك. ال .إنه واجبي أنا.ثم تنقل من غرفة إىل غرفة إلمضاء ورقة .بعد أن أنهى عمله ،أراد أن
يخرج من املبنى .سألته :ما هي هذه الورقة لتزعج نفسك إىل هذا الحد؟
 أحدهم ،قد مضت سنتان عىل مبارشته التعليم ،لك ّنه مل يُث َّب ْت إىل اآلن.فأتيت أتابع وضعه.
 من شباب الجبهة؟ ال أعتقد ،لكنه طلب أن أتابع له املوضوع .ومبا أنني قادر عىل مساعدته،أتيت إىل هنا.
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ثم أكمل« :عىل اإلنسان أن يساعد عباد الله يف أي عمل ميكنه القيام به،
وخاصة ناسنا الطيبني .علينا القيام بأي عمل نقدر عليه ألجلهم .أمل تسمع
قول اإلمام :إ ّن الناس أولياء نعمتنا».
*******
كان الجميع يعرف إبراهيم يف الحي .كل من يتعامل معه يعشق سلوكه
وأخالقه.
كان بيت إبراهيم يعج دو ًما بشباب الجبهة الذين ميرون عليه قبل
الذهاب إىل بيوتهم.
يف أحد الصباحات مل ِ
يأت إمام جامعة مسجد «مح ّمدية» (مسجد
الشهداء) إلمامة الصالة ،فأرص الناس عىل إبراهيم ليؤم صالتهم.
حني عرف إمام الجامعة هذا األمر ،فرح كث ًريا وقال« :أنا أيضً ا ،لو كنت
موجو ًدا الفتخرت بالصالة خلف إبراهيم».
*******
م ّر ًة رأيت إبراهيم يتوكأ عىل عكازه ومييش يف الزقاق .نظر مرات إىل
السامء.
اقرتبت منه وسألته« :ماذا حصل يا أبرام؟»
مل يجبني بداي ًة ،لكن بعد إرصاري قال« :كل يوم وحتى هذه الساعة،
لحل مشكالتهم بأي طريقة.
يراجعني عاد ًة عد ٌد من الناس ،وكنت أسعى ّ
قمت بعمل،
لكن اليوم ومنذ الصباح مل يقصدين أحد! أخاف أن أكون قد ُ
سلبني الله هذا التوفيق عىل أثره».
*******

أسلوب الرتبية

جواد مجليس راد ،مهدي حسن قمي.
يقع بيتنا بالقرب من منزل إبراهيم .كنت يف السادسة عرشة من العمر،
وكل يوم كنت أنا وشباب الحي ألعب الكرة الطائرة .كنت أقيض فرتة ما بعد
الظهر عىل سطح البيت يف تطيري الحامم .كان لدي قرابة مئة وسبعني حاممة.
وقت األذان ،كان أخي يذهب للصالة يف املسجد ،لكنني مل أكن ملتز ًما بهذا
األمر.
يف عرص أحد األيام كان السيد إبراهيم واقفًا أمام بيتهم يشاهدنا ونحن
نلعب .كان مجرو ًحا ومييش متكئًا عىل عكازة تحت إبطه .أثناء اللعب ،طارت
الطابة لتقع أمام إبراهيم .ذهبت إلحضارها .كان إبراهيم ميسكها بيده ث ّم
أدارها عىل إصبعه بشكل جميل ،ثم قال يل« :تفضل ،يا سيد جواد».
تعجبت كث ًريا من كونه يعرف اسمي ،وكنت طيلة املباراة أنظر إليه بني
الحني واآلخر ،وأفكر من أين يعرف اسمي؟
بعد أيام ،كنا نلعب يف الزقاق ،حني جاء وقال« :يا رفاق ،هل تسمحون
يل باللعب معكم؟».
 -العفو! وهل تجيد لعب الكرة الطائرة؟
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 إذا كنا ال نعرف ،نتعلّم منكم.ثم وضع العصا جان ًبا ،وبدأ باللعب عىل الرغم من مشيته العرجاء.

مل أكن قد رأيت من قبل العبًا يلعب الكرة الطائرة بهذا الجامل واملستوى.
كان يرضب بشكل ج ّيد ،ويجمع الكرات بشكل جيد عىل الرغم من اضطراره
إىل الوقوف يف مكان واحد بسبب إصابته.
يف املساء ،قلت ألخي« :هل تعرف السيد إبراهيم هذا؟ طريقة لعبه
الكرة الطائرة رائعة ومم ّيزة».
ضحك أخي وقال« :أنت مل تعرفه أب ًدا ،إنه بطل الكرة الطائرة لبطولة
الثانويات ،كام كان بطلاً يف املصارعة أيضً ا».
«أصحيح ما تقول؟ لكن ملاذا مل يقل شيئًا؟».
قلت متع ّج ًبا:
ٌ
أجابني أخي« :ال أعرف ،لكن اعرِف أنت أنه إنسان عظيم».
بعد أيّام ،كنا مشغولني باللعب ،عندما جاء إبراهيم مرة ثانية.
كل من الطرفني أن ينضم إبراهيم إىل فريقه .ثم بدأنا اللعب.
أَ َح َّب ّ
يا إلهي ،ما أجمل طريقة لعبه .ما إن انتهينا حتّى ارتفع صوت األذان من
املسجد .التقط إبراهيم الكرة ،وسألنا« :يا شباب ،ما رأيكم يف أن نذهب إىل
املسجد؟» قلنا« :ه ّيا بنا» .ثم ذهبنا وصلّينا جامعة .بعد أيام ع ّدة ،رصنا من
عشاق إبراهيم .دعانا م ّر ًة إىل الغداء ،ومرة أخرى إىل مجلس عزاء يف بيته
وتناولنا بعده العشاء وتح ّدثنا كث ًريا يف السهرة.

بعدها ،رصت أسأل عن إبراهيم كل يوم .وإذا م ّر يوم من دون أن أراه
أشتاق إليه كث ًريا وكنت أنزعج فعلاً  .وقد ذهبنا م ًعا مرتني إىل الرياضة الرتاثية..
باختصار رصت عاشقًا ألخالق وسلوك إبراهيم.
يف األيام األخرية للأمذونية التي أُعطيت إلبراهيم بسبب اإلصابة ،كنا

أسلوب التربية

217

جالسني يف الزقاق ،وكان يخربين عن الشباب الذين مل تتجاوز أعامرهم الثالث
عرشة أو األربع عرشة سنة وشاركوا يف عمليات «الفتح املبني».
تكلّ َم وتكلّ َم ،إىل أن ختم كالمه بهذه الجملة« :أولئك الشباب مع أنهم أصغر
منك س ًّنا وجسمهم أضعف من جسمك ،إلاّ أنهم وبالتوكل عىل الله صنعوا املالحم
والبطوالت .وأنت هنا تنظر إىل السامء ،لرتى ما الذي تفعله طيورك».
يف اليوم التايل ،أطلقت كل الحاممات ،وتوجهت إىل الجبهة .م ّرت سنوات
تربوي وأعرف مدى دقّة إبراهيم
اخصايئ
عىل تلك األحداث ،وها أنا اليوم ّ
ّ
ومهن ّيته يف أعامله الرتبوية والتعليم ّية ومدى ص ّحتها ،وكيف كان يأمر
باملعروف وينهى عن املنكر عىل أحسن وجه.
*******
كنا يف أواسط شهر شعبان .وقد مضىت أشهر عىل انتصار الثورة .وصلنا
الحي وكانت اإلضاءة حسنة .تج ّمع بعض الشباب يف نهاية
مع إبراهيم إىل ّ
الزقاق .اقرتبنا منهم ،فإذا بهم يلعبون الورق مع رهان...
غضب إبراهيم بشدة ،لكنه مل يقل شيئًا .اقرتبت منهم وع ّرفتهم إىل
إبراهيم« :هذا إبراهيم ،صديقي ،بطل يف الكرة الطائرة ويف املصارعة»،
فسلّموا عليه.
أعطاين إبراهيم مالاً من دون أن ينتبه أحد لألمر وقال يل« :اذهب إىل أول
الشارع ،واشرتِ عرش مثلجات وعد برسعة».
يف تلك الليلة ،استطاع إبراهيم بعرش مثلجات وبعدد من الكلامت
واألحاديث أن يَدخل إىل قلب شباب الحي ،وحني عرفوا حرمة لعب الورق،
مزقوا أوراقهم من دون تر ّدد ورموها يف قناة املياه.
*******

الترصف السليم
ّ

عدد من أصدقاء الشهيد
كنت مع إبراهيم نعرب شارع « 17شهريور» عىل الدراجة النارية ،عندما
والتف أمامنا فاضطر إبراهيم
خرج من أحد األزقة شاب عىل دراجته النارية ّ
1
إىل التوقف فجأة .رصخ الشاب الذي كان يدل مظهره «الس ّيئ» عىل حاله
وقال« :هادي ،ماذا تفعل؟» ،ثم تر ّجل ونظر إلينا بغضب.
الكل يعرف أنه املخطئ .كم متنيت لو تر ّجل إبراهيم بجسمه القوي
درسا .لك ّن إبراهيم ابتسم ابتسام ًة مليحة وقال« :السالم عليكم،
ولقّنه ً
عافاك الله يا أخي».
تس ّمر سائق الدراجة النارية الغاضب مكانه ،وكأنه مل يتوقع هذا الترصف،
سكت قليلاً ثم قال« :السالم عليكم ،أعتذر منكم ،العفو» .ثم تحرك وذهب.
أكملنا نحن أيضً ا طريقنا .أثناء الطريق ،بدأ إبراهيم بالكالم وكان يجيب
رأيت ما الذي حصل؟ لقد
عن التساؤالت التي خطرت ببايل فقال« :هل َ
خمدت نار الغضب عند ذلك الشاب؛ ما أدى به إىل تقديم االعتذار .لو
يت إلاّ التوتر ألعصايب والسوء ألخالقي».
رصخت أنا أيضً ا وتشاجرنا م ًعا ،ملا ج َن ُ
*******

 -1أي أ ّن مظهره ال يدل عىل التدين أو االلتزام الديني.
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كان أسلوب إبراهيم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر مم ّي ًزا ج ًّدا .عىل
سبيل املثال ،إذا أراد أن يقول ال تقم بهذا العمل ،كان يسعى لذلك بشكل
غري مبارش .كان ألجل تبيان قبيح عملٍ ما ،يحرض األرضار الطبية ،االجتامعية
وما شاكل ...إىل أن يصل الشخص بنفسه إىل النتيجة املطلوبة .بعدها يتحدث
معه حول أوامر الدين ونواهيه.
كان أحد معارف إبراهيم ال يتوقف عن اسرتاق النظر إىل الفتيات الشابات،
رصف،
وكان يقوم بترصفات غري أخالقية .مل يستطع أصدقاؤه ثنيه عن هذا الت ّ
حتّى بالشجار وقطع العالقة معه .وعىل الرغم من أن الجميع ابتعدوا عنه،
وتج ّنبوا رفقته ،بقي إبراهيم عىل عالقة وطيدة به ،وكان يصطحبه معه إىل
الـ«زورخانه» ،ويتع ّمد إظهار االحرتام له أمام الجميع.
بعد مدة من الزمن بدأ يتكلم معه يف املوضوع .يف البداية أثار نخوته
وقال« :ماذا تفعل إذا نظر أحد إىل أمك أو أختك وآذاهام بترصفاته؟»؛ أجاب
ذلك الشاب بغضب« :أقلع له عينيه».
قال إبراهيم عندها بهدوء« :حس ًنا يا رفيقي ،إذا كان لديك نخوة إىل هذا
الحد حني يتعلّق األمر بعائلتك ،ملاذا تقوم بأعام ٍل تعرف أنها خاطئة؟».
ثم أكمل« :إذا تج ّرأ كل واحد م ّنا عىل حريم اآلخرين ،سينهار املجتمع
ولن يبقى حجر فوق حجر».
رصف ،وق ّدم له كث ًريا من األدلة
ثم شرَ َ ع إبراهيم بالكالم عن حرمة هذا الت ّ
حول بشاعة هذا األمر .ثم ذكر له حديث الرسول األكرم« :غُضُّ وا أبْصا َركُم
ت َ َروا الْ َعجائِ َب».1
يف النهاية قال له« :األمر يعود لك ،إذا أردت أن نبقى أصدقاء ،عليك أن
 -1بحار األنوار ،العلاّ مة املجليس ،ج  ،101ص .41
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ترتك هذا الحرام».
رصف إبراهيم الالئق معه ،مع األدلة الكثرية التي أوردها له ،إىل
أ ّدى ت ّ
التغيري الكامل يف سلوك وترصفات هذا الشاب ،وتح ّول إىل أحد الشباب
الحي .كان هذا الشاب مثالاً للذين غيرّ هم إبراهيم من خالل
املميزين يف ّ
ترصفه الحسن وكالمه املناسب معهم ،يف الوقت املناسب.
صار اسم هذا الشاب 1محفو ًرا عىل لوحة يف أحد شوارع ح ّينا.
*******

يف خريف العام 1982م ،كنا متجهني نحو ميدان «آزادي» لنوصل إبراهيم
إىل «ترمينال غرب» (املحطة الغربية) للذهاب من هناك إىل الجبهة.
أثناء الطريق ،م ّرت سيارة فخمة بالقرب م ّنا ،فإذا باملرأة الجالسة قرب
السائق وغري املحجبة بطريقة رشعية ،تنظر إىل إبراهيم وتقول كال ًما سيئًا.
رسع خلف هذه السيارة» .فأرسعت خلف السيارة وأرشنا
قال إبراهيم« :أ ِ
إىل السائق بالتوقف جان ًبا .قلت يف نفيس« :سنشهد أخ ًريا معركة محرتمة».
توقفت السيارة إىل جانب الطريق .ووقفنا نحن بالقرب من باب السائق.
كنت أنتظر أن ينزل إبراهيم .لكنه وهو جالس عىل الدراجة ،سلّم عىل
السائق وسأله عن أحواله .مل يكن السائق يتوقع هذا السلوك م ّنا ،خاصة أنّه
يرى شكلنا وقد شاهد أيضً ا ترصف زوجته .بعد أن ر ّد السالم ،قال إلبراهيم:
«ماذا حصل يا سيّد؟» .قال إبراهيم« :أرجو تقبّل اعتذاري ،لكن زوجتك
شتمتني وشتمت معي كل امللتحني ،أريد أن أعرف.»...
قطع السائق الذي مل يتوقع سلوكًا حس ًنا كهذا ،كالم إبراهيم وقال:
رصفها ليس الئقًا».
«زوجتي مخطئة ،ت ّ
 -1الذي خُتمت حياته بالشهادة.
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قال إبراهيم« :ال يا سيد ،ال تتكلم هكذا ،أريد أن أعرف فقط إذا كان
لزوجتك حق عندي ،أو إذا كنت قد أخطأت معها لتترصف معي بهذه
الطريقة؟».
رصف معه بهذه الطريقة ،من السيارة،
تر ّجل السائق ،الذي مل يتوقع أن نت ّ
بأي خطأ ،نحن
وقبّل إبراهيم وقال« :ال يا سيّدي العزيز ،أنت مل تقم ّ
املخطئون وخجلون كث ًريا منكم» .انفصل بعضنا عن بعض بعد أن اعتذر منا
أشد االعتذار.
كانت ترصفات إبراهيم وسلوكه يف تلك الفرتة الزمنية بالذات ،مثري ًة
للدهشة ،لك ّنه علّم الناس وعلّ َمنا ،نحن أصدقاءه ،كيف نتعامل مع مواقف
كهذه.
كان يقول لنا« :يف هذه الحياة ،اإلنسان األنجح هو ذلك الذي يُسكن
غضبه ويسيطر عليه ،ويتحىل بالصرب مع اآلخرين».
مل يكن يقوم بعمل غري منطقي ،وهذا سبب نجاحه يف عالقاته مع
اآلخرين.
يُذكّرنا سلوكه بهذه اآليةَ { :و ِع َبا ُد ال َّر ْح َم ِن الَّ ِذي َن مَيْشُ ونَ َع ىَل الأْ َ ْر ِض َه ْونًا
َوإِ َذا خَاطَ َب ُه ُم الْ َجا ِهلُونَ َقالُوا َسلاَ ًما}.1
*******
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قصة الثعبان

مهدي عموزاده
كانت الساعة العارشة مساء .كنا نلعب كرة القدم يف الزقاق .كنت قد
سمعت سابقًا اسم إبراهيم من الشباب يف الحي ،لكنني مل أكن قد التقيت
به أب ًدا.
كنا مشغولني باللعب .رأيت أحدهم قاد ًما نحونا يتكئ عىل عكاز .عرفت
أنه إبراهيم من لحيته الطويلة وإصابته.
وقف إىل جانبنا وبدأ يشاهدنا .سأله أحد الشباب« :سيد أبرام ،هل تلعب
معنا؟».
قال« :بهذه القدم ،ال أستطيع .لكن ميكنني أن أقف حارس مرمى».
كنت ألعب بشكل جيد ج ًّدا .لكنني مهام حاولت مل أستطع أن أُدخل
هدفًا يف مرمى إبراهيم .كان يلعب كاملحرتفني .بعد نصف ساعة ،حني كانت
الكرة تحت قدمه قال« :أيّها الشباب ،ألاّ تعتقدون أن الوقت متأخر؟ الناس
يريدون النوم .جمعنا املرمى والكرة ،ثم جلسنا حول إبراهيم .ث ّم سألناه:
«إذا أمكن ،حدثنا عن ذكريات الجبهة».
يف تلك الليلة سمعت قصة عجيبة لن أنساها أب ًدا .قال إبراهيم :كنت
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منتصف الليل.
يف املنطقة الغربية مع «جواد أفراسياب» يف مهمة استطالع
َ
اختبأنا بالقرب من الدشم العراقية.
حني طلع الفجر ،ك ّنا غارقني يف استكامل االستطالع وجمع املعلومات
حول مواقع العدو .فجأة رأيت ثعبانًا كب ًريا ج ًّدا يتقدم باتجاه مخبئنا .مل أملح
ثعبانًا بهذا الحجم يف حيايت .انحبست أنفاسنا .ال ميكن القيام بأي رد فعل.
فلو أطلقنا النار باتجاه الثعبان ،عرف العراقيون أننا هنا ،ولو هربنا ،رآنا
العراقيون وكان الثعبان يقرتب برسعة منا ،فال وقت التخاذ القرار.
بلعت ريقي ،كنت خائفًا ج ًّدا ،أغمضت عي َن ّي وقلت« :بسم الله ،ثم
أقسمت عىل الله بالسيدة الزهراء املرضية».
م ّر الوقت ببطء .هزين «جواد» ،فتحت عي َن ّي ،كان الثعبان يلتف مبتع ًدا عنا.
يف تلك الليلة ،أضاف إبراهيم بعض الذكريات املضحكة .فضحكنا كث ًريا.
ثم قال لنا« :حاولوا ألاّ تلعبوا يف وقت متأخر من الليل؛ أل ّن الناس يريدون
أن يسرتيحوا».
منذ اليوم التايل ،رصت أفتّش دو ًما عن إبراهيم .حتّى عندما عرفت أنه
يذهب إىل املسجد لصالة الصبح ،رصت ألجله أقصد املسجد.
كان تأثري إبراهيم عىل الشباب قويًا لدرجة رصنا نصيل مثله بهدوء ودقة.
بعد مدة ،حني ذهب إىل الجبهة ،مل نستطع تحمل ابتعاده فلحقناه إىل
هناك.
*******

رىض الله

عباس هادي
الصفات التي كان يتم ّيز بها إبراهيم ،أنه ال يُطلِع أح ًدا عىل ما يفعله
من ّ
وال يتحدث إلاّ عند الرضورة .لطاملا أشارت عباراته إىل هذه الفكرة« :إذا كان
العمل لله ،فال داعي لإلخبار عنه» أو «املشكلة أننا نقوم باألعامل لكسب
رىض الجميع ،إلاّ الله».
يقول اإلمام عيلَ « : Qم ْن طَ َّه َر قَلْ َب ُه نَظَ َر الل ُه اِلَی ِه».1
يؤكد العرفاء الكبار يف معظم كالمهم عن اإلخالص ،أ ّن العمل إذا كان
لله اكتسب قيمة كبرية ,وعىل اإلنسان أن يقوم بكل األعامل حتّى الخاصة
كل نَف ٍَس يتنفّسه
والشخصية يف سبيل كسب رىض الله .أو كانوا يقولون« :إن ّ
رضا به يف اآلخرة».
اإلنسان يف هذه الدنيا لغري رىض الله ،سيكون ُم ًّ

يف الفرتة التي ُجرِح فيها إبراهيم ،ذهبنا م ًعا إىل الـ«روزخانه» يف «طهران»،
جلسنا يف إحدى الزوايا نشاهد التامرين .كلام دخل أحد الالعبني القدامى،
كان املرشد ّ
يدق جرس الحلبة ،فيتوقّف اللعب لحظات ،ويل ّوح القادم بيده
للحارضين ،ثم يجلس يف إحدى الزوايا وهو يبتسم .كنت وإبراهيم ننظر
بدقة إىل الرياضيني والناس وإىل حركاتهم ،عندما التفت إ ّيل قائلاً « :انظر إىل

 -1غرر الحكم ،عبد الواحد اآلمدي ،ص 906.
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هؤالء الناس الفرحني بصوت الجرس» .وعقّب قائلاً « :إن بعض الناس يحبون
جرس الـ«روزخانه» ،لو كانوا يعشقون الله كعشقهم لهذا الجرس ،ملا كانوا
اآلن عىل األرض؛ بل كانوا ميشون يف السامء» .ثم أكمل« :الدنيا أيضً ا هي
كذلك ،ما دام اإلنسان يعشق الدنيا ويتمسك بها سيكون حاله ورزقه هكذا،
أما إذا رفع رأسه قليلاً إىل السامء وصار يقوم بأعامله ألجل رىض الله ،تأكّد
أن حياته ستتغيرّ وسيعرف عندها معنى الحياة» .وهناك أكمل حديثه« :يف
الـ«روزخانه» يريد كثريون معرفة من األقوى ،ومن يرتاجع ويتعب يف وقت
أرسع؛ أما إذا رصتَ يف يوم من األيام حكماً للعبة ما ،ما إن ترى أن أحد
الالعبني قد تعب ،حا ِول ولوجه الله أن تغيرِّ اللعبة برسعة .أنا مل أقم بهذا
العمل من قبل ،بالطبع مل أقصد هذا األمر ،لكن من دون سبب رصت مهماًّ
بني الشباب ،لكن أنت ال تقم بهذا األمر».
كان إبراهيم يردد« :عىل البرش أن يقوموا بكل األعامل حتّى الخاصة منها
يف سبيل الله».
ومن لطيف الشعر« :انتبه إىل عامل الوجود الذي خلق بأفضل شكل ألجلك
إذا ما أردت شيئًا غري الله لن تحصل عىل يشء»
*******
يف صبيحة يوم جمع ٍة ،وصل إبراهيم إىل البيت بثياب ملطّخة بالدماء.
ب ّدل ثيابه بهدوء وبعد صالة الصبح قال يل« :عباس ،أرجو ألاّ يزعجني أحد»،
ثم صعد الطابق األعىل لينام.
عند الظهر ،بدأ أحدهم ّ
يدق الباب من دون توقف .ذهبت أمي لتفتح.
كانت جارتنا .بعد أن سلّمت بعصبية وغضب ،قالت« :هل إبراهيم ابنكم
بعمر ابني يك يأخذه معه عىل الدراجة النارية ويخرجا م ًعا ،ثم عىل أثر
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حادث يكرس ابني قدمه؟» .ثم أكملت« :يا سيدة ،لقد أرسلت ابني إىل أفضل
أناسا مثل ابنك و.»...
الثانويات وال أريده أن يرافق ً
انزعجت أمي كث ًريا ،ومبا أنها ال تعرف شيئًا عن املوضوع ،اعتذرت منها
كث ًريا وقالت« :أنا ال أعرف عماّ تتكلمني لكن عىل رأيس ،سأنقل كالمك إىل
إبراهيم ،نعتذر منك.»...
مبا أنني سمعت كل كالمهام ،أرسعت إىل األعىل وأيقظت إبراهيم وقلت
له« :يا أخي ،ما الذي فعلته؟».
 ملاذا تسأل ،ماذا هناك؟ هل اصطدمت البارحة بالدراجة النارية؟وقف برسعة وسأل :اصطدام؟ ماذا تقول؟
 أ َولَم تسمع؟ جاءت والدة «محمد» إىل بيتنا وبدأت ترصخ وتهدد.فكّر إبراهيم قليلاً ثم قال« :حس ًنا ،الحمد لله ،ليس باألمر املهم».
بعد الظهر جاء والدا «محمد» ،وبأيديهام باقة ورد وعلبة حلوى ،لعيادة
إبراهيم .كانت الجارة ال تتوقف عن االعتذار ،قالت لها أمي« :ال أفهم كالمك
اآلن ،كام إنني مل أفهم ترصفك يف الصباح».
اندفعت الجارة بالقول« :والله ،ال أعرف ماذا أقول لشدة الخجل ،لقد
أخربنا «محمد» كل ما جرى .لوال إبراهيم ،ال نعرف ما الذي كان سيحصل.
حتّى ال نقلق ،قال لنا الشباب إ ّن «محمد» خرج مع إبراهيم ثم جراء حادث
اصطدام عىل الدراجة النارية ،كرس قدمه.
رسعت يف إصدار األحكام ،أرجوك
يا حاجة ،أنا أعتذر كث ًريا ألنني ت ّ
ُشف
سامحيني .قلت لوالد «محمد»« :إ ّن إبراهيم قد ُجرِح منذ أشهر ،ومل ت َ
قدمه بعد ،ومل نزره إىل اآلن ،لذلك نزعجكم بزيارتنا».
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سألت أمي« :وما القضية؟ ما الذي حصل؟».
حوايل منتصف ليلة الجمعة ،كان شباب التعبئة يناوبون أمام املسجد.
كان إبراهيم مع رفاقه وسط الشارع ،حني وضع «محمد» يده بالخطأ عىل
الزناد وخرجت رصاصة من السالح وأصابته يف قدمه.
ارتبك الشباب ،ومل يعرفوا ماذا يفعلون .وقع ،وقدمه مجروحة ،يف وسط
الطريق ،ونزف كث ًريا من الدماء .حني وصل السيد إبراهيم عىل دراجته
النارية .استطاع مبساعدة أحد الشباب أن يضمد جرح «محمد» ،لينقله فيام
بعد إىل املستشفى.
بعد أن أنهت الجارة كالمها ،نظرتُ إىل إبراهيم الذي كان يجلس قريبًا
من الغرفة ،وكأنه كان يعرف أ ّن من يقوم بعمل ما يف سبيل رىض الله ،ال
يهتم مبا يقوله الناس أب ًدا.
*******

اإلخالص

عباس هادي
يف إحدى املرات كنا نتح ّدث حول الرياضة م ًعا ،فقال يل إبراهيم« :عندما
أبدأ بالرياضة أو مبباريات املصارعة ،أكون عىل وضوء دو ًما .قبل املباريات
أيضً ا ،أصيل ركعتني».
 وما الصالة التي تصلّيها؟ ركعتان مستحبتان ،ألطلب من الله أن ال أحرج أح ًدا خالل اللعب.لكن أهم ما يجعل إبراهيم مثالاً وقدوة لبقية أصدقائه هو ابتعاده عن
املعصية .فهو مل يكن يقرتب من املعصية أب ًدا .حتّى إنّه إذا حرض يف مكان
يدور الحديث فيه عن املعصية ،كان يغيرّ الحديث مبارشة.
أحيانًا ،عندما يرى الشباب مشغولني باغتياب أحدهم كان يقول« :صلّوا
عىل محمد وآل محمد» ،أو يغيرّ املوضوع بأي طريقة.
مل يكن يتح ّدث بالسوء أب ًدا عن أي شخص ،إلاّ إذا أراد اإلصالح .ال يرتدي
أب ًدا ثيابًا ض ّيقة أو أكاممها قصرية.
كان يُشغل نفسه بأعامل صعبة ،وحني نسأله عن السبب كان يجيب:
«هذه األمور رضورية لنفس اإلنسان».
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روى لنا «جعفر جنكروي» هذه الحادثة قائلاً « :يف إحدى امل ّرات ،بعد
مجلس العزاء ،جلسنا وتكلمنا مع الشباب ،وكان إبراهيم يف غرفة أخرى
وح َده .حني انرصف الشباب ،جئت إىل إبراهيم الذي مل ينتبه لدخويل الغرفة.
تعجبت حني رأيته يحمل يف يده إبرة وبني الحني واآلخر يوخز وجهه وجفونه
بها .قلت له مبارشة« :ما الذي تفعله يا أخي أبرام؟».
يف تلك اللحظة ،انتبه لحضوري فقفز من مكانه وقال« :ال يشء ،ال يشء».
قلت« :أقسم بحياتك يا أبرام ،لن أتركك وشأنك .ملاذا كنت توخز وجهك
باإلبرة؟» .مت ّهل قليلاً وأجابني والعربة تخنقه« :هذا جزاء العني التي تنظر إىل
غري املحرم».
من الصفات الواضحة يف شخصية إبراهيم أنه كان يتج ّنب كث ًريا الحديث
مع النساء من غري محارمه .عندما كان يريد الكالم مع امرأة من غري املحارم
مل يكن يرفع وجهه أو ينظر إليها ،وكام كان بعض األصدقاء يقولون مامزحني:
«يعاين إبراهيم حساسي ًة من النساء» .وما أجمل ما قاله اإلمام الصادق:Q
سهام إبليس»!1
«ا َل َّنظَ ُر َسه ٌم ِمن ِ
*******
كان إبراهيم يويل اهتام ًما كب ًريا إلطعام اآلخرين وإشباعهم ،فكان يدعو
باستمرار األصدقاء إىل منزله.
يف الفرتة التي قضاها يف املنزل بسبب إصابته ،كان يوميًا يج ّهز الطعام،
وكلّام جاء صديق لعيادته ،كان يتناول الطعام معه .كان يفرح كث ًريا بهذا
العمل ،ثم يقول« :نحن وسيلة ،هذا رزقكم ،رزق املؤمنني كلّه بركة».
كان يقوم بالعمل ذاته يف مجالس العزاء والجلسات الدينية .فحني يرى
أن صاحب البيت مثلاً لديه مشكلة يف تجهيز الطعام ،يقوم هو ،من دون أي
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تكلّف ،بإحضار الطعام لكل الضيوف.
كان يقول« :يجب أن يكون مجلس اإلمام الحسني كاملاً من كل النواحي».
يف معظم ليايل الجمعة ،بعد برنامج التعبئة ،كان يج ّهز العشاء للشباب،
وبعد تناول الطعام كانوا يتوجهون بشكل جامعي إىل زيارة عبد العظيم
الحسني أو إىل مقربة «جنة الزهراء».
لن ينىس شباب التعبئة وشباب مجالس العزاء تلك الفرتة أب ًدا ،عىل الرغم
من أن ذلك الزمان الجميل مل يطل كث ًريا.
سألت إبراهيم مرةً« :من أين لك كل هذا املال؟ إن الراتب الذي تحصل
عليه من التعليم ال يتخطى األلفي تومان ،وأنت تقدم لآلخرين أضعاف
هذا املبلغ».
نظر إ ّيل وقال« :الله هو الرازق ،وأنا وسيلة .طلبت من الكريم أن ال تفرغ
جيويب من املال .وها هو ألجل عمل الخري يرسل يل من حيث ال أحتسب».
*******

حاجات الناس ونعم الله

ِ
مجموعة من أصدقاء الشهيد

كنت برفقة إبراهيم ،عائدين إىل البيت عىل الدراجة النارية من مكان بعيد
تقري ًبا ،عندما رأينا رجلاً عجوزًا يقف برفقة عائلته بجانب الطريق .أومأ لنا
بيده ،فتوقفت .سألنا عن عنوان ما ،وعندما أجبناه بدأ يشكو أوضاعه الصعبة.
ال يبدو عليه أنه متس ّول .تر ّجل إبراهيم وبدأ يبحث يف جيوبه لكنه مل يجد مالاً .
قال يل« :أمري ،هل لديك يشء» .فتّشت يف جيويب ،لكنني مل أجد شيئًا».
قال إبراهيم« :بالله عليك ،فتّش م ّرة ثانية» .ولكن عبثًا ،مل أجد أي مال
أو يشء يُنفَق يف جيويب.
اعتذرنا من ذلك الرجل العجوز ،وأكملنا طريقنا .يف مسري العودة ،حني
نظرت يف املرآة ،رأيت إبراهيم يبيك .مل يكن الطقس بار ًدا يك تنزل دموع
إبراهيم بسبب لفحة الهواء .لذلك توقفت إىل جانب الطريق وقلت له:
«عزيزي أبرام ،أنت تبيك؟».
مسح دموعه وقال« :مل نستطع مساعدة رجل محتاج».
 -لكننا مل نكن منلك شيئًا .مل نرتكب معصية.
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 أعرف ،لكن قلبي احرتق لوضعه ،مل نوفّق ملساعدته.سكت قليلاً ثم أكملنا طريقنا وكنت دائم التفكري من إبراهيم وحاله التي
ّ
أغبطه عليها.
يف اليوم التايل ،حني التقيت إبراهيم قلت له« :بعد اآلن ،لن أخرج من
البيت من دون مال أب ًدا يك ال يتكرر ما حصل البارحة».
فيام بعد ،حني كنت أفكّر يف أخالق وأعامل إبراهيم أتذكّر حديث سيد
الشهداء Qأنه قال« :ا ْعلَ ُموا أَ َّن َح َوائِ َج ال َّن ِ
اس إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن نِ َع ِم اللَّ ِه َعلَ ْي ُك ْم
فَلاَ تمَ َلُّوا ال ِّن َع َم فَتَتَ َح َّو َل إىل َغيرْ ِكُم».1
*******

يف األيام األخرية حني كان إبراهيم يتعاىف من إصابته .ات ّصل يب هاتف ًيا
وبعد السالم والسؤال عن األحوال سألني« :يا سيّد ،هل أنت بحاجة إىل
س ّيارتك اليوم؟».
 ال ،ها هي مرم ّية أمام البيت.فجاء واستعار السيارة وقال« :سأرجعها قبل العرص».
رصا ،سألته :إىل أين كنت تريد الذهاب؟
عندما أحرض الس ّيارة ع ً
 ال ،كنت أعمل عىل الخط وأنقل ركابًا.قلت له وأنا أضحك« :أنت متزح؟».
 ال أمزح .واآلن إذا كنت غري مشغول ،قم لنذهب م ًعا إىل عدد من األماكن.كنت أه ّم بالدخول إىل البيت ،عندما قال يل« :إذا كان لديك يشء لست
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بحاجة إليه أحرضه معك ،لنأخذه لعدد من األشخاص املحتاجني».
أحرضت بعض األرز والسمن ،ثم ذهبنا إىل دكانة واشرتى إبراهيم لحماً
ودجا ًجا و ...وركب السيارة وانطلقنا .عرفت من الفكّة 1التي أعطاها للبائع أنه
املال الذي جناه من عمله عىل سيّارة األجرة .ثم توجهنا إىل جنوب «طهران»
ومررنا عىل بيوت مل أكن أعرفها .كان يدق الباب ويعطيهم املشرتيات ويقول
حصتكم» .كان إبراهيم يتكلم بطريقة ال تحرج
لهم« :أتينا من الجبهة ،وهذه ّ
الشخص املقابل ومل يكن يذكر اسمه عىل اإلطالق.
فهمت بعدها أ ّن البيوت التي زرناها ،هي لعوائل بعض الشباب
املوجودين عىل املحاور .ومبا أن الرجال يف الجبهة ،كان إبراهيم يهتم بها.
ت ُذكّرين أعامل إبراهيم بحديث اإلمام الصادق
حاجة املسلم خري من سبعني طوافًا بالبيت الحرام».2

Q

«ميش املسلم يف

كان هذا الحديث نور الطريق يف حياة إبراهيم ،وكان يبذل قصارى جهده
يك يحل مشكالت الناس.
*******
يف املرحلة الثانوية ،حني كان إبراهيم يعمل يف البازار ويجني مرصوفه
بعرق جبينه ،التفت إىل أ ّن عائلة أحد الجريان األيتام تعاين من مشكلة
مادية كبرية ،وعىل الرغم من وفاة األب ،مل يكن هناك من يساعدها يف تأمني
الحاجات األساسية.
لذلك كان إبراهيم عندما يتسلّم راتبه الشهري ،يؤ ّمن حاجات تلك العائلة
من دون أن يخرب أح ًدا .كلام كان الطعام يف منزل أهله كث ًريا ،ال بد من إرسال
كمية منه إىل تلك العائلة .استمر هذا الوضع حتّى شهادة إبراهيم ،ومل يكن
 -1ورقة النقود.
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أحد يعرف باألمر إلاّ والدته.
جاء إليه رجل كان يعمل سابقًا يف تقديم الشاي والقهوة يف إحدى
املؤسسات ،وطلب منه مساعدة مالية ألنه فقد عمله .بدل تقديم املال له،
راجع إبراهيم عد ًدا من األصدقاء ووجد له عملاً مناسبًا .كان يقوم بكثري من
األعامل املشابهة .من جهة أخرى ،كان يبادر ،مبا يستطيع ،إىل قضاء حوائج
الناس .وإن مل يحل املشكلة مبارشة يلجأ إىل أصدقائه ملساعدته .لكنه كان
يراعي نقطة مهمة ج ًّدا وهي عدم تعويد الناس عىل التس ّول .كان إبراهيم
يك ّرر دو ًما ألصدقائه« :عليكم أن تحلّوا مشكلة املحتاج ،قبل أن يأيت هو
إليكم» .لذلك كان دو ًما يبادر إىل مساعدة أصدقائه الذين يعانون من مشاكل،
أو الذين يظن أن لديهم مشكلة ،برسيّة ومن دون أن يعرف أحد .ثم يقول
لهم« :أنا لست بحاجة إىل هذا املال حال ًيا ،أقرضكم إياه إىل أن تستطيعوا
إرجاعه .هذا املال هو القرض الحسن».
مع أن الجميع كان يدرك أن هذا املال لن يُعا َد أب ًدا ،لكن إبراهيم أيضً ا
مل يكن يعتمد عليه مطلقًا .كان إبراهيم يويل ماء وجه الناس عناية خاصة،
لذلك كان يتعاطى بطريقة بحيث ال يشعر الطرف املقابل بأي إحراج.
*******
يويص العلامء الكبار بالسعي لحل مشكالت الناس إذا أراد اإلنسان أن
حل كثري من املشاكل.
تحل مشكلته .كام يوصون بإطعام الناس لتُ ّ
قبل غروب أحد أيام شهر رمضان املبارك ،وصل إبراهيم إىل البيت ،أخذ
طنجرة ثم توجه إىل مطعم «الكوارع» .تبعته وأنا أقول« :الكوارع ،ما ألذه
من إفطار» .أجابني« :صحيح ،ولكني ال أشرتيها يل» .ثم اشرتى كمية من
الكوارع الكاملة وعد ًدا من أرغفة خبز «السنكك» .1حني خرج من املطعم،

 -1مخبوز عىل الحجارة الساخنة.
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وصل «إيرج» عىل دراجته النارية .ركب إبراهيم خلفه وودعني وانطلقا م ًعا.
قلت يف نفيس :ال بد أنه سيتناول اإلفطار مع بعض األصدقاء .وقد انزعجت
ألنه مل يد ُعني إىل الذهاب معهم .لكن يف اليوم التايل ،سألت إيرج« :إىل أين
ذهبتام ليلة البارحة؟».
قال« :خلف حديقة « 40تن» ،قصدنا بيتًا يف نهاية الزقاق ،قرعنا الباب
وأعطيناهم «الكوارع» .شكر األطفال والرجل العجوز الساكنون ذلك البيت،
إبراهيم كث ًريا .كانوا يعرفونه جي ًدا .إنها عائلة فقرية ج ًّدا .ثم أوصلت إبراهيم
إىل البيت وذهبت».
*******
كان قد م ّر عىل شهادة إبراهيم ست وعرشون سنة ،عندما شاهدته
يف عامل الرؤيا يقود آلية عسكرية وقد جاء إىل «طهران» .لشدة شوقي ،مل
أعرف ماذا أفعل .كان وجهه يش ّع نو ًرا .ركضت إليه واحتضنته .كنت أرصخ
من شدة فرحي وأقول« :يا شباب تعالوا ،لقد عاد الس ّيد أبرام» .مل أتوقف
عن الرصاخ.
قال إبراهيم« :هيا اركب ،فلدينا كثري من العمل» .تو ّجهنا م ًعا إىل أحد
األبنية العالية قيد اإلنشاء .اقرتب املهندسون وصاحب املبنى وسلّموا عىل
إبراهيم .كان الجميع يعرفه ج ّي ًدا .و ّجه إبراهيم كالمه إىل صاحب املبنى
وقال له« :أتيت يك أوصيك بالس ّيد ،س ّجل إحدى شقق هذا املبنى باسمه».
ثم أشار إىل أحد الواقفني بعي ًدا.
قال صاحب املبنى« :يا سيد إبراهيم ،هذا الرجل ال مال لديه وال يستطيع
أن يؤ ّمن قرضً ا ،كيف أعطيه شقّة» .فأكملت أنا كالم الرجل وقلت« :يا سيد
أبرام ،لقد ولىّ زمن هذه األعامل ،وجاء زمن املال» .نظر إ ّيل إبراهيم نظرة
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عميقة وقال« :لقد عدت ألحل مشاكل عدد من األشخاص مثل هذا الرجل،
وإلاّ ما نفع عوديت؟».
ثم تو ّجه نحو الس ّيارة .ذهبت معه أيضً ا ،وإذا يب أستيقظ عىل صوت
هاتفي الخلوي.
*******

اخلُمس

مصطفى هرندي
من العلامء الكبار الذين كان إبراهيم يك ّن لهم محبة خاصة ،املرحوم
الشيخ «هرندي» .كان هذا العامل يعمل يف بيع األقمشة ،بالطبع يف غري أوقات
الصالة.
يف أواخر صيف العام 1982م ،رافقت إبراهيم إىل دكان الشيخ ،واشرتى
قامشً ا لخياطة قميصني .بعد أسبوعني ،جاء إبراهيم إىل املسجد وقت الصالة،
ثم ذهب إىل الشيخ ،فأرسعت ألرى ماذا يحصل .كان إبراهيم مشغولاً
بحساباته املالية السنوية وما يرتتب عليه من خمس .مبا أنني كنت أعرف
أن إبراهيم ال يرتك أي مال له ،تع ّجبتُ :خمس أي مال سيدفع؟ قام الشيخ
بحساب خمس إبراهيم وقال له« :يتو ّجب عليك دفع  400تومان» .ثم أكمل:
«لكن طاملا لدي إجازة من العلامء وانطالقًا من معرفتي بك ،فأنت مسامح
بهذا املال» .لك ّن إبراهيم أرص عىل دفع املال .ودفعه بالفعل.
ذكّرين عمل إبراهيم هذا بحديث لإلمام الصادق؛ إذ يقولَ « :من َمن َع حقّا
للّه أنفق يف باطلٍ مثلیه».1
بعد الصالة ،ذهبنا إىل دكان الشيخ ،وطلب إبراهيم منه قامشً ا لقميصني
 -1الوايف ،الفيض الكاشاين ،ج  ،10ص .42
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بني ،منذ مدة قصرية ،اشرتيت
كاملرة السابقة .نظر إليه الشيخ وقال« :يا ّ
قامشً ا وأنت تعرف أ ّن هذا القامش حكومي ،ال يُسمح لنا أن نبيعه كيفام
يريد الزبون» .مل يقل إبراهيم شيئًا ،لكنني ومبا أنني أعرف ما القضية،
أوضحت للشيخ أن إبراهيم قد أهدى القميصني السابقني .هناك شباب يف
ُ
الـ«روزخانه» يرتدون قمصانًا بأكامم قصرية ووضعهم املايل س ّيئ ،فأهدى
إبراهيم القميصني لهم .كان الشيخ يستمع يل بتعجب .نظر إىل إبراهيم
سأقص هذا القامش لك ،وال يحق لك إهداؤه
بتأ ّمل وقال له« :هذه املرة
ّ
ألحدِ .
أرسل كل من يحتاج إىل قميص إىل هنا».
*******

حنبك
حنن ُّ

جواد مجليس
يف خريف العام 1982م ،1توجهنا مرة ثانية نحو الجبهة .كان حديث
بالسيدة الزهراء .Oحيثام ذهبنا ،نسمع كال ًما عن
توسل إبراهيم ّ
الجميعّ ،
إبراهيم .كان كثري من الشباب ينقلون بطوالته وقصصه يف العمليات والتي
بالسيدة الزهراء.O
توسله ّ
كانت بسبب ّ
ذهبنا إىل منطقة «سومار» وكلام وصلنا إىل نقطة معينة أو إىل خندق
ما ،كان الشباب يطلبون من إبراهيم أن يلطم لطمية تتعلق بالسيدة
الزهراء .Oيف إحدى الليايل ،ويف جمعٍ من شباب إحدى الكتائب ،بدأ
إبراهيم باللطم وبالكالم عن السيدة الزهراء .Qولكن بسبب التعب
الشديد وكرثة قراءة املجالس واللطم ،كان صوت إبراهيم مبحو ًحا .بعد
انتهاء املجلس ،قال بعض الشباب من أصدقاء إبراهيم كال ًما مامزحني ،لكنه
أغضبه كث ًريا .استاء إبراهيم وقال« :أنا لست مهماًّ  ،لكنهم يسخرون من
مجالس السيدة الزهراء ،لذلك لن أقرأ مجالس بعد اآلن» .حاولت كث ًريا
وقلت له« :ال تأخذ كالمهم عىل محمل الجد يا إبراهيم» .لكن ال فائدة.
حني عدنا يف املساء إىل املقر ،أقسم قائلاً « :لن أقرأ مجالس العزاء بعد اآلن».
مننا قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ،والتعب قد أردانا.
1361- 1هـ.ش.
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عيني بصعوبة ،ورأيت وجه إبراهيم
استيقظت عىل أحدهم يهزين .فتحت ّ
النوراين فوقي وهو يقول يل« :استيقظ ،إنه وقت األذان» .قلت يف نفيس« :يا
إلهي ،وكأنه ال يعرف معنى التعب» .كنت أعرف بالطبع أنّه مهام تأ ّخر يف
السهر ،سيستيقظ قبل األذان ليصيل.
نادى إبراهيم بقية الشباب وأذّن ثم صلىّ بهم جامعة .بعد الصالة
والتسبيحات ،بدأ إبراهيم بقراءة الدعاء ثم قرأ مجلس السيدة الزهراء.Q
أث ّرت األشعار الجميلة التي قرأها إبراهيم يف الشباب ،فسالت دموعهم
بحرارة .لكنني ومبا أنني سمعت ق ََسم إبراهيم الليلة املاضية ،تعجبت كث ًريا
لكن مل أقل شيئًا.
بعد تناول الفطور ،توجهنا مع الشباب إىل «سومار» .كنت طيلة الطريق
أفكر يف أفعال إبراهيم املستغربة .فجأ ًة نظر إ ّيل نظرة ذات مغزى وقال:
تريد أن تعرف ملاذا قرأت مجلس عزاء عىل الرغم من قسمي البارحة؟
أقسمت البارحة عىل...
نعم ،طب ًعا ،لقد
َ
قطع كالمي قائلاً « :ما سأقوله لك اآلن ،ال تتف ّوه به ألحد طاملا أنا عىل قيد
الحياة» .ثم أكمل« :مل أستطع النوم بسهولة ليلة البارحة ،ولكن بعد منتصف
الليل غفوت قليلاً  ،فرأيت السيدة الزهراء Qيف منامي .قالت يل« :ال تقل
مجلسا ،اقرأ له».
لن أقرأ مجالس العزاء ،نحن نحبك ،كلام طلب منك أحد
ً
مل يسمح لنا البكاء بإكامل الحديث .بعدها ،بالطبع مل يتوقف إبراهيم
عن قراءة مجالس العزاء.
*******

عمليات زين العابدين

Q

جواد مجليس
كنا يف أواخر شهر ترشين الثاين عام 1982م .1أينام ذهب إبراهيم ،استقبله
الجميع بحرارة وشوق .لقد سمع معظم القادة عن شجاعة إبراهيم وإقدامه.
يف إحدى املرات ،جاء إىل كتيبتنا .تكلمنا م ًعا ،وطال حديثنا .استعد الشباب
للذهاب ،بينام عدت أنا وسألني قائدي :أين كنت؟
 لقد جاء أحد أصدقايئ لرياين .وها هو يرحل يف تلك السيارة.نظر إ ّيل وسأل :ما اسمه؟
 -إبراهيم هادي.

 إبراهيم! ذاك الذي يتكلمون عنه؟ نعم ،و َمل تسأل؟أضاف وهو ينظر إىل السيارة التي تبتعد« :إنه من القدامى يف هذه الحرب،
من أين تعرفه؟» ،فأجبته بافتخار خاص« :حس ًنا ،هو من شباب ح ّينا».
 -1آذر ماه 1361ه.ش.
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سكت لحظات ثم أضاف« :اطلب منه الحضور إىل املقر ،ليتكلم مع
الشباب».
قلت له بنوع من الغرور« :إنه مشغول كث ًريا ،لكنني سأتكلم معه ونرى
ما الذي يحصل».
يف اليوم التايل ،ذهبت إىل مقر املعلومات والعمليات للقاء إبراهيم .بعد
السالم والكالم ،قال يل« :ما رأيك يف أن أوصلك إىل املقر وأتكلم مع قائدك؟».
ذهبنا يف سيارة تويوتا إىل مق ّر الكتيبة .يف الطريق ،وصلنا إىل جدول ماء كبري،
كلام أردنا عبوره ،كانت السيارة تعلق .قلت« :عزيزي إبراهيم ،لنذهب من
الطريق يف األعىل وإلاّ سنعلق».
لدي وقت ،سأم ّر من هنا.
 -ليس ّ

 -ال رضورة إليصايل ،أشكرك وسأتابع الطريق وحدي.

ابق مكانك ،أريد أن أقابل قائدك.
 َثم انطلق .قلت يف نفيس« :كيف يريد أن يعرب كل هذا املاء؟» ضحكت
رسي وقلت« :يا ليته يعلق هنا ،ألشمت به قليلاً » .لك ّنه نادى بأعىل صوته:
يف ّ
الله أكرب ،ثم قال بسم الله ،ثم عىل الدرجة األوىل للرسعة ،وصلنا إىل الجهة
األخرى .قال« :ما زلنا ال نعرف قوة الله أكرب ،لو عرفناها ل ُحلّت كثري من
مشاكلنا».
*******
استع ّدت الكتيبة بشكل كامل للبدء بالعمليات الجديدة ،وها نحن
ننطلق باتجاه «سومار» .وقفت عىل مفرتق الطرق األول ،قال يل إبراهيم:
«سأكون عندكم قبل غروب الشمس» .وها أنا بانتظاره .كانت كتيبتنا تتحرك
باستمرار ،وكنت بني الحني واآلخر أنظر إىل آخر الطريق ،إىل أن الح وجه
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إبراهيم الجميل من بعيد.
كان يحرض دو ًما ببنطاله الكردي ومن دون سالح .لكن يف هذه امل ّرة،
وعىل خالف املرات السابقة ،كان يرتدي ب ّزة عسكرية ويحمل سال ًحا فرديًّا.
اقرتبت منه وقلت« :وتحمل سال ًحا يا إبراهيم؟».

ابتسم وقال« :إن إطاعة األمر واجب .أمرين قائدنا بذلك ،فها أنا عىل
هذه الحال».
 هل تسمح يل بأن أبقى مع مجموعتكم؟ابق مع مجموعتكم وسأتحرك خلفكم ،سرنى بعضنا بعضً ا بالطبع.
 الَ ،مشينا كيلومرتات ع ّدة ،ووصلنا تحت جناح الظالم إىل منطقة األعداء .أنا
رامي «آر يب جي» ،ولذلك كنت يف املقدمة مع قائد الكتيبة .كانت األحوال
سيئة وكنت قلقًا .سكو ٌن عجيب يسيطر عىل املنطقة .ك ّنا منر عرب شيار ضيق
بانحدار بسيط ونصعد باتجاه القمة .كانت الخنادق العراقية تبدو واضحة
ج ًّدا من األعىل ،حيث كان املطلوب مني أن أرمي هذه الخنادق ما إن أصل.
جلت بنظري عىل املشهد؛ كانت الخنادق متتد حول سفح التلة وتصل
إىل القمة .كان العراقيون يتوقعون قدومنا من هذا الشيار .حبست أنفايس
ومشيت بطريقة يك ال يُسمع أي صوت ،وكان البقية مثيل .انحبست األنفاس
يف الصدور.
مل نكن قد وصلنا إىل التلة بعد ،عندما أطلقت قنبلة مضيئة ،فأيضء
املكان فوق رؤوسنا ،ثم أمطرت علينا قذائف ورصاص من ثالث جهات.
انبطحنا جمي ًعا أرضً ا ،حيث ك ّنا تحدي ًدا يف مرمى األعداء ،تسقط علينا يف كل
لحظة قنبلة أو رصاصة ،فارتفع صوت أنني الشباب الجرحى.
تنشق األرض
مل يكن مبقدوري القيام بأي عمل يف تلك العتمة .متنيت لو ّ
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وأختفي داخلها .رأيت املوت أمامي .يف هذه األوضاع ،اقرتب مني شخص
يزحف عىل األرض ،وسحب قدمي .حني رفعت رأيس قليلاً  ،مل أص ّدق ما
رأيت :إنه وجه إبراهيم النوراين.
قال يل فجأةً« :هذا أنت؟» ،ثم أخذ مني الـ«آر يب جي» وتقدم إىل األمام.
وقف ونادى بأعىل صوته« :يا شيعة أمري املؤمنني ،انهضوا! يد موالنا تحمينا».
ثم بنداء الله أكرب ،رمى الـ«آر يب جي» ،وانهدمت الدشمة التي كانت أمامنا.
إنها النقطة التي انطلق منها أكرب عدد من الرصاص والقنابل علينا.
ارتفعت معنويات الشباب .ناديت عندها «الله أكرب» ،فوقفوا من بعدي،
وبدأوا بإطالق النار .الذ أغلب الجنود العراقيني بالفرار .بعد لحظات ،رأيت
إبراهيم يقف عىل قمة التلة!
متّت السيطرة عىل هذه التلة العراقية برسعة ،أرسنا عد ًدا من قوات
العدو ،وأكملنا تقدمنا .كنت مع قائد الكتيبة يف املقدمة أيضً ا ،كنت أقول يف
نفيس :ال أستغرب بعد اآلن ،ملاذا يحب الشباب أن يكونوا مع إبراهيم خالل
العمليات .ما أشجعه!
يف منتصف الليل ،التقيت إبراهيم مرة ثانية .قال« :هل رأيت لطف املوىل
وعنايته .كان األمر يحتاج إىل «الله أكرب» واحدة ليف ّر األعداء».
*******
انتهت العمليات يف محورنا ،وعادت الكتائب كلها إىل الخلف .لكن بعض
الكتائب تركت عد ًدا من جرحاها وشهدائها يف أرض املعركة .عندما كان
إبراهيم يتكلم مع مسؤوليها ،رصخ غاضبًا بصوت عال ،ومل أكن قد رأيت
غضبه من قبل.
قال ألحدهم« :حني أردتم العودة ومعكم الدعم والذخائر ،ملاذا مل تفكروا
يف شبابكم؟ ملاذا تركتم الجرحى هناك؟ ملاذا؟».
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نسق مع مسؤول املحور الذي كان من أصدقائه ،فتسلّل مع «جواد
ّ
أفراسيايب» وعدد من الشباب إىل عمق منطقة األعداء ،ونقلوا الجرحى
وبعض الشهداء خالل ليا ٍل إىل الخلف .بسبب وضع املنطقة الحساس ،مل
يستطع األعداء أن يط ّهروا محيطها بشكل جيد.
متكّن إبراهيم و«جواد» ،حتّى الليلة العارشة من كانون األول ،من إخراج
واحد وستني جري ًحا ،وتسعة شهداء من منطقة األعداء .كام إنهم سحبوا
جثامن أحد الشهداء من مسافة تبعد عرشة أمتار عن دشمة العراقيني
ونقلوه بدقة كبرية إىل الخلف.
بعد هذه العمليات ،مرض إبراهيم قليلاً  .عدنا م ًعا إىل «طهران »،حيث
بقي أسابيع ،تابع خاللها نشاطه الثقايف والديني.
*******

األيام األخرية

عيل صادقي ،عيل مقدم
كنا يف األسبوع الثالث من كانون األول .عدت مع إبراهيم إىل «طهران»،
وكان مرسو ًرا ج ًّدا عىل الرغم من تعبه الشديد .كان يقول« :مل يبق أي جريح
أو شهيد يف أرض العدو» ،ثم أضاف« :يف هذه الليلة ،ما أكرث العيون املنتظرة
التي أسعدناها! كلام ذهبت أم أحد الشهداء الذين أحرضناهم إىل قرب ابنها
الشهيد سيصل الثواب إلينا أيضً ا».
عندها استغللت الفرصة وقلت له« :إبراهيم ،إذًا ملاذا تدعو الله أن تبقى
مجهولاً بعد شهادتك؟».
مل يكن يتوقع هذا السؤال .سكت لحظ ًة ثم أجابني« :لقد تكلمت مع
أمي ووضعتها يف الجو ،قلت لها ألاّ تنتظرين .كام طلبت منها أن تدعو يل أن
أستشهد وأبقى مجهولاً » ،لك ّنه مل يعطني إجابة شافية.
بقيت مع إبراهيم يف «طهران» ألسابيع .بعد انتهاء العمليات وبسبب
مرضه ،كان الشباب يجتمعون عنده كل ليلة .أينام يكون إبراهيم ،يجتمع
شباب الجبهة والشباب املتديّنون حوله.
*******
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كنا يف أواخر شهر كانون األول ،تغيرّ ت أحوال إبراهيم كث ًريا ،قلّل كث ًريا من
كالمه الشعبي ونكاته املضحكة .كان معظم الشباب ينادونه بالشيخ إبراهيم.
عىل الرغم من أنه قصرّ لحيته ،إلاّ أن وجهه ما زال يشع نو ًرا كالسابق.
معنى آخر عند إبراهيم.
كان ألمنية الشهادة التي يتمناها كل الشبابً ،
ك ّنا نسري يف الليل م ًعا .سألته« :أنت تتمنى الشهادة ،صحيح؟».
ابتسم .وبعد لحظات من السكوت قال« :إن الشهادة هي ذ ّر ٌة مماّ
أمتناه .أريد ألاّ يبقى يشء من جسمي ،مثل سيدي الحسني Qالذي بقي
من دون كفن وأقطّع قطعة قطعة مثله .ال أريد أن يعود جثامين .أمتنى أن
أبقى مجهولاً ».
كنت قد سمعت منه سبب أمنيته هذه ،حني قال :أل ّن أم السادات
فاطمة Oال قرب لها .ال أريد أن يكون يل قرب.
ثم ذهبنا بعدها إىل الـ«زورخانه» ،ودعا كل الشباب إىل تناول الغداء.
توجهنا ظهرية اليوم التايل إىل منزلهم حيث أقيمت صالة الجامعة قبل الغداء
ودفعنا إبراهيم إلمامة الصالة .كان بحال مختلفة أثناء الصالة ،وكأنه مل يكن
يف هذه الدنيا ،كان وجوده كله يسري يف امللكوت.
بعد الصالة ،قرأ بصوته الجميل دعاء الفرج .قال يل أحد الشباب يومها:
«صار إبراهيم عجيبًا ج ًّدا ،مل أره من قبل يبيك بهذه الطريقة خالل الصالة».
يف مجالس العزاء ،كان إبراهيم يتوسل بالصديقة الطاهرة ،Qثم يكمل
قائلاً « :لنتذكّر كل الشهداء املجهولني الذين هم كأ ّم السادات ال قرب لهم» .يف
املجالس كان يذكر دامئًا الجبهات واملجاهدين.
*******

األيام األخيرة
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كنا يف أوائل شهر شباط ،الساعة التاسعة مساء ،سمعت أحدهم ينادي:
«يا حاج عيل ،هل أنت يف البيت؟» ،اقرتبت من النافذة ،رأيت إبراهيم
و«عيل نرص الله» عىل الدراجة النارية أمام البيت ،فتو ّجهت إىل املدخل.
بفرح كبري ،احتضنت إبراهيم وعيل وق ّبلتهام ،ثم دخلنا البيت .كان
الطقس بار ًدا ج ًّدا ،وكنت حينها وحدي .سألتهم« :هل تتناولون العشاء؟»،
فأجاب إبراهيم« :ال ،ال تُت ِعب نفسك».
قلت له« :ال تجامل ،سأقيل بيضً ا» .ثم حضرّ ت عشاء بسيطًا ،وقلت لهم:
«عائلتي وأوالدي ليسوا يف البيت الليلة ،إذا مل يكن لديكام عمل ابقيا هنا،
والكريس 1جاهزة» .فوافق إبراهيم.
قلت له مامز ًحا« :أخي أبرام ،يف هذا الربد القارس ،كيف ترتدي هذا
الرشوال الكردي الخفيف؟ ألاّ تشعر بالربد؟».
ضحك هو أيضً ا وأجابني« :ال تقلق ،أنا أرتدي أربعة .ثم خلع ثالثة منها
وجلس تحت الكريس».
أكملت حديثي مع «عيل» .ومل أعرف إن كان إبراهيم قد غفا أم ال،
لك ّنه فجأة قفز من مكانه ،ونظر إ ّيل قائلاً « :يا حاج «عيل» .أقسم لك بحيايت
أصدقني القول! هل تظهر مالمح الشهادة عىل وجهي؟».
مل أتوقع هذا السؤال .نظرت إىل وجه إبراهيم ،ثم أجبته بهدوء« :إن حالة
بعض الشباب قبل شهادتهم تصبح عجيبة .لكن أنت يا عزيزي أبرام ،لديك
هذه الحال العجيبة دامئًا».
 -1نوع من املواقد اإليرانية التي تش��به الطاولة ،توضع يف وس��ط الغرفة وتغطى بقامش سميك ،ويجلس الناس
حولها ،وميدون أقدامهم تحت الغطاء طلبًا للتدفئة.
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ساد الصمت يف الغرفة .وقف إبراهيم وقال لـ«عيل»« :هيا ،قف .يجب
أن نذهب برسعة» .سألته بتعجب« :إبراهيم ،إىل أين؟!».
أجابني« :علينا الذهاب إىل املسجد برسعة» .وارتدى رساويله الكردية
وخرج.
*******

ّ
«فكة» الميعاد األخري

عيل نرص الله
وصلنا إىل املسجد عند منتصف الليل .و ّدع الشباب ،ثم ذهب إىل البيت.
و ّدع أمه وطلب منها راج ًيا أن تدعو له .يف الصباح الباكر ،انطلقنا نحو
الجبهة .كان قليل الكالم ومشغولاً أكرث بالذكر أو بالقرآن.
وصلنا إىل مخيم الفرقة يف شامل فكّة ،حيث كانت الكتائب مشغولة
بالقيام مبناورات استعدا ًدا للعمليات .فرح الشباب كث ًريا لسامعهم خرب عودة
إبراهيم وجاؤوا جمي ًعا للرتحيب به .مل تكن تخلو الخيمة لحظ ًة منهم.
جاء الحاج «حسني» أيضً ا الذي فرح كث ًريا برؤيته إبراهيم .بعد السالم
والسؤال عن األحوال استفرس إبراهيم« :يا حاج «حسني» ،كل الشباب يف
حال نشاط ،ما الخرب؟» .أجابه الحاج« :سنتحرك غ ًدا ألجل العمليات ،سنسعد
كث ًريا مبرافقتك لنا».
أكمل الحاج« :يف هذه العمليات علينا تقسيم شباب املعلومات بني
الكتائب .يف كل كتيبة ،يجب أن يحرض مسؤوالن من شباب املعلومات
والعمليات» .ثم وضع الئحة أمام إبراهيم وقال« :ما رأيك بهؤالء الشباب؟».
نظر إبراهيم إىل الالئحة وصار يعطي رأيه يف كل واحد منهم .ثم سأل:
«حس ًنا يا حاج ،ما وضع توزيع القوات؟».
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وكل فيلق يتشكّل من ثالث فرق.
«قسمنا القوات إىل فيالقّ ،
أجابه الحاجّ :
تسلّم الحاج «همت» مسؤولية الفيلق الحادي عرش «القدر» .كانت فرقة
«الرسول» تحت إمرة هذا الفيلق وقد أوكلوا إلينا مهمة املعلومات فيه».
وقص شعره ،فغدا وجهه
عرص ذلك اليوم ،ح ّنى إبراهيم لحيته ورتبها ّ
الجميل ملكوتيًا أكرث من ذي قبل.

عند الغروب ،قصدنا إحدى نقاط الرصد .كان يستطلع منطقة العمليات
مبنظار خاص ،ويكتب بعض املالحظات عىل ورقة.
جاء عدد من الشباب إىل هذه النقطة وهم يقولون« :هيا هيا نريد أن
نشاهد املنظر هنا» .انزعج إبراهيم وهو يقول« :وهل يوجد سينام هنا؟
علينا أن نخطّط للغد ونح ّدد املسري الذي يجب أن نسلكه».

ترك املكان هناك وهو غاضب .قال يل« :أنا لست مرتا ًحا ج ًّدا» ،فقلت له:
«ال تقلق ،سيكون األمر عىل ما يرام».
تو ّجه نحو أحد قادة «فيلق القدر» وقال له« :يا حاج ،إن حال هذه
املنطقة غري عادية ،أرضها رملية وناعمة ،وستكون حركة الشباب فيها صعبة
ج ًّدا .كام إ ّن العراقيني قد مألوها باملوانع والعراقيل .برأيك ،هل ستنجح هذه
العمليات؟».
أجابه القائد« :عزيزي أبرام ،هذا أمر القيادة .وكام يقول اإلمام :نحن
مأمورون بالقيام بالتكليف ،والنتيجة بيد الله».
*******
كل من الكتائب الـ 11يف
يف عرص اليوم التايل ،تج ّهز الشباب .تسلّمت ٌّ
فرقة « 27محمد رسول الله» حصتها من الذخائر واملؤونة .واستع ّد الكل
للتح ّرك نحو «فكة».
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من بعيد ،الح يل وجه إبراهيم .ارتجف قلبي .كان وجهه يشع نو ًرا ،أكرث
ملكوتية وأكرث بياضً ا من العادة .كان يضع الكوفية العربية ويرتدي معطفًا
جميلاً  .اقرتب م ّنا وسلم عىل الجميع فر ًدا فر ًدا.
نح ّيته جان ًبا وقلت له« :أخي أبرام ،لقد رصتَ نوران ًيا ج ًّدا».

تنفّس بعمق ،ثم قال يل بحرسة« :حني استشهد الشهيد بهشتي حزنت
كث ًريا ،لكنني قلت يف نفيس هنيئًا له ،خسارة أن ميوت ميتة طبيعية .وقد رحل
«أصغر وصايل»« ،عيل قرباين»« ،قاسم تشكري» وكثري من األصدقاء ،لدرجة
صار أصدقاؤنا يف مقربة «بهشت زهراء» أكرث منهم يف «طهران»!».
سكت قليلاً ثم أكمل« :وها هي «خرمشهر» قد تح ّررت .أنا خائف من
أن تنتهي الحرب ونخرس فرصة الشهادة .عىل كل حال التوكّل عىل الله» .ثم
نفسا عميقًا وقال« :أمتنى أن أستشهد ولكنني أريد أجمل شهادة».
تنفّس ً
نظرت إليه بتع ّجب .كانت قطرات الدمع تسيل من عينيه ،ثم أكمل« :أن
تبقى يف مكان حيث ال يصل إليك أحد ،ال يعرفك أحد .أنت واإلمام،Q
يحرض عند جسدك ،يأخذ برأسك ويتكفّل بك .هذه هي الشهادة األجمل».
قلت له« :بالله عليك يا أخي أبرام ،ال تقل هذا الكالم» ،ثم غيرّ ت الحديث،
قلت له« :تعال نذهب مع القادة يف املقدمة ،هكذا أفضل ،نق ّدم املساعدة
حني يستلزم األمر».
ال .أريد أن أكون مع شباب التعبئة.
ثم تح ّركنا .وتقدمنا باتجاه الكتائب التي ستقتحم يف املقدمة .كانوا
يضعون اللمسات األخرية عىل التقسيامت العسكرية ،حني سألته« :أخي
أبرام ،ما الذخائر التي تريدين أن أعطيك إياها؟» ،أجابني« :فقط قنبلتان
يدويتان ،وإذا احتجنا إىل أسلحة نأخذها من العراقيني».
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كان الحاج «حسني» ال مييل نظره عن إبراهيم .تو ّجهنا نحوه وهو
كاملسحور .فجأة ،ومن دون أي مقدمات احتضنا بعضهام بعضً ا واستم ّرا عىل
هذه الحال لحظات ،وكأنهام يشعران أنه اللقاء األخري .ثم خلع إبراهيم
ساعته من يده وقال« :خذ يا حاج «حسني» ،هذه الساعة تذكار لك».
فاضت عينا الحاج «حسني» من الدموع ،ثم قال« :ال يا عزيزي أبرام ،قد
تحتاج إليها .أجابه إبراهيم بهدوء خاص« :ال ،ال حاجة يل بها».
تب ّدل وضع الحاج برسعة .غيرّ املوضوع وقال له« :يا أخي أبرام ،يوجد
طريقان للعبور .سيعرب شباب التعبئة من الطريق األول ،بينام يعرب القادة
وشباب املعلومات من الطريق الثاين .تعال معنا».
 سأذهب من الطريق األول ،مع شباب التعبئة .هل توجد مشكلة يفذلك؟».
 ال ،عىل راحتك.تح ّرر إبراهيم من آخر التعلقات املادية ،ثم ذهب إىل شباب الكتيبة
الذين سيقتحمون الخطوط األمامية وجلس بالقرب منهم.
*******

عملية «والفجر التمهيدية »

عيل نرص الله
«كميل» و «حنظلة» هام الكتيبتان اللتان ستقتحامن الخطوط األمامية.
جاء أحد قادة الفرقة وبدأ يتكلم مع الشباب قائلاً :
أيّها اإلخوة ،سنتوجه الليلة إىل «فكة» يف عمليات «والفجر» .لقد حفر
العدو ثالث قنوات كبرية مبوازاة الحدود ليمنعكم من العبور ،ونصب حواجز
أخرى ملنعكم من التق ّدم ،لكن إن شاء الله بعد عبوركم هذه القنوات
والحواجز ،سنبدأ العمليات.
بعد متركزكم يف جوار النقاط الحدودية «طاووسيه» و«رشيديه» تكون
املرحلة األوىل قد متّت .بعدها ستمر بالقرب منكم قوات فرقة «سيّد
الشهداء» الجديدة ،وألجل إكامل املهمة سيتوجهون نحو مدينة «العامرة»
العراقية ،وإن شاء الله سيكون النرص من نصيبكم.
أخذ يرشح كيفية العمل واملوانع واملعابر ،ثم قال« :إن طريقكم ضيقة
متر بني حقول ألغام .إن شاء الله ،ستصلون أنتم  -ثالمثئة مقاتل  -بعد فتحكم
الحدود الجنوبية إىل األهداف املنشودة».
بعد انتهاء كالمه ،بدأ إبراهيم مبارشة بقراءة مجلس عزاء ،لكن ليس كام
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يقرأ دو ًما .امتزجت قراءته بغربة كبرية ومل يتوقف عن ذرف الدموع ،ثم بدأ
باللطم .كانت املرة األوىل التي أسمع فيها هذا البيت الجميل( :ترجمة البيت)
يا وييل من قلب زينب كيف تق ّرح قلب زينب

كان الشباب ير ّددون معه وهم يلطمون ،ثم قرأ مجلس عزاء حول أرس
السيدة زينب ،Oوشهداء كربالء .بعدها قال« :يا شباب ،يف هذه الليلة،
إ ّما إنّكم ستلتقون بالحبيب أو إ ّن عليكم تح ّمل عذابات األرس مثل عمة
السادات .ويف كلتا الحالتني عليكم املقاومة ببطولة».1
بعد مجلس العزاء ،وقف الشباب ووجوههم غارقة يف الدموع ،وصلّينا
املغرب والعشاء .بعد أن عاد إلينا إبراهيم ،كنت أرافقه كظلّه ،ال أفارقه لحظة.
حملت معه أحد الجسور املتنقلة الثقيلة وتح ّركنا جمي ًعا.
كان التنقل عىل أرض «فكّة» الرملية صع ًبا ومتع ًبا ج ًّدا ،خاص ًة مع أوزان
الذخائر التي كان يحملها كل فرد منا والتي تتجاوز العرشين كيلوغرا ًما .مضافًا
رسا خشب ًيا كالتابوت عىل رؤوسنا .كنا مييش
إىل أين وإبراهيم كنا نحمل ج ً
بعضنا خلف بعض يف خط واحد يف مم ّر ت ّم استحداثه بني حقول األلغام.
مشينا ما يقارب اثني عرش كيلوم ًرتا .وصلنا إىل القناة األوىل يف جنوب
فكة .مل يبق رمق يف الشباب ليساعدهم عىل الحركة .كانت الساعة التاسعة
والنصف ،وكنا يف السابع من شباط .عربنا القنوات عىل الجسور املتحركة
والسالمل التي كنا نحملها والتي وضعناها عىل عرض القناة .يلف سكون
عجيب املنطقة .مل يكن العراقيون يطلقون أي رصاصة .بعد ربع ساعة وصلنا
إىل القناة الثانية ،وأخربنا القيادة بهذا األمر عرب الالسليك .مرت دقائق قليلة
وها نحن نصل إىل القناة الثالثة .كان إبراهيم مشغولاً طيلة الوقت ،يساعد
 -1املده��ش هن��ا ،أ ّن جميع أفراد كتيبتي حنظلة وكميل الذين قرأ لهم إبراهيم مجلس العزاء ،قد غدوا جمي ًعا
إما شهداء وإ ّما أرسى.
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الشباب عىل قطع القناة الثانية ،ينتبه لهم كث ًريا؛ ألن املكان حول القنوات
ميلء باأللغام والحواجز.
الوصول إىل القناة الثالثة ،معناه التمركز بالقرب من النقاط الحدودية
للعراقيني ،وبالتايل بدء العمليات .لكن قائد الكتيبة أوقف الشباب ،وقال:
«وفق الخريطة ،كان علينا امليش أكرث ،لكن األمر الغريب أننا وصلنا باك ًرا ،وال
خرب عن الحواجز والنقاط الحدودية! لقد عرب معظم الشباب تقريبًا القناة
الثانية» .فجأة ،أضيئت سامء «فكة» كام لو كنا يف وضح النهار ،وكأ ّن العدو
انتظرنا بكامل قواه وعديده .ثم بدأوا بقصفنا بالقذائف ،والهاون واملدافع
وبالرشاشات التي كانت بعيدة قليلاً  .كانوا يرمون علينا من كل الجهات.
مل يكن الشباب قادرين عىل القيام بأي عمل .كانت العوائق املتش ّعبة
وحقول األلغام تحول دون حركتهم .استطاع عدد قليل من الشباب الدخول إىل
القناة الثالثة ،بينام علق كثري منهم يف الرمال .كانوا يركضون يف كل اتجاه؛ أراد
بعضهم ،ومن خالل تخطّيهم العوائق واملوانع اإلسمنت ّية والحديديّة ،التمركز
يف الحقول ،لك ّنهم استشهدوا بسبب األلغام .كان املكان مليئًا باأللغام ،وأل ّن
إبراهيم أدرك هذا األمر ،بدأ يركض باتجاه القناة الثالثة .وبهتافاته ورصاخه
الدائم ،منع شبابنا من الذهاب داخل الحقول من الجهتني .انبطح الجميع
عىل األرض وحاولوا التحرك زحفًا .ال مجال للقيام بأي عمل .كانت املدفعية
العراقية تعرف من أين سنعرب .أمطر قصفها املعرب بدقة كبرية ،واختلط
الحابل بالنابل .القنوات هي املكان األكرث أم ًنا .يف تلك العتمة والفوىض،
أضعت إبراهيم .تقدمت إىل القناة الثالثة ،لكن من الصعب العثور عىل أحد،
رأيت أحد األصدقاء ،فسألته« :هل رأيت إبراهيم؟».
قال يل« :منذ دقائق م ّر من هنا» .وهكذا رصت أذهب يف كل اتجاه .رآين
أحد القادة ،عرفني وقال يل« :عد برسعة إىل املعرب واطلب من الشباب هناك
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االنسحاب إىل الخلف .الوضع غري آمن يف هذه القنوات ،وال املكان يتسع
لهم .اذهب برسعة ثم عد إىل هنا».
تنفيذًا ألمر القائد ،أعدتُ الشباب الذين كانوا يف القناة الثانية والذين
كانوا يسريون نحونا إىل الخلف ،كام ساعدتُ يف الوقت نفسه عىل نقل
الجرحى إىل الخطوط الخلفية .طال هذا العمل ساعتني أو ثالث ًا .أردت العودة
إىل القناة الثالثة ،لكن شباب الفرقة قالوا يل« :إنّه غري ممكن» .ومل ّا سألتهم
مستنك ًرا« :وملاذا؟» ،قالوا« :لقد صدر أمر االنسحاب ،وحتى الصباح سيعود
الشباب جمي ًعا».
بعد ساعة تقريبًا ،صليت صالة الصبح ،وبدأ ضوء الصباح باالنبالج شيئًا
فشيئًا .كنت متع ًبا وفاق ًدا لألمل .كنت أسأل الشباب العائدين عن إبراهيم،
لكن مل يكن لديهم أي خرب عنه.
بعد دقائق ،رأيت «مجتبى» ،الذي كان وجهه ملطّ ًخا بالوحل والرتاب
والتعب باد عليه ،يعود إىل الخطوط الخلفية ،سألته بيأس«« :مجتبى»! أمل
ت َر إبراهيم؟».
أجابني وهو يقرتب« :منذ ساعة ،ك ّنا م ًعا» .قفزت من مكاين من شدة
فرحي .تقدمت نحوه وسألته مرة ثانية« :إذًا أين هو اآلن؟».

أجابني« :ال أعرف .قلت له إ ّن أمر االنسحاب قد صدر وعلينا العودة يف
العتمة .إذا طلع الصباح ،ال نتمكن من الحركة أو القيام بأي عمل ،لك ّنه قال
يل إ ّن الشباب موجودون يف القنوات ،سأذهب إليهم لنعود م ًعا».
ثم أكمل «مجتبى» قائلاً « :حني كنت أتكلم معه ،وصلت كتيبة من فرقة
«عاشوراء» ،فتكلم إبراهيم مع قائدها وأخربه بأمر االنسحاب .وألنني أعرف
الطريق جي ًدا أرسلني معهم ألدلّهم عىل طريق العودة .ثم حمل قذيفتي
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«آر يب جي» وعد ًدا من القنابل وتو ّجه نحو القناة .ومنذ ذلك الوقت ال خرب
لدي عن إبراهيم».
*******
بعد ساعة ،رأيت «ميثم لطيفي» يتوجه نحو الخطوط الخلفية برفقة
عدد من الجرحى .أرسعت يف مساعدتهم ،وسألته« :ما الخرب؟».
كنت مع هؤالء الجرحى ما بعد قناة كتيبة «كميل» ،وقد ارمتينا يف أسفل
التلة .إىل أن جاء أبرام هادي إلنقاذنا.
فوقفت فجأة وسألته متعج ًبا« :أخي أبرام!؟ وما الذي حصل بعدها؟».
استطاع إنقاذنا بصعوبة كبرية .استغل الفجر لسحبنا إىل الخلف .أثناء
مسرينا وصلنا إىل إحدى القنوات ،كانت أرضها مليئة بالقطران والبنزين،
وكان عرضها يقارب ثالثة أمتار .أحرض إبراهيم لوحني خشبيني كبريين ،قفز
داخل القناة ،وأوصل القطران والبنزين إىل ركبتيه ،ثم وضع أحد اللوحني عىل
كتفه األوىل واللوح اآلخر عىل كتفه الثانية ،ووضع طرف األلواح عىل جانبي
القناة .وكالجرس عربناهام وعدنا إىل الخلف .ثم تقدم هو إىل األمام».
إنها الساعة العارشة صبا ًحا .كان مقر الفرقة يف «فكة» ،يضج بالقادة .كان
كثري منهم يقول إ ّن عد ًدا من الكتائب محارص من األعداء.
*******

قناة كميل

عيل نرص الله
سألت أحد قادة املعلومات« :ما معنى أن بعض الكتائب قد حورصت؟
يف األساس مل يتقدم العدو .والشباب ما زالوا يف القناتني الثالثة والثانية!».
أجابني القائد« :إن القناة الثالثة التي استطلعناها سابقًا تختلف عن هذه
القناة .إن هذه القناة وعد ًدا من القنوات الصغرية استحدثها العراقيون يف
األيام الثالثة األخرية .لقد استحدثوا هذه القنوات مبوازاة الحدود .عىل الرغم
من حجمها الصغري إلاّ أنها مليئة باملوانع والحواجز».
ثم أكمل« :لقد لجأ شباب طليعة الكتائب إىل القنوات لالحتامء من
القصف العراقي .لكن بعد أن طلع النهار ،اقرتبت الدبابات العراقية وسدت
الطريق عىل طريف القنوات .وبدأت بإطالق النار عليها».
سكت قليلاً ثم أكمل« :لقد وضع العراقيون ستة عرش نو ًعا من العوائق
أمام الشباب .كان عرض الحواجز املمت ّدة يقارب أربعة كيلومرتات ،كام إ ّن
املنافقني قد أعطوا كل املعلومات املتعلقة بهذه العمليات لألعداء».
انقبض قلبي كث ًريا ،وسألته« :وما الذي سنفعله اآلن؟».

إذا استطاع الشباب الصمود واملقاومة ،سننجز املرحلة الثانية من
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العمليات ،وسنعيدهم إىل هنا.
يف هذا الوقت ،نادى عامل اإلشارة يف املقر قائلاً « :وصل خرب من الكتائب
املحارصة» .سكت الجميع .قال عامل االتصاالت« :يقولون ،لقد سلّم األخ
«ياري» عىل األخ «فرشده»».
هذا الخرب القصري يعني أ ّن قائد كتيبة «حنظلة» قد استشهد .يف عرص
ذلك اليوم وصل خرب استشهاد الحاج «ثابت نيا» قائد الكتيبة ومساعده
الحاج «حسيني» .ع ّم الحزن والغ ّم ،وكانت األجواء هناك عجيبة.
*******
يف التاسع من شباط ،استأنف الشباب االستعداد للهجوم مرة ثانية عىل
منطقة «فكة» .رأيت أحد األصدقاء يأيت من املقر .سألته :ما الخرب؟
لقد اتصل اآلن عامل اإلشارة يف كتيبة «كميل» وتحدث مع القائد «همت».
قال :إ ّن شحن 1الالسليك يوشك عىل االنتهاء استشهد كثري من الشباب ادعوا
لنا ،وأوصلوا سالمنا إىل اإلمام ،قولوا له إنّنا قاومنا حتّى اللحظة األخرية».
قلت له بقلب مكسور وحزن كبري« :ما هو تكليفنا؟ ماذا علينا أن نفعل؟».
قال« :االتكال عىل الله .اذهب وج ّهز نفسك ،ستنطلق الليلة املرحلة
الثانية من العمليات».
عند الغروب ،رمى شباب املدفعية يف الجيش خنادق العدو بدقة كبرية.
عاودت الكتائب حركتها من جديد ،وتقدمنا نحو قنايت «كميل» و«حنظلة».
استطاع بعض الشباب املحارصين الخروج يف ظالم الليل من القناة وااللتحاق بنا.
مل تنجح هذه الحملة أيضً ا ،وعدنا قبل الصباح إىل دشمنا وخنادقنا .لكن
القصف الدقيق الذي قام به شبابنا ،حطّم عد ًدا من آليات العدو.
*******
 -1بطارية الجهاز.
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كان العارش من شباط ،وال يزال يسمع صوت إطالق نار من داخل القناة.
من الواضح أ ّن الشباب ما زالوا يقاومون ,لكن مل نفهم بأي سال ٍح كانوا
يقاومون بعد أربعة أيام .عند غروب هذا اليوم ،أُعلِن عن انتهاء العملية
وانسحبت جميع القوات إىل الخلف .رأيت أحد الشباب الذي خرج البارحة
من القناة ،قال يل« :ال ميكنك تصور الوضع الذي كنا فيه ،مل يكن لدينا ماء وال
طعام والذخائر واألسلحة قليلة ج ًّدا ،واألرض عىل طريف القناة مليئة باأللغام.
كنا نطلق الرصاص بني الحني واآلخر ليعرفوا فقط أننا ما زلنا أحياء .كان
العراقيون يأمروننا عرب مكبرّ الصوت باالستسالم».
كانت لحظات الغروب حزينة ج ًّدا .صعدت إىل تلة صغرية ورصت أرقب
املكان عرب املنظار .ما زالت بعض االنفجارات املتفرقة ت ُشاهد بالقرب من
القناة .كان صديقي وحبيب قلبي إبراهيم هناك وال أستطيع أن أفعل شيئًا.
يف تلك الليلة ،اسرتحت قليلاً ثم عدت إىل املنطقة يف اليوم التايل.
*******
كان العراقيون شديدي الحساسية بالنسبة إىل الحادي عرش من شباط.1
كثّفوا نريانهم .أُفرغت دشمنا األمامية من الشباب بالكامل ،وقد انسحب
الجميع إىل الخلف .قلت يف نفيس« :رمبا يريد العراقيون التقدم ،لكن أستبعد
هذا األمر؛ ألنّهم وضعوا موانع وحواجز تعيقهم هم أيضً ا من التقدم».
رصا ،تضاءل القصف قليلاً  .أخذت املنظار بيدي ،واخرتت مكانًا ميكّنني
ع ً
من رؤية القناة بشكل أفضل .رأيت شيئًا ال يص ّدق؛ يغطي القناة دخان
كثيف ،ويُسمع باستمرار صوت انفجارات .تو ّجهت برسعة إىل شباب
االستطالع واملعلومات وقلت لهم« :يبدو أن العراقيني يعملون عىل إنهاء
مسألة القناة!» .شاهدوا القناة باملنظار؛ ال يشء سوى النار والدخان.
 22 -1بهمن ،ذكرى انتصار الثورة اإلسالميّة.
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لدي أمل .قلت يف نفيس« :لقد م ّر إبراهيم يف أوضاع أصعب
أما أنا فبقي ّ
من هذه» .لكنني تذكرت كالمه قبل العمليات فارتجف قلبي.
عاد شباب املعلومات إىل دشمتهم ،فيام راقبت القناة مرة ثانية باملنظار.
كنا نقرتب من وقت الغروب عندما شعرت أن أحدهم يتقدم من بعيد.
وعندما دقّقت النظر أكرث ،بدا األمر واض ًحا ج ًّدا.

هناك ثالثة شبان يركضون يف اتجاهنا .كانوا يقعون باستمرار ثم يقفون،
يبدو أنّهم جرحى ومتعبون .ومن الواضح أنهم قادمون من منطقة القناة.
رصخت وناديت الشباب .صعدنا املرتفع بالقرب منا ،ورصنا نشاهدهم من
بعيد .طلبت من الشباب عدم إطالق النار ،ويف حمرة الشفق وصل هؤالء
الثالثة إلينا.

ما إن أطلّوا حتّى ركضت إليهم وسألتهم« :من أين أتيتم؟» .مل يكن
لديهم قدرة عىل الكالم .طلب أحدهم املاء ،فأعطيته املطرة برسعة .كان
الثاين يرتجف من الجوع والتعب ،بينام تلطّخ الثالث بالدماء من رأسه حتّى
قدميه.
بعد أن وعوا حقيقة ما يحصل معهم ،قالوا لنا« :نحن من شباب كتيبة
«كميل» .سألتهم بقلق« :وما الذي حصل مع بقية الشباب؟».
أجابني وهو يحاول بصعوبة رفع رأسه« :ال أعتقد أن أح ًدا غرينا ما زال
عىل قيد الحياة» .بعدها سألته مستغربًا« :خالل هذه األيام الخمسة ،كيف
استطعتم الصمود؟».
ال قدرة لديه عىل الكالم ،أطرق قليلاً ثم قال« :خالل اليومني املاضيني ،ك ّنا
مختبئني تحت أجساد الشهداء ،لكن هناك شخص مل يعرف التعب طيلة هذه
الفرتة» .التقط أنفاسه ثم أكمل« :يا له من شاب! يرمي الـ«آر يب جي» من
جهة ومن الجهة األخرى يرمي بالرشاش ،ميلك قدرة عجيبة» .قطع صديقه
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كالمه وأضاف« :كام إنّه جمع أجساد الشهداء وصفّهم إىل جوانب القناة،
وقسم املؤونة واملاء بني الجميع ،واهتم بالجرحى أيضً ا ،وكأن هذا الشاب ال
ّ
يعرف التعب».
قلت لهم« :أ َولَم يستشهد قادة الكتيبتني ومساعدوهم جمي ًعا؟ إذًا ع ّمن
تتكلم؟».
قال« :إنه شاب ال أعرفه ،شعره قصري ،ويرتدي رسوالاً كرديًا» .أضاف
الشاب اآلخر« :يف اليوم األول ،كان يضع حول رقبته كوفية عربية .ما أجمل
صوته! كان يقرأ لنا العزاء ،ويرفع معنويات الشباب».
كادت روحي تخرج من جسمي ،ودار رأيس ،ابتلعت ريقي وأنا أفكر« :إنها
ميزات إبراهيم» .جلست واالضطراب با ٍد عىل وجهي ،أمسكت يديه وعيناي
مس ّمرتان من الذهول وقلت له« :إنه أبرام ،أليس كذلك؟ أين هو اآلن؟».

قال« :أعتقد هذا .كان بعض الشباب القدامى ينادونه بإبراهيم» .رفعت
صويت هاتفًا« :أين هو اآلن؟».
قال أحدهم« :حتى اللحظة األخرية ،حني كان العراقيون يرمون نريانهم
علينا ،كان إبراهيم عىل قيد الحياة .قال لنا :لقد سحب الجيش العراقي
قواته ،كأنه يريد أن يقصفنا بالسالح الثقيل .إذا كان لديكم القدرة استغلوا
ذهابهم وانسحبوا إىل الخلف ،ثم توجه ليهتم بالجرحى ،وها نحن قد جئنا
إىل هنا» .لكن رفيقه قال« :لقد رأيت كيف رموه .لقد وقع عىل األرض بعد
االنفجارات األوىل».

تراخى جسمي رغماً عني .سالت دموعي ،وبدأت كتفاي تهتز من
البكاء .مل أستطع بعدها أن أمتالك نفيس .وضعت رأيس عىل الرتاب ورصت
أنتحب .م ّرت كل الذكريات التي كانت يل مع إبراهيم يف حيايت :من حلبة
الـ«زورخانه» ،إىل «جيالن غرب»...
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اختلطت رائحة البارود القوية بأصوات االنفجارات ،توجهت نحو طرف
الخندق ،أردت الذهاب إىل القناة ،لك ّن أحد الشباب وقف يف طريقي
ومنعني قائلاً « :ما الذي تفعله؟ لن يعود إبراهيم إذا ذهبت إىل هناك ،انظر
إىل النار التي تنهمر عىل تلك املنطقة».
يف تلك الليلة ،نقلونا جمي ًعا من «فكة» إىل الخطوط الخلفية .كانت
أحوال الشباب جمي ًعا تشبه حالتي .حني وصلنا إىل «دوكوهه» ،كان صوت
الحاج «صادق آهنكران» يبث يف األجواء:
(ترجمة الشعر) أيّها العائدون من السفر أين شهداؤكم ،أين شهداؤكم
ترقرقت الدموع أكرث فأكرث .انترش خرب شهادة إبراهيم وعدم العثور عليه
برسعة بني الشباب .جاء أحد املقاتلني الذي التحق مع ابنه بالجبهة وقال يل:
«كلنا محزونون عىل إبراهيم .والل ِه ،لو استشهد ابني ،ملا حزنت كحزين اآلن
عىل إبراهيم ،ال أحد يعلم أي إنسان عظيم كان».
يف اليوم التايل ،أرسلوا شباب الفيلق جمي ًعا يف مأذونية ،وعادت مجموعتنا
أيضً ا إىل «طهران» .مل يتجرأ أحد عىل إعالن خرب شهادة إبراهيم ،لكنه انترش
يف كل مكان.
*******

األسر

أمري منجر
م ّر أسبوع عىل فقدان أثر إبراهيم .قبل الظهر ،أتيت إىل املسجد .كان
«جعفر جنكروي» هناك ،وكان مفجو ًعا .مل يصدق أحد هذا الخرب .وصل
«مصطفى» أيضً ا ،ورصنا نتحدث عن إبراهيم .فجأة ،وصل «محمد آغا
تراشكار» ،ومن دون خرب عن أي يشء ،سألنا« :يا شباب ،هل تعرفون أح ًدا
باسم إبراهيم هادي؟».
فجأة سكتنا جمي ًعا ،ونظرنا بتعجب بعضنا إىل بعض .تقدمنا نحوه
وسألناه« :ما الذي حصل؟! ماذا تقول؟!».
ُصدم املسكني كث ًريا .قال« :ال يشء ،فُ ِقد أخو زوجتي منذ أشهر .رصت
أسمع كل ليلة يف منتصف الليل راديو بغداد ،فالعراقيون يعلنون أسامء
األرسى يف الساعات األخرية من كل ليلة! كنت أستمع الليلة املاضية إىل
األسامء .فجأة ،قطع املذيع العراقي الذي يتكلم باللغة الفارسية برنامجه
وبث املوسيقى .ثم أعلن بفرح أنّه ت ّم أرس إبراهيم هادي ،أحد القادة
اإليرانيني يف الجبهة الغربية».
شعرت أنني أطري ،فرحت كث ًريا أل ّن إبراهيم ما زال ح ًيا ،فقدت تركيزي
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ومل أعرف ماذا أفعل.
ذهبنا برسعة إىل بقية الشباب؛ كات ََب الحاج «عيل صادقي» الصليب
األحمر ،وتو ّجه «هوريار» إىل منزل إبراهيم وأخرب أخاه باألمر .فرح الجميع
لكون إبراهيم ما زال عىل قيد الحياة.
*******
بعد مدة ،وصل جواب الرسالة عرب الصليب األحمر وكان كالتايل« :أنا
إبراهيم هادي ،عمري  15سنة ،من نجف آباد يف أصفهان .أنتم أيضً ا
كالعراقيني قد ظننتموين خطأً أحد القادة يف الجبهة الغربية!».
عىل الرغم من جواب الرسالة ،إلاّ أ ّن كث ًريا من الشباب بقوا ينتظرون
إبراهيم إىل أن تحرر األرسى جمي ًعا.
وكلّام ُذكِر اسم إبراهيم ،كان شباب هيئة العزاء يقرأون مجلس الصديقة
الزهراء Qلذكراه ويرتفع صوت البكاء.
*******

الفراق

عباس هادي
م ّر شهر عىل فقدان إبراهيم .مل تكن أحوال أي من رفاقه عىل ما يرام.
أينام اجتمعنا ،كنا نتح ّدث عنه ونذرف الدموع.
ذهبنا لزيارة أحد الشباب يف املستشفى ،حيث كان «رضا كوديني»
موجو ًدا أيضً ا .حني رآين ،تج ّددت أحزانه ،قال« :يا شباب ،إن الدنيا من دون
إبراهيم ،ليست مكانًا للحياة .تأكدوا من أنني سأستشهد يف العملية األوىل
التي سأشارك فيها!».
مخلصا لله.
قال شاب آخر« :مل نكن نعرف من كان إبراهيم؛ كان عب ًدا
ً
كان بيننا ،عاش معنا لفرتة يك نعرف معنى عبودية الله» .وقال آخر« :كان
إبراهيم فت ّوة وبطلاً بكل ما للكلمة من معنى .كان عارفًا حقيقيًا».
*******
مرت خمسة أشهر عىل شهادة إبراهيم .كانت أمي تسألنا« :ملاذا ال يأخذ
إبراهيم مأذونية؟».
كنا نغيرّ املوضوع بذرائع متعددة ،فنقول« :اآلن مث ّة عمليات ،وال يستطيع
املجيء .»...وباختصار كل يوم نقول لها شيئًا ما.
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إىل أن رأيتها مرة تدخل الغرفة وتجلس أمام صورة إبراهيم وتبيك بشدة.
اقرتبت منها وقلت لها« :ما بك يا أمي؟ ما الذي حصل؟».
قالت« :إنني أشم رائحة إبراهيم .إن إبراهيم اآلن يف هذه الغرفة ...ها
خف بكاؤها قليلاً  ،قالت« :أنا متأكدة أ ّن إبراهيم قد استشهد».
هنا» ..حني ّ
ثم أكملت« :يف املرة األخرية التي حرض فيها ،تغيرّ إبراهيم كث ًريا .مهام
أرصرت عليه لنخطب له ،كان يجيبني :ال يا أمي ،أنا متأكد من أنّني لن أعود.
ال أريد أن تنتظرين عيون دامعة يف زاوية البيت!».
بعد أيام ،جلست مرة ثانية أمام صورة إبراهيم وصارت تبيك ،إىل أن
أُجربنا عىل إحضار خايل وإخبارها بحقيقة األمر.
يف ذلك اليوم ،انهارت أمي .اشتدت أزمتها القلبية ،وأدخلناها املستشفى
حيث وضعوها يف العناية الفائقة.
فيام بعد ،حني كنا نأخذ أمي إىل مقربة «بهشت زهراء» ،كانت تفضّ ل
القطعة الرابعة واألربعني ،حيث تجلس بالقرب من قبور الشهداء املجهولني.
رض بها ،لكنها كانت تفضفض عن نفسها وتبوح
عىل الرغم من أن البكاء م ٌّ
مبكنونات قلبها مع الشهداء املجهولني.
*******

البحث عن الهشداء

سعيد قاسمي وأخت الشهيد
يف العام 1990م ،عاد األرسى إىل الوطن .كان بعضهم ال يزال ينتظر
إبراهيم ،1ولكن تب ّدد أمل الشباب.
يف العام التايل ،تو ّجه عدد من رفاق إبراهيم إىل منطقة العمليات
وقصدوا «فكة» .يف هذه الرحلة ،وجد الشباب عد ًدا من أجساد الشهداء
ونقلوها إىل «طهران».
ذهبنا مرة لزيارة عائلة أحد الشهداء .قالت لنا أم الشهيد:
هل تعرفون يف أي منطقة استشهد ابني؟
نعم .لقد ك ّنا م ًعا.
مبا أ ّن الحرب قد انتهت ،ألاّ ميكنكم العثور عىل جثامنه وإعادته؟
لقد جعلني كالم األم أفكر كث ًريا.
يف اليوم التايل ،تكلمت مع عدد من القادة واملحروقني بنار الحرب،
وات ّفقنا عىل البحث عن أجساد أصدقائنا .بعد مدة ،توجهنا مع عدد من
الشباب إىل «فكة».

 -1بالفعل كان هناك شابان بهذا االسم مع العائدين املحررين.

 274ســــــالمٌ على إبراهيم

بعد البحث والتفتيش ،وجدنا أجساد ثالمثئة شهيد ومن بينهم ابن هذه
تأسست فرقة االستقصاء والتفتيش عن الشهداء التي
الس ّيدة .بعد ذلكّ ،
تعمل عىل طول الحدود حيث كانت جبهة الحرب.
إ ّن عشق شهداء «فكة» املظلومني دفعنا لتوسعة عملنا هناك عىل الرغم
من صعوبة العمل يف تلك املنطقة .إ ّن كث ًريا من الشباب الذين يعرفون
مؤسس فرقة البحث واالستقصاء ألنّه كان يذهب بعد
إبراهيم يعتربونه هو ّ
العمليات للبحث عن أجساد الشهداء.
بعد خمس سنوات من نهاية الحرب ،وعىل الرغم من الصعوبات الكثرية،
بدأ العمل يف القناة املعروفة بقناة «كميل» .كنا نجد الشهداء واح ًدا تلو
اآلخر ،ويف آخر القناة ،كان الشهداء موضوعني بعضهم قرب بعض ،فت ّم
إخراجهم بسهولة من هناك .لكن ال خرب عن إبراهيم.
كان «عيل محمودوند» قائد مجموعة االستقصاء يف الفرقة ،وهو من
الذين حورصوا من ِقبَل األعداء داخل القناة يف عمليات «والفجر التمهيدية».

يعترب «عيل» نفسه مديونًا إلبراهيم ،ويكرر« :ال أحد يعرف غربة «فكة».
كم من الشباب املظلومني يف هذه القناة! إ ّن رائحة غربة كربالء تفوح من
تراب «فكة»».

يف أحد األيام ،خالل البحث ،ت ّم العثور عىل جثامن أحد الشهداء .و ُوجد
بني أغراضه دفرت مذكراته ،وبعد كل هذه السنوات ما زال الخط مقرو ًءا.
كتب يف الصفحة األخرية:
«اليوم هو اليوم الخامس ملحارصتنا .وزّعنا الطعام واملاء .الشهداء يف
آخر القناة .اآلن ال يشعر الشهداء بالعطش .روحي فداء شفاهك العطىش
يا بن فاطمة!».

البحث عن الشهداء
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حني قرأ الشباب هذا الدفرت ،تب ّدلت أحوالهم وأكملوا البحث عن الشهداء.
وعىل الرغم من العثور عىل أكرث الشهداء ،ال خرب عن إبراهيم.
جاء أحد أصدقاء إبراهيم إىل «فكة» ،وقال لنا وهو يسرتجع ذكرياته« :ال
تبحثوا عن إبراهيم ،لقد أراد أن يبقى مفقو ًدا ومجهولاً  ،أستبعد أن تعرثوا
شمسا لساليك طريق النور».
عليه ،لقد بقي إبراهيم يف «فكة» يك يصري ً

يف أواخر التسعينات ،استُؤنف البحث واالستقصاء مرة ثانية يف «فكة»،
حيث ت ّم العثور أيضً ا عىل شهداء داخل القناة ،لك ّن معظمهم مجهولو الهوية.
خالل عملية البحث هذه ،التحق «عيل محمود وند» برتل الشهداء،
وبعده بقليل «بازويك».
نُقلت أجساد الشهداء املجهويل الهوية إىل مركز االستقصاء .سيت ّم
تشييعهم يف األيام الفاطمية ،1وبعد مسرية طويلة يف أنحاء الوطن ،يُدفنون
يف نقطة ما من تراب إيران.
يف الليلة التي كان من املفرتض أن يُش ّيع خاللها هؤالء الشهداء يف
«طهران» ،زارين إبراهيم يف املنام ،كان يقف أمام باب البيت ،قال يل بشوق
خاص وحامسة« :ها نحن قد عدنا أيضً ا! وبدأ يل ّوح يل بيده».
رأيت إبراهيم يف منامي مرة ثانية .إنّه أثناء تشييعٍ آخر لشهداء مجهولني،
تح ّرك أحد التوابيت عىل الناقلة الكبرية وخرج إبراهيم منه وصار يبتسم لنا.

يف اليوم التايل ،خرج الناس املعظّمون للشهداء بحامسة وشوق خاص
الستقبالهم .كان تشيي ًعا مهيبًا .بعدها أُرسل الشهداء إىل مدن متعددة
ليدفنوا فيها.
أعتقد أ ّن إبراهيم قد عاد مع الشهداء املجهولني يف ذكرى شهادة الصديقة
 -1ذكرى شهادة السيدة فاطمة.O
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الطاهرة ،Oليزيل غبار الغفلة عن وجوهنا .لذلك كلام زرت ق ًربا لشهيد
مجهول ،أتذكر إبراهيم وأقرأ الفاتحة له ولكل إبراهيم يف هذا الوطن.
*******

احلضور

من أهم األعامل التي أُنجزت يف املنطقة ،رسم وجه إبراهيم تحت جرس
جادة «الشهيد محاليت» يف العام 1997م .يف األيام األخرية لوضع اللمسات
األخرية عىل مجموعة الشهداء ،ذهبت إىل السيد وقلت له :يا سيد ،سمعت
أنك أنت من رسم صورة إبراهيم!
 نعم ،ملاذا؟رضا
 ال يشء ،أريد فقط أن أشكرك؛ أل ّن إبراهيم ،بهذه الصورة ،سيبقى حا ًيف الحي.
 أنا ال أعرف إبراهيم ،مل أطلب شيئًا ألرسم صورته ،لكن بعد القيام بهذاالعمل ،أنزل الله بركة عىل حيايت ال ميكن حسابها .كام إنني رأيت كث ًريا
من األشياء بسبب هذا الرسم.
 مثلاً ؟ حني رسمت هذه الصورة ،وانطلق معرض «تجيل الشهداء» ،جاءتامرأة ليلة الجمعة إ ّيل وقالت« :يا س ّيد ،وزِّعوا هذه الحلوى هنا عن
روح هذا الشهيد» .اعتقدت أنها تعرفه ،لذلك سألتها إن كانت من
أقارب الشهيد ،فقالت« :ال!» .وحني رأتني متع ّجبًا أكملت قائلة« :إن
بيتنا بالقرب من هنا .كنت أعاين من أزمة صعبة يف حيايت .منذ أيام،
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حني كنت ترسم الصورة ،مررت من هنا ،قلت يف نفيس« :يا إلهي ،إن
كان للشهداء مقام لديك ،أرجوك بحق هذا الشهيد ُح ّل مشكلتي،
وأنا أعدك أن أصيل يف أول الوقت .ثم قرأت الفاتحة لهذا الشهيد
الذي ال أعرف اسمه .لن تصدق ،تحقق طلبي برسعة كبرية ،وأتيت
اآلن ألشكره».
ثم عقّب السيد« :يف السنة املاضية ،كانت أوضاع عميل غري مستقرة.
عانيت من مشكالت كثرية .عندما مررت أمام صورة إبراهيم ،التفت إىل أ ّن
ألوانها قد بهتت مبرور الزمان .جهزت «سقالة بناء» وأحرضت األلوان وبدأت
برتميمها وتحسينها .كان األمر ال يصدق .يف الوقت الذي أنهيت فيه عميل،
يل مرشوع كبري .ف ُحلّت معظم مشكاليت املالية يومها».
ُعرض ع ّ
ثم أكمل« :إ ّن لهؤالء الشهداء مقا ًما عال ًيا لدى الله .ما زلنا ال نعرفهم حق
قمت بعمل بسيط لهم ،يعطيك الله بدلاً عنه أضعافًا مضاعفة».
املعرفة .إذا َ
*******
كنت يف املسجد ،عندما جاء شخص يبحث عن أصدقاء إبراهيم ،يريد أن
يسألهم عنه .استفرست منه« :ماذا تريد؟ قد أستطيع مساعدتك».
 ال يشء .أريد أن أعرف من كان هذا الشهيد؟ وأين قربه؟تر ّددت ماذا أقول .بعد لحظات من السكوت ،قلت له« :إن إبراهيم
وككل الشهداء املفقودي األثر واملجهولني فهو ال قرب له.
هادي شهيد مجهول ّ
لكن ملاذا تسأل عنه؟».
تغيرّ ت حال ذلك الرجل ،ثم قال:
ولدي ابنة صغرية متر كل
يقع بيتنا بالقرب من صورة الشهيد هادي.
ّ
صباح بالقرب من صورته لتذهب إىل املدرسة .سألتني مرة« :أيب من هو هذا
الرجل؟» ،قلت لها« :ذهب هؤالء ملقاتلة األعداء ومنعوهم من الهجوم علينا،

الحضور
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ثم استشهدوا» .ومنذ أن سمعت ابنتي هذا األمر ،صارت تلقي التحية كل
صباح عىل الصورة .منذ ليا ٍل ،رأت ابنتي الشهيد هادي يف منامها .قال لها:
ِ
يل ،أرد السالم وأدعو لك؛ ألنّك
«أيتها الفتاة الصغرية ،كلام
ألقيت التحية ع ّ
عىل الرغم من صغر س ّنك تحافظني جي ًدا عىل حجابك» .فابنتي اآلن تريد
معرفة من هو الشهيد هادي وأين قربه؟
لدي ما أقوله .قلت له« :قل البنتك ،إذا ِ
أردت أن
اختنقت بعربيت ،مل يكن ّ
يدعو لك الشهيد إبراهيم دو ًما ،اهتمي بصالتك وحجابك» .ثم رحت أخربه
عد ًدا من الذكريات عن إبراهيم.
*******
أذكر جملة كتبت عىل لوحة كبرية« :إن العالقة مع الشهداء متبادلة .إذا
كنت معهم ،سيكونون معك» .ما أكرث املعاين املوجودة يف هذه الجملة!
يف النوروز من العام 1388ه.ش -آذار 2009م ،توجهت إىل «جيالن
غرب» الستكامل معلومات الكتاب .يف الطريق ،وصلت إىل مدينة «إيوان».
اقرتب وقت الغروب وكنت متع ًبا ج ًّدا .فأنا أقود منذ الصباح ومل أعرث هنا
عىل فندق أو نزل.
قلت يف قلبي« :يا سيد إبراهيم ،أتيت إىل هنا ألجلك .يسرّ يل األمور،
مبشيئة الله».
ارتفع صوت األذان ،فقلت يف نفيس« :لو كان إبراهيم هنا ،ألرسع إىل
الصالة» .توجهت إىل املسجد وصليت املغرب جامعة .بعد الصالة ،اقرتب
يل بأدب وسألني« :أنت قادم من «طهران»؟»،
م ّني رجل خمسيني ،سلّم ع ّ
أجبته بتعجب« :نعم ،ملاذا تسأل؟».
قال« :لقد عرفت من منرة سيارتك» .ثم أكمل قائلاً « :بيتنا قريب ،كل
رشفنا».
يشء جاهزّ ،
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يل أن أذهب.
 أشكرك جزيل الشكر ،ع ّ اسرتح الليلة ،وتنطلق غ ًدا صبا ًحا.مل أشأ القبول .ثم تقدم خادم املسجد م ّنا وقال يل« :إنه السيد «محمدي»،
من مسؤويل البلدية هنا .اسمع كالمه ورافقه».
كنت متع ًبا لدرجة جعلتني أقبل .عشاء فاخر ،أفضل ضيافة و ...كنت
أودعه يف الصباح بعد تناول الفطور عندها سألني :هل ميكنني أن أعرف
سبب قدومك إىل هذه املدينة؟
إنني ذاهب إىل «جيالن غرب» ،الستكامل مذكرات أحد الشهداء.
قال يل متعج ًبا« :أنا من «جيالن غرب» ،من هو الشهيد الذي تبحث عنه».
أجبته« :أنت ال تعرفه» .ثم أخرجت صورة من حقيبتي وأعطيته إياها.
نظر إ ّيل بتعجب« :أليس هذا السيد إبراهيم!! كنت وأيب من قواته ،كنا م ًعا
يف العمليات ويف االستطالع ،يف السنة األوىل من الحرب».
نظرت إليه مصدو ًما مذهولاً  ،ومل أعرف مباذا أعلّق .اختنقت بعربيت؛ منذ
الليلة السابقة تم استضافتي عىل أفضل نحو ،وكان مضيفنا من أصدقائك!
شك ًرا جزيلاً لك يا إبراهيم .صليت أول الوقت بسببك .أما أنت...
ذُكر يف القرآن الكريم أ ّن الشهداء أحياء .إنهم الشهداء عىل هذا العامل.
حل
هذا ما ملسناه بوضوح خالل األحداث األخرية بعد االنتخابات .1لقد ّ
إبراهيم ضيفًا عىل رفاقه يف مناماتهم ودلّهم عىل الطريق الصحيح.
*******

 -1أحداث فتنة االنتخابات الرئاسية عام  ،2009وادّعاء التزوير.

سالم ٌ عىل إبراهيم

عندما أردنا القيام بعمل حول إبراهيم ،بذلنا قصارى جهدنا لننجزه بعون
الله عىل أفضل وجه؛ مقتنعني بأن هذا الكتاب مل يستطع إظهار قطرة من
بحر كامالت وعظمة إبراهيم.
بداي ًة ،أشكر الله ألنه ع ّرفني إىل أحد عباده األطهار واملخلصني ،كام أشكره؛
ألنه اختارين لهذا اإلنجاز .يف هذه الفرتة ،شعرت بكثري من التغريات يف حيايت.
سنتان من الجهد املستمر ،ستّون مقابلة ،عدد من األسفار وم ّرات من
إعادة تنظيم النص .أحببت أن أختار اسماً مناسبًا للكتاب ينسجم مع أحوال
إبراهيم وشخصيته.
التقيت بالحاج «حسني» ،سألته :ما االسم الذي تقرتحه للكتاب؟
«األذان»؛ أل ّن كث ًريا من شباب الجبهة ،يعرفونه من خالل أذانه ،ذلك
األذان العجيب.
بينام اقرتح أحد الشباب الجملة التي أطلقها مر ًة الشهيد «إبراهيم
حسامي» عىل الشهيد إبراهيم هادي« :العارف الفت ّوة» ،لك ّنني اخرتت يف
قرارة نفيس العنوان اآليت« :معجزة األذان».
كان الوقت ليلاً عندما كنت أفكر يف هذا املوضوع .لفت نظري قرآن عىل
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الطاولة بالقرب مني .أخذت الكتاب الكريم ،ورددت يف قلبي« :إلهي ،لقد
كان هذا العمل ألحد عبادك الصالحني واملجهولني .أريد أن أستخرج عنوان
الكتاب من بني صفحات القرآن».
ثم أكملت« :كل العمل إىل اآلن مدين للطفك .فأنا ال أعرف إبراهيم،
ومل أكن بعم ٍر يسمح يل بالذهاب إىل الجبهة ،لكن محبتك شملتني يك أنجز
هذا العمل.
إلهي ،أنا ال أعرف كيف أستخري ،وال أستطيع استنباط معنى اآليات».
ثم قلت« :بسم الله» ،وقرأت سورة الحمد ،وفتحت املصحف الرشيف.
ووضعته عىل الطاولة.
نظرت بدقة إىل الصفحة التي فُ ِتحت أمامي ،وانخطف لون وجهي لِام
رأيته...
شعرت بدوار يف رأيس .ومن دون إرادة مني ،اغرورقت عيناي بالدموع.
ظهرت اآليات  109وما بعدها من سورة الصافات{ :سال ٌم عىل إبراهيم .كذلك
نجزي املحسنني .إنه من عبادنا املؤمنني}.
*******
				

ملحق :ملف الصور

م���ا زل���ت َج������ذ ًرا ُول����� َد يف ربيعي
فأزهرتَ ورد ًة حمراء يف بستان عشقي
ميوت الليل والغروب وال َّزبَد والريح واملوج
وأن����ت خ��ال��د يف ه����دوء ض��ف��ايف
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إبراهيم مع شباب الـ«زورخانه».
الحاج «حسن توكل» ،العجوز الجالس يف الصف األعىل.

الحضور األخري إلبراهيم يف «زورخانه» الحاج «حسن توكل».

ملحق :ملف الصور
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«رسبل ذهاب» ،األيام األوىل للحرب« .أصغر وصايل» الجالس يف الجهة اليمنى.
إبراهيم األول من اليمني ،واقف بالقرب من سيارة «أصغر» «البيكان».
(معظم هؤالء الشباب التحقوا بقافلة الشهداء).
حائط الشعارات
يف مقر الحرس يف «جيالن غرب» ،حائط كتب
عليه ش��عار خاص بكل قائد .الشعار الذي كُ ِتب
عليه إلبراهيم  :مقاتل مبيزات «بوريا الويل».

الشهداء«:مرادي»«،إبراهيمهادي»«،جهانبني»بالقربمنجثامنالشهيد«وصايل».
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السالم عليك يا عيل بن موىس الرضا.Q

لذكرى القادة والشهداء الغرباء وصانعي املالحم والبطوالت يف «جيالن غرب».

يف مقر مجموعة «أندرزكو» :الشهيد «عيل أوسط» معاون لواء «مسلم بن عقيل»
هو الجالس عىل يسار إبراهيم.

ملحق :ملف الصور
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مقر مجموعة «أندرزكو» ،مل
ينته الش��باب من تناول الغداء
عندما حان وقت الصالة .فخرج
إبراهيم إىل الحديقة ورفع صوته
باألذان.
الشهيد «رضا دستواره» (نائب
قائدالفرقة)وجههإليناوالشهيدان
«حسن زماين» (مسؤول املحور)
و«رضا ترشاغي» يف مقابله.

جلوسا من اليمني الشهيد «حسن باالش» ،الشهيد «هادي»« ،بزرك زاده»
ً
و«حسني الله كرم» والشهيد «حسني بسيطي» .وقوفًا من اليسار «رضا كوديني»
والحاج «عيل صادقي».
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لبس ثيابًا عسکرية مرقّطة وذهب إىل الشباب .عندما عاد كان يرتدي
ثياب املتطوعني .سألته« :يا إبراهيم ،أين ثيابك؟ قال« :لقد أُعجِب أحد
الشباب األكراد بثيايب فأعطيته إياها».

إبراهيم بالقرب من الحاج «حسني الله كرم» والشهيدين «رضا كوديني»
و«جامل تاجيك».

ملحق :ملف الصور
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شباباملجموعةيفمقرالشهيد«أندرزكو»،يستعدونلالنطالقإىل«مطلعالفجر».

الشهيد «رضا كوديني» ،يحمل القرآن فوق رأس الشهيد «جامل تاجيك».
بعد س��اعات قليلة ،يلتحق «جامل» الذي كان قائد كتيبة االقتحام ،بقافلة
الش��هداء عىل مرتفعات «شياكوه» .كان «رضا» من القادة الشجعان ومن
أصدقاء إبراهيم املقربني ج ًّدا .مل يستطع تحمل فراق إبراهيم ،فاستشهد بعد
شهرين يف منطقة «فكة» أيضً ا عندما كان قائد كتيبة «حنني».
الشهداء «هادي»«خرمدل»« ،تاجيك»« ،كاظمي» و...
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«جيالن غرب» ،إبراهيم هادي وقوفًا والشهيد «رضا ترشاغي»
جالسا لجهة اليمني.
(قائد الفرقة) ً

بعد مدة عىل حادثة األذان يف مطلع الفجر ،ها هو إبراهيم يرجع إىل الشباب
ورقبته ملفوفة باألبيض.

ملحق :ملف الصور
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الشهيد «جواد افراسيايب» ،الشهيد «إبراهيم هادي» ،الشهيد «رضا
كوديني» (إىل اليسار).

«جواد أفراسيايب» من القادة املجهولني والشجعان خالل الدفاع املقدس .قدم
إحدى قدميه خالل الجهاد ،لكنه كان يقطع املرتفعات بقدم واحدة .شارك مع
إبراهيم وش��باب الشهيد «أندرزكو» يف عمليات االستطالع .مل يستطع تحمل
بُعد إبراهيم ،واستش��هد بعد أشهر حني كان نائب قائد املعلومات يف الفرقة.
قدمت عائلته الكرمية مضافًا إىل جواد أربعة شهداء.
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الش��باب بعد مباراة كرة الطائرة مع إبراهيم .الشهيد «جواد رصاف» (قائد
كتيبة الشهادة) هو الرابع لجهة اليمني وقوفًا.

مستشفى نجمية ـ بعد عمليات «الفتح املبني».
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الصور األخرية إلبراهيم يف معسكر «تشنانه» يف «فكة» 7شباط 1982م.
الشهيد «عيل خرمدل» (الجالس بقبعة بيضاء)
ـ الخوف كلمة ال معنى لها يف قاموس عيل .يف إحدى املرات ،حني كان مع
الشباب يف عملية استطالع ،التفت إىل نفاد املؤونة .يف منتصف الليل ترك عيل
الشباب وعاد بعد ساعات ويف يده وعاء ميلء بالدجاج املسلوق .بعد ذلك
عرفنا أنه أحرض هذا الدجاج من مطبخ العراقيني .كان مع إبراهيم منذ أيام
الـ«زورخانه» وخالل الجبهة مل يفرتق لحظة عنه .التحق «عيل» برفاقه الشهداء
يف العام 1986م.

إبراهيم بني شباب املعلومات يف الفرقة (منطقة «فكة»).
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الشهيد «ع�لي محمود
وند» (مسؤول التفتيش عن
الشهداء يف فرقة الرسول) P
خالل التفتيش والبحث عن
شهداء قناة «كميل».

شباب
التفتيش خالل
البحث عن
شهداء «فكة».

هنا ُس��لَّ ٌم إىل السامء ،قناة
«كميل» (قب��ل عملية البحث
والتفتيش عن الشهداء)

إبراهيم إىل جانب الحاج
«حسني الله كرم» (مرتفعات
«جيالن غرب»)
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الش��هيد «إبراهيم حسامي» (الجالس يف الوسط) .إذا جمعتم الثبات ،الشجاعة والشهامة وكل
العبارات املشابهة مع بعضها بعضً ا ستحصلون عىل الوجه املنري لـ«إبراهيم حسامي» .كان الشهيد
«حس��امي» يرافق الشباب يف العمليات ويف االستطالع ،عىل الرغم من قدمه املبتورة ،وكان يرفع
من معنويات الشباب ويبث فيهم قوة القلب .يف إحدى املرات ،عندما كان الشباب يتحدثون
عن إبراهيم ،قال الشهيد «حسامي»« :إن كبار رجال الحرب عندنا ،هم صغار أمام أخي «أبرام»
والكثري منهم كانوا تالميذه .س��معت فيام بعد عبارات تش��به هذه عىل لسان الشهيد «مهدي
خندان» (قائد لواء عامر) والش��هداء الحاج «جعفر جنكروي»« ،حسني إسكندر لو»« ،أحمد
نوزاد»« ،عيل جزماين» و...

«دوكوه��ة» بع��د عمليات «والفج��ر التمهيدية» ،من اليمني الش��هيد «عيل خرمدل» ،الش��هيد
«إبراهيم حسامي» ،الجريح العزيز «عيل نرص الله».
عندما كانت املجموعات تتوجه لالس��تطالع داخل مواقع األعداء ،كان كثري من الشباب يحبون
مرافقة «عيل نرص الله» .كان حضوره يف أي مأمورية يبث الش��جاعة يف قلوب الشباب .حني أصيب يف
رأس��ه يف منطقة «مهران» مل يكن أحد يتخ ّيل أن يعيده الله إىل صفوف الشباب .إن الحاج «عيل» من
الشهداء األحياء يف وحدة األمن الذي رافق إبراهيم منذ أيام الـ«زورخانه» ومل يفرتق عنه أبدًا.
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الشهداء «جواد أفراسيايب»« ،إبراهيم هادي» و«ماشالله عزيزي».
كان «ماشالله» من املقاتلني األكراد الشجعان يف مجموعة «أندرزكو» ،وكان
يحب إبراهيم كث ًريا .وقد التحق بإخوته الشهداء بعد سنوات من نهاية الحرب.
جبهة «جيالن غرب»
الجالس يف األمام بثياب الحرس هو القائد
الشهيد «رضا ستوده».
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بالطة رضيح الشهيد إبراهيم
هادي التي وضعت عىل مزار أحد
الشهداء املجهولني يف القطعة 26
يف مقربة «بهشت زهراء».

 298ســــــالمٌ على إبراهيم

ما زالت ذكرى الشهيد إبراهيم حية؛ واسمه خالد.

املراسم األوىل إلحياء ذكرى الشهيد إبراهيم هادي  11شباط 2008م.
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