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ميدقت 5

تقديم

اأن يقوم مق�تل �س�رك في جبه�ت القت�ل بكت�بة مذّكراته, م�ستذكرًا 

وت�سحي�تهم  ال�سهداء  اإخوانه  و�سج�عة  وم�س�هده�  المع�رك  اأحداث 

في  ي�سّطره  اآخر  ون�سر  اأخرى  معركة  بمث�بة  لهو  رفقتهم,  وعذوبة 

الخندق نف�سه ومع الرف�ق الذين �سبقوا اأنف�سهم. 

هو مج�هد ك�ن ينتظر ب�سوق بدء العملي�ت وال�سه�دة وتجرع عذوبة 

ك�أ�سه� مع كل هجوم وكل طلقة... 

وقد يندر اأن يكتب مج�هد م�س�هداته الحية ب�أ�سلوب, تخ�ل نف�سك 

واآم�له ومحبته؛ لكن »مح�شن مطلق« كتب  ب�آلمه  م�س�ركً� معه ت�سعر 

مبرزًا  به�-,  �سعر  وكم�  ح�سلت  كم�   - العذب  ب�أ�سلوبه  هذه  خواطره 

والفك�هة  والإيث�ر,  ال�سج�عة  واألوان  م�س�هد  راويً�  رف�قه,  ت�سحي�ت 

والمحبة والع�سق في اآن.

ما  وغالباً  بالإخال�ص،  مفعمة  »م�شاهد  مطلق:  مح�سن  كتب 

اأخفى نف�شه خلف اأ�شحابه ال�شهداء توا�شعاً«, كم� عّبر الإم�م الق�ئد 
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الخ�منئي{ في تعليقه على الكت�ب عندم� قراأه.

كتيبة كميل! اإحدى الكت�ئب التي اأوكلت اإليه� مهّم�ت �سعبة وك�ن 

له� دوره� الطليعي في جبه�ت الو�سط والجنوب )مهران -كرخة- 

اأم الق�سر..( اأثن�ء الحرب المفرو�سة على الجمهورية الإ�سالمية.

جبهة اأ�سحت -كم� عّبر الإم�م الخميني}- مترا�سً� للدف�ع 

مظ�هر  من  �س�طعً�  ومظهرًا  للع�سق  وموئاًل  للعب�دة  ومحرابً� 

الإخال�ص التي يندر وجوده� اإل في الجبه�ت وتحت ظّل ال�سيوف.

الث�لث  الإ�سدار  ُيقّدم  اأن  والترجمة  للت�أليف  نون  مركز  يفخر 

من �سل�سلة »�شادة القافلة« الذي ُي�سّكل ب�رقة حّية متالألئة, يرويه� 

المج�هد نف�سه الذي اخت�ره اهلل ليحكي عن رف�قه ال�سهداء. 

ويخ�ّص  العمل  هذا  اإنج�ز  في  �س�هم  من  كل  المركز  وي�سكر 

اإلى  الف�ر�سية  اللغة  نقله من  الذي  »محمد عليق«  الدكتور  ب�لذكر 

العّزة  ودوام  للمج�هدين  الن�سر  تع�لى  المولى  �س�ئلين  العربية. 

لهذه الأمة.



مقّدمة الم�ؤلِّف

ق�ل الإم�م الخميني}:

نحن, في الحرب, �سّدرن� ثورتن� للع�لم.

في اأثن�ء الحرب, اأثبتن� مظلومّيتن� وجور الأعداء.

في اأثن�ء الحرب اأزحن� قن�ع الزيف عن وجوه الط�معين في هذا الع�لم

في اأثن�ء الحرب عرفن� عدّون� و�سديقن�.

في اأثن�ء الحرب ثّبتن� جذور ثورتن� الإ�سالمية المثمرة.

ك�نت حربن� حرب الحّق والب�طل, وهي ل تنتهي اأبدًا.

اآخر  اإلى  اآدم  منذ  موجودة  وهذه  وال�سّر,  الإيم�ن  حرب  حربن�  ك�نت 

الحي�ة.

م� اأق�سر نظر الق�ئلين اإنَّه م� لم ن�سل اإلى طموحن� النه�ئي, فال ف�ئدة 

من ال�سه�دة وال�سه�مة, ومن الإيث�ر والت�سحية وال�سمود.

نحن ل�سن� ن�دمين على الحرب, ولو للحظة واحدة.

اأداء التكليف, ول عالقة لذلك بم� ينتج  اأّنن� ح�ربن� لأجل  وهل ن�سين� 

عنه؟
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والمت�أّلمة  المحترقة  لقلوبن�  اأعطى  الذي  لالإم�م  الكالم  هذا  ك�ن 

الإم�م  ظهور  وحتى  اأنه  اأعتقد  كنت  وقد  والخلو�ص,  ال�سكينة 

المهدي| �س�أبقى ح�ماًل اإم� لل�سالح اأو القلم, وفي الأي�م الأخيرة 

من الحرب, عندم� ذهبت لت�سليم �سالحي في »دوكوهه«, ك�ن علّي 

اأن اأتوجه اإلى مركز الدعم لأخذ قلمي كي اأدافع به عن القيم التي 

اكت�سبته� من جه�دي. 

كنت اأتمنى اأن يكون علمي اأكثر, كي اأم�سك بقلم اأكبر, واأف�سح به 

ب�سكل اأف�سل حي�ة عبيد الهيمنة والمفتتنين ب�لذهب.

اإن ك�ن قلمي كنخيل خرم�سهر, مك�سورًا, ول قدرة له  لكن م� العمل, 

على تقدير ال�سهداء ال�س�كنين في قلبي  مع جعب ذكري�تهم الممتلئة.

الراحلين  الأكثر مظلومية, ورف�قي  ال�سهداء هم  اأ�سدق�ئي  اأن  بم� 

هم الأكثر غربة, وهم الذين وط�أوا التراب  لعدة �سب�ح�ت فقط, ثم 

رحلوا, قررت اأن اأ�سكب ب�سع قطراٍت من بح�ر حلمهم ونخوتهم على 

هذه الأوراق, كي يتذّكر الم�ست�أن�سون ب�لع�سق, من خالل ا�ست�سم�م 

تلك اللحظ�ت, اأي�م الجه�د وال�سه�دة وي�سيروا اإلى تلك الدي�ر.

لكّنني ل اأعرف اإلى اأي حدٍّ ا�ستطعت النج�ح في هذه المهمة.

والأمل دومً� اأن ل نن�سى اأحدًا من رف�ق ال�سالح.

مح�شن مطلق

�شيف 1991م



»دو ك�هه«

لم تم�ص �سوى ب�سعة اأي�م, ل اأكثر, على تركن� طهران. ك�ن طق�ص 

 جمياًل ومنع�سً�. ك�نت كت�ئب الجي�ص ك�فة - وبعد تحرير 
)1(

»دوكوهه«

الف�و- قد ذهبت في اإج�زات, اأو ا�ستقّرت داخل المع�سكر, تتفّي�أ بمظلة 

المعنوي�ت.

اإلى  ته�دى  عندم�   المع�سكر,  في  نتم�سى  يكانه«  و»عبا�ص  كنُت 

فور  حّله�.  من  �سنة  بعد  كميل«,  »كتيبة  ت�سكيل  اإع�دة  خبر  اأ�سم�عن� 

كنت  جمعتهم,  اأجمل  وم�  القدامى,  ال�سب�ب  تجّمع  الخبر,  انت�س�ر 

وعب��ص بينهم, وقد ت�سّلم الأخ »�شاه�شفند« قي�دة الكتيبة هذه المّرة. 

و»تيموري«,  »عبا�ص«  والأخوان  اأن�  كن�  الجديدة,  التق�سيم�ت  في 

م�س�عدي ُرم�ة لالأخ »درف�شي«, وبداأن� نخدم في »الف�شيلة الأولى« من 

�سرية ال�سهيد »مدني«.

)1(  اأحد المقّرات الع�سكرية الخلفية الم�سهورة, اأثن�ء الحرب المفرو�سة, لت�سكيل الفرق القت�لية, وتبديل 

الألوية, والكت�ئب, ويقع في الجبهة  الجنوبية )خوز�ست�ن(. 
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الأثر  مق�تاًل,   75 ت�سم  التي  تن�,  �سريَّ في  البع�ص  لوجود  ك�ن 

الجيد والمريح لن�, من بينهم »�شاداب«. 

ك�ن الأخ »�شاداب« من اأقدم �سب�ب الحرب, وهو من »خّرم�شهر«, 

اإحدى عينيه »ا�شطناعية«, ولم يكن هن�ك اأي جزء من ج�سم هذا 

العبد ال�س�لح �س�لمً�, وك�نت لهجته »الخّرم�شهرّية« الجميلة تجعله 

محبوبً� اأكثر ف�أكثر.

وعلى  »عبادان«,  من  وهو  ف�سيلتن�,  م�سوؤول  »رنجه«  الأخ  ك�ن 

الرغم من اأن لهجته لي�ست عب�دانية, اإل اأنه  جميل البي�ن والكالم.

في ال�سب�ح�ت المعدودة التي ق�سين�ه� في مع�سكر »دوكوهه«, 

كن� ن�ستيقظ على �سوت من�ج�ة الأخ »نورايي«, وبعد الو�سوء, نتجه 

م�  الذي  الوقت  من  الرغم  وعلى  »همت«,  ال�سهيد  ح�سينية  اإلى 

اأّن الح�سينية ك�نت تمتلئ ب�لم�سلين,  زال يف�سلن� عن الأذان, اإل 

وكذلك المك�ن من حوله�, وك�أّنهم ك�نوا يحيون الليل جم�عة.

يفوح في الأجواء عطر الورد الجوري, الذي ينبعث من �سج�دات 

ال�سالة, التي هي جزء من التجهيزات ال�سخ�سية للكرام.

الق�نتين, وهن�ك  كل زواي� الح�سينية ت�سهد عليهم, فهن� زاوية 

زاوية ال�س�جدين, هن� �س�ب ُيمّرغ جبهته ب�لتراب, ونحن ال�س�كرون 

نعمة وجودن� هن�.

عندم� يقترب موعد الغروب, ينطوي كلٌّ من� على نف�سه, وكلم� 
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غربت ال�سم�ص اأكثر, ينقب�ص القلب اأكثر لذكرى الرف�ق المه�جرين... 

واإذا م� غربت, تطير قلوبن� من مك�نه�, وب�نتظ�ر الأذان, الذي ينفخ 

فين� الروح, ي�سعب منع عيونن� عن البك�ء...

م� اأجمل هذه المن�ظر! التي لم َيَره� قباًل اأحٌد قّط, ومن يدري متى 

يمكن اأن تتكّرر...

�سب�ٌب في مقتبل العمر - اأترابهم في المدينة م� زال ي�أخذ م�سروف 

جيبه من والديه - يتحّولون اإلى اأ�سود النه�ر وزّه�د الليل.

كلٌّ  ويّتجه  الح�سينية,  الجميع  يترك  والع�س�ء,  المغرب  �سالة  بعد 

نحو رف�قه...و نحن منهم.

دع�ء  �سوت  وته�دى  كتيبتن�,  مبنى  في  الع�س�ء  �سفرة  حول  جل�سن� 

رزقاً  ارزقنا  »اللهّم  محمد:  واآل  محمد  على  ال�سالة  بعد  الطع�م 

حالًل...«

مالعقه  فعدد  ي�أكله�,  التي  المالعق  يعّد  �شابري«  »مهدي  ك�ن 

واإل خ�سر  اأكثر,  ل  ثم�نية,  اأو  �سبعة  لياًل,  ا�ستيق�ظه  له طريقة  يحّدد 

المدينة  اأهل  ك�ن  اأبدًا.  الع�س�ء  يتن�ول  ل  البع�ص  وك�ن  ليله.  �سالة 

يوّدعون ال�ّسحر بعد �سهر رم�س�ن, ولكنَّ اأهل مدينة الحّب هن�... لهم 

حر... غير التي لن�.  ح�س�ب�تهم مع ال�سَّ

توّجهن�  الثكنة,  ُيغّطي  وال�سب�ب  »الجمعة«,  اأّي�م  اأحد  �سبيحة 
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بمزاحن�  يتحّول  الذي   
)1(

»الحّمام« اإلى  ف�سيلتن�  �سب�ب  بع�ص  مع 

يغفل  ل  الذي  اهلل,  ذكر  من  تخلو  ل  �س�خبٍة  جوقٍة  اإلى  وطرائفن� 

عنه ال�سب�ب, فيذّكر بع�سهم بع�سً� بغ�سل الجمعة, فم� اأجمل ك�سب 

ر�س�ك ي� اإلهي, حتى في اأكثر الأوق�ت مرحً� ومزاحً�.

ت�سكيل  على  م�ست  التي  القليلة  ال�سب�ح�ت  من  الرغم  على 

زال  فقد  اإلين�,  الجدد  ال�سّب�ن  من  العديد  وان�سم�م  الكتيبة, 

التقت قلوبهم  الإح�س��ص ب�لغربة بينن�, وك�أّن ق��سدي كربالء, قد 

معً� منذ زمن, ف��ست�أن�ص بع�سهم ببع�ص.

 ,
)2(

بعد مّدٍة, ت�سّلمت كتيبتن� م�أمورّية الدف�ع عن خّط »مهران«

رائحة  ي�سّمون  بداأوا  ولأنهم  المعّدات,  ل�ستالم  ال�ّسب�ب  ف��ستعّد 

الجّنة, اغت�سلوا غ�سل ال�سه�دة للمّرة الأخيرة في »دوكوهه«, وك�ن 

حديث ال�سب�ب الوحيد عن مدينة »مهران« وذكري�ته� الق�بعة في 

قلوب ال�س�ئرين اإليه�.

بعد العر�ص الع�سكري الليلي, اأطّلت الح�فالت, وك�ن �سوت الأخ 

»اآهنكران« ي�سبقه� اإلين�, فت�س�عفت المعنوي�ت.

ا�سطففن�, م�ستعّدين لل�سعود, ولم يتوقف الأخ »�شاه�شفند« عن 

تو�سيتن� للمرة الأخيرة.

�ص لال�ستحم�م لعموم الأفراد, وك�ن معروفً� في اإيران, ول يزال, ولكن على نط�ق  )1( ـ مك�ن مخ�سّ

محدود.. وك�ن موجودًا اأي�سً� في الثكن�ت, والمع�سكرات في الجبهة. 

)2( ـ مهران: ممر ومنطقة حدودية بين العراق واإيران, اإحدى المواقع ال�ستراتيجية التي دارت فيه� 

مع�رك ط�حنة اإب�ن الحرب المفرو�سة.
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بعد ذبح عدد من الِخراف ال�ّسمينة تحت اأقدامن�, ا�ستقّلت الف�س�ئل 

الح�فالت, الواحدة تلو الأخرى.

وك�لع�دة, توّقفن� عل مرتفع لنوّدع اأبنية »دوكوهه«, وه� هي »مهران« 

ت�ستقبلن� بذراعيه� المفتوحتين.

�س�حن�ت   ا�ستقّلين�  »�شنك�شكن«,  محطة  اإلى  و�سلن�  الغروب,  عند 

في  �س�بقً�  كنت  ولأنني  الأم�مي,  الخط  اإلى  �ستنقلن�  التي  الـ»تويوتا« 

عندم�  اقتحمني  الذي  الذكري�ت  �سيل  اأمنع  اأن  اأ�ستطع  لم  »مهران«, 

اأم�م  تمّر  وّدعون�  الذين  الّرف�ق  وجوه  وبداأت  اأم�مي,  تالله�  لحت 

ن�ظري.

ك�نت ال�سم�ص توّدعن�, وطريق »قلعة فيزان« توّدع ح�فالتن�, دق�ئق 

يع�نقون  وبداأوا  ال�ّسب�ب,  ترّجل  الأم�مّي,  الخّط  عن  تف�سلن�  معدودة 

ك�ن  اإذ  بينن�,  غرب�ء  ل  اأن  العجب  �سهرين,  منذ  هن�ك  الم�ستقّرين 

رفقة  هو  ف�لمهم  �س�بقة,  معرفة  ودون  ري�ء,  دون  يتع�نقون  الجميع 

الجه�د والّنخوة.

توّجه �سب�ب كتيبة  »ال�شيد عبد العظيم« اإلى »دوكوهه« في اإج�زة, 

ليتركوا لن� اأم�كنهم في الخط.

عدة  قبل  �سبقن�  قد  �سرّيتن�,  م�سوؤول  اإ�شالمي«,  الف�شل  »اأبو  ك�ن 

ا�سطّره  قدمه,  قطع  لغٌم  ب�نتظ�ره  فك�ن  المنطقة,  لي�ستك�سف  اأي�م, 

للرجوع اإلى طهران للعالج, وا�ستلم الم�سوؤولية مك�نه »اأحمد بويايي«.
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الحر�ص  جميع  ا�ستلم  حتى  الث�منة,  ال�س�عة  �س�رت  اإن  م� 

مواقعهم في الخن�دق كم� تّم توزيعهم م�سبقً�. ك�ن خندقن� كبيرًا 

بع�ص ال�سيء, يّت�سع لثني ع�سر �سخ�سً�, وفي الو�سط انت�سب عموٌد 

الإم�م  �سورة  ك�نت  اآخره  في  وهن�ك  ال�سقف,  اأم�سك  حديدّي, 

ُي�سيء  نورهم�  ك�ن  ف�نو�س�ن,  ُو�سع  وقد  الح�ئط,  ُتزّين  الجميلة 

الخندق. 

ال�سبب,  لهذا  ُربطت  التي  الحب�ل  على  األب�ستهم  ال�سب�ب  عّلق 

ثم  ب�ل�سالة,  الليل  هذا  �سفحة  وُطوَيت  الخندق,  بتنظيف  وبداأوا 

.Rتن�ول الع�س�ء, ثم الّدع�ء والّتو�ّسل ب�لأئّمة الأطه�ر



القبر وال�سقائق البرّية

الم�س�فة  وك�نت  الأم�مّية,  الجبهة  اإلى  و�سولن�  من  اأّي�م  عّدة  مّر 

بينن� وبين  اهلل تقّل يومً� بعد يوم, وكم� ك�ن ال�سب�ب يرّددون م�زحين: 

هوؤلء  من  »مهرابي«  وك�ن  مبا�شرة«,  العالي  التوتر  ب�شوء  »يت�شل  

ال�سب�ب, ذوي �سوء التوتر الع�لي, ل يترك القراآن ومف�تيح الجن�ن من 

يده, وك�ن ينزوي بين الحين والآخر مع دع�ئه ومن�ج�ته.

ال�ّسق�ئق  قرب  الّتّلة,  فوق  قبرًا  حفروا  فقد  »خندقنا«  �سب�ب  اأّم� 

البّرّية وك�نت لهم معه ق�س�ٌص واأحوال. 

اأحي�نً�  لزي�رتن�  ي�أتي  ف�سيلتن�,  م�سوؤول  »رنجه«,  الأخ  ك�ن  عندم� 

ليطمئن عن اأخب�رن�, ك�ن ال�سب�ب ي�سَتْبقونه للغداء اأو الع�س�ء. 

الذي ك�ن م�س�عد م�سوؤول  »اأفراز«  الأخ  الأي�م, ع�د  تلك  يوٍم من  في 

اأ�سيب في عملي�ت  اأي�سً� من الجرحى الكيمي�ئيين, وقد  الف�سيلة, وهو 

اأن ُيقيموا على  اإلى الخندق, ف�أراد ال�سب�ب  8« من الم�ست�سفى  »والفجر 

�سرفه »حفلة البطانيات«, لكّنه ك�ن اأذكى منهم, ولم تنطِو عليه الخدعة.
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فـــي اإحـــدى ال�ســـب�ح�ت, التفت ال�ّســـب�ب اإلـــى اأّن خـــزان الم�ء 

قد ُثقب ب�ســـبب ق�ســـف الليلـــة الم��ســـية, ف�نطلقوا م�ســـرعين اإلى 

الأخ »هاتف���ي« الـــذي ك�ن يملـــك خبرة في اإ�ســـالح خزانـــ�ت الم�ء, 

لإ�ســـالحه, ب�لقطران وبم�ســـ�عدة »بابي نجاد«, دّلوني على الثقوب 

بو�ســـع يدهم عليه� واأدخلت راأ�ســـي داخل الخزان وبداأت اأ�ســـّده�.

ب في اأ�سفل  وفي الوقت نف�ســـه, ك�ن »�ش���اداب« ينّظف الوحل المتر�سِّ

الخّزان.

نظر  لفتت  التي  البّرّية  ال�ّسق�ئق  اإّنه�  ورود,  عدة  ب�نت  هن�ك, 

)ال�سّداحي(  العراقّي  ب�لقّن��ص  ف�إذا  لقطفه�,  فتوّجه  »هدايتي« 

يف�جئه بعّدة طلق�ت ك�دت تحّوله �سخ�سّيً� اإلى �سق�ئق, لكّن الأمر 

مرَّ بخيٍر و�سالم.

رجع »هدايتي« وم� اأجمل »الرجوع«, ف�سقطت عدة قذائف من 

حولن�, و�سّفرت ال�ّسظ�ي� الملتهبة متط�يرة من فوق روؤو�سن�. 

اأكثر من  مّن�  اقتربت  القن�بل  ولكّن  الكّرة,  اأعيدت  دق�ئق,  بعد 

�س�بق�ته�.

ت�سقط  بقذيفة  واإذا  الخندق,  اإلى  �س�حكين  ال�سب�ب  رك�ص 

ب�لقرب من خّزان الم�ء, ولأّن »هاتفي« ك�ن م� زال ي�سلح الّثقوب, 

�سحك�ت  فرمته  فيه,  وعلق  الخّزان  في  الهواء  �سغط  ل�سّدة  وقع 

ال�سب�ب المتف�جئين بهذا المنظر, بقذائفه� ال�ّس�خرة.



ة 17 و يبب هو ئياشل و ببقل

للجي�ص,  المنطقة  ت�سليم  خبر  َلن�  َو�سَ قد  وه�  تمّر...  الأّي�م  ك�نت 

جمعت  حّتى  الحرا�سة,  اأنهيت  اإن  م�  هن�,  لإق�متن�  الأخير  اليوم  اإّنه 

اأغرا�سي ب�سرعة, وه� اأن� م�ستعدٌّ مع ال�ّسب�ب للّرحيل.

الذين  ال�سب�ب,  اأحوال  انقلبت  ع��سوراء  وزي�رة  بح  ال�سّ بعد �سالة 

على الرغم من الفترة الق�سيرة لوجودهم في الجبهة الأم�مية اإّل اأنهم 

المنطقة,  و�سق�ئق  وهواء  تراب  مع  وت�آلفوا  ببع�ص,  بع�سهم  ا�ست�أن�سوا 

هن�ك,  لوجودن�  الأخيرة  الدق�ئق  خالل  جّدًا.  �سعبً�  انف�س�لن�  فك�ن 

مقتبل  في  ْين  �س�بَّ �س�عَدْت  �سديدة,  بنيران  المنطقة  العراقّيون  اأمطر 

زاده«  مع�شوم  »نادر  رحيل  عّكر  لقد  المعبود,  اإلى  حيل  الرَّ على  العمر 

و»اأ�شغر مهرايي« �سف�ء ال�سب�ب, كم� ُجرح الأخ »�شاداب«, فتّم نقله اإلى 

الخلف قبل ت�سليم المنطقة اإلى فيلق »حمزة 21«, وعدن� اإلى »�شنك�شكن«.

ي�أ�سر  اأن  اأّي�م معدودة  ا�ستط�ع في  الذي  ال�ّسهيد »مهرايي«,   اإذًا, 

بعد  الأخيرة,  ليلته  اأذكر  زلت  م�  اأي�سً�.  بينن�  يعد  ال�ّسب�ب,لم  قلوب 

ال�سالة, ك�ن منجذبً� ل�سيٍء م�, لم ندركه, فقد ا�ستط�ع بعمره الق�سير 

اأن يفتح اأعلى قمم الإن�س�نية, وكم كّن� نغبطه على اإخال�سه وطه�رته, 

ل ل�سف�ئه. ولقد افتقدن� »�شاداب« كثيرًا, وكم قراأ الأخوة دع�ء التو�سُّ

ك�نت المنطقة في ح�لة »ا�شتنفار«, فقد قيل لن� اإنه من الُمحتمل اأن 

يهجم الجي�ص العراقي كي يحتّل »مهران«,  وعلين� البق�ء احتي�طً�  في 

المنطقة.
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الخّط  اإلى  الف�سيلة  »رنجه«  الأخ  ق�د  الأّي�م,  اأحد  �سب�ح  في 

الأم�مّي, ولم تكن ال�سم�ص قد اأ�سرقت بعد, وقد اأ�سفى مطر الأم�ص 

على الطق�ص لط�فة خ��سة, بعد قراءة القراآن و�سالة ال�سبح, حّدثن� 

الأخ »رنجه«  لدق�ئق عن الإخال�ص في العمل, تزكية الّنف�ص, وعن 

ب�لّدع�ء ل�سف�ء الأخ »�شاداب«  ال�سهداء, وختم  اإكم�ل طريق  وجوب 

الذي ق�سى ق�سمً� مهمً�  من حي�ته  في الجه�د على الجبهة. 

ين� في ثالثة �سفوف وك�نت وجهتن�  بعد كلمة الأخ »رنجه«, تر�سّ

والّري��سة,  للّرك�ص  وانطلقن�  الأ�س��سية,  دهلران«  »مهران-  ج�دة 

ك�ن ال�سب�ب يرك�سون ب�نتظ�م, وهم ي�سّلون على محّمٍد واآل محّمد. 

وفي ذلك ال�سب�ح, رك�سن� حوالي 10 كيلومترات. قبل اأن ي�سعر 

ال�سب�ب ب�لتعب, بداأ »رنجه« بقراءة دع�ء الفرج, ثم انطلق �سع�ر 

»عال العال«.

• �س�بري, ع�ل الع�ل	

• عرب علي, ع�ل الع�ل	

• �سكله, ع�ل الع�ل	

• , ع�ل الع�ل	 ري��سيٌّ

• م�سيبٌة, ع�ل الع�ل	

و�سل  حتى  الآخر,  تلَو  واحدًا  الفرقة  �سب�ب  اأ�سم�ء  بذكر  وبداأ 

الّدور اإلى »رنجه« نف�سه, فك�ن ال�سب�ب ي�سبغون له: ع�ل الع�ل, ع�ل 
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الع�ل, ع�ل الع�ل, فيبداأ المزاح وتنطلق الّنك�ت واللط�ئف.

الجي�ص  مب�غتة  خطر  زال  المنطقة,  في  وجودن�  من  اأ�سبوع  بعد 

وح�سن�ته�,  طبيعته�  بكل  »�شنك�شكن«  ترك  علين�  ف�س�ر  لن�,  العراقّي 

اأغرا�سن�, وه� نحن في طريقن�  ولحت الح�فالت من جديد, جمعن� 

اإلى »دوكوهه«. 

ا�سُتقبلن� على اأبواب مقّر »دوكوهه« ب�لحلوى والع�سير.

رجال  عودة  »نبارك  عليه�  ُكتب  بي�فطة  الرئي�سة  البوابة  وُزّينت 

اأ�سدق�ئه  اأعّز  »كتيبة كميل« الأبط�ل, ف�أ�س�ف »�شابري«, الذي فقد 

»مهرابي«: »الأبطال اأولئك الذين لم يرجعوا من هذا ال�شفر«. 





ليالي »كرخة« واأ�سحارها

اإلى الخطوط الأم�مّية مّرة  في اليوم الت�لي, ق�د »رنجه« الف�سيل 

, كي نن�سب الخيم, 
)1(

ث�نية. انطلقن� ب�ل�ّس�حنة ب�تج�ه مع�سكر »كرخة«

ونجّهز دورات المي�ه ل�سب�ب ال�سرية.

الّترابّية  الج�ّدة  اإلى  و�سلن�  حّتى  »كرخة«,  ج�سر  عبرن�  اإن  م� 

تقطع  وال�س�حنة  جّدًا,  ح�ّرًا  الطق�ص  �س�ر  الرئي�سة,  للج�دة  الموازية 

الطريق الترابية لتو�سلن� اإلى تالل »كرخة« ال�ّسكرى من �سّدة الحرارة, 

توّقفت ال�س�حنة وترّجلن�.

العمل,  بداأن�  اأي�سً�.  واأن�  ال�سب�ب,  ر�س�  الجديد  المع�سكر  ينل  لم 

على  فالحت  ج�هزًة,  المي�ه  ودورات  الخيم  ك�نت  الغروب,  وعند 

وجوهن� ابت�س�مة ر�سًى لهذا الإنج�ز.

واأكثر ج�ذبّية من نه�راته�. وبين  اأكثر جم�ًل  لي�لي »كرخة«  ك�نت 

)1( -  مع�سكر »كرخه« اأحد المع�سكرات التي ت�سم مراكز تدريب وت�أهيل وتبديل الكت�ئب وال�سراي�, ... 

ويقع ب�لقرب من نهر »كرخه«, جنوب غر ب اإيران.
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اللي�لي والنه�رات, ك�ن »لأ�شحارها« كّل الروعة, وهنيئً� لمن ع��ص 

هذه الأوق�ت, هنيئً� لهم رف�ق غروبه� وع�ّس�ق �سحره�.

وا�ستقّرت  الف�سيلة,  تبّقى من قّوات  الت�لي, و�سل م�  اليوم  في 

كّل ف�سيلة في خيمة كبيرة, لإنه�ء مهّمتن� في »كرخة«. ق�م م�سوؤول 

الكتيبة بتغييرات في �سريتن�, ف��ستلم الأخ »�شراج« م�سوؤولّية ال�سرّية, 

مع الإبق�ء عليه م�س�عدًا في الكتيبة.

»رنجه« م�سوؤول  والأخ  ال�سرية,  بور« مع�ون  »�شل�شله  الأخ  و�س�ر 

ال�سب�ب  م�سوؤولّي�ت  تغّيرت  كم�  م�س�عده.  »اأفراز«  والأخ  الف�سيلة, 

ك�فة؛ ف��ستلم الأخ »معيري« قي�دة ال�سّف, »ح�شين درف�شي« رامي 

البريد  »قاليباف«  البريد,  »ذهاب«  القّن��ص,  »�شابري«  ر�س��ص, 

والتعزية,  الّندب  »م�شلح«  التموين,  م�سوؤولية  »�شنكترا�ص«  اأي�سً�, 

في  اآباد«  »نو�ص  الإ�سع�ف,  »بر�شتا�ص«  ال�سكرتيري�,  »ميرقا�شمي« 

الإ�سع�ف اأي�سً�, »تيموري« رامي الآر بي جي, »بابي نجاد« كتيموري 

اأي�سً�, »عرب علي« م�س�عد راٍم, واأن�, مثل عرب علي, كنت م�س�عد 

رامي »اآر. بي. جي.«.

اأّم� »فوؤاديان«, والذي هو من م�سوؤولي »م�شرف ملت«, ك�ن يت�بع 

بـ»ال�ّشّيد  خوبه«  بـ»اآغا  ين�دونه  ال�سب�ب  وك�ن  الف�سيلة,  اأمور  كّل 

الّطّيب...« ولم اأعد اأذكر بقية ال�سب�ب الآن.

في تلك الأي�م ببركة الأخ »بابي نجاد«, لم نكن نعرف الّنه�ر من 
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الليل, كم ك�ن هذا الرجل مرحً� وَح�َسَن الأخالق,ك�نت اأعم�له العجيبة 

الحديدّي,  الخيمة  بع�مود  الكهرب�ء  و�سل  اأذكر حين  زلت  م�  فريدة. 

المح�ذي للمدخل, وك�ن كّل من يدخل الخيمة ي�سعر بل�سعة الكهرب�ء, 

وك�ن معروفً�  الح��سرين,  ابت�س�م�ت  و�سط  ال�ّسّر  وي�س�أل عن  فيتف�ج�أ 

بعب�رة »كن ترابّياً يا اأخي« التي يرّدده� دائمً�.

مع مرور الأّي�م, بداأن� نعت�د على تركيبة �سرّيتن� الجديدة, وب��سرن� 

الّدرو�ص النظرّية والعملّية من جديد. عند النته�ء من كّل در�ص, كّن� 

ننطلق في م�سيرٍة اإلى التالل, خلف الخيم, حيث الم�أوى الذي نلج�أ اإليه 

ل�سرب ال�ّس�ي, واأحي�نً� ك�ن »اآقاخوبه« و»�شنكترا�ص« يقّدم�ن الع�سير 

المنع�ص لل�سب�ب المنهك.

ع لتنظف اأحذية ال�سب�ب  ك�نت مجموعة من ال�سب�ب الجرحى, تتطوَّ

وتلميعه�, الذي ك�ن ي�ستمّر لوقت مت�أّخر من الّليل, اأّم� ثي�بك فال م�أمن 

الغ�سيل,  حبل  على  عنه�  ف�ستبحث  لدق�ئق,  عنه�  غفلَت  اإذا  هن�,  له� 

وهي تنتظر اأن تجّف, وك�ن هذا الأمر ع�دّيً�, ويتكّرر دائمً�.

ك�ن خندق الموؤونة في اآخر الخيمة, وقد ُف�سل بعّدة مالءات َك�ِست�ر, 

ليتحّول اإلى م�سّلى لل�سب�ب لياًل.

المن��سب  الوقت  تجد  الم�ست�قة  العيون  ك�نت  الّليل,  انت�س�ف  بعد 

, جل�ص »نو�ص اآبادي« وبكّل 
)1(

للق�ء حبيبه�, هن�ك في زاوية الح�سينية

)1(ـ  لكل مع�سكر ح�سينية خ��سة به, وك�نت وظ�ئف الح�سينية متعّددة, منه� تنظيم الجل�س�ت و التدريب�ت, 

ا�ستقب�ل الجرحى و ال�سهداء, و اإق�مة مج�ل�ص العزاء و ال�سالة والدع�ء.
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ك�نت  والّداعين,  الم�سّلين  ولكثرة  وي�سّلي,  يدعو  ك�ن  اإخال�سه 

من  اإليه�  المته�دي  ال�سوت  بهذا  ت�ست�أن�ص  بن�  المحيطة  التالل 

تكن  لم  الذي  »�شابري«,   كـ  الكثيرين  �سّم  الذي  الحّب,  مع�سكر 

تف�رقه »ح�شرة الو�شال«.

م� اأعظمه� من لي�ل. تلك التي ق�سين�ه� في »كرخة«.

بعد مّدة من الزمن, تقّرر اأن يذهب ال�سب�ب في اإج�زة, فخلعوا 

لب��ص الجبهة الترابّية ليلب�سوا اأثواب مدنهم, وه� نحن قد تحّركن� 

ن�حية »طهران«, ك�ن عدد من ال�سب�ب قد اتفقوا على اإق�مة وليمٍة 

الجه�د(,  اأر�ص  من  )الق�دمين  الف�سيلة  عن��سر  كل  �سرف  على 

وك�ن اأّول المتطّوعين لهذا الأمر »ال�ّشّيد الّطّيب«. انتهت الإج�زة, 

وك�نت  »كرخة«  مخّيم  اإلى  ومنه  »دوكوهه«,  مع�سكر  اإلى  فعدن� 

»كرخة«, كع�دته�, في انتظ�ر عيون ال�ّس�لكين اإلى اهلل. م� اإن وط�أت 

الت�أّلق  »كرخة« من جديد ثوب  اكت�ست  ترابه� حّتى  ال�سب�ب  اأقدام 

والجم�ل. وبداأت من جديد التدريب�ت الع�سكرية الليلية والتم�رين 

الري��سية. في تلك الأثن�ء تداعت اإلى اأ�سم�عن� اأخب�ر احتالل العدّو 

لمدينة »مهران«, و�سعيه لحتالل »الفاو«.



ب�سارة المطر

الحرارة,  ارتف�ع  من  قّلل  الذي  المطر  هطول  بداأ  الأي�م,  هذه  في 

وا�ستغّل ال�سب�ب الفر�سة لإق�مة مجل�ص ذكرى وعزاء ل�سهداء الثكنة, 

وقد دعون� �سب�ب كتيبة »حبيب« اإلى هذا المجل�ص.

واللطم,   ,Qاهلل عبد  اأبي  م�سيبة  وذكر  الكلم�ت,  اإلق�ء  بعد 

اأمطرت ال�ّسم�ء فج�أة وب�سّدة, وك�أّن قلبه� قد تذّكر الم�س�فرين ف�أمطر 

دموعً�, ورافقه ال�سب�ب حزنً� وبك�ء.

اأ�سبح  , لقد 
)1(

واأخيرًا ت�سّلمْت كتيبتن� م�سوؤولّية الدف�ع عن »الفاو«

ق�ص ح�ّرًا جّدًا. ومّرة جديدة بداأت عالم�ت �سفر الق�فلة, ه� هي  الطَّ

نحو  وتوّجهت  ب�سرعة,  م�س�فريه�  اأقّلت  الج�ّدة,  على  تلوح  الح�فالت 

»اأروند كنار«, و�سلن� لياًل اإلى ب�ست�ن النخيل, المج�ور لـ»اأروند«.

توّزع ال�ّسب�ب جم�ع�ٍت جم�ع�ت للّنوم تحت ال�ّسجرات اإلى اأن يبزغ 

الفجر.

)1( الف�و ا�سم مدينة ومنطقة حدودية ونفطية, تقع على الخليج, تكثر فيه� الممرات الم�ئية والم�ستنقع�ت, �سهدت 

مع�رك ط�حنة خالل الحرب المفرو�سة على الجمهورية ال�سالمية وخ��سة خالل ال�سنة الأخيرة للحرب.
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الأم�مية,  الجبهة  اإلى  الف�سيلة  توّجهت  الب�كر,  ال�سب�ح  في 

وبداأت القتراب من ر�سيف ال�ّسّط. على الرغم من اأّنه قد مّر �سهران 

على عملّية  »والفجر 8«, اإل اأّن المنطقة م� زالت م�ستعلة ب�لمع�رك 

عند  ف�س�دًا.  وتعيث  المنطقة  �سم�ء  تمالأ  زالت  م�  العدّو  وط�ئراِت 

تع�لت  »الفاو«,  م�سجد  مئذنة  لحت  اإن  وم�  المرف�أ,  اإلى  و�سولن� 

لوات على محمد واآل محمٍد, فم� زالت راية حرم الإم�م  اأ�سوات ال�سّ

الر�س�Q تحكي ق�سة عظمة جي�ص الإ�سالم والّتوحيد, وم� زال 

ن�سيم �س�طئ »اأروند« يهدين� رائحة ال�سهداء.

انطلقت  التي  القوارب  وا�ستقّلوا  النج�ة  �سترات  ال�سب�ب  ارتدى 

لتو�سلن� اإلى ال�سّط الآخر للنهر, ك�نت مدينة »الفاو« ترّحب بجنود 

الإ�سالم بكّل حرارٍة ومحّبة.

ركب  الجبهة,  في  ي�ستقّر  اأن  يجب  من  اأّول  ف�سيلتن�  ك�نت 

ن�سف  قطعن�  اأن  بعد  م�سرعة,  تحّركت  التي  الح�فالت  ال�سب�ب 

التي  الـ»تويوتا«  اإلى �سي�رات  الطريق,�سّلمت الح�فالت م�س�فريه� 

اأقّلتن� اإلى الخط الث�ني من الجبهة, وبعده� بداأن� الم�سير م�سيً� على 

الأقدام, اإلى اأن و�سلن� اإلى الخط الأم�مي للجبهة, حيث ا�ستقبلتن� 

نيران العدّو التي انهمرت علين� ب�سّدة.

على  ووّزع�هم  مجموع�ت,  اإلى  ال�سب�ب  و»اأفراز«  »رنجه«  ق�ّسم 
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و»بر�شتا�ص«  علي«  »عرب  نجاد«,  »بابي  و»تيموري«,  كنت  الخن�دق, 

»معيري«  »مهري«,  »ميرقا�شمي«,  ك�ن  بينم�  واحٍد,  خندٍق  رف�ق 

و»نو�ص اآبادي« جيرانن� في الخندق المق�بل.

ك�ن خندقن� في اأق�سى اليمين, حيث لم نكن ق�درين على الإّطالع 

مياه«  »دورة  هن�ك  يكن  لم  معهم.  التوا�سل  اأو  ال�سب�ب,  اأخب�ر  على 

حولن�, فك�ن م�سروعن� الأّول هو بن�ء »دورة مياه«.

بينم� بقي �س�ب�ن من فرقتن� في الخندق لترتيبه, ك�ن �سقف خندقن� 

منخف�سً� جّدًا لدرجة اأنن� كّن� مجبرين على ال�سالة ج�ل�سين. اأنهين� 

البن�ء عند غروب ال�سم�ص. 

اإلى  خندٍق  كّل  وتحّول  �ست�ره,  اأ�سدل  قد  الليل  هو  واأخيرًا...ه� 

محراٍب للعب�دة تموج فيه الأدعية والتو�ّسل, وك�ن الف�نو�ص الذي ي�سيء 

بخجٍل, رفيق ال�ّسب�ب الوحيد. م� اأجمل اأن نعي�ص كّل لحظة من لحظ�تن� 

ب�لدع�ء وال�سالة! فللعب�دة في الجبهة طعٌم مختلٌف عن اأّي مك�ٍن في 

ك�نت  التي  الف�نو�ص  �سعلة  رٌة, على  وعيونن� م�سمَّ راكعين,  كّن�  الع�لم, 

تتراق�ص مع لمع�ن النجوم في الأعلى.

الجميل, ويطغى  الدع�ء  انفج�ٍر قريٍب �سوت  و... قد يقطع �سوت 

ومي�سه على لمع�ن الّنور والّنجوم.

 
)1(

الق�سر اأّم  م�س�بيح  لي  لحت  الخندق,  من  خرجت  عندم� 

)1( ـ مدينة ومرف�أ على الخليج جنوب العراق. 
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حمل  بخن�دقن�.  مت�ساًل  عبداهلل«  »خور  م�ستنقع  وك�ن  الم�سيئة. 

من  َلن�  َو�سَ ترى  ي�  هل  نفو�سن�,  في  الحنين  اأث�ر  عطرًا,  الن�سيم 

كربالء؟.

تكون  عندم�  ة  خ��سّ اآخر,  حديث  فله�  الليلّية,  الحرا�سة  اأّم� 

المراقبة,  برج  اأعلى  في  الّليل.  محيي  ب�ل  ليطمئنَّ  �س�هرًة  عينك 

كنت ت�ستطيع, وبنظرٍة واحدٍة, اأن ت�سل اإلى كربالء, تت�س�ءل كيف؟

حديث  ت�سمعوا  َوَلم 
َ
اأ مّن�,  كلٍّ  قلب  في  ك�نت  كربالء  لأّن 

�شيعتنا«,  »اإن قبورنا هي في قلوب  ق�لوا  المع�سومينR حين 

في تلك ال�سحراء الوا�سعة المعتمة, م� كنت لت�سعر اأبدًا ب�لخوف اأو 

الوح�سة, لأنك رفيق هوؤلء الّطّيبين, الذين يطوون طريق األف �سنٍة 

بليلٍة واحدٍة.

والعي�ص معهم  الطع�م,  �سفرة  رفقتهم على  تدرك عذوبَة  ليتك 

تحت �سقٍف واحٍد, والجلو�ص بقربهم, والتكّلم معهم.

لأن حرارة الطق�ص بداأت ت�ستد يومً� بعد يوم, ك�نت مي�ه  م�ستنقع 

»خور عبداهلل« تجّف, وينخف�ص �س�حله� الذي ك�ن ل بّد لن� من ملئه 

ب�لخن�دق والأفراد.

ك�ن خندقن� على  اآخر خطٍّ من خطوط الجبهة, والذي ك�ن يّت�سل 

ولأّن  اإ�س�فية,  نحفر خن�دق  كن�  تجّف,  الأر�ص  ك�نت  كلم�  ب�لم�ستنقع 

خندقن� ك�ن يالم�ص الم�ء اأطلق عليه ال�سب�ب ا�سم »بالج«, اأي ال�س�طئ, 
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و�س�روا يق�سدونه  لال�ستجم�م.  ك�نت م�سكلتهم الوحيدة الق�سف والقن�بل 

والقّن��سين, والتي ك�نت ُتعّكر �سفو الم�سط�فين هن�ك.

في تلك الخن�دق, ان�سجم  »عرب علي« مع »بابي نجاد«, ولم يعد 

اأحٌد ي�ستطيع اأن ي�س�هيهم�.

وب�لحرك�ت  ب�ل�سحك  يبداأان  ك�ن�  عليه�,  ورّد  قذيفة  كّل  فمع 

المزاح  النك�ت  ب�إطالق  يبداأا  كي  بمو�سوٍع  يترّب�س�ن  وك�ن�  العجيبة, 

حوله.

على كّل ح�ل, ك�نت الأي�م تمّر, ويومً� بعد يوم, يقترب وقت ت�سليمن� 

للمنطقة, وت�سّلُمن� لمك�ن اآخر, والذي ك�ن هذه المّرة في مقّر الدعم, 

وهو مدر�سٌة من طبقتين في مدينة »الفاو«. 

م� اإن �سنحت الفر�سة حّتى انطلقن� اإلى نهر »اروند«, بعد اأ�س�بيع, 

ثي�بن�  ونغ�سل  لن�ستحّم,  ب�لم�ء  فيه�  نرتمي  التي  الأولى  المّرة  ك�نت 

في الوقت نف�سه, ولم نخرج من المي�ه اإل حين اأنهكن� التعب, فعدن� 

اإلى المقّر.





»ما �ساء اهلل.. حزب اهلل«

بعد �سالة الجم�عة, اجتمع �سب�ب »الف�شيلة«, وللمّرة الأولى, بعد 

مّدٍة طويلٍة حول �سفرٍة واحدٍة, �سكر الأخ »رنجه« ال�سب�ب لدف�عهم عن 

بداأ  الطع�م,  ودع�ء  محمٍد,  واآل  محمٍد  على  ال�سالة  وبعد  المنطقة, 

الجميع...ب�سم اهلل...

قيم مجل�ص عزاء 
ُ
اأ والع�س�ء,  المغرب  وبعد �سالتَي  الليلة,  تلك  في 

عن روح ال�سهداء, َخَتمه ال�سب�ب بلطمية....

بعد المرا�سم ال�سب�حية, توّجهن� معً� اإلى المدينة, وم� اأجمله� من 

نزهة! على اأنغ�م »حزب اهلل، حزب اهلل« التي بداأه� الأخ »اأفراز« ب�سع�ر 

م��س�ء اهلل حزب اهلل ونحن نجيب:

ق�ئدن�....حزب اهلل.

وطنن�....حزب اهلل.

�سعبن�....حزب اهلل.

�سب�ب الر�س��ص...حزب اهلل.
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�سب�ب الآر بي جي.....حزب اهلل.

القن��سة....حزب اهلل.

ب�حّية,  بعد ذلك وقف »اأفراز« في الو�سط, للبدء ب�لّتم�رين ال�سّ

علي«.  »علي،  يرّددون  حركة  كّل  مع  وك�نوا  حوله,  ال�سب�ب  والتّف 

هكذا ك�نت تنق�سي �سب�ح�ت »الفاو«. في الأي�م التي ك�نت ترتفع 

الحرارة فيه�, كن� نذهب ب�سكل جم�عّي لل�سب�حة, اأّم� ع�سرًا, ك�نت 

فيم�  ُعرفت  والتي   ,
)1(

»�شلواتية« محّطة  اإلى  تتحّول  »مجموعتنا« 

بعد بمحّطة »الُكميلّيين«.

و... ه� قد �س�رفت مهّمتن� على النه�ية, وعلين� توديعه�, توديع 

الورود,  بيع  اأم�كن  فيه�,  ال�سلوات  محّط�ت  مدر�سته�,  نخالته�, 

وتموج  والت�سحية,  الع�سق  برائحة  تفوح  »الفاو«  اإّن  يق�ل,  والحق 

الخمينّي  ب�أن�س�ر  تليق  اأنه�  »الفاو«  اأثبتت  لقد  ب�لمحبة,  بيوته� 

ف�س�رت موطنهم.

وّدعن� »الفاو« لنعود اإلى وطنن� الأ�سلّي »كرخة« من جديد.

لقد خّفت �سّدة الحرارة, وه� هي الأع�س�ب البّرّية  ت�سّق طريقه� 

بين رم�ل المنطقة.

لم يم�ص على وجودن� في »كرخة« اإل اأي�م, واأعطون� »ماأذونية«. 

)1( محطة مج�نية لتوزيع الطع�م, اأو القي�م بخدم�ت ك�لحالقة, اإ�سالح الأحذية و... مق�بل ال�سالة 

على محمد واآل محمد فقط.
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قبل ذه�بن� �سكر الأخ »�شاه�شفند« و»ر�شا د�شتفاره« ال�سب�ب كاّلً على 

حدة, على الرغم من عدم رغبتن� بذلك, قبلن� الم�أذونية وذهبن�.

عدُت بعد ثالثة اأي�م, ك�ن قد �سبقني اإلى المخّيم الأخوان »رنجه« 

و»حميد بهادري« واآخرون.

التقيت الأخ »�شاداب« الذي �سفي من اإ�س�بته في »مهران«, وه� هو 

ينوي الإق�مة هن�, فبداأ بق�س�ء اأي�م �سي�مه, ومن ي�سوم في مثل هذا 

الحّر؟! ل اأدري واهلل.

كّن� نق�ســـي وقتن�, قبل عودة ال�سب�ب, ببع�ص الأن�سطة, فنذهب 

اإلى النهر لن�ســـط�د ال�ســـمك ع�ســـرًا, وهربً� من حرارة ال�ســـم�ص 

الح�رقـــة كّن� نلج�أ اإلى ال�ســـجرة القريبة مـــن المخّيم ب�لقرب من 

عين الم�ء.

و قبل العودة المقّررة لل�سب�ب بيومين اأو ثالثة, و�سلتن� الأخب�ر اأّن 

العدو قد احتّل »مهران«, واأّن الو�سع غير جّيٍد, توّجه الأخ »رنجه« مع 

�سب�ب كتيبة »حبيب« اإلى مهران.

ع�د ال�سب�ب بعد انته�ء الإج�زة, واأكثرهم اأخذ اإج�زة اأطول ب�سبب 

ف�سل الإمتح�ن�ت الج�معية, وتّم تق�سيم كتيبتن� اإلى ف�سيلة من اأربع 

�سراي�, اأّم� اأن� فطلبت اأن اأبقى قيد الدر�ص.

اإلى  الكت�ئب  من  عدٌد  ذهب  لقد  جّدًا,  مزدحمة  »مهران«  ك�نت 

»�شنك�شكن«, فته�دت اإلى الم�س�ّم رائحة عملّي�ت قريبة...
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تّم تجهيزن�, نحن اأي�سً�, ب�سرعة, وع�دت من جديد التدريب�ت 

الليلية, والتمرين�ت الج�ّدة.

عن  م�سوؤوًل  ف�سيلتن�,  مع�ون  ك�ن  الذي  »اأفراز«,  الأخ  اأ�سبح 

ف�سيلة اأخرى, ت�سّلم »رنجه«  م�سوؤولية اإحدى الف�س�ئل, وفي الوقت 

كتيبة,  م�سوؤول  »�شراج«  الأخ  اأ�سبح  كم�  �سرية,  مع�ون  �س�ر  نف�سه 

وك�ن »�شل�شله بور« مع�ونه. فهم الجميع اأن العملي�ت �ستكون ن�حية 

مّرة  بداأ  فقد  المق�بل,  الطرف  في  »�شّدام ح�شين«  اأم�  »مهران«. 

قد  اأنه  برهن  وقد  المتحّرك,   الدف�ع  ا�ستراتيجية  تطبيق  اأخرى 

ان�سغل كثيرًا بهذه الخطة.

 عندم� زارني ال�سهيد »قم�شري« في من�مي, اعتقدت اأّنه علّي 

ال�ستعداد للهجرة, ك�نت رائحة »الرحمن« تفوح من بع�ص ال�سب�ب: 

الح�ج »كابلي« الذي ك�ن ين�هز الأربعين, وال�سيد »الجرجاني« من 

كتيبة »الّطّيبين«, كتيبة »الختايرة« )الكب�ر في ال�ّسّن(.



عطر »كرب وبالء«

جريْت لن� من�ورٌة مهّمٌة 
ُ
اأ الليلة الأخيرة لإق�متن� في »كرخة«,  اإنه� 

اأتّم ال�ستعداد لالنطالق, بعد �سالَتي  الب�رحة, وه� نحن على  م�س�ء 

المغرب والع�س�ء, وقف »رادود« من �سب�ب الكتيبة, وبداأ بقراءة اأبي�ت 

عزاء, والحق يق�ل اإّنه قد اأبكى الجميع. 

 - ف�ح ن�سيٌم ك�أنَّه عطر »الكرب والبال«, اأنع�ص روحي. 

�سبقن� عدد من ال�سب�ب لن�سب الخيم, ولحق بهم البع�ص الآخر, 

الع��سرة  حوالى  انطلقن�  ال�سب�ب,  واأغرا�ص  الو�س�ئل  لنجمع  بقين� 

ي�سعب  عجيبً�,  ال�سب�ب  ح�ل  ك�ن  ع�سرة,  الح�دية  اأو  والن�سف, 

ا�ستطعت  نورًا,  تزداد  جب�ههم  ك�نت  ال�س�ع�ت  مّرت  وكّلم�  و�سفه, 

اإحدى  في  الليل  طيلة  وانتظرن�  ب�لآخرين,  للح�ق  الليل  األتحف  اأن 

انت�سر  ال�سب�ح,  الليلة. وعند  تلك  اأحٌد في  ينم  بيوت »دهلران«, لم 

اأحي�ء  ال�سب�ب للتجوال داخل المدينة, كنت مع الرف�ق نتم�ّسى بين 

هذا المك�ن المظلوم.
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كّن� نتم�ّسى ونتمتم:

قد اأتع�سني غّم ع�سقك

اأخرجني من بيتي واأهلي

كي اأرى وجهك مّرة,

�سّحيت بعمري م�سّردًا بين اأحي�ء ع�سقك.

بعد �سالة ال�سبح قراأن� زي�رة ع��سوراء. وقراأ الأخ »رنجه« على 

م�س�معن� بع�ص الأبي�ت من اأ�سع�ره التي اأده�ست الإخوة:

تراب ب�ب بيتك افتخ�ري

حن�ن وجهك جّنتي

ع�سقك قدري

راحتي بر�س�ك

ح�سين, ح�سين

وانطلقن�  اأخرى,  مّرة  الح�فالت  ركبن�  الأغرا�ص,  ترتيب  بعد 

نحو »مهران«.

قبل اأن ن�سل اإلى »�شنك�شكن«, غّيرن� طريقن� نحو المخّيم, وبعد 

عدة تالل وجب�ل, لحت الخي�م من بعيد, ك�ن المخّيم في و�سط واٍد 

عميٍق, حيث يجري نهر »كاوى«, ك�نت خيمة فرقتن� تلت�سق ب�لنهر.

بعد اأن اأنزلن� اأغرا�سن�, اأو�س�ن� الأخ »زندي« بعدم البتع�د عن 

المنطقة, فقد نتحّرك تج�ه الجبهة في اأّية لحظة.
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�سّد ال�سب�ب مجرى النهر بحج�رٍة كبيرٍة, وحّولوا المك�ن اإلى م�سبح 

يمكن ال�ستحم�م فيه.  قفزن� جميعً� اإلى الم�ء, اإلى اأن ا�ستدع�ن� الأخ 

اأنهوا  اإن  م�  الغداء.  طع�م  لتن�ول  بور«  »�شل�شله  الأخ  برفقة  »رنجه« 

ال�سحك�ت  وتع�لت  الم�ء,  اإلى  ال�سب�ب  اأحد  بهم  رمى  حتى  دعوتهم 

في  ُيرمى  الم�شوؤول  »�شار  يرّدد:  بور«  »�شل�شله  و�س�ر  وال�سرخ�ت. 

الماء، ح�شابكم فيما بعد...«

يرمي  اأن  نتمّنى  كن�  الحديث,  هذا  ل�سم�ع  اأكثر  ال�سب�ب  �سحك 

وتراجع  الخطة,  ا�ستدرك  لكّنه  الم�ء,  في  »دروي�ص«  الأخ  اأحدهم 

لمراقبتن� فقط.

كّن� نم�سي الأي�م في الم�ء, واللي�لي  ب�لدع�ء والتو�ّسل, وك�ن الأخ 

»كابلي« يرّدد دائمً�: »اعرفوا قيمة هذه الأيام، ف�شياأتي زمن نتح�ّشر 

عليها«.





الر�سا�سة الأولى

ك�ن الجميع ينتظر الأمر للبدء ب�لعملي�ت, ونعّد اللحظ�ت لذلك, 

اهلل.  من  الو�سل  ط�لبً�  ليلة  كل  ب�كيً�  يتو�ّسل  �شابري«  »مهدي  ك�ن 

انطوى الأخ »اأفراز« على نف�سه في ع�لمه الخ��ص,  اإلى اأن دّقت �س�عة 

العملي�ت.

عند  اأخبرون�  اأن  اإلى  واندف�ع,  حرارة  بكل  يتهّي�أون  ال�سب�ب  اأخذ 

ِدم  �سُ العملي�ت.  من  الث�نية  للمرحلة  ك�حتي�ط  �سنبقى  اأّنن�  الغروب 

كت�ئب:  من  كلٌّ  تبداأ  اأن  المفتر�ص  من  ك�ن  الخبر.  هذا  من  الجميع 

اأيدين�  فرفعن�  نحن  اأّم�  ب�لعملي�ت,  و»ال�شهادة«  »حمزة«  »حبيب«, 

الأم�مية,  ب�لخطوط  نظرهم  ال�سب�ب  عّلق  ب�لن�سر,  لهم  ب�لدع�ء 

ب�نتظ�ر الّر�س��سة الأولى.

ك�نت ال�س�عة الح�دية ع�سرة لياًل عندم� انطلقت الر�س��سة الأولى, 

ال�سب�ب,  ح�لة  و�سف  عن  قلمي  عجز  الإنفج�رات,  اأ�سوات  وتوالت 

فرميته ج�نبً� عّلني اأ�ست�أن�ص اأكثر عندم� اأ�ُس�هدهم  ب�أّم العين.
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عندم� ا�ستيقظن� �سب�حً� لل�سالة, لفت نظرن� عدٌد من �س�حن�ت 

الـ»مايلر«, وقد ا�سطّفت حول الخيم. اأنهين� ال�سالة, و�سعدْت كلُّ 

وِقبلُتن� »الجبهة«, ولكن  �سة له�,  ال�س�حنة  المخ�سَّ مجموعة  في 

كن� م� زلن� قلقين اأن تكون الأمور قد تعّقدت في مك�ن م�, َفُن�ستدعى 

لموؤازرة الكت�ئب الأخرى.

تحّركت ال�س�حن�ت ب�سرعة, وعندم� و�سلن� اإلى الج�دة الإ�سفلتية, 

عرفن� مدى الزدح�م في تلك المنطقة.

لم تكن �سواريخ الك�تيو�س� وقذائف المدفعية لتتوّقف, ا�ستط�عت 

»بابي  يتوّقف  م�, فال  ب�أمٍر  م�سغوًل  مّن�  كلٌّ  ك�ن  الأعداء.  ُتقلق  اأن 

وال�سب�ب  العاقبة«,  ح�شن  ارزقنا  »اللهم  عب�رة  ترديد  عن  نجاد« 

يرفعون اأ�سواتهم  ب��ستمرار ب�ل�سالة على محمٍد واآل محمٍد. ك�نت 

ابت�س�مة الر�س� مرت�سمة على �سف�ه الجميع.

المت�بعة  وك�ن علين�  الك�ميون�ت,  توّقفت  بعدم� قطعن� م�س�فة, 

الأخيرة  الأي�م  في  »زندي«  الأخ   اخت�رني  الأقدام,  على  م�سيً� 

الجميع  اأبّلغ  اأن  مني  وطلب  للف�سيلة,  بريد,  �س�عي  اأو  مرا�ساًل, 

ب�لّترا�ص في ط�بور وال�سير وراءه اأينم� ذهب.

م�سين� على الطريق ب�تج�ه »مهران«, بعد اأن قطعن� عدة التف�ف�ت 

وطرق �سّيقة, ه� نحن و�سط حقل األغ�م, الحقل الذي ا�ستبك فيه 

�سب�بن� في كتيبة »ال�شهادة« مع الأعداء وعبروه.
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اأكي��ص  م�ء,  كقم�قم  الأغرا�ص  بع�ص  نمّر,  ونحن  ُن�س�هد  كّن� 

على  الدم  قطرات  بع�ص  واأحي�نً�  بي�س�ء,  اأقم�سة  اأولية,  اإ�سع�ف�ت 

ال�سخور هن� وهن�ك.

ب�لقرب من معبرن�, ن�م �سهيدان �س�ب�ن بهدوء, حيث اأزهرت عدة 

تمّر  قد  منهم�.  ب�لقرب  بو�سوح  نف�سه�  ُتظهر  اأن  تح�ول  وهي  �سق�ئق 

اأم�م ن�ظريك م�س�هُد ل يمكن ن�سي�نه� طيلة حي�تك, وم� راأيته الآن هو 

من هذا النوع الذي ينطبع في الأذه�ن.  

اأم�كنن�  اأخذن�  ال�سب�ب,  طّهره�  التي  الخن�دق  اإلى  و�سلن�  عندم� 

في ي�س�ره�, واحتمين� به� من القن�بل التي ك�نت م�ستمرة في الت�س�قط 

وتوزيع �سظ�ي�ه� الحمراء حولن�. 

من داخل الخن�دق ك�نت تلوح لن� جدران »مهران« المدّمرة, والتي 

تئّن تحت غيمٍة من الدخ�ن الأ�سود الذي م� زال ينبعث من حرائقه�.

من المفتر�ص اأن تبداأ المرحلة الث�نية من العملي�ت الليلة, والهدف 

هو تحرير مدينة »مهران«.

ارتفعت ال�سم�ص وازداد الحّر مع ارتف�عه�, ك�ن ال�سب�ب قد  �سربوا 

اأقدامهم في الأر�ص, وو�سعوا ن�سب اأعينهم »التحرير« و »ال�شهادة«, 

م�سوؤولية  بع�سن�  توّلى  المنيرة.  وجوههم  على  ترت�سم  الثقة  وابت�س�مة 

ال�سب�ب  وان�سغل  الخلفية,  المن�طق  اإلى  واإي�س�لهم  الأ�سرى  ا�ستالم 

طيلة النه�ر ب�لدع�ء وال�سالة وقراءة القراآن.
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�سم�ء  في  الو�سل  نجوم  ولحت  الهجران,  يوم  �سم�ص  غ�بت 

اأم�  عليه�,  ُيح�سد  جّيدة  ح�لة  في  �شابري«  »مهدي  ك�ن  الليل, 

وك�نت  الإلهّية,  الّرحمة  ب�ست�ئر  بقّوة  تم�ّسك  قد  فك�أّنه  »اأفراز« 

ي »طالبي«  تلمُع بنور اآخر �سع�ٍع من اأ�سعة  الدموع الج�رية على خدَّ

ال�سم�ص المتعبة.



�سفر الع�سق وال�سهادة

رائحة  منه�  تفوح  لوجوه  �سورة  اآخر  معه�  اآخذة  ال�سم�ص  غربت 

الجنة. عندم� ُت�سرق في ال�سب�ح قد ترى وجوه �سهداء غرب�ء, فتكون 

�ستح�سدن� على هذه  لتنقله لأجي�ل ق�دمة,  �س�هدة على م� مّر عليهم 

ال�سه�دة والغربة.

اإل وبكى متو�ّساًل  اأحد  �سّلى الجميع �سالتهم الأخيرة, ولم ي�سجد 

م�ستعّدًا ل�سفر الع�سق وال�سه�دة.

اإلهي, ل تزلزل اأقدامن�,

اإلهي, نرحل ليبقى ق�ئدن� واإم�من�, 

اإلهي حتى ظهور المهدي احفظ لن� الخميني,

اإلهي, ان�سرن� على القوم الظ�لمين, ول تحرمن� ال�سه�دة.

ثم  �سي�رته�,  ف�سيلة  كل  وا�ستقلت  »تويوتا«  الـ  �س�حن�ت  و�سلت 

تنّقلن�,  ترافقن� كيفم�  القن�بل  الأخرى. م� زالت  تلو  الواحدة  تحّركت 

وفج�أة زاد ال�س�ئق من �سرعته وك�ن  يقود ال�سي�رة دون م�س�بيح, وم� 
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وراءن� ثالث  زالت  وم�  اأم�من�,  الق�فلة  اأ�سعن�  اأّنن�  اأن فهمن�  لبثن� 

�سي�رات. لم نكن نعرف كيف نكمل الطريق وب�أّي اتج�ه. اقترح اأحد 

الأخوة اأن ن�سير على الطريق الإ�سفلتية, واأن نغّير اتج�ه �سيرن�. لم 

اأّنن� اتجهن� ن�حية »مهران« بدل »دهلران«,  اأن يدرك  اأحٌد  ي�ستطع 

»مهران« التي م� زالت ب�أيدي الأعداء, بعد م�سيٍر لي�ص بطويل, ه� 

نحن داخل مدينة »مهران«. ترّجل ال�سب�ب ووّزعوا الأ�سلحة, بينم� 

اأم�سك البع�ُص م�س�بيَح يدوّيًة لي�س�عدوا ال�س�ئقين على اللتف�ف. 

لطرافة  يبت�سم  الآخر  وبع�سن�  وقلقين,  م�سطربين  جميعً�  كن� 

وخطورة الو�سع.

فج�أة, اأطّلت �سي�رة تهدر اأم�من�, ا�ستطعن� اأن نمّيز نوعه�, اإنه 

للمف�ج�أة  ي�  ولكن  عراقّيون,  اأنهم  اعتقدن�  نحون�,  يتجه  »جيب« 

د�شتفارده«  »ر�شا  الح�ج  �سوى  ال�سي�رة  �س�ئق  يكن  فلم  ال�س�رة, 

 واأّول م� ق�له لن� عندم� راآن�: »اأنتم، ما الذي 
)1(

مع�ون »الفيلق 27«

تفعلونه هنا؟ اأنتم في قلب الجي�ص العراقّي، الحمد هلل ما زلتم 

اأحياء هنا، رافقوني!«.

�س�رت �سي�رتن� خلف »جيب الحاج ر�شا«, التقين� ببقية ال�سب�ب  

كلمة  ب�نتظ�ر  الخن�دق  خلف  كّله�  الكتيبة  ا�سطّفت  �سيرن�,  خالل 

اأن  اإلى  ال�سّر, ك�ن الح�ج ر�س� ل يتوّقف عن الحركة هن� وهن�ك, 

)1( فيلق »محمد ر�شول اهلل �ص 27« , من الفي�لق المعروفة التي ك�ن له� دور مهم خالل الحرب.
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ك�نت  الجميع...  تحّرك  اهلل«,  �شبيل  وفي  وباهلل  اهلل  »ب�شم  �سمعن�: 

وال�ّسف�ه  الب�كية,  العيون  تف�سح  العدو  يرميه�  التي  الم�سيئة  القن�بل 

»اأفراز«  الأخ  فك�ن  ح�لهم,  على  واأغبطهم  اإليهم  اأنظر  واأن�  الذاكرة, 

ل يتوّقف عن طلب الم�س�محة من ال�ّسب�ب واحدًا واحدًا. كّلم� تقّدمن� 

ك�نت الأرواح ت�سبح اأكثر تحليقً� والقلوب اأكثر اطمئن�نً�.

ك�ن ال�سب�ب يجل�سون ثّم يقفون, تكّرر هذا الأمر مّراٍت ومّراٍت, وه� 

هم يت�بعون الطريق.

والأر�ص ك�نت تطير فرحً� لإح�س��سه� بخطوات هوؤلء المج�هدين.

ول  نتقّدم  زلن�  م�  لكّنن�  ب�ل�ستب�ك.  والمي�سرة  الميمنة  بداأت 

»القنا�ص« تخترق  ي� ترى؟ ك�نت طلق�ت  للعراقّيين, هل هربوا  وجود 

�سفوفن�, حيث اأ�سقطت اإحدى الطلق�ت �سديقي »رنجه« وفتحت اأخرى 

مه�راته,  كّل  »عابديني«  الف�سيلة  م�سعُف  ف�أظهر  »خانجاني«,  �سدر 

تّم و�سعهم� على  والأو�س�ع,  العتمة  حيث ع�لجهم مب��سرة. وفي هذه 

زالت  وم�  الطريق,  جنب  على  الحفر  اإحدى  في  وتركهم�  حّم�لتين, 

الطلق�ت ت�سفر  مخترقًة �سفوفن�.

فمقدمة  الحركة,  عن  توّقفن�  فج�أة  ال�سف.  موؤّخرة  نظم  اختّل 

عنه  ال�سيء  بع�ص  بعيدين  وكن�  العدو.  مع  ب�ل�ستب�ك  بداأت  م�سيرتن� 

زندي«.  »محمد  ق�ل  وهدوءكم«  �شبركم  تفقدوا  ل  ال�شباب،  »اأيها 

اأم�من�, مالأ  اأن تع�لى �سوت انفج�ر مهيب  اإلى  كن� نراقبهم من بعيد 
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�سوته ودخ�نه المنطقة حولن�. ك�نت هن�ك دب�بة وقد �سّدت م�سير 

ال�سب�ب, وقد انهدم الجزء الأ�س��ص منه�.

من  ب�لقرب  مررت  عندم�  الم�سير.  بمت�بعة  الأوامُر  عِطَيت 
ُ
اأ

من  وغيره  »تيموري«  الجرحى,  من  عدد  على  نظري  وقع  الدب�بة 

ال�سب�ب. »يا اإلهي« وهذا »اأفراز« قد رحل, ك�ن ين�م بهدوء و�سكينة 

وهذه نتيجة �سالته الأخيرة.

اإلى  و�سلن�  حتى  م�سيرن�  نت�بع  زلن�  وم�  الم�س�هد,  هذه  قطعن� 

الطريق  اأ�سعن�  وك�أّنن�  »مهران«,  عن  الأمت�ر  مئ�ت  تبعد  قرية 

الّرئي�ص.

لم يتوّقف الأخ »�شاه�شفند« عن التن�سيق مع ع�مل »الال�شلكي«, 

ينتظر التكليف من المقر, وال�سب�ب يت�بعون الم�سير, اإلى اأن ج�ءت 

فغفوت  لي�ٍل,  عدة  منذ  نمت  قد  اأكن  لم  اأن�  اأّم�  ب�لّتوّقف.  الأوامر 

ب�ح قد حّل. حيث جل�ست. حين فتحت عينّي , ك�ن ال�سّ

م�سرعً�  زندي«  »محمد  ج�ء  وجلو�سً�.  مً�  تيمُّ بح  ال�سّ �سّليت 

ق�ئاًل: »مح�شن ، هناك نهر على يميننا ، تعال وانظر«.

, ن�سرف  عندم� اقتربن� من النهر, كن� على ارتف�ع منحدٍر قويٍّ

طلوع  تنتظر  التي  �لة  ال�سّ الدب�ب�ت  من  اأرت�ل  ب�سعة  على  منه 

ب�ح. ال�سّ

اأ�سرعت اإلى الأخ »�شراج«, واأخبرته بم� راأيت. لكّنه اأج�ب: »في 
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مجموعته  فقط  اأر�سل  �شيء«.  على  ُنقدم  اأن  ن�شتطيع  ل  الحقيقة، 

�سب�ب لمراقبة تحّرك�ت الّدّب�ب�ت.

لكتيبة  الخن�دق  تحفر  التي  الجّراف�ت  هدير  �سم�ع  يمكنن�  ك�ن 

. في هذه الأثن�ء تف�ج�أن� ب�لح�ج »ر�شا« يمّر 
)1(

»الأن�شار« في اأرا�سين�

ا�ستط�ع  كميل«.  »يحيا  ع�لّيً�  وي�سيح  الّن�رّية,  دّراجته  على  م�سرعً� 

مروره من هن� وال�سع�ر الذي اأطلقه اأن يرفع من معنوّي�ت ال�سب�ب.

بعد اأن لحت بوادر ال�سب�ح, اأطلقت الدّب�ب�ت, المتواجدة ب�لقرب 

مك�نه�  تحديد  على  ت�س�عدن�  اأن  ا�ستط�عت  قذائف  ب�سع  الّنهر,  من 

ب�ل�سبط.

في الوقت نف�سه اأنهى �سب�ب »الجهاد« حفر خن�دقن� واأو�سلوه� اإلى 

اأطراف النهر.

و لأنَّ العراقيين ك�نوا على يمينن� ك�نت الخن�دق »هاللّية ال�ّشكل«.

�سّوبْت دّب�ب�ُت العدّو على الجرافة التي تحفر ن�حيتن�, وك�أّنهم اأرادوا 

اإنه�ء ح�س�بهم معه�. �سقطت اإحدى القذائف ب�لقرب منه�. لكنَّ ال�س�ئق 

ب�لغب�ر  ى  مغطًّ اأ�سبح  الذي  بوجهه  عمله   اأكمل  يح�سل.  لم�  يهتمَّ  لم 

وابت�س�مته الدائمة , في الواقع, لم نكن نلمح من وجهه اإل ابت�س�مته.

انفج�ر,  �سوت  دّوى  عندم�  ال�سب�ب,  اأحد  مع  حديثي  ت�بع 
ُ
اأ كنت 

ال�س�ئق,  معه�  واختفى  والدخ�ن,  الغب�ر  داخل  الجرافة  بعده  اختفت 

)1( اإحدى الكت�ئب المتمو�سعة في اأحد المواقع المح�ذية لموقعن�.
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وك�أنَّه ك�ن يوّدعن� ب�بت�س�مته, لأنَّ الوداع الب�كي لم يكن من ع�دات 

من  ب�لقرب  الحديدّية  »خوذته«  ال�سب�ب  وجد  ذلك  بعد  �سب�بن�. 

النهر, وقد خرقته� ال�سظ�ي�. وم�زالت الجّرافة تحترق.

بداأ العدّو, الذي ا�ستف�ق على �سدمِة وجودن� في هذه المنطقة 

تحرير  من  ال�سب�ب  ينته  لم  ب�لقن�بل.  خن�دقن�  بدّك  المتقّدمة, 

»مهران«, ونحن م�زلن� على »بوابة« المدينة,  وال�س�عة الآن الح�دية 

ع�سر ظهرًا.

»الثلج،  الّدعم  ب��ستمرار  ر  تح�سّ »التويوتا«,  �سي�رات  ك�نت 

البطيخ، و�شمام الطالبي«, وكن� نرى الحمولة المفرغة على طول 

م�سيرن�.

بداأ ال�سب�ب يت�س�ءلون اإذا ك�نوا في الجبهة اأم في �سوق خ�س�ر 

»الح�شبة«.



الماء.. الماء

عند الظهر, لم تعد حرارة ال�سم�ص ُتحتمل, وك�ن يزيد من انزع�جن� 

و»خنقتنا« وقّلة �سبرن� الُغب�ر الُمنبعث من حولن� عند مرور الن�قالت. 

لل�سب�حة,  النهر  في  وارتمين�  الأمنية,  الحتي�ط�ت  كل  ن�سين�  اأن  اإلى 

�سفير  والآخر  الحين  بين  ن�سمع  كّن�  الأم�مّية.  الخطوط  من  ب�لقرب 

هذه  من  قلقن�  من  الرغم  على  العراقّية,  الط�ئرات  زئير  اأو  القن�بل, 

الأ�سوات, لكنن� لم نكن لنترك الم�ء. مرة جديدة ومع حلول الغروب 

انقب�ص قلب ال�سب�ب. ك�ن  الأخوان »�شنك ترا�ص« و»زندي« يحترق�ن 

ح�سرة على الوقت الذي اأم�سي�ه مع »اأفراز«, و�سب�ٌب اآخرون يتذّكرون 

رف�ق دربهم الذين �س�فروا دونهم.

ك�نت تلك الليلة  التي اأم�سيته� في الخندق من اأجمل ذكري�تي على 

الجبهة, فقد زارني في اأحالمي كل ال�ّسب�ب الأحب�ب الذين ا�ست�سهدوا 

هن�, م� اأجمل هذه الزي�رة! حيث ك�نوا يلمعون في �سم�ء »مهران« حتى 

اإذا طلع ال�سب�ح ع�دت ح�سرة لق�ئهم ُتثقل قلبي.
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وك�ن هذا ال�سوؤال يوؤرقني, ي� اإلهي م� الذي يجعل هذه الجم�عة 

الع��سقة, تبقى في هذه الخن�دق الّترابّية بكل م�س�عبه� وم�س�ئبه�. 

عّمن يبحثون واأين ُمرادهم؟

وفج�أة يلمع الجواب: »ل مكان في هذه الدنيا كهذه الخنادق، 

يكون المرء فيها ثابت القدم في عقيدته. ول مكان ُيمتحن فيه 

المرء كهذا المكان، ليمّر بعدها باأمان اإلى الجّنة«.

ا�ستط�ع ال�ســـب�ب, في الليلة ال�س�بقة ان ُيحّرروا قلعة »فيزان«. 

تراجعـــت »كتيبتن���ا« ب�ســـكل تكتيكـــي اإلـــى المقـــر لإعـــ�دة الهيكلة 

وال�ســـتعداد. اأعـــ�د »�شاه�ش���فند« توزيعن� وتنظيمنـــ�, ووّزع المه�م 

الجديدة علين�, فُعدن� اإلى المنطقة للحف�ظ على م� حّرره ال�سب�ب 

فـــي الأيـــ�م الأخيـــرة. قطعن� خنـــ�دق المرحلـــة الأولى, و�ســـ�رت 

»مهران« وراء ظهرن�, وو�ســـلن� اإلى اأطراف قلعة »فيزان«. توّزعت 

الف�ســـ�ئل هن�ك, كلٌّ اإلـــى مك�نه المحّدد. و�ســـلن� اإلى »المعابر«, 

فتق�ّســـمت الف�س�ئل اإلى مجموع�ت اأ�ســـغر. ك�ن من المفتر�ص اأن 

ن�ســـتلم اأن� و»بابي نجاد« و»�ش���هيدي« توزيع ف�ســـيلتن� في الخندق, 

بح الأولى, ك�ن الخندق قد  حيث �ســـنكُمن للعدو. عند �س�ع�ت ال�سّ

امتالأ.

بداأ الحّر يزداد ُكّلم� ارتفعت ال�سم�ص, و�س�رت ُم�سكلتن� الأ�س��ص 

اإّل  »الماء«. ك�ن معن� م�ء, لكّنه �س�خٌن ول يمكن �سربه. ول يمكن 
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اأن ن�سحك على طرائف »�شاداب« الذي بداأ ي�سرح نظرّيته؛ اأّن العملي�ت 

دون م�ء »اإّما اأن تنف�شح قبل بدئها اأو تف�شل«.

�سلبن� العط�ص »الأمان«, وك�نت ت�سليتن� الوحيدة نك�ت »بابي نجاد« 

و»�شاداب« التي ك�نت ُتخّفف من وط�أة الظم�أ. لم يعد ب�إمك�نن� التحّمل, 

ف�نطلق »�شهيدي« �س�ربً� عر�ص الح�ئط كل الحتي�ط�ت الأمنّية, وع�د 

بعد فترٍة ق�سيرٍة بمطراِت )غ�لون�ت(ثلٍج وم�ٍء و�س�بٍّ للر�سد.

الُمفتر�ص  من  وك�ن  الفقار«,  ذو  »فيلق  �سب�ب  من  »الرا�شد«  ك�ن 

القن�بل  بع�ص  �سقطت  عندم�  العدو.  من�طق  في  اأهدافن�  ُيحّدد  اأن 

ب�لقرب مّن�, فهمن� اأّن مك�نن� قد انك�سف, فع�تب »بابي نجاد« �سديقن� 

»�شهيدي« ق�ئاًل: »اأيها ال�ّشاب العاطل عن العمل، ومن طلب منك ماًء 

اأو را�شداً«. 

ابت�سم ال�س�ب )الرا�سد( ق�ئاًل: »ل تخف، قبل الع�شر �شاأترككم 

ولن اأبقى هنا«, ف�أو�س�ه »�شاداب«: »عندما ترحل ع�شراً ل تن�َص ُجثثنا 

مرمّيًة هنا«. و�سحك الجميع لهذه اللفتة الطريفة.

ك�ن »بابي نجاد« ي�سّر اأن ُيخرج ال�سب�ب من خندق العراقّيين, لأّنه� 

القذائف   لبع�ص  تعّر�ص  قد  خندقن�  اأّن  مع  المب��سرة.  نيرانهم  تحت 

�سيب الخندق بب�سع 
ُ
من الدب�ب�ت, لكّن اأحدًا لم يترك مك�نه اإلى اأن اأ

منه� قلبته راأ�سً� على عقب. الحمد هلل لم ُي�سب اأحٌد من �سب�بن� ب�أذى. 

وتع�وّن� على اإخراج من تبّقى من بين الرك�م.
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اإلى  ال�سب�ب  وبع�ص  »ربيعي«  مع  توّجهت  الت�لي,  اليوم  في 

»مهران«. بعد اأن اغت�سلن� بم�ء النهر وتجّولن� في المدينة, تن�ولن� 

غداءن�, ثم اأخذن� قيلولًة, وُعدن� مرًة ث�نيًة اإلى الخط الأم�مي. ُكن� 

ل نزال في الّطريق عندم� بداأت نيراٌن �سديدٌة ت�سرب المنطقة, 

خبرن� اأنَّ العدّو قد بداأ حملًة ُم�س�ّدة. اأ�سرعن� في الو�سول اإلى 
ُ
ف�أ

اإليه�, ك�ن  عدٌد من الجرحى ملَقون  اأول قن�ٍة و�سلن�  الخط. في 

على ج�نبه� وقد  اأو�سون� اأن نحمل معن� الّذخيرة اإذا ُكّن� نّتجه اإلى 

الأم�م.

اأن  اإلى  نرك�ص  وبداأن�  ظهره,  على  اأ�سلحٍة  جعبة  مّن�  كلٌّ  حمل 

و�سلن� اإلى الخّط الأم�مّي عند الغروب.

اأن  له�  نظير  ل  التي  ومق�ومتهم  بجهودهم  ال�سب�ب  ا�ستط�ع 

ُيف�سلوا �سربة العدّو, ولكن م� اإن انتهت المعركة حتى اأ�سبح الم�ء 

�سوى  هن�  �سيء  فال  الحي�ة,  اإليه  ُتردُّ  عليه  يح�سل  ومن  كيمي�ًء, 

الّتراب والغب�ر والّدخ�ن. ك�ن ال�ّسب�ب يحترقون من الحّر والعط�ص, 

يغّطي  بداأ  الذي  الظالم  ب�سبب  م�ستحيلٍة  �سبه  العودة  و�س�رت 

المك�ن. لكّنني وبعد اإ�سراٍر كبيٍر ا�ستطعت اأن اآخذ اإذنً� ب�لعودة اإلى 

الخلف لإح�س�ر الم�ء.

كنت اأهرول م�سرعً�, فقطعت عّدة اأقنيٍة وحقَل األغ�ٍم. م� زالت 

برائحة  تفوح  المنطقة  ك�نت  العدو.  نيران  مرمى  تحت  المنطقة 



و ما.اا و ما. 53

الب�رود والنفج�رات, ا�ستطعت بمجهوٍد كبيٍر اأن اأقطع اآخر قن�ٍة واأقف 

بعده� ح�ئرًا اأم�م اآخر �سدٍّ اأم�مي: حقل األغ�ٍم لم ُيفتح اأيُّ طريٍق فيه 

علين�  ُكتب  وك�أنَّه  اأي�سً�,  تحّد ج�نبيه  ك�نت  التي  الأ�سرطة  زيلت 
ُ
اأ وقد 

اأدراجي  فعدت  م�ء,  قطرة  لأجل  محترقين  نم�سيه�  اأن  اأي�سً�  الليلة 

خ�ئبً�, وك�نت الليلة كربالء.





»تحيا كتيبة ُكميل«

تحمل  العدّو  من  الُمر�سلة  القذائف  ك�نت  الب�كر,  ب�ح  ال�سّ في 

»طالبي«,  الإخوة  ف��ستلمه�  راط,  ال�سّ اإلى  �سفٍر  بط�ق�ت  اأربع  معه� 

»جرجاني«, »رم�شي« والح�ج »كابلي« الذين ك�نوا قد حزموا حق�ئبهم 

للّرحيل.

حزم الأحّبة حقيبة ال�سفر ورحلوا

تركون� بقلٍب جريٍح... ورحلوا

ك�ن الح�ج »كابلي« ُم�ستلقيً� بهدوء في القن�ة. م� زلت اأذكر الح�ج 

ك�سر  اأن  بعد  العملي�ت  يتخّلف عن  اأن  من  قلقً�  ك�ن  الذي  »جرجاني« 

معرفة  عن  اأحي�نً�  نت�أّخر  كم  ال�ّسديد.  قلقه  �سبب  فهمت  الآن  قدمه. 

رج�ل اهلل. و�سل �سب�ب الّتع�ون )الدعم( في الفيلق و�سحبوا اأج�س�دًا 

ل�سهداٍء اأربعٍة, ك�نت اأرواحهم م� زالت تحكي لهذه الأر�ص المب�ركة عن 

بطولتهم الخ�لدة.

لم يكن عزاوؤن� وحزنن� لإخوتن� الأربعة قد انتهى, حتى و�سلن� خبُر 
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�سه�دِة الح�ج »ر�شا د�شنفارده« الذي ك�سر ظهرن�. م� زال �سوته يرّن 

اإليكم لأطمئّن على مكانكم، فاإذا  في ذاكرتن�: »كنُت في طريقي 

اقتربت  الوقوف،  الذين طلبوا مّني  الجنود  بعدٍد من  األتقي  بي 

قلياًل ظّناً مني اأنهم اإيرانيون، ولكنني تفاجاأت اأنهم من الأعداء، 

فترّجلت عن دّراجتي وبداأت بالّرك�ص فاّراً«. م� زلت اأذكر �سوته 

وهو ين�دي:

»تحيا كتيبة ُكميل تحيا كتيبة ُكميل«

عَرفن� اأنَّ كتيبة »المقداد« �ستت�سّلم مك�نن�, وه� هي ليلتن� الأخيرة 

في »مهران«. م� اأثقله� ليلة الوداع هذه! كيف يمكنن� اأن ُنه�جر من 

هذه الأر�ص, كيف يمكنن� اأن نترك هذه الّدم�ء المب�ركة هن�؟

كتيبة  �سب�ب  لمرافقة  و»زندي«  اأن�  »دروي�ص«,  الأخ  اخت�رن� 

كله�   الكتيبة  »زندي«  ي�سطحب  اأن  الُمفتر�ص  ك�ن من  »المقداد«. 

اإلى الخندق »الكمين«.  و�سل �سخ�سّيً� �ستة  �سب�ب فقط 
ُ
اأ اأن  على 

ليلته�  ال�ّسب�ب  من  عدد  فُجرح  الّطريق,  اأ�سعت  لالأ�سف  ولكّنني 

ب�سببي. انزعجت كثيرًا لهذا الخط�أ, وكذلك الأخ »دروي�ص«. فُعوِقبن� 

»اأنا وزندي«, وكّن� اآخر من يترك المنطقة.

ك�مل,  ب�سكل  »المقداد«  كتيبة  وا�ستالم  »ال�شباب«  رحيل  بعد 

قطعن�  بعتمته,  المنطقة  غّطى  قد  الليل  ك�ن  »فيزان«,  قلعة  تركن� 

ل  ولكن  الأ�سلّية.  الج�ّدة  اإلى  و�سلن�  حّتى  الألغ�م  وحقول  الأقنية 
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وجوَد ل�سّي�رات الّتويوت� التي ك�ن من الُمفتر�ص اأن تقّلن�, �سَلَبَن� العط�ُص 

واإّل  الطريق  مت�بعة  علين�   , مفرَّ ل  لكن  الم�سي.  على  الأخيرة  قدرَتن� 

ا�سط�دتن� نيران العدّو.

»مهران«.  طريق  من  ب�لقرب  الآخر,  تلو  الواحد  �سّفً�,  ن�سير  ُكّن� 

ك�ن  منه�.  ارتوين�  الم�ء  »مطراٍت« من  عّدة  على  عثرن�  �سيرن�,  اأثن�ء 

الطريق ُمظلمً� و�سعبً�, وك�نت القن�بل الم�سيئة ُتنير طريقن� اأحي�نً�.

و�سلن� اإلى اآخر الّطريق الّترابّية, ولكن لم يكن هن�ك وجود للطريق 

الإ�سفلتّية, �س�ألني »محمد زندي« مترّددًا: »مح�شن، براأيك اأّي طريق 

اإ�سفلتية حّوله�  علينا �شلوكه؟«, تح�ّس�ست الإ�سفلت بيدي, هذه طريق 

الق�سف اإلى �سبه ترابّية.





اأّيها العائدون، اأين ال�سهداء؟

بّدلن� �سي�راٍت عّدًة اأثن�ء م�سيرن� اإلى اأن و�سلن� اإلى مقر »تاكتيكي«, 

ّلين� ال�سبح جم�عًة في المقر, حيث ك�نت مرا�سم وداع ال�سهداء, ثم  �سَ

ِنمن� نومً� ك�ن ُيفتر�ص به اأن يزيل عّن� عن�ء �سفرن� الّطويل... الّطويل.

في اليوم الت�لي جمعن� ِخيَمن�, وك�نت وجهتن� مع�سكر »دوكوهه«.

دموعً�  تذرف  دوكوهه  ك�نت جدران  و�سولن�,  لدى  الليلة,  تلك  في 

اأوراق  ُيقّلب  منهم  كلٌّ  انزوى  الق�دمون.  وكذلك  الأحّبة,  عن  بحثً� 

ذكري�ته, فُيبكيه الحنين لالأ�سدق�ء, وك�نت الكلم�ت التي يُبّثه� �سب�ب 

الإعالم: »اأيها العائدون، اأين ال�شهداء اأين؟« تزيد من حزن ال�سب�ب 

ومن دموعهم.

عملّية,  كل  بعد  للكت�ئب  ُتعطى  ك�نت  التي  الت�سجيعية  الإج�زة  بعد 

رجعن� من اإج�زتن� اإلى »دوكوهه« حيث ك�ن من الُمقّرر اأن يرجع الفيلق 

بعد عدة اأي�م اإلى ُمخّيم »كوزران«.

اأباد«؛  »اإ�شالم  مدينة  من  كيلومترات  عدة  ُبعد  على  »كوزران«  تقع 
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ك�نت الأ�سج�ر الكثيفة ُتحّول المنطقة بجب�له� الع�لية اإلى خ�سراء 

جميلة. فبعد اأن �سلَّم الفيلق منطقة »قالجة«, ت�سّلم هو )الفيلق( 

م�سوؤولية »كوزران«. ك�نت الكت�ئب قريبة من بع�سه� بع�سً�.

ا�ستقّرت كتيبتن� في فالٍة على �سفٍح ُمرتفٍع اأخ�سر, ن�سبن� ِخَيم 

والّزم�ن  المك�ن  ي�ألف  الُمع�سكر  وبداأ  الأخرى,  تلو  واحدًة  الع�سق 

الذين  الع�سق  طريق  ُم�س�فري  انتظ�ر  النتظ�ر,  وبداأ  هن�ك, 

�ستو�سلهم قلوبهم اإلى هذا الُمخّيم.

خي�من�,  في  ِرح�لهم  وحّطوا  كربالء  م�س�فرو  اأطّل  واأخيرًا, 

اأ�سرعن� ن�سط�د رف�قن� الُقدامى, عّلن� نحيي رفقة الّدرب مّرة ث�نية, 

حتى »رنجه« الذي تح�ّسنت ح�له ك�ن مع »محمد زندي« ُيفّت�س�ن عن 

مع�رفهم� على الدّراجة الّن�رّية. ول�سّدة الزدح�م, لم تكن ت�ستطيع 

لقد  عدده�؛  كتيبٍة  كل  اأكملت  وقد  الأقدام,  بين  اإبرًة  ر  ُتمرِّ اأن 

»رنجه«  وا�ستلم  »دروي�ص«,  اإلى  كتيبة كميل  »�شاه�شفند«  الأخ  �سّلم 

م�سوؤولية م�س�عد ال�سرّية, و�سرت اأن� م�سوؤول الّتموين والّذخيرة.



»تنابل الإعالم!«

تفوح  والإلفة  المحّبة  ورائحة  اإل  تتذّكره�  ل  اأّي�م!  من  اأجمله�  م� 

منه�, ويزّينه� القول الجميل والح�سن.

ا�ستقّر ال�ّسب�ب الُجدد في ُمقّدمة الخيمة, بينم� تمركز القدامى في 

الو�سط يتذّكرون الأّي�م الم��سية, تتع�لى �سحك�تهم الرّن�نة, وبين هوؤلء 

واأولئك ك�ن ال�ّسّيد »ذبيحي فر« اأكثر م� يلفت النظر, ك�ن يم�سك دفترًا, 

له زّر ُيقفل به, ُكتب عليه »ل�شُت را�شياً يا اأخي«, فيفهم الجميع اأّن من 

يفتح هذا الّدفتر غير م�س�مٍح �سرعً�. معه حق اأن ل ي�سمح لن� بفتح دفتر 

مح��سبة الّنف�ص؛ حيث ك�ن ُي�سّجل يومّيً� م� يفعله اأو م� ي�سعر به.

وت  حر ك�ن �سب�ب الإعالم يرفعون ُمكّبر ال�سّ مع اقتراب وقت ال�سَّ

قد  الجميع  اأّن  عن  غ�فلين  ال�ّسب�ب,  لإيق�ظ  والمن�ج�ة  الأدعية  ليُبّث 

�سبقهم, وبداأت ال�سلوات والأدعية, م� اّدى اإلى اأن ُيطلق ال�ّسب�ب على 

 ا�سم »تنابل الإعالم«.
)1(

الأخوة في الإعالم

)1( ك�ن هن�ك في المع�سكرات ال�سخمة ت�سكيالت اإدارية لخدمة الألوية والكت�ئب, ومنه� هيئة الإعالم, 

)والتي ت�سبه اأحي�نً� الإذاعة( وهي تواكب حركة ون�س�ط الت�سكيالت و خ��سة الأن�سطة الدينية.
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من  الخروج  عند  معطٍف  ارتداء  اإلى  يدعون�  ب�ح  ال�سّ برد  ك�ن 

الخيمة, لكّن ال�سب�ب ك�نوا ي�ستعي�سون عنه بغط�ئهم )لح�فهم(, 

»الُملتّفون  ال�سب�ب  ببع�ص  الت�سَق  الذي  الّلقب  ج�ء  هن�  ومن 

ليجمعهم  الجّذاب  ال�سم  هذا  اخت�روا  وك�أّنهم  لياًل«  باللحاف 

كفرقٍة خ��سة.

مك�ن  يمالآ  اأن  �شليماني«  و»ح�شين  �شليماني«  »جواد  ا�ستط�ع 

َنعِرف  و�سرن�  الفكاهة«,  »ِح�ّص  ذوي  من  واآخرين  نجاد«  »بابي 

ح�سين بـ»الم�شيبة« وجواد بـ»جباد«.

ك�ن ال�سب�ب يجتمعون لياًل حول الن�ر؛ ليتذكروا الّراحلين, وك�أن 

�سعالت الّن�ر مع دخ�نه� تحمل ال�سب�ب اإلى اأم�كن ل يعرفه� �سواهم.

ك�ن كل �سبٍر من »كوزران« يحت�سن مجموعًة التّفت حول الن�ر, 

ن�ر �سوقهم ك�لفرا�س�ت الواِلهة.

ُكّنـــ� نبداأ �ســـب�ح�تن� مع »م�ش���باح اله���دى« )زي�رة ع��ســـوراء( 

وهت�فـــ�ت »روحي ح�ش���ين«, ونتوّجـــه بعده� بك�مـــل الّتجهيزات اإلى 

ال�ّســـ�حة. بعد المرا�ســـم, ّكن� نرك�ص اأو نت�ســـّلق الجب�ل, فقد تن�قل 

ال�ســـب�ب خبـــرًا, اأّن العملّيـــ�ت الُمقبلـــة �ســـتكون في من�طـــق جبلّية 

ُمتعّرجة �سعبة الُعبور. ك�نت هذه الم�سيرات الجبلّية ُتنهك ال�سب�ب 

وت�سلبهم راحتهم.

والن�سف  والع��سرة  الع��سرة  ال�س�عة  بين  الفطور  نتن�ول  ّكن� 
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�سب�حً�, لننتقل ع�سرًا اإلى در�ص »التكتيك«, ولياًل اإلى در�ص »الع�شق«.  

من  ب�لقرب  للدعم,  اإ�سمنتّيًة  غرفًة  بنين�  �شليماني«  »جواد  بم�س�عدة 

مقّر ف�سيلتن�. وب�در »محمد زندي« ب�إحي�ء اللي�لي ب�لأدعية والزي�رات. 

 Rالبيت ب�أهل  التو�ّسل  دون  اللي�لي  من  ليلًة  نم�سي  ُكّن�  م�  فن�درًا 

قلق راحة ال�سب�ب بقراءتي �سخ�سّيً� لالأدعية 
ُ
اأو اللطم. وكنُت اأحي�نً� اأ

اأو الّلطمي�ت بعد الموعظة, خّف�ص »زندي« نور الم�س�بيح, كي ي�سعر 

دموع  و�سيل  الو�سل,  و�سراخ  ال�سوق,  بك�ء  عند  اأكبر  براحٍة  ال�سب�ب 

الحزن لكربالء.





ليلة الغرباء

ق�م  يزداد,  وحم��سهم  ال�سب�ب  �سوق  ك�ن  ُمحّرم,  �سهر  بحلول 

»جواد«, وبم�س�عدة بع�ص الأخوة, بن�سب خيٍم ُم�ستعينً� ببع�ص الأغطية 

التي و�سعه� على الأ�سج�ر, ُمحّوًل م� تحته� اإلى مك�ٍن ُيمكنه مع غروب 

ال�سم�ص اأن ُي�سبح اأف�سل مك�ٍن يمكن اأن نقراأ فيه »زيارة عا�شوراء«.

)كوفي�ت(  �س�لت  ال�سب�ب  لّف  محّرم,  ل�سهر  الأولى  الّليلة  في 

كّل  اأم�م  �سوداء  رايًة  وزرعوا  ال�ّسواد,  وارتدوا  اأعن�قهم  حول  الحزن 

التي  لي�ليهم,  يحيون  وترتيٍب,  وتنظيٍم  ِدّقٍة  بكّل  ال�ّسب�ب  ك�ن  خيمة. 

والّزي�رة,  الّدع�ء  وبعد  المج�ورة,  الكت�ئب  لبع�ص  بزي�راٍت  يختمونه� 

ك�نوا يتن�ولون الع�س�ء معً�, اإلى اأن ج�ء يوم ع��سوراء.

... حين م�سى الجميع ُحف�ًة, بلب��ٍص اأ�سود, على ج�دة »�شنكالج - 

ت�سيل من  والدم�ء  »حبيب«؛  كتيبة  اإلى جوار  و�سلوا  اأن  اإلى  كوزران«, 

اأقدامهم, ف�لطريق طويلة... طويلة.

محرم  �سهر  من  ع�سرة  الح�دية  )الليلة  الغرباء«  »ليلة  واأحيين� 
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كتيبة  ح�سينية  في  ال�سهداء(  �سّيد  واأطف�ل  �سب�ي�  هم  والغرب�ء 

الحزين  ال�سوت  �سدى  على  الخ��ص  ع�لمه  مّن�  لكلٍّ  ك�ن  »عمار«. 

لق�رئ العزاء, الذي ك�ن يترّدد في الآف�ق, فيحمل معه  الروح لتحلِّق 

ن�حية كربالء.

هن� كوزران والليل ي�سّج ب�ل�سدى

هن� كوزران والمن�ج�ة والدع�ء

هن� كوزران وكل �سيٍء ذكرى

هن� كوزران وحديثه� لن�

هن� كوزران وهذا الجبل للُعال

َحر ك�نت ترتفع المن�ج�ة في ال�سَّ

وك�نت النيران تحرق الخلج�ت

وكّل الُع�ّس�ق هن� في الخلوات

اآه, م� اأجمل هذه الأ�سج�ر 

والّن�سيم الذي ينثر الإيم�ن ِبذارًا

حول الخيم المنثورة هن� وهن�ك

ل �سيء �سوى الّتقوى 

َفر�َسته� اأرجل الأحّبة بورود الجن�ن

بحثً� عن هدفه� الإيم�ن 

ُكّلم�  ُكّن�  الكبرى,  ب�لغنيمة  �سعورن�  ازداد  �سوقن�,  ازداد  كلم� 
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اقتربن� من يوم العملّي�ت ابتعدن� عن الّدني� وعن ُمحّبيه�. ُكن� ُنرّدد مع 

�سب�ب المجموعة ن�سيدًا �سكن في قلوبن� ليكون البل�سم لجراح ال�ّس�ئرين 

في طريق الع�سق.

»اأّمن ُيجيب الُم�شطّر اإذا دعاه ويك�شف ال�شوء«

اإلهي ل تعِر�ص َعّن�, فال م�أوى لن�, ونحن غ�رقون بذنوبن�.

وحيدًا  اإلهي  ي�  اأن�  وبقيُت  اإليك,  الو�سول  طريق  الأحّبة  وجد  لقد 

�س�ئعً�.

اأّن  الخبر؛  انت�سر  اأن  اإلى  الّليلّية  والّتدريب�ت  الم�سيرات  ا�ستمّرت 

العملّي�ت قد ُك�سف اأمره�, فتّم اإلغ�وؤه� ك�ملًة.

ق�سف الجي�ص العراقيُّ المنطقة ب�لقن�بل, والمدافع, والّط�ئرات, 

والأ�سلحة الكيمي�ئّية. ا�سطر بع�ص �سب�ب الإ�سع�ف اإلى ترك المنطقة, 

»كميل«,  كتيبة  ومنه�  كت�ئب,  لعدة  م�أذونية  اإعط�ء  الم�سوؤولون  فقّرر 

كتيبتن�. 

البق�ء  اآثرن�  و»بهادري«  اأن�  لكّنن�  طهران.  اإلى  الّرجوع  يوم  هو  ه� 

كمتطّوعين لحم�ية الخيم بم� فيه�. 

ك�ن هدوء المخّيم و�سمته ل يدع�ن قلوبن� ترت�ح من ذلك الحنين 

المميت.

كن� نجتمع مع القّلة الب�قية لقراءة زي�رة ع��سوراء. 

في  لي�ٍل  ولعدة  ِنمن�  »كرخة«.  اإلى  انطلقن�  ال�ّسب�ب,  ع�د  عندم� 
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لم  الأمر  لكّن  »كوزران«.  من  و�س�ئلن�  نقل  يتمَّ  لم  لأّنه  حراء,  ال�سّ

يكن �سّيئً� ف�سحراء »كرخة« م�سي�فٌة وطّيبٌة دائمً�.

فكّلم� ارتفع القمر ب�سوئه ال�ّس�حب فوق المك�ن, �س�رت الّروح 

على  تزيد  »نورائي«  من�ج�ة  زالت  وم�  والإحي�ء,  لل�سقل  م�ستعّدًة 

عن  الب�حثين  الع�س�ق  �سدى  زال  وم�  وال�ّسعور.  الّنور  ليلن�  �سالة 

فر�سة الو�س�ل, يته�دى في طّي�ت الليل وعلى جب�ه الّتالل. 

اأحزن  واإلغ�ءه� قد  العملّي�ت  اأمر  انك�س�ف  اأّن  الّرغم من  وعلى 

لم  اأبدًا, فهم  يوؤّثر على عملهم  لم  الأمر  لكّن  واأغ�سبهم,  ال�سب�ب 

الّليل فقط. ف�لكلُّ ي�سعى لر�س� الحق والورود من ب�ب  ي�أتوا لقي�م 

المج�هدين وفقط.

ب�لهجوم  للقي�م  »كميل«  كتيبة  على  القرعة  وقعت  ث�نيًة,  مرًة 

للهجرة  ال�ستعداد  اأتمِّ  على  الكميلّيين  وكلُّ  »مهران«,  في  الم�س�د 

اإلى مدينة الّذكري�ت. 

عداء  ال�سّ تتّنف�ص  النعم�ن  �سق�ئق  وحقول  »�شنك�شكن«  تخّطين� 

على مرتفع�ت قلعة »فيزان«.

هذه المّرة ك�ن لل�ّسب�ب نجوى و�سكوى مع كلِّ �سبٍر من تراب هذه 

الأر�ص. ففي كلِّ �سبٍر دُم �سهيٍد عزيٍز عليهم. 

الخن�دق,  داخل  الجميع   ا�ستقّر  عندم�  الّرابعة  ال�ّس�عة  ك�نت 

وك�ن من ن�سيبن� خندٌق كبيٌر, والت�أم �سملن�. ك�ن خندقن� ب�لقرب 
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من خندق الف�سيلة حيث »�شل�شلة بور، �شجاعي وجواد بابائي«, وقد 

ا�ست�س�ف خندقن� الرائع »داربر، نائيني، تقي زادة، �شبيحي فر«. ك�ن 

»ح�شين �شليماني« ح�ر�ص خندق البريد. وك�أّن الّزم�ن, وكم� عهدن� به 

في هذه الأر�ص الّطّيبة, الأف�سل في حي�تن�. 

خطُّ  ك�ن  ع��سوراء,  زي�رة  بقراءة  »مهران«  في  الأول  يومن�  بداأن� 

يبقى  التراب.  لتلّون  طريقه�  الّنعم�ن  �سق�ئق  �سّقت  ه�دئً�.  الّتم��ص 

الكثيرون في خندقن� م�ستيقظين وم�سغولين ب�لّنجوى لوقت مت�أّخر. كم� 

مالأ ال�ّسّيد »�شبيحي فر« خندقن� نورًا بمن�ج�ته. ك�نت �سور ال�ّسهداء 

تتداعى اإلين� من خالل وجهه وحرك�ته. 

ك�ن ي�سرُّ على اأّل يطلع �سب�حه اإل على كلم�ت زي�رة ع��سوراء, وقد 

اأيقظني مرًة كي اأقراأه الّزي�رة, فهو في نوبة حرا�سته. لن اأن�سى يومه� 

دموعه التي ك�نت تهطل كمطر الّربيع. م� الذي يراه هذا الرجل وي�سّده 

للرحيل؟ لم اأ�ستطع اأن اأجد اأي �سنخية له في �سلوكه اأو كالمه مع الّدني� 

ومحبيه�. هنيئً� له. 

ك�ن �سب�ب فرقتن� يتوّلون الّدعم الغذائّي لثالثة خن�دَق كبيرٍة واآخَر 

�سغيٍر. ك�نت الم�س�فة بينن� وبين العراقيين ل تزيد عن الع�سرين مترًا. 

ف�لأمر م�سحٌك؟ األي�ص كذلك؟





اللعب بالنار

ه�م, حتى  اأحي�نً�, ك�ن »ح�شين �شليماني« ي�ستفزُّ العراقيين ب�ل�سِّ

اإذا غ�سبوا, اأهدون� بدورهم قن�بل يدوّية, فتتع�لى �سحك�ت ال�ّسب�ب 

لون  وتكون بداية العركة.  فعندم� ي�سيق العراقّيون بن� ذرعً�, يتف�سَّ

م�سوؤول  ربيعي«,  »اأحمد  ي�سطر  مم�  والم�س�دات.  ب�لّدو�سك�  علين� 

اأن يتدّخل بعدة  اإلى العراقيين,  ـ والأقرب  ـ ج�رتن�  الف�سيلة الث�نية 

فيظهر  الو�سع,  على  لي�سيطر  جي.(,  بي.  )اآر.  �س�روخية,  قذائف 

بعده� »�شل�شلة بور« و»رنجه« مع�تبين: م� الذي يجري, م�ذا تفعل, 

لم�ذا الّلعب ب�لّن�ر؟

ذاَت ليلٍة, ج�ءت جّرافتن� كي ترّمم اأحد الخن�دق, راآه� العراقيون, 

والّدخ�ن  ب�لغب�ر  المك�ن  ف�متالأ  ب�لآربي جي,  المنطقة  بق�سف  بداأوا 

ّجة, وك�ن �س�ئق الجّرافة بوجهه المبت�سم,الأكثر هدوًء, حيث لم  وال�سّ

يوقف عمله اإلى اأن اأنه�ه على اأكمل وجه. 

ك�نت ف�سيلتن� في اآخر خّط التم��ص, وك�نت منطقتن�, اأ�سبه ب�سهٍم 
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اإلى  طريقً�  الأقرب  »مهران«  تعد  العراقية.  للجبهة  اختراقه�  في 

كربالء. وك�ن خندقن� »كمين 2« الأقرب بين بقّية الخن�دق, لذا كن� 

نحن الأكثر اأن�سً� ب�لح�سين واأ�سح�به. 

وال�ّسب�ب الذين التفتوا لهذا الأمر, �س�رت لهم جولٌت و�سولٌت 

مع البك�ء والحنين ل�سّيد ال�ّسهداء. 

نعمتي«,  »م�شعود  به  واأق�سد  الممّيزين,  الّدعم  �سب�ب  اأحُد 

والذي ك�ن في مقتبل العمر, والذي التحق حديثً� ب�لجبهة, ك�ن كثير 

مي, اأو ب�لّتفتي�ص عن اأ�سلحٍة  »الحراك«, فك�ن م�سغوًل دائمً�, اإم� ب�لرَّ

اأو اأهداف جديدة. وك�ن غ�لبً� م� ين�سر الفو�سى في المع�سكر.

تعّقبن�  روؤو�سن�,  فوق  الدو�سك�  ْلي�ِت  �سَ العراقيون  اأنزل  عندم� 

م�سعودًا  اأّن  عرفن�  المف�جئ,  الق�سف  هذا  �سبب  لنعرف  الأمر 

اأم�كن  في  يحّركه�  واأخذ  قد و�سع خوذته على خ�سبٍة طويلٍة,  ك�ن 

محظورة, فث�ر العراقيون وم� اأعجب وجه ونظرات م�شعود! عندم� 

ك�ن رنجه يوؤّنبه وي�سرخ فوق راأ�سه. 

خندقن�,  اإلى  العلم�ء  اأحد  الطريق  �س�قت  اللي�لي,  اإحدى  في 

اإلى  ال�سب�ب  توّزع  ثم  الواقعة,  �سورة  قراأن�  وك�لع�دة,  الع�س�ء,  بعد 

اأ�سّر  الذي  »داربر«  الأخ  اإل  خن�دقهم,  في  البقية  لين�م  مواقعهم, 

اأن�ست  كلم�  ك�ن  الو�سل,  حج�ب  وراء  عم�  ُيحّدثه  اأن  ال�سيخ  على 

اأكثر, تبّدلت اأحواله. 
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النظرة  تلقي  تراٍب  حّبِة  كلُّ  ك�نت  الخ�فت,  الم�سب�ح  �سوء  تحت 

الأخيرة على وجهه اله�نئ, ولم ن�سطر لالنتظ�ر كثيرًا لن�سل اإلى نه�ية 

ق�سته, فقد �سرب الك�أ�ص, وارتوى وارتحل �سهيدًا. 

وتفقد  الخن�دق  زي�رة  بحجة  فَتَرَكن�  الرحيل,  اإ�س�رة  »داربر«  تلقى 

وّدعن�  قذيفة,  انفج�ر  �سوت  ومع  لحظ�ت  وبعد  ال�سب�ب.  ح�ج�ت 

ب�لقرب من اأحد الخن�دق. 

لتفّقد  خندقن�  اإلى  دربه  رف�ق  وج�ء  »داربر«,  ارتح�ل  خبر  انت�سر 

منزله الأخير عندن�. 

وبقي  ال�سظ�ي�  ثقبته�  التي  خوذته  حول  ال�ّسب�ب  من  عدٌد  اجتمع 

عليه� دمه, وذرفوا الّدموع على ح�لهم, هم الب�قون بعده, معّلقين على 

اأمل اللق�ء. 

الذخ�ئر,  خندق  �شليماني«  »ح�شين  اقتحم  يوم  اأذكر  زلت  م� 

على  اإ�سراري  وبعد  »الحلوى«,  ا�سم  عليه�  اأطلق  علبة  على  وح�سل 

تركه�  مك�نه�, اقتنع ب�إع�دته�, ولكن ا�ستقبلته على ب�ب ذلك الخندق 

ر�س��سة اأزاحته عن طريق الجه�د بعد اأن اأ�سبح »قطعة  م�شتعملة« 

كم� يقول ال�سب�ب. 

اأتفّقد  اأن  قّررت  والع�س�ء,  المغرب  �سالتي  وبعد  الليلة,  تلك  في 

الخندق  علّي عند  نزلت  التي  الأمط�ر  بع�ص  يخفي  الجو  ك�ن  البريد, 

اإلين�  الأول, وم� اأعجبه من مطر. امتالأت الخن�دق ب�لم�ء الذي حمل 
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الألغ�م, مع الق�سف الذي لم يتوّقف اأبّدا ليلته�. وقعت اأر�سً� عدة 

مرات, وكدت اأدو�ص على لغم. 

بعد اأن غ�سل المطر المك�ن, وب�سبب �سّدته, ب�نت اأج�س�د القتلى 

العراقيين,الذين ك�نوا مدفونين ب�لقرب مّن�. 

وكل  الأغطية  ون�سروا  الخن�دق,  ال�ّسب�ب  فنّظف  المطر,  توّقف 

ح�لته�  اإلى  الغروب  قبل  خن�دقن�  وع�دت  تجف.  كي  الأغرا�ص 

ال�س�بقة. ن�م ال�ّسب�ب ليلته�  دون حراك ل�سّدة تعبهم واإنه�كهم. 

على  المختلفة  الف�س�ئل  �سب�ب  ا�ستيقظ  الليل,  منت�سف  بعد 

�سوت انفج�راٍت متت�ليٍة. بعد التحرّي عن �سبب هذه الأ�سوات, تبّين 

اأن اإحدى القن�بل الم�سيئة التي اأطلقه� العراقّيون قد انطف�أت على 

الأر�ص ب�لقرب من م�ستودع اأ�سلحتن�, ف�سّبت الّن�ر وك�ن م� ك�ن.



وداع الليالي المقمرة 

الأخيرة  اأي�مه�  من  تقترب  كتيبتن�  هي  وه�  ورحلت,  الأي�م  ج�ءت 

هن�.  ك�ن »اأحمد ربيعي« يتم�سى في »القناة«, وُيحّدث نف�سه ب�أ�سي�ء لم 

ن�سمعه�, بل كن� نالحظ اأحي�نً� حركة كتفيه ل�سدة بك�ئه, ولم ي�ستطْع 

اأحٌد من� اإخراجه من ح�لته المعنوّية هذه اإلى اأن ن�ل �سه�دة نج�حه في 

المتح�ن, عندم� اأ�س�بته ر�س��سة.. وك�نت خال�سه, اأ�سرعن� لإنق�ذه, 

لكن و�سلن� بعد فوات الأوان. 

منظر  قلوبن�  اأرجف  وقد  قف�سه,  من  الع�سق  ط�ئر  تحّرر  فقد 

ابت�س�مته التي ر�سمت الفرحة على �سف�هه. لقد اأع�دن� اأحمد كـ »داربر« 

اإلى مج�ل�ص الحزن والفراق. 

�سنترك »مهران« اإذًا, مع كل ذكري�ته� الجميلة 

ي� اأقرب خندق من كربالء, وداعً� مهران

وداعً� اأيته� ال�سق�ئق البّرّية في مهران

وداعً� اأيته� الّلي�لي المقمرة, لي�لي مهران



76     محيا»كتيبة كميل«

وداعً� اأّيه� ال�ّسهداء, الأحّب�ء الم�س�فرين من مهران

بعد ت�سليمن� الخط الأم�مي, وعودتن� اإلى »كرخة«, ذهبن� جميعً� 

في م�أذونية. في طهران, اأقمن� مجل�ص عزاء عن روح �سهداء مهران, 

لقد �س�رك �سب�ب الكتيبة ك�فًة ب�سوق ل يو�سف بهذه المرا�سم. 

م�ست اأي�م, قبل اأن ن�ستطيع الق�س�ء على هذه الم�أذونية والهرب 

المظلمة,  اإلى خن�دقن�  ف�لجنوب.  فررن�  اأم� وجهتن�  من طهران. 

»دوكوهة«  مب�ني  واإلى  »كرخة«,  في  ب�لعق�رب  المليئة  وخيمن� 

لن�ه�  ف�سّ التي  الموحلة  ثي�بن�  واإلى  الأ�سبوعي,  ومطبخن�  الدافئة, 

الأف�سل  اآه, من  ب�لمدن...  المفتونين  واألب�سة  على فن�دق ومط�عم 

األ يعرف البع�ص بم� نراه في هذه ال�سحراء. 

طهران  تركن�  الخريف,  ف�سل  على  �سهر  من  اأكثر  يم�ص  لم 

المتجهة  الح�فلة  اأخذن�  »اأنديم�شك«, ومن هن�ك  وا�ستقلين� قط�ر 

اإلى دي�ر الأحبة »كرخة«. ك�ن مخيم »كرخة« ينتظر بكل �سبٍر ووف�ٍء 

رف�قهم  تحت�سن  ال�ّسهداء,  تظّلل  ك�نت  التي  الخيم  اأعزائه.  عودة 

الق�دمين والغربة تفوح منه�. 

لم اأكن اأعرف كيف يمكنني اأن اأواجه قبر »ربيعي« الذي ي�سمه 

واأ�سراره, كم� ك�ن ي�سهد ح�سوره الغ�لي بعد منت�سف الليل. 

ه� هي كلم�ت »�شهيدي« عن عب��ص تقتحم ذاكرتي: »األ ترى 

الخ�شراء؟«  والحدائق  الأنهار  ترى  »هل  الغيوم«؟  فوق  عبا�شاً 
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اأغم�ست عينّي كي األم�ص اأكثر م� ك�ن يقوله, ورائحة م�ألوفة تحيط بي: 

رائحة  ترابها  من  تفوح  التي  كرخة  كرخة،  في  الع�شق  رائحة  »اإنها 

اأبي  كربالء والنجف، رائحة الدعاء، وكانت »كرخة« موطن اأ�سح�ب 

.Qعبد اهلل

تركه  الذي  الفراغ  لكن  خيمه�,  هي  خيمه�  كرخة,  هي  كرخة 

�سهداوؤه� �سعب الو�سف. 

نحن الذين ذهبن� اإلى الّدي�ر وعدن� لنجد اأن »دربر« و »ربيعي«  قد 

ترك� المك�ن لي�سكن� قلوبن�. 

ع�د  قد  وه�  وجوهن�.  على  الر�س�  ب�سمَة  العملّي�ت  ب�سرى  ر�سمت 

ق��سدو كربالء وتوّزعوا على ف�س�ئلهم, وا�ستلموا معّداتهم  ووظ�ئفهم. 

ك�ن »�شل�شلة بور« و»رنجة« م�سوؤوَلْين عن �سرية ال�سهيد »مدني«, 

ف�س�ئل  م�سوؤولية  زندي«  و»محمد  »كرمي«  »بابايي«  الإخوة  وت�سّلم 

ال�سرّية.





»لّم ال�سمل« 

اأو�س�ن� »زندي« اأن نن�سب خيمًة كبيرًة لن� كي تكون مك�ن َلمِّ �سمل 

الأحّبة, فك�ن له م� اأراد, اإذ اأ�سبحت خيمتن� المركز الإعالمي الّدينّي, 

وبهمة الأخ »اأحمدي« تحّولت اإلى مطبٍخ مجّهٍز اأي�سً�. 

عندم� ا�ست�سم بع�ص الإخوة القدامى رائحة العملّي�ت, اأ�سرعوا اإلى 

خيمتن� ومن بينهم »مهدي �شابري«.

ك�نت ف�سيلتن� تتعّدى الخم�ص والأربعين �سخ�سً�, واأحي�نً� لم يكن 

اأبي  ب�سعِب  ت�أ�ّسين� فيه�  اأّي�ٌم  الطع�م. فمّرت  ين�ل ن�سيبه من  الجميع 

ك�نت  الذي  الغذائي  الح�شن«  »القر�ص  فرع  افتتحن�  لذلك  ط�لب, 

قرو�سه تت�س�عف محبًة وقربً� بين ال�ّسب�ب. 

وكن�  ت�ست�سيفن�  الف�س�ئل  بع�ص  ك�نت  يكفي.  وهــذا  اإخــوًة  كّن� 

اللق�ء في خيمتن�, كّن� نر�سل  الم�سيفين مّراٍت عديدة. عندم� ك�ن 

 .
ّ
بع�ص ال�ّسب�ب اإلى البلدات والمدن القريبة لإح�س�ر الّدعم الغذائي

الذي ك�ن يتوّله روؤ�س�ء البلدّي�ت يومه�, حيث ك�ن هوؤلء م�سطرين 
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للعمل كرّب�ت البيوت في تنظيف الخ�س�ر وتزيين �سفرتن�. 

الّط�هرة,  الأرواح  لتلك  يح�سل  ك�ن  الذي  م�  يعلم  اهلل  وحده 

�فية حول تلك الموائد.  والقلوب ال�سّ

»اّللهم ارزقنا رزقاً حالًل طيِّباً وا�شعاً« وحين ك�ن هذا الّدع�ء 

ُيرفع قبل الطع�م, ك�ن الجميع َيْبدون �س�كرين وح�مدين.

القت�ل  وتم�رين  الّطويلة,  والم�سيرات  الم�ستمّر,  الّتدريب  ك�ن 

الّليلّي, يرفع جهوزّية ال�سب�ب وقدراتهم القت�لية اأكثر ف�أكثر.

خرج 
ُ
لعّلني كنت اآخر من ي�ستيقظ في منت�سف الليل, عندم� كنت اأ

راأ�سي من تحت البّط�نّية وتحت ال�سوء الخفيف للف�نو�ص المتدّلي من 

ال�سقف, كنت اأرى الجميع وقد ا�سطّفوا لأداء �سالة الليل.

في�ستيقظون  لح,  قد  الفجر  اأّن  يظنون  الجدد  الق�دمون  ك�ن 

بح. ل�سالة ال�سّ

ب�ب,  في ظلمة الليل تلك, وحيث ك�ن القمر مح�طً� به�لة من ال�سّ

المبللة  المرج  اأع�س�ب  ن�س�رة  ي�س�عف  الليلي  »كرخة«  ن�سيم  ك�ن 

بقطر الندى, و�سوٌت يتن�هى اإلى الأ�سم�ع من بين التالل واله�س�ب, 

�سوُت مج�هد لج�أ اإلى �سكون الليل بعد يوم من الكّد والّتعب, من�جيً� 

ربه بهدوٍء و�َسكينٍة, وبع�سهم ك�ن يلّف الّبط�نّية على ج�سمه ويهوي 

اأنح�ء  وك�أّن  حتى  والّدع�ء,  المن�ج�ة  من  عجيبة  ح�لة  في  �س�جدًا 

الأر�ص كّله� ت�س�ركهم اأنينهم وترّنمهم.
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ك�نت المن�ج�ة التي ُتذاع عبر مكّبر �سوت الكتيبة تبعُث ال�ّسكينة في 

النفو�ص, وتنفذ اإلى قلوب الجميع.

مولي ي� مولي, اأنت الخ�لق واأن� المخلوق, وهل يرحم المخلوق اإّل 

الخ�لق.

مولي ي� مولي, اأنت الّرازق واأن� المرزوق, وهل يرحم المرزوق اإّل 

الرازق.





الع�ّساق والعلماء

حينم� و�سلت ق�فلة قّوات فيلق محّمدP, التحق بع�سهم بف�سيلن�, 

وك�ن بينهم »اآ�شفي« وهو ط�لٌب ج�معّي, ك�ن معن� عدد من »الدكاترة« 

والج�معّيين, لكن اآ�سفي ك�ن الأكثر مط�لعة؛ ولهذا فقد طلب منه الأخ 

»زندي« ب�أن يت�بع ال�ّسب�ب ثق�فّيً� لتقويتهم في المج�ل العق�ئدّي.

ك�ن في ف�سيلن� فريق�ن: فريق الع�ّس�ق وفريق العلم�ء, ك�ن الأّول 

يعتقد ب�أّن العمل ينبغي اأن يبداأ ب�لع�سق وينتهي به, فيم� ك�ن الفريق 

على  وب�لت�لي  العقل,  يتمحور حول  اأن  ينبغي  العمل  ب�أّن  يرى  الث�ني 

على  غ�لبً�  ك�نت  المب�حث  هذه  لكن  النه�ئي,  القرار  اتخ�ذ  العلم 

ل  ب�أّنه  اأدركـــوا  قد  ك�نوا  الجبهة  رّواد  كل  اإن  حيث  الــمــزاح؛  �سبيل 

ر العقل, واأحي�نً� حينم� ك�ن العقل  نتيجة م�سمونة دائمً� عندم� يقرِّ

�سوهدت  ولط�لم�  الم�س�كل,  حاّلل  الع�سق  ك�ن  العمل,  في  ُيثمر  ل 

»مهدي  كــ�ن  العملي�ت.  لي�لي  فــي  ــكــرارًا  وت مـــرارًا  مــواقــف  هكذا 

والالفت  م�س�ئل,  هكذا  في  معً�  يتب�حث�ن  و»رجبياني«  �شابري« 
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كليهم�. �سلوك  وفي  وجههم�   على  ظ�هرًا  ك�ن  ال�سه�دة  نور  اأّن 

وك�ن  ف�أكثر,  اأكثر  م�ألوفًة  ُت�سبح  والوجوه  تم�سي,  الأّي�م  ك�نت 

عن  اأبدًا  تغيب  ل  التي  الوجوه  من  ال�سب�ب,  بين  يت�س�عف  الأن�ص 

»جواد  رّبه,  مع  وخلوته  بمن�ج�ته  اآبادي«  نو�ص  »م�شطفى  ب�لي, 

رنجه«  »اإ�شماعيل  الليل,  منت�سف  خلوة  اأ�سح�ب  من  بابايي« 

داقة, »محمد ر�شا فروزانفر« بروحه  النموذج الب�رز للمحّبة وال�سّ

ب�إيث�ره  لو«  اآجر  »اأحمد  العبودية,  وروح  ب�طنه,  و�سف�ء  الكبيرة, 

اإيم�نه واإخال�سه, »ال�شيد  وت�سحيته, »علي ر�شا رجبياني« بك�مل 

علي جعفري« بكل م� ك�ن يجري في قلبه الط�هر, »مهدي �شابري« 

بقلبه المنك�سر, »محمد �شاداب« بدموعه وحرقته التي ل نظير له�, 

»اآ�شفي« بكل م� ك�ن يعرفه من ع�لم الغيب.

ما اأكثر ما قلنا وما قالوا عن ال�شهداء، ولكن ل يعرف ال�ّشهداء 

اإّل ال�ّشهداء.

الع�س�ء  �سحون  ك�نت  ال�ّسب�ب,  بين  ويت�أّلق  يفوح  الإيث�ر  ك�ن 

والمو�سوعة  المّت�سخة  الألب�سة  وك�نت  الليل,  منت�سف  في  ُف  ُتَنظَّ

ف و...  ج�نبً� للتنظيف, ُتغ�سل وُتن�سر �سب�حً�. الحّم�م�ت ك�نت ُتنظَّ

الّدني�  ب�أّن  الجميع  اأدرك  فقد  اأحٌد.  يعرف  اأن  دون  يتّم  هذا   ك�ن 

معبٌر لي�ص اإّل.

الكتيبة,  احتف�لت  لجنة  لتروؤّ�ص  دورن�  ج�ء  اللي�لي,  اإحدى  في 
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بكى   ,Qالح�سن الإم�م  عزاء  مجل�ص  لح�سور  الجميع  فدعون� 

ٌة,  الجميع ولطموا ال�سدور. في تلك الليلة ك�ن لـ»بابايي« ح�لٌت خ��سّ

ّبت على قلب  وك�أنَّ كلَّ م�س�ئب الإم�م  الح�سن المجتبى Q قد �سُ

هذا الموالي الحقيقّي, ل اأعرف م�ذا راأى في تلك الليلة, ف�نقلب بهذا 

ال�سكل, لقد ك�نت هذه الح�لت ظ�هرًة عليه حتى لحظ�ت ال�ّسه�دة.

ك�نت لي�لي »كرخة« الب�ردة تزهو دفئً� ب�أنف��ص الع�رفين وال�س�لكين 

ذوي القلوب الملتهبة, وك�نت الّلحظ�ت ُتطوى على اأمل ليلة العملّي�ت 

ويوم الو�س�ل.

في اأواخر اأي�م اإق�متن� في »كرخة« �س�ر مزاح ال�ّسب�ب ُمعدّيً�, ف�لكل 

 ,»Pحك. ك�ن ا�سم فريقن� »فيلق محّمد �س�ر ي�س�رك ب�لمزاح وال�سّ

»زن��دي«  الأخ  يكن  لم  عندم�  العدّو.  جي�ص  هو  المق�بل  الفريق  وكــ�ن 

المزاح.  يبداأ  عنهم,  بعيدًا  كونه  اإلى  يطمئنون  ال�سب�ب  وك�ن  موجودًا 

فوق  نكّد�سه�  التي  البّط�نّي�ت  بوا�سطة  الّد�سم  من  �سّفين  نبني  كّن� 

بع�سه� البع�ص ك�سواتر ترابية داخل الخيمة, ليبداأ الترا�سق المدفعّي 

من  يملكون  م�  وكــل  والتف�ح,  والبرتق�ل,  بــ�لأكــواب,  ال�سب�ب؛  بين 

و�س�ئل ق�سف, في الوقت الذي ك�ن بع�سهم يقّلد اأ�سوات النفج�رات 

م�سهورًا  خمة,  ال�سّ بق�مته  برهيزكار«  »مح�شن  كــ�ن  والــقــذائــف, 

»القذيفة  كــ�ن  المع�رك  تحتدم  حين  المبا�شرة«.  »القذيفة  ب��سم 

د�سمة  و�سط  في  �س�رخً�  بنف�سه  يلقي  وقّوته  بكل �سخ�مته  المبا�شرة« 
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العدو )البّط�ني�ت( حيث ك�ن الجميع يلوذون ب�لفرار, حين تنفجر 

»القذيفة المبا�شرة« ك�ن يتم فتح ثغرة للّنفوذ  اإلى جبهتن�, فك�ن 

الأعداء يعبرون ويو�سعونن� �سربً� ُمبرحً�!

في هذه الأثن�ء, حين ك�ن يطّل اأحد الم�سوؤولين اأو الأخ »زندي«, 

ك�ن الجميع يهتف »اأطلقت قذيفة م�شيئة«؛ فيت�سّمر المق�تلون 

في اأم�كنهم, لكّن الوجوه الُمحمّرة والُمزرّقة والأنف��ص الالهثة 

فك�ن  الخيمة.  داخل  يجري  م�  على  »زندي«  الأخ  ف  ُتعرِّ ك�نت 

»ِقيام،  ال�سب�ب:  فيقول  الّر�سينة,  ب�سحكته  الخيمة,  من  يخرج 

ُيجرح  من  كل  مجّددًا.  المع�رك  فتبداأ  الم�شيئة«,  اأُطفئت  لقد 

في هذا المزاح الحربي يتم نقله اإلى ق�سم الإ�سع�ف والطوارئ, 

عالجه  فيتّم  الخيمة,  اآخر  في  »عابديني«  الأخ  ُيديره  والذي 

هن�ك. ك�ن »ال�شيد علي جعفري«, مندوب الأمم المتحدة, يت�بع 

اأن  اإلى  ت�ستمر  اللعبة  ك�نت  الحرب,  زمن  قوانين  نق�ص  ح�لت 

ُيطّل اأحد الم�سوؤولين مجّددًا, بمجّرد اأن يظهر ك�ن ُيطلق اإنذار 

»القذائف الم�شيئة«, فينبطح ال�ّسب�ب ُكلٌّ في مك�نه, ك�ن لقب 

»م�شيئة  الف�س�ئل  مع�ون  ملم«,   60 »م�شيئة  الف�سيل  م�سوؤول 

»م�شيئة  الكتيبة  وق�ئد   »120 »م�شيئة  الف�س�ئل  وم�سوؤول   ,»81

عنقودية«, فكلم� ارتفعت الّرتبة والم�سوؤولّية ك�ن الموقف اأ�سعب 

ورّدة الفعل اأكثر حزمً� و�سّدًة.
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ليلة ولدة الإم�م الح�سن الع�سكريQ, اأق�م ال�ّسب�ب حفاًل رائعً�, 

قمت اأن� وجعفري وبع�ص ال�سب�ب ب�إن�س�د مولد, و�س�ركن� البقّية ب�لفرح 

انتهى المجل�ص بتن�ول الحلوى والع�سير, لين�سّم  حك,  وال�ّسرور وال�سّ

اإلى ق�فلة الّذكري�ت.





قيام!

لقد خطر �سوؤال في ذهن م�سوؤولي الكتيبة وهو: اإلى اأي مدى يطيع 

ال�س�عة  اللي�لي حوالي  اإحدى  في  ولهذا,  »رنجه«؛  الأخ  اأوامر  ال�ّسب�ب 

ر�سف  ثم  »قيام«,  ب�لجميع  وهتف  »رنجه«  ح�سر  لياًل,  ع�سر  الث�نية 

المجموع�ت في خطوط متوازية, ك�ن �سوء القمر يجعل وجه »رنجه«, 

الواقف مق�بل الجميع, اأكثر ت�أّلقً� وج�ذبيًة, ق�ل »رنجه« بدون ُمقدمة: 

الّطق�ص  هذا  في  باح  ال�شّ حتى  بم�شيٍر  نقوم  اأن  نريد  الإخوة،  »اأّيها 

الجهة  اإلى  الم�شاركة فليتقّدم  ُقم�شان، كل من يريد  البارد وبدون 

الجميع  قام  ٍث،  تريُّ وبدون  الفور  على  قمي�شه.  ويخلع  الأخرى، 

تكّلم  اأ�شار »رنجه«.  ا�شتثناء بخلع قم�شانهم، وا�شطّفوا حيث  بدون 

»رنجه« ونحن على هذه الح�لة حوالي ن�سف �س�عة, وق�ل: »لقد اأردنا 

اأن نمتحنكم، لي�ص هناك م�شير«, وختم كالمه ب�لقول: »اإن �شاء اهلل 

اأكون خادماً جّيداً لكم، واأ�شتطيع اأن اأرّد لكم كل هذا الجميل«. جعلت 

كلم�ت »رنجه« الدموع تنهمر على الخدود, اأقبل ال�سب�ب على »رنجه« 
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وبداأوا يع�نقونه وك�أّنه جوهرٌة ثمينٌة و�س�فحوه فردًا فردًا.

ك�ن الجميع ي�سعر ب�قتراب موعد العملي�ت, وك�أّنه ي�سّم رائحته� 

دور  ج�ء  »كرخة«.  نهر  قرب  الف�سيل  اأجراه�  التي  المن�ورة  بعد 

جريت, وبحمد اهلل, بخيٍر و�سالمٍة اأي�سً�.
ُ
من�ورة الكتيبة, والتي اأ

جديٍد.  مع�سكٍر  اإلى  الليلة  �سننتقل  ب�أّنن�  اأخبرون�  ليلتين,  بعد 

اإلى  م�س�بيحه�,  طفئت 
ُ
اأ وقد  الح�فالت,  دخلت  ب�س�عة,  بعده� 

المع�سكر. انطلقت �سل�سلة الح�فالت بعد �س�عة وقد ا�ستقر �سب�ب 

ف�سيلتن� في واحدة منه�, واحٌد ي�سحك, وث�ٍن يبكي, واآخر �س�مٌت 

ُمت�أّمل, كل هذا ب�سبب �سوق الّرحيل. ك�نت »كرخة« غ�رقة في �سكوٍن 

وده�سة, ُتوّدع اأ�سح�به� بهدوء. لم نكن قطعن� م�س�فًة طويلًة, حتى 

ُين�سدون  طفح كيل تحّمل ال�ّسب�ب, وانفجروا ب�لبك�ء جميعً�, ك�نوا 

ويحترقون:

اأولئك الذين �سّدوا الّرح�ل لياًل,

م�سوا على ال�ّسوق وذكرهم »يا اهلل«

ال�سب�ب الذين ك�نوا ُنزلء الغرف نف�سه�, جل�سوا داخل الح�فالت 

ب�لقرب من بع�سهم, وهم يتن�جون ب�سوت خ�فت, ك�ن الدمع يجري 

من اأعينن�, وكذلك ك�نت عيون ال�ّسم�ء, ك�أّن ال�ّسم�ء ك�نت تعلم ب�أّن 

الكثير من هوؤلء الم�س�فرين لن يعودوا مجّددًا.

عندم� ا�ستيقظن�, ك�نت الح�فالت قد و�سلت اإلى منطقة مليئة 
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ب�أ�سج�ر الّنخيل, ك�نت الح�فالت تتحّرك وم�س�بيحه� ُمطف�أٌة لأجل 

اأبط�أ من حركة  اأي حركة هذه؟  ولكن  المنطقة,  في  ال�ستت�ر  رع�ية 

الح�فلة,  من  ال�سب�ب  بع�ص  نزل  ال�سب�ب,  يعبر  ك�ن  كم�  َلحف�ة,  ال�سُّ

و�س�روا يحّددون الطريق بم�س�بيح يدوّية, ك�نت الطريق ترابّيًة وقد 

الح�فالت  فك�نت  النزلق,  �سديدَة  الأمط�ر,  هطول  بعد  اأ�سبحت, 

تقّرر  الح�فالت,  وذهبت  لياًل  ترّجلن�  حين.  بعد  حينً�  منزلقًة  تهتّز 

نظ�ٍم  في  الكتيبة  اأفراد  ا�سطّف  م�سيً�.  الّطريق  من  ق�سمً�  ُنت�بع  اأن 

مر�سو�ٍص, ك�ن كلُّ واحٍد يحمل, اإ�س�فة اإلى تجهيزاته الفردية, ِق�سمً� 

الظالم  هذا  و�سط  الطبيعي  من  ك�ن  الكتيبة.  وذخ�ئر  و�س�ئل  من 

والأر�ص الموحلة والحمل الثقيل, اأن ينزلق ال�سب�ب ويقعون اأر�سً� عّدة 

و�سط  �سغيرٌة  قريٌة  وهو  ا�ستقرارن�,  مك�ن  اإلى  اأخيرًا  و�سلن�  مّرات. 

نحظى  عّلن�  والبيوت,  الغرف  في  توّزعن�  الليل,  ظلمة  في  الّنخيل. 

ب�ح. بكبوة نوٍم حتى ال�سّ

ت الكتيبة, واأعطى ق�ئده� عدة توجيه�ٍت  بعد �سالة ال�سبح, ترا�سّ

واأينما  الكتيبة،  �شاحة  عن  كثيراً  تبتعدوا  »ل  ومنه�,  لل�ّسب�ب,  ه�مٍة 

ذهبتم احملوا معكم كي�ص القناع )الواقي من الأ�شلحة الكيميائية(«. 

حتى الآن ل اأحد يعرف اأين نحن, لهذا �س�ألوه عن موقعن� ف�أج�ب: »نحن 

طع�م  تن�ول  بعد  »خ�شرواأباد«.  ونخيل  �شير«  »بهمن  نهر  من  بالقرب 

الفطور, بداأن� ب�لّتجّول والتعّرف على محيطن�, فوجدن� اأّن نهر »بهمن 
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�شير« يجري على ُبعد مئة متر من مقّرن�, ك�نت الأر�ص والأ�سج�ر 

اآث�ر ق�س�صٍ وحك�ي�ٍت كثيرٍة. اأ�سبحن� مت�أّكدين الآن  هن�ك تحمل 

ب�أّن العملّي�ت قريبة.

بح ب�س�عة, �سّمرن� عن �سواعدن�, وبداأن� »بالتعزيل« -كم�  بعد ال�سّ

ُي�سّميه اأهل المدن- لترتيب الغرف والأفنية المبنّية من خليط الطين 

والتبن, فر�سن� الأر�ص ب�لبّط�نّي�ت, وبداأن� يومً� جديدًا وحي�ًة جديدًة!

ا�ستقّرت مجموعتن� في منزٍل قرويٍّ قديٍم, ذي فن�ٍء كبيٍر ن�سبّيً� 

ُيحيُط به عدد من الغرف. ك�نت �سم�ص ال�ست�ء جّذابة ُممتعة, التّف 

ال�ّسب�ب حول بع�سهم في حلقة في فن�ء البيت, يتحّدثون بحرارة, 

والُعقالء,  الُع�ّس�ق  فريقي  ممثاًل  و»رجبياني«,  »�شابري«  فطرح 

م�س�ألة الع�سق والعقل, لكن بين جمع ال�سب�ب, ك�ن هن�ك من ُيحّلق 

في ع�لٍم اآخر وح�لٍة اأخرى »اأف�شري« و»�شروري«.

القروّية  البيوت  تلك  على  ال�سب�ب  تعّود  اأي�م,  ب�سعة  مرور  بعد 

غيرة. ك�نت الأّي�م واللي�لي ُتطوى على اأمل حلول لحظة النعت�ق,  ال�سّ

ك�ن ب�لإمك�ن  اأن تجد الكثير من ال�سب�ب, بين اأ�سج�ر النخيل وفي 

مّمن   - بع�سهم  يقول  ب�أيديهم.  والف�نو�ص  يتم�ّسون  الليل,  ُظلمة 

ذكرى  لالإن�شان  ُيعيد  النخيل  بين  »الم�شي  بعد-:  فيم�  ا�سُت�سِهد 

 Qالموؤمنين اأمير  المولى  كان  حيث  هناك  المدينة،  نخيل 

يخلو برّبه في مناجاته«. في هذه الأثن�ء, لم يبَق »مهدي �شابري« 
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ع�طاًل عن العمل, بل ق�م, وبم�س�عدة اثنين من ال�سب�ب, بحفر قبر, 

ك�نوا يتن�وبون في اللي�لي على النوم فيه, والّتحليق في ح�لٍت واأحواٍل! 

وهو  فيه,  لال�ستحم�م  مك�ن  وجود  ا�ستقرارن�,  مك�ن  ح�سن�ت  اإحدى 

عب�رٌة عن غرفٍة �سغيرٍة, م�سب�ٌح اآليٌّ و�سطُل م�ء.

رون ال�س�ي, ويتن�ولونه وهم  في �س�ع�ت الع�سر, ك�ن ال�سب�ب يح�سّ

اأ�سعة �سم�ص ال�ست�ء الجّذابة. عندم� قيل  يتحدثون على ال�سطح تحت 

روا ح�س�سهم الّتموينّية الع�سكرّية, فهمن� اأّنه  اإّن على ال�سب�ب اأن ُيح�سّ

لم  التموين,  ال�سب�ب  اأخذ  عندم�  للعمل,  يومين  اأو  يوٍم  �سوى  يبَق  لم 

الفعل, بع�سهم مثل »�شاداب« ك�ن  يكن عندهم �سوى نوعين من ردود 

ُيفرغ محتوي�ت كي�سه, وهي عب�رة عن علبة �سردين, لوح �سوكول وبع�ص 

المك�ّسرات فيلتقمه� ويلتهمه� في �سربة واحدة, عندم� كّن� ن�س�أل لم�ذا 

ت�أكل الّتموين الع�سكرّي؟ ك�ن يقول: »ل باأ�ص،  في المعركة نفتح ُجعب 

ته  الذين ا�شت�شهدوا وناأكل تموينهم« والبع�ص الآخر ك�ن يحتفظ بح�سّ

للعملّي�ت.

في  اأّي�ٍم.  عّدة  ت�أّجلت  قد  العملّي�ت  ب�أّن  الخبر  و�سل  �س�ع�ت,  بعد 

ب�حّية ح�ميً�. في كلِّ �سب�ٍح  هذه الأي�م اأي�سً�, ك�ن وطي�ص المرا�سم ال�سّ

كّن� نرك�ص اإلى الع�مود الث�لث على الج�دة الملتوية مثل اأفعًى جريحة 

بين الّنخيل. كّن� نهتف »عبا�ص حامل لواء الح�شين، حرٌّ بدٌر وُحنين«, 

ك�ن ال�سب�ب يرّدون الجواب وهم ي�سربون الأر�ص ب�أقدامهم.





ليلة العمليات

جمع  المرا�سم,  وبعد  ال�سب�ح�ت,  اأحد  في  واأّي�م.  اأّي�ٌم  وم�ست 

ب�أّن  الأخ »زندي« كل ال�سب�ب في غرفة, وبداأ ب�لحديث, ب�ّسر »زندي« 

العملّي�ِت قريبٌة جّدًا. ال�ّسب�ب الذين يعّدون اللحظ�ت ح�سرًة في انتظ�ر 

العملّي�ت, عندم� �سمعوا هذا الكالم انفجروا مجه�سين ب�لبك�ء,  تبّدل 

من  �شابري«  »مهدي  نه�ص  عزاء.  مجل�ص  اإلى  العملّي�ت  �سرح  در�ص 

زاوية الغرفة وق�ل: »اإذا اأ�شاأت لأحد اأرجو الم�شامحة«, اأ�سكت ال�سيد 

ك�نوا  بع�شاً«,  بع�شكم  قدر  »اعرفوا  ق�ئاًل:  ال�سب�ب  جعفري«  »علي 

يبكون وهم يرّددون »ح�شين يا ح�شين« لطمين روؤو�سهم و�سدورهم.

واأخيرًا.. اإّنه� ليلة العملي�ت, قيل لن� ب�أّن الّليلة هن�ك »عمل« لفي�لق 

اأخرى واأّنن� �سنلتحق ب�لعملي�ت في مراحل اأخرى. بداأت العملي�ت في 

ال�س�عة الث�نية ع�سر لياًل, في ذلك الوقت قراأن� دع�ء التو�ّسل, ودعون� 

النهر,  �سّفة  نحو  تحّركن�  الدع�ء  انته�ء  بعد  المق�تلين,  لن�سرة  اهلل 

القن�بل  العملّي�ت.  ُتنير من�طق  التي ك�نت  الُم�سيئة  القن�بل  و�س�هدن� 
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العنقودّية الُم�سيئة ك�نت ُت�سير اإلى اأهّمّية العملّي�ت وح�س��سيته�.

انفج�رات  اأ�سوات  الط�ئرات,  اأطّلت  ال�سم�ص,  �سروق  عند 

متت�بعة ك�نت ت�سلن� من بعيد, حتى مع�سكرن� لم توّفره ال�ستب�ك�ت, 

فن�ل ن�سيبه من المدافع الثقيلة للعدو. ك�ن ت�أكيد الم�سوؤولين دومً� 

»ل تتحّركوا اأبداً بدون اأن  تكون الأقنعة معكم«. ومع اأّن ط�ئراِت 

اأّن  اإّل  الق�سف,  اأو  لال�ستطالع,  دق�ئق  عدة  كّل  ُتغير  ك�نت  العدّو 

ال�سب�ب ك�نوا غير اآبهين, وينتظرون فقط الأمر ب�لتحّرك, بع�سهم 

جل�ص في الّزواي� مم�سكً� ُركبتيه بيديه, وغ�رقً� في التفكير, البع�ص 

الآخر  ك�ن يتم�ّسى بين الّنخيل في مجموع�ت من اثنين اأو ثالثة, 

وق�م  بع�سه�,  من  ب�لقرب  ع�ئمةٍ  ج�سورٍ  عدّةَ  و�سع  من  وهن�ك 

بركوب القوارب, ك�نت رائحة النتظ�ر تفوح من كّل حرك�ت ال�سب�ب 

و�سكن�تهم, الجميع ك�ن ُيقّطع الوقت, اإّل اأنَّ لكلِّ واحٍد اأ�سلوبه.

اأّنه  ت�سّورن�  العملي�ت,  منطقة  اإلى  »عّمار«  كتيبة  ذه�ب  عند 

لم يبَق �سوى القليل لذه�بن�. لياًل, قّدموا لن� �سرحً� للعملي�ت على 

عدة  ُمكّررًا  �س�ر  اأّنه  الرغم  على  التوجيه�ت,  واأعطوا  الخريطة, 

الدع�ء  اأثن�ء  عزاء,  ومجل�ص  دع�ء  مرا�سم  قيمت 
ُ
اأ بعده�  مرات. 

و�سل خبٌر ب�أّن قذيفًة قد اأ�س�بت اإحدى غرف كتيبة »حبيب«, واأنَّ 

هن�ك �سهداء وجرحى.

في  للم�س�عدة.  »حبيب«  كتيبة  فن�ء  اإلى  �سب�بن�  بع�ص  ذهب 
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ب. ك�نت اأ�سوات النفج�رات  الليل نمن� ونحن  في ح�لة ا�ستعداد وت�أهُّ

المتع�قبة ك�أّنه� اأغنية حداء لن� كي نن�م.

للتحّرك,  ون�ستعد  اأغرا�سن�  نجمع  ب�أن  بلغن� 
ُ
اأ ال�سم�ص,  �سروق  عند 

م�ذا  »كرخة«,  اإلى  واإّنم�  العملي�ت  منطقة  نحو  لي�ص  ولكن  التحّرك! 

يعني هذا ؟! ك�ن ال�سب�ب فقط ينظرون اإلى بع�سهم بع�سً�, ك�ن القلق 

يقطر من عمق الّنظرات, عندم� تكّلم الأخ »دروي�ص« فهمن� ب�أّن العدّو 

قد عرف خّطة عملي�تن�, وجّهزوا اأنف�سهم جّيدًا لرّد الهجوم, ولهذا ف�إنَّ 

الفيلق لم يدخل اإلى منطقة العملي�ت.

لكنَّ  »كرخة«,  نحو  وانطلقن�  عّن�,  ُرغمً�  الح�فالت,  اإلى  �سعدن� 

ذكرى القوات التي نّفذت عملّي�ت ب�لأم�ص وقّدمت العديد من ال�سهداء, 

لم تغب عن خ�طري.

في اأم�ن اهلل ي� »بهمن �شير«,

في اأم�ن اهلل اأيته� النخالت الب��سق�ت,

في اأم�ن اهلل اأيه� الليل الُمفعم ب�لرموز والأ�سرار,

في اأم�ن اهلل ي� عملي�ت »كربالء4«.

ك�نت »كرخة« تنتظر, بال �سبر, لق�ء اأحّب�ئه�. حين و�سل ال�سب�ب 

ع�دوا,  لقد  اأقدامهم,  تحت  ب�س�طً�  البّرية  النعم�ن  �سق�ئق  َفر�ست 

اأي�م, مثل �سم�ء  ولكّنهم متعبون وقلقون, قلوبهم بقيت منقب�سًة لعّدة 

ّب على الن�ر,  متلّبدة ب�لغيوم, ج�ء بي�ن الإم�م, في تلك الأي�م, كم�ٍء �سُ
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حيث هّداأ روع الجميع, لقد اأو�سى الإم�م ال�سب�ب ب�ل�سبر وب�ّسرهم 

بفتٍح عظيم.

 ,Rاأقمن� احتف�ًل بمن��سبة ذكرى ولدة اأحد الأئمة الأطه�ر

م »�شاداب« وعدٌد من رف�قه عر�سً� م�سرحّيً�, اأن�سد ال�سيد »علي  قدَّ

ع�د  اأن  اإلى  الحتف�ل,  بهذا  اأنف�سهم  ال�سب�ب  اأ�سغل  جعفري«, 

بداأ  الم��سية,  الليلة  مجّددًا.  الذه�ب  بخبر  ال�سب�ب  بين  التداول 

مق�تلو الإ�سالم في منطقة »�شلمجة«, والتي هي من اأمنع خطوط 

»يا  المقّد�ص  العملي�ت  نداء  ك�ن   ,»5 »كربالء  بعملي�ت  العدو, 

زهراء«.

»و�شلت هذه الّنغمُة اإلى م�شامع القلب

باأنَّ اأر�َص الجبهة قد ا�شتعلت �شوقاً ولهيباً

حان زمان »كربالء 5«

انتهى عهد الهجران والعذاب

اأقيم عزاء ال�ّشّيدة الّزهراء

يا لهذا الحما�ص العجيب في الجبهات

نطوي دروب ال�شحارى والوديان

لناأخذ بثاأر ال�ّشّيدة الّزهراء«.

بعد ثالثة اأو اأربعة اأّي�م من التح�ق عدة كت�ئب من الفيلق بجبهة 

�سيوف  واأ�سبحن�  اأي�سً�,  المرة  هذه  في  ور  الدَّ َلن�  و�سَ »�شلمجة«, 
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مع�سكر »كارون«, خرجن� من »كرخة«  لياًل, و�سلن� اإلى مع�سكر »كارون« 

قبل اأذان ال�سبح بقليل.

بعد اإق�مة �سالة ال�سبح, اأنزلن� اأوت�د الخي�م من ال�س�حنة, ون�سبن� 

خي�م الع�سق هن�ك, بنين� عّدة حّم�م�ت اأي�سً� على م�س�فة من��سبة من 

الم�سي  في  ع�سرًا  لننطلق  الظهر  حتى  الأعم�ل  كل  اأنجزن�  الخي�م, 

اإلى  الخي�م  من  الزّه�د  فق�م  الليل,  خّيم  مرت�ح.  وب�لن�  والتجّول, 

خ�رجه�, ك�نت القن�بل العنقودّية الم�سيئة ُتر�سدن� اإلى اأطراف منطقة 

العملّي�ت.





»يا بن الح�سن!«

دج�جً�,  الغداء  وك�ن  كفطور,  »الهمبرغر«  لن�  ُقّدم  ال�سب�ح,  في 

هذه  »بعد  يقولون:  ال�سب�ب  ك�ن  والحلوي�ت,  ب�لبرتق�ل  بعده  تحّلين� 

يافة الملكوتّية، ل اأحد يعلم اأّي منام قد �شاهدوه لنا واأي خّطة  ال�شّ

يريدون تنفيذها!« ع�سر ذلك اليوم, ُطلب من الكتيبة الت�أهب, وقيل 

لن�: ترا�سفوا بتجهيزاتكم الك�ملة, ك�ن ال�سب�ب يخرجون من الخي�م 

ذات  نظرًة  الخي�م  اإلى  وينظرون  مجموعًة,  ومجموعًة  فردًا,  فردًا 

�شيحملني  اليوم،  بعد  تريني  »لن  يقول:  ح�له�  ل�س�ن  نظرًة  مغزى, 

والجميع  ث�بتًة,  والأقداُم  مت�أّلقًة,  الوجوُه  ك�نت  كربالء«.  اإلى  ع�شقي 

م�ستعّدًا للحرب.

المع�سكر  اأغرقت  اأن  بعد  الفن�ء,  في  »مايلر«  �س�حن�ت  عدة  وقفت 

من  وعبروا  واحدًا  �سّفً�  ال�سب�ب  وقف  تحرّكه�,  عند  والتراب  ب�لغب�ر 

ال�س�حن�ت,  اإلى  ال�سعود  على  بع�سً�  بع�سهم  �س�عدوا  ثم  القراآن,  تحت 

حين انطلقت بداأ ال�سب�ب ب�لّلطم, فيم� ك�ن بع�سهم يترّنم ب�آية الكر�سي, 
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ك�نت ال�س�حن�ت تعبر من ج�ّدة الأهواز- خرم�سهر, اإلى اأن و�سلن� اإلى 

�ن  مثلث وج�دة ال�ّسهيد الح�ج مح�سن �سفوي, ك�ن طرف� الج�ّدة يغ�سّ

الجميع  تك�تف  لقد  الم�س�ة.  وقوات  المدافع  وبّط�رّي�ت  ب�لّدّب�ب�ت 

لتلبية اأمر الإم�م, ك�نت ال�سم�ص تميل اإلى الغروب, ون�سيم »�شلمجة« 

ال�ّسهيد  مقر  في  ال�س�حن�ت  اأنزلتن�  اأخيرًا  ب�لمق�تلين.  ُيرّحب  العليل 

الأطراف.  مترامية  كبيرة  قلعة  هن�ك  الج�دة,  ي�س�ر  على  »�شمران«, 

من  مجموعة  كل  ا�ستقّرت  حوله�.  موؤّقتة  ا�ستقرار  مواقع  اإحداث  تم 

ال�سب�ب وق�ل:  اإلى  التفت »محمد زندي«  المواقع,  اأحد  الف�سيلة في 

»اأينما تحّركتم، كونوا هنا بعد ن�شف �شاعة«. ذهبت للو�سوء مع عدد 

من ال�سب�ب, اإلى نقطة اإطالق الن�ر القريب من هن�ك.

في طريق عودتن�, راأين� »محمد زندي« وقد تهّي�أ لل�سالة, في 

هذا الوقت, مّرت �س�حنة »تويوتا« م�سرعة ب�لقرب مّن�, ك�نت تحمل 

اإلى  الّط�هرة  اأج�س�دهم  ت�أخذ  الذابلين,  الع�ّس�ق  الع�سق,  قرابين 

مقّر »معراج ال�شهداء«, حين راأى »محمد زندي« هذا الم�سهد, ق�ل 

ب�سوٍت ع�ٍل: »يا ابن الح�شن، من يدري ما الذي �شيحّل بنا هنا؟!« 

ف�سحكن� معً� من قوله. بعد هذا, عندم� ك�ن ال�سب�ب يتعّجبون من 

التي  البط�ني�ت  ال�سب�ب  فر�ص  الح�شن!«  ابن  »يا  يقولون:  �سيء, 

�س�عة  حّلت  الغروب,  عند  موقعهم,  اأر�ص  على  معهم  اأح�سروه� 

الخلوة؛ كّل منهم اختلى ب�س�حبه ين�جيه �س�كيً� هّم قلبه.
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حين حّل ظالم الليل, ظهرت �س�حن�ت »التويوتا«, اإّنه وقت الرحيل, 

ٍة خلف ال�س�حن�ت, ت�سّكل منظر  ا�سطّف ال�ّسب�ب في مجموع�ٍت مترا�سّ

في  تنخف�ص  ثم  ترتفع  وهي  ال�ّسّي�رات  متك�ملة: حركة  لوحة  في  رائع 

ال�ّسب�ب  وتو�ّسل  الحم��سّية,  ال�ّسع�رات  اأ�سوات  مع  والودي�ن  التالل 

القن�بل  واأ�سواء  المتت�بعة,  النفج�رات  اأ�سداء  الليل,  وعتمة  ب�لأئّمة 

ُمطف�أة  وهي  ال�ّس�حن�ت  �س�رت  انطالقه�,  منذ  الملّونة.  الم�سيئة 

الم�س�بيح, م� يدّل على ح�س��سّية المنطقة التي نتواجد فيه�.

الم�سيئة الخفيف, ك�ن منظر وجوه  للقن�بل  ال�سوء الخفيف  تحت 

ال�سب�ب لفتً� للنظر؛ وجوٌه تجمع بين الحزم والإطمئن�ن, خ��سة تلك 

في  غ�رقٌة  وك�أنه�  وجن�ته�,  تغطي  الدمع  قطرات  ك�نت  التي  الوجوه 

وم�  معً�,  ين�سدون  ال�ّسب�ب  ك�ن  الأ�سدق�ء,  هوؤلء  كل  و�سط  الوحدة, 

اأجمل م� ك�نوا يرّددونه!

»يهّب ن�شيٌم ُينع�ص الّروح

يحمل اأريج الكرب والبالء

يا ح�شيُن، يا ح�شيُن، يا ح�شين«

اأول  وفي  الأخير,  ال�ّس�تر  اإلى  و�سلن�  رملّية,  �سواتر  عدة  عبور  بعد 

ـ بعد المّد والجزرـ وب�نت القن�ة, نزل »زّوار  مك�ن انخف�ص الم�ء فيه 

اأقنية الخط الأّول ب�لقرب من  كربالء«, وا�ستقروا )تمو�سعوا( داخل 

العمالء« ك�نت عب�رًة  العراقيين  »الإخوة  الأولى من  الهدية  الج�ّدة. 
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عن قذيفِة مدفعّيٍة �سقطت ب�لقرب من القن�ة, اأيقّن� حينه� اأّنه زمن 

الحرب وموعد المتح�ن, م� در�سن�ه حتى الآن في ج�معة الجبهة, 

ينبغي اأن نوؤّدي امتح�نه. تذّكرت ب�سكٍل عفويٍّ كالم الّدكتور �سمران: 

»حين ُيدّق نفير الحرب، يتّم تحديد الّرجال من اأ�شباه الّرجال«.

ترا�ّص ال�سب�ب �سفً� مر�سو�سً� ب�إمرة الأخ دروي�ص داخل القن�ة. 

ّف ب�سكٍل  �ص له, ثم تحّرك ال�سّ وقف كّل واحٍد في المك�ن المخ�سّ

تتوالى,  القذائف  ك�نت  اهلل,  بذكر  تترّنم  ال�ّسف�ه  ك�نت  منتظٍم. 

وت�سقط حول القن�ة وفي داخله�, و�سدى اأ�سواته� يترّدد في ال�ّسهل 

»قناة  جدار  بموازاة  الج�ّدة  يعبر  الم�س�ة  �سفُّ  حراء.ك�ن  وال�سّ

ال�ّشمك«. ك�ن يمكن م�س�هدة د�سم العدّو وهي تحترق بنيران غ�سب 

بوا�سل البحر.

وفي  منت�سرًة,  الجثث  ك�نت  الّنظر,  مّد  وعلى  الم�سير,  في 

فوق  بع�سه�  مرمّيًة  الأعداء  جنود  جثث  ك�نت  عديدٍة  اأم�كن 

بع�ص, عندم� ك�ن ال�ّسب�ب يرون هذه الم�س�هد ك�نوا يت�أّكدون من 

الم�سير ال�ّسّيئ الذي ينتظر الُمعتدي, واأخيرًا و�سلن� اإلى ال�ّسور 

الأ�س��ص للبحيرة.

ه�ديً�  ُت�سّكل  لالأعداء  الم�سيئة  القن�بل  ك�نت  الليل,  ظالم  في 
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ك�نت  حيث  الي�س�ر,  جهة  اإلى  ال�سور,  خلف  تقّدمن�  لن�.  دًا  جيِّ ودلياًل 

ان�سغل  المحّددة,  الّنقطة  اإلى  و�سلن�  27« م�ستقرة, حين  »فيلق  قوات 

ال�سب�ب بتجهيز الُحفر الفردّية. بقليٍل من البحث وال�ستطالع, عرفن� 

اأّن ال�ّسب�ب في مقّدمة ال�ّسور, قد ا�ستبكوا مع دّب�ب�ت العدّو التي ك�نت 

تجول ب�أنواره� الك��سفة بحثً� عنهم. بين الحين والآخر, ك�نت قذائف 

الآر بي جي الحمراء تنطلق نحو الدّب�ب�ت. ُكّن� ن�س�هد كّل هذا من فوق 

ال�ّسور. ك�نت اأ�سواٌت تهتف بن� »ل ترفعوا روؤو�شكم!« لكّن ال�ّسب�ب لم 

يكونوا لُيب�لوا بهذه الّتحذيرات.

حين اأ�سرقت ال�سم�ص, تن�ولن� طع�م الفطور, وتجّولن� في ال�ّسور عدة 

ح�سر عدة �سهداء وجرحى من خط فيلق »10 �شيد ال�شهداء« 
ُ
مرات. اأ

, ورجعن�.
)1(

فقمن� ب�إي�س�لهم اإلى »مثّلث طرق ال�شهادة«

)1( تق�طع طرق خلفي معتمد لإي�س�ل وا�ستالم الإمدادات والجرحى وال�سهداء, واأطلق عليه هذا ال�سم 

»مثلث طرق ال�شهادة«.





ال�ستباك

قد  العراقيين  ب�أّن  بلغن� 
ُ
اأ الظهر,  قبل  الح�دية ع�سرة  ال�س�عة  عند 

من  عددًا  اإنَّ  حيث  جديدة.  م�سكلة  حدثت  وهن�  المنطقة.  اخترقوا 

ك�نت  ال�سور,  وراء  من  اإلين�  و�سلوا  عقيل«  بن  »م�شلم  كتيبة  �سب�ب 

روؤو�سهم ووجوههم داميًة, واأنف��سهم لهثة, اأخبرون�, وهم ُي�سيرون لن� 

اإلى اأم�كن العراقيين, عن الجهة التي نفذ منه� العدّو, وكيف اأّنه التّف 

مع  توا�سل  على  ك�ن  والذي  دروي�ص,  الأخ  م�شلم«.  »كتيبة  على  ح�لّيً� 

الخطوط الخلفية, ق�ل لل�سب�ب: »انطلقوا لم�شاعدة �شباب فيلق10«.

ب�سكل  عليه�  والتّفوا  م�شلم«,  »كتيبة  تج�وزوا  قد  العراقّيون  ك�ن 

الطرف  من  العراقيين.  من  عدد  فّر  لالأم�م,  تحّركن�  حين  ك�مل, 

المق�بل خلف حقول الق�سب, بداأ اإطالق الن�ر.

لم يكن ال�سب�ب قد انت�سروا جيدًا في المنطقة, لكن في كل لحظة, 

رون لال�ستب�ك. لم تنقطع نيران العدو حتى للحظة واحدة.  ك�نوا يتح�سّ

بعد حوالي م�س�فة خم�سم�ئة متر, رّحب العراقّيون بن�, من خلف الّد�سم, 
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بداأن�  ب�أّنن�  الآن  حتى  ُن�سّدق  لم  علين�.  اليدوّية  القن�بل  رمي  عبر 

ال�ستب�ك والقت�ل بهذه ال�سرعة. مع اأّن اأ�سوات انفج�رات القذائف 

والقن�بل ونيران الدب�ب�ت المب��سرة تحب�ص اأنف��ص اأّي ك�ئن حّي, اإّل 

اأّن ال�سب�ب ك�نوا يق�تلون بنف�ص مطمئنة بذكر اهلل. في هذه الأثن�ء, 

اإلى الخلف.  اأ�س�بت ُحنجرته, فتّم نقله  ُجرح »اأحمدي« بر�س��سة 

»اأخذ اإجازة« كم� يتنّدر ال�سب�ب! بعد اأن عبرن� نقطة, ك�نت تنفجر 

فيه� عّدة قن�بل في كل لحظة, تمّكن� من الو�سول اإلى �سب�ب الكتيبة.

في الطريق, �س�هدن� جثم�ن ال�ّسهيد ال�ّسّيد »علي جعفري«, ك�ن 

اأعلى جمجمته قد ُقطع ب�سظية, وارتحل اإلى الم�ستقر الأبدّي. ك�نت 

يح�ت مرتفعًة وراء الح�سن, ك�ن »رنجه« يكّرر قوله لل�سب�ب:  ال�سّ

»اذكروا اهلل وتو�ّشلوا بالأئّمة«. ك�ن �سب�ب »الف�شيل 2« اأي�سً�, قد 

ا�ستبكوا مع العدو اإلى جهة اليمين خلف د�سم هاللّية ال�سكل. ك�ن 

ال�سب�ب يذهبون مجموع�ٍت متت�ليًة لإطالق الن�ر من فوق الح�سن. 

للّد�شم  ال�شباب  يذهب  اأن  الأف�شل  »من  زندي«:  »محمد  ق�ل 

الخلفّية«.

ذهبن�, اأن� و»�شابري« و»كريمي« اإلى الد�سم كي يتمّكن ال�سب�ب 

ب�سكل تدريجي من تغيير موقعهم والحركة نحو الد�سم الخلفية. ك�ن 

العراقّيون قد و�سلوا اإلى م�س�فة اأمت�ر قليلة مّن�, وك�ن يف�سل بينن� 

رمية قنبلة يدوية فقط. ك�ن »مهدي �شابري« قد حر�ص بكل لهفٍة 
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على  ِتب�عً�  األق�ه�  اليدوّية,  ب�لقن�بل  مليئًة  َظهر  معه جعبة  ُيح�سر  اأن 

روؤو�ص العراقيين من وراء الح�سن. العراقّيون بدورهم »بادلوه التحّية 

بمثلها«, ف�أ�س�بني ن�سيٌب من نث�ر �سظ�ي� جرحت قدمّي ب�سكٍل خفيٍف. 

المق�بلة من  الجهة  اإلى  المن�و�س�ت كي ي�سلوا  العراقّيون هذه  ا�ستغّل 

الّد�سمة, وُيطلقوا الّن�ر علين� من داخل حقول الق�سب. امتالأت مخ�زن 

الذخيرة التي ك�نت اإلى ج�نبن� ب�لوحل, وك�نت ُجعب الّر�س��ص ُمكّد�سًة 

تلي  ر�سق�ٍت  الر�س��ص  نرمي  �س�بري«  و«مهدي  اأن�  كنت  بع�سه�.  فوق 

ر�سق�ٍت ون�سحك معً�! ك�نت ُجعبة »الآربي جي« ُت�س�يقني كثيرًا. ك�ن 

تجهيزاتهم  تركوا  قد  عملهم,  م�ستوى  تح�سين  اأجل  ومن  ال�سب�ب, 

مفتوحة.

رجعن� قلياًل اإلى الخلف, فو�سلن� اإلى ال�سب�ب, اهلل وحده يعلم كيف 

ك�ن الو�سع خلف الح�سن, ك�ن �سعبً�, ول يمكن تحّمله. رغم اأّن روؤية 

اأّن كل  اإّل  روحّيً�,  ال�سب�ب  ُتوؤّثر على  ك�نت  وال�سهداء,  الجرحى  هوؤلء 

تفكيرهم ك�ن في المعركة, وك�ن هّمهم الأول هو المق�ومة وال�سه�دة.

ال�سب�ب  ك�ن  لحظة,  كل  في  ف�أكثر  اأكثر  ت�ستدُّ  المع�رك  ك�نت 

الر�س��ص  ر�سق�ت  واإطالق  الح�سن  فوق  ال�سعود  على  يتن�وبون 

 ,
ّ
على اأنح�ء المنطقة, و�س�ء اهلل, اأن يقوم رامي »الّدو�شكا« العراقي

القّوات  ب�إطالق نيرانه ب�سكل غزير على  اأن يدري م�ذا يفعل,  دون 

العراقية نف�سه�.
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ذهبت الى »زندي« و�سرحت له الو�سع, ق�ل: »ل يمكن ال�شتمرار 

هكذا، ينبغي اأن نتقّدم عّدة د�شم اإلى الأمام«. رجعُت اإلى ال�سب�ب 

لحظٍة  ب�أّي  ت�سمح  ل  المدافع  قذائف  ك�نت  العدّو,  مع  الم�ستِبكين 

من الأمن والهدوء, تكّلمت مع ال�سب�ب وتف�همن�, وب�سرعة كّن� نكّبر 

ونحمل معً� على العدّو حملة رجٍل واحٍد.

عماًل  هن�ك  ب�أّن  الم�س�كين  ظّن  لقد  العراقيين!  على  اأ�سفقت 

�سخمً� وتطّورًا ُمف�جئً�, فالذوا جميعهم ب�لفرار. تقّدمن� د�سمتين 

المنطقة  يطّهرون  الح�سن  فوق  من  ال�سب�ب  ك�ن  الأم�م,  اإلى 

مفّرغين فيه� مخ�زن  بن�دقهم كي ُيكملوا ال�ّسيطرة ب�إحك�م.

في هذه الأثن�ء, اأ�س�بت ر�س��سٌة ُمع�ديٌة راأ�َص »اأف�شري«, فَوقع 

بين يدي »مهدي �شابري«, ك�ن� في هذه الأثن�ء قد ق�م� بموؤاخ�ة 

»دميرجي«  واأخيه.  �سه�دة رفيقه  »�شابري«  ي�سهد  والآن  بع�سهم�, 

لم�س�عدة  م�سرعً�  وجعبته  الال�سلكي  جه�زه  ترك  قد  ك�ن  الذي 

ال�سب�ب, ا�ست�سهد فوقع �س�جدًا حين اإ�س�بته.

منع�ٌص  ن�سيٌم  وك�ن  الغروب,  اإلى  تميل  »�شلمجة«  �سم�ص  ك�نت 

دق�ئق  خالل  ال�ستب�ك�ت,  انتهت  ال�سهداء.  اأج�س�د  ُيداعب  للّروح 

�س�د المنطقة �سمُت القبور. لم يُعد ُي�سمع حّتى �سوت طلقٍة واحدٍة. 

ك�ن  الأر�ص,  تزال على  ل  ال�سهداء  لكّن جث�مين  الليل,  حّل ظالم 

لمح�سر  ُيدعوا  لم  حيث  ع�تبون,  وك�أّنهم  اهلل  ُين�جون  الجرحى 
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ُقطعت  وقد  الإ�سع�ف,  نّق�لة  على  ممّددًا  »�شروري«  الأخ  ك�ن  الحق. 

نقلن�  عليه.  ُيغ�سى  ثم  ومن  قلياًل,  وعيه  ُم�ستعيدًا  عينيه  يفتح  رجُله, 

الموحلة  بوجوههم  ال�سب�ب  ذهب  الخلف,  اإلى  وال�سهداء  الجرحى 

وبدلتهم الّدامية, اإلى خن�دق وراء الح�سن, كي ي�ستريحوا ُهنيهة بعد 

معركة غير ُمتك�فئة.

كذلك ج�ء ال�سب�ب, الذين ك�نوا قد ا�ستبكوا عند الد�سم الهاللية, 

�ِسَر 
ُ
اأ ُفقد  اأ�سدق�ئهم ورف�ق �سالحهم,  بتفّقد  الجهة, وبداأوا  اإلى هذه 

ق�م�ت  ال�سه�دة  ثوُب  زّين  فيم�  المعركة,  هذه  في  اآبادي«  »نو�ص  الأخ 

بع�سهم  ون�ل  »الف�شيل2«,  في  الأخوة  وعدد من  و»مقبلي«  »�شلماني« 

على  خ�ليً�  خندقً�  و»�شجاعي«  و»رنجه«  اأن�  وجدن�,  الجراح.  و�س�م 

ع�سيرًا  �سربن�  �س�ع�ت,  جهد  بعد  ن�ستريح  فجل�سن�  قريبٍة,  م�س�فٍة 

ب�ردًا, وغرقن� في النوم. كذلك في النوم كّن� مع كّل ال�ّسب�ب ن�أن�ص بهذه 

مهيٍب  انفج�ٍر  �سوت  اله�نئ  نومن�  ك�سر  فج�أة,  تحّققت,  التي  الآم�ل 

على  تنفجر  القذائف  توالت  ثم  مّن�,  ب�لقرب  �سقطت  مدفٍع  لقذيفِة 

المب��سرة  القذائف  فعلت  كذلك  اأخرى,  بعد  واحدًة  الح�سن  جدران 

للّدّب�ب�ت...والتي �سلبت الهدوء وال�ّسكون, وبداأت تدّك الح�سن الذي 

ك�ن يهّز »كمهد الأطفال«, كم� ق�ل ال�سب�ب, وا�ستمّرت لعبة الّن�ر هذه 

حتى ال�سب�ح.





مثّلث ال�سهادة

و�سّلين�  تيّممن�  بعيٍد,  مك�ٍن  من  الأذان  �سوت  �ُسمع  َحر,  ال�سَّ عند 

ب�ح عندن� ب�ل�ّسخرية من العراقّيين و�سحكن�  ونحن ج�ل�سون, بداأ ال�سّ

ملّيً�. ك�ن طع�م الفطور عب�رًة عن علب »الطون«)التونة(.

ب�ح فقط  يمكن تن�ول غذاٍء ك�مٍل. ارتفعت ال�سم�ص قلياًل  عند ال�سّ

البعيدة  المدافع  ك�نت  و�س�كنة,  ه�دئًة  المنطقة  تزال  ل  الأعلى,  اإلى 

اأن�  من الجهتين تتب�دل الق�سف, ول �س�أن له� بن� حّتى الآن, انطلقن� 

في  التقين�  والطع�م,  الف�كهة  لإح�س�ر  ال�سه�دة  مثّلث  نحو  و«�س�داب« 

خلف  ب�لحديث  الم�سغولين  الم�س�ة  قوات  من  غفيرٍة  بح�سوٍد  م�سيرن� 

الح�سن, ك�ن نور ال�سم�ص قد وجد طريقه اإلى داخل المت�ري�ص, واأ�سفى 

»الماليوتكا«  �سواريخ  »جماعة«  ك�ن  ال�سب�ب,  جمع  على  لذيذًا  دفئً� 

و�سلن�  للرمي,  مدافعه�  تجّهز  ك�نت  التي  الدب�ب�ت  ب�سيد  بداأوا  قد 

ب�أ�سرع  ال�شهادة«, ك�نت �س�حن�ت »التويوتا« ت�سل  اإلى مفترق »مثلث 

�سب�ب  اأحد  لن�  ق�ل  الفور,  على  وتغ�در  حمولته�,  وُتخلي  يمكنه�,  م� 
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ُمعّر�ٌص  هنا  المكان  فاإّن  وارجعوا  يلزمكم  ما  »خذوا  الخدم�ت: 

لنيران العدّو«, لم يكد ُينهي كالمه حتى انفجرت قذيفة على »مثلث 

ال�شهادة«, ن��سرة �سظ�ي�ه� في داخل الخندق. حمل »�شاداب« كي�سً� 

كبيرًا من قن�ني المي�ه المعدنية, وحملت اأن� كي�سً� مليئً� ب�لُمعّلب�ت 

مثلث  منطقة  في  محورن�.  خّط  ب�تج�ه  وتحّركن�  والع�سير, 

ال�سه�دة يمكنك الح�سول على اأّي �سيء من الذخ�ئر والّتجهيزات 

والّر�س��ص, حتى اأنواع الطع�م وال�سراب, مرورًا ب�لعطر والجرائد, 

وكذلك المك�ّسرات وال�سوكولتة, حتى اأّن هن�ك جث�مين عدة �سهداء 

عت ج�نبً� ب�سكل منتظم, ولكن لالأ�سف ل يمكن البق�ء كثيرًا  قد ُو�سِ

ب�سبب كث�فة نيران العدو.

العراقّيون  بداأ  حين  الت��سعة,  من  اقتربت  قد  ال�س�عة  ك�نت 

الق�سف  وفع�لّية  دّقة  عدم  ال�سب�ب  لحظ  وعندم�  الن�ر.  ب�إطالق 

الُمع�دي, بداأوا الّرّد ب�سهولٍة, وبدون رهبٍة ُتذكر.

جمع مع�ون الكتيبة بع�َص ال�سب�ب ج�نبً�, وق�ل لهم: »كي نتمّكن 

من الّدفاع ب�شكٍل اأف�شل، علينا اأن نتمو�شع على ال�شاتر الّترابّي 

ع�سقً�  للّتحليق  ُم�ستعّدين  ك�نوا  الذين  ال�سب�ب  اأطلق  الأمامّي«. 

و�سوقً� تكبيرًة واحدًة وقفزوا من الح�سن. على الرغم من غزارة 

هجموا  ثم  حولهم,  والر�س��ص  القذائف  واأنواع  »الدو�شكا«,  نيران 

اأطلق  الحركة,  بهذه  العدّو  اأح�ّص  حين  الّترابّي.  ال�ّس�تر  ب�تج�ه 
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مدافع الّدّب�ب�ت ب�سكٍل مب��سٍر, ف��سُت�سهد اأحد الأخوة الأعّزاء. اإنه دور 

»رجبياني«, وه� هو يرحل اأي�سً�.

عند �سه�دة »رجبياني«, �سرن� اأكثر اإ�سرارًا على الو�سول اإلى الهدف, 

وال�ّسيطرة عليه. وهكذا تج�وزن� كل الم�سّق�ت وو�سلن� وا�ستّقّرين� هن�ك. 

بقين� حتى وقت الغروب, ك�نت ال�ّس�عة حوالي الرابعة ع�سرًا حين ق�م 

»الأخوة العمالء« العراقيين -وبدون اأن ين�ّسقوا معن� اأو ي�ست�سيرون�- 

ب�إطالق الّن�ر بغزارة على خندقن�. ل �سيء �سوى الن�ر والدخ�ن, حين 

قد  اأي�سً�  الطباطبائي«  »ال�ّشّيد  ب�أّن  عرفن�  قلياًل,  الّن�ر  �سغط  خّف 

ارت�سف ك�أ�ص الو�س�ل بعد اإ�س�بته ب�سظّيٍة في راأ�سه. حين حّل الظالم, 

ج�ء »بريد« الكتيبة وق�ل: »اجمعوا كل اأغرا�شكم وان�شِحبوا للخلف!«. 

جمع الكل و�س�ئلهم, وُلّف الجثم�ن الّط�هر لل�ّسّيد ببط�نّية, ورجعن� اإلى 

خلف الح�سن.

ن�سف  لمّدة  بع�سهم  عن  ابتعدوا  قد  ك�نوا  الذين  ال�سب�ب,  اأ�سرع 

وال�سحك�ت  الأح�ديث  �سوت  ك�ن  بع�سً�.  بع�سهم  اأحوال  لتفّقد  نه�ر, 

لأخذ  الفيلق«  »دعم  �سب�ب  ي�أتي  اأن  ُمقّررًا  ك�ن  المك�ن,  اأرج�ء  يمالأ 

من  الال�سلكي  بوا�سطة  بهذا  اأخبرون�  لل�سهداء,  الط�هرة  الجث�مين 

المقر المركزي للفيلق, وبطبيعة الح�ل كّن� ننتظرهم. ح�ولن� اأن نجمع 

ال�سيد»طباطبائي«,  �سهداء:  اأربعَة  ك�نوا  واحٍد,  مك�ٍن  في  ال�سهداء 

و»رجبياني« من كتيبتن�, و�سهيدين من كت�ئب اأخرى. في هذه الأثن�ء 
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التقيت بـ»كرمن�شاهي« م�سوؤول مجموع�ت كتيبة »ال�شهادة«.  كّن�, اأن� 

وهو, واقفين عند جث�مين ال�سهداء, وب�سكٍل مف�جئ, مالأت رائحة 

عّطرت اأجواء المنطقة.

منده�سين.  متعّجبين  الرائحة  بهذه  نفّكر  ونحن  لحظ�ت  مّرت 

اإنه� رائحة َعِطرة في ذلك الجو الذي لم  نعم, لم نكن ُمخطئين, 

يكن فيه �سوى الن�ر والب�رود والطين, اإنه اأريج عطر ال�سهداء, وقد 

اإلى ال�سهداء, ق�ل  مالأ الأرج�ء. بقي »كرمان�شاهي« متعّجبً� ينظر 

وقد خنقته العبرة: »مطلق«! ترى هذا, ينبغي اأن تلم�سه بيدك كي 

ُت�سّدق, ثم م�سح دموعه وتوّجه نحو الح�سن حيث دارت ال�ستب�ك�ت 

�س�بقً�. ق�ل لي: »اغتنم هذا، لو لم يكن عندي عمل �شروري لبقيت 

باح، في اأمان اهلل«. عند ال�شهداء حتى ال�شّ

ك�ن الظالم قد حّل ب�سكل ك�مل, وك�نت نجوم �سم�ء »�شلمجة« 

تتغ�مز مع ال�سهداء. واأن� كذلك, كنت قد ُذبت وجدًا في ال�سهداء, 

و�سل �سب�ب »التعاون«, ومعً� نقلن� جث�مين ال�سهداء على حّم�لت, 

اهلل  اأمان  »في  قلبي:  في  قلت  ب�ل�ّسّي�رات,  اأخذوه�  هن�ك  ومن 

مبارٌك  الرفاق،  اأيها  اهلل  اأمان  في  القيود،  من  المتحّررون  اأيها 

اأ�شدقائنا  جميع  اإلى  �شالمنا  احملوا  الجديد،  منزلكم  لكم 

الم�شافرين«.

المنطقة,  لموقع  ونظرًا  العدو,  قذائف  اآخر  اأ�سكتن�  اأن  بعد 
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رجعن� اإلى الوراء بمقدار خندقين, في هذه الأثن�ء, اأ�س�ع ال�سب�ب عّدة 

حين  والُمك�ّسرات,  والع�سير  والب�سكويت  الأطعمة  من  �سغيرٍة  اأكي��ٍص 

تذّكرت هذه الق�سية, اأخبرت »�شاداب« به�, ولكن لم تكن ت�ستحق مّن� 

اأن ُنخ�طر ب�لذه�ب للبحث عنه�, فال بّد  اأّن العراقيين قد و�سلوا اإليه� 

منذ اأي�م عدة, ولكن »�شاداب« الُمتحّرر من كل قيود الع�لم, انطلق اأو 

اإذن, كي ُيح�سر اأكي��ص الطع�م, في ُظلمة الليل قفز اإلى الج�نب الآخر 

من الح�سن وبداأ ب�لرك�ص. انتظرت رجوع »�شاداب« والقلق يلّفني, بعد 

ع�سر دق�ئق, تن�هى اإلى م�س�معي �سوت وقع اأقدام ترك�ص, ثم تقفز. لم 

يكن غير »�شاداب«, وقد ع�د مع الأكي��ص الع�مرة. في تلك الليلة اأكلن�, 

و�سربن�, و�سحكن� كثيرًا.





رو�سة الر�س�ان

الّتم��ص  خّط  ن�سّلم  اأن  تقّرر  قد  ب�أّنه  خبرن� 
ُ
اأ الت�لي,  اليوم  في 

ا�ستّد  م�س�ص,  على  المعّدات  يجمعون  ال�سب�ب  بداأ  اأخرى,  قّوات  اإلى 

الق�سف على »مثلث ال�شهادة«, لذا لم ت�ستطع ال�ّسّي�رات اأن ت�سل اإلى 

الخّط المتقّدم. وعليه, عندم� حّل الظالم, تحّركن� �سيرًا على الأقدام, 

»التكتيكي«  المقّر  ثّم  ومن  ال�شهادة«,  »مثلث  نحو  مترا�سٍف  وب�سفٍّ 

لقّواتن�. ك�ن قد ا�سُت�سهد وُجرح عدٌد من �سب�ب الكتيبة, ولهذا ك�نت 

القلوب ُمنقب�سة, ك�ن البع�ص ين�سد والب�قون ُيرّددون:

»رحل الأِحّباء عن هذا المنزل، 

غرباء كاحتراق �ُشموعنا، واحتراق الفرا�شات

 حيثما نظرُت و�شاهدت الأحياء

 ما عاد غير الّرماد والّدم،

 خرابات خرابات«
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بعد عّدة كيلومترات من الم�سير, و�سلن� اإلى المقر »التكتيكي«, 

هن�ك ركبن� �س�حن�ت »التويوتا«, كّل الأنظ�ر ك�نت �س�خ�سًة نحو 

اأعم�ق الجميع:  اإّنه �سوت »مجيد زارجي«, وقد هّز  خّط التم��ص, 

طباطبائي،  �شيد  �شلماني،  مقبلي،  اهلل،  اأمان  في  ال�ّشباب!  »اأيها 

رجبياني، اأّيها ال�ّشهداء، اإننا راِحلون! في اأمان اهلل. غ�ّص الجميع 

دفعة واحدة واأَجه�شوا بالبكاء«. انطلقت �س�حن�ت »التويوتا« ولي�ص 

من مرهم ُيداوي عيون ال�سب�ب الُمتعبة الدامعة �سوى ُغب�ر الطريق 

الذي ك�ن ُيالم�ص وجن�تهم اللطيفة, وي�ستقّر عليه�. في اأم�ن اهلل ي� 

»�شلمجة«, في اأم�ن اهلل اأيه� ال�ّسهداء!.

وهرمً� هذه  تعبً�  اأكثر  لكنن�  »كارون«,  ُمخّيم  اإلى  ُعدن� مجّددًا 

لم يكن من  ال�سهداء قد ك�سر ظهورن�,  الأحب�ء  ِفراق  المرة, ك�ن 

وهذه  والّنخل  ف�لخي�م  ال�سهداء,  عن  كلمة  اأي  ننطق  ب�أن  ح�جة 

الأر�ص وم� عليه�, كله� فهمت كّل �سيٍء, وك�أّنه� ك�نت تتحّدث معن� 

بُلغٍة ل كالم فيه�! ك�نت الخي�م الخ�لية والطق�ص الغ�ئم ال�سب�بي 

�ستة  وا�ستع�ًل.  توّهجً�  القلب  نيران  تزيد  اآوى,  ابن  واأ�سوات عواء 

من  عدد  اإلى  اإ�س�فة  فقط,  مجموعتن�  من  ارتفعوا  �سهيدًا  ع�سر 

المجروحين.

عزاء  يقراأون  والوحدة,  الغربة  تلّفهم  ال�سب�ب  جل�ص  الليل,  اإّنه 

حتى  الأنوار,  كّل  اأطِفئوا  يقولون  ك�نوا  فراقهم.  ويبكون  ال�سهداء, 
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ذلك الم�سب�ح ال�سغير الخ�فت ال�سوء, اإن لم يكن نور ال�سهداء, فال 

مك�ن لأيِّ نوٍر اآخر.

ك�نوا يبكون ويترّنمون:

رحلوا جميعً� نحو اهلل

ولكّني بقيت م�سودَّ الوجه

رحلوا جميعً� وبقيت وحدي

اأ�سعت رف�ق دربي

الذين تعّودوا على ذكر اهلل

ف��ستقّروا في رو�سة ر�سوانه

اأّيه� القلب! الأحّب�ء الع�ّس�ق رحلوا �سريعً�

تركوا هذا الوادي فرحين

بقيت اأن� واأنت ك�لُم�ستنقع الّراكد

فهنيئً� لمن رحل ك�لّنهر الج�ري

ب�لمرا�سم  للقي�م  مر�سو�سً�  �سّفً�  وقفن�  حين  ال�سب�ح,  عند 

وُمثنيً� على جهودهم,  الإخوة  �س�كرًا  »دروي�ص«  الأخ  تكّلم  ب�حّية,  ال�سّ

طلب  وقد  العملي�ت,  �سير  وكيفية  المنطقة  و�سع  ب�خت�س�ر  حً�  ومو�سِ

من جميع ال�سب�ب عدم التقّدم بطلب�ت م�أذونية؛ لأّن الكتيبة �ستجّدد 

قواه�, وت�ستعّد للعملّي�ت الق�دمة.

مجيء  انتظرن�  الم�أذونّي�ت,  لمنع  الجميع  فرح  فقد  وب�لطبع 
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جراحهم  ك�نت  ِمّمن  ال�ّسب�ب  بع�ص  اأي�م,  لعّدة  الجديدة  القّوات 

كّن�  بجمعن�.  ويلتحقون   , تدريجيٍّ ب�سكٍل  يتوافدون  بداأوا  طفيفة, 

»كارون«,  لياًل في خي�م مقر  لوقت مت�أّخٍر  الحديث  وي�أخذن�  ن�سير 

ك�نت اأجواء الخي�م ال�سغيرة ت�ستمّد الّن�س�رة والحيوّية من اأنف��ص 

ال�ّسب�ب الّدافئة.



طائرة لكّل مقاتل!

في اأحد الأي�م, كّن� قد اجتمعن� في اإحدى الخي�م لأداء �سالة الّظهر 

جم�عًة, واإذا بط�ئرات العدو ُتطّل بروؤو�سه� فوقن�, ك�نت الّط�ئرات ت�أتي 

خم�سين  حوالي  المرة,  كهذه  لي�ص  ولكن  للت�سوير,  اأو  للق�سف  دائمً� 

ط�ئرة - م� بين مروحي وحربي -ج�ءت دفعة واحدة, كّن� جميعً� نظّن 

الُم�س�ّدات  اإطالق  وبُمجّرد  جيج,  ال�سّ بع�ص  �سُتحدث  ك�لع�دة  ب�أّنه� 

ف�إّنه� �ستلوذ ب�لفرار, ولكن هذه المّرة لم تكن ك�س�بق�ته�. عند انفج�ر 

بجّدّية  ي�سعرون  ال�سب�ب  بداأ  الخيمة,  قرب  ال�سواريخ  من  دفعٍة  اأّول 

المو�سوع, بع�سهم التج�أ اإلى الُحفر, واآخرون لم ُيب�لوا واأكملوا �سالتهم 

وك�أّن �سيئً� لم يحدث.

اأثق�له� برميه�  ف من  اأ�سرابً�, وتخفِّ اأ�سرابً�  ك�نت الط�ئرات ت�سل 

عدد  كثرة  ب�سبب  عملّيً�  الأر�سية  الم�س�دات  دور  انتهى  وقد  علين�, 

الط�ئرات, والتي ا�ستمّرت في غ�راته�, وو�سلت به� الوق�حة اإلى مالحقة 

ال�ّسب�ب فردًا فردًا عبر اإطالق الن�ر عليهم ب�لمدافع الّر�ّس��سة, كذلك 
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ك�نت القن�بل العنقودّية تت�س�قط ك�لمطر فوق المخيم. لح�سن الحّظ 

�سيب مخزٌن للذخيرة في 
ُ
اقت�سرت الّنت�ئج على عدٍد من الجرحى. اأ

اإحدى الغ�رات, وت�س�عد الّدخ�ن الأ�سود اإلى عن�ن ال�سم�ء, ك�نت 

المخزن  تنفجر في  والر�س��ص  القن�بل  واأنواع  الآر بي جي  قذائف 

يحتفلون  العراقيين  ب�أّن  ُيعّلقون  ال�سب�ب  ك�ن  الأخرى.  بعد  واحدًة 

ب�نت�س�رن�, وُيطلقون الأ�سهم الّن�رّية والمفرقع�ت ب�لمن��سبة!

مو�سوعً�  وّفرت  قد  العراقّيَة  الط�ئراِت  اإّن  القول,  وخال�سة 

ل�سحك ال�سب�ب, احترقت عدة خي�ٍم من مع�سكر كتيبة »ال�شهادة«, 

ولكن, ولح�سن الحظ لم يت�أذَّ اأحد.

بكتيبتن�,  لاللتح�ق  جديدة  عن��سر  اأر�سلوا  اأي�ٍم,  عّدة  مّرت 

اأغلبهم ك�ن من ال�سب�ب الّث�نوي في الحر�ص. �سّد ال�سب�ب هّمتهم, 

ف�س�ر عندن� مجموعٌة )�سرّية( ُمكّونٌة من اأربعة ف�س�ئل, وج�هزٌة 

»جواد  توّلى  والذي  الأّول,  الف�سيل  اأن� في  ب�لعملّي�ت. كنت  للقي�م 

بابايي« قي�دته, و»زندي« الذي ك�ن م�سوؤولن� �س�بقً�, ُنقل اإلى طهران 

للعالج ب�سبب اإ�س�بته بر�س��سٍة في عينه.

في الأ�سبوعين الم��سيين ك�ن �سب�ب كتيبة »حمزة« قد ا�ستلموا 

خّط الّتم��ص, وا�ستط�عوا ب�سكل فّع�ل �سّد عّدة هجم�ٍت عراقّيٍة.

بعد اأّي�م, �سدر الأمر ب�لتحّرك. هذه المّرة اأر�سلوا لن� ح�فالٍت 

لوات. ك�ن  لنقلن� اإلى هن�ك. انطلقن� عند الغروب بعد ال�ّسالم وال�سّ
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الّظالم قد اأرخى �سدوله حين و�سلن� اإلى نقطة ال�سهيد »�شمران«. لقد 

اإلى خن�دق  تغّيرت هذه النقطة كثيرًا. فم� ك�ن مراآبً� للدب�ب�ت تحّول 

ومت�ري�ص دافئًة وُمريحًة. اأ�سبحن�, وبداأ نه�رن� ب�إق�مة �سالة الجم�عة, 

وزي�رة ع��سوراء.

م وجهن� �سطر  خبرن� ب�أّنن� �سنيمِّ
ُ
ٍع, اأ بعد تن�ولن� لفطوٍر د�سٍم ومتنوِّ

خّط الّتم��ص حوالي ال�ّس�عة الّث�نية اأو الّث�لثة بعد الّظهر. غمر ال�ّسوق 

والحم��ص كلَّ ال�سب�ب. ك�ن وجه »�شاداب« يزداد ت�أّلقً� كّلم� اقترب موعد 

الّرحيل, وكذا ك�ن مزاحه و�سحكه يت�س�عف. ك�ن الجو ُيذّكر الإن�س�ن 

توُهجً�  يزدادون   Qالح�سين الإم�م  اأ�سح�ب  ك�ن  حيث  بكربالء؛ 

للتحليق  ُم�ستعّدًا  الجميع  ك�ن  �سه�دتهم.  زم�ن  اقترب  كّلم�  ون�س�طً� 

والطيران.





ال�سظّية الذهبية

ك�ن عدٌد من ال�سب�ب قد وقفوا قرب الج�ّدة ُيلّوحون ب�أيديهم لكّل 

الإنطالق,  زم�ن  اقتراب  مع  فرحين.  وك�نوا  الطريق,  تعبر  �سّي�رٍة 

الخ�م�سة  ال�س�عة  عند  تحّركن�  »التويوتا«.  �س�حن�ت  طالئع  ظهرت 

ع�سرًا نحو المقر »التكتيكي«. بعد ن�سف �س�عة كّن� نتجّول في فن�ء 

المقر. عندم� غ�بت ال�سم�ص, ُطلب مّن� اأن ُنالزم الخندق واأن ن�ستعّد 

ال�سب�ب  الّدعم قريبً� مّن�, ف�س�ر  للذه�ب. لح�سن الحظ ك�ن خندق 

وال�سوكولتة,  ب�لأطعمة  ويعودون محّملين  يذهبون مجموعًة مجموعًة 

كذلك  اأن�  تتحّرك«.  كلها  كانت  الأفواه  »باأّن  »�شاداب«:  عّبر  وكم� 

وّزعه� بين 
ُ
اأ كنت قد اأح�سرت كّمية من المك�ّسرات والحلوى, و�سرت 

ال�سب�ب, واإذا ب�سظّيٍة ذهبّيٍة تخت�رني لتكون من ن�سيبي! اأخذوني اإلى 

اإلى ال�سب�ب, ق�ل بع�سهم ُمم�زحً�:  ق�سم الّطوارئ, وبعد مّدة رجعت 

اأن نراك في مقر  »رجعت مجّدداً يا عم! قلنا باأّنك رحلت، وينبغي 

»المعراج« )مك�ن ت�أبين ال�سهداء(.
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نّبهن�  حين  الخن�دق,  في  الّنوم  من  اأدنى  اأو  قو�سين  ق�ب  كّن� 

�شنتحّرك«.  ال�شاحنات،  واركبوا  »اخرجوا  يقول:  »بابايي«  �سوت 

خرج الجميع. ا�سطّفت مجموعٌة من ال�س�حن�ت القديمة لنقِلن� اإلى 

, ولكّني  خط التم��ص. مع اأّنني لم اأكن اأ�ستطيع الم�سي ب�سكل طبيعيٍّ

لم اأ�س�أ اأن اأتخّلف عن ال�سب�ب.

قذائف  عدة  انفجرت  الطريق  في  وانطلقن�,  ال�ّس�حن�ت  ركبن� 

�سرير  اأ�سوات  مع  �س�عت  اأ�سواته�  ولكّن  الج�ّدة,  من  ب�لقرب 

والمنحدرات  المنعطف�ت  كل  عبرن�  اأخيرًا  القديمة.  ال�ّس�حن�ت 

والمرتفع�ت, وو�سلن� اإلى خط التم��ص. اختلف و�سع المنطقة كثيرًا 

و�س�رت  ك�ن,  كم�  يُعد  لم  ال�شهادة«  »مثّلث  ال�س�بقة.  المّرة  عن 

ال�سي�رات تعبر ب�سهولة حتى بداية خط التم��ص. و�سلت ال�س�حن�ت 

حتى لم�ست ال�سواتر الّترابية, وُفتحت الأبواب كي نترّجل. ترا�سفن� 

�سّفً� مر�سو�سً�, وتحّركن� ب�تج�ه الخّط الأم�مي. ك�ن الخط �س�كنً� 

ه�دئً� ل ُيعّكر �سفو ظلمته �سوى بع�ص القن�بل الم�سيئة التي ك�نت 

ُتطَلق من وقت لآخر, فت�س�عدن� في اجتي�زن� للطريق ب�سكل اأ�سرع. 

و�سلن� اإلى الخن�دق وتمو�سعن� في الأم�كن المحّددة لن�. لم يمنعن� 

ق�سيرًا  ك�ن  ولكنه  لذيٍذ,  نوٍم عميٍق  في  الغرق  الُمنِهك من  التعب 

حر. حتى وقت ال�َسَ

لم يكن قد  التعب  اأّن  اإّل  الحديث,  تب�دلن�  ال�سبح,  بعد �سالة 
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زال عن اأج�س�من�. مع ارتف�ع ال�ّسم�ص خّفت البرودة قلياًل على �سّفة 

لتن�ول  ف��ستيقظن�  ولّذ,  لن�  ط�ب  النوم...  يطيب  والآن  البحيرة, 

عً�, لكّن الطع�م  الفطور بعد ال�ّس�عة الّت��سعة, ك�ن فطورًا �سهّيً� ومتنوِّ

لم يكن قد ا�ستقّر في المع�ء, حتى �سرخ �سب�ب الحرا�سة: »العراقّيون 

قادمون«.

ظّنن� اأّن هذا هجوم جديد, ول عجب من هذا, فخط الّتم��ص ك�ن 

اأّي�م خلت, ك�ن �سب�ب كتيبة »حمزة« يقولون »ل جديد«.  لعّدة  ه�دئً� 

واّتخذوا  اأ�سلحتهم,  وذّخروا  اأحزمتهم,  ربط  ف�أحكموا  ال�سب�ب  اأ�سرع 

اإلى  ال�سب�ب  وبع�ص  اأن�  ذهبت  الّترابي.  ال�ّس�تر  خلف  قت�لية  موا�سع 

نقطة تق�طع ال�س�تر الترابي مع الح�سن لإح�س�ر الذخ�ئر. ك�نت نيران 

. ك�نت القذائف ت�سقط واحدًة تلو الأخرى  العدو ت�ستّد ب�سكٍل تدريجيٍّ

نحو  وتحّركن�  مّن�. حملن� عدة �سن�ديق ذخيرة,  ب�لقرب  الأر�ص  على 

خط الدعم. »فروزانفر«, وهو رامي »اآر بي جي«, ق�ل لن�, وهو ُيجهز 

بتغطيتي«. �س�رت  الأمام، قوموا  اإلى  »�شاأتقّدم  ال�س�روخية:  قذيفته 

نيران الق�سف اأقوى واأ�سّد. ك�نت القذائف تنفّجر ب�لقرب من الح�سن 

ُمر�سلًة اأعمدة الّدخ�ن اإلى عن�ن ال�سم�ء, لتحب�ص نف�ص اأي موجود حّي 

في �سدره. في طريقن� اإلى »الّدعم« �س�هدن� عددًا من ال�سب�ب الذين 

ك�نوا ينقلون الجرحى للمع�لجة. اأكثر الجرحى ك�نوا من طالب ث�نوية 

الحر�ص, الذين ح�سروا موؤّخرًا من طهران.
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�س�ألت: »كيف الأو�شاع في المقّدمة«؟

ق�لوا: »الأو�شاع ح�ّشا�شة جّداً«

»فروزانفر«,  �س�هدن�  الطريق,  في  الدعم,  خط  اإلى  اأ�سرعن� 

روحه  اأ�سلم  اأن  بعد  الخندق  تراب  افتر�ص  قد  بيده,  جي  بي  والآر 

لخ�لقه�. ك�ن وجهه ه�دئً� ور�سينً�. احتب�ست الدموع في عينّي. منذ 

قليٍل ك�ن يتن�ول طع�م الفطور معن�, والآن...



انبِطح�ا!

انطلقت مجّددًا بعيوٍن ُتبّلله� الدموع. ك�ن ال�سب�ب كلهم يتحّركون؛ 

وراء  اإلى  و�سلوا  قد  العراقّيون  ك�ن  طريقته.  على  منهم  واحد  كل 

قد  كّن�  الحّظ  لح�سن  اليدوية,  القن�بل  ب�إلق�ء  وبداأوا  الح�سن, 

اأح�سرن� عّدة �سن�ديق قن�بل يدوّية. ك�ن الو�سع رهيبً� خلف الح�سن. 

ا�ست�سهد عدد من ال�سب�ب, و�سقطت اأج�س�دهم على الطريق. �س�ألت  

القناة«,  داخل  »جال�ص  ق�ل:  بابايي«,  »جواد  عن  بتريزيان«  »ح�شن 

اأردت اأن اأتوّجه نحو القن�ة, منعني ال�سب�ب. قلت: »اأريد اأن اأذهب اإلى 

»بابايي« لأرى م� يمكن عمله«, ق�ل ال�سب�ب وب�سكل طبيعي جّدًا: »لقد 

ا�شت�شهد«.

ك�ن الهجوم ق��سيً� جّدًا. »�شابري« و»لرني« وعدد اآخر من ال�سب�ب 

ا�ست�سهدوا في القن�ة الث�نية, ومع هذا فقد وقف ال�سب�ب و�سمدوا اأم�م 

العراقّيين, وب�لطبع ك�ن و�سُع خط التم��ص غنّيً� عن الّتعريف والو�سف. 

ا�ستمّرت ال�ستب�ك�ت والّر�س��ص والقن�بل المتب�َدلة. فج�أة وقعت عدة 
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من  �سقطت  اأّنه�  ظننت  الأولى  للوهلة  ال�سب�ب.  بين  يدوّية  قن�بل 

بدون  اأنه�  اإلى  التفتُّ  حينم�  ولكن  يدي,  في  ك�ن  الذي  ال�سندوق 

�س�من �سرخت ع�لّيً� »انبطحوا«.

اإّل  بينن�,  انفجرت  قد  اأو ثالث  قنبلتين  اأّن  مع  الجميع,  انبطح 

اأنه, لح�سن الحظ, لم يت�أّذى اأحد, ُجرح بع�سهم ب�سكٍل طفيٍف جّدًا.

ا�ستّدت ال�ستب�ك�ت اأكثر, الم�س�فة بينن� وبين العراقّيين �س�رت 

حتى  رملّيًة  اأكي��سً�  عّب�أوا  قد  ال�سب�ب  ك�ن  اأمت�ر,  ع�سرة  من  اأقل 

من  الّن�ر  يطلقون  �س�روا  والآن  ال�سور,  ج�نب  وو�سعوه�  ن�سفه�, 

ُيعّبئون  وهم  الّترابي  ال�س�تر  وراء  ال�سب�ب  من  عدٌد  جل�ص  ورائه�, 

»خانجاني«, وك�ن  الأخ  لن�  الر�س��س�ت. ق�ل  الّر�س��ص في مخ�زن 

»ل  الال�سلكي,  جه�ز  عبر  يتحّدث  الخندق  من  الآخر  الطرف  في 

تتجّمعوا هنا!«.

ك�ن اأغلب ال�سب�ب في ِعداد الجرحى اأو ال�سهداء, لم يكن العدد 

ومنطقته  الجبهة  خط  عن  يف�سلن�  ك�ن  ع�سر,  خم�سة  من  اأكثر 

الح�ّس��سة حوالي 500 م, وك�ن اأكثر ال�سب�ب موجودين �سمن هذه 

نوا خلف ال�س�تر الترابي على فوا�سل  الم�س�حة, والب�قون قد تح�سَّ

ويتحّرك  م�سغوًل,  »اآ�شفي«  �س�هدت  الأثن�ء,  هذه  في  ُمتب�ِعدة. 

بن�س�ط, ي�س�عد ال�سب�ب, يرمي »اآر بي جي«, ُيعّبئ )المخ�زن( اأو 

و�سّلمت  ج�نبه  اإلى  جل�ست  اأحي�نً�.  يدوية  قن�بل  ُيلقي  )البن�دق(, 
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تعبئة  في  �س�عدته  اأحواله,  عن  �سوؤاله  بعد  ال�سالم.  علّي  رّد  عليه, 

كثيرًا,  تعّجبت  الأكي��ص,  بين  من  ر�س��س�ٍت  عّدة  طلقت 
ُ
اأ المخ�زن. 

وقلت لل�سب�ب: »انتبهوا! هناك ر�شا�ٌص ُيطلق من بين الأكيا�ص«.

»اآ�شفي«  الّر�س��س�ت  اإحدى  اأ�س�بت  حتى  كالمي,  اأنهي  اأكد  لم 

الّنوراني ينظر  اأر�سً� ب�لقرب مّني, �س�ر »اآ�شفي« بوجهه  الذي �سقط 

جيج ك�ن قوّيً�, فلم اأ�سمع م� ك�ن يقوله بدّقة.  اإلّي وُيكّلمني, ولكّن ال�سّ

اأ�سلم الروح, وم�  اإلى نقطة م�, ثم  اإليه بيده, وت�سّمر نظره  ثم �سّدني 

اأجمل م� اأنهى به حي�ته! م�سهُد ُعروِج روح اآ�سفي يمالأ ذهني, �سحبت 

ج�سده الّط�هر اإلى اإحدى الزواي� كي ل يبقى على الطريق. ك�نت ح�لتي 

و»اآ�شفي«  و»فروزانفر«  و»�شابري«  بـ»بابايي«  فكري  كل  ك�ن  ُمتقلِّبة؛ 

و..., لكن م�ذا ُيمكن اأن اأفعل؟ الآن لي�ص وقت هذا الكالم, ولعّله وقته, 

واأن� غ�فل.

ي  ُيغطِّ الدب�ب�ت  وقذائف  القّن��سة  ر�س��ص  ك�ن  القن�ة.  في  دخلت 

�سق�ئق  حقل  ُي�سبه  ال�سهداء  جث�مين  وم�سهد  القن�ة,  فوق  الأجواء 

النعم�ن, ب�سعوبة وجدت جثم�ن »بابايي« , عرفته من خوذته المعدنية, 

قد  اأّنه  والحقيقة هي  حّياً«,  اأبقى  اأن  »اأريد  عليه�  كتب  قد  ك�ن  والتي 

و�سل لُمراده في حي�ٍة حقيقيٍة واأبدّيٍة. األقيت نظرًة اإلى خ�رج القن�ة, 

ف�إذا بعدٍد من العراقّيين يفّرون في الحقل, ك�نت ُجثث العراقّيين وراء 

الح�سن ُمكّد�سًة فوق بع�سه�.





»اإعادة البناء«

العدّو  هجوم  ف�إّن  وعليه  ظهرًا.  الواحدة  اإلى  ت�سير  ال�س�عة  ك�نت 

قد ا�ستمر اأربع �س�ع�ت, وتم �سّده ورّده ب�لإيث�ر والمق�ومة والّت�سحية 

ب�لّنف�ص. لم نكن قد تن�ولن� طع�م الغداء, من جهة اأخرى, ك�ن الّتعب 

والإنه�ك ي�سغط علّي, فيك�د ُيغمى علّي, لذا قّررت اأن اآكل �سيئً� م� واأن 

»اأعيد بناء نف�شي« كم� يعّبر ال�سب�ب. 

في القن�ة ك�ن هن�ك الكثير من الع�سير والمعّلب�ت, ولكني لم اأجد 

مفت�حً� له�. فغّيرت راأيي بـ»اإعادة البناء« مجبورًا, في هذه الأثن�ء, ج�ء 

»يون�شي«, وق�ل: »ال�شباب يريدون قنابل يدوية«. 

ك�ن الهجوم قد انتهى, ولكن ل ب�أ�ص ب�إح�س�ر قن�بل يدوّية من ب�ب 

الحتي�ط. 

تهطل  التي  القذائف  وكذلك  ينهمر,  زال  م�  الأعداء  ر�س��ص  ك�ن 

اإلى م��س�ء اهلل, كزّخ�ت المطر فوق روؤو�سن�. قلت لل�سيد: »هّيا نذهب 

لإح�شار القنابل«. 
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اأج�ب ال�ّسّيد: »عدد ال�شباب هنا قليل، من الأف�شل اأن اأبقى«.

انطلقت لوحدي, على الرغم من األٍم في الّظهر والقدم, رك�ست 

في  ورجعت.  قن�بل  �سندوق  وحملت  الّترابّية,  ال�سواتر  وراء  اإلى 

الطريق, لمحت الجثم�ن الط�هر »لفروزانفر«, و�سعت ال�سندوق 

والمك�ن,  الّزم�ن  ن��سيً�  منه  ب�لقرب  قلياًل  وجل�ست  الأر�ص,  على 

ك�نت من اأكثر الّلحظ�ت �سف�ء وعمقً� لإدراك معنى ال�سه�دة. 

ك�ن »فروزانفر« اأكثر حن�نً�, حتى من اأّي�م حي�ته! اأح�س�ست 

عنقه,  على  ي�سعه  ك�ن  الذي  ال�ّس�ل,  اأخذت  قلياًل,  ب�لهدوء 

للبركة والذكرى. بعد م�سي �سنوات متم�دية ل زال يعبق برائحة  

�سلمجة.

لم  الدعم,  خط  نحو  تحّركت  ب�لأمل,  مفعٌم  لكني  اأن�,  متعٌب 

القتلى  جثث  المعدنّية,  الخوذ  الطريق:  في  اأ�س�هده  لم  �سيٌء  يبق 

الكيمي�ئّية,  الأقنعة  العملّي�ت,  بداي�ت  في  هلكوا  الذين  العراقيين 

زج�ج�ت المرّطب�ت, الجعب, و�س�ئل الحفر وغيره�...

ال�سب�ب,  بين  اليدوية  القن�بل  وّزعت  الخط,  اإلى  و�سلت منهكً� 

ب�سع  اأ�س�بت   ,60 ه�ون  قذيفة  �سقطت  الخندق,  قرب  ورجعت. 

اأّن قدمي قد قطعت. نظرت,  البداية, اعتقدت  �سظ�ي� قدمي. في 

اأخرى  �سظّيٌة  يفور منه�.  ك�ن  َم  الدَّ لكّن  تزال مك�نه�,  ف�إذا هي ل 

اأخذت  الخندق,  اإلى  و�سلت  ب�لغة  وب�سعوبة  كتفي,  في  ا�ستقّرت 
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كوفّيًة وربطت قدمي فوق مك�ن الإ�س�بة, لكنَّ الجرح ل زال ينزف. قلت 

في نف�سي: »اإّن ج�شدي ل يزال حاّراً«, لعّلني اأ�ستطيع اأن اأرجع للوراء, 

اإذا بقيت هن� فلي�ص هن�ك من ي�أخذني. ل زال الجرح ينزف. 

عليه�,  اأتوك�أ  كعك�ز  جي  بي  اآر  قذيفة  ا�ستعملت  قراري,  اتخذت 

بحيرة  ج�نب  واإلى  الح�سن,  خلف  �سرت  ولأّني  اأعرج.  واأن�  وم�سيت 

ال�سمك نحو مثلث ال�سه�دة, كنت مجبورًا اأن اأقطع كل الم�س�فة م�سّيً�. 

ال�سه�دة,  مثلث  اإلى  فقط  ت�سل  ال�سي�رات  ك�نت  العدو,  ب�سبب هجوم 

والذي ك�ن معّر�سً� دائمً� لنيران الق�سف. قطعت الم�سير الطويل لخط 

الدعم نحو المثلث على اآخر نف�ص, حين اقتربت, لمحت عّدة �س�حن�ت 

لكّنه�  الطوارئ,  اإلى  اإحداه�  فتقلني  اأ�سل  علني  ف�أ�سرعت,  تويوت�, 

ا�ستدارت ورجعت قبل اأن اأ�سل.

العراقّيين  كجثث  الطريق؛  في  وعجيبة  غريبة  اأ�سي�ء  اأ�س�هد  كنت 

المتعفّنة, والتي م� اإن و�سلت اإليه�, حتى �سقطت عدة قذائف ب�لقرب 

مني, ف��سطررت للزحف, وا�سطدمت ببع�ص اأ�سالء القتلى, �سرت في 

ح�سد عليه من الو�س�خة والإره�ق والغثي�ن. 
ُ
و�سع ل اأ

اللحظة  تلك  في  قلياًل,  ب�لخوف  �سعرت  حولي,  اأحد  ول  وحدي, 

ظهرت »تويوتا« على خط ـ 25 كربالء ـ.

ا�ستطعت ب�سعوبة ب�لغة الو�سول اإلى الطريق, ورفعت يدي لل�س�ئق, 

الذي ك�ن �سهمً�, ف�أوقف �س�حنته على الّرغم من الق�سف. 
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فتحت الب�ب ب�سرعٍة, وارتميت على المقعد, األقيت قذيفة الآربي 

جعلته  الن�زفة  لقدمي  ال�س�ئق  روؤية  الب�ب.  واأقفلت  خ�رجً�,  جي 

ي�س�عف ال�سرعة.



ق�سم الط�ارئ

وتهبط  ترتفع  ال�س�حنة  جعل  م�  ب�لمطّب�ت,  مليئة  الطريق  ك�نت 

ب��ستمرار. في هذه الأثن�ء, �سقطت عدة �سواريخ »كاتيو�شا« على يمين 

�سطحية  �سظ�ي�  عدة  منه�  ال�س�حنة  ن�سيب  فك�ن  وي�س�ره�,  الطريق 

اأ�س�بت اإحداه� ال�س�ئق, ولكنه�, وهلل الحمد, ك�نت طفيفة. ذهبن� اإلى 

الإ�سع�ف بهذه »التويوتا«, نزلت من ال�س�حنة ب�سعوبٍة ب�لغٍة. ح�ولت 

اأر�سً�, حملني  اأقع  ج�هدًا الوقوف على رجلي, لكن دون نتيجة, كدت 

اثن�ن من �سب�ب الإ�سع�ف, واأدخالني اإلى الخندق. 

والم�سعفون  الأطّب�ء  ك�ن  الّطوارئ,  ق�سم  في  مختلفً�  الجّو  ك�ن 

بّح�ٍر  مثل  �سريٍر؛  على  ا�ستلقيت  دخلت,  حين  الأ�ِسّرة.  على  يتوّزعون 

ا�ستط�ع اأن ي�سل اإلى �س�طئ الأم�ن, بعد �سراٍع خطيٍر و�سط الأمواج 

الع�تية. 

لكن الو�سع لم ي�ستمر هكذا, ك�ن الم�سعفون يح�ولون, عبر مزاحهم 

و�سحكهم, اأن يرفعوا معنوّي�ت الجرحى. لكّن و�سعي ك�ن اأ�سعب من 
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بوا�سطة  ثي�بي  تمّزق  �سوت  اأ�سمع  كنت  فحين  معهم,  اأتج�وب  اأن 

المق�ص, غبت عن الوعي, ولم اأفهم م� جرى بعد ذلك. 

اأكن  ولم  مظلمة,  ق�عة  في  نف�سي  وجدت  عيني,  فتحت  حين 

ة,  الأ�ِسرَّ بين  يتجّول  دين  ع�لم  هن�ك  وك�ن  ُكثر.  كّن�  بل  وحدي, 

متفّقدًا اأحوال الجرحى. 

ل اأدري لم�ذا انت�بني �سعوٌر ب�لغربة. ك�ن قلبي وفكري على خّط 

تذّكرت  كّلم�  اأج�س�دهم.  هوت  حيث  ال�سب�ب,  ك�ن  حيث  الّتم��ص, 

الرف�ق ك�ن الدمع يحجب الّروؤية عن عيني, وخ��سة حين تذّكرت 

و�سيطر  خّدّي,  على  الدموع  �س�لت  و»فروزانفر«,  بابايي«  »جواد 

البك�ء علّي, فلم اأعد اأرى �سوى خّط الّدعم, وم�س�هد ال�ستب�ك�ت. 

اأّن يدًا فّكت كوفّية »فروزانفر« عن  اأح�س�ست  في هذه الأجواء, 

»فروزانفر«,  هو,  اأّنه  للحظة  ظننت  دموعي,  به�  وم�سحت  عنقي, 

ولكن حين دّققت الّنظر, راأيت ع�لم الدين, ق�ل: »لماذا تبكي؟«

قلت: »لقد تذّكرت الرفاق«.

ق�ل وهو يبت�سم: »عّلني اأزعجتك، وقطعت عليك خلوتك«؟

ثم و�سع الكوفّية فوق يدي, وذهب.

�سحبوني ب�ل�سرير اإلى غرفة اأخرى للت�سوير ال�سع�عي. 

بعد اأخذ ال�سورة, تبّين اأن ل ك�سور في ج�سمي, وال�سظية التي 

»ول خطر حالّياً«,  ال�سوكي,  النخ�ع  توّقفت قرب  اخترقت جنبي, 
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التي نزفت,  الدم  الكبيرة  من  ب�لكّمّية  الم�سكلة  لكّن  اأو�سح الطبيب, 

وتحت�ج اإلى اأّي�م كي يتم مع�لجته�, وبعده� يمكنني الخروج. اأعطوني 

اإبرة, فغرقت في النوم. 

ب�لغٍة  وب�سعوبٍة  م�ست�سفى,  داخل  ب�أّنني  اأح�س�ست  ا�ستيقظت,  حين 

ب�لقرب  يتنّقلون  ك�نوا  الذين  الممّر�سين,  بع�ص  اأ�س�أل  اأن  ا�ستطعت 

مني, »اأين اأنا؟«.

و لكن لم يجبني اأحٌد, نظرت اإلى �سريري, راأيت زج�جة م�سٍل, وكي�ص 

دٍم يتدلي�ن فوق راأ�سي, اأخيرًا اأ�سفق اأحدهم علي, وق�ل: »هنا م�شت�شفى 

طالقاني في الأهواز«, �س�ألت ممّر�سً�: »لماذا اأنا في الممر«؟.

طالت  الغرفة.  اإلى  و�شينقلونك  ة،  الأَ�ِشرَّ ُينّظفون  »اإنهم  ق�ل: 

اأتاأّلم، وكانت  ال�شاعتين. كنت  الأَ�ِشّرة، حوالى  مدة تنظيف وترتيب 

بارداً  الممرِّ  جوُّ  كان  اأخرى  جهٍة  ومن  جهة،  من  متوّترًة  اأع�شابي 

جّداً، وكنت اأفقد طاقتي ب�شكل تدريجّي«.

لم تكن الممر�س�ت يولين اأهمية لأيِّ �سيٍء, ل اهتم�م بن�, ول اهتم�م 

بو�سع حج�بهن, ك�ن تع�ملهن مع الجرحى ق��سيً� جّدًا. 

اأّنهّن,  اأو  اإن ك�ن هذا لكثرة م� �س�هدن من جرحى,  اأعلم  اأكن  لم 

اإحدى  �سحبْت  والمق�تلين!  والحرب  للّثورة  مخ�لف�ٌت  ب�لأ�سل, 

الم�سل  وو�سعت  الغرفة,  اإلى  ظ�هرة  بع�سبّيٍة  �سريري  الممر�س�ت 

وكي�ص الدم فوق ال�ّسرير وذهبت,  اأّم� اأن� فو�سعت اللح�ف فوق راأ�سي, 

وغرقت في نوٍم عميٍق.





»ما زلت حيًا؟«

ن�حية,  قليلٍة, فمن  �س�ع�ٍت  الأي�م في  تلك  تُمرَّ  اأن  اأرغب  كم كنت 

كنت م�ست�ًء من كل م� في الم�ست�سفى, ومن جهة اأخرى, لم اأكن اأعلم 

م� حّل بكتيبتن�, واأين هم ال�سب�ب, كنت اأتوق لاللتح�ق ب�لكتيبة ب�أ�سرع 

م� يمكن. 

ق�سدت الطبيب عدة مرات, راجيً� اإي�ه: »اإّن حالتي جيدة، اأ�شتطيع 

اأن اأم�شي ب�شهولة، بم�شاعدة الع�شا. باهلل عليك اأعطني اإذناً بالخروج، 

اأعدك اأن اأ�شتريح، قلبي منقب�ٌص هنا، باهلل عليك ا�شمح لي بالخروج«. 

اأخذت من  ب�لخروج,  اإذنً�  لي  وكتب  الطبيب ذرعً�,  واأخيرًا, �س�ق 

من  ومبلغً�  وع�سً�,  لب��سً�,  الم�ست�سفى,  في  ال�ّسهيد,  �سة  موؤ�سَّ مكتب 

الم�ل, وخرجت بقدٍم عرج�ء بعد ق�س�ء اأربعِة اأّي�ٍم في الم�ست�سفى.

ومن هن�ك ذهبت  تق�طع خّرم�سهر,  اإلى  اإ�سع�ف  �سّي�رة  اأو�سلتني 

ب�س�حنة تويوت� اإلى مخيم ك�رون, �سكرت ال�س�ئق كثيرًا, ثم ترّجلت عند 

اأّول الّطريق الّترابّية الموؤّدية اإلى كتيبة كميل. 
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وء ينير  ئً� على ع�س�ي, ك�ن ال�سّ م�سيت نحو خي�م الكتيبة, متوكِّ

فوقن�  وتلمع  ترافقن�,  الّنجوم  ك�نت  �س�كنًة.  ك�نت  ولكّنه�  الخي�م, 

كع�دتن�. اأم� الّليل فك�ن لطيَف الّن�سم�ت, وموؤن�سً� جّدًا. ب�سع خطوات 

تف�سلني عن فن�ء الكتيبة, ولكنَّ قلبي ينب�ص ب�سرعة مت�س�ئاًل عّم� 

حدث هن�؟

الأولى, ك�نت خيمة  المهيب؟ الخيمة  ال�ّسكون  لم�ذا يخّيم هذا 

تق�سيم العمل والتع�ون, اأزحت بع�س�ي طرف ب�ب الخيمة, كع�دته, 

ك�ن »ح�شين غيازة«, المعروف بـ»�شد الر�شا�ص وال�ّشظايا«, يجل�ص 

هن�ك �سليمً� مع�فى. 

زلت  »ما  و�س�ح:  لروؤيتي,  ح�سين  تعّجب  عليه,  و�سّلمت  دخلت 

حّياً؟«.

كل  اأ�شابتك  وقد  عنك،  نقول  ماذا  بقي؟  قي  ال�شَّ »عمر  قلت: 

هذه الطلقات وال�ّشظايا، ولم توؤّثر بك �شيئاً؟ بالمنا�شبة األم تعلم 

باأّني جرحت«؟.

وبقيت  �شقطت،  باأّنك  الجميع  ظنَّ  عّم!  يا  »ل  ح�سين:  ق�ل 

جثتك عند الن�شحاب«.

حين �سمعت كلمة ان�سح�ب اق�سعرَّ بدني, وانخطف لوني, وقلت 

له: »ماذا، ان�شحاب، هل ان�شحبتم«؟.

ت�أّوه ح�سين بح�سرة, وق�ل: »نعم، ليتك كنت معنا، ان�شحبنا، واأّي 
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ان�شحاٍب كان، لقد كان �شغط العراقّيين �شديداً قا�شياً، لقد �شاهدَت 

اأنت بدايَة ما حدث«.

�س�ءت ح�لتي عند �سم�عي هذه الأخب�ر, �س�ألته, م�ذا عن ال�سب�ب؟

اأر�ص  ا�شت�شهد، وبع�شهم جرح، وبقي الجميع في  ق�ل: »بع�شهم 

المعركة، ما عدا قليل ان�شحب، وا�شتطاع الرجوع اإلى الخلف«.

قلت: »مجيد زارجي«؟

ق�ل: »ا�شت�شهد«.

قلت: »خانجاني«.

ق�ل: »ا�شت�شهد«.

قلت: »�شراج«؟

ق�ل: »بقي هناك«.

كّل من �س�ألت عنه, ك�ن قد ا�ست�سهد, اأو بقي هن�ك, وفقدت اآث�ره.

ة, نه�ست, وم�سيت بعرجتي نحو خيمة  كدت اأموت من الحزن والغ�سّ

مجموعتن�, حين �سرت قرب الخيمة, �سمعت �سوت �سحك�ت »مجيد 

زارجي«, قلت في نف�سي: »هذا ما ينق�شني، اأن اأ�شاب بالتوّهم، رفعت 

باب الخيمة، راأيت ال�ّشباب قد جل�شوا مجتمعين معاً«.

»ح�شين  بي:  فعله�  لقد  الخيمة,  داخل  وهم  بخير,  كلهم  ال�سب�ب 

غيازة«.

راأيت اأغلب ال�سب�ب في الخيمة, م� عدا من ُجِرح منهم. اإلى الآن 
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اأر�ص  في  بقي  الذي  ومن  ا�ست�سهد,  الذي  من  ب�ل�سبط  اأعرف  لم 

المعركة, واأخيرًا ات�سح كّل �سيٍء, بقيْت جث�مين اأربعة من ال�سب�ب 

ب�لقرب من ال�ّسور.

و تراجع ال�سب�ب م�س�فة عن بحيرة ال�سمك.

الحزن  �سدة  ال�سب�ح من  بقيت م�ستيقظً� حتى  الليلة,  تلك  في 

والغ�سب. هنيئً� لأولئك الذين رحلوا �سهداء. 

لقد قطفت ال�سه�دة ورود �سق�ئق النعم�ن

�س�هدوا اهلل بعين القلب والوجدان

ي� اأخت ال�ّسهيد قّبلي قبر اأخيك 

لقد �س�ر الحجر ب�ل�سه�دة لئقً� ب�لتقبيل.



طهران تحتفل

اإلى  �ستنتقل  الكتيبة  ب�أّن  خبٌر  و�سل  الت�لي,  اليوم  �سب�ح  في 

»دوكوهه«, ومن ثم اإلى طهران لق�س�ء الم�أذونية, وهذا م� ح�سل, تم 

جمع وتو�سيب الخي�م من »كارون« والتي ك�نت اآخر مقر لهجرة الأحبة, 

و�سعن� كل التجهيزات في ال�س�حن�ت ووّدعن� »كارون«.

ك�ن الظالم قد خّيم عندم� و�سلن� اإلى »دوكوهه«. ذهبن� منهكين 

وبع�ص  اأن�  بقيت  عميق,  �سب�ت  في  الجميع  غّطّ  الكتيبة,  مبنى  اإلى 

الجرحى فقط م�ستيقظين حتى ال�سب�ح من �سّدة الألم. 

عند ال�سب�ح, وبعد تن�ول طع�م الفطور, ا�ستعد الجميع لالنطالق 

نحو طهران, لم اأكن اأرغب ب�أن يعرف اأبي واأمي ب�أّني جرحت, بقيت في 

»دوكوهه« حتى يتح�ّسن و�سعي, واأتمّكن من الم�سي دون ع�س�, وكذلك 

اأحببت اأن اأ�ستغّل فر�سة البق�ء لوحدي في خلوة لأّي�م. 

كتيبة  مبنى  في  وحدي  بقيت  وانطلقوا,  الح�فالت  ال�سب�ب  ا�ستقّل 

كميل مع ذكرى ال�سهداء الراحلين, هذه المّرة ك�ن المبنى في حداد 
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وعزاء على اأحب�ئه, حيث اإنهم لم يرجعوا اإلى ح�سنه الموؤن�ص.

ق�سيت عّدة اأّي�ٍم جميلٍة في »دوكوهه«, تح�ّسنت ح�لتي, و�سرت 

من  ح�فلة  تنطلق  �سب�ح,  كل  جّدًا.  طبيعي  ب�سكل  الم�سي  اأ�ستطيع 

حقيبة  جّهزت  لل�سف�ء,  تم�ثلت  اأّنني  بم�  طهران.  اإلى  »دوكوهه« 

رت نف�سي للتحّرك اإلى طهران.  ال�سفر, وح�سّ

عند ال�سب�ح, حملت اأغرا�سي وتوّجهت اإلى الميدان كي ا�ستقل 

الح�فلة.

التقيت هن�ك ب�أحد الّرف�ق القدامى من كتيبة »مالك الأ�شتر«, 

الّتحّية وال�ّسالم,  اإّنه »�شهيدي«, وقد و�سل اليوم من طهران. بعد 

مزّينٌة,  ال�ّسوارع  اأن  ف�أخبرني  طهران,  في  الأو�س�ع  عن  �س�ألته 

ال�سب�ب.  التي حققه�  النت�س�رات  بعد  الع��سمة  تعّم  والحتف�لت 

ق�له  م�  �سم�عي  وبعد  هن�,  اإلى  ح�سوري  على  اأ�سهر  �ستة  بعد 

»�شهيدي«, زاد �سوقي للعودة, وه� اأن� في الطريق اإلى طهران. 

بعد كل هذا الغي�ب عن المنزل, احتفوا بي ب�سكٍل كبيٍر, ح�ولت 

مالحظته�,  ودقة  اأّمي,  �سغف  لكنَّ  ُجرحي,  م�س�ألة  اإخف�ء  كثيرًا 

اأو�سله� اإلى الحقيقة, وعرف الجميع ب�لأمر. 



لقاء العا�سقين

فرحت  �شليماني«,  »جواد  األتقي  اأن  ا�ستطعت  الم�أذونّية,  اأّي�م  في 

اأيُّ خبٍر عنه.  اأّنه مفقود ول يوجد  اأظن  واأن� الذي كنت  كثيرًا بلق�ئه, 

للحرب,  نف�سي  فيهم�  اأعددت  �سهران  الم�أذونية,  انتهت  واأخيرًا, 

وعزمت على لق�ء الع��سقين, اأ�سّرت اأمي علّي كي اأبقى في طهران عّدة 

اأّي�م اأخرى, ولكن ل عمل لي في هذه المدينة, فرحلت. 

لوداع  الجميع  ج�ء  فقد  جّدًا,  مزدحمًة  ع�شر«  »ولي  ثكنة  ك�نت 

الّرف�ق, اأو لال�ستعالم عن مفقودين لهم, ك�ن والد »فروزانفر« قد ج�ء 

لوداع رف�ق ابنه ال�سهيد, وكذلك فعل �سقيق ال�سهيد »نو�ص اآبادي«. اأطل 

»جواد �شليماني« عند الظهر, �س�ر »جواد« ب�لن�سبة لي كـ»فروزانفر«, 

و»�شابري«, و»بابايي«, و»رنجه«. فقد ك�ن �سديقً� موؤن�سً� ورفيقً� طّيبً�. 

حين اأكون معه ل اأ�سعر ب�أّي غربٍة اأو وحدٍة. 

ك�ن جواد قد �س�رك في عملّي�ت الكتيبة مع �سب�ب فيلق »10 �شيد 

�سيب ب�سظّيِة قنبلٍة يدويٍة في يده التي ل 
ُ
ال�شهداء« قبل عدة لي�لي, واأ
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زالت في الجبيرة, ك�ن يقول: »على الرغم من عدم تح�ّشن حالتي، 

ولكني ل اأ�شتطيع البقاء في طهران، وقال عندما قالت لي اأمي: 

»اإبق حتى ت�شفى يدك جّيداً«, اأجبته�: »اأنت تقولين لي، اإبق، ولكن 

هناك من يدعونني ويقول لي: تعال«.

بقيت كلم�ت جواد هذه تترّدد في م�س�معي وخ�طري دائمً�. قلت 

لجواد »اأحقاً ما تقول؟ �شتحّلق هذه المرة«؟

نحو  الجنوب  ب�تج�ه  ب�لح�فلة  ع�شر«  »ولي  ثكنة  من  تحّركن� 

ملتقى الع�س�ق, نحو مخيم »كرخة«, مجّددًا نحو »كرخة«.

بمجّرد و�سولن� اإلى »كرخة«, تذّكرت اللي�لي المقمرة, وازدح�م 

الخي�م, ومعنوّي�ت ال�سب�ب قبل العملّي�ت. 

تزال  ل  العملّي�ت,  قبل  ن�سبت  التي  المجموع�ت  خي�م  ك�نت 

من  الكل,  اأغرا�ص  داخله�,  في  ال�سب�ب  اأغرا�ص  تزال  ل  واقفة, 

كي  البقية  عن  ال�سهداء  حق�ئب  ف�سلن�  حّيً�.  بقي  ومن  ا�ست�سهد 

ال�سالة,  ك�سج�دة  اأغرا�سهم  بع�ص  اأخذ  تم  لـ»التعاون«.  ن�سّلمه� 

والكوفية, وع�س�ب�ت الراأ�ص كذكرى منهم. 

لأّن  القديم,  ف�ء  ال�سّ ذلك  لـ»كرخة«  يعد  لم  ن�س�رته�,  كل  مع 

غي�ب الأحّبة عنه� قد ترك ب�سم�ته عليه�. 

»كرخة« ! ي� معبَد اأن�س�ر اهلل

»كرخة« ! ي� م�سهَد اإعج�ز اهلل
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 عطُر ترابك, �سف�ُء همومن�

  »كرخة«! ي� �سدَر الأر�ص المغمومة

لم�ذا انطف�أْت اأنوارك هكذا؟

»كرخة«! ي� موؤن�سة ع�ّس�ق الح�سين

اأن�س�ٌر, والُدهم �سيُخ ُخمين

»كرخة«! هل تعلمين م� حلَّ بن�؟

لقد بقين�, ورحل الّطّيبون

»كرخة«!هل تعلمين اأّي حزن نع�ني؟

تمن� وِحَدادن�؟ هل تروين ق�سة َم�أْ

هل �س�ر قلبك �سخرًة �سّم�ء؟

هل �س�ق �سدرك مثلن�؟

»كرخة« حرقة َمن, اأ�سعلتك؟

و من تنتظر عين�ك على الطريق؟

»كرخة«! اأين مخّيُم اأحب�ئك؟

»كرخة«! اأين �سوُت ترتيُل قراآنك؟

»كرخة«! اأين من�ج�ت اأ�سح�رك؟

ل خبَر عن اأعّزائك

»كرخة«! األمك الذي تخفينه

�سببه هجر الأحبة, واأن� اأعلمه

»كرخة«! لقد رحل اأحب�ب اهلل
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كّلهم رحلوا على ا�سم الزهراء

اأعلم اأي غمٍّ ي�سعل وجودك

و اأعرف مع�ن�ة ترابك

ب�سكون, تطول لي�ليك

وحيدة تبقين في ح�سرة اأنغ�م ال�سالة. 

ة  ة وق�ّسمت الف�س�ئل, ك�نت الخيمة الخ��سّ �سّكلت الكتيبة �سريَّ

نتجّهز  اأن  وعلين�  المرة,  هذه  ن�سيبن�  من  واحد«  »رقم  ب�لف�سيل 

للعملّي�ت.

والمرا�سم  الّليلّية,  الّتم�رين  من  وجواد,  اأن�  اإعف�وؤن�,  تم 

ب�حّية, ولهذا كن� نذهب كّل �سب�ح الى »دزفول«, اأو اإلى القرية  ال�سّ

الواقعة وراء »كرخة«. في تلك الأي�م �سررن� كثيرًا ببق�ئن� معً�, كم� 

اأّن يد »جواد« تع�فت ونزع الجبيرة عنه�. 

تلو  واحدًا  يطلُّون  القدامى  الكتيبة  رف�ق  بداأ  اأي�م,  مرور  بعد 

الآخر, ومنهم »اأرقند« الذي, وعلى الرغم من الم�س�كل والم�س�غل 

�سه�دة  بعد  طهران  في  ب�لبق�ء  نف�سه  يقنع  اأن  ي�ستطع  لم  لديه, 

اأ�سدق�ئه المقّربين, مثل »رنجه«, و»�شاداب« و»بابايي«.

�ُسّر الجميع لح�سور»اأرقند«, وقد اختلف هذه المرة عن المّرات 

ال�س�بقة, اأي اأّن عطر »الرحمن« ك�ن يفوح منه. ك�ن »الف�شيل واحد« 

ملتقى »المجموعة« القديمة. وقد ُعيِّن »اأرقند« م�سوؤوًل للف�سيل.



 هيهات هيهات

الكتيبة  تكليف  و�سل خبر  اأن  اإلى  المنوال,  على هذا  الأي�م  م�ست 

بمهّمٍة جديدٍة, وهي الم�س�ركة في عملي�ت »كربالء 5« الّتكميلّية. 

»مخيم  اإلى  نذهب  لم  لكن  »�شلمجة«,  نحو  اأخرى  مرة  انطلقن� 

كارون«, بل م�سين� في م�سير واحد من »كرخة« اإلى منطقة العملي�ت 

مب��سرة. ك�ن يومً� جمياًل وم�طرًا, ج�ءت الح�فالت لنقل ل�سب�ب اإلى 

»�شلمجة«, وه� نحن مجّددًا على الطريق المليئة ب�لذكري�ت, جل�ست 

ب�لقرب من جواد, حتى و�سلن� الى »�شلمجة«.

وكم�  قبل,  عم�  كثيرًا  المرة, مختلفًة  المنطقة, هذه  اأو�س�ع  ك�نت 

يق�ل اإنَّ هن�ك تغييرات ملحوظة, وتقّدم وا�سح في مج�ل التجهيزات 

وال�ستعدادات. ك�نت مروحّي�ت »الكوبرا« الخ��سة بقواتن� ُتحّلق ب�سكل 

متت�ٍل فوق الح�سن, فيرفع �سب�بن� اأيديهم ملّوحين له�. 

اأطلق  التي  الـ»تويوتا«,  �س�حن�ت  اأطّلت  حتى  وقت طويل  يم�ص  لم 

عليه� �سب�بن� ا�سم الـ »تويوتات الفدائّية«؛ لأّن مق�سورته�, وق�سب�نه� 
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الحديدية, ك�نت قد نزعت كي ل تلفت اأنظ�ر العدو.

على اأي ح�ل, ا�ستقلين� ال�س�حن�ت بتجهيزاتن� الك�ملة, وانطلقن� 

اأنَّ  اإّل  ة.  خ��سّ وح�ٌل  معنوّي�ت  مّن�  لكلٍّ  ك�ن  الّتم��ص.  خّط  نحو 

»اأرقند«, و»جواد �شليماني«, ك�ن� م�سرورين جّدًا. ك�ن بع�ص الأخوة 

يحّدق ب�ل�سم�ء واآخرون ين�سدون:

عازمون على ال�شفر، اإّنهم اأن�شار الح�شين

ارفع يديك بالدعاء،  يا مولنا الخميني

الروح. وجوه  اأعم�ق  وير�سخ حتى  ينفذ  الع�ّس�ق هذا  نداء  وك�ن 

الخوف  من  ت�سخر  ك�نت  و�سحك�ت  اأبدًا.  خ�طرن�  من  تمحى  لن 

والرعب.

ل تراجع عن هذا ال�شفر، هيهات هيهات

ل تعب عند الراحلين، هيهات، هيهات 

ك�ن بع�ص ال�سب�ب قد ح�سروا اإلى هذه المنطقة  للقت�ل مّرات 

ومّرات, لكن ل ترى اأيَّ اأثٍر للتعب على وجوههم. 

�سخمة  ا�سمنتية  د�سمة  من  ب�لقرب  التويوت�  �س�حن�ت  توّقفت 

عب�رة عن ط�بق تحت الأر�ص. ترّجل ال�سب�ب ب�سرعة ودخلوا اإلى 

الج�ّدة.  على  بعنٍف  تت�س�قط  العدّو  قذائف  نيران  ك�نت  الد�سمة. 

الد�سمة   هذه  م�  ُدِه�ْسن�,  الد�سمة,  داخل  جميعً�  �سرن�  عندم� 

الكبيرة؟ 



 وي ال وي ال 155

عب الّت�سديق بوجود مك�ٍن كهذا  ك�نت اأ�سبه بق�عٍة كبيرٍة, من ال�سّ

في �سحراَء ق�حلٍة, الكهرب�ء تنير المك�ن, ول ُت�سمع اأ�سوات القذائف 

ال�سب�ب المغرب والع�س�ء جم�عة, ثم  والنفج�رات في الداخل, �سلى 

قيمت مرا�سم عزاء, وك�نت موؤّثرة جّدًا. 
ُ
اأ

لل�سب�ب  العملي�ت  خطة  ب�سرح  عابدي«  »العم  ق�م  المرا�سم,  بعد 

ب�سكل ك�مل. هذه المرة ك�ن ينبغي علين� ال�ستب�ك مع العراقّيين في 

المك�ن الذي يدعى »قناة ال�شمك«, اأو الحواجز الّدائرّية. عندم� عرف 

ال�سب�ب ب�أّن معركتن� ح�ّس��سة, فرحوا وا�ستب�سروا خيرًا. 

م�سبقً�  دة  المحدَّ الأهداف  تحرير  مهمة  اأنيطت  قد  ك�نت  �س�بقً�, 

بعدة كت�ئب من الفيلق, لكن لم ُيكتب له� الّتوفيق, والليلة وقعت على 

ع�تق »كتيبة كميل«.





تاأّهب!

ي�سّميه�  كم�  الجنة«,  »تاك�شيات  اأو  التويوت�,  �س�حن�ت  و�سلت 

عدة  انفجرت  ال�س�حن�ت.  وا�ستقّلين�  الد�سمة,  من  خرجن�  ال�سب�ب. 

قذائف ب�لقرب مّن�, م� دفع ب�ل�س�ئقين اإلى ال�سغط بقوة على دوا�س�ت 

البنزين وم�س�عفة �سرعتهم. بعد حوالي ربع �س�عة, و�سلن� اإلى م� قبل 

خط التم��ص بمئ�ت الأمت�ر, ترّجلن� وقطعن� بقية الطريق منتظمين في 

ّف المر�سو�ص.  قط�ر ال�سّ

العمل على  ووّزع  العملي�ت,  تف��سيل  »اأرقند«  اأو�سح  الم�سير,  اأثن�ء 

اأثن�ء  لحظة  ي�سكت  لم  خلفي,  ي�سير  �شليماني«  »جواد  ك�ن  ال�سب�ب. 

الم�سير, ف�سحكن�, و�سحكن�. 

�سوُت ل�سلكي اأحد �سب�ب الت�س�لت ب�لقرب من�, جعل »جواد« يظّن 

ب�أّنه �سفير قذيفة ت�سقط علين�. الأمر الذي جعلني اأنفجر من ال�سحك, 

ك نحو نقطة الّتحّرر. ك�ن  ّف المر�سو�ص يتحرَّ كن� نحن ن�سحك وال�سّ

اأكثر ال�سب�ب في ح�لة اأن�ٍص و�سف�ٍء معً�, ويع�هدون بع�سهم بع�سً� على 

ال�ّسف�عة. 
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مر الجميع ب�لجلو�ص 
ُ
ّف اإلى وراء �س�تر ترابي مرتفع, اأ و�سل ال�سّ

وانتظ�ر الأوامر, جل�ص معن� عدد من �سب�ب »ق�شم المعلومات« في 

ّف.  الفيلق, وك�ن »اأرقند« على راأ�ص ال�سّ

»دروي�ص«  »التخريب«,  جم�عة  من  عدد  جل�ص  منه,  ب�لقرب 

اأّنه  اأي�سً�. فهمن� من كالم »�شباب المعلومات«  و»�شراج« ك�ن� معن� 

)نداء(»العمليات«  �سع�ر  لو�سول  �س�ع�ٍت  عّدة  ننتظر  اأن  ينبغي 

لتكون المجموع�ت والفرق كله� قد اأتمت التن�سيق وال�ستعداد. 

ة,  بع�ص ال�ســـب�ب فتحوا حق�ئب الظهـــر, واتك�أوا عليه� كمخدَّ

غّطـــوا فـــي �ســـب�ت عميـــق, بينمـــ� اأكملنـــ�, اأنـــ� وجـــواد, الكالم 

وال�سحك. 

ْح تحت نور القن�بل الم�سيئة الخ�فت.  ك�نت العيون الدامعة ُتْف�سَ

جعلني هذا الم�سهد اأ�سعر بقلة ب�س�عتي )حيلتي( في مق�بل اأولئك 

ال�سب�ب, ك�ن النتظ�ر وتقطيع الوقت �سّيَد الموقف. 

�سوت  اأيقظ   , تدريجيٍّ ب�سكل  وفو�سى  زحمًة  يزداد  المك�ن 

القذائف ب�لقرب من� بع�ص ال�سب�ب الن�ئمين. 

بن�س�ط,  ا�ستيقظوا  العمل,  وقت  ح�ن  قد  اأّنه  اأدركوا  عندم� 

بتنظيم  »جواد«  ق�م  »اأرقند«,  اأمر  وفق  الأحزمة.  ربط  واأحكموا 

ال�سف, منذ ذلك الوقت انف�سلن� اأن� وجواد عن بع�سن�, كنت وراء 

بب.  �سب�ب التخريب. ك�ن الخط مزدحمً� جّدًا ولم يعرف اأحٌد ال�سَّ
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عند �سم�ع نداء تكبير ال�سب�ب المترافق مع اأ�سوات النفج�رات, علمن� 

ب�أنَّ العملّي�ت قد بداأت. 

لكن  ب�لعملي�ت,  بداأت  قد  ي�س�رن�  اإلى  الم�ستقرة  الوحدات  ك�نت 

الخط اأم�من� لم يكن ي�سهد اأي ا�ستب�ك�ت, اإلى اأن �سدر الأمر: »تاأّهب«.

وقف »�شراج« في مقدمة ال�سف, ثم تحّرك, انطلقن� م�سرعين اإلى 

الج�نب الآخر من ال�س�تر الّترابّي, وبداأن� ب�لّرك�ص وراء »�شراج«. 

ظالم  في  رًا.  وموؤثِّ عجيبً�  �شليمان«  »كتيبة  ا�ستب�ك�ت  م�سهد  ك�ن 

الليل, �سفٌّ من ال�ّسب�ب يرك�سون ب�تج�ه العدّو. خطُّ ر�س��ِص الر�ّس��س�ت 

بدور  الم�سيئة  القن�بل  وتقوم  البوا�سل,  هوؤلء  بين  يمرُّ  والـ»دو�شكات« 

هند�سِة الإ�س�ءة للم�سهد. 

اأظهرت النفج�رات التي ك�نت تتوالى, منتهى ال�سج�عة عند هوؤلء 

الأبط�ل؛ فحين ي�سقط مج�هد اأر�سً�, ك�ن رفيقه يحل مك�نه فورًا دون 

ترّدد. 

ل يزال �سفن� يرك�ص ب�تج�ه العدو, كلم� اأن�رت القن�بل الم�سيئة فوق 

وا�سٌع  �سهٌل  اأم�من�  ك�ن  القرف�س�ء,  رك�ص  وت�بعن�  انخف�سن�  روؤو�سن�, 

ف�سيح. خطوة بعد خطوة, كن� ن�سعر اأن الُحَفَر التي اأحدثته� القذائف 

تنفجر  حين  جّيدًا  م�أمنً�  ك�نت  وب�لطبع  عميقة.  كحفٍر  تبدو  اأم�من� 

قذيفة قريبة, اإذ ك�ن ال�سب�ب يقفزون ويحتمون داخل الحفر, ق�ئلين: 

»قد ي�شبح العدو �شبباً للخير )رب �شارة نافعة(، اإذا �شاء اهلل«.
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جل�ص �سب�ب ال�سف بعد عبور مئ�ت الأمت�ر رك�سً�, والظ�هر اأّنن� 

� اأم�م حقل األغ�م, بداأ �سب�ب الّتخريب )فرق الهند�سة( بعملهم  كنَّ

فورًا. م� ك�دوا ينزعون �سبعة اأو ثم�نية األغ�م, حتى انتبه العدّو اإلى 

الإقالل  ح�ولوا  الذين  ال�ّسب�ب,  على  الّن�ر  ب�إطالق  وبداأ  تواجدن�, 

تمو�سع  ينك�سف مك�ن  لكي ل  الم�ستط�ع,  نيرانهم قدر  اإطالق  من 

المجموعة اأكثر ف�أكثر. 

التج�أ كل ثالثة مق�تلين اإلى اإحدى حفر القذائف, وت�بع جم�عة 

التخريب عملهم في نزع الألغ�م. ك�نت ر�س��ص الخط�ط وطلق�ت 

كن�  لدرجة  روؤو�سن�,  فوق  تنهمر  »الغرينوف«  ور�س��ص  الدو�سك�, 

ن�سعر معه� ب�سخونة الّر�س��ص. 

طلقت عدة قن�بل م�سيئة فوقن�, ف�إذا ب�لليل ينقلب نه�رًا اأحد 
ُ
اأ

 ,
)1(

ثالثة« �شاروا  ويلنا،  »يا  ق�ل:  المرحين,  المعلوم�ت  �سب�ب 

وانفجرن� ب�ل�سحك. 

عندم� راأى �سراج الو�سع هكذا, ق�ل ل�سب�ب التخريب: »لفائدة، 

ينبغي اأن نرك�ص، ونعبر ميدان الألغام، واإل فاإّنه �شتح�شل مجزرة 

هنا، ويقتل الجميع«. 

ٍل اأو تفكير,  ترك ال�سب�ب عملهم في نزع الألغ�م, وبدون اأّي ت�أمُّ

)1(  في اإ�س�رة اإلى اأن العدد »ثالثة« يعني النك�س�ف في الحرب. )1ـ نور اأو حركة ملفتة 2 ـ انتبه 

العدد 3 اأطلقت الن�ر علين�.



ات 161 مبول

نه�سوا  فقد  �سب�بن�  فعل  وكذلك  الألغ�م,  حقل  و�سط  ب�لرك�ص  بداأوا 

وانتظموا ب�ل�سف, ورك�سوا وراءهم. في كل لحظة ك�ن من الممكن اأن 

ت�سغط قدم على لغم وتقطع, لكّن اأحدًا لم يكن يفّكر بروحه وحي�ته, 

الكل ك�نوا م�سّلمين اأمرهم هلل وم�ستعّدين لل�سه�دة.





لعبة »الغمي�سة!«

ال�ستب�ك�ت  ا�ستّدت  العدو.  مع  ا�ستبكن�  الألغ�م,  حقل  عبور  اأثن�ء 

ب�إطالق  العراقّيون �سفن�, وبداأوا  راأى  ف�أكثر دقيقة بدقيقة. لقد  اأكثر 

الن�ر علين� ب�سكل مب��سر, اأ�س�بوا اأحد ال�سب�ب, �سقط اأر�سً�, وحّلقت 

ال�ّسم�ء  الم�سيئة  القن�بل  اإحدى  اأ�س�ءت  الأعلى.  الملكوت  نحو  روحه 

فوق روؤو�سن�, ظّن ال�ّسب�ب اأنَّ رفيقن� قد انبطح, لكّنني كنت اأعلم ب�أنه 

نه�سوا  الرك�ص«.  تابعوا  ا�شت�شهد،  »لقد  بهم:  ف�سرخت  ا�ست�سهد, 

بعدد  الألغ�م  انفجرت  فقد  اآخر؛  عدد  ا�ست�سهد  م�سرعين,  وانطلقوا 

ال�سف  انفراط نظم  �سبب  الذي  الأمر  �سهداء,  و�سقطوا  ال�سب�ب  من 

المر�سو�ص, فخرج عدد من ال�سب�ب من �سير ال�سف وانف�سلوا عّن�. 

ك�نت جث�مين �ســـهداء كتيبة »مالك الأ�شتر« ملق�ة  في حقل الألغ�م 

منذ الب�رحة, م� زاد في تعقيد الم�ســـهد ب�لن�سبة اإلين�. لكنَّ الجميع قد 

 
)1(

عقدوا العزم على الم�ســـي, وكم� ق�ل اأحد ال�سب�ب: علين� اأن ن�سملح

)1( ن�سملح )ت�ستعمل في لعبة »الغمي�شة« وتدل على و�سول الالعب اإلى المك�ن المحّدد وربح اللعبة(.
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فـــي خندق العراقيين اإيذانً� ب�نته�ء لعبة الغمي�ســـة. وعندم� لمحت 

ر�س��ســـ�ت الخطـــ�ط, وهـــي تمـــرُّ بيـــن ال�ســـب�ب, وراأيتهـــ� تفتر�ص 

�ســـدور ال�ســـهداء, تلوت الآية المب�ركة: {َوَجَعْلنَا ِمن بَْيِن اأَْيِديِهْم �َسّداً 

َوِمْن َخْلِفِهْم �َسّداً...} رك�ســـت ق�فزًا ب�ســـرعة منتظرًا �سدور »ورقة 

عبوري«.

عبر ن�سف عن��سر الكتيبة من جهة اأخرى, ونجحوا في الو�سول 

اإلى د�سم العدو, ك�نت الخن�دق تته�وى واحدًا بعد الآخر, عبرن� حقل 

الألغ�م, علقن� في نقطة ك�نت عب�رة عن حفرة قذيفة, التج�أن� اإليه� 

بر�شتا�ص«  »مهدي  �سقط  الأثن�ء,  هذه  في  ال�سب�ب.  من  وعدد  اأن� 

جريحً� بينن�, وهو من قدامى المح�ربين والمخل�سين في الجبهة, 

طلب مني اأن اأ�سّمد يده الجريحة, فتحت في تلك المعركة الكوفيَّة 

»مهدي«,  يد  به�  وربطت  �شليماني«,  »جواد  من  هدية  ك�نت  التي 

»لقد  م�زحً�:  فق�ل  مهدي,  وجع  ا�ستد  الرب�ط,  اأحكم  كنت  حين 

اإلى الجبهة، ليتني �شمعت كالمها، ولم  اأذهب  اأّل  اأمي  قالت لي 

اآت«. وانفجرن� جميعً� �س�حكين. 

في الحقيقة, ل يمكن لالإن�س�ن هن�ك اأن يّدعي لنف�سه  اأي �سيء. 

في كل لحظة, يرى من المعنوي�ت والإيث�ر م� يجعله يخجل من نف�سه 

اأكثر ف�أكثر. هن�ك, وخ��سة في تلك اللحظ�ت, ك�ن الوقت الأف�سل, 
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ليدرك  الأو�س�ع  تلك  من  اأف�سل  يوجد  ل  لالمتح�ن.  الأمثل  والزم�ن 

رجاًل  كان  »اإن  ويفهم  نف�سه,  واآف�ق  الوجودية,  �سعته  مدى  الإن�س�ن 

والرجال قليل«.

في تلك اللحظ�ت يمرُّ الم��سي اأم�م عيني الإن�س�ن, وتعبر كل اأعم�له 

اإرادته  حدود  تظهر  لالإن�س�ن,  المعنوي  الم�ستوى  يت�سح  ذهنه,  في 

ف�ل�سكر هلل  �سيئ�تن�,  كل  مع  لكن  للعلن.  اأوراقه  كل  وتنك�سف  وعزمه, 

ب�أّنن� اإلى ج�نب هوؤلء ال�سب�ب الُخّل�ص, هن�ك �سب�ب بلغوا �سنَّ التكليف 

في الجبهة, لكن ل يمكن ت�سّور  م�ستوى معرفتهم وروحهم الع�لية.





اهلل اأكبر

ح��سر �سب�بن� الجنود العراقّيين, فالذ بع�سهم ب�لفرار, وا�ست�سلم 

ب�لقت�ل,  العنيدين  العراقيين  القليل من  البع�ص  ا�ستمرَّ  فيم�  اآخرون, 

فقّرر  ب�لّنهو�ص,  لأحد  ي�سمح  يكن  لم  الذي  القّن��ص  ذلك  وخ��سة 

اأمر  وينهوا  الحفرة  من  ويخرجوا  واحدة,  دفعة  ينق�سوا  اأن  ال�سب�ب 

خندق القن��ص. 

واأرجل  اأيدي  اأ�س�ب بع�ص  اأن نقوم, داهمن� ر�سق ر�س��ص,  قبل 

 وع�جلن� بقذيفة »اآربي 
ٌّ
ال�سب�ب بجراح. في هذه الأثن�ء نه�ص عراقي

 »جواد �شليماني« وانفجرت 
َ
جي« مّرت ب�لقرب مّن�, واأ�س�بت قدمي

به�. 

ج عّن�... اجعل  ت�سّمرن� في مك�نن� ل ندري م� العمل,... ي� اإلهي, فرِّ

»اأبو  نه�ص  فج�أة  بوغتوا,  قد  ال�ّسب�ب  ب�أّن  القول  يمكن  مخرجً�...  لن� 

بقنبلة  وهجم  ال�ّسب�ب,  بين  من  الري��سية  بق�مته  حبيبي«  الف�شل 

يدوية, دوَّت �سرخة »تكبير« دافعة ال�ّسب�ب للقي�م ب�سكل عفوّي, نه�ص 
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معنوي�تهم,  جّددوا  قد  وك�أّنهم  العدّو,  د�سم  على  وهجموا  الجميع 

رمى »حبيبي« قنبلته اليدوّية داخل خندق القن��ص, ك�ن النفج�ر 

رائعً� لدرجة دفعت ب�ل�سب�ب لإطالق التكبير ع�ليً� �س�دحً� في �سم�ء 

المنطقة.



 »الم�ت ل�سّدام«

ك�نوا  والد�سم,  الخن�دق  لتطهير  الآخر  تلو  واحدًا  ال�سب�ب  قفز 

ي�سرخون »في اأمان الإ�شالم« كي يخرج العراقيون وي�سلموا اأنف�سهم. 

تمو�سع ال�سب�ب داخل القن�ة. ك�نت اأ�سوات »اهلل اأكبر« ت�سل اإلين� من 

اأنح�ء المنطقة ك�فة. لقد �سقط خّط العدو ب�أيدين� ب�سكٍل ك�مٍل.

بعد  ال�سب�ب.  بين  والقن�بل  الذخ�ئر  بتق�سيم  الأخوة  من  ق�م عدد 

وبداأت  ب�سرعة,  الهند�سة  وحدة  جّراف�ت  دخلت  الّتم��ص  خّط  �سقوط 

ب�لعمل فورًا فيم� الر�س��ص ينهمر عليه�. عندم� علمن� اأن ل عمل لن�, 

ال�سب�ب,  بع�ص  مع  وتن�ولن�ه�  ف�كهة,  ع�سير  زج�ج�ت  عدة  فتحن� 

عن  تكّلمن�   ! عملي�ت.  ول  حرَب  ل  وك�أّنه  نتحّدث,  القن�ة  في  وجل�سن� 

الّن�رّية,  الّدّراج�ت  اأ�سع�ر  عن  ا�ستخبرن�  والمهن.  والتج�رة  ال�سغل 

وختمن�ه� ب�ل�ّسي��سة والحرب. 

و.. م�ست دق�ئق هكذا. 

ونّظموا  لالن�سح�ب,  م�سبقً�  ا�ستعّدوا  قد  ك�نوا  العراقيين  وك�أّن 
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�سفحة اأهدافهم على نق�ط القن�ة, وبداأوا �سريعً� ب�لق�سف المدفعي 

وال�س�روخي للمنطقة. مالأت رائحة الدخ�ن والن�ر المك�ن. تت�لت 

القن�بل الم�سيئة لتنير اأجواء المنطقة. 

ولم  مّن�,  ب�لقرب  خندق  في  اختب�أوا  قد  العراقيين  بع�ص  ك�ن 

ننتبه لوجودهم. عندم� كّن� م�سغولين ب�لحديث مع بع�سن�, خرجوا 

فج�أة, وبداأوا ب�لّرك�ص نحو المواقع العراقّية. 

ل�شو�ص،  »ل�شو�ص،  ق�ئاًل:  لروؤيتهم  ال�سب�ب  اأحد  �سرخ 

اأم�شكوهم«.

وبداأ ب�إطالق الن�ر عليهم, ولم ن�ستطع اأن نعرف ل�سدة الظالم, 

اإن ك�نوا اأ�سيبوا, اأم نجحوا ب�لفرار. بين �س�ترن�, وال�س�تر العراقّي, 

كن� ن�سمع �سراخ جريح, لم ن�ستطع تمييزه اإن ك�ن اإيرانّيً� اأم عراقّيً� 

لبعده عن�. 

لم ن�ستطع القتراب منه ب�سبب تب�دل الر�س��ص. 

ربانية«  و»�شّلمتها  ت�سّجعت  ن�سبّيً�,  الن�ر  اإطالق  خّف  عندم� 

واتجهت اإلى ن�حية ال�سوت لمعرفة من هو �س�حبه.

عراقّيً�  راأيته,  اإليه,  و�سلت  عندم�  اأ�سلحتي,  ومعي  رك�ست 

الّر�س��ص ل يزال ي�سفر  اأ�سيب بظهره, ل يقَو على الحركة, ك�ن 

ب�لقرب مّن�, اأم�سك بقدمي وق�ل كلم�ت لم اأفهمه� ولكنه ك�ن يطلب 

الم�س�عدة, فقّررت نقله اإلى القن�ة مهم� ح�سل. فال مك�ن للتفكير 
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في هذا الأمر. �سحبته بيديه وببطء وحذر, اأو�سلته اإلى القن�ة, �س�عدني 

ال�سب�ب لإدخ�له الخندق, للتعّرف عليه ب�سكل اأف�سل, ك�ن يكّرر الدع�ء 

لن� ويقول: »الموت ل�شدام«.

اأران� �سورة زوجته واأولده كي ن�سفق عليه اأكثر, يظهر من �سكله اأّنه 

جراحه,  لت�سميد  الم�سعفين  اأحد  ا�ستدعين�  الع�لية.  الّرتب  ذوي  من 

َثُقلْت عين�ي من �سّدة الّنع��ص. ف�ألقيت راأ�سي على اأر�ص القن�ة, وغرقت 

في نوٍم عميٍق. بعد ن�سف �س�عة, هطلت الأمط�ر فبّللت المنطقة كله�, 

وخ��سة داخل القن�ة. عندم� ا�ستيقظت وجدت اأنني كنت اأتكئ على قدم 

جثة عراقّي. نه�ست, وذهبت اإلى ال�س�تر الترابي الذي لج�أ اإليه ال�سب�ب. 

اإّنه مطلع الفجر, �سّليت ق�عدًا, ومغبرًا, داميً� موحاًل. بعد ال�سالة, 

رّتبن� اأو�س�عن� وانتظرن� بدء الق�سف العراقّي. في هذه الأثن�ء ح�سرت 

المعّدات  واإح�س�ر  والجرحى,  ال�سهداء  جث�مين  لنقل  �س�حن�ت  عدة 

لتن�وله.  اجتمعن�  لن� فطورًا متنّوعً�,  اأح�سروا  الّن�ر.  اإلى خّط  والموؤن 

�سرن� ن�سحك لروؤية الأ�سرى العراقيين عندم� ك�نوا ُينقلون اإلى الخلف, 

وك�أّنهم فهموا لم�ذا ن�سحك عليهم, ف�سحكوا بدورهم ملّوحين لن�. 

لقد اختفى عدٌد من ال�سب�ب في الليلة الم��سية, ول خبر عنهم. لم 

ب�أنَّ  ال�سب�ب  اأحد  ق�ل  ُجرح,  اأن  بعد  �شليماني«  بـ»جواد  م�ذا حّل  اأدر 

»اأرقند« قد ا�ست�سهد اأي�سً�.

ازدحم الخط, �سب�ب »�شد الدروع«, �سب�ب »ذو الفقار«, وخال�سة 
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القول اإن كل الوحدات ك�نت هن�. كذلك, ك�ن فيلق »�شيد ال�شهداء« 

يريد لعملن� هن� اأن ي�ستمر, فنقل عددًا من كت�ئبه من بين ال�سواتر 

الترابية نحو العراقيين, والأعجب من كل هذا, ك�ن هن�ك ح�سوٌر 

للمرا�سلين الأج�نب الذين ج�وؤوا لإعداد تق�رير عن الجبهة وخط 

ي�سّير  حبيبي«  الف�شل  »اأبو  ك�ن  ب�سببهم.  كثيرًا  �سحكن�  التم��ص, 

ويقول:  ل�سلكي  ات�س�ل  كع�مل  وي�ستخدمه  عراقّيً�ً,  اأ�سيرًا  اأم�مه 

»قلت له عدة مرات باأّنك اأ�شير، وينبغي اأن توؤخذ للخلف، ولكّنه 

اأ�شّر باأن يبقى هنا لم�شاعدتنا!«.

الأ�سلحة  يجمع  و�س�ر  التويوت�,  ب�س�حنته  عابدي«  »العم  ج�ء 

بنقل  م�سغولين  )الدعم(  التع�ون  �سب�ب  ك�ن  للكتيبة,  والتجهيزات 

ب�ل�سبط  تقف  التع�ون  تويوت�  ك�نت  الخلف,  اإلى  ال�سهداء  جث�مين 

مرّتٍب  ب�سكل  تو�سع  ال�سهداء  جث�مين  وك�نت  خندقن�,  مدخل  اأم�م 

اإلى ج�نب بع�سه� بع�سً�, ك�نت الجث�مين جّذابًة ورائعًة لدرجة يحلو 

قلبه  اأطراف حديث  ويتن�ول  اإلى ج�نبه�,  بنف�سه  يلقي  اأن  لالإن�س�ن 

معه�.

اأّن  والحّق  وك�أّنه� مزاٌر,  التويوت�,  ال�سب�ب حول  قليل تجّمع  بعد 

لكم  »مبارك  ال�سب�ب:  اأحد  ق�ل  فج�أة  الزي�رة.  ي�ستحق  ال�سهيد 

هناك  اإلى  باأيدينا  خذوا  تن�شونا،  ول  اذكرونا  الجديد،  منزلكم 

اأي�شاً«. �سلب كالمه �سكينة الجميع, وارتفع �سوت البك�ء ع�ليً�.



وداع »�سلمجة«

الكتيبة  �سب�ب  لنقل  »تويوتا«  �س�حن�ت  عدة  و�سلت  الغروب,  عند 

اإلى الخلف. انتهت مهمة كتيبتن�, وبعون اهلل, فقد ُك�سر طل�سم ال�ّسواتر 

ًة على الفتح.  الّترابّية ذات ال�سكل »ن«, والتي ك�نت حتى ليلة الأم�ص ع�سيَّ

التم��ص,  خط  عن  نبتعد  وكن�  �سديد,  بهدوء  تنزل  ال�سم�ص  ك�نت 

»�شلمجة«  اأن يحين وقت رحيلن� عن  نتوّقع  ب�لغربة, لم نكن  اأح�س�سن� 

كتيبة  تركت  اأي�سً�,  المرة  وهذه  »�شلمجة«,  نوّدع  كن�  ال�سرعة,  بهذه 

»كميل« بع�سً� من جواهره� الثمينة على تراب تلك المنطقة. 

في اأم�ن اهلل ي� كربالء »�شلمجة«

في اأم�ن اهلل ي� »قناة ال�شمك«

�سواتر »ن« الترابية

في اأم�ن اهلل اأيه� »ال�شهداء«

في اأم�ن اهلل ي� »اأرقند« 

في اأم�ن اهلل ي� »�شلمجة«
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في �سب�ح اليوم الت�لي كن� في »كرخة«, ا�ست�س�فتن� »كرخة« بكل 

خ�سرته� ون�س�رته� عملي�ٌت ليوٍم واحٍد خفيفة نظيفة, ا�ستط�عت فتح 

اأهم موانع »�شلمجة« وهي ال�سواتر »ن« الّترابّية, ومك�ف�أًة  لل�سب�ب 

ا�ستعدادًا  لب��سهم  يح�سرون  هم  وه�  ت�سجيعية,  م�أذونية  ك�نت 

للرحيل قد يطول غي�بهم, بل ربم� لن يرجعوا اإلى »�شلمجة« اأبدًا.

ب�لأن�ص  ع�مرة,  �سهرة  ون�س�طهم,  ال�سب�ب  بهّمة  اأقمن�,  ولذلك 

المفعمة  الأر�ص  تلك  مع  الأخيرة  للمرة  فيه�  تحّدثن�  والإلفة. 

ب�لذكري�ت. 

طهران,  نحو  »دوكوهه«  من  الت�لي  اليوم  �سب�ح  في  انطلقن� 

اأغرا�ص وحقيبة »جواد �شليماني« الذي ُجرح في العملّي�ت  اأخذت 

كي اأو�سله� اإلى بيته. 

منزل  اإلى  وتوّجهت  »جواد«,  حقيبة  حملت  بع�ئلتي,  لق�ئي  بعد 

»اآل �شليماني«, عندم� و�سلت اإلى اأول الحي, ك�نت ال�سدمة, م�ذا 

�سوى  يكن  لم  �سّمرني مك�ني  ق؟ م�  اأ�سدِّ اأن  يعني هذا؟ هل يمكن 

�سورة »جواد« اإلى ج�نب اأخيه ال�سهيد »علي«, مل�سٌق يزفه �سهيدًا.

ك�ن بيته مزدانً� ب�لم�س�بيح, ك�د قلبي ينفطر, وح�ولت اإقن�ع نف�سي 

اأّنني اأتوّهم م� اأرى...لكن ل ف�ئدة, واح�سرت�ه!...



»تعال، تعال«

بعد  تلك,  العملّي�ت  ليلة  الو�س�ل في  ك�أ�ص  ارت�سف  »جواد« قد  ك�ن 

جواد  حقيبة  اأعطيت  حين  قدمه.  في  جي«  بي  الـ»اآر  بقذيفة  اإ�س�بته 

ع�ليً�.  الّنحيب  �سوت  ارتفع  المنزل,  اإلى  واأدخله�  ال�سغير  اأخيه  اإلى 

ابتعدت من هن�ك بهدوء, ك�نت اآخر كلم�ت »جواد« ل تزال تته�دى على 

لي:  يقول  من  هناك  ولكن  تذهب،  ل  تقولين  اأنت  »اأّمي  م�سمعي,: 

»تعال، تعال«.

فيم� بعد, حين اأمعنت البحث والتدقيق في اأعم�ق قلبي, وجدت ب�أّن 

�سه�دة »جواد« ك�نت اأكبر �سربة تلّق�ه� قلبي. 

اأتذّكر »جواد« دائمً� ك�أف�سل �سديق لي, واأطلب منه اأن ي�ستمر, كم� 

ك�ن في دار الفن�ء, رفيقً� و�سفيقً�, فيبقى كذلك في دار البق�ء. 

�سيبقى ا�سم »كتيبة كميل«, و»الكميلّيين«, مت�أّلقً� �س�ميً� في �سم�ء 

ال�ّسه�دة وال�ّسه�مة, ولكن ل يمكن لأي بي�ن وكالم اأن ي�سف مقدار ذّرٍة 

واحدٍة من اإخال�ص و�سف�ء مدر�سة الع�سق تلك.





مناجاة على �سفة الذكريات

اليوم هو الث�ني والع�سرون من �سهر »بهمن« للع�م1368 هـ.�ص. 11 

�سب�ط 1989م.

وه� اأن� ج�ل�ص على ح�فة »كرخة«,

ل خيمة من�سوبة ول ع��سق يمرُّ من هن�ك,

اأن� وحدي مع ذكري�تي الكثيرة. 

اأ�سع راأ�سي على الأر�ص,

األ�سق اأذني برمل ال�سحراء,

قلوبهم,  في  الأر�ص  احت�سنوا  �سب�ٍب  اأقدام  وقع  �سوت  اأ�سمع  لعّلي 

لعّلي اأ�سمع وقع اأقدام معروفة, وقع اأقدام موؤن�ص اأو نديم,

اأجيل النظر في كل الجه�ت, لعلَّ ع�برًا يمرُّ من هن�ك, ممن رائحة 

اأريجهم معروفة. 

اأو  مّني,  ب�لقرب  ويمرُّ  الكتيبة,  من ح�سينية  اأحد  يخرج  اأن  اأنتظر 

نحو  و�س�ئرًا  بيده,  بغط�ئه ح�ًمال م�سب�حً�  التحف  وقد  اأحدهم  يعبر 
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ال�سحراء, اأ�سعر ب�أّنني الأتع�ص بين الجميع. 

مكّبر  اأ�سمع  اأخرى,  واحدة  مرة  فقط  اأخرى,  ولمرة  ليتني! 

ال�سوت من ق�سم اإعالم الكتيبة يبث من�ج�ة نورانّية. 

ليتن� نجل�ص مرة اأخرى مع تلك المجموعة المخل�سة حول م�أدبة 

َم معً� دع�ء الطع�م.  الطع�م لنرنِّ

قد  م� م�سى,  ل,  لكن  العملّي�ت.  ليلة  اأخرى  اأح�سر مرة  ليتني 

م�سى. 

غ�ب ذلك الزم�ن, رحل ولن يعود, فقط لوحة الكتيبة واقفٌة في 

مك�نه�:

نقطة ال�سهيد مع�سومي

اأهاًل و�سهاًل بكتيبة »كميل«

حّدثني, مع »علي«, عن اأن�س�ر »كميل«

ا�سم الكتيبة »كميل بن زياد«

لن تغيب عن الب�ل اأبدًا

ذكري�ت ترافقت مع الهّم

�س�رت على قلب الع�لمين ك�لمرهم

ذكري�ت الأحب�ب في ب�لي

من ال�سهداء والمحلِّقين في الأع�لي

»عزيزي« و�سجوده في تلك الن�حية 
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حيث رمى خلفه كل الأوه�م والخي�لت

وهن�ك »رنجه« ذاكرًا اهلل

من الم�س�ء وحتى وقت ال�سحر

حين كن� نتلوا معً� �سورة الواقعة

نذكر »زندي« والآخرين 

في ح�سن اأر�ص مفعمة ب�لحن�ن وال�سف�ء

ك�ن »مو�شوي« ع��سقً� للي�لي الدع�ء

والنتيجة اأن »الحبيب« ا�ستدعى »الأحبة« 

والحرب تحّدت الّظلم

لقد تعّلم »اأ�شرار ال�شهادة«

كل من احترق في ع�سق وجه الحبيب

حّدثني مع »علي« عن اأن�س�ر كميل

كلن� موالي »علي« حبً� وطواعية.



ملحق ال�س�ر
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