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  مجع من ااهدين وجرحى احلرب والفنانني: احلاضرون
  
 

 اجلمهورية اإلسالمية ويف الذكرى السنوية لفك احلصار عن بالتزامن مع أسبوع الدفاع املقدس يف
 وخالل .مدينة آبادان حلَّ مجع من ااهدين وجرحى احلرب والفنانني ضيوفاً على اإلمام اخلامنئي

هذا اللقاء تناول مساحته أمهية حفظ وتدوين ونشر ذكريات الدفاع املقدس، كما حثَّ مساحته على 
 . املكتوبة إىل خمتلف لغات العامل احليةترمجة اآلثار األدبية

 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
الساعة اآلن العاشرة إال عشرين دقيقة، أي إن الوقت جتاوز بعض الشيء حىت املدة املقررة وهي مدة 

 نعم، .)٢(طويلة نسبياً، ودعك عين لكن بعضكم رمبا أصابه التعب وال ميكن أن نؤخركم كثرياً 
 طبعاً، ليست ذكريايت ذات أمهية كبرية واملهم هو ذكرياتكم أنتم املقاتلني، فهي القيمة توجد ذكريات

 وإذا تبقى بعدها شيء من الطاقة رمبا .حقاً وقد سجلت ذه املناسبة مجلة من النقاط ألقوهلا لكم
  .سردت ذكرى من الذكريات

م بالشكر حقاً وبشكل صميمي ومن أعماق  أتقد.أوالً جيب أن أتقدم بالشكر للذين رفعوا هذه الراية
القلب للذين أبقوا أمسيات الذكريات وج كتابة الذكريات وج سرد الذكريات وتيار إحياء 

 هذه النقطة اليت .بالشكر حقاً فعملهم عمل كبري جداً] هلم[ أتقدم .أحداث الدفاع املقدس تياراً حياً
اماً، فهذا نوع من حراسة احلدود ومحايتها على قدر نقطة صحيحة مت) ٣(أشار هلا السيد سرهنكي 

  .كبري من األمهية
حسن، كم لدينا من الذكريات اآلن؟ وكم لدينا من القصص؟ لقد كان لدينا مئات اآلالف من 

 ولكل واحد منهم أصدقاء وأصحاب وعائلة وأب .املقاتلني، ولكل واحٍد منهم جمموعة من الذكريات
 .ك، ولكل واحد من هؤالء صندوق من الذكريات واخلواطر عن هذا املُقاتلوأم وزوجة وما إىل ذل
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لألسف بعض هذه الصناديق دفنت حتت األرض طوال هذه الثالثني أو أكثر من ثالثني سنة من دون 
 الذين خيطر بباهلم ـ خيطر بباهلم اليوم أو خطر بباهلم أمس ـ .أن تفتح وخسرناها، لألسف، لألسف

يام، أو خطر ببال أناس أن يذهبوا ويستمدوا ذكريات اآلباء واألمهات والزوجات، أن يكتبوا ذكر
هؤالء يعملون يف احلقيقة على احليلولة دون تلف أشياء مهمة جداً واحليلولة دون وقوع خسارة 

 هذه أرصدة . إم يحيون هذه الكنوز الثمينة، هذه الكنوز اليت ال تعوض.كبرية فيمنعون وقوعها
 أناسها أرصدة الشعب، هؤالء الذين بقوا ـ من معاقني وأسرى أحرار ومقاتلني سابقني وما .الشعب

  .إىل ذلك ـ وذكريام أيضاً أرصدة للشعب
وضع ] صور[ جانب من جوانب الدفاع املقدس هو أنه رسم .حسن، للدفاع املقدس جوانب شىت

 لقد .واخلاضع للهيمنة ـ هذا هو الدفاع املقدسمعادالت القوة يف عامل سيادة اهليمنة ـ عامل املُهيمن 
استطعتم أنتم وباقي املقاتلني طوال هذه األعوام الثمانية أن ترمسوا صورة للعامل يف زمانكم، للعامل 
انون، للعامل املتوحش، للعامل الظامل، للعامل الفاقد للمعنويات، للعامل عدمي اإلنصاف، استطعتم أن 

 كيف رمستم مثل هذه الصورة بأعمالكم؟ ألنكم واجهتم طرفاً حيث .سجلوهاترمسوا هذه الصورة وت
مل يكن مبقدورنا احلصول على األسالك الشائكة ـ وهذا ما لدي اطالع عنه وهو الشيء ذاته الذي 

ـ كنا نريد احلصول على األسالك الشائكة، فضالً عن أن ]حقاً[قالوه وقد كان على هذا النحو 
ن يبيعها فقد كان البلد الذي ينبغي أن متر تلك األسالك الشائكة عرب أراضيه مل يكن ذلك البائع مل يك

 كنا حنن يف طرف، وكان الطرف اآلخر ميتلك أحدث العتاد .يتعاون معنا، ومل يكن يسمح بذلك
أي يف !  كان لديها أقل من عشرين دبابة٩٢ فرقة األهواز .احلريب يف ذلك الزمن وبكميات كبرية

ع سبع أو ثُمن اجلاهزية اخلاصة بالدبابات يف حني جيب على الفوج أن ميتلك أكثر من أربعني الواق
 تلك الفرقة اليت شاهدناها أي ذلك اللواء الذي كان مرابطاً يف األهواز كان لديه أقل من .دبابة

ي الدبابة  الطرف املقابل عندما كانت دبابته تتعرض لإلصابة كان يرسل بلدوزر ينح.عشرين دبابة
 كان بإمكانه أن ميتلك كل .املعطوبة جانباً ليفتح الطريق ومل يكن ذلك مهماً بالنسبة له على اإلطالق

أنواع العتاد بل حىت سمح له باستخدام ] خمتلف[ما حيلو له من إمكانيات برية وجوية وحبرية و
مريكيون يف العامل خبصوص مة  الحظوا اآلن الضجيج الذي يثريه األوربيون واأل.األسلحة الكيميائية

ويف ذلك اليوم كان مسموحاً لنظام ! السالح الكيميائي، أي لعبة عدمية احلياء يثريوا] استخدام[
 مدينة سردشت ال .صدام أن يستخدم السالح الكيميائي ليس يف اجلبهات فحسب بل حىت يف املدن

 الحظوا، لقد كان هذا هو .ح الكيميائيتزال تعاين، وأطراف سردشت ال تزال تعاين من تبعات السال
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 ما يدلُّ على ما يف العامل وكيف هي االصطفافات والتقسيمات يف العامل، وكيف .وضع العامل يومذاك
 هذا ما سجلته احلرب والدفاع املقدس من تضحيات املقاتلني يف هذه .هي معادالت القوة يف العامل

  .األعوام الثمانية
 وباقي البلدان ـ واآلخرون هلم دورهم ـ كانوا يساعدون الطرف اآلخر، فرنسا وأملانيا هاتني

 باإلضافة إىل ذلك مل نكن يف حصار اقتصادي .االحتاد السوفييت يومذاك كان يساعده من جانب
وحسب ومل نكن يف حصار سياسي وحسب بل كنا أيضاً يف حصار إعالمي خانق؛ أي إنَّ صوتنا مل 

قد كانت وسائل إعالم العامل يف يد الصهاينة وقبضتهم وهؤالء أعداء لنا؛ يكن يصل ألي مكان حقاً، و
مل يكونوا مناصرين لصدام، بل كانوا أعداًء للنظام اإلسالمي ويقولون كل ما يستطيعون ضدنا، ومل 

  . كان لنا مثل هذا الوضع.يكن صوتنا يصل ألي مكان
رنسا ما الذي فعلته حكومام خالل تلك األعوام حسن، سؤايل هو ملاذا ال يعلم الناس يف أملانيا وف

الثمانية مع شعب امسه الشعب اإليراين؟ ملاذا ينبغي عليهم أن ال يعلموا بذلك؟ إم ال يعلمون اآلن، 
هذه [ العامل اليوم ال يرى أمامه هذه الصورة الواضحة الشفافة اليت تفضح نظام اهليمنة .وهذا تقصرينا

  .صنعناها حنن، ملاذا؟ هذا تقصرينا وجيب أن نسعى على هذا الصعيداليت ] الصورة الشفافة
جيب أن نقوم بالكثري من األمور واألشياء حول الدفاع املقدس يف أدبياتنا ويف سينمانا ويف مسرحنا 

 وأين ما قمنا ا وبشكل ملتزم .ويف تلفازنا ويف صحافتنا ويف فضائنا االفتراضي، وهي أمور مل نقم ا
هذا املقدار [ن ذلك مبقدار قليل باملقارنة مع جمموع األعمال اليت ينبغي أن ننجزها، لكن ولو كا
الترحيب يف كلِّ مكاٍن ) ٤( لقد القى الفيلم األخري للسيد حامتي كيا عن سوريا .كان مؤثراً] القليل

اذا ال يعلم الناس يف عرض فيه، فلماذا ال يعرض يف أوروبا؟ وملاذا ال يعرض يف البلدان اآلسيوية؟ مل
أندونيسيا وماليزيا وباكستان واهلند ما الذي حدث يف هذه املنطقة ومن هو الطرف الذي واجهناه؟ 
طبعاً هذا ما يتعلق باألحداث األخرية؛ وأمهية وعمق وسعة أحداث الدفاع املقدس أكرب من هذا 

  .بكثري
 الغربية، أفالم من حيث اجلودة احلرفية أدىن أحياناً يقومون بعرض األفالم اإليرانية يف املهرجانات

 يعرضوا .بكثري من الكثري من األفالم اليت أنتجت وأخرجت حول الدفاع املقدس أو حول الثورة
هناك بكثري من احلفاوة، لكنهم ال يعرضون أي فيلٍم من أفالم الدفاع املقدس، ملاذا؟ من الواضح أم 

ورة الكاشفة للحقائق إىل الناس يف العامل، فتؤثر يف الرأي العام خيافون، خيافون من وصول هذه الص
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 إذن، فهذا سالح مؤثر، وهذه إمكانية كبرية حتت تصرفنا، فلماذا ال نستفيد من هذه . خيافون.العاملي
  اإلمكانية؟

ِهمت ] الشهيد[ لدينا أبطال، .علينا أن نبادر إىل العمل بأنفسنا، فننتج وخنرج األفالم حول أبطالنا
خرازي كان بطالً، والقادة والرؤساء كانوا ] الشهيد[باكري كان بطالً و] الشهيد[كان بطالً و

 ليس األمر حبيث يقال إن إخالص وجهاد هؤالء الذين بقوا على .أبطاالً، وبعض هؤالء األحياء أبطال
 هللا شأنه مع .اً وحفظهمقيد احلياة أقل من أولئك الذين قضوا حنبهم، ال، لقد أبقاهم اهللا تعاىل ذخر

 هذه شخصيات جيب أن تعرف؛ ينبغي أن يعرف العامل هذه . الكثريون منهم على هذا النحو.هؤالء
  .الشخصيات وعظمتها ويعلمها

 وحلُسن احلظ ليس قليالً . ضة ترمجة اآلثار اجليدة.ينبغي أن تنطلق ضة ترمجة لآلثار املكتوبة اجليدة
 إنين يف حدود ما يسمح به وقيت ومبقدار ما يقع يف يدي أرغب أن .ملكتوبة اجليدةما منتلكه من اآلثار ا
 لقد متَّ إنتاج آثار جيدة جداً، ومن املناسب جداً واحلق يقال .بقراءا] إنين أقوم[أقرأ هذه األعمال و

 اخلارج، بل ترمجة  لنطلق ضة ترمجة، ال ترمجة من.أن تترجم هذه األعمال اليت مت إجنازها حلد اآلن
 دعوهم يعلموا ما الذي حدث يف آبادان وما الذي حدث يف .للخارج، من أجل عرض ما هو موجود

 هذه السرية اليت كتبوها هلذه .خرمشهر وما الذي حدث يف املعارك وما الذي حدث يف قرانا وأريافنا
 مل نكن نعلم حقاً ما األحداث فرجنيس كتبت هلا هامشاً أشرت فيه إىل أننا) ٥(السيدة الكرمانشاهية 

  .اليت وقعت حقاً يف قرى املناطق احلربية
لقد قلت مراراً إنَّ هذه اللوحة لوحة مجيلة لكننا شاهدناها من بعيد، وكلما اقترب املرء من هذه 

 لقد كُتبت هذه األحداث فدعوا الناس يف .أكثر] ا[اللوحة سيشاهد تفاصيلها ومجاهلا أكثر فينبهر 
 الترمجة إىل العربية والترمجة إىل اإلنكليزية والترمجة إىل الفرنسية والترمجة إىل لغة األردو .مل تعلم االعا

 دعوا مئات املاليني من الناس يدركوا ويعلموا ما الذي حدث يف هذه .والترمجة إىل لغات العامل احلية
عرضة ترمجة الكتب .ف الشعب اإليرايناملنطقة وما الذي نقوله ومن هو الشعب اإليراين، فهذا ما ي 

وضة تصدير األفالم اجليدة، وزارة اإلرشاد تتحمل هذه املسؤولية، ورابطة الثقافة والعالقات تتحمل 
مسؤولية، واإلذاعة والتلفزيون تتحمل مسؤولية، ووزارة اخلارجية تتحمل مسؤولية، وكذلك 

  .األجهزة املختلفة
ع وزيادة أرصدة ذكريات احلرب فإنَّ العدو سوف يسلبكم ساحة العمل إذا مل تتجهوا اليوم حنو مج

 .احلرب] تلك[احلرب أنتم الذين كنتم يف ] أحداث[ قصوا أنتم .هذه، وهذا خطر، وأنا أقوهلا لكم
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 وسوف ينتهزون .احلرب فسوف يقصها عدوكم كيفما حيلوا له] أحداث هذه[فإذا مل تقصوا أنتم 
وبالطبع ميكن ألي حترٍك عسكري أو غري عسكري أن تكون له مواطن بعض مواطن الضعف ـ 

 جيب أن نشعر بدرجة عالية .ضعفه بالتأكيد وهم ينتهزوا ـ ويصنعون ما يصنعون حسب رغبام
  .من املسؤولية يف هذا اال، ونعمل كثرياً

 رسالة الدفاع املقدس عن الدفاع املقدس وسردها ينبغي أن تعبر روح وعظمة] أحداث[عند رواية 
 . ينبغي هلذه الرسالة أن تنعكس. هلذا الدفاع املقدس على اإلمجال روح ولغة ورسالة واحدة.نفسها

 اإليثار وروح العشق، وروح اجلهاد، ورسالة عدم ازام تلك الرسالة والروح هي روح اإلميان وروح
شعب هب ناشئته مثل شبابه ومثل رجاله ومثل شيوخه بكل شوق ومحاس إىل ساحات القتال 

 يف الوقت الذي يطفئ الشباب العادي يف العامل . هذا شيء على جانب كبري من األمهية.وحاربوا
ذوو السادسة عشرة أو السابعة عشرة إىل ساحات املادي هياجهم بأشكال أخرى يذهب شبابنا 

 هذه حالة على جانب كبري من األمهية .احلرب ويستجيبون هلياج الشباب هذا باجلهاد يف سبيل اهللا
  .وهي حالة قيمة للغاية

 ة، نعم، ولكنراحلرب طبعاً عملية صعبة وشيء مرير وقد أشار بعض األعزاء هنا إىل أن احلرب م
 الحظوا أنَّ .خرج من نفس هذه األحداث املُرة رسالة البهجة والعظمة واحليوية واحلراكالقرآن يست

 هي فقدان -أي غالبية الناس يف العامل-القتل ومفارقة الدنيا من وجهة نظر مجيع الناس يف العامل 
وا ِبِهم ِمن خلِفِهم ويستبِشرونَ ِبالَّذين لَم يلحق«: وخسارة ولكن ما الذي يقوله القرآن؟ يقول القرآن

 إنه يستخرج من القتل ومن املوت ومن ترك هذه الدنيا ومن .)٦(»  هم حيزنون ألّا خوف علَيِهم وال
ويستبِشرونَ ِبالَّذين لَم يلحقوا ِبِهم ِمن «احلرمان من احلياة رسالة حيوية، رسالة جة، رسالة بشارة؛ 

  .« هم حيزنون خلِفِهم ألّا خوف علَيِهم وال
أعزائي، أخواين الطيبني، أخوايت الطيبات، اعلموا أن رسالة الشهداء إذا وصلت أمساعنا اليوم أيضاً 

 الذين يعانون من اخلوف والذين يعانون من احلزن مل يتلقوا هذه .فسوف تزيل اخلوف واحلزن عنا
 خوفنا وحزننا بربكة صوت الرسالة ومل يسمعوها، وإال لو كنا نسمع صوت الشهداء فسوف يزول

  . هذا ما سوف يزيل حزننا وخوفنا وحيقق لنا البهجة والشجاعة واإلقدام.الشهداء
تابعوا هذه األعمال بشكل جاد، سواء يف قسم الفن والفكر، أو يف وزارة اإلرشاد، أويف األجهزة 

قرأت يف الفترة  . الحظت أن بعض األجهزة يف مدن خمتلفة قد نزلت إىل ساحة العمل.املختلفة
 بإمكان .األخرية كتاباً من قزوين وقرأت كتاباً من مشهد وقرأت كتاباً من شاهني شهر للسيد بلوري
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الناس مجيعاً من شباب وأصحاب حمفزات ودوافع وعشاق ـ بإمكام أن خيوضوا يف هذه الساحة 
إىل ] املقدار احلايل[، ضاِعفوا مبجاالا املختلفة ومن أي مكان من هذه البالد كانوا، وقد خاضوا فعالً

 حني نقول مئة ضعف فأنا عادة لست من أهل املبالغة، باملعىن احلقيقي للكلمة جيب أن .مئة ضعف
يتضاعف ما يتم إجنازه اليوم يف مضمار أدب احلرب وأدب الدفاع املقدس واألعمال الفنية اخلاصة 

قدس، جيب أن يتضاعف إىل مئة ضعف، وعندها بالدفاع املقدس واألعمال األدبية اخلاصة بالدفاع امل
  .ميكن أن نشعر بالنجاح يف هذا املضمار

 لقد كان خمطط .سنستطيع من خالل هذا الطريق إن شاء اهللا أن نحبط خمطط االستكبار الشامل
االستكبار منذ اليوم األول يف هذا العامل الذي تعاضد فيه كل عبدة املادة يف العامل وكل الغرقى يف 

ستنقع املادية والصهاينة واآلخرون، تعاضدوا وصنعوا عاملاً مادياً حمضاً يبتعد يوماً بعد يوم عن م
املعنويات، لقد حاولوا استئصال غرسة منت يف التربة املعنوية وبثمار تبشر باملعنويات، حاولوا 

سهل، وأطلقوا ] أمر[ وقد تصوروا يف األيام األوىل أن هذا األمر .استئصاهلا وقلعها، االستكبار كله
ضد اجلمهورية اإلسالمية بغية حتقيق هذا اهلدف، لكنهم تلقوا صفعة قوية على ] حسني[صدام 

أفواههم، تلقوا صفعة وتراجعوا، لكنهم ال يزالون يسعون، ونستطيع إحباط هذه املساعي وهذه 
د اآلن وسوف حنبطها بعد املخططات ممنا وبتوكلنا وباعتمادنا على الفضل اإلهلي، وقد أحبطناها حل

  . ومن الطُرق إىل ذلك أن حتيوا أنتم قضايا الدفاع املقدس وأحداثه.اآلن أيضاً إن شاء اهللا
 فما نسرد من الذكريات؟ لنسرد ذكرى عن .حسن، أصبحت الساعة اآلن العاشرة ومخس دقائق

ن املطار، وكان جيب أن  عندما اندلعت احلرب، يف الساعات األوىل كنت بالقرب م.بداية احلرب
 كنا جنلس يف الغرفة بانتظار وقت اخلطاب وكان بإمكاننا رؤية املطار من .ألقي خطاباً يف ذلك املعمل

داخل تلك الغرفة عرب النافذة، والحظت أنَّ هناك جلبة وضوضاء وفجأة الحظنا أن الطائرات قد 
 ذهبت إىل تلك .د قصفوا مطار مهر آباد مل ندرك يف البداية ما األمر مث قالوا إنه هجوم وق.جاءت

 حتدثت لدقائق مبقدار .اجللسة اليت كانت قد انعقدت وكان العمال ينتظرون أن أذهب وألقي خطاباً
  .أربع أو مخس دقائق وقلت إنَّ لدي شغالً وجيب أن أذهب، فقد شنوا هجوماً علينا

اك الشهيد رجائي، وكان الشهيد شىت جئت إىل هيئة األركان وكان الكلُّ جمتمعني هناك، كان هن
 ذهبنا إىل هناك وانشغلنا يف احلديث واحلوار حول ما .وكان هناك السيد بين صدر، الكل كانوا هناك

جيب أن نفعله اآلن، وقالوا ـ ورمبا كنت أنا الذي اقترحت ذلك ـ جيب أن نتحدث أوالً مع 
 .عني على أبعاد القضية بدقة وكم مدينة قصفت ومل نكن مطل.اجلماهري، فالناس ال يعلمون ما حيدث



 

 ٧ 

 اقترحت أن نصدر بياناً، وكانت الساعة .كنا نعلم فقط أم قصفوا أماكن أخرى ما عدا طهران
 . فقالوا يل اكتب أنت البيان.)رضوان اهللا عليه(الثانية أو الثالثة بعد الظهر وقبل نداء اإلمام اخلميين 

وا من اإلذاعة وبثوا ذلك البيان بصويت ـ ويفترض أنه موجود يف فذهبت جانباً وكتبت شيئاً وجاء
 ومل أكن أذهب .أرشيف اإلذاعة والتلفزيون ـ كنا هناك لعدة أيام، أربعة أو مخسة أو ستة أيام تقريباً

  .إىل البيت غالباً، وقد أذهب أحياناً ساعة أو ساعتني للبيت، لكننا كنا هناك على مدار الساعة
 هاتفياً باستمرار من دزفول واألهواز وغريها إىل ذلك املركز ويقولون إن لدينا نقص، كانوا يتصلون

 حينما طُرحت قضية نقص القوات خطر .نقص يف القوات ونقص يف العتاد ونقص يف اإلمكانيات
ببايل إنين أستطيع القيام بعمل وهو أن أذهب إىل دزفول وأمكث هناك وأصدر بياناً وأنشره هنا 

 حسن، وكان من الالزم أن أحصل . خطر ببايل مثل هذا الشيء. وأطلب أن جيتمع الشبابوهناك
 .على إذن من اإلمام اخلميين، ومل يكن باإلمكان أن أذهب من دون إذنه، فتوجهت إىل مجاران

بعض األحيان يتردد حيال هذا ] مساحته[فقد كان ] هذا األمر[واحتملت أن يعارض اإلمام اخلميين 
 قلت للمرحوم احلاج السيد أمحد اخلميين إنين أريد أن .من خطواتنا من قبيل السفر وغريهالنوع 

أطرح على اإلمام اخلميين هذا الشيء وأطلب منه أن يسمح يل بالذهاب إىل اجلبهة ـ الذهاب إىل 
  دخلنا. ووافق احلاج السيد أمحد وقال ال بأس.دزفول ـ فساعدين لكي يسمح اإلمام اخلميين بذلك

 قلت لإلمام . يف داخل الغرفة وجدت عدة أشخاص وكان املرحوم شمران جالساً أيضاً.إىل الغرفة
اخلميين بدا يل أنين لو ذهبت للمنطقة احلربية لكان وجودي هناك أكثر تأثرياً من بقائي هنا، فامسح يل 

 كنا نتصوره من عدم  أي خالفاً ملا.نعم، نعم، اذهبوا:  فقال اإلمام اخلميين على الفور.بالذهاب
 حني قال يل اذهب ـ وقد فرحت كثرياً .موافقة اإلمام وجدناه يقول بال أي تريث نعم نعم اذهبوا

 مث التفت .اذهب أنت أيضاً:  فقال له.سيدي، إذن امسح يل أنا أيضاً بالذهاب: ـ قال املرحوم مشران
  . خرجنا وكان الوقت قبل الظهر.نذهبقُم إذن، ما الذي تنتظره؟ قُم ل: إىل املرحوم مشران وقلت له

 ألنين كنت لوحدي؛ أي مل .كنت أريد أن نتحرك يف نفس ذلك الوقت لكنه قال ال لننتظر إىل العصر
بعض العديد ] للشهيد مشران[أكن أريد أن أذهب مع أحد وكنت أريد أن أسري لوحدي، وكان له 

ة الستني أو سبعني شخصاً ـ جاهزين والعدة ـ وحني ذهبنا بعد ذلك وجدت أنه كان لديه قراب
 قال يل انتظر .وكانوا قد تدربوا معه وعملوا وكان يريد أن يأيت م معه وكان ينبغي عليه أن جيمعهم

 وقد كان . قلت ال بأس.حىت العصر، وسنذهب إىل األهواز بدل دزفول، فاألهواز أفضل من دزفول
 وكان يل ستة أو سبعة من .ل وودعت العائلة جئت إىل املرت.أكثر منا خربة فوافقت على كالمه
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احلماية، فقلت هلم أنتم يف إجازة ألنين ذاهب إىل ساحة احلرب، فأنتم حويل لكي ال أُقتل وأنا ذاهب 
 . فبكوا وقالوا هذا غري ممكن وكالم من هذا القبيل.إىل ساحة احلرب وليست للحماية من معىن هناك

اً لن نأيت كحماية بل كمرافقني فنحن أيضاً نروم الذهاب  فقالوا حسن.قلت ال، لن آخذكم معي
للجبهة فخذونا إىل هناك ذا العنوان، فقلت ال بأس وجاءوا معنا إىل املنطقة اليت ذهبنا هلا، وبقوا معنا 

  .إىل النهاية
 وكانت األهواز مظلمة . حنو األهواز١٣٠حتركنا وقت العصر مع املرحوم مشران وركبنا طائرة سي 

وقد الحظت أن بعض الذين كتبوا روايات وكتابات حول املنطقة احلربية ـ وقد شاهدت ! ملطلقبا
املنطقة احلربية أي األهواز عن قرب منذ األيام األوىل للحرب وكنت هناك لفترة من الوقت ـ 

ثوريني الحظت أن ما كتبوه كان خبالف الواقع متاماً؛ أي إن هؤالء الكتاب الروائيني احملترمني غري ال
الذين أرادوا كتابة تقارير أو أشياء حول احلرب مثالً، كان ما كتبوه حول األهواز خبالف الواقع، 

 وقد كتب أحدهم عن طهران وكانت كتابته أيضاً .وكذلك ما كتبوه عن بعض املناطق األخرى
ائيينا أن  وجيب على كُتابنا ورو.خبالف الواقع؛ أي إم مل يريدوا طرح القضية بشكلها الصحيح

  . عندما ال نكتب حنن سيكتب اآلخرون بشكل آخر.يبادروا ويعملوا ويكتبوا هذه األشياء
 وكنا هناك مث ذهبنا إىل ٩٢على كل حال كانت األهواز ظلماء، وتوجهنا يف الظالم إىل مقر الفرقة 

ن مجاعته وقال سنذهب  يف الليلة األوىل اليت وصلنا فيها مجع املرحوم مشرا.مبىن احملافظة وبقينا هناك
 وقد كان لدي رشاش .لتنفيذ عمليات، فقلنا أية عمليات؟ قال سنذهب الصطياد الدبابات

كالشينكوف كان يل ـ كان لدي رشاش كالشينكوف شخصي معي ـ فقلت هل آيت معكم؟ قال 
نا بدلة  فوضعت العمامة والعباءة واجلبة جانباً وأعطو.نعم، وما الضري يف ذلك، تعال أنت أيضاً

 معهم ليالً، واحلال أنين مل أتدرب عسكرياً ومل يكن لدي عسكرية كبرية منحوسة فارتديتها وذهبت
 وبالطبع مل يكن لديهم هم أيضاً أر .سالح مناسب، فال أحد يذهب الصطياد الدبابات بالكالشنكوف

 ذهبنا ومل .]الشينكوفبنادق ك[يب جي وما شاكل، فهم أيضاً كانوا حيملون هذا النوع من األسلحة 
  ).٧! (نصطد دبابات وعدنا
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