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إهداء

اإىل يديها املتعبتني وحنانها الأمومي

اإىل املرحومة رقّية حمّمدي

كن���ت �سبّي���ًا يف ال�سن���ة الأوىل م���ن عمري حني ج���اءت �سّي���دة يف اخلام�سة 

والأربع���ني م���ن عمرها اإىل بيتن���ا مل�ساعدة اأّمي يف ح�سان���ة اأولدها ورعايتهم. 

وكان���ت هذه املرّبية قد فقدت زوجها وابنها الوحيد قبل �سنوات مديدة، فبقيت 

وحي���دة. كان���ت عائلتنا موؤّلف���ة من �سّتة اأف���راد، ما جعل اأّم���ي بحاجة يف تربية 

ورعاي���ة اأولده���ا اإىل حا�سنة �سفوق���ة، حمّبة وخمل�سة. وحني اأت���ْت اإرتاح بال 

اأّم���ي من جميع اجلهات. فاإىل جان���ب حمّبة الأم، انتفعنا من اأف�سال حا�سنتنا 

احلنونة واملحّبة اأي�سًا. 

بعد �سن���وات حياتها املثمرة وامللأى بالن�ساط، تركتنا ال�سّيدة رقّية حمّمدي 

م�سارعة اإىل لقاء اهلل الرحيم.

عندم���ا كن���ت يف اجلبهة، وجري���ًا على ع���ادة املجاهدين، اأخ���ذُت �سيئًا من 

ال���راب املبارك، واملتجّمع يف قب�سة �سهيد، م���ن اأجل الأّيام ال�سعبة. فنفعتني 

يف ي���وم دفن اأحّبائي، ومن جملتهم والدي العزيز احلاج كرمي كاظمي يف العام 

1993م، اأّمي احلنونة ال�سّيدة �سغرى ربيعي يف العام 1995، وحا�سنتي العزيزة 

ال�سّيدة رقّية حمّمدي يف العام 1994.

الي���وم، وتداركًا مّني لبع����ض املحّبة التي َغمرتني بها ه���ذه ال�سّيدة اجلليلة 

يف ال�سغ���ر؛ واأف���راد عائلتي، اإن كان لتاأليف هذا الكت���اب اأجٌر معنوّي عند اهلل 

تع���اىل، ف���اإّن اأهديه لروحها الطاه���رة، واأ�ساأل اهلل تعاىل له���ا اجلزاء الأوفى 

والدرجات العلى.

اأ. كاظمي
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مقدمة الرتمجة
ٌن، األ قوموا، يا فتيَة ال�سحائف التي َحّنت وَخّفت؛ واأّذن ُموؤذِّ

ا �سّفا، وف�سيًل ف�سيل.  فجاوؤوه من كّل فجٍّ عميق؛ �سفًّ

وتهاَدت اأقلمهم الندّية من كفٍّ اإىل كّف، وما َثُقلت ر�سا�ساتهم من 

 اىل كتف. جمعوا الولء من حقائب املدر�سة اإىل حقائب الهجرة؛ 
ٍ

كتف

واقرن ال�سدى من اأرواحه���م ن�سيًدا رائدا: حّي على الدفاع، وهيهات 

منا الذلة، وراية النتظار.

حيَّ على العط�ض، وقيام الليل، واإيثار القمر، ولهفة عاِب�ٍض. 

اإّنهم مقاتلو »الف�سيل الأول«  يلبُّون النداء:

���ه، وذاك ُيَقّلُب كت���اب علومه ودف���ر مدر�سته على  ه���ذا يختلي بربِّ

�سوِء �سمعٍة، وُكوِب �ساي بلون ال�سفق.

ه���ذا ُيلِحُد نف�سه يف حفرة بليٍل، وَتخ���طُّ نب�ساُت قلِبه ر�سائَل ت�سرق 

كالنج���وم، فل تخفى. وذاك تتيّب����ضُ اأطراُفه يف ليٍل ُمثلج ُمنتظًرا دوره 

ِلُو�سوِء �سلة مع النجوم، لتعُب مناجاُته الأثري؛ فل مُتحى. 

واآخر يكتب و�سيته مع القمر بدموع يكفكفها �سووؤه يف خجٍل وغبطة؛ 

و�ساٌبّ يقتن�ُض فر�سًة فيْن�َسلُّ يف عتمٍة لَيغنَم خدمَة »�سباغة الأحذية«؛ 

بعد طابوٍر ليليٍّ مزعٍج اأو م�سرٍي جبليٍّ ُم�سٍن.

ْيت.
َ
لو نظرَت اإليهم لألَفيَت القب�سات واجلذب والعزم، وعنهم ما َناأ

ول���و اّطلعَت على في�ض اأفئدتهم، َل�سمْمَت بّخور املناجاة يف ال�سَحِر، 

اب حري���ر الّرمل َوَفْيت. ذلك باأنهم كتب���وا ليتذّكروا يوًما،  ولأج���ِل ِخ�سَ

فاأ�سبحوا هم الذكرى التي ل ُتن�سى. 

»لق���د تناث���رت ُوُرْوُد الف�سي���ل الأول قبل اأن تتفّت���ح«، لترك �سذاها 

هام�ًسا:»ه���و قت���اٌل يف اجلبه���ة ون���ار، وه���و مدر�س���ٌة للّنف����ض و�سفوٌف 

وامتحان؛ وبقّية �سيف للحياة«.
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هذا الكتاب..

كان عدي���د »الف�سي���ل الأّول« )29( عن�س���ًرا م���ن �سب���اب التعبئ���ة 

وتلمي���ذ املدار�ض، ا�سُت�سهد )14( منهم يف ليلة عملية )والفجر8(،.. 

نق���راأ يف الكتاب ذكريات اجلرحى، و�سهادات �س���دٍق لأم �سهيد واأبيه، 

وابنه وزوجته؛ ون�ست�سع���ر اأن�ًسا ملئكًيا �سكَن قلوب �سهدائهم؛ وجنوى 

فتي���ٍة اأزهرت م���ع وروِد »اأرون���د«؛ وتاأ�سرنا م�ساهُد من فكاه���ٍة وِع�سرٍة 

طيبة، واأمِل فراٍق ل يو�سف، وروٍح متّيمة بع�سق اأترابها! 

، مثنًيا عل���ى جمالّية الكتاب ومهارة 
1
حت���ّدث �سماحة الإمام القائد

 عّدة لواحدة 
ٍ
موؤلِّفه قائًل: » لقد قراأُت موؤّخًرا كتاًبا ي�سرُح جمريات اأيام

م���ن هجماتنا، وذلك على األ�سنة الأفراد الّناجني من اأحد الف�سائل،..

لقد ذه���َب هذا الكاتب والباح���ث؛ املوهوب ج���ًدا، وا�ستخرج جزئيات 

الق�ساي���ا با�ستنطاق اأولئ���ك الأفراد حتى اأّلف كتاًب���ا من 700 �سفحة؛ 

: »اإّن 
2
هذا الن���وع من الأعمال هو حًقا واإن�ساًفا قّيٌم للغاية« وقال اأي�سا

ا«.  كتاب »الف�سيل الأول« هو كتاٌب رائع جدًّ

�صكر وتقدير

ن���ا اأن نق���ّدم للقراء الأعزاء؛ ل���رواد الأدب وللكّتاب؛ ولل�سباب؛  ي�سرُّ

الإ�س���دار ال����)24( يف �سل�سلة »�سادة القافل���ة« وجمموعة اأدب اجلبهة؛ 

ول ي�سعنا اإّل اأن ن�سكر كل من �ساهم يف اإعداده وترجمته ليب�سر النور 

بهذه احلّلة:

- الكات���ب: الأ�ستاذ اأ�سغ���ر كاظمي وفريق بحثه؛ الذي���ن اأبلوا بلًء 

ح�سًن���ا يف اإع���داد املقدم���ات اللزمة وكتاب���ة الن�سو�ض بلغ���ة وا�سحة 

.
3
وم�سامني مرابطة ودقيقة

1 - في لقاء م�سوؤولي النظام؛ 2007/9/22م.

2 - في لقاء قادة الحر�ض الثوري؛ اأيار/2008م.

3 - تراجع التفاصيل يف مقدمة املؤلف.
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- مكت���ب )اأدب وفن املقاومة(؛ ال���ذي ي�سهر على حماية ودعم هذا 

النوع من الإنتاج الأدبي يف تاريخ اجلبهة والدفاع املقد�ض. 

، والأخوات: 
2
، احلاج علي مهدي

1
- فريق الرجمة: د. حممد علي���ق

؛ اإذ تظافرت جهودهم 
5
 و�سمية يو�سف

4
؛ فاطمة �سوربا

3
حوراء طحين���ي

ا متما�سكة بلغة جميلة؛ قريبة من ال�سهل املمتنع.  وقدموا ن�سو�سً

- فري���ق الإعداد والتحرير يف مرك���ز املعارف للرجمة؛ حيث ُقِرئت 

الن�سو����ض اأكرث من م���ّرة، اأحياًنا، مع مراجع���ات ومقارنات للن�سو�ض 

جن���زت �سياغات وحتري���رات لزمة؛ م���ع توحيد 
ُ
م���ع اللغ���ة الأ�س���ل، واأ

امل�سطلح���ات يف كل الكتاب، وحتويل التواري���خ ال�سم�سية اإىل امليلدية؛ 

والإ�س���ارة يف هوام�ض تو�سيحية لبع����ض الّت�سميات واملعان غري املاألوفة 

ل���دى الق���ارىء العرب���ي. وقد و�سعن���ا جدوًل باأه���ّم الرت���ب الع�سكرية، 

وامل�سطلحات املفتاحية.

- ال�سي���دة جن���وى املو�س���وي واحلاّجة نه���ى عبد اهلل؛ حي���ث قدمتا 

قراءة حتريرية ملجموعة من الف�سول واحتفتانا مبلحظاتهما القيمة. 

- املدقق اللغوي: احلاج عدنان حمود. 

- املخرج الفني ومعّد الغلف: الأخ علي عليق. 

- نا�سر الن�سخة الأ�سلية: موؤ�س�سة )�سوره مهر(.

وال�سك���ر مو�سول لدار املعارف الإ�سلمية الثقافية يف بريوت؛ نا�سر 

الن�سخة العربية.

مركز املعارف للرتجمة

حزيران - 2018

1 - مترجم مقدمات الكتاب والف�سول: )من 7 اإلى 12(.

2 - مترجم الف�سول: 14/13/2/1.

3 - مترجمة الف�سول: 6/5/4. 

4 - مترجمة الف�سل الثالث وملحق ال�سور، وراجعت ترجمة الف�سول)6-5-4-2-1(.

5 - مترجمة الف�سلين الخيرين: 16/15.
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متهيد

تعّرف���ُت اإىل كتيبة حمزة وذهبت اإليها للمرة الأوىل يف �سهر ا�سفند 

1364ه�.����ض. )اآذار 1986م(. يف تل���ك الأي���ام، كنت اأن���ا و�سديقي يف 

الدرا�س���ة الثانوية »اأمري همايون �س���رايف«، نخدم يف وحدة املدفعية يف 

.P »فرقة »27 حممد ر�سول اهلل

كان اأمري اأ�سغَر مّني ب�سنتني. يف اأحد الأيام قال يل اإّن ال�سيد »حممد 

كبيائ���ي« -اأ�ستاذنا يف م���ادة الريا�سة- يخدم يف كتيب���ة »حمزة«، ما 

راأيك اأن نزوره مًعا؟ كانت فر�سًة للذهاب اإىل مركز كتيبة حمزة ولقاء 

الأ�ست���اذ كبيائ���ي. يف تلك الزيارة حّدثنا �سب���اب الكتيبة عن عمليات 

»والفجر 8« وذكرياتهم احللوة واملّرة فيها.

كانت ه���ذه الزي���ارة الب�سيطة بداي���ًة لتع���ّريف اإىل »الف�سيل الأول« 

امل�سه���ور ب�»رو�س���ة كل�ست���ان«، وال���ذي كان اأغلب عنا�س���ره من قوات 

التعبئة وتلميذ املدار�ض من عمر 16 اإىل 19 �سنة.

يف تلك الأيام يف مع�سكر كارون، كانت كتائب و�سرايا ووحدات الفرقة 

يف مرحلة اإعادة ت�سكيل وا�سراحة. وعلى هذا الأ�سا�ض، مل اأواجه اأنا واأمري 

اأي م�سكل���ة يف اأخذ ماأذونية لعدة �ساعات كل ب�سعة اأيام وتكرار الذهاب 

اإىل مركز كتيبة حمزة. حتى اإننا ق�سينا �سهرة وليلة كاملة يف �سيافة هذه 

الكتيبة. كذلك قام �سباب الإعلم يف الكتيبة بتزويدنا باأ�سرطة كا�سيت 

م�سّجلة باأحاديث ونداءات، اإ�سافًة اإىل األبومات �سور فوتوغرافية ل�سباب 

و�سهداء عمليات »والفجر 8«. ت�ساعفت رغبتي وحمبتي واجنذابي ملعرفة 
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تفا�سيل اأكرث عما جرى مع الف�سيل الأول يف كتيبة حمزة بعد روؤية �سور 

هوؤلء الفتيان الطاهرين و�سماع اأ�سواتهم البيئة.

انتهت احلرب يف �سهر تري 1967ه�.�ض )متوز 1988م( بعد املوافقة 

الإيرانية على القرار 598. ومنذ ذلك احلني، بداأُت بجمع اآثار وذكريات 

اأولئ���ك املقاتلني من ثكنة »دوكوهه«. ل ح���رب الآن، لكن العائدين من 

اجلبهات ُك���رُث، والكثري منهم م�ست���اق لرواية ذكريات���ه. كانوا يعيدون 

�سرد تفا�سيل كل ما حدث معهم ب�سوٍق كبري وحما�سٍة ل تو�سف، وكنت 

اأ�سعى لت�سجيل كل �سيء كما هو.

الف�س���ل الرابع ع�س���ر يف هذا الكتاب هو رواية عل���ي �سهبازي، وهو 

نتيجة اجلهود التي بذلتها يف تلك ال�سنة.

يف �سهر فروردي���ن 1369 ه�.�ض. )ني�س���ان 1990م( -اأي بعد حوايل 

�سنت���ني من انته���اء احلرب- �سافرت اإىل حمافظ���ة خوز�ستان يف عطلة 

راأ����ض ال�سنة »النوروز« مع �سباب كتيبة حمزة، مع اأّنني مل اأخدم يف هذه 

الكتيبة �سابًقا، و�سلن���ا اإىل مع�سكر كرخه. مل يعد هناك اأي اأثر ل�ساحة 

املرا�س���م ال�سباحي���ة ول اخليام؛ لك���ن يوجد بالقرب م���ن مكان خيام 

الف�سيل الأول، حفرة ت�سبه القب، و�ستقراأون ذكريات عنها لحًقا.

حتّدثُت مع �سباب الف�سي���ل الأول ل�ساعات داخل احلفرة، فاأعادوا 

يل �سرد ذكري���ات ليلة العمليات*1 املعروفة تل���ك. الف�سل ال�ساد�ض من 

الكتاب هو رواية ح�سني كل�ستان عن تلك الأيام والأجواء والأحوال.

منذ �ستة ع�سر عاًما وحتى هذا اليوم الذي و�سل فيه الكتاب اإليكم، 

كنت م�ستغرًقا يف العمل والتفكري والبحث، لتجميع الوثائق وامل�ستندات، 

ا  والكتابة والتحرير، واإعداد مقدمات هذا العمل. يف البداية كنت مهتمًّ

* اأو: ليلة العملية. وقد ا�ستخدمنا �سيغة الجمع في كل الكتاب. 
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بامل�سائ���ل الع�سكرية اأكرث من الأبعاد الإن�سانية، وبناًء على هذه الروؤية؛ 

اأ�س���درُت كتاب »م���ن لندن اإىل الف���او« وهو كتاب �سغ���ري احلجم حول 

ذكرياتي اأنا ومقاِتَلنْي اثنني اآخرين على اجلبهة. »من لندن اإىل الفاو«، 

األقى نظرة خمت�سرة وق�س���رية على �سخ�سية »اأمري همايون �سراف« 

الذي ا�ست�سه���د يف العام 1365 ه�.�ض. )1986م( على جادة اأم الق�سر 

اأثناء خدمته يف كتيبة حمزة بعنوان بريد ال�سرية.

بداأ هذا العمل منذ اأربعة اأعوام، وُكتبْت ف�سوله على اأ�سا�ض التعريف 

ال���ذي ُذك���ر مل�سطلح »الرواية م���ن جديد« يف املقدم���ة*1. الكتاب الذي 

ب���ني اأيديكم هو اجل���زء الأول من اأ�سل جزءين، وي�س���ّم اأحوال واأقوال 

الف�سي���ل الع�سكري املت�سّكل من 29 مقاتًل، وق���د �سارك هذا الف�سيل 

يف مهم���ة يف ليلة العملي���ات، وكان يف انتظار كل واحد من �سبابه م�سرٌي 

وم�سرٌي م���ا. بالطبع فالكتاب ي���روي القليل من ما�سيه���م وذكرياتهم 

ا ملن بقي على قيد احلياة  ا من م�ستقبلهم اأي�سً -بقدر امل�ستطاع- وبع�سً

بعد تلك الليلة.

�َسر 
ُ
واة واأ لقد �ساعد اأ�سخا�ض ُكرُث يف اإعداد هذا الكتاب؛ ومنهم الرُّ

�سهداء الف�سيل الأول العظيمة، فلهم كّل ال�سكر والتقدير.

عل���ى امت���داد ه���ذا العم���ل، واجه���ُت العديد م���ن امل�س���اكل التقنية 

والتنفيذي���ة، وقد عِملُت على رفعها من خ���لل م�ساورة ال�سيد مرت�سى 

�سرهنكي وال�سيد علي ر�سا كمري وال�سيد حممد مهدي عقابي )مدّقق 

وحمّرر(. اأ�سكرهم جزيل ال�سكر على توجيهاتهم واإر�ساداتهم يف بع�ض 

امل�سائل الهامة وملحظاتهم املفيدة.

كما اأ�سكر جميع الذين �ساعدون فرًدا فرًدا:

 مقدمة الموؤلف �ض )17(.
 *
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1. ال�سيدة راحلة �سبوري لتعاونها امل�ستمر على مدى ثلث �سنوات 

م���ن العمل ال���دوؤوب، وحواراته���ا ومقابلتها م���ع عوائل �سهداء 

الف�سي���ل الأول، وتدوي���ن وتنظيم احل���وارات، واإكمال الروايات 

ومراجع���ة الن�سو����ض، كذل���ك لها ال�سك���ر على تدقي���ق وتنقيح 

الكتاب وحت�سري الوثائق وفهار�ض ال�سور.

2. ال�سيد علي �سهب���ازي وال�سيدة اآمنة �سادات رحيمي، على جتميع 

�َسرهم واأهاليهم.
ُ
الوثائق وم�ستندات ال�سهداء ومقابلة اأ

3. ال�سيد عبا�ض وا�سح، على ت�سويره �سرائح ال�سهداء.

4. ال�سيد علري�سا دانا، على كل جهوده يف اأعمال احلا�سوب والوثائق 

اخلطية وال�سور.

5. ال�سيد ع�سكر عبا�ض جناد، على تن�سيد ن�سو�ض الروايات.

اأ. كاظمي

اآبان 1385)ت1-2006م(



اأنت جلوج وعدمي التجربة

ل تعرف اأ�ساليب احلرب والتجيي�ض

)دان�سنامه - فردو�سي(

مقدمة المؤلف

»ليل���ة العمليات« رمٌز وم�سطل���ح راَج خلل �سنوات احلرب الثمان 

بني عم���وم املقاتلني، وخا�س���ة املتطوعني للم�سارك���ة -اأي التعبوّيني-. 

ومُتّث���ل ليلُة العملي���ات زاوية روؤية ومقاربة، ميك���ن الطلع من خللها 

على عمق احلرب واأبعادها املتعّددة.

ُتع���رف »رواية ليل���ة العمليات من جدي���د«*1 وفق النظ���رة الع�سكرية 

البحتة: البحث يف كيفية اتخاذ القرار واإبلغ اأوامر العمليات من مركز 

القي���ادة اإىل املق���رات والوحدات الفرعي���ة، وتنفيذ عملي���ات الهجوم، 

وكذلك اإر�سال التقارير )التغذية الراجعة( اإىل مركز القيادة.

ولك���ن يف حربنا الدفاعية �سد الهجوم العراق���ي البعثي، فاإّن اأبعاد 

وجوان���ب احلرب كانت اأكرث تعقيًدا واأو�س���ع معًنى من احلروب العادية 

والكل�سيكّي���ة ول ميك���ن الكتفاء فق���ط بتجميع املعطي���ات واملعلومات 

وتقدمي احل�سابات العددّية والكمّية واملعادلت الع�سكرّية فيها.

���ا وحموريًّا يف ح�سم  لق���د اأّدت اإرادة القت���ال والدافعية دوًرا اأ�سا�سيًّ

نتائج العمليات الع�سكرية، وينبغي الهتمام بهذا اجلانب على امل�ستوى 

* اأو: اإعادة رواية ليلة العمليات.
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الف���ردي والجتماعي؛ الأمر الذي قّلم���ا مّت الإلتفات اإليه: اأن يقوم هذا 

الفتى اأو الرج���ل العجوز، وهذا العامل اأو التلميذ اأو الطالب اجلامعي، 

مب���ا يحمله كل واحد منهم؛ من اآمال وتعّلقات وذكريات، فين�سلخ بقلبه 

ع���ن مدينته ودي���اره وعمل���ه ومعا�سه وي�س���ع روحه على كّف���ه، وينطلق 

ا من دون اأي ترّدد نحو م�ستقبٍل وم�سري جديد وغري متوقع. خمل�سً

األ يج���ب، بعد مرور كل هذه ال�سنوات املتمادي���ة، اأن ُنعن التفكري 

يف الدافع الذي جعل هذا الفتى التعبوي ينطلق تطّوًعا وبرغبة واختيار 

نحو الت�سحية والفداء؟ ما ال�سبب الذي دفع ذلك العجوز اإىل ترك كل 

حياته وحتّدي املخاطر والأهوال؟ اأمل يكن لآباء واأمهات واأخوات واأخوة 

واأ�سدق���اء الفتية التعبوّيني ول لزوجات واأبناء واأقارب الكهول وال�سيوخ 

ا، األي�ض  تاأث���ري وتاأثر به���ذه الأحداث واختيار هذا الطري���ق؟ والآن اأي�سً

لهم دور وح�سور؟

له���ذا كله، مت اتخاذ قرار بالتع���رف اإىل اأحوال واأخبار اأ�سغر وحدة 

ع�سكري���ة مقاتل���ة »ف�سي���ل« يف ليلة عملي���ات، بعد اأن بق���ي �سباب هذا 

الف�سي���ل ملدة مع بع�سهم البع�ض وعا�سوا مًع���ا اأ�سدقاَء ورفاَق �سلح، 

ليت���ّم جمع ه���ذه الروايات ليتع���رف هذا اجليل والأجي���ال القادمة اإىل 

حكاي���ا اآلف املقاتلني والتعبويني يف اجلبهة واحلرب، من اأين اأتوا؟ ما 

هي اأفكارهم؟ ماذا فعلوا؟

لكن من بني اآلف ليايل العمليات؛ اأيُّ ليلة عمليات ميكنها اأن تكون 

نوذًج���ا جيًدا واأر�سّية منا�سبة له���ذا التحقيق؟ األ ينبغي الو�سول اإىل 

نتائج ميكن تعميمها على العمليات ال�سابقة والوحدات امل�سابهة؟ 

بن���اًء علي���ه، مت اختي���ار الوح���دة املقاتل���ة، وكذل���ك ليل���ة العمليات 

)الهجوم( على اأ�سا�ض هذه ال�سروط الثلثة:
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1. �سن���ة العملي���ات، ف���ل تك���ون اأول �سنة للح���رب ول ال�سن���ة الأخيرة، 

وذلك ب�سبب التجاذب���ات ال�سيا�سية والع�سكرية العديدة من طرفي 

الحرب، والتي اأدت اإلى ن�سوء اأو�ساع خا�سة وا�ستثنائية.

2. اأّل تك���ون العمليات المختارة �سغيرة ومحدودة، لكي ُيظهر التحقيق 

كل ظروف العمليات واأبعادها وتفا�سيلها المختلفة.

3. اأن تكون الوح���دة الع�سكرية المختارة من القوات العادية الم�ساركة 

على الجبهة، ليتحّلى التحقيق ب�سمولية وعمومّية اأكبر.

وبه���ذا الق�سد والنّي���ة، توّجه املوؤّل���ف نحو عنا�س���ر الف�سيل الأول 

حي���ث كان معجًب���ا ومتيًما بهم من���ذ البداية. لذلك وق���ع الختيار على 

كتيبة م���ن فرقة )27 حممد ر�سول اهللP( ل�سهولة حت�سيل املعلومات 

والإح�س���اءات والت�سكيلت الع�سكرية، واأّن الو�سول اإىل الرواة وعوائل 

�سه���داء هذه الكتيبة مي�ّسر اأكرث م���ن غريها. ومع هذا فقد احتاج هذا 

التحقيق اإىل �سنوات لإجنازه.

يف قوات امل�ساة، الف�سيل ه���و الوحدة الع�سكرية والقتالية الأ�سغر. 

كم���ا ُذك���ر يف التمهيد له���ذا الكت���اب، الف�سيل الأول ه���و اأحد ف�سائل 

 ،)P ال�سري���ة الأول من كتيبة حمزة من الفرقة )27 حممد ر�سول اهلل

هذا الف�سيل ِاْلَتَحَم مع القوات العراقية البعثّية يف عمليات »والفجر 8« 

على جادة اأم الق�سر يف عمق 18 كلم من خطوط متا�ض العدو وبالقرب 

من احل���دود العراقية - الكويتّية، يف ليل���ة 24 بهمن 1364 ه�.�ض. )13 

�سباط 1986م(. ا�ستبكت كتيبة حمزة يف تلك الليلة مع كتيبتني )م�ساة 

ومدرع���ة( م���ن قوات الع���دو وقد �سقط���ت يف تلك املواجه���ات الدامية 

اأعداد كبرية وخ�سائر مادية من كل الطرفني.

بداأت هذه املع���ارك عند ال�ساعة 10:20 ليل���ة 1364/11/24ه�.�ض. 

المقدمة
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-املوافقة لل�ساعة 22:20 يوم 1364/11/23ه�.�ض )12/�سباط/1986(. 

بالتوقي���ت الع�سك���ري- وارتقى 14 �سهي���ًدا من الف�سي���ل الأول يف تلك 

الليل���ة، �سبعة منهم ا�ست�سه���دوا عند بدء الهج���وم ويف الدقائق الع�سر 

الأوىل لل�ستباك.

بعد اإمتام ال�سرية الأوىل لعملها، انطلقت ال�سرّيتان الثانية والثالثة 

وتابعتا التقدم حتى ال�ساعات الأوىل من يوم 1364/11/24 ه�.�ض.

خ���لل هذه الف���رة -اأي 90 دقيقة- ا�ست�سه���د 4 �سباب اآخرين من 

عنا�سر الف�سيل الأول.

يف ه���ذا الوقت، و�سلت الأوام���ر من مركز قي���ادة الفرقة اإىل كتيبة 

حمزة، بالراجع اإىل مواقع الليلة املا�سية، وقد مّت تنفيذ هذا الأمر قبيل 

�سروق �سم�ض يوم 1364/11/24 ه�.�ض. ا�ست�سهد 3 من مقاتلي الف�سيل 

ا خلل الراجع اأو اأثناء نقل اجلرحى اإىل اخلطوط اخللفية. الأول اأي�سً

بع���د تلك الليلة، ويف عمليات اأخ���رى، ا�ست�سهد 4 �سباب اآخرين من 

ا من  عنا�س���ر الف�سي���ل الأول. بقي على قيد احلياة اأح���د ع�سر �سخ�سً

اأ�سل ت�سعة وع�سرين.

يف ه���ذا التحقيق، مّت اإجن���از املراحل التالية باللتف���ات اإىل اأهمية 

واأولوية م�سادر البحث:

- اإع���داد الإح�ساء والت�سكيل الع�سكري للف�سيل والقيام مبقابلت 

مع الرواة )ملدة �سنتني(.

مل يك���ن الو�سول اإىل املعلومات الأّولّية للعنا�س���ر ال�سعبّية املتطّوعة 

اأمرًا �سهًل. كانت ت�سفية الأمور وا�ستقدام عنا�سر التعبئة تتّم مّرة كّل 

ثلثة اأ�سهر؛ ف�سهولة انتقال الأفراد بني الوحدات )الف�سيل، ال�سرّية، 

الكتيبة، وحّتى الفرقة(؛ وتغرّي مّدة دورة اخلدمة من 45 يومًا اإىل ثلثة 
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اأ�سه���ر اإىل �سنة اأو اأكرث؛ وح�سر ت�سجيل اإح�ساءات عنا�سر التعبئة يف 

ت�سني���ف واأر�سيف الفرقة والكتيبة فح�سب، ولي����ض يف الأق�سام الأدنى 

منه���ا كال�سرّية والف�سيل، كل ذلك كان م���ن الأ�سباب والعوامل املعيقة 

لهكذا عمل.

م���ن هنا، ا�ستغ���رق اإجناز اجل���زء الأّول من العمل امله���ّم وال�سعب 

�سنت���ني -اأي تهيئة الإح�س���اء والت�سفيف الع�سك���ري للف�سيل الأّول-، 

جن���ز  ذلك بال�سب الكبري والدّق���ة اللزمة. وكما �ستلحظون، فاإّن 
ُ
واأ

الإح�ساء والرتي���ب )الت�سكيل( الع�سكري، ه���و اأ�سا�ُض تدوين ف�سول 

هذا الكتاب ورواياته. وعليه، فاإّن التنا�سب املو�سعي لكّل رواية )ف�سل( 

كان بنحو ُيظهر عدم التنا�سق �سريعًا مبجّرد تبديل ف�سل باآخر.

وفيما يلي جدول الت�سكيل الع�سكري للف�سيل:
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)B7(رامي الآربي جي

�1 ح�سني كل�ستان
)B7(رامي الآربي جي

�1 حم�سن كودرزي

)B7( امل�ساعد الأول

�2 حممد جواد ن�سريى بور
)B7( امل�ساعد الأول

�2 اأ�سغر علي حممد بوراهر

)B7( امل�ساعد الثان

�3 ح�سن ر�سى
)B7( امل�ساعد الثان

�3 اأحمد اأحمدي زاده

)B7( امل�ساعد الثالث

�4 عربعلى قابل
)B7( امل�ساعد الثالث

�4 اأ�سغر لك علي اأبادي

)BKCß( رامي ر�سا�ض متو�سط

�5 غلمر�سا نعمتى
)B7(رامي الآربي جي

�5 �سيعد بور كرمي

م�ساعد اول لرامي الر�سا�ض

�6 علي بى بى جانى
)B7( امل�ساعد الأول

�6 مهدي كبري زاده

امل�ساعد الثان لرامي الر�سا�ض

�7 حممد قم�سرى
)B7( امل�ساعد الثان

�7 م�سعود علي حممد بوراهر

امل�ساعد الثالث لرامي الر�سا�ض

�8 جميد جواديان
)B7( امل�ساعد الثالث

�8 اأكب مدنى

عن�سر التخريب)الهند�سة(

�9 ح�سن اعليى نيا
عن�سر التخريب)الهند�سة(

�9 حممد عليان نزادى

امل�سعف

�10 بهنام باقرى
عامل الإ�سارة)الت�سالت(

�10 اأمري عبا�ض رحيمى

البيد )الر�سول(

�11 حممد اأمني �سريازى
امل�سعف

�11 �سريو�ض مهدي بور

نقل اجلرحى/منقذ )م�ساعد م�سعف(

�12 علي رحيمى
القنا�ض

�12 �سهيل موليى

نقل اجلرحى/منقذ )م�ساعد م�سعف(

�13 مهدي ملكى
نقل اجلرحى/منقذ )م�ساعد م�سعف(

�13 ر�سا اأن�سارى

معاون م�سوؤول الف�سيل

�2 ح�سني فيا�ض
نقل اجلرحى/منقذ )م�ساعد م�سعف(

�14 حميد ر�سا رم�سانى

المجموعة الثانية
تشكيل الفصيل األول

المجموعة األوىل
م�سوؤول الف�سيل �1 حم�سن كل�ستان
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2- ن�سخ وت�سوي���ر وثائق وم�ستندات متعلقة بال�سه���داء، بالتعاون مع 

موؤ�س�س���ة ال�سهيد واجلرح���ى وامل�سّحني واجلرائ���د وال�سحف املعروفة، 

�َسِرِهْم. وكانت 
ُ
و�سوًل للمعلومات املدّونة على �سرائح ال�سهداء ومقابلة اأ

النتيجة:

· 1991 وثيقة خّطّية
· 328 �سورة فوتوغرافية

· 315 دقيقة ت�سجيل �سوتي لل�سهداء
3- ن�س���خ وت�سوير وثائق ع�سكري���ة ومقابلت مع قادة و�سباط، وقد 

رجعنا يف هذه املرحلة اإىل مراكز ومقرات ع�سكرية، ومن خلل تعاونهم 

معن���ا و�سعن���ا يف متناول فري���ق البحث م�ستن���دات م�سّنف���ة وموؤر�سفة 

لعمليات »والفجر8«. 

وكانت النتيجة:

1- 1422 ورقة وثائق وم�ستندات خطية

2- 59 �ساعة ت�سجيل �سوتي

3- 19 �سورة جوية

وكما تلحظون فاإّن العمل جرى على ثلث مراحل وثلثة م�ستويات 

متوازية. وجمم���وع املعطيات واملعلومات �س���درت و�ست�سدر يف جزاأين 

منف�سل���ني. اإع���ادة رواية ليل���ة العمليات هي العن���وان امل�سرك وامليزة 

اجلامع���ة للجزاأين، ول ت���زال ت�ستحق العم���ل عليها واإ�س���دار موؤلفات 

اأخرى عنها كي ل يبقى عند القارئ اأي غمو�ض واإبهام.

كمث���اٍل ب�سي���ط ووا�سح، لرنوَي م���ن جديد ما حدث ليل���ة العمليات 

)ليل���ة الهج���وم( ميكننا اأن ن�سّبه���ه ِب�َسْهم. ع���ادًة ما ي�س���ع القادة يف 

المقدمة



الفصيل األول24

غرفة العمليات على خريطة العمليات �سهًما )فل�ض( ي�سري اإىل نقطة 

انطلق الهجوم. و�سع ال�سه���م دليل على اقراب موعد الهجوم، راأ�ض 

ال�سه���م ي�سري اإىل م���كان انق�سا�ض املهاجمني عل���ى خط متا�ض العدو. 

امت���داد ال�سهم وامل�ستطي���ل خلفه ي�سّور وحدات الحتي���اط والعمليات 

والدعم )الر�سد وال�ستطلع والأمن والتخريب والت�سالت والتجهيز 

والإ�سع���اف احلربي والإع���لم واملدّرع���ات والدفاع اجل���وي واملدفعية 

اخلفيف���ة والثقيل���ة، وح���دات الهند�سة والدع���م اللوج�ست���ي واملقرات 

الرئي�سة والفرعية لقيادة العمليات..(.

وكما اإّن ال�سهم هو تركيٌب من �سكلي مثلث وم�ستطيل )               (، 

فاإّن املعلوم���ات واملعطيات الناجتة عن اإعادة رواي���ة ليلة العمليات هي 

كذلك على نوعني: ذكريات ووثائق.

 

فالق�س���م املرتب���ط مبقاتلي الف�سي���ل وال�سرّية والكتيب���ة من »رواية 

ليلة العمليات من جديد«، ه���و ذكريات ومذكرات، اأما الق�سم املرتبط 

بغرفة القيادة ومركز اإدارة العمليات فهو م�ستندات ووثائق. ولهذا كان 

التفكي���ك بني الق�سم���ني �سروريًّا ومطلوًبا لتق���دمي حتقيق جامع ومانع 

عن ليلة العمليات.

متث���ل رواية قائد الكتيبة الف�سل امل�سرك ب���ني هذين الق�سمني، اأو 

نقط���ة التح���ّول يف »رواية ليل���ة العمليات من جديد« يف ه���ذا التحقيق، 

فصيل

أركان الرسّية

أركان الكتيبة
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فهو خ���لل احلرب والعمليات يعم���ل مع مقر القي���ادة على احل�سابات 

الع�سكرية والكمية والعددي���ة ويف الوقت نف�سه يرافق �سراياه وف�سائله 

على جبهة القتال �سد العدو.

الكت���اب الذي ب���ني اأيديكم هو »اإعادة رواية ذكري���ات« ليلة عمليات 

)13 �سباط 1986 - جادة اأم الق�سر( واجلزء الثان منه �سي�سّم وثائق 

وم�ستندات ليلة العمليات نف�سها.

يقع هذا الكتاب يف ثلثة اأق�سام و�ستة ع�سر ف�سًل:

الق�س���م الأول ي�سم���ل 12 ف�س���ًل، يحك���ي اأح���وال واأق���وال عنا�س���ر 

الف�سي���ل الأول. ي���روي اأحد املقاتل���ني الباقني على قي���د احلياة يف كل 

ف�سي���ل ذكرياته ويتحدث عن �سهيد اأو �سهيدين من اأ�سدقائه املقّربني 

ويذكر كل ما كان يعرفه.

الق�س���م الثان ي�سّم ف�سلني، وهو على م�ستوى ال�سرية الأوىل حيث 

املذكرات اليومية ل�»عربعلي قابل« و»عبداهلل قابل« حول اأو�ساع واأحوال 

الف�سيل الأول والف�سيل الثالث من ال�سرية.

كذل���ك يقع الق�سم الثال���ث يف ف�سلني، وي�سمل رواي���ة قائد ال�سرية 

الثاني���ة وقائد الكتيبة، يو�سح هذا الق�س���م اأ�سلوب توجيه قوات الكتيبة 

وكيفية اأدائهم يف تلك الليلة.

يف نهاية كل ف�س���ل، ُو�سعت وثائق الف�سل؛ م�ستندات خطّية و�سور 

وتو�سيحات ت�ساعد القارئ عل���ى القراب اأكرث من الوقائع والأحداث 

وال�سخ�سيات املذكورة يف الف�سل ]مذكرات وكتابات ال�سهداء اأنف�سهم 

وو�ساياهم، ومقابلت بع�ض اأفراد اأ�سرهم[.

بع�ض هذه الوثائق وكونها عامة ُو�سعت يف ملحق اآخر الكتاب.

يف اخلت���ام نقول اإّن ذكريات ورواي���ات املقاتلني التعبوّيني قد �سّمت 
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اأف���كاًرا عميق���ة واأ�سلّي���ة بلغٍة ب�سيط���ة وكلمات عادية. ه���ذه الذكريات 

ا من  لي�س���ت تاريًخا جامًدا للأحداث الع�سكري���ة، ول اأ�ساطري وق�س�سً

خيال، ب���ل هي ن�سو�ض مفعمة باملعرفة الدينّي���ة، ومنارات علم وهدى 

للنا�ض، وجت�سيد لل�سعب العظيم واملثايل �ساحب الأهداف ال�سامية.

اأ. كاظمي
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الراوي: حم�صن كودرزي

: رامي اآر.بي.جي )B7(, قائد املجموعة الأوىل 
1

الت�صكيل

تاريخ ومكان املقابلة الأوىل: طهران, عام 1992م.

الفصل األّول*2

البستان

ا�ستلم���ْت والدت���ي بطاق���ة هوّيتي بعد �سن���وات من ولدت���ي. و�سّجل 

ماأمور نفو�ض مدينة اآراك تاري���خ ولدتي وتاريخ �سدورها واحًدا. ترك 

ه���ذا احلدث، الذي يبدو ب�سيًط���ا يف الظاهر، اأثًرا كبرًيا على جمريات 

حيات���ي كلها، بدًءا من الدرا�سة وو�س���وًل اإىل خدمة العلم وذهابي اإىل 

اجلبه���ة والعم���ل وال���زواج و... عندما اأ�س���األ اأمي كي���ف ح�سل هذا؟ 

جتيبني بب�ساطتها القروية: »يا بني! الذنب لي�ض ذنبي، قال يل املوظف 

اب�سمي هنا لتح�سلي على بطاقة هوية لبنك ففعلت«.

التحق���ُت للم���رة الأوىل باجلبه���ة يف العام 1982م. كن���ُت حينها يف 

الع�سري���ن من العم���ر، لكنني ا�سط���ررت للح�سول عل���ى موافقة اأهلي 

اخلّطية ب�سب���ب �سّني يف بطاقة الهوية والتي ل تتعّدى 17 عاًما. عندما 

اأخ���بُت اأمي بالق�سية وح�سلُت عل���ى ب�سمتها اأ�سفل ال�ستمارة، قالت 

1  - بمعنى الوظيفة والمهمة اأو ال�سفة الحربية في المعركة. )المحرر(

* الف�سلن الأول والثاني؛ ترجمة: الحاج علي مهدي.
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يل متجاهل���ة م�سكلت���ي: »لقد جه���د والدك كث���رًيا لت�س���بَّ وتكب، وقد 

اأر�سعت���ك حتى ا�ستّد عودك.. اأ�ساأل اهلل ح�سن العاقبة لك يا بني، واأن 

تعود �ساملًا«.

ماذا كان ع�ساي اأن اأقول لها بعد هذا الكلم؟

عندما كن���ت اأملأ ا�ستمارة بعثة التعبئة الطلبي���ة واجهُت �سوؤاًل ل 

اأزال اأذكره:

- ما هو هدفك من الذهاب اإىل اجلبهة؟

اأجبت:

- ر�سى اهلل.

ه���ذا ما اآمنت به حينذاك وما زلت اأوؤمن به. حقيقًة اإّنه لأمر �سعب 

امل�ساركة يف املعارك مع توّقع ال�سهادة اأو الأ�سر اأو مقارعة املوت، اإل اإذا 

 ومقّد�ض.
ٍ
كان الإن�سان يتمتع بعقيدة كهذه وله هدف �سام

يف �ست���اء عام 1983م خ�سع���ت للتدريبات الع�سكري���ة، و�ساركت يف 

ذل���ك الع���ام والعام ال���ذي يليه يف ث���لث عمليات كبرية م���ع فرقة »27 

حممد ر�سول اهلل«.

يف تلك الأعوام مل تكن الكتب والدفاتر والأقلم لتفارقني، وحملتها 

دائًما بني اأغرا�سي اخلا�سة. كنت اأدر�ض الأول والثان الثانوي متاأخًرا 

���ا، كنت اأدر����ض يف الدوام  ع���ن اأق���ران. عندما كنت يف طه���ران اأي�سً

امل�سائي واأعمل نهاًرا. 

متّكنت بف�سل مرافقتي الدائمة للأقلم والأوراق من تدوين ذكرياتي 

عن اجلبهة، لي�ض ب�سكل يومي طبًعا، بل مّرًة يف الأ�سبوع واأحياًنا مّرة يف 

ال�سهر، واأحياًنا اأخرى بعد انتهاء العمليات. وقد احتفظت بثلثة دفاتر 

لة.  من تلك املذكرات، مع اأّن مذّكرات عمليات »والفجر 8« لي�ست مف�سّ
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فيها 34 �سفحة من دفر ملحظات �سغري هي خل�سة ذكريات 6 اأ�سهر 

يف اجلبهة وعمليات »والفجر 8«، لكن كل �سطر وكل �سفحة منها، عبارة 

عن ذكريات يوم اأو اأ�سبوع من تلك الفرة الزمنّية. ولقد كتبت اعتماًدا 

ا: على تلك ال�سطور وعلى ذاكرتي اأي�سً

ع���ام 1985م. التحق���ت للمرة الرابع���ة باجلبهة تطّوًع���ا. كنت على 

معرف���ة م�سبق���ة بكتيبة حم���زة وقائده���ا »اأ�سد اهلل بازوك���ي«؛ اجلريح 

املبت���ور اليد؛ وتع���ود معرفتي به اإىل الع���ام 1982م حيث كنت اأخدم يف 

الكتيب���ة التي قادها خلل عمليات »والفجر التمهيدية«. وقد اعتدنا اأن 

نلعب الكرة الطائ���رة يف املع�سكر يف فرة ما قبل العمليات التي اأ�سيب 

بها. كنت يف العام 1984م رامي )اآر بي جي( يف كتيبته.

ه���ذه التجربة قادتني اإىل كتيبة حم���زة جمدًدا. يف تلك الفرة، اأي 

يف �سه���ر اآب/اأيلول من الع���ام 1985م، كانت كتائب الفرقة م�ستقرة يف 

. عندم���ا و�سلت �سباًحا اإىل �ساح���ة املع�سكر راأيت 
1
مع�سك���ر »كوزران«

»بازوكي« الذي �سّمني اإىل �سدره وقّبلني وقال:

- ليت���ك اأ�سرعت يف املجيء. كنت اأري���د اأن اأر�سلك اإىل احلج... مَل 

مل تاأِت قبل هذا الوقت.

- اأن���ت اأكرث مني ا�ستحقاًقا لهذا، فقد ق�سي���ت كل تلك الأعوام يف 

اجلبهة.

- ل، لقد طلبوا اأن يكون ال�سخ�ض تعبويًّا. كنت اأريد اأن اأر�سلك اأنت 

م���ن هذه الكتيبة. فمن هو اأكرث قدًما من���ك؟ اأنت ت�ستحق الذهاب اإىل 

احلج.

ذات م���رة اأهدى قائد الكتيبة لعنا�سره القدامى كتاب نهج البلغة 

1  - يقع مع�سكر كوزران غرب البلد بين مدينتي كرمان�ساه واإ�سلم اآباد.
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ا. تقديًرا جلهودهم، وحذاًء ريا�سيًّا، وح�سلت على ن�سيبي منهما اأي�سً

غالًبا ما خدمت يف ف�سي���ل الإخل�ض من ال�سرية الأوىل، املعروف 

بالف�سي���ل الأول. وكنت اأعرف م���ن عنا�سره: حم�سن كل�ستان، حممد 

ا اأو اثنني اآخرين.  اأمني �سريازي، اأ�سغر اأهري و�سابًّ

عّينن���ي قائ���ده »حم�سن كل�ست���ان«، رامي اآر.بي.ج���ي يف املجموعة 

الأوىل لعلمه بخبتي، فاأن تكون »رامي اآر. بي. جي« يف املجموعة الأوىل 

م���ن الف�سيل الأول يف ال�سرّي���ة الأوىل، يعني اأن تكون يف مقّدمة طابور 

الكتيب���ة. كانت هذه الفر�سة مهّمة بالن�سب���ة اإيل -اأنا الذي �ساركت يف 

اإح���دى العمليات كم�ساعد »رامي اآر بي ج���ي« ورميت يف ثلث عمليات 

اأخ���رى ما يقارب الأربعني قذيفة �ساروخّية. فاإن ح�سل مكروه، ل قّدر 

اهلل، مل�س���وؤول الف�سيل ومعاونه، �ستقع م�سوؤولية العنا�سر على م�سوؤويَل 

املجموعتني يف الف�سيل، وكنت اأنا اأحدهما.

ذهبت ذات يوم برفقة »اأ�سغر اهري« اإىل مركز اخلدمات ال�سحية 

التابع للفرقة لرميم اأ�سناننا. تطّلب الو�سول اإىل �سفح اجلبل والذهاب 

اإىل املرك���ز والع���ودة منه ن�سف نهار. وذات م���رة ق�سدنا كتيبة كميل، 

وكان قائده���ا احلاج حمم���ود اأميني يعرفني. �سّلم���ت عليه و�ساألته عن 

اأحوال���ه، فبادلني ال�سلم والتحية. وملا كان احلاج م�سغوًل بالعمل على 

مّد �سبكة اأنابيب مل�س���ادر املياه كغريه من عنا�سر الكتيبة، قال عندما 

راآن: »كيف حال عن�سرنا التعبوي ال�سمكري؟«.

ا اإىل جانب درا�ستي. كان احلاج يعلم باأنني عملت يف طهران �سمكرًيّ

وقد �ساعدته يف هذا الأمر.

 كانت كتيبتنا قد ع���ادت لتّوها من مهّمة دفاعية يف منطقة مهران، 

وق���د اأنه���ى عنا�سرها خدمته���م، فم���ّرت يف مرحلة ا�سراح���ة واإعادة 

ا. امتدت  هيكلة. مل يكن يوجد الكثري من العنا�سر يف كتيبة »كميل« اأي�سً
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فرة ال�سراحة ل�سهر من الزمن، وتزامن ذلك مع اأيام العزاء يف �سهر 

حمرم الذي ي�سادف يوم مولدي يف الثامن منه.

قّلما كان يعرف اأحدن���ا تاريخ ميلد الآخر، اإل اأنني كنت اأذكر يوم 

ا تارة اأخ���رى، لتزامنه مع اأي���ام عا�سوراء  مول���دي ممازًحا ت���ارًة وجاًدّ

بالتاريخ الهجري القمري: 

- عليك���م باللط���م جيًدا الليلة، فق���د ُولدت يف مثل ه���ذا اليوم قبل 

ع�سرين �سنة.

 كانت والدتي قد نذرت اأن ت�ستقبل مواكب اللطم والعزاء بال�سراب 

يف كّل ع���ام، وكن���ت دائًما اإىل جانبها. وعلى عك����ض تاريخ امليلد، فاإّن 

م���ا داأبنا على حفظه يف الذاكرة جيًدا وعملن���ا على ا�ستح�ساره مراًرا 

وتك���راًرا ه���و تاريخ ا�ست�سه���اد الرف���اق و�سريتهم حتى ل ي�سب���ح الثاأر 

لدمائهم قربة اإىل اهلل طّي الن�سيان.

يف اأ�سبوع احلرب من ذلك العام، اأجرى ق�سم الإعلم للفرقة �سباًقا 

امتد من م�ستهل طريق باخران )كرمان�ساه( املعّبدة و�سوًل اإىل نقطة 

احلرا�س���ة يف املع�سكر، اأي خم�سة كيلومرات من الطريق الرملية، وقد 

�سارك���ت في���ه ومل اأفز، اإل اأنه �س���ّكل فر�سة جي���دة يل لختبار قدراتي 

اجل�سدية بعد اجلرح الذي اأ�سابني يف فخذي خلل عملّيات بدر.

كان �سعي���د بور كرمي م�ساعدي يف رماي���ة الآر.بي.جي، �سابًّا ماهًرا 

ومفعًم���ا باحليوي���ة والن�ساط، ل يتج���اوز عمره ال�ستة ع�س���ر اأو ال�سبعة 

ع�س���ر عاًم���ا، وهو الولد البكر لأهله. كان نحيًف���ا ذا وجه طويل وعينني 

�سوداوي���ن يعلوهما حاجبان كّثان ومعقودان، وبالكاد ظهر �سعر حليته، 

ويف ذل���ك الطق����ض اجلبلي البارد، مل تف���ارق القّبع���ة ال�سوفية راأ�سه. 

عندما ا�ستف�سرت عن تاريخ ح�سوره يف اجلبهة قال:

- ق�سي���ت �ست���ة اأ�سه���ر تقريًب���ا يف كرد�ستان؛ �ست���اء وربيع 1985م، 
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والتحقت بكتيبة حمزة يف اأول ال�سيف.

قبل اأن نغادر مع�سكر »كوزران« اقرحت اأن نذهب ل�سيد الطيور، 

فرافقني حم�سن كل�ستان واأ�سغر اأهري و�سعيد بور كرمي. ُجلنا حول 

بالر�سا�ض، فذبحته كي  اإ�سابة طري  اأمتكن من  اأن  القمة لفرة قبل 

ل يتعذب. 

ولكّن م�سكلتنا الأ�سا�سية بداأت بعد عودتنا، فبور كرمي الذي اأراد اأن 

ي�سوي الطري على النار اأ�سهب ب�سرد ذكرياته عن ب�ستان جّده وال�سمك 

امل�س���وي والدجاج املح�سو بحي���ث �سال لعابنا. اق���رح اأحدهم اأن نقلي 

الطري بالزيت. كان لكل واحد يف خيمة الف�سيل راأي خمتلف. ولكن ثمة 

�سخ�ض واحد عار�ض راأي اجلميع؛ اأ�سغر اأهري. كنا ن�سفه بفيل�سوف 

الف�سي���ل لكرثة مطالعته الكتب وو�سعه نظارة �سميكة. قال اإّنه ل يجوز 

اأكل الطري���دة التي ا�سطيدت بهدف الت�سلي���ة، اأو اإنه مكروه يف اأح�سن 

الأحوال ول ينبغي على املجاهد يف �سبيل اهلل اأن ياأكل من حلم ال�سيد، 

ب���ل عليه اأن ين�ّسق مع املوظف احلكوم���ي اأو حار�ض الغابة اأو على الأقل 

مع قائده قبل اأن يقدم على ال�سيد واإطلق النار. كان هذا راأًيا اآخر.

مل يكن الأ�سبوع الأخري من �سهر اأيلول قد انق�سى بعد، حني غادرنا 

مع�سك���ر »كوزران« وا�ستقررن���ا يف »دوكوهه« يف مبنى كتيبة حمزة. بعد 

اأي���ام، ح�س���ل تغيري ج���ذري يف الكتيب���ة. غادرها »اأ�س���د اهلل بازوكي« 

ا، والتحق بع�ض  وحّل مكان���ه احلاج اأميني؛ كما ُحّلت كتيبة كمي���ل اأي�سً

عنا�سرها بكتيب���ة حمزة بقيادة احلاج اأمين���ي، والتحق البع�ض الآخر 

بكتائب اأخرى، واأنهى اآخرون خدمتهم. 

مل يح�س���ل اأي تغيري عل���ى م�ستوى طاقم الكتيب���ة بعد قدوم احلاج 

اأمين���ي وبق���ي حم�سن كل�ستان قائ���د الف�سيل الأول. ذات ي���وم، اأبلغنا 

قائ���د الكتيبة اجلديد اأثناء البنامج ال�سباحي، اأّن من اأراد البقاء يف 



35 الفصل األول: البستان

الكتيب���ة عليه اأن ميّدد ف���رة ماأموريته ليمكث ثلثة اأ�سهر كاملة. حيث 

من املقرر اأن تتّم اإعادة الهيكلة ليبداأ بعد ذلك التدريب الع�سكري.

من بني العنا�سر اجل���دد الذين التحقوا بالف�سيل الأول يف اأوا�سط 

ت�سري���ن الأول، �س���اب طويل القام���ة، مفعم بالن�س���اط واحليوية يدعى 

اأك���ب مدن، م���ا اإن نطق باأول كلمة حتى علمت م���ن لكنته اأّنه من اأهل 

اإح���دى قرى »حملت« ُتعرف ب�»ت�سه���ل رز«، وكان يقطن يف حي »نظام 

اآباد« يف طه���ران. مل تكن امل�سافة بني م�سقط راأ�سي »�سربند« وهي من 

�سواح���ي مدينة اأراك، وقري���ة »ت�سهل رز« تتج���اوز الأربعني كيلومًرا، 

لكّننا، تخّطين���ا هذه امل�سافة واأ�سبحنا �سديق���ني حميمني. كان اأ�سغر 

يف ال�سابعة ع�سرة من العمر، ويتابع حت�سيله املدر�سي يف ال�سنة الثالثة 

اقت�ساد. �ساألته عن �سوابق عمره يف اجلبهة فاأجابني:

- لق���د خدم���ت مرة يف الربي���ع وال�سي���ف يف كرد�ست���ان وهذه هي 

جتربتي الثانية.

كان ل�سعي���د بور كرمي واأكب مدن ال�سرية ذاتها يف اجلبهة، وكانت 

مهّم���ة كل منهما م�ساعد »رام���ي اآر.بي. جي.« لكن بع���د فرة وجيزة، 

اأي يف �سه���ر ت�سرين الثان عندما ذهبت اإىل مع�سكر »�سفينة النجاة«، 

اأ�سب���ح �سعي���د رام���ي اآر.بي.ج���ي. يف املجموع���ة الثاني���ة واأكب مدن 

م�ساع���ده. غ���ادرْت كتيبة كميل ثكنة »دوكوه���ه« يف الأ�سبوع الأخري من 

�سه���ر ت�سري���ن الأول متجهًة نح���و مع�سكر »�سفينة النج���اة« الواقع على 

م�ساف���ة ع�سري���ن اأو ثلثني كيلوم���ًرا �سمال �سرق الثكن���ة بالقرب من 

بحرية �سد )دز( حيث ا�ستقر اجلميع. 

كان���ت اخليام قد ن�سبت يف �سفٍّ واح���د، بع�سها اإىل جانب بع�ض، 

بحي���ث ُتفت���ح اأبوابه���ا اإىل ال�س���رق وتط���ل على البح���رية. اأم���ا جهتها 

اخللفي���ة فكانت منطقة حرجية متتّد على م�سافة عدة هكتارات، مليئة 
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ب�سجريات املناطق احلارة التي تتميز باأوراقها الإبرية وي�سل ارتفاعها 

اإىل ثلثة اأمتار. على م�سافة اأبعد من هذه الأحراج، ميتد واد ومنحدر 

عمي���ق اإىل جانب �سهل مرتف���ع اأن�سئ فيه مهبط للطائ���رات املروحية؛ 

دائ���رة اإ�سمنتي���ة كبرية يتو�ّسطها ح���رف H اأ�سفر الل���ون، وقد امتدت 

جادة �سيقة منه حتى املن�ساأة الأ�سا�سية ل�سد دز. 

م���ع ب���دء التدري���ب يف املع�سكر اجلدي���د، �سيطر النظ���ام والرتيب 

ب�سكل اأكب عل���ى اأعمال الف�سيل. اأخذُت على عاتقي تاأمني املاء املغلي 

لإع���داد ال�ساي جلمي���ع العنا�سر. كن���ت اأملأ الإبري���ق الكبري اخلا�ض 

بالف�سيل ثلث مرات يف اليوم واأ�سعه على موقد احلطب خلف اخليام 

يف احل���رج. لقد �سنعت املوقد بنف�سي م�ستذك���ًرا اأيام الطفولة واملوقد 

الذي لطاملا ا�ستخَدَمْتُه والدتي بينما كنت اأنا اأجمع لها احلطب.

احتجنا لإبريقني من املاء املغلي عند الفطور، ففي ال�سباح يحت�سي 

كل �سخ����ض ما ل يقل عن كوبني من ال�ساي، وكل اإبريق يت�سع ل�سبعة اأو 

ثمانية لي���رات من املاء. عند الظهرية وامل�س���اء اكتفينا باإبريق واحد. 

وق���د تطلب���ت برودة م���اء »دز« يف ف�س���ل اخلريف منا جه���ًدا م�ساعًفا 

وكمية اأكب من احلطب ليغلي. 

متّي���زُت بطريقت���ي اخلا�س���ة يف حت�سري ال�س���اي؛ وعلم���ت اأّن ورقه 

ر ببطء يف اإبريق الزجاج،  يعطي اللون والطعم الرائع���ني عندما ُيح�سّ

فيم���ا يختلف الأمر يف الإبريق املعدن، ف���اإذا و�سعنا ال�ساي اأثناء غلي 

ا ولذًعا. لذا كنت اأرفع الإبريق عن النار واأ�سعه  املاء، ي�سبح طعمه مًرّ

جانًب���ا حتى يهداأ غليانه، ثم اأ�سيف اأوراق ال�ساي املغ�ّسلة باملاء البارد، 

ول اأ�سعه ثانية عل���ى النار، بل اأتركه اإىل جانب املوقد ليختمر وي�سبح 

طعم���ه األّذ، واأحر�ض عل���ى اأن ل يُبد ويفقد طعمه لعلم���ي باأّن الإبريق 

املعدن )الألومينيوم( يخ�سر احل���رارة ويبد بنحو اأ�سرع من الإبريق 
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امل�سنوع من الزجاج )اأو اخلزف(. 

ذات ي���وم، وبينما كنا ننتقل من قاعدة دوكوهه اإىل مع�سكر »�سفينة 

النجاة«، انقلب �سندوق املواد التموينية التابع للف�سيل راأ�ًسا على عقب 

فاختلط���ت اأوراق ال�س���اي التي بداخل���ه مع حبيبات م�سح���وق الغ�سيل. 

حفاًظ���ا على اأم���وال اجلبهة، اأخ���ذ كل اثنني من ال�سب���اب كا�سة مليئة 

م���ن هذا اخللي���ط وجل�سا حول اخليم���ة يف�سلن احلبيب���ات ال�سوداء 

ع���ن احلبيبات البي�ساء. مل تتاأثر احلبيب���ات البي�ساء مبا ح�سل، فهي 

بالنهاي���ة لغ�سل الثياب، لكن بدا لنا حجم الكارثة عندما �سربنا ال�ساي 

بنكه���ة م�سحوق الغ�سيل، حتى قال اأحد ال�سباب: »عندما ن�سرب ال�ساي 

تخرج الفقاقيع من اأفواهنا«.

يف الي���وم نف�سه �سنحت يل الفر�سة لأ�ستح�سر، مع م�ساعدي اأ�سغر 

اأهري خارج اخليمة، ذكريات عملّيات بدر. يف تلك العملّيات، اجتمعت 

اأن���ا واأ�سغر وحم�سن كل�ستان يف الف�سيل نف�سه، اأي ف�سيل الإخل�ض. 

م���ا لب���ث اأن ان�سّم اإلين���ا �سعيد بور ك���رمي واأكب م���دن. كان ال�سباب 

مت�سوقني ل�سماع جتارب الزملء وذكرياتهم القّيمة.

�ساأل بور كرمي:

- هل حًقا اقربتم من دجلة يا اأخ كودرزي؟

: اأجبته بتاأنٍّ

- بالتاأكيد. وبقينا هناك حتى الظهرية حني جاءنا الأمر بالن�سحاب 

فان�سحبنا. ولو مل نن�سحب لكان العدو �سّقنا من جانبنا.

�ساأل مدن:

- يقول���ون اإّن الن�سحاب �سعب ج���ًدا. وكاأّنك حتمل عبًئا ثقيًل على 

كاهلك. هل هذا �سحيح؟
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- قبل اأن اأخطو اخلطوة الأوىل على طريق الن�سحاب �ساألت اأ�سغر: 

ما هذا الغبار والعا�سفة يف مقابلنا؟

نّظ���ف اأ�سغ���ر نظارت���ه ال�سميكة ب���بودة اأع�ساب، ث���م األقى نظرًة 

هناك وقال: دبابات.

عندما �سمعت ب���اأّن الدبابات قادمة وقد اأمرن���ا القائد بالن�سحاب 

���ا، �سرعت بالرك����ض اإىل اخلل���ف مبا�سرة. بعدم���ا رك�ست قليًل  اأي�سً

�سيطر علّي عط�ض �سديد حملن���ي على التوقف لدى روؤيتي ج�سد �سهيد 

ت���ه وخ�س�سته���ا، فوجدتها ثقيلة  يف القن���اة. اأخ���ذت مطرة امل���اء خا�سّ

ومليئ���ة باملاء وكاأّنه مل ي�سرب منه���ا �سربة واحدة. لقد اأثلج املاء البارد 

حنجرت���ي ولكن���ه مل يق�ِض على عط�سي. كان له���ذا العط�ض �سبب اآخر، 

فتل���ك العا�سفة خلفنا ل تزال كالإع�س���ار؛ ع�سرات الدبابات والآليات 

امل�سّفح���ة تلحقن���ا وتكّبدنا اخل�سائ���ر. حتى اإّن الذخ���رية كانت على 

و�س���ك النف���اد من ال�سب���اب. ا�ستمررنا بالن�سحاب م���ن الظهرية حتى 

املغرب وابتعدنا عن دجلة.. نعم للن�سحاب طعم مرير ولذع ل يعرفه 

اإل من �سبق اأن تذّوقه.

ا�ستف�سر بور كرمي: »وهل اأ�سبتم اأي دبابة لدى ان�سحابكم؟«.

- كان معنا يف ف�سيل الإخل�ض رامي ر�سا�ض ماهر ده�سته الدبابة 

لدى اقرابها من القناة وعبت من فوقه. اقربت الدبابات مّنا كثرًيا 

بحيث مل يعد ينفع معها ا�ستعمال قذائف الآر.بي.جي، واأ�سا�ًسا مل نكن 

نفكر حينها اإل يف الهروب. اأراد العراقيون حما�سرتنا ثم اأ�سرنا، وجّل 

ما اأمكننا فعله هو الرك�ض.

�ساألني مدن: »وهل راأيتم العراقيني؟«.

- اأثن���اء الن�سح���اب راأي���ت الأ�سَر ب���اأّم عيني. مل يك���ن يف�سلنا عن 
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العراقيني غري 50 مًرا. وكنُت قد احتميُت م�ستلقًيا يف منخف�ض �سغري، 

فتوّقعت اأن يْدهمني اأحدهم يف اأي حلظة فيقتلني اأو ياأ�سرن. اأخرجت 

كل ما كان يف جيب���ي: عملة ورقية من فئة ال�100 تومان، �سورة للإمام 

اخلمين���ي، ق�سا�س���ات من ال���ورق الأبي����ض اأو املكتوب علي���ه، بطاقتي 

احلربي���ة و...ود�س�ستها كّلها حتت الراب، لكّنن���ي، متكنت يف النهاية 

من النجاة بحياتي.

�س���األ بور كرمي ثانية: ماذا كان يفع���ل ال�سيد حم�سن كل�ستان؟ هل 

ا؟ كان م�سوؤول الف�سيل اآنذاك اأي�سً

- كان ال�سي���د حم�س���ن يف عملي���ات بدر مع���اون م�س���وؤول الف�سيل، 

لكّن���ه برع يف توجيه ال�سب���اب. مل يغم�ض له جفن مل���دة 30 �ساعة. منذ 

ب���دء العمليات حت���ى اآخر حلظة م���ن الن�سحاب مل ي���ذق طعم الراحة 

ول���و للحظة. اأثناء الراجع كان يتوّقف كل ع���دة اأمتار وي�سدر الأوامر 

بح�س���ب و�سعية العدو. اأذكر جيًدا كي���ف كان يرفع راأ�سه ويظّلل عينيه 

بيدي���ه اّتقاًء لأ�سعة ال�سم�ض، كي يتمكن م���ن روؤية العدو جيًدا، واأحياًنا 

مي�س���ح الع���رق عن جبينه بكوفيت���ه، من دون اأن يغيب ع���ن وجهه مدى 

قلقه على �سلمة ال�سباب.

�س���األ مدن: »�سيد حم�سن! اأمل تنل ن�سيبك من كّل ذلك الر�سا�ض 

وال�سظايا؟«.

- بل���ى، اأ�سب���ُت قبيل الغ���روب وقد �سارف الن�سح���اب على نهايته، 

ف�سحبن���ي ال�سب���اب اإىل م���كان اآم���ن خلف ال�سوات���ر الرابية. ل���و اأنني 

�سرت، 
ُ
جرحت قبل ذلك بن�سف �ساعة ملا كنت معكم الآن، ولكنُت اإما اأ

حلقت بالدار الآخرة بر�سا�سة خل�ض عراقية.
ُ
اأو اأ

ا�ستو�سح بور كرمي: »كيف ُجرحَت؟«.
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- كن���ت اأنكفئ للوراء عندما طالني ر�سق من الر�سا�ض من اخللف 

وا�ستق���ر يف فخذي من اأعله اإىل اأ�سفل���ه. رغم اأّن جرحي نزف كثرًيا، 

لك���ن مل ُي�سب ال�سري���ان والع�سب يف قدمي ب���اأذى. اأم�سيت فرة من 

الراحة طيلة ربيع و�سيف عام 1985م، وها اأنا الآن معكم.

اأثن���اء التدري���ب عل���ى العملي���ات البحرية وعن���د ركوبنا ال���زوارق، 

كان يج���ب علينا ارتداء �س���رة النجاة، وقد توافر لدين���ا نوعان منها: 

����ض للمدّربني، والثان وطن���ي يرتديه املتدربون  الأول اأجنب���ي وخم�سّ

والكتائب، وهو عب���ارة عن ثوب من طبقتني من القما�ض الذي ي�ستعمل 

ع���ادة يف �سناعة املعاط���ف الواقية من املطر، بينهم���ا قطع من الفّلني 

امل�سغوط. النوع الأجنبي يغلق بوا�سطة �سّحاب بينما النوع الوطني يغلق 

ع���ب ربطه باإحكام عل���ى اجل�سد بوا�سطة ثلث���ة اأ�سرطة من القما�ض. 

ر الأجنبية ال�سن���ع اأن حتمل ج�سًما فوق املاء ي�سل وزنه  ت�ستطي���ع ال�سُّ

اإىل 150 كلغ، ولكن النوع الإيران كان باإمكانه حمل 100 )كيلوغراًما( 

من الوزن لف���رة حمدودة، اإذ اإّن الفّلني كان ميت�ض املياه خلل �ساعة 

اأو �ساعت���ني فتنعدم مع ذلك اإمكانّي���ة عوم اجل�سم. وقد نّبهنا املدربون 

اإىل اأّنه يف حال وقع اأحدنا يف املاء وهو يعلم اأنه �سوف يبقى ل�ساعة من 

الزم���ن على الأقل، علي���ه اأن يتخّل�ض اأوًل من العتاد ثم من ال�سلح كي 

ل يغرق، ويتمّكن من العوم.

ا. تعّلم  ا بقيادة الزورق اأي�سً كان �سعيد بور كرمي �سباًحا ماهًرا وملمًّ

ه���ذه الأمور يف اأوائل �سبابه عندما كان يذه���ب يف ال�سيف اإىل ب�ستان 

ج���ده يف »بابل�سر« بل���دة والَديه. اإ�سافة اإىل ذل���ك، كان حلًقا ماهًرا، 

وق���د �س���ّذب ذات مرة �سعر راأ�س���ي وحليتي بامل�س���ط واملق�ض. اأخبن 

عندم���ا �ساألته عن كيفي���ة تعلمه لهذه املهنة فاأج���اب: »عمل اأبي حلًقا 

ا ب���ه، وكان دوًما يق�ّض �سعري  ل�سن���وات، وامتلك �سال���ون حلقة خا�سًّ
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ب�سكل دائري على جبهتي لأن اأمي حتبه هكذا«.

يف ب���ادئ الأم���ر، مل يع���رف مهنت���ه اأحٌد �س���وى القليل م���ن عنا�سر 

الف�سي���ل، فلم يكن يق�سده الكثريون لق�ض ال�سعر، لكن يف ما بعد ذاع 

�سيته حتى اأ�سبح اجلميع يعرفه باحلّلق.

كان���ت امل�سافة الت���ي تف�سل بني مع�سك���ر »�سفينة النج���اة« وقاعدة 

»دوكوهه« ل تتع���ّدى ثلثة اأرباع ال�ساعة بال�سي���ارة، فكان قادة الفرقة 

الكبار ياأت���ون اأحياًنا لتفّقد مع�سكرنا: نائب قائ���د الفرقة، ال�سيد ر�سا 

د�ستف���اره وبازوكي. وج���اء ذات م���رة ال�سيخ بروازي م���ن قبل الوحدة 

���ا، كان عامل دين  يف الفرق���ة اإىل املع�سكر اأي�سً
 1

العقائدية-ال�سيا�سي���ة

���ا، ويرافق ق���وات الهجوم يف لي���ايل العمليات.  ���ا اأي�سً وجماه���ًدا تعبويًّ

التقيت به للمرة الأوىل يف مع�سكر قلجه قبيل عمليات »والفجر4« عام 

1983م. ويف ليلة الهجوم كان موجوًدا على مرتفع 1904 )كان مانكا( 

يف طاب���ور الكتيب���ة؛ �ساأنه �س���اأن جمي���ع التعبويني. وقد �سه���د بطولت 

و�سه���ادة »مهدي خندان«، قائد لواء عمار. بع���د �سهادة »خندان« لّقبه 

احل���اج همت باأ�سد اجلبال، وقد روى ال�سيخ لعنا�سر الفرقة املجتمعني 

يف ح�سيني���ة دوكوهه تفا�سي���ل �سهادته، واأخبنا اأّن ج�سده ل يزال فوق 

مرتفع 1904 على الأ�سلك ال�سائكة و�سط حقل الألغام.

يف ذل���ك الي���وم كان ال�سي���خ »ب���روازي« يتكل���م يف جم���ع املتدرب���ني 

يف مع�سك���ر »�سفين���ة النج���اة« ب�سغف وحما�س���ة، حتى غم���رن ال�سوق 

واحلما�س���ة ل�سماع ذكريات احلرب عن ل�س���ان ال�سباقني اإىل اجلبهات 

ا من حني لآخر �سمن  ا. كان ال�سيخ يورد اأي�سً كاأولئ���ك الأ�سغر مّني �سنًّ

ا م���ن ذكرياته عن اجلبهة وي�سفي غليلنا. يف ذلك اليوم،  حديثه، بع�سً

م�سابهة للوحدة الثقافية، مهّمتها التبليغ الثقافي وتعزيز الوعي ال�سيا�سي وتقوية البناء 
 

-1
العقائدي واليماني لدى المقاتلين. )المحرر(.
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ارتف���ع �س���وت �سف���ارات الإنذار م���ن الرادي���و ليقاطع كلم���ه، وبداأت 

م�س���ادات الط���ريان ترعد ومتطر ال�سم���اء بنريانها، لك���ّن ال�سباب مل 

يحّركوا �ساكًنا، واأحّلوا عليه ليكمل كلمه.

ذهب���ت يف اأحد الأيام لأجم���ع احلطب لإ�سعال املوقد، فعلقت قدمي 

بالأ�س���لك ال�سائك���ة ومت���زق البنط���ال واجلل���د واللح���م. متّكنت من 

���رت املياه املغلية  ال�سيط���رة على النزي���ف ب�سرعة ووا�سلت عملي وح�سّ

م���ن دون اأن اأدع اأح���ًدا يعل���م ما ح�س���ل، لكن الأمر مل ينت���ه هنا، فقد 

الته���ب جرحي بعد يومني وتورمت قدمي حتى اأ�سبحت بحجم �سندوق 

كبيت! ومل اأعد اأمتك���ن من انتعال احلذاء الع�سكري، ف�سرت اأجتّنب 

النزول يف املاء. بعد م�سي اأ�سبوع، متّكنت من الرك�ض ب�سكل طبيعي.

كان���ت اخليام يف املع�سك���ر جمّه���زة بالطاقة الكهربائي���ة، ما مّكن 

ال�سب���اب ليًل م���ن الدر�ض جمتمعني حت���ت �سوء امل�سب���اح الكهربائي 

املوؤن�ض. واظ���ب حم�سن عليان جنادي و�سعيد ب���ور كرمي على الدرا�سة 

مًع���ا. اأما اأنا فل���م اأكن اأرغب بذل���ك ب�سبب ع���دم التنا�سب بني عمري 

واملرحل���ة الدرا�سية التي كنت فيه���ا، ولو اأّنني كنت قد تابعت كاأقران، 

ل���كان من املفر�ض اأن اأكون يف ال�سن���ة الأخرية من درا�ستي اجلامعية. 

لك���ن روؤي���ة �سغفهم بالدرا�س���ة وحبهم له���ا، دفعتني روي���ًدا رويًدا نحو 

الدر�ض والبح���ث والكتاب والمتحان���ات. رح���ت اأروي لأولئك ال�سباب 

مذكراتي عن احلرب، واأتعّلم منهم حب الدر�ض وطلب العلم.

ذات مرة، وكعادتنا، كّنا عائدين يف القوارب منهكني من التدريبات 

البمائّي���ة. قال القائد: »اطمئنوا يا �سباب، ل���ن تعودوا اليوم اإىل املاء 

ثاني���ة ولن تتلّقوا اأي تدري���ب مائي اآخر...«. مل يك���د ينهي جملته حتى 

األق���ى م�سع���ف الف�سيل الأول فج���اأًة بنف�سه يف امل���اء يف اإ�سارة منه اإىل 

اأننا ل نزال جاهزين للمزيد من التدريب. تعالت �سحكات ال�سباب من 
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فعلته هذه، واأح�ّض اجلميع باأّن التعب قد زال عنهم.

بقين���ا يف مع�سكر �سفينة النجاة مدة اأ�سبوع���ني، ثم ح�سل اجلميع 

على اإجازة )ماأذونية(، فاأم�سينا اأ�سبوًعا اأو ع�سرة اأيام من ال�سراحة 

يف طهران ق�سيناها يف زيارة الأهل والأ�سدقاء.

مبنا�سب���ة اأ�سب���وع التعبئ���ة، يف ت�سرين الثان من ذل���ك العام، اأقام 

ا ثقافيًّا-ع�سكريًّا، وق���د عّرجنا عليه  ق�س���م الإعلم يف الفرق���ة معر�سً

ا. اأ�سب���ح الف�سيل الأول يعّج بال�سباب اليافعني املفعمني باحليوية  اأي�سً

والن�س���اط والف�سول، الذين التحقوا للمرة الأوىل باجلبهة، اأو تقّرر اأن 

ي�ساركوا للمرة الأوىل يف عمليات كبرية. 

يف ظه���رية يوم من الأيام، ان�سغل حم�س���ن كل�ستان كعادته برتيب 

املائ���دة، وكان ق���د و�س���ع طنج���رة الأرز واليخنة وامللع���ق وال�سحون 

بع�سه���ا اإىل جانب بع�ض. قبل ذلك بف���رة، حينما كّنا مًعا يف ح�سينية 

احلاج »همت« يف ثكنة »دوكوهه« ملحت يف يده �سبحة خ�سبية بنية اللون 

ُحف���رت على حباتها خطوط رفيعة. ا�ستحييت حينها اأن اأ�ساأله من اأين 

ا�سريتها وكم هو �سعرها، ولكن هنا مل اأعد اأحتمل ال�سكوت، فتخطيت 

حاجز اخلجل و�ساألته: »من اأين ا�سريت هذه ال�سبحة؟«. 

عندما �ساهد اإعجابي بها اأعطانيها وقال: »هي طوع اليد«. 

اأّيدت كلمه وا�ستف�سرت: »من اأين ا�سريتها وبكم؟«.

نظر اإيل نظرة ذات معنى وقال: »ومِل تريد اأن ت�سري �سبحة، األي�ض 

مع���ك واحدة الآن؟«. فهمت م���ا يق�سده ولكن متاأخ���ًرا. ليتني انتبهت 

قبل اأن اأ�ساأله اأنه قد يعطيني اإياها ول ي�سرّدها. فقد اأبى بعد ذلك اأن 

ياأخذها مهما حاولُت اأن اأرجعها وقال:

- يكفين���ي اأن تذكرن ولو ملرة واحدة اأثناء ذكرك هلل. كانت �سبحة 
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�سنعت حباتها من اخل�سب املعّطر. وقد احتفظُت بها ل�سنوات.

���ا، مل نبَق لوقت طوي���ل يف »دو كوه���ه«. من املزايا   ه���ذه امل���رة اأي�سً

اجلي���دة للجبهة واحلرب اأّل يتعّلق قلب الإن�سان باأي مكان. كّنا جائلني 

خمّف���ني ننتظر نداء الرحيل من هذا املخّيم اإىل تلك الثكنة، ومن هذه 

املنطقة اإىل تلك اجلبهة.

 غ���ادرْت جمموع���ة موؤلف���ة م���ن ع�س���رة اإىل خم�سة ع�س���ر عن�سًرا 

ا اإىل جانبهم  القاعدة قبل الآخرين لتجهيز املخّيم اجلديد. كنُت اأي�سً

كعن�س���ر من الف�سيل الأّول. كان املخّي���م اجلديد ُي�ستحدث على �سفة 

نه���ر اآخر اإىل الغرب م���ن القاعدة، وحتديًدا يف اجله���ة املقابلة ملخّيم 

�سفينة النج���اة الذي اأن�سئ �سرقّي القاعدة قب���ل ذلك مبدة. امتّد نهر 

كرخ���ة من ال�سمال اإىل اجلنوب، وكذل���ك كان امتداد القاعدة القائمة 

على اجلهة الغربية للنهر. بدا حمل اإقامة املخيم على �سكل ممّر كبري، 

امت���د بني مرتفعات حا�سرته من جهات ث���لث، ونهر كرخة املمتّد اإىل 

ال�س���رق منه. خمّيم اأر�سه �سخرّية مليئة بالأخاديد ال�سيقة والطويلة، 

وينت�سر يف حميطه البعو�ض، �سغريه وكبريه.

�ض لكل كتيبة ثلثون خيمة، تّت�سع كل واحدة منها خلم�سة   كان يخ�سّ

ع�س���ر مقات���ًل، فُتعطى لكل جمموع���ة موؤلفة من ثلث���ني �سابًّا خيمتان 

متل�سقتان. وبهذا، حت�سل ال�سرايا القتالية الثلث على ثمان ع�سرة 

خيمة، بينما تتوزع اخليم الثنتا ع�سرة الباقية على اأركان الكتيبة واأركان 

وجتهيزات ال�سرايا الثلث: الإعلم، �سوؤون الأفراد، الدائرة ال�سّحية، 

الدع���م، الت�سليح وغريها. كانت اخلي���م تن�سب على م�سافات متباعدة 

ت�سل اإىل خم�سني مًرا مراعاًة لل�سلمة وللحوؤول دون وقوع خ�سائر اإذا 

م���ا تعّر�ض املع�سكر للق�سف اجلوي. مّت اختيار ح�سينية الكتيبة و�ساحة 

التجّمع ال�سباحي يف مكان ينا�سب جميع اخليم.
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 كّنا خم�س���ة ع�سر �سابًّا م�سغولني بتجهيز باح���ة خيم الكتيبة، ومن 

بيننا »ح�سن اأمريي فر« الذي التحق بالكتيبة للتّو، واأ�سبح ع�سو اأركان 

يف ال�سرّي���ة الأوىل. بجه���وده وتعاون وحدة الهند�س���ة يف الفرقة، بداأت 

اجلراف���ات بالعم���ل فاأن�س���اأت باحة جي���دة. ا�ستفدنا كث���رًيا من جتربة 

اأمريي فر وخبته يف تر�سيم حدود ال�سرايا ومكان خيم الف�سائل. كان 

�سائ���ق اجلرافة رهن اإ�سارة العم ح�سن. فكان ميّهد الأر�ض التي ي�سري 

ا باإحداث  اإليها لت�سب���ح �ساحلة لن�سب اخليام. قامت اجلراف���ة اأي�سً

ا ملياه جماري  حف���رة كبرية اإىل جانب الطري���ق الرملي لتكون م�ستق���رًّ

املراحي����ض. كما مّت و�س���ع خّزانات املي���اه اإىل جانب الطري���ق ليتمّكن 

�سّقاوؤو الفرقة من ملئها ب�سهولة. كانت غرف املراحي�ض م�سنوعة من 

نعت كرا�سيها م���ن الق�سدير. قبل اإحداث  األ���واح بل�ستيكّية، فيم���ا �سُ

ه���ذه املراحي����ض، كان عنا�س���ر جمموع���ة التجهيز يذهب���ون اإىل اأحد 

الأخادي���د يحملون باأيديهم اإبريًقا من املاء ليق�سوا حاجاتهم يف مكان 

خفّي ثم يعودون اأدراجهم. 

ا�ستغرق���ت اأعمال جتهيز باحة الكتيبة عدة اأيام. اجتمعنا يف خيمة 

التجهي���زات يف ي���وم جمع���ة. كن���ت منهًكا م���ن اأعمال النه���ار امل�سنية 

ف�سّليت وتناولت طعام الغداء وجل�ست لأرتاح قليًل. كان طعام الغداء 

»قورمه �سب���زي«، �سكبت مرق الطعام على ما الت�سق من الأرز يف قعر 

القدر وتل���ّذذت بتناوله. كان راديو �سب���اب التجهيزات يبّث عب الأثري 

برنام���ج »ق�سة ظهر اجلمع���ة«. كان املذيع يحكي ق�س���ة اأحد الأبطال 

وين�سد اأ�سعاًرا ملحمّية:

ا يخاف منك لكي ت�سّهل املوت على نف�سك  اجعل املوت اأي�سً

لق���د ت�سّلل بي���ت ال�سعر ه���ذا اإىل اأعم���اق قلبي، وترّن���ُت به مرات 

وم���رات. لعل ا�ستئنا�سي ببيت ال�سع���ر هذا �سببه اأن اقربت من املوت 
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قب���ل ذلك مرات عدة. كان هذا البيت يحكي حال �سباب التعبئة الذين 

كانوا مي�سون اإىل املوت مبح�ض اإرادتهم.

وقع نظري على »ح�س���ن اأمريي فر« قابًعا منطوًيا على نف�سه. اأردت 

اأن اأ�س���رع باحلديث معه فلم اأفل���ح. كان جال�ًسا يف زاوية اخليمة �ساكًتا 

وغارًق���ا يف ذاته واأفكاره. اأخرًيا دفعني ف�سويل لأعرف �سبب قلقه؛ اإنه 

مول���وده اجلديد الذي ينتظر قدومه بعد ع���دة اأ�سابيع. �سي�سبح ح�سن 

اأًبا عن قريب.

اأخرًيا، يف �سباح اأحد الأيام و�سل عنا�سر الكتيبة. اأ�سفى �سجيجهم 

ة َوْجُد ون�ساط ال�سباب  وهمهمتهم البهجة والن�ساط على املخّيم. وخا�سّ

الف�سولّي���ني وكثريي الكلم من الف�سيل الأّول الذي���ن كانوا قد قّدموا 

امتحاناته���م الدرا�سية على نحو جي���د وح�سلوا على علمات ممتازة. 

راأيت �سعيد ب���ور كرمي وعليان جنادي يطلع اأحدهما الآخر على بطاقة 

علماته.

كان���ت التدريب���ات والتمرين���ات الع�سكري���ة ُتتابع بجدّي���ة يف خمّيم 

كرخة. التحق عنا�سر جدد بف�سيلنا وان�سموا اإىل ت�سكيلنا الع�سكري. 

كان ح�س���ني كل�ست���ان اأخ���و حم�سن اأح���د ه���وؤلء، وقد اأ�سب���ح م�سوؤول 

املجموعة الثانية يف الف�سيل.

كذلك ان�سم م�سوؤول املجموعة ال�سابق �سعيد بور كرمي اإىل املجموعة 

الأوىل، واأ�سبح رامي ال� »اآر بي جي« الثان فيها، والعن�سر الرابع الذي 

يقف خلفي يف الطابور.

ا�ستم���ّر هذا الت�سكيل حتى �سهر بهمن )�سباط 1986م(، وقد �سارك 

رماة الآر بي جي من الف�سيل الأّول يف العمليات بهذا الت�سكيل.

ذات ي���وم، طل���ب مني حم�س���ن كل�ستان اأن اأذه���ب برفقة »اأحمدي 
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زاده« و»عل���ي قاب���ل« اإىل ثكن���ة دوكوه���ه، وكان���ت »كتيب���ة �سلم���ان« قد 

ا�ستق���رت هناك موؤّخ���ًرا، وتقّرر اأن يخّطط اأحم���دي زاده على جدران 

القاع���دة وير�سم عليها، فكت���ب ا�سم الكتيبة بخّط عري����ض فوق بوابة 

املبنى الرئي�سة ور�سم على اجلدران عدة ر�سومات اأخرى.

ْلن���ا اإىل دوكوهه والأمط���ار تت�ساقط بغزارة، بقينا يومني ننتظر  َو�سَ

توقف هطول املطر.

كان اأحمدي زاده املجاهد الفنان يف ف�سيلنا. وهو قبل �سنوات ن�سط 

يف ق�س���م الإعلم يف الفرقة. ومن اآث���اره اأّنه ترك عدًدا من الر�سومات 

والتخطيطات على جدران القاعدة.

مّرت ثلث���ة اأيام حتى اأ�سب���ح الطق�ض منا�سًب���ا. ح�سلنا على علب 

التلوين وري�سات الر�سم الرفيعة والعري�سة من ق�سم الإعلم يف الفرقة 

وب���داأ العمل. بعد ظهر ذلك اليوم، انتهى عم���ل التخطيط على البوابة 

الرئي�س���ة، وبعد اأن و�سع »اأحم���دي زاده« اللم�سة الأخرية بري�سته، اأدار 

ظهره للحائ���ط متوّجًها نحونا �سائًل: »ما راأيكم يا �سباب؟ لقد فرغت 

من تخطيطها«.

اأجابه قابل بجدّية: »اأحمد، األ ترى؟ لقد اأخطاأت.. كتبت »�سوملان« 

بدل »�سلمان«.

ا�ست���دار اأحمد م�سطرًبا ليقراأ ما خّطته ي���داه. فكاد اأن ي�سقط من 

الأعل���ى اإىل الأر�ض. وجد اأن كتابت���ه �سحيحة ف�سحكنا جميًعا. غرقت 

يف التفك���ري: اأحياًنا يكون الإن�سان قريًبا من �سيء ما ول يراه اأو رمبا ل 

ي���راه. اليوم عندما اأتاأّم���ل اأدرك كم كانت عظيمة تلك الليايل والأيام، 

وكيف اأعمت الغفلة ب�سريتنا عن اإدراكها.

يف خيم���ة الف�سيل، طالعتنا اأذواق متع���ّددة يف قراءة الكتب، وكان 
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معلوًم���ا توّج���ه كل فئة. كان معاون الأول »اأ�سغ���ر اأهري« يطالع الكتب 

الفل�سفية بالإ�سافة اإىل كتب ال�سهيد مطهري. وكنُت واأ�سغر كّلما اأردنا 

الرجوع اإىل اأحد كتب ال�سهيد مطهري نقول: لنذهب اإىل الغوا�ض! هذا 

ال�سطلح م�ستوحى من كلم للعلمة الطباطبائي قاله يف حق تلميذه 

ال�سهيد مطهري: »مطهري غوا�ض بحر العلم الإلهي الل حمدود«.

اأعطي���ت اأ�سغر كتاب نهج البلغة، ال���ذي كان اأ�سد اهلل بازوكي قد 

اأه���دان اإياه، ملطالعته قدر امل�ستطاع. كان���ت حقيبة اأ�سغر ال�سخ�سية 

عب���ارة عن مكتبة نقالة يحملها معه من خمّي���م اإىل اآخر. من بني تلك 

الكت���ب، ب�سعة كت���ب حول م�سائ���ل التوحيد، فكان يق���راأ منها اأحاديث 

ممتع���ة وي�سرحها لنا. اأحياًنا، كان �سعيد بورك���رمي ين�سّم اإىل حمفلنا 

يف زاوية اخليمة ويقول: اأعطونا نحن الأمّيني �سيًئا من كتبكم هذه لكي 

نحظى بن�سيب من العلم!

ه���ذه ق�سة اآخ���ر اخليمة، اأّم���ا اأّولها فكان امل���كان اخلا�ض مب�سوؤول 

الف�سي���ل، وامل���كان الذي ُتتلى في���ه اآيات القراآن بك���رثة. اعتاد حم�سن 

كل�ست���ان نف�سه تلوة القراآن بقراءات عدة، واأخ���وه ح�سني يتمّتع مثله 

بح���الت عرفانّية. فيما ظّل و�س���ط اخليمة مكاًن���ا للتلميذ امل�سغولني 

بدرو�سه���م وواجباتهم املدر�سية. بالطبع كانوا اأحياًنا ينظرون اإىل تلك 

اجله���ة من اخليمة حيث يجل�ض قّراء الق���راآن، واأحياًنا اأخرى ينظرون 

من�ست���ني اإىل اجله���ة املقابلة حي���ث ي�ستقّر باحث���و الفل�سفة. وهذا من 

�سّدة ف�سولهم وحّبهم للّطلع واملعرفة.

كانت ليايل ال�ستاء طويلة وباردة. يف اأحد م�سريات الف�سيل الليلية 

لحظ���ُت اأن اأحد الفتيان غالًبا ما يجتاحه النوم يف كل مراحل امل�سري؛ 

وكان يجّر الطابور وراءه اإىل املتاهات. لقد اأنهك ال�سهر املتوا�سل قواه. 

يف �سب���اح اليوم الت���ايل راأيت م�س���وؤول الف�سيل وقد جل����ض اإىل جانب 
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حممد عليان جنادي يداوي بثوره.

كان���ت العناك���ب والعقارب موج���ودة بك���رثة يف هذا املخّي���م، ولعّل 

ال�سب���ب يف ذل���ك يع���ود اإىل القمامة التي كان���ت ُترمى عل���ى اأطرافه. 

يف اأح���د الأيام، التق���ط ال�سباب عقرًبا و�سّبوا زي���ت امل�سباح حوله ثم 

اأ�سرم���وا النار. عندما وجد العقرب نف�سه حما�سًرا يف النار ول �سبيل 

ل���ه للفرار، لدغ نف�سه بذيله ال�س���ام ومات على الفور. قال اأحد ال�سباب 

تنا! ممازًحا: لقد انتحر ال�ساموراي خا�سّ

كان���ت ليايل املخّيم مليئ���ة بالأ�سرار. يف الأ�سب���وع الواحد عادًة كّنا 

���ا، ونذهب ثلث لياٍل يف  نرت���اح عدة لياٍل، ف���ل مترين اأو تدريب قتاليًّ

م�س���ريات ونت���دّرب على القتال الليلي. كان كّل واح���د مّنا يق�سي ليايل 

ال�سراح���ة على طريقته. فحفر بع�سهم حف���ًرا �سبيهة بالقب بالقرب 

من املخّيم حي���ث كانوا يحيون الليل بالعبادة فيها. كان ذكر اهلل وذكر 

امل���وت ميتزجان يف تلك احلف���ر في�سفيان على النف����ض �سفاًء جميًل. 

تقريًب���ا من بداية �سهر كانون الثان وما ت���له، كنا نرى بع�ض ال�سباب 

وقد التجاأوا اإىل تلك احلفر يناجون اهلل �سبحانه وتعاىل.

�سع���وٌر عجي���ب يغمُر الإن�س���ان يف الق���ب. فيتحّرر م���ن اأ�سر ج�سده 

وت�سم���و روحه املتفّلتة من التعلق���ات الدنيوّية لت�سبح يف ف�ساء ذكر اهلل 

تعاىل، وقد تزهو وتزدان اأحياًنا لتغدو كمولود جديد.

وبالتاأكي���د، كانت ه���ذه التهّجدات ُتقام باخلف���اء. مل يكن اأحد من 

اأف���راد الف�سي���ل يعل���م من هم اأه���ل العب���ادة والتهّجد فيه���ا. كّنا نرى 

ال�سباب الذين يحيون الليل بالعبادة مفعمني باحليوية والن�ساط خلل 

النهار، فل يتبادر اإىل ذهن اأحٍد اأّن فلًنا قد اأحيا ليله بالعبادة. 

يف الأيام امل�سم�سة، كان ال�سباب يلعبون كرة القدم. كان اأكب مدن 

ا ومن م�سّجعي »نادي ال�ستقلل«. كان ظاهُر  من حمّبي هذه اللعبة اأي�سً
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كّفي الأمين وباطنه مليئني بخدو�ض رافقتني كذكرى من جراحات اأ�سْبُت 

بها قبل عامني. كنت فقدت اإ�سبعني من اأ�سابع يدي، الأمر الذي كان 

يثري ف�سول ال�سباب اليافعني ليعلموا متى واأين وكيف تعّر�ست للإ�سابة. 

اأحد  اأو م��ّبًرا تهّربي من الإجابة. يف  اآخر املطاف، مل يعد جمدًيا  يف 

الأيام، اأجبن �سعيد بور كرمي على اأن اأخبه بالق�سة: »يف خريف العام 

1983م، كنت يف كتيبة حمزة. وحينها كان ح�سن زمان قائًدا للكتيبة. 

وكان من املقّرر اأن نقوم بعمليات يف اجلهة الي�سرى ملرتفعات 1904 »كان 

مانكا« . كنت اأحمل قاذف )اآر بي جي( ور�سا�ض كل�سنكوف. وكذلك 

منطقة  كانت  فقد  كبرية.  فعالية  اليدوية  والقنابل  للر�سا�ض  اأّن  اأعلم 

العمليات منطقة جبلية، وهذا ما ح�سل بالفعل. يف منت�سف الطريق اإىل 

القمة، نفد الر�سا�ض من ر�سا�سي وكنت حتى ذلك الوقت قد رميت عدة 

قذائف )B7(. كان الر�سا�ض على اختلف اأنواعه من ال�سلح اخلفيف 

اإىل الر�سا�ض الرباعي )�سيلكا( يت�ساقط بغزارة فوق روؤو�سنا من اأعلى 

القمة 1904. كنت اأ�سعد اإىل الأعلى زحًفا تارًة وما�سًيا م�سية البطة تارة 

اأخرى. وفجاأة راأيت هوائي جهاز ل�سلكي اأمام عيني. 

���ا. رمبا م���ن ذلك امل���كان اأو من م���كان اآخر كان  كان جه���اًزا عراقيًّ

واب���ل الر�سا����ض ُيْطَلق باجتاهنا. عبت الر�سا�س���ات من جانب بطني 

و�سدري، وا�سطدمت بق���اذف الآر بي جي. اأفلتُّ القاذف من يدي بعد 

تعّر�س���ه لل�سدمة، ليق���ع يف داخل الأخدود وال���وادي العميق الذي كنت 

مبحاذاته. للحظة، ظننت اأّن يدي قد ُقطعت من املع�سم. األقيت نظرة 

اإىل ي���دي، فوج���دت اأّن قّفازي املحب���وك قد اأبقى على اأ�س���لء اأ�سابعي 

املتناث���رة. انقلب���ت اأحوايل بع���د اأن راأيت قطع اللح���م والعظام. رجعت 

خم�سني م���ًرا اإىل الوراء. كان طابور الف�سي���ل موجوًدا هناك. مل اأجد 

م�سعًفا. ربط اأحد ال�سباب ي���دي بالكوفية ورجعت اإىل اخللف. يف ذلك 
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املنحدر اجلبلي، اأ�سابت �سظية اأخرى راأ�سي لكّنها مل تكن اإ�سابة بالغة.

�س���األ �سعيد: »هل اأح�سرت معك قطع اأ�سابعك املقطوعة اأم تركتها 

هناك؟«.

- راأي���ت اإح���دى القطع وقعت عل���ى الأر�ض. كانت ق���د وقعت بينما 

كن���ت اأقِلُب يدي لأرى ظاهرها. كان الوقت ليًل والأر�ض مغّطاة باأوراق 

اخلريف املت�ساقطة، لذلك كان البحث من دون جدوى.

ح�سل���ُت على اإعفاء من خدمة العلم ب�سبب اجلراحات التي اأ�سبت 

بها يف ه���ذه العملية، ولكني رغم ذلك ا�ستاأنف���ت م�ساركتي يف اجلبهة 

ب�سكل تطّوعي.

الآن وقد �سرع الباب للكلم، و�سل الدور اإىل �سعيد ليخبن مبا مل 

يقل���ه من قبل. علمت اأّن والده كان نا�سًط���ا �سيا�سيًّا �سد النظام امللكي 

قبل الثورة، وقد دخل اإىل ال�سجن ب�سعة اأ�سهر. حتدث �سعيد عن حقبة 

�سجن والده فق���ال: »عندما ذهبُت اإىل لقاء والدي للمرة الأوىل قابلته 

م���ن خلف الزج���اج، وكان يلب�ض لبا�ًس���ا عجيًبا. حتدثت مع���ه بوا�سطة 

�سماعة الهاتف، كان �سوته تعًبا وحزيًنا وقد وقف خلفه �سّجان �سمني، 

كان ي�ستطيع �سماع الأحاديث التي جتري ب�سهولة. كان والدي يوا�سيني 

ا.  وي�س���ّبن ب�سوته ال�سعي���ف: عزيزي �سعيد، ل تقل���ق، ل �سيء مهمًّ

ا، ومل  ْعَتِد على منزل اأحد، واأن ل�ست ل�سًّ
َ
عندما اأعود �ستدرك اأن مل اأ

اأحتل على اأح���د.. ا�سب حتى اأعود اإىل املنزل فلدّي الكثري من الكلم 

لأقول���ه ل���ك. مل اأكن اأجتاوز الع�س���ر �سنوات اآنذاك. مل اأك���ن اأ�سّدق ما 

اأرى، ومل اأك���ن اأدرك جي���ًدا ما الذي يحدث ح���ويل. هززت براأ�سي ومل 

اأنطق بكلمة«.

بع���د ظهر يوم اآخر، راآن حم�س���ن كل�ستان يف �ساحة الكتيبة وطلب 
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من���ي اأن اأجد �سعي���د بور كرمي واأر�سل���ه اإليه. دخل���ت اإىل اخليمة. كان 

�سعي���د نائًما �ساأنه �س���اأن الكثريي���ن. يف الليلة ال�سابق���ة، كانت الكتيبة 

ق���د ذهبت يف م�سري ليلي واأ�سحى اجلمي���ع متعبني. ناديت �سعيد مرة، 

مرت���ني، عدة مرات، ولكن ل حياة ملن تن���ادي. كان نومه ثقيًل، اإل اأّنه 

مل يك���ن لدّي حيلة �س���وى اأن اأ�سربه على جانبه باإ�سبعي املبتور جزئيًّا. 

انتف�ض فجاأة من مكانه و�ساأل: ماذا ح�سل؟

- حم�سن يريدك، هيا انه�ض.

ق���ام من مكانه، ولكّنه قبل اأن يذهب توّجه اإيّل قائًل: »اإن �سربتني 

م���رة اأخرى باإ�سبعك احلديدي هذا، لن اأعف���و عنك.. ولن اأ�ساحمك. 

لن اأر�سى حتى اأقت�ّض منك«.

كن���ت اأملك يدين قوّيتني فق���د كنت اأعمل بالزراع���ة منذ طفولتي، 

وبعد ذلك اأ�سبحت اأكرث قوة بعد اأن عملت بال�سمكرية. ل اأدري ملاذا مل 

اأعد اأ�سعر بقوة �سرباتي بعد بر عدة اأ�سابع من يدي. كنت قد �سربت 

ب���ور كرمي ممازًحا مرات عدة باإ�سبعي املبتور هذا، فكان يرّدد ويقول: 

هذا اإ�سبع حديدي. 

عن���د الغ���روب، تقابلنا م���رة اأخرى يف م���كان الو�س���وء. كان ي�سبغ 

و�سوءه. �سربته م���رة اأخرى باإ�سبعي على جانبه وقلت: »خذ هذا.. األ 

ت�ساحمني وتعفو عّني؟«.

بع���د اأن تلّقى مني �سربة اأو �سربتني، ا�سط���ّر اإىل القول: »كل، اأنا 

اأعفو عنك.. اأ�سا�ًسا �ساأكون �سعيًدا اإذا وّجهت اإيّل �سربات اأكرث«، ولكن 

بعد اأن اأنهى و�سوءه وذهب وابتعد عني �سرخ قائًل: »اأنا ل�ست را�سًيا، 

ل اأ�ساحمك«.

يف اأوا�سط �سهر كانون الثان، ح�سل اأفراد الكتيبة على اإجازة ملدة 
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اأ�سب���وع. ذهبن���ا اإىل طهران ورجعنا. اأدركت خلل ه���ذا الأ�سبوع مدى 

حب���ي لأ�سدقائي يف الف�سي���ل الأّول وتعّلقي بهم. اأين العي�ض يف املدينة 

م���ن العي����ض يف تلك الطبيع���ة اجلميلة، حي���ث ل �ساع���ة ذات عقارب، 

والعي�ض مع �ساعة ال�سم�ض التي يف ذروة �سطوعها ل يف�سلنا عنها �سوى 

طبقة رقيقة من قما�ض اخليم وال�سوادر.

يف منت�سف اللي���ل، �سمعُت اأ�سواًتا من زاوية اخليمة. دققت جيًدا، 

وجدت ثلثة اأ�سخا�ض من بينهم �سعيد بور كرمي، يذكرون اهلل �سبحانه 

وهم نيام، كان���وا غارقني يف النوم، لكن نداءات »يا علي« و»يا مهدي«، 

و.. كان���ت ُت�سم���ع من �سفاههم. ه���ذا هو الفرق بني العي����ض يف املدينة 

حيث تنق�س���ي اأيامها مب�ساهدة الأفلم ال�سينمائي���ة والتلفاز، والعي�ض 

يف اجلبه���ة حيث تو�سل لياليه���ا واأيامها ب�سلة اللي���ل و�سورة الواقعة 

ودعاءي كميل والتو�سل.

اأواخ���ر �سه���ر كان���ون الث���ان، ذهبن���ا اإىل حق���ل الرماي���ة لت�سفري 

. يف كرخ���ة حق���لن للرماي���ة؛ كان الأّول اإىل جان���ب النه���ر 
1
اأ�سلحتن���ا

ت�ستخدم���ه اأغلب الكتائب، فيقف الرم���اة على الطرف الأول من النهر 

ويطلق���ون ر�سا�سهم اإىل الطرف الآخر منه، وكان يبدو كلوحة عمودية 

ت�سب���ه لوح���ات الرماية. اأما احلق���ل الثان فكان خ���ارج �ساحة الكتيبة 

ويبعد م�سافة كبرية عن مقّر الكتائب، وقد جّرب عنا�سر كتيبتنا حقلي 

الرماية كليهما.

يف �سهر كانون الثان كّنا نذهب اإىل حقل الرماية الأول، بينما تدّربنا 

يف �سهر �سباط يف احلقل الثان؛ وهو منطقة جميلة وجذابة حتتوي على 

اأر����ض م�ستوية وتّلة يتو�سطهما اأخدود عميق. وقفنا فوق الأر�ض امل�ستوية 

1 - ت�سفي���ر ال�سلح: م�سطلح ع�سك���ري يتعلق باإعداد تنظيمات ال�سلح لت�سبح اأكثر دقة 
)الكل�ض مثل: ابرة �سعيرة لوحة م�سافات ..(.)المحرر(.
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وا�ستهدفن���ا التل���ة واأطلقن���ا الر�سا�ض نحوه���ا. طبًعا، قب���ل ذلك خلل 

املن���اورات الليلية عبنا ه���ذا الأخدود العميق عدة م���رات وحينها كانوا 

يطلقون الر�سا�ض فوق روؤو�سنا كي ن�سبح جاهزين لأهوال ليلة العمليات 

وكوارثها. اأطلق القنا�سة ر�سا�ساتهم واأنا بدوري قبل اأن اأطلق قذيفة الآر 

بي جي اأجبت عن ت�ساوؤلت م�ساعدي رماة الآر بي جي بالنحو التايل:

اللتني  وح�سوتها،  القذيفة  ق�سمني:  من  جي  بي  الآر  قذيفة  تتاألف 

تت�سلن ببع�سهما البع�ض. بعد ذلك تو�سع القذيفة يف داخل القاذف. 

اإىل  واأثناء و�سعها يجب النتباه والتدقيق حتى يدخل م�سمار القذيفة 

�سة له. اأما يف الليل، عندما ل ميكن روؤية امل�سمار  داخل الفتحة املخ�سّ

علينا حتريك القذيفة مييًنا وي�ساًرا اإىل اأن يدخل يف الفتحة. يف هذه 

ال�ساعق  ويكون  القاذف  داخل  وم�ستقّرة  ثابتة  القذيفة  ت�سبح  احلال 

اأفقي ون�سّدد  الناقر. بعد ذلك، ن�سع القاذف على الكتف ب�سكل  اأمام 

باجتاه الهدف. عليكم اأن تنتبهوا اإىل ما وراء ظهوركم، فالنار التي تخرج 

حترق كل �سيء حتى م�سافة اأربعة اأمتار وتوؤذي حتى م�سافة ع�سرة اأمتار.

بالتزام���ن مع كلمي ه���ذا، لّقمت ق���اذيف، �سّددت، م���لأت الفراغ 

 بعد ذلك قلت مبا�سرًة: »الن���ار اخللفية للقاذف خطرة.. 
1
من الزن���اد

انتبه���وا جّي���ًدا. يج���ب على م�ساع���دي رم���اة الآر بي ج���ي النتباه اإىل 

ا. فالكثري من عنا�سرنا جرحوا بهذه  الأمام واإىل خل���ف ظهورهم اأي�سً

الن���ار اخللفّية نف�سها فا�سطروا ملغادرة اخل���ط الأمامي والراجع اإىل 

اخلطوط اخللفية«.

�سّدد �سعي���د بور كرمي ب�سكل دقيق ورمى بدقة متناهية، ومل يخطئ 

الإ�ساب���ة اإل قلي���ًل. كذلك رمى اإمام ال�س���لة يف الف�سيل احلاج علي 

رحيمي ب�سلح الكل�سنكوف وكان رجًل متقّدًما بال�سّن.

1 - م�سطلح ُيقال عند و�سع الإ�سبع اأمام زناد الإطلق وتثبيتها عليه، ا�ستعدادًا لإطلق النار.
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كانت معنويات اجلميع مرتفعة جًدا يف حقل الرماية. 

 الكتيب���ة: ت�سليم 
1
اأخ���رًيا و�س���ل ال���دور اإىل �سخ���ب ق�س���م »تع���اون«

الأغرا����ض ال�سخ�سية وحقائب ال�سباب. كانت م�ساهد موؤثرة؛ م�ساهد 

حت�س���ري احلقائب وكتابة الو�سايا وو�سعها بداخلها اأو ت�سليمها لتعاون 

ا يافًعا ا�ستّد عوده حديًثا ي�ستقبل  ًة عندما كنت ترى �ساًبّ الكتيبة. وخا�سّ

امل���وت ب�سهامة، وق���د اأم�سك بيده قلًم���ا وورقة كاأنه ع���امل حكيم يكتب 

اأطروحته بعد عمر اأم�ساه باجلهد والبحث والتحقيق.

يف الفرق���ة دفاتر �سغرية 
 2

يف ذل���ك العام، اأح�سر �سب���اب الإعلم

لكتاب���ة الو�سايا، كانت حت���وي ع�سر اأوراق بحجم ن�س���ف ورقة امللف. 

كان���ت �سفح���ات الدفر زرق���اء ذات لون جمي���ل وقد ُر�س���م يف اأ�سفلها 

طائ���ر. كتب الكثريون من اأفراد الف�سيل و�ساياهم على هذه الدفاتر. 

اأما غلف الدفر فكان م�سنوًعا من النايلون ليبقى حمميًّا و�ساملًا.

راأي���ت اأك���ب مدن يف ذل���ك اليوم غارًق���ا يف تفكريه. بع���د اأن اأنهى 

كتابة و�سيته جل�ست اإىل جانبه يف زاوية اخليمة. ما اإن راآن حتى قال: 

»ل اأعل���م كيف �سي���وؤول حال والدتي عندما تق���راأ و�سيتي.. ل �سّك اأنها 

�ستبكي كثرًيا كما يف املرة ال�سابقة«. 

قلُت ممازًحا: »وكم مرة ا�ست�سهدت قبل ذلك؟«.

قال بعد ترّيث: »هذه هي الو�سية الرابعة التي اأكتبها. الأوىل كتبُتها 

يف املنزل، عندما اأردت اللتحاق باجلبهة اأول مرة وو�سعتها يف املطبخ 

حت���ت فرن الغاز. عندم���ا اأتذكر ذل���ك اأبداأ بال�سح���ك. فعندما عدت 

1- ق�سم مهّمته حفظ الأمانات واإعادتها عند النتهاء من العملية.

2- الق�س���م المعني باإحياء المنا�سبات وال�سعائر واإقام���ة مجال�ض العزاء، و�سلة الجماعة 
والدعاء، وكتابة ال�سعارات واإعداد اللوحات الإعلمية واليافطات والكتب والدفاتر و�سائر 

المهام ذات الطابع الإعلمي.
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اإىل املن���زل يف الإجازة، عانقتني والدتي ب�سدة وبكت. كانت قد وجدت 

و�سيتي حني كانت تنظف اأر�ض املطبخ وقراأتها«.

ا نذهب مًعا اإىل العمليات  قل���ت: »مل يح�سل �سيء.. هذه امل���رة اأي�سً

ث���م نعود اإىل البي���ت. بالطبع قبل اأن نذهب اإىل طهران، علينا اأن نعّرج 

قلي���ًل على اآراك لنقوم ببع�ض اأعمال الزراعة مًعا. األ�سَت اأنت من كان 

يري���د اأن يغر����ض �سجريات با�س���م اأ�سدقائك ال�سه���داء؟ مل يحن وقت 

ال�ست�سهاد بعد، دع ذلك لوقت لحق«.

بعد اأ�سغر اأهري كان اأحمد اأحمدي زاده معاون الثان، فنان مبدع 

و�ساح���ب ذوق رفيع. التقط يل �سورتني: اإحداهم���ا باللبا�ض الع�سكري 

والأخ���رى باللبا����ض املدن. كانت ه���ذه ال�سورة جتمعن���ي ووالدتي وقد 

التقطناها اأثناء زيارة الإمام الر�سا Q، وهي ال�سورة الوحيدة التي 

جنت وبقيت �سليمة من فيلم موؤلف من �ست وثلثني �سورة. اأحد اأجزاء 

ه���ذه ال�سورة كان داكًنا فيم���ا كان اجلزء الآخ���ر م�سيًئا. ق�ّض اجلزء 

الداكن منها باملق�ّض، وكان اجلزء املتعّلق بوالدتي واأعاده اإيّل. يف اليوم 

الثام���ن من �سهر بهم���ن )29 ك2( طلب مّني اأن اأكت���ب �سيًئا على دفر 

مذّكرات���ه. واأ�سار علّي ب���اأن اأكتب كلماتي يف �سفحت���ني؛ كان قد األ�سق 

ال�سورتني عليهما.

براأي���ي، مل تكن الكتابة عم���ًل �سهًل. بالن�سبة اإيّل كان العمل يف مّد 

الأنابيب اأ�سهل منها. يف بداية الأمر مل اأعرف ماذا اأكتب، ولكن، فيما 

بع���د، ُحّلت امل�سكل���ة دفعًة واحدة. كنت قبل مدة قد ق���راأت مع الأ�ستاذ 

اأ�سغ���ر اأهري -فيل�س���وف الف�سيل- كتاًبا من تاألي���ف الأ�ستاذ مطهري 

بعن���وان »الإن�سان الكامل«. فجاأًة مل���ع يف ذهني مطلب من ذلك الكتاب 

وبداأت بالكتابة:
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»با�سم خالق عامل الوجود

ال�سلم عليك يا اأبا عبد اهلل احل�سني

األي�ض من الواجب اأن يكون فرُح الإن�سان و�سعادته يف العقيدة والطريق 

الذي يختاره؟ اإًذا اأي عقيدة نختار حتى نبقى دائًما اأكرث حيوية وتفاوؤًل 

وتك���ون �سحة هذه العقي���دة وا�سحة لدينا؟ هذه العقي���دة هي الإ�سلم 

فقط. الإ�سلم دين كامل والإن�سان الكامل ينمو يف ربوع الإ�سلم.

لق���د ُرِوَي ه���ذا الدين القّي���م بالدم���اء، وال�سهادة يف ه���ذه العقيدة 

انت�سار. على هذا الأ�سا����ض، يكون الإن�سان منت�سًرا عندما يجد نف�سه 

معتمًدا عل���ى العقيدة عند املوت؛ ل اأن يت�سّور امل���وت املرحلة الأخرية، 

حتى اإذا ما ح�سره ي�سعر اأّنه قد و�سل اإىل طريق م�سدود ويرى نف�سه يف 

معر�ض الفناء. ال�سهادة هي دفاع عن العقيدة واإميان باهلل. ر�سيُد دين 

الإ�سلم هو عري�سة ُوّقعت بالدم وما زالت. وامتداد هذه العري�سة يغّطي 

الك���رة الأر�سية، ودم احل�سني Q اأف�سل توقيع فيها. الإمام احل�سني 

هو من اأو�سح معارف الإ�سلم واأكمل معامله، وهو اأجمل زهرة يف ب�ستان 

ال�سهداء. يف الآخرة، ُيح�سر الإن�سان مع من يحّب. اأولئك الذين يريدون 

اأن يح�سروا مع الإم���ام احل�سني يجب اأن يكونوا مثله، قد عرفوا العامل، 

اأن يكونوا اأحراًرا واأ�سحاب ب�سرية ويوؤمنون باهلل �سبحانه.

اإذا كن���َت يف الدنيا �سالًكا طريق احل�سني Q �ستكون يوم القيامة 

���ا خلف���ه، وكل من يري���د اأن يتع���رف اإىل عقيدتنا علي���ه اأن يعرف  اأي�سً

عقيدة الإمام احل�سني Q فهي اأ�سا�ض عقيدتنا وهي من عند اهلل. 

.Q اإلهي، اجعلنا من جنود ابن الإمام احل�سني

كما قال الإمام املهدي|: ]لئن جّف دمعي[ لأبكنّي عليك بدل الدمع دما.

وال�سلم. 

حم�سن كودرزي 1986/1/28«
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عند الغروب، اأعْدُت دفر اأحمدي زاده اإليه.

يف الأي���ام الأخرية لوجودن���ا يف خميم كرخة، كل �س���يء كان لفًتا. 

لعّل اأح���ًدا لن ي�سدق باأّننا كّنا ن�ستمتع بكل �س���يء ب�سكل من الأ�سكال، 

حتى مب�سّق���ة ذهابنا اإىل املرحا�ض، حيث كّنا جند الأباريق اإىل جانب 

احلمام وقد ملئت باملاء. يف مواقع اأخرى كان علينا التقاط اإبريق فارغ 

م���ن املرحا�ض وقطع م�سافة خم�س���ني اإىل �ستني مًرا لن�سل اإىل خزان 

املي���اه فنملأه ثم نعود اإىل املرحا����ض، اأما الآن فاحلال قد تغرّيت. كان 

ال�سباب املخل�سون ميلأون الأباريق لي�ستخدمها الآخرون.

كان �سعي���د بور كرمي ميلك دفًرا موؤلًف���ا من اأربعني ورقة يكتب فيه 

خواطره. ذات يوم، عندما قّلب اأوراق دفره اأمامي لفت انتباهي وجود 

ق�سائد جميلة فيه. دّونُت اإحدى هذه الق�سائد التي تقول: 

ا�سمعي يا اأمي 

من خلف الد�سمة

اأكتب ر�سالة

بعني باكية

�سلم على وجهك امل�سرق اجلميل اأّول

وق�سًما بقلبك الطاهر ثانًيا

ل تقلقي علّي يا اأمي

اإّن �سوتك يخفق يف قلبي

يف الليايل التي ل اأنام فيها

اأراك يف منامي

من بني احلدائق ال�سخرية

اأقطف لك وردة من ر�سا�ض 
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�س���ار لأيام »كرخه« لون اآخر، واأ�سبحت لياليها اأكرث جاذبية. فقبل 

�ساع���ة من اأذان ال�سبح، ح���ني يكون نوم الليل لذي���ًذا، كان عدد كبري 

م���ن اأفراد الف�سيل ي�ستيقظون؛ البع�ض منه���م ي�سّلون �سلة الليل يف 

ح�سيني���ة الكتيب���ة حيث ل غطاء �س���وى ال�سماء، ول ج���دار يقيهم هواء 

ال�ست���اء البارد، والبع�ض الآخر يذهب���ون اإىل الأخاديد القريبة ليحظوا 

ا مل تبق غريبة مهجورة، فكان  بخلوة ع�سق م���ع مع�سوقهم. القبور اأي�سً

له���ا مرتادوها، واحٌد يذهب لياأتي اآخر مكان���ه. كنا ن�سهد حالت تبدو 

الآن، حتى بالن�سبة اإلينا، اأ�سبه بالأ�ساطري!

ا�ستم���ّر بع����ض �سب���اب الف�سي���ل م�سغول���ني بدرا�سته���م اإىل الي���وم 

الأخري، حيث �سّلمنا التجهيزات واحلقائب والأغرا�ض ال�سخ�سية اإىل 

ا اأو اثن���ني منهم حملوا معهم كتًبا درا�سية  تع���اون الكتيبة، حتى اإّن �سابًّ

لي�ستاأنف���وا در�سهم يف املخّي���م اللحق فيكونوا، بع���د انتهاء العمليات، 

ا كتاب مادة الفيزياء  م�ستعّدين للمتحان. اأح�سر �سعيد بور كرمي اأي�سً

ودف���ر متارينها معه ليعّو�ض ما فاته، فق���د ح�سل على علمة متدنية 

ور�سب يف امتحان هذه املادة الذي قّدمه يف كانون الأّول.

م���ن بني عنا�س���ر الف�سيل كان اأربع���ة اأو خم�سة �سب���اب فقط يزيد 

عمره���م عن الع�سرين عاًم���ا. وكنت اأنا اأحده���م؛ تاريخ ولدة حم�سن 

كل�ست���ان العام 1961، اأي كنُت واإياه يف ال�سّن نف�سها ولي�ض كما ُدّون يف 

هويتي. كانت تربطني مبح�س���ن علقة ودية وحميمة. كان دائًما ي�سري 

بيده اإىل نف�سه واإيّل ويقول: »اإّن اهلل يحب املْح�ِسَننْي«. 

كان ح�س���ني كل�ست���ان يتمّتع بالروحّية نف�سها الت���ي يتمّتع بها اأخوه. 

بلغن���ا بوجوب ترك املخي���م، مل يعد ح�سني 
ُ
يف الأي���ام الأخ���رية عندما اأ

يتن���اول �سوى القليل من الطعام. فكان يتناول لقمات معدودة، ومن ثم 

-ولذريعة ما- يتنّحى عن املائدة جانًبا. ب�سبب �سلوكه هذا، �ساألته ذات 
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مرة ممازًحا: 

- يا اأخي، ملاذا ل تتناول اإل القليل من الطعام؟ هذا العرفان وهذا 

الزهد �سيفعلن بك فعلهما يف اآخر املطاف!

اأجاب ح�سني بلهجة قاطعة:

- وه���ل الزه���د يف اأن تنق�ض وجبتي عدة ملع���ق؟! ل رغبة يل يف 

الطعام. 

اأجبت���ه �ساحًكا: وكم هي وجبة طعام الفرقة حتى تنق�ض منها عدة 

ملع���ق؟ اإن مل ت���اأكل هذا املقدار ال���ذي متتنع عن���ه �ست�ساب بالوهن 

ر يف عملك. وال�سعف يف ليلة العمليات.. و�ستق�سّ

بع���د اأيام، �سرُت للمرة الثانية يف عداد عنا�سر الفريق الذي ذهب 

قبل الآخرين اإىل املخيم التايل كي ُيجهز خيم الكتيبة.

اأقي���م خمي���م كارون يف و�سط ب�ست���ان النخيل. بقين���ا هناك ما بني 

الأ�سبوع والع�سرة اأيام، كان الطق�ض فيها بارًدا وماطًرا. يف الأيام التي 

خّي���م عليها الطق�ض الغائ���م وال�سبابي كنا يف ماأمن من خطر الق�سف 

 اخليم بالطريقة ذاتها التي مّوهنا فيها خيم املع�سكر 
1
اجل���وي. َمّوهنا

ال�ساب���ق، ا�ستخدمنا يف ه���ذا املكان اأوراق النخي���ل الياب�سة التي كانت 

تنت�سر بوفرة على اأر�ض املخيم.

ا، فقد تدّربنا  ا�ستمرت اأعمال التدريب والتمرين يف هذا املخيم اأي�سً

على مواجهة الهجمات الكيميائية وقمنا مبناورة لحتلل ج�سر.

ت�س���ّرر مقاتلون���ا كث���رًيا م���ن الهجم���ات الكيماوي���ة العنيفة خلل 

عمليات بدر التي ُنّفذت يف �سهر اآذار من العام املن�سرم. لهذا ال�سبب 

1 - التموي���ه وال�ستت���ار: م�سطل���ح ع�سكري؛ وهو م���ن اأعمال التكتيك ف���ي الحرب؛ بمعنى 
ا�ستخدام عنا�سر الطبيعة المحيطة لإخفاء الخيم والآليات عن اأنظار العدو. )المحرر(.
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كانت القيادة توؤك���د كثرًيا على تدريب ال�سباب على طرق مواجهة هذه 

الهجم���ات. ذات م���رة، كّن���ا يف خميم كرخ���ه وذهبن���ا اإىل غرفة الغاز 

وا�سع���ني الأقنع���ة، وهي غرفة مقفل���ة ل حتوي نوافذ، ُترم���ى بداخلها 

ع���دة قنابل م�سّيلة للدموع. خلل هذا التمرين �سي�سعر كل من مل ي�سع 

القناع بالنحو املطلوب على وجهه بحرقة يف عينيه و�سدره. كان تدريًبا 

جي���ًدا ملواجهة غازات قنابل العدو القا�سية التي ل �سبيل للمزاح معها، 

ومل تكن لُرمى اإل من اأجل القتل. 

ا�ستوؤنف���ت هذه الإجراءات باإ�سرار اأكب خلل التدريبات يف خميم 

ا. وكان لزاًما  كارون. فق���د كان خطر الهجوم على املخيم داهًم���ا اأي�سً

علين���ا جميًعا يف اأي مكان كنا، اأثناء الو�س���وء وال�سلة ليًل ونهاًرا اأن 

يك���ون القناع اإىل جانبنا. �سمعُت اأنهم عاقبوا اأحد ال�سباب من ال�سرية 

الثانية باإنزاله يف مياه نهر كارون الباردة لأنه مل يكن يحمل معه قناعه. 

ا. لقد  وحت���ى ل ي�سعر قائد ال�سرية باخلجل فقد نزل معه اإىل املاء اأي�سً

كان هذا خطًرا يوجب على اجلميع اأن ياأخذوه على حممل اجلد. 

يف اإح���دى اللي���ايل، رك�سن���ا من مقّر جتهي���زات الفرق���ة اإىل خيم 

كتيب���ة حمزة الت���ي تبعد م�سافة �سبعة كيلوم���رات اأو اأكرث، ونحن ن�سع 

الأقنع���ة على وجوهنا ونحم���ل جتهيزاتنا الأخ���رى. يف و�سط الطريق، 

اأ�سابتن���ي ح���ال اختن���اق، ولكن���ي مل اأنزع قناع���ي واأبقيته عل���ى حاله، 

فنحن �سندخل بعد اأيام �ساحة مليئة بالأخطار وحينها قد تاأخذ الأمور 

منًح���ى جديًّا. كن���ت اأ�سع���ر وكاأّن عينّي تخرجان م���ن مكانهما، وحتًما 

�سيبتا بالحم���رار. كان املنفذ الوحيد للهواء النظيف اإىل اأفواهنا 
ُ
قد اأ

فتح���ة م�سفاة القناع، الأمر الذي ُيعّد بحد ذاته نوًعا من القيود، قيوٌد 

كان علين���ا اأن نتدّرب عليه���ا ونتكّيف معها حتى ل تنقطع اأنفا�سنا اأثناء 

الهجوم احلقيقي.
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ُوّزع���ت الذخائ���ر يف كارون، وذهبنا مرة اأخ���رى اإىل حقل الرماية. 

وبالرغ���م من اأّن هذه التدريبات كانت مكلفة اإل اأنها �سرورية لت�سفري 

ا اأّن اآذاننا اأ�سبحت  ال�سلح. ومن ح�سنات ومزايا هذه التدريبات اأي�سً

ر لها. كان���ت اأ�سوات النفجارات  تاألف �س���وت الرماية املكّثفة وتتح�سّ

والرمايات املتنّوعة يف ليلة الهجوم توؤثر على اأع�ساب املقاتل ونف�سيته، 

ف���اإذا كان قليل التحّمل �سينهزم ويفقد معنوياته. هذه التدريبات كانت 

توؤم���ن اجلهوزية وال�ستنفار للح�س���ور يف �ساحات اخلطر، خطر املوت 

والأ�سر وخطر الإ�سابة باجلراح و.. 

لع���ّل حقل الرماية هو املكان الأف�سل للقي���ام بالتدريبات الع�سكرية 

وتكراره���ا. هن���اك طلب مني �سعي���د بور كرمي واأكب م���دن وعدد من 

م�ساع���دي رم���اة الآر بي ج���ي اأن اأحتدث اإليهم. قل���ت: »اأكرث الدبابات 

العراقي���ة من نوع تي 55 وت���ي 62، تبلغ �سماك���ة درع الدبابة من الأمام 

ع�سري���ن �سنتيمًرا ومن اجلوان���ب 16.5 �سنتم. اإذا مّت ا�ستهداف دبابة 

الع���دو م���ن اجلانب اأو م���ن اخللف فاإنه���ا �ستنفجر ب�س���كل موؤكد. تبلغ 

�سماك���ة درع برج الدبابة من اخللف 4.5 �سنتم فقط. حتمل الدبابة 43 

قذيفة من اأنواع خمتلفة، �سد الدروع و�سد الأفراد وقذائف عادية. بعد 

كل عملية اإطلق ت�ستغرق عملية التذخري دقيقة واحدة لت�سبح الدبابة 

جاه���زة لعملي���ة اإطلق جديدة. خلل هذه الف���رة يكون رامي الآر بي 

جي يف مواجهة مع الر�سا�ض والدو�سكا املوجودين على الدبابة، وبذلك 

فاإن���ه ي�ستطيع الق���راب منها اإذ اإن الراب والغب���ار املت�ساعدين بعد 

عملي���ة الإطلق ي�س���ّكلن حائًل مينع روؤية رامَي���ي الر�سا�ض والدو�سكا 

العراقيني له«.

�س���األ بور كرمي: »حتى الآن كم هو ع���دد القذائف التي اأطلقها الأخ 

كودرزي؟«.
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اأردت اأن اأتهّرب من اجلواب باملزاح، ولكّن ا�ستماع ال�سباب لكلمي 

واإ�سغاءه���م اجل���ّدي دفعان لأق���ول: »ت�سعون قذيف���ة اأو رمبا مئة. لقد 

اأطلقت يف عملية بدر ثلثني قذيفة ب�سكل موؤكد«.

�س���األ اأح���د الإخ���وة: »اإذا اأطلق رام���ي الآر بي جي ع���دًدا كبرًيا من 

القذائف هل يخرج الدم من اأذنيه؟«.

- اأج���ل، اإذا اأطلق���ت ع�سرين اأو ثلثني قذيفة ب�س���كل متواٍل يتمّزق 

غ�س���اء اأذنك، يجب اأن يك���ون فمك مفتوًحا حتى ينخف�ض اأثر ال�سدمة 

عل���ى اأذنيك، كما ت�ستطي���ع اأن ت�سع قطًنا اأو قطعة قما����ض اأو اأي �سيء 

اآخر داخ���ل اأذنيك للتقليل م���ن اأثر املوجة النفجاري���ة للقذيفة، ولكن 

علي���ك النتباه باأن ل تغلق اأذنيك ب�سكل كلّي لأّنك يف هذه احلال �سوف 

لن ت�سمع �سوت قذيفة الهاون التي يطلقها العدو فت�ست�سهد.

- هل تعّطل قاذفك اإىل الآن؟

- يف اإح���دى العملي���ات، اأ�سب���ح الق���اذف �ساخًن���ا اإىل درجة ذابت 

الفر�ساة البل�ستيكية اخلا�س���ة بتنظيفه عندما و�سعتها يف داخله، ما 

ا�سطرن اإىل و�سعه جانًبا وا�ستخدام قاذف اآخر.

اأراد  معنا  نحملها  وكنا  بحوزتنا  ذخائرنا  كانت  وملّ��ا  ك��ارون،  يف 

اأن يكون ال�سباب حذرين ومتنبهني اإىل ذخائرهم كي ل يقع  حم�سن 

علي  احلاج  الف�سيل  يف  امل�سّن  الرجل  من  طلب  لذلك  �سّيئ،  حادث 

رحيمي اأن يرمي قنبلة بني رتل ال�سباب اجلال�سني. ما اإن راأى ال�سباب 

القنبلة حتى تفّرق جمعهم وبداأوا بالزحف على اأر�ض املخّيم املوحلة 

رميها.  قبل  منها  ال�ساعق  نزع  قد  كان  لأنه  تنفجر  القنبلة مل  ولكن 

ذخائرهم  اإىل  النتباه  �سرورة  اجلميع  اأدرك  التدريب،  ه��ذا  بعد 

واملحافظة على اأرواح الآخرين. قبل ذلك مبدة، عندما كنا يف كرخة، 
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يريد  حم�سن  يكن  ومل  الكتيبة،  مناورة  اأثناء  ال�سباب  اأحد  ا�ست�سهد 

لهذه الفاجعة اأن تتكّرر.

�ساركت جمي���ع ال�سرايا والكتائب يف مناورة ال�سيطرة على اجل�سر. 

يف ه���ذه املن���اورة، هاجمنا من اإح���دى �سف���اف كارون ال�ساحل املقابل 

حي���ث م���كان ا�ستقرار الع���دو الفرا�س���ي، و�سيطرنا عل���ى اجل�سر يف 

�ساح���ل الع���دو. يف هذه املناورة التي اأطلق عليه���ا ا�سم »رسبل خرگريي« 

غّطى الوحل معظم ال�سباب من روؤو�سهم اإىل اأخم�ض اأقدامهم. 

ا.   كان���ت بع�ض التدريبات جُترى عل���ى م�ستوى �سرية اأو ف�سيل اأي�سً

ذات ليل���ة اأ�سدر حم�س���ن كل�ستان اأمًرا باأن نن���ام حتى ال�سباح ونحن 

ن�سع الأقنعة على وجوهنا. هذا الإ�سرار اأّدى اإىل اأن ي�سطحب ال�سباب 

اأقنعتهم معهم اأينما حّلوا؛ حتى اأثناء ذهابهم اإىل املرحا�ض.

يف ظهر اأحد الأيام، عندما كنا نقيم �سلة اجلماعة خارج اخليمة 

يف الف�س���اء الطل���ق، و�سل اإىل م�سامعنا هدير امل�س���ادات اجلوية، بعد 

قنا بناًء لأمر  ذلك بقلي���ل راأينا املقاتلت العراقي���ة فوق روؤو�سن���ا، َتَفرَّ

نائ���ب قائ���د الكتيبة. فج���اأًة وخلل ثواٍن قليل���ة، ا�ستط���اع اأربعمئة من 

 
ً
ال�سباب اأن يختبئوا يف ثنايا وزوايا الباحة ويختار كل واحد منهم ملجاأ

حلفظ نف�سه وروحه، كان ح�سني كل�ستان اأمامي، وقد انزلقت قدمه يف 

حفرة وكادت اأن تلتوي اأو تنك�سر. 

ا واأ�سب���ت بك�سر يف  قل���ت ل���ه: »لقد كن���ت حمظوًظا! لو وقع���ت اأر�سً

قدم���ك حلرمت من امل�ساركة يف العمليات ولأ�سبحت جلي�ض اخليمة اأو 

م�ستلقًيا على �سرير امل�ستو�سف«.

اأم�س���ك بيدي وقال: »عندئ���ذ كنت �ساأم�سك بك لنق���ع على الأر�ض 

مًعا، فل اأمّل من الوحدة اإذ �سنكون مًعا يف امل�ستو�سف«.
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ا  ح�س���ني هذا، ال���ذي كان قليل الطعام وقليل امل���زاح، اأ�سبح �سخ�سً

اآخ���ر: كمية طعامه مل تتغ���ري ولكّنه اأطلق العنان لل�سان���ه فغدا يتحّدث 

وي�سحك ويبّث املعنويات يف �سفوف الإخوة.

يف جمي���ع املع�سك���رات، كنا نق���وم بحرا�سة اخليم لي���ًل. كانت نوبة 

احلر����ض عادًة �ساعة واحدة لكل �سخ�سني من كل ف�سيل. كان حم�سن 

كل�ست���ان اأو نائبه ح�سني فيا�ض يع���ّدان قائمة احلرا�سة الليلية واأحياًنا 

كن���ت اأقوم اأنا بهذا الأم���ر. ذات ليلة كانت نوب���ة حرا�ستي من ال�ساعة 

الثاني���ة والن�سف وحتى الثالثة والن�سف. اأثن���اء احلرا�سة، مررت اإىل 

داخل اخليمة مرتني، فوجدت اأن اأ�سوات الأذكار التي تخرج من اأفواه 

ال�سباب اأثناء نومهم -والتي حتدثت عنها قبل ذلك- قد ازدادت. لقد 

ارتفع عدد ال�سباب الذين و�سلوا اإىل هذه احلال.

م�س���ت ع�سرة اأيام عل���ى وجودن���ا يف كارون، تناه���ى اإىل م�سامعنا 

ذيع 
ُ
خب ت���رك املخّيم والنط���لق اإىل الأم���ام. يف ذلك الي���وم نف�سه اأ

ن���داء الإم���ام اخلميني للمقاتلني خ���لل ن�سرة اأخبار ال�ساع���ة الثانية. 

كان اجلمي���ع م�سغًيا بكّل كيان���ه وبع�سهم اأجه�ض بالبكاء. لقد اأخمدت 

كلمات ذلك الن���داء العظيم تلطم القلوب امل�سطربة ومنحت الأرواح 

ح���لوًة وعذوبة: »..يا اإلهي، هذا البلد هو بلد الر�سول الأكرم P واأهل 

بيت���ه الكرام. هو بلد ح�سرة بقي���ة اهلل اأرواحنا ملقدمه الفداء. اأ�ساألك 

مبقامه���م يف حرم قد�س���ك اأن تدمي عناياتك علين���ا واأن جتعل الن�سر 

النهائ���ي حليًفا ملقاتلين���ا الأعزاء يف القريب العاج���ل، واجعل لل�سهداء 

الأعزاء واجلرحى املكّرمني ن�سيًبا من رحمتك..«.

كتب���ت يف �سفحة ذل���ك اليوم من دف���ر مذكراتي: »و�سي���ة الإمام 

نا�س���ر املقاتلني، حمّطم الأ�سنام، اأن تتقّدموا اإىل الأمام بالتوكل على 
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اهلل، ف���اإّن اأمامك���م حرًبا �سعبة وكبرية. قال الق���ادة: »ميكن للمر�سى 

وال�سعفاء اأن ل يلتحقوا بالعمليات«.

اأظّن���ه كان ع�سر الي���وم التا�سع من �سهر �سب���اط، عندما ركبنا يف 

ال�ساحن���ات املغّطاة وغادرنا كارون خفي���ة اإىل مق�سد جمهول. و�سبب 

النتق���ال بهذا النحو هو �سرف نظر الطابور اخلام�ض )عملء العدو( 

ع���ن اإجراء انتقال القوات حتى ل ينك�سف اأمر العمليات. ولكي ل ي�ستّم 

ل�سقْت على 
ُ
الطابور اخلام�ض رائحة وجود املقاتلني داخل ال�ساحنات اأ

جميع الآليات لفتات ُكتب عليها: »هدية اأهايل )املدينة الفلنية( اإىل 

جبه���ات النور �س���د الظلمة«. ل اأذكر ماذا ُكِت���ب بال�سبط: اأهايل كرج 

اأو كهكلوي���ة وبوي���ر اأحمد. حان موعد النط���لق، وحتى ذلك احلني مل 

اكت�ساف املق�سد الذي نذهب اإليه. مل 
 1

ت�ستطع حتى هوائيات التعبئ���ة

يكن اأحد يعلم اإىل اأين نحن ذاهبون. 

�ستائر  يك�سف  باأن  ُي�سمح لأحد  يكن  الأمنّية، مل  للم�سائل  ومراعاًة 

ال�ساحنة ليلقي نظرة عابرة اأو ينظر اإىل اخلارج. كذلك كان ممنوًعا 

ارتفاع الأ�سوات وال�سجيج. لذلك جل�سنا على اأر�ض ال�ساحنة كالأولد 

املهذبني وبداأنا بتناول البتقال، وعندما و�سلنا اإىل مق�سدنا كنا قد 

اأتينا على �سندوق البتقال باأكمله. طبًعا بداأ ال�سباب باملزاح يف و�سط 

الطريق، لكن بهدوء وب�سوت منخف�ض مل يعُل فوق �سوت هدير ال�ساحنة. 

وحيث كانوا قد و�سعونا مكان الب�سائع املفر�سة املهداة؛ بداأ اأحٌد يقول 

اأنا كي�ض العد�ض، ومن كرثة ما اأطعمونا الفا�سولياء قال �سخ�ض اآخر 

ا كي�ض الفا�سولياء احلمراء، وبداأ اآخر بالثغاء كاخلروف، واآخر  اأنا اأي�سً

ُي�سدر نقيًقا كالدجاجة فقد كان من املعتاد اأن يقدموا لنا الدجاج يف 

1- و�سي���رُد ف���ي الف�سول اللحقة م�سطل���ح اإذاعة التعبئة؛ كناية ع���ن تناقل للأخبار بين 
المقاتلين التعبويين خا�سة، حما�سًة منهم للم�ساركة في العمليات. )المحرر(.
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ليلة الهجوم. يف ذلك اليوم كتبُت يف دفر مذكراتي: 

»و�سلنا اإىل نهر بهمن �سري يف جنوب اآبادان. ترّجلنا من ال�ساحنات 

وعبنا اجل�سر فوق النهر يف �سف واحد. يف الطرف الآخر من النهر، 

انحرفنا اإىل جهة الي�سار وتقدمنا مبحاذاة طريق بني اأ�سجار النخيل. 

و�سلن���ا اإىل منازل قرية قد خلت من قاطنيه���ا. دخل ف�سيلنا اإىل اأحد 

املنازل. نزعنا عنا جتهيزاتنا، اأقمنا ال�سلة وبتنا ليلتنا هناك«.

كان���ت �ساحنتنا قد و�سلت اإىل القرية قبل ال�ساحنات الأخرى بوقت 

لي����ض بالقليل. كنت واأ�سغر علي اآبادي م�سوؤويَلْ حرا�سة منزل الف�سيل 

يف تل���ك الليل���ة. َوّزع ق�سم التجهي���زات يف الكتيبة الفاكه���ة املعلبة على 

الأفراد فح�سل كّل فرد على علبة منها بدًل من طعام الع�ساء.

م���ا اإن حّل ال�سباح حت���ى علمنا اأّن الهجوم الكب���ري املوعود قد بداأ. 

وقد تاأّكد هذا اخل���ب بتقدميهم لنا الدجاج على الغداء. كتبت يف بقية 

مذكراتي عن ذلك اليوم: »جتّهزنا للنطلق اإىل اخلط الأمامي. �سرنا 

م�سًيا على اجلادة الرئي�سة وركبنا ال�ساحنات. كانت العمليات قد بداأت 

يف الليلة ال�سابقة. يف الطريق اإىل اخلط الأمامي كانت قذائف املدفعية 

و�سواري���خ الكاتيو�س���ا ت�سقط اإىل جانَبي اجلادة فتهت���ّز ال�ساحنة ب�سدة 

عن���د كل انفجار. لقد ب���داأت اللعبة من جديد، واأ�سبح���ت القلوب اأكرث 

توّجًه���ا اإىل اهلل. ب���داأ �سخ�ض يرف���ع الأذان. بينم���ا كان احلاج رحيمي 

بدوره يقراأ اآية الكر�سي ويهم�ض بها يف اآذان ال�سباب ويدعو اهلل �سبحانه 

فيمنح بذلك قلوب اجلميع قّوًة وثباًتا. و�سلنا اإىل �سفة نهر اأروند بحمد 

 التي كانت 
1
اهلل �ساملني. زحفنا بني اأ�سجار النخيل لن�سل اإىل الهنغارات

قد ا�ستحدثت قبل ذلك. ا�ستقرت كل �سرية يف هنغارين«.

1- م�ستوعب���ات م�ستطيلة ال�س���كل؛ م�سابهة للعنابر الم�سيدة من األ���واح المعدن، وم�سقوفة 
ب�سكل يحميها من المطر والحر.)المحرر(.
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عند الغروب، اأرادوا نقلنا اإىل الطرف الآخر من نهر اأروند، لكن ملّا 

كان عديد القوات املوجودة هناك كافًيا ترّيثوا يف ذلك اإىل وقت لحق. 

ق�سينا ليلتنا داخل الهنغارات.

بق���ي البع�ض جال�ًسا اأو واقًفا وياأخذ غف���وًة اإىل جانب باب الهنغار، 

ليهناأ الآخرون ويرتاحوا بنومهم. كانت احلرا�سة يف تلك الليلة تطّوًعا.

يف ال�سباح، كان اجلميع ينتظر الأوامر. البع�ض منهم كان يجول يف 

�سيبت 
ُ
الباحة ويق�سي بع�ض الأمور ال�سخ�سية. عند الثامنة �سباًحا، اأ

اإحدى مقاتلت العدو بن���ريان الدفاع اجلّوي ب�سكل مفاجئ فاحرقت 

و�سقطت.

ف���رح اجلميع واأطلق���وا �سيحات التكب���ري. كانت كامريت���ي معّطلة. 

اأدركُت ذلك عندما اأردت اأن األتقط �سوًرا لل�سباب يف ال�ساحنة. ذهبْت 

ه���ذه الفر�س���ة اجلي���دة للت�سوير. وحت���ى ل اأن�سغل بالكام���ريا املعطلة 

اأودعُته���ا لدى الأخ اأحمد م�سوؤول ت�سلي���ح الكتيبة اآنذاك. كتبت عنوان 

واأل�سقته على الكام���ريا وقلت له اإن حدث يل �سيء اأن ير�سل الكامريا 

اإىل العنوان املدّون عليها.

�سنع���ُت لنف�سي قبعة من كي�ض اخلي�ض. كانت هذه القبعة القما�سية 

ُتدف���ئ راأ�سي من جه���ة وتوؤّم���ن يل ال�ستتار من جهة اأخ���رى. يف ذلك 

الي���وم، اأي يف احل���ادي ع�سر م���ن �سب���اط، ركبنا احلافل���ة لننتقل اإىل 

َمْر�َسى*1 الوحدة البحرية ونتوجه من هناك اإىل اأر�ض العراق.

كتب���ت يف مذكراتي عن عبورنا لنهر اأروند يف ذل���ك اليوم: »و�سلنا 

اإىل �سف���ة نه���ر اأروند، ركبنا ال���زورق وتوجهنا اإىل الط���رف الآخر من 

النه���ر. ابتعدنا ع���ن �ساطئ اأروند اخلطر وجل�سن���ا يف �سف اإىل جانب 

* ر�سيف على �سفة النهر تر�سو فيه القوارب.)المحرر(.
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طري���ق معّبد يف الق�سم ال�سرقي من مدين���ة الفاو. كان �سباب الف�سيل 

ميزح���ون ويقولون لنذه���ب اإىل القه���وة واإىل مطعم الكب���اب. يف هذه 

الأج���واء �سدرت الأوامر بالتحرك. ا�ستعّد الطابور وحتّرك. دخلنا اإىل 

مباٍن اإ�سمنتّية لل�سراحة. و�سعنا جتهيزاتنا على الأر�ض لنزيل التعب 

ا، همبغر وكبي�ض اخليار. اأقمنا  ع���ن اأنف�سنا. و�سل طعام الع�ساء اأي�سً

ال�سلة وانتظرنا«. 

نح���ن الذين �سهدنا عمليات بدر ن�سعر اليوم بحلوة الن�سر جّيًدا. 

فف���ي �ستاء العام الفائت عبت الدبابات العراقي���ة فوق اأج�ساد قواتنا 

واليوم، ويف ميناء الفاو، متتلئ اأر�ض العدو بجثث قتله.

قل���ت ملح�س���ن كل�ست���ان: »ل ق���ّدر اهلل اأن يكون علين���ا الذهاب اإىل 

���ا؟ قطًع���ا يوج���د عدد م���ن ال�سالت اجلي���دة يف مدينة  ال�سينم���ا اأي�سً

بهذا احلج���م وهذا اجلمال! كنا نفّر من الأفلم الفار�سية والآن ُنبتلى 

بالأفلم العربية!«.

ق���ال حم�س���ن: »كل، لقد اأخطاأت.. لقد جئ���َت اإىل هنا حتى ت�سبح 

ممثًل. هذا الفيلم الذي نق���وم بتمثيله ي�ساهده العامل باأ�سره، اجلميع 

يرّقب كي يعرف من �سيكون الفائز!«.

- اإًذا علينا اأن نوؤدي دورنا جيًدا.

- اأجل، اإن مّثْلَت جّيًدا ت�سبح جنًما وتذهب اإىل ال�سماء.

بعد ع���دة ليال، اأّدى حم�سن امل�سهد الأخري يف احلياة، اأي املوت، اأو 

ُقل اإنه اتخذ من املوت األعوبة وغدا جنًما يف ال�سماء.

ا. مل يكن للمبنى الذي ا�ستقررنا  كان الطق�ض يف تلك الليلة بارًدا جدًّ

في���ه نواف���ذ واأب���واب. وكان ال���بد القار�ض ينخ���ر عظامنا. كن���ا �سبعة 

اأ�سخا�ض. و�سعنا غطاًء على اأرجلنا وجل�سنا القرف�ساء لن�سريح.
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كّن���ا نرجت���ف من �س���دة البد و�ُسلب الن���وم من اأعينن���ا. وعلى تلك 

احل���ال، بني الن���وم واليقظة تذكرُت اأيام طفولتي ح���ني كنت اأعي�ض يف 

القري���ة وكان طق����ض ال�ست���اء يف اآراك ل ُيحتمل. كن���ت اأغّطي �سدري 

 واأمّد رجلي حتى ت�سل اإىل املنقل. اأنظر اإىل النافذة 
1
بلحاف الكر�سي

الت���ي تعلو الباب واأرى من خللها حبات الثلج ال�سغرية منها والكبرية 

تت�ساقط مراق�سة فاأغو�ض يف بحر من الأفكار. اإىل الأ�سفل من مقبة 

القرية، كان هناك مكان منا�سب للتزحلق. عندما يتوقف ت�ساقط الثلج 

كن���ا ن�سن���ع خطوًطا وقن���وات للنزلق عل���ى الثلج لنلع���ب ونلعب حتى 

نتع���ب، ثم نذهب مرة اأخ���رى اإىل كر�سي اجلدة للتدفئ���ة ولنتناول من 

زبيبها اأ�سهى طعام عرفته اأيام الطفولة.

بقّي���ة مذكراتي عن ذلك اليوم كانت به���ذا النحو: »بعد اأن انق�سى 

اللي���ل اأكرث م���ن ن�سفه، جاءنا الأم���ر بالتحرك وركبن���ا يف ال�ساحنات 

العراقي���ة الت���ي غنمناه���ا قبل ذلك. تقدمن���ا اإىل مقربة م���ن القاعدة 

ال�ساروخي���ة العراقي���ة. وقفنا يف رتل واح���د. كان الف�سيل الأّول يقف 

يف مقدم���ة رت���ل الكتيبة. كنا جاهزي���ن لل�ستباك. ذهبن���ا اإىل اجلهة 

اليمنى من اجلادة املعّبدة واختباأنا اإىل جانب ال�ساتر الرابي. جل�سُت 

 حتى ال�سباح«.
2
اأنا واأ�سغر اأهري القرف�ساء يف د�سمة ت�سبه باب البئر

ت  كان���ت قطعة من الإ�سفنج موجودة على اأر�ض الد�سمة وقد امت�سّ

من داخلها الرطوبة املوجودة يف الراب.

بع���د حوايل �ساعت���ني من اجللو�ض عليه���ا تاأّثرت اأرجلن���ا بالرطوبة 

1 - الكر�س���ي )اأو من�سدة التدفئة(: و�سيلة م�سهورة في الق���رى والأرياف الإيرانّية. يو�سع 
منق���ل كبي���ر مليء بالجمر تحت طاول���ة، وُيفر�ض عليها لحاف كبير، يجل����ض اأفراد العائلة 

حول الطاولة ويتغّطون باللحاف في�سعرون بدفء كبير.)المحرر(.

ا: د�سمة برميلّية.  2 - ُيطلق عليها اأي�سً
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املوج���ودة. ويف ذل���ك الطق�ض البارد مل تعد رَكُبن���ا تقوى على احلركة. 

مل يقت�س���ر الأمر على الركب، بل َيِب�َس���ت كل اأطرافنا. اأردت اأن اأخرج 

م���ن الد�سمة فلم اأ�ستطع. �ساعدن اأ�سغر اأهري على ذلك. حتى خارج 

الد�سمة مل ت�ستِو قدماي ب�سكل كامل. كانتا قد تنّملتا و�سرى الأمل فيهما 

من اأعلهما اإىل اأ�سفلهما.

فجاأًة، يف ذلك الظلم ظهر اأكب مدن. ما اإن وقع نظره على عدد 

م���ن الأ�سخا�ض الذين تو�ّس���دوا جانب الطريق �ساألن���ي: »من اأي فرقة 

هوؤلء ال�سباب؟«.

قلت بهدوء وارتياح: »هم من فرقة ال�سهداء«.

عندما طلع النهار جاءن قائًل: »اأخ كودرزي، هوؤلء �سهداء«.

- قلت لك اإنهم من فرقة ال�سهداء.

يف تل���ك الليل���ة، كانت كتيبة حمزة قوة احتي���اط، وحل�سن احلظ مل 

يتم ا�ستخدامها حتى طل���وع ال�سباح. بعد اجنلء الظلمة، راأينا مكان 

متو�سعن���ا وموقعنا ب�سكل اأف�سل. كان���ت الكتيبة قد متو�سعت اإىل جهة 

الي�س���ار من جادة الب�سرة �سمايل جادة اأم الق�س���ر. لحًقا اأدركت اأّن 

ذلك املكان كان قاعدة الفاو ال�ساروخية املهجورة.

كانت املعركة الرئي�سة قائمة يف جادة الب�سرة، بعد اأن حّل ال�سباح، 

وب�سبب قربنا من منطقة ال�ستباكات تعّر�سنا لنريان املدفعية والهاون 

�سيب عدد مّنا بجراح.
ُ
واأ

مل يحن وق���ت الظهرية من اليوم الثان ع�سر من �سهر �سباط حتى 

جاءنا اأمر من القيادة يق�سي بتبديل الأماكن. كّنا ن�ساهد املعركة التي 

جت���ري يف جادة الب�س���رة باأعيننا وكان���ت ت�سبه الأف���لم ال�سينمائية. 

يف اأح���د م�ساهده���ا، راأينا الق���وات البعثية يف حافلة كان���ت تقّلهم اإىل 
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خطوطه���م الأمامية، فا�ستهدفتها قواتنا بق���اذف )اآر بي جي( ما اأّدى 

اإىل اح���راق ثلثني ع�سكريًّا منه���م كحّد اأدنى. مل تكد �سيارة )جيب( 

القي���ادة العراقي���ة ترى هذا امل�سه���د حتى ا�ست���دارت يف مكانها ولذت 

بالفرار. تخّيلت لبهة اأن اأجل�ض يف البيت حتت كر�سي التدفئة اأ�ساهد 

���ا م�سّوًقا مليًئا باحلركة عايل اجل���ودة يف الت�سوير. يف  فيلًم���ا �سينمائيًّ

ذل���ك املوق���ف جاءت اآل���ة ت�سوير العم ح�س���ن لت�سفي لذة عل���ى لّذتنا 

وجتعل من تلك امل�ساهد املمتع���ة اأكرث جاذبّية. قبل الظهر، لذنا بكتف 

ج���ادة اأم الق�سر حتى ل ُي�س���اب اأفراد الكتيبة مبكروه. كانت جادة اأم 

الق�سر تبدو اأكرث هدوًءا من جادة الب�سرة ال�سراتيجية.

وع���ن هذا النتقال كتبُت يف دف���ر مذكراتي: »اجنلت الظلمة وطلع 

النه���ار وا�ستّدت ن���ريان العدو ال���ذي كان مُيطرنا بالقذائ���ف املدفعّية 

�سي���ب عدد من الأف���راد بجراح. بقين���ا اإىل جانب 
ُ
وقذائ���ف الهاون. اأ

الطريق حتى قرابة الظه���ر، ومل يكن بالإمكان اأن نكث اأكرث. تقدمنا 

حتى ج���ادة اأم الق�سر ومتر�سنا يف مو�س���ع ُي�سّمى »مو�سع عبد اهلل«. 

كان علين���ا اأن ننقل اأكيا�ض الرمل م���ن الطرف الآخر من اجلادة لبناء 

ا حتت  الد�سم حيث كان اخلطر داهًما. لأّن جادة اأم الق�سر كانت اأي�سً

مرم���ى نريان العدو. بنينا الد�سم اإىل جانب اجلادة املعّبدة التي كانت 

تعّج باحلركة ذهاًبا واإياًبا.

بع���د ظه���ر ذلك الي���وم، جاء اأح���د الإخ���وة حامًل مع���ه �سطًل من 

احلليب و�ساألنا: »اأيها الإخوة، هل ت�سربون احلليب؟«.

مل ن�س���دق ما ن�سمع ون���رى، ومل ن�ساأل عن م�س���در احلليب، اأخذنا 

ا، اأو لعّله بدا كذلك. منه ال�سطل و�سربنا، لقد كان لذيًذا جدًّ

بقين���ا م���ن �سب���اح ذل���ك اليوم حت���ى غروب���ه، يف حمي���ط القاعدة 

ال�ساروخي���ة املهجورة. لحًقا قمنا بجولة عل���ى اأطراف الطريق لنجد 
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يف د�س���م امل���وؤن والتجهي���زات العراقية احللي���ب املجّف���ف والب�سكويت 

وال�سكولتة فاأغثنا بها بطوننا. 

يف ذلك اليوم، كان طعام الغداء والع�ساء معّلبات الباذجنان املتّبل 

و�سم���ك التونة بالإ�سافة اإىل خبز اللوا����ض )املرقوق( الياب�ض. كان كل 

واحد منا يحمل معه ملعقة �سغرية مثنية الطرف وكّنا ن�سعها يف جيبنا 

كالقل���م. عندما كنا يف كرخه وّزع حم�س���ن كل�ستان امللعق، التي كان 

ق���د اأح�سرها اأحد الإخوة معه من طهران، على جميع الأفراد. مل يكن 

ممكًن���ا ثني امللعق املوجودة لدى ق�سم التجهيزات، كانت لتنك�سر. يف 

ذلك اليوم، اأفادتنا امللعق املثنّية الطرف.

قب���ل النطلق، قاموا بتوزيع الذخائر علينا جم���ّدًدا.. مع اأّن اأحًدا 

مّن���ا حتى ذلك احل���ني مل يكن قد ا�ستخ���دم �سيًئا من ذخائ���ره. اإّل اأّن 

الق���ادة كان���وا يوؤكدون على الأفراد اأن يحمل���وا معهم ما ا�ستطاعوا من 

ا قذائف الآر بي جي. الذخائر وخ�سو�سً

كتب���ُت يف دف���ري عن غروب الي���وم الثان ع�سر م���ن �سهر �سباط: 

»كّن���ا ن�سّلي �س���لة املغ���رب عندما ج���اء الأخ جمتهدي وق���ال: لتقف 

ُوُرود الف�سي���ل الأّول. جتّهزنا بعتادن���ا وقمنا من مكاننا وانطلقنا. كان 

اجلمي���ع يف حال من الذكر والدعاء، يناجون اهلل تعاىل. قبل انطلقنا 

ب�ساعة، كان اأخو علي قابل التواأم قد اأُ�سيب بجراح. اأراد علي اأن يراه، 

مل ُي�سمح له بذلك. مل يكن لقاوؤهما يف هذه الدنيا متاًحا ولكن �سرعان 

ما التقيا يف العامل الآخر«.

توّق���ف الطاب���ور عند مثّلث م�سنع امللح. اجتم���ع جميع القادة حتت 

ج�س���ر �سغري. وج���دت الفر�سة �سانح���ة فقلت لأ�سغر اأه���ري: »�ساأنام 

قليًل«. قال: »لك ذلك«.
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�سبت بتلك ال�سظية يف راأ�سي، واأنا اأ�سعر -من 
ُ
منذ العام 83، حني اأ

حني لآخر- باأمل عجيب فيه، مل اأجد له علًجا �سوى النوم.

لق���د لطف اهلل تعاىل بي، فكان احلّل لذل���ك الأمل الذي ياأتيني من 

غري موعد اأن اأنام قليًل بعد اأن توّقف الطابور عن احلركة.

مل يك���ن البد القار�ض والرطوبة ليمنح���ان الراحة التي اأحتاجها، 

وعل���ى الرغ���م من ذل���ك فق���د زال الأمل م���ن راأ�سي. يف تل���ك الدقائق 

املع���دودة بني النوم واليقظة، تذّكرت اأم���وًرا كثرية: حلاف الكر�سي يف 

اآراك، �س���اي وزبي���ب اجلدة، ت�ساعد بخار ال�س���اي يف الهواء، والدفء 

اللذيذ واملمتع حول كر�سي التدفئة و..

مل تك���ن امل�سافة من مثّلث م�سنع امللح حتى اجلبهة الأمامية ونقطة 

انت�سار ال�سرية الأوىل طويلة، كانت كيلومًرا واحًدا، اأقل اأو اأكرث بقليل، 

قطعناه���ا خلل ن�سف �ساعة. خلل هذه الفرة الوجيزة ا�ستح�سرت 

يف ذهني تو�سيات قادتنا: »بعد اأن تعبوا فوق ال�ساتر الرابي وتتقدموا 

ح���وايل مئتي م���ر اإىل الأمام، �سرون ع���دًدا من الدباب���ات املحرقة 

وعدًدا اآخر �ساملً���ا.. انتبهوا، فل تطلقوا النريان باجتاه املحرقة منها 

فتذهب الذخائر هدًرا. بعد انك�سار خط العدو الدفاعي عليكم التقدم 

اإىل الأمام م�سافة خم�سة كيلومرات حتى ت�سلوا اإىل ج�سر هو الهدف 

من عمليات هذه الليلة«.

 القوات عبارة عن �ساتر 
1
كان���ت جبهتنا الأمامية حيث نقطة انت�سار

ترابي �سغري وقليل الرتفاع متعامد مع طريق »اأم الق�سر« املعّبد. كان 

احلاج اأميني قائد الكتيبة هناك. كان عليه اأن يبقى هو يف تلك النقطة 

فيما تتقّدم ال�سرية الأوىل اإىل الأمام لك�سر خط العدو الدفاعي. وكان 

1 - اأي نقطة الفتراق وانت�سار الرتل لأخذ مواقع قتالّية وبدء الهجوم. 
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م�سوؤول ال�سرية الأوىل اإىل جانبه دائًما. يف تلك الليلة ال�ستوية الباردة، 

كان خط اجلبهة الأمامي غارًقا يف ال�سكون، واأي �سكون! �سكون ما قبل 

ب���دء الهج���وم واإطلق الن���ريان. م�سح احلاج اأميني الع���رق عن جبينه 

بكوفيته، فهو مل يهداأ ومل يقّر حلظة. مل يكن قائد الكتيبة وحده يرّقب 

البدء بالعمليات، �سائر القادة يف الفرقة كانوا كذلك. هل ينك�سر اخلط 

الدفاعي للعدو؟ هل �سن�سل اإىل اجل�سر الكبري على جادة اأم الق�سر؟

يف تل���ك الأثن���اء، �ُسّكلت جمموعة »الق���وات اخلا�س���ة« اأو ما ُي�سّمى 

بقوات التدّخل. مت اختيار اأكرث اأفراد هذه املجموعة من الف�سيل الأّول. 

كان���ت مهمة القوات اخلا�سة الب���دء بالهجوم وتوجي���ه ال�سربة الأوىل 

للع���دو. مّت اختياري اأنا وح�س���ني كل�ستان -وكلنا م�س���وؤول جمموعتي 

الف�سي���ل الأول- كاأع�ساء يف املجموعة اخلا�س���ة، وكان لكل رامي )اآر 

ب���ي جي( م�ساع���د واحد فقط. كان م�سوؤول ال�سري���ة نف�سه م�سوؤوًل عن 

املجموع���ة اخلا�سة ويتحرك خل���ف عنا�سر ا�ستط���لع العمليات. بعد 

ك�سر اخلط الدفاعي الأول للعدو، تقّدم بقية �سباب الف�سيل اإىل �ساحة 

املعرك���ة. كان اجله���د ين�سب على التقليل م���ن اخل�سائر قدر الإمكان. 

لذل���ك كان الثق���ل الك���ب على كاهل �ست���ة اإىل �سبع���ة اأ�سخا�ض؛ بذلوا 

جه���وًدا م�ساعفة. كتبت يف دفر مذكراتي عن تلك اللحظات: »عندما 

ا طويل القامة واقًفا  اأردنا النت�س���ار عند ال�ساتر الرابي، راأيت �سخ�سً

اإىل جانب طابورن���ا باأقدام را�سخة يف الأر�ض. قلت لأ�سغر: »هذا الأخ 

ه���و اأ�سد اهلل بازوكي. اإنه قائد جدير و�سجاع وخبري. تقدمنا نحن اإىل 

الأم���ام فيما بقوا هم يف نقطة حمّددة، كنا جميًعا نتقدم زحًفا. زحفنا 

يف امل�ستنق���ع اإىل اجلهة الي�سرى من اجلادة فامتلأت اأج�سادنا بالطني 

ا يري���د اأن يتخّطان، اإّنه  املم���زوج بامللح. يف تلك الأثن���اء راأيت �سخ�سً

الع���م ح�س���ن. ف�سحُت له الطريق فتق���ّدم اإىل مقدم���ة الطابور. م�ست 
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دقائ���ق ثم طلبوا من عنا�سر التخريب اأن يتقّدموا اإىل الأمام. بالطبع، 

كل ذلك بالإ�سارة، فقد كان ال�سكوت خمّيًما على كل �سيء«.

 موجودة على 
1
كان خ���ط الدفاع العراقي الأول قد اأقي���م عند فجوة

الطريق املعّبد. ولعّل عنا�سر التخريب هم الذين ا�ستحدثوا هذه الفجوة 

الليلة املا�سية لكي ل تتمّكن الدبابات العراقية من التقدم على اجلادة 

املعّبدة ب�سهولة. وبهذا الإجراء كانت الدبابة تقع يف قعر الفجوة فيقوم 

�سبابن���ا با�ستهدافها من خل���ف �ساترنا الرابي. بجان���ب تلك الفجوة، 

كان���ت ُت���رى قطع كبرية من الإ�سفل���ت واأكيا�ض اخلي����ض املمّزقة واألواح 

مك�س���ورة، كاأّن د�سمة جتّمع عراقي���ة اأو اثنتني كانتا قائمتني هناك وقد 

ا ننتظر الأمر بب���دء الهجوم، فجاأًة راأيت  تهّدمتا. كّن���ا منبطحني اأر�سً

الأل���واح املنحني���ة وامللتوية تهتّز، اأمعنت النظر جي���ًدا فوجدت �سنجاًبا 

يتحّرك هناك. عندما وقعت عيناي على هذا احليوان، غرقت يف بحر 

م���ن الأفكار وقلت يف نف�سي لي�ض معلوًما اإلم �سيوؤول م�سريي وم�سريه 

بع���د �ساع���ة من الآن. فهو غ���ري مكرث لأّنه ل يعل���م يف قلب اأي معركة 

يلع���ب، بينما اأنا قد ا�ستح�سرت حتى هذه اللحظ���ة ق�سة ليلة الهجوم 

م���رات عدة وما كنُت اأعلمه فق���ط اأّن اأحًدا ل ميكن���ه التنّبوؤ ب�سيء عن 

اللحظات القادمة. علينا اأن نعري جماجمنا هلل.

خّيم �سمت عجيب على املكان والزمان، اإّنه هدوء ما قبل العا�سفة. 

ا  كان يتناه���ى اإىل م�سامع���ي �سوت عقارب �ساعة الع���م ح�سن. هل حقًّ

بع���د دقائق اأو حلظ���ات معدودة، م���ن املقّرر لهذه املنطق���ة التي يخّيم 

عليه���ا الهدوء وال�سك���ون اأن تتحّول اإىل جهنم م���ن الدخان والر�سا�ض 

والن���ار وال���دم املم���زوج بال���راب؟ كتبُت يف دف���ر مذكراتي م���ا يلي: 

»كان �س���وت تلقيم ر�سا�س���ات الدو�سكا العراقية ي�س���ل اإىل م�سامعنا، 

1 - فجوة: حفرة وا�سعة اأدنى من م�ستوى الأر�ض، ُتبطئ حركة الدبابات اأو تعيقها. 
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وكذل���ك ال�س���وت الناجم عن نق���ل �سنادي���ق الذخائر. فج���اأة، ُيك�سر 

ج���دار ال�سمت ونعب ال�ساتر الرابي كال���بق ونهجم على العدو. كان 

حتّركي من اجلهة الي�سرى للجادة، وكان امل�ستنقع والأر�ض املوحلة اإىل 

اجله���ة اليمنى منها؛ ها هو �سوت العراقّيني يخرق م�سامعنا؛ اأ�سوات 

وهمهم���ات متداخلة حتكي عن خوفهم وا�سطرابهم. كان اأ�سغر اأهري 

خلف���ي كالعادة. كنت اأحمل قاذف اآر ب���ي جي، ملّقًما وجاهًزا للرماية. 

الع���م ح�سن يحّدق بد�سمة دو�سكا الع���دو ليجد املكان املنا�سب ل�سربته 

الناجع���ة. بعد درا�سة و�سعية د�سمة الدو�س���كا وتقدير املوقف، توجهت 

للعم ح�سن بهدوء وقلت له ممازًحا: »رامي الدو�سكا ينتظرنا«.

رّد الع���م ح�سن علّي بنظرة وابت�سامة. بع���د حلظات تقّدم خطوتني 

اإىل الأم���ام وب���داأ ال�ستب���اك: انفج���رت القنابل وحت���ّرك ال�سباب من 

اأماكنه���م مطلق���ني �سيح���ات التكب���ري املرافق���ة مع رماي���ات ر�سا�ض 

ور�سا�سات غزيرة.

ا للرماية.  اإىل اجلهة اليمنى م���ن اجلادة، وجدُت مكاًنا ملئًما جدًّ

يف ح���ال انحناء، و�سع���ُت ركبتي على الأر�ض و�س���ّددت القذيفة الأوىل 

باجت���اه الدبابات الأمامي���ة واأطلقته���ا. اأ�سابت القذيف���ة ال�ساروخّية 

جانب الدبابة. كان اأ�سغر اإىل جانبي، اأخذت منه قذيفة اأخرى ولّقمت 

ق���اذيف ثم تقدم���ت خطوات ع���دة اإىل الأمام لكي اأ�سته���دف الدبابات 

اخللفي���ة. ترافق تقّدم���ي اإىل الأمام مع ابتعادي ع���ن اأ�سغر. كان هذا 

احلوار الأخري الذي دار بيننا:

�ساألني اأ�سغر: »هل لديك قذائف«.

ج���ل. -  اأ

كان���ت جعبت���ي ل تزال مليئ���ة بالقذائف -طبًعا بقي���ت على حالها- 

وم���رة اأخرى جثوت على ركبتي و�سّددت عل���ى الدبابة الثانية اأو الثالثة 
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املوج���ودة على اجل���ادة لأرميه���ا من اجلان���ب الأمين، لكّن���ي مل اأطلق 

�سبت باجلراح.
ُ
القذيفة؛ اأ

كتبت عن اإ�سابتي يف دفر مذكراتي:

»جل�س���ت على ركبت���ي لأرمي قذيف���ة الآر بي جي. مل اأك���د اأفرغ من 

ا على  الت�سدي���د حت���ى افرقنا اأنا و�سلح���ي كٌلّ اإىل جهة. وقع���ت اأر�سً

وجه���ي. وكاأّن �سيًئ���ا كاخلنج���ر اأو ال�سكني ق���د اأ�سابن���ي ب�سلعي ويدي 

اليمن���ى من اخللف. اأردت النهو�ض من مكان فلم اأ�ستطع. لقد �سّببت 

يل هات���ان ال�سربتان الدوار. تذك���رت جراحاتي ال�سابق���ة، وا�ستعدت 

وعي���ي �سريًعا. بدايًة، فك���رت ماذا �ساأ�سنع بجعبت���ي املليئة بالذخائر. 

�ساب مبكروه يف حال انفجرت القذائف 
ُ
كان عل���ّي نزعها عّني حتى ل اأ

بداخلها. مل يكن عمًل �سهًل فلم يكن با�ستطاعتي اللتفات اإىل اخللف. 

اأ�سب���ت ب�سدمة، انقلبت على ظهري واأخرجت يدي ال�سليمة من رباط 

جعب���ة الظهر. مل اأعد اأ�سعر بيدي اليمنى. �سحبت ج�سمي على الأر�ض 

لكي اأبتعد عن جعبة الظهر واأو�سلت نف�سي اإىل الطريق. كانت الطريق 

اأ�سبه بجحي���م حقيقّي. الر�سا����ض اخلّطاط يرتطم باجل���اّدة كحّبات 

البد اأثناء �سقوطها، ثم يرجع بحركات ارتدادّية. ور�سقات الر�سا�ض 

م���ن الد�سم العراقية ت�سبه ال�س���رارات املنبعثة من م�سعل دوار. حوايل 

مئ���ة م���ر اإىل الأم���ام، كانت ال�ستب���اكات تتوا�سل بعن���ف. خلل هذه 

الفرة �سق���ط كثريون اإىل الأر����ض. لّف الغمو�ض امل���كان، فقد اختلط 

جرحانا و�سهداوؤنا مع القتلى العراقّيني. اأ�سبحت اأنفا�سي ت�سعف اأكرث 

فاأكرث. مل اأعرف ماذا اأ�سنع يف ذلك ال�سخب وال�سو�ساء. فجاأًة راآن 

العم ح�سن وقال يل: اذهب اإىل اأ�سفل الطريق فاملكان خطر هنا..«.

اأوماأت براأ�سي موافًقا. مل اأكن اأقوى على الكلم لأّن رئتي قد ُثقبت. 

ذه���ب العم ح�سن. كانت القوات تتق���دم اإىل الأمام من اجلهة الي�سرى 
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للطريق. �سغطت بيدي على جرح رئتي وناديت امل�سعف ب�سوت خافت..

كادت روح���ي اأن تزه���ق ب�سبب ه���ذه الكلمة. يف تل���ك الأثناء تعّرف 

»عل���ي �سهبازي« اإيّل. عندما راأيته اأدرك���ت اأّن ف�سائل »ال�سرّية الأوىل« 

الثلث���ة قد انخرطت بال�ستباكات الت���ي ا�ستمّرت خلم�ض دقائق؛ فعلّي 

هو م�سعف الف�سيل الثالث. قال: »اأخ كودرزي، �ساأ�سّمد الآن جراحك، 

اأين حمل اإ�سابتك؟«.

اأجبته بهدوء: »يف اأ�سفل كتفي من اخللف«.

ا،  بداي���ًة فّك اأحزمة عتادي وحزام الو�سط. �سعرت باأّن خفيف جدًّ

بع���د ذلك مبا�سرة ق�ّض قمي�سي من اخللف باملق�ّض كي يجد جرحي. 

اأغل���ق ثقب اجلرح بدّقة واإحكام حتى ل يتعّر�ض للهواء. حت�ّسن تنّف�سي 

بعد اأن اأغلق جرحي، ولّف اأطرافه باإحكام بال�سّماد الطّبي وال�سرائط 

الل�سق���ة. زال الثقل ع���ن راأ�سي، كاأّن الدم قد و�سل اإىل دماغي. قال: 

»اإّن جرحك عميق، انتبه لنف�سك. هل تعان من اإ�سابة اأخرى؟«.

ا. ل اأ�سعر بيدي هذه  - اأج���ل، تعر�ست لإ�سابة يف اأعلى كتف���ي اأي�سً

وكاأّنها لي�ست يل..

ا وربطه وم�س���ى. �سعرت بعد ذهابه  �سّم���د اأعلى كتفي الأمين اأي�سً

اأّنن���ي اأ�سبحت بحاٍل اأف�سل، لقد اأعادن اإىل احلياة بيده احلاذقة. يف 

ه���ذه الأثناء، راآن اثن���ان من »حاملي اجلرح���ى« فتقّدما نحوي. نت 

عل���ى وجه���ي على حّمالتهم���ا. كان امل�سهد الأخري ال���ذي علق يف ذهني 

���ا اأحمر فيما تنفجر قذائف  م���ن تلك الليلة: »اأّن ال�سماء متطر ر�سا�سً

الآر ب���ي جي العراقية يف حميطنا بالقرب مّن���ا«. كتبت هذه اجلملة يف 

�سفحة من دفر مذكراتي عن ذلك اليوم. 

ا. اأرادا اأن ينقلن اإىل اخللف  كان اأحد ناِقَلْي اجلرحى رجًل م�سنًّ
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عب الطريق فقلت لهم���ا: »لنم�ِض اأ�سفل الطريق، فال�سري على الطريق 

حمفوف باملخاطر«.

وافق���ان الراأي ون���زل. بعد مئة مر اإىل الأم���ام، و�سلنا اإىل اإحدى 

غ���رف احلرا�س���ة. مل اأكن ق���د راأيتها اأثن���اء انطلقن���ا اإىل العمليات. 

واأبقيان على احلّمالة اإىل جانب تلك الغرفة ال�سغرية.

انتظ���رُت و�سول �سيارة الإ�سع���اف ال�سّحي للفرقة. يف هذه الفرة، 

ج���اء اإيّل اأحد املقاتل���ني واألقى نظرة اإىل جرحي. ومل���ا كنت نائًما على 

بِد اهتماًما مبا يقوم به. لعّله ظّن نف�سه طبيًبا جّراًحا عندما 
ُ
وجهي مل اأ

م���ّد يده اإىل جرحي وفتح���ه ونظر اإليه نظرًة عميق���ة وطويلة. ا�ستغرق 

عمل���ه وقًتا لي����ض بالقليل، فبداأت اأن���زف من جديد لت�س���وء حايل مرة 

اأخ���رى واأ�سعر ب�سعوب���ة يف التنّف�ض. عندما راآن جمه���ول الهوّية ذاك 

كي���ف اأتخّبط واأمتتم بكلمات مل يفهمها، كّف يد ف�سوله عّني، لكن بعد 

فوات الأوان، فلم ي�ستطع اأن ي�سّمد اجلرح كما كان عليه �سابًقا. وعدت 

اأ�سع���ر بثقل يف راأ�سي كاأّن���ه اأ�سطوانة من حدي���د. مل يكن الأوك�سيجني 

ي�سل اإىل خليا دماغي. فبتُّ اأ�سعر بالدوار والهذيان. على الرغم من 

ا رفع���وا حّمالتي عن الأر�ض وو�سعون  ح���ايل هذه، اأدركت اأّن اأ�سخا�سً

داخ���ل �سيارة الإ�سع���اف. بالإ�سافة اإيّل، كان هن���اك اأٌب وابنه قد ركبا 

يف �سي���ارة الإ�سعاف، كلهما كان جريًح���ا. وكل واحد منهما قلق على 

الآخر. الوالد يرّدد دائًما على م�سامع ابنه: ُجعلت فداك، والولد ي�ساأل 

عن حال اأبيه.. ول اأذكر �سيًئا غري ذلك.

 
1
عندم���ا فتحت عين���ّي وجدت نف�سي مم���ّدًدا على �سري���ر يف عنب

�سغ���ري عل���ى ال�ساحل الغربي لنه���ر اأروند، كن���ت ل اأزال اأ�سعر بالدوار 

1 -  ي�سبه الخيمة اأو الكوخ؛ م�سقوف بالألواح الخ�سبّية اأو المعدنّية، كذلك جدرانه.
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ومل اأ�سرج���ع كامل وعيي. اأذكر فقط اأّن قلت للطبيب: »اأيها الطبيب، 

اأر�سلن���ي اإىل اخلل���ف �سريًعا.. رج���اًء اأر�سلني �سريًعا«. ب���داأوا مبداواة 

جرحي مّرة اأخرى يف عنب ا�ست�سفاء الفرقة. ولكّنهم هذه املرة اأغلقوا 

فتح���ة اجل���رح بالقما�ض املعّقم باإح���كام، وا�ستخدم���وا ل�سًقا وع�سبًة 

ليغلقوا منافذ الهواء بالكامل.

راكم جتربة 
ُ
�ساب فيه باجل���راح، فاأ

ُ
ه���ذا هو ال�ستاء الثال���ث الذي اأ

ف���وق جترب���ة. قل���ت يف نف�سي: »يا ه���ذا! غرّي مهنتك م���ن العمل يف مّد 

�سبت باجلراح ثلث مرات- 
ُ
الأنابي���ب اإىل الطب. اآن الأوان -بعد اأن اأ

ا بجراحات  �سً اأن تك���ون لنف�سك -وللآخري���ن بالطبع- طبيًب���ا متخ�سّ

�سيف اإليها الآن جرح الرئة. 
ُ
اليد والراأ�ض والأرجل، وقد اأ

كن���ت ملًق���ى عل���ى احلّمال���ة اأنتظر الق���ارب عل���ى ر�سي���ف امَلْر�َسى 

املزدح���م. طال الأمر قليًل ومل ي�سل الدور اإيّل. قلت للرّبان: »يا اأخي، 

ا موجود هنا، ذهب اجلميع وما زلت هنا!«. اأنا اأي�سً

عندم���ا رفع �سخ�سان حّمالتي واأدخله���ا اإىل القارب ب�سكل مائل، 

ابتع���د القارب عن الر�سيف فاأفلت���ت احلّمالة من يد اأحدهما و�سقطُت 

عل���ى اأر�ض القارب ب�سدة. مرة اأخرى حت���رك جرحي وخرج عن ثباته 

وب���داأت اأنفا�س���ي تتقّطع و�سعرت ب�سي���ق يف �سدري. كن���ت اأعي حركة 

القارب، لكّن اأحوايل تبّدلت، فقد فعلت ال�سربة فعلتها.

عندم���ا و�سلنا اإىل �ساحلنا ال�سرقي وجدت اأّن الربان مرّيث ويدور 

بالقارب يف مكانه. عل �سوت اجلميع: 

- يا اأخانا، اأنزلنا من القارب، ثم ُدر بعد ذلك ما بدا لك.

- لكّن الر�سيف مزدحم.

قل���ت: اإًذا اذه���ب اإىل ر�سي���ف اآخ���ر.. اأنزلن���ا حي���ث اأمكنك ذلك. 
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اإن ا�ستم���ررَت عل���ى هذا املنوال تزه���ق اأرواح ال�سب���اب، اإّن حال بع�ض 

امل�سابني حرجة.

�سمع كلمي وقاد القارب نحو ر�سيف اآخر. ابتعدنا قليًل، ومبجّرد 

و�سولن���ا اإىل امَلْر�سى اأنزلونا من القارب وم���ن ثم �سعدنا عدة درجات 

لن�س���ل اإىل الياب�س���ة وركبنا �سي���ارة الإ�سعاف مبا�س���رًة. �ساءت حايل 

بع���د اأن وقعُت على اأر�سّية القارب، و�س���اءت اأكرث ب�سبب حتّرك �سيارة 

الإ�سع���اف. كان اأ�سف���ل احلّمالة ي�سط���دم باأر�سّية الإ�سع���اف لت�ستقّر 

ال�سرب���ة يف �سدري. كاد اأن ُيغمى عل���ّي. كانت ع�سلت ظهري ورجلي 

تنقب����ض ثم ترتخي ب�سكل م�ستمر. ا�سطدم���ت رجلي مرات عدة بباب 

الإ�سع���اف ب�سدة. اأ�سبُت ب�سي���ق يف التنّف�ض حتى �س���رُت كاأّن اأتنّف�ض 

حت���ت امل���اء. �سع���رت اأّن اأحًدا م���ا قد �سّل���ط �سوء م�سباح ي���دوي على 

عين���ي. اأجل، كنت اأفقد وعيي ثم اأ�ستفي���ق، وكان امل�سعف بدوره ي�سّلط 

ن���ور امل�سباح اليدوي على عيني لريى اإن كنت ما زلت على قيد احلياة 

اأم ل. عندم���ا راآن اأبت�س���م ق���ال ل�سائق �سيارة الإ�سع���اف: »ل تتوقف.. 

حتّرك.. ما زال حيًّا«. يظهر اأنه كان قد طلب من ال�سائق قبل ذلك اأن 

يتوّقف لكي ي�سارع يف جندتي.

يف م�ست�سفى الزهراء Q امليدان، تابعوا علجي، كان م�ست�سًفى 

جمّه���ًزا. يف داخل ال���رواق، ُغّطيت وج���وه اأج�ساد ال�سه���داء بالقما�ض 

الأبي����ض. �سع���رت اأّن ال���دم ين�ساب قطرة قطرة م���ن حّمالتي. كم كان 

امل���وت واحلياة قريًب���ا اأحدهما من الآخر يف تل���ك اللحظات، ولكن من 

جهت���ي، مل اأ�سع���ر ب�سيء خا�ض، كن���ت فقط اأفكر بر�س���ى اهلل والإمام 

احل�س���ني Q: �سحيح اأّننا مل نكن يوم عا�سوراء حا�سرين يف كربلء 

لنن�س���ر الإمام احل�سني، ولكّننا اليوم نن�سر الإمام اخلميني كي يبقى 

دين اهلل عزيًزا.
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دخل���ُت الغرف���ة، و�سع���وا زجاج���ة فارغة من اله���واء على 
ُ
بع���د اأن اأ

اأ�سلع���ي، على مو�س���ع الثقب يف رئت���ي ونظفوا جرحي. كم���ا و�سعوا 

قن���اع الأوك�سيج���ني على فم���ي، لكن من دون ج���دوى، اإذ مل يكن هناك 

حل لأنفا�سي املتقّطعة. كن���ت اأقول للممّر�ض والطبيب ب�سكل ل اإرادي: 

»اأ�سعر ب���اأمل �سديد«. كان عدة اأ�سخا�ض يعملون على معاجلة جراحات 

رئت���ي وي���دي. توقعُت اأن اأرتاح من الأمل ال�سدي���د عندما حقنون باإبرة 

ا �سباب من ق�سم التعاون  مو�سولة اإىل كي�ض من امل�سل. كان هناك اأي�سً

الذين ت�سّلم���وا اأغرا�سي ال�سخ�سية ونزعوا �ساعت���ي من يدي و�سّجلوا 

تفا�سيل احلادثة. حينها، وقفوا لدقائق اإىل جانب �سريري ثم رحلوا.

لقد فعلت بي احلقنة فعلتها عندما ا�ستعدت وعيي علمت اأّنني نت 

ل�ساع���ات. مل اأك���د اأدرك ما يدور حويل حتى طلب���ت من املمر�ض تراًبا 

للتيّمم. �ساأل املمّر�ض: »ماذا تريد اأن ت�سنع براب التيّمم؟«.

- تكاد تفوتني �سلة ال�سبح.

�سحك وقال: »يا اأخي، ال�ساعة الآن احلادية ع�سرة �سباًحا«.

ق�سيت �سلة ال�سبح يوم 1986/2/13 عند ال�ساعة احلادية ع�سرة 

�سباًح���ا. مل مي�ِض وقت طويل حتى ُنقلُت باملروحية اإىل مدينة الأهواز. 

بع���د اأن ارتفع���ت املروحي���ة ع���ن الأر�ض �سع���رت ب�سغط عل���ى قف�سي 

���ا اأثناء هبوط  ال�س���دري وغبت ع���ن الوعي. ح�سل ال�س���يء ذاته اأي�سً

املروحي���ة يف مدينة الأهواز، مل نكث طوي���ًل هناك فقد ركبنا طائرة 

متوّجهة اإىل مدينة م�سهد يف غروب ذلك اليوم اأي يف الثالث ع�سر من 

�سهر �سباط. ليًل اأدخلون اإىل م�ست�سفى القائم يف املدينة. 

يف الرابع ع�سر من �سهر �سباط، و�سعون يف اإحدى غرف امل�ست�سفى، 

حتت���وي �سريري���ن اأحدهما ما ي���زال خالًيا، الأمر ال���ذي مل يدم طويًل 
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و�سرعان ما امتلأ يف اليوم عينه.

اجلري���ح ال���ذي كان يرقد اإىل جانب���ي يف الغرفة ه���و ال�سيد ح�سني 

د�ست���واره الأخ الأ�سغ���ر لنائب قائد فرقة »حمم���د ر�سول اهلل P«. كان 

اأحدن���ا يع���رف الآخر. كان مقات���ًل يف ال�سرية الثاني���ة ويبلغ من العمر 

�سيب من م�سافة 
ُ
ا كان م�ساًبا يف رئته. ولقد اأ �سّتة ع�سر عاًما. هو اأي�سً

قريبة فاخرقت الر�سا�سة ج�سمه لتخرج من اجلهة الأخرى.

مل تكن الأخبار التي ت�سلني اأنا وح�سني عن العملية اأخباًرا جديدة. 

كان���ت ه���ي ذاتها التي ُتب���ّث من الإذاع���ة. قال ح�س���ني: »يف تلك الليلة 

اأح�سر العراقيون حوايل مئة دبابة اإىل اجلادة ليقوموا بهجوم معاك�ض 

يف �سباح اليوم الثالث ع�سر، لكن عنا�سر كتيبة حمزة اأحرقوها.

وعلمت اأّن كتيبة حمزة مل ت�سل يف تلك الليلة اإىل اجل�سر الإ�سمنتي 

الكب���ري على ج���ادة اأم الق�س���ر، فقد اأعاق���ت هذه الدباب���ات وناقلت 

اجلن���د تقدمه���م. طبًعا ع���اد العنا�س���ر املتبّقون من الكتيب���ة اإىل خط 

التما�ض ال�سابق بعد تدمري مدّرعات العدو.

م�ست اأيام؛ جاءن املمّر�ض عند الظهر وقال: »اأريد اأن اأفّك �سّماد 

خ���رج القيح من���ه واأنظفه. علي���ك حتّمل الأمل حت���ى اأخيط 
ُ
جرح���ك لأ

اجل���رح«. جل�سُت فوق ال�سرير ومددت رجلي فيم���ا بداأ املمّر�ض بعمله. 

راأى ح�سني، الراقد قربي يف �سريره، معاناتي من �سّدة الأمل وبدا عليه 

التاأّث���ر. اأنا ب���دوري قمت بنقل ال�سغط الذي اأتعر����ض اإليه ب�سبب الأمل 

وتيت 
ُ
اإىل ي���دي فاأم�سكت باأحد ق�سبان ال�سرير وب���داأت اأ�سّد عليه مبا اأ

من قوة. بعد فراغه من تنظيف اجلرح اأخذ املمّر�ض اإبرة وخيًطا وبداأ 

يخيط جرحي، وبعد عدد من القطب اأغلق فتحته ب�سكل كامل. يف اأحد 

الأي���ام، جاء اأخي وزوجت���ه لعيادتي. غمرن اإح�سا�ض جّي���د بروؤيتهما. 

كنت اأرغب يف اأن اأمتاثل �سريًعا لل�سفاء لكي اأعود اإىل البيت.
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اأخ���رًيا، و�سل���ت اإىل طه���ران يف الأ�سبوع الأخري م���ن �سهر �سباط. 

راأي���ت ح�س���ني د�ستواره، كانت ذكرى تقطيب جرح���ي ل تزال عالقًة يف 

ذهنه. قال: »يا اأخ كودرزي، يف كل مرة اأتذّكر فيها تلك احلادثة اأ�سعر 

وكاأّن الأمل يلّف جميع اأنحاء بدن.. كيف ا�ستطعَت حتّمل ذلك الأمل؟«.

ا ت�سلنا تباًعا: لقد ُدفن �سعيد بوركرمي  كان���ت الأخبار الأخرى اأي�سً

ا ليزّين �سعر ابنه  موؤّخًرا. كان والده يتمنى اأن يحمل بيده م�سًطا ومق�سًّ

يف ي���وم عر�سه، ولك���ن هيهات. قيل اإّن يوم ا�سرج���اع اجلثمان كان يف 

ال�ساد�ض ع�سر من �سهر �سباط، ما يعني اأّن جثمانه بقي لأيام بني جثث 

العراقي���ني. كان جثم���ان »اأكب م���دن« كجثمان بورك���رمي متامًا؛ فقد 

�سي���ب كلهما بر�سا�ض و�سظايا من جهة الفخذ. لقد ا�ست�سهد رامي 
ُ
اأ

الآر بي جي وم�ساعده كلهما بالطريقة ذاتها، ول عجب يف ذلك. قبل 

العملي���ات كنُت قد اتفقت م���ع اأكب اأن نقوم بزي���ارة خاطفة اإىل اآراك 

عند اأول فر�سة متاحة. اأردت اأن اأذهب اإىل »ت�سهل رز« فيما اأراد هو اأن 

يكون له ب�ستان حتمل كل �سجرة فيه ا�سم اأحد ال�سهداء.

مل تتوق���ف الأخبار عند هذا احلد، فقد نال �سرف ال�سهادة كلٌّ من: 

م�س���وؤول الف�سي���ل الأّول املخل����ض حم�سن كل�ستان واإم���ام ال�سلة يف 

الف�سي���ل احلاج علي رحيمي والأخوين التواأم���ني علي وعبد اهلل قابل. 

كذل���ك نال و�سام ال�سه���ادة العم ح�سن م�س���وؤول ال�سرية الأوىل. كذلك 

و�سلن���ا يف الع�سري���ن من �سهر اآذار خ���ب مفاده اأّن اجلري���ح اأ�سد اهلل 

ا. بازوكي -قائد كتيبة حمزة ال�سابق- قد نال �سرف ال�سهادة اأي�سً

كتب���ُت الق�سم الأخري من ذكريات عملي���ات »والفجر8« يف يوم كنت 

في���ه عازًما على الذه���اب مرة اأخرى اإىل اجلبه���ة. ال�سطر الأخري من 

ذكري���ات الفاو يف دفري ال�سغري ج���اء كما يلي: »كانت اأوراق موؤ�س�سة 

ال�سهيد والرعاية ال�سحية للمنطقة الأوىل »ثار اهلل« معي. ها اأنا اأعود 
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اإىل اجلبه���ة من جديد. قطار طهران- اجلنوب، ال�ساعة 7.5، ال�سالة 

رقم 1، الكر�سي رقم 484 بتاريخ 1986/5/3 حمطة اآراك«.

م���رة اأخرى ان�سممُت اإىل الف�سي���ل الأّول يف �سهر ني�سان من العام 

1986. تلقي���ت من قائد كتيبة حمزة درًعا تقديرّية ب�سبب م�ساركتي يف 

عمليات »والفج���ر 8« واأ�سبحت م�سوؤول الف�سيل مل���دة �سهرين تقريًبا. 

�سيب نائب���ه اإ�سابة اأّدت اإىل بر 
ُ
كان م�س���وؤول الف�سيل ق���د ا�ست�سهد واأ

قدمه. لهذا، قبلت مب�سوؤولي���ة الف�سيل ب�سكل موؤقت. من بني العنا�سر 

القدام���ى كان اأ�سغر اأهري، اأحمد اأحم���دي زاده، �سريو�ض مهدي بور، 

ور�سا اأن�ساري ما زالوا موجودين يف الف�سيل.

 لقد راكم ر�سا اأن�ساري جتربة بعد جتربة يف خو�ض غمار العمليات، 

ولكن���ه مرة اأخرى عمل ناقًل للجرح���ى يف الف�سيل الأّول. فهو مل يكن 

�سيب يف العام 1986 
ُ
يرغ���ب بحمل ال�سلح واآثر حمل النقالة. كان قد اأ

يف منطقة عمليات مهران بر�سا�سة يف راأ�سه عند الغروب، وكان بقاوؤه 

عل���ى قيد احلياة اأ�سبه باملعجزة. كان ال���دم يتدّفق من الثقب ال�سغري 

يف راأ�سه، فيما امل�سعف م�سغول بت�سميد جرحه وقد اأح�سرُت احلّمالة. 

كان بدن���ه يرجتف كارجتاف الع�سفور حتت املطر يف وقت كانت درجة 

احل���رارة يف مدين���ة مهران يف ذل���ك ال�سيف احلار تزي���د على اأربعني 

ونّي���ف. توّقف���ت يده عن العمل اإث���ر تلك الإ�ساب���ة، ومل مينعه ذلك من 

ا كانت احلرب �سيًئا  الع���ودة اإىل اجلبهة مرة اأخرى يف العام نف�سه. حقًّ

ا يافًع���ا هادئ الطباع مثخًن���ا باجلراح والآلم  عجيًب���ا، حي���ث ترى �ساًبّ

يعود من جديد اإىل �ساحة القتال تطّوًعا ول ياأبى اأن يفدي دينه ووطنه 

بروح���ه العزيزة. كم اأ�سحى املوت لعبًة �سهلًة وب�سيطة بني اأيدي اأولئك 

ال�سب���اب. اإّن تذّكر تلك الذكري���ات يف هذا الزمن يوقد يف القلب �سوًقا 

ممزوًجا بالأ�سى. 
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لق���د بقي يل م���ن حم�سن كل�ستان ع���دة تذكارات: �سج���ادة �سلة 

مم�سوح���ة ب�سري���ح الإمام الثامن Q، ومنديل جي���ب بخلفّية زرقاء 

نعت حباتها من  ���ن بورود ت�سبه اأغ�س���ان الأرز املتدّلية و�ُسبح���ة �سُ ُمزيَّ

اخل�سب املعّطر.

يف تل���ك الأي���ام، كان كل هّم���ي و�سعي���ي اأن األتحق باجلبه���ة، لأقتل 

قت���ل. اأم���ا اليوم فاإّن جه���دي ين�سّب على عم���ارة الأر�ض والطبيعة 
ُ
اأو اأ

رة. لقد تناثرت ورود الف�سيل الأّول قبل اأن  لأحافظ عليها خ�سراء َن�سِ

تتفّتح، فيما �ستبقى هذه الأر����ض باأ�سجارها وجبالها واأوديتها وترابها 

و�سمائها اجلميلة خالدًة اأبد الدهر.

يف ه���ذه الأي���ام، اأمل���ك ب�ستاًنا يف م�سق���ط راأ�سي وقريت���ي اجلميلة 

�سربن���د يف مدينة اآراك، ب�ستان كاأنه من ن�سج اخليال والأحلم، حتمل 

كل �سج���رة فيه ذك���رى وا�سم �سهيد مع���روف: اأكب م���دن، �سعيد بور 

كرمي، حم�سن كل�ستان، ال�سيد ح�سن ر�سي و.. 
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الوثائق غري املكتوبة

مقابلة ملدة 275 دقيقة38313حم�سن كودرزي1

مقابلة ملدة 85 دقيقة مع العائلة4315ال�سهيد �سعيد بور كرمي2

مقابلة ملدة 95 دقيقة مع العائلة4813ال�سهيد اأكب مدن3

درج يف هذا الق�سم ت�سع وع�سرون 
ُ
م���ن جمموع وثائق هذا الف�س���ل اأ

ورقة من الوثائق املكتوبة وت�سع �سور.

1- حمسن كودرزي
1-1  املعلومات ال�صخ�صّية

- حائز درجة دبلوم يف الريا�سيات والفيزياء )ال�سهادة الثانوية(، 

متاأهل، له ولدان، موظف يف وزارة الدفاع.

- تاريخ وحمل الولدة: العام 1964 يف مدينة اآراك.

- م���دة امل�سارك���ة يف اجلبهة ونوعه���ا: اأربعون �سه���ًرا خدمة تعبوية 

)ت�سكيل التعبئة(.

- العملي���ات التي �سارك فيها والت�سنيف الع�سكري: عملية »والفجر 

التمهيدي���ة« )م�ساعد رامي اآر بي جي(، عملية »والفجر1« )رامي اآر بي 
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جي(، عملية »والفجر 4« )رامي اآر بي جي(، عملية »والفجر 8« )رامي 

اآر ب���ي جي(، عملية »كربلء1« معاون الف�سيل، عملية »بيت املقد�ض 2« 

)عن�سر قنا�ض(، عملية »بيت املقد�ض 4« )الوحدة البحرية(.

- �سج���ل اجلراحات: قطع اإ�سبعني من اليد اليمنى واإ�سابة يف اليد 

الي�س���رى )عام 1983(، اإ�ساب���ة يف اأعلى الفخذين )عام 1983(، جرح 

بليغ يف ال�سدر )ثقب( واإ�سابة يف الكتف الأمين )عام 1986(، اإ�سابة 

يف الرجل الي�سرى )عام 1988(.

- الن�سبة املئوية للإعاقة: خم�سون%

1-2 قائمة احلرا�صة / الوثيقة رقم 1

1-3 املذكرات الوثيقة / رقم 2 )ورقتان(
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1-5 �صهادة تقدير 
 الوثيقة رقم 4

1-4 و�صل ا�صتالم اأمانة 
 الوثيقة رقم 3

ال�سورة رقم 1
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1-6 ر�صالة / الوثيقة رقم 5 )ر�سالة العائلة اإىل كودرزي(
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1-7 وثائق غنمها املجاهدون من اجلبهة العراقية.

هي اأوراق من دفر مذكرات اأحد اجلنود البعثيني ويحتمل اأن يكون 

ا�سمه »عدنان عنون«. / الوثيقة رقم 6 )�ست اأوراق(.

ال�س���رح: قائمة باأ�سم���اء عنا�سر الف�سيل بالإ�ساف���ة اإىل اإدراج نوع 

ال�سلح والت�سنيف الع�سكري وزمان املهمة.

ال�سرح: علمات الرماية لعنا�سر الوحدة.
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ال�س���رح: قطعة م���ن ال�سعر ت�سف 

اجلبهتني املتقابلتني. يف اجلزء الأول 

ي�سف ال�ساعر مكان جبهة العدو من 

وجه���ة نظره فيم���ا يحك���ي يف اجلزء 

الثان عن مكان جبهة ال�ساعر وي�سف 

وطنه.)تظه���ر مدى الظل���م والتجّني 

على اجلمهورية الإ�سلمية(. 

ال�س���رح: م���ن تدريبي 

هج���وم  ح���ول  ع�سك���ري 

املجموعات على العدو.

1-8 الكالم الأخري / الوثيقة رقم 7
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2- الهشيد سعيد بور كريم عريب
2-1 الهوية

               الوثيقة رقم 8                                    ال�سورة رقم 2

2-2 ر�صالة

الوثيقة رقم 9
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2-3 املدّونات )مذكرات(

الوثيقة رقم 10 )ثلث اأوراق(



الفصيل األول96

 4-2

املذكرات املكتوبة

1-4-2

دفر اأحمد اأحمدي زادة

ال�سورة امللونة لهذه 

الوثيقة جاءت يف 

امللحقات الواردة 

يف اآخر الكتاب يف 

ال�سورة رقم 140

2-5 الو�صية

الوثيقة رقم 11 

)ورقتان(



97 الفصل األول: البستان

2-6 مقابلة مع والدة ال�صهيد �صعيد بور كرمي

كان �سعي���د مولودنا الأّول، وقد اأ�سميناه »�سعي���د« لأّنه ُولد يف اأجواء 

عي���د النوروز )راأ����ض ال�سنة الهجرّي���ة ال�سم�سّي���ة(. كان ب�سو�ض الوجه 

وكاأّن الب�سمة تعلو �سفتيه با�ستمرار حتى يف منامه. وكما يقول القدماء، 

الأطفال يلعبون مع امللئكة خلل نومهم.

ل�سعي���د اأَخوان واأخت اأ�سغر منه. كان اأبوه يعمل يف احللقة. وحيث 

اإّن �سعيد قليُل ال�سعر يف مقدمة راأ�سه كان والده يحلق �سعر راأ�سه ب�سكل 

دائ���ري لي�سبح اأ�سبه مبظّلة تغّطي راأ�سه الأمر الذي كان يعجبني. كب 

�سعي���د يف ظ���روف �سعبة. كان وال���ده ي�سارك يف الن�س���ال �سّد النظام 

امللك���ي البهلوي. واعتق���ل على يد جلن���ة مكافحة املخّرب���ني وُزّج به يف 

ال�سج���ن مل���دة. كان �سعيد يحب رك���وب الدراجة الهوائي���ة فا�سرى له 

والده دراج���ة مرتني. مع اأّنه كان كثري اللعب اإل اأّنه كان يبدي اهتماًما 

بدرو�سه وفرو�سه، لذا مل اأكن اأ�سعر بالقلق من هذه اجلهة.

عندما انت�س���رت الثورة ظننت اأّن �ساأنعم بعي�ٍض هادئ. ولكّن والد 

�سعي���د التحق باجلبهة بعد بدء احلرب. كان �سعيد اآنذاك يف ال�ساد�سة 

ع�سرة من عم���ره، و�سرعان ما تاأثر ب�سلوك وال���ده. كان �سعيد �سجاًعا 

وجريًئا ب�سكل لفت. فقد غرّي تاريخ ولدته من العام 1969 اإىل 1967م 

على �سورة بطاقة هويته و�سّجل ا�سمه يف مقّر التعبئة بعد اأن زّور ر�سالة 

موافقة الأهل. خ�سع لدورة تدريب ع�سكري يف طهران، وكان ياأتي اإىل 

املن���زل يف كل ي���وم جمعة. يف نهاي���ة املطاف متّكن م���ن احل�سول على 

موافقتي وموافقة والده للم�ساركة يف اجلبهة. 

ا. فكنت مرتاحة البال من  كان خ���ال �سعيد حا�سًرا يف اجلبهة اأي�سً
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هذه اجلهة، فخاله ووالده كلهما �سينتبهان له. خدم �سعيد يف منطقة 

كرد�ستان مدة �ستة اأ�سهر.

كان من عادة العائلة الذهاب كل عام اإىل »بابل�سر« حيث ميلك جّد 

�سعي���د ب�ستاًنا كبرًيا. كان �سعي���د �سّباًحا ورّباًنا ماه���ًرا، ي�سبح يف املاء 

ا بخ�س���ار بلدّية ت�سبه  كال�سمك���ة. يف مازندران، كّن���ا نعّد �سمًكا حم�سوًّ

 
*
النعناع. يف كل مرة يكون الطعام فيها �سمًكا يبداأ بالتقاط نرثات منه

�س���اب بالياأ�ض من���ه. كان يقول: »ماذا اأفع���ل؟ اأنا اأع�سق 
ُ
1ول يتوق���ف فاأ

ال�سمك«.

ذات مرة قل���ت ل�سعيد ووالده: اإذا اأردمت���ا اللتحاق باجلبهة فليبَق 

اأحدكم���ا يف املنزل، ل تذهب���ا مًعا. هكذا كانا يت�سابق���ان للم�ساركة يف 

اجلبه���ة ويتناق�سان ح���ول هذا املو�س���وع. يف كل مرة كن���ت اأ�ساأل فيها 

�سعيد: »م���اذا ت�سنع يف اجلبهة؟«، كان يجيبن���ي بني ال�سحك واجلّد: 

»اأقوم بال�سقاية يا اأمي«.

 .Q يف اإجازت���ه الأخرية، ذهب ثلثة اأي���ام لزيارة الإمام الر�سا

وعن���د عودته م���ن مدينة م�سه���د، اأح�س���ر الهدايا لنا جميًع���ا. عندما 

ا�ستلمت هدّيتي قّبل���ت وجهه. نظر يف عينّي وقال: »اأنت اأف�سل اأم على 

وج���ه املعم���ورة. �ساحميني يا اأم���ي العزيزة«. قلت له: »ي���ا عزيزي، اأنا 

اأ�ساحمك؟! حتى الآن مل اأ�سنع �سيًئا من اأجلك، لقد قّلت م�ساغلنا هذه 

الأيام، واأريد الهتمام بك اأكرث«.

ق���ال: »كل ما لدّي هو ببكة جهودكم، ك���بُت وتعّلمت والآن اأذهب 

ة وقلت: »ولدي العزيز، ل ي�سيبّنك اأي  اإىل احلرب..«. �سع���رت بالغ�سّ

* عند اإعداده و�سكبه في ال�سحون.
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مكروه، �ساأموت اإن حدث لك �سيء«. 

ق���ال: اإّن اهلل تعاىل ي�سّب املجاهدين وعوائ���ل ال�سهداء، الأمهات 

دائًما يقلن هذا.

كان���ت عمليات الفاو قد بداأت عندما راأيت ذات ليلة يف عامل الروؤيا 

كلًب���ا مفر�ًسا كب���رًيا يلحق ب�سعيد ويع�ّض رجل���ه. نه�ست من نومي واأنا 

اأ�سرخ من الهلع. بعد اأ�سبوع من هذه الروؤيا اأتانا خب ا�ست�سهاد �سعيد. 

عندم���ا اأح�س���روا ج�سده وجدتهم ق���د ربطوا فخ���ذه بالكوفية. كان قد 

ا�ست�سهد من �سدة النزف.

يف مرا�سم دفنه، نظ���رت عدة مرات اإىل وجه �سعيد، كانت الب�سمة 

تعل���و �سفتي���ه كالطفل الذي يلع���ب امللئكة يف منام���ه. م�سحُت بيدي 

على �سعره، على راأ�سه ووجهه. كنت اأمتّنى اأن اأراه مرتدًيا بدلة عر�سه، 

ب  لكّنه اختار الذهاب اإىل اجلبهة ليفارقنا يف اآخر املطاف بثوب خم�سّ

بالدم والراب.

عندم���ا �ساألت عن كيفّية ا�ست�سهاده قال يل زملوؤه كان �سعيد رامي 

اآر بي جي. 

اأدركت اأخرًيا اأّي عمل �سعب كان على عاتق �سعيد يف اجلبهة.

ا�ست�سه���د �سعي���د ورفيق���ه اأكب م���دن جنًبا اإىل جن���ب. كان مدن 

�سيب كلهما بر�سا�ض العدو باخلا�سرة والرجل لت�سّب 
ُ
م�ساع���ًدا له. اأ

الن���ار يف حقيب���ة ذخائ���ر اأكب وي�ست�سه���د على الفور، بع���د ذلك بقليل 

ا�ست�سهد �سعيد من �سدة النزف.

بع���د �سهادة �سعيد تعّرفت اأك���رث اإىل عائلة ال�سهيد مدن، فقد ُدفن 

�سهيدانا يف ال�سّف ذاته يف قطعة واحدة؛ الواحد اإىل جانب الآخر.
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3-5 مقابلة مع والدة ال�صهيد اأكرب مدين

ُولد ابني الرابع يف قرية »ت�سهل رز« التابعة ملدينة حملت. اأ�سميناه 

»اأكب«. عندما ق�سدنا مدينة طهران للإقامة هناك مل يكن قد م�سى 

ع���ام على ولدته. ا�ستاأجرنا من���زًل، ومنذ ذلك احلني ن�سكن يف مدينة 

طه���ران. يف القري���ة، كان والد اأكب يعم���ل يف الزراع���ة والب�ستنة. اأّما 

يف طهران فقد فت���ح دكاًنا لبيع املواد الغذائّي���ة، و�سيًئا ف�سيًئا حت�ّسنت 

ا للعم���ل يف الب�ستن���ة ويرّقب  معي�ستن���ا، لك���ن »اأك���ب« بقي دائًم���ا حمبًّ

ذهابن���ا اإىل القري���ة يف كل �سن���ة. يف املدر�سة، مل يك���ن اأكب حمل ثقة 

ا،  الأ�سات���ذة فح�سب، بل كان كذل���ك بالن�سبة اإىل مدي���ر املدر�سة اأي�سً

لذل���ك غدا م�سوؤوًل عن بيع اأ�سناف املتجر يف املدر�سة. كان اأكب يحب 

التخطي���ط. وعل���ى الرغم من اأن���ه مل يكن لديه معّلم خا����ض كان فّناَن 

خ���ّط باإمكان���ه اأن يخّطط باخلط العري����ض ب�سكل جّي���د. بالن�سبة اإىل 

ل الأحذية والثياب الب�سيطة على  الثياب، كان لبا�سه عاديًّا، وكان يف�سّ

ل اجلنب واخلبز البلدي  الأجنا�ض الثمينة والفاخرة. كان طعامه املف�سّ

والق���روي، يتناولهما ب�سهّية. يف اإح���دى ال�سنوات ابتعُت له كتًبا جديدة 

يف بداي���ة العام الدرا�سي، وبعد م�سّي ع���دة اأ�سهر وجدت اأّن كتبه كّلها 

�سارت قدمية. ما الق�سة؟ كان اأكب قد اأهدى كتبه اإىل اأحد التلمذة 

فا�سطر اإىل تاأمني كتب م�ستعملة ليدر�ض فيها.

يف بداي���ة ال�سنة الثانوي���ة الثانية، اأراد اللتح���اق باجلبهة. مل يكن 

عمره يزيد عن �ستة ع�سر عاًما. رف�ست اأنا واأبوه هذا الأمر. زّور ن�سخة 

ع���ن بطاقة هوّيته ال�سخ�سّية ما اأتاح له ت�سجيل ا�سمه يف مقّر التعبئة. 

ولكّن���ه اعتذر مّني وم���ن والده قبل التحاقه بجبه���ة كرد�ستان عن هذه 

الفعلة التي قام بها، ثم ذهب بعد ذلك.
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يف ال�ستاء، كانت خدمته يف جبال كرد�ستان الباردة. م�ست فرة مل 

يّت�سل بنا هاتفيًّا ومل ير�سل لنا اأّي ر�سالة. نفد �سبنا يف اآخر املطاف، 

فذهب وال���ده اإىل كرد�ستان ليطمئن اإليه، واأر�سل���ُت له مع والده حذاًء 

���ا ليوؤّم���ن الراح���ة له يف اجلبه���ة. عندما عاد م���ن كرد�ستان كان  كّتانيًّ

ج�سم���ه مثخًنا باجلراح ومليًئ���ا بالبثور، كان يعان من تقّرحات جلدّية 

دائم���ة. فب�سبب ال���بد القار�ض كان املقاتلون مي�س���ون معظم اأوقاتهم 

داخل الد�سمة حيث ل مراعاة لأمورهم ال�سحّية.

 مل ينتع���ل اأكب احلذاء الكّتان ال���ذي ا�سريته له، واأح�سره معه اإىل 

املن���زل وق���ال: »اأمي، اأو�سلي ه���ذا اإىل مركز اإم���داد اجلبهة، فاملقاتلون 

الآخ���رون اأك���رث حاجة مّني اإىل ه���ذا احلذاء. عندما ح�س���ل على راتبه 

الأّول م���ن التعبئ���ة، اأعطى جزًءا من���ه للفقراء وا�سرى مب���ا تبّقى هدّية 

لأخته ال�سغرية. لقد غرّيت اجلبهة ُخُلَق ابني و�سلوكه بالكامل. كان يقراأ 

القراآن والدعاء كلما �سنحت له فر�سة. يف منت�سف اإحدى الليايل �سمعت 

�سوت بكاء ياأتي من غرفة اأكب. قلقُت ودخلت اإىل غرفته ب�سكل مفاجئ، 

اأ�ساأت امل�سباح لأجد اأكب قد جل�ض يف اإحدى زوايا الغرفة ي�سّلي �سلة 

الليل ويبكي. كان وجهه رطًبا، احت�سنته وو�سعت وجهه على وجهي وقلت: 

»مَل تبكي يا ولدي؟ اّدِخر دموعك هذه لتذرفها على قبي«.

- اأطال اهلل عمرك يا اأماه.. ما هذا الكلم!

قّبل���ت وجهه وجبهت���ه مرة اأخ���رى. بالنهاية ماذا ت�ستطي���ع الأم اأن 

تق���ول؟ كن���ت اأفتخر باأكب. حتى اإّن قّبلت ي���ده وقلت: »اأنت جماهد يا 

ولدي«.

قّب���ل جبهتي وق���ال: »اأمي احلبيب���ة، كل ما اأنا عليه ه���و من لطفك 

وببكة دعائك يل«.



الفصيل األول106

يف خري���ف العام 1985 و�ستاء 1986 كان اأك���ب موجوًدا يف اجلبهة. 

ب يديه ورجليه  يف اإح���دى اإجازاته التي اأتى بها اإىل املنزل كان قد خ�سّ

باحلّناء. قلت له: »ما الذي يجري يف اجلبهة يا ولدي؟«.

ب اأنف�سنا ا�ستعداًدا لليلة الهجوم. - نخ�سّ

- �ساأ�سنع لك احلّناء بنف�سي ليلة عر�سك.

ث���م اأ�س���رُت اإىل ال�سجادة امللفوف���ة يف زاوية الغرف���ة وقلت: »اذهب 

�ست هذه ال�سجادة لبيتك«. وارجع �ساملًا اإن �ساء اهلل.. لقد خ�سّ

احم���ّرت وجنتا اأكب واأطرق براأ�س���ه اإىل الأر�ض. مل اأكن لأ�سبع من 

ا كان يبدو  ���ب نف�سه باحلّناء. حقًّ روؤيت���ه. فقد ق�ّض �سعره موؤّخًرا وخ�سّ

كعري�ض. كان �سباب القرية يف عمر اأكب ينتقلون اإىل بيت الزوجية.

اأعط���ان ماًل لأ�س���ري له قطعة م���ن القما�ض وق���ال: »�ساأعود بعد 

م�سّي اأربعني يوًما«.

يف الي���وم الأخ���ري م���ن اإجازته، قّدمت ل���ه اجلنب والزب���دة واخلبز 

البل���دي. اأكل ب�سهي���ة وقال: »يف ه���ذه الأيام عديد الق���وات يف اجلبهة 

كب���ري. فهم كما يق���ول ال�سباب ل ياأنفون اأكل اخلب���ز الياب�ض واملتعّفن، 

ياأت���ون باجلنب من امل�سانع ول مذاق له. ف�سًل عن اأّنهم ل يقدمون لنا 

اإل الي�سري من الطعام«.

عند خروجه جعلت القراآن فوق راأ�سه فمّر من حتته ولكّنه مل ي�سمح 

يل اأن اأ�سّب املاء خلفه. وقال: »اأمي، �ساأعود بعد اأربعني يوًما«.

اأثن���اء الوداع، رجع م���رات عدة ورمقني بنظرات���ه. كانت تلك املرة 

الأخرية التي راأيته فيها. يف اليوم التايل لذهابه بداأت اأعّد الأيام حتى 

يرجع ولدي من اجلبهة.
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ذات يوم، بّثت الإذاعة مو�سيق���ى العمليات الع�سكرّية. لقد حتّررت 

الف���او. كان���ت اأخت���ه ال�سغرية ق���د راأت يف ع���امل الروؤي���ا اأّن اأخاها قد 

ا�ست�سهد، وقد ح�سل ذلك قبل اأن ي�سلنا خب ا�ست�سهاده. اأقلقتني روؤيا 

الطفلة ذات اخلم�ض �سنوات واأ�سبحُت اأعّد الأيام ب�سعوبة اإىل اأن اأتانا 

خب ا�ست�سهاده يف اليوم ال�ساد�ض اأو ال�سابع والأربعني.

كانت ثيابه حمرقة وكذلك بدنه. كاأّن ناًرا �سّبت فيه من ظهره اإىل 

اأ�سف���ل قدميه. كما اإّن جزًءا من حلم فخذه مل يكن موجوًدا، اأما وجهه 

ف���كان �ساملًا. احت�سنته وتذكرت �سلوات���ه يف الليل. قلت له: »اأمل تعدن 

باأّنك �ستعود بعد اأربعني يوًما؟ يا ولدي، يا اأكبي..«. 

لق���د اأّرقني ُبع���د ولدي وغيابه عّن���ي. كان الع���ام 1364�ض. ي�سارف 

عل���ى نهايت���ه )اآذار 1986(، نف���د �سبي ومل يعد يه���داأ يل روع. وكنت 

كّلما مي�سي يوم اأزداد �سوًقا اإليه. راأيت اأكب ذات ليلة يف عامل الروؤيا: 

ذهبت برفقته اإىل ب�ستان كبري، الب�ستان الذي لطاملا متّناه، فيه اأ�سجار 

كب���رية مليئ���ة بالثمار، وعنٌي ماوؤها ع���ذب زلل. جل�سنا يف غرفة و�سط 

الب�ست���ان ق���د ُفر�ست اأر�سه���ا ب�سّجادة كب���رية وا�سعة، ه���ي ذاتها تلك 

ا والتي كنت قد ا�سريتها ملنزل ابني. ال�سجادة املحبوكة يدويًّ

فرحُت كثرًيا. عندها جاءت فتاة جميلة تلب�ض عباءة بي�ساء وجل�ست 

اإىل جانب ولدي، وبداآ بالرحيب والهتمام بي. 

ل اأن�سى اأبًدا روؤي���ا ولدي وذلك الب�ستان اجلميل، لقد كان كّل �سيء 

متاًم���ا كم���ا اأراده اأن يكون. م���ّذاك ن�سيت حزن واأمل���ي. ل اأعلم كيف، 

ولكّن���ي �سّلم���ت ابني »اأك���ب« هلل. وكنت اأعلم اأّنه يعي����ض مع امللئكة يف 

ال�سماء.
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الراوي: اأ�صغر علي حممد بوراهر

الت�صكيل: م�صاعد اأّول رامي اآر بي جي, املجموعة الأوىل

تاريخ ومكان احلوار الأّول: طهران/ 1992م

الفصل الثاين

 المغمور1

التحق���ُت باجلبه���ة مبا�س���رًة بع���د ح�سويل عل���ى �سه���ادة الثانوية 

العام���ة. كانوا ير�سلون امللتحقني اجلدد اإىل منطقة كرد�ستان. خدمت 

عدة اأ�سهر يف غرب���ي البلد خلل العام 1983م. يف العام 1984م عند 

ذهاب���ي اإىل اجلبهة التحقُت بكتيب���ة امل�ساة والقتحام، اأي كتيبة حمزة 

يف فرقة »حممد ر�سول اهللP«، ال�سرية الأوىل، ف�سيل الإميان.

ا يف اللتح���اق باجلبهة،  كان اب���ن عّم���ي م�سعود اأهري يرغ���ب اأي�سً

ولكن���ه كان �سغري ال�سن ول ي�ستطيع اللتحاق من دون حت�سيل موافقة 

خطّي���ة م���ن والديه. كان يدر����ض يف ال�س���ف الثان���وي الأّول ويعي�ض يف 

منطقة فردي�ض التابعة ملدينة كرج. قبل انت�سار الثورة، ع�سنا يف منزل 

واحد يف منطقة »جميدية« يف مدينة طهران. كنُت اأكبه بثلث اأو اأربع 

�سن���وات، ومل يكن طوله يتج���اوز كتفي. مل اأكن اأن���ا وم�سعود من عائلة 

واحدة فح�سب بل كنا �سديقني حميمني.

1  - اأو: خامل الذكر.
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يف خريف الع���ام 1984 التقيُت مب�سعود يف اإح���دى اإجازاتي، وطلب 

ا لذهابه ومل يكن  مّن���ي اأن اأ�ساعده ليلتحق باجلبه���ة. كان عّمي معار�سً

ليواف���ق اأبًدا. يف تلك الأيام املعدودة مل ت���اأِت م�ساعيَّ بنتيجة، حتى اأّن 

عّمي كان منزعًجا م���ن حماولتي هذه. عندما اأدركُت �سعوبة املوقف، 

ا اأو  اتفق���ُت مع م�سع���ود اأن اأ�ساعده خلل وجودي يف اجلبهة؛ اإما هاتفيًّ

م���ن خلل الر�سائل املرّم���زة، واإل لو مل تكن الر�سائل كذلك ووقعت يف 

يد عمي لأحدثت م�سكلة.

مل تكن زوجة عّم���ي مت�سّددة يف م�ساألة التحاق ابنها باجلبهة، فهي 

كان���ت تعلم اأّن���ه �سيكون اإىل جانبي هن���اك. اأّما عّمي، نظ���ًرا لعمله يف 

امل�ست�سفي���ات احلكومية م�ساعَد طبيب، فقد عاي����ض اآلم ومعاناة عدد 

كبري من اجلرحى، فل���م يرغب اأن يلقى ابنه الأكب م�سريهم، وُيبتلى 

به���ذه الب���لءات، خا�س���ة اأن اأحواله���م املعي�سية كانت ق���د حت�سنت يف 

الف���رة الأخرية بعد �سن���وات مديدة من امل�ساع���ب والعناء. كان عّمي 

يقول مل�سعود: »ولدي العزي���ز، اح�سل على �سهادة الثانوية العامة ومن 

ثم اذهب اإىل اجلبهة.. هذه احلرب م�ستمّرة حتى امل�ستقبل البعيد..«.

بطبيع���ة احل���ال، مل يك���ن عّمي غريًبا ع���ن احل���رب واجلبهة، فقد 

كان���ت طبيعة عمله تقت�س���ي اأن يخدم �سهًرا من كل ع���ام يف م�ست�سفى 

اأو م�ستو�س���ف يف مناطق احلرب. لكن تلك ال�سن���ة مّرت ب�سعوبة على 

عائلة م�سعود، فقد ا�ست�سهد خاله يف الهويزة.

كتبت مل�سعود ع���دة ر�سائل اأثناء ح�سوري يف اجلبهة، وذكرت له ما 

اأعرف���ه ع���ن اجلبهة و�سرحت ل���ه اأو�ساعها، لكن ب�سب���ب �سغر �سّنه مل 

يك���ن متاًحا ل���ه اأن يلتحق باجلبهة بالطرق الطبيعي���ة. اأو�سيته يف اآخر 

ر�سال���ة بعثتها ل���ه اأن: عليك التلع���ب ب�سورة الهوي���ة. طبًعا مل اأر�سل 

ل���ه هذه الو�سّية ب�سكل �سريح، اإّنا ب�س���كل مرّمز. بعد اأن عمل م�سعود 
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بن�سيحت���ي اأ�سبحت �سنة ولدته يف ال�سورة املن�سوخة عن هويته 1967 

ب���دًل م���ن 1969م. وهك���ذا اأ�سبح عمره عل���ى الهوّية اأك���رث ب�سنتني من 

عمره الواقعي. بعد ذلك �سّجل ا�سمه يف مقّر التعبئة والتحق بالتدريب 

الع�سكري. اأدرك والده ذلك بعد فوات الأوان، ولكن م�سعود ولكي يطّيب 

خاط���ر وال���ده ويح�سل على ر�س���اه، اختار خلل خ�سوع���ه للتدريبات 

الع�سكري���ة اخت�سا�ض الإ�سعاف احلرب���ي، وباإقدامه على هذا اخليار، 

برهن لوالده عن رغبته بالعمل يف املجال الطّبي.

ُيذك���ر اأّنه َقْب���ل التحاقه بالتدريبات الع�سكري���ة وخلل عدة ف�سول 

�سيفّية م�ست، كان م�سعود قد زاول عمًل يف ال�سيدلية وكان ذلك بناًء 

على طلب والده. لهذا ال�سبب، اكت�سب خبًة بالأدوية والأدوات الطبّية، 

وعندما اأنهى دورة الإ�سع���اف احلربي خلل التدريبات الع�سكرّية كان 

ُيعّد حينها م�سعًفا ماهًرا وذا خبة وجتربة.

اأخرًيا يف �ستاء العام 1985، حتّقق حلم م�سعود مع و�سوله اإىل ثكنة 

»دوكوه���ه«، واأ�سبحن���ا نخدم مًع���ا يف الكتيبة وال�سري���ة ذاتها. يف تلك 

ال�سن���ة ُنّفذت عمليات بدر، وم���ن خللها عرفُت »م�سعود« اأكرث من ذي 

قب���ل. يف ليلة الهجوم، تقّدمنا كيلوم���رات اإىل الأمام وو�سلنا اإىل قلب 

الع���دو. لكن ب�سبب الأزمة التي تعّر�ست له���ا الكتائب املجاورة �سدرت 

الأوام���ر بالن�سح���اب. و�سلن���ا اإىل قرية عراقي���ة وتوقفن���ا فيها لفرة 

ق�سرية. ا�ستغّل م�سع���ود هذه الفر�سة ليهتم باجلرحى فغرّي �سمادات 

جراح من كانت جراحهم عميقة.

ْنَهَكنا التعب، 
َ
ا�ستاأنفن���ا �سرينا من جدي���د، وقبيل الغروب عندم���ا اأ

احتمين���ا خلف �ساتر ترابي يبعد م�ساف���ة خم�سمئة مر اإىل اخللف من 

تلك القرية. فيما كان اجلنود البعثّيون يتعّقبوننا، وكان علينا اأن ن�ستقّر 

يف مكان منا�سب. خلف هذا ال�ساتر، راح م�سعود يقّلب حقيبة اإ�سعافه، 
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قال يل وقد بدا ال�ستياء على وجهه:

ي.. لقد بق���ي يف تلك القرية بكل  .. لقد فق���دت مق�سّ - .. املق����ضّ

تاأكيد. علّي اأن اأذهب لإح�ساره.

- اأول ترى البعثّيني؟ ع�سر دقائق وي�سيطرون على املنطقة هناك.

م�سغول���ون  ونح���ن  الكتيب���ة،  يلّف���ان  والفو�س���ى  ال�سط���راب  كان 

بالن�سحاب، بينما ي�سّر م�سعود على اأن يح�سر مق�سه ويقول:

- م���اذا ع�ساي اأفعل من دون مق�ّض.. ل اأملك �سلًحا، ل ي�سّح اأن 

ل اأهتم باجلرحى.. َعَمُل امل�سعف ل يتّم من دون مق�ّض.

فجاأًة و�سع يده على كتفي وقال: »قل للقائد �ساأعود حاًل«. قال هذا 

وم�س���ى م�سرًع���ا ك�سهٍم انطلق من كب���د القو�ض. اأطل���ق البعثّيون وابًل 

من الر�سا����ض، ولكّنه متّكن من التنّقل ب�سرعة ور�ساقة داخل القنوات 

���ه. األقيت نظرًة على  واخلن���ادق لي�س���ل اإىل القرية ويعود حامًل مق�سّ

طول���ه وقامت���ه فوجدته رفيع البني���ة وملّا ي�سبح عري����ض املنكبني بعد، 

ولكّني غبطته على �سجاعته والتزامه ومعرفته مب�سوؤولّيته.

يف تل���ك الليل���ة، كان علينا اأن نق���وم باحلرا�سة حلف���ظ الأمن. بعد 

حتدي���د امل�سوؤول نوب���ات احلرا�سة بيننا. كانت نوبت���ي قبل نوبة م�سعود 

الت���ي تبداأ بعد منت�سف اللي���ل قبيل ال�سحر، اإذ اإّن مكان ا�سراحتنا يف 

اخلن���دق نف�سه. انتهت نوبت���ي يف و�سط الليل وحانت نوبة م�سعود. كنت 

اأه���ّم باإيقاظه، لكّن قلبي مل يطاوعني، فقد كان غارًقا يف نومه الهادئ 

رغم دوّي انفج���ارات قذائف الهاون التي كان���ت تت�ساقط فوق روؤو�سنا 

ف���ل تدع اأحًدا ينام ملء عينيه. وم�سع���ود ملتحف بجدار اخلندق حتى 

ب���ان جزء م���ن راأ�سه خارجه. فج���اأًة، �سقطت قذيفة ه���اون اإىل جانب 

راأ�سه بال�سبط، فاأ�سابت �سظايا منها بدنه لي�ستيقظ من نومه م�سّو�ًسا 



113 الفصل الثاين: المغمور

مرتع���ًدا وم�سدوًم���ا. كانت الدم���اء تتدّفق من ثقب دائ���ري �سغري يف 

راأ�س���ه م�سدرًة �سوت بقبقة. َقِلقُت عليه، وعندما �سّمد امل�سعف الآخر 

جرحه ناديت���ه م�سطرًبا، لكن كاأنه مل ي�سمع �سوتي اأو مل يعرفني، كان 

فمه وفّكه يرجتفان ب�سكل وا�سح.

بع���د اأن ف���رغ امل�سعف من عمله نقله اإىل اخلل���ف. مل يتبّق اإل القليل 

حت���ى يطلع الفجر. اأّدي���ت �سلة ال�سبح م���ن دون م�سعود ودعوت اهلل 

كثرًيا ليمنحه ال�سفاء، رمبا كنُت اأجد نف�سي مطالًبا اأمام والديه ب�سكل 

من الأ�سكال. فاأنا من عمل على اإح�ساره اإىل اجلبهة.

بعدم���ا و�سل���ْت عمليات ب���در اإىل خواتيمه���ا ذهبت يف اإج���ازة اإىل 

طه���ران وكرج. كانت ح���ال م�سعود قد حت�ّسن���ت، فلح�سن احلظ كانت 

ال�سظّي���ة قد حّفت براأ�سه ومل تخرق اجلمجم���ة، اإذ كان راأ�سه ملفوًفا 

بع�سابة دائرية كبرية. قلت له ملطًفا:

- لقد اأ�سبحت �سيًخا يا م�سعود؟!

- اجلبهة جامعة وحوزة علمية وهذه �سهادتها!

اطماأنن���ُت عندم���ا راأيت���ه. مل اأكن لأحتم���ل النظر يف عين���ي اأّمه اإن 

اأ�ساب���ه مكروه. يومذاك كانت اأّمه ق���د اأعّدت احللوى التي كان م�سعود 

يحّبه���ا كثرًيا، حتى اإّنه كان يعّدها بنف�سه اأحياًنا. ذات مرة �سنع حلوى 

بالع�سل، مل تكن د�سمة كثرًيا ول ُحلوة كثرًيا، واأثناء اإعداد تلك احللوى 

كان م�سع���ود واأمه يرجت���زان ويتفاخران، و�س���ادف اأن كنُت احلكم يف 

هذه املناف�سة.

خ���لل ال�سهرين الأّولني من ربيع الع���ام 1985م، كان م�سعود يعان 

ا، فكانتا توؤملانه ب�سّدة. الأمر  من اآلم راأ�ض عجيبة اأّثرت على عينيه اأي�سً

ال���ذي جعل والده يراقبه ليًل ونه���اًرا، وُيخ�سع كّل خباته الطبّية عليه 
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ع�سى اأن تتح�ّس���ن حاله. يف اأحد الأيام، اأخبن عّمي ق�سة حدثت مع 

م�سعود عندما كان له من العمر اثنا ع�سر عاًما؛ رافقه اإىل امل�ستو�سف 

ف�ساءت حاله متاأّثًرا من روؤية الدم يف غرفة العمليات العيادّية.

بعد م�ساركته الأوىل والقّيمة يف اجلبهة ويف عملية بدر، غدا م�سعود 

ا اآخر؛ اأ�سبح رجًل �سقلته التجربة و�سار ذا خبة. ومنذ ذلك  �سخ�سً

احلني مل يعد يحتاج اإىل م�ساعدتي اأثناء خدمته يف الكتيبة الع�سكرية. 

لقد كان م�سعًفا ماهًرا وخبرًيا، مل يكتِف بعمله م�سعًفا، ففي ذلك العام 

ا. انتهت اإجازتي يف �سهر ني�سان وعادت  خدم يف اخت�سا�سات اأخرى اأي�سً

كتيبة حمزة اإىل الثكنة. كانت اإجازة خلم�سة ع�سر يوًما كفيلة برفع عناء 

العمليات عّنا. وبعدها ب�سهر، راأيت »م�سعود« يف الكتيبة ف�ساألته:

- ملاذا مل تاأخذ فرة ا�سراحة؟

- لقد انتهت اإجازتي املر�سّية.

- كان باإمكان���ك اأن ت�س���ّوي ح�ساب���ك يف اجلبهة فرت���اح اأكرث، ثم 

تلتحق من جديد بعد �سهر اأو �سهرين.

- كل، كان عل���ّي اأن اآت���ي، ل اأ�ستطي���ع البق���اء بعيًدا ع���ن اجلبهة. 

يقولون اإّن عملّية كبرية �سُتنّفذ قريًبا.

- هل عّمي وزوجة عّمي موافقان؟

- لقد اعتادا على طبيعتي و�سلوكي. لقد وعدتهما اأن اأعود �سريًعا.

كان���ت الكتيب���ة بحاجة اإىل اإع���ادة تاأهيل بع���د العملّي���ة. مّت اختيار 

ح���وايل ثلثني عن�سًرا من ال�سباب للت���دّرب على الغط�ض. كنت واحًدا 

ا، لك���ن مل يت�سّن له  منه���م. كان م�سعود يرغ���ب بالن�سم���ام اإلينا اأي�سً

ذل���ك، وبالرغ���م م���ن اأّن���ه كان �سّباًحا ماه���ًرا يجيد �سباح���ة ال�سفدع 

والزح���ف وكذل���ك كان ي�ستطيع حب�ض نف�س���ه جّيًدا، اإل اأّنه���م قالوا اإّن 
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تدري���ب الغط�ض غري منا�سب ملن هم دون الثمانية ع�سر عاًما، ل ميكنه 

اللتحاق. اأ�سّر م�سعود ومل ُيفلح.

ذهب���ت اإىل مين���اء بو�سه���ر ومكثنا هن���اك اأ�سبوعني للت���دّرب على 

الغط����ض. وق���د كان هن���اك وحدات كثرية م���ن احلر����ض واجلي�ض وقد 

ُجّه���زت بتجهيزات كثرية. وبعد انته���اء دورة التدريب رجعُت اإىل ثكنة 

دوكوهه. 

خ���لل هذه امل���دة در�ض م�سع���ود درو�س���ه لل�سنة الثانية م���ن العلوم 

الختبارّي���ة، وق���د �ُسّر عّمي ب�سماع���ه هذا اخل���ب، وكان ذلك جليًّا يف 

ر�سائل���ه. طار م�سعود م���ن الفرح اإذ ا�ستطاع اأن يك�س���ب ر�سى والديه. 

لقد بلغ مناه ف�سار يتابع در�سه وي�سارك يف اجلبهة.

قب���ل عملية بدر كانت الف�سائ���ل يف الكتيبة ت�سّمى باأ�سماء من قبيل 

الإمي���ان والإخل����ض و.. تغ���رّيت ه���ذه الأ�سماء يف �سي���ف العام 1985 

بع���د اإعادة تاأهي���ل الكتيبة، ف�سارت: الف�سي���ل الأّول والثان والثالث. 

الف�سي���ل الأّول ه���و ذاته ف�سيل الإخل����ض القدمي. وقد �سب���ق لنا اأنا 

وم�سع���ود اأن خدمن���ا يف ف�سيلي الإمي���ان والإخل�ض حيث كان حم�سن 

كل�ست���ان معاوًنا يف الف�سيل الأّول الذي كان يخدم فيه عنا�سر قدامى 

اأمثال حممد اأمني �سريعتي وغ���لم ر�سا نعمتي. كانا كلهما تلميذين 

وكانا زميَلي درا�سة مع م�سعود. بالإ�سافة اإىل الطب، كان م�سعود يحب 

ا اإن�سائية جميلة. اأذكر اأّنه يف املرحلة  الأدب كثرًيا، ولطاملا كتب ن�سو�سً

املتو�سط���ة كتب اجلمل���ة التالية: »لقد كتب���ُت كتاًبا وبعت���ه باأربعة ع�سر 

توماًن���ا«؛ ما زلت اأذك���ر اجلملة التي كتبها. قالت زوج���ة عّمي مل�سعود: 

»ول���دي، م���ا هذا اله���راء الذي تكتبه، مت���ى بعت كتاًب���ا ومل اأحط علًما 

ا اآزرت زوجة عّمي بالقول: »اأّيها ال�سيد الكاتب، هل  بذل���ك؟!«. اأنا اأي�سً

تري���د اأن تنهب اأموال النا�ض بطباعتك للكت���اب؟ اأي قيمة هذه؟ وماذا 
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كتبت ليكون باهظ الثمن هكذا؟«.

التحق عدة اأ�سخا����ض من منطقة جميدية بالف�سيل الأّول: »حممد 

عليان جنادي، �سعيد بوركرمي، اأحم���د اأحمدي زاده والأخوان عبداهلل 

وعرب علي قابل«. غدا الف�سيل الأّول جمًعا حميًما بالن�سبة يل ومل�سعود 

بعد التحاق اأبن���اء منطقتنا بنا. من جهة اأخرى كان كل هوؤلء ال�سباب 

تلمذة. كّنا يف ف�سل ال�سيف ويف العطلة املدر�سية، وكان من الطبيعي 

اأن يلتحق تلمذة ُكرُث باجلبهة.

يف اأوا�س���ط �سه���ر مت���وز التحقت الكتيب���ة بدورة دفاعي���ة يف مدينة 

مه���ران. ا�ستغرقت ال���دورة �سهًرا كامًل وكانت �ساّق���ة. اآنذاك، يف حّر 

�سي���َب الكثري من ال�سب���اب ب�سربة �سم����ض. كانوا يقدمون 
ُ
مت���وز واآب اأ

لن���ا �سيًئا ي�سرًيا م���ن الطعام واملاء البارد. مع انته���اء هذه الدورة غدا 

م�سعود جلًدا وعظًما بعد اأن كان نحيًل هزيًل.

مرة اأخرى ح�سلنا على اإجازة، ويف القطار قلت مل�سعود: »كم اأ�ستهي 

احلل���وى التي تعّد يف بيتكم.. �سحن���ان يل واآخران لك، لقد عانينا من 

اجل���وع اإىل درجة اأ�سبحنا نخال اأنف�سن���ا غيلًنا ل يكفيهم من الطعام 

اإل الكثري الكثري.

يف اأح���د اأي���ام الإجازة، ذهبن���ا برفقة جمموعة م���ن �سباب حمّلتنا 

الذي���ن يخدمون يف الف�سي���ل الأول اإىل قطعة ال�سهداء يف مقبة »جنة 

الزه���راء«. قراأن���ا الفاحتة وطلبنا امل���دد من اأرواح ال�سه���داء العظيمة 

لتعيننا على حتّم���ل �سعوبات اجلبهة. يوم���ذاك، م�ساًفا اإيّل وم�سعود؛ 

 .
1
ا كان الأخوان قابل وعليان جنادي؛ وبور كرمي حا�سرين اأي�سً

1  - حت���ى نهاي���ة ذلك العام ال�سم�س���ي )20 اآذار 1986(، كانت اأرواح جميع رفاقي في تلك 
ا، وقد اأّدوا  الفت���رة ق���د رقدت ب�سلم في تلك القطعة نف�سها، كانوا جميًع���ا ي�سغرونني �سنًّ

دينهم اإلى ال�سهداء.
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قال اأحد ال�سباب -ل اأذكر من كان بالتحديد- جملة جميلة:

- لن ن�ستطيع يوًما اأداء حق ال�سهداء علينا.

كم���ا ق�سدنا زيارة مراقد ال�سهداء رجائي وباهرن و�سهداء احلزب 

اجلمهوري الإ�سلمي. بعد انق�س���اء الإجازة رجعنا اإىل ثكنة دوكوهه. 

هن���اك تقّرر اأن نغادر مكاننا ونذهب اإىل خمّي���م الفرقة يف »كوزران«. 

ا�ستغرق���ت عملية النتق���ال اأربًعا وع�سرين �ساع���ة. طبًعا قبل ذلك قام 

عنا�س���ر التجهيزات يف الكتيبة بن�سب اخليم يف ذلك املخّيم اجلبلي، 

خمّي���م يف و�سط الطريق ب���ني كرمان�ساه واإ�سلم اآب���اد، يف قلب اجلبل 

حيث الهواء منع�ض وعليل. 

مل يك���ن عديد الكتيبة مكتمًل، فالكتيبة بحاجة اإىل عنا�سر واإعادة 

تاأهيل. له���ذا ال�سبب، مل يكن برنامج ال���دورات الع�سكرية والتدريبات 

�ساغًط���ا. تزامن���ت الأي���ام الأوىل لوجودن���ا يف »ك���وزران« م���ع »اأ�سبوع 

ا مع بدء �سهر حمرم احلرام. احلرب« واأي�سً

ج���اء حم�سن كودرزي يف اأواخر �سه���ر �سهريور )19-21 اأيلول( اإىل 

الف�سيل الأّول. وقد كان م�ساًبا بجراح يف عملية بدر. كان رامًيا ماهًرا 

للآر بي جي، وذا خبة وجتربة مراكمة من م�ساركته يف عمليات عدة، 

وهو من العنا�سر القدامى يف الكتيبة. عندما ان�سّم اإىل الف�سيل الأّول 

ا. اأ�سبح رام���ي )اآر بي جي(  ا�ستقبل���ه حم�سن كل�ست���ان ا�ستقباًل حارًّ

وم�سوؤول املجموعة الأوىل يف الف�سيل وغدوُت اأنا م�ساعده.

ُيعتب م�سوؤول املجموعة الأوىل العن�سر الثالث بعد م�سوؤول الف�سيل 

ا  ونائبه ويقع على عاتقه مهمة توجيه الف�سيل. يف عملية بدر كنت اأي�سً

م�ساعد رامي )اآر بي جي( وبقيت يف هذه املهّمة اإىل العملية القادمة.

م�سى الأ�سبوع الأّول من �سهر ت�سرين الأول، اأ�سبح الطق�ض اجلبلي 
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ب���ارًدا، فرجعن���ا اإىل ثكن���ة دوكوه���ه. يف ه���ذه الأثن���اء، اأ�سبح حم�سن 

كل�ست���ان م�سوؤوًل للف�سيل الأّول ال���ذي كان يعّج بال�سباب اليافعني وقد 

ا. ازداد عددهم اأي�سً

ان�سّم مهدي كبري زاده اإىل الف�سيل يف �سهر ت�سرين الأول. مل يلبث 

الأم���ر طوي���ًل حّتى اأ�سبح ه���و وم�سعود �سديقني حميم���ني. كان هذان 

الثن���ان دوًما اإىل جانب بع�سهما البع�ض يف املجموعة. فقد كان �سعيد 

بورك���رمي رامي ال�)اآر ب���ي جي( الثان يف املجموع���ة الأوىل، وي�ساعده 

مه���دي كب���ري زاده وم�سع���ود اأهري، له���ذا �سرعان ما توافق���ا واأ�سبحا 

�سديقني حميمني.

لق���د جمعت اجلبهة اأنا�ًسا كثريي���ن، اإّل اأّن حال الوّد والأن�ض مل تكن 

لتح�س���ل ب���ني اأي �سخ�سني ب�سهولة وكان ل بّد م���ن �سبب لتتاأ�سل هذه 

امل���وّدة والألف���ة وتتعّمق. لق���د كان كبري زاده يف كتيب���ة حمزة يف �سيف 

وربي���ع الع���ام 1985. لك���ن العلقة الت���ي اأحتّدث عنه���ا حدثت يف هذه 

���ا كنت امل�ساع���د الأّول لكودرزي. و�سحي���ح اأّن راأيته  الف���رة. اأنا اأي�سً

م���ن قبل يف عملية بدر اإل اأن معرفت���ي ازدادت به يف هذه العملية. كان 

���ا ذا بنية ج�سدّية قوّية وق���د ا�ستهدف حوايل ع�سر  ك���ودرزي فًتى قرويًّ

دبابات حتى ذلك احلني.

تغ���رّي قائد الكتيبة يف �سهر ت�سري���ن الأّول، والتحق بالكتيبة عنا�سر 

اإ�سافّي���ون، واأ�سبحت جاهزة للتدريبات الع�سكرية. كما تقّرر اأن نغادر 

الثكن���ة باأ�س���رع وقت ممك���ن، اإل اأّن حدًثا مثرًيا ح�س���ل لرامي )اآر بي 

جي( الف�سيل �سعيد بور كرمي:

ة. لقد جاء  جل����ض بوركرمي عل���ى �سطح مبنى الكتيبة تخنق���ه الغ�سّ

اأح���د اأقربائه -وُيحتم���ل اأن يكون خاله- لريجع���ه اإىل البيت. بدا جليًّا 

وطبًق���ا لتقري���ر وكالة اأنب���اء التعبئة اأّن خال بورك���رمي كان على معرفة 
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 1
بقائد الفرقة الذي اأ�سدر اأمًرا مل�سوؤويل الكتيبة يق�سي بت�سوية ح�ساب

بوركرمي وقد و�سل هذا الأمر اإىل م�سامعه. مكثُت قليًل ثم �سعدت اإىل 

ال�سط���ح. كان م�ساعداه، مهدي وم�سعود، يهّدئان من روعه ويوا�سيانه، 

فيما كان �سعيد يتكّلم ب�سكل متقّطع.

ة.. لقد م�ست عدة اأ�سهر  قال م�سعود: »يا اأخي، لي�ض يف الأمر غ�سّ

عل���ى ح�سورك يف اجلبهة، جاهدت يف اخلط���وط الدفاعية الأمامّية.. 

اذهب وا�سرح قليًل وعد بعد ذلك«.

اأجابه �سعيد: »العملّية.. العملّية قريبة.. اأريد يف ليلة الهجوم اأن..«؛ 

مل يكد يكمل كلمه حتى اأجه�ض بالبكاء.

ق���ال مهدي: »يا اأخ بوركرمي، احرام الكبار واجب، اذهب واح�سل 

عل���ى ر�ساه���م وموافقته���م َوُعْد بعد ذل���ك.. رمبا تع���ود يف اآخر ف�سل 

اخلريف«.

ق���ال �سعيد: »اإذا كان احرام الكبار واجًبا ملاذا ل تذهبون اأنتم اإىل 

بيوتكم؟ لقد كنُت �سّيئ احلظ اإذ..«.

ْر  كان خ���ال بورك���رمي ينتظر يف غرفة م�سوؤول الكتيب���ة، ريثما ُيح�سِ

�سعي���د حقيبت���ه واأغرا�سه ال�سخ�سي���ة لينطلقا مًعا، ولك���ن »�سعيد« مل 

يواف���ق بع���د. قال م�سع���ود: »يا اأخ بورك���رمي، اإن ذهب���َت اإىل التعبئة يف 

منطقت���ك ت�ستطيع اأن تقوم بعم���ل يوازي اجلبه���ة، ذات ليلة من �ستاء 

الع���ام املا�سي كنُت يف احل�سيني���ة، غلبني النعا�ض يف اآخر الليل فغفوُت 

اإىل جان���ب املدفئة. واأي نومة كانت! عن���د منت�سف الليل، جاء والداي 

يف اأثري هلعني. كان والدي غا�سًبا بحيث مل اأنب�ض ببنت �سفة. َوَعْدُتهم 

1- اأي معامل���ة مغ���ادرة الجبه���ة، لمن يريد ت�سوي���ة اأو�ساعه والعودة اإلى بيت���ه بعد اأن اأّدى 
خدمته في الجبهة.
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باأن ل اأعود اإىل البيت متاأخًرا بعدها.

ولكي اأحّث م�سعود على الكلم اأكرث، وحتى يتغرّي مزاج �سعيد، قلت: 

»اأمل يعاقبك والدك«.

ق���ال م�سعود: »بع���د ليال، ذهبت مرة اأخرى اإىل مرك���ز التعبئة. اأنا 

���ا كنت �سّيئ احل���ظ مثلك: كان من املقّرر اأن يبق���ى والدي مناوًبا  اأي�سً

تل���ك الليلة يف امل�ستو�سف حيث يعمل، ولكّني مل اأعلم ماذا ح�سل، لقد 

ح�سر اإىل البيت فجاأة، وملّا راأى اأّن ل�ست يف املنزل وقد اأخلفُت بوعدي 

ح�س���ر اإىل مقّر التعبئة، اأخذ براأ�سي وج���ّرن بقوة اإىل البيت. يف تلك 

ْخِرج من 
ُ
الليل���ة �ُسجنُت ل�ساعة يف غرفة الزه���ور الزجاجّية، ع�سى اأن اأ

راأ�س���ي حّب���ي للتعبئة و�سغفي بها. ولكن ه���ل ح�سل ذلك؟ ل مل يح�سل 

لأن الآن بينك���م«. ر�س���م كلم م�سعود ومهدي الع���ذب واجلميل ب�سمة 

الر�سى على �سفتي بوركرمي. وانق�سى الأمر على خري بعد تدّخل معاون 

قائد الكتيبة؛ فقد وعد �سعيد خاَله اأن ل يبقى يف اجلبهة اأكرث من ثلثة 

اأ�سه���ر، ه���ذا اأّوًل، وثانًي���ا اأن ُيعّو�ض درو�سه املدر�سّية الت���ي فاتته اأثناء 

خدمته يف اجلبهة. غمرت الفرحة رامي ال�)اآر بي جي( وم�ساعَديه يف 

ذلك اليوم. اجتهدوا يف درو�سهم جيًدا يف الأيام التالية، وح�سلوا على 

علمات جي���دة يف امتحانات اآخر ال�سنة. كن���ت �ساهًدا على جهودهم 

و�سعيهم، واأحياًنا كنت اأ�ساعدهم يف درو�سهم وحّل متارينهم.

اأخ���رًيا ق�سدت الكتيب���ة ال�ساطئ الغربي لبح���رية »�سد دز« لإجراء 

دورة تدريبّي���ة عل���ى الأعمال البمائية. مل يك���ن اخل�سوع لهذه الدورة 

�سعًب���ا علّي كثرًيا؛ اإذ كن���ت �ساركت يف دورة الغط�ض قبل �ستة اأ�سهر يف 

بو�سهر. لكّن غرق اأحد �سباب الكتيبة يف البحرية كان من حوادث هذه 

ال���دورة الأليمة. كن���ت اأعرفه قبل ذلك، فقد �ساركن���ا يف دورة الغط�ض 

مًع���ا. كان يعان من مر�ض ال�سرع. يف اأح���د الأيام واأثناء ال�سباحة يف 
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مياه »دز« الباردة اأ�سيَب بنوبة ع�سبية. كانت الزوارق قريبة منه اإل اأّن 

اأح���ًدا مل يكن على علم مبر�سه. وعلى مراأى من اأعني اجلميع تخّدرت 

يداه ورج���له وغرق يف املاء. بعدها، انتبه ال�سباب وغط�ض يف املاء من 

ي�ستطي���ع منه���م حب�ض اأنفا�س���ه اإىل عمق ع�سرة اأو خم�س���ة ع�سر مًرا، 

ولكّنه كان قد نزل اإىل مكان اأكرث عمًقا. حاولوا مراًرا فلم يجدوه وبعد 

�ساعة طفا جثمانه على وجه املاء.

كان اإلق���اء املحا�س���رات واحًدا من برام���ج خيمة الف�سي���ل الأّول. 

فق���د كان �سباب الف�سيل يختارون مو�سوًعا ب�س���كل انتقائي ويتبادلون 

احلديث حوله ملدة ع�سرين دقيقة اأو ن�سف �ساعة. كنُت م�سهوًرا يف تلك 

الأيام بلقب فيل�سوف الف�سيل. والأ�سّح اأن يطلقوا علّي لقب: املتفل�سف 

اأو قارئ الفل�سفة اأو الأخ الكثري الكلم؛ لأن كنت اأحّب اأن اأفهم فل�سفة 

اأي �س���يء واأن اأناق����ض حوله. يف تلك الأيام، كان���ت حقيبتي ال�سخ�سية 

���ة كتب الأ�ستاذ مطهري، وقد زاد وزنها  مليئة بالكتب الفل�سفية وخا�سّ

ل«  ب�سبب الكتب، ل ب�سبب اللبا����ض والأطعمة. كان كتاب »توحيد املف�سّ

املنق���ول ع���ن الإمام ال�س���ادقQ من الكت���ب التي ترافقن���ي دائًما. 

ولقد ق���راأت خلل خطبتي يف خمّيم »�سفين���ة النجاة« فقرات من هذا 

ل.. كيف ُجعل���ت العينان يف الراأ�ض كامل�سابيح  الكت���اب: »انظر يا مف�سّ

فوق املن���ارة ليتمكن من مطالعة الأ�سي���اء، ومل جتعل يف الأع�ساء التي 

حتتهّن، كاليدين والرجلني، فتعر�سهما الآفات«.

���ا ن�سيًطا وحيويًّا ويف الوقت نف�سه، دقيًقا  كان مهدي كبري زاده �سابًّ

وعمي���ق التفكري. وملا كان ال�سباب يطلقون عل���ّي لقب الفيل�سوف، وكان 

ب���دوره يرى الكتب الفل�سفية بحوزتي، اأ�سب���ح ذلك مدعاًة لكي يتعّرف 

اإيّل اأك���رث. كان ي�سع���ى اإىل معرف���ة عّلة الوج���ود وغايته. ه���و كم�سعود 

وطئ���ت قدماه اجلبهة للمرة الأوىل يف �ستاء العام 1985. وكان قد �سبق 
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ل���ه اأن خ���دم يف كرد�ستان لأ�سهر عدة، اإّل اأّن���ه مل ي�سارك يف اأي عملية 

اإىل حينه���ا. كان مهدي وم�سع���ود كلهما من مواليد العام 1969. ذات 

ل« مّني وطالع���ه. كان الكتاب  ي���وم ا�ستعار مهدي كتاب »توحي���د املف�سّ

���ا وقدمًيا ت�سعب قراءته وفهم مطالب���ه. عندما تناق�سنا مًعا حول  نرثيًّ

موا�سيع الكتاب اأدركت مدى اإحاطته بعمق هذه املوا�سيع.

كان مه���دي يدر�ض يف مهنّي���ة ال�سهيد باهرن للعل���وم الكهربائّية يف 

منطق���ة ج�سر �ستارخان. وكان يت���وق اإىل اأن ي�سبح مهند�ًسا، ويتجادل 

يف كل ي���وم م���ع م�سع���ود الذي كان ب���دوره يتطّل���ع اإىل اأن يغ���دو طبيًبا، 

فكن���ت اأقول لهم���ا: »حاليًّا، ل اأنت مهند�ض ول اأن���ت طبيب. عليكما اأن 

تتدّربا على ال�سطفاف يف ال�سفوف الع�سكرية واأنتما تنتعلن احلذاء 

الع�سك���رّي يف هذه اجلبه���ات. يف الوقت احلا�سر، نح���ن الثلثة نعمل 

كم�ساعدي رامي )اآر بي جي(، وعلينا اأن نلحق بالرامي حتى ن�سل اإىل 

الب�سرة وبغداد«.

ا يف �سب���غ الأحذية. ذات ي���وم �سبغ اأحذية  كان مه���دي ماه���ًرا جدًّ

جميع اأفراد املجموعة الأوىل. طبًعا كان ر�سا اأن�ساري الذي يعمل ناقًل 

للجرح���ى يف املجموعة الأوىل يهت���م ب�سباغة اأحذية اأف���راد الف�سيل. 

اأثن���اء التدريبات البمائّي���ة، كانت الأحذية تبتّل بامل���اء كل يوم، وكان 

ال�سب���اب يلقون اأحذيتهم يف ف���رة بعد الظهر حتت اأ�سعة ال�سم�ض حتى 

جت���ّف. ما يوؤدي اإىل ت�سّققها واهرائه���ا �سريًعا. كان مهدي كبري زادة 

ور�س���ا اأن�ساري ي�سبغان ثلثني زوًجا م���ن الأحذية مرتني كل اأ�سبوع. 

وبعد كل عملية �سباغة، كان وجهاهما واأيديهما تبدو عجيبة غريبة.

يف اأربع���ني الإم���ام احل�س���نيQ راأينا ال�سي���خ ب���روازي، هو اأحد 

حماربي الفرقة القدامى وعامل الدين �ساحب اخلبة.

كان حم�س���ن ك���ودرزي يعرفه جي���ًدا. حتى اإّن���ه دّون مطالب عنه يف 
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دف���ر ملحظات���ه للع���ام 1983. كان يحتف���ظ بكن���ز م���ن ذكريات عن 

ال�سهي���د هّمت وال�سهداء القادة الآخري���ن يف الفرقة، وكّلما �سنحت له 

فر�سة كان يتلو هذه الذكريات علينا. بقيت جملة �سمعتها منه عالقة يف 

ذهني، تركْت يّف اأثًرا بالًغا اآنذاك: »اأيها الأخوة املجاهدون، اإن فاتتكم 

ال�س���لة اأو ال�س���وم فيمكنك���م ق�ساوؤهما، وبذلك توف���ون الدين الذي 

عليك���م، اأّما اإن فاتتكم عملية ما، فلن تتواف���ر فر�سة اأف�سل لتوؤّدوها.. 

جنزت عملية بيت املقد�ض، وكذلك عملي���ات م�سلم و»والفجر 4« 
ُ
لق���د اأ

وخيب وبدر.. تنّبهوا واأجن���زوا مهاّمكم اليومّية. اإذا ما انتهت احلرب 

ومل ينجز اأحدكم مهمته، لن يعود الندم عليه باأي فائدة«.

اأ�سغى مه���دي وم�سعود جّيًدا اإىل هذه الكلم���ات، وذهبا اإىل ال�سيخ 

بعد فراغه من اخلطبة.

ا�ستم���ّر احلوار والبحث بين���ي وبني مهدي يف خيم���ة الف�سيل حول 

اأ�سرار اخلل���ق، ومل ينقطع حتى يف اأيام التدريبات البمائية ال�سعبة. 

�سحيح اأّنه �سغري ال�سّن، ولكنه كان يطرح اأ�سئلة مهّمة وكثرية. اأعطيته 

جميع الكتب التي اأملك -تقريًبا- ليقراأها، لكن مل يكن لعط�سه واأ�سئلته 

نهاي���ة. لق���د كان يبحث ع���ن طرق الو�س���ول اإىل ال�سع���ادة واخلل�ض، 

بف�سول جدير بالثناء.

يف اأح���د التدريبات، التقطن���ا �سوًرا كثرية، فمه���دي كان ميلك اآلة 

ت�سوير، وقد التقط ال�سور جلميع املواقف، الفردية منها واجلماعية. 

اأحياًن���ا كنت اآخذ اأنا اأو م�سعود اآلة الت�سوير لنلتقط �سوًرا يكون مهدي 

حا�سًرا فيها. لحًقا علمنا اأّن عدًدا من �سور تلك الدورة تعّر�ض لل�سوء 

اأو احرق ومل يبَق �سوى القليل منها.

رجعن���ا اإىل دوكوهه بعد انته���اء التدريبات البمائي���ة. يف اليومني 

املتبّقيني اإىل حني موعد الإجازة، اأ�سبح م�سعود ومهدي زبونني دائمني 



الفصيل األول124

، وبداآ بط���رح اأ�سئلتهما على ال�سي���خ بروازي. 
1
لدى الوح���دة الثقافي���ة

كن���ت فقط على علم برّددهما اإىل ال�سيخ، ول علم يل مباهية موا�سيع 

البحث والنقا�ض. 

توّجهن���ا اإىل طه���ران يف اإج���ازة يف اأواخ���ر �سه���ر ت�سري���ن الث���ان. 

ح�س���ل كلٌّ من مه���دي وم�سعود على عنوان من���زل �ساحبه ورقم هاتفه 

حي���ث التقيا مرات يف طهران. كان���ا يتفقان على موعد يف �ساحة اآزادي 

)احلرّية( لينطلقا من هناك اإىل لقاء ال�سيخ بروازي. عندما رجعنا من 

اإجازتن���ا قال يل م�سعود: »لقد ذهبت اأن���ا ومهدي برفقة ال�سيخ بروازي 

اإىل ح���وزة اأم���ني الدولة العلمّية للق���اء ال�سيخ حق �سنا����ض. وكان رجًل 

عج���وًزا، طاعًن���ا يف ال�سّن وعارًف���ا، يناهز ال�سبعني عاًم���ا. لقد اأعطانا 

اأنا ومهدي ثلثة توجيه���ات كو�سيلة للنجاة: »1- ل تكذبوا 2- ل تغتابوا، 

واإن �س���ادف ُوجودك���م يف جمل�ض غيبة اتركوا ذل���ك املجل�ض 3- جتّهزوا 

لل�سلة وتوّجهوا اإليها قبل الأذان«.

مل يك���ن لف�سول ذين���ك الثنني ح���دود، وقد اأدرك ال�سي���خ بروازي 

تعّط�سهم���ا اإىل العلم فاأر�سلهما اإىل اأ�ست���اذ خبري. بالطبع كانا يعملن 

بتل���ك الإر�سادات ومب���ا ي�ستمعان من تو�سيات. مل تك���ن اآذانهما اأبواًبا 

ونوافذ، ف�سارا ي�سبغان و�سوءهم���ا مع اقراب وقت الأذان وي�ستغلن 

بالعبادة وال�سلة قبل رفعه بع�سر دقائق اأو ربع �ساعة.

يف بداي���ات �سهر كانون الأول، ان�س���ّب اهتمام اأكرث �سباب الف�سيل 

على التح�سري للمتحانات املدر�سّية. كانت غرفة ف�سيلنا مليئة دائًما 

بالأوراق والكتب والدفات���ر والأقلم. وكان البع�ض يدر�ض على ال�سطح 

حيث ميكن الركيز اأكرث يف املذاكرة. وملّا كانت ال�سرّية الأوىل تقيم يف 

1- واحد عقيدتي - �سيا�سي.
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الطابقني اخلام����ض والأخري من املبنى، كان ال�سب���اب ي�سلون ب�سهولة 

اإىل ال�سطح. فكانوا ياأخ���ذون معهم غطاًء وين�سغلون ل�ساعات بالدر�ض 

وحّل التمارين.

ذات ي���وم جمع���ة، ذهبت مع م�سع���ود اإىل اأندمي�سك حيث كان عّمي 

)وال���د م�سع���ود( يخدم مل���دة �سهر يف اأح���د م�ستو�سفاته���ا، وقد اختار 

مدين���ة اأندمي�سك ليك���ون قريًبا م���ن م�سع���ود. توّجهن���ا اإىل م�ست�سفى 

ال�سهي���د كلنري، كانت الغرفة التي يعمل فيها عمي مزدحمة بالنا�ض 

العادّيني وجرحى احلرب. عندما راأى م�سعود اأ�سرق وجهه وزال التعب 

عن���ه. عانقنا كلينا، ث���م انتظرت وم�سعود يف غرفة اأخ���رى ريثما ينهي 

عّمي عمله ويوافينا.

حللنا �سيوًف���ا عند عّمي على الغداء. ا�ست�سافن���ا بحفاوة والتقطنا 

ال�س���ور مًعا. يف فناء امل�ست�سفى اأ�سعل �سيجارته وقال: »اإًذا اأنت تدر�ض 

يف اجلبهة؟ يا اأ�سغر �ساعد م�سعود كي ي�سبح طبيًبا. فالأطّباء يعي�سون 

حياًة طيبة ورغيدة«.

ق���ال م�سع���ود وه���و ينظ���ر اإىل �سيج���ارة اأبي���ه: »اأبي العزي���ز، ماذا 

يح�س���ل لو اأو�س���ى الأطباء ب���دواء ومل يتناوله املري�ض؟ اأن���ا اأعدك اأن 

اأدر�ض درو�سي، ولكن يف املقابل عدن باأن تقلع عن التدخني فهو م�سّر 

ب�سّحتك!«.

ث���م اأردف مازًحا: »يا اأبي، املأ عينيك بالنظر اإيّل كي ل حتزن اإن 

ُقّطعت يوًما اإرًبا اإرًبا«.

انت���زع مّني عم���ي القِلق عهًدا ب���اأن اأحر�ض عل���ى اأن يتوّخى م�سعود 

احل���ذر ليلة الهجوم. لق���د ورث م�سعود عن اأبيه اجلدّي���ة والن�سباط، 

ا بهدوء اأّمه. يف نهاية لقائنا مل ي�ستطع عمي اإل اأن يعانق  واّت�سف اأي�سً
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ول���ده جمّدًدا. كاأّنه اأخ���ذ كلم ابنه على حممل اجل���ّد، اأو وقع يف قلبه 

اأّن �سيًئ���ا ما �سيح���دث. يف الع�سر الأواخر من �سهر كانون الأول غادرْت 

كتيبة حمزة الثكنة متوّجهًة اإىل كرخة حيث كان خمّيم الفرقة ال�ستوي 

بانتظارنا. خمّيم جديد اأقيم اإىل جانب نهر كرخة الهائج.

ا�سُتوؤنف���ت يف املخّي���م اجلدي���د التدريب���ات الع�سكري���ة والتمرينات 

الريا�سي���ة واملن���اورات وامل�س���ريات. يف تل���ك الأي���ام كان طق�ض كرخة 

ماط���ًرا. ا�ستخدمن���ا النايلون لتغطية اخلي���م ذات القما�ض امل�سّمع، ثم 

طليناه���ا بالوح���ل، وو�سعنا فوقها كومات من الق����ضّ الياب�ض لنحجبها 

ع���ن اأعني العدو. ليًل كّنا ُن�سِع���ل مدفاأتني نفطّيتني يف كل خيمة لنجب 

ب���رودة ليايل كرخة على الراجع والنح�س���ار. واإبريق ال�ساي مل يفارق 

املدفاأة ليكون املاء املغلي جاهًزا لإعداد ال�ساي عند اللزوم. 

كان ال�سب���اب يبادرون لإجناز الأعمال داخل خيمة الف�سيل. فكانت 

خيمتهم نظيفة ومرتبة على الدوام. وكان م�سوؤول الف�سيل الأخ كل�ستان 

مبادًرا اأكرث من الآخرين. كما كانت الريا�سة والليونة ال�سباحّية مهمة 

ا يف ذلك الطق�ض البارد وتبعث الدفء واحليوّية يف ال�سباب. جدًّ

���ا لأمثايل، بينما مل يكن  كان التدري���ب والتمرين الع�سكري اعتياديًّ

كذلك بالن�سب���ة لأكرث �سباب الف�سيل، الذي���ن التحقوا باجلبهة للمرة 

الأوىل، ومل ي�ساركوا يف العمليات الع�سكرية من قبل، فكان ذلك م�سّوًقا 

بالن�سب���ة اإليه���م. كان �سغ���ار ال�س���ّن يعتبونني وحم�سن ك���ودرزي من 

القدام���ى يف الف�سيل، وق���د اكت�سَب حم�سن خبة ع�سكري���ة وميدانّية 

جيدة بينما كنُت م�سهوًرا يف الفل�سفة والتنظري.

يف طق����ض �سهر كان���ون الثان الب���ارد ذاك، ا�سرين���ا الّلْفَت مرات 

ع���دة وقمنا بطهوه با�ستخدام مدافئ الكاز التي بحوزتنا. كانت رائحة 

اللف���ت تنت�س���ر يف اأنحاء اخليمة فتزي���د من �سهّيتن���ا ورغبتنا يف تناول 
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الطع���ام. كذلك رجع بع�ض ال�سّبان من الذي���ن امتنعوا بادئ الأمر عن 

تناول اللفت عن قرارهم، بعد اأن ا�ستمعوا اإىل كلم من هم اأكب منهم 

���ا يف الف�سيل فاأدركوا اأّن لّلفت فوائ���د وعلموا اأنه يحتوي على مادة  �سنًّ

البن�سلني ومينع الإ�سابة بالزكام و..

ا. يف بع�ض الأحيان  ا م�سنًّ  كان اإمام ال�سلة يف خيمة الف�سيل حاجًّ

حني متطر ب�سّدة، كانت �سلة اجلماعة تقام يف خيمة الف�سيل باإمامة 

ا. كانوا  احل���اج رحيمي. كان ال�سباب يجّلونه ويكّن���ون له احراًما خا�سًّ

ا ميازحونه ويحادثون���ه. ذات يوم حدث حتّد بني نعمتي وبوركرمي  اأي�سً

وب���داآ امل�سارعة. ثم ان�س���ّم اإليهما الباقون كّله���م، وراحوا يت�سارعون 

اثن���ني اثن���ني، وحتّول���ت اخليم���ة اإىل حلب���ة للم�سارعة. تذّم���ر احلاج 

رحيم���ي من هذا العمل وقال: »لي����ض لئًقا اأن حُتِدثوا كل هذا ال�سجيج 

ويف اخليمة رجل عجوز«.

اأجاب���ه اأح���د ال�سباب بل�سانه الع���ذب: »يا حاج لقد ُجل���َت العامل يف 

�سبابك، ومتّتعت مبلّذات هذه الدنيا، والآن اأتيت اإىل هنا لكي ت�ست�سهد 

وتذه���ب اإىل اجلّن���ة. بعبارة اأخرى، لق���د نلت �سعادة الدني���ا والآخرة. 

دعن���ا نرّف���ه عن اأنف�سنا يف ه���ذه الأيام الباقية فغ���ًدا ن�سي اإىل حيث 

ال�سهادة«.

اأج���اب احل���اج رحيمي، الذي كان ي���رى �سباب الف�سي���ل كاأحفاده، 

مب���وّدة ولطف قائًل: » يا ولدي العزي���ز، اأ�ساأل اهلل اأن يطيل يف عمرك 

ا مت�سون وتعي�سون اأيام  ا كبرًيا يف ال�سّن.. واأنتم اأي�سً فت�سبح اأنت اأي�سً

�سبابكم.. اأنتم اأيها ال�سباب نور عيون..«.

كان رج���ًل جلي���ل القدر. الأجدر برجل يف عم���ره و�سّنه اأن يكون يف 

ذل���ك ال�ستاء الب���ارد جال�ًسا حول كر�س���ّي التدفئة، فيم���ّد رجليه حتته 

لينع���م بال���دفء ويت�سّلى بالب���زورات وحّبات احللوى ويلع���ب اأحفاده 
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ويناغيه���م، ولكّنه اأتى اإىل اجلبهة ليفدي بروح���ه ويتحّدى ال�سعوبات 

التي تثقل حّتى ظهور ال�سباب!

كان مل�سوؤول الف�سيل تعّل���ق خا�ّض بعملية »والفجر 4«؛ كانت �سغفه. 

لعّله���ا ترك���ت اأث���ًرا كبرًيا فيه. ف���كان كلم���ا �سنحت ل���ه الفر�سة يرّن 

بذكري���ات كث���رية حول ه���ذه العملي���ة، تارة ع���ن اأحداثه���ا الع�سكرية، 

واأخرى عن جتاربه���ا النف�سية واملعنوية. كما كان لدى حم�سن كودرزي 

ْت اأجزاٌء من اأ�سابعه يف  الكثري من الذكريات عن تلك العملية. لقد ُبِرَ

عملي���ة »والفجر 4«. لطاملا كان �سيخ الفرق���ة احلاج بروازي يذكر تلك 

ا. حتى ذلك احلني كنُت قد �سمعت ق�سة  العملية بالثناء والتعظيم اأي�سً

ا�ست�سه���اد مهدي خندان من ل�س���ان ال�سيخ عدة مرات. كان واقًفا ووقع 

على هيئة ال�سليب على ال�سريط ال�سائك و�سط حقل الألغام.

كّنا يف كل ليلة، نرّتل �سورة الواقعة ونقراأها مًعا قبل املبيت. كانت 

ت�ستغرق ع�سر دقائق اإىل ربع �ساعة. مل يكن مهدي كبري زاده ماهًرا 

نال  وقد  الرتيل.  يف  بارًعا  ا  اأي�سً كان  بل  فح�سب،  القراآن  قراءة  يف 

ويف  املدر�سة  يف  ُتقام  كانت  التي  القراآن  م�سابقات  يف  جوائز  عدة 

م�سجد احلّي.

اأم���ا »ح�سن قابل اأعل« ف���كان عن�سر التخري���ب يف الف�سيل؛ �سابًّا 

يافًع���ا مفعًم���ا باحلما�س���ة واحليوّي���ة. عندم���ا اأردنا اأن نغّط���ي خيمتنا 

بالنايل���ون حني و�سلن���ا اإىل كرخه، ت�سّل���ق �سريًعا وبخّف���ة فوق ق�سبان 

اخليم���ة. مع اأّن���ه الأ�سغر قامة وبنية بيننا؛ اإل اأّن���ه مل يكن له نظري يف 

الهّم���ة واحلركة. ذات ي���وم �ساأل ح�سن م�سوؤوَل الف�سي���ل قائًل: »يا اأخ 

كل�ست���ان، ملاذا ل نعمل اأكرث على الفن���ون الع�سكرّية؟ يجب اأن نتعّرف 

اإىل جميع الأ�سلحة..«.

كن���ت جال�ًسا اإىل جانب حم�سن عندما اأجاب���ه: »الأهم من ال�سلح 
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ه���و ذاك املقاتل ال���ذي ي�ستخدمه. بالن�سبة للمقاتل ف���اإّن تقوية النف�ض 

والداف���ع والإرادة مهّم���ة بقدر اأهمي���ة التدريب الع�سكري. ل���و اأّن اأحًدا 

امتلك اأك���رث الأ�سلحة تقّدًما وخ�سع لأف�سل اأنواع التدريبات فلن ينجز 

الأعمال من دون املعنويات وقوة العزم واحلافز..«.

اأجرت كتيبة حمزة مناورات وا�سعة وطويلة الأمد اأثناء متركزها يف 

خمّي���م كرخة. كان بع�سها مناورات مدتها اثنتا ع�سرة �ساعة، ومناورة 

واحدة ا�ستغرقت اأربًعا وع�سرين �ساعة وقد قطعنا خللها م�سافًة تقّدر 

بح���وايل ثلث���ني كيلومًرا. يف اإح���دى تلك املن���اورات وب�سبب الإخفاق 

وعدم توّخي احلذر ورعاية الحتياط خلل رمي اإحدى القنابل، �سقط 

�سيب عن�سر اآخر بجراح. كان ال�سهيد من وحدة الإ�سناد. 
ُ
لنا �سهيد واأ

وقد اأقام عنا�سر الإ�سناد جمل�ض فاحتة له يف ح�سينّية الكتيبة و�سارك 

جميع الإخوة فيه.

كان���ت املن���اورات ُتق���ام اأحياًنا بق���وام �سرّية، واأخرى عل���ى م�ستوى 

الف�سيل. يف اإحدى من���اورات الف�سيل الليلّية، اأعطى م�سوؤول الف�سيل 

در�ًس���ا يف علم النج���وم، ودر�ًسا اآخ���ر يف معرف���ة اهلل �سبحانه وتعاىل. 

ُيع���ّد التع���ّرف اإىل املجموعات الفلكّية وكيفّي���ة ال�ستدلل على اجلهات 

با�ستخدامه���ا لي���ًل من الفن���ون الع�سكري���ة املهّمة الت���ي تزيد حظوظ 

جناحن���ا اأثناء تنفيذ املهام، اإذ كانت معظم هجماتنا على جبهة العدو 

ُتنّف���ذ يف ظلمة اللي���ل. اأما در�ض معرفة اهلل �سبحانه فقد كان من �ساأنه 

اأن يجع���ل قلوبن���ا واأرواحنا اأك���رث ثباًتا ور�سوًخا يف ه���ذا الطريق الذي 

�سلكن���اه. كان م�س���وؤول الف�سيل يهت���م بتدعيم قوة اأج�سادن���ا واأرواحنا 

عل���ى ال�سواء. له���ذا كانت نهاية التدريبات الع�سكرّي���ة ترافق دوًما مع 

الأنا�سي���د اأو الدعاء اأو جمال�ض العزاء. كان عملنا ينتهي مع حلول وقت 

�سلة اللي���ل اأحياًنا، وحينها كان م�سوؤول الف�سي���ل ي�سمح باأداء �سلة 
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الليل يف قلب الطبيعة لنعود بعد الفراغ منها اإىل خيمتنا.

كان���ت التدريبات الع�سكرّية ت�ستاأنف على اختلف اأنواعها: احلرب 

اجلبلّية ومعرفة خ���ط الراأ�ض اجلغرايف والع�سكري، مواجهة الهجمات 

الكيماوّية وغرف الغاز، التعّرف اإىل اأنواع الأ�سلحة، وفّك وتركيب قطع 

الدو�سكا، واأنواع املتفّجرات كالألغام و�سواها.

يف اأح���د الأيام واأثناء عودته م���ن الإجازة، اأح�سر اأحد ال�سباب اإىل 

املخّي���م كي�ًسا من خ�سار اأندمي�سك. �س���ارك جميع ال�سباب يف تنظيف 

اخل�س���ار وغ�سله���ا. كان مه���دي كب���ريزاده خب���رًيا يف اأن���واع اخل�سار 

ا يغ�سلها بنحو جّيد. كان يقول: حتتوي  ه���ا وفوائدها، وكان اأي�سً وخوا�سّ

طبخ���ة ال�»�سب���زى قورمة«*1 على اأربعة اأنواع م���ن اخل�سار، ول فرق بني 

الأرز املطبوخ باخل�سار والعّجة املطبوخة باخل�سار، وكلهما واحد...

نف���د �سبي ومل اأعد اأحتمل، �ساألت���ه: »لعّلك بائع خ�سار لتعرف كل 

هذه التفا�سيل؟«.

اأجابني به���دوء مبت�سًما: »لقد عملت يف بي���ع اخل�سار ل�سنتني. كان 

وال���دي ميلك دكاًنا وكن���ت اأ�ساعده يف ف�سل ال�سي���ف«. عندما حتّدث 

ع���ن والده اأخ���بن اأّنهم من ي���زد، وعلمُت اأّن وال���ده عمل يف جمالت 

�سّت���ى: بيع اخل�سار، بي���ع احللوى، وبيع املك�ّس���رات والبذور. كان دكان 

وال���ده يقع يف اأول جادة »ك�ساورز«، وكان مهدي واأخوه الأكب ي�ساعدان 

والدهما.

تزّين���ت مائ���دة طعام الف�سي���ل يف ذل���ك اليوم ب�سح���ون اخل�سار 

الفاخ���رة، فتذّكر اجلمي���ع منازلهم واأمهاتهم وطعامه���ّن على مائدتّي 

الغ���داء والع�س���اء. كلٌّ منهم كان يتح���ّدث عن ذكري���ات منزله وطعام 

* اأكلة اإيرانية ت�سبه يخنة الخ�سار.
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والدت���ه. تذّكر م�سعود احللوى التي ت�سنعه���ا اأمه يف املنزل وكان يخب 

ا كان مهدي يقول اإّن »القورم���ة �سبزى« التي تعّدها  مهدي عنه���ا. اأي�سً

اأّم���ه ل يعلو عليها �سيء، فهي ت�س���ع فيها كمّية وافية من ورق »الكراث« 

وتعّده���ا بتاأّن ومتّهل، كما ت�سع فيها ال�سمن باملقدار اللزم. لقد جتّلى 

ا كم كان ذكر البيت  العي�ض يف الف�سيل يف ذلك اليوم مبظهر اآخر. حقًّ

والعائلة عزيًزا!

بالق���رب م���ن خيم���ة الف�سي���ل، ا�سُتْحِدث���ت حفر على �س���كل قبور. 

كن���ت اأعل���م اأن عدًدا م���ن ال�سباب كان���وا يجل�سون يف تل���ك القبور بعد 

منت�س���ف اللي���ل اإىل ال�سحر ويناج���ون اهلل تعاىل. كان���وا ينامون فيها 

اأحياًنا ليتعّبدوا اإىل اهلل بذكرهم املوت. ذات ليلة، اأردت اأن اأجّرب لّذة 

الآخرين تلك. كانت الغيوم اأحياًنا حتجب القمر، واأحياًنا اأخرى يظهر 

بنوره الّباق. رّددت فقرات من مناجاة الأمريQ، ودعاء اأبي حمزة 

الثم���ايل؛ كانْت قد علقت يف ذهني من ك���رثة ما قراأناها بني جموعنا. 

نت���اأت من ج���دران القب حجارة �سغ���رية وكبرية، وُفتحت ف���وق راأ�سي 

ناف���ذة مك�سوف���ة اإىل ال�سماء املليئ���ة بالنجوم. اأغم�س���ُت عيني لبهة 

وا�سرجع���ت �سري���ط حياتي بتمامه، وحني فتحت عين���ّي كان جّل اأملي 

معّلًق���ا على لطف اهلل تعاىل. اهلل الذي كنت غافًل عنه يف تلك الليايل 

البهّي���ة واملليئة بالأ�سرار واملناجاة، وع���ن لّذة اأهل الليل من عباده. كم 

كانت لّذة ذكر اهلل تعاىل تبعث على الدفء والأمل يف ظلمة تلك الليلة 

الب���اردة حيث كنُت وحي���ًدا داخل احلفرة الرابي���ة الرطبة. لقد كانت 

تلك الليلة اأني�سة اإىل درجة جعلتني اأعيد الكّرة مرات ومرات.

يف منت�سف �سهر كانون الث���ان، ح�سل جميع عنا�سر الكتيبة على 

اإجازة ملدة اأ�سبوع، وانطلقنا اإىل مدينة طهران. مل ياأِت مهدي برفقتنا. 

م���ا اإن و�سلن���ا اإىل طهران حتى ذه���ب م�سعود اإىل ك���رج فيما ق�سدُت 
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وزملئي يف الف�سيل من اأهل حي املجيدّية )الق�سر امللكي(، اأجل لقد 

كان منزلن���ا مقارنًة باجلبه���ة كق�سر ابنة مل���ك احلوريات يف الق�سة 

الأ�سطورية )�ساه يريان(.

مرة اأخرى تاأخذن والدتي يف ح�سنها الدافئ. واأرى والدي �ساحب 

الهّم���ة العالية. ومرة اأخرى اأنام للياٍل نوًم���ا هادًئا مريًحا على فرا�سي 

الناع���م وقد لب�ست ثياب���ي املنزلية. مرة اأخرى اأجل����ض اإىل مائدة وقد 

تزّين���ت بال�سلطة واخل�س���ار والفاكهة وخبز البب���ري اأو احل�سوي*1.. 

تذكرت مزاح اأحد ال�سباب عندما كان يقول:

- ل يدرك قدر اخلبز الببري اإل من اأكل خبز اللوا�ض!

يف الي���وم الأول من الإجازة، وقع حادث عجيب وغري متوّقع مل�سعود. 

بعد اأن فارقنا يف حمطة القطار، ذهب اإىل كرج فراأى اأمام باب املنزل 

�ساحن���ة مليئة بالأثاث والأمتعة. بدا الأث���اث معروًفا له فت�سّور اأّن اأهل 

بيته يقومون بنقل اأثاثهم وت�ساءل: اإًذا ملاذا ل يوجد اأحد من اأهل البيت 

م���ع الأث���اث؟ �سعد اإىل الطاب���ق الثالث ليجد باب املن���زل مفتوًحا وقد 

ُك�سرت النافذة. هناك يف الأعلى، اأدرك ما الذي يحدث وقبل اأن يرجع 

اإىل الأ�سف���ل فّر الل�سو�ض حامل���ني معهم ن�سف اأثاث املنزل بالإ�سافة 

 اأخته. بادر م�سعود خمًبا اجلريان، ولكن بعد فوات الأوان 
21

اإىل جه���از

فلم يتمّكنوا من اإيجاد الأثاث ول اجلهاز اأبًدا. مل حتمل اإجازة م�سعود 

الأخرية معها خًبا طّيًبا له.

مع قطار العودة، تلّذذ اجلميع بتناول احللوى الطيبة التي اأح�سرها 

م�سعود معه.

* خبز ال�سنكك؛ ويخبز على الح�سى في تنور على درجة حرارة عالية.
12  - اأو الجهيزّية: ما يّدخره الأهل من اأثاث واأدوات مطبخ لبنتهم اإلى حين زواجها.
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يف كرخ���ه التقيُت مهدي كب���ري زاده بعد م�سّي اأ�سبوع. كنت م�ستاًقا 

اإلي���ه. بالإ�ساف���ة اإىل مه���دي، بق���ي اآخ���رون يف اجلبه���ة ومل ياأخ���ذوا 

ماأذوني���ات، اأحدهم حممد جواد ن�سريي ب���ور م�ساعد رامي ال�)اآر بي 

ج���ي( يف املجموع���ة الثانية، وقد تعّمقت معرفتي ب���ه بعد م�سّي حوايل 

اأ�سبوعني.

�ساألت مهدي ملاذا مل تاأِت برفقتنا يف ماأذونّية، فاأجاب:

- اإّن والدت���ي مري�سة تع���ان من الربو ومن اأمرا����ض القلب. فاإذا 

طلب���ت مني اأثن���اء الإجازة اأن ل اأعود اإىل اجلبه���ة، كيف يل اأن اأرف�ض 

طلبه���ا! ولأّن ماأمورّي���ة الأ�سهر الثلثة قد انته���ت فلي�ض يل عذر بعدها 

لكي اأعود اإىل اجلبهة. 

- لك���ن لو ذهب���ت وراأيت عائلت���ك لكانت معنويات���ك ارتفعت لأّنك 

بذلك تكون قد اأدخلت ال�سرور على قلب والدتك!

اأ�س���ار اإىل �ساعت���ه اليدوّية وقال: هذه الهدي���ة جلبتها اأمي من مكة 

املكرم���ة. اإنه���ا متعّلقة بي اأكرث م���ن اإخوتي واأخواتي، وب���دوري ل اأقوى 

عل���ى روؤيتها مري�سة. اأحياًن���ا اأت�ساءل: ماذا لو اأُ�سب���ُت بجراح وجاءت 

والدتي لعيادتي، �سوف تفقد وعيها بكل تاأكيد، فما الذي �سيح�سل لها 

اإن ا�ست�سهدت؟

من���ذ الإجازة ال�سابقة يف اأواخر �سهر ت�سري���ن الثان وحتى عودتنا 

م���ن ماأذونية �سهر كانون الث���ان، م�سى قرابة الأربع���ني يوًما، وخلل 

الأي���ام الأربعني ه���ذه، تبّدلت اأخلق مه���دي و�سلوكياته كثرًيا. مل يكن 

يك���ذب، كانت و�سّي���ة اأ�ستاذه له ب���اأن ل يتفّوه كذًب���ا، وكان مهدي قلًقا 

م���ن ه���ذه اجله���ة اأّنه م���اذا لو ذه���ب اإىل البي���ت ووّجهت اإلي���ه والدته 

�س���وؤاًل وا�سطّر اأن يجيبها كذًبا. كاأن ت�ساأل مثًل اأّنه هل انتهت مهّمتك 
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للأ�سه���ر الثلثة؟! وهو الذي يريد اأن يبقى يف اجلبهة، �سيرّدد حينها 

بني الكذب وقول احلقيقة.

كان مه���دي ي�سب���غ الو�س���وء قب���ل الأذان بن�س���ف �ساع���ة وي�ستع���ّد 

لل�س���لة. ولطاملا فع���ل ذلك قبل �سم���اع �سوت امل���وؤّذن. كان من عادة 

ال�سب���اب اأنهم ين�سغلون بلعب كرة القدم حتى حلول وقت الأذان، ولكن 

مه���دي كان يعتذر منه���م ويخرج من امللعب قب���ل الأذان بربع �ساعة اأو 

ع�سرين دقيقة.

كان مه���دي ميازح ال�سباب، يحّدثهم وي�سحك ويطلق النكات، لكّنه 

مل يك���ن يغتاب اأحًدا اأو ي�سمع الغيبة بحق اأح���د. مل يزل ثابًتا على تلك 

الو�سايا والعهود الثلثة التي قطعها على نف�سه.

يف اأي���ام الإج���ازة تلك، �سّلم �سب���اب الإعلم يف الفرق���ة ر�سالة من 

تلميذ طه���ران يف ال�سف الثان البتدائ���ي اإىل مهدي. كان التلميذ 

يكتب���ون ه���ذه الر�سائ���ل للمقاتلني، ومل يك���ن معلوًما اإىل ي���د اأي مقاتل 

�ست�سل. كان مّما ُكتب يف تلك الر�سالة:

»بع���د ال�سلم عل���ى الإخوة الذي���ن يحاربون يف جبه���ات احلق �سّد 

ا نح���ارب يف متاري�ض  الباط���ل ول يخافون اأو يخ�س���ون �سيًئا. نحن اأي�سً

مدر�ستن���ا الع���دو اخلبيث ل �سّيما اأمريكا. اأيه���ا الأخ العزيز، اأمتّنى اأن 

تك���ون بخ���ري وعافي���ة، واأن تكون يف اأم���ان اهلل املتعال. ي���ا اأخي، لطاملا 

اأحبب���ُت اللتح���اق باجلبهة، واأن اأكون جنًب���ا اإىل جنب يف مقارعة هذا 

العدو البغي�ض..«.

كات���ب الر�سالة داود فار�سيان من مدر�س���ة ال�سهيد اأزكلي، املنطقة 

الربوية الرابعة يف مدينة طهران.

يف الع�سرة الأواخر من �سهر كانون الثان، كان ملنطقة كرخة طابع 
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اآخ���ر. دّب فيها ن�ساط وحركة اأوحيا باقراب بدء العملية. كان اجلميع 

���رون اأنف�سه���م لّليلة املوع���ودة. وكما يقول ال�سب���اب، تفوح رائحة  يح�سّ

الدجاج املطبوخ بالأرز.

كان �سلحي الفردي ر�سا�ض كل�سنكوف باأخم�ض )كعب( خ�سبي. 

نّظفت���ه ودهنته بالزيت مرات عدة. ذات يوم، ذهبنا اإىل حقل الرماية 

لرنم���ي الر�سا�ض ون�سّفر البنادق. رميت ب�سعة مما�سط حتى متكنت 

من ت�سفري البندقية ب�سكل دقيق. وقد عقد كودرزي الذي كان �ساحب 

خ���بة يف رماية ال�)اآر بي جي( جل�سًة تدريبّية مل�ساعديه: اأنا و»اأحمدي 

زاده« و»ل���ك عل���ي اآبادي«. �سّدد عل���ى اأّن عمَل م�ساعد رام���ي ال�)اآر بي 

ج���ي( ل يق���ّل اأهمية عن عم���ل الرامي نف�سه. اإذا مل يك���ن ثمة م�ساعد 

لرام���ي ال�)اآر بي جي( فاإّن���ه �سريهق �سريًعا و�ستذه���ب قذائفه هدًرا. 

ي�ستطيع امل�ساع���د اأن ي�ساعد الرامي يف بلوغ الهدف، كذلك فاإّنه يوؤمن 

ل���ه الوقاية اللزمة اأثن���اء عملي���ة الت�سديد وال�سته���داف. خلل هذه 

الرماية، اأطلق كل م�ساعد قذيفتي اآر بي جي.

بع���د حقل الرماي���ة، اأ�سبحنا جاهزين ملغ���ادرة املخّيم. جاء تعميم 

مف���اده اأّن ق�س���م »التع���اون« يف الفرق���ة �سي�ستل���م الأمتع���ة ال�سخ�سّية 

والزائدة.

كان���ت احلقائ���ب ال�سخ�سي���ة ل�سب���اب ف�سيلنا ثقيل���ة ب�سبب الكتب 

والدفاتر. كذلك كان لعبو كرة القدم يحملون اأحذية ريا�سّية. عندما 

�سّلمنا ه���ذه الأغرا�ض اإىل ق�سم التعاون )الأمانات(، اأ�سبحت خيمتنا 

اأكرث ات�ساًعا ومتاعنا خفيًفا!

يف الأي���ام الأخرية من �سه���ر كانون الثان ركبن���ا البا�سات تاركني 

كرخ���ه باجتاه خميم كارون. يف اأول اللي���ل دخلنا اخليم التي َعِمل على 

ن�سبها عدة اإخوة قبل و�سولنا، ومل تكن بعد جاهزة لل�سراحة ب�سكل 



الفصيل األول136

كام���ل. كان الطني مي���لأ املكان بالق���رب من اخليم وحوله���ا، وعندما 

ي�سله املاء ي�سبح وحًل وطيًنا، ما ي�سّعب امل�سي عليه.

يف الأي���ام الثلث���ة الأوىل لوجودنا يف املخّي���م كان الطق�ض ماطًرا، 

فان�سّب���ت جهود ال�سب���اب على حت�سني الو�سع داخ���ل اخليم. و�سنحت 

الفر�س���ة للتح���اور والتع���ارف اأكرث، فتج���اذَب الإخ���وة الأحاديث فيما 

بينهم، اإذ مل يعد هناك در�ض ول تدريب ول مناورة.

يف اأحد الأيام تذكر مهدي كبري زاده اأّمه ب�سكل لفت. حينها، كانت 

عملية تبادل الر�سائ���ل متوّقفة حتى انتهاء العملية الع�سكرية، ومل يكن 

م�سموًح���ا لأحد مغادرة املخّيم. كان م�سع���ود جال�ًسا اإىل جانب مهدي، 

ا كنت اأ�ستمع اإىل حديثهما.  وكانا يتجاذبان حديث الذكريات. اأنا اأي�سً

مه���دي وم�سعود ولد كلهم���ا يف ال�سنة ذاتها، ويف ال�سهر ذاته، اآب من 

الع���ام 1969. كان كلهما يتحّدث عن �سغبه ومكره وعن حنان والدته. 

قال مهدي:

- كان عم���ري ع�س���ر �سن���وات، عندما كّنا نعي����ض يف حمّلة ها�سمي 

بالق���رب من مطار مه���ر اآباد. اأحياًن���ا كنت اأذهب حت���ى اأ�سوار املطار 

لأتف���ّرج عل���ى الطائرات. كان���ت توجد ملع���ب ترابّية كث���رية يف تلك 

املنطق���ة حيث كّنا نلع���ب حتى الغروب. يف اإحدى لي���ايل ال�سيف لعبنا 

حتى العا�سرة م�ساًء. عندم���ا رجعت اإىل البيت كان اجلميع ينتظرن. 

لق���د قلب والدي املحّلة راأ�ًسا على عق���ب بحًثا عّني. ما اإن وقع نظرهما 

علّي، حتى اأم�سكا باأذن وراحا يفركانها حتى اأجه�سُت بالبكاء.

- »هل اآملتك كثرًيا؟ هل غدت اأذنك حمراء؟« �ساأله م�سعود.

- لكّني مل اأكن لأقلع عن مثل تلك امل�ساغبات. مل مي�ِض اأ�سبوع حتى 

رجع���ُت يف اإحدى الليايل متاأّخًرا اإىل املنزل. كان �سباب حمّلتنا يلعبون 
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حت���ى الثانية ع�سرة ليًل، واأحببت اأن���ا اأن األعب معهم.. وعندما رجعت 

ا، �سّيًئ���ا اإىل درجة اأّن  اإىل البي���ت يف تل���ك الليلة كان الو�س���ع �سّيًئا جدًّ

وال���دّي كانا قد تفّقدا جميع امل�ست�سفيات واأخبا املخفر اأّن قد �سعت. 

حت���ى اإّنهم���ا اأرادا الذهاب اإىل مرك���ز الطب ال�سرعي ع�س���ى اأن يجدا 

جّثتي هناك! فاإذا بي اأظهر اأمامهما. 

- لقد عوقبت بكل تاأكيد!؟ �ساأله م�سعود.

- يف تلك الليلة اأحمْت والدتي ملعقتني ول�سعت بهما باطن قدمّي.

ا؟ ل بّد اأّن جلدك خرج مع امللعقة؟ - هل كانت �ساخنة جدًّ

- مل اأ�ستط���ع الوق���وف حتى ظه���ر اليوم التايل، فم���ا بالك بانتعال 

احلذاء والنعلني؟ بقيُت عدة اأيام حبي�ض املنزل.

اأ�سب���ح الطق����ض م�سم�ًسا يف كارون، وب���داأت التدريب���ات الع�سكرّية 

والبدنّي���ة م���ن جدي���د. كان علينا اأن نحاف���ظ على لياقتن���ا اجل�سدية؛ 

فل ن�سع���ف ول ي�سيبنا وهن ونفق���د جهوزيتنا. فا�ستاأنف���ُت الريا�سة 

وحركات الليونة.

كان حمم���د جواد ن�سريي بور العن�س���ر الثان يف املجموعة الثانية 

م���ن حيث الرتيب، فيما كنت اأن���ا العن�سر الثان يف املجموعة الأوىل. 

عندما كان الف�سيل ي�سطّف يف الرتل كنُت وجواد نقف كتًفا اإىل كتف. 

كان جواد م�ساعًدا حل�سني كل�ستان. يف اأحد الأيام طلب مّني اأن اأكتب 

ل���ه �سيًئا للذك���رى وقال: يا اأخ اأه���ري، اكتب يل ن�سيح���ة وجملة تبقى 

كذكرى.

قبل���ُت وكتبت له عّدة اأ�سط���ر م�ستخدًما قلم احل���ب النا�سف الذي 

يرافقني على الدوام: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. على الإن�سان يف اأي 

عمل يريد القيام به اأن يكون لديه وعي ومعرفة حتى ينجح هذا العمل. 
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لي�ض خلل���ق الإن�سان هدف �سوى التقرب اإىل اهلل تعاىل، وعلى الإن�سان 

اأن يجهد وي�سعى ب�سكل م�ستمر لهذا الهدف. اإذا اأراد الإن�سان اأن يقطع 

ه���ذا الطريق عليه اأن يعتقد باأ�سول الدي���ن بوا�سطة ال�ستدلل، واأن ل 

ا عليه اأن يكون جمتهًدا يف فروع الدين  ي�س���وب اعتقاده اأي �س���ك. واأي�سً

اأو يقّلد فيها. اأ�ساأل اهلل اأن يرزقنا ح�سن العاقبة. 1986/2/2. احلقري 

اأ�سغر اأهري«.

لقد م�سى على تلك املذّكرات املدّونة حوايل الع�سرين �سنة. عندما 

اأق���راأ اليوم ما خّط���ت يداي اآنذاك اأجد اأّن ال�سب���اب مل يكونوا يطلقون 

عل���ّي ا�سم »فيل�سوف الف�سيل« عبًثا. كم كانت هذه الكلمات را�سخة يف 

ذهني يف تلك الأيام وكم كنت اأنظر اإىل الأ�سياء من خللها.

يف كارون، �س���ّذب الكث���ري م���ن املقاتل���ني اأ�سح���اب اللح���ى الكثيفة 

حلاهم. مل تبز هذه الظاهرة كثرًيا يف خيمتنا التي كان اأكرث قاطنيها 

م���ن الأح���داث وكان احل���اج رحيمي ال�سخ����ض الوحيد ال���ذي له حلية 

طويلة وقد قام بتق�سريها. كان هذا الإجراء بناًء لأمر القيادة، وذلك 

لل�ستخدام الأكم���ل للقناع اأثناء الهجوم الكيم���اوي. كان القناع يفقد 

فعالّيت���ه بوجود اللحية الطويلة. وكان لزاًم���ا اأن يلت�سق القناع بالوجه 

ب�سكل حمكم.

كنت قد �َسهدُت خلل عملية بدر هجمات العدو الكيماوّية ال�سر�سة، 

وكان ه���ذا الأمر اأحد عوامل الإخفاق يف تل���ك العملية، واأكرث ال�سهداء 

فيه���ا �سقط���وا ب�سب���ب الهجوم الكيم���اوي، وقلي���ل منهم م���ن ا�ست�سهد 

ب�سظّي���ة اأو ر�سا�سة. له���ذا ال�سبب وللتمّرن عل���ى الو�سعّية ونحن ن�سع 

الأقنعة على وجوهنا؛ قمنا مب�سرٍي ا�ستغرق �ست اإىل �سبع �ساعات، حتى 

انقطعت اأنفا�ض اجلميع.

كان �سعي���د بوركرمي حّلًقا جّي���ًدا. وقد ورث ه���ذه املهنة عن اأبيه، 
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خذ التهديد 
ُ
وكان ي�ساع���د الف�سائل وال�سرايا الأخرى يف هذا املجال. اأ

بالهجم���ات الكيماوّية على حمم���ل اجلّد، وكان ق���ادة الكتيبة ي�سرفون 

باأنف�سهم على هذه الإجراءات )تق�سري اللحى(؛ اإىل درجة اأّنهم كانوا 

يعاقبون املتخّلفني فيها.

كانت كمية الطع���ام قليلة يف كارون. اأذكر اأننا عندما كنا يف كرخه 

من قبل؛ كّنا ن���اأكل اأحياًنا اخلبز الياب�ض اأو املتعّفن، فكان اجلوع ياأخذ 

منا ماأخذه ويفعل بنا فعله. كان ال�سباب يجّهزون بطونهم للدجاج الذي 

ا. �سُيقّدم يف ليلة الهجوم، ولهذا ال�سبب كانوا ينتظرون تلك الليلة اأي�سً

 يف ي���وم م���ن الأيام واأثن���اء تناول ال�س���اي بعد الغ���داء، حتّدثت اأنا 

وم�سع���ود ومهدي ح���ول مو�سوع الطعام ال�سهّي. تب���نّي لنا اأّن مهدي قد 

اأح���رز املرتب���ة الأوىل يف م�سابقة �سرع���ة الأكل يف بيته وب���ني اأقربائه. 

بح�س���ب قوله، كان ياأكل �سحًنا مليًئا ب���الأرز ويخنة ال�)قورمه �سبزي( 

خلل دقيقتني، وباإمكانه تناول الطعام م�ستخدًما ملعقتني يف اآن واحد. 

مل يكن ممكًنا التاأّكد من �سّحة هذا الّدعاء اأو بطلنه.

مل يك���د ا�سم ال�)قورمه �سبزي( يذكر حتى �سال لعاب م�سعود، لعّله 

ب�سماع���ه ل�سم ال�)قورمه �سبزي( تذّكر احللوى التي ُت�سنع يف منزله. 

ا كنت وما زلت اأحب يخنة ال�)قورمه �سبزي(  احل���ق يقال اإّنني اأنا اأي�سً

كث���رًيا، ولقد عانت معدتي ما عانت طوال ذلك اليوم. ليًل، كان طعام 

الع�س���اء: كا�سة م���ن احل�ساء ون�سف رغيف م���ن اخلبز لكل �سخ�سني؛ 

كا�س���ة من احل�س���اء اأي ثلثاها فق���ط. مل تكن الكّمية بال�س���يء الكثري، 

ولكنها كانت كافية لت�سع���ل امل�سابقة. قلت مل�سعود: »كم دقيقة ت�ستغرق 

لتاأكل هذه الكا�سة؟«.

األقى نظ���رة على الكا�سة واحل�ساء وق���ال: »اإذا ا�ستخدمت ملعقتني 

اأنهيها قبل اأن تعّد حتى الع�سرين، اأو خلل ن�سف دقيقة كحّد اأق�سى«. 
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قلت ممازًحا مع �سيء من اجلّدّية: »لن اأ�ساركك اأي كا�سة اأبًدا«. 

يف اأح���د الأيام كّنا يف من���اورة برمائّية يف نهر كارون، كانت تذكرًيا 

قيمت عند �س���ّد دز وها هي 
ُ
لتدريب���ات خمي���م »�سفين���ة النجاة« الت���ي اأ

الآن تنّف���ذ يف نه���ر كارون من جديد. ركبن���ا زوارق الوحدة البحرّية يف 

الفرق���ة. اّت�سع ع�سرون اإىل خم�س���ة وع�سرين زورًقا كبرًيا جلميع اأفراد 

الكتيب���ة. كان اجلمي���ع يرتدون �سرة النج���اة. تقدمنا عدة كيلومرات 

على طول النهر، وترّجلنا �سريًعا على �ساطئه ال�سرقي حيث جبهة العدو 

املفر�ض، ونّفذنا هجوًما عليه. وهو ما ُيعرف ا�سطلًحا باحتلل راأ�ض 

ج�س���ر، وبعد احتلل منطقة العدو ركبنا م���رة اأخرى الزوارق عائدين 

اإىل ال�ساط���ئ الغرب���ي لنه���ر كارون. كان ه���ذا تدريًبا اأدركن���ا اأهميته 

واحلكم���ة منه ب���كل وجودنا بعد اأ�سب���وع وذلك عندما ع���بت الزوارق 

حت���ت الق�سف اجلّوي للعدو نه���ر اأروند الهائج واملخي���ف، والذي يبلغ 

عر�سه نحو كيلومر واحد من �سّفة اإىل اأخرى.

كان اأحمد اأحمدي زاده امل�ساعُد الثان ملح�سن كودرزي هو الإ�سناد 

ال���ذي يقف خلفي مبا�سرًة. يف اأحد الأيام طل���ب مّني اأن اأخّط له �سيًئا 

للذكرى. فيم���ا كنت معروًفا بفيل�سوف الف�سي���ل، كان يطَلق عليه لقب 

»فّنان الف�سيل«. كان ر�ّساًما وم�سّمًما وخّطاًطا، وهو الذي خّط عبارة 

»كتيبة حمزة« اأعلى البوابة الرئي�سة ملبنى الكتيبة يف ثكنة دوكوهه. هل 

ا كتابُة فيل�سوٍف لفّنان جديرٌة بالقراءة؟ حقًّ

ا من  كان ال�سب���اب قد قالوا قبل ذل���ك اإّن لأحمدي زاده دفًرا خا�سًّ

ال�س���ور والذكري���ات املخطوطة. كان ق���د األ�سق �سورت���ي على �سفحة 

وطل���ب مّني يف ذلك اليوم اأن اأكتب ل���ه فيها كلمات للذكرى. لقد كانت 

ا بفّنان ف�سيلن���ا، اإذ مل اأَر �سيًئا مياثلها قبل  ه���ذه الفكرة ابتكاًرا خا�سًّ

ذلك اأو بعده. كتبت له يف ذلك اليوم:



141 الفصل الثاين: المغمور

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،

�سلم عليكم مبا �سبمت

بع���د ال�س���لم والتحية على اإم���ام الزمان| ونائب���ه باحلق الإمام 

اخلمين���ي واأمة حزب اهلل. ي���ا اإلهي، اأعّنا على مواجه���ة الواقع، واأعِط 

الق���وة لهذا العبد ال�سعيف حتى ي�ستطيع التحّمل، ومن ثم ثّبت قدميه. 

اأ�ساأل اهلل تعاىل اأن ي�سل اإىل الكمال الإن�سان املتعايل والذي ل يتحّقق 

اإل بالتقرب منك. اآمني يا رب العاملني.

م���ا اإن ي�سع الإن�سان قدم���ه يف هذه الدنيا وياأت���ي اإىل عامل الوجود 

حت���ى يبداأ بطرح اأ�سئلة على نف�سه، ومن ثم يبحث عن اإجاباتها: ما هو 

اله���دف وراء هذا اخللق؟ مل���اذا ُخِلْقُت اأنا الإن�س���ان واإىل اأين اأم�سي.. 

ولأن���ه ي�سع���ر باحلاج���ة يف نف�سه يبح���ث عّمن هو غري حمت���اج ليعطيه 

ا ع���ن الآخرين. تراه كالتائ���ه يف �سح���راء وا�سعة مظلمة  ويجعل���ه غنيًّ

ينظر حول���ه بعيون حمدقة ميلأها ال�سوق والول���ه بحًثا عن �ساّلته. يف 

هذه الأثن���اء وعندما ي�سعر الإن�سان بالعج���ز واحلاجة يلطف به �سانع 

العامل وخالق الوجود... املر�سد والإم���ام الداخلي للإن�سان هما العقل 

والقل���ب، ياأخ���ذان على عاتقهم���ا القي���ادة والهداية ل�سفين���ة الوجود. 

 Qوالأئمة الأطهار Pواملر�س���د اخلارجي: الأنبي���اء والنبي الأك���رم

والق���راآن الكرمي، هم الذين ي�سعون الإن�سان عل���ى ال�سراط امل�ستقيم 

ويحفظونه ويثّبتونه عليه.

اأ�س���األ اهلل تع���اىل اأن يلهمنا طريق احلّق فنلزم���ه، واأن نبقى ثابتني 

عليه حتى نفوز وتكون عاقبة اأمورنا اإىل خري.

اإلهي اإلهي حتى ظهور املهدي احفظ لنا اخلميني.

1
»13641

احلقري اأ�سغر اأهري، خميم كارون 11/18/

1  - 1986-2-7م.
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يف الأي���ام الأخرية يف خميم كارون ُوّزعت الذخائر واملوؤن احلربّية. 

ورفعن���ا م�سفاة اله���واء التدريبّية للقناع جانًبا لتح���ّل حمّلها امل�سفاة 

العملّي���ة. كما تفّقد ال�سباب ما ينق�سهم من جتهيزات وقاموا باإ�سلح 

م���ا يلزم؛ علب���ة الإ�سعاف الكيم���اوي، علبة الإ�سع���اف العادي، خمازن 

الر�سا�ض، احلقيبة، مطرة املياه..

مرة جديدة ق�سدنا حقل الرماية يف كارون للقيام بعملية الت�سفري 

الأخ���رية لأ�سلحتنا، ورمب���ا اأي�سا لكي تعتاد اآذانن���ا على �سوت الرماية 

الكثيفة للر�سا�ض التي كانت تبدو مهولة اأحياًنا.

يف ه���ذه العملية مل ُيجّه���ز ال�سباب باملعاطف واخل���وذ املعدنّية. يف 

العملي���ات ال�سابقة، كانت ه���ذه من التجهيزات الفردي���ة، ولكنها الآن 

لي�س���ت كذل���ك. رمب���ا مل تك���ن متاحة حت���ى يت���م توزيعه���ا اأو رمبا كان 

تخفيف احلمل هو ال�سب���ب وراء اإغفالها. على كل حال، لو كان م�سعود 

يعتم���ر خوذة معدنّية ملا �سق���ط �سهيًدا باإ�سابة يف راأ�سه. تبقى هذه من 

التمنيات التي ل طائل منها.

 كانت نظارتي مربوطة بربطة مطاطية. تفّقدتها جّيًدا حتى ل تكون 

رخ���وًة اأو مهرئ���ة يف بع�ض اأنحائها، فمن دونها ل���ن اأ�سعر بالراحة، اإذ 

�سيخّي���م الظلم على كل املكان. ولأك���ون مطمئن البال يف ليلة الهجوم 

ع���ود والهبوط اأحياًن���ا وللتحّرك منحن���ي الظهور  عندم���ا ن�سط���ر لل�سّ

والزحف اأحياًنا اأخرى، اأحكمُت ربطة نظارتي وجعلتها من طبقتني.

عندم���ا اأنهي���ُت عمل���ي، ذهب���ت اإىل مه���دي. كان جال�ًس���ا يف زاوية 

اخليم���ة ي�سلح قمي�س���ه الرابي اللون. وكم كان �سب���وًرا حتى يح�سر 

اإبرة وخيًطا اإىل كارون. قلت له: »يا اأخي، ل تهتّم كثرًيا بهذا القمي�ض، 

�سيتمّزق اإرًبا اإرًبا يف ليلة الهجوم«. اأجابني:
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- اإن مل يك���ن نظيًف���ا لن ي�س���ل الر�سا�ض وال�سظايا اإلي���ه. اأريد اأن 

اأكون لفًتا ُي�سار اإيّل بالبنان حتى ي�سّدد البعثّيون نحوي. 

اآن���ذاك ثّبت ال���زر ال�سفل���ي يف قمي�سه باإحكام، امل���كان عينه حيث 

اأ�سابته الر�سا�سات البعثّية بعد عدة ليال.

 ذات ي���وم ج���اء احل���اج بخ�س���ي اإىل كتيب���ة حم���زة واأح�س���ر مع���ه 

الب�سكويت وال�سوكولتة وبع�ض النقولت الأخرى. كان هذا الرجل يطلق 

الهتاف���ات ويدخل ال�سرور على قلب ال�سباب ويرفع من معنوياتهم. لقد 

ته حي���ث كان يطلق ال�سعارات  حتّل���ق اجلميع حول اآلي���ة »اجليب« خا�سّ

احلما�سّية ويوّزع النقولت )احلل���وى( املختلفة على ال�سباب. لقد كان 

قنبلًة من املعنويات واحليوّية.

اأثن���اء وجودن���ا يف كارون، وخ���لل الأ�سبوع���ني اللذي���ن ق�سيناهما 

هناك كانت الثعالب والكلب واخلنازير تفر�ض �سيطرتها على املخّيم 

لي���ًل. يف اإحدى اللي���ايل كان ُنباح الكلب و�سب���اح الثعالب يت�سّلل اإىل 

م�سامعن���ا. كنت اأن���ا وم�سعود جنل�ض جنًب���ا اإىل جنب نت�سام���ر. �ساألت 

ْرَت���ه اأنت اإىل املنزل.  م�سع���ود: كانت زوجة عّم���ي حتكي عن جرٍو اأْح�سَ

كاأّنك كنت قد ذهبت ل�سراء.. هل تذكر الق�سة؟

رّتب م�سعود حقيبة ال�)اآر بي جي( وقال:

- يف اأح���د اأيام ال�ست���اء الباردة عندما كان الثل���ج واجلليد يك�سوان 

ال�س���ارع والزق���اق، اأر�سلتن���ي والدتي ل�سراء اخلب���ز. كان يل من العمر 

ع�سر �سن���وات. يف طريق العودة، راأيت جرًوا نحيًف���ا باأذنني متدّليتني، 

وق���د انكم�ض عل���ى نف�سه يف اإحدى الزوايا. كان���ت درجة احلرارة حتت 

ال�سف���ر وقد غّطى اجلليد كل مكان. م�سح���ُت بيدي على راأ�سه ووجهه 

بهدوء. كان يرجتف ب�سدة فخ�سيت اأن يلقى حتفه. اأ�سفقت عليه فلففته 
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ب�سايل الطويل لي�سعر بالدفء وحملته اإىل املنزل.

�ساألته: »كم يوًما احتفظت به؟«.

اأجابن���ي: »احتفظت به اأياًما ع���دة يف فناء املنزل و�سردابه. بعد اأن 

حت�ّسن���ت حال���ه ذهب ليمرح ويلع���ب وكان كّلما ملحن���ي يف الزقاق حلق 

ب���ي و�سرع بالنب���اح كاأّنه يريد رد اجلميل وتعوي����ض ملطفتي له. مّرت 

اأ�سابيع وبعد ذلك مل اأره يف حّينا قط.

كان الطق����ض يف تلك الأيام غائًما وكّنا ننتظر الأمر بالتحّرك. كان 

�سب���اب الإعلم ي�سّجلون ر�سائ���ل وو�سايا �سباب الكتيب���ة على اأ�سرطة 

الكا�سي���ت. يف ذلك اليوم مت ت�سجيل ر�سائل جمموعة من ال�سباب ومن 

بينهم حم�سن كل�ستان.

اأخرًيا، ركبنا يف �ساحنة قد ُغّطيت خلفّيتها بالقما�ض امل�سّمع، ونحن 

بدورنا فر�سنا غطاًء على اأر�سّيتها. اأثناء ركوبنا لفتنا بيت ال�سعر الذي 

كتب على موؤّخرة ال�ساحنة: »�سهامة مع الأ�سدقاء/ مداراة مع الأعداء«. 

للكلمات الت���ي ُتكتب على موؤخرة ال�ساحنات ثقافته���ا اخلا�سة. اأحياًنا 

تكون زبدة لكلم، واأحياًنا اأخرى حتكي عن جتارب ال�سفر، ومرة تعّب 

عن اإميان وعقيدة واأخرى تكون مثًل اأو بيت �سعر بليًغا و.. انطلقنا مع 

غ���روب ال�سم�ض. كان يف انتظارنا داخل ال�ساحنة �سندوٌق من الفواكه، 

اأثن���اء م�سرينا اأتينا على اآخ���ره. وملا انت�سف الليل توقفت ال�ساحنة عن 

زيح القما����ض امل�سّمع عن ق�سمها اخللفي وترّجلنا عند بيوت 
ُ
احلركة. اأ

قروّية بني ب�ساتني النخيل بالقرب من نهر »بهمن �سري«.

كانت تل���ك البيوت القروية لفتة ومث���رية للهتمام. فاأر�ض غرفها 

ترتفع مًرا فوق الأر�ض، مل تكن الغرف حتوي اأي اأثاث. فر�سنا الأغطية 

التي اأح�سرناها معنا على اأر�سّية الغرف لن�سريح قليًل، ع�سانا نن�سى 
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اآلم عظامن���ا الناجم���ة ع���ن ركوب ال�ساحن���ة وامل�س���ري. ا�ستلقى بع�ض 

ال�سب���اب وه���م ينتعلون اأحذيته���م الع�سكرّية. يف و�سط تل���ك الليلة وّزع 

عنا�سر التجهيز الفواكه املعّلب���ة لإ�سكات �سراخ بطوننا اجلائعة. كان 

التف���اح املعّلب من ن�سيبي، فيما نال م�سع���ود الكرز املعّلب. نادان من 

بعيد: اأ�سغر، هل تاأكل الكرز؟

رمقت���ه بنظ���رة، كان اأ�سبه ب���اأخ اأحّبه، وق���د امتلأ وجه���ه �سوًقا قّل 

نظريه. انطلق نحوي كع�سفور خفيف اجلناح قبل اأن اأجيبه، كان قلبي 

يرتع����ض خ�سية اأن ل اأراه بعد اليوم. قلت به���دوء: كل عزيزي م�سعود، 

لقد تناولت فاكهتي املعّلبة.

تل���ك الليل���ة، مل يهداأ �سوت اإط���لق قذائف املدفعّي���ة للحظة، كاأّنها 

كان���ت ليلة الب���دء بالعملّية. بان الِب�ْسر على وج���ه م�سعود لأنه �سارك يف 

عملي���ة للم���ّرة الثانية يف حياته، لقد ب���ذل كل ما يف و�سع���ه وتخّطى كل 

ال�سع���اب لُيْدِرك تل���ك الليلة. كان رذاذ املط���ر يت�ساقط ثم يتوقف. مع 

ب���زوغ ال�سباح، اأراد ال�سباب اأن يجول���وا يف املنطقة ليتعرفوا اإىل املكان 

الذي حّلوا فيه، وي�ستك�سفوا ما الذي يدور حولهم، ولكن اأوامر امل�سوؤولني 

اقت�س���ت باأن ل يبتعد اأحد عن م���كان متو�سع الكتيبة. قبل حلول الظهر 

جاء نباأ يعلن عن بدء عملية »والفجر 8«، �ُسّر ال�سباب وفرحوا.

 اأخرًيا جاء دور ذاك »الدجاج بالأرز« الأ�سطوري، هذه املرة قّدموه 

لنا على مائدة الغداء. كان مهدي كبري زاده م�سغوًل بتناول طعامه، 

بينما مل اأكن قد بداأت بعد. مددُت يدي نحوه حامًل ملعقتي املنحنية 

وقلت:

- يا اأخي، خذ هذه امللعقة وتناول طعامك مبلعقتني يف اآن واحد.

- له���ذا الطعام م���ذاق خمتلف. �ساأتناوله به���دوء لأ�ستمتع به اأكرث، 
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فاإّن طعام اجلّنة ل ُيتناول على عجل.

بع���د الظهر، �سعدنا ال�ساحن���ات وغادرنا »بهمن �س���ري«. هذه املرة 

وقفن���ا يف اجل���زء اخللف���ي م���ن ال�ساحن���ة املك�سوف���ة ن�ساه���د منطقة 

قيمت يف منطقة »اأروند 
ُ
العملي���ات. عند الغروب ترّجلنا بجانب عنابر اأ

كن���ار«. كان عدد العناب���ر قليًل، فنام ال�سباب م���ن جلو�ض. كذلك نام 

البع�ض الآخر يف اأكيا�ض النوم خارج العنابر.

كان يوم احلادي ع�سر م���ن �سهر �سباط، الذكرى ال�سنوّية لنت�سار 

الث���ورة. حّول���ت املقات���لت البعثّي���ة ال�سماء الزرق���اء �س���وداء، وكانت 

امل�س���ادات اجلوّية تت�سّدى لها ب�سكل متوا�سل. ومن حني اإىل اآخر كان 

يطل���ق �ساروخ جّوي �سد املقاتلت املغ���رية، الأمر الذي مل ن�سهده من 

قبل. مل يكن لبطاريات الدفاع اجلوي هذا احلجم والتنّوع من النريان 

يف عملي���ة بدر. كان م�سار �سواريخنا وا�سًحا ب�سكل كامل حتى و�سولها 

اإىل املقاتل���ة ال�سّدامّي���ة. وق���د �سهدن���ا باأعيننا يف ذل���ك اليوم �سقوط 

اإحدى مقاتلتهم ف�سدحت حناجرنا ب�سيحات التكبري.

م�سين���ا بع���د الظه���ر اإىل جانب اأح���د الأنهر وعبنا عن���د الغروب 

نه���ر اأرون���د. عندما راأيت النه���ر وتّياراته الدّوارة، واأن���ا الذي خ�سعت 

من قبل لتدريب���ات الغط�ض، اأدركت مدى اأهمي���ة التدريبات البمائّية 

و�سرورته���ا. كان اأمًرا �سائًبا اأن يخ�سع جميع املقاتلني لدورة التدريب 

على الغو�ض.

ترّجلن���ا عن���د ال�ساط���ئ الغربي لنه���ر اأرون���د، لكنن���ا مل نلحظ اأي 

وجود للعدو هناك، فق���د قاموا بعمليات تطهري للمنطقة خلل الليايل 

ال�سابقة. نّبهن���ا امل�سوؤولون اإىل اأّن البعثّيني يختبئون داخل البيوت، ويف 

املخابئ داخل املدينة وقد ُيلحقون بنا اخل�سائر.
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يف ليل���ة الث���ان ع�س���ر من �سه���ر �سب���اط، متو�سعنا يف اأح���د بيوت 

الف���او؛ مل تكن هذه البيوت قروّي���ة كتلك التي راأيناها يف بهمن �سري بل 

ّممت من قب���ل مهند�سني، وكانت يف  اّتخ���ذت �سكًل وط���راًزا مدنيًّا و�سُ

الأغل���ب موؤّلفة م���ن طبقة واحدة، وهي تابعة ل�سرك���ة النفط العراقّية. 

كم���ا كانت هن���اك �سالة �سينم���ا بني تل���ك البيوت. قمن���ا بتفّقد غرف 

املن���زل با�ستخدام م�سباح مه���دي كبري زاده اليدوي. ب���دا وا�سًحا اأّن 

حياًة مرفة كانت قائمة يف ذلك البيت. يف تلك الأنحاء، وجدنا اأحذيًة 

ا منزلية متنّوعة. كم���ا كان يوجد تنور ل�سناعة  ونع���اًل قدمية واأغرا�سً

اخلب���ز. وكنا قبل ذلك قد راأينا تنوًرا يف املنزل القروي يف بهمن �سري. 

اإىل جان���ب التنور وجدنا دراج���ة هوائّية مبقود ودواليب ملتوية وحقيبة 

ظه���ر. راح مهدي يتفّح����ض الدراجة بدّقة، فاأدرك���ت حينها اأّنه خبري 

باأنواع الدراجات. دّقق اأكرث يف ماركتها. �ساألته: »هل تريد اأن ت�سريها 

حتى تتفّح�سه���ا بهذا ال�سكل؟«. قال: »كل، بل اأري���د اأن اأح�سل عليها 

كغنيمة، فاأقودها ليلة الهجوم واأهجم بها على دبابات العدو«.

مل نبتعد كثرًيا عن غرفة الف�سيل الأّول، كّنا قطعنا حوايل خم�سني 

مًرا عندما قال مهدي:

- لق���د ح�سلت على جائزة يف مب���اراة �سباق الدراجات يف حمّلتنا. 

كن���ت اأركب الدراجة منذ اأن كان يل من العمر ع�سر �سنوات، واكت�سبت 

امله���ارة ب�سرع���ة. ع���ام 79 اأو 80، ا�س���رى يل وال���دي دّراج���ة ريا�سّية 

فرن�سّي���ة م���زّودة مبب���ّدل لل�سرعة من رج���ل هندّي مببل���غ 450 توماًنا، 

حتمل ماركة »اآرو�سا«. كانت مذهلة. عندما كنت اأقودها كان ي�سار اإيّل 

ا اأملك دراجة اأخرى مبقود ع���ادي )املقود ال�سبيه  بالبن���ان. كن���ت اأي�سً

باأذن الأرنب(.

اأثن���اء وجودن���ا يف الف���او، ُقّدم لن���ا الهمبغر بال�سم���ن طعاًما على 
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مائ���دة الع�ساء. �ساعدُت يف توزي���ع الوجبات، بعد ذلك تناولت وجبتي. 

مل يتن���اول البع�ض طعامهم حتى تكون بطونه���م خفيفة اأثناء الهجوم، 

ا كانوا يخ�سون العواقب  ويتمّكنوا من التحّرك ب�سكل مريح. لعّلهم اأي�سً

الوخيم���ة لنوع د�سم كهذا من الطعام، ومل يكن خوفهم هذا عبًثا. فقد 

�س���اءت حال عن�سر تخريب الف�سيل ح�س���ن قابل، وانق�سى الأمر على 

خري، ومل ن�سطر حلمله اإىل م�ستو�سف الفرقة.

كان���ت ليل���ة الأربعاء ودع���اء التو�ّس���ل. مل يكن يف�سلن���ا عن اخلط 

الأمام���ي للمعرك���ة �سوى عدة كيلومرات، حتى اإّن���ه كان من املمكن اأن 

يكون البعثّيون قد تخّفوا على م�سافات قريبة. افتتحنا بقراءة الدعاء. 

ك���م كان موؤن�ًسا دعاء التو�ّسل يف اأر�ض العدو، يف ليلة مظلمة وغام�سة، 

وعل���ى م�سافة قريبة م���ن العدو ال���ذي نرّقب املواجهة مع���ه، ترافقها 

اأ�س���وات متنّوع���ة ملدافع تعزف على اإيقاع امل���وت واحلياة التي تناغمت 

مع نور القنابل امل�سيئ���ة بالأبي�ض وومي�ض النريان احلمراء امللتهبة يف 

خم���ازن النفط الت���ي ت�سطع علينا من الناف���ذة اإىل داخل الغرفة. كان 

هذا الدعاء هو الدعاء الأخري للف�سيل جماعًة.

و�سل���ت ال�ساحنات يف منت�س���ف الليل. ركبن���ا وانطلقنا اإىل اخلط 

الأمام���ي على جادة الف���او–اأم الق�س���ر التي تقع غ���رب مدينة الفاو. 

ا�ستطعن���ا حتدي���د جه���ة حركة ال�ساحن���ات من خلل ومي����ض النريان 

احلم���راء املنبعثة م���ن تلك املخ���ازن. ت�سّلل���ت ال�ساحن���ات اإىل الأمام 

باأ�سواء مطفاأة وبهدوء كامل مدة �ساعة ثّم ترّجلنا منها. 

���ا اإىل ميني اجلادة وتقّدمنا مئات الأمتار اإىل الأمام. ثم  وقفنا �سفًّ

ابتعدنا عن اجل���ادة ومتو�سعنا خلف �ساتر تراب���ي. كان الطق�ض بارًدا 

ورطًب���ا، وال�سقيع ينفذ اإىل لّب عظامنا. وج���د حم�سن كودرزي قطعًة 

م���ن ال�سفنج فو�سعها على اأر�سّية املرا����ض حتت اأرجلنا. كنت اأرتدي 
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�س���رة واقية من املطر واأرجتف من �سدة ال�سقيع. كانت نريان الهاون 

ال�سدامّية تطلق ب�سكل ع�سوائّي ومن دون هدف حمّدد.

بع���د اأن اأ�سف���ر ال�سبح عرفنا يف اأي مكان م���ن العامل نحن، فارتاح 

بالن���ا من هذه اجلهة. كانت نظارت���ي قد ابتّلت بالندى يف وقت ال�سحر 

فم�سحته���ا بطرف قمي�سي. مل نكن نبعد كث���رًيا عن اخلليج الفار�سي، 

اإذ اإّن املي���اه حتي���ط بن���ا من جهات ث���لث: نهر اأرون���د وخليج عبداهلل 

واخللي���ج الفار�سي. ُق���ّدم لنا الب�سكويت كوجبة للفط���ور ولكن من دون 

ال�س���اي. كنت اأرغ���ب اأن اأ�سرب ال�س���اي. لقد اعتدت عل���ى تناوله على 

مائدة الفطور.

كان بع����ض م���ن املقاتل���ني القدام���ى يغلون امل���اء يف علب���ة املعلبات 

الفارغ���ة اأو يف املطرة املعدنّية لإعداد ال�ساي. لقد كانوا يحملون معهم 

قط���ع ال�سّك���ر وال�ساي الياب����ض دائًما. اإن لقب »�س���ارب ال�ساي« ينا�سب 

اأف���راًدا كهوؤلء ول يليق باأمثايل اأنا الذي كنت اأنظر اإىل ال�سماء مرّقًبا 

ع�ساها متطر �ساًيا يف مكان ما!

ا�ستّدت نريان البعثّيني عند ال�ساعة التا�سعة والع�سر دقائق �سباًحا. 

ق���ام العدو الذي كان ي�ستقّر على بع���د كيلومرات من جادة اأم الق�سر 

بهج���وم معاك�ض على ج���ادة الب�س���رة، و�سرب نقط���ة ارتكازنا. كانت 

الن���ريان تنهمر فوق روؤو�سن���ا، فانتقلنا من ال�سات���ر الرابي على ميني 

اجلادة اإىل املنزلق الرابي عند اجلهة الي�سرى منها.

عل���ى الغداء قّدم لن���ا الباذجنان املتّبل املعّل���ب و�سمك التونة وخبز 

ال�)اّللوا����ض(. تناولن���ا وجبة خفيف���ة حتى نقوى يف ليل���ة الهجوم. كان 

يف�سلن���ي مرا�سان عن مهدي وم�سع���ود. تفّقدت م�سع���ود و�ساألته عن 

اأحوال���ه. وجدت اأنهما مل يكمل طعامهما. �ساألته: »ملاذا ل تاأكلن؟ لن 
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تقويا على العمل ليلة الهجوم..«.

تي، ولكن مهدي مل ياأكل. - اأنا اأكلت ح�سّ

قلت ملهدي: »ملاذا ل تاأكل؟ لن يتوافر لك �سيٌء اآخر هنا«.

- يل ذكرى �سّيئة مع املعّلبات. يف �ستاء العام املا�سي عندما كنت يف 

كرد�ست���ان، اأُْغِلقت طريق املقّر ب�سبب الثلوج والعا�سفة الثلجّية فتناولنا 

املعلبات واخلبز املتعّف���ن لأ�سابيع. كان الطعام حينها الباذجنان املتّبل 

ا، ف�ساءت حايل واأُْدِخلت امل�ست�سفى. عانيت من اإ�سهال دموي قادن  اأي�سً

اإىل مدينة طهران حيث نقلت اإىل م�ست�سفى جنمّية التابع للحر�ض.

- اأّيها ال�سجاع! كم اأ�سبوًعا ح�سلت على اإجازة مر�سّية؟

- م���ا قبلت الإجازة املر�سّية وما ذهبت اإىل البيت. حتى اإّن عائلتي 

مل تعل���م بوجودي يف طه���ران ويف امل�ست�سفى. ع���دت اإىل كرد�ستان من 

امل�ست�سفى مبا�سرًة.

�ساأل م�سعود: ما كان ليح�سل لو كنت اأخبت عائلتك؟

ا على �سرير امل�ست�سفى  - اأمي لي�ست على ما يرام.. لو راأتني مري�سً

ملا �سمحت بعودتي اإىل اجلبهة، وبهذا لكانت تلك املرة الأوىل والأخرية 

التي األتحق فيها باجلبهة.

وبع���د الظهر، وّزع ق�سم التجهيزات يف الكتيبة تفاًحا اأ�سفر. اأعتقد 

اأّن م�سع���ود مل يتناول تفاحته، واأعطاها مله���دي كي ي�سّد جوعه. طبًعا، 

يف ظه���ر ذلك الي���وم ذاته اأتيت اأنا وم�سعود على م���ا تبّقى من املعلبات 

حتى ل تذهب هدًرا.

قبل اأن ننطلق اأعطونا ذخائر اإ�سافية. اإذ كانت الأوامر باأن ل يتقدم 

اأح���د اإىل الأمام باأيٍد فارغة. حت���ى اإّن البع�ض قاموا بحمل البطاريات 

-بالرغم من ثقلها- مل�ساعدة عامل الل�سلكي. 
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انطلقن���ا يف تل���ك الليل���ة بعد �سلتي املغ���رب والع�س���اء. تقّدمنا يف 

طابوري���ن على الكتفني الرابّيتني جلادة اأم الق�سر املعّبدة نحو اخلط 

الأمامي. يف ظلمة ذلك الليل، مل يكن �سيء ي�سيء �سوى قذائف الهاون 

بالرغ���م م���ن اأنها كانت تعيق حركة قواتن���ا. اإّل اأّن الطابور كان يتوقف 

ا مع �سف���ري كل قذيفة، ثم ي�ستاأنفون حركتهم بعد  فين���زل اجلميع اأر�سً

النفجار مبا�سرًة.

ا�ستغ���رق الأمر �ساعة اإىل �ساعتني حت���ى و�سلنا اإىل اخلط الأمامي 

عند مثّلث م�سنع امللح. توقف الطابور قبل املثّلث مبئة مر. كانت كتيبة 

اأن�س���ار الر�سول ق���د ا�ستقّرت قبلن���ا هناك. مكثنا �ساع���ة من الزمن. 

كان حم�س���ن كودرزي يعان اأملًا يف راأ�سه. ق���ال يل: »يا اأ�سغر، اأريد اأن 

اأغف���و قليًل.. ل تن�َض اأن توقظني«. رمب���ا كان اأمل راأ�سه ب�سبب املوجات 

النفجارية، اأو لأّنه اأطلق عدًدا كبرًيا من قذائف ال�)اآر بي جي(. بقيت 

منتبًها كي ل يبقى نائًما ويتاأخر عن الطابور.

عقد قادة  الفرقة جل�سة حتت ج�سر �سغري على جادة اأم الق�سر. 

ُحّددت مهمة كتيبة حمزة بعد جل�سة مطّولة عقدت يف غرفة احلرب 

حتى  الأمامية  اجلبهة  من  والتقدم  العدو  خط  �سرب  تلك:  امليدانّية 

اجل�سر الكبري على جادة الفاو-اأم الق�سر. طريق بطول �ستة كيلومرات.

لإمتام هذه املهمة كان ل بد لعنا�سر التخريب يف الفرقة من تفجري 

اجل�س���ر، واإذا م���ا مّت ذل���ك لن يكون الدف���اع النهارّي �سعًب���ا علينا. مّت 

التبلي���غ مبهمة الكتيبة، ق���ام م�سوؤولو الف�سائل وال�سراي���ا بالتن�سيقات 

الأخ���رية فيما بينهم. كذلك ان�سغ���ل ال�سباب بوداع وتقبي���ل اأعّزائهم. 

اأن���ا بدوري قّبلت وجوه كل من حم�سن كودرزي واأحمدي زاده ولك علي 

اآبادي وبوركرمي وكبري زاده. قّبلت وجه مهدي كبري زاده من اجلهتني، 

ب راأ�س���ه بع�سابة حمراء ُكتب عليها »ي���ا مهدي«. قّبلته  وكان ق���د ع�سّ
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وطلب���ت من���ه ال�سفاع���ة. كان م�سع���ود ال�سخ����ض الأخري ال���ذي ذهبت 

لروؤيت���ه. عندما احت�سنته كان الطابور ق���د بداأ باحلركة. فجاأًة �سعرت 

با�سط���راب اأربكن���ي و�سيطر علّي فل ق���ّدر اهلل اأن تكون هذه هي املرة 

الأخرية التي اأرى فيها ابن عّمي. كان م�ستب�سًرا فرًحا. ما زالت �سورة 

ب�سمته البيئة مرت�سمة يف ذاكرتي. مل اأدر ماذا اأفعل غري تقبيله وماذا 

اأق���ول غ���ري طلب ال�سفاعة ولأج���ل اأن اأكلمه اأكرث ول يك���ون جل حديثنا 

�سمًتا اأو�سيته بعّدة تو�سيات ع�سكرية: »ابَق خلف بوركرمي، ل تنف�سل 

ع���ن الطاب���ور، انتبه.. عزيزي م�سع���ود.. انتبه«. ومل يج���ر على ل�سان 

���ا، واإن كنت ق���د تفّوهت بكلمة  كلم اآخ���ر. اأ�سبح���ُت خايل الذهن كليًّ

اأخرى فاإّن ل اأذكرها الآن.

كان الطاب���ور ما زال يتق���دم اإىل الأمام. عبنا مثّل���ث م�سنع امللح 

ا. بعد ن�سف �ساعة و�سلنا اإىل ال�ساتر الرابي عند اخلط الأمامي،  اأي�سً

اأي اإىل مقدم���ة جبهة جادة اأم الق�سر. مببادرة من م�سوؤول ال�سرية مّت 

ت�سكيل جمموعة اقتحام خا�سة، فان�سممُت اإليها مع: حم�سن كودرزي، 

ح�س���ني كل�ستان، ن�سريي ب���ور، م�سوؤول ال�سري���ة وعن�سر من عنا�سر 

معلومات العمليات.

انطلقت ال�سري���ة الأوىل من نقطة انت�سارها. �س���ارع طابور ال�سرية 

م���ن اجلهة اليمنى للج���ادة اإىل اجلهة الي�سرى منه���ا. مل تكن امل�سافة 

الت���ي تف�سلنا عن خ���ط دفاع العدو الأّول وكمين���ه طويلة. �سرنا نتقّدم 

منحني الظهر ون�سي م�سية البّطة ونتقّدم زحًفا. توّقفنا لدقائق قرب 

فج���وٍة على الطريق املعّب���دة. يف هذه اجلهة عّم امل���كان �سكون مهيب، 

اأّم���ا من اجلهة الأخرى، وعل���ى م�سافة ع�سرين اإىل ثلثني مًرا فكانت 

اأ�سوات البعثّيني وجلبتهم تتناهى اإىل م�سامعنا.

فج���اأًة تف���ّرق الطابور من مكان���ه اإثر انفجار قنبل���ة واإطلق قذيفة 
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)اآر ب���ي ج���ي( وواب���ل م���ن الر�سا�ض. كن���ت اأرّك���ز بكل وج���ودي على 

حم�س���ن كودرزي. لق���د اأطلق قذيف���ة )اآر بي ج���ي( يف الدقيقة الأوىل 

لب���دء ال�ستباك. ناولته قذيفة اأخرى فو�سعها �سريًعا يف داخل القب�سة 

واأكملنا امل�سري.

كان���ت نريان البعثّيني هائلة ل مثيل لها. كاأنهم مل يوؤخذوا على حني 

غّرة، بل كانوا م�ستعدين وجاهزين.

مل اأعل���م ماذا ح�سل، لقد اأ�سعُت حم�سن كودرزي بعد عبورنا عدة 

متاري�ض. لحًقا اأدركت اأنه قد ذهب اإىل اجلهة اليمنى من اجلادة فيما 

بقي���ت اأنا يف اجله���ة الي�سرى. كان عنا�سر الف�سي���ل الأول والف�سيلني 

الآخري���ن من ال�سري���ة الأوىل يتقدمون اإىل الأم���ام. اأطلقت النار على 

عدة متاري����ض ظّنا مني اأن جنوًدا بعثّيني موج���ودون بداخلها فاأفرغت 

قرابة املخزنني من الر�سا�ض. دّققت كثرًيا ومل اأجد كودرزي. كان جّل 

هّم���ي اأن اأجده لأ�سانده. واأزي���ز الر�سا�ض من حويل ل يتوقف. القنبلة 

تنفج���ر تل���و القنبلة، م���ن الأمام واخللف، م���ن اليم���ني والي�سار. يعب 

اجلنود اإىل جانبي ويتقدمون اإىل الأمام، لكن خطوة اإثر خطوة.

كن���ت اأتقدم فوق اجلادة املعّبدة واأطلق م���ن حني لآخر ر�سقات من 

الر�سا�ض على جوانبي. يف اإحدى املرات �سغطت على الزناد فانطلقت 

ع���دة ر�سا�س���ات اإىل اأن فرغ خمزن. كان عل���ّي اأن اأبّدل املخزن. على 

ما يبدو اأّن ذلك املرا�ض اإىل اجلهة اليمنى كان مليًئا بالبعثّيني. ينبغي 

ا بالر�سا�ض يف  اأن اأر�سله���م جميًعا اإىل اجلحي���م. حملُت خمزًنا حم�سوًّ

يدي، ومل اأكد اأ�سمع �سوت طّقته وهو ي�ستقّر يف مكانه من البندقّية حتى 

تغ���رّيت الأحوال، فقد انفج���ر �سيء ما خلفي. �سيء كان اأكب من قنبلة 

عادي���ة، وّجهت �سظاياه �سرب���ة قا�سية اإىل يدي. ت�سّمرت يف مكان. مل 

اأ�سعر ب���الأمل. نظرت اإىل اجلهة اخللفّية م���ن �ساعدي الأمين فوجدت 
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جرًحا عميًقا. لقد انف�سل اللحم عن الع�سل حتى امتلأ قمي�سي دًما. 

جل�س���ت واأخ���ذت �سلحي بيدي الي�س���رى. �سعرت بالأمل بع���د اأن راأيت 

اجل���رح. مل يكن هناك م���كان منا�سب للجلو�ض عل���ى اجلادة. احتميت 

بكت���ف اجلادة الرابّي���ة وجل�ست يف اأ�سفلها. قل���ت يف نف�سي: وهل هذا 

وق���ت الإ�سابة باجلراح؟ عليك اأن تفرغ خمزنك يف اأولئك الذين ل اأبا 

لهم!.. ك���م انتظرت للم�ساركة يف هذه العملية وترّقبت هذه اللحظات، 

م���ا كان يج���ب اأن اأنه���ار به���ذه ال�سرع���ة.. جال�ًسا، و�سع���ت املخزن يف 

�سلحي وثّبّت���ه بال�ستعانة بقدم���ّي، ثم اأطلقت -غا�سًب���ا- ر�سا�ساته 

كّلها نحو ذلك املرا�ض. �سعرت بعرق بارد على جبهتي، وقد �سبغ الدم 

كل ملب�س���ي. �ساأل���ت نف�سي: ه���ل اأ�ستطيع -واأنا على ه���ذه احلال- اأن 

اأقوم بعمل اآخر �سوى النتظار؟ 

فجاأًة و�سل اأحمدي زاده لنجدتي. فّك حزام جعبة قاذف ال�)اآر بي 

ج���ي( فاأ�سبحت خفيًفا. ثم اأخرج علب���ة الإ�سعاف الفردية من جعبتي 

و�سّم���د جراحي. لقد اأظهر فّنان الف�سي���ل اأّنه م�سعٌف جّيٌد، وقد اأثبت 

اأّنه حا�سر يف الوقت املنا�سب. مل يكن يعلم �سيًئا عن حم�سن كودرزي، 

كذل���ك ل اأعلم �سيًئا ع���ن اأ�سغر لك علي اآب���ادي. كاأّن اجلميع اأ�ساعوا 

بع�سه���م البع�ض من���ذ بداي���ة املعركة. طلب مّن���ي قنبلة، فقل���ت: لدّي 

اثنتان، خذ من جعبتي..

ا خمازن �سلحي  اأخذ القنابل وحقيبة ذخائر ال�)اآر بي جي( واأي�سً

وم�س���ى. وقبل اأن يبتعد قل���ت له: عزيزي اأحمد، اجله���ة اليمنى مليئة 

مبتاري�ض البعثّيني، اذهب من اجلهة الي�سرى.. تلك اجلهة اأكرث اأمًنا.

ل اأدري اإن كان �سم���ع كلم���ي كّله اأم ل. كنت اأرى ومي�ض نار يتوّهج 

من بعيد، لعّلها اآليات العدو التي كانت حترق. �سعرت بدوار يف راأ�سي. 

وقد امتلأت نظارتي بالدخان والراب. مل اأنّظفها، فقد كانت مربوطة 
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بربط���ة مطاطّية ومل يكن بالإمكان تنظيفها بيد واحدة. اكتفيت بذلك 

املقدار من الروؤي���ة وتوّجهت من اجلهة الي�سرى للجادة، اأي خور خليج 

عب���داهلل، نحو اخلل���ف، و�سلكت طريق الع���ودة. م�سي���ت وم�سيت حتى 

و�سل���ت اإىل طاب���ور لقّواتنا ال�سديق���ة، كانوا عنا�س���ر ال�سرية الثانية. 

�ساألن���ي الأخ قيوم���ي م�سوؤول ال�سرية: ماذا يح���دث يف الأمام؟ كيف هو 

و�سع العدو؟

- اجله���ة اليمنى من اجل���ادة مليئة بالبعثّي���ني. ينت�سر العدو بكرثة 

���ا يوجد دبابات  داخ���ل املتاري����ض والبيوت املرّقط���ة.. على اجلادة اأي�سً

وناق���لت جند على مدى النظ���ر.. اأعتقد اأّن الو�سع عل���ى هذا املنوال 

و�سوًل اإىل اجل�سر.. نريان العراقّيني كثيفة، ولكن مع كل هذه الأو�ساع 

اقتحم عنا�سر ال�سرية الأوىل خط الدفاع البعثي.

ا�ستم���ع قيوم���ي اإىل كلم���ي، كلمًة كلم���ة. رّبت على كتف���ي الي�سرى 

ونه�ض من مكانه وم�سى برفقة طابور �سرّيته. خرج الدم من ال�سّمادة 

الت���ي ربطه���ا اأحمدي زاده قبل ذل���ك وتخرّث. و�سلُت منه���ًكا اإىل نقطة 

انت�س���ار الكتيب���ة املزدحم���ة. اجلميع ي�سارع���ون اإىل م�ساع���دة جرحى 

ال�سرية الأوىل و�سحب ال�سه���داء اإىل اخللف. بينما كان طابور ال�سرّية 

 : الثالث���ة جاهًزا ينتظ���ر الأمر بالتقدم. نظرُت ح���ويل ع�ساي اأجد حلًّ

اأي���ن �سيارة الإ�سع���اف؟ اأين د�سم���ة م�ستو�سف الكتيب���ة؟.. واأنا اأنتظر 

جواًب���ا ع���ن اأ�سئلتي هذه، �سّغ���ل �سائق الدراجة ال���ذي يقف اإىل جانبي 

دراجته وقال: يا اأخي، اركب.. اأنا ذاهب اإىل اخللف..

ركب���ت خلف���ه على الدراج���ة الناري���ة واأم�سك���ت به بي���دي الي�سرى 

���ا، لأّن الدراجة كانت  �ساب بال���دوار فاأقع اأر�سً
ُ
باإح���كام. خ�سي���ت اأن اأ

طفئ �سووؤها. جعلني اجللو�ض خلف ال�سائق لن�سف 
ُ
ت�سري ب�سرعة وقد اأ

�ساعة اأرجتف من �سدة البد الذي حال دون اإ�سابتي بالدوار.
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و�سلن���ا اإىل مق���ّر الفرقة الكائن على �سّفة نه���ر اأروند. دّلني �سائق 

�ض مل�ستو�سف الفرقة، فيما ذهب هو اإىل  الدراج���ة على العنب املخ�سّ

من�ساأة اأبعد بقليل اأعتقد اأنها وحدة التجهيزات.

ف���ور دخويل امل�ستو�سف وج���دت م�سباًحا خافًتا �س���ووؤه. كان يبدو 

كقاع���ة كبرية ب�سقف حمكم. اأما امل�سعف���ون فنائمون. حني اأو�سكت اأن 

اأفقد وعيي اأيقظتهم ب�سوتي العايل: األ يوجد اأحد هنا لياأتي لنجدتي؟

ج���اوؤوا وهم يتثاءب���ون. ذهب اأحده���م اإىل خارج العن���ب فاأ�سيئت 

ال�سال���ة بع���د اأن ارتفع �سوت موّل���د الكهرباء. ها اأن���ا الآن اأدرك ماذا 

يدور حويل؛ �سالة كبرية واأ�سّرة كثرية. يف الدقائق املعدودة تلك، و�سل 

عدٌد اآخر م���ن اجلرحى، كانت اأو�ساعهم حرج���ة. ا�ستلقيت على اأحد 

الأ�س���ّرة. نظر م�ساع���د الطبيب النع�سان اإىل جرح ي���دي، غرّي الرباط 

وحقنني باإبرة م�سّكن. مل اأعد اأرى ب�سكل وا�سح. اأ�سبح كل �سيء معتًما 

و�سرت اأرى الأ�سياء مزدوجة وثلثّية و..

تناث���رت قطرات امل���اء على وجهي فاأدركت اأنن���ي على من املركب. 

عندم���ا و�سلنا اإىل ال�سف���ة ال�سرقية من نهر اأرون���د، ُو�سعُت يف �سيارة 

اإ�سع���اف وُنقل���ت اإىل م�ست�سف���ى فاطم���ة الزه���راءO. هناك بحث 

ا عن بياناتي  املمر�س���ون يف جيوب���ي ليجدوا بطاقة هويتي. �ساأل���وا اأي�سً

ال�سخ�سّي���ة؛ بعد ذلك عّلق���وا م�سًل اإىل يدي وبقي���ت �سمادة جرحي 

على حالها ومل ُتبّدل، ال�سّمادة ذاتها التي ربطها اأحمدي زاده. 

حتى الي���وم الثالث ع�سر من �سهر �سباط، بقيت راقًدا يف م�ست�سفى 

ال�سهيد بقائ���ي يف مدينة الأهواز. هناك التقي���ت اأحد عنا�سر الكتيبة 

القدام���ى. كان م���ن امل�سوؤولني واأ�سح���اب اخلبة، عل���ى معرفة جيدة 

�سيب بج���راح. حتى ذلك 
ُ
مب�سع���ود، وق���د علمت من���ه اأّن »م�سعود« قد اأ

احل���ني كان اخل���ب الوحي���د املوؤّكد اأّنه مل يب���ق من كتيب���ة حمزة �سوى 
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ف�سي���ل اأو ف�سيلني �ساملني من جمموع الق���وات، وكذلك علمت اأّن اأكرث 

اجلرحى كانوا من ال�سرّية الأوىل.

انتقل���ت يف الرابع ع�سر من �سه���ر �سباط اإىل م�ست�سفى »اأمري كبري« 

يف مدين���ة اآراك. اأثناء ترّجلي من البا�ض الذي ينقل اجلرحى اأم�سكْت 

ممّر�س���ة بيدي ك���ي ل اأقع على الأر�ض. تراجعت ف���وًرا اإىل اخللف. مل 

تكن من حمارمي واأنا من جرحى احلرب. اأ�سف اإىل ذلك اإّن مل اأكن 

بحاجة اإىل م�ساعدتها. لق���د كانت ال�سيدة الأوىل التي اأراها بعد فرة 

�سبت فجاأًة ب�سعقة كهربائّية. 
ُ
طويلة من وجودي يف اجلبهة. كاأّن اأ

���ا. لقد م�سى   يف م�ست�سف���ى اآراك مل يغ���رّيوا �سم���ادة جرحي اأي�سً

عل���ى هذه ال�سم���ادة ثماٍن واأربع���ون �ساعة من دون تغي���ري؛ اإّنها ذكرى 

م���ن اأحمدي زاده. اأنا الذي ل اأفقه �سيًئا كنت اأعلم اأّن عليهم اأن يفّكوا 

ال�سم���ادة ويعاجلوا اجلرح من اللتهابات، ويغ�سل���وه ويلّفوه من جديد 

بال�سا����ض املعّقم، ولكنهم مل يفعلوا. كنت اأدخل اإىل م�ست�سفى ثم اأخرج 

منه لأنتقل اإىل اآخر. يف اليوم التايل -اخلام�ض ع�سر من �سهر �سباط- 

ُنقل���ت م���ن اآراك اإىل م�ست�سفى يف مدينة كرج. هن���اك انك�سر الطل�سم 

ال���ذي رافق جرحي، فق���د فّكوا ال�سمادة وعاجلوه م���ن اللتهابات، ثم 

�سّم���دوه م���رة اأخرى. عندما راأي���ت ال�سا�ض القدمي واملم���ّزق واملمزوج 

بال���دم تذك���رت جادة الف���او-اأم الق�سر. لقد �سّخ����ض الطبيب حايل، 

وقال اإنني كنت حمظوًظا اإذ مل ي�سل ال�سرر اإىل عظمي.

غ���ادرت م�ست�سفى ك���رج يف ال�سابع ع�سر من �سه���ر �سباط وتوجهت 

اإىل منزيل يف حملة جميدية يف مدينة طهران.

حّت���ى تل���ك اللحظة مل ي�سلني خ���ب موؤكد عن م�سع���ود، لكّن مهدي 

كبري زادة قد نال �سرف ال�سهادة. �سمعت اأّن ر�سا�سًة اأ�سابته يف ظهره 

وخرجت من بطنه، وقد �سّمد امل�سعف جرحه يف املكان ذاته حيث �سّمد 
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�سيب يف مكان اآخر من ج�سده: يف 
ُ
اأحمدي زاده جرحي، ولكّنه كان قد اأ

كتفه. لقد وجدوا جّثته املمّرغة بالطني يف حفرة غمرتها املياه.

�سمع���ُت اأّن جن���ود العدو اأثناء تقّدم الأخوة اختب���اأوا حتت الدبابات 

وناق���لت اجلند فيما تظاهر البع�ض منهم بامل���وت وا�ستهدفوا �سبابنا 

من خلف ظهورهم. يبدو اأّن مهدي قد ا�ست�سهد بهذه الطريقة.

مل اأ�ستط���ع امل�ساركة يف مرا�سم تاأبني مهدي اأو الذهاب اإىل منزله. 

لق���د �سلبن���ي جرح يدي الراحة. خط���ر ببايل اأن اأذه���ب اإىل م�ست�سفى 

جنمّي���ة يف �س���ارع حافظ. مّت���ت معاينتي وهن���اك اأدخل���ت امل�ست�سفى. 

خرجت ال�سظّية من جرحي يف عملّية جراحّية.
ُ
اأ

يف ذلك اليوم، جاء خب ا�ست�سهاد م�سعود، و�ُسّلم جثمانه اإىل عائلة 

عّمي. اأي جثم���ان هذا الذي اأتكّلم عنه، كان جمّرد ِرْجٍل من ج�سد. مل 

ينبئ���ون بخب ا�ست�سهاده لأن مل اأكن على م���ا يرام. وعندما حت�سنت 

اأح���وايل اأخ���بون بذكرى م���رور اأ�سبوع عل���ى دفنه. بعد ع�س���رة اأيام 

خرجت من امل�ست�سفى وذهبت مبا�سرة اإىل منزل عّمي الكائن يف حمّلة 

فردي�ض يف مدينة كرج.

ُعّلق���ت اللفت���ات وقط���ع القما����ض الأ�س���ود عل���ى باب من���زل عّمي 

وجدران���ه. خنقتني العبة. مل اأكن اأ�س���ّدق اأن اأحيا لأرى هذا امل�سهد. 

رح���ل ابن عّمي و�سديقي ال���ويّف واملخل�ض وزميل���ي يف القتال وما زلُت 

هنا. كّنا قد ترافقنا يف هذا الدرب، لكّني رجعت وحيًدا ذليًل. 

���ا م�سى وحي���ًدا، لقد ع���ادت رجله فقط. منحن���ي الراأ�ض،  ه���و اأي�سً

قّدم���ُت واجب العزاء لعّمي وزوجته. اأطلعون على �سورة رجله املدفونة 

حتت الراب. الذكرى الوحيدة التي بقيت من ذلك املدّلل �ساحب الوجه 

احل�سن الذي م�سى ب�سرعة وثبات. تعجبت من روؤية هذه ال�سورة: هذه 

مل تكن رجل م�سعود، فرجله مل تكن كثيفة ال�سعر هكذا. اإّنها ِرجل رجل 
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يف العق���د الثالث من عمره ول تع���ود ل�ساب يافع يف ال�ساد�سة ع�سرة من 

العم���ر. لذا من الوا�س���ح اأّن حجمها و�سكلها مل يكونا متنا�سبني مع بنية 

م�سع���ود اجل�سدّي���ة. تذكرت اأيام ذهبنا مًع���ا اإىل امل�سبح، وحني �ساركنا 

يف التدريب���ات البمائّي���ة. تاأمل���ت ال�س���ورة لن�س���ف �ساع���ة.. متّعنت 

وا�ستح�سرت الذكريات وفكرت مليًّا و.. واأخرًيا ُلْذُت بال�سمت. 

يف اأّول فر�سة ت�سّنت يل �سارعت اإىل مقبة جنة الزهراء حيث ُدفن 

اأ�سحاب���ي، ذهبت اإىل القطع���ة 26، ال�سف 84، الرق���م 41، اإّنه املكان 

ال���ذي ُدفن���ت فيه تلك الرجل. جل�س���ت اإىل جانب القب وق���راأت �سورة 

الفاحت���ة، لكّن قلب���ي كان ي�سهد باأّن ال�سورة تل���ك مل تكن �سورة رجل 

�سيب 
ُ
م�سع���ود. اأ�سابن���ي القلق وال�سط���راب؛ رمبا يكون م�سع���ود قد اأ

بجراح وهو بحاجة اإىل م�ساعدتي.

مل تفارقن���ي ه���ذه ال�سبه���ة، يجب اأن اأدفعه���ا ب�سكل م���ن الأ�سكال، 

فحّدث���ت نف�سي: اأما كانوا يطلقون عليك لقب فيل�سوف الف�سيل!؟ اأيها 

ال�سيد الفيل�سوف، يجب اأن ُيك�سف �سّر هذه اجلّثة!

�سيب 
ُ
فور عودت���ي اإىل املنزل. ذهبُت يف طلب اأحم���دي زاده الذي اأ

بج���راح بع���د اأن �سّم���د جرح���ي. ق�س�س���ُت علي���ه ق�سة تل���ك الِرجل 

املجهول���ة. كان اأحمدي زاده قد �سم���ع اأّن »م�سعود« تعّر�ض ل�سربة على 

راأ�سه ولع�سف انفجاري، واأنه كان قد ُنقل يف �سيارة الإ�سعاف. زادتني 

مقولة اأحمدي زاده ت�سميًما على التحقيق.

وكان���ت قد ُعّلقت قلدة على تلك الِرجل. ل ب���ّد اأّن اأحًدا ما ح�سل 

عل���ى هذه القلدة وعّلقها على تلك الِرجل بع���د �سهادة �ساحبها الذي 

تقّطع ج�س���ده. مل اأ�ست�سلم ومل اأتعب من التحقيق؛ انطلقت بالقطار يف 

ا  بداي���ة �سه���ر اآذار من الع���ام 1986 نحو منطقة اجلن���وب. ركبت با�سً

�سغ���رًيا من حمطة القطار يف الأهواز، ومن ث���م �ساحنة تويوتا �سغرية 
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حتى اأ�سل اإىل مقر الفرقة يف خميم كارون.

بدايًة ذهب���ت اإىل وحدة »تعاون« الفرقة. اأ�سارت اإح�ساءات الوحدة 

اإىل اأّن م�سعود قد ُجرح ومّت نقله اإىل م�ست�سفى اآية اهلل كا�سان يف مدينة 

اأ�سفه���ان، فهممُت مبراجعة ق�س���م اإح�ساء الأف���راد يف الفرقة. هناك 

كانت الإح�ساءات ت�سري اإىل اإ�سابة م�سعود باجلراح و�سهادته بعد ذلك.

قمت بعده���ا بزيارة ق�سرية اإىل كتيبة حم���زة. احلمد هلل، مل تكن 

مزدحمة. بدا يل اأّن العنا�سر املوجودين داخل اخليم جمهولون بالن�سبة 

يل. لقد مّت حّل كتائب م���ن الفرقة ليحّل مكانها كتائب قتالّية، وكتائب 

خدم���ات ودعم قت���ايّل اأخرى. وجدت مهدي ب���ور واأن�ساري ورم�سان 

ا بج���راح، ولكنهم مل  �سيبوا اأي�سً
ُ
يف خيم���ة الف�سي���ل الأّول. كانوا ق���د اأ

يغادروا منطقة القتال فجراحهم كانت طفيفة.

اأخبتهم الق�سة العجيبة املليئة بالألغاز التي ت�سغل ذهني، وطلبت 

�سيب بجراح 
ُ
م�ساعدته���م يف حّلها، اّتفقت اآراوؤنا جميًعا ب���اأّن م�سعود اأ

وُنق���ل اإىل اخلل���ف. كن���ت اأرغب اأن اأبق���ى لوقٍت اأط���ول معهم يف خيمة 

الف�سي���ل، لك���ن مل يكن لدّي مت�سع من الوق���ت. ذهبت بعدها يف زيارة 

خاطف���ة اإىل ثكنة دوكوه���ه. قطعت امل�سافة بني ثكن���ة دوكوهه وخميم 

كارون م���رات عدة. كنت اآمل اأن اأرى قدام���ى مقاتلي الكتيبة ع�سى اأن 

اأح�سل على خب جديد عن م�سعود. 

تكّلل���ت جهودي بالنجاح نوًعا ما. فقد اأّكد عدة اأ�سخا�ض اآخرين اأّن 

�سي���ب براأ�سه. قال اأحدهم: كان م�سع���ود يقف اإىل جانب 
ُ
م�سع���ود قد اأ

ناقل���ة جن���د بعثّية وفجاأة انفج���رت مبا فيها من ذخائ���ر. ونتيجة ذلك 

النفج���ار تعّر�ض م�سعود ل�سربة يف راأ�سه جعلته يرّنح يف مكانه، ولكن 

ال�سباب قّدموا له امل�ساعدة على الفور ونقلوه اإىل اخللف.

ا�ستغ���رق الأم���ر اأ�سبوًعا كامًل حت���ى بحثت يف جمي���ع م�ست�سفيات 
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مدينة الأه���واز وتفّقدت جميع اجلثث التي مل ُيع���رف اأ�سحابها، لكّني 

مل اأج���د »م�سع���ود« بينها. اأحياًنا كن���ت اأعتقد اأنه رمب���ا اأثناء النفجار 

والع�س���ف النفجاري وقعت القلدة من عن���ق م�سعود، ولكن من الذي 

التقطه���ا وعّلقها اإىل تلك الِرجل؟ اأحياًنا اأخ���رى كنت اأحد�ض اأّنه رمبا 

تعر�س���ت جنازة م�سعود اأثناء وجودها يف داخ���ل الإ�سعاف لغارة جوّية 

وتقطعت اإرًبا اإرًبا يف مكانها واحرقت. مل يفارقني �سيل اخلواطر.

ا راأى »م�سع���ود« م�ساًبا  حتّدث���ت اإىل عام���ل بريد الكتيبة. ه���و اأي�سً

بجراٍح وَنَقَله بنف�سه اإىل داخل الإ�سعاف. تيّقنت حينها اأّن جثة م�سعود 

م���ا زالت �ساملة اإن كان ق���د ا�ست�سهد. ركنُت اإىل زاوي���ة وبداأت بتجميع 

اللغز -وكاأّنه قطع البازل- الذي كنت قد اأّلفته بنف�سي. و�سعت الفل�سفة 

جانًب���ا لأحت���ّول اإىل حمّق���ق. مل يفارقني وجه م�سعود اأب���ًدا. لرمّبا كان 

الآن فاقد الوعي اأو جمهول الهوّية يف زاوية ما داخل اأحد امل�ست�سفيات. 

دع���وُت اهلل اأن يوّفقني مرة اأخرى لتقبي���ل وجهه. كانت اآخر مرة راأيته 

فيها واحت�سنته عند مثّلث م�سنع امللح. يف تلك اللحظة كان كل مّنا قد 

وعد الآخر بال�سفاعة، كان ذلك قبل بدء الهجوم ب�ساعة واحدة اأو اأقل.

عندم���ا ع���دت اإىل طه���ران، ح�سل���ت عل���ى اإح�سائي���ة اجلرح���ى 

وال�سه���داء م���ن جمعية اله���لل الأحمر يف طهران. كم���ا وجدت ا�سمي 

�سبت به���ا يف تلك القائمة الطويل���ة. فهمت وقلت يف 
ُ
والطريق���ة الت���ي اأ

ا ا�سم م�سعود!  نف�سي: اإًذا هذه اإح�سائّية دقيقة. بحثت جّيًدا لأجد اأي�سً

دخلوا م�ست�سفى اآية اهلل كا�سان 
ُ
كان ا�سمه بني اأ�سماء اجلرحى الذين اأ

يف مدينة اأ�سفهان. ات�سلت بامل�ست�سفى هاتفيًّا. ا�ستغرق الأمر �ساعات 

ليوؤّك���دوا يل يف نهاي���ة املط���اف اأّن م�سعود كان هن���اك يف اليوم الثالث 

ع�سر من �سهر �سباط، وقد ا�ست�سهد ب�سبب اجلرح يف راأ�سه.

حينئ���ٍذ، تيّقن���ت اأّنه ق���د ا�ست�سه���د. مل اأك���ن قد �سّدق���ت بعد خب 
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ا�ست�سه���اده يوم �ساركت يف مرا�س���م تاأبينه، ولكن ما اإن و�سعت �سّماعة 

الهاتف يف مكانها حتى خنقتني العبة. لقد تاأكدت من �سهادة م�سعود! 

حقيقة حلوة ومرة. طبًعا كن���ت �سعيًدا لأن ا�ستطعت بدّقة واإ�سرار اأن 

اأك�سف عن حقيقة كبى. كما اأخبن م�سوؤول ثلجة املوتى يف م�ست�سفى 

اآي���ة اهلل كا�سان اأّن جثة م�سعود قد ُنقلت اإىل مركز الطب ال�سرعي يف 

طه���ران قبل �سهر. فذهبت �سريًع���ا اإىل مركز الطب ال�سرعي، وعندما 

اأح�سر موظ���ف املركز ملف ال�سهيد م�سعود اأه���ري اأمامي بداأ يتحدث 

مب���ا يعتل���ج يف �سدره وقال: »مت���ى يّت�سح ما يجب القي���ام به جتاه هذا 

ال�سهيد؟.. ل اأعلم«. 

�ساألته م�ستغرًبا: »ماذا ح�سل؟ ما الق�سة؟«.

- قب���ل عدة اأ�سابيع ُنقلت جثة اأهري من اأ�سفهان اإىل طهران فقمت 

باإر�سالها اإىل كرج قبل ع�سرين يوًما، ولكّنها ُرّدت اإىل هنا. قالوا اإّنه قد 

مّت ت�سليم جثة اأهري اإىل عائلته يف مدينة كرج وهذه لي�ست بجّثته. فقمت 

مبقارنة بياناته ال�سخ�سية مع عنوان املنزل وكانت النتيجة مطابقة.

قلُت له:

- هذا هو عنوان منزله نف�سه.. اإًذا ملاذا مل ُتبِد اإ�سراًرا؟

- اأر�سل���ت اجلثة مرة اأخرى اإىل ك���رج ولكنهم اأرجعوها من جديد. 

والآن ل ت�ستطي���ع اأن تاأخذ اجلثة، فل�ستم وحدك���م من يّدعي اأنها تعود 

لبنهم. اأجابني املوظف.

- وكيف ذلك؟ �ساألته.

- توج���د عائلة اأخرى مازندراني���ة ُفقد ابنها، وتّدعي اأّن هذه اجلّثة 

تعود له وتريد اأن تاأخذها. هم الآن ميلأون ا�ستمارة ال�ستلم. لو كنت 

تاأخرت واأتيت يف الغد لوجدت اأّن اجلّثة قد ُدفنت يف مدينة �ساري. 
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�سيب ب�س���دة يف راأ�سه من 
ُ
دخل���ُت لأعاي���ن جّثة م�سع���ود. كان ق���د اأ

جه���ة اخلل���ف، وكاأّن جمجمت���ه ق���د انك�س���رت. حتّقق���ت م���ن حمفظة 

الوثائ���ق املرفقة باجلثة، كان عنوان املنزل املكتوب على البطاقة دقيًقا 

و�سحيًحا. عدا هذه البطاقة كان قراآن م�سعود اجليبي و�ساعته اليدوّية 

املعّف���رة بالدماء يف داخل املحفظة. ه���ي ال�ساعة ذاتها التي كان والده 

قد اأهداه اإياها.

اآ�سًف���ا للم�س���ري الذي لقاه جثم���ان م�سعود، �سك���رت موظف مركز 

الط���ب ال�سرعي واأ�سرع���ت قا�سًدا مدينة كرج. مل يك���ن ت�سييع الوقت 

م�سموًحا. عّمي وزوجته لي����ض لديهما اأي فكرة عن كل هذه التفا�سيل، 

وخ���لل الطري���ق رحُت اأفك���ر من اأين �ساأب���داأ باحلدي���ث معهما وماذا 

ا مفجوعني بولدهم���ا اأّن الِرجل  فهم اأًب���ا واأمًّ
ُ
���ا كيف يل اأن اأ اأق���ول؟ حقًّ

املدفون���ة لي�ست جزًءا من جثة ولدكما املقّطعة، واأّن جثة م�سعود �سليمة 

وتامة وما زالت يف بّراد حفظ املوتى يف مركز الطب ال�سرعي يف مدينة 

ر�سلت مرتني اإىل كرج وع���ادت اأدراجها، واأّن 
ُ
طه���ران، واأّن اجلثة قد اأ

ثم���ة عائلة اأخرى من مازندران تّدعي اأن اجلث���ة تعود لولدها، واإذا مل 

ي�سرعوا عليهم ا�ستخراج جّثته لحًقا من داخل قب يف مقبة يف مدينة 

ا، اإن كان عّمي على قدر من التنظيم والدّقة ولديه خبة  �ساري و.. حقًّ

 كهذا؟
ً
يف جمال الطب كيف وملاذا اأخطاأ خطاأ

مل يتحّم���ل راأ�سي كل هذه الأ�سئلة والتحليلت، فاأطلعت والدي على 

الق�س���ة كامل���ة، وانطل���ق معي اإىل كرج ك���ي ي�ساعدن يف ه���ذه املهمة 

ال�سعبة. فالأخ واأخوه قادران حتًما اأن يفهما لغة بع�سهما البع�ض على 

ا اأننا كنا  النح���و املطلوب. تعّجب عمي عندما راآن مع والدي، خ�سو�سً

ق���د و�سلنا مًعا وعلى حني غرة. حتدثن���ا وحتدثنا مبا بدا لنا من كلم 
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حتى اقتنع عّم���ي باأّن تلك الِرجل املليئة بال�سعر ل تعود مل�سعود و.. كاأّن 

جبًل كبرًيا زال عن كاهلي.

ويف �سباح اليوم التايل ذهبنا برفقة عّمي وزوجته اإىل مركز الطب 

ال�سرع���ي يف طهران. كان على الوالدي���ن اأن يتعّرفا اإىل اجلثمان حتى 

ُيح���رز ال�ستلم �سروط���ه القانونّية. مع اأّنه م�سى ثلث���ون اإىل اأربعني 

يوًم���ا على ا�ست�سهاد م�سع���ود اإل اأّن لون اجلثة مل يتغرّي. كان الأب والأم 

متفاجئني ينظران بده�سة اإىل تلك اجلثة. اإىل اأن انفجرت زوجة عّمي 

بالبكاء واأراحت نف�سها، وهذا معناه اأّن الأم قد تعّرفت اإىل ولدها.

وب���دوره حتّقق عّمي من اأ�سنان م�سعود. كان ناب م�سعود الأمين يعلو 

ال�سّن املجاور له. راأى عّمي ذلك فتعّرف هو الآخر اإىل جثة ولده. كما اإّن 

الوثائ���ق املرفقة باجلثة كانت بذاتها �سهادة �سريحة. مع كل هذا كانت 

العائلة املازندرانية ما زالت م�سّرة على طلبها. وكانت قد ح�سرت برفقة 

جماعة كبرية ل�ستقبال اجلثمان باحرام ونقله اإىل مدينة �ساري متهيًدا 

ملرا�سم الت�سييع والدفن، وقد ُجّهزت التدابري اللزمة لذلك، كما كانوا 

عل���ى عجلة لإمتام هذا الأم���ر بالرغم من عدم �سوابّيته. �ساح الطبيب 

ال�ّسرع���ي يف وجوهنا قائًل: ينبغي من اأجل احلكم ال�سائب وال�سحيح 

ورف���ع الخت���لف اأن تخ�سع اجلثة لفح�ض احلم����ض النووي. عاد عّمي 

وزوجته اإىل كرج لي�سّححوا ال�ستباه الذي وقعوا فيه، وليخبوا الأقارب 

باملو�س���وع ويّتخذوا الإجراءات اللزمة لي���وم الّت�سييع والدفن والتاأبني. 

بعد يومني اأدىل الطبيب ال�سرعي باإفادته، وحّدد العائلة التي تعود اجلّثة 

لها. لقد رّق قلبي لتل���ك العائلة املازندرانية فقد م�ست �ستة اأ�سهر على 

ا�ست�سهاد عزيزهم وكانوا يبحثون عن جّثة ما -باأعني مغّم�سة- لدفنها 

ع�سى اأن يبعث ذلك الطماأنينة يف قلوبهم واأرواحهم.
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وقب���ل حل���ول عيد النوروز وعل���ى م�سارف العام 1365����ض )21 اآذار 

قيم حفل تاأبينّي له. وهذه املرة ُدفن م�سعود 
ُ
86م( دفنت جثة م�سعود واأ

بتاري���خ 1364/12/24 )15 اآذار 1986( يف القطعة 53 من مقبة جنة 

الزهراء. وقد و�سعت بلطة جديدة على ذلك القب ال�سابق يف القطعة 

26 مه���رت بعبارة »ال�سهيد املجهول«. »ال�سهي���د املجهول« يعني جثماًنا 

عزي���ًزا لأب واأم ما زال يطرقان هذا الباب وذاك ويجولن هذا الزقاق 

وذاك بحًث���ا عن فلذة كبدهما. جرٌح موجع ما زال ي�سحق اأرواح وقلوب 

عائلت كثرية ويخنقها! وهل يكون هذا جزاء مثل هذه الأمهات؟

لقد م�ست �سنوات على تلك احلرب الفّتاكة التي ن�ساأت من ع�سبّية 

جاهلّية لَنْذل حكم اأر�ض اجلوار، ويف الوقت عينه كانت امتحاًنا لرجولة 

وا�ستقام���ة اأ�سحاب ال�سهامة م���ن اأبناء اأر�سنا الأبّي���ة. والآن يجب اأن 

يحاِكموا األعوبة ال�ستعمار تلك، طبًعا اإن �سمح بذلك املو�سومون بالعار 

واخلزي.

قبل �سنوات خلت، راأى اأحد اأهايل فردي�ض يف عامل الروؤيا اأنه يجب 

تبديل ب���لط قب تلك الرجل املدفونة. لقد ف�سرنا تلك الروؤيا باأّن تلك 

الِرج���ل ه���ي اجلزء الوحيد املتبّق���ي من جثمان عزيز عل���ى قلب والدة 

م���ا زالت ترّقب ج�سده بفارغ ال�س���ب. لقد بّدل ذلك ال�سخ�ض بلطة 

القب الأ�سود بحجر ثمني ملّون بالأبي�ض والأحمر. ما زلت اأزور القطعة 

53 يف مق���بة جن���ة الزهراء يف طهران مرة على الأق���ل يف ال�سنة، ومل 
اأن�َض اأبًدا القطعة 26.

لق���د �سكن يف القطع���ة 53 اأعزائي م���ن ال�سنوات الغاب���رة، م�سعود 

اأهري، مهدي كبري زاده واآخرون كرث.

بقي �سريط م�سّجل من م�سع���ود اأو�سى فيه بو�ساياه، اإّل اأّن و�ساياه 

املكتوبة بخط يده مل ي�سلنا منها �سيء.
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املكتوبة

مقابلة 235 دقيقة47اأ�سغر علي حممد بور اهر1

4224ال�سهيد م�سعود علي حممد بور اهر2
ب�س���وت  دقيق���ة   35
دقيق���ة   55  + ال�سهي���د 

مقابلة مع العائلة

95 دقيقة 3423ال�سهيد مهدي كبري زادة3
مقابلة مع العائلة

م���ن جمم���وع وثائق هذا الف�سل ن���ورد يف هذا الق�س���م 19 ورقة من 

الوثائق املكتوبة و13 �سورة:

1 - أصغر عيل حممد بوراهر
1-1 املعلومات ال�صخ�صية

- حائ���ز دبلوًم���ا يف الريا�سي���ات ودبلوًم���ا يف القت�ساد)ال�سه���ادة 

الثانوية(، متاأهل، وله ثلثة اأولد، املهنة حرة.

- حمل وتاريخ الولدة: اهر، العام 1969.

- م���دة امل�سارك���ة يف اجلبهة وطريق���ة النت�ساب: اثن���ان وخم�سون 

�سهًرا من اخلدمة يف �سفوف التعبئة.
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- تاري���خ اخلبة العملّي���ة والت�سكيل الع�سكري: ب���وكان، �سنة 1983 

)عن�س���ر قنا�ض(، عملية ب���در )م�ساعد رامي ر�سا����ض BKC(، جبهة 

دف���اع مهران، العام 1985 )م�ساعد رامي اآر بي جي(، عملية والفجر8 

)م�ساع���د رامي اآر ب���ي جي(، جبهة دفاع الفاو، الع���ام 1986 )م�ساعد 

رام���ي اآر بي جي(، عملية كرب���لء1 )م�ساعد رامي اآر بي جي(، عملية 

كربلء5 )م�سوؤول ف�سيل(، عملية ن�سر7 )ق�سم الإعلم يف الكتيبة(، 

عملي���ة بيت املقد�ض2 )اإعلم الكتيبة(، عملية بيت املقد�ض4 )الإعلم 

يف الكتيبة(، عملية مر�ساد، )الإعلم يف الكتيبة(.

-  ع���دد الإ�ساب���ات: اإ�ساب���ة ال�ساع���د والكت���ف اليمن���ى )1985(، 

قط���ع ع�سب ال�سياتيك يف الرجل الي�س���رى )1986(، اإ�سابة بالق�سف 

الكيماوي يف الرئة واجللد )1988(.

- ن�سبة الإ�سابة املئوية: 45 %.

ال�سورة رقم -10 من الي�سار: اأ�سغر اأهرى، حم�سن كودرزي



الفصيل األول168

1-2 املذكرات املدونة

1-2-1 دفر ح�سن اأعليي نيا 

الوثيقة رقم 17

1-3 الكالم الأخري 

الوثيقة رقم 18

2 - الهشيد مسعود عيل حممد بور اهر )أهري(
2-1 بطاقة الهوية

الوثيقة

رقم 19

)ورقتان(                              

ال�سورة رقم 11
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ال�سورة رقم -12 من اليمني: م�سعود اأهري، �سعيد بور كرمي، اأ�سغر اأهري

2-2 الر�صائل

الوثيقة رقم 20

)ر�سالة الوالد اإىل م�سعود اأهرى ثلث اأوراق(

الوثيقة رقم 21

2-3 املذكرات املدونة

2-3-1 دفر حممد جواد ن�سريي بور

             الوثيقة رقم 22                               ال�سورة رقم 13
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2-4 الو�صّية

هذا املن مّت اإفراغه من �سريط م�سّجل.

اأمتنى اأن اأزور �سيدي احل�سني بن عليQ عند ا�ست�سهادي.

وال���دي العزيز، اآمل اأن ل حتزن على فراق���ي ول جتزع واأن ل تبكي 

وتنتحب، فيكون بكاوؤك وحزنك �سبًبا ل�سعادة اأعدائنا.

وال���دي العزي���ز، ل اأدري كيف اأ�سك���رك اإذ اأو�سلتني اإىل هذا العمر 

ورّبيتني فل�سان عاجز عن تقدي���ر حمّبتكم ولطفكم وتعبكم وعذابكم 

يف �سبيل تربيتي.

اآم���ل اأن ل ت�ساأموا من احلياة لعدم وجودي بينكم. يا والدي، يا نور 

منزلنا، اأمتن���ى اأن تعلم اأّن اهلل تعاىل يبتليك���م وميتحنكم، وعليكم اأن 

ت�سك���روه وتكونوا فخوري���ن اأّن ولدكم نال �سع���ادة ال�ست�سهاد يف �سبيل 

الإ�سلم والدفاع عن الأهداف ال�سامية.

ي���ا والدي العزيز، يا عزيز قلبي اأطلب من���ك متو�ّسًل اإليك اأن تعفو 

عني وت�ساحمني اإن كنت قد اأ�ساأت اإليك من حني لآخر.

ال�س���لم على اأولئ���ك املرابطني عل���ى الثغور، يف من���زل ال�سيحات 

وال�سكون حيث رائحة الطراوة ورائحة الراب. اأجل، اإن رائحة الراب 

تف���وح من الأ�سحاب هن���ا، ومل يكن عبًثا اأن اأطلق النبي حممد P على 

الإمام عل���ي Q لقب اأبي تراب. لقد كان علي Q ياأن�ض بالراب، 

ياأن�ض بالظلمة وياأن�ض بب�ستان النخيل.

اإله���ي اإّن قلب���ي يعت�س���ر اأملًا، ما زل���ت اأترقب ه���ذه اللحظة احللوة 

واأنتظره���ا منذ اأمد بعي���د، وكم من الليايل غفت عين���اي واأنا اأهيم يف 

بحرها ع�سًقا.



171 الفصل الثاين: المغمور

2-5 مقابلة مع اأم ال�صهيد

ُرزقت مبولودي الثان وكان �سبيًّا. ُولد م�سعود يف العام 1969. كان 

طفًل هادًئا ذا �سدر رحب. كان قليل امل�ساغبة والأذى. وكان ي�ساعدن 

واأخت���ه يف اأعمال املن���زل. وملّا كان يحب اخلياطة وطه���و الطعام، فقد 

كان يحم���ل مع���ه يف اأ�سفاره دائًما اإبرًة وخيًط���ا وينجز اأعمال اخلياطة 

ال�سغرية بنف�سه.

عن���د انت�س���ار الثورة، كان مل�سعود ت�سع �سنني م���ن العمر فقط، ومع 

هذا كان ي�سارك يف التظاهرات جنًبا اإىل جنب معنا؛ اأنا ووالده. 

يف �سه���ر �سب���اط من ذل���ك الع���ام )1979(، �سرف م�سع���ود جميع 

مدخراته وا�سرى قطًنا ودواًء اأحمر ليتّبع به للم�سجد. اأراد اأن يقدم 

�سيًئا لل�سعب والثورة.

���ا يف الدولة. اأتينا  كان وال���د م�سعود م�ساعد طبي���ب وموّظًفا ر�سميًّ

اإىل ك���رج يف العام 1979-1980 واأقمنا فيها. توّظف والده يف م�ست�سفى 

كمايل يف كرج. اأحياًنا كان م�سعود يذهب لزيارته يف مكان عمله، ولكن 

طبعه مل يكن موافًقا لعمل والده، اإذ مل يكن يتحّمل روؤية اجلروح والدم 

واملر�ض.

وعندم���ا بلغ اخلام�سة ع�سرة، بداأ ي���رّدد اإىل امل�سجد ومركز تعبئة 

املحّلة اإىل اأن التحق باجلبهة. �سارك اإىل جانب ابن عّمه يف العمليات، 

�سيب بج���راح يف راأ�سه وجمجمته. اأحياًنا مل يكن ينام ليًل من �سدة 
ُ
واأ

الوج���ع، فكان وال���ده ي�سطّر اإىل حقن���ه باإبرة م�سّكن ل���لأمل. يف العام 

1985 انتقل���ت اأخت م�سعود اإىل بيت الزوجّية. قلت مل�سعود يا ولدي بعد 

هذا العر�ض ياأتي دور خطبتك«.

كان م�سعود خجوًل فطاأطاأ راأ�سه اإىل الأر�ض. مع اأّنه مل ينه املرحلة 
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املتو�سط���ة بع���ُد، وعليه اأن يكم���ل تعليمه ويلتحق باجلامع���ة، فاأردت اأن 

اأحول دون التحاقه باجلبهة التي مل يكن �سيٌء ليعيقه عنها، اإّل اأّن �سيًئا 

مل يح�س���ل. يف اإجازته الأخ���رية مل اأهتم به كما يجب؛ على الرغم من 

بقائه يف املنزل مدة اأ�سبوع. وذلك ب�سبب حادثة الل�سو�ض الذين دخلوا 

اإىل منزلن���ا و�سرقوا الأمتعة والأث���اث. يف تلك الأيام التي اأهملته فيها، 

وجدت���ه يهتم بطائ���ر �سنونو كان ياأت���ي كل يوم ويج���ول يف فناء البيت. 

الطائ���ر امل�سك���ني، كان جناحه مك�س���وًرا ومل يكن يق���وى على الطريان 

ب�سهولة. كان م�سعود يرمي احلبوب للطائر فيلتقطها ويزقزق.

يف الي���وم الأخ���ري �سنعن���ا احللوى مًع���ا. كانت حلوى لذي���ذة. ولكن 

ا بالن�سبة يل بعد اأن تفّوه م�سع���ود بكلماته: اإنها حلوى  مذاقه���ا كان م���رًّ

ا�ست�سهادي.

ق���ال م�سعود جملته ه���ذه ول اأدري ملا وقع يف قلبي اأن لن اأرى ولدي 

بع���د الآن. مل اأتناول �سيًئا من تلك احللوى. حملها ولدي معه يف طريق 

عودت���ه اإىل اجلبهة ليتناولها مع رفاقه يف القط���ار. كانت تلك احللوى 

الأكرث حلوًة بالن�سبة لولدي.

عندما رحل م�سعود اإىل اجلبهة �سرت اأ�سع احلبوب لطائر ال�سنونو 

دمت  ذاك، ولكني ن�سيت كل �سيء بعد �سماعي خب ا�ست�سهاده. لقد �سُ

اأن���ا وزوجي واعرتنا حال من ال�سطراب الروحي والنف�سي اإىل درجة 

اأّننا مل نلتفت اإىل اأّن اجلثة التي ا�ستلمناها مل تكن مل�سعود. عندما جاء 

علنت 
ُ
اب���ن عّم���ه التفت اإىل اخلطاأ احلا�س���ل، وبعد مدة راأي���ت جّثته. اأ

اجلثة ال�سابق���ة جّثًة ل�سهيد جمهول الهوية، فيما وارينا جثمان م�سعود 

يف الرثى.

يف �ست���اء الع���ام الت���ايل اأتى ذلك الطائ���ر مرة اأخ���رى اإىل منزلنا، 

كان يحّط فوق �سج���رة التوت ويزقزق. كنت اأ�سع له احلبوب ويبداأ هو 
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بالتغريد. ل�سنوات عدة ويف كل �ستاء كنت اأذكر ولدي عندما اأرى ذلك 

ال�سنون���و. كان م�سعود عطوًفا وح�ّسا�ًسا. مل يوؤذ اأحًدا طوال حياته التي 

ا�ستمرت �ستة ع�سر عاًما. بعد �سهادته �سمعنا عن ماآثر حنانه وعطفه. 

عندما ا�ست�سهد جاء اأ�ستاذه يف املرحلة البتدائية من طهران اإىل كرج 

ملقابلتن���ا. قال اإّنه خلل ال�سنوات التي كن���ت فيها اأ�ستاًذا مل�سعود، كان 

يهدي احلليب ال���ذي يقّدمونه له يف ال�س���ف اإىل الفقراء واملحتاجني.

مل يك���ن عي�سنا يف املا�سي وحتى الآن عي�ض رفاهية وترف، كانت دائًما 

معي�سة عادي���ة، ولكن ولدي كان حنوًنا، مل يك���ن ي�سرب احلليب، وكان 

يقّدمه للأطفال الذين هم بحاجة اإىل الطعام.

2-6 عنوان القرب )رو�صة ال�صهيد(

طهران، مقبة جنة الزهراء، 

القطعة 53، ال�سف 95، الرقم 3

      ال�سورة رقم 16                             ال�سورة رقم 17 

ال�سورة

رقم 14:

من الي�سار:

اأهرى،

حم�سن

كل�ستان

ال�سورة

رقم 15:

من الي�سار:

اأهرى،

ال�سي���خ حممد 

بروازي
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3- الهشيد مهدي كبري زادة هزنايي
بطاقة الهوية   1-3

               الوثيقة رقم 23                              ال�سورة رقم 18

3-2 الر�صائل

الوثيقة رقم 24

الوثيقة رقم 25
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3-3 املذكرات املدونة

3-3-1 دفرت حممد جواد ن�صريي بور.

الوثيقة رقم 26 )ورقتان(

3-3-2 دفرت اأحمد اأحمدي زاده

ال�سورة امللونة لهذه الوثيقة تاأتي يف ال�سورة رقم 141 يف امللحقات 

يف اآخر الكتاب.

3-4 ورقة املاأذونية

الوثيقة رقم 27             ال�سورة رقم 19
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3-5 الو�صية

الوثيقة رقم 28 )اأربع اأوراق( 
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3-6 مقابلة مع والد ال�صهيد

ولد مه���دي يف �سيف العام 1969، كان الول���د الثالث يف العائلة وله 

ا. الأمهات هّن الأكرث معرف���ة بطفولة اأبنائهّن،  اأخ واأخ���ت يكبان���ه �سنًّ

ولكن والدة مه���دي مل تع�ض بعده طويًل. ولو كانت حا�سرة بيننا اليوم 

لأخبتنا الكثري الكثري.

ا فل اأذكر اأنه ذهب اإىل فرا�سه يوًما  كان ول���دي موؤمًنا ومنّظًما جدًّ

م���ن دون اأن ينّظف اأ�سنان���ه. حتى اإّنه كان ينّظف اأ�سنانه قبل ال�سلة، 

وكان فمه طيب الرائحة دائًما.

عندم���ا كان يدر����ض يف املرحل���ة املتو�ّسط���ة، جاءن يوًم���ا و�ساألني: 

والدي العزيز، هل دفعت خم�ض اأموالك؟«.

ا كنت كذلك.  ا بامل�سائل ال�سرعية، اأن���ا اأي�سً اأهل يزد ملتزم���ون جدًّ

بداي���ًة تعجبت وحملت كلمه على نحو امل���زاح وقلت: يا ولدي مل اأدفع، 

هذه ال�سنة مل اأدفع خم�ض اأموايل.

من���ذ اليوم التايل امتنع مهدي عن تناول الطعام. اأ�سا�ًسا مل يخطر 

على بايل ال�سبب. بعد يومني من الإ�سراب عن الطعام اأخبن مهدي 

بال�سب���ب، واأدرك���ت اأّنه كان ب�سبب جوابي ذاك ح���ول مو�سوع اخلم�ض! 

�ساألته من عّلمك هذا الأمر حتى ل تتناول الطعام.

- اأ�ستاذي يف املدر�سة.

يف اليوم التايل ذهبُت اإىل املدر�سة وحتدثت اإىل اأ�ستاذ مهدي. مددُت 

اإليه يدّي وقلت: »انظر.. انظر، لقد �سعيت وتعبت �سنوات بهاتني اليدين. 

انظر اإىل اأن�سجة يدي. لقد عملت، واأ�ّس�ست معي�ستي ورّبيت اأولدي باملال 

احل���لل. ملاذا تعّلمهم كذًبا؟ لق���د اأ�سغى ابن���ي اإىل كلمك وامتنع عن 

ر يف حم�سر اهلل ور�سوله«. الطعام حتى برزت اأ�سلعه. اأنت مق�سّ
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يف تل���ك الأيام، مل تكن عملي���ة اختيار املوظفني دقيقة ووفًقا ملعايري 

�سليمة، فكان اأحياًنا يتّم اختيار بع�ض الأ�ساتذة اجلاهلني.

كان مه���دي يحب والدته اأكرث مّن���ي. كان يع�سقها. �ساأنه �ساأن جميع 

الفتي���ان الذين يحّب���ون اأمهاته���م. كان دائًما قلًقا م���ن اأن ت�ساب اأّمه 

ب���اأًذى يف كل مرة يذه���ب فيها اإىل اجلبهة. اإذ كان���ت تعان من الربو، 

الأم���ر الذي كان يقلق مه���دي دوًما فكان يخ�سى اأن يع���اود املر�ض اأّمه 

وت�س���وء حالها اأك���رث اإن هو التحق باجلبهة. ذات م���رة دخل مهدي اإىل 

اأحد م�ست�سفيات طه���ران، ولكنه مل يخب اأحًدا من اأفراد العائلة. كان 

َلنا خ���ب ا�ست�سهاده مل نكن  يخ�س���ى اأن تعل���م والدته بالأمر. عندما َو�سَ

يف طه���ران، فانتقلنا مبا�سرًة من مدينة يزد اإىل مركز الطب ال�سرعي 

يف طه���ران. كانت والدته مري�سة، ولكنها حتّلت ب�سٍب عجيب يف ذلك 

اليوم، و�ساركت الآخرين جنًبا اإىل جنب يف مرا�سم الت�سييع.

م���ن بني الأغرا�ض التي ا�ستلمناها من الطب ال�سرعي كانت فر�ساة 

الأ�سن���ان. فر�ساة �سغرية ُطوي اأولها على اآخرها كي يت�سنى له و�سعها 

يف جيب���ه. اإنها ع���ادة طفولية حملها معه حتى ليل���ة الهجوم. بل �سّك، 

لق���د نّظف اأ�سنانه ليلة الهجوم وقبل ا�ست�سهاده. كان حّظ والدة مهدي 

ا اآم���ل اأن اأك���ون اإىل جانب ولدي  اأن تذه���ب قبل���ي اإىل لقائ���ه. اأنا اأي�سً

وبرفقته يف الآخرة.
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ال�سورة رقم 20 من الي�سار: 

كبري زادة، حم�سن كل�ستان 

ال�سورة رقم 21 من الي�سار: 

مهدي كبري زادة.

3-7 عنوان القرب

طهران، مقبة جنة الزهراء، القطعة رقم 53، ال�سف 74، الرقم 1

ال�سورة رقم 22





الراوي: اأ�صغر لك علي اآبادي

الت�صكيل: م�صاعد ثالث لـ »رامي اآر بي جي«, املجموعة الأوىل

تاريخ وحمّل اإجراء املقابلة الأوىل: طهران 2003م.

الفصل الثالث*1

المتآخيتان

ُول���دت بالقرب من نه���ر اأروند، يف حمّلة »مول���وي«، اإحدى �سواحي 

���ا »�سن ت���اب«. كان نهر »اأروند« م���ن َو�َسَم  »خّرم�سه���ر«، وُت�سّم���ى اأي�سً

طفولتي بالهدوء، وه���ا اأنا الآن اأ�ستح�سر ذكرياٍت عنه. �سهدْت حياتي 

ِل���ي وما�سّي، ومل اأنقطع عنه يوًما.  تقّلب���ات كثرية؛ لكّنني مل اأتنّكر لأ�سْ

م���ع اأّن اأعي�ض الي���وم واأعمل يف طهران يف موؤ�ّس�س���ة املرافئ وامللحة، 

لكّني ما زلت اأحّن اإىل املاء وال�ساحل والبحر وهوائه الرطب، كما اإّنني 

عل���ى �سلة به. يقع منزلنا بالقرب م���ن مديرّية مرفاأ »خّرم�سهر«، التي 

كان اأب���ي موّظًفا فيه���ا. كان را�سًيا عن عمله يف املرف���اأ ويحّبه. �سمعنا 

من���ذ ال�سغر با�سم العراق؛ البلد اجلار الذي يف�سلنا عنه نهر »اأروند« 

اجلمي���ل. كما كّن���ا على مقربة من »�سلمجه«، ف���اإىل اجلهة الغربّية من 

حمّل���ة »مول���وي«، تقع »درب فعلّي���ة« و»�سد دستگاه« ث���م حمّلة »اجل�سر 

اجلدي���د« التي توؤّدي اإىل مرك���ز »�سلمجه« احل���دودّي. كان �ساحل نهر 

* ترجمة الحاجة فاطمة �سوربا.
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»كارون« جمي���ًل و�ساحًرا، يحوي مم�ًسى كبرًيا و�سوًقا �سغرًيا، يبيع فيه 

الباعة اجلائلون وبائعو اخلر�س���وات الب�ساعة الأجنبّية. ي�سبح الأولد 

يف ه���ذا النهر ويرّفهون ع���ن اأنف�سهم. اأّما ال�سّياح فكانوا ي�سعدون عن 

ة بامل�سافري���ن على من املراك���ب ويقومون بجولة  ���ة خا�سّ طري���ق من�سّ

�سياحّي���ة يف نه���ر »كارون«، وي�سلون اأحياًن���ا اإىل منطقة »حّفار«، حيث 

ملتق���ى نهر »كارون« ب�نه���ر »بهمن �سري«، ومن ثّم يع���ودون. ُيطلق على 

ة »لب كارون«. وق���د تعّلمت ال�سباحة يف  ه���ذا ال�سوق وال�ساح���ل واملن�سّ

تل���ك املنطقة يف �س���ّن ال�سابعة اأو الثامنة. كان���ت مياهها موحلة، وفيها 

دّوارات مائّي���ة؛ لك���ن مل يكن بيدنا حيلة، �س���وى املخاطرة والنزول اإىل 

امل���اء من اأجل الرفيه عن اأنف�سنا. فال�سباحة يف نهر »كارون املعطاء«، 

ل تكّلفن���ا �سيًئ���ا مقارنة بال�سباحة يف م�سابح امل���دن النظيفة والفخمة. 

كان���ت خّرم�سه���ر مدينة عامرة وجميل���ة، وقد ع�ست فيه���ا اأربعة ع�سر 

عاًما ب�سعادة عارمة. كان العراقّيون يرّددون بحّرّية اإىل جزيرة »مينو« 

الواقع���ة بالقرب من »اآب���ادان«. جزيرة وا�سعة مليئ���ة باأ�سجار النخيل، 

ة يف »يوم الطبيعة« ملًذا لأهل الرفيه  كان���ت يف اأّيام »النوروز« وخا�سّ

والت�سلية والنزهات.

ا،  ا جدًّ بعد �سنت���ني ]تقريًبا[ من انت�سار الثورة، اأقب���ل ال�سيف حارًّ

مل اأ�سه���د مثل���ه طوال �سنّي حيات���ي. وكّنا كّل �سنة بع���د امتحانات اآخر 

الع���ام الدرا�سي، ن�ساف���ر اإىل طهران لرنّفه عن اأنف�سن���ا ونتخّل�ض من 

ذلك احلّر والرطوبة التي تقطع الأنفا�ض؛ لكن تلك ال�سنة، ذهبت اأّمي 

وبع����ض اإخوتي فقط، اأّم���ا اأنا واأخت���ي الكبى، فبقينا م���ع اأبي. م�سى 

�سهران م���ن ف�سل ال�سيف، بداأن���ا ن�سمع اأ�سوات طلق���ات ر�سا�ض يف 

اللي���ل واأحياًن���ا يف النهار؛ وذلك كما كّنا ن�سمعها اأّي���ام الثورة ولياليها. 

ب���دت الأو�س���اع غري طبيعّي���ة، ول ميكن التنّبوؤ مبا ق���د يحدث. حتى يف 
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اأواخر �سهر اآب بداأ بع�ض الأهايل يركون املنطقة بحّجة انعدام الأمن. 

جاء عّمي اإىل بيتنا يف اأوا�سط �سهر اأيلول، وكان ي�سكو من اأمل يف كليتيه 

ومل يع���د امل�سّكن يفيده. كانت اأ�سرته تقطن يف »اأزنا«، وقد جاء لإجراء 

عملّي���ة ا�ستئ�سال ح�سى الكلية يف خّرم�سه���ر، حيث امل�ست�سفيات فيها 

اأك���رث جتهيًزا. يف ذلك اليوم، ُق�سف���ت الأحياء املحاذية لنا، اأي »درب 

فعلّية«، و»صد دستگاه«. ذهبت وعّمي اإىل هناك. مل اأكن اأجتاوز حينها 

الأربع���ة ع�سر عاًما، ومل اأك���ن قد راأيت مثل ه���ذه امل�ساهد املرعبة من 

قبل؛ جثث حتت الأنقا�ض؛ واختلط الدم بالراب وال�سحايا.

 يف تلك الأّيام العا�سف���ة، ق�سد عّمي م�ست�سفى »خّرم�سهر« مّرة اأو 

مّرت���ني؛ اإّل اأّنه مل ياأخ���ذ جواًبا حا�سًما فيما يتعّل���ق بدخوله امل�ست�سفى 

وحتديد يوم لإجراء العملّية، فبقي عندنا. وذات ليلة، بينما كّنا جميًعا 

يف البيت جمتمعني حول بع�سنا البع�ض، فتحت احلديث:

ا! - اأبي، لقد رحل الكثري من النا�ض عن املدينة، فلرنحل نحن اأي�سً

رّدت اأختي: »فلنذهب اإىل طهران ملّدة اأ�سبوع، نرّفه فيه عن اأنف�سنا 

اإىل حني تفتح املدار�ض اأبوابها، ومن ثم نعود«.

اأم���ا عّمي ال���ذي كان يحاول التكّيف م���ع مر�سه، فقد ظ���ّل �ساكًتا. 

اأج���اب والدي بجّدّية: »ل ميكن ذلك.. ف���اإدارة املرفاأ ل تعطي ماأذونّية 

لأح���د. بع�ض املوّظفني ذهبوا من دون ماأذونّي���ة وتوّقفْت ن�سف اأعمال 

املين���اء.. اإْن ذهبن���ا، اأْفِق���د عملي«.. مل يك���ن اأبي يري���د اأن يفقد عمله 

ويكون عالًة على الآخري���ن، فما لبث و�سعنا اأن حت�ّسن بعد �سنوات من 

ال�سب والتحّمل. 

���َدَم خُب الغ���ارة على مطار »مهر اآب���اد« يف طهران اجلميع؛ فقد  �سَ

���ا. ُقطع���ت الّت�سالت بني  ب���داأت احل���رب العراقّية-الإيرانّي���ة ر�سميًّ
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املدن. وان�سغ���ل اأهل خّرم�سهر ليًل نهاًرا مبتابع���ة الأخبار والطمئنان 

ع���ن بع�سهم البع�ض. كان���ت اأ�سوات الق�سف الأر�س���ي واجلّوي ُتدّوي 

ب�س���كل متوا�س���ل يف املدين���ة. يف 21 اأيلول مل تفت���ح اأّي مدر�سة اأبوابها. 

كنت حينها �ساأبا�سر درا�سة ال�سّف الثالث املتو�ّسط ومل اأفعل. حّتى اإّن 

 تركت يف املدينة بع�ض الكتب الدرا�سّية التي كنت قد ا�سريتها م�سبًقا.

تعّر�ض زقاقن���ا يف اأواخر �سهر اأيلول للق�سف، حتى اإّن اأعمدة بيتنا قد 

تخلخلت وانك�سر زجاج بع�ض النوافذ. يف ذلك اليوم عاد اأبي اإىل البيت 

ا على بقائن���ا يف املدينة؛ واعتقد اأّن هذا الو�سع  م�سرًع���ا؛ ما زال م�سرًّ

�سرع���ان ما �سينته���ي. وبرغم الرّدد الذي كّن���ا ن�سمعه يف �سوته، لكّنه 

كان متم�ّسًكا بعمله كثرًيا. وهو حتًما كان يعلم اأّن هذه لي�ست لعبة تنتهي 

بب�س���ع دقائ���ق. يف تلك الأّيام تذّوقن���ا بكّل وجودنا الطع���م املّر لكلمتي 

»الع���دّو« و»احلرب« اللتني �سمعناهما يف الق�س�ض. كانت احلرب تلقي 

بظللها على حياتن���ا كّلها؛ الق�سف والقن�ض، نق�ض املياه والكهرباء، 

القلق وال�سطراب.. والت�سّرد.

تنا عدم معرفة اأّي خب عن اأّمي واإخوتي واأخواتي.  كما زاد من غ�سّ

مل تق�س���ف مدفعّية الع���دّو خمازن اجلم���ارك واملرف���اأ، بينما ق�سفت 

الأماك���ن املزدحمة يف املدين���ة ب�سكل متوا�سل. كان م���ن الوا�سح اأّنهم 

يري���دون تهجري ال�سّكان م���ن املدينة، لي�ستطيعوا ال�سط���و ب�سهولة على 

ب�سائع املرفاأ ال�ساملة و�سرقتها، مرفاأ »خّرم�سهر« الذي كان اأكب مرافئ 

اإي���ران يف تلك الفرة. اأّما يف العلن واأمام الراأي العام، فكانوا يطلقون 

عب الإذاعة العراقّية �سع���ارات قومية كاذبة مثل: على ال�سعب العربي 

اأن ينه�ض وي�ستفيق. يا عرب اإيران، انه�سوا وحّققوا ا�ستقللكم...!

كان ن�س���ف �س���ّكان املدينة قد رحلوا عنها. فركه���ا كّل منهم راكًبا 

و�سيل���ة النقل الت���ي توافرت لدي���ه. الع���رب اأنف�سهم هاج���روا، كما اإّن 
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القذائ���ف املدفعّي���ة و�سواري���خ الطائ���رات مل تكن لتمّيز ب���ني عربي اأو 

غ���ريه؛ كانت تقتل وتدّمر فقط. واأنا يف بداية �سّن املراهقة تلك اأدركُت 

اأّن �سع���ارات العراقّيني كاذبة جوف���اء. مل يكن والداي عرًبا؛ لكن كانت 

تربطنا علقة جّيدة بعرب »خوز�ستان«، وكّنا ملّمني باللغة العربّية �سيًئا 

ما. كانت اأّم���ي تعجن الطحني وتخبزه يف التّنور مع جرياننا العرب. ل 

اأذك���ر اليوم الذي غادرنا في���ه »خّرم�سهر«. فلم يكد ينتهي �سهر اأيلول، 

حّت���ى بداأوا يزرعون القنابل املوقوتة يف املدينة، ويفجرونها. كان القلق 

واخلوف ي�سيطران على املدينة ب�سكل مطلق. ما اإن �سرف عّمي النظر 

عن علج كليت���ه واأراد املغادرة، حّتى عزمنا على الرحيل معه. مل نكن 

نل���ك �سّيارة، وكان ينبغي علين���ا اإيجاد و�سيلة نق���ل. يومها، كان اأحد 

اجل���ريان قد اأح�سر �ساحنة وحّم���ل اأثاث بيته فيه���ا. �ساألته: »اإىل اأين 

اأنت ذاهب؟«.

قال: »الأمر وا�سح.. اإىل الأهواز«. 

مل يكن والدي يف البيت، فقلت لعّمي واأختي:

ا؟ - هناك �ساحنة متوّجهة اإىل الأهواز.. ما راأيكما اأن نذهب بها اأي�سً

وافق���ا. فانطلق���ُت بذلك النع���ل البل�ستيك���ي وامللب����ض التي كنُت 

اأرتديها؛ وكذل���ك فعلْت اأختي. �سعدنا اإىل �سن���دوق ال�ساحنة من دون 

اأن نحم���ل معنا �سيًئا. ما اإن اأقلعْت حّت���ى انقب�ض قلبي. فاأثناء املغادرة 

كنت اأعاين املدينة من اأعلى ال�ساحنة، والنار والدخان ينبعثان من كّل 

اأرجائه���ا. وت�سّرد النا�ض حاملني معه���م اأثاثهم خارج املدينة وداخلها. 

عند روؤيتي مل�ساهد ذلك اليوم، اأدركُت كم كانت اأو�ساعهم �سّيئة. يعلم 

اهلل لو مل تكن تلك ال�ساحنة موجودة، اأو مل اأطلب من جارنا اأن يحملنا 

معه خارج املدينة، ماذا كان �سيحّل بنا.
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ا غري م�ستقّرة،  ترّجلنا من ال�ساحن���ة يف »الأهواز«. وكانت هي اأي�سً

فاحل���رب كانت حديث ال�ساع���ة. انطلقنا مبا�سرة نح���و »اأزنا«، وحللت 

اأن���ا واأختي �سيف���ني على بيت عّم���ي. والأمر اجلّيد الآخ���ر الذي حدث 

حينه���ا، اأّن اأّمي عادت م���ن طهران اإىل بيت عّم���ي ومل تتوّجه مبا�سرة 

اإىل »خّرم�سهر«.

م�سغوًل  اإّما  بقي  »خّرم�سهر«  هاتف  اأّن  اإل  كّلها،  العائلة  اجتمعت 

اإىل  م��ّرة  ذهبُت  وق��د  ب��وال��دي.  الّت�سال  ن�ستطع  فلم  مقطوًعا،  اأو 

لكّني  وال��دي،  عن  واأ�ستعلم  »خّرم�سهر«  اإىل  منها  لأنتقل  »الأه��واز« 

واحد  اجّتاه  كان يف  »الأهواز«  اإىل  »خّرم�سهر«  فال�سري من  اأفلح.  مل 

الأخ��رى،  املدن  قا�سدين  هناك  من  ياأتون  النا�ض  وجميع  اإجباري. 

الناحية.  تلك  اإىل  ي�سل  اأح��د  يكن  مل  واملقاتلني  اجلنود  خل  وم��ا 

لذا،  ا،  اأي�سً متاًحا  يكن  مل  »الأه��واز«  من  الهاتفي  الّت�سال  اإّن  كما 

الأّول  الأ�سبوع  اأبي. م�سى  قلقني على  كّنا جميًعا  »اأزنا«.  اإىل  رجعت 

و»الأه��واز«  »خّرم�سهر«  اأخبار  نتابع  وكّنا  الأّول،  ت�سرين  �سهر  من 

ما  اأبي  اأّن  اأمل  وكّلنا  الطريقة  بهذه  اأنف�سنا  فن�سّلي  بلحظة،  حلظة 

زال على قيد احلياة.  كان طق�ض »اأزنا« جبليًّا، فهي باردة يف بداية 

ف�سل اخلريف. كنت قد زرُت عّمي عّدة مّرات من قبل، فقد كان اأبي 

اأولد،  اأن  قبل  للعمل يف خّرم�سهر  ل�سنوات  وذهب  لر�ستان«  »لك  من 

الق�سرية قد  اأّيامنا احللوة  اأّن  لنا  الدهر يظهر  بداأ  ون�ستقّر هناك. 

اّت�سل  اأّيام من النتظار،  واأّن عائلتنا قد ت�سّردت. بعد ع�سرة  وّلت، 

والدي بنا فعّمت الفرحة اجلميع. كان قد خرج عن طريق »اآبادان« 

خّرم�سهر-  طريق  ال��ع��راق��ّي��ون  اح��ت��ّل  فقد  »ماه�سهر«.  بندر  اإىل 

واأقمنا  اإىل منزل عّمي،  يوم  والدي ذات  ثم قطعوها. و�سل  الأهواز 

عن  يفّت�سان  اأّنهما  املطّولة  والدّي  اأحاديث  من  اّت�سح  ملّدة.  عندهم 
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تاأمني  العمل،  املدر�سة،  الأث��اث،  امل�ستلزمات،  املنزل،  حلياتنا:  حّل 

النفقات و... ولرمّبا الع�سرات من امل�ساكل املعّقدة الأخرى، ال�سغرية 

منها والكبرية. كان ذلك اخلريف �سعًبا؛ ل اأن�سى اأبًدا خريف العام 

اأبي مل يقبل.  لكّن  »اأزنا«؛  بقائنا يف  اإ�سرار عّمي على  1980م. رغم 

بالنهاية، توّجهنا اإىل طهران. كان والداي يريدان �سراء منزل مهما 

كان �سغرًيا، وذلك حّتى اإذا ما توافر لهما مدخوٌل ل ي�سرفانه كّله 

على دفع اإيجار املنزل.

باع���ت اأّمي كّل م���ا لديها من حل���ّي وجموهرات. وم���ن بينها قطعة 

ذه���ب �سغ���رية، كانت هدية وال���دي اإليها يف يوم زواجهم���ا واأ�سّر على 

ع���دم بيعه���ا. لك���ّن اأّمي قال���ت: »ل ينبغي لن���ا اأن نحّمل اأنف�سن���ا اأعباء 

القرو����ض.. اإن كان لدين���ا �سقٌف وبي���ت يوؤوينا، فاإّن باق���ي الأمور حُتّل 

بعونه تعاىل؛ هذه احللّي نعود ون�سريها يوًما«.. ا�سرينا منزًل مب�ساحة 

70 م���ًرا يف حمّلة »ياف���ت اآباد« يف طهران. املنزل الذي بقي ملّدة خالًيا 

رفت كّل اأموال والدّي عل���ى �سراء املنزل، كان  م���ن دون اأثاث. فق���د �سُ

َعَل���ّي اأن اأعمل لتدور عجل���ة احلياة. اأّما عن املدر�سة، فلم اأذهب اإليها؛ 

م�سى اأكرث م���ن ن�سف اخلريف، ومل يتحّدد م�سري درا�ستنا وما يجب 

علين���ا فعله. بالنهاية، التحقت مبدر�سة ليلّي���ة. فكنت يف النهار اأعمل، 

ويف اللي���ل اأدر�ض يف املدر�س���ة؛ وكل الأمرين كانا ناق�سني. فقد تنّقلت 

ا اأو �سهريًّا، كما اإّن  بني عّدة معامل �سغرية، وكنت اأتقا�سى راتًبا يوميًّ

تعّلمت مهًنا كثرية.

انق�س���ى الع���ام 1980، ع���ام ت�سّردن���ا وحياتن���ا يف املدين���ة واملحّلة 

اجلديدة. كما ح���ّل العام 1981 وانق�سى. حتى اإّن مل األتفت اإىل مرور 

الأّي���ام والأ�سابي���ع والأ�سهر؛ فكنت اإّما اأعم���ل اأو اأدر�ض. لكن، حني ُفّك 

احل�سار ع���ن »اآبادان«، تذّكرنا »خّرم�سه���ر« وبيتنا. ف�»طريق القد�ض« 
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و»الفت���ح املب���ني« ا�سم���ان لعملّيت���ني ع�سكرّيت���ني كبريت���ني، قامت بهما 

الّق���وات الإيرانّي���ة يف »خوز�ست���ان«، ووّجه���ت �سرب���ة قا�سم���ة للقّوات 

البعثي���ة العراقّية، اإذ اأجبتها على الن�سح���اب. يف اأواخر �سهر ني�سان 

من الع���ام 1982، بداأت »عملّيات بيت املقد����ض«. كان للتقارير الواردة 

يف الإذاع���ة والتلفزيون عن هذه العملّيات طعمها اخلا�ّض بالن�سبة لنا. 

يف تل���ك الف���رة، كان بع�ض م���ن هم يف �سّني يف املدر�س���ة ل يعلمون يف 

اأّي حمافظ���ة تقع »خّرم�سهر«؛ اأّما اأنا فكنت اأعرف الكثري عن »كارون« 

و»�سلمج���ه« و»بهم���ن �س���ري« و»جفري« و»كرخ���ه« و»اله���ور العظيم« و... 

واأحفظه���ا بكّل جوارحي. والأهّم من ه���ذا، اأّن وجودي كّله كان هناك. 

عندم���ا كانت التقارير تذكر اأّن املجاهدين عبوا هذا الطريق، اأو هذه 

املنطق���ة اأو.. واقربوا من »خّرم�سهر«، كان���ت ترت�سم تلك امل�ساهد يف 

خمّيلت���ي واأ�ستح�سرها بحنني. وق���د اأحيا خب حتري���ر طريق الأهواز 

-خّرم�سهر، يف ذهني من جديد �سورة حمّلة »مولوي« ب�سكل جلّي. هل 

�ساأمتّك���ن ثانيًة من روؤي���ة ذلك الزقاق واملحّلة والبي���وت عن قرب، واأن 

اأ�سري فيها، اأرك�ض، واأتنّف�ض؟ 

عندم���ا حت���ّررت »القلع���ة احلدودّية«، و»پ���ل نو«، وج���اّدة »�سلمجه«، 

و�س���رب املجاه���دون طوًقا عل���ى »خّرم�سه���ر« من جميع اجله���ات، بدا 

النت�س���ار قطعيًّا. يف البلغات الإيرانّية التالي���ة، مّت الإعلن عن وقوع 

عدد كبري من اجلنود العراقّيني، وهم بامللب�ض الداخلّية اأ�سرى يف اأيدي 

ق���ّوات الإ�س���لم؛ طابور ل نهاية له مّمن غّرر به���م النظام البعثي. وقد 

ا م�ساهد مبهجة لهذا النت�سار، وحتّرر  عر�ض التلفزيون الإيران اأي�سً

امل�سج���د اجلام���ع يف »خّرم�سهر«، على الرغم من الدم���ار الذي حّل به. 

كان احلديث بني الأقارب والأ�سدقاء يدور حول »خّرم�سهر« وحتريرها.

قّرر البع����ض العودة اإليها مبا�سرًة. وهذا حتدي���ًدا ما اأراده والدي، 
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وذلك لريى ما حّل بالبيت واأثاثه. 

بع���د حترير »خّرم�سه���ر«، ويف �سيف الع���ام 1982، ب���داأت عملّيات 

رم�س���ان الك���بى؛ التي كانت ته���دف للو�سول اإىل م�س���ارف الب�سرة. 

متّك���ن املجاهدون يف هذه العملّيات م���ن التقّدم اإىل ناحية »موقع زيد« 

والقراب من �سمال �سرق الب�سرة، ولو ا�ستطاعوا عبور »قناة ال�سمك« 

لو�سل���وا اإىل »تنومه«، التي ت�سّكل ن�س���ف الب�سرة وتقع اإىل ال�سرق من 

نه���ر اأروند. والب�س���رة هي مرفاأ كب���ري ذو ق�سمني يف�س���ل بينهما نهر 

اأرون���د. الق�سم الأكب منهم���ا يقع اإىل غرب النه���ر، والن�سف الأ�سغر 

اإىل �سرق���ه عل���ى مقرب���ة من احل���دود الإيرانّي���ة. تبع���د خّرم�سهر عن 

الب�سرة 40 كيلومًرا. اإّنهما املدينتان الأختان. حينذاك كان اأبي يقول 

 منتقًدا: عجًبا لهاتني الأختني كيف دارت بينهما هذه احلرب ال�سر�سة!

كنت اأتابع التقارير الواردة عن عملّيات رم�سان. كنت قد كبت واأدركت 

الأح���داث التي تدور حويل، واأخبار البلد �سارت مهّمة يف نظري. كانت 

ه���ذه العملّيات عبارة ع���ن مراحل، وا�ستمّرت لأ�سابي���ع كعملّيات »بيت 

املقد�ض«؛ لكّن القادة مل يحّققوا فيها نتائج مهّمة.

كم���ا ذك���رت التقاري���ر التلفزيونّي���ة اأّن املجاهدي���ن مل ي�سل���وا اإىل 

الب�سرة، لكّنهم حتًما ق���د وّجهوا �سفعًة للقّوات العراقّية. فقد �سّددت 

قّواتن���ا �سرب���ات لهم عل���ى ح�ساب كّل ذل���ك الدمار واملج���ازر والنهب 

والأذى ال���ذي اأوقع���وه ب�»خّرم�سهر« و�سائر املناط���ق، فدّكت قواعدهم 

 الع�سكرّية يف »تنومه«، كما �ُسّلت احلياة يف الق�سم الأكب من »الب�سرة«. 

ا كثرية عن مرحلة الأ�سر وكيفّية حترير  يف العام 1982م �سمعت ق�س�سً

ها على م�سامع���ي اأحد اأبناء  »خّرم�سه���ر«. وه���ذه واحدة منها ق���د ق�سّ

مدينتنا امل�سّردين:

»عندما احتّل العراقّيون »خّرم�سهر«، بداأوا بنهب املدينة و�سرقتها. 
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وكان ال�سّب���اط يقوم���ون بال�سرق���ة اأّوًل ومن ثّم يتبعه���م العنا�سر. ثّمة 

ا واأم���واًل كثرية. وحّم���ل اأثاث عّدة  �ساب���ط عراق���ّي حمل مع���ه اأغرا�سً

بي���وت م���ا زالت جديدة، يف �ساحنة ثم نقله���ا اإىل بيته يف العراق. وبعد 

ع���ّدة اأ�سهر، ا�ستطاع اأن يزّوج ابنه بهذا الأث���اث. فمن عادة العرب اأن 

يكون اجله���از على عاتق الرجل. فاأ�سبح اأث���اث بيوت خّرم�سهر جهاًزا 

للعري�ض؛ لكّن حياة هذين العرو�سني مل ت�ستمّر ل�سنة واحدة، حيث مات 

العري�ض وُجّنت العرو�ض. كان جميع اأهايل املحّلة يعرفون ال�سبب والعّلة 

وراء ذلك البلء«.

يف الع���ام 1983م، التحق���ت للمّرة الأوىل باجلبه���ة وبحر�ض »گيالن 

غرب«. وكان يل حينه���ا من العمر �سبعة ع�سر عاًما، حيث كان ميكنني 

اللتح���اق م���ن دون اإذن والدّي. وهم���ا مل ميانعا ذل���ك. يف ذلك العام 

بقي���ت يف اجلبهة لأ�سه���ر، يف ق�سم الدف���اع اجلّوي التاب���ع للفرقة »27 

.P »حمّمد ر�سول اهلل

���ا ان�سغل���ت يف طهران بالعم���ل والدرا�سة الليلّي���ة؛ لكّن حادثة  واأي�سً

وقع���ت يل يف تلك ال�سنة. ففي معمل ال�سحون، علقت ثلثة من اأ�سابع 

ي���دي الي�سرى حتت الآل���ة فُقطعت عقدة م���ن كّل منه���ا. واأ�سابع يدي 

الأربعة الآن بالطول نف�سه. 

فليل���ة ما قب���ل احلادثة، بقيت حت���ى منت�سف الليل اأدر����ض. واأثناء 

العم���ل �سباًح���ا، كان كّل تركي���زي على الكت���اب! كان لدينا امتحان يف 

م���اّدة التاري���خ التي مل يعلق منها �س���يء يف ذهني. كن���ت اأ�ستذكر هذا 

امللك وتلك املعركة حّتى حدث ما حدث.

عفيت 
ُ
يف العام 1985م، كان علّي الذهاب للخدمة الإجبارّية؛ التي اأ

منها ب�سبب تلك الإ�سابة )يف اأ�سابعي(. اإّل اأّن مل اأترك اجلبهة. ففي 

�ست���اء ذلك الع���ام، التحقت مّرة جدي���دة باجلبهة. وه���ذه املّرة وقعت 
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القرع���ة عل���ّي يف اإحدى كتائ���ب امل�س���اة القتالّية والهجومّي���ة: الف�سيل 

الثان من ال�سرّية الأوىل لكتيبة »حمزة«. 

حين���ذاك، كان���ت الكتيب���ة قد ع���ادت للتّو م���ن خّط الدف���اع، وكان 

عنا�سرها القدام���ى الذين انتهت ماأمورّيتهم يقومون مبعاملت اإنهاء 

اخلدمة. فملأُت وعدًدا اآخر من العنا�سر اأماكنهم ال�ساغرة، واأ�سبحت 

م�ساعد رامي اآر بي جي.

كان »ك���وزران« املخّي���م ال�سيف���ي للفرق���ة فبقينا هناك مل���ّدة. كان 

�سب���اب الف�سيل الأّول ميكث���ون يف اخليمة املحاذية لن���ا، ومل اأكن على 

معرف���ة جيدة بهم. وبعد �سهر، التحق���ُت بذلك الف�سيل. كانت الكتيبة 

يف و�سعية اإعادة الهيكلة، مل تكن لُتجرى الكثري من الدورات التدريبّية 

والتماري���ن الع�سكرّي���ة. وق���د توافرت يل يف تلك الف���رة، فر�سة جّيدة 

للدر����ض. كنت اأدر����ض العل���وم الإن�سانّي���ة، وكان �سديق���ي اأمري عبا�ض 

رحيمي يدر�ض اخت�سا�ض الكهرباء يف املهنّية. وحيث كنت معتاًدا على 

الدر����ض الليل���ي، ف�سرعان ما كنت اأدخل يف ج���ّو الدر�ض، وذلك بتعاون 

الآخرين الذين كانوا يهّيئون اأج���واء الدرا�سة يف اخليم. اأخذت الكتب 

الدرا�سّية من املجمع التعليمي، ودّونت موعد المتحانات. 

يف الع�س���ر الأوائ���ل من حم���ّرم احلرام، كّن���ا ن�ساف���ر اإىل باخران 

)كرمان�س���اه(. وكان اأمري عبا�ض يظهر حما�سة كبرية يف اإقامة مرا�سم 

العزاء، وكان يحمل معه راية عزاء الهيئة، فكانت لفتة للنظر وهي يف 

يده بقامته الطويلة تلك.

يف �سه���ر اأيل���ول انتقلن���ا اإىل »دوكوه���ه« وا�ستقررن���ا يف مبنى كتيبة 

»حم���زة«. يف تل���ك الأثناء جرى تبديل يف قي���ادة الكتيبة وقادة ال�سرايا 

وبع����ض الأف���راد. فانتقلت اأن���ا ب���دوري اإىل الف�سي���ل الأّول. قال قائد 

الكتيب���ة اجلديد: »على م���ن يريد البقاء يف الكتيب���ة اأن يتعّهد من الآن 
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باحل�س���ور لثلثة اأ�سه���ر. التدريبات الع�سكرّي���ة والتمارين �سرعان ما 

�ستب���داأ و�ستكون جّدّي���ة«. بانتقالن���ا اإىل �سّفة بحرية �س���ّد »دز«، بداأت 

التدريبات الع�سكرّية للكتيبة؛ وكانت تدريبات على العملّيات البمائّية. 

كنت يف الف�سي���ل الأّول اإىل جانب �سديقني من اأ�سدقائي: »مهدي 

كب���ريزاده« و»اأمري عبا�ض رحيم���ي«. كان مهدي م�ساع���د رامي )اآر بي 

ج���ي(، واأمري عبا�ض عن�سر اإ�سارة، وقد انتقل���ت واإّياهما من الف�سيل 

الث���ان اإىل الف�سيل الأّول. ومع اأّن »اأم���ري« كان ي�سغرن ب�سنوات، اإّل 

اأّنه كان طويل القامة، فكنت ل اأكاد اأ�سل اإىل كتفه. 

منذ البداية كان وا�سًحا ب���اأّن الف�سيل الأّول خمتلف عن الف�سائل 

الأخ���رى. يف الف�سي���ل ال�ساب���ق كنت الوحي���د الذي يفت���ح كتاًبا ويقوم 

بالدر����ض؛ لك���ن يف هذا الف�سيل كان حمل الكت���اب والقلم اأمًرا عاديًّا؛ 

وذل���ك لكرثة ما كان ي�سّم من التلمذة. والأمر الآخر هو اأّن معظمهم 

كان مثل���ي مل ي�س���ارك بعد يف العملّيات الكبى. وعل���ى الرغم من اأّنها 

كانت املّرة الثالث���ة التي األتحق فيها باجلبهة، مل اأكن قد �ساركت فعليًّا 

يف اأّي م���ن العملّي���ات. امللحظة الأخ���رى، اأّن طق����ض »خوز�ستان« كان 

طق�ًس���ا جديًدا وغريًبا بالن�سبة ل�سب���اب طهران؛ الأمر الذي كان عاديًّا 

بالن�سبة يل.

يف اأواخر �سهر ت�سري���ن الأّول ا�ستقررنا يف خمّيم »�سفينة النجاة« اأو 

موقع ال�سهيد »نادري«؛ خمّيم التدريب على العملّيات البمائّية. اأثناء هذا 

النتقال، اختلطت علبتان من ال�ساي وم�سحوق الغ�سيل ببع�سهما البع�ض. 

ا�ست�سار قائد الف�سيل الإخوة هل نرميهما اأم ل؟ اّتفقت اآراء اجلميع على 

اأن يجل����ض كّل �سخ�س���ني حول �سحن من هذا اخللي���ط، فيلتقطا حّبات 

ال�ساي من م�سحوق الغ�سيل للحيلولة دون الوقوع يف الإ�سراف.

تذّك���رت حينه���ا اأّيام كّن���ا نعي����ض يف »خّرم�سهر«، حي���ث كان �ساي 
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َلنْي يف �سوق املرفاأ. وكانا زهيدي الثمن  »اآ�سام« وال�ساي ال�سيلن ُمَف�سَّ

وميكن للجميع احل�سول عليهما. وحيث اعتدت منذ ال�سغر على �سرب 

ال�س���اي امل�ستورد م���ن اخلارج، كنت ق���ادًرا مبجّرد اإلق���اء نظرة متييز 

ال�س���اي اجلّيد من غريه. فال�ساي اجلّيد له ل���ون �سراب الكرز وطعمه، 

لي����ض باحللو ول باملّر، وميكن تناوله م���ن دون ال�سّكر. وقد اعتاد عرب 

مدينتن���ا اأن ي�سربوا ال�ساي الغلي���ظ يف فناجني �سغرية، اأّما نحن حيث 

كّن���ا عائلة لورّية، فكّن���ا ن�سرب ال�ساي كالأت���راك يف اأكواب كبرية. كنا 

ق���د اعتدنا يف طهران على �س���رب ال�ساي الإيران؛ اأّم���ا هنا فعلينا اأن 

ن�سرب ال�ساي خملوًطا مب�سحوق الغ�سيل. قلت يف نف�سي: اأين كنت واأين 

�سرت! ع�سى اهلل اأن مي�سي اآتي الأّيام بخري! 

كّن���ا ن�سبح يف بحرية �سّد »دز« العميقة مرتدين �سرة النجاة. اأثناء 

ف���رة التدريب، تعّلمنا وتدّربنا على الهجوم م���ن ال�سّفة اإىل البحرية، 

وبالعك����ض. وكانت طريقة التمويه يف هذه الدورة التمّرغ بالوحل؛ الأمر 

ال���ذي كان الإخوة يعرفون اللعب به جّي���ًدا. قبل هذه الدورة مل اأكن قد 

�سبح���ُت ليًل؛ لك���ن يف نهاية الدورة �س���رت قادًرا عل���ى ال�سباحة ليًل 

م�ساف���ة خم�سمائ���ة اإىل �ستمائة مر يف البحرية. فق���د كّنا نذهب ليًل 

اإىل تل���ك الناحية من البحرية امل�ساءة بالك�ّسافات ال�سوئّية، ومن دون 

ا�سراح���ة كّنا ن�سب���ح وجنّذف باأيدين���ا واأرجلنا ونتق���ّدم يف ذلك املاء 

البارد الذي ينخر �سقيُعُه العظام. 

كان �سي���د ال�سمك يف بحرية �سّد »دز« و�سيلة ت�سليتنا، وكنت بدوري 

بارًعا يف هذا الأمر. فقد كّنا ن�سنع من اأ�سرطة الهاتف املفتولة �سّنارة 

�سيد وجنل�ض على ال�سّفة منتظرين ال�سمك. كان هذا الأمر ممتًعا اإىل 

درجة، بحيث كان الإخوة بدل اأخذ اإجازة ليوم يف املدينة، يذهبون اإىل 

البحرية وي�سطادون ال�سمك هناك.
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ذات ي���وم �سع���رت باأمل �سديد يف اأذن. ذهب���ت اإىل املركز ال�سّحي 

يف الكتيب���ة، فنقلون اإىل م�ست�سفى »اأندمي�س���ك«. ما اإن عاينني طبيب 

امل�ست�سف���ى حّتى قال: »تعان من التهاب �سديد يف اأذنك«. وقد ارتفعت 

حرارتي ب�سّدة. ولك���ون امل�ست�سفى هناك غري جمّهز باملعّدات الكافية، 

ُنقل���ت من هناك بعد حقني بحقن���ة اإىل م�ست�سفى ال�سهيد »�سمران« يف 

»الأهواز«. قيل يل هناك اإّن طبلة اأذن قد ُثقبت بثقوب كبرية و�سغرية. 

عطي���ت فيها الأدوية امل�سّكن���ة وامل�ساّدة 
ُ
مكث���ُت هناك م���ّدة 48 �ساعة اأ

لللتهاب.

بع���د خروجي من امل�ست�سف���ى، يف طريق الع���ودة اإىل املخّيم، عّرجت 

ل�ساعات على منزل اأختي يف »اأندمي�سك«، التي انتقلت منذ عّدة �سنوات 

م���ع زوجها للعي�ض يف ه���ذه املدينة. وا�ست�سافون عنده���م على الغداء، 

�ساألتهم عن اأحوال اأمي واأبي، وطلبت منهم اأن يخبوهما عن هذا اللقاء.

بع���د عّدة اأّيام، ومع انتهاء ال���دورة التدريبّية، تركت الكتيبة خمّيم 

ر�س���ل جمي���ع عنا�سرها 
ُ
»�سفين���ة النج���اة« وع���ادت اإىل »دوكوه���ه«، واأ

يف ماأذونّي���ة. فعدت برفقة الإخ���وة يف اأواخر �سه���ر ت�سرين الثان اإىل 

طهران بالقطار. 

كان احلديث يدور يف كّل مكان حول عملّيات م�سريّية وحا�سمة؛ 

كبرية  بعثة  اإيفاد  �سيتّم  ك��ان  كما  طهران.  يف  اأم  اجلبهة  يف  �سواء 

اجلميع  كان  و»ب��در«  و»خيب«  »رم�سان«  عملّيات  فبعد  اجلبهة.  اإىل 

ا  اأبي يحكي ق�س�سً ا ومنتظًرا لهجوم ينهي احلرب. كما كان  م�ستعدًّ

من  �سمعها  قد  كان  والب�سرة-  خّرم�سهر  -اأي  املتاآخيتني  قتال  عن 

اأبي يقول:  الكتب. كان  ا منها يف  اإّن قراأت بع�سً واأج��داده، كما  اأبيه 

اأمام  والإي��ران عزيز  والأ�سر.  للذّل  ير�سخ  ل  وامل�سلم  الإي��ران  »اإّن 

العدّو... وهذه العّزة مقّد�سة«.
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انق�ست ماأذونّية الأ�سب���وع ب�سرعة، وعدنا اإىل ثكنة »دوكوهه«. كان 

ذل���ك يف 18 - 19 �سهر كانون الأّول وعلى مقربة من فرة المتحانات. 

كان���ت اأر����ض غرف���ة الف�سي���ل الأّول مفرو�س���ة دوًما بالكت���ب والدفاتر 

والأوراق والأقلم. وحكت تقارير اإذاعة التعبئة اأّن املخّيم التايل للفرقة 

�سيك���ون يف »كرخ���ه«. ف�»حمّمد قم�سري«، م�ساعد رام���ي الر�سا�ض يف 

الف�سي���ل الأّول، واأخ���وه الأكب الذي يعمل يف وح���دة الهند�سة للفرقة، 

ق���د اأخ���ب اأّنهم يعملون عل���ى اإن�ساء طري���ق وباحة للكتائ���ب يف املخّيم 

اجلدي���د. ولقد عمل���ت هوائّيات التعبئة هذه املّرة بدّق���ة، فبعد اأ�سبوع، 

وبع���د المتحانات، انتق���ل مقّرنا اإىل خمّيم »كرخ���ه«. لكن، يف خريف 

ذل���ك العام، كان���ت خوز�ستان تعان جفاًفا، فعّو�س���ت ال�سماء ذلك يف 

ال�ست���اء؛ فقد توا�سل انهم���ار املطر، بحيث تبّللت خيمن���ا، بّطانّياتنا.. 

وكّل و�سائلن���ا. ذات يوم، حني راأينا اجلّو م�سم�ًس���ا، رحنا نعالج اأ�سقف 

اخلي���م واأر�سها وجوانبه���ا: فحفرنا قناة للمياه ح���ول اخليمة، و�سعنا 

�سر�سًف���ا من النايلون على �سقفها. جّففنا البّطانّيات املبّللة حتت اأ�سّعة 

ال�سم�ض، وفر�سنا عّدة طبقات من اأقم�سة اخليام على اأر�ض اخليمة. 

بع���د ا�ستقرارنا يف خمّيم »كرخه«، ب���داأت التدريبات الع�سكرّية من 

جدي���د؛ ال�سفوف ال�سباحّي���ة و�سفوف فرة بعد الظه���ر. كان مدّرب 

الكتيبة ذا خ���بة وجتربة. كانت قد ن�سرت ال�سحف واملجّلت يف تلك 

الفرة، اأّنه قد ح���از املرتبة الأوىل يف م�سابقات الرماية على حمافظة 

طه���ران. كم���ا كّنا نق���وم مب�سري ليل���ي خفي���ف و�سعب عّدة م���ّرات يف 

الأ�سب���وع. فاأ�سبح امل�سري الليلي م�سافة ع�سرة اأو خم�سة ع�سر كيلومًرا 

ا  يف منح���درات »كرخه«، والبق���اء م�ستيقظني حّتى ال�سح���ر اأمًرا عاديًّ

بالن�سبة لنا.

ذات ليل���ة، خ���لل امل�سري، غفا م���ن ورائي »�سعيد پ���ور كرمي« رامي 
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ال����)اآر ب���ي جي( الثان يف الف�سي���ل الأّول. وكنت اأنتب���ه اإىل ال�سخ�ض 

ال���ذي ي�س���ري اأمامي اأي »اأحم���د اأحمدي زاده« وكذل���ك اإىل »پور كرمي« 

ال���ذي كان ي�سري وهو نائم ويتاأّخر ع���ن الطابور. كما كان »مهدي كبري 

زاده« ينتب���ه ل�»پور کریم« حّتى ل يغفو وينقط���ع الطابور. حتًما، مل يكن 

يقع اإىل اخللف دائًما؛ ذات مّرة، وقع اإىل الأمام فا�سطدم وجهه بعقب 

بندقّيتي اخل�سبي، فطار النوم من عينيه. وقبل ذلك وقع عّدة مّرات يف 

ح�سن »كبري زاده«. كان »پور کریم« وثلثة من م�ساعديه � »مهدي كبري 

زاده« و»م�سع���ود اأهري« و»اأك���ب مدن« � جميعهم تلم���ذة ومن الذين 

يهتّم���ون بدرا�ستهم، ومن مواليد العام 1969م؛ فكانوا يف ال�سّن نف�سها 

ويف ال�سف نف�سه )وبالطبع، ترافقوا على درب دار الآخرة(.

يف يوم من الأّيام، ذهبت يف ماأذونّية اإىل املدينة، فق�سدت منزل اأختي 

يف »اأندمي�س���ك«. عن���د العودة، ا�سريت علبة حلوّي���ات وعّدة كيلوات من 

اللفت. وكان اأحد مع���اريف يف اإحدى املاأذونّيات اإىل طهران، قد اأعطان 

مبلًغا من املال لأ�سرفه على املجاهدين، ف�سرفته بهذه الطريقة.

ع���دت يومها اإىل اخليمة بيدين ممتلئت���ني. بعد مّدة قليلة، ملأ بخار 

اللفت ورائحته اخليمة. انزعج �سخ�ض اأو �سخ�سان؛ لكّنهما حتّمل ذلك.

تذّكر اجلميع بيوتهم واأّمهاتهم. فقال اأحدهم اإّن اأّمي تطبخ اللفت من 

دون ماء... كانت تر�ّض امللح يف قعر القدر وت�سع اللفت على امللح لُيطبخ 

مبائ���ه. واآخر ق���ال: اأنا اأحّب ح�ساء اللفت كثرًيا. اأّم���ا ذاك الذي ل يحّب 

حقن بحقنة بن�سيلني على اأن اأتذّوق اللفت. 
ُ
ل اأن اأ اللفت فقال: اأف�سّ

�ُس���ررُت حني ذّكرت الإخوة باأّمهاته���م، و�ُسّرع الباب للحديث، فبداأ 

ا لكون اأنفقت  كّل منه���م يتحّدث عن ذكرى له مع اللفت؛ و�سررُت اأي�سً

امل���ال بنحو جّيد ويف مكان���ه املنا�سب. فيما بعد، روي���ت ل�ساحب املال 
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ق�سة ذلك اليوم »اللفتي« ف�سحك و�ُسّر لذلك.

كّن���ا يف الأّي���ام املمطرة ن���وؤّدي �سلتنا جماعة داخ���ل اخليمة. كان 

»اأمري عبا�ض رحيمي«، عامل الإ�سارة )الل�سلكي( يف املجموعة، يوؤّذن 

لل�س���لة، ويكّب يف �سلة اجلماع���ة. مع اأّن َنَف�س���ه كان ق�سرًيا، لكّنه 

ميتلك �سوًتا جميًل. كان الإخوة ي�سخرون من �سوته املتقّطع؛ ومع ذاك 

كان يتابع عمله من دون اكراث لهم. ذات مّرة وجدته غائًبا، ف�سرعت 

بالأذان وقمت بالتكبري يف �سلة اجلماعة؛ وذلك ملّرة واحدة فقط.

�سباح ذات جمعة ذهبت مع بع�ض �سباب الف�سيل يف ماأذونّية، اإىل 

بيت اأختي يف املدينة. وقد ا�ست�سافتهم اأختي بنحو لئق، وعدنا ع�سًرا 

اإىل كرخ���ة. ق�سين���ا وقًتا ممتًع���ا. كما علمنا باأّن وال���د »م�سعود اأهري« 

يعمل يف م�ست�سفى »اأندمي�سك«. كان الوالد يعمل م�ساعد طبيب، والبن 

جماه���ًدا، وكلهما كان���ا يف منطقة القت���ال. بالطبع، كان���ت ماأمورّية 

الوالد ت�سارف على النتهاء، و�سرعان ما �سيعود اإىل طهران. 

يف التدريبات الع�سكرّية، كان قادة الكتائب يوؤّكدون كثرًيا على اأهمّية 

تعّلم طرق مواجهة الهجوم بالأ�سلحة الكيميائّية. فكانوا يدّربوننا على 

كيفّية ا�ستعمال القناع واللبا�ض الواقيني مراًرا وتكراًرا.

يف خيم���ة الف�سيل الأّول، كثرًيا ما كانت ُتقام حلقات الأدعية؛ فكّنا 

نق���راأ دع���اء التو�ّسل كّل ليل���ة اأربعاء، ودعاء كميل كّل ليل���ة جمعة، وكّنا 

نق���راأ كّل ليلة قبل النوم �سورة الواقعة جماعًة. وكان للمعنوّيات يف هذا 

؛ لرمّبا كان ال�سبب يف ذلك اأّن معظم اأفراده كانوا  الف�سيل جّو خا����ضّ

من الفتيان. كان الف�سيل الأّول معروًفا بف�سيل اأولد احل�سانة.

اإىل جان���ب خيمة الف�سيل، توجد حفر �سبيهة بالقبور. كان البع�ض 

ينزل���ون يف منت�سف الليل، اإىل هذه احلفر بالتناوب، لل�سلة والدعاء 
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واملناج���اة. دخل���ت ذات ليلة بع���د نوبة حرا�ستي قًبا م���ن تلك القبور، 

ودع���وت بكّل دعاء حفظته عن ظهر قلب. مل يكن املرء ي�ستطيع يف تلك 

احلف���رة �سوى اجللو�ض اأو النوم. وهذا اجلمود يت�سّبب بنفوذ البد اإىل 

اجل�سد. بداأت اأرجتف من البد؛ اأو رمّبا خوًفا من الوحدة.

دفن يف الراب. كانت احلجب تزول 
ُ
تذّكرت يوًما ل بّد اآٍت، حيث �ساأ

 عن عيني. لرمّبا هذه هي احلكمة من فعل ال�سباب: »موتوا قبل اأن متوتوا«.

يف خيمة الف�سيل، كانت ُتق���ام اأن�سطة منها امل�سافات. فكان الف�سيل 

الآخ���ر يحّل �سيًفا علين���ا وقت الغ���داء اأو الع�ساء، وحتًم���ا كّنا باملقابل 

ُن�ست�ساف. وبهذا العمل اجلميل، الذي ُيحدث تغيرًيا للأجواء، ويدخل 

ال�س���رور على قلوب الإخوة، تزداد املحّب���ة والألفة فيما بينهم، ونتعّرف 

اإىل ال�سب���اب اأكرث، ونتعّرف اإىل وجوهه���م واأ�سواتهم، لتبقى العملّيات 

ل���ة اأّن هذه اللق���اءات كانت تاأتي  ليل���ة الهجوم اأك���رث اأمًنا و... واملح�سّ

باخل���ري الكثري. كما قال اأحد اأ�سحاب اخل���بة اإّنه ينبغي للمقاتلني يف 

العملّي���ات اجلبلّية اأن يتعّرف���وا اإىل بع�سهم البع�ض، وذلك حّتى ل ياأتي 

ّلوا الطابور يف كمائنهم. طعامنا يف هذه  املخرق���ون من املنافقني وُي�سِ

ال�سيافات كان طعام الكتيبة نف�س���ه، فكان ال�سيوف ياأتون ب�سحونهم 

وطعامه���م للم�سي���ف، ومن ثّم ياأتون كالنا����ض املحرمني �ساعة الغداء 

اأو الع�س���اء، في�سّلم���ون عل���ى بع�سهم البع����ض، ثم يطلق���ون ال�سلوات، 

ويتناول���ون طعامه���م، يتحّلق���ون ح���ول بع�سه���م البع����ض، فيمزح���ون 

وميرحون ويتبادلون اخلبات و... ومن ثّم ين�سرفون.

بالطبع، كانوا ي�سرجع���ون بعد ذلك �سحونهم نظيفة. اأحياًنا، كان 

امل�سي���ف يق���ّدم ل�سيف���ه العزيز احلل���وى اأو الفاكهة اأو اخل�س���ار اأو اأي 

ة من املدينة.  طعام اإ�سايف كان يجلبه على نفقته اخلا�سّ

يف امل���ّرة الأخرية، غادرنا يف اأوا�سط �سهر كانون الثان يف ماأذونّية 
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مل���ّدة اأ�سبوع ث���م عدنا. وللمّرة الثانية و�سلنا خ���ب جديد عب هوائّيات 

التعبئة اأّنه علينا النتق���ال ب�سرعة. بعد مّدة قليلة، ثبت اخلب ر�سميًّا. 

فانتقلنا يف الأ�سبوع الأخري من �سهر كانون الثان اإىل حقل الرماية.

اأطلق���ت الر�سا�ض بر�ّسا�سي »الكل�سنك���وف« و�سّفرته. ولأّن كنت 

ا قذيفة اآر بي جي؛ لكّنها مل تكن  م�ساعد رامي اآر بي جي، اأطلقت اأي�سً

رمي���ة م�سّددة كفاية. �س���رح يل »گودرزي« ال���ذي كان رامي اآر بي جي، 

وقائ���د جمموعتنا، اإ�سكالت رميتي. كانت يده مثل يدي ينق�سها بع�ض 

اأط���راف الأ�ساب���ع، حيث فقدها يف اجلبهة، فيم���ا فقدتها اأنا يف معمل 

�سيب يف عملّيات »والفجر 4«. كان الإخوة يقولون اإّنه 
ُ
ال�سحون. وق���د اأ

قد اأ�ساب حتى الآن ع�سر دّبابات للعدّو. توّجه »گودرزي« اإلينا وقال:

- اإّن عمل م�ساعد رامي ال�)اآر بي جي( ل يقت�سر على حمل الذخائر. 

عليه اأن يراقب كّل �سيء بدّقة؛ �سواء الدّبابات اأم قّوات العدّو. اإّن رامي 

ال�)اآر بي جي( ل ميكنه العمل من دون م�ساعد حاذق ودقيق. كما ينبغي 

���ا اأن ينتبهوا للنريان املنبعثة م���ن عقب القب�سة،  عل���ى امل�ساعدين اأي�سً

ذل���ك اأّن رامي ال�)اآر بي جي( ل يرّك���ز حوا�ّسه عند الت�سديد والإطلق 

على ما وراءه، لذا عليهم اأن ينتبهوا لهذه امل�ساألة...

قبل مغادرة »كرخه«، خّط الإخوة ر�سائلهم الأخرية، والبع�ض منهم 

كتب و�سّيته؛ كّله مكتوب بعد عّدة اأّيام من ال�سفاء واخللوة مع النف�ض. 

للبع����ض منهم كان���ت امل���ّرة الأوىل التي يكت���ب فيها و�سّيت���ه. الر�سالة 

الأخ���رية يف ال�ساد�سة اأو ال�سابع���ة ع�سرة من عمرن���ا. وقبل مغادرتنا، 

ا�ستلم »تعاون الكتيبة« الأغرا�ض الإ�سافّية للإخوة، ثم انطلقنا. 

انتقلن���ا من »كرخ���ه« اإىل خمّيم اآخر يف »دارخوي���ن« على �سّفة نهر 

»كارون«. وكان���ت تبعد عن »خّرم�سهر«، م�سقط راأ�سي، ما بني الثلثني 
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والأربعني كيلومًرا. حملتني رائحة »كارون« العطرة اإىل اأّيام الطفولة؛ 

رائح���ة خليط امل���اء وال���راب وب�ساتني النخي���ل. يف اللي���ل، كانت تلمع 

يف الأف���ق الغرب���ي هالة من الن���ور. قلت للإخ���وة اإّن هذه اأن���وار مدينة 

»الب�سرة«. ر�سمت مثّلًثا على البّطانّية اأو على الأر�ض، ل اأذكر، وقلت:

- هنا خمّيم الفرقة، وهنا »الب�سرة«، وهنا »خّرم�سهر«.

امل�سافة من هنا اإىل خّرم�سهر تعادل امل�سافة من هنا اإىل الب�سرة.

مل يك���ن ُيرى من خّرم�سهر اأّي نور؛ لكّن ليايل اأختها الب�سرة كانت 

م�ساءة ومنرية. فهذه كانت خربة ومهّدمة، وتلك عامرة.

اعت�سر قلبي اأملًا. فمنذ �سهر اأيلول من العام 1980 اإىل ذلك احلني، 

مل اأك���ن ق���د راأيت م�سقط راأ�سي، وكنت م�ستاًق���ا اإليه كثرًيا. والآن، من 

املفر����ض اأن يّت�س���ح اأفق احلرب يف هذا امل���كان. فالب�سرة هي ميدان 

النت�س���ار اأو الهزمية لكل الطرفني يف هذه احلرب. لذا كان الطرفان 

يوليان اأهّمّية كبرية لهذه املنطقة. 

كان �سب���اب الف�سي���ل يف اأعلى درجات احلما�س���ة. فج�ّسد كّل منهم 

حما�ست���ه بطريقة م���ا. طلب »حمّمد ج���واد ن�سريي« ال���ذي كان يفوق 

اجلمي���ع -واأنا من جملتهم- بح�سن تفكريه وذوق���ه، اأن اأكتب له بع�ض 

العب���ارات على دف���ر املذّكرات. وقب���ل اأن اأكتب �ساألت���ه: »هل كتب لك 

الإخوة الآخرون؟«.

 ق���ال: »ي���ا اأخ »ل���ك«، اأن���ت ال�سخ����ض الث���ان ال���ذي يكت���ب يل«.

فكتبت له هذه الكلمات:

»ينبغ���ي للإن�س���ان اأن يعمل من اأجل ر�س���ى اهلل، واأن يوؤمن باأّن اهلل 

ناظ���ر اإىل اأعماله، فيمن���ع نف�سه عن كّل عمل ينهى الآخرين عنه، وعن 

كّل عم���ل يعت���به هو خمالفة م���ن الآخري���ن، عليه اأن يعت���به خمالفة 
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ا. وعلى الإن�سان اأن يك���ون هو نف�سه يف كّل حالته؛ اأي  بالن�سب���ة له اأي�سً

اأن ل يك���ون ذا وجهني. واأن تكون اأخلق���ه واأعماله واحدة مع اجلميع، 

بحيث تكون حمّبت���ه على م�ستوى واحد للجميع. واأن يبقى حّتى النهاية 

يف طريق اهلل، ول ينحرف عن هذا الطريق. اأ�ساألكم الدعاء«. 

اأ�سغر لك علي اآبادي، 1986/1/31.

يف �سب���اح اأحد الأّي���ام الباكر، وبينما كّنا واقف���ني يف �سّف املرا�سم 

ال�سباحّية، هاجمتنا جمموعة من اخلنازير الّبّية؛ لكن حل�سن احلّظ 

اأّن اأح���ًدا مل ُي�سب باأًذى. كّنا قد �سمعنا لي���ًل اأ�سوات عواء بنات اآوى، 

وعلى ما يبدو اأّنها عرفت اأّنه ميكنها اأن جتد طعاًما لها يف هذه الناحية 

مّما بقي من طعام الإخوة. 

ة  يف »كارون«، اأجرينا مناورة برمائّية. ركبنا الزوارق من على من�سّ

الوحدة البحرّية للفرقة، وهاجمنا العدّو الفرا�سي يف ال�سّفة املقابلة. 

ا�ستمّرت مناورة احتلل نقطة العبور هذه من ال�ساعة العا�سرة �سباًحا 

اإىل وق���ت متاأّخر من فرة ما بع���د الظهر. تبّللت كّل ملب�سنا ومتّرغت 

بالطني. وح���ني اأنهينا املناورة عدنا اإىل اخلي���م، كانت اأطراف اخليم 

ملأى بالألب�سة املغ�سولة واملن�سورة على احلبال؛ بحيث مل يعد بالإمكان 

ال�سري ب�سهولة يف فنائه. 

بعد العودة، جمع »ر�سا اأن�ساري« الذي كان م�سوؤوًل عن نقل جرحى 

، وقد ترعرع يف 
1
���ا املجموع���ة الأوىل م���ن ف�سيلنا -وكان اآذريًّا زجنانيًّ

طه���ران- اأحذيتن���ا الع�سكرّية وا�ستغل بتلميعها. ف���كان الإخوة ي�سّمونه 

 ال���ذي طاملا قّدم هذه اخلدمة 
2
عل���ى �سبيل املزاح: ال�سّيد ر�سا واك�سي

1-� ن�سبة اإلى اآذربايجان وزنجان.

2  � ما�سح الأحذية. 



الفصيل األول202

ا  للإخوة، مب�ساعدة »مهدي كبري زاده«. هذان الإثنان كانا منهكني جدًّ

م���ن املناورة كم���ا بقّية الإخ���وة، لكّنهما اأخجل جميع الخ���وة بعملهما 

هذا. خلل �ساعتني كانت جميع الأحذية الع�سكرّية ملّمعة وجاهزة. 

كان يف الفرق���ة ع���دد من املجاهدين الكبار يف ال�س���ّن، الذين كانوا 

ب�سكل ما، ميّدون الإخوة باملعنوّيات. يف الأّيام الأخرية، وقبل مغادرتنا 

خمّيم »كارون«، ح�سر احلاّج »بخ�سي«، وعمو »ح�سن« اإىل فناء كتيبتنا. 

وعم���و ح�سن هذا غري عمو ح�سن قائد ال�سرّي���ة الأوىل يف كتيبتنا. كان 

احلاّج »بخ�سي« ي���وّزع الكعك والفطائر املحّلة والب�سكويت بني الإخوة 

ويحّل���ي اأفواههم، وهو يطلق ال�سع���ارات ويرّدد الإخوة م���ن ورائه. اأّما 

عمو ح�سن فكان يوّزع احلّناء على الإخوة. كانت حليته البي�ساء ت�سفي 

ال�سكين���ة على املرء، ويداه املباركتان متّدان الأخوة باحلّناء؛ حّناء ليلة 

الو�سال واحتفال ال�سهادة اأو الولدة الثانية.

بالنهاي���ة، تركنا »كارون«؛ بعد »ميدان تري« بجعبة مليئة بالذخائر. 

يومه���ا، كان الطق�ض غائًما، ف�سعدنا يف �سندوق �ساحنة مغّطى ب�سادر 

وانطلقن���ا اإىل م���كان جمه���ول. فهوائّيات التعبئ���ة مل توّفق ه���ذه املّرة 

باحل�س���ول عل���ى الأخبار. كما مل يكن م�سموًحا لأح���د اأن يرفع ال�سادر 

عن اجلهة اخللفّية لل�ساحنة. وهكذا مل نتمّكن من معرفة اإىل اأين نحن 

ذاهب���ون. لكّن الف�سول مل يركن���ا و�ساأننا. لقد كان ال�سادر فوق راأ�سنا 

مثقوًب���ا بعّدة ثقوب كبرية و�سغرية مبقدار عملة معدنّية اأو ممحاة قلم 

الر�سا����ض. مل يرفع اأحد ال�سادر؛ لك���ن، مل نتحّمل اأن نغ�ّض النظر عن 

اإلقاء نظرة من تلك الثقوب. 

�ساألن���ي قائ���د الف�سيل الأول »حم�س���ن كودرزي«: »ي���ا اأخ »لك«، قل 

لن���ا اأين نحن؟ فاأن���ت من اأبناء خّرم�سهر.. وتع���رف املنطقة هنا ككّف 

 يدك«.األقي���ت نظ���رة اإىل اخل���ارج وقل���ت: »ج���ادة الأه���واز � اآب���ادان«.
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 قراب���ة الغروب، �ساأل الإخوة جم���ّدًدا: »يا اأخ »لك«، اأي���ن نحن الآن؟«.

قلت: »اآبادان«.

كّن���ا يف ج���اّدة مط���ار »اآب���ادان«. م���ّرت ال�ساحنة مبح���اذاة املدينة، 

اأي نح���و »بهم���ن �س���ري«. »اآب���ادان«،   وتابع���ت طريقه���ا نح���و جن���وب 

ترّجلنا من ال�ساحنة يف عتمة الليلة. حتّركنا وانطلقنا م�سًيا على الأقدام 

ب�سع مئات من الأمتار حّتى و�سلنا اإىل مقّر الكتيبة. كانت ال�سماء تر�سل 

بع�ض الرذاذ، والأر�ض موحلة ورطبة. و�سلنا اإىل بيوت قروّية على �سّفة 

نهر »بهمن �سري«، فا�ستقّر ف�سيلنا يف اأحد هذه البيوت. 

كان لدين���ا يف املخّيم كما يف املخّيمات ال�سابق���ة برنامج للحرا�سة. 

اأعل���ن موّزع احلرا�س���ة يف تلك الليلة، لئح���ة احلرا�س���ة الليلّية. فجاء 

َول. وقد اأّكد م�سوؤول���و ال�سرايا والف�سائل 
ُ
ا�سم���ي �سمن الأ�سخا����ض الأ

���ا على عدم ال�سماح لأّي غريب بالدخ���ول اإىل نطاق بيوت القرية،  اأي�سً

وعلى اأن ل يدخل اأحٌد من عنا�سر الف�سيل اإىل ب�ساتني النخيل الواقعة 

يف حميطن���ا. لكّنن���ي لحظُت اأثن���اء احلرا�سة، جمموع���ات تتحّرك يف 

الفناء بني بيوت القرية. بعد البحث والتدقيق، علمُت اأّن �ساحنة اإحدى 

الف�سائل قد تاأّخرت يف الو�سول، واأن ل داعي للقلق.

بق���ي كث���ريون يف تلك الليل���ة م�ستيقظني حّتى ال�سب���اح. فمن �سّدة 

�سوقه���م وفرحه���م للم�ساركة فى العملي���ات مل يتمّكنوا م���ن النوم ليلة 

الهجوم. ا�ستلقى عدد منهم على البّطانّيات املفرو�سة يف اأر�ض الغرفة.

ط���وال تل���ك الليلة كّن���ا ن�سم���ع اأ�س���وات ن���ريان قواتن���ا اإىل اأن حّل 

ال�سب���اح. كما اأ�س���ارت َوَم�سات القنابل امل�سيئ���ة اإىل اأّن معركة كبرية 

تدور يف جزي���رة »اأّم الر�سا�ض«، ومعركة اأخرى يدور رحاها يف جنوب 

جزيرة »اآبادان«. اأّما الكتيبة فكانت تبعد عن املعركتني قرابة الع�سرين 

كيلومًرا.
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عندم���ا طل���ع ال�سب���اح، ح�س���ر ق���ادة الكتيب���ة لتوجيهن���ا واإعطاء 

التعليم���ات. واّت�س���ح اأّن العملّي���ات احلالّي���ة جت���ري يف مدين���ة »الفاو« 

العراقّي���ة، واأّنها ب���داأت بالأم�ض، واأّن فرقتن���ا �ستهجم اليوم يف املرحلة 

الثاني���ة من العملّيات على خّط دفاع العدو، واأّن كتيبة »حمزة« م�ستعّدة 

تنتظر و�سول الأوامر من املقّر و..

ُقّدم لنا على الغداء يومذاك »ت�سلو مرغ« )الأرّز بالدجاج(. واإم�ساء 

املوافق���ة عليه كان عب اجللبة والتهلي���ل واحلركة واحلما�سة. ذّكرتني 

اأ�سّعة ال�سم�ض الدافئة، بالأّيام ال�سعيدة التي اأم�سيتها يف هذه املناطق. 

كن���ت ق���د ق�سيت بع�ض عطل »الن���وروز« مع الأهل يف جزي���رة »اآبادان« 

وعل���ى �سّفة نهر »اأروند«. وعندم���ا اأقارن تلك الأّيام اجلميلة بالأو�ساع 

الراهن���ة، كنت اآ�سف ب�سّدة، حيث �سيطرت »ال�سباع الغريبة« على هذه 

الطبيعة اجلميلة. حينذاك كان العراقّيون يرّددون بحّرّية اإىل جزيرة 

»مين���و«، والإيرانّي���ون يف تل���ك الناحي���ة، وها ه���م الآن جرياننا عدميو 

الأ�سل قد هجموا على اأر�سنا معلنني العداوة.

ع�سر ذلك اليوم، تركنا البي���ت القروي، وعند امل�ساء متو�سعنا يف 

خن���ادق على �سّفة نهر »اأروند«. كان ذل���ك ع�سّية الثان والع�سرين من 

. �سمعنا عب الراديو ومكّب �س���وت الإعلم، باأخبار العملّيات. 
1
بهم���ن

كم���ا �سهدنا باأنف�سن���ا تزايد الغارات اجلوّية للمقات���لت العراقّية التي 

ق�سف���ت منذ ال�سب���اح اإىل الغ���روب، املنطقة الواقع���ة اإىل جانب نهر 

 اأرون���د وال�ساحل ال�سرقي والغربي منه ال���ذي كان باأيدينا، عّدة مّرات. 

قبيل الغروب، عبنا حت���ت الق�سف اجلّوي للعدّو، نهر »اأروند« الهائج 

م���ن �سّفة اإىل اأخرى؛ األف مر من املاء العمي���ق والهائج. وبف�سل اهلل 

و�سلن���ا جميًع���ا �ساملني اإىل ال�ساح���ل الغربي منه. وملا اأظل���م اجلّو ومع 

1  � 11 �سباط، ذكرى انت�سار الثورة الإ�سلمّية في اإيران. 
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الأذان مكثن���ا يف اأحد البيوت ال�ساحلّي���ة. وطبًقا لأوامر قائد الف�سيل، 

كان علينا التيّمم لل�سلة. فقد نحتاج املاء املوجود يف القرب لل�سرب. 

وق���ع نظري على تّنور للخبز يف ناحية من نواحي البيت. فقد كان لدينا 

اثن���ان مثله يف خّرم�سه���ر؛ واحد يف الفناء، وواح���د على �سطح املنزل. 

كان تّنوًرا طينيًّا خمرّي اللون يبلغ قطره مًرا، وقد ن�سب فوق الراب. 

 ولأّن اأر����ض خوز�ست���ان كانت رطبة، كان���وا يبنون التن���ور على الأر�ض. 

ح���ني �سرب���ت بيدي على ال���راب لأتيّم���م، اعرتني ح���ال عجيبة: هل 

�سُتقبل �سلتي؟ فهذا بيت اأح���د العراقّيني.. اأَولي�ض هذا الراب الذي 

اأتيّم���م ب���ه مغ�سوًب���ا؟ و.. تذّك���رت اأّيام احت���لل »خّرم�سه���ر«، وجثث 

الن�س���اء والأطف���ال املعّف���رة بالدم���اء وال���راب التي هّرب���ت النوم من 

عينّي مل���ّدة مديدة، وخمازنهم امل���لأى ب�سنوف الب�سائ���ع واملواد التي 

�سط���ا عليها العراقّيون. وها هي »الف���او« الآن تدفع ثمن مقابل ما ُنهب 

م���ن »خّرم�سه���ر«. وهذا ج���رى م���ن دون اأي عملية �سلب ونه���ب اأو قتل 

 واإراقة للدم���اء واأّي ظلم وف�ساد.. تيّممت ببال مطمئّن واأّديت �سلتي.

بقينا يف ذلك البيت ال�ساحلي اإىل منت�سف الليل، حيث �سدرت الأوامر 

بالتحّرك. وكان���ت ال�ساحنات التي تخرجنا من الفاو �ساحنات غنمتها 

ق���ّوات الإ�س���لم يف املعارك. ف�س���ارت بنا مطفاأة امل�سابي���ح. كان خّط 

املواجهة على بعد عّدة كيلومرات مّنا. فعمد م�سوؤولو الف�سيل وال�سرّية 

اإىل توجيهنا واإعطائنا التعليمات حول املنطقة ومهّمتنا من وقت لآخر. 

كانت كتيبة »حمزة« يومذاك ت�سّكل الحتياط يف العملّيات لكتيبتني من 

كتائب الفرقة هما، »اأن�سار الر�سول« Pو»مالك الأ�سر«.

ترّجلن���ا م���ن ال�ساحن���ات يف مكان ما. كّن���ا قد ابتعدنا ع���ن »الفاو« 

م�ساف���ة 10 كيلومرات. كانت املدينة تب���دو وا�سحة. فالنريان امل�ستعلة 

يف اآبار النفط فيها والتي امتّدت األ�سنتها ع�سرات الأمتار اإىل ال�سماء، 
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كان���ت تب���نّي بو�سوح موقعّية املدين���ة. مل نرتِد يف ذل���ك الطق�ض البارد 

املعاط���ف، اإّنا ال�سرات الواقية من املطر وح�سب. اأنهكنا البد ونخر 

عظامنا، َفُلْذنا بجانب ال�ساتر اّتقاًء للبد وللخطر املحتمل.

م���ا اإن اأ�سف���ر ال�سب���اح، حّت���ى بداأ هج���وم الق���ّوات العراقّي���ة. كّنا 

حين���ذاك اإىل اجلهة اليمنى من اجلاّدة الإ�سفلتّية ل�»اأّم الق�سر«. وقبل 

حلول الظه���ر، تقّدمنا خم�سمائة مر اإىل الأم���ام، ومن ثم انتقلنا اإىل 

اجله���ة الي�سرى من اجل���اّدة، اإذ اإّنها الأكرث اأمًن���ا. مل ن�ستطع �سوى اأن 

نلوذ باأ�سفل اجلاّدة الرابي منها. لكن على بعد ع�سرين مًرا فقط من 

تلك الناحية، يبداأ م�ستنق���ع وميتّد حتى ي�سل اإىل اخلليج. وكان ُيطلق 

على تلك املنطقة قاعدة ال�سواريخ. 

ا واأّدينا  كان ي���وم الث���ان ع�سر من �سباط للعام 1986. تيّممن���ا اأي�سً

�سلتي الظه���ر والع�سر من جلو�ض يف الد�سم الت���ي بنيناها باأنف�سنا. 

وكان طع���ام الغداء لكّل �سخ�س���ني علبة من �سمك التونة. وكان يف تلك 

الناحي���ة حمّل مهجور لبيع ال�سمانة وجد فيه الإخوة �سندوًقا من املياه 

الغازّية، فاأخذوها و�سربوها. 

بعد ظهر ذلك اليوم، عادوا ووّزعوا الذخائر الإ�سافّية علينا. وقال 

امل�سوؤول���ون، ليحمل كّل �سخ�ض ما ا�ستطاع م���ن الذخائر. فحملُت وكّل 

واح���د من م�ساِعَدْي رماة ال�)اآر بي جي( الآخَرْين قذيفة )اآر بي جي( 

اأخ���رى يف يدن���ا اخلالية. قبل الغ���روب، وّدعنا بع�سن���ا البع�ض وطلبنا 

امل�ساحم���ة. لكن ع���ادت وت�سّنت لن���ا فر�سة اأخرى، وح�س���ل تاأخري يف 

املهّمة. اأقمنا �سلتي املغ���رب والع�ساء يف املكان نف�سه، ومن ثّم انطلق 

طاب���ور الكتيبة �س���رًيا على الأق���دام، ليتوّقف بعد �ساعت���ني اإىل اجلهة 

اليمنى من اجلاّدة يف مكان ما، علمنا فيما بعد اأّنه مثّلث م�سنع امللح.

اجتمع قادة الفرقة الكبار، م���ع قادة ال�سرايا والف�سائل كّلهم حتت 
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ج�سر اإ�سمنتي �سغري اّتِخَذ كمجرى للماء. طال اجتماعهم ملّدة، ومن ثّم 

قام امل�سوؤولون باإعطاء التعليمات لعنا�سرهم. قال قائد الف�سيل الأّول:

- هناك عدد من الدّبابات ال�ساملة وعدد من الدّبابات املدّمرة على 

اجل���اّدة. بحال متّكنت كتيبة »حمزة« من تدمري تلك الدبابات ال�ساملة، 

اأو اأخذه���ا غنائ���م، �ستتّمك���ن بكّل �سهولة م���ن الو�س���ول اإىل ج�سر »اأّم 

الق�سر« الكبري..

وهك���ذا، ت�سّنت لنا فر�س���ة اأخرى لتودي���ع بع�سنا البع����ض، اإ�سافًة 

اإىل »اأحم���دي زاده« و»اأ�سغر اأهري« و»ك���ودرزي« حيث كّنا يف جمموعة 

واح���دة، وّدعت كلًّ م���ن »پور كرمي« و»كب���ري زاده« و»م�سع���ود اأهري«، 

و»اأك���ب مدن« و»اأم���ري عبا�ض رحيمي«. حني اأراد اأم���ري عبا�ض تقبيلي 

اأحن���ى راأ�س���ه ب�س���كل كبري لي�سب���ح يف موازات���ي وقال: ي���ا اأخ »لك«، ل 

حترمنا من �سفاعتك، واذكرنا..

اأخرًيا، انطلق طابور الكتيبة من مثّلث م�سنع امللح. مل تكن تف�سلنا 

ع���ن اخلّط الأمام���ي م�سافة كب���رية. بعد ن�س���ف �ساع���ة، اأ�سبحنا يف 

�سات���ر نقطة النت�س���ار م�ستعّدين للهجوم. كان���ت ال�سرّية الأوىل طليعة 

الكتيبة، والف�سيل الأّول طليعة هذه ال�سرّية، كما كانت جمموعة تتاأّلف 

من �سبع���ة اأو ثمانية عنا�سر تتقّدم الف�سي���ل. وكان »حم�سن كودرزي« 

و»اأ�سغ���ر اأهري« يف ع���داد هذه املجموعة. وطبًقا خلّط���ة املناورة، كان 

على قائ���د ال�سرّية اأن يتقّدم مع جمموعة الطليعة، ويك�سر خّط الكمني 

وخّط الدفاع الأّول للقّوات العراقّية، ليدخل بعده باقي عنا�سر الف�سيل 

الأّول املعركة، ومن ثّم �سائر الف�سائل. 

عندم���ا تركت ال�سرّي���ة الأوىل �ساتر اخلّط الأمام���ي، كان العنا�سر 

اإىل اجله���ة اليمن���ى للج���اّدة. تقّدمن���ا به���دوء ومنحني الظه���ر، حّتى 

و�سلن���ا اإىل اجلاّدة. عبناه���ا ورحنا نتقّدم يف اجله���ة الي�سرى منها. 
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ا من خ���ّط الدفاع العراقي، بحيث كّنا  اأ�سبحن���ا على م�سافة قريبة جدًّ

ن�سم���ع اأ�سواته���م. ولو كنت دّقق���ت ال�سمع ل�ستطعت فه���م ما يقولون، 

لك���ّن اأ�سوات املح���ّركات وجنازير الدّبابات مل تدع اأح���ًدا ي�سمع �سيًئا. 

كن���ت اأ�س���ري منحنًيا خلف »اأحم���دي زاده«، وخلفي »�سعي���د پور كرمي«. 

كان »كاكاون���د« وهو من الف�سي���ل الثان يف عداد املجموع���ة الأمامّية 

كون���ه من رماة ال�)اآر بي جي( املاهرين. كان عدد العراقّيني كبرًيا. مل 

تك���د املواجهة تب���داأ حّتى اأدركت ذلك. وكانت جبهته���م تزداد و�سوًحا 

حت���ت وهج القناب���ل امل�سيئة. فكانت يف اجلهة اليمن���ى التي كّنا نتقّدم 

فيها مًرا فمًرا، اأعمدة كهرباء، وكان باإمكاننا من خلل امل�سافة التي 

تف�سل بني هذه الأعمدة، التحّقق جّيًدا من امل�سافة الفا�سلة بني طابور 

ال�سرّية الأوىل والقّوات العراقّية، ومل تكن تتجاوز اخلم�سني مًرا.

وكان اأحد اأعمدة الكهرباء خلفي متاًما، والعمود التايل كان اأمامي 

عن���د اخلّط املتقّدم لقوات العدّو وبع�ض الد�سم. وعليه، فامل�سافة بيننا 

وبينهم كانت قرابة اخلم�سني مًرا.

اأبلغن���ي »اأحم���دي زاده« باأّنه علين���ا التاأّهب للهج���وم. اأبلغت بدوري 

ال�سخ�ض ال���ذي يليني. بعد ثواٍن، انطلق الر�سا����ض. واأطلق اأحد رماة 

ال�)اآر بي جي(، الذي كان �سديًقا قدمًيا ل� »كاكاوند«، النار فوق روؤو�ض 

ا. ومع اإطلقه،  الإخ���وة الذين كانوا يف الطابور، فانبطحنا جميًعا اأر�سً

 ا�ستن���ار الليل املظلم يف حلظ���ة واحدة، و�سّم �سمع���ي �سوت ال�سفري. 

يف الدقيق���ة الأوىل تل���ك، اأ�سع���ت »اأحم���دي زاده«. فعندما نه�ست من 

م���كان ورك�ست، غاب عن نظري. فن���ريان العراقّيني �سديدة. وكاأّنهم 

كانوا متيّقظني وم�ستعّدين، اإذ حرثت نريان ر�ّسا�ساتهم �سطح اجلاّدة. 

وكان علّي اإيجاد جمموعتي. فّت�سُت عن: حم�سن، اأ�سغر، اأحمد، مل اأجد 

���ا منهم. تقّدمت من اجلهة الي�س���رى للجاّدة، كانت الطريق والأر�ض  اأيًّ
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مليئت���ني بالقتلى واجلرحى. ل اأعل���م اإن كانوا عراقّيني اأم اإيرانّيني. ما 

كان عل���ّي الهتمام بذلك. عبت عّدة د�س���م للعراقّيني مدّمرة و�ساملة 

و�سامتة، فراأيت اأحدهم جال�ًسا وهو يدير ظهره يل.

كان ي�س���ع خ���وذًة معدنّية على راأ�س���ه ويرتدي لبا����ض الكومندو�ض. 

اأح�س�س���ُت بخطر داه���م. كان ر�ّسا�سي جاهًزا للرم���ي. اأمعنت النظر؛ 

كان يوجد عل���ى بّزته درجة ع�سكرّية، وكان يق���وم باأ�سياء وراء بع�سها 

البع�ض؛ وكاأّنه كان يلّقم قاذف اآر بي جي. مل يكن بيني وبينه اأكرث من 

ن�س���ف مر، نه�ست و�سحت فيه م�سدوًما: اأنت اإيراّن اأم عراقي؟... 

���ا و�ساح. تاأّكدت اأّنه لي�ض اإيرانيًّا. فجاأًة ا�ستدار ب�سرعة  تفاجاأ هو اأي�سً

واأم�س���ك بفّوه���ة �سلحي. عندم���ا �سح���ب البندقّية، كان���ت يدي على 

الزناد، �سرعان ما �سغطت واأفرغت وابًل من النريان يف �سدره. كنت 

ل اأزال م�سّو�ًس���ا م���ن بدنه الق���وي و�ساربيه العري�سني، ح���ني �سّق وابل 

�سلح���ي مقّدمة بدنه من �سدره اإىل بطن���ه. جحظت عيناه. ومل يفلت 

البندقّي���ة؛ اأح�س�ست ب�سخونة ت�سري يف جميع اأنحاء ج�سدي. كان واقًفا 

وي�سخر �سخرًيا عالًيا.

مّر الوقت ببطء. لرمّبا ا�ستغرق الوقت ن�سف دقيقة حّتى �سقط ذلك 

ا. �سقط، لكّنه ل يزال يريد ال�ستيلء على �سلحي. الغول ال�سخم اأر�سً

 اأراد ذلك، لكّن اأ�سابعه ارتخت ومل يعد بها من قّوة. فجاأة �سقط ومات. 

تقّدمُت اأكرث، راأيت اأحد عنا�سر الف�سيل الثان.

ل اأذكر ا�سمه. كان م�سدوًما فقال با�سطراب: 

 على اأولد احلرام هوؤلء..
ِ
- لقد ا�سُت�سهد اجلميع.. ارم

امللعني، لي�سوا واحًدا اأو اثنني.. كّلما رمينا عليهم ازداد عددهم..

اأ�س���ار بيده اإىل اجله���ة اليمنى. فهمُت باأّن تعداد الق���ّوات العراقّية 
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يف تل���ك الناحي���ة اأكرث من اجلهة الي�سرى. تقّدم���ت واأفرغت عدًدا من 

خم���ازن الر�سا�ض على الد�سم املوجودة عل���ى الناحيتني. مل اأجد اأثًرا 

ل�»كودرزي«، »اأهري« اأو »اأحمدي«.

حلظة.  كل  جانبّي  من  ميّر  كان  الذي  الر�سا�ض  اأزي��ز  ينقطع  مل 

كنت اأتقّدُم منحنَي الظهر، اإىل اأن راأيت اأحد عنا�سر الف�سيل الأّول، 

ووركه  رجله  يف  م�ساًبا  كان  و�سكله.  ا�سمه  اأذك��ر  ل  م�ساًبا.  وك��ان 

ب�سظايا يدوّية. �سّمد امل�سعف جرحه. كان يهّم بالرجوع اإىل اخلطوط 

اخللفّية، فقال يل:

 القنابل.. �ستت�سّظى كّلها، وت�سيب �سبابنا..
ِ
- يا اأخ »لك«، ل ترم

�سيب من قنبل���ة �سديقة. �ساألته: »م���اذا حدث هنا؟«.
ُ
فهم���ت اأّنه اأ

 

قال ب�سوت متقّطع: »التحمن���ا بالعراقّيني.. املواجهة يف املقّدمة وجًها 

ا«.. لوجه.. فاحذر من العراقّيني، ومن نريان �سبابنا اأي�سً

ح���ان وقت الوداع؛ كان عليه اأن يرج���ع اإىل اخلطوط اخللفّية، اأما اأنا 

فعل���ّي اأن اأتق���ّدم اإىل الأمام. يف تل���ك الدقائق املع���دودة، التقط كّل مّنا 

اأنفا�س���ه قليًل. ابتعد عّني، فتقّدمت �سيًئا ف�سيًئا بحذر. اإىل الأمام، كان 

يوجد تّل���ة ترابّية �سغرية، يراوح طولها ما بني اخلم�س���ة وال�سّتة اأمتار، 

بارتفاع مر ون�سف، تنخف�ض قليًل عن �سطح الطريق الإ�سفلتّية وكتفها.

ا اأن اأعبها ثم اأتابع طريقي. رمّبا تقّدمت ما  كان ينبغ���ي علّي اأي�سً

بني املئة واملئة واخلم�سني مًرا يف جبهة العدّو. كانت هذه التّلة الرابّية 

متعام���دة مع الطريق، اأم���ا اإىل اجلهة الأخرى منه���ا فيوجد م�ستنقع. 

اقرب���ت منه؛ لكّني حيث كن���ت اأعلم اأّن املواجهة اأ�سبحت وجًها لوجه، 

رح���ت اأتقّدم بحذر وبكام���ل ال�ستعداد. يف املقّدم���ة، كان اللتحام مع 

البعثّيني م�سه���وًدا. توّجهت مّرات عّدة نحو اجلاّدة لأ�ستك�سف واأ�سرف 
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عل���ى اجلهات من حويل؛ مع اأّن الذه���اب اإىل اجلاّدة كان خطًرا. قلت 

يف نف�سي: اإن عبت هذه التّلة، ونزلت عن اجلاّدة، وتقّدمت نحو اجلهة 

الي�س���رى، �سيكون الأمر اأكرث اأمًنا؛ لكن م���ا اإن تقّدمت اأربعة اأو خم�سة 

اأمتار اإىل جانب التّلة، حّتى �سَخ�ض عراقّي اأمامي، كان يكمن يف ذلك 

ا جاهًزا  امل���كان. ملا راآن اقربت، اأطلق النار �سوبي. كان ر�ّسا�سي اأي�سً

للرمي. �سّوبت �سلحي نحوه لتكون فّوهته موّجهة اإىل �سدره مبا�سرة؛ 

لكّن���ه �سبقني واأطلق الر�سا�ض. راأيت الن���ريان تنبعث من فّوهة اللهب 

اإىل اجلوانب. مل اأعرف، ومل اأذكر اإن كنت رميت اأم ل؛ لكّني اأح�س�ست 

بالن�س���ف الأ�سفل م���ن ج�سدي ي�ستعل. �سعرت حينه���ا برع�سة قوّية يف 

ج�سدي وعظم �ساقي؛ وكاأّن طلقة مدفعّية اأ�سابت رجلي اليمنى.

اأح�س�س���ُت بالعامل يدور من حويل، وتكّومت فجاأة على نف�سي ككي�ض 

لقي يف النار، اإىل اأن تل�سيت. �سقط���ت من اأعلى اجلاّدة اإىل 
ُ
نايل���ون اأ

تلك اجلهة التي اأطلق اجلندي العراقي النار علّي منها. كما متّرغ وجهي 

وامتلأ راأ�سي بالراب. كنت اأ�ساهد وجهه املنحو�ض ب�سكل �سبابي. كان 

يعتمر خوذة، وتبدو �سحكته مرعب���ة ب�ساربيه العري�سني. رحت اأنتظر 

ر�سا�سة اخلل�ض؛ لكّنه اختفى فجاأًة ورحل. كّل هذا ح�سل يف اأقّل من 

دقيقة. رحل هو، وبقيت وحدي مع رجلي املك�سورة. 

يف البداي���ة، ظنن���ت ب���اأّن رجلي ق���د ُقطعت؛ لكن ح���ني مددت يدي 

وحت�ّس�س���ت رجلي، اأمّدن ذل���ك بالقّوة و�سيطرت عل���ى نف�سي. ورحت 

�سبت، واأ�سبحت جريح حرب... ل تخف! 
ُ
اأخاطبها موؤّنًبا: اأ�سغر، لقد اأ

 

و�س���ل امل�سع���ف. كان »�سريو����ض مهدي پ���ور« م�سعف ف�سيلن���ا. فّك يف 

البداي���ة املع���ّدات وجعبة ذخائر ال����)اآر بي جي( عن ظه���ري. ومن ثّم 

احل���زام الع�سك���ري، رف���ع قمي�س���ي اإىل الأعل���ى، واأنزل �س���روايل اإىل 

ا من  الأ�سفل قليًل، ليجد مكان الإ�سابة. مل يجد �سيًئا. ا�ستخرج مق�سًّ
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حقيبته وراح يق�ّض به بنطايل اإىل اأن و�سل اإىل مكان الإ�سابة فقال:

- اأخ ل���ك، مل ت�س���ب باأي اأذى.. لقد اأ�سبح ه���وؤلء الأعداء وقحني، 

علينا اأن نلقيهم جميًعا يف هذا اخلليج!

كان ميّدن بالقّوة وي�سّجعني. ومل ينق�ض من معنوّياته كرثة القتلى 

واجلرحى الذين �ساهدهم، بل كان ميّدن باملعنوّيات ويقول:

- م���ن ح�سن حّظك اأّنها مل ت�سل اإىل ال�سري���ان الرئي�سي، واإّل لكان 

ال���دم نزف منك كم���ا يتدّفق املاء من خرطوم املي���اه! األقيت نظرة على 

جرح���ي قبل اأن ي�سّم���ده. كان اللح���م واجللد والعظ���م خمتلًطا بع�سه 

ببع�ض مبقدار راحة اليد. وكاأّنه ُفرم مباكينة فرم اللحم.

حينم���ا اأنه���ى »�سريو�ض« ت�سمي���د جرحي ذه���ب لإ�سعاف اجلرحى 

الآخرين.

بعده���ا بقليل، �سغطت بكلتا راحتّي على الأر�ض، لأنه�ض مّتكًئا على 

بندقّيتي؛ لكّنني مل اأ�ستطع ذلك من �سّدة الوجع، فعدت وجل�ست يف اأر�سي. 

كنت ق���د ُجرحت وعلّي ت�سديق ذلك بالرغم من �سعوبة الأمر. فقدت 

ق���ّوة الدقائق اخلم�ض ال�سابقة وطاقتها كّليًّا. فقبل دقائق معدودة كنت 

 اأ�سري على قدمّي واأجري. اأقفز؛ لكن الآن مل اأعد اأ�ستطيع النوم براحة. 

ترك���ت �سلح���ي وذخائري ومعّدات���ي يف مكانها ورح���ت اأزحف باجّتاه 

اخلطوط اخللفّية. بالعتماد على يدّي رفعت نف�سي عن الأر�ض قليًل، 

ورح���ت اأتق���ّدم. كنت اأ�سحب رجلّي على الأر����ض، واأذكر حلظة بلحظة 

ذلك اجلندّي العراقي و�ساربيه و�سحكته، فرتعد فرائ�سي لذلك.

قل���ت يف نف�سي ليتني اأح�سرت �سلحي مع���ي، فلرمّبا �سادفت مّرة 

اأخ���رى واحًدا من اأولئك الغيلن. كنت قد ابتعدت عن �سلحي م�سافة 

ع�سرة اأمتار. ع�سرة اأمتار يف تلك الأو�ساع كانت كاألف مر؛ بل اأكرث.
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زحف���ت ع���ّدة اأقدام اأخ���رى، بل عّدة اأي���ٍد، فلم يبَق اأث���ر من بنطال 

علي. فقد ق�ّض »�سريو�ض« ن�سفه ليجد مكان الإ�سابة، والن�سف الآخر 

تل�س���ى مع هذه الأمت���ار الع�سرة الت���ي زحفتها. حم���دت اهلل �سبحانه 

اأن كان قمي�س���ي طوي���ًل ي�س���رن حتى ن�س���ف �ساقي الأعل���ى. تابعت 

م�س���ريي، مل يك���ن �سائًبا انتظ���ار ناقلي اجلرحى، فف���ي طريق العودة 

كن���ت قد �ساه���دت الكثري من اجلرحى، كم يوجد م���ن ناقلي اجلرحى 

يف الف�سي���ل اأو ال�سرّية؟ فاإن رجعت مائ���ة مر اإىل الوراء، لو�سلت اإىل 

مكان املواجهة، ومائة مر اأخرى اإىل الوراء اأ�سل اإىل نقطة النت�سار. 

يف معمع���ة التحلي���ل وال�سري تل���ك، اأجندن »حمي���د رم�سان« اأحد 

ناقلي اجلرحى يف فريقنا. مل يكن معه حّمالة، وكان وحيًدا.

حملن���ي على ظهره وانطلق. كنت اأرجتف من البد. بينما كان اأحد 

قادة ال�سرايا ما زال يعطي الأوامر بالتقّدم:

- اأّيها الإخوة، انه�سوا.. مِلَ قعدمت.. تقّدموا اإىل الأمام..

اإىل حينه���ا، كانت ال�سرّية الثاني���ة للكتيبة قد دخلت املعركة. م�سى 

ن�س���ف �ساعة عل���ى بداية الهج���وم، ف�سمعت م���ن العنا�س���ر املتاأّهبني 

للهج���وم باأّن لدى الق���ّوات العراقّية عل���ى اجلاّدة، رتًل م���ن الدّبابات 

وناقلت اجلند املدّرعة. وقد قيل لنا قبل الهجوم اإّنه يوجد على اجلاّدة 

ع���دد من الدّبابات املحرق���ة وال�سليمة فقط. وكان م���ن حّق العنا�سر 

احلديث���ة العهد باجلبه���ة اأن ترّدد يف التق���ّدم اإىل الأمام. فاملعلومات 

الت���ي و�سلت اإليه���ا كانت اإّم���ا ناق�س���ة اأو مغلوطة، وق���د اأدركوا ذلك؛ 

وحلظ���ة بلحظة كان ُينقل جرح���ى من اأمثايل، من خط���وط املواجهة، 

وبدورهم يخبون عن املواجهة املبا�سرة التي جتري وجًها لوجه هناك.

فقّلت ثقتهم بفري���ق املعلومات، وازداد الغمو�ض فيم���ا يتعّلق بالتكليف 

 امللق���ى على عاتقهم، وخوفهم من ازدياد عدد اجلرحى كان يف مكانه.
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كان���ت ن���ريان العراقّيني �سديدة، فكان الر�سا����ض الغزير ميّر من فوق 

اجل���اّدة وعلى جانبيها وُي�سمع اأزيزه. فعل���ى م�سافة خم�سمائة مر اإىل 

الأم���ام كان���ت القيام���ة قائمة، واأن���ا ل اأزال حمموًل عل���ى ظهر »حميد 

رم�سان« متوجًها اإىل اخلطوط اخللفّية. احرق قلبي على »رم�سان«، 

وكذا على اجلرحى الذين كّنا نّر باإزائهم. قلت له:

ا، �ساأذه���ب بنف�سي �سيًئ���ا ف�سيًئا اإىل  - اأخ رم�س���ان! اأنزلن���ي اأر�سً

اخلطوط اخللفّية....

���ا. نقلني مائ���ة مر اإىل  مل يك���رث رم�س���ان لق���ويل، وتابع راك�سً

ا. اأما هن���اك فيوجد ناقلو جرح���ى اآخرون.  اخللف، ث���م اأنزلن���ي اأر�سً

طلب���ت من رم�س���ان اأن يوؤّم���ن يل بّطانّي���ة اأو كوفّي���ة اأو اأّي �سيء اآخر 

لأ�سر به���ا �ساقّي. فاأعطان قطعة من القما����ض. عند ذاك، و�سعون 

 عل���ى احلّمالة ونقلون اإىل اخللف اإىل فناء مليء بال�سهداء واجلرحى. 

ُملئ���ت �سّيارة اأو �سّيارتا اإ�سعاف باجلرح���ى، وانطلقتا. ثم ُملئت �سّيارة 

اإ�سعاف ثالثة؛ اأّما اأنا فاأدخلون بعد جهد اإىل �سّيارة الإ�سعاف واأغلقوا 

بابها بعد ع�سر وم�سّقة وانطلقنا.

مع كّل حركة ل�سّيارة الإ�سعاف، كانت تتعاىل اأ�سوات اجلرحى. مل 

يكن بي من رمق حّتى لل�سراخ والأنني. �سرنا قرابة ن�سف �ساعة اإىل 

ا، ُنقلت  اأن توّقفت �سّيارة الإ�سعاف، وُفتح بابها. بعدما و�سعون اأر�سً

متّددت  اإن  ما  كهربائّية.  مب�سابيح  م�ساءة  كبرية  قاعة  داخل  اإىل 

�سيب 
ُ
اأ الذي  اأع��ل«  قابل  »ح�سن  على  نظري  وقع  حّتى  ال�سرير  على 

ب�سظّية يف بطنه وكانت حاله �سّيئة. بعدما �سّمد م�ساعد الطبيب يف 

بعد فرة، جاء دوري  التايل.  اإىل اجلريح  انتقل  امل�ستو�سف جرحه، 

رفاقي  من  وك��ان  الثان  الف�سيل  �سباب  اأح��د  ق��ال  جرحي.  و�سّمد 

القدامى، بني املزح واجلّد:



215 الفصل الثالث: المتآخيتان

- �سمعت اأّنك كنت واقًف���ا و�سط الطريق، وتنزل البلء على روؤو�ض 

العراقّيني بر�سا�ض الكل�سنكوف...

الت���ي  احلقن���ة  وكاأّن  �سفت���ّي.  عل���ى  ر�سمته���ا  بابت�سام���ة  اأجبت���ه 

 حقن���ون بها ق���د ب���داأ مفعوله���ا، فخّففت وجع���ي، وجعلتن���ي م�سّو�ًسا. 

ة، وُو�سع���ت يف قارب. مل يكن  بعده���ا بقلي���ل، ُنقلت اإىل ر�سي���ف املن�سّ

هناك م�سافة كبرية بني امل�ستو�سف وال�ساحل. توّقف القارب اإىل اجلهة 

الأخ���رى من ال�ساح���ل الإيران. اأنزلون من الق���ارب وو�سعون داخل 

�سّي���ارة اإ�سع���اف. غبت عن الوعي. حني فتحت عين���ّي وجدت نف�سي يف 

م�ست�سف���ى ميدان. وهناك �ساألون عن ا�سمي وبع�ض الأ�سئلة الأخرى، 

وم���ن ثّم نقلون مبا�سرة بحافلة ُفّرغت م���ن املقاعد وُجّهزت باملعّدات 

الطّبّي���ة. كم���ا كانت حتت���وي على مقاع���د للجرحى العادّي���ني، واأماكن 

لتو�سع فيها حّمالت اجلرحى من ذوي الإ�سابات البالغة.

قب���ل طل���وع ال�سب���ح ب�ساعة واحدة فق���ط، كنت يف ح���ال بني النوم 

واليقظة، وما زال اأثر امل�سّكن والتعب يفعلن فعلهما بي، واإذا باحلافلة 

ترجّت بنا جّراء �سدمة قّوية، فارتفعت اأ�سوات اجلميع. انقلب كّل �سيء 

يف احلافل���ة بع�س���ه عل���ى بع�ض: اجلرح���ى، واحلّمالت. عل���ى ما يبدو 

اأّن ال�سائ���ق غلب���ه النعا�ض فا�سطدم ب�ساتر تراب���ّي. كان ذلك يف �سحر 

الثالث ع�سر من �سباط، واليوم الثالث للعملّيات. فغاب بع�ض اجلرحى 

ع���ن الوعي، وكنت اأنا من بينهم. حني فتح���ت عينّي، وجدت نف�سي يف 

م�ست�سف���ى ال�سهيد »بقائي« يف »الأه���واز«؛ كان ال�سبح قد اأ�سفر. حني 

راأون اأفق���ت، نقلون لإجراء بع�ض �س���ور الأ�سّعة. كما نقلون مّرة اإىل 

غرفة قريبة من غرفة العملّيات.

نظ���رت يف زاوي���ة الغرفة الت���ي جُتّمع فيه���ا بع�ض الأي���دي والأرجل 

املبت���ورة وق���د جتّمد الدم عليه���ا. ف�سعرت بالغثيان، وك���دت اأغيب عن 
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الوع���ي. لقد خطر على بايل فجاأة، اأّن ه���ذه الأطراف املقطوعة كانت 

قب���ل �ساعات اأع�ساًء لبدن �سخ�ض ما. �ساءت حايل كثرًيا وانت�سر الأمل 

يف جمي���ع اأنح���اء ج�س���دي. األقيت نظرة عل���ى رجل���ي امل�سابة، ورحت 

اأحت�ّس�سه���ا واأ�سغ���ط عليه���ا برجلي الأخ���رى. �سعرت باخل���وف من اأن 

ا اأقول ملن حويل:  يبروا رجلي، و�سرت ل اإراديًّ

- باهلل عليكم، اأخرجون من هنا.. اأنا �سليم معاًفى.. خذون..

مل يك���رث املمّر�سون، الذي���ن اعتادوا على مثل ه���ذه ال�ستغاثات، 

لكلم���ي. وقالوا يل اإّنه ل يوجد قرار اأ�سًل باإج���راء عملّية لك، واإّنهم 

يريدون فقط اأن يجروا �س���ورة اأخرى لرجلي. وكانوا قبل نقلي لإجراء 

ال�س���ورة ق���د اأفرغوا مثانتي عن طري���ق امليل. فج���اءت نتيجة املعاينة 

وال�س���ورة بلزوم نقلي اإىل م�ست�سفى اأك���رث جتهيًزا. فاجّتهنا اإىل مطار 

الأهواز الذي كانت حركة امللحة فيه معّطلة.

وبع���د انتظار ف���رة طويلة، �سعدنا اإىل طائ���رة )C130( وانطلقنا. 

ويف الطائ���رة، �سمع���ت اأّن طائ���رة اأخرى ق���د �سقطت ج���ّراء اإ�سابتها 

وع�سكرّي���ة. ر�سمّي���ة  قي���ادات  متنه���ا  عل���ى  وكان  الع���دّو،   بر�سا����ض 

حّط���ت طائرتنا يف مط���ار »ر�ست«، وكان���ت تلك الطائ���رة الأوىل التي 

اأركبه���ا. وبالرغ���م م���ن اإ�سابت���ي كنت اأ�ستمت���ع ب�سعوده���ا وهبوطها. 

دخل���ت اإىل اأحد م�ست�سفيات »ر�ست«. كنت اأ�سعر باأمل �سديد. ومل يكن 
ُ
اأ

اأحد يكرث لآلم اجلرحى. واأخرًيا، من �سّدة ما �سرخت واأّنيت جاءن 

املمّر�س���ون بالطبيب. بعد معاينة ال�سور وجد اأّن ر�سا�سة قد ا�ستقّرت 

ف���وق الفق���رة ال�سفلى م���ن ظه���ري. فاأعط���ان حينها حقن���ة م�سّكن، 

جريْت يل عملّية 
ُ
وُنقل���ت يف ذلك اليوم نف�س���ه اإىل غرفة العملي���ات، فاأ

جراحّية �سريعة ا�ستخرجوا فيها تلك الر�سا�سة من بدن. با�ستخراج 

الر�سا�سة، خّف الأمل، وارتاح بايل وبال الطبيب؛ لكّن الطبيب غفل عن 
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حو�س���ي املك�سور، وكانت اآخر كلمات���ه: »�سّيد »لك علي اآبادي« بعد اأّيام 

قلئ���ل �ستتمّكن من امل�سي عل���ى قدميك مثلي متاًما؛ لكن ل ت�ستعجل.. 

عليك الآن اأن مت�سي بهدوء وحتّرك رجلك دوًما«..

�سك���رت الطبيب؛ لكّني حّدث���ت نف�سي: كي���ف يل اأن اأ�سري بعد عّدة 

اأّيام مثلك بهذا احلو�ض املك�سور؟!

قب���ل مغادرة م�ست�سفى »ر�س���ت«، اأجريت اّت�س���اًل هاتفيًّا بطهران، 

واأخبت العائلة باإ�سابتي. ظّنوا باأّنني اأتكّلم من »خوز�ستان«. وتعّجبوا 

ا، التقيُت  ح���ني اأخبتهم باأّنني يف »ر�ست«. قبل مغادرة امل�ست�سفى اأي�سً

�سيب بقنبلة 
ُ
باأح���د جرحى كتيبة »حمزة«؛ ذلك اجلريح نف�س���ه الذي اأ

يدوّي���ة �سديقة، والتقيت به ليل���ة الهجوم.. كّنا متيّقنني ب���اأّن البعثيني 

العراقّي���ني كان���وا ليلة الهج���وم على علم ب���ه، فتظاهروا بع���دم ذلك، 

وا�ستهدف���وا �سبابن���ا من اخللف. وما و�سلنا من اأخب���ار يومها اأّن كتيبة 

»حم���زة« مل تتّمكن تلك الليلة من الو�سول اإىل ج�سر جاّدة »اأّم الق�سر« 

امل�سهور، واأّنه مل يبَق �ساملًا من عنا�سر الكتيبة �سوى ف�سيل اأو ف�سيلني.

كن���ت اأت���وّكاأ على ع���ّكاز حني قرعُت جر����ض البي���ت يف حمّلة »يافت 

دمْت لروؤيتي، وراحت تنظر اإيّل  اآب���اد« يف طهران. فتحت اأّمي الباب، �سُ

فح�سب. بن���اًء على تعليمات الطبيب »الر�ستي« كن���ت اأم�سي على رجلي 

واأحتّم���ل الأمل الذي كان ي�سّببه امل�سي. وهكذا فعلُت يف الأّيام اللحقة. 

لكّن اأّمي واأخي مل يحتمل روؤيتي اأتاأمّل، واأقنعان با�ست�سارة طبيب اآخر. 

ذهب���ت اإىل موؤ�ّس�سة ال�سهيد، فحّول���ون اإىل م�ست�سفى »اأخر« يف ج�سر 

»الرومي«، فركبت احلافلة برفقة اأّمي واأخي واجّتهنا اإليه. 

بع���د معاينة طبي���ب امل�ست�سفى واإج���راء �سورة �سعاعّي���ة اأخرى يل، 

اأجل�سن���ي على كر�سي، ومن ثّم مّددن عل���ى �سرير وقال: »ل ينبغي لك 

اأن تخطو عليها ولو خطوة واحدة!«. 
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تذّكرت الطبيب »الر�ستي« واأوجاع الأّيام القلئل التي عانيتها جّراء 

امل�س���ي عليها. كنت م�سروًرا كون اأعمل بتعليماته، واأظّن باأّن هذا الأمل 

ا علمة على التح�ّسن. هو اأي�سً

دخل���ُت اإىل امل�ست�سف���ى. خ�سعت لعملّية جراحّي���ة يف حو�سي الذي 
ُ
اأ

عّطل���ه يل العدّو، لكّن اآثار امل�سي ال�سّيئ���ة على رجلي بناًء على تعليمات 

الطبيب »الر�ستي« مل تفارقني اأبًدا. وقد خ�سعت يف تلك العملّية ملخّدٍر 

ع���اّم وا�ستغرق���ت �ساعات، كونها عملّي���ة �سعبة. بع���د العملّية، تذّكرت 

خيم���ة الف�سي���ل الأّول، واأ�سدقائ���ي احلميمني، فقراأت �س���ورة الواقعة 

الت���ي كنت اأحفظها عن ظهر قلب، لأخّفف م���ن اأوجاع ما بعد العملّية؛ 

لك���ّن الوجع مل يبارحن���ي. كنت اأ�سيح للممّر�سني ب���اأن يحقنون حقنة 

م�سّك���ن. وقد عّلق���وا اإىل رجلي وزًنا يبل���غ ع�سرين »باون���ًدا« وكان علّي 

حتّمله لأ�سهر.

بقي���ت يف امل�ست�سفى من 29 �سب���اط اإىل ال�ساد�ض من اأيلول من العام 

1986م؛ م���ع ذلك الوزن الثقي���ل الذي كان اأحياًن���ا ي�سحبني ببدن ذي 

اخلم�سني كيلوغراًما، اإىل اأ�سفل ال�سرير. وكذلك تابعت درا�ستي يف هذه 

ا بعد ا�ست�سارة الطبيب و�سماحه يل بذلك.  الأ�سهر ال�سّتة، و�سمُت اأي�سً

زارن يف تل���ك الف���رة يف امل�ست�سف���ى »اأحم���دي زاده« الذي كان قد 

���ا. علم���ت منه ب���اأّن »پورك���رمي« وثلثة م���ن م�ساعديه قد  �سي���ب اأي�سً
ُ
اأ

ا�سُت�سه���دوا. لق���د كان »اأحم���دي زاده« ال�سخ����ض ال���ذي يتقّدمن���ي يف 

الطابور، و»پوركرمي« وم�ساعدوه من خلفي. 

يف �ست���اء العام 87، ُنّفذت عملّيات »كربلء5«، واأثناء هذه العملّيات 

اقرب جماهدونا من البّوابة ال�سرقّية ل�»الب�سرة«. يف عملّيات »خيب« 

ا من البّوابة ال�سمالّية للب�سرة؛ كما اقربنا  يف العام 1983 اقربنا اأي�سً

خ���لل عملّيات »والفجر8« من البّوابة اجلنوبّي���ة لها. اأما يف العام 86، 
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ا التق���ّدم اإىل البّوابة ال�سرقّي���ة؛ الطريق الأقرب  فحاول���ت قّواتن���ا اأي�سً

والأ�سع���ب للو�سول اإىل الب�سرة. مل يكن هناك نهاية حلروب املدينتني 

املتاآخيتني.

يف اأ�سه���ر احلرب الأخ���رية، اأي يف ربيع الع���ام 1988، وعلى الرغم 

م���ن اإ�سابتي، ذهبت اإىل اجلبهة جمّدًدا. وكان العراقّيون حينذاك قد 

اأ�سبح���وا وقحني للغاية، فكان���وا يق�سفون امل���دن واأهاليها بال�سواريخ 

ة العا�سمة طه���ران. مل اأكن اأ�ستطيع اأن اأكون مع املجاهدين ليلة  خا�سّ

الهجوم. لهذا ال�سبب، ان�سممت اإىل الوحدة البحرّية؛ العودة اإىل عهد 

الطفول���ة؛ اإىل »اأروند« واملراكب وال�سم���ك. ففي الوحدة البحرّية اأّديت 

عملي بنحو جّيد. 

يف الع���ام 88، برزت مطام���ع العراقّيني من جديد، فع���ادوا واحتّلوا 

طريق »الأهواز - خّرم�سهر«، وو�سلوا اإىل م�سارف خّرم�سهر كما فعلوا 

يف الع���ام1980م. لكّن جهوزية املجاهدين وهّمته���م العالية مل ت�سمحا 

بذلك. بعد عّدة اأ�سهر اآل م�سري احلرب اإىل ما تعلمون*1.

هذه ه���ي احلرب، لكّنها بالن�سبة يل ولأمث���ايل من اجلرحى الذين 

ترك���ت اأث���اًرا يف اأج�ساده���م واأرواحه���م، ولعوائل كث���رية قّدموا فلذات 

اأكبادهم فداًء لأمر الإمام و... مل تنتِه. �سيبقى على الأقّل، جرح رجلي 

اليمن���ى معي اإىل اآخر العمر. يقول الأطّب���اء اإّن املاّدة اللزجة املوجودة 

يف مف�سل وركي �ستجّف مع مرور الوقت. واإّن حركة رجلي يف منت�سف 

العم���ر وم���ا بعده � اإذا ما ع�ست اإىل ذلك الوقت � �ستكون م�سحوبة باأمل 

�سدي���د، وحينها ينبغي اأن اأخ�سع لعملّية زرع ورك �سناعي. اإىل حينها، 

�ستنطب���ع يف ذاكرت���ي، اأحياًنا يف الليل، واأحياًنا اأخ���رى يف النهار، تلك 

* الموافقة على القرار 598 وتوقف الحرب.
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ال�سحك���ة املنحو�سة امل�سّمة لذلك البعث���ّي ذي ال�سارب العري�ض، الذي 

رم���ان تلك الليلة، و�ستطّل �سورته على خمّيلت���ي من وقت لآخر. ولقد 

ا�ستح�س���رت حت���ى اليوم تلك الذك���رى التي ل تتعّدى الث���وان القليلة، 

مئ���ات املّرات، ويف كّل مّرة تاأتي وتغيب. اأحياًنا اأقول، ليتني كنت اأ�سرع 

منه و�سغطُت على الزن���اد َقْبَله؛ واأحياًنا اأخرى اأقول: ليتني كنت ُقتلت 

حينها ونلت فخر ال�سهادة يف �سبيل الدين والوطن.

الي���وم، حينما اأ�س���ري يف طرقات »خّرم�سهر«، وعل���ى الرغم من اأّن 

ى كب���ري. ولو مل يقّدم يف ذلك اليوم  اأع���رج يف امل�سي، لكّنني اأ�سعر بر�سً

اأف���راد من اأمثايل، اأرواحهم عل���ى طبق الإخل�ض ع�سًقا لب�سمة الإمام، 

. لقد حملت 
1
طلق على خّرم�سهر العزيزة اليوم ا�سم املحّمرة

ُ
لرمّبا كان اأ

القلي���ل من اآثار احلرب على عاتقي؛ لكّن ابني اليوم يتم�ّسى على �ساحل 

»خّرم�سه���ر« اجلمي���ل بحّرّي���ة. وينمو ويرع���رع يف اأر�ض اأبي���ه العزيزة 

اخلارجة من بني الدمار والدماء، وهل هذا بال�سيء القليل؟

  

1-  كما ي�سّميها العراقّيون.
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الوثائق غري املكتوبة

1
اأ�سغر لك علي 

اآبادي

125 دقيقة حوار21

ورد يف جمم���وع وثائ���ق ه���ذا الف�س���ل، وثيقت���ان ورقّيت���ان و�س���ورة 

فوتوغرافّية.

1- أصغر لك عيل آبادي
1-1 معلومات �صخ�صّية

- حائ���ز اإجازة يف العلوم الجتماعّية، متاأّهل وله ولدان، موّظف يف 

مديرّية املرافئ وامللحة.

- تاريخ وحمّل الولدة: خّرم�سهر 1966.

- مّدة احل�سور يف اجلبهة ونوع الع�سوّية: �سّتة ع�سر �سهًرا يف التعبئة.

العملّي���ات التي �س���ارك فيها واملهام الع�سكرّي���ة: كيلن غرب، 1983 

)قّنا�ض(، �سيخ �سله 1984 )الدفاع اجلّوّي(، عملّيات والفجر 8 )م�ساعد 

رامي اآر بي جي(، دفاعات �ساخ �سمريان، 1988 )الوحدة البحرّية(.
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- اإ�سابات �سابقة: ك�سر يف الورك ومف�سل الرجل اليمنى )1986(.

- درجة الإ�سابة: 25%.

ال�سورة رقم 23 

من اليمني:

 اأ�سغر لك علي اآبادي،

 اأمري عبا�ض رحيمي

1- 2 ذكرى مكتوبة

1- 2- 1 دفرت مذّكرات

 حمّمد جواد ن�صريي پور

الوثيقة رقم 29

1- 3 الكلمة الأخرية

الوثيقة رقم 30



الراوي: �صريو�ض مهديبور)�صهيد(

املهمة: م�صعف يف املجموعة الأوىل

الفصل الرابع*1

اخلوذة المعدنية21

وال���دي! كان���ت اإجازتي الأخرية قبل تنفيذ العملي���ة، حني جئُت اإىل 

املن���زل قب���ل �سهرين متاًم���ا؛ اأي يف اأوا�سط �سهر كان���ون الثان. مكثُت 

اأ�سبوًع���ا فق���ط. وعندما رجع���ُت اإىل مع�سكر »كرخ���ه«، مل نبَق طويًل، 

ق�سدن���ا ميدان الرماية حيث كتب الإخ���وة و�ساياهم، �سّلموا حقائبهم 

 الفرقة وغادروا »كرخه«.
32

ل�»تعاون«

م�سينا اإىل مع�سكر »كارون« على من حافلت عليها لفتات: »زيارة 

تفقدي���ة لعّمال امل�سنع اإىل اجلبهة«؛ مبعن���ى اأّنه ل يوجد يف احلافلت 

مقاتل���ون. اأ�سدَل الإخوة ال�ستائر علين���ا، وارتدى اجلال�سون يف املقدمة 

* الف�سول )4-5-6( ترجمة: حوراء طحيني، دقق الترجمة: فاطمة �سوربا.
1 - ت���ّم تدوين هذا الف�سل على اأ�سا�ض اأ�سرطة الت�سجي���ل التي اأعّدها والد ال�سهيد �سيرو�ض 
مهديبور. قال ال�سيد مهديبور: »كّلما رجع �سيرو�ض من الجبهة، كنت اأ�ستمع ب�سوق لمذكراته، 

واأ�سع اآلة ت�سجيل تحت ملءة من دون اأن ينتبه بالطبع، اأ�سّغلها، اأجّره اإلى الحديث واأ�سّجل ما 

يقول«. وردت المقابلة التي اأجريت مع ال�سيد مهديبور من �سمن وثائق الف�سل.

ا  2- ه���و المركز الذي يعنى با�ست���لم الأمانات من �سلح واأغرا����ض خا�سة بالمقاتلين، واأي�سً
يوؤّمن الخدمات الطبية اللزمة، اإ�سافة اإلى ت�سّلم اأج�ساد ال�سهداء تمهيًدا لت�سليمها اإلى اأهلها.

)المحّرر(.
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ثياًب���ا عادّي���ة غري ع�سكري���ة.. فلرمّب���ا َكَمَن لن���ا جا�سو����ٌض اأو الطابور 

اخلام�ض واأف�سى اأمرنا؛ هكذا افُت�سح اأمر عملية »بدر«، حيث كان العدّو 

���ا ليلة العملية واأجَبنا على الن�سح���اب، وقّدمنا حينها الكثري  مرّب�سً

م���ن اخل�سائر. اأّم���ا يف عملية »والفجر 8«، فقد مّت���ت حماية املعلومات 

ب�سكل متقن، ولهذا جنحنا يف ال�سيطرة على »الفاو«.

ا�ستقررنا يف مع�سكر »كارون« يف جنوب »الأهواز«.

وال���دي! هل تذكر اأيام عطلة النريوز ع���ام 1974م اأو 1975م؟ حني 

ذهبن���ا اإىل »الأهواز« و»اآبادان« وركبنا الق���وارب يف نهر »كارون«؟ لقد 

حافظ���ْت ب�ساتني النخيل على جمالها ذاك. كّلم���ا نظرت اإىل »كارون« 

ا�ستح�س���رُت ذكريات تلك ال�سنوات، حني مل اأكن قد جتاوزت العا�سرة 

ا  اأو الثاني���ة ع�سرة من عم���ري.. كانت رحلة احلرب بالن�سب���ة اإيّل اأي�سً

رحلة مليئة باملخاطر والتجارب، ووجدت يف اجلبهة رجاًل عظماء.

ي�سبه مع�سكر »كارون« منطقة العمليات اإىل حّد كبري. تابعنا هناك 

�سل�سل���ة تدريبات ع�سكري���ة؛ ركبنا ال���زوارق ونّفذنا من���اورة برمائية. 

ولأّن البعثّي���ني ا�ستخدموا الكثري من القنابل الكيميائية يف عملّية بدر، 

رّك���زت القيادة يف املن���اورات والتدريبات على كيفي���ة مواجهة الهجوم 

الكيميائ���ي. حتى اإّننا تدّربنا على ا�ستخ���دام القناع الواقي اأثناء النوم 

لنكون على اأعلى جهوزية اإذا اقت�ست احلاجة.

عمل���ت وحدة الوقاية يف املعلومات ب�س���كل جدّي، بحيث مل ي�سمحوا 

لل�سب���اب باإر�س���ال و�ساياه���م الت���ي كتبوه���ا يف مع�سك���ر »كارون« اإىل 

»طهران« قبل البدء بتنفيذ العملية.

بعدها، اختبنا يف »كارون« عتادنا لآخر مّرة، ثم ذهبنا مّرة واحدة 

اإىل مي���دان الرماي���ة. كنت اأحمل حقيب���ة ظهر ملأى بالع���ّدة والعتاد، 
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اإ�ساف���ة اإىل قارورتي ماء. فكان ال�سباب ميازحونني قائلني: كان يجب 

ْعَط���ى عربة يد لأ�سع فيها حمولتي. �سّلمونا كّل التجهيزات ما عدا 
ُ
اأن اأ

اخل���وذة املعدني���ة، لأّنهم كانوا يعلم���ون اأّن ال�سب���اب �سريمونها جانًبا؛ 

فعًل، مل يكن اأيٌّ مّنا ي�سع خوذة على راأ�سه.

غادرن���ا »كارون« يف يوم غائم، فلم تتمّكن طائرات العدّو الع�سكرية 

من التقاط ال�سور من الف�ساء. مل يكن ثّمة حافلت، وركبنا هذه املّرة 

ال�ساحن���ات بعد اأن غّطوها بقطعة من القما�ض امل�سّمع، واأل�سقوا عليها 

لفتة مكتوًبا فيها: »هدايا ال�سعب اإىل جبهة احلق يف مواجهة الباطل«. 

براأي���ي حتى عنا�سر الدرك يف ج���اّدة »الأهواز« مل ينتبه���وا اإىل عملّية 

انتق���ال الكتائب. هذا اأف�سل، فلطاملا ُوجد جوا�سي�ض اأو طابور خام�ض. 

كان القادة متيّقظني اإىل امل�سائ���ل الأمنية والوقائية ب�سكل جّيد؛ ولأّننا 

عندما و�سلنا اإىل »بهمن �سري« ا�ستقررنا يف بيوتات القرية التي غادرها 

�سكانها قبل �ستة اأ�سهر اأو �سنة، مل يكن العدّو ليلتفت اإىل وجود الكتيبة؛ 

حت���ى لو التقط �سوًرا من اجلو. كم���ا مل ُي�سمح لل�سباب بالنت�سار قرب 

النهر اأو يف ب�ستان النخيل.

يف تلك الليلة، حني كّنا يف »بهمن �سري«، انطلقت عمليات »والفجر8« 

خِبنا بتفا�سيلها. مل يكن العنا�سر 
ُ
الك���بى. ويف �سباح اليوم التايل، اأ

عل���ى عل���م، حتى تل���ك اللحظة، مبكانه���ا. يف ذلك النه���ار، طرق ا�سم 

»الف���او« م�سامعهم للمرة الأوىل. وب�سبب ه���ذه ال�ِسّرّية، مل ُيفت�سح اأمر 

العملية، ولذلك حتّررت »الفاو«.

يف ذل���ك اليوم ي���ا والدي، قّدموا لن���ا على وجبة الغ���داء »جلومرغ« 

دجاج م���ع الأرز. كانت املّرة الأوىل التي ي�سارك فيها اأغلب ال�سباب يف 

عملي���ة، وقد نال اإعجابهم م���ذاق ال�»جلومرغ«. وبع���د الظهر ُنقلنا اإىل 

»اأروند كنار« وجّمعونا يف عنٍب بالكاد اّت�سع لنا.
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مع حلول احلادي ع�سر من �سهر �سباط، ظهرت الكثري من املقاتلت 

العراقية يف �سماء املنطقة وق�سفت املكان. عبت كتيبتنا »اأروند« ذلك 

النهار. لقد تعّذر علينا عبور النهر يومها ب�سبب �سرعة املياه و�سغطها. 

فمكثن���ا قرب ال�ساطئ، اإىل اأن متكّنا -اأخرًيا- مع الغروب من الو�سول 

اإىل ال�ساحل الغربي، اأي مدينة »الفاو«.

كان���ت الفاو مدينة ع�سكرية مل ي�سكنها مدنّيون عادّيون. وبينما كّنا 

ن�س���ي يف طريق »الفاو« ال�ساحلي، ظه���رت اآلية كبرية غنمها ال�سباب، 

ُت�ستخدم لإطلق ال�سواريخ. رمّبا كانت اأكب اآلية ع�سكرية غنمناها يف 

احلرب. لقد اأخفاها ال�سباب بني اأ�سجار النخيل وو�سعوا لها حار�ًسا.

و�سلن���ا عن���د اأذان املغ���رب اإىل من���زل خ���اٍل، ا�سرحن���ا في���ه حتى 

منت�س���ف الليل. وبعد منت�سف الليل اأح�س���ر ال�سباب �ساحنة كانوا قد 

غنموها، ركبناه���ا وانطلقت ُمطَفاأة امل�سابي���ح، لن�سل اإىل ال�سحراء 

بعد م�سري. اإّنها جاّدة »اأم الق�سر«.

ت�سل ج���اّدة »اأم الق�سر« ميناء »الفاو« مبين���اء »اأم الق�سر«؛ جاّدة 

اإ�سفلتي���ة لكّنه���ا قليل���ة العر����ض، وقد ُو�سع عل���ى اأحد طرفيه���ا املوانع 

كالأ�سلك ال�سائكة والعوائق احلديدية املت�سّعبة.

ا. يقع  والدي! تلك اجلاّدة ت�سبه جاّدتنا الأوملبية متاًما، طوًل وعر�سً

 عبد اهلل«، وقد و�سع العدو هذه املوانع خوًفا 
1
على ي�سارها »خليج وخور

من اأّي هجوم حمتمل باحلّوامة اأو القوارب، من البحر على الياب�سة.

قام���ت كتائب الفرقة بعمل جّيد يف تلك الليلة. وبقيت كتيبتنا كتيبة 

احتي���اط، ومل يكن ثّمة حاجة لتقّدمها اأك���رث، فلبثنا هناك حتى �سباح 

���ّب النهر هو م�سطح مائ���ي �ساحلي ياأخذ �سكل خلي���ج �سبه مغلق، ي�سب  1- الخ���ور اأو َم�سَ
في���ه نهر اأو مجرى مائي م���ن جهة، ويت�سل بالبحر من الجهة الأخ���رى، تمتزج فيه المياه 

المالحة بالمياه العذبة.
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اليوم الثان ع�سر من �سباط.

م���ع اإ�سراقة ال�سم�ض، اّت�سح لن���ا اأين نحن؛ اإّنه���ا قاعدة �ساروخية 

مهج���ورة. لقد �سيطر �سباب الفرقة يف الي���وم نف�سه ويف نقطة متقّدمة 

اأك���رث على قاع���دة �ساروخية اأخرى فّعالة. كان للع���دو يف »الفاو« ثلث 

قواعد �ساروخية، اثنتان منها فّعال���ة، وكانوا ي�ستطيعون ب�سواريخهم 

 النفطيني ب�سفنهما. 
1
البعيدة املدى ا�ستهداف ميناءي »خارك« و»لنكه«

ل���ذا كان اأحد اأهداف العملية الق�ساء على ه���ذه القواعد وال�سواريخ. 

ا، اإفهام الكويتيني اأّننا بتنا جريانهم،  من الأهداف البعيدة للعملية اأي�سً

واإن مل يلتزم���وا احلي���اد ويكّفوا ع���ن تقدمي الدعم ل�س���دام، ف�سن�سّوي 

ح�سابن���ا معهم، فجزيرة »بوبي���ان« الكويتية قريبة مّنا، وميكن يف الليل 

روؤي���ة اأنواره���ا يف الأفق. كما تبعد ج���اّدة »اأم الق�س���ر« 7 اأو 8 كلم عن 

احلدود العراقية-الكويتية.

ق�سينا الي���وم الثان ع�سر قرب ج���اّدة »اأم الق�سر« حتى امل�ساء. مل 

نكن نبعد كثرًيا عن اخل���ّط الأمامي و�ساحة املعركة. تقّدمنا �سرًيا على 

الأق���دام، وعند مثلث م�سنع امللح �سدرت الأوام���ر لنا باقتحام اخلّط. 

كان���ت الأوامر تق�سي باأن تتقّدَم كتيبتنا حت���ى ج�سر جاّدة »اأم الق�سر« 

الكبري وت�سيطَر على اجلاّدة وتطّهرها. اأظّن اأّن امل�سافة حتى تلك النقطة 

بلغ���ت حوايل 10 كل���م، واإذا ما ا�ستطعنا هدم ذل���ك اجل�سر الإ�سمنتي، 

ف�س���وف تنعم اجلاّدة بالأمن الكام���ل. لكن مل يتّم توجيه ال�سباب ب�سكل 

ا مل يكونوا على عل���م بو�سع هذه الكيلومرات  دقي���ق. رمّبا قادتهم اأي�سً

الع�سرة. كانوا قد األق���وا نظرة عب املناظري يف النهار، ور�سدوا اأربع اأو 

خم�ض دبابات �سليمة يف اجلاّدة وبع�ض الدبابات املحرقة. هذه هي كل 

املعلومات التي قّدموها لنا قبل الهجوم وكانت خاطئة بالطبع.

1 - موانئ اإيرانية في الخليج الفار�سي.
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بعد اأن تلقينا التعليمات اللزمة يف مثلث م�سنع امللح، انطلقنا اإىل 

�ساحة املعركة. حتّركت ال�سري���ة الأوىل. وحيث اإّننا يف الف�سيل الأول، 

هاجمن���ا خ���ّط العدّو قبل �سائ���ر الف�سائ���ل وال�سراي���ا. تقّدمنا ببطء؛ 

زحًف���ا ومب�سية القرف�ساء، اإىل اأن تناهى اإىل اأ�سماعنا اأ�سوات جنازير 

الدبابات وحتى �سياح القادة البعثّيني و�سراخهم. كنت يف ذلك الرتل، 

ا. هن���اك عرف���ت اأّن البعثّيني يِخّطون  ورمّب���ا تقّدمني ع�س���رون �سخ�سً

القيام بهجوم معاك�ض. قلت للواقف اأمامي:

- وكاأّن العراقيني ي�ستعّدون لهجوم معاك�ض يف الغد؛ لكّننا �سنباغتهم 

اليوم ونقتحم خّطهم حتى ل يتمّكنوا غًدا من الهجوم...

عندما ه���مَّ الإن�س���ات اإىل اأ�سواتهم واجللبة الغريب���ة التي ت�سدر 

عنهم، ب���داأ الهجوم؛ انفج���ار القنابل، اإطلق الر�سا����ض،... و�سمعنا 

ن���داء »اهلل اأك���ب« من �سخ����ض اأو �سخ�س���ني. بلغ عدد �سب���اب ال�سرية 

مئ���ة �سخ�ض، وكان علينا العمل على وج���ه ال�سرعة واإل انتبه العدّو لنا 

وتاأّه���ب ملواجهتنا. برَز ال�سباب بهجومه���م متاًما كما الهنود احلمر يف 

الأفلم الأمريكية.

اأمرن���ا م�سوؤول الف�سيل باأن نذهب اإىل اجله���ة اليمنى من اجلاّدة، 

. كنت وذانك الثنان 
1
فتوّجه���ت اإىل هناك مع اثنني من فري���ق الإنقاذ

ماهري���ن يف عملنا. مل اأَر اأحًدا ناحية اجل���اّدة. دّققت النظر، فوجدت 

�سبابن���ا خلفنا موّجه���ني �سلحهم ناحيتن���ا. كادوا ي�ستبهون بيننا وبني 

ا اإىل اأن و�سلوا اإلينا وعرفونا. الأعداء، فانبطحنا اأر�سً

كانت ليلة مظلمة غاب فيها نور القمر، فلم يكن اأحٌد يرى اأمامه على 

لقيت قنبلة م�سيئ���ة على مقربة منه. كان 
ُ
م�ساف���ة ب�سعة اأمت���ار اإل اإذا اأ

1 - حميد ر�سا رم�ساني ور�سا اأن�ساري )�سهيد(.
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ال�سباب يرمون ب�»الآر بي جي« والكل�سينكوف على التوايل. لقد خ�سنا 

حرًب���ا قا�سي���ة. كنُت م�سعًفا واأتق���ّدم خلف الطابور م���ع اثنني من فريق 

ا. كنت اأ�ستطيع متييزهم  الإنقاذ، حيث راأيت العديد من العنا�سر اأر�سً

فيما اإذا كانوا من �سبابنا اأم من الأعداء من خلل كوفّياتهم ولبا�سهم.

اأن���رت امل�سب���اح اليدوي؛ وج���دت ال�سخ����ض الأّول �سهي���ًدا، والثان 

نائًم���ا على بطنه. قلبته على ظهره فوجدته بعثيًّا، كان ميًتا. كانت بّزات 

العراقي���ني جديدة، واأحذيته���م الع�سكرية جميلة؛ بنية الل���ون وجديدة. 

كانوا حليقي الذقون دون ال�سوارب. تقّدمنا اأكرث، وجدت ]م�ساعد[ رامي 

 وقد جرح. لقد اأ�سابت ر�سا�سة �ساقه وفّتتت 
1
»الآر بي جي« يف الف�سيل

عظمه. حل�سن احلّظ مل ي�سب الع�سب اأو الوريد. ق�س�سُت كّل بنطاله 

.
2
لأ�ستطيع الو�سول اإىل مكان الإ�سابة، ثّم �سّمدت جرحه وَحَمَله املنقذ

اإىل الأم���ام اأك���رث، �سقط جريٌح عراق���ي. ما اإن راآنا حت���ى راح يئّن 

ويول���ول، رمّبا ظ���ّن اأّنني جئت لأرمي علي���ه ر�سا�سة اخلل�ض. مل يكن 

يعل���م اأّنني م�سعٌف اإي���ران، وامل�سعفون الإيراني���ون ل يحملون �سلًحا. 

قل���ت يف نف�سي: »يجب اأن اأذهب اإىل ناحي���ة اأخرى، فل يجب اأن ينتبه 

اإىل اأّنني اأعزل«. وهذا ما فعلته. رمّبا كان يحمل قنبلة اأو م�سّد�ًسا، واإذا 

ما اأدرك اأّنني اأعزل قد يوؤذيني.

بحث���ت يف اخللف عن كل�سينك���وف لكّني مل اأعرث على واحد. فجاأة 

راأي���ت عامل الدين ال�ّساب وكان مبلِّغ الكتيب���ة ويوؤّم ال�سلوات. مل اأتّوقع 

روؤيت���ه. كان وحيًدا وتائًها. لقد تقّدم���ت ال�سرّية اأكرث فاأكرث، وهو الذي 

يق���ف يف اآخ���ر الرتل بقي يف مكان���ه. راح مي�سي تائًه���ا هنا وهناك بني 

القتلى واجلرحى ل يدري ما يفعل. ناديته: »يا حاج، اأعطني �سلحك«.

1 - اأ�سغر لكعلي اآبادي.

2 - حميد ر�سا رم�ساني/ م�ساعد الم�سعف.
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اأجاب بجّدية كبرية: »ل اأعطيكه.. اإّنه يل..«.

قل���ُت: »اإًذا اتبعن���ي، فاأنا بحاج���ة للم�ساعدة. العراقي���ون البعثيون 

خبك لتقتله«.
ُ
ا اأ يتظاهرون باملوت.. كّلما وجدُت بعثيًّا حيًّ

تقّدمنا حتى و�سلنا اإىل اأحدهم. قلت له:

- ارِمه!

ا. كان ال�سي���خ خائًفا.  نظ���ر اإىل اجلري���ح البعث���ي مبهوًت���ا ومتح���رّيً

البندقي���ة يف ي���ده ومل يفعل �سيًئا. لي����ض من املعل���وم مَل جلبها معه. مل 

ا. �سحت فيه منزعًجا: يعطني اإّياها ومل يطلق النار هو اأي�سً

... اأ�سِرع، لدينا عم���ل... ل يحتاج الأمر اإىل 
ِ
- م���ع من اأتكل���م؟ ارم

.
ِ
ا�ستخارة يا حاج... هّيا ارم

لقد اأّثر �سراخي به؛ ... فقلت له:

- ل تظّنه���م مظلوم���ني.. اإّنه���م يتظاه���رون باملوت.. ل���و مل ترمهم 

لرم���وك. لقد اأطلق هوؤلء اأنف�سهم النار عل���ى �سبابنا من اخللف.. اإذا 

تاأخ���رَت بالتح���ّرك ف�سوف ُيق�سى علي���ك. لقد تفّوهُت ب���كلم �سّيئ يا 

والدي!

يف تلك املعمعة حيث علّي الهتمام باجلرحى �سرت م�سغوًل بال�سيخ. 

يف النهاي���ة تقّرر اأن يرافقن���ي؛ اأ�سّلط اأنا ال�سوء على اجلثث واجلرحى 

ا لإطلق النار عند اخلطر. اإىل الأمام اأكرث، �سّمدُت  ويكون هو م�ستعدًّ

ج���راح اأحد �سبابنا بينما كان هو يراقب املحيط بدّقة. يف ناحية اأخرى 

�ساهدت جريًحا بعثيًّا. قلت له:

- اإّنه بعثّي، وقد يطلق النار علينا!

كانت هذه الكلمة كافية ليقوم بعمله ويطلق ر�سًقا عليه. قلت:

- ما الق�سة يا حاج؟ كّل هذا الر�سا�ض؟!.. لي�ض لدينا ذخرية.
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كان جبين���ه يت�سّبب عرًق���ا يف طق�ض كانون الث���ان القار�ض. وكاأّن 

اأع�سابه توترت، وبدا وجهه غ���ري عادي. رمّبا غ�سب ب�سبب �سراخي. 

لقد �سحُت يف وجه من ل ي�سمع يف خيمة التبليغ �سوى من يناديه �سماحة 

ال�سيخ، ومل يكن اأحد ليجروؤ على القول له: »ما اأحلى الكحل بعينيك«.

ا؛ ج�سًدا بل  اإىل الأمام اأكرث راأين���ا من جديد بعثيًّا وقد �سقط اأر�سً

راأ����ض. قلت يف نف�سي: »م���اذا �سيح�سل اإن راآه احلاج؟«. مل اأجد اأمامي 

فر�سة للقيام بتدبري منا�سب. قلت له فقط: »ل حاجة لتطلق النار على 

هذا فهو بل راأ�ض...«.

نظ���ر مرعوًب���ا اإىل اجل�سد امللقى ب���ل راأ����ض واإىل اأوردته املقطوعة 

وقال متمتًما: بل راأ�ض... بل راأ�ض...

اأطف���اأُت امل�سب���اح وتابع���ت طريقي، لك���ّن ال�سيخ وق���ف مبهوًتا. اأنا 

ا رحت بالطبع اأفكر يف ذلك امل�سهد. لقد ُقطع راأ�ٌض اأنيق ومهندم،  اأي�سً

وهذا ما بدا عجيًبا يف تلك املعمعة. بعد ن�سف �ساعة وجدنا راأ�سه على 

م�سافة 50م، ما جعل هذه الأحداث اأكرث غرابًة وذهوًل.

لقد راأينا عدًدا اآخر من جرحى العدو املتظاهرين باملوت، و�ساهدنا 

كث���رًيا م���ن اأج�ساد �سهدائن���ا. كانت اجل���اّدة املعّب���دة واأطرافها ملأى 

بال�سه���داء واجلرح���ى م���ن �سبابنا، وقد وق���ع عدد منهم ق���رب برميل 

متفّج���ر. حدث اأن راأي���ت اأحد ال�سه���داء وهو ي�ستعل. لق���د �سّبوا مواّد 

حمرقة على ج�سده و�سارت عظام قف�سه ال�سدري مثل قنديل وّقاد، 

وراح���ت الن���ريان تت�ساعد م���ن بينه���ا. مل يتبّق على ج�س���ده �سيء من 

اللحم واجللد اإل على راأ�سه ورجليه وكانت تنبعث منها رائحة احلريق.

لقد �سقط عدد من اجلرحى الإيرانيني بع�سهم قرب البع�ض الآخر. 

قمت مبا�سرة بت�سميد جراحهم. وعندما اأنهيت ت�سميد جراح اجلريح 
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. مل يكن لدّي الوقت الكايف 
21

الثان ووقفت، مل اأَر ال�سيخ*1. كان قد غادر

ا، فبا�سرت بت�سميد جراح اجلريح الثالث. لأبحث عنه اأي�سً

م���ن جديد، �سرت وحي���ًدا. وتوّج���ب علّي ت�سميد ج���راح اجلرحى 

ا. يف تل���ك الليلة، كان يف  والتنّب���ه لأّي هجوم حمتم���ل من الأعداء اأي�سً

املجموع���ة الأوىل من الف�سيل الأّول م�سع���ف واحد هو اأنا، ومعي منقذ 

. وقد ان�سح���ب امل�ساعد الثان بعد اأن تع���ب واأ�سيب بع�سف 
32

م�ساع���د

انفجار. قلت للم�ساعد:

- ل ت�ستطي���ع مبفردك اأن ت�سح���ب اجلريح اإىل اخللف.. ابحث عن 

�سخ����ض ياأخذ بط���رف احلّمالة الآخر... ي�ستطي���ع بع�ض ذوي اجلراح 

الطفيفة م�ساعدتك.

بذل امل�سكني الكثري من اجلهد. كان كّلما ذهب اإىل اخللف ا�سطحب 

معه جريًحا اإ�سابته �سطحية واآخر اإ�سابته خطرية. تناولت كل�سينكوًفا 

م���ن على الأر����ض. اختلط الع���ّدو بال�سديق. مل يعد وا�سًح���ا هل العدّو 

اأمامي اأم خلفي. كان البع�ض يخادعون ويحتالون. ي�سعون البندقية على 

ال�س���دور وهي معّدة للإط���لق، ويتظاهرون بامل���وت، ونحن ل ن�ستطيع 

متييز احلّي عن املّيت بني كّل هذه الأج�ساد امل�سّرجة بالدماء.

لق���د زرعت هذه احليلة ال�سطراب بني �سبابنا. هناك، راأيت �سابًّا 

* يب���دو ان ال�سي���خ لم يك���ن مقتنًعا منذ البداية  بهذه المهمة حتى م���ع احتمال الخطر من 
المتظاهري���ن بالم���وت  ولربما اأ�سي���ب ب�سدمة فقرر النكفاء. هنا ل ب���د من ال�سارة الى 

وج���ود هفوات وم�ساكل في الحرب منها م�ساألة التعامل مع جرحى العدو الخطرين خا�سة 

اأثن���اء المعركة وتعّقد اأحواله���ا؛ وقد يكون القرار من القائ���د الميداني هو التخل�ض منهم 

بهذه الطريقة وقد يكون المر متروكا للمقاتلين.)المحرر(.  

1 - بعد العملية، راأيته في �سلة الجمعة في طهران. قلت له ب�سراحة وو�سوح وبل خجل: 
»لقد تذاكيت اأيها ال�سيخ.. تركتني وحيًدا وذهبت«. اأجاب: »اأخ �سيرو�ض، لقد ذهبت لأقّدم 

تقريًرا للإخوة في الخلف عّما يجري«.

2 - حميد ر�سا رم�ساني.
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يافًع���ا يئّن ويولول. قل���ت يف نف�سي اإّنه جريح حتًم���ا، لكن عندما اأنرت 

امل�سب���اح عرف���ت اأّنه لي�ض بجري���ح ول حتى م�ساًبا مبوج���ة انفجارية. 

عرفت اأّنه اأ�سيب ب�سدمة. كان غا�سًبا. هّداأت من روعه وقلت له:

- قف، لنذهب مًعا ونق�سي على ال�سّدامّيني...

حتى اللحظة، كانت قد با�سرت ال�سرايا الثلث العمل مًعا. ولقد 

لكن  والف�سائل.  ال�سرايا  نظم  التقّدم؛  اأثناء  طابورهم  �ساهدُت 

�سرعان ما تفّرقوا وتدهورت معنوياتهم، وقد �ساهمت حيلة العراقيني 

بهذا الأمر.

تابعت �سريي مع ال�ساّب الذي هّداأْته كلماتي. عندما فطن اإىل حيلة 

العراقي���ني ا�ستط���اع ال�سيطرة على نف�س���ه. بعد م�ساف���ة ب�سعة اأقدام، 

كن���ت من�سغًل بت�سميد جراح اأحدهم، بينما هو يراقب اجلهات الأربع 

بدّق���ة وقل���ق كبريين. لق���د اأراد القت�سا����ض لل�سه���داء واجلرحى من 

ال�سّدامّي���ني املخادع���ني. كنت من�سغًل بت�سمي���د اجلرحى با�ستخدام 

الع�سابات وال�سمادات وم�سباح اجليب، مطمئّن البال اإىل اأّنه يراقب 

املحيط. ها اأنا وجدت م�ساعًدا من جديد وحتّررُت من وحدتي. وبينما 

كان ذهني م�سغوًل بهذه الفكرة، اإذا بي فجاأة اأ�سمع �سراًخا:

- اإيران اأنت اأم عراقي؟.. اإيران اأم عراقي؟

التف���تُّ حي���ث ينظر، راأيت د�سم���ة �سغرية على م�ساف���ة 10 اأو 15م؛ 

ب�سع���ة اأكيا�ض تد�سي���م م�سفوفة بع�سه���ا فوق بع�ض، وخ���وذة معدنية 

تظهر فوقها ثم تختفي.

مل اأك���ن ق���د اأنهيت عملي بعد. نظر اإيّل ال�س���اّب املندفع وتوّجه نحو 

تل���ك الد�سمة. اأراد الهج���وم عليها. مل اأمنعه؛ لكّنن���ي مل اأكن اأ�ستطيع 

ْنِه عملي بعد.
ُ
مرافقته، فَلْم اأ
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ومع دوّي انفجار قنبلة تناهى اإىل �سمعي �سوت يقول بالفار�سية:

- اآخ يا اأمي...

ذلك الذي يعتمر اخلوذة، كان اإيرانيًّا. قلت لذلك ال�ساّب اليافع:

- كان اإيرانيًّا... ح�سًنا فعلنا... اجلرحى قّلة، واأ�سيف هذا اإليهم... 

اذهب اإليه حتى اأوافيك...

ما اإن اأنهيت معاجل���ة اجلريح الذي بني يدّي، حتى حملت احلقيبة 

وتوّجه���ت م�سرًعا ناحية اجلريح اجلديد، لكن قب���ل اأن اأ�سّمد جراحه 

�سحت فيه بغ�سب:

َومَل يقولوا ل ت�سعوا 
َ
- م���ا هذه اخل���وذة التي ت�سعها على راأ�س���ك؟ اأ

اخلوذات املعدنية على روؤو�سكم؟ اأعجبك الو�سع الآن؟

مل ينب����ض ببنت �سفة. فق���ط رفع القبعة عن راأ�س���ه. اأما اأنا ففتحت 

حقيبتي وبا�سرت العمل. عندم���ا ق�س�ست ملب�سه، وجدت اأنها قنبلة 

�س���د الدروع، ولو كانت قنبلة �سّد الأفراد لنتهى اأمره. كان حمظوًظا. 

امتلأ ظهره وبع�ض نواحي ج�سده ب�سظايا اخلردق التي جتاوزت اجللد 

وو�سل���ت اإىل اللح���م، فركت يف ج�س���ده جراًحا كث���رية، لكّنها مل تكن 

عميق���ة. اأجريت اللزم للجرح، �سّمدته ب�سمادة كبرية وعري�سة حتى 

توقف النزف.

عندم���ا اأنهي���ت ت�سميد جرحه، اأّكدت عليه جم���ّدًدا اأن ل ي�سع تلك 

اخل���وذة املعدني���ة عل���ى راأ�سه. ذل���ك اأّن الكتيب���ة مل ُتعِط خ���وذات لأّي 

عن�سر، وكان من الطبيعي اأن يظّنه الإخوة عراقيًّا.

تقّدمنا اأكرث. على مقربة من بع�ض الدبابات املحرقة وجدنا عدًدا 

ا. رحت اأ�سّلط ال�سوء عليهم فرًدا فرًدا؛ من كان من  من الأف���راد اأر�سً

ا ب�سبب النق�ض  �سبابنا �سّمدُت جراحه. كانوا جرحى، لكّنهم بقوا اأر�سً
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يف عدد املنقذين امل�ساعدين. قلت يف نف�سي: »اإّن عملك هذا بل فائدة، 

ا ف�سوف ي�ست�سهدون حتًما«. اإذا ما بقي اجلرحى اأر�سً

بقي مرافق���ي هناك قرب اجلرحى بينما ذهبُت اأن���ا لأقّدم تقريًرا 

للقائ���د حول و�سعهم ومن ثم اأعود. كانت دبابات العدو وناقلت جنده 

م�سطّف���ة بع�سها خلف بع�ض. راأيت قادتنا يف مقدمة الطابور جال�سني 

 ب�سعوبة 
1
حتت مقّدم���ة اإحدى ناقلت اجلند. اأعلمت ال�سيد جمتهدي

الأو�ساع. فقال:

- الآن اأجري ات�ساًل عب الل�سلكي.

وال���دي! لقد ح�سلُت على تكليف���ي وعدت اإىل اجلرحى. لقد اأثمرت 

ر�سالة ال�سيد، و�سرعان ما و�سلت �سرية من املنقذين. اأما ذاك ال�ساب 

فركن���ي وحيًدا كما عامل الدين. قال يل اجلريح الذي احتجت اإىل 15 

دقيقة لت�سميد جراحه: »لقد رجع �سديقك ومعاونك اإىل اخللف لطلب 

امل�ساعدة«.

كان عنا�س���ر كتيب���ة »اأن�سار الر�سول« متمو�سع���ني يف مثلث م�سنع 

املل���ح. ح�س���روا مل�ساع���دة جرحى كتيب���ة »حمزة«. اجلمي���ع كان يحمل 

احلّم���الت، م���ن العن�س���ر الب�سي���ط حتى القائ���د. ومّت نق���ل اجلرحى 

ب�سرع���ة وجاء دور ال�سه���داء. وعلى وجه ال�سرعة كّلم���ا اأنهيت ت�سميد 

جراح اأحدهم نقلوه فوًرا اإىل اخللف.

تعبُت تل���ك الليلة لكرثة ما �سّمدت من جراح. �سعرت بامللل. رغبت 

باإط���لق ال�سواري���خ وتفجري الد�س���م والدبابات كي اأط���رد امللل قليًل 

واأ�سفي غليل كّل هوؤلء اجلرحى وال�سهداء. عاهدت نف�سي على اأن اأطلق 

ب�سع قذائف »اآربي جي« ثم اأعود ملتابعة عملي، اأي م�ساعدة اجلرحى.

1 - ال�سيد محمد مجتهدي، نائب قائد الكتيبة.
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ل���ون من اخلل���ف اأّن �سباب  عرف���ُت م���ن اجلرحى الذي���ن كانوا ي�سِ

ال�سريت���ني الثاني���ة والثالثة يعمل���ون على تطهري ذلك الرت���ل الآيل من 

امليمنة واملي�سرة. ذهبت اإىل هناك. مل يكن رتل دبابات العدو وناقلت 

جنده ق���د ت�سّرر ب�سكل كبري. رمبا ه���دف امل�سوؤولون اإىل ذلك لأخذها 

غنائم. كانت اجلاّدة وبقية الطابور َتْظهران بو�سوح يف ال�سوء الناجم 

ع���ن احراق الآليات التي دّمرها الإخوة. لق���د وقعت ا�ستباكات عنيفة 

ووا�سعة النطاق.

كّلم���ا تقّدم���ُت اإىل الأمام وجدت الأو�س���اع اأكرث تعقي���ًدا. ومل يكن 

ر بعد. وبينما اأنا اأعب  وا�سًح���ا اأّي مكان مّت تطهريه واأّي م���كان مل ُيطهَّ

من ق���رب دبابة واإذ بنور قوّي ي�سّع اأمام ناظ���ري، واأ�سمع �سوًتا عجيًبا 

وتنفجر الدبابة. رميت بنف�سي مبا�سرة على الأر�ض. لكن كان الوقت قد 

تاأخ���ر ومل يكن لذلك من فائدة. �سعرت بقدمي حترق وُثِقب بنطايل. 

رفعت���ه حتى �ساق���ي. اأجل. لقد اأ�سبت. اأ�سبت يف هج���وم ل�سبابنا. لقد 

اخرقت ال�سظية جلدي وو�سلت اإىل اللحم. �سّمدتها ب�سرعة.

- والدي! انظر هنا... ل تزال ال�سظية يف قدمي.

تراجع���ت اإىل اخلل���ف واأن���ا اأعرج؛ جريًح���ا وم���ن دون اأن اأطلق ولو 

�ساروًخ���ا واح���ًدا. رمّب���ا ما كان عل���ّي اأن اأت���رك عملي واأذه���ب ل�سيد 

الدباب���ات. رمّبا.. و�سلت اإىل اأّول الرت���ل. كان ال�سيد جمتهدي هناك. 

قل���ت ل���ه: »لق���د اأ�سيبت قدم���ي ب�سظي���ة. ل اأ�ستطيع اإخ���لء اجلرحى 

وال�سهداء. ولكن اأ�ستطيع القيام باأّي عمل اآخر توكله يل...«.

اأجاب غا�سًبا: »اأنت نف�سك م�ساب.. ام�ِض اإىل اخللف على قدميك 

ما ا�ستطعت حتى ل ي�سطروا لنقلك على حّمالة«.

كان �ساحب خبة هامة وق���د خا�ض العديد من العمليات. �سرعان 
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م���ا �سّحت توّقعاته. بداأت قدمي توؤملني ب�س���ّدة. اأم�سكت بطرف حمالة 

لأق���دم م�ساع���دة ما، لكنني اأن���ا نف�سي كنت عاج���ًزا. اأعطيت احلمالة 

لأحدهم وجل�ست اأ�سريح. 

. وبينما كنت اأ�سريح يف اإحدى  تابعت طريقي من جديد بهدوء وتاأنٍّ

املم���ّرات، راأيت جمّدًدا ذل���ك الراأ�ض املقطوع على بع���د مر اأو مرين 

مّن���ي. ما احلكمة يف ذلك؟ ل اأعلم. تعّجبت... وتابعت طريقي. و�سلت 

اإىل �ساترنا الرابي. وكان مزدحًما.

وال���دي! لقد عمل ال�سباب تلك الليلة ب�سكل نوعّي. كان رامي ر�سا�ض 

ال�BKC يق���ف و�سط اجلاّدة وحتت نريان الع���دّو مثل غ�سن ال�سم�ساد، 

وي�سّب حمم النريان على روؤو�ض الأعداء. كان معاونه يناوله )ال�سر�سور( 

وهو يرمي. عندما نفَدت الذخرية لدى رامي الف�سيل، رماه العراقيون، 

ا، وقد اأ�سبح �سريًرا بالكامل ومل اأذهب   اأي�سً
2
 وُجرح معاونه

1
فا�ست�سهد

لعيادته بعد.

كان���ت املخاطرة الكبى تلك الليلة عندما التحمنا بالبعثّيني، حيث 

ا�ست�سه���د عدٌد من���ا وُجرح عدد منه���م على يد �سبابن���ا. مل نكن ندري 

من اأي جه���ة ُتطلق نريان العدّو. فالر�سا�ض ينهمر من كّل جهة. وعند 

انفج���ار اأي دبابة اأو ناقلة جند تتطاي���ر �سظاياها يف كل ناحية، بحيث 

مل تك���ن متّيز بني ن���ريان ال�سديق والعدو. وهكذا ُجرح���ُت اأنا. بيد اأّن 

اأحد �سباب الكتيبة اأحرق تلك الدبابة. حلّد الآن مل اأفهم كيف تفّجرت 

بقنبل���ة اأم بقذيفة »اآر بي ج���ي«. واأّكد العنا�سر القدامى يف الكتيبة من 

ذوي اخلبة اأّن نريان العدو يف تلك الليلة كانت اأعنف نريان �سهدوها.

1 - غلم ر�سا نعمتي )بقي ج�سده مفقوًدا(.

2 - الجريح علي بي بي جاني.
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وال���دي! ت�سّور اأّن مئتي دباب���ة وناقلة جند ا�سطّفت يف جاّدة �سّيقة 

 .
1
ا وطولها كط���ول امل�سافة املمتدة م���ن هنا حتى املدين���ة الأوملبية ج���دًّ

الدباب���ات تق���ف الواحدة تل���و الأخرى، ولك���ي تعَب من بينه���ا ل بّد اأن 

مت���رَّ ب�سكل جانبي. يف تلك الليلة كانت كتيب���ة حمزة هي الِفداء. لو مل 

نقم بهجوم على اخلّط العراق���ي ل�سقطت كّل جاّدة »اأم الق�سر« ورمّبا 

خ�سرنا العملية كلها.

لق���د عان���ى اجلرحى كث���رًيا ريثم���ا ُنقل���وا اإىل اخللف، وذل���ك لقّلة 

�سيارات الإ�سعاف و�ساحنات التويوتا ال�سغرية، اإىل اأن بادر نائب قائد 

الفرق���ة »احلاج ر�سا د�ستواره« بنقل اجلرحى بنف�سه يف ِجيب القيادة: 

على املقاعد، على القما����ض امل�سّمع، وحتى على غطاء حمرك ال�سيارة 

ويف كّل �سب خاٍل كان ي�سع اجلرحى وينقلهم اإىل اخللف. ولول �سرعته 

يف نقل اجلرحى يف ذلك ال�سقيع لكانوا ا�ست�سهدوا.

»ح�س���ني د�ست���واره«  -الأخ الأ�سغ���ر للح���اج »ر�سا د�ست���واره«- كان 

���ع يف الباد ك�سائر  يف كتيبتن���ا، وق���د ُجرح يف تلك الليل���ة الباردة. ُو�سِ

ال�سهداء لأّنه كان فاق���د الوعي، وهناك تنّبهوا اأّن ج�سده ل يزال دافًئا 

فنقلوه اإىل امل�ست�سفى.

كنت ل اأزال يف ال�ساتر الرابي يف اخلّط الأمامي وملّا ياأخذون اإىل 

اخلل���ف بعد. �سيارات الإ�سعاف قليلة وقد تعّطل جيب »ر�سا د�ستواره«. 

ح���اول مّرات عّدة ت�سغي���ل حمّرك اجليب، لكن م���ن دون جدوى، حتى 

كادت بطاريته تفرغ ب�سبب كل هذه املحاولت امللّحة. قلت له:

- ي���ا اأخي، ت���كاد بطارية ال�سي���ارة تفرغ.. يج���ب اأن ندفعها.. افتح 

غطاء املحرك واألِق نظرة. لرمّبا كان خرطوٌم اأو �سريٌط ما مقطوًعا...

1 - تبلغ الم�سافة من منزل ال�سهيد مهديبور حتى القرية الأولمبية حوالي 500م.
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األقين���ا حّمالة نقل اجلرحى التي كانت عل���ى غطاء املحرك جانًبا، 

واأنرُت امل�سباح اليدوي. كان ال�سائق اإما تعًبا واإما ل يدري كيف ي�سلح 

ال�سي���ارة. اتكاأُت بقدم���ي املجروحة على ال�سي���ارة، واألقيت نظرة على 

املحّرك يف تلك العتمة. تفّقدت اأوًل خرطوم الوقود فوجدته �سليًما. ثم 

اأم�سكت بطرف البوجيات وقلت لل�سائق:

- اأدر املحرك، واأنا �ساأم�سك اأ�سلك البوجيات واملوّزع...

حاول ثلث اأو اأربع مرات ت�سغيل املحرك، وعندما َثبَّتُّ �سلك املوزع 

يف مكانه ا�ستغل. اأغلقُت الغطاء، و�سعُت احلمالة عليه، وانطلق ال�سائق 

ب�سرعة.

كانت حال معظم اجلرحى وخيمة، وها قد و�سل الدور اإيّل. بالطبع 

قم���ُت بت�سميد جراحهم حتى واأنا على تلك احل���ال. مل يكن هناك اأّي 

�سخ����ض ميكنه م�ساعدتي، فقد قّدم كّل فرد ما اأمكنه من عون. توّجب 

علينا تثبيت اخلّط الأمامي قبل ال�سباح.

قبل اأن اأغادر اخل���ّط الأمامي، علمُت اأّن خّط الفرقة �سيكون اخلّط 

ال�سابق نف�سه، اأي املكان الذي بداأنا منه الهجوم. ا�سطّر �سباب الكتيبة 

الذين تقّدموا، اإىل الرجوع اإىل اخللف. كان من املقّرر اأن تتّم ال�سيطرة 

على ج�سر جاّدة »اأم الق�سر« الكبري، لكن مل يح�سل ذلك. من الطبيعي 

اأن حت�س���ل مع الق���ادة اأخطاء كهذه عندما يقوم���ون باإعطاء التعليمات 

اللزم���ة للعملية، وذلك لنق�ضٍ معنّي يف املعلوم���ات. قالوا اإّن الهدف ل 

يبعد اأك���رث من كيلومرين، وعند بدء امل�سري، اأدركنا اأّن اهلل وحده يعلم 

ك���م هي امل�سافة التي قطعناها �سرًيا على الأق���دام! اكت�سفنا �سباح يوم 

العملي���ة اأّننا قطعنا 10 كلم م�سًيا، وهذا ما ح�سل يف عملية »بدر« حيث 

مل يح�سبوا امل�سافة بدقة. قالوا لكتيبة »حمزة« ليلة العملية اإّنه يوجد يف 

ج���اّدة اأم الق�سر اأرب���ع اأو خم�ض دبابات �سليمة... وح���ذاِر ال�ستباه بني 
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الدبابات ال�سليمة واملحرقة. هكذا كان التوجيه للعنا�سر، كما اأفهموهم 

اأّنه���م اإذا ما دّمروا هذه الدباب���ات لن يواجهوا اأّي عائق يف الو�سول اإىل 

َزت الكتيب���ة عمًل جّيدًا يف تلك الليلة.  جْنَ
َ
اجل�س���ر. على اأّي حال، لقد اأ

حت���ى اإّنني �سمعت ب���اأّن ال�سباب و�سل���وا قرب اجل�س���ر. كانت قد بقيت 

دو�سكا واحدة اأمامهم )يف مواجهتهم( لينجزوا املهّمة، فجاء الأمر اأّن 

هذا يكفي لهذه الليلة وعليكم اإخلء اجلرحى وال�سهداء والن�سحاب.

بقي���ُت منتظًرا بل عمل ريثما يتّم نقل���ي اإىل اخللف. كانت امل�سافة 

ا بني خّط الفرقة الأمامي ونقطة ال�سعاف والطوارئ. براأيي  كبرية جدًّ

ا اإذ مل يتوّقعوا �سقوط هذا العدد الهائل  اإّن �سباب الإ�سعاف فوجئوا اأي�سً

بوا خيمة اأو عنًبا  من اجلرح���ى. كان على عنا�سر الإ�سع���اف اأن ين�سِ

عل���ى مقربة من خّط الفرق���ة الأمامي ليتمّكنوا م���ن معاجلة اجلرحى 

ب�سكل اأ�س���رع. يف تلك الليلة ا�ستغرق الأمر �ساع���ة كاملة لتقطع �سيارة 

الإ�سعاف م�سافة 14-15 كلم وهي ُمطفاأة امل�سابيح.

���ا متعّلًما، قد دا�ض على لغم  اأح���د الذين �سّمدت جراحهم كان �سابًّ

�س���ّد الأفراد فُبرت رج���له. واأثناء ت�سميد جراح���ه علمُت اأنه يدر�ض 

العل���وم الطبي���ة؛ فقد ب���داأ يوّجهن���ي اإىل كيفّية ت�سميد رجل���ه املبتورة. 

�سّم���دت جرحه ب�س���كل متقن ومتّكن���ت من خ���لل اإر�ساداته وجتربتي 

اخلا�س���ة من اإيقاف النزف، لكّنه ما لب���ث اأن ا�ست�سهد ب�سبب ال�سقيع 

والتاأخري يف نقله اإىل اخللف.

كان عن���ب الإ�سع���اف قرب املاء. ُنقلُت اإىل »الأه���واز« بعد اأن عبنا 

النهر، ويف م�ست�سفى »الأهواز« نظرُت اإىل ملب�سي، فوجدتها م�سرجة 

بالدم���اء. عندم���ا راأى املمر�سون حايل وَهْياأتي، توّجه���وا اإيّل ب�سرعة، 

لكّنني طلبت منهم اأن يهتموا ب�سائر اجلرحى؛ فحايل جّيدة...

يف م�ست�سف���ى »ال�سهي���د بقائي« يف الأهواز �سادف���ُت اأحد اأ�سدقائي 
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القدام���ى وزميل الدرا�سة يف املرحلة الثانوية. حل�سن احلّظ كان طبيًبا 

يخ���دم يف امل�ست�سف���ى. طلبُت منه ملب�ض جدي���دة، وعندما اأح�سرها، 

غ�سل���ت ي���دّي ووجه���ي وارتديتها. ثّم ه���ّم مبعاجلة ج���رح قدمي وغرّي 

ال�سماد.

ا »حميد ر�سا رم�سان«.  متاثلُت لل�سفاء ب�سرعة. وراأيت هناك اأي�سً

ا قد اأ�سيب بجراح طفيفة، وعندما راأى اأّن  كان ال�سيد »جمتهدي« اأي�سً

طبيب امل�ست�سفى هو �سديقي قال يل:

- �سريو�ض، لديك وا�سطة يف كّل مكان...

اأراد الطبيب نزع ال�سظية من قدمي بعملية جراحية عيادية، لكّنني 

مل اأوافق، وقلت له مازًحا:

- دعها �سوف تخرج بنف�سها...

كان���ت معلومات���ي الطبية متوا�سع���ة، التف���تُّ اإىل اأّن ال�سظية حلظة 

الإ�ساب���ة كانت حامي���ة، لأن امل�سافة بني املكان ال���ذي اأقف فيه ومكان 

ا حتى  النفج���ار مل تكن كب���رية، فاأ�سابتني ال�سظية وكان���ت حامية جدًّ

�س���اورن ال�سعور باأّن قدمي حترق، وب�سبب تل���ك احلرارة تعّقم مكان 

الإ�سابة ومل يلتهب. لو اأجروا يل عملية جراحية عيادية، واأخرجوا تلك 

ُت عل���ى ال�سراحة اأياًما  ْجِبْ
ُ
ال�سظي���ة مع اأّنها لي�ست كب���رية ن�سبيًّا، لأ

ا على  ْج���ب اأي�سً
ُ
ع���ّدة حت���ى يتح�ّسن مكان اجلرح، حت���ى اإّنني كنت �ساأ

الذهاب اإىل »طه���ران« لأ�سريح اأ�سبوًعا. وللحيلول���ة دون هذه املعمعة 

ة اأّنه مل ُي�سب بالتهاب  كّله���ا، مل اأدعهم يلم�سون م���كان الإ�سابة، خا�سّ

ا. قلت للأطباء الذين كانوا اإىل جانبي: اأي�سً

َمَد ومل يتح���ّرك من الد�سمة، واأنا  - لق���د ُب���رت يد اأحدهم لكّنه �سَ

اإ�سابت���ي ل ُتذك���ر. واأعرف جماه���ًدا ُقطع راأ�سه لكّن���ه مل يغادر اخلّط 
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الأمامي... والآن تريدونني اأن اأذهب اإىل طهران ب�سبب �سظية �سغرية؟ 

�ستطردن اأمي من املنزل...

اأقنع���ت الأطباء بحلوة ل�سان ب���اأن ي�سمحوا يل بالذهاب. ا�ستطاع 

ال�سي���د جمتهدي، كونه قائًدا، اخلروج م���ن امل�ست�سفى ب�سرعة. مل تكن 

اإ�سابته عميقة. عدُت وامل�ساعد املنقذ بطريقة ما اإىل منطقة العمليات 

واخلّط الأمامي.

عن���د ظه���ر الثالث ع�سر من �سباط كنت يف ج���اّدة »اأم الق�سر« اإىل 

جان���ب �سب���اب الكتيبة، وه���ا قد و�س���ل ال�سيد جمته���دي قبلي بحوايل 

ال�ساعة. ول يزال هناك عدد من العنا�سر �ساملني؛ ف�سيل اأو ف�سيلن. 

وكان قد ا�ست�سهد من الف�سيل الأول تلك الليلة 14 مقاتًل.

وال���دي! اإّن �سج���ّل الإح�س���اء اخلا�ض بالف�سي���ل الأول معي... لقد 

ا من اأ�سل 30. ا�ست�سهد منهم 14 �سخ�سً

قمن���ا مبهمة الدف���اع لليلتني يف القاع���دة ال�ساروخية قرب احلدود 

املائية للعراق مع الكويت. و�سعنا حّرا�ًسا على ال�ساطئ ل�سّد اأّي هجوم 

حمتمل من جهة املاء. كانت قاعدة ال�سواريخ خّطنا الثان يف اجلبهة، 

لت�سب���ح امل�سافة بيننا وبني جاّدة »اأم الق�سر« ب�سعة كيلومرات. كانت 

اجلاّدة اخلّط الأول وهي �ساحة املعركة.

بعد يوم اأو يومني و�سل خب مفاده اأّن كتيبة »�سلمان« هاجمت اخلط. 

دخل���ت كتيبة »�سلم���ان« املعركة حديًث���ا وا�ستطاعت التق���ّدم، لكنها مل 

ت�س���ل اإىل اجل�سر. فقد واجهوا اأرتال الدبابات وناقلت اجلند وتفّرق 

جمعه���م. فيما كانت كتيبتنا ل ت���زال تدافع يف �ساطئ »خور عبد اهلل«، 

لكن كتائب الفرقة ]الأخرى[ اأبيدت، واأ�سبحت خالية من العنا�سر.

يف اأحد الأيام قال لنا قائد الكتيبة:
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- نريد عنا�سر متطوعني، ل اأحد جمٌب على العمل...

ا. كان من املقّرر  تطّوع���ُت، وتطوع من الكتيبة كّلها 10 اأو 20 �سخ�سً

اأن تهاج���م كتيبة »حبيب« اخل���ّط وتتقّدم حتى اجل�سر. مل اأعد م�سعًفا. 

قال القائد اإّنه لي����ض ثّمة حاجة للم�سعفني. اأ�سبحت رامي »اآر بي جي« 

و�سكلت جمموعة مع ثلثة م�ساعدين.

يف ظلم���ة ليل الثام���ن ع�سر من �سب���اط، ُنقلنا اإىل اخل���ّط الأمامي 

عل���ى م���ن �ساحنة �سغ���رية، وعادت بعده���ا اآلية الكتيب���ة اإىل القاعدة 

ال�ساروخية. تقّرر اأن نلتحق بكتيبة حبيب واأن نتقّيد بكل اأوامرهم.

ا. عزمُت و»رم�س���ان« على الدخول  كان���ت نريان العدو عنيف���ة جدًّ

اإىل اإحدى الد�سم. كان فيها عدد من الأفراد، ووجدنا ف�سحة لنا نحن 

الثنني، لكنهم رف�سوا. �سعرت بالغثيان ملا راأيته من �سّدة خوفهم. قلت 

لأحدهم وقد ح�سر نف�سه داخل الد�سمة:

- اأن���ا م�ستعدٌّ للم�سّي حتت مرمى الن���ريان، واأن ت�سيبني ال�سظايا 

ول اأراك واأنت ترتعد اإىل هذا احلّد...

كانت د�سمتهم م�سقوفة وحمكمة البناء. 

ابتعدن���ا عن املكان. كان »رم�سان« �سابًّا �سجاًعا ل يعرف اخلوف. 

بنين���ا مًعا د�سمة. مل جند مع���وًل اأو جمرفة، لكّننا حفرنا حفرة بكل ما 

و�سل اإىل متناول اأيدينا وُلذنا اإليها.

كان���ت ن���ريان الع���دو ُت�س���ّب ف���وق روؤو�سن���ا ب���كل اأنواعه���ا: ه���اون 

60مل���م و120مل���م، قذائف الدباب���ات املبا�سرة، الدو�س���كا والغرينوف 

والكل�سينك���وف... ومل يكن املحيط املتواجدون في���ه وا�سًعا كثرًيا. بلغ 

عر����ض �ساترنا الرابي اأ�سعاف عر�ض اجل���اّدة وانت�سب فيها كعمود. 

م���لأت املكان رائحة انفجار القذائف و�سواريخ الدبابات، وانت�سرت يف 
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كل ناحية رائحة البارود واحلريق وغّطاها الدخان، كانت النفجارات 

قريب���ة مّن���ا اإىل درجة اأن غّط���ى الغبار وال���راب فيها كام���ل وجوهنا 

وروؤو�سنا منذ ال�ساعة الأوىل؛ لقد اأ�سبحنا �سعًثا غًبا.

يف تل���ك الليل���ة، كان م���ن املق���ّرر اأن تعمل فرقت���ا »27 حممد ر�سول 

اهلل P« وفرق���ة »17 علي بن اأبي طالبQ« مًعا. وكان معنا عدٌد من 

جماه���دي »قم«. كّنا خلف ال�سات���ر حني عب من قربنا ب�سرعة رتل من 

العنا�سر وهاجم���وا قلب جبهة العدّو. اإّنهم �سب���اب »قم«، كانوا جميًعا 

يعتم���رون خ���وذات معدنية. ما اإن ع���بوا ال�ساتر حتى تف���ّرق جمعهم، 

وبقي بع�سهم -رمّبا �سري���ة باأكملها- خلف ال�ساتر. وعلى ما يبدو اأّنها 

كانت �سرية احتياط.

لق���د ُك�س���ف اأمر تل���ك الليلة، وعم���ل �سباب »ق���م« ب�سرع���ة كبرية، 

ا. مل ي�ستطع اأحٌد مغادرة الد�سمة.  وواجههم العدو بنريان جهنمية اأي�سً

عل���ى ما يبدو اأّن جميع الذين تقّدموا لي�سل���وا اإىل اجل�سر ا�ست�سهدوا. 

لقد راأيت اأج�سادهم بنف�سي �سباح يوم العملية؛ اأج�ساد تفر�ض الأر�ض 

من اأمام ال�ساتر الرابي وعلى روؤو�سها خوذات معدنية.

و�سل���ت كتيبة »حبيب« اإىل اخلّط يف وق���ت متاأخر، وكان عنا�سرها 

ا امل�ساندي���ن يف كتيبة حمزة يف  مربك���ني. بقينا نح���ن الع�سرين �سخ�سً

الد�سم���ة عاطلني من العمل بانتظار اأوامر امل�سوؤولني. مل يكن لنتظارنا 

اأّي فائدة. لقد اختّل نظم وحداتنا ب�سبب نريان العدّو الكثيفة، وتثّبطت 

همم اجلميع عن القيام بالهجوم.

مل اأع���د اأ�سعر بقدمي املجروحة. حّركتها يف مكانها لكن بل فائدة. 

ا فيها. كنت اأعلم باأّن لو اأخرجتها من الد�سمة  �سعرت بخدر مزعج جدًّ

لأ�سيب���ت ب�سظية. فالنفج���ارات وال�سظايا والدخ���ان والغبار والراب 

ملأت الأنح���اء. يف النهاية انبطحُت على تلك احل���ال لعّل الدم يجري 
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فيه���ا ب�سكل جيد، لك���ن مل مت�ِض ع�سر اأو ع�سرون ثاني���ة حتى اأ�سابتها 

ا. حل�سن حظي مل تكن كبرية، وكانت ك�سكني �ساخن  �سظية �ساخنة جدًّ

ارتطمت بقدمي من اجلهة امل�سطحة فيها. قلت لرم�سان:

- رم�سان، وكاأّن �سظية اأ�سابتني...

- دعني اأرى ما ح�سل...

اأدني���ُت يدي من م���كان اجلرح. كان���ت ال�سظية ال�ساخن���ة ملت�سقة 

بجلدي. انتزعتها ورميتها باجتاه »رم�سان«. قال:

- لقد احرقت يدي... ماذا تفعل؟

قلُت �ساحًكا:

َومَل ُتِرد اأن تنظر ما الذي اأ�سابني؟ انظر الآن.
َ
- اأ

وال���دي! حل�س���ن احلّظ كان جرح���ي طفيًفا للمّرة الثاني���ة. حتى اإّن 

اجل���رح مل ينزف. لقد احرق جل���دي والقليل من حلم قدمي، وجتّوف 

اجلرح واحمّر، لكّنني ا�ستطعت البقاء يف اخلّط.

اأح���د القادة من فرقة »علي بن اأبي طالبQ« – وهو من »اآراك« 

ورمّبا كان مع���اون قائد كتيبة اأو م�سوؤول �سري���ة، اأعلن اجلهوزية فيمن 

بقي من عنا�سره، واأعطاهم الأمر بالهجوم. نادى ب�سوت مرتفع:

- الي���وم يج���ب اأن نق�سي على البعثّيني... �س���وف نتقّدم حتى ن�سل 

اإىل اجل�سر.

كان رجًل غيوًرا ول يقبل الراج���ع وال�ست�سلم. تقّدموا، ومل نعلم 

بعد عنهم �سيًئا.

ا عن  مل يع���د اإلين���ا اأّي قائد من كتيبة »حبيب«، ومل نعل���م �سيًئا اأي�سً

�سباب »قم«.
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اأ�سرق���ت ال�سم����ض. األقيُت نظرة عل���ى امل�ساحة املمت���ّدة من ال�ساتر 

الراب���ي حتى اخل���ّط العراقي؛ �ساه���دُت اأعداًدا هائل���ة من اخلوذات 

املعدنية ملقاًة على الأر�ض، وعدًدا كبرًيا من الأج�ساد.

عند حلول امل�ساء توّجهنا نحو اخلّط. عندما راأيت العراقيني عرفت 

اأّن الو�سع �سّيئ. لقد ُجرح عدٌد من اأولئك الع�سرين الذين رافقون يف 

كتيبة »حمزة«. �ساألني من بقي �ساملًا منهم:

- مهدي بور، ماذا نفعل؟ ما هو تكليفنا؟

كنت مثلهم، تعًبا وعاجًزا. اأجبتهم:

- ملاذا ت�ساألونني اأنا؟ اأنا م�سعف، ل�ست بقائد... افعلوا ما �سئتم... 

لق���د غ�سبُت كثرًيا يا والدي! قلت ذل���ك، لكّنني مل اأ�ستطع اجللو�ض 

ا  مكت���وف اليدين. واإل �سوف ن�ست�سهد تلقائيًّا نحن الثني ع�سر �سخ�سً

املتبّق���ني اأو جُنرح. حّدثُت نف�س���ي: يف النهاية �سنن�سح���ب ويحاكموننا 

���ا، عند ذلك �ساأق���ول اإّنني م�سع���ف؛ واإّنهم ان�سحب���وا من تلقاء  ميدانيًّ

اأنف�سهم. هذا هو الفيلم الذي اأعددته يف ذهني.

 ا�ستجمعت اأفكاري، وحّددُت امل�سافة الفا�سلة عن اجلبهة العراقية 

ب�سكل جّيد كي اأمتّكن من اتخاذ القرار ال�سائب. وخّط العراقيني يعّج 

بالعنا�س���ر والتجهيزات والآلي���ات املدّرعة، اأّما م���ن ناحيتنا، فلم تكن 

ُتطل���ق ول حتى ر�سا�س���ة واحدة اجتاههم. كان���وا يتحّركون يف خّطهم 

ب���كّل جراأة، اأّما نحن، فلم نك���ن ن�ستطيع حتى التململ ل�سّدة الر�سا�ض 

وال�سظايا.

يف النهاي���ة عندما قّررن���ا الن�سحاب، كانت لن���ا دبابة واحدة متنع 

تق���ّدم العراقيني. كان خّطنا خالًيا تقريًبا، اأما تلك الدبابة فلم تتوقف 

حلظ���ًة عن اإطلق الن���ار. غادرت اخل���ّط الأمامي وتبعن���ي ع�سرة من 
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�سباب »حمزة«. كنت يف طليعة املن�سحبني، وتراجعنا ب�سعة كيلومرات 

�سرًيا على الأقدام.

عندما و�سلنا اإىل قاعدة ال�سواريخ و�ساحل »خور عبد اهلل«، التقيُت 

بقائ���د كتيبة »حمزة«. رويت ل���ه خائًفا ما ح�سل. توّقعت اأن يقول »لقد 

اأخط���اأَت اإذ ان�سحبت مع هوؤلء العنا�سر...«، وهّياأت له جواًبا »مل يكن 

ممكًنا القيام باأّي فعل اأّيها القائد«، اأو »ما �ساأن اأنا... هم تبعون«، اإل 

اأّن القائ���د قال كلًما خالف توقعاتي. لقد اأثنى علّي لأّنني اأنقذت حياة 

ال�سباب. منذ ذلك اليوم �سرت م�سوؤول الف�سيل الأّول.

يف ذل���ك اليوم و�س���ل خب مف���اده اأّن العراق قام بهج���وم معاك�ض، 

فراج���ع خّط الفرقة يف ج���اّدة »اأم الق�سر« قلي���ًل. بعد الظهر، حتّول 

الطق����ض فجاأة اإىل غائم. زحفت غيمة �س���وداء من جهة الغرب و»خور 

عبد اهلل« حتى �سماء جاّدة »اأم الق�سر«، ت�سبه خملب القّط، ثم راحت 

متطر، وترع���د وتبق ب�س���ّدة... انهمرت الأمطار بغ���زارة حتى ملأت 

ال�سي���ول كّل مكان. ثم بلغنا خب اأّن هج���وم العراق املعاك�ض قد انتهى. 

لقد فقدت الدبابات وناق���لت جند العدو فعاليتها ب�سبب ال�سيول التي 

اجتاحت الطرقات.

ا وحافًل  كان ي���وم الثامن ع�سر من �سب���اط بنهاره وليله يوًم���ا �ساقًّ

بالن�سب���ة يل. مل اأ�سعر يف ذلك اليوم بالهدوء اإل بعد اأن اأذن القادة لنا 

بكتاب���ة الر�سائل، فاأخذت ورق���ة من د�سمة الإع���لم، وكتبت لك ب�سع 

كلمات. لقد انق�سى ذلك اليوم ال�سعب على خري.

كانت مياه ال�سرب قليلة، وبقينا عطا�سى اأغلب الأوقات. كانت مياه 

ن�س���ئ م�سنع للملح يف »الف���او«، يقع بني 
ُ
البح���ر �سديدة امللوح���ة، لذا اأ

جادتي »الفاو-الب�سرة« و»الف���او-اأم الق�سر«. كانت مياه امل�سنع متّر 

م���ن حتت ذلك اجل�س���ر الإ�سمنتي الكبري الذي ي�س���كل الهدف النهائي 
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للفرق���ة. ومب���ا اأّنني اأ�سبحت م�س���وؤول الف�سيل الأول، قم���ت بتوزيع ما 

تبّقى من املياه بني ال�سباب. قال يل اأحد ال�سباب مازًحا:

- مه���دي بور، ه���ل اأ�سبحت كيزي���د؟ ملاذا تعطي الواح���د مّنا هذه 

الكمية القليلة من املاء؟

يف الأيام الأخرية، �ساروا يعطوننا املاء يف اأكيا�ض من النايلون تت�سع 

للير واحد، بينما كانوا �سابًقا يوزعونه يف قوارير تت�سع لع�سرين ليًرا. 

ت�سبه اأكيا�ض النايلون هذه تلك التي يبيعون فيها احلليب. عندما راأيتها 

للم���ّرة الأوىل ظنن���ت اأنهم يوّزعون احلليب علين���ا، لكن عندما تناولت 

القلي���ل م���ن ذلك الكي�ض عرفت اأّن���ه ماء. كانت تلك امل���ّرة الأوىل التي 

يو�سلون فيها املاء اإىل اجلبهة بهذه الطريقة. وكانت فكرة جيدة.

والدي! لقد قمت يف اجلبهة بكّل املهمات، ومل اأجل�ض حلظة واحدة بل 

عمل. قبل البدء بتنفيذ عملية »والفجر 8« كنت اأعطي الدرو�ض لل�سباب 

يف خي���ام مع�سك���ر »كرخه« ويف ثكنة »دوكوهه«، اأم���ا ليلة العملية فكنت 

م�سعًف���ا. يف اخل���ّط الأمامي، اأ�سلحت �سيارة اجلي���ب اخلا�سة بالقائد 

و�سرت عامَل ميكانيك. حتى اإّنني قمت بطبخ الطعام يف اجلبهة. حني 

بقين���ا ملّدة اأ�سب���وع اأو ع�سرة اأيام يف قاعدة ال�سواري���خ يف خّط الدفاع 

ال�ساحل���ي، اقت�س���ر طعامنا عل���ى املعلب���ات وح�سب؛ عل���ب الفا�سوليا 

والباذجنان، واإذا حالفنا احلّظ فعلب التونة. بالطبع غنمنا الكثري من 

د�س���م العدو. وجدُت فيها الأرز والزيت فقمت باإعداد الطعام لل�سباب؛ 

، ووج���دُت مرطبان �سل�سة فاأ�سفته 
1
�سيًئ���ا ي�سبه »الإ�ستانبويل بالأرز«

اإىل الأرز. مل يرك ال�سباب حّبة مّما الت�سق منه يف قعر القدر حتى ما 

ا قمت باإ�سلح كاميون »اأيفا« كّنا قد  احرق منه. يف اإحدى املّرات اأي�سً

غنمن���اه، اإ�سافة اإىل �سيارة اإ�سعاف من نوع »لند روفر«. كان التقنّيون 

1 - نوع من الطعام المعروف في ايران ويعد من الأرز واللحم والب�سل والزعفران.
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قّل���ة، فقمت ب���اأّي عمل اأ�ستطيع القيام به كي تتي�ّس���ر الأمور. حتى اإّنني 

ذات م���ّرة اأ�سلحت قطعة دفاع جوي غنمناها من العراقيني. وجدنا يف 

ا للطريان اأحادي ال�سبطانة رو�سي ال�سنع،  القاعدة ال�ساروخية م�سادًّ

واإىل جانب���ه د�سمة ملأى بالذخائر. نظرت اإلي���ه فوجدت جميع قطعه 

 املو�سولة باملقب�ض، قد اعوّجت فتعطل عن العمل. 
1
�ساملة ما عدا العتلة

اأخرج���ُت اللولب املك�سور بوا�سطة م�سمار ف���ولذي كبري وجّل�ست العتلة 

باملطرق���ة، واأعدتها اإىل مكانها، ثم ا�ستخدمت ذلك امل�سمار الفولذي 

ا. بدًل من اللولب اأي�سً

ا�ستغرق الأمر �ساعتني لإ�سلحها. هّياأت ذخائرها وجل�ست خلفها. 

م���ا اإن اأطلقت الطلقة الأوىل يف ال�سماء حت���ى �ساح م�سوؤولها »يا اأخي، 

ه���ذا بيت املال... ل ت�سرف منه...«. ترك���ت القطعة من دون اأن اأنطق 

بكلمة وذهبت. مل يكن اأحد يقرب منها وهي معّطلة، وعندما اأ�سلحتها 

�سار لها �ساحب!

وال���دي! لدّي الكثري من الذكريات عن ذلك اليوم. يف اإحدى املّرات 

�ِسرا يف ج���اّدة »اأم الق�سر«. راأيتهما عندما 
ُ
راأيت اأ�سريي���ن عراقيني، اأ

كان���ا يخ�سع���ان للتحقي���ق الأويل. كان اأحدهما يتكل���م الركية. فهمت 

كلم���ه اإىل ح���دٍّ ما. كان يق���ول: »اأنا خجل... لق���د اأح�سرون اإىل هنا 

بالق���وة... اأنا ل�ست �سوى م�ستخَدم...« ثم اأ�سار اإىل الأ�سري الآخر وقال 

بغ�سب:

- الع���رب.. كّل �س���يء �سببه هوؤلء الع���رب.. العراقيون الركمان ل 

يتدخلون ب�سوؤون الإيرانيني..

كان الأ�س���ري الركي من »كركوك«، اأما الث���ان فكاأّنه كان بعثيًّا؛ اإذ 

مل يندم على اأّي فعل قام به. عندما راأى ال�سباب تعاُطف الأ�سري الأّول 

1- الحلقة اأو الو�سلة.
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معنا وما تكّلم به �سّد �سدام، قّدموا له الفواكه املعلبة.

والدي! مل اأكن حتى ذلك احلني قد راأيت تركمانيًّا عراقيًّا.

كان عمداء و�سباط اجلي�ض العراقي يقتلون جنودهم ومروؤو�سيهم. 

لق���د �سهدت ذلك بنف�س���ي. ا�ستهدف دفاعنا اجل���وي طائرة هليكوبر 

عراقي���ة واأ�سابها يف ذنبها، فراحت تدور حول نف�سها. ا�ستطاع الطيار 

اأن يهب���ط بالطائ���رة لأّن ج�سمها كان ل ي���زال �سليًما تقريًب���ا ومل يتاأّذ 

كث���رًيا. لكن م���ا اإن اقرب م���ن الأر�ض حت���ى انفجرت يف اله���واء بعد 

اإ�سابته���ا ب�س���اروخ هيلوكوبر عراقية اأخ���رى. وهك���ذا، اإذا ما اأرادوا 

ت�سلي���م اأنف�سه���م واإعطاء غنائ���م للإيراني���ني، كان قادته���م البعثيون 

يقتلونهم فوًرا.

بقي���ْت كتيبة »حمزة« يومني يف منطقة العمليات ثم عادت مع �سائر 

الكتائ���ب اإىل مع�سك���ر »كارون«. ب���داأ العمل على اإع���ادة ت�سكيل الكتيبة 

يف اأواخ���ر اآذار. وع���اد عدد م���ن اجلرحى اإىل الكتيب���ة، غادرها بع�ض 

ا. يف  الذين �سعروا بالتعب، والتح���ق بها عدد من العنا�سر اجلدد اأي�سً

احلقيق���ة، لقد ُدجم���ت كتائب الفرقة بع�سها ببع����ض، وُحّلت كّل كتيبة 

ا�ست�سهد معظم قادتها.

كتب���ت لك���م ر�سال���ة واأن���ا يف »كارون«. اأعطيت لل�سب���اب رقم هاتف 

التعبئ���ة يف م�سجد املحّلة لُيَطمئنوكم عن حالتي. ثم عرفت لحًقا اأّنهم 

ات�سلوا باملنزل.

بقينا يف »كارون« مّدة اأ�سبوعني اأو ثلثة، ثم اأر�سلونا من جديد اإىل 

»الفاو« وج���اّدة »اأم الق�سر« للدفاع عن اخل���ّط. عندما و�سلت الكتيبة 

اإىل »الف���او« ا�ستقّرت يف مدر�سة املدين���ة. كنت م�سوؤول الف�سيل الأول. 

راح ال�سباب ميزحون:
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- اأخ مه���دي ب���ور، نحن حيثما ذهبن���ا وجدنا مدر�س���ة اأمامنا، لقد 

خرجن���ا من مدر�سة طه���ران، وها نخن الآن على مقاع���د الدرا�سة يف 

الفاو!

كان���ت مدر�سة »الف���او« كبرية. وجدنا الدفات���ر والكتب وحتى اأوراق 

المتحان���ات على الأر�ض. راح ال�سب���اب ينظرون اإىل علمات الطلب 

ويبدون راأيهم حولها.

بقين���ا ليل���ة يف تلك املدر�سة. ق���ال بع�سهم اإّنها مدر�س���ة لل�سبيان، 

وعار�سه���م اآخ���رون وقال���وا اإنها للبن���ات. يف النهاي���ة اتفق���وا على اأّن 

املدار�ض يف العراق خمتلطة.

بقين���ا خم�س���ة اأو �ستة اأيام يف خ���ّط الدفاع يف ج���اّدة »اأم الق�سر«. 

مل يق���م الع���دو يف تلك امل���ّدة بهجوم معاك����ض، اإل اأّن ن���ريان مدافعهم 

ودباباتهم املبا�سرة مل تهداأ. كانت د�سمنا �سغرية لكّنها حمكمة. مل يعد 

هناك اإ�سفلت يف جاّدة »اأم الق�سر«. لقد قام فريق الهند�سة الع�سكرية 

بقلب الإ�سفلت وجمع الراب الذي حتته لين�سئ �ساتًرا ترابيًّا.

هن���اك، تذّكرت ان�سحابي م���ن املعركة يف الثام���ن ع�سر من �سباط 

املا�س���ي. كانت �ساح���ة املعركة تبعد يوم���ذاك عن ج���اّدة »اأم الق�سر« 

كيلومًرا واحًدا ون�سف الكيلومر. فاأرجعنا خّط الدفاع حينها م�سافًة 

مماثلة، وبذلك �سرنا نبعد عن ذلك اجل�سر ثلثة كيلومرات.

عندما انتهت مهمة الكتيبة الدفاعية، عبنا نهر »اأروند« وذهبنا اإىل 

عنابر »اأروندكنار«. بقينا هن���اك عاطلني من العمل اأياًما عّدة، وق�سينا 

ليلة الراأ�ض ال�سنة الهجرية-ال�سم�سية اجلديدة ]النوروز[. اأنهيت خدمتي 

يف الكتيبة يف الرابع من ني�سان وها اأنا الآن بينكم يف املنزل.

والدي! ل يزال جي�ض العدو يظّن اأّنه ي�ستطيع ا�سرجاع »الفاو«. اإنهم 
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ينتظ���رون حت�ّسن اأح���وال الطق�ض لتج���ّف م�ستنقعات »خ���ور عبد اهلل«، 

عنده���ا �ستتمكن الدبابات وناقلت اجلند من املن���اورة من دون عوائق. 

ولق���د راأيت العراقيني يف هجومه���م يتقّدمون جماعات جماعات، فتغرز 

اأحذيتهم الع�سكرية يف الوحول ويعجزون عن احلركة، وُيقتلون جماعات 

جماعات، لكّن قادتهم كانوا ي�سدرون الأوامر بالهجوم جمّدًدا!

يريد �سدام ا�سرجاع »الفاو« ولو اأّدى ذلك اإىل الق�ساء على اجلي�ض 

العراقي باأكمله.

والدي! ادُع اهلل اأن يحفظ جماهدينا يف »الفاو«. ما زال �سوؤال حول 

منطقة العمليات قائًم���ا: هل ي�ستطيع الإيرانيون الحتفاظ بالفاو فيما 

لو جّفت امل�ستنقعات؟

وال���دي! مبا اأّن العطلة قد انته���ت، اأريد العودة اإىل اجلبهة جمّدًدا. 

لقد قّدمنا الكثري من الدماء لتحقيق الن�سر. ورحل عّنا نحن الثلثني 

عن�س���ًرا يف الف�سي���ل الأول، اأربعة ع�س���ر �سهيًدا. عل���ّي اأن اأبذل ما يف 

و�سع���ي للحفاظ عل���ى الن�سر. لقد �سّرح قادُة الكتائ���ب ال�سباَب الذين 

انتهت خدمتهم يف �سهر اآذار، لكنهم قالوا لهم اإّن اجلبهة حتتاجهم.

والدي! اأريد العودة.
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34711ال�سهيد �سريو�ض مهديبور1
175 دقيقة ب�سوت ال�سهيد، 

225 دقيقة 

مقابلت مع العائلة

ورد يف ه���ذا الق�سم من جمموع وثائق الف�سل، 26 وثيقة خطية، و5 

�سور:

1 - الهشيد سريوس مهدي بور
الهوية  1-1

     �سورة رقم 26                                وثيقة رقم 31
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ذكريات مدونة  2-1

1-2-1 دفرت 

حممد جواد ن�صريي بور

/ وثيقة رقم 32 )ورقتان(

1-2-2 دفرت 

اأحمد اأحمدي زاده

/ وثيقة رقم 33
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1-3 ورقة مالحظات

وثيقة رقم 34)18 ورقة(

 �سورة رقم 25
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الر�صائل  4-1

 وثيقة رقم 35

 وثيقة رقم 36 )ر�سالة اأحد التلمذة اإىل مهديبور(
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�صهادة الإجازة الفخرية  5-1

وثيقة رقم 37

�سورة رقم 26
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الو�صية  6-1

 وثيقة رقم 38

1-7 مقابلة مع والد ال�صهيد

احت���ّل احللفاء الأرا�سي الإيرانية يف احل���رب العاملية الثانية. كنت 

حينها يف ريعان ال�سباب واأعي�ض يف اأردبيل. مل ت�سارك اإيران يف احلرب 

ب�سكل مبا�سر، لكن، ل اأحد ين�سى عذابات وم�سّقة تلك ال�سنوات.

ُوِل���د �سريو�ض، اأول اأبنائ���ي، يف 18 اآذار 1964م. يف ذلك العام، كان 

الإمام اخلميني قد قال:

- اأن�ساري هم يف املهود الآن...

الي���وم، اأرى يف �سريو�ض النا�سر ال���ويف للإمام اخلميني. كنت كّلما 

نظرت اإليه منذ طفولته، يتبادر اإىل ذهني كلم الإمام.
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يف 5 حزي���ران 1964م، التقطنا اأول �سورة له، وخلف ال�سورة كتبت 

له للذكرى:

»يف ه���ذا الي���وم، كنت تبلغ من العمر فق���ط 3 اأ�سهر و15 يوًما. كنت 

ا. مل تنظ���ر ب�سكل مبا�س���ر اأثن���اء الت�سوير،  طف���ًل طّيًب���ا وهادًئا ج���دًّ

وت�سايق���َت كثرًيا من حرارة �سوء الكامريا، لكن، ما �ساء اهلل، حتّملت 

و�سبت، اأ�سا�ًسا مل تكن قد تعّلمت البكاء. لذا، نحّبك كثرًيا اأنا واأمك. 

ك���ن عا�سًقا لوطنك حتى يحبَك جمتمعك. كن دائًما �سادًقا وم�ستقيًما 

يف حياتك كي تكون عاقبتك ح�سنة يف هذه الدنيا ويف الآخرة«.

اأبوك، اأبوذر، 5 حزيران 1964م

يف ريع���ان �سبابه، كان �سريو����ض مندفًعا وخلوًقا وُم���درًكا. اأخبن 

خّب���از احل���ّي عن �سدقه واأمانت���ه التايل: ا�سرى من���ي �سريو�ض اخلبز 

واأرجعت له بقية املال، لكن وكاأّنني ا�ستبهت فيها. عاد هو من منت�سف 

الطري���ق واأرجع اإيّل ما زاد من مال، بينما بع�ض الأولد يختل�سون املال 

مبجّرد اأن اأغفل قليًل.

اأحّب �سريو�ض رك���وب الدراجة الهوائية. وع�سق الدرا�سة والريا�سة 

يف اآن. يف ال�سن���ة الأخ���رية م���ن املرحل���ة الثانوية، ع���ام 1981-1982م 

ح�س���ل على �سه���ادة البكالوري���ا يف الريا�سيات والفيزي���اء. �سارك يف 

امتح���ان الدخ���ول اإىل الكلية الع�سكرّي���ة واإىل جامعة اإع���داد املعلمني، 

وُقِب���َل يف الثنتني مًعا. ولأنه كان يحب التدري�ض، فقد ت�سّجل يف جامعة 

ال�سهيد به�ستي لإعداد املعلمني.

ع���ام 1983م، وبالتزام���ن م���ع عام���ه الدرا�س���ي الأول يف اجلامعة، 

ر�سل���ت اإىل اجلبهة. 
ُ
كان �سريو����ض من �سم���ن جمموعة الطلب التي اأ

ولأن���ه كان م���ن ذوي الخت�سا�س���ات اجلامعية، فق���د اأ�سبحت مهمته 
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�سي���ة الإ�سعاف احلربي ليتمكن م���ن اخلدمة يف اجلبهة بنحو  التخ�سّ

اأف�سل. �سارك يف عملية خيب، وعندما علمُت بعودته �ساملًا من العملية 

ذبحُت حتت قدميه خروًفا كاأ�سحية عنه.

كان الع���ام 1984 عاًما حافًل بالإجنازات بالن�سبة له. فكان ُيدّر�ض 

يف املدر�س���ة البتدائية ويتابع حت�سيله العلمي يف اجلامعة. كما �سارك 

يف �ست���اء ذل���ك العام)85( يف عملي���ة »بدر«. برغ���م �سجاعته ون�ساطه 

ا، فحم���ل بيده يف لي���ايل الهجوم، حقيبة  الكبريي���ن، كان م�سعًف���ا اأي�سً

الإ�سع���اف بدل ال�سلح. ترّدد حم�سن كل�ستان -م�سوؤول الف�سيل الأول 

الذي يخدم فيه �سريو�ض- كثرًيا اإىل منزلنا. كانا �سديقني حميمني.

ع���ام 1985 �سارك يف املب���اراة العامة، وُقب���ل يف اخت�سا�ض تدري�ض 

الريا�سي���ات للمرحلة الثانوية. كان يدر�ض يف جامعة اإعداد املعلمني يف 

اخت�سا�ض التعليم البتدائ���ي. ثالث عملية كبرية �سارك فيها �سريو�ض 

كانت عملية »والفجر8«. ُجرح مرتني يف �ساحة املعركة بجراح �سطحية، 

لكّن���ه مل يعد اإىل طه���ران لل�سراحة. لقد اأقنع الأطب���اء اأّنه يجب اأن 

يعود اإىل منطقة العملية.

ع���ام 1986م اأم�سى كل اأوقاته يف اجلبهة، اأي بقي يف اجلبهة ت�سعة 

اأ�سه���ر متتالية؛ من اأيلول 1985م حتى اأيار 1986م. بقي فقط يف �سيف 

ذلك العام يف طهران لأنني ذهبت لأداء فري�سة احلج.

ا لعملية »والفجر 8« و�سهدائها الذين دفنوا  كان يويل اهتماًما خا�سًّ

يف القطع���ة 53 من »به�س���ت زهرا« )جنة الزهراء(. وقد قال يل مّرات 

عّدة: »اأبي، اأنا قلق من اأن متتلئ القطعة 53 ول يبقى يل مكان فيها«.

دفن �سهداء الف�سيل الأول يف القطعة 53، وحتّققت اأمنية ولدي يف 

اأواخ���ر اخلريف، حيث ا�ست�سهد يف خط الدف���اع يف مهران اإثر اإ�سابته 
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ب�سظي���ة يف قلبه. كانت ثياب اإحرامي كفنه، وغ�ّسلُت راأ�سه ووجهه مباء 

زمزم. كان �سريو�ض النا�سر والويّف للإمام. ي�سهد قلبي على ذلك منذ 

اأن كان طف���ًل، ويف اللحظ���ة التي اأهالوا عليه ال���راب فيها، كنت اأفكر 

ا. بذلك اأي�سً

كانت حرب الثمان �سنوات مع النظام البعثي العراقي حرًبا كبرية. 

مل نكاب���د م���ن ال�سعوب���ات وامل�سقات ما ي���وازي حج���م و�سخامة تلك 

احلرب. عندما احتل احللفاء اإيران، كان خبز النا�ض اليومي وحياتهم 

باأي���دي الأجانب، لكن يف حرب ال�سن���وات الثمان هذه، عانينا كل هذه 

امل�سق���ات باإرادتنا. كّنا ندفع غرامة ا�ستقللنا. لقد كابد وحتّمل ولدي 

امل�س���اّق 23 �سه���ًرا يف �سبيل ا�ستقلل اإيران وحري���ة الفكر والدين، ويف 

النهاية قّدم روحه يف هذا ال�سبيل.

كن���ُت كّلما رجع �سريو����ض من تنفيذ عملي���ٍة، اأ�ستم���ُع اإىل مذكراته 

ب�سوق واأ�سجلها. بالطبع مل يكن يرغب بذلك، فكنت اأ�سع اآلة الت�سجيل 

حتت ملءة اأو اأّي قطعة قما�ض اأخرى، واأجّره اإىل احلديث. ما قراأمتوه 

ه���و ما مّت »تفريغه« من �سريطي ت�سجي���ل حلديث )�ساعة لكل �سريط( 

بعد حذف بع����ض املوارد. اأعددُت هذين ال�سريط���ني يف �سباط اأو اآذار 

1986م. اآم���ل اأن نتمّك���ن يف فر�س���ة اأخرى من احلدي���ث عن مذكرات 

�سريو����ض ح���ول عملي���ات »خيب« و»ب���در«. فق���د كان �سريو����ض م�سعًفا 

���ا يف تلك العمليات. باملنا�سبة، اأين هم املجاهدون الذين اأنقذهم  اأي�سً

�سريو�ض من الهلكة مبحبته و�سجاعته، كما ب�سماداته ومق�سه و..؟
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�سورة رقم -27 من الي�سار: ر�سا اأن�ساري، �سريو�ض مهديبور.

1-8 �صاهد ال�صريح

طهران- به�ست زهرا- القطعة -53 ال�سف 53، الرقم 17.

�سورة رقم 28



الراوي: حميد ر�صا رم�صاين

الت�صكيل: م�صاعد م�صعف يف املجموعة الأوىل

تاريخ ومكان اأول مقابلة: 2004 - طهران

الفصل اخلامس

العنقاء

عندم���ا اأنظر اإىل حتليق الطيور، متّر يف خاطري ذكريات ال�سنوات 

التي ق�سيتها يف اجلبهة واحلرب.

يف ال�ساد�س���ة ع�سرة اأو ال�سابعة ع�سرة من عمري، كنت اأرّبي طيوًرا 

خمتلف���ة يف باح���ة منزلنا وعلى �سطح���ه، كما كان عن���دي ببغاء ناطق 

اأحتفظ به يف غرفتي.

���ة من اأمي. لقد  ومب���ا اأّن اأ�سغر اإخوت���ي، فقد حظيُت مبحبة خا�سّ

���ا اإىل اجلبه���ة وجرح اأحدهم���ا؛ فالأّول  ذه���ب اأخ���واي الأكب مني �سنًّ

اأم�س���ى فرة اخلدمة الع�سكرية يف اجلي�ض مع القوات اجلوية، والثان 

التحق باجلبهة تطّوًعا.

مل يعار����ض والداي ذهاب���ي اإىل اجلبهة ب�سكل ج���دّي، لكّنهما طلبا 

مّن���ي اأن اأهت���ّم اأوًل مبدر�ستي وواجباتي املدر�سي���ة، الأمر الذي مل يكن 

ي�ستهوين���ي كثرًيا. كن���ت اأرغب مبتابعة درا�ستي بع���د املرحلة املتو�سطة 

يف جمال العل���وم الإن�سانية، وقد تاأخرت عن رفاق���ي درا�سيًّا، وال�سبب 
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يف ذل���ك تلك الطيور. اإًذا؛ تلك الطي���ور وعدم الرغبة باملدر�سة، جعل 

والدّي ميانعان التحاقي باجلبهة �سيًئا ما.

ذات ي���وم، قلب���ت احلمامات البي���َت راأ�ًسا على عقب، وب���داأ ببغائي 

بالرثثرة فنفد �سب اأمي وقالت:

- حمي���د، مل اأعد اأ�ستطي���ع التحّمل اأكرث من هذا.. ليتك تذهب اإىل 

اجلبهة لأرتاح من هذه الطيور.. اأّي حياة هي هذه احلياة؟!

 ا�ستغللت الفر�سة وقلت لها:

- اأاأذهُب اإىل اجلبهة؟!

- اذهب.. لكن خذها معك!

ذهب���ت يف الأ�سبوع التايل اإىل مق���ّر التعبئة ودّونت ا�سمي لللتحاق 

بدورة ع�سكرية. وعندم���ا اأخبتهم لحًقا يف املنزل مبا جرى قالت يل 

والدتي مبحبة وحنان:

ا؟! ل  - لق���د ُج���رح اأخوك، وتري���د اأنت الذه���اب اإىل اجلبه���ة اأي�سً

يزال الوقت مبك���ًرا لذلك.. عندما يحني الوق���ت تذهب لأداء اخلدمة 

الع�سكرية.

���ا عل���ى متابع���ة درا�ست���ي والهتم���ام بواجباتي  اأ�س���ّر وال���دي اأي�سً

املدر�سية. �ساندن اأخواي، وا�ستطاعا اأن يقنعا والَديَّ بالأمر، فذهبُت 

بر�ساهما اإىل ثكنة التدريب. يف فرة غيابي عن املنزل، راحت والدتي 

تقّدم احلبوب واملاء للطيور وكاأّنها �سارت عزيزة اأكرث على قلبها.

يف خري���ف العام 1984م وبعد اأن اأنهيت ف���رة التدريب، خدمُت يف 

»�سقز« و»بوكان« يف »كرد�ستان«. طوال هذه الفرة اهتّمت والدتي جّيًدا 

بطيوري واأحّبتها، فقد اأحيت ذكراي يف املنزل وعّو�ست عن غيابي.

يف اآذار الع���ام 1985م التحق���ُت باجلبهة مرة اأخرى؛ لكن هذه املّرة 
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ذهبت اإىل اجلنوب. يف طريق »طهران-اندمي�سك«، تعّرفت يف القطار 

اإىل اجلال����ض قربي يف املق�سورة؛ ويدعى »اأم���ري عبا�ض رحيمي«. كان 

عبا�ض طويل القامة لكّنه �سغري ال�سّن، وملّا تنبت حليته بعد.

عندم���ا �ساألته عن جتربته يف اجلبهة اأخبن اأّنه خدم �سيف العام 

ا و.. و...  الفائت يف احلرا�سة يف جزيرة »مينو«، حيث كان الطق�ض حارًّ

وراح يتح���ّدث ع���ن نف�سه. �سرعان م���ا اأ�سبح على علق���ة وطيدة لي�ض 

مع���ي وح�سب، ب���ل مع جميع ال���رّكاب. لحًق���ا ازدادت معرفتي به اأكرث 

حلقُت واأمري عبا�ض 
ُ
فاأكرث؛ ففي الثكنة عندما فرزوا العنا�سر اجلدد، اأ

بال�سرية الثانية من كتيبة »حمزة«.

يف ربي���ع العام 1985م مل تقع اأحداث هاّمة. انق�سى ربيع الكتيبة يف 

التدّرب على العمليات البمائية قرب نهر »دز«، وذهب بع�ض العنا�سر 

اإىل »بو�سه���ر« للت���دّرب عل���ى الغو����ض. مّددن���ا ماأموريتنا، اأن���ا و»اأمري 

عبا����ض«، ثلثة اأ�سهر اإ�سافية؛ فرة ف�سل ال�سيف. وذهبت الكتيبة يف 

حزي���ران- متوز اإىل خّط الدفاع يف »مهران«. ما زلُت اأذكر ثلثة اأمور 

خلل هذه املرحلة ترتبط باأمري عبا�ض: اخلنازير، والفئران وال�سيد.

اخلنازي���ر: وجدن���ا الكثري م���ن اخلنازير البية يف خ���ط الدفاع يف 

، فهو ي�ستطيع اأكل 
1
مهران؛ حيوان خطري ميكنه اإي���ذاء النا�ض بخطمه

اجللد واللحم والعظم دفعة واحدة. يف اأحد الأيام، حّذروا اجلميع من 

وجود اأنثى خنزير جريحة جتول يف املنطقة وقد ُقتل اثنان من �سغارها. 

عن���د امل�ساء، خرج »اأمري عبا�ض« من الد�سمة بعد تناوله طعام الع�ساء. 

كّن���ا قد تكّلمن���ا كثرًيا عن اخلنزير قب���ل ذلك، ف�سار �سغل���ه ال�ساغل. 

مل مت����ضِ حلظات عل���ى خروجه م���ن الد�سمة حتى ع���اد هلًعا، و�سوت 

1 - اأنف الحيوان.
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اخلنزي���ر -خنزيره- يبل���غ عنان ال�سماء. توّجه مبا�س���رة اإىل �سلحه، 

اأع���ّده للإطلق وذهب ليقتل اخلنزير. حلقنا به مذهولني. اأطلق النار 

عل���ى ال�ساتر الرابي الواقع يف مقابل الد�سمة. مل نَر هناك �سيًئا �سوى 

ظّل���ه. عك�ض نور القم���ر و�سوء الد�سمة ظ���ّل اأمري عبا�ض عل���ى ال�ساتر 

الراب���ي فراح يطلق عليه النار. جاء ال�سباب من الد�سم املجاورة على 

اأث���ر �سماعهم �سوت الر�سا�ض ليتفّرجوا، لكّن���ه مل ُيعر اهتماًما لأحد، 

وظ���ّل ي�سرخ ما يقارب الدقيقة »خنزير خنزير« ويطلق النار.. اإىل اأن 

�سعر بالهدوء. لكن مل يكن هناك اأّي خنزير.

الفئ���ران: كان يف »مه���ران« الكث���ري م���ن الفئ���ران؛ الكب���رية منه���ا 

وال�سغ���رية، وكانت هذه ترّدد داخ���ل الد�سم حيث كانت اأبواب جحور 

بع�سه���ا داخ���ل الد�سم نف�سه���ا. كان »اأم���ري عبا�ض« ينزع���ج كثرًيا من 

الفئ���ران، وما اإن يرى واحدة منها حتى يبداأ بال�سراخ ويخيف اجلميع 

معه. وكاأّن الفئران فهمت ذلك، ف�سارت تق�سده اأكرث من غريه، حتى 

���ا بالن�سبة اإىل  �س���ار �سياح »اأم���ري عبا�ض« يف نوم���ه ويقظته اأمًرا عاديًّ

�سباب د�سمتنا والد�سم الأخرى.

ال�سيد: كان الطعام قليلً يف خطّ الدفاع، والطق�ض احلاّر واملُرهق 

ي���كاد يذيب اللحم عل���ى اأج�ساد ال�سب���اب. عانينا اجل���وع �سهًرا كامًل 

حتى انتهت مهّمة الكتيبة. يف الأيام الأخرية حيث اأ�سبحنا على معرفة 

باملنطق���ة، �سرنا ن�سطاد احلجل والدّراج لن�س���ّد بهما جوعنا. بالطبع 

نّبهنا عامل الدين املوجود معنا يف الكتيبة اإىل اأّن حلم ما ن�سطاده لهًوا 

ه���و حرام، ويحّل لنا فقط يف حال اجل���وع. قال له اأمري عبا�ض، عندما 

ا، فل���ن يكون اأمامهم خياٌر  تقدم���ون بطيخ���ة وزنها 10 كلغ ل� 15 �سخ�سً

�سوى ال�سيد. كانت اأيام الدفاع الأخرية حافلة بالعمل والت�سلية؛ كانت 

جبهَة وميداَن �سيٍد اأحببته. 
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من���ذ ذلك ال�سيف، ب���داأت و»اأمري عبا�ض« نتزاور فيم���ا بيننا. كان 

منزلنا يف »طهران اجلديدة« اأي �سرق »طهران«، ومنزلهم يف »�سادقية« 

-وكانت ُتدعى حينذاك »اآريا�سهر«- يف غرب »طهران«.

عندم���ا ذهب���ت اإىل منزله���م وج���دت غرف���ة »اأمري عبا����ض« ملأى 

ب���الأدوات الكهربائي���ة: الراديوه���ات الكب���رية املفّككة، وتلف���از �سغري 

متل�ٍض. كان يدر�ض الكهرباء يف املهنّية- ال�سنة الرابعة، واأحد درو�سه 

هو فّك واإ�سلح الأدوات الكهربائية.

عندما اأت���ى »اأمري« اإىل منزلنا، �سرعان ما اأِن�ض به ببغائي الناطق. 

كان الببغاء يرّدد ا�سمه ب�سكل جيد، وهو ي�سحك من �سوته، ويقول له: 

ك«. »اإن ع�س�ستني �ساأع�سّ

ك...«. ك... �ساأع�سّ فيجيبه الببغاء: »�ساأع�سّ

وي�سح���ك اأمري حتى يغ�س���ى عليه من ال�سح���ك. كان الببغاء يطري 

حول »اأمري« ومن حتت ذراعيه.

تعّرفت من خ���لل هذه الزيارات املتبادل���ة، اإىل روح »اأمري عبا�ض« 

اللطيفة وقلبه املفعم باملحبة، وكذلك اإىل �سرية حياته العجيبة.

يف اأوا�سط اأيلول، وبعد �سّتة اأ�سهر من اخلدمة، �سّويت اأموري وبقيت 

يف طه���ران حتى كان���ون الأول لأتوجه م���ن جديد اإىل اجلبه���ة واألتحق 

بكتيبة »حمزة«. اأما »اأمري عبا�ض« فقد بقي يف اجلبهة طوال هذه املّدة 

ويف كتيبة »حمزة«.

التحقت هذه املرة بال�سرية الأوىل، لأّن »اأمري عبا�ض« كان يف الف�سيل 

الأول فيه���ا. التقي���ت الأخ »حم�سن كل�ست���ان« م�س���وؤول الف�سيل، وبعد 

ال�سلم وال�سوؤال عن الأحوال، �ساألني عن جتربتي وخدمتي يف اجلبهة، 

ا.  واأخبت���ه اأّنن���ي كن���ت حار�ًسا يف خمف���ر ال�سرطة الع�سكري���ة وقنا�سً
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اق���رح علّي اأن اأكون يف عداد املنقذين وقبلت. اأّما »اأمري عبا�ض« فبقي 

عن�س���ر اإ�سارة ب�سبب حّبه ل���لأدوات الكهربائية والإلكرونية، ومبجّرد 

ان�سمامي اإىل الف�سيل قّدم يل تقريًرا عن الأيام التي غبت فيها:

- اأغل���ب ال�سب���اب يف الف�سيل هم تلم���ذة ويف مثل �سّن���ي. ندر�ض 

درو�سنا مًعا، ونحّل التمارين ال�سعبة بالتعاون فيما بيننا و...

مبج���ّرد اأن راأيت �سباب الف�سي���ل الأول حتّم�ست للدرا�سة. كنت يف 

الثالث الثانوي. ذهبت اإىل املجمع العلمي يف »دوكوهه«، �سّجلت ا�سمي، 

وا�ستعرت بع�ض الكتب الدرا�سية. وعندما طلبُت من عائلتي يف ر�سالة، 

اإر�سال بع�ض الكتيبات يل فرحوا وتعجبوا كيف اأّن هذا الولد الذي كان 

يلعب بالطيور �سار تلميًذا جمتهًدا عندما ذهب اإىل اجلبهة.

مبا اأّنن���ي م�ساعد م�سع���ف، كان مكان يف الطاب���ور خلف امل�سعف؛ 

»�سريو�ض مهدي بور«. يكبن »�سريو�ض« ب�سنتني، وهو طالب يف جامعة 

اإعداد املعلمني ويدّر�ض يف اإحدى املدار�ض، وبالطبع كان يعطي الدرو�ض 

���ا. وقد متكّن���ا بف�سل وجوده معن���ا من معاجلة  ل�سب���اب الف�سي���ل اأي�سً

امل�س���اكل الدرا�سية الت���ي تواجهنا ب�سرع���ة. فالأخ املعل���م كان حا�سًرا 

دائًما معنا ويف كّل مكان.

كان »�سريو�ض« قوّي البني���ة وريا�سيًّا. �سارك يف عمليات بدر، وكان 

رام���ي »اآر ب���ي جي« ماهًرا، لكن مب���ا اأّنه �س���ارك يف دورة اإ�سعاف ومن 

ذوي الخت�سا�س���ات اجلامعية، فقد اأوكلوا اإلي���ه مهمة م�سعف ووافق. 

كّن���ا نّيزه م���ن خلل قبعته الزرق���اء التي حاكتها والدت���ه له، وكان ل 

يخلعها اأبًدا.

خلف���ي يف الطابور كان »ر�سا اأن�ساري«، زميلي يف العمل الذي كنت 

اأت�سارك مع���ه بحمل احلّمالة نف�سها. كان »ر�سا« م�ستدير الوجه كثيف 
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احلاجب���ني ق���د نبت �سارب���اه للتّو، اأم���ا لهجته فكانت اآذري���ة زجنانية، 

وميك���ن من خلل مقارنتها بلهجة »مهدي بور« ملحظة الفروقات بني 

اللهجات الآذرية، مع اأّن الثنني ُوِلدا يف »طهران«.

كان »ر�س���ا« يبل���غ م���ن العمر 17 عاًم���ا، وقد �سارك قب���ل �سنتني يف 

عملي���ات »والفج���ر 4«، اأي عندم���ا كان يف اخلام�سة ع�س���رة من عمره. 

بالطب���ع، مل ي�ستط���ع اللتحاق باجلبه���ة ب�سهولة اآن���ذاك. كان يتحّدث 

، ول تزال علقتهما 
11

دائًما عن قائد يدعى ال�سيد »اأبو الف�سل كاظمي«

م�ستم���ّرة حتى الآن عب الر�سائل بع���د اأن اأنهى خدمته؛ ف�»ر�سا« يكتب 

له، و»كاظمي« يجيب على ر�سائله.

يذكر كلٌّ من »ر�سا اأن�س���اري« وم�سوؤول الف�سيل، عمليات »والفجر 

4« بكّل عظمة وفخر. وطاملا حتّدث »حم�سن كل�ستان« يف جمع ال�سباب 

عن معركة »كان مانكا« ومما قاله:

ا. - اإّن جماهدي »والفجر 4« هم اأكرث التعبويني اإخل�سً

يف اأوا�سط الع���ام 1986، غادرت كتيبة »حمزة« الثكنة نحو »كرخه«. 

وهن���اك واجهتن���ا م�ساكل كث���رية يف الأيام الأوىل لو�سولن���ا اإىل اخليام 

ب�سب���ب الطق�ض املاطر، فلم جُت���َر اأّي تدريبات، ول حتى تابعنا واجباتنا 

املدر�سية. اأرادت ال�سم���اء اأن تعّو�ض نق�ض الأمطار يف ف�سل اخلريف. 

لكّن اخليام مل تكن معّدة ملثل هذا الطق�ض. فغطيناها بقطع بل�ستيكية 

ك���ي ل تنفذ املياه اإليه���ا من ثقوبها ال�سغرية والكب���رية، وحفرنا حولها 

قن���وات لتكون جم���رى للمياه حت���ى ل تت�سرب اإىل داخ���ل اخليمة فيبتل 

ترابه���ا، كما �سففنا حوله���ا اأكيا�ًسا من الراب حت���ى ل تقتلعها الرياح 

ال�سدي���دة. ولإخفاء اخلي���ام، اأخذنا من ق�سم الدع���م والتجهيز اأكيا�ًسا 

1- راوي كتاب: زقاق نقا�سها؛ �سادة القافلة 23.
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ق�س�سناه���ا لت�سب���ح ذات وجه واح���د وو�سلنا بع�سه���ا ببع�ٍض مبكب�ض 

الأحذي���ة الكتانية، وفر�سناها فوق القط���ع البل�ستيكية التي غطينا بها 

اخلي���ام، حتى ل يلفت انعكا�ض ال�سوء عليها نظر الطيارين يف حال قام 

العدّو بهجوم جوي.

عانين���ا يف الليايل الث���لث الأوىل من البد والرطوب���ة ال�سديدين، 

لكّن احلياة هناك �سارت اأكرث متعة عندما حت�سن اجلو داخل اخليمة، 

فاأ�سب���ح دافًئا �سيًئ���ا ف�سيًئا، وانخف�س���ت الرطوبة بع���د اأن ا�ستخدمنا 

املداف���ئ النفطية. كان ن�سي���ب كّل ف�سيل مدفاأت���ني تبقيان م�ستعلتني 

لي���ًل ونهاًرا وعلى كليهما اإبريق ماء ملنع جف���اف الهواء داخل اخليمة. 

وهكذا، كان املاء املغلّي جاهًزا دوًما لتح�سري ال�ساي.

بعد اأن قمنا بتجهيز اخليام على هذا النحو، توقف هطول الأمطار. 

قال م�س���وؤول الف�سيل: »ادعوا اأن يهطل املطر ل���رنى ما اإذا كان عملنا 

جّيًدا ومتيًنا، وهل �ستنفذ املياه اإىل داخل اخليام اأم ل«.

الأمطار  لتهطل  الف�سيل،  م�سوؤول  دعاء  ا�ستجيب  الليلة،  تلك  يف 

»وكاأّن  »كل�ستان«:  للأخ  قلت  اأمطار!  واأّي  وجميل؛  م�سم�ض  يوم  بعد 

ال�سماء األقت كل ما فيها دفعة واحدة! عجيب دعاوؤك يا اأخ حم�سن«. 

اأجاب: » لقد ا�ستجاب اهلل لهوؤلء ال�سباب. لأّنهم ما زالوا �سغاًرا يف 

ال�سّن ومل يرتكبوا اأّي ذنوب بعد، فقد ا�ستجاب اهلل دعاءهم واأفا�ض 

علينا من رحمته«.

بقي���ت اأر�ض اخليام جاّفة متاًم���ا، فعلمنا اأننا اأجنزنا عملنا بالنحو 

ال�سحيح.

بعد اأن ا�ستقررنا ب�سكل كامل، بداأت التمارين الع�سكرية والتدريبات 

عل���ى القتال الليلي؛ يف الأ�سابيع الأوىل، كانت التدريبات ت�سمل الكتيبة 
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باأكملها، ث���م ال�سرية، فالف�سي���ل. كان جميع العنا�س���ر يتمتعون بروح 

قتالي���ة جّي���دة، ويرغب���ون اأن يكونوا يف طليع���ة امل�سارك���ني يف الهجوم 

الكبري، ف�ساركوا يف ه���ذه التدريبات بكّل حما�سة و�سوق. كما ا�ستمّرت 

�سف���وف »مهدي بور« الدرا�سية يف اأوق���ات الفراغ. ويف مع�سكر »كرخه« 

ذاك، قّدمُت و�سائر �سباب الف�سيل امتحاناتنا وجنحت يف املواد كّلها، 

اخلب الذي اأفرح عائلتي.

يف اأحد الأيام، راأيت اأمري عبا�ض م�سطرًبا وقلًقا. �ساألته عن ال�سبب 

فقال:

- اأريد اأن اأذهب اإىل طهران ملّدة 48 �ساعة.

- هل ح�سلت م�سكلة ما؟ ماذا جرى؟

- لي�س���ت م�سكل���ة كبرية. �ساأذه���ب واأعود ب�سرعة. يج���ب اأن اأعطي 

املال لأحدهم.

ذه���ب و�سرعان ما ع���اد. مل اأك���ن اأ�ساأله �سيًئا ع���ن حياته اخلا�سة 

وم�ساكل���ه. اأحياًن���ا كان هو يب���داأ احلديث ويتكّلم ب�س���يء ما. انزعجُت 

عندم���ا علم���ت اأّن والدي���ه منف�س���لن اأحدهما عن الآخ���ر. لقد عا�ض 

ل�سنوات من دون اأب وم���ن دون اأم، تزوج كلهما بعد النف�سال. لديه 

اأخت �سقيقة واأخوان غري �سقيقني من جهة اأبيه، وكانت �سقيقته مقبلة 

عل���ى ال���زواج. مل يتمكن من امل�ساركة يف مرا�سم عق���د قرانها يف �سهر 

. لقد قّدم 
1
اأيلول، وهو الآن يري���د م�ساعدتها يف حت�سري جهاز عر�سها

لها راتبه وكّل ما اّدخره، متكن بكل ذلك املبلغ من �سراء غ�سالة لها.

كان »اأمري عبا�ض« يف اأيام الإجازات يذهب لروؤية والدته ووالده. لديه 

ا وعدد من الإخوة والأخوات غري الأ�سقاء،  من جهة اأمه اأخ �سقي���ق اأي�سً

ره العرو�ض واأ�سرتها من اأثاث واأدوات مطبخ... ويقال لها: »جهيزيه«. 1- ما تح�سّ
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وق���د ا�ست�سهد اأخوه الأكب غ���ري ال�سقيق. لقد عانى منذ ال�سغر من اأمل 

انف�س���ال الأم والأب. كان �سغري ال�سّن، لكّنه مفعم بالن�ساط واحليوية، 

ا�ستّد عوده قبل الكثريين من اأبناء جيله. لقد اأ�سبح رجًل بكّل ما للكلمة 

من معنى بالرغم من �سغر �سّنه و�سوته الرقيق ووجهه الطفويل.

عن���د غ���روب يوم اجلمع���ة، ع���دت واأمري عبا����ض م���ن اإجازتنا اإىل 

املع�سك���ر. وب�سبب ع���دم وجود ال�سي���ارات، اأجبنا عل���ى قطع الطريق 

الرمل���ي املمت���ّد من املع�سك���ر حتى مرك���ز الكتيبة �سرًيا عل���ى الأقدام. 

و�سلنا اإىل مكان يقال اإّنه كان مقبة للعراقيني يقع على م�سافة ب�سعة 

كيلومرات م���ن نقطة حرا�سة املع�سكر. هن���اك �سمعنا عواء بنات اآوى 

والذئ���اب. مل نهت���ّم للم�ساأل���ة ب���ادئ الأمر، لك���ّن الأ�سوات ب���داأت تعلو 

وتق���رب. بداأُت بال�سل���وات على حممد واآل حممد لإبع���اد �سّرها، اأما 

اأم���ري عبا�ض ف�سرع بقراءة اآي���ة الكر�سي. مل يكد ي�س���ل اإىل اآخر الآية 

حت���ى ظهرت �ساحنة �سغرية من منعطف الطريق. ركبنا فيها، وم�سينا 

م�ساف���ة مئة م���ر، ومل نكد ن�س���ل اإىل املنعطف الت���ايل، حتى حلق بنا 

؛ حي���وان بني الذئب 
1
قطي���ع م���ن احليوان���ات املتوح�سة. اإّن���ه »القيوط«

والثعل���ب. عندما راآها ال�سائق، �سغط على دوا�سة البنزين ب�سّدة و�سار 

ب�سرعة اأكب لناأمن �سّرها. قلت لأمري:

- ليتك قراأت اآية الكر�سي يف وقت اأبكر.

- لو اأّننا لعبنا معها، مل يكن ذلك بالأمر ال�سّيئ.. كّنا ت�سّلينا قليًل..

اأو�سلتن���ا �ساحنة التويوتا -التابعة لكتيبة »مالك«- حتى نقطة تبعد 

500م عن خيام كتيبة »حمزة«. اأكملنا بقية الطريق �سرًيا على الأقدام. 

كان �س���وت الق���راآن والأذان يتناهى اإىل اأ�سماعن���ا من كّل مكان، حيث 

1 - ويق���ال ل���ه الوعوع اأو الذئب الب���ري اأو ذئب ال�سهول.. ويع���رف بعوائه الغريب المخيف 
الذي ي�سمع عادة في فترة الم�ساء والليل وال�سباح الباكر.
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ق���ام اإع���لم كّل كتيبة ببّث ق���راءة القراآن عب مك���بات ال�سوت. كان 

اأمري عبا�ض م�سروًرا وبداأ بقراءة العزاء. مل يكن �سوته منا�سًبا للعزاء، 

وكان علي���ه اأن ي�سّد على حنجرته حني الق���راءة فيما كان �سوته ناعًما 

ورقيًقا. قلت له:

- اإذا ما ُبثَّ �سوتك عب مكّب ال�سوت، خلل املع�سكر دفعة واحدة.

ا... لهذه الدرجة �سوتي �سّيئ؟ - حقًّ

- األ تعل���م؟... �سّجل���ه ملّرة واح���دة، وا�ستمع بنف�س���ك لتدرك ماذا 

1
تفعل!

اأ�سب���ح »ر�سا اأن�ساري« »ر�سا ال�سّب���اغ«. كان ي�سبغ وحده واأحياًنا 

مب�ساع���دة »مهدي كب���ريزاده«، 30 زوًجا م���ن الأحذي���ة الع�سكرية بكّل 

َجَلد. واإذا ما ا�ستغرق كّل زوج دقيقة ون�سف دقيقة من الوقت، لحتاج 

اإىل �ساعة ون�سف ليعيد هذه الأحذية جديدة.

بعد انته���اء العمل، ي�سبح �سكل »ر�سا« لفًت���ا، في�سبح ذلك الوجه 

الأبي�ض الزجنان بلون الفحم، كما وجوه اأ�سحاب الب�سرة الداكنة.

كان »ر�سا« خب���رًيا يف ال�سباغة. يف البداية ينّظف احلذاء مبنديل 

جاف ليزيل الراب والغبار عنه، ومن ثم يدهن ال�سباغ عليه باأ�سابعه 

ه اجللد، وبع���د 5 اأو 6 دقائق، مي�سحه  اأو بفر�س���اة �سغرية حت���ى ميت�سّ

بفر�ساة كبرية لي�سبح بّراًقا.

كن���ت و»ر�سا« زملء درا�سة تقريًبا. اأن���ا يف التا�سع الأ�سا�سي، فيما 

ه���و قد اأنهى ه���ذه املرحلة للتّو لينتقل اإىل املرحل���ة الثانوية. كنت اأكب 

من���ه بعامني ومتاأخًرا عنه ب�سف واحد. كّنا عندما نتحّدث عن اختيار 

1 - حم���ل مزاحي هذا على محمل الج���ّد وقام بهذا الأمر. في اآخر اإجازة، �سّجل �سوته مع 
مار�ض وتقليد �سوت اإطلق ر�سا�ض.
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اخت�سا�سنا، نتفق على راأي واحد وهو متابعة الدرا�سة يف جمال العلوم 

الإن�سانية. متّيز »ر�سا« بطبعه الهادئ ورّقة قلبه. رمّبا لهذا ال�سبب عمل 

م�ساع���د م�سعف، فهو مل يكن يتحّم���ل روؤية اأحدهم يتاأمل. عمل م�ساعد 

امل�سع���ف عم���ل م�سٍن، لي����ض فيه حما�س���ة ول اإطلق ن���ار. كان »ر�سا« 

يفتخر ومن دون اأي اّدعاء، ب�سباغته لأحذية ال�سباب الع�سكرية.

يف اأح���د الأيام ذهبت و»ر�س���ا اأن�س���اري« اإىل »اأندمي�سك ودزفول«. 

قمنا بجولة يف املدينة ثم ذهبنا اإىل �سوق للفواكه واخل�سار. عندما وقع 

نظري على اخل�سار ا�ستهيتها ب�سكل غريب. فمطبخ الفرقة مل يقّدم لنا 

حت���ى ذلك احلني �سيًئا منها مع الطعام. اأحياًنا كانوا يقّدمون التفاح اأو 

البتقال. �ساألت عن �سعر اخل�سار التي بقيت منذ ال�سباح ومل جتد لها 

م�سرًيا، وكان البائع يريد اإغلق املحل واملغادرة. اأردت �سراء ب�سع رزم 

ل اأكرث، لكّنه قال يل اإن اأخذَتها كّلها اأحت�سبها بن�سف قيمتها:

- اأعطني 20 توماًنا وخذها كّلها.

20 توماًنا تعني كل ما معي من مال، قلُت يف نف�سي: ل اأحد يعلم اأين 

�ساأكون يف الأ�سبوع القادم؛ وعليه؛ رمّبا لن يفيدن املال حينها.

عار�سني ر�سا قائًل:

- كيف �سناأخذ كّل هذه اخل�سروات معنا؟ اإّنها 30 كلغ...

- عزي���زي ر�س���ا، اأنا واأنت �سوف ننقل اجلرح���ى ليلة العمليات اإىل 

هذه الناحية وتلك، ل ت�ستدعي الثلثون كيلوغراًما كّل هذا »النّق«!

اأعطان���ا البائع كي�ًسا لن�سع فيه اخل�سروات. ملأنا الكي�ض، وحملناه 

اإىل �سارع املدينة الرئي�ض. حل�سن حّظنا، و�سلت �سيارة كتيبتنا وتوقفت 

عندم���ا راأت وجوهن���ا املاألوف���ة. و�سلن���ا اإىل خيام الف�سي���ل الأول بعد 

�ساع���ة. بالطبع قب���ل اأن ننزل، اأعطينا ال�سائق اأجرت���ه رزمة من البقل 
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والريحان والفجل، مع اأّنه ل حاجة لذلك.

عندما راأى م�سوؤول الف�سيل ذلك الكي�ض املليء باخل�سروات تعّجب 

يف البداية، ثم �سحك و�سكرنا. مددنا »�سر�سف ال�سفرة«، وجل�ض جميع 

ال�سباب لتنظيف اخل�سار. كان للع�ساء ذلك اليوم نكهة اأخرى اأ�سفتها 

ه���ذه اخل�س���روات. تذك���ر جميع ال�سب���اب بيوته���م وموائ���د اأمهاتهم. 

ا من اخل�سروات املغ�سولة، وبقي لنا منها  اأعطينا �سائر الف�سائل بع�سً

م���ا يكفي لغداء اليوم التايل. كم كان خل�س���روات الع�سرين توماًنا من 

بركة، رمّبا �سبب ذلك اأّن ال�سباب نظفوها مع ذكر ال�سلة على حممد 

واآل حممد.

حت���ّول عملنا ه���ذا اإىل �سّنة، طّبقته���ا الف�سائل الأخ���رى يف الأيام 

والأ�سابي���ع التالي���ة، وت�سه���د على ذل���ك خمّلفات اخل�س���ار يف نفايات 

الكتيبة.

يف اإح���دى املّرات، طوينا م�ساف���ة 35 كلم من مقر الكتيبة اإىل ج�سر 

 عل���ى طريق »اندمي�سك-دهلران« 
1
»كرخه« حيث »املحّطة ال�سلواتية«

ذهاًب���ا واإياًب���ا، كّنا بكام���ل جتهيزاتنا وق���د ا�ستغرق الأم���ر 15 �ساعة. 

عندما و�سلن���ا اإىل خيام الكتيبة ظنّنا اأّن الأمر قد انتهى، لكّن م�سوؤول 

ال�سري���ة اأعلن عن اجتم���اع يف ح�سينية الكتيبة. يف تل���ك الليلة، تدّربنا 

على ال�سهر. تناولنا طعام الع�ساء و�سلينا الفري�سة، لكّن اأحًدا مل ينم. 

قال م�سوؤول ال�سرية فيما يخ�ّض هذا الأمر:

- اإذا مل تتع���ودوا عل���ى ال�سه���ر يف اللي���ل، �س���وف ياأت���ي العراقيون 

ويقطعون اآذانكم ويقدمونها هدايا لقادتهم!

1 - المحط���ة ال�سلواتي���ة هي محطة ُتن�س���ب عند مفارق الطرق في اأي���ام محّرم الحرام، 
ُتق���ّدم فيه���ا الع�سائ���ر وال�ساي والم���اء واأمور اأخ���رى، وُيطلب م���ن المنتفع منه���ا اإطلق 

ال�سلوات محمد واآل محمد.
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 ع�سن���ا يف اجلبه���ة اجلوع والعط�ض والتع���ب، واأ�سف اإىل ذلك �سهر 

اللي���ايل. لقد حتّملن���ا وتقّبلن���ا كّل ال�سعاب. كان الطع���ام عند الظهر 

وامل�ساء قلي���ًل، اأما طعام الفطور، فكان يف اأغلب الأوقات خبز »لوا�ض« 

)املرقوق( وقطع���ة �سغرية من اجلنب. رمّبا تناولن���ا املرّبى مع الزبدة 

مّرة كّل ع�سرة اأيام.

يف اأح���د الأيام، تناولنا على الفط���ور الزبدة واملربى. و�سعنا املرّبى 

داخ���ل وعاء لياأكل منه ع���دد من الأفراد. ما اإن تناول���ت اللقمة الأوىل 

حت���ى راودن �سع���ور غريب؛ يختلف ه���ذا املربى عن غ���ريه. دققت يف 

نكه���ة اللقمة الثاني���ة اأكرث. اأما اللقم���ة الثالثة فاأكلتها بع���د اأن �سممت 

رائحتها... ومل اأع���د اأحتمل اأكرث. تركت ال�سفرة وتوجهت نحو م�سوؤول 

الدعم يف الف�سي���ل لأرى مرطبان املربى. كان مرطباًنا زجاجيًّا كبرًيا 

م���ن مربى اجلزر وفي���ه القليل من اللوز والف�ست���ق املب�سور، وتفوح منه 

رائحة الزعفران وماء الورد: اإّنها رائحة مربى منزلنا. ولقد كتب على 

املرطبان: »تقدمة من مدر�سة اأن�سار الإمام اخلميني، منطقة التعليم 

والربي���ة 13«. ذهب���ت اإىل جتهي���زات ال�سري���ة، فوجدت ه���ذه العبارة 

���ا على �سندوق الكارتون الكبري. لق���د دفعني هذا الفطور  مكتوبة اأي�سً

الذي كان بنكهة منزلنا، اإىل التفكر.

بالق���رب من خيمة الف�سيل الأول كانت توجد حفرة �سبيهة بالقب، 

ا يف اإح���دى الليايل اأم�سيت  يتعّب���د فيها بع����ض ال�سباب ليًل. اأن���ا اأي�سً

ب�س���ع �ساعات فيها. هن���اك ت�سعر باللذة كما اخل���وف؛ لذة القرب من 

اهلل واخل���وف من املجه���ول. مل اأكن قد جّربت هذا ال�سعور اجلميل من 

قب���ل. كنت فقط ق���د راأيتهم ي�سعون الأج�س���اد يف القب. وعندما نت 

فيه، خفت من اأن ين�سّد بابه واأبقى حبي�ض الراب.

يف �سب���اح الي���وم التايل، ق���ّررت و»اأم���ري عبا�ض« اأن نلتق���ط �سورة 



277 الفصل اخلامس:  العنقاء

القب. نزل هو اإىل داخل احلفرة وغّطى ج�سده بقطعة من امل�سّمع. كان 

ا »حممد اأمني �سريازي«. جل�ض عند حاّفة القب، والتقط  برفقتن���ا اأي�سً

.
1
�سورة له ولأمري. كان ذلك اأغرب �سيء ن�سّوره حتى ذلك احلني

يف املع�سك���ر، كان كل ف�سيل يحّل �سيًفا على الف�سيل الآخر، الأمر 

ال���ذي وّط���د العلقات ب���ني الف�سائ���ل، وجع���ل ال�سباب يتعّرف���ون اإىل 

بع�سهم البع����ض، ويحفظون اأ�سوات بع�سه���م البع�ض ووجوههم بنحو 

اأف�س���ل، ما يحول دون الوقوع يف م�ساكل اأمنية ليلة العمليات. كان قادة 

ا اجلل�سات، ويروون لل�سباب جتاربهم يف  الكتيبة الكبار يح�سرون اأي�سً

العمليات.

يف ذل���ك اليوم اغتنم���ت الفر�سة لأحت���ّدث اإىل م�س���وؤول الف�سيل. 

فقلت له:

- ليتني التحقت باجلبهة يف وقت اأبكر. ليتني زّورت �سورة هويتي. 

اأحت�ّس���ر على تل���ك الأيام التي انق�ست ومل اأ�سهده���ا. ليتني �ساركت يف 

عمليات »والفجر 4«. ليتني...

قال »حم�سن كل�ستان«:

- تكون ال�سمكة طازجة عندما ت�سطادها من املاء. اإذا عرفت اأنت 

قيم���ة هذه الأي���ام والليايل وا�ستفدت منها وحفظ���ت ذكراها يف عقلك 

وقلبك، ف�سوف تنتفع كثرًيا منها ولن تتاأ�سف عليها...

ُع���ِرف الف�سي���ل الأول ب�»رو�س���ة الأطف���ال«. كان اأف���راد الف�سائل 

الأخرى ميزحون معنا دائًما بهذا الكلم.

1 - بع���د �سه���ادة اأمير عبا�ض، اأخبرت والده واأخته بذلك. لو لم تكن ال�سورة موجودة رّبما 
ل���م ي�سّدقوا اأّنه ج���ّرب النوم في القبر. في اآخر اإجازة لنا، ذهبنا مًعا اإلى »به�ست زهرا«. 

ن���ام هناك في اأحد القبور، وقام بتلقين نف�س���ه؛ ا�سمع، افهم يا اأمير عبا�ض رحيمي، يا بن 

عبا�ض...
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يف اإح���دى امل���ّرات، عندما كان عدد من الق���ادة جمتمعني يف خيمة 

ف�سيلنا ودخلُت اأنا، قال يل اأحدهم:

- حمي���د، مل���اذا رافقت هوؤلء ال�سغ���ار؟ هل اأ�سبح ه���وؤلء الأقزام 

مقاتلني؟ ل يوجد يف جتهيزات الفرقة ملب�ض واأحذية منا�سبة لهم...

اأجبته قا�سًدا املزاح واجلّد يف اآن:

- عل���ى العنا�سر القدامى يف اجلبهة اأن يتعّلموا الرجولة من هوؤلء 

ال�سغار... لقد جئُت اإىل املكان املنا�سب.

�سحكنا جميًعا.

يف اأحد الأيام، �سَرْت يف الكتيبة �سائعة تقول اإّنه ل ينبغي للمجاهدين 

اليافع���ني اأن يخدم���وا يف كتائب القتح���ام وعليهم اأن ينه���وا خدمتهم 

ويلتحق���وا بكتائب ووحدات الدعم. ت�سببت ه���ذه ال�سائعة بثورة، لكّنها 

حل�سن احلّظ بقيت يف اإطار ال�سائعة ومل ُتطّبق عمليًّا.

كان اأح���د ال�سب���اب يف الف�سي���ل الأول ميلك مذياًع���ا �سغرًيا يعمل 

ا اأخبار  بوا�سطة بطاري���ات AA. بالطبع كان »اإعلم الكتيبة« يبّث يوميًّ

ال�ساع���ة الثاني���ة يف ال�ساح���ة عب مك���ّبات ال�سوت، لك���ن ال�سباب يف 

ل���ون ال�ستم���اع اإىل برامج اإذاعي���ة اأخرى.  بع����ض الأحي���ان كانوا يف�سّ

تعّط���ل هذا املذياع مّرات ع���ّدة، وكان »اأمري عبا�ض« يعي���د اإليه احلياة 

وي�سلحه بالأدوات الب�سيطة التي ميلكها. وكّلما كان �سوت املذياع يبداأ 

باخل�سخ�سة، يقول ال�سباب اأعطوه ملهند�ض الف�سيل.

���ا حّلق؛ هو »�سعي���د بوركرمي«. تعّرفت  كان يف الف�سي���ل الأول اأي�سً

اإلي���ه يف الع���ام 1984م وخدم مع���ي يف كرد�ستان. كم���ا التقيته يف بعثة 

اآذار اأو رمّب���ا ني�سان من عام 1985م. التحق حينها بال�سرّية الأوىل واأنا 

بال�سري���ة الثاني���ة. يف »كرخه« اجتمعن���ا مًعا يف �سرية واح���دة وف�سيل 
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واح���د وجمموع���ة واحدة. كان رام���ي »اآر بي ج���ي« يف املجموعة الأوىل 

ومعه ثلث���ة م�ساعدي���ن. اأح�سر ق���ادة الكتيبة حل���ّلق الكتيبة اأدوات 

، مئزر  احللق���ة من طه���ران: ماكين���ة حلقة يدوي���ة، م�سط، مق����ضّ

وفر�ساة، فحّلق الف�سيل مل يكن ميلك �سوى مق�ّض، كان مل�سعفينا.

���ا ومتوا�سًعا.  كان »�سعي���د بوركرمي« كالكثري م���ن ال�سباب، خمل�سً

فاإ�ساف���ة اإىل احللق���ة، كان خ���ادَم الف�سي���ل الأول، ويغ�س���ل الأطباق 

املّت�سخة يف اأغلب الأوقات. اأراد باأّي طريقة اأن يخدم ال�سباب.

يف اأح���د الأيام اأ�سررت على م�سوؤول الف�سي���ل لأغ�سل الأطباق بعد 

طعام الغداء والع�ساء. وافق الأخ »كل�ستان« وقال ل�»بوركرمي«:

- �سي�ساعدك رم�سان اليوم.

قال منزعًجا:

- الأطباق ن�سيبي دوًما، ول ي�ستحّق هذا العمل اأن ي�ساعدن فيه اأحد.

قلت ل�»بور كرمي«:

- اأردت اأن اأق���وم بعم���ل ما ملّرة واح���دة بعد اأ�سابي���ع و�سهور، واأنت 

ل ت�سم���ح بذلك؟ يج���ب اأن اأح�سل اليوم على بع����ض الأجر والثواب. ل 

ي�سّح اأن يكون الأجر كّله لك.

َقِب���ل حّلق الف�سيل وخادمه اأن اأ�ساعده يف ذلك اليوم. بالطبع قام 

هو بالعمل ال�سعب؛ نّظف الأوان باملاء وال�سابون، واأنا غ�سلتها باملاء.

يف اأح���د الأيام، عندما ذهبت اإىل املدين���ة يف اإجازة، طلب مني اأن 

اأ�س���ري له ال�سوكول واأعطان ثمنها. ا�سريته���ا من »دزفول« و�سلمتها 

ل���ه. بعد ب�سعة اأيام، اأحلحت عليه ليخبن كيف وجد مذاقها. عندما 

ماط���ل يف الإجابة اأدركت اأّن لهذه ال�سوكول لغًزا وق�سة ما، وعرفت يف 

النهاي���ة اأّنه مل يطلبها لنف�سه بل لغريه؛ رمّب���ا ل�»اأكب مدن« الذي كان 
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م�ساعده وجتمعهما �سداقة حميمة.

�ساألته: »مِلَ مل ت�سِر اثنتني واحدة لك والثانية لغريك«.

ق���ال: »اأ�سا�ًسا اأنا ل اأرغب بال�سوك���ول. واإذا ما اأطلقت العنان لنف�سي 

باأكل ال�سوكول فلن اأمتكن من و�سع حدٍّ لذلك. كانت تلك الواحدة كافية«.

- الآن وق���د ج���رى ما جرى، �ستكون �سيفي يف امل���ّرة القادمة... اأنا 

�ساأ�سري لك ال�سوكول.

- اإذا اأردت اأن ت�سري فا�سِر ثلثني قطعة... ل اأقبل بواحدة.

- تعني جلميع اأفراد الف�سيل؟

�ساألته ه���ذا ال�سوؤال، ومل اأتابع م�ساألة ال�سوك���ول لأّنني �سرفت اأكرث 

مايل على اخل�سروات.

يف اأوا�س���ط كانون الث���ان، اأخذنا اإجازة ملّدة اأ�سب���وع. و�سلنا �سباح 

ي���وم اجلمع���ة اإىل طهران، ذه���ب البع�ض مبا�سرة م���ن حمطة القطار 

لأداء �سلة اجلمعة، اأما اأنا فتوجهت اإىل املنزل.

عندم���ا و�سلت اإىل بيتن���ا، وجدت مائدة الفط���ور ل تزال ممدودة. 

تذّك���رت عند روؤيتها مرّبى اجلزر واأخبت اأمي مبا جرى. فّكرْت قليًل 

وتذكرْت ما ح�سل:

-  لق���د فهمَت املو�سوع جّيًدا.. طل���ب مني �سباب املدر�سة يف املحّلة 

اأن اأ�ساعدهم يف اإعداد مربى اجلزر. ا�سروا اجلزر وقطعوه، وطبخته 

اأن���ا يف القدر.. وعندما قمت بتعبئة املرب���ى، تذكرتَك كثرًيا وقلت ليت 

ابني معي ياأكل من هذا املربى.

قل���ت: »اأم���ي العزيزة، لقد ا�ستج���اب اهلل دعاءك.. ك���م كان لذيًذا 

ذلك املربى!«.
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قالت: »ولدي العزيز، اأنت كل ما اأملك يف هذه احلياة... هل ميكن 

اأن تقوم اأمٌّ باإعداد الطعام ول تتذكر اأبناءها؟«.

حتّقق���ت اأمنية والدتي ب�سهولة، واأنا الذي كن���ت اأت�سور اأّنني اأ�سنع 

املفاخ���ر عندما اأقراأ بع�ض الأدعية من مفاتيح اجلنان يف اجلبهة. لقد 

اأدركت خطاأي هذا. اإّن اأبي واأمي اأكرث تدّيًنا واأكرث قرًبا اإىل اهلل مّني.

عندما انته���ت اإجازتي، اأعطتن���ي اأمي �سندوقني فيهم���ا ثلثون اأو 

اأربعون »مرطبان كبي�ض« لأ�سّلمهم للمجاهدين. لقد جاءت لوداعي عند 

حمط���ة القطار. اأخ���ذ »م�سعود اأهري« اأحد ال�سندوق���ني منها ليو�سله 

ة. وّزع الأخ  اإىل داخل املحّطة. كان لتناول الكبي�ض يف ال�ستاء لّذة خا�سّ

»كل�ستان« الكبي�ض عل���ى الف�سائل، وو�سل لكّل ف�سيل ح�سة. يف املّرة 

ا اإىل فطورنا، والآن  ال�سابقة اأ�سفى املرّبى الذي اأعّدته اأمي رونًقا خا�سًّ

مّيز الكبي�ض الذي اأعّدته لنا طعام الغداء والع�ساء.

يف اأح���د الأيام، ذهبت ور�سا اإىل خيمة الإ�سعاف نبحث عن حّمالة 

تكون قب�ستها جّيدة. وجدنا 10 اأو 15 حّمالة. بحثنا قليًل، اأ�سار »ر�سا« 

اإىل واحدة وقال:

- اإّنها عراقية...

حملُته���ا، كان���ت خفيف���ة ومريح���ة. وكان �سطحه���ا م�سنوًع���ا م���ن 

البل�ستيك ول ميت�ّض الدم. لو كان من القما�ض امل�سّمع، ل�سارت ثقيلة 

ب�سبب الرطوبة.

خرجنا من خيمة الإ�سعاف. قلت للأخ »كل�ستان« اإّننا وجدنا حّمالة 

جّي���دة. طلب مّن���ا اإيجاد واحدة مثلها. عدن���ا اإىل اخليمة، بحثنا كثرًيا 

ومل جند اأّي واحدة اأخرى. اأ�سار اإلينا الأخ »كل�ستان« اأن نعطيها لل�سيخ 

»رحيمي«. اأعطيناه اإياها، واأخذنا بدًل منها حّمالة ثقيلة. قال ر�سا:
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- عندم���ا نذهب لتنفيذ العمليات، �سنقر�ض من العراقيني واحدة! 

بالقوة �سنقر�سها!

- اأخ ر�سا، املهم اأن ي�ساء اهلل، ونذهب لتنفيذ العمليات...

يف اأح���د الأي���ام ذهبن���ا اإىل مي���دان الرماي���ة، وحي���ث كن���ت ور�سا 

م�سعفني، اأخذنا معنا احلّمالة. قال لنا الإخوة ممازحني: »اإن هاجمكم 

العراقي���ون، ا�سربوه���م باحلّمالة عل���ى روؤو�سهم«. بالطب���ع قمنا نحن 

املنقذي���ن بتفريغ خمزن ر�سا�ض لنتعل���م اإطلق النار، لكن با�ستخدام 

بنادق الآخرين.

بع���د كّل هذه املّدة، اأدركت باأّن الأخ الأكب ل�»ر�سا اأن�ساري« �سهيد. 

راأيت���ه يكت���ب ر�سالة، واإذ به عندما ح���ّدد عنوان املر�ِس���ل واملر�َسل اإليه 

يكت���ب: »زقاق ال�سهيد عل���ي اأن�ساري«. �ساألته عن ذل���ك فاأجاب: »لقد 

ا�ست�سهد علي يف عمليات حترير خرم�سهر«.

يف الأي���ام الأخ���رية لوجودن���ا يف »كرخ���ه«، قّدموا لنا م���رات عّدة، 

البتقال م���ع طعام الغداء. راح »ر�سا« يق�ّسر البتقال بكل �سب واأناة 

ويقطعه وي�ستلّذ بتناوله. قال:

- يف اإح���دى امل���رات اأكل���ت كيلوغراًما من البتق���ال. لو كان هناك 

اأربع���ة اأن���واع من الفاكه���ة لق�سيت على البتق���ال اأوًل ث���م اأكلُت باقي 

الفاكهة.

راج عمل »ر�سا ال�سباغ«. لقد وجد لنف�سه عمًل جّيًدا ملأ به كل وقت 

فراغ���ه. ولأّن اأحذية ال�سباب الع�سكرية كان���ت دائًما بحاجة لل�سباغة، 

فقد �سار يحمل معه عدة ال�سباغة اإىل اأّي مع�سكر ذهب.

كتب اأغلب الإخوة و�ساياهم يف مع�سكر »كرخه«، وكذلك اأنا، و�سّلمنا 

اأغرا�سن���ا ال�سخ�سية ل���� »تعاون« الكتيب���ة. وكانت قد و�سل���ت اإىل مقّر 
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الكتيب���ة �ساحنة لنقل احلقائب، وقد ُجّه���زت بباد لنقل اللحوم متويًها 

حتى ل يرتاب اأحد بالأمر. عّلقنا مازحني: »�ساحنة حلم �سباب البلد«.

و�سع���ت و�سيت���ي يف احلقيبة، اإ�ساف���ة اإىل كتابي ودف���ري واأ�سياء 

اأخرى، واحتفظت معي فقط بخامت، وحمفظة املال وفيها بع�ض الأوراق 

النقدي���ة ال�سغ���رية، كما حملت مع���ي ال�سبحة و�سج���اّدة ال�سلة التي 

اأهدانيها »اأمري عبا�ض رحيمي«.

يف ذل���ك اليوم، حتّدثنا مع م�سوؤول الف�سيل ومتازحنا حول مو�سوع 

ا. لقد اأخبنا »حم�سن  ال�سهادة. بالطب���ع حتّقق بع�ض املزاح و�سار ِجدًّ

كل�ست���ان« اأّن���ه �سي�ست�سه���د، لكّنن���ي قلت له: »اأن���ا لن اأ�ست�سه���د... لن 

اأ�ست�سهد يف الهجوم املرتقب«.

- ملاذا اأنت واثق اإىل هذا احلّد اأخ رم�سان؟

- اأم���ي... اأمي حتبني كثرًيا، وكذلك اأنا. ودعاء الأّم م�ستجاب. اإذا 

دعت يل ف�ساأ�ست�سهد حتًما، واإن مل تفعل فلن يكون ذلك.

ا: عندما قلت ما قلت، عّلق مازًحا اأو جادًّ

- لن ت�ست�سهد، لكن �ست�ساب ب�سظية لن تتمكن معها من القيام!

انتهى حديثنا بال�سحك.

يف اآخر ليلة اأربعاء ق�سيناه يف »كرخة«، اأقمنا مرا�سم دعاء التو�سل 

يف خيم���ة الف�سي���ل، وقراأ كّل فق���رة من فقرات الدع���اء الأربع ع�سرة، 

اأربع���ة ع�سر جماه���ًدا ا�ست�سهدوا جميًعا: »اأم���ري عبا�ض رحيمي، �سعيد 

بور كرمي، اأكب مدن، حم�سن كل�ستان و...« مل اأقراأ دعاء التو�سل تلك 

الليل���ة ل اأن���ا ول »ر�سا اأن�ساري«، لكن بعد �سن���ة، التحق »ر�سا« بقافلة 

اأ�سدقائه ال�سهداء.

ذهبن���ا م���ن مع�سك���ر »كرخ���ه« اإىل »كارون«. لق���د مّت اإخف���اء خيام 
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املع�سك���ر اجلديد بني ب�سات���ني النخيل. وهناك، قمن���ا مبناورة للتدّرب 

على مواجه���ة الهجوم بال�سلح الكيميائي. كان���ت مناورة على م�ستوى 

الكتيب���ة، وبكامل التجهيزات الع�سكري���ة. ارتدينا ال�سرات الواقية من 

املط���ر، وو�سعنا القن���اع الواقي على وجوهنا. م�سين���ا على هذه احلالة 

ح���وايل 10-15 كلم، وعبنا ثلثة �سوات���ر ترابية. عند ال�ساتر الرابي 

الثالث انقطع نف�ض اجلميع. حتى م�سوؤول الف�سيل انخطف لون وجهه. 

لقد كان »حم�سن كل�ستان« جريح حرب.

قال »�سريو�ض مهدي بور« الواقف اأمامي مبا�سرة:

- لقد ت�سّخمت رئاتنا... احب�ض نف�سك ت�سبح حالك اأف�سل.

فعل���ت، لكن مل يتح�س���ن الو�سع. مل اأ�ستطع حب����ض نف�سي لأكرث من 

دقيقة، وكدت اأموت ب�سبب �سيق التنف�ض.

يف كارون، اأ�سدر م�سوؤول الكتيبة اأمًرا بوجوب تق�سري اجلميع �سعور 

روؤو�سه���م وحلاهم الطويلة. مع هذا الأمر، ازدهر عمل حلق الف�سيل. 

منذ اأن كرثت احلملت العراقية بال�سلح الكيميائي َكرُث عمل احللقني 

���ا. توّج���ب عل���ى معظم �سب���اب الف�سي���ل الأول حلق���ة �سعورهم.  اأي�سً

ال�سخ�ض الوحيد يف الف�سيل الذي كانت حليته طويلة هو ال�سيخ رحيمي 

ا. -وهو منقذ يف املجموعة الثانية- وقد عمل بهذا القرار اأي�سً

يف ه���ذا املع�سكر، اإذا ما كتب اأي ّ�سخ�ض ر�سالة ل ُتر�سل اإىل اأهله، 

لكّنهم كانوا ُي�سلَّمون الر�سائل املر�سلة منهم اإلينا. و�سلني واأمري عبا�ض 

ر�سالتان. كانت ر�سالتي من اأخي. كنت واأمري عبا�ض نقراأ ر�سائلنا دائًما 

ب�سوت مرتفع. اأعجبت ر�سالة اأخي »اأمري عبا�ض« كثرًيا لأّنها كانت مثل 

مق���الت اجلرائد. اإ�ساف���ة اإىل دعواته لن�سر املجاهدي���ن الإيرانيني، 

فق���د ذكر اأخي يف ر�سالته احلركات التحّررية يف العامل واحدة واحدة: 
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فل�سطني، اأريريا، فيليبني، كوبا و... اأما »اأمري عبا�ض« الذي كان متكًئا 

عل���ى نخلة ق���رب النهر، فقد ق���راأ ر�سالته على عجل وم���ن دون تدقيق 

ومّزقها ورماها يف املاء. على الرغم من �سغر �سّنه كان لديه الكثري من 

امل�ساكل يتحّدث عنها متى �ساء، ومل اأكن اأ�ساأله �سيًئا عنها.

، تبلل الكثري من 
1
يف من���اورة اأخ���رى حملت ا�سم »احتلل اجل�س���ر«

ال�سب���اب بامل���اء وغطاهم الوحل م���ن روؤو�سهم اإىل اأخم����ض اأقدامهم. 

ُنف���ّذت املن���اورة بالزوارق يف نه���ر كارون، وقد ارت���دى اجلميع �سرات 

النجاة. كان علينا احتلل راأ�ض ج�سر �ساحلي يف �سفة العدو املفر�ض 

لإن���زال القوات. كان �ساحل كارون موحًل بحي���ث تنزلق عليه الأحذية 

الع�سكري���ة. لق���د عان���ى ال�سباب م���ن امل�ساكل عن���د ركوبه���م الزوارق 

ونزوله���م املتك���رر منه���ا، وق���د �ساع���دُت من عل���ق يف الوح���ل بوا�سطة 

احلمالة. ا�ستمّرت املناورة �ساعات عّدة، واأغنت جتاربنا اأكرث.

بعد املناورة بداأ عم���ل ال�سباغة. فقد ت�ساعف وزن كل فردة حذاء 

ع�سكري لكرثة ما علق عليها من وحول. كان ر�سا بحاجة اإىل عدد من 

قطع القما�ض اجلافة فاأح�سرتها له، وقد �ساعده »مهدي كبري زاده« يف 

عمله ومل يكن ثّمة حاجة اإيل.

ا على م�ستوى ال�سرية والف�سيل. يف  نّفذنا عدًدا م���ن املناورات اأي�سً

اإح���دى مناورات الف�سيل، ا�سطدمنا ب���ني الأع�ساب والق�سب بخنزير 

كب���ري اخلطم، هجم فجاأة و�س���ط الطابور حيث كنت. ب���ادر »�سريو�ض 

مه���دي ب���ور« اإىل العمل قبل���ي، اأخذ من���ي احلمالة و�س���رب بها خطم 

اخلنزي���ر الذي اأو�سك اأن يع�ّض قدم اأحد ال�سباب. قلت يف نف�سي يكفي 

اأن ن�س���رب راأ�ض العراقيني بهذه احلمالة. يف هذه الأجواء، تذكر اأمري 

- القيام باإنزال برمائي قرب �سفة العدّو لتاأمين نقطة انطلق اآمنة للقوات.  1
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عبا�ض خنزير مهران، فراح يزهو بال�سجاعة.

يف اأح���د الأي���ام ج���اء اإيّل »حمم���د ج���واد ن�س���ريي ب���ور« -وهو يف 

املجموع���ة الثانية يف الف�سي���ل- وكنت كالعادة جال�ًس���ا و»اأمري عبا�ض« 

يف اخليمة. كان يحمل بي���ده دفًرا �سغرًيا. قلب عدة اأوراق حتى و�سل 

اإىل واح���دة بي�ساء، وطل���ب مّني ومن اأمري اأن نكتب ل���ه �سيًئا للذكرى. 

ان�سغل���ت واأمري عبا����ض باملجاملة؛ اأنت اكتب، بل اأن���ت اكتب. بداأت اأنا 

بالكتابة بعد اإ�سراره على ذلك كون اأكب منه ب�سنتني.

»با�سمه تعاىل. ال�سلم على اإمام الزمان| واإمام الأمة واأمة الإمام. 

اأرجو من جميع الذين يقراأون ما اأخّط، اأن يكونوا اأتباًعا للإمام، واأن ل 

 Qروا يف اجلهاد رغم ما فيه من �سعاب. ل تدعوا نور احل�سني يق�سّ

يخم���د يف وجودكم. مع اأمنياتي بن�سر جماه���دي الإ�سلم وطول عمر 

الإمام. 1986/3/5. حميد ر�سا رم�سان«.

قراأ اأمري عبا�ض ما كتبت، وقراأت ما كتبه:

»ب�س���م اهلل الرحم���ن الرحي���م. �ساع���ة بع���د �ساع���ة، يق���رب وقت 

العملي���ات، وينقب����ض قلبي يف كل حلظة اأكرث فاأك���رث. ل رجاء يل �سوى 

رحم���ة اهلل وف�سله. اأن���ا اأ�سعى لأحفظ وجوه ال�سب���اب، فهذه الليلة هي 

الليل���ة الأخرية. رمّبا ل���ن نراهم ثانية جمتمعني و�سع���داء و�ساملني. اإّن 

قلب���ي يتاأمل. لك���ن اأّي كلم يعّب عما يختلج داخل ه���ذا القلب ويبل�سم 

جرح���ه. العيون، بحر الدموع العا�سقة: مولي ح�سني، اأين اأنت؛ املرقد 

وكربلء هما حّجة وذريعة. اأمري عبا�ض رحيمي. 1956/3/5«.

���ا منّظًما يف  كان »ن�س���ري ب���ور« م�ساع���د رام���ي »اآر بي ج���ي«، و�سابًّ

َلنا عن تاريخ ميلدنا و�سّجله اأعلى 
َ
الف�سيل. عندما اأخذ منا الدفر �ساأ

ال�سفح���ة التي كتبنا عليه���ا املذكرات، مع املهمة املوكل���ة اإلينا حينها. 



287 الفصل اخلامس:  العنقاء

كانت �سفحتي يف مقابل �سفحة »اأمري عبا�ض«.

يف اأح���د الأيام، كان م�س���وؤول الف�سيل جال�ًسا وحيًدا خارج اخليمة. 

يحمل الراب بيده ويقب�سه���ا، ثم يفتح اأ�سابعه بهدوء وروية ليت�ساقط 

ا. اغتنمت الفر�سة و�ساألته: الراب الرملي اأر�سً

- ماذا ترى اأخ حم�سن؟

قال:

- ت���راب اجلبهة هذا مقد�ض، مب���ارك.. يجب ال�سجود عليه، متاًما 

.
1
كما تراب كربلء

قب���ل مغادرتنا »كارون«، اأخبن »اأمري عبا�ض« بق�سة الر�سالة التي 

مزقها. قال اإّن اأخته الأكب منه قد تزوجت قبل فرة، وطلبوا منه الآن 

اأن يتزوج ويبنَي حياته امل�ستقّلة، ومل يكن قد اأنهى بعُد ال�سنة الرابعة يف 

املعهد الفني. كان يع�سق اجلبهة واملجاهدين ول يفكر يف �سيء �سواهم.

و�سلنا اإىل مرحلة توزي���ع العتاد واحل�س�ض الغذائية. ومبا اأّنني مل 

اأك���ن اأملك �سلًحا اأخذت ب�سع قنابل فقط، لأّن حقيبتي يجب اأن تبقى 

خفيفة كي اأ�ستطيع حم���ل اجلرحى. كانت احل�سة الغذائية عبارة عن 

ال�سوكول اجلاف���ة التي تزّود اجل�سم بالقوة والطاق���ة، الفاكهة املعلبة، 

الب�سكويت والقليل من اخلبز الياب�ض الذي ي�سبه اخلبز املحلي. و�سعت 

القليل منه يف فمي، ل بّد من ترطيبه يف الفم ليمكن م�سغه، ولو م�سغته 

ب�سرعة جُلرح فمي.

كان »اأم���ري عبا�ض« يحمل �سلًحا مع اأّنه عن�سر اإ�سارة يف الف�سيل. 

ُيتقن عنا�سر الإ�س���ارة يف الف�سائل عملهم، ويظّلون م�ستعدين لتقدمي 

1 - ف���ي تلك الأي���ام، �سنع المجاهدون من تراب الجبهة �سجدات لهم، وا�ستمّر هذا العمل 
بعد الحرب.
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الع���ون لعنا�سر الإ�سارة يف ال�سرية يف حال تعّر�سهم لأّي حدث. اأما يف 

الظروف العادية فيكونون قّنا�سني.

كان »اأم���ري عبا����ض« ميل���ك ُع�سابة خ�س���راء اللون مكت���وب عليها: 

»نح���و احلرم احل�سين���ي«. كما كان يحمل �سكيًنا �سغ���رًيا ي�ستخدمه يف 

فت���ح علب الفواكه والأغذية املعّلبة وغري ذلك من الأعمال، اإ�سافة اإىل 

قطع���ة من الكحول اجلامد التي ميكن بوا�سطتها غلَي اإبريق �سغري من 

ا  املي���اه، اأو اإ�س���اءة د�سمة �سغ���رية مظلمة ملّدة معين���ة. كان يحمل اأي�سً

قلم ر�سا����ض مبيًّا من الطرفني، وهو اأداة �سرورية لعنا�سر الإ�سارة، 

فر�ساة �سغرية يرّتب بها �سعره الك�ستنائي، واأدوات الإ�سعاف كالل�ساق 

وال�سمادة.

اأحياًن���ا كنت اأجل����ض اإىل جانبه واأنظر اإليه. ل ت���زال تلك اخل�سال 

واحلركات يف ذاكرتي رغم مرور الزمن. اأنظر اإليه وينقب�ض قلبي حني 

اأفكر ماذا �سيحّل به.

غادرنا املع�سكر يف يوم غائم. كانوا قد اأح�سروا �ساحنة مغطاة من 

اخلل���ف لنقلنا. ركبن���ا فيها وتوجهنا يف عتمة اللي���ل نحو »بهمن �سري«. 

على �سفة النهر، ويف ب�سات���ني النخيل والبيوتات القروية، و�سلنا الليل 

بال�سباح، واأي و�سال! كثريون مل يتمكنوا من النوم. فمنطقة العمليات 

تبعد 30-40 كلم عّنا، واأ�سوات اإطلق النار والنفجارات ظّلت تتناهى 

اإىل م�سامعنا طوال الليل.

مع حلول النهار، اختل�ست النظر اإىل غرف ذلك البيت القروي. كنت 

وحي���ًدا. كانت الأوامر قد �سدرت مبنع جتوالنا يف ال�ساحات املك�سوفة، 

لكّنه���م مل مينع���وا جتوالنا يف الغرف. وجدت املن���زل خالًيا تقريًبا من 

الأثاث. فوق اأحد الرفوف راأيت دفًرا مدر�سيًّا فت�سّفحته. كما وجدت 

قو�ًس���ا و�سهًما م�سنوع���ني يدويًّا معّلقني مب�سم���ار اإىل احلائط: القو�ض 



289 الفصل اخلامس:  العنقاء

م�سنوع من خ�سبتني وقطع���ة من الكاوت�سوك الداخلي لعجلة ال�سيارة. 

و�سع���ت ح�ساة داخ���ل ثنية الكاوت�س���وك و�سددت���ه يف مقابل احلائط. 

اأعجبتن���ي متانت���ه. يف تل���ك اللحظة، دخ���ل الغرفة م�س���وؤول الف�سيل. 

اأم�سك القو�ض وال�سهم، دقق فيه جّيًدا وقال: »اإنه متقن...«.

كان قد �سّد القو�ض وال�سهم اإىل حده الأق�سى حني فتح اأخوه »ح�سني« 

باب الغرفة، الذي م���ا اإن راأى امل�سهد حتى اأغلق الباب وان�سحب فوًرا. 

�ساألته:

- مل���اذا ح�سل هذا اأخ كل�ستان؟ اأين ذه���ب ح�سني؟ مل ي�سّلم حتى 

واأغلق الباب وذهب...

- كنت وح�سني نلعب مًعا، وقد جرحته مّرات عدة. يف اإحدى املرات 

دخ���ل الغرفة كم���ا الآن ف�سّوبت عل���ى قدمه ببندقية »خ���ردق« فتمّزق 

جلده وحلم���ه وبداأ ينزف. منذ ذلك اليوم �س���ار ح�سني يحمل مزاحي 

على حممل اجلّد. ولو كنت مكانه لفعلت الأمر ذاته.

يف ذل���ك اليوم قّدم���وا لنا الدجاج ب���الأرز على الغ���داء، ويف الليل، 

 خّط العدو.
1 
P الليلة الثانية للعمليات، تقّرر اأن تقتحم فرقة الر�سول

بع���د الظه���ر، ويف ال�ساحة نف�سها لذلك البيت الق���روي، قام القادة 

الكب���ار ب�سرح منطقة العمليات للعنا�سر. كانت املّرة الأوىل التي ن�سمع 

فيها با�سم »الفاو«. اقت�ست اخلطة اأن تنّفذ كتائب الفرقة عملياتها يف 

جاّدة »اأم الق�سر-الفاو«.

عن���د الغروب، ركبنا ال�ساحنات. كان���ت العمليات قد بداأت ومل يعد 

ثّم���ة حاجة لل�ستتار والعمل ال�س���ري. ا�ستطعنا اأن نرى من اأين ننطلق 

واإىل اأي���ن نذهب. اأثناء النتقال ال�سابق من منطقة اإىل اأخرى، مل يكن 

.P1- فرقة: 27 محمد ر�سول اهلل
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م�سموًح���ا لأح���د بالتكلم ب�سوت مرتف���ع، لأنهم و�سعوا عل���ى ال�ساحنة 

لفت���ة مكتوًبا عليه���ا: »هدايا اإىل املجاهدين«. مل تع���د ال�سو�ساء اأمًرا 

���ا هذه املرة. ارتفع���ت الأ�سوات والنريان م���ن نقطتني حدودّيتني؛  هاًمّ

اإحداهما جزيرة اأم الر�سا�ض القريبة من اآبادان حيث كانت العمليات 

اإلهائية، والأخرى يف الفاو.

ا هي �سداقة »�سريو�ض مهدي بور« و»�سهيل  من الأمور اللفتة اأي�سً

موليي«. رمّبا كان »�سهيل« اأ�سغر فرد يف الف�سيل الأول واآخر تلميذ 

التحق به، وكانت مهمته عن�سًرا من عنا�سر التجهيزات. مل يكن قد 

اأّي من العمليات ال�سابقة.  خ�سع لتدريبات ع�سكرية، ومل ي�سارك يف 

عن  �ساألته  خا�سة.  حمّبة  يوليه  ب��ور«  مهدي  »�سريو�ض  اأّن  لحظت 

ال�سبب فقال:

- يف عملي���ات ب���در، كان ل���دّي �سديق عزي���ز يف نف�ض عم���ر �سهيل 

ا. طلب مني عدة مرات قبل العملي���ات اإن اأنا ا�ست�سهدت  وي�سبه���ه اأي�سً

فا�سح���ب ج�س���دي اإىل اخللف. كّرر ه���ذا مراًرا حتى وعدت���ه باأن اأفعل 

ذلك مع اأّن العمليات وتوقيتها مل يكونا حم�سومني بعد. خل�سة الأمر، 

ُنّفذت العمليات، وا�ست�سهد هو وبقي ج�سده قرب دجلة.

ر. ل���و ا�ستطعت  - اأخ مه���دي بور، ه���ذه هي احلرب. اأن���ت مل تق�سّ

ل�سحبت ج�سده حتًما.

اأخف�ض راأ�سه وقال:

- رمب���ا كنت اأ�ستطيع... ل ي���زال وجهه اأمام ناظرّي، وعندما راأيت 

»�سهيل« �سعرت وكاأّنني راأيته هو.

طوال الطري���ق التي ا�ستمّرت ل�ساعات، جل����ض »�سهيل« و»�سريو�ض« 

جنًب���ا اإىل جنب وراحا يتب���ادلن احلديث. و�سلنا اإىل م���كان راأينا فيه 
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زورًق���ا غارًق���ا يف نهر كب���ري. كان ن�سفه يف املاء ون�سف���ه خارجه. قال 

�سهيل ل�سريو�ض بكّل حمبة:

- انظ���ر يا اأخ���ي... جمال هذا الزورق وهو ين���ام يف املاء... وكاأّنها 

لوحة فنية...

- اأج���ل عزي���زي �سهيل، ب�ست���ان النخي���ل واملياه وال���زورق، كّل هذا 

رائع... وكاأّن املرء يحلم...

يف الطري���ق، ا�ستاأذن »اأمري عبا�ض« من م�سوؤول الف�سيل وقراأ دعاء 

ا. من جديد، اأ�سعَد اأمري عبا�ض امل�سافرين  الفرج، وتابعنا معه نحن اأي�سً

على الرغ���م من رداءة �سوته ونف�سه الق�س���ري. ولقد تلعثم مّرات عدة 

���ا، لكن مل يلحظ اأحد ذلك مع �سوت ال�ساحنة والنفجارات. كنت  اأي�سً

قربه، وبعد الدعاء بداأت املزاح فقلت له:

- لن تكون �سليًعا بكّل الأمور! عن�سر اإ�سارة، مهند�ض، والآن مّداح 

وقارئ دعاء يف الف�سيل.

اأخذ نف�ًسا عميًقا وقال:

- ي���ا عزيزي املنقذ! �ستك���ون اأنت ليلة العملي���ات عاطًل من العمل 

ونحن �سنتقّدم اإىل الأمام. اجل�ض حينها والعب بالراب!

و�سلنا اإىل عنابر »اأروند كنار« اأول الليل. كانت م�ستوعبات حديدّية 

متين���ة لكّنها لي�ست وا�سعة كفاي���ة. ا�سطررنا لأن ننام جال�سني. اتكاأت 

واأم���ري اأحدن���ا على الآخر وننا حتى ال�سب���اح، لكن مل نكن مرتاحني. 

ا يف م�ساحة قدرها 30 مًرا مربًعا،  فقد ا�ستقّر قرابة ال�40-50 �سخ�سً

وا�ستيق���ظ اجلميع يف ال�سباح وركابهم توؤمله���م، لكّن اأحًدا مل يفكر يف 

ركبته من �سّدة حما�سته و�سوقه للعمليات.

ة بذكرى  اإّنه احلادي ع�سر من �سباط 1986م. كانت البامج اخلا�سّ
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النت�س���ار ُتب���ّث عب املذياع، وكذل���ك مار�ض عملي���ات »والفجر 8«. يف 

تلك الأثن���اء، �سقطت مقاتلة عراقّية اأمام اأعني ال�سباب. اأم�سك »اأمري 

عبا����ض« بكوفّيته وراح يلّوح بها يف الهواء، رف���ع »ر�سا اأن�ساري« �سوته 

بال�سلة عل���ى حممد واآل حممد، واأخذ »�سعيد بوركرمي« يكّب ب�سوت 

مرتفع، فيما تابع »اأكب مدن« �سقوط الطائرة وطيارها باإ�سبعه.

تركن���ا العنابر بعد الظهر. م�سينا قراب���ة الن�سف �ساعة بال�ساحنة 

حتى و�سلنا املرفاأ حيث ترّجلنا، وبقينا ننتظر قرب نهر كبري ي�سب يف 

»اأروند«. كان املرفاأ يعّج بالقوات والق�سف اجلوي ل يتوقف. مل يكن يف 

املرف���اأ جتهيزات للركوب والن���زول، وكان عبارة عن منزل قروٍي خرٍب 

تقُف قربه الزوارق لريكب فيها الأفراد وينزلوا منها.

بقين���ا هناك ح���وايل ال�ساع���ة اأو ال�ساعت���ني. غاب���ت ال�سم�ض خلف 

ب�سات���ني النخيل، وا�ستمّر الهجوم اجل���وي، لكن بوترية اأقل. يف النهاية 

و�س���ل الدور اإلين���ا وركبنا ال���زوارق. ارتدينا �سرات النج���اة، واأعطى 

�سب���اب التجهيزات يف الكتيبة كلًّ مّنا علبة تونة. قال »ر�سا اأن�ساري«: 

»لول العمليات ملا و�سل اإلينا �سيء من التونة«.

رك���ب يف كّل زورق اأق���ّل من ع�س���رة �سباب ليتوج���ه ال�سائق مبا�سرة 

نح���و الغرب. �سقطت بع�ض القذائف وال�سواريخ حولنا لكّننا مل ُن�سب 

باأي اأذى. كان ال�ساحل الغربي متاًما كال�ساحل ال�سرقي. ر�ست الزوارق 

ق���رب جذع نخلة و�سعوه لهذه الغاية، وما اإن و�سلنا حتى خلعنا �سرات 

النجاة ونزلنا. �سدر الأمر بعدم انف�سال اأحد عن الطابور لأّن املنطقة 

مل ُتطّهر بعد. على بعد مئات الأمتار تقع جاّدة العراق ال�ساحلية، وهي 

ج���اّدة معّبدة ب�س���كل جيد، وتتفّرع منه���ا اأزّقة متع���ّددة. كّنا يف الق�سم 

ال�سرقي ملدينة »الفاو«.
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م���ع حل���ول الليل متو�سعنا يف بي���ت مهجور. اأول عمل ق���ام به »اأمري 

عبا����ض« هو جتواله يف الغ���رف حيث وجد �ساعًق���ا يف اإحداها. اختلف 

»ح�سن قابل اأعل« و»حممد عليان جنادي« وهما املخّربان يف الف�سيل، 

ِعّد لها هذا ال�ساع���ق. اأعطى اأمري عبا�ض 
ُ
ح���ول املواد املتفج���رة التي اأ

ا، فاأخذته جانًبا وقلت له: راأيه اأي�سً

- يا اأخي، اأنت مهند�ض كهرباء، ول�سَت مهند�ض تخريب!

كان اجلمي���ع ف�سولّي���ني، ويري���دون معرفة كّل �س���يء، واإبداء راأيهم 

حول كّل �سيء.

تيّممن���ا لأداء فري�ست���ي املغرب والع�ساء، لأّن اأوام���ر القيادة ق�ست 

بعدم ا�ستخ���دام مياه مطراتنا اإل لل�سرب. بع���د ال�سلة تناولنا طعام 

الع�س���اء، ث���م قراأنا دع���اء التو�سل. كانت ليل���ة الأربع���اء. تل »حم�سن 

كل�ست���ان« يف تل���ك الليل���ة اأن�س���ودة »الد�سم���ة« التي يحّبه���ا الكثري من 

املجاهدين. رّددها حم�سن كثرًيا وفرح بها ال�سباب: ]وترجمتها[:

»اأيتها الد�سمة، اأيتها الد�سمة

 اأيتها الد�سمة، اأيتها الد�سمة، �ساأبقى هنا

ما مل اأ�سل اإىل كربلء، �ساأبقى هنا

يا رفيقي، يا رفيقي �ساأبقى هنا

ما مل اأ�سل اإىل كربلء، �ساأبقى هنا

ل حتزن يا اأّمي على فراقي

لأّن املهدي �سياأتي لزيارتي

املهدي بن فاطمة �سيعينني

ولأّن املوىل معي �ساأبقى هنا
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اأيتها الد�سمة، اأيتها الد�سمة

اإذا ذهبُت يا اأمي، اإىل امللكوت يا اأمي

اإذا ذهبُت يا اأمي، نحو اأحبائي

ذهابي يا اأمي العزيزة يعني بقائي

اأيتها الد�سمة، اأيتها الد�سمة

يا قائد الفرقة، يا حامل راية الفرقة

اإذا ذهبُت يا اأمي، اأكون قد بقيُت

اأيتها الد�سمة، اأيتها الد�سمة

لقد رحل اأحبائي، زهور حديقتي

اأ�سبحت غيمة بل اأمطار،

ذهب الأحبة واأنا اأخ�سى البقاء

اأيتها الد�سمة، اأيتها الد�سمة«.

كن���ا ن�ستمع اإىل الأن�سودة ونكّرره���ا بالتزامن مع اأ�سوات الر�سا�ض 

والنفجارات القريبة والبعيدة.

يف ليل���ة العمليات راودن �سعور غريب اختلطت فيه م�ساعر اخلوف 

والأم���ل، واأفكار عن امل���وت واحلياة، اهلل وال�سيط���ان. فقبل اأن يحرق 

ج�سد الإن�سان يف نار احلرب، ُت�سقل روحه يف النار. وخا�سية النار هي 

اأن تزيح اجللد جانًبا وتظهر املاهية. ي�ستطيع الإن�سان اأن يختب نف�سه 

بالنار ويرى حقيقة ذاته.

بقين���ا يف »الف���او« ويف ذل���ك املنزل املهج���ور حتى منت�س���ف الليل. 

�سادف اأن َوَجَد اأحد ال�سباب بطانية، فجل�سنا نحن ال�سبعة اأو الثمانية 

اأفراد وغطينا اأقدامنا بها.
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و�سل���ت ال�ساحنة، و�سدر الأمر بالتح���رك. يف كل مّرة اأكون اأنا اأول 

من يركب اأو ر�سا اأن�ساري، ثم ناأخذ احلّمالة لريكب ال�سخ�ض التايل. 

م���ا ه���ي اإّل دقائق، حت���ى ركب جميع ال�سب���اب يف ال�ساحن���ة وانطلقنا. 

�س���ارت مّدة �ساع���ة وم�سابيحها مطفاأة حتى توقف���ت على بعد 10 كلم 

م���ن »الفاو« ونزلنا منها. راأينا بو�س���وح نريان خمازن النفط ال�سخمة 

وعرفنا بال�سبط موقع املدينة. تقع جاّدة »الفاو-اأم الق�سر« اإىل الغرب 

-اأو ال�سمال الغربي- من مدينة الفاو.

ا�ستقررنا خل���ف �ساتر ترابي قريب من اجل���اّدة. كان هواء ال�سحر 

ب���ارًدا ينخ���ر العظ���ام. مل ي�ستطع بع����ض ال�سباب النوم م���ن ال�سقيع، 

ومتكنوا بطريقة واأخرى من اغتنام بطانية من الد�سم العراقية.

كن���ت ور�سا اأن�ساري مًع���ا يف د�سمة هي عبارة عن حفرة بعمق مر 

ون�سف املر ومك�سوفة ال�سقف، ت�سبه حفرة الثعلب. جل�سنا القرف�ساء 

وبقينا حتى ال�سباح من دون غطاء نرجتف من البد.

مع طل���وع ال�سباح ا�ستّدت غزارة الن���ريان. مل يكن اخلّط الأمامي 

جل���اّدة »الفاو-الب�سرة« ال�سراتيجي يبع���د عنا كثرًيا. رمبا كيلومًرا 

واحًدا. جاء اإلينا م�سوؤول الف�سيل وقال:

را احلمالة وتعال. - اأخ رم�سان واأخ اأن�ساري اأح�سِ

م�سين���ا خل���ف الأخ كل�ست���ان. كان اأحد �سب���اب ال�سرّي���ة الثالثة قد 

اأ�سيب و�سّمد امل�سعف جراحه. مل اأفهم مِلَ مَلْ ينقله املنقذ يف ف�سيله اأو 

ا. اأو�سلنا ذلك اجلريح  �سريت���ه، ومل ن�ساأل الأخ كل�ستان عن الأمر اأي�سً

الذي اأ�سيب ب�سظية اإىل اأول جاّدة »اأم الق�سر«، م�سافة ل تتعّدى املئتي 

مر، ثم عدنا اإىل د�سمتنا.

بع���د ظهر الثان ع�سر من �سباط، نقلنا نقطة متو�سعنا من ال�ساتر 
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الراب���ي ميني اجل���اّدة اإىل الكتف الرابّي���ة من اجل���اّدة، على م�سافة 

500م م���ن اخل���ّط ال�ساب���ق. ا�ستّدت ال�ستب���اكات يف ج���اّدة »الب�سرة« 

ال�سراتيجية اإىل حدها الأق�س���ى، وا�ستب�سل الطرفان يف القتال، اأما 

جاّدة »اأم الق�سر« فكانت اأكرث اأمًنا وهدوًءا.

كانوا قد و�سع���وا جثمان �سهيد قرب جاّدة اأم الق�سر لتنقله �سيارة 

م���ا اإىل اخلل���ف. ذهب »اأمري عبا����ض« وقّبل وجهه، وكذل���ك فعل اثنان 

.
1
اآخران

كانت الأر�ض اإىل ميني اجلادة اأكرث جفاًفا من ي�سارها الذي يت�سل 

باخللي���ج وبخ���ور عب���د اهلل الذي كان عب���ارة عن م�ستنقع���ات وطوفان 

للم���اء. اإىل اجلهة اليمنى للج���اّدة، ن�سبت �سورة كبرية ل�سّدام ميكن 

روؤيتها عن بعد مئة مر. 

قب���ل الظهر، نادان م�س���وؤول الف�سيل اأنا والأخ مه���دي بور. ذهبنا 

ثلثتنا اإىل خم���زن جتهيزات عراقي. وجدنا املخ���زن مليًئا باملعاطف 

والبطانيات اجلديدة. ن�سف البطانيات كانت خ�سراء اللون، ون�سفها 

الآخ���ر خُمّطًط���ا باللون���ني الأخ�سر والأبي����ض. كما وجدن���ا الكثري من 

�سناديق املعلبات، معلبات اللحم الأحمر اأو اليخنة.

ق���ام »�سريو�ض مهدي بور« بجولة يف ق�سم الدعم الطبي يف املخزن، 

وفت����ض ال�سناديق واح���ًدا واحًدا، ثم اأخذ بع�ض عل���ب الدواء اخلا�سة 

مبن���ع التقيوؤ واأقرا�ض تعقيم املياه. ووجدن���ا يف زاوية من زوايا املخزن 

بع�ض احلمالت فقلت:

- هذه غنيمتي اأنا ور�سا اأن�ساري.

كما اأخذ الأخ »كل�ستان« بع�ض علب احلليب، فخرج كّل واحد منا من 

- لم ي�ستمّر لقاء ال�سهادة حتى ال�سباح.  1
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ا. بعد فرة، كان كل �سباب الف�سيل ي�سربون  املخ���زن يحمل معه غر�سً

احلليب. عندم���ا راأى اأفراد الف�سائل الأخرى ذل���ك قالوا: »عليكم اأن 

ت�سرب���وا احلليب. فاإن مل يك���ن يف رو�سة الأطفال حليب ملا كانت رو�سة 

اأطف���ال... ا�سربوا احلليب لتك���بوا... اأنتم يف �سن النم���و... يجب اأن 

تنمو عظامكم...«، وما اإىل هنالك من هذا الكلم.

ا بوا�سط���ة بع�ض اأكيا�ض  بع���د الظهر، بن���ى الأخ »كل�ستان« مرحا�سً

ال���راب وقطعة اأو قطعتني من ال�سفيح، و�ساعدته يف اآخر عمله. كانت 

جن���ز عمل هام 
ُ
مي���اه ال�س���رف ال�سحي تذه���ب نحو امل�ستنق���ع. لقد اأ

وب�سرعة بهّمة م�سوؤول الف�سيل. قلت له:

- من غري املعلوم اإىل متى �سنبقى هنا. قد ت�سدر الأوامر بالتحّرك 

يف هذه اللحظة... ملاذا بذلت كل هذا اجلهد؟؟!

اأجاب:

- حت���ى لو مل ن�ستفد منه نح���ن، ف�ستاأتي كتائب اأخ���رى قد ت�ستفيد 

من���ه. لقد بداأت العمليات للتو، و�سيكون ه���ا هنا عمل اإىل ما بعد فرة 

طويلة.

.
1
كان كلمه �سحيًحا، ومل اأ�ستطع اإدراك ذلك بنف�سي

عن���د الغروب، اجتم���ع »ر�سا اأن�ساري« واحل���اج »حممد بروازي« يف 

لقاء �سريع. كان بروازي يف كتيبة »مالك«، وجاء مع عدد من قادة الكتيبة 

اإىل نقطة متركز كتيبة »حمزة«. يف تلك الدقائق القليلة، حتدث الثنان 

حول ال�سيد »اأبي الف�سل كاظمي« الذي يكّن له »ر�سا« حمّبة خا�سة، كما 

حتدثا حول العمليات اجلارية. كان �سوت احلاج م�سموًعا:

1 - ا�ست�سه���د ف���ي تلك الليل���ة، لكن العملي���ات ا�ستم���ّرت لأ�سابيع، وربما ا�ستف���اد من هذا 
المرحا�ض الكثير من العنا�سر.
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ا، لك���ن ال�ستباكات يف  - قام���ت فرق���ة »الر�س���ول« بعم���ل جّيد ج���دًّ

ج���اّدة »الب�سرة« اأكرث اأهمية. اإذا �سقطت تلك اجلاّدة ف�سي�سيق نطاق 

عم���ل الفرقة من اخللف. لقد اأح�سر العراقي���ون اآليات مدّرعة اإىل كّل 

املح���اور، لك���ن الدباب���ات لي�ض لديها ق���درة كبرية على املن���اورة، وهي 

ت�ستطيع العمل فقط يف الطرق الرئي�سية واملعّبدة، لذا ي�ستخدم القادة 

العراقي���ون اأك���رث الآليات املدرع���ة التي يعادل وزن الواح���دة منها وزن 

ن�سف دبابة وت�ستطيع املناورة ب�سكل اأكب...

قبل الوداع، حتّدث ر�سا واحلاج بب�سع كلمات اآذرية مل اأفهمها. ثم 

قّبل اأحدهما الآخر وذهب احلاج.

تيّممن���ا، اأقمن���ا �سلت���ي املغرب والع�س���اء يف الد�سمة م���ن جلو�ض، 

ث���م انطلقن���ا �سرًيا على الأقدام يف طابور. مل يع���د ثّمة حاجة لل�ساحنة 

فاخل���ّط الأمام���ي مل يعد يبع���د عنا كثرًيا. كم���ا ا�ست���ّدت كثافة نريان 

الع���دو، ومل يع���د التنقل بالآلي���ات اآمًنا. م�سينا �ساع���ة اأو �ساعتني حتى 

توقف طابور الكتيبة.

و�سلن���ا اإىل مقربة من مثلث م�سنع امللح حيث مكان ا�ستقرار كتيبة 

»اأن�س���ار الر�سول«. كان ع���دد من قادة الفرق���ة الكبار جمتمعني حتت 

ج�س���ر اإ�سمنت���ي، �سغ���ري واآمن. متّر املي���اه ال�سطحية حتت���ه من اجلهة 

اليمنى للجاّدة اإىل اجلهة الي�سرى لت�سّب يف مياه الأنهار واخلليج.

بعد �ساعة اأبلغون���ا اخلب احلا�سم وقالوا اإّن الكتيبة �ستبا�سر العمل 

بع���د �ساعة اأو �ساعتني و�ستتق���ّدم م�سافة 5-6 كلم يف جاّدة اأم الق�سر. 

كما اأو�سانا الق���ادة اأن نتحرك على اجلانب الأمين للجاّدة لأّنه جاف. 

وحي���ث كنت واأن�ساري غ���ري م�سلََّحني، مل نعِن كث���رًيا بو�سعية الد�سم 

والدبابات العراقية. اإذ تبداأ مهمتنا عندما ُي�ساب اأحد رفاقنا، وذلك 
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بع���د اأن يقوم امل�سع���ف بت�سميد جرح���ه. كما توّج���ه الأخ كل�ستان اإىل 

اجلميع وقال:

- قب���ل النطلق، تاأكدوا اأنك���م �سحبتم »اأق�س���ام« بنادقكم لتكونوا 

م�ستعّدي���ن. ل ميكن �سحب الأق�سام اأمام العراقيني. هناك ميكن فقط 

حترير عتلة »الأمان«، وبهدوء ومن دون اأّي �سو�ساء.

يف تل���ك الليلة، كان القمر هلًل، وق���د �سيطر الظلم احلالك على 

امل���كان يف اللحظة الت���ي ا�ستعددنا فيها لل�ستب���اك. كانت ليلة مظلمة 

كالقط���ران الأ�س���ود. لقد اأكد علين���ا م�سوؤول الف�سي���ل اأن نحافظ على 

عن�س���ر املباغتة. كان مع »�سريو�ض مهدي بور« الذي يتقدمني مبا�سرة 

يف الطابور، �ساعة غطيناها بقطعة قما�ض �سميكة.

���ا. قّبل���ُت اأوًل  عن���د التا�سع���ة تقريًب���ا، قّب���ل اجلمي���ع بع�سهم بع�سً

»اأن�ساري« و»مهدي بور« اللذين كانا بقربي ثم البقية. لقد اأحنى »اأمري 

عبا����ض« راأ�س���ه كثرًيا لأمتكن من تقبيل وجه���ه. كان هذا اآخر لقاء لنا. 

قلت له: »انتبه لنف�سك... ل تن�َض اأن ت�سفع لنا...«.

���ا. مل يكن لدينا  ا طلب من���ي ال�سفاعة. قّبل���ت جبينه اأي�سً ه���و اأي�سً

الكثري من الوقت. كنا نتحدث ونقّبل وجوه بع�سنا البع�ض.

فج���اأة �سدر الأم���ر بالتحرك. عبن���ا من مثلث م�سن���ع امللح. كان 

الف�سي���ل الأول يف مقدم���ة طابور الكتيبة. و�سلن���ا اإىل ال�ساتر الرابي 

القري���ب من �ساح���ة املعركة. ا�ستعّدت ال�سري���ة الأوىل للنت�سار. بقيت 

�سريتان خلف ال�ساتر حتى نقتحم نحن اخلّط الأول ويكملوا هم عملنا. 

عبن���ا ال�ساتر مب�سية القرف�ساء من اجلهة اليمنى للجاّدة نحو اجلهة 

الي�س���رى. ث���م اأكملنا زحًفا ومب�سي���ة البطة. كانت امل�ساف���ة بني �ساترنا 

الراب���ي والع���دو 150م. قطعن���ا ه���ذه امل�ساف���ة القليلة بح���ذر، و�سوت 

العراقيني يتناهى اإىل م�سامعنا.
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ب���داأ الهج���وم دفع���ة واح���دة ووث���ب طاب���ور الف�سيل. كان���ت نريان 

العراقي���ني غزي���رة من���ذ البداي���ة. كان الطاب���ور يتقّدم مث���ل الأفعى. 

املقاتل���ون يف الأمام ونح���ن امل�سعفني واملنقذين م���ن خلفهم. اأول عمل 

يل ول�»ر�س���ا« كان حم���ل �سهيد من الف�سيل الثال���ث. كان نف�سه م�سعًفا 

واأعرف���ه جيًدا، اإذ تردد كث���رًيا اإىل ف�سيلنا. ا�ست�سه���د على الإ�سفلت. 

�سع���رت باخلوف والذهول، لكن، لأّنني كنت ق���د اأو�سيت ر�سا اأّنه كّلما 

راأيتني مذهوًل ومبهوًتا فا�سرخ يف وجهي، �ساح بي:

- ملاذا التاأخري يا حميد؟ احمل ال�سهيد... ا�سحبه من كتفيه...

كان���ت عيناي عل���ى ج�سد ال�سهي���د واأذناي مع �سي���اح »ر�سا«. غلب 

�سي���اح »ر�س���ا«. حملن���اه اأوًل، ث���م �سحبن���اه اإىل اأ�سف���ل اجل���اّدة. اأنار 

»�سريو�ض« مبا�سرة امل�سباح، تفّح�ض بوؤبوؤ عينيه، تفّقد نب�سه وقال:

- لقد ا�ست�سهد... خذوه اإىل اخللف.

اأ�سيب بر�سا�سة يف راأ�سه فا�ست�سهد على الفور. وكان قد اأ�سيب يف 

عمليات بدر بالكيميائي فخّف ال�سعر على راأ�سه ووجهه.

�سحبنا ج�سده حتى ال�ساتر الرابي عند نقطة النت�سار. كان املكان 

ا وعدن���ا باحلمالة. اتفقُت ور�س���ا اأن ن�سحَب  مزدحًم���ا. و�سعن���اه اأر�سً

اجلرحى اأوًل ثم ال�سهداء.

لق���د جرح »ح�سني كل�ستان« لكنه مل ير����ضَ اأن ننقله على احلمالة. 

كان جرح قدمه عميًقا.

قال: »اذهبوا واهتموا بالبقية«.

َلنا: »األ تعلمون �سيًئا 
َ
اأ�س���ررت عليه فلم يقبل. لكن قبل ذهابن���ا �َساأ

عن حم�سن؟«.

قلت له: »ل. مل نره... بالطبع هو يف املقّدمة«.
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تابعنا طريقنا، و�سحب »ح�سني« نف�سه �سحًبا اإىل اخللف.

ذهبن���ا مبا�س���رة نحو اجلريح الت���ايل. و�سعناه عل���ى احلمالة التي 

اأم�سكه���ا ر�سا اأن�ساري م���ن الأمام واأنا من اخللف. مل نكد نخطو عدة 

خطوات حتى اأطلقت ر�سا�س���ة خطاط ب�سكل اأفقي وعبت من قربنا، 

خل���ف راأ�س���ي بال�سب���ط. �سقطت الر�سا�س���ة يف املياه وانطف���اأت. اأراد 

عراقيٌّ اأن يقتلنا بر�سا�سة خّطاط لكّنه مل ينجح يف ذلك. كان اجلريح 

ال���ذي نقلناه حلق الكتيب���ة. اأو�سلناه اإىل مركز الإ�سع���اف وعدنا اإىل 

�ساحة املعركة.

كان مرك���ز الإ�سعاف عب���ارة عن ك�سك حرا�س���ة يف ال�ساتر الرابي 

ال���ذي انت�سرن���ا من���ه والقريب م���ن �ساحة املعرك���ة، وق���د ن�سبه »علي 

�سهب���ازي« امل�سع���ف يف الف�سي���ل الثال���ث. يف بداي���ة ال�ستب���اك ج���رح 

�سخ�ض اأو �سخ�سان ف�سّمد »علي« جراحهما هناك قبل اأن تاأتي �سيارة 

الإ�سعاف وتنقلهما اإىل اخللف.

بع���د كّل ه���ذا الذهاب والإي���اب فقدنا اأث���ر »�سريو�ض مه���دي بور«، 

فُرحن���ا نبحث بني املجاهدي���ن عن �سخ�ض يعتمر قّبع���ة زرقاء حُماكة 

���ا، القبع���ة التي كانت دائًما عل���ى راأ�ض »�سريو����ض«. يف تلك الليلة  يدويًّ

اأ�سعن���اه عدة مّرات ومن ثّم وجدناه. كّنا مرتبطني به لأّنه كان يتوجب 

علّي وعلى ر�سا نقل اجلرحى الذين ي�سّمد جراحهم اإىل اخللف، وكّنا 

ا. فامل�سعف هو من يحّدد  نعم���ل وفق اأوامره كي ل يبق���ى اأّي جريح اأر�سً

اجلريح الذي ينبغي اأن يتّم �سحبه اأوًل من �ساحة املعركة.

�ض التخريب يف  يف قل���ب املعركة، راأيت ح�سن قابل اأع���ل -متخ�سّ

ف�سيلنا- ممّدًدا اإىل جانب عدد من الدبابات وناقلت اجلند املدمرة. 

وكان اإىل جانب���ه منقذان اآخران لكّنهما مل ميتلكا اجلراأة لي�سعاه على 

ّمد مكان اجلرح حتى ال�سدر. يبدو  احلمال���ة. لقد ُجرح يف بطن���ه، و�سُ
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اأّن م�سعف املجموعة الثانية يف ف�سيلنا هو من �سمد جرحه. كان يتاأمل 

كثرًيا، وي�سرخ كّلما اأرادوا رفعه عن الأر�ض. مل اأهتّم ل�سراخه، تعاوّنا 

مًعا وو�سعناه على احلمالة لينقله منقذان اآخران. 

ذهب���ت اأن���ا ور�سا ناحية جري���ح اآخر. كان قد ا�ست�سه���د �ساّبان من 

ف�سيلن���ا. اإىل الأم���ام اأك���رث وجدنا جريًح���ا �سحبن���اه اإىل اخللف على 

احلمالة. كان �سّيئ احلال مثل »قابل اأعل«. و�سعناه وهو على احلمالة 

���ا، لكّنن���ا مل جن���د حمالة اأخ���رى. كان عدد  يف مرك���ز الإ�سع���اف اأر�سً

اجلرحى وال�سهداء كبرًيا بحيث مل تعد احلمالت تكفي. انتظرنا قليًل 

ثم عدنا اإىل مكان ال�ستباك من دون حمالة.

اأ�سيب »اأ�سغ���ر لك علي اآبادي« بر�سا�سة يف حو�سه و�ساقه. حملته 

عل���ى ظه���ري. كان اأ�سغ���ر اأحد مهّج���ري احل���رب يف خرم�سهر، حيث 

خ�سر منزله وحياته وانتقل للعي�ض يف طهران. وبينما اأنا اأ�سري به �سيًئا 

ف�سيًئ���ا، راحت تت�ساق���ط قطع بنطاله املمزق حتى بان���ت كل �ساقه. يف 

مرك���ز الإ�سع���اف ُطلب مّن���ي اأن اأجد ل���ه بطانية اأو قما�ًس���ا ليغطي بها 

قدميه. بحثت يف املكان ووجدت له غطاًء.

ع���دت فوًرا، مع حّمالة هذه امل���رة. كان ر�سا قد اأو�سل جريًحا اآخر 

ا، فرجعنا مًعا اإىل �ساحة ال�ستباك. اأي�سً

وجدن���ا جريًح���ا اآخر دفع ب���ه ع�سف النفج���ار اإىل املي���اه الراكدة 

واملاحلة ي�سار اجلاّدة. كان ي�سرخ: »احرقت... احرقت يا اأخي...«. 

تغلغ���ل امللح اإىل جرحه و�س���ار يحرقه. ظّل ي�سرخ ط���وال الطريق ومل 

نتمكن من فعل �سيء لأجله.

تعب���ت اأكتافنا واأ�سابعن���ا. كانت قب�سات بع����ض احلمالت خ�سبية، 

ي�سهل العمل بها حيث تلت�س���ق باأيدينا ب�سكل جيد. اأما احلمالت ذات 
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القب�س���ات البل�ستيكية، فكانت تنزلق يف اأيدينا عندما تتعرق، وُيتعبنا 

ا، وهناك حمالت ل قب�سة لها اأ�سا�ًسا. حملها جدًّ

عندم���ا نقلنا اجلري���ح الأّول، كّن���ا يف غاية الن�س���اط. كان اجلريح 

ق���ادًرا على ال���كلم، حتدثت ور�سا مع���ه قليًل لعّلنا نه���ّدئ من روعه. 

اأحيانا كانوا يزّودوننا بالأخبار التي تهّمنا وي�سعوننا يف اأجواء املعركة. 

قال لنا اأحدهم:

- كان العراقيون اليوم ينتظرون هجومنا. اأول قنبلة رميناها تلقاها 

مغوار عراقي ورماها اإىل زاوية ما!

حّدثنا اآخر عن اأرتال اآليات العدّو وقواته املدرعة وقال:

- ل ميكن اإح�ساء الدبابات وناقلت اجلند...

ا اإىل اخللف. كان  راأين���ا »ح�سني كل�ستان« ثانية وهو يجّر نف�سه جرًّ

�ساح���ب الوجه، لكّن���ه ا�ستطاع الو�سول اإىل نقط���ة النت�سار. متكن من 

قطع م�سافة 150م خلل ع�سرين دقيقة.

فج���اأة و�سل عدد م���ن املنقذين من كتيبة »حم���زة«. تعّرف اأحدهم 

اإىل »ح�سني كل�ستان« ال���ذي َقِبَل اأخرًيا اأن ينقلوه اإىل اخللف على من 

حمالة. لكنه َقْبل اأن يذهب �ساأل جمّدًدا عن اأحوال اأخيه. قلت له:

- لقد جرح لكّنني مل اأره.

�ساأل بقلق:

- مل تره اأنت بنف�سك؟

- ل، عزي���زي ح�س���ني... ل تقلق. �ساأج���ده باأي طريق���ة واأنقله اإىل 

اخللف.

تابعت اأنا ور�سا عملنا. كّنا كّل ربع �ساعة ن�سحب جريًحا اإىل اخللف 

ث���م نعود. اأ�سبح قمي�سي رطًب���ا من �سدة التعّرق يف تلك الليلة ال�ستوية 
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الب���اردة. كان عملنا جمهًدا. كنت اأحياًنا اأم�س���ك باحلمالة من الأمام 

واأحياًن���ا مي�سكها ر�سا. فهي من الأمام اأثق���ل، فكنُت اأ�سّر على حملها 

من الأمام ور�سا يجيب:

- يا عم، ميكنني رفعها.. مل اأتعب بعد.

كانت كلمة »يا عّم« لزمة يف كلمه.

يف اإحدى املّرات، وبينما نحن عائدان اإىل �ساحة املعركة، واإذ بر�سا 

ا لأحد القتلى العراقيني؛ لونه اأبي�ض وبنّي. قلت له: يلمح حذاًء ع�سكريًّ

- اإن اأعجبك �ساأجلبه لك.

- كل، ولكّنه يلب�ض حذاًء عجيًبا! كيف ي�سبغونه؟

و�سعت احلمالة اخلالية على الأر�ض وقلت:

�ض ب�سباغة الأحذية، لكن  - بالطبع لدى العراقيني عن�سر متخ�سّ

عمله اأ�سعب من عمل ر�سا ال�سباغ لأن اأحذيتهم ذات لونني.

�سحك »ر�سا« وتابعنا عملنا من دون اأّي تلّكوؤ.

نقلنا من جديد جريًحا اآخر. بداأ التعب يغلب علينا، ومل نعد ن�ستطيع 

-كم���ا يف البداي���ة- املحافظة على ت���وازن احلمال���ة. كان رفع حمالت 

الأملنيوم ذات ال�سطح البل�ستيكي، اأ�سهل من حمل تلك احلديدية ذات 

ال�سط���ح امل�سنوع من القما�ض امل�سّمع، والت���ي ي�سّق رفعها، وخا�سة اإذا 

كان اجلريح �سخم اجلثة. اأحياًنا كان رفع مثل هذه احلمالت -خا�سًة 

اإذا تبلل �سطحها بالدم- ي�ستلزم وجود ثلثة اأو اأربعة اأ�سخا�ض.

بني  الفا�سلة  امل�سافة  ت�ساعفت  املعارك،  وتقّدم  الوقت  مرور  مع 

والإياب  الذهاب  من  نتعب  ف�سرنا  الإ�سعاف،  ومركز  املعركة  �ساحة 

راأينا من اجلرحى  ما  لكرثة  ا  اأي�سً ا  ومعنوًيّ تعبنا ج�سديًّا  املتكرَرين. 

واجلراح.
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اأخ���رًيا و�سلنا اإىل عمق جبهة العدو. هن���اك، راأينا باأّم العني اأرتال 

الدبابات وناقلت اجلند الت���ي حتّدث عنها اجلرحى قبل ذلك. كانت 

الآليات م�سطّفة على جانبي الطريق وذلك لف�سح املجال اأمام اأّي اآلية 

تريد العب���ور و�سط اجلاّدة. نظ���رت اإىل جتهيزات الع���دو، راأيت ع�سر 

ناقلت جند ودبابة واحدة. تذكرت كلم احلاج »بروازي« حني قال اإّن 

العدو ي�ستخدم الآليات اخلفيفة ب�سكل اأكب.

يف تلك الليلة التحمن���ا مع العراقيني. اأخفى بع�سهم نف�سه وتظاهر 

اآخ���رون باملوت. راأيت جمموعة من العراقي���ني وقد اختباأوا حتت ناقلة 

جند ووجدوا لأنف�سهم مكاًنا جّيًدا هناك بني جنازيرها. دللت جمموعة 

.
1
من �سبابنا بينهم رماة ر�سا�ض و»اآربي جي« عليهم وتابعت عملي

منذ ال�ساعة الأوىل لبدء العمليات، نزلت كّل الف�سائل وال�سرايا يف 

كتيب���ة »حمزة« اإىل �ساحة املعركة، اإ�سافة اإىل قوات م�ساندة من كتيبة 

»الأن�س���ار«. لكن، ولأّننا التحمنا م���ع العراقيني، مل يعد لقوات التعزيز 

اأي فائ���دة. كان���ت كّل جمموعة تدخل �ساحة املعرك���ة يختّل نظمها منذ 

الدقيقة الأوىل. مل يكن اأحد يعلم اإن كان العراقيون خلفه اأم اأمامه اأم 

اإىل جانب���ه. قاتل ال�سباب متفّرق���ني، واأرادوا التقدم فقط، ومل يلتفتوا 

اإىل جانبهم اأو خلفهم.

عندم���ا حان وقت نقل ال�سهداء، توجب علينا اإنارة امل�سباح اليدوي 

للتاأك���د فيم���ا اإذا كان اجل�سد ج�سد �سهيد اأو قتي���ل عراقي، لكن بع�ض 

الأج�ساد كانت قد تل�ست.

فج���اأًة، و�سط رت���ل اآليات العدو، راأيت اأحدهم وق���د اتكاأ على عجلة 

1 - ف���ي م�ساء الي���وم التالي، راأيت اأحد اأفراد تلك المجموعة ف���ي م�ست�سفى الأهواز. قال: 
»عندم���ا تركن���اك، ذهبنا في اأثر اأولئ���ك العراقيين، لقد قتلناهم جميًع���ا، واأطلق اأحدهم 

ثلث طلقات على قدمي من ر�سا�سه واأ�سابني«.
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ناقلة جن���د. ظننته جريًح���ا يف البداية وعرفت اأّنه م���ن �سبابنا ب�سبب 

ج�سم���ه ال�سغ���ري ولبا�سه الزيت���ي اللون. اأن���رت امل�سب���اح على وجهه، 

���ا يافًعا ل يتجاوز ال�17 من عمره وملّا تنبت حليته بعد. كان  وجدته �سابًّ

يحم���ل �سيًئا يف يده. دققت النظر، كانت �سورة الإمام، وكاأّنه اأخرجها 

يف اللحظ���ات الأخ���رية وقّبلها. مّددت���ه على الأر�ض واأن���ا يف حرية من 

اأمري، ونقلته اإىل اخللف مب�ساعدة »ر�سا«.

يف طري���ق الع���ودة راأينا يف �ساح���ة املعركة راأ�ًس���ا مقطوًعا. مل يكن 

وا�سًح���ا يف ظلمة الليل اأهو راأ����ض عراقي اأم راأ�ض اأح���د �سبابنا. اأنرت 

امل�سباح على وجهه، فعرف���ت اأنه عراقي ب�سبب �ساربيه الكثيفني ولأّنه 

.
1
كان حليق الذقن. كان حاجباه كثيفني وعيناه جاحظتني

م���ن بني جرح���ى الف�سيل الذين نقلته���م اأنا و»ر�س���ا« اإىل اخللف، 

كان مع���اون م�سوؤول الف�سيل »ح�سني فيا�ض«. كّل ما كان يعلمه اأن الأخ 

ا. قلت له: »لقد جرح  »كل�ستان« ُجرح، وقد �سمع ذلك من ال�سباب اأي�سً

ح�سني كل�ستان. اأمل يخبك ال�سباب اأّي كل�ستان جرح؟«.

مع اأنه كان يتاأمل كثرًيا من جرح قدمه، اإل اأنه اأجاب: »ل، مل يقولوا. 

رمبا كلهما جرح«.

بع���د اأن اأو�سلن���ا »فيا����ض« اإىل مرك���ز الإ�سعاف عدنا جم���ّدًدا اإىل 

ال�ساح���ة. وبينم���ا نحن نبح���ث عن اجلرح���ى وال�سه���داء، واإذ بنا نرى 

جمموعة من جماهدي كتيبة »حمزة« مت�سّمرين يف اأماكنهم، ومتحّلقني 

ح���ول قائده���م يف زاوية ما. ولأّن عمل���ي مع اجلرحى، كن���ت اأعلم باأّن 

املجاه���د تنهار معنويات���ه اأحياًنا، وحيث كان �سوت���ي ل ي�سل اإىل تلك 

امل�سافة، ناديت ور�سا يف الوقت نف�سه:

1- ل يزال ج�سدي يرجتف من تلك النظرات املخيفة حتى بعد ع�سرين عاًما.
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- اأيها الإخ���وة، قوموا... لقد فّر العراقي���ون... لحقوهم... �سوف 

ننت�سر اإن �ساء اهلل...

اأجابني اأحدهم بهدوء وكان ممّدًدا على الأر�ض:

- لقد ُقتل اجلميع، وارتفعوا �سهداء.

قاطعته قائًل:

- قوم���وا... لق���د انت�سرنا... ل���و كان العراقيون يف ه���ذه النواحي 

لرمون... وها اأنا اأقف اأمامكم الآن؟

نظ���روا يف وج���وه بع�سه���م البع�ض و�سدق���وا كلمي. بع���د اأن وقف 

اأول �سخ����ض منهم حلقه اجلميع، وانطلقوا. انطلق���وا هم، وتابعت اأنا 

و»ر�سا« عملنا. وبينما انهمكت بعملي فكرت بخوفهم، واأعطيتهم احلّق 

يف ذلك. اإّنهم �سباب ال�سري���ة الثالثة الذين �ساهدوا جرحى ال�سرّيتني 

الأخري���ني و�سهداءهما فاأ�سابهم اخلوف. رمبا لو كانت ال�سرية الأوىل 

تعمل مكانهم لأ�سابتها احلال نف�سها.

فج���اأًة راأيت جريًحا يح���رق �سدره. رمبا كان رام���ي »الآر بي جي« 

اأو م�ساع���ده. كانت النريان تخرج من قف�سه ال�سدري ومع ذلك يتابع 

طريقه. كم كان م�سهًدا غريًبا وعجيًبا.

ا على و�سك الحراق. اأثناء جولتي تلك  يف تلك الليلة كنت اأنا اأي�سً

التي ن�سي���ت عددها، وبينما كنت اأتقّدم اإىل الأم���ام، واإذ باأحد الإخوة 

يطل���ق قذيفة »اآر بي جي« وهو يجل����ض القرف�ساء يف اأعلى اجلاّدة فيما 

كن���ت مع »ر�س���ا« يف اأ�سفلها واأنا متاأخٌر عنه قلي���ًل. مل يتاأّذ »اأن�ساري« 

لكّنن���ي كنت على و�سك الح���راق بالكامل. كنُت حمظوًظ���ا اإذ اأ�سبت 

بع�س���ف النفجار فق���ط، وبقيُت حلظ���ات م�سطرًبا واأ�سع���ر بالدوار. 

�سّلمت »ر�سا« احلمالة وتابعُت طريقي مب�ساعدته.
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اأخ���ذ مني التعب كّل ماأخذ، وتع���ب ر�سا اأكرث مني. راح يكلم نف�سه: 

ا �سن�ست�سهد...  »يا عّم، لقد �سقط هنا كل هوؤلء ال�سهداء... نحن اأي�سً

ال�سه���داء يف ال�سماء... اللعنة على البعثي���ني... يا عّم، اجلاّدة ل تّت�سع 

لكّل هذه الدبابات.. يا عّم...«. كاد ال�سغط النف�سي يق�سي عليه. كانت 

اأيدين���ا واأرجلنا معّفرة بالدم���اء، وقد م�سحنا راأ�سين���ا ووجهينا مّرات 

وم���ّرات بهذه الأيدي املدماة، كم���ا تعّفرت ملب�سنا بالدم. اآذت رائحة 

ال���دم نفو�سن���ا واأتعبتها. �سحب وج���ه »ر�سا« و�سار لون���ه بلون اجل�ّض 

وعلي���ه بقع من الدماء اجلاف���ة. رّق قلبي له، ف�سرت اأرفع احلمالة من 

الأم���ام لأخفف عن���ه قليًل. يف النهاي���ة طلبت من���ه اأن ي�سريح فقبل، 

و�سرت اأذهب وحدي اإىل الأمام.

كان ال�ساتر الرابي يف �ساحة املعركة مكاًنا اآمًنا بنظري. كنت كّلما 

ذهب���ت اإىل �ساحة املعرك���ة تغرّيت اأحوايل. مل تك���ن الد�سم والدبابات 

وناقلت اجلند قد ُطّهرت بعد، وكان من املحتمل يف كل حلظة اأن يطلق 

العراقيون النار علينا من الأمام، اأو اخللف، اأو امليمنة اأو املي�سرة. كنت 

اأرى ج�س���دي عل���ى احلمالة يف كّل م���رة اأنقل جريًح���ا اأو �سهيًدا عليها، 

واأفك���ر للحظة: رم�سان، رمّب���ا بعد حلظة اأو دقيقة اأخ���رى تكون اأنت 

ممّدًدا على هذه احلمالة... ومن ثم اأن�سى.

كن���ت كّلما تقّدمت اإىل الأمام ت�سارعت دّقات قلبي وتيّب�ست �سفتاي 

اأك���رث، وللتغل���ب على هذه احل���ال، �سرت اأق���راأ الق���راآن واأرّدد الأذكار 

املختلفة. ويف طريق العودة يهداأ قلبي ول اأعود اأ�سعر بالعط�ض مع اأّنني 

ا. اأرفع حمالة ثقيلة جدًّ

ا كان  ا، �سعرت بالراحة لأّن ر�سا اأي�سً واأخرًيا مل يبق اأّي جريح اأر�سً

يف مكان اآمن. قّررت التقدم اإىل الأمام لأرى عن قرب مكان ال�ستباك 

م���ع العراقيني. بني اأرتال اآليات الع���دو، وجدت �سباب التجهيزات على 
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مي���ني اجل���اّدة يخو�سون ا�ستب���اكات عنيفة م���ع الع���دو. عندما و�سلت 

اإليه���م، انزعجوا وغ�سب���وا كثرًيا ملّا راأوا اأنني ل اأحم���ل �سلًحا وقالوا: 

»اأين بندقيتك؟«.

ح���ني رجعت اإىل اخللف لأح�سر ال�سلح، التقيت ب�»�سريو�ض مهدي 

بور« وقد جرح. كان قد اأ�سيب ب�سظية يف قدمه ف�سلت قطعة من جلده 

وحلم���ه، ورغم ذل���ك كان ي�سري عل���ى قدميه. عندم���ا راآن طلب مني 

امل�سب���اح اليدوي. وحي���ث كنت قّررت اأن اأرتاح واأ�سب���ح رامي ر�سا�ض، 

اأعطيته م�سباحي اليدوي ال�سغري وتابعت طريقي بحًثا عن بندقية.

عل���ى مي���ني اجل���اّدة وق���رب جتّم���ع املي���اه، وج���دت ع���دة قطع من 

الكل�سينك���وف مل ُي�سح���ب اأق�س���ام اأيًّ منه���ا. ووجدت عل���ى الإ�سفلت 

كل�سنكوًفا بقب�سة خ�سبية، �سحبت الأق�سام فدخلت الطلقة اإىل حجرة 

النار، اأخ���ذت بع�ض مما�سط الر�سا�ض من قتيل عراقي. كانت مدماة 

لكنه���ا غ���ري موحلة. عندما راأي���ت عنا�سر الدعم يف كتيب���ة »الأن�سار« 

قادم���ني لإخلء ال�سهداء، ومعهم احلمالت، ارتاح بايل، وتوجهت اإىل 

اخلّط الأمامي حامًل بندقيتي حتى و�سلت اإىل رتل الآليات.

يف اخل���ط الأمامي لل�ستب���اك تفاجاأت بجيب قي���ادة يتوجه نحونا 

وم�سابيح���ه م�ساءة. كان يف اجليب ع�سك���ري واحد غري ال�سائق يقف 

يف اخلل���ف ويطلق الن���ار ع�سوائيًّا م���ن م�سد�ض يحمل���ه. عندما اأ�سبح 

عل���ى م�سافة 100م من ال�سباب، راحوا جميعهم يطلقون عليه النار من 

اليمني والي�سار. �سقط ذلك ال�سخ�ض وانحرفت ال�سيارة نحو امل�ستنقع 

وارتفع �سوت بوقها، وكاأّن ج�سد ال�سائق قد وقع على املقود.

���ا. مل يتبقَّ  كان الطرف���ان م�سطرَبني ويطلق���ان النار ع�سوائيًّ  

اأمام كتيبة »حمزة« �سوى ب�سعة كيلومرات للو�سول اإىل هدفها النهائي 

جاّدة »اأم الق�سر«، لكّن عنا�سرها مل يعودوا متما�سكني. رمّبا ظّن قائد 
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ا اأنه يتحرك يف جبهته فتقّدم بكّل جراأة وهو  اجليب ال�سّيئ احلظ اأي�سً

ي�سيء امل�سابيح.

قلي���ًل اإىل الأمام، وجدت الإخوة يخو�س���ون ا�ستباكات عنيفة، على 

م�ساف���ة خم�سني مًرا من د�س���م العدّو. اأطلق اأحد الإخوة قذيفة »اآر بي 

ج���ي« ناحيتها، وم���ا اإن فعل حتى ارتفع �سوت م���ن خلفه: »احرقت... 

احرق���ت...«. مل يك���ن هناك من م�سع���ف. تقّدمت قلي���ًل، راأيت اأحد 

الإخ���وة وق���د اح���رق وجه���ه و�سع���ره وجفون���ه. �سمدت ج���راح وجهه 

با�ستخ���دام حقيبة الإ�سع���اف الفردية الت���ي يحملها ال�سب���اب. اأ�سيب 

ا. مل يعر اهتماًما لكلمي. ظّل يردد: »يجب اأن  بع�سف النفج���ار اأي�سً

ُيقتل العراقيون... �سن�ست�سهد جميعنا...«.

�سح���ت يف وجهه: »يا اأخي، ارجع اإىل اخللف... لي�ض لديك هنا اأي 

عمل تقوم به«.

كان يحّدق يف وجهي. تابعت قائًل:

- هل فهمت؟ اإن بقيت هنا لتوّجب علينا نقلك اإىل اخللف باحلمالة. 

وهذا يعني املزيد من املتاعب للإخوة. اذهب بنف�سك اإىل اخللف... اأنا 

�ساأبعد العراقيني واأطردهم من هنا. اذهب اأنت... يا اأخي، اذهب اإىل 

اخللف... اذهب...

اأخ���رًيا فه���م كلم���ي. اأخذت من���ه املزيد م���ن الذخائ���ر وذهب يف 

طريقه.

ا، اأذهب اأينما اأ�ساء. األقي���ت بنظري مّرات عّدة  كن���ت عن�سًرا ح���رًّ

اإىل ه���ذه اجلهة من اجلاّدة وتلك، وج���دُت اأّن جبهة العدو ت�سبح اأكرث 

متا�سًكا. كان رامي دو�س���كا عراقي، ورمبا كانت دو�سكا دبابات، يرمي 

بعن���ف: مينة وي�سرة وبغزارة. فجاأة راأيت عن�س���ر اإ�سارة وعدة اأجهزة 
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ل�سلكية. رمبا كان قائد ال�سرية الثانية اأو الثالثة. تذكرت مبا�سرة »اأمري 

عبا����ض رحيمي«، عن�سر الإ�سارة يف الف�سي���ل، عن�سر اإ�سارة من دون 

ل�سلكي! مل اأكن اأعرف عنه �سيًئا. دعوت اهلل اأن يكون بخري. ما اإن راآن 

ذاك امل�س���وؤول حت���ى اأّنبني ب�سّدة قائًل: »ل يفي���د هنا الكل�سنكوف... 

مل���اذا ل حتمل الآر بي ج���ي؟«. رمّبا ظّنني من ق���وات »الأن�سار« الذين 

قدم���ت جمموعة منهم من رماة »الآر بي جي« والر�سا�ض مل�ساندة كتيبة 

»حم���زة«. كان منزعًجا وغا�سًب���ا لكن مل ينتِه الأمر هنا، وكاأّنه مل يجد 

اأحًدا لي�سّب جام غ�سبه عليه ف�ساح بي قائًل:

- اذهب واأ�سكت الدو�سكا... جتل�ض هنا؟ اذهب اإىل الأمام...

اأطعُت الأمر، وتقّدمُت اإىل الأمام. مل يكن الإخوة هناك يحملون »اآر 

بي ج���ي«. �ساألت اأحدهم من اأين ميك���ن يل اأن اأح�سر قذيفة فاأجابني 

منزعًجا:

- من املقبة...

مل يك���ن لبقائي هن���اك اأّي فائدة. فنريان العراقي���ني ت�ستّد اأكرث يف 

كّل حلظ���ة، واجلمي���ع ينتظر الذخائ���ر، اإذ ل ميكن حتقي���ق اأي اإجناز 

بالكل�سنك���وف. ذهبت اإىل اخللف لأح�سر الذخائر، عند رتل الآليات 

املروك���ة واملبعرثة، مع اأّن الأوام���ر متنع ذلك لأّن املنطقة كانت خطرة 

ومل تطّه���ر بعد. هناك، وقع نظري على عج���وز ملًقى على ظهره و�سط 

اجل���اّدة. كان ال�سي���خ »رحيمي« �ساحبن���ا، املنق���ذ يف املجموعة الثانية 

يف الف�سي���ل الأول، والذي كان اأحياًنا يوؤّم ال�س���لة فينا. تذكرت اأيام 

ا.  »كارون« ح���ني قالوا اإّن على اجلميع تق�سري حلاهم وقد فعل هو اأي�سً

نظ���رت اإىل وجهه، كان �سارب���اه كثيفني، ووجهه �سليًم���ا. وكاأّنه اأ�سيب 

بر�سا�س���ة اأو �سظي���ة يف راأ�سه م���ن اخللف. كان ج�س���ده ل يزال دافًئا، 

رمّب���ا مل مي�ِض خم����ض اأو �ست دقائ���ق على تلك احلادث���ة. تبنّي يل من 
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القذائف التي يحملها، اأّنه مثل���ي، جاء لإح�سار الذخائر. اأخذتها منه 

وع���دت اأدراجي، و�سريط حيات���ه و�سهادته ميّر اأم���ام عينّي: عجوز يف 

ال�ست���ني اأو ال�سبعني من العمر، واإمام اجلمعة الذي كان يحرمنا دائًما 

ا، وينادي الواحد مّنا بال�سيد فلن. نحن الأ�سغر منه �سنًّ

اأو�سل���ت الذخائر. فرح ال�سباب كثرًيا، لك���ّن العدو اأ�سبح اأكرث قوة 

م���ن ذي قبل. ب���داأ الإخ���وة يتهام�سون ح���ول �س���رورة الن�سحاب. كان 

بع����ض العراقي���ني قد تقدم���وا اأكرث. دخل���ت اإىل اإح���دى الد�سم، وكان 

اأح���د ال�سباب ق���د ا�ستبك مع جندي عراقي. مل تك���ن امل�سافة الفا�سلة 

رت القنبلة، كانت حلقتها يف  بينن���ا وبينهم تتجاوز ال�سبعة اأمت���ار. ح�سّ

اإ�سبعي حني اأخذ العراقي زمام املبادرة. �سمعت �سوت �سقوط القنبلة، 

لكّنن���ي مل اأجد فر�س���ة للقيام برّد فع���ل. انفجرت القنبل���ة بينما كنت 

اأجل�ض القرف�ساء يف الد�سمة التي يبلغ عمقها ن�سف املر. بقيت يداي 

وقدم���اي �ساملة لكّن �سظي���ة اأ�سابت راأ�سي، فاأ�سب���ُت بالدوار والذهول 

وكاأّن اأحده���م �س���رب راأ�سي مبطرقة م���ن حديد. ل اأعل���م كم مّر من 

الوقت حتى ا�ستعدت تركيزي وعرفت اأّنني جرحت.

مل اأعل���م متى رفعت يدي وو�سعتها على جرح راأ�سي، لكن ملا نظرت 

بة بالدم ال�ساخ���ن والبخار يت�ساعد  اإليها راأي���ت كفي واأ�سابعي خم�سّ

منه. نظرت حويل، كان قد ذهب ال�ساب الذي كان بجانبي يف الد�سمة. 

مل يك���ن هناك اأحد ليقدم يل امل�ساعدة. كانت قطرات الدماء تت�ساقط 

من وجهي، م�سحت من جديد بيدي على اجلرح، مل يكن جرًحا عميًقا، 

وكاأّن جلدي خد�ض فقط. ملا ارحتت قليًل رجعت اإىل اخللف.

على جانب الطريق راأيت ال�سباب ومعهم اأ�سري عراقي يفوق حجمه 

حجم���ي مرت���ني، كانوا مي�سك���ون بياقت���ه ويجّرونه معهم. ب���داأت اأ�سعر 

بال�سعف، كن���ت قد لففُت �سمادة على راأ�سي ومع ذلك ل يزال جرحي 
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ينزف. مل يكن للتوقف اأّي فائدة، تابعت طريقي حتى و�سلت اإىل مركز 

الإ�سع���اف. وجدت »علي �سهب���ازي« ل يزال هناك. اأن���ار امل�سباح على 

راأ�سي ليعاين جرحي. كنت اأ�سعر بالوهن وال�سطراب. تكلم معي رغم 

التعب ال���ذي ي�سعر به. »رم�سان... العراقي���ون... كل�ستان...«. كنت 

اأ�سم���ع كلمة م���ن كلماته ول اأ�سم���ع الأخرى. كنت بني الن���وم واليقظة، 

وح�سني فيا�ض ل يزال هناك، وكاأّن �سيارات الإ�سعاف كانت قليلة فكان 

هناك الكثري من اجلرحى ينتظرون نقلهم اإىل اخللف.

اأخ���رًيا و�سلت �سيارة جيب. قيل اإنها �سيارة »ر�سا د�ستفاره«، وتقوم 

مق���ام �سي���ارة الإ�سعاف، وقد و�سع���وا اجلرحى يف كّل م���كان فيها، يف 

الق�س���م الأمامي ويف اخللف، على ال�سندوق الأمامي وحتى على �سطح 

ال�سندوق اخللفي. ولأّن ح���ايل كانت اأح�سن من حال الآخرين جل�ست 

على املقعد الأمامي كي ل اأحتّل حّيًزا كبرًيا من املكان. بعد اأن امتلأت 

ال�سيارة باجلرحى انطلقت يف طريقها.

مل تك���ن امل�ساف���ة بعيدة من �ساحة املعركة حت���ى مثلث م�سنع امللح. 

توق���ف اجلي���ب يف املثلث لإن���زال اجلرحى هناك حي���ث نقطة التجمع. 

ا. و�سعوا ال�سهداء  كان عنا�س���ر كتيبة »الأن�سار« موجودين هناك اأي�سً

واجلرحى بالقرب من بع�ض الغ���رف ال�سغرية امل�سنوعة من اخل�سب 

ا ك�سك لل�سرطة الع�سكرية العراقية لونه  واحل�سري. كان يف املثلث اأي�سً

اأحمر فاقع.

راأيت »�سريو�ض مهدي بور« و»ر�سا اأن�ساريان«. �ساأل »�سريو�ض«:

ا جرحت؟ - اأن�ساري، اأنت اأي�سً

اأجبت: »اأولي�ض املنقذ اإن�ساًنا؟!«.

قلت لر�سا: »اإذا ُعدنا، �سيكون لدينا الكثري من العمل«.
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ق���ال: »ماذا تقول يا حميد؟ لقد ا�ست�سه���د اجلميع!.. مل يعد هناك 

من ف�سيل...«.

- ه���ذه هي العادة. تخلو خيمة الف�سيل ليلة العمليات ثم متتلئ من 

جديد.

- ل. ي���ا ح�سرتاه على اأولئك ال�سباب... اأن���ا لن اأ�سبغ حتى حذائي 

بعد اليوم.

�س���ّد اأ�سابع يدي���ه ل اإراديًّا وقب�ض كّفه، رمبا كان ل يزال يتاأمل. لقد 

خّلفنا وراءنا معركة قا�سية.

ا ذا طاق���ة ل تن�سب؛ فعلى  مل يجل����ض »�سريو����ض« بل عمل. كان حقًّ

الرغ���م من كونه جريًحا، راح ينري امل�سباح اليدوي على الأج�ساد؛ لعّل 

اأحدهم كان فاقًدا للوعي وظّنه ال�سباب يف ظلمة الليل �سهيًدا. �ساعدته 

يف عمله. كّنا نتفّح�ض العيون، فاإن حترك البوؤبوؤ عرفنا اأّنه ل يزال فيه 

ِعرق ينب�ض، واإل انتقلنا اإىل التايل.

كان���ت اإ�ساب���ات بع�ض الأج�ساد بليغة اإىل درج���ة مل نكن م�سطرين 

اإىل التاأك���د م���ن و�سعها. فبع�سها قطع ن�سفني وبق���ي مو�سوًل بالقليل 

م���ن اللحم واجلل���د. وبع�سها طار اجلزء الأكب م���ن الراأ�ض وبقي منه 

الأذن والعني فقط.

راأينا بني اجلرحى »ح�س���ني د�ستفاره« اأخا ال�سيد »ر�سا« نائب قائد 

الفرقة. كان »ح�سني« ي���رّدد كثرًيا اإىل ف�سيلنا. وقد اأ�سيب بر�سا�سة 

يف و�س���ط �سدره وخرج���ت من اجلهة الأخرى، ول���و كان تعر�ض �سدره 

للهواء ل�ست�سهد فوًرا.

بقين���ا يف املثل���ث ن�سف �ساعة. امت���لأت اإحدى �سي���ارات الإ�سعاف 

���ا �ساحنة تويوتا �سغ���رية وانطلقت بهم.  وذهب���ت، وملأ اجلرحى اأي�سً
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ركب���ت و»ر�س���ا« و»ح�س���ني د�ستف���اره« و»�سريو����ض« الآلي���ة ال�ساد�سة اأو 

ال�سابع���ة، كانت �ساحن���ة جل�سنا يف ق�سمها اخللف���ي ملت�سقني ببع�سنا 

البع�ض. تركنا �ساحة املعركة قبل اأذان ال�سبح ب�ساعة اأو �ساعتني. كان 

معن���ا جريحان هما اأب وابنه، وقد متّدد البن يف ال�ساحنة ب�سبب �سوء 

و�سعه، وو�سع الأب راأ�ض ابنه يف حجره وراح يهّدئ من روعه:

- حتّم���ل ي���ا بني... كدن���ا ن�سل... مل يب���َق اأمامنا الكث���ري... اأمك 

تنتظرك... �سوف نذهب مًعا اإىل املنزل.

كل هذا والبن ي�ساأل رغم الأمل الذي يقا�سيه:

- اأبي، قل احلقيقة.. هل جرحك عميق؟

كان���ت ح���ال الع�سق ب���ني الأب وابن���ه لفت���ة وموؤّث���رة. الأب يداعب 

�سع���ر ابنه ومي�سح دماء جرحه بكوفيت���ه، والبن يردد »بابا، بابا« يريد 

الطمئنان اإىل �سحة والده. ومع اأّنهما كانا من�سغلني ببع�سهما البع�ض، 

لكّن معنوياتنا ارتفعت كثرًيا لروؤيتهما.

كان عن���ب الإ�سع���اف الطّبي اخلا����ض بالفرقة ق���رب »اأروند« �سرق 

»الف���او«. توقفت ال�ساحن���ة هناك. تعاوّنا جميًعا لإن���زال البن اجلريح 

ب�سرع���ة، وظّل الوالد قرب حّمالته. قاموا مبعاينته يف العنب، ثم قاموا 

مبعاينة اجلرحى الآخرين.

كان الكث���ري من اجلرحى داخل عنب الإ�سع���اف وخارجه ينتظرون 

و�سول الزوارق للعودة اإىل الأرا�سي الإيرانية، ومن بينهم »ح�سن قابل 

اأعل« الذي كان يعان من نزف يف جرح بطنه وي�سعر بالنعا�ض يف ذلك 

الطق�ض البارد، لكن لو غفا ل�ست�سهد حتًما. جل�ست قربه ورحت اأحدثه، 

اإل اأّنه مل يكن ي�سمعني. رفعت �سوتي، ف�سمع وراح يتمتم. عرفت اأنه مل 

ا.  ينم بعد. كذلك كانت حال »ح�سني فيا�ض«، فرحت اأحتّدث اإليه اأي�سً
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مل يك���ن »�سريو�ض مهدي ب���ور« يجل�ض عاطًل من العم���ل. قال يل: »اأنا 

اأ�ساعد الطبيب يف العنب. هل هناك اأي م�سكلة؟«.

قلت: »عزيزي �سريو�ض، يكاد النوم يغلب على ال�سباب«.

- تكلم معهم. اإن مل يجيبوك ا�سفعهم على وجوههم.

- اأ�سفعهم؟!

- اأجل. يجب اأن تكون �سفعة قوية حتى يفتحوا اأعينهم.

اأج���بت على فعل ذلك مع كليهما حتى ل يغل���ب عليهما النوم. لقد 

اأ�سعفهما الطق�ض البارد. اأخرًيا و�سل �سباب الوحدة البحرية يف زورق 

»لندكراف���ت« كب���ري. ما اإن توق���ف حتى ركبنا في���ه بع���د اأن نقلنا اإليه 

ال�سب���اب وانطلقن���ا. يف الطريق، ظّل »�سريو����ض« يتحدث اإىل اجلرحى 

واأحياًنا كان ي�سفعهم كي ل يغلبهم النوم.

عندم���ا و�سلنا نزلنا من الزورق ثّم ركبنا يف �سيارات الإ�سعاف اإىل 

م�ست�سف���ى »فاطمة الزه���راء« املي���دان، ال�سم ال���ذي كان كلمة ال�سّر 

لعمليات »والفجر 8«.

يف امل�ست�سف���ى �سجل���وا اأ�سماءن���ا وعناويننا واأ�سم���اء الوحدات التي 

نعم���ل فيه���ا وتفا�سي���ل الإ�ساب���ات. كن���ا هناك نحم���ل القن���اع الواقي 

وال�سرات الواقي���ة من املطر لأّن الهجوم بال�س���لح الكيميائي حمتمل 

اأك���رث من اخلّط الأمامي. ق���ام مبعاينتي طبيب يرتدي ثوًبا اأخ�سر كما 

يف غرف العمليات، ثم عّلق يل م�سًل كان اأثره �سريًعا كمن ي�سب املاء 

عل���ى النار. �سعرت بالنتعا�ض واأّنن���ي ا�ستعدت قواي بعد اأن كدت اأنهار 

ج�سديًّا. اآخر وجبة جّيدة تناولتها كانت ذاك الدجاج بالأرز، وبعد نقل 

رهق���ت متاًما، وها هو امل�سل الآن يعيد 
ُ
كّل ه���وؤلء اجلرحى وال�سهداء اأ

يل طاقتي التي فقدتها.
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كان »�سريو����ض« اأحد الذين حافظوا عل���ى ن�ساطهم من بني رفاقي، 

اأم���ا »ر�سا اأن�ساري« فقد �سعف قليًل مع اأنه مل ي�سب باأي جرح و�ساء 

و�سع���ه النف�سي، فو�سعوا له م�سًل وع���اد اإىل منطقة العمليات. فجاأة 

راأيت ذلك اجلريح الذي �سقط يف املياه املاحلة. امل�سكني مع اأّنه مل يكن 

ينزف اإل اأنه كان يرّدد با�ستمرار: احرقت. عاينه الطبيب وذهب. ظّل 

يتاأمل وكان ي�سعر بالوهن. قلت للممر�ض:

- اأخي العزيز، هذا اجلريح يتاأمل... يحتاج اإىل م�سّكن.

ا: اأجاب تعًبا وممتع�سً

- كّل اجلرحى يتاأمّلون.

- لك���ن ه���ذا الأخ �سقط يف املي���اه املاحلة. اغ�سلوا جرح���ه واأعطوه 

م�سّكًنا...

تعّج���ب م���ن الأمر، وقِبل ب���اأن يحقنه باإبرة م�سّك���ن اإذا وجد فر�سة 

لذلك.

ر احلقنة. ظّل هذا امل�سكني  ره الآن، واأنت ح�سّ قلت: »اأخي، �ساأح�سّ

يئّن ل�ست �ساعات متوا�سلة«.

ه���داأ اجلري���ح امل�سكني عندم���ا ُحقن مب�سّك���ن ق���وي. كان املمّر�ض 

امل�سك���ني عل���ى ح���ق؛ اإذ مل يكن ق���د جل����ض اأو هداأ حلظ���ة واحدة حتى 

الرابعة �سباًحا.

يف �سب���اح الثالث ع�سر من �سباط، انتقلُت اأنا و�سريو�ض بحافلة نقل 

ا حتى ذلك  اجلرح���ى اإىل م�ست�سفى يف الأه���واز. كانت حايل جيدة جدًّ

الوق���ت. واأخ���رًيا اأ�سبحنا يف املدينة بعيًدا ع���ن اخلطوط اخللفية، ومل 

نع���د نحمل القناع الواقي ومعطف املطر. كان م�ست�سًفى كبرًيا، اأعمدته 

كبرية كاأعم���دة امللعب. هناك، جاءنا اأح���د الأطباء وهو من معارف 
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»�سريو����ض«. بعد ال�سلم وال�سوؤال عن الأح���وال تاَبَعنا هو. اأح�سروا يل 

ول�»�سريو�ض« ولبع�ض املر�سى الذين كانوا يرقدون اإىل جانبنا الع�سري 

والب�سكوي���ت والفواكه املعلب���ة. كّنا جائعني، اأكلنا ب�سهي���ة كبرية كّل ما 

قّدموه لنا؛ متاًما كالعائدين من احلرب!

حّت�سن���ت ح���ايل، ورح���ت اأمت�ّس���ى يف مم���ّر امل�ست�سف���ى. ا�ستط���اع 

ا مع اأن���ه كان م�ساًبا يف قدمه. غ�سل املمّر�سون  »�سريو����ض« امل�سي اأي�سً

جرحينا و�سّمدوهما من جديد ب�سمادات معقمة. عندما نزع املمر�ض 

�سم���ادة جرحي، م�سحت بيدي على راأ�سي وتلم�ست ال�سظايا ال�سغرية 

حتت اأ�سابعي.

عندما ج���اء الطبيب، طل���ب اإجراء �س���ور يل ول�»�سريو����ض« ليتبنّي 

اإىل اأّي درجة غا�س���ت ال�سظايا يف راأ�سي ويف قدم »�سريو�ض«. كان اإىل 

ا معاون قائد الكتيبة. مع اأّن حاله كحالنا، فقد  جانبنا يف الغرف���ة اأي�سً

�سم���ح له الطبيب مبغ���ادرة امل�ست�سفى. ق���ال لنا قبل اأن يغ���ادر: »اأنتما 

اذهبا اإىل طهران لل�سراحة. يجب اأن ت�سريحا قليًل«.

ا، لكّنن���ي اأجبته: »�سيد، اذهب  مل نعل���م اإن كان ميزح اأو يتكلم جادًّ

اأنت اإىل اخلطوط الأمامية، و�سنكون يف اأثرك«.

عندم���ا ذه���ب ال�سي���د مل يع���د »�سريو�ض« يحتم���ل، فق���ال ل�سديقه 

الطبيب:

- عزي���زي، ل ت�ستح���ّق �سظية �سغرية كّل هذا. لق���د ُقِطعْت يد اأحد 

املجاهدين ف�سار يقاتل بيده الأخرى. دعنا نذهب اإىل اجلبهة...

اأّيدت كلم »�سريو�ض« قائًل:

ا لكنُت تقياأت. مل اأتعر�ض لرجتاج  - لو كان جرح راأ�سي عميًقا اأي�سً

دماغ���ي، اإن���ه جرح �سطحي. ليتن���ي عدت اإىل اجلبه���ة عندما كنت يف 

ذلك امل�ست�سفى امليدان...
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�سم���ع الأطب���اء الذين ينبغي اأن مي�س���وا اإذن خروجي و�سريو�ض من 

امل�ست�سفى كلمنا، بع���د اأن راح »�سريو�ض« مي�سي على قدم واحدة وهو 

يح���ّرك الأخرى اإىل الأمام واخللف ليوؤكد كلم���ه للأطباء، ورحت اأنا 

اأحرك رقبتي ب�سكل دائري لأوؤكد لهم اأنني ل اأ�سعر بالدوار.

يف النهاية ح�سلنا على اإذن باخلروج. عندما نظرنا اإىل اأنف�سنا يف 

امل���راآة اأدركنا باأّن الأطباء كانوا على حّق عندما اعتبونا من اجلرحى 

ال�سّيئي احلال! قبل النطلق غ�سلنا راأ�سينا ووجهينا ونزعنا بقع الدم 

املتيب�س���ة عن ملب�سن���ا. كان حذائي معف���ًرا بالدم وال���راب. تذّكرت 

»ر�سا اأن�س���اري«، �سّباغ الف�سيل الذي كان حتًما قد و�سل اإىل الكتيبة 

وكانت حاله اأف�سل من حايل اأنا و»�سريو�ض«.

كّن���ا م�سطري���ن لعبور اأحي���اء و�سوارع الأه���واز للو�س���ول اإىل جاّدة 

خرم�سهر، حي���ث راحت الن�ساء والأولد يف املدين���ة يرمقوننا بنظرات 

ا؛ ثي���اب معّفرة بالدم والراب وراأ�ض  خا�س���ة، فقد بدا �سكلنا لفًتا جدًّ

م�سّمد، وهيئة احلرب وا�سحة علينا.

ركبن���ا يف اأول �ساحنة �سغ���رية خا�سة باحلر�ض. ق���ال ال�سائق: »اأنا 

ذاهب اإىل خرم�سهر«.

قال »�سريو�ض«: »يجب اأن ل نتاأخر، �سنذهب اإىل خرم�سهر. امل�سافة 

من هناك اإىل اآبادان لي�ست طويلة«.

التقيت يف ال�ساحنة باأحد الأ�سدقاء من »كيلن«، وكنت قد تعرفت 

ح�س���ر اإىل هناك بع���د اإ�سابت���ه بال�سلح 
ُ
اإلي���ه يف امل�ست�سف���ى، حي���ث اأ

الكيميائي. كان قد ا�ستحّم وغرّي ملب�سه، وكان ذاهًبا اإىل مقّر وحدته.

يف »خرم�سه���ر« ترّجلن���ا نحن الثلث���ة من ال�ساحن���ة. كان املجاهد 

الكيلن يحمل اآلة ت�سوي���ر فالتقط �سورة يل ول�»�سريو�ض« على جادة 
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. تابعنا 
1
»خرم�سهر«، ثم �سّجل عناوين منازلنا لري�سل لنا هذه ال�سورة

طريقن���ا اإىل »اآبادان« ومن هناك اإىل »اأروندكن���ار«. يف الطريق عبنا 

من املكان الذي كّنا قد قطعناه �سابًقا بعد ظهر العا�سر من �سباط؛ اإّنها 

البح���رية التي غرق فيها زورق. تذّك���ر »�سريو�ض« »�سهيل موليي« الذي 

اأخبونا ب�سهادته ليلة الهجوم وما قاله حينها:

- اأخي �سريو����ض، انظر اإىل جمال هذا الزورق وهو ينام يف املاء... 

وكاأّنها لوحة فنان...

و�سلنا اإىل »اأروندكن���ار«. قبل اأن ننزل من ال�ساحنة، �سممنا رائحة 

ث���وم فا�س���د. ن�سينا حني خرجنا من امل�ست�سف���ى اأن ناأخذ القناع الواقي 

وال�سرات الواقية من املطر، وها نحن الآن بداأنا ن�سعر باأمل يف الراأ�ض. 

م���ن املوؤّكد اأنها خملف���ات الهجوم الكيميائي الذي �ُس���ّن يف ال�سباح اأو 

قب���ل �ساعات م���ن الآن، لكّن هذا املق���دار القليل من الغ���از كان كفيًل 

ب���رك اأث���ره علينا فبداأن���ا مبا�س���رة بالتقي���وؤ. غّطينا اأنوفن���ا واأفواهنا 

بالكوفيات لنقّلل قدر الإمكان من ا�ستن�ساق كميات اأكب من الغاز، اأما 

ال�سائ���ق وبع�ض ال���ركاب فكانوا ي�سعون الأقنعة من���ذ البداية. وعندما 

ع���رف ال�سائق باأننا ل نحمل اأقنعة واقي���ة، انطلق م�سرًعا للبتعاد عن 

منطق���ة اخلطر باأ�سرع ما ميكن. ؟اأ�س���ارت ال�ساعة اإىل الثانية ع�سرة، 

كان خوفنا من �سرعة ال�سيارة اأكرث من اآثار الكيميائي، لكن، جنونا يف 

النهاية باأرواحنا.

يف اخل���ّط اخللفي للفرقة عرفنا اأّن كتيبة حمزة ل تزال يف »الفاو«. 

ركبن���ا الق���ارب وتوجهنا اإىل هناك. ه���ذه املرة راأين���ا املدينة م�ساءة؛ 

مدينة كبرية، بيوتها بي�ساء اللون ويقع فيها ميناء »ت�سلت�سراغ«.

1 - ا�ستلمت ال�سورة يف عيد النوروز عام 1986م.
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تقدمنا حتى و�سلنا اإىل ال�سورة الكبرية ل�سدام التي كانت علمة 

جيدة بالن�سب���ة اإلينا. عند الظهر التقينا ب�سب���اب »حمزة«، يف النقطة 

نف�سها التي كانوا فيها بالأم����ض. وجدنا ال�سيد »جمتهدي« يتحدث اإىل 

عنا�سر الكتيبة الذين بلغ عددهم 40 اأو 50 عن�سًرا.

بعد اأن اأنهى كلمه �سّلم علينا بحرارة و�ساألنا متعّجًبا:

- كي���ف جنومت من هناك؟ يج���ب اأن تكونوا يف طه���ران الآن ولي�ض 

هنا! الأمان من زهور الف�سيل الأول!

»زه���ور الف�سي���ل الأول«، ه���ذه اجلمل���ة كان���ت حم���ّط كلم ال�سيد 

جمتهدي عندما يتحدث عن �سباب ف�سيلنا.

ثم رّبت على كتفي وو�سع اليد الأخرى على راأ�ض »مهدي بور« وقال:

- اأخ �سريو�ض، اأريد منك اإح�ساًء تف�سيليًّا ل�سباب الف�سيل الأول.

اأجن���ز »�سريو�ض« الإح�س���اء حول ال�سهداء واجلرح���ى والأحياء يف 

الي���وم ذات���ه. ومع اأّن املعلوم���ات كانت مت�سارب���ة، اإل اأّن���ه جمعها كّلها 

و�سّجلها، واأكرث من �ساعده يف ذلك هو »علي �سهبازي« م�سعف الف�سيل 

الأول، ال���ذي كانت تقع على عاتق���ه مهمة الهتمام باجلرحى يف غرفة 

�سغرية عند نقطة النت�سار. كانت ح�سنته اأنه يعرف كل �سباب ف�سيلنا، 

لأنه خدم معنا يف ال�سيف واخلريف املا�سيني.

بعد ظهر الي���وم نف�سه، مّت ت�سليم اإح�س���اء الف�سيل الأول اإىل قائد 

الكتيب���ة. ال�سهداء هم: »اأمري عبا�ض رحيمي« ال���ذي اأ�سيب ب�سظية يف 

موؤخ���رة راأ�سه فا�ست�سه���د على الفور، »�سعيد بورك���رمي« و»اأكب مدن« 

وكان���ا خادَمي الف�سيل، وتربط بينهما علق���ة خا�سة وا�ست�سهدا مًعا، 

ا اأباريق املياه.  »بوركرمي« حّلق الف�سيل و»م���دن« الذي كان ميلأ �سًرّ

كم���ا ا�ست�سهد »حم�سن كل�ستان« لكّننا مل نعرف هذا يومذاك لأّن اأخاه 
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ا، فاختلط الأمر على ال�سباب. »ح�سني« قد جرح اأي�سً

اجتم���ع كّل عنا�سر الكتيب���ة ليلة 14 �سباط يف عن���ب كبري، واأ�سدر 

ال�سي���د جمته���دي اأم���ًرا بعدم خ���روج اأح���د من���ه ب�سبب ن���ريان العدو 

ال�سدي���دة، وخا�س���ة اأّن الع���دو كان قد حّدد زوايا الد�س���م بالدقة وراح 

يق�سفها ب�سدة.

يف تلك الليلة و�سلت التعزيزات من كتيبة »�سلمان«. قال اأحدهم يل 

ول�»�سريو�ض« على مدخل العنب:

- �سمع���ت اأّن الكثري م���ن �سباب حمزة ا�ست�سه���دوا... �سوف نذهب 

وننتقم لهم.

اأم�س���ك »�سريو�ض« بقراآن �سغري بي���ده وراح عنا�سر كتيبة »�سلمان« 

يعبون من حتته.

يف الليل���ة التالية هاجمت كتيب���ة »�سلمان« خط العدو. كانت مهّمتها 

ا�ستكمال مهّمتنا والو�سول اإىل ج�سر جاّدة »الفاو-اأم الق�سر«.

عند غروب اليوم اخلام�ض ع�سر، انتقلنا نحن عنا�سر كتيبة »حمزة« 

اخلم�س���ني اأو ال�ستني فرًدا، ب�ساحن���ات تويوتا اإىل القاعدة ال�ساروخية 

يف خور »عبد اهلل« التي كانت خّط الفرقة ال�ساحلي، وتقّدمنا م�سافة 6 

كيلوم���رات اإىل الأمام. يف تلك الليل���ة وقعت معركة طاحنة يف اجلاّدة 

�ساهدناه���ا من ُبعد، وو�سلتنا اأخباره���ا بالتف�سيل. َو�َسَعْت الفرقة بكل 

م���ا متلك من ق���وة للتقدم ب�سعة كيلومرات، لكنه���ا مل ت�سل اإىل ذلك 

اجل�سر الكبري، وبقي اأمامها 1500م.

بعد ه���ذا التق���دم لكتيب���ة »�سلم���ان«، اأخ���ذُت و»�سريو����ض« و»ر�سا 

اأن�س���اري« الإذن من م�سوؤويل الكتيبة للذه���اب اإىل املنطقة التي نفذنا 

فيها العملي���ات لرناها يف و�سح النهار، تلك املنطقة التي دخلناها اأول 
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الليل، ومن ثّم خرجنا منها يف الليلة نف�سها بعد كل تلك الأحداث.

يف منطق���ة مثل���ث م�سن���ع امللح الت���ي يطلق���ون عليها ا�س���م »مثلث 

حمت�س���م«، ُن�سبت لوحة ُكتب عليها: نحو اخل���ّط الأمامي لفرقة )27( 

حمم���د ر�سول اهلل P/اإع���لم الفرقة«، كم���ا ُو�سع عل���ى اللوحة �سهٌم 

ُيظهر ط���ول جاّدة اأم الق�سر. بقيت كتيب���ة »الأن�سار« يف هذه املنطقة 

تداف���ع اأ�سبوًعا كامًل بقي���ادة احلاج »جعفر حمت�س���م«، كما كانت اإىل 

جانب كتيبة »م�سلم« ليلة الهجوم.

تقدمن���ا اأكرث من جهة ميني اجلاّدة اإىل حيث تقّدمنا يف ليلة هجوم 

الكتيب���ة. كان ذل���ك مع ب���زوغ الفجر، وم���ع ذلك �ساهدن���ا كّل املنطقة 

بو�س���وح. و�سلنا اإىل ال�ساتر ال���ذي انت�سرنا منه و�ساحة املعركة يف تلك 

الليلة، لكّننا مل جند اأثًرا لل�ساتر ول لل�سق يف اجلاّدة ول لغرفة اإ�سعاف 

»عل���ي �سهب���ازي«. وعرفنا م���ن الآثار املتبّقية ب���اأّن قذيف���ة اأو �ساروًخا 

اأطاحت باملكان.

تابعن���ا تقّدمنا وو�سلنا اإىل النقطة الت���ي كان العدّو يكمن فيها تلك 

الليل���ة اأي �س���ّق اجلاّدة الث���ان. يف تلك الليلة، �سق���ط جرحى و�سهداء 

الف�سي���ل الأول يف ه���ذه املئتي مر الأوىل. اإىل الأمام اأكرث، كان موقف 

تلك الدبابات وناقلت اجلند. قلت ل�سريو�ض:

- اأمل يكن من الأف�سل لو تقدم ال�سباب من ميني اجلاّدة؟

- هذا ما ح�سل. فقد كانت املياه تغمر املنطقة يف ي�سار اجلاّدة ومل 

ي�ستطع ال�سباب العمل جيًدا.

- كان يج���ب علينا اأن نب���داأ من ميني اجل���اّدة وتطّهر جمموعة من 

ال�سباب املنطقة يف ي�سارها...

 اأّي���د »�سريو�ض« كلمي، اأما ر�سا فلم ينطق بكلمة، واكتفى بالتاأّمل 
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يف اأماك���ن ال�ستب���اك والأماك���ن الت���ي ا�ست�سهد فيها ال�سب���اب. تركناه 

و�ساأنه، لكن متّنينا اأن يبكي لعّل قلبه يهداأ قليًل!

عل���ى ميني اجلاّدة وحي���ث ا�ست�سهد �سب���اب الف�سي���ل الأول متاًما، 

وجدن���ا غرفة �سغ���رية مليئة بالطي���ور. فتحت باب الغرف���ة الإ�سمنتية 

الذي كان مغلًقا ب�سلك معدن واأنا يف غاية الده�سة. كان �سقف الغرفة 

م�سنوًعا من ال�سفيح امل�سّلع و�سبابيكه عبارة عن �سبك من الأ�سلك 

املعدنية. مل ن�سدق اأّن هذه الغرفة ال�سغرية مل تت�سّرر يف تلك الليايل 

احلامية.

وجدن���ا العديد من احلمام الأبي�ض والبني وامللون يطري يف القف�ض 

هنا وهناك. دخل »�سريو�ض« و»ر�سا« خلفي اإىل القف�ض. تذكرت كباب 

الطي���ور يف مهران فقلت ل�سريو�ض مازًحا: »�سباب، �سيكون لدينا الليلة 

كب���اب«. مل ينطق »�سريو�ض« بح���رف، وراح »اأن�ساري« يلعب الطيور. 

فجاأة �سقطت قذيفة يف املنطقة فانطلق احلمام خارج القف�ض.

تقدمن���ا اأكرث، فو�سلن���ا اإىل املكان الذي ُجرحن���ا فيه، حيث اجليب 

املنقلب راأ�ًسا على عقب والذي ل يزال �سوت بوقه يف اأذّن.

مل نكمل طريقنا اإىل الأمام اأكرث. فقد تقّدمنا اإىل م�سافة كيلومر اأو 

كيلومرين عن �ساحة املعركة. وملّا اأردنا الرجوع، ركبنا �ساحنة �سغرية 

متوجهة اإىل مق�سدنا وو�سلنا ب�سرعة اإىل القاعدة ال�ساروخية.

ُتع���رف القاع���دة ال�ساروخية بقاع���دة »ذوزونقه«]�سب���ه املنحرف[ 

���ا. وهذه �سّكلت مكاًنا اآمًنا. مل يك���ن الدفاع يف تلك املنطقة �سعًبا  اأي�سً

كثرًيا، حيث اإّن ال�ساحل كان عبارة عن م�ستنقع ومل يكن العدو ي�ستطيع 

اإنزال قواته هناك.

كان ق�س���م التموي���ن والتجهي���زات يف الكتيب���ة �سعيًف���ا، فقد كانت 
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غالون���ات امل���اء قليل���ة، وكان���وا يوّزع���ون القواري���ر علينا، اأم���ا الطعام 

فاقت�سر على املعلبات. لذا، دخلنا الد�سم العراقية وغنمنا منها بع�ض 

باًغا فبداأ عمل ر�سا  ا فر�ساة و�سِ احل�س����ض الغذائية. كما وجدنا اأي�سً

ال�سّب���اغ؛ تنظي���ف الأحذية الع�سكرية وتلميعه���ا يف وقت ومكان ل اأحد 

يفكر فيهما بهذا املو�س���وع اأ�سا�ًسا. فكان اأول ما ي�سبغ اأحذية ال�سباب 

ومن ثّم حذاءه.

مل تكن حال ر�سا جيدة. حتّدث »�سريو�ض« اإليه وا�ستنتج اأّنه اأ�سيب 

بالكيميائي، فاأو�ساه بالذهاب اإىل الطوارئ لكّنه مل يقبل. كما خل�ست 

اأنا و�سريو�ض اإىل نتيجة مفادها اأنه بعد العودة من امل�ست�سفى دخل اإىل 

منطقة ملوثة.

حت���ّدث ال�سي���د »جمتهدي« م���ع ر�سا واأقنع���ه بالذه���اب اإىل مركز 

اإ�سع���اف الفرقة واأن ينتظرنا بعد ذلك يف مع�سكر »كارون«. كان يحتاج 

.
1
ل�سراحة وكانت هذه حاجة اجلميع بالطبع

لكن، ج���رت الأمور بطريق���ة اأخرى. فبعد اأن غ���ادر ر�سا، تطوعُت 

و»�سريو�ض« و»علي �سهبازي« مل�ساعدة كتيبة »حبيب« التي كان من املقرر 

اأن تنف���ذ العمليات والتحقنا بها م�ساًء. مل تعد مهمتي م�ساعد م�سعف، 

وحمل���ت ال�سلح بدًل ع���ن احلّمالة، وحقيبة ذخائ���ر »اآربي جي« حيث 

�سرت م�ساعد »�سريو�ض« الذي كان رامي اآر بي جي. ع�سية 18 �سباط، 

اأ�سبح من كان���ا امل�سعف واملنقذ يف املجموعة الأوىل من الف�سيل الأول 

لعدة ليال، رامي »اآربي جي« وم�ساعده؛ هكذا اقت�ست الظروف.

ُنق���ل املتطوع���ون اإىل الأمام ب�ساحن���ة »تويوتا« من تل���ك ال�ساحنات 

اجلديدة التي كان ال�سباب ي�سّمونها بانكي. يف اخلط الأمامي يف جاّدة 

- قبل نهاية الأ�سبوع ذهبنا جميعنا اإلى كارون.  1
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اأم الق�سر، ترجلنا من ال�ساحنة. كّنا حوايل 15 �سابًّا ومن دون م�سوؤول. 

التجاأن���ا اإىل خلف ال�ساتر الرابي. كان م���ن املقرر يف تلك الليلة اإنهاء 

املهمة التي مل تتحقق بعد وهي الو�سول اإىل ذلك اجل�سر، لكّننا عرفنا 

منذ و�سولنا اأن اأمامنا ليلة حامية. قلت »ل�سريو�ض«:

- ن�ساأل اهلل ما فيه خري. ل اأظّن اأّننا �سن�سهد �سروق ال�سم�ض.

مل جن���د اأي د�سمة خالية. حتى لو وجدنا مكاًنا لنا يف بع�ض الد�سم، 

مل يكونوا ليف�سحوا لنا نحن الذين َبَدْونا غرباء بنظرهم كي ناأوي اإليها. 

لكن »�سريو�ض«، ومن دون اأّي تاأخري اأو امتعا�ض، بحث عن جمرفة وبداأ 

بحفر �ساتر ترابي، و�ساعده رفاقنا يف ذلك. مل ننتظر الأوامر من اأحد. 

بعد اإنهاء العمل باحلفرة داخل ال�ساتر الرابي جلاأنا اإليها.

كّن���ا بانتظ���ار ب���دء الهج���وم.. وط���ال النتظ���ار. و�سل طاب���ور من 

املجاهدي���ن وتقدم اإىل الأمام اإىل قلب الع���دو. اأعتقد اأنهم ا�ست�سهدوا 

جميًعا اأو جرح���وا. ثم �سمعنا هدير دبابة. ظّنناها يف البداية عراقية. 

كنا نتحدث حول الدبابة وكونها عراقية، واإذ ب�سيء ينفجر قربنا. اإنها 

دبابتنا تطلق النار من فوق روؤو�سنا. كّنا م�سّو�سني. مل نعد ن�سعر باآذاننا 

اأو عيونن���ا. لقد عّطل ال�سوء اخلارج من فوه���ة الدبابة و�سوت اإطلق 

القذيفة اأ�سماعنا واأب�سارنا. كل ما كنت اأعرفه اأنني قرب »�سريو�ض«.

بع���د اأن ه���داأ »مهدي بور« قلي���ًل، اأّنب طاقم الدباب���ة لأنهم اأطلقوا 

النار من على هذه امل�ساف���ة القريبة ومل يحتاطوا، فقال رامي املدفعية 

اإن الأوامر اقت�ست ذلك.

طال���ت تلك الليلة كثرًيا. كانت ليل���ة غريبة ومربكة. ا�ست�سهد بع�ض 

�سبابن���ا وجرح اآخرون وعادوا اإىل اخللف. كما ُجرح »�سريو�ض« لكّنه مل 

يرجع. فقد كان ال�سباب ي�سمعون كلمه، ويكفي دليًل على الإرباك يف 
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تلك الليلة اأن اأ�سبحُت معاون القائد اأي »�سريو�ض«.

يف فج���ر الثام���ن ع�س���ر من �سب���اط �سقط خطن���ا الأمام���ي وتقدم 

العراقيون كيلومًرا اأو كيلومري���ن. وبف�سل قيادة »�سريو�ض« وتدبريه، 

خ���رج �سباب »حم���زة« من �ساح���ة املعركة قبل تق���ّدم العراقيني. و�سل 

عددن���ا نحن اخلم�سة ع�سر اإىل ع�س���رة. جمع »�سريو�ض« هوؤلء الع�سرة 

وعدن���ا. تق���دم هو الطاب���ور وكنت اأنا الف���رد الأخري. عدن���ا �سرًيا على 

الأق���دام حتى و�سلن���ا اإىل القاعدة ال�ساروخية. ظ���ّن »�سريو�ض« اأنهم 

�سيوّبخونه على فعلته هذه، لكن ال�سيد جمتهدي اأثنى عليه.

ظه���ر اليوم الثامن ع�سر هطلت الأمط���ار بغزارة. ا�سرحنا يومها، 

فقد اأم�سينا يوًما وليل���ة قا�سيني. اأثناء ال�سراحة، روى يل »�سريو�ض« 

ذكرياته عن عمليات بدر، وكيف غلب عليه النوم قرب القتلى العراقيني 

ل�س���دة التعب، حتى غط���ى الراب الناجم عن انفج���ار القذائف كامل 

ج�سم���ه، فظنه ال�سب���اب يف »تعاون« الفرقة �سهي���ًدا، وحني �سحبوه من 

حتت الراب نه�ض فخافوا وفّروا من بني يديه.

األ���ف �سلم على فئ���ران »مهران«، فقد كانت فئ���ران »الفاو« قطًطا 

بالن�سبة اإليها، واإذا ما تعّر�ست لأحد اآذته ب�سدة.

كان الطعام قليًل يف هذه الناحية من »اأروند«، كذلك املاء والذخائر، 

وحتّم���ل ال�سباب هذه الظ���روف لأكرث من اأ�سبوع. اأم���ا الطق�ض فكان يف 

ا. كّنا نرتدي املعاط���ف العراقية ونذهب اإىل �ساحل خور  اللي���ل بارًدا جدًّ

عبد اهلل للحرا�سة حت�ّسًبا لأي هجوم من قبل مغاوير العدو. كانت نريان 

العراقيني تزداد �سّدة ليلة بعد ليلة طوال الفرة التي ق�سيناها يف القاعدة 

ال�ساروخي���ة، ومن بني ال�سواري���خ التي ا�ستخدموها كان���ت ال�سواريخ 

الفرن�سي���ة اأو النم�ساوية التي يعرف م�سارها ب�سبب لهيبها اخللفي، وقد 

انفجر بع�سها بالقرب من عنبنا لكّن اأحًدا مل ي�سب باأذى.
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يف الي���وم التايل، ا�ستهدفت قواتنا طائرة مقاتلة عراقية كانت تغري 

فوق روؤو�سن���ا فقفز طياراها مبا�سرة. ُفتح���ت مظلة اأحدهما ومل تفتح 

مظل���ة الآخر، ول ي���زال �سياحه و�سراخه املرعب ي���رّن يف اأذن، حتى 

���ا ومتزق اإرًبا. �سدرت الأوامر بعدم اإطلق النار على الطيار  وقع اأر�سً

الآخر وباإح�ساره اأ�سرًيا. فذهبت جمموعة يف اأثره حتى �سحبوه من بني 

الوحل واأح�سروه.

 يف الهواء، ما 
1
يف الي���وم نف�س���ه انفجرت بع����ض القذائف الزمني���ة

ت�سب���ب مبقتل بجع���ة كانت تط���ري يف املنطق���ة. احت�سنته���ا، فوجدتها 

م�ساب���ة ب�سظية يف بطنها وكانت اأجنحته���ا البي�ساء ملطخة بالدماء؛ 

كان هذا ن�سيبها يف تلك املعركة.

يف اأوا�س���ط اآذار، اأ�سدر ال�سيد »جمتهدي« اأم���ًرا يق�سي باأن جنمع 

عّدتنا وعتادنا ونتهّياأ للتحرك، لي�ض اإىل اخلّط الأمامي، بل اإىل اخللف 

ه���ذه املرة، لل�سراح���ة واإعادة هيكلة الفرقة. قب���ل اأن نغادر القاعدة 

ال�ساروخي���ة، حتّول الطق����ض اإىل غائم، وت�ساقط���ت الأمطار ل�ساعات 

طويل���ة. اأ�سبحت كل م�ستنقعات خور عب���د اهلل اجلافة موحلة وو�سلت 

املي���اه اإىل م�سارف الد�سم وعنابر املق���ر. فرح ال�سيد لأن العراقيني لن 

يتمكنوا من التقدم والقيام بهجوم معاك�ض حتى بعد عدة اأيام.

ا، لأّن عدد اأفرادها مل يكن  مل يكن انتقال كتيبة »حمزة« عمًل �ساقًّ

يتجاوز عدد اأف���راد ال�سرية الواحدة. َعَبنا »اأروند« وعدنا اإىل العنابر 

يف »اأروندكن���ار«. م���ا اإن دخلنا العنابر حتى هاج���ت اأحزاننا وجتّددت 

اأ�سواقنا لرفاقنا ال�سهداء. هنا، نت اأنا و»اأمري عبا�ض رحيمي« جال�َسني 

ق���رب بع�سن���ا البع�ض. م���ّرت يف خاطرنا ذكري���ات كّل اأ�سدقائنا، ومل 

جند غري الدعاء وزيارة عا�سوراء و�سيلة للتخفيف من حزننا وغّمنا.

1- لها �ساعق وقتي.
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بقين���ا يف العنابر ليلة واح���دة. يف �سباح اليوم التايل وقبل اأن نغادر 

»اأروندكن���ار« ذهبت مع »�سريو�ض« اإىل عنب »معراج ال�سهداء« القريب 

م���ن عنبنا. يعمل هناك �س���ابٌّ يافع يبلغ من العم���ر 15 عاًما، وهو يف 

ا، كانت مهمته لّف اأج�ساد  ال�سّن نف�سه���ا ل�»�سهيل موليي« وي�سبهه اأي�سً

ال�سه���داء، وعلى حّد ق���ول اأحدهم، لّف ال�سوك���ول. كان جريًئا. اأما اأنا 

عندم���ا كنت يف مث���ل �سّنه واأنا يف طهران كنت اأخ���اف من الأموات ول 

اأن���ام الليل، اأما هو بالرغم من �سغر �سنه كان يربط ع�سرات الأج�ساد 

مع اأن بع�سها كان مقّطًعا اإرًبا، اأو تطايرت بع�ض اأع�سائه.

كان���ت الدماء املتخ���رثة واملتيب�سة تغطي اأر�ض امل���كان. �ساب تعبوي 

يرتب الأج�ساد املقطعة، في�سع اليد والقدم املقطوعتني مكانهما، ويغلق 

كي�ض البل�ستيك من اجلهتني كم���ا يلفون قطع ال�سوكول. كانت توؤذينا 

رائحة املواد املعّقمة التي ير�سونها من حني لآخر مب�سخة يدوية.

عدن���ا اإىل العن���ب فوجدنا حافل���ة ملطخة بالط���ني متوقفة هناك، 

ا مبا يكفي لريى طريقه  وكانت م�ساحة الروؤية اأمام ال�سائق �سغرية اأي�سً

فقط. وهكذا، غادرنا »اأروندكنار« ومنطقة عمليات »والفجر 8« تاركني 

خلفنا مئات الذكريات. و�سلنا اإىل اخليام. ع�سنا حلظات عجيبة حني 

دخولن���ا اإليه���ا. لقد جتّددت اأحزاننا على غرب���ة رفاقنا. مل يكن تعاون 

الكتيب���ة ق���د اأر�سل بع���د اأغرا�ض ال�سه���داء واجلرح���ى ال�سخ�سية اإىل 

منازل ذويهم. قمت اأنا و»�سريو����ض«، وبناًء لأمر القيادة، مب�ساعدتهم 

يف تنظي���م عملي���ات الت�سليم هذه وفًقا للئحة الت���ي اأعدها »�سريو�ض« 

م���ن قبل. كان م�س���وؤول الف�سيل »حم�سن كل�ستان« ق���د جمع اأغرا�سه 

يف كي����ض بل�ستيكي ق���دمي؛ كتاب الق���راآن والدعاء، �سّج���ادة ال�سلة 

والقمي����ض الأخ�سر الذي كانت اأخته قد اأهدته اإياه ول تزال تفوح منه 

تلك الرائحة الطيبة.
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األقين���ا نظرة على اأغرا�ض اجلميع للتاأكد من خلّوها من اأي ذخرية 

اأو اأداة ع�سكري���ة، ثم اأحكمنا اإغلقه���ا و�سجلنا ا�سم �ساحبها وعنوانه 

عليها بدقة لُت�سّلم اإىل ذويه.

عندم���ا و�سلنا اإىل اأغرا����ض »اأمري عبا����ض« ال�سخ�سية، مل اأمتالك 

ا  دموع���ي. وببكائي، غ����ضّ كّل من »ر�س���ا اأن�ساري« و»�سريو����ض« اأي�سً

بالب���كاء. مع اأّن �سوت »�سريو�ض« مل يكن �سجيًّا، اإل اأّنه بداأ ين�سد: »اأين 

اأنت���م اأيها ال�سه���داء الربانيون/ يا من تبحثون ع���ن البلء يف �سحراء 

ا  كربلء/ اأين اأنِت اأيتها الأرواح اللطيفة العا�سقة/ الأكرث حتليًقا و�سموًّ

من طيور ال�سماء...«.

يف تلك الأثناء، �سررُت عندما بداأ »ر�سا اأن�ساري« بالبكاء، ومل اأكن 

ا  قد راأيته يبكي من قبل ل�سدة متا�سكه. عندما بكى هو �سعرت اأنا اأي�سً

باخلف���ة. رحنا نبكي نحن الثلثة حتى هداأت قلوبنا. بعد اأن بكى ر�سا 

راح يتكل���م كثرًيا، حتدثنا وحتدثن���ا حتى بداأنا باملزاح. توجب علينا اأن 

نف���رغ الغّم امل���ودع يف قلوبنا باأّي طريقة كان���ت واإل ِمْتنا كمًدا. ي�سعب 

الت�سديق اأّنه مل يبَق من خيمة حتوي ثلثني نفًرا، �سوى ثلثة �ساملني. 

واأّي �سلمة تلك، كنا ثلثتنا م�سابني يف اأج�سادنا وقلوبنا.

كان���ت هذه حال اأكرث اخلي���ام، واأكرث من ق���ّدم ال�سهداء واجلرحى 

كانت ال�سرية الأوىل بحيث �سرنا جنتمع، نحن من تبقى من الف�سائل 

الثلث���ة، يف م���كان واحد. وبينما كّنا يف اخليمة، وق���ع نظري اأنا ور�سا 

عل���ى قدم م���ع جوارب مو�سوع���ة يف كي�ض جانًبا. ذهلن���ا، وفكرنا ماذا 

تفع���ل هذه الق���دم املبتورة هنا. تقدمت منها بح���ذر ومل�ستها. من �سّدة 

ذه���ويل وتعّجب���ي مل األتفت اإىل ق�ساوته���ا و�سلبتها. عندم���ا �سحبتها 

خ���ارج الكي�ض ات�س���ح الأمر لنا، فبداأن���ا بال�سحك. عرفن���ا لحًقا باأّن 

اجلريح الذي يكون اأحد اأطرافه مبتوًرا؛ عندما ياأتي اإىل اجلبهة ينزع 
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الط���رف ال�سناعي، ]للمحافظة عليه[، لئّل يحرم من العمليات اإذا ما 

اأ�ساب الطرف �سوء.

يف الي���وم التايل، اأثناء املرا�سم ال�سباحي���ة، اأعلن ال�سيد جمتهدي 

اأمام القّلة ممن بقوا من كتيبة »حمزة« اأّنه ميكن للإخوة الذين انتهت 

ماأموريته���م، ت�سوي���ة اأمورهم والن�سراف اإىل منازله���م، واأّن عمليات 

»والفج���ر 8« م�ستمرة بالطبع، واأّن اأمن الفاو يتهّدده خطر جدي ب�سبب 

احتمال هجوم عراقي معاك�ض.

عم���د بع�ض التعبوي���ني اإىل ت�سفية اأمورهم. وج���اء يف الوقت نف�سه 

ع���دد م���ن ذوي اجل���راح ال�سطحي���ة اإىل »كارون«، من بينه���م »ح�سني 

ا بع�ض  د�ستفاره« الذي جاء بلبا�ض امل�ست�سفى. كما جاء اإىل هناك اأي�سً

ال�سباب من الكتائب املنحّلة يف الفرقة -�سلمان وم�سلم- لإعادة هيكلة 

كتيبة »حمزة«. وُعّدت كتيبة حبيب من الكتائب التي هي يف طور اإعادة 

ا. وهكذا، اأعيد ت�سكيل كتيبة »حمزة« بف�سائل موؤلفة من  الهيكل���ة اأي�سً

ع�سري���ن عن�سًرا. فلم يكن لرام���ي »الآر بي جي« ورامي الر�سا�ض اأكرث 

من م�ساعدين يف الهيكلية اجلديدة.

عطَي لعنا�سر الكتيبة اإجازة ق�سرية داخل املدينة، 
ُ
بع���د التنظيم، اأ

فح�س���رت عدة حافلت �سغرية �سباح اأحد الأيام، واأقّلت ال�سباب اإىل 

الأه���واز. قمنا بجول���ة يف املدينة واأجرين���ا ات�سالت هاتفي���ة، تناولنا 

طعام الغداء وا�ستحممنا... كان احلمام باملياه الدافئة غنيمة بالن�سبة 

اإىل اأج�سادنا املدم���اة واملعفرة بالراب والّتِعبة وخا�سة اأن ال�ستحمام 

ا، كان يتطّلب مّنا النتظار لن�سف �ساعة  يف املع�سكر، ومبياه باردة اأي�سً

للح�سول على دور. يف احلمام راأيت قدم »�سريو�ض« املجروحة، تعجبت 

ا. من �سّدة حتمله؛ كان جزٌء من ع�سلة �ساقه بحجم كّف اليد مزرقًّ

يف طري���ق العودة اإىل املخي���م، ركبنا �ساحنة تويوت���ا »لندكروز« يف 
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طري���ق »دارخوين« الرملية. كانت الدماء متلأ اأر�ض ال�ساحنة، اأخَبنا 

ال�سائ���ق اأنه نقل �سهيًدا للتّو. انطلقنا عند الغروب. كانت اأ�سوات بنات 

اآوى تتناه���ى اإىل م�سامعن���ا مع غ���روب �سم�ض ذلك النه���ار. لقد �سّدت 

رائحة الدم الرطب احليوانات املتوح�سة فلحقت بال�ساحنة. زاد ال�سائق 

م���ن ال�سرعة فلم تتمكن من اللحاق بنا. فكرت يف نف�سي اأن ل قّدر اهلل 

ا هذه الدماء ورائحتها ولونه���ا واأ�سبح متوح�ًسا مثل  اأن اأعت���اد اأنا اأي�سً

هذه احليوانات!

يف املع�سك���ر راأيت »اأ�سغر اأهري«. كان مي�سي فرة نقاهة بعد جرح 

اأ�سي���ب به يف ذراع���ه اليمنى. وقد رجع مع اأّن حاله مل تكن جيدة، لكن 

لي����ض ملرافقتنا، اإّن���ا لل�ستعلم عن ح���ال ابن عمه »م�سع���ود اأهري« 

ال���ذي ُدفنت قدم وردت باإ�سمه، ف�س���اوره ال�سك حول الأمر. اأطلعته اأنا 

ور�س���ا و�سريو�ض واآخرون عل���ى ما عندنا من معلوم���ات، واتفقنا نحن 

الثلثة على اأنه مل ُي�سب باإ�سابة بليغة، وكان »�سريو�ض« على يقني باأنه 

مل ي�سّمد جرحه، وكذلك اأكدُت اأنا ور�سا اأننا مل ننقله اإىل اخللف. مل 

ميك���ث اأ�سغر ف���رة طويلة هناك، فبعد اأن ح�سل عل���ى هذه املعلومات 

تابع جولته لياأتي باخلب اليقني.

من جديد، ذهبت الكتيبة يف ماأمورية دفاعية اإىل جاّدة »اأم الق�سر« 

ملدة 5 اأيام، اإل اأّنه���ا ا�ستغرقت بني الذهاب والإياب والتوقف والنتظار 

خم�سة ع�سر يوًما. كانت نريان العدو كثيفة يف هذه الفرة. وقد تغرّي خّط 

الدف���اع حينها عّما كان يف 18 �سباط. مل يقم العراقيون بهجوم معاك�ض 

اأثناء وجودنا هناك، و�سمعنا اأنهم قاموا بهجوم معاك�ض وا�سع قبل ذلك 

يف الفرة التي كانت كتيبة »الأن�سار« توؤدي ماأموريتها الدفاعية.

يف ليلة راأ�ض ال�سنة الهجرّية ال�سم�سّية اجلديدة كنا يف »اأروندكنار« 

نق���راأ دعاء حتويل ال�سنة. وقد اأقامت وحدت���ا املدفعية وامليني كاتيو�سا 
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احتفاًل كبرًيا للعراقيني م�ساء ذلك اليوم!

عندما عدنا م���ن خط الدفاع، �سّويت اأموري، فقد �سملتني اخلدمة 

الإلزامي���ة، وكان عل���ّي التق���ّدم باأوراقي اخلا�سة لللتح���اق باخلدمة. 

كن���ت اأري���د تاأدية خدمتي يف »كميت���ه انقلب اإ�سلم���ي« )جلنة الثورة 

.
1
الإ�سلمّية(

و�سل���ت اإىل طهران قب���ل انتهاء عطل���ة الأيام اخلم�س���ة الأوىل من 

بداي���ة العام. كان وال���دّي واإخوتي قلقني علّي، ذل���ك اأّن اأخبار الإذاعة 

والتلفزيون كّلها كان���ت حول اأحداث »الفاو«، ومع اأنني توا�سلت هاتفيًّا 

مع والدتي قبل عدة اأ�سابيع، اإل اأنها مل تكن لت�سعر بالطمئنان قبل اأن 

تران.

ق���ام جميع اأفراد العائلة برعاية طيوري خلل تلك الفرة الطويلة. 

 والقمح. يف قف�ض 
2
خ���ن وجدت قف����ض احلمائم والكنارات مليًئا بالدُّ

الكن���ارات ب���ذور الكتان ويف قف����ض الببغ���اء ب���ذور دوار ال�سم�ض. لقد 

اعرتني �سعادة عارمة عندما �سمعت �سوت الببغاء. كان يقّلد �سوتي:

- اأمري، �سهيد... اأمري، �سهيد...

كل من يف البيت كان يعرف »اأمري عبا�ض«، وحزنوا كثرًيا ل�سهادته. 

بني �سوري، راأت اأمي �سورة »م�سعود اأهري« الذي كان قد اأخذ �سندوق 

الكبي�ض منها يف اآخر اإجازة. قلت لها: »اأمي، لقد ا�ست�سهد هذا ال�ساب 

ا«. اغرورقت عيناها بالدموع عندما �سمعت هذا اخلب وراحت  اأي�سً

قلب  على  يربط  اأن  اهلل  اأ�ساأل  �سعبة.  ال�سباب  فقد  لوعة  »اإّن  تردد: 

والدته«.

1 - هي لجنة اأن�سئت قبيل انت�سار الثورة وقبل ت�سكيل ال�سرطة، كانت مهمتها الحفاظ على 
الأمن في المدن، اإلى جانب مهاّم اأخرى.

- millet/ نبات ع�سبي له حبٌّ كال�سم�سم.  2
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ا اإىل طهران. كانت الكتيبة قد اأعطت  ع���اد »�سريو�ض« و»ر�سا« اأي�سً

اإج���ازة للجمي���ع. ذهبُت يف اأح���د الأي���ام اإىل حملة »�سادقي���ة«، �سارع 

ال�سهي���د »�سعيد كلب«، جممع »كل�ستان« لزي���ارة عائلة »اأمري عبا�ض«. 

وكن���ت قد ذهبت يف ال�سيف املا�سي مّرات عدة اإىل هذا العنوان. كان 

وال���د اأمري عبا�ض واأخته يعرفان جّيًدا. اأخبتهم بع�ض الذكريات عن 

اأمري عبا�ض، وقد لفتتهما ق�سة نومه يف القب.

وذهبُت يف اأحد الأي���ام اإىل مقبة »به�ست زهرا« )جنة الزهراء(. 

تذك���رت الع���ام املا�سي عندما ن���ام اأمري عبا�ض يف اأح���د القبور. كانت 

القطع���ة املدف���ون فيه���ا يوم���ذاك مزدحمة. ق�س���دت ق���به. اأذكر اأنه 

حين���ذاك نام يف قب قرب الإ�سفلت. ومع اأّن معامل هذه القطعة تغريت 

كثرًيا اإل اأنني عرفت الناحية التي نام فيها.

اأحياًنا كنت اأقوم لوحدي واأحياًنا برفقة »�سريو�ض« و»ر�سا« بزيارات 

لعوائ���ل �سه���داء الف�سي���ل الأول ومن بني ه���وؤلء ال�سه���داء »بوركرمي« 

و»م���دن« اللذين يق���ع منزلهما �سرق طه���ران بالقرب م���ن بع�سهما 

البع�ض. كان ذلك يف العيد الأول بعد �سهادتهم، وكانت زيارتهم واجبة.

ا لللتحاق باخلدمة، ومن  قّدم���ت اأوراقي اخلا�سة و�سرت م�ستع���دًّ

ح�س���ن احلّظ تبنّي اأّنه كان اأمام���ي مّت�سٌع من الوقت قبل املوعد، فعدت 

جم���ّدًدا اإىل اجلبه���ة وكان ذل���ك يف 1986/4/9م. وه���ذه امل���رة اأي�سا 

التحق���ت بكتيبة »حمزة«، لكن، يف ال�سرية الثاني���ة، لأن ال�سرية الأوىل 

كانت قد تركت ثكنة »دوكوهه« متوجهة نحو منطقة عمليات »والفجر8«. 

رافقن���ي يف هذه الرحلة اأخي الأكب، فعدنا يف عداد ال�سرية الأوىل اإىل 

منطقة العملي���ات واإىل مدينة »الفاو« بتاريخ )1986/4/16م(. كّنا يف 

القاع���دة ال�ساروخية يف »خ���ور عبد اهلل« يف احتي���اط ال�سرية الأوىل. 

م�س���اء الع�سرين من ني�س���ان اأر�سلونا جميًعا اإىل اخل���ّط الأمامي. كان 
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العراقي���ون قد بداأوا هجوًما معاك�ًسا وا�سًع���ا يف جاّدة اأم الق�سر وكافة 

املح���اور الأ�سا�سي���ة يف املنطق���ة. قب���ل مغ���ادرة املنطقة، نل���ت بالطبع 

ن�سيبي، القليل من غاز الأع�ساب. مل اأكرث بذلك حينها؛ لكّنني بعد 

24 �ساعة بداأت اأ�سعر باأمل يف الراأ�ض.

تلحق���ت هجم���ات اجلي����ض العراق���ي تلك الليل���ة وا�ستم���ّرت حتى 

ال�سحر. هاجموا وُقتلوا، ثم عاودوا هجومهم من كاّفة اجلهات وب�سكل 

متوا�سل. قبل بزوغ �سم�ض ال�سباح لحظنا اأّن بع�ض اجلنود العراقيني 

يتظاهرون باملوت اأمام ال�ساتر الرابي. كانوا ل ي�ستطيعون التقدم، ولو 

تراجعوا لقتلوا بنريان اأ�سدقائهم، لذا تظاهروا باملوت بانتظار انتهاء 

املعارك وعودة الهدوء. يف ذلك اليوم اأ�سرنا اأحدهم ومع اأّننا كّنا نعان 

ا يف الطعام، قّدمنا له املاء والب�سكويت. نق�سً

فجاأة �سقط اأحد ال�سباب بنريان القنا�سة، ف�سحك الأ�سري العراقي. 

ا. وبينما اأنا ذاهب  قبل ذلك اأ�سيب كتف اأح���د ال�سباب بر�سا�سة اأي�سً

اإلي���ه، انفج���رت قذيفة عل���ى مقربة من���ي. طرت يف اله���واء وارتطمت 

بالأر�ض ب�سّدة. نظرت حويل م�سّو�ًس���ا وم�سطرًبا، كان الراب والغبار 

مي���لآن امل���كان. اأح�س�ست باأّن رجل���ي اأ�سيبت، حّركته���ا وحددت مكان 

الإ�سابة. خ���لل حلظات توّرمت رجلي و�س���ارت كبالون. اأردت ربطها 

بحزام ليتوقف النزف، فاإذا بها �سارت ن�سفني. بالإ�سافة اإيّل، اأ�سيب 

اأحده���م بع�سف النفجار وجرح. نادي���ت امل�سعف كي ياأتي مل�ساعدتنا. 

لقد جرح عدة اأفراد يف تلك اللحظة: بني املُ�ساب بر�سا�ض القن�ض يف 

د�سمة حمفورة على �سفح ال�ساتر الرابي يف جبينه وكانت حاله �سّيئة، 

واملُ�ساب بكتفه، واأنا من انك�سر عظم �ساقي، وذلك الذي اأ�سيب معي. 

ج���اء امل�سعف. عندما جل�ض قربي قلت له: »يا اأخي، اذهب وعاين ذلك 

ال�ساب اأوًل«.
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ذهب فما لبث اأن عاد: »انتهى اأمره. لقد اأ�سيب ب�سظية يف راأ�سه«.

لك���ّن اجلريح كان ينظر اإيّل واإىل امل�سعف بعينني ن�سف مفتوحتني، 

وي�سم���ع كلمن���ا حتًما، فهو مل يكن يبتع���د عنا كثرًيا. اأن���ا على الأر�ض 

وه���و يف عم���ق ال�ساتر الرابي. مل يكن يقوى حت���ى على حتريك راأ�سه. 

كان فقط يتاأملني ويتاأم���ل امل�سعف وهو ي�سمد جرحي. اأما اأنا فركزت 

كّل حوا�سي على عيني���ه ن�سف املفتوحتني. ظّل ي�سرح يّف واأنا اأحدق يف 

عيني���ه حتى راأيت الدمع يجتمع يف زاوية عينه وجفونه تهتز قليًل. كان 

���ا يافًعا م�ستدير الوجه. انحدرت دمعته على وجنته، فعرفت اأّن به  �سابًّ

رمًقا. تفّطر قلبي لأجله حتى اإّن ن�سيت ك�سر قدمي.

عل���ى بعد عدة اأمتار، ت�سلل الأ�سري العراقي اإىل زاوية وكان ي�سحك 

�سحك���ة ا�سته���زاء. قال امل�سع���ف: »ل تنزعج ي���ا اأخ���ي... اأعرف ماذا 

�ساأفعل بهذا اللقيط... �ساآخذه اإىل »اأروند« زحًفا.

حتى تلك اللحظة، مل يكن اأخي قد انتبه اإىل اإ�سابتي. جاء املنقذون 

وو�سع���ون على احلمالة. اأخرًيا، �سقط اخلياط يف اإبريق املاء؛ وحكاية 

ذل���ك اخلي���اط م�سهورة، حي���ث كان يجل�ض على باب دكان���ه الذي كان 

قريًبا من املقبة، فكان كّلما راأى جنازة ُتنقل اإىل املقبة يرمي حجًرا 

يف اإبري���ق امل���اء، ومن ثم ح���ني ياأتي اآخر ال�سهر يف���رغ هذه احل�سوات 

من الإبري���ق ويعّدها. ذات يوم، مل ُيَر اخلياط عند باب الدكان، وحني 

���ا يف اإبريق املاء.  �ساأل���وا عنه، اأج���اب اأحدهم: لقد �سقط اخلياط اأي�سً

وه���ا اأنا الآن املنقذ اأت�سّبب باملتاع���ب للمنقذين. كان ن�سيبي اأن اأحمل 

ذك���رى من ج���اّدة »اأم الق�سر« طيل���ة حياتي. وبينما اأن���ا يف ال�ساحنة، 

كانت قدمي توؤملني ب�سدة مع كل اهتزاز. قلت للجريح الذي يجاورن:

- يا اأخي، اإذا نزعت احلذاء من قدمي �ساأدعو لك. اإّنه ثقيل جّدا.

عندما نزعه من قدمي ارحتت من وزن 5 كلغ.
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جريت يل 
ُ
�سرن���ا و�سرنا حتى و�سلنا اإىل م�ست�سفى يف الأهواز حيث اأ

عملي���ة جراحية يف رجلي املك�سورة. عندما ا�ستعدُت وعيي رحت اأ�سرخ 

م���ن الأمل حتى علم بالأمر كل من يف الغرف املجاورة. اأمر يل الطبيب 

بحقن���ة م�سكن ق���وي هداأت اأملي، لكن الأمل تكرر م���ن جديد، واأ�سابني 

ب�س���ّدة يف �سائ���ر اأنحاء ج�سدي ومل يفارقني. اأخ���رًيا نطقت واأخبتهم 

باأنني تن�ّسقت املواد الكيميائية قبل اأن اأجرح.

�ساألني الطبيب: »ما كانت رائحتها«.

- ثوم وب�سل.

عندما �سمع بذلك بداأ بعلج تلك الإ�سابة.

ُنقلت من الأهواز اإىل م�سهد واأدخلت اإىل ق�سم الولدة! فكنت اأ�سمع 

�س���راخ الن�س���اء اللتي يلدن، واأ�سّم من الطاب���ق ال�سفلي حيث املطبخ، 

رائحة الثوم والب�سل التي زادت حايل �سوًءا. طلبت من ممثل موؤ�س�سة 

ال�سهي���د الذي كانوا ينادون���ه بال�سيد، عدة مّرات قائ���ًل: اأق�سم عليك 

بجدك اإّل اأخرجتني من هنا وتركتني اأعود اإىل طهران، واإل ُجننت.

يف اأح���د الأي���ام دخ���ل اأحد املمر�س���ني غرفتي حامًل بي���ده قطاعة 

اأ�س���لك. يف البداية ظننت اأن���ه جاء لإجناز عمل ما يف الكهرباء، لكنه 

اأقبل اإيل، اأزاح امللءة عني وراح يقطع الأ�سلك التي يف قدمي ففهمت 

الق�سي���ة متاأخ���ًرا. عدمي الإن�س���اف راح يقطعها م���ن دون تغييبي عن 

الوعي اأو تخدير. رحت اأ�سرخ... لكن، وكاأّن اأحًدا مل يكن ي�سمع �سوتي 

الذي �ساع بني اأ�سوات الن�ساء الوّلدات.

يف �سب���اح اليوم التايل ُنقل���ُت اإىل م�ست�سفى »بهارل���و« يف م�ستديرة 

»راه اآهن« يف طهران. اأعلمت عائلتي بذلك عند اأول فر�سة �سنحت يل. 

بالطبع كانوا يعلمون باإ�سابتي ولكنهم ل يعلمون اأين اأنا. كانوا يبحثون 

عني منذ يومني حني اأخبهم اأخي باإ�سابتي.
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يف م�ست�سف���ى »بهارل���و« ُعر����ض ملفي على جلنة طبي���ة. لقد اأ�سبت 

بج���راح خمتلفة، وو�س���ل اللتهاب يف فخ���ذي اإىل الق�س���م الأ�سفل من 

�ساق���ي اأي الق���دم. اللته���اب الأخ�س���ر، اأي اأ�سواأ اأن���واع اللتهاب. قيل 

اإنه���م �سيقطعون �ساق���ي، لكن مل اأعلم من اأي���ن بال�سبط. قال الأطباء 

ل���و ت�س���ّدوا للأمر كما ينبغ���ي يف م�ست�سفى م�سهد ملا �س���اء الو�سع اإىل 

ه���ذه الدرجة. �سرت اأ�سارع بني امل���وت واحلياة على �سرير امل�ست�سفى، 

واأنتظ���ر يف كل حلظة خ���ًبا جديًدا. تذكرت تلك الرجل التي راأيتها يف 

كي�ض اأحد الأفراد وخفت منها يف البداية؛ اأن ماذا تفعل هذه هناك ثم 

علم���ت اأنها �سناعي���ة، و�سحكت. لقد اأعادتني لعب���ة الدهر اإىل ذكرى 

تلك الرجل ال�سناعية.

يف الأ�سبوع الأول يف م�ست�سفى »بهارلو«، عّلقت اإىل رجلي اأثقال فلم 

اأع���د اأ�ستطيع حتى اأن اأنام على جنبي، وبقيت على هذه احلال لأ�سابيع 

ع���ّدة. لقد ق�س���رت عظمة رجلي، وكان الهدف من ه���ذه الأثقال اأن ل 

تبقى ق�سرية عند معاجلة العظم.

لق���د بذلت املمر�سة يف امل�ست�سفى جهوًدا كبرية من اأجلي، فقد اأمل 

الأطباء باأن اأجن���و من قطع رجلي يف حال تناول اأدوية اللتهاب القوية 

وتنظي���ف اجل���رح ب�سكل دائ���م، فكانت يف كّل مّرة تغ�س���ل جرحي بدقة 

بالغة، واأحياًنا تقطع اللحم امليت وتخرج القيح من بني الأن�سجة، كانت 

���ا اأو جزئيًّا  املمر�س���ة تعمل برغب���ة و�سب. واأحياًن���ا كانت تخّدرن كليًّ

عندم���ا تغ�سل اجلرح وتنزع اللحم الإ�سايف. ا�ستمّرت بهذا العمل حتى 

بداأ اللتهاب يف �ساقي يقّل �سيًئا ف�سيًئا.

يف اأح���د الأيام ج���اء »�سريو�ض« و»ر�سا« لعيادت���ي. كانا ل يزالن يف 

الف�سي���ل الأول من ال�سرية الأوىل يف كتيبة »حمزة«. �ساألتهما: »من هو 

م�سوؤول الف�سيل؟«.
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اأجاب »�سريو�ض«: »حم�سن كودرزي«.

اأ�سبح قائد املجموعة -وهو مبنزلة نائب م�سوؤول الف�سيل ومعاونه- 

م�سوؤوَل الف�سيل.

علم���ت بعد فرة اأنهم اأقاموا جل�س���ة قراآن ودعاء يف خيمة الف�سيل 

عّد 
ُ
عل���ى نية �سفائي. لقد خدمت يف كتيبة حمزة ل�سنة كاملة، و�سرت اأ

�سْبُت الآن. عاه���دت نف�سي على اأن 
ُ
م���ن قدامى الكتيبة. للأ�س���ف قد اأ

اأعود اإىل اجلبهة.

يف اأي���ار اأو رمّبا حزي���ران من العام 1986م حت�س���ن و�سعي النف�سي 

واجل�سدي، لكّن الأثق���ال كانت ل تزال معلقة اإىل �ساقي. عندما لحت 

اإ�س���ارات خروجي من امل�ست�سفى قلت لأمي: »مبجّرد اأن تتح�ّسن حايل، 

�ساأذهب اإىل اجلبهة«.

اأجابت ف���وًرا: »اأنت تخطئ يف ذلك... اأخوك يف اجلبهة، هذا يكفي، 

ا؟«. لقد تعطّلت اإحدى رجليك، تريد اأن تتعّطل رجلك الأخرى اأي�سً

يف طريق الع���ودة اإىل املنزل عبت من م�ستديرة »راه اآهن«. فلحت 

اأمام ناظري هناك الكثري من الذكريات. كانت كل رجلي جم�س�سة اإىل 

اأعلى الفخذ، ومل يكن معلوًما متى اأ�ستطيع العودة اإىل اجلبهة ثانية.

خِبُت 
ُ
بقيت رجلي جم�س�سة طوال ال�سيف. يف اأوا�سط حزيران اأ

باأن ر�سا اأن�ساري اأ�سيب ب�سظية يف راأ�سه، وهو يف مهران، ما اأّدى اإىل 

اإ�سابته ب�سلل ن�سفي. مل اأ�ستطع زيارته، لكّنني ات�سلت به يف م�ست�سفى 

يزال  ل  احلياء  ذل��ك  ك��ان  اأح��وال��ه.  اإىل  للطمئنان  اخلميني  الإم��ام 

يغلب على �سوته. تذكرت قلة كلمه وانزواءه، على عك�ض »اأمري عبا�ض 

رحيمي« الذي كان ي�سّج حيوية ون�ساًطا. قلت يف نف�سي اإّن اجتماع اأنواع 

ا يف خيمة ف�سيل واحد  خمتلفة من الب�سر بطباع واأعمار خمتلفة اأي�سً

تربطهم كّل هذه املحبة والعاطفة واملوا�ساة لهو من معجزات اجلبهة.
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يف اآخر ات�سال مع ر�سا اأن�ساري قلت له:

- ل تعمل بعد الآن منقًذا... اإّنه لعمل �سعب. احمل ر�سا�سك بيدك 

وتقّدم.

مل يكن يحب ال�سلح. اأجابني:

- �ساأكون م�سعًف���ا هذه املرة. ل اأ�ستطيع املرور قرب اجلرحى مرور 

الكرام. اإن مل اأ�ستطع رفع احلمالة فباإمكان ت�سميد اجلراح.

مل يك���ن يح���ّب الر�سا����ض. يف تلك الليل���ة حني اأف���رغ كّل واحد من 

العنا�س���ر عدة خم���ازن ر�سا�ض واأطل���ق عدة قذائ���ف »اآر بي جي«، مل 

يطل���ق هو حتى ر�سا�سة واحدة، وعو�ض ذلك، بذل كل جهده للهتمام 

باجلرحى.

من���ذ اأيلول 1986 وحت���ى اآذار 1987، كان كل من »ر�سا« و»�سريو�ض« 

يف اجلبهة. ا�ست�سهد »�سريو�ض« قبل »ر�سا«، يف املكان نف�سه الذي جرح 

فيه ر�سا قبل عدة اأ�سهر؛ اأي مرتفعات »قلويزان« يف »مهران«.

يف اآخ���ر اأيام اخلري���ف حيث الطق�ض ب���ارد وال�سم���اء �سافية، وقد 

غط���ت الثلوج الأر�ض، وارين���ا »�سريو�ض« يف الرثى يف الليلة التي تعرف 

.
1
ب� »�سب يلدا«

�سهادة  خب  و�سلنا  1987م  العام  من  �سباط  اأو  الثان  كانون  يف 

وجعلت  امل��رة،  هذه  �سدره  الر�سا�سة  اأ�سابت  لقد  اأن�ساري.  ر�سا 

اخلريف،  يف  وقلبه  ال�سيف  يف  راأ�سه  اأماًنا.  اأكرث  الآمن  القلب  ذلك 

اأ�سبح ر�سا ال�سهيد الثان يف  كانا هدًفا حلقد الأعداء و�سظاياهم. 

ونال  واإرادت��ه،  وعيه  بكامل  تطّوًعا  باجلبهة  التحق  قد  كان  العائلة. 

هناك اأق�سى درجات ال�سعادة.

1 - ه���ي اأطول ليلة في ال�سنة وهي ليلة النق���لب ال�ستوي. ]اأّول ليلة في ف�سل ال�ستاء=21 
كانون الأّول[.
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اإىل اجلبهة، لكنني  ُوّفقت يف الذهاب  يف ال�سنة الأخرية للحرب، 

�سنوات يف  الثمان  انتهت حرب  اأن  اإىل  كثرية،  لأح��داث  اأتعر�ض  مل 

�سيف 1988م.

بعد 12 �سنة، اأي يف العام 2000م، ولد ابني البكر. تذكرت ال�سهداء 

واأ�سدقائ���ي الذين رحلوا خا�سة اأم���ري عبا�ض الذي مل اأن�سه يوًما طوال 

ه���ذه ال�سن���وات بعد احل���رب، وقد �سميت ابن���ي على ا�سم���ه. فزوجتي 

واأم���ي وغريهما مّمن �سمعوا مني ذكريات الف�سيل الأول، مل يعار�سوا 

اختياري لهذا ال�سم اجلميل.

الي���وم، عندما يق���ف الببغاء عل���ى كتف ابن���ي اأمري وي���رّدد ا�سمه، 

اأتذك���ر اأمري عبا�ض رحيم���ي. ل اأزال اأقتني الطي���ور واأحبها وهي تطري 

ا رغبت يف اأي���ام الدفاع املقد����ض اأن اأحّلق  يف ال�سم���اء بخف���ة. اأن���ا اأي�سً

يف ال�سم���اء واأ�سبح من اأهلها، لكن مل يح�س���ل ذلك. احلقيقة اأنني مل 

اأطل���ب ال�سهادة من كّل قلبي، اأما »اأمري عبا�ض رحيمي« فاأرادها وكانت 

قدره. كّل من اأراد حّلق عالًيا، لكّنني بقيت.

اأن���ا على يقني باأّن باب ال�سماء يف متناول يد كلٍّ مّنا. يجب اأن نكون 

متيّقظني. يجب اأن نوت قبل اأن نوت. يجب اأن نحا�سب اأنف�سنا، فاإّن 

ب���اب ال�سعادة قري���ب منا، على م�سافة خطوة واح���دة. علينا اأن ندو�ض 

عل���ى نف�سن���ا الأمارة بقّوة فن�س���ل اإىل ال�سه���ادة.. اإىل ال�سهود. اإذا ما 

قمنا بهذه اخلطوة �سُتفتح اأبواب ال�سماء مبا�سرة.
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الوثائق غري اخلطية

295 دقيقة من مقابلة222حميد ر�سا رم�سان1

45 دقيقة ب�سوت ال�سهيد7939ال�سهيد اأمري عبا�ض رحيمي2
و145 دقيقة مقابلت مع العائلة

115 دقيقة مقابلة مع العائلة5717ال�سهيد ر�سا اأن�ساري3

ورد يف هذا الق�سم من جمموع وثائق الف�سل، 17 وثيقة خطية، و14 

�سورة:

1- محيد رضا رمضاين
1-1 املوا�صفات

- �سه���ادة الثانوية العام���ة يف العلوم الإن�ساني���ة، متاأهل وله ولدان، 

موظف يف مكتب البيد يف طهران.

- تاريخ وحمّل الولدة: طهران، 1965م.

- م���دة احل�س���ور يف اجلبهة ون���وع الع�سوية: 32 �سه���ًرا يف �سفوف 

التعبئة.

- العملي���ات التي �سارك فيه���ا واملهام املوكلة اإلي���ه: بوكان، 1984م 

)قنا����ض(، خط���وط الدف���اع يف مه���ران، 1985م )قنا����ض(، عمليات 

»والفج���ر 8 )منق���ذ(، الدف���اع يف الفاو، 1986م )م�ساع���د رامي اآر بي 
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جي(، عمليات مر�ساد )قنا�ض(.

- اجل���راح التي اأ�سيب بها: يف الراأ����ض والوجه )1985م(، ك�سر يف 

عظ���م الفخ���ذ وجرح يف �ساق الق���دم الي�سرى واإ�سابة بغ���از الأع�ساب 

)1986م(.

- درجة اجلراح: 30%.

1-2 اآخر الكالم

وثيقة رقم 39

2- الهشيد أمري عباس رحيمي
2-1 بطاقة الهوية

                 وثيقة رقم 40                                �سورة رقم 29
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2-2 بطاقة تعريف

وثيقة رقم 41

2-3 �صهادة خدمة

وثيقة رقم 42

�سورة رقم 30، من اليمني:

اأمري عبا�ض رحيمي، رم�سان.

-4 الر�صائل  2

وثيقة رقم 43



345 الفصل اخلامس:  العنقاء

وثيقة رقم 44

وثيقة رقم 45

وثيقة رقم 46

�سورة رقم 31/ من الي�سار، ال�سخ�ض الثالث: اأمري عبا�ض رحيمي.
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�سورة رقم 32                                   وثيقة رقم 47

2-5 برقية

�سورة رقم 33

                         
وثيقة رقم 48

2-6 مذكرات مكتوبة

2-6-1 دفرت ح�صن اعاليي نيا

وثيقة رقم 49 )ثلث اأوراق(
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2-6-2 دفرت حممد جواد ن�صريي بور

�سورة رقم 34، من الي�سار:

اأمري عبا�ض رحيمي، ن�سريي بور.

وثيقة رقم 50

املذكرات  7-2

الن�سخة املكتوبة بخّط اليد غري موجودة لدينا.

رمبا كانت هذه الليلة الأخرية يف مع�سكر »كرخة«، حيث تلحظ لدى 

ال�سب���اب حالت خمتلف���ة، يعجز القلم عن و�سفه���ا. كان لدى ال�سباب 

الي���وم م�سري واإط���لق نار واأعم���ال ع�سكرية من���ذ 6.30 �سباًحا وحتى 

2.30 بع���د الظه���ر. مل يكن هناك طعام فطور، اأم���ا طعام الغداء فكان 

عبارة عن اخلبز، املاء، ح���لوة الطحينة والقليل من الزبيب. اجلميع 

كان���وا متعبني ومرهقني ج�سديًّا. عند اأذان املغرب، مل تكن جتد موطئ 

قدم يف احل�سينية. كان هناك كلمة مقت�سبة بني ال�سلتني، فت�ساقطت 

اأوىل قط���رات الدموع على الأر�ض. وبعد �س���لة الع�ساء، �سعر اجلميع 

باأّن هذا املجل�ض هو الأخري الذي يجمعهم جنًبا اإىل جنب.

الأ�سع���ار التي ُدّون ا�سم���ي حتتها هي اأ�سعاري. ق���ال يل البع�ض اإنه 

ل ميك���ن قراءتها اأمام امللأ لأنها م���ن دون وزن وقافية. يجب اللتفات 



الفصيل األول348

اإىل اأنن���ي مل اأن�سدها لتق���راأ يف اأّي مكان، لقد اأردت اأن اأخِرج مكنونات 

قلبي، ويف هذا املجال قال يل اأحدهم من اجليد لو اأنك تناجي اهلل مبا 

يختل���ج يف �سدرك. قلت له: يا عبد اهلل، اأنت مثل ذلك الطفل ال�سغري 

ال���ذي م���ا اإن ي�سيبه قليل من الأذى حتى ي�سك���و الأمر اإىل اأمه فت�سّمه 

اإىل �سدرها فوًرا. اأنت قريب من اهلل لدرجة اأنك تخبه مبا يهّمك بكل 

�سهول���ة، اأما اأنا، وب�سبب احلج���ب التي متلأ قلبي، فمجب على التعبري 

بهذه الطريقة.

2-8 الو�صية

الن�سخة املكتوبة بخط اليد غري موجودة لدينا.

ل اأعل���م كيف اأخب عوائ���ل ال�سهداء العظام وغريه���م ب�سهادة ابن 

له���م اأو زوج، اأو اأخ، لكّنن���ي هن���ا اأ�سري اإىل مو�سوع واح���د وهو اأّن هذا 

امتحان كبري. نحن ُنتحن يف كل خطوة نخطوها. من جديد، اأنا اأدعو 

يف حم�سر ال���رّب الرحمن، بحق مظلومية ه���وؤلء ال�سباب يف اجلبهة، 

وقط���رات دموع املجاهدين املتناثرة يف ج���وف الليل على تراب اجلبهة 

املقد����ض اأو عل���ى اأ�سلحته���م، وبحق اآخر كلم���ة نطقت به���ا اأج�سادهم 

املزّينة بالدماء: ال�سلم عليك يا ح�سني، اأن ميّن بال�سب واملعرفة على 

كاف���ة العوائل التي قّدمت القراب���ني هلل. يف النهاية اأ�سري اإىل م�ساألتني 

واأنهي و�سيتي، الأوىل هي يا عوائل ال�سهداء، عندما تقتلعون جزًءا من 

اأرواحكم وعمركم بكل اإيثار وتقدمونه قرباًنا اإىل اهلل، ل تظنوا اأن هذه 

الهدية �سوف تبقى بل جواب. اأول جواب هلل هو اأنه �سيختم دعوته لكم 

بخت���م الدم على اأج�ساد اأبنائكم. اأنا ل اأعلم ماذا ميكن اأن يح�سل يل 

بع���د العمليات: هل اأوؤ�سر، اأو اأ�ست�سهد اأو اأجرح اأو اأ�ساب بعاهة، لكنني 

اأطل���ب من اهلل اإذا اأمهلني مرة اأخ���رى اأن يعلم اأنني لن اأ�ستمّر يف هذه 

الدنيا اإل بحبال ال�سب.
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2-9  مقابلة مع اأخت ال�صهيد

اأن���ا البنت البك���ر يف العائلة وا�سمي اآرزو. ول���د اأخي عام 1968م يف 

طه���ران. كان والدّي عل���ى علقة خا�سة بالإم���ام عليQواأهل بيته 

وخا�س���ة باأبي الف�سل، لذا اأ�سموا اأخي »اأمري عبا�ض«. كان والدي يعمل 

يف دائ���رة ت�سجي���ل الوثائق الر�سمية، وكانت اأم���ي ربة منزل من اأهايل 

ي���زد. ع�ست واأخي طفولة جميلة. كّنا نذهب مًع���ا اإىل الدكان ون�سري 

مب�سروفنا احلليب والكيك وناأكلهما. كان اأمري عبا�ض يحب هذا النوع 

من الطع���ام. اأم�سينا مرحلة جميلة، لكّن والدّي انف�سل عن بع�سهما 

�َض كل منهما حياته امل�ستقلة. بقيت ذكرى احلليب والكيك  البع�ض، واأ�سَّ

عالق���ة يف ذاكرتي منذ تلك الأيام. كنت يف العا�سرة من عمري تقريًبا 

واأمري يف اخلام�سة.

يف العا�س���رة م���ن عم���ره، تلقى اأمري هدي���ة من اأمه ه���ي عبارة عن 

بندقية خردق. ذات مرة، ذهبنا مًعا اإىل ال�سيد وا�سطدنا طري حمام. 

عندما راأى دماءه �سرع بالبكاء وندم على عمله، ثم قمنا بدفنه مًعا.

عندم���ا كان يف املدر�س���ة، اإنت�س���ب اإىل الك�ساف���ة، وك���م كانت ربطة 

الفولر اخلا�سة بثياب الك�ساف���ة ذات اللون الأبي�ض لئقة به. كما كان 

يح���ب كثرًيا الأعمال التقنية والكهربائية، كنا نناديه: ال�سيد املهند�ض. 

يف اأح���د الأيام فّكك مذياًعا قدمًيا وخرًب���ا ليتعّرف اإىل نظامه. ب�سبب 

هذه الرغبة، اختار يف املرحل���ة الثانوية تخ�س�ض الكهرباء الفنية. يف 

تلك ال�سنوات، �سنع �ساعة تقراأ الأذان مل يكن لها مثيل يف تلك الفرة. 

ا ويوؤّمن له الكثري من الأدوات. كان والدي ي�سجعه اأي�سً

يف بداي���ات �سباب���ه كان يحب امللب����ض ذات الل���ون الأخ�سر وبلون 

الكرمي، لكن عندما كب اأك���رث وخا�سة عندما ذهب اإىل اجلبهة، �سار 

يحب اللون الرمادي.
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كان يف ال�ساد�س���ة ع�س���رة م���ن عمره عندم���ا التح���ق باجلبهة لأول 

م���رة. ذه���ب يف بداية ال�سيف وع���اد عند بدء الع���ام الدرا�سي خريف 

1984م. اأحدث���ت اجلبه���ة واأجواوؤها و�سباب التعبئ���ة تغيريات اأ�سا�سية 

يف �سخ�سيت���ه. مل ي�سب حت���ى انتهاء العام الدرا�س���ي ليلتحق جمّدًدا 

باجلبه���ة، فالتح���ق بها بعد عطلة عيد النريوز ع���ام 1985م وبقي حتى 

اآذار العام 1986م ميقات �سهادته.

عندم���ا كان ياأتي يف اإج���ازة، كان يحدثنا عن اجلبهة ويذكر �سباب 

التعبئة بكثري من الثن���اء والإكبار. وكان يجيد تقليد اأ�سوات الر�سا�ض 

والنفجارات التي ي�سمعها يف اجلبهة. وبقي �سريط م�سّجل له يقلد فيه 

�س���وت املار�ض الع�سكري وتقارير العمليات، وكذلك �سوت اإطلق النار 

وانفجار ال�سواريخ والقذائف.

عام 1985م انتقل���ت اإىل بيت الزوجية لكّن »اأمري عبا�ض« مل يتمكن 

من امل�ساركة يف حفل زفايف لأنه كان يف اجلبهة. وعندما عاد، قّدم يل 

هدي���ة عبارة عن غ�سالة، طقم �سحون ملمني وعلبة اأ�سرطة. كان من 

الوا�س���ح اأن���ه اأ�سبح رجًل. فقد و�سع كل م���ا ح�سل عليه من حقوق يف 

ع���ام كامل ل�سراء ه���ذه الهدية. عندما قّدمت له حل���وى العر�ض، طلب 

ا. فتناولنا مًعا احلليب والكيك كما يف اأيام الطفولة. احلليب اأي�سً

واأم���ا بالن�سبة لذكرى »�سري يكد�س���ت«: كان اأمري عبا�ض يع�سق قادة 

اجلبهة، ويختزن يف ذاكرته الكثري من الذكريات عن قائد يدعى »�سري 

يكد�س���ت« ]الأ�سد ذو الي���د الواحدة[ يذكرها بالتف�سي���ل اململ. البطل 

الذي واجه الع���دو ب�سلبة ومل يكن له نظري يف الرجولة واملروءة. بعد 

�سه���ادة اأمري عبا����ض �سمعت اأن ا�سمه ه���و بازوكي، قائ���ٌد بيد واحدة، 

حي���ث قطعت يده الأخرى يف اجلبهة، وا�سمه ال�سغري اأ�سد اهلل، وتعني 
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بالفار�سية »�سري خدا«. ا�ست�سهد »�سري يكد�ست« يف �ستاء العام 1986م 

يف معركة الفاو. 

يف اآخ���ر اإجازة له، ذه���ب اأمري عبا�ض لزيارة وال���دي ووالدتي التي 

اأح�س���رت البقلوة له من يزد. كنا يف �سهر كانون الثان اأو �سباط وقد 

اأع���دت له اأمي ح�س���اء الرمان ال���ذي يحب. تناولت مع���ه طعام الغداء 

ا اآخر، راأيت هذا  يومه���ا، وكنت معه حني وّدع والدي. لق���د كان �سخ�سً

التغي���ري يف وجهه بو�سوح. يف الف���رة نف�سها التي كان فيها يف اجلبهة، 

راأيت يف املنام اأنه ا�ست�سهد، املنام الذي حتقق بعد مدة.

كان لديه األبوم يحوي جمموعة من الطوابع احتفظ به منذ املرحلة 

املتو�سط���ة، وقبل الذه���اب قال يل: »هذا الألبوم لك ي���ا اأختي. م�ساًفا 

اإىل لوحة وبع�ض الكتب الدرا�سية. فلتكن ذكرى مّني لك«.

قل���ت: »اإن �ساء اهلل �سوف تعود... نريد اأن ن���اأكل جمّدًدا الكيك مع 

احلليب«.

عندم���ا كان يرت���دي ثي���اب اجلبهة واحل���ذاء الع�سك���ري ا�ستعداًدا 

للذه���اب اإىل اجلبه���ة ق���ال: »انظري اإيل جّي���ًدا... لن ترين���ي ثانية يا 

اأختي. �ساأذكرك دائًما«.

مل اأتفاجاأ حني �سمعت خب �سهادة اأمري عبا�ض. وكاأنني كنت اأعلم 

من قبل باأنه �سي�ست�سهد. كنت ذلك اليوم يف ال�سهر الأخري من حملي، 

ومل اأ�ستطع امل�ساركة مبرا�سم ت�سييعه ودفنه. لكن، عند الغروب، وحني 

َخَلْت قطعة ال�سهداء من النا�ض، ذهبت اإىل قبه، جل�ست عنده واأفرغت 

اآلمي واأ�سواقي دموًعا تناثرت على تراب قبه. مل يكن اأخي وح�سب، 

بل �سديقي ومودع اأ�سراري وم�سّكن اآلمي، لقد اأح�س�ست بوحدة عجيبة 

بعد رحيله. ل اأزال اأفتقده اإىل الآن، ولن ميلأ اأحد الفراغ الذي خّلفه.
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لق���د م�سى ع�سرون عاًما عل���ى ذلك الفراق، ول اأزال يف كّل عام يف 

الثال���ث ع�سر من �سب���اط اأوّزع عن روحه الكي���ك واحلليب ذوي الطعم 

نف�سه الذي اأحببناه يف طفولتنا اأنا واأمري عبا�ض. 

2-10 عنوان القرب

طهران- به�ست زهرا- القطعة -53 ال�سف 47، الرقم 1.

�سورة رقم 36
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3-  الهشيد رضا أنصاري
3-1 بطاقة الهوية

�سورة رقم 37                       وثيقة رقم 51

3 -2 الو�صية

وثيقة رقم 52

�سورة رقم 38
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3-3 مذكرات مكتوبة

3-3-1 دفرت اأحمد اأحمدي زاده

وثيقة رقم 53
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3-4 مقابلة مع والدة ال�صهيد

يف احل���رب العراقية - الإيراني���ة ذهب ول���داي اإىل اجلبهة تطوًعا 

وا�ست�سهدا. ا�ست�سه���د الأول يف عمليات حترير خّرم�سهر �سنة 1982م. 

وبع���د �سنة على �سهادت���ه، اأراد ر�سا اللتحاق باجلبه���ة! لكن عار�سُت 

ووال���ده الأمر. كان حينه���ا يف اخلام�سة ع�سرة من عم���ره. اأران بياًنا 

للإم���ام اخلميني حول الفت���اوى اخلا�سة باحل���رب ل اأزال اأحتفظ به، 

وقراأ واحدة منها على م�سامعي:

�س���وؤال: »ه���ل يجب يف الظ���روف احلالي���ة حت�سيل ر�س���ا الوالدين 

للذهاب اإىل اجلبهة؟«. 

الإمام: »الذهاب اإىل اجلبهة هو اأمر واجب ما دامت اجلبهة بحاجة 

اإىل العنا�سر، ول ي�سرط اإذن الوالدين يف ذلك«.

كان ر�س���ا عطوًفا ورقيق القلب، ومل يكن يرغب باللتحاق باجلبهة 

من دون موافقتنا اأو يف حال انزعاجنا من ذلك. ظّل يحوم حويل وحول 

والده كفرا�سة حتى وّقعنا ر�سالة املوافقة على ذلك، ليلتحق باجلبهة يف 

�سيف 1984م، وبقي هناك حتى انتهاء عمليات »والفجر 4«.

قبل ذل���ك، كانت �سهادة علي-الأخ الأك���ب لر�سا- احلدث الوحيد 

اله���ام وامل�سريي يف حياتن���ا الهادئة، احلادثة التي ترك���ت اأثًرا كبرًيا 

على اأخلق ر�سا و�سلوكه.

���ا اإىل متو�سط، علماته لي�ست  كان م�ست���وى ر�سا يف املدر�سة عاديًّ

مرتفعة ول منخف�س���ة. كان يتابع واجباته املدر�سية، لكن عندما ذهب 

اإىل اجلبهة، بدا اأنه لن يتمكن من الهتمام بدرو�سه كما يف ال�سابق.

امل���رة الثانية التي التحق فيها باجلبهة كانت يف العام 1985م، وظّل 

يتابع درو�سه هناك. �سارك حينها يف عمليات »والفجر 8« وح�سل على 
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ا. علمات مرتفعة يف امتحاناته اأي�سً

يف مت���وز من العام 1986م اأ�سيب ب�سظية يف راأ�سه خلفت يف ج�سمه 

اآثاًرا وخيمة. بعد اأ�سبوع من اإ�سابته حني علمنا باخلب، ذهبنا لزيارته 

يف امل�ست�سف���ى. كان كّل راأ�سه م�سّمًدا، ومل يكن يرى �سيًئا. لقد اأ�سابت 

ال�سظي���ة اجلانب الأي�سر من راأ�س���ه فاأ�سيب اجلانب الأمين من ج�سمه 

بال�سلل الكامل. كان يعان اأملًا �سديًدا ي�سعب و�سفه، ول طاقة يل على 

حتّمله. عندما اأخرجوه من غرفة العمليات، قّطع امللءة املو�سوعة على 

ال�سرير اإرًبا اإرًبا ل�سّدة اأمله الذي مل توؤثر فيه حتى امل�سكنات القوية.

بقيت معه يف امل�ست�سفى ليًل ونهاًرا. بعد اأ�سابيع عّدة حت�سنت حاله 

قلي���ًل، لكّنه ظّل فاقًدا للب�سر. بالطبع خّف اأمل���ه و�سار ي�ستطيع النوم 

ل�ساع���ات يف الليل والنهار. ذات يوم، جل�ست قربه بعد اأن ا�ستيقظ من 

النوم، مل اأهم�ض بكلمة، لكنه عرف اأنني بجانبه فقال: »�سلم ماما«.

- يا روح اأّمك، هل نت جّيًدا.

- اأجل.

مل اأحتم���ل اأكرث و�ساألته: »عزيزي ر�سا، كي���ف علمت اأنني بقربك؟ 

فاأنا مل اأنطق بكلمة. كما اإّنني �ساألت املمر�سني؛ اأمل يحدث اأن ا�ستبهت 

يوًما بيني وبينهم؟«.

ا ي�سعرون  - وهل الأمهات فقط يعرفن رائحة اأبنائهّن؟ الأولد اأي�سً

بوجود اأمهاتهم من رائحتهن، وت�سهد قلوبهم اأّن اأمهاتهم اإىل جانبهم.

 ح�سنته، وقّبل���ت راأ�سه ووجهه وجبينه امل�سّمد. ورحت اأبكي واأبكي 

حتى �سعرت بالراحة. يف تلك الأثناء قال يل:

- اأم���ي العزي���زة، اإّن النظ���ر اإىل وجه الوالدين له ث���واب عند اهلل. 

للأ�سف �سرت حمروًما من هذا الثواب.
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وا�سيته وقلت: »اإن اهلل ي�ستجيب حتًما دعاء الأم بحّق ولدها«.

اأعل���م اأن اأ�سدق���اءه يف اجلبه���ة قد دعوا ل���ه، واأنا ووال���ده دعونا له 

ا. كنت اأدعو له واأذكره عندما كان ي�سلي �سلة الليل. اأي�سً

اأخرًيا حت�سنت حاله وعاد اإليه ب�سره، لكّنه �سار يجل�ض على كر�سي 

متح���ّرك. اأح�سرن���اه اإىل املنزل يف اأواخر ال�سي���ف. كان على قدر من 

احلي���اء بحيث اإّن���ه مل يكن يذهب اإىل املرحا�ض يف ح���ال غياب والده. 

عرفت ذلك بعد مدة. كنت متعّجبة كيف اأنه ذهب اإىل اجلبهة واخلط 

الأمام���ي. فقد كان قلبه ينفطر لو راأى جرًحا �سغرًيا. اأنا على يقني اأنه 

مل ي�سكن قلبه �سيء �سوى املحبة.

يف خريف الع���ام 1986م حت�سنت حاله اأكرث، لكّن يده ظلت م�سلولة 

و�سار جريح حرب. عندما متكن من الوقوف على قدميه عاد ثانية اإىل 

، الطعام الذي اأحّبه منذ 
1
اجلبهة. يف اآخر اإجازة اأعددت له »دندونك«

الطفولة. تناوله ب�سهّية.

عندم���ا اأراد العودة وكان ينتعل حذاءه، راأيت اأنه مل يتعاَف بالكامل 

بعد، فقد ا�ستغرق وقًتا يف ربط �سريط حذائه.

ذه���ب، وعاد ج�سده. ُدِفن ول���دي يف »به�ست زهرا«. لقد اأعدُت تلك 

الأمانتني اإىل اهلل واأفتخر بق�س�سهما وا�سميهما وذكراهما.

1 - ن���وع م���ن الح�ساء الرائ���ج في اإيران يطب���خ عندما ينب���ت ال�سّن الأول للطف���ل، ويعتقد 
الإيرانيون باأنه ي�ساعد في نمو اأ�سنان الطفل.
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�سورة رقم 39

�سورة رقم 40، من اليمني: 

ر�سا اأن�ساري، مهدي كبري زاده

3-5 عنوان القرب

طهران- به�ست زهرا- القطعة -26 ال�سف 84، الرقم 21.

�سورة رقم 41              �سورة رقم 42



الراوي: ح�صني كل�صتاين

الت�صكيل: رامي »اآر بي جي«؛ قائد املجموعة الثانية

تاريخ ومكان اأول مقابلة: 1990م, دوكوهه

الفصل الاسدس

 حدائق جّنتية

اأنهي���ت دورة اخلدم���ة الإلزامّية يف اجلي�ض ع���ام 1985م. يف الأيام 

الأخرية، كان كّل زملئي يتحدثون عن م�ساريعهم امل�ستقبلية: اأحدهم 

يري���د البحث عن عمل، واآخ���ر �سي�سعى للزواج وت�سكي���ل عائلة، و�سابٌّ 

ا توّجب علّي اختيار الطريق  يفكر يف متابعة حت�سيله الدرا�سي. اأنا اأي�سً

الذي اأريد.

ا قبلي  كان اأخ���ي »حم�سن« يكبن ب�سنتني، وقد اأنه���ى خدمته اأي�سً

ا، وقررت اأن  ب�سنتني والتح���ق باجلبهة تطّوًعا. اخرت م�ساري اأنا اأي�سً

اأرافق اأخي »حم�سن« واأكون اإىل جانبه. لذا، التحقت باجلبهة عب مقّر 

التعبئة يف العا�سر من ت�سرين الثان عام 1985م.

ذهب���ت اإىل ثكن���ة »دوكوه���ه« -التي تبع���د قليًل ع���ن »اندمي�سك«- 

والتحقت بكتيبة حمزة التابعة لفرقة »حممد ر�سول اهللP« التي يخدم 

فيه���ا »حم�س���ن«. بالطبع مل يك���ن يف مبنى الكتيبة يوم���ذاك اأحٌد �سوى 

»علي مريكيان« معاون الكتيبة. عندما قّدمت له نف�سي قال:
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- لقد اأنهت الكتيبة للتّو دورة تدريبية برمائية، و�سيعود ال�سباب اإىل 

دوكوهه يف الغد اأو بعد الغد.

وبناًء عليه، بقيت اأنتظر عودة الكتيبة.

اأدرك���ت م���ن تعام���ل مع���اون الكتيبة الذي يع���رف »حم�س���ن« ويكّن 

ل���ه م���ودة خا�س���ة، اأّنه ظ���ّن باأنن���ي من قدام���ى املحارب���ني يف اجلبهة 

ك�»حم�س���ن«، وجئُت لت���ويّل م�سوؤولية فيها، لكنني اأن���ا نف�سي كنت اأعلم 

اأنن���ي �ساركت فقط يف عملي���ات »بدر«، ومل اأكن مقات���ًل حينها، بل يف 

الوح���دة العقائدية-ال�سيا�سي���ة يف الل���واء املجوق���ل 55 يف »�سرياز«. مل 

اأجعل »مريكيان« حينها يغرّي تلك ال�سورة التي يحملها عني.

و�سلت الكتيب���ة، والتحقُت بالف�سي���ل الأول يف ال�سرية الأوىل الذي 

كان اأخ���ي م�سوؤوله، وقد حتّدث عنه �سابًقا اأثن���اء اإجازاته. �سرت الآن 

اأرى اأم���ام عينّي م���ا �سمعته من قب���ل، والوحيد الذي كن���ت اأعرفه من 

بني عنا�س���ر الف�سيل هو »حممد اأمني �سريازي« الذي تعّرفت اإليه عن 

طريق »حم�سن«.

كان مبن���ى كتيب���ة »حمزة« مثل مب���ان الكتائب الأخ���رى موؤلًفا من 

خم����ض طبقات، وقد ا�ستقّرت ال�سرّية الأوىل يف الطابق اخلام�ض، وتقع 

غرفة الف�سيل الأّول على ميني ال�سلمل.

مل تب���َق الكتيب���ة يف ثكن���ة »دوكوهه« لأكرث م���ن ب�سع لي���اٍل، وذهب 

العنا�س���ر يف اإج���ازة ملّدة اأ�سب���وع اإىل »طهران«. اأّما اأن���ا حيث كنت قد 

و�سل���ت للت���ّو، فقد بقيت يف الثكنة مع �ساب���ني اآخرين كانا قد بقيا فيها 

لأ�سباب خا�سة، وهما »�سعيد بور كرمي« و»حممد عليان جنادي«.

كان ه���ذان الثن���ان وغريهما م���ن �سب���اب الف�سيل مي�س���ون اأكرث 

اأوقاته���م يف الدر�ض واملذاكرة. رمبا لهذا ال�سبب مل ياأخذا اإجازة، فقد 
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كّنا يف اأواخر �سهر ت�سرين الثان والمتحانات على الأبواب.

بع���د اأ�سبوع عاد ال�سباب، وازدحمت جمي���ع الغرف. مل تكن مهمتي 

ق���د حتّددت حت���ى ذلك الوق���ت. وبح�سب م���ا كان ي���راه »حم�سن« من 

امل�سلح���ة، �س���رت رامي »اآر بي ج���ي« وقائ���ًدا للمجموع���ة الثانية، اأي 

ال�سخ����ض الرابع يف الف�سيل من حي���ث امل�سوؤولية؛ م�س���وؤول الف�سيل، 

مع���اون الف�سيل، قائ���د املجموعة الأوىل وقائ���د املجموعة الثانية. كان 

اأغل���ب عنا�سر الف�سي���ل اأحداًثا، وكنت الوحيد م���ن بينهم مّمن �سبق 

يل امل�سارك���ة يف عمليات »بدر«. اأما »حم�سن ك���ودرزي« قائد املجموعة 

الأوىل يف الف�سي���ل فقد �سارك يف الكثري م���ن العمليات، ودّمر العديد 

من الدبابات العراقية حتى ذلك الوقت.

اخرت م�ساِعديَّ بعد م�سورة »حم�سن«، وهم على الرتيب: »حممد 

ج���واد ن�سريي بور«، »ال�سيد ح�سن ر�سي« و»عرب علي قابل«. ولزمني 

هوؤلء الثلثة دوًما ليكونوا ليلة العمليات اإىل جانبي وي�ساندون.

يف ت�سري���ن الثان اأو رمبا كانون الأول، اأقام اإعلم الفرقة مبنا�سبة 

ا يف امل���كان الذي تقام في���ه املرا�سم ال�سباحية  اأ�سب���وع التعبئة معر�سً

يف الثكنة، لق���ى ا�ستح�سان �سباب الف�سيل الذين �ساهدوا يف املعر�ض 

الأدوات الع�سكري���ة عن قرب وتلّم�سوها، ومل يكون���وا قبل ذلك قد راأوا 

غري �سورها يف م�سجد املحّلة. كان ذلك رائًعا بالن�سبة اإليهم.

كان يف غرف���ة الف�سي���ل الأول خزان���ة كما يف �سائ���ر الغرف، لكنها 

خمتلف���ة من الداخ���ل. لقد �سنع ال�سباب من �سنادي���ق الذخائر مكتبة 

�سغ���رية خا�سة، وكان عدد الكتب كبرًيا اإىل درجة اأّنهم �سّفوا ما تبّقى 

منها يف �سندوق اآخر و�سعوه يف كوة اأعلى اخلزانة.

مل تكن الثكنة مكاًنا منا�سًبا لتنفيذ مناورات اأو تدريبات قا�سية، لذا 
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غالًبا ما ا�ستفاد ال�سباب من وقتهم يف الدرا�سة. عندما كانوا يجتمعون 

للدرا�سة، كان���ت البطانيات املو�سوعة على اأر�ض الغرفة متتلئ بالكتب 

والدفات���ر واأقلم احل���ب والر�سا�ض... بحيث ي�سع���ب عليك النتقال 

داخ���ل الغرفة من جهة اإىل اأخرى. �سرن���ا يف هذه احلالت نذهب من 

ال�سرف���ة اإىل غرف���ة الف�سيل الثان، ومن هن���اك اإىل املمّر لن�سل اإىل 

اجلهة الأخرى من غرفتنا.

يق���ع مبنى املجم���ع العلم���ي للمجاهدي���ن �سمال امل���كان املخ�س�ض 

للمرا�س���م ال�سباحي���ة، ومن هن���اك كان يح�سل ال�سب���اب على كتبهم 

الدرا�سي���ة. كما كان يوجد يف املجمع العديد من املعلمني الذين يعملون 

عل���ى ح���ّل اإ�سكالتهم العلمي���ة. بالطبع كان لن���ا يف الف�سي���ل اأ�ستاذنا 

اخلا����ض بنا، وهو »�سريو�ض مهدي بور«، م�سعف الف�سيل، والطالب يف 

جامعة اإعداد املعلمني، فكان يعالج اإ�سكالت ال�سباب قدر ا�ستطاعته.

يف اأوا�سط كانون الثان)1986( اقرب وقت المتحانات، فبقي عدد 

من ال�سباب يف الثكنة لتقدمي امتحاناتهم. اأما نحن فكّنا قد ذهبنا �سابًقا 

اإىل مع�سكر »كرخه« للم�ساركة بالتمرينات الع�سكرية ا�ستعداًدا للعمليات 

القادمة. وهناك ا�ستقررنا يف اخليام ومل يعد ثّمة اأبنية وغرف.

كان »حمم���د اأمني �س���ريازي« يف ال�سابعة ع�سرة من عمره، وهو فًتى 

اأ�سمر الب�س���رة، التحق للمّرة الأوىل باجلبهة بعد اأن زّور �سورة هويته، 

و�س���ارك يف عملي���ات »ب���در« اإىل جان���ب اأخ���ي »حم�س���ن«. اأ�سيبت يده 

عفي م���ن اخلدمة الإلزامية 
ُ
الي�س���رى بجراح بليغ���ة يف هذه العملية، فاأ

يف اجلي����ض ب�سبب هذه الإ�سابة. وب�سبب حيويت���ه ون�ساطه و�سعف يده 

الي�سرى، اأوكل اإليه »حم�سن« مهمة البيد يف الف�سيل. عرفت بعد فرة 

ا. كان منزلهم يف  اأّن اأخاه »مهران« قد ُفقد اأثره يف هذه العمليات اأي�سً

حمّلة »نازي اآباد« يف طهران.
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يف مع�سكر »كرخه«، تابعن���ا التمرينات الع�سكرية بجدّية تامة. كان 

لدين���ا يوميًّا �ساعات من الأن�سطة الع�سكري���ة. يف هذه املرحلة، اأدركت 

الفروقات بني اجلي�ض واحلر�ض يف مو�سوع التدريب. فغالًبا ما يركزون 

يف اجلي����ض على جانب املرا�سم والت�سريف���ات ال�سكلية كتنكيب ال�سلح 

وتقدمي���ه وغ���ري ذلك... اأم���ا يف احلر�ض والتعبئة، ف���كان هناك جانب 

عملي وقتايل.

ق�سى اأخي »حم�سن« خدمته الإلزامية يف اجلي�ض، يف فرقة »�سنندج 

 1
28«. لق���د ذكر يف كلمه م���ّرات عّدة قائًدا يدع���ى العقيد »�سريازي«

ا،  قّلما يعرفه �سباب التعبئة، لكن مبا اأّنني اأنهيُت خدمتي الإلزامية اأي�سً

فقد �سمعت با�سمه مّرات عدة، وهناك عرفت اأّنه قّدم خدمة كبرية يف 

»كرد�ست���ان«. وبعد اأن تعّرف اإىل »حم�سن«، �سار يكّن له حمبة خا�سة، 

واأوكل اإلي���ه مهم���ة يف الوح���دة العقائدي���ة- ال�سيا�سي���ة. انتهت خدمة 

»حم�س���ن« يف �ستاء 1983م، لكنه بقي يف اجلبهة عن�سر تعبئة، و�سارك 

خ���لل هذه املّدة بعدة عمليات منها: »والفجر التمهيدية«، »والفجر1«، 

»والفجر 4«، »خيب« و»بدر«.

قب���ل اخلدمة الإلزامية، عمل »حم�س���ن« يف اأعمال كثرية. لقد وقف 

عل���ى قدميه م���ذ كان يف الثانية ع�سرة من عم���ره، واإ�سافة اإىل متابعة 

درا�سته، فقد �ساعد العائلة يف تاأمني اأمور املعي�سة. عمل ملّدة يف �سركة 

لن�سج ال�سوف اإىل جانب والدي، ويف فرة اأخرى عمل يف حدادة وبويا 

ال�سيارات، وبرع يف هذه املهنة بحيث اأنه �سار ي�سلح ال�سيارة املتهالكة 

لتعود جديدة.

���ا، وكثرًيا م���ا حتّدث املعلم���ون عن ذكائه  كان يع�س���ق الدر����ض اأي�سً

1- الفريق اأّول ال�سهيد علي �سّياد �سيرازي.
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وِجّده، لكّن القدر خّباأ له م�سرًيا اآخر، ومل يتمكن من متابعة حت�سيله 

الدرا�سي.

ا�سته���ر م�سوؤول الف�سي���ل الأول يف ال�ّسرية الأوىل م���ن كتيبة حمزة 

ب�»الأخ �سباحنا«. كان يكّرر يف املرا�سم ال�سباحية التي تقيمها الفرقة 

دعاًء اختاره بنف�سه، رغم اأنه باللغة العربية، لكّنه �سهل الفهم. بالطبع 

مل ي���ّدِع اأخي يف اأّي وقت اأّنه من اأّلف هذا الدعاء، رغم اأنه مل ُيذكر يف 

اأّي كتاب. ذات يوم، بعد النتهاء من قراءة اآيات من القراآن الكرمي يف 

املرا�سم ال�سباحية، ق���راأ »حم�سن« هذا الدعاء ب�سوته اجلميل، وكّرر 

اجلميع معه جمله؛ واحدة تلو الأخرى:

»اللهم اجعل �سباحنا �سباح الأبرار

ول جتعل �سباحنا �سباح الأ�سرار

اللهم اجعل �سباحنا �سباح املقبولني

ول جتعل �سباحنا �سباح املطرودين

اللهم اجعل �سباحنا �سباح ال�ساحلني

ول جتعل �سباحنا �سباح الطاحلني

اللهم اجعل �سباحنا �سباح اخلري وال�سعادة

ول جتعل �سباحنا �سباح ال�سر وال�سقاوة

يا عزيز يا غفار، اغفر ذنوبي كلها وذنوب جميع املوؤمنني واملوؤمنات 

بحرمة حممد واآله«.

اإ�سافة لقراءة القراآن والدعاء يف املرا�سم ال�سباحية، كان »حم�سن« 

؛ 
1
ا، يعاون »حم�سن كربلئي« ال���ذي ا�ستهر ب�»عمو ح�سن« مّداًح���ا اأي�سً

1- �سهيد. عمو ح�سن ال�ستيني هذا هو غير عمو ح�سن -م�سوؤول ال�سرية الأولى- الذي كان 
تزوج حديًثا، َوُوِلَد ابنه في �ستاء ذلك العام.
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ذل���ك العجوز ال�ستيني ال���ذي كان يكّن له حمبة خا�سة ويتبارى معه يف 

اإلق���اء ال�سعر. اأحياًنا كان���ا يجل�سان مًعا ل�ساع���ات ويتبادلن الأحاديث 

وي�سح���كان، واأحياًنا اأخرى كان اأحدهما يق���راأ العزاء للآخر ويبكيان. 

اأما نحن فكّنا نكتفي مب�ساهدة حلظاتهما اجلميلة من البعيد.

خرجن���ا ذات ليلة من اخليمة اإذ كان ل���دى الف�سيل مناورة. اأ�سدر 

»حم�سن« اأمر ال�سطفاف:

- تاأّهب...

كنت الوحيد الذي اأجاب ب�سوت مرتفع:

- اهلل...

قلتها، وعرفت اأنني اأخطاأت اإذ اأجبت يف الليل، لكن فات الأوان. لقد 

عاقبن���ي »حم�سن« بالزحف م�سافة 30-40 م���ًرا، عقوبة لها �سعوبتها 

اخلا�س���ة، اإ�سافة اإىل اأنها كانت على مراأى اجلميع. براأيي لو اأّن اأحًدا 

اآخر ارتكب هذا اخلطاأ، لعاقبه بالوقوف والقعود ع�سر مّرات اأو خم�ض 

ع�سرة مرة.

كان طق����ض املع�سكر ب���ارًدا حتى داخل اخليام. كّن���ا يف اآخر ال�سهر 

الأول م���ن ف�سل ال�ستاء، فكان اأغلب ال�سباب يرتدون ال�سرات الواقية 

للمطر، اإذ مل يوؤّمن الدعم املعاطف الكافية للجميع.

ا كم���ا يف »دوكوه���ه«، لكن لي�ض  تاب���ع ال�سب���اب درا�ستهم هن���ا اأي�سً

بالق���در نف�س���ه، وذلك ب�سبب ع���دم توافر الإ�س���اءة املنا�سب���ة، كما اإّن 

�سغط الأعمال الع�سكرية كان اأكب، ومع ذلك مل يتخلوا عن درا�ستهم. 

وقد اهتم معّلم الف�سيل كثرًيا مب�ساعدتهم تعليميًّا.

ذات ي���وم، غادر خم�سة اأو �ست���ة �سباب خيمة الف�سي���ل اإىل املجّمع 

العلم���ي لتقدمي المتحان���ات حاملني اأقلمهم ودفاتره���م. بعد دقائق 
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عل���ى خروجه���م حتول الطق����ض اإىل غائ���م، وراحت الأمط���ار تت�ساقط 

بغزارة حتى ملأت ال�سيول كّل مكان. َقِلْقنا نحن الذين بقينا يف اخليمة 

عليه���م؛ اأن كي���ف �سيقطعون م�سافة ع���دة كيلومرات م���ن املجّمع اإىل 

خيام الكتيبة. وقف »�سعيد بوركرمي« وقال:

- كل م���ن لدي���ه معط���ف اأو �سرة واقية م���ن املط���ر، فليعطني اإياه 

لأو�سله اإىل ال�سباب.

ن  رن���ا كي�ًسا م���ن امللب�ض الدافئة، وانطلق �سعي���د بعد اأن ح�سّ ح�سّ

نف�س���ه بامللب�ض جّي���ًدا. عاد اجلمي���ع بعد ربع �ساع���ة ومل مير�ض اأحد 

ب�سبب تلك الأمطار.

عندما و�سل ال�سباب، جّففوا ملب�سهم م�ستعينني باملدفاأة النفطية. 

كان »حممد اأم���ني �سريازي« �سمن تلك املجموعة. مع اأنه متاأخر قليًل 

ع���ن اأقرانه، كان يدر�ض ب�سكل جّيد م���ع ال�سباب. كان من املفر�ض اأن 

يك���ون يف ال�س���ف الثان اأو الثالث الثانوي، لكن���ه يف الثامن الأ�سا�سي. 

واأك���رث م���ا كان يحب م���ادة الأدب الفار�سي. كنت اأعل���م اأّن كل والديه 

معلمان.

يف كان���ون الأول، طل���ب اإع���لم الفرقة من كل كتيب���ة اأن ُتعّرف عن 

ع���دد من التعبويني القدامى وذوي التفكري احل�سن فيها ليتّم تكرميهم 

يف مرا�س���م اختيار التعبوي النموذجي. كان »اأحمدي زاده« اأحد الذين 

اختريوا من كتيبتنا، لكنه مل يكن يقبل با�ستلم جائزته.

علنت يف املرا�سم ال�سباحية اأ�سماء التعبوّيني النموذجّيني 
ُ
ذات يوم، اأ

يف الكتائ���ب، وت�سّلموا جوائزهم م���ن قائد الفرقة الأخ »كوثري«. م�ساء 

ذل���ك اليوم، نادان اأحدهم من خارج اخليمة. خرجت، لكن مل اأعرف 

املنادي. عّرفت عن نف�سي، فقال:
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- طلب مّني اأحد الأخوة اأن اأ�سّلمك هذا.

اأخذت الأمانة وتعجبت من الأمر. كانت جائزة التعبوي النموذجي. 

اأدرك���ت اأنه���ا ل�»اأحمدي زاده«. ذهب���ت اإليه، اإذ كنت اأعل���م اأين يختلي 

بنف�س���ه؛ يف منحدر قرب اخليمة. وجدت���ه هناك. ربتُّ بيدي على كتفه 

وقلت له:

- ما هذا الذي قمت به؟

كما العادة اأجاب وهو مطاأطئ راأ�سه خجًل:

- اأخ »كل�ست���ان«، اأن���ت الذي ت�ستح���ق هذه الهدية ولي����ض اأنا. هذه 

اجلائزة من حقك.

كان���ت طباعه اللطيف���ة اأرّق م���ن ورق الأزه���ار. مل اأوؤذه ]بالكلم[، 

لكّنن���ي بقيت اأحتدث اإليه حتى جعلته يوافق على ا�ستلم اجلائزة التي 

كانت من حقه.

ا�ستم���ّرت التدريب���ات والتمارين الع�سكرية ط���وال اليوم؛ خا�سة يف 

الليل حيث كنا ننّفذ اأغلب املناورات ليًل. �سرنا ن�سرب القهوة يف خيمة 

الف�سي���ل عند منت�سف الليل لكي يتمّكن ال�سباب من مقاومة النعا�ض. 

كان م�سوؤول الف�سيل ي�سريها مع ال�سكر مباله اخلا�ض ويعّدها في�سرب 

منه���ا مع من يرغب. لق���د ا�ستهر �سباب الف�سي���ل الأول ب�سرب القهوة 

حت���ى �س���ار م�سوؤول���و ال�ّسري���ة الأوىل، ومع���اون الكتيب���ة، واأحياًنا قائد 

الكتيبة، ياأتون اإىل خيمتنا لرت�سافها معنا. بالطبع كان فتيان الف�سيل 

يلتحقون اأحياًنا بجمع �ساربي القهوة كي يتمكنوا من الدر�ض ليًل.

كّن���ا نتناول القهوة على ب���اب خيمة الف�سيل بينم���ا معظم ال�سباب 

نائمون، حيث �سناديق التجهيز واملكان الذي ينام فيه م�سوؤول الف�سيل 

ومعاونه. ولأّننا كّنا جنل�ض على باب اخليمة، مل نكن نت�سبب باأّي اإزعاج 



الفصيل األول368

للآخري���ن. كان عن�س���ر البي���د اأكرث م���ن ي�ساركنا �س���رب القهوة لأّن 

مكان نومه قرب م�سوؤول الف�سيل، وكان ي�سربها مع الكثري من ال�سكر. 

ا يف ح�س�سنا  بالطب���ع كّنا نقت�سد يف تناول ال�سكر حتى ل نعان نق�سً

التموينية. اأما ال�سيوف، فكان كٌل منهم يح�سر معه ح�سته منه.

كان معاون »جواد« من مواليد طهران، اإل اأن لهجته الكيلنية ظّلت 

وا�سح���ة. اأما »ح�سن«، فكان ق�سري القامة لكّنه عري�ض املنكبني. متّيز 

ا بلهجته اليزدية، وكان عندما ن�سعر باجلوع اأحياًنا، يحّدثنا  »علي« اأي�سً

 لنهداأ قليًل. كان اأحياًنا يف 
1
ع���ن الكيك اليزدي والبقلوة وال�»قطاب«

ال�سب���اح وامل�ساء يفتح دفًرا ويكتب فيه بع�ض ال�سطور، وعندما ينتهي 

م���ن عمله هذا، يغلق قلم احل���ب الأزرق خا�سته، وي�سعه مع الدفر يف 

ا م�سارًعا ماهًرا ويحّب هذه  املحفظة اإىل املّرة القادمة. كان علي اأي�سً

الريا�س���ة. اأحياًنا كان يت�سارع مع رامي ال����B.K.C يف الف�سيل »غلم 

ر�س���ا نعمتي«. لقد اأتقن فنون امل�سارعة؛ زي���ر يك خم وفتيله پيچ و... 

�ساألته ذات يوم:

- علي، اأين تعلمت هذا الفن؟

- اأنا اأمار�ض هذه الريا�سة يف املنزل، مع اأبي واأخي.

ا؟ - تت�سارع مع اأبيك اأي�سً

- اأجل، يتقن اأبي هذا الفن... وقد تعّلمته منه.

كان امل�ساع���دون الثلثة يل تلمذة مدر�سة، كن���ت و»اأ�سغر اأهري« 

-فيل�س���وف الف�سيل- فقط من نحم���ل �سهادة الثانوية العامة بني رماة 

»الآر ب���ي ج���ي« وم�ساعديهم. فجميعه���م مل يبلغوا الثامن���ة ع�سرة من 

العمر بعد. فكانوا يدر�سون ويف الوقت عينه مل يتخّلوا عن �سغبهم.

1- نوع من الخبز الذي يعد من �سفار البي�ض واللبن وماء الزهر والهيل.
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لق���د قام���وا بتمدي���د الكهرب���اء اإىل خي���ام الكتيب���ة، فكان���ت ت�ساء 

امل�سابيح فيها من ال�سابعة حتى العا�سرة م�ساًء. �سار ال�سباب ي�ستغلون 

هذه الف���رة يف ليايل ال�ست���اء الطويلة ويج���ّدون يف درا�ستهم. لقد مّل 

اجلمي���ع من نور الفانو����ض الأ�سفر واخلفيف، لكن بع���د اأ�سبوع احرق 

املحرك الكهربائ���ي اخلا�ض بالكتيبة، وعادت الفواني�ض لت�ستحوذ على 

اهتمامهم.

 يف قارورة خ�سراء 
ً
كان »حم�سن« ي�ستخدم عطًرا ا�سمه »�سيب« معّباأ

الل���ون، وتختل���ف رائحته عن رائح���ة العطور املعروفة، واعت���اد اأن يلّف 

ح���ول رقبته �ساًل طويًل اأ�سود اللون، مزرك�سة اأطرافه باللون الأخ�سر، 

ا   يف »دزف���ول«، وابتاع منه اأي�سً
1
وقد ا�سراه م���ن اأمام مقام »�سبزقبا«

لعدد من ال�سباب.

كان »حم�س���ن« يكّن حمّبة خا�سة لكّل اأف���راد الف�سيل فتية وكهوًل، 

وكان���وا يبادلونه هذه املحب���ة ويعملون باأوامره ب���كل طيب خاطر. ذات 

ليل���ة كّنا ننّفذ مناورة يف الف�سيل، عندما اأ�سدر م�سوؤول الف�سيل اأمًرا 

يق�سي بعدم ال�ستفادة من مياه املطرات. �سدر هذا الأمر وال�سباب يف 

قمة التعب، بعد اأن �سعدوا اجلبال ونزلوا الوديان وتعرقوا كثرًيا. فجاأة 

اأم�س���ك اأحد ال�سب���اب يف طابور الف�سيل مطرت���ه اإذ مل يعد يقوى على 

احتمال العط�ض، فقال له الواقف خلفه:

- يا اأخ ل تخالف الأوامر!

يف تل���ك الليلة، �ساد ال�سمت وخّي���م على الأجواء، فتناهى قوله اإىل 

م�سامعي وانتبهت له. نظ���رت اإليه، ويف النهاية، عدل ذلك ال�ساب عن 

رغبته ب�سرب املاء واأرجع املطرة اإىل مكانها.

.Q1- ن�سبة لمحمد بن مو�سى الكاظم
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ذات ليلة، كنت قد غفوت لتّوي وغرقت يف �سبات عميق، واإذ ب�سوت 

ينادين���ي، وبعد اأن ا�ستعدت تركيزي عرفت اأنه �سوت »م�سعود اأهري«. 

ا. بعد التحية  خرجت من اخليم���ة فوجدت »حممد قم�سري« معه اأي�سً

وال�س���لم، �سعرت باأنهم���ا يرغبان باأن اأرافقهم���ا. تبعتهما من دون اأن 

اأنط���ق بكلم���ة، وبعد مئة م���ر توقفنا عن���د منحدر واد. يف تل���ك الليلة 

املظلم���ة بدا ذلك الوادي املليء بالأخاديد مرعًبا. دققت النظر فراأيت 

حف���رة ت�سب���ه القب. ذهلت، وظنن���ت اأنني اأحلم عندم���ا راأيت »حممد 

قم�س���ري« ي�س���ع قدمه يف احلف���رة وينام فيه���ا باجتاه القبل���ة. جل�ض 

»م�سعود اأهري« قربي وراح يتمتم بخ�سوع:

»...واأ�ساأل���ك الأمان يوم ل ينف���ع مال ول بنون اإل من اأتى اهلل بقلب 

�سليم...«.

مل اأك���ن قد راأيت مثل هذا امل�سهد قبل تلك الليلة. لقد ا�ستبه هذان 

الثن���ان بيني وبني اأخ���ي، ورمبا ظنوا اأنني مثله تعّلم���ت قراءة الأدعية 

والعزاء، واأ�ستطيع م�ساعدتهم يف هذه الأم�سية. لقد اأخطاأوا الظّن فقد 

كنت اأنا املحتاج اإليهما. كان »حممد« يذرف الدموع وهو ممّدد يف تلك 

احلفرة و»م�سعود« يذرفها وهو اإىل جانبي.

ب���ات الهلل يظهر حيًنا ويختفي حيًنا اآخ���ر خلف الغيوم. بعد مدة 

خ���رج »حممد« م���ن احلفرة واأخ���ذ »م�سعود« مكانه، وج���اء دوري بعده 

ومت���ّددت داخل الق���ب. كان ب�سي����ض النور املتاأتي م���ن الهلل كفيًل 

مبنحي الق���وة، فقد كانت ظلمة القب مرعبة بكل ما للكلمة من معنى. 

هذه املرة، كنت اأنا يف الأ�سفل وذانك امللكان ال�سماويان جال�سان عند 

حافة احلفرة يبكيان. 

�سب���اح اليوم التايل، انت�سر خ���ب مفاده اأن قائد الكتيب���ة قرر اإعفاء 

ال�سب���اب دون ال�سابع���ة ع�س���رة من اخلدم���ة. قلبت ه���ذه ال�سائعة خيمة 
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الف�سيل راأ�ًسا على عقب. �سائعة رمبا �سرت من كتيبة اأخرى، اأو اأّن اأحدهم 

اأراد املزاح فت�سبب بفو�سى عارمة اإىل حني معرفة احلقيقة. توجه الفتية 

بال�سكاوى اإىل كل من »حم�سن« ومعاون الف�سيل ح�سني فيا�ض:

- لي�ض من الإن�ساف اأّنن���ا تدربنا كل هذا التدريب و�سهرنا الليايل 

ول نكون معكم ليلة الهجوم...

- �سحي���ح اأن حلان���ا مل���ا تنبت بع���د، لكن مت���ى تخلفنا ع���ن �سباب 

الكتيبة؟..

- ل���و مل نن�سغل بالدرا�س���ة اإىل هذه الدرجة ملا ح�س���ل ما ح�سل.. 

القادة على حق.. يف اأي ف�سيل جتد كل هذه الكتب والدفاتر والأقلم؟

- لنذه���ب جميًع���ا ون�ستكي عن���د احلاج كوث���ري. اإن قائ���د الفرقة 

�سيقبل حتًما و�سيعيدنا اإىل الكتيبة...

- اأفك���ر اأن نذهب مبا�سرة من هن���ا اإىل مطبخ الفرقة. لأننا ق�سار 

القام���ة، في�سعون كّل واح���د مّنا يف ِقْدر ويعطونن���ا الإ�سفنج وم�سحوق 

التنظي���ف لنغ�سل���ه. يف منزلنا ل نتعّرف على �س���يء ول نقوم باأي عمل، 

والآن علينا اأن نغ�سل قدور الفرقة...

�سيط���رت ه���ذه ال�سائع���ة عل���ى اأج���واء الف�سي���ل اإىل اأن ع���اد قادة 

الفرق���ة عند غروب ذلك اليوم م���ن جل�سة مطولة وكّذبوا تلك الأخبار، 

فا�ستعادت خيمة الف�سيل هدوءها من جديد.

عانين���ا من نق����ض يف التموين عل���ى م�ستوى الف�سي���ل، وظهر هذا 

النق����ض وا�سًحا عل���ى م�ستوى كل الفرق���ة، ويف الكتائ���ب اأكرث منه يف 

الوح���دات. يف البداي���ة عندم���ا جئنا اإىل »كرخ���ه«، كّن���ا نّدخر اخلبز 

الياب�ض ول نرميه، وبعد ع���دة اأ�سابيع، عندما كان اجلوع يغلبنا ب�سّدة، 

كّنا ناأكل اأحياًنا من ذلك اخلبز.
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بالطب���ع اأنا اعت���دت على قلة الطع���ام. كان قائ���د املجموعة الأوىل 

»حم�سن كودرزي« ميازحني اأحياًنا ويقول:

- ح�سني، اإن مل تاأكل جّيًدا �ستفقد القدرة على القتال ليلة الهجوم.. 

ُكل القليل من الطعام لتقتات وتتمكن من القتال ب�سكل اأف�سل.

ثّمة ليلة من ليايل »كرخه« لن اأن�ساها اأبًدا، هي تلك التي حفر فيها 

فتي���ة الف�سيل حفرة ق���رب اخليمة ت�سبه القب، ونام فيها كّل منا ب�سع 

دقائق.

يف تل���ك الليل���ة �سادت ح���ال معنوية عجيب���ة على م�س���وؤول الف�سيل 

وال�سب���اب، فقراأوا زيارة عا�سوراء داخ���ل اخليمة ثم خرجوا منها. كّنا 

ن�سم���ع اأ�سواتهم بو�س���وح داخل اخليمة حيث بقيت اأن���ا وت�سعة اآخرون 

فقط. اأحدهم ظّل �ساجًدا على الأر�ض ل�ساعة كاملة، واآخر جل�ض مثلي 

ثانًيا ركبتيه اإىل �سدره، واثنان اآخران متّددا وغّطيا وجهيهما ببطانية. 

اأظن اأن اأحًدا مل يغُف تلك الليلة.

ا عن عملّي���ات »والفجر 4«  روى له���م »حم�س���ن« يف اخل���ارج ق�س�سً

���ا مناجاة  وحدّثه���م ع���ن معنوّي���ات املجاهدين حينها، وق���راأ لهم اأي�سً

.Q الإمام علي

نح���ن الذين كّنا داخ���ل اخليمة �سمعنا �سوت املناج���اة، ويف الوقت 

نف�سه كّنا ن�سمع طرقات املعول واملجرفة، فا�ستطعنا اأن نخّمن ما الذي 

يح�س���ل خارًجا. ا�ستمّر ال�سباب يف مناجاتهم حتى قبيل ال�سحر، حني 

���اأ، راأيت تلك احلفرة، كانت اأكب بكثري من  خرج���ت من اخليمة لأتو�سّ

حفرة »حممد« و»م�سعود«.

 تلمي���ٌذ تعبوي يف ال�سرية الثانية، ويقال اإّن 
1
»حممود اأ�ستاذ نظري«

1- ا�ست�سهد في عمليات »والفجر 8«.
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ة ملح�سن وللف�سيل الأول،  و�سع والده املايل جّيد. كان يكّن حمبة خا�سّ

و�سار ياأتي اإىل خيمتنا من حني لآخر ويجل�ض معه، فكانا اأحياًنا يقراآن 

الق���راآن والدعاء مًعا، ويتناوبان على قراءته اآية اآي���ًة اأو �سطًرا �سطًرا، 

واأحياًنا يتباريان يف اإن�ساد ال�سعر.

ذات يوم جاء اإيّل »اأحمد اأحمدي زاده« الذي اختري تعبويًّا نوذجيًّا 

حام���ًل معه دفًرا وطل���ب مني اأن اأكتب له على دفر املذكرات، فكتبت 

له بع�ض العب���ارات يف مع�سكر »كرخه« يوم الثلث���اء 1986/1/7، عند 

الثامنة وخم�ض واأربعني دقيقة.

يف اأوا�س���ط كانون الث���ان اأعطت الكتيب���ة اإجازة لل�سب���اب. عندما 

و�سلن���ا اإىل طهران، ذهبت و»حم�س���ن« وعدًدا اآخر من �سباب الف�سيل 

اإىل م�سه���د بعد اأن ق�سين���ا يومني يف املنزل. ا�ستغرق���ت الرحلة ليلتني 

ذهاًب���ا واإياًب���ا بالقطار. عندم���ا نظرت اإىل الزخ���ارف يف �سحن حرم 

الإمام الثامن قلت ل�»حم�سن«:

- لقد اأجنزوا عمًل رائًعا...

- روعت���ه يف اأّن اأح���ًدا ل ي�ستطيع روؤية نف�سه من خلل هذا الزجاج 

املتك�ّس���ر. عندم���ا يدخ���ل الزائر اإىل احل���رم يجب اأن يك���ون متوا�سًعا 

وك�سري القلب حتى يتمكن من روؤية احلبيب.

لق���د راأي���ت اأنا ظاهر ذلك العم���ل لكّن »حم�سن« انتب���ه اإىل اأ�سراره 

اخلفية. ولأّنه كان علينا العودة ب�سرعة، �ساألت:

- كيف كانت الزيارة؟ اأمل يكن وقتها �سّيًقا؟ ليتنا بقينا اأكرث!

- كان���ت جيدة. لقد قل���ت كلًما للإمام الر�سا ه���ذه املّرة، و�سوف 

ي�ستجيب اهلل لطلبي اإن �ساء اهلل!

مل اأمتالك نف�سي ف�ساألت: »ماذا قلت للإمام الر�سا؟«.
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.
1
هّز راأ�سه وتهّرب من الإجابة بنظرة منه

عندم���ا اأردن���ا الع���ودة اإىل اجلبهة، اأك���رَث والداي م���ن التو�سية يل 

ول�»حم�س���ن« باأن ننتب���ه اإىل اأنف�سن���ا. يف ذلك ال�ست���اء، كّنا يف اجلبهة 

ثلثة اإخوة، وقد عا�ست اأمي اأوقاًتا ع�سيبة حينها.

يف »كرخ���ه«، اأّكد القادة على وجوب اأن تك���ون الكتيبة على جهوزية 

تاّم���ة لتتمّكن من ت�سّلم مهم���ة هاّمة يف العملي���ات القادمة. لهذا قمنا 

بالكثري من التمارين يف الأيام التالية، وتاأّلقنا يف اآخر مناورة للكتيبة يف 

»كرخه« وهي عبور كتيبة موؤلفة من 300 عن�سر يف ممرات ومنحدرات 

مليئة باحل�سى مع اأقّل �سو�ساء ممكنة. كان العنا�سر مدربني بالكامل 

وجاهزين للعمليات.

بلغنا بلزوم اإج���راء اآخر ات�سال وكتابة اآخر ر�سالة لأنه 
ُ
يف النهاي���ة اأ

عندم���ا نغادر هذا املع�سكر لن يكون هناك اإمكانية للتوا�سل مع الأهل. 

كتب ال�سباب و�ساياهم الأخرية يف مع�سكر »كرخه«، طلب مني م�ساعد 

رام���ي »الآر بي ج���ي« يف الف�سيل اأن اأكتب له يف بداي���ة و�سيته اآية »ول 

حت�سنّب الذين قتلوا...« من دون خطاأ. واأم�سى �سابٌّ اآخر �ساعات على 

م���دى يومني يف كتابة و�سيته، لرمّب���ا حماها مرات عّدة واأعاد كتابتها. 

.
2
كان يف كل فر�سة يختلي بنف�سه ويكتب

يف اآخ���ر ثلث���اء، قراأنا دعاء التو�سل يف الف�سي���ل. كان هذا الدعاء 

.
3
خمتلًفا عن غريه، وقراأه اأربعة ع�سر �سابًّا، كل واحد مقطًعا

ذات يوم �سّلم ال�سباب اأغرا�سهم ال�سخ�سية ل�»تعاون« الفرقة. راأيت 

1- لم يم�ض �سهر حتى ح�سلت على الجواب؛ كان قد طلب من الإمام ال�سهادة.

2- بع���د �سهادته، قراأت و�سيته في طهران. كان���ت موؤلفة من 8 اأو 9 �سفحات مكتوبة بخط 
�سغير.

3- ا�ست�سهد من ف�سيلنا في عمليات »والفجر 8« هوؤلء الأربعة ع�سر اأنف�سهم فقط.
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»حم�سن« عند غروب ذلك اليوم غارًقا يف التفكري. جل�ست قربه وقلت:

- ليتنا بقينا اأكرث يف كرخه!

- اإن �ساء اهلل نذهب، ونعود جمّدًدا اإىل هذا املع�سكر.

وقته���ا، طلب من���ي اأن اأخطب الفتاة التي يحبه���ا يف حال ا�ست�سهد. 

اأ�سا�ًس���ا كّنا قد اتفقن���ا اأّن من يرجع �ساملًا يتزوجه���ا. كان قلبه ل يزال 

متعلًق���ا بها. فكرت به���ا، اإنها فتاة طاهرة وموؤمن���ة واأ�سيلة. ا�ستغربت 

اقراحه، لكن قبلت به لريتاح باله.

قب���ل مغادرة »كرخه« ذهبنا اإىل ميدان الرماية، فقام »حممد اأمني 

�سريازي« باإطلق النار من ر�سا�سه، وكان من حني لآخر يدّلك مرفقه. 

لق���د كان واأخوه الت���واأم -مهران- جريحني؛ اأ�سيب ه���و يف مرفق يده، 

اأم���ا اأخوه فقد برت قدمه. كما ُفقد اأثر اأخيه الأكب جميد يف عمليات 

»ب���در«. كانت حما�سته ون�ساطه للم�ساركة يف العمليات القادمة يرفعان 

من معنوياتنا.

اأخ���رًيا غادرن���ا »كرخ���ه« باحلافلة بع���د اأن اأقمنا �س���لة الظهرين 

وتناولنا طعام الغداء، وو�سلنا ليًل اإىل املخيم التايل. عندما انعطفت 

احلافل���ة �سرًقا، عرفنا من خلل جتربتنا يف العمليات ال�سابقة وروؤيتنا 

ملنطق���ة اجلف���ري، اأّننا لن نذه���ب اإىل هناك. تقّدم���ت احلافلت حتى 

ب�سات���ني النخيل على �سفاف »كارون«. توّزعنا يف عتمة الليل على خيام 

املع�سكر اجلديد الذي حمل ا�سم مع�سكر »كارون«.

يف الي���وم التايل، جاء اإيّل خمّرب الف�سيل »ح�سن قابل اأعل« وكان 

�سغرًيا يف ال�سّن، طالًبا مني كتابة مذكرات له. قلت له:

- اأين الدفر؟

اأعطان دفًرا �سغرًيا كرزي اللون، حمدت اهلل اأّنه كان �سغرًيا على 
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عك�ض دفر »اأحمدي زاده«. قلت:

- اأخ ح�س���ن، وكاأنن���ي اأول م���ن يكتب... األ ميك���ن اأن تعطي دفرك 

ل�سديق موؤمن طاهر القلب يفتتحه؟

اأج���اب ب�سرعة بديهته: »ومن اأجد اأف�س���ل منك ليكتب يل �سيًئا من 

امل�سامني العرفانية؟ ابداأ اأنت، و�سيمتلئ الدفر ب�سرعة اإن �ساء اهلل«.

»مه���دي كب���ري زاده« ه���و م�ساعد رام���ي »الآر بي ج���ي« يف الف�سيل، 

ولهجته يزدية مثل »علي قابل«. ذات يوم، وبينما كّنا جال�سني يف اخليمة، 

اأريته قمي�سي القدمي والبايل، املو�سول بع�سه ببع�ض وقلت له:

- هل نبّدل قم�ساننا؟

- ل م�سكلة اأخ كل�ستان.

كان قمي�س���ه اأف�سل من قمي�س���ي. ارتديته، فوجدت���ه �سّيًقا بع�ض 

ال�سيء، كما وجد قمي�سي وا�سًع���ا عليه بع�ض ال�سيء. ابت�سمنا، وكانت 

تل���ك علمة الر�سى بهذه املبادلة، عنده���ا �سّلمت »مهدي« ما يف جيب 

قمي�سه، ووج���دت بني اأغرا�سه م�سباح جيب وخيًط���ا واإبرة. قلت له: 

»هذان الإبرة واخليط يفيدانك كثرًيا واأنت ترتدي ذاك القمي�ض«.

ا خي���اط ماه���ر. اأخيط القمي����ض واأ�سلحه  ق���ال مهدي: »اأن���ا اأي�سً

في�سبح اأف�سل مما كان عليه من قبل«.

هكذا تبادلت ومهدي التذكارات.

ذات ي���وم نفذنا من���اورة يف ب�سات���ني النخيل للت���دّرب على مواجهة 

الهج���وم الكيميائ���ي. وكّنا قد نّفذن���ا �سابًقا مناورة اأخ���رى يف »كرخه« 

للغاي���ة نف�سها، لك���ن ا�ستخدام القن���اع الواقي هن���ا كان اأ�سعب ب�سبب 

الطق����ض احل���ار والرطب. كان���ت املناورة عب���ارة عن امل�س���ري ل�ساعات 

بتجهيزات كاملة وا�سعني القن���اع الواقي. لقد �ساركت الكتيبة كّلها يف 
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هذه املناورة وانقطع نف�ض اجلميع فيها.

مل تك���ن �سداقت���ي العميقة ب�»�س���ريازي« خافية عل���ى اأحد. يف ذلك 

الي���وم، الراب���ع من كان���ون الث���ان، كتبت مذك���رات مل�ساع���دي »جواد 

ن�سريي بور«. وعندما طلب مّنا كتابة مذكرات له بداأت املجاملت:

- ُاكتب اأخ حممد، اأنت ابداأ بالكتابة.

ا اأوًل. ابداأ اأنت بالكتابة. - اأخ كل�ستان، الأكب �سنًّ

يف النهاية اأخذ »�س���ريازي« الدفر وكتبت اأنا من بعده. بالطبع بعد 

اأن اأخذ مّني عهًدا اأن ل اأقراأ ما كتب، وكتبنا نحن الثنان مذكراتنا يف 

اأول �سفحت���ني متقابلتني، متاًما كما كّنا دائًم���ا يف �سداقتنا اأحدنا اإىل 

جانب الآخر.

يف ذل���ك اليوم نف�س���ه، حتدثُت مع »حممد اأمني« ح���ول اأخيه التواأم 

الذي جاء اإىل »دوكوهه« بقدمه املبتورة. �ساألته:

- من ُولد قبل الآخر.

- اأول ترى اأّنني دائًما على عجلة من اأمري ول اأثبت يف مكان واحد؟ 

من الوا�سح اأنني ولدت قبله!

ثم �ساألني:

- اأخ كل�ستان، هل حدث اأن ت�ساجرت مع الأخ حم�سن وت�ساربتما؟

- �س���رب، ل. لكن َجَرَح اأحدنا الآخ���ر بالقو�ض والن�ساب اأو ببندقية 

اخلردق.

- اإن �س���اء اهلل ي�ساحمني مهران. لقد ت�ساربن���ا كثرًيا. لأنني اأكب 

ا  من���ه بب�سع ثوان، كنت اأظلمه دائًما، وهو ل ينطق بكلمة لكي ي�سع حدًّ

لل�سّر.
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ا! - اأن يكون لك اأخ تواأم له نكهة خا�سة اأي�سً

- كّن���ا دائًما مًعا يف املدر�سة وال�س���ف، واأحياًنا كّنا نرتدي امللب�ض 

نف�سه���ا. يف طفولتنا، كان ي�سع���ب متييز اأحدنا عن الآخر، لكن عندما 

كبنا، �سارت الختلفات وا�سحة بيننا.

- الآن م���ن ال�سه���ل متييزكم���ا. اأنت ي���دك معلق���ة اإىل رقبتك، وهو 

يحمل الع�سا. باملنا�سبة، اأين دفنت قدَمه املبتورة؟

- يف م�ست�سفى �سرياز. اأحياًنا يذهب ويقراأ الفاحتة لها.

 بقين���ا يف »كارون« اأ�سبوع���ني نفذنا فيهما عدة من���اورات برمائية، 

كم���ا ذهبن���ا اإىل ميدان الرماية مرة واح���دة. كان لدينا نوبات حرا�سة 

ليًل. ذات ليلة وقعت نوبة حرا�ستي من الثانية بعد منت�سف الليل حتى 

الرابع���ة فجًرا. اأيقظني م�سوؤول احلرا�س���ة يف الوقت املحّدد. وكان من 

عادتنا اأن نتو�ساأ بعد ال�ستيق���اظ. اأثناء احلرا�سة، دخلت اإىل اخليمة 

م���ّرات عدة، فوجدت ال�سباب يغطون يف ن���وم عميق. يف اإحدى املرات، 

وق���د بقيت �ساعة واح���دة ل�سلة اللي���ل، وجدت البع����ض م�ستيقظني. 

�سمعت �سوت ذكر. دققت جّيًدا، اإّنه لي�ض �سوت اأولئك امل�ستيقظني، بل 

النائمني؛ يرّددون اأثناء نومهم ذكر »يا فاطمة، يا فاطمة«، »يا ح�سني، 

يا ح�سني« و... كان ذلك عجيًبا ودفعني اإىل التاأمل؛ فمن كرثة ذكرهم 

هلل واأوليائه نهاًرا وب�سبب نومهم على و�سوء، �سار ذكر اهلل يجري على 

األ�سنته���م ليًل وهم نائمون. كان اأولئك الفتي���ة يعّدونني زاهًدا وعارًفا 

لأنن���ي اآكل اأق���ّل منهم بب�سع لقيمات، لكن الع���ارف احلقيقي كان هم. 

كان���ت قلوبهم واأرواحه���م نورانية. ولو مل يكونوا كذل���ك، ملا ا�ستطاعوا 

حتّمل كل تلك ال�سعوبات وامل�سقات.

قبل مغ���ادرة مع�سك���ر »كارون«، �سج���ل �سباب الإع���لم ر�سالة لكل 
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جماه���د. كن���ت قرب »حم�سن« عندم���ا و�سل الدور اإلي���ه. ولقد �سمعت 

ذلك ال�سوت مرات عدة:

»اأن���ا، حم�س���ن كل�ست���ان، التحقت باجلبهة ع���ب مقّر �سي���د ال�سهداء

Q، واأخ���دم يف فرق���ة »حمم���د ر�س���ول اهللP، كتيب���ة حم���زة �سيد 

ال�سهداءQ، ال�سرية الأوىل، الف�سيل الأول. الآن، يف ب�ساتني النخيل 

هذه، ويف هذه الليلة املظلم���ة، ينهمك ال�سباب بجمع عّدتهم وعتادهم 

للعملي���ات. من املمكن اأن ي�سدر الأم���ر بالتحرك يف اأّي حلظة. ل اأحد 

مّن���ا يعلم �سيًئا عن م�ستقبل ه���ذه املعركة، ول اأحد يعلم كم �سي�ست�سهد 

ا ونّيًفا من هذه املجموعة. يعي�ض ال�سباب الآن  من جمموع الثلثني �ساًبّ

م�ساعر خمتلفة عن الأيام العادية، ول �سّك يف ذلك. اإن �ساء اهلل نحن 

جميعنا ذاهبون اإىل الن�سر وبكل �سوق«.

بع���د ظهر اأحد الأيام، غادرن���ا مع�سكر »كارون« يف �ساحنات مغطاة 

من اخللف. كان املخيم التايل عبارة عن بيوتات قروية على �سفاف نهر 

»بهمن�س���ري«. اجتمع ف�سيلنا يف اأحد املن���ازل وبقينا فيه حتى ال�سباح. 

ب���داأت عمليات »والفجر 8« يف تلك الليلة نف�سها. يف اليوم التايل قّدموا 

لن���ا على الغ���داء الدجاج ب���الأرز؛ كي�ًسا لكل �سخ�ض. وكم���ا هي العادة 

اأعطي���ت طعام���ي للآخري���ن. اأكل »حم�سن كودرزي« ب�س���ع ملعق من 

الأرز وقطع���ة �سغ���رية من الدجاج م���ن ح�ستي. قلت ل���ه: »اأخ حم�سن 

تناول املزيد منه«.

مل يقب���ل وق���ال: »اإن مل تتناول طعامك، فلن تق���وى على القتال ليلة 

الهجوم«.

اأ�سرُت اإىل �سبابته وقلت: »اإذا �سربَت العراقيني باإ�سبعك احلديدي 

هذا، �ساأترك »الآر بي جي« جانًبا واأ�سبح م�ساعد م�سعف«.
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كان »كودرزي« قرويًّا قوّي البنية رغم �سغر حجمه. فقد اأجزاًء من 

اإ�سبعي���ه يف عمليات »والفج���ر4«، لكّن �سّبابة تلك الي���د امل�سابة بقيت 

�ساملة وقوية اإىل درجة �سّماه ال�سباب �ساحب »الإ�سبع احلديدي«.

غادرنا البيوت القروّية وتوّجهنا بال�ساحنات اإىل عنابر »اأروند كنار«. 

كان���ت العمليات قد ب���داأت ومل يعد هناك من حاجة للعمل ال�سري. لقد 

ا�ستطعنا ونحن يف ال�ساحنة روؤية ب�ساتني النخيل املوجودة يف املنطقة.

كان���ت العناب���ر قليلة، لك���ّن مهند�سي الفرق���ة قاموا بعم���ل جّيد اإذ 

اأحكموا بناءها، وغمروا �سطحه���ا بالراب. ننا داخل العنابر جلو�ًسا 

اأم���ا بع�ض ال�سباب فاأم�سوا اللي���ل خارجها يف اأكيا�ض النوم م�ستيقظني 

حتى ال�سباح.

عند ال�سباح، راأيت »�سهيل موليي« قد اأح�سر معه كتاب الريا�سيات 

اإىل هناك، وان�سغل بحّل امل�سائل الريا�سية. لقد جل�ض على باب العنب 

ليتمكن من الروؤية ب�سكل جيد فلم اأزاحمه يف ظل معمعة العمليات التي 

كنا نعي�سها. 

يف احلادي ع�سر من �سباط ا�ستدت حّدة الغارات اجلوية العراقية، 

واأبل���ت م�ساّداتنا اجلوّية ب���لًء ح�سًنا يف �سّدها. اأقمن���ا �سلة الظهر 

جماع���ة يف العنب، ولأّن املكان �سّيق، بال���كاد اّت�سع ل�سفوف امل�سلني. 

جل���ت بنظري على الأ�سدقاء، بدا »حمم���د عليان جنادي« و»�سعيد بور 

���ا، ول ميكن و�سف  ك���رمي« �سعيدين. كان���ا متب�ّسمني يف ال�س���لة اأي�سً

�سعادتهم���ا وحما�ستهما. وكاأّن ال�سعادة كان���ت جزًءا من مهاّمهما. بدا 

���ا �سعداء كالتعبويني. مل يخ���ِف ال�ّسيد »جمتهدي« -معاون  القادة اأي�سً

���ا. كان ميازح ال�سب���اب باأ�سلوبه اللطيف.  الكتيب���ة- �سعادت���ه هذه اأي�سً

ذات مّرة عندما راآن و»حم�سن« مًعا قال: 
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- بعد ال�سهادة �ساأراكما اأنتما الثنني.

اأجاب »حم�سن«:

- اإن مل ياأخذ ال�سادة باأيدينا �سنبقى يف مكاننا اإىل الأبد.

غادرنا العنابر بعد ظهر ذلك اليوم نحو ر�سيف امَلر�سى الذي يبعد 

عّن���ا كيلوم���رات ع���ّدة، يقع هذا املر�س���ى قرب نهر ي�س���ل عر�سه اإىل 

ع�س���رة اأمتار واإىل جانبه بيت خرٍب اإىل حدٍّ م���ا. انت�سر �سباب الكتيبة 

ح���ول ذلك البيت، ق���رب النهر وعلى اجلادة الرملي���ة، وراحوا يركبون 

الزوارق جمموعة تلو الأخرى. فكان كّل زورق ينقل جمموعة.

عن���د غروب احلادي ع�سر من �سب���اط، انتظم ف�سيلنا يف طابور يف 

اجلادة ال�ساحلية املعبدة يف »الفاو«. انطلقنا �سرًيا على الأقدام. م�سينا 

مئ���ات الأمتار حت���ى و�سلنا اإىل �سكن حكومي غرف���ه خالية وا�ستقررنا 

في���ه. تناولنا هن���اك طعام الع�ساء وه���و عبارة ع���ن الهمبغر وكبي�ض 

اخليار مع خبز ال�»لوا�ض«. قال »حم�سن« لل�سباب بناًء على خبته:

- من الأف�سل اأن تتناولوا اخلبز وحده.

ل اأح���د يعل���م متى مّت طهي ه���ذا الطعام، من اأي���ن اأتى وكم بقي يف 

الطري���ق وما جرى عليه حتى و�س���ل اإىل اأيدينا. فكان العقل يحكم باأن 

نعمل وفق ما قاله اأخي.

يف تلك الليلة، راأيت »ح�سن قابل اأعل« يتلّوى من اأمل يف معدته وقد 

�سحب وجهه. عندما قال له »حم�سن« اإّن با�ستطاعته عدم امل�ساركة يف 

الهجوم �ساء و�سعه اأكرث، قلًقا من اأن ل يتمكن من مرافقة ال�سباب.

اأقبلت ليلة الأربعاء ودعاء التو�سل. قراأ ال�سباب الدعاء بتجهيزاتهم 

الع�سكري���ة الكاملة، حت���ى اإّنهم ظّلوا يرتدون الأحذي���ة الع�سكرية. كان 

لذلك الدعاء يف تلك املنطقة �سفاء من نوع اآخر.
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عن���د الواح���دة بعد منت�سف اللي���ل، انتقلت كّل الكتيب���ة اإىل الأمام 

ب�ساحنات كانت قد غنمتها �سابًقا. يف اليوم التايل اأي الثان ع�سر من 

�سب���اط، كّنا قرب ج���ادة »الفاو-اأم الق�سر«، على بع���د م�سافة 12-10 

كلم من مدينة »الفاو«. لقد جرح اثنان من ال�سباب ذلك اليوم، اإذ كّنا 

يف خّط املعرك���ة الثان، وعر�سة لهجمات العدو اجلوية والبية. بقينا 

هن���اك طوال النهار، حيث تقدمت الكتيب���ة مبا�سرة بعد اأداء فري�ستي 

املغرب والع�ساء �سرًيا على الأقدام، حتت جنح الظلم.

 توّقفن���ا قرابة ال�ساعة يف نقطة عرفنا فيما بع���د اأّنها مثلث م�سنع 

امللح، وذلك ليقوم ق���ادة الكتيبة بالتن�سيق مع قادة الفرقة، وقد ح�سر 

»حم�س���ن« مع �سائ���ر امل�سوؤول���ني الكبار جل�س���ة التن�سيق ه���ذه. يف تلك 

اجلل�سة ُح�سم اأمر عمليات كتيبة »حمزة« ومّت توجيه قادتها واإعطاوؤهم 

التفا�سيل عن منطقة العدّو.

كان هدف الهجوم هو احتلل كيلومرات عدة من جادة »الفاو-اأم 

الق�سر« والو�سول اإىل ج�سر اجلادة الكبري امل�ستحدث فوق قناة كبرية، 

وال���ذي ي�سل طريف اجل���ادة بع�سهما ببع�ض. فاإذا م���ا مّت تفجري ذلك 

اجل�سر متكّنا من تاأمني خّط دفاع »الفرقة 27« بالكامل، وكذلك تاأمني 

اجلناح الأي�سر لعمليات »الفجر 8« بتمامه.

مل ي�ستغرق توجيه العنا�سر حول منطقة العمليات اأكرث من ع�سرين 

دقيق���ة. قالوا لنا اإنه يوجد على اجلادة بع�ض الدبابات املحرقة وعدد 

�سليم منها، فحاذروا من اأن ت�ستبهوا بالهدف وترموا الدبابات املحرقة 

فتذهب ذخريتكم هدًرا. كما قيل لنا اإّن الكتائب التي عملت يف الليلتني 

ال�سابقت���ني مل تواجه الكثري من امل�س���اكل، واإّن منطقة العمليات هي يف 

عم���ق الأرا�سي العراقية وعل���ى احلدود مع الكويت، لذا فل يوجد فيها 

حقول األغام، كما مل يجد العراقيون فر�سة لتفخيخها وحت�سينها...
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قّب���ل ال�سباب وج���وه بع�سهم البع�ض وطلب���وا امل�ساحمة من بع�سهم 

���ا. كما حتّدث ال�سيد »جمته���دي« معاون الكتيبة بب�سع كلمات اإىل  بع�سً

�سباب ال�سرايا التي دخلت العمل بالرتيب وفًقا لرقمها، وقال:

- ل تن����ضَ ذكر اهلل. ل تن����ضَ »يا زهراء«. ل تن����ضَ جتربة العمليات 

ال�سابق���ة. ل يج���ب اأن تغّر باقتح���ام خّط الع���دو الأول. يجب اأن تهّيئ 

نف�س���ك لهجوم معاك�ض عنيف. يج���ب اأن تذكر اهلل دائًما وتطلب العون 

منه... واإّل لن يتحّقق اأّي تقّدم...

اأكملنا طريقنا واأ�سب���ح مثلث م�سنع امللح خلفنا. و�سلنا اإىل خطنا 

الأمامي من جهة اليمني بعد اأن قطعنا م�سافة كيلومر واحد. كان عدد 

العنا�س���ر امل�ستقّرين هناك قليًل. لتجنب اخل�سائر الناجمة عن نريان 

�سديقة، نقل���وا العنا�سر اإىل مثلث م�سنع امللح لكي ل يجرح اأحد عبًثا 

اأثن���اء هجوم كتيبة حم���زة. ن�ّسق القادة مًعا، وتابع���وا بدقة اآخر اأخبار 

اجلبهة. حينذاك �سّكل م�س���وؤول ال�سرية الأوىل جمموعة خا�سة موؤلفة 

من �سبعة اأ�سخا����ض من بينهم اأنا و»حم�سن كودرزي«، مهمتها اقتحام 

خط العدو. تقّدم الأخ »مهدي« عنا�سر هذه املجموعة، وهو من عنا�سر 

معلوم���ات عملي���ات الفرق���ة، ومهمته توجي���ه وقي���ادة عنا�سرها. قلت 

ل�»حممد جواد ن�سريي بور« وهو م�ساعدي الأول:

- جواد، راقبني، واأينما ذهبت اتبعني...

اقت�س���ت مهمتن���ا جتاوز خ���ط كمني الع���دو وتدمري تل���ك الدبابات 

ال�سليم���ة ك���ي ل يت���اأذى العنا�س���ر الآخ���رون ويقوموا بتنفي���ذ مهمتهم 

الأ�سا�سية.

كان���ت ال�سرية الأوىل تغ���ادر نقطة النت�سار عندم���ا اختفى الهلل 

قب���ل �ساعة من منت�س���ف الليل. ل تتجاوز امل�ساف���ة الفا�سلة بني خّطنا 
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وخ���ط العدو اأكرث من مئة وب�سعة اأمت���ار. والعلمتان املمّيزتان لهذين 

اخلطني هما حفرتان كبريت���ان وعميقتان و�سط اجلادة املعّبدة. تقدم 

عنا�سر الطابور منحن���ي الظهور من ميني اجلادة، م�سوا عليها ونزلوا 

اإىل ي�ساره���ا. هن���اك، �سرنا ن�سمع اأ�سوات العراقي���ني بو�سوح. اأكملنا 

طريقنا مب�سي���ة البطة وزحًفا حتى و�سلنا اإىل ال�سق الكبري من اجلاّدة 

ال���ذي كان عل���ى ميمنتنا. فج���اأة توقف عن�سر املعلوم���ات الذي يتقدم 

الطاب���ور زحًف���ا عن احلركة، فقد و�س���ل اإىل حقل األغ���ام. قام عن�سر 

التخري���ب بفتح طريق بني الأ�س���لك ال�سائكة والألغ���ام. كانت الألغام 

متناثرة على الأر�ض ووا�سحة للعيان.

تابعن���ا طريقنا من جدي���د زحًفا حتى و�سلن���ا اإىل مقربة من د�سم 

العراقيني. هم�ض الأخ »مهدي« يف اأذن:

طلقت النار م���ن د�سمة العدو فارمها 
ُ
- عندم���ا اأرمي القنبلة، اإذا اأ

مبا�سرة وحّطمها. اإن تاأخرَت يف العمل �سياأخذ العراقيون زمام املبادرة 

وي�سيطرون على امليدان...

كان���ت امل�سافة الفا�سلة بيننا وبني الد�سمة تراوح بني ال�20 و30 م. 

حتت �س���وء القنابل التي اأن���ارت �سماء املنطقة البعي���دة، حّددُت بدقة 

مكان الد�سمة والد�سم التي بقربها. فجاأة كّب اأحدهم ورمى قنبلة تلك 

الناحية. اأعلم اأّن الأخ »مهدي« مل يقم بالأمر. لقد بداأت العمليات قبل 

حلظات من املوعد املقرر.

كان العراقيون يف اجلهة املقابلة حا�سرين ملواجهتنا، وذلك اإىل درجة 

التق���ط فيها اأحدهم القنبلة بي���ده -وكان ي�سع على وجهه قناًعا واقًيا- 

ورماه���ا ناحي���ة امل�ستنقع، ث���م راح يطلق النار من ر�سا�س���ه بغزارة على 

طابورنا. ا�ست�سهد عن�سر املعلومات على الفور. لقد مزقت الر�سا�سات 

�س���دره واأ�سابت اثنتان منها قدمي. كنت قد وقفت لأرمي قذيفة »اآر بي 
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ج���ي« لكّنه �سبقني باملب���ادرة. مل اأ�ست�سلم. يجب اأن ُتفّجَر تلك الد�سمة، 

واإل فقد ال�سباب روحية الهجوم. مل اأهتّم بجرحي و�سغطت على الزناد، 

لت�ستق���ّر القذيفة يف قلب الد�سم���ة وتدمرها. مع ه���ذه ال�سربة القوية، 

ارتفعت معنويات عنا�سر الطابور من خلفي وانطلقوا.

انق�س���ت الدقيقة الأوىل مل�سلحتن���ا: �سهيد وجري���ح، مقابل د�سمة 

وع���دد من القتل���ى العراقيني. �سك���رت اهلل اإذ مل يقع ال�سب���اب فري�سة 

للخ���وف يف بداي���ة العملي���ات. تابع���ت طريق���ي على الرغ���م من نزيف 

قدم���ي. كان ج�سمي ل يزال دافًئا واأ�ستطي���ع العمل. ما اإن م�سيت حتى 

نه�ض »جواد ن�سريي بور« خلفي وتقّدمنا مًعا. عندما جتاوزنا الد�سمة 

املدّمرة �ساهدنا اأ�سلء العراقيني. قليًل اإىل الأمام، فقدُت اأثر »جواد«. 

كان نظم )�سّف( ال�سباب قد اختّل، وقد جل�ض عمو ح�سن قائد ال�سرية 

الأوىل عل���ى اجلادة وراح يوّج���ه ال�سباب ويقودهم. فج���اأة راأيت »علي 

قابل«. لقد ا�ستطاع بذكائه الو�سول اإيّل يف كل تلك املعمعة. �ساألته عن 

»ح�س���ن ر�سي« الذي مل نك���ن نعلم اأين هو. تابع���ت طريقي مع »قابل«. 

قررت الذهاب اإىل اجلادة املعبدة لأ�ستطيع روؤية الهدف ب�سكل اأف�سل. 

�سع���دت من كتف اجلاّدة الرملي وو�سعت قدمي على الإ�سفلت ومل اأكد 

اأخط���و ب�سع خطوات حتى �سمعت اآهات م���ن خلفي. لقد اأ�سيب »قابل« 

بر�سا�س���ة عندما كان ي�سعد من جانب اجل���ادة الرملي نحو الطريق، 

وملّ���ا تطاأ قدمه الإ�سفلت بعد، فانزلق ووق���ع على جانب اجلاّدة الرملي 

وا�ست�سه���د. لقد مزقت ر�سا�سات عدة بطنه و�س���دره. مل اأتاأخر عنده 

كث���رًيا، وبقيت من دون م�ساع���د، فاإذا ما انته���ت الذخائر من عندي، 

توّج���ب عل���ّي احل�سول على غريه���ا. ب���داأت قدمي توؤملن���ي. كان رامي 

B.K.C يرم���ي بغزارة من داخل د�سمة و�س���ط م�ستنقع خور »عبد اهلل« 

وت�س���رف ب�سكل كام���ل على اجلادة. ولرمبا كان ه���ذا الرامي هو نف�سه 
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م���ن قتل »قاب���ل«. و�سعت القذيفة الثانية يف القب�س���ة و�سحبت الأّمان. 

كن���ت اأجل�ض القرف�س���اء، فاإذا بي اأقف منت�س���ب القامة على اجلادة. 

طلقت قذيفة اأخ���رى على نف�ض 
ُ
�سّوب���ت ورميت. وتزامًن���ا مع رميت���ي اأ

اجلهة. احتملت من ظّل الرامي اأن يكون »بوركرمي«. ومع انفجار هاتني 

القذيفتني توقفت نريان الر�سا�ض ملدة.

عندما انخف�س���ت حّدة نريان العدو تقّدم ال�سب���اب اأكرث، لكّن هذا 

الهدوء مل ي�ستمّر طوي���ًل. من الوا�سح اأنهم كانوا يطلقون النار برعب 

وا�سطراب كي ل يقرب حملُة القنابل من د�سمتهم.

اإىل الأم���ام اأك���رث وجدن���ا ع���دًدا م���ن الدباب���ات وناق���لت اجلن���د 

املحرقة، والكثري من العراقيني يحومون حول حطامها كال�سرا�سري. 

هّياأت القب�سة للقذيفة التالية. كنت اأبتعد عن الهدف 30 مًرا. �سوبت 

واأطلق���ت النار. مل ترتطم القذيف���ة بالدبابة لكنه���ا اأ�سابت عدًدا من 

العراقيني فعل �سراخهم وعويلهم يف املكان.

نف���دت القذائف لدّي. فج���اأة راأيت معاون الف�سي���ل الأخ »فيا�ض«. 

�ساألته من دون تفكري: »هل معك قذائف؟«.

جل����ض على الف���ور بقربي واأخرج من جعبته ث���لث قذائف، جّهزها 

واأعطان اإياها. ثم قال يل:

- لقد اأرهقِت الدو�سكا الواقعة اإىل الي�سار مّنا الإخوة.

- اأجل، اإنها ت�سرب بعنف، ومل ت�سكت حلظة واحدة حتى ال�ساعة.

- يجب اأن ُت�سَكت باأّي طريقة.

- لن اأ�سمح لهم باأن ينجوا بحياتهم...

ذهب فيا�ض ليتفقد اأحوال �سائر الإخوة.

 رك���زت كل حوا�سي على د�سمة الدو�سكا الواقع���ة اإىل ي�سار اجلاّدة 
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خلف د�سمة رامي ال����B.K.C. كان من ال�سعب ا�ستهدافها، ور�سا�سها 

ينهمر كحبات �سكر النبات يف الهواء. حددُت مكان الهدف بدقة، يجب 

اأن اأرمي ب�سكل مقّو�ض لأ�سيبه. كانت امل�سافة حتى تلك النقطة 100 م. 

هياأت القب�سة ووقفت. مل اأكن اأملك �سوى تلك القذيفة التي اأعطانيها 

فيا����ض، ول ينبغ���ي اأن تذهب هدًرا. لو التقيت باأح���د م�ساعدّي لرتاح 

بايل. وبينما اأنا اأدقق النظر ثانية بد�سمة الدو�سكا للو�سول اإىل اأف�سل 

ح���ال للإطلق، واإذ بي اأ�سع���ر برع�سة يف بدن واأطري يف الهواء. كانت 

ق���وة الر�سا�سة التي اأ�ساب���ت ركبتي اليمنى قوية بحي���ث جعلتني اأدور 

م���رات عّدة يف اله���واء. قبل ثانية كن���ت واقًفا على الأر����ض وبعد ثانية 

انقلب���ت راأ�ًسا على عقب، ووجدتني مرميًّا على ظهري. اأما قب�سة »الآر 

ب���ي جي« فاأفلتت من يدي من���ذ البداية. �سعرت ب���دوار �سديد ومل اأعد 

اأرى م���ا حويل بو�س���وح. كنت م�سّتت احلوا����ض. مل اأعلم ما الذي جرى 

يل واأي���ن اأنا. ا�ستجمعت اأفكاري وا�سرجع���ت الأحداث يف ذهني: اأنا، 

ح�س���ني كل�ستان.. رامي »اآر بي ج���ي« يف املجموعة الثانية من الف�سيل 

الأول... اأردت اإطلق قذيفة »اآر بي جي« يف جادة »اأم الق�سر«... اأجل، 

كن���ت اأريد اإطلق قذيف���ة »اآر بي جي« فاأ�سبت بر�سا�س���ة.. اأجل، لقد 

جرحت...

رفع���ت ج�سمي قليًل متكًئ���ا على مرفقي، و�س���وت الق�سف يتناهى 

خفيًفا اإىل م�سامعي. �سعرت بطنني يف اأذن ومل اأعد اأرى �سوى الّظلمة. 

ر�سا�س���ة واحدة قلبت اأحوايل، تذّكرت من اأزي���ز الر�سا�سات العابرة 

قرب راأ�سي واأذن اأّنه كان من املقرر اأن اأدّمر د�سمة الدو�سكا. بعدها، 

وق���ع نظري على جرح �ساق���ي، راأيت الّدم يتدّفق م���ن بنطايل املمّزق. 

�سعرت باخلوف. قلت يف نف�سي: ح�سني، �ستقطع قدمك. حّركت اإ�سبع 

قدم���ي لأرى اإن كان الع�سب �ساملً���ا اأم ل. وجدته �سليًما. تناولت ال�سال 
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ال���ذي اأهدتنيه اأخت���ي وربطت به رجلي اأعلى اجل���رح، كان يتمّدد عند 

ال�سّد لأنه حماك. خّف النزيف لكّنه مل ينقطع. 

ج���اء اأحدهم نحوي، وه���و »جليري« من �سب���اب التجهيز. عرفني 

يف تل���ك املعرك���ة املظلمة م���ن نظرة واح���دة. جفف ع���رق جبينه وراح 

ا، �سوف تتح�سن...«. يوا�سيني: »اأخ كل�ستان، ل �سيء مهمًّ

قلت: »اأنا بخري. ل تن�سغل بي.. اذهب اإىل الأمام«.

- األ تريد م�ساعدة؟

- اهتّم اأنت بعملك..  الآن ياأتي امل�سعف...

وقف ليذهب، لك���ن، مل يكد يخطو ب�سع خطوات حتى �سقط فجاأة. 

ناديته، مل اأ�سمع جواًبا. يبدو اأنه اأ�سيب براأ�سه و�سدره فلم يتمكن حتى 

من اإجابتي، و�سقط على الإ�سفلت على م�سافة ع�سرة اأمتار مني.

راأيت »عبداهلل قابل« الذي يخدم يف الف�سيل الثالث. لقد ا�ست�سهد 

اأخوه »علي« يف اللحظات الأوىل من املواجهة ومل يعلم بذلك، ومل ي�ساأل 

ا. �ساألني فقط: »اأخ كل�ستان اأين الآر بي جي خا�ستك؟«. هو �سيًئا اأي�سً

اأ�سرت بيدي وقلت له: »هناك...خذها«.

ا.  كان عل���ى عجلة م���ن اأمره ومل يكن ينبغي عل���ّي اأن اأوؤخره اأنا اأي�سً

.
1
اأخذ »الآر بي جي« وذهب

يف تل���ك الليل���ة جرحُت مّرتني وكن���ت حا�سًرا لل�سه���ادة، اإذ مل يكن 

ثم���ة م�سافة بيني وبني املوت. من بني كل ذلك الر�سا�ض الذي عب من 

قرب���ي، كان يكفي اأن ت�سيب ر�سا�سة واح���دة، وواحدة فقط، راأ�سي اأو 

قلب���ي، لكن هيهات. كان الر�سا�ض ياأتي ويذهب، وكان ن�سيبي من كل 

ذلك الر�سا�ض ثلثة جراح.

ا. 1- ا�ست�سهد في تلك الليلة اأي�سً
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راأيت اأخي »حم�سن« للحظات. كان ي�سع حول راأ�سه كوفيته ال�ّسوداء 

واأطرافها تتطاير يف الهواء. مل يكن يبعد عني اأكرث من عدة اأمتار، لكنه 

مل ي���رن. كانت تقع على عاتق���ه م�سوؤولية ثقيلة ومل اأرد مزاحمته. كان 

يكفين���ي اأن اأراه �ساملًا معافى. كانت د�سم���ة الدو�سكا اإىل ي�سار اجلادة 

ل ت���زال ن�سطة، الأمر الذي اأقلقه ب�س���دة. وكاأنه مل يعد يحتمل كل تلك 

الوقاحة. عب من قربي وتوج���ه ناحية الّدبابات املحرقة حيث مل يعد 

هناك عراقّيون. راأيت »حم�سن« للمرة الأخرية يبدل خمزن الر�سا�ض 

ثم اختفى عن ناظرّي بعد ذلك بني الدبابات.

جل�ض »حميد رم�سان« -م�ساعد امل�سعف يف الف�سيل- قربي. اأراد 

م�ساعدت���ي لكني مل اأقبل، فقد كنت اأ�ستطيع اأن اأ�سّمد جرحي بنف�سي. 

اأر�سلته يف اأثر اجلرحى ال�سّيئي احلال وقلت له:

- اذه���ب واهتّم باجلرح���ى الآخرين. اأنا اأ�ستطي���ع اأن اأن�سحب اإىل 

اخللف بنف�سي. اإن مل اأ�ستطع تعال مل�ساعدتي.

ذه���ب. كنت قد ا�ستع���دُت تركيزي، فتخل�ست م���ن عتادي و�سعرت 

بالراح���ة. و�سعت حقيب���ة الظهر والقناب���ل واملط���رة و... على الأر�ض 

لأمتكن من �سحب نف�سي ب�سهولة على اجلادة. لكن عند اأول حركة عاد 

النزف للجرح.

بينم���ا اأنا على هذه احل���ال، عبْت قرب اجلادة ق���وات جديدة من 

ال�ّسري���ة الثاني���ة وتقدمت اإىل الأمام. كان م�س���وؤول ال�سرية مطلًعا على 

الأو�س���اع من خ���لل الل�سلكي. لق���د دخلت �سريتنا العم���ل مبعلومات 

ناق�سة، اأما هم فقد نزلوا اإىل �ساحة املعركة بعد درا�سة معلوماتنا.

عندم���ا عب الطاب���ور املوؤّلف من مئ���ة عن�سر ج���اء اأحدهم نحوي 

وكان يف اآخ���ر الطابور، كان امل�سعف. اأخرج املق�ض من احلقيبة ونّظف 
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اجل���رح، ثم �سّمده بلفافات معّقمة، وحني اطماأننت باأّنه �سّمد جرحي 

جّيًدا نزعت ال�سال عن قدمي.

عندما ذهب امل�سع���ف ان�سحبت اإىل اخللف بالعتماد على مرفقّي. 

زحف���ت اإىل طرف اجل���ادة واأكمل���ت متدحرًجا على املنح���در. مل يكن 

للبقاء يف تلك املعركة اأّي فائدة، فلم اأعد اأ�ستطيع القيام باأّي عمل، ولو 

اأنني غبت عن الوعي ف�سوف اأ�سغل امل�سعفني بنقلي اإىل اخللف.

بعد اأن تقدمت 20 مًرا، راأيت جريًحا يلفظ اأنفا�سه الأخرية. فهمت 

من الكلمات القليلة التي نطق بها اأنه اأ�سيب بر�سا�ض متفجر. يبدو اأنه 

مّزق بطنه. كان ينظ���ر اإىل جرحه حني قال: »حبيبي ح�سني... حبيبي 

.
1
ح�سني« وا�ست�سهد

كان���ت الطري���ق تعّج بال�سه���داء واجلرح���ى. راآن رم�س���ان للمّرة 

الثانية وقال يل:

- اأخ كل�ست���ان، دعن���ي اأنقلك اإىل اخللف. ل تق����ضُ على نف�سك اإىل 

هذه الدرجة.

- رم�س���ان، اذهب اإىل الأمام... فهناك يف الأمام القيامة قائمة. 

اذهب و�ساعد ذوي الإ�سابات البليغة... اذهب...

- اأن���ت نف�سك حالك �سّيئة. لو كان هناك م���راآة لراأيت كيف اأ�سبح 

لون وجهك بلون اجل�ّض.

- ح�سًن���ا، ريثم���ا تذهب وتنق���ل جريًحا اآخر اإىل اخلل���ف، اأكون قد 

تهّياأت لأنام على احلّمالة.

ذه���ب رم�سان من جدي���د، وبقيت اأن���ا وم�سيبت���ي... لقد خّدرت 

ب���رودة الليل قدم���ي، ونخرت عظامي ب�سبب رطوب���ة الربة من حتتي. 

1- ال�ّسهيد �سادلو.
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كان اله���واء ال���لذع يهب من اخلليج، وعلّي التح���رك، لكن، مل اأ�ستطع 

حتى الوقوف.

جم���ّدًدا رح���ُت اأ�سح���ب نف�سي �سحًب���ا اإىل اخللف. و�سل���ت اإىل تلك 

الد�سم���ة التي دمرُتها يف بداية ال�ستباك بال����»اآر بي جي«. راأيت هناك 

قتيلني عراقيني. و�سل طابور اآخر، اإنها ال�سرية الثالثة من كتيبة »حمزة«.

حك���ت الأخب���ار عن وجود ع�س���رات الدبابات وناق���لت اجلند على 

اجل���ادة، ولي�ض ب�سع دبابات فقط. وق���د دخلت كتيبة »حمزة« لوحدها 

�ساح���ة املواجهة قبال عدد من الكتائب العراقية الآلية واملدرعة، فكان 

الطرفان يقاتلن بكل ما ميلكان من قوة.

على اأثر ال�سرية الثالثة و�سلت قوات دعم من كتيبة »اأن�سار الر�سول«. 

فعم���د م�ساعدو امل�سعفني لديهم اإىل م�ساعدتي و�سائر اجلرحى ونقلونا 

اإىل نقطة النت�س���ار. وجدت »علي �سهب���ازي« من�سغًل بخدمة اجلرحى 

يف مرك���ز الإ�سعاف، واملركز عبارة ع���ن غرفة �سغرية من الإ�سمنت، ل 

تتجاوز م�ساحتها ب�سعة اأمتار، توزع اجلرحى داخلها وخارجها.

انه���ارت قواي ومل اأع���د قادًرا على الروؤية من جدي���د. بالطبع راآن 

»�سهب���ازي« من تل���ك الغرفة الإ�سمنتية وعالج ُجرح���ي، ولكني مل اأنتبه 

لذلك، رمبا كنت نائًما اأو فاقًدا للوعي. 

ا�ستيقظ���ُت عندم���ا رفعون عن الأر�ض، وو�سع���ون على ال�سندوق 

الأمامي ل�سّي���ارة اجليب. كان �سندوق ال�سي���ارة �ساخًنا فراَقني ذلك. 

لقد غّط���وا اجلرحى الآخرين ببطانية لكنن���ي مل اأكن بحاجة لواحدة. 

يف ذلك ال�سقيع، كان للجلو�ض على ال�سندوق الأمامي جليب ع�سكرّي 

ا  يف اأر����ض العدو متعة خا�سة، كما يف الأفلم. لقد و�سعوا جريًحا اأي�سً

عل���ى القما�ض امل�سّم���ع الذي يغطون به �سقف اجلي���ب. كان مكانه اأكرث 
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اأمًن���ا، فق���د تقّعر القما�ض امل�سّمع حتته على �سق���ف اجليب بحيث �سار 

���ا، اأما اأنا فكانت دع�س���ة فرامل واحدة اأو الوق���وع يف حفرة على  حمميًّ

الطري���ق كفيل���ة باإ�سقاطي عن ال�سن���دوق وحتطيمي. لك���ن كان علينا 

اخلروج من تلك املعركة باأي طريقة، وقد خرجنا.

انطل���ق �سائق اجلي���ب يف طريق���ه فارتفعت حرارة املح���رك. كانت 

ارجتاجات���ه الكثرية تزيد من اآلم ركبتي، و�سع���رت بتلك الآلم تنت�سر 

يف كل اأنح���اء ج�سدي. و�سلنا اإىل مثل���ث طرق اأنزلونا فيه، واأركبونا يف 

�سيارة اإ�سعاف. انطلقنا من جدي���د وعادت الرجتاجات ومعها الآلم. 

لق���د غبت عن الوعي غري م���ّرة. يف اإحدى امل���ّرات ا�ستعدت وعيي بعد 

اأن ر�س���وا وجه���ي بامل���اء. فتحت عينّي فلح���ت اأمامي ال�سم���اء املزينة 

بالنج���وم. كن���ُت اأ�سمع �س���وت حم���رك زورق فعرفت اأنن���ي مل اأعد يف 

�سي���ارة الإ�سعاف. رغبت بالن���وم جمّدًدا، لكّن قطرات امل���اء امل�ستقّرة 

عل���ى وجهي منعتني من ذل���ك. يف تلك الأثناء التف���ّت اإىل �سجار دائر 

على م���ن الزورق، واأدرك���ت اأّن اأ�سرًيا عراقيًّا موج���ود معنا. كان اأحد 

اجلرح���ى غا�سًبا ورمبا اأ�سيب بع�سف انفجار، واأراد اأن يرمي الأ�سري 

يف املاء، لكّن رّبان الزورق منعه من ذلك.

عندما و�سلنا اإىل املرفاأ، اأخرجون من الزورق ونقلون اإىل �سيارة 

اإ�سعاف. غبت عن الوعي جمّدًدا ومل اأ�ستيقظ اإل يف م�ست�سفى »فاطمة 

الزهراءO« امليدان. �ساألني املمر�سون اأ�سئلة عدة لكي يتمكنوا من 

ت�سخي�ض حايل. مل اأجد �سايل، رمبا رموه بعيًدا.

عاي���ن الطبيب رجلي وو�س���ف يل ُحقًنا عّدة. ُحقنُت بها. فهمت من 

كلمه اأّن »�سابونة ركبتي« قد تاأّذت كثرًيا ويجب اإجراء عملية جراحية 

له���ا. اإل اأّن���ه وب�سبب دقة العملية مل يكن من املمك���ن اإجراوؤها يف ذلك 

املكان، كما قاموا بت�سميد جراحاتي الأخرى.
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ُنقلن���ا من مطار »الأهواز« اإىل »�س���رياز« يف طائرة ع�سكرية حّركت 

ارجتاجاته���ا اآلمي م���ن جديد، ومل تخّفف من حدته���ا حتى امل�سكنات 

القوية.

يف »�س���رياز« و�سع���ون يف مم���ر امل�ست�سف���ى اإذ مل يك���ن ثّم���ة غرفة 

�ساغرة. بقي���ُت ليلتني ونهاًرا واحًدا على �سرير متحرك يف ذلك املمر. 

مل تدعن���ي اأنوار امل�سابي���ح الف�سّية ]الفلوري�سون[ اأن���ام خلل كل تلك 

الف���رة. لقد فتحوا �سّمادات جرحي مرتني اأو ثلًثا، نّظفوه، ولّفوه من 

ا لك���ي تثبت ويخّف  جدي���د ب�سّم���ادات معقمة. كما ج���ّبوا ركبتي اأي�سً

الأمل. مل ياأخذون اإىل غرفة العمليات يف »�سرياز«.

ذات م���ّرة تذكرت كلم »حممد اأمني �سريازي« حول اأخيه »مهران« 

ال���ذي اأجروا له عملية جراحية يف »�س���رياز« وبروا قدمه. اأحياًنا كنت 

عندما اأت�سور ما حّل به اأت�سبب عرًقا.

ُنقلت من ذاك املمر اإىل املطار، ومن هناك اإىل »طهران« وم�ست�سفى 

»ال�سهي���د �سمران« يف م�ستديرة »نوبنياد«. هناك، تابعوا علجي ب�سكل 

ج���دي. مل اأك���ن حت���ى ذلك احلني ق���د اأخ���بُت عائلت���ي باإ�سابتي، ول 

رون لإجراء العملية اجلراحي���ة. قلت للمر�سة التي  حت���ى عندما ح�سّ

رافقتني اإىل غرفة العمليات:

- م���ا حاجة ه���ذا اجلرح ال�سغ���ري اإىل غرفة عملي���ات؟ اأيام قليلة 

ويتح�سن...

اأزاحت املمر�س���ة قطعة القما�ض عن جرحي، وخد�ست اجللد قليًل 

ب�سف���رة فتدّفق القيح والدم منه، ما يعني اأّن جرحي قدمي وقد التهب، 

ول خيار اأمامنا �سوى اجلراحة.

كان���ت املرة الأوىل الت���ي اأذهب فيها اإىل غرف���ة العمليات واأتعّر�ض 
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للتخدي���ر. مل يك���ن معي اأحد. ا�ستع���دُت وعيي يف غرف���ة الإنعا�ض. بني 

ا: اأخي حم�سن يقف قرب �سريري  النوم واليقظة، راأيت حلًما حلًوا ومرًّ

 .
1
من جهة، وعمو ح�سن م�سوؤول ال�سرية الثانية يقف من اجلهة الأخرى

ا�سطحبن���ي هذان الثنان وهم���ا يرتديان الزي الع�سك���ري، من غرفة 

الإنعا����ض اإىل الغ���رف العادي���ة. وج���دت اإىل جان���ب �سري���ري باقة من 

الزهور احلم���راء والبي�ساء ملأ اأريجها كّل كي���ان. كنت اأ�سعر براحة 

وخّفة كبريتني، ومل اأعد اأ�سعر باأمل ركبتي...

لك���ّن الواقع كان خمتلًفا. عندما ا�ستع���دت وعيي، جتّمع املمر�سون 

ح���ويل عل���ى اأثر �سراخي من �س���دة الأمل. وظّلوا ي���رّددون اإىل غرفتي 

ويحقنون بامل�سكنات، لكّن اأملي مل يهداأ اإل بعد �ساعات. يف هذه العملية 

اأزالوا التقيحات من جرحي ونظفوه لكي يتجنبوا بر قدمي.

يف الأ�سب���وع الثال���ث من �سهر �سباط، اأبلغُت عائلت���ي باأمر اإ�سابتي. 

تظاه���رت اأمي واأختي باأنهما ل تعلمان �سيًئ���ا عن اأخي »حم�سن«: »لقد 

جرح مثلك حتًما ول يريد اأن يعلم اأحد بذلك«.

حاول عبًثا اإخفاء ال�سّر عني لكنني جاريتهما وقلت:

.
2
- اأجل لقد جرح حتًما. يجب اأن نبحث عنه لنجده

يف الليل���ة ال�سابعة م���ن ا�ست�سه���اده اأعلمون باخل���ب، فطلبت اإذًنا 

للخ���روج من امل�ست�سف���ى و�ساركت يف مرا�س���م تاأبينه واأن���ا على كر�سّي 

���ا اأخونا الأ�سغ���ر »ح�سن«. وهك���ذا، قدمت  متح���رك. ولق���د ُجرح اأي�سً

عائلتنا يف عمليات »والفجر 8« �سهيًدا وجريحني.

���ا دعاء ال�سباح، ذلك  عندم���ا زرت »حم�سن«، خطر يف بايل تلقائيًّ

1- لم اأكن اأعلم حتى تلك اللحظة اأن هذين الثنين قد ا�ست�سهدا.

2- دفن مح�سن في التا�سع ع�سر من �سباط في »ت�سهاردانكه«.
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ا. اأخرًيا،  الدعاء ال���ذي كان يحبه ويردده، كما رحت اأرّدد اأ�سعاره اأي�سً

اأ�سب���ح مبقدوره النوم براحة. طوال تلك ال�سهور التي ق�سيناها مًعا يف 

الف�سي���ل الأول، كنت اأرى عينيه تعبت���ني وحمراوين من قّلة النوم، وها 

ه���و الآن ين���ام بهدوء واطمئن���ان يف قلب ال���راب، وكان علينا نحن اأن 

نتحمل اأمل البقاء اإىل وقت غري معلوم، ورمبا يطول.

فيم���ا يخ�ض �سهادة »حم�سن« �سمع���ت اأّنه كان متوجًها مع جمموعة 

ناحي���ة د�سمة الدو�س���كا اإىل ي�سار اجل���ادة، تلك الت���ي اأردُت تدمريها 

فاأ�سبُت واأنا اأ�سّدد القاذف نحوه���ا. فجاأة �ساح لتحفيز ال�سباب: »اأبو 

عب���داهلل ينتظر... �سباب اإىل الأم���ام«. مع �سيحته هذه هاجم اجلميع 

الد�سمة، ولكّنه اأ�سيب بر�سا�سة. يقول ال�سباب الذين كانوا اإىل جانبه 

اإّنه يف اللحظات الأخرية رّدد »يا زهراء« مرات عّدة ثم ا�ست�سهد.

بقي���ت يف امل�ست�سفى حتى متوز 1986م. كان ال�سباب ياأتون لعيادتي: 

»اأحمدي زاده، مه���دي بور، رم�سان، �سهبازي، ن�سريي بور، كودرزي 

واأهري«، واآخ���رون غريهم. اأظهر الأ�سدقاء الذي���ن خ�سروا »حم�سن« 

حمبًة خا�سة يل وكاأّنهم وجدوا �ساّلتهم بي.

اإ�سابته  بعد  مبا�سرًة  ا  اأي�سً �سريازي«  اأمني  »حممد  ا�ست�سهد  لقد 

التي دفعته  اآلم ركبتي تذكرن به وبطاقته  ب�سظية يف �سدره. كانت 

للمجيء اإىل اجلبهة مبرفقه امل�ساب. كنت اأظن اأن اأمل املرفق ب�سيط، 

علمت  نقاهة  ق�سيتها يف فرة  التي  الكثرية  والليايل  الأيام  تلك  ويف 

اأّن تفكريي كان �سطحيًّا، واأنه واآخرين مثله متيزوا برقّي يف التفكري 

ورحابة �سدر وقابلية لعطاء غري حمدود. قررت واأنا يف امل�ست�سفى اأن 

ال�سهداء.  عوائل  بني  اأزورها  التي  الأوىل  هي  »�سريازي«  عائلة  تكون 

اأبنائها، كما ُبرت  اثنني من  اأمل فراق   واحد 
ٍ
لقد حتّمَلْت خلل عام

قدم »مهرانها«.
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»الدكت���ور �سولت���ي« ا�سم ل���ن اأن�ساه اأب���ًدا. اإّنه الطبيب ال���ذي اأدين 

جله���وده الكبرية يف �سلمت���ي، ولو مل يكن موج���وًدا لرمبا ُبرت رجلي 

م���ن فوق الركبة. لق���د اأجرى �سبع عمليات جراحي���ة يف ركبتي؛ واحدة 

كّل ثلثة اأ�سابيع. علمت يف تلك الأيام اأّن جراحة الركبة هي من اأعقد 

العمليات يف جراحة العظم، و�ساهدت خلل �سنوات احلرب اأّن العديد 

من املجاهدين خ�سروا اأرجلهم ب�سبب م�ساكل م�سابهة مل�سكلتي اأو حتى 

اأ�سهل منها. لك���ّن الطبيب »�سولتي« مبهارته و�سبه حافظ على رجلي 

ل�سنوات طويلة.

يف العملي���ة اجلراحية الثانية، و�سعوا الأ�سلك املعدنية يف �سابونة 

ركبت���ي. يف الثالث���ة، نزعوا اللح���م واجللد من نواٍح اأخ���رى يف ج�سدي 

وزرعوهم���ا مكان اجلرح. يف الرابعة واخلام�س���ة، ق�سوا اللحم الزائد 

لتاأخ���ذ ال�س���اق �سكله���ا املقّو����ض، ويف الأخ���رية اأخرج���وا الأ�سلك من 

ركبتي. وهكذا، فقد �سنع يل الدكتور »�سولتي« ركبة جديدة من حلمي 

وجلدي، واأعاد ترميم ن�سبة ال�%90 املتل�سي فيها.

يف اأواخ���ر الع���ام 1986م بداأت امل�س���ي م�ستخدًم���ا الع�سا، وذهبت 

لزيارة عوائل ال�سهداء. يف �ستاء العام 1987 ولد ابن »ح�سن اأمريي فر« 

-عم���و ح�سن نف�سه- لكّن الوالد مل ي���َر ولده ابن ال�سهرين �سوى اأ�سبوع 

ا كل من »اأكب مدن«، »حممد عليان جنادي«  واحد. لقد ا�ست�سهد اأي�سً

و»�سعيد بور كرمي« مًعا، وهم من اأ�سدقائي احلميمني.

ذات ليل���ة يف »دوكوهه«، كّنا على �سطح مبن���ى الكتيبة حني قال يل 

»عليان جنادي«:

- اأخ كل�ستان، اأريد اأن اأترك هذه الكتيبة.

- ملاذا يا حممد؟ واإىل اأين تريد الذهاب؟ هل ح�سل �سيء؟
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- مل اأعد اأ�ستطيع البقاء هنا. لقد تعلق قلبي كثرًيا ب�سباب الف�سيل. 

ل اأ�ستطي���ع اأن اأراه���م ي�ست�سهدون اأو حتى يجرح���ون واأبقى واقًفا على 

قدم���ي. م���اذا اأفع���ل اإن ا�ست�سهد ب���ور كرمي؟ م���اذا اأفع���ل اإن ا�ست�سهد 

مدن؟ اإذا...

- �ستبق���ون جميًع���ا �ساملني اإن �س���اء اهلل ولن يحدث �س���يء. واإذا ما 

ح�سل، �سن�ست�سهد مًعا اإن �ساء اهلل.

كان �سب���اب الف�سي���ل الأول نوذًج���ا يف الت�سحية والإيث���ار. كانت 

اأرواحه���م �ساخم���ة، لكّن اأعمارهم ال�سغ���رية مل ُتظهر ذلك. لقد حّلق 

اأولئك الفتية الأربعة ع�سر الذين قراأوا فقرات دعاء التو�سل تلك الليلة 

اإىل ال�سم���اوات، ومل يتذّوقوا مرارة ف���راق الأحبة والرفاق. كانت قلوب 

ه���وؤلء التعبوي���ني الذين قاتل���وا الع���دّو بال�سواريخ والقناب���ل، اأرّق من 

اأوراق الزه���ور. كان ه���وؤلء الفتية الغيارى، الذي���ن ا�ستبكوا مع مغاوير 

الع���دو وذاَب حلُمه���م عن عظمهم ك���ي ل ينت�سر الع���دو، بوا�سَل، لكّن 

�سفَة »�سبورين« تليق بهم اأكرث.

ق���ال يل »جواد ن�سريي بور« الذي فقدته ليلة الهجوم: »كنت اأقتفي 

اأث���رك متاًما، اإىل اأن نادان م�سوؤول ال�سرية وكان جال�ًسا على اجلادة، 

وطل���ب مني التوجه اإليه باإ�سارة من يده. لق���د اأر�سلني اإىل مكان اآخر. 

اأردت العودة اإليك مبا�سرة لكن مل يت�سّن يل ذلك واأ�سبت«.

لقد ج���رح اأخي »حم�سن« مرتني من قب���ل: يف عمليات »والفجر 4«، 

بر�سا�س���ات كل�سينك���وف اأ�سابت كتف���ه و�س���دره، ويف عمليات »بدر« 

ب�سظايا �سغرية اأ�سابت وجهه وعينه واأذنه، بقي اأ�سهًرا قيد العلج.

ذهب���ت يف �ستاء الع���ام 1987م اإىل اجلبهة جم���ّدًدا، وبقيت هناك 

حت���ى نهاية احل���رب. اأ�سبت يف قدمي الي�سرى ع���ام 1986م ويف بطني 
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ا م���ن هات���ني الإ�سابتني مل تكن  وقدم���ي اليمن���ى ع���ام 1987م، لكّن اأيًّ

م�سابهة لإ�سابتي يف عملية »والفجر 8«.

عندم���ا انتهت احلرب اأ�سبُت باحل���رية وال�سياع. مل اأكن قد فكرت 

حتى ذلك احلني اأبًدا بهذا اليوم، وماذا �ساأفعل اإذا ما انتهت احلرب، 

لكنه���ا انته���ت فجاأة. وبعد ع���ام التحق اإمام ال�سه���داء بالرفيق الأعلى 

فاكتملت حريتنا.

كان���ت ال�سه���ادة ق���در »حم�سن«، وق���دري اأن���ا البقاء. توّج���ب علّي 

الوف���اء بالعهد الذي قطعت���ه له. ذهبت اإىل الفتاة الت���ي حّدثني عنها، 

حّددن���ا موعًدا وبداأنا حياتنا امل�سركة. قررنا اأن نذهب يف اأول يوم من 

حياتنا امل�سركة لزيارة �سريحه. ذهبنا، حاملني معنا باقة من الورود 

احلم���راء التي كان يحبها كثرًيا وكان قد حملها معه حني ذهب خلطبة 

الفتاة التي يحب.

عندم���ا ول���د ابني البكر اأ�سميت���ه »حم�سن«. اأحياًن���ا نذهب مًعا اإىل 

�سريح عّمه »حم�سن«، وهو را�ٍض لكونه يحمل ا�سمه.
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175 دقيقة مقابلة53ح�سني كل�ستان1

1399ال�سهيد حم�سن كل�ستان2
75 دقيقة ب�سوت ال�سهيد 

و85 دقيقة مقابلة مع العائلة

195 دقيقة مقابلة مع العائلة14128ال�سهيد حممد اأمني �سريازي3

ورد يف هذا الق�سم من جمموع وثائق الف�سل، 30 وثيقة خطية، و10 

�سور:

1- حسني كلستاين
1-1 العلومات ال�صخ�صية:

- �سه���ادة الثانوية العام���ة يف العلوم الطبيعية، متاأه���ل وله ولدان، 

موظف يف وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات.

- تاريخ وحمّل الولدة: 1963م، طهران.

- م���دة احل�سور يف اجلبه���ة ونوع الع�سوية: 24 �سه���ًرا خدمة علم، 

و36 �سهًرا يف �سفوف التعبئة.

- العملي���ات الت���ي �س���ارك فيها وامله���ام املوكل���ة اإلي���ه: عمليات بدر 

)م�سوؤول ثقايف(، امل�ساركة يف مهمة دفاعية يف مهران، 1985 )رامي اآر 

بي جي(، عملي���ات »والفجر 8« )رامي اآر بي جي(، عمليات »كربلء 5« 
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)م�سوؤول ف�سيل(، عمليات »كربلء 8« )م�سوؤول ف�سيل(، عمليات »بيت 

املقد�ض 2« )م�سوؤول ف�سيل(، عمليات »بيت املقد�ض 4« )معاون �سرية(، 

امل�سارك���ة يف مهم���ة دفاعية يف �ساخ �سمريان )مع���اون �سرية(، عمليات 

مر�ساد )معاون �سرية(.

- الإ�سابات: الإ�سابة يف �سابونة الركبة يف القدم اليمنى )1986(، 

اإ�ساب���ة يف القدم الي�سرى )1986(، اإ�سابة يف البطن )1987(، اإ�سابة 

يف القدم اليمنى )1987(، اإ�سابة يف الظهر )1987(، اإ�سابة يف القدم 

الي�سرى )1987(.

- درجة الإ�سابة: 35%.

�سورة رقم 43، من الي�سار: ح�سني كل�ستان، اأمري عبا�ض رحيمي.

مذّكرات مدّونة  2-1

 1-2-1

دفرت حممد جواد ن�صريي بور 

)وثيقة رقم 54(
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1-2 -2 دفرت ح�صن اأعاليي نيا 

وثيقة رقم 55 وثيقة رقم 54                              

1-2 -3 دفرت اأحمد اأحمدي زاده

وثيقة رقم 56

اآخر الكالم  3-1

وثيقة رقم 57
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�سورة رقم 44، من اليمني: اأعليي نيا، ح�سني كل�ستان، �سهبازي

�سورة رقم 45

2- الهشيد حمسن كلستاين
الهوية  1-2

      �سورة رقم 46                          وثيقة رقم 58
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بناء مدر�صة  2-2

وثيقة رقم 59 )ورقتان(
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مذّكرات مدّونة  3-2

2-3-1 دفرت اأحمد اأحمدي زاده.  وثيقة رقم 60
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2-3-2 دفرت �صعيد بور كرمي .    وثيقة رقم 61

2-3-3 دفرت حممد جواد ن�صريي بور. وثيقة رقم 62

�سورة رقم 47 

من اليمني: ن�سريي بور، حم�سن كل�ستان، اأمري عبا�ض رحيمي
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الر�صائل. وثيقة رقم 63 )ر�سالة اإىل �سريو�ض مهدي بور(  4-2

وثيقة رقم 64
بطاقة منطقة حرب   5-2

)وثيقة رقم 65(

بطاقة تعريف   6-2

)وثيقة رقم 66(
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الو�صية  7-2

ل ينبغ���ي لأحد اأن يتح�ّسر عل���ى فقد ال�سهيد يف هذه الدنيا، لأنه قد 

و�س���ل اإىل املع�سوق الأزيل الذي رع���اه مذ خرج من بطن اأمه. اإّن اليوم 

الذي ا�ست�سهدُت فيه لهو يوم عر�سي، والد�سمة التي عرجْت فيها روحي 

اإىل ال�سماء لهي حجرة عر�سي، وتلك امللب�ض التي تعفرْت بدمائي لهي 

بدلة عر�سي.

اأطلب منكم اأن تقيموا يل جمل�ًسا ب�سيًطا يليق ب�ساأننا، واأن ل تكرثوا 

م���ن امل�ساريف الإ�سافي���ة، وت�ساعدوا الفقراء بدًل م���ن ذلك، واإذا ما 

ذرفتم دمعة من اأعينكم فلتكن على م�سيبة اأبي عبد اهللQ ولتبكوا 

لل�سي���دة زين���بO والأيتام و�سل���ع الزهراء املك�س���ورO، واإن مل 

تذرف���وا الدموع لهذه الأ�سرة وما حّل بها، فابكوا لأنف�سكم لأّنكم ل قدر 

اهلل ق���د تكون���ون بعيدين عن اأه���ل البيتR، وغري ملتفت���ني اإىل اأّن 

م�سائبهم هي اأعظم من كّل امل�سائب الأخرى.

اأخ���رًيا، اأق���ول لكم، اأن���ا خادمك���م ال�سغري واأخوك���م احلقري، هذه 

الكلمات، واأطلب منكم اأنا العاجز بع�ض الأمور:

1 - اأن تدعوا لإمامكم العزيز يف كّل زمان ويف كّل عبادة.

2 - اأن تبذلوا ما با�ستطاعتكم يف �سبيل ا�ستمرارية الثورة الإ�سلمية 

وت�سدير هذه الثورة.

3 - اأن ت�سع���وا للم�ساركة يف كل جبهات احلق �سّد الباطل، �سواء يف 

اخلطوط الأمامية اأو خلف اجلبهة، مبالكم اأو حتى اأرواحكم.



الفصيل األول408

مقابلة مع اأخت ال�صهيد  8-2

اأن���ا البنة البك���ر للعائلة، وحم�سن الب���ن البكر له���ا. اأكُب حم�سن 

ب�سنت���ني، وهو اأول فتى. ولأّنني الفتاة الوحي���دة يف العائلة، كان اإخوتي 

���ا، وجعلون مو�سع اأ�سرارهم، خا�سة حم�سن  يكّنون يل احراًما خا�سًّ

الذي كنت رفيقته، واأعلم تفا�سيل حياته بحلوها ومّرها.

كان���ت الف���رة التي ق�ساه���ا حم�س���ن يف املرحلة البتدائي���ة حافلة 

بالذكري���ات احللوة. متّيز حم�سن بالذكاء احل���اّد واحليوية والن�ساط، 

وكان يفهم درو�سه من اأدنى اإ�سارة من املعلم. كان املعلمون را�سني عن 

ا اأ�سدقاءه كثرًيا، وكان ي�سارك  اأخلقه ودرو�سه. اأحّب »حم�س���ن« اأي�سً

يف مباريات كرة القدم يف املحّلة واملدر�سة وغريها من الأماكن، ويعود 

اإىل املنزل حمّمًل بالهدايا.

در����ض »حم�سن« املرحلة املتو�سطة ليًل؛ الأم���ر الذي اأّثر كثرًيا على 

حت�سيله العلمي. لقد عمل يف �سركة »جهان« لن�سج ال�سوف اإىل جانب 

الوال���د مل�ساعدت���ه يف تاأمني �س���وؤون املعي�سة، وذلك م���ن ال�سباح حتى 

الغروب، وتابع درو�سه ليًل.

ُع���رف منذ مطل���ع �سبابه باجل���ّد والجتهاد. وكان وقت���ه موّزًعا بني 

العمل وممار�سة الريا�سة، وما زلت اأحتفظ بقفازات امللكمة خا�سته. 

يف اأحد الأيام ظّل ي�سرب كي�ض امللكمة حتى مّزقه. هذا الإن�سان نف�سه 

الذي ميتلئ حيوية ون�ساًطا، تراه يجل�ض ل�ساعات خلف ال�سنطور ويعزف 

عليه اأجمل الأحلان بامل�س���راب. ذلك ال�سنطور الذي �سنعه بنف�سه من 

ل���وح من اخل�سب وم�سامري واأوتار. ومن ثم ي�ستغرق يف العمل يف حدادة 

وبويا ال�سيارات. يقول رب عمله: »كنُت يف املحل اأم مل اأكن يعمل حم�سن 

بَنَف����ض واحد. اإنه يختلف ع���ن �سائر التلميذ ]الذي���ن يتعلمون املهنة[. 

وعندما اأكون يف املحل اأ�سريح اأكرث مما لو كنت خارجه«.
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ب�سبب ا�ستغراقه يف العمل مل ي�ستطع اإكمال املرحلة املتو�سطة.

كان اأخ���واي الآخران كمح�س���ن، ميتلئان حما�س���ًة وحيوية. يف اأحد 

اأي���ام ال�ست���اء، طردهم والدي ثلثتهم من املن���زل ب�سبب �سغبهم. كان 

�َسعر »حم�سن« حينها كثيًفا وجمعًدا. اأخذ ت�سادور من ابن جارنا وقرع 

جر����ض املنزل. ظّن اأبي اأّن جارتنا قد اأتت لزيارتنا، فطاأطاأ راأ�سه. قال 

حم�س���ن ب�سوت ناعم: »األ���ن ت�ستقبل �سيوًفا يا ح���اج؟«، مل يلتفت اأبي 

للم�ساألة بادئ الأمر، وتكلم معه بب�سع كلمات، لكن يف النهاية، اأ�سحك 

حم�سن بل�سانه العذب الوالد، ثم عفا عنهم بعد تدخلي اأنا واأمي. با�سر 

حم�س���ن ن�ساطاته يف امل�سجد تزامًنا مع اندلع الثورة، وعندما اندلعت 

احل���رب التح���ق بخدمة العلم وخدم يف كرد�ست���ان عامني كاملني. وقد 

ا كثرية حول �سجاع���ة العقيد »�سريازي«  نق���ل عن هذه املرحل���ة ق�س�سً

وهو ال�سهيد »علي �سياد �سريازي« نف�سه.

انته���ت خدم���ة حم�سن لكّنه بقي يف اجلبهة. وق���د اأثرت فيه اأخلق 

العقي���د »�سريازي« و�سلوكه كث���رًيا. يف العام 1983م عاد اإىل املنزل بعد 

تنفي���ذ عملية كب���رية وقد عقد كوفية �سوداء عل���ى راأ�سه. كان على غري 

ح���ال. اأراد الذهاب اإىل احلمام، راأيت قمي�سه الداخلي مدّمى. �ساألته 

عن ما جرى، فاأران �سظية كبرية بحجم عملة نقدّية اأ�سابته.

ا. ويف العام 1985 قلت له: يف العام 1984م جرح يف عمليات بدر اأي�سً

- اأخي، اأمل يكن من املقرر اأن تتزوج بعد اإنهائك اخلدمة الإلزامية 

يف اجلي�ض، واأن تن�سرف اإىل حياتك اخلا�سة؟

- لك���ن من الت���ي �ستعي�ض مع���ي؟ فاأن���ا دائم احل�س���ور يف اجلبهة، 

و�سيف موؤقت هنا.

- اأنت قل م���ن التي تريدها واإن ُقّدر لك ف�ستكون زوجتك. يجب اأن 
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تب���داأ من مكان م���ا. لقد م�ست �سنتان على اإنهائ���ك اخلدمة الإلزامية 

ومل تتقّدم حتى خلطبة اإحداهن.

يف �سي���ف ذل���ك العام، ذهبن���ا لنطلب ي���د اإحداه���ّن ملح�سن، لكن 

اجل���واب اأتى بالنف���ي. اأراد والدا الفتاة اأن يتعرف���وا اأكرث اإىل حم�سن، 

لكن���ه مل يت�سّن له البقاء اأك���رث. ا�ست�سهد حم�سن يف �ستاء العام 1986م 

و�سارك يف مرا�سم دفنه الكثري من املّداحني، اإ�سافة اإىل هيئات اللطم 

يف املحّلة. واأقيمت له مرا�سم عظيمة. بعد النتهاء من مرا�سم العزاء، 

قال بع�ض اجل���ريان اإّن »حم�سن« كان ي�ساعدهم يف تاأمني تكلفة اإيجار 

املنزل اأو م�ساريفهم اليومية.

طّيب اهلل روحه لقد عرفناه اأكرث بعد رحيله.

عنوان القرب  9-2

طهران، ت�سهار دانكه، مقبة ال�سهداء يف اإمام زاده ]حفيد الإمام[ 

عّبا�ض.

�سورة رقم 48
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3- الهشيد حممد أمني شريازي
بطاقة الهوية  1-3

                     وثيقة رقم 67                       �سورة رقم 49

دفرت املالحظات  2-3

وثيقة رقم 68 )7 اأوراق(
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- ال�سورة رقم 50:

 من الي�سار حممد اأمني �سريازي، مهران اأمني �سريازي، وم�سعود اأهري.

كتاب تعريف  3-3

�صهادة متابعة الدرا�صة والتح�صيل العلمي  4-3



413 الفصل الاسدس: حدائق جّنتية 

3-5 مذّكرات مدّونة

3-5-1 دفرت اأحمد اأحمدي زاده. وثيقة رقم 71 )ورقتان(
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3-5-2 دفرت حممد جواد ن�صريي بور

)وثيقة رقم 72(

3-5-3 دفرت ح�صن اأعاليي نيا

)وثيقة رقم 73(

3-6 ر�صالة

وثيقة رقم 74

)ر�سالة والدة حممد 

اأمني �سريازي اإليه(
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الو�صية:  7-3

الن�سخة املكتوبة بخط اليد غري مقروءة

يا �سعب اإيران امل�سل���م، الإ�سلم يحتاج اإليكم، القراآن اليوم يحتاج 

اإليك���م و�سي���خ القراآن والإ�س���لم واجلمهورية الإ�سلمي���ة احلقيقي اأي 

الإم���ام اخلميني يحت���اج اإليكم. فلننه�ض ولندافع مب���لء جوارحنا عن 

اإمامنا ونن�سره ونقول له لبيك. 

اأيها الإم���ام، لقد ع�سقتك، و�سلكت بناًء لأم���رك �سبيل الثورة فداًء 

للإ�س���لم والقراآن العزيزي���ن على قلبك، وما اأجم���ل ذلك اليوم الذي 

نلُت فيه ال�سهادة يف �سبيل الإ�سلم والثورة. اأن�سحكم يا اإخوتي يا اأبناء 

ال�سعب الإيران ن�سيحة اأخوية، واأطلب منكم اأنا العاجز اأن تكونوا مع 

الإمام ول تنحرفوا عنه، واأن ل ت�سغوا اإىل كلم اأعداء الثورة.

اأما لأبي العزيز والعطوف فاأقول:

اأب���ي، لقد بذلت الكثري من اأجلي. اأب���ي العظيم، مع اأنني مل اأرّد لك 

جمي���ل ما بذل���ت، لكن افتخر ي���ا اأبي باأن���ك كنت اإبراهيمًي���ا، وقدمت 

اإ�سماعيل���ك قربة اإىل اهلل. وافخ���ر واعلم باأّن ابنك �سلك ال�سبيل الذي 

اأردت، و�س���ار يف الطريق الذي �سار فيه اإ�سماعيل. اأبي �ساحمني لأنني 

مل اأكن ابًنا جيًدا لك.

واأم���ا اأنت يا اأمي، ي���ا عظيم���ة يف ال�سلبة والت�سحي���ة! اأعلم اأنك 

�ستحزن���ني ل�سهادتي، لكنك لن تكون منزعج���ة. لأنك مدركة وواعية؛ 

ولأّن الزهراء وزينب عليهما ال�سلم �ستفرحان ل�سهادتي يف �سبيل اهلل 

والإ�س���لم. اأمي لطاملا كان���ت اأمنيتي اأن اأر�سي���ك دائًما. كون را�سية 

وار�سي عني ف�اأنا بحاجة ما�سة اإىل دعائك.
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وثيقة رقم 75

3-8 مقابلة مع والدة ال�صهيد

حمم���د ومهران تواأم���ان. يف اآخر �سهر من حمل���ي اأخبن الأطباء 

اأن احتم���ال بقاء التواأم حيًّا، وحتى احتم���ال بقائي اأنا حّية هو احتمال 

�سعي���ف. نذرُت حينها اأن اأق���ّدم اأ�سحية. كانت اأو�ساعنا املادية �سيقة 

قلي���ًل ذلك الوق���ت ول اأ�ستطيع اأن اأذه���ب اإىل م�ست�سفى جمّهز ]باآلت 

حديث���ة[ حني ولدتي. كن���ُت وزوجي معّلَمني ونعمل مًع���ا لنوؤمن تكاليف 

حياتنا امل�سركة. بف�سل اهلل ولد ابناي بخري وعافية ووفيت اأنا بنذري، 

ووّزعنا حلم الأ�سحية على الفقراء وامل�ساكني.

كان حمم���د هو املولود الأول، وكذلك كان على عجلة من اأمره دائًما 

يف احلي���اة، وميتل���ئ ن�ساًطا وحيوية وفعالي���ة. يف اإحدى املرات وقع عن 

�سقف املنزل لكنه مل ي�سب ب�سوء واحلمد هلل. وبرغم كّل ذلك ال�سغب 

كان يخاف من الظلمة، فكنت دوًما اأ�سيء الأنوار ليًل لأجله. وظّل على 

هذه احلال حتى مطلع �سبابه. عندما بداأت الثورة واندلعت احلرب وما 

تبعها من اأحداث التحق ب�سفوف التعبئة يف املحلة، ثم باجلبهة.

يف الع���ام 1984م، كان جميد الأخ الأكب ملحمد ومهران يف اجلبهة. 
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ا للح�سول على موافقتي وموافقة والدهما  لقد �سعى هذان الثنان اأي�سً

للذه���اب اإىل اجلبه���ة لكّن جهودهم���ا مل جتد نفًع���ا. يف النهاية متّكنا 

م���ن الذهاب اإىل اجلبهة بعد اأن زّورا ن�سخة عن الهوية. يف ذلك العام 

تعرف���ت اإىل »حم�س���ن كل�ستان« رفيق ابني يف اجله���اد، وقد حّل �سيًفا 

علينا مرات عدة.

يف عمليات بدر ُفِقَد اأثر جميد كما برت قدم مهران.

يف الع���ام 1985م عانيت الكث���ري ب�سبب غياب حممد عني حيث كان 

َلَطة ال�سريازية، ويف اآخر اإجازة له اأعددت له  يف اجلبهة. كان يع�سق ال�سَّ

 التي يحبها كثرًيا. لقد اأكل كل الطعام 
1
»رسگنجشيك« مع الأرز بامللفوف

ال���ذي �سكبته له حتى اإّنه �سرب ماء احل�س���رم املوجود يف ال�سلطة. مل 

اأره ياأكل بهذه ال�سهية منذ فرة طويلة.

يف تلك الإجازة ذاتها اأعطى حممد اأخته �سّبحة وقارورة عطر وقال:

- هاتان الثنتان اأمانة لديك لت�سعيهما يف قبي.

عندم���ا عاد ج�سد حممد اأعطانا الطبي���ب ال�سرعي الأغرا�ض التي 

كان يحمله���ا، وجدت بينها �سورة جمي���د ومهران. كان حممد ومهران 

�سدي���دي التعل���ق ببع�سهما البع�ض وكث���ريي املزاح. حت���ى عندما فقد 

مهران قدمه ظّل يت�سارعان مًعا، وي�ساك�ض اأحدهما الآخر.

دف���ن حمم���د يف 1986/2/16م وو�سعن���ا اإىل جانبه تل���ك ال�سبحة 

وقارورة العطر. ما بني �سهري �سباط من العام 1985م و�سباط 1986م، 

فق���دت ول���ًدا، وا�ست�سهد اآخ���ر وجرح ثال���ث. كانت من اأق�س���ى �سنوات 

عمري، ولن اأن�ساها ما حييت.

ما زلت اإىل الآن اأنتظر عودة ج�سد جميد.

1- الكفتة المعّدة على �سكل كرات �سغيرة بحجم راأ�ض الع�سفور، وتطبخ مع الأرز وبع�ض اأنواع الخ�سار.
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3-9 عنوان القرب

طهران، به�ست زهرا، القطعة 53، ال�سف 61، رقم 7

�سورة رقم 52.



الراوي: حممد جواد ن�صريي بور

الت�صكيل: م�صاعد اأول اآر. بي. جي, املجموعة الثانية

تاريخ ومكان املقابلة الأوىل: 1381هـ �ض )2002م(, طهران

الفصل الاسبع*1

 اسعة يد

عندم���ا كنت فًتى، لطامل���ا �سمعت اأبي يتحّدث ع���ن ذكرياته ب�سغف 

وتاأّثر؛ ذكرياٌت تعود لزمن الكفاح يف الغابات، رواها لنا مّرات ومّرات، 

راغًب���ا من �سمي���م قلبه، باأن ن�سغ���ي لها، نحن ال�سبي���ان، بتفا�سيلها 

وبكل �سوق ولهفة. 

تتلّخ����ض ذكري���ات اأبي ب���اأّن والده -ج���ّدي- وهو م���ن »ما�سولة« يف 

»كي���لن« كان من مقاتلي الغابات، يعي����ض يف الغابة ب�سكل �سّري، فكان 

اأبي -وهو فتى يف مقتبل العمر- يزّوده بالأخبار والطعام: 

خلل ا�سطرابات اآذربيجان، ي�سطر والدنا للهجرة من الغابة اإىل 

»ر�ست«. وهناك يفتح دكاًنا يف بازار املدينة. 

كانت ظ���روف احلرب العاملي���ة الكبى تلقي بظلله���ا الثقيلة على 

اإي���ران، اأو�س���اٌع �سعب���ة قا�سي���ة، عانى النا����ض فيها من فق���دان الأمن 

* الف�سول: 7 اإلى 12 ترجمة د. محمد عليق.
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والأم���ان وم���ن القح���ط والفق���ر ال�سديد. يف تل���ك ال�سن���وات، خ�سعت 

تبي���ز ومناطق �سمال غرب البلد لحتلل الرو�ض، فيما كان الإنكليز 

والأمريكي���ون ي�سرح���ون وميرحون يف خوز�ستان واجلن���وب. لقد نه�ض 

اأب���ي وبذل جه���وًدا كبرية يف مواجهة الظلم والت�سل���ط، ما جعل اأ�سرتنا 

تتهّجر لفرات طويلة من مدينة اإىل اأخرى.           

على الرغم من اأّن املعي�سة يف »ر�ست« مل تكن ب�سكل خمفي، اإل اأنها 

مل ت�ستمر طويًل، ليتوّجه بعدها اإىل طهران؛ لكن الأو�ساع يف العا�سمة 

���ا مل تكن م�ستقّرة. فقد كانت اأ�سرتنا ويف اأثناء انقلب 28 مرداد  اأي�سً

1332ه�.����ض )19 اآب 1953م( ت�سكن بالقرب من ميدان الإعدام؛ هذا 

امل���كان الذي كان ي�سهد بني ف���رة واأخرى، جتمعات وتظاهرات ملوؤيدي 

م�سدق وكذلك ملعار�سيه. 

ا�ستم���رت ال�سعوبات وامل�سقات لدى اأب���ي والعائلة من ذلك الزمان 

وحتى قيام الثورة، لتبداأ بعد انت�سار الثورة حتركات العنا�سر املعادية 

للجمهوري���ة الإ�سلمّية وبعده���ا احلرب املفرو�سة، فل���م يحّقق والدي 

اأمنيته القدمية ب�سيء من الراحة والهدوء وال�ستقرار!

وكاأّن هذه الأمنية كانت لكل ال�سعب الإيران ولي�ست له فقط، ت�سبه 

ال�سمك���ة الزلقة التي ي�سع���ب الإم�ساك بها طوال تل���ك ال�سنوات؛ كاأّن 

ا! الأمر ل يزال كذلك الآن اأي�سً

كان اأب���ي ُيعي���ل اأ�سرة موؤلفة من اأحد ع�سر ف���رًدا؛ واأنا فيها ال�سبي 

الأو�س���ط بني خم�سة �سبيان، اإ�ساف���ة اإىل اأربع بنات. عندما بلغت �سن 

ال�ساد�س���ة ع�س���رة، اأردت اأن اأذهب اإىل اجلبهة؛ لكن اأبي رف�ض اإم�ساء 

ورقة املوافقة. كان مقر التعبئة يرف�ض ا�ستقبال اأحد لللتحاق بالقتال 

م���ن دون ه���ذه املوافقة. �سار العمل التطوع���ي يف التعبئة اأهّم �سيء يف 

حيات���ي. ر�سبت يف عدة م���واد درا�سية يف تلك ال�سن���ة، فكانت النتيجة 
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الر�س���وب يف الع���ام الدرا�س���ي. انت�سب���ت بعده���ا اإىل مدر�س���ة م�سائية 

والتحقت مبعهد مهني كي اأنهي فيه املرحلة املتو�سطة. كان والدي قلًقا 

عل���ّي ومنزعًجا من ت���دّن م�ستواي الدرا�سي. وله���ذا مل يكن ي�سمح يل 

باللتحاق بجبهات القتال. اأما اأنا فكنت اأ�سّر واأ�سّر على قراري. حني 

حّل �سيف العام 1982م، ا�ستطاعت اأّمي اأن تقنعه بالأمر، ليوّقع اأخرًيا 

ورقة املوافقة. قالت له: 

- ي���ا رجل! اأنت نف�سك يف �سباب���ك كنت مثل جواد؛ بل اأكرث حما�سًة 

ا! حني كنَت تذهب اإىل الغابة لوحدك، كم كان عمرك؟  ولهفة منه اأي�سً

من الذي كان يخالفك ومينعك؟ والآن يف هذه الأو�ساع، ملاذا تريد من 

ابنك اأن يبقى هادًئا وقاعًدا يف املنزل؟

متّكن���ْت اأم���ي بكلمها اجلميل ه���ذا، اأن حتيي الذكري���ات الكامنة 

لدى اأب���ي، واأن تنف�ض الغبار املراكم على روحّيته وم�ساعره ال�سبابية؛ 

وهكذا حققت يل اأمنيتي التي كنت اأنتظرها منذ وقت طويل. 

ذهب���ُت اإىل اجلبه���ة للمرة الأوىل ع���ن طريق »هيئ���ة دعم اجلبهة 

واحل���رب« وجه���اد البن���اء. كان عملي هن���اك يف بناء الد�س���م وتلحيم 

احلديد. ا�ستمرت املرابطة اأربعني يوًما وعدت بعدها اإىل املنزل. 

امل���رة الثانية، كانت بعد ع���ام، حيث التحقت ف���وًرا باملدر�سة كي ل 

يزيد غ�سب اأبي وينزعج من تاأخري الدرا�سي.                      

يف �سيف العام 1984م كانت مرابطتي الثالثة، ولأّن ملّفي الع�سكري 

يف مقر التعبئة ي�سمل م�ساركتني �سابقتني يف اجلبهة، فقد ح�سلُت على 

بطاقة »لبيك ي���ا خميني«؛ اأي اإنني بعد هذا، لن اأحتاج اإىل اإذن والدّي 

للذهاب اإىل اجلبهة. 

يف يوم ال���وداع، اأهدتني والدتي كوفيتها العربي���ة، وكان والدايَّ قد 
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ذهب���ا حلج بي���ت اهلل احلرام يف الع���ام 1979م، وقد ا�س���رت اأمي من 

هن���اك خم�ض كوفيات عربي���ة وباركتها بالأماك���ن املقد�سة. كانت تلك 

الكوفي���ات اأكب من الكوفي���ات الإيرانية واأنعم ملم�ًس���ا واأغلى ثمًنا. يف 

املرابط���ة املا�سية وعند توديعي للأ�سدق���اء، اأهديت كوفيتي لأحدهم، 

حي���ث لحظت اأن���ه معجب به���ا ويتمنى احل�س���ول عليها، ه���ذه املرة، 

اأهدتني اأّمي كوفيتها التي كانت ت�ستعملها اأحياًنا ك�سجادة �سلة. 

يف ذل���ك ال�سيف، ق�سيت عّدة اأ�سهر يف مركز ات�سالت فرقة �سيد 

ا بالن�سبة  ال�سه���داء العا�سرة ويف خوز�ستان. �سار الذهاب للجبهة عاديًّ

يل، وكنت م�سروًرا لهذا الأمر. 

حّل �سيف العام 1985م، وعدت جمدًدا للجبهة. 

ا كوفّية والدتي، ولكني قّلما ا�ستخدمتها  اأخذت معي هذه امل���رة اأي�سً

ك���ي ل تنك�سف كالكوفية ال�سابقة. مّت ف���رزي هذه املرة اإىل فرقة حممد 

ر�سول اهللP حيث كانت املاأمورية يف الف�سيل الثالث لل�سرية الأوىل يف 

كتيبة حمزة. 

اأم�س���ت كتيبة حمزة كل �سه���ر مرداد )مت���وز-اآب( بطق�سه احلار 

ورياحه املحرقة يف اخلط الدفاعي ملنطقة »مهران«. يف اأيام املاأذونيات، 

كن���ت اأكرث ما اأق�سي وقتي مع اإح���دى اأخواتي، والتي عمرها قريب من 

عم���ري وهي حتب كثرًيا التع���رف اإىل اأحداث اجلبه���ة؛ كنت اأجال�سها 

واأروي لها ما كان يدور معي هناك، اأما هي فلم تكن ترتوي ول متّل من 

ال�ستماع لهذه الذكريات. 

عندم���ا انتهت ماأذونيتي واأردت الرجوع للجبهة، قال يل والدي بكل 

حزم: »ج���واد، ارجع قبل اأواخر »�سهريور« )اأيل���ول(، فاإن در�سك اأهم 

واأوجب حالًيا من وجودك يف اجلبهة«. 

اأي��ام  اإنها  اجلبهة،  يف  اأزال  ل  وكنت  »�سهريور«  انتهى  ول��ك��ن.. 
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اآخر  طعم  لها  اجلبهة  يف  واللطم  ال��ع��زاء  جمال�ض  حيث  عا�سوراء 

وروحية  طهران.  اإىل  والرجوع  تركها  اأ�ستطيع  اأكن  مل  مميزة،  ولذة 

كتائب  عن  وتختلف  عالية  والهجوم  امل�ساة  كتيبة  �سباب  ومعنويات 

الدعم اللوج�ستي والإ�سناد. 

بع���د الأ�سبوع الأول من »مهر« )ت�سري���ن الأول( رجعنا من املع�سكر 

ال�سيف���ي اإىل ثكن���ة »دوكوه���ه«. يف منت�س���ف ال�سه���ر، مت تبديل قادة 

الكتائ���ب وال�سرايا. فعملت اأنا خلل ه���ذه التغيريات على النتقال من 

الف�سيل الثالث اإىل الف�سي���ل الأول يف ال�سرية نف�سها، حيث كنُت على 

معرف���ة وتوا�سل م���ع �سباب الف�سيل الأول من قب���ل. كل �سباب ال�سرية 

كان���وا يعرفون »حم�سن كل�ستان« الذي اأ�سب���ح م�سوؤول الف�سيل الأول. 

كان يق���راأ الق���راآن ودعاء ال�سباح خلل املرا�س���م ال�سباحية، وباحلّد 

الأدنى كانت الفرقة كلها قد تعّرفت اإىل �سوته. 

اأعل���ن قائد الكتيبة اجلديد يف اأول خطاب له: اإن على قوات التعبئة 

اأن تقوم بت�سوية اأمورها والرحيل اأو متديد مدة مرابطتها لثلثة اأ�سهر 

اأخ���رى؛ فالكتيبة يف طور اإعادة البناء، ولديها برامج تعليمية وتدريبية 

وا�سع���ة، وعليه ل ميك���ن لأحد اأن يطلب ت�سوي���ة ح�سابه والرحيل خلل 

املراحل الآتية.. 

ات�سل���ت باملن���زل واأخبتهم باأن �ساأبقى ط���وال ف�سل اخلريف يف 

اجلبه���ة؛ تكّلمت اأّوًل م���ع اأختي ثّم مع اأّمي. وهم���ا تكّلمتا كثرًيا مع اأبي 

حت���ى وافق على بقائي؛ لكنه اأخذ من���ي تعّهًدا باأن اأعّو�ض ما تاأخر علّي 

من درو�ض عندما اأرجع. 

ا؛ ولكن  كن���ت يف الف�سي���ل الأول م�ساعد رام���ي )اآر بي ج���ي( اأي�سً

م�ساعًدا ثانًيا هذه املرة. يف الف�سيل ال�سابق كنت م�ساعًدا ثالًثا. اأغلب 

التعبويني كانوا رماة )اآر بي جي( اأو م�ساعدي رماة )BKC( وما �سابه. 
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كان ع���دد الدبابات واملللت املجّهزة يف اجلي�ض العراقي، ل يرك لنا 

جماًل �سوى قبول هذه املهمة. 

توجهن���ا يف الأ�سبوع الأخري ل�سهر »اآب���ان« )ت�سرين الأول( من ثكنة 

»دوكوهه« اإىل �ساطئ بحرية �سد »دز« للتدرب على القتال البمائي. 

كان املقاتل���ون الإيراني���ون، خ���لل العملي���ات ال�سابق���ة؛ اأي »ب���در« 

و»خي���ب« يف »ه���ور العظي���م«، ق���د متكنوا م���ن الدخ���ول اإىل الأرا�سي 

العراقية بالعبور من هذه امل�ستنقعات. مل اأكن قد راأيت منطقة »الهور« 

قب���ل ذلك؛ لكني كنت اأت�سّورها �سبيه���ة مب�ستنقع »انزيل« يف منطقتنا 

ال�سمالية؛ يف الواقع مل يكن يف »الهور« تلك اخل�سرة والبودة املوجودة 

يف م�ستنقعنا. وكون على معرفة جيدة باأنواع ال�سباحة وقيادة املراكب، 

فقد كانت اأيام الدورة الأوىل �سهلة جًدا بالن�سبة يل. 

�سي،  يف الأ�سب���وع الأّول ل�سهر ت�سرين الث���ان، بداأ التدريب التخ�سّ

متارين الهجوم من الياب�سة اإىل املاء احلار ومن املاء اإىل الياب�سة. كان 

امل���اء ال�سايف والبارد للبحرية مين���ح اأج�سامنا انتعا�ًسا وحيوية لذيذة. 

وبالتاأكيد ف���اإن التدريب فيه ما فيه من متاعب وم�ساق؛ لكن كان لدينا 

الفر�سة للت�سلية والرفيه؛ �سنعُت �سنارة �سيد بوا�سطة دبو�ض �سغري، 

و�س���رت اأ�سط���اد الأ�سماك بوا�سطته م���ن البح���رية، ا�ستخدمنا �سلك 

جهاز الل�سلكي الهوائي بدل خ�سب���ة ال�سيد والدبو�ض ك�سنارة، ن�سع 

فيه���ا ما تي�سر كطعم، وكان���ت النتيجة: �سمكة طازج���ة يف كل ع�سرين 

دقيقة تقريًبا!

كانت لهجتي ذات الأ�سول »الكيلنية« ومهاراتي يف ال�سيد وال�سباحة، 

وبدون ادعاء وتفاخر، اأ�سباًبا اأثبتت لل�سباب باأن رفيق وم�ساعد منا�سب 

لهم. كانوا ياأتون اإيّل لي�ساألون عن م�سكلتهم يف ال�سيد واأنواع الأ�سماك 

وال�سنارات، فكنت اأحّلها لهم واأعّلمهم مّما اأعرف. 
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اأتق���ن »ح�سن قابل اأعل«، الذي كان خبري الهند�سة )التخريب( يف 

الف�سيل، �سيد ال�سمك ب�سرعة. ا�ستطاع يف يوم واحد، وبدل ذهابه يف 

ماأذونيته، اأن يت�سّيد حوايل خم�سني �سمكة �سغرية!

بع���د تعليم �سيد ال�سمك، و�سلن���ا اإىل درو�ض اإعداد وجبات ال�سمك 

املتنوعة؛ ال�سمك امل�سوي، املقلي، املح�سي.. 

كان ال�سباب ي�سّك���ون الأ�سماك بحربة الكل�سنكوف وي�سوونها على 

موقد احلطب. وبهذه الطريقة مل يعاِن اأحد من اجلوع طوال هذه املدة 

التدريبية. 

كان���ت متارين اخلطابة، من برام���ج واأعمال الف�سيل الأخرى؛ كان 

ره  عل���ى كل واحد من ال�سب���اب اأن يخت���ار املو�سوع الذي يحّب���ه ويح�سّ

ويخطب فينا مل���دة ن�سف �ساعة. قام »علي بي بي جان« وكان م�ساعد 

رام���ي ر�سا�ض فكانت حما�سرته حول ر�سا�ض ال�»BKC«، اأغلب ال�سباب 

كان���وا يخطبون حول موا�سيع دينية ومعنوي���ة، ولهذا فاإن خطبة »علي« 

بقيت حا�سرة يف ذهني اأكرث من غريها. 

ي���وم تركنا �ساطئ بحرية �سد »دز« كان لدينا جميعنا، �سّلة ذكريات 

جميلة من التعليم والرفيه والأحداث التي مّرت علينا هناك. 

قطعن���ا يف ذل���ك الي���وم، م�سري �ساع���ة، م���ن البحرية وحت���ى ثكنة 

»دوكوه���ه« راكبني يف الق�س���م اخللفي من �ساحنة ع���بت تلك الطريق 

الرابي���ة املليئة باحلفر واملنعطفات احل���ادة، لن�سل اإىل مركز الكتيبة 

بذك���رى طيب���ة. رجعُت بعده���ا يف ماأذونية اإىل املنزل، ف���رح اأبي كثرًيا 

ح���ني علم باأن اأتاب���ع درا�ستي وواجباتي املدر�سي���ة يف اجلبهة. وكانت 

»زوادت���ي« عند رجوعي اإىل اجلبهة عدة كتب ودفاتر مقررات درا�سية. 

كان �سه���ر »اآذر« )ت�سري���ن الثان-كان���ون الأول( عل���ى الأب���واب ومعه 

امتحانات الثلث الأول من العام الدرا�سي. 
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يف املرابط���ات ال�سابقة مل اأكن على معرف���ة وثيقة باملجمع التعليمي 

للمقاتلني؛ كنت قد �سمعت با�سمه فقط. لكن هذه املرة وب�سبب ت�سكيلي 

يف الف�سي���ل الأول، وهو ف�سيل طّلب���ي بامتياز، زادت حمبتي ورغبتي 

بالدر�ض، وكذلك توا�سلي امل�ستمر مع »جممع ال�سهيد همت التعليمي«. 

كان �سب���اب الف�سيل الأول مميزي���ن باهتمامه���م بدرو�سهم ومتاألقني 

كذلك يف التدريب الع�سكري. 

قب���ل اأن اأوّدع الأه���ل واأغادر املن���زل، األقيُت نظرة عل���ى �سورتي يف 

امل���راآة! كل، مل اأكن اأنا جواد ال�سابق. مل يختلف طويل وج�سمي كثرًيا، 

بدا الظاهر كما هو؛ لكّني اأنا نف�سي قد تغرّيت. اأعادت احلرب ت�سكيلي 

وبناء روحي من جديد. �سرت اأ�سعر يف داخلي بقوة رجولية. تلك الأيام 

ويف �س���ّن التا�سعة ع�سرة �سرُت اأ�ستطيع حتّمل اأيام من اجلوع والعط�ض 

و�ساعات من �سعود اجلبال واملرتفعات ال�ساهقة. 

ر�سلت من 
ُ
عندم���ا رجعنا م���ن املاأذونية، كانت ق���وات جديدة ق���د اأ

ا، من ال�سباب اجل���دد؛ »ح�سني كل�ستان« -�سقيق م�سوؤول  طه���ران اأي�سً

الف�سي���ل- ال���ذي كان رام���ي اآر ب���ي جي، ويت���وىّل م�سوؤولي���ة املجموعة 

الثاني���ة، و�سرت اأنا م�ساع���ده الأول. امل�ساعدان الآخ���ران هما »ال�سيد 

ح�سن ر�سي« و»علي قابل���ي«، وقد بقينا على هذا الت�سكيل وامل�سوؤوليات 

حت���ى ليلة الهجوم؛ كنا نحافظ على هذا الرتيب حتى عند النوم! فقد 

كنت اأنام بني ح�سني وح�سن!

يف تل���ك الأي���ام تعّمقت �سداقتي كثرًيا مع »حمم���د قم�سري« الذي 

كان م�ساع���د رامي ر�سا����ض. ل اأدري كيف وقعت حمبت���ه بقلبي. كانت 

حليت���ه خفيفة و�ساربه رفيًعا، ي�سغرن بث���لث �سنوات؛ كان حينها يف 

ال�ساد�س���ة ع�سرة. نحن الثنان كنا مر�سلني م���ن ثكنة »مالك الأ�سر«. 

وكانت ق�سة ح�سوله على موافقة اأهله �سبيهة ملا حدث معي، �ساألته:
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- متى اأتيت اإىل اجلبهة للمرة الأوىل؟

1984م(.  - - ال�سنة املا�سية؛ )83 

- واأين كانت خدمتك؟

- جنوب الأهواز »جاده اآبادان« يف مركز الطاقة النووية. 

- الطاقة النووية؟ 

- نع���م، يف مبنى كبري وعجي���ب؛ مهجور وغري مكتم���ل البناء. وقد 

حّوله ال�سب���اب اإىل ثكنة ع�سكرية. كانت جدران���ه املتينة من الإ�سمنت 

امل�سلح. 

- اأن���ا كذلك ق���د خدمت عدة اأ�سهر يف »الأه���واز« يف العام 1983م، 

كنت حار�ًسا ملقر. 

- من اأي منطقة يف طهران؟

- اأنا من ميدان »خرا�سان«، �سارع »عارف«.

- واأنا من �سارع القوة اجلوية اخلام�سة يف »بريوزي«.

كان يريد اللتح���اق بال�سف الأول مهني م���ن اخت�سا�ض الكهرباء 

واأن���ا كنت يف الثال���ث مهني، ما جع���ل �سداقتنا اأق���وى وتوا�سلنا اأكب. 

�سرنا نراجع درو�سن���ا مًعا، كان لدينا فر�سة ع�سرة اأيام للمتحانات، 

ولأن الكتيب���ة كان���ت تنتظر الأوامر بالنتقال اإىل م���كان اآخر، فلم يكن 

لدينا اأعمال ع�سكرية ت�سغلنا عن الدر�ض. 

يف اأح���د المتحان���ات، َو�ْسَو����ضَ يل ال�سيط���ان -كم���ا يف طه���ران- 

! جمرد اأن غلبن���ي ال�سيطان وحاولت اأن اأنق���ل اإجابة اأ�سئلة  ب���اأن اأغ����ضّ

امل�سابق���ة، وقع نظ���ري على »حممد قم�سري« ال���ذي كان جال�ًسا خارج 

القاع���ة ينتظ���رن لنعود مًع���ا اإىل مبنى الكتيب���ة، انتبه لنيت���ي ال�سيئة 

وقّط���ب حاجبيه انزعاًجا، ندمُت فوًرا يف تلك اللحظة وخ�سيت اأن توؤثر 
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ه���ذه امل�ساألة على �سداقتنا وعلقتن���ا. حني انتهى وقت المتحان، قال 

يل حممد: »يا اأخ جواد، اأنت مقاتل متّرغ اأنف العدو بالراب، هل تظن 

اأنك عاجز عن النجاح يف هذه الدرو�ض؟ اأنت قادر حتًما!«.

مل اأفّكر بعدها بالف�سل والنقل اأبًدا، مع اأن »حممد« كان اأ�سغر �سًنا 

مني، اإل اأنني ا�ستمعت لن�سيحته. جنحت يف تلك الدورة بثلث مواد، 

وكان���ت لدي علم���ة متدنية يف مادة واحدة؛ كن���ت را�سًيا عن املجهود 

الذي بذلته، اأخبت اأهلي بنجاحي فوًرا. 

ا،  يف طه���ران ويف بيتن���ا بالتحدي���د، كان هن���اك اأخبار اأجم���ل اأي�سً

مرا�سم خطوبة واأفراح وحلويات. يف يوم 24 اآذر 1364 ه�. �ض. )كانون 

الأول 1985م( و�سلتن���ي برقية هذا ن�سها: »ال�سري���ة الأوىل، الف�سيل 

الأول، التعب���وي »حمم���د ج���واد ن�سريي ب���ور«، ال�سلم علي���ك يا �سيد 

جواد. ليلة اجلمعة مرا�سم خطوبة »بروين«، يجب اأن تكون عندنا نهار 

الأربعاء، بتاريخ 1985/9/27. ن�سريي«. 

لكن الثكنة، كانت ت�سّج باحلديث عن النتقال اإىل املع�سكر اجلديد 

والعمليات القريبة. مت تكليف ق�سم التجهيزات بتفقد الأ�سلحة والعتاد، 

ورفع النواق�ض واملعّدات اللزمة لل�سباب. 

كنت اأرغ���ب ومن �سميم قلبي باأن اأك���ون قربهم يف مرا�سم خطوبة 

اأخت���ي؛ تلك الغالي���ة التي كنت كلما ذهبت اإىل طه���ران، جتال�سني كي 

ِلفها اإىل يائها. 
َ
اأروي لها كل ذكرياتي على اجلبهة من اأ

ترّددُت واحرت بني رغبة قلبي وواجبي، فاخرت اجلبهة. ات�سلت 

ا  هاتفًي���ا باملنزل واأخبتهم باأن لن اآتي، فل ينتظرون. وعدتهم اأي�سً

باأن �ساأ�سارك يف مرا�سم عقد القران والعر�ض اإن �ساء اهلل. 

يف يوم من اأيام اخلريف، انتقلنا من »دوكوهه«. حتركنا حتى و�سلنا 

اإىل مع�سك���ر »كرخه« يف جو عا�سف ماط���ر، والتجاأنا اإىل اخليام. كان 
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املاء ق���د بّلل اأر�ض اخليام، وكانت نقاط امل���اء تت�ساقط من عدة نقاط 

م�سققة من اأعلى اخليمة. 

كانت اخليمة حتتاج اإىل الكثري من العمل وال�سيانة لتنا�ِسَب بقاءنا 

فيها ليًل نهاًرا، وكان ف�سل ال�ستاء على الأبواب. 

يف يوم م�سم�ض، قمنا برتيب اخليمة و�سيانتها جيًدا، عندما ارتاح 

ب���ال امل�سوؤول���ني من و�س���ع �سكن ال�سب���اب وظروفهم ب���داأت التمرينات 

ب�سكل جدي. كان لدينا �سفوف تعليمّية وتدريبّية يومّية على ا�ستخدام 

خمتلف اأنواع الأ�سلحة. 

يف »كرخ���ه« تذوق���ُت ل���ّذة ال�سلة و�س���رت اأبتهج بها اأك���رث فاأكرث. 

قبله���ا، كنت اأ�سل���ي امل�ستحبات و�سلة الليل، ولك���ن كان لهذه العبادة 

لذة من نوع اآخر هناك، حيث كان اأغلب ال�سباب يقومون ل�سلة الليل. 

كنت يف بع�ض الليايل اأ�سلي ثلث ركعات، وعندما تكون هّمتي اأعلى ول 

اأكون متعًبا، اأ�سلي اإحدى ع�سرة ركعة. ا�ستيقاظ عدد كبري من ال�سباب 

قبل �ساع���ات من اأذان و�سلة ال�سبح، اأّثر عل���ى حايل املعنوية كثرًيا. 

كان حممد قم�سري، ومن بني جميع �سباب الف�سيل، اأع�سر اليد. كان 

معي ومعه بندقيتا كل�سنكوف خ�سبيًّا الأخم�ض. 

اأجريت معه مرة م�سابقة يف فك وتركيب الكل�سنكوف. 

كان عق���رب الث���وان يف �ساعت���ه اأدق من �ساعتي، كم���ا اإّن زجاجها 

اأنظ���ف. اتفقنا اأن نحّدد الوقت على �ساعت���ه. بداأُت اأنا اأوًل وا�ستغرقُت 

مئ���ة ثانية. ثم قام حممد ف���ّك ال�سلح ورّكبه.. ا�ستغ���رق مئة وثلثني 

ثاني���ة. كنت اأع���رف اأن اأهل اخل���بة ميكنهم القيام به���ذا يف اأقل من 

ت�سعني ثانية. 

جاءن���ا يف اأح���د الأيام �س���اّب ل نعرف���ه، األقى نظ���رة داخل اخليمة 
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و�ساأل: 

- اأيها ال�سباب، هل راأيتم قم�سري؟

- اإنه مع ال�سباب يتم�سون قرب املنخف�ض املحاذي. 

عندم���ا عاد حممد بع���د حوايل �ساعة، �ساألته ع���ن ذلك الغريب اإن 

كان وجده اأو ل، قال:

- مل يكن غريًبا، اإنه اأخي الأكب.

- قلت يف نف�سي كم ي�سبهك حتى اإّن �سوته ي�سبه �سوتك، هو يف اأي 

كتيبة؟ يبدو من هيئته باأنه قائد!

- يف وح���دة الهند�س���ة الع�سكري���ة. ه���م الذين �سّق���وا طرقات هذا 

املع�سكر وعّبدوها. 

- كم اأخ واأخت لديك؟

- نحن ت�سعة اأبناء وبنات. 

ا. - بطاقة متوينكم مثل بطاقتنا: اأحد ع�سر �سخ�سً

كان حممد ال�سبي الرابع والبن ال�ساد�ض يف اأ�سرته. 

حّدثته ذلك اليوم عن خطوب���ة اأختي وما حدث حينها. اأح�سر اأخو 

حمم���د له عدة قوارير من عطر الورد املحّمدي وورود »مرمي« من بلدة 

قم�سري يف »كا�سان«، وقام حممد بر�ض العطر على كل ال�سباب. 

م�س���ى اأ�سبوعان عل���ى قدومن���ا اإيل مع�سكر »كرخ���ه«، جّهز �سباب 

ف�سلينا بالقرب من اخليمة اأمكن���ة الدعاء واملناجاة واخللوة مع اهلل. 

ا يذهب اأحياًنا بعد منت�سف الليل اإىل مكان بالقرب  كان قم�سري اأي�سً

م���ن املنخف�ض، بني ف�سيلنا وخيمة الف�سيل الثان، يف عمق املنخف�ض 

كان يوج���د حفرة ت�سبه الق���ب وت�سّكل مكاًنا نوذجًي���ا للدعاء والبكاء 
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والأن����ض ب���اهلل. لأن كنت اأعرف ماذا يفع���ل هناك، مل اأك���ن اأ�ساأله اأو 

اأتطّفل عليه كي ل اأزاحم هدوء خياله وراحة باله. 

يف اإح���دى الليايل، قام م�سوؤول الف�سيل، ومب�ساعدة بع�ض ال�سباب، 

بحف���ر حفرة م�سابه���ة لتلك املوج���ودة يف املنخف����ض. كان حينها يقراأ 

لل�سب���اب مناج���اة الإمام عل���يQ يف م�سجد الكوفة. ث���م �سار يروي 

لل�سب���اب اأح���وال �سه���داء احل���رب، حّدثهم ب�س���كل خا�ض ع���ن �سهداء 

عملي���ات »والفجر4«؛ كان���وا ي�ستمعون اإليه بتاأّثر وه���م يعّمقون احلفرة 

مبعاولهم ورفو�سهم. 

ا يف ذلك القب  بعد انتهائهم من عملهم يف تلك الليلة، نت اأنا اأي�سً

عدة دقائق. 

م���ا اأجملها من ح���ال معنوية! يف حفرة كهذه، و�س���ط الراب ين�سى 

الإن�س���ان غ���روره، ول يفكر اأب���ًدا باملادي���ات. ي�سبح كل هّم���ه واأمانيه 

اأن ي�س���ع ِرجل���ه عل���ى الراب م���رة اأخرى ويتح���ّرر من تل���ك احلفرة. 

حي���ث يكون عاه���د اهلل: اإن حّرره منها، فاإنه �سيفع���ل هذه الأمور وتلك 

الأعمال. وهكذا، فقد كان ال�سباب ويف كل مرة يعودون من ذلك املوت 

الختي���اري اإىل الدني���ا، يبذل���ون كل جهودهم للوفاء مب���ا عاهدوا اهلل 

عليه. هذا العمل كان يو�سلهم هلل ب�سكل �سريع. وهل هناك �سيء لقهر 

ا؟! نف�ض الإن�سان اأف�سل من املوت حًقّ

تركت الأحوال املعنوية والروحانية ل�سباب الف�سيل الأول اأثًرا كبرًيا 

علّي، كان اأكرث من تاأثري بجهود ال�سباب للدر�ض والنجاح اأو التمرينات 

التي كانوا يقومون بها للنت�سار يف العمليات الع�سكرية. 

يف الن�سف الث���ان ل�سهر »دي« )كانون الثان( و�سلتني ر�سالة من 

اأخت���ي، حتّدد فيها تاريخ عقد الق���ران ومرا�سم العر�ض؛ تاريخ ل اأن�ساه 
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وه���و 26 دي 1364ه� �ض )16 ك2 1986(. كان لدي اأ�سبوع واحد للعودة 

اإىل طه���ران. كن���ت اأحب كث���رًيا اأن اأح�سر يف ذلك العر����ض؛ لكن كان 

عن���دي امتحان ح�س���اب )ريا�سيات فني���ة(؛ تلك امل���ادة التي كنت قد 

ر�سبت فيها يف �سهر »ك 1«. اإىل اأن حّل المتحان كنُت قد در�ست كثرًيا 

درو�ض تلك املادة وكذلك »قم�س���ري« و»عليان جنادي« قد بذل جهوًدا 

م�سنية مل�ساعدت���ي يف النجاح. كنُت اأنا اأح���ّل التمرينات وهما يقومان 

بت�سحيح الإ�سكالت الواردة. 

يف الي���وم املوعود، ذهب���ُت اإىل املجّم���ع التعليمي؛ و�سل���ت فلم اأجد 

اأحًدا، �ساألت الأخ املوجود هناك:

- هل مت تغيري �ساعة المتحان؟

- كل يا اأخي. 

- ملاذا ل يوجد اأحد للمتحان؟

- اأي امتحان؟

- احل�ساب، لل�سنة الدرا�سية الثالثة. 

- لقد تاأخرت كثرًيا يا اأخي؛ لقد انتهى.. 

ث���م اأ�سار اإىل ورقة تاريخ المتحانات واأوقاتها. كنت قد ا�ستبهت يف 

التاريخ والوقت!

عندما رجعت اإىل اخليمة �ساألني »عليان جنادي«:

- كيف كان المتحان؟

حّدثته مبا ح�سل معي. 

بع���د ياأ�س���ي من المتح���ان، ذهبت اإىل م�س���وؤول الف�سي���ل وال�سرية 

وق�سم ال�ستقط���اب يف الكتيبة لأح�سل على ماأذونية اأ�سارك فيها على 
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ا!  الأقل يف مرا�سم عر�ض اأختي؛ لكن حتى هذا مل يعد ممكًنا اأي�سً

كانت الكتيبة يف و�سعية »ن�سف جهوزية« ول ميكن اإعطاء ماأذونيات 

ات  حتى مل���ّدة 48 �ساعة! م�س���ت الأيام ثقيلة حممولة بالهم���وم والغ�سّ

واأن���ا ل اأزال يف اجلبهة. وكان جواب قائد الكتيبة م�سابًها ملن �سبقه: ل 

ميكن؛ اإل بالتن�سيق مع اأركان الفرقة. 

واأخ���رًيا ح���ّل الي���وم املوع���ود يف 26 دي )16 ك2( واأن���ا يف مع�سكر 

»كرخه«. مل تثمر جهودي لأخذ املاأذونية. ومن جهة اأخرى كنت اأ�ستحي 

م���ن الت�سال باأختي للعتذار منه���ا واإخبارها اأين اأنا. قلت يف نف�سي: 

م���ا ُدْم���ُت هنا، فهي ل �س���ك �ستفّكر يف كل الذكريات الت���ي رويتها لها، 

و�ست���درك لوحدها و�سعي، وتعرف ملاذا مل اأرجع اإىل طهران للم�ساركة 

يف عر�سها. 

كان القلي���ل من اخلبز ي�سل للف�سيل. كنا نذهب اأحياًنا اإىل مراكز 

جتهي���ز كتيبتن���ا والكتائب الأخرى وناأخ���ذ منها بقايا اخلب���ز الياب�ض، 

ونح�سره���ا اإىل املخيم ث���م نفرزها، في���اأكل ال�سباب البقاي���ا ال�سليمة 

منه���ا. يف اأو�ساع القح���ط تلك، قام���ت الكتيبة يف اأحد الأي���ام بتنفيذ 

متري���ن على التخ�ّس���ن وحتّمل اجلوع والعط�ض، فل���م نتناول الفطور ول 

الغ���داء، اأم�سينا النهار كله حتى امل�ساء على قطع خبز �سغرية واأكواب 

قليلة من املاء. 

كان  الليلية  امل��ن��اورات  يف  وط��ه��ارة.  و�سوء  على  نبقى  اأن  تعّودنا 

م�سوؤول »الف�سيل الأول« ي�سمح ملن يرغب يف اأداء �سلة الليل. فياأخذ 

املباركة  اأم��ي  كوفية  اأفر�ض  كنت  كذلك  واأن��ا  لل�سلة.  ويقف  زاوي��ة 

واأ�سلي عليها. 

 من تاري���خ 26 »دي« وبعدم���ا ف�سلت كل جه���ودي يف اأخذ 
ٍ
بع���د اأي���ام
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ماأذوني���ة، وُق�س���ي الأمر وح�سل م���ا ح�سل، اإذا بالكتيب���ة متنح جميع 

العنا�س���ر ماأذوني���ات! اأن���ا ا�ستحيي���ت م���ن مواجه���ة اأختي، فل���م اآخذ 

ماأذونيت���ي ومل اأذه���ب اإىل طه���ران! لكن »حممد« ذه���ب وح�سر حفل 

عر�ض اأخيه. 

يف تل���ك الأيام اخلم�س���ة اأو ال�ست���ة، كانت خيمة الف�سي���ل وباحتها 

خالي���ة، مل يكن هناك اأحد، ومع ذل���ك كانوا ير�سلون كميات كبرية من 

الطع���ام. كنت اأملأ النهار واللي���ل بالدر�ض والدعاء. مل يكن هناك من 

ُيناف����ض على القب املحاذي خليم���ة الف�سيل، فكنت اأح���ّل �سيًفا عليه 

يف كل ليل���ة للدعاء واملناجاة؛ اأجل�ض يف الق���ب واأدعو، اأنام فيه واأدعو. 

اأم�سي �ساعة يف تلك احلفرة. 

الأن����ض بال���راب جعلن���ي اأتخّفف م���ن كل الأثق���ال واأك�س���ر القيود 

والأغلل. 

ي���وم ع���اد الأ�سح���اب والأحباب، ح���ني اأردت يف اللي���ل اأن اأقوم مبا 

تع���ودت عليه من الدع���اء يف القب، مل اأمتّك���ن، فال�سيوف ُكرث، وكلهم 

ع���ادوا من ظلمات املدينة ب�سوق ولهفة اأكرث مّني. تركت لهم لّذة القب 

حيث كنت اأعلم بحاجتهم اإليها اأكرث من حاجتي حينها. ا�ستمرت هذه 

الزحم���ة الليلّي���ة على القب طوال الأي���ام الع�سرة، حي���ث تركنا بعدها 

مع�سك���ر »كرخ���ه« مع تلك الذكري���ات التي ل ميك���ن اأن تتكرر وي�سعب 

و�سفها. يف تلك الليايل الع�سر مل اأوّفق حتى ملرة واحدة للخلوة مع اهلل 

يف ذلك القب. 

ذهبن���ا يف اأح���د الأيام اإىل حق���ل الرماية. وهذا ي���دّل على اقراب 

موع���د العمليات. اأطل���ق كل واحد م���ن الرماة وم�ساعديه���م قذيفة اآر 

ب���ي ج���ي. هناك ق���ام ح�س���ني كل�ست���ان، وكان لديه خ���بة وجتربة يف 

عملي���ات بدر، فاأو�سح لنا ع���ّدة اأمور هامة؛ وروى لنا جمريات عمليات 
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ب���در ومواجهة الدبابات باللح���م احلي، وكيف انته���ت بالنت�سار على 

الدبابات العراقية. 

كذلك فاإّن »قم�سري« الذي كان م�ساعَد رامي ر�سا�ض، قام باإطلق 

الكث���ري م���ن الر�سا�ض وهو يف و�سعيات اجللو����ض والنبطاح. كان على 

جمي���ع امل�ساعدين الت���درب على الرماي���ة ب�سلح الرامي، ك���ي يتابعوا 

املعركة اإذا ُجرح هو اأو ا�ست�سهد -ل �سمح اهلل- فل يبقى �سلحه على 

الأر�ض. 

ج���اء وقت كتابة الو�سية. كتبت و�سيت���ي وو�سعتها يف حقيبتي، تلك 

احلقيب���ة الثقيل���ة املليئة بالكتب والدفاتر. اأخ���ذت منها دفر مذكراٍت 

وقّلًما و�سّلمت الباقي ملركز تعاون الفرقة )الأمانات(. 

يف �سي���ف ذل���ك العام، وخا�س���ة يف خط »مه���ران« الدفاعي، حيث 

كان���ت اأول جترب���ة يل على خطوط التما�ض ومناط���ق العمليات، تعّودت 

اأن اأكت���ب مذكراتي يومًيا. دّونت يف تلك الدورة ذكريات واحد وثلثني 

يوًم���ا. وكنت اأن���وي اأن اأتابع هذه العادة، ولك���ن.. مل اأمتّكن! فمن جهة 

كان �سغط العم���ل الع�سكري، ومن جهة اأخرى الواجبات املدر�سية فلم 

ت�سم���ح يل الفر�سة والوقت الكايف. عندم���ا رحلنا عن مع�سكر »كرخة« 

ق���ررت اأن اأعود للكتابة، ولهذا اأخذت مع���ي دفر مذكراتي، الذي كان 

هدية من احلر�ض الثوري. 

عندما غادرنا املع�سك���ر، اأخذنا الأغطية  واأوعية الطعام كذلك، فلم 

يب���ق �سوى اخليمة، ل �س���يء �سواها. و�سعنا ما ا�ستطعن���ا من الأغرا�ض 

يف البا�ض وم���ا بقي حملناه يف �ساحنة الدعم وانطلقنا. كان يوجد لفتة 

على اإحدى ال�ساحنات ُكتب عليها: »هدية اأهايل.. اإىل جبهات النور �سد 

الظلم«، وكان ن�سيب �سباب ف�سيلنا، واأغلبهم �سغار ال�سن، هذه اللفتة 

من �سركة »مينو« لتتحّلى قلوبهم بذكرى طعم ذلك الب�سكويت اللذيذ!
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غادرنا مع�سكر كرخه بعد الظهر لن�سل عند الغروب اإىل »الأهواز«، 

روؤية لوحات اجلادة املرحبة واملعلنة و�سولنا للأهواز، اأعادتني بالذكرى 

اإىل م���ا قبل �سنت���ني، حني جئنا مع وفد التعبئ���ة الطلبية اإىل اجلبهة، 

واأم�سينا ال�سيف احلارق يف �سحارى الأهواز. فّكرت يف نف�سي: م�ست 

�سنتان، ولكني كبت اأكرث من �سنتني، وها اأنا اأنطلق بخبتي وجتاربي 

اجلديدة نحو العمليات الع�سكرية الكبى. 

و�سلنا يف ظلم الليل اإىل �ساطئ »كارون«، يوجد م�سافة حوايل املئة 

مر بني مكان توّقف البا�ض واخليام. وكانت الأر�ض رطبة ولزجة حتت 

اأقدامنا، فكّنا ن�سري وتنزلق اأحذيتنا الع�سكرية ونتعرّث مرة بعد اأخرى. 

قطعن���ا هذه امل�سافة عدة م���رات لتفريغ حمولة البا����ض. كانت اأ�سجار 

النخ���ل حتيط بخيمتن���ا من كل اجلوان���ب، كان ا�سم النخي���ل ومنظره 

ا وذكريات عميقة. كم يحلو الدعاء يف تلك  يحيي���ان يف اأذهاننا ق�س�سً

الأجواء اجلميلة. 

منت�سف لي���ل اليوم الثان لو�سولنا، طلب من���ي »حممد قم�سري« 

اأن اأرافق���ه خل���ارج اخليم���ة ك���ي ندعو مًع���ا. كذلك ج���اء ال�سيد ح�سن 

ر�سي معنا ف�سرنا ثلث���ة. جل�سنا بالقرب من نخلة على �ساطئ النهر 

وتلونا الدع���اء باجتاه القبلة. وكان م�سب���اح »قم�سري« ي�ساعدنا على 

ق���راءة خط الكتاب. كانت مي���اه »كارون« جتري هادئة بان�سياب، ولكّن 

�سمته���ا كان يخفي تلطًما عميًق���ا يف داخلها؛ متاًما كالتعبويني الذين 

اأتوا م���ن اأماكن بعيدة، وحّلوا �سيوًفا يف دعوة ل ُيعلم اآخرها ول يدرك 

م�سريهم فيها؛ على الرغم م���ن ظاهرها الهادئ ال�ساكن. يف قلوبهم 

ا، ق���د يظهر القليل من جتلياتها عند  اأف���كار وم�ساعر ت�ستعل �سوًقا وحًبّ

ال�سلة والدعاء. 

دعون���ا بع�سنا البع����ض لقراءة زيارة عا�س���وراء، فكانت من ن�سيب 
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»حممد« وبداأ.. 

- ال�س���لم عليك ي���ا اأبا عبد اهلل. ال�سلم عليك ي���ا بن ر�سول اهلل. 

ال�سلم عليك يا ابن اأمري املوؤمنني.. 

مل يكن قد اأكمل عدة اأ�سطر حتى اجتاحته اأمواج الدموع فلم ي�ستطع 

اأن يكمل. كان بكاوؤه احلارق مينع الكلمات من اخلروج من فمه.. 

اأكمل���ُت الزيارة وطلبت من ال�سيد ح�سن بعد اأ�سطر قليلة اأن يتابع.. 

وهو كذلك مل ي�ستطع اأن يقراأ اإل القليل. فُعدت لأكمل: 

»ال�سلم عليك وعلى الأرواح التي حّلت بفنائك، عليكم مني جميًعا 

�سلم اهلل اأبًدا ما بقيت وبقي الليل والنهار..«

يف اخلت���ام، �سجدنا نح���ن الثلثة و�سكرنا اهلل عل���ى توفيق الزيارة 

ولو عن بعد:

- الله���م لك احلمد حمد ال�ساكري���ن لك على م�سابهم. احلمد هلل 

على عظيم رزيتي.. 

مل اأكن اأعرف اللطم وقراءة العزاء، ولكني وب�سكل ل اإرادي اأن�سدت 

عدة اأبيات �سعرية و�سرنا نلطم مًعا. 

انتهينا فكانت وجوهنا مبللة بالدموع. تو�ساأنا مباء »كارون« ورجعنا 

اإىل خيمتنا. 

ق���ررت هذه امل���رة، وبدل اأن اأملأ دفر مذكرات���ي بذكرياتي اأنا، اأن 

اأطل���ب من اأ�سدقائي اأن يكتبوا يل كلم���ات للذكرى. وعليه �سرُت اأكتب 

مذكرات���ي عل���ى ال�سفح���ات اليمنى وترك���ت ال�سفح���ات الي�سرى من 

الدفر لكتابة الأ�سدقاء. 

كان »ح�سن قابل اأعل« اأول من كتب يل؛ ولكنه طلب مني اأن اأكتب 

وجل�ض  الدفاتر،  تبادلنا  قراأها.  كلما  ليتذكرن  موعظة  اأو  حكمة  له 
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التفكري والتاأمل، كتبت  للكتابة. بعد قليل من  كل واحد منا يف زاوية 

له ما يلي:

»اأنا اأحقر من اأن اأن�سحك؛ لأن اأ�ستمّد منك ومن اأمثالك املعنويات 

واأّتخذك���م نوذًجا وقدوة يل يف الكثري من الأبع���اد. عندما اأنظر اإليك 

بدّق���ة، فاإنني اأتعاىل روحًي���ا، ولكني �ساأذكر لك حكمة تنفعك يف دنياك 

واآخرت���ك. وهي اأن ت�سعى باأن تتخذ م���ن الأ�سخا�ض الأف�سل منك قدوة 

وتنتفع منهم يف جميع الأعمال؛ وخا�سة يف تلك الأعمال التي تقربك من 

اهلل، والن�سيح���ة الثانية اأن ت�سلي �سلة الليل، فهي تقرب الإن�سان من 

اهلل. اطلب من اهلل كل ما تريد، واإن �ساء اهلل �سيحقق دعاءك. اإن �ساء 

اهلل اأن ي�سفع بع�سنا لبع����ض يف ذلك العامل. مع�سكر »قا�سدي كربلء« 

1364/11/11 ه�. �ض. )1986/1/31م( »حممد جواد ن�سريي بور«. 

يف ذل���ك اليوم كت���ب يل ثلثة من ال�سباب، »حمم���د قم�سري« كان 

الثالث. عندما اأعاد يل الدفر، كتب يف اأعلى ال�سفحة »امل�ساعد الثان 

لرامي الر�سا�ض، حممد قم�سري« كان يوًما مثمًرا وكنت م�سروًرا لهذه 

الفكرة. 

يف الي���وم الث���ان ع�سر من �سه���ر بهمن، كتب يل اثن���ان؛ يف الثالث 

ع�سر كتب �ساب واحد فقط. 

يف الرابع ع�سر واخلام�ض ع�سر قمنا مبناورات للتدّرب على مواجهة 

ا. فل���م يفّكر اأحد بالكتابة.  الهج���وم الكيميائي، كّنا جميًعا متعبني جدًّ

اأمط���رت ال�سماء يف اليوم ال�ساد�ض ع�سر من بهمن فعّو�سُت عما فاتني 

م���ن الأيام املا�سية؛ َقَبَع اأغلب ال�سب���اب داخل اخليمة، ومل يخرجوا اإّل 

ملرا�سم الدعاء عند ال�سباح والغروب، ا�ستطعت يومها اأن اأدفع ع�سرة 

من ال�سباب ليكتبوا يل كلمات للذكرى على دفري الذي كنت اآخذه من 

اأحده���م واأعطيه للآخر. كلٌّ منهم كان يق�سي ن�سف �ساعة يف التفكري 
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ليكتب عدة اأ�سطر. اأمطار اهلل باركت يف عملي هذا! 

وحت���ى انته���اء يوم ال�ساب���ع ع�سر من بهم���ن كان �سبعة ع�س���ر �ساًبا 

ق���د كتبوا يل. »حممد قم�س���ري« كتب اأوًل يف احل���ادي ع�سر وثانًيا يف 

ال�ساد�ض ع�سر من »بهمن«.. ح���ني و�سل دور »�سعيد بوركرمي« للكتابة، 

اأخذ الدفر، كتب »ب�سم اهلل« يف اأعلى ال�سفحة، ثم قال يل:

- جواد، �ساأكتب لك؛ ولكن لي�ض الآن، يجب اأن اأفّكر اأوًل. دع ال�سباب 

يكتبون، �ساأكتب اأنا بعدهم. 

- ح�سًنا، اإن كان الأمر هكذا، �ساأترك لك �سفحتني فارغتني. 

كتب���ُت يف ذل���ك الي���وم، يف اأعلى ال�سفح���ة التي كت���ب عليها »ب�سم 

اهلل« »الأخ �سعي���د بوركرمي« وقلت لنف�سي، عندما نلأ �سفحته �ساأكتب 

»رام���ي )اآر بي جي( املجموعة الأوىل يف الف�سيل الأول«، و�ساأ�ساأله عن 

تاري���خ ولدته واأكتبه؛ لكن هذا مل يح�س���ل. بقيت ال�سفحتان خاليتني 

حتى الآن. 

ا اإىل حقل الرماي���ة. حيث اأدركنا  ذهبن���ا يف مع�سك���ر »كارون« اأي�سً

يومها اأن بع�ض القذائف معّطلة ويجب اأن ُتفَرز وَتتّم �سيانتها. 

وكذل���ك قامت الكتيبة مبن���اورة معارك برمائية؛ هج���وم بالزوارق 

من ه���ذا ال�ساطئ اإىل ال�ساطئ الآخر واحتلل اجل�سر ومواجهة العدو 

الفرا�سي، وكّلها مراجعة ملا تعّلمناه يف الدورة قرب �سّد »دز«. 

كان الهج���وم ق���د تقّرر و�سار حتمًي���ا. غادرت ع���ّدة كتائب مع�سكر 

كارون. كانت »وكالة اأنباء التعبئة« تنقل الأخبار �ساعة ب�ساعة. مغادرة 

الكتائب للمع�سكر، كانت تدل بو�سوح على اأن العمليات املنتظرة �ستبداأ 

خلل لياٍل قليلة. بداأ العّد العك�سي للنفجار اجلديد. 

يف اأح���د الأيام لحظ���ت اأن »حممد قم�سري« �سام���ت ب�سكل لفت، 
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راأيت���ه عدة م���رات وقد جل�ض لوح���ده وغرق يف التفك���ري. مل اأعّكر عليه 

خلوت���ه، لك���ن نفد �سبي بعد الظه���ر، فجل�ست اإىل جانب���ه. كان هادًئا 

ا. مل اأقل له �سيًئا وانتظرت اأن يبادرن بالكلم، قلت يف نف�سي اإن مل  جًدّ

يتكّلم خلل دقائق، �ساأتركه ولن اأخّرب عليه خلوته. اأخرًيا نطق وقال:

- اأخ���ي جواد، هل تظن اأنني �ساأ�ست�سه���د يف هذه العمليات؟ هل اأنا 

لئق بال�سهادة؟

- اإن �س���اء اهلل اأنت لئ���ق بها؛ ولكن احلرب طويلة ول تزال الفر�ض 

كثرية لل�سهادة، علينا اأن نخدم ونقاتل ولن�ست�سهد اآخر احلرب!

- جواد، ل اأعتقد باأن �ساأكون معكم يف العمليات الأخرى!

- اإن �ساء اهلل لن يحدث لك �سيء، �ستذهب وتعود �ساملًا معافى. 

- ج���واد، منذ �سن���ة بال�سبط وقبل اأن اآتي للجبه���ة، راأيت يف املنام 

�سي���ًدا يرتدي ثياًبا خ�سراء اللون. كان وجهه نورانًيا لدرجة مل اأ�ستطع 

النظر اإليه، قال لأخي الأكب: هيا بنا نذهب مًعا؛ لكن اأخي تردد قليًل 

 .
1
وقال ما معناه »لدّي الكثري من الأعمال املتبقية ويجب اأن اأنهيها اأوًل«

- براأيك من هو هذا ال�سيد؟ اإمام الزمان اأو الإمام احل�سني؟

- ل اأعل���م، وعل���ى اأي حال فقد كان مفعًما بالن���ور. عندما راأيت اأن 

اأخي مل يذهب معه، قمت اأنا وم�سيت وراءه، �سعرت باأنني تخّففت كثرًيا 

وحّلقت و�سوًل اإىل ال�سم���اء ب�سهولة وي�سر ثم مل اأ�ستوعب �سيًئا بعدها. 

الي���وم وبعد �سنة من ذلك املنام، ما زلت اأ�سع���ر بهذه اخلّفة والراحة. 

لقد منحني ذلك ال�سيد يقيًنا وهدوًءا ما زلت اأعي�سه حتى الآن. 

بقي���ت �سامًت���ا، كان ينط���ق بكلمات مل اأك���ن اأدركه���ا ول اأ�ستوعبها 

1- ه���ذا الأخ الأكب���ر لمحم���د ُجرح في تلك ال�سن���ة )1984م( ولدى محم���د اأخ جريح اآخر 
اأ�سيب في العام )1981م(.
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بعقلي، كنت اأنظر اإليه واأحّدق به منده�ًسا. 

قب���ل اأن نغادر خمي���م »كارون«، اغت�سلت غ�سل ال�سه���ادة، وارتديت 

ملب�ض جديدة وتعّطرت بتلك العطور التي اأح�سرها »حممد قم�سري«، 

ث���م تبادلنا �ساَعَتْينا اأن���ا و»حممد« كي نتذّكر بع�سن���ا اإن حدث لأحدنا 

ا.  �سيء ما. كانت �ساعت���ه اأف�سل من �ساعتي، فيها عقارب واأرقام اأي�سً

اأعطيت���ه �ساعتي القدمية الت���ي اأ�ستخدمها منذ ع�س���ر �سنوات واأخذت 

من���ه �ساعته ذات ال�سريط اجللدي اجلديد. ث���م قّبلنا بع�سنا البع�ض، 

وتعاهدنا اأن ي�سفع كّل منا ل�ساحبه، اإن ا�ست�سهد ودخل اجلنة اأّوًل. 

غادرن���ا مع�سكر كارون بعد ظهر ي���وم غائم. كانت ال�سم�ض خمتفية 

وراء الغي���وم، ح���ني �سعدن���ا اإىل الق�س���م اخللفي لل�ساحن���ة، حيث كان 

مغّط���ًى باإح���كام، كي يقينا ال���بد واملطر، ويخفينا ع���ن اأعني الطابور 

اخلام�ض وعملء العدو من ناحية اأخرى. 

عندم���ا ترّجلنا م���ن ال�ساحن���ة، كان املطر يت�ساقط خفيًف���ا هادًئا. 

عبنا من مدينة »بهمن �سري« ومتو�سعنا يف بيت قروي يف تلك املنطقة. 

كان �س���وت مدافع قواتنا يطرق اأ�سماعنا ع���ن بعد. اأم�سينا تلك الليلة 

عل���ى اأ�سوات القذائف وال�سواريخ، والتي رافقها بالطبع اأنغام الدعاء 

لن�س���رة مقاتلين���ا عل���ى اجلبهات. ب���داأت عمليات »والفج���ر8« ظهرية 

الي���وم احلادي والع�سرين من »بهم���ن« )10 �سباط(. كان الغداء وجبة 

اأرز ودج���اج يف كي�ض من النايلون! طاملا كنت اأ�سارك »ح�سني كل�ستان« 

ا اأنهيت وجبتي وحللت �سيًفا على كي�سه! طعامه. هذه املّرة اأي�سً

اأهل اخلبة والتجربة كانوا يحملون معهم دوًما ملعقة ُتطوى وتو�سع 

يف اجليبة. من مل يكن طوى ملعقته حتى ذلك احلني، طواها كي ل تقع 

م���ن جيبه اأثناء احلركة والزح���ف والقفز. كان بع�ض املقاتلني يحملون 

رف�ًس���ا �سغرًيا كالذي ي�ستعمله الب�ستان حلفر اخلنادق، وهو من النوع 
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ال���ذي ميكن تعليق فانو�ض �سغري به؛ ه���ذا الرف�ض خفيف وعملي وعلى 

العك�ض من الرف�ض الع�سكري الثقيل الوزن، والذي يحتاج اإىل و�سعه يف 

حقيبة، وياأخذ مكاًنا كبرًيا فيها. 

بع���د ظهر اليوم احلادي والع�سرين من بهمن، تركنا منطقة »بهمن 

�س���ري« وتوّجهنا ب�ساحنة اإىل »اأروند كنار«، حيث اأم�سينا الليلة يف عنب 

حديدي كبري. 

�سبيح���ة اليوم الث���ان والع�سرين من بهمن، ط���رق اأ�سماعنا �سوت 

املار�س���ات الع�سكرية من مك���ب �سوت اإعلم الكتيب���ة فتغرّيت اأحوالنا 

وارتفع���ت معنوياتنا. بعد الظهر ذهبنا اإىل اأرون���د وو�سلنا اإىل مر�سى 

الفرقة خ���لل ن�سف �ساعة، ولكن بقينا ح���وايل ال�ساعة ننتظر ركوب 

ال���زورق. كانت طائرات العدو تتحكم بالو�س���ع وُتغري على املنطقة بني 

فرة واأخرى. ولهذا فقد كانت عمليات النقل هناك تتم بحذر واحتياط 

�سديد حفاًظا على اأرواح ال�سباب. 

على م�سارف الغروب، جاء دورنا و�سعدنا الزورق حتت وابل ق�سف 

العدو وبركة ال�سلوات على حممد واآله، حني و�سلنا اإىل الطرف الآخر 

م���ن »اأروند« وانتظمنا يف قطار مر�سو�ض عل���ى ال�ساحل الغربي ملدينة 

»الفاو« على الطريق ال�ساحلي باجتاه ال�سمال لن�ستقر بعد مئات الأمتار 

يف مبنى مهجور. 

كان���ت الليلة ليلة اأربع���اء، �سلينا وتع�سينا وقراأن���ا دعاء التو�سل. يف 

منت�س���ف اللي���ل و�سلت ال�ساحن���ات اإىل مدخ���ل املبنى، �سعدن���ا اإليها 

وتقدمن���ا للأم���ام. كان خط ال�ستب���اكات يف ال�سمال الغرب���ي »للفاو«، 

وكانت املخازن النفطية للمدينة ت�ستعل وراءنا. 

عندما ابتعدنا عدة كيلومرات عن مدينة »الفاو«، وقفت ال�ساحنات 

اإىل جانب اجلادة الإ�سفلتية، فرجلنا منها. 
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يف تل���ك الليلة، كانت قوات كتيبتي مالك و»اأن�سار الر�سول« تخو�ض 

مع���ارك هجومية، وكانت كتيبتنا ت�سكل ق���وات احتياط لها. بقينا حتى 

ال�سباح يف اجلهة ال�سمالية جلادة »الفاو اأم الق�سر«. كنت اأنا وح�سني 

كل�ستان متمو�سعني يف خندق - حفرة »ُجحر الثعلب«. 

كان ال���راب مبّلًل حتت اأقدامن���ا، والطق�ض ب���ارًدا والرياح رطبة. 

مل اأك���ن اأرتدي لبا�ًس���ا ُيدفئني، اكتفيت بكوفية اأم���ي التي ربطُتها على 

خ�س���ري، بقيت اأرجت���ف برًدا حت���ى ال�سباح. معطف ف���رو كان اأغلى 

اأمنيات���ي! اأما »ح�سني«، فاإم���ا اأّن طاقة حتّمله كانت اأكرث مني، واإما اأّنه 

ي�ستح���ي اأن يظه���ر نف�سه �سعيًف���ا اأمام البد! كانت اأط���رايف تهتز فل 

اأقوى على �سبطها، واأخرًيا وجدت علم اإيران يف ذلك الظلم فتدّثرت 

به لعّلي اأحظى بقليل من الدفء. 

كان طعام الغداء معلبات �سمك ال�سردين. اأما ال�سرب فكان باأوعية 

ا ومل يكن م�سموًحا لأحد  »غالونات« ع�سرين ليًرا. كان الق�سف م�ستمًرّ

اخل���روج من اخلندق - احلفرة. مّت اإبلغنا باأمر تعميق حفر اخلنادق 

لعّله���ا تغّطي متام اأج�سامنا. بداأت اأنا وح�سني نحفر بالرف�ض ال�سغري. 

حفرنا وحفرنا حتى َغَمَرنا اخلندق ومل يعد يظهر منا اإّل الروؤو�ض! عند 

كل �سوت �سفري قذيفة كّنا ننخف�ض اأكرث كي ل ن�ساب بال�سظايا. 

عند الغ���روب، اأح�سر جماعة الدعم ذخائر وعتاًدا اإ�سافيًّا وقالوا: 

كل م���ن يق���در، فليحمل معه قذيف���ة اآر بي ج���ي، فكل قذيف���ة اإ�سافية 

ت�ساوي اإعطاب دبابة اإ�سافية للعدو، ا�ستلمت اأنا وح�سني كل�ستان كمية 

م���ن الذخرية؛ كانت جمموعتنا حتمل معها 17 اأو 18 قذيفة اآر بي جي. 

وحملت اأنا مع القذائف بندقية وقاذًفا اإ�سافيًّا، وكان معي ما يكفي من 

قناب���ل يدوية. تفقدت عتادي و�سلحي للم���رة الأخرية، واأحكمت ربط 

�سايل وحزامي على خ�سري كي ل يعيقني �سيء اأثناء احلركة. 
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كان زجاج ال�ساعة التي اأخذتها من »قم�سري« يعك�ض النور، فقمت 

مب�سحه���ا بالوحل حت���ى غّطاها؛ لكني عدت فقلقت وفك���رت اأن الوحل 

�سيج���ف ويق���ع حتًما. وج���دت قطعة خي�ض فربط���ت به���ا ال�ساعة كلها 

وارتاح بايل. 

قبل �سلة املغرب والع�ساء و�سل الأمر باأنه فور النتهاء من ال�سلة 

يج���ب اأن نتحرك. وعليه بداأنا بتقبيل ومعانقة بع�سنا البع�ض. اأول من 

قّبلت كان »ح�سني كل�ستان« وطلبت منه امل�ساحمة وقلت له:

»اأخ ح�سني، اأنت رئي�ض جمموعتي؛ اإياك اأن تن�سى! اأنا بحاجة ما�سة 

اإىل �سفاعتك«.

فق���ال يل بعطف وحن���ان: »اأخ ج���واد، اأنت م�ساع���دي؛ فل تركني 

هناك لوحدي وتن�سان عندما ت�سل للجنة ونعيمها!«.

ث���م قّبلت »ر�س���ي« و»قابل« و»قم�سري« ال���ذي كان العطر يفوح من 

ملب�سه وبدنه. قلت له:

- حممد، ما اأجمل رائحتك!

- بالأم�ض فرغت كل قوارير العطر.

- على كل حال، اأريج عطرك جميل.

- اأخ جواد، �ساحمني وادع يل... 

تل���ك الليلة، كان���ت اآخر م���رة اأرى فيها وجهه اجلمي���ل وال�ساحك، 

كانت ع�ساب���ة »يا ح�سني �سهيد« احلمراء جتع���ل وجهه اآية يف احل�سن 

واجلاذبي���ة. كل ال�سب���اب عن���د الغروب كان���وا يبدون ب�س���كل مده�ض؛ 

متخّفف���ني ومرتاحني. كلهم كانوا يعرفون، خطوات قليلة تف�سلهم عن 

املوت واخلوف واجلراح والأ�سر؛ لكنهم كانوا ي�سحكون م�ستب�سرين. 

بعد ال�سلة، انتظمنا يف قط���ار مر�سو�ض. توّقفنا عّدة مّرات على 
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الطريق، ولكن ملدة ق�سرية. اأغلب التوقف كان ب�سبب القنابل امل�سيئة. 

اإح���دى املرات توقفنا حوايل �ساعتني. عرفنا فيم���ا بعد اأّننا على مثلث 

م�سن���ع امللح، واأن ق���ادة الأركان كانوا جمتمعني، بع���د انتهاء اجلل�سة، 

مّت اإع���لن بدء الهج���وم ب�سكل حا�سم؛ وجاء اأم���ر العمليات »بعد نقطة 

النت�س���ار، وعلى ج���ادة »اأم الق�س���ر«، هناك جمموعة م���ن الدبابات، 

ويج���ب اأن تتقّدم���وا حت���ى اجل�س���ر الكب���ري. اجل�سر �سخ���م لدرجة ل 

حتتاج���ون معها ملا يدّلكم عليه، هن���ا ويف اليوم الرابع والع�سرين �سيتم 

ت�سكي���ل خط دفاع���ي للفرقة و�ستتقدم كل الق���وات اإىل ما وراء اجل�سر 

وقناة املاء التي تغّذي م�سن���ع امللح«. حوايل ال�ساعة الع�سرة ليًل، عاد 

القط���ار املر�سو�ض ليتحرك بريادة ال�سرية الأوىل، كان الف�سيل الأول 

هو العمود الفقري لل�سرية. 

يف نقطة النت�سار، مت ت�سكيل قوة خا�سة لك�سر خط متا�ض العدو من 

خ���لل �سرب الدبابات الأمامية، كنت اأنا وح�سني كل�ستان من اأع�ساء 

هذه الفرقة املوؤلفة من �سبعة اأو ثمانية مقاتلني. 

بعد رب���ع �ساعة عبت ال�سرية نقطة »النت�سار«، زحفُت وراء ح�سني 

حت���ى و�سلن���ا اإىل ميدان »الف���او«. مت حل م�سكلة الألغ���ام خلل دقائق 

معدودة. حلظ���ات وبداأ اإطلق النار. اأطلق »ح�سني« اأول قذيفة )اآر بي 

جي( عل���ى الد�سم العراقية. تق���دم ال�سباب بو�سعي���ة القرف�ساء نحو 

مواقع العدو.. بداأ الهجوم. 

جّهز ح�سني القذيفة الثانية؛ لكّن نريان العراقيني الغزيرة مل ت�سمح 

ا  بالإط���لق. من���ذ اللحظ���ة الأوىل، بدا وا�سًح���ا اأن الع���دو كان م�ستعًدّ

وجاه���ًزا وكاأن���ه على علم بالهج���وم. بعد تقّدم خم�س���ني اأو �ستني مًرا 

مل يع���د الف�سي���ل مت�سّكًل على هيئت���ه الأوىل، انت�سر ال�سب���اب، اأما اأنا 

فبقيت وراء ح�سني الذي كان مواجًها للد�سمة التي تطلق علينا ر�سا�ض 
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»كالي���ب50« الواقعة على اجلهة الي�س���رى واملوحلة من اجلادة. يف هذه 

الأثناء نادان م�سوؤول ال�سرية. كان ال�سباب ورائي م�سغولني بال�ستباك 

حت���ت اإمرت���ه. كان ح�سني م�سغ���وًل بالت�سويب فلم ت�سن���ح يل الفر�سة 

لإخب���اره بالتحاقي تلبية لأمر م�س���وؤول ال�سرية. ذهبت نحو اجلادة كما 

طلب من���ي »عمو ح�سن«. كانت هذه غلطت���ي الأوىل يف تلك الليلة. قال 

يل »عم���و ح�سن« اأن اأطلق عدة مما�سط نحو الد�سمة العراقية؛ فرميت 

على ناحية اليمني حيث املكان م�سّور باأ�سلك معدنية. 

اأثن���اء الرمي مل اأك���ن اأفكر ل بح�سني ول ب�»عم���و ح�سن«، كان همي 

الأول والأخ���ري اأن اأنّفذ الأمر املكّلف به. كنت اأطلق النار قائًما وقاعًدا 

عل���ى الهدف الذي تف�سلني عنه م�سافة اأربع���ني مًرا، يف هذه احلال، 

�سمعت اأحدهم ي�ساألني:

- يا اأخ، هل معك مم�سط ر�سا�ض اإ�سايف؟

قل���ت يف نف�سي: مم�س���ط؟ مل تكد مت�سي خم����ض دقائق حتى نفدت 

ذخريته؛ لكني قلت له:

- نعم. 

بق���ي ينتظر اأن اأناول���ه املم�سط؛ لكّن املم�س���ط كان معّلًقا ب�سلك يف 

جعبتي ومل ي�سهل علّي نزعه. يف تلك اللحظات، جاء مقاتل اآخر، وقف 

بالقرب منا، كان رامي اآر بي جي؛ قد جّهز نف�سه لإطلق قذيفة. وقف 

واألق���ى نظره عل���ى الأ�سلك املعدني���ة. اأ�سرت اإىل ال�س���اب الذي طلب 

الر�سا�ض مني: 

- فلنذهب ي�ساًرا وهناك اأعطيك من اجلعبة..

مل يك���ن ينبغي اأن اأقوم بهذا على اجل���ادة. رك�ض ورك�ست، قلت يف 

نف�س���ي ل �سك باأّنه منتب���ه لنا، واأّنه �سي�سوب لعدة ث���واٍن فنكون عبنا 
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من ورائه؛ لكن فجاأة ملأ وهٌج منرٌي عينيَّ وحرق هواٌء �ساخن ج�سمي، 

رم���ان ال�سغ���ط للأعلى ثم �سقطت عل���ى الأر�ض. كان ظه���ري يوؤملني 

ب�سّدة؛ راأ�س���ي وعيني كذلك. اأح�س�ست اأن بوؤبوؤ عيني اليمني قد انقلب. 

كاأن النجوم كانت تلمع ثم تنطفئ اأمامي. خفت اأن اأفتح عيني. مل اأعد 

اأ�سع���ر بكل اجلانب الأمين م���ن ج�سدي. بحثت بي���دي الي�سرى حويل، 

كان الراب حتتي مبّلل باملياه. وفوق هذا كله، �سعرت بدوخة يف راأ�سي 

من �سدة ال�سربة. اأدركت من املاء والوحل حتتي؛ باأنني قد وقعت على 

اجلهة الي�س���رى من اجلادة؛ حيث كنت متجًه���ا لأعطي املم�سط لذلك 

ال�ساب الذي ل اأعرفه. هذه هي كل الق�سة؛ ُجرحت هناك. كانت جراح 

�سفت���ي وذقني �سطحية، ولكّن جراح عيني واأذن عميقة؛ مل اأكن اأ�سعر 

حينها باأمل �سديد، رمبا لأّن اجلراح ل تزال �ساخنة، كان حزام ال�سلح 

ملتًف���ا ح���ول يدي، ولك���ن مل اأ�ستطع حتريكها. مل اأك���ن اأ�سمع اأي �سوت 

باإح���دى اأذن، ا�ستطع���ت حتريك قدمّي. فتحت عين���ي الي�سرى بهدوء 

وب���طء �سدي���د. مل تكن توؤملني، وكن���ت اأرى فيها، �سحب���ت نف�سي ببطء 

حتى و�سلت اإىل الأر�ض اجلافة قرب اجلادة. فككت حزام ال�سلح من 

حول يدي. كانت كوفية اأمي هي قطعة القما�ض النظيفة الوحيدة معي، 

و�سعتها على عيني اليمنى فاأح�س�ست ب�سيء من الطمئنان وال�سكينة. 

مل يك���ن هن���اك اأثر لذل���ك املقاتل ال���ذي رمى قذيف���ة الآر بي جي، 

وكذل���ك ال�ساب الذي طل���ب مني املم�سط رك�ض ليتاب���ع مهامه، وبقيت 

وحدي يف تلك املعرك���ة. كان هناك مقاتلون يرك�سون من هنا وهناك، 

ولكّن اأحًدا مل ينتبه يل. 

كانت ملب�سي مبّللة والطق�ض بارًدا والرياح تهب علّي. كانت برودة 

الطق�ض ونزيف الدماء تكاد تق�سي على كل طاقتي. 

فقررُت التحرك فوًرا قبل اأن تخور قواي. عدم احلركة بالن�سبة يل 
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كان م�ساوًي���ا للموت املحّتم. خّل�ست نف�سي من ثق���ل العتاد والذخائر، 

ترك���ت حقيبة القذائ���ف والقنابل اليدوية واحتفظ���ت ببندقيتي وقنبلة 

واحدة وقناع احلرب الكيميائية. نه�ست قليل كي اأنطلق. كان ر�سا�ض 

العراقّي���ني ل ي���زال منهمًرا؛ عل���ى الرغم اأن قواتنا ق���د اأجبتهم على 

الراج���ع نحو مئة مر للوراء. بللت الدماء املنهمرة من عيني الكوفية، 

و�سالت نحو يدي. كنت اأنظر بعني واحدة واأرى جثث القتلى على الأر�ض 

واأتقدم للأمام. كان وا�سًحا من لبا�ض البع�ض باأنهم من قوات املغاوير 

العراقية. 

كذلك �ساهدت اأج�ساد بع�ض �سهدائنا التي اأخفى الظلم ملحمها 

ف���ل متّيز اأحدها ع���ن الآخر. كنت اأخط���و ب�سعوبة بالغ���ة واأ�سعر اأن 

�ساأ�سق���ط عل���ى الأر�ض م���ع كل خط���وة. مل اأكرث بع�س���رات الطلقات 

والر�سا�ض املنهمر حويل. فجاأة ملحُت من بعيد م�سعفني معهما حّمالة، 

وهما يدعوان ويناديان نحوهما يف اجلهة املقابلة من اجلادة. زحفت 

ب�سرع���ة وقطعت اجلادة عر�سًيا حتى و�سل���ت اإليهما؛ كانت ر�سا�سات 

العدو ل تزال حتفر الإ�سفلت حولنا. 

األقي���ُت ب�سلحي على الأر�ض وارمتي���ت على احلّمالة و�سرت اأحّدق 

بعني واحدة يف �سماء الليل املتلطمة. هداأ قلبي عند التاأمل يف النجوم 

املتاألق���ة رغ���م �سو�ساء الأ�س���وات والأنوار تلك. كن���ت غارًقا يف منظر 

التجّلي���ات ال�سماوي���ة حني توق���ف امل�سعفان عند نقط���ة انت�سار ال�سرية 

ق���رب ك���وخ الإ�سعافات الأولي���ة، وو�سع���ا احلمالة عل���ى الأر�ض. قمت 

ودخل���ت اإىل الكوخ، كان »علي �سهبازي« هناك، تعّرفت اإليه يوًما ما يف 

الف�سي���ل الثالث حيث خدمنا مًع���ا. كان ي�سع م�سباًحا يف فمه ويتفقد 

جراح ال�سباب ويقوم بت�سميدها مبا تي�ّسر. 

بع���د اأن عاي���ن ب�سعة جرحى و�س���ل اإيّل. اأم�سك���ُت م�سباحه بيدي 



449 الفصل الاسبع: اسعة يد

الي�سرى ووجهت ال�سوء على وجهي. �سّلم علّي و�ساألني:

- هل اأ�سبت بر�سا�سة اأو �سظية؟ 

- ل اأعلم اأظن اأنها نريان �سهب الآر بي جي.

- اجلراح فقط اأ�سابت وجهك؟

- �سغ���ط النفج���ار اأ�س���اب يدي وكتف���ي واأذن؛ لك���ّن و�سعها الآن 

اأح�سن. لعّل هناك اإ�سابة يف عنقي اأو كتفي، انظر اأنت لتعرف. 

حني اأنهى ت�سميد جرح عيني، خاطبني مثل الأطباء املحرفني: 

ا. بع���د اأيام قليل���ة �ستكون ق���ادًرا على روؤية  - ج���واد، ل �س���يء مهمًّ

الطرف الآخر من اخلندق. 

ه���ل كان �سادًقا يف كلمه اأم اأنه اأراد رفع معنوياتي، ل اأعلم، ولكن 

بع���د قليل هاجمني هاج�ُض اخلوِف من العمى فا�سطرب قلبي، تكررت 

هذه الو�سو�سة مراٍت ثم تركني و�ساأن!

خرج���ُت من الك���وخ وجل�ست جانًب���ا اأنتظر �سي���ارة الإ�سعاف. طال 

جلو�س���ي وانتظاري. �سدة البد وال�سعف الن���اجت عن النزيف جعلن 

اأغف���و واأنام. ا�ستيقظ���ُت فوجدت نف�سي على تخ���ت. يف تلك اللحظات 

كان الطبي���ب ُيعاي���ن عيني ال�سليم���ة. مل األتفت للم���كان ول للزمان. ملّا 

ذهب الطبيب �ساألت املمّر�ض: ملاذا متّزق قمي�سي؟ اأجاب:

- كان مبّل���ًل بالدم���اء فاعتقدن���ا بوج���ود اإ�سابات اأخ���رى؛ لكن ل 

يوجد.. 

مل اأجد كوفية اأمي. ل اأعلم بال�سبط اأين فقدتها. 

اأخرجون م���ن امل�ستوعب املعدن. كانت رائح���ة »اأروند« ت�سل اإىل 

م�سام���ي. ومع اأنه���م غّطون ببطانية، اإّل اأن كن���ت اأرجتف من البد. 

و�سع���ون داخل زورق، انطلقت يف طري���ق العودة. �سوت هدير حمّرك 
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الزورق وقط���رات رذاذ املاء التي تلفح وجهي، ذّك���ران باأيام طفولتي 

وم�ستنق���ع »اأن���زيل« و�سيد الطي���ور. كنا نرك�ض يف احلق���ول اخل�سراء 

ونلعب بوحول امل�ستنقع الطينية. 

مل ت�ستغ���رق ه���ذه »النقاهة« اأكرث من ن�سف �ساع���ة. اأخرجون من 

ال���زورق مبا�س���رة اإىل �سيارة اإٍ�سع���اف قد مت متويه زجاجه���ا بالوحول 

���ة قوّية كفيلة ب���اأن اأغيب عن الوعي  و�س���ار داخله���ا مظلًما. كانت خ�سّ

���ة اأخرى توقظن���ي جمّدًدا، حت���ى و�سلن���ا اإىل م�ست�سفى »فاطمة  وخ�سّ

الزهراء« امليدان وهو عنب كبري ذو جتهيزات طبية جيدة. 

هن���اك �سّكلوا يل مل���ف اإ�سابة، اأخذوا من���ي اأغرا�سي ليعيدوها يل 

فيم���ا بعد، واألب�سون لبا�ض امل�ست�سفى. وق���ع نظري على �ساعة »حممد 

قم�س���ري«، فتذكرت���ه وناجيت يف �سّري: يا اإله���ي، ترى هل حممد الآن 

�س���امل اأو جريح؟ لعل ن�سيبه ال�سهادة! م���ا كانت اأجمل رائحته يف تلك 

الليل���ة! قلت وقل���ت.. ودعوت يف قلبي باأن يع���ود كل ال�سباب �ساملني واأن 

يكون البعثيون قد انهزموا وانت�سرنا يف هذه العمليات.

نقل���ون بعدها من امل�ست�سفى امليدان يف »اآب���ادان« اإىل الأهواز؛ يف 

الراب���ع والع�سرين من بهم���ن )13 �سباط( كن���ت يف م�ست�سفى ال�سهيد 

بقائ���ي يف الأه���واز، يف �سال���ة كبرية مليئ���ة باجلرحى. هن���اك التقيت 

مبع���اون الف�سي���ل – الأخ ح�سني فيا�ض- الذي كان���ت عظام �ساقه قد 

تك�ّسرت. �سّلمت عليه و�ساألته عن اأحواله من بعيد. 

اأفق���ت م���ن غيبوبتي على �س���وت هدير حمرك طائ���رة »�سي 130«، 

هناك يف اأع���ايل ال�سماء كانت اأبواب الطائرة اخللفية مفتوحة و�سوت 

املح���ركات واملراوح ي�س���م الآذان. كان لل�سماء منظر خمتلف وانطباع 

اآخر؛ بعني واحدة مب�سرة اجنذبُت جلمال ال�سماء حتى متّكنت الأدوية 

امل�سّكنة مّني جمدًدا؛ فاأطبقت اأجفان وغفوت. حتى ذلك الوقت كنت 
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اأوؤدي ال�س���لة فقط بقول »اهلل اأكب« يف قلبي. قلت يف نف�سي: يا اإلهي، 

اقبل مني هذا القليل ثم غفوت جمدًدا. 

ا�ستيقظت يف م�ست�سفى؛ اإّنه م�ست�سفى الإمام الر�ساQ يف م�سهد. 

كان ال�سك���ون خمّيًم���ا عل���ى املم���ّر. كان املمّر�س���ون م�سغولني مبعاجلة 

وتفّح�ض جراحات وجه���ي ورقبتي وعيني واأذن. اأخرج اأحدهم قطعة 

معدني���ة، ولعلها كانت �سظية قنبلة كب���رية اأو �سظية »بلتني« من حتت 

اجلل���د ورماه���ا يف وعاء معدن. م���ا زال �سوت رن���ني ارتطامها بذلك 

الوعاء يرّدد يف اأذن حتى الآن! هذه ال�سظية جاءت لتوؤكد باأن اإ�سابتي 

مل تك���ن ناجتة م���ن �سهب نار الآر بي جي اخللفي فقط؛ ولكن مل نعرف 

نوع هذه ال�سظية. 

بع���د �س���روق �سم����ض ي���وم اخلام����ض والع�سرين م���ن »بهم���ن« )14 

�سب���اط(، مّت نقلي اإىل ق�سم العيون يف امل�ست�سفى. كان ال�سمت املطبق 

يف امل�ست�سف���ى يوؤذين���ي، وكذلك �س���وت ا�سطكاك دوالي���ب �سريري مع 

الأر�ض. 

ح���ني ا�ستق���ررت، طلب���ت وعاًء للتب���ول. كان قد م�س���ى علّي حوايل 

ثلثني �ساعة مل اأذهب خللها لدورة املياه. حني �سليت ال�سبح، قالت 

يل اإحدى املمر�سات:

- يا اأخي، األ تريد اأن تخب عائلتك باإ�سابتك؟ اأعطني رقم هاتفكم 

لأطلبه لكم. 

فّكرت قليًل ثم قلت لها:

- كل يا اأختي، ل اأريد اأن اأزعج اأحًدا. 

لكّن املمر�سة اأ�سرت علّي باأن اأخب اأحًدا من معاريف. 

حينه���ا اأعطيته���ا رق���م �سديق كن���ت قد تاآخي���ت مع���ه، كان الوقت 
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باك���ًرا وغري منا�سب للت�سال، غفوُت جمدًدا. كنت ل اأزال نائًما حني 

ات�سل���ت املمر�سة ب�سديقي واأخبته باإ�سابت���ي. جاء الطبيب ملعاينتي 

عن���د الظهر، ا�ستيقظت من نومي، بعد الفح�ض قرر اأنه يجب اإدخايل 

اإىل غرف���ة العمليات لإجراء عملية عاجلة. يف اليوم التايل مت تخديري 

ب�سكل كامل. بعد العملية جاء الطبيب وقال يل:

- م���اذا فعل���ت بوجه���ك ورقبتك؟ اأرهقتن���ي حتى �سحب���ت كل هذا 

الوحل والدم من ج�سمك. 

روي���ُت له ق�س���ة اإ�سابتي وكي���ف �سقطت على الأر����ض املوحلة فكان 

يوا�سين���ي بلهجته اخلرا�سانية ويق���ول يل اإّن ب�سري �سيع���ود اإىل عيني 

امل�ساب���ة. تذكرت كلم »علي �سهبازي« يف كوخ الإ�سعافات وتطمينه يل 

ا.  اأي�سً

بع���د الظهر، راأيت اأخي الأك���ب ووالدتي قد دخل فجاأة اإىل غرفتي 

يف امل�ست�سفى! اأين طهران من م�سهد؟ وبالأ�سل كيف عرفوا باأن جريح 

هنا؟ اختلطت علّي م�ساعر ال�سدمة والفرح. 

ماذا اأريد اأكرث من هذا؟ مل اأكن قد راأيتهم منذ ثلثة اأ�سهر والآن وقد 

ُجرحت، ل يوجد دواء اأف�سل من روؤية الأهل. عندما عانقتني اأمي قّبلْت 

وجهي و�سّمتني اإىل ح�سنها �سعرت باأن طفل �سغري وهو باأم�ّض احلاجة 

اإىل ح�سن اأمه. تركت نف�سي يف ح�سنها وغمرن الر�سى وال�سرور. 

تلك الليلة كانت ليل���ة مفعمة بالهدوء فقد زرت حرم الإمام الثامن 

والتقي���ت باأم���ي واأخ���ي، نت ليلتها براح���ة مل اأكن قد ذقته���ا منذ بداأ 

التح�س���ري للعمليات و�سوق امل�ساركة فيها وحتى ذلك اليوم. بعد يومني 

م���ن تلك الليلة كانت ليلة اجلمعة، وقد اأخ���ذوا اجلرحى لزيارة الإمام 

الر�ساQ. رجوتهم جمّدًدا باإ�سرار حتى اأخذون مرة اأخرى، قالت 
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يل املمر�س���ة: »يا اأخي، اترك اجلرح���ى الآخرين يزورون لي�سل الدور 

للجميع«. 

ذهُب 
َ
- اأن���ا مل يعد لدي كي�ض م�سل ول اأري���د اجللو�ض يف البا�ض. اأ

واقًفا. 

ذهبُت لزيارة الإمام مرة اأخرى، �سعرت بالراحة اأكرث فاأكرث. 

وج���دُت الإم���ام يوا�سين���ي ويقّويني، فعاهدت���ه قائ���ًل: »اإذا �سفعَت 

يل عن���د اهلل فوهبن���ي ال�سفاء والقوة، �ساأرجع للجبه���ة جمدًدا واألتحق 

باخلدمة«.

كان احل���رم مزدحًما اأكرث من امل���رة ال�سابقة، وكان الزوار يطلقون 

ال�سل���وات عل���ى حممد واآل���ه مبج���رد اأن يرون���ا وَيْدعون لن���ا بال�سفاء 

والن�سر. 

يف اأح���د الأي���ام، التقي���ت يف امل�ست�سفى �سدفًة ب�»عل���ي بي بي جان« 

الذي كان م�ساعد رامي وقد اأ�سيبت عيناه، ف�سّلمنا على بع�سنا البع�ض 

بحرارة، وجل�سنا ن�سرجع ذكرياتنا بفرح و�سرور. كان قد ُجرح يف تلك 

الليل���ة نف�سها، حيث �سبقني مبئ���ات الأمتار و�سقط جريًحا بني جحافل 

���ا عجيبة ل ُت�س���ّدق حدثت  الدباب���ات العراقي���ة، وق���د روى يل ق�س�سً

معه���م يف تل���ك الليلة، ولكن حت���ى الآن مل ينقل يل اأي خب عن »حممد 

قم�سري«، كان قد انف�سل عنه يف اأول تلك الليلة وعند بدء الهجوم. 

�سب���اح اليوم الت���ايل، غ���ادرُت امل�ست�سفى بعد توديع »ب���ي بي جان« 

واجلري���ح املج���اور يل يف غرفتي، الذي فق���د ب�سره نهائًي���ا؛ وهو فتى 

تعب���وي يف ال�ساد�س���ة ع�سرة م���ن العمر، وقد ُجرح خ���لل م�ساركته يف 

عمليات يف جزيرة اأم الر�سا�ض. 

ا  �سعدت اإىل الطائرة وحدي؛ مل اأكن اأعلم باأن اأمي واأخي هما اأي�سً
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عل���ى من الطائرة نف�سها. عندما و�سلت اإىل البيت كانا يف ا�ستقبايل. 

اأو�سلتن���ي �سي���ارة الإٍ�سعاف التابع���ة للجنة اإخ���لء اجلرحى من مطار 

»مه���ر اآب���اد- طهران« اإىل املن���زل: �سارع ب���ريوزي )النت�سار(، �سارع 

القوة اجلوية الفرعي اخلام�ض، ... 

اأم���ام الب���اب، انتابني �سع���ور عجي���ب، خرجُت من ه���ذا املنزل يف 

اخلري���ف املا�س���ي بكام���ل �سحت���ي وها اأن���ا اأع���ود يف اأواخ���ر »بهمن« 

)20�سب���اط( جريًح���ا. كن���ت اأ�ست�سع���ر الرجول���ة والنخ���وة يف داخلي، 

لق���د ك���بُت وخطوت للأمام يف �سبيل الدي���ن والوطن وُجرحت يف هذا 

الطريق. 

كان اجلمي���ع بانتظاري داخل البيت، هّبوا ل�ستقبايل عندما قرعت 

جر�ض الباب، كان اأب���ي اأول من احت�سنني وعانقني، خجلُت كثرًيا لأنه 

ق���ام ل�ستقبايل، وخ���رًيا فعل حني ا�ستم���ع لكلم اأم���ي ومل يذهب اإىل 

م�سه���د، واإل لكنت ذبت من اخلجل! ارتفعت معنوياتي كثرًيا عند روؤية 

الأه���ل والأحّبة، وا�ستعدت روحيت���ي وحيويتي. كنت اأنظر اإىل اجلدران 

والأبواب واإىل كل �سيء بنظرة جديدة خمتلفة. كذلك اإخوتي واأخواتي، 

كانوا يظهرون حمبتهم وحنانهم ب�سكل اآخر. 

تابع���ُت معاجلة عيني واأذن يف طهران؛ اأجريُت فحو�سات وحتاليل 

كث���رية ومتنوعة ومل ت�ستق���ر اآراء الأطباء على راأي واحد! بع�سهم طلب 

عملي���ة جراحية، ولكن متى واأين؟ مل يكن هناك جواب موّحد، اأحدهم 

ق���ال يجب اإر�سال���ه اإىل خارج الب���لد. وقال اأحده���م اإّن الوقت ل يهم 

وميك���ن اإجراء العملية هنا يف اإيران. اأما اأحدهم فكان يرى اأنه ل فرق 

اإن كانت العملية الآن اأو يف امل�ستقبل، �سواء يف اإيران اأو يف اخلارج، لأن 

ب�سري لن يعود لتلك العني اأبًدا! 

مل تكن زاوية روؤيتي من عيني الي�سرى كافية! كنت اأ�سطر لأن اأدير 
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راأ�س���ي كّل���ه اإىل اليمني ك���ي اأرى الأ�سياء يف تلك اجله���ة. كانت رقبتي 

توؤملن���ي واأتعب م���ن اللتف���ات اأحياًنا؛ اأ�سط���دم باملارة عل���ى الر�سيف 

فاأعتذر منهم واأتابع امل�سري. 

اأخب���ار عملي���ات »فتح الفاو« كان���ت تتواىل با�ستم���رار على الإذاعة 

والتلف���از، فكنت اأتابعها ب�سوق ولهف���ة. وكانت تختلف عن كل العمليات 

ال�سابق���ة بالن�سب���ة يل، كنت اأعتب نف�سي �سري���ًكا يف هذه العمليات. ما 

زل���ت اأتاب���ع الع���لج، مل ت�سل جه���ودي وحماولتي لل�سف���ر اإىل اخلارج 

للع���لج اإىل اأي نتيج���ة؛ وب�سكل تدريجي بداأت اأتع���ّود على احلياة بعني 

واحدة.

يف منت�س���ف �سه���ر اآذار 1986م راأيت »ح�س���ني كل�ستان« يف �سلة 

���ا ومي�سي م�ستعيًنا بع�س���ا. وقد خرج من  اجلمع���ة، كان ق���د ُجرح اأي�سً

امل�ست�سف���ى للم�ساركة يف ال�سلة ومن ثم العودة للعلج. تعانقنا وقّبلنا 

بع�سنا البع�ض، قال ح�سني:

- جواد، اأخي كنت م�ساعدي فكيف تركتني وحيًدا يف ليلة الهجوم؟ 

حني ذهبَت اأنَت اأ�سبُت يف قدمي. 

- اأخ ح�سني، مل ت�سل قوة العدو اإىل عظام قدمك، اأنت كنت رئي�سي 

وم�سوؤويل، فاأين كنَت حني اأ�سبُت اأنا يف عيني؟!

بع���د املزاح وال�سح���ك، اأخبته بكل م���ا حدث يل يف تل���ك الليلة.. 

فاقتن���ع باأن قم���ت بالواجب بتلبية طل���ب م�سوؤول ال�سري���ة، واأن عملي 

�سحيح فلم يعد عاتًبا علّي. 

التقي���ت بال�سباب، ومعهم و�سلني خب �سه���ادة »حممد قم�سري«، 

ذهب���ت لزيارة �سريحه يف »به�ست زهراء«. كان �ساهد قبه مثله تفوح 

من���ه رائحة ال���ورد واأري���ج الأزهار. كذل���ك كان ال�سي���د »ح�سن ر�سي« 
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و»عل���ي قابل« ق���د ا�ست�سهدا. قال ال�سباب اإّن »عل���ي �سهبازي« قد و�سل 

اإىل حمم���د بعد اإ�سابته واأر�سله على حمالة اإىل اخللف، كذلك رووا اأّن 

الر�سا�س���ات وال�سظايا، مّزقت �سرايينه، وق���د ا�ست�سهد يف تلك الليلة 

من �سدة النزيف. قال بع�سهم باأنه و�سل اإىل امل�ست�سفى امليدان وحتى 

اإىل الأه���واز ثم ا�ست�سه���د هناك، وحكى الذين كان���وا يف مرا�سم دفنه 

وت�سييع���ه باأنهم قد عّطروه بعطر »كا�سان« بعد تغ�سيله وقبل دفنه، كان 

العطر يفوح وميلأ الأجواء قرب �سريحه. 

كان زم���ان نقاهتي وا�سراحتي الذي حّدده الأطباء قد �سارف على 

نهايت���ه، ومل اأقم ب�سيء للعلج النهائي لعيني. كانت ال�سمادة البي�ساء 

ل تف���ارق وجهي. ل اأعرف ماذا حدث؛ اتخذُت قراًرا مفاجًئا بالذهاب 

اإىل اجلبه���ة. ح���ني اأف�سحُت عن نيتي هذه لأمي وم���ن ثم لأبي، ترددا 

قليًل، ثم ا�سطرا للقبول بعد اإ�سراري ال�سديد. 

حملُت التقرير الطبي وركبت قطار »اندمي�سك« من حمطة ال�سكك 

احلديدي���ة متجًها نحو »دوكوهه«. اإنها الأي���ام الأخرية ل�سهر فروردين 

1365ه� �ض)منت�سف ني�سان 1986م( مل تكن القوات موجودة يف مبنى 
كتيبة »حمزة«. كان ال�سباب يف مهمة دفاعية. ذهبت مع �سباب التجهيز 

والدعم اإىل اخلط الدفاعي على جادة »الفاو- اأم الق�سر«. ق�سينا ليلة 

يف خمّيم »اأروند كنار«. يف �سباح اليوم التايل، التقيُت ب�»هادي قّيومي« 

الذي كان م�سوؤول ال�سرية الثانية، قلت له اإّن من اأفراد الف�سيل الأول، 

واإّن ا�سراحتي العلجية قد انتهت واأتيت لللتحاق بالف�سيل. قال يل:

���ا يف م���كان ل ميكن الو�س���ول اإليه،  - الف�سي���ل الأول موج���ود حالًيّ

الأف�سل اأن تلتحق بالف�سيل الثالث. 

ا على اللتحاق بالف�سيل الأول،  مل اأقب���ل بهذا القراح، كنت م�سًرّ

حني راأى عنادي واإ�سراري على موقفي، ر�سخ للأمر الواقع وقال:



457 الفصل الاسبع: اسعة يد

- ل باأ�ض. 

بعد �ساعة، كنُت اأ�سري على تلك اجلادة الدامية املليئة بالأخطار 

ذكرى  األف  ذهني  يف  تداعت  اإليها،  اأنظر  واأن��ا  هناك  واملغامرات؛ 

اأن��ن��ي هنا جم���ّدًدا؛ ه��ذه اجل��ادة التي ل  وذك���رى. مل اأك��ن لأ���س��دق 

اأثر  اأي  يوجد  ل  �سهرين؛  منذ  عليه  كانت  ما  ي�سبه  الآن  منها  �سيء 

الطبيب  تذّكرت  اجل��ادة.  تلك  وفلح  جاء  اأحدهم  وك��اأّن  للإ�سفلت! 

اإىل  واح��دة  وبعني  رجعت  قد  باأنني  يعرف  اأن  له  اأي��ن  من  وكلمه. 

املكان الذي جرحت فيه. 

مل يك���ن قد بقي م���ن الف�سيل الأول �سوى ا�سمه. مل يكن هناك اأحد 

م���ن �سب���اب الف�سيل الذي���ن اأعرفه���م. مل يرجع �سواي! كن���ت الوحيد 

ورجع���ت ك���ي اأرى اإن كان بق���ي اأحٌد من جرح���ى الف�سي���ل لنتابع مًعا 

ون�ستعي���د ذكرياتنا املا�سية. لعّل عنادي هو ال���ذي دفعني للرجوع، كي 

ثبت اأن ما زلت حًيا! ها اأنا �سامد اأتابع القتال يف هذا الطريق. 
ُ
اأ

منت�س���ف لي���ل التا�سع ع�سر م���ن ني�سان، �س���ّن العراقّي���ون هجوًما 

مباغًتا، �سربوا خط الد�سم املزدوجة. حني وقع الهجوم، كنت يف قناة 

اخلط الأمامية الت���ي متتد على م�سافة مئتي مر، ومنها خم�سون مًرا 

ب���ل عمق، كان ال�سباب يعبونها زحًفا. بعد وقٍت ق�سري من ال�ستباك 

َنَفَدْت الذخرية، مّت تكليفي اأنا وثلثة �سباب بتاأمني الذخرية من اجلهة 

الأخرى للجادة. 

���ا خاف�سي الروؤو�ض وزحًف���ا اأحياًنا اأخرى، حتى  عبن���ا القناة رك�سً

و�سلن���ا اإىل خندق الذخرية يف ج���ادة »اأم الق�سر«، حمل���ت اأنا ُجْعَبَتْي 

ر�سا�ض تزن كل منهما ح���وايل �سبعة كيلوغرامات، وانطلقنا راجعني. 

دخ���ل رفاقي القن���اة ورك�ست اأنا خلفهم؛ لكني �سع���رت بالتعب ب�سرعة 

مل اأع���د اأمتتع بالطاقة وال�سح���ة كما كنت قبل �سهري���ن. كنت اأرتطم 
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با�ستم���رار بجوانب اخلن���دق اأو اأتعرّث بالأ�سياء عل���ى اأر�ض القناة. كان 

َنَف�س���ي ينقطع ب�سرع���ة، تقّدم رفاقي وبقيت يف اخلل���ف. كنت اأ�ستطيع 

اأن اأناديه���م، ولكن مل اأفعل. كن���ت اأعلم اأن املقاتلني ينتظرون الذخرية 

بفارغ ال�سب واخلطر!

و�سل���ُت حام���ًل اجلعبت���ني اإىل املنطقة غ���ري العميق���ة يف اخلندق. 

كان���ت طلقات الر�سا����ض تنهمر وت�سفر حول راأ�س���ي وج�سدي. تابعت 

زحًف���ا للأمام. كنت اأ�سريح اأحياًنا يف احلف���ر التي اأحدثتها القذائف 

ثم اأتاب���ع، واأحياًنا اأ�سطر اإىل �سحب اجلعب على الأر�ض. كان قد بقي 

م���ن الطري���ق ن�سفها حني فقدت كل طاقتي. كن���ت داخل حفرة كبرية 

من اآثار الق�سف، اأحاول اأن اأفّكر بحّل م�سكلتي. وجدُت �سريًطا اأبي�ض 

م���ن اأ�سرطة املع���ب، اأخذته فربطت طرفه باجلعبت���ني والطرف الآخر 

بخ�سري. �س���رت اأزحف على الأر�ض �ساحًب���ا الذخائر ورائي. و�سلت 

اإىل الق�س���م العمي���ق ومن ثم اإىل مكان ال�سب���اب. يف تلك الليلة، كررت 

ه���ذا امل�سري مرات عديدة لإي�س���ال العتاد اإىل ال�سب���اب؛ كانت جتربة 

خمتلف���ة وخماطر جديدة كل مرة. يف وق���ت ال�سحر، متّكن �سبابنا من 

اأ�سر ب�سعة جنود عراقيني. 

وكان���ت احلرب املفرو�سة حرًبا �سخم���ة وطويلة. ا�ستمرت ل�سنوات 

و�سن���وات. ذهب���ت خللها اإىل اجلبهة مرات عدي���دة و�ساركت يف عدد 

من العمليات. ما بقي يل من احلرب هو كتابات ال�سهداء الذين �سّجلوا 

ا. وكذلك �ساعة  يل كلم���ات للذك���رى على دفري. اأعتبه���ا قّيمة ج���دًّ

ي���د ال�سهيد قم�سري، كانت تذكرن ب���ه وبجميع الأ�سدقاء املحبوبني. 

ا اأخذ  ة ال�ساعة قال يل باأنه هو اأي�سً حني ذكرت حل�سني كل�ست���ان ق�سّ

���ا م���ن »مهدي كب���ري زاده« للذكرى. كّنا ُن�سّر ونف���رح بروؤية هذه  قمي�سً

الأ�سي���اء ون�ستعيد ذكرياتنا الت���ي ُنحّدث بها الأ�سدق���اء والأقارب من 
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وق���ت لآخ���ر؛ البع�ض منهم ل ُيظه���ر اأي رغبة يف ال�ستم���اع لها! ولكني 

اأحتدث واأعيد اأخبارها. حني كنت ل اأزال فتى �سغرًيا، كان اأبي يحدثنا 

عن ذكريات حرب الغابات، وعن قيمة احلياة بعّزة و�سرف. وماذا فعل 

هو يف رحلة الفتوة وال�سباب لتحقيق هذا الهدف و... 

والآن، ه���ا اأن���ا اأحمل ذكري���ات من هذه احلرب الت���ي �سّجلت نقطة 

حت���ّول يف التاري���خ املعا�س���ر، ولدّي م���ن الدرو�ض م���ا اأقول���ه للأجيال 

القادمة. 
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الآن اأفه���م جي���ًدا مل���اذا كان اأبي ي�س���ّر علينا ويرغب ب�س���دة يف اأن 

جنل�ض حوله ون�ستمع اإليه متحدًثا عن ذكريات احلرب. 

والآن اأرغب ومن �سميم قلبي يف اأن يجل�ض اجلميع حولنا لي�ستمعوا 

بكل اهتمام و�سغف اإىل ذكريات حربنا لتبقى اإيران ويبقى الإميان. 
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 الوثائق غري املكتوبة

235 دقيقة حوار    11  113حمّمد جواد ن�سريي بور 1

     11   28  ال�سهيد حمّمد قم�سري2 

55 دقيقة ب�سوت ال�سهيد 
و95 دقيقة حوار مع العائلة

درج���ت يف هذا الق�سم 18 
ُ
من جمم���وع وثائق وم�ستندات الف�سل، اأ

ورقة كوثيقة مكتوبة، و7 �سور:

1- حمّمد جواد نصريي بور 
1-1 املعلومات ال�صخ�صية

- بكالوريا فّنّية، متاأّهل وله ولدان، موّظف يف �سركة دانا للتاأمني.

- تاريخ وحمّل الولدة: طهران 1344 )1965(.

- م���ّدة احل�سور يف اجلبه���ة ونوعّية امل�ساركة ]ال�سف���ة[: 32 �سهًرا 
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كمتطّوع يف التعبئة.

- العملّي���ات الت���ي �س���ارك فيه���ا والرتب���ة الع�سكرّي���ة: خوز�ست���ان 

1984)الّت�س���الت(، مهّمة دفاعّية يف مهران، 1985 )م�ساعد رامي اآر 

ب���ي جي(، عملّيات والفجر 8 )م�ساعد رامي اآر بي جي(، مهّمة دفاعّية 

يف الفاو )م�ساعد رامي اآر بي جي(، عملّيات كربلء 1 )م�ساعد رامي اآر 

بي جي(، عملّيات كربلء 5 )م�ساعد رامي اآر بي جي(، عملّيات ن�سر 7 

)م�ساعد رامي اآر بي جي(، عملّيات بيت املقد�ض )جتهيزات الف�سيل(.

- الإ�ساب���ات: اإ�سابة يف الع���ني اليمنى واإف���راغ حمتواها، التعّر�ض 

لع�س���ف انفجار وتاأثري ذلك على رقبته واأذنه اليمنى )1985(، اإ�سابة 

يف كلتا يديه )1986(، واإ�سابة يف كلتا رجليه )1367(.

- درجة الإ�سابة: 45%.

ال�سورة رقم 53 -�ساعة تذكارّية 

ال�سورة رقم 54

1 - 2 مالحظات 
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1-3 الكالم الأخري

4- الر�صائل

الوثيقة رقم 78

)ر�سالة ن�سريي

 بور اإىل اأن�ساري(

ال�سورة رقم 

55 من الي�سار: 

حمّمد جواد ن�سريي بور، 

ر�سا اأن�ساري
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الوثيقة رقم 79:

)ر�سالة اإىل 

جواد ن�سري بور من اأخته(

1-5 مذّكرات مكتوبة

1-5-1 دفرت ح�صن اأعاليي نيا

الوثيقة رقم 80

2- الهشيد حمّمد قمرصي يزدل
2-1 البطاقة ال�صخ�صّية

ال�سورة رقم 56      الوثيقة رقم 81 )ورقتان(

مالحظات  2-2
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الوثيقة رقم 82

2-3 مذكرات مكتوبة

2-3-1 دفرت حمّمد جواد ن�صريي بور

الوثيقة رقم83 )ورقتان(

2-4 قامو�ض عربي ـ فار�صي

الوثيقة رقم 84 )ورقة للإعلن(

2-5 الو�صّية

الوثيقة رقم 85 

)اأربع �سفحات(

ال�سورة رقم 57 
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من الي�سار

الأّول والثالث: 

حمّمد قم�سري،

علي بي بي جان 

2-6 مقابلة مع اأخي ال�صهيد

كان اأخي »حممد« يف طفولته ن�سيًطا حيوًيا مفعًما باحلركة. مل يظهر 

ا يف لعبة »كرة الطاولة«،  رغبته بالدر�ض واملدر�سة، لكنه كان ماهًرا جدًّ

وقيادة الدراجات الهوائية وكرة القدم. وعلى الرغم من اأنه كان اأع�سر 

الي���د، اإّل اأن���ه كان يفوز غالًب���ا يف مباريات »ك���رة الطاولة«. وكذلك يف 

»كرة الق���دم« كان يركل الطابة بقدمه الي�س���رى ب�سكل احرايف. �سرق 

ل�ض دراجته الهوائية، ولكّن اأبي عاد فا�سرى له دراجة غريها. 

التحق���ُت اأن���ا يف الع���ام 1981م باجلبهة. كان »حمم���د« يطلب مني 

با�ستم���رار اأن اأحدث���ه عن ذكريات اجلبه���ة ومغامراته���ا، وقد حدثته 

ا اأخ  مط���وًل عن م�ساركتي يف املعارك وكيفي���ة اإ�سابتي. نحن لدينا اأي�سً

جريح اآخر اأ�سيب يف العام 1984م. 

كان حمم���د غالًبا م���ا يعّطر نف�سه بعط���ور »قم�سر كا�ست���ان« التي 

كانت متوافرة يف املنزل با�ستمرار. يف العام 1985 ورغم م�ساركته على 

اجلبهات، اإّل اأنه عاد فتعّلَق بالدر�ض وَطَلِب العلم، وهذا ما اأثار تعجبي. 

كنت يف تلك الأي���ام اأخدم يف وحدة الهند�سة يف »الفرقة 27 حممد 

ر�س���ول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(، حني زرته يف موقعنا اإحدى املرات، 

فهم���ُت �سر هذه العلقة اجلدي���دة والقوّية بالدر����ض! اأكرث ال�سباب يف 

ف�سيله���م كانوا من الطلب واملتابعني يف املجم���ع التعليمي للمقاتلني. 
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ا.  حتى اإّن ف�سيلهم كان ي�سّم معّلمني اأي�سً

اآخر مّرة جاء فيها »حممد« اإىل املنزل، كان يف مرا�سم زواج اأخينا 

»حميد«. ف���رح اجلميع بح�سوره. �سارك يف الته���ان، ولكنه مل يح�سر 

عن���د اإجراء العقد، �ساألته: »ملاذا مل تاأِت؟«، قال: لأن املائدة كان عليها 

ب�سل فلم اأح�سر!

ته���رب من الإجابة عن �س���وؤايل يومها بامل���زاح وال�سحك؛ لكن بعد 

�سهادت���ه وجدنا �سريط كا�سيت كان قد �سجّل���ه يف نف�ض وقت املرا�سم، 

ا.  �سّجل عليه و�سيته وزيارة عا�سوراء اأي�سً

يف ليل���ة العمليات، التي اأ�سيب فيها، نقلوه اإىل م�ست�سفى »الأهواز«، 

لكن���ه مل يرغب باإخب���ار العائلة باإ�سابته، وكاأن���ه كان ينوي الرجوع من 

امل�ست�سفى للجبهة فوًرا ؛ الأمر الذي طاملا فعله التعبويون. ولكنه ب�سبب 

�سدة جراحه ونزيف دمائه، نال مقام ال�سهادة. 

عند ا�ست�سهاده كان ي�سع خامتي و�ساعة لي�ست له، مّت غ�سل جثمانه 

وتكفينه وت�سييعه يوم 1364/11/29 ه�. �ض )�سباط 1986م(. 

كان يبل���غ من العمر ال�ساد�سة ع�سرة عن���د ا�ست�سهاده، ُولد يف �سهر 

»مه���ر« ]ت�سرين الأول 1969[، ولّبى نداء احلق يف 1364/11/24ه� )13 

�سباط 1986م(.

2-7 عنوان القرب

طهران، به�ست زهراء؛ القطعة 53، ال�سف 84، رقم 1. 



الراوي: علي بي بي جاين

الت�صكيل: م�صاعد اأول لرامي ر�صا�ض, املجموعة الثانية

تاريخ ومكان اأول مقابلة:1371هـ �ض )1992(, طهران

الفصل الثامن

الظالل

نح���ن اأربعة اإخوة، واأنا ال�سبي الأ�سغر بينهم. يف الثانية ع�سرة من 

عم���ري بداأت احل���رب. كنا نعي�ض يف طهران. قبل احل���رب، اأحببُت اأن 

ا ح���ني اأكب. فّكرت اأن اأعمل كوالدي يف ن�سج اجلوارب،  اأ�سبح ع�سكرًيّ

���ا يف ال�سارع كنت اأ�سع���ر باحرام كبري له يف  وكذل���ك كلما راأيت جندًيّ

ا قبل الظهر، واأعمل  قلبي. ر�سمت يف خيايل م�ستقب���ًل اأكوُن فيه جندًيّ

يف م�سنع ن�سج اجلوارب بعد الظهر!

اأحبب���ت الدر�ض واملدر�سة، وكذلك كنت ماهًرا يف الأ�سغال اليدوية. 

�سنع���ت مرة م���ن دينامو الدراج���ة الهوائية املح���رق �سيًئ���ا ي�سبه اآلة 

»ال�سنت���ور املو�سيقية«. ول ي���زال �سدى اأنغامها العذب���ة يردد يف اأذن 

حتى الآن. 

كنت اأحّب بع�ض الأ�ساتذة؛ امله���ن والفنون، العلوم والآداب، والتاريخ 

ولكني مل اأحب بع�ض الأ�ساتذة اأو موادهم.. كالريا�سيات مثًل. 
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م���ا بق���ي يف خمّيلتي من ال�سن���وات الأوىل للح���رب )1981-1980( 

جم���ّرد ظ���لل باهت���ة األوانها. كن���ت ل اأزال يف اأجواء ما ب���ني الطفولة 

والفت���وة الأوىل. لكن �سيف 1982 كان له وق���ع اآخر. فقد اأخذن اأخي، 

ال���ذي كان يت���وىل م�سوؤولي���ة كبرية يف اجلي����ض، مع���ه اإىل »خوز�ستان« 

وجبهة »ع���ني خو�ض« حيث حتققت هناك اأمنيت���ي التي حلمُت بها منذ 

�سن���وات. كن���ت حينها يف الرابعة ع�سرة من عم���ري، وتعرفت اإىل خط 

التما�ض واخلن���دق، واأنواع الأ�سلحة والقنابل، وكن���ت اأحياًنا اأدخل اإىل 

د�سمة القيادة واأ�ستمتع ب�سوت جهاز الل�سلكي. 

رجع���ت يف اآخر ال�سيف اإىل طهران، لكي اأقّدم امتحانات الإكمال. 

بع���د اأيام معدودة يف اأيلول 1982م ا�ست�سهد اأخي يف جبهة »عني خو�ض« 

نف�سها وعم احلزن واحلداد منزلنا. �سعفْت رغبتي بالدر�ض واملدر�سة. 

اأم�سيُت العام الدرا�سي )82-83م( ب�سعوبة بالغة وجناح ب�سيط. 

يف الع���ام 1984م اتخذت قراري احلا�سم باللتحاق باجلبهة يف تلك 

ا. اأخذُت ورقة املوافقة من  الأيام، كان اأحد اإخوتي يخدم يف اجلبهة اأي�سً

اأب���ي وذهبت و�سّجلت ا�سم���ي يف مقّر التعبئة، وبعد فرة و�سلتني ر�سالة 

من املقر باأن اأ�ستعد لللتحاق يف دورة تدريبية يف التاريخ الفلن. 

اأم���ام مدخل ثكنة التدريب، كان يقف ع�سكري طويل القامة منعني 

من الدخول قائًل: »ل تزال �سغري ال�سن، ل ميكنك اللتحاق!«

ت�سّبب العرق ب���ارًدا على جبيني. قراأت له جمال�ض العزاء. لكن مل 

تن���زل ل���ه اأي دمعة م���ن عينه! .. خط���ر يف بايل اأن اأقف���ز عن احلائط 

متج���اوًزا الأ�سلك ال�سائكة، ولك���ن هيهات.. العملي���ة �سبه م�ستحيلة! 

انتظرت بعيًدا، بعد حلظات ابتعد اجلندي من اأمام املدخل، قررت اأن 

اأق���ذف قلبي بالبحر واأجّرب حظي وليح�سل ما يح�سل! عْبُت اخلانة 

الأوىل بنج���اح. ما فهمته باأن ذلك احلار�ض قد تعّمد الذهاب قليًل كي 
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اأمتك���ن من الدخول، فقلت ل���ه »حتياتي املخل�سة لك ي���ا اأخي، اأجرك 

على الإمام احل�سني« ودعوت له من قلبي اأن ي�ست�سهد. 

وقف���ُت مع ح�سود ال�سباب القادمني للدورة التدريبية. قيل اإّن ممثل 

الإم���ام يخطب الآن يف ال�سب���اب، ذلك اخلطيب نف�س���ه تقّدم من اأحد 

الفتي���ان الذي يبدو �سغ���ري ال�سن واأخذه جانًبا! ع���اد قلبي يخفق رعًبا 

ا بجانبي: - هل هذا ال�سيخ  مرة اأخرى. اإنها اخلانة الثانية! �ساألُت �ساًبّ

ا؟! هو ممثل الإمام حقًّ

هّز براأ�سه وقال:

- ل اأعلم، عندنا يقولون عن كل �سيخ معّمم باأنه ممثل للإمام، لعّله 

هكذا.. 

خط���ر بب���ايل اأن اأخفي نف�سي بني اجلموع. يج���ب اأن اأذهب للجبهة 

مهم���ا ح�س���ل، ولع���ل النتق���ام لأخ���ي -باحل���د الأدن���ى- كان يدفعني 

ويحركني للأمام. 

وعل���ى الرغم اأن قامتي طويلة وج�سمي �سخم، اإل اأّن وجهي الناعم 

والأجرد من اللحية كان يوحي بالطفولة. 

كان »�ساحبن���ا« يتق���دم ب���ني ال�سف وياأخ���ذ بع�ض الفتي���ان جانًبا. 

َهَجَم���ْت اآلف الأفكار عل���ى ذهني؛ ل �ساأن يل الآن بفنون اإلقاء القنابل 

والرم���ي بالكل�سنك���وف؛ .. لكن كيف يتج���راأون على ه���وؤلء الفتيان؛ 

فنحن تركنا در�سنا وحياتنا وتوجهنا ل�ساحات اخلطر دفاًعا عن الدين 

والوطن. 

َوْيَحهم ماذا يفعلون بنا!

وقف���ُت م���راًرا على اأط���راف اأ�سابع قدم���ي وا�سرق���ت النظر لأرى 

اأي���ن اأ�سبح ذلك »املخت���ار« الذي يجول ويدور للف�س���ل والطرد؟! كنت 
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اأع���ود فاأخّبئ راأ�سي ب�سرعة كي ل يران. بقيت اأهرب واأغرّي مكان يف 

ال�سفوف حتى جتاوزت اخلانة الثانية ب�سعوبة بالغة. 

 Q بداأت الدورة التدريبّية الثالثة والأربعني يف ثكنة الإمام احل�سني

يف طهران، واكت�سبنا فيها، خلل 45 يوًما، مقداًرا كبرًيا من التجارب 

اجلديدة. 

يف ع�س���ر يوم خمي�ض خريفي، اأعطونا ماأذونية ملدة اأربعة وع�سرين 

�ساع���ة كي نطّل عل���ى اأهلنا ونوّدعه���م قبيل اللتح���اق باجلبهة. وعلى 

الرغم من اأن اأخي قد ا�ست�سهد، واأخي الآخر يف اجلبهة، اإل اأّن ت�سّرف 

اأبي كان منطقًيّا جًدا، فقال:

- يجب علينا اأن ندافع عن ديننا ووطننا.. 

لك���ّن اأمي كانت قلق���ة م�سطربة. حني نظ���رُت اإىل وجهها احلنون، 

قلت يف نف�سي: اأمي، هنيًئا لِك على �سبك الكبري!

بع���د اإقام���ة مرا�سم خا�س���ة، حتركن���ا بالبا�ض من وك���ر التج�س�ض 

»ال�سف���ارة الأمريكي���ة« اإىل »كرد�ستان«، ثم ُفِرزن���ا اإىل ثكنة يف »�سقز« 

يف ذل���ك ال�ستاء القار�ض، كان اأنفي يت���وّرم من �سدة ال�سقيع فل اأعود 

اأ�سع���ر بوجوده اأ�سًل! كنا ن�سع يدنا على احلدي���د فتلت�سق. كان رذاذ 

اجللي���د يلفح الوجوه فيجرَحه���ا بق�سوته. كان ال�ست���اء بكل جتلياته هو 

احلاكم املطلق يف تلك املنطقة. 

انته���ت مهمتي هناك يف �سهر �سباط 1985م، غادرنا »�سقز« وهي ل 

تزال يف اأوج �سقيعها ال�ستوي. 

بعد الرجوع اإىل طهران، كان اللتحاق باجلبهة ي�سغل ذهني وبايل. 

مل اأعد متحّم�ًسا للدر�ض ول راغًبا بالدرا�سة. كنت اأ�ساعد اأبي يف بع�ض 

الأيام فاأ�ستغل معه على اآلت ن�سج اجلوارب. 
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يف �سهر متوز 1985م، ا�ستّد �سوقي وحما�ستي للجبهة واحلرب. هذه 

املرة مل يكن مطلوًبا ورقة موافقة الأب. انطلقت يف تلك الأيام، وكانت 

مرابطت���ي هذه املرة يف »خوز�ستان«، حي���ث التحقت بفرقة »27 حممد 

ر�سول اهلل« )�سلى اهلل عليه واآله( يف ثكنة »دوكوهه«، كان اأخي الأكب 

ا، ظننُت اأن كتيبة امل�ساة كانت اأف�سل للخدمة. قال يل اأخي: هناك اأي�سً

- هن���اك م�س���اق وم�ساعب كث���رية يف كتيبة امل�س���اة... يوميًّا يوجد 

متري���ن ع�سكري و�سفوف تعليمية ومن���اورة كل عدة اأيام؛ ولكن يف ليلة 

الهجوم والعمليات ميكنك اللتح���اق وال�ستباك مع البعثّيني، وت�سفية 

احل�ساب معهم.. 

وه���ذا ما اخرته، فالتحقت بكتيبة حمزة، ال�سرية الأوىل، الف�سيل 

الأول ال���ذي كان يطل���ق علي���ه يف تلك الأيام ا�سم »ف�سي���ل الإخل�ض«، 

وج���رى ت�سكيل���ي م�سعًفا حلم���ل اجلرح���ى. كان »اأ�سد الله���ي« م�سوؤول 

الف�سيل، يعاونه »حم�سن كل�ستان«. 

يف ذل���ك الوقت، كان���ت ال�سرية ت�ستعّد للنتق���ال اإىل خط »مهران« 

للقي���ام مبهّم���ة دفاعية. ق�سين���ا كل تلك ال���دورة يف ح���رارة »مهران« 

اللهب���ة الت���ي ُتن�سج الرطب. كن���ت اأحياًنا اأتذّكر �سقي���ع »كرد�ستان« 

يف ظ���ل تلك احلرارة املرتفعة واأحت�ّسر طوي���ًل؛ ليت ن�سيًما لطيًفا يهب 

من كرد�ستان نحونا، ولي���ت قليًل من الريح ال�سحراوية ال�ساخنة هنا 

ي�سل اإىل تلك اجلبال اجلليدية!

جعلتن���ي اأج���واء احل���رب وال���بد واحلّر يف ه���ذه امل���ّدة الق�سرية، 

كالث���وب الب���ايل! اأربعة اأ�سهر م���ن اخلريف وال�ستاء القار����ض واللبا�ض 

املراك���م فوق بع�سه البع�ض والرجتاف برًدا حتت اللحاف والبطانية، 

وه���ا اأنا الآن و�سط ال�سحراء اللهب���ة واجلفاف املحرق، الذي ي�سوي 

اجل�سم كالكباب!
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كانت ال�سم�ض حُترق رقابنا باأ�سعتها ال�سائكة. فت�سبغ ب�سرة ال�سباب 

البي�ساء في�ستحيلون �ُسمًرا ثم �ُسوًدا كالفحم! 

بعد ظهر اأحد الأيام احل���ارة، �سعرُت بهبوب ن�سيم لطيف من جهة 

العراق، انتبهت كثرًيا وفتحت اأنف���ي ورئتّي وتن�سقت هذا الهواء العليل 

ب���كل ما ا�ستطعت من قوة. بعد ع���ّدة دقائق �ساءت حايل فجاأة. �سعرت 

ا؛ لكني  بدوخ���ة يف راأ�س���ي وبداأ نظري ُيظل���م. كان ج�سدي �ساخًن���ا جًدّ

اأرجتف من داخلي، كان َنَف�ِسي ي�سيق حتى غبت عن الوعي. 

عندما وقع���ت على الأر�ض، جاء ال�سباب وجتّمعوا حويل فوًرا. كنت 

ل اأب�سر اإل ظلًل تتحرك حويل. مل اأحّدد من هم؛ حملون وو�سعون 

داخل �سيارة اإٍ�سعاف. حتركت الإ�سعاف ببطء يف ذلك الطق�ض الرملي 

العا�سف. 

بعدما فح�سني الطبيب يف هنكار امل�ستو�سف، و�سعوا يل م�سًل يف 

؛ كان الطبيب  يدي. كان �سغط دمي قد انخف�ض فجاأة اإىل م�ستوى متدنٍّ

يكرر �سوؤاله للم�سعف املمر�ض: كيف بقي هذا على قيد احلياة؟!

كن���ت اأنظ���ر اإىل نق���اط امل�سل تن���زل واحدة واح���دة، حتى غفوت. 

عندم���ا ا�ستيقظت من نوم���ي، كانت الأجواء خ���ارج امل�ستوعب ل تزال 

من���رية والنهار مل ينتِه بع���د. النهارات ال�سيفية طويل���ة ل تكاد تعرف 

الغ���روب. قبل مغي���ب ال�سم�ض كانت ح���ايل قد حت�ّسن���ت، وخا�سة بعد 

تناول ع�سري الفاكهة. 

قبل اأن اأغادر امل�ستو�سف فهمت باأن ذلك الهواء هو رياح ال�سموم 

املحرقة،  ال�سعودية  �سحراء  من  تهب  ا�ستوائية  رياح  وهي  القاتلة؛ 

القلب! يف  الإن�سان خلل دقائق وتوقف حركة  فتقوم بتجفيف ج�سم 

اأنفا�سه؛  ويكتم  ا  اأر�سً ي�ستلقي  اأن  الإن�سان  على  يجب  كهذه  ظروف 
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اأبّرد  ولكنني فعلت العك�ض متاًما، وا�ستن�سقت هذا الهواء بعمق لعّلي 

نف�سي قليًل. كنت قبل تلك احلادثة قد فقدت عدة كيلوغرامات من 

وزن ب�سبب قلة الطعام. 

حتى الثلج كان يذوب فور توزيعه لنا. لعّلي لو كنت اأقوى بقليل لكنت 

ا�ستطعت مقاومة رياح ال�سموم اأكرث. 

بع���د ظهر اأح���د الأيام، كنت لوحدي يف اخلن���دق الأمامي على خط 

ا وقريبة م���ن املواقع العراقية.  التما����ض؛ يف د�سم���ة واحدة متقدمة جدًّ

كان���ت نوب���ة حرا�ستي حت���ى غ���روب ال�سم�ض. قب���ل دقائق م���ن انتهاء 

حرا�ست���ي، �سمع���ت �سوت ر�سا�ض قريًبا. يف البداي���ة احتملت اأن يكون 

ا قبل الغروب؛ ولكن بع���د حلظات، ُفتحت اأبواب جهنم!  مت�سيًط���ا عاديًّ

�سقطت ثلث قذائف هاون 120 ملمًرا بالقرب من د�سمتي املك�سوفة. 

انبطح���ت على اأر����ض الد�سمة، عندم���ا توقف الق�س���ف، رفعت راأ�سي 

ونظ���رت عل���ى م�ستوى الأر����ض. كان ال���راب والغبار مي���لآن الأجواء، 

ورائح���ة البارود تخنق الأنفا�ض. فجاأة و�سل �سوت خافت اإىل م�سمعي: 

علي! هل اأنت �سامل؟ اأين اأنت.. عزيزي علي.. 

كان الغب���ار قد غّطى وجهي وما زال الهواء ترابًيّا حني و�سل �سباب 

الف�سي���ل. تفح�س���ون جيًدا بحًث���ا عن جرح ما، ولك���ن مل يعرثوا على 

�س���يء. كان »غلم ر�سا نعمتي« اأكرثهم قلًقا عل���ّي؛ رامي الر�سا�ض ذو 

الوج���ه الب�سر املبت�س���م، والذي كان اأ�سرع من اجلمي���ع يف التعرف اإىل 

ال�سباب وم�سادقتهم بكل حب وعفوية. 

كان »غ���لم ر�سا« من مواليد 1968م، يف نف�ض عمري. وجهه طويل 

وكذل���ك اأنفه، كان �سع���ره ناعًما ويتدىّل من جان���ب اأذنيه وحتى كتفيه 

تقريًبا، و�ساربه خفيًفا يف اأول نّوه. كنت اأعلم باأنه �سارك �سابًقا ولعدة 
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اأ�سه���ر من عام 1983م على اجلبه���ات؛ ولكنه مل يرك الدرا�سة وطاملا 

�ساهدت���ه على خط الدف���اع حامًل الكتب والدفات���ر. بع�ض ال�سباب يف 

ال�سف الثانوي الرابع، كانوا يدر�سون للمتحان الر�سمي )البكالوريا( 

ا.  على اجلبهة اأي�سً

تعي����ض يف �سحارى »مه���ران« العق���ارب والرتيلء ب�س���كل كبري. يف 

منت�س���ف الليل وبع���د رجوعي من د�سمة احلرا�س���ة، راأيت رتيلء برية 

كبرية، وقد حّلت �سيفة على د�سمتنا!

قتلته���ا فوًرا. ا�ستيقظ ال�سب���اب على �سوتي و�سّجت���ي واألقوا »جثة« 

الرتي���لء يف اخلارج؛ ولكن مغامرات تلك الليلة مل تنته عند هذا، فقد 

خطر على بايل فجاأًة خّطة �سيطانية. 

اأخذت عدة بح�سات من اأر�ض الد�سمة وانتظرت حتى غفت العيون 

جمدًدا. �سرت اأرمي البح�ض على ال�سباب يف اأنحاء الد�سمة. ارتفعت 

الأ�سوات: رتيلء... رتيلء!

ثم فعلتها بهم ثانية حتى افت�سحت خطتي، فاأقام يل ال�سباب حينها 

»حفل���ة البطانية!« ويبدو اأن كنت بحاجة لكل هذه ال�سربات والكفوف 

والركلت لكي اأمتكن من النوم املريح!

بعدها بعدة ليال، وفيما كنت اأغّط يف نوم عميق يف الد�سمة نف�سها، 

نادان اأحدهم �سارًخا:

- انه�ض يا علي.. هيا قم.. خطر!

فتحت عين���ّي.. ا�ستطع���ت بوا�سطة ن���ور امل�سباح اخلاف���ت واملعلق 

بال�سق���ف اأن اأملح ظل �سبح اأ�سود ف���وق �سدري، كان عقرًبا يتم�ّسى على 

�سدري ويحّرك ذيله باحًثا عن مكاًنا يل�سع فيه! ارتفعت حرارتي فجاأة، 

ثم تداركت الأم���ر وجتاوزت حال الرعب وال�سطراب، قذفت العقرب 
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جانًبا فق�سى عليه ال�سباب فوًرا. 

كان ال�سب���اب اأحياًن���ا، خ���لل النهار يطّل���ون على خراب���ات مدينة 

»مه���ران« القريب���ة من خط الدف���اع. كان �سباب ف�سيلن���ا اأكرث ف�سوًل 

وحيوية من باقي الف�سائل، ب�سبب �سغر �سنهم. 

تركن���ا خط دفاع »مه���ران« يف نهاية �سه���ر م���رداد )اآب(، واأخذنا 

ماأذوني���ة اأ�سب���وع م���ن »دوكوه���ه« فرجعن���ا اإىل طه���ران. بع���د عودتنا 

للمرابطة مل ن�ستقر يف الثكنة، بل انتقلنا اإىل مع�سكر الفرقة ال�سيفي يف 

»ك���وزران« حيث كان اجلّو معتدًل مائًل للبد، فكّنا نتغّطى بالبطانيات 

عن���د النوم. ن�سينا رياح »مهران« احل���ارة. مل مي�ض اأ�سبوع هناك حتى 

طلب���ُت ماأذونية ليومني، كي اأ�س���ارك يف مرا�سم الذكرى ال�سنوية لأخي 

ال�سهيد؛ اأخذت املوافقة من الكتيبة وذهبت اإىل طهران ورجعت. 

يف الت�سكي���ل اجلدي���د، كنت ه���ذه امل���رة م�ساعد »�سعي���د بوركرمي« 

رام���ي الآر بي جي. كنت قد تدّرب���ت على قاذف الآر بي جي عندما كنا 

يف »كرد�ست���ان«، والتقطُت عدة �س���ور »ا�ستعرا�سية« واأن���ا اأ�سّوب نحو 

الهدف. واحلال اأّن �سعيد كان قّلما ي�سمح لأحد بالقراب من القاذف 

ويقول:

- اإن تعّطل زناد قب�سة القاذف، فلن ينفع بعدها يف �سيء. 

ولعّلي لو كنت اأنا مكانه لقمت بهذا الأمر نف�سه!

ج���اء »�سهري���ور« )اآب/اأيل���ول(؛ اإنه �سه���ر المتحان���ات الدرا�سية. 

كانت الكتيبة يف حال ا�سراحة، وامل�سوؤولون ل يطلبون مهاّم �سعبة من 

ال�سباب. 

كان »نعمتي« يق�س���ي اأغلب اأوقاته يف الدر�ض داخل اخليمة اأو حتت 

�سجرة البلوط. وقد َت�ساَدف »�سهريور« مع �سهر حمرم؛ فكان ال�سباب 
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بح���ال معنوية مميزة. كان »نعمتي« يحف���ظ مقطًعا من ال�سعر، ويكرره 

اأمامنا اأحياًنا:

فرا�س���ي      يف  متتن���ي  ل  اإله���ي  »ي���ا 

بل وفقن���ي لأموت يف اخلندق يف �سبيلك

كم اأوّد اأن اأق�سي نحبي بني النار والر�سا�ض 

بعي���ًدا ع���ن املن���زل وع���ن اأم���ي واأختي

اأري���د اأن اأطّهر اأر�ض اإي���ران من الأعداء

واأ�ست�سه���د يف درب الإ�س���لم واحلري���ة

بع���د اأيام من بداية �سهر »مهر« )اأواخر اأيلول( انطلقنا من مع�سكر 

»كوزران« نحو ثكنة »دوكوهه«. و�سلنا اإىل هناك يف منت�سف الليل. كان 

اجلو ل يزال �ساخًنا يف تلك ال�ساعة، كم يحلو املاء البارد للإن�سان!

�سه���َدت الأي���ام التالية حت���ّولت عديدة يف كتيبة »حم���زة«؛ حتى اإّن 

قائ���د الكتيبة قد تبّدل، ف�سار »حم�سن كل�ست���ان« م�سوؤولنا بدل »اأ�سد 

اللهي«. اأعلن القائ���د اجلديد باأنه على كل من يريد البقاء يف الكتيبة، 

اأن مي���دد مرابطته ثلثة اأ�سهر جديدة. بع����ض التعبويني قاموا بت�سوية 

ح�سابهم وعادوا اإىل طهران، وبع�سهم انتقل اإىل كتائب اأخرى. 

حّلت اأجواء جديدة يف الف�سيل الأول حتت قيادة حم�سن كل�ستان. 

امت���لأ الف�سيل بالفتي���ان التلميذ. ومبا اأننا كن���ا يف خط »مهران« يف 

الف�سيل، �سرن���ا ُنعتب من »قدامى املحارب���ني« و�سارت علقتنا نحن 

القدام���ى اأك���رث ق���وة وعاطف���ة. يف اأحد الأي���ام اأخذ »�سعي���د بوركرمي« 

ماأذونية وذهب اإىل مدينة »دزفول«، طلبُت منه اأن ي�سري يل م�سباًحا 

يدويًّا، فا�سرى يل واحًدا ب�سعر ثلثني توماًنا. مل يقبل اأن ياأخذ املال، 
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وقال يل اإّنه هدية منه، ولكني رف�ست. 

كن���ا يف اللي���ل ننام بق���رب بع�سنا البع����ض. كان اأحياًن���ا يهّز قدمي 

باإبهام قدمه ويقول: علي، هل اأنت نائم؟ غفوت؟ قم ل تنم!

كان يتمت���ع بح����ضّ الدعاب���ة وامل���زاح اللطي���ف. اأ�سبحن���ا �سديقني 

مقّربني لدرجة اأننا اأجرينا »موؤاخاة« فيما بيننا. 

كان يف الثكن���ة �سف���ادع كثرية! كانت اأ�سواته���ا ت�سمع من كل حدب 

و�س���وب يف اللي���ايل الهادئة. كن���ا ن�ساك�سها فندخ���ل يف م�سابقة للوثب 

الطوي���ل معه���ا اأو نناف�سها بالنقيق حتى يغّط���ي �سوتنا �سوتها؛ لنعرف 

من �سوته اأجمل واأطول!

تركن���ا الثكنة يف �سه���ر »اآبان« )بداية ت�سري���ن الأول(، نحو مع�سكر 

تدري���ب العمليات البمائية »�سفينة النج���اة« حيث بقينا هناك لفرة، 

تعلمنا فيها ال�سباحة والغو�ض وقيادة الزوارق وال�ستتار و... 

كن���ا جال�سني يف اخليم���ة يف اأحد الأي���ام، واإذ ب�»عل���ي قابل« يدخل 

ويعطين���ي دفًرا ك���ي اأكتب ل���ه كلًما للذك���رى. تعّجبت م���ن الأمر يف 

البداية؛ لكني عندما راأيت وجهه البيء و�سحكته اجلميلة، مل اأ�ستطع 

رف�ض طلبه. اأخذت الدفر ال�سغري؛ �سغطت كثرًيا على »خّمي« لأمتكن 

م���ن اإبداع عبارات اأكتبها له، لكن من دون جدوى! مل يخطر �سيء على 

بايل. لهذا فقد كتبت له:

»ب�س���م اهلل. اأن���ا »علي بي بي جان« لأن ل اأمل���ك اأي كلم للذكرى، 

فق���د كتبت ه���ذه الكلمات بخّط���ي لتبقى للذك���رى! الأخ »قابل« هو فتى 

طيب وخمل�ض واإ�سلمي، وي�سّلي �سلة الليل، وهو كالورد لطًفا وكماء 

الورد �سفاًء. ال�ساعة اخلام�سة اإل ربًعا 64/8/17 ه� )11/8/ 1985م(.

بعد عدة اأيام - كان قلمي قد حتّرر من عقاله وا�ستاأن�ض بالكتابة - 
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كتبت ر�سالة اإىل اهلل!

»ل اأعل���م م���اذا اأفعل. ي���ا اهلل، اهدن وعّلمن���ي. اإذا اأحب ال�سديق 

�سديق���ه، فعليه اأن يحب���ه ويبادله احلب من كل قلبه وروح���ه. اأنا اأريد 

الو�سول اإىل من ل اأعرف اإن كان يحب اأم ل! ل اأعلم ماذا اأفعل. مهّجر 

ا.  من مكان لآخر. اأرجو اأن يعني اهلل من كان مثلي، ويعينني اأنا اأي�سً

كامل���راآة  ال�سدي���ق  يك���ون  اأن  اأح���ب 

وجه���ي اأم���ام  عيوب���ي  يرين���ي 

ورائ���ي  يتكل���م  كامل�س���ط  يك���ون  ول 

باأل���ف ل�س���ان ع���ن كل �سع���رة و�سع���رة!

انتهت دورة التدريب البمائ���ي. اأعطونا ماأذونية ملدة اأ�سبوع. كنت 

اأق�س���ي نهارات���ي يف حمل اأبي. اإح���دى املرات دخلت �سبّي���ة اإىل املحل 

واأرادت �س���راء ج���وارب �سفاف���ة، ولأن احتمل���ت اأنها تريده���ا لنف�سها 

و�ستلب�سها اأمام النا�ض من غري املحارم، طلبت منها �سعًرا باهًظا حتى 

خرج���ت من املحل متعّجب���ة م�ستنكرة! مل اأرد اأن اأ�سب���ح �سريًكا لها يف 

ذنبها املحتمل. 

اأي���ام املاأذونّي���ة، كانت اأم���ي حت�سر يل كل يوم عل���ى الفطور �سحن 

ع�س���ل. من �سّدة حبي للع�س���ل، اأطلقوا علّي لقب »بان���زي«، وهو دب يف 

ال�س���ور املتحركة كان يع�س���ق الع�سل ويتمتع بج�سم ق���وي. يف اأحد اأيام 

ا. ذهبت مع اأخي واأخواتي البن���ات اإىل ال�سينما. �ساهدنا  العطل���ة اأي�سً

فيل���م »الذئب التائ���ه«، وهو ق�س���ة مقات���ل »�ساموراي« يري���د النتقام 

لزوجته التي قتلتها ع�سابة من الأ�سرار. 

كذل���ك ذهبنا مّرة اإىل »به�ست زه���راء« وزرنا �سريح اأخي ال�سهيد. 

كنت اأفكر بيني وبني نف�سي؛ قد تكون هذه املرة الأخرية التي اأرى اأهلي 
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فيه���ا؛ قد اأ�ست�سهد اأو اأقع يف الأ�سر، فهذه الحتمالت لي�ست بعيدة عن 

م�سافر مثلي. 

م�س���ت اأي���ام املاأذونية ب�سرعة. عدت جم���دًدا اإىل »دوكوهه«، كانت 

ا هذه امل���رة. ذهبت يف �سب���اح اأح���د الأيام اإىل  الثكن���ة مزدحم���ة ج���ًدّ

احلم���ام؛ فوقعت �ساعتي يف م���كان تغيري امللب����ض، انك�سرت وتناثرت 

قطعها وعقاربها يف كل حدب و�سوب، قمت فقط بتكني�ض زجاجها كي 

ل يجرح قدم اأحد. 

اأقي���م معر����ض اأ�سب���وع التعبئة »ب�سي���ج« يف الثكنة، وق���د ُعر�ض فيه 

جم�س���م لعملي���ات »خي���ب وب���در«. اأو�سح لن���ا ه���ذا املج�ّس���م تفا�سيل 

العملي���ات، ومقدار امل�ساف���ة التي قطعها املقاتل���ون للو�سول اإىل اخلط 

الأول للعدو. تقع »هور العظم« بني »الب�سرة« و»بغداد« وكانت ال�سيطرة 

عليها متثل خطًرا كبرًيا على التوا�سل بني هاتني املدينتني املهمتني. 

ى على الأر�ض  وكذل���ك كان يف املعر�ض جم�ّسم جلثمان �سهيد م�سجًّ

ملفوًف���ا بالعل���م الإي���ران. عندما رجعن���ا اإىل مبنى الكتيب���ة، ا�ستلقى 

»نعمت���ي« على الأر�ض مثل ذل���ك ال�سهيد وغطيناه بعل���م اأخ�سر. وقف 

بع�ض ال�سباب لقراءة الفاحتة عن روحه. وقام اأحدهم بالتقاط ال�سور 

الفوتوغرافية لهذه الواقعة!

كان ل���دى كتيبة حم���زة ملعب كرة ق���دم جّيد؛ قطع���ة اأر�ض معبدة 

بالإ�سفل���ت خلف اجلدار الغرب���ي للمبنى. معنا يف الف�سيل، كان هناك 

العديد من اللعبني الأقوياء، »�س���ريازي وكل�ستان ونعمتي وقم�سري 

وقاب���ل اأعل وبوركرمي وعليان جنادي وقاب���ل«، جميعهم كانوا يتمتعون 

مبهارات عالية يف هذه اللعبة. 

ولأن مل اأك���ن خبرًيا بفنون اإمرار الكرة واملناورة بها، كنت اأعطيها 

للآخري���ن ف���ور و�سولها اإىل قدم���ي. كان �سريازي يتقن ه���ذه الفنون؛ 
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�سواء يف الدفاع اأو الهجوم. 

وكان م���ن م�سّجعي فريق »ملوان بندرانزيل« )قبطان مرفاأ اأنزيل( 

كانت املباريات تنتهي اأحياًنا على ود و�سفاء واأحياًنا مب�ساجرات وزعل! 

ح���ني يحتفظ اأحد ال�سباب بالطابة لنف�سه فل مُيّرها لأحد اأو... حدث 

هذا مرة معنا، خرجت غا�سًبا من اللعبة و�سربت بقدمي كومة بح�ض 

م���ن بقايا الد�سم، فط���ار حجر منها واأ�ساب اله���رة التي كانت تطوف 

دوًما حول املبنى، �سالًبا منها لّذة نوم قيلولة بعد الظهر!

يف الن�س���ف الثان من �سهر »اآذر« )كانون الأّول( جاءت اإىل الثكنة 

قواف���ل »راهي���ان كرب���ل« )ال�سائ���رون اإىل كربلء(، وج���رت تغيريات 

ومناقلت يف كل الكتائب وال�سرايا والف�سائل. 

ف�س���رت اأنا امل�ساعد الأول لرامي الر�سا�ض يف الف�سيل »غلم ر�سا 

نعمتي« وحّل »قم�سري« م�ساع���ًدا ثانًيا. �ساألني »حم�سن كل�ستان« عن 

خبات���ي ال�سابق���ة يف الرماية بالر�سا����ض املتو�سط، فقلت ل���ه اإّنني قد 

تدربت عليه ب�سكل جيد يف دورة تدريبية يف »كرد�ستان«. 

كن���ت اأنا ونعمت���ي وقم�سري من املحارب���ني القدامى، وقد خدم كل 

منا يف كتيبة حمزة �ستة اأ�سهر على اأقل تقدير. وهكذا ت�سّكل فريق جيد 

لرماية الر�سا�ض املتو�سط. 

كان رام���ي الر�سا����ض يف ف�سيلن���ا م�سغوًل يف �سه���ر »اآذر« مبراجعة 

درو�سه. فكان يجل�ض يف زاوية الغرفة، يقراأ يف الكتب ويحل التمرينات. 

كن���ت يف املرحلة املتو�سطة وهو يف املرحل���ة الثانوية ولهذا كنت اأجتّنب 

اإزعاجه وت�ستيت تركيزه على الدر�ض.

كن���ت جال�ًس���ا اإىل جانب���ه اإح���دى امل���رات، لحظ���ت اأن���ه يرغب يف 

احلديث، قلبُت اأوراق الكتاب الذي كان بني يديه و�ساألته:
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- »غلم ر�سا« ماذا حتب اأن ت�سبح يف امل�ستقبل؟

اأجاب فوًرا: تعبوي! 

- غري التعبوي، اإن مل يكن هناك حرب، فماذا �ستفعل؟

�ض يف �سق الطرق.. اأحّب اأن  - مهند�ض.. مهند�ض مدن... متخ�سّ

اأعّبد اجلادات يف املدن ال�سغرية والقرى النائية فتزدهر تلك املناطق. 

- ل �س���ك اأن���ك �ستذهب اإىل �سومعة �سرا وق���رى حمافظة »كيلن« 

وتبني هناك البيوت والطرق؟

- مَل ل؟ اأي م���كان اأف�سل م���ن »كيلن«؟ هن���اك اآكل ال�سمك واأبني 

اجلادات واملبان.. 

ُكت���ب على اآخر �سفحة من ذلك الكتاب ا�س���م »جعفر نعمتي« وعلى 

ال�سفح���ة الأوىل ا�سم »غ���لم ر�سا نعمتي«. �ساألت���ه متعجًبا: »هل هذا 

الكتاب لك اأم جلعفر؟ هل هو اأخوك؟«

ا، لقد ت�ساركنا  قال �ساحًكا: »هذا الكتاب جلعفر ولغلم ر�سا اأي�سً

يف �سرائه«. 

مل اأ�ستوعب جوابه. تابع قائًل: »اإذا ا�ست�سهد جعفر فماذا تقول؟«.

قلت فوًرا: »اأنت مثلي اإًذا، اأخو �سهيد؟«.

اأج���اب: »كل يا اأخ���ي، جعفر هو نف�س���ه غلم ر�سا. اأم���ي تناديني 

با�سم جعفر«.

ا وياأتي اأحياًنا لزيارته.  ا اأي�سً كان اأخوه -وا�سمه »حمرم«- تعبوًيّ

�ساألته: »هل واجهت م�سكلة يف املرابطة الأوىل؟«.

-  مل يك���ن اأبي موافًقا على التحاقي باجلبه���ة، وكان يريد اأن اأتابع 

درا�ست���ي. اأخذت موافقًة من اأمي، لكّنهم مل يقبلوا بها يف مقّر التعبئة. 
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فقمت بتزوير تاريخ الولدة يف �سورة تذكرة الهوية والتحقت بالتعبئة، 

واأتيت للجبهة!

يف بداية الن�سف الثان من �سهر )ك1(، كانت الكتيبة قد ا�ستعّدت 

للنتق���ال اإىل املع�سكر اجلديد. ا�ستلم كل عنا�س���ر الكتيبة اأ�سلحتهم. 

ا، تفّح�ض  عندم���ا ا�ستل���م »غلم ر�س���ا« ر�سا�س���ه، كان م�س���روًرا ج���ًدّ

الر�سا�ض ثم قال »هو نف�سه«، �ساألته ماذا تعني؟

اأ�س���ار اإىل قب�س���ة الر�سا�ض وقال هذا هو نف����ض الر�سا�ض الذي كان 

معي يف »مهران«، وهو ممتاز يف الت�سويب والرمي. 

وهذه العلمة على قب�ست���ه التي اأعرفه بها. ا�ستعملته ملدة �سهر يف 

»مهران«. 

كان مع�سكرن���ا اجلديد بالقرب من نهر »كرخة«. بعد جميئنا باأيام 

و�س���ل التلمي���ذ. كانوا قد بق���وا يف »دوكوه���ه« ليقّدم���وا امتحاناتهم. 

عندما التقيت »نعمتي« �ساألته فوًرا: 

- كيف كانت المتحانات؟

- جي���دة واإن �ساء اهلل �ساأجنح. اأّجلت اإح���دى املواد فلم اأ�سارك يف 

تقدمي امتحانها. 

- اأح�سنت عمًل. من الأف�سل اأن تاأخذ علمة جيدة اأو ممتازة. 

- نع���م. اإذا اأخذت علمة متدنية وجنح���ت ب�سعوبة فاأكون كالذي 

قدمه يف اله���واء، كال�ساب ال�سليم القوي الذي جاء اإىل اجلبهة، ولكنه 

يف اخلط الثان اأو الثالث، فلو بقي يف املنزل لكان اأف�سل له. 

اأّي���دت فكرته واأخبته عن ق�سة اأولئك الذين ركبوا على ظهر الثور 

!Qلياأتوا اإىل كربلء لن�سرة الإمام احل�سني

�ساألني: »ركبوا على الثور؟«.
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قلت له: »نعم، من مل ي�ستوعب الدر�ض جيًدا، فمن الأف�سل له اأن ل 

ي�سارك يف المتحان«.

مّت و�سع عّدة علمات اأهداًفا للرماية يف �ساحة املرا�سم ال�سباحية 

لكتيبة »حمزة«، اهتم البع�ض بتجهيز احل�سينية. بداأ التدريب الع�سكري 

ا.  يف وقت مبكر جًدّ

كان يدي���ر ال�سفوف مدّربون ماهرون. �س���رح لنا اأحدهم جمموعة 

معلومات هام���ة وجتارب مفيدة حول معرفة اأنواع قذائف الآر بي جي. 

ا�ستطاع اأحدهم اإ�سابة طلقة كل�سنكوف فارغة عن بعد ع�سرة اأمتار. 

يف ه���ذه الدورة، ح�س���ر من طهران ع���ّدة مّداحني. لك���ّن اأ�سلوبهم يف 

الع���زاء واللطميات واملوال���د كان خمتلًفا عما تعّودنا علي���ه، فقد كانوا 

ي�سرع���ون يف اإلقائه���م ب�سكل غري���ب وخمتلف عن جمال����ض ولطميات 

»حم�س���ن كل�ست���ان«. الإلق���اء اله���ادئ كان يدخل اإىل عقولن���ا وقلوبنا 

ويجعلنا ن�سري مع املجل�ض واللطمية. انتقد بع�ض ال�سباب اأ�سلوب هوؤلء 

املّداحني. وحا�سل الأمر اأن ح�سورهم يف الكتيبة مل يكن موفًقا وموؤّثًرا 

كما يجب، فركوا املع�سكر ورحلوا. 

���ا بف�سيلنا، واأ�سبح  يف تل���ك الأيام، التح���ق »جميد جميديان« اأي�سً

امل�ساع���د الثال���ث لرام���ي الر�سا����ض. �س���ار ل���دى »نعمت���ي« الآن ثلثة 

م�ساعدي���ن. كان جمي���د من موالي���د 1969م ولكي يتمك���ن من املجيء 

للجبه���ة، مل يفع���ل كبع�ض ال�سب���اب الذين زّوروا �س���ورة فوتوكوبي عن 

تذك���رة الهوية، بل قام وبفعل احرايف بتزوير اأ�سل تذكرة الهوية وبّدل 

تاريخ ولدته من 1969 اإىل 1967م. كان من �سباب منطقة »منريية« يف 

طهران، وحمط كلمه املتكرر »اهلل وكيلك« مل يكن يظهر اأي ود ورغبة 

بالكتب والدر�ض والدفاتر ويف املقابل كان من ع�ساق لعب كرة القدم. 

يف اإح���دى الليايل، كنت بالقرب من خّزان املياه، فاإذا بي اأملح قائد 
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الكتيبة وم�ساعده يقربان وهم���ا م�سغولن باحلديث بحرارة، اختباأت 

وراء اخل���زان وجمع���ت بع�ض احل�سى و�س���رت اأر�سقهما به���ا! عندما 

�سمع���ا �سوت �سقوط احل�س���ى �سكتا قليًل، ثم تابع���ا حوارهما. فعدت 

وك���ررت هذه الألعي���ب ال�سيطاني���ة، يف الليلة التالي���ة ازدادت جراأتي 

فقم���ت بهذا الأمر نف�سه مع »عمو ح�س���ن« قائد �سريتنا، ولكن يبدو اأنه 

راآن واكت�سف اأمري، حيث قام يف ال�سباح التايل، بف�سلي عن ال�سف 

املر�سو�ض وقال يل:

- علي���ك اأن ت�سعد من هنا اإىل راأ�ض اجلبل ثم تعود ب�سرعة! نفذت 

الأم���ر وا�ستغرق ذهاب���ي واإيابي ح���وايل ن�سف ال�ساعة، كن���ت ن�سيًطا 

ومتحّم�ًسا ول اأخاف من العقوبات. 

كان م�س���وؤول ف�سيلنا »حم�سن كل�ستان«، ولأج���ل التعرف اأكرث اإىل 

جت���ارب وخبة ال�سباب الع�سكرية ال�سابقة والطلع على �سخ�سياتهم 

ومعنوياته���م، يتقّرب من ال�سباب في�سادقه���م ويتحّدث اإليهم وي�ستمع 

اإىل كلمه���م بكل حمب���ة وحنان. اإ�ساف���ة اإىل اجلل�س���ات العامة، كان 

يلتق���ي بكل واحد من ال�سب���اب على انفراد. ا�ستفرد ب���ي اإحدى املرات 

وحتادثن���ا طوي���ًل كالأ�سدقاء املقرب���ني. كان يه���دف اإىل التعرف اإىل 

ممي���زات ال�سباب ومعنوياته���م، فيحدد بالتايل مهماته���م وفعاليتهم. 

بع����ض ال�سب���اب كان �سجاًعا وبع�سهم لي�ض كذل���ك. ومن خلل احلوار 

معه���م، كان يريد التخطي���ط ليحدد ماذا يوكل من مه���ام وم�سوؤوليات 

لكل منهم خلل العمليات. 

ر كل واحد منهم  كان لديه برنامج اآخر؛ طلب من ال�سباب اأن يح�سّ

خلطب���ة اأو حما�سرة يلقيها علينا بعد املطالع���ة والإعداد اجليد. حني 

ج���اء دوري حتدّثت ع���ن ر�سا�ض »BKC« ومميزات���ه وكيفية ا�ستخدامه 

وكل م���ا اأع���رف عنه. اأغل���ب ال�سب���اب كان���وا يتناول���ون يف خطاباتهم 
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املوا�سيع الدينية واملعنوية ولهذا كان مو�سوعي جديًدا ولفًتا للنظر. 

كان يف ف�سيلن���ا فلح���ون ومن�س���دون وق���راء عزاء ودع���اء، كانت 

ُتقام مرا�س���م دعاء التو�سل ودعاء كميل، كل ليل���ة اأربعاء وجمعة. جاء 

دور امتحانن���ا يف هذا املجال؛ طلب »حم�سن« م���ن ال�سباب اأن يقراأ كل 

واحد منهم ق�سًما من الدعاء، وهكذا ات�سمت املرا�سم بحيوية ون�سارة 

جديدة مميزة. 

اأظهر نعمتي باأن���ه يتمتع بلياقة وكفاءة يف هذا العمل اأكرث من باقي 

ا،  ال�سباب، اأحدهم وهو »اأمري عبا�ض رحيمي« �سوته مل يكن رخيًما جًدّ

ولكنه كان يرف���ع الأذان وين�سد املدائح واللطميات اأحياًنا؛ حنجرته مل 

تكن ذات �سوت جذاب؛ كان يقّلد وب�سوت جيد اأ�سوات اإطلق ر�سا�ض 

الدو�س���كا والر�سا�سات وانفجار قذيفة الهاون )60( و)120( ملم! واأنا 

ال���ذي كنت خبرًيا ب�سوت ال�»BKC« اأع���رف باأنه كان يوؤّدي �سوته من 

دون اأي نق�ض ول اختلف اأبًدا!

كان ل���دى نعمتي دفر اأ�سعار �سخ���م. كنت اأجل�ض معه اأحياًنا ونقراأ 

الأ�سعار مًعا، وعلى الرغم من اأنه مدح �سوتي وطريقة اإن�سادي، ولكني 

وبع���د عدة جت���ارب اأدركت اأن ل�س���ت منا�سًب���ا لهذه الأم���ور. جل�سات 

اخلطاب���ة ودرو�ض املديح والدع���اء بعد العزاء، كان���ت ُتظهر الطاقات 

والقابلي���ات الكامن���ة ل���دى ال�سب���اب، وكذلك تزي���د ثقته���م باأنف�سهم. 

بالنهاي���ة، كل اإن�سان يع���رف جيًدا ماذا لديه، وم���اذا يوجد يف جعبته، 

وما يليق بالعر�ض اأمام الآخرين. 

من التدريب���ات الع�سكرية التي كّنا جنريه���ا يف مع�سكر »كرخه« كان 

مترين للكتيبة على حتّمل اجلوع. حيث كان يتم تخفيف الوجبات الغذائية 

مل���دة 48 �ساعة. فيكون ن�سيبنا رغيَف خبز وكوَب ماء يف كل وجبة. ويتم 

توزيع الطعام العادي فقط على الذين يعانون من القرحة، فكانوا يتناولون 
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طعامه���م وحدهم داخل اخليام. يقول قدام���ى املحاربني اإّن ال�سباب يف 

عمليات )والفجر1(، �سمدوا من دون طعام ملدة اأربعة اأو خم�سة اأيام يف 

قناة »فّكه«، كان اأحدهم يرّطب ق�سر الف�ستق بلعابه ثم ياأكله. 

تلّقين���ا يف املع�سك���ر درو�ًس���ا عن الفل���ك والنج���وم )طبغرافيا(. يف 

اإحدى الليايل ذات ال�سم���اء ال�سافية اخلالية من الغيوم، قمنا مب�سري 

ليلي، وهناك على تّلة مرتفعة، عّرفنا م�سوؤول الف�سيل الأول اإىل ال�سور 

الفلكية املختلفة، واأ�ساليب معرفة جهة ال�سمال عب النجوم. كانت تلك 

الليلة ال�سيفية هي اآخر ذكرى جميلة حول ال�سماء يف الليل!

يف منت�سف ليلة اأخرى، اأيقظني »قم�سري« من النوم وخرجنا من 

اخليمة. وجدُت هن���اك جمموعة �سباب، بينهم »حممود اأ�ستاد نظري« 

ا. كانت عين���اه كبريتني وذات لون  م���ن �سب���اب -ال�سرية الثاني���ة- اأي�سً

جمي���ل، وكان رفيًق���ا حميًما ل�»حم�س���ن كل�ستان«، قاما مًع���ا بحفر ما 

ي�سبه القب. 

�ساعدته���م قلي���ًل باإخراج الراب م���ن احلفرة بالرف����ض، ثم نت 

داخ���ل القب. كان ال�سب���اب يرّنون مبناجاة الأم���ري، في�سل �سوتهم 

الهادئ اإىل م�سامعي يف تلك احلفرة. 

يف اإح���دى الليايل، كان ال�سباب ق���د ذهبوا اإىل متارين ليلية وبقيت 

يف اخليم���ة وحدي بعدما اأخ���ذت اإذًنا بال�سراحة م���ن اإرهاق اأمّل بي، 

عندما ذهبوا انتابني �سعور �سيئ. كنت قد تعودت على َجْمَعة ال�سباب، 

فلم نكن نفرق عن بع�سنا البع�ض حتى للحظات. كان ال�سمت ال�سائد 

يف اخليم���ة يبع���ث عل���ى التخي���لت والأوهام. قل���ت يف نف�س���ي: ليتني 

ارتديت ملب����ض اأكرث لأ�سعر بالدفء وذهبت م���ع ال�سباب. مل اأ�ستطع 

النوم. �سرت اأتذكر البيت والأهل. طالت رحلة الذكريات حتى �سمعت 
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اأ�س���وات اأقدام ال�سباب اأمام اخليمة؛ عادوا بعد اأربع اأو خم�ض �ساعات 

من التدريب، وب�سبب حال���ة مر�سي، زادت ملب�سي املت�سخة وكنت قد 

و�سعتها على حقيبتي كي اأغ�سلها يف اأقرب فر�سة، نظرت فاإذا هي قد 

اختف���ت! كان »قم�سري« اأو »نعمتي« قد اأخذها وغ�سلها؛ فهمت الق�سة 

عندما �ساهدت الثياب من�سورة على حبل الغ�سيل واملياه تقطر منها. 

خ���لل اإح���دى املن���اورات الليلي���ة للكتيب���ة، ا�ست�سهد اأح���د ال�سباب 

�س���ني باملواد املتفجرة. كانت حادث���ة مفجعة ومفاجئة اأحزنت  املتخ�سّ

اجلمي���ع. اأقيمت لل�سهي���د مرا�سم عزاء يف ح�سيني���ة الكتيبة. بعد تلك 

احلادث���ة، اأ�سبح الت�سرف بالعتاد والذخائ���ر منح�سر بالقادة. هكذا 

اأخبن���ا م�سوؤول ف�سيلن���ا بعدها بيوم، وج���دت بال�سدفة طلقة ر�سا�ض 

غري منفجرة يف الراب، فنّظفتها و�سّلمتها اإىل م�سوؤول الف�سيل. 

اأثن���اء امل�سريات الطويلة، كنا يف جمموعة الرمي، نتناوب على حمل 

الر�ّسا�ض ب�سبب ثقل وزنه، وبهذا الأ�سلوب تعّود كل اأفراد املجموعة على 

حمل���ه كي ل يتعبوا خلل العملي���ات. كان كّل منا يحمله على كتفه ملدة 

ن�سف �ساعة، ثّم ي�سّلمه للمقاتل الآخر. 

يف اإح���دى املرات كنا مرا�سفني يف الطاب���ور، حني اأعطانا م�سوؤول 

الف�سي���ل اأمر »ا�سرْح«. ناولن���ي نعمتي الر�سا�ض وق���ال: »انظر كم هو 

خفيف!«.

اأخذت���ه ب�سعوب���ة يف يدّي وقلت ل���ه: »ري�ض النعام ه���ذا! وزنه اأربعة 

ع�سر كيلوغراًما!«.

رجعن���ا للماأذونية وع���اد يل ع�سل الفطور وطع���ام اأمي وحمّل ن�سيج 

اأب���ي. اآخر �س���ورة اأحملها يف ذاكرتي عن وجه اأمي واأبي ترجع اإىل تلك 

الأيام؛ اأمي وقد ح�سرت وجبة »اأ�سكنة« وت�سعها على املائدة، واأبي وهو 
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يعمل يف ن�سج اجلوارب، اأهدان حينها جوارب �ستوية بي�ساء. 

اآخر يوم من تلك العطلة، ركب نعمتي القطار من حمطة »قم«، كان 

قد و�سل م�سبًقا لزيارة ال�سيدة املع�سومة )�سلم اهلل عليها(.

حني و�سلنا اإىل »كرخه« ذهبنا اإىل ميدان الرماية، ورميُت ببندقية 

كل�سنك���وف. ُعدن���ا اإىل اخليام بع���د اأم���ر ال�سراح���ة. كان ال�سباب 

م�سرورين ويتبادلون املزاح والّنكات. 

كتبنا ر�سائلنا الأخرية اإىل اأهالينا يف الأ�سبوع الأول من �سهر »بهمن« 

)اأواخ���ر ك2(، بعدها مل يع���د م�سموًحا اإر�سال الر�سائل. كان قلمي قد 

انته���ى حبه. اأعارن »مهدي كبريزاده« قلم���ه الر�سا�ض الأوتوماتيكي 

كي اأكتب ر�سالتي؛ رف�ض اأن ي�سرجعه، قائًل:

- علي، اإنه هدية مني لك.. ل قيمة له مقابل �سداقتك.. 

اأخ���ذُت من ق�سم الإعلم يف الكتيب���ة، ورقة لأكتب و�سيتي. اأعطيتها 

اأوًل »حل�سني كل�ستان« ليكتب يل بخّطه اجلميل يف اأولها اآية »ول حت�سنب 

الذي���ن قتلوا...«، اأتبعتها بجملة ال�سهيد به�ستي »�سنبقى قامات التاريخ 

ال�ساخم���ة اخلال���دة«. ثم بقي���ُت ل�ساعاٍت حت���ى اأنهي���ت كتابتها. بع�ض 

ال�سباب بقي م�سغوًل يوًما كامًل لينهي كتابة و�سيته يف عّدة �سفحات. 

يف ذلك اليوم، �سّلمنا كل اأغرا�سنا لق�سم الأمانات يف الفرقة. �سّلم 

���ا، فلم يعد بعد ذلك اليوم  الكث���ري من التلميذ كتبهم ودفاترهم اأي�سً

فر�سة للدر�ض ول اأثر للدرا�سة. 

كان �سهر )ك2( قد انتهى، حني تركنا مع�سكر »كرخه« اإىل حمطتنا 

التالية. 

كان الطق�ض يف مع�سك���ر »كارون« بارًدا وممطًرا مثل »كرخه«؛ لكّن 

اأر�ض »كارون« كانت رملية ل �سخر فيها ول اأحجار. اإن و�سعت قدمك، 
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ا. كان لدينا فراغ هناك  من دون مراع���اة الحتياط �ستنزلق وتقع اأي�سً

اأكرث م���ن »كرخة«. ل م�سافات طويلة تف�سل بني اخليام. كانت اأ�سجار 

النخل هن���اك ت�سكل ال�ستتار الطبيعي لنا، وقّلم���ا كنا نذهب للمناطق 

املك�سوفة، كي ل يرانا العدو ويك�سف اأمرنا. 

يف ه���ذا املع�سكر ذهبنا مرة اأخرى اإىل ميدان الرماية وتدّربنا على 

الرماية باأ�سلحتنا. كذلك اأجرينا مناورة عبور الزوارق من نهر »كارون« 

ومناورة اأخرى ملواجهة الهجوم الكيميائي. كانت الأوامر العامة تق�سي 

بحمل القناع واإبقائه معنا حتى يف احلمام اأو يف اأوقات الدعاء والنوم! 

وللتمرين اأكرث. ننا اإحدى الليايل ونحن ن�سع القناع على وجوهنا. كل 

ه���ذا الت�سدد والحتياط، ب�سبب اخل�سائر الكبرية التي تكبدناها خلل 

هجمات العدو املتوح�ض بالأ�سلحة الكيمائية املحرمة دوليًّا. 

يف اأح���د الأيام، جاء »حممد ج���واد ن�سريي بور« الذي كان رامي اآر 

بي جي، واأعطان دفره كي اأكتب له كلمات للذكرى؛ لعله كان قد �سمع 

باأنن���ي كتبت ل�»قابل« �سابًقا يف دورة العمليات البمائية. كتبت »ملحمد 

جواد« هذه الأ�سطر:

»�س���لم عل���ى ال�سع���ب الإي���ران املرّب���ي لل�سه���داء وحتي���ة للإمام 

اخلمين���ي. ل���دّي ن�سيحة عام���ة؛ اأن يقوم الإن�سان بكل م���ا يفعله فقط 

لأج���ل اهلل وكلما خطر على باله اأن يرتكب مع�سية، اأن يفكر بال�سهداء 

واجلرحى واملعّوقني؛ فاإنه لن يذنب بعدها اأبًدا. خل�سة الكلم: يجب 

علين���ا اأن ل نن�سى الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. ويف احلديث عن 

الإم���ام ال�سادق Q باأن جبائيل قال للر�س���ول الأكرمP هنيًئا ملن 

كان ذكره دوًما قول ل اإله اإل اهلل وحده وحده وحده. 1985/2/5م.«.

مع حّبي علي 
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جاء وق���ت حمل ال���زّوادة! اأي العتاد والذخائ���ر والوجبات اخلا�سة 

للمع���ارك. اأخذُت طلقات الر�سا�ض ورتبته���ا يف اأ�سطوانتني، ثم جّهزت 

»�سر�س���ور« مئ���ة طلقة ح���ول اأكت���ايف وخ�س���ري. وهكذا فع���ل م�ساعدا 

الرام���ي الآخران. كذلك م���لأُت جعبتي مبما�س���ط كل�سنكوف وقنابل 

يدوية ور�سا�ض ر�سا�ض متو�سط. 

مّت توزي���ع ثلث���ة اأكيا�ض خي����ض ورف�ض �سغري للحفر وبن���اء الد�سم؛ 

وكانت الوجبات الع�سكرية اخلا�سة: ب�سكويت جاف، �سوكول ع�سكرية، 

ع�س���ري فاكه���ة، متر وخبز حمّم����ض. يجب املحافظة عليه���ا للأوقات 

ال�سعب���ة اأو املحا�سرة. كان حملنا �سخًما وثقيًل، بحيث �سار منظرنا 

عجيًبا غريًبا عندما جتّهزنا وَوَقْفنا! مل يبَق اأي مكان خاٍل على �سدورنا 

وخ�سورنا. 

ح���ني اأنهي���ت التجهيز، راأي���ت »نعمتي« لوحده يف اخليم���ة فان�سغلنا 

بالكلم، �ساألني اأوًل: 

- ماذا يعمل والدك ؟

اأ�س���رُت اإىل جواربي اجلديدة وقلت له: »هل ترى هذا؟ اإنه من عمل 

والدي، هل هو جيد؟«. ثّم �ساألته:

- اأين يعمل والدك؟

- يف م�سنع »�سايبا«.

- �سايبا؟

- م�سنع �سيارات ال�»رينو«، يف جادة »كرج« القدمية.

- هل لديك اأخوة غري »حمرم«؟

- نعم، لدّي اأخ واأخت اأكب مني. 
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انتع�س���ْت ح���اُل احل�سري���ة ل���دّي، ف�ساألت���ه: »ه���ل هي يف املن���زل اأو 

متزوجة!«.

- اأختي تزوجت ال�سنة املا�سية. �سهري كان معّلمي يف الثانوية.

يف التا�س���ع ع�س���ر اأو الع�سرين من »بهمن« )9 �سب���اط( عاد الكلم 

ع���ن النتق���ال اإىل مكان اآخر، بع���د ع�سرة اأيام م���ن ال�ستقرار هناك. 

ْعن���ا كل اأغرا�سنا ال�سخ�سي���ة يف اأكيا�ض خا�سة، كتبُت  ه���ذه املرة، َو�سَ

عل���ى كي�سي: علي بي بي جان، كتيب���ة حمزة، ال�سرية الأوىل، الف�سيل 

الأول، م�ساع���د رامي ر�سا�ض.. ثم كتبُت حتتها رقم���ي املت�سل�سل. اأمام 

اخلي���ام، كان ق�سم الإعلم يف الفرقة، يج���ري مقابلت مع املقاتلني، 

وكان �سوت لطميات »اآهنكران« ي�سدُح من مكّب �سوت اإعلم الكتيبة. 

بعد الظه���ر، و�سلت ال�ساحنات. كان اجلو غائًم���ا ول اأثر لل�سم�ض التي 

اأخفت نف�سها وراء الغيوم طوال ذلك النهار. 

َع���َد عنا�سر كل ف�سيل اإىل �ساحنة. فر�سن���ا بطانيات على اأر�ض  �سَ

ة ال�ساحنة. ج���اءت الأوامر �سارمة بعدم فتح غطاء اخللفية اأبًدا  خلفيَّ

كي ل يتم ك�سف العمليات. مت توزيع برتقال على ال�سباب اأثناء النتقال، 

ق�سينا على �سندوق برتقال، وو�سعنا الق�سور يف ال�سندوق الفارغ. 

مل نك���ن نعلم اإىل اأي���ن نّتجه؛ لك���ّن اأحد ال�سباب، وه���و من منطقة 

»خوز�ستان« ا�سرق النظر من ثق���ب غطاء ال�ساحنة وقال اإّننا بالقرب 

من »اآبادان«. 

حني ترّجلنا من ال�ساحنة ليًل. كان املطر يت�ساقط خفيًفا كالرذاذ. 

كانت اأ�سجار النخل اجلميلة حتيط بنا من كل اجلهات. م�سينا يف �سف 

مر�سو����ض لعدة مئات من الأمتار حتى و�سلنا اإىل بيوت قروية. قيل لنا 

اإننا يف اإحدى القرى املحاذية ل�سّفة نهر »بهمن �سري«. 
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يف تل���ك الليل���ة، كانت اأ�سوات انفجارات القذائ���ف ُت�سمع من مكان 

بعي���د. ا�ستلقى ال�سباب وا�سراحوا عل���ى بطانياتهم لعدة �ساعات حتى 

ال�سب���اح. بع�سه���م بق���ي م�ستيقًظا ومل ين���م. كانت حما�س���ة العمليات 

تبقيهم اأَِرقني �سوًقا ولهفًة. 

�سباح ذلك اليوم، �ساهدنا نهر »بهمن �سري« باأعيننا. مل تكن هناك 

م�ساف���ة طويلة بيننا وبني النهر. كانت الأوامر حازمة يف عدم التجوال 

يف مناطق مك�سوفة قرب النهر، كي ل يحّدد العدو مكان متو�سع قواتنا 

بوا�سطة ت�سويره اجلوي. 

يومه���ا، و�سلتن���ا بع�ض املعلوم���ات القليلة عن عملي���ات »والفجر8«، 

عرفنا فقط باأن مقاتلينا قد �سيطروا على مدينة »الفاو« العراقية، واأن 

فرق���ة »27 حمم���د ر�س���ول اهلل« P �ستتحرك داخل خط���وط العدو ويف 

عمق اجلبهة يف املرحلة الثانية من العمليات. 

كان طعام الغداء الدج���اج والأرز، وهذا يدّل اأن العمليات قد بداأت 

بالأم����ض. بعد الظهر علمنا اأن كتيبة عمار -الكتيبة الأوىل يف الفرقة- 

ق���د بداأت من���ذ م�ساء الأم����ض يف الهجوم. ُجلت اأن���ا ونعمتي يف حميط 

البي���وت. لحظنا اأن التمر ما زال عل���ى اأ�سجار النخيل، واإن كان ياب�ًسا 

���ا؛ كان قد م�سى على مو�سم قطافه اأكرث من �ستة اأ�سهر ول يزال  وجاًفّ

على ال�سجر. 

قال »نعمتي«:

- ِاْنَزع الِق�سر وُكل اللب. 

- هذا لي�ض �سمكة كي ننزع الق�سر! نغ�سلها ثم ناأكلها. 

- اقفز اإىل النهر ب�سرعة، اغ�سلها وتعال. 

- ان���زل اإىل النهر، ث���م ل ُي�سمح يل بامل�ساركة يف العمليات؟ م�ستعد 
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لأن اآكل التمر بو�سخه ول اأتخّلف عن العملّية. 

فعلُت كما كان نعمتي يفعل؛ نزعت الق�سر عن التمرات و�سرت اآكلها. 

كان اللب ل يزال يحتفظ بن�سارته وطعمه اللذيذ. 

بع���د ظهر ذلك اليوم، ج���اء »اأ�ستاذ نظري« اإلين���ا. مل يكن مكانهم 

يبعد عنا اأكرث من 30 اأو 40 مًرا. عندما راآن �سّلم علي. �ساألني:

- ما هي اأخبار العمليات؟ هل قال لكم »حم�سن« �سيًئا؟

اأجبته على الفور:

- يا اأخي، »قالوا ل تقل«.

�سحك واجّته حيث اأ�سرُت له بيدي؛ نحو »حم�سن كل�ستان«. 

بعدها، عادت ال�ساحنات جم���دًدا؛ ولكن من دون غطاء هذه املّرة. 

جتّم���ع كل ف�سيل���ني يف �ساحن���ة، وانطلق���ْت عل���ى اجل���ادات وال�سوارع 

الرابي���ة والإ�سفلتي���ة بني النخي���ل، بعد عدة �ساع���ات و�سلنا اإىل باحة 

ا.  حماطة بالنخل اأي�سً

كانت ليلة )11 �سباط( وذكرى انت�سار الثورة. ننا يف تلك الليلة 

ازدحام  وم�ستلٍق يف  وب�سكل م�سغوط جًدا؛ بني جال�ض  داخل هنكار، 

�سديد. 

يف ال�سب���اح، �سِهْدنا هجوم اأعداد كبرية م���ن الطائرات العراقية. 

وكاأنه���م ق���د انتبهوا للتو باأنه���م قد خ�سروا »الف���او«. ذهبنا بعد الظهر 

ة، قال اأحد ال�سباب اإّن ا�سمها »من�سة اأمري املوؤمنني«؛ عبارة  اإىل من�سّ

عن منزل طيني مهجور قرب النهر. هناك ارتدى ال�سباب �سر النجاة 

ا ذلك الوق���ت؛ لكّن ال�سم�ض  وركب���وا زورًق���ا. كانت ال�سم���اء �سافية جًدّ

كان���ت تغرب يف طّي���ات الأفق. مل يكن قد بقي لوق���ت الغروب اأكرث من 

ن�س���ف �ساع���ة. مل ينقط���ع ق�س���ف العدو حت���ى لدقيقة واح���دة! كانت 
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دفاعاتن���ا اجلوي���ة م�ستمرة يف الرم���ي عالًيا. نزل ال���زورق اأكرث فاأكرث 

يف م���اء نهر »اأروند«؛ مثل ع�سف���ور �سغري وقع بني خمالب طري جارح. 

متتمت �سفتاي عفويًّا بذكر اهلل. 

كان العب���ور م���ن ذلك النهر، اجتياًزا خلط���ر عظيم مت بلطف اهلل، 

لي�ستق���ر ال���زورق على ال�ساطئ الغرب���ي للنهر، ولتط���اأ اأقدامنا الأر�ض 

العراقية. 

لفف���ُت راأ�سي بكوفيتي ال�سوداء ليبق���ى دافًئا. كان البد لذًعا وقت 

الغ���روب. حتركت �سفوف ال�سباب مبوازاة النه���ر وعلى امتداد اجلهة 

ال�سمالي���ة على اجلادة ال�ساحلية. م�سينا حتى و�سلنا اإىل مباٍن وفيلت 

م���ن طابق واح���د. َت�سابه تلك الوح���دات ال�سكنية يدل عل���ى اأنها تابعة 

للحكوم���ة. كان���ت خالية من قاطنيه���ا. فور و�سولن���ا اإىل املجمع، ق�ّسم 

م�سوؤول الف�سيل مهام احلرا�سة والنوبات على ال�سباب. مل تكن املدينة 

ق���د ظهرت ب�سكل كام���ل، واحتمالت اخلطر ل ت���زال موجودة. تيّممنا 

ونح���ن ننتعل الأحذي���ة الع�سكرية؛ �سّلين���ا املغرب والع�س���اء، اأراد اأحد 

ال�سباب خلع حذائه فقال له اآخر:

- يا اأخ، ل ترتكب ذنًبا! اإن مل تطع اأوامر امل�سوؤول فاإن �سلتك هذه 

غري مقبولة. 

مّت ترتيب كل �سيء ب�سرعة وجتّهز الف�سيل بانتظار الأوامر. 

جاء التبليغ باأن ا�سريحوا عّدة �ساعات. 

ان�سغ���ل ال�سباب بقراءة دعاء التو�سل؛ اأجواء معنوية واأحوال روحية 

ل ميك���ن و�سفها. كان دعاء التو�سل هذا، خمتلًفا وممّيًزا عن كل دعاء 

تو�س���ل قراأناه اأو �سمعناه طوال الأ�سه���ر الثمانية ال�سابقة. داخل مدينة 

مظلمة و�سط الدخ���ان والقذائف؛ يف قلب العدو، كان احل�سن الوحيد 
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له���وؤلء الفتيان، هو الدع���اء هلل، والتو�سل وال�ستم���داد من اهلل القادر 

احلنون.. وكفى!

يف تل���ك الأج���واء مل نك���ن ن�سعر باأي خ���وف يف قلوبنا م���ن كل تلك 

املخاط���ر املهول���ة، ول نرى يف كل هذا الدخ���ان والق�سف والنفجارات 

وٍر من ورق! �سوى ُنُ

يف منت�س���ف الليل، َهَدَر جمدًدا �سوت ال�ساحن���ات. لكن هذه املرة 

كانت ال�ساحن���ات غنائم من العدو. كلم���ا كان ال�سباب ي�سمعون �سوت 

�ساحنات تق���رب، ي�سارعون اإىل تقبيل وتودي���ع بع�سهم البع�ض وطلب 

امل�ساحم���ة وال�سفاع���ة. مل نكن نعلم حني َنْنِزل م���ن ال�ساحنات ونفرق 

ع���ن بع�سنا البع�ض، ماذا �سيحّل بنا واأي اأحداث �ستقع بعدها، مل يكن 

لدينا �سوى هذا ال�سوق واحلما�سة. �سرنا يف ال�ساحنات حوايل ال�ساعة، 

كاد دخ���ان ال�ساحنات يقتلنا حيث اأحرق عيوننا وخنق اأنفا�سنا! عوادم 

دخان ال�ساحنات العراقية كانت فوق حجرة ال�سائق ودخانها يتجه نحو 

الرّكاب يف اخللف. 

ترجلنا، وقَت �سحر ليلة )12 �سباط(، بالقرب من جادة �سحراوية 

معّب���دة؛ جادة »الفاو- اأم الق�سر« التي �سمعنا با�سمها قبل يومني حني 

كّنا يف املنزل القروي يف »بهمن �سري«. 

كان متو�سعن���ا يف د�سمة اأمامي���ة؛ اإىل ميني اجلادة. يف ظلمة الليل، 

ا�ستقررنا يف خنادق �سغرية؛ كل اثنني يف خندق. ل �سقف فوق روؤو�سنا 

ول���و مبقدار غطاء خلفي���ة ال�ساحنة! بقينا حمافظني عل���ى ا�سطفافنا 

التنظيمي يف اخلنادق. كنت اأنا و»نعمتي« يف خندق واحد، و»قم�سري« 

وجواديان يف خندق قريب منا. بعد �ساعات حّل وقت اأذان ال�سبح. 

�سّلين���ا ال�سبح بتيّمم ومن قعود. عند بدء ت�ساقط قذائف العدو مع 

اأول �س���روق ال�سم����ض، �سدر الأمر بالراجع نح���و اجلادة فرجعنا. كان 
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ا.  هناك على اجلانب الأي�سر للجادة، خنادق اأي�سً

حفرنا برفو�سن���ا ال�سغرية اأر�ض اخلنادق ك���ي نزيد عمقها. فجاأة 

تذّك���رت حديق���ة بيتنا ال�سغ���رية، التي كن���ُت األعب برابه���ا؛ اأعّمر ثم 

اأه���دم. مع اأن اجلّو كان ب���ارًدا، اإل اأن ال�سم�ض كانت ت�سطع وتتوهج يف 

ال�سماء، التي كانت �سافية خالية من اأي اأثر للغيوم. بدا ال�سهل جمرًدا 

من اأي حركة. كان خط التما�ض وا�ستباكاته ت�سمل كل مكان. كان بع�ض 

ال�سب���اب ي�ساهدون تفا�سي���ل اأكرث بوا�سطة مناظريه���م. حيث اجلنود 

العراقّيون ينت�س���رون يف كل حدب و�سوب، كذلك بع�ض اأج�ساد �سهداء 

الفرق���ة مت و�سعها اإىل جنب اجلادة كي ُتْنقل بال�سيارات اإىل اخلطوط 

ا  اخللفية. قّبل حم�سن و»ح�سني كل�ستان« وجه اأحد ال�سهداء، كان �ساًبّ

يف اأوائل ع�سرينّياته. وحليته خفيفة، كانت ر�سا�سة قد اأ�سابت قلبه. 

ملح���ُت حقيب���ًة بالقرب من خندقن���ا. ظننُت اأوًل باأنه���ا فارغة؛ لكن 

عندم���ا نظ���رت داخلها وج���دت بطاريات ل�سلك���ي َوَوَجب���ات ع�سكرية 

ا �سغرية اأخرى. �سّلمُت احلقيبة اإىل م�سوؤول الف�سيل.  وكوفية، واأغرا�سً

كان غذاوؤنا ذلك اليوم، معلبات باذجنان، وهو ينا�سب ذلك البد. 

تقا�سم���ت اأنا و»نعمتي« علبة واحدة؛ بالطب���ع مع الغبار الذي حّط على 

الطع���ام. كذلك ح�سلنا على علبة حلم م���ن معّلبات غنائم من العدو؛ 

لكننا مل نرغب بتناولها ول �سعرنا حتى با�ستهاٍء لتذوقها. 

ا. غ�سل���ت تفاحت���ي مب�سري املاء  مت توزي���ع تفاح���ة ل���كل مقات���ل اأي�سً

ال���ذي كان يجري بان�سياب قرب اجل���ادة من جهة م�سنع امللح، وبداأت 

بق�سمه���ا. مل تك���ن تفاح���ة، ب���ل كتلة مل���ح! اأع���دت تنظيفه���ا بكوفيتي 

املتَّ�ِسَخة، واأكلتها ببطء �سديد. 

حتى اليوم، ما زالت رائحة التفاح وظلله تذكرن بتلك التفاحة. 

يف ذلك اليوم، التقيت باأخي، الذي كان يقاتل �سمن وحدة مدفعية 
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الفرق���ة. كان ق���د جاء ه���و ورفاقه لنق���ل القذائف واملواق���ع والذخائر 

العراقية قبل اأن تنفجر بالق�سف العراقي. قال يل:

- الليل���ة �ستقومون بهجوم. عليك���م اأن ت�ستخدم���وا كل ما تعلمتموه 

وتدربتم عليه ل�سرب العدو واإجباره على الراجع. 

- هل يق�سف �سباب الإٍ�سناد الناري القوات العراقية؟ 

- ج���ادة اأم الق�سر يف عمق جبهة العدو وقرب احلدود العراقية ول 

ي�س���ل اإليها مدى مدفعيتنا. ومل يتم اإح�سار املدفعية الثقيلة من اأروند 

ا، نق�سف املنطقة هناك براجمات الكاتيو�سا  اإىل هن���ا حتى الآن. حالًيّ

ال�سغرية.

- ح�سًنا، ومتى �سيح�سرون املدفعية اإىل هذه اجلهة؟

- حت���ى الي���وم مل نتمّك���ن من هذا، فه���ي حتت���اج اإىل زوارق خا�سة 

كبرية. اأظن اأنَّ َنقلها يحتاج اإىل ب�سعة اأيام. 

- ملاذا ل ت�ستخدمون مدافع العراقّيني هذه؟

- ل ميك���ن ا�ستخدامه���ا لعمليات كتيب���ة حمزة، ولكن غ���ًدا وبعده، 

�سُننزل جهّنم على روؤو�ض الأعداء، ما ل عنٌي راأت ول خطَر على بال!

مل يب���ق �سوى دقائق مع���دودة للغروب. كانت ال�سم���اء لوحة جميلة. 

وال�سم����ض يف اأفق ال�سهل تلقي براأ�سها عل���ى و�سادة حمراء. كلما كانت 

تق���رب اأكرث من الأفق، تغرق اأكرث يف هال���ة من اخليال ال�ساحر. كنت 

اأن���ا ونعمت���ي يف اخلن���دق، نحّدق باجن���ذاٍب يف تلك اللوح���ة. بني خط 

نظرنا وال�سم�ض، كان »حم�سن كل�ستان« م�ستلقًيا على الأر�ض، ي�سريح 

ا�ستعداًدا لليلٍة عا�سفة. 

عن���د الغروب، مت توزي���ع عتاٍد وذخائ���ر اإ�سافية. كان���ت التعليمات 

ب���اأن نحمل منها م���ا ا�ستطعنا، اأخ���ذُت طلقاٍت لبندقي���ة الكل�سنكوف 
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���ا، كذلك بطارية ل�سلك���ي احتياطية لعام���ل الإِ�سارة.  وللر�سا����ض اأي�سً

كادت جعبت���ي تنفج���ر. اإنه���ا الليلة املنتظ���رة، وعلينا اأن نق���وم بكل ما 

ن�ستطيع من قوة. 

كن���ت م�سغوًل برتيب عت���ادي، فجاأة اختفت ال�سم����ض اجلميلة من 

ا. وكاأنها قد ذهبت لتنام. لكّن الأفق ما زال يتوهج باألوان  ال�سماء نهائًيّ

حمراء وبرتقالي���ة وبنف�سجية متيل للأ�سفر. �سّلين���ا املغرب والع�ساء، 

وكانت هذه اللوحة اخللبة اخليالية تتاألق يف زاوية من اأب�سارنا.

حتركن���ا فور اإمتام ال�سلة. انطلقنا يف �سٍف مر�سو�ض، يعرف كل 

من���ا مكانه فيه. ح���ّل الظلم وكانت القنابل امل�سيئ���ة تنري ال�سماء من 

فرة لأخرى، كلما ا�ستّد الظلم ازدادت القنابل امل�سيئة. 

كّلم���ا �سفرت قذيفة مدفعي���ة، كان ال�سف يجل����ض احتماًء من �سر 

ال�سظاي���ا. كان هطول اأمطار القذائف ي�ستد م���ع م�سي الوقت. م�سينا 

اأك���رث م���ن �ساعة، جل�سنا فيه���ا ونه�سنا مرات ع���دة اإىل اأن و�سلنا اإىل 

َلنا خٌب من اإذاعة التعبئة باأن القادة  م���كان طال توقفنا فيه كثرًيا. َو�سَ

يعقدون جل�سة، واأن مكان توقفنا الآن هو »م�سنع امللح«. 

عل���ن اخلب املنتظر؛ هجوم كتيبة »حمزة« على خط التما�ض... عّم 
ُ
اأ

الفرح بني ال�سباب. ثم �سدرت التعليمات وفًقا للقادة وتقارير ال�ستطلع 

بتدمري �ست اأو �سبع دبابات عراقية على اجلادة بع�سها معطل وبع�سها 

�سلي���م. هدف الهجوم ال�سيطرة على اجل�سر البعيد يف اجلهة الأمامية. 

حني انتهى امل�سوؤول من �سرح املهّمة املطلوبة. �ساأله اأحدهم:

- اجل�سر؟ اأي ج�سر؟ كيف ُهَو وكيف �سنعرفه؟

قال نعمتي: اإنه ج�سر؛ جمرد ج�سٍر لي�ض له موا�سفات، هناك جادة 

وعليها ج�سر. نقاتل ونتقّدم حتى ن�سل اإىل ج�سر!
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قال »قم�سري«: عندما نرى املياه من طريف اجلادة، �سندرك باأننا 

واقف���ون على ج�سر. حينها نكمل يف معرفة موا�سفات اجل�سر املطلوب: 

حديدي اأو ترابي اأو اإ�سمنتي!

ازدح���م �سوق التوديع والتقبيل وطلب ال�سفاعة. يف تلك الأجواء قال 

يل »نعمتي«:

- عل���ي، عندم���ا يقّل ع���دد الدباب���ات العراقية فهذا يعن���ي اأن عدد 

قواتهم كبري! لعلهم يريدون مواجهتنا باأفراد امل�ساة. 

- وهذا يعني اأن جمموعة رامي الر�سا�ض �سيكون لها الدور احلا�سم 

القا�سم!

- يجب علينا توخي الدق���ة ال�سديدة. انتبه وافتح عينيك جيًدا. اإْن 

ملحتهم قبلي فاأخبن ب�سرعة كي اأعاجلهم بالرمي. 

- لن نرك منهم اأي مب�ّسر!

حينها توجه »نعمتي« اإىل كل عنا�سر املجموعة:

ا، ي�ستلم »علي« الر�سا����ض، واإذا �سقط علي  - اإذا �سقط���ُت اأن���ا اأر�سً

ياأخذه »حممد«، واإذا وقع »حممد« يتابع »جميد«. يجب اأن ي�سدح هذا 

الر�سا����ض ويغّني للعراقيني حتى ال�سباح. الأمر املهم اأن يتوىل اأحدكم 

اإ�سعاف رفيق���ه حتى و�سول امل�سعفني احلربي���ني. فليكن تركيزنا بدقة 

عل���ى العدو وعلى عملن���ا احل�سا����ض اأوًل. اإذا �سنح���ت الفر�سة ن�ساعد 

املجموعات الأخرى.. 

ا جمدًدا.  حني اأنهى م�سوؤول جمموعتنا كلمه، احت�سّنا بع�سنا بع�سً

مل يكن معلوًما ماذا �سيحّل ِبَجْمِعنا بعد �ساعة من الآن. 

انطل���ق �س���ّف الكتيبة نح���و نقطة النت�س���ار. كان م�س���وؤول الف�سيل 

ي���دور مثل الفرا�سة حول ال�سباب. قادة الفرقة يتحركون، كلٌّ مع عامل 
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اإ�سارت���ه احلامل لّل�سلكي، مع م�سوؤول كتيب���ة حمزة. هذه الكتيبة التي 

حتول���ت اإىل قلب الفرقة الناب�ض وعينها وم�سباحها املنري. و�سلنا بعد 

ن�س���ف �ساعة اإىل خندق قليل الرتفاع، هو نقطة انت�سار ومركز الدعم 

احلربي خلط متا�ض اإيران مع جادة »الفاو-اأم الق�سر«. 

ح���ان وقت النت�سار. قي���ل اإن خط العدو ل يبعد عّن���ا اأكرث من 200 

مر. ال�سرية الأوىل ه���ي الأكرث عدًدا؛ الف�سيل الأول يف املقدمة. كلما 

اقربن���ا من خ���ط املواجهة كان ال�سف يتبدل م���ن �سكله العمودي اإىل 

�س���كل اأفقي. بداأن���ا نتقدم زحًفا. حتى �سرنا ن�سم���ع اأ�سوات العراقيني 

ا؛ بل �سرخات  وه���م يتحدثون مع بع�سهم البع����ض. مل يكن كلًما عادًيّ

وقهقهة؛ لعّله �سوت فرح اأو �ُسكر اأو �سكٍل من احلرب النف�سية. 

اأخ���ذُت األ���ّف كوفيتي على رقبتي جي���ًدا. كن���ت ل اأزال اأ�سّدها حني 

ب���داأ اإطلق الن���ار. كان هذا اإيذاًنا للقوات؛ نه����ض ال�سباب، واأنا �سرت 

منحنًيا وراء نعمتي. �سرنا على اجلادة. من اأول ال�ستباك كانت نريان 

ا. كان »عمو ح�سن« يوّج���ه ال�سباب وهو يقف منحنًيا  الع���دو غزيرة جًدّ

و�سط الطريق:

- تقدموا.. تقدموا.. انتبهوا اإىل ذلك اخلندق وتلك الد�سمة.. اأيها 

امل�سعف اذهب اإىل هناك.. 

تقدم رتل الف�سيل الأول بجانبه، وانطلق للأمام، كلما مّر �ساّب قرب 

»عّم���و ح�س���ن« كان »العم« ُيرّبت على كتفه وكاأنه يق���ول له: »بالتوفيق.. 

اأ�سرع.. ل تقف هنا اأبًدا!!«. 

عندما ابتعدنا عن »عمو ح�س���ن«، بداأ ر�سا�ض »نعمتي« ي�ستغل رامًيا 

الد�س���م على اجله���ة اليمنى. كنت اأنا اأدخل »�سر�س���ور« الر�سا�ض بيدي 

الي�سرى داخل الأ�سطوانة. 

تق���دم نعمت���ي قليًل فتحركت مع���ه. هذه املرة كان ي���وزع الرمي بني 
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اليم���ني والي�سار، ُد�سم اجله���ة اليمنى كانت اأكرث واأ�س���د غزارة نريان. 

تقدمن���ا مًعا ونح���ن يف حال الرم���ي املتوا�سل. كان���ت الطلقات ت�سرب 

جوانب الد�سم فن�سمع �سدى ارتطامها. اأحياًنا كانت تنطلق ر�سا�سات 

خطاط من الر�سا�ض فر�سم �سهًما ناريًّا يف ظلم الليل. كان العدو يقاوم 

منا يف املئة مر الأوىل، �سهد مئات  وكنا م�ست�سر�سني يف القتال. لعل تقدُّ

النفجارات واآلف الطلقات؛ لكن مل يكن �سيء ليمنعنا عن التقدم. 

قمنا مرات عدة بالتحرك اإىل جانب اجلادة ثم العودة اإىل و�سطها، 

كن���ُت اأتعرّث اأحياًنا على الراب فاأق���ع ثم اأقوم م�سرًعا لأتابع، فيما كان 

كل تركيز نعمتي على مواقع العدو، كنت اأ�ستمر يف تذخري الر�سا�ض كي 

ل ينقطع �سوت غنائه! 

اأخ���ذ »نعمت���ي« ال�سريط كّل���ه مني مرات ع���ّدة كي يتح���ّرك براحة 

و�سرعة، األقى �سريط »ال�سر�سور« ذا املئة طلقة على كتفه وهجم لوحده 

على د�سم العراقيني. 

و�سلنا اإىل مكان فيه مللت عراقية حمرقة وتقدمنا من اأمامها. 

كان���ت اخل�سائر كبرية م���ن اجلهتني. رجع���ُت حلظة اإىل ال���وراء، فلم 

ا  اأج���د »قم�سري« و»جوادي���ان« ورائي. وهذا يعني اأنن���ا �سنواجه نق�سً

يف الذخ���رية. فاإم���ا اأن اأرجع اإليهما، واإم���ا اأن يقت�سد »نعمتي« اأكرث يف 

اإطلق النار حتى نكون قد وجدناهما. 

و�سلن���ا اإىل �س���ّف جمن���زرات العدو. دباب���ات وم���للت ل ُتعّد ول 

حُت�س���ى. كان »نعمتي« يبحث بني كل هذه الآليات عن مقاتل من جنود 

العدو ك���ي ي�سطاده. فجاأة ملحُت ال�سيخ رحيم���ي اأمام جماعة ف�سيلنا 

وه���و يقات���ل ب�سجاعة وع���زم لفت. وقع جري���ح عراقي عل���ى ال�سريط 

ال�سائ���ك. كان ج�سم���ه متل�سًيا مه�ّسًما من خ�س���ره حتى قدميه. كان 

يرف���ع ي���ده وي�سرخ بكلم مل نفهم���ه. كان يتاأمل كث���رًيا. اأطلق »نعمتي« 
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عليه قنبلة بدل ر�سا�سة الرحمة. قلت له:

- ليتك رميته بر�سا�سة وتركت القنبلة اليدوية للدبابات.. 

فجاأة انفجر برميل »كاز« فارتفعت األ�سنة اللهب عالًيا. كاأننا �سرنا 

خمتلطني بالقوات املعادية. فالعراقيون كانوا حولنا من كل جانب. كّنا 

ق���د و�سلنا كمجموعة �سغرية اإىل رتل موؤّل���ل ومعّزز للبعثّيني، واملنطقة 

مل ُتطّهر بعد. مل يكن �سف الدبابات لينتهي. ولعّله امتّد حتى اجل�سر. 

ا  كانوا اأخبونا بوجود �ست - �سبع دبابات؛ فوجدناها �ستني دبابة ورمبَّ

اأكرث. نظرُت اإىل عمق جبهة العدو، ميكن حتديد قاعدة الكاتيو�سا من 

خ���لل حركة �سهب النار، كان هدفهم امتداد مثلث طرق م�سنع امللح. 

كن���ت اأعلم اأنن���ا ويف مواجه���ة اأ�سلحتهم البعيدة امل���دى، مل نكن نلك 

�سوى الكاتيو�سا ال�سغرية. 

كانت رائحة الدخان والنار والبارود والدم والكاز والزيت والراب، 

تختل���ط مًعا لتملأ امل�س���ام؛ لكن عقلنا مازال يعم���ل ونعرف ماذا يجب 

اأن نفعل. مل تنفذ ذخريتنا بعد. كنت قد و�سلُت �سريَطْي )150 طلقة( 

ببع�سهم���ا؛ وم���ع اأن كن���ت اأعلم باأن هك���ذا �سريط طوي���ل غري ملئم 

للهج���وم وينفع اأكرث خلط الدف���اع. لكنه كان اآخر ما تبقى لدينا ويجب 

اأن نقت�سد يف الرمي. 

كان »نعمت���ي« يتابع �سي���ده بني الدبابات وعلى اجل���ادة. يهداأ حيًنا 

ويرم���ي ر�سًقا اأحياًنا. كانت ظلل العراقي���ني ل تزال تتحرك ب�سرعة. 

عبنا عن عدة مللت ودبابات ل تزال �سليمة. اأ�سواُت عراقيني ُت�سمع 

م���ن داخلها وخارجها. �سارف���ت طلقات الر�سا�ض عل���ى نهايتها. جل�ض 

»نعمتي« متعًبا يف زاوية. قلت له »مل يبق لدينا �سوى 30 اأو 40 طلقة«.

�ساأل: هذا اآخر �سريط؟
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- نعم، هذا اآخر �سريط.. يجب اأن نتحّلى بالقناعة!

ا ب���ني الدباب���ات. كان اأعل���ى مني ومن  فج���اأة ملح���ت »غ���وًل« عراقيًّ

ِدمنا يف نهاي���ة الأمر. رف���ع بندقيته، ولكن  »نعمت���ي« بح���وايل م���ر! �سُ

نعمت���ي كان اأذكى منه، ف�سارعه بع�سر - خم�ض ع�سرة طلقة يف �سدره. 

ارجتف ج�سمه ب�سدة و�سقط على الأر�ض. 

وكان هن���اك غريه الكثري م���ن اأمامنا وورائنا. فل طريق للتقدم ول 

طريق للرجوع. مل جن���د حًل اإّل ال�ستلقاء على الأر�ض، ت�سّنعنا املوت 

واألقين���ا باأنف�سن���ا على اإ�سفلت اجل���ادة كالقتلى لك���ي ل تظهر ظللنا. 

هم�ض »نعمتي« يف اأذن:

- ل تقلق.. �سياأتي ال�سباب الآن ويخل�سوننا..

كان���ت ظ���لل الرعب ترك����ض هنا وهن���اك، تقرب اأحياًن���ا وتبتعد 

اأحياًنا اأخرى. كنُت اأ�سعر بقّوة نب�سات قلبي يف كل وجودي. 

خف���ُت كثرًيا و�سال عرق بارد على جبيني. مل اأكن اأجروؤ على القيام 

ب���اأي حركة، حتى حتريك اإ�سب���ع يدي! فكيف ب���اأن اأم�سح عرق جبيني 

بيدي. 

كان اأح���د الع�سكريني البعثيني ي�سرخ عل���ى اجلنود، واآخر -اأق�سر 

قام���ة من���ه- يتحرك يف كل حدب و�س���وب، فجاأة اأطل���ق كل ر�سا�سات 

مم�س���ط بندقيت���ه؛ لعله اأراد رف���ع معنوي���ات اجلن���ود اأو تخويفهم من 

الراج���ع. غ���رّي مم�سطه وعاد فاأخ���ذ الأق�سام جم���دًدا. حركت وجهي 

قليًل على الإ�سفلت كي اأمتكن من الروؤية ب�سكل اأو�سح. فجاأة، و�سط كل 

ه���ذه املعمعة واخلطر، تذكرت بيتنا وفن���اء حديقته ال�سغرية؛ تذكرت 

اللع���ب والفط���ور والقفز و... ليقطع فجاأًة �س���وت �سفري قذيفة )اآر بي 

ج���ي( علّي حبل ذكرياتي، واأعود اإىل »الف���او«. �سار وا�سًحا اأن �سبابنا 
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ق���د و�سلوا واأ�سبحوا قريبني منا. كذلك كنا ن�سمع اأ�سوات جنود العدو 

ا.  من مكان قريب؛ اأ�سوات وْقِع اأقدامهم و�سراخهم اأي�سً

قال نعمتي:

- فلنزحف اإىل جانب الطريق. هنا يف الو�سط �سُيق�سى علينا.. 

- اأين نذهب؟ نحن اأموات! اإذا حتركنا، �سيق�سون علينا فوًرا.. 

- يج���ب اأّل نبق���ى هن���ا، هكذا �سنقت���ل بر�سا�ض الع���دو اأو ر�سا�ض 

�سبابنا!

قاله���ا وحت���رك ب�سرع���ة. �سحب نف�سه نح���و مللتني بالق���رب منا. 

ا، مل اأكن قد  اإذا �سرن���ا بينهما �سيكون و�سعنا اأف�سل. زحف���ت اأنا اأي�سً

حترك���ت اإل قليًل، حت���ى ملحت ظًلّ م���ن ظلل ال�س���وؤم- يتجه نحونا. 

اأحده���م اقرب مّن���ا.. فجاأة مَلَع نور ق���وي يف عيني و�س���ّم اأذَنَّ �سوُت 

انفج���ار. �سع���رت باأن اأح���ًدا ي�سحب �سري���ط الر�سا�ض م���ن يدي. كنت 

م�سدوًم���ا ل اأ�ستوعب م���اذا حدث ولكن ل�سان مل يق���در على الكلم. 

مل اأك���ن اأعلم ه���ل اأتابع متثي���ل دور امليت اأو اأ�سعى لأفه���م من »نعمتي« 

حقيق���ة ما حدث. ملأ الأمل واخليال ذهني. كنُت اأظن اأن ِظلل ال�سوؤم 

ل ت���زال فوق راأ�سي فلم اأمتكن حتى من حتريك اأجفان عينّي، خوًفا اأن 

يلحظ���وا حركتها اأو ي�سمعوا �سوتها! مل اأك���ن اأرى �سيًئا. قلت لنف�سي: 

ه���ذا طبيع���ي، فالظلم يلف كل �س���يء. نحن يف ليل���ة الهجوم. اأخذن 

خيايل اإىل �سجن بغ���داد ومعتقل الإمام ال�سابع! يف هذه الأثناء �سمعت 

�سوًتا اأعرفه:

- تقّدم للأمام، العراقيون يهربون.. يا ح�سني.. هيا يا اأخي. 

ا..  �ساح مقاتل اآخر: يوجد جريح هنا اأي�سً

ا. مل اأ�ستوعب  �سعرُت به���دوء عظيم؛ مع اأن وجعي كان �سدي���ًدا جًدّ

بعدها كم �ساع���ة م�سى حتى نقلون من هناك اإىل اخلطوط اخللفية. 



505 الفصل الثامن: الظالل

كن���ت يف حال بني اليقظ���ة والنوم. اأ�سمع اأ�سواًتا حيًن���ا، واأغرق اأحياًنا 

باحلوار مع نف�سي؛ ولكني مل اأكن اأرى �سيًئا. 

كن���ت اأ�ستجمع وعيي، �سع���رت اأن م�سعًفا يتفقد جراح وجهي وعينّي 

وي�سع مرهًما عليها. مل اأكن اأعرف �سوته، وكذلك هو مل يكن يعرفني. 

�ساألني:

- اأنت من اأي �سرية؟

- ال�سرية الأوىل، الف�سيل الأول.. 

تني باملعنويات؛ متاًما كالطفل ال�سغري الذي  قدرتي على الكلم مدَّ

ينطق بجملة لأول مرة. حني اأنهى عمله قال:

- �سياأتي ال�سباب الآن لنقلك اإىل اخللف. 

انتظرت حتى و�سل �سباب الإٍ�سعاف. قال اأحدهم: 

- ارفعوه من ناحية كتفيه، انتبهوا على وجهه وراأ�سه.. 

قال اآخر: »اإنه ثقيل جًدا.. كيف ننقله؟«

اأجابه الأول ب�سوت ه���ادئ وحنون »اأنا اأعرف اأنك متعب؛ ولكن اإن 

ج���اء هذا ال�ساب الذي ل يراك الآن يف ي���وم القيامة، فهل �ستقدر على 

النظر يف عينيه؟!«.

كان���وا ثلثة م�سعف���ني، اأم�سك اأحده���م احلمالة من ال���وراء واأخذ 

الثنان الآخران بها من الأمام. �سحكت يف �ِسّري وقلت لنف�سي: اإذا مل 

ياأخ���ذون هم، فاأنا اأذهب لوحدي، لدي قدمان. مل ينزف �سوى القليل 

م���ن دمي. اأم�سي حتى نهر »اأروند« ثم اأ�سب���ح نحو ال�سفة الأخرى.. مل 

تكن التخيلت تركني. 

كانت احلّمالة تتحرك والفو�سى الذهنية متلأ ب�سري و�سمعي حتى 

قال اأحدهم:
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- اأخ���ي، �سع���ه هنا.. اإن���ه اآخر الطري���ق.. الآن، تاأت���ي ال�سيارة و.. 

ا ب�سر�سف. مل يكن  جاءت �سيارة الإ�سعاف، و�سعون فيها. غّطون اأي�سً

الطريق طويًل. اأنزلون جمدًدا، كانت روائح الأدوية والكحول املعقمة 

متلأ املكان. حقن���ون هناك بعدة اإبر. ثم عادوا فاأخذون ب�سيارة اإىل 

نه���ر »اأروند« وهناك عبن���ا املياه بقارب. كانت رائح���ة النهر اجلميلة 

تدغدغ م�سام���ي وقطرات رذاذ املاء تلعب وجه���ي. كنت اأ�سعر بعجز 

ا،  ع���ن حتري���ك اإحدى يدّي، لع���ل الإرهاق هو ال�سبب؛ ولك���ن لي�ض مهمًّ

امل�سكلة كانت يف عينّي وحال الحراق ال�سديد فيهما. 

عل���ى ال�سفة الأخ���رى للنهر، و�سع���ون جمدًدا يف �سي���ارة اإ�سعاف 

ا. اأ�سوات ال�سراخ والأنني  وانطلقنا نح���و امل�ست�سفى. كان مزدحًما جًدّ

متلأ م�سامعي. كان الأطب���اء ياأتون ويذهبون؛ لكّن وقًتا طويًل مّر علّي 

ومل يتفقدن اأحد. بداأت اأفقد طاقتي و�سبي، �سرخت:

- ملاذا ل ياأتي اأحد اإيّل؟!

جاء اأحدهم وقال يل:

- ي���ا اأخي، اأنت و�سل���َت للتّو.. ا�س���ب قليًل.. ل تقل���ق.. �سيتح�ّسن 

و�سعك وتعود �ساملًا معافى!

ا كما كنت من قبل؟ هل اأعود  ت�ساءل���ت يف نف�سي: ترى هل اأعود حقًّ

اإىل الف�سيل واأ�سارك يف العمليات مع ال�سباب؟ فّكرت وتخّيلت وتكّلمت 

مع نف�سي حتى غبُت عن الوعي... وعدت فا�ستعدت وعيي جمدًدا. 

اأخرج���ون جم���دًدا من هن���اك واأخ���ذون يف �سيارة اأخ���رى. فجاأة 

�سمع���ت �سوًتا قوًيا ميزق الأ�سماع. �س���وت �سفرات مروحية. اأ�سعدون 

اإىل الطائرة وانطلقنا يف ال�سماء. حّطت املروحية بعد مدة. نقلون اإىل 

طائ���رة نفاثة هذه املرة. حتى ا�ستقررنا على الأر�ض بعد طريان طويل. 
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�ساألت من كان معي ول اأراه:

- اأين نحن الآن يا اأخي؟

- يف م�سهد.. نحن يف مطار م�سهد. 

ح���ني ا�ستعدت وعي���ي، وجدت نف�س���ي نائًما على �سري���ر م�ست�سفى. 

�سع���رت اأن هناك من يحاول اإيقاظي. ح���ني ا�ستوعبت الو�سع، �سمعت 

اأحًدا ي�ساألني:

- يا اأخ، اأعطني رقم هاتفكم كي اأخب اأهلك باإ�سابتك.. 

مل يعلم باأنه اأيقظني من النوم لأن وجهي وعينّي مغّطاة بال�سّمادات. 

�ساألني جمدًدا:

- ل �سك اأن اأمك واأباك ينتظرانك.. اأعطني رقمكم كي اأطلبه لك. 

�ساألُت: اأين نحن؟

- م�ست�سفى الإمام الر�سا. 

- هل الآن ليل اأم نهار؟

- يف الليل. 

- رقم الهاتف.. رقم الهاتف.. 

تذكرت رقم اأحد الأ�سدقاء، قلته ثم غفوت جمدًدا. 

كان الطبي���ب اأو املمر����ض ياأتي كل فرة للمعاين���ة والفح�ض ويقول 

مل���ن يرافقه �سيًئا ما ثم يذهبان. كان اجلمي���ع يوا�سيني باأنه لي�ض اأمًرا 

خطرًيا ويجب اأن اأحتّمل هذه املدة؛ اأياًما اأو اأ�سبوًعا اأو ع�سرة اأيام. 

يف اأحد الأيام، �سممُت رائحة اأخرى يف الغرفة �ساألت: 

- من هنا؟ اأنت اأيتها ال�سيدة املمر�سة؟

ارتفع �س���وت بكاء اأعرفه. نع���م، اإنها اأمي. عانقتن���ي و�سمتني اإىل 
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ح�سنه���ا مثل طفل �سغ���ري. هداأت نف�سي وا�ستكان���ت للقائها. مل تنطق 

باأي كلمة. لعلها كانت تنظر اإيل وحتدق فقط. 

ا عانقني وقال: كان اأبي معها اأي�سً

- كي���ف حال���ك يا ولدي؟ منذ مت���ى واأنت هنا؟ ليت���ك اأخبتنا قبل 

الآن!

كان �سوت اأمي يرجتف. اأح�سرت يل ع�سًل من منطقة »خوان�سار«. 

قال اأبي بحنان:

- فطورك غًدا �سيكون ع�سًل فاخًرا!

عندما قام الطبيب بنزع ال�سماد عن عينّي لأول مرة، تاأملت ب�سدة. 

بعده���ا، ح���رك يل اأجفان ك���ي يفح�سني، ث���م غ�سل يل عين���ّي واأعاد 

ت�سميدهما بعد و�سع الأدوية املعقمة واملرهم عليهما. 

عاد الوجع لي�ستّد كثرًيا ومل يخّف اإل باإبرة م�سّكن. 

كان ق���د م�سى اأ�سبوع على اإ�سابتي وانتقايل اآلف الكيلومرات من 

م���كان اإىل م���كان، قالوا يل اإنهم يري���دون غ�سل �سع���ر راأ�سي. كنت قد 

غ�سلت���ه اآخر مرة يف »كارون«؛ يف حمام املع�سك���ر حيث ا�ستحممت بعد 

انتظار دوري ملدة �ساعة اأمام احلمام!

�ساألني املمر�ض الذي يغ�سل �سعري:

- ماذا تفعل هذه ال�سظايا والراب والقطران يف راأ�سك؟

اأجبته:

- لقد اأ�سبت و�سقطت على اإ�سفلت اجلادة يف العراق قرب احلدود 

الكويتية. 

- واإىل اأين مل تذهب! بهذا العمر ال�سغري ُجلت يف كل العامل!
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انتابن���ي �سع���ور جي���د واأح�س�ست براح���ة عندما غ�س���ل �سعري. كان 

ى بال�سم���ادات، واملاء النازل على راأ�س���ي مينحني ن�ساًطا  وجه���ي مغطًّ

وحيوية. كان طعام الغداء يومها »كفتة«. ما اإن فاحت رائحته، ا�ستهيت 

الأكل. قبلها كنت اأتناول ال�سوائل فقط؛ لكّن اأمي قامت يومها بت�سغري 

قط���ع الطعام وتلقيمي اإياها به���دوء، وهكذا خرجُت من حال ال�سدمة 

وا�سطراب الإ�سابة. 

كن���ت اإىل ما قب���ل و�سويل مل�ست�سف���ى الر�سا، كلم���ا ا�ستعدُت وعيي 

وتذك���رت ال�س���لة، اأقول »اهلل اأكب« وعدة م���رات »�سبحان اهلل«، لكن 

عندما ا�ستقر و�سع���ي ن�سبًيّا يف م�سهد، �سرت اأ�سلي اأوًل بدون و�سوء، 

وكان���ت �سلت���ي عبارة ع���ن بع�ض اأج���زاء اأذكار ال�س���لة. ثم متكنت 

من الو�س���وء و�سليت قاعًدا وقائًما. �ساعدن لق���اء اأمي واأبي لأحت�سن 

ب�سرع���ة. ارتفعت معنوياتي و�سرُت اأق���ف واأم�سي. �ساألت اأحد الأطفال 

يف ممر امل�ست�سفى:

- كيف يبدو �سكل راأ�سي؟

- مثل قجة بي�ساء وت�سدر اأ�سواًتا من فمها..! 

�سحك���ت كث���رًيا من تعب���ريه البيء. ب���داأت اأتع���ّود عل���ى التحرك 

والتع���رف اإىل الأ�سياء من دون حا�سة النظ���ر، يجب اأن اأحل م�سكلتي 

واأدّب���ر �سوؤون م���ن دون عين���ني، اأن اأم�سي من دون عين���ني، اأن اأعرف 

الوق���ت اإن كان �سباًح���ا اأو م�س���اًء، .. كان عمًل �ساًق���ا ولكن ل بد منه! 

ومل يكن هذا هو كل امل�سكلة، كنت ل اأزال، عندما اأقف اأو اأحرك عينّي 

يف احلدق���ة اأو عندما اأحرك راأ�سي، اأ�سع���ر باأمل �سديد يف عينّي وت�سوء 

ا، ل تفارقن���ي ول تركني و�س���اأن. يف الليل  ح���ايل كلها. الظ���لل اأي�سً

�ساه���دت ظًل من ظلل ال�سوؤم تل���ك، هاجمني واألقى قنبلة يدوية نحو 
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وجه���ي فانفجرت وقلعت عيني. ا�ستيقظت من نومي مرعوًبا �سارًخا.. 

اأنادي للمر�سات، فكانت اإحداهّن توا�سيني قائلًة:

- بعم���رك الفِتّي هذا، مكان���ك الطبيعي يف املدر�س���ة وعلى مقاعد 

الدرا�سة، ولي�ض يف جبهات احلرب!

مل يط���ل انقطاعي ع���ن اأخبار احل���رب والعمليات. يف اأح���د الأيام 

�سمعت �سوًتا معروًفا يقول يل:

- ماذا تفعل هنا يا بطل؟!

كان ج���واد ن�س���ريي ب���ور، م�ساعد رام���ي الآر بي ج���ي يف ف�سيلنا. 

فرحُت ل�سماع �سوته، واأم�سكُت يده �ساغًطا عليها ب�سوق. 

�ساألته:

- جواد، متى وكيف ُجرحت؟

- لق���د اأ�سب���ت يف الدقائ���ق الأوىل للهجوم، ولأن كن���ت قادًرا على 

امل�سي، رجعت للخطوط اخللفية ومل اأنتظر �سباب الإ�سعاف احلربي. 

- وما اأخبار »جّل اخلالق«؟

كن���ت اأق�سد م�سوؤول الف�سيل الذي كان ي���رّدد دائًما »جّل اخلالق«! 

اأجاب:

- اأخبونا اأوًل اأنه خرج، ثم قيل بعد ذلك اإّنه ا�ست�سهد! 

يف الليل���ة الأخرية يل يف م�ست�سفى الإمام الر�ساQ، �ساهدت يف 

ا.  نوم���ي اأن اأطرُق باًبا حلديق���ة كبرية ذات األوان واأزه���ار جميلة جًدّ

وكان الن���ور ي�س���ّع بني الأوراق ويلم���ع فوق الأر����ض. كان �سياء ال�سم�ض 

يوؤذي عين���ي بقوته. التجاأت اإىل ظلل الأ�سج���ار بالقرب من نبع ماء، 

ث���م التقيت يف هذه احلديقة الكبرية التي ل انتهاء لها، باأخي ال�سهيد، 

عانقن���ي وهو يبكي. كنت اأتكل���م معه ولكنه كان يحّدق بعينّي ول يتكلم، 
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فق���ط كان ينظر اإيل. يف تل���ك اللحظة، �سعرت باأن ل���ن اأب�سر بعدها 

اأب���ًدا، على الرغم م���ن كلم الأطباء والأ�سدقاء ب���اأن �ساأ�سفى واأعود 

�ساملًا معافى. �سعرت باأّن قدمُت عينّي هدية هلل. قلت لأخي ال�سهيد:

»لق���د نف���د �سبي. اأن���ا م�ستع���د للموت، ولك���ن ب�س���رط اأن اأرى. ل 

اأ�ستطي���ع اأن اأبق���ى كل عمري هكذا، ل ميكنني حتم���ل �سفقة الآخرين. 

يج���ب اأن اأب�س���ر«. يف حلظة ال���وداع، طلبت منه اأن اأبق���ى معه يف تلك 

احلديقة الغّناء؛ لكنه مل يرد علّي، رجعت اإىل مدينة الظلل. 

رجع���ت بالطائرة م���ن »م�سهد« اإىل »طه���ران«. يف »طهران« اأدركت 

اأنه���م يف امل�ست�سفى يف »م�سهد« مل يقوموا �سوى بغ�سل عينّي وتعقيمهما 

ْجِرَي���ت يل عملية جراحية يف 
ُ
واإعطائ���ي م�س���ادات لللتهابات فقط. اأ

م�ست�سف���ى »الفارابي« يف طهران؛ لك���ن مل تتح�ّسن الروؤية يف عينّي. ثم 

قّرر الفريق الطبي باأّن عينّي حتتاجان اإىل علج باأ�سعة الليزر؛ ومبا اأّن 

هن���اك �سغًطا وعدًدا كبرًيا من الإ�ساب���ات ال�سابقة التي تنتظر دورها 

يف ه���ذا النوع من العلج، مت اإر�س���ايل اإىل بريطانيا. يف يوم27 ا�سفند 

1364ه���� )1986/3/18(، وهك���ذا، اأجري���ت يل عملي���ة بوا�سطة اأ�سعة 

اللي���زر يف م�ست�سفى يف بريطانيا، وهناك فق���دت ب�سري ب�سكل نهائي 

ودائ���م. ولعلي لو بقيت يف اإيران منتظ���ًرا دوري يف العلج لكان الو�سع 

خمتلًفا، رمّبا!

يف طه���ران بداأت اأ�سمع اأخبار الأ�سدقاء يف ف�سيلنا خًبا تلو خٍب. 

فق���د ا�ست�سه���د »�س���ريازي« و»ح�سني ر�س���ي«، وكنت قد راأيتهم���ا اأثناء 

التق���دم اإىل جانب »اأع���ل«. »ح�سن قابل اأع���ل« اأ�سيب بجراح خطرية 

وهو ُيعالج يف امل�ست�سفى. 

كذل���ك اأ�سي���ب »جمي���د جوادي���ان« ب�سظي���ة يف راأ�سه ولك���ن و�سعه 

حت�ّسن. �سمعت يف بريطانيا خب �سهادة »حممد قم�سري« من اجلريح 
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ال���ذي كان معي يف غرف���ة امل�ست�سفى. قبل العملي���ة اجلراحية ويف تلك 

الغربة، كنت اأتذكره دائًما حتى �سار اأني�سي يف تلك املدة. 

يف اإحدى الليايل راأيت »ح�سني ر�سي« يف املنام. قلت له:

- ح�س���ني، اأنت ا�ست�سهدت، ولكن���ي ل اأ�ستطيع زيارة �سريحك اأريد 

زيارة قبك، ول اأريد اأن اأطلب م�ساعدة من اأحد.. �ساحمني.. 

يف املنزل، كنت اأمّر اأحياًنا من اأمام املراآة، فيخطر يف بايل ذكريات 

املا�سي حني كنت اأم�سط �سع���ري واأرتب قمي�سي اأمامها، ولكن الآن ل 

�ساأن يل باملراآة. اإن خرجت اأحياًنا من املنزل -وغالًبا لزيارة الطبيب- 

كان الآخرون يهتمون برتيب �سكلي ولبا�سي. 

راأي���ت »حممد قم�س���ري« يف منامي مرة -كان حلًم���ا جميًل وكاأنه 

جاء ملحاربة تلك الكوابي�ض والظلل- كان يف غرفة فخمة ت�سبه غرف 

الق�س���ور الأ�سطوري���ة. اإىل جانب���ه ام���راأة ت�سبه الن�س���اء الأ�سطوريات 

���ا. نظرت اإليها؛ كان �سعرها اأ�س���ود وعيناها كبريتني و�سوداوين..  اأي�سً

وانتهى احللم. 

�س���رع �سيًئا 
ُ
كن���ُت اأ�ستع���ني بيدّي للم�س���ي يف البيت؛ بب���طء اأوًل ثم اأ

ف�سيًئ���ا. يف اأحد الأيام، ذهبُت مع اأخي -الذي كان يف وحدة املدفعية- 

اإىل �سرائ���ح ال�سهداء. ق���راأُت الفاحتة على قبور اثني ع�سر �سهيًدا من 

�سه���داء الف�سي���ل الأول. اأّما ال�سهي���د الثالث ع�س���ر، وكان �سريحه يف 

منطقة »جهار دانكه« هو »حم�سن كل�ستان« م�سوؤول الف�سيل. 

اآخ���ر خب كان لدي ع���ن »نعمتي« يعود اإىل تل���ك اللحظات الأخرية 

عل���ى اإ�سفلت جادة »الف���او - اأم الق�سر« حني ت�سّنعنا اأننا مّيتني، ومن 

ثم زحفنا نحو املللت. 

بعد ف���رة، التقيت »حم���رم« �سقيق »»نعمتي«، ال���ذي كان بدوره يف 
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ال�سرية الأوىل تلك الليلة. اأخبن عن نعمتي فقال: 

- يف تل���ك الليلة، تقّدم ال�سب���اب وجتاوزوا �سف الدبابات واملللت 

العراقي���ة واقرب���وا من اجل�س���ر، نفدت منه���م الذخائ���ر، فرجعت اأنا 

لتاأم���ني الذخ���رية. راأيُت »غلم ر�سا« بني امل���للت. كان قد لّف قدمه 

ب�سمادات ويحاول الن�سحاب. �ساألته: »هل تريد م�ساعدة؟ هل اأحملك 

للخطوط اخللفية؟«.

ومع اأنه كان منهًكا، اإل اأنه مل ي�سمح يل مب�ساعدته وقال: »اأنت تابع 

طلق ر�سا�ض باجتاهنا، اأدرك���ت اأن اأحًدا ما 
ُ
تاأم���ني الذخرية«. فج���اأة اأ

يكم���ن لنا حتت املللة. اأجل�سُت »غلم ر�سا« جانًبا، و�سارعت مللحقة 

ذل���ك اجلندي البعث���ي، رميُته فوقع يف اأر�س���ه. عندما رجعت انفجرت 

اإح���دى املللت بالذخائر التي كانت فيه���ا، فغبت عن الوعي و�سقطت 

ا. ا�ستعدت وعيي عندما كانوا ينقلونني بالزورق اإىل �سفة »اأروند«  اأر�سً

الأخ���رى. فلم اأعرف ماذا ح���دث لأخي. بعد اأ�سابيع، بحثت عنه يف كل 

امل�ست�سفي���ات ومراك���ز »معراج ال�سه���داء«، ولكني مل اأج���ده ومل اأعرف 

ماذا حّل به. 

�ساألت���ه: »وكيف علمتم ب�سهادته بعدها؟ م���ن الذي اأخبكم؟«. قال: 

»كان ا�س���م »غلم ر�سا« ب���ني لوائح املفقودين يف ثكنة »املقداد«. رجعت 

اإىل ال�سرية و�ساألت اجلميع عنه لكن من دون جدوى. مل يره اأحد منهم«. 

- هل اأقمتم له مرا�سم؟

- نعم، ذكرى الثالث وذكرى الأ�سبوع والأربعني. 

ر�سي 
ُ
يف العام 1986م عزمت جمدًدا على اللتحاق، وكان علّي اأن اأ

اجلمي���ع بذل���ك. عادت اأم���ي للقلق مّرة اأخ���رى. وعدُته���ا اأن اأخدم يف 

اخلطوط اخللفية ويف جمال الدعم. 



الفصيل األول514

يف تل���ك ال�سن���ة الت���ي ج���رت فيه���ا عملي���ات كرب���لء 4 وكربلء 5 

وكرب���لء 8، كنُت عامل الإ�سارة يف ق�سم املدفعي���ة يف الفرقة، واأحفظ 

كل ال�سيفرات والرموز واأجل�ض مرابًطا اأمام جهاز الل�سلكي. 

ا اإىل اجلبهة. ويف ال�سنة التالية انتهت  يف الع���ام 1987م ذهبت اأي�سً

احل���رب. انتهت، لكن اآثارها ونتائجها بقيت ول تزال؛ لكل اإيران، لهذا 

اجليل وللأجيال القادمة، لعوائل امل�سحني وال�سهداء والأ�سرى و.. 

بع���د احلرب، علمت ب���اأن »جميد جواديان«  -امل�ساع���د الثالث لرامي 

الر�سا����ض- قد تعّر����ض لكمني من الع�ساب���ات املعادية للث���ورة يف »�سقز 

كرد�ست���ان« وا�ست�سهد، وقد ُدفن يف »القطعة 53« اإىل جانب رفاقه �سهداء 

الف�سيل. مل يبق حيًّا من جمموعة الأربعة تلك �سواي واأنا بهذا الو�سع. 

م���ا زلت اأحيا م���ع اآثار احلرب التي انتهت بح�س���ب الظاهر. اأوّد اأن 

اأن�ساها ولكّني ل اأ�ستطيع. وكاأنني حتى الآن مل اأ�ستطع تقبل و�سعي، فلم 

اأرغ���ب بتعلم خط »بريل« ومل اأكمل درا�ست���ي. الآن وبعد مرور اأكرث من 

ع�سرين �سنة على تلك احلادثة؛ اأوّد اأن اأكمل درا�ستي اأو اأن اأ�سّغل معمل 

ن�سي���ج اجلوارب الذي كنت اأحلم به واأن���ا �سغري. لعله الآن، وقد اأ�سبح 

عن���دي ثلث���ة اأبناء وكل حياته���م مرتبطة بالدر�ض والكت���ب والدفاتر، 

دفعن���ي التفك���ري بتاأمني حي���اة اأف�س���ل له���م، لأن اأعود للعل���م ومتابعة 

ا، التي رف�سُت ا�ستخدامها حتى  الدرا�سة. رمبا �ساأ�ستخدم الع�سا اأي�سً

يف اجلبه���ة �سن���ة 86 و87م. لعلكم تعت���بون هذه ال�سن���وات الع�سرين، 

برزًخ���ا طويًل قد �سنعته لنف�سي، ولعّله مل يطل عند البع�ض �سوى ليوم 

اأو اأ�سب���وع اأو �سه���ر. رمبا كان يجب علّي اأن اأتكّي���ف منذ وقت طويل مع 

كثري من الأ�سياء.. ورمبا ولعله.. ولكن ماذا ميكن اأن اأفعل؟

لقد ع�ست مع الظلل بدًءا من ليلة 1986/2/12؛ لي�ض مع ظلل 

الليلة بكل اجتاه على تلك اجلادة؛  ال�سوؤم التي كانت ترك�ض يف تلك 
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كلما  واأ�سمعه.  معه  اأتوا�سل  من  لكل  ظلًل  ذهني  يف  اأر�سم  اإّنني  بل 

مع  اأحتدث  وكاأنني  دوًرا عب ظل يف ذهني  له  اأخلق  اأحد  مع  تكلمت 

�سخ�ض ي�سبهه. 

والي���وم ها اأنا اأ�س���األ نف�سي؛ هل ذلك ال�سخ����ض الذي يرى بعينيه، 

ولكنه مل يَر حادثة كبى لهذه احلرب، كان وما زال يب�سر اأكرث مني؟ 

وهل ما يراه هو اليوم الأر�ض وال�سماء والبيت وال�سوارع وال�سيارات و.. 

ظلل، اأم اأنها احلقائق املوجودة يف ذهني؟

اإّنني حّي واأحب من الآن ف�ساعًدا اأن اأعي�ض، لي�ض مع ظواهر الدنيا 

امللّون���ة، واإنا مع باط���ن اخللق النوران، واأنا اأعلم جي���ًدا اأّن هذه هي 

احلياة احلقيقية. 
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الوثائق غري املكتوبة

345 دقيقة حوار5719علي بي بي جان 1 

175 دقيقة حوار مع العائلة12319ال�سهيد غلمر�سا نعمتي2

215 دقيقة حوار مع العائلة11 26ال�سهيد جميد جواديان3

درج يف ه���ذا الق�سم 21 ورقة من 
ُ
م���ن جمموع م�ستن���دات الف�سل، اأ

الوثائق املكتوبة، و10 �سور 

1- عيل يب يب جاين
1-1 املعلومات ال�صخ�صّية

- حائ���ز عل���ى ال�سهادة املتو�ّسطة، متاأّهل ول���ه ثلثة اأولد، يعمل يف 

موؤ�ّس�سة اجلرحى.

- تاريخ وحمّل الولدة: طهران 1968.

- م���ّدة احل�سور يف اجلبهة ونوعّية امل�سارك���ة )ال�سفة(: 36 �سهًرا 

متطّوًعا يف التعبئة.

- العملّي���ات التي �سارك فيها والرتب الع�سكرّي���ة: مهّمة دفاعّية يف 

فّكة، 1982 )وحدة الّت�سالت والإ�سارة(، �سّقز، 1984 )م�ساعد رامي 
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اآر بي جي(، مهّمة دفاعّية يف مهران، 1985 )م�ساعد رامي اآر بي جي(، 

عملّي���ات والفجر 8 )م�ساع���د رامي ر�ّسا�ض ثقي���ل(، عملّيات كربلء 5 

)وحدة الّت�سالت( ، عمّليات كربلء 8 )وحدة الّت�سالت(، عملّيات 

 ن�سر )وحدة الّت�سالت(، عملّيات بيت املقد�ض 4 )وحدة الّت�سالت(

عدد الإ�سابات: الإ�سابة يف كلتا عينيه وتفريغهما، واإ�سابة يف وجهه.

- درجة الإ�سابة: 70%.

ال�سورة رقم 60 من اليمني: علي بي بي جان، حمّمد قم�سري

1-2 مالحظات 

الوثيقة رقم 86

 )ورقتان(
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1-3 املذّكرات املكتوبة

1-3-1 دفرت حمّمد جواد ن�صريي بور )الوثيقة رقم 87(

1-3-2 دفر عرب علي قبل )الوثيقة رقم 88(

1-4 ر�صالة

الوثيقة رقم 89
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1-5 الكالم الأخري

ال�سورة رقم 61

الوثيقة رقم 90

2- الهشيد غالمرضا نعميت سياه برياين
2-1 بطاقة الهوّية 

ال�سورة رقم 62                      الوثيقة رقم 91

2-2 مدّونات

الوثيقة 

رقم 92 

)6 اأوراق(
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2-3 الر�صائل

الوثيقة رقم 93                              الوثيقة رقم 94

ال�سورة رقم 63                              ال�سورة رقم 64

2-4 الو�صّية 

الوثيقة رقم 95 

)ورقتان(
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ال�سورة رقم 65 من اليمني: نعمتي، اأحمد اأحمدي زاده 

)كلهما مل ُيعرث على ج�سديهما(

2-5 مقابلة مع اأّم ال�صهيد

ول���د غلمر�سا الولد الثالث م���ن اأولدي يف اأواخر ف�سل ال�ستاء يف 

 يف طهران. وبعده ب�سنة ُولد حمّرم. كان هذان الأخوان 
1
م�ست�سفى فرح

ي�سبهان بع�سهما البع����ض كثرًيا. اإّننا من اأهل »�سومعه �سرا« من توابع 

»كي���لن«. عندم���ا كان غلمر�س���ا يف الثالثة من عم���ره، مل يكن يحّب 

كث���رًيا الذهاب معن���ا اإىل ال�سهل لزراع���ة الأرّز، وكان يخاف من البقر 

والغنم، لذا، غالًبا ما كان يبقى يف منزل جّده واإىل جانبه.

�سب���اح ذات يوم، اأفاق من الن���وم، ومبجّرد اأن تناول اللقمة الأوىل، 

ا، بحيث احمّر وجه���ه وازرّقت �سفتاه. قال  حّت���ى بداأ ي�سعل �سع���اًل حادًّ

يل اجل���ريان اإّنه م�ساب بال�سع���ال الديكي. وقد و�سف ل���ه كبار ال�سّن 

لنا بعد ع���ّدة اأّيام اإىل اأّنه ي�ساب  ع�سب���ة، لك���ّن ذلك مل يجِد نفًعا. تو�سّ

بهذه احلالة جّراء تناوله للجنب. فاأخذناه اإىل طبيب يف »�سومعه �سرا« 

وحت�ّسنت حاله.

1 - ُيعرف اليوم بم�ست�سفى ال�سهيد »اأكبر اآبادي«.
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كان غلمر�س���ا طفًل هادًئا ولطيًفا، مل اأذكر اأّنني ا�سريت له يوًما 

لعب���ًة ليلع���ب بها. كان يت�سّل���ى ومي�سي وقته باللع���ب يف تراب احلديقة 

و�سناع���ة الآني���ة وال�سح���ون الطينّي���ة منه. بقين���ا يف »�سومع���ه �سرا« 

اإىل اأن �س���ار يف ال�س���ّف الثان البتدائي، فانتقلن���ا بعدها اإىل العي�ض 

 يف طه���ران، حي���ث عم���ل وال���ده يف معم���ل »مّل���ي« ل�سناع���ة الأحذية.

كان غلمر�س���ا يتابع درا�سته يف املرحل���ة املتو�ّسطة حني بداأت اأحداث 

الثورة، فكان يحمل هو وحمّرم الع�سّي والدواليب وينزلن اإىل ال�سارع. 

بع���د املرحلة التكميلّية، التحق باأحد املعاهد الفنّية، فكان يتابع درو�سه 

جّي���ًدا، ويح���ّب ر�سم اخلرائط. وما زالت امل�سط���رة والطاولة التي كان 

ير�سم عليها موجودتني اإىل الآن كذكرى منه.

مل يك���ن من اأهل الأزّقة وال�سوارع. ب���ل كان يق�سي اأوقات فراغه يف 

امل�سجد. ويف �سهر رم�سان كان يبقى يف امل�سجد اإىل وقت ال�سحر، وحني 

العودة، كان ي�سّلط �سوء م�سباح���ه اليدوّي على نوافذ بيوت اأ�سدقائه 

ليوقظهم اإىل ال�سحور و�سلة ال�سبح. مل يكن قد اأمّت اخلام�سة ع�سرة 

من عم���ره، حني قّرر اللتحاق باجلبهة. قال ل���ه والده: ما زلت طفًل، 

علي���ك الهتم���ام بدرا�ستك؛ لك���ّن غلمر�سا مل يك���ن ليتخّلى عن هذا 

الأمر. ف���كان دائًما يحوم حويل ويلّح علّي ويرجون لأقنع والده بذلك. 

ا ومت�سّوًقا  ا على اأمر ومتحّم�ًس���ا له كما كان م�س���رًّ مل اأره يوًم���ا م�س���رًّ

للذه���اب اإىل اجلبهة. مل اأرد اأن اأك�سر قلب���ه واأزعجه. وّقعت على ورقة 

موافقة الأهل، وذهب. ل اأعلم كم يوًما و�سهًرا خدم يف كرد�ستان، ذلك 

اأّن كّل يوم كان مي�سي وكاأّنه �سهر. يف تلك ال�سنة نف�سها، التحق حمّرم 

���ا باجلبهة بعد اأن تلع���ب ببطاقة هوّيت���ه. كان غلمر�سا ير�سل  اأي�سً

ة  يل يف الأ�سب���وع ر�سالة اأو ر�سالتني. اأحياًن���ا كان يكتب يل ر�سالة خا�سّ

ويقول: مّزقيها ما اإن تقراأيها وارمها بعيًدا.
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ذات يوم، ا�ستفقت من النوم باكًرا. و�سعُت دجاجة كبرية يف القدر 

لأطبخ »الف�سنج���ون«. وكان غلمر�سا يحّب هذه الطبخة كثرًيا. قرابة 

الظهر، جاءت اإيّل اإحدى اجلارات ترك�ض م�سطربة وهي تقول: »اأعطني 

الب�سارة، فقد عاد ابنك حمّرم«. لقد خطر ببايل اأن اأطبخ الف�سنجون منذ 

ال�سباح الباكر. و�سعت »ت�سادوري« على راأ�سي وخرجت. وحني و�سلُت 

اإىل منت�سف الزقاق وجدت اأّن العائد غلمر�سا ل حمّرم. كان يحمل 

حقيبته على ظهره. �سكرت اهلل تعاىل على اأّنه �سامل. كان هذان الثنان 

 �سبيه���ني ببع�سهما البع�ض، بحيث كان اجلريان ي�ستبهون فيما بينهما.

عندما ج���اء يف املاأذونّية، لحظت اأّنه يطاأطئ راأ�سه اأكرث من ذي قبل. 

يف املنزل كان يرت���دي ال�سروال الع�سكري والقمي����ض الداخلي اللذين 

اأعطوهم���ا ل���ه يف اجلبهة. وكما ه���ي عادته، كان ُي�ساع���دن يف اأعمال 

البي���ت. يغ�سل ملب�سه بنف�سه وين�سره���ا على حبل الغ�سيل لتجّف. كان 

هو وحمّرم ينامان يف الليل اإىل جانبي؛ هو من جهة وحمّرم من اجلهة 

الأخ���رى. اأحياًنا كنت اأم�سح بيدي عل���ى راأ�سيهما واأقول يف نف�سي: مبا 

اأّنكما حتّبان اجلبهة اإىل هذا احلّد، ف�ساأحتّمل عناء البعد عنكما.

م�ست اأّيام ماأذونّية غلمر�سا ب�سرعة كبرية. قال يل حني املغادرة:

- اإذا م���ا اأراد اهلل وعدت �ساملًا، فلن اأع���ود اإىل اجلبهة جمّدًدا، بل 

�ساأن�سرف اإىل متابعة درا�ستي و�سوؤون حياتي. اأغلقت حقيبته، وم�سينا 

مًعا �سوب الباب. قال:

- اأّمي، ل داعي خلروجك، �ساأذهب بنف�سي.

بعده���ا خرج م�سرًعا واأغلق الب���اب وراءه. كان ظرف املاء يف يدي. 

اأردت اأن اأري���ق املاء خلفه. لففت »ت�سادوري« حتت اإبطي، فتحت الباب 

وخرجت اإىل الزقاق. كان قد ابتعد كثرًيا.
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اأرق���ت املاء خلفه، وقراأت »قل ه���و اهلل اأحد«. ا�ستدار ونظر اإيّل. ما 

اإن ا�ست���دار حّتى �سقط ظ���رف املاء من يدي، و�سعرت وكاأّن اأطرايف قد 

�ُسّلت. ل اأعلم مِلَ مل اأندم حينذاك على موافقتي على ذهابه. 

ا نحو اجلبهة. بعد �ساعة، انطلق حمّرم اأي�سً

اأرقت املاء خلفه. لكّنني كنت اأ�سعر بال�سكينة جتاهه.

يف اأوائ���ل �سهر �سب���اط، كّنا ذات ليل���ة ن�ساهد التلفاز، ف���اإذا بابني 

الأك���ب يقول يل: »اأّمي، ه���ذا الفيلم هو عن عملّيات الفاو. وغلمر�سا 

وحّمرم ي�ساركان فيها«.

اأح�س�ست با�سطراب يف قلبي ومن دون اإرادة مّني ا�ست�سلمت للبكاء. 

ومن���ذ حينها رحت اأنتحب واأدعو واأنتظر طوال يومي ر�سالة اأو برقّية اأو 

خًبا عنهما.

بع���د 45 يوًما من ذهابهم���ا، عاد حمّرم اإىل البي���ت جريًحا، وقال: 

»لق���د ُجرح غلمر�سا يف انفج���ار للذخرية، لكّن رفاق���ه مل ي�ستطيعوا 

نقله معهم«. وم���ن اليوم التايل، اأ�سبح داأبنا اليومي تفّقد امل�ست�سفيات 

وب���ّرادات حفظ املوتى لنح�سل على خب ع���ن غلمر�سا. وكّنا نذهب 

كّل ي���وم اإىل موؤ�ّس�سة ال�سهيد ونتفّح�ض الأج�س���اد املحرقة واملقطوعة 

الروؤو����ض واملتل�سي���ة. وننظ���ر بدّقة يف الط���ول، البنية، �س���كل الوجه، 

ال�سعر، العينني، احلاجبني، وكّل ما يقع عليه النظر، لنعرث على علمة 

له؛ لكّن اأيًّا من هذه الأج�ساد مل يكن لغلمر�سا.. لقد �ساع غلمر�سا! 

كان الأم���ل والياأ����ض يتجاذباننا اإذ و�سلنا خب باأّن���ه مّت اإح�سار اأج�ساد 

ثلث���ة �سهداء من دون م�سّخ�سات ول بلّكات. اأحد هذه الأج�ساد كان 

حمرًق���ا وغري وا�سح املع���امل. نظرت اإليه مّرة اأو مّرت���ني ب�سكل �سريع 

وك�سح���ت بوجهي عن���ه. كان بطول غلمر�سا، ووجه���ه وعنقه �سبيهان 
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بوجهه. كان علّي اأن اأ�سع هوّية بطاقته اإىل جانبه اأو اأن اأعقد اإي�ساربي 

على ع�سده، ما يعني اأّن اجل�سد يعود لنا. كنت مرّددة. مل اأعرف ماذا 

اأفع���ل؛ لكّنن���ي يف النهاية ا�ست�سلمت ملتابعة النتظ���ار وعدت اإىل البيت 

واأن���ا اأنتح���ب؛ لكّنني ندم���ت حني عودت���ي. كاأّنه كان هو. بع���د الظهر، 

ع���دت اإىل موؤ�ّس�س���ة ال�سهيد، طالبة م���ن امل�سوؤولني هن���اك ال�سماح يل 

بروؤية اجلّثة جمّدًدا؛ لكن كان الوقت قد فات. فقد جاءت عائلة اأخرى 

وا�ستلمته. اأقمنا لغلمر�سا مرا�سم اليوم الثالث والأ�سبوع. كما اّتخذنا 

له قًبا خالًيا يف »به�ست زهراء«. منذ �سنوات ت�سّكل قطعة البلط هذه 

ال�سل���وى لنا. اإّنني اليوم، يف كّل مّرة اأذه���ب اإىل »به�ست زهراء« اأ�سعر 

ة ال�سهيد املجهول الهوّية، هو  اأّن كّل �سهي���د يرقد حتت ال���راب، وخا�سّ

ابني. اأقّبل قبورهم واأ�ستّمها، واأحّدثهم عن غلمر�سا. 

 ال�س���ورة رق���م 66 من اليم���ني: غلمر�س���ا نعمتي، حم���ّرم نعمتي
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3- الهشيد جميد جواديان
3-1 بطاقة الهوّية 

الوثيقة رقم 96 )ورقتان(           ال�سورة رقم 67

3-2 الأمر بدفع امل�صاعدة 

)الوثيقة رقم 97(

ة مبناطق اجلبهة  3-3 بطاقة خا�صّ

)الوثيقة رقم 98(
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3-4 مقابلة مع اأّم ال�صهيد

ُول���د جميد يف �سهر تري )حزيران/متوز( من العام 1348)1969(. 

وه���و البن اخلام�ض م���ن اأبنائي. مل يكن لديه رغب���ة مبوا�سلة تعليمه. 

عندم���ا بلغ الثانية ع�سرة، ا�سري���ت له اأرنًبا اأبي�ض اللون من اأ�سفهان، 

ف���كان يطعمه اجلزر واخل�سار ويلعبه. ذات يوم مات الأرنب امل�سكني 

فج���اأًة فحِزن عليه كثرًيا وبقي لأّيام يبكي عليه. كان لوالد جميد ك�سك 

�سغ���ري يف مي���دان منريّية يبي���ع فيه املج���ّلت والع�سائ���ر وامل�سروبات 

الغازّية والنقولت، فكان جميد غالًبا ما يذهب وي�ساعد والده يف عمله. 

التحق للمّرة الأوىل باجلبهة يف العام 1984 حيث تلعب ببطاقة هوّيته 

وذهب، ما خلق له فيما بعد م�ساكل يف دائرة الأحوال ال�سخ�سّية.

ا، لذا اأعطاه خامته العقيق و�سبحة ال�سيخ  ا جمًّ كان وال���ده يحّبه حبًّ

ت���ه. عندم���ا كان جمي���د ينزعج من �سيء م���ا كان ذلك  مق�س���ود خا�سّ

ة؛ فيطوي ل�سانه داخل حلقه ويل�سقه ب�سقفه  يظهر عليه بطريقة خا�سّ

ول ينب�ض ببنت �سفة. وهكذا كان يفعل حني كان ُي�سيبه اأمٌل ما. 

يف  كانت  له  الأوىل  امل��ّرة  اجلبهة.  اإىل  م��ّرات  اأرب��ع  جميد  ذه��ب 

ر�سول  حمّمد  لفرقة  التابعة  حمزة  بكتيبة  التحق  الثانية  كرد�ستان، 

لع�سف  وتعّر�ض  راأ���س��ه  يف  طفيفة  باإ�سابة  اأ�سيب  وفيها   ،Pاهلل

الأخرية  املّرة  كرد�ستان.  يف  و87   86 العامني  يف  خدم  كما  انفجار. 

التي ذهب فيها اإىل اجلبهة كانت يف �سهر اأّيار من العام 1987. كان 

يخدم يف مدينة �سّقز حني و�سلنا خب �سهادته يف اأواخر �سهر متوز 

اأعداء  لهم  ن�سبه  كمني  يف  رفاقه  وبع�ض  هو  وقع  نف�سه.  العام  من 

�ساروخ  ال�سّيارة  اأ�ساب  حيث  للحر�ض.  �سّيارة  يركبون  وهم  الثورة 

نعرث  مل  لذا  بحوزته،  و�سّيته  كانت  لرمّبا  جميًعا.  فاأ�سيبوا  مبا�سر 

عليها. عندما نظرت اإىل وجهه املحرق، التفّت اإىل ل�سانه وقد طواه 
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يف حلقه واأل�سقه ب�سقفه؛ حتًما كان يتاأمّل. 

بع���د خم�س���ة ع�سر �سهًرا م���ن اخلدم���ة التطّوعّي���ة يف اجلبهة، نال 

جميد مقام ال�سهادة الرفيع، التي نالها قبله اأخوه ح�سني. ف�سّمي �سارع 

»قلم�ستان« با�سمي هذين ال�سهيدين؛ لوحة معدنّية جت�ّسد ذكرى هذين 

ال�سهيدين على جدار بارد.

ال�سورة رقم 68

3-5 عنوان القرب

طهران، به�ست زهراء، القطعة 53، ال�سّف 25، الرقم 4

ال�سورة رقم 69
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