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إشارة

بني يديك اأوراٌق تنبت من �سجرة التاريخ..

مفّك���رٌة هي باأل���وان العم���ر، وَعَبِق اله���دف، وذائقة اجلبه���ة، ترتّدد 

اأ�سداوؤها ب�سحكٍة �ساطعة َو�َسهقٍة َكُتومة.

ذكري���ات تبداأ ب���راءة الندفاع، ول تنتهي بح���ركات الفتى الُفكاهّي؛ 

امل�ساغب، وحمّقق الإجنازات يف اآن!

فال�ساه���د هن���ا ي�سّب ب���ني املحاور، ليمتل���ئ بها مع اجل���راح احلارقة 

ا وانت�ساًرا، اإذ يتلّون غبار املالحم ب�سعاع ال�سم�س، وتنهمر  حيويًة وخلو�سً

ت احلرب عليه؛ فامتزج الثلج بدماء  قطرات ال�ستاء يف اأحياء وطن ُفِر�سَ

�سفوة اأبنائه.

وبينما جتوُل مع ال�سيد »نور الدين العايف« يف ف�ساءات املكان، تده�سك 

ْمًن���ا مع حنان 
َ
غ���زارة التج���ارب لفت���ى دون الع�سري���ن. وتتنف�س رئت���اك اأ

الوالدي���ن، واّت���اد الرفاق، و�سدق العه���د يف قلب امل�ساه���د املُ�َسّوقة. ثم 

رُد  واحلوارات، دون تركيب خيايل اأو اخرتاع �سراع اأو حبكة.  يكتمل ال�سَّ

لكاأن���ه »بٌثّ حّي«  مبنتهى الب�ساطة، م���ن عمق الوجدان، ي�سّج باحلب 

والقيم الكونية الكرى: البطولة والرحمة واحلرية..

ل���ن ميّل مطالعَة الكتاب، اإن غا�س فيه، م���ْن تاكيه املقالُب اللطيفة 

املمتع���ة، وم���ن ُت�سفيه �س���ورة ال�سر يف املعان���اة، ومن يتاأم���ل يف مبعث 

ال�سل���وك الإن�س���اين الفطري، املداف���ع بنهم عن احلي���اة مبعناها الكبري 

املّت�سل بخالقها )عز وجل(.
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القارئ العزيز، 

»ن���ور الدين ابن ايران« اأحد الكتب التي نالت تنويه الإمام اخلامنئي؛ 

وهو الذي ح�سر يف جبه���ات الدفاع عن احلق- الع�سكرية والناعمة على 

ال�سواء- قائًدا ومدب���ًرا؛ ومعايًنا للحوادث؛ وم�سّجعا للفنون الأدبية التي 

ترق���ى بق�سايا احلرب اإىل الذاكرة الن�ساني���ة؛ وتنقل لل�سعوب والأجيال 

روؤى واأفكارًا تّرك ال�سمائر والقلوب. وقد مهر روايات اجلبهة كقارىء 

وناق���ٍد خب���ري، بكلماته امل�سبوغة بح���رارة الإميان، وم�ساع���ره امل�سبوغة 

بالعرف���ان. ولطاملا حّث و�سجع يف مواقف عدي���دة على الكتابة والرتجمة 

والن�سر.. وفّو����س املبادرين املتفاعلني من اأهل الفكر والأدب بقوله »اأمر 

1
النار بيدك«..

�شكر وتقدير

ل ي�سعن���ا يف مركز املع���ارف للرتجمة، اإل اأن نتق���دم بال�سكر اجلزيل 

ل���كل من �ساهم يف اإعداد واإخراج ه���ذه الذكريات لتكون جوهرة م�سيئة 

يف اأكاليل العزة والنت�سارات، ونخ�ّس بالذكر:

فري���ق الرتجمة: فاطمة �سورب���ا، علي مهدي، ح���وراء طحيني. فريق 

التحرير والتدقيق اللغوي: جنوى املو�سوي، اأمل عبداهلل، وعدنان حمود. 

املخ���رج الفّني: عل���ي عليق. وال�سكر الواف���ر للراوي وللكاتب���ة؛ ول نن�سى 

موؤ�س�س���ة »�س���وره مهر« ومكتب»اأدب وف���ن املقاومة« نا�س���ر ومعّد الن�سخة 

الأ�سلّية؛ وكذلك دار املعارف الإ�سالمّية الثقافّية نا�سر الن�سخة العربية.

مركز املعارف للرتجمة

ذوالقعدة 1438ه

 1- اأم���ر وتدبي���ر ع�سكري في الحرب؛ ُيلجاأ اإليه عند تعقد الأمور وانقط���اع التوا�سل مع القيادة..؛ وقد 

ذك���ره الإمام الخامنئ���ي في لقائه بالجامعيين ف���ي حديثه حول مواجهة التحدي���ات الفكرية والثقافية 

واأدوات الحرب الناعمة)7/6/2017م(



المقّدمة

عرف���ت ال�سيد نور الّدين ع���ايف لأول مرة، ب�سوت���ه عندما كان يروي 

تفا�سي���ل الأح���داث التي ج���رت معه اأثن���اء احلرب، م���ن كرد�ستان حتى 

جن���وب بلدنا العزيز. كان ذلك يف الع���ام 1995م وكنت قد تعرفت حديًثا 

اإىل مكت���ب اأدب املقاوم���ة يف »حوزه هرنى« واأعمل عل���ى »تفريغ« اأ�سرطة 

ت�سجيل ملذّكرات املجاهدين. بعد اأن »فّرغت« مذّكرات خمتلفة، �سّلموين 

ح���وايل ع�سرين �سري���ط ت�سجيل تتوي مذّك���رات عظيمة ملجاهد جريح 

ين عايف، هي ن�س���ف مقابالت اأجراه���ا معه الأخ  ا�سم���ه ال�سي���د ن���ور الدِّ

مو�سى غيور يف عام���ي 1993 و1994م وا�ستغرقت حوايل الأربعني �ساعة. 

كان الأخ مو�سى غيور ملدة زميل ال�سيد نور الدين يف جامعة العلوم الطبية 

يف تري���ز، وقد �سم���ع مذّكرات من ال�سي���د حول مرحلة الدف���اع املقد�س 

فاأ�س���ّر عل���ى حفظها. نف����س احل�سول عل���ى موافقة ال�سي���د لإجراء هذه 

املقاب���الت هو ق�سة جميلة باح بها ال�سيد يف اآخر دقائق احلوار واأدرجت 

يف اآخ���ر الكتاب. مل اأك���ن اأظّن عندما ا�ستلمت اأ�سرط���ة املقابلة لأفّرغها 

اأنن���ي عندما اأ�سمع هذه املذّكرات �ساأدخل عاملً���ا كبرًيا ورائًعا ا�سمه اأدب 

الدف���اع املقّد�س. عندما �سّلمت اآخر جزء للمكتب اأحببت اأن اأرى �ساحب 

ه���ذا ال�س���وت الذي عانى الكث���ري، وروى بكّل �سدق وب���دون رياء اأحداث 

77 �سه���ًرا من حرب ل مثيل لها، اأو على الأق���ل اأن اأر�سل له ر�سالة تقدير 

وتعظي���م لالآلم الكبرية التي عانى منها ودّونُتها على الأوراق عن ل�سانه، 
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جريت مع 
ُ
الأمر ال���ذي مل يتحّقق اأبًدا. بعد اأن »فّرغ���ت« املقابالت التي اأ

ال�سيد، �سّلموين مذّكرات الأخ مهدي قلي ر�سائي لتفريغها، وقبل اأن اأنهي 

العم���ل بها اقرتحوا علّي تدوين وترير هذه املذّكرات فقمت بهذا العمل 

ب���كل �سوق وحما�س، وع�ست يف عامل مذّكرات الأخ ر�سائي ال�سافية اأربع 

 يف العام 2005م من قبل 
1
�سنوات حتى ُن�سرت تت ا�سم »فرقة الأخيار«

دار الن�سر »�س���وره مهر«، وكانت اأول جتربة يل يف جمال تدوين مذّكرات 

احل���رب. �سمعت خ���الل هذه امل���دة اأّن تدوين كتاب مذّك���رات ال�سيد نور 

الدي���ن عايف اأوكل لكاتب���ني، لكنهما اعتذرا بعد مّدة ع���ن متابعة العمل. 

اقرتح���وا عل���ّي يف اآخر �سيف العام 2004م تدوين ه���ذه املذّكرات عندما 

كن���ت يف املراح���ل الأخرية من كتاب���ة ر�سالة املاج�ست���ري، فا�ستيقظت يف 

داخل���ي احلما�سة القدمية لأعي�س مع مذّك���رات جريح �سمعت عن ل�سانه 

لأول مّرة حقائق عن احلرب، وا�ستلمت ب�سعادة غامرة حوايل 700 �سفحة 

»ُفّرغ���ت« من مقابالته، و40 �سريط ت�سجي���ل، وبداأت العمل. يف اأول لقاء 

يل معه يف جامعة العلوم الطبية اأربكني عتابه و�سكايته من م�ساألة التاأخر 

يف اإجن���از ه���ذا العمل، وعدم تفاوؤله كثرًيا بعم���ل املكتب ب�سكل عام، ومع 

هذا فقد قبل بكل احرتام اأن اأراجعه ل�ستكمال املذّكرات متى لزم الأمر. 

يف املقابالت الأوىل مل يتّم احلديث عن طفولته وعائلته، وبقي الكثري من 

النقاط املهمة حول مرحلة الث���ورة وال�ستباكات يف كرد�ستان وغري ذلك 

م���ن التفا�سيل مل تذكر يف �سلب املذّكرات. لق���د ا�ستقبلني بكرم اأخالق 

يف م���كان عمله ويف املنزل مرات عّدة، واأجاب عن اأ�سئلتي. مل يتّم حذف 

اأي جزء من املقابالت الأوىل عدا املكرر من الأحاديث اأو التحليالت التي 

ل ُيخ���ّل حذفه���ا اأو تلخي�سها مب�سار املذّكرات. لق���د احتجت اإىل العديد 

1- ح���از كتاب »فرقة الأخيار« ف���ي الدورة العا�سرة لختيار كتاب الدف���اع المقد�س ال�سنوي عام 2006م 
عل���ى المرتبة الثانية في ق�سم المذكرات ال�سفهية. كذلك اختير كتاب فرقة الأخيار الكتاب النموذجي 

في حفل الربع قرن لكتاب الدفاع المقد�س عام 2009م في ق�سم المذكرات التي تكتب بقلم الآخرين.
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م���ن اجلل�سات ملتابعة تفا�سيل ذكرت باخت�سار يف املقابالت الأوىل، كما 

ركزنا يف هذه اجلل�سات على رعاية ت�سل�سل الأحداث وان�سجامها، مع اأنه 

ذكر مرات عديدة اأّنه ن�سي الكثري من املذّكرات، وحتى بع�س ما ذكره يف 

املقاب���الت الأوىل. لقد ن�سي مع م���رور الزمن الكثري من التفا�سيل، لكّنه 

ل ي���زال يذكر بو�سوح بع����س ذكرياته مع رفاقه؛ فذك���رى حياة و�سهادة 

اأمريالبا����س مازالت حي���ة يف عقله وقلبه، وما زال �سوته ي�سج بالأمل وهو 

يروي حكاية عملي���ة بدر. وللح�سول على املزيد من التفا�سيل كنت اأجلاأ 

اإىل ال�س���ور واملذّك���رات التي ُن�سرت حول جماه���دي »فرقة عا�سوراء31« 

اإ�ساف���ة اإىل اأ�سدق���اء ال�سي���د الذي���ن ا�ستقبل���وين بكل اح���رتام؛ الإخوة 

العظماء: عل���ي منكي، احلاج ميالين، اإ�سماعيل وكيلزاده وفرج قليزاده، 

و�ساعدوين برحابة �سدر لإكمال مذّكرات هذا املجاهد القدمي يف »فرقة 

عا�سوراء«، وعدم تنقي�س �سيء منها قدر الإمكان.

املجاهدي���ن  خواط���ر  تدوي���ن  يف  بالهتم���ام  اجلدي���رة  امل�ساأل���ة 

الآذربيجاني���ني – الذين رووا خواطره���م بلغتهم الرتكية اجلميلة - هي 

كيفي���ة انتقاء الكلمات املنا�سبة والقريب���ة من لهجة الراوي. وقد واجهت 

ه���ذه امل�ساألة لأول مرة عندما »فّرغت« ب�س���كل اأويل املقابالت، وترجمت 

الرتكي���ة منها اإىل الفار�سية، وه���و عمل اأ�سعب من »تفريغ« مقابلة باللغة 

الفار�سي���ة. كلم���ا كانت ثقافة ال�سخ����س الذي يعمل يف »تفري���غ« املقابلة 

اأك���ر �سيكون من املمكن العتماد على الن�س الناجت عن عملية »التفريغ« 

اأك���ر، واإل يتوجب على امل���دّون الرجوع اإىل اأ�سرطة الت�سجيل والتاأكد من 

�سحة هذه الن�سو�س. ولأنني قمت بتفريغ ن�سف املقابالت التي اأجريت 

م���ع ال�سيد ع���ايف كنت اأ�ستطي���ع ب�سهول���ة مالحظة الختالف���ات يف تلك 

الن�سو����س املفّرغة. حل�سن احلظ �سرت اأفه���م لهجة ال�سيد عايف ولغته 

ب�سب���ب التوا�سل وا�ستمرار اجلل�سات مع���ه لإكمال املذّكرات، وحاولت اأن 

اأك���ون دقيقة يف اختيار الكلمات املتنا�سب بع�سها مع بع�س، والقريبة اإىل 

المقدمة
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بيان الراوي. من جهة ثانية، ونظًرا لتجربتي الأوىل يف تدوين كتاب فرقة 

الأخيار - الذي رواه جماهد يتكلم الرتكية - وما قيل حول الكتاب، خا�سة 

م���ن قبل الأ�ستاذي���ن الكبريين يف مكتب الف���ن والأدب املقاوم ال�سّيدين: 

�سرهنك���ي وكمري، انتبهت اإىل الفروق البيانية للرواة يف هذين العملني. 

عمل���ت اأكر من خم�س مرات على مراجعة وت�سحيح هذه املذّكرات لعّلي 

اأ�ستطي���ع اأن اأو�سل �س���وت ال�سيد نور الدي���ن اإىل اأذن القارئ. من جهة، 

اعترت كالم الراوي وع���دم تكّلفه -وكان نطقه متغرًيا قلياًل يف البداية 

ب�سب���ب اجلراح الت���ي اأ�سيب بها يف وجهه وفّك���ه، وا�ستطعت بعد فرتة اأن 

اأتع���ّود علي���ه - مبنزلة اأمانة يف عنقي، ومن جهة اأخ���رى كان علّي اإظهار 

�س���دى اجلراح يف قالب كلمات ت�ستطيع اإي�س���ال اأحوال وم�ساعر الراوي 

باأف�س���ل �سكل اإىل القارئ. لقد ذك���رت العبارات الرتكية يف بع�س املوارد 

كما هي عندما كنت اأرى �سرورة لذلك، وترجمتها يف احلوا�سي.

ق���راأ هذه املذّكرات يف مراحل تدوينها الأخ���رية اثنان من رفاق درب 

اجلهاد هم���ا ال�سّيدان فرج قلي���زاده ومهديقلي ر�سائ���ي، وقمت باإجراء 

التعدي���الت التي اقرتحوها ووافق عليها ال�سي���د. كذلك فقد تذّكر اللواء 

 م�سائل هاّمة فيم���ا يخ�س جغرافي���ا عمليات »فرقة 
1
م�سطف���ى مول���وي

عا�سوراء«، خا�سة عملية بدر، وقّدم يل فّنان وم�سّور احلرب الأخ بهزاد 

بروي���ن قد����س من اأر�سيفه اخلا�س عدًدا من �س���ور ال�سيد نور الدين، ول 

ي�سعني هنا اإل اأن اأعرب عن كامل تقديري و�سكري لكّل هوؤلء العظماء.

م���ا بني اأيديكم هو حياة جماهد �سّنف���ت جراحه بدرجة %70 ب�سبب 

الإ�ساب���ات التي تعّر�س لها يف بداية احلرب، وقّل من اأ�سيب مبثلها، لكن 

مل ي���رتدد نور الدين ابن ال�سبعة ع�س���ر عاًما حلظة واحدة يف العودة اإىل 

�ساح���ة اجله���اد بهذا اجل�سد ال���ذي اأ�سابت اجل���راح كّل جوارحه، والتي 

 1- نائب قائد فرقة عا�سوراء ذلك الوقت.
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غ���ريت حتى تقا�سيم وجه���ه. اإ�سافة اإىل تبيني الأحداث التي كان هو من 

القل���ة الذين مل ي�ست�سهدوا خاللها، فقد كان ح�سوره بذلك الو�سع دلياًل 

عل���ى غريت���ه واإرادة اجلهاد عنده بحيث جعلته ين���زل اإىل �ساحة اجلهاد 

ر قيد اأمنلة يف العمل باأمر اإمامه. بكّل وجوده، ول يق�سّ

الآن وبع���د اأربع �سنوات من العمل، و�سل تدوين مذّكرات 77 �سهًرا من 

حرب ع�سقه���ا ال�سيد نور الدين عايف اإىل خواتيمه. اإذا قبلنا هذه العبارة 

العميقة املعاين باأّن ح���رب كّل مقاتل تنتهي مع كتابة مذّكراته، فخال�سة 

مذّكرات هذا املجاهد اأّنه اأخذ �سبابه وكّل فرحه اإىل مناطق احلرب، وعاد 

اإىل املدين���ة بجراح خالدة، وهو ل يزال يعاين من اآثار الغازات الكيميائية 

والعذابات التي ل ي�ستطيع اأحد اإدراكها ب�سبب الآلم التي خّلفتها ال�سظايا 

يف فّك���ه، والقيح الذي يخرج من عينيه ومل يوجد له عالج حتى الآن، عدا 

اجلراح التي تركها فراق الأ�سدقاء كاأّي جماهد اآخر.

يف اخلت���ام، اأوّجه جزيل ال�سكر لعائل���ة ال�سيد املحرتمة خا�سة زوجته 

العظيمة ال�سيدة اأ�سريف التي يجب اأن تدّون كتٌب يف اأمثالها، ويف الختيار 

املوّفق والعظي���م لها كزوجة. كذلك اأ�سكر زوج���ي العظيم الدكتور »اأيوب 

ن�سري اوغلي« الذي كان يف فرتة من الفرتات عن�سًرا يف ف�سيل الغوا�سني 

ال���ذي كان ال�سيد امل�سوؤول عنه، والذي كان دعمه الكبري واملطلق يل �سبًبا 

ل�ستم���راري يف هذه الأعمال. واأخريا اأق���ّدم �سكري لبني العزيز »حممد 

اأمني« الذي تذّكرت جزًءا كبرًيا من طفولته مع هذه اخلواطر...

عل���ى اأمل اأن ت�ساهم هذه اجلهود يف تخلي���د ذكرى رجال عظماء، يف 

�سدر التاريخ املل���يء بالأ�سرار، من اأبناء اآذربيجان التي ل تلد اإل اأبطاًل 

ين وعن اأر�س اإيران العزيزة. �ساهموا يف الدفاع عن الدِّ

مع�سومة �سبهري

اأيلول-ت�سرين الأول 2010م

المقدمة



الفصل األول
رياض الطفولة

u
ول���دت بح�سب الهوية يف ال�ّساد�س من اأيلول من العام 1964م يف قرية 

»خلج���ان« ق���رب »تريز«، لكّن اأبي »ال�سيد ح�سني ع���ايف« تاأخر اأ�سهًرا يف 

ت�سجي���ل تاريخ ولدت���ي. كانت عائلتنا كب���رية؛ اأبي، اأم���ي ال�سيدة منكي، 

و�سّت���ة اأولد ه���م: مريرحيم، فريده، مريبيوك، ال�سي���د �سادق ولعيا. كّنا 

نعتمد يف معي�ستنا على عمل والدي يف الزراعة كباقي اأهل قريتنا الكثرية 

الب�سات���ني، جتمعن���ا حياة ب�سيطة و�ساقة. ويف الع���ام 1967م بداأنا حياكة 

ال�سج���اد ون�سبن���ا النول يف بيتن���ا، ومن اأج���ل امل�ساع���دة يف تاأمني لقمة 

ا. بداي���ة كّنا نحيك ال�سجاد لالآخرين،  العي����س، تعّلمت هذه احلرفة اأي�سً

ثم ت�ّسنت ظ���روف حياتنا �سيًئا ف�سيًئا. وعندما اأنهينا حياكة �سجادتني 

يعود ريعهما بالتمام والكمال لنا، ذهب والداي اإىل احلّج يف العام 1969م 

وكانت حينها رحلة احل���ّج ت�ستغرق حوايل ال�سهرين والن�سف. يف طريق 

الع���ودة، تعّر�س���ت القافلة لعملي���ة �سطو فلم يبَق �سيء فيه���ا، ومل تكتحل 

اأعيننا بروؤية ما اأح�سراه لنا من هدايا...

من���ذ الطفولة، امتازت عالقة والدي ب���ي عن بقية اإخوتي وكان يظهر 

يل حمب���ة �سديدة واأنا اأبادل���ه مثلها. كّنا عندما جنل����س �سباًحا حلياكة 

 ،
1
ال�سج���اد، ويذهب اإىل الب�ستان ليقطف العنب وياأخ���ذه اإىل »�سردرود«

ي�سري اإيّل اأن »تع���ال ب�سرعة!«، وكنُت غالًبا ما اأتهّرب من حياكة ال�سجاد 

1- مدينة عامرة في جنوب غرب تبريز، ولم تعد بعيدة عن تبريز ب�سبب تو�سع المدينة.
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���ا بحجة الذه���اب اإىل املرحا�س، فاأرك�س ح���وايل 3 كلم، لأ�سل اإىل  اأي�سً

الب�ست���ان حيث اأج���د اأبي بانتظاري. كثرًيا ما ا�س���رتى يل اخلبز بال�سمن 

ا. ظّلت عالقتي باأبي هكذا حتى اإّنني عندما كرت بقيُت  ال���ذي اأحّبه جدًّ

اأنام بجانب���ه، واأحياًنا اأبكي عندما اأرى يف املنام اأّنني ابتعدت عنه. كنت 

اأدع���و اهلل منذ الطفولة اأن ل يبعدين عنه اأب���ًدا، واأ�سكر اهلل اإذ ا�ستجاب 

.
1
دعائي مع اأّن �سنوات احلرب كانت قا�سية على كلينا

¤

يف ال�سيف حيث مو�سم جني الثمار، كان على اأحدهم اأن يبَق يف الب�ستان 

لي���اًل، فتن���اوب اأبي وعم���ي على احلرا�س���ة، وكن���ت اأرافق الثن���ني يف ليايل 

حرا�ستهم���ا اإىل اأن تر�س���ل يل اأّمي احلاّجة ر�سالة: »ن���ور الدين! لقد اأعددت 

ح�ساء القرنبيط! تعال ب�سرعة!«، فاأ�ستجيب فوًرا لأّنني اأحّب هذا احل�ساء.

يف اإح���دى اللي���ايل، ظّن كّل من اأبي وعمي اأّن���ه دور الآخر يف النوم يف 

الب�ست���ان، فلم يح�س���ر اأّي منهم���ا اإىل هناك! ا�ستيقظ���ت عند منت�سف 

الليل لأجد نف�سي وحيًدا يف الظالم الدام�س، �سعرت باخلوف. فّكرت اأن 

اأذهب اإىل منزل عمتي لأّنه الأقرب اإىل الب�ستان، وراأيت كلبنا الويف نائًما 

اأم���ام الب���اب، كّنا نفّك قيده لي���اًل ليجول يف الب�ستان. وكاأّن���ه �سعر باأّنني 

800م تقريًبا  اللي���ل م�سافة  وحي���د،… فاأخذت���ه معي. م�سيت يف ذلك 

حتى و�سلت. طرقت الباب فلم يفتح اأحد، خفت، وخافت عّمتي واأبناوؤها 

امل�ساك���ني. كان���وا يف تلك الأي���ام يخيفون الأولد الذين ه���م يف مثل �سّني 

م���ن اليهود، واإذا اأرادوا منعنا من الذه���اب اإىل مكان ما يقولون لنا: »ل 

تذهبوا اإىل هناك، �سياأتي اليهود وميت�سون دماءكم!«، وكنت اأفكر »وهل 

اليهود بعو�س ليمت�سوا دماءنا؟!«.

1- بع���د الحرب، عدت اإلى المنزل ال���ذي تعب هو في بنائه. ما زلنا نعي�س في ذلك المنزل. كان يذهب 
ا اإلى ب�ستاننا في خلجان واأذهب اأنا بعد انتهاء دوامي اإليه لأعيده اإلى المنزل... يوميًّ
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كاد اأبناء عمتي ميوتون رعًبا يف تلك الليلة خوًفا من اأن يكون اليهود هم 

م���ن يطرقون الباب! وعندما وج���دوا اأّنني مل اأتزحزح من مكاين، �سعدوا 

اإىل ال�سط���ح ووجدوين. عندما فتحوا يل الب���اب ذهبت اإىل ح�سن جدتي 

»تات���ا فاطمة«. راحت العج���وز تلوم اأبناءها لأّنهم »نام���وا وتركوا ال�سبي 

لوحده...« ل اأن�سى اأبًدا خوف تلك الليلة وكنت يف ال�سابعة من عمري. 

	¤

رغ���م كّل ال�سعوبات، كانت حياتنا جميلة. كان اأبي يعطينا م�سروفنا 

 لأخ���ي الكبري، وخم�سة لنا نحن بقية الإخوة الأ�سغر 
1
�سباًحا، 5 قرانات

���ا. كنت و»بي���وك« و»�سادق« جمرين على اقت�سام ه���ذا املال، قرانان  �سنًّ

ل���كّل واح���د، والقران اخلام�س للول���د الثالث على اأن نتداول���ه بيننا، لكن 

عندما كان يحني دوري، اأعمد اإىل التحايل عليهما.

كن���ت اأق�سي اأك���ر اأوقاتي مع اأخي ال�سيد �س���ادق، وكان لدينا العديد 

م���ن الأ�سدقاء نلعب معهم دائًما: »ح�س���ن منكي«، »ال�سيد حممد وال�سيد 

، اإ�سافة اإىل ثالثة 
2
علي ح�سينيان« وهم اأخوان، »ال�سيد حممد اإيزدخواه«

اآخري���ن تغري م�سارهم عن م�سارنا فيما بعد و�ساروا يتعاطون املخّدرات. 

والغري���ب اأّننا مّذاك الوق���ت اختلفنا على بع�س الأم���ور. كّنا عندما منّر 

بالب�سات���ني ونرى املناظر اجلميلة لعناقي���د العنب، الكرز واجلوز، ل منّد 

اأيدينا اإليها، لكّن اأولئك الثالثة كانوا يقطفونها بب�ساطة وياأكلونها. اأذكر 

اأّنني اأحببت الكرز، ولأّنه مل يكن موجوًدا يف ب�ستاننا، كنت عندما ي�ساألني 

اأبي ماذا ي�سرتي، اأجيب فوًرا: »الكرز!«

اإ�ساف���ة اإىل الدر�س والعمل، لعبت واأ�سدقائي كرة القدم، وقد �سّكلنا 

فريًق���ا ا�ستمّر اإىل ما قب���ل �سنتني اأو ثالث من انت�س���ار الثورة، و�سّميناه 

1 - ق���ران: وحدة العملة زمن القاجاريين، وكل ري���ال كان ي�ساوي قراًنا واحًدا وخم�سة �ساهي، والقران 
كان ي�ساوي 20 �ساهًيا.

2- اأ�ست�سهد هوؤلء الأربعة جميعا في حرب الدفاع المقد�س)الحرب المفرو�سة(.
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»البعث«! يومها مل نعلم باأّن البعث )ر�ستاخيز( هو ا�سم حلزب �سيا�سي، 

وهو من ب���اب الدعاية له يوّزع على الأولد قم�ساًن���ا مطبوًعا عليها ا�سم 

»البعث«، فكّنا نرتديها اأثناء اللعب، ول علم لنا بكّل هذا. 

ا اأّيام �سهر حمّرم، فطاملا ظّلت هذه الأيام  م���ن ذكريات طفولتي اأي�سً

منا�سب���ة ممّيزة ل���كّل الأولد. مل يك���ن يف�سلنا عن امل�سج���د �سوى منزل 

عم���ي، لذا داأبنا عل���ى امل�ساركة يف كّل مرا�سم���ه. كان خايل »احلاج علي 

اأكر منكي« كبري القرية، واإن�ساًنا متعّلًما وعنده اّطالع وا�سع يف »الر�سالة 

، فكان غالًبا ما ي�ساأل الأولد يف امل�سجد عن الأحكام وال�سالة، 
1
العملية«

.
2
وكّل من يتقن �سالته يعطيه جائزة؛ قراًنا اأو قرانني

كان للم�سجد يف اأيام حمّرم اأجواٌء خا�سة، وكم اأحببت هذا ال�سهر منذ 

الطفولة، واأحد اأ�سباب ذلك هو املوائد التي ُتعّد فيه! يف تلك الأيام مل يكن 

تناول الأرز متعارًفا اإىل حدٍّ كبري، ومل نكن نتناوله اأكر من مرتني اأو ثالث 

يف ال�سنة، كّنا نطبخ من�سًفا يطبخ كما الأرز وناأكله، لكّننا كّنا متاأكدين اأننا 

يف الع�سر الأوائل من حمّرم �سنحظى بالكثري من الأرز واحل�ساء!

	¤

اأحياًنا يف طفولتنا كّنا ن�سمع اأحاديث توّلد يف عقولنا ال�سغرية اأ�سئلة 

كب���رية. كان اأب���ي يف �سباب���ه ينتم���ي اإىل اأحد الأح���زاب، وميتلك خنجًرا 

قدمًي���ا يخّبئه دائًما. وحيث اإّنن���ا نحّب هذه الأ�سياء ولدينا ف�سول لرناها 

ونحمله���ا، كان يعّلق قائاًل: »هكذا �سيجدها رجال ال�ساه!« فاأ�ساأله: »وهل 

يعلم رجال ال�ساه الغيب!« فيجيبني: »اأجل!«، لذا بات من الطبيعي عندما 

ن�سمع هذا الكالم اأن نخاف من ال�ساه ورجاله. 

�سن���ة 1971م، وقع ن���زاع على املاء ب���ني عائلتي واأحد اأه���ايل القرية، 

1 - الر�سالة العملية: كتاب الأحكام ال�سرعية.

2 - ل���م يك���ن القران اأو القرانين مبلًغا قلياًل في ذلك الوق���ت، كان يمكن الذهاب بقرانين بال�سيارة من 
خلجان حتى تبريز.
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فا�ستغّل���وا قرابتهم م���ن املختار ونفوذه���م الكبري وا�ستك���وا علينا وقالوا 

اإّننا �ستمنا ال�س���اه! فاقتيد اأبي وعّمي اإىل ال�سجن واأوقفا مدة ترتاوح بني 

40 و50 يوًم���ا. زرعت هذه الأحداث يف قلوبن���ا الكره و�سوء الظن بال�ساه، 

اإ�سافة اإىل اخلوف.

اأذكر اأنهم جاوؤوا مرات ع���ّدة اإىل القرية لأخذ ال�سباب اإىل التجنيد. 

، ياأتي اإىل القرية مع عدد من 
1
وكان اأح���د رجال ال�ساه ويدعى »�سوكف���ر«

الرجال ليجّند ال�سباب! ولأّن والدي من جملة الذين مل يذهبوا اإىل خدمة 

العلم، كّنا ن�ساب بالرعب كّلما اأتى »�سوكفر«، ويختبئ اأبي وتت�سدى اأّمي 

للرج���ل! اإّنها امراأة ذكية، وكان اأه���ايل القرية يكّنون لها الحرتام. كثري 

م���ن النا�س ر�س���وا »�سوكفر« باملال لري�سوه ويغ�ّس الط���رف عنهم، اإل اأّن 

والدت���ي مل تكن ترتاج���ع اأمامه، بل اأعادته خائًب���ا كّل مرة. لكم ت�ساءلت 

دائًما »وكيف يعلم رجال ال�ساه هذه الأمور؟!«.

	¤

كان »اآي���ة اهلل خ�سرو�ساه���ي« مرج���ع التقلي���د لعائلتن���ا يف تلك الأيام 

وخطيًبا يف مدينة تريز، وامتلكنا كثرًيا من الأ�سرطة امل�سجلة ملحا�سراته 

وم���ا زال���ت موجودة. �سغ���رًيا اأخذين اأخ���ي الكبري مريرحي���م اإىل تريز 

لن�ستم���ع ملحا�سراته. داأب »اآية اهلل خ�سرو�ساه���ي« على الت�سريح بكالم 

ل يج���روؤ الكثري من العلماء على قول���ه. روى يف اأحد الأيام ق�سة ما زلُت 

اأذكره���ا حتى اليوم. قال: »اأمر ال�س���اه يوًما اأن ُيحاك له حلاف، خاط له 

اأّوُل خياط حلاًفا واأح�سره له، لكّنه كان ق�سرًيا وكانت قدما ال�ساه تظهر 

م���ن تته، فاأمر ال�ساه بقتل���ه. خاط الثاين حلاًفا، لكن كانت قدما ال�ساه 

ا تظهر من تت اللحاف وُقِتل. جاء الثالث وقال اأنا اأجيد اخلياطة،  اأي�سً

ا م���ن تته! فقال الرجل:  فخ���اط اللحاف، لك���ّن قدما ال�ساه ظهرتا اأي�سً

1 - ُقِتل اأيام الثورة.
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 ال�ساه هي التي تطول با�ستمرار 
ْ
»اأنا خطت اللحاف ب�سكل جيد لكّن َقَدَمي

لذا عليكم قطعهما!«.

يف مث���ل تلك الظروف، اأم�سيت مرحلة درا�ستي البتدائية يف مدر�سة 

القرية. 

¤

ق���ّررت يف الع���ام 1978م الذه���اب اإىل تري���ز للعمل وترك���ُت مقاعد 

. بحثت عن عمل حتى ُقبلت متدرًبا يف ور�سة ل�سناعة بطاريات 
1
الدرا�سة

»نف���ني« يف م�ستديرة »قونقا«، و�ساحباها اأخوان هما »حممود« و»�سمد«. 

كانت امل�سافة من تريز اإىل خلجان ت�ستغرق حوايل الثلث �ساعة، ف�سرت 

يف بع�س الليايل اأنام يف الور�سة.

يف اأح���د الأيام، اأتى »حممود« �سباًح���ا اإىل الور�سة وقال يل بفظاظة: 

»�سمع���ت اأن���ك تالحق البنات عندم���ا ل اأكون موج���وًدا...« مل اأكن اأ�ساًل 

اأتوق���ع �سماع مث���ل هذا الكالم، مل اأجبه ب�سيء وب���داأت بالبكاء. بعد قليل 

ج���اء اأخوه �سم���د ل�سرت�سائي وقال يل: »يقع الكثري م���ن ال�سباب الذين 

ياأت���ون اإىل تريز يف اخلطاأ! ومل يقل ل���ك حممود ذلك اإل لأّنه قلق عليك 

.
2
كي تكون متيّقظا...«

كان »حممد منكي« -ابن اخلال املدير جلل�سات القرية- يتابع الدرو�س 

احلوزوي���ة يف قم يف تلك ال�سنوات، وقد �سمعن���ا با�سم »الإمام اخلميني« 

لأّول م���رة على ل�سانه. طاملا اأح�سر اأ�سرط���ة حما�سراته، بياناته و�سوره 

اإىل القري���ة، وكنت مّمن ي�ساعدون���ه يف توزيعها. كان ال�سيد حممد يقول 

افعلوا �سيًئا لتح�سلوا على املال لطباعتها ون�سرها. رحنا يف البداية نبيع 

1 - بعد الحرب؛ تابعت درا�ستي في العام1994م وح�سلت على ال�سهادة الثانوية.

2 - م���رت �سنوات على هذه الحادثة، والتقيت ب���الأخ محمود في ثكنة الأهواز في عملية بدر عام 1985. 
توجه���ت نح���وه وقلت: جئت اإلى هنا للب�سب�س���ة والبحلقة؟! تفاجاأ... ثم عرفن���ي واأخْذنا ن�ستذكر تلك 

الأيام.
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ال�س���ور بثالثة قرانات وبع�س امل�سرتين يدفع���ون خم�سة. وعندما جنمع 

ثم���ن ال�سور نقوم بتوزيع الباقي منها جماًنا ب���ني النا�س. اأح�سرت عدة 

م���رات عدًدا م���ن ال�سور والبيان���ات من خلجان اإىل تري���ز. كان موقف 

احلافالت ال�سغرية خللجان يقع يف حي »اآخمقية« تلك الأيام. يف اإحدى 

امل���رات اأخفيت ع���دًدا من �سور الإمام يف �سرتت���ي ال�ستوية وركبت حافلة 

�سغرية متوجًها اإىل تريز. عندما و�سلنا اإىل املوقف راأيت اجلنود هناك 

يفت�سون اجلميع. خفت، لكن مل اأ�ستطع فعل �سيء. و�سل الدور اإيل، فّت�سني 

اأحد اجلنود وانتبه لل�سور. كاد قلبي اأن ينخلع من اخلوف! نظر اجلندي 

اإىل وجه���ي وق���ال يل: »اأغلقها ب�سرعة واذه���ب!«. اأغلقت �سّحاب �سرتتي 

وخرجت ب�سرع���ة. كانت امل�سرية يف ذلك اليوم يف م�ستديرة »ن�سف راه« 

الت���ي ل تبعد كثرًيا عن »اآخمقي���ة«. عندما و�سلت اإىل املتظاهرين وزعت 

ال�سور ب�سرعة وعدت اإىل القرية بنف�س احلافلة.

مع ا�ستداد املواجهات ونزول ال�سعب الكثيف اإىل ال�سوارع، اأ�سبح خر 

جم���يء الإمام اإىل اإيران اأم���ًرا واقًعا. يف الأول من �سب���اط كّنا يف تريز 

ن�سارك يف تظاهرة متجهني من تقاطع »�سهناز« -اأ�سبح ا�سمه بعد الثورة 

»�سريعت���ي«- نحو »باغ كل�ست���ان« حني �سمعنا بخر هب���وط الطائرة التي 

تق���ّل الإمام اخلمين���ي يف مطار مهراآباد يف طهران. اأذك���ر اأنّنا احت�سدنا 

اأم���ام �سينم���ا اآزادي )احلرية( وقد و�سلت حما�س���ة النا�س و�سوقهم اإىل 

اأوجهما. قلت ل�سديقي حينها: »لالأ�سف، �ستنتهي املظاهرة!«.

- ل! فالأحداث �ستبداأ الآن!

ا فيما قال اإذ نزل النا�س اإىل ال�سوارع ومل تتوقف املظاهرات  كان حمقًّ

حت���ى احلادي ع�سر من �سباط وانت�سار الث���ورة. و�سلت التظاهرات اإىل 

 
1
���ا، وكان النا����س ي�س���ريون حتى م���زار »ال�سيخ اأب���و دجانه« قريتن���ا اأي�سً

1 - اأح���د اأ�سح���اب اأهل البيت عليه���م ال�سالم مدفون بالقرب من خلجان، ولقب���ره قبة وبناء �سغيران، 
يق�سده النا�س للزيارة.
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حي���ث مق���رة القرية، وينه���ون املظاهرة برمي احلج���ارة على جم�سمني 

لأ�سدي���ن منت�سبني يف املقرة، وكاأّن الأ�سدين احلجريني رمز لل�سيطان، 

. وكان اأه���ايل القرية يجتمعون اأحياًنا ويذهبون 
1
والرمي رمي اجلمرات

باحلافالت ال�سغرية اإىل تريز للم�ساركة يف امل�سريات والتظاهرات. 

¤

بعد اأيام على انت�س���ار الثورة ذهبُت اإىل طهران للبحث عن عمل. كان 

ا، وعا�س وح���ده. ا�ستاأجرنا  اأخي بي���وك قد �سبقني اإىل هن���اك للعمل اأي�سً

من���زًل اآخ���ر يف »خاف���ران« ووجدت عم���اًل يف حمّلة »اف�سري���ه« يف �سناعة 

البطاريات. يل ذكريات ل اأن�ساها، مع جارنا ال�سيد عبد اهلل الآراكي الذي 

مل ُي���رزق باأولد وقته���ا، وكانت زوجته تهتم بنا كثرًيا، وت�س���ّر اأحياًنا على 

ا. اأحّبا اأن نعي�س معهما. ذهبُت يوم اجلمعة اإىل احلّمام  غ�سل مالب�سنا اأي�سً

العموم���ي ف�سدمتني حافل���ة �سغرية يف »خافران«، نقل���ت اإىل امل�ست�سفى، 

وتب���نّي اأّن اأح���د اأ�سالعي قد ُك�سر، اأم�سْت زوج���ة ال�سيد عبد اهلل تهتم بي 

.
2
كاأمي يف فرتة نقاهتي التي امتدت اإىل خم�سة ع�سر يوًما تقريًبا

خ���الل ت�سع���ة اأ�سهر من عملن���ا يف طهران، ذهبُت م���ع اأخي مرتني اأو 

ثالًث���ا اإىل القرية، و�س���ادف اأن واكبنا اأحداث منظمة »خلق تريز«. كان 

النا�س يف قريتنا كباقي مناطق اآذربيجان منق�سمني اإىل جماعتني، وو�سل 

 كّل �سخ�س يذهب 
3
الأم���ر يف القرية اإىل اأن يوؤذي موؤيدو »جماع���ة خلق«

ا،  لأداء �س���الة اجلمع���ة، فكانوا يرمونه باحلجارة ويه���ددون عائلته اأي�سً

وق���د تعّر�س���ت والدت���ي للتهديد مرات ع���دة ب�سبب اأعمالنا. ق���ام موؤيدو 

1 - بعد ذلك، تم نقل المج�ّسمين اإلى متحف اآذربيجان في تبريز.

م���ا زال���ت هذه العالق���ة الطيبة قائمة، وما زلنا نت���زاور حتى الآن. ذهبت اإلى طه���ران لروؤيتهم بعد 
 

-2
اإ�سابتي في عملية م�سلم بن عقيل. لم يعرفوني ب�سبب جرحي وتغير �سكلي، وعندما عّرفتهم اإلى نف�سي 

انزعجا وبكيا لما جرى لي..

  3- حزب ال�سعب.
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»جماعة خلق« يف اأحد الأيام بعد �سالة اجلمعة مبهاجمة امل�سلني -حيث 

قيمت �سالة اجلمعة يف ال�ّساحة الكبرية يف منطقة »راه اآهن« يف تريز- 
ُ
اأ

وراح���وا ي�سربون النا�س باحلجارة والع�س���ّي، كانوا يرمون احلجارة من 

داخل باح���ة م�ست�سفى طالق���اين يف م�ستديرة »راه اآه���ن«. كّنا ننزل اإىل 

التظاهرات مع جماعة حزب اهلل، اأما موؤّيدو »جماعة خلق« فينزلون اإىل 

امل�س���ريات يف اجلهة املقابلة ويطلقون �سع���ارات موؤيدة ل�»�سريعتمداري«، 

وق���د حرقوا مكان ال�س���الة يف ذلك اليوم. قلب���ت النزاعات واملواجهات 

املدين���ة راأ�ًسا على عقب، واأحدثت انق�ساًم���ا حتى داخل العائلة الواحدة، 

حتى اإّن الأخ اأ�سبح �سد اأخيه.

يف اأح���د اأي���ام تل���ك املواجه���ات �سمع���ت اأح���د اأ�سدقائ���ي ي�ست���م اآية 

اهلل به�ست���ي. �ساألت���ه: »وه���ل تعرفه؟«، قال: »ه���و امل�سب���ب والباعث لكّل 

اخلالف���ات!«. مل يكن لدّي معرف���ة كبرية بامل�سائ���ل ال�سيا�سية، لكّنني مل 

اأ�س���ّدق كالم���ه. اأكر اأبن���اء جيلي هم هك���ذا، ومثل غالبي���ة النا�س، كّنا 

نن���زل اإىل ال�ساحات ب���كل �سوق وعزم، لكن م���ن دون امتالك الكثري من 

املعلوم���ات. يف اإحدى الليايل كّنا يف القرية حني �سمعنا عر الراديو نداًء 

ا اإىل تريز  للترع بالدم، جاء النا�س اإىل امل�سجد، وجئت اأنا واإخوتي اأي�سً

للت���رع بال���دم. يف النهاية، خمدت »فتن���ة خلق« يف تريز م���ع اأّن اآثارها 

ال�سيئة ا�ستمّرت ل�سنوات بني اأهايل اآذربيجان. 

v
راودتني منذ مدة فكرة العودة اإىل تريز والعمل هناك، لكنني اأّجلت 

امل�ساأل���ة من يوم لآخر، وبقيت يف عملي اإىل اأواخر اأيلول من العام 1980. 

يف ذل���ك الي���وم، �سمع���ت اأول خر عن احل���رب من مذي���اع احلافلة التي 

كانت تقلني م���ن م�ستديرة »الإمام احل�س���ني« اإىل م�ستديرة »خرا�سان«. 
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راح���وا يبثون البيانات املتتالية عن الهجوم العراقي على املدن احلدودية 

الإيرانية. جميع م���ن يف احلافلة تّدث عن هذا املو�سوع، واأكر ما لفت 

انتباه���ي احلديث عن حما�سرة »�سو�س«. بع���د �سماع هذا الكالم، نزلت 

عن���د اأول حمط���ة. قل���ت يف نف�سي اإّن »�سو����س« قريبة من���ي لأذهب واأرى 

م���اذا يجري؟! عندما و�سلت اإىل م�ستديرة »�سو�س« مل اأجد اأثًرا للحرب! 

ذهب���ت اإىل عملي من دون اأن اأ�ساأل اأح���ًدا �سيًئا، لكن اأخرت اأخي م�ساًء 

مب���ا جرى، وفهم���ت حينها اأّن »�سو����س« هو ا�سم اإحدى م���دن خوز�ستان، 

ولي�س فقط م�ستديرة يف طهران!

ا مل اأ�ستطع النوم ب�سب���ب فكرة العودة اإىل تريز.  يف تل���ك الليلة اأي�سً

اأخرت اأخي اأوًل بقرار العودة اإىل هناك ثم رّب عملي، وبعد مرور اأربعة 

اأيام على احلرب، غادرت طهران متوجًها اإىل القرية. 

¤

األقت احلرب بظاللها على كّل مكان، وعرفت يف خلجان اأّن اأ�سدقائي 

كانوا ي�سع���ون لاللتحاق باجلبهة وق���د اأ�سبحوا اأع�س���اًء يف احلر�س. اأنا 

���ا كنت اأ�سعى لاللتحاق باجلبهة بدل البحث عن عمل، فتوّجهت اإىل  اأي�سً

احلر�س الذي كان براأي���ي اأول باب للذهاب اإىل اجلبهة، وهناك، قابلني 

، واأّي مقابل���ة كانت! �ساألني 
1
اأح���د عنا�سر احلر����س »حممد ر�سا با�سر«

اأ�سئل���ة يف العقي���دة، ال�سيا�سة، الأحكام... اأ�سئل���ة مل اأكن اأعرف الإجابة 

ع���ن الكث���ري منها! وعندما ق���ال يل اإّنني غري مقب���ول، مل اأ�سّدق! مل اأكن 

اأتوق���ع اأن اأحرم من الذه���اب اإىل اجلبهة ب�سبب تل���ك الأ�سئلة والأجوبة. 

عدت اإىل املنزل منزعًجا.

1 - كان محم���د ر�سا با�سر حينها الم�سوؤول ع���ن النتقاء في الحر�س. اأ�سبحنا بعد اأربع �سنوات رفيقي 
ال�سالح في عملية بدر، وكنت موجوًدا لحظة ا�ست�سهاده...
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�سارت »اجلبهة« الذكر الذي يجري على ل�ساين لياًل ونهاًرا. اأ�سحيُت 

يف النهار اأطرق كّل الأبواب لعّلي اأجد طريًقا اإليها، ويف الليل اأم�سيت اأفعل 

اأّي �س���يء يف البيت لأ�ستجلب ر�سى العائل���ة، اأحياًنا مل اأكن اأتناول طعام 

الع�س���اء واأقول »ل���ن اآكل �سيًئا ما مل ت�سمح���وا يل بالذهاب اإىل اجلبهة«. 

وعندم���ا يحت���ّد النقا����س اأحياًنا، كنت اأ�ست���اء واأذهب لأن���ام يف امل�سجد، 

واأحياًنا اأجلاأ اإىل احلديقة، ول اأعود اإىل املنزل مهما فعلوا.

ب���ات برناجم���ي النهاري معروًف���ا، منذ ال�سب���اح اأذه���ُب اإىل مراكز 

ت�سجي���ل التعبئ���ة يف تري���ز. تكّرر ذل���ك، حيث ذهب���ُت عّدة م���رات اإىل 

ال�س���وق واأمل���ي اأكر ب���اأن يقبلوين يف مرك���ز التعبئة هن���اك. لكّنني كنت 

اأرج���ع دائًما خ���ايل الوفا�س، اإذ يقول���ون: »ما زلت �سغ���رًيا، ل ميكن اأن 

تلتح���ق باجلبهة!«. يئ�ست من قب���ويل يف احلر�س يف اأّول يوم، كما مل يكن 

لتو�ّسل���ي وبكائي اأّي اأثر يف فروع ت�سجيل التعبئة كالكثريين غريي، لكّنني 

جنح���ت يف املنزل واأقنعت والدتي، اأو اأّنه���ا رمبا تعبت من اأفعايل وظنت 

اأّن ذهابي اإىل اجلبهة اأف�سل من بقائي على هذه الطريقة. عندما يئ�سُت 

م���ن احلر�س والتعبئة فك���رُت باللتحاق باجلي�س، واأخ���ذُت اأمي معي كي 

ياأخ���ذوا مو�سوعي على حممل اجلد. توجهنا اإىل اأقرب خمفر للدرك يف 

»�سردرود«، قلت لهم: »اأريد اأن األتحق باجلي�س«.

- كم عمرك؟

- �ستة ع�سر عاًما!

- اذهب يف �سبيلك يا عزيزي، ل ميكن قبولك!

- األ يلزم قوات للجبهة؟

- بلى، لكن قوات! ولي�س ولًدا يف اخلام�سة ع�سرة اأو ال�ساد�سة ع�سرة! 

اذهب وعد عندما تكر!

ع���دت خائًبا، لكّن والدت���ي كانت را�سية هذه امل���رة فاأخذت تدعو يل 

ليقبلوين.
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¤

يف تل���ك الأيام، كان ابن خايل »اإبراهيم منكي« اأقرب �سخ�س اإيّل قد 

ذه���ب اإىل اجلبهة واأمكنن���ي اأن اأ�سمع منه الكثري عنه���ا. عندما عاد من 

حرب »�سو�سنكرد«، جعلته هدًفا لأ�سئلتي الكثرية والدقيقة: »ماذا تفعلون 

يف اجلبه���ة؟ كيف تارب���ون؟ كيف هي الأ�سلح���ة؟...«. األهب���ت اإجاباته 

�سوق���ي اأكر: »هن���اك، نواجه مبا�س���رة العدو الذي يج���ب اأن نقتله، وهو 

ا يري���د قتلنا. هناك اآليات كبرية ا�سمه���ا دبابات ي�سل وزن طلقتها  اأي�سً

اإىل ع�سرة كيلوغرامات، واأحياًنا يطلقونها على ال�سخ�س مبا�سرة..«.

- ح�سًنا، ماذا علّي اأن اأفعل اإذا اأردت الذهاب اإىل اجلبهة؟

- يج���ب اأن تت���دّرب كثرًيا قب���ل لذلك، وعليك اأن تتمك���ن من الرك�س 

ر يف ذلك! جّيًدا وب�سرعة ول تق�سّ

من���ذ ذلك اليوم ب���داأت اأمتّرن على الرك�س، كن���ت اأرك�س فقط حول 

ملع���ب كرة القدم يف القري���ة، ويف كّل يوم اأحاول اأن اأرك�س دورة اإ�سافية 

ع���ن اليوم الذي �سبق، كما اأحمل فوق كتف���ي كي�س خي�س مليًئا باحلجارة 

واأثقله كّل يوم اأكر بدًل عن الذخائر وحقيبة الظهر!

كان اأولد القري���ة الذين عرفوا برناجمي ياأت���ون للم�ساهدة، فاأ�سطّر 

اأحياًن���ا اإىل ترير م���ا اأفعله، لكن ظّلت م�سكلت���ي الأ�سا�سية عدم ال�سماح 

يل بالذهاب.

	¤

اآخ���ر مرة ذهبت اإىل »�سعبة ت�سجيل التعبئة« يف �سوق تريز، تواقحُت 

ومل اأرج���ع عل���ى الرغم من رف�سه���م املتكرر يل، لقد جعل���وين اأبكي: »ل 

التعبئ���ة ت�سجل ا�سم���ي ول احلر�س يقبلني. اإذا كي���ف �ساأذهب؟«. وفجاأة 

قلت لهم: »اإًذا �ساأذهب بنف�سي اإىل اجلنوب! ل بّد اأن ي�ساألني هناك اأحد 
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ما ملاذا اأتي���ت؟!«. هنا، اأ�سبحوا اأكر ليونة وقالوا يل: »جيد جًدا! اذهب 

واأح�سر والدتك لرنى ماذا ميكن اأن نفعل«.

يف �سب���اح اليوم التايل، ذهب���ُت برفقة اأمي اإىل مق���ّر ت�سجيل التعبئة 

يف �س���وق تري���ز، واأو�سيتها يف الطريق اأن جتيب ب� »نع���م« مهما �ساألوها، 

���َرت يف الإجاب���ة اأو اأجابت بالنفي،  وحذرته���ا باأنهم ل���ن يقبلوين اإن تاأخَّ

فحينها اأعود اإىل املنزل ومن جديد يعود »النّق«... 

عندم���ا �ساأل���وا والدت���ي: »هل اأن���ت را�سية اأيته���ا ال�سي���دة.. «. قالت 

مبا�س���رة: »نعم«، اأم���ا عندما �ساألوها عن ال�سبب؛ ب���داأت بالكالم وكاأّنها 

وج���دت فر�س���ة لت�سكو همها فقال���ت: »لقد اأتعبنا منذ �سه���ر! مل يقبل اأن 

اأبقى يف املنزل واأخذين حتى اإىل املخفر. اإن مل اأر�َس...«. مل يعطوين يف 

ذل���ك اليوم اإذًنا بالذهاب، ومل ي�سمح���وا يل بعد ذلك حتى بالدخول اإىل 

فرع التعبئة يف �سوق تريز!

فك���رت يف تلك الليل���ة اأّن اآخر احللول هو اإمام جمع���ة تريز »اآية اهلل 

مدين« فق���د �سمعت من الإخوة اأّنه ي�ستطيع امل�ساعدة، ذهبت اإليه وبحُت 

ل���ه بوجعي، واأر�س���دين اإىل حلٍّ مل�سكلت���ي. قال يل: »�س���وف يوّزعون هذه 

اجلمع���ة بع���د ال�س���الة ا�ستمارات للذه���اب اإىل اجلبه���ة يف م�سجد »راه 

اآهن«. اإن �ساء اهلل عندما متالأها...«.

توجه���ت �سباح اجلمع���ة بكّل �سوق وحما�س���ة اإىل م�ستديرة »راه اآهن« 

حي���ث تقام �س���الة اجلمعة، وذهبت بع���د ال�سالة مبا�س���رة اإىل امل�سجد 

حي���ث وج���دت الكثريين هناك ينتظ���رون قبلي. عرفت م���ن حديثهم اأّنه 

�سيت���م توزي���ع 40 ا�ستمارة فق���ط، لذلك حاول���ُت الو�س���ول اإىل املقّدمة، 

وا�ستطع���ت بالرغم من كّل الإجراءات اأن اأك���ون خام�س �سخ�س يح�سل 

.
1
على ا�ستمارة

1 - يقال اإّن الحر�س قبل ذلك التاريخ كانوا ير�سلون فقط عنا�سرهم المنت�سبين، وفي ذلك التاريخ تّم 
اإر�سال اأول دفعة من المتطوعين تحت ا�سم التعبئة.
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كان القرار يف البداي���ة اأن ياأخذوا هوؤلء الأربعني تعبوًيا للتدريب بعد 

اأن يح�سل���وا على موافقة جلنة امل�سجد حيث مّت ملء ال�ستمارات. �سّلمُت 

ا�ستمارت���ي لّلجنة الإ�سالمي���ة يف امل�سجد التي كان خايل احلاج علي اأكر 

منكي ع�س���ًوا فيها، ومّتت املوافقة عليها م���ن دون اأّي عائق. واأخرًيا ُفتح 

ب���اب اجلبهة اأمامي، وتوّجهُت يف اآخر اأيام اخلريف من العام 1980م مع 

 للم�ساركة يف دورة تدريبية 
1
جمموعة من املتطوعني اإىل ثكنة »خا�سبان«

ملدة �سهر واحد.

	¤

كان الأخ »عل���ي جتاليي« اأح���د املدربني هناك، اأّما م�س���وؤول التدريب 

فكان من طهران. اأدركنا �سعوبة ما �سعينا اإليه عندما جعلونا نرك�س يف 

اأول تدريب �سباحي حوايل 8 كيلومرتات ومل نعد نقوى على احلركة، لكن 

كانت هذه البداية، ومع ازدياد فرتات التدريب و�سرامة املدربني، ن�سينا 

�سعوبات اليوم الأول. فقدُت كّل طاقتي تت �سغط تلك التمرينات، لكن 

لي�س بالإمكان التهّرب من التدريب تت اأي حجة.

يف اإح���دى الليايل، ق���ال يل اأحد زمالئي يف الدورة بعد اأن راأى حايل: 

»اإذا اأ�سب���َت مبل���خ يف اإ�سبع قدمك �سيعفونك م���ن الرك�س ملدة«. تهّورت 

اإذ �سمع���ُت قول���ه واأخ���ذُت ب���ه، و�ساعدين ه���و يف �سّد اإبه���ام قدمي حتى 

تاأك���دت اأّنه ملخ! ت�سبب���ت لنف�سي بالأمل وتورم اإ�سب���ع قدمي على اأمل اأن 

يت�ساه���ل امل���دّرب معي قلياًل عندما يرى حايل، لك���ن ما ح�سل يف �سباح 

الي���وم التايل هو اأّنني اأجرُت على لب����س اجلزمة والرك�س م�سافة 8 كلم 

يف املرتفع���ات واملنخف�سات املحيطة بالثكنة، وكانت هذه املرة الأكر اأملًا 

1 - تبع���د ثكنة التدري���ب الع�سكري )خا�سبان( حوال���ي 30 كلم عن تبريز، وبرام���ج تدريبها الع�سكري 
م�سه���ورة ول تن�س���ى. كان مرك���ز التدري���ب )خا�سبان( قبل عدة �سه���ور من الح���رب المفرو�سة مكاًنا 

.Qللتدريب الع�سكري للحر�س، وهي تعرف اليوم با�سم ثكنة �سيد ال�سهداء
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مما �سبقها. لعنُت حّظي ال�سّيئ ورك�سُت جنًبا اإىل جنب مع الآخرين من 

دون اأن اأنب�س ببنت �سفة، و�ساركت يف كّل ال�سفوف والتمارين، ومل اأعلم 

متى يتعافى اإبهامي!

	¤

بلغنا بوجود حاج���ة ما�ّسة 
ُ
يف الي���وم اخلام����س ع�سر م���ن التدري���ب، اأ

اإىل ق���وات جديدة يف املنطقة فاأر�سلوا من بينن���ا نحن الأربعني، ع�سرين 

���ا كانوا قد خ�سعوا لدورات اأو تدريب���ات ع�سكرية �سابقة، واأكملنا  �سخ�سً

نح���ن تدريبن���ا ال�ساّق يف »خا�سب���ان«. لقد اأ�سبح التدري���ب اأكر ق�ساوة؛ 

واأر�سلون���ا مرتني اأو ثالًثا للتدّرب على القتال الليلي الذي كان �سعًبا جًدا 

وخميًف���ا يف الوقت نف�سه. مل ننعم بالهدوء حتى اأثناء تناول طعام الغذاء 

حي���ث �س���اروا يرمون علين���ا من دون �ساب���ق اإنذار الغاز امل�سي���ل للدموع. 

واأحياًن���ا، يباغتونن���ا اأثناء احلرا�سة الليلي���ة وياأخ���ذون اأ�سلحتنا، وعلينا 

ا�ستعادته���ا باأي طريقة. �سيًئا ف�سيًئا بداأت اآثار التدريب تظهر علينا، ومل 

نعد تلك القوات احلديثة النف�س كما يف اليوم الأول.

يف اإح���دى الليايل، ويف طريق الع���ودة من تدريب القتال الليلي، طلبوا 

م���ن كّل م���ن لديه طلق���ات اأن يطلق النار قب���ل الو�سول، فاأف���رغ اجلميع 

بنادقهم من الر�سا�س اإل اأن���ا، فقد خطر ببايل الحتفاظ بر�سا�ساتي. 

عندم���ا اقرتبنا م���ن الثكنة، تق���ّرر الهجوم عل���ى عدّو مفرت����س موجود 

هن���اك، فبداأنا التحرك، وبعد اأن اقرتبنا ع���ّدة اأمتار، واجهتنا »ت�سريكة 

األغ���ام« اأّعدوه���ا م�سبًقا، وبداأ رام���ي ر�سا�س باإطالق الن���ار علينا. خطر 

بب���ايل فجاأة اأن اأجتاوز الأ�سرطة ال�سائكة والألغام التي ُو�سعت لتدريبنا! 

فقطع���ت كّل العوائ���ق وو�سلت اإىل مطل���ق النار، واأطلق���ت النار باجتاهه 

م�ستخدًما الر�سا�س الذي كان بحوزتي فخاف امل�سكني كثرًيا، هنا نادونا 

فوًرا: »يكفي، عودوا!«.
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قالوا بعد نهاية املناورة اإّن اأحد الأفراد كاد يقتل الرامي. حاولوا كثرًيا 

اإيجاده، لكّنني مل اأعرتف بفعلتي، وحني مل يتو�سلوا اإىل نتيجة، اأر�سدونا 

اإىل املكان الذي �سننام في���ه، لكّنهم تابعوا املو�سوع يف اليوم التايل. بعد 

املرا�س���م ال�سباحي���ة مّت ا�ستجوابنا: »من اأطلق الن���ار على الرامي؟« فلم 

ا مل اأنطق بحرف! فُحرمنا م���ن الطعام 24 �ساعة،  ُيج���ب اأح���د. واأنا اأي�سً

و�سحبون���ا اإىل اخلارج حفاة يف تلك الليل���ة الباردة من ليايل ال�ستاء، اأما 

اأن���ا فكاأّنني مل اأك���ن امل�سّبب لهذه املتاعب الإ�سافي���ة. يف النهاية، عندما 

راأوا اأّن اأحًدا لن يعرتف ب�سيء �سرفوا النظر عن متابعة املو�سوع.

انتهى �سهر م���ن التدريب يف »خا�سبان«، وانتقلن���ا اإىل تريز لنذهب 

بعد يومني اإىل اجلبهة. لقد اقرتبُت من تقيق اأمنيتي.



الفصل الثاني
كردستان

u
التحق���ُت باجلبه���ة يف �سهر �سباط من الع���ام 1981م. وّدعُت اأهلي يف 

املن���زل، اأما اأمي فل���م تتمل واأ�سّرت عل���ى اأن ترافقني حت���ى احلافلة. 

ا، 20 م���ن احلر�س والبقية  ُنقلن���ا اإىل طه���ران بحافلتني، كّن���ا 55 �سخ�سً

م���ن التعبئة، مل اأكن اأعرف اأح���ًدا منهم. تركت احلافلة، وبقيت اأحّدق 

م���ن خلف الناف���ذة اإىل املناظر من ح���ويل اإىل اأن بداأ اجلمي���ع يتبادلون 

اأط���راف احلديث. كان بع�س الذين خروا اجلبهة من قبل يتحدثون عن 

ا�ستخ���دام العراق قذائف الراجمات وع���ن ق�سفهم العنيف باملدفعيات، 

وكان���ت اأحاديثه���م تذّكرين بكالم اب���ن خايل عن مع���ارك »�سو�سنكرد«، 

�سع���رت مع هذه الأحادي���ث اأّنني اقرتبت من الو�سول اإىل مبتغاي بعد كّل 

اجلهود التي بذلتها.

عندما و�سلنا اإىل طهران، انتقلنا اإىل ثكنة الإمام احل�سني Q التي 

ا لل�سافاك اأيام الطاغوت. بقين���ا هناك ليوم واحد جاوؤوا فيه  كان���ت مقرًّ

باأخبار خمتلفة! يف البداية اأعطوا لكّل واحد منا كال�سينكوًفا وقالوا اإّنهم 

�سياأخذونن���ا اإىل اجلن���وب، وبعد فرتة جمعوا الأ�سلح���ة وقالوا �ستذهبون 

اإىل »كيالن غرب«، ثم اأعطوا اجلميع اأ�سلحة مرة اأخرى وقالوا �ستذهبون 

اإىل »كرد�ست���ان«؛ اإّن���ه القرار الأخري. مل يكن اخلي���ار بيدنا، وجاء الأمر 

بالعودة من »طهران« والذهاب اإىل تريز حيث مل منكث طوياًل وتوجهنا 

اإىل »اأرومية«.
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مل تك���ن الأو�س���اع يف »اأرومي���ة« م�ستقرة يومذاك، حي���ث كانت هناك 

مواجهات مع املعادين للث���ورة يف املدينة، وقد بقينا لياًل يف مقّر احلر�س 

ال���ذي ق�س���ف يف تلك الليلة مرات عدة بقذائف ال����)B7(. بعد يومني مل 

ن���ذق فيهما طعم اله���دوء، جاء الأم���ر باجلهوزية عند ال�ساع���ة التا�سعة 

والتهّيوؤ للذهاب اإىل »مهاباد«. مل تكن الطرق اآمنة تلك الأيام، فاحلر�س 

اأو اجلي�س يوؤّمنون طريق »نقده-مهاباد« لأربع �ساعات فقط يف اليوم، اأما 

طريق »مياندواآب-مهاباد« فكانت مغلقة.

�سّلمون���ا اأ�سلحتن���ا وعتادن���ا وذّكرون���ا مبا يج���ب علينا فعل���ه يف حال 

ال�ستب���اك. تقّرر الذهاب اإىل »مهاب���اد« باآليتي »اإيفا«، وتركنا موجهني 

اأ�سلحتن���ا اإىل اخلارج يف حالة من اجلهوزية، لكن مل يح�سل اأي ا�ستباك 

خِرنا باأّن الطريق بعد تقاطع 
ُ
يف الطريق حتى و�سولنا اإىل »نقده« حيث اأ

»نقده« غري اآمنة بتاًتا، ويجب بالتايل اأن نكون حذرين. رافقتنا من هناك 

ق���وات يف اآلية »�سيمرغ« مع اآليت���ي مدفعية )106( واآليتي ر�سا�س عيار 50 

. تابعنا 
1
حي���ث التحقت بالقافلة، و�سكلت لنا نوًعا م���ن التاأمني واحلماية

طريقن���ا من جدي���د يف حالة من اجلهوزي���ة، لكّن �سيًئ���ا مل يح�سل حتى 

و�سولن���ا اإىل م�سارف »مهاباد«، وهناك انفجر دولب اإحدى اآليتي »اإيفا« 

الت���ي كانت تقّلنا فا�سطررن���ا اإىل التوقف. اأنزلون���ا ب�سرعة، وجاء الأمر 

���ن خلف ال�سخور واجلبال املحيط���ة بالطريق ريثما يتّم اإ�سالح  بالتح�سّ

ال���دولب، فتمو�س���ع اجلميع خل���ف ال�سخور على جانب���ي الطريق. كنت 

ق���رب �سخرة حني توجه �سخ����س اإيّل وطلب مني م���اًء لي�سرب فاأعطيته 

مطرت���ي، �سرب وجل�س بجانب���ي. عندما عرفت اأّنه تري���زي ومن �سكان 

 الذي كان 
2
�س���ارع »با�ست���ور« تذكرت �سديق���ي »اأبو الف�س���ل بازارت�س���ي«

1 - لم تكن الدو�سكا اأو ال�سيلكا معروفة تلك الأيام.

2 - كن���ت قد تعرفت اإلى »اأبي الف�سل بازارت�سى« في �سالة الجمعة، واأ�سبح اأحد اأف�سل اأ�سدقائي. كان 
ا مني لكنه كان من العظماء الذين نالوا و�سام ال�سهادة ما اإن وطاأت قدماه اأر�س الجبهة. اأ�سغر �سًنّ
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ي�سكن هناك ف�ساألته اإذا ما كان يعرفه، و�سررت حني اأخرين -مبت�سًما- 

اأّن���ه اأخوه، يف تلك الأثناء اأنهوا اإ�سالح ال���دولب ونادونا لرنكب ال�سيارة 

ب�سرع���ة ونكمل طريقنا. طوال الطريق كّنا ن���ردد اأنا�سيد ثورية بالرتكية 

]ومعناها[:

جي�س الإ�سالم يتحرك يف اجلبال وبني ال�سخور، ول يهاب �سيئا 

ع�سريتي من »اآذر«، وابن اآذربيجان لي�س جبانا

لن اأتوقف، �ساأكمل امل�سري

ال�سالح يف يدي

�ساأذهب اإىل احلرب حتى من�سك ب�سدام اليزيدي.

مل ن�سم���ع �س���وت طلقة واحدة حت���ى و�سولنا اإىل م�س���ارف »مهاباد«، 

وكان���ت الأجواء يف املدينة نف�سه���ا اأكر هدوًءا حتى من »اأرومية« وكاأنه ل 

يوج���د �سيء هناك، لذلك ما اإن و�سلن���ا اإىل قيادة احلر�س حتى ارتفعت 

ا: »ل يوجد ا�ستباكات هنا! ملاذا جئتم بنا اإىل هنا؟ نحن  اأ�سواتنا اعرتا�سً

نري���د الذهاب اإىل اجلنوب...«. عاتبناهم كث���رًيا، لكّن جوابهم اأ�سكتنا: 

»ال�ستب���اكات هن���ا اأ�سّد من اجلن���وب... مهاباد من امل���دن الأ�سا�سية يف 

كرد�ستان، انتظروا حت���ى الليل و�سرتون ماذا �سيح�سل!«. قلت يف نف�سي 

اأنتم اأخفتمونا من النهار ومل يح�سل �سيء، ماذا �سيح�سل يف الليل اإًذا؟

وعندم���ا حّل امل�ساء بداأت ال�ستب���اكات وا�ستمّرت طوال الليل، اإىل اأن 

.
1
ذهبت يف ال�سباح اإىل مقّر احلر�س يف »مهاباد« وكنت را�سًيا!

1 - ال�سب���ب الأ�سا�س���ي للحرب ف���ي كرد�ستان اأّن الأح���زاب ال�سيا�سية هناك كان���ت تطالب بال�ستقالل 
الذاتي. كان الحزبان: ال�سيوعي )الكوملة( والديمقراطي الكردّيان من الأحزاب الفاعلة في كرد�ستان 

قب���ل �سنوات عديدة من انت�سار الثورة، و�سكال مع المنافقي���ن والجماعات المعادية للثورة التي ن�ساأت 

ف���ي مناط���ق من كرد�ست���ان، الق���وات الم�سلح���ة الأ�سا�سية الت���ي واجهتنا. وق���د مّكن موق���ع كرد�ستان 

الجغراف���ي في جوار تركيا والعراق الق���وات الكردية الم�سلحة من الح�سول على التجهيزات الع�سكرية 

عبر الحدود. كانت الحرب في كرد�ستان قا�سية وعنيفة، وامتدت جبهة هذه ال�ستباكات من مياندواآب 

حت���ى كرمان�س���اه بطول 500 كل���م. كان اأهالي المدن ف���ي البدايات يدعم���ون الديمقراطيين والكوملة، 
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تق���ع ثكنة احلر�س الت���ي ا�ستقررنا فيها على اأط���راف املدينة تقريًبا، 

وتبعد حوايل 200م عن ثكنة اجلي�س. عرفنا منذ الليلة الأوىل اأّن الأكراد 

ي�ستبك���ون مع احلر�س فق���ط ول يتعّر�سون للجي�س. كان للحر�س اأكر من 

ع�سري���ن نقطة يف »مهاب���اد« وهي مدينة �سغ���رية، ويف كّل نقطة �سابط، 

مع���اون، عن�سر اإ�سارة وعدد من اجلنود. ا�ستمرت قوات الكوملة تهاجم 

يومًي���ا بع�س هذه النقاط وت�سيطر عليها، فنقوم نحن ب�سّن هجوم م�ساّد 

ا  عليه���م ون�ستعيدها منهم. كان �سابط العملي���ات يف احلر�س هناك �ساًبّ

طهرانًي���ا حذًقا و�سجاًعا يبلغ من العم���ر 22 عاًما ويدعى »�سالح.« وكان 

يوج���د من الق���وات يف املدينة اأكر مّما يوجد يف امل���دن الأخرى كتريز، 

طهران، قزوين، اآبعلي، كرمان و..

قيل لنا يف بداية جتربتنا هناك اإّنه ل ينبغي اأن ننام يف الليل اأبًدا، اأّما 

يف النهار فكانوا يطلبون مّنا النتباه والتدقيق يف كّل �سيء، فكّنا منزح مع 

بع�سنا البع�س ونقول: »اإًذا متى ننام؟!«.

بقين���ا يف اأول يومني يف اأق�سى حالت التاأهب ومل تنم اأعيننا لياًل ول 

نه���اًرا. من الأخطاء الت���ي رمبا ارتكبت يف تلك الأيام اأّنهم كانوا يخّوفون 

العنا�سر اجلدد منذ و�سولهم اإىل كرد�ستان ويقولون لنا اإن �سها اأحدكم 

ف�سيقط���ع راأ�سه... وكان من الطبيعي، مع هذا الكالم، اأن نبقى متاأهّبني 

دوًم���ا لكن مع �س���يء من اخلوف والقلق. كما اإّنه���م مل يخرونا �سيًئا عن 

�سجاع���ة قواتنا التي قاومت الكومل���ة والدميقراطيني بجراأة حتى اليوم، 

ب���ل راح���وا يف كّل فر�سة يحذروننا: ل ينبغي هن���ا اأن تذهبوا وحدكم اإىل 

وكان���وا عندما تحين الفر�سة لهم، يوجهون �سرب���ات لدورياتنا من منازلهم اأو يهيئون الأر�سية لهجوم 

م�سل���ح، حت���ى اإّن بع����س الن�ساء المتحزبات ك���ّن في الأيام الأول���ى لو�سولنا اإلى مهاب���اد يرمين الإخوة 

بالقناب���ل م���ن خلف اأبواب بيوتهن، ولهذا كانوا يحّذرون الأفراد القادمين اإلى كرد�ستان اأن ينتبهوا من 

كّل �سيء ي�سّكون فيه، ويقولون اإّن العدّو يحيط بنا من جميع الجهات!
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املدينة، ل تثقوا باأحد هنا، ل يجب...

اأر�سلون���ا يف ظّل هذه الأجواء، ويف اأول توزيع للقوات، اإىل مركز »بنك 

، وقد عرفت امل�ستديرة بهذا ال�سم 
1
�سبه« القريب من م�ستديرة »كوزنها«

ب�سب���ب وج���ود جم�سم ل�»ظب���ي« فيها. يوج���د يف جانب م���ن جوانب هذه 

امل�ستدي���رة »بنك �سبه«، ويف جانب اآخر منه���ا اإدارة التبغ ومقّر حمافظة 

»مهاب���اد«، كما ميّر نه���ر يف جانب ثالث لها. قليلة ه���ي الأيام التي مرت 

هن���اك م���ن دون ا�ستباكات؛ فقد كان���ت تبداأ دوًما من جه���ة النهر حيث 

البي���وت يف ال�سفة الأخ���رى للنهر مت�سل���ة بالغابة فت�س���كل اأف�سل مكان 

لالختباء قبل ال�ستباك وبعده.

خرنا كيف قطع���ت قوات الكومل���ة روؤو�س 39 
ُ
من���ذ دخولنا املرك���ز، اأ

عن�س���ًرا م���ن قواتن���ا يف »اإدارة التب���غ« و�سلبوه���م بع���د ذل���ك اأ�سلحتهم 

وقذائفه���م، بّث هذا احلدي���ث الرعب يف قلوبنا، لكن م���ع الوقت تعرفنا 

اأك���ر فاأكر اإىل طريقة ال�ستباكات واأتقّناها بعد يوم اأو يومني؛ يف البدء 

كّل �سخ����س يع���ر من هناك عل���ى دراجة نارية ثالثي���ة العجالت اأو يبيع 

الفاكهة، وفجاأة ترونه قد اأخرج �سالحه و...

يف الأي���ام الأوىل تل���ك، قتلت للمرة الأوىل واحًدا م���ن الأعداء. كانت 

امل�ساف���ة بني »بن���ك �سبه« وامل�ستديرة ت���رتاوح ما بني ال���� 30 و40م، وكان 

هن���اك مرتا�سان من الإ�سمنت عل���ى بعد اأمتار من املرك���ز، كنت وبع�س 

العنا�س���ر يومذاك موجودين هناك. ع���ادة ما ا�ستخدم الكوملة نوًعا من 

الر�سا����س املتفجر لتدم���ري متاري�س الباطون، ول���و مل نتجّهز لهذا الأمر 

م�سبًقا، ل اأحد يعرف ما الذي كان �سيحّل بنا. بداأ ال�ستباك عندما راأيت 

ا يجول على دراجة نارية ثالثية العجالت يف امل�ستديرة، ظننته يف  �سخ�سً

«، هم يفهمون هذه 
2
البداية عابر �سبيل فنادي���ت بالرتكية: »دعه يذهب!

1 - ومعناها  م�ستديرة الظباء؛ حيوان الظبي.

  2- كئ�س كئت!
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اللغ���ة، لكّنه مل يعباأ بكالمي، ب���ل اأخرج �سالح الكال�سينك���وف! فاأطلقُت 

���ا. مل اأعرف اإن كان قد ج���رح اأو قتل،  علي���ه النار مبا�س���رة و�سقط اأر�سً

وكان ال�سخ����س الأول الذي ي�سقط بر�سا�سي. خفت كثريا! تراجعت من 

املرتا����س اإىل املركز وبقيت هناك. انزعجت كث���رًيا ومل اأ�ستطع حّل هذه 

امل�سكل���ة. ذهبت اإىل م�سوؤول مركزنا ال���ذي كان من �سباب حّي »عبا�سي« 

، وقلت له اإّنني قتل���ت اأحدهم! كانت ي���داي وقدماي ما زالت 
1
يف تري���ز

ترجت���ف. ق���ال يل برود: »وماذا يج���ب اأن يح�سل؟! كان ع���دّوا، واإن مل 

تقتله قتل���ك!«. اأراحني كالمه قلياًل، لكن بقيت اأفك���ر اأّنني ارتكبت ذنًبا 

ب�سبب قتلي اأحدهم. م�ست اأيام حتى اعتدت على الأمر وبداأت »احلرب« 

تظهر لنا وجهها احلقيقي يف كرد�ستان. 

	¤

كان الكومل���ة والدميقراطيون ميلكون زمام املب���ادرة يف املدينة، فهم 

يتلّق���ون الدعم واحلماية من اأّي منزل ق�س���دوه ولو بالقوة، اأما نحن فلم 

نك���ن نتوقع م�ساعدة اأحد من النا�س. وكان بالقرب من اإدارة التبغ منزل 

توجد فيه ثالث فتيات. عرفنا مع الوقت اأّن هوؤلء الفتيات غري امللتزمات 

باحلج���اب ال�سرعي واللواتي يلقني باأنف�سهّن التحية علينا على مدى اأيام 

وينادي���ن الواح���د مّنا ب����»الأخ«، كّن ياأتني م�س���اًء مل�ساع���دة الكوملة عند 

ال�ستب���اكات ويرمني علينا القنابل. لقد اعت���اد النا�س على ال�ستباكات، 

وع���ادة ما كان ي�سقط يف املواجهات التي كانت تدث يف املدينة مدنّيون 

من املارة واأبناء ال�سوق. 

يف هذه الأجواء، كان ملركز »بنك �سبه« و�سع خا�ّس، فوثائق وم�ستندات 

البنك منت�سرة يف كّل مكان، اإ�سافة اإىل عدد من الكتب التي ن�سرتها قوات 

1 - كان���ت ت�سرفاته غريبة، كان ينفعل كثيًرا في بع�س الأحيان، لكنه �سخ�ٌس �سجاع؛ وقد ا�ست�سهد في 
كرد�ستان. ن�سيت ا�سمه لالأ�سف. رحمه اهلل.
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الكومل���ة عل���ى ما يبدو، لكنن���ا مل نّطلع عليها على الرغم م���ن اأّننا من�سي 

اأوق���ات فراغنا هناك. كان من بيننا عدٌد م���ن طالب اجلامعة يو�سحون 

ا درو����س يف الثقافة والعقيدة  لن���ا بع�س الق�سايا وامل�سائ���ل، واأقيمت اأي�سً

والع�سك���ر، كانت م�سامينها مفيدة جًدا للعنا�سر اجلدد اأمثايل. عادة ما 

متكث القوات يف كّل مركز قرابة الع�سرين يوًما، ثم تنتقل اإىل مركز اآخر. 

ا انتقلنا فيما بعد اإىل مركز يف اأطراف م�ستديرة »كوزنها«. ونحن اأي�سً

غالًب���ا ما كان الدميقراطيون يهاجمون مراكزنا يف الليل، لكن يف اأحد 

الأيام وقع ا�ستباك نهاًرا، فذهبت اإىل �سطح البيت املجاور وعندما توقف 

اإط���الق النار واأردت النزول، اعرت�سني �ساحب البيت. قال يل بالكردية: 

»لقد اأطلقتم قذيفة )B7( ودمرمت احلائط يف غرفتنا«، توقفت قلياًل، كنت 

وح���دي والفر�سة منا�سبة جًدا ل���ه ليباغتني، ولأّنني دائم ال�سك بهم قلت 

له: »ح�سًنا، تقّدم اأنت وافتح الباب لرنى«. مل يتحرك! كررت كالمي لكّنه 

مل يتزحزح واأراد مّني اأن اأتقّدم اأوًل. �سهرت �سالحي بوجهه، فا�سطر اإىل 

الن���زول من على الدرج، ووقف اأمام الب���اب وانتظر لأفتحه فراودين �سك 

ا من احلر�س.  كبري ب���ه. لو ت�سّرر منزله ل���كان ي�ستطيع اأن ياأخ���ذ تعوي�سً

فتح الب���اب بعد اإ�سراري عليه وتهديدي له بال�سالح وراأيت الغرفة �سليمة 

ومرتب���ة. نظرت اإليه، وم���ن دون اأن اأخ�سر املزيد م���ن الوقت خرجت من 

املنزل ب�سرعة لأذهب اإىل مركزنا الذي كان الأكر اأمًنا يف احلّي.

كانت ليايل كرد�ستان غريبة وقا�سية. لقد اأ�سبحت اأ�سوات ال�ستباكات 

الليلي���ة يف مراك���ز املدينة ويف الأطراف ماألوفة ج���ًدا اإىل درجة اأن ن�سك 

ون�ستغ���رب اإذا ما م���رت ليلة ومل ن�سمع فيها اأ�س���وات النفجارات، لذلك 

توّزع���ت القوات يف كّل مراكز املدينة، ومل جتتمع تت اأي ظرف كان. مل 

ا لأّنه مكان ظاهر ومعروف  يكن يف مركز القيادة الكثري من القوات اأي�سً

للدميقراطي���ني، ولو اأنهم وجهوا اإليه ع�سر اأو اثنتي ع�سرة قذيفة لأبادوه 

مبن فيه. لذلك مل تكن تقام اأ�سا�ًسا مرا�سم جماعية يف كرد�ستان. عندما 
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كنت يف مقّر قيادة »مهاباد« اأحببت اأن نقراأ دعاء كميل يف ليايل اجلمعة 

ب�س���كل جماعي، اإل اأّن الأخ »حداد« معاون �سالح وّزع الإخوة على الغرف 

حت���ى ل تكون خ�سائرنا كبرية يف حال مّت ق�سف املكان بالهاون، لذلك مل 

يتواف���ر هناك، يف مثل ه���ذه الظروف، جمال وا�سع للم���زاح وامل�ساك�سة، 

ومع ذلك كان البع�س يتحنّي الفر�س ليمازح اجلميع.

بقيت ملدة م�ساعد امل�سوؤول يف مقر م�ستديرة »كوزنها«، وكان م�سوؤولنا 

م���ن �سباب قزوين. ذات ي���وم، كان هذا الأخ رائق امل���زاج فقال لالإخوة: 

»هل تريدون اأن اأعّلمكم لعبة جديدة؟«.

- ما هي؟

- اجتمعوا كلكم يف الغرفة لأخركم ما هي.

ع���ادة ما كان يوجد يف املركز قرابة الع�سرين عن�سًرا عدا عن الذين 

يحر�سون �سطحه وحميطه مداورة يف الليل والنهار، اجتمع هوؤلء يف الغرفة 

وبداأت لعبة »و�سع العمامة«! مل يكن اأحد يعرف ما هي هذه اللعبة. قال: 

»معي عمامة �ستو�سع على راأ�س اجلميع، فمن تكون العمامة بحجم راأ�سه 

ياأخ���ذ توماًنا، ومن ل تك���ون بحجم راأ�سه يدفع توماًن���ا، وهناك �سرطان 

للعب���ة، الأول اأن ُتطفاأ الأنوار، والثاين، ينبغ���ي اأن يبداأ اأحد ما اللعبة من 

اأح���د اجلوانب وي�سارك فيها اجلميع«. �سحكنا قلياًل واأطفاأنا النور. كان 

ال�سخ�س الث���اين اأول من اأجر على دفع ال�)تومان( لأن العمامة مل تكن 

���رت توماًنا، لكّنه  بحج���م راأ�سه... عندما و�سل ال���دور اإيّل كنت قد ح�سّ

ا عندما اأراد اأن ي�سع العمامة على راأ�سي، ثم  م�سح بيده على وجهي اأي�سً

ذه���ب اإىل ال�سخ�س اجلال�س بقربي. اأخ���رًيا انتهت اللعبة واأ�ساأنا النور. 

كانت اأ�سكالنا ت�ستحق امل�ساهدة! انفجرنا من ال�سحك، كان م�سوؤول هذه 

الفو�س���ى قد جمع »ال�سحار« من داخون �سخان املياه وو�سعه يف العمامة، 

ول���وث به وجوهنا حني م�سح بيده عليه���ا يف تلك العتمة. كانت تلك الليلة 
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من ليايل كرد�ستان املعدودة التي �سحكنا فيها كثرًيا.

بعده���ا مل ت���رتك ال�ستب���اكات و�سه���ادة الإخ���وة واإ�سابته���م فر�س���ة 

وجماًل لنا لتكرار املزاح وال�سحك، لكّنني قّررت اأن اأرّد ال�ساع مل�سوؤولنا 

القزويني باأّي �سكل كان.

يف اإح���دى الليايل و�سل ال���دور اإيّل بعد ه���ذا الأخ القزويني يف توزيع 

مناوبات احلر�س الثانية التي تبداأ يف متام الثانية ع�سرة. جاء يف الوقت 

املحّدد واأيقظني وقال: »�سي���د! �ساأذهب لأنام، انتبه...«. ذهبت اأوًل اإىل 

نقط���ة ال�»اآيفون«)انرتف���ون داخلي( حيث كّنا نتوا�س���ل مع الإخوة الذين 

ا. تفّقدت  يحر�س���ون املدخل اأو ال�سطح، واأخذت معي ال�ساي للحر�س اأي�سً

اأحواله���م و�ساألته���م اإن كانوا قد ارتابوا يف �سيء م���ا اأم ل. بدا اأّن الهدوء 

ي�س���ود امل���كان. بعد �ساعة ح���ّل الوقت املح���ّدد لتبديل احلر����س. وعندما 

دخل���ت املبنى لأوقظ املعنّي���ني باملناوبة الثانية راأي���ت م�سوؤولنا القزويني 

يغّط يف نوم عميق. اأيقظتهم ب�سرع���ة واأر�سلتهم لياأخذوا مكان احلرا�س 

يف املناوب���ة ال�سابق���ة. عدت اإىل املبن���ى واأطفاأت �سخان امل���اء ليرد، ثم 

و�سع���ت »ال�سحار« يف علب���ة وذهبت اإىل ه���ذا الأخ القزويني. كان يتقّلب 

كث���رًيا اأثن���اء النوم، اأم�سكت بوجه���ه اأوًل ثم م�سحت ال�سح���ار على راأ�سه 

ووجه���ه! وبعد اأن اأنهيت عملي عدت اإىل نقط���ة الآيفون، كنت قلًقا بع�س 

ال�س���يء لأّنني تركت املكان هناك خالًيا لب�سع دقائق. ات�سلت فوًرا بالأخ 

املوج���ود يف نقطة احلر�س الأمامية وتّدثت اإليه، اإل اأن اأحًدا مل يجبني. 

اأ�سب���ت بالذع���ر، رك�س���ت و�سع���دت اإىل ال�سط���ح من دون �س���الح. كان 

احلار�س نائًما! عندما و�سلت اإليه ملحت طيف �سخ�سني من على م�سافة 

�سبع���ة اأو ثمانية اأمت���ار. مددت يدي اإىل �سالح احلار����س اإل اأّنه وثب من 

نومه ومت�سك ب�سالحه ب�س���دة. �سحت به: »اأعطني ال�سالح«، راح يهلو�س 

مذعوًرا: »ماذا ح�سل؟.. ماذا ح�سل؟..« عندما �سمع ال�سخ�سان �سوتي 

ع���ادا وفّرا عر ال�سطوح امللت�سقة ببع�سه���ا -والتي كانت قد �ساعدتهما 
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عل���ى الو�سول- اأطلق احلار�س النار عليهما بعد اأن عاد اإىل ر�سده لُي�سمع 

�سوت الر�سا�س مرة اأخرى. نزلت عن ال�سطح وكان الإخوة قد ا�ستيقظوا 

���ا. راأي���ت م�سوؤولنا اأمام م���راآة كبرية يف ال�سالة يق���رتب منها قلياًل  اأي�سً

ثم يرج���ع مبهوًتا. لقد ا�ستيقظ هذا امل�سكني على �سوت الر�سا�س واأخذ 

�سالحه ليذهب اإىل الأعلى، لكّنه يف ذلك الو�سع راأى �سورة ل ت�سبهه! مل 

يكن يعرف بعد ما حّل به...

���ا اأن اأتغافل  لق���د �سّفي���ت ح�سابي معه، ورمب���ا كان من امل�سلحة اأي�سً

قلياًل ثم اأذهب اإىل ال�سطح لأرى ماذا يحدث.

هك���ذا انق�ست خم�سة واأربعون يوًما يف »كرد�ستان« لت�سمح لنا القيادة 

باأخ���ذ اإجازة ملدة خم�سة ع�سر يوًما، فعدنا اإىل تريز، ومن هناك ذهبت 

اإىل القرية. �سرت اأواجه با�ستم���رار اأ�سئلة من اأفراد عائلتي واأ�سدقائي 

خا�سة »بازارت�سي« وخايل عن و�س���ع اجلبهة واحلرب: »كيف تاربون؟ 

م���اذا تفعلون اأ�سا�ًسا؟ كيف هي ال�ستباكات؟.. «. واأجيب: »يطلقون النار 

قلي���اًل، ونطلق النار قلي���اًل، يقتل اأحدنا الآخ���ر و..«. ي�ساألون م�ستغربني: 

»هل يقتلون النا�س هناك فعاًل؟!«.

v
م�س���ت اخلم�سة ع�س���ر يوًما ب�سرعة كبرية، وعدن���ا اإىل »مهاباد« عر 

»اأرومي���ة« كما يف امل���رة الأوىل، ومع املرافقة و�سي���ارات احلماية نف�سها. 

اأر�سلون���ا ه���ذه امل���رة اإىل مركز اآخر قري���ب من �سرك���ة الت�سالت حيث 

 من اأه���ايل »قراملك« يف تري���ز، وهو يتيم 
1
تعرف���ت اإىل »اأك���ر واثق���ي«

الأبوين ويعي�س يف منزل اأخيه. عمل راعًيا ولديه العديد من الأغنام يهتم 

بهم كما قال. كان رج���اًل عظيًما، طاهًرا، حلو املع�سر، وموؤمًنا، ي�ستاأن�س 

1 - اغتيل »اأكبر واثقي« في مهاباد فيما بعد ونال و�سام ال�سهادة التي كان يليق بها كثيًرا.
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بال�سالة. اأحببناه و�سرت اأم�سي معظم اأوقاتي معه.

كالعادة، كان���ت ال�ستباكات الليلية برناجمن���ا يف »مهاباد«، ونهارات 

اأغلب الأيام مت�سي بهدوء. املركز الذي ا�ستقررنا فيه هو عبارة عن منزل 

يق���ع بني �سركة الت�سالت واإدارة التب���غ ويبعد حوايل 150م عن مركزنا 

ال�سابق. اأخرنا »اأكر واثقي« يف اأحد الأيام اأّن الدميقراطيني جمتمعون 

يف املن���زل الواقع على م�سافة 100م من �سركة الت�سالت خلف امل�سجد. 

لي���اًل، ترك���ت واأكر و�سخ�س���ني من »اآبعل���ي« من على ال�سط���ح باجتاه 

املنزل الهدف. كّنا نقوم بهذا العمل تت م�سوؤوليتي، فقلقُت �سيًئا ما من 

اأن يكون ا�ستباكنا بال فائدة ل قّدر اهلل. ما اإن راأينا احلرا�س على �سطح 

املن���زل حتى بداأت ال�ستب���اكات، عاجلناهم برم���ي قنبلتني داخل املنزل 

وعدنا، لكن عندما و�سلنا اإىل املركز قال اأكر بقلق: »قنبلتي لي�ست معي! 

لق���د وقعت يف ال�سارع حتًم���ا..«، فقلت له: »هيا بنا لنذهب! �سيكون الأمر 

�سّيًئا اإذا ما وقعت تلك القنابل باأيدي النا�س، �سيقولون انظروا كيف فّروا 

ومل ياأخ���ذوا قنابلهم معه���م!«. لكن مل يكن الو�س���ع منا�سًبا لنخرج ثانية 

م���ن املركز، فانتظرنا حتى ال�سب���اح وذهبنا قبل �سروق ال�سم�س ووجدنا 

القنبل���ة و�سط ال�سارع، فكرُت هناك اأّن���ه من الأف�سل اأن نلقي نظرة على 

م���كان ال�ستباك. كان���وا قد اأخلوا املنزل، والدم���اء املتناثرة على الأر�س 

ُتظِهر اأّن عمليتنا يف الليل مل تكن بال نتيجة، و�ساهدت يف الزقاق �ساًبا يف 

اخلام�سة ع�سرة اأو ال�ساد�سة ع�سرة من عمره يحمل بيده ر�سا�س »عوزي«، 

وم���ا اإن راآين حتى هرب، حني راأيت اأّنني لن اأ�سل اإليه �سّوبت على قدمه 

ا رك�ست نح���وه، اأراد اأن يتناول �سالحه  واأطلق���ت الن���ار. حني �سقط اأر�سً

ا فلم اأدعه ي�سل اإليه. كان اأ�سغر مّنا بقليل، حملناه على  ال���ذي وقع اأر�سً

���ا وذهبنا يف طريقنا. ح���ّددت الدماء التي  ظهرن���ا واأخذن���ا �سالحه اأي�سً

كان���ت ت�سيل م���ن هذا الولد م�سرينا، وكنت واثًق���ا اأّن �ساحبه �سوف ياأتي 

خلفنا، وفكرت اأّن الولد الذي يحمل ر�سا�ًسا من نوع عوزي، ل بّد اأن يكون 
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مع والده ر�سا�س ثقيل. قال يل م�سوؤول املركز عندما راآنا: »اأر�سلتك لتجد 

القناب���ل اأم لتطلق النار على ولد وت�س���ره اإيّل!«. اأخرته اأّنه كان يحمل 

�سالًح���ا ول ُي�ستبع���د اأن يكون قد �س���ارك يف تل���ك اجلل�سة)ال�ستباك(. 

اأخذوه وحققوا معه وح�سلوا منه على الكثري من املعلومات.

¤

ر�سل���ُت يف اأوا�س���ط اآذار م���ن الع���ام 1981م اإىل تل���ة التلفزيون. كان 
ُ
اأ

مق���ّر التلفزي���ون من اأهم النق���اط يف املدينة، ويجب حمايت���ه باأف�سل ما 

ميك���ن، وقد مّت اإن�ساء ع���دٍد من املراكز حول هذه التلة م���ا قّلل من ن�سبة 

ال�ستب���اكات يف مرك���ز التلفزي���ون نف�سه. يوجد يف هذا املق���ّر حوايل 22 

عن�س���ًرا، وكان م���ن اأكر الأماكن راحة بالن�سب���ة يل يف كّل فرتة وجودي 

يف كرد�ست���ان، فللح�س���ور هناك امتي���ازات خا�سة، اإ�ساف���ة اإىل انعدام 

ال�ستب���اكات اجلدّية فيه. عم���د العاملون هناك اأحياًن���ا اإىل بّث اأ�سرطة 

لطم وجمال�س عزاء وعر�سوا اأفالًما عن احلرب تروقنا. كان قلبي ين�سّد 

اإىل جبه���ة اجلنوب كلما �ساهدت اأو �سمعت �سيًئ���ا عنها. وحني علمت اأّن 

اأحد الأف���راد املوجودين هناك قد اأم�سى فرتة يف جبهة اجلنوب �سابًقا، 

�س���رت اأنهال عليه بالأ�سئل���ة. وفيما يروي كيف اأ�س���اب دبابة و... رحت 

اأ�ساأل: »اأّنى يل اأن اأعرف كيف رميت الدبابة، اأخرين كيف كانت ت�سكيلة 

الق���وات؟ وما هي قاعدة احلرب هن���اك؟«. كان ما يقوله �سبيًها بالأفالم 

الت���ي يرك�س فيه���ا التعبويون بن���داء اهلل اأكر مئات الأمت���ار اإىل الأمام 

وُي�سِقط���ون اله���دف! مل اأ�سّدق اأّن جي�س �س���دام البعثي جاهل اإىل درجة 

ميكن قتاله بهذه الطريقة. 

وق���ع ا�ستب���اك واح���د فقط خالل ف���رتة ال�سه���ر التي ق�سيته���ا يف تلة 

التلفزي���ون وذل���ك يف ي���وم الن���وروز ع���ام1360 )21 اآذار 1981م(. كان 

اجلمي���ع جال�س���ني �سباح ذلك الي���وم حول �سفرة العي���د ينتظرون حلظة 
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بداية ال�سنة اجلديدة، ح���وايل احلادية ع�سرة. يف ذلك اليوم كنت اأفكر 

اأّن���ه العي���د الأول يل بعيًدا عن البي���ت ويف اجلبهة، واهلل وح���ده يعلم كم 

�ستط���ول احلرب واإىل متى �ساأبقى اأنا! واإذ ب�س���وت انفجار ور�سقات من 

الر�سا�س جتعلنا نخلي ال�سفرة. قلت مازًحا: »اجتمعوا، اإنها حلظة بداية 

ال�سنة اجلديدة!«. ا�ستمّرت ال�ستباكات يف اأطراف التلة حوايل �ساعة اأو 

�ساعتني، وعندما هداأت الأ�سوات وعدنا اإىل مركز التلفزيون، وجدنا اأّن 

الإمام قد اأنهى كالمه بهذه املنا�سبة، وفاتنا �سماعه.

	¤

بعد فرتة، اأر�سلونا جمدًدا اإىل »بنك �سبه«، خالل �سهر رم�سان. طلبوا 

منا يف اأحد الأيام تاأمني الطريق املمتدة على م�سافة 35 كلم من »مهاباد« 

حت���ى تقاطع »نقده«، والتي كانت قوات اجلي����س توؤّمن ن�سفها والإخوة يف 

احلر����س يوؤّمن���ون الن�سف الثاين، وكان من املق���رر الذهاب بثالث اآليات 

لتاأمينه���ا. عادة ما ت�ستم���ر عملية تاأمني الطريق م���ن ال�سباح حتى اأذان 

املغ���رب، ولأننا كّنا �سائمني �ساألنا الإخوة القدامى: »ماذا عن �سيامنا؟«، 

فقال���وا: »يجب اأن تفط���روا«، عندها �سربت املاء ف���وًرا ومل اأكن اأعرف اأّن 

ال�سابط ينظر اإيل، ناداين فجاأة: »اأنت ملاذا اأفطرت؟«، تلعثمت، وقلت له: 

»اأنت���م قلتم اإّننا �سنذهب للتاأمني«. مل يرتاجع - وكان ا�سمه »حم�سن« وهو 

من الإخوة يف احلر�س يف تريز- ورماين يف غرفة املرحا�س عقاًبا وعرة 

لالآخري���ن! انزعج���ت كثرًيا. ذهب���ت اإىل �سباك �سغري مط���ّل على الفناء 

اخلارجي للمركز وحاولت فتحه حتى جنحت يف ذلك، ومن هناك توجهت 

اإىل داخ���ل املبنى. كم تعجبت حني راأيت كّل الإخوة قد اأفطروا، ويتناولون 

.
1
طعامهم قبل التحرك لتاأمني الطريق! مع هذا كّنا نحب الأخ حم�سن

ا. رافقنا اأول مرة اإلى كرد�ستان حيث كنا حوالي  1 - كان م���ن ق���وات خا�سبان، وكان حذًقا و�سجاًعا جدًّ
م لنا في مهاباد كم�سوؤول عنا. 90 عن�سًرا. وقد ُقدِّ
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بع���د عدة اأيام، ويف اأواخ���ر اأيام �سهر رم�سان املب���ارك �سنة 1981م، 

ج���اءت اإحدى الن�ساء الكرديات بعد الظه���ر واأخرتنا اأّن الدميقراطيني 

قد ن�سبوا كميًنا يف تقاطع »كوزنها«! كّنا ت�سعة اأ�سخا�س يف املركز، وبعد 

الت���داول يف الأمر تو�سلن���ا اإىل نتيجة مفادها اأّن تلك املراأة كاذبة لأّنه مل 

يح�سل حتى ذلك اليوم اأن جاء اأحد من اأهايل البلدة وقّدم لنا امل�ساعدة. 

عند الغروب جاء �سائ���ق املركز ومالأ خزان املياه، وركبنا نحن يف �سيارة 

)بيك اآب( لنقوم بجولة يف امل�ستديرة، وجل�ست اأنا خلف ال�سائق، وما اإن 

ابتعدنا عن املركز قلياًل حتى انتبهت اإىل اأّنني ن�سيت �سالحي، طلبت من 

ال�سائ���ق التوقف فوًرا وعدت اإىل املركز ب�سرعة واأخذت �سالحي، يف هذه 

الأثن���اء رموا ال�سيارة بقنبلة يدوي���ة. كان يف ال�سيارة 9 �سباب ا�ست�سهدوا 

جميًع���ا يف حلظ���ة واحدة ما ع���دا �سخ�س واحد، واحرتق���ت اأج�سادهم، 

وهن���اك ا�ست�سه���د الأخ ال�سيخ »كاظم كاظمي«، لق���د كانت حلظات مّرة. 

احرتقت اأج�ساد ال�سهداء الطاهرة فيما مل نكن ن�ستطيع القرتاب منهم 

ب�سب���ب تلك احل���رارة ال�ساهرة. بع���د التوا�سل مع القي���ادة، جاء الأمر 

بعدم القرتاب من ال�سيارة والعودة اإىل املركز. كان عدد الدميقراطيني 

والكومل���ة كبرًيا يف املدينة، واملواجهات يف مثل هذه الظروف �ستوؤدي اإىل 

خ�سائ���ر كبرية يف �سفوفنا. مل نكن نعلم حت���ى الليل اأّن اأحد الإخوة رمى 

بنف�س���ه من ال�سي���ارة حلظة انفجار ال�سي���ارة واأ�سيب بث���الث �سظايا يف 

بطنه. واأخرنا فيما بعد اأنهم جاوؤوا ليطلقوا عليه ر�سا�سة الرحمة، لكن 

عندم���ا راأوه ملقى على الأر�س قرب ال�ساقية ب���ال حراك، قالوا ل حاجة 

ا يجّر  لذلك فقد مات، وذهب���وا. راأى حار�س املركز يف تلك الليلة �سخ�سً

نف�سه من امل�ستديرة باجتاه املركز فهرعنا مب�ساعدة الإخوة اإىل جندته. 

ُطل���ب مّنا يف تلك الليل���ة البقاء على جهوزية تام���ة لعلمهم باأّن العدو 

�سي�س���ّن هجوًما على املرك���ز، ظًنا منه باأنه مل يبق فيه اأحد، فانتظرناهم 

عل���ى اأحّر م���ن اجلمر. عند ال�ساع���ة العا�سرة م�ساًء، كن���ت اأحر�س اأمام 
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املركز عندما التفّت اإىل �سخ�سني عرا ال�سارع. اأ�سبحنا جميعنا نعرف 

حيله���م؛ قب���ل الهجوم، يع���ر �سخ�سان من اأم���ام املركز ال���ذي يريدون 

ا�ستهدافه، فاإن اأظهرت القوات املوجودة فيه رّد فعل يعزفون عن الهجوم، 

واإل يب���داأ باقي العنا�سر الذي���ن يكمنون يف نقطة اأبع���د الهجوم. عندما 

راأي���ت هذين ال�سخ�سني يف تل���ك الليلة قلت لالإخ���وة »دعوهما و�ساأنهما 

وانبطح���وا عل���ى الأر�س وا�ستع���ّدوا«، فخرج عدد من الإخ���وة من املركز 

ومتو�سع���وا على جانب الطري���ق. ترك الدميقراطي���ون ب�سرعة باجتاه 

املركز، وما اإن اقرتبوا منا حتى رماهم الإخوة بوابل من الر�سا�س وقتلوا 

عدًدا منهم يف اللحظة الأوىل. لقد هاجمونا يف تلك الليلة مّرتني، لكنهم 

مل ي�ستطيعوا ال�سيطرة على املركز.

	¤

بعد مدة ا�ستدعوين اإىل مقّر القيادة و�سلموين م�سوؤولية مركز �سرطة 

ال�س���ري يف »مهاب���اد«. يتاب���ع عنا�سرها هناك الأم���ور املتعلق���ة بالقيادة 

وامل���رور، وينزل���ون اإىل ال�سوارع ب���ال �سالح، ومل يح���دث اأن وقع ا�ستباك 

بينه���م وبني النا�س. اأم���ا نحن، فالأننا كّنا مكلف���ني بحفظ الأمن يف تلك 

 .)B7(�الناحي���ة من املدينة، فقد حملنا اأ�سلح���ة خفيفة كالر�سا�سات و ال

كان امل�سوؤول���ون يف ال�سرطة يراقبونن���ا ويتابعوننا، وعندما عرف اأحدهم 

اأنن���ي ل اأحمل رخ�س���ة قيادة، اأخرين باأنه املعني عن ه���ذه الأمور، واأّنه 

ي�ستطي���ع تاأمينه���ا يل، لكّنني مل اأك���ن اأفكر بها اأبًدا وقل���ت له: »من غري 

املعل���وم اإن كنت �ساأعي�س اأك���ر واأذهب اإىل تريز واأ�ستفيد منها...«. قال 

اإّنه من ال�سعب احل�سول عليها يف تريز، ولكّنني مل اأقتنع.

يت�س���ل هذا املركز باملدينة عر ج�سر وقد وقعت فيه عدة ا�ستباكات. 

كان الإخ���وة يقفون عادة على جوانب الطري���ق للتاأمني. ان�سجمت هناك 

م���ع اأحدهم اأكر من غريه وهو »ك���رمي برويزي« من مدينة اآذر ويبلغ من 
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العم���ر 16 اأو 17 عاًم���ا، وعندما تعّرفنا اأك���ر اإىل بع�سنا البع�س، اأدركُت 

اأّن���ه يتيم الأم. كان قلبي يحرتق لأجل���ه عندما يتحّدث عن اأمه؛ فحاولت 

اأن اأعط���ف علي���ه. ذات يوم جاء والده لروؤيته، واأم�س���ى الليلة يف املركز، 

واأح�سر له الف�ستق واأنواًعا اأخرى من املاأكولت.

يف اليوم التايل، كّنا ننتظر دورنا يف ال�سف لال�ستحمام، وكان قد جاء 

دور كرمي حني اأخرونا اأّن الإخوة يخو�سون ا�ستباًكا يف احلّي املجاور، واأّنه 

ل جم���ال للتاأخر، قلت لكرمي: »اأ�سرع، فه���وؤلء الإخوة ل يعلمون ما ينبغي 

عليهم فعله!«. والقوات التي دخلت يف ا�ستباك مع الدميقراطيني قد جاءت 

للت���ّو من »اآبعلي« ومل َتخُر بعد اأ�سالي���ب ال�ستباك. بعد دقائق و�سل خر 

ا�ست���داد ال�ستباكات، واأّن الإخوة ب���داأوا بالرتاجع، فذهبت ناحية اجل�سر 

لأتابع الأحداث عن قرب. راأيت الدميقراطيني يعرون ال�سارع بني اجل�سر 

وم�ستديرة »كوزنها« وا�سعني النا�س اأمامهم دروًعا ب�سرية، وقد التفوا على 

جرت على اإطالق 
ُ
جماهدين���ا من اخللف وراحوا يطلقون عليه���م النار. اأ

الن���ار عليهم، وكان���ت ال�ستباكات قد امتدت اإىل عدة من���ازل. جلاأنا اإىل 

قاذف ال�)B7(، اإل اأّن ق�سًما منها انك�سر، ومل تعد �ساحلة للعمل، فاأح�سر 

الإخ���وة الر�سا�سات، وبداأنا الرمي عليه���م اإىل اأن اأ�سكتناهم. بعد دقائق، 

جاء الأمر عر جهاز الال�سلكي بالن�سحاب التدريجي والعودة اإىل املركز 

لأّن خ�سائرن���ا كانت �ست���زداد اإذا ا�ستمرت ال�ستباكات. حني ذاك قال يل 

كرمي: »�ساأذهب اإىل اجلهة الأخرى من ال�سارع«.

- ل، اأنا...

مل يرتكن���ي اأكم���ل كالمي وقال: »اإذا ا�ست�سه���دت اأنت �ستحزن اأمك، 

اأما اأنا... ح�سًنا، اب���داأ بالرمي الآن لأ�ستطيع العبور«. بذهاب كرمي اإىل 

اجله���ة الأخ���رى �سيطرنا على املوق���ف اأكر، وا�ست���دت ال�ستباكات من 

كّل اجله���ات. كن���ت وكرمي ننادي بع�سنا البع�س عن���د كّل فر�سة، وكنت 
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اأمي���ز �سوته ب�سهولة م���ن بني اأ�سوات الر�سا����س املتفجر يف تلك اجلهة 

م���ن اجل�سر. فجاأة، تغرّي �سوته ومل يع���د يجيبني رغم نداءاتي املتكررة 

ل���ه. ا�ستاأُت وتوقعُت اأن يكون الدميقراطيون ق���د ا�ستهدفوه من اخللف. 

و�سلْت يف تل���ك اللحظة )عربة( اآلية بثالث عجالت من جانب اجل�سر، 

فقل���ت ل�سائقه���ا: »اب���ق هنا حت���ى اأعر«. لكّن���ه مل ُيِعر اأهمي���ة لكالمي. 

اأ�سب���ح النا�س الذين تعّودوا عل���ى ال�ستباكات هن���ا ل يكرتثون لكالمنا 

لأّنه���م يعلم���ون اأننا لن نتعّر�س له���م. ا�ستغللُت يف حلظ���ة واحدة حركة 

ه���ذه العربة واألقيت بنف�سي خل���ف الد�سمة. كان كرمي قد ا�ست�سهد، وما 

زال فم���ه ينزف. حاولت كث���رًيا حمله على كتفي والع���ودة به اإىل املركز 

لكّنن���ي مل اأ�ستط���ع. مل اأق���َو عل���ى ذل���ك لأّن جثت���ه كانت كب���رية. ع�ست 

ظروًف���ا قا�سية، كن���ت فيها قلًقا وم�سطرًبا ول اأح���د من ال�سباب حويل. 

وكن���ت ق���د طلبت من اإخوة »اآبعل���ي« اأن يعودوا اإىل املرك���ز، وها اأنا الآن 

اأ�سبح���ت وحي���ًدا مع ج�سد �سديق���ي بني الأعداء. و�سع���ت �سالحه على 

كتفي لأ�ستطي���ع ا�ستخدام يدّي. قّررت اأن اأ�سحب ج�سده باأّي ثمن كي ل 

يبق���ى ويحرقه الدميقراطي���ون بعد ذهابي كما فعل���وا �سابًقا مع اأج�ساد 

�سهدائن���ا. ال�س���يء الوحيد ال���ذي ا�ستطعت فعله هو �سح���ب ج�سده على 

الأر����س، اأم�سكته من قدمي���ه ورحت اأ�سحبه اأمتاًرا ع���دة لأذهب بعدها 

اإىل خل���ف الأ�سج���ار واأ�ستب���ك مع الع���دو. بقيت هكذا حت���ى و�سلت اإىل 

م���كان اآمن، عندم���ا اأردت حمل كرمي عل���ى كتفي، راأيت وجه���ه مه�ّسًما 

ومدًمى جراء �سحبه على الأر�س ف�سعرت باخلزي. كّل ما كنت اأريده هو 

اأن ل يق���ع ج�سده باأيدي الدميقراطيني. و�سل���ت اأخرًيا اإىل قرب املركز 

فه���ّب الإخوة مل�ساعدتي. عندما فتحت حقيبة كرمي لأمللم اأغرا�سه راأيت 

بينه���ا كفًنا... ا�ستاأت كثرًيا عندم���ا تذّكرت ح�سور والده قبل يوم واحد 

فقط م���ن �سهادته، لكن مل يك���ن بالي���د حيل���ة، وكان ه���ذا اأول الغي���ث!

خرنا بالتجربة اأّنه عندما ي�سقط لنا �سهداء وجرحى يف املواجهات، 

تلك  يف  رنا  ت�سّ نف�سها.  الليلة  يف  ثانًيا  هجوًما  الدميقراطيون  ي�سّن 
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كنت  ولأّن��ن��ي  ال�ستباك،  ب��داأ  ال��ع��ادة.  كما  هجوًما  العدو  و�سّن  الليلة 

الإخوة.  اأمور  واأتابع  اأخرى  اإىل  ناحية  من  اأتنقل  رحت  املوقع  م�سوؤول 

ال�سري يالحقني كظلي.  اأفراد �سرطة  اأحد  الفرتة كان  تلك  كّل  وخالل 

ذلك  ال�ستباكات  يف  الدميقراطيني  اأحد  قتل  لأّنه  م�سطرًبا  بات  لقد 

النهار وهو الآن يرجوين: »�سيد، اإن �ساألوك من قتل ذلك ال�سخ�س قل 

اإّنك اأنت من قتلته!«.

ا. ملاذا اأنت خائف؟ - اأنا قتلته... نحن قتلناه... لقد قمنا بعمل جيد جدًّ

- ل �سيوؤذوننا.. باهلل عليك قل اإّنك اأنت من قتله.

- كان عدّونا، ول ينبغي اخلوف من قتل العدو!

تدثت معه، لكّن كالمي مل يوؤّثر فيه. كان خائًفا وقلًقا، وظّل يالحقني 

كظّل���ي على �سطح مبنى �سرطة املرور اأينم���ا ذهبت، ومهما فعلت، ويعيد 

كالم���ه، حت���ى �سرت فيما بع���د اأ�سحك من تكرار حديث���ه. قتلنا يف تلك 

ال�ستباكات �سبعة اأو ثمانية اأفراد منهم.

بعد عدة اأيام، عدنا من مركز �سرطة ال�سري اإىل قيادة احلر�س، املكان 

الذي كان ي�سمى »ق�سر ال�سباب« قبل جميء احلر�س اإىل املنطقة. م�سى 

رن���ا لالإجازة والعودة  45 يوًم���ا على البعث���ة الثانية اإىل كرد�ستان، وت�سّ

اإىل مدنن���ا، اإل اأن قائ���د عمليات احلر�س الأخ �سالح ق���ال يل: »ابق اأنت 

هنا لأننا نحتاج���ك«. امتثلت لالأمر، وبقيت يف مقّر احلر�س يف »مهاباد« 

ا. ذه���ب البقية يف  م���ع عدٍد م���ن الإخوة الذي���ن ُطلب منهم البق���اء اأي�سً

 وجعلنا مهمتنا بناًء على طلب الأخ �سالح �ستة اأ�سهر لنبقى يف 
1
اإجازتهم

كرد�ست���ان ثالثة اأ�سهر اإ�سافية. وكان »اأكر واثقي« و»ر�سا منك دو�ست« 

م���ن بني ثمانية اأفراد تق���ّرر بقاوؤهم يف كرد�ست���ان 3 اأ�سهر اإ�سافية. لقد 

اأ�سبحت ع�سًوا يف احلر�س ب�سكل ر�سمي يف ربيع العام 1981م.

1 - وهوؤلء ذهبوا بعد اأن اأنهوا الماأذونية اإلى منطقة الجنوب.
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w
ر�سل���ُت مع عدد م���ن الإخوة يف مهم���ة اإىل تل���ة »ال�سهيد 

ُ
بع���د م���دة، اأ

مه���دي زاده« حيث بقين���ا هناك اأكر من اأ�سبوعني. تق���ع هذه التلة قرب 

املدين���ة تقريًبا، وت�سرف من جهة على املدين���ة، وتّدها من جهة اأخرى 

اإح���دى القرى على م�سافة 500م. مل يقرتب الدميقراطيون منا يف الأيام 

الثالث���ة الأوىل، وكان���ت ال�ستباكات تدور يف كّل م���كان اإل يف هذه التلة. 

مل اأ�ستط���ع ال�س���ر، فذهب���ت اإىل املق���ّر وطلب���ت اأن ير�سل���وين اإىل اأحد 

، وه���و من منطق���ة »مغان«، م���ن العنا�سر ذوي 
1
املراك���ز. كان م�سوؤولن���ا

اخل���رة يف اجلي�س، وقد ا�ستقال من اجلي����س والتحق باحلر�س، قال يل 

بثق���ة: »�سوف تقع ا�ستباكات يف التلة هذه الليلة، ا�سر حتى امل�ساء«. لقد 

�سدق القول، فاأخرًيا انك�سر ال�سمت يف تلة ال�سهيد »مهدي زاده« بعد اأن 

 ،)B7(�هاجمها الدميقراطيون. كّنا م�سلحني بالقذائف والر�سا�سات و ال

و�سيطرنا نارّيا وب�سكل جيد من اأعلى التلة على الأطراف، وقد ا�ستهدفوا 

���ا مركزنا بال�)B7( م���ن القرية املجاورة. خال�س���ة الأمر، كان  ه���م اأي�سً

الدف���اع عن املراكز التي تقع يف اأعايل الت���الل اأ�سهل من الدفاع عن تلك 

املوجودة يف املدن. 

احل���دث الذي ل اأن�ساه وق���ع اأثناء وجودنا يف تلة ال�سهيد »مهدي زاده« 

ه���و انفجار مكتب احلزب اجلمه���وري الإ�سالمي يف 28 حزيران 1981م. 

قيل يف البداية اإّن عدًدا من النواب قد ا�ست�سهدوا، واإّن الدكتور به�ستي قد 

جرح، لكن بلغنا لحًقا اخلر الذي يوؤكد �سهادة الدكتور به�ستي. يف تلك 

الليل���ة خال كّل واحد من الإخوة بنف�س���ه وراح يبكي. وعندما ا�ستح�سرنا 

ذكريات املا�سي، وعينا واأدركنا اأكَر معنى حديث الإمام الذي اعتر اأّن 

مظلومية ال�سهيد به�ستي اأكر من �سهادته. يف مقابل حزننا وانزعاجنا، 

1 - ا�ست�سهد فيما بعد في كرد�ستان.
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كان اأع���داء الثورة يظهرون الفرح، وق���د ازدادت فرحتهم اأكر بعد عدة 

اأي���ام عندم���ا و�سل خر فرار »بن���ي �سدر« من البل���د، واإم�سائه معاهدة 

م���ع »قا�سملو« يف اإحدى ال���دول الأوروبية. نزل���وا اإىل ال�سوارع، لكنهم مل 

يجروؤوا على اإقامة امل�سريات ب�سكل وا�سح، ف�ساروا ينزلون جماعات من 

خم�سة اأو �ستة اأ�سخا�س هنا وهناك ويطلقون �سعارات مزعجة من قبيل: 

»بني �سدر، قا�سملو، معاهدتكم مباركة!«.

	¤

بع���د تلة ال�سهي���د »مه���دي زاده«، اأوكل���وا اإيّل م�سوؤولي���ة تاأمني طريق 

»مياندواآب-مهاباد« التي كانت بيد الدميقراطيني، ومل نكن قد قمنا بعد 

ب���اأّي خطوة لتحريرها. طريقنا الوحي���دة التي كانت ت�سلنا باخلارج هي 

طري���ق »اأرومية-نقده-مياندواآب« الواقعة ت���ت �سيطرتنا من »مهاباد« 

، اآخر مركز لنا يف تلك املنطقة ويبعد 15 كلم عن طريق 
1
حتى »كوى تبه«

»مهاباد-مياندواآب«، وهو ي�سبه الثكنة ويت�سع لثالث اأو اأربعة كتائب.

كن���ا مكّلف���ني يف منطقة »كوى تبه« بتفتي����س كّل ال�سيارات املتجهة من 

»مهاب���اد« اإىل »مياندواآب«. فِهم احلر�س اأّن الدميقراطيني يوؤّمنون جزًءا 

من حاجتهم من الغاز والبنزين من »مهاباد«، واأحياًنا كثرية عمد الأكراد 

اأنف�سه���م اإىل بيعه���م البنزي���ن والنفط بثالث���ة اأ�سعاف �سع���ره، واأحياًنا 

اأخ���رى كان���وا يقّدمون لهم البنزي���ن باملّجان، لكن ب�س���روط معينة. لذا، 

مت ا�ستح���داث نقطة عن���د مدخل »مهاباد« مهمتها تفتي����س كّل ال�سيارات 

العاب���رة يف تلك الطريق ذهاًب���ا واإياًبا. كّنا نتاأكد اأثن���اء التفتي�س من اأّن 

م���ا يحملونه من اأمتعة واأطعمة يف �سياراتهم ه���و على قدر حاجة العائلة 

نف�سه���ا. اأحياًنا كّنا جند عائلة متوجهة م���ن »مهاباد« اإىل قريتها وتمل 

معه���ا 30 علب���ة �سمن نبات���ي، فنفهم اأنه���م �سي�سلمونه���ا للدميقراطيني. 

1 - ا�سم تركي اأطلقناه نحن على التلة، ويعني التلة الخ�سراء.
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الالف���ت هن���ا اأّن ال�سائقني كان���وا يقولون لنا: »اأنت���م تفت�سوننا هنا، وبعد 

عدة كيلوم���رتات �سيفت�س الدميقراطيون �سياراتن���ا!«. لهذه الدرجة كان 

الدميقراطيون والكوملة م�سيطرين على املنطقة.

¤

كما الع���ادة، رافقنا يف هذا املركز عدد من اأف���راد التعبئة واحلر�س، 

لك���ن ما بع���ث يّف الطماأنينة هو وج���ود »كاكا قادر«. اإّنه اأح���د الب�سمركة 

الذين �سبق اأن التقيته عدة مرات لكننا هنا كّنا دائًما مًعا. كان كاكا قادر 

من الوجوه املعروفة يف كرد�ست���ان، الكّل يعرفه؛ النا�س، الدميقراطيون، 

الكومل���ة وقوات احلر�س واجلي�س. هو من اأقوى الب�سمركة، وقد ا�ست�سهد 

اأبناوؤه وزوجته على اأيدي الدميقراطيني. اجتمعنا بالب�سمركة مع دخولنا 

اإىل كرد�ستان، فهم من اأهايل املنطقة الذين تختلف عقائدهم واأفكارهم 

ع���ن اأفكار البقية، وكانوا يتعاونون معنا، ويعود الف�سل يف جناح احلر�س 

يف واأد فتنة كرد�ستان يف كثري من احلالت اإىل تعاونهم ودعمهم املبا�سر، 

لأّن الق���وات الت���ي كان���ت تاأتي من اأقا�س���ي اإي���ران اإىل كرد�ستان مل تكن 

تعرف �سيًئا عن تلك املنطقة، اأما الإخوة الب�سمركة فطاملا عرفوا املداخل 

واملعاب���ر والطرق الفرعية وامتلك���وا خرة حرب املدن. واإىل الوقت الذي 

اأ�سبح���ت فيه الق���وات املر�سلة من املناطق على معرف���ة بظروف وطبيعة 

احلرب يف كرد�ستان، �سكلت امل�ساندة املهمة للب�سمركة ال�سبب الأ�سا�سي 

يف مقاوم���ة و�سم���ود احلر����س وانت�ساره���م. كانت عوائله���م معروفة يف 

املدن، فاأ�سبحت هدًفا حلقد الدميقراطيني والكوملة كما حدث مع »كاكا 

قادر«. لقد قّدموا الكثري من ال�سهداء، ولهذا كانت عائالتهم ت�سكن تت 

احلماية يف ق�سر ال�سباب -مقر احلر�س- ب�سكل منف�سل عن الآخرين.

ا الدميقراطيني والكوملة واأ�سماءهم  يف املقابل، عرف الب�سمركة اأي�سً

وحم���ّل �سكنه���م ب�س���كل جي���د، وكانوا حت���ى يجلب���ون لنا معلوم���ات حول 
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اإمكاناته���م وتركاتهم، وا�ستطعنا يف اأحد الأي���ام اأ�سر 110 عنا�سر من 

الدميقراطيني مب�ساعدة الب�سمركة، وقد تكررت مثل هذه العمليات على 

م�ست���وى اأ�سغر. كان احلر�س ير�سلون ه���وؤلء امل�ساجني من »مهاباد« اإىل 

»اأرومية«، وبع�سهم يعرتف اأثناء التحقيق يف »مهاباد« باأّنهم قتلوا اأفراًدا 

من قواتنا فُيعدمون هناك بحكم املحكمة. 

كان »كاكا ق���ادر« و»خالد براقي« الأكر �سه���رة بني الب�سمركة. واأكر 

املعلوم���ات التي و�سلت اإىل احلر�س عن الدميقراطيني جاءت عر »خالد 

براق���ي«، وهو �ساٌب �سجاٌع وكان من اأركان املعلومات يف املقر، واإليه يعود 

الف�سل يف اأكر جناحات احلر�س يف املنطقة باعرتاف العدو وال�سديق. 

ُع���رف ك�سخ�سية هام���ة وحا�سمة، وقد ُحّددت ب���ني عامي 1980و1981م 

جائ���زة قدره���ا 500 األف توم���ان ملن يقتل���ه. ا�ست�سهد ب�سكل م���وؤمل اأثناء 

وج���ودي يف »بنك �سب���ه«، حني ا�ستهدفه الدميقراطي���ون بقنبلة يدوية يف 

مي���دان »كوزنها«. كنت قد �ساه���دت �سابًقا كيف اأّن قنبل���ة ترق �سيارة 

مبن فيه���ا، و�سبق وعلمت اأنها اأحياًنا قد ت���رق دبابة، لكن بنية »خالد« 

كان���ت قوية لدرج���ة اأّنه بقي حًيا بعد اإ�سابت���ه بالقنبلة التي رمت بج�سده 

املتهال���ك عند اأحد الدكاكني قرب ال�سارع، فاأخذ �ساحب الدكان ي�سرب 

راأ�س »خالد« ب���الأوزان التي كان ي�ستخدمها، ما اأدى اإىل ا�ست�سهاده. بعد 

عدم.
ُ
اأيام مّت التعرف اإىل البقال القاتل واأ

¤

يف الف���رتة الت���ي اأم�سيناه���ا يف نقطة التفتي�س عل���ى طريق »مهاباد-

ميان���دواآب« اأ�سبح���ت اأك���ر قرًبا م���ن »كاكا قادر«. وهو ال���ذي داأب على 

ارت���داء املالب����س الكردي���ة دوًم���ا، كان يع���رف الداخل���ني اإىل املدين���ة 

واخلارجني منها؛ ويعلم حتى اإىل اأين يذهبون! اأغلب الذين يرتددون اإىل 

هناك ُعرفوا لدينا بالتعاون مع الدميقراطيني؛ لكننا مل نكن نعتقل �سوى 
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م���ن دخل يف مواجهة م�سلح���ة معنا. مرت عدة اأ�سابيع على بداية مهمتنا 

يف نقط���ة التفتي����س تلك، وق���د اأدى حظر اإدخ���ال بع�س امل���واد من قبيل 

البنزي���ن واأنواع الأطعم���ة اإىل اإ�سعاف اإمكان���ات الدميقراطيني يف ذلك 

املحور. كنت يف اأحد الأيام واقًفا يف نقطة التفتي�س عندما و�سلت �سيارة 

م�سرعة من جهة »مياندواآب« اإىل املقّر وقال لنا �سائقها: »الدميقراطيون 

اآتون نحوك���م، ولي�سوا بعيدين عنكم!«. و�س���ادف يف ذلك اليوم اأن عدًدا 

م���ن الإخوة غادروا يف اإجازة اإىل املدينة وبقيت يف املقّر اأنا و»كاكا قادر« 

وثالث���ة اأو اأربعة اآخرون، ويف حوزتنا ر�سا�س واحد فقط، توقعت اأن تكون 

املعرك���ة قا�سية، فذهبت لأت�سل بالقيادة واأطلب املزيد من القوات، لكن 

�سوت »كاكا قادر« منعني: »ابق اأنت هنا. اأنا �ساأوقفهم!«.

كان بارًع���ا يف احلرب مع الدميقراطي���ني فذهب مع اثنني من الأفراد 

فق���ط وبقيت اأنا و�سخ����س واحد يف نقط���ة التفتي����س، وا�ستعددنا للدفاع 

بالر�سا�س عند احلاجة. يف اجلانب الآخر من الطريق ميّر نهر »مهاباد«، 

وتقع خلفه غاب���ة بداأ الدميقراطيون اإطالق النار علينا منها. لقد ترّجلوا 

م���ن �سياراتهم على م�ساف���ة كيلومرتي���ن تقريًبا منا وتوجه���وا اإىل الغابة 

ليب���داأوا ال�ستباك من هناك. ذهب »كاكا ق���ادر« اإىل تلك اجلهة. رماهم 

بدّق���ة، واأثبت حذًق���ا و�سجاعة. الدميقراطّيون تفّوق���وا علينا اأ�سعاًفا من 

حي���ث الع���دد، ولكّننا م���ن منطلق التجرب���ة علمنا باأّنه���م ل ي�سمدون يف 

ال�ستب���اك لأكر من ربع �ساعة يف الي���وم. اأما هم بدورهم فكانوا يعرفون 

���ا امل���دة الالزم���ة لو�سول ق���وات الدعم م���ن مركز القي���ادة. ُقطعت  اأي�سً

الطري���ق بالكام���ل، وتوّقف ترّدد ال�سي���ارات فيها خالل ه���ذه املدة، ومالأ 

�س���وت الر�سا�س الأرجاء. بعد ربع �ساعة خّفت حّدة النريان. خرجنا من 

خلف املتاري�س وعاد »كاكا قادر« مع الإخوة الذين ذهبوا معه. مل يتاأّذ اأحد 

ا. و�سلت قوات الدعم  من���ا ومل نعلم �سيًئا عن خ�سائر الدميقراطيني اأي�سً

من مركز القيادة، لكّن ال�ستباكات كانت قد انتهت ول حاجة حل�سورهم.
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وعلى هذا املنوال، ب���داأ الدميقراطيون ي�سعفون �سيًئا ف�سيًئا، و�ساعد 

���ا بع�س ال�سيا�س���ات الت���ي اّتبعناها مع النا����س العاديني  عل���ى ذلك اأي�سً

وتعاونهم معن���ا، ومنها اإعطاء بع�س امل�سوؤوليات لالأكراد اأنف�سهم كاإدارة 

�س���وؤون املدين���ة، وت�سليم اأحد الأطب���اء الأكراد رئا�س���ة م�ست�سفى مهاباد 

وال���ذي كان ي�ساعدن���ا يف حل امل�ساكل التي تعرت�سن���ا يف امل�ست�سفى. كان 

الدميقراطي���ون قبل ذلك يختطف���ون جرحانا من امل�ست�سف���ى ويقتلونهم 

���ا ازداد تع���اون النا�س معنا، و�س���ار م�سروع  ب�س���كل مري���ع، لكْن، تدريجيًّ

ترير الطرق وتاأمينها يف راأ�س اأولويات احلر�س.

قمنا يف �سي���ف 1981م بالعديد من العمليات لتحرير طرق »مهاباد-

مياندواآب« و»مهاباد-بوكان«، وقد مت فتح طريق »بوكان« يف هذه العمليات 

واأر�سلونا بعد ذلك اإىل »كوى تبه«. ا�ستقررنا هناك، وتقّرر بعد عدة اأيام 

تطهري مراكز الدميقراطيني يف التالل املحيطة بطريق »مهاباد-بوكان« 

لكي ل يتمكنوا من ر�سد قواتنا منها. 

ب���داأت العملية �سباًحا مبئة عن�سر من قوات احلر�س واجلي�س وقرابة 

الع�س���ر دبابات. كان الهدف هو ترير التالل، لكن قبل الو�سول اإىل تلك 

الت���الل، ا�ستبكن���ا مع الدميقراطي���ني يف منطقة حرجية �سب���ق واجتمعوا 

فيه���ا. ال�ستباكات يف مثل ه���ذه الأماكن اأ�سعب منه���ا يف الأر�س ال�سهلة 

والت���الل، لأّن الع���دو ي�ستطي���ع الختباء خل���ف الأ�سوار والأك���واخ. عندما 

و�سلن���ا اإىل تلك املنطقة، غ�سلنا روؤو�سنا ووجوهن���ا مبياه نهر تنت�سر على 

اأطراف���ه اأ�سج���ار ال���دراق النا�سج���ة التي تنتظ���ر من يقطفه���ا، لقد كان 

منظرها جمياًل. جل�سنا هناك لرنتاح، وبداأنا بتناول التمر الذي بحوزتنا 

واإذ بالدميقراطيني يخرجون فجاأة من الغابة، توجهنا ب�سرعة اإىل التالل 

املحيط���ة، لكن اأوقفتنا ر�سقات بنادقهم املتوا�سلة. ب���دا وا�سًحا اأّن عدًدا 

منهم يراقبوننا من اأعايل ال�سجر. جاءنا الأمر بالن�سحاب لتبداأ دباباتنا 
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بالق�س���ف املبا�سر للمنطقة، بقينا لدقائق نراقب امل�سهد، ثم تقّدمنا اإىل 

الغاب���ة عندم���ا هداأ ق�سف الدباب���ات، وا�ستطعن���ا يف النهاية ترير تلك 

املنطقة والو�سول اإىل الطريق بعد اأ�سر خم�سة اأو �ستة اأفراد من الأعداء.

ا�ستم���ّرت العمليات لل�سيط���رة على التالل الواقع���ة يف اجلانب الآخر 

م���ن الطري���ق، ومت تق�سي���م القوات لتحقيق ه���ذا اله���دف: الدبابات من 

جه���ة، قوات اجلي�س من جهة، وقوتني من احلر����س يف كّل منها عدد من 

الف�سائل واملجموعات، تركت نحو التالل من ناحيتني. عمدنا اإىل هذا 

الإجراء لأّن التجارب عّلمتنا اأّنه كلما قّل عديد قواتنا يف ال�ستباكات قّلت 

خ�سائرنا وحققنا نتيجة اأف�سل. عندما و�سلنا اإىل اأ�سفل التالل، انق�سمنا 

من جديد اإىل جمموعتني �سغريتني كن���ت امل�سوؤول عن اإحداهما، وبداأنا 

بال�سع���ود اإىل اأعلى التالل، قّررت اأن يرافقن���ي عن�سر الإ�سارة لن�سعد 

من جهة، وي�سعد بقية العنا�سر من جهة اأخرى. يف بداية الطريق تقريًبا 

اأ�سيب العن�سر بطلقة من نريان متفرقة ومل يعد يقوى على اإكمال امل�سري، 

قل���ت له: »ابق اأنت هنا، اأن���ا �ساأكمل!«، ما فكرت ب���ه اأّن الإخوة يتوجهون 

الآن اإىل الأعلى، واإن مل اأ�سل اإىل هناك �سيتعّطلون ولن ي�ستطيعوا البدء 

بالعمل. و�سلت اإىل اأعلى التلة وحدي، توقعت اأن األتقي بهم، لكن مل يكن 

هن���اك اأثر ل للعدو ول لقواتنا. تعجبت، خف���ت اأن يكون الإخوة قد تركوا 

التلة وذهبوا اإىل اجله���ة الأخرى. تفقدت التلة، لكن ل اأحد هناك. لي�س 

م���ن اجليد البقاء وح���دي هناك، لكّنني مل اأرد العودة يف هذا الو�سع. يف 

هذه اللحظات ب���داأت دباباتنا بق�سف التلة فاحتميت بعدد من ال�سخور 

الكبرية وانتظرت. ل اأعرف اإن كان الرا�سد قد اأخر ب�سيء اأو اأّن اخلطة 

اقت�ست اأوًل اأن تُق�سف اأعلى التالل بالدبابات ثم تتقدم القوات. عندما 

هداأت النريان، راأيت الإخوة ي�سعدون التلة فخرجت من خلف ال�سخور 

وم���ا اإن راأوين حتى �سرخ���وا: »حاذر، قد يرمونك م���ن اخللف!«، لكّنني 

خف���ُت يف تلك الأثناء من نريان قواتنا الكثيفة ولي�س من الأعداء. عندما 
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و�سل الإخوة عرفت اأنهم مل ي�ستطيعوا الذهاب اإىل خلف التلة فعادوا اإىل 

نقطة تركنا، وهناك راأوا عن�سر الإ�سارة واأخذوه معهم.

هك���ذا تررت التالل الواحدة تلو الأخرى، وا�ستحدث احلر�س نقاًطا 

ل���ه هناك، وثّبت قوات فيه���ا، وتررت كّل منطقة »ك���وى تبه«، لكن هذا 

مل يك���ن يعني توق���ف ال�ستباكات؛ اإذ ظّل الدميقراطي���ون الذين يعرفون 

املنطقة جي���ًدا يهاجمون مراكزنا لياًل، في�ستبكون معنا ويرتكون املنطقة 

قبل طلوع ال�سم�س.

¤

بعد التالل، اأ�سبح ترير طريق »مياندواآب« هدًفا لنا، ولهذه املهمة مت 

ت�سري كتيبتني من املغاوير للم�ساركة يف العملية، اإ�سافة اإىل جمموعات 

من احلر�س تواج���دت �سابًقا يف املنطقة، وعدد من دبابات اجلي�س. كان 

، وعملها 
1
يف مق���ّر احلر����س يف »مهاباد« جمموع���ة من »القوة ال�سارب���ة«

الأ�سا�س���ي هو التدخ���ل يف ال�ستباكات التي ل ت�ستطي���ع املراكز خو�سها. 

ا، وهو  عدد من ال�سيارات �سّرع عمل املجموعة التي �سّمت الأخ »اأمني« اأي�سً

م���ن �سباط احلر�س. من القوات التريزية كن���ت اأنا واأكر واثقي فقط. 

ب���داأ التحرك بع���د اإطالع القوات على التفا�سي���ل. مت التن�سيق م�سبًقا مع 

احلر�س يف »مياندواآب«، وتقرر اأن يتقدموا هم من جهة املحطة الزراعية 

حت���ى �سرط���ة »مياندواآب-مهاباد«، اأما نحن فنتقدم م���ن جهة »مهاباد« 

اإىل اجله���ة الأخرى لنهاجم العدو من جهت���ني. بعد تقدم 6 كلم من دون 

ا�ستباكات، و�سلنا اإىل اإحدى القرى. كما املتوّقع، وجدنا النا�س جمتمعني 

يف ال�ساحة، قلنا لهم: »اإذا ما اأر�سدمتونا اإىل مكان الدميقراطيني فاأنتم 

و�ساأنكم، وكّل من ميتلك �سالًحا فلي�سّلمه لنا واإل �سيعاقب«. �سّلمنا العديد 

من النا�س اأ�سلحتهم، لك���ن مل يبوحوا مبكان الدميقراطيني، وقالوا: »ما 

1 - اأو مجموعة راأ�س الحربة.
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اإن راأوك���م حت���ى ذهبوا وابتع���دوا«، لكن كّنا نعرف بالتجرب���ة اأّنه ل يجب 

اأن نث���ق بكالمه���م. كّن���ا م�سغولني بجم���ع اأ�سلحتهم عندما طل���ب الإخوة 

يف اجلي����س عر الال�سلك���ي امل�ساعدة، فتوقفنا عن جم���ع ال�سالح وركبنا 

�سياراتن���ا ب�سرع���ة وتوجهنا اإىل م���كان ال�ستباك وه���و منطقة حرجية، 

ويب���دو اأّن الدميقراطّيني قد ن�سبوا كميًن���ا بني الأ�سجار وقعت فيه قوات 

اجلي�س الت���ي كانت تتحرك بطريقة كال�سيكي���ة. يف بداية ال�ستباك، مت 

ا�سته���داف اجليب ال���ذي يتقّدم اجلمي���ع، وقد ا�ست�سه���د ال�سابط الذي 

كان في���ه، وو�س���ط الطريق من بعيد، راأينا املدفعي���ات قد تركت فيه، من 

دون اأن يطل���ق الدميقراطيون الن���ار عليها على اأمل اأن ياأخذوها كغنائم. 

كان���ت قوات اجلي�س قد متو�سعت على جانبي الطريق ووقعت يف الكمني. 

 اأمامنا، وكان 
1
عندما و�سلنا اإىل املكان تقرر اأن يتحرك الأخ »فندر�سكي«

يتمركز على اآلية »�سيمرغ« خلف دو�سكا، بداأ تركه، لكن الدميقراطيني 

التفت���وا اإلي���ه وكادوا يقتلون���ه. فاأوقفنا حركة ه���ذا الأخ وقّررنا اأن ندخل 

ال�ستباك راجل���ني. ا�ستطعنا يف هذا ال�ستباك �سحب املدفعيات واإخالء 

ا.  اأج�ساد ال�سهداء اأي�سً

جاء للتّو خر مف���اده اأّن قواتنا الآتية من جهة »مياندواآب« قد و�سلت 

اإىل م�س���ارف القرية، وبالتايل متت حما�س���رة الأعداء من كّل اجلهات. 

اأعطاه���م الأخ اأم���ني مهلة ع�سر دقائ���ق لت�سليم اأنف�سه���م، انق�ست املهلة 

ومل يح���دث �س���يء، فدخل���ت جمموعتان اأو ث���الث القرية مبا�س���رة لتبداأ 

ا�ستباكات عنيفة، ومبجّرد دخولهم عرف الإخوة اأّن الأهايل قد اأخلوها، 

واأن ل اأح���د فيه���ا �س���وى الدميقراطيني الذي���ن اأبوا ال�ست�س���الم، فجاء 

الأم���ر لهذه املجموعات بالن�سحاب، ومّت ق�س���ف القرية بامليني كاتيو�سا 

1 - ه���و م���ن قوات التعبئة ف���ي كرمان، وقد ذهب قبلي اإلى مهاباد حيث انت�س���ب ر�سمًيا للحر�س هناك. 
كان ف���رًدا حذًق���ا، وهو اأول من بحث وتعرف اإلى طريقة ا�ستخ���دام الدو�سكا حيث لم نكن نعرف كيفية 

ا�ستخدامه في تلك الأيام.
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واملدفعي���ات املتمو�سعة يف »كوى تبه«، وبعد دقائق هداأ الق�سف وتركنا 

باجتاه القرية.

تقّدم���ت برفقة اأحد الإخوة من »قزوي���ن« عر حقول القمح للح�سول 

عل���ى معلومات، ومل���ا و�سلن���ا اإىل �سور اأح���د الب�ساتني، �سمعن���ا �سجيًجا 

و�سو�ساء، ظنّنا اأّن الإخوة و�سلوا اإىل هناك، لكّننا انتبهنا اإىل اأّن العديد 

م���ن الدميقراطيني كانوا يف اأعايل ال�سجر، وقد راأونا فبداأ تبادل اإطالق 

الن���ار، لكّنن���ا ا�ستطعنا الو�س���ول اإىل �سبابن���ا �ساملني بح���ول اهلل تعاىل. 

ا�ستم���ّرت ال�ستباكات يف الغاب���ة لفرتة طويلة، بقين���ا متمو�سعني هناك 

حت���ى الع�سر، لك���ن مل نتمكن من التقدم اأك���ر لأّن الدميقراطيني كانوا 

يعرف���ون املنطقة هن���اك جيًدا يف حني مل تكن اأقدامن���ا وطئتها من قبل، 

لذا تقّرر البقاء هناك حتى ال�سباح، وا�ستكمال العملية عند ال�سروق.

كن���ت تلك الليلة عند الأخ اأمني حني اأخرون���ا باأّن الدبابات علقت يف 

امل�ستنق���ع، قّرر اأمني الرجوع فذهبت معه. كّنا قرب اإحدى القرى نتناول 

طعام الغداء حني اأخرونا ثانية اأّن الدبابات حو�سرت فذهبنا اإىل املكان 

الذي توج���د فيه، مل يكن هناك اأّي ا�ستباكات، لك���ن بقينا حتى ال�سباح 

 .
1
نحر�سها مع اأّنها ل تفيدنا كثرًيا يف تلك املنطقة

ُعق���دت يف ال�سب���اح جل�سة بح�سور �ساب���ط يف اجلي�س ل�سرح اخلطة 

الت���ي �سنعتمدها، لكّنني لحظت اأّنه فه���م املنطقة وهذه العملية بطريقة 

اأخرى.

يا اأخي! هنا كرد�ستان ولي�س اجلنوب!

انزع���ج م���ن كالم���ي. قلت له: »هن���ا ل ميك���ن القتال به���ذه الطريقة 

الدفاعية التي تتف�سل بها، احلرب هنا حرب ع�سابات«. عار�ست خّطته 

1 - تق���ع منطق���ة ال�ستباكات قرب ميان���دواآب وعلى م�ساف���ة 15 كلم تقريًبا من »ك���وى تبه« في منطقة 
موحل���ة ل ت�ستطيع الدبابات المناورة فيها ب�سكل جيد. تكون الدبابات اأكثر فعالية في الأماكن الجافة، 

ال�سهلة وفي الطرقات.
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القا�سي���ة بتح���رك الدباب���ات يف املقدمة وت���رك الق���وات خلفها. كنت 

اأعل���م اأّننا لن ن�س���ل اإىل نتيجة بهذه الطريقة لأّنن���ي �ساركت يف احلرب 

يف كرد�ست���ان لأ�سهر، واأعل���م اأّن الأر�س غري مالئم���ة حلركة الدبابات. 

عل���ى اأّي حال، اأ�سّر ال�ساب���ط على راأيه ومل يقتنع بكالمي، وبداأت حركة 

الدباب���ات والقوات. مل نكد ن�سل اإىل املنطقة املعلومة ال�سبيهة بامل�ستنقع 

حتى غرقت اإحدى الدبابات يف الوحل من جديد، ومل ت�ستطع الثانية التي 

���ا، ونالت الثالثة  ج���اءت للم�ساعدة التق���دم اأكر وتوقفت عن العمل اأي�سً

امل�س���ري ذات���ه وغرقت يف الوح���ول. عند ذل���ك توقفت حرك���ة الدبابات 

مبا�سرة وتق���رر ا�ستكمال العملية، فتقدمت الق���وات »ناقلة جند« وبداأت 

املواجه���ات بعد دقائق. ا�ستمرت املعركة حتى الظهر، ويف النهاية طّهرنا 

املنطق���ة بالكام���ل بني الواح���دة والثانية ظه���ًرا تقريًبا وت���ررت طريق 

مياندواآب-مهاباد.

كان يوًم���ا جمياًل يف »كوى تبه«، عندما و�سلت ع�سًرا اأّول �ساحنة من 

جه���ة تريز وكان �سائقه���ا �سعيًدا جًدا، واأخذ ي�سكرن���ا على ترير ذلك 

املح���ور اإذ كان النا�س جمرين على قطع طريق طويلة قبل ذلك واملجيء 

ا ورفع معنوياتنا اأكر  من طريق اأرومية. كم���ا �ساعفت من �سعادتنا اأي�سً

روؤيُة مواطن تريزي بعد مدة طويلة ن�سبًيا.

	¤

بع���د تري���ر طري���ق »مياندواآب-مهاب���اد«، خّططنا يف مق���ّر القيادة 

���ا، وهي مدين���ة مهمة يف املنطق���ة. كانت الطريق  لتحري���ر »بوكان« اأي�سً

الت���ي ت�سل بني »بوكان« و»ميان���دواآب« وتريز مغلقة ب�سبب وجود جماعة 

الكوملة، وبالتايل فاإّن تطهري املدينة والطريق مهمة �سعبة.

عطي���ت التعليم���ات الالزم���ة لتنفي���ذ ه���ذه املهمة لق���وات موؤلفة من 
ُ
اأ

الب�سمرك���ة يف »ب���وكان«، ق���وات احلر����س يف »ميان���دواآب«، احلر����س يف 

»مهاباد« وقوات اجلي�س، وتقرر اأن تقوم طائراتنا بق�سف مواقع الكوملة 
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يف »بوكان« قبل اأن نبداأ التحرك لأننا كّنا نعلم اأّن »بوكان« هي اأكر موقع 

تنظيمي للكوملة، واأّن الهجوم اجلوي عليها ميكن اأن ي�ساعدنا كثرًيا.

�سباح الي���وم املوعود؛ كانت كّل القوات متاأهب���ة. متو�سعنا يف التالل 

امل�سرف���ة عل���ى املدينة، وكن���ا قلقني م���ن اأن ل يح�سل الهج���وم اجلوي، 

وازداد قلقن���ا مع مرور الوق���ت. لالأ�سف، مل يقع هذا الهجوم ومل ُتق�سف 

مواقعه���م، وبداأنا العملية يف الوقت املحدد معتمدين على القوات الرية، 

فوقع���ت معركة قا�سي���ة واأكر �سرا�س���ة ا�ستمرت ليوم���ني لندخل املدينة 

يف الي���وم الثال���ث، وذلك لأ�سب���اب كثرية، اأهمها اخل�سي���ة من اأن ن�سيب 

املدنيني ب�سوء، لكن مل يكن الأعداء يخ�سون هذا الأمر، بل كانوا ي�ستغلون 

مثل هذا احلدث دعائًيا لي�ستجلبوا دعم النا�س وتعاونهم اأكر.

مبج���رد دخولنا اإىل »ب���وكان« عرفنا اأّن للكوملة مراك���ز يف كّل اأنحاء 

املدين���ة، كم���ا كان لنا نحن مراك���ز يف كّل اأنحاء »مهاب���اد«. لقد �سعفت 

قواه���م يف معرك���ة اأط���راف املدين���ة لذلك مل نحت���ج للكثري م���ن الوقت 

لتطهريه���ا، وبعد ترير بوكان وطري���ق »كرمان�ساه-بوكان-مياندواآب«، 

عدت اإىل »مهاباد« مع جمموعة القوة ال�ساربة.

¤

 يف اأوا�س���ط اأيل���ول 1981م كن���ت يف اإج���ازة، فم�سي���ت اأوًل اإىل �سارع 

»با�ست���ور« عند �سديقي العزيز »اأبي الف�سل بازارت�سي« الذي تعّرفت اإليه 

م���ن �سالة اجلماعة ف���اأردت الذهاب معه لأدائها ه���ذه املرة، ثم التوّجه 

اإىل منزل اأخي الذي دعاين لتناول طعام الغداء.

ق���ال »اأبو الف�س���ل« اإّن ال�س���الة �ستبداأ بع���د قليل يف م�سج���د البازار، 

فق�سدناه، وتوقفنا قلياًل عند بائع �ساندوي�سات يف اأول �سارع البازار. كنت 

طوال الوقت اأتدث عن ال�ستباكات يف كرد�ستان وهو ي�ستمع اإيّل اأو يطرح 

الأ�سئل���ة. هو اأ�سغر مني ب�سنتني تقريًبا وكان تلمي���ًذا متفوًقا حتى الثالث 

املتو�س���ط، ولكّنه ب���ات يرّدد يف هذه املرحل���ة: »مل اأع���د اأ�ستطيع الدر�س. 
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�سغل���ت اجلبهة عقلي وقلبي ومل اأعد اأ�ستطيع الرتكي���ز«. حاولت اأن اأقنعه 

مبتابعة الدرا�سة وقلت ل���ه: »من املوؤ�سف اأن تكون متفوًقا وترتك الدرا�سة 

واأنت ت�ستطيع الذهاب اإىل اجلبهة بعد �سنة اأو �سنتني«، لكّنه كان يجيبني 

باإجاب���ات خمتلفة: »هذا غري من�سف! اأنتم هناك و�سط النار ونحن...!«. 

و�سلنا اإىل مكان اإقامة �سالة اجلمعة ونحن نتحّدث بهذه املوا�سيع، وكان 

»اآي���ة اهلل مدين« ينهي خطاب���ه، وعندما ا�ستقررنا ب���ني �سفوف امل�سلني 

�ساألته: »ملاذا ل يفت�سون النا�س هنا؟ األ يحتملون وقوع حدث ما؟!«. تعّجب 

م���ن �سوؤايل، وهّز بكتفه م�سرًيا »ل اأعل���م!«، ورمبا ظّن اأّن كّل من جاء اإىل 

هن���ا اإمنا جاء لل�سالة ول داعي ليفت�سه اأحد، فكرت يف نف�سي اأّن وجودي 

يف كرد�ستان جعلني اأ�سك واأحذر من كّل �سيء.

- تكبرية الإحرام، �سالة اجلمعة...

اأقيم���ت �سالة اجلمعة. ولأّنن���ي مل اأ�ستطع ال�ستم���اع اإىل اخلطبتني، 

فق���د قم���ت مبا�سرة ب���ني ال�سالتني لأ�سّلي ف���رادى، وم���ا اإن و�سلت اإىل 

القن���وت حتى �سمع���ت �سوًتا مرعًب���ا بقيت عل���ى اإثره م�سدوًم���ا لب�سعة 

ا؟! عّمت الفو�س���ى املكان فجاأة.  ث���واٍن؛ انفجار ويف �سالة اجلمع���ة اأي�سً

قطع���ت �سالتي ورك�ست مع جم���وع املتوجهني اإىل بقع���ة النفجار، فيما 

ابتعد العديد من النا�س عن املكان. كنت من اأوائل الوا�سلني اإىل ال�سف 

الأول، راأيت فيما راأيت اإمام جمعتنا العزيز »اآية اهلل مدين« غارًقا بدمه 

وق���د تقط���ع ج�سده يف املح���راب، واإىل جانب���ه �سهيد اآخ���ر. مل تكن املّرة 

الأوىل الت���ي اأرى فيه���ا �سهيًدا عل���ى هذه احلال���ة، اإل اأّن �سهادة »اآية اهلل 

مدين« بهذه الطريقة ويف حمراب ال�سالة اأذهلتني. تناولت كي�س نايلون 

و�س���رت اأمللم اأ�س���الء ج�سده الطاهر بحزن وقل���ق والدموع تنهمر غزيرة 

من عينّي. امتالأ املكان بالعويل وال�سراخ وكاأّن اأحًدا مل يعرف ماذا يجب 

اأن يفع���ل، وتطمت الواجهات الزجاجية للمح���الت املحيطة باملكان... 

وم���ا ه���ي اإل حلظات، حتى ب���داأ اإطالق النار من عل���ى ال�سطوح املحيطة 
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بامل�ستديرة فارتعب النا�س واأخذوا يرك�سون هنا وهناك، وعّمت الفو�سى 

حول اجل�سد الطاهر. ذهبت بعد دقائق اإىل بائع ال�ساندوي�سات الذي كّنا 

عن���ده قبل قليل لعّلي اأجد »اأبا الف�س���ل«، وقبل اأن اأ�سل راأيت �سابني اأثارا 

ريبت���ي؛ فلم يكونا يت�سرفان ب�سكل عادّي. �ساألتهما »ماذا تفعالن هنا؟«، 

كان���ا اأكر ذكاًء مني، وب���دل اأن يجيبا عن �سوؤايل اأ�س���ارا اإىل �سيدة تعر 

امل���كان و�سرخ���ا: »هذه املراأة م�سلح���ة...«. ُخدعُت للحظ���ة، وكنت حتًما 

قلي���ل اخلرة يف هذا املجال، فتوجهُت اإليها وطلبت منها التوقف، ولأنها 

كانت حمجب���ة، انتظرُت دقيق���ة اأو دقيقتني ريثما و�سل���ْت ثالث �سيدات 

ا  وطلب���ُت منه���ن تفتي�سها. يف ه���ذه اللحظات فكرت يف نف�س���ي اأّنني اأي�سً

م�سل���ح! اأن���ا ع�سو ر�سمي يف احلر����س يف كرد�ستان ول���دّي رخ�سة بحمل 

بتلى مبثل هذه الأحداث امل�سوؤومة. ا�ستغّل 
ُ
ال�سالح، لكن مل اأكن اأتوقع اأن اأ

ه���ذان ال�سابان غفلتي عنهما وهربا! بحثت عنهما قلياًل وملا مل اأجد لهما 

اأث���ًرا مل اأتابع الق�سية اأكر. انزعج���ت اإىل درجة مل يعد لدّي اأدنى رغبة 

بالبقاء بني النا�س. توجهت اإىل منزل اأخي، وانتبهت يف الطريق اأّن اجلّو 

تغري؛ فقد هب���ت فجاأة رياح �سديدة وحمملة بالغبار، وعندما و�سلت اإىل 

تقاط���ع القد�س اأ�سب���ح الطق�س عا�سًفا ب�سكل غري���ب. وكاأّنه كان لهبوب 

ريٍح �سديدٍة يف يوم مثل 11 اأيلول يف تريز، �سبب فوق الطبيعة، حيث كان 

الطق�س ل يزال دافًئا. عندما دخلت منزل اأخي فهم اجلميع من حايل اأّن 

�سيًئ���ا ما قد حدث، وملا اأخرته���م ب�سهادة »اآية اهلل مدين« انقلبت اأحوال 

اجلميع؛ وبقيت �سفرة اأخي يف ذلك اليوم كما هي. 

¤

جري���ت مرا�س���م ت�سيي���ع ال�سهي���د م���دين يف الي���وم الت���ايل يف �سارع 
ُ
اأ

»الفردو�سي«. كّنا متجهني اإىل �سارع البازار حني راأيت رجاًل مي�سي قرب 

جمموعة الن�ساء امل�ساركات يف الت�سييع؛ ذهبت نحوه وقلت له:
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- اأرجو منك اأن مت�سي على الر�سيف.

- لن اأذهب! اإذا مل اأذهب ماذا �سيح�سل؟!

- ل���ن يح�سل �سيء! لكنك ترى اأّن الن�ساء مي�سني يف ال�سارع، لذا من 

الأف�سل اأن مت�سي اأنت على الر�سيف.

امتع�سُت منه لأّنه اأجابني بكلمات بعيدة عن املو�سوع، ويف هذه الأثناء 

و�سلت اإحدى �سي���ارات احلر�س؛ اأخرُتهم مبا جرى فارتبك كثرًيا، لكّنه 

مل ي�ستط���ع اله���رب، فت�سوه ووجدوا مع���ه م�سد�ًسا! كان منافًق���ا وغبًيا اإذ 

ف�سح نف�سه بهذا ال�سكل.

�س  تابعن���ا م�سرينا حتى و�سلنا اإىل الب���ازار، توقفت يف املكان املخ�سّ

للباعة الذين يعر�سون ب�ساعته���م على الأطباق والعربات، فجاأة �سمعت 

�سي���اح الن�س���وة وتوجهت �سي���دة اإيل قائلة: »يا اأخي! هن���اك رجل يرتدي 

العباءة قد دخل بني الن�ساء!«. حا�سرنا املكان ب�سرعة اأنا و�سباب احلر�س 

املوجودون يف املنطقة، وفت�سنا الن�سوة واحدة واحدة مب�ساعدة اثنتني من 

ال�سي���دات حتى عرنا على الرجل الذي تخّفى بينهن، وكان يرتدي تنورة 

�سف���راء وي�سع عب���اءة على راأ�س���ه! فت�سناه فوجدنا مع���ه قرابة الكيلوين 

من ال����»TNT«! فاعتقلناه، وعرفن���ا فيما بعد اأّن اأحداًث���ا كهذه وقعت يف 

اأمكن���ة اأخرى. �سمعت بعد انتهاء مرا�سم الت�سييع اأّنه مت اعتقال اأكر من 

ا من املنافقني يف ذلك اليوم. ع�سرين �سخ�سً

بع���د ال�س���الة عليه، مت نق���ل ج�سد ال�سهي���د مدين اإىل »ق���م«، فعدت 

اإىل املن���زل ومل اأرغ���ب بالبق���اء يف املدينة. قب���ل انته���اء اإجازتي ذهبت 

اإىل »مهاب���اد« مع الدفع���ة املتوجهة اإىل هناك، وتعرف���ت يف الطريق اإىل 

 و...
1
�سخ�سني اأو ثالثة هم كرمي �ستاري، احلاج يو�سف رجنر

1 - المعروف بالحاج يو�سف جانباز. التحق بقافلة الجرحى عندما بترت قدماه في عملية الفتح المبين 
في اأواخر اآذار عام 1982.



الفصل الثالث
»أنا باٍق«

u
كان لدينا يف مركز القيادة مكان لال�سرتاحة، ميكن لعنا�سر احلر�س 

يف منطق���ة »مهاباد« اأو لالأ�سخا�س الآت���ني موؤقًتا، اأخذ ق�سط من الراحة 

فيه. ذات يوم، كنت م�ستلقًيا هناك بعد �سالة ال�سبح، واإذ ب�سجيج ياأتي 

من اخلارج. �سمعتهم يقولون: لقد اأخذوا دّبابات اجلي�س!

- من اأين اأخذوها؟!

- من معاقلها!

�سحك���ت.. مل اأ�ستط���ع الت�سدي���ق باأّنهم �سحبوا الدباب���ات اإىل خارج 

املعاق���ل و�سرقوه���ا! مل اآخذ املو�سوع عل���ى حممل اجل���ّد، وحاولت النوم 

جمّدًدا، وما هي اإّل دقيقة حّتى جتّمعوا فوق راأ�سي: »قم يا عزيزي! �سدر 

الأم���ر بال�ستعداد، فقد �سرقوا الدبابات!«. �ساأل���ت جمّدًدا: »واأين كانت 

تلك الدبابات؟«.

- على التالل التي تقع تت �سيطرة اجلي�س! يف املعاقل!

- ه���ل ت�سخ���رون مّني! وه���ل ُيعقل اأن ياأخ���ذوا الدبابات م���ن غري اأن 

يراهم اأحد!

- مل يَر اأحد اأّي �سيء.

هذه املّرة اأتى »فندر�سكي« ووقف عند راأ�سي مكّرًرا ما تداوله ال�سباب. 

ولأّنني من عنا�سر القّوة ال�ساربة، توّجب علّي التحّرك معهم.
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كان���ت دبابات اجلي����س م�ستقّرة يف ت���الل تقع قرب »ميان���دواآب«. يف 

طريقن���ا اإىل هن���اك، مل اأتوّق���ف عن الظّن ب���اأّن الأمر عب���ارة عن دعابة 

�سخيف���ة! لك���ن عند و�سولنا اإىل التالل، تاأّكدت م���ن �سحة اخلر متاًما، 

لأّن اآث���ار الدبابات ل تزال ظاهرة على الأر�س وقد دا�ست على الأ�سالك 

ال�سائك���ة اأثناء �سريها. كن���ت على يقني اأّنهم ل ي�ستطيع���ون القيام بهذا 

العم���ل م���ن دون علم عنا�سرنا: »م���ن املوؤكد اأّن اأحًدا م���ا ت�ساهل يف اأمر 

احلرا�س���ة اأو حت���ى تع���اون مع الدميقراطي���ني«. قيل لنا اإّن���ه وقعت الليلة 

املا�سي���ة ا�ستب���اكات هناك عندما انتبه���وا حلركة دبابت���ني، اإل اأّن اأحًدا 

مل ي�سب ب�س���وء. وكاأّن هذا ال�ستباك وقع للتموي���ه! بعد ال�سوؤال والبحث 

وال�سغ���ط تبنّي اأّن م�س���وؤول املنطقة مل يك���ن قد و�سع الليل���ة املا�سية اأّي 

�سخ�س للحرا�س���ة هناك، الأمر الذي زاد م���ن انزعاجنا. ذهبت برفقة 

عدد من عنا�سر احلر�س لتتّبع اآثار الدبابات، لكّننا قبل ذلك ا�ستف�سرنا 

ع���ن كمية الوقود التي كانت بداخلها ث���م انطلقنا. م�سينا قرابة اخلم�سة 

كيلوم���رتات اإىل اأن و�سلن���ا اإىل اإح���دى الق���رى التي �ساه���د اأهلها حركة 

الدباب���ات لي���اًل. اأكملنا م�سرين���ا واإذ بنا نرى عند اأط���راف اأحد الوديان 

هي���اكل الدبابات ال�سخمة. من املوؤكد اأّنها كان���ت قد فرغت من الوقود. 

مل ي�ساَه���د اأح���ٌد بالقرب منها، لكّن فّوهات املداف���ع كانت قد ُفّكت عنها 

خ���ذت م���ع القذائ���ف. مل تتعّر�س الدباب���ات لأّي اأذى، ويب���دو اأّنهم مل 
ُ
واأ

يفّجروه���ا لياأخذوا الوقود ويكمل���وا �سرقتهم الكبرية. اأما نحن، فاأفرغنا 

م���ا كان بحوزتنا من وقود داخل خم���ازن الدبابات وركبها بع�س من كان 

معنا من عنا�سر اجلي�س واأعادوها اإىل املقّر.

يف اليوم التايل، جاءنا قائد اجلي�س يف ثكنة »مهاباد«، وكان يف الواقع 

اإن�ساًن���ا موؤمًنا ومتعاوًنا. قال: »ما راأيكم باأن تاأت���وا اإىل الثكنة لندرّبكم؟ 

يجب اأن جتيدوا ا�ستخدام جمي���ع الأ�سلحة. كما ترون، يقوم البع�س هنا 

ب�سرقة الدباب���ات واإعطائها للدميقراطي���ني. يف امل�ستقبل اأنتم من يجب 
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اأن يحمي هذا البلد..«. وبناًء على اإ�سراره ال�سديد، ذهب ثالثة اأو اأربعة 

اأ�سخا����س من �سمنهم »فندر�سك���ي« وعدد من �سب���اب »مراغة« وتدربوا 

عل���ى الدباب���ات واملدفعي���ة وبع����س الأ�سلح���ة الثقيلة. ومل يكت���ف الرجل 

بذلك، بل �سار ياأتي اإلينا يف املركز اأحياًنا لإعطائنا الدرو�س. كان عقيًدا 

موؤمًنا وكفوًءا وكان يقول: »راأيت اأّنكم مل تاأتوا، فجئت بنف�سي لأعّلمكم«، 

وتوّط���دت العالقة بيننا وبينه حتى قال لنا: »ليت يل بدل ثكنة العنا�سر، 

.
1
�سرّية واحدة من العنا�سر اأمثالكم«

	¤

« يف اأواخر �سهر 
2
فرحنا كثرًيا خلر فّك احل�سار عن مدينة »عبادان

اأيل���ول. يف ذل���ك اليوم كّنا يف مرك���ز القيادة، وم���ا اإن �سمعنا هذا اخلر 

العظيم حّتى توّجهنا نحو �سطح املبنى مكّرين. وبينما نحن كذلك، واإذا 

باأ�سوات ن���ريان الدميقراطيني تخرتق نداءات التكبري لتبداأ املواجهات. 

لأّننا كنا عل���ى ال�سطح مك�سوفني ومن دون رادع يحمينا من ر�سا�ساهم، 

مرنا بالن���زول �سريًعا اإىل الأ�سفل. حني كن���ُت اأنزل على ال�سالمل، 
ُ
فق���د اأ

لف���ت انتباهي معط���ف اأحد الإخ���وة القزوينيني وقد اخرتقت���ه ر�سا�سة، 

�ساألت���ه: »ه���ل اأنت م�ساب؟« اأج���اب متعّجًبا: »ل!«. كان���ت الر�سا�سة قد 

مّزقت معطفه من اخللف؛ م�سافة �سنتمرت واحد اأو حتى اأقّل، كانت كفيلة 

با�ست�سهاده اأو اإ�سابته باحلّد الأدنى، وها هو الآن يخيط معطفه املمزق!

¤

كان���ت الأيام مت�س���ي هادئ���ة يف »مهاباد«. حي���ث بداأ اأه���ايل املدينة 

بالتاأقل���م مع مفهوم الأمن التاّم بعدما �سهدوا ا�ستباكات يومية على مدى 

  1- يومذاك كان هناك خالفات على م�ستوى قيادة الجي�س. لم تكن بعد بني �سدر قد تّمت اإعادة بناء 

الجي����س عل���ى نحو ما هو علي���ه الآن، ولم يعمل بع�سهم في بداية الحرب ف���ي كرد�ستان كما يجب، وقد 

تح�سن و�سعهم تدريجيًّا.

2- يف إيران تكتب وتلفظ: آبادان. 



66

�سن���وات، اأوقع���ت خاللها الكثري منه���م �سحايا. كم���ا مّت تطهري اأطراف 

»مهاباد« كلّيا، اأّما اأنا فاجتاحني ال�سوق للذهاب اإىل اجلنوب. عزمت يف 

خري���ف العام 1981م على اإنهاء عملي مع احلر�س يف كرد�ستان والذهاب 

اإىل هناك. م���ن جهة ثانية كان �سهر حمّرم على الأبواب، فطاف حنيني 

اإىل اإحي���اء اللي���ايل العا�سورائية يف تري���ز، واأردت اأن اأكون فيها يف هذه 

الأي���ام. تقّدمت م���ن الأخ �سالح بطلب اإجازة لب�سعة اأي���ام، اإّل اأّنه رف�س 

ذلك. حاولت كثرًيا اإقناعه لكْن من دون جدوى، وتّول نقا�سنا اإىل جدل؛ 

اإىل اأن تدّخ���ل »ح���داد« وقال يل: »ابَق هنا يومني عل���ى الأقّل ثّم اذهب«. 

لكّنن���ي مل اأقب���ل، حيث كنت اأعل���م اأّن الطرقات تقفل يف ي���وم عا�سوراء، 

وخفت اأن يطول الأمر فاأواج���ه عند ذهابي الطرقات املقفلة واحلواجز. 

فق���ال حداد: »ابق يومني فقط واذه���ب يف املهمة، و�ساأر�سلك بنف�سي اإىل 

تري���ز«. وم���ع ذلك مل اأطمئن مل���ا �سمعت. منذ م���دة كان الدميقراطيون 

يت�سّلل���ون من جهة تلة ال�سهيد »مه���دي زاده«، ين�سبون مدفعني من عيار 

)106( ودو�س���كا ويرم���ون مراكزنا لياًل، ومهّمتن���ا الآن باتت على ال�سكل 

عفى 
ُ
التايل: اأن ن�سل قبلهم ونكمن لهم. تّججت بالتعب ال�سديد لعّلي اأ

م���ن الذه���اب، فاأجاب الأخ »�سال���ح«: »ل فائدة من ه���ذا الكالم، ويجب 

علي���ك الذهاب!«، وملّ���ا راأى اأّنه لن يح�سل على �س���يء بالفر�س، غرّي يف 

اأ�سلوب كالمه وراح ي�سكو هّمه قائاًل: »�سيد! اذهب هذه الليلة فقط. فقد 

ذهب���ت من قبل يف مهام مث���ل هذه..«. فقبلت. وقلت يف نف�سي: »لن تكون 

هذه الليلة كغريها من الليايل، �ستختلف عنها قلياًل«.

وبالفعل ذهبن���ا اإىل املكان الذي �سننفذ في���ه املهّمة ب�سيارتني من نوع 

تويوتا، ا�ستلمها احلر�س حديًثا. و�سلنا وانتظرنا حلول الظالم لن�سعد اإىل 

ا وبيننا �ستة  اأعل���ى التلة من دون اأن يرانا اأحد. كّنا ثالثة وع�سرين �سخ�سً

من الب�سمركة الك���رد. وكانت م�سوؤولية هذه املجموعة بعهدتي، حيث كان 

من املقرر اأن نن�سب الكمني عند امل�ساء لنبداأ العمل مع �سروق ال�سم�س.
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عن���د حلول الظ���الم، تّركنا م���ن جانب الق���وات امل�ستق���رة على تلة 

ال�سهي���د »مه���دي زاده« باجتاه اله���دف املحّدد. منذ مّدة كان���ت التّلة قد 

�سّلم���ت لعنا�سر ال���درك الذين مل ي�ستطيع���وا الوقوف كم���ا ينبغي بوجه 

الدميقراطيني. وما اإن اقرتبنا منهم حتى �ساألونا: »اإىل اأين تذهبون؟«.

- قد توا�سلنا م�سبًقا، �سنتقّدم اإىل الأمام لنن�سب كميًنا.

اأث���ار جوابه���م غ�سبي اإذ قالوا: »اذهبوا! لك���ن اإن ح�سل ا�ستباك ما، 

فال تنتظروا مّنا اأن ن�ساعدكم اأو اأن نر�سل قوات مل�ساندتكم«. ثم اقرتحوا 

علينا الذه���اب اإىل القرية املجاورة ون�سب الكم���ني هناك بدًل من التلة 

املقابل���ة. فاأجبت: »اإذا فعلنا كما تقول���ون �سياأتي الدميقراطيون من دون 

اأن ن�سع���ر به���م اأو نراهم«. اإل اأّنهم اأ�سّروا عل���ى راأيهم، فانزعجت كثرًيا 

وتوا�سل���ت مع املقّر عر جهاز الال�سلكي واأخرتهم مبا جرى، واأّن هوؤلء 

يقول���ون اإّنهم ل���ن ميّدوننا بالق���وات، ول���ن ي�ساندون���ا اأو ي�ساعدونا، ولن 

يطلقوا القنابل امل�سيئة اإل يف حال ذهابنا بالجتاه الذي اقرتحوه علينا، 

وحينه���ا �سيقّدمون لن���ا ما ي�ستطيعون من م�ساع���دة! وجاءت الأوامر من 

املقّر بالتن�سيق معهم والذهاب بالجتاه الذي اقرتحوه علينا. يف ال�سابق، 

كنت قد خدمت يف تلة ال�سهيد »مهدي زاده« واأعرف حميط التلة والقرية 

جّيًدا، لذا علم���ت باأّنها لي�ست مكاًنا جّيًدا لال�ستباك، اإذ ميكن للعنا�سر 

 عل���ى رفاقهم اأثناء ال�ستباك، كما ل مُيكن للقوات 
ً
اأن يطلق���وا النار خطاأ

ال�سعود منها اإىل الأعلى باأّي �سكل. ومع مالحظة كّل هذه الأمور، اأطعنا 

الأوامر واأكملنا امل�سري. ومّت التاأكيد على القوات ب�سرورة التزام ال�سمت 

.)B7(�املطبق، واأن يحملوا ما اأمكنهم من الر�سا�س والقنابل وقذائف ال

كنت اأم�سي اأّول ال�سّف، وخلفي عن�سر الإ�سارة، يتبعه باقي العنا�سر 

عل���ى �سكل طاب���ور. اأثناء امل�سري �سع���رُت اأّن �سيًئا ما يتح���ّرك يف العتمة. 

ن���ي مل اأب�سر �سيًئا يف ذاك الليل الّداكن. فجاأة تذّكرت  دّققت النظر لكنَّ
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وال���دي. يف ال�سغر، عندما كنت اأذهب برفقته لياًل اإىل الب�ستان، واأ�سعر 

اأحياًنا اأّن �سيًئا يف الظالم ميرُّ اأمامي، كان يقول يل: »ل! ل �سيء هناك، 

���ا: »لعّلي  اأن���ت تتخّي���ل باأّن���ك ت���رى �سيًئا م���ا..«. هنا قل���ت يف نف�سي اأي�سً

اأتخّي���ل«. وتابعت امل�سري م���ن دون اأن اأخر عن�سر الإ�س���ارة الذي مي�سي 

خلف���ي ب�سيء. م�سيت ع���ّدة خطوات وجمّدًدا �سعرت ب�س���يء ميّر اأمامي. 

فك���رت من جهة باأّن ما اأراه جمّرد وهم يف وهم، ومن جهة اأخرى ونظًرا 

حل�سا�سّي���ة املنطقة واملهّم���ة، مل اأع���د اأ�ستطيع التفكري كم���ا يف ال�سابق، 

وتوّج���ب علّي اأخذ احلذر. كّنا ن�س���ري يف قناة تو�سلنا اإىل القرية، فقّررت 

ا واحًدا بالتناوب داخل القناة كي ل يطلق ال�سباب النار  اأن اأ�س���ع �سخ�سً

عل���ى بع�سه���م اأثناء ال�ستباك ع���ن طريق اخلطاأ. وبينم���ا اأردت الرجوع 

دمُت ب�سخ�س يخرج فجاأة من الق�سم الغربي للقناة  لأنّف���ذ ما قّررته، �سُ

�ساهًرا �سالحه بوجهي. جتّمدت يف مكاين، كانت فّوهة �سالحه ملت�سقة 

ب�س���دري متاًما. بقيت على ه���ذا احلال لثواٍن معدودة، مع اأّن ال�سالح يف 

ي���دي كان جاه���ًزا لالإطالق؛ مع���ّدًا )حمّرر الأمان( م�سبًق���ا ويف و�سعية 

الر�س���ق، وكان اإ�سبع���ي عل���ى الزن���اد، اإل اأّنني وقفت يف تل���ك اللحظات 

كالعاجز متاًما. كان���ت عيناي م�سّمرتني على ذاك الدميقراطي اجلاهز 

���ا.. �سغط على الزناد، لكّن �سالح���ه مل يعمل! خالل  للق�س���اء علّي نهائيًّ

ا من الطلقة  حلظة ع���دُت لتوازين ف�سغطت على الزناد ورميت ب���ه اأر�سً

الأوىل. كان هذا ال�سوت كفياًل بتحذير قّواتنا فا�ستّدت املواجهة. اأ�سبح 

وا�سًح���ا ب���اأّن الدميقراطي���ني قد و�سل���وا اإىل القري���ة قبلنا وكمن���وا لنا. 

ا ما كان عل���ى علم بالأمر وطلب  ا ملج���ّرد التفكري باأّن �سخ�سً ا�ست���اأت جدًّ

مّن���ا الذه���اب اإىل هذه املنطقة. وم���ن ح�سن التوفيق اأّن اأح���ًدا من قّوات 

الع���دو مل يكن موج���وًدا وراء ال�سخور عند نهاية القن���اة، ومل يكن ُي�سمع 

م���ن تلك الناحي���ة �سوت لأحد اأو لر�سا�سة، فطلب���ت من ال�سباب التقّدم 

اإليه���ا �سريًعا. �سّكلت تلك ال�سخ���ور الكبرية املوجودة هناك مالًذا جّيًدا 
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بالن�سبة لنا. مع اأّنني ان�سغلت طوال تلك املدة، اإل اأّنني كنت بحال �سيئة. 

كّل ما علمته اأّننا حما�سرون، واإن مل نتحّرك �سيزداد الو�سع �سوًءا. كنت 

اأ�سم���ع اأ�سوات قذائف ال����)B7( التي يرميها ال�سب���اب و�سوت الر�سا�س 

ال���ذي يرتطم بال�سخر في�سدر رنيًن���ا عندما ينعك�س اجتاهه، بالإ�سافة 

اإىل اأ�س���وات عنا�س���ر الق���وات احلليفة والع���دّوة، واأنا اأ�سع���ر وكاأّن ذلك 

ال�س���الح ما ي���زال ي�سغط فوق �س���دري. فقلت يف نف�س���ي، لأّول مرة، كم 

ميكن للخوف يف بداية ال�ستباكات اأن يكّبل الإن�سان!

اأثناء املواجهة قلت لعن�سر الإ�سارة، وكان الأقرب اإيّل: »قل ملن خلفك 

اأن ين�سحب���وا وهم ُيطلق���ون النار«. لكّنه قال: »اأنا ل���ن اأن�سحب«. �سخ�س 

ا لن اأن�سحب«. و�سل الأمر بالن�سحاب  اآخر �سمع ما قلته فاأجاب: »اأنا اأي�سً

اإىل بقّي���ة الق���وات فرتاجعوا تدريجيًّا يف حني بقين���ا نحن الثالثة يف تلك 

النقط���ة وال�ستب���اك يف ُذروته. ث���ّم اأح�س�ست بالدميقراطي���ني يتقدمون 

���ا نحونا، ف���اأردت اأن اأقول مل���ن معي باأن يحاول���وا تغيري اأماكنهم  تدريجيًّ

خل���ف ال�سخور وت�سلي���ل العدو من خ���الل تغيري اأماك���ن الرماية لكي ل 

يع���رف مكانن���ا ب�سهولة، لكن م���ا اإن ا�ستدرت حتى وقع نظ���ري على اأحد 

الدميقراطي���ني وقد اقرتب مّن���ا من خلف ال�سخ���ور. فرميته على الفور 

بقنبل���ة وانتهى اأمره. ثّم قل���ت لعن�سر الإ�سارة والأخ الآخر الذي كان من 

تهم���ا ويرتاجعا اإىل  �سب���اب »اآبعل���ي« باأن يعطياين القناب���ل اليدوية خا�سّ

ا �سنبقى!«. اخللف. اإل اأّنهما رف�سا جمّدًدا قائلني: »نحن اأي�سً

- ل مُيك���ن ذلك. ينبغي ل�سخ����س واحد فقط البقاء هن���ا كي يتمّكن 

الآخران من الن�سحاب.

وحيًدا  بقيت  وان�سحبا.  معي  قنابلهما  فرتكا  النهاية،  يف  اأقنعتهما 

متاًما لب�سع حلظات. فت�ساعف اخلوف الذي �ساورين يف بداية ال�ستباك 

ومل يكن قد زال عّني بعد. رميت بقنبلة نحو الأمام ثّم تراجعت قلياًل 
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الدميقراطيني، فرميت هذه  تقّدم  ت�سارع  وُلذُت ب�سخرة كانت خلفي. 

ال�سهيد  تّلة  عن  تف�سلني  كانت  اأكر.  وتراجعت  اثنتني  بقنبلتني  املرة 

٣٠٠ مرت تقريًبا. ان�سحبت كّل هذه امل�سافة �سيًئا  »مهدي زاده« م�سافة 

ف�سيًئا بخوف ورجاء، وبالعتماد على ما يف جعبتي من ذخرية اإ�سافية، 

وبعد م�سّقة كبرية و�سلت اإىل بقّية ال�سباب. قبل اأّي �سيء، ذهبت اأبحث 

وكنت  اأمره،  افت�سح  وقد  العدو،  اإىل كمني  اأر�سلنا  الذي  ال�سخ�س  عن 

 
1
اأنتظر ال�سباح!

�سريًعا اأر�سل ال�سباح ب�سيائه على ال�سهل. عدُت اإىل مركز القيادة مع 

باق���ي العنا�سر وقد جرح منهم اثنان. �سّلمت ذاك اخلائن اإىل معلومات 

احلر�س، ومل ي�ستغرق الأمر وقًتا طوياًل حتى اعرتف بخيانته.

ا، وكانت  يف ذل���ك اليوم، اأذعنا بني النا�س اأّن عدد �سحايانا كبري جدًّ

تلك خدعة مّنا اآتت ثماره���ا؛ اإذ كان املعادون للثورة يعرتفون بدّقة بعدد 

قتاله���م عندما نبالغ يف عدد �سهدائنا وجرحانا بعد انتهاء ال�ستباكات. 

ا عن مقتل �ستة من اأفرادهم يف الكمني الليلي. ويومذاك، اأعلنوا هم اأي�سً

بع���د هذه احلادث���ة، ق�س���دت الأخ �سال���ح قائد عملي���ات احلر�س يف 

كرد�ست���ان، الذي اأبقاين ليلة يف »مهاباد« من اأجل تلك املهمة، وقد كانت 

ليل���ة فظيع���ة بالن�سبة يل. ووفًقا لالتفاق ال�ساب���ق فقد اأذن يل بالذهاب، 

وتوجهت اإىل تريز لإحياء يومي التا�سع والعا�سر من �سهر حمّرم.

¤

م���ع مرور الوق���ت، راح �سوقي للجن���وب يزداد، لكّنني م���ن جهة كنت 

ع�سًوا ر�سميًّا يف احلر�س يف »مهاباد كرد�ستان«، ومن جهة اأخرى جعلني 

رّد فع���ل القادة ل اأ�سّر كثرًيا على الأمر. يف تلك الأيام كان قائد احلر�س 

يف »مهاباد« الأخ �سالح، وكان معاون العمليات الأخ حداد وهو من �سباب 

1 - لت�سفية ح�سابي معه.
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»قزوين«. ع���رف �سالح بال���ذكاء وال�سجاعة الك���رى، وكان لديه �سيارة 

م���ن نوع )جيپ( دخل به���ا يف ال�ستباكات مراًرا، وبع���د تقيقه خ�سائر 

كب���رية يف مع�سكر العدو كان يرج���ع اإىل املقّر، وقد وقعت على جيبه اأكر 

م���ن ٢٠٠ ر�سا�سة اإّل اأّن���ه مل ي�سب باأّي جرح، حّت���ى اإّن البع�س �سّك يف 

اأم���ره باأن يكون على عالقة باملنافقني! و�سرعان ما انق�سى ال�سك عندما 

�سي���ب واأر�سل اإىل طهران للعالج. بع���ده ا�ستلم القيادة �سخ�س اآخر هو 
ُ
اأ

الأخ »�سم�س«، م���ن اأهايل »كرمان«. بعد ذهاب �سالح، ذهب الأخ »اأمني« 

���ا اإىل طهران وم���ن هناك اإىل اجلنوب، واأ�سب���ح الأخ حداد م�سوؤوًل  اأي�سً

عن اللجنة. امتاز الأخري باأ�سلوبه اخلا�س يف مواجهة الأكراد املعاندين، 

فعندما يح�سل ا�ستباك يف اأحد املراكز داخل املدينة، ي�سدر الأخ حداد 

اأمًرا بالدفاع عن املركز، لكن مع التخفيف من حّدة ال�ستباك، و�سرعان 

م���ا يحا�س���ر املنطق���ة بقّوات اأخ���رى، وعندما يح���ّل ال�سب���اح يطلب من 

اأه���ايل املنطقة عر مكّرات ال�سوت اخل���روج من املكان، وتقوم جماعة 

البي�سمرك���ة الت���ي معنا ب�سح���ب الدميقراطيني من ب���ني الأهايل وينتهي 

. متّيزت اخلطة بفعاليتها وفائدتها، بحي���ث اأّنه يف غ�سون اأ�سهر 
1
الأم���ر

ثالث���ة اأو اأربعة مّت اإلق���اء القب�س على غالبي���ة الدميقراطيني املوجودين 

داخ���ل »مهاب���اد« وا�ستئ�سالهم. ومن���ذ ذلك احلني �س���اروا وجمموعات 

الكومل���ة ياأتون من الق���رى واملدن املحيطة اإىل »مهاب���اد« للمواجهة، وقد 

ا، ما �سمح بك�سف الكثري من  ُنّفذت خطة الأخ حداد يف املدن الأخرى اأي�سً

هوؤلء واإلقاء القب�س عليهم.

م���ن جهة ثانية، اتُّبعت �سيا�سة جدي���دة للتعامل مع الأهايل يف القرى 

املج���اورة. فاأحياًنا كان يت���ّم توزيع املوؤن والألب�سة عليه���م، بالإ�سافة اإىل 

���ا بزيادة تعاون  تزويده���م ببع�س احتياج���ات املعي�سة، ما �ساهم تدريجيًّ

  1- بالطبع، بعد تحرير »بوكان« وقعت الالئحة التي ت�سم اأ�سماء جميع الديمقراطيين في اأيدينا، فكنا 

نعرف حتى اأ�سماء قادتهم ومعاونيهم، ومحل ا�ستقرار قواتهم وعددها.
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النا����س معنا وم�ساعدتنا، وتوقفهم عن تقدمي العون للدميقراطيني اأثناء 

ال�ستب���اكات، بل على العك�س �س���اروا يدّلوننا عليهم. يف املقابل كلما كان 

اخلناق ي�سيق على الدميقراطيني والكوملة كانوا يزدادون �سرا�سة! وهم 

يف الواق���ع مل يكونوا يقبلون بكلمة »ا�ست�س���الم« اأبًدا، وكانوا يقاتلون حتى 

املوت اأو اجلرح اأو الأ�سر.

¤

يف اأوائل العام 1982م، ذهبنا جمّدًدا اإىل مركز م�ستديرة »كوزن ها«، 

املكان املزدحم دوًما. وعلى الرغم من وجود ثالثة مراكز لنا هناك يبعد 

الواح���د منها عن الآخ���ر م�سافة ٣٠٠م فق���ط، اإّل اأّن يوًما واحًدا مل يكن 

مي���ّر م���ن دون ح�سول ا�ستباك يف ه���ذا امليدان. فق���د كان يوجد بني كّل 

مركزي���ن �س���وق كبري تت�سل به خم����س اأو �ست طرقات، م���ا ُي�سّهل دخول 

الدميقراطيني لال�ستباك واملواجهة، اإ�سافة اإىل قرب املنطقة من النهر 

ا تطهري هذه املنطقة وبتنا نع���ر فيها بوا�سطة  والغاب���ة. لذا، �سُعب ج���دًّ

ال�سيارات ل م�سًيا على الأقدام. اأذكر اأّنه طوال ال�سنة التي كنت موجوًدا 

فيه���ا يف كرد�ست���ان، مل يح�س���ل اأن ُجرح���ُت يف اأّي ا�ستب���اك، اأّما هناك 

فق���د اأ�سبُت ولأّول مّرة اأثناء ا�ستباك ع���ادي، وذلك بطلق نارّي يف اأعلى 

الركب���ة، يف اخلام�س من كانون الثاين. وعلى الرغم من اأّنني قد �سهدت 

�سابًقا ا�ست�سهاد الكثري من اأ�سدقائي واإ�سابتهم باجلراح، ومل اأعد اأ�سعر 

�س���اب فيها واأذوق طعم الأمل 
ُ
باخل���وف، اإل اأّنه���ا كانت املرة الأوىل التي اأ

احلاّد، فاختلف املوقف علّي. مع ا�ستداد املواجهات و�سقوط اجلرحى من 

ال�سباب، عادة ما كانت تاأتي من مقّر القيادة جمموعة خا�سة للم�ساعدة 

م�سحوب���ة باآليت���ني اأو ث���الث اآلي���ات جمه���زة مبداف���ع ر�سا�س���ة. فجاوؤوا 

ونقل���وين ب�سيارة الإ�سعاف اإىل امل�ست�سفى. وهناك اأدخلت فوًرا اإىل غرفة 

العملي���ات، ومّت اإخ���راج الر�سا�سة من �ساقي، لكّنني مل اأبق تلك الليلة يف 
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امل�ست�سف���ى، فال�سائد اأن يتّم اإخراج اجلرحى م���ن امل�ست�سفى بعد تلّقيهم 

الإ�سعاف���ات الالزمة م���ا مل ُير�سل امل�س���اب اإىل اأرومي���ة يف حال اجلرح 

البليغ، اأو يظّل عدة اأيام يف غرفة الإ�سعاف املوجودة يف مركز القيادة يف 

حال اجلرح ال�سطحي، وهذا ما ح�سل معي فبقيت حوايل الأ�سبوع هناك 

قرب مع�سكر اجلي�س اإىل اأن ت�ّسنت حايل، ومل تعرف عائلتي باإ�سابتي.

ط���وال تلك امل���دة، توا�سلت مع العائل���ة هاتفيًّا، وكن���ت اأّت�سل مبنزل 

والد زوج���ة اأخي لأطمئّن عن اأحوال اأ�سرتي، ب�سبب عدم وجود هاتف يف 

منزلنا.

¤

ذات يوم، وقع���ت ا�ستباكات يف اإحدى الق���رى، فاأر�سلوا جمموعة من 

القوة ال�ساربة اإليها. دخلت القرية برفقة »فندر�سكي« الذي كان م�سوؤوًل 

ع���ن مدفعية ال� )106(، يقودها بنف�سه ويرمي عند اللزوم. ما اإن و�سلنا 

اإىل هناك حتى راأيت دبابتني تابعتني للجي�س تطلقان النار، وانتبهت اإىل 

اأّنه���م يريدون رمي دباباتنا بقذائف ال����)B7( ف�سرخت عالًيا وانتبه يل 

الطاق���م فنّحوا فّوهة املدفعية عن دباباتن���ا. بعد ذلك، اأراد »فندر�سكي« 

اإطالق قذيفة مدفعية من عيار )106( على مركز الدميقراطيني، فقلت 

ل���ه: »ل يا عزيزي! هوؤلء ل يتخّطى عددهم ال�ست���ة اأو ال�سبعة اأ�سخا�س، 

م���ن املوؤ�س���ف اأن نهدر ذخ���رية املدفعية عليه���م«. كان الق���رار اأن ندخل 

القري���ة ثالث���ة اأو اأربع���ة اأ�سخا����س. تركن���ا املدفعية يف مكانه���ا، وحملنا 

باأيدين���ا قطعتني م���ن �سالح الكال�سينك���وف وتقّدمنا عل���ى �سكل طابور. 

بالق���رب م���ن املركز انتبهن���ا اإىل اأّن ثالث���ة اأو اأربعة م���ن الدميقراطيني 

ُقتل���وا ج���ّراء اإ�سابتهم بقذائفنا، ومل تكن الظ���روف ت�سمح لأحد بالفرار 

خ���ارج املركز. اقرتبنا اأك���ر، فلم جند �سوى اثنني منه���م ل يزالن على 

قي���د احلياة، وقد ن���ال ن�سيبهما من �سظايا الدباب���ات. كانت جراحهما 
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بليغ���ة، ومع ذلك يحاولن �سرب دباباتن���ا بقذائف ال�)B7(! حني و�سلت 

جمموعة الب�سمرك���ة، قلت: »دعوهما فاإّنهما اأ�س���ريان«. وافقوين الراأي، 

وعرفن���ا لحًق���ا اأّنهم���ا اأب وابن���ه. مّت اعتقالهما، واعرتف���ا كغريهما من 

الدميقراطيني والكوملة املعتقلني اأّنهما قتال عدًدا من عنا�سرنا، ف�سدر 

بحّقهم���ا حكم الإعدام. كما اأّنهما مل ينفّكا عن توجيه الإهانات لنا حتى 

الرمق الأخري، وكانا يكّرران �سعاراتهما غري اآبهني!

¤

يف �سب���اط-اآذار، اأنهي���ت خدمتي يف »حر�س مهاب���اد«، وفيما كنُت يف 

املقّر اأجّهز نف�سي للعودة اإىل تريز، جاء »فندر�سكي« اإيّل وقال: »�سنذهب 

لتنفيذ عملية«.

- اأنا ذاهب اإىل تريز. انتهى عملي هنا!

- تعال الآن و�سارك معنا يف العملية، ومن ثم اذهب.

بع���د دقائ���ق ع���دُت جم���ّدًدا واأخ���ذت ال�س���الح والقنابل م���ن م�سوؤول 

الت�سليح، وهو من �سباب تريز، ثّم ركبت ال�سيارة.

كان يف »مهاباد« �سّد �سّيدوا اإىل جانبه متنّزًها يعرف ب�»متنّزه اأ�سرف«، 

وبالق���رب من���ه تقع قرية مل تكن ق���د اأثمرت كّل حم���اولت تطهريها بعد 

حتى ذاك الوقت، ولعّل ال�سبب يف ذلك يعود ملوقعها الذي يعيق احتاللها 

ب�سهول���ة. يف الليل���ة ال�سابق���ة ووفق خط���ة ال�سيد ح���داد، حا�سرت قوات 

احلر�س القرية، ويف ال�سباح ا�سُتدعيت جمموعة من القوة ال�ساربة اإىل 

املنطقة لبدء ال�ستباكات دفعة واحدة.

ذهبن���ا هذه املّرة برفق���ة �سائق م���ن »مراغة«، وبح���وزة »فندر�سكي« 

)رام���ي املدفعي���ة( 15 قذيفة. مل نك���ن قد و�سلنا اإىل امل���كان املعلوم بعد 

حتى اعرتتني حال���ة غريبة. كان ال�ستباك قد بداأ، ورحنا ن�سمع اأ�سوات 

الر�سا����س والقذائ���ف. على اإحدى الت���الل، عملت جّراف���ة على اإحداث 
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�ساتر ترابي، وما اإن انطلقت ال�سيارة �سعوًدا حتى �سممت رائحة بنزين، 

مل اأك���ن اأعلم اأّن ال�سيارة اإن �سعدت املنحدر يفي�س وقودها ويطفو. قلت 

لفندر�سك���ي: »تفوح رائحة البنزين، لن ي�سي���ب الدميقراطيني �سيء يف 

هذه احلالة، لكن �سيارتنا �ستلتهب«.

- ل تخف! لن يح�سل �سيء. ما اإن ن�سعد قلياًل حتى ي�سلح الأمر.

و�سلن���ا اإىل اأعلى التلة وا�ستعددنا لالإط���الق. يف الأعلى �ساهدنا جّيًدا 

ما يفع���ل الدميقراطيون؛ كانوا ُيح�سرون الق���ّوات بال�سّيارات فينزلونهم 

رنا قب�سة مدف���ع ال�)106(ثّم قام  ب�سرع���ة ويع���ودون من حيث اأت���وا. ح�سّ

»فندر�سك���ي« برم���ي قذيفتني اأو ث���الث. راأيت ب���اأّم عيني انفج���ار اإحدى 

ال�سي���ارات املليئ���ة بالقوات. حّق���ا كان يرمي بدّقة. فبع���د خرته لفرتات 

طويل���ة على هذه املدفعي���ة اأ�سبح بارًعا يف عمله. كما اإّنن���ا بدورنا تعّرفنا 

يف تل���ك امل���دة اإىل طريقة عمله؛ كان يوجد على مدفعي���ة ال� )106(مدفع 

ر�سا�س ذو طلقات خّطاطة، وجتّنًبا لهدر الذخرية، وّجهنا املدفع الر�سا�س 

مب���وازاة مدفع ال����)106( لي�سيبا هدًف���ا واحًدا، ف���كان يف البداية يرمي 

بالر�سا�س لتحديد اله���دف، واإن اأ�سابه اأطلق القذيفة املدفعية. بعد رمي 

�س���ت اإىل �سبع قذائف حميت فوهة املدف���ع، مّما ا�ستوجب النتظار قرابة 

اخلم����س دقائق قبل اأن نعاود الرم���ي. اأثناء انتظارنا لترد فوهة املدفعية 

�ساب حتًما يف 
ُ
قلي���اًل، انقلبت اأحوايل فجاأة، فقلت لفندر�سكي: »اأترى! �ساأ

هذا املكان!«.

- ملاذا؟!

لأّنن���ي كن���ت قد اأنهي���ت عملي وجميع اأم���وري هنا لأذه���ب اأخرًيا اإىل 

اجلن���وب. ك���م اأنا عدمي احل���ّظ. ف���اإىل الآن مل اأ�س���ب اإ�ساب���ة جدّية يف 

كرد�ستان، لكّنني اأ�سعر اللحظة باأّن �سيًئا ما �سيحدث.

قاطعني »فندر�سكي« قائاًل: »هل ُجننت... ل تت�ساءم!«، اإل اأّنني مل اأكن 
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ا. وعندما رمى قذيفة اأخرى قلت له: »يوجد يف جيبي 500 تومان،  مطمئنًّ

تع���ال وخذها لت�سلم على الأقل ه���ذه النقود!...«. غ�سب »فندر�سكي« من 

كالم���ي. كان هناك اأخ اآخر معن���ا يدعى »يو�سف«، مهّمته اإي�سال قذائف 

املدفعي���ة اإلين���ا، ف�سار يح�سره���ا واحدة تلو الأخ���رى، ي�سعها خلفنا ثم 

يذه���ب. كنت اأتدث اإىل »فندر�سكي« وهو يه���ّدف. فجاأة راأيت »يو�سف« 

ق���د و�سع قذيفة وراء املدفع متاًما وم�س���ى. وكنت اأعلم اأّن اللهب اخللفي 

لقذيفة ال� )106( يفوق اللهب اخللفي لقذيفة ال�)B7( بع�سر مّرات ورمّبا 

اأك���ر! نه�ست ب�سرع���ة وكان »فندر�سكي« يجل����س وراء املدفع وكما جرت 

العادة، كان بع���د اإطالق عّدة طلقات من املدفع الر�ّسا�س ي�سغط بركبته 

على عق���ب القذيفة املدفعية جمرة النار. �سرخ���ت: »ل ترم!«، وح�سنت 

بعدها ع���ن م�سار النريان اخللفّية الت���ي �ستنجم عن القذيفة 
ُ
القذيف���ة لأ

املدفعي���ة عن���د اإطالقها. لكّنه كان ي�سع يدي���ه يف اأذنيه ومل ي�سمعني، ثم 

�سغ���ط بركبته ورمى.. وم���ا اإن اطلق قذيفته حتى ِط���ْرُت يف الهواء؛ لقد 

قذفتن���ي �سرعة النريان ودفعها اخللفي كطابة خفيفة يف الهواء. ل اأذكر 

�سيًئا من تلك الثواين الغريبة التي مررُت بها.. جّل ما اأذكره اأّنني وقعت 

ب�سدة على الأر�س. يف حني اأّن عنقي كانت عالقة بني قدمّي! اأزكمت اأنفي 

رائح���ة غريبة؛ كان���ت خليًطا من رائحة اللحم املح���روق، البارود، الدم، 

والرتاب.. وتناهى اإىل �سمعي �سيًئا ف�سيًئا �سراخ »فندر�سكي« والآخرين. 

كان���وا يبك���ون وي�سرخون.. اأّما اأنا فحاولت اإخ���راج راأ�سي من بني قدمّي 

ومل اأ�ستط���ع. عانيت كث���رًيا من ه���ذه الو�سعية. مل اأكن اأعل���م ماذا يرى 

اأولئك الذين جتّمعوا حويل. اأح�س�ست اأّنني اأ�سبحت كطابة م�ستديرة ول 

طاق���ة يل عل���ى تّمل ذاك الو�سع ف�سرخت: »ح���ّرروا رقبتي«. لكّن هذا 

الأم���ر ا�ستغرق دقائق. عندما تّرر راأ�سي م���ن تلك الو�سعية ال�ساغطة 

راأيت كّل حلم ج�سدي يت�ساقط؛ مل يبَق اأّي لبا�س على بدين، حتى القنابل 

وخمازن الر�سا�س التي كانت على خ�سري اختفت، ولعّلها توّلت رماًدا! 
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كان ال�سباب يلطمون وجوهه���م وروؤو�سهم ويبكون. رّددت ال�سهادتني من 

دون اأن ي�س���در من���ي اأّي ب���كاء اأو نحيب، فاأنا كذلك من���ذ ال�سغر. مهما 

ج���رى عل���ّي من بالء مل اأك���ن اأ�سكو اأو اأت���اأّوه اأبًدا. يف ال�ساب���ق كنت اأظن 

اأّن���ه لو �ُسلخ جلدي عن ج�سدي مل يك���ن لُي�سمع يل �سوت. وهذا ما ح�سل 

واقًع���ا، لق���د �سوي���ت متاًما خ���الل حلظ���ات، وكان الدم واللح���م واجللد 

املحروق يت�ساقط م���ن ج�سدي. حملني بع�س ال�سب���اب ب�سعوبة ببطانية 

ع�سكري���ة. ت�سّهدت وهم يرك�سون.. مع كّل اهتزاز انتظرت لفظ اأنفا�سي 

الأخ���رية التي مل تاأِت اأبًدا، حتى و�سعوين داخل اآلّية »�سيمرغ« هبطت بي 

من اأعلى التلة. بعد تالوة ال�سهادتني مّرات اأح�س�سُت يف النهاية اأّنني باٍق 

عل���ى قيد احلياة! ح���اول ال�سائق جاهًدا اإي�سايل ب�سرع���ة اإىل »مهاباد«، 

وحيث كان���ت الطريق يف تلك املنطقة اجلبلية ترابي���ة، راحت الآلّية تعلو 

وتهب���ط، واأنا املكّب���ل بالبطانية رحُت كذلك اأعل���و واأهبط معها، فريتطم 

ب���دين بل كّل جراح���ي باأر�سها احلديدية. كنت اأت���اأمّل كثرًيا ومع ذلك مل 

اأ�سُك. اإىل اأن و�سلت الآلية يف النهاية اإىل طريق اإ�سفلتي فتح�ّسن الو�سع 

قلياًل، ثم توقفت عن���د مركز القيادة وُفتح الباب. عرفني جميع ال�سباب 

ا؛ كانا قلقني  هن���اك، وتلقوا لدقائق حويل، كما جاء �سم�س وحّداد اأي�سً

علّي! ُنقلت فوًرا اإىل م�ست�سفى »طالقاين يف مهاباد«. وهناك اقرتب مني 

طبيب، وما اإن اأزاح البطانية عّني جانًبا حتى اأعادها اإىل مو�سعها وقال: 

ا! اأر�سلوه اإىل تريز«. حت���ى اإّنهم مل يقوموا ب�سيء على  »و�سع���ه �سّيئ جدًّ

الإط���الق من ت�سميد للجروح اأو غ���ريه، اإمّنا نقلوين اإىل �سيارة الإ�سعاف 

الت���ي انطلقت بي. �سعرت بالوقت ميّر ثقياًل واأنا على تلك احلال ال�سيئة. 

طوال ال�ساعات الأربع اأو اخلم�س التي ق�سيتها يف �سيارة الإ�سعاف، كنت 

ت���ارة اأفيق وطوًرا ّيغم���ى علّي.. ما زلت اأذكر جّيدا احلريق والوجع وذاك 

الإح�سا�س الغريب الذي انتابني يف تلك اللحظات. مل اأكن اأعلم ما الذي 

ينتظرين وما الذي �سيجري.
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رافَقن���ا عدد من �سباب احلر�س ب�سياراتهم اإىل اأّول »مياندواآب« حيث 

اأ�سبح���ت الطريق اآمنة، فتوّجهت �سيارة الإ�سعاف ب�سرعة نحو تريز، اإل 

اأّن ال�سائق مل يكن يعرف املدينة على الإطالق، فاأوقف ال�سيارة و�ساألني: 

»والآن اإىل اأين اأذهب بك؟«.

- اإىل اأحد امل�ست�سفيات!

- اأنا ل اأعرف املكان هنا!

خارت ق���واي، فيما كان ال�سائق يتوقف من وق���ت لآخر وي�ساأل النا�س 

عن العنوان. مل اأعد اأحتمل.. فكرت يف نف�سي اأّنه قد يكون من الأف�سل لو 

اأدّل���ه على العنوان بنف�سي لعّلنا ن�سل بنحو اأ�سرع. رفعت راأ�سي ب�سعوبة، 

نظرت من خل���ف زجاج �سيارة الإ�سعاف فراأيت �س���ارع ال�سكة احلديدية 

ودللته من اأي���ن عليه اأن ينعطف، فذهب من حيث قلت له. وبالرغم مّما 

كنت اأعانيه من �سعف، عاودت من حني لآخر رفع راأ�سي ب�سعوبة والنظر 

م���ن النافذة لأر�س���ده اإىل الطريق جمّدًدا. وهكذا اإىل اأن و�سلنا يف نهاية 

املط���اف اإىل مقّر التعبئة يف �س���ارع »حافظ«. كنت خائ���ر القوى؛ اأ�سحو 

تارة واأغيب عن الوعي تارة اأخرى بانتظار اأن ياأتي اأحدهم ويو�سلني اإىل 

امل�ست�سفى! وعل���ى الفور �سعد اثنان اإىل �سيارة الإ�سعاف واأر�سدا ال�سائق 

اإىل م�ست�سفى الإمام اخلميني يف تريز. يف امل�ست�سفى وخالًفا ملا توّقعت، 

مل ي�س���ارع اأحد لنجدتي. بقيت ما يق���ارب الربع �ساعة على النّقالة ملًقى 

عل���ى الأر�س. كّل �سخ�س يقرتب مني وي���رى احلال التي كنت عليها كان 

يرتاجع!

- اأّي جرح من جراحه ن�سّمد؟!

- بل ما الذي ميكننا القيام به من اأجله؟

ا�ست���اأت ب�س���دة م���ن ه���ذا الو�س���ع. وكّل ثانية كان���ت مت���ّر اأق�سى من 

�سابقاتها، وجلاأت من اأعماق قلبي اإىل اهلل..
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يف النهاي���ة، نقل���ت اإىل اإحدى الغ���رف ومّددوين على بطن���ي. ثم اأتى 

طبي���ب واأزال باملق�ّس اأق�سام اجللد املحروق عن بدين، ف�سعرت بالراحة 

عُت عل���ى اأحد الأ�سّرة  نتيج���ة هذا العمل! يف ق�س���م اجلراحة الثالث، ُو�سِ

املفرو�سة بالنايل���ون. ثم اأح�سروا طاولَتي طع���ام وو�سعوهما اإىل جانَبْي 

ال�سري���ر ال���ذي كنت مّمدًدا علي���ه وو�سعوا فوقهما بّطاني���ة وذلك لكي ل 

مي�ّس ج�سدي �سيء.

خ�سرُت الكثري من الدماء نتيجة النزف، ما ا�ستدعى اإعطائي وحدات 

من الدم لأّيام عدة. العمل الوحيد الذي كان با�ستطاعتهم القيام به من 

اأجل���ي يوميًّا هو و�س���ع كمية من ال���دواء املطّهر على جراح���ي، واأن تاأتي 

جمموع���ة لتحركن���ي ثم تذه���ب. كنت اأحياًن���ا اأ�سمعه���م يتهام�سون فيما 

بينهم: »اإلَم �سيوؤول م�سري هذا امل�سكني يف النهاية يا ترى؟!«.

	¤

م���ّرت اأربعة اأو خم�سة اأيام بقيت فيها على ح���ايل ال�سّيئة من دون اأّي 

ا. ال�سيء  ت�ّسن ُيذكر. قال الطبيب اإّن ق�سًما من عظامي قد احرتق اأي�سً

ال���ذي مل اأ�سم���ع به يف حياتي اأب���ًدا قد ح���دث يل الآن. ومن ح�سن حظي 

اأّن احل���روق البليغ���ة كانت يف ظه���ري ولو كانت يف وجه���ي و�سدري لكان 

م���ن ال�سعب البق���اء على قيد احلي���اة مع هذه الدرجة م���ن احلرق. اإىل 

ذلك احلني، مل اأكن قد اأخرت عائلتي باأّنني م�ساب وموجود يف تريز. 

���ا اأتى لعيادتي، ه���و ال�سيد »علي ح�سيني���ان« اأحد اأ�سدقائي  لك���ّن �سخ�سً

القدام���ى، اإذ كان ي�س���ارع اإىل زي���ارة امل�ست�سفيات الت���ي ت�ستقبل جرحى 

احل���رب لعيادته���م والطمئنان ع���ن اأو�س���اع الأ�سدق���اء املجاهدين. يف 

اأوا�س���ط �سهر اآذار من العام 1982م، وبالتزامن مع العمليات التي نّفذت 

يف منطقة اجلنوب، ُنقل عدد كبري من اجلرحى اإىل الق�سم الذي ُو�سعُت 

في���ه. لذا، توافد الكثري م���ن النا�س اإىل امل�ست�سفى يف تلك الفرتة. عندما 



80

دم للو�سع ال�سّيئ  ا، فقد �سُ راآين ال�سي���د علي فرح كثرًيا لكّن���ه ا�ستاء اأي�سً

ال���ذي كنت عليه. جتاذبنا اأطراف احلديث قلياًل. قلت له: »حتى الآن مل 

يعرف اأحد من اأفراد عائلتي باإ�سابتي«.

- اإًذا، �ساأذهب واأخرهم!

حاول���ت اإقناع���ه باأن ل يفع���ل وقلت: »ه���م الآن يعتق���دون اأّنني �سليم 

معافى يف اجلبهة. ولو علموا اأّنني هنا �سين�سغل بالهم و�ساأربكهم بالرتدد 

امل�ستم���ر لزيارتي«. وكنت قد عزمت عل���ى اإخبارهم ما اإن تتح�سن حايل 

قلي���اًل. كان و�سعي اجل�سدي �سّيًئ���ا لكّنني ما زلت على قيد احلياة واأعلم 

اأّن ال�سهادة مل ُتكتب يل حتى الآن، اأي لن مُتيتني هذه اجلراح و�ساأتعافى. 

مل مت����سِ ب�سع دقائق على ذه���اب ال�سيد علي حتى �سمعت �سوت والدتي 

املاأل���وف ينبعث من عتبة الباب، وقد اأقامت ماأمًتا.. مل اأعرف متى ذهب 

ال�سيد علي واأخر اأمي؟!

يف ظ���ّل الظ���روف ال�سعب���ة التي اأمّر به���ا، كان ح�سور اأم���ي و�سوتها 

ي�سع���راين بالراحة والطمئنان، رغم معرفتي اأّنه���ا �ستغتّم كثرًيا لأجلي. 

�سرع���ان ما اأدرك���ُت اأّنها يف ذلك الي���وم، وكغريها من النا����س، اأتت اإىل 

امل�ست�سفى لعي���ادة جرحى احلرب، وبعد وداع ال�سيد علي يل راآها يف بهو 

امل�ست�سف���ى، وبعد ال�سالم عليها قال عن غري ق�س���د: »�سيدتي، �سفا اهلل 

ال�سي���د نور الدين!«، فتعّجب���ت: »وهل اأ�ساب نور الدي���ن مكروه؟«. حاول 

ت���دارك الأمر اإّل اأّنه وبفعل اإ�سرار الوالدة ا�سطّر لقول احلقيقة، م�سرًيا 

اإىل اأّن ال�سي���د نور الدي���ن يف الغرفة الأمامية! تركت اأمي اأكيا�س الفاكهة 

يف البه���و ورك�ست نحو غرفتي. وها هي الآن ق���د راأتني ومل ت�سّدق اأّنني 

قد جرحت بهذا ال�سكل.

- ما الذي اأ�سابك بني؟!

- ل �سيء يا اأمي!.. ل �سيء!

- م���ا ال���ذي تريد اأن يح�سل ليكون �سيًئا؟ وهل هن���اك اأ�سواأ مما اأنت 
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عليه الآن؟!

حزن���ت اأم���ي كث���رًيا. اأرادت اأن تعرف ما ال���ذي جرى مع���ي، اإّل اأّنني 

اخت�سرت لها احلادثة. ثم جل�ست امل�سكينة ت�ستذكر اأيام طفولتي وقالت: 

»لدي���ك راأ�س مل���يء بامل�سائب والبالءات، ل اأعل���م اإىل اأين �سينتهي بك 

احل���ال؟«، وحّدثتني كيف وقعُت يف املنقل عندم���ا كنت طفاًل واحرتقت، 

اأّما اأن تراين الآن على هذه احلال اأمر �سعٌب عليها كثرًيا.

ر�سي���ت اأم���ي يف النهاية اأن تع���ود اإىل املنزل، لكّنها من���ذ ذلك اليوم 

ما انفّك���ت تاأتي يوميًّا من قريتنا خلج���ان اإىل م�ست�سفى الإمام اخلميني 

ا  يف تري���ز لزيارتي، واأحياًنا كان ياأتي بع�س اأفراد العائلة والأقارب اأي�سً

لعيادت���ي. اإّل اأّن قدم���ّي والدي مل تطاآ اأر�س امل�ست�سف���ى طوال تلك املدة! 

وكن���ت اأعلم اأكر من غريي ك���م يت�ساءم من امل�ست�سفي���ات، وما �ست�سّببه 

روؤيتي من اأمل له.

¤

مل يتغ���رّي و�سعي عّما كان عليه يف الأي���ام الأوىل لالإ�سابة، حتى اإّنني 

اعتدت على تلك الرائحة املنبعثة من ج�سدي، لكّن كّل من يدخل علّي كان 

يح�ّس برائحة البارود املمزوج بالرمل واحل�سى املحرتق تت جلدي. يف 

امل�ست�سف���ى مل ي�ستطيعوا القيام ب�سيء يل �سوى اإعطائي وحدات من الدم 

من وقت لآخر وف�سل الأجزاء املحرتقة من جلدي وحلمي عن بدين.

ذات يوم جاء الطبيب ملعاينتي كما جرت العادة، كنت �سبه نائم وخائر 

الق���وى، لكّنني �سمعت احل���وار الذي دار بقربي. ق���ال الطبيب للممّر�س 

الذي يرافقه: »ما من عالج لهذا اجلريح!«.

- لكّنن���ي اأعرف دواءه! �ساأنقله اإىل احلم���ام، واأمّدده واأك�سط ج�سمه 

اإىل اأن ينف�سل هذا اجللد املحروق واملمزوج باحل�سى عن بدنه!

مل اأر رّد فع���ل الطبي���ب عل���ى كالم املمر�س، لكّنن���ي اأح�س�ست ببدين 
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ي�ستع���ل. ناداين املمر�س: »اأخ���ي! هل تتحّمل اأن اأنقل���ك اإىل احلمام..«؟ 

كن���ت اأعلم ماذا يق�سد. يف احلقيقة، مل يكن هناك اأّي عالج اآخر، وكان 

عل���ّي اأن اأقبل به���ذا احلل الوحيد. �ساألت فقط: »ك���م ي�ستغرق هذا الأمر 

من الوقت؟«.

- قرابة الع�سر دقائق.

- ح�سًنا، �ساأتّمل هذه الع�سر دقائق مهما كانت �سعبة.

اأعّدوا التجهيزات الالزمة ب�سرعة، ثّم حملوين اإىل حو�س ال�ستحمام 

ال���ذي ُملئ باملي���اه الفاترة والقليل من املادة املطّه���رة للجروح وو�سعوين 

في���ه. مل يك���ن الأمر �سهاًل عل���ى املمر�س الذي رّق قلبه حل���ايل. �ساألني: 

»ه���ل تري���د �سيئا؟!«، فلم اأطلب �سوى اأمر واحد وه���و اأن ي�سعوا �سيًئا بني 

اأ�سن���اين ك���ي ل اأ�س���رخ. فو�سع يل مندي���اًل وبداأ عمله. امل�سه���د الذي ما 

زل���ت اأذكره عن تلك الدقائ���ق ال�سعبة اأكر من اأّي منظر اآخر هو حبات 

العرق املت�سّببة على وجه املمّر�س. �سعرت وكاأّن كّل عروق ج�سدي ت�ستعل 

واأح���رتق من جلدي... لق���د اأراد القيام مبا عجز الأطّب���اء عن القيام به 

حت���ى الآن، وقد فعل! حب�ست بكائي و�سراخ���ي يف حنجرتي وكدت اأغيب 

ع���ن الوعي من �سّدة الأمل. لكّنني قاومت حت���ى اللحظة الأخرية، اإىل اأن 

نظر يف عينّي وقال يل: »لقد انتهى الأمر!«.

كن���ُت خائر القوى ومتعًب���ا اإىل درجة مل اأ�ستطع التف���ّوه باأّي كلمة. يف 

اللحظ���ات الأخ���رية الت���ي كان���وا يحملوين فيه���ا من حو����س ال�ستحمام 

لي�سع���وين عل���ى ال�سري���ر. نظرت اإىل احلو����س واإذ ب���ي اأرى قطع جلدي 

ودهون ج�سدي تطفو فوق املاء. لعّلي خلعت اثنني اإىل ثالثة كيلوغرامات 

م���ن وزن ب���دين داخل حو����س ال�ستحمام! لك���ن مع ذل���ك انتابني �سعور 

غريب بالراحة!

كانوا منذ ذلك اليوم واأنا يف �سرير امل�ست�سفى، ي�سكبون »البتادين« على 

ج�سدي، وي�سعون املالءة قربي على الطاولة ويذهبون. وبعد مدة، �ساروا 
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يطّهرون جراحي وي�سعون يل �سّمادات »الفازلني«، ويف اليوم التايل حيث 

تكون ال�سّمادات قد يب�ست والت�سقت بجراحي، ي�سعون »ال�سافلون« عليها 

لت�سبح رطبة ويتمكنوا من نزعها ب�سهولة، وهكذا دواليك...

ب���داأ جلدي ينمو �سيًئا ف�سيًئا، وكانت تزعجني بع�س الأماكن يف بدين 

حيث احلرق اأكر عمًقا، لكّن و�سعي ت�ّسن كثرًيا عّما كان عليه.

ذات ي���وم تناه���ى اإىل �سمع���ي �س���وت اأنني وب���كاء ينبعث م���ن الغرفة 

املجاورة. مل اأكن وقتها على ما يرام، فانزعجت من تلك الأّنات والآهات. 

طلب���ت م���ن اأحد املمر�سني اأن يحم���ل �سريري وي�سع���ه بالقرب من ذاك 

الأخ. ظننُت اأّنه من جرحى احلرب، لكّنه مل يكن كذلك. عندما حملوين 

اإلي���ه عرفت اأّن ا�سمه »ح�س���ن �سريافكن«. �ساألته عن �سبب كّل هذا الأنني 

فاأج���اب اأّنه ي�سكو من اأمل يف الكلية ما زاد من انزعاجي، لكّنني مل اأظهر 

ل���ه ذلك وقلت له: »يف النهاية على املرء اأن يتحّمل. انظر اإيّل! مل يبَق اأّي 

�سدر �سوًتا.. �ستتعافى اإن �ساء اهلل«. 
ُ
م���كان �ساملًا يف بدين ومع ذل���ك مل اأ

عندم���ا راأيته يبكي تعّجبت. قال: »اأنت تق���ول اإّنك مقاتل وقد ح�سل لك 

يف اجلبه���ة ما ح�سل. اأما اأن���ا فماذا..؟!«. اأعتق���د اأّن كالمي قد اأّثر به. 

ا، لكّنن���ا التقينا جمّدًدا واأ�سبحنا  فبعد ذل���ك اليوم مل اأعد اأ�سمع له ح�سًّ

اأ�سدقاء، حيث ق�سينا مًعا يف م�ست�سفى الإمام اخلميني مّدة �سهر تقريًبا. 

بعد م�سّي حوايل ال�سهرين عل���ى اإ�سابتي يف كرد�ستان، ويف اأوا�سط اأيار 

من العام 1982م كان خروجي من امل�ست�سفى ب�سكلي اجلديد.

¤

لق���د نب���ت يل حل���م زائ���د يف الأماكن الت���ي كان احلرق فيه���ا اأعمق، 

كمل الع���الج يف م�ست�سفى »ال�سهيد 
ُ
وتوّج���ب علّي الذهاب اإىل طه���ران لأ

����س للحروق. كان جلدي اجلديد رقيًق���ا وناعًما، ولكن  مطهري« املخ�سّ

بع����س الأق�س���ام الأخرى ما ت���زال بحاج���ة اإىل الت�سميد مّم���ا ي�ستدعي 

الذه���اب اإىل امل�ست�سف���ى، ف�سرت اأتواعد مع »ح�س���ن �سريافكن« ونذهب 
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مًعا. يف تلك املدة، ويف كّل مّرة �ساألته فيها عن عمله كان ُيجيب: »اأنا بائع 

يف �سارع تربيت، و�ستاأتي وترى ذلك بنف�سك.«

ة بالن�ساء واجلوارب  ذات يوم ذهبت، وراأيته يبيع اأدوات التزيني اخلا�سّ

و... فتعّجبت: »�سيد ح�سن! هذا العمل ل يليق بك على الإطالق!«.

- اأق�س���م باهلل! لق���د �سئمت من بيع هذه الأ�سي���اء! واأطلب من اهلل اأن 

يخّل�سني من هذا العمل، لكن لي�س باليد حيلة!

- ل يا اأخي، الأمر بيدك.

طوال تلك املدة اأ�سبحن���ا �سديقني حميمني. لذا مل يكن من ال�سعب 

علّي اأن اأن�سحه برتك عمله لغريه والذهاب للتدريب الع�سكري.

- اجلبهة من اأف�سل الأماكن! عليك الذهاب لرتى!

ومل مي����سِ وقت طويل حتى التحق بدورة ع�سكرية، لينطلق بعدها اإىل 

.
1
اجلبهة

¤

بع���د خروجي م���ن امل�ست�سفى، وجدْت اأمي عماًل جدي���ًدا لها. ففي كّل 

ي���وم كانت جتل�س بالقرب من���ي ل�ساعة، تمل بيدها الإب���رة وُتخرج بها 

م���ا تبّقى من رمال تت جلدي! فيما بعد ا�سرتيُت بع�س اأدوات الت�سميد 

وبداأت اأتكّيف مع جراحي.

ذهب���ت مرتني اإىل طهران ل�ستكم���ال عالج اللحم الزائد، وقد وقعْت 

بع����س الأحداث هن���اك. كان احلر�س ه���م من يتوّلون نق���ل اجلرحى يف 

ذلك احلني، ولهم يف طهران ق�سم خا�ّس بعالج اجلرحى، واأحياًنا كانوا 

ير�سلونهم اإىل خارج البالد لتلّق���ي العالج. يف الطابق العلوي مل�ستو�سف 

حدث م���كان لي�سرتيح فيه اجلرحى اإىل اأن 
ُ
»ال�سهي���د به�ستي« يف تريز، اأ

  1- »ح�سن �سيرافكن« هو نف�سه الذي �سّطر المالحم في عملية »والفجر4«، واأذهلت بطولته و�سجاعته 

اأ�سدقاءه، و�سرعان ما نال ال�سهادة.
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يح���ني موعد نقلهم اإىل طه���ران اأو اإىل امل�ست�سفي���ات الأخرى. وكان هذا 

الق�س���م يتاأّلف من عّدة غرف يتّم فيها ت�سمي���د اجلروح واإعطاء احلقن 

للجرحى، وهي جمّهزة ب�سرائر كتلك املخ�س�سة للم�ست�سفيات. 

ويف ي���وم من الأيام مّت اإدخ���ايل اإىل م�ستو�سف »ال�سهيد به�ستي« حتى 

يح���ني وق���ت نقلي. ومن حّظي ال�سّيئ اأّنه يف الوق���ت نف�سه الذي كنت فيه 

هن���اك تواجد �سخ�س اآخ���ر، قال البع�س اإّنه م���ن املنافقني وقال اآخرون 

اإّن���ه من الدميقراطي���ني. يبدو اأّنه اعتقل ونق���ل اإىل املبنى التابع للحر�س 

يف املنطق���ة اخلام�س���ة، ثّم ُحب�س م�س���اًء داخل غرفة ليت���ّم ا�ستجوابه يف 

ا لكي ل يتمّكن  ال�سب���اح التايل، وو�سعوا له حار�ًسا اأمام باب الغرفة اأي�سً

م���ن الفرار، فق����سّ البطانية بقطع���ة زجاج على �س���كل �سرائط وو�سلها 

ببع�سه���ا حماوًل الفرار من الناف���ذة، اإل اأّن ال�سرائط متّزقت فوقع على 

الأر����س وك�سر قدميه، وقد ُو�سع عل���ى حاله تلك معنا يف الغرفة. ومع اأّن 

قدمي���ه الثنتني كانتا جمّرتني اإّل اأّن���ه كان قويًّا، فكنا نخاف النوم رغم 

وجود احلّرا�س فوق راأ�سه خ�سية من اأن يوؤذينا!

�س���ت للحر�س يف  ر�سل���ت يف نهاي���ة املطاف اإىل طه���ران، حيث ُخ�سّ
ُ
اأ

»�سم���ريان« و»فنك« مب���اٍن نظيفة ومرّتب���ة يتابعون فيه���ا اأمور اجلرحى. 

وعن���د و�س���ول امل�ساب، يتم اإر�سال���ه يف �سيارة الإ�سعاف م���ع مرافق اإىل 

امل�ستو�س���ف اأو امل�ست�سفى، ويتابعون اأمر عالجه حت���ى املراحل الأخرية. 

اأحياًن���ا كانوا ينتظرون مع اجلريح، واأحياًنا اأخ���رى يعطونه رقًما ليطلبه 

عن���د النتهاء م���ن العالج. بعد �سن���ة اأو �سنتني تغرّيت ه���ذه الإجراءات، 

!
1
و�سهدنا اأياًما اأمّر بع�سرات املّرات من اأيام احلرب واجلراح

  1- منذ اأن ُعهد اأمر متابعة اأمور الجرحى اإلى موؤ�س�سة ال�سهيد، اختلف الو�سع. فاإما اأنه لم يكن يوجد 

اإمكانات، واإما لم يكن هناك تن�سيق. وح�سل لمرات اأنه عندما نذهب اإلى موؤ�س�سة ال�سهيد في طهران، 

كن���ا نقف في �س���ف طويل ليعطونا ر�سال���ة يعّرفونا فيها اإلى اأح���د الم�ست�سفيات. وكثي���ًرا ما يحدث اأن 

تتوقف �سيارة نظيفة ومن اأحدث طراز اإلى جانب الطريق اأو اأمام الم�ست�سفى وتترجل منها �سيدة �سيئة 

الحج���اب، تري���د اإي�سالنا اإلى المكان ال���ذي نق�سده. عادة ما كان النا�س يدرك���ون اأننا جرحى حرب، 
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¤

ا�ستغ���رق الأم���ر وقًتا طوي���اًل من الأول م���ن اآذار الع���ام 1982م حيث 

اأ�سب���ت بتلك اجلراح النادرة اإىل اأن ت�ّس���ن و�سعي ن�سبيًّا. وحتى �سيف 

العام 1982م كنت قد تغّيبت لأ�سهر عن ميدان القتال. هذه املدة الطويلة 

من النقاهة اأرهقتني واأحزنتني، فحزمت اأمري على العودة اإىل اجلبهة. 

يف ه���ذه الفرتة، اأنهيت عمل���ي مع حر�س كرد�ستان الذي���ن اعتقدوا اأّنني 

ا و�سار  بع���د اإ�سابت���ي لن اأكون عن�سًرا فاعاًل. وها اأن���ا الآن اأ�سبحت حرًّ

باإم���كاين الذه���اب اإىل اجلن���وب. وب�سعوب���ة اأقنعت عائلت���ي وبالأخ�ّس 

الوال���دة، ثم و�سع���ت يف حقيبتي ال�سغ���رية بع�س الأغرا����س ال�سرورية 

لت�سميد جراحي وتوجهت اإىل اجلنوب.

فكان���وا من باب التعاط���ف اأو لأي نية اأخرى، يحاولون م�ساعدتنا. اإل اأن ]قل���وب العاملين في[ موؤ�س�سة 

 
*

ال�سهي���د عل���ى ما يبدو لم تكن ترّق لحالنا! كانوا ينزلوننا في اأح���د الفنادق التي يفوق و�سعها الأنزال 

)جم���ع ُنُزل( �سوًءا، وكان م�سعداه الكهربائيان معطلين، ف���كان على الجرحى اأن يتكبدوا عناء �سعود 

ال�سالل���م ونزوله���ا وهم يعرجون. كم���ا كانت معاملة موظفي���ه غريبة، حيث راحوا يقدم���ون لنا ال�ساي 

ف���ي فناجي���ن بال�ستيكية كنا ن�سطر ل�ستعم���ال اأمثالها في الجبهة. ل اأعلم، ربم���ا كانت هذه الم�ساكل 

تح���دث ب�سب���ب كثرة الجرحى الذين يتواف���دون من قوى الحر�س والجي�س والتعبئ���ة، ومن جميع المدن 

ا ل���كّل جريح ياأتي اإلى  اإل���ى هن���اك. كنا نرى تغير القي���م وتبدلها �سيًئا ف�سيًئا، فق���د كانوا يقدمون يوميًّ

طهران للعالج مئة تومان، وي�ساعفونها مّرات عدة في بع�س الحالت الخا�سة. كنت اأ�ستمع هناك اإلى 

كالم بع�سه���م فتثور اأع�سابي. فيقول اأحدهم مثاًل: »اقتحمت ح�سود النا�س وك�سرت الزجاج ليعطوني 

المال«. ويقول اآخر: »ذهبت اإليهم وبكيت وانتحبت...« اأكاد اأجن حين اأ�سمع ذاك الكالم. لو كنت اأملك 

الم���ال، لدفعت م�ساريف العمليات من جيبي الخا�س ول اأرى مثل هذه المعاملة والم�ساهد. لقد ازداد 

الت�ساهل وال�ستهتار. ذات يوم اأر�سلوني اإلى اأحد الأطباء من اأجل ا�ستكمال عالجي، وبعد طول انتظار، 

حين جاء دوري قال لي اإّن عالجي لي�س عنده، واإّن اخت�سا�سه مغاير تماًما لم�سكلتي!
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u
كان �سف���ري الأّول اإىل اجلن���وب حاف���اًل بالأح���داث. بج�س���ٍد حاف���ل 

 -ال���ذي تعّرفت 
1
باحل���روق لكّن���ه مغّط���ى، انطلقُت برفقة ك���رمي �سّتاري

اإلي���ه يف كرد�ست���ان- وبع����س الأ�سدق���اء الآخرين. �سار جمي���ع العنا�سر 

م���ن مركز احلر����س اإىل امل�سّلى مطلق���ني ال�سعارات. م���ن هناك، ركبنا 

احلاف���الت وتوّجهن���ا اإىل حمّط���ة القطار. ك���ر ال�سباب بحي���ث امتالأت 

املق�س���ورات، وبق���ي عدٌد منهم واقًفا على رجلي���ه. ويف تلك الأثناء، جاء 

اإلين���ا اأح���د مهند�سي احلر����س وُيدعى »مو�س���وي«. كان ع�س���ًوا يف جلنة 

م�سجد التوحي���د، ويبدو اأّنه على معرفة بكرمي من خالل امل�سجد. اأخذنا 

جانًبا وقال: »ل تذهبوا بهذه البعثة، من املفرت�س اأن ُتنقل الليلة يف متام 

التا�سع���ة، خم�س ع�س���رة جّرافة بقطار ال�سحن اإىل الأه���واز. اأريدكم اأن 

ترافقوا هذه ال�سحنة وت�سّلموها اإىل املعنّيني هناك«. كانت مهمة مالئمة 

متاًما لو�سعي. 

ترّجلت وكرمي من القط���ار وعدنا اإىل مقّر احلر�س. قّدموا لنا هناك 

الطع���ام واأعطونا م�سروف الطريق، وعلمن���ا اأّن رحلتنا هذه اإىل الأهواز 

�ست�ستغ���رق خم�سة اأّيام. كانت مهّمة �سعبة وم�سوؤولّية كبرية بالن�سبة لنا. 

اأو�سلن���ا الإخ���وة يف احلر�س ب���كّل احرتام ويف املوعد املح���ّدد اإىل حمّطة 

� ا�سُت�سهد في عملية م�سلم بن عقيل. كانوا ثالثة اإخوة غالًبا ما يذهبون مًعا اإلى الجبهة، وقد ا�ست�سهد   1
اأخوه محمود متاأّثًرا بجراح اأ�سيب بها بال�سالح الكيميائي، وهو مهند�س في بلدّية تبريز.
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القط���ار، لأبداأ وكرمي �سّت���اري رحلة فريدة من نوعه���ا. مل يكن يف قطار 

ال�سح���ن �سوى مق�سورة واحدة فقط ُمع���ّدة ل�سرتاحة ال�سائق وم�ساعده 

كّن���ا ن�سرتيح فيه���ا لياًل، اأّما يف النه���ار فنجل�س عل���ى اجلّرافات. انطلق 

القط���ار من تريز يف مت���ام التا�سعة لياًل وو�سلنا ظه���ر اليوم التايل اإىل 

طهران. كان علينا البقاء ثالث �ساعات يف حمّطة القطار من اأجل اأعمال 

ال�سيان���ة، فقمت وكرمي بجولة هناك، ومل نبتعد كثرًيا ب�سبب الزدحام. 

املحّطة التالية كانت قم. و�سلنا اإليها يف الثامنة م�ساًء، وكان علينا التوقف 

هن���اك اأرب���ع �ساع���ات. وجدناها فر�سًة جّي���دة، فقّررنا الذه���اب لتناول 

الع�س���اء اأّوًل، ث���ّم زيارة مقام ال�سي���دة املع�سومة عليه���ا ال�سالم والعودة 

بعده���ا اإىل املحّط���ة. وعلى الرغم م���ن اأّنهم زّودونا يف تري���ز باملعّلبات 

والطعام البارد، اإّل اأّننا كّنا م�ستاقني اإىل الطعام ال�ساخن، فرحنا نبحث 

ع���ن بائٍع للكب���اب يف اجلوار، اإىل اأن وقع نظرنا عل���ى اأحد املطاعم قرب 

ّفت وُرّتبت بنحو  املحّطة. دخلنا. �ساهدنا ال�سالة خالية، والطاولت قد �سُ

جّيد، وُو�سعت عليها املناديل امللّونة واملرّطبات على اأنواعها و... وكّنا يف 

الطريق قد ا�سرتينا كيلوين من العنب، فغ�سلته وو�سعته يف اأحد ال�سحون 

املو�سوع���ة عل���ى الطاولة. لفت منظرن���ا النادلني؛ فلبا����س اجلبهة الذي 

نرتدي���ه، والغبار الذي غّطى ثيابنا وعال وجوهنا وروؤو�سنا جّراء اجللو�س 

اأّياًم���ا على اجلّراف���ات، جعل مظهرنا غري مالئٍم للم���كان. كّنا قد طلبنا 

عن���د دخولنا املطعم �سحنني من الأرّز بالكب���اب، فقال النادل: »�سنقّدم 

الطعام للجميع دفعة واحدة«. مل نلتفت اإىل ما قاله ل�سّدة جوعنا، ورحنا 

نتن���اول اخلبز املو�سوع على الطاولة مع العنب. لكّنني رحت اأو�سي كرمي 

با�ستم���رار: »ل تاأكل كثرًيا! فينفد العنب ول يبقى منه �سيء للطريق. كما 

اإّن الأرّز بالكب���اب �سيبق���ى ولن ت�ستطيع اأكله!«. لكن حتى الآن ل خر عن 

الأرز بالكب���اب، فقلت لك���رمي: »قم وا�ستعجلهم لياأتون���ا بالطعام، فلدينا 

اأرب���ع �ساع���ات من الوقت ق�سينا منها �ساعة هن���ا!«. ذهب كرمي، والتفت 



89 الفصل الرابع أخوان وعروج واحد

اإىل الكرا�سي متتل���ئ �سيًئا ف�سيًئا بالوافدين اإىل القاعة. هذا ي�سع ربطة 

عنق، واآخر جاء مع زوجته وما �سابه. 

فعاًل لقد جئنا اإىل مكان خا�ّس! 

قل���ت ذلك يف نف�س���ي و�سمعت كرمي يق���ول: »يقولون اإّنه���م �سيقّدمون 

الطع���ام للجميع مًع���ا!«. فج���اأة وبينم���ا كان اجلال�سون ح���ويل يرمقوننا 

ة ُتقام هنا ونحن ل  بنظرات حاّدة، خطر ببايل خاطر؛ لعّل مرا�سم خا�سّ

ن���دري. اأخرت كرمي بالأمر لكّنه قال: »ل يا عّم، فطاولت الطعام ُتزّين 

دائًم���ا على هذا ال�سكل... اجل�س، بع���د قليل ياأتوننا بالطعام!«. وما كدت 

اأفت���ح فمي لأرّد علي���ه، حّتى وقع نظري على عرو�س���ني يدخالن ال�سالة! 

وارتفعت الأ�سوات مرّحبة بهما...

- اأ�سرع يا كرمي، ها هما العرو�سان يدخالن!

وقفن���ا، لك���ن الأ�سوات ارتفعت م���ن كّل �سوب تدعون���ا للجلو�س. ظّن 

اأهل العرو�س اأّننا من اأهل العري�س، وكذا اأهل العري�س ظّنوا اأّننا من اأهل 

العرو����س. كان اجلميع يقولون: »اأهاًل و�سهاًل، بع���د قليل ُيقّدم الطعام«. 

دخل العرو�سان، فانقلبت الأو�ساع ومل نعد ن�ستطيع التحّرك من اأماكننا، 

وبداأن���ا ن�سع���ر بع���ذاب ال�سمري. يف النهاي���ة، هداأ اجل���ّو وجل�س اجلميع. 

قلت لك���رمي: »اأنا �ساأذهب، اتبعني!«. تركن���ا العنب وخرجنا من ال�سالة 

بحّج���ة ما. يف الطريق كان اأكر ما اأ�سفن���ا عليه العنب الذي تركناه على 

الطاول���ة! م�ست �ساعة م���ن الوقت املحّدد لال�سرتاح���ة. مل جند يف تلك 

الناحي���ة مبتغانا. م�سينا اإىل اآخر �سارع حمّط���ة القطار. قال كرمي: »لن 

جن���د يف ه���ذا الوقت من الليل مطعًم���ا يقّدم الأرّز بالكب���اب، تعاَل نو�ِس 

عل���ى �سيخني من الكباب امل�سوّي، ومن ث���ّم نن�سرف اإىل عملنا!«. عندما 

تن���ا على �ساحب اأحد املحاّلت الت���ي تبيع الكباب امل�سوي،  ق�س�سنا ق�سّ

انفج���ر �ساحًكا وق���ال: »اأنتم الليلة �سيويف على الع�س���اء! ولن اآخذ منكم 
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امل���ال لقاءه. لك���ن ليتكم بقيتم وتناولتم ع�ساءكم هن���اك!«. على كّل حال 

، وبع���د الزيارة وال�سالة 
1
قنعن���ا مبا قّدمه، وتوّجهن���ا �سريًعا اإىل احلرم

عدنا اإىل املحّطة لينطلق القطار بعد ن�سف �ساعة. 

¤

كان قطار ال�سحن يتحّرك ببطء ويتوّقف �ساعات يف املحّطات؛ اأحياًنا 

يحّم���ل الب�سائع، واأخ���رى يبّدل الأدوات. و�سلنا �سب���اح اليوم التايل اإىل 

»اآراك«، وهن���اك ا�س���رتى �سائ���ق القطار خروًف���ا وذبحه ودعان���ا لتناول 

الطع���ام. كان من املقّرر اأن نتوّقف هناك اأربع �ساعات، فكانت تلك املّدة 

كافية لطبخ مرق اللحمة اللذيذة، واإ�سفاء املزيد من الذكريات اجلميلة 

اإىل الرحلة الأوىل للجنوب.

كان ذل���ك يف اأوا�سط ف�سل ال�سيف حي���ث مو�سم العنب، واملزارعون 

يقّدم���ون لنا العن���ب والفاكهة الأخ���رى. اختزّنا ط���وال الطريق ذكريات 

جميل���ة. يف اإحدى املحّطات، ذهبن���ا اإىل اأحد الكروم وطلبنا من �ساحبه 

ابتياع القليل من العنب، وحني راآنا ننقل بع�س الآلّيات الثقيلة اإىل اجلبهة 

ق���ال بكّل اح���رتام: »ما هذا الكالم، عن اأّي م���ال تتكّلمون؟ هذا الب�ستان 

ا،  لكم مبا فيه!«. ثّم اأح�سر كي�ًسا واأ�سّر علينا اأن نقطف ما ن�ساء منه. حقًّ

كان ذلك العنب لذيًذا.

ط���وال النهار، ح���ني منّر بقرية اأو مزرعة م���ا، كان النا�س يلّوحون لنا 

باأيديهم بكّل حمّبة. كان الطق�س رائًعا، فالطبيعة يف مناطق غرب اإيران 

وجنوبه���ا ل ينق�سها من اجلمال �سيء. يف طريق »اندمي�سك � ُبل دخرت«، 

َع���َر القط���ار اأنفاًقا عدي���دة، فانت�سر دخان���ه الغليظ يف اأحده���ا، وكاأّنه 

يعّو�س عن كّل م�سّرات الطريق! بالإ�سافة اإىل الدخان، تقاطر املاء علينا 

م���ن �سقف النفق، لي�سبح �سكلنا ُيرثى له عند خروجنا منه. حني و�سلنا 

1- مرقد ال�سيدة المع�سومة )عليها ال�سالم(.
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اإىل »اأندمي�س���ك«، كان و�سعنا مزرًيا، لذا قّررنا يف فرتة ال�سرتاحة التي 

�ست�ستمّر لأربع اأو خم�س �ساعات، اأن نهتّم باأنف�سنا ونح�ّسن هندامنا. بعد 

ال�ستحم���ام وتن���اول الطعام، اأقمن���ا �سالتي املغ���رب والع�ساء يف م�سجد 

كب���ري قريب من املحّطة، وعندم���ا عدنا اإىل املحّطة قال���وا اإّننا �سننطلق 

لياًل. خلدنا اإىل النوم، ومل ن�ستفق اإّل ونحن يف الأهواز.

قب���ل �ساعتني من طلوع الفجر، كان الإخوة يف احلر�س قد اأر�سلوا اإىل 

املحّط���ة من ي�ستقبلن���ا هناك. اأ�سّروا علينا للبق���اء عندهم، ومل يرتكونا 

نذه���ب اإىل مقّرنا اإل مع اإ�سراقة ال�سب���ح. ا�ست�سافونا على الفطور، وما 

اإن ب�س���ط النهار اأجنحته حّتى توّجهن���ا اإىل مدر�سة ال�سهيد »براتي« مقّر 

ل���واء عا�س���وراء. وحني و�سلن���ا اأخرونا اأن���ه ينبغي علين���ا ت�سليم مفاتيح 

اجلّراف���ات مل�سوؤول املحور، وهو الأخ »حبي���ب با�سايي«، ومل اأكن قد راأيته 

ا ذا مهابة.  حت���ى ذلك اليوم. �ساألنا عن���ه اأّول �سخ�س التقيناه، وكان �ساًبّ

قال: »اأنا هو حبيب با�سايي!«.

دّقق���ت النظر فيه. بدا يل منذ النظرة الأوىل اإن�ساًنا خمتلًفا؛ ريا�سيًّا 

���ا اإىل جمال وجهه.  يف ريع���ان ال�سباب، ذا حلي���ة كّثة اأ�سافت بهاًء خا�سًّ

���ا كانت القيادة تليق ب���ه. �سّلمناه املفاتيح بع���د اأن اأخرناه باأّننا اأتينا  حقًّ

باجلّراف���ات من تريز، وها هي الآن يف حمّط���ة قطار الأهواز. ا�ستقبلنا 

الأخ حبي���ب با�سايي بحف���اوة وقال: »ل يكف���ي اأّنكم جئت���م باأنف�سكم، بل 

ا، فتجربتنا الأوىل يف ال�سفر اإىل  ا!..«. �ُسررنا جدًّ اأح�سرمت اجلّرافات اأي�سً

اجلن���وب كانت ممّيزة، كما اإّن روؤيتنا الفرحة العارمة يف وجوه امل�سوؤولني 

والعنا�س���ر ل�ستالم عدد م���ن اجلّرافات يف املنطقة، �سّكل���ت واقًعا اأمًرا 

مهًم���ا. ركبنا �سّيارة الأخ حبيب، و�سلك بنا طريًقا �سريًعا وخمت�سًرا اإىل 

حمّطة القطارات، حيث التقين���ا خم�سة اأو �سّتة �سائقني �سبقونا ل�ستالم 

الآلّيات. توّجه اإلينا الأخ حبيب قائاًل: »اأنتما �سيفانا لليومني املقبلني«.
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بقينا يف �سيافتهم يومني، ويف تلك املّدة �ساهدت كم كانت توؤّثر هيبة 

حبي���ب با�سايي يف عنا�سره. يف الي���وم الأّول وقبل اأّي �س���يء، ا�ستحممنا 

عّد للمجاهدين يف مدر�س���ة ال�سهيد براتي، 
ُ
يف احلّم���ام العمومي ال���ذي اأ

بعدها اأخذين كرمي، وقد �سبق له املجيء اإىل الأهواز، لنجول يف املدينة، 

واأراين اأه���ّم املناطق هناك. توّجهنا اإىل ج�س���ر الأهواز امل�سهور، فاأثارت 

روؤي���ة نه���ر »كارون« يّف �سع���وًرا رائًع���ا. مل اأكن اإىل ذلك احل���ني قد راأيت 

نه���ًرا بهذه العظمة. جلن���ا يف املتنّزه املجاور للنه���ر، وراح كرمي يحّدثني 

عن الطابور اخلام�س ال���ذي كان له وجود كبري هناك، ووقعت مواجهات 

عنيفة معه يف املدينة. يف طريق العودة اإىل املدر�سة وقع نظري على حمّل 

يبي���ع ال�ساندوي�س���ات. اأ�سّر كرمي عل���ى تناول الغ���داء يف مدر�سة ال�سهيد 

برات���ي حيث يقّدمون الطعام جلميع العنا�س���ر، لكّنني كنت اأرى اأّن طعم 

ال�ساندوي����س يف���وق طعام املق���ّر ل���ّذة! ومل اأ�ستطع �سرف النظ���ر عنها. 

تناولن���ا ال�ساندوي�سات وعدن���ا اإىل املدر�سة لنجد العنا�سر متوّجهني نحو 

�سالة الطع���ام. كانت �سالة الطعام عبارة عن عّدة خيم مو�سول بع�سها 

ببع����س، بحيث عندما تدخل من اأحد جانبيها ت���رى منظًرا لفًتا؛ �سفرة 

طويلة قد ُمّدت، واأّول ما يلفت نظرك فيها الأكواب البال�ستيكّية احلمراء 

املو�سوعة عليها، فيما يتحّلق حول املائدة املجاهدون الذين وردوا الأهواز 

للت���ّو، والذين ل يلبثون اأن يوّزعوا على الكتائ���ب بعد الفرز والتنظيم. يف 

الواق���ع، كانت مدر�س���ة ال�سهيد برات���ي مبنزلة م���كان للتجهيزات، حيث 

ن�سئ فيها خمزن كبري يلّبي حاجة العنا�سر والكتائب. يف فرتة تواجدنا 
ُ
اأ

هناك، كان عنا�س���ر كتيبة ال�سهيد مدين يف طريق العودة من اإجازتهم، 

كما توّجهت بع����س الكتائب اإىل املنطقة ا�ستع���داًدا للعملية القادمة، اأّما 

نحن فتّم فرزنا بعد يومني.
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¤

ا�ستق���ّر عدد من عنا�سر لواء عا�سوراء يف »كل�ستان« و«بو�ستان«، وهما 

مدر�ست���ان تّولت���ا بعد ب���دء احلرب اإىل مق���ّر للمجاهدي���ن. يف البداية 

 حيث التقيت بابن 
1
ُفِرزن���ا اإليها، ث���ّم انتقلنا اإىل جامعة »جندي �ساب���ور«

. كان لقاء اأحد املعارف بالن�سب���ة يل يف اأول مّرة 
2
خ���ايل اإبراهيم منك���ي

اآت���ي بها من كرد�ستان اإىل اجلنوب، اأمًرا رائًعا. غالًبا ما �ساألني الإخوة: 

»اأين خدمت قبل جميئ���ك اإىل هنا؟«، وعندما ي�سمعون با�سم كرد�ستان، 

يغلبهم ال�سوق واحلما�سة لأخره���م عن املواجهات التي ح�سلت هناك. 

م���ا كانوا ليت�سّوروا فكرة ع���دم وجود م�سافة بني ال�سدي���ق والعدّو، واأّن 

املرء قد ُيرمى بقنبلة يف اأّي حلظة من قبل اأّي رجل اأو امراأة اأو طفل. لذا 

اعت���روا وجود قّواتن���ا يف مواجهات كرد�ستان، وجوًدا قوًي���ا، وقالوا: »اإّن 

ال���ذي يخدم يف كرد�ستان ملّدة �سهرين اأو ثالثة كالذي يخدم يف اجلنوب 

ملّدة �سنتني اأو ثالث!«، وهذه هي احلقيقة. فمواجهات كرد�ستان القا�سية 

واملتتالية، جتعل الإن�سان اأ�سّد ِمرا�ًسا وجتربة.

بع���د يوم���ني اأو ثالث���ة ق�سيته���ا عند ابن خ���ايل، ذهب���ت اإىل مدر�سة 

ال�سهي���د براتي يف الأهواز. كان الأخ زارع���ي هو امل�سوؤول عن فرز القّوات 

وتنظيمها، وقد �سبق ل���ه اأن تعّرف اإيّل. بعد التحّية وال�سالم وال�ستخبار 

عن الأحوال وفرز القّوات، التفتُّ اإىل اأّنني الوحيد الذي مل ُتّدد مهّمته.

- اإًذا، ملا مل تفرزوين اإىل نقطة معّينة؟

- اأنت الآن باٍق هنا، تعال وام�ِس معنا يومني اأو ثالثة!

� ف���ي تلك الفترة كانت جامعة جندي �سابور، فرع الأه���واز التي تقع في اأّول طريق الأهواز-خّرم�سهر   1
القديم، مقًرا للمجاهدين.

2 - ه���و م���ن المجاهدين القدامى في فرقة عا�سوراء، وكان له ح�سور كبير اأّيام مقاومة القّوات الآذرّية 
في »�سو�سنكرد«. وقع اأ�سيًرا باأيدي القّوات العراقّية اأثناء عملية خيبر، وعاد اإلى الوطن بعد �سبع �سنين 

من المعاناة في الأ�سر.
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ا ال�سّيد  ق���ال هذا فبقيت. يف تلك الف���رتة كان اأخي الأ�سغر مّن���ي �سًنّ

ا. فبعد ذهابي اإىل جبهة كرد�ستان،  �سادق، يف كتيبة ال�سهيد مدين اأي�سً

ر�سل يف 
ُ
فع���ل ال�سّيد �س���ادق كّل ما بو�سعه لاللتح���اق باجلبه���ة، اإىل اأن اأ

النهاي���ة اإىل جبه���ة اجلنوب. وم���ن ق�ساء اهلل اأن ُووِجه من���ذ اأّول و�سوله 

. وهن���اك اأ�سابه 
1
اإىل اجلبه���ة، باملواجه���ات العنيف���ة يف تّل���ة »اهلل اأكر«

الهلع عند روؤيته اجلثث الكثرية املتناثرة، فرتك �سالحه يف اأر�س املعركة 

ورجع اإىل املدين���ة! ومنذ ذلك احلني ُو�سع ا�سمه على لئحة الفاّرين من 

املعركة. لذا، فقد طرق كّل باب من اأجل اللتحاق جمّدًدا باجلبهة، لكن 

بال نتيج���ة، اإىل اأن جعلني و�سيلته اإىل ذلك، وراح يطلب مني با�ستمرار: 

»ب���اهلل عليك، تكّلم مع جواد ب�ساأين«، ويق�س���د »جواد جّبار زاده« املكّلف 

يف الهيئ���ة امل�سرف���ة على اإر�س���ال العنا�سر اإىل اجلبه���ة، وقد رف�س طلبه 

مل���ّرات. يف النهاية، وخالل ف���رتة النقاهة التي ق�سيته���ا بعد اإ�سابتي يف 

كرد�ستان، ق�سدنا الهيئة امل�سرفة على اإر�سال العنا�سر، وكانت تربطني 

بجواد عالقة جّيدة ويعاملني بلطف، واأعلم اأّنه لن يرف�س يل طلًبا. قلت 

له: »�سّجل ا�سمه، فهو يريد اللتحاق باجلبهة!«.

- هذا فاّر من اجلبهة، ما القرابة التي تربطك به يا �سّيد؟!

- اإّنه اأخي!

مل يك���ن يريد الت�سديق اأو قل مل ميكنه ذل���ك. اأكدّت له: »�سّدقني يا 

�سّيد، اإّنه اأخي!«.

- يا اأخي هذا ال�ساّب قد فّر يوًما من اجلبهة!

- ل م�سكلة. �سّجل ا�سمه الآن، فهو يريد اللتحاق باجلبهة.

ل���ة، كاد اأخي ال�سّيد �سادق يطري من الفرحة، وجاء ا�سمه يف  باملح�سّ

1 - � ق���ام المجاهدون التبريزّيون بتنفيذ عملية في ت���الل »اهلل اأكبر« على حدود »�سو�سنكرد« في اأوائل 
الحرب بتاريخ 21 اأيار 1981م، بهدف دحر العدّو من المنطقة وفّك الح�سار عنها.
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ر�سلت.
ُ
عديد كتيبة ال�سهيد مدين يف اأّول بعثة اأ

كان���ت هذه الكتيب���ة التي يقوده���ا »ال�سّيد اأحمد مو�س���وي« قد اأخذت 

اإج���ازة خ���الل املّدة التي ق�سيته���ا يف الأهواز، فاأخذ اأخ���ي ال�سّيد �سادق 

ا، وقبل اأن ينطلقوا، جاء لروؤيت���ي ثم توّجه مع بقية العنا�سر  اإج���ازة اأي�سً

اب عبداللهي«  اإىل تريز اأّما اأنا فبقيت. يف تلك الفرتة، كان »اأ�سغر ق�سّ

 م�سوؤويل 
1
معاوًن���ا لقائد الكتيب���ة، و»�سادق فعله اآذري« و»حمي���د بهنيان«

�سرايا. مل اأتذّكره���م جّيًدا حينذاك، لكن يبدو اأّنهم كانوا يعرفونني من 

 .
2
مركز م�سجد التوحيد يف »قره اآغاج«، وا�ستقبلوين بحرارة

كان���ت فر�سة جّيدة لنا اأثناء غي���اب العنا�سر لنتبادل الأحاديث حول 

ذكري���ات كرد�ست���ان واجلن���وب ومعاركهم���ا. بعد ع���ّدة اأّيام، ب���داأ بع�س 

م�س���وؤويل الكتيبة بالعودة الواحد تلو الآخ���ر من اإجازاتهم التي علمت اأّن 

�سببها انك�ساف عملية كانت مقّررة يف اجلنوب.

عندما عاد ال�سّيد �سادق حمل اإيّل �سّلة �سغرية من العنب من حم�سول 

كرمن���ا، وقد اأو�سته اأّم���ي اأن يو�سلها كّله���ا اإيّل، فتقا�سمتها حينذاك مع 

الرف���اق. كان ال�سعور باهتمام الأبوين باأولده���م يف كّل الظروف �سعوًرا 

منقطع النظري!

¤

ُف���رزت كعن�سر يف كتيب���ة ال�سهيد مدين، وتوّجب عل���ّي اأن اأذهب اإىل 

ال�سّي���د اأحمد مو�سوي واأخره بذلك. ا�ستقبلن���ي ال�سّيد بوجه ب�ّس، وحني 

�ساألته: »�سّي���د باأّي جمموعة �ساألتحق؟«، اأجاب: »اأنت مقاتل حّر، �ستبقى 

� هو واحد من اأهالي منطقة »قره اآغاج« في تبريز، وقد التحق بالحر�س عندما كان طالًبا جامعيًّا. كان   1
�سديد الإيمان ودقيًقا فيما يتعّلق ببيت المال، بحيث كان يترك ن�سف راتبه للحر�س لعتقاده باأّنه يدر�س 

ول يق�سي كّل وقته في الحر�س. لم يم�ِس وقت طويل حّتى نال ال�سهادة في عملية م�سلم بن عقيل.

� بعد تعّرفي اإلى كريم �سّتاري في كرد�ستان �سرت اأترّدد اإلى م�سجد التوحيد، وا�ستمّرت هذه العالقة   2
لمّدة �سنتين.
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هن���ا!«. من الوا�سح اأّنه اأخ���ذ باحل�سبان جتربتي يف جبهة كرد�ستان التي 

ا�ستمّرت خم�س���ة ع�سر �سهًرا. اأ�سررت على اللتحاق باإحدى املجموعات 

فل���م يقبل. قل���ت: »يا اأخي، اأري���د اأن اأعرف كيف ه���ي املواجهات هنا يف 

اجلنوب؟«، فاأراحني جوابه حيث قال: »لقد قاتلت يف كرد�ستان، واحلرب 

هنا اأ�سهل بكثري من هناك!«. 

يف اأح���د اأي���ام اآب الأخرية من العام 1982م، ق���ال يل ال�سّيد مو�سوي: 

»علين���ا اأن نذه���ب اإىل �سوم���ار باأ�س���رع وق���ت«. جّهزن���ا اأنف�سن���ا ب�سرعة 

وانطلقن���ا باحلافلة نح���و »كرمان�س���اه« و»اإ�سالم اآب���اد«. ويف الطريق اإىل 

اإ�س���الم اآباد، التق���ط الإخوة يف احلافل���ة الإذاعة العراقّي���ة. ُذهلنا حني 

�سمعن���ا بيان الإذاعة العراقّي���ة يقول: »ها هي قّوات ل���واء عا�سوراء الآن 

ق���د ركبت احلاف���الت مّتجه���ة اإىل اإ�سالم اآب���اد للقيام بتنفي���ذ عملية!«. 

رح���ت اأ�سحك، فاأنا نف�سي مل اأك���ن اأعرف اإىل اأين ي���وؤّدي هذا الطريق، 

لك���ن الإذاعة العراقّية كانت على علم وخر مب�سرينا ومق�سدنا. قلت يف 

نف�سي: »كيف ميكن القيام بالعملية هنا؟!«.

بقين���ا لثمانية اأّيام يف ثكنة »اهلل اأكر« يف اإ�سالم اآباد، وهناك و�سعوا 

برناجًم���ا لتدريبنا على حرب اجلبال. كان���وا عادًة ما ُيخرجون العنا�سر 

م���ن الثكنة لياًل بعد تن���اول الع�ساء، لي�سريوا اأحياًن���ا ما يقارب الع�سرين 

كيلومرًتا حول الثكنة، اأو ليت�سّلقوا اجلبال اأحياًنا اأخرى. ويف هذه اجلبال 

كان���ت ُتن�سب بع�س الكمائن من قبل الأعداء، وكّنا اأحياًنا ن�سطدم بها. 

فكّن���ا على ح���د تعبري بع�سهم، نق���وم مبناورات حي���ة، واأحياًنا نتوّقف يف 

مكان م���ا، فيعّلموننا معرفة اجلهات بوا�سطة النج���وم. ويف تلك الفرتة، 

اأغ���ارت الطائرات العراقّية مّرتني اأو ثالث م���ّرات على املنطقة، ما اأدى 

اإىل �سقوط عدد من ال�سهداء.

 م���ن هناك انتقلنا اإىل منطقة قريبة من نهر »�سومار« وتقع يف مرمى 
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قذائف مدفعّية اجلي�س العراقي، كما مل تدع �سواريخ الطائرات ال�سباب 

ا. بقينا ما يقارب الع�سرة اأّيام يف اخليام، وكّنا  يعرفون طعم الراحة اأي�سً

يومًي���ا يف حالة تعّلم وتدّرب؛ تدّرب على ت�سّل���ق اجلبال، قراءة اخلريطة 

وم���ا �ساكل. حينها �ساهدت خريطة للم���ّرة الأوىل، وفيها راأيت لأّول مّرة 

 .
1
موقع تّلة »�سلمان ك�سته«

	¤

برزت م���ن ال�سّيد اأحمد برامج غري عادّي���ة. ذات يوم واأثناء امل�سري 

يف املنطق���ة و�سلن���ا اإىل منح���در ي���رتاوح طوله ح���وايل 70م. طلب من 

الرف���اق التوّقف وقال: »لي�سع كّل واح���د منكم يديه على راأ�سه ولتبداأوا 

بال�سقلب���ة )التدحرج( الواحد تلو الآخر...«. وقف���ت اأفّكر هل اأت�سقلب 

اأم ل، وج���اء دوري.

- هّيا!

كان ال�سّي���د اأحمد مو�س���وي هو من اأعطى الأمر. قل���ت بلهجة لطيفة: 

ا...!؟«. »�سّيد! اأنا اأي�سً

- نعم!

- لكن اأنا ما زلت...

- ل! عليك اأن تفعل! اأ�سرع.

مل اأ�ستط���ع اأن اأخ���ره ب�سراحة اأّنن���ي م�ساب، واأّن ب���دين مل يتعاَف 

جرت على و�سع يدّي خلف راأ�سي 
ُ
وي�ستعي���د قّوته ب�سكل جّيد اإىل الآن. واأ

و«الت�سقل���ب«... وازداد عذاب���ي واأنا اأتدحرج يف ذل���ك املنحدر قرابة 60 

اىل70مرًتا، ونفذت الأ�سواك من وراء الثوب يف ج�سمي لينت�سر الوجع يف 

� تق���ع تّل���ة �سلمان ك�سته في مرتفعات »�س���ان وابا«، وكان مخفر �سلمان ك�سته يق���ع عليها وي�سرف على   1
مدينة »مندلي« العراقّية.
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املوا�س���ع املحروقة. يف طريق الع���ودة كنت اأتلّوى من الأمل، وما اإن و�سلنا 

اإىل مق���ّر الكتيب���ة حّتى دخلت اخليم���ة، ورفعت القمي����س منادًيا ال�سّيد 

اأحمد: »�سّيد اأحمد... تعاَل الآن واأزل هذه الأ�سواك من بدين!«.

امل�سك���ني، حني راأى ظهري تغرّيت نرة �سوته وقال بكّل حمّبة: »مِلَ مل 

تقل يل؟!«.

- م���اذا كنَت تري���دين اأن اأقول! اأخرُتك اأّنني جريح بع�س ال�سيء، مل 

تقبل!

م���ع اأّن ال�سّي���د كان منزعًجا، اإّل اأّن���ه اأجاب جواًبا قوًي���ا: »ل �سري يف 

ذلك! تبقى فت�سبح اأقوى!«.

v
يف اأواخ���ر �سه���ر اأيلول م���ن العام 1982م حيث مل يب���َق �سوى يومني اأو 

ثالث���ة على ب���دء العملية، ج���اء اإيّل اأخ���ي ال�سّيد �سادق م���ع اآخرين ومن 

جملتهم كرمي وحممود �سّتاري � وهما اأخوان � وقالوا: »هّيا بنا نذهب اإىل 

. كان ذلك �سباح يوم خريف���ي، وقد مال الطق�س اإىل الرودة 
1
البح���رية«

�سيًئ���ا ما، لكّنن���ي مل اأرف�س دعوتهم. كان الإخوة يف تل���ك الأّيام القالئل 

يذهب���ون اإىل هناك لال�ستحمام وال�سباحة يف ح���ّر الظهرية. و�سلنا اإىل 

هن���اك مع ا�ست���داد ح���رارة ال�سم�س. م���ا اإن جل�سنا على �سّف���ة البحرية 

وتهّياأنا للنزول، حّتى ناداين اأخي �سادق: »انظر هناك! اأحدهم يغرق!«.

- ل يا اأخي!

- انظر ذاك الفتى يغرق!

���ا ما كان يقول. فثّم���ة �سخ�س ي�سارع يف امل���اء، ويعلو ويهبط من  حقًّ

ا �سغيًرا ف���ي مجرى نهر »�سومار«، فتجّمعت الكثير  � كان جه���اد البن���اء قد اأن�ساأ في تلك المنطقة �سدًّ  1
من المياه في ذلك المكان، وهذا ما ق�سده الرفاق بالبحيرة.
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دون اأن يلتف���ت اإلي���ه اأحد مّمن حول���ه. قفزت فوًرا يف امل���اء وو�سلت اإليه 

ب�سرع���ة. نزلت تت املاء ورفعته من رجليه اإىل الأعلى ليبقى راأ�سه فوق 

املاء. ما اإن طف���ا امل�سكني على �سطح املاء حّتى تعّلق ب�سعري ودفعني اإىل 

الأ�سف���ل وا�ستقّر فوق عنق���ي. �سربت الكثري من امل���اء؛ ومهما حاولت مل 

اأفل���ح يف اإف���الت راأ�سي من ب���ني ذراعيه. بّت الآن اأنا م���ن يغرق، ومل يعد 

بي���دي حيلة �سوى اأن األكمه عّدة لكمات عل���ى بطنه لعّله يرتكني. �سحبته 

من املاء ب�سعوبة، اإّل اأّن اأنفا�سي كانت قد انقطعت، وقد �سربت من املاء 

اأك���ر من���ه. اأخرجنا ب�سعوبة املاء ال���ذي �سربناه. تعّرفت اإلي���ه، اإّنه الأخ 

. اأعر�سنا مع هذه احلادثة عن فكرة 
1
الأ�سغ���ر ل� »حمّمد ر�سا ت�سميدفر«

النزول اإىل البحرية، وارتدينا مالب�سنا وغادرنا املكان. 

بداأ مقّر الكتيبة يرتاءى لنا �سيًئا ف�سيًئا. كّنا ن�سري يف الطريق الرتابّية 

املوؤّدي���ة اإىل املخّيم والتي غالًبا م���ا ت�سلكها الآلّيات، لعّلنا جند من يقّلنا. 

لك���ن اأينما جلن���ا بنظرنا، راأين���ا الإخوة يتوّجه���ون نحو التّل���ة م�سًيا على 

الأق���دام. مّرت حلظات، واإذ بغبار يت�ساعد يف املكان. لقد جاءت �سّيارة 

التجهي���زات تنقل ق���دور الطعام الكب���رية اإىل الق���ّوات. كان ال�سائق من 

اأه���ايل »مراغه«، توّقف على م�ساف���ة اأمتار اأمامنا لرنكب ال�سّيارة. ما اإن 

و�سلن���ا اإليها حّتى اعتاله���ا الإخوة من كّل مكان وتعّل���ق كّل منهم مبكان 

ا يف املوؤّخ���رة، ومل يبق �سواي! ن���اداين ال�سائق:  فيه���ا. ركب �س���ادق اأي�سً

ا!«. »تعال يا �سّيد واركب اأنت اأي�سً

- اأين اأركب، مل يبَق اأّي مكان فارًغا!«.

اأراد ال�سائ���ق اأن ُيرج���ع الإخوة الذين جل�س���وا يف املقّدمة اإىل موؤّخرة 

ال�سّي���ارة، فلم اأر�َس وقلت له: »اذهب اأن���ت، اأريد اأن اأذهب م�سًيا!«. حني 

راأى اأخ���ي اأّنن���ي مل اأرك���ب، ترّجل فوًرا م���ن ال�سّيارة، وهك���ذا فعل كرمي 

1- ه���و من قدامى العنا�سر الآذربايجانّيين الذين قاتلوا في »�سو�سنكرد« و«ب�ستان«، ومن عداد الباقين 
في تلك الملحمة الكبرى.
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�سّت���اري، وانطلقت ال�سّيارة. اإ�ساف���ة اإىل ثقل قدور الطعام اململوءة، فقد 

ا، فكانت ت�سع���د التّلة  تعّل���ق بال�سّي���ارة ما يق���ارب الثالثة ع�س���ر �سخ�سً

ب�سعوب���ة. بع���د دقائق قليلة، �سمعن���ا هدير الطائ���رات العراقّية. كّنا قد 

و�سلن���ا اإىل اأعل���ى التّلة، ول يف�سلنا عن مق���ّر الكتيبة اأكر من 800 مرت. 

كان���ت ال�سّيارة ت�س���ري يف اأر�س �سهلة وملّا ت�سل اإىل هنالك بعد، ما جعلها 

هدًف���ا �سائًغ���ا للطائرات التي اجتهت اإحداها ن���زوًل. اأطلقُت �سرخة من 

الأعماق: »تريد اأن تق�سف ال�سّيارة!«.

رك�ست م�سرًعا، لكن يف ظرف ثواٍن قليلة، اأطلقت الطائرة �ساروًخا، 

فتطاي���رت ال�سّيارة وتناثر كّل �سيء اأم���ام اأعيننا؛ الإخوة، قدور الطعام، 

العجالت... حني و�سلنا وجدنا اأ�سالء الإخوة متناثرة. انقب�ست اأحوالنا. 

كان الطعام يومها عبارة عن »الآ�س«، واأزعجنا كثرًيا املنظر الذي راأيناه 

ا �سوى م�سوؤول التجهيزات الذي  اأمامن���ا... من بني كّل الإخوة، مل يبَق حًيّ

ُبرتت �ساقاه ومتّزقت اأح�ساوؤه، فُنقل اإىل اخلطوط اخللفّية. مللمنا الأ�سالء 

قدر الإمكان. بعد �ساعة جاءت جّرافة من الكتيبة، وطمرت بقايا ال�سّيارة 

وخمّلفات النفجار بالرتاب، وذلك حّتى ل ت�سعف معنوّيات الإخوة جّراء 

النظ���ر اإىل ذلك امل�سه���د. يف اليوم نف�سه �سمعن���ا اأّن الناجي الوحيد من 

. �ساءت 
1
تلك احلادث���ة نال ال�سهادة وهو يف طريقه اإىل غرف���ة العمليات

الق���درة الإلهّية اأن اأجنو و�سادق حينها م���ن الق�سف، واأن ن�سهد �سهادة 

رفاقنا املجاهدين. واهلل وحده كان يعلم ماذا �سيحّل بنا بعد اأّيام! 

¤

ُم���ّدت خريطة العملية من اأجل ال�س���رح والتو�سيح، وهذا يدل على اأّن 

موع���د تنفيذ العملية �سار قاب قو�سني اأو اأدنى. تقّرر اأن نكون يف منطقة 

� اأعتق���د اأّن تل���ك ال�سّيارة تعود لكتيبة ال�سهيد �سّدوقي، وكان م�س���وؤول التجهيزات فيها الأخ قربانعلي   1
ا. بجاني الذي نال ال�سهادة اأي�سً
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العملية قبل يوم من تنفيذه���ا، لذا تهّياأنا للم�سري. وبينما نحن متوّجهني 

اإىل اآلي���ات ال�»اإيفا«، كانت م�ساهدة اأحوال الإخ���وة اأمًرا جديًدا بالن�سبة 

اإيّل؛ ه���ا ه���م يحت�سن���ون ويوّدع���ون بع�سهم البع����س بالب���كاء والنحيب 

والدعاء، ومل اأكن قد راأيت مثل هذا الأمر يف كرد�ستان اأبًدا. 

يف النهاي���ة، توّجهنا اإىل منطق���ة العملية يف 29 اأيل���ول العام 1982م. 

بقين���ا من�س���ي ل�ساعات ومل نعلم باأّنن���ا قد �سللنا الطري���ق. توّقفت اآليات 

ال�»اإيفا«، وترّجل بع�س ال�سباب لي�ستطلعوا املكان، لكن ما لبثوا اأن عادوا 

واأخرونا باأّننا �سرنا على مقربة من القّوات العراقّية! كان بع�س الإخوة 

قد ترّجلوا م���ن الآليات لق�ساء حاجة من دون اأن يعلموا ب�سيء، والقّوات 

العراقّي���ة املتمرك���زة يف التالل املحيط���ة ت�سرف على امل���كان ب�سكل تاّم، 

بحي���ث ميكنها روؤيتنا جّيًدا عر املناظري الليلّية. فجاأًة، بداأ وابل النريان 

ينهم���ر علينا من كّل مكان. ان�سحب���ْت ب�سرعة كّل �سّيارة ا�ستطاعت ذلك 

من دون التفكري فيمن ترّجل منها. كانت �سواريخ الكاتيو�سا والر�سا�سات 

تعم���ل بال توّقف، فان�سحبنا يف جن���ح الليل من تلك املنطقة م�ستائني من 

هذا اخلطاأ الذي ح�سل.

ا بع�سها عن  كان���ت اخلط���وط الدفاعّية ملنطقة �سوم���ار متباعٌد ج���دًّ

بع����س، وق���د قطعنا م�سافة طويل���ة حّتى و�سلنا اإىل اأح���د تلك اخلطوط. 

اأخ���رًيا بلغنا املح���ّل املق�سود، وبتن���ا باقي ليلتنا يف اخلي���ام التي ُن�سبت 

بلغنا باأّنه �سيت���ّم اإر�سالنا بعد �سالة الظهر وتناول 
ُ
هن���اك. يف ال�سباح، اأ

ة،  طع���ام الغداء اإىل منطقة اأخرى. كان ل�س���الة الظهر اأجواوؤها اخلا�سّ

فق���د اّتخ���ذ كّل فرد ناحي���ًة وراح ي�سّلي ويناجي رّبه بحال���ة من اخل�سوع 

واخل�س���وع، ثّم وّزع���وا على كّل مّنا علبتني من ال�سم���ك املعّلب، فاأعطيُت 

واح���دة لأحدهم، وتناول���ت قلياًل من الثانية. وعند حل���ول موعد الغداء، 

واإذ اأردت اأن اآكل م���ا تبّق���ى م���ن ال�سمك املعّلب، وج���دت النمل قد هجم 

علي���ه! ومل اأ�ستطع اأن اآكله. يف هذه الأثناء، ج���اء اإيّل »اأ�سغر غربي« وقد 
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التفت اإىل ما حدث، ففتح علبته وقا�سمني اإّياها.

عن���د قرابة الثانية والن�سف ركبن���ا الآلّيات و�سرنا يف طابور. كان قد 

ج���رى التخطيط من قبل، باأن تتوّقف الآلّي���ات يف ثالث اأو اأربع حمّطات 

ل�سرتاح���ة العنا�سر، هياأوا فيها من قب���ل املاء والطعام والفواكه املعلبة. 

توّقف���ت اآلّيتن���ا يف اأحد املحاور بالق���رب من نهر �سغ���ري، فاأّدينا �سالتي 

املغ���رب والع�س���اء. وبعد تن���اول الطعام، تف���ّرق الإخوة. البع����س ي�سّلي، 

ا  واآخ���رون يقراأون القراآن والأدعية بخ�س���وع، وبقية يو�سون بع�سهم بع�سً

الو�ساي���ا الأخرية. ا�ستّد اأن���ني البع�س ونحيبهم، اأّما اأنا فكنت غريًبا عن 

ذل���ك العامل. اأ�سا�ًسا، مل يكن يروقني طل���ب امل�ساحمة ومثل هذه الأمور. 

رمّبا كنت قا�سي القلب بع�س ال�سيء. 

. كانت ليلة 
1
�سرع���ان ما بداأن���ا م�سرينا الأخري نح���و منطقة العملي���ة

مقم���رة، بل اأ�ساء نور القمر البهّي كّل م���كان، وبف�سله مل ي�سطدم اأحد 

باأح���د خالًف���ا ملا كان يح���دث �سابًق���ا؛ عندم���ا كان الإخ���وة ي�سطدمون 

ببع�سه���م من �سّدة الظلمة وه���م ي�سريون على �سكل طاب���ور. و�سلنا اإىل 

منطق���ة ميكن فيها �سم���اع اأ�سوات العراقّيني يف ذل���ك ال�سكون. وهناك، 

ح���ان وق���ت ال���وداع ليتف���ّرق بعده الإخ���وة ويذه���ب كّل منه���م اإىل حمور 

حمّدد. كنت جائًعا ف�ساركت اثنني من الإخوة طعامهم. تناولت لقيمات، 

وانف�سل���ت عنهم بوداع �سريع. بداأ تّركن���ا الأخري. وما اإن �سرت قلياًل، 

حّتى �سمعت اأحدهم يناديني: »نور الدين... نور الدين!«.

اإّن���ه �سوت اأخي �سادق، الذي كان ي�سري اإىل جانب الطابور بحًثا عّني 

ا لأّنه مل يراِع احليطة يف تلك  ويناديني. لكّنني مل األتفت! وانزعجت اأي�سً

املنطق���ة التي ميكن اأن ن�سمع فيها �س���وت العراقّيني. حني عر علّي قال: 

»ي���ا م�سّهل! نحن اأخوان، ونريد اأن نذه���ب اإىل العملية، و�سوف نفرتق... 

� ب���داأت عملي���ة م�سلم بن عقيل بن���داء »يا اأبا الف�س���ل العّبا�س«، فج���ر 1982/10/1م، في جبهة غرب   1
»�سومار« والمرتفعات الم�سرفة على »مندلي«. 
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دعنا على الأقّل نوّدع بع�سنا!«.

مل ت�ستطع كلماته اأن تلنّي قلبي: »ح�سًنا، اجلميع ذاهبون اإىل العملية، 

ا �سنلتقي!«. مِلَ الوداع؟! هناك اأي�سً

ومهم���ا فعل مل اأوّدعه. كن���ت اأعتقد باأّنه ل حاجة لل���وداع، واأّننا ن�سري 

يف ه���ذا الطري���ق مًعا. عن���د �سماع���ه كالمي، ذه���ب والتح���ق بطابوره، 

ا م�سرينا. و�سلنا اإىل مكان ي�سبه الوادي، �سبق وزرعه  وتابعنا نح���ن اأي�سً

العراقّي���ون بالألغام، وطّهر الإخوة ق�سًما من���ه لُيجعل معًرا. تقّدمْت من 

خالله اإحدى الكتائب وع���رت، وبقينا نحن بانتظار اأن ُيفتح معر اآخر. 

، يف منطقة تق���ع اأعلى »نفت 
1
كّن���ا هن���اك مبحاذاة تالل »�سلم���ان ك�سته«

�سه���ر«. وفيما فرقة الهند�سة تعمل على فتح املعر، بداأت ال�ستباكات مع 

الألوية الأخرى املوجودة يف اأطراف تالل �سلمان ك�سته.

م���ن مكاين راأيت جّيًدا ال�سابط العراق���ي وهو ي�سيح يف وجوه قّواته! 

كان اله���دف من العملية احتالل تّلة »�سلم���ان ك�سته«، الأمر املحال الذي 

تق���ّرر اأن ي�س���ري ممكًن���ا على اأي���دي ال�سب���اب الغيارى. فج���اأة، ويف تلك 

اللحظ���ات، عّم �سباب كثيف املكان، فلم نعد نرى اأمامنا. راح العراقّيون 

يطلقون القناب���ل امل�سيئة، ما مّكن الإخوة من اإمتام عملهم تت نورها. 

كّنا نرى الإمداد الغيبي باأّم العني.

اأعط���اين ال�سّيد اأحمد مو�س���وي الأمر بالتحرك، وكن���ت من العنا�سر 

احل���ّرة يف الكتيبة: »لقد مّت قطع الأ�سالك ال�سائكة، ابداأ باملواجهة لإلهاء 

الق���ّوات العراقّي���ة«. كان م���ن املقّرر اأن نق���وم باإلهاء الع���دّو ليتمّكن باقي 

الإخ���وة من ال�سعود م���ن ال�سفح اإىل اأعل���ى التّلة، وقد اأّك���د ال�سّيد اأحمد 

1� المجاه���دون الذي���ن �ساركوا ف���ي مواجهات »�سلم���ان ك�سته« يعلم���ون جّيًدا ما هي طبيع���ة المنطقة. 
يوم���ذاك، لم تكن القيادة نف�سه���ا ت�سّدق باأّننا �سن�سيطر على هذه التلة. الحقيقة اأّن العراقّيين ّجهزوا 

التّل���ة باإمكانات وتجهيزات كبيرة للحوؤول دون اإمكانية ال�سيطرة عليها؛ فالتح�سينات القوّية، وعربات 

ال�سيلكا، والدّبابات و.. جعلت �سبه الم�ستحيل تحقق ذلك. اأ�سا�ًسا، اإّن اأّي عملية تهدف اإلى احتالل تلك 

المنطقة لم يكن من الممكن تنفيذها من دون الدعم الناري. 
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علين���ا باأن نعمل على اأن تبقى ن���ريان العدّو موّجهة اإلينا. تقّدمت و»اأ�سغر 

غربي« و�سخ�ٌس اآخر ُيدعى »اأ�سد« من الناحية التي ُقطعت فيها الأ�سالك 

ال�سائك���ة، ومل يكن للعراقّي���ني اأّي اأثر. تقّدمنا اأك���ر، وكان بيننا وبني تّلة 

»�سلم���ان ك�سته« الرئي�سّي���ة ثالث تالل �سغرية. عرن���ا الأوىل من دون اأن 

يرانا اأحد. و�سلنا اإىل الثانية و�سعدناها ومل يلتفت اإلينا اأحد كذلك. 

- فلنذهب باجّتاه الثالثة!

- لقد اقرتبنا كثرًيا! من غري املمكن اأن ل يرونا!

كان اأ�سغ���ر واأ�سد مييالن لأن نب���داأ باملواجهة من مكاننا. فيما رّجحُت 

اأّنن���ا كّلما تقّدمنا اأكر �سي�سبح الأمر مل�سلحتنا، لكّنني بالنهاية وافقتهما 

ال���راأي. متو�سعن���ا يف مكاننا، ورحن���ا نتناق�س باأّي �سالح نب���داأ مواجهتنا؛ 

فف���ي حوزتنا ر�ّسا����س*1، وكال�سينك���وف، و)B7(، وُح�سم الق���رار باأن نبداأ 

به���ا جميًعا. قلنا ب�س���م اهلل وبداأنا الرم���ي. رّد العراقّي���ون علينا مبا�سرة؛ 

**2، والر�سا�س، وحّتى بالقذائ���ف املدفعّية! اأ�سبحت الأو�ساع غري 
بالثنائ���ي

ن، وكّنا نرمي عليه���م من اأعلى التّلة  عادّي���ة. نحن نفتق���د اأّي مكان حم�سّ

لإلهائه���م فقط، ل���ذا �سرنا هدًفا جلميع اأنواع الأ�سلح���ة. كان من الوا�سح 

اأّن خّطتن���ا قد جنحت، وما هي اإّل دقائق حت���ى بداأنا ن�سمع اأ�سوات تكبري 

الإخ���وة الذين �سعدوا التّلة، وا�ستبكوا م���ع العدّو من الناحية الأخرى. لقد 

ا!«. بداأت املعركة الأ�سا�سّية. قلت: »قوموا ب�سرعة، علينا اأن نهجم نحن اأي�سً

- يا عم، اإّنهم يرمون علينا، ما هذا الذي تقوله؟!

- ل، اإّن كّل اهتمامه���م الآن من�س���ّب عل���ى تل���ك الناحي���ة. م���ن الآن 

ف�ساعًدا اإن رمى علينا اأحد �ستكون قّواتنا هي التي ترمي!

تّركن���ا ب�سرع���ة، وعندما و�سلن���ا اإىل مواقع العراقّي���ني، راأينا الإخوة 

*1- �سالح من �سنف الBKC اأو ما ي�سبهه، وكثيرًا ما يرد في الكتاب بهذا العنوان )ر�سا�س(.
**2- مدفع ر�سا�س متو�سط ي�ستخدم م�سادًا للطائرات اأي�سًا له فوهتان.
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م�ستبك���ني معهم م���ن الناحية الأخ���رى. فبداأنا نحن بتطه���ري الد�سم من 

ناحيتن���ا. كانت يف املوقع الأّول دّبابة ل ت���زال �سليمة وت�سّكل غنيمة كرى. 

قلت: »ل تفّجروها!«، لكّن اأحد الإخوة مل يلتفت واألقى بداخلها قنبلة يدوية 

و... توّجهنا نحو املوقع الثاين. كان موقع ال�ستباك يبعد م�سافة عن موقع تّلة 

»�سلمان ك�سته« الرئي�سّية. غاية الأمر، اأّننا بال�ستباك والتطهري كنا نتقّدم 

نح���و الأعل���ى. ابتعدُت عن الإخ���وة حتى و�سلُت اإىل جان���ب د�سمة و�سمعت 

منه���ا �سوًتا يدل على عدم خلّوها. مبا�سرة رمي���ُت قنبلة يدوية يف الداخل 

وابتع���دت. وما هي اإّل ثوان حّتى انفج���رت وتطايرت يف الهواء. علمنا اأّنها 

كانت د�سمة الذخائر، واأحدثت النفجارات املتتالية يف مّدة زمنّية ق�سرية 

ا يقاتلون بب�سالة ويتقّدمون. كان  �سدم���ة لالأعداء، والإخوة ل يزال���ون اأي�سً

الأمر مبنزلة اإطالق األعاب نارّية معترة، ومالأت املنطقة اأنوار النفجارات 

املتتالية. من الوا�سح اأن العدّو مل يكن يتحّلى بروحّية املقاومة.

 - بقي مدفع فا�سل ثنائّي فقط ي�سّكل م�سدر اإزعاج لالإخوة!

ق���ال اأحدهم ذلك، فانطلقن���ا مًعا لإ�سكاته. كّنا تقريًب���ا وراء الثنائي 

ال���ذي ي�سرف على املكان ومينع الإخوة من التقّدم، كما كان هناك اثنان 

اأو ثالثة م���ن العراقّيني يرمون. ناديت من اخللف ب�سوٍت عاٍل: »فلياأِتني 

. بالطبع، مل يكن اأحد اإىل جانبي، 
1
اأحدكم بال�)B7( لأ�سرب هذا الثنائّي«

لكّنن���ي اأردت بذلك اإ�سم���اع العراقّيني وحّثهم عل���ى ال�ست�سالم! وهكذا، 

فق���د �سمعوا ما قلت، وخ���رج اأحدهم من الد�سم���ة وتوّجه نحوي. اقرتب 

مّني كثرًيا، وحني �سار على م�سافة اأقدام مّني اأردت اأن اأرمي عليه، لكّن 

الكال�سينك���وف مل يعمل. جّربت ثانيًة، لكّن���ه ا�ستع�سى! والعراقّي يتقّدم 

نح���وي بهدوء. حرت م���اذا اأفعل. يا اإله���ي، لقد ا�ستخدم���ت كّل القنابل 

الت���ي بحوزت���ي. كان �سكله يف تلك اللحظات مث���رًيا للرعب: بنيته كبرية، 

1 - بير نفر اآر بي جي كتي�سين من بو دولولى وروم!
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ويحمل يف يده �سّكيًنا. تركت ال�سالح ولذت بالفرار! رحت اأعدو وهو يعدو 

خلفي. مل يكن اأيٌّ من الإخوة موجوًدا يف تلك الناحية، واأدركت حينها اأّي 

خط���اأ ارتكبت حني ابتعدت عنهم. ا�ستجمعت كّل طاقتي يف رجلّي ورحت 

اأرك�س. كنت اأ�سمع �سوت اأنفا�س العراقّي من خلفي، لكّنني مل اأجروؤ على 

ال�ستدارة. يف تلك الأثناء، اأطلق العراقّيون القنابل امل�سيئة، فوقع نظري 

يف ظ���ّل نورها على قذيف���ة )B7( مرمّية على الأر�س ق���د ُرّكبت ح�سوتها 

ا. ويف حلظ���ة، التقّطتها وا�ستدرت نح���وه و�سربته بها على  الدافع���ة اأي�سً

راأ�س���ه. فاأ�سيب ب���دّوار! �سربته بقّوة حتى انف�سل���ت اأجزاء القذيفة عن 

ا، لأّن ذلك املخلوق الذي راأيته  بع�سها البع�س. لكّنني تابعت فراري اأي�سً

مل يك���ن لي�سقط جّراء تلك ال�سربة. تقّدم���ت قلياًل، فراأيت اأحد الإخوة، 

، ورماه اأخرًيا.  
1
�سحت به: »ارمه...«

���ا، وقفت وتنّف�ست ال�سعداء. وه���ذه املّرة ذهبت مع  ح���ني �سقط اأر�سً

ع���دد من الأ�سخا����س اإىل موقع الر�ّسا�س الثنائ���ي، واأ�سكتناه برمي قنبلة 

يدوي���ة عليه. زاد ان�سحاب العراقّيني من معنوّي���ات ال�سباب. كنت ذاهًبا 

اإىل م���كان ال�ستب���اك حني التقي���ت باأ�سغر غرب���ي. قلت له: »ك���م اأ�سعر 

بالنعا�س!«، قال: »اذهب ومن يف واحدة من هذه الد�سم!«.

- �ساأنام، لكن اإّياك اأن تبتعد من هنا! فقد يخطر فجاأة على بال اأحد 

�سبابنا تطهري الد�سمة ويرمي عليها قنبلة!

- كن مرتاح البال، �ساأبقى يف هذا املحيط!

و�سعت راأ�سي على تراب الد�سمة ومنت...

ا�ستفق���ت عل���ى �سوت اأكر وه���و يقول »حان وقت ال�س���الة«. تبنّي يل 

اأّنني من���ت قرابة ال�ساعتني. �سّليت ال�سبح، وا�ست���ّدت ال�ستباكات. لقد 

ا وا�سطربت املنطق���ة. كنت اأفّكر يف اأخي  �سّن العراقّي���ون هجوًما م�ساًدّ

ال�سّيد �سادق، واإذ بال�سّيد اأ�سغر يناديني: »اأحدهم يبحث عنك«.

1- بونى ورون...
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- من كان؟

- ل اأدري! كان فتًى يافًعا. ولأّنك كنت نائًما مل اأدعه يوقظك!

- من اأّي جهة ذهب؟

اأ�س���ار اإىل م�سيق )مع���ر( وقال: »من هنا«. ذهب���ت يف ذلك الجّتاه 

فلمح���ت من بعيد اأخي ال�سّي���د �سادق قد جل�س يف فّوهة امل�سيق. اقرتبت 

اإليه من اخللف، فوجدته ياأكل الإجا�س املعّلب، ومن دون اأن اأتفّوه بكلمة، 

�سحبت العلبة من يده. نظر خلفه، وملّا راآين فرح كثرًيا. كّنا فرحني لكوننا 

ما زلن���ا �ساملني. كان معه بع�س الب�سكويت، فرح���ت اآكل منه واأنا واقف، 

فقال يل: »اجل�س على الأقّل يا اأخي، وُكل!«.

- ل تخف، وهل يوجد خطر هنا؟

- األ ترى كّل الر�سا�س ياأتي اإىل هذه الناحية؟!

جل�س���ُت بجانب���ه، ث���م التحقن���ا بعد دقائ���ق بجم���ع الإخ���وة. ا�ستعاد 

العراقّي���ون يف هجوم معاك�س التالل املج���اورة ل�»�سلمان ك�سته«، ثّم بداأوا 

قراب���ة احلادية ع�سرة ظهًرا هجوًما اآخر بالدبابات من جهة »نفت �سهر« 

ل�ستع���ادة تّلة �سلمان ك�سته، اإّل اأّن مقاوم���ة ال�سباب البا�سلة منعتهم من 

تقي���ق اأهدافهم. اإىل ذلك احل���ني، مل يكن اإ�سن���اد مدفعّيتنا قد �سّدق 

، وظّل دوًما يطلب مّن���ا الن�سحاب، ويق�سف 
1
باأّنن���ا �سيطرنا على التّل���ة 

ا! املنطقة ب�سكل عنيف، ما ت�سّبب بخ�سائر يف �سفوفنا اأي�سً

يف الواق���ع، كّنا يف تّلة »�سلمان ك�سته« عر�سة لنريان العدّو وال�سديق، 

ووقعن���ا تت �سغط �سديد؛ وكانت الأو�ساع غري عادّية واأخبار ا�ست�سهاد 

الرف���اق ت�سلن���ا با�ستمرار. يف تلك الأثن���اء، اأتى م�س���وؤول املحور »حبيب 

با�ساي���ي« لتفّقد اأح���وال الإخوة والّطالع على ظ���روف املنطقة عن كثب. 

لك���ن يف طريق العودة ُق�سفْت �سّي���ارة الإ�سعاف التي اأتى بها اإىل منطقة 

1� كان���وا يظّن���ون اأّنن���ا عراقّي���ون؛ واأننا من اأج���ل ت�سليلهم نتكّل���م الفار�سّية ونر�سل له���م بر�سائل اأن ل 
يق�سفوا المنطقة هناك.
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.
1
العملية، فارتفع �سهيًدا اإىل جوار رّبه

غ���دت املواجه���ات ت�ستّد كّل حلظ���ة. ظهًرا، طلبُت م���ن ال�سّيد �سادق 

الن�سح���اب، فم���ا دام موجوًدا هناك، كنت اأفّكر في���ه ول اأ�ستطيع القيام 

بعمل���ي جّيًدا. بعد �ساعة، وملّا �سقطت كّل الت���الل ال�سغرية املحيطة بتّلة 

»�سلم���ان ك�ست���ه«، جاء الأم���ر بالن�سح���اب اإىل خطوط خلفي���ة حّددوها 

م�سبًق���ا، لنق���وم بتنفي���ذ املرحلة الثانية م���ن العملية من اأج���ل ال�سيطرة 

�سدرت الأوامر للجرح���ى مّمن كانت جراحهم 
ُ
جمّدًدا عل���ى التّلة. كما اأ

�سطحّي���ة، مب�ساعدة اجلرحى الذي���ن ل ي�ستطيعون احل���راك باأنف�سهم، 

ونقله���م اإىل اخلط���وط اخللفّية. ق�ست الأوامر ب���اأن ل ُيخلى اخلّط دفعة 

واح���دة، واأن ت�ستم���ّر املقاومة ريثما ُي�ستكمل بن���اء ال�سواتر الرتابية. دام 

هذا الأمر اإىل قرابة الثالثة بعد الظهر، ليبداأ الن�سحاب التاّم. ويف هذه 

الأثن���اء، و�سلت قّوات الع���ّدو اإىل اأعلى تّلة �سلمان ك�سته، واأخذت متطرنا 

بواب���ل نريانه���ا. والر�سا�س الطائ����س ي�سرب بالأر�س م���ن حولنا، ويثري 

الغبار يف الهواء.

- نور الدين... �سّيد نور الدين!

ن���اداين اأحدهم ونح���ن نن�سحب: »يا فتى! دخلت يف حق���ل الألغام! «. 

اأ�سابني الذهول. 

األقيت نظرًة من حويل فوجدتني يف حقل األغام.

- �ساحمك اهلل! الآن تقول يل!

كان ر�سا����س العراقّيني ينهمر علينا م���ن دون توّقف، واأنا حما�سر ل 

اأ�ستطي���ع التقّدم اإىل الأمام اأو الرتاج���ع اإىل اخللف. وجب علّي اأن اأقّرر، 

وق���ّررت. �سّميت با�س���م اهلل وعدت من حيث اأتي���ت. مل يكن بيدي حيلة. 

اأميك���ن اأ�سا�ًس���ا اأن ي�سّكل اجتياز حق���ل الألغام خطًرا اأك���ر من الوقوف 

ي عن اأج�ساد  1� بق���ي ج�سد ال�سهيد حبي���ب با�سايي هناك ل�سنوات، وُعثر عليه لحًقا ف���ي عملية التق�سّ
عيد اإلى تبريز وُدفن في مقبرة وادي الرحمة. 

ُ
ال�سهداء، فاأ
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ت���ت زّخات الر�سا�س والقذائف وال�سواري���خ وال�سظايا!؟ يف كّل دقيقة 

كانت عّدة ر�سا�سات ترتطم بالأر�س، لكّنني تابعت طريقي غري مكرتث 

لها. ومع اأّنني كنت قلًقا يف تلك الدقائق من انفجار لغم تت قدمّي، اإّل 

اأّن اهلل ق���ّدر يل اأن اأخ���رج من وادي الن���ريان ذاك �ساملًا. يف حقل الألغام 

ذاك، د�س���ت فقط عل���ى لغم م�سيء، مل يكن له اأّي تاأثري يف �سوء النهار. 

و�سلُت اإىل �ساتر ترابي واأنا اأ�سعر بلطف العناية الإلهية.

كن���ت قد اأو�سيت �س���ادق باأن ينتظ���رين عند الإخ���وة يف »برمنديه«، 

َفُرْح���ُت اأبحث عنه، و�سرعان ما وجدته. وجدته على ما يرام، يتناول مع 

اأ�سدقائ���ه ال�سمك املعّلب والبطيخ، وق���د ا�ستقبلوين بحفاوة. بعد �ساعة، 

ان�سحبُت ومن بقي من عنا�سر كتيبة ال�سهيد مدين اإىل اخللف. لقد حّل 

الليل، وكّنا نعلم اأّنه �ستنّفذ يف الغد عملية ل�ستعادة تّلة »�سلمان ك�سته«.

¤

يف ال�سب���اح علمن���ا اأّن���ه �سيلتح���ق بكتيب���ة ال�سهيد مدين ح���وايل 85 

عن�س���ًرا قدموا للتّو من تري���ز. فقد اأوكلت م�سوؤولّية قي���ادة الكتيبة اإىل 

الأخ »�س���ادق اآذري« بع���د اإ�سابة ال�سيد اأحمد مو�س���وي يف املرحلة الأوىل 

من عملية »م�سلم بن عقيل«، وقيل لنا اإّنه �سُيعاد تنظيم الكتيبة من جديد 

عن���د الثانية ظهًرا، وننطلق جمّدًدا للهجوم على تالل �سلمان ك�سته. كان 

لدين���ا حّتى الظهر وقت للراحة. منت ذلك اليوم بعد �سالة ال�سبح نوًما 

عميًق���ا اإىل اأن اأيقظني الإخوة قائلني: »قم، لقد حّل الظهر!«. ا�ستيقظت 

فراأي���ت مائدة الغداء قد ُمّدت. تناولت القليل من الطعام وخرجت. منذ 

ان�سحابنا بالأم�س بتل���ك الطريقة واأنا اأبحث عن فر�سة لأغ�سل مالب�سي 

الت���ي امتالأت كّله���ا بالدماء، لكن التعب قد اأخذ مّن���ي كّل ماأخذ، وها اأنا 

الآن قد ا�ستعدُت قّوتي ون�ساطي. ناديت �سادق وقلت له: »اأريد اأن اأذهب 

لغ�سل مالب�سي«. فرافقني كعادته. انطلقنا نحو اأر�س م�سّورة حيث توجد 

حف���رة جتّمعت املياه فيها، وقد احت�سد ال�سباب هناك لال�ستحمام وغ�سل 
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املالب�س. كّنا كّلما اقرتبنا من املاء، ازدادت حرارة الرمال تت اأقدامنا. 

فج���اأًة، ظهرت طائرة عراقّية يف �سم���اء املنطقة، خطر ببايل اأّنها جاءت 

لتق�سف املكان. قلت ل�سادق: »�ستق�سف هذا املكان الآن!«.

- هل اأنت خائف؟

- ل، لكن..

 وكن���ت ق���د �سمعت اأّن���ه يف كّل ق�سف وا�س���ع النطاق، تاأت���ي يف البدء 

طائرة وت�سع اإ�سارة على املنطقة املراد ق�سفها، ثّم تاأتي طائرات اأخرى 

وتق�س���ف املكان. �سرح فك���ري يف ال�سماء، واأنا اأنظ���ر يف امل�سهد اأمامي، 

وامل���كان مزدح���م بالنا�س. عدد كبري من �سباب طه���ران داخل املاء، كما 

كان بع�س جماهدي تريز يف تلك النواحي. 

اإىل جانب الركة ع���امُل دين يتحّدث اإىل بع�س الإخوة. ما زلت اأذكر 

اإىل الآن ح���رارة الرم���ال ت���ت قدم���ّي. قل���ت لل�سّيد �س���ادق: »ل تخف! 

تع���اَل نغ�س���ل مالب�سنا..«. وفيما كنت اأنظر يف الدم���اء التي جتّمدت على 

مالب�س���ي، اأح�س�ست فجاأة باأّنني اأترّنح، وكاأّن دواًرا اأ�سابني، ورحت اأدور 

حول نف�سي... كنت اأدور واأح�ّس بال�سظايا احلامية تخرتق بدين الواحدة 

تلو الأخرى... الغريب اأّنني مل اأ�سعر باأمر �سّيئ. بل اأح�س�ست باأّنني اأ�سبح 

ا على وجه���ي. لقد اختلطت  يف ف�س���اء �ساخ���ن ومبهم... ثم وقع���ت اأر�سً

الأ�س���وات والروائح وطعم الرتاب والدم���اء... وفيما كنت اأ�سقط حاولت 

جهدي اأن اأعرف ما الذي ح�سل. رفعُت راأ�سي ب�سعوبة بالغة عن الأر�س، 

مل اأَر �سيًئ���ا. رفعت يدي لأم�سح الدم والرتاب عن عيني، فغرقت يدي يف 

وجه���ي! لقد تبّلل���ت اأ�سابعي ب�سائل دافئ ومائع، وه���وى قلبي من مكانه. 

اأَوميك���ن اأن يك���ون وجهي قد �ُسحق؟ للوهل���ة الأوىل فقدت الأمل يف عيني 

اليمن���ى، فيما كان���ت عيني الأخرى ممتلئ���ة دًما بحيث مل اأع���د اأ�ستطيع 

روؤية ما حويل. ا�ستجمعت كّل قواي يف اأ�سابعي لأم�سح الدماء عن عيني، 

اأردت معرف���ة م���ا ح�سل، ويح�سل. بعد جهد جهي���د اأزلت الدم والرتاب 
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عنه���ا، وما راأيته يف اللحظ���ة الأوىل، بدا يل وكاأّنه �سباب، عا�سفة رملّية 

و�سَلِت الأر�س بال�سماء. كنت اأ�سمع اأ�سوات ال�سباب، واأرى اخليام تتفجر 

وتتطاي���ر يف الهواء. تذّكرت حينه���ا اأّن ذخائر الأفراد كانت يف خيامهم، 

ف���زاد انفجارها الن���ريان اأ�سعاًفا م�ساعفة. ارتف���ع ال�سراخ والأنني من 

داخ���ل املاء، والأر�س تهتّز من حويل. كن���ت واعًيا بع�س ال�سيء لكّنني مل 

اأ�ستط���ع اإبقاء راأ�سي مرفوًعا... فجاأة، اأح�س�ست وكاأّن �ساعقة �سدمتني، 

تذّك���رت اأّننا كّنا نفرين؛ اأنا واأخي �س���ادق. وهنا حاولت النهو�س للبحث 

ع���ن �سادق. يعل���م اهلل اأّي م�سّقة كابدت واأّي حالة عانيته���ا لأرفع راأ�سي 

بحًث���ا عن اأخي... راأيته ملقًى اإىل جانبي مبا�سرة. وقع نظري يف البداية 

دميت، ثّم رحت اأمّرر نظري �سعوًدا اإىل 
ُ
عل���ى رجله، راأيتها قد ُجرحت واأ

�سائر اأنحاء ج�سده اإىل اأن و�سلت اإىل وجهه؛ لقد تدفقت الدماء من فمه 

كنب���ع �سغ���ري، ما جعلني اأفقد الأم���ل ببقائه على قيد احلي���اة... كاأّن كّل 

�سيء قد توّقف! كان �سادق �ساكًنا، فتيّقنت اأّنه ا�ست�سهد... فقدت وعيي، 

كن���ت اأنتظر اللحاق ب�سادق وباقي الإخوة. مل اأعد اأرى �سيًئا لكّنني كنت 

اأ�سمع اأ�سواًتا تتكّرر على م�سمعي، وتاأخذين معها اإىل ف�ساء غام�س...

- انقلوا هذا!

- هذا ا�ست�سهد... خذوه...

- فلياأِت اأحدكم للم�ساعدة، هذا ل يزال حًيا...

w
عندم���ا ا�ستعدت وعيي، �سمعت �سوًت���ا عالًيا وغري ماألوف بالن�سبة يل 

�سغل كّل تفكريي. ا�ستغرق الأمر حلظات حتى ا�ستجمعت حوا�سي وفهمت 

اأّنن���ي داخل مروحّية. وم���ن �سّدة النزف واجلرح كن���ت اأغيب عن الوعي 

واأ�سحو، وعندما اأفتح عينّي اأجد نف�سي يف مكان خمتلف عن الآخر! 

ومّرة اأخرى ا�ستعدت وعيي. وجدتني مو�سوًعا على حّمالة وينقلونني 
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داخل كبينة. ثم غبت عن هذا العامل!

¤

بعد ثالثة اأّيام ا�ستعدت وعيي على �سرير امل�ست�سفى. طال الأمر حّتى 

ّمدت؛ بطني، يدي، رجلي،  انتبهت اإىل اأّن اأكر املوا�سع يف ج�سدي قد �سُ

ووجه���ي. وب�سعوب���ة بالغة، �ساأل���ت املمّر�سة التي كان���ت يف الغرفة: »اأين 

جريت لك عملّية. بل عّدة 
ُ
اأنا؟«، اأجابت: »يف م�ست�سفى كرمان�ساه.. لقد اأ

عمليات... واأنت فيها جميًعا يف غيبوبة...«.

كن���ُت م�سّت���َت التفكري، وما زل���ت ل اأعي جّيًدا ماذا ح�س���ل يل. �سيًئا 

�سب���ت مبا يقارب ال���� 24 �سظّية من تل���ك القذائف 
ُ
ف�سيًئ���ا علم���ت اأّنني اأ

العنقودّي���ة، وبع�س ه���ذه ال�سظايا اأ�سابت املكان نف�س���ه ما ت�سّبب بجراح 

عميقة؛ فخ�سعت لعمليات جراحّية متكررة يف كّل من بطني ورجلي ويدي 

ووجه���ي، وقد فهمت ذلك تدريجًيا. كانت يدي الع�سو ال�سليم الوحيد يف 

ب���دين، وحايل �سّيئ���ة، ويغمى علّي م���ن وقت لآخر. يف ذل���ك اليوم قالت 

املمّر�س���ة اإّن���ه �سيتّم نقل���ي اإىل تريز. مل يكن عقلي يعمل جّي���ًدا، اأحياًنا 

كنت اأتذّكر �سادق واأقول: »اأين هو �سادق الآن؟«.

لياًل، كنت يف تلك الغرفة نف�سها. مل يكن الزمن ميّر علّي بنحو منتظم. 

مل اأعلم كم م�سى من الوقت، كّل ما اأذكره هو اأّن الوقت كان لياًل، عندما 

نقل اإىل الطائ���رة. كان الأ�سخا�س 
ُ
ا�ستفق���ت ووج���دت نف�سي يف املط���ار، اأ

الذي���ن ينقلونني على احلّمال���ة يتحّدثون الفار�سّية، م���ن لهجتهم عرفت 

باأّنه���م طهرانّيون. �سادت جلب���ة كبرية داخل الطائ���رة. فو�سعوا حّمالتي 

فيها، فوق اأحد الرفوف التي ُن�سبت وذهبوا. بات �سوت املحّرك يوؤذيني، 

والعط�س ي�سجرين اأكر من اأّي جرح. كان الطبيب اأّول من جاء لتفّقدي. 

�ساألن���ي: »كيف احل���ال؟«، وب�سعوبة بالغة اأجبت: »جّي���دة، لكّنني اأريد اأن 

جريت لك عملّية يف بطنك ول ميكنك ال�سرب«.
ُ
اأ�سرب«. فقال: »لقد اأ

- باحلّد الأدنى، بّللوا يل �سفتّي... اأنا عط�سان يا عمّي...
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كنت فعاًل األتهب م���ن �سّدة العط�س، فبّلل قطنة �سغرية وو�سعها على 

�سفتّي، وكان ذلك غنيمة كرى بالن�سبة يل.

اهتزاز الطائ���رة، ونورها ال�سعيف، والأم�س���ال املعّلقة فوق الأ�سّرة، 

واأن���ني الإخوة الذين كانت اأحوال معظمه���م �سّيئة... يف ظّل هذه الأجواء 

�سمعن���ا �سوًتا يقول: »و�سلن���ا اإىل مطار تريز«. ثم ما لبث���وا اأن قالوا اإّن 

املن���اخ غ���ري مالئم هناك ول ن�ستطي���ع الهبوط! فطال���ت رحلتنا اجلوّية. 

ارتت قلياًل لأّنني مل اأعد م�سّطًرا لروؤية والدّي بهذه احلال وبعد �سهادة 

�سادق. ظننت اأّنهم ل بّد متجهون اإىل طهران. فقدت وعيي مّرات عّدة، 

ويف كّل مّرة اأ�ستعيد فيها وعيي كنت اأرى اأّننا ما زلنا يف الطائرة. اأخرًيا، 

�سمعن���ا �سوًتا يقول: »و�سلنا اإىل مطار م�سه���د«. كنت حينها ن�سف واٍع، 

وح���ني �سمعت با�سم م�سهد، قلت يف نف�س���ي: »خرًيا ح�سل، لقد اأتينا اإىل 

مكان جّيد...«.

وفيم���ا كنت على احلّمالة، علم���ت من حديث ال���كادر الطّبّي اأّنني يف 

ع���داد اجلرحى ال�سّيئ���ي احلال، لكّنني ِبتُّ اأعلم بع���د جتربة الإ�سابة يف 

كرد�ستان، اأّنني لن اأموت بهذه ال�سهولة! ُنقلت مع اجلرحى الآخرين اإىل 

دخلت 
ُ
م�ست�سفى الإمام الر�سا Q. وما اإن و�سلت اإىل امل�ست�سفى حّتى اأ

اإىل غرفة العملية، فُخّدرت واأجريت يل عملّية جراحّية.

¤

عندم���ا فتحت عين���ّي وج���دُت نف�سي وحي���ًدا يف اإحدى الغ���رف. كان 

املمّر�س���ون يراقبونني على مدى 24 �ساع���ة، والطبيب يتفّقدين من وقت 

لآخر. مل يكن ُي�سمح لأحد بالدخول اإىل الغرفة �سوى الطبيب واملمّر�سني 

الذي���ن يتناوبون على متري�سي. فيما بعد علمت اأّنه توجد يف هذا الق�سم 

�سبع اأو ثماين غرف عزل على غرار غرفتي، وقد نقلوا اإليها من اجلرحى 

من كانت اأو�ساعهم �سّيئة. كان على املمّر�سني اأن يغرّيوا �سمادات جراحي 

كّل يوم. مّرت ال�ساع���ات ثقيلة علّي؛ فمن جهة كنت مغموًما ل�سهادة اأخي 
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�سادق، ومن جهة اأخرى، اأكابد اآلًما مّرحة. ل اأذكر اأّنني عانيت يوًما كما 

عاني���ت يف تلك الأّيام التي كنت فيها وحي���ًدا يف تلك الغرفة. ومع اأّنني مل 

اأكن من اأهل الولولة والعويل، كما هي عادتي منذ ال�سغر، و�سعيت جاهًدا 

لتحّم���ل كّل تل���ك الآلم، اإّل اأّن ح���ايل كان���ت اأكر من الحتم���ال يوًما بعد 

ي���وم. لقد اأدخلوا اأنبوًبا من حلق���ي اإىل معدتي كان ي�سايقني كثرًيا. وكاأّن 

وظيفة اأح�سائي تغريت جّراء ال�سظايا الكبرية التي اأ�سابتها. �سيًئا ف�سيًئا 

علم���ت اأّن اأع�ساب عيني اليمنى قد تلف���ت واأ�سبح من ال�سعب عالجها. 

اأّم���ا حرارتي فقد ارتفعت لعّدة اأّيام، اإىل درجة مل تعد تنفع معها الأدوية، 

فغّط���وا ج�سمي بالنايلون، وو�سعوا فوقه ثلًجا، فيما ُقّيدت يداي ورجالي، 

ويا لها من معاناة! اأحياًنا كنت حني اأ�ستعيد وعيي، وتقع عيناي على الثلج، 

اأ�سع���ى جاه���ًدا لأرفع راأ�سي لعّل���ي اأ�ستطيع اأن اأبلل ل�س���اين به! وبعد جهد 

جهيد متّكنت من حل�س قطعة ثلج مّرة واحدة، ففرحت وكاأّنني ربحت يف 

تلك الظروف القا�سية جائزة كبرية! كان هذا احلّل الوحيد لرفع العط�س 

ال���ذي مل يفارقني حلظة.. العط�س.. العط�س.. وق���د كّررت هذا الأمر ما 

ا�ستطعت اإىل ذلك �سبياًل. اأحياًنا كنت اأياأ�س، واأفّكر اأّن ل اأحد يعلم باأملي؛ 

اأمل العط�س الذي اأ�سيف اإىل اآلم جراحي كّلها..

كان���ت ح���ايل تزداد كّل يوم �س���وًءا. وقد جاءت ال�سّي���دة التي اأتت اإيّل 

يف الي���وم الأّول لدخ���ويل م�ست�سفى الإمام الر�س���ا Q طالبة مّني رقم 

هات���ف لتخ���ر عائلتي مبا ج���رى يل، واأحّلْت علّي بذل���ك: »مِلَ ل تريد اأن 

تهات���ف عائلت���ك؟! اأعطني رق���م الهات���ف، لأخرهم باحل���ّد الأدنى اأّنك 

هن���ا«. اأخ���رًيا، خرجت ع���ن �سمتي وقلت له���ا: »اإّن اأخ���ي كان معي حني 

الق�سف، وقد ا�سُت�سهد حتًما، ول بّد اأّن ج�سده قد و�سل الآن اإىل املنزل، 

وه���م م�سغولون مبرا�سم تاأبين���ه واإقامة التعازي عن روح���ه. ل اأريد لهم 

اأن يعان���وا اأك���ر من ذلك.. اإّنهم يظّن���ون اأّنني معاًفى �سلي���م، فاإن علموا 

باإ�سابت���ي �سيرتكون املرا�سم وياأتون اإىل هن���ا.. ل اأقبل..«، وعادت للمّرة 
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الثانية خالية الوفا�س.

جريًحا فوق �سريري، كنت كثرًيا ما اأذكر �سادق، واأفّكر اأين هو؟ ومع 

م���ن؟ اأحياًنا اأب���داأ اأتكّلم معه: »بهذه ال�سرعة رحلت ي���ا �سادق!«، ويف كّل 

م���ّرة ي�ست���ّد فيها وجعي اأفّكر ب���اأّن اأخي قد ارتاح باحل���ّد الأدنى من اآلم 

الدنيا وهمومها. اأحياًنا كان الأمل ي�ستّد علّي لدرجة اأن اأطلب من الطبيب 

طلب العاجز باأن يخّدرين ويغّيبني عن الوعي لأرتاح من الأمل ل�ساعات.

كان يجيبني: »ل ميكن. اإن غّيبناك عن الوعي �ستموت!«. يف مثل تلك 

الدقائ���ق، اأحببت املوت اأكر من تّم���ل الأمل الذي كنت اأعانيه. اإل اأّنني 

�سع���رت، كاأّن ق���دري هو ال�سر على تّم���ل كّل الآلم؛ اأمل اجلراح، واأمل 

البقاء وعدم اللتحاق بركب ال�سهداء...

كان م���ن بني املمّر�سني املناوبني ممّر�س م�سيح���ّي، يوؤّدي عمله بدّقة 

وجدّية تاّم���ة. اأحياًنا عندما ياأخذ الوجع مني كّل ماأخذ وهو يقوم بتغيري 

�سم���اد جراحي، كنت اأرج���وه قائاًل: »باهلل عليك، بروّي���ة وهدوء اأكر!«، 

فيجيبن���ي: »اأنا اأوؤّدي عملي. مهما فعلت اأو قلت لن يوؤّثر ذلك على عملي. 

ل���ذا م���ن الأف�س���ل ل���ك اأن تتحّم���ل اإىل اأن اأنتهي من ت�سمي���د جراحك«. 

وم���ع اأّنني كنت اأت���اأمّل كثرًيا عند ت�سميده جراح���ي، اإّل اأّنني كنت معجًبا 

ب���ه لكونه دقيًق���ا يف عمله وودوًدا. فيم���ا بعد، �سمعت اأّن���ه وب�سبب خرته 

ومهارت���ه يف التمري�س، و�سع احلر�س �سّيارة ت���ت ت�سّرفه لي�ستخدمها 

يف ذهابه واإّيابه اإىل امل�ست�سفى والعناية بجرحى احلرب.

¤

م�س���ى �سهر واأنا عل���ى هذه احلال، وع���ادت املمّر�سة للم���ّرة الثالثة. 

اأ�سّرت علّي اأن اأّت�سل بعائلتي، واأقنعتني اأخرًيا بالقول: »اإّن مرا�سم تاأبني 

اأخي���ك قد انتهت الآن«. وعند حوايل العا�سرة �سباًحا، جاوؤوا بهاتف اإىل 

غرفت���ي، فطلبت رقم حمافظة تري���ز حيث يعمل ابن خايل »حمّمد علي 
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منك���ي«، لكن من ح�سن حّظي، قيل يل اإّنه لي�س موجوًدا. تركت له ر�سالة 

باأن يّت�س���ل حال جميئه مب�ست�سفى الإمام الر�س���ا Q يف م�سهد. اأ�سّر 

عّرف عن نف�س���ي، فذكرت له ا�سمي، وقل���ت له باأّنني 
ُ
عل���ّي املجيب ب���اأن اأ

�سبت اإ�سابة ب�سيطة!
ُ
اأ

بع���د �ساعة، اأح�سروا الهاتف م���ّرة ثانية اإىل غرفتي، وكان ابن خايل 

ه���و املّت�س���ل. رحت اأت���ّدث اإليه به���دوء وروّي���ة، وهو ي�س���األ بني احلني 

والآخر: »م���اذا ح�سل لك؟« فاأجيبه: »ل �سيء«، لكّن���ه انفجر بالبكاء... 

�ساألته: »هل انتهت مرا�سم التاأبني؟«.

- تاأبني من؟

- �سادق!

اأراد اأن ينك���ر الأم���ر، ولعّل���ه اأراد مداراة و�سعي. ق���ال: »ل، مل ي�سب 

�سادق بخطب... لقد عاد اإىل البيت«.

- لقد ا�سُت�سهد �سادق بالقرب مّني... اأنا راأيته باأّم عيني!

وانفج���ر بالب���كاء مّرة اأخرى. اأّم���ا اأنا فقد �ساق �س���دري وا�سرت�سلت 

بالب���كاء ال���ذي كان يخّفف عّن���ي. كان هو يبك���ي واأنا اأبك���ي. اإىل اأن قال 

اأخرًيا: »اأجل، لقد انتهت مرا�سم تاأبني �سادق، ونحن بانتظار الأربعني«. 

مل اأعد اأ�ستطيع الكالم. ا�ستودعته اهلل وارتاح بايل.

¤

يف �سباح اليوم التايل، واأذكر جيًدا اأّنه كان يوم اخلمي�س، بداأ الزّوار 

ياأت���ون لعيادتي. اأّول من ح�سر لزيارتي هي اأّمي، لكّنها ما اإن راأتني حّتى 

رجعت، وتناهى اإىل �سمعي �سوتها وهي تقول: »هذا لي�س جريحنا!«.

َومل تطلبي زيارة ال�سّيد نور الدين عايف؟
َ
- وكيف ل يا حاّجة؟! اأ

- بلى، لكن...

ومّرة اأخرى راأيت والدتي واقفة يف الباب. مل تعرفني! ناديتها: »ادخلي 
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يا حاّجة!«،  دخلت وانكّبت علّي واأنهار الدموع جتري من مقلتيها. والتّف 

ا اأخي ال�سّيد مري رحيم و�سهري وراحا يبكيان. حويل اأي�سً

- اإي يا عّم! مِلَ كّل هذا البكاء؟! ما الذي ح�سل؟...

اأخ���رًيا، توّقف���وا عن الب���كاء، وراح���وا يتبادلون اأط���راف احلديث ثم 

ي�سحك���ون. وم���ع اأّنني كنت خج���اًل متاًما من اأّم���ي، اإّل اأّنن���ي �ساألت عن 

�س���ادق. يف البداية قال���وا يل: »اإّنه بخري ومل ي�سبه مك���روه«. قلت: »لقد 

راأي���ت كّل �سيء باأّم عين���ي، وكّنا مًعا حّتى اللحظة الأخ���رية«. كنت اأفّكر 

ا!«،  فيم���ا قا�سته اأّمي وعانته يف هذه امل���ّدة. قالوا يل: »اأنت رجل قوّي جدًّ

وراح���وا ميّدونن���ي باملعنوّي���ات. فاأجبتهم: »لي����س الأمر كم���ا تت�سّورون! 

باملنا�سبة، كيف يبدو وجهي؟«.

- اأمل تره حّتى الآن؟!

- ل! مل اأغادر ال�سرير طوال هذه املدة.

ب���ادرت اأّمي، وم�سحت بيدها على راأ�س���ي وقالت: »لي�س به اأّي مكروه! 

كّل �س���يء جّي���د!«. بالفعل، لقد اأح�س�س���ت، بروؤيته���م، اأّن حايل ت�ّسنت، 

���ة اأّمي التي ب���دت قوّية متما�سك���ة مع اأّنها كان���ت مفجوعة ب�سهادة  خا�سّ

ابنه���ا ال�ساّب �سادق. اأخ���روين باأّنهم �سيبقون يف »م�سه���د« ليومني، اإّنه 

بالفعل اخلر الأجمل بالن�سبة يل يف تلك الأو�ساع.

¤

بعد يومني، قال يل الطبيب اأثناء الزيارة ال�سباحّية: »يبدو اأّن حالتك 

قد ت�ّسنت«. قلت: »اأ�سعر اأّنني بحال اأف�سل«.

- لق���د كتبت يف ملّفك اليوم، اأن يقّدموا لك ن�سف كوب من احلليب، 

ون�سف كوب من ال�ساي.

- يا له من خر جّيد!

وما هي اإّل دقائق، حّتى كان كوبا احلليب وال�ساي على الطاولة بجانب 
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�سري���ري طبًقا لتعليم���ات الطبيب. فمنذ 34 يوًما واأن���ا اأتغّذى عن طريق 

امل�سل فقط، وطاملا انتظ���رت هذه اللحظة. غدوُت فرًحا وم�سروًرا، لكن 

�سرعان ما انق�ست فرحت���ي، فقد جاءت لتبديل مالءة �سريري ممّر�سة 

جديدة اأراها للمرة الأوىل. قلت لها: »دعيني اأّوًل اأتناول احلليب وال�ساي 

ومن ثّم تبّدلينها«.

- ل! قم لأبّدل مالءتك، ومن ثّم تاأكل ما تريد.

- اأّيته���ا ال�سّي���دة! اإىل الآن مل اأنه�س من �سري���ري، واأنت الآن تطلبني 

مّني النهو�س لتبديل املالءة!... اإن اأنا نه�ست �سينفجر بطني.

جريت لك العملّي���ة منذ اأكر من �سهر، 
ُ
- م���ا هذا الذي تقول���ه، لقد اأ

وتقول اإّنك اإن تّركت ينفجر بطنك!

- البطن بطني، واأعلم اأّنني اإن نه�ست �سينفجر!

ومهما حاولت معها، مل تِع الأمر. كما اإّن جرح رجلي مل يكن قد التاأم 

بع���د، اإّل اأّن اأ�سلوبها بالكالم جعلن���ي اأنفذ ما تريد، خا�سة اأّن اأمي واأخي 

كان���ا قد ذهبا يف ذلك الوقت لزي���ارة حرم الإمام الر�سا Q، ومل يكن 

معي اأحد اآخر لي�ساعدين يف اإقناعها!

- �ساعديني باحلّد الأدنى لأنزل!

ذهب���ت واأح�سرت الّدرجات التي تو�س���ع تت �سرير املري�س لت�سهيل 

مغادرت���ه. �سحب���ت نف�س���ي اإىل جانب ال�سري���ر ب�سعوبة، ودّلي���ت قدمّي. 

اأزعجن���ي تعامله���ا اجل���اّف مع���ي وع���دم اكرتاثه���ا، وكاأّنها مّم���ن يقمن 

مرغمات بتمري�س جرحى احلرب يف امل�ست�سفيات، ومل يكن يف قلبها ذّرة 

رحمة وتعاط���ف. اأخرًيا، و�سعت قدمّي على الأر�س، لكن دّواًرا اأ�سابني. 

بداأت اأرجت���ف، فتم�ّسكت بالطاولة واحلائط بقّوة ك���ي ل اأقع! مّرت ثواٍن 

ع���ّدة، خطر ببايل الذه���اب اإىل املرحا�س مبا اأّنني نزل���ت عن ال�سرير، 

وكان يبع���د عني م�سافة مرت ون�سف، اإذ مل يغ�سل���وا يدّي ب�سكل جّيد اإىل 
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ذل���ك احلني، وقد يب�ست الدماء والرتاب بني اأ�سابعي. فّكرت اأن اأذهب، 

فاأغ�س���ل ي���دّي واأنظر اإىل وجه���ي يف املراآة. رحت اأجّر قدم���ّي بهدوء واأنا 

اأتك���ئ اإىل احلائ���ط اإىل اأن و�سلت اإىل املرحا�س. وما اإن نظرت يف املراآة 

حّتى اأ�سابني الذهول! اإلهي ماذا اأرى؟

- من اأنت؟... نور الدين؟! 

كانت مالمح وجهي قد تغرّيت متاًما؛ وجه متال�ٍس، �سعيف وجمروح، 

وع���ني قد تعّطلت تقريًب���ا، فيما العني اليمنى تغ���رّي �سكلها ب�سبب اجلرح 

العمي���ق يف وجنت���ي، هذا بالإ�ساف���ة اإىل جراح ذقن���ي الوخيمة... ها قد 

���ا اأن اأ�سعر ب�سيق  ب���داأت اأفه���م مِلَ مل تتعّرف اإيّل اأّم���ي. وكان اأمًرا طبيعًيّ

�سفى؟...« 
ُ
يف �س���دري: »مِلَ اأ�سبح���ت هيئت���ي هكذا؟! ه���ل ي�ستحي���ل اأن اأ

وتوّقف���ت ع���ن الكالم. لقد انه���ارت معنوّياتي. اإّن �سن���وات عمري كّلها ل 

تتج���اوز الثماين ع�س���رة، ومل اأكن اأفّكر اأبًدا باأّن احل���رب �ستوقع بي بالًء 

مثل هذا... و�سرعان ما اأعر�ست بوجهي عن املراآة وفتحت �سنبور املياه. 

وفيم���ا كنت اأغ�سل الدم املتيّب�س ب���ني اأ�سابعي رحت اأوؤّنب نف�سي: »ل تكن 

جح���وًدا! ا�سك���ر اهلل اأّنك بقيت حًي���ا وتقف على رجلي���ك! ول بّد لوجهك 

بالنهاية اأن يتعافى بحال من الأحوال... �سوف تعتاد على الأمر«.

- تعاَل ومتّدد على �سريرك!

نادتن���ي ف�سرت بهدوء نحو ال�سرير. كان احلليب وال�ساي قد بردا اإىل 

جانب���ه. قلت للممر�سة: »ل اأ�ستطيع ال�سعود ب�سهولة!«. حّدقت يف وجهي 

م���ن دون اكرتاث وبقيت تنتظر. مل تكن تعلم باأّن الدرجات التي و�سعتها 

اإىل جانب �سريري ل ت�سّكل يل اأّي م�ساعدة. بقيت دقيقتني اأو ثالًثا واقًفا 

ل اأعرف ماذا اأفعل؟! كيف �ساأ�سعد؟! و�سيًئا ف�سيًئا بداأت اأ�سعر باأّن حايل 

ت�س���وء. �سعرت ببطني يحمى وي�سخن. كان���ت �سخونة بطني تزداد بحيث 

�سع���رت باأّنه���ا تريد النبع���اث اإىل اخل���ارج! كان لبا����س امل�ست�سفى الذي 
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اأرتدي���ه مفتوًحا من اجله���ة الأمامّية. األقيت نظ���رًة و�سرخت: »اأ�سرعي 

واأخري اأحدهم! اإّن بطني يتمّزق!«.

- ما الذي �سيحدث؟!

مل ت���درك ح���ايل. اّت���كاأُت عل���ى رجل���ي امل�سابة الت���ي مل ت�س���َف بعد، 

وا�ستخدم���ُت كّل قّوت���ي لأ�س���ع رجل���ي الأخرى ف���وق ال�سري���ر. قلت بعجز 

وغ�س���ب: »تعايل و�ساعدين���ي باحلّد الأدنى لأرفع رجل���ي«. فجثت مكرهة 

ورفع���ت رجلي عن الأر����س، لكّنن���ي... اأطلقت �سرخة م���ن اأعماق قلبي؛ 

لق���د انفجر بطني بالفعل، وراأي���ت اأح�سائي بو�سوح تاّم، وقد �سقطت فوق 

مالب�سي! راحت املراأة ت�سيح بنحٍو مل اأ�سمع له مثياًل. تركتني وّولت هاربة. 

اأح�س�س���ت براح���ة! فبعد حالة اللته���اب وال�سخونة الت���ي كانت يف بطني، 

�سرت اأ�سعر بالليون���ة واخلّفة. كان كوبا احلليب وال�ساي يرتاق�سان اأمام 

ناظ���ري، و�سوت املراأة يط���ّن يف اأذيّن. ُنقلت ب�سرع���ة اإىل غرفة العملية، 

وكاأّن كّل �سيء قد حدث خالل ثوان. مل اأفقد الوعي، لكن مل يبَق يّف رمق؛ 

ل للنظر، ول للكالم، ول حّتى لالإح�سا�س بالوجع الغريب اجلديد!

¤

عندم���ا ا�ستع���دت وعي���ي، وج���دت اأربعة اأ�سي���اخ معدنّي���ة خارجة من 

دخ���ل اأنبوب اإىل بطني الذي 
ُ
بطن���ي وقد اأوثقت بعدد من الراغي. كما اأ

انتف���خ ف�سار بحجم ثالث طابات بال�ستيكّية! قي���ل يل اإّنه ب�سبب اإ�سابة 

الكب���د بال�سظايا، فقد اأجروا عملّية ترميمّية للحاجز احلاجب والأمعاء، 

لكّنهم بعد حادثة ال�سباح، ا�سّطروا اإىل قطع جزء من اأمعائي، وو�سعوا 

الأ�سياخ لتبقى اجلراح ثابتة وتلتحم الُقَطْب. 

بع���د الظهر، ح�س���ر زّواري ليتفاَجاأوا بامل�ستج���ّدات. كانت اأّمي قلقة: 

»بني! ما الذي اأ�سابك؟ بالأم�س كانت حالتك جّيدة!«.

- ل �سيء! لقد �ساءت حايل قلياًل!
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 اأخرتهم مبا حدث، فا�ستاوؤوا كثرًيا. اأراد اأخي اأن ي�سكي هذه ال�سّيدة 

اإىل ممّث���ل احلر����س يف امل�ست�سفى فقل���ت له: »دعك منها! ه���ي نف�سها ل 

ت���درك �سيًئ���ا. اإّن بطني هو ال���ذي كان على و�سك النفج���ار وهي مل تكن 

ت�سّدق«. مل تنتِه الق�سّية عند هذا احلّد بالطبع، فقد جاوؤوا من موؤ�ّس�سة 

ال�سهي���د و�ساأل���وين عّما ج���رى. قالوا اإّنهم ل���ن يبقوه���ا يف ق�سم جرحى 

احل���رب، ونقلوها للعم���ل يف م�ست�سفى اآخر، اإّل اأّن خدم���ة هذه املمّر�سة 

انته���ت بدفعي ثمًنا باهًظا؛ وجمّدًدا، ُمنعت م���ن اأّي نوع من اأنواع الغذاء 

�س���وى امل�س���ل. بعد اأّيام، حّل���ت اأربعينّية �سادق وكان���ت العائلة م�سّطرة 

للذهاب اإىل تريز لأقا�سي من جديد عذاب الوحدة.

 �س���اق �س���دري ب�سّدة. كنت اأعّد الأّيام واللي���ايل... فاإىل ذلك الوقت 

اأم�سيت 42 يوًما يف م�ست�سفى الإمام الر�سا Q، ومل اأخرج من غرفتي 

�سوى اإىل غرفة العملية! طلبت منهم التحّدث اإىل ممّثل موؤ�ّس�سة ال�سهيد. 

لق���د بحت له مبا يف داخلي وقلت: »م�سى على وجودي هنا 42 يوًما، اأريد 

اأن اأذه���ب اليوم اإىل حرم الإمام الر�سا ب���اأّي ثمن كان«. قال: »ينبغي اأن 

ن�ستاأذن طبيبك املعالج«. ومل ياأذن الطبيب يل بالذهاب. اأ�سررُت وقلت: 

»ينبغي اأن اأذهب اليوم للزيارة، فما مل اأذهب اإىل احلرم لن اأ�سمح لأحد 

اأن مي�ّسني ويداويني!«. اأخرًيا، رّق قلبهم حلايل، ووافق الطبيب ب�سروط، 

ووع���دوين باأن ياأخ���ذوين يف الليلة نف�سها اإىل احل���رم. كانت ليلة جمعة، 

فانتظرت حلول الليل بفارغ ال�سر. 

عن���د الغ���روب ُنقلت وع���دًدا من اجلرح���ى على احلّم���الت اإىل باحة 

امل�ست�سف���ى، و�سعون���ا يف �سّيارات الإ�سعاف وتوّجهن���ا اإىل املقام. وعجًبا، 

كم بّثت زيارته يّف الن�ساط. و�سلنا احلرم، وطبًقا للتن�سيق امل�سبق، جرى 

نقلن���ا ب�سّيارات الإ�سعاف اإىل اأحد ال�سح���ون، ومنه ُنقلنا على احلّمالت 

اإىل الداخ���ل. ويا لها من زيارة! كانت م�ساعري ل تو�سف. ُفتح لنا طريق 

اإىل ال�سري���ح، فتعّلقن���ا ب���ه. وفيما ا�ستهّل���ت دموعي جارية م���ن مقلتّي، 
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األ�سقت به وجهي بعينه املجروحة، ورحت اأناجي الإمام... �سعرُت براحة 

كبرية يف قلبي. لقد اأخلوا ما حول ال�سريح ومل يبَق �سوانا نحن اجلرحى 

وخ���ّدام احلرم. كنت يف تلك الدقائ���ق امللكوتّية الع�سر اإىل جانب �سريح 

الإم���ام الر�سا Q اأحّل���ق يف ف�ساء غري عادّي، وكان���ت تلك من اأجمل 

ا ومفعًما باحليوّية،  زيارات عم���ري. حني اأخرجونا اأم�سيت م�سروًرا ج���دًّ

لدرج���ة �سعرت معها اأّنني اأ�ستطي���ع اأن اأق�سي اأّيام نقاهتي ب�سرعة واأقف 

عل���ى رجلّي. كم���ا اأقيم دع���اء كميل يف اأح���د ال�سحون ف�ساركن���ا الزّوار 

الدعاء وعدنا اإىل امل�ست�سفى. لقد �سعرت بتح�ّسن كبري. 

يف الي���وم الت���ايل، �سمح���وا يل بتن���اول ال�سوائل، فتناول���ت القليل من 

احللي���ب؛ عّدة ر�سف���ات يف الي���وم الأّول. ث���ّم اأدخلوا يف الأّي���ام الالحقة 

تدريجًيا الطع���ام املت�سمن لل�سوائل اإىل لئحة طعام���ي. �سرُت اأطالبهم 

دوًما باأن يزيدوا يل الكّمّية، واأقول: »مِلَ تقّدمون يل القليل منه!«.

- مِلَ اأنت م�ستعجل لتناول الطعام؟

- م���ّر اأربع���ون يوًما ونّيف مل اآكل فيه���ا �سيًئا، األ يج���ب اأن اأعّو�س ما 

فاتني؟

بداأت حايل النف�سّية واجل�سدّية تتح�ّسن بو�سوح، فاأخروين اأّنه ميكن 

نقل���ي اإىل م�ست�سف���ى تريز، وكان ه���ذا اأجمل خر �سمعت���ه. اأخرًيا، ويف 

 ،Qاليوم الثام���ن والأربعني لإ�سابتي، تركت م�ست�سف���ى الإمام الر�سا

وُنقلت بالطائرة تت املراقبة الطبّية اإىل تريز. 

¤

عندم���ا ترّجلن���ا م���ن طائرة ال���رّكاب - وق���د ُرفعت اأي���دي ثالثة من 

���ا. ومبا اأّنني اّت�سلت  مقاعده���ا م���ّددوين عليها - كنت اأ�سعر بالوهن حقًّ

يف م�سه���د عر موؤ�ّس�سة ال�سهيد بعائلت���ي واأخرتهم باأّنني يف طريقي اإىل 

تري���ز.. فق���د رحت اأبحث عن اأح���د اأعرفه، و�سرعان م���ا وجدته. توّجه 

خ���ايل نح���وي مبا�س���رة � وكنت مم���ّدًدا على احلّمال���ة يف قاع���ة املطار � 
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و�ساألني: »هل اأتيت بهذه الطائرة من م�سهد؟!«.

- اأجل!

- كان من املفرت�س اأن ياأتي جريح اآخر عر هذه الطائرة من م�سهد، 

هل راأيته؟

- ما ا�سمه؟

- �سّيد نور الدين عايف!

امل�سك���ني مل يعرفني. ل بّد اأّن التعب والإره���اق قد غرّيا حّتى �سوتي. 

قل���ت: »خايل! اأنا نور الدين. اأمل تعرفن���ي؟!«، تغرّيت مالمح وجهه، اأخذ 

راأ�س���ي يف ح�سن���ه وراح يبك���ي. مل يكن ي�س���ّدق باأّن هذا ن���ور الدين وقد 

حّلت به هذه امل�سيبة. بكى كثرًيا، فقلت له: »خايل! ل تبِك. اإّنني اأت�سّور 

جوًع���ا، اأح�س���ر يل �سيًئا لآكل���ه«. فذهب فوًرا واأح�سر م���ن اأحد حماّلت 

املط���ار علبة ب�سكويت. بع���د دقائق، و�سلت �سّيارة الإ�سع���اف ونقلتنا اإىل 

م�ست�سفى الإمام اخلميني يف تريز.

¤

ت�ّسن���ت ح���ايل اأك���ر يف م�ست�سف���ى الإم���ام اخلمين���ي. وب���داأ الأهل 

والأ�سدق���اء واملعارف من���ذ و�سويل اإىل هناك يتواف���دون يوميًّا لعيادتي. 

لك���ن، كّل من راآين للمّرة الأوىل منهم، كان يندفع للبكاء بنحو ل اإرادّي. 

فاأقول لهم: »ما الذي ح�سل لتبكوا هكذا؟ اأّيام قليلة، وما األبث اأن اأ�ستعيد 

 �سديقني 
1
عافيتي، ونعود مًعا اإىل اجلبهة!«. كنت وابن خايل »ح�سن منكي«

حميم���ني، نق�س���ي اأوقاتنا مًعا من���ذ ال�سغر اإىل ح���ني التحاقنا باجلبهة. 

فروؤيته من ناحية، وت�ّسن جراحي، والتغذية التي كنت اأح�سل عليها من 

ناحية اأخرى، جعلتني بحال اأف�سل، وقد تبل�سمت جراحي ما عدا تلك التي 

اأ�سبت بها يف بطني، فلم اأمكث يف م�ست�سفى الإمام طوياًل. اأردت اخلروج، 

1 - وقد التحق بركب ال�سهداء في ما بعد.
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و�سرت اأوؤكد با�ستمرار على الإخوة يف موؤ�ّس�سة ال�سهيد الذين ياأتون لعيادتي 

ب���اأن ي�ستكملوا اأوراقي وينقلوين اإىل البيت. لكّنهم كانوا يجيبون باأّن و�سع 

بطن���ي �سّيئ، ول ينبغي يل مغادرة امل�ست�سفى! لكّنني واقًعا، كنت قد مللت 

اأجواءه، فرحت األّح عليهم ل�سراء م�سّد للبطن، واإقناع الطبيب بخروجي. 

وبع���د اأ�سبوع جاءت موافقة الطبيب. اأعطوين التعليمات ال�سحية واأدوات 

الت�سميد وم�سّد البطن، وتّررت من امل�ست�سفى.

 
¤

يف طريق العودة اإىل املنزل، و�سلنا اإىل مزار »ال�سيخ اأبي دجانه«. كان 

�سه���داء القري���ة ُيدفنون يف جوار مزارال�سيخ من���ذ اندلع احلرب، وكنت 

اأعلم ب���اأّن �سادق ُدفن هناك. اأ�سرت بيدي لل�سائ���ق اأن يتوقّف لأزور قر 

اأخ���ي. مل يوافق من معي وقالوا: »لي�س واأنت على هذه احلال... فلنذهب 

اإىل البي���ت!«. لك���ن كان من امل�ستحي���ل اأن اأذهب اإىل البي���ت من دون اأن 

اأزوره.

توّقف���ت ال�سّيارة اإىل جان���ب الطريق، وتوّجهت مب�ساع���دة الأهل اإىل 

ق���ر اأخ���ي ال�سهيد. �سرع ال���كّل بالب���كاء، اإّل اأنا! رحت اأنظ���ر اإىل �ساهد 

ق���ر اأخي ورفيق���ي يف اجلهاد »ال�سهيد ال�سّيد �س���ادق عايف«، الذي �سلك 

معراج���ه بالقرب مّني واأقول: »مِلَ تبك���ون؟! يف النهاية لقد ح�سل �سادق 

ا، كنت وما زلت  عل���ى مراده. علينا اأن نبكي حلالنا، ل على ال�سهيد«. حقًّ

اأوؤم���ن بهذا الأمر.. وبع���د زيارة ال�سهداء، اأكملن���ا طريقنا. كان الو�سول 

اإىل البيت بعد كّل هذه احلوادث، مبنزلة الو�سول اإىل مركز الأمان.

¤

ب���دا الو�س���ع يف البيت خمتلًف���ا. ففي اأقّل م���ن ت�سعة اأ�سه���ر، ُجرحت 

مّرت���ني، وها اأنا الآن اأعود لأّول مّرة م���ن اجلنوب حاماًل معي اإىل جانب 
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اخلط���ر اجل���ّدي الذي يته���ّدد عيني اليمن���ى، جراًحا عميق���ة وكبرية يف 

ا.  ج�س���دي. كان لقائي باأبي املك�سور اخلاطر يف ه���ذه الفرتة ، �سعًبا جدًّ

ومع اأّنني راأيت ما حّل بوالدّي بعد �سهادة �سادق واإ�سابتي، اإل اأّنني كنت 

اأتعاطى معهم���ا بنحو مينعهما من التفكري ببقائ���ي يف القرية واأن اأ�سبح 

من �سّكانها امل�ستقّرين!

ا للقيام بخدمتي، واأخجلوين كثرًيا من  كان جميع من يف البيت م�ستعدًّ

حمّبتهم. لقد ازدادت �سهّيتي اإىل الطعام بنحو ل يعرف ال�سبع. بالطبع، 

فاأن���ا من���ذ البداي���ة اأح���بُّ الأكل وال�س���رب، والآن وبعد اإ�سابت���ي و�سعف 

ج�س���دي، اأ�سبحت حمّط اهتمام اجلميع، فكان يوؤتى اإيّل بالغذاء من كّل 

ناحي���ة؛ حلم الكبد الطازج، احلليب، الفاكه���ة و.. واحلا�سل اأّنني ع�ست 

يف نعيم تاّم.

كان���وا ياأخذونن���ي اإىل امل�ستو�س���ف لتغيري �سماد بطن���ي. وبقيت على 

هذه احلال حّتى ذهب عّن���ي ال�سعف والوهن، ون�سيت جراحي ومراجعة 

الأطباء وبّت اأفّك���ر يف العودة اإىل اجلبهة. �سيًئا ف�سيًئا ت�سّجعت وطرحت 

اأم���ام الأه���ل ق�سّية عودتي اإىل اجلبهة ورحت اأختل���ق احلجج لإقناعهم: 

»لق���د �سقت ذرًعا.. وانقب����س قلبي من هذا املكان. اإن عدت اإىل اجلبهة 

�سيتح�ّس���ن و�سعي اجل�سدي... مل اأع���د ا�ستطيع البقاء«. خالفني اجلميع 

يف ذلك، وكانوا يرون باأّنه علّي يف ذلك الو�سع اأن اأزيل فكرة اجلبهة من 

راأ�سي متاًما: »ماذا �ستفعل اإن ذهبَت يف هذا الو�سع اإىل املحاور. ما زلت 

حديث العهد بال�سري على قدميك، وتريُد اأن تذهب اإىل �ساحة القتال؟!«، 

لكّنني كنت قد اّتخذت قراري، وا�ستغرق الأمر مّدة لإقناعهم. 

بت  بع���د م�سّي ما يق���ارب ال�سّتة اأو ال�سبع���ة اأ�سهر م���ن اإ�سابتي، و�سّ

حقيبتي، ووّدعت الأهل الذين ظّلوا قلقني ب�ساأين، وانطلقت اإىل اجلبهة.



الفصل الخامس
جرح فوق جرح

u
كان عدد من العنا�سر الذي���ن انتهت اإجازتهم، عائدين اإىل اجلبهة، 

ا حميميًّا  فركب���ت و ح�س���ن ابن خايل معه���م احلافلة نف�سها، وع�ست ج���وًّ

ومريًح���ا لطاملا انتظرته. رحنا نحّدث ال�سباب ومنازحهم. فبعد اإ�سابتي 

يف عملي���ة م�سلم بن عقيل حيث تبّدل���ت مالمح وجهي وتغرّي �سكل عيني، 

�س���رت اأ�ستخ���دم نّظ���ارة �س���وداء خ���ارج البي���ت. وفيما كن���ت اأ�سع هذه 

النّظ���ارات غف���ت عيني، ومل اأجدها حني ا�ستيقظ���ت. �ساألت ح�سن الذي 

كان يجل�س اإىل جانبي: »ماذا ح�سل لنّظارتي؟«.

- ك�سرتها!

- اإِ.... ملاذا؟! 

- عندم���ا كان���ت لك عينان مل تك���ن تروقني، فكي���ف الآن وقد �سرت 

متلك اأربًعا؟ ما هذا الذي ت�سعه على عينيك؟!

جعلني مزاح ح�سن اأزيل من راأ�سي نهائيًّا فكرة ا�ستخدام النّظارة.

¤

م���ا اإن و�سلت احلافلة اإىل »كيالن غرب«، حّتى توّجهنا اإىل ثكنة كانت 

عي���د ت�سكيل لواء عا�س���وراء ليتح���ّول اإىل فرقة قبل 
ُ
ا للق���ّوات. وقد اأ مق���رًّ

عملية »والفج���ر التمهيدّية« يف �ستاء العام 1983م. كان مركز الفرقة يقع 

يف منطق���ة ُتعرف ب� »كا�سه ك���ران« على م�سافة �سّت���ة اأو �سبعة كيلومرتات 

من »كيالن غ���رب«، وهو عبارة عن واٍد حماٍط من نواحيه الأربع باجلبال 
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املك�س���ّوة بالأ�سجار، وق���د ن�سب عنا�سر الكتيبة اخليام في���ه. اأراد ح�سن 

اأن ينتق���ل اإىل كتيبة الإمام احل�سني Q الت���ي كان فيها اإبراهيم منكي، 

فوافقت���ه فوًرا وانتقلنا اإىل هناك، فهي كتيب���ة �سجاعة يقودها »علي اأكر 

ره���ري« ويعاونه فيها »حمّم���د باقر م�سهدي عبادي«. وكم���ا هي العادة، 

بداأنا بالعمل معهم بعد ثالثة اأيام على ت�سليم اأ�سمائنا للكتيبة.

¤

كان �سه���ر حمّرم على الأبواب. قب���ل اأيام من بداية ال�سهر تقام عادة 

الهيئ���ات وجمال�س العزاء يف اجلبهة، وق���د بداأنا هذه املرا�سم يف م�سجد 

كتيب���ة الإمام احل�س���ني Q وكان ق�سم منه يقع تت الأر�س، وقد بنيت 

جدران���ه من احلجر. اأّما الق�سم الواقع منه ف���وق الأر�س، فكان من دون 

م فيه حلقات اللطم. �سقف، فاأ�سحت جمموعات العزاء ُتنظِّ

ذات ي���وم، راأي���ت يف امل�سجد وجًه���ا ماألوًف���ا. دّققت النظ���ر، فاإذا به 

»ح�س���ن �سريافك���ن« الذي كان مع���ي يف غرف���ة امل�ست�سفى اأّي���ام اإ�سابتي 

الأوىل يف كرد�ست���ان وي�سك���و من اأمل يف كليتيه، وه���ا هو الآن يقف اأمامي 

بروحّي���ة عالية! �ُس���ررت كثرًيا بروؤيته بعد م���رور كّل ذلك الوقت. مل اأكن 

اأعل���م اأّنه ُعنّي م�سوؤوًل ملركز املحّلة بعدما اأنهى دورة يف العلوم الع�سكرّية 

يف تري���ز، واأّنه مل يحتمل البقاء يف املدينة فالتحق باجلبهة. ومبقدار ما 

�سع���دت لروؤيته حِزن ه���و لروؤيتي على هذه احلال. كما التقيت يف امل�سجد 

باأ�سدقاء اآخرين، من جملتهم »�سمد نيكبريان«، الذي كان واأخوه يعقوب 

�سديقني يل من قبل. 

 .
1
مع ابتداء برامج الكتيبة، قيل لنا اإّنه علينا التدّرب على ت�سّلق اجلبال

1� علم���ت لحًق���ا باأّن العملي���ة القادمة �ستكون في منطق���ة ُت�سّمى »بمو«، وهي عبارة ع���ن منطقة جبلّية 
وا�سع���ة تقع على الحدود الإيرانّية-العراقّية، كانت الق���ّوات العراقّية ت�ستقّر فيها وت�سرف علينا. كانت 

الم���ّرة الأول���ى التي اأ�سمع فيه���ا با�سم »بمو« وتعّجبت كثي���ًرا عندما راأيتها؛ جبل �ساه���ق وعظيم �سّكلت 

ا والمّت�سل بع�سه���ا ببع�س، الطريق الوحيد لل�سعود اإل���ى اأعاله. وعندما �ساألت  ال�سخ���ور الكبيرة جدًّ

كي���ف �سننّفذ العملي���ة في هذا المكان، قيل اإّن على ال�سباب اأن ي�سع���دوا الواحد تلو الآخر على �ساللم 
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ا بالن�سبة يل.  ل �س���ّك اأّن اجتي���از ال�سخور وت�سّلق اجلبال كان اأم���ًرا �ساقًّ

�سعي���ت جاه���ًدا للم�ساركة يف التدريب���ات، وبالطب���ع، مل ي�سّعبوها علّي. 

وم���ع اأّنن���ا يف كرد�ستان كّنا نت�سّل���ق اجلبال من وقت لآخ���ر، اإّل اأّنها املّرة 

الأوىل التي اأ�سعد فيها جباًل بهذه الطريقة، حيث مي�سك ال�سباب بحبال 

مّدوه���ا من اأعلى اجلبل ويت�سّلقون بجه���ود جبارة. لقد عمل الأخ رهري 

على تدريب الكتيب���ة تدريًبا جّيًدا، فمن املفرت�س اأن ت�سعد كتيبة الإمام 

احل�سني Q اجلبل يف العملية القادمة قبل بقية الكتائب، لذا ظّل قادة 

الكتيب���ة ح�ّسا�سني وجّدّيني يف تدريب ال�سباب. يقول الأخ رهري: »اإّن كّل 

من ي�ستطيع اجتياز هذه املنطقة من دون جلبة، �سيتمكن من ت�سّلق اجلبل 

ليلة العملية من بني ظهراين الأعداء ومباغتتهم«.

 كانت التماري���ن جُترى كّل يوم، ومنذ الدقائ���ق الأوىل، يبداأ ال�سباب 

باإطالق ال�سعارات احلما�سّية لترتّدد اأ�سداوؤها يف الف�ساء:  داغدا دا�سدا 

كذر ا�سالم اردو�سى ا�سالم اردو�سونونيوخدى قورخو�سى.

غالًب���ا ما كان اأح���د العنا�سر وُيدعى ر�سول هو م���ن يطلق ال�سعارات، 

فريّدده���ا الإخ���وة وهم يتقدم���ون اإىل القمة على �سكل طاب���ور. ما انفّك 

ال�سب���اب مرح���ني ويتحّل���ون بخّف���ة ال���دم، ون�سي���ت بينهم اأّي���ام جراحي 

ال�سعبة، اإىل اأن عر�س يل يوًما حادث اآخر. 

ذات م���ّرة ارتفعن���ا ع���ن �سط���ح الأر�س ما يق���ارب الكيلو م���رًتا، وقد 

داأب العنا�س���ر عل���ى الجتماع بع���د قطع م�سافة معّين���ة يف نقاط حمّددة 

لال�سرتاح���ة وال�ستع���داد لإكم���ال املرحلة الالحق���ة. وبينما كّن���ا نت�سّلق 

اجلب���ل، وقبل اأن ن�سل اإىل نقطة ال�سرتاحة، انزلق حجر من تت رجل 

 الذي يتقّدمني، وارتطم براأ�سي. اأ�سابني دوار يف 
1
»مري حمّم���د �سّتاري«

راأ�س���ي، ورغم ذلك ا�ستطع���ت الو�سول اإىل ال�سب���اب بطريقة اأو باأخرى. 

م���ن الحبال وي�ستبكوا م���ع العدّو! كانت »كيالنغرب« ت�سبه »بمو« كثيًرا من حيث الموقع الجغرافي، وكّنا 

نتدرب هناك على ت�سلق الجبال ا�ستعداًدا للعملية.

1� وقع �سّتاري فيما بعد اأ�سيًرا، وبقي في الأ�سر لمّدة من الزمن. 
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مل اأكم���ل على ما ُيرام. فبعد اإ�سابتي �س���ار التعب يحّل علّي ب�سكل اأ�سرع 

م���ن البقّية. يف احلقيقة كنت اأحتاج اإىل مّدة من الزمن لأعود اإىل حايل 

الطبيعّي���ة. وعندم���ا عاود ال�سب���اب ال�سعود وو�سل ال���دور اإيّل، مل اأ�سعر 

اأّنن���ي بحالة جّيدة، فن���اداين علي اأكر رهري وه���و واقف على �سخرة: 

»نور الدين! هّيا ا�سعد!«.

- ا�سمح يل بالبقاء، �ساأ�سعد بعد اأن ي�سعد اجلميع.

- ل! هّيا ا�سعد!

- لقد ارتطم حجر براأ�سي ول�ست على ما ُيرام، دع...

- ل تختلق الأعذار... هّيا ا�سعد!

مل يك���ن ليدعني و�ساأين. و�سعت يدي على حبل الحتياط الذي غالًبا 

م���ا نلّفه عل���ى و�سطنا، حّتى ل ن�سقط اإذا ما حدث���ت م�سكلة ما يف احلبل 

الذي من�سكه. لك���ّن الأخ رهري كان يراقبني بدّقة فقال: »ل! ا�سعد من 

دون حب���ل الحتياط!«. مل اأتفّوه بكلمة... انتابني �سعور باأّن �سيًئا ما ل بّد 

�سيح�سل يل اليوم.

اأم�سك���ت باحلبل، ورحت اأ�سعد، ومل اأكد اأرتفع عّدة اأمتار حّتى انتهى 

كّل �س���يء بالن�سبة يل... عندما اأفق���ت وجدت نف�سي يف الد�سمة. اأدركت 

اأّنن���ي هوي���ت، وكان م���ن لطف اهلل ب���ي اأن توقفت عن ال�سق���وط يف ق�سم 

م���ن اجلبل ينخف�س قلياًل عن املنطقة التي انطلقنا منها، ومل اأعلم كيف 

اأنزلن���ي الإخوة عن م�سافة كيلو مرت من اأعل���ى اجلبل؛ على بغل، اأم على 

اأكتافه���م! فطوال تلك املّدة كنت غائًبا عن الوعي. وعلمت يف الد�سمة اأّن 

ج���رح بطني قد ُفتح جمّدًدا. ُنقلت اإىل الط���وارئ، وهناك �سّخ�سوا فوًرا 

وج���وب نقلي اإىل امل�ست�سف���ى وخ�سوعي لعملّية جراحّي���ة. ويف تلك الليلة 

تي من  نف�سه���ا، ُنقلت اإىل كرمان�س���اه ومنها اإىل تريز، فنل���ت بهذا ح�سّ

.
1
اجلراح قبل بدء العملية وقفلت راجًعا

لغيت العملية في منطقة »بمو«، لكن �ساركت فرقة عا�سوراء في عمليات والفجر2 و4. 
ُ
1� اأ
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¤

بقيُت ما يقارب الأ�سبوعني يف م�ست�سفى الإمام يف تريز. ُكنت اأتغّذى 

ع���ن طريق امل�س���ل فقط وحايل تزداد تدهوًرا يوًما بع���د يوم. يف املّرة اأو 

�سبت باأمل �سدي���د يف بطني وتقّياأت 
ُ
املّرت���ني التي تناولت فيه���ا ال�سوائل اأ

مبا�س���رًة كّل م���ا تناولته. كان اجلرح الذي اأ�سب���ت به يف بطني يف عملية 

م�سل���م عميًقا، وق���د �ساء و�سعه بعد حادثة متزق���ه ال�سابقة يف م�ست�سفى 

الإم���ام يف م�سه���د، وحادثة اجلبل هذه، ومل يظهر في���ه اأّي اأثر للتح�ّسن، 

حت���ى يئ����س الأطّب���اء من �سفائ���ي. اأذك���ر اأّن طبيب���ي املعال���ج راح ي�سرح 

لتالمذت���ه الذين تّلقوا ح���ويل، اأّن الق�سم الفالين من اأمعائي قد اهرتاأ 

واأ�سب���ح على هذا ال�سكل. ورًدا على �سوؤال اأحدهم: »كم من الوقت ميكن 

اأن يبق���ى هذا املري�س عل���ى قيد احلياة؟«، اأج���اب ب�سراحة: »ليومني اأو 

ثالثة«. �سمعت بدوري وفهمت ما يقولون، وما باليد حيلة، فاأنا عاجز عن 

اأّي فع���ل. حّتى اإّنهم واجهوين بهذا الأم���ر عّدة مّرات وقالوا: »ل ن�ستطيع 

اأن نفع���ل لك �سيًئا، اأنت تت�س���ر!«. كان كالمهم يوؤذيني، لكّنني مل اأفقد 

الأمل. ذات يوم، جاءت اأّمي لزيارتي فاأخرتها مبا يقول الأطّباء. فقالت 

واثقًة متاًما من نف�سها: »ل! لن ي�سيبك مكروه، فما راأيك اأنت؟«.

- براأيي اأّنني لن اأموت بهذه ال�سرعة!

مّثلت اأّمي الأمل الأكر بالن�سبة يل. بعد مرور يومني اأخرين اإخوة من 

احلر����س جاوؤوا اإىل امل�ست�سفى، باأّن قائ���د املنطقة اخلام�سة يف احلر�س، 

الأخ »حمي���د ت�سي���ت ت�سيان« �سي���زور ق�سم جرحى احل���رب يف امل�ست�سفى 

وكان يعرفن���ي من قبل. وملّا جاء لعيادتي اأخرته مب���ا قال الأطّباء واأّنني 

لن اأعي�س لأكر من ثالثة اأّيام.

- من قال؟!

- الطبيب...

وفوًرا ا�ستدع���ى الدكتور طوفان رئي�س م�ست�سف���ى الإمام حينها وقال 
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له: »افعل ما ميكنك فعله لهذا اجلريح«. تداول يف امل�ساألة، وتقّرر اإجراء 

عملّية يل كمحاولة يف �سباح اليوم التايل. 

يف ال�سباح، اجتمع حويل الأهل، والأقارب، واملمر�سون و... وقد اأتى 

اأكره���م قا�سدين وداعي الوداع الأخري. كان الأطّباء ما زالوا مرتّددين، 

���ا، واجلميع قلق���ني. ومع هذه  ويقول���ون اإّنن���ي ل���ن اأخرج م���ن العملّية حيًّ

املعمعة انتابني �سعور باأّن الأمور �ستنتهي اإىل خري. انطلقوا بي اإىل غرفة 

العمليات. واأّول من التقيته هناك كان طبيب التخدير، وهو رجل دزفويّل 

يعمل يف تريز. يبدو اأّن قلبه �ُسحن غيًظا من املجاهدين، فاأقبل يحقنني 

باملخ���ّدر ويقول: »هل تعلم باأّنك لن تخرج من ه���ذه العملّية حًيا؟!«، لقد 

فاجاأين فعاًل. 

- ما هذا الكالم الذي تقوله واأنا على و�سك اأن اأغيب عن الوعي؟!

وقب���ل اأن اأفق���د وعيي بلحظات توّجه���ت اإليه قائاًل: »اأتعل���م ماذا؟ اأنا 

اأعرف دنياي هذه جّيًدا، واأعرف ماذا فعلت. باإذن اهلل وم�سيئته، اأنا اأعمل 

ا. اأّما اأنت، ففي جهنّم، هنا ويف  ، وم�سريي يف ذلك العامل معلوم اأي�سً
ّ

هلل

ذلك العامل!«. لقد ك�سر كالمه قلبي، لكن، مل يكن عامل التخدير �سّيًئا!

¤

عندم���ا اأفقت، كانت حايل جّي���دة و�سعرت بتح�ّس���ن. م�سى يومان اأو 

ثالث���ة على العملّي���ة، كانت حايل العاّمة اأف�سل، لك���ن التهب اجلرح وبداأ 

يف���رز القيح على كّل �سم���اد، برائحته الكريهة التي تث���ري يّف القلق. قيل 

يل: »نري���د نقلك ثانيًة اإىل غرفة العملية«. لكّنني مل اأقبل ومهما فعلوا مل 

اأواف���ق. كنت اأ�سعر بالإعياء مبج���ّرد ذكر ا�سم غرفة العملية! اإىل اأن قال 

املمّر����س الذي كان يغرّي يل �سم���ادي: »لأّنهم يف العملّي���ة ال�سابقة ظّنوا 

باأّن���ك مّيت ل حمالة، فقد ا�ستخدموا يف تقطيب اأمعائك خيطاًنا عادّية. 

واإن مل تذهب اإىل غرفة العملية ليغرّيوا القطب �ستموت بالفعل!«.

قل���ت: »اإن كان الأمر يتعّلق بتغيري القط���ب، فاأنا م�ستعّد ليقوموا بهذا 
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العم���ل هنا«. حقيقة، لقد تدهورت ح���ايل النف�سّية يف غرفة العملية اآخر 

م���ّرة لدرج���ة اأّنني كنت م�ستعًدا لأن اأتّم���ل اأمل العملّية من دون تخدير، 

ويقوم���وا بعملهم هنا. �ساألوين: »وهل تتم���ل الأمر؟!«، مل يكونوا يعلمون 

اأّي م�سائب ت�سّرت عليها �سابًقا.

ا�ستجاب���وا وهّياأوا املكان، نقلوا املر�سى الآخرين اإىل مكان اأن�سب لهم 

وفتح���وا اجلرح، فمالأت رائح���ة اللتهابات النتنة الغرف���ة. وهناك تقرر 

اإبق���اء ال�سطح اخلارجي للجرح مفتوًحا، لأّن بطني اأ�سبح يرف�س القطب 

جري���ت يل، ومل يعد جرحي يلتحم. ومن 
ُ
ب�سب���ب العمليات املتعّددة التي اأ

حينها �ساروا يريقون كّل يوم زجاجة من الأك�سيجني على ال�سّق، وي�سعون 

عليه غاز الإ�سترييل، فكان هذا الأمر مفيًدا، وبداأت اأتعافى �سيًئا ف�سيًئا، 

لكن مل ياأِت اأحد بعد على ذكر الطعام. 

ذات يوم �سكوت لأحد الأ�سدقاء ما جرى مع طبيب التخدير يف غرفة 

العملية. ويف اليوم التايل جاءين هذا الطبيب، وراح يعتذر يل. قلت: »اأّيها 

الدكت���ور! يل اإليك �سوؤال. لقد نه�سنا من تري���ز وذهبنا اإىل خوز�ستان، 

ب، لكن من  قاتلنا وُجرحنا هن���اك. واإن كان كالمي فيه �سيء من التع�سّ

غ���ري الإن�ساف اأن ُتكّلم به���ذه الطريقة اأنت الدزف���ويل، اإن�ساًنا ُجرح يف 

منطقتك. وذلك خا�سًة يف غرفة العملية وعند التخدير...«.

- ل تغتّم، كانت جمّرد مزحة! 

- اأهكذا يكون املزاح؟!

مكث قلياًل اإىل جانبي وحاول اإر�سائي. ف�ساحمته جلهله. لكن �سمعت 

بعد مّدة باأّنه ُطرد من امل�ست�سفى.

وم���ّرة اأخرى، �ساق �سدري م���ن جّو امل�ست�سفى. وب���داأت »اإحلاحاتي« 

للخ���روج من���ه، فجاء اجل���واب: »ما زال جرح���ك مفتوًحا«. ولك���ن لأّنني 

اعت���دت على اجلراح، علم���ت اأّن حايل �ستتح�ّسن بعي���ًدا عن هذا املكان. 

اأخ���رًيا، عدت اإىل البيت. فكان���وا ياأتون كّل يوم من قب���ل احلر�س لتغيري 
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�سم���اد جرح���ي، ذلك اجل���رح ال���ذي اآذاين ل�سهور، ومل يك���ن »يفّكر« يف 

التعايف. من ناحية اأخرى، كنت قد ا�ستقت اإىل اجلبهة.

بداأت اأرّدد نغمة العودة اإىل املحاور جمّدًدا. فقلقت اأّمي لذلك وقالت: 

»يا عّم! ماذا �ستفعل هناك بهذه احلال؟!«.

- يا حاّجة! اإن اأنا بقيت هنا، لن ي�سّح بطني اأبًدا، اأّما اإن ذهبت اإىل 

هناك، فاإّن روحّيتي �ستتح�ّسن اأّوًل، و�سيتعافى هذا اجلرح ثانًيا!

تي حول  مل ي�ستطيع���وا اإقناع���ي والتغّلب عل���ّي! �سددت احل���زام خا�سّ

بطن���ي، وو�سع���ت اأدوات الت�سمي���د يف حقيبتي ال�سغ���رى، وتوّجهت اإىل 

م���كان اإيفاد املجاهدين اإىل اجلبه���ة. وهناك اأقنعوين بعدم الذهاب اإىل 

اجلن���وب واأنا يف هذه احل���ال، واقرتحوا علّي الذه���اب اإىل »بريان�سهر«. 

قال���وا: »ميكنك يف  بريان�سهر البقاء يف املقّر، وكّلما �سئت ميكنك التقّدم 

اإىل اخلط���وط الأمامّية وامل�ساركة يف املع���ارك!«. كان الأمر �سّيان عندي 

ب���ني اجلنوب والغرب. ففي كّل الأحوال، اأّي جبهة هي اأف�سل بالن�سبة يل 

من اجللو�س يف البيت.  

 v
. بقيت 

1
توّجه���ت مع ع���دد م���ن العنا�سر التريزّي���ني اإىل بريان�سه���ر

اخلم�س���ة ع�س���ر يوًم���ا الأوىل تقريًبا يف املقّر، ومل يك���ن هناك الكثري من 

العمل، لكن الإخ���وة داأبوا على الذهاب كّل يوم لن�سب الكمائن، فذهبت 

معه���م يف الأّي���ام الأخرية. كّن���ا ننطلق يف �ساع���ات متاأّخرة م���ن النهار، 

ونن�س���ب الكمائن يف طريق الق���ّوات املعادية للثورة املوجودة يف املنطقة. 

ة اأّننا �سعدنا غالًبا اجلبال هناك،  ت�سبب الذهاب والأّياب باأذّيتي، خا�سّ

وعن���د كّل ع���ودة كان اأمل جرحي يت�ساعف. كنت كّل ي���وم اأغرّي ال�سماد، 

وم���ن كرة ما غ�سلت اجل���رح بالأك�سجني نبت عليه حل���م زائد، و�سارت 

1� كان حميد وباقر من بين هوؤلء، وهما من محلة »�سنب غازان«، وقد ا�سُت�سهدا في اإحدى المواجهات.
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تخ���رج اأ�سياء من اجل���زء املفتوح منه، عرفت لحًق���ا اأّنها اخليطان التي 

خاطوا به���ا اأمعائي، وكنت قد �سمعت اأّن نوعّي���ة اخليطان التي ُترتق بها 

ها اجل�سم حني التعايف ول حاجة اإىل فّكها،  الأح�ساء، تكون بنح���و ميت�سّ

كما اإّنها ل تلتهب. لكن يبدو اأّنهم ا�ستعملوا اخليطان العادّية يف عملّيتي، 

- عند 
ّ

وها هي الآن، بدل اأن ُتلحق بي اأكر مّما حّل بي، تخرج -بلطف اهلل

تغيري كّل �سماد، وكان ن�سيبي منها َخْيطني يف كّل يوم! وقد خرج الكثري 

م���ن القي���ح وخرجت معه اخليط���ان اإىل اأن لحظت ب���اأّن �سماكة الطبقة 

التي غّطت اجلرح بداأت تزداد تدريجيًّا، مما ُيعتر عالمة اإيجابّية. لقد 

�ساعدين »باقر نيكي«، وهو اأحد عنا�سر املقّر، يف ت�سميد جرحي كثرًيا.

بقين���ا هناك قراب���ة ال�سهري���ن والن�س���ف. كانت منطق���ة بريان�سهر 

�سبيه���ة ب�»مهاباد«  التي ق�سيت فيه���ا اأّيامي الأوىل يف اجلبهة � من حيث 

تعّدد املراكز، واملواجهات املختلفة واملتفّرقة فيها، واجلبال املحيطة بها. 

معظم ال�ستباكات وقعت يف الكمائن التي ُن�سبت يف اأطراف املدينة ويف 

الط���رق التي ي�سلكه���ا الدميقراطّيون. وقد التفتوا اإىل ه���ذه امل�ساألة، لذا 

�س���اروا يقومون بال�ستباكات خارج املدين���ة اأكر منها داخلها. وبالطبع، 

لأّن م�سكل���ة كرد�ست���ان قد ُحّل���ت اإىل حّد ما، مل ت�س���ل املواجهات يوًما 

م���ن حيث العدد وال�سّدة كما كانت يف مهاباد، ومع هذا، ظلت املواجهات 

يف تل���ك املنطقة م�ستمّرة ومتوا�سلة ب�سبب وق���وع بريان�سهر على احلدود 

الإيرانّية-العراقّية، وعلى اخلّط الدفاعّي الأّول للعدّو.

¤

وقع���ت يف املقّر ب���ني جموع ال�سباب اأح���داث بقي���ت يف اأذهاننا لوقت 

طوي���ل. حين���ذاك، كان يف املق���ّر عن�سٌر حدي���ث عهد باجلبهة، ب���دا اأّنه 

يخ���اف من بع�س الأ�سياء خوًفا كبرًيا. قال ال�سباب اإّنه ل يذهب لياًل اإىل 

املرحا�س -الذي يقع على بعد مئة مرت من املقر- ونتيجًة للخوف، يق�سي 

حاجته على بعد اأمتار م���ن املقّر! كان يخ�سى العتمة، والوحدة، والهجوم 
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املفاجئ للدميقراطّيني! فقّررت اأن اأ�سع حًدا خلوفه.

ذات ي���وم فّرغت جميع الأباريق املعدنّية ما ع���دا واحًدا مالأته نفًطا. 

وحي���ث كان ال�سباب يعلم���ون بالأمر، فقد بداأوا منذ حل���ول الليل باملزاح 

وال�سح���ك. قراب���ة العا�س���رة لياًل، خرج ه���ذا الأخ من املق���ّر، وفيما كّنا 

نراقب���ه تت ن���ور الك�ّساف ال�سوئي الذي اأ�س���اء املحيط، لحظنا اأّنه مل 

يتوّج���ه نحو املرحا�س، فارتفعت اأ�سوات قهقه���ات ال�سباب. مّرت خم�س 

دقائ���ق واإذ ب�سوته يعلو من اخلارج. خرجن���ا م�سرعني: »ماذا ح�سل؟«، 

فق���ال وه���و يقفز من مكانه وي�ستع���ل غيًظا: »ل �سيء!«. عدن���ا اإىل املقّر. 

وحني عاد �ساألنا: »متى ميكن لل�سخ�س ال�ستحمام هنا؟«. 

- علي���ك النتظار اإىل ال�سب���اح وتذهب اإىل مقّر القي���ادة، فاحلّمام 

هناك!

حني ا�ستيقظنا يف ال�سباح، كان قد ّجهز نف�سه للذهاب، ولكّنه ذهب 

ومل يعد!

كان���ت الأّيام يف  بريان�سهر متّر ب�سكل وباآخ���ر. وكان من بني ال�سباب 

اأربع���ة اأ�سخا�س م���ن حمّلة »�سنب غازان«، اأحده���م ُيدعى حميد، كرت 

�سهيت���ه على الطعام، لذا اأ�س���ّر علّي ب�سبب و�سع بطن���ي والطعام القليل 

الذي اأ�ستهلكه، اأن اآخذ ح�ستني من الطعام واأعطيهما له!

 ،
1
يف الف���رتة التي ق�سيته���ا يف بريان�سه���ر، ُنّفذت عملي���ة »والفجر4«

، ابن 
2
و�ُسغل���ت العائل���ة مبرا�س���م تاأبني �سهيده���ا الثاين يف تل���ك العملية

1� ُنّف���ذت عملي���ة )والفجر4( ف���ي 1983/10/19م على مدى ع�سرين يوًما في منطق���ة »دره �سيلر« �سمال 
»مريوان« و»بنجوين«.

2� فيم���ا بعد حّدثن���ي اأحد عنا�سر كتيبة الإمام الح�سينQ  ال�سّيد عل���ي اأكبر مرت�سوي )بابا(، عن 
بط���ولت ح�سن نمكي في عملية والفجر4 فقال: قب���ل العملية كان العراقّيون يوا�سلون هجماتهم علينا، 

وقد وقع ا�ستباك قبل يوم على العملية. كانت ليلة ظلماء، والجميع ينتظرون في م�سيق جبلّي ليتقّدموا 

بعد عملية ا�ستطالع اأخيرة لعنا�سر المعلومات. وفي تلك الأثناء، غفا بع�س العنا�سر من �سّدة التعب. 

ا، من  واأكملت القّوات التي في المقّدمة طريقها، وبقي في الم�سيق ما يقارب الخم�سة والع�سرين �سخ�سً

بينه���م ح�سن نمكي. وحين اأفاقوا وعلموا بم���ا ح�سل، قال ح�سن: اأنا اأعرف المنطقة جّيًدا، ل ن�ستطيع 
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خ���ايل ورفيقي القدمي ح�سن منكي. وخالًف���ا لليايل مهاباد، راح ال�سباب 

يف معظم اللي���ايل يجتمعون يف امل�سجد املحاذي للمق���ّر، وي�سّلون �سالة 

اللي���ل. كما كانت ُتقام جمال�س العزاء والأدعية. وبهذه الأحداث انق�ست 

م���ّدة وج���ودي يف بريان�سهر ]كاأّنها ف���رتة نقاهة[ وع���دت اإىل تريز لأبداأ 

بعدها رحلة جديدة ]مل اأتنّباأ مبا خباأته يل[.

الو�سول اإلى القّوات المتقّدمة. كان من المقّرر لهذه المنطقة اأن ُتحّرر بعد المواجهات ومن دون تدّخل 

قّواتن���ا، ث���م نبداأ بعملنا. )كان ح�س���ن يعمل دوًما مع قائ���د الكتيبة علي اأكبر رهب���ري، ويعلم جغرافّية 

المنطق���ة(. بداأوا بالتحّرك، وبعد اأ�سر حار�سين عراقّيين طّهروا المنطقة. كانت القّوات التي تحّركت 

قبلهم قد و�سلت اإلى اأعلى المرتفع، وراأت اأّن مجموعة ت�ستبك مع العراقّيين في اأ�سفل التّلة وقد فّرقت 

جمعه���م. لم يكن اأحد اإلى ذلك الوقت يعلم من ال���ذي يقاتل في الم�سيق. في �سباح اليوم التالي، �سّن 

العراقّي���ون هجوًم���ا معاك�ًسا. واأرادوا اأن يحا�سروا المنطقة بالدّباب���ات، لكّن المقاومة توا�سلت ب�سّدة. 

و�س���ّن العراقّيون هجوًما اأو هجومين على الم�سي���ق، ولم ي�ستطيعوا ال�سيطرة عليه. اأحياًنا كان اأحدهم 

يق���ف في الم�سيق ويطلق قذيف���ة »B7« على الدّبابة فيحرقه���ا. اأخيًرا، مع ا�ست���داد المقاومة وا�ستداد 

ني���ران الع���دّو، �سعدت مجموعة م���ن الم�سيق اإلى الأعلى. كّن���ا نظّن اأّن عددهم كبي���ر، ولكن تبّين لنا 

ا. اأّما الباقون فقد ا�سُت�سه���دوا في الم�سيق! لقد ا�سوّدت  اأّن���ه يتراوح بين الع�س���رة والثني ع�سر �سخ�سً

وجوهه���م م���ن �سدة ال�ستباكات، بحيث ل���م اأتعرف من بينهم حّتى اإلى ح�س���ن نمكي الذي ق�سيت معه 

عامي���ن. �ساألني ح�سن: اأين كتيبة الإمام الح�سين عليه ال�سالم؟ قلت: ماذا تريد منها؟ قال: »نحن من 

عنا�سر الكتيبة. اأنا ح�سن نمكي«. يقول بابا اإّنه اإلى تلك اللحظة لم يعرفه. بعد تلك الملحمة، اأ�ست�سهد 

في العملية لحًقا جّراء ع�سف انفجار قذيفة دّبابة.
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u
يف تريز، بداأ �سباب اجلبهة يتحدثون عن العملية، و�سرعان ما تركْت 

وجوٌه معروفة املدينَة، الأمر الذي اعُتر وكاأّنه ب�سارة باقرتاب املوعد. اأّما 

اأنا فلم اأحتمل البقاء يف املدينة، فتوّجهت يف اأوا�سط �سباط العام 1984م 

اإىل الأه���واز. وهن���اك �سمعن���ا بخر ب���دء تنفيذ عملية »خي���ر« يف جزر 

 كان���ت ت�سلنا اأخبار الأّيام الأوىل منه���ا؛ املعارك العنيفة يف 
1
»جمن���ون«!

اجل���زر، و�سهادة عدد كبري من عنا�سر الفرقة البارزين نتيجة حما�سرة 

الأعداء لهم، ووقوع عدد اآخر منهم يف الأ�سر. جاء خر ا�ست�سهاد »حميد 

باك���ري« و»مرت�سى ياغت�سيان«، اللذين كان���ا نائبني لقيادة الفرقة. حّول 

النب���اأ اأّيامن���ا اإىل م���اأمت، ودّل اأّن فرقة عا�سوراء خا�س���ت يف عملية خير 

حرًبا �سرو�ًسا، ارتفع خاللها الكثري من قادتها �سهداء.

بع���د عّدة اأّيام، واتتني الفر�س���ة، لأنطلق مع بع�س الإخوة من الأهواز 

اإىل جزي���رة جمنون مبا�س���رة. تزامن و�سولن���ا اإىل اجلزيرة مع ا�ستالم 

كتائ���ب القد����س للجبهة، فان�سحَب باق���ي عنا�سر كتيب���ة الإمام احل�سني 

Q و�سائ���ر الق���ّوات العاملة هناك. اأّم���ا اأنا وقد و�سلت لت���ّوي، فبقيت 

ب���ني الإخوة التريزّيني يف كتائب القد�س التي جمعت متطوعني من كاّفة 

1� بتاري���خ 1984/2/22م وبن���داء يا ر�سول اهلل P ب���داأت عملية خيبر في جبهة »ه���ور الهويزة« و»جزر 
مجنون«! 
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اأنح���اء الب���الد. لكن هطلت يف تل���ك الفرتة اأمطار غزي���رة غمرت مكان 

ا�ستقرار الكتيبة، فاأعادونا جميًعا اإىل الأهواز.

¤

بعد عملية خير، ا�ستقّرت فرقة عا�سوراء يف منطقة تقع ما بني الأهواز 

ا. تبع���د هذه املنطقة خم�سة  و�سو�سنك���رد، فتوّجهنا اإىل هناك نحن اأي�سً

كيلومرتات عن ج���اّدة الأهواز- �سو�سنكرد، وح���وايل الأربعة كيلومرتات 

ع���ن اجلاّدة الرئي�سّية، وقد انتقى لها الإخ���وة ا�سًما على م�سّمى، األ وهو 

»توب���راق اآباد«. كان���ت اأر�س »توب���راق اآب���اد« رملّية يحّركها اله���واء بكّل 

�سهولة. فعاًل! لقد انتقى الإخوة ا�سًما منا�سًبا لهذا املوقع اجلديد. 

و�سلُت برفقة عنا�سر كتائب القد�س اإىل »توبراق اآباد«، ورحُت اأبحث 

هن���اك ع���ن الإخوة يف كتيبة الإمام احل�س���ني Q. كان قد ا�سُت�سهد من 

ه���ذه الكتيب���ة اأكر من مئ���ة عن�سر بعد ملحمة بطولّي���ة يف عملية خير، 

وبقي���ت معظم الأج�ساد يف اأر�س املعرك���ة، ووقع عدد كبري من الإخوة يف 

الأ�س���ر، وُجرح عدد اآخر. كان من ب���ني الأ�سرى ابن خايل اإبراهيم، ومن 

بني ال�سهداء قائد الكتيبة »حمّمد باقر م�سهدي عبادي«، وقد بقيت جّثته 

عطي من بقي 
ُ
. لذا فقد اأ

1
كما كثري من ال�سهداء على اأر�س جزيرة جمنون

م���ن عنا�سر ]هذه الكتيبة[ اإج���ازة. اأّما اأنا، ولأّنني جئت لتّوي فقد بقيت. 

يف تل���ك الف���رتة، كان »حممود دولتي« م�س���وؤوًل لل�سرّي���ة الأوىل، و»�سمد 

 م�س���وؤوًل لل�سرّي���ة الثانية، و»خلي���ل نوبري« م�س���وؤوًل لل�سرّية 
2
زبرد�س���ت«

الثالث���ة. التحقت بال�سرّية الثاني���ة وكان »�سمد قنري« املعاون فيها. ويف 

1� ت���ّم العثور على الأج�ساد المطّهرة لل�سهيد عب���ادي، ومرت�سى ياغت�سيان وعدد اآخر من ال�سهداء بعد 
ي والبحث، و�سّيعوا وُدفنوا اإلى جانب ال�سهداء في مقبرة  �سن���وات على عملية خيبر اأثناء عملي���ة التق�سّ

»وادي الرحمة«. 

�سيب �سم���د زبرد�ست اإ�سابة اأّدت اإل���ى �سلله، وفي العام 1995م ق�س���ى في حادث �سير 
ُ
2� بع���د فت���رة، اأ

موؤ�سف، وكان ي�سغل موقع رئا�سة موؤ�ّس�سة الجرحى في تبريز.
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���ا لعنا�سر كتيبة �سّيد ال�سهداء، وكان  عطيْت اإجازة اأي�سً
ُ
»توب���راق اآباد«، اأ

اب«.  قائدها »اأ�سغر ق�سّ

¤

بالتزام���ن مع ع���ودة العنا�سر، انتقل���ت الفرقة اإىل منطق���ٍة مواجهٍة 

ل�»توبراق اآب���اد«، بالقرب من خمزن الذخرية الكب���ري يف املنطقة. كانت 

املنطقة حرجّي���ة وتختلف عن »توبراق اآباد« من جميع النواحي، ف�سّماها 

. كما انتقلت كتائب القد�س اإىل هناك، وبعد التوجيه 
الإخوة »جنكل اآباد"1

واإعطائها التعليمات الالزمة، التحقت هذه الكتائب بباقي كتائب الفرقة. 

 ،Q ط���وال تلك املّدة، بقيُت يف اإحدى جمموعات كتيبة الإمام احل�سني

وحيث كنت اأخاف عودة الأوجاع اإىل بطني، مل اأكن اأ�سارك الإخوة كثرًيا 

يف اأعماله���م ، وب���ّت اأ�سعر اأّنني »تعّطلت« ومل اأعد اأقوم بالعمل كما يجب. 

فبع���د حادثة �سقوط���ي، اأ�سبحُت بالفعل اأ�سعر بالرع���ب. يف تلك الفرتة، 

 و »فرج قلي 
2
توّطدت معرفتي ب�"عب���د احل�سني اأ�سدي«، »يو�سف فداكار«

زاده«، و�سرت اأق�سي معظم اأوقاتي برفقتهم.

بع���د تبديل القّوات بداأت التدريبات، وخ�سعُت حينها لأّول مّرة، لدورة 

تدريبّي���ة حول مواجهة ال�س���الح الكيميائي ا�ستمّرت �سه���ًرا؛ التعّرف اإىل 

القناع، التدابري التي ينبغي اّتخاذها يف حال الق�سف بال�سالح الكيميائي 

و... ال�س���يء الالفت حينذاك كان قّلة الطعام، وبدل اخلبز العادّي، كانت 

ا من الكتفاء بهذه  ت�سلنا اأكيا�س من اخلب���ز الياب�س، فلم يجد الإخوة بدًّ

الك�س���رات! اأحببُت اأن اأكون يف جمع الف�سيل اأكر من اأّي مكان اآخر. ففي 

الف�سي���ل، ل���كّل فرد عمل يقوم ب���ه. اأحدهم يغ�سل الأطب���اق، واآخر يجلب 

1- تق���ع »جن���كل اآباد« من الناحية الجغرافّية تماًما في الجهة المقابل���ة لمنطقة »توبراق اآباد« الرملّية. 
ومن اأجل الحوؤول دون و�سول الرمال اإلى المزارع والقرى، كان الأهالي يزرعون الأ�سجار التي تنمو في 

الرمال، فت�سّكلت تلك المنطقة الحرجّية في قلب المنطقة الرملّية.

2- ا�سُت�سهد قبل عّدة �سنوات متاأّثًرا باإ�سابته بال�سالح الكيميائي.
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ر املاء، و�سخ�سان اآخران يفر�سان البّطانّيات للنوم،  الطعام، وثالث يح�سّ

لة، اأّن م�سوؤولّية كّل فرد  ليجمعهما �سخ�سان اآخران عند ال�سباح، واملح�سّ

تك���ون حمّددة ومعلومة يف اخليم���ة، وهذا اجلّو جعلها �سبيهة ببيت ت�سوده 

الألف���ة ال�سديدة واملحبة. اأّم���ا اأنا، فقد اأخذت على عاتق���ي اإعداد ال�ساي 

ال���ذي ي�سه���ل ت�سريه يف تلك املنطق���ة، لكرة الأ�سج���ار وتوافر احلطب 

لإ�سع���ال النار. كنت عندما يختمر ال�ساي، اأ�س���ّب لنف�سي اأّوًل يف فنجاين 

اخلا�ّس � وهو عبارة عن مرطبان مرّبى قد ُفّرغ من حمتواه � فَيْفَرغ ن�سف 

الإبريق! ويعلو �سوت الإخوة: »�سّيد، لقد �سببت ال�ساي كّله لنف�سك!«. 

يف الفرتة التي كّنا فيها يف تلك املنطقة، كان الإخوة ميزحون وميرحون 

كثرًيا. ذات يوم ظهرت غنمة يف حميط الكتيبة، فاأخذها الإخوة واحتفظوا 

بها، وراح كّل �سخ�س يديل براأيه حول املو�سوع، وظنّنا اأّن الغنمة لأهايل 

اب الذي ا�ستلم قيادة كتيبة الإمام  اإحدى القرى املحيطة. قال اأ�سغر ق�سّ

احل�سني Q بع���د �سهادة الأخ م�سهدي عب���ادي: »احتفظوا بها، فلرمّبا 

اأت���ى �ساحبها للبحث عنها«. يف اليوم التايل، وحينما كنت اأ�سلّي فري�سة 

الع�سر، �سمعت جلب���ة كبرية يف اخليمة واملحيط. لقد دخل فناء خيمتنا 

ثالثة اأ�سخا�س غرباء يلّفون اأنف�سهم مبالءات بي�ساء، وما اإن راآهم اأحد 

غم���ي عليه! لقد حدثت فو�سى عارمة يف اخليمة. يبدو 
ُ
الأ�سخا�س حّتى اأ

اأّن هوؤلء الثالث���ة تكّلموا مع الإخوة ب�سع كلمات باللغة العربّية، فابتعدوا 

عنهم ب�سرعة، وحمل اأحدهم ال�)B7(، واآخر الكال�سينكوف و... هرعوا 

اإىل خ���ارج اخليمة. وح���ني راأى هوؤلء الثالثة اأّن الإخ���وة حملوا ال�سالح، 

لذوا بالف���رار. خرج اجلميع من خيامه���م وراح كّل �سخ�س يديل بدلوه: 

»من املوؤّكد اأّنهم اأ�سحاب الغنمة«.

ا! - ل يا عّم!... لكن كائًنا من كان، فقد مّيزتهم قاماتهم الطويلة جدًّ

- ل نعلم من اأين جاوؤوا واأين اختفوا!
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انت�س���ر الإخوة يف املحيط بحًثا عنهم، لكن، مهما فعلوا مل يجدوا لهم 

اأث���ًرا. دار الّلغ���ط حول امل�ساألة، و�س���رت �سائعة تقول اإّنه���م وجدوا ثالث 

ن�ساء يف الكتيبة! �سرعان ما و�سلت �سّيارة الإ�سعاف ونقلت ذلك امل�سكني 

غمي عليه. بداأت اأرّجح اأّن هذا العمل هو من �سنع الف�سيل الأول، 
ُ
الذي اأ

وح���ني قلت ذلك لالإخوة اعرت�سوا وقالوا: »على اأّي اأ�سا�س تبني كالمك، 

وهل هكذا يكون املزاح؟!«.

�� ل يوجد هنا عربّي اأو غريب. اأًيا كان من فعل ذلك فهو اأحد مّنا. واإّل 

كيف ميكن اأن يختفوا يف ظرف دقيقة واحدة؟!

يف �سب���اح الي���وم الت���ايل، ا�ستدعان���ا ال�سّي���د اأ�سغ���ر اإىل املرا�س���م 

ال�سباحّي���ة، واأّنبن���ا كثرًيا: »اأّيها الإخ���وة! ما حدث بالأم����س، كان عماًل 

�سنيًعا! لقد �ساءت حال اأخ من الإخوة و...«. طاأطاأنا روؤو�سنا اإىل الأر�س، 

ونحن ن�ستمع اإىل كالمه، لكّنني كنت واثًقا باأّن الف�سيل الأول هو من قام 

بذلك الفعل، وفّكرت يف رّد ال�ساع اإليهم. فيما بعد، تبنّي اأّن ظّني وقع يف 

حمّل���ه، واأّن ذلك ال�سخ�س الطويل ما ه���و اإل واحٌد من عنا�سر الف�سيل 

الأول وُيدع���ى »ح�سني ركبار«. اأّما العن�سر الذي فقد وعيه فكان م�سعًفا، 

ومل يعد بعد تلك احلادثة اإىل كتيبتنا!

¤

يف الفرتة التي كّنا فيها يف »جنكل اأباد« اأحببت طبيعة املنطقة، و�سرت 

اأق�س���ي اأوقات���ي يف تلك الأنحاء بع���د الفراغ من التدري���ب الذي ي�ستغرق 

اأرب���ع اأو خم�س �ساع���ات يومًيّا. عا�ست بني الأ�سج���ار هناك طيور كثرية، 

اأحببت �سغارها، وجلبت عّدة اأع�سا�س اإىل الأ�سجار املجاورة للمجموعة، 

ورح���ت اأ�س���ع لها كّل يوم ما يتبّق���ى من الأرّز، واأ�ستمت���ع مبنظر الأّمهات 

وه���ّن يطعمن فراخه���ّن. ذات يوم �سمعت ال�سّيد اأ�سغ���ر يقول: »اإّن بع�س 

الإخ���وة هنا اأ�سبح لعًبا باحلمام!« ]ك�ّسا�س حم���ام[. لياأِت الآن وليق�سم، 
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يا عم! اأنا ل�ست لعًبا باحلمام، اأنا فقط اأقّدم لهذه الطيور ما يتبّقى من 

طع���ام الإخوة. وب�سب���ب كالم ال�سّيد اأ�سغر، �سرت قّلم���ا اأذهب اإىل هذه 

الأع�سا�س، ما جعلها يف النهاية ترتك املكان. 

¤

كانت امل�سارك���ة يف املرا�سم ال�سباحّية اإلزامّية، لكن اأحد الإخوة راح 

يته���رب من امل�ساركة فيها ويف التدريبات، وي�سّر علّي اأن يعّد ال�ساي بدًل 

مّن���ي ب�س���رط اأن اأعمل كي ل يلحظ اأح���د تغّيبه اأثناء تع���داد الأ�سماء يف 

املرا�س���م ال�سباحّي���ة! وافقت على الأمر، وفعلت ما طل���ب مّني ليومني اأو 

ا والفناجني م�سفوفة بكّل  ثالث���ة. �سرت عندما اأع���ود، اأرى ال�ساي ُمع���دًّ

ترتي���ب، اأّم���ا هو فال اأث���ر له. وق���د اّت�سح فيما بع���د اأّنه واأثن���اء املرا�سم 

ال�سباحّي���ة، ي�سعد فوق اأ�سج���ار البّلوط �التي �سّماه���ا الإخوة »البالوت« 

بحي���ث ل يراه اأح���د من بني اأغ�سانها واأوراقه���ا، ويدّخن ال�سجائر بعيًدا 

عن اأعني قادة الكتيبة! وقد فّت�س الإخوة عنه مّرات عّدة ومل يجدوه.

اعتدن���ا الذهاب بعد تناول الفط���ور اإىل التدريب. ولأّننا من العنا�سر 

القدام���ى، ومعظ���م التدريبات مكّررة بالن�سبة لنا، كّن���ا نكر من املزاح، 

 اأحد متاريننا يف مادة 
1
الأمر الذي مل يرق بع�س املدّربني. كان »التحّرف«

الطبوغرافي���ا، فداأب قائ���د �سرّيتنا ال�سّيد �سمد وقب���ل تّرك العنا�سر، 

عل���ى ال�سري م���ع عن�سر اأو عن�سرين طبًقا لنح���راف حمّدد. على �سبيل 

املث���ال، خم�سمئة م���رت بانحراف مع���ني، واألف مرت بانح���راف اآخر، ويف 

نهاية كّل انحراف، يت���م و�سع املاء وع�سري الفاكهة املعّلب، والب�سكويت، 

لك���ي يتناوله���ا العنا�سر الذين ي�سل���ون لياًل اإىل تلك املناط���ق. عادًة ما 

كان ُيعل���ن بعد النطالق من خالل اجلهاز مق���دار امل�سافة التي علينا اأن 

نقط���ع وباأّي انحراف. كان متريًنا جّيًدا، لكّنه اأوقعنا ذات ليلة يف م�سكلة 

1- اأو »النحراف بزوايا«؛ )التدرب على الم�سير مع توجيه البو�سلة في زوايا وتحرفات محددة(.
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كب���رية. انطلقنا، وبعد قطع م�سافة من الطريق، مّت الإعالن عر اجلهاز 

الال�سلك���ي باأّنه يجب علينا التقّدم بانح���راف 45 درجة. �سرنا على هيئة 

طاب���ور م�سافة كيلو مرت، واأن���ا بقرب عن�سرين هما ابن خايل علي منكي 

و»ال�سّي���د علي اأكر مرت�س���وي« من اأهايل هري����س، وكان الإخوة ينادونه 

ب���� »باب���ا« مع اأّنه من جيلن���ا. تقّدمنا قلياًل واإذا ب���ي اأرى �سندوًقا مملوًءا 

بقذائ���ف ال�)B7( قل���ت: »بابا! اأتعل���م، اإّما اأن نكون ق���د اأخطاأنا بتطبيق 

درج���ات النحراف، اأو اأّنهم ا�ستبهوا فيها، هنا يوجد خمزن ذخرية، ول 

ي�سم���ح لأحد بالقرتاب، فكيف اأخذوا هذا النحراف و...«. مل اأكد اأنهي 

جملتي حّتى علت الأ�سوات يف املكان: »توّقف!... توّقف!«.

يب���دو اأّن حّرا�س خمزن الذخرية كانوا يتناول���ون الطعام حني �سمعوا 

اأ�سواتن���ا وراأوا طاب���وًرا م���ن العنا�س���ر يدخل حميط خم���زن الذخرية! 

فتاأّهب���وا مبا�سرًة، وراحوا ي�سيحون بنا: »توّقف... توّقف«، وقطعوا علينا 

الطريق وحا�سرونا.

- ل تتحّركوا! اإن فعلتم �ستنفجر الذخرية!

- األقوا باأ�سلحتكم اإىل الأر�س!

كان���وا يتكّلم���ون الفار�سّية، ومهما قلن���ا لهم اإّننا منك���م ودخلنا خطاأ 

اإىل املنطق���ة، مل يقبلوا مّنا. تقدّموا نحونا بحذر، وراحوا يركلون الإخوة 

ليباع���دوا بني اأرجلهم. فّت�س���وا اجلميع جّيًدا، اأخ���ذوا الأ�سلحة، ومن ثّم 

راح���وا ي�ساألوننا من نحن ومن اأين اأتين���ا؟ بعدها، اّت�سلوا باملقّر ليتبّينوا 

�سّح���ة اأق���وال م�سوؤولنا. بقينا تلك الليلة هن���اك، اإىل اأن مّت الّت�سال من 

املقّر بفرق���ة عا�سوراء، وم���ن الفرقة بكتيبة الإم���ام احل�سنيQ، ومن 

الكتيب���ة بال�سرية وات�سح���ت امل�ساألة. مع انبالج ال�سب���ح عدنا اإىل نقطة 

متركزن���ا. وفيما كن���ت اأمّر من اأم���ام د�سمة الأخ »�سم���د زبرد�ست« وقع 

نظري علي���ه فقلت له: »اأخ �سمد، �ساأم�سي بانحراف 45 درجة!« ،وانت�سر 
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كالم���ي بني الإخوة. ومنذ ذلك الوقت �سرت كّلما قلت هذه العبارة لالأخ 

�سمد ي�ستاء ويقول: »باهلل عليك يا �سّيد ل تقل هذا الكالم بعد!«.

يف تلك الظروف التي ا�ستمّرت قرابة ال�سهرين، �سعرنا بالوقت مي�سي 

بنحو اأ�سرع مع هذه الأحداث وامل�ساك�سات؛ بينما كانوا يف وحدة املعلومات 

وال�ستط���الع واملقّر يعملون على جمع املعلومات واإعداد اخلرائط للعملية 

القادمة، فيما انتظرنا جميًعا اأوانها.

¤

ت���رك عدد م���ن العنا�س���ر املنطقة احلرجّي���ة وذهبوا يف اإج���ازة، اأّما 

نح���ن الذين انتقلنا حديًثا اإىل الأهواز، فق���د علمنا باإن�ساء خمّيم جديد 

لفرق���ة عا�سوراء يقع بالق���رب من مثّلث احل�سينّية عل���ى بعد 35 كلم من 

طلق عليه ا�سم »خمّيم �سهداء خير«.
ُ
»خّرم�سهر«؛ وقد اأ

تزامنت تلك الفرتة مع اأيام �سهر رم�سان املبارك، وكي ل يبطل �سيام 

الإخوة تق���ّرر نقلهم اإىل املخّيم عند الع�س���ر، ليعملوا طوال الليل، وعند 

الفج���ر يرجعونه���م اإىل الأه���واز. وخا�سة اأّنه ل ميك���ن تقيق اإجنازات 

ا �سوى يف جوف اللي���ل، حيث للعمل  اأف�س���ل يف تل���ك الأجواء احلارة ج���ًدّ

. كانت املنطقة عبارة عن �سحراء  ت���ت النجوم رونقه و�سفاوؤه اخلا����سّ

ممت���ّدة، عملت اجلّرافات فيه���ا من قبل على حفر اأماك���ن للد�سم بعمق 

مرتي���ن ون�سف، واأبعاد مرتين بثالثة اأمت���ار. وتوّجب علينا تعبئة اأكيا�س 

التد�سي���م بالرمل وبناء اجلدران به���ا، وغّطينا �سقف الد�سمة باألواح من 

اخل�سب، وثبتنا عموًدا يف و�سط الد�سمة كدعامة لالألواح، ثّم و�سعنا على 

الألواح عوار�س خ�سبّية وغّطيناها بالنايلون، لنهيل بعدها الرتاب عليها. 

ا�ستمررن���ا يف هذا العمل عّدة لياٍل متتالي���ة، اإىل اأن كان التعب يحّل على 

الإخ���وة ما بني الثانية والثالثة بعد منت�سف الليل فيلتقط كّل واحد منهم 

بطانية وياأوي اإىل زاوية لينام فيها.
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ذات ليل���ة ا�ستفق���ت من نوم���ي اإذ �سمعت هدي���ًرا عالًي���ا. �سعب علّي 

ال�ستيقاظ من �سّدة التعب، لكّن الهدير بات ي�ستّد كّل حلظة. فّكرت انه 

ل بد �س���وف ينق�سي وينتهي. لكّنه مل ينق�ِس وينت���ِه. رفعت البطانية عن 

وجهي واأنا ن�سف نائم، واأدرت وجهي واإذ بي اأمام عجالت جّرافة! اأطار 

الرعب النوم من عين���ّي! ويف ثانية واحدة نه�ست ولذت بالفرار فتوّقفت 

اجلّرافة بعد حلظات! بعد عّدة دقائق علمنا ما حدث. كان بني العنا�سر 

�سخ����س ُيدعى »حمّمد« وهو م���ن �سباب الإعالم، وم�س���وؤول التن�سيق يف 

]جلنة[ بناء امل�سجد، لكّنه مل يكن ين�ّسق مع اأحد، ل فيما يتعّلق بامل�سجد، 

ول حّت���ى فيما يتعّلق بد�سمته، وحني ن�ساأله ع���ن الأمر يقول: »�ساآتي يوًما 

ما بجّرافة واأقوم بعملي«. وعلى ما يبدو، فقد قّرر تلك الليلة القيام بعمله 

وج���اء باجلّراف���ة! كان �سائقها من اأهايل »بناب«، وح���ني راأى البطانيات 

منت�س���رة على الأر�س ظ���ّن اأّن الإخوة قد تركوها وذهب���وا، وحتى حمّمد 

نف�س���ه اجلال����س اإىل جانبه، مل يعلم باأّن ت���ت كّل بطانية ينام واأحد من 

الإخ���وة. ق���ال ال�سائ���ق: »اأ�سفت لفكرة مت���ّزق البطاني���ات تت عجالت 

اجلّراف���ة، ففّكرت باأن اأمّر من فوقها بحي���ث ل تدو�سها العجالت وتبقى 

�سامل���ة، واأمتّكن م���ن رفعها«. �س���ادف اأّن البطانيات كان���ت متناثرة هنا 

وهن���اك، لكّن���ه بالفعل، تفّن يف امل���رور فوق ثالثة منه���ا كانت م�سفوفة 

لة، اأّن �سائ���ق اجلّرافة ُذهل حني اّت�سح له  وراء بع�سه���ا البع�س! واملح�سّ

الأم���ر ، فرتّج���ل من اجلّرافة م���ن دون اأن ينب�س بنت �سف���ة، اأو ياأتي باأّي 

حرك���ة. مل ي�سّدق الإخ���وة الذين م���ّرت اجلّرافة من فوقه���م ما حدث، 

وُج���رح فقط راأ�س ابن خ���ايل علي منكي عندما لم�سته عجالت اجلّرافة 

املّطاطّي���ة. بلطف اهلل وعنايت���ه، مل يحدث �سيء لالإخ���وة يف تلك الليلة، 

ولكّنه���م اأطلقوا لقًبا غري مالئم على عن�سر الإعالم ب�سبب ت�سّرفه غري 

امل�سوؤول، وناديناه به ملّدة طويلة!
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¤

كان خمّيم �سهداء خير كاأر�س كربالء؛ �سحراء قاحلة وحاّرة. ُيقال 

اإّن درج���ة احلرارة هن���اك فاقت ال� 55 درجة، فاحتجن���ا ن�سمات ُمرّطبة 

ا لدرجة اأن يذوب قالب  كي تلّطف الأجواء، وقد وجدناها. كان اجلّو حارًّ

الثل���ج اأثناء نقله من مق���ّر التجهيزات اإىل الد�سمة التي تبعد عنه م�سافة 

مئ���ة مرت، لتبقى من���ه قطعة �سغرية فقط، فنعم���د اإىل و�سعها يف الّراد 

البال�ستيك���ي املوجود يف الد�سمة. اأّما مي���اه اخلّزانات فكانت ت�سخن اإىل 

درجة مل يكن من املمك���ن ا�ستعمالها ب�سهولة طوال النهار حّتى للو�سوء. 

يقول���ون لو اأّن بي�س���ة و�سعت يف اخلارج لن�سجت! كّن���ا من�سي الوقت يف 

الد�س���م الت���ي ُبنيت تت الأر�س، لأنه���ا كانت اأبرد نوًعا م���ا. ا�ستهدفت 

قذائ���ف العدّو املدفعّي���ة، امل�سّنعة فرن�سيًّا، املخّيم م���ّرات عّدة، وت�سّببت 

لنا بخ�سائر، لذل���ك كّنا نتجّنب التجّمع قدر الإمكان. كانت جميع كتائب 

الفرقة م�ستقّرة هناك ما ع���دا ق�سم التجهيزات، واملواقع يت�سل بع�سها 

ببع�س عر الطرق الرتابي���ة. اأحياًنا، كانت متّر �سّيارة من اأمامنا ونحن 

عائدون م���ن احلّمام، فتعّفرنا بالرتاب من راأ�سن���ا اإىل اأخم�س قدمينا. 

اأّم���ا املرا�سم ال�سباحّي���ة، فتقت�سر على قراءة اآيات م���ن القراآن الكرمي 

خوًفا من مدفعّية العدّو، ثم تتفّرق ال�سرايا الواحدة تلو الأخرى، لتعدَو يف 

امل�سار املح���ّدد لها. كانت امل�سافة بني مدخل خمّيم �سهداء خير وطريق 

الأه���واز � خّرم�سه���ر ل تتج���اوز الكيلومرت الواح���د، اأّما م���كان ا�ستقرار 

الكتائب فيبعد ع���ن ال�سرطة الع�سكرّية للمخّي���م قرابة 5كلم. ا�سطررنا 

ا حتى ن�سل اإىل الطريق فنعود، وهكذا  كّل �سباح لقطع هذه امل�سافة رك�سً

و�سل���ت امل�سافة التي نقطعها اإىل قراب���ة الثني ع�سر كيلومرًتا. وبالطبع، 

يرتاجع عدد الإخوة يف طريق العودة اإىل الن�سف، فب�سبب احلّر ال�سديد، 

وطول امل�سافة، كان البع�س ُي�ساب بالإعياء، اأو ُيغمى عليه...
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يف تل���ك الظ���روف وجدنا لعبة ك���رة القدم اأحد الأن�سط���ة التي ن�سغل 

بها اأنف�سنا. فعدا املرا�سم ال�سباحّية، والتدريبات، بتنا نلعب كرة القدم 

���ا، وكان له���ذه اللعبة مع���ي حكاية اأخرى! مل اأكن من���ذ البداية اأحّب  يوميًّ

���ل انتعال حذاء كّتايّن،  احل���ذاء الع�سكري، وحّتى يف العمليات كنت اأف�سّ

ا كنت غالًبا ما اأتنّقل حايف  لأت���ّرك بنحو اأ�سرع واأخّف. ويف املخّيم اأي�سً

. ومن �سّدة ما م�سيت 
1
القدم���ني، لذا، �سار الإخوة ينادونني »اياق يالني«

يف اجل���ّو احلاّر وعلى الرمال الالذعة، اأ�سبحت قدمّي قوّيتني وقا�سيتني. 

اعت���دت لعب كرة القدم حافًيا، لكّنني اأحياًنا كنت اأركل الإخوة ب�سربات 

ته�ّسم اأقدامهم داخل احلذاء الع�سكري! بالطبع، مل نكن جنيد اللعب على 

اأ�سول���ه، ما عدا علي منكي فقط، فيما �س���رُت اأغ�ّس يف اللعب اإىل درجة 

ترتف���ع فيها �سيحات الالعبني! عادة ما كن���ت وعلي منكي، و »علي ر�سا 

 نلعب يف فريق واحد، وجميعنا نغ�ّس يف اللعب. ذات 
2
فغاين« و »علي قره«

ي���وم، ارتكبنا عم���اًل م�سيًنا. فقد تقّدم حار�س مرمان���ا اإىل الأمام وترك 

املرم���ى خالًيا! وم���ا هي �سوى حلظ���ات، حّتى توّجه �سخ����س من الفريق 

ا.  اخل�س���م نحو مرمانا. فوًرا، ركلت ِرْجله لآخذ الكرة منه، ف�سقط اأر�سً

بع���د حلظات، نه�س وتوّجه نحوي منده�ًسا. كان يرمقني بنظرات ظننت 

معها اأّنه ج���اء لي�سربني! لكّنه نظر اإىل قدمي احلافية بتعّجب وقال: »يا 

فتى! لقد ك�سرت رجلي داخل احلذاء الع�سكري، كيف هي رجلك هذه؟!«.

¤

يف ال�سرّي���ة كّن���ا ف�سيلني جّيدي���ن؛ �سباب حذقني واأذكي���اء ان�سجمت 

عقولن���ا فيما بينها، وبني ف���رتة واأخرى كّررُت وبع����س الإخوة الفرار من 

املخّيم. وحيث ُن�سبت الأ�سالك ال�سائكة حوله، فقد حّددنا مكاًنا حفرنا 

1- حافي القدمين.

2� كان الإخوة ينادونه »علي �سياه« ]علي الأ�سود[، لأّنه كان داكن الب�سرة.
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فيه تت هذه الأ�سالك ليكون مهرًبا �سهاًل لنا. اأحياًنا كنت اأغادر خل�سة 

مع عل���ي منكي، وعب���د احل�سني اأ�س���دي، و»علي ر�سا فغ���اين«، و»يعقوب 

نيكب���ريان« من املخّيم، ونذه���ب اإىل الأهواز حيث نبقى لي���وم اأو يومني. 

ولأّن املرا�س���م ال�سباحّية كانت خمت�س���رة، مل يلفت الأنظار نق�س عدد 

العنا�سر وازدياده. ورغم انتب���اه م�سوؤول ف�سيلنا »يو�سف«، اإل اأّنه تعامل 

معن���ا بنحو جّيد واحرتمن���ا لكوننا اأقدم منه يف العم���ل، ومل يتوّقف عند 

امل�ساألة كثرًيا. 

ول���و قب�س حار�س املخّيم علينا متلب�سني، لكّن���ا عوقبنا عقاًبا �سديًدا. 

لك���ّن ال�سباب كانوا حذقني لئال يلتفت اأح���ٌد لهروبهم. حتًما، عندما كّنا 

نع���ود اإىل املجموعة، ي�سرع الإخوة بالتعليق على ذلك ممازحني: »احلمد 

هلل على ال�سالمة« و»اأهاًل و�سهاًل«.

¤

ا من »خميم �سهداء خير«. ذات يوم  اأحم���ل اآ�سًفا ذكريات موؤملة اأي�سً

خرجن���ا من املخّيم قا�سدين الأه���واز. وقفنا اإىل جانب الطريق بانتظار 

�سّي���ارة تقّلنا، ومهما لّوحن���ا باأيدينا لل�سّيارات املاّرة، مل يكن ذلك يجدي 

نفًع���ا، لأّنها اإّما تكون ممتلئة بالرّكاب، اأو اأّن ال�سائقني ميتثلون لتعليمات 

القيادة بعدم التوّقف للعنا�سر على الطريق لأ�سباب اأمنّية. وفيما ننتظر 

اإىل جانب الطريق الرتابّية، واإذ باآلية »اإيفا« تظهر من بعيد. وما اإن مّرت 

بالقرب مّنا، حّتى رجع���ت فجاأة نحونا وباغتتنا! قفزت واأحد الإخوة اإىل 

اخللف، و�سدم ال�سائق ثالثة اإخوة ولذ بالفرار. �سعرت بدمائي تغلي يف 

عروقي. وقع اجلرحى من �سباب تريز، لكّنني مل اأعرف اأّي واحد منهم، 

�سيب ال�سخ�سان 
ُ
وا�سُت�سهد منه���م يف نف�س اللحظة اأخ �ُسحق جبين���ه، واأ

الآخ���ران بج���راح عميقة. حرن���ا يف اأمرنا وكّنا غا�سب���ني، اإىل اأن و�سلت 

�سّيارة تويوتا من فرقتنا، ومبا�سرًة و�سلت �سّيارة الإ�سعاف. و�سعنا ج�سد 
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ال�سهي���د واجلريحني داخل �سّي���ارة الإ�سعاف، وانطلقن���ا ب�سّيارة التويوتا 

نف�سه���ا. ويف الطريق تراءت لنا اآلية ال�»اإيف���ا« من جديد، وفجاأة انحرف 

�سائق �سّيارة الإ�سعاف عندما تفاجاأ ب�سّيارة اأمامه، فانقلبت عن الطريق 

اأمام اأعيننا ثالث اأو اأربع مّرات.. يا لها من م�سيبة! مل نتوّقف واأ�سرعنا 

لنلح���ق باآلية ال�»اإيفا«، وم���ن خلفنا اأتت ال�سّيارات لنج���دة من يف �سّيارة 

الإ�سع���اف. يف النهاية، و�سلنا عند نقطة التجهي���زات اإىل اآلية ال�»اإيفا«، 

وهي النقطة املح���ددة لتوّقف ال�سّيارات. اعتقلنا ال�سخ�سني اللذين كانا 

يركب���ان ال�سّي���ارة، وتركناهما عند نقطة احلرا�س���ة، وعدنا مبا�سرة اإىل 

م���كان احلادث الذي وقع ل�سّيارة الإ�سع���اف. وجدنا اأّن اجلريحني �ُسحبا 

منها، وحل�س���ن احلّظ مل ي�سابا باإ�سابات جدي���دة. عدنا من جديد اإىل 

م���كان التجهي���زات، واأح�سرن���ا راكب���ي اآلية ال�»اإيف���ا« اإىل مق���ّر الفرقة، 

و�سّلمناهم���ا اإىل مركز القي���ادة. كّنا نعلم اأّن مركز القي���ادة وجرًيا على 

العادة، �سيحّولهم اإىل قي���ادة الأركان لينالوا جزاءهم. مل يغب عن بايل 

مل���ّدة طويلة، م�سهد ذاك اجلرم ال�سني���ع، و�سهادة ذلك ال�سهيد املظلوم. 

ا  كانت اجلبهة مالأى بالعنا�س���ر املخل�سة وامل�سّحية، لكن كان فيها اأي�سً

منافقون يند�ّسون بني الإخوة، ويتّحينون الفر�س لبّث �سمومهم.

¤

بقي���ت م�سوؤولّيت���ي يف الف�سيل اإع���داد ال�ساي كما يف ال�ساب���ق، واأقبَل 

الإخ���وة على �سربه لرفع عط�سهم والتعوي�س ع���ن قّلة ماء ال�سرب و�سّحه 

يف تل���ك ال�سحراء. اأحّب جميع الإخوة يف الفرقة ال�ساي، لكّن اإعداده يف 

خمّي���م �سهداء خير مل يتي�ّسر ب�سهولة نظ���ًرا لقّلة وجود النفط. اأعددت 

اإىل جان���ب د�سمتنا موقًدا �سغرًيا من الط���ني، ووجدت خرطوًما، مددته 

اإىل داخ���ل املوقد ليتقاطر من���ه النفط نقطة نقطة، و�س���رت دائًما اأوقد 

النار يف هذا املوق���د لأعّد ال�ساي. وحيث طبيعة املنطقة �سحراوّية، لي�س 
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فيها �سيء من الع�سب واحلطب لإ�سعال النار، فقد ازدادت اأهمّية النفط 

ا؛ ثالث���ة غالونات لكّل  ة اأّن���ه كان يوّزع بكمي���ات قليلة اأي�سً عندن���ا، خا�سّ

ا، و�سعينا لتاأمينه  لف�سيلنا باأّي طريقة.  ر نحن اأي�سً الكتيبة. لكن مل نق�سّ

داأب الإخ���وة يف التجهيزات على توزيع النفط على �سكل ح�س�س، وذلك 

اأّوًل مل���لء امل�سابيح واملدافئ ]بّبور ع���الء الدين[ التي احتجناها �سرورًيا 

لت�سخ���ني الطعام، ومن ثّم تن���ال ال�سرايا ما يتبقى من���ه لتقوم كّل �سرية 

تن���ا ل تكفي حتى  لة كانت ح�سّ بتوزي���ع النف���ط على ف�سائله���ا. وباملح�سّ

لتح�سري ال�ساي، لذا، فّكرنا اأن نوؤّمن النفط باأنف�سنا.

 �سّكل ب�سعة �سّبان مع »علي ذو الفقاري«، »يون�س بهجت نيا«، »حمّمد 

مي���الين« جمموع���ة ال�سغب، فقامت ب���كّل �سيء على الأ�س���ول؛ �سقاوتها، 

ا عبادتها. قّررنا وه���وؤلء الأ�سدقاء غزو خيمة التجهيزات  قتالها، واأي�سً

و�سرق���ة النف���ط منها. هذا واحل���ال اأّن التجهيزات كان���ت تت اإ�سراف 

، اللذين كانا 
1
اأ�سخا�س اأمث���ال »ح�سن باتك« و»اأّيوب عم���و اوزوم �سويي«

اأقوى مّنا يف الهجوم امل�ساّد باأ�سعاف م�ساعفة! بالإ�سافة اإىل ذلك، متّيز 

ح�سن باتك بال�سجاعة، وق�س�س هجوماته امل�ساّدة جديرة بال�سماع!

ذات يوم وبينما كّنا نبني د�سمة، راأيت ح�سن يتوّجه نحونا. ومن �سّدة 

اإتقانه للهجوم امل�ساّد، �سار الإخوة ينادونه بلقب خا�س. قال يل الإخوة: 

»انتب���ه! اإّنه اآٍت لياأخذ العرب���ة النّقالة مّنا«. قل���ت: »اإّن العربة النّقالة يف 

ي���دي! فلياأِت لرَن كيف �سياأخذه���ا مّني!«. و�سل ح�سن ونظر اإىل الد�سمة. 

اأثن���ى على عملن���ا و�ساعدنا قلياًل، فمالأ عّدة اأكيا����س رماًل، ونقل بع�سها 

م���ن مكان اإىل م���كان، واأنا ل اأعلم من اأخ���ذ العرّبة النّقال���ة! بل انتبهت 

فج���اأة اإىل اأّنها لي�ست معي ول مع الإخوة، وراأيناها بعد �ساعات يف خيمة 

التجهيزات.

1- »عمو اأّيوب ع�سير العنب«! رحم اهلل ال�سّيد علي اأكبر مرت�سوي الذي اأطلق عليه هذا اللقب في �سعر 
له، ف�سار الإخوة ينادونه بهذا ال�سم!
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ويل م���ع ح�س���ن بات���ك ذكري���ات م�سرتك���ة. ذات يوم كن���ت وحيًدا يف 

طري���ق العودة من اإجازة، وق���د اأزعجتني م���ن اأّول الطريق فكرة ذهابي 

ة اأّنهم اأو�سوا جميع املجاهدين باأن  من تريز اإىل الأهواز وحدي، وخا�سّ

ل ُي�سّرع���وا الأبواب لالأحادي���ث اجلانبّية عندما يكونون وحدهم يف املدن 

وعلى الطرقات، اإذ من املمكن للطرف املقابل اأن ياأخذ من هذا احلديث 

معلوم���ات قد ت�س���ّكل خطًرا على العملية. باتت ه���ذه التو�سية واحدة من 

و�سائ���ل حفظ املعلومات وحمايتها، وكّنا جميًعا ملتزمني بها. ظننت اأّنني 

�ساأظ���ّل بال رفيق اإىل اأن اأ�س���ل اإىل الأهواز. وفيما اأن���ا اأفّكر بهذا الأمر، 

واإذ بي اأرى ح�سن باتك جال�ًسا على املقعد الأمامي فانفرجت اأ�ساريري. 

ب���ّدل ح�سن مكان���ه وجل����س اإىل جانبي، فتيقن���ت حينها باأّنن���ي �ساأق�سي 

وقًت���ا ممتًعا حّتى و�س���ويل اإىل الأهواز. ويف الطري���ق، تعّرفت اإليه اأكر. 

�ساألت���ه عن عمله يف املدينة، فقال اإّنه �سائق حافلة يف �سركة النقل العام، 

واإّن���ه يعمل على خّط »م���ارالن«. عندما توّقفنا يف اأح���د املطاعم لتناول 

الطعام، قّدموا لنا طعاًما بائًتا ورديًئا. فعاًل، دفعنا املال لقاء طعام غري 

�سال���ح لالأكل، لكن مل تكن باليد حيلة، واأكلن���ا منه مكرهني ل�سّد جوعنا 

قلياًل، وقمنا لن�سّلي. ويف الأتوبي�س قال يل ح�سن: »ظّننا �ساحب املطعم 

اأغبياء!«. ف�ساألته: »كم كانت خ�سارتنا؟!«

- مئة تومان! لكن ا�سر!

ق���ال هذا، ومّد ي���ده اإىل جيبه واأخرج منها ملعق���ة، �سّكرّية، مملحة، 

وفنج���ان و.. وكان ي�سّفه���ا واح���دًة واح���دًة عل���ى ركبتيه ويق���ول: »هذه 

ال�سّكرّي���ة بع�سر تومانات، وه���ذه امللعقة بخم�سة تومان���ات، و..«، قلت له 

بتعّجب: »اإًذا، مل نتكّلف اأّي خ�سارة!«.

¤

ا يف التجهيزات اإل يف الذخرية.  حني كّنا يف »جنكل اآباد«، عانينا نق�سً
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ا يف الأحذي���ة الع�سكرّية، وحّتى يف  عل���ى �سبيل املث���ال، عانى الإخوة نق�سً

اخلب���ز والطعام. يوم���ذاك، ركب ح�سن باتك �سّي���ارة تويوتا قا�سًدا مقّر 

فرق���ة اأخرى، وهو يبتغ���ي ال�سالة يف امل�سجد. بع���د ال�سالة، وحني كان 

خارًج���ا، التفت اإىل اأّنه ل اأح���د �سبقه، فبا�سر العمل؛ اأح�سر التويوتا اإىل 

جانب امل�سجد، ونق���ل كّل الأحذية الع�سكرّية اإىل �سندوق ال�سّيارة! وحني 

اأت���ى اإىل الكتيب���ة، ُحّل���ت م�سكلة الأحذي���ة الع�سكرّية! �س���ادف اأن �ساهد 

ا يف ذلك امل���كان حّماًما متنّقاًل، فذهب لحًقا ل�ستطالع  تل���ك الليلة اأي�سً

املنطقة، ويف الليلة التالية ذهب ب�سّيارة التويوتا اإىل هناك، وربط الكبينة 

ب�سن���دوق ال�سّيارة. وفيما هو خارج من ذلك املقّر، اعرت�سه عنا�سر من 

���ا نريد نقل احلّمام اإىل هذه  اجلي����س وقالوا له: »ح�سًنا فعلت! نحن اأي�سً

الناحي���ة م���ن الطريق، تع���اَل الآن لنتكّلم مًعا!«، رّد ح�س���ن عليهم قائاًل: 

»حا�سر«، وم�سى خلفهم. كان عنا�سر اجلي�س ي�سريون اأمامه ببطء وهم 

ي�سّغلون امل�سباح الكا�سف، وما اإن و�سلوا اإىل الطريق العام، حّتى �سغط 

ح�سن على دّوا�سة البنزين! وابتعد ب�سرعة عن املكان، وجلب احلّمام اإىل 

كتيبتن���ا. مل يعرف���ه اأحد تلك الليلة، ومل يعلم���وا لأّي فرقة ينتمي ليتابعوا 

�سيف���ت ذكرى اأخرى اإىل ذكري���ات هجوماته امل�ساّدة، 
ُ
الق�سّي���ة. واإمّنا اأ

و�سّهل احلّمام علينا اأمورنا. 

اخلال�س���ة، اأّن ح�س���ن باتك يف تلك الف���رتة، كان يخدم الإخ���وة جّيًدا 

به���ذه الطريقة. ذات م���ّرة اأخرنا بنف�سه الق�سة التالي���ة. قال: »كنت اآتًيا 

من طريق مق���ّر خّرم�سهر، فراأيت ال�سّيارات ق���د ا�سطّفت هناك. وّجهت 

�سندوق التويوتا باجّتاه �سّف ال�سّيارات، ترّجلت منها، وو�سعت املفاتيح على 

ال�سّيارة. وفوًرا مالأوا �سندوق ال�سّيارة ونادوا على ال�سائق، لكّنني مل اأجب! 

عندم���ا راأوا اأّنه ل اأثر لل�سائق وال�سّي���ارات الأخرى منتظرة، جّروا ال�سّيارة 

باجّتاه الطريق وتابعوا عملهم. وملّا ان�سغلوا كّليًّا، اأدرت ال�سّيارة وابتعدت من 

ا يف  هن���اك! ل زلت اأذكر اأّن مقدار الزبدة بعد ذلك املقلب، كان كبرًيا جدًّ
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مركز التجهيزات، بحيث �سرنا ناأكلها مع كّل وجبة غذائّية!«.

م���ع كّل تلك الأح���داث التي عرفناه���ا، قّررنا اأن نغ���زو اأمثال »ح�سن 

باتك«!

يف البداية و�سعنا خّطة، وانتظرنا اإىل وقت ا�سرتاحتهم لننجز مهّمتنا. 

مل يكن عنا�سر التجهيزات عادة ي�ساركون يف املرا�سم ال�سباحّية، وكانوا 

ينام���ون من بعد اأذان ال�سب���ح اإىل حني موعد تقدمي الفطور. بقينا حول 

اخليم���ة منتظري���ن نراقبه���م واح���ًدا واح���ًدا، اإىل اأن حملن���ا غالوًنا من 

الغالونات التي خّباأوها تت اخليمة، وابتعدنا عن املكان م�سرعني، واإذا 

ا قوّي البنية و�سخًما  مب�سوؤول الدعم يف ال�سرية ينبت اأمامنا! كان �سخ�سً

م���ن اأهايل »خ�سرو�سهر«. ما اإن راأى الغالون يف يدنا حّتى فهم كّل �سيء: 

»اأين تاأخذون هذا الغالون؟«.

- اإّنه لنا!

- ل، اإّن���ه يخ����سّ اأح���د ال�سراي���ا. باملنا�سب���ة، يف كّل �سري���ة قي���ادة، 

اّت�سالت، جتهيزات و.. وبعدها ياأتي دور ف�سيلكم..

قل���ت: »انظ���ر اإيّل وا�سمع م���ا اأقول لك. اإّنن���ي لن اأ�سّلم ه���ذا الغالون 

لأّي �سخ����س كان! ل اإىل ال�سري���ة! ول اإىل الكتيب���ة! اإّم���ا اأن اآخذ الغالون 

اإىل د�سمتن���ا اأو اأريق���ه هن���ا على الأر����س!«. كان تهديًدا كب���رًيا، لكّنه مل 

ي�سّدق. قال: »ل ت�ستطيع اأن تريقه على الأر�س«، ومن اأجل اأن اأرَيه اأّنني 

م�سّر على موقف���ي، فتحت �سّدادة الغالون، واأرقت قلياًل من النفط على 

الأر�س، فارتفع �سراخه: »ل! ل! مل اأق�سد.. خذه واذهب!«، نقلنا الغالون 

ب���كّل عّزة واحرتام اإىل د�سمتن���ا، وهّياأنا له مكاًنا جّيًدا. وليكون يف ماأمن 

م���ن هجمات الآخري���ن واأطماعهم، كّنا نراقبه م���داورًة! اأ�ستطيع القول، 

ًننا كّنا الوحيدين يف خمّيم �سهداء خير الذين مل يعانوا يف 
ّ
وبكّل جراأة، اأ

اإع���داد ال�ساي. يف اأو�ساع املخّيم ال�سعب���ة، لطاملا رفعت تلك امل�ساغبات 
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عّنا رتابة الأّيام اإىل حّد كبري. 

¤

اإّن حّر املنطقة الذي ل ُيطاق من جهة، وعدم الن�سغال باأّي �سيء �سوى 

التمرينات نف�سها من جه���ة اأخرى، حب�سنا نحن اخلم�سة والع�سرون نفًرا 

يف د�سم���ة م�ساحتها )2،5 م *  3،5 م(. ط���وال النهار ل ن�ستطيع اخلروج 

ل�س���ّدة احلّر، وطوال الوق���ت ل ن�ستطيع التحّرك داخله���ا. كثرًيا ما زادت 

الأزمة حني يت�ساقط الرتاب من �سقف الد�سمة على روؤو�سنا اأو يف طعامنا 

ا،  و�سرابنا! مع اأًننا و�سعنا عليه �سرا�سف النايلون. ولّليل حكاية اأخرى اأي�سً

فنظ���ًرا ل�سيق املكان ال�سدي���د، كان بع�س الإخوة ينام���ون على حقائبهم 

ال�سخ�سّي���ة، اأو على و�سائل التجهي���زات، حّتى على الثاّلجة! ولكن معظم 

ال�سب���اب يوؤّدون �سالتهم جماعة يف م�سّل���ى الكتيبة. اأّما بالن�سبة ل�سالة 

ا اأّنه ل جمال لأدائها يف الد�سمة.  الليل فقد بات من الوا�سح جدًّ

م���ا اأثقل الأّيام وهي مت�سي ببطء! فاإىل متى ي�ستطيع املرء اأن ي�ستمر 

يف �سرد الق�س�س والأحداث، وي�ستمع اإىل الذكريات ويلعب كرة القدم؟! 

اإ�سافة اإىل ذلك كّله، كان احل�سور الإلزامي يف �سفوف التمارين، عقاًبا 

. فمن اأجل التخفيف عن اأنف�سنا 
1
فعاًل، وتّمله اأ�سعب من �سائر الأعمال

رحن���ا ن�ساغب اأحياًن���ا كما اأطف���ال املدار�س، ون�ساك����س ون�سحك ونقوم 

باأعم���ال ت�سطّر امل���دّرب لإخراجنا من حلقة التدري���ب والتخّل�س مّنا..! 

اأ�س���ار اأح���د املدّربني اإيّل م���راًرا مك���ّرًرا: »عندما يح�سر ه���ذا ال�سّيد يف 

ال�سّف، يثري الفو�سى!«، وكان يطلب مّني دوًما اإّما اأن ل اأح�سر التدريب، 

ا. اأّما بالن�سبة  1� عادًة ما كان ياأتي بعد كّل عملّية عنا�سر جدد اإلى الكتائب، فكان تدريبهم اأمًرا �سرورًيّ
للعنا�سر القدامى في الجبهة فكان هذا التدريب مكّرًرا ومماًل. لقد كّررنا التدريبات التي خ�سعنا لها 

لأّول م���ّرة في »خا�سبان« ربم���ا ثالثين مّرة. كان المدّربون عندما يروننا يقول���ون لنا: »اإّننا نخجل من 

تعليمك���م كيفّية ا�ستعمال القنابل وال�)B7( وقد ا�ستخدمتموها مئ���ات المّرات«. بقيت نف�س التدريبات 

اإلزامّي���ة للعنا�س���ر القدامى اإلى حين انتق���ال الفرقة اإلى ثكنة »ال�سهيد باك���ري« في دزفول حيث اُتخذ 

القرار بو�سع برامج تدريبية لهم تختلف عن تلك الخا�سة بالجدد. 
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اأو اأن اأهداأ واأدع الآخرين ي�سمعون. 

التدريب���ات الوحيدة التي حملها حت���ى العنا�سر القدامى على حممل 

اجلّد، كانت الوقاية من ال�سالح الكيميائي »NPC«، فال�ستعداد والتجّهز 

ملواجه���ة الهجوم الكيميائي يتطّلب مه���ارة عالية ل يكفي براأيي لتحققها 

تك���رار الدورة ولو لثالثني م���رة. اأحد التمارين يف ه���ذه الدورة هو و�سع 

القن���اع الواقي يف ظرف �س���ّت ثواٍن، يف حال اأّن معظ���م الإخوة مل يكونوا 

ي�ستطيع���ون و�سعه يف ظرف �سّت دقائ���ق. مل يكن ُي�سمع هم�س اأحد اأثناء 

تل���ك التدريب���ات، فاجلميع يتوّجهون ب���كّل حوا�سهم اإىل امل���دّرب. واقًعا، 

كان م���ن ال�سعب التحّقق من الهجوم الكيميائي عن طريق حا�ّسة ال�سّم، 

ث���م حب����س النف�س مبا�س���رًة وو�سع القن���اع يف ظرف �سّت ث���واٍن بحيث ل 

ا حول  ينف���ذ الهواء املل���ّوث اإىل الرئتني م���ن اأّي منفذ! ثم يحّدثون���ا اأي�سً

القناب���ل الذرّي���ة، وباأّنها تاأتي عل���ى كّل �سيء �سمن �سع���اع يرتاوح ما بني 

ال���� 60 و 100كل���م. قلنا له���م عندما �سمعنا هذا ال���كالم: »اإًذا ماذا نفعل 

نح���ن يف هذه احلال؟!«، على الرغم م���ن اأّن املعلومات التي اأعطوها عن 

لت  ���ا اأثار رعبنا. تو�سّ القناب���ل مفيدة، اإّل اأّن ت�سّورها والتفكري فيها حقًّ

عل���ى امتداد ف���رتة احل���رب اإىل نتيجة مفاده���ا اأّن الق���ّوات املحاربة يف 

التعبئ���ة واحلر�س، يخ�سع���ون لتدريبات متوا�سلة ومفي���دة، ولهذا �سرت 

اأ�ست���اء واأت���اأمّل من الأح���كام املجحفة لبع����س �ساكني امل���دن الذين كانوا 

يب���دون راأيهم فيما يتعّلق باحلرب، ثم يختم���ون كالمهم باأّن عدم خرة 

ق���ّوات التعبئ���ة واخل�سائر الكب���رية يف �سفوفه���م، اإمّنا تع���ود اإىل �سعف 

التدري���ب. طوال فرتة احل���رب، اأوجد �سعفنا الإعالم���ي، ت�سوير العدّو 

عاجًزا، احتالل عنا�سر التعبئة لتّلة بنداء »اهلل اأكر«، املعارك الب�سيطة 

واخلاطف���ة، �سورًة اأّولّية )غري مكتملة( ع���ن احلرب. لكّن و�سع العوائق 

ا على امت���داد كيلومرتات، وحقول الألغام الوا�سعة،  الكثرية واملعّقدة جدًّ

والد�سم املثّلثّية ال�سكل و.. كانت دلياًل وا�سًحا على هذا الدعاء، وهو اأّن 
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العدّو، كان اأكر من اأّي �سخ�س اآخر على معرفة بقدرة قّواتنا، ولياقتهم 

الفكرّي���ة والقتالّية، وعليه، و�سع يف اجلبهة، مب�ساعدة داعميه الأجانب، 

كّل ما اأمكنه من العوائق يف طريقنا.

¤

من برامج املخّي���م، اإىل جانب التدريبات الع�سكرّية، ح�سور الدرو�س 

الدينّي���ة. وا�ستفاد منه���ا ال�سباب غالًب���ا كي يطرحوا امل�سائ���ل والأحكام 

الدينّي���ة عندم���ا يجتمع���ون يف مكان ما. عل���ى �سبيل املثال، ق���راأ البع�س 

ال�س���الة على م�سام���ع اجلميع، حّت���ى اإذا ما ُوجد فيها اإ�س���كال ُيحّل. مل 

يع���نّي هناك �سخ����س حمّدد لت�سحي���ح الأخطاء، ب���ل كّل �سخ�س يعرف 

معلوم���ة يبادر لذكرها لتح�س���ل الفائدة للجميع. ولك���ي يكون الإخوة يف 

ه���ذه اجلل�سات مرتاحني، ول يخجلوا من الأ�سئلة التي قد تخطر ببالهم، 

ل���زم اأن ي�س���ود اجلمع جّو حميم���ّي. لذا، ت�سّديت وعب���د احل�سني اأ�سدي 

لتقلي���د كّل �سخ�س بلهجته وطرح النكات. عادة ما اعُتِر التكّلم يف جمع 

احل�س���ور بالن�سب���ة لالإخوة الرتك اأم���ًرا �سعًبا، عدا م���ن كان منهم من 

الطبقة املثقفة اأو قارًئا للقراآن، وهم قّلة مقارنة باأعداد املجاهدين. لذا، 

كن���ت واأ�سدي ُن�سح���ك الإخوة بلعب كّل دور نتقن���ه، فتزول احلواجز بني 

الإخ���وة. هكذا لقي جمل�س كتيبتنا اإقباًل جّي���ًدا لدى الإخوة، ومن هناك 

. كان اأ�سدي قد لعب �سابًقا دوًرا يف فيلمني، 
1
ة »لوريل وهاردي« بداأت ق�سّ

واكت�س���ب معرف���ة بفنون امل�س���رح. معظم الأوق���ات، الت���ي ا�ستقلينا فيها 

احلافلة م���ن الأهواز اإىل دزفول، كنا ندفع اأجرة النقل اأّوًل، وهي ترتاوح 

م���ا بني الثني ع�سر واخلم�سة ع�س���ر توماًنا، وتالفًيا للعطالة وامللل طوال 

1- »لوريل وهاردي« م�سل�سل راج كثيًرا في تلك الفترة. يمثل لوريل �سخ�سية النحيل الذي يتميز بالغباء 
المف���رط، اأم���ا هاردي فهو البدين الذي يحاول اأن يظهر بمظهر الذكي بينما هو لي�س بهذه الدرجة من 

ال���ذكاء، وهما يمثالن ف���ي الغالب �سخ�سيتا المواطني���ن الذين يبحثان عن عم���ل ويواجهان الم�ساكل 

ويعجزان عن اإيجاد الحلول ال�سليمة.
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الطري���ق ل�ساعت���ني تقريًبا، يبا�سر هو بكتابة ن����سّ م�سرحّي يل وله. كان 

ا، ف�سّكلنا  منة، واأنا حينها نحيل جدًّ هو طوي���ل القامة مييل قلياًل اإىل ال�سُّ

الثنائّي الكوميدّي ال�سم���ني والنحيل! وتدريجيا بدانا نقّلد بع�س حركات 

»لوريل وهاردي« واأدوارهما، فناداين »لورل«، وناديته »هاردي«. لقد كان 

 ،
1
عب���د احل�سني اأ�سدي اإن�ساًن���ا ودوًدا، وهو من اأهايل »بن���در �سرفخانه«

ا، اإذ اأّن عمره 35، فقد  ول���ه اأخ ا�سُت�سه���د يف احلرب. ورغم اأّنه يكرنا �سنًّ

لوا تعّلم  تّل���ى بالتوا�سع وح�سن املعا�س���رة. والنتيجة، اأّن الإخوة قد ح�سّ

لت واأ�سدي على ن�سيب ا�سَمي  ال�سالة والأحكام يف تلك اجلل�سات، وح�سّ

لوريل وهاردي!

يف تلك الأّيام، نّفذنا مناورات على م�ستوى عاٍل لالإبقاء على جهوزية 

الق���وات. كنت اأرى اأّن اأهّمّي���ة املناورات ل تقّل �ساأًنا ع���ن اأهمّية العملية، 

ل فيها بيئ���ة ذات موان���ع كث���رية، م�سابهة ملناط���ق العمليات  حي���ث ُت�س���كَّ

الواقعّي���ة؛ حقول األغام، قنوات متع���ّددة وعوائق خمتلفة. وما جعل العمل 

يف املن���اورات معّقًدا هو عدم ال�سماح لنا باإطالق النار، فيما كانت نريان 

الأ�سلح���ة الثقيل���ة تنهمر علين���ا، واإن مل نتحّرك يف الوق���ت املحّدد، فمن 

املمكن اأن نتكّلف خ�سائر يف الأرواح مع �سروع الق�سف املدفعي. 

ل���دّي مذّكرات عن من���اورات كثرية، لكّن الأعجب منه���ا كان املناورة 

التي جرت يف خمّيم �سهداء خير باأمر من قائد فرقتنا »مهدي باكري«. 

فق���د ُزرع���ت منطقة بعم���ق 800 م���رت بالألغ���ام، وكان ينبغ���ي على فرق 

الهند�س���ة اأن يفتحوا فيها معًرا. كانت النريان تنهمر على الإخوة ب�سّدة 

وبوت���رية واحدة. وبعد حق���ول الألغام اقت�س���ت املهمة اأن نقتح���م �ساتًرا 

���ا، يوجد خلفه عدّو مفرت�س. وقبل ال�سات���ر ُحفرت قناة مياه بعمق  ترابيًّ

وعر����س ثالثة اأمتار، علين���ا اجتيازها با�ستخدام ال�س���المل. �سّكل امل�سي 

1� من �سواحي �سب�ستر في محافظة اآذربايجان ال�سرقّية.
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عل���ى �سالمل يرتاوح عر�سها ب���ني الع�سرين والثالث���ني �سنتيمرًتا يف تلك 

الظروف عماًل �ساًقا بحيث يعاين املرء كثرًيا ليقطع ن�سفها. فعاًل الأمر 

�سعب، فاإذا م���ا اختّل توازننا قلياًل �سقطنا يف القناة. يف اأثناء املناورات 

ة ت�سحيات �سباب  رف من جهد على هذا العمل، خا�سّ ب���ات يّت�سح كم �سُ

املعلوم���ات الذي���ن ا�ستطلع���وا مواقع الأع���داء، و�سّوروا دفاع���ات العدّو، 

العوائق واحلواجز الت���ي ي�سعها، والد�سم بكّل تفا�سيلها. املعلومات التي 

كان يجمعها العدّو عر طائ���رات الآواك�س، والأقمار ال�سناعّية، نح�سل 

عليه���ا نحن باملقابل من خ���الل عنا�سر معلومات العملي���ة هوؤلء، الذين 

حملوا دماءهم على اأكّفهم.

اإ�ساف���ة اإىل كّل هذه امل�سائل، توطدت العالق���ة ما بني عنا�سر الفرقة 

وقادته���ا. لقد وقع���ت لقادتنا منزلة عظيمة يف نفو�سن���ا، اعترنا اأقوالهم 

واإر�ساداتهم مبنزلة اأمر واجب الطاعة. ذات يوم، كان من املقّرر اأن ياأتي 

»ال�سّيد مهدي« اإىل خمّيم �سهداء خير يف زيارة تفّقدّية. انتظمنا جميًعا 

يف �سف���وف؛ الكتيبة، ال�سرّي���ة، الف�سيل و... ح�سر قائ���د الفرقة؛ ها هو 

ال�سّيد مهدي ي�سري اأمام قّوات القتحام يف كتيبته، يتوّقف اأحياًنا ويتحّدث 

اإىل العنا�سر؛ في�ساألهم عن ال�سالح الذي يف اأيديهم وعن كيفّية ا�ستعماله، 

واأحياًن���ا اأخرى مي�سك بياقة جماهد ملوّي���ة فيهندمها بلطف، ومّرة يجثو 

على ركبتي���ه وي�سيف عقدة اأخرى اإىل رباط ح���ذاء جماهد لكونه طوياًل 

ا. يف اأّي م���كان من العامل ميكن اأن جند اأمث���ال قادتنا؟! كان يعطينا  ج���دًّ

در�سني يف اآن: در�س الّنظ���ام واجلهوزّية، ودر�س املحّبة والوئام بني اأفراد 

جي�س الإ�سالم. ويف مقابل هذه املحّبة والإخال�س ي�ستعل ا�ستعداد الإخوة 

للت�سحية حّتى باأرواحهم، من اأجل تنفيذ اأوامر قادتهم.

¤

مع اق���رتاب حلول �سهر حم���ّرم، اأ�سافت جمموعات الع���زاء حما�سة 
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ة اإىل ليايل املخّيم. فعنا�سر كّل كتيبة يتوّجهون يف جمموعات لطم  خا�سّ

نحو كتيبة اأخرى، لتتلقاهم بالرتحاب.

اأم���ا ليلة عا�سوراء يف كتيب���ة الإمام احل�سني Q فلها �سخب خا�ّس؛ 

يف و�س���ط ال�سح���راء، ويف ظلم���ة الليل وت���ت الأنوار ال�سعيف���ة لبع�س 

امل�سابي���ح، يلطم الإخوة ال�س���دور والروؤو�س على وق���ع ترنيمات رواديد 

الكتائب، ويجعلون من خلوة ال�سحراء م�ستودًعا لدموعهم. هناك تناوب 

عل���ى قراءة املجال�س كّل من حمّمد ر�س���ا با�سر �سديق الكّل وحمبوبهم، 

. غالًبا ما 
1
وخليل نوبري وهو قائد وقارئ ع���زاء واأ�ستاذ يف ال�»زورخانه«

انته���ت جمال�س العزاء واللطم بقراءة دع���اء التو�ّسل، ويف ليايل اجلمعة 

بتالوة دعاء كميل يف م�سجد الكتيبة.

¤

يف ف���رتة من الفرتات، �سَرت يف املخّي���م �سائعة عن �سدور قرار وقف 

احل���رب. مل يك���ن اأحد ميل���ك معلومات �سحيح���ة اأو دقيق���ة، اإّل اأّن هذه 

الأحادي���ث انت�سرت ب�سبب �سري احلرب والف���رتات الزمنّية املتباعدة بني 

العملي���ة والأخرى. وحينها، قالوا اإّن فريًقا من املرا�سلني الأجانب قدموا 

���ا، بينهم ن�ساء مل  اإىل املخّي���م؛ ي���رتاوح عددهم بني ال����40 وال�50 �سخ�سً

يكّن يرتدين احلجاب، لذا بقني يف ال�سّيارات اإىل اأن جاوؤوا لهن بكوفّيات 

و�سعنها على روؤو�سهّن، ثّم توّجهن نحو الإخوة. يف البداية جرى احلديث 

بيننا وبينهم عر مرتجم مرافق لهم، لكن �سرعان ما تدّخل اأحد الإخوة 

وُيدع���ى »مو�سى غّفاري« وكان معّلًما يف اللغ���ة الإنكليزّية، و�سرع باحلوار 

معهم. التّف جميع املرا�سلني حوله وراح هو يجيب عن اأ�سئلتهم بطالقة، 

ما زاد من معنوّيات ال�سباب، فاأقاموا من جديد حلقات اللطم فيما هوؤلء 

1� ريا�س���ة اإيرانّي���ة قديمة لها اأ�سولها ومكانها الخا�ّس الذي ُتجرى في���ه. ورد تعريف لها في كتاب اأولئك 
23 فتى.
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يكمل���ون حواراتهم. كان���ت مرا�سم عظيم���ة؛ ال�سباب يلطم���ون ال�سدور 

ويرددون املراثي والأ�سعار، واملرا�سلون ينظرون اإلينا بتعّجب، وكاأّنهم قد 

اأت���وا لريوا قّوات اأ�سابه���ا الفتور واخلمول، وها ه���ي حما�سة الإخوة الآن 

تخال���ف توّقعاتهم. يف نهاية العزاء رحنا ن���رّدد �سعارات »املوت لأمريكا، 

املوت ل�سّدام، �سالم اإىل اخلميني، حرًبا حرًبا حّتى الن�سر«، وبعد ذلك 

اأطلق املعّلم املجاهد فينا عّدة �سعارات بالّلغة الإنكليزّية. 

اإّن الإجن���از ال���ذي حّققه ذل���ك الأخ املجاهد وقتها، ي���وازي من حيث 

الأهّمّي���ة ال�سيا�سّي���ة تنفي���ذ عملية. ذلك اأّن���ه اأو�سل الر�سال���ة وتكّلم عن 

معنوّي���ات الإخوة ودافعيتهم من دون اأّي تكلف. وبعد ذلك قام املرا�سلون 

بتفّق���د الد�س���م واملعاق���ل، ليتفاجاأوا باجل���ّو احلميمي ب���ني الإخوة. ففي 

منطقة تبلغ درج���ة حرارتها 57 درجة، ومع الإمكانّيات املحدودة يف تلك 

املنطق���ة ال�سحراوّية، كان هناك �سّر موجود بينن���ا، مل يتوّقع املرا�سلون 

الأجانب روؤية مالحمه اأبًدا.



الفصل السابع
موقع زيد

u
بداأت اأخبار العمليات املرتقبة تنت�سر يف منطقة اجلنوب، لقد وّجهت 

و�ُسرحت خريطة عمليات موقع زيد، واتُّخذ القرار باإر�سال قّوات القتحام 

يف كتيبة الإمام احل�سني Q اإىل اخلطوط الأمامّية لإطالعها عن قرب 

عل���ى بع�س التفا�سيل. اأثار خر التحّرك، احلما�سة يف املخّيم بعد توقف 

طوي���ل عن تنفيذ العمليات. جمعنا اأغرا�سن���ا، �سّلمنا اللوازم ال�سخ�سّية 

*1، وو�سعنا الل���وازم ال�سرورّية يف حقيبة 
كم���ا هي العادة اإىل ال�»تعاون« 

الظه���ر. انطلقنا قرابة الظه���ر ب�سّيارات التويوت���ا اإىل منطقة زيد، ومن 

خمفر زي���د توّجهنا بال�سّي���ارة نف�سها على فرتات متباع���دة اإىل املنطقة 

اله���دف، وما اإن و�سلن���ا اإليها حّتى ا�ستلمنا اخلّط م���ن فرقة اأخرى. مّر 

الي���وم الأّول من دون اأّي حادث ُيذكر، غري اأّنه مّت تعيني احلّرا�س واإعطاء 

ح���ت لبع�س الإخ���وة تفا�سيل  التعليم���ات العام���ة. يف اليوم الت���ايل، ُو�سّ

املنطقة، مب���ا فيها النقاط الهاّمة، والنت���وءات واملنافذ التي ميكن للعدّو 

اأن ينفذ منها و...

يف اللي���ل، كّن���ا نحر����س املنطق���ة بالتناوب، لك���ّن ال�سب���اب مل يكونوا 

م�ستعّدي���ن لأن يقوموا باحلرا�سة اإىل جانبي، ذلك لأّنني مل اأكن اأ�ستطيع 

البق���اء هادًئا م���ن دون م�ساك�س���ة العراقّيني والتحّر�س به���م. كنت اأ�سع 

 اأو»ال�سوؤون« هو المركز الذي يعنى با�ستالم الأمانات من �سالح واأغرا�س خا�سة بالمقاتلين وال�سهداء، 
 *

ا يوؤّمن الخدمات الطبية الالزمة، اإ�سافة اإلى ت�سّلم اأج�ساد ال�سهداء تمهيًدا لت�سليمها اإلى اأهلها. واأي�سً
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خوذة عل���ى فّوهة البندقّية واأرفعه���ا، ليبداأ العراقّي���ون مبا�سرًة باإطالق 

النريان ناحيتها، ثم اأغرّي مكاين واأعيد رفعها ليبداأوا من جديد باإطالق 

الن���ريان عليها. تعب »علي فغاين« م���ن ت�سّرفاتي، وكان يقول يل: »�سّيد! 

يف النهاية، اأنت باأعمالك هذه تقت�ّس مّني اأنا!«. 

كن���ت اأوؤمن باأّنه ل ينبغي لنا اأن ن���دع العراقّيني يرتاحون. بعد �ساعة، 

نهكوا متاًما، نرم���ي عليهم قلياًل حّت���ى ن�ستكمل 
ُ
وعندم���ا ن�سع���ر باأّنه���م اأ

اإزعاجن���ا لهم! بالطبع، مّكنتنا هذه املناو�س���ات من معرفة مواقع اأ�سلحة 

ة مكان متو�سع الدو�سكا، والثنائي، واملدفعّية، كما اإّن رّد  الأع���داء، خا�سّ

العدّو كان يك�سف حّتى موقع د�سمة احلرا�سة، وكان هذا اأمًرا مفيًدا. 

¤

مل تتع���ّد امل�ساف���ة التي تف�سلن���ا يف منطقة زيد عن خ���ّط العدّو الأّول 

الكيلوم���رت الواحد. ل���ذا تعّذر جمع القّوات يف م���كان خا�ّس، ومع هذا مل 

نرتك اأّيامنا مت�سي من دون مرح ومزاح. غالًبا ما كّنا ن�ساك�س العراقّيني، 

فمث���اًل عندما اأريد الذهاب اإىل املرحا�س، اأمّر من فوق ال�ساتر الرتابي، 

فريم���ون يف تل���ك الأثن���اء، واإىل اأن اأ�س���ل اإىل املرحا�س، ع���ّدة قذائف! 

ا للخ���روج معي من الد�سمة.  وب�سب���ب تلك الأعم���ال، مل يكن اأحد م�ستعدًّ

اأّم���ا م�ساحة الد�سمة الداخلي���ة فكانت �سّيقة بحيث ل���و �سغطونا جميًعا 

في���ه كالفواك���ه املعلبة مل���ا اّت�سعت لأكر م���ن �سّتة اأ�سخا����س. هذا وكانت 

الد�س���م التي بنيت على �سكل ُحَفر وُو�سعت الأل���واح اخل�سبّية والعوار�س 

عل���ى �سطحها، تبقى �سليمة حّتى لو �سقط���ت عليها قذيفة هاون 60 ملم. 

ويف تلك الأّيام اخلم�سة التي ق�سيناها هناك، �سقطت قذيفة على �سطح 

د�سمتنا، فانهارت اإّل اأّن اأحًدا مل ُي�سب باأذًى.

¤

امتاز َحْفُر الأقنية باأّنه العمل الأهّم يف منطقة العملية. كّنا نبداأ باحلفر 
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من وراء �ساترنا الرتابي، ون�سع تته اأنابيب �سخمة ميكن لالأفراد العبور 

م���ن خاللها. وحيث اإّنه ل ميكن للقّوات ليل���ة الهجوم التوّجه اإىل منطقة 

العملية من اأعلى ال�ساتر، فقد امتّدت القنوات من اجلهة الأخرى لل�ساتر 

نح���و اخلّط الأمامي للعدّو. مّت حفر ما يق���ارب الثماين قنوات من خّطنا 

حتى خّط العدّو، واأوكلوا اإلينا مهّمة حفر القناة ال�ساد�سة. و�سرنا نذهب 

بالتناوب حلفرها على مدى ثالثة اأو اأربعة اأّيام بنهاراتها ولياليها. كانت 

القن���اة قليلة العر�س، ح���وايل ال�35�سم، اأّما عمقها فيبل���غ 1،5م، اأي اإذا 

اأراد �سخ����س ال�سري داخلها فعليه اأن ي�سري منحنًيا، وب�سبب قّلة عر�سها، 

كان علي���ه الهرولة بنحٍو جانبي. وال�سبب يف جعل القناة قليلة العر�س هو 

التقليل من اإمكانّية �سقوط القذائف فيها. تتفّرع من كّل قناة عّدة قنوات 

�سغ���رية، بحيث اإذا ما قوبل اأحد اأثن���اء ال�سري فيها ب�سخ�س اآخر، ميكن 

لأحدهم���ا الدخول يف القنوات الفرعي���ة، ثّم يكمل م�سريه بعد عبور ذلك 

ال�سخ�س. بدا اأّن العّدو كان يعلم بالتحّركات اجلارية يف منطقة العملية، 

وباأّن القّوات الإيرانّي���ة با�سرت العمل بحفر القنوات، لكّنه مل يتمكن من 

تدي���د مكانه���ا، لأّننا داأبنا عل���ى رمي الرتاب الناجم ع���ن حفر الأر�س 

خلف �ساترنا الرتابي، فتعذر عليه روؤية �سيء وا�سح من البعيد.

بل���غ ط���ول القن���اة ال�ساد�سة ح���وايل ال����120 م. وقد اأجن���ز الت�سميم 

بحيث تّتجه كّل القنوات الأ�سا�سّية نحو قنوات العدّو. اأّما الفرعّية فكانت 

مبنزلة �ِسَعب اإىل جانب ه���ذه القنوات، ميكن لكّل جمموعة التوجه منها 

نحو حمورها.

كانت منطقة غري عادّية. �سهٌل وا�سع، ت�سّكل فيه �سواتر العدو الرتابّية 

املثّلثّية ال�س���كل التي �سّممها الإ�سرائيلّيون و�سعي���ًة خطرية بالن�سبة لنا. 

فاإذا ما �سق���ط �سلع من تلك ال�سواتر، اأمك���ن لل�ساترين الآخرين حماية 

الق���ّوات ف���وًرا، والوقوف اأمام تقّدمن���ا. لذا، فقد ُطرح���ت فكرة اإحداث 

القن���وات لتجّن���ب املواجهة املبا�سرة له���ذه ال�سواتر، اإذ كّن���ا ن�ستطيع من 
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خالله���ا القرتاب من �سواتر اخل���ّط الأمامي للعدّو باأقّل خ�سائر ممكنة. 

كان اأمامن���ا عملي���ة �سعبة، ويف الوقت نف�س���ه، يبدو اأّن الع���دّو كان يفّكر 

يف خّط���ة ملواجهة فكرة القن���وات، فو�سع يف املكان الكث���ري من الأ�سالك 

ال�سائك���ة املعّق���دة، وربطه���ا باحلبال، حّت���ى اإذا ما تقّدمن���ا، �سحب تلك 

احلب���ال لت�سق���ط الأ�سالك ال�سائكة داخ���ل قناته، وت�س���ّد علينا طريقنا. 

احلّل الوحيد بالن�سبة لنا كان ال�سرعة يف العمل.

 كّن���ا نذه���ب كّل يوم حلف���ر القن���اة، واأحياًنا نوا�سل العم���ل يف الليل. 

حيث ي�سهل اأكر من النهار، اإذ كان العدو ميطر املنطقة بوابل من نريان 

ر�ّسا�ساته، اأو يرمي القذائف مبجّرد روؤيته خلوذة تلمع تت نور ال�سم�س. 

اأّما يف الليل فلم نكن نواجه مثل هذه امل�سكلة.

ذات ي���وم، ذه���ب اأحد عنا�س���ر املعلومات اإىل اإح���دى القنوات ل�سرح 

اخلريط���ة، ف�سقط���ت قذيفة هناك اأدت اإىل ا�ست�سه���اد جميع من كان يف 

القن���اة. ومع اأّنه نادًرا ما كانت ت�سقط القذائ���ف يف القنوات، اإّل اأّن هذا 

احلادث ك�سف باأّنها مل ت�سّكل احلّل الأمثل جلميع امل�ساكل. 

كان من املفرت�س قبل يوم اأو يومني من بدء العملية، اأن ياأتي م�سوؤولو 

ال�سرايا، والف�سائل، ومعاونوهم اإىل اخلطوط الأمامّية ليّطلعوا عن كثب 

عطي كلٌّ منهم -بال�ستعانة 
ُ
على التفا�سيل الالزم���ة، وهذا ما ح�سل، واأ

مبنظ���ار الكاتيو�سا- التعليمات الالزمة مب���ا يتنا�سب مع مهمة عنا�سره. 

يف اليوم التايل، ذهبت بعد �سالة ال�سبح يف املوعد املحّدد وبداأت اأراقب 

ع���ر منظ���ار الكاتيو�سا م���ا يفعله العراقّي���ون. حينذاك، كان���ت ال�سم�س 

ت�س���رق من جهتنا، فتع���ذّرت عليهم روؤيتنا ب�سكل وا�س���ح، بينما كّنا نرى 

مواقعه���م بكّل �سهولة. وهو اأمر مهّم بالن�سبة اإلينا اأّن نراقب ماذا يحدث 

ة يف تلك الليلة املقّررة لبداية تنفيذ العملية. ملحت �سيًئا غري  هناك، خا�سّ

عادّي؛ �سيًئا يلمع، مل اأكن قد راأيت مثله اإىل حينها. دّققت النظر، اإىل اأن 
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تاأّك���دت اأّن ما اأراه حتًما ماء! ذهبت ب�سرعة اأبحث عن »ح�سني كربالئي« 

ال���ذي كان م�سوؤول املحور، واأخرته بالأمر. ذهب واألقى نظرة، ومبا�سرًة 

اأطل���ع املقّر بالأمر. تب���نّي اأّن العراقّيني عزموا على غم���ر املنطقة باملاء. 

ا، واألقوا نظرة، لي�سدروا الأوامر بعدها، بنقل  جاء الإخوة من املقّر اأي�سً

كّل ما و�سع داخل القنوات اإىل خارجها باأ�سرع وقت ممكن، ومنها بع�س 

الرفو����س واملعاول والأه���ّم من ذلك كّله، الذخائ���ر املهّياأة ومن املفرت�س 

ا�ستخدامه���ا يف العملية. با�سرنا العمل ف���وًرا، واأخرجناها من القنوات. 

ا�ستغ���رق ذلك �ساعًة من الوقت. يف نهاية الأم���ر، بداأت املياه ت�سل �سيًئا 

ف�سيًئ���ا اإىل قنواتن���ا، ومالأتها بالكامل! كان من الوا�س���ح اأّنه مّت اكت�ساف 

. ا�ستمّر جريان املياه، فبا�سرنا العمل للحوؤول دون و�سولها 
1
اأم���ر العملية

اإىل ما وراء �سواترنا الرتابّية. وبتعاون اجلميع، مّت �سّد الأنابيب ال�سخمة 

الت���ي و�سعناها ت���ت �سواترنا الرتابّية كمدخل للقن���اة، باأكيا�س الرمل، 

ليتوّقف جريان املاء خلف ال�سواتر. 

قرابة الثانية من بعد الظهر، جاءتنا الأوامر بالن�سحاب. مل يكن اإىل 

جان���ب الق���ّوات الأ�سفهانّية من فرقة عا�س���وراء يف منطقة العملية �سوى 

كتيب���ة الإمام احل�سني Q، واملفرو�س اأن تعود اإىل خمّيم �سهداء خير 

وت�سّلم اخلّط اإىل كتيبة اأخ���رى. ويف تلك الأثناء، �سقطت قذيفة مدفعّية 

و�س���ط الإخوة، فُجرح بع�سهم، مبن فيه���م امل�سعفون. اإىل ذلك الوقت مل 

اأك���ن ق���د تناولت �سيًئا من الطع���ام ما اأ�سعرين بج���وع وعط�س �سديدين. 

ركبن���ا �سّيارة التويوتا وهي على و�سك التال�سي بفعل الر�سا�س وال�سظايا 

 .
2
واحلف���ر والفج���وات يف اجلبهة، لذا اأطلق عليها الإخ���وة ا�سم »دا�سقا«

ظهرت من اجلهة الأخرى �سّيارة جتهيزات تابعة لفرقة اأ�سفهان، وّزعت 

1� يب���دو اأّن العراقّيين ب���داأوا قبل عّدة اأّيام �سّخ المياه من قناة ال�سمك اإلى منطقة العملية. اإذ ل يمكن 
في ظرف يوم واحد �سّخ ذلك المقدار الهائل من المياه اإلى المنطقة. 

� بالتركّية وتعني عربة نقل الب�سائع التي تجّرها الحمير اأو البغال.   2
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اخلبز والأرّز والبّطي���خ على الإخوة. وبينما دارت التويوتا، اأردت اأن اآخذ 

م���ن �سّيارة التجهي���زات بطيخة، لكّنه���ا انطلقت م�سرع���ة وكدت اأ�سقط 

���ا، فالتقطني الإخوة وجذب���وين اإىل داخلها بعناء، فيما كنت اأم�سك  اأر�سً

بالبّطيخة بكّل ما اأوتيت من قّوة! راح الإخوة ي�سيحون بي: »دع البّطيخة، 

اأنت تكاد تقع على الأر�س!«، وعندما ا�ستقررنا يف اأماكننا داخل ال�سّيارة، 

اأ�سعفتنا البطيخة وخّففت من عط�سنا قلياًل.

عندم���ا و�سلنا اإىل موق���ع زيد، انتقلن���ا بوا�سطة �سّي���ارات اأخرى اإىل 

خمّي���م �سهداء خي���ر. ومل يكن اأحد هن���اك قد علم بعد باأم���ر انك�ساف 

العملية، ف�سار كّل من يرانا ي�ساأل: »مِل عدمت؟«.

كان خ���ر انك�ساف العملية ينت�سر ب���ني الإخوة ول اأحد ي�سّدق بذلك. 

وا�ستوىل القلق علينا جميًعا مّما �سيحدث. بعد يومني اأو ثالثة، جاء الأخ 

»مهدي باكري« وخطب يف جمع الإخوة. اجلميع اأحّبوه من اأعماق قلوبهم، 

وكانت كلماته كعادتها ت�ستقّر يف اأرواحنا وعقولنا. وفيما �سرع الأخ مهدي 

يتكّلم ع���ن ال�ستعداد للعملية القادمة، وعن انك�س���اف اأمر العملية، عال 

�سوت الإخ���وة بالبكاء. فكّلنا يعرف حجم اجله���د الذي ُيبذل للتخطيط 

للعملي���ة ولتنفيذها. كما اإّن عنا�سر الكتائب يق�سون اأ�سهًرا من التدريب 

ويعي�سون ظروًفا قا�سية لبلوغ مرحلة التنفيذ. ويف تلك الظروف وقع خر 

���ا بالن�سبة لل���كّل. يف نهاية كالمه، قال  انك�س���اف اأم���ر العملية وقًعا كارثيًّ

الأخ مه���دي: »فلتذهبوا الآن يف اإجازة خلم�سة ع�سر يوًما، وحني تعودون، 

�سننتقل باإذنه تعاىل من خمّيم �سهداء خير اإىل منطقة اأخرى«. 

اأّث���رت بي ه���ذه احلادثة كثرًيا، وبقيت لف���رتات اأفّكر يف انك�ساف اأمر 

ه���ذه العملية. رحت اأحّلل اأّننا مل نعمل ب�سكل جّيد على حماية املعلومات، 

وكان ميك���ن للقّوات املوجودة يف خمتلف املناط���ق اجلنوبّية والغربّية، اأن 

تخّم���ن ب�سهولة، من خالل الدورات التي تخ�سع لها، اأين �ستكون العملية 
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ا، اأن يكون البع�س م���ن بني اآلف الأ�سخا�س  القادم���ة. ولي�س بعي���ًدا اأي�سً

الذي���ن يهاتفون ذويهم قبل العملية، قد تّدث���وا اإليهم اأو اإىل اأ�سحابهم 

ع���ن حد�سهم وتخمينهم فيما يتعّلق باملنطقة التي �ستجري فيها العملية. 

ت  ا، اإّن العدّو باإمكانه من خالل و�سائله املتطّورة التن�سّ وقد قيل لنا اأي�سً

عل���ى مكاملاتنا، هذا عدا ع���ن الطابور اخلام�س الذي لطامل���ا كان فّعاًل، 

ويو�سل اأدنى املعلومات للعدّو. وعلى اأّي حال، لزمتنا مرارة انك�ساف اأمر 

العملية مّدة من الزمن.

جتّهزن���ا جميًعا للع���ودة. توّجهنا نحو حمّطة القط���ار، وركبنا القطار 

يف ظ���ّل ازدح���ام القّوات اخلانق. وم���ع اأّن بع�س العنا�س���ر كانوا يركبون 

احلاف���الت حني عودته���م، اإّل اأّن اإعطاء الإجازات لف���رق اأخرى اأّدى اإىل 

حدوث فو�سى وازدحام يف املحّطة تديًدا. انطلقت الرحلة والكّل ي�سعى 

ا،  لأن يكون مع اأ�سدقائه يف نف�س املق�سورة. كانت جمموعتنا معروفة اأي�سً

وه���م جماع���ة »امل�ساغبة« يف كتيبة الإمام احل�س���ني Q؛ »عبد احل�سني 

، باب���ا و...«، يف 
1
اأ�س���دي، علي منك���ي، فرج قلي���زاده، م�سطفى بي�سقدم

تل���ك الأّي���ام، راح « بابا« وه���و �ساحب قريحة �سعرّي���ة، يلقي على م�سامع 

الإخ���وة اأ�سعاًرا جميلة، �سارت ُتتناقل على الأل�سنة. وقد بداأ ب�»م�سطفى 

بي�سق���دم« وهو عن�سر ح���ّر، ولكونه داكن الب�سرة، فق���د و�سفه »بابا« يف 

بيتني �سمن ق�سيدة �سعرّية طويلة كان يلقيها على الإخوة: 

بو كورداندا كزر اآزاده بري �سخ�س

2
�سياهى دان قارا جايدانه بنزر!

� فيم���ا بع���د اأ�سبح م�سطفى بي�سقدم م�سوؤول ال�سرية بدًل عن �سمد زبرد�ست، فيما كان قائًدا لكتيبة   1
الإمام الح�سين Q حين ا�ست�سهد في عملية )كربالء5(.

2 � لالأ�س���ف ل اأذك���ر كّل اأ�سعار بابا. كان باب���ا )ال�سّيد علي اأكبر مرت�سوي( م���ن الرجال الأ�ساو�س في 
كتيب���ة الإم���ام الح�سين Q، وقد اأظهر ذلك جّي���ًدا ليلة �سهادته في عملية ب���در. الترجمة الفار�سّية 

للمقطع: يجول في هذه الكتيبة طيف ]رجل[ حّر، من �سّدة �سواده ي�سبه اإبريق ال�ساي!
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ط���وال الطريق عّمت اجللب���ة اأغلب املق�س���ورات وال�سالة. فلم نتوّرع 

يف ظلم���ة الليل عن اأن نهجم عل���ى املق�سورة املجاورة، ونطفئ امل�سابيح 

ا. مل ندع اأّي  ون�س���رع ب�س���رب بع�سنا البع����س؛ كان اجتماعنا ممتًعا ج���دًّ

فر�س���ة للقي���ام بال�سغب. اأّم���ا الطعام ال���ذي ُقّدم لنا، فه���و �ساندوي�سات 

الهمرغر مع املرّطبات، وب���دت قطعة اللحم كاملّطاط، فاأ�سماها الإخوة 

، كثريون انزعجوا م���ن اأكلها. ورغم ما وجدناه من �سعوبة م�سغ 
1
»تاي���ر«

هذا الطعام، اإّل اأّننا وبهدف ال�سغب اأخذناه جمّدًدا. كانت الأّيام مت�سي 

مع هذه املجموعة بعذوبة ولطف. 

اأخ���رًيا، و�سلن���ا اإىل تري���ز. لك���ْن، قب���ل توّق���ف القط���ار راح �سب���اب 

تري���ز يخ���رون بع�سه���م البع�س مبواعي���د جل�س���ات مق���ّرات امل�ساجد: 

و...  ك���زران  م�سج���د  يف  الثالث���اء  �سي���الب،  حمّل���ة  يف  الثالث���اء   ليل���ة 

اأم�سين���ا اأوقاًت���ا �سعي���دة يف فرتة الإج���ازة وبقينا على توا�س���ل مع �سباب 

اجلبه���ة. حافظ �سباب اجلبهة القدماء على ه���ذه العالقة فبقي ال�سباب 

مًعا يف املدينة و�سار امل�سجد م�سافة جلموع التعبويني الطاهرين. امل�ساجد 

الرائ���دة يف هذا العمل كانت ت�ستقبل اأحياًنا عنا�سر كتيبة باأكملها لتناول 

طع���ام الع�ساء، والأهايل اأحياًنا ي�ساركون يف تنظيم هذه الدعوات، و�ُسفر 

الطعام التي يلتّف حولها الإخوة تنقل املرء اإىل اأجواء اجلبهة.

ذات ليل���ة، كان املوع���د يف م�سجد خمفر �س���ارع عّبا�سي. دعاين كرمي 

قرب���اين- وهو من اأع�ساء املقّر هناك- وق���ال يل: »اأنا اأو�سلك الليلة اإىل 

حي���ث تريد«. ج���رت الع���ادة اأن ُتقام بعد تن���اول الع�ساء جمال����س العزاء 

واللطم، وبعد انتهاء املرا�سم ين�ّسق كّل �سخ�س مع �سديق ميلك �سّيارة اأو 

دّراجة نارّية، ليقّله اإىل منزله، وذلك كي ل يواجه م�سكلة يف اإيجاد و�سيلة 

ا، ُمّدت املوائد، وبع���د تناول الطعام اجلّيد الذي  نق���ل. يف تلك الليلة اأي�سً

1 � الإطار المّطاطي الذي يلّف الدولب.



169 الفصل السابع: موقع زيد

قيم جمل�س عزاء، ومن ثّم 
ُ
عمل الأهايل والإخوة يف امل�سجد على اإعداده، اأ

علن عن زمان املجل�س الالحق ومكانه. يف تلك الليلة، اأ�سرت لكرمي مّرات 
ُ
اأ

عّدة باأّنني قد تاأّخرت واأريد الن�سراف، لكّنه ظل يقول: »ل! اأنا اأو�سلك«. 

اأخرًيا، ا�ستع���ار دّراجًة نارّية من اأحد الأ�سدق���اء ليو�سلني. وكنت حينها 

ا  اأنوي الذهاب اإىل بيت اأخي يف �سارع بهار، الذي يبعد م�سافًة طويلة ن�سبيًّ

ع���ن تلك املحّلة. انطلق كرمي، و�س���ار م�سرًعا. حتًما مل اأخف من �سرعته، 

ا، كان قد  رغم احتمال اأن توؤّثر على و�سع كلينا ال�سحي، ذلك اأّنه هو اأي�سً

فق���د اإحدى عينيه جّراء اإ�سابته ب�سظّية. جت���اوزت ال�ساعة الثانية ع�سرة 

لياًل، ونحن ن�سري يف الطرقات م�سرعني. قلت له عّدة مّرات: »ل ت�سرع يا 

�ساح! ماذا �ستفعل اإن فوجئت ب�سّيارة على مفرتق طرق؟«.

- ل تقل���ق! فق���ط اأعلمني قب���ل اأن اأ�سل اإىل مف���رتق طريق مبئة مرت، 

لأخّفف من �سرعتي!

ذّكرت���ه يف اأّول �س���ارع البازار باأّننا نقرتب م���ن مفرتق طرق، ليخّفف 

من �سرعته، ولكّنه بقي م�سرًعا! وعَر مفرتقني اأو ثالثة بال�سرعة ذاتها. 

ف�سحت فيه: »توّقف! توّقف! لدّي عمل!«.

- ماذا لديك؟

- كفى، اأريد الرتجّل!

- كي���ف �ستذه���ب �سرًيا... قلت ل���ك قل يل قبل اأن ن�س���ل اإىل مفرتق 

الطرق مبئة مرت لأخّفف من �سرعتي!

- لقد عرنا مفرتقي طرق!

- مل اأَر �سيًئا!

���ا. ا�ست�سط���ت غ�سًب���ا وقل���ت ل���ه: »لق���د قلت لك،  امل�سك���ني كان حمقًّ

اأمامن���ا مئ���ة م���رت...! واأّنى لك اأن ت���رى يا فت���ى!«. بلط���ف اهلل اأو�سلني 

ك���رمي قرباين تل���ك الليلة �ساملً���ا اإىل منزل اأخي، لكن من���ذ ذلك احلني، 
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 ولفرتة طويلة، �سرت كّلما األتقي به اأقول: »كرمي! بقي اأمامنا مئة مرت!«.

¤

مع اأّنني كنت اأحّب اجتماع ال�سباب، اإّل اأّنني مل اأكن اأ�ستطيع اخلروج 

م���ن القري���ة كّل يوم، واإرب���اك �سخ�س م���ا باإرجاعي، لذا �س���رت اأق�سي 

معظ���م اأوقات���ي م���ع الإخ���وة يف مركز القري���ة. يف تلك الف���رتة ُطرح بني 

اب«،  ال�سباب الذي���ن �سبق والتحقوا باجلبهة برنامج با�س���م »اأ�سغر ق�سّ

لأّنه���م ا�ستوحوا فكرة هذا الرنامج من كلمات���ه؛ »كّل �سخ�س يرجع اإىل 

اخلطوط اخللفية، عليه اأن يح�سر معه ثالثة اأ�سخا�س باحلّد الأدنى اإىل 

اجلبه���ة«. وقد عمل الإخ���وة على هذا الأمر كثرًيا. وحي���ث اإّن الإعالنات 

التلفزيونّي���ة مل تك���ن مبا�سرة، فل���م ُتن�سر اأحداث اجلبه���ة بنحو �سحيح 

اأحياًن���ا. كّنا نتح���ّدث بني �سباب املقّر عن اجلبهة، الع���دّو، قّواتنا، اأوامر 

الإمام وكلماته، م�ساكل احلرب، و�سرورة التحاق العنا�سر بها: »يا اأخي! 

ق���د ي�ستطيع البع�س البق���اء يف اجلبهة ملّدة من الزم���ن. لكم من الوقت 

�س���اب بالنهاية، اأو اأ�ست�سهد، فيبقى 
ُ
اأ�ستطي���ع اأنا البقاء يف اجلبهة؟ قد اأ

م���كاين خالًي���ا، عليكم اأنتم �س���ّد الفراغ ال���ذي يرتكه ال�سه���داء...«. كّنا 

نلق���ي مثل هذا الكالم على م�سامع الإخوة ملّرات. ل�سنا من اأهل املوعظة، 

لكّنن���ا اأدركنا ب���اأّن احلديث عن وقائع احلرب بنح���و عفوي �سادق يرتك 

اأثره. توافرت يف قريتنا خلجان، وهي القرية الأكر يف املنطقة، ويرتاوح 

ع���دد �سّكانها ما ب���ني ال�سبعة والثمانية اآلف ن�سم���ة، عّدة مراكز ن�سطة. 

�س���م مركزنا قرابة الثمانني عن�سًرا التح���ق معظمهم باجلبهة. وقّررت 

ل�سب���اب املرك���ز اأن�سطة اأخ���رى. فعلى �سبي���ل املثال، يقوم���ون باحلرا�سة 

ا اأو من يرتكب  الليلّي���ة يف القرية، ف���ال جتد تلك الليايل يف املنطق���ة ل�سًّ

عم���اًل خمالًفا للقان���ون، لكن اأحياًنا، ت�سلنا اأخبار ب���اأّن البع�س ي�سربون 

الكحول يف الب�ستان الفالين. وحيث اإّن معظم الإخوة تدّربوا يف اجلبهة، 
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فقد كان باإمكانهم الذهاب اإىل تلك الأمكنة ب�سهولة، والت�سدي لالأعمال 

ا يف اجلّو  املنك���رة. مثل هذه املبادرات والرعاية الت���ي قّدمناها اأّثرت جدًّ

ا.  العاّم للقرية، ولطاملا تعاون النا�س معنا اأي�سً

¤

�سنا ليلتني اأو ثالًثا لرامج القتال  على امتداد اأ�سبوَعْي الإجازة خ�سّ

الليل���ي. نظ���ًرا لأّن قريتنا ذات طبيع���ة جبلّية، ولأّنني ماه���ر يف املعارك 

اجلبلّية، رحت يف البدء اأر�سم على لوح اأ�سود خريطة تبنّي موقعنا وموقع 

الع���دّو املفرت����س، واأر�س���د الإخوة اإىل الطري���ق الذي ينبغ���ي �سلوكه: »ل 

ت�س���ريوا اإىل الأمام مبا�سرًة، فذلك يو�سل اإىل الأعداء. عليكم اأن تعروا 

ا ل���ن يدعكم جتتازون ه���ذه الأماكن  املنح���درات والأودية. والع���دّو اأي�سً

ب�سهولة، وهو حتًما قد فّخخ املنحدرات...«. 

فكّن���ا ننقل جتربتن���ا عر ت�سّلق ه���ذه اجلبال، فيم���ا اأدّل الإخوة على 

الأماك���ن التي ميك���ن اأن ُتزرع فيه���ا الألغام امل�ساّدة لالأف���راد، وامل�ساّدة 

لل���دروع، وامل�ساّدة لالآلّيات. لقد �سعين���ا يف ت�سّلق اجلبال لإيجاد النقاط 

العمياء التي تكون يف ماأمن من مرمى نريان العدّو املفرت�س، اأو الأماكن 

التي ميكن اأن تكون خالية من العوائق.

كان احلر����س ق���د نّظموا، من قب���ل، دورات ع�سكري���ة ل�سباب املركز، 

وتواف���رت مع اجلميع بطاقات ع�سكرية. لذا عندم���ا كان هوؤلء يلتحقون 

باجله���ة مل يكون���وا قوات خ���ام*1، بل كان���وا مّطلعني اإجماًل عل���ى اأو�ساع 

اجلبهة. كّنا بعد كّل اإجازة ناأخذ معنا بع�س هوؤلء العنا�سر اإىل الكتيبة. 

���ر ال�سخ����س اإىل كتيبته الأف���راد الذين  وق���د �سمح���ت الفرق���ة اأن ُيح�سِ

ي�ستقطبه���م. بالطب���ع، كان يتّم فرز ه���وؤلء لحًقا، بع���د اأن يتعّودوا على 

الأج���واء، وقد يت���ّم نقلهم اإىل كتيبة اأخرى. واأحياًن���ا ُت�سّكل كتيبة جديدة 

*1- عّبروا عنها: قوات �سفر كلم.
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م���ن العنا�سر اجل���دد امللتحقني باجلبه���ة. لأّنه من غري املمك���ن للكتيبة 

الت���ي تتاأّلف م���ن 300 عن�س���ر اأن ي�سيفوا اإليها اأف���راًدا لي�سبح عديدها 

600 عن�س���ر. لكّننا بعد ه���ذا الف�سل، مل نكن نرتك الإخوة اجلدد، وكّنا 

نتفّقدهم من وقت لآخر.

وعلي���ه، حفلت اأّيام الإجازة بالعم���ل. عدا عن ذلك، كان لدينا برامج 

ليلّي���ة. وهي زي���ارة جرحى احلرب يف تري���ز اأو يف قريتنا، وزيارة عوائل 

ال�سهداء، فرحنا كّل ليلة نزور عائلتي �سهيدين باحلّد الأدنى. كانت تلك 

الزي���ارات متّدنا، كما اأه���ايل ال�سهداء، باملعنوّيات؛ كان���ت عالقتنا بهم  

حميمّية وودية اإىل درجة اأ�سبحوايعاملوننا كاأولدهم، وي�ست�سيفوننا من 

لوا، لقد  دون جمامل���ة على الع�ساء، وقد ُدعينا ملّرات لتناول الفول: »تف�سّ

و�سعن���ا الفول على الن���ار!« ، فكّنا جنل�س م���ن دون اأّي تكلف، ونتكّلم عن 

اجلبه���ة، واملجاهدين، وذكرياتنا مع ال�سه���داء، واأّن ع�سرات الأ�سخا�س 

�سيم���الأون الف���راغ ال���ذي تركه ال�سه���داء، فن�ستم���ّد بذلك منه���م العزم 

ومنّدهم باملعنوّيات.

عل���ى الرغم م���ن حقي يف الإجازة، اإّل اأّنني كن���ت اأن�سغل كثرًيا بحيث 

تاأت���ي اأّمي اأحياًنا اإىل املقّر وتقول لل�سب���اب: »يا عم! باحلّد الأدنى، دعوا 

ن���ور الدين يع���ود اإىل منزله لياًل لين���ام!«. امل�سكينة كان���ت دوًما ت�ستكي. 

فط���وال فرتة الإجازة هذه مل اأتناول الطعام يف البيت لأكر من مرتني اأو 

ثالث. كنت اأقول له���ا: »ليطمئّن بالك، فهوؤلء الذين اأخرج معهم �سباب 

ا اإىل منزل���ك!«. كانت اأّمي  جّي���دون«، فتجيبني: »اأعل���م، لكن فلتاأِت اأي�سً

حمّق���ة يف قولها. اأحياًن���ا كنت اأعود عند ال�ساع���ة الواحدة بعد منت�سف 

اللي���ل، يف الوقت الذي يقف���ل فيه جميع الأهايل الأب���واب باجلنازير بني 

العا�س���رة واحلادية ع�سرة لياًل. اإ�سافة اإىل ذل���ك، بقيت الإجازة موعًدا 

ثابًتا ملتابعة عالج جراحاتي التي ُكتب علّي اأن تالزمني اإىل الأبد!
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اأ�سبح���ت طريقة وجودي يف املنزل عادّيًة بالن�سبة للجميع، �سوى اأّمي 

التي ترغب ببقائي فيه مّدة اأطول، ومل اأكن اأ�ستطيع ذلك. وعندما يحني 

وقت الذهاب اإىل اجلبهة، كانت الوحيدة التي تاأتي لتوديعي. لرمّبا ازداد 

قلقه���ا علّي بعد �سهادة �س���ادق. كانت تقول يل: »حذاِر اأن تعود هذه املّرة 

�سابك مكروه و...«.
َ
وقد اأ

ا! �ساب بجروح. �ساأهاتفك قبل ذلك اأي�سً
ُ
- ل! لن ي�سيبني �سيء. قد اأ

�ساب باإ�سابة 
ُ
ة عجيبة؛ اإذ كان يخطر ببايل دائًما قبل اأن اأ كانت ق�سّ

م���ا، باأّن �سيًئا ما �سيح���دث، وكنت اأعلم باأّنني مل اأ�س���ل بعد اإىل الدرجة 

الت���ي يقبلني اهلل فيه���ا بالكامل. بع���د م�سّي اأربع �سن���وات على احلرب، 

�س���رُت خب���رًيا يف تديد م���ن �سيلتحق بقافل���ة ال�سه���داء. لي�س فقط يف 

اجلبهة والعمليات، بل حّتى عند حلظة النطالق، حيث يبدو وا�سًحا من 

الذي يوّدع الوداع الأخري؛ من طريقة توديعهم، ونظرات اأّمهاتهم، و... 

كان���ت اأّمي تق���ول: »عندما ركب �سادق القطار، علم���ت باأّنه لن يعود! 

���ا كان يعل���م �سيًئ���ا م���ا، لأّنه �س���ار يعود ب���ني الفينة  وكاأّن »�س���ادق« اأي�سً

والأخرى، ينظر اإيّل، ويوّدعني من جديد«. اأحياًنا تبادلت احلديث واأّمي 

ع���ن �سادق، وكي���ف تغرّيت اأحواله قب���ل �سهادته مبّدة، ف���كان ي�سعى لأن 

ا يف الطعام،  يك���ون طعامه كطعام الفرقة، حي���ث كّنا اأحياًنا، نعاين نق�سً

وكان ال�سب���اب لرفع جوعهم، ياأكلون فتات اخلب���ز الياب�س الذي ل ينظر 

امل���رء اإليه يف املدينة ولو بقي مئة يوم م���ن دون طعام. واأخرتنا والدتي: 

»ط���وال الع�سرة اأّي���ام التي كان فيها �سادق يف اإج���ازة، مل اأ�ستفق ليلًة اإّل 

ووجدت���ه ي�سّلي �سالة الليل«. اأ�سا�ًسا، العقل يقول اإّن امل�سافة بني الأر�س 

واأمثال �سادق تزداد �سيًئا ف�سيًئا!«.

على هذه احلال انتهت اإجازتي، وعدت بالقطار اإىل اجلبهة. املنطقة 

التي اأ�سبحت يف زمن احلرب وطننا احلقيقي. 



الفصل الثامن
الحياة في الحرب

u
بقين���ا عّدة اأّي���ام يف »خمّيم �سهداء خي���ر« اإىل اأن ب���داأت عملّية نقل 

ا م���ن العنا�سر.  الفرق���ة اإىل منطق���ة جديدة، وب���داأ املخّيم يخلو تدريجيًّ

كانت كتيبة الإم���ام احل�سني Q اأّول كتيبة تنتقل اإىل املنطقة اجلديدة 

اأي »دوكوه���ه«، وهي منطقة جبلّية تقع بالقرب من طريق عام اأندمي�سك 

ا لفرقة  � دزف���ول. �ُسّقت يف مقابل ثكن���ة للجي�س متاًما � والتي كان���ت مقًرّ

»27حمّمد ر�سول اهلل« طريٌق توؤدي اإىل املقّر املوؤّقت لفرقة »31عا�سوراء«. 

متتاز ه���ذه املنطقة بخ�سائ����س عّدة، من �سمنه���ا طبيعتها اجلبلّية 

الت���ي تّد م���ن اإمكانّي���ة ا�ستهدافها بالق�س���ف اجلّوي وع���دد اخل�سائر 

الناجم���ة عنه. كم���ا اإّن دفاعات اجلي����س الثكنة كانت قوّي���ة، فبتنا ننعم 

باله���دوء بالق���رب منها ونطمئ���ن لناحية ع���دم تعر�سن���ا للق�سف. كان 

الهدف الأ�سا�سي يف »دوكوهه« هو اإبقاء القوات يف حال اجلهوزية لتنتقل 

الكتيبة اإىل منطقة العملية القادمة مبجرد تديد مكانها.

بعد ثالث���ة اأو اأربعة اأّيام ق�سيناها يف ن�سب اخليام وبعد اأن ا�ستقّرت 

الكتائ���ب، انطلقت الرامج كما ه���ي العادة. تفتت���ح املرا�سم ال�سباحية 

دوًما بتالوة اآيات من القراآن الكرمي وتف�سريها، ثم يتحّدث قائد الكتيبة 

اإذا ما كان لديه �سيء يقوله قبل ت�سّلق اجلبال. واأحياًنا، ُيختتم الرنامج 

باأداء بع�س حركات الليونة، لتبداأ التدريبات بعد تناول الفطور.



175 الفصل الثامن: الحياة في الحرب

يف ت�سّل���ق اجلب���ال، كّل ف�سي���ل كان يذه���ب يف اجّتاه مع���نّي، ذلك اأّن 

ت���رك كتيب���ة*1 باأكمله���ا اأو حّتى �سرّي���ة على �س���كل طابور، اأم�س���ى اأمًرا 

م�س���كاًل وي�ستغرق وقًتا. يطلق الإخوة عند ت�سّلقهم اجلبل �سعارات ترتّدد 

اأ�سداوؤها يف اأعماق اجلبال؛ �سعارات تبّث فينا املعنوّيات، وُتفرح اجلميع، 

وغالًبا ما كانت عبارة عن تلك الأنا�سيد القدمية واملعروفة يف كرد�ستان. 

اأحياًنا، كن���ت اأحّدثهم عن جتربة �سهور من املعارك يف جبال كرد�ستان، 

ع���ن ممّي���زات احلرب يف املناط���ق اجلبلي���ة ومعرفة الع���دّو باملنحدرات 

واملعاب���ر املنا�سبة يف اجلبال، واأّنهم ي�سعون حتًما املوانع والعوائق، وعلى 

العن�س���ر اجلّيد اإيجاد الطرق الفرعّية ب�سرع���ة. واأ�سدد على �سرورة اأن 

ي�سب���ح العنا�سر ماهري���ن يف ت�سّلق ال�سخور والتح���رك يف املنحدرات، 

بحيث ي�ستطيعون اّتخاذ القرار ب�سرعة واإيجاد املنافذ. 

بقين���ا يف »دوكوه���ه« ما يق���ارب ال�سهري���ن. ويف تلك الف���رتة ا�ستمّرت 

املرا�سم ال�سباحّية والأدعية وجمال�س العزاء التي نقيمها بحلة رائعة تبعث 

Q الطماأنين���ة يف النفو�س. اأحياًنا، ينري عنا�سر كتيبة الإمام احل�سني

لتناول الفطور وحدهم، من دون اأن تخلو جل�ساتهم هذه من ال�سغب واملزاح، 

ته،  كمغافلة اأحدهم للجال�س اإىل جنبه، وو�سع امللح يف فنجان ال�ساي خا�سّ

ومراقبة وجهه وهو ي�سرب ال�ساي املالح واحللو يف اآن!

¤

مع احتم���الت قيام العدو با�ستخ���دام ال�سالح الكيميائ���ي يف العملية 

القادم���ة، باتوا يرّك���زون يف التدريب���ات اليومّية ب�سكل كب���ري على كيفية 

مواجهة هذا ال�سالح، واإىل جانب تكرار الدرو�س ال�سابقة، �سار التدريب 

هذه امل���رة عمليًّا. فاأحياًنا يلقون القنابل امل�سيل���ة للدموع، ويتوجب علينا 

و�س���ع القناع يف ظرف 6 اأو 8 ثواٍن، ونح���ن ملزمون بو�سعه ملدة �ساعة اأو 

*- ت�سل�سل الت�سكيالت: فرقة/كتيبة/�سرية/ف�سيلة اأو ف�سيل/مجموعة/عن�سر.
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ا  �ساعت���ني، الأمر الذي ي�سعب تّمل���ه لأّن التنّف�س مع القناع خمتلف كليًّ

عن التنّف�س الطبيعي. الهدف من هذه التدريبات كان تعويد القّوات على 

الو�سعّية؛ كيف يتابع���ون اأعمالهم والقناع على وجوههم يف الوقت عينه. 

وحتًم���ا، متّيزت كّل هذه الرام���ج بجانب متويهي حلماية املعلومات حول 

العملي���ة القادم���ة، لأّن العنا�س���ر يالحظون من خالل نوعّي���ة التدريبات 

والتماري���ن، ويخّمنون اأين �ستكون العملية التالي���ة، يف منطقة �سهلّية، اأم 

جبلّية، اأو مائّية؟! 

ا، ذلك اأّن طريقة احلركة  اأقيمت وتعّددت هناك اأ�سعب املناورات اأي�سً

تختلف يف ال�سهول عنها يف اجلبال. ففي ال�سهل ميكن قطع م�سافة كبرية 

ع���دًوا وب�سرعة، اأّما يف اجلبال فكّنا ُن�س���اب ب�سيق التنّف�س بعد قطع 20 

اإىل 30 مرًتا، حيث ل ميكن لالأفراد ال�سري ب�سكل متواٍز، واإمّنا يف طابور، 

وهذا ما كان ي�سّعب املناورات اجلبلّية. وبحكم خرتي ال�سابقة يف حرب 

املناط���ق اجلبلّية يف كرد�ستان، التفتُّ اإىل اأّن الإخوة يف املناورات احلّية، 

رّب�س���وا املدفعّي���ة بنحو متق���ن وجّيد كم���ا يف العملية احلقيقّي���ة. كّنا يف 

اإحدى املناورات، جنتاز يف عتمة الليل منحدًرا يجري نهر تته ب�سبعة اأو 

ثماني���ة اأمتار. وهناك، طلبوا اأن يتمّدد عدد من العنا�سر على احلّمالت 

ليتدرب ال�سباب عل���ى نقل امل�سابني يف الظروف الطارئة. وبينما م�سينا 

لنجت���از ذلك املنحدر، بداأ واب���ل الر�سا�س ينهمر علين���ا، فا�سترت بع�س 

���ا اّتق���اًء للر�سا�س. وهنا،  الإخ���وة خلف ال�سخ���ور وانبطح اآخرون اأر�سً

انزلق���ت قدمي ورحت اأنحدر اإىل الأ�سف���ل! كان الو�سع �سّيًئا، مل اأدِر اإىل 

مت���ى �ساأبقى اأنزلق، ومل اأ�ستطع التم�ّسك ب�س���يء حتى ارتطمت بعد وقٍت 

�سب 
ُ
بالأر����س فعليًّا... لك���ن من ح�سن احلّظ، وقعت عل���ى الرمال، ومل اأ

اإ�سابة تذكر. وحده اهلل يعلم ماذا كان �سيحّل بي لو وقعت على ال�سخور 

ا، وكان  واحلج���ارة. كما زّلت قدما �سخ�س���ني اآخرين مثلي، و�سقطا اأر�سً

ن�سيبنا القليل م���ن الأوجاع والكدمات وح�سب. يف تلك العتمة، مل اأ�سمع 
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�س���وى اأ�سوات الر�سا�س، ومل اأ�ساهد �س���وى اأ�سواء النفجارات املتتالية. 

ط للمناورات مكاًن���ا جّيًدا مل�سري الق���ّوات؛ فاملنحدر ينتهي  انتق���ى املخطِّ

بباحة رملّية خالية يف اأ�سفل���ه، ويحتمل ب�سكل كبري �سقوط العن�سر فيها 

اإذا ما زّلت قدمه. 

على اأّي حال، يف نهاية املناورات، وعندما بداأ الإخوة ينقلون اجلرحى 

املفرت�سني، قيل له���م اإّن ثالثة من العنا�سر �سقطوا من املنحدر، فجاوؤوا 

اإلين���ا ووجدونا بحال جّي���دة. كان اأمًرا عجيًبا اأّن اأحًدا مّنا مل ُي�سب باأذًى 

كبري يف تلك احلادثة. يف اليوم التايل، ذهبت مع »حاجي ميالين« و»بهجت 

ني���ا« اإىل املكان، وعايّنا الرتف���اع الذي �سقطنا عنه والباحة التي ارتطمنا 

بها، فازداد اإمياين بالعناية الإلهّية التي �سملتنا يف تلك احلادثة. 

¤

كان »دوكوه���ه« مكاًن���ا مفعًم���ا بال�سف���اء، وذا طبيعة خاّلب���ة؛ اأحياًنا 

يتقاط���ر املاء م���ن جوف ال�سخ���ور قطرة قط���رة، في�سّكل نبًع���ا �سغرًيا. 

يف اأوق���ات الف���راغ، كنت وبع�س الإخ���وة نذهب اإىل اجلب���ل، وناأخذ معنا 

البّطانّي���ات والطعام وال�سراب، ونبيت هن���اك اإىل جانب �سخرة يتقاطر 

ا طبيع���ة رائع���ة، وكّل �سيء هناك  منه���ا امل���اء به���دوء. لقد اأحاطتن���ا حقًّ

ظه���ر جمياًل. املاء اخلارج من ال�سخور ينح���در عن علّو مرتين اأو ثالثة 

اأمتار، فعمدنا اإىل اإعداد جممع للمياه من خالل تبديل اأماكن احلجارة، 

فتنّعمن���ا ب�سرب املاء العذب منه، واإعداد ال�س���اي. تناولنا الفطور هناك 

اأحياًن���ا. ت�ساركن���ا يف تلك الفرتة الأف���راح والأتراح، مع اأق���رب املقّربني 

اإلين���ا، ن�سحك ونبكي مًعا، ونتحّدث عّما يح�س���ل معنا من اأمور. اأحياًنا 

كّنا نتذّكر ال�سهداء من رفاقنا، اأو نتحّدث عن م�ستقبلنا و... 

يف ذل���ك اجلّو احلميمي، املفعم باملحّبة والوّد، مل نكن نن�سى الأعياد. 

واف���ق ذات م���ّرة، اأن مّر عي���د الغدير ونح���ن يف »دوكوه���ه«، وجرًيا على 
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الع���ادة، فّك���ر ال�س���ادة يف الكتيب���ة يف اإع���داد احللوى. وفيم���ا جل�ست مع 

اآخري���ن يف خيم���ة، بداأ عنا�س���ر الكتيبة يتواف���دون اإىل داخله���ا ف�سياًل 

ا، و�سرع اأحد العلماء هناك  ف�سي���اًل. و�سعنا اأيدينا يف اأيدي بع�سنا بع�سً

بتالوة �سيغة التاآخي... اأحياًنا كنت اأتذّكر كالم اأفراد عائلتي: »اإىل متى 

�ستبق���ى يف اجلبهة!«، واأفّكر اأّن ال���ذي ي�سهد كّل هذا ال�سفاء واخللو�س، 

ا ل ميكنه ترك تراب اجلبهة وتّمل املدينة. حقًّ

¤

كم���ا هو متوّقع، كّن���ا اأحياًنا يف »دوكوهه« نهرب م���ن املخّيم، ونذهب 

غالًبا اإىل »دزفول«، اإّل اأّنني قّررت و»حاجي ميالين« و»يون�س بهجت نيا« 

ه اإىل ما وراء »دوكوه���ه« لن�ستك�سف املنطقة  يف اإحدى امل���رات، باأن نتوجَّ

هن���اك. يف ال�سباح انف�سلنا عن الإخوة. حتًما، كان كّل �سخ�س من�سغاًل 

���ا. بداأنا بت�سّلق اجلب���ل، اإّل اأّننا كّلما  باأم���ر م���ا، فكان ذهابنا اأمًرا طبيعيًّ

تقّدمن���ا وجدن���ا معاب���ر ومنحدرات جدي���دة، اإىل اأن اأخذ التع���ب مّنا كّل 

ماأخ���ذ. كاد املاء ينفد مّن���ا ومل ن�سل اإىل اأّي مكان بع���د. وطوينا م�سافًة 

طويل���ة، فلم نكن م�ستعّدين للعودة من الطريق نف�سه. اأردنا اإيجاد طريق 

خمت�سر واللتحاق بالإخوة باأ�سرع ما اأمكن، لكن زاد العط�س من تعبنا. 

كان يون����س يقول ب���كّل جوارحه: »باهلل عليكم اأ�سق���وين قطرة ماء!«. لقد 

ا وفقد القدرة على احل���راك. قّررت وحاجي ميالين  اأ�ساب���ه الإعياء حقًّ

النف�س���ال عنه والبحث عن امل���اء. واأخرًيا وجدنا بع�س���ه بني ال�سخور. 

مل يكن بحوزتن���ا �سيء منالأه، فقد تركنا قواريرن���ا الفارغة يف منت�سف 

الطري���ق ل�س���ّدة تعبنا واإعيائن���ا. بّللنا الكوفّيات بامل���اء وعدنا اإىل يون�س. 

ع�سرنا الكوفّيات يف فم���ه، فارتّدت روحه اإليه قلياًل من هذه القطرات. 

يف الواق���ع، مل نفّك���ر نحن بالنف�سال عن الإخوة م���ن اأجل القيام بجولة 

ويحّل بنا ما حّل. بل م�سينا على جهل بالطريق اأمامنا، ولأّن طريق العودة 
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ا، وخامرنا �سعور ب���اأّن الليل يكاد يجّن، قلت واأنا بحال مزرية:  طوي���ل جدًّ

»اإذا ما و�سلت اإىل املخّيم فلن اأعود اإىل حايل الطبيعّية قبل ثالثة اأو اأربعة 

ا، وقد علقنا نحن بني  ا جدًّ اأّيام«. كان الطق�س يف فرتة ما بعد الظهر حارًّ

ال�سخ���ور! و�سيًئا ف�سيًئا، اأ�سعنا حّت���ى طريق العودة. قّررنا اأن يذهب كلٌّ 

مّنا يف اجّتاه، ومبجّرد اأن يرى اأحدنا �سيًئا جديًدا، ينادي البقية. تفّرقنا 

كلٌّ يف جه���ة، و�سرعان ما وجد احلاج مي���الين املاء، فنادانا، واأتينا اإليه. 

كان امل���كان هن���اك يوؤّدي اإىل واٍد يجري فيه نه���ر. وبينما نحن نهبط من 

اجلبل، اأح�س�ست بغ�س���اوة يف عينّي، ف�سرخت يف �ساِحَبْي: »انتبها، اأكاد 

اأ�سقط!«. وبحالة م���ن ال�سعف، رحت اأ�سري بني اأيديهما نحو النهر. بعث 

الو�سول اإىل املاء فينا الأمل. ما اإن �سربنا حّتى تذّكرت اأّننا نّفذنا املناورة 

عل���ى �سّفة هذا النهر ويف هذا الوادي بالذات، وخطر ببايل لو اأّننا �سرنا 

مب���وازاة النهر لو�سلنا اإىل الكتيبة. كانت ال�سم�س متيل اإىل الغروب �سيًئا 

ف�سيًئا، اأملنا اأن ن�سل اإىل الإخوة قبل حلول الليل. و�سلنا اإىل اأنبوب كبري 

للمي���اه، وراأينا �سباب التجهيزات جاوؤوا اإىل املكان للتعبئة منه. كم كانت 

فرحتن���ا كبرية! ومن دون اأن ن�سعر األقينا باأنف�سنا ونحن نرتدي مالب�سنا 

اإىل املاء! و�سعنا روؤو�سنا تت اأنبوب املاء! ورحنا ننر املياه على روؤو�سنا 

ووجوهن���ا ون�سحك! فيم���ا غدا �سباب التجهيزات ينظ���رون اإلينا بتعّجب 

ويت�ساءل���ون: »ما هذا العم���ل؟ ومِلَ تفعلون ذلك!«. مل يعلم���وا باأّننا �سللنا 

طريقنا يف اجلبل منذ ال�سباح.

ا رغ���م جتربتي يف املناط���ق اجلبلّية:  مل ي�سّدق���وا ب���اأن اأتيَه اأن���ا اأي�سً

ا؟!«. »�سّيد! حّتى اأنت تهت اأي�سً

نعم! فاجلبل مكان قد ي�سيع فيه اخلبري وغريه! 

ذهبن���ا م���ع �سب���اب التجهيزات نح���و املخّي���م. امل�سافة ما ب���ني النهر 

واملخيم تبلغ كيلومرًتا واحًدا. وحّتى يف ذلك الوقت من النهار حني كانت 



180

ا، بحي���ث و�سلنا � نحن  ا جدًّ ال�سم����س متي���ل اإىل الغروب، كان اجلّو ح���ارًّ

املبّلل���ني باملاء من اأعالن���ا اإىل اأ�سفلنا � وقد جّفت مالب�سنا متاًما. مل يكن 

اأحد يف الف�سيل يعلم ما حّل بنا. فبعد املرا�سم ال�سباحّية ان�سغل معظم 

الإخ���وة ب�س���يء ما، ومل يكونوا مًعا �سوى يف اللي���ل. اأّما نحن الذين ُعرفنا 

مبا لدينا من �سوابق يف الفرار من املخّيم، فلم ُير غيابنا قلق اأحد.

مل جتعلن���ا ه���ذه احلادثة نقلع عن فك���رة الهروب من املخّي���م نهائيًّا. 

فا�ستمررن���ا كّلم���ا �سعرنا بامللل نه���رب اإىل دزفول، واأحياًن���ا نبقى هناك 

ليوم���ني، ن�سبح يف نهر »دز« الذي متّيز مبياهه ال�سافية والرقراقة كمياه 

ينابيع القرية، ناأكل، ومنرح. ذات يوم، وحني كنت اأ�سبح وقعت يف دّوامة 

ق���رب ج�سر. ومهما حاول���ت جاهًدا مل اأمتّكن من الإف���الت منها وكادت 

تبتلعن���ي. نزل���ت تت املاء م���ّرة اأو مّرت���ني وابتلعت الكثري من���ه. اإىل اأن 

 
1
رفع���ت راأ�سي بالنهاي���ة و�سحت: »اأكاد اأختن���ق!«. كان »رحيم افتخاري«

وعلي منك���ي على �سّفة النهر. قفز علي منك���ي بنف�سه يف املاء و�سحبني. 

ا«. بعد تلك  خفت فعاًل. قال يل: »انتبه، فللفرار من املخّيم اأ�سراره اأي�سً

احلادث���ة مل اأع���د اأ�سبح يف نه���ر دز. وكان الإخوة كّلم���ا ذهبنا اإىل هناك 

يقولون يل: »هّيا، تعاَل لن�سبح«، فاأجيبهم: »يكفيني هذا!«.

 ،
2
واظبنا على زيارة حمّمد بن مو�سى الكاظم Q امللّقب »ب�سبز قبا«

�سه احلر�س  وكّن���ا يف ح���ال بقين���ا يف دزفول، نق�سد امل���كان ال���ذي خ�سّ

لالإخوة املجاهدي���ن، ونعود بعد يوم اأو يومني اإىل »دوكوهه«، فنخجل من 

الإخوة للحفاوة التي ي�ستقبلوننا بها!

ت���رك ال�سفاء املوجود يف نفو�س الإخوة اأث���ره يف البيئة املحيطة بهم. 

كانوا يفر�سون الأر�س خارج خيامهم بالرمال، ويزرعون الع�سب والورود. 

ويف ذل���ك اجلّو، �سرع���ان ما تنبت الب���ذور من تت ال���رتاب، وتخ�سّر، 

� كان رحيم من الإخوة الطّيبين في محّلة )قره اآغاج( في تبريز، وقد نال بعد مّدة مقام ال�سهادة.  1

2 � ُلّقب بذلك لرتدائه الدائم للّرداء الأخ�سر كما جرت عليه عادة ال�سادة.
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ا. اجلميع �سع���روا بامل�سوؤولّية اإزاء البيئة  لت�سي���ف اإىل املكان جماًل خا�سًّ

املحيط���ة بهم. اأحياًن���ا، كنت حني اأرى مدى اهتم���ام املجاهدين بنظافة 

د�سمهم وعنايته���م بالورود ال�سغرية، اأتذكر د�س���م العراقّيني وخيامهم 

التي ي�سمئّز املرء من روؤيتها، ويدرك مدى انهيار معنوّياتهم من الفو�سى 

والقذارة املحيطة بهم، يف اأجواء مثل جهّنم، بينما تّل اجلّنة اأينما حّل 

���ا اجلمال الذي كان  �سبابن���ا، وذلك بف�سل ح�س���ن اخللق، واملوّدة، واأي�سً

ا يف الطع���ام، وبقينا  ُي�سن���ع يف حميطن���ا. كّن���ا اإذا ما عانين���ا يوًما نق�سً

جائع���ني، ناأخذ املو�سوع على حممل املزاح كما لو اأّن النق�س يف اأّي �سيء 

اآخر، ول ي�ستكي اأحد من ذلك.

بقينا مّدة �سهرين يف »دوكوه���ه«، اإىل اأن �سدرت الأوامر بالنتقال اإىل 

جزي���رة جمنون، فحملنا اأ�سلحتنا، وّكنا ق���د جّهزناها ونّظفناها، وحزمنا 

حقائبن���ا لننتقل بال�سّي���ارات اإىل هناك. قبل ذلك، مل ي�سب���ق يل اأن راأيت 

جزيرة جمنون �سوى ملّرة واحدة وذلك يف دفاع عملية خير، ومل اأبق كثرًيا 

حينها، اأّما الآن، فكانت روؤية اجلزيرة جمّدًدا تبعث يّف ال�سوق واحلما�سة.

v
يب���دو اأّنن���ا �سلكنا طريق ب�ست���ان نحو جزر جمنون، وق���د لفتت نظري 

يف طري���ق الذهاب الأ�سماء اجلميلة التي و�سعها الإخوة لالأماكن. ما اإن 

دخلنا اجلزيرة ال�سمالّية حّتى و�سلنا اإىل التقاطع الأّول، األ وهو »تقاطع 

الإم���ام«. ترّجلنا هن���اك وُفرزنا يف الي���وم نف�سه. ا�ستق���ّرت كّل �سرّية يف 

«. وكانت ف�سيلتنا يف ال� »بد« اخلام�س. كّل »بد« عبارة 
1
ت�سين���ني  »2بد

ع���ن طريق ترابّية تت�سعب من اجلانب الرئي�س���ي للجزيرة، ومتتّد اأحياًنا 

م�سافة كيلومرًتا اأو كيلومرتين داخل الهور. بع�س هذه الإن�ساءات تتحّول 

1 - البد هو نوع من التح�سينات المائية  والإن�ساءات التي تقام قرب الماء وفي محيط الجزر والم�ستنقعات.
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يف نهايته���ا اإىل ميدان جتتمع فيه القّوات. املي���اه وحقول الق�سب تيط 

بال� »بد«، وكان الإخوة يعي�سون هناك حياتهم العادية. 

قب���ل كّل �سيء توّجب علينا ترتيب وتنظيم د�سمتنا. ويف تلك املنطقة، 

كان���ت الد�سم عبارة عن حفٍر �سففنا يف جوانبها اأكيا�ًسا رملّية، ومل تكن 

تّت�سع لأكر من خم�سة اأ�سخا�س. اإىل جانب احلفرة يوجد نقطة حرا�سة، 

يتن���اوب العنا�سر على البقاء فيها. مل تكن تف�سلنا يف مياه الهور م�سافة 

كب���رية ع���ن العراقّيني، فتوّجب علين���ا مراقبة حقول الق�س���ب والقنوات 

املائّية ب�سكل دائم. حينذاك توىّل احلاج »غالم علي بور« قيادة ف�سيلنا، 

 .
1
وه���و اإن�سان موؤمن، وق���د تعّطلت اإحدى يدي���ه جّراء اإ�سابته���ا ب�سظّية

وم���ع اأّنه م�س���وؤول الف�سيل، اإّل اأّنه كان اأقّل خرًة م���ن الناحية الع�سكرّية 

م���ن بع�س الإخوة. وبالطبع، مل ي�سّبب ه���ذا الأمر اأّي م�سكلة بني الإخوة. 

وامل�ساأل���ة تختل���ف متاًما من هذه الناحي���ة عن اجلي�س، ولي����س بيننا من 

يتوّق���ف كثرًيا عن���د هذه العناوين. فكّل �سخ�س ي���وؤّدي العمل الذي يتقنه 

بالتن�سي���ق م���ع م�سوؤوله. كنت يف د�سمة واحدة م���ع احلاج غالم علي بور، 

و»هّم���ت اآقايي«، وه���و من �سباب »مراغه«، وجميد ال���ذي ا�سُت�سهد اثنان 

من اإخوته، و»حممود مون�سي«. مل اأكن موافًقا كثرًيا على ان�سمام حممود 

اإلينا لأّنه ته���ّرب من العمل اأكر من مّرة. ففي اأّيامنا الأوىل هناك حيث 

ان�سغلن���ا ببناء الد�سمة، وا�ستلزم ذلك و�سع الأكيا�س الرملّية على �سقف 

احلف���رة ويف جوانبه���ا، مل ي�ساركنا العم���ل، وراح يقول: »ل���ن اأبقى هنا، 

اأريد اللحاق باأحد الأ�سدقاء يف تلك احلفرة«، ويذهب، لكّنه عاد بعد اأن 

اأنهينا ترتيب الد�سمة والعمل بها ليقول: »�ساأبقى هنا!«.

يف بداي���ة الأمر، مل تتوافر للحاج غالم معرفة جّيدة بي، ليعلم باأّنني 

اإىل تل���ك اللحظة من احل���رب، مل اأكن قد مكثت ل�ساعتني يف مكان واحد 

1 - �ُسفي���ت ي���د غالم علي بور في م�سه���د المقّد�سة ببركة اأهل بيت الع�سم���ة R، ورّبما نال هناك 
ا �سّك �سهادته، ليلتحق فيما بعد بقافلة ال�سهداء. اأي�سً
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واأّدي���ت نوب���ة من احلرا�س���ة! ق���ال يل يوًما: »�سّي���د! عليك الي���وم القيام 

باحلرا�سة مع اأحد الإخوة من ال�ساعة 12 اإىل 2!«.

����� ل يا حاّج! ميكنني اأن اأجول م���ن الليل اإىل ال�سباح واأحر�س املكان، 

لكن ل ميكنني اأن اأحر�س بالطريقة التي تريدها!

وقع���ت كلماتي ثقيلة عليه. فق���ال: »بالنهاية يتوّجب علي���ك قانوًنا اأن 

���ا!«. فقلت: »ل اأح���ّب اأبًدا املك���وث يف مكان واحد  تق���وم باحلرا�س���ة اأي�سً

والقي���ام باحلرا�س���ة! اإن اأردت �ساأج���ول حت���ى ال�سباح يف ال�»ب���د« و...«. 

تعّق���دت امل�ساأل���ة. امل�سكني مل يك���ن يعلم اأّن���ه ل ميكنني البق���اء هادًئا اأو 

الت�سم���ّر من دون ح���ركات، واإّل ملا اأ�سّر كّل هذا الإ�س���رار. اأح�س�ست باأّن 

الإخوة ق���د ينزعجون من هذا الأمر، لذا تراجعت عن راأيي. ويف النهاية 

قال احلاج غالم: »قم الليلة باحلرا�سة هاتني ال�ساعتني، وغًدا نتداول يف 

امل�ساألة«. فلم اأتناق�س معه اأكر من ذلك ووافقت. 

وق��ويف  على  ع��ّدة  دق��ائ��ق  م��رور  بعد  الليلة  تلك  ب��ه  قمت  عمل  اأّول 

اأحد  يف  الدعم  م�سوؤول  وك��ان  اآقايي،  هّمت  نحو  التوّجه  هو  نوبتي،  يف 

ليوّزعها  النقولت،  من  �سغرًيا  كي�ًسا  ا�ستلم  وق��د  الإن�����س��اءات)ب��د(، 

ربط  لكّنه  باأكلها.  النعا�س  ي�سيبهم  ول  يحر�سون،  الذين  الإخ��وة  بني 

الكي�س باإحكام واكتفى بت�سليح العنا�سر، حّتى �سار معروًفا بني الإخوة 

ا نوبة حرا�سة،  ب�»البخيل«. تكّلمت تلك الليلة مع »بابا« الذي كان لديه اأي�سً

وقّررنا يف البدء اأن نّتجه �سوب هّمت. كان جميع من يف الد�سمة، مبن 

فيهم هّمت، نائًما براحة وهدوء بال. و�سلنا ب�سهولة اإىل كي�س النقولت، 

ومالأنا جيوبنا بقدر ما تّت�سع. وفيما كّنا ناأكل خارج احلفرة، خطر ببايل، 

مبا اأّن اجلميع نيام الآن، اأن نغتنم الفر�سة ونذهب لناأخذ زادنا من تلك 

كان  موقعنا.  اإىل  عدنا  ثم  ح�سل،  ما  وهذا  القادمة.  لالأّيام  النقولت 

الوقوف يف بقعة �سغرية واقًعا، عماًل �ساًقا بالن�سبة اإيّل. وكانت اأ�سوات 
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اأنفا�س الإخوة الذين غّطوا يف نوم عميق ُت�سمع خارج الد�سمة. قلت لبابا: 

»ل ي�سّح هذا الأمر، من غري الإن�ساف اأن يناموا هم فيما نبقى نحن 

م�ستيقظني، علينا القيام بعمل ما!«.

- مثل ماذا؟

- تعاَل لأخرك!

عند نهاية ال�»ّبد« كان هناك مكان ف�سيح، وقف حار�س يف اأّوله فقط، 

وُت���رك الق�سم الأك���ر منه خالًيا. �سّكل���ت تلك البقعة مكاًن���ا خطًرا، لذا 

ا ب���رج للمراقبة.  حر�س���وا عل���ى اأن ُتر�س لياًل ونه���اًرا، واأقيم فيها اأي�سً

اإّل اأّن امل���كان كان وا�سًع���ا بحي���ث ل ميكن لع���ّدة حّرا����س تغطيته. فّكرت 

باأن نذه���ب لتفقد تلك البقعة هناك، وعند عودتن���ا ن�سرع بال�سراخ باأّن 

العراقّيني يتقّدمون! م�س���ى »بابا« خلفي فيما كنت اأبّرر له ما �ساأفعل: »ل 

ي�س���ّح لهوؤلء اأن يناموا هك���ذا يف اخلطوط الأمامّية، فق���د نبداأ يف الغد 

بتنفي���ذ العملي���ة..«، وبعد اأن قمنا بجولة يف ال�»ب���د«، هرعنا اإىل الد�سمة 

ورحنا ن�سرخ: »العراقّيون! انه�سوا! قوموا من نومكم!«. ا�ستيقظ كّل من 

يف الد�س���م املجاورة عل���ى �سراخنا، وهرعوا اإىل الباح���ة: »اأين هم؟ من 

اأين اأتوا.. ومن راآهم؟..«.

�� نحن راأيناهم، كانوا ي�سعدون من تلك الناحية من ال�»بد«. 

جتاف���ت اأعني اجلميع عن النوم. �سّم���ر احلاج غالم نظراته يف عيني 

وقال بهدوء: »تقّدم اأنت رويًدا رويًدا، و�سنتبعك«. فاأجبته ب�سوت متمتًما: 

»اإن مل يكن يف الأمر خماطرة، فلتتقّدم اأنت!«.

عندم���ا راأى احل���اّج باأّنن���ي مل اأتقّدم، تق���ّدم بنف�سه، حام���اًل يف يديه 

قنبلت���ني يدويتني، و�سار بح���ذر يف الجّتاه الذي اأ�سرنا ب���اأّن العراقّيني قد 

جاوؤوا منه! كنت قد اأو�سيت »بابا« باأن ل يتفوه باأّي كلمة قد تك�سف كذبتنا. 

�سيًئا ف�سيًئا اقرتبنا من اآخر ال�»بد«، وعمدُت اأحياًنا لرمي بع�س احل�سى 
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يف امل���اء واأقول: »ها هم! كاأّنن���ي اأرى اأحدهم هناك!«، فخاف بع�ٌس فعاًل، 

ت لي�سمع �سوًتا. وهكذا، فقد ذهبنا اإىل اآخر ال�»بد« ومل جند  و�سار يتن�سّ

�سيًئا. ا�ستعل احلاج غالم غ�سًبا، وتوّجه اإيّل وقال: »ل اإ�سكال يف ذلك، غًدا 

�ساأتكّل���م مع ال�سّيد �سمد ب�ساأن���ك!«. وكان يق�سد بذلك »�سمد زبرد�ست« 

م�س���وؤول ال�سرّية. مل اأتراجع اأو اأ�ست�سلم فقلت: »مل ياأِت العراقّيون اإىل هنا 

ليحتّل���وا املكان، بل ج���اوؤوا جلمع املعلومات، الذي���ن راأيناهم كانوا مئة يف 

املئة عنا�سر معلومات.. نحن الذين مل ن�ستبك معهم«.

ع���اد الإخوة اإىل د�سمه���م، وكان علينا البقاء يف موقعن���ا. وما هي اإّل 

دقائق حّتى �ساألت �ساحبي: »بابا! مِلَ ل يحر�س عنا�سر اجلي�س هوؤلء؟!«، 

وكن���ت اأق�سد اأولئ���ك العنا�س���ر الثماني���ة اأو الت�سعة م���ن اجلي�س الذين 

يتمرك���زون يف باح���ة ت�سبه ال�»ب���د«، وقد و�سعوا فيه���ا اأكواًما من الرتاب 

ا املدف���ع وال�سيل���كا، فكانت تلك  اأوقف���وا اآلّياته���م عليه���ا، كما ثّبت���وا اأي�سً

النقطة الأكر اأمًنا يف ال�»بد«. 

- يقولون يكفي اأن تقوموا اأنتم باحلرا�سة! ول حاجة معها اإىل حرا�ستنا!

- هكذا اإًذا؟! ينبغي لهذا اخلّط اأن ُيطّهر الليلة!

اأظ���ّن اأّن قّواتنا الت���ي خدمت هنا قبلنا، ع���ّودت عنا�سر اجلي�س على 

الغن���ج والدلل! فلم يقوموا باحلرا�سة اإىل تلك الليلة، وح�سروا مهّمتهم 

يف اإط���الق امل�ساّدات باجّت���اه الطائ���رات العراقّية املغ���رية. فّكرنا ماذا 

�سن�سن���ع معه���م. التفتن���ا يف الب���دء اإىل ال�سيل���كا؛ كان ملداف���ع ال�سيل���كا 

قب�س���ات، اإذا ما ُفّكت تعّطلت تلك املدافع. لقد و�سل ال�سغب اإىل ذروته. 

قال »بابا«: »تعاَل نفّك مدافعهم ون�سع الأخ�ساب مكانها!«.

- ل يا عّم، اإّن يف الأمر خماطرة، قد تاأتي الطائرات العراقّية فجاأة، 

ماذا �سنفعل حينها؟ علينا اأن جند فكرة اأخرى!

خط���رت على بالنا ال�سفائ���ح املعدنّية التي ُت�ستخ���دم يف بناء الد�سم 
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واخلنادق. و�سعنا واحدة منها اأم���ام باب د�سمة عنا�سر اجلي�س، وقفت 

عليه���ا ورحت اأقفز يف الهواء، فعلُت ذلك عّدة مّرات، فهرع اأهل الد�سمة 

عل���ى اأثر طنينها مذعورين اإىل اخلارج! خرج���وا بال�سورتات والفانياّلت 

م�سرع���ني نح���و ال�سيلكا! فرحن���ا ن�سحك على مناظره���م! وما هي �سوى 

حلظات حّتى انتبهوا ملا يجري.

- مِلَ فعلتم هذه الفعلة؟!

- اأنتم قولوا يل، مِلَ ل تقومون باحلرا�سة؟!

- اآها! هذا يعني اأّنك اأنت من تقوم باحلرا�سة؟!

- اأجل... هكذا هي حرا�ستنا!

���ل معه���م اإىل نتيجة، وتوّجهوا اإىل د�سمته���م ليكملوا نومهم.  مل نتو�سّ

ا مل اأتراجع، اإذ اأ�سندت ال�سفيحة اإىل مكان ما، ورحت اأرمي  لكّنني اأي�سً

عليها احلجارة من وقت لآخر... وهكذا، اإىل اأن اأنهيت �ساعتي احلرا�سة.

يف �سب���اح الي���وم الت���ايل، ذهب ثالث���ة اأ�سخا�س م���ن بينهم »حممود 

دولت���ي«، اإىل الأخ �سمد وا�ستكوا اإليه اأمرن���ا. يبدو اأّن هوؤلء ذهبوا الليلة 

املا�سي���ة بالتزام���ن مع اأعمال ال�سغ���ب التي قمنا به���ا، لي�ستطلعوا مواقع 

تنا،  الع���دو، وعند الع���ودة �سّلوا طريقه���م وجاوؤوا من جهة ال�»ب���د« خا�سّ

ليجدوا اأن ل اأح���د يقوم باحلرا�سة هناك، فخرجوا من املاء وان�سرفوا. 

بالطبع، من لطف اهلل وعنايته اأّننا مل نرهم حينذاك، واإل لظنّنا اأّنهم من 

الأعداء، ورميناهم بالنريان. ق���ال حممود دولتي لالأخ �سمد: »بالأم�س، 

عن���د الواحدة بع���د منت�سف الليل، كّنا بالقرب م���ن ال�»بد« اخلام�س ومل 

يكن هناك من يحر�س املكان!«. نادانا الأخ �سمد، وا�ستو�سح امل�ساألة، فلم 

ا وعرفناهم ولذلك مل نرمهم!  ن�ست�سلم بدورنا واّدعينا اأّننا راأيناهم اأي�سً

قلن���ا ذلك بنح���و جعلهم ي�سّدقوننا، وبدل ال�سكاي���ة راحوا يعتذرون مّنا: 

»اأي واهلل، لق���د عرفتمونا ونحن داخل امل���اء و...«. من ناحية اأخرى جاء 
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هّم���ت م�سحوًنا غيًظ���ا، وراح ي�سكونا اإىل الأخ �سم���د: »لقد �سطا اأحدهم 

البارحة على املوؤونة، وهذان من فعال ذلك!«. كان يقول هذا وي�سّلب على 

�س���دره كما يفعل امل�سيحّيون! تعب���ريات غريبة تلك التي راأيناها يف هّمت 

فرحنا ن�سحك. لكن قبل اأن يك�سف هو حقيقة خداعنا، مل ي�سّدقه اأحد. 

راح يتو�س���ل اجلميع لي�سّدقوه ويقول: »اإّن باب���ا وال�سّيد اأكال البارحة كّل 

ا من  الف�ست���ق الذي كان بحوزتي!«. فاأجابه الأخ �سم���د: »قبلك جاء اأي�سً

ا تميل هذا ال�سيد  ي�ستكي منهما، وتبنّي اأّن احلّق معهما. وتريد اأنت اأي�سً

م�سوؤولية تق�سريك!«. ورحت اأتظاهر باملظلومّية. وحان دور احلاج غالم 

الذي توّجه اإيل وقال يل: »�سّيد، مل اأعد اأريد منك اأن تقوم باحلرا�سة!«. 

كان �سباًحا رائًعا!

عفي���ت من احلرا�سة م���ا دمنا يف 
ُ
بن���اًء على ق���ول م�س���وؤول ف�سيلنا، اأ

ال�»ب���د«، اإّل اأن اأتّط���وع اأنا بذلك. وبالطبع، ب���ادرت لذلك وتطوعت فقط 

للحرا�سة بدًل عن اأحدهم.

¤

تختلف اجلزيرة عن �سائر خطوط العملية. فهنا، مل ت�سل املواجهة 

م���ع الع���دّو وجًها لوجه، بل فقط يف املعابر املائّي���ة وحقول الق�سب. ذلك 

اأّن م�ساح���ة الياب�سة �سغرية، ول���ول املزاحات والعالق���ات احلميمّية بني 

الإخوة، لثقل علينا تّمل الظروف ال�سعبة. 

اإح���دى ت�س���ايل الإخ���وة يف اجلزيرة كان���ت ا�سطياد ال�سم���ك. م�سى 

ثالث���ة اأّيام عل���ى جميئنا اإىل اجلزي���رة ومل اأ�ستط���ع اإىل حينها ا�سطياد 

�سمك���ة واح���دة. وحيث كّنا قد علمن���ا �سلًفا باأّننا قادم���ون اإىل اجلزيرة، 

فق���د اأح�سرنا معن���ا �سباك ال�سي���د واملعّدات الالزمة لذل���ك، لكّنني يف 

ه���ذه الأّيام القليلة مل اأ�ستطع اأن اأ�سطاد �سيًئ���ا بهذه ال�سبكة. وحني راأى 

الإخ���وة معاناتي، قال���وا اإّنه ميكنن���ي ال�سطياد ب�سهولة ع���ر ا�ستخدام 
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القناب���ل ال�سوتّية التي بالطبع مل تكن حينه���ا مورد حاجة، وباتوا اأحياًنا 

ي�ستخدمونه���ا يف �سيد ال�سمك. رفعت �سبكت���ي وتعّلمت كيفّية ال�سطياد 

بوا�سطة القنابل ال�سوتّية. فعندما نلقي اإحداها مبا�سرة اإىل املاء، تنزل 

اإىل القع���ر ول تفي���د كث���رًيا يف تقيق الهدف املطل���وب. اأّما حني ن�سحب 

عتل���ة القنبلة ونعّد ب�سع ثواين ث���ّم نرميها، تنفجر على م�سافة قريبة من 

�سط���ح امل���اء. يف املّرة الأوىل الت���ي اّتبعت فيها هذه الطريق���ة، مل اأ�سّدق 

عين���ّي، اإذ راأي���ت ال�سمك يطف���و بكرة على �سطح امل���اء! وهو يتخّبط من 

ع�س���ف النفج���ار، ويبقى طافًيا على امل���اء لدقيقتني اأو ث���الث، ومن ثّم 

ي�س���رع باحلركة ويلوذ بالف���رار! اأ�سبحت ماهًرا يف الأم���ر! فكنت اأبا�سر 

العم���ل ف���وًرا بعد انفجار القنبل���ة، واأجمع ما يقرب م���ن ن�سف كي�س من 

ال�سم���ك احلّي، فاأطبخه واأتناوله مع الإخوة، اأو اأعطيه ل�سائقي �ساحنات 

التجهيزات وعنا�سر الإ�سارة. 

ذات ي���وم، ذهب »مون�س���ي« اإىل الأخ »�سمد زبرد�ست« واأخره بق�سية 

ال�سيد. فما كان منه اإل اأن جاء اإيّل للتحقيق، و�ساألني: »�سّيد! اأخروين 

اأّنك ت�ستخدم القنابل ال�سوتّية يف �سيد ال�سمك!«.

- من قال هذا؟!

- مون�سي!

- ل يقول احلقيقة!

نظ���ر الأخ �سمد اإىل ك���ّم ال�سمك الكبري الذي ا�سطدت���ه وقال: »اإًذا، 

كيف ا�سطدت كّل هذا ال�سمك؟«.

- لقد األقى العراقّيون قذيفة و�سقطت هنا، وا�ستغللت اأنا الفر�سة!

حّدق بي الأخ �سمد وقال: »م�سى �سهر على وجودي هنا، ومل اأَر قذائف 

الع���دّو ت�سقط يف ه���ذه الناحية، فيما مل مي�ِس على وج���ودك هنا يومان، 

وتق���ول يل اإّن قذيف���ة �سقطت هن���ا!«. مل اأنثِن وقلت: »�سّي���د �سمد، اأنا مل 
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اآخذ وعًدا من العراقّيني بق�سف املكان اأو عدمه! ها هم الآن قد ق�سفوا 

امل���كان وا�سطدت..!«. كان خندق الأخ �سم���د يبعد عّنا قرابة اخلم�سمئة 

مرت، وواقًعا اأّن القذائف العراقّية �سقطت اأحياًنا على بعد خم�سني مرًتا، 

لكّنه���ا مل ت�سق���ط اأب���ًدا يف املكان ال���ذي ا�سطدت في���ه. مل يجادلني الأخ 

�سم���د كثرًيا، وابتعد عّن���ي والب�سمة تعلو �سفتي���ه. ولالإن�ساف، كان كثري 

م���ن الإخوة يقفون اإىل جانبي يف م�ساغباتي. بعد ذهابه، وبينما ان�سغلت 

بتنظي���ف ال�سم���ك، واإذ ب���ي اأرى مون�سي واقًف���ا اأمامي. ق���ال يل: »�سّيد! 

اأعطني �سمكة من ف�سلك...«.

- ل ميكن، فهذه ال�سمكات قد ُق�سفت يا �ساح!

انتهزت الفر�سة املنا�سبة لت�سوية ح�سابي معه. اإىل اأن قال امل�سكني يف 

النهاي���ة: »لن اأتدّخل يف �سوؤونك بعد اليوم يا �ساح! ومهما فعلت لن اأخر 

اأحًدا!«. لكّنني مل اأتراجع، وبعد تلك احلادثة اأخرجناه من د�سمتنا. 

¤

يف اجلزي���رة، كّنا نبقى مبّللني من �سّدة الرطوبة. لذا، وكي ل ن�ساب 

بالروماتي���زم، قّدم���وا لنا غالًبا الل���ن والثوم كوجبة غذائّي���ة. لكّنني مل 

اأقن���ع بذلك، وطوال الف���رتة التي ق�سيتها يف اجلزي���رة مل اآكل من طعام 

الفرق���ة اإّل قلي���اًل! فبالإ�سافة اإىل ال�سمك، لفتت نظ���ري اأحياًنا، الطيور 

والب���ّط الّري ال���ذي يعوم على وجه امل���اء اأو يتنّقل بني حق���ول الق�سب، 

فو�سع���ت خّط���ة ل�سطيادها. جمع���ت �سرائط التلف���ون القدمية وربطت 

طرفه���ا بالق�سيب )املعدين( املوجود يف املكان الذي ُتنّظف فيه الأواين. 

كّنا هناك ن�ستخدم قطًعا كبرية من الكاوت�سوك مبنزلة ج�سور، فاأعددت 

لنف�س���ي قارًبا هو عب���ارة عن قطعة كب���رية من الكاوت�س���وك فّرغتها من 

الداخل مب�ساحة مرت تقريًب���ا، بحيث ميكنني اجللو�س فيها براحة. وبعد 

اأن  اأ�سطاد الطري، كنت اأركب القارب واأم�سك بطرف ال�سريط، واأتقّدم 
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يف امل���اء اإىل حي���ث �سقوط الط���ري، اآخذه ث���م اأم�سك م���ن جديد بطرف 

ال�سريط واأ�سحب نف�سي نحو ال� »بد«.

وكنت بعد تنظيف الطيور وطبخها اأعّد �سفرًة معترة. كان الأخوة يف 

اأغلب الأوقات يعّدون البطاطا املطبوخة للفطور.

اأم�سين���ا اأوقاًت���ا جميلة يف اجلزي���رة، واأ�سبحت العالق���ة بني الإخوة 

اأكر ودّية. ومع اأّن طبيعة املنطقة اجلميلة قد حّدتنا قلياًل، اإّل اأّن �سكون 

حق���ول الق�س���ب واملاء ال���ذي مل يكن يك�س���ره �سوى اأ�س���وات البّط الّري 

والطي���ور، كان ين�سينا ق�ساوة احل���رب. اأّما ال�سباحة يف ذلك اجلّو فطاملا 

ا اإىل جانب فراخ البّط التي ما اإن يقرتب املرء منها حّتى  بدت ممتعة جدًّ

تغو�س مبا�سرة يف املاء وتظهر من ثّم على بعد خم�سني مرًتا. كم راقتني 

�سقاوتها ولعبها. 

ذات يوم، وبينما كنت اأ�سبح، واإذا باأحدهم يقطع علّي �سمتي وهدوئي.

- �سّيد! اأ�سرع، نريد اأن نق�سف!

كانت يف املكان ثالث مدفعّيات، تبا�سر الق�سف كّلما لحت لها اآلّيات 

اجلي����س العراقي. �سبحت م�سرًعا باجّتاه ال�»ب���د«، وبداأت نريان املدفعّية 

تعم���ل، ليتبعه���ا رّد املدفعّيات العراقّية. م���ا اإن خرجت من املاء ومتّددت 

عل���ى اجل�س���ر، حّتى �سقطت قذيف���ة مدفعّية يف املكان ال���ذي �سبحت فيه 

متاًم���ا. ولو كنت واقًفا حينها لنْلُت ن�سيبي عدًدا من ال�سظايا. قمت بعد 

حلظ���ات، ورك�ست نح���و د�سمتن���ا. العراقّيون ميط���رون املنطقة بنريان 

مدفعياته���م، ومل تت�سّن يل الفر�س���ة حّتى لأرتدي ال�س���روال والقمي�س، 

فظهرت مثاًرا لل�سحك. وق���د راأى بع�سهم للمّرة الأوىل ج�سدي امل�سّظى 

بنحو كارثّي ]جّراء الإ�سابات ال�سابقة[، ف�سار يحّدق بي مذهوًل.

م���ّر ذلك اليوم على خري، لكن بعد ي���وم اأو يومني وقعت حادثة اأخرى 

حرّيتنا جميًعا؛ على الرغم من اأّنني تهّربت مرات من احلرا�سة، اإّل اأّنني 
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برعت يف تنظيف الأواين. وكّنا نغ�سلها يف ناحية من اجل�سر حيث تتجّمع 

ا. وبينما ا�ستغرقت يف اأحد الأيام باجللي هناك،  فيها املياه النظيفة ن�سبًيّ

واإذ بقذيف���ة ت�سقط اإىل جانب الطريق، فارمتي���ت بنحو عجيب يف املاء، 

وكاأّن اأح���ًدا اأو �سيًئا دفعني بق���ّوة. حرت يف اأمري، وكذا الإخوة. اجتمعوا 

ح���ويل مت�سائلني: »ماذا ح�س���ل؟!«، وحني خرجت من امل���اء، وقع نظري 

على �سظّية كبرية، هي التي ارتطمت جهتها املل�ساء بظهري، ورمتني بقّوة 

يف امل���اء. حملتها ورحت اأتاأّملها فيم���ا تناهت اأ�سوات الإخوة اإىل �سمعي: 

»م���اذا فعلت مع اهلل حّتى دفع عنك الب���الء؟!«. حقيقًة، لو اأ�سابتني تلك 

ال�سظّية بحجمها الكبري من اجلهة الأخرى ملّزقت كّل ظهري، ويعلم اهلل 

ما كان �سيحّل بي!

¤

مل نتخ���لَّ ع���ن �سغ���ب الفرار م���ن املنطق���ة. وكان علين���ا للذهاب اإىل 

الأهواز اجتياز خم�سة اإىل �سّتة حواجز، مل يكن عبورها بالأمر الهنّي، ما 

يجعلنا نحتاج اإىل ت�ساريح، ف�سرنا نعر كالًّ منها بحجة معّينة. فرنكب 

مثاًل اآلّي���ات الفرق الأخرى، فيظّن هوؤلء باأّنن���ا يف عداد قواتهم. عندما 

ن�س���ل الأه���واز، منكث هن���اك يومني اأو ثالث���ة ومن ثّم نع���ود. ذات يوم، 

لفت انتباه���ي غياب »بابا«. فّت�ست عنه كثرًيا فلم اأجده. علمت اأّنه ذهب 

وحيًدا اإىل الأهواز. مّر يومان واإذا به يعود حاماًل معه خم�سة كيلوات من 

الّرم���ان. ما اإن اقرتب مّني حّتى �سحك وق���ال: »تعال كّل الرّمان، فلهذه 

الرّمان���ات حكاية«. �ساألته عّما جرى، فق���ال: »اأردت اأن اأ�سرتي رّماًنا من 

بائع ب�سط ب�ساعته على �سينّية بالقرب من نهر كارون، وكان الّتفاق على 

اأّن الكيل���و بخم�سة وع�سرين توماًنا. ف���اأراد اأن يتحاذق علّي وبداأ ي�سع يف 

الكي����س كّل رّمانة متعّفن���ة ومل اأَر حّبة واحدة جّيدة. اعرت�ست عليه وعال 

�سراخنا. قلت: »مل اأعد اأريده���ا!«. فقال: »اإن مل تعد تريدها، �ساأحملك 

ا يغو�س يف  واأرميك يف املاء!«. كان اجلّو متوّتًرا، وكنت وحيًدا، وراأيته حقًّ
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اخليال. اأفرغ���ت الرّمانات على ال�سينّية، ف���راح يالحقني، �سرت اأدور 

ح���ول ال�سينّية وهو يلحق ب���ي. وجدت اأّنه لن يعتقن���ي. فرفعت ال�سينّية 

بوجه���ه، ووقع���ت جميع الرمانات عل���ى الأر�س. وهنا، ب���داأ جميع الباعة 

يالحقونني. متّلكني اخل���وف. ومن بعيد راأيت عدًدا من عنا�سر اجلي�س 

ق���د تدّخلوا ووقف���وا بجانبي. عندها �سرع الباع���ة بر�سقنا مبا لديهم من 

ا! حدثت فو�سى عارمة، ولو و�سلوا اإلينا  الفاكهة، وواجهناهم باملثل اأي�سً

لكانوا اأبرحونا �سرًب���ا! يف النهاية، و�سل �سباب من الهيئة وخّل�سونا من 

بني اأيديهم. وهذه الرّمانات ا�سرتيتها من مكان اآخر! كل الآن...«.

¤

ة ل�سواريخ  كان لعنا�س���ر اجلي�س د�سمة بالقرب مّنا، ون�سب���وا من�سّ

الكاتيو�س���ا يف اأّول ال� »بد« اإىل جانب بئر النفط، التي تبعد م�سافة كبرية 

عن د�سمته���م. لقد اطماأنوا باأّنهم وبعد اإطالقه���م ل�سواريخ الكاتيو�سا، 

�سيكون���ون ود�سمته���م يف ماأمن من مدافع العدّو الت���ي متطر املكان بوابل 

نريانه���ا، ما يعّر�سنا ل�سق���وط �سهداء وجرحى يف �سفوفن���ا، الأمر الذي 

جعلنا ننزعج منهم. 

ذات ي���وم وفيما كنت عائًدا للتّو من الأهواز، راأيت بالقرب من د�سمة 

قيادة ال�سرّية و�سط ال� »بد« عبد احل�سني اأ�سدي � هو نف�سه الذي توّطدت 

عالقتي ب���ه يف خمّيم »�سهداء خي���ر«، وم���ن اأداء دور »لوريل وهاردي«، 

ا. ح���ني راآين ناداين �ساح���ًكا: »�سالم  وغالًب���ا م���ا �ساك�سن���ا بع�سنا بع�سً

�سّي���د! من اأين قدوم���ك؟!«، قلت: »من الأه���واز«. بعد ال�س���الم وال�سوؤال 

عن الأح���وال توّجهت اإىل د�سمتنا. دقائق و�سمعت �سوت اإطالق �سواريخ 

الكاتيو�س���ا بالتزامن مع رفع اأذان الظهر. كن���ت يف الد�سمة و�سعرت باأّن 

ة الكاتيو�سا. مل اأكرتث لالأمر، وما هي  قذيف���ة �سقطت بالقرب من من�سّ

�س���وى حلظات حّتى رّن جر����س الهاتف اأن: »اأر�سلوا لن���ا م�سعًفا ب�سرعة، 

�سيب اأحد الإخوة«، قلقت و�ساألت : »من هو؟!«. 
ُ
فقد اأ
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- اأ�سدي!

خرج���ت م�سرًعا من الد�سمة ورك�ست اإىل اأّول ال� »بد«، فراأيت اأ�سدي 

اأ. �سّمد امل�سعفون جراحه ونقلوه اإىل  �سيب اإ�ساب���ة بالغة وهو يتو�سّ
ُ
وقد اأ

�سّيارة الإ�سعاف. نظرت اإليه بقلق. مل تكد مت�ِس فرتة حّتى �سمعنا بخر 

ا�ست�سهاده وهو يف امل�ست�سفى. تذّكرت �سفاءه وحميمّيته وحلظات ال�سرور 

التي كان يبتدعها من اأجل الإخوة. انقب�س قلبي ب�سكل غري عادي، لكّنني 

حاولت جهدي اإخفاء غّمي عن الإخوة لكي ل يوؤّثر ذلك على معنوّياتهم. 

دائًم���ا ما كان قلبي ينفطر ل�سهادة الإخوة، لكّنني اأبذل و�سعي لئاّل يظهر 

ذلك علّي، واأقول: »هذه هي احلرب، وقد حّقق ال�سهداء مرادهم«.   

¤

مل يك���ن عنا�سر اجلي�س يحر�سون يف اخلط���وط الأمامّية. فكّنا نعتر 

ع���دم م�ساعدتهم ع���ادًة �سّيئة. يف البداي���ة، عندما راأيناه���م ينامون يف 

املالب����س الداخلّية )�سورت وبروتال( �سحكن���ا عليهم، لكن، �سيًئا ف�سيًئا 

وجدنا اأّنهم اعتادوا على الأمر ومل يعودوا يكرتثون للم�ساألة، واحلال اأّننا 

اعترن���ا النوم على تلك احلال يف اخلطوط الأمامّية اأمًرا غري م�ست�ساغ. 

لذل���ك �سرنا نعمل على اإزعاجهم، ونطل���ق اأحياًنا الر�سا�س بالقرب من 

د�سمته���م لنعّكر عليه���م �سفو نومهم ف���ال ي�سعروا بالراح���ة التاّمة! بعد 

م���ّدة اّتخذوا قراًرا اآخر. كان يوم اجلمعة حني راأيناهم ينقلون و�سائلهم 

تاركني الد�سمة. �ساألت قائدهم: »اأين تذهبون على بركة اهلل؟!«.

؟! وهل تريد اللحاق بنا؟! - مِلَ

- ل يا عّم...

- ح�سًنا نحن ذاهبون اإىل اأّول اجلاّدة!

مل اأك���ن لأ�سّدق اأّنهم انتقوا اأّول اجلاّدة لال�ستقرار هناك، وكّلنا نعلم 

باأّن اجلاّدة، وب�سبب ت���رّدد ال�سّيارات والآلّيات عليها، كانت دوًما عر�سة 

لق�س���ف املدفعّي���ات العراقّي���ة. لكّن تدي���د مواقعه���م كان بيدهم، وقد 
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اخت���اروا اأ�سواأ الأماك���ن بنظرنا. اأّما بالن�سبة اإليه���م، فقد اعتروه مكاًنا 

جّي���ًدا لأّنه قريب من كبين���ة ال�ستحمام، كما اإّن الطعام ي�سل اإىل هناك 

بوفرة، فيما تقّل كميته عند و�سوله اإلينا. ومهما قلنا لهم اإّنكم خمطئون 

يف التمو�سع هناك، مل يقتنعوا، فذهبوا وا�ستقّروا على طرف اجلاّدة. 

بع���د يومني اأو ثالثة، قّررت و»بابا« الذه���اب لال�ستحمام. خرجنا من 

ال�»ب���د« وو�سلن���ا اإىل اجلاّدة. لق���د داأب العراقّيون عل���ى رميها بالنريان، 

لك���ّن الق�سف ا�ستّد ذلك الي���وم. بداأنا نزحف حيًن���ا وننه�س حيًنا. لي�س 

بالي���د حيلة، فقلت لبابا: »لنعد اأدراجنا! فمع دوّي الر�سا�س هذا ل ميكن 

الو�س���ول اإىل احلّمام، ف�ساًل عن ال�ستحم���ام براحة وهدوء!«. لكّن »بابا« 

رف����س: »لقد قطعن���ا كّل هذه امل�سافة، لتق���ول لنعد اأدراجن���ا، عّما قريب 

تنتهي امل�ساأل���ة!«. تابعنا م�سرينا، لكن، كّلما اقرتبن���ا اأكر ا�ستّد الق�سف 

اأك���ر! و�سلن���ا اإىل نقطة قريبة م���ن د�سمة عنا�سر اجلي�س، وفج���اأًة راأينا 

الد�سم���ة تطري يف اله���واء جّراء قذيف���ة مدفعّية �سقطت عليه���ا مبا�سرة! 

واجهنا م�سه���ًدا مريًعا. فالعنا�سر اخلم�س���ة اأو ال�سّتة الذين كانوا نائمني 

ا، فرجعنا  يف الد�سم���ة �سقطوا �سهداء بنحو مفجع! اآملن���ا ذلك امل�سهد جدًّ

من هناك منزعجني وغا�سبني. مل ينتِه ذلك اليوم بحادثة الد�سمة. فعند 

الظه���ر، ذهب الأخ »علي �سكوه���ي« ال�سائق يف جتهيزات الكتيبة، ليح�سر 

ا م�س���وؤول الت�سليح يف الكتيب���ة، ون�سٌط يف  الطع���ام اإىل الإخوة. وه���و اأي�سً

�سة يف طه���ران، تكّفل بحقن  ق�س���م التجهي���زات. ولأّن اأّمه طبيبة متخ�سّ

الإخ���وة عند احلاجة واملر����س، والهتمام باأمورهم م���ن جميع النواحي، 

م���ن دون اأن ُيقّلل ذلك من �ساأنه ك�سخ�س م���رح وم�سدر �سعادة لالإخوة. 

كان برفق���ة مون�سي واأحد الإخوة الآخرين ي�سريون م�سرعني على اجلاّدة، 

فج���اأة �سقطت قذيفة مدفعّي���ة اأمام �سّيارتهم. و�س���ادف اأّن �سّيارة اأخرى 

كانت قادمة من اجله���ة املقابلة، ففقد ال�سيطرة على ال�سّيارة لت�سقط يف 

امل���اء مبا�سرة! بعد جهد جهيد، وك�س���ر زجاج ال�سّيارة متّكنوا من اخلروج 
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والوق���وف على ظه���ر ال�سّيارة، وراحت مب���ا فيها من ق���دور الطعام تغرق 

يف امل���اء! قالوا لنا فيما بعد: »بداأنا ن�سرخ ون�س���رخ اإّل اأّن اأحًدا مل ي�سمع 

ا�ستغاثتن���ا، كّنا واقفني على ظهر ال�سّيارة وامل���اء قد و�سل اإىل ركبنا. من 

ح�س���ن احلّظ اأّن ال�سّيارة توّقفت عن الغ���رق. �سحنا كثرًيا اإىل اأن التفتت 

اإلين���ا اإحدى ال�سّيارات التي كانت تعر اجل���اّدة...«. يف النهاية جاوؤوا من 

الكتيبة برافعة وانت�سلوا ال�سّيارة من املاء، وانتهى اليوم بت�سجيل مثل هذه 

احلوادث. 

¤

يف اجلزيرة اأم�سى ال�سباب اأّياًما �سعبة ب�سبب �سّدة الرطوبة وطبيعة 

املنطق���ة اجلغرافّية؛ ل���ذا، وبعد قرابة اخلم�سني يوًم���ا من ا�ستقرارنا يف 

ال�»ب���د«، جاءت الأوامر لنا برتك املنطقة. م�سينا حاملني معنا ذكرياتنا 

احلل���وة واملّرة عنها، و�سرنا باحلافالت ال�سغرية اإىل اخلطوط اخللفّية، 

لكّن حادثًة اأخرى وقعت يف اأثناء العودة. قبل و�سولنا اإىل تقاطع الإمام، 

�ساهدن���ا طائرة عراقّية، تّلق وجت���ول وكاأّنها تتح���نّي الفر�سة املنا�سبة 

لق�سف احلافلة التي كّنا فيها. قلنا لل�سائق: »توّقف لنختبئ يف مكان ما، 

وم���ا اإن تذهب الطائ���رة، نكمل طريقنا«. قال: »ا�س���روا حّتى ن�سل اإىل 

تقاطع الإمام وهناك نتوّقف!«. وقبل اأن ن�سل اإليه ، مالت الطائرة نحونا 

طلق �ساروخ من 
ُ
ب�سرعة، وانخف�ست عل���ى مقربة مّنا، ويف تلك الأثناء، اأ

، التي كانت قد ن�سبت حديًثا يف املنطقة. وقف �سعر 
1
»1�  x«����م�سادات ال

بدننا من اخلوف، دا�س ال�سائق على املكابح وترّجلنا جميًعا من ال�سّيارة. 

�1« فوق روؤو�سنا على علّو ب�سع���ة اأمتار. دّوى �سوته   x«�لق���د مّر �س���اروخ ال

قوًي���ا بحيث ظنّنا باأّنه ارتط���م باحلافلة! قلت ل�»باب���ا«: »طوال هذه املّدة 

1� عل���ى الرغم من اأّن لدفاع���ات»x �1« الآلّية قائًدا، اإّل اأّنها تعمل على الكهرباء ب�سكل اآلي، وبمجّرد اأن 
ت�سب���ح الطائرة في مرم���ى نيرانها، تطلق تلقائًيا �ساروًخا نحوها. كان���ت مهّمة القائد تتمّثل فقط في 

توجيه الآلة نحو الطائرة، ولي�س له اأّي دور في ال�ستهداف والإطالق. 



196

التي ق�سيناها يف اجلزيرة مل يح�سل لنا �سيء، اأخاف اأن ي�سيبنا مكروه 

الآن ونحن خارجون منها!«. مل تدعنا الطائرة و�ساأننا، وبقيت تّلق فوق 

روؤو�سن���ا، فهي اإّم���ا قد جاءت لال�ستط���الع، اأو لتغري علين���ا ومل ت�ستطع. 

تابعن���ا م�سرينا، وتابعت الطائرة تليقها ف���وق روؤو�سنا من دون اأن تاأتي 

باأّي فعل اإىل اأن خرجنا من اجلزيرة.

¤

انتقلنا من اجلزيرة اإىل ثكنة تقع بالقرب من م�سفاة »الأهواز«. بقينا 

هن���اك ثالثة اأّيام اإىل اأن جاءت الأوامر بذه���اب القّوات يف اإجازة. غالًبا 

ا  م���ا كانت الق���ّوات يف اجلبهة تنق�سم اإىل ثالث فئ���ات. فئة ت�سر ف�سلًيّ

كاملزارعني الذين يلتحقون يف ف�سل ال�ستاء، وطاّلب املدار�س واجلامعات 

الذي���ن تغ�ّس بهم اجلبه���ات يف ف�سل ال�سيف، وفئ���ة ت�سر يف اجلبهة 

�سيًفا و�ستاًء وق���د اأ�سبحت اجلبهة �سغلهم ال�ساغل وكّل حياتهم. تاأّخرت 

ا الن�سحاب  العملي���ة، ومل يرق للعنا�سر الذين يح�سرون يف اجلبهة ف�سلًيّ

اإىل اخلطوط اخللفّية من دون اأن ي�ساركوا فيها، فبقي بع�سهم يف اجلبهة 

توًق���ا للم�سارك���ة يف العملية ولُتكتب لهم ال�سه���ادة. يف ذلك الوقت، انتاب 

جمي���ع الإخوة اإح�سا�س غري ع���ادّي. �سهور مّرت على عملية خير، ُك�ِسَفْت 

خاللها ث���الث عمليات، وكان���ت دعايات الع���دّو املغر�سة واأخب���ار و�سائل 

الإعالم الأجنبّية ظاملة وحمبطة. لق���د تّمل املجاهدون �سغوًطا كبرية، 

فق���د بق���وا يف اجلبهة لفرتات ومل يتّم تنفيذ اأّي عملّية! ولهذا ومع كّل هذه 

الأح���داث التي وقعت يف تلك الفرتة، والأعمال الت���ي قمنا بها، كّنا نظّن، 

باأّننا مل نفعل �سيًئا، وذهبنا يف اإجازة بهذه احلال املعنوية.

¤

ما اإن تّرك القط���ار حّتى بداأ املزاح وال�سغب. كانت الوجهة طهران، 
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ولكلٍّ مّنا برناجم���ه فيها. اأراد بع�ٌس زيارة حرم املع�سومة يف قم، وبع�ٌس 

اآخ���ر اأراد زي���ارة ال�ساه عبد العظيم احل�سني، فيم���ا عزمُت واآخرون على 

التوّج���ه اإىل »به�ست زهراء« ]رو�سة ال�سه���داء[. لدينا فر�سة اإىل الع�سر؛ 

موع���د ت���ّرك القطار نح���و تري���ز، فاأحببت يف ه���ذه الف���رتة اأن اأذهب 

لزي���ارة »به�س���ت زهراء« التي مت���ّدين باملعنوّيات كما ل���و اأّنني �ساركت يف 

ع���ّدة عمليات؛ قر ال�سهي���د به�ستي، ال�سهيد م�سطفى �سم���ران، اآية اهلل 

طالق���اين، وال�سهداء املجهولني و... حيث اإىل جانب قبور اأولئك ال�سهداء 

العظام ميكن ا�ستلهام الكثري من القوة والعزمية واملعنويات للم�سي قدًما 

يف اجلهاد واملقاومة... ومع اأّن ال�سهداء كانوا ي�سقطون يف اجلبهة اأمامنا، 

اإّل اأّنن���ي اأعي����س �سعوًرا من ن���وع اآخر عند زيارة قبوره���م يف املدن، وروؤية 

ردود فعل اأهاليهم الذين يج�ّسدون م�ساهد رائعة هناك. طاملا اعترت اأّن 

ال�سن���وات الطوال التي ق�سيناها يف اجلبهة واجلهود التي بذلناها ت�سغر 

�س���ر والعوائل، وت�سحيات ال�سه���داء وعظمة احلرب. راأيت 
ُ
اأم���ام �سر الأ

هناك والدة �سهي���د اأعّدوا لها غرفة �سغرية و�سعت فيها بع�س الأغرا�س 

لتعي�س اإىل جانب قر ولدها. كان عوائل ال�سهداء عندما يروننا ويدركون 

م���ن مالب�سن���ا وهيئاتن���ا اأّننا جماه���دون، يغمرونن���ا باملحّب���ة ويخجلوننا 

بكالمهم. يبحثون فينا عن ذكرى من اأعّزائهم، فتقوى عزميتنا بروؤيتهم. 

من اأجل كّل هذه الأمور، ع�سقت زيارة قبور ال�سهداء دوًما. 

كنت حينها برفقة »اأّيوب �سرب���ي«، »ح�سن باقران« وبع�س الأ�سدقاء 

الآخري���ن، اإ�ساف���ة اإىل �سخ�س اآخر تعّرفت اإلي���ه حديًثا، ومل اأعلم وقتها 

اإىل اأين �ست�سل هذه ال�سداقة. ُيدعى »اأمري مارالبا�س«. 

w
بالن�سب���ة اإيّل ، مل تك���ن هذه اإجازة باملعنى ال�سحي���ح، فبالكاد ذهبت 
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حّتى اأردت العودة. اأكر ما كان يدعوين للمجيء يف اإجازة هو روؤية العائلة 

والأ�سدق���اء، رغ���م عدم امتالك���ي الكثري لأخ���ره لالإخ���وة يف املقّر )يف 

املدين���ة(، فلم ننّفذ اأّي عملية يف تلك الفرتة، واعتقدُت اأّننا مل نفعل �سيًئا 

ي�ستحق الذكر. اأردت فقط التحدث اإىل اأولئك الذين التحقوا باجلبهة منذ 

ثالث���ة اأ�سهر ويريدون الآن اإنهاء خدمتهم. قلت لهم اإن قّررمت العودة بعد 

ثالثة اأ�سه���ر اإىل املدينة ف�ستخلو اجلبهة، �ساركوا باحلّد الأدنى يف عملّية 

من العمليات ثّم عودوا اإن اأردمت. اأحياًنا كنت اأحّدث الإخوة عن ذكرياتنا 

يف اجلزيرة وعن معنوّيات املجاهدين و�سغبهم. هناك، بداأت األتقي باأمري 

مارالبا����س اأكر م���ن ذي قبل، وب���داأت اأكت�سف معدنه. �سب���ق وراأيته مّرة 

واحدة يف �سالة اجلمعة، ب�سحبة فرج قليزاده، واأراد اأن ن�سبح اأ�سدقاء، 

لكّنن���ي مل اأهتّم لذلك. مل اأعتد اتخاذ الأ�سدقاء بتلك الب�ساطة، اأّما حني 

ي�سبح اأحد ما �سديًقا يل، اأخل�س له حتى النهاية. حينذاك مل اأكن ودوًدا 

ا اأكر يف القطار اأثناء العودة اإىل  م���ع اأمري، لكّننا تعّرفنا اإىل بع�سنا بع�سً

تريز، وبقينا عل���ى توا�سل يف املدينة. ذات يوم ا�سطحبني اإىل منزلهم، 

ة حياته. ق���ال اإّن والديه جتمع بينهما �سلة القرابة،  وهن���اك اأخرين ق�سّ

واإّن خال���ه كان م���ن رجال ال�ساف���اك ]املخاب���رات الإيرانّية زم���ن ال�ساه[، 

فا�ستغّلت اأّمه موقعّية اأخيها، وا�ستولت على اأموال اأبيه وممتلكاته كّلها ثم 

انف�سل���ت عنه. اأمري الذي كان يبلغ من العم���ر خم�س �سنوات يذكر جّيًدا 

الأّيام القا�سية التي ق�ساها برفقة اأبيه واأخيه، ويقول: »بعد تلك احلادثة، 

ا�ستاأجرنا غرفة، و�سعنا �سريًرا يف زاوية منها كّنا ننام نحن الثالثة عليه. 

اأّم���ا اأبي، فاأ�سحى يعمل يف حياكة ال�سّجاد لتح�سيل لقمة العي�س، ويتدّبر 

اأمورنا بالأجرة الزهيدة التي كان يتقا�ساها«. 

انقلب���ت اأحوايل عند �سماع ذكري���ات طفولة اأمري، وق�سة الهبوط من 

القّمة اإىل درجة احلاجة لُلقمة ت�سّد الرمق. لكّن ال�سر واحلياة العزيزة 

لي�س���ا �س���اأن اجلميع. بكي���ت تل���ك الليلة وح���دي.. ورحت اأفّك���ر يف اأمري 



199 الفصل الثامن: الحياة في الحرب

ال���ذي ا�سمه يف الهوية »هو�سنك«، وقد التح���ق باجلبهة منذ �سّن الرابعة 

ع�س���رة؛ كم كان اإن�ساًنا عظيًما وجديًرا بال�سداقة. لقد عانى كّل �سنوف 

ا يافًعا وقف نف�سه للجبهة. لي�س  احلرمان، ورغم ذلك عندما اأ�سبح �ساًبّ

اأمري وحده من عا�س حياًة قا�سية، فمعظم �سباب احلرب القدامى، تدرك 

عندم���ا تتحّدث اإليه���م اأّي حياة �سديدة و�سعب���ة اأ�سنتهم. على كّل حال، 

اأ�سب���ح اأمري وعائلته اأ�سدقاء عزيزين عل���ّي، وتوّطدت عالقتي بهم اأكر 

مع مرور الأيام، و�سرعان م���ا �سرت هذه ال�سداقة اإىل عائلتي، ف�ساروا 

كّلما راأوين ي�ساألون عن اأمري مبا�سرًة. 

¤

كن���ت يف الف���رتات الفا�سلة بني العمليات ويف الإج���ازات، اأتابع عالج 

جراحات���ي احلديثة والقدمية. فبعد اإ�سابت���ي يف عملية م�سلم بن عقيل، 

حدثت يل م�ساكل جّمة. اإ�سافة اإىل جراح بطني ورجلي العميقة، تغريت 

تقا�سيم وجهي؛ ف�سظية �سّوهت اأنفي، واأخرى �سحقت عظام خّدي وفّكي 

الأمين بالكامل، اأّما عين���ي اليمنى فقد �سعفت قدرتي على الإب�سار بها 

ب�سب���ب الر�سو�س التي اأّثرت على اأع�سابه���ا. كان وجهي قد ت�سّوه، بفعل 

ه���ذه اجل���راح، بنح���و كان كّل من يراين للم���ّرة الأوىل يت�سّم���ر يف مكانه 

مدهو�ًس���ا! مل تكن الق�سّية ق�سّية جمال الوج���ه، بل ابُتليت مب�ساكل اأكر 

اأهمي���ة؛ فقد تعّط���ل اأنفي عن العمل، و�سرت اأع���اين حتى من م�ساكل يف 

التنّف����س. كم���ا اإّن فّكي الأمين راح يت���وّرم مع الوقت عندم���ا كنت نحياًل 

يف البداي���ة، و�سرت اأعاين عن���د التكّلم والأكل. وبالطب���ع، ومع ا�ستمرار 

احلرب، تغرّيت طبيعة هذه الأزمات، و�ساأتكلم عنها.

جريت العملّية الأوىل يف وجهي يف م�ست�سفى كرمان�ساه، 
ُ
بعد اإ�سابتي، اأ

جريت عملّي���ة ثانية لوجهي، مل 
ُ
ا اأ ول اأذك���ر �سيًئا عنه���ا. ويف م�سهد اأي�سً

ت���اأِت بنتيجة، فبقيُت كما كنت، اأعاين م�ساكل كثرية ب�سبب فقدي لأنفي. 



200

مل يك���ن ممكًن���ا اأن اأذهب يف اإجازة ول اأذه���ب اإىل عيادة الطبيب اأو اإىل 

امل�ست�سفى. يف تلك الفرتة كنت قد تعّرفت حديًثا اإىل اأمري عندما اأعطاين 

الأطباء يف تريز بطاق���ة لإجراء عملية جراحية لأنفي يف طهران. كانت 

البطاق���ة با�سم���ي، لكن من غ���ري املمكن اأن يبقى اأم���ري يف تريز يف تلك 

الظروف واأغادر اإىل طهران وحدي.

ذهبن���ا مًعا اإىل طه���ران، وكان من املقّرر اأن ننزل يف فندق قريب من 

موؤ�ّس�س���ة ال�سهي���د، ل ميكن الدخ���ول اإليه �سوى من خ���الل البطاقة التي 

اأعط���وين اإياها، فحاولت واأمري بكّل الو�سائل عبور مداخل الفندق. غالًبا 

م���ا كنت اأ�سعد اإىل غرفتي، واأرمي ل���ه البطاقة ليدخل بدوره بوا�سطتها. 

مل تكن تدث اأّي م�سكلة يف ذلك ب�سبب عدم وجود �سورة على البطاقة، 

فظ���ّل اأمري برفقتي دوًم���ا. احتوت الغرف���ة على �سرير اإ�س���ايّف، ذلك اأّن 

معظ���م املجاهدين الذين ياأت���ون اإىل طهران للعالج، كان���وا ينزلون عند 

اأقاربه���م. امل�سكلة فقط يف الطع���ام، حيث يقّدمون وجب���ًة واحدًة مقابل 

كّل بطاق���ة، ث���م ي�سعون عالمًة عليه���ا. اأحياًنا كان ال�سط���و على الطعام 

غ���ري ممك���ن، ف�سرنا نخرج ون�س���رتي الطع���ام باأنف�سنا. بعد ع���ّدة اأّيام 

م���ن الذهاب والإياب واملعاينات الأّولّي���ة واإجراء التحاليل الالزمة، تقّرر 

�س يف عمليات  اإدخ���ايل يف جامع���ة طهران اإىل م�ست�سفى �سغ���ري متخ�سّ

الأن���ف والأذن واحلنج���رة. اأخروين هن���اك اأّنهم �سينزع���ون قطعة من 

عظ���م الرجل وقطعة م���ن حلم اجلبه���ة ليزرعوهما يف اأنف���ي املعطوب، 

فريتفع قلياًل ويرز. 

عندما دخلت امل�ست�سفى، بطل مفعول العمل بالبطاقة تلقائًيا، فق�سد 

اأم���ري منزل اأح���د اأقربائه ليبيت لياليه هناك، وياأت���ي يف ال�سباح الباكر 

ينتظ���ر اأمام البوابة حّتى يحني موعد الزيارة، وذلك يف متام الثانية بعد 

الظه���ر. اأ�سبح ي�سرتي يل طع���ام الفطور ويعطيه للحار����س لي�سّلمه يل، 

وعن���د الثاني���ة ظهًرا اأراه على ب���اب غرفتي حاماًل مع���ه الطعام جمّدًدا. 
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اعتدت وجوده اإىل درج���ة �سرت اأ�سرع بالتذّمر مبجرد اأن يتاأّخر لدقيقة 

اأو دقيقت���ني عن ال�ساعة الثانية، واأقول: »اأمري! اأين كنت اإىل الآن؟!؟«. مل 

اأذق بع���د تل���ك الأيام �سيًئا من حلم الكبد واملرطب���ات األّذ طعًما من تلك 

التي كان يح�سرها اأمري. 

جريت يل العملّية لتبداأ م�ساكل ما بع���د العملية. اجلزء الذي 
ُ

اأخ���رًيا اأ

خ���ذ من���ه العظم يف رجلي، ب���داأ يوؤملني اأكر من اأنف���ي وجبيني باأ�سعاف 
ُ
اأ

م�ساعفة، وكان جرحي ُيفتح واأتلّوى من �سّدة الأمل عندما اأ�سعل، وقد اأّكد 

علّي املمّر�سون باأن اأجتّنب ال�سعال، واأّل اأتّرك لعّدة اأّيام. حاولت جاهًدا 

تّم���ل كّل �سيء على اأم���ل اأن توؤتي العملّية ثماره���ا، وي�سبح لدّي اأنف يف 

ذن يل باخلروج م���ن امل�ست�سفى. كانت نتيجة 
ُ
وجه���ي. يف اليوم اخلام�س اأ

العملي���ة مر�سية، وق���د ظهر مكان الأنف يف وجهي اإىل ح���دٍّ ما. قام اأمري 

بكّل الرتتيب���ات لنعود اإىل تريز. خرجنا م���ن امل�ست�سفى املجاور جلامعة 

طه���ران، واجّتهن���ا نح���و »ميدان انق���الب«. مل تق���ّدم يف ذل���ك الوقت اأّي 

ت�سهي���الت للجرحى بعد خروجهم من امل�ست�سفى، فلزم اأن نركب احلافلة 

اأو اأّي و�سيل���ة اأخرى للعودة اإىل مدينتن���ا. كان اأنفي م�سّمًدا، وبينما �سرنا 

يف »مي���دان انق���الب« يف طه���ران لرنكب �سّي���ارة اأجرة تنقلن���ا اإىل موقف 

احلافالت، لفتن���ي �سخ�س يرك�س نحونا ب�سرعة، ل اأعلم مِلَ كان م�سرًعا 

اإىل ه���ذا احلّد، ويف ظرف ث���واٍن و�سل اإلينا، ومن دون اأن يلتفت اإىل اأنفي 

امل�سّم���د �سربني مبرفقه �سربة قوّية على وجهي! كدت اأغيب عن الوعي. 

مل اأع���د اأرى اأمامي، وبداأت الدموع تنهمر م���ن عيني، اأّما وجهي ف�سعرت 

وكاأّن ن���اًرا هّبت فيه. اأم�سكت براأ�سي لدقائ���ق وجل�ست على معر امل�ساة. 

�سفعني عدمي املروءة بقّوة على اأنفي املزروع فه�ّسمه من جديد وبداأ ينزف 

ب�سّدة. اأعادين اأمري اإىل امل�ست�سفى وهو م�سطرب وخائف، وذلك من دون 

اأن يلتفت اأحد يف زحمة امل�ستديرة اإىل ما حدث لنا! 

اأخرنا من يف امل�ست�سفى مبا حدث، فعاينوا جرحي لكّنهم مل يوافقوا 



202

عل���ى دخويل م���ن جديد. قطع���ت الأمل م���ن كالمهم: »لق���د ته�ّسم هذا 

العظم من جديد! ول ميكن اإجراء عملّية ثانية لك قبل اأن يتح�ّسن القطب 

ويتعافى جرحك قلياًل، بعدها نرى ما نفعل...«.

انقب�س���ت اأحوالن���ا ج���ّراء الأمل والتع���ب والإرهاق، اإ�ساف���ة اإىل هذه 

احلادث���ة ال�سّيئة. وعل���ى تلك احلال، عدن���ا اأدراجنا لرنك���ب �سّيارة اإىل 

موقف احلافالت. امل�سكني اأمري بات من فرط حمّبته وعاطفته اأكَر قلًقا 

مّني. غادرنا طهران على وقع تلك ال�سدمة العنيفة.

¤

وجهتن���ا الأوىل يف تري���ز كانت امل�ست�سف���ى. مل يتمّكنوا من فعل �سيء 

�س���وى تغي���ري ال�سماد. عدت اإىل البي���ت وبقيت فيه ع�س���رة اأّيام بتمامها 

طري���ح الفرا�س. اأجواء اأواخر اخلريف يف تريز ب���اردة وقار�سة فلم اأبِد 

ا�ستع���داًدا حّتى للذهاب اإىل الطبيب. وعند تغيري �سمادات جرحي كنت 

اأرى م���ا حّل بالعظ���م وكيف ظهر من تت اجللد! غرّيُت كّل يوم �سّمادي 

بنف�س���ي، وعاين���ُت لون العظم وه���و يتغ���رّي ويت���اآكل، اإىل اأن �سحبته يوًما 

ورميت���ه بعيًدا! قال الطبيب اإّنه علّي النتظار خم�سة اأ�سهر لإجراء عملّية 

اأخ���رى. وتّررت م���ن التفكري باأنفي ملّدة، وخّطط���ت واأمري للذهاب اإىل 

اجلبهة جمّدًدا. 

¤

ع���دت واأمري اإىل الفرقة. قيل لنا اإّن العملية على الأبواب، و�سرُت�سلون 

اإىل منطقة ما من اأجل التدريب، ومن هناك تذهبون مبا�سرة اإىل منطقة 

العملي���ة. مل يخرنا اأح���د عن مكان التدريب. فق���د ُك�سفت عدة عمليات 

بع���د عملية خير واإىل ذلك الي���وم، لذا �سار �سب���اب ال�ستطالع يعملون 

جاهدين وبجّدّية على حفظ املعلومات، كما اإّننا بدورنا مل نكن ن�سّر على 
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ي مكان التدريب.  تق�سّ

�سدلت �ستائر 
ُ
بع���د يومني اأو ثالثة، ركبنا احلافالت يف عتم���ة الليل. اأ

�سدلت �ستارة فيما بيننا وب���ني ال�سائق وذلك حّتى ل نرى 
ُ
النواف���ذ، كما اأ

ا ومفرًحا بعد انقطاع طويل  الطريق. كان الذهاب اإىل التدريب اأمًرا �سارًّ

عن العمليات.

 م���ع طلوع الفج���ر ترّجلنا من احلافالت. ق���ال �سديقنا احلبيب علي 

ا، فبعد قليل علمنا اأّننا  اأكر مرت�سوي مبا�سرة: »هن���ا الهور!«، كان حمقًّ

يف منطقة يف هور الهويزة ُتدعى »َك�سور«. على بعد خم�سة ع�سر كيلومرًتا 

من »ب�ستان« هناك جاّدة توؤّدي اإىل منطقة بعيدة عن ال�ستباكات، مغّطاة 

بالق�سب والأ�سجار ال�سغرية، ميّر فيها نهر جاٍر. املنطقة وا�سعة وخالية 

من القّوات، وكان »بابا« واثًقا باأّنه يعرف املنطقة ول اأحد غريه يعلم اأين 

نحن. مل يكن ال�سباح قد اأ�سفر عن وجهه بالكامل، عندما بداأنا نتمو�سع 

يف اأماكننا، واإذا بنا ن�سمع �سوًتا غريًبا. 

- اإّنها اأ�سوات بنات اآوى!

ومهم���ا حاولنا العث���ور عليها بني ال�سجريات مل نفل���ح. بعد قليل ظهر 

قطي���ع م���ن الأبقار، يب���دو اأّنه���ا كانت تخ����سّ مزارعي الق���رى املجاورة 

»لب�ستان«، وتركوها خالل احلرب فبداأت ت�سبح وح�سية تدريجيًّا. الوقوف 

وجًه���ا لوجه اأمام قطي���ع من البقر الوح�سي بال �سك اأمر خطر. فيما بعد 

طل���ب الإخوة اإج���ازًة لقتل هذه الأبقار، فجاء اجل���واب: »ل تقتلوها، لكن 

ميكنكم ال�ستفادة من حليبها!«، مل يكن لذلك معنى، حيث مل جنروؤ على 

القرتاب من تلك الأبقار، فكيف بنا نحلبها ون�ستفيد من حليبها! 

 Q بداأنا العمل منذ اليوم الأّول. فقبل انتقال كتيبة الإمام احل�سني

اإىل منطق���ة التدري���ب، جاء عدد م���ن الإخوة ل�ستطالع امل���كان وتديد 

اأماك���ن ال�سرايا، وُن�سبت اخلي���ام ب�سرعة. وهناك علمن���ا اأّننا �سنخ�سع 
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لدورة يف التدريب على الغط�س. عدد قليل من الإخوة بيننا يعلمون كيفّية 

الغط�س، وقد خ�سعوا �سابًقا يف عملية خير لدورة خمت�سرة فيه. 

ا اإىل  نحن يف اأواخر خريف1984وبداية ف�سل ال�ستاء، واجلّو بارد جدًّ

درج���ة اأن طبقات من اجلليد غّطت الأر����س يف �ساعات ال�سباح الأوىل. 

ب���داأت التدريبات. اأرعبون���ا يف البداية. قالوا �سنذه���ب اإىل داخل حقول 

الق�سب لنتعّلم ال�سباحة، ومن ثّم نتعّلم الغو�س وقيادة الزوارق يف مكان 

اأو�س���ع. من املقّرر اأن يخ�سع كّل عنا�سر الكتيب���ة لدورة يف التدريب على 

الغط�س، لكّن جمموعة قليلة منهم فقط �ست�سارك يف العملية كغّوا�سني. 

دخلنا املاء عن طريق ر�سيف امليناء الذي بني مع ج�سر خير. برودة 

امل���اء تنخر العظام. ب���داأت اأ�سنان اجلميع ت�سطّك من �س���ّدة الرد، اأّما 

�سبت بال�سلل. بعد �ساع���ة اأو �ساعتني كّنا نخرج من 
ُ
اأن���ا ف�سعرت باأّنن���ي اأ

املاء، وندخل خيم���ة اأعّدها �سباب التجهيزات على ر�سيف امليناء نف�سه، 

ودّفاأوه���ا باملدافئ النفطّية، ليبا�سر الإخ���وة يف ق�سم التجهيزات العمل، 

حي���ث ي�ستقبلوننا بالتمر املح�سّو باجلوز. كنا نبقى فرتة على تلك احلالة 

حّتى نعود اإىل حالتنا الطبيعّية. خالل يوم اأو يومني بداأت جراحي توؤملني 

م���ن جديد، تاأّذي���ت، اإّل اأّنني مل اأكن لأتخّلى عن ه���ذه الدورة. فقد كنت 

اأجي���د ال�سباحة، اإل اأّنها تختلف عن الغو�س ال���ذي اأردت تعّلمه باإ�سرار. 

مل يت�س���ّدد املدّربون معي عند التفاتهم اإىل و�سعي اجل�سدي، اأّما اأنا فقد 

نّحي���ت جراحي واآلمي جانًبا لأبقى مع الإخ���وة اإىل اآخر الدورة واأ�سارك 

يف العملية. 

خ���الل فرتة التدريب اهتّموا بنا جّيًدا من الناحية الغذائّية. وّفروا كّل 

ة الأغذية الغنية بالطاقة. فراح الإخوة يقولون مازحني:  �سيء بكرة؛ خا�سّ

»اإّنهم يهتّمون بنا جّيًدا لي�ستهلكونا جّيًدا!«. تت ذلك املطر ال�سديد، ويف 

ظّل الرد القار�س، والتدريب على الغو�س، تلعب التغذية اجلّيدة بال �سك 
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دوره���ا، فتقّوي اإىل حدٍّ ما اأج�ساد ال�سباب، واإّل فكّلنا يعرف باأّنه ل ميكن 

تّمل تلك الظروف اإّل من خالل قّوة الإميان وقوة الدافعية. 

حين���ذاك كان البي�س متوافًرا اإىل درج���ة اأّن الإخوة �ساروا ل ياأكلون 

من���ه �سوى ال�سفار. وقد عّلمنا عل���ي �سكوهي كيف نخلط البي�س بال�سّكر 

���ا كيف يهتّم  وناأكل���ه، وكان لذي���ًذا ومغّذًي���ا. اأّمه طبيب���ة، فعرف هو اأي�سً

بالو�س���ع ال�سّحي لالإخوة، فمن احتاج منه���م اإىل حقنٍة اأخذه اإىل خيمة 

ُو�سع يف و�سطها حرام وحقنه هناك. كان اإن�ساًنا ودوًدا واأكّن له املحّبة. 

ع���ّدت يف املنطقة خيم���ة خا�سة للطبابة، يوج���د فيها طبيب 
ُ
وكان���ت اأ

يعال���ج عوار����س الإخوة ال�سّحّي���ة، ويداوي م���ن كان بحاج���ة منهم اإىل 

الت���داوي، لك���ن اأحياًنا كان���ت ت�سوء اأح���وال بع�سهم من �س���ّدة ال�سقيع، 

في�سطرون اإىل اإر�سالهم م���ع حار�س اإىل اخلطوط اخللفّية، ليعودوا بعد 

اأن يتلقوا العالج الالزم. اإىل ذلك اليوم مل اأكن قد راأيت مثل تلك الدّقة 

واملراقبة من قبل معلومات املنطقة.

ال�س���يء الوحيد ال���ذي كان ينق�سنا ونحتاجه بكرة ه���و احلّمام. بداأ 

الإخ���وة العمل، فلّحم���وا بع�س قطع احلديد و�سنعوا منه���ا موقًدا و�سعوا 

فوقه برمياًل مك�سوف ال�سطح، واأوقدوا النار تته. كما ابتكروا خرطوًما 

م���ّدوه اإىل احلّمام، فاأ�سبح باإمكانن���ا ال�ستفادة منه عند ال�سرورة، لكن 

بقي���ت م�ساألة تاأمني املاء، اإذا كان يجري بالقرب من تلك الناحية ب�سكل 

موحل وغري �سالح لال�ستحمام، فكّنا غالًبا ما ننقل ماء املطر املتجّمع يف 

حفرة ونفرغه يف برميل، ون�سّد حاجتنا به.

انق�س���ت خم�سة ع�س���ر يوًما من التدريب هن���اك. ذات يوم ا�ستيقظنا 

م���ن نومنا، فقيل لنا اإّن علين���ا الذهاب يف اإجازات مل���دة اأربعة اأو خم�سة 

اأّيام. بدا الوجوم والقل���ق على اجلميع: »لعّل الأمر...!«. بقينا حتى الليل 

ا ومطمئًنا، فلم نعد  حيث قالوا لنا اإّننا �سننتقل بالطائرة. كان خًرا �ساًرّ
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جمري���ن على املكوث ثمايَن واأربعني �ساع���ًة يف القطار! ركبنا احلافالت 

لي���اًل، وخرجن���ا م���ن املنطقة كم���ا دخلناه���ا، ت���ت اإج���راءات م�سّددة 

للمعلومات. طلبوا مّنا اأن ل نرفع �ستائر النوافذ، ولالإن�ساف، فقد امتثل 

الإخوة لهذا الأمر. حتًما، كّنا ن�سمع يف املنطقة التي تدّربنا فيها اأ�سوات 

القذائ���ف املدفعّية العراقّية التي ت�سقط على »ب�ست���ان«، وعلمنا اأّننا على 

مقربة منها. كما ا�ستطعنا التخمني من نوعّية التدريب باأّن العملية الآتية 

�ستكون برمائّية، لكّن احتم���ال القيام بتنفيذها قد �سعف بنظرنا ب�سبب 

مغادرتنا املنطقة. 

 اأن�سئت حديًثا يف دزفول، واأطلقوا عليها ا�سم 
1
توقفن���ا يف ثكنة للفرقة

»�سه���داء خير«، منتظرين تّركنا نحو املطار وال�سفر اإىل تريز. مكثنا 

بلغنا بوجوب 
ُ
هن���اك ليومني م���ن دون اأن نقوم باأّي عمل حم���ّدد، اإىل اأن اأ

التح���ّرك نحو مطار دزفول فهببنا جميًعا وانطلقن���ا. مل نعلم اأّي رفاهية 

تنتظرنا!

فوجئن���ا بزحمة املط���ار. فمعظم كتائ���ب الفرقة �سبقتن���ا اإىل هناك؛ 

علي الأ�سغر، علي الأكر، الإم���ام احل�سني Q، الهند�سة، التجهيزات 

الع�سكرّي���ة و... وكان���وا يقول���ون لن���ا با�ستم���رار: »مُينع حم���ل الر�سا�س 

والقناب���ل وكام���ريات الت�سوي���ر و...«، وقفنا يف �سف���وف طويلة متعّرجة 

اأحياًن���ا بغية التفتي����س اجل�سدي، وحني راأيت ذلك ال�س���ّف املتعّرج علت 

�سرخت���ي: »ل اأ�ستطي���ع الوقوف كّل ه���ذا الوقت يف ال�س���ّف!«. فكنت يف 

الأماكن التي تتعّرج فيها ال�سفوف وتقرتب من بع�سها، اأند�ّس يف ال�سّف 

الأمامي، ويتبعني بع�س الأ�سخا�س ويند�ّسون خلفي، ليعلو �سراخ الإخوة: 

»ي���ا �سّيد! قف يف ال�سّف«. وم���ع كّل ذلك الحتيال والغ�س، بقيت منتظًرا 

من���ذ و�سولن���ا يف ال�سب���اح، اإىل قرابة الظهر! ب���داأ الإخ���وة بال�ستهزاء 

� لق���د ُغّي���ر ا�سم هذه الثكنة بع���د �سهادة قائد فرقة عا�سوراء المحبوب ف���ي عملية بدر لي�سبح »ثكنة   1
ال�سهيد باكرى«. 
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وال�سخرية خالل وقوفه���م يف ال�سف، وكانت �سخريتهم ممتعة. اأحدهم 

ق���ال اإّنه �سّف احللي���ب، اآخر قال: »�سّف اخلب���ز، و...«. �سقنا ذرًعا من 

الزح���ام واحلّر. اأخرًيا جاء دورنا للتفتي����س، وحيث مل نكن نحمل اأًيّا من 

ا اآخر  املمنوع���ات، عرنا ب�سرع���ة. دخلنا قاعة املطار، لنج���د هناك �سفًّ

بانتظارن���ا: »�سّف الدخول اإىل الطائرة«. مل اأ�س���ّدق اأّن كّل هذه اجلموع 

�ستنتق���ل اإىل تري���ز يف طائ���رة واحدة، لكن الق���رار باأن يح�س���ر الإخوة 

اأنف�سه���م مهم���ا اأمكنهم عل���ى متنها. اأخ���رًيا ُكّحلت اأعينن���ا بروؤية جمال 

الطائ���رة. واأّي طائ���رة! مل تك���ن ت�سبه م���ن الداخل الطائ���رات يف �سيء. 

مل يك���ن فيها مقاع���د ول اأّي و�سائل اأخرى، لقد ُن���زع حّتى غالف هيكلها 

الداخل���ّي. اأّما امل�س���ارب الهوائّية التي ت�سّرب الهواء منه���ا اأحياًنا ب�سّدة، 

فمنحتن���ا انزعاًجا كافًي���ا! هذا م�ساًف���ا اإىل الأر�سية املليئ���ة بالق�سبان 

املعدنّية، ول ميكن اجللو�س عليها.

بعد الأمطار التي انهمرت �سباًحا يف دزفول، ووقوفنا يف املطار تت 

اأ�سّعة ال�سم�س احلارقة، خلعنا جميعنا مالب�سنا وبقينا يف الفانيالت. لقد 

تعّرقنا من �سّدة الزحام واقًعا. فيما كان قائد الطائرة يطلق نداءه دوًما: 

»حلفظ الإمام و�سالمته، �سلوات على حمّمد واآل حمّمد!«.

- �سلوات لُيفتح طريق لالإخوة الذين مل يدخلوا بعد!

الو�سع ي�سبه يوم القيامة. ُح�سرنا جنًبا اإىل جنب بحيث ي�سعب علينا 

التنّف�س، فكيف بالتحّرك من اأماكنن���ا واإطالق ال�سلوات! وقائد الطائرة 

يقول: »اأريد اأن اأو�سلكم اإىل تريز يف ظرف �ساعة واأربعني دقيقة. زحزحوا 

الآن اأنف�سكم كيفما كان ليّت�سع املكان للجميع!«. �سعد الإخوة بع�سهم فوق 

قفلت الأبواب. كان���ت حركة الطائرة مثل �سخ�س 
ُ
اأكت���اف بع�س، اإىل اأن اأ

بدي���ن يتاأرجح م���ع كّل خطوة اإىل هذه الناحية وتل���ك، ما جعل ذلك �سبًبا 

ل�سخرية اأكر الإخ���وة: »لإقالع الطائرة �سلوات على حمّمد واآل حمّمد!«. 
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اأقلع الطائر احلديدي فملنا جميًعا اإىل الوراء، وعال اأنني الإخوة: »اآخ لقد 

! انغرز الق�سيب يف ظهري!... ل اأ�ستطيع التنّف�س!...«. متُّ

اأحياًن���ا كان الإخ���وة يبالغون يف الأم���ر، �سحكنا كث���رًيا اإىل حّد اآملتنا 

ة ب�سح���ن الذخائ���ر ونقل  خوا�سرن���ا. براأي���ي اإّنه���ا كان���ت طائ���رة خا�سّ

احلم���ولت، ورمّبا ت�سلح لنقل اجلرحى، اأّم���ا اأن يركب فيها عّدة كتائب 

بتل���ك احلال، فهي حادث���ة لن تتكّرر، لكّنه���ا اأ�سبحت لنا ذك���رى، بقينا 

لفرتة طويلة ما اإن نتذكرها ُيغ�سى علينا من ال�سحك! رافقتنا طوال فرتة 

تليقنا ثالث اأو اأربع طائرات حربّية، اإىل اأن دخلنا بالنهاية �سماء تريز 

�ساملني. انخف�ست الطائرة. ولكّنها مل ت�ستطع الهبوط. كانت حالنا ت�ستّد 

�س���وًءا مع كّل حركة وجتني���ح؛ الأج�ساد املبّللة عرًقا، واملح�سورة جنًبا اإىل 

جن���ب، واأ�سوات الأن���ني اأو ال�سحك... اإىل اأن حّط���ت الطائرة بعد دورة 

فوق �سماء املدينة. 

ما اإن ُفتح الباب حّتى جرى تّيار هوائي مثلج اإىل داخل الطائرة. وراح 

كّل من يخرج منها يجري ب�سرعة نحو الباب اخلارجي للمدرج. وعلى ما 

يبدو، فقد اأبلغوهم من دزفول باأّي و�سع اأتينا، لذا، فقد هّياأوا احلافالت، 

لك���ن كان يف�سلنا عنه���ا حاجز حديدّي ذو ق�سبان كث���رية، مل ُيفتح قبل 

جميئنا. رك�س اجلميع نحو احلاجز، وكنت من اأوائل الوا�سلني اإليه، لكّن 

احلار�س مل يتمّكن من فتح قفله. تدريجيًّا ازدادت اجلموع واحت�سدت كّل 

حلظ���ة عند احلاجز لت�سّكل �سغًطا كب���رًيا عنده. تعّر�سُت لكب�سة �سديدة 

بجانب ق�سبان احلاجز بنح���و اأح�س�ست باأّن قف�سي ال�سدرّي �سينك�سر! 

ودخل راأ�سي بني ق�سيبني من �سبك احلاجز؛ نور على نور! وكانت امل�سافة 

بني هذه الق�سبان ل تّت�سع لأعر بج�سدي من خاللها. علقت حًقا: »اأكاد 

اأم���وت! ل تدفعوين!.. اأكاد اأم���وت!«. �سرخت بقوة، لكن من كان لي�سّدق 

كالم ن���ور الدي���ن ع���ايف امل�ساغب؟ رح���ت اأ�ستنجد بالواقف���ني اأمامي يف 

اجله���ة املقابلة وراء احلاجز اأن يدفع���وا براأ�سي اإىل اخللف لعّلي اأتّرر. 
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وبلط���ف اهلل وعنايته خرجت من تلك املعركة �ساملً���ا. ُفتحت احلواجز.. 

توّجه���ُت نحو احلافالت واأنا اأرجتف خوًفا م���ن الختناق ومن برد تريز 

القار����س. ركب���ت احلافل���ة العامل���ة على خّط �س���ارع بهار قا�س���ًدا منزل 

اأخ���ي، وو�سل���ت اإليه بعد �ساعة. وكن���ت عازًما على املك���وث هناك �ساعًة 

���ا، ومن ثّم اأتوّج���ه اإىل القرية، لكن، حل�سن احل���ّظ، وجدُت العائلة  اأي�سً

ا لقدومي. بعد ال�سالم وتقبيل اجلباه،  كّلها جمتمعة هن���اك، وفرحوا جدًّ

�ساألتني الوالدة قبل اجلميع: »هل اأتيت بهذه الطائرة؟«. 

- اأجل!

- لحظت اأّنها غريبة، لقد ا�ستغرقت وقًتا حّتى حّطت!

وبح�س���ور الوال���د، ق�س�ست على اجلميع ما ج���رى معنا يف الطائرة، 

ف�سحكوا و�سحكوا. وحني اأنهيت حديثي وانتهى ال�سحك، بداأوا بتاأنيبي، 

كاأّن الكيل كان قد طفح مّني. تّدثوا عن م�ساكل البيت، وقال والدي يل: 

»بني! ل ي�سّح اأن تبقى يف اجلبهة اإىل الأبد!«.

- ما الذي ح�سل؟

- ي���ا اأخ���ي ذهبت اإىل هناك ومل ترجع. اإّن م���ّدة »خدمة العلم« اأربعة 

وع�سرون �سهًرا، وقد ق�سيت اإىل الآن هناك اأربع �سنوات!

- اأج���ل! �ساأبق���ى ما دامت احل���رب قائمة. ل تّدثن���ي يف هذا ال�ساأن 

اأبًدا، وفيما عدا ذلك، فاأنا حا�سر لتنفيذ كّل ما تطلبه... باملنا�سبة، هذه 

لي�ست »خدمة«، اإّنها �سيء اآخر! 

بتن���ا يف الف���رتات الأخ���رية نخو����س يف مثل ه���ذه الأحادي���ث يف اأّيام 

اإجازت���ي، ف�س���رت اأحّدث نف�سي حينذاك باأّن حّت���ى عوائل املجاهدين ل 

يعلم���ون مبا ي���دور يف اجلبهة. اأّما نح���ن الذين ُخ�سن���ا يف قلب احلدث، 

ووعينا و�سع اجلبهة بكّل وجودنا، فلم نكن ن�ستطيع ن�سيانها. وكّلما �سرنا 

قدًم���ا وعرفنا املزيد م���ن الأمور، كرت م�سوؤولّيتن���ا وت�ساعفت. اأ�سا�ًسا، 
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اعترن���ا اأنف�سنا ُملًكا للجبهة، بينما مل ينظر النا�س يف املدن اإىل امل�ساألة 

به���ذا ال�سكل. مل تكن تلك الأ�سئل���ة والأجوبة جديدة، لكن اأ�سلوب الكالم 

اختلف. ثم اإنهم تكّلموا وتكّلموا اإىل اأن قالوا: »اأنت ل تريد اأن تتزّوج؟!«.

- مِلَ ل، هذه فكرة جّيدة!

اأذه���ل جوابي اجلمي���ع. كاأّنهم كانوا يتوّقعون اأّنن���ي �ساأتهّرب من هذا 

الأمر. ه���ذه املّرة، حني �سمع���وا رّدي الإيجابي، ت�س���ّدى والدي للحديث 

قائاًل: »اإن اأنت تزّوجت، ماذا تريد اأن تفعل؟ واأين �ستبقى؟...«.

- يا اأبي، اهلل كبري، اأي األ ميكنه تهيئة مكاٍن يل؟!

كن���ت اأعلم جّي���ًدا، اأّنهم اأرادوا جميًعا من خ���الل زواجي اأن يلزموين 

بالعي����س يف املدين���ة. ويب���دو اأّنهم ق���د تداول���وا يف امل�ساأل���ة، وكانوا فقط 

ينتظرون عودت���ي. عندما راأيتهم جاّدين فيما يقول���ون، ذهبت اإىل قائد 

اب، واأخرته باأّن اأمًرا ما قد حدث، وعلّي اأن اأبقى يف  كتيبتن���ا اأ�سغر ق�سّ

تريز خلم�سة اأو �سّتة اأّيام اإ�سافّية. فقال الأخ اأ�سغر: »ل اإ�سكال يف ذلك! 

عند عودتك، تعال اإىل مقّر الفرقة«.

¤

يف البي���ت، ُو�س���ع احلدي���ث ع���ن �س���روط ال���زواج عل���ى ن���ار حامية. 

���ا مل اأنث���ِن، وقل���ت اأن���ا م���ن ينبغ���ي اأن ي�س���ع ال�س���روط، ل  لكّنن���ي اأي�سً

 اأنت���م ول العرو����س. اأنت���م ا�سع���وا اأن جت���دوا م���ن توافق عل���ى �سروطي. 

ا  يومه���ا، اأخرت اأمري مارالبا�س مبا حدث. ورغ���م اأّنه كان ي�سغرين �سًنّ

اإّل اأّن���ه اأ�سبح من اأقرب املقّربني اإيّل، ومل نعد نحتمل البتعاد اأحدنا عن 

الآخر يف اأّيام الإجازة، فاإّما اأن اأكون يف بيته اأو يكون يف بيتنا. قال اأمري: 

»ل اإ�سكال يف ذلك، اأعطني �سورًة من �سورك«. كما اأخرت اثنني اآخرين 

ا �سورًة يل،  بالأم���ر، اأحدهما �سديق���ي »ح�سن خو�سبو« الذي طل���ب اأي�سً

وق���ال اإّنه يعرف فتاًة قد تقبل ب�سروط���ي. انتقيت من بني �سوري، الأ�سواأ 
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منها واأعطيتها له؛ ال�سورة التي ُتظهر متاًما وجهي امله�ّسم. فيما انتقت 

ا، كيف كان  اأّم���ي �سورًة يل قبل الإ�سابة. اأّي قلب متتلكه الأّمهات...! حقًّ

وجهي، ومل اأكن قد حلظت ذلك اإىل حينها. متنيت اأن ل تقبل بي اأّي فتاة 

بتل���ك الهيئة. لقد خف���ت فعاًل من اأن اأن�سغل يف املدينة، ول اأدرك العملية 

الت���ي تعبت لأجلها �سّت���ة اأو �سبعة اأ�سهر! ومع اأّنني قبل���ت باأمر الزواج يف 

الظاهر، اإل اأّنني يف قرارة نف�سي كنُت ما اأزال مرتّدًدا وكنت واثًقا من اأّن 

ال���زواج �سي�ساعف من م�سوؤولّيتي. تذّكرت كالم اأحد الإخوة الذي يقول: 

»هن���اك حالتان يف اللتحاق باجلبهة ل ثالثة لهما؛ اإّما اأن تعود اأو متوت. 

واإن م���تَّ فهناك حالتان، اإّما اأن يعود ج�سدك اأو ت�سبح مفقود الأثر. واإن 

ع���دت فهناك حالتان، اإّما اأن تعود �ساملً���ا اأو معطوًبا...«، وهكذا، كان هو 

ي�سرت�سل يف الكالم ونحن ن�سحك. لكّنني بّت الآن اأفّكر يف الأمر. عندما 

راأى ح�سن ترّددي قال: »اأنت الذي تريد البقاء يف اجلبهة؛ اإن ا�ست�سهدت 

غ���ًدا، فلن يكون هناك من يخلف���ك ويكمل طريقك...«، يا لها من ورطة! 

فاأّم���ي والعائلة �سرعوا بالتفتي����س ب�سوق وحما�سة عن الفتاة املنا�سبة يل، 

فيم���ا اأقنعت نف�س���ي: »�سحيح، اأّن اهلل ل���ن يرتكني وحي���ًدا، لكن ل باأ�س 

بوجود اأحد يخلف الإن�سان...«.

عندم���ا تّدثُت اإىل اأّمي وعلمْت يف اأّي عامل اأنا، غ�سبْت مّني. اأحياًنا 

كنت اأعاندها واأ�ستفّزها اإىل اأن ننفجر اأخرًيا بال�سحك. اجلميع ي�سعون 

يف زواج ال�سّي���د نور الدي���ن الذي ل ميلك فل�ًسا واحًدا. فاإىل ذلك احلني، 

مل اأعم���ل �سوى يف اجلبهة، وال�)2200( تومان التي اأتقا�ساها، اأنفقها يف 

التنّق���الت اأو يف الإجازات على الطعام وامل�ساريف ال�سرورّية، ول اأّدخر 

منها �سيًئا. كان اأبي غارًقا يف عمله ومل اأتوّقع منه �سيًئا. لكّن اأّمي بادرت 

بعمله���ا ب���كّل اندفاع. جاءين بع����س الإخوة الذين عرف���وا بالأمر واأخذوا 

ا علت فيه �سرختي: »اإن كان من املفرت�س  �سوًرا يل وم�سوا. بلغ الأمر حدًّ

اأن ياأخذ كّل واحد �سورة يل، �ساأجد اأمامي يف النهاية كتيبة من الفتيات!«. 
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واحل���ال اأّن واقع الأمر مل يكن به���ذا ال�سكل. ذات مّرة جاءت اأّمي وقالت 

راأين���ا فتاًة جّي���دة واأعجبتنا، لكّنك اأنت لن تقبل. قل���ت: »وكيف ذلك؟«. 

قالت: »ب�سرطك الذهاب اإىل اجلبهة فلن ت�سري الأمور كما ينبغي«.

- اإًذا، دعِك من هذا الأمر. �سرطي الأّول هو: ما دامت احلرب قائمة، 

�ساأظّل يف اجلبهة!

فّكرت يومها اأكر يف تلك امل�ساألة؛ �ساأجّن فعاًل اإن ُنّفذت عملية واأنا يف 

ة ال�سمكة والبحر. مل اأكن  تنا مع احلرب كق�سّ املدينة! فقد اأ�سبحت ق�سّ

ا لأ�ستبدل م�سّقات اجلبهة كّلها، بجوعه���ا، وقّلة نومها، وحزنها،  م�ستع���دًّ

بيوم واحد يف املدينة اأق�سيه براحة بال.

مل تطل امل���ّدة حّتى اأخروين باأّن فتاًة قد قبل���ت بكّل �سروطي وُتدعى 

»مع�سومة اأ�سريف«. جاءين ح�سن قائاًل: »تعاَل يا �سّيد لقد قبلت بك!«.

- قل يل من هي التي قبلت بي واأنا بهذا الو�سع؟!

وجاء اإيّل اأحد �سباب املعلومات وقال: »اأرى اأّنك �ست�ساهرنا!«.

- اإًذا، هي من عائلتك!

- اأجل، اإّنها ابنة عّمي... والآن، كيف تقّيم اأنت نف�سك؟

اأخذتني ال�سحكة. عرفت اأّنه جاء من اأجل التحقيق. قلت: »كما ترى! 

باملنا�سب���ة، �سحيح اأّنك من عنا�سر املعلوم���ات، لكن، تفتقد اإىل اخلرة 

قلياًل، حيث اأتيت ت�ساألني عن نف�سي. اذهب وا�ساأل النا�س عني يف القرية 

واملحّلة«.

- ل، اأريد اأن اأ�ساألك اأنت واأعرف كيف تعي�س حياتك... وماذا تعمل؟

- حياتي يف اجلبهة، وكّل عمل دونها غري مهم بالن�سبة اإيل. كما اإّنني 

ل اأمل���ك �سيًئا، حّتى قر�ًسا واحًدا. وما دامت احلرب قائمة هكذا �سيكون 

و�سعي!
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بالنهاية، تقّرر اأن اأذهب �سخ�سًيا لروؤية الفتاة التي قبلت بي ب�سروطي 

ال�سعبة. عّلموين يف البيت ماذا اأفعل واأقول، لكن، ما اإن و�سلت اإىل هناك 

حّت���ى ن�سي���ت كّل �سيء. ومع اأّنني كن���ت يف قلبي اأثني عليه���ا لكونها قبلت 

ا لأعدها ب�سيء. و�سادف  بالزواج من جري���ح مثلي، لكّنني مل اأكن م�ستعًدّ

اأن �سّخم���ت لها م�ساكلي �سيًئا ما وقلت: »قد اأبقى اأحياًنا يف اجلبهة ل�سّتة 

اأ�سهر من دون اأن اآخذ اإجازة، ول اأن�سحب من العمليات اإل اإذا اأ�سبت، اأو 

اإذا غ���ريوا مهمتي. ل اأملك �سيًئا يف اأر����س اهلل الوا�سعة، لقد خرب بدين 

، و�ساأبق���ى � واأن���ا على هذه احلال اإن اأم���ّدين اهلل بالعمر � حّتى النهاية يف 

خدمة اجلبهة. بعدها نفعل ما يقّدره اهلل لنا، ونهتّم بحياتنا!«.

لالإن�ساف، لقد قبلت بكل ما ذكرت. ومع اأّنها كانت تبلغ من العمر �سّتة 

ع�سر عاًما، اإّل اأّنها كانت م�ستعّدة لأن تِقَف نف�سها وحياتها واأمانيها للجبهة. 

مل يبَق من كالم ُيقال، ويف ظرف ثالثة اأو اأربعة اأّيام مّتت مرا�سم اخلطوبة 

ومقّدم���ات العقد، وذل���ك مببلغ قّدره 4500 تومان ا�ستدنت���ه من اأمري، ومّت 

العقد بتاريخ 1984/12/31م. وعلى الرغم من تاأّخري اأربعة اأو خم�سة اأّيام 

على الإخوة، اإّل اأّنني تقّدمت خطوة عندما وجدت �سريكة حياتي. 

عندم���ا راآين والدي ال���ذي كان ي�سّر على زواجي اأك���ر من اجلميع، 

اأوّدع خطيبت���ي واأذه���ب اإىل اجلبهة، وكان يظّن اأّنن���ي بالزواج �ساأمت�ّسك 

باحلياة والعمل، مل يعد يتكّلم معي اأبًدا ب�ساأن البقاء يف املدينة.
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u
انطلقت اإىل اجلبهة وحيًدا. يف دزفول ا�سرتيت 3 كلغ احللوى لأك�سف 

لغزًا لالإخوة الذين كانوا على علم ب�ساأن خطبتي، ولأولئك الذين �ساركوا 

باملو�سوع ع���ر اأخذهم �سوري. ا�ستقبلني الإخوة يف خمّيم �سهداء خير 

.
1
يف دزفول باملزاح قائلني: »كهنه ِائولره قاري�سدون اآ�سيد...«

- اعذروين! من الآن ف�ساعًدا �سيتبنّي من الذي توازي قّوته قّوة عّدة 

رجال!

بعد حديث الإخوة ومزاحهم، اأخ���ذين اأمري جانًبا واأ�سّر علّي لأخره 

من هي خطيبت���ي. وعندما �سمع با�سمها انفرج���ت اأ�ساريره، وعرفت اأّن 

بينهم���ا �سلة قرابة، وها هي الآن العالقة العائلّية تزيد �سداقتنا العميقة 

قرًبا وحميمّية. 

يف �سباح اليوم التايل، هطلت اأمطار غزيرة يف املنطقة. وعلى الرغم 

م���ن اأّننا اعتدنا على الأمط���ار املو�سمّية ال�ستائّي���ة يف منطقة خوز�ستان، 

اإّل اأّنه���ا جادت ه���ذه املرة م�سحوبة برياح واأعا�سري قلب���ت املخّيم راأ�ًسا 

عل���ى عق���ب. كانت �سرع���ة الرياح �سدي���دة بحيث قلعت اخلي���ام وحملت 

معه���ا كّل ما بداخلها. ولكي ل تقلع خيمتنا فق���د فتحنا جانبيها بالكامل 

وعّلقناهما بالعمود املن�س���وب يف و�سطها بنحو اأفقي. وهنا فعلت الرياح 

فعله���ا! فحملت احلقائب واملالب����س والبّطانّيات وكّل �سيء، كبرًيا كان اأم 

1� من الكنايات التركّية، وتعني اأّنك رّتبت اأمورك و�سرت في عداد المتاأّهلين.
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�سغ���رًيا، فيما اأ�سررنا نحن وبكّل �سالبة على احلفاظ على خيمتنا حّتى 

ل���و خ�سرنا كّل اأغرا�سن���ا! يف تلك الأثناء، جاء اأخ وق���ال ما عدا خيمتنا، 

مل يب���َق من اخليام �ساملً���ا �سوى خيمة م�سطفى بي�س ق���دم، الذي اأ�سبح 

بعد انتقال �سمد زبرد�ست اإىل الوحدة البحرّية، م�سوؤول ال�سرّية الثانية. 

. ما اإن �سمعت 
1
تعّجبت لهذا الأمر، فقال الإخوة اإّن خيمته کورّية ال�سنع!

ه���ذا حّتى قل���ت: »ا�سروا، ها اأن���ا ذاهب الآن لأجع���ل خيمتهم تطري يف 

ا!«. كان من املفرت�س اأن تثم���ر م�ساغباتنا يف ظّل هذا املطر  اله���واء اأي�سً

والعوا�س���ف. ذهبت اإليه���م متحّجًجا بالتفتي�س عن اأع���واد ثقاب. وقفت 

اأمام باب اخليمة وناديتهم، اإىل اأن �سمعوا �سوتي وفتحوا ال�سّحاب لريوا 

من اأكون وماذا اأريد، وما اإن ُفتح ال�سّحاب حّتى طارت اخليمة. الآن وقد 

ح�س���ل ما اأردته، لذت بالفرار قبل اأن يروين. يعلم اهلل كم كنت �ساأتلّقى 

من ال�سفعات واللكم���ات فيما لو عرفوين. وهكذا، بقيت خيمتنا اخليمة 

الوحي���دة ال�ساملة يف الفرقة. بالطبع، لق���د اعوّجت عواميدها جّراء تعّلق 

ا بها، وحمل الهواء معه كّل اأمتعتنا.  ع�سرين �سخ�سً

بعد اأن هداأت العا�سفة، ركب الإخوة احلافالت متوجهني اإىل م�ساجد 

دزفول. كانت ليل���ة �ساخبة. ا�ستمّرت العا�سفة قراب���ة الثماين �ساعات، 

�ساعت فيها اأغرا�س اجلميع.

يف ه���داأة �سباح اليوم التايل، ب���داأ البحث عن الأغرا�س. طارت بع�س 

اخلي���ام واحلقائب وال�سنط وقد ُحملت اإىل جانب ال�ساتر الرتابي، وبع�س 

املالب����س علقت باأجباب ال�سوك، ولكّننا مل جند الكثري من اأمتعتنا. وحني 

مللمن���ا ما وجدنا من اأغرا�سنا من بني الوح���ول، اأر�سلونا جميًعا يف اإجازة 

اإىل دزفول لتنظيفها وغ�سلها وهندمة اأنف�سنا. بقينا هناك قرابة اليومني، 

لياأتي الأمر بالإ�ستعداد للم�سري. توّجهنا هذه املّرة نحو منطقة التدريب.

� لم يكن ممكًنا ت�سّرب الهواء اإلى داخل الخيمة الكورية من اأّي منفذ كان في حال اإغالق �سحابها.  1
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تغريت اأحوال الإخوة مع احتمال تنفيذ العملية ودّب يف اجلميع العزم 

واحلما�سة. ركبنا احلافالت وتوّجهن���ا اإىل منطقة التدريب تت حماية 

م�سّددة، وعرفنا لحًقا اأّنها منطقة »ك�سور«.

¤

ُن�سبت اخليام بالقرب من نهر مت�سل بالهور، يغطي �سّفتيه الق�سب 

والأ�سج���ار ال�سغرية. كانت تل���ك هي املنطقة الأف�س���ل التي تمينا من 

عي���ون مروحّيات الع���دّو وا�ستطالعات���ه اجلوّية، وقد اأ�سبح���ت مق�سًدا 

حليوان���ات األيفة ُتركت يف �سنوات احلرب فاكت�سبت طباًعا وح�سّية. لذا، 

وجدن���ا اأنه ل ّبد لنا من القيام باحلرا�سة الليلّية حول اخليام، خا�سة مع 

ترّب�س بع�س احليوانات التي ُت�سّكل خطًرا حقيقيًّا كبنات اآوى.

كان م���ن املقرر اأن تخ�سع كتيبتا الإمام احل�سني Q و�سّيد ال�سهداء 

�س  Q لتدريب���ات على قي���ادة الق���وارب. وللذهاب اإىل امل���كان املخ�سّ

للتدريب، ركبنا الزوارق ال�سريعة من اأمام اخليام، وذهبنا مع اجّتاه املاء 

عّدت باحة يف ق�سم من���ه مو�سولة بجانب من اجل�سر، 
ُ
اإىل اله���ور، حيث اأ

ُن�سب���ت فيها اخليام. ما اإن و�سلنا حّتى راأين���ا القوارب. كانت تلك املّرة 

الأوىل الت���ي نرى فيه���ا القوارب، واملّرة الأوىل الت���ي تخ�سع فيها القّوات 

ل���دورة يف التدري���ب على قيادته���ا، وقد �س���ّكل ا�ستخدامه���ا بهدف ك�سر 

خط���وط دفاع الع���دّو طرًحا جريًئا. اإّنها عبارة ع���ن مراكب �سريعة يّت�سع 

كّل منه���ا لثالث���ة اإىل خم�سة اأ�سخا����س؛ اثنني اأو ثالث���ة يف الو�سط حيث 

يبلغ عر�س املركب امل���رت الواحد، فيما يجل�س �سخ�س يف كّل من املقّدمة 

ا. اأعطون���ا يف الأّيام الأوىل درو�ًسا نظرية حول  واملوؤّخ���رة وهما اأقّل عر�سً

قيادة القوارب. كان املدّربون من �سباب الكتيبة، وقد اختفوا عن الأنظار 

ملّدة قب���ل جمع الإخوة، وذهب���وا لتعّلم قيادة الق���وارب. �سرحوا الدرو�س 

النظرّية عن اجل�سر، فيما نحن ن�ستمع اإليهم غري م�سّدقني: كيف ميكن 
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لن���ا رك���وب القارب م���ن دون اأن ي�سق���ط اأو يختّل توازن���ه، كيف ميكن لنا 

التجدي���ف وال�سيط���رة علي���ه يف اآن واحد، م���اذا ينبغ���ي اأن نفعل يف حال 

اهت���زازه... كّل هذا كان جمّرد كالم، وما اإن تق���ّرر اأن ن�سعد القوارب، 

حتى �سار كّل من تطاأ رجاله اأر�سها، ي�سقط مبا�سرة يف املاء! كّنا ن�سقط 

ونبداأ بال�سحك. مل ي�ستطع اأحد مناف�سة القارب، وعّدة قليلة ا�ستطاعت 

ال�سيطرة عليه للحظات! عجًبا يا لها من �سعوبة يف تعّلم قيادة القوارب! 

فالق���ارب خفيف اإىل درجة اأّنه ينقلب مبجّرد القيام باأّي حركة اإ�سافّية، 

ليمتل���ئ �سريًعا مبياه الهور الباردة ويغرق، في�سّطر راكبوه اإىل ال�سباحة! 

وعمق اله���ور متفاوت من مكان لآخر، لكن مل يكن يف تلك البقعة يتجاوز 

املرتي���ن، فانتف���ت اإمكانّية الغ���رق، وكان باإمكان الإخ���وة الذين خ�سعوا 

قب���ل الإجازة ل���دورة تدريبّي���ة يف ال�سباح���ة، اأن ي�سبحوا باجّت���اه اجل�سر 

اأو ال���زوارق ال�سريعة املوج���ودة يف املكان ويخرجوا من امل���اء، هذا اإن مل 

عطيت جلميع العنا�سر 
ُ
تتجّمد اأيديهم واأرجلهم من �سّدة ال�سقيع. وقد اأ

�سرتات واقية ت�سّكل لهم حماية جّيدة من الهواء الالذع ما مل يتبّللوا، اأّما 

بعد التبّلل ف�سار ال�سقيع ينخر العظام. ومل يكن وقوعنا يف املاء ليعفينا 

م���ن ال�ستمرار يف التدريب. ا�ستمّر العمل بهذه الطريقة اإىل اأن اأ�سبحنا 

ماهرين يف قيادة القارب واحلفاظ على توازننا داخل املاء.

كان���ت اأّيام �ستاء العام 1985م غري عادّية. كّل يوم بعد �سالة ال�سبح 

ُتق���ام املرا�س���م ال�سباحّي���ة، ثم منار����س الريا�سة من اأج���ل رفع م�ستوى 

اللياق���ة البدنّي���ة. وكان التدريب عل���ى قيادة الق���وارب اأحياًنا ُيجرى قبل 

الظه���ر، واأحياًنا اأخرى بعد الظهر، وقد ا�ستغ���رق يف الأّيام الأوىل قرابة 

الأرب���ع �ساع���ات. �سيًئا ف�سيًئ���ا بداأت �ساع���ات التدريب ت���زداد، فامتدت 

قب���ل الظه���ر وبعده. ونحن الذي���ن كّنا نعّد عدم انق���الب القارب يف املاء 

عند ركوبه جناًحا كبرًيا، ب���داأوا ي�سعوننا يف اأجواء التدريبات الالحقة. 

فالتجدي���ف واحلفاظ على توازن حركة القارب يف املاء له حكاية اأخرى، 
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م�سحوبة مب�ساهد وقوعنا املتتايل. 

عندم���ا �سمعن���ا باأّنه من املفرت����س بنا ال�سيطرة على ه���ذه القوارب، 

والتجديف بها م�سافة كيلومرتات يف اأر�س العدو، واخرتاق خطوط دفاعه 

بها، واأّننا قد ن�سّطر لال�ستباك معه من على متنها، �سحكنا تعّجًبا: »وهل 

ميك���ن ذلك؟!«، اأحياًنا كنت اأفّكر �سخ�سيًّا يف هوؤلء املجاهدين، وهم يف 

الأغلب �سباب ت���رتاوح اأعمارهم ما بني ال�ستة ع�سر والت�سعة ع�سر عاًما، 

ك���م ميتلكون م���ن ال�ستعداد والق���درة ليتدّربوا تدري���ًب قا�سًيا مثل هذا، 

ا من امله���ارة ميّكنهم يف حال ال�سرورة م���ن اإطالق النريان  ويبلغ���وا حدًّ

و�سواريخ ال�)B7( من على منت القارب، وكم ي�ستطيع املرء اإذا ما �سقط 

يف مي���اه الهور الب���اردة، اأن يتحّمل ذلك من دون اأن تتخ���ّدر اأطرافه من 

ال���رد، ف���ال ي�ستطيع تريك اأ�سابع���ه ملّدة من الزمن، ه���ذا اإ�سافة اإىل 

َوميكن... كنت اأفّكر يف 
َ
ع���دم متّكنه من اأخذ ق�سط من الراح���ة والنوم. اأ

ه���ذه الأمور، ولكّنن���ي اأّنبت نف�سي عند روؤية اأح���وال الإخوة: »نعم ميكن. 

ي�ستطيع هوؤلء التعبوّيون ذلك!«.

اأحياًن���ا، ا�ستوجبت ال�س���رورة ا�ستمرارنا يف التدري���ب لثماين ع�سرة 

�ساع���ة يف اليوم. مع م�ساعفة التمرينات، وا�ستداد برودة الطق�س، تتغرّي 

ا، فعندم���ا اأ�ستيقظ يف منت�سف اللي���ل اأحياًنا، اأجد  اأح���وال الإخ���وة اأي�سً

نف�س���ي الوحيد النائم بينهم، واأراهم مع تل���ك الأو�ساع والظروف يوؤّدون 

�سالة الليل بع�سق...

يف تلك الأثناء، اأيقنت اأّن حال بع�س الإخوة الذين اأ�سيبوا مثلي اأكر 

م���ن م���ّرة هي اأ�س���واأ حتًما. ولأّن �س���رط الن�سم���ام اإىل ال�سفوف الأوىل 

لق���ّوات القتحام ه���و امله���ارة يف قيادة الق���وارب -ورغبت ب���اأّي ثمن اأن 

اأكون يف عداد هذه الق���ّوات- فقد حاولت تنا�سي اآلمي واأوجاعي، وعدم 

التخّلف عن التدريبات. وقد ح�سل اأن �سبحت يف مياه الهور الباردة، فلم 
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اأع���د اأ�سعر �سوى بوخز قاتل يل���ّف كّل اأنحاء ج�سدي، وكنت عندما اأخرج 

م���ن املاء بج�س���دي املرهق واملبّلل، اأ�سع���ر وكاأّنه قد تيّب����س، ويكاد الهواء 

الب���ارد يك�سره مع كّل هّبة لذعة م���ن هّباته. والأ�سواأ من هذا كّله، ت�سّنج 

ع�س���الت فّكي. فبعد الإ�سابة، تلك هي املّرة الأوىل التي يح�سل يل مثل 

ه���ذا الأم���ر. اأحياًنا اأ�سعر اأّنني نف�سي ل اأعلم م���اذا يح�سل يل؟ اأ�سناين 

ت�سط���ك بع�سها ببع�س فاأ�سع���ر باأمل �سديد يف الفّك، ما يت�سّبب بخلل يف 

قدرت���ي على تناويل الطعام، فاأ�سط���ر اإىل تناول الأطعمة ال�سائلة. بع�س 

الإخ���وة عندم���ا راأوا و�سعي وو�سع املجاهدين اجلرح���ى الآخرين الذين 

مل يفك���روا بالرتاج���ع اأبًدا، ا�ستمّدوا مّنا املعنوّي���ات وازدادت قّوتهم على 

ال�سم���ود. كّنا ن�سعى جاهدين اإىل عدم التخّلف عن ركب قوات القتحام 

ال�سعي���د، وامل�ساهم���ة يف اإجن���اح العملي���ة القادم���ة، وراح �سف���اء الإخوة 

واإخال�سه���م يزداد م���ع ازدياد امل�سقة وال�سعوب���ة. راجت يف تلك الفرتة 

مزاحات وم�سطلحات جديدة بني الإخوة، من جملتها »جورهک �سودان 

. اّتخذنا املزاح رفيقنا دائًما، لتم�سي احلياة يف اأّيام التدريب 
1
جيخئ���ر!«

الباردة بحلوها ومّرها. 

تق���ّرر ت�سكي���ل قّوات القتح���ام من �سرّي���ة من كتيبة الإم���ام احل�سني 

Q واأخرى من كتيبة �سّيد ال�سهداء Q. فانُتخب من ال�سرّيتني نخبة 

العنا�س���ر للتدّرب عل���ى الغو�س، كانوا مبنزلة راأ����س احلربة يف الهجوم، 

توّجب عليهم اخل�سوع لتدريبات قا�سية يف تلك الظروف.

���ا، فاأحياًنا اأّدينا �سالة  يف تلك الأّي���ام، تبّدى للمناجاة لون اآخر اأي�سً

الظهري���ن جماعة عل���ى ج�سر خير و�س���ط الهور. ورمب���ا ل يّت�سع الوقت 

� ويوازي���ه ف���ي الفار�سّية »نان از اآب در م���ى اآيد!« اأي »يخرج الخبز من الم���اء« وهو كناية عن �سعوبة   1
الح�س���ول على لقمة العي�س المتمّثلة في الخب���ز. وفي مراحل التدريب القا�سية، غّير الإخوة هذا المثل 

تغيي���ًرا لطيًف���ا لي�سبح »نان از س��نگ درمى اآيد«، اأي »يخ���رج الخبز من الحجر«. فكم���ا اأّن الخبز من 

�سرورّي���ات الحي���اة ول يتاأّمن اإّل بالكّد والتعب، فقد قادتنا �س���رورات العملية اإلى الماء وتلك الأحداث 

التي وقعت معنا.  
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لت���الوة دع���اء التو�ّسل ودع���اء كمي���ل بنحو جماع���ّي اأو لق���راءة جمال�س 

الع���زاء، لكن حني ي�سعر القادة باحلاجة اإىل ذلك، مل يكونوا يتوانون عن 

اإقامتها خمتتمًة باللطم لرتتفع معنوّيات الإخوة. اأّما على م�ستوى اخليمة 

والف�سي���ل، ف���كان الإخ���وة ين�سغلون براجمه���م الفردّي���ة اأو اجلماعّية، 

ويق�سون �ساعات ا�سرتاحتهم القليل���ة بال�سالة وقراءة القراآن، واأحياًنا 

باخللوة وحما�سبة النف�س.

¤

م���ع تقّدم التدريبات والتمارين �س���ار باإمكاننا ال�سيطرة على القارب 

ب�سهول���ة. ث���م بداأنا نتدّرب بح�سب قول املدّربني عل���ى القيادة والتجديف 

م���ن دون اإح���داث اأّي �س���وت اأو حركة حول الق���ارب، ول حتى �سوت املاء 

اأثناء التجديف...

ذهبنا مرات عّدة على �سكل طابور، نتقّدم يف املجاري املائّية، ومبجّرد 

اأن ي�سدر اأدنى �سوت عن قارب من القوارب، نعود ونبداأ من جديد. كان 

ينبغي للمجداف اأن ل ي�سطدم بج�سم القارب، واأن ل ي�سدر عنه �سوت 

ح���ني احتكاكه بامل���اء، كما ينبغ���ي للمجّدَفني اللذي���ن يف مقّدمة القارب 

وموؤّخرت���ه اأن يحافظا عل���ى التنا�سق فيما بينهم���ا، وينبغي احلفاظ على 

امل�ساف���ة بني الق���وارب و... انتظمنا جّدّيني ودقيقني ط���وال مّدة التدّرب 

عل���ى هذه الأمور، لك���ن، ُعدنا ن�سرع الأبواب للم���زاح وال�سقاوات مبجّرد 

اكت�س���اب املهارة يف املو�سوع الذي نتدّرب عليه، ونطمئّن اإىل قدرتنا على 

ممار�سته بالنحو الأف�سل. تارة ن�سرب القارب الأمامي مبجدافنا عمًدا 

لريتفع �سراخ املدّرب والآخرين، ونبداأ حركتنا من جديد! وطوًرا َنِرُد من 

املجرى الفرع���ي اإىل جمرى القوارب التي تتم���ّرن بجّدّية وتتقّدم، لتبداأ 

القوارب بالدوران يف املجرى ونبداأ نحن بال�سحك...

يف الأ�سابيع الأخ���رية، واظبنا على التمارين من ال�سباح اإىل الظهر، 
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ة ُن�سبت و�سط املاء، نتابع متاريننا  وبعد ال�سالة وتناول الغداء على من�سّ

اإىل الغ���روب. وبع���د اأداء �سالت���ي املغرب والع�ساء واأخ���ذ ق�سط قليل من 

الراحة، نعود اإىل التماري���ن التي ت�ستمر اأحياًنا اإىل الثانية بعد منت�سف 

اللي���ل. واإذا ما ح�سبنا اأوقات ال�سرتاح���ة وال�سالة والطعام طوال اليوم 

والليلة، مل تكن تتجاوز اخلم�س اأو ال�سّت �ساعات.

¤

م���ع تقّدم التدريب���ات والتمارين، كانوا اأحياًنا ياأت���ون من املقّر لتفّقد 

حرك���ة القوارب والطمئنان اإىل درجة جهوزية العنا�سر. ذات ليلة، جاء 

اب واآخرين، لي�ساهدوا عن قرب  الأخ مهدي باكري ب�سحب���ة اأ�سغر ق�سّ

من���اورات الق���وارب وا�ستباكها مع الع���دّو الفرتا�سي. اأثن���اء املناورات، 

وفيم���ا كان اأح���د رماة ال����)B7( يتهّياأ لإط���الق قذيفته، ت���ّرك القارب 

فانحنت القذيفة نحو املاء، وما اإن ا�سطدمت ب�سطح املاء حّتى ا�ستدارت 

وتوّجه���ت مبا�سرة اإىل امل���كان الذي يقف فيه الق���ادة. يف حلظة واحدة، 

رمى كٌل منهم بنف�سه اإىل ناحية. انفجرت القذيفة، اإّل اأّن اأحًدا منهم مل 

ُي�س���ب باأًذى لقيامهم برّد الفعل املنا�س���ب يف الوقت املنا�سب. وقد راأيت 

قبل ذلك يف جزي���رة جمنون للمّرة الأوىل، كيف ت�ستدير الطلقة وترجع. 

فحيث كّنا هناك نقعد »عاطلني من العمل« لأّيام متوالية، كّنا نعّلم الإخوة 

الرماية، ون�ستخدم الر�سا�س ال�سدئ الذي جنمعه وننّظفه بزيت الكاز 

ومب���واد اأخرى. ذات يوم، وفيما كنت واقًفا اأنظر اإىل الإخوة وهم يرمون 

هدًفا عل���ى بعد خم�سني مرًتا على �سطح امل���اء، لفتت نظري اأج�سام متّر 

ب�سرع���ة خاطفة بالقرب مّني مطلق���ًة اأزيًزا؛ حرت يف اأمري: »ما هو هذا 

ال�س���يء؟«، مل اأكن اأعلم اأّنها ر�سا�سات ترتطم بامل���اء على زاوية معّينة، 

طلقت منها! بلط���ف اهلل وعنايته، مّرت 
ُ
وت�ستدي���ر لتع���ود يف اجلهة التي اأ

كّل تل���ك الر�سا�سات من جانب���ي ومل ت�سبني. وبع���د تدقيق كبري فهمنا 
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الق�سّية. ومن اأجل التثّبت من هذه الواقعة، جّربنا الأمر ثانية من داخل 

الد�سم���ة، فاأدركنا اأّن الر�سا�سة اإذا ما ارتطم���ت ب�سطح املاء بانحراف 

معني، فاإّنها ترجع وتعود. 

¤

كّن���ا يف بع�س الليايل عندما ن�ستيقظ لياًل من اأجل القيام بالتمارين، 

نق���ف يف �سفوف منتظم���ة حوايل الن�س���ف �ساعة، ون�ستم���ع اإىل حديث 

املدّرب���ني وامل�سوؤول���ني حول عملن���ا، ول ي�س���در عّنا اأدنى �س���وت يف هذه 

الن�سف �ساعة. راق���ب امل�سوؤولون من خارج املاء طريقة تّركنا وعملنا، 

ولفتون���ا اإىل نقاط �سعفنا وقّوتنا. وكّنا حينه���ا قد اكت�سبنا مهارًة عالية، 

اإىل درج���ة اأّنن���ا عندم���ا ندخ���ل املاء، ن�سري به���دوء ت���اّم، بحيث ل ميكن 

اإطالًقا اإدراك اأّن اأحًدا هناك. مع علّو نقيق ال�سفادع واأ�سوات الكائنات 

املائّي���ة ل ي�س���در عن الإخوة ما ينّم عن ح�سوره���م ولو بهم�سة.. لقد قّل 

حّتى كالمنا، واعتدنا على التكّلم بهدوء وعند ال�سرورة فقط. 

ا�ستغرقت التدريب���ات خم�سة واأربعني يوًما. ويف ه���ذه الأّيام ال�سعبة 

مل نتخ���ّل ع���ن املزاح. ذات ي���وم جاء اإيّل اأم���ري مارالبا�س قائ���اًل: »تعاَل 

ليتل���و علينا اأحدهم �سيغة التاآخ���ّي«، ذهبنا اإىل اأحد العلماء، وكان رجاًل 

طويل القامة من اأهل زجنان، فتال علينا �سيغة التاآخي. بعدها توّجه اإيّل 

قائ���اًل: »تعاَل لنتاآخى مًعا!«، قلت: »باهلل علي���ك، اإّن التاآخي مع املعّممني 

ا!«. مل يكن اأحد غريي هناك ي�ساك�س اجلميع وميازحهم،  اأم���ر �سعب جدًّ

فاإ�سافة اإىل �سكلي امل�سحك، كنت اأنا نف�سي مرًحا!

كّن���ا يف تلك الظروف نحافظ على معنوّياتن���ا اأحياًنا باملزاح، واأحياًنا 

ع���ن طريق جمال�س العزاء، ومّرات اأخ���رى عن طريق الفطور اجلماعي. 

فهمنا اأّن م�ساغل الأخ مهدي يف تلك الفرتة كثرية، وقد منعته من املجيء 

لتفّقدنا �سوى مّرات معدودة مفاجئة، اإذ ياأتي بغتة، ويراقب �سري التدريب 
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ع���ن كث���ب، ويبدي راأيه حوله. مل يحدث يوًما اأن قيل لنا اإّن الأخ مهدي اأو 

اأف���راًدا اآخرين �سياأتون الليلة ملراقبة املناورات والتدريبات، لأّنه كان من 

الطبيع���ي حينها للجميع اأن يتّوخ���وا الدّقة اأكر، و�ستخت���ّل عندئذ درجة 

انتباهنا وانتظامنا خالل فرتة التدريب. فقط كانوا يقولون: »افر�سوا اأّن 

الليل���ة هي ليلة العملية«. اأ�سبح الإخوة يقومون بعمل رائع، يجّدفون بنحو 

جّي���د، ويتحّركون بدّقة ومن دون اإ�سدار اأّي �س���وت. قيل لنا عّدة مّرات: 

»لق���د اأتوا الليل���ة املا�سية من املقّر. �سلمت اأيديك���م! فحيث كنتم تعرون 

م���ن ذلك املج���رى املائي مل يكن يظهر اأبًدا باأّن هن���اك قارًبا اأو عنا�سر. 

بوركت اأيديكم!«.

¤

كانت القوارب خمتلفة الأحجام. منها ما يّت�سع لثالثة اأ�سخا�س، ومنها 

خلم�سة. وي�ستقّر يف بع�سها حاملو الر�ّسا�سات )BKC(، ويف بع�سها الآخر 

رماة ال�)B7(، وحني تن�سب الدو�سكا فوق القوارب، تكون ال�سيطرة عليها 

غاية يف ال�سعوبة، واحلفاظ على توازنها يتطّلب مهارة عالية. 

يف تل���ك املّدة التزم اجلميع مبراع���اة الإر�سادات الوقائّية. فلم يهرب 

اأحد من املنطقة، حّتى اأولئك امللتزمون بالّت�سال بعوائلهم، وي�ستطيعون 

الذه���اب م���ن هن���اك اإىل �سو�سنك���رد، مل يقوم���وا بهذا الأم���ر. ويف تلك 

الف���رتة، حي���ث اأدركنا ح�سا�سّية الو�س���ع، مل نعد نفّكر يف اله���روب اأبًدا. 

انح�س���رت �سل���ة الو�سل الوحي���دة بيننا وب���ني العامل اخلارج���ي، باأحد 

عنا�س���ر التجهيزات ال���ذي يح�سر الر�سائل اإىل الإخ���وة. ذات يوم، جاء 

وجل���ب مع���ه ر�سالة اإىل اأحد الإخ���وة، ت�سّمنت خر وفاة وال���ده، لكّنه مل 

ين�سحب يف تل���ك الظروف حّتى لإجراء اّت�سال هاتفي. اإىل هذه الدرجة 

�سعى الإخوة جهدهم للمحافظة على �سّرّية العملية.

واأخ���رًيا انق�س���ت اأّي���ام التدريبات، وتق���ّرر اأن نطّبق م���ا تدّربنا عليه 
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يف من���اورة. �سع���وا لإن�س���اء بيئ���ة حماكية لبيئ���ة عملية بدر، لك���ن ب�سبب 

اإح�سا�سه���م باأّن العراقّيني لحظ���وا تّركاتنا، ونظ���ًرا ل�سيق الوقت، مل 

جريت 
ُ
يفلحوا يف اإجناز اإن�ساء منطقة تاكي منطقة العدّو بنحو جّيد. فاأ

حينها مناورة �سغرية و�سهلة مقارنة باملناورات ال�سابقة.

¤

بعد اإنهاء التدريبات، وب�سبب قّلة القوارب، ُنقلت تلك التي ا�ستخدمناها 

يف التدري���ب اإىل جزيرة جمنون لياًل، لي�ستفاد منها يف العملية. ويف هذه 

امل���ّدة مّت �سرح اخلريط���ة واأطلعونا عل���ى و�سعية املنطق���ة ومهامنا. كان 

علينا التحرك قرابة الت�سعة كيلومرتات يف منعطفات املمّرات املائّية اإىل 

اأن ن�س���ل اإىل املحور الذي �سنهاجم منه اخلطوط الأمامية للعدّو. ن�سب 

الع���دّو يف تلك املنطقة ما بني 40 و50 كميًنا، تراقب قّوات الر�سد البعثّية 

م���ن خاللها حركة املم���ّرات املائّي���ة يف املنطقة وو�سعّيته���ا. ومن هناك 

�سرع���ان ما ُت���رى اأدنى حركة يف املياه ب�سهولة، مع مت���اوج املاء اأو تّرك 

الق�س���ب، ل���ذا، قّلم���ا كان عنا�سر املعلوم���ات يذهب���ون اإىل تلك املنطقة 

جِري هناك قبل 
ُ
مراع���اة للجوان���ب الوقائّية. قيل لنا اإّن اآخر ا�ستط���الع اأ

خم�س���ة ع�سر يوًما، واإّن الإخوة تقّدموا حّتى و�سلوا اإىل مقربة من حماور 

ال�ستباكات. كان عدٌد من امل�سارات املحّددة يف تركنا هو تلك املمّرات 

املائّية نف�سه���ا التي بقيت من عملية خير، وقد م�سى الآن اأكر من �سنة 

على تلك العملية، مع اختالف واحد وهو اأّن العراقّيني ن�سبوا الكمائن يف 

بداي���ة املمّرات. وقد جرى التاأكي���د علينا يف املناورة ويف تعليمات العملية 

اأن ن�سع���ى جهدنا للعبور من جانب الكمني بهدوء ومن دون ا�ستباك. ومع 

ه���ذا كّله، كان���ت مهّمة بع�س الأ�سخا����س اإ�سكات الكمائ���ن. لقد ُن�سبت 

ه���ذه الكمائن قب���ل كيلومرتين تقريًبا من خّط الدف���اع الأّول للعدّو، واإذا 

م���ا جرت مواجهة هناك، �سي�سعب علين���ا بلوغ اخلّط اأ�سعاًفا م�ساعفة. 
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وق���د طلبوا مّنا حتى الدخول فوًرا يف حقول الق�سب، اإذا ما ملحنا قوارب 

العدّو، وقالوا اإّننا ل منلك احلّق يف ال�ستباك قبل البدء بتنفيذ العملية. 

¤

عطينا مّدة 24 �ساع���ة ملتابعة اأمورنا 
ُ
بع���د التذكري بكّل هذه الأم���ور، اأ

ال�سخ�سّية؛ اآخر الأعمال قبل العملية. اأراد بع�ٌس الغت�سال، وراح اآخرون 

يكتب���ون ر�سال���ة اأو و�سي���ة، ه���وؤلء انهمك���وا بتنظيف �سالحه���م، واأولئك 

ان�سغل���وا بال�س���الة والدعاء والتو�ّس���ل باأهل البيتR. كّن���ا ل نزال يف 

منطق���ة التدريبات يف الهور بني ب�ستان و�سو�سنكرد، وما زلت اأذكر جّيًدا 

الو�سّية الوحيدة التي كتبتها طوال فرتة احلرب، تلك التي كتبتها هناك. 

ق���ال يل اأمري الذي اأ�سبحت �سداقتي احلميمة ب���ه على كّل ل�سان: »تعاَل 

لنكت���ب و�سّية واحدة لكلينا«. كان���ت ال�ساعة حوايل التا�سعة �سباًحا حني 

جل�سنا اإىل جانب املاء ورحنا نتبادل الراأي يف �ساأن كتابة الو�سّية.

- يا عّم، ماذا �سنكتب! ل منلك �سيًئا نوّرثه لأحد، ول طلب لنا لنطلبه 

من اأحد...

اأخرًيا، كتبنا ر�سال���ة، واأو�سينا فيها الوالدين بال�سر، وعدم احلزن 

اإذا ما ا�سُت�سهدنا واأمثال هذه الأمور. ورحت اأ�سحك.

- مِلَ ت�سحك يا �سّيد؟!

- يا عّم، اأنا مطمئّن اأّنه لن ي�سيبني مكروه هذه املّرة، و�ساأعود.

- ومن اأين تعلم ذلك؟

- اأعلم فقط!

كان اإح�سا�س���ي الداخل���ي يقول يل اإّنني �ساأعود هذه امل���ّرة �ساملًا، لكّن 

و�س���ع العملية ال�سعب ي�سّككني قلي���اًل. كنت عندما اأتذّكر خّطة العملية، 

اأفّك���ر فيما بيني وبني نف�سي باأّن الو�س���ول ب�سالمة اإىل خّط الدفاع الأّول 
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للع���دّو هو معج���زة من املعاجز! وم���ا الذي ميكننا فعله يف قل���ب املاء اإذا 

ل ق���ّدر اهلل ووق���ع ا�ستب���اك قبل 500 مرت م���ن خّط الدف���اع الأّول للعدّو؟ 

لق���د خ�سنا قبل ذل���ك مواجهات عّدة على الياب�س���ة، وكان هناك حفرة، 

�سات���ر ترابي، منخف����س اأو مرتفع ميكن الحتماء ب���ه، اأّما الآن ونحن يف 

و�سط املاء، يف قوارب تتاج اإىل قّوة ال�سواعد لتتحّرك، ماذا �سنفعل اإن 

�سيب اأحد املجّدفني؟... 
ُ
ا�سُطررن���ا لإطالق النار؟... ماذا �سنفع���ل اإن اأ

اإن تبّلل���ت اأ�سلحتنا باملاء ومل تعد تعم���ل؟... اإن... حينها �سن�سبح هدًفا 

ثابًتا لالأعداء!

كّل ه���ذه الأ�سباب، ومئات الأ�سباب الأخرى امل�سابهة، جعلت من هذه 

ا ب���اأّن كّل �سيء بيد اهلل تعاىل، واأّنه  العملي���ة عملية غري عادّية، اآمّنا اأي�سً

يفعل ما ي�ساء، وبتنا م�سّلمني لأمره وم�سيئته. 

v
قيم جمل�س عزاء رائع مب�ساركة احلاج 

ُ
ب���داأت تهّب ن�سائم العملي���ة. واأ

»�سادق اآهنكران«. اأقول رائع لأّن جمال�س العزاء تختلف فيما بينها. فمّرة 

تقي���م جمل�س عزاء ع���ن روح �سهيد، لكن مّرة اأخ���رى ت�سارك يف جمل�س 

ع���زاء اإىل جانب اأ�سخا�س ل ت�س���ّك اأبًدا باأّن عدًدا منه���م �سُي�ست�سهدون 

ا تاأخذنا  بعد ب�سعة اأّيام. اأ�سا�ًسا، كّنا عندما ننظر اإىل وجوه بع�سنا بع�سً

الع���رة. اأحبب���ت اأن اأحّدق كّل تل���ك ال�ساعة يف وجوه الإخ���وة، وكان هذا 

�سعور اجلمي���ع. فخالًفا للعملية ال�سابقة مل نك���ن متكافئني مع العدّو من 

حيث الو�سعّية، ومن املحتمل اأن ُت�ست�سهد كّل قّوات القتحام، فكنت اأدعو 

كم���ا �سائر ال�سبان؛ اإله���ي ل تخّيبنا، اأنت تعلم اأّننا نعمل من اأجلك فقط، 

فاأعّن���ا لي�س للبقاء �ساملني، ب���ل لننجح يف اقتحام خّط الدفاع الأّول للعدّو 

باأّي ثمن كان، ونكم���ل العملية، فتتمّكن قّوات الدعم من التقّدم. يف تلك 
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الليلة، علمنا من خالل مرثّية الأخ اآهنكران باأّن ا�سم العملية هو بدر.

هّي���اأ الإخوة احلّناء، كما جرت العادة ليل���ة العمليات. وبينما كان من 

ع���ادة اأهل القرى و�سع احلّن���اء على اأ�سابعهم ليل���ة العر�س، راح الإخوة 

يحّن���ون روؤو�س اأ�سابعهم ب�سوق وفرح كبريي���ن ليلة الأن�س. اأنارت الدموع 

وج���وه بع����س، وال�سحكة اأ�سرق���ت على وجوه بع�س اآخ���ر. فكان ال�سحك 

والبكاء يبّثان املعنويات يف نفو�س الإخوة، كّل وما يتنا�سب مع حاله.

تقّرر اأن ننتقل بال�ساحنات اإىل منطقة العملية عند حلول الليل. 

¤

بع���د الغ���روب اأتت ال�ساحن���ات، وكان القرار باأن تمل م���ا اأمكن من 

العنا�س���ر تالفًي���ا للرتّدد املتك���رر اإىل املنطقة. كان الزح���ام خانًقا حني 

رکب الإخوة يف موؤّخرة ال�ساحنات، لدرجة اأّن �سالح الواحد منهم انغرز 

يف ج�سد الآخر. ع���ال �سراخهم: »اختنقت!.. ُمّت!«. وكان اجلواب ياأتي: 

»ل���و ا�سُطّر الأمر ب���اأن جتل�سوا بع�سكم فوق بع����س، فافعلوا، وذلك حّتى 

يّت�سع املكان للبقّية«. ُو�سع �سادر على ال�ساحنة فكان تّمل ذلك ال�سغط 

والزح���ام اأمًرا �سعًبا. طوال الطريق، كان بع�س الإخوة من �سّدة اخلناق 

يرفع���ون طرف ال�س���ادر قلياًل لنتن�ّس���ق بع�س الهواء. وعل���ى تلك احلال، 

و�سلنا قرابة منت�سف الليل اإىل جزيرة جمنون ال�سمالّية؛ نقطة الفرتاق 

الأوىل. وكان علينا البقاء هناك اإىل ظهر اليوم التايل. 

والآن، يج���ب على كّل واحد مّنا اإعادة تو�سيب اأغرا�سه التي �سيحملها 

مع���ه للمّرة الأخرية. فم���ن اأجل احلفاظ على توازن الق���وارب، كان يجب 

تدي���د عدد اأف���راد كّل فري���ق واأوزانه���م، اإ�سافة اإىل العت���اد والأغرا�س 

الت���ي �سيحملونها. مّت ه���ذا الأمر، وقب���ل النطالق تفّقدن���ا عتادنا للمّرة 

الأخ���رية. �سرنا قراب���ة العا�سرة والن�سف �سباًحا، عل���ى �سكل طابور اإىل 

ن�سئت على 
ُ
ال�»ب���د« رقم)6(، ومن هناك ركبنا الق���وارب لتقّلنا اإىل باحة اأ
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ُبعد م�سافة من و�سط املاء، بالعتماد على احللقتني ال�سابعة والثامنة من 

ج�سر خير، ليتّم اإعطاء التعليمات للقوات لآخر مّرة، ثم يركبوا القوارب. 

و�سلن���ا �سريًع���ا اإىل هناك، وكان لدين���ا مّت�سع من الوق���ت اإىل حني حلول 

موع���د اجلل�سة. وملّا كان عدد من الإخوة مل يغت�سل���وا غ�سل ال�سهادة بعد، 

فقد ذهبوا اإىل جانب القوارب واغت�سلوا. ذهبت اأنا معهم، فلم اأ�ساأ اأن اأرد 

هذا الطريق من دون غ�سل ال�سهادة. كان املاء بارًدا جًدا، نويت نّية الغ�سل 

وغط�ست. حني ع���دت اإىل �سفوف الإخوة كنت كما الكثري منهم، اأرجتف 

من �سّدة الرد، ومل اأعد اإىل حايل الطبيعّية حّتى بعد �ساعة. 

ن���ادوا علين���ا اأن جتّمعوا �سرّي���ة �سرّية يف مكان واحد، نري���د اأن نتكّلم 

معك���م. وقفن���ا بقيادة الأخ م�سطف���ى بي�س قدم اإىل جان���ب �سرايا كتيبة 

الإم���ام احل�سني Q الأخ���رى. كان ج�سدي يرتع�س من �سّدة الرد، ومل 

ت�ستط���ع �سم�س العا�س���ر من اآذار من الع���ام 1985م الباهت���ة، اأن متّدين 

بال���دفء. من ناحية اأخرى كنت قلًقا على اأمري الذي مل ي�ستطع اللتحاق 

بال�سرّي���ة ب�سبب نق�س يف القوارب. بعد دقائق، �سرع بالكالم قائد كتيبة 

���اب الذي �سرى نب���اأ بطولته يف عملية  الإم���ام احل�سني Q اأ�سغر ق�سّ

خي���ر ومواجه���ات جزر جمن���ون على كّل ل�س���ان. تن���اول يف حديثه و�سع 

املنطقة واأهّمية املهام التي �سنقوم بها. كانت اخلريطة قد �ُسرحت �سابًقا 

مبا في���ه الكفاية، فراح يو�سينا باملداومة عل���ى الذكر والدعاء من بداية 

تّركنا حتى ال�سروع باملواجهات، ذلك اأّن ال�سيء الوحيد الذي يو�سلكم 

�سامل���ني اإىل حماوركم هو الذكر والدع���اء ل غري. وما مل ت�سلوا اإىل تلك 

املح���اور، ل يجب اأن تتوّقعوا دعًما من اخلل���ف و... بعد ذلك خطب فينا 

علي جتاّلي���ي. تغرّيت اأحوال اجلميع. اإلهي! اأّي حم�سر هي بدر! اأّي قادة 

عظ���ام ج���اوؤوا اإىل هن���اك، واأّي معنوّي���ات تّدثوا بها يف ه���ذه ال�ساعات 

بخطاباته���م احلما�سّي���ة؟ ت���ّدث قادتنا ال�سجع���ان عن اأهمّي���ة اقتحام 
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 ُجّهز 
1
خّط الدفاع الأّول للع���دّو. وكان ينبغي علينا اقتحام �سّد )حاجز(

مبختلف اأن���واع الأ�سلحة، وبعبارة اأخرى، غري قاب���ل لالخرتاق، بوا�سطة 

عدد م���ن ال�سرايا حيث �ستهاجم اخلّط بالق���وارب، ومن هناك يقوم كّل 

�سخ����س باملهمة املنوطة ب���ه. كانت مهّمة ثمانية عنا�سر م���ن بينهم اأنا، 

ة  الهج���وم على املق���ّر بعد اقتحام خّط دف���اع العدّو. وله���ذا الهجوم ق�سّ

عجيب���ة. حني �ساألت عن ع���دد العنا�سر يف املقّر؟ ج���اءين اجلواب اإّنهم 

يقارب���ون الألف ونّيًفا! وبالطبع، �سحكت لهذه الظروف التي كانت مبكية 

م���ن ناحية اأخرى. فّكرت، ماذا ميك���ن لثمانية اأ�سخا�س اأن يفعلوا مقابل 

مق���ّر به���ذا احلج���م؟! اأولئك الثماني���ة اأ�سخا����س اأنف�سهم الذي���ن قادوا 

ا م�ساف���ة كيلومرتات، وبعد اجتياز املوانع هجموا على خّط  القوارب اأي�سً

الدف���اع الأّول للع���دّو. كّنا نعلم، اأّن���ه وب�سبب اّت�ساع رقع���ة منطقة العملية 

والنق����س يف عدي���د قّوات القتحام، اأ�سبح تطه���ري كّل ق�سم من املنطقة 

بعه���دة ب�سعة اأفراد، ثم يكمل���ون مهمتهم، لكّن احتالل مقّر جمّهز بعدد 

 
2
ا. من ال�سيلكا، من قبل عّدة اأ�سخا�س كان بالفعل اأمًرا حمرّيً

ط���وال ه���ذه املّدة كان فكري م�سغ���وًل بتخّلف اأمري. فق���د ا�ستبعد من 

�سرّيتنا اأربعة اأ�سخا�س عن امل�ساركة يف املرحلة الأوىل من العملية ب�سبب 

نق����س يف القوارب، ومن بينهم �سديقي احلميم اأمري. كنت منزعًجا من 

الأم���ر متاًما بقدر انزعاجه. مل اأترك باًب���ا اإّل وطرقته. حتى لقد ذهبت 

� الحاج���ز اأو ال�سّد وه���و ي�سبه ال�ساتر الترابي، اأن�سئ في منطقة الهور م���ن اأجل الف�سل بين الياب�سة   1
والم���اء. وكان العدّو في عملية بدر قد اأن�ساأ على �سّفت���ه �ساتًرا ترابيًّا بارتفاع ثالثة اأمتار، امتّدت فوقه 

جاّدة بعر�س �ستة اأمتار. 

2 � فيما بعد، حين ذهبت اإلى المقّر، راأيت عن كثب وبغ�ّس النظر عن اأي �سيء اآخر، وحدَتي اّت�سالت 
مجّهزتي���ن بمختلف اأنواع الرادارات. كان عنا�سر الت�سالت وحده���م في ذلك المقّر يناهزون ال�200 

عن�س���ر. عندم���ا راأى الخبراء تلك ال���رادارات الح�ّسا�سة قالوا اإّنها تلتقط اأدن���ى الأ�سوات والحركات، 

ويمكنه���ا التق���اط حرك���ة الق���وارب وحّتى الأ�س���وات الخفيف���ة. بلط���ف اهلل وعنايته، ل���م ت�ستطع تلك 

الرادارات الح�ّسا�سة في عملية بدر الأ�سطورّية اأن تقدم اأّي م�ساعدة للعدّو. 
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اإىل م�سطفى بي�س قدم، الذي كان من املقّرر اأن يجري قرعة على هوؤلء 

الأربع���ة حي���ث اأ�سبح هناك م���كان لواحد منهم فق���ط يف اأحد القوارب. 

. انتفت 
1
اأردت التالع���ب بالقرعة لتاأتي با�سم اأم���ري مارالبا�س، فلم تاأِت

اإمكانّية جميء اأمري معنا ليكتمل انزعاجنا من الأمر. 

ارتفع �سوت املرثّيات احل�سينّية من اجلهة الأخرى. جاء الأخ »منايف« 

م���ن قبل اإعالم الفرقة، للتو�ّسل باأه���ل البيتR قبل انطالق القوارب. 

لقد اأقيم جمل�س غري عادّي يف تلك املنطقة املحدودة، على اجل�سر، و�سط 

امل���اء وعلى مقرب���ة من �سّفتنا. فطاأطاأ كّل م���ن كان حا�سًرا هناك راأ�سه 

اإىل الأر�س وراح يبكي. قبل بدء املرثّية، كانت دموع الكثريين جتري من 

امتالء القلوب اأو من ليونتها. حلظات غري عادّية مّرت. وتقّرر اأن ننطلق 

بالقوارب بعد اأداء �سالة الظهر.

¤

ب���داأ تّركنا. ورك���ب عنا�سر القتح���ام يف فرقة عا�س���وراء القوارب 

واحًدا واح���ًدا. رفع الأخ »منايف« الأذان بنحو ب���ّث فينا حما�سًة خمتلفة. 

كان يرفع الأذان بحالة معنوّية ل تو�سف، وي�سرح معاين عباراته. ل اأظّن 

اأّنني �سمعت طوال حياتي اأذاًنا اأّثر يف ج�سمي وروحي كذاك الذي �سمعته 

. رك���ب عنا�سر القتحام 
2
ظه���رية يوم عملية بدر. مل يب���َق اأحد اإّل وبكى

الق���وارب، وكان���وا يرتدون �سرتات واقي���ة من املطر، خ�س���راء اأو رمادّية 

اللون، فيما كان الأخ مهدي والق���ادة وقّوات الدعم يوّدعوننا باأنظارهم. 

مل يك���د ياأت���ي دورنا للرك���وب حّت���ى �سمعنا هدي���ر الطائ���رات العراقّية، 

بادرن���ا فوًرا لال�ستتار منها بالطرق املتاحة. ا�سترتت القوارب التي بداأت 

تّركه���ا بني حقول الق�سب، فقلت يف نف�س���ي: »ل تكفينا م�سكلتنا، حّتى 

� وقعت القرعة على عن�سر اآخر، ا�سُت�سهد في تلك الليلة نف�سها.   1

2 � لقد تّم ت�سوير تلك اللحظات من قبل اإعالم الفرقة، ول اأعلم اإن كان الفيلم ل يزال موجوًدا اأم ل.
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ا!«. و�سيًئ���ا ف�سيًئا حان دورنا. جاء اأمري اإيّل: »�سّيد!  تاأت���ي الطائرات اأي�سً

اأاأنت ذاهب؟«.

- نعم.

- هل تظّن اأّنك �ست�ست�سهد اأم �ستعود؟

- ل، بل اأظّن اأّنني �ساأعود!

- اأّنى لك اأن تعلم هذا؟!

- اأعلم، �ساأعود!

- فلتحّدد يل موعًدا األقاك فيه هناك!

- اأنتظرك غًدا عند التا�سعة �سباًحا، على الطريق املوؤّدية اإىل املقّر!

قلت ذلك باطمئنان. تعّجب اأمري قائاًل: »�سّيد! تتكّلم بثقة وكاأّنك اإىل 

الآن ذهب���ت ثالثني مّرة اإىل املق���ّر، وا�ستطلعته وعرف���ت الطريق املوؤّدي 

اإلي���ه!«. فقلت من جديد: »تعاَل غًدا، عن���د التا�سعة �سباًحا، اإىل الطريق 

املوؤّدي اإىل املقّر. و�ساأكون ما زلت �ساملًا حتى تلك اللحظة!«.

عندما ان�سللت من اأح�سان اأمري مل اأعد اأفّكر �سوى بالنطالق. ابتعد 

قاربن���ا عن حلقات اجل�سر. كنت اأنا وباب���ا و�سخ�سان اآخران يف القارب 

نف�سه. �سيًئا ف�سيًئا بداأنا نبتعد عن �سوت الأذان وهمهمة الإخوة، ومل نعد 

ن�سمع �سوى هم�سات الأدعية املنبعثة من �سفاه مرافقينا. ارتفعت معنوّيات 

الإخ���وة عالًيا؛ فبع�سهم راح مي���زح وميرح، وبع�سه���م راح يفّكر بهدوء. 

كنت بدوري من بني الذين ميزحون، فرحت اأنر املاء يف وجوه الإخوة يف 

القارب املجاور. لرمّبا وجدُت هذا ال�سيء الوحيد الذي ميكنه اأن يخّفف 

يف ذل���ك الزمان واملكان الغريبني من وط���اأة اجلّو. الطريق اأمامنا طويل 

للو�س���ول اإىل مكان ال�ستباك. وطبًعا لنا حمّط���ات كثرية خالله. اأحياًنا 

توّقفن���ا لنح�سل على معلومات جديدة عن الكمائن املوجودة يف طريقنا. 

عن���د الغروب، كانت تف�سلنا عن خّط الدف���اع الأّول للعدّو حوايل الأربعة 

كيلومرتات، فقّررنا التوّقف هناك لأداء �سالتي الع�ساءين. 
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مل ي�ساحب �سالتنا اإّل اهتزاز القارب الهادئ على وجه املاء. وبقلوب 

ملوؤه���ا الإخال�س اأّدين���ا �سالتنا يف القارب من جلو����س. تناولنا وجباتنا 

الغذائّي���ة، وهي عبارة عن معّلبات التون���ة والقليل من الب�سكويت، اأبعدت 

عّن���ا اجلوع حّتى ال�سباح. يف تلك العتم���ة كنت اأختل�س النظر اأحياًنا اإىل 

وجوه رفاقي واأفكر؛ ماذا قّدر اهلل �سبحانه لنا يف هذه الليلة! 

كّن���ا من وقت لآخر نتبادل الأحاديث به���دوء، لكّننا يف كّل الأحوال مل 

نغف���ل عن هذا الذك���ر؛ اإلهي ل تخّي���ب اأملنا، و�ساعدنا ك���ي نخرتق خّط 

الدف���اع الأّول للع���دّو بنجاح. اإىل ذل���ك املوقع، ظل احتم���ال املواجهة مع 

دورّيات العدّو اأو كمائنه �سعيًفا، اأّما الآن فاأ�سبح كّل قارب يذّكر القارب 

ال���ذي يليه باخلطر ال���ذي �سار يتهّددنا مئة يف املئة م���ن الآن ف�ساعًدا. 

لق���د ن�سب العراقيون ما يق���ارب الع�سرين كميًن���ا يف طريقنا، ومواجهة 

اأّي واح���د منه���ا تعّر�س العملية للخط���ر. �سبق ونّبهون���ا اإىل اإطالق النار 

الع�سوائ���ي الذي يقوم به الع���دّو يف تلك املنطقة، وقي���ل لنا، من املحتمل 

�سيب 
ُ
���ا اأن تطل���ق دورّيات القوارب النار ب�س���كل ع�سوائي، ويف حال اأ اأي�سً

. مّرت حلظات مرعبة، لكّن 
1
اأحدك���م ل ينبغي اأن ي�سدر عنه اأّي �س���وت

الهدوء عال وجوه اأ�سدقائي بو�سوح. 

م���ّرت ن�س���ف �ساعة تقريًب���ا على انطالقن���ا، واإذ باأ�س���وات القوارب 

العراقّية تتعاىل. كانت ت�سري يف املمّر املائي الأ�سا�سي، ومن ح�سن حّظنا 

اأّنن���ا دلفن���ا حينها يف ممّر فرع���ي غّطت اأطرافه حق���ول الق�سب. اأردنا 

الدخ���ول يف املم���ّر الأ�سا�س���ي، لنعر من���ه اإىل ممّر فرع���ي اآخر، لكن مل 

نك���د ن�سل اإىل هن���اك، حّتى ظهرت قوارب الدورّي���ة العراقّية وهي ُتعمل 

الك�ّسافات ال�سوئّية. راأيناهم يكملون طريقهم ومي�سون وقد خّيم الهدوء 

وال�سك���ون. كانت �سائر القوارب يف مكان اآمن. دخلنا املمّر الأ�سا�سي كما 

� كان الع���دّو يغّط���ي منطقة وا�سعة بنيرانه الع�سوائّية المتفّرقة، وفي ح���ال توجيهه الرماية اإلى مكان   1
 نيرانه بنحو ع�سوائّي.

ِ
خا�ّس، فذلك يعني اأّنه احتمَل وجوَد قّواٍت في تلك المنطقة، لذا لم يرم
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ورده عدد من القوارب. تبادلنا الأدوار عّدة مّرات مع املجّدفني خالل هذا 

امل�سري الطويل، حّتى ل يبطئ التعب حركتنا. ويف تلك اللحظات، انتبهنا 

م���ّرة ثانية اإىل وجود قارب لدورّية عراقّية فدخلت كّل القوارب يف حقول 

الق�س���ب، لكن... فج���اأًة ا�سطرب جمّدفونا واخت���ّل التن�سيق بينهم. ويف 

حلظة واحدة، بداأ القارب يدور حول نف�سه و�سط املمّر. ُحب�ست اأنفا�سنا! 

توجه الق���ارب العراقي ناحيتنا بنوره الكا�سف، فيما نحن حائرون و�سط 

املم���ّر ل ن���دري ما نفعل. فّك���رت للحظة اأّن كّل �سيء ق���د انتهى. اختنقت 

تي. مل يك���ن اأمامنا من مفّر؛ القارب العراق���ي يقرتب اأكر فاأكر،  بغ�سّ

ونحن عاجزون. يف اللحظة الأخرية ا�ستطعنا نقل القارب من و�سط املمّر 

اإىل ناحية ما، كانت حاًل غري عادّية ول مثيل لها. وكاأّن كّل ذّرات وجودي 

بادرت تناجي اهلل تع���اىل: »اإلهي، اعِم هذا النور واعِم اأب�سارهم عّنا!«، 

كّنا ن�سم���ع اأ�سوات العراقّيني بو�سوح. حني و�س���ل القارب اإىل حماذاتنا 

اأحنيت راأ�سي، واأح�س�ست مبا�سرة بنور الك�ّساف ميّر من فوق راأ�سي. حّتى 

لق���د ا�سطدم قاربهم بزاوية قاربنا، اإّل اأّنن���ا مل نبِد اأّي رّد فعل. �سبحان 

اهلل! �س���يء ل ُي�سّدق، اأن ميّر القارب مع نور الك�ّساف ول يروننا. عندما 

رفعت راأ�سي وراأيتهم يبتع���دون، كاد قلبي يطري من الفرح. رحت اأنادي: 

»ك���م اأنت عظيم يا رب، وكم اأنت كرمي!..«. اأح�س�ست بكّل وجودي بعظمة 

اهلل وقربه مّنا؛ وكان ذلك ال�سعور معتمدنا الوحيد يف تلك اللحظات، ومل 

جند و�سيلة ل�سكر هذه النعمة �سوى متابعة الطريق واإخال�س النّية. �سعر 

رفاقنا يف القوارب الأخرى الذين �ساهدوا ما حدث بهذا الإمداد الغيبي 

ا. وفيما بداأنا نعر من هناك لندخل املمّر املائّي الفرعي متّنيت من  اأي�سً

قتل، �سرط 
ُ
عّذب واأ

ُ
اأعم���اق قلبي اأن اأقع يف الأ�سر � كعن�س���ر ا�ستطالع � واأ

كلها. 
ُ
اأن يتمكن الإخوة من الهجوم يف الوقت املنا�سب، واأن توؤتي العملية اأ

�س���ّق القارب طريقه يف املمّر املائي، ومل اأرد اأب���ًدا التخّلي عن الإح�سا�س 

باحلماية الإلهّي���ة، وفكرت اأّننا لن ن�ستطيع اأداء حّق تلك اللحظات مهما 
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���ة ذلك الهدوء ال���ذي اأبداه كّل واحد مّن���ا، فلم نقم يف تلك  فعلن���ا، خا�سّ

اللحظات احل�ّسا�سة باأّي عمل، وبقينا منتظرين. 

�سيًئ���ا ف�سيًئا و�سلن���ا اإىل النقطة التي ينبغي للق���وارب اأن تتفرق فيها 

بع�سه���ا عن بع����س، ويتوّجه الإخ���وة كلٌّ اإىل املكان ال���ذي �سينفذون فيه 

املهام املوكلة اإليه���م. وحيث اإّن اخلريطة �ُسرحت لنا مّرات ومّرات، فقد 

ا�ستطعن���ا التكّيف مع املنطق���ة ب�سهولة. كانت الق���وارب ت�سري على �سكل 

طاب���ور، والإخ���وة يف الق���وارب املتقّدمة يطلع���ون القوارب الت���ي خلفهم 

عل���ى املنطقة الت���ي و�سلوا اإليه���ا. اأّما عنا�سر املعلوم���ات الذين ي�سريون 

يف املقّدم���ة، فقد و�سع���وا يف ال�ستطالع الأخري للمنطق���ة قطًعا �سغرية 

من الكاوت�سوك، كعالم���ات ُتّدد حمور كّل �سخ�س. وعند القرتاب من 

الكمائ���ن كانوا يح���ّذرون الإخوة، لرياع���وا جوانب الدّق���ة واحلذر اأكر. 

اأحياًن���ا �سغرت امل�سافة بني القوارب والكمائ���ن لدرجة اأن ن�سمع اأ�سوات 

العراقّيني الذين تابعوا اأعمالهم من دون علم مبا يجري حولهم. اطمئّن 

قلب���ي لالإح�سا�س باحلماية الإلهّية. فحيث كان���ت كّل خمّططاتنا عر�سة 

للف�س���ل لو اأّن �سوت جم���داف ارتفع اأو عط�س اأحده���م عط�سة، كان هذا 

الإميان فقط ما يبعث فينا �سكينة ل تو�سف.

جتاوزن���ا النق���اط احل�ّسا�س���ة واقرتبن���ا م���ن منطق���ة املهّم���ة املوكلة 

ل�سرّيتنا. عند احلادية ع�سرة والن�سف لياًل، بداأت املواجهات يف املحاور 

الأخ���رى. كنت بجانب قارب قائدن���ا ف�ساألته: »�سّي���د اأ�سغر! هل انك�سف 

اأم���ر العملية؟ وكاأّن الإخوة قد بداأوا باملواجه���ة!«. اأجابني بكّل طماأنينة: 

»ل! اإّنهم يطلقون الر�سا�س الع�سوائي!«. ظننت اأّن بع�س عنا�سرنا بداأوا 

باملواجهة حني �سمع���وا اإطالق النار الع�سوائي للعدّو، لأّن الأ�سوات كانت 

عالية. ومبا�سرة �سدر الأمر: »تّركوا ب�سرعة«. 

اأح�س�س���ت براحة كب���رية كوننا اجتزنا اأكر املناط���ق ح�سا�سّية، وحّتى 

ل���و ُك�سف اأم���ر العملية الآن، فل���ن ي�سّكل ذلك م�سكلة كب���رية. �سدر نداء 
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بلغنا بوجوب 
ُ
العملي���ة حني و�سلن���ا اإىل املكان املح���ّدد للكتيبة، وهن���اك اأ

اف���رتاق الف�سائل. ابتعدت القوارب بع�سه���ا عن بع�س وانت�سرت يف املاء 

مب���وازاة �سّد الع���دّو، ومل يكن العدو اإىل حينها ق���د التفت اإىل �سيء بعد. 

و�سلنا اإىل موقعنا املق���ّرر يف الوقت املحّدد، فيما مل يكن بع�س العنا�سر 

م���ن اجلناحني قد و�سل���وا اإىل اأماكنهم بعد. الإخوة الذي���ن توا�سلوا مع 

املق���ّر �سمعوا با�ستم���رار نداء: »ل تب���داأوا باملواجهة حّت���ى ت�سل القّوات 

الأخرى«. يف هذه الأثناء بداأ عمل غّوا�سي قّوات القتحام الذين اقرتبوا 

بقواربه���م قرابة الع�سرين مرًتا من ال�سّد ونزلوا هناك يف املاء. كانت قد 

ُو�سع���ت عّدة �سفوف من الأ�س���الك ال�سائكة واملوان���ع الأخرى من داخل 

امل���اء اإىل د�س���م العدّو، ول���زم عل���ى الغّوا�سني قطع ه���ذه الأ�سالك وفتح 

الطري���ق لعبور الباقني. مل ُي�سمع يف منطقتنا �س���وى اأ�سوات ال�ستباكات 

التي بداأت ت�ستّد يف املح���اور الأخرى. متو�سعنا متاًما اأمام ال�سيلكا التي 

ينبغ���ي علين���ا تدمريها قبل اأّي �س���يء، وفيما تقّدمنا به���دوء اأمامها نحو 

ال�س���ّد، اختّل من جدي���د التن�سيق بني املجّدفني، ليب���داأ القارب بالدوران 

و�س���ط املاء! ويف هذه الأثناء لف���ت انتباهي اأكر من اأّي �سيء اآخر حديث 

جندي���ني عراقّيني يقفان فوق ال�سّد، يب���دو اأّنهما من عنا�سر ال�سيلكا. يف 

ّي فوق اله���ور، فيما راح قاربنا  تل���ك الليل���ة كان القمر قد نر ن���وره الف�سّ

ي���دور و�سط املاء ومقابل الأعداء. ولو مل ن�ستط���ع قيادته اإىل جهة معّينة 

وراأون���ا ت���ت نور القم���ر، لُق�سي علينا. وم���ع اأّن الإخ���وة يف كّل القوارب 

امل�ستقّرة مقابل ال�سّفة ورماة ال�)B7( كانوا جميًعا م�ستعّدين للرمي، اإّل 

اأّن اأع�ساب���ي ثارت يف تلك احلال املقلقة. ت�سّمرت عيناي على اجلندّيني 

العراقّي���ني اللذي���ن اأ�سعل اأحدهم���ا �سيجارة، وما اإن ا�ستعل���ت ال�سيجارة 

حّت���ى عال �سياحه. لقد راأونا! رك����س م�سرًعا نحو ال�سيلكا، لكّن الفر�سة 

طلقت من اأحد القوارب 
ُ
مل توؤاته �سوى لرمية واحدة، اإذ اإّن قذيفة )B7( اأ

واأ�سابت د�سمته اإ�سابة مبا�سرة واأ�سكتتها. بداأت املواجهات ر�سميًّا. 
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�سي���ب نتيجة الرم���ي بال�سيل���كا عن�سران م���ن قّواتن���ا، اإّل اأّن نريان 
ُ
اأ

�سبابنا ال�سديدة بداأت. اأّما قاربنا؛ فقد ا�ستطعنا ال�سيطرة عليه بعد اأربع 

اأو خم����س دورات. كان كّل هّمن���ا اأن نرمي، وليج���ّدف العن�سران الآخران 

مهم���ا اأمكنهما ثم يو�سالننا اإىل ال�سّفة. �سريًعا بلغنا الأ�سالك ال�سائكة، 

زيل���ت يف ذلك املكان. توقفنا ومل نع���د ن�ستطيع اإكمال 
ُ
لكّنه���ا مل تكن قد اأ

تّركن���ا. بقي اأمامنا اإىل ال�سّفة مرتان ُفر�سا بالأ�سالك ال�سائكة، وكانت 

الق�سبان التي ُن�سبت يف املاء ملّد هذه الأ�سالك عليها، تعلو ن�سف مرت عن 

�سطح املاء. نزلنا من القوارب يف املاء وقفزنا من فوق الأ�سالك ال�سائكة. 

انتبه���ُت هناك اإىل وجود األغ���ام مل ينفجر منها حل�س���ن احلّظ �سوى لغم 

واحد. توّجه كّل هّمنا يف تل���ك اللحظة لجتياز الأ�سالك ال�سائكة و�سعود 

ال�س���ّد. �سعدنا من دون الكرتاث لتلك الأ�سالك التي جترح ومتزق كّل ما 

يحت���ّك بها. كانت املواجهات قوية، ولأننا قاب قو�سني اأو اأدنى من اجلنود 

 .
1
العراقّيني، فقد حال ذلك دون ا�ستخدامهم لبع�س اأ�سلحتهم

ا�ست���ّدت املواجهات فوق ال�سّد. عملنا ما يف و�سعنا لّتخاذ موطئ قدم 

لنا وتطهري ال�س���ّد �سريًعا. اأردنا اأن ن�ستفيد بالكامل من ورقتنا الرابحة، 

األ وه���ي مباغتة العدّو، لأّنن���ا كّنا نعلم اأّن د�سم الإ�سن���اد املوجودة خلف 

ال�س���ّد جاه���زة، و�ستبا�سر العم���ل اإن واتتها الفر�سة. م���ن ناحية اأخرى، 

ف���اإّن امل�سافة بني ال�سّد واملق���ّر حيث تتمركز معظم الق���وات، هي حوايل 

ال����)500( م، وقد جاء العدّو اإىل هناك بح���وايل ال�)200( دّبابة، وحتًما 

مل نرد لها اأن تبا�سر العمل. لذا، فقد ان�سّب كّل جهدنا على التطهري قبل 

اأن ي�ستجمعوا قواهم ويبا�سروا العمل. اإ�سافة اإىل ذلك، علمنا باأّن قّواتنا 

قد و�سلت يف زوارق »الكوثر« و»عا�سوراء« ال�سريعة اإىل مقربة من كمائن 

العدّو حيث قاده���ا املجّدفون اإىل املكان بعد اأن اأطفاأوا حمّركاتها، وبقوا 

1 � اإط���الق نيران من بع�س الأ�سلحة كالدو�سكا وال�سيل���كا ل ياأتي بنتيجة عن م�سافة قريبة جًدا)ب�سبب 
الزاوية الدنيا(. 
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منتظرين هناك، ليقوموا بدورهم ما اإن تبداأ مواجهاتنا مع العدّو. و�سل 

الأم���ر اإىل درج���ة، كانت املنطقة فيه���ا تهتّز م���ن دوّي القذائف املدفعّية 

واأزي���ز الر�سا�س وهدير حمّركات ال���زوارق. ويف تلك املعمعة، عدت من 

اأعلى ال�سّد نحو الهور، اإىل امل�سار الذي �سلكناه الليلة املا�سية. كان الهور 

غارًقا يف النريان. ظننت اأّن قّواتنا ا�ستبكت مع الكمائن. للحظات عزلت 

نف�س���ي عن الدخ���ان واأ�سوات النفجارات واجللب���ة من حويل ودخلت يف 

ال�ستب���اك الدائ���ر بني زوارقنا ال�سريع���ة والكمائن. فج���اأًة �سحت موؤّنًبا 

نف�سي: »يا فتى! احتّل اأّوًل املكان جيًدا وب�سكل كامل، ومن ثّم..!«.

كان���ت املواجهة �سديدة. لقد اأ�سبح ال�ستباك على الرتاب اأمًرا �سهاًل 

ونحن الذين خاطرنا م�سافة كيلومرتات وعرنا بقواربنا اإىل هنا من قلب 

ح�س���ون الأعداء، وراح الإخ���وة يقاتلون ب�سجاعة وج���راأة عالية. اأربكتنا 

اإحدى الدو�سكات التي كانت تقاوم ب�سّدة، فقال الإخوة، ل ميكن اإ�سكاتها 

من بعيد، علينا اأن نقرتب اأكر ونرميها بقنبلة. �سرعان ما ت�سّدى ثالثة 

اأ�سخا�س للم�ساألة، فاقرتبوا منها واأ�سكتوها برمي قنبلة عليها. فّكرت اأّنه 

ح���ان الوقت لأتوّجه نحو جاّدة املقّر. وفيم���ا اأنا ذاهب اإىل هناك التقيت 

مب�سطف���ى بي�س قدم. ما اإن راآين حّتى قال يل: »�سّيد! لقد خرجت قّوات 

 من املاء، ولكّنه���م عالقون هناك ول ي�ستطيعون ال�سعود، 
1
فرقة النجف

اذه���ب باأق�سى �سرعة مع عدد من العنا�سر مل�ساعدتهم!«. كان يوجد يف 

امل���كان ال���ذي اأ�سار اإلي���ه الأخ م�سطفى مبنى للعدو موؤّل���ف من طبقتني، 

يق���اوم ب�سّدة، ومينع تقّدم الإخ���وة وانت�سارهم. لكّنني كنت منجذًبا اأكر 

اإىل القيام باملهمة التي اأوكلتها لنف�سي.

- لكن يا اأخ م�سطفى، اأنا ذاهب اإىل تلك الناحية...

- اإىل اأين؟!

- املقّر!

� كانت فرقة النجف قد دخلت ال�ستباك في الجناح الأي�سر لفرقة عا�سوراء.  1
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- مع من؟

- حقيقة ل اأحد، اأنا ذاهب وحدي!

- �سّي���د! دع الآن فك���رة الذهاب اإىل املق���ّر. علين���ا اأّوًل اأن نطّهر هذا 

اخلّط، اأّما فيما يتعّلق باملقّر ف�ستاأتي قّوات من اخللف!

ع���دت اأدراج���ي متوّجًها اإىل املكان ال���ذي اأ�سار اإلي���ه الأخ م�سطفى. 

بلغ���ت املنطق���ة التي ينبغ���ي علينا تطهريه���ا هناك حوايل ال����500 مرت. 

رك�سن���ا ب�سرع���ة ورمينا القنابل داخ���ل د�سم العدّو. اأردن���ا عندما ي�سل 

الإخ���وة اإىل ال�سّف���ة اأن يتمّكنوا من ال�سعود �سريًع���ا وي�ستكملوا العملية. 

بع���د ن�س���ف �ساعة م���ن ب���دء املواجهات، اأطّل���ت القوارب م���ن كّل حدب 

و�س���وب ور�ست عل���ى ال�سّفة. اجتاز الإخوة الأ�س���الك ال�سائكة و�سعدوا. 

من اجلهة الأخرى، كان قد تاأّكد خلّط الدفاع الثاين للعدّو � قّوات الدعم 

وتل���ك املوجودة داخ���ل املقّر � باأّن���ه مّت اخرتاق خّط الدف���اع الأّول، ورمّبا 

تنا. لذا، بداأوا يطلقون النار نحونا  التفت���وا اإىل و�سول قّوات الدعم خا�سّ

بكثافة. كانت نرياًنا ثقيلة ت�سُعب مواجهُتها بال�سالح الذي بني اأيدينا. 

*1اأ�سفل اجلاّدة موّجه نحو 
يف تل���ك اللحظات، وقعت عيني على ثنائي

ا.  املاء. توّجهت فوًرا نحوه. كان �ساملًا وجعبة ذخائره جاهزة لالإطالق اأي�سً

ت�ساءلت يف نف�سي: »ماذا لو اأمكننا �سحبه اإىل اأعلى اجلاّدة وتوجيهه نحو 

املق���ر...«. وخالل حلظات حلقني اثنان م���ن الإخوة. دائًما ما يحدث يف 

العملي���ات اأن يبذل املرء كّل ما ي�ستطيعه م���ن دون الكرتاث ملوؤازرة اأحد 

اإىل جانب���ه اأم ل. كّنا ثالثة اأ�سخا�س اأردنا �سح���ب الثنائي �سعوًدا قرابة 

الثالث���ة اأمتار وتركيزه فوق اجلاّدة. قلنا »يا علي« و�سحبناه. مل اأدِر كيف 

اأمك���ن لثالثة اأ�سخا�س قادوا املراك���ب ل�ساعات، وا�ستبكوا مع العدّو حّتى 

جه���دوا، اأن يقوم���وا بهذا العمل ال�س���اّق. اأدرنا فّوه���ة الثنائي نحو املقّر 
ُ
اأ

وجتّهزن���ا لالإطالق، لكن املكان ال���ذي متركزنا فيه كان �سّيًئا؛ فهو و�سط 

*- ر�سا�س متو�سط ذو فوهتين، يظهر اأن العراقيين تركوه وان�سحبوا اأو قتلوا. 
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اجل���اّدة م���ن دون اأّي ت�سني اأو د�سم���ة، وتقريًبا يف مرم���ى كّل النريان 

الت���ي يتّم اإطالقها من املقّر. مل اأفّكر اأ�سا�ًسا يف هذه الأمور. حقيقًة، لقد 

اجت���زت املرحلة الأ�سعب من العملية: عن���د النطالق والو�سول اإىل خّط 

الدف���اع الأّول واعت���الء ال�س���ّد. والآن اأ�سبح كّل عمل مهم���ا �سعَب، �سهاًل 

عل���ّي. جل�سُت بنف�سي خلف الثنائي، واأ�سب���ت املرتا�س املوجود اأمام املقّر 

من اأّول طلقة. مل ي�ستطع اأحٌد اأن يرفع راأ�سه يف مواجهة تلك الطلقات. 

�سّكل���ت نريان الثنائي رادًعا كبرًيا لرماي���ات قّوات العدو املوجودة يف 

املقّر. �سرعت اأرميهم بر�سا�سهم، واأ�سعر بحما�سة كبرية، ومع كّل طلقة 

ثنائ���ّي نرى وب�سكل ملحوظ اأّن رماياتهم تهداأ وتقّل. يف تلك الأثناء، اأراد 

عنا�س���ر الكتائ���ب الأخرى التي و�سلت للتّو، التق���ّدم نحو املقّر. قلت لهم 

بكّل ثقة: »تقّدموا!«.

- قد يرموننا!

وجم���ّدًدا قل���ت: »ل تخاف���وا! �ساأرميهم من هنا! فق���ط عليكم التقّدم 

واأحنوا الظهور كي ل ت�سيبكم نريان الثنائي«. 

تقّدم���وا فيما وا�سلت رم���ي املقّر بالثنائي. و�سرع���ان ما طوى الإخوة 

م�سافة 500 مرت ودخل���وا املقّر. كنت اأحياًنا عندما اأ�سمع اأزيز الر�سا�س 

مي���ّر بالقرب مّني اأفك���ر »اإّما اأّنهم ل ي�ستطيع���ون الرماية ب�سكل جّيد، اأو 

لي�س من املفرت�س لر�سا�ساتهم اأن ت�سيبني!«.

غمرتن���ي الفرح���ة ب�سبب وج���ود ذل���ك الثنائي يف تل���ك املنطقة. بعد 

دقائ���ق عّدة، اأر�سل العراقّيون من ناحية دجلة لواًء قّوات الدعم املجّهزة 

اإىل املنطق���ة. تقّدمت ه���ذه الق���ّوات بالآلّيات، وكان يف�سلن���ا عنها 700 

م���رت. عرفن���ا اأّن و�سولهم �سامل���ني �سي�سّعب الأمر علين���ا. اأدرت والإخوة 

الثنائ���ّي نحوهم هذه امل���ّرة. توافرت لدينا ذخائر كافي���ة، ويعلم اهلل اأّي 

ن���ريان انبعثت من ال�ساحنات بفعل ه���ذه الطلقات! كانت موقعّية الثنائي 

بالن�سب���ة اإىل طابور الآلّيات، بحي���ث ت�سملها كّلها زاوية رميه. كنت اأرمي 



240

فق���ط، ول اأرى اأبًدا ما يحدث اأمامي يف عتمة الليل وبني كّل هذا الدخان 

والغب���ار. عرف���ت اأّن ذلك الل���واء يريد دخول منطقة فرق���ة النجف، وها 

هي النفجارات املتتالية والنريان تت�ساعد منه اإىل ال�سماء. احت�سد عدد 

م���ن الدّبابات التي تق���اوم، فاأراد الإخوة يف فرق���ة النجف عبور املنطقة 

وتدمريه���ا. لق���د ارتفعت معنوّي���ات ال�سباب وهم يرون اح���رتاق الآلّيات 

الآتي���ة اإىل تلك الناحي���ة، الواحدة تلو الأخرى. يب���دو اأّن تلك ال�ساحنات 

حملت الذخائر اإ�سافة اإىل العنا�سر، لأّن نرياًنا غري عادّية انبعثت منها. 

اأعاق تدمري الآلّيات املتقّدمة حركة الآلّيات خلفها، ف�سمّنا هدفنا يف هذه 

احل���ال؛ وا�ستطعنا تطهري املنطقة يف وق���ت �سريع والو�سول اإىل م�سارف 

�سكت املقّر مع و�سول قّواتنا، فا�ستطاع بع�س العنا�سر التقّدم 
ُ
دجلة. لقد اأ

اإىل م���ا بعد املقّر والو�سول اإىل دجلة. اأ�سبحت ال�ساعة قرابة الثالثة بعد 

من�س���ف الليل، واأن���ا ل اأزال يف اجلاّدة جال�ًسا خلف »الثنائي«، الذي كان 

.
1
وجوده يف تلك الظروف بالفعل يبعث على التفّكر

 عل���ى كّل ح���ال، مت الق�س���اء عل���ى ل���واء الدع���م العراقي، ويب���دو اأّن 

. عرفن���ا اأّنه من الطبيعي للعدّو 
2
اأف���راده ُقتل���وا من دون اأن ياأتوا باأّي فعل

اأن يفّك���ر بال�ستفادة من قّوات الدعم امل�ستق���ّرة على �سفاف نهر دجلة، 

حي���ث متو�سعت على مقربة من املقّر ح���وايل 25 مدفعّية فرن�سّية، ترمي 

طرقاتنا بنريانها. 

قراب���ة الفجر توّقفت ال�ستباكات يف املنطقة. فقد ُدّمر عدد كبري من 

 �سبابنا عند تطهي���ر المنطقة بقنبلة على ذل���ك الثنائي؟ ففي ذلك 
ِ
1 � لحًق���ا رح���ت اأفّكر؛ ِلَم لْم ي���رم

الخ���ّط، كان الثنائي هو ال�سالح الوحيد الذي تغا�س���ى عنه �سبابنا، و�سادف اأّنه كان من الأ�سلحة التي 

ل���م يغتنم العراقّي���ون فر�سة وجوده وي�ستخدموه �سّدن���ا. اأ�سا�ًسا، كان �سحب الثنائ���ي اإلى اأعلى الجاّده 

يحتاج اإلى اآلّية، فيما قام ثالثة اأ�سخا�س برفعه. ورغم علمي باأّن الأعمال ال�سعبة تتي�ّسر بفعل خلو�س 

ا عناية اإلهّية. لهذا ال�سبب اأقول اإّن وجوده هناك  النّية، اإّل اأّن فكرة ا�ستخدام الثنائي هناك كانت اأي�سً

يبعث على التفّكر. 

� كان لواًء مجّهًزا، ويمكنه تعقيد الأمور علينا في تلك الأو�ساع، حيث لم نكن ن�سيطر �سوى على �ساتر   2
ترابّي والماء من خلفنا، ولم يكن لدينا حتى مكان نن�سحب اإليه ولم نكن ن�ستطيع حتى تغيير مكاننا.
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الدّباب���ات، ول ي���زال يقاوم عدد اآخر يف اخلل���ف. توّجه الإخوة اإىل مكان 

وجودها. م���ع انبالج ال�سبح م�سي���ُت نحو املقّر، وكنت اأعل���ّم اأّن الإخوة 

دخلوه بالأم�س، وذهبوا بعد تطهريه نحو نهر دجلة الذي كان يجري خلف 

املق���ّر، لذا، كنت اأ�س���ري بطماأنينة. دخلت اأّوًل اإىل د�سم���ة القيادة. كانت 

عب���ارة عن بناء مب�ساحة )7*9(م، جمّهز بكنبات وتلفاز ملّون واإمكانات 

كث���رية، اإّن���ه اأ�سبه بغرفة ا�ستقبال يف بيت اأك���ر منه بد�سمة يف اخلطوط 

الأمامّي���ة للح���رب. وحده���ا اخلرائط الت���ي ُن�سبت على اجل���دار اأوحت 

باأج���واء احلرب. اأّما ق�سم الت�سالت ف���كان لفًتا؛ د�سمة بطول 20 مرًتا 

جمّهزة باأجهزة اّت�سالت �سبيهة بق�سم مراقبة يف م�سنع �سخم، اإ�سافة 

اإىل رادارات قي���ل اإّنها تلتقط اأدنى الأ�س���وات واحلركات. عندما �سمعنا 

باأّن 200 عن�سر يعملون يف هذا الق�سم، تيقّنا اأكر من اأّن العناية الإلهّية 

حّلت علينا ليلة بدر، واأو�سلتنا اإىل �سّفة العدّو بقوة. غمرنا جميًعا الفرح 

بالن�س���ر الكبري الذي اأح�س�سنا به بكّل وجودن���ا. مع طلوع ال�سم�س قامت 

وحدة اإعالمّية تابعة لإحدى الفرق بفعل غريب؛ راحت تبّث عر مكّرات 

ال�سوت ن�سيد »خج�سته باد اين بريوزى« ]مبارك هذا الن�سر[. ومع اأّنني 

1
مل اأكن اأحّب الأنا�سيد، لكن، كان لهذا الن�سيد وقع كبري يف قلبي!

يف �سباح اليوم الأّول لعملية بدر، وبعد اأن جنحنا باخرتاق خّط الدفاع 

الأّول للع���دّو واحتالل املقّر، ظل ه���ذا الن�سيد ُيبّث يف املنطقة ومتاًما عند 

ارتفاع ال�سم�س يف الأفق. وعند حوايل التا�سعة �سباًحا، �سمعت اإيقاعه واأنا 

اأ�س���ري فوق �سات���ر ترابي. اأح�س�ست ب�سعور ل يو�س���ف؛ كّل فقرة منه كانت 

1 � اأّدى هذا الن�سيد محّمد ر�سا كلريز، وقد اأحببته اإلى درجة اأن �سّجلته على �سريط ت�سجيل. ومن اأجل 
هذا الن�سيد، حملت م�سّجل ال�سوت من البيت اإلى الجبهة، ليمكنني حينما اأ�ساء �سماع ن�سيد النت�سار 

تي ورحت اأ�ستمع  ه���ذا. حين ّكنا متوّجهين بالحافل���ة اإلى جزيرة مجنون، اأدرت م�سّجل ال�س���وت خا�سّ

���ا. كان ال�سوت ينت�سر في اأرجاء  اإلي���ه. و�سادف بعدها، اأن اأ�ساب���ت �سظّية م�سّجل ال�سوت فتعّطل كليًّ

الحافل���ة: »هذا الن�س���ر... مبارك هذا الن�سر خج�سته باد اين بي���روزى«، فيت�ساءل الإخوة ممازحين: 

»اأّي ن�سر يا اأخي؟!«، فاأجيبهم: »ذلك الن�سر الذي ينتظرنا!«.
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تتناغ���م وتن�س���اب مع طلوع ال�سم����س التي راحت ت�سع���د يف ال�سماء لرتى 

بو�س���وح م�سهد ن�سرنا؛ اآلّيات العدّو املحروق���ة وتلك الآخذة يف الحرتاق 

م���ن ناحية، وجماه���دو الإ�سالم م���ن ناحية اأخرى وه���م يقومون بتطهري 

املنطقة. يف ذلك ال�سباح، �ساهدت اأجمل م�ساهد �سنوات احلرب. 

¤

�سّج���ت املنطق���ة من جدي���د باأ�س���داء الق�س���ف ال�سدي���د للطائرات 

العراقّية. وعلى الرغم من ا�ستمرار املواجهات العنيفة يف بع�س املناطق، 

اإّل اأّن منطقة مهّمتنا كانت عر�سة فقط للغارات اجلوّية. يف البدء، جاءت 

طائرات التوبولوف وق�سف���ت املنطقة ثّم ابتعدت. ويبدو اأّنهم اأدركوا اأّن 

الق�س���ف يف هذه املنطقة املليئة بامل�ستنقع���ات، لن يجدي نفًعا. ف�سقطت 

فيه���ا اأغلب ال�سواريخ ومل تنفجر. عندما خرجُت من املقّر راأيت الأر�س 

حوله اأ�سبه باملزرعة. لقد �سقط خالل �ساعة واحدة قرابة الألفي �ساروخ 

يف امل�ستنقعات حول املقّر ومل تنفجر. �سابهت قواعد ال�سواريخ املغرو�سة 

بالأر�س الألعاب النارّية، بجوانبها البي�ساء اللون، فبدت املنطقة من بعيد 

���ا اأّنهم لن يحّققوا اأّي نتيجة  وكاأّنه���ا اأر�س مزروعة. فهم العراقّيون اأي�سً

به���ذا الأ�سلوب، ل���ذا، اأر�سلوا هذه املّرة اإلينا بطائ���رات اأخرى، �سّميناها 

»تخت���ه تاباق« ]التابوت ال�سخم[. كانت بطيئة احلركة، لكّن هديرها كان 

عجيًب���ا، و�سواريخها �سغرية اإّل اأّنها ت�سي���ب الهدف بدّقة، ومهما رمينا 

عليه���ا مل يكن ذلك ليوؤّثر على عملها. بعد اأن اأفرغت الطائرات حمولتها 

م���ن ال�سواريخ على املنطق���ة، عادت اأدراجها لتتجّه���ز بالذخرية وتّلق 

جمّدًدا لالإغ���ارة. ت�سّببت لنا غاراتهم اجلّوّي���ة بخ�سائر كبرية. ويف تلك 

الأثناء، ناداين اأحدهم: »�سّيد! اأحدهم يبحث عنك«.

- كم ال�ساعة الآن؟

- التا�سعة والن�سف!
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قف���زت من مكاين! رك�ست م�سرًعا نحو ج���اّدة املقّر، وقلت يف نف�سي: 

»لق���د م�سى ن�سف �ساعة على موعدي مع اأم���ري، قد يظّن الآن اأّن خطًبا 

م���ا حدث يل«. وفيما كنت اأرك�س راأيته. يف تل���ك املعمعة اكتملت فرحتي 

بروؤي���ة اأع���ّز �سديق على قلبي. مل يكن قد عرفن���ي بعد. انتظرت ليقرتب 

مّن���ي اأكر. وحني �سار على بعد اأقدام مّني، عرفني. ارمتينا يف اأح�سان 

بع�سنا. راح يقّبلني وي�ساأل: »اأاأنت نور الدين حًقا؟«، فبقائي �ساملًا يف قلب 

تل���ك النريان التي راآها بالأم�س من بعيد، ج�ّسد بالن�سبة له اأمًرا عظيًما. 

واأمري الذي يتمّتع بذكاء حاّد، كان ي�ساأل دوًما عن موقعّية املنطقة: »اأين 

املق���ّر؟«، دللته عليه. تعّجب وقال: »�سّي���د! بثمانية عنا�سر تقّدمتم الليلة 

املا�سية اإىل هناك؟!«.

�� ل يا عّم! ل ميكن ذلك بثمانية عنا�سر! لقد اأتى عنا�سر من ال�سرايا 

الأخرى. 

- واأين كان العراقّيون؟ هل بداأوا باملواجهة؟

- ل، مل تكن قّواتهم قد با�سرت العمل بعد! 

قلت ذلك عاملً���ا اأّنه لو و�سلتنا قّوات دعم، لكّنا ت�ساوينا مع العراقيني 

م���ن حيث العدد حني و�سول قّوات الدع���م اإليهم. اأراد اأمري اأن ي�ستو�سح 

ع���ن كّل �سيء، واأخرته بدوري كّل م���ا اأعلم. اأريته منطقة فرقة النجف، 

الفرق���ة الوحيدة التي اأعرف منطقة م�سوؤوليته���ا، ومل اأعلم اأّي �سيء عن 

الف���رق الأخ���رى. لفتت نظر اأم���ري الآلّيات التي ل ت���زال ترتق. اأخرته 

���ة الثنائّي، وما فعلناه به الليلة املا�سية. كما اأخرين هو مبا �ساهده  بق�سّ

يف ال�ساعات نف�سها من بعيد. قال: »حني بداأت املواجهات، كانت مدفعّيات 

الطرف���ني تعمل ب�سّدة. كم���ا اإّن �سواريخ الكاتيو�سي���ا مل تهداأ للحظة. يف 

تل���ك الأثناء مل توؤّملني �س���وى كلماتك حيث قلت اإّنك �ستنتظرين يف متام 

التا�سع���ة �سباًح���ا. ويف كّل حلظة كنت اأقول يف نف�س���ي، من ذا الذي بقي 
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�ساملً���ا اإىل الآن تت تل���ك النريان؟ ومن ذا الذي و�س���ل؟ مل اأكن حينها 

اأعل���م اإن خرجتم من امل���اء اأم ل. فيما بعد حني �سمعنا عر اجلهاز اأّنكم 

�سع���دمت فوق ال�س���ّد، �سعرنا وكاأّنن���ا ملكنا الدنيا. فرح���ت كثرًيا وقلت ل 

�سري اإن ا�ست�سهد ال�سّيد اإذا ما اخرُتق خّط الدفاع الأّول للعدّو!«.

اأراد اأم���ري اأن نق���وم مًعا بجول���ة يف املقّر. ذهبن���ا، واأّول ما وقع نظرنا 

عل���ى منظار ليلّي، كما لف���ت نظرنا جهاز ل�سلكي �سغ���ري فاأخذناه. كان 

م���دى اجله���از ي�س���ل اإىل 24 كل���م، ويفوق م���دى الأجه���زة الكبرية. ومل 

يح�س���ر اأح���د بعد لغتنام و�سائل املقّر. بع���د اأن جلنا لدقائق يف د�سمته، 

ذهبن���ا اإىل املنطقة التي اأقبل طابور الآلّي���ات بالأم�س منها. كان بع�سها 

تان بالقي���ادة، تتقّدمان الطابور،  ما زال يح���رتق؛ �سّيارتا اجليب اخلا�سّ

ث���ّم �ساحنة الذخائر، التي ت�سّب���ب انفجارها بخ�سائر كب���رية يف الآلّيات 

الت���ي تلتها. ويف اآخر الطابور �ساحنات اأخرى حمّملة بالذخائر، انحرفت 

ع���ن الطريق و�سقط���ت يف منحدر على انخفا�س مرتي���ن تقريًبا، وانقلب 

بع�سه���ا راأ�ًسا على عقب، لك���ّن الذخائر بقيت �سامل���ة، فا�ستخدمناها يف 

املراح���ل التالية من العملي���ة. مل يبَق منهم عن�سر ح���ّي و�سقط قتالهم 

هن���اك. بع���د هذه اجلولة يف تل���ك الناحية، جاء دور اأم���ري ليطلعني على 

ِريَكه«. عدنا، 
ُ
بع�س الأمور. فقال: »لقد راأيت م�سهًدا يف اخللف، هّيا بنا لأ

وط���وال م�سرينا طالعتني م�ساهد موؤمل���ة مل اأكن قد راأيتها يف عتمة الليل؛ 

�سيبوا الليلة املا�سي���ة نتيجة الق�سف ال�سديد، 
ُ
الإخوة اجلرح���ى الذين اأ

ومل تتواف���ر حتى تلك اللحظة، اأي العا�س���رة �سباًحا، اإمكانّية نقلهم. وما 

اإن اقرتبن���ا من اله���ور حّتى لفتت نظري جّثة عائمة على وجه املاء. كانت 

جّثة �سهيد تتحرك مع متّوج املاء. 

- ج�سد من هذا يا اأمري؟

قلب جواب اأمري اأحوايل: »هّم���ت. هّمت اآقايي الذي اعتاد اأن ي�سّلب 
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�سيب يف املكان نف�سه الذي كان 
ُ
عل���ى �سدره كما يفعل امل�سيحّيون، وق���د اأ

ي�سّلب عليه، اأي و�سط �سدره متاًما«. قال اأمري: »عندما كنت اآتًيا، راأيت 

جّث���ة حملها امل���اء اإىل ال�سّفة، وتعّرف���ت اإليها. كانت جّث���ة هّمت، وعيناه 

ما ت���زالن مفتوحتني، فاأغلقتهما«. يف حلظة واح���دة، مّر اأمامي �سريط 

ا، وكان اأحدهم قد  ذكرياتي معه... �سقط �سهداء اآخرون فوق ال�سّد اأي�سً

ُغّطي ببّطانّية. �ساألت عن ا�سمه فقالوا: »حمّمد زاهدي«.

- اأّي حمّمد زاهدي منهم؟

مل يكونوا يعلمون ب���اأّن هناك �سخ�سني با�سم »حّممد زاهدي«. رفعت 

البّطانّي���ة عن وج���ه ال�سهيد فعرفته. اإّن���ه نف�سه ابن اأح���د علماء الدين. 

حالت���ه لفتة؛ كان ممّدًدا بهدوء كمن ي�سع رجاًل فوق اأخرى اأثناء النوم. 

غّطي���ت وجهه جم���ّدًدا ونه�ست. راأيت بني اجلرح���ى »عبا�سقلي اأحمدي 

�سيب برجليه، وكانت اأج�ساد عدد من ال�سهداء طافية 
ُ
���ا، وقد اأ زاد« اأي�سً

عل���ى وجه املاء. تفّطر قلبي لروؤيته���م. ان�سغل بع�س الإخوة بجمع اأج�ساد 

ال�سهداء ونقل اجلرحى، فلم اأقدر على املكوث هناك طوياًل. 

توّجه���ت واأمري نحو د�سم خّط الدف���اع الأّول للعدّو، وق�سدنا مبا�سرة 

ال�سنادي���ق التي ُنقل���ت للتّو اإىل جان���ب ال�ساتر. فتحنا ال�سن���دوق الأّول 

فوجدنا فيه مدافع �سيلكا ملفوفة باأكيا�س النايلون. ووجدنا يف ال�سندوق 

الآخر قطًعا اأخرى لل�سيلكا. من الوا�سح اأّن العراقّيني توّقعوا قرب حدوث 

عملية لذا اأح�سروا اإىل املنطقة عّدة قطع من ال�سيلكا والدو�سكا والثنائي 

لزيادة عتادهم، لكن الوقت فاته���م لإخراجها من ال�سناديق وتركيبها. 

نادينا: »كّل من يعرف كيفّية تركيبها، فلياأِت وليقم بذلك«.

ط���وال تلك الفرتة، كان���ت قّواتن���ا تتوافد اإىل املنطق���ة من اخلطوط 

اخللفي���ة، اإّل اأّن اجل�سر مل يكن قد ُن�سب بعد، وتعّذر ال�ستمرار بالعملية 

نه���اًرا، لذا، بقينا عاطلني من العمل تقريًب���ا، بعك�س الطائرات العراقّية 
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ال�سغرية ال�سّغالة متاًما، ومهما اأطلق الإخوة نريانهم نحوها، مل يحققوا 

نتيجة ُتذكر، ومل ي�سيبوها يف النقاط احل�ّسا�سة لت�سقط. يف تلك الأثناء، 

 
1
لفت نظري »حمّمد جتاّليي« الذي تقّدم نحونا وقد و�سع �ساروخ �سهند

على اأكتاف ثالثة من الأ�سرى العراقينّي يبدو اأّنه عر عليهم خلف املقّر. 

كلها؛ فق���د ا�ستهدف ال�س���اروخ اإحدى 
ُ

و�س���ادف اأن اآت���ت خّطة حمّم���د اأ

طائ���رات التوبول���وف التي ظهرت يف �سم���اء املنطقة، وم���ع اأّنه مل ي�سب 

الطائرة، اإّل اأّنه جعل التوبولوف تبتعد عن �سماء املنطقة ل�ساعات. 

كان���ت »تخته تاباق« ل تزال منهمكة بالقيام بعملها بكّل راحة. فبنيت 

واأم���ري د�سمة لأح���د الر�سا�سات العراقي���ة، وما عدا ال�ست���ني طلقة، فقد 

خّلف العراقّي���ون وراءهم عّدة �سناديق كبرية من الر�سا�س. ا�ستخدمنا 

ا لنعلم امل���دى الذي ت�سل اإلي���ه طلقاتنا، وكّنا  الر�سا����س اخلّط���اط اأي�سً

نق�س���د ا�ستهداف الطائ���رات. عكفت عل���ى املراقبة باملنظ���ار فيما راح 

اأم���ري يطلق الن���ريان. اأقبل���ت هناك ح���وايل ثماين طائ���رات وجالت يف 

�سماء املنطقة، وكّلم���ا اقرتبت واحدة مّنا اأطلقنا عليها النار. بني زّخات 

الر�سا����س اأ�سيح: »اأمري... ا�سرب!...«، في�س���ع اأمري الطائرة يف دائرة 

حم���ّددة، ليحا�سرها بالنريان وي�سيبها باحل���ّد الأدنى بعدة ر�سا�سات. 

نالته���ا اأحياًنا طلقة واحدة من ب���ني ذلك الكّم الهائل من الر�سا�س، من 

دون تاأث���ري يذك���ر... اإىل اأن توّجهت اإح���دى الطائرات نحون���ا، فتمتمت 

قائاًل: »اإلهي! �ساعدنا لن�سقط هذه الطائرة باحلّد الأدنى«. اأخرًيا، وبعد 

اإط���الق نار كثيف عليها، انبعث الدخان منها، فابتعدت عن املنطقة على 

تل���ك احلال. بعد هذه احلادثة، ارتنا ملّدة معترة من تليق الطائرات 

يف اأجواء املنطقة. 

� �سواريخ »�سهند« �سالح خفيف كالبازوكا، يمكن اإطالقها عن الكتف نحو الهدف. ولهذه ال�سواريخ   1
ف���ي موؤخرتها حب���ل طويل ي�ستخ���دم لتوجيه ال�س���اروخ نحو اله���دف. وبالطبع، كانت تل���ك ال�سواريخ 

ح�ّسا�س���ة لل�سوت، فعلى �سبيل المثال، اإن اأطلقت ال�ساروخ نحو طائرة ما، وكانت اآلية تمّر في المكان، 

فاإّن هذا ال�ساروخ �سيغّير م�ساره ويتّجه نحو الآلّية. 
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كان���ت ال�ساع���ة قرابة احلادية ع�س���رة �سباًحا، عندم���ا دخل عنا�سر 

التجهي���زات اإلين���ا. كّل من و�سل ي�س���األ عن املوقع. ت���راءى �سكلي غريًبا 

للناظ���ر؛ فف���ي الليل���ة ال�سابق���ة، وبينم���ا كنت اأع���ر من ف���وق الأ�سالك 

ال�سائك���ة، متّزقت ثيابي وتلّطخ���ت بالدم. اأما حذائي فم���ا عاد يو�سف، 

وف���وق متّزقه متّرغ لياًل بالوحل والرتاب ومل يعد �ساحًلا لال�ستعمال. لذا 

ني بالقّوات العراقّية، وخلعت نعلّي  بّدل���ت مالب�سي ببنطال وقمي�س خا�سّ

و�سرت حايف القدمني. �سارت هيئتي اأ�سبه بالأ�سري العراقي! كنت واأمري 

جنيب عن اأ�سئلة الإخوة الوافدين ونحن نحمل جهاز الال�سلكي واملنظار 

الليلي، والر�ّسا�سات. كّل من ي�سل اإلينا ي�ساأل: »كيف هو حال املوقع؟ اأين 

الإخوة؟ وكيف هي الأو�ساع؟..«.

كّنا نعل���م باأّن �سباب القتحام تقّدموا م�ساف���ة 1500 مرت تقريًبا، من 

خ���ّط الدفاع الأّول اإىل نه���ر دجلة حيث ثّبتوا خّط دفاعهم هناك تقريًبا، 

وتل���ك ه���ي املرحلة الأوىل من العملي���ة. ومع اأّن بع�س اجلن���ود العراقّيني 

املنت�سرين يف املنطقة كانوا يطلقون النار اأحياًنا، اإّل اأّن معظمهم ان�سحب 

اإىل م���ا وراء ال�سات���ر الرتابّي الكب���ري عند نهر دجلة. وق���د اكت�سب ذلك 

ال�سات���ر اأهّمّي���ة ك���رى بالن�سبة اإلين���ا، فهو فع���اًل يف ذلك الو�س���ع �سّكَل 

احلاج���ب الأك���ر لنا عن اأعني الع���دّو. وقد متركزت خلف���ه قّواته ولرمّبا 

ا�ستع���ّدت للهج���وم. امت���ّد ال�ساتر الرتاب���ي اإىل منطق���ة الدّبابات؛ حيث 

املعركة، واأو�سع جتّمع للقوات. وكان ال�ستباك يف تلك املنطقة حيث حمور 

 ،Q فرق���ة النجف، بني العدو وعدد م���ن عنا�سر كتيبة الإمام احل�سني

ف�سقط من عموم الكتيبة ما يقارب ال�150 عن�سًرا ما بني �سهيد وجريح، 

م���ن بينهم »داوود نظافت«، وقد راأي���ت فيما بعد �سورته �سهيًدا مظلوًما. 

اأّم���ا من بق���ي من عنا�سر الكتيبة، فقد تق���ّدم بع�سهم اإىل الأمام، وعمل 

بع�سه���م الآخر على اإ�سعاف اجلرحى، فيم���ا �سرعت طائفة ثالثة اأمثالنا 

بتطه���ري املنطقة واإر�ساد الإخوة الواردين اإليها للتّو. فرحت كثرًيا عندما 
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راأيت ال�سفن الكبرية تعمل على نقل اجلّرافات من اخلطوط اخللفّية اإىل 

املنطقة؛ ما دّل على تهيئة املقّدمات لن�سب ج�سر �سغل اأحاديث اجلميع، 

فاملتوق���ع اأن مُيّد فوق الهور وي�سل ما بني اجلزي���رة واخلّط الأّول للعدّو. 

.
1
قلت لأمري: »هّيا بنا نذهب ون�ساهد«

كان باإمكانن���ا و�س���ع دفاعات اإىل جانب اجل�س���ر، فن�سّهل بذلك اأكر 

عملي���ة انتقال الق���ّوات والتجهيزات. م�سينا قراب���ة الظهر باجّتاه دجلة. 

ط���وال هذه امل���دة، مل اأَر الأخ مهدي باكري، وكنت اأعل���م فقط باأّنه تقّدم 

ه���و والأخ علي جتاّليي وعدد من القادة الكب���ار، واأّنهم يرّتبون مقّدمات 

املرحلة الثانية من العملية. عندما و�سلنا اإىل دجلة قيل لنا: »ابنوا د�سمة 

هنا وابقوا فيها. �سنتقّدم لياًل بهدف ا�ستكمال العملية«.

لقد تق���ّرر الذهاب لياًل ل�سطياد الدّباب���ات اجلاهزة للبدء بالعملية 

عند اأّول فر�سة، لذا، تقّرر اأن يتقّدم الإخوة لياًل لتدمريها.

¤

و�سع���ُت واأمري ر�ّسا�ساتن���ا يف الد�سم���ة، ومتّددنا داخله���ا. لقد مّرت 

اأك���ر م���ن 24 �ساعة مل اأذق فيها طع���م النوم. تعبُت بالفع���ل، ومتّنيت لو 

اأ�ستطي���ع اأخذ ق�سط من الراحة. لكن، كاأّن مدفعّي���ة العدّو علمت بنّيتي، 

ف���راح ق�سفها ي�سّت���د كّل حلظة على املكان مبعّدل اأكر من مئة قذيفة يف 

الدقيق���ة الواحدة! كان من الوا�سح اأّن العدّو اأدرك مرادنا، وعلم بتجّمع 

الق���ّوات اإىل جان���ب اجلاّدة وعل���ى �سّفة نهر دجل���ة. ولأّن املنطقة ترابّية 

ونظًرا ملوقعّية الد�سم، فقد حلقت بنا بع�س اخل�سائر جّراء هذا الق�سف، 

ل���ذا قّررنا تغيري هذه املواقع. اأ�س���ف اإىل ذلك فقد قالوا اإّنه من املحتمل 

اأن يهاجمن���ا العراقي���ون بال���زوارق من ناحية دجلة، لذا م���ن الأف�سل اأن 

ّممت  � بن���ي الج�س���ر من قطع ج�سور خيبر التي ُو�سلت فيما بينها. راأينا فيما بعد اأّن هذه القطع قد �سُ  1
وُن�سبت بحيث اإذا ما تعّر�س جزء منها للق�سف وت�سّرر، يمكن ترميمه اأو تبديله �سريًعا.
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تنتقل���وا اإىل ال�ساتر الرتابي الذي اأن�سئ اإىل جانب نهر دجلة وتتمو�سعوا 

. اأعر�سنا عن فكرة ال�سرتاحة وتركنا الد�سمة. وبينما كّنا ن�سري 
1
هناك

على �سكل طابور نحو ال�ساتر الرتابي، تذّكرت اأّنني تركت املنظار وجهاز 

الال�سلكي اللذين غنمناهما من املقّر داخل الد�سمة. خرجت م�سرًعا من 

الطابور، ف�ساألني الإخوة: »�سّيد! اإىل اأين اأنت ذاهب؟«.

- ن�سيت �سيًئا داخل الد�سمة، �ساأعود حاًل.

عندم���ا خرج���ت م���ن الطابور، اأ�س���رع م���ن كان خلفي م���ن العنا�سر 

لياأخ���ذوا م���كاين ول ينقط���ع الطابور. م���ا اإن ابتعدت قلي���اًل عنهم حّتى 

ت�سّم���رت يف اأر�سي ل�سماعي دوّي انفج���ار قذيفتي 120 ملم. لقد �سقطت 

هات���ان القذيفت���ان متاًما يف م���كاين يف الطابور، فتقّطع���ت اأ�سالء ثالثة 

من الإخوة بنح���و مرعب؛ ويبدو اأّن ج�سد اأحد ال�سهداء �ُسّق من الو�سط. 

حزن���ت جًدا عندما راأيت مظلوميتهم و�سهادتهم بهذه الطريقة املفجعة. 

�ساب ب���اأّي �سظّية اأو جرح يف عملي���ة بدر! على كّل 
ُ
وكاأّن���ه ُق���ّدر يل اأن ل اأ

ح���ال، وعلى الرغم من ذلك امل�سهد املوؤمل، تابع الإخوة طريقهم من دون 

توّق���ف. كانت املدفعّية والقاذفات تعم���ل ب�سّدة، ف�سقط اإىل حني و�سولنا 

اإىل ال�سات���ر الرتاب���ي ثماني���ة اأو ت�سعة �سه���داء. حني و�سلن���ا اإىل ال�ساتر 

الرتاب���ي، ت�ّسن الو�سع قلي���اًل، لأّنهم على ما يبدو، مل ي�ستطيعوا تديد 

زاوي���ة املكان هن���اك. وطوال تلك امل���ّدة، كانت الدّباب���ات التي ُتركت يف 

املنطقة تقينا ب�سّدة من نريان مدفعّياتهم.

- بالنهاية �سيكون لنا الليلة ح�ساب معهم. 

عندم���ا انت�سرن���ا وراء ال�ساتر الرتابي، عاد الن���داء من جديد: »ابنوا 

د�سًما لأنف�سكم!«، وت�سمر احلّرا�س فوق ال�ساتر الرتابي يراقبون املنطقة، 

حّت���ى اإذا ما تّرك اجلنود العراقّيون اأخرونا بذلك. ان�سغلنا كما �سائر 

الإخوة بالبناء؛ فاأ�سرعنا منالأ الأكيا�س بالرمال، ون�سّفها حولنا. عملت 

1 � وهو ال�ساتر الترابي نف�سه الذي ُبني باأمر قائد فرقتنا ال�سجاع الأخ مهدي باكري. 
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واأمري باإتقان، وبنينا د�سمة تّت�سع ل�سخ�سني. اأعددنا بجذوع ال�سجر مكاًنا 

اأ�سف���ل ال�سات���ر الرتابي، بحي���ث اإذا ما انهار ظلت ج���دران الد�سمة قوّية 

كفاية وبقين���ا اآمنني. علمت اأّنه كلما �سغ���رت الد�سمة، اأ�سبحت حمكمة 

اأك���ر. عندما فرغنا من العمل وجدن���ا �سندوًقا حلفظ املثّلجات و�سعناه 

داخله���ا. ث���م ذهبت واأم���ري اإىل املقّر واأح�سرن���ا فانو�ًسا وبع����س اللوازم 

القدمي���ة. من حيث الطع���ام والتجهيزات، كان كّل �س���يء موؤّمًنا وان�سغل 

�سباب التجهي���زات بتوزيع الع�سائر ومعّلبات الفاكه���ة والتونة، واخلبز، 

ا املرّطبات بعد الظهر. والآن اأ�سبح من املمكن لنا اأن  واأح�س���روا لنا اأي�سً

ن�س���ع رجاًل فوق اأخرى ون�سرتيح قلي���اًل. بداأت جولة ثانية من اإطالق نار 

متب���ادل وراح ي�ستّد. كّنا نتناول الع�سائ���ر وننظر اأمامنا من فوق ال�ساتر 

الرتاب���ي، لرنى هل ينوي العراقّيون الهجوم اأم ل. بقينا ل�ساعات عاطلني 

من العمل يف تلك الليلة العجيبة ومل نعلم �سيًئا عّما جرى!

مت���ّددت قلياًل لكن مل اأ�ستطع النوم. توّقع���ت اأن يكون لقيلولة �سغرية 

اأثٌر �سحريٌّ ميّدنا يف تلك الدقائق براحة الدنيا، ومل يحدث ذلك.

w
ع�س���ًرا، مّت اإعطاء التوجيهات املتعّلقة مبنطق���ة العملية؛ املوقع الذي 

توج���د فيها الدّبابات، واملهّم���ة التي �سيقوم بها الإخوة لي���اًل. جاوؤوا اإيّل 

ا �ستذهب معنا!«. ا وقالوا: »�سّيد! اأنت اأي�سً اأي�سً

- ل، اأنا تعب، اأريد الليلة اأن اأنام، غًدا اآتي معكم!

كان م���ن املفرت����س اأن تذهب م���ن كتيبة الإمام احل�س���ني Q �سرّية 

م�سطف���ى بي�س قدم ل�سيد الدّباب���ات. كنت منه���ًكا واأردت اأن اأنام تلك 

الليلة لعّل ج�سدي يرتاح قلياًل، لكّن م�سطفى بي�س قدم قال يل: »ل! تعاَل 

الليلة، وغًدا ت�سرتيح!«.
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ا، تعاَل الآن وغًدا ت�سرتيح، لو تعفيني... - عندما ياأتي الغد تقول اأي�سً

بالنهاية، غلب اإ�سرارهم رف�سي. واحلقيقة اأّن معظم الإخوة اأ�سابهم 

النعا�س مثلي، واحمّرت عيونهم من �سّدة الإرهاق وعدم النوم، وجاهدنا 

كي نبقيها مفتوحة.

عند الغروب، جّهزنا اأغرا�سنا؛ فحملت ر�سا�ًسا، كال�سنكوف، وحقيبة 

ظهر مملوءة بالر�سا�س. وحمل اأمري معه قاذف )B7(، مع اأربع قذائف 

اإ�سافّية. طوال تلك الفرتة، واإ�سافة اإىل تعبي اجل�سدي، كنت اأفّكر كيف 

�سنق���ف بهذا العتاد القليل اأمام مئت���ي دّبابة، مل ندّمر طوال النهار �سوى 

القليل منها؟!

¤

عن���د حوايل الواح���دة بعد منت�سف الليل، �س���درت الأوامر بالتحّرك 

فانطلقن���ا. �سرع���ت الدّباب���ات تق�سف املنطق���ة ب�سّدة، فتهت���ّز من دوّي 

النفج���ارات. وق���د اأ�س���اءت م�سابيحها امل���كان وبّدلت ليله���ا اإىل نهار. 

تّولت امل�ساألة اإىل �س���يء من ال�سخرية، وراح الإخوة ي�ساألون ممازحني: 

»اإىل اأين اأنتم ذاهبون يا �سباب؟!

- لي����س اإىل مكان! هناك دّباب���ات تزعجنا، ونح���ن ذاهبون لت�سفية 

ح�سابنا معها!

تقّدمن���ا اإىل اأن و�سلن���ا اإىل م���كان ي�سبه القناة. وم���ن هناك ا�ستلزم 

الأمر عبور القناة وال�ساتر الرتابي القريب منها، لن�سل بعدها اإىل اأر�س 

�سهل���ة مواجهة للدّباب���ات. كّنا قرابة اخلم�سني عن�س���ًرا، وبحوزتنا �سبع 

اأو ثم���اين قاذف���ات )B7(، وكان يجب على الباقني التق���ّدم بالقنابل اإىل 

مقربة من الدّبابات. 

- ا�ستع���ّدوا جميًعا! ثّبتوا اأقدامكم يف الأر����س بقّوة. �ساأطلق زّخة من 
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الر�سا�س، نتقّدم بعدها جميًعا وب�سرعة نحو العدّو!

ق���ال م�سطفى بي�س قدم ه���ذه الكلمات. �سحك���ت ل �سعوريًّا. وكاأّننا 

ل�سن���ا يف ح���رب حقيقّية قا�سي���ة، اإمّنا اأم���ام لعبة �سبيانّي���ة. ورمّبا �سغر 

»املوت« يف اأعيننا بحيث مل نعد نخ�سى اقتحامه. 

ت�سّم���رت اأعيننا على �سالح قائدنا، وجتّهزنا. م���ا اإن اأطلق زّخة حتى 

قفزن���ا من اأماكننا. رك�سنا من القن���اة... ومع اأ�سداء التكبريات، انت�سر 

الإخ���وة على امت���داد ال�سهل، وراح���وا يرك�سون باجّت���اه الدّبابات؛ وكان 

علين���ا الق���رتاب منه���ا اإىل اأن نطمئّن ب���اأّن قذيفة ال����)B7( �ست�سيبها. 

نوار ك�ّسافات الع���دو، وبداأوا يطلق���ون الر�سا�س اخلّطاط 
َ
اأحاط���ت بن���ا اأ

علين���ا م���ن كّل ناحية. يف منت�سف ذل���ك الليل امللته���ب، تال�سى اخلوف 

والعتم���ة قبل اأّي �سيء! امل�سافة بيننا وب���ني الدّبابات تقّل عن الألف مرت، 

ا؛ م���ع حقيبة الظه���ر اململ���وءة بالذخرية،  وه���ي م�ساف���ة ل ُتقط���ع رك�سً

وباأقدامن���ا املتعبة. الأر�س كاأّنه���ا ُحرثت باجلّرار الزراع���ي، والدّبابات 

كاأّنه���ا �ستظل حا�سرة ل�ستقبالنا لن�س���رع بتدمريها! يف تلك الأو�ساع مل 

يفّك���ر اأحد بنف�سه، بل ان�سّب كّل تفكرينا باأّننا الآن اإذا ما دخلنا يف قلب 

الن���ريان، فاإّننا �سننجز مهّمتنا، حتًم���ا! اإ�سافة اإىل �سرّية م�سطفى بي�س 

اب، وعدد قليل  قدم، كان هناك عل���ي جتاّليي، وقائد كتيبتنا اأ�سغر ق�سّ

م���ن عنا�سر ال�سرايا الآخري���ن. وكّل مّنا ي�سعى بكّل م���ا اأمكنه من طاقة 

و�سرع���ة لأن يقطع هذه امل�سافة املجه���دة، والو�سول اإىل الدّبابات. كانت 

حقيبة ظهري م���الأى بالر�سا�س، وكّل هّمي حم�سوًرا يف العبور من هذه 

الأر�س ال�سعبة ب�سرعة. فجاأة علقت رجلي يف مدرة فتعّرت. مل اأ�ستطع 

ا.  ال�سيط���رة على نف�سي مع تلك ال�سرعة التي كنت اأعدو بها ووقعت اأر�سً

ويا له من �سقوط! طار الكال�سنكوف يف ناحية واأنا يف ناحية اأخرى. تكّرر 

وقوعي مّرتني اأخريني. هذه امل�ساكل من جهة، و�سوت اأمري الذي يناديني 

با�ستم���رار من جهة اأخ���رى! كان يتقّدم حاماًل ال����)B7( مع اأربع قذائف 
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اإ�سافي���ة، فثق���ل عليه اأن يجارين���ا يف العْدو، وهو الفت���ى الغ�ّس ذو البنية 

اجل�سدّي���ة العادّية والذي مل يتجاوز ال�سابعة ع�سرة من العمر. كنت كّلما 

! ت���روَّ ريثما اآتي!«، اآن�سني  ابتعدت عن���ه اأ�سمع �سوته يناديني: »�سّيد! تروَّ

�سماع �سوته املحبوب، وحاولت التمّهل قلياًل حّتى ي�سل اإيّل، لكّنه بحالته 

ه���ذه، �سّع���ب علّي الأم���ور. اإىل اأن علت �سرختي: »اأخ���ي! اأنت هنا تتوّدد 

.
1
اإيل! من الآن �سنفرتق! اذهب باجّتاه دّبابة اأخرى... اأنا ذاهب...«

ناديت يا عل���ّي ونه�ست من جانب اأمري. عندما �سمعت اأ�سوات تكبري 

الإخ���وة علم���ت اأّنهم و�سلوا اإىل الدّبابات. واأثناء ه���ذه اجللبة، مل األتفت 

اإىل اأّن دّبابت���ني ت�سّوبان علّي، فما اإن قم���ت من مكاين حّتى �سّلطتا علّي 

ك�ّساف���ات الن���ور! كان م�سهًدا عجيًب���ا؛ فهدير الدّباب���ات املرعب، وحمم 

مدافعها التي ا�ستمّرت تنهمر علينا من كّل �سوب، والآن، هاتان الدّبابتان 

اللتان جعلتاين هدًفا م�سرتًكا لهما. مل اأكن اأرى �سوى الر�سا�س اخلّطاط 

. كانت كّمّية الر�سا�س كبرية 
2
ينهمر علّي من كّل ناحية وميّر من جانبي

ج���ًدا، بحيث كنت مع كّل خفقة قلب اأقول: »لن اأبقى �ساملًا!«. مع كّل هذا، 

وم���ن دون اأّي تاأخري، زدت م���ن �سرعتي بقدر ما ا�ستطعت ورحت اأجري. 

ابتعدت قرابة ال� 60 مرًتا عن اأمري، فاأجرين �سراخه ونداوؤه يل ب�»اأخي« 

على التوّقف. كان يناديني با�ستم���رار: »�سّيد... �سّيد... باهلل عليك...«، 

وقفت: »يا عّم! ل تناِدين كثرًيا!«.

�سبت؟!
ُ
- �سّيد! هل اأ

�سب!
ُ
- ل! مل اأ

- ل اأ�سّدق! 

� دائًم���ا م���ا كنت في ال�ستب���اكات اأتجّنب اأن اأكون اإل���ى جانب عزيز لأّنه �سي�سغ���ل تفكيري دوًما، ولن   1
اأ�ستطيع التركيز. فلم اأكن اأر�سى حّتى بكون اأخي �سادق رحمه اهلل اإلى جانبي. 

� ع���ادة ما كانت ُترمى ر�سا�سة خّطاطة واحدة من بين كّل خم�س ر�سا�سات، ومن خاللها كان يمكن   2
طلقت نحونا. 

ُ
تقدير عدد الر�سا�سات التي اأ
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حينما و�س���ل اإيّل، راح يحملق بي مذهوًل: »من كّل تلك الر�سا�سات، 

مل ت�سب���ك اأّي واح���دة؟! اأنت ل تعلم اأّي م�سه���د كان، لقد دخلت يف اأتون 

.
1
النار...«

قلت: »راأيت؟ اإّن خطًبا مل ي�سبني؟! والآن هل �ستفارقني اأم ل؟ اذهب 

ودعني اأتابع عملي...«.

اأ�س���ّر اأم���ري على ذهابن���ا مًعا نح���و الدّباب���ات. ا�ست���ّدت املواجهات، 

وكان اأّول م���ن رم���ى دّبابة هو »باب���ا«. �سمعت �سراخ الإخ���وة: »هذه هي، 

ا�سربها...«.

- يا رامي ال�)B7(! ا�سرب تلك!

ب�سجاع���ة قّل نظريه���ا، اأحرق »باب���ا« الدّبابة الأوىل. لك���ن حني اأراد 

�سيب بقذيفة من دّبابة اأخرى 
ُ
التوّج���ه اإىل دّبابة اأخرى ورميها بقنبل���ة، اأ

ا ما انفّك الإخوة يقاتلون بع�سق وي�ست�سهدون حاملني  . حقًّ
2
ف�سقط �سهيًدا

معهم مظلوميتهم. اجلميع انرى للقتال، وقد نفعتني ر�سا�سات الر�ّسا�س 

هن���اك. ظّلت الدّبابات تناور يف منطقة العملية، واأ�سيف هديرها الكبري 

والغبار ال���ذي تثريه، اإىل اأزي���ز الر�سا�س ودوّي القذائ���ف املدفعّية التي 

تنهم���ر علينا من كّل �س���وب. انت�سر الإخوة يف ال�سه���ل، وانقطع التوا�سل 

فيما بيننا تقريًبا. كان يلفت انتباهي اأحياًنا تدمري دّبابة اأو �سقوط �سهيد. 

وقد ُدّمر اإىل تلك اللحظة ما يقرب من 20 دّبابة، يف واقعة مثرية للعجب، 

حيث بتنا تت نظ���ر الدّبابات قبل اأن ن�سل اإليها بكيلومرت تقريًبا... مل 

ا �سعف ب�سبب �سّدة النريان، وا�ستطعنا بب�سالة  اأَر يف تلك املعركة �سخ�سً

الإخوة اإرباكهم، وحققنا هدفنا بتدمري جزء من دّباباتهم، وجاء القرار 

� كان اأمير يتكّلم با�ستمرار عن ذلك الم�سهد ويقول: »عندما نه�ست اأنت، راأتك الدّبابات«. كان يق�سم   1
ويقول: »لقد كنت تحترق بالر�سا�س والنيران!«. كان مذهوًل كيف خرجت من تلك المعركة �سالًما. 

� بق���ي ج�س���د ال�سهيد علي اأكبر مرت�سوي هن���اك. بعد �سنوات من انتهاء الحرب ج���اءت عائلته اإلّي،   2
�سر، بينما كنت متيّقًنا باأّنه فارق الحياة على �سفاف نهر دجلة، واأّكدت لهم ذلك. 

ُ
كانوا يظّنون اأّنه اأ
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ا  . قراب���ة الفجر ب���داأوا هجوًما م�سادًّ
1
اأن ندّم���ر اأكر ع���دد ممكن منها

برت���ل الدّباب���ات. كّنا قد هاجمنا لي���اًل جتمعها من القل���ب، وقد انف�سل 

الآن بع�سه���ا به���دف التقّدم نحو خّط دف���اع كتيبتنا الذي ه���و يف الواقع 

خ���ّط فرقة النج���ف. وهدفت جمموعة اأخ���رى اإىل النق�سا�س علينا من 

اخللف. وحيث راأينا تّركاتهم بو�سوح، فقد علمنا مرادهم. �سقط عدد 

م���ن الإخ���وة �سهداء وجرح���ى، ومل يتمّكن اأحد يف مثل تل���ك الظروف اأن 

ي�سعف اجلرحى فبق���وا يف اأر�سهم. كما تقّدم بع�س الإخوة كثرًيا فوقعوا 

اأ�س���رى باأي���دي اجلنود العراقّيني. مل نكن نعلم بع���ُد باأّن »م�سطفى بي�س 

ق���دم« وعدًدا اآخ���ر من الإخوة قد رجع���وا فور تدمري عدد م���ن الدّبابات 

اإىل ال�سات���ر الرتاب���ي الذي انطلقنا من���ه. انت�سر الإخ���وة يف املنطقة من 

دون اإمكانية توا�س���ل بيننا. كنت اأنا واثنا ع�سر عن�سًرا تقريًبا جنًبا اإىل 

جن���ب يف تل���ك الأو�ساع، واأذكر منه���م جّيًدا »علي اأك���ر بافنده« و»اأمري 

مارالبا����س«. اجتمعن���ا يف م���كان بعمق مرت تقريًب���ا، �سبيه بقن���اة الرّي، 

واأر�سه �سبيهة ب�ساقية جاّفة ومت�سّققة، وبحوزتنا ثالثة قواذف )B7( مع 

قذيفة لكّل واحد منها، ور�سا�س، وعدة قطع كال�سنكوف.

يف تل���ك اللحظات احل�ّسا�سة التفتنا اإىل تّرك قّوات امل�ساة العراقّية 

قلت لالإخ���وة: »�سباب! اإن كنتم تريدون املواجه���ة فلنبداأ على ا�سم اهلل، 

لك���ن اإن توّجهنا نحو الدّبابات فلن ن�ستطي���ع اأن نفعل �سيًئا. واإ�سافة اإىل 

ذلك، �سندّمر ثالث اأو اأربع دّبابات ومن ثّم يرموننا. اأّما اإن اأردمت العودة 

اإىل �ساترن���ا الرتابي فهذا هو الوقت املنا�س���ب«. توّجب علينا الإ�سراع يف 

� لأّن الدّبابات كانت على ج�سر يربط �سّفتي دجلة ببع�سها البع�س. كان طريق عام الب�سرة � العمارة   1
ل ي���زال باأيدي العراقيين، وكانت وحدة المدفعّية تّت�سل عبر هذا الج�سر بالطريق العام وبالعراقيين. 

وع���دا عن هذا الج�س���ر كان هناك ج�سر اآخر على نهر دجلة، بحيث اإذا م���ا ُدّمر هذان الج�سران، فاإّن 

���ر من جهة الب�سرة والعمارة. واإذا ما ُقطعت الطريق �ستنتفي اإمكانّية نفوذ القّوات من  الع���دّو �سُيحا�سَ

ذل���ك الجان���ب بالكامل. لأّن اأح���د جانبي الطريق كان اأر����س م�ستنقعات ل يمكن النف���وذ من خاللها، 

والجانب الآخر كان بيد �سبابنا. كما �سقط مدرج الطائرات المروحّية الذي كان في المنطقة، فانتهى 

اأمر العراقّيين تماًما في تلك المنطقة. كان العراقّيون يعلمون هذا، لذا، كانوا يقاتلون ب�سرا�سة. 



256

اّتخ���اذ القرار. اأّول م���ن تكّلم اأمري فقال: »ل! عودوا اأنت���م، اأّما اأنا فاأريد 

التوّجه نحو الدّبابات!«.

- اأم���ري! ل مكان هنا للقول اأنا �ساأبقى واذهبوا اأنتم! البقاء هنا يعني 

اإم���ا اأن نق���ع يف الأ�سر بعد ن�س���ف �ساعة، واإما اأن نقات���ل ون�ست�سهد! لكن 

ميكننا من الآن اأن نقوم بعمل يحول دون حما�سرتهم لنا! 

راأينا قّوات امل�س���اة العراقّية ترك�س م�سرعة نحو القناة التي اجتمعنا 

فيها. وبدا اأّن �سبيلنا الوحيد للخروج من ذلك املكان جاّدة تقوم الدّبابات 

باملن���اورة فيه���ا. ولو اأّن رتلها اأغل���ق تلك الطريق، لتّم���ت حما�سرتنا من 

جمي���ع اجلهات. ح�سًنا، ل بّد اأن نخرج م���ن القناة، ونعر اجلاّدة لن�سري 

من ثّم يف اجلانب الآخر منها يف قناٍة دَخَل العدو منها اإىل املعركة! �سرنا 

اأينم���ا توّجهنا راأينا الدّبابات وقّوات الع���دّو. �ساح بع�س الإخوة: »يا عّم! 

كيف �سنتمّكن من عبور هذه اجلاّدة؟«.

- اإن ا�ستهدفنا دّبابتني، فاإّن الدّبابات الأخرى لن تتقّدم. �سيحاولون 

الت�سوي���ب علينا م���ن بعيد، ثم ير�سلون ق���ّوات امل�ساة اإلين���ا. األ ن�ستطيع 

مواجهة قّوات امل�ساة ودحرهم؟! 

ا�ستم���ّد الإخوة املعنوّيات من كالمي. مل يك���ن من �سبيل اآخر اأمامنا. 

ا�ستع���ّد اثن���ان من رماة ال����)B7(، واأطلق���ا يف وقت واح���د واأ�سابا دّبابة 

ودّمراها، فتوّقفت الدّبابات الأخ���رى، لتبداأ نريان مدفعّياتهم بالنهمار 

علين���ا. يف تل���ك الأثناء، انرت ق���ّوات امل�س���اة العراقّي���ة اإىل القناة التي 

كّن���ا فيها واجّته���ت نحونا م�سرعة. مل يكن اأمامنا وق���ت. قلت: »�ساأذهب 

اأن���ا اأّوًل. واب���داأوا اأنتم بالرم���ي، وعندما اأ�سل اإىل الناحي���ة الأخرى من 

اجل���اّدة، اأبداأ اأن���ا بالرمي لتعروا اأنت���م«. وخالل حلظة، قم���ت م�سرًعا 

وعدوت نحو ثالثني مرًتا يف ظّل رماية الإخوة املتزامنة بع�سها مع بع�س، 
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وعرت اجل���اّدة، ورحت اأرمي من تلك الناحية نح���و جنود العدّو. �سرنا 

الآن نرمي���ه من اجلانب���ني، ويف ظرف دقائق مع���دودة عرنا نحن الثنا 

ع�س���ر عن�س���ًرا اجلاّدة ب�س���الم. يف ظل الظروف املعّق���دة؛ كّنا يف مقابل 

ق���ّوات م�ساة الع���دّو ون�سري باجّتاه بع�سنا البع�س. يف تل���ك الأثناء �سملنا 

لط���ف اهلل وعنايته، اإذ �سقطت ث���الث قذائف مدفعّي���ة للجي�س العراقي 

داخل تلك القناة نف�سها و�سط جنوده! فا�سطربوا وت�سّو�سوا جّراء انفجار 

ا معهم  القذائ���ف واإ�سابته���م بخ�سائ���ر يف الأرواح. ا�ستبكن���ا نح���ن اأي�سً

واأجرناه���م على الفرار من تلك الناحية. كانت القناة توؤدي اإىل �ساترنا 

الرتاب���ي، ولي�س لنا اإل اجلري للو�س���ول اإليه. وتوجد هناك القناة نف�سها 

التي انطلقنا منها الليلة املا�سي���ة باجّتاه الدّبابات، والو�سول اإليها يعني 

ابتعادن���ا عن مركز اخلطر. و�سلنا اإىل �ساترنا لهثني، �سعًثا غًرا، فيما 

اب  كان���ت ثيابنا ملّطخة بالدماء ومبّللة بالع���رق. راأيت هناك اأ�سغر ق�سّ

يراقبن���ا بنظره. كان ن���ور ال�سباح ي�س���ّق وجه الأفق، ومل اأك���ن قد اأّديت 

�س���الة ال�سبح بعد. وم���ا اإن و�سلت اإليه حّتى ق���ال: »�سّيد! خذ خم�سة اأو 

�سّتة عنا�سر وتقّدموا باجّتاه الدّبابات...«.

- ي���ا ع���ّم! مل اأوؤدِّ �سالتي بع���د! باملنا�سبة، عن اأّي تق���ّدم تتكّلم؟ لقد 

و�سل���ت الدّباب���ات اإىل خلف ال�سات���ر. وهذا هو الوق���ت املنا�سب لن�ستبك 

معها من هنا، ل اأن تر�سل عّدة عنا�سر اإليهم... 

م�س���ى اأقّل من �ساعة على خروجن���ا من ح�سار الدّبابات، ومن لطف 

ا حتى تلك اللحظة م���ع كّل تعب الليلة  اهلل وعنايت���ه اأّنن���ي مل اأ�سقط اأر�سً

املا�سي���ة. كانت قّوات امل�ساة العراقّية تتقّدم. ف�سربت بكّفي على الرتاب 

وتيّممت. مل اأعرف اجّتاه القبلة، والعدّو يكاد ي�سل فيما ق�سف الدّبابات 

الع�سوائ���ي ي�ستّد كّل حلظ���ة. اأّديت �سالتي ب�سرعة مب���ا اأحمل يف حقيبة 

الظهر؛ لقد كنت مع رّب ُلذُت بحماه.
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يف ال�سب���اح، بداأ اأقوى هجوم للقّوات العراقّية. وكاأّن كّل الدّبابات يف 

تل���ك املنطقة هجمت ب���كّل قّوتها لتخرتق ذلك ال�سات���ر. ا�ستّدت النريان 

بحي���ث �ساع اجلميع يف الغبار الناجم عن انفج���ار القذائف، ومدفعّيات 

الع���دو تدّك �ساترنا بدّقة وقّوة �سديدتني، مبعدل ع�سرات القذائف يف اآن 

مًع���ا! مل يكن بالإم���كان روؤية اأحد يف ذلك الدخ���ان والغبار. وقد جتراأت 

بع����س الدّبابات واقرتب���ت بالكامل من ال�ساتر. ال�س���يء الوحيد الذي مل 

نك���ن نفّكر فيه هو الرتاجع اإىل ال���وراء. ا�ست�سر�س الإخوة بقتالهم. فجاأة 

�ساح اأحدهم: »ل ت�سمحوا لتلك الدبابة بالتقّدم، ارموها...«.

فق���ام اأحدهم ورماه���ا بقذيف���ة )B7(، مع اح���رتاق كّل دّبابة حاولت 

القرتاب، كان الرتل الآخر ُي�س���اب بالذعر فيتوّقف عن التقّدم لدقائق. 

اأرادوا اإرهاقن���ا من خ���الل ق�سفهم الكثي���ف بالقذائف املدفعي���ة، لكّننا 

كّن���ا عازمني على احلف���اظ على ال�ساتر حتى اآخر نف����س. علمنا فيما بعد 

اأّن »الفرق���ة 27« الت���ي كانت على مي�س���رة »فرقة النج���ف« مل ُتوّفق ب�سكل 

كام���ل، لذا اأ�سبحت فرقة النجف بنف�سها يف املقّدمة ويف اجلناح الأي�سر، 

تقات���ل العدّو، وقد رّك���ز كّل �سغطه على تلك املنطق���ة. ويف �سمال منطقة 

ا، اأخفقت بع�س الوحدات يف الو�س���ول اإىل دجلة، وبقيت يف  العملي���ة اأي�سً

ج���اّدة اخلندق. لذا، �سعى العدّو بكّل طاقت���ه اإىل اخرتاق خّط دفاع فرقة 

النج���ف بالقرب من قرية »همايون«، كي ينتهي اأم���ر معركة بدر بالن�سبة 

لن���ا من الأّيام الأوىل. هكذا، قاتلنا نح���ن باأ�سناننا واأظفارنا كي ل ن�سمح 

لق���ّوات الع���دّو بالنفوذ من هناك. كانت النريان تنهم���ر علينا من الأر�س 

وال�سماء. ويف تلك الأثناء، بّت اأرك�س على امتداد ال�ساتر واأو�سل الذخائر 

للد�سم، فاأعط���ي اأحدهم ال�)B7(، واآخر ال�سر�س���ور و... و�سل الأمر اإىل 

درجة اأّنه مل يعد الواحد مّنا يفّكر بال�سري منحني الظهر اأو الحتماء عند 

�سم���اع �سفري قذيفة مدفعّي���ة وغريها من القذائف، مبعن���ى، اإذا ما اأراد 
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اأحدنا التفكري بهذه الأمور، فعليه اأن يختبئ ول يرفع راأ�سه اأبًدا. ا�ستب�سل 

الإخوة يف القتال، يف كّل دقيقة ُي�سّرج ثالثة اأو اأربعة منهم بدمائهم. ومع 

اأّن ق���ّوات الدعم ت�سلنا من وقت لآخر، وذل���ك حّتى ل ي�سقط ال�ساتر، اإّل 

اأّن احلف���اظ على خ���ّط الدفاع يف تلك الأو�س���اع، كان يف كّل حلظة يزداد 

�سعوب���ة. ب���ذل العدّو ق�سارى جه���ده لت�سديد ال�سغط عل���ى ال�ساتر الذي 

يبلغ طول���ه 500 مرت، فيما اأخذتنا امل���روءة واحلمّية للحفاظ على اخلّط. 

يف تل���ك الأثناء، اجتمع من بقي من كتيب���ة الإمام احل�سني Q يف مكان 

واحد، وكانوا لالإن�ساف، من نخبة قّوات فرقة عا�سوراء واأكرهم جتربة. 

قّررن���ا اأن نقفز جميًعا من فوق ال�ساتر ونّتجه مبا�سرة نحو الدّبابات لعّلنا 

جنره���ا على الفرار. ذلك اأّن �سائقيها قد علم���وا اأّن قذائف ال�)B7( لن 

ت�س���ل اإليهم من امل�سافة التي تف�سل بيننا وبينهم. ومن حني لآخر، كانت 

الن���ريان ت�ستعل يف كّل دّبابة تتجّراأ وتتق���ّدم. كان �سعًبا يف تلك اللحظات 

الت�سديق باأّن قرارنا �سيحّل امل�سكلة. ويف حلظة واحدة، انطلقنا جميًعا من 

نقاط ال�ساتر املختلفة وتوّجهنا نحو الدّبابات. كّل �سخ�س يرمي بال�سالح 

الذي يحمله، وهنا، وبيد رم���اة ال�)B7( حّلت م�سكلة الدبابات التي اختّل 

ّمت اأذناي م���ن دوّي النفجارات. ومن  نظامه���ا والتن�سيق فيما بينه���ا. �سُ

بني ه���ذا الدوّي والغبار والدخان املت�ساعد راأي���ت الدّبابات تن�سحب اإىل 

خلف ال�سواتر. ويا له من منظر هو الأحّب اإىل قلبي يف ذلك اليوم، واتتنا 

الفر�س���ة ل�سحب اجلرح���ى الذين �سقطوا بالأم�س وبق���وا يف امليدان، كما 

�سحبنا اإىل خلف ال�ساتر ما ا�ستطعنا من اأج�ساد ال�سهداء.  

مل يع���د ال�سات���ر الرتابي يّتخذ �س���كل ال�ساتر، ف�سق���وط مئات قذائف 

املدفعّي���ة والدبابات هناك بّدل املكان اإىل كوم���ات متداخلة من الرتاب. 

ما جعل البقاء يف قلب تلك النريان العنيفة، والتي قّلما �سهدت مثلها اإىل 

نهاية احلرب حدًثا اأ�سبه باملعجزة. بعد ان�سحاب الدّبابات �سيطر الهدوء 

عل���ى اخلّط، فمنحن���ا ذلك فر�سًة لأخ���ذ نف�س جديد. �سررن���ا بال�سم�س 
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ترتف���ع يف الأفق لعّلها تخّفف قلي���اًل من برودة اجلّو. و�سرعان ما �سدرت 

 Q الأوام���ر بال�ستعداد للتحّرك. طلب اإيّل قائد كتيبة الإمام احل�سني

���اب باأن اأقف يف مقّدم���ة الطابور واأعيد الق���ّوات اإىل منطقة  اأ�سغ���ر ق�سّ

وجوده���ا �سابًقا. طوال تلك الأحداث غالًبا م���ا راأيت الأخ اأ�سغر الأقرب 

اإلين���ا من باقي القادة. هنا يطل���ق قذيفة )B7(، وهناك يرمي بر�ّسا�سه. 

كالم���ه وحديثه ميّدان الإخوة باملعنوّيات دوًما، ويف ظّل النريان الكثيفة، 

كان يعتل���ي ال�ساتر الرتابي ويخاطبهم قائاًل: »اأّيها الإخوة ل تبقوا طوياًل 

اأ�سف���ل ال�سات���ر! تعال���وا اإىل الأعل���ى!«. كّنا ن�سع���ر باأّننا نحي���ا من جديد 

عندم���ا نراه. لقد اأ�سرم العراقّيون طوال تلك الليلة ناًرا قّلما �سهدنا لها 

نظ���رًيا... وكان مي���دان القتال خطرًيا اإىل درج���ة، تّطلب الوقوف هناك 

اب  قلًب���ا �سجاًعا. واحلّق ُيقال: »اإّن وجود قادة كعلي جتاّليي واأ�سغر ق�سّ

يف تل���ك املنطقة ج�ّسد امل�سّجع الأكر لنا«. فيم���ا يتعّلق بالأخ مهدي، فلم 

اأره، لكّنني �سمعت اأّنه يف خطوط املعركة الأمامية، وكنت متيّقًنا من ذلك 

من خالل معرفتي به.

تّركنا بناًء لأمر قائد الكتيبة. �سرت يف مقّدمة الطابور نحو ال�ساتر 

الرتاب���ي القري���ب من نهر دجلة، وم���ن دون اأن األتفت اإىل ال���وراء. بداأت 

مدفعّية القّوات العراقّية العمل من جديد، وراحت تق�سف املكان ب�سّدة. 

كنت اأريد اإي�سال الإخوة اإىل ال�ساتر ال�سابق باأ�سرع ما ميكن.

 عندم���ا قطعنا ن�سف امل�سافة، األقيت نظ���رًة اإىل اخللف وتعجبت اإذ 

مل اأج���د �سوى بع����س العنا�سر خلف���ي وتف�سلنا عن الباق���ني م�سافة مئة 

مرت تقريًب���ا. لقد �سقط عدد من الإخوة �سه���داء وجرحى بفعل الق�سف 

العني���ف، وبقي كّل واح���د منهم حيث �سقط. قل���ت يف نف�سي: »لقد تفّرق 

اجلي�س!«. انتظرنا قلياًل اإىل اأن و�سل الإخوة واأكملنا طريقنا. بعد دقائق 

و�سلن���ا اإىل مكان ظننت اأّن العدّو ا�ستهدف���ه بالأ�سلحة الكيميائّية. رحت 

اأبحث م�سرًعا هنا وهناك عن القناع الواقي واأ�سرخ: »القناع... القناع«. 
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قال يل اأمري، وكان اأقربهم اإيّل: »ماذا تريد بالقناع؟«.

- يبدو اأّنهم ق�سفوا بالكيميائي!

- �سّيد! هو الوحل الذي تناثر عليك! 

عنده���ا التف���ّت اإىل اأّن قذيف���ًة مدفعّي���ة �سقطت يف امل�ستنق���ع فتناثر 

الط���ني والوحل علينا بحيث اأح�س�س���ت وكاأّنهم فعاًل ق�سفونا بالكيميائي! 

ا  و�سلنا اإىل مق�سدنا متفّرق���ني بع�سنا عن بع�س ومنهكني. وهناك اأي�سً

مل ن�سل���م م���ن نريان مدفعّي���ة العدّو الت���ي راحت تق�س���ف بنحو جنوين. 

والآن، مل يب���ق من كتيبة الإمام احل�سني Q واقًفا على قدميه اأكر من 

40 نف���ًرا. هناك تعّجب الإخوة الذين راأوين للم���ّرة الأوىل وقالوا: »�سّيد! 

ح���اذر، قد يرمونك! لق���د اأ�سبحت ت�سب���ه العراقّيني اإىل ح���ّد كبري...«. 

كن���ت ل اأزال اأرتدي البّزة العراقّية، وبالطبع مل اأبَق حايف القدمني، فقد 

اأّم���ن يل الإخوة ع�س���ر الأم�س حذاًء من الكتان، وكان بالن�سبة يل اأف�سل 

م���ن احلذاء الع�سكري. معظ���م الإخوة هناك، مل ت�سله���م اأخبار معركة 

الأم�س ومواجهتنا للدّبابات ولنريان مدفعّياتها. قلت: »اإن اأرادوا الآن اأن 

يق�سف���وا، فليق�سفوا!«، لقد اأجنزت املهّمة الت���ي اأوكلها اإيّل الأخ اأ�سغر، 

ومل اأعد اأريد البقاء هن���اك. قلت لأمري: »دع الإخوة يذهبوا، ولنعد نحن 

اإىل اخللف لرنى ماذا يحدث هناك!«.

- من اأين يجب اأن نذهب لنخت�سر الطريق؟

- من املقّر! فالطريق من هناك اأكر اأمًنا، واأق�سر!

�سحي���ح اأّن املنطقة مزروعة بالألغام، لكّنني كنت واثًقا من نزعها يف 

الطريق املوؤدي اإىل املقّر، وحني و�سلنا اإليه، راأينا عنا�سر الفرقة �سبقونا 

وب���داأوا باإخالئ���ه؛ قلت لثنني منه���م كانا يخلي���ان الأجه���زة الال�سلكّية 

خذت!«. فراحوا ي�سكروننا، 
ُ
ممازًحا: »نعم، اخلوها! نحن نعلم باأّي ثمن اأ

ويثن���ون علين���ا. كان���ت امل���ّرة الأوىل الت���ي اأرى فيه���ا مثل ه���ذه الأجهزة 
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الال�سلكّية الغريبة العجيبة، وها هي الآن قد اأ�سبحت بني اأيدينا. عندما 

خرجنا من املقّر راأيتهم قد رّب�سوا املدفعيات يف املنطقة للتّو. وفيما كنت 

مّتجًه���ا نحوها، لفت نظري اأحدهم وهو يراقبن���ي بدّقة. يبدو اأّن لبا�سي 

وهيئتي العجيبة جعلته ي�سّك بي. توّجهت نحوه: »نعم؟!«. حّدق بي جمّدًدا 

و�ساألني: »من عنا�سر اأّي كتيبة اأنت؟«.

- من كتيبة الإمام احل�سني Q، هل من اإ�سكال؟

- يا عّم، اأنت ت�سبه العراقّيني كثرًيا!

- ل اإ�سكال يف ذلك!

- ح���اذر عل���ى كّل حال! فخلفنا توجد قّوات م���ن اجلي�س، قد يطلقون 

النار عليك اإن مل يعرفوك!

َول يرون اأين هو خّط دفاعنا؟
َ
- ل يا عّم! اأ

تركت���ه غري مكرتث لتحذيرات���ه، ولكن لح يل من بعي���د �سخ�س يطّل 

براأ�سه ويختبئ. واقًعا اأثار �سّكنا. اقرتبت، فراأيت عدًدا من عنا�سر اجلي�س 

موجودين هناك. كنت واأمري ن�سري على اجلاّدة، واإىل جانب اجلاّدة توجد 

قن���اة اأن�سئت حديًث���ا قد ا�ستقّروا فيه���ا. حني دنوت منه���م �سحت فيهم: 

»ح�سًن���ا مِلَ اأنتم خمتبئون؟ ل يوجد �سيء هن���ا!«. �ساأل اأحدهم وقد علمنا 

فيما بعد اأّنه قائد �سرّية: »هل تعلم اأين يتواجد العراقّيون الآن؟«.

- العراقّيون بعيدون جًدا من هنا!

اأراحه جوابي نوًعا ما. قلت له من جديد: »لدينا يف مكان متقدم اأكر 

عن مركزكم �ساتران ترابّي���ان مليئان بالعنا�سر. ملاذا ت�سدر منكم مثل 

هذه الأعمال واأنتم هنا؟!«.

عند ذاك بداأوا ي�سولون ويجولون، واأحاط بي بع�سهم وراحوا ي�ساألون 

م���ن نحن؟ وما الذي ح�سل؟ حّدثتهم باخت�سار عن الليلة الأوىل للعملية 

وعن القوارب، وهم ينظرون اإلينا غري م�سّدقني. اأخذين قائدهم جانًبا 
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و�ساألني: »باهلل عليك قل يل ماذا يحدث يف اخلطوط الأمامّية؟!«.

- واهلل، لي�س من اأخبار الآن...

ا ج���ًدا ليعلم ماذا حدث. اأخرته قلي���اًل عّما جرى الليلة  راأيت���ه م�سرًّ

املا�سي���ة وتدمري الدّبابات. فق���ال: »كيف ذهبتم ملواجهته���م. وباأّي قلب 

واأّي جّراأة!«.

- بنف����س القلب واجل���راأة اللذين اأتين���ا بهما يف الليل���ة الأوىل لتنفيذ 

العملية، وهاجمنا خّط دفاع العدّو يف تلك الظروف!

. بع���د احلديث 
1
اأخرت���ه ع���ن ق�سف الع���دّو ال�سديد وتف���اين الإخوة

�سعرت بالرتياح جتاهه. �ساألني: »ماذا �سيح�سل يف اخلطوط الأمامّية؟ 

ماذا قرروا؟ من الذي �سيذهب اإىل اجلهة الأخرى من دجلة؟!«.

���ا. واإن �ساء اهلل نحن �سنعر  - الأم���ر ب�سيط! اليوم لدينا عملية اأي�سً

دجلة ونذهب اإىل اجلهة الأخرى!

- اأنتم؟ يا عّم! باأّي قّوات؟

- اإن مل ت���اأِت ق���ّوات جدي���دة �سنذهب باأولئ���ك الثالث���ني اأو الأربعني 

عن�سًرا الباقني!

ثّم اأح�سروا لنا الطعام والفواكه املعلبة، واأ�سبحت وقائدهم اأ�سدقاء 

حميم���ني. وبعد اأن اأخرت���ه عن اأو�ساع اجلبهة، ع���اد ورمقني من راأ�سي 

اإىل اأ�سف���ل قدمي وق���ال: »ما هذه الهيئة؟ اذهب باحل���ّد الأدنى وِجد لك 

ة  ا، فق���د كان �سكل مالب�س���ي اخلا�سّ �س���رواًل اآخ���ر ترتدي���ه!«. كان حمًقّ

باجلنود العراقّي���ني م�سلِّاًل. فبدل احلذاء الع�سك���ري، انتعلت حذاًء من 

الكت���ان، وقد ارتفع قمي�سي من فوق ال�سروال، وتركت �سالحي يف اخلّط 

� اأخبرن���ي لحًق���ا اأحد الإخ���وة المجاهدين في الفرقة وُيدع���ى كريم محّمديان باأّن���ه راأى فيلًما لالأخ   1
ّور اأثناء ال�ستباكات في عملية بدر. كان يقول: »كنَت اآتًيا من دون اأن تكترث لنفجار القذائف  منافي �سُ

المدفعّية التي كانت تت�ساقط على جانبيك الواحدة تلو الأخرى«.

فيما بعد، حاولت العثور على الفيلم ولكّني لم اأجده.
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الأمام���ي، ومل اأكن اأحمل �س���وى قنبلتني. بّررت للم�سك���ني، فله كّل احلّق 

ليتعّج���ب من مظه���ري. وحي���ث اأ�سبحن���ا الآن اأكر حميمّي���ة جاء دوري 

لن�سيحت���ه: »ل ُت�سِع���ف معنوّيات عنا�سرك!... ومب���ا اأّنكم بقيتم هنا يف 

هذا الو�سع، فاطلب منهم على الأقّل اأن يتقّدموا وينت�سروا يف املنطقة... 

فامل�سافة بيننا وبني العراقّيني كبرية. يجب اأن منوت قبل ان يتمّكن العدّو 

م���ن الع���ودة اإىل هنا جمّدًدا. وم���ا دمنا اأحياًء، لن ميلك���وا احلّق بالنظر 

اإىل ه���ذه املنطق���ة!... كم���ا اإّن ق���وات الدعم ت���كاد ت�سل م���ن اخلطوط 

لة، فق���د �سّجعتهم قلياًل بهذه الكلمات. بعد تناول  اخللفية...«. وباملح�سّ

الطع���ام والفاكهة املعّلبة التي قّدموه���ا لنا، قمت واأمري بتوديعهم وتابعنا 

طريقن���ا. ح���ني كّنا عن���د عنا�سر اجلي����س و�سلنا خ���ر ا�ست�سهاد حمّمد 

زاه���دي. هذا هو »حمّم���د زاهدي« الث���اين الذي فارقن���ا يف عملية بدر. 

�سمعت باأّنه ا�سُت�سهد يف الليلة الأوىل من العملية يف ذلك املقّر، ومل اأعرف 

بذل���ك قبل تلك اللحظة. اأحزنني اخل���ر. كان رجاًل غري عادّي؛ موؤمًنا، 

خلوًق���ا وعاماًل. من ممّيزات ال�سهيدي���ن »زاهدي« خرتهما وجتربتهما، 

فرتك���ت �سهادتهم���ا يف احلرب ثغرة كبرية لن ُت�س���ّد ب�سهولة. كانت دماء 

ة طرّية على الأر�س يف  ال�سهداء الذين �سقطوا يف الليلتني ال�سابقتني غ�سّ

كّل ناحي���ة. عجيبة هي حلظ���ات تاأملنا لأ�سالء �سهيد اأو لدمائه املتجمدة 

عل���ى الأر�س... كّنا نحزن لعلمنا باأّن ه���وؤلء الإخوة املوؤمنني واملخل�سني 

رحل���وا عّن���ا اإىل الأبد، وُن�سّر لكوننا ما زلن���ا اإىل تلك اللحظة ثابتني، ومل 

ن���رتك جهودهم وت�سحياته���م تذهب هدًرا، ولأّن العملي���ة مل تكن لت�سري 

ُقدًم���ا من دون اإيثارهم وت�سحياتهم. كان الزحام ي�ستّد كّلما اقرتبنا من 

�سّف���ة اله���ور. فقد و�سل اإىل املنطقة بعد اخرتاق خ���ّط الدفاع ما يقارب 

الث���الث ع�س���رة اأو الأربع ع�سرة كتيبًة من فرقة عا�س���وراء. لكن يبدو اأّنه 

مل يك���ن قد اأوعز اإليهم بعد التق���ّدم اإىل اخلطوط الأمامّية وامل�ساركة يف 

املراحل املتبقية من العملية. ا�ستقّر معظمهم هنا وراء ال�سواتر الرتابّية. 



265  الفصل التاسع: كربالء بدر

و�سلن���ا يف م�سرين���ا اإىل النقطة التي خرجت فيه���ا بالأم�س من الطابور، 

وا�سُت�سه���د اثنان اأو ثالثة من الإخوة جّراء �سقوط قذيفة 120 ملم. كانت 

اأ�سالوؤهم ل تزال ملقاًة على الأر�س حتى قدما اأحد ال�سهداء. تاأمّلت اأكر 

لروؤيته���م. بع�س اأن���واع ال�سهادات تقلب اأحوال امل���رء. ف�سهادة �سخ�سني 

بعد ثواٍن من خروجك، ويف املكان نف�سه الذي كنت واقًفا فيه وبالو�سعّية 

ذاته���ا... قلت يف نف�سي: »ن���ور الدين! ُانظر ماذا يريد اهلل منك فما زال 

ميهلك اإىل الآن!«.

تابعن���ا م�سرينا، واإىل الأمام قلي���اًل �ساهدنا عنا�سر التجهيزات، وقد 

حمل���وا اإىل املنطقة قطًعا كثريًة من اآلي���ات ال�سيلكا، ور�ّسا�سات الدو�سكا 

وقذائ���ف ال���� 120 و 60 و81 مل���م، والكاتيو�س���ا و... وا�ستق���ّروا هن���اك. 

���ا املدافع الت���ي غنمناها م���ن العراقّيني، وق���د انهمكوا  ا�ستخدم���وا اأي�سً

ب�س���ّدة يف تديد زاوية الرمي، وكان م���ن الوا�سح اأّن اأمامهم ليلة �سعبة 

وجمه���دة. تابعن���ا م�سرينا من جدي���د. اأردت الذه���اب اإىل د�سمتنا، تلك 

الت���ي بنيناه���ا اأنا واأمري. وقب���ل اأن ن�سل اإليها التقينا بع���امل الدين ذاك 

ال���ذي تال علينا �سيغة التاآخي، وقد جاء بلبا�س رجل الدين اإىل املنطقة، 

وراح ي���وّزع الع�سري على الإخوة. كان ح�سوره ميّدهم باملعنوّيات. وما اإن 

راآين حّتى �ساألني بكّل لطف وحمّبة: ماذا اأعطيك؟ 

- اأقبل بكّل ما تقّدمه يل!

وهن���اك وق���ع نظ���ري عل���ى حمّم���د، ذاك ال���ذي ارتكب تل���ك الغلطة 

باجلّراف���ة اأثن���اء حفر الد�سم يف خمّيم �سهداء خي���ر. كان يوّزع الطعام 

والفاكه���ة على الإخ���وة، لكّننا تلك الثّلة التي ع���ادت من املعركة، مل نكن 

نرغ���ب بهذه الأمور، فقد �سقط الكثري من �سباب الكتيبة ومن اأ�سدقائنا 

�سهداء، وانقلبت اأحوالنا لذلك.

و�سلن���ا اإىل م���ا وراء ال�ساتر، واإذ ما يق���ارب الع�سر طائرات توبولوف 
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ج���اءت لتق�س���ف املنطقة. م���ا اإن رفعت راأ�س���ي حّتى راأيته���ا ترمي عّدة 

ا!«. �سواريخ فوق روؤو�سنا! �ساح اأمري: »انبطح اأر�سً

- دعك منها!

؟ - مِلَ

- اإن كان م���ن املق���ّدر له���ذه ال�سواري���خ اأن تنفج���ر، ف�سنم���وت �سواء 

انبطحنا اأم ل. هّيا بنا نذهب!

بالفع���ل كّنا قد راأينا �سابًقا باأّن ال�سواري���خ ل تنفجر يف امل�ستنقعات، 

ا، مل ينفجر منها �سوى ثالثة، فيما  فارتاح بايل نوًعا ما. وهذه املّرة اأي�سً

غرق���ت البقي���ة يف امل�ستنقع. على امتداد الب�س���ر، ] كما يف م�سهد �سابق[ 

ا�ستق���ّرت ال�سواريخ يف الأر�س بحيث ُيخّيل للرائي من قواعدها اخللفّية 

البي�ساء اللون باأّن نباًتا ما مزروًعا هناك!

دمنا باأّن  اأخرًيا و�سلنا متعبني ومنهكني اإىل د�سمتنا لرنتاح قلياًل، ف�سُ

اأحدهم قد عبث فيها. كّنا بالأم�س قد مالأنا �سندوق حفظ املثّلجات بعلب 

ا اأخرى، لكن يبدو اأّن  الع�سري ومعّلبات التونة، وتركنا البطانيات واأغرا�سً

خليت من حمتوياتها! وقفت 
ُ
الد�سم���ة تعّر�ست ل�سطو من جانب قّواتنا، واأ

ا: »اأّيها الإخوة! من الذي اأخذ اأغرا�سنا؟«. مذهوًل. ثم خرجت معرت�سً

اأحده���م قال: ح�سًنا! ل ب���ّد اأّنها كانت تلزمهم حّت���ى اأخذوها، والآن، 

ق���ل ماذا تريد لنعطيك اإّياه!«. بالطبع، كان هذا الأمر عاديًّا يف مثل تلك 

الظ���روف، واأّي �سيء يف خ�سّم العملية اأف�سل من د�سمة جمّهزة بالطعام 

وال�س���راب والو�سائل الأخ���رى! وجمّدًدا، رحنا نبحث ع���ن بطانيات وعن 

و�سائ���ل اأخرى لن�ستخدمه���ا يف الليل. كان م�سباحنا ل ي���زال يف مكانه، 

فرحن���ا نبحث ع���ن البطانيات والطعام واملتوافرين بك���رة يف ناحية ما. 

كان ع���دد العنا�س���ر مقارن���ًة بالتجهي���زات قلياًل، وعالوًة عل���ى هذا، مل 

يكن اأح���د يفّكر بال�ستزادة من الطعام، ان�س���ب كّل هّمنا يف املواجهات 
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والعملية التي �سن�ستكملها يف الليل. 

¤

ا�ستم���ّرت املع���ارك العنيفة يف حم���ور فرقة النجف لليلت���ني اأو ثالث. 

و�ساعدته���ا من فرقتنا كتيبتا »الإمام احل�سني وعلي الأكرL«، فكانوا 

كّل ليل���ة يعملون على اإرباك عمل دّبابات العدّو. اإىل اأن قّرر القادة اأخرًيا 

عب���ور دجلة م���ن اأحد اجليوب وتفج���ري اجل�سر العراقي هن���اك، وبذلك 

نتمّكن من ك�سر �سمود العدّو يف تلك املنطقة. 

ع�س���ًرا، عا�س���ت املنطقة اأكر حلظاته���ا هدوًءا يف تل���ك الأّيام. فمن 

ناحي���ة، كان العدّو ي�ستعّد للهجوم، ومن ناحية اأخرى، كانت قّواتنا ت�ستعّد 

لعبور دجلة ودخول اجليب، حيث تعّرج نهر دجلة يف منطقة ماأمورّية فرقة 

عا�سوراء، واّتخذ �سكل جيب. امتّد يف تلك املنطقة ب�ستان نخيل َدَخَلْتُه منذ 

اليوم الأّول، بعد عبورها دجلة، كتيبة �سّيد ال�سهداء Q بقيادة »جم�سيد 

نظم���ي«، ونعموا حينها بالهدوء الكامل، بينما خ�سنا نحن معارك �سديدة 

يف حمور فرقة النجف. وقد تقّرر الآن اأن يدخل من تبّقى من كتيبة الإمام 

احل�سني Q وعنا�سر اآخرون اجليب وي�ستكملوا مهّمتهم...

قبي���ل الغروب، كّنا عندما ن�سعد اأحياًنا ف���وق ال�ساتر، ن�سمع اأ�سوات 

»ال�سيمينوف« الت���ي يطلقها العراقّيون من ال�سفة الأخرى لدجلة. فهمنا 

تل���ك الأ�سوات مبنزلة تذير لنا ب���اأّن القّنا�س العراق���ي يرى كّل �سيء. 

. دّلت 
1
وخا�سة اأّن امل�ساف���ة التي تف�سلنا عن اجل�سر تقارب ال�)1500م(

القرائ���ن جمتمعة على اأّنه���م بذلوا كّل طاقتهم ليحافظ���وا على اجل�سر، 

ال���ذي يق���ع اإىل اجلنوب من منطق���ة العملية ومي���ّر فوق���ه »اأوتو�سرتاد«. 

� ل���م يك���ن للعراقّيين في الجان���ب الآخر من نهر دجلة خّط دفاع خا�ّس، ذل���ك اأّنهم قد تفاجاأوا بهذه   1
العملي���ة، ولم توؤاتهم الفر�سة لإحداث خّط دفاع ق���وّي في تلك الناحية من النهر، لكن، كان لهم �ساتر 

ترابّي هناك يطلقون منه النار علينا. 
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اأّم���ا نحن فق���د قّررنا هدمه، لأّننا علمنا باأّنن���ا يف حال عدم تفجريه، لن 

ن�ستطيع ال�سمود هناك كثرًيا، و�سُنجر على الن�سحاب.

كان غ���روب الع�سري���ن م���ن اآذار الع���ام 1985م غروًب���ا مقلًق���ا. اأّدينا 

ال�س���الة، وبعد تناول كمّية قليلة من الطعام، اأردت اأن اأنام. وفيما رحت 

اأتقّلب داخل الد�سمة ومل اأغّط يف النوم بعد، جاء خليل نوبري اإيّل وقال: 

»الليلة قرابة احلادية ع�سرة �سنتحّرك من اأجل القيام بالعملية«.

- لن اآتَي، اأنا تعب!

و�س���ل اإرهاق���ي اإىل درجة ظننت فيها اأّنني ل���ن اأ�ستطيع الوقوف على 

قدمّي، فكيف بي بالذه���اب وامل�ساركة يف العملية. جعل جوابي املخت�سر 

»خلي���ل« يعود من حي���ث اأتى. و�سع���ت راأ�سي على الأر����س ومل اأعلم متى 

ا�ست�سلمت للنوم.

¤

عندما اأيقظوين، كنت م�سّتت التفكري. اإّنه »خليل نوبري«، جاء جمّدًدا 

ون���اداين. تكّلم كثرًيا، ومل اأجبه �سوى: »اأنا تعب«. مل األتفت اإىل �سيء من 

كالم���ه، ومل اأرى �س���وى حايل املزري���ة، حيث مل اأكن اأق���وى على الوقوف 

عل���ى قدمّي وامل�سي: »اإن اأنا اأتيت معكم على هذه احلال، فلن اأ�ستطيع اأن 

اأخدمك���م كفاي���ة. اأنا ل اأعي �سيًئا عن نف�سي م���ن �سّدة التعب، فكيف باأن 

ا يف ال�سباح  اأ�س���ارك بالعملية. ا�سم���ح يل بالبقاء هنا، و�ساأك���ون م�ستعدًّ

لتنفيذ كّل ما تاأمر به«. 

قل���ت لأمري ال���ذي كان يراقبني بنظراته: »اذهب اأن���ت معهم، اأّما اأنا 

ف�ساأبقى هنا!«. فقال اأمري بفرح و�سرور: »ح�سًنا اأنا �ساأذهب!«.

وجمّدًدا، ويف حالة ت�سّو�س ب���ني النوم واليقظة تركتهم، لكّنهم عادوا 

ا، ليديل باآخر  وجاوؤوا يطلبونني. وهذه املّرة جاء خليل نوبري بنف�سه اأي�سً
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ما عنده من كالم: »اأتعلم يا �سّيد؟! هذه الليلة ت�سبه ليلة عا�سوراء! نف�س 

ا. قليل اإىل  احلكاي���ة، الليلة التي قّل فيها النا�سر، والآن عددنا قليل اأي�سً

درجة جعلت حّتى القادة يحملون �سالحهم ويلتحقون بالعملية... اجلميع 

تعب، ولكّنهم الليلة ا�ستعّدوا للعملية...«. بهذه الكلمات جعلني هذه الليلة 

األتحق مبن بقي من الرفاق.

خرجت من الد�سمة. والتحقت بجمع الإخوة الذين تهّياأوا لتنفيذ اأق�سى 

مراح���ل العملية واأهّمها، ويا له من جمع! عظماء فرقة عا�سوراء كانوا يف 

ذلك اجلمع الذي ل يتجاوز الأربعني نفًرا؛ علي جتاّليي، حمّمد جتاّليي، 

اب، حمّمد ر�س���ا با�سر، قا�سم هري�سي، عل���ي اأكر بافنده،  اأ�سغ���ر ق�سّ

حممود دولتي، علي بهلويل الذي كان عن�سر الإ�سارة يف الكتيبة و... اأي 

و�سل الأمر »بفرق���ة عا�سوراء« يف عملية بدر اإىل مرحلة، اجتمع فيها كّل 

العنا�سر، بدًءا م���ن م�سوؤويل الف�سائل وال�سرايا اإىل قادة الكتائب، ومن 

ه���م اأعلى م�ستوى، وذلك لينه���وا كّل �سيء بال�سيطرة عل���ى »اأوتو�سرتاد« 

الب�س���رة � العمارة وه���دم اجل�سر ال�سغ���ري الذي مي���ّر الأوتو�سرتاد من 

فوق���ه. بالطبع، كان���ت مهّمة بع�س العنا�سر بقي���ادة حممود دولتي الذي 

ق���اد اإحدى �سرايا كتيب���ة �سّيد ال�سهداء، تختلف ع���ن مهّمتنا. فهوؤلء قد 

ذهب���وا من قبل اإىل قرية »احلريبة« الواقع���ة يف اجلانب الآخر من دجلة 

وا�ستبك���وا مع القّوات العراقّية، لك���ّن القرية مل تكن قد �سقطت بعد. ويف 

تل���ك ال�ساعات كان العراقّي���ون يف بع�س بيوت واأزّق���ة القرية، وقّواتنا يف 

بي���وت واأزقة اأخ���رى. والتهبت املواجه���ات هناك عنيفة ومهّم���ة، فاإن مل 

ت�سق���ط املنطقة هناك بي���د قّواتنا، ل�سوف مينعن���ا العراقيون من تدمري 

اجل�س���ر وال�سيطرة عل���ى الأوتو�سرتاد. لذا كان���ت مهّمتهم، بالتزامن مع 

تّركنا، التوجه اإىل قرية احلريبة وال�سيطرة عليها.

ما اأعجب تلك الليلة! مل يتجاوز عددنا عدد عنا�سر القّنا�سة يف كتيبة 

م���ا، لكّننا عزمنا بذلك العدد القليل من العنا�سر على ك�سر ظهر العدّو. 
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وعلى ما اأظّن، مل يكن لدينا معلومات كثرية عن خّط دفاعه، وجّل ما كّنا 

نعلم���ه هو اأّن العدّو يتمو�سع اأمام الأوتو�س���رتاد. تقرر لقّوات من اجلي�س 

، ومن ناحية اأخرى، اأن ترد فرقة النجف 
1
اأن تتقّدم بالتزامن مع تّركنا

املي���دان ع���ن ي�سارنا. واقت�ست اخلّط���ة اأن يتّم التن�سي���ق فيما بيننا وبني 

�سرّية من عنا�سر الهند�سة، لتقوم بتدمري اجل�سر بعد تثبيت اأقدامنا يف 

الأوتو�سرتاد. يومذاك ح�سرت �سرّية الهند�سة اإىل املكان، لكّن الطائرات 

الت���ي حامت يف �سم���اء املنطقة اإىل الظه���ر، ق�سف���ت ال�ساحنة احلاملة 

. بعد تلك احلادثة طلب عنا�سر الهند�سة جمّدًدا املواّد 
2
للمواد املتفّجرة

املتفّجرة، وا�ستغرق الأمر مّدة لت�سل اإليهم الذخائر التي يحتاجونها. يف 

النهاي���ة، تبّدلت الكتيبة من عنا�سر هند�س���ة يبا�سرون عملهم بالتزامن 

معنا، اإىل �سرية تبا�سر عملها بعد احتاللنا لالأوتو�سرتاد.

ُذّكرن���ا ب�سرع���ة مبهّمتنا، وا�ستعددنا لالنط���الق. طلبت من اأمري باأن 

ي�سع مقداًرا م���ن الفاكهة املعّلبة والع�سري يف بّرادنا البال�ستيكي اململوء 

ثلًج���ا. راح اأمري يحّدق بي. فقلت له جم���ّدًدا: »اإذا بقيت الأمور كما هي، 

�سنحتاج الطعام يف الغد! �سع هذه يف الد�سمة، فعندما نعود غًدا �سنكون 

عطا�سى وجوعى!«.

�� انظروا هذا! ترك كّل �سيء ومل يفّكر اإل يف بطنه! 

وع���ال �سراخ���ه قائ���اًل: »يا ع���ّم! اأّنى ل���ك اأن تعل���م اأّنك �ستع���ود غًدا 

�سباًحا؟...«.

� �سيطرن���ا حينها على مدرج للطائرات المروحّية، فاأوكل���ت مهّمة المحافظة عليه اإلى قّوات الجي�س،   1
لكنهم لالأ�سف لم ي�ستطيعوا الحفاظ عليه، وان�سحبوا في اليوم التالي لي�سكل ذلك �سربة كبيرة لنا. 

� �سق���ط في هذا النفجار اأحد عنا�سرنا، الذي كان قد بقي في ذلك الق�سم من ال�ساتر الترابي. وقد   2
ق���ال الليل���ة الما�سية كما قلت، اإّنه تعب ولن ي�سارك في هذه المرحلة، واإّنه �سيلتحق غًدا بالقّوات. لكّنه 

ا�سُت�سه���د في ذلك النفجار المهيب هو وبع�س الإخ���وة الذين كانوا في ال�ساحنة. في اليوم التالي حين 

عاينت المكان، التفت اإلى �سّدة النفجار. لقد كان ارتفاع ال�ساتر الترابي في ذلك المكان قرابة الثالثة 

اأمت���ار، وفوقه تمت���ّد طريق بعر�س �سّتة اأمتار. فُن�سف ذلك الق�سم م���ن ال�ساتر والطريق كّليًّا، و�سقطت 

بقايا ال�ساحنة في حفرة بعمق مترين!
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�� اإن �ساء اهلل نعود، �سع هذه يف الثاّلجة، �ستلزمنا يف ال�سباح!

كنت اأ�سعر باأّنّني �ساأعود وح�سب!

جّهزن���ا اأمتعتنا وانطلقن���ا. توّجه حممود دولت���ي وعنا�سره نحو قرية 

احلريب���ة. مل اأعل���م �سيًئا عن الباقني، لكّن اأكر م���ن التقيتهم، كانوا من 

الذين قاتلوا يف الليلة الأوىل من العملية يف ميادين خمتلفة. لفتت حايل 

الأنظ���ار؛ فمن �سّدة التعب وقّلة النوم، ثقل احلمل الذي على ظهري عّدة 

اأ�سع���اف، ومل يعمل ذهني بنحو جّي���د، وكّل ما علمته هو اأّنني �ساأ�سري يف 

ه���ذا الطابور وه���ذا ما حدث، اإىل اأن و�سلنا اإىل �سّف���ة نهر دجلة. والآن 

 وكان عبارة عن 
1
ج���اء دور العبور فوق ج�سر رفعه عنا�سرن���ا فوق النهر.

 طويل، ات�سل طرفاه ب�سّفتي النهر، يهتّز مبجّرد اأن ت�سري 
2
ج�سر »نفررو«

علي���ه. م�سين���ا عليه با�سم اهلل. اأحياًن���ا �سار يهتّز اإىل درج���ة اأخال اأّنني 

�ساأق���ع حتًم���ا يف النهر. كّن���ا ل نزال فوق اجل�سر حني ق���ال علي جتاّليي: 

»لق���د وّجه الإم���ام بياًنا اإىل كّل املق���ّرات يطلب فيه م���ن اجلميع التقّدم 

. وكاأّن هذه العبارة بّثت يّف طاقة 
وال�سيط���رة على املكان باأّي نح���و كان"3

جدي���دة بكّل كلمة من كلماتها. تغرّيت اأحوايل! ومل اأعد اأ�سعر بالتعب، اأو 

حّت���ى اأفّكر باأّنني مل اآخذ ق�سًطا من الراحة من���ذ ثالثة اأّيام بلياليها. اأنا 

نف�س���ي مل اأ�سّدق كي���ف تغرّيت اأحوايل دفعًة واح���دًة. رحت اأعر اجل�سر 

م�س���روًرا ومبعنوّيات عالية، وكاأّنني اأ�سارك للم���ّرة الأوىل يف عملية. كما 

زاد م���ن �سجاعتنا ح�سور القادة. واإ�سافة اإىل كّل ذلك، ا�ستحّقت الثناء 

املين���ي كاتيو�سا التي ق�سفت منطق���ة العدّو بدّقة فائقة. ومن املحتمل اأن 

تلك املجموعة التي راأيناها يف النهار كانت تاول تديد زاوية املنطقة. 

� وقد ن�سب هذا الج�سر �سمد زبرد�ست وعنا�سره، وكان حينها في الوحدة البحرّية.  1

� نفررو ا�سم الماركة.  2

� ل اأعل���م اإن كان ه���ذا الأمر �سحيًحا اأم ل، لكن كّل ما اأذكره تل���ك الطاقة الم�ساعفة التي �سرت في   3
روحي اإثر ال�سماع باأمر هذا البيان. 
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ا�ستهدف���ت امليني كاتيو�سا خ���ّط الدفاع العراقي، الد�س���م واملناطق التي 

ُيحتمل وجود الكمائن فيها وميكن اأن ت�سّكل مانًعا اأمام تقّدمنا. ت�ساقطت 

ال�سواري���خ اأحياًنا بالقرب مّنا وتطايرت ال�سظايا من جوانبنا. قلت اأكر 

م���ن مّرة ل���الأخ اأ�سغر: »اأخ اأ�سغر! �ستقتلنا هذه املين���ي كاتيو�سا!«. اأجاب 

بكّل ثقة: »ل! لقد مّت التن�سيق فيما بيننا من قبل. وهي تاول اأن تق�سف 

الطري���ق اأمامنا بالتزامن مع تقّدمنا، لنفاج���ئ العدّو!«. اأ�سكتني جوابه، 

لك���ن لتلك املين���ي كاتيو�سا وقع عجي���ب، وقّلما راأيت مثل ه���ذه الدّقة يف 

الرماي���ة طوال �سنّي احل���رب. ور�سمت النريان املتعالي���ة من د�سم العدو 

حني اإ�سابتها بال�سواريخ م�سهًدا ل ين�سى يف عتمة الليل. 

قطعنا دجلة وبا�سرت الطائرات العراقّية العمل فوًرا، وخالل حلظات 

األق���ت عددا هائاًل من القناب���ل امل�سيئة، بحيث ُيخّيل اإلي���ك باأّن ال�سماء 

ت�ستع���ل! ولأ�سب���اب عدي���دة، من بينه���ا قّلة الع���دد، كان علين���ا النتظار 

لتنطف���ئ القنابل امل�سيئ���ة. لقد اأربكتنا ق���ّوات الع���دّو بالكاتيو�سا بحيث 

اأ�سبح���وا وكاأّنهم ل يفّكرون �سوى باحلفاظ عل���ى اأرواحهم. بلطف اهلل، 

مل يح���دث لن���ا اأّي �سيء يف ظّل كّل تلك القناب���ل امل�سيئة، وكّنا على يقني 

باأّنه���م ل ينظرون اإىل منطقة العملية اأبًدا. تابعنا طريقنا داخل اجليب. 

كّن���ا اأحياًنا نتوّقف ث���ّم نتابع حركتنا من جديد، حتى مل تعد امل�سافة التي 

تف�سلن���ا عن الأوتو�س���رتاد تزيد ع���ن الكيلومرت الواح���د تقريًبا. وجدنا 

العراقي���ني متو�سع���وا علي���ه ويف قري���ة ق�سموه���ا ن�سفني وذل���ك لتثبيت 

�سيطرته���م. ما اإن تقّدمنا اأك���ر باجتاه الأوتو�سرتاد، حّت���ى توّجه اأ�سغر 

اب وعل���ي جتاّليي وبع�س العنا�سر الأخرى نح���و القرية. من املقّرر  ق�سّ

اأن ياأت���ي عنا�سر الهند�سة بعد اأن نهّيئ نحن املكان. و قا�سم هري�سي هو 

امل�سوؤول عن بقي���ة العنا�سر الذين ُيفرت�س اأن يوا�سل���وا تقّدمهم. تابعنا 

م�سرينا، وبعد دقائق مررنا من جانب الأوتو�سرتاد، ومل يعد يف�سلنا عن 

هدف مهّمتنا الأ�سا�سي �سوى خم�سني مرًتا. 
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�س���اح بنا قا�س���م: انتظم���وا... وتعالت اأ�س���وات الإخ���وة كاأنها �سًدى 

ا: »م���ا به هذا؟!  ل�سوت���ه: »انتظم���وا... انتظم���وا...«. �سحك���ت ل اإراديًّ

وكي���ف للعراقّي���ني اأن ل ي�سمعوا اأ�سواتن���ا!«. انتظمنا كما ُيق���ال وتقّدمنا 

قلي���اًل، ف�ساح قا�سم هذه املّرة: »لقد ا�ستبهن���ا يف الأمر! فلنعد اإىل هذه 

الناحي���ة!«. يب���دو اأّننا وب���دل اأن نّتوجه نح���و الأوتو�سرتاد، عدن���ا باجّتاه 

القري���ة. مّرت حلظ���ات ملوؤه���ا ال�سط���راب. واإ�سافة اإلين���ا، فقد �سمع 

العراقّي���ون �س���وت قا�س���م وعال �سراخهم: »ق���ف! قف!«، وفتح���وا النار. 

رمي���ت بنف�سي اإىل الأر�س ف���وًرا. مل نكن م�ستعّدين بع���د للقتال، قبل اأن 

ننتظ���م ثّم نب���داأ باملواجهة. وه���ا هي الآن الن���ريان ال�سدي���دة و�سواريخ 

ال�)B7( تنهمر فوق روؤو�سنا. وا�سح اأّنهم مل ُيتّموا ن�سب الأ�سلحة الثقيلة 

كالدو�سكا وال�سيلكا هناك، فراحوا يرموننا بكّل ما يف اأيديهم من �سالح. 

عندم���ا رميت بنف�سي اإىل الأر����س، ارتطم راأ�سي ب�س���يء، اأمعنت النظر 

ف���اإذا به كومة تراب ناعم. فهمت الق�سّية. كّنا نظّن اأّننا نبعد م�سافة 50 

اأو 60 مرًتا من نقطة املواجهة الأ�سا�سية، والواقع اأنّنا اأ�سبحنا اإىل جانب 

الأوتو�س���رتاد متاًما. وهم حفروا حديًثا قناًة اأمام الأوتو�سرتاد، فقد كان 

ال���رتاب ناعًما وجديًدا والقناة قليلة العمق. ورمبا مل تت�سنَّ لهم الفر�سة 

الكافية للعمل اأكر. رفعت راأ�سي لأرى اأين يتمو�سع العدّو. فوجدت اأّن كّل 

النريان تنطلق م���ن مكان واحد؛ نرياننا ونريان القّوات العراقّية! نظرت 

ودّققت من جديد فالتفّت اإىل الو�سع اأكر؛ كّنا على مقربة ن�سف مرت من 

اجلن���ود العراقّينّي! وعندما اهتّز ج���ّب ال�سوك القريب مّني متاًما، راأيت 

فّوهة بندقّية مركزة عليه وجاه���زة لالإطالق. تراجعت فوًرا اإىل الوراء. 

مل اأكن من قبل قد اقرتبت من العدّو اإىل ذلك احلّد! كان باإمكاين اأحياًنا 

روؤية وجوههم اأثن���اء املواجهات؛ والعجيب اأّنن���ي وجدتهم م�سّنني وتفوق 

اأعماره���م الأربع���ني عاًما! والتعب باٍد عل���ى وجوهه���م، اإّل اأّنهم يقاتلون 

ب�سرا�س���ة. تراجع���ت مرتين، واإذ بي اأ�سمع �سوت جه���از الال�سلكّي، يبدو 
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اأّن���ه كان خليل نوبري: »اخرتقوا اخل���ّط! اخرتقوه لتبا�سر فرقة الهند�سة 

عمله���ا«. لكن، باأّي قّوات؟! لقد انت�سرنا على اخلّط وعددنا حمدود، وكّل 

مّن���ا الآن يخو����س معرك���ًة يف مكانه. الو�س���ع ل ي�سمح لنا باملب���ادرة باأّي 

عم���ل. مّرت ع���ّدة دقائق على املواجهات. فّكرت اأّن���ه ل باأ�س برمي بع�س 

القناب���ل، لأفتح الطريق اأمامي باحلّد الأدن���ى. كان بحوزتي اأربع قنابل، 

رميت بالأوىل وفوًرا رميت بالثانية فيما كنت خائًفا من و�سول �سظاياها 

اإيّل. م���ع انفجار القنبلت���ني، ارتفع �سوت من تلك الناحي���ة، وفهمت باأّن 

بع����س الأمتار اأمامي قد مّت تطهريها. لكّنني مل اأجروؤ على دخول القناة، 

لأّن ذل���ك كان يعن���ي اللتحام مبا�س���رًة مع العدّو املتمو�س���ع يف جانبيها. 

وبالت���ايل فم���ن ال�سروري وجود احل���راب بحوزتنا لكّنن���ا مل نكن منلكها 

لالأ�س���ف. وهنا اأ�سكت انفجار القنابل املتتالية يف القناة نريان العدّو اإىل 

ح���ّد ما، من دون اأن يرتاجعوا، ومل يف�سل بيننا وبينهم �سوى كومات من 

ال���رتاب. كان العراقّي���ون قد بن���وا لأنف�سهم د�سًما �سغ���رية داخل القناة 

منحته���م و�سعّية جّي���دة. اأينما جلت بنظري كانت قّل���ة العنا�سر باملعنى 

احلقيقي للكلمة توؤملني، وقد كّلفتنا هذه امل�ساألة هناك غالًيا. 

كان اأحد �سباب املعلومات ويدع���ى مهدي، بالقرب مّني. �سحب اأّمان 

قنبلته و�ساح بي: »اذهب اإىل تلك الناحية!«.

- اأّي ناحية؟

- تدحرج على الرتاب هناك! 

ث���ارت اأع�ساب���ي. ف�سحت ب���ه والقنبلة ل تزال بني يدي���ه: »والآن، مِلَ 

تتف���ظ بالقنبلة يف يدك؟ ارمها!«. هّداأ انفجار القنبلة املكان لعّدة ثواٍن 

فق���ط. كان العراقّيون يحاربون ب�سّدة، ولي�س م���ن �سبيل اأمامهم للفرار. 

ف���اإن تراجعوا اإىل اخلل���ف و�سلوا اإىل جهة الأوتو�س���رتاد التي يقع خلفها 

امل�ستنق���ع، لذا فق���د ا�ستماتوا يف القتال. يف تلك الأثن���اء، جاءنا �سخ�س 
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مي�س���ي القرف�ساء؛ كان حمّمد ر�سا با�سر. اأ�سبحنا الآن يف تلك النقطة 

اأنا وح�سن نوبري اأخو خليل، وبا�سر. مل يكن با�سر قد �سارك من قبل يف 

مثل هذه املواجهات العنيفة، لكّن اإميانه و�سجاعته قاداه اإىل هناك. قال: 

»�ساأعّد اإىل الثالثة، وندخل بعدها القناة بنداء اهلل اأكر!«.

- الأف�سل اأن نرمي اأّوًل ما تبّقى معنا من القنابل، ثّم ندخل القناة!

اّتخذن���ا قرارنا: واحد، اثنان، ثالث���ة، رمينا القنابل وبعد ذلك... كان 

با�سر الوحيد الذي وقف وما لبث اأن �سقط! كان اجلندّي العراقي جمّهًزا 

�سالحه، فاأطل���ق اأربع ر�سا�سات متتالية نح���وه. مّزقت الر�سا�سات نحر 

�سديقن���ا ف�سمعت خرير الدماء التي ف���ارت منه. مل ن�ستطع القيام ب�سيء 

من اأجل���ه. الأو�ساع معّقدة. والنداء من اخللف دوًما: »اخرتقوا اخلّط... 

اأ�سرعوا«، اأّما نحن الذين مل يتجاوز عددنا عدد اأ�سابع اليد الواحدة، فقد 

حرن���ا يف اأمرنا كوننا رمينا كّل ما باأيدينا م���ن قنابل يف القناة امل�سوؤومة. 

ول نعلم عدد اجلنود املتمو�سعني فيها. وها هو اأمري الآن قد عاد اإلينا بعد 

ا ح�سن نوبري ومهدي،  . ومعي اأي�سً
1
اأن �س���ار على امتداد ال�ساتر الرتاب���ي

فاّتخذنا قرارنا: »ليح�سل ما يح�سل، فلنتوّكل على اهلل وندخل القناة!«.

اخلري���ر ل يزال ُي�سمع من نحر حمّمد ر�سا با�سر امل�سرج اإىل جانب 

. دخلنا القناة مًعا، بعد اأن خّفت 
2
ال�سات���ر الرتابي على هيئة القرف�س���اء

حّدة النريان لث���واٍن يف تلك الناحية. طالعنا منظر القناة املحرّي؛ فجثث 

القتل���ى مكّد�س���ة بع�سها فوق بع����س، اأّما من بقي من اجلن���ود العراقّيني 

فراحوا يلوذون بالفرار من تلك الناحية. توّزعنا نحن الأربعة على جانبي 

القن���اة وم�سينا فوق اأج�ساد القتلى. و�سرعان م���ا عادت املواجهات لتبداأ 

1 � فيما بعد حّدثنا اأمير ماراليا�س عّما جرى معه تلك الليلة وقال: »لقد خ�ست مواجهة �سديدة تلك الليلة، 
فاألقي���ت قنبلة على اأحدهم، واأطلقت النار على اآخ���ر«. حّتى اإّنه راأى جنديًّا عراقيًّا �ساهًرا �سالحه نحوه 

على بعد �سنتيمترات منه، يريد رميه، فاأم�سك بال�سالح من فوهته واأخذه من قب�سة الجندي العراقي! 

� بقيت اأ�سمع هذا ال�سوت كّلما مررت بجانب با�سر، اإلى اأن خمدت اأنفا�سه مع طلوع ال�سباح.   2
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تهم  م���ن جديد. حين���ذاك، بداأنا الرم���ي عليهم بقذائف ال����)B7( خا�سّ

الت���ي اأعدوها لالإطالق؛ من على بعد ثالثني م���رًتا تقريًبا! تبّدلت القناة 

اإىل جحي���م جّراء ازدحام اجلثث و�سوت ال�سالح امل�سّم لالآذان. وا�سلنا 

الرد با�ستهداف كّل مكان تطلق النريان منه علينا. اأ�سا�ًسا مل يكن الوقت 

ي�سم���ح للتفكري باحتمال اأّن عنا�سرنا هم من يوجدون يف القناة... اأردنا 

 اأن نفت���ح الطريق لعبور عنا�سر الهند�س���ة باأّي ثمن. وها قد حان الوقت. 

�س���رخ خليل نوبري: »اأخ اأ�سغر، ائتونا بعنا�س���ر الهند�سة... فلياأتوا...«. 

كان���ت امل�سافة بني الأوتو�س���رتاد والنقطة التي متركزن���ا فيها من القناة 

تبلغ قرابة الثمانية اأمتار، وامل�سافة بني الأوتو�سرتاد واجل�سر الذي نق�سد 

تدمريه ترتاوح بني ال�40 وال�50 مرًتا. اإّل اأّن هذا الطريق املخت�سر تّول 

تل���ك الليل���ة اإىل جحيم ل ميكن عب���وره! مل يعد من املمك���ن الذهاب اإىل 

اجل�س���ر عن طريق الأوتو�سرتاد. وق���د اأدرك العراقّيون جّيًدا مثلنا متاًما 

خطورة املوقف، ففتحوا النار على كّل من ياأتي بحركة يف نواحي اجل�سر. 

ل���ة: اجل�س���ر ل يزال تت �سيط���رة العدو. م���ن الناحية الأخرى  واملح�سّ

للج�سر تقع قري���ة، يطلق العراقّيون منها نريانهم الكثيفة على منطقتنا. 

يف تل���ك املعمعة كّنا قد حّررنا فقط منطقة بطول 30 مرًتا، �ستكون حمالًّ 

اب  لعبور عنا�سر الهند�سة. مل ي�ستغرق الأمر طوياًل حّتى و�سل اأ�سغر ق�سّ

اإلين���ا مع عنا�س���ر الهند�سة. توّجهت اإىل الأخ اأ�سغ���ر قائاًل: »يا اأخي! مل 

يبَق �سيء من القنابل، قل لهوؤلء اأن يعطونا قنابلهم«. وكانت القنابل هي 

ال�س���الح الأم�سى لتطهري القناة. يف ظرف عّدة ث���واٍن، ترك لنا عنا�سر 

الهند�س���ة ما يقارب الثالثني قنبلة وهم ميّرون من جانبنا. مّروا ب�سرعة 

وتقّدموا حاملني معهم ماّدة ال�»TNT.« عندما عروا من جانبنا ومددت 

يدي لألتقط قنبلة، �سعرت باأحدهم يقف خلفي! وفيما تركزت كّل حوا�سي 

عقت بالكهرباء! ا�ستدرت ب�سرعة و�سهرت  اإىل الأم���ام، �سعرت وكاأّنني �سُ

�سالحي نحوه. كان فتًى داكن الب�سرة يتكّلم الفار�سّية!
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- من تكون!

- ل تطلق! اأنا من عنا�سر اجلي�س... ل تطلق!

اأدخلت���ه ب�سرع���ة داخ���ل القن���اة؛ اإىل امل���كان ال���ذي كان حينها تت 

�سيطرتن���ا. ق���ال اإّن عنا�سر اجلي�س قام���وا بعملية يف منطق���ة الدّبابات 

وم���درج املروحّي���ات، لكّنه���م ا�سُط���ّروا لالن�سح���اب. �سقط ع���دد منهم 

�سه���داء، وهرب ذلك ال�ساّب يف تلك املعمعة باجّتاهنا، وو�سل اإىل مقربة 

م���ن القناة، وها هو الآن ي�ساأل: »اأين يقع هذا املكان؟!«، قلت: »جّيد اأّنك 

ا مل يكن  اأتي���ت! تعاَل اإىل هنا!«. مل يكن يجيد التكّل���م بالرتكّية، واأنا اأي�سً

بي حي���ل ول طاقة للتّكل���م بالفار�سّي���ة. وبخليط من الرتكّي���ة والفار�سّية 

اأفهمته باأّننا يف قلب منطق���ة العدّو. قلت: »تعاَل وخّرب د�سم العراقّيني، 

واب���ِن يل بتلك الأكيا�س د�سمة موؤّلفة من ثالث طبقات يف املنحدر الواقع 

اإىل جانب الأوتو�سرتاد«. فهم اأّنني اأريد د�سمًة تيط ثالثة اأكيا�س رملّية 

به���ا م���ن جميع اجلوانب. كنت اأعل���م اأّي قيامة �ستق���وم يف ال�سباح. ويف 

اللحظ���ات هذه، و�سل ه���ذا العن�س���ر الأف�سل لبناء د�سم���ة معترة يل. 

با�سر هو بعمله، وذهبت اأنا لتطهري القناة.

عندم���ا راأى العراقّيون باأّنن���ا بداأنا بتطهري املنطق���ة، واأّننا نفّجر كّل 

�س���يء، حاولوا التذاك���ي، فو�سع���وا فيلداته���م الع�سكرّية ف���وق وجوههم 

وتظاه���روا بامل���وت! بع�سهم كان قد ذه���ب اإىل اجلحيم فع���اًل. تّركنا 

ب�سعوب���ة م���ن كرة القتلى، لنطّه���ر املكان الذي ُيرم���ى علينا منه فقط، 

وذل���ك ب�سب���ب قّلة عتادن���ا وعديدنا. عند طل���وع الفجر و�س���ل اإلينا خر 

حما�سرة اجلنود العراقّيني لالأخ اأ�سغر وعنا�سر الهند�سة! كانت الأمور 

. ارتفعت اإىل جانب الأوتو�سرتاد 
1
تتعّق���د وتزداد �سعوبة مع م���رور الوقت

واجل�س���ر �سحب من الن���ار والدخ���ان. عنا�سر الهند�س���ة عر�سة لنريان 

الع���دّو، ول ي�ستطيع���ون الدف���اع ع���ن اأنف�سه���م لأّنهم ل يحمل���ون ال�سالح 

� بالمنا�سبة، تذّكرت الآن واأنا اأ�سرد ذكريات تلك الليلة، باأّنني لم اأوؤدِّ �سالة ال�سبح يومذاك.  1
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الالزم. توّجه حمّمد جتاّليي وح�سن نوبري برفقة خم�سة اأو �سّته عنا�سر 

نحوه���م، وبعد مواجه���ات عنيفة ا�ستطاعوا فّك احل�س���ار عنهم، لي�سل 

ا اإلينا. �سقط عدد من عنا�سر الهند�سة �سهداء، واأ�سر  من بقي منهم حيًّ

بع����س اآخر مل يتمّكنوا م���ن اخلروج من احل�سار، فيم���ا عاد عدد منهم 

اب. كما اأ�سيب علي بهلويل بر�سا�سة يف البطن وهو يف  برفقة اأ�سغر ق�سّ

طريق العودة، لكّنه ا�ستطاع الو�سول اإلينا بطريقة وباأخرى.

عن���د �س���روق ال�سم����س، و�س���ل اإلينا خ���ر حما�سرة الأخوي���ن مهدي 

باك���ري، حممود دولتي وعدد اآخر من العنا�سر يف قرية احلريبة. القرية 

الت���ي كان علينا ال�سيطرة عليها لت�ستمّر العملي���ة وتقق اأهدافها، وهذا 

م���ا كان يعلم���ه الأخ باك���ري اأكر م���ن اجلميع. ف���وًرا، توّج���ه الأخ اأ�سغر 

وع���دد من الإخوة نحو احلريبة. وهناك، راأي���ت علي جتاّليي لآخر مرة، 

ويف طريق���ه نحو القرية ق���ال: »اإن كنتم تريدون البق���اء فابقوا، لكن من 

الأف�س���ل اأن ل تطيلوا املكوث هنا، واأن ت�سحبوا اجلرحى اإىل �سّفة دجلة، 

وتقهقروا، ف�سرع���ان ما �سي�سل العراقّيون اإىل هن���ا!«. توالت الأحداث. 

ونف���د الر�سا�س مّن���ي. تذّكرت اأّن با�س���ر كان الليلة املا�سي���ة يلّف حول 

�س���دره �سر�سوًرا من الر�سا�س. ذهبت اإلي���ه، واإذ به قد خمدت اأنفا�سه. 

مددت يدي لأفّك ال�سر�سور من حول ج�سده، فهوى ج�سده الذي كان على 

هيئة القرف�س���اء، اإىل الأر�س مبجّرد اأن مل�سته. تاأّثرت كثرًيا. ل اأعلم مِلَ 

يب�س ج�سده به���ذا النحو. ومهما فعلت مل اأ�ستطع فّك ال�سر�سور من حول 

ج�سده. عدت اإىل الإخوة خايل الوفا�س وخائًبا.

كان���ت املروحّي���ات العراقّي���ة الواحدة تل���و الأخرى، تن���زل اجلنود يف 

املنطق���ة، وو�سعنا ي�ست���ّد �سوًءا حلظة بعد اأخ���رى. والآن جاء دور حمّمد 

جتاّلي���ي ليخرن���ا باأّن بع����س اجلنود بقوا �سامل���ني واأخف���وا اأنف�سهم بني 

جث���ث القتلى للنجاة باأرواحهم. فاإذا م���ا با�سر اجلنود العراقّيون اجلدد 

العمل، نه�سوا وبّثوا �سمومهم. عندما اطماأنّنا نوًعا ما اإىل اأّن املنطقة قد 
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طّهرت، اجتمعن���ا حول رفاقنا اجلرحى؛ قا�س���م هري�سي، �سمد قنري، 

�سيبت ي���ده، وال�سهداء الذين �سقطوا 
ُ
عل���ي بهلويل، ح�س���ن نوبري الذي اأ

للت���ّو يف تلك الناحية من دجل���ة. على امتداد تلك املنطق���ة الوا�سعة، كّنا 

فقط ثمانية اأو ت�سعة اأ�سخا�س نقف على اأقدامنا وحائرين!

- اأنرجع؟! كيف؟

- اأنبقى؟! كيف ذلك؟! وباأّي عّدة وعتاد؟

العق���ل يق�سي باإر�سال اجلرحى الذين ي�ستطيع���ون امل�سي اإىل اخللف 

م���ا دام هناك فر�سة لذل���ك. �ساعدناهم على النهو����س واأر�سلناهم اإىل 

اخلط���وط اخللفّية، فيما بقي بع�س اجلرح���ى الذين ل ي�ستطيعون امل�سي 

عندن���ا. وحيث مل يتخّط عددنا اأ�سابع اليدي���ن، اأ�سبحنا عر�سة ملختلف 

ا. حام���ت الطائرات  اأن���واع الن���ريان، والتف���ت العراقّيون اإىل قّلتن���ا اأي�سً

املروحّي���ة ف���وق �سم���اء املنطقة، وو�س���ل الأم���ر لدرج���ة اأن ي�ستهدفوا كّل 

�سخ�س ب�ساروخ! لكّننا مل نكن يف و�سع ي�سمح لنا بالكرتاث للمروحّيات 

و�سواريخه���ا. اأ�سبح���ت الد�سمة التي بناها يل عن�س���ر اجلي�س جاهزة. 

اأدخل���ت ق���اذيف )B7(، وقطعت���ي ر�سا����س، وقطعت���ي كال�سينك���وف اإىل 

الد�سم���ة، واأذنت للفت���ى بالن�س���راف: »اإن �سرت يف ه���ذا الجّتاه بنحو 

م�ستقيم �ست�سل اإىل خطوطنا اخللفّية«.

حقيق���ًة، كان بقاوؤن���ا متحرّيي���ن يف مثل تلك الظ���روف اأ�سعب من اأّي 

�س���يء، فتوجب علينا اّتخاذ القرار والختي���ار؛ اأنبقى؟ ورمّبا ت�سل قّوات 

الدع���م اإلينا ون�ستطي���ع احلفاظ على املنطقة... لكن م���ع هذه الأو�ساع، 

حّت���ى اجل�س���ر الذي ُن�سب فوق نه���ر دجلة لعبور الإخ���وة � وعرناه الليلة 

املا�سي���ة � تال�سى بفعل نريان الأعداء الغزيرة. يف املقابل، اأ�سبح اجل�سر 

الذي خاطرنا الليلة املا�سية بحياتنا وا�ستب�سلنا يف القتال من اأجل تدمريه 

مع���ًرا للدّبابات العراقّية القادمة من جه���ة القرية، لتدخل الأوتو�سرتاد 

وتتق���ّدم نحونا. يف تل���ك اللحظات م���ن ال�سباح، كنت كّلم���ا نظرت اإىل 
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الأوتو�سرتاد، تت�سّمر عيناي على جريحني من عنا�سرنا اأ�سيبا هناك. مل 

اأكن اأعلم اأهما من عنا�سر الهند�سة اأم ل، لكّنني واثق اأّنهما من �سبابنا، 

واأعل���م اأّنهما ما زال حّيني لكن ل ي�ستطيعان النتقال. ومل يكن القرتاب 

منهما ممكًنا يف تلك الظروف اأبًدا. 

جاء اإيّل اأمري: »�سّيد! ما راأيك؟ ما الذي يجب علينا فعله؟!«.

- ل اأعل���م! لقد بقينا الآن هنا من دون نا�سر! قيل لنا اأن ننتظر قلياًل 

ثم نن�سحب!

كن���ت اأتذّك���ر كلمات عل���ي جتاّليي الذي ذه���ب مل�سان���دة الأخ مهدي 

والإخ���وة املحا�سري���ن. يف اللحظة عينها، وقع نظ���ري على ثالث دّبابات 

للعدّو تناور لعبور الأوتو�سرتاد. ولو جنحوا يف ذلك لنتهى اأمرنا، وَلو�سلوا 

اإلين���ا ب�سهولة. و�سلت اإحدى الدّباب���ات اإىل الأوتو�سرتاد وراحت تتحرك 

ب�سرع���ة، فل���م ن�ستط���ع �سربه���ا. كانت عين���اي تتنّقالن ب���ني اجلريحني 

املرمّيني على الأوتو�سرتاد، وقلبي يكاد ينقلع من مكانه. فالدخان والغبار 

وال���رتاب املنبعث جّراء حركة الدّبابة، و�س���وت مدفعها املتكرر وحركتها 

ال�سريع���ة عل���ى الأوتو�سرتاد، كّله���ا اأحداث تتالت اأم���ام ناظري. تقّدمت 

وتقّدم���ت... وم���ّرت على ج�س���دي جريحينا! علت الآه م���ن اأعماق قلبي. 

اأح�س�س���ت وكاأّنني وحيد مقابل تلك الدّبابة اللعينة التي تق�سف كّل كائن 

حّي ت���راه. رك�ست نحو الد�سمة. �ساهدتني الدّباب���ة، فراحت ترمي علّي 

م���ن ر�سا�سها املتو�سط بنحو متوا�سل. كن���ت اأرجتف من الغ�سب والقلق، 

 ، )B7(�واأق�سم���ت اأن اأ�سي���ب تلك الدّبابة. ثّب���تُّ ال�ساروخ يف ق���اذف ال

وتهّي���اأت داخل الد�سمة ورحت اأنتظ���ر. انحرفت الدّبابة عن الأوتو�سرتاد 

قلي���اًل لتدّك الد�سمة ف���وق راأ�سي. كانت زجم���رة الدّبابة من جهة، وكان 

�سراخ اأمري والإخوة الآخرين الذين كانوا من بعيد يراقبون املناكفة بيني 

وبينها من جهة اأخرى. كاد اأمري يقتل نف�سه. راح ي�سيح: « �سّيد! اجتهت 

نحوك... حاذر... لقد جاءت!«.
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كنت األهث. �سغطت قاذف ال�)B7( على �سدري. مل ت�ستطع الدّبابة اأن 

تتقّدم من جانب الأوتو�سرتاد واإّل انقلبت. عادت اإىل اجلاّدة وهي ترمي 

نحوي بر�سا�ساتها. هنا اأح�س�ست بلّذة اأن يكون حول الد�سمة ثالث طبقات. 

فلو اأّنها د�سمة عادّية، بطبقة واحدة، لُن�سفت من الزّخة الأوىل. وها اأنا 

الآن اأنتظر مركًزا كّل حوا�سي على تلك الدبابة، واأعلم اأّنه علّي ال�سعود 

يف اللحظة املنا�سبة فوق الد�سمة ورميها، واإّل فمن املحال اأن اأبقى �ساملًا 

من نريان مدفعّيتها. كانت الدّبابة تزجمر على الأوتو�سرتاد وتتقّدم نحوي. 

رامي  اأراد  حلظة،  ويف  الد�سم.  اإح��دى  جانب  من  تعر  وراأيتها  تقّدمت 

 )B7(�ال �ساروخ  واأطلقت  فنه�ست  نحوي  �سالحه  فّوهة  توجيه  الر�سا�س 

نحوه، لكن من �سوء احلّظ، مّر ال�ساروخ من جانب الدّبابة. تاأّوهت؛ لقد 

من  الآخ��ر  اجلانب  يف  د�سمة  واأ�ساب  الدّبابة  جانب  من  ال�ساروخ  عر 

الأوتو�سرتاد، ويف حلظة واحدة هّز انفجار مهيب الأر�س من حولنا.

ح���رّي النفجار طاقم الدّبابة. مل نكن نعلم حت���ى تلك اللحظة بوجود 

خم���زن لالأ�سلحة يف اجله���ة الأخرى من الأوتو�سرتاد، لك���ن �ساء اهلل اأن 

ت�سي���ب القذيف���ة ذلك املخ���زن، لتتفج���ر الذخائر خالل ث���وان معدودة 

م�س���درة اأ�سواًتا مهول���ة. يف تلك الأو�ساع احلرجة، دّب���ت هذه احلادثة 

فينا احلياة من جدي���د. عدت من جديد ل�سيد الدّبابة. كنت على عجلة 

م���ن اأمري، ومل اأ�ستطع التهديف جّي���ًدا. اأطلقت ال�ساروخ، فاأ�ساب هذه 

املّرة العادم وانفجر. توّقف���ت الدّبابة عن الزجمرة، ف�سعد طاقمها من 

الرج حماولني الفرار. مل اأ�ساأ اأن اأدعهم يخرجون من الدّبابة وقد مّروا 

لتّوه���م بدّبابتهم فوق ج�سدي جريحين���ا. رميتهم جميًعا بالكال�سينكوف 

وجلاأت جمّدًدا اإىل الد�سمة. وهنا هداأ �سوت اأمري. و�سعت �ساروًخا اآخر 

يف الق���اذف ورحت اأفّكر اأين اأطلق���ه. فّت�ست من حويل، واإذا بنظري يقع 

على خّزان للمياه قد ُن�سب فوق عدد من الق�سبان على م�سافة عالية عن 

الأر����س. يقع ذل���ك اخلّزان على مقربة من قري���ة احلريبة، وكان يتجّمع 
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تت���ه عدد م���ن الدّبابات واجلن���ود لإجراء تبدي���ل. اأّما طائ���رات العدّو 

املروحّي���ة فما خفت قوته���ا وهي متطرنا بال�سواري���خ والر�سا�س من كّل 

حدب و�س���وب. ا�ستدرت نحو القرية، نقلت ال����)B7( من كتف اإىل اآخر، 

وهّدف���ت بعيني ال�سليم���ة واأطلقت. انطلق ال�س���اروخ مبا�سرة وا�ستقّر يف 

اخل���ّزان متاًم���ا! تال�سى خ���ّزان املياه وراأين���ا من بعيد انهم���ار قدر كبري 

ة  م���ن املي���اه اإىل الأ�سفل. بهذه احلادثة، ت�ّسنت معنوّي���ات �سبابنا خا�سّ

اجلرحى اإىل جانبنا. تركت د�سمتي وتوّجهت نحو الإخوة.

اأربكتن���ا املروحّي���ات العراقّي���ة، اإذ كان���ت ترم���ي علين���ا بال�سواري���خ 

والأ�سلح���ة الر�ّسا�سة وبكّل م���ا بحوزتها من اأ�سلح���ة. يف النهاية، اتخذنا 

قراًرا حا�سًما بالن�سحاب، فالبقاء هناك مبنزلة النتحار.

كان عل���ى كّل عن�س���ر �سلي���م �سحب واحٍد من اجلرح���ى معه. هذا ما 

عّلمتن���ا اإّياه احلرب، م���ا اأ�سعبها من حلظات. رحت اأنظر اإىل اجلرحى: 

���ا من هوؤلء اأنقل؟ �سم���د قنري، علي بهل���ويل، قا�سم هري�سي  »اإله���ي اأيًّ

اأو...«، كّلما مررت من جانب جريح اأرغب باأن اأحمله معي. حرية قا�سية. 

بقين���ا �سّتة اأ�سخا�س والنريان تنهمر علين���ا من كّل �سوب، فيما نحن 

نتجّم���ع ا�ستع���داًدا للعودة. كّنا املجموع���ة الأخرية الت���ي مل تن�سحب بعد 

م���ن املنطقة. فّكرت اأن اأحم���ل معي �سمد قنري. توّجه���ت نحوه، وكاأّنه 

فه���م ق�سدي، فالحت على حمّياه املتاأمّل ابت�سامة. اإىل جانبه كان قا�سم 

هري�س���ي، فل���م اأر�َس باأن اأنقل اأحًدا غريه للح���ال التي كان عليها. حملت 

قا�سًم���ا على ظهري وقلت ل�سم���د: »�ساأعود اإليك جم���ّدًدا!«، وكانت تلك 

الكذبة الأكر مرارة التي ميكن اأن ُتقال يف احلرب! ففي تلك الدّوامة، مل 

.
1
اأ�ستطع �سحب �سوى �سخ�س واحد، وكان ذاك قا�سم هري�سي!

نقلت قا�سًما من كتف اإىل كتف وانطلقت. مل يكن اأمري بذلك اجل�سد 

� بق���ي �سمد قنبري هن���اك، وا�سُت�سهد بعد اأن وقع اأ�سيًرا بيد الع���دّو، لُي�سّجل ا�سمه الطاهر في عداد   1
قافلة �سهداء بدر. 
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لي�ستطي���ع اأن يكون م�ساعًدا جّيًدا يف حم���ل جريح، لكّنه وقف اإىل جانبي 

وحمى ظهري برماياته. بداأن���ا اجلري ب�سرعة. اإىل اأن و�سلنا اإىل املكان 

ال���ذي ب���دا وكاأّنه اأر�س حمروث���ة، ي�سعب امل�سي عليه���ا، فكيف بالرك�س 

���ا. عمل اأمري عل���ى ت�ستيت انتب���اه العراقّيني، لأمتّكن  وبتل���ك احلال اأي�سً

اأن���ا من اجلري براحة. كّن���ا يف دائرة نظر الر�ّسا�س اله���ادف اإىل قتلنا، 

والن���ريان تنهم���ر علينا ب�س���كل متوا�سل من جهة القرية وم���ن املروحّية. 

رك�س���ت مبا تبّقى يّف من قّوة بع���د كّل تلك الأحداث. تارًة كنت اأنظر اإىل 

الأر����س، واأخرى اأمامي. راأي���ت القمح قد نبت من قل���ب الرتاب، وو�سل 

ارتف���اع ال�سنبل���ة اإىل مف�س���ل القدم اأحياًن���ا يف بع�س الأماك���ن. تذّكرت 

قريتن���ا! خّفف���ت رمايات اأم���ري اإىل حّد ما م���ن رمايات الع���دّو الأر�سّية 

نحون���ا، لكّنه���ا مل ت�ستط���ع مناف�س���ة املروحّية الت���ي ا�ستم���ّرت بالتهديف 

علين���ا. كانت توم ف���وق روؤو�سنا وزّخات نريانه���ا املتوا�سلة تفلح الأر�س 

يف قطر �سنتيمرتات حولنا، وال�سواريخ تت�ساقط من وقت لآخر على بعد 

�ساب ب�سظّية 
ُ
ع���ّدة اأمتار مّنا. كن���ت متيّقًنا اأّن اهلل �سبحانه مل ي�س���اأ اأن اأ

اأو ر�سا�سة. اأّما طلق���ات ال�سيمينوف الآتية من جهة قرية احلريبة، فقد 

زادت الط���ني بّلة، واأ�سابني طرق ر�سا�سه���ا بالتوتر. امل�سكني اأمري، تبّلل 

عرًقا وتلّطخ بالرتاب، اإذ راح يجري ويطلق النار كي اأ�سري يف ظّل رماياته 

براحة بال. جرينا من دون توّقف اإىل اأن و�سلنا اإىل جانب لوحة. وهناك 

اأح�س�ست بالعجز! كاأّن ع�سالتي ا�ستعلت باأكملها، ول�ساين قد يب�س، وكاد 

نف�س���ي ينقط���ع. كانت لوحة عراقّي���ة ُكتبت عليها كلم���ات باللغة العربّية. 

نادي���ت اأمرًيا: »اأمري! اأ�س���رع، علينا اأن ننزع هذه اللوح���ة«. وفوًرا ك�سرنا 

رجل���ي اللوحة ومّددنا قا�سًما عليها وق���د �سحب وجهه. حملت اللوحة من 

جانب وحملها اأمري من اجلانب الآخر. اأ�سبح كّل همنا الآن الو�سول اإىل 

�سّفة دجلة. رك�سنا مبا تبّقى فينا من قّوة، واإذ بر�سا�سة قّنا�سة ت�سيب 

قا�سًما يف �سلعه. عال اأنينه: »اآخ يا اأّمي! لقد مّت!«.
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- ل تخف! ل زال هناك وقت طويل لتموت!«.

كّن���ا جن���ري م���ن دون توّق���ف، وعندم���ا تطل���ق املروحّي���ات �ساروًخا 

باجّتاهنا، ننبطح ون�سع قا�سًما على الأر�س. يعلم اهلل كم عّذَبنا اأن نلملم 

اأنف�سن���ا يف تل���ك الظروف وننه�س م���ن جديد. اقرتبنا م���ن خّط دفاعنا 

ومل يك���د يبق���ى فينا رمق، وارتنا م���ن �سالفة املروحّي���ة العراقّية. اأثار 

ده�ست���ي عند �سّفة دجلة ازدحام ق���ّوات اجلي�س وعدد من عنا�سر فرقة 

النجف. لقد تال�سى اجل�سر الذي ن�سبناه فوق دجلة لعبور الأفراد، بفعل 

ال�سظاي���ا والق�سف املتكرر له. وكان���ت القوارب الو�سيلة الوحيدة املتاحة 

لنقل العنا�سر اإىل اجلان���ب الآخر من دجلة، جماعات جماعات. تّرك 

الق���ارب الأّول م���ن دون اأن ي�سمع اأحٌد �سوتنا و�س���وت جريحنا. اأ�سابني 

الذهول، فهنا ل يعرف اأحد اأحًدا. توّجهت اإىل اأمري قائاًل: »اأمري! اذهب 

وفّت����س لنا عن ق���ارب!«. اأردت اأن اأعر بقا�سم من دجل���ة باأّي ثمن. كان 

باإم���كاين واأمري عبور دجلة �سباحًة، لك���ن لي�س من الالئق اإيداع جريحنا 

الذي كابدنا كّل هذا العناء لإي�ساله، لدى الغري. 

- �سّيد! يوجد هناك قارب، لكن كاأّنه مرتوك منذ وقت طويل!

ا، فقد ُترك القارب   ذهبنا يف الجّتاه الذي اأ�سار اإليه اأمري. كان حمًقّ

من���ذ عملية خير واهرتاأ. مددنا اأيدينا لن�سحبه، فتال�سى بينها! اأكر ما 

اآملني حينها كان اأنني قا�سم. بقينا هناك قرابة اخلم�س اأو ال�سّت دقائق، 

ومل ُي�سمح لنا بالقرتاب من القارب الثاين الذي مُيالأ بالعنا�سر. 

- لقد اأتيتم بعدنا، لذا �سرتكبون بعدنا!

النزعاج  �سّدة  من  اأح��د.  ي�سمعني  مل  قلت  ومهما  غ�سًبا.  ا�ست�سطّت 

اأ�ستطيع الكالم، فكيف بالبحث واجلدل. ا�سُطررت لأن  اأعد  والتعب مل 

اأ�سهر �سالحي يف وجوههم: »هذا جريح! ينبغي لنا العبور باأ�سرع ما اأمكن!«.

األق���وا نظرًة علينا، وتنّحوا جانًبا عند روؤيته���م حلالنا. و�سعت واأمري 
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قا�س���م يف القارب وانطلقنا. امل�سكني قا�سم علت �سرخته، لكّنه كان يعلم 

ا اأّي حال���ة نعانيها. مل يفّكر اأحد بالحتياط ومراعاة حال  ه���و نف�سه اأي�سً

اجلري���ح. مل اأ�ستط���ع تري���ك ل�ساين يف فمي م���ن �سّدة العط����س. وكّلما 

اأردت املاء من اأح���د اأجابني: »ل ت�سرب من ماء دجلة، فقد �سّمموه!«. مل 

اأ�سرب وعرت النهر عط�س���ان وتعًبا. ما اإن وِطَئْت اأقدامنا ال�سّفة، حّتى 

مّزقنا لبا�س قا�سم. كان امل�سعفون هناك منهمكني جًدا يف عملهم يف تلك 

الزحم���ة. توجه نحونا �سخ�س���ان، وفوًرا قاما بت�سمي���د جراحه وو�سعوه 

يف �سّي���ارة الإ�سع���اف اإىل جانب بع�س اجلرحى. �سع���رت بالراحة عندما 

انطلق���ت �سّي���ارة الإ�سعاف لإجن���از نقلنا جريًحا من اأر����س املعركة. وما 

علمنا يف تلك الأثناء اأّن ال�سهادة قد ُكتبت لقا�سم هري�سي يف عملية بدر. 

اأخرين الإخوة بعد �ساعة، اأّنه مل تكد �سّيارة الإ�سعاف تبتعد قلياًل، حّتى 

ُق�سف���ت ب�ساروخ من مروحّية عراقّي���ة، فا�ستعلت النريان بها وا�سُت�سهد 

كّل من بداخلها...

¤

ا، ملّطخني بالدماء من راأ�سنا  اجّتهنا نحو د�سمتنا متعبني، �سعًثا ُغْرً

اإىل اأخم�س قدمينا. كنت فرًحا لكوين تركت الليلة املا�سية بع�س الع�سري 

ومعّلب���ات التونة يف الد�سمة، وهي الآن تنتظرنا لنتناولها. لكن تراءت يَل 

الد�سم���ة م���ن البعيد ب�سكل اآخ���ر. لقد تدّلت منها جث���ة �سخ�س �سخمة. 

ومن �سّدة �سخامة ذاك ال�سخ�س، فاإّنه مل ي�ستطع دخول الد�سمة، بل مّد 

راأ�س���ه داخلها فق���ط واأكل منها كّل ما اأراد اأكله. بل���غ غ�سبي مداه. اأردنا 

اأن نزيل التعب والعناء عن اأنف�سنا، ون�سرتّد طاقتنا املتال�سية اإىل حّد ما. 

قب���ل كّل �سيء ركلته ركلت���ني على ظهره. فراح يتكّل���م ب�سوت غليظ وهو 

ن�سف نائم!

- ل! لن اأخرج!
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وهن���ا وّجهت �سالحي نحوه، واأطلق���ت زّخة من الر�سا�س بني قدميه. 

اأراد اخل���روج من الد�سم���ة ب�سرعة، ف���اإذا براأ�سه يرتط���م ب�سقفها. كان 

ي�ساأل خائًفا: »ماذا؟! ماذا ح�سل؟!...«.

- من اأذن لك بالدخول اإىل هنا؟

- وما الذي ح�سل الآن؟!

األقي���ت نظ���رًة اإىل داخ���ل الد�سمة؛ فراأيته ق���د اأكل كّل �س���يء، ورمى 

بالعل���ب داخل الد�سمة. ا�ستّد غ�سبي اأكر. نظ���رت اإليه ثانيًة. مل اأعرف 

ا�سم���ه، لكّنه من �سباب كتيبتنا الذين تخّلف���وا الليلة املا�سية عن العملية 

وبق���وا هن���اك. �سغطت فّوهة بندقّيتي يف �سدره وقل���ت له: »لديك خم�س 

دقائ���ق لتنّظف امل���كان ولتاأتي مبثل ما اأكلت وت�سع���ه يف مكانه!«. اأ�سفقت 

عليه لقّلة تفكريه: »يا عّم! ا�سر لأذهب و�ساأح�سر لك كّل ما تطلبه«.

- انظ���ر! اإن هرب���ت، �ساأج���دك واأقتلك! اأكاد اأ�سقط م���ن �سّدة التعب 

واجلوع. اذهب ب�سرعة و...

اأدرك ك���م اأنا جّدي. وفوًرا، اأخرج كّل النفايات من الد�سمة، ويف ظرف 

عّدة دقائق، اأح�سر يل كي�ًسا مليًئا باخلبز وعلب التونة واملرّطبات و... و�سعه 

اأمام���ي وقال: »تعال يا �سّي���د! كّل ما تريد!«. انهمكت واأمري بتناول الطعام، 

فيم���ا هو جال����س اإىل جانبنا. وهذه امل���ّرة جّرنا هو اإىل ال���كالم واأ�سبحنا 

اأ�سدقاء: »ماذا هناك من اأخبار عن اخلطوط الأمامّية يا �سّيد؟«.

- اإن اأردَت، اذهْب بنف�سك واكت�سف!

اأم�سيُت اأوقاًتا مريرة. فمنذ اأن عدنا التقيت ب�سخ�سني اأو ثالثة ممن 

ق���د تخّلف���وا عن اللتحاق بن���ا ول زالوا هناك. عاتبته���م بغ�سب: »اإذا مل 

تاأت���وا معنا، فاذهبوا باحل���ّد الأدنى واأح�سروا اجلرح���ى«. لكن لو كانت 

���اب الذي األقى  الق�سّي���ة ق�سّي���ة كالم، ل�سمع���وا كالم قائدنا اأ�سغر ق�سّ

عليه���م احلّجة بالأم�س. فم���ع اأّننا جميًع���ا عانينا التع���ب، اإّل اأّن البع�س 
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تخ���اذل واعت���ر اأّنه اأّدى واجبه، وه���ا اأنا الآن اأتاأّذى ب�س���ّدة حني اأراهم. 

ا�ستع���دُت �سيًئا من قّوتي بتناول القليل من الطعام وال�سراب. بقيت اأفّكر 

فيم���ا ح�سل معنا: »اإلهي! م���ا الذي ح�سل لالأخ مهدي، والأخ علي، والأخ 

اأ�سغر؟ وماذا يجري الآن يف اجلانب الآخر من دجلة؟!«.

�س���ب يف كّل تلك الأحداث ب���اأّي جرح، لكّنني 
ُ
وبالرغ���م م���ن اأّنني مل اأ

اأ�سعر وكاأّن ر�سا�س���ة حامية ت�ستعل يف حنجرتي وقلبي. قلقُت واأح�س�ست 

باأّن اأحًدا لن يراهم ثانيًة. 

�س���ار لدينا اإملام بو�سع املنطقة الأمامّية، لكّن الكثري من العنا�سر مل 

يعرف���وا �سيًئا عن الأو�ساع هناك وما ح�سل معنا. لقد ق�سف العراقّيون 

املنطقة ب�سّدة، ووثقنا باأّنهم اأ�سبحوا اأكر جراأًة و�سيتقّدمون. مل اأ�ستطع 

اأن اأفه���م، مل���اذا بقين���ا وحدنا الليلة املا�سي���ة والعمل كان يحت���اج ل�سرّية 

اأو حّت���ى لف�سي���ل لُينجز؟! فّك���رُت فيما بيني وبني نف�س���ي، فقط لو تقّدم 

عنا�سر التجهيزات هوؤلء للقن�س، ل�ستمّدينا القليل من القّوة، ولو ُدّمر 

اجل�س���ر لق�سي الأم���ر؛ ولأمكن حينه���ا لع�سرة اأ�سخا����س اأن يقفوا بوجه 

العدّو، ب�سبب قطع الّت�س���ال فيما بني القّوات العراقّية، وطبيعة املنطقة 

املليئة بامل�ستنقعات...

�س���رع العدّو يق�سف خطوطن���ا اخللفّية ب�سّدة. اخت���ّل التن�سيق بيننا، 

ومل يع���د وا�سًحا من هو امل�سوؤول ومن هو غري امل�س���وؤول؟ تقّدمت القّوات 

العراقّي���ة وو�سلت اإىل ال�ساتر الرتابي الذي انطلقنا منه لتدمري اجل�سر. 

ا�ست���ّد الو�سع �سوًءا كّل حلظة. فالكتائب التي كانت يف اخلطوط اخللفّية 

ُق�سف���ت. وما �سّب الزيت عل���ى النار اأّن العدّو الع���دمي املروءة ا�ستخدم 

الأ�سلحة الكيميائّي���ة، فا�سُت�سهد جمع كبري من الإخوة. ا�سّطرت القّوات 

املوج���ودة يف اخلطوط اخللفّية اإىل ا�ستعمال الأقنعة الواقية فيما مل نكن 

نحن املوجودين يف اخلطوط الأمامّية نعلم �سيًئا اأبًدا. 
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ا من  كن���ت واأمرًيا اإىل جان���ب د�سمتنا مع ما يقارب الثالث���ني �سخ�سً

عنا�س���ر التجهيزات. غاب عنهم قب���ل عودتنا كّل ما يحدث يف اخلطوط 

الأمامّي���ة، ويظّنون باأّنن���ا �سيطرنا على املنطقة؛ وكاأّن���ه من املفرت�س اأن 

ننت�س���ر يف كّل مكان نتوّجه اإليه مع قادتنا! تّدثت اإليهم فقط عن جرح 

الإخ���وة، وحما�س���رة الأخ مهدي وعلي جتاّليي وعدد اآخ���ر من مقاتلينا. 

جّن من جم���ّرد التفكري باأنه���م رمّبا ا�ست�سهدوا! م���ا اأثقل انتظار 
ُ
ك���دت اأ

اأّي خ���ر قطعي! حثثت قدر الإمكان ال�سباب، وقل���ت لهم اإّنه ل �سري من 

التق���ّدم وم�ساعدتهم، وميكننا باحلّد الأدنى نق���ل اجلرحى اإىل اخللف، 

لكّنن���ي اأح�س�ست باأّن ل كالم مثل الروؤية باأّم العني، لن يدرك الإخوة هنا 

فحوى كالمي، حتى يتلّم�سوا ح�سا�سّية الو�سع.

لقد فقدنا للتّو �سيطرتنا على الأوتو�سرتاد، ومل تكن القّوات العراقّية قد 

ا�ستقّرت فيه ب�سكل تاّم. بل ت�سّتتت وكذا قّواتنا، والرابح يف هذه الأثناء هو 

من يّتخذ زمام املبادرة بنحو اأ�سرع. لقد �ساهدنا قّلة العنا�سر يف اخلطوط 

الأمامّية، وها نحن الآن ن�ساهد كرة القّوات يف اخلطوط اخللفّية، والذين 

مل يكن لديهم اإىل الآن ت�سّور وا�سح عن م�سهد املواجهة. كان العراقّيون 

ُيْنِزل���ون قّواته���م اإىل اأر�س املعركة بنحو قتايل، اأّما م���ن جانبنا فلم ُيرى 

اأّي ت���ّرك جّدي لنقل العنا�سر اإىل امليدان. ل �سك وجدت عوائق لو�سول 

الإم���دادات كما توقع �سابًقا اأحد الق���ادة حني هياأنا للمعركة. ونظًرا لبعد 

املنطق���ة، مل تكن رماي���ات مدفعّيتنا فّعالة كفاية، فيم���ا مل تكّف املدفعّية 

العراقّية عن ق�سف املنطقة ب�سّدة بغطاء من الطائرات توم فوق روؤو�سنا 

وتغري علينا. م���ا اإن يدّمر عنا�سرنا ناقلة جند، حتى تاأتي مروحّية اأخرى 

على الفور وتنزل جمموعة اأخرى من اجلنود. لقد با�سر العدّو العمل بجراأة 

وتن�سيق غريبني، واأنا اأتاآكل من الداخل واأت�ساءل مِلَ ل ُتر�َسل قّوات الدعم 

اإلين���ا؟! على كّل حال، مل تنفع احل�سرة، لق���د خ�سرنا املنطقة احل�ّسا�سة، 

الت���ي ثبت اأّن احلفاظ عليها �سعب، ومل يكن خ���ّط دفاعنا يف هذه اجلهة 
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ا كثرًيا، حيث �سيلزم الق���وات العراقية بع�س الوقت لعبور  من دجل���ة مهًمّ

النه���ر اإذا ما اأرادت التقّدم، ويف هذه الأثناء نكون قد تهّياأنا للمواجهة... 

بالطب���ع، ه���ذه الأمور كّله���ا عبارة عن تقدي���ري وانطباعاتي ع���ن اأو�ساع 

املنطق���ة كجندّي مقاتل، ولرمّبا كان لدى القادة يف الإدارة العليا حماذير 

متنع نقل القّوات، ورمّبا ع�سرات الحتمالت والأ�سباب الأخرى...

توّجه���ت واأم���ري اإىل اخلطوط اخللفّي���ة متعًبا وخائًب���ا. ل زال اجل�سر 

ال���ذي ُن�سب من جزيرة جمنون اإىل الياب�س���ة مرفوًعا، والآلّيات ل زالت 

ت���رتّدد علي���ه. توّجهنا نحو اجل�س���ر، والق�سف املدفعي واجل���ّوّي ل يزال 

ا. لقد ُق�سف امل���كان هناك ب�سّدة حتى تداخل���ت الد�سم بع�سها  م�ستم���رًّ

ببع�س. ا�ستاأت ب�سدة عندما راأيت منظر الدّبابات املحّملة باجلنود وهم 

يف حال���ة جهوزّي���ة؛ لدين���ا كّل هذه الدّباب���ات والق���ّوات ول ير�سلونها اإىل 

اخلطوط الأمامّية! تّدثت اإىل �سخ�س اأو �سخ�سني من عنا�سر اجلي�س، 

و�ساألتهما: »مِلَ اأنتم هنا؟!«.

- ُطلب مّنا اأن نبقى هنا! كيف هو الو�سع يف اخلطوط الأمامية؟

- لي�س لدينا قّوات هناك! هذا كّل �سيء!

مل اأ�ستطع اأن اأ�سف بلغة اأخرى ما �ساهدته. اأردت واأمري العودة جمّدًدا 

اإىل منطقتنا يف اخلطوط الأمامية، لكن، مل نكد نبتعد عن اجل�سر قلياًل، 

حّتى ظهرت الطائ���رات العراقّية وق�سفت امل���كان؛ وبال�سالح الكيميائي 

ه���ذه امل���ّرة. مل يكن لدّي اأنا واأمري قناع. فّت�سُت حويل عن قناع فلم اأجد. 

كّل ما فعلته هو اأن بّللت �سّجادة �سالتي مباء القناة وو�سعتها على وجهي. 

مع ذلك، ا�ستن�سق���ت كّمّية من الغاز ال�ساّم. بداأت حايل ت�سوء، فرك�ست 

ه���ذه املّرة واأمري اإىل اخلل���ف اإىل اأن و�سلنا اإىل �سّيارة اإ�سعاف وركبناها 

لتاأخذنا اإىل اإحدى غرف الطوارئ. وعلى الفور، اأعطونا حقنة، ثم نقلونا 

اإىل الأهواز. وبهذا، خرجنا من منطقة عملية بدر وجزيرة جمنون. 
¤
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جري���ت الإ�سعاف���ات الالزم���ة للم�ساب���ني بال�س���الح الكيميائ���ي يف 
ُ
اأ

م�ست�سف���ى يقع على ج���اّدة خّرم�سهر � الأهواز. ُجّردن���ا هناك من ثيابنا، 

وبع���د ال�ستحم���ام، اأعطونا حملوًل لنغ�سل به بدننا، ث���ّم األب�سونا مالب�س 

جديدة. من هناك اأرادوا ترحيلنا اإىل طهران عر الطائرة، فلم نذهب. 

ت  راأينا اأّن اإ�سابتنا لي�ست �سّيئة لهذه الدرجة، ولأّن قاعة امل�ست�سفى غ�سّ

���ا، قّررنا م���ن تلق���اء اأنف�سنا تركه���ا والف���رار اإىل قيادة  باجلرح���ى اأي�سً

الفرق���ة يف قاعدة الدفاع اجلّوي يف الأهواز. هن���اك و�سع تت ت�سّرف 

فرق���ة عا�سوراء عدد من الوحدات ال�سكنّية من مباٍن جاهزة كانت مقًرا 

للجي����س، وكان فيها عدد م���ن عنا�سرنا، وقد ا�سطحَبن���ا بع�ُس معارفنا 

الذين التقيناهم هناك اإىل غرفهم. 

�سيبوا 
ُ
يف امل�ست�سفى، ظنّنا اأّننا بخري حني �ساهدنا حال الإخوة الذين اأ

اإ�ساب���ات بالغة جّراء الق�سف الكيميائ���ي. مل اأ�سّدق باأّن ا�ستن�ساق كمّية 

قليلة م���ن املواد الكيمائّية يوؤّثر يف الإن�س���ان اإىل هذه الدرجة. فقد بقينا 

لأّيام نتقّياأ كّل ما ناأكله، ومل يدعنا الدوار نتحرك من مكاننا، ومل تو�سف 

تي م���ن الإخوة كان ياأتي  حالتن���ا بغري جّيدة باملطل���ق. كّل من �سمع بق�سّ

لزيارت���ي، وي�سّر علّي لأذهب اإىل امل�ست�سفى. قلت لهم اإذا اأردمت اإر�سايل 

اإىل اخلط���وط اخللفّية، فخ���ذوين اإىل تريز، فهن���اك يوجد م�ست�سفيات 

تها يف كّفة  �ساأتعالج فيها. لو و�سعت هذه الإ�سابة يف كّفة، وغّم بدر وغ�سّ

اأخ���رى لرجحت الثانية. وقد حّول خر �سهادة قادة فرقة عا�سوراء؛ الأخ 

اب، حممود دولتي، اأكر جوادي  مهدي باكري، علي جتاّليي، اأ�سغر ق�سّ

.
1
و... يف اأوا�سط اآذار من العام 1985م، اأّيامنا جميًعا اإىل ماأمت وعزاء

فيما بعد �سمعنا باأّنه���م متّكنوا من احلفاظ على منطقة فرقة الإمام 

اب ومحم���ود دولتي اإلى اأح�سان الوطن بع���د �سنوات من الغربة،  � ع���اد ج�س���دا ال�سهيدين اأ�سغر ق�سّ  1
وُدفنا في وادي الرحمة. اأّما الج�سد المطّهر لل�سهيد مهدي باكري فقد ُدفن لالأبد في مياه دجلة، فيما 

بقي الج�سد الطاهر لعلي تجاّليي مجهوًل اإلى الأبد. دامت ذكراهم منارة في حياتنا. 
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. و�سط هذه 
1
احل�س���ني Q اإىل حّد ما، فيما ان�سحبوا من باقي املناطق

الظروف، كان���ت هناك حافلة متوّجهة اإىل تريز، فطلبوا منا اأن نركبها 

ون���رتك املنطقة. بكّل ما حملن���اه عدنا اإىل املدين���ة وانف�سلنا عن عملية 

بدر. العملية التي كانت مبنزلة عا�سوراء ثانية لفرقة عا�سوراء!

¤

عندم���ا و�سلنا اإىل تري���ز، بقينا اأربعة اأّي���ام يف امل�ست�سفى؛ وت�ّسنت 

َو َهل ميكن للوعة �سه���داء بدر اأن تتح�ّسن؟ 
َ
. لكن، اأ

2
اأحوالن���ا اإىل ح���ّد ما

�سه���ادة »علي اأكر مرت�سوي« ال���ذي يناديه ال�سغ���ري والكبري »بابا«، يف 

تل���ك الليلة التي وقفنا فيها وجًها لوج���ه اأمام الدّبابات، و�سهادة »با�سر« 

واحلنجرة التي كانت تق���راأ جمال�س عزاء اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، 

���اب«، �سه���ادة »قا�سم هري�س���ي«، »خلي���ل نوبري«،  �سه���ادة »اأ�سغ���ر ق�سّ

»عل���ي جتاّليي« ال���ذي كان من اأدمغة احلرب واأدمغ���ة مقّر اخلامت ]خامت 

الأنبياء[، وح�سر بيننا يف عملية بدر كتعبوّي جمهول، و�سهادة قائد فرقة 

َوميكن لأحد اأن ي�سّد مكانهم 
َ
عا�سوراء البا�سل الأخ »مهدي باكري« و... اأ

يف الفرقة؟

� علمنا فيما بعد اأّنهم اأحدثوا طريًقا ترابّية فوق الماء، بوا�سطة الجرافات التي نقلت الرمال والتراب   1
من جانبي النهر وردموا فيها جزًءا من المياه لي�سبح طريًقا. وبذلك تاأّمنت تلك الناحية من الجزيرة 

التي كانت باأيدينا ب�سكل اأف�سل.

� م���ا زل���ت اإل���ى الآن اأعاني من اآث���ار الإ�سابة بال�س���الح الكيميائ���ي. فعندما اأ�سعل ي�سيبن���ي الغثيان   2
ويزعجني كثيًرا. اأحياًنا ي�سل الأمر اإلى درجة اأن تلتهب حنجرتي وتوؤلمني ب�سّدة، لكّنني كنت غالًبا ما 

اأن�سغل بجراحاتي الأخرى التي كانت اأ�سّد بمّرات من عوار�س الإ�سابة بالكيميائي.
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u
نني ويهّدئ  كان »وادي الرحم���ة« املكان الوحيد يف املدينة الذي ي�س���كِّ

خاط���ري. مل �أجن���ذب �إىل هناك للب���كاء، ومل �أرده �أ�سا�ًس���ا. �أكرث ما كان 

يدفعني للذهاب هو روؤية �س���ور �لإخوة، و��ستذكار �لعهود �ل�سابقة بروؤية 

�سوره���م. �أردت عند زيارتهم �أن �أتذّكر م���ن ر�فقتهم ذ�ت يوم، وهنا يف 

حم�س���ر �أ�س���دقائي �ل�س���هد�ء، �أتذّكر �أيام �جلبهة �لتي ق�س���يناها مًعا، 

�لأحاديث، �ملز�ح، جمال�س �لعز�ء و�لعمليات...

دخل �أغلب �جلرحى �إىل 
ُ
بد�أت تِرد �أخبار عن عودة �لأ�س���حاب. لقد �أ

. ويا لها من 
1
م�ست�سفيات �ملدن �لأخرى، وحان �لآن موعد عودة �ل�سهد�ء

عودة ل�س���باب �لكتيبة! كّنا ن�س���ّيع يوميًّا ما بني �ل�40 وال�50 �س���هيًد�، ُدفن 

. كنت 
2*
�أغلبه���م يف و�دي �لرحمة. حزينة ه���ي �آخر �أيام �آذ�ر عام 1985م

و�أمري ن�س���ارك يوميًّا يف مر��سم ت�س���ييع �ل�سهد�ء. �ل�سهد�ء �لذين تدّربنا 

و�إّياهم جنًبا �إىل جنب، و�س���ربنا مًعا �لعدو يف قلبه، وت�س���اركنا مًعا �أكرث 

�لتفا�سيل خ�سو�سية و... وها نحن �لآن نوّدعهم �إىل قلب �لرت�ب. يف كّل 

مّرة �أذهب فيها �إىل و�دي �لرحمة، �أزد�د خجًل من بقائي. �أ�سعر كاأّنني 

ل �أمل���ك �س���يًئا �أقّدم���ه هلل، و�أّن �هلل مل يعتربين �أهًل لل�س���هادة، ولكن ما 

�أ�س���عدين هو بقاء »�أمري« �س���املًا، فبالرغم من �أّن �لكثريين ذهبو�، �إل �أّن 

1 - تم ت�س���ييع �س���هد�ء عملية بدر �سيًئا ف�س���يًئا، عد� �أولئك �لذين ��ست�س���هدو� في �لمرحلة �لأخيرة من 
�لعملية �سرق نهر دجلة قرب �لأوت�ستر�د اأو في �لقرية، وبقيت �أج�سادهم �لطاهرة هناك.

* - �إيام بد�ية �ل�سنة �لإير�نية �لجديدة )فرفردين 1366(. 
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وجود »�أمري« ل يز�ل موؤن�ًس���ا. �س���نعود �إىل �جلبهة، ونكون مًعا. لقد ع�سُت 

هذه �حلال مّر�ت عدة خلل �سنو�ت م�ساركتي يف �ساحات �حلرب، وكنت 

�أعل���م �أّن �لهّم و�حلزن �لذي ينتابني خلل ت�س���ييع �ل�س���هد�ء ودفنهم، ل 

ي�ساوي �سيًئا �أمام ما نقا�سيه عند �لعودة �إىل منطقة �لعمليات، حيث جند 

���ا بعد عملية  خي���ام �لكتيبة خالية من �لأحبة وحميطها �س���اكًنا! خ�سو�سً

بدر. كيف ميكن �لبقاء يف كتيبة �لإمام �حل�سني Q؟ كيف ميكن �لبقاء، 

و�لتحّدث �إىل �لقادمني �جلدد عن �س���جاعة وغرية �لأ�سدقاء �لذين كانو� 

بح�س���ب قول قادته���م يقتحمون قلب �لن���ار. كيف ميكن �لبق���اء، و�نتظار 

�أن ياأتي عنا�س���ر جدد وياأخذو� مكان �لأ�س���حاب �لذين رحلو�، وي�سبحو� 

معارف لنا. كانت �سعادتي �لوحيدة يف بقاء »�أمري« �ساملًا و�إىل جانبي.

�سة لدفن �ل�سهد�ء يف �لق�سم �ل�سفلي من و�دي  تكاد �مل�س���احة �ملخ�سّ

�لرحم���ة متتلئ. فج���اأة �لتفت �إيّل »�أمري« و�س���األني: »ه���ل ميكن من �لآن 

�سر�ء قرب يف هذ� �ملكان؟«.

- كل! �لقرب هو قرب. ل فرق، �سو�ٌء كان يف �لأعلى �أو يف �لأ�سفل!

قل���ت هذ� مع علم���ي �أّنه ثّمة فرق بالن�س���بة �إىل �أمري. فغاي���ة مناه �أن 

يدفن - بعد �سهادته - بني �سفوف �ل�سر�ئح يف �لق�سم �ل�سفلي من و�دي 

�لرحمة ليكون �إىل جانب �أ�سدقائنا، وقد �سّرح بهذ� مر�ًر�. ومع �أّن كلم 

»�أمري« مل ياأِت بجديد بالن�س���بة �إيّل، �إل �أّن فوؤ�دي �أ�سبح فارًغا ل�سماعه، 

فحتى ذلك �حلني مل ي�س���توطن �أحٌد قلبي كما فعل هو. كّنا قد جل�س���نا يف 

خلوة �إىل جانب مز�ر �أحد �ل�س���هد�ء عندما قال ثانية: »�س���ّيد! عليك �أن 

توؤّكد يف و�س���يتك باأن �أدف���ن �إىل جانبك �إن ��ست�س���هدت قبلي!«. قاطعته 

قائًل: »هيا بنا يا �أمري!... �إن �أنا ��ست�س���هدت، فاأملي �أّل يبقى مّني �سيء 

لُيو�رى يف �لرثى! �أ�سف �إىل هذ�... �أنا �أعرف نف�سي، و�آ�ِسٌف لأّنني ل�ست 

من �أهل �ل�س���هادة«. بهذه �لكلمات غادرنا و�دي �لرحمة. ولكن �أّنى يل �أن 

�أعلم �أّن »�أمري« �سيحّقق مر�ده قبل نهاية �لعام �جلديد!
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¤

كان ي�س���يق �س���دري من �ملدين���ة، و�أنفر منها مع �أّنن���ي عقدت قر�ين 

حديًث���ا، ومل �آِت يف �إج���ازة �إىل �ملن���زل خلل فرتة �لتدريب �لتي �س���بقت 

عملية بدر �س���وى مّرة �أو مّرتني، يف �زدحام من �لأعمال لإجنازها خلل 

يومني على �لأكرث. كان �أبي من�س���غًل ببناء منزل على قطعة �لأر�س �لتي 

عِطَي���ت يل بع���د عملية خي���رب، وقد �كتمل حتى ذلك �لي���وم بناء جدر�ن 
ُ
�أ

�لطابق �لأول. بالطبع فاإّن ق�سة هذ� �ملنزل جديرة بال�ستماع.

يف �سيف �لعام 1984م، وبعد �نك�ساف �أمر �لعملية �ملقّرر تنفيذها يف 

منطقة »زيد«، ��سطررنا لأخذ �إجازة، يف �لأيام نف�سها حيث كانت عائلتي 

ت�سّر علّي للزو�ج. وحدث ذ�ت مّرة �أن حتّدثت مع �أخي يف هذ� �ملو�سوع. 

�سِكن زوجتي �إن تزوجت، ف�س���األته �إن كان با�ستطاعته �أن 
ُ
�س���األني �أين �ساأ

ا. لكّن �ل�سيء �لذي  مينحني �إحدى غرف منزله ملّدة، وجاء جو�به �س���لبًيّ

�أحزنني كثرًي� �أّنه قال: »نور �لدين! حاول �أن تفّكر مبعي�ستك كي ل ت�سبح 

غًد� -بعد �نتهاء �حلرب- عاطًل من �لعمل �أو عيلة على �أحد!«. 

�س���دمني كلمه ب�سدة. كان ذ�ك ما يعتقد به �أكرثّية �لنا�س، وقد �أتى 

�لآن من يخربين ب�سر�حة عّما يت�سّوره �لقاعدون عن حال �ملقاتلني بعد 

�حلرب. �أدليت بجو�بي �لوحيد �آنذ�ك: »�أنا ل �أ�س���ّدق �أّن �لذي �س���ّحيُت 

بنف�سي يف �سبيله، �سوف ي�سمح باأن ياأتي يوم �أكون فيه عاطًل من �لعمل، 

���ة �فت�س���اح �أمر  �أو عيلة على �أحد«. لقد ت�س���اعف حزين؛ فمن جهة غ�سّ

عملية منطقة زيد، و�لآن هذ� �لأ�سى...

يف ذل���ك �لوقت، ع���دت �إىل �جلبهة. ومهما فعلت مل �أ�س���تطع �أن �أجد 

ح���لًّ مل�س���كلتي ه���ذه. ب���ل كن���ت �أزد�د حزًنا مع م���رور �لأي���ام. يف �إحدى 

�لليايل مل �أ�ستطع �لنوم بالرغم من حماولتي �لكثرية. �أح�س�ست وكاأّنني 

اأت وذهبت �إىل م�سلى �لكتيبة. وقفت  �أختنق. خرجت من �لد�سمة. تو�سّ

لل�س���لة. و�أّي �سلة كانت تلك �ل�س���لة! فمنذ �لتحاقي باجلبهة كانت 

تلك �ملّرة �لأوىل �لتي �أغتّم فيها من �أجل م�سائل مادية. توّجهت �إىل �هلل 
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باكًيا: »�إلهي، �أنا ر��ٍس بق�سائك، و�أبذل روحي يف �سبيلك، لكن ل ترتكني 

وحيًد�... و�لطف بي يف جميع �لأمور...«.

بعد �أن فرغت من �سلتي، �سعرت باخلّفة )�لر�حة( لفرط ما بكيت. 

عدت �إىل �لد�سمة. مل يكن قد طلع �ل�سبح بعد، لكن كان عدد من �لإخوة 

ل يز�ل���ون م�س���تيقظني، وق���د ر�أو� حايل وم���اآيل: »�أجل، �س���ّيد، تقّبل �هلل 

�أعمالك، نر�ك عائًد� من �سلة �لليل؟«.

- كل! فاأنا ل�ست من �أهل �سلة �لليل.

- �إًذ� �أين كنت وقد بكيت كّل هذ� �لبكاء؟!

ا. ذهبت �لليلة  - ل �س���يء! �إّنني مل �أطلب من �هلل حتى �لآن �سيًئا مادًيّ

لأطلب منه �أن يعطيني �سيًئا... منزًل...معي�سة!...

�أ�سبحت مو�س���ع جدل بني �لأ�سدقاء: »ُ�نظر يا هذ�! �جلميع يفّكرون 

بالعملية وبال�سهادة! و�ل�سّيد يفكر بقطعة �لأر�س و�ملنزل!«.

- �إّن َطلَب �ملنزل و�لأر�س هذ� لي�س بدون �سبب!

نظًر� �إىل حايل �جل�س���دية حيث عانيت من���ذ �لعام 1982م من جر�ح 

بن�س���بة %70، فقد �أخربوين يف ق�س���م �لإ�س���كان يف موؤ�س�س���ة �ل�سهيد �أّنه 

يج���ب �أن �أمّت �ل�25 �س���نة من عمري، �أو �أكون متزّوًج���ا كي يعطوين قطعة 

�أر�س. قلُت: »دعك من �لزو�ج! �فر�س �أّن عمري 25 �سنة!«.

- ل! هذ� قانون.

كان عمري �آنذ�ك 20 �س���نة. قلت لهم �إّنني �س���اأعمل على ��ست�س���د�ر 

هوية جديدة �أغرّي فيها تاريخ ميلدي!

- هذ� ل ميكن! �ذهب وتزّوج، و�أعدك �أّنه يف �ليوم �لذي حُت�س���ر فيه 

ر�سل كتاًبا ب�ساأنك �إىل �لد�ئرة �لعقارية. 
ُ
وثيقة زو�جك، �ساأ

- كاأّن �لزو�ج بهذه �ل�سهولة! �أنا ل �أملك ماًل ول عمًل! من �سيزّوجني 

�بنته و�حلال هذه؟ كما �إّنني �أق�سي معظم �أيامي يف �جلبهة.
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يف ذلك �ليوم، �أّكد يل مهند�س ق�سم �لإ�سكان �أّنه مبجرد تقدمي وثيقة 

. م�ست �أ�س���هر عّدة حتى ركبت �لطائرة �ملعهودة 
1
�لزو�ج �سيي�ّس���ر �أمري

متوّجًه���ا �إىل تربيز، وُطرح هناك مو�س���وع �ل���زو�ج، وتذّكرت كلم ذلك 

�ملهند�س يف موؤ�س�س���ة �ل�سهيد. عندما قّدمت له وثيقة زو�جي عّرفني �إىل 

ا،  �لد�ئرة �لعقارية بكّل حمّبة و�سرور. ر�فقني »�أمري« يف هذه �ملر�حل �أي�سً

وقد �أمّنا �مل�س���تند�ت و�لوثائق مًعا، وقّدمناها �إىل �لد�ئرة �لعقارية. كان 

�أحد �ملهند�س���ني يف غاية �للطف معنا، وقال �إّنه �سيعطينا قطعة �أر�س يف 

�أّي مكان نطلبه. ومبا �أنه ن�س���اأنا وع�سنا بالقرب من حمطة �لقطار، فقد 

�قرتحت مكاًنا قريًبا من هناك.

ع���دت و�أمري �إىل �جلبهة. يف �لإجازة �لتالية، تلّقينا كتاًبا من �لد�ئرة 

�لعقاري���ة مفاده �إّن قطع���ة �لأر�س جاهزة، وعلينا ��س���تكمال �لإجر�ء�ت 

�للزم���ة. ذهبن���ا �إىل �لأر����س وتفّقدناها. وبالفعل فبعد م�س���ّي 45 يوًما 

متاًم���ا عل���ى طلبي من �هلل تعاىل يف م�س���لى �لكتيبة، كن���ت قد تزّوجت، 

���ا! ذهبت و�أمري ل�س���تلم �لأر�س. كان  وح�س���لت على قطع���ة �أر�س �أي�سً

�س���عر �ملرت �لو�حد 70 توماًنا، وقد ح�س���لت على ح�س���م ب�س���بب �إ�سابتي، 

وح�س���لت على �لأر�س مببلغ 5 �آلف تومان، �قرت�ستها من �أمري، و�تفقت 

ي���ن يف �ملوعد �ملحّدد. عندم���ا ر�أى �أخي قطعة �لأر�س  مع���ه على �أد�ء �لدَّ

ق���ال: »�أنا �أعطيك من���زيل يف مقابل هذه �لأر�س!«. مل �أقبل. بعد �أ�س���هر 

عّدة، �أ�س���بحت �ملنطقة �أكرث عمر�ًنا. �ق���رتح �أخي �أن �أتنازل عن �لأر�س 

ا، ب�سعي  ا. تدريجًيّ يف مقابل بيته و�س���يارته، فلم �أقبل بهذ� �لقرت�ح �أي�سً

و�ل���دي وهّمته، بد�أت �أعم���ال �لبناء. مّرة �أخرى حت���ّدث �إيّل �أخي وقال: 

»�ساأعطيك منزيل و�سيارتي يف مقابل طابق و�حد من هذ� �ملبنى«. �أجبته 

ه���ذه �ملّرة قائًل: »ح���ان �لوقت �لآن كي نتحّدث قلي���ًل. هل تذكر عندما 

قلت يل - قبل �أ�س���هر عدة - �إّنه من غري �ملعلوم كيف �سيكون و�سعي بعد 

1 - لقد وفى بوعده. وقد ��ست�سهد في �لجبهة لحًقا، رحمه �هلل.
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�حل���رب. �أنا �لذي مل �أكن �أملك 5 �آلف تومان لأدفعها للد�ئرة �لعقارية، 

رزقن���ي �هلل من���زًل كهذ�. �أريد �أن تعلم �أّن �هلل �لذي جاهدُت يف �س���بيله، 

مل ولن يرتكني حلظة و�حدة ويذّلني بني خلقه«. بالطبع �أّكد يل �أخي �أّنه 

�إّنا قال ما قال حمبة يل وقَلًقا علّي... لقد ثبت يل مر�ت عّدة �أّن رحمة 

�هلل ولطفه �أكرث مّما نت�سور.

¤

كان �لكف���اح يف بن���اء �ملن���زل على عاتق و�ل���دي. لقد جهد كّل �س���عيه 

لأح�س���ل على �لر�حة و�لطماأنينة، �ل�س���يء �لذي مل �أكن �أفّكر به �أ�سا�ًسا. 

لق���د �أخجلتني جهود و�لدي، �س���و�ء يف �لأيام �لتي كن���ت �أتعالج فيها من 

�إ�س���اباتي، حي���ث ز�دت متاع���ب عائلت���ي �أ�س���عاًفا م�س���اعفة، �أو يف �أيام 

�إجازتي حيث كنت �أفّكر يف �لعودة �إىل �جلبهة قبل �أن �أ�س���ل �إىل �ملنزل، 

���ا. �إّن  ليعّل���ق و�لدي قائًل: »لقد ترّبيَت يف �جلبال، و�س���تعي�س هناك �أي�سً

كم���ل �أنا مز�حه هذ� فاأق���ول: »و�لدي! 
ُ
طبيعت���ك تتاأقلم م���ع �جلبال!«، و�أ

�أ�س���األ �هلل �أن ل ُيبّدلني هذه �ملدين���ة بتلك �جلبال. �إّن تلك �جلبال وتلك 

�ل�س���حر�ء، تعادل عندي �ألًفا من هذه �مل���دن!«. كانت جر�حاتي �لد�ئمة 

�س���اب بها يف كّل �سنة يف �جلبهة، ت�س���ّكل �لقلق �لأ�سا�سي له! وكان 
ُ
�لتي �أ

���ا. لقد تعب من �أجلنا ل�س���نو�ت يف ظروف �حلياة �ل�س���عبة و�لزمن  حمقًّ

�ل�س���عب، لكي ياأتي يوم نكون فيه عوًنا له يف حياته. لكّن �حلرب خلطت 

جميع �لأور�ق. مل يقت�س���ر �لأمر على ُبْعِدي عنه وح�س���ب، بل �إّنهم بذلو� 

كّل ما ميلكون من �أجلي، و�ن�سغلو� دوًما مب�ساكلي وجر�حاتي.

�أحياًنا، كان بع�س �أفر�د �لعائلة و�لأقرباء ي�ساألونني عن �لأعمال �لتي 

نق���وم بها يف �جلبهة، وينظرون �إيلَّ بده�س���ة و��س���تغر�ب عندما �أحّدثهم 

عن �لعمليات وتفا�س���يلها. على �س���بيل �ملثال، عندما �أخربتهم عن �لليلة 

�لثاني���ة من عملية بدر، وعن غز�رة نري�ن �لعدو �آنذ�ك، �س���األوين بحرية 
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وريبة: »�إًذ�، مَل مل ُت�س���ب ب�سوء؟«. عندما نتحّدث بتلك �لأمور كان قلبي 

يخفق �س���وًقا �إىل �جلبهة، �ملكان �لذي كّنا فيه قريبني من �هلل �س���بحانه، 

�إىل درجة �أن �س���رنا ندرك بكّل وجودنا، باأّنه �إن �ساء، �سينقذنا من �لنار 

!Qكما �أنقذ �إبر�هيم �خلليل

كن���ت كّلم���ا تد�ولنا مثل هذه �لأمور، �أ�س���عر بغربة عجيب���ة، و�أعلم �أّن 

�لنا�س يف �ملدينة ل يعون ب�سكل جيد ما يجري يف �جلبهة. كانو� يعتقدون 

�أّننا ل نعرف لذة �حلياة، و�لعائلة �لهانئة و�لهادئة و�ل�س���عيدة، و�جل�س���م 

�ل�س���ليم و�لرفاهي���ة، ول نعرف �أّن���ه ميكن �لبقاء يف �ملن���زل، و�لنوم على 

�لفر��س و�ل�س���ّجاد، بعيًد� عن �أ�س���و�ت �لنفجار�ت. مل يدركو� �أّن للحياة 

يف �جلبهة نكهة �أخرى، و�أّن يف �جلبهة �إخو�ًنا، ميكن �أن ننال �ل�سفاعة يف 

�لآخرة ب�سبب حمبتنا �خلال�سة لهم يف هذه �لدنيا!...

تع���ّددت مث���ل هذه �لأحد�ث و�حل���و�ر�ت عندما كّنا ناأت���ي �إىل �ملدينة 

�أثناء �لإجازة، يف ظروف ومو�قع خمتلفة. غالًبا ما كنت بعد م�س���ّي �أيام 

���ر نف�س���ي �إما للع���ودة �إىل منطق���ة �لعمليات، �أو  ع���ّدة من �لإجازة، �أح�سّ

لأتابع ع���لج جر�حاتي، فاأتوّجه �إىل عياد�ت �لأطب���اء، ونتبادل �أحاديث 

�أك���رث جاذبي���ة. كن���ُت عندما �أق�س���دهم لعار�ٍس م���ا، وم���ا �إن �أنزع ثوبي 

للمعاينة، حتى يقول �أغلبهم على �سبيل �ملز�ح �أو �جلّد: »�إّن م�سكلتك هذه 

ل تذكر مقابل هذ� �جل�س���م �مل�سّظى!«، حتى قال يل �أحد �لأطباء يوًما يف 

م�ست�سفى �لإمام يف تربيز عندما ر�أى حايل: »هل تعلم �أّن �أع�ساء �جل�سم 

تتكلم يوم �لقيامة وت�ستكي، ويجب �أن نعطي جو�ًبا لها؟«.

- �أج���ل، �أنا �أعلم! ولكّنني ل �أظّن �أّن هذ� �جل�س���م �سي�س���كوين. لأّنني 

مل �أو�س���له �إىل ما و�س���ل �إليه باللعب و�للهو. يعلم �هلل ق�س���ة كّل جرح يف 

ج�سمي. �أين ُجرحت، وماذ� كنت �أفعل حني ُجرحت. �إًذ� فهذ� �جل�سم لن 

ميتنع عن �ل�سكوى وح�سب، بل يجب �أن ي�سكرين كثرًي�.
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¤

م�س���ت �أ�سهر عّدة على �حلادثة �لتي ت�سّببت بف�سل �لعملية �جلر�حية 

لأنف���ي. وقد �س���عيت لإج���ر�ء عملية جر�حي���ة جديدة، على �أم���ل �أن حُتّل 

م�س���كلة �لتنّف�س عندي �إىل حدٍّ ما. بعد �نتظار طال خم�س���ة �أ�سهر م�ست 

يف �لتدريب لعملية بدر ويف تنفيذها، توّجهت و�أمري �إىل طهر�ن، وو�سلنا 

�إىل هن���اك يف �ل�س���باح �لباكر. ذهبنا مبا�س���رة �إىل �مل�ست�س���فى. عاملنا 

�لطبي���ب بلط���ف، وكتب يل تقريًر� لإدخ���ايل �إىل �مل�ست�س���فى. مل نكن �أنا 

و�أمري م�س���تعّدين لأن يبتع���د �أحدنا عن �لآخر، فقّررن���ا �أن يبقى معي يف 

طهر�ن ما دمت هنا. ل تز�ل هذه �ل�س���ورة -عند ذهابنا �إىل م�ست�س���فى 

فاطم���ة �لزهر�ءO- عالقة يف ذ�كرتي د�ئًما. كان هناك �س���ارع خلف 

�مل�ست�س���فى قليًل ما ي�سلكه �لنا�س، يبعد حو�يل 200 �إىل 300م عن بو�بته 

�لرئي�س���ة، وكان �أمامه حديقة تزهو بطّلتها �جلميلة. يف تلك �لأيام، كان 

منظر �ل�س���باب �لذين يلب�سون لبا�ًسا غري تقليدي يطلق عليه ��سم بانكى، 

لفًتا وغريًبا. يف ذلك �ل�س���ارع بالتحديد، وّجه �أحد �ل�سبان كلًما م�سيًنا 

لإحدى �لفتيات. مل ن�س���تطع �أنا و�أمري �أن نتغا�س���ى عن �ملو�س���وع. وقفنا 

بوجه���ه: »ماذ� قلت؟«، �س���حب لونه! وعندم���ا عرفت �أّن عم���ره 20 عاًما 

ويف مثل �س���ّني، ن�سحته قائًل: »�أمثالك يف �جلبهة �لآن يديرون ع�سر�ت 

�لأف���ر�د من �لعنا�س���ر! بينما تقوم �أن���ت مبثل هذه �لأعمال �مل�س���ينة!؟«، 

و�أمري يقول يل: »دعه و�ساأنه، فهو ل يدرك �سيًئا!«.

�تفق���ت و�أمري �أن ياأتي كّل يوم �إىل �مل�ست�س���فى يف موعد �لزيار�ت، عند 

متام �لثانية ظهًر�. ووعدين �مل�سكني قبل �لعملية �أن ي�سرتي يل طعام �لفطور 

يوميًّا. وكما يف �ملّر�ت �ل�سابقة، �سار يبيت ليله يف منزل �أحد �أقاربه.

ا برنامج مع �أمري. ففي �ل�سباح نّد  دخلت �مل�ست�س���فى، وكان يل يومًيّ

�س���فرة طعام �لفطور يف �لفناء، و�س���ريًعا �أ�سبحنا �أ�سدقاء مع �حلّر��س. 

ق�س���يت ثلثة �إىل �أربعة �أيام قب���ل �لعملية يف �إج���ر�ء �لتحاليل �ملخربية 

و�ل�س���ور �ملختلف���ة. كان للغرفة �لتي �أقمُت بها و�س���عها �خلا�ّس، فهناك 
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�أربعة مر�سى غريي. �أحدهم من »زجنان«، وقد �أ�سيب ب�سظّية يف كتفه، 

و�آخ���ر طالب علوم دينية من قم، و�سخ�س���ان �آخر�ن م���ن مدينة »كرج«، 

وقد �أدركنا لحًقا ما �لذي كانو� يخفونه!

�أخرًي�، حان �لوقت، وذهبت �إىل غرفة �لعمليات. عادة ما �أ�سعر بالربد 

هناك، لكّنها كانت �ملّرة �لأوىل �لتي �سعرت فيها �أّن �لغرفة د�فئة. ذهبت 

م�سًيا �إىل غرفة �لعمليات، ور�أيتهم يقّطبون وجه �أحد �لأ�سخا�س هناك. 

ا بالن�سبة �إيّل،  بالرغم من �أّن �لذهاب �إىل تلك �لغرفة �أ�س���بح �أمًر� عادًيّ

�إل �أّنني �سعرت بالقلق هذه �ملّرة. كنت �أعلم �أّنه ينتظرين عملية جر�حية 

�س���عبة جًد� لرتميم �أنفي ووجهي، وهذ� ما ح�س���ل فعًل. ول ت�س���األ عن 

�لآلم �لتي عانيتها يف تلك �لعملية. غد� ج�سمي ح�ّسا�ًسا لأدوية �لتخدير، 

فتع�ّس���ر غيابي عن �لوعي. وللأ�سف فقد �أفقت من �لتخدير �أثناء �لعملية 

�جلر�حي���ة، ومهم���ا حاولو� - بع���د ذلك - تخديري مل يفلحو�! فو�س���عو� 

مندي���ًل عل���ى عينّي و��س���تمرو� يف عملهم جمربين. كنت �أ�س���مع �س���وت 

�أدو�ت �جلر�ح���ة، �س���وت �لطبيب، و�س���وت فريق غرف���ة �لعمليات، وهم 

�...«. مل �أحتّرك �أ�سا�ًسا. فقط كنت  يقولون يل: »�أنت �إن�س���ان �س���بور جدًّ

�أعّد �لثو�ين حتى تنتهي هذه �لعملية �ملوؤملة! و�أفكر �أّنه لو �أ�س���يب �لإن�سان 

مئة مّرة ب�س���ظّية �أو ر�سا�س���ة، لن ي���درك ذّرة من هذ� �لعذ�ب. ��س���تمّر 

�لأمر حو�يل �لن�سف �ساعة على هذ� �ملنو�ل. كادت روحي تفارق ج�سدي 

م���ن �س���ّدة �لأمل و�لقلق، وكاأّن ه���ذ� �لأمل كفارة ع���ن كّل ذنوبي... ر�حو� 

يقطعون حلمي ويقّطبونه.. و�أخرًي�، �أنهو� عملهم، وو�س���عوين على �سرير 

�آخ���ر. تبنّي �أّنن���ي بقيت يف غرف���ة �لعمليات ملّدة ثلث �س���اعات. وخلًفا 

جلميع �ملر�س���ى �لذين يبد�أون بال�سكوى و�لأنني بعد خروجهم من غرفة 

�لعمليات، فقد �سعرت بالر�حة! 

 و�س���عوين يف ق�س���م �لعناي���ة �لفائقة. مل مي�ِس وق���ٌت طويل، حتى جاء 

طبيب���ي �جل���ر�ح، وجل�س فوق ر�أ�س���ي. �نتهت عمليتي عن���د �لغروب، وظّل 
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�لطبيب ير�قبني حتى �ل�س���باح، ويعالج �لنزف �ل�س���ديد �لذي �أ�س���ابني. 

���ا كما �ت�سح لحًقا.  يبدو �أّن نتيجة �لعملية كانت مهمة بالن�س���بة �إليه �أي�سً

لق���د �هتّم بي بكّل عطف وحنان. �أّما �أنا، فقد �لتقطت كتاًبا لأطالعه، لعّل 

ذهني ين�سرف قليًل عن �لأمل. كان ي�ساألني با�ستمر�ر عن حايل، فاأجيبه: 

»�أنا بخري!«. حتى �ل�س���باح كانو� قد �أعطوين عّدة وحد�ت من �لدم، ومع 

ا. �أّنني كنت �أ�سعر بكثري من �لأمل و�لتعب، �إل �أّن حايل قد ��ستقّرت ن�سبًيّ

�أخرًي�، طلع �ل�س���باح، وعرف���ُت �أّن عائلتي جاءت م���ن تربيز للقائي. 

�مل�س���كينة زوجت���ي، مذ دخل���ت �إىل حيات���ي، كان ق�س���ٌم م���ن لقاء�تنا يف 

�مل�ست�س���فيات. جاءت برفق���ة �أبي و�أخي. و�أثارت عجب���ي روؤية و�لدي لأّنه 

. مل ي�س���تطع 
1
حت���ى ذلك �لي���وم، مل يكن قد �أتى لروؤيتي يف �مل�ست�س���فيات

زّو�ري �ملك���وث عن���دي طويًل لأّنني ب���د�أت �أنزف من جديد، ما ��س���طّر 

�لطاق���م �لطبي �إىل �لقيام باإجر�ء�ت خا�س���ة. حت�ّس���نت حايل يف �ليوم 

�لت���ايل، وجاءت عائلتي لعيادتي، و�أح�س���رو� يل �لكب���اب معهم. كم كان 

�لكب���اب لذي���ًذ� يف ذلك �لوق���ت... ذهبت م���ع »�أمري« و�لعائل���ة �إىل فناء 

�مل�ست�سفى �لأخ�سر. هناك، �أدركت �أّن و�لدي مل ياأِت �إىل طهر�ن لزيارتي 

فق���ط، �إّنا جاء حل�س���ور عق���د قر�ن وعر����س �أحد �لأق���ارب... هنا بد�أ 

�ملز�ح. قلت له: »�أ�س���بح و��سًحا ملاذ� �أتى و�لدي لروؤيتي!«. كانت علقتي 

به منذ �لبد�ية قائمة على �ل�س���د�قة. كّنا نت�س���ارع ون�س���تعر�س قو�نا يف 

وجه بع�س���نا �لبع�س... ومع �أّنه ل ياأتي لود�عي عند ذهابي �إىل �جلبهة، 

لكّن و�لدتي تقول �إّنه يبقى د�ئًما م�س���غول �لبال علّي، ول ينام ليًل لكرثة 

تفكريه بي.

- خلل جميع عملياتي �لجر�حية �لتي ز�دت عن ال�25، لم ياأِت و�لدي �س���وى مرتين لعيادتي؛ مّرة في   1
طهر�ن و�لأخرى في م�ست�س���فى �لإمام في تبريز. في كّل مّرة لم يكن يبقى �أكثر من 5 دقائق! �ل�س���لم 

ن و�لدي ل يحبن���ي �أو... بل كان ل يحب 
ّ
عليك���م، كي���ف حالك و�إلى �للقاء! بالطبع لم يكن �س���بب ذلك �أ

���ا، ولم يحقن باإبرة طو�ل عمره! و�إن ذهب  �لطبيب و�لدو�ء و�لم�ست�س���فى. لم يزل هكذ� حتى �لآن �أي�سً

�إلى �لم�ست�سفى ت�سوء حاله. لقد �هتّم بي في ذلك �ليوم، وله دين وحّق كبير�ن في عنقي!
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يوم،  كّل  لزيارتي  ياأتي  »�أمري«  �مل�ست�سفى، ظّل  بقائي يف  مّدة  طو�ل 

�إىل جانبي من �ل�سباح حتى �لع�سر. بقيت يف ذلك �مل�ست�سفى  ويبقى 

ة تلك �لإبرة �لغليظة  حو�يل 40 ليلة. لطاملا كرهت �لإبرة ومللتها، وخا�سّ

�لتي كانو� يحقنوين بها يف �لوريد يوميًّا، ويعطوين �مل�سل من خللها. 

لذ� كنت د�ئًما يف �مل�ست�سفيات �أعطي ماًل ملندوب موؤ�س�سة �ل�سهيد و�أقول 

له: »باهلل عليك، ��سرِت يل �إبًر� ذو�ت روؤو�س �سغرية«. فيجيبني �ساحًكا: 

بالن�سبة  م�سحًكا  كان  علينا!«.  لتق�سم  حاجة  ول  باأنف�سنا  »�سنح�سرها 

�إىل بع�سهم �أن �أخاف بهذ� �لقدر من �لإبرة، مع كّل تلك �جلر�ح �لتي 

�أ�سابت ج�سدي!

كان »�أمري« ي�سرتي يل حلم �لكبد د�ئًما، وكان و�سعي جّيًد� من ناحية 

�لتغذية. لكن كان علّي �أن �أتناول يومًيّا عدًد� كبرًي� من حبوب �لدو�ء، و�أن 

�أحقن بعدد من �لإبر. يف تلك �لأيام، كان �مل�سل�س���ل �ملعروف »�ل�س���لطان 

و�لر�ع���ي« ُيعر�س على �لتلفاز، وق���د نال �إعجاب �لنا�س �آن���ذ�ك، �أما �أنا 

فحملت عنه ذكرى �سيئة. كانت �حللقة �لأخرية من �مل�سل�سل، وقد �جتمع 

�ملمر�سون حول �لتلفاز لي�ساهدو� ماذ� �سيح�سل يف نهاية �لق�سة؟! كان 

حقن كّل 6 �س���اعات باإبرتني، وكان حتّملها بالفعل �أمًر� غاية يف 
ُ
علّي �أن �أ

�ل�س���عوبة. كنت عندما يحقنونني �أ�س���عر وكاأّن �أوردتي حترتق. من �سوء 

حظ���ي �أّن �ملمر�س���ة �ملناوبة يف تل���ك �لليلة، كانت طريق���ة حقنها للإبرة 

قا�س���ية كق�سوة ُخُلقها. �أتت هذه �ل�سيدة على عجلة من �أمرها. ر�أت �أّنهم 

نزع���و� �إبرة �مل�س���ل من يدي، وبالت���ايل عليها �أن ت�س���عها يف �لوريد مّرة 

���ا من  �أخ���رى. تذمرُت قليًل، لكّنني مل �أهتّم لها كثرًي�. كانت ُتظهر بع�سً

خ�سل �سعرها، ول تر�عي حرمة �جلرحى. �أر�دْت �أن ُتنهَي عَمَلها ب�سرعة 

وتذه���ب. ربطْت �س���اعدي، وحاولْت مرتني تثبيت �إبرة �مل�س���ل، لكّنها مل 

تفلح يف ذلك. كّررت ذلك خم�س مر�ت. فقدُت �ل�سيطرة على �أع�سابي. 

وبدًل من �أن �أكون �أنا من يعرت�س، بد�أت هي بالكلم: »ما هذ�! منذ متى 
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ونحن م�سغولون بحقن �إبرتني لهذ�، و�لآن يكاد �مل�سل�سل �أن ينتهي!«.

��س���تاأُت منه���ا. ر�أي���ُت �أّن �ملري�س �أ�سا�ًس���ا ل قيمة له عنده���ا. �أخذُت 

�لإبرة من يدها ورميتها بعيًد�، و�سحُت يف وجهها: »ُ�غربي عن وجهي... 

ول تاأت���ي �إىل هن���ا مّرة �أخرى! �إن �أتيِت �ساأك�س���ر رجلك!«. ذهبْت وجاءت 

ممر�س���ة �أخرى، ولكّنني كنت قد ��ست�سطتُّ غ�سًبا. قلت: »�غلقو� �لباب 

ول ياأت���نيَّ �أحٌد! �أ�سا�ًس���ا لن �أ�س���مح لأح���د �أن يحقنني بالإبرة. و�س���باًحا 

طلع �لطبي���ب على مكان وخ���ز �لإبر �لثماين ه���ذه، لأرى هل �أن قيمة 
ُ
�س���اأ

�ملري�س ل ت�ساوي قيمة �مل�سل�سل!؟«. مل ي�ستطيعو� تهدئتي يف تلك �لليلة. 

جاء �لطبيب �س���باًحا، كان رجًل ر�ئًعا. قال بهدوء: »�س���معت �أّنك مل 

تاأخذ �إبرك �لبارحة! �أعهدك رجًل قويًّا. ملاذ� مل حتقن �لإبر...«. �أخربته 

مبا حدث، و�أكدت له �أّنني مل �أغ�سب ب�سبب �لإبر، و�إّنا �أفقدين �أع�سابي 

كلم �ل�س���يدة ح���ني قالت �إّن �مل�سل�س���ل ي���كاد �أن ينتهي! ��س���تاء �لطبيب، 

و�أّنب �ملمر�س���ة و�أر�سلها �إىل ق�سم �آخر. بعد ذلك، �أتت تلك �ملمر�سة �إيلَّ 

رة  تطالبني. قلت لها: »�أنا ل دخل يل، ول�س���ت �س���وى مري�س. �أنت �ملق�سّ

�إذ �إّن �لفيلم بالن�س���بة �إليك �أكرث �أهمية من �ملري�س«. بالنتيجة لن �أن�سى 

م�سل�س���ل »�ل�سلطان و�لر�عي« �أبًد� لأّنني ب�سببه ُحقنت بالإبرة مر�ت عّدة 

ب�سكل �سّيئ!

بغ����سّ �لنظر عّما ذكرت، فاإّن م�ست�س���فى فاطم���ة �لزهر�ءO كان 

مكاًنا جيًد� جًد�. �أوًل ب�سبب ��سمه، وثانًيا ب�سبب �أخلق �جلّر�ح �لعالية. 

وعرف���ت �أّن عمليت���ي ه���ذه كانت �لأوىل م���ن نوعها يف ذل���ك �لوقت، لذ� 

�هتّمو� بي كثرًي�. بعد حو�يل ثلثة �أيام من �إجر�ء �لعملية، �أتت م�س���وؤولة 

�للجنة �لطبية للجرحى �ل�س���يدة »كروبي« �إىل �مل�ست�س���فى. تفّقدت جميع 

���ا �إىل غرفتي... �س���األتني عن �أحو�يل، و�س���رح  �جلرح���ى، و�أقبل���ت �أي�سً

لها �لطبيب عمليتي، وو��س���تني بقولها �إّنها كانت ناجحة و�س���وف �أ�س���بح 

�أف�س���ل ح���اًل. يف تل���ك �لعملي���ة، قطعو� ج���زًء� من جلد وحلم �س���اعدي 
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ورجلي، وو�س���عوه يف وجهي. ر�حت رجلي توؤملني ب�س���دة، �أكرث من �لوجع 

�لعتي���ادي لأّي جر�حة. كانو� يقولون: »�أنت �إن�س���ان حمظوظ �إذ جنحت 

عمليتك«. �أغلبهم مل يعلمو� كم عانيت حتى ذلك �ليوم، و�إل ملا قالو� �إّنني 

حمظوظ! �أعطوين �س�س���و�ًر� لأ�س���تعمله جلرح رجلي؛ ن�سف �ساعة يوميًّا 

حت���ى يجّف �جلرح وينمو �جللد يف مكانه من جديد. بعد �أيام عّدة، ومن 

�س���ّدة �لعطالة من �لعمل، رحت �أعبث بال�س���ا�س �ل���ذي غّطو� به �جلرح، 

وبد�أت �أ�س���حب خيطانه. �آملني ذلك، ولكّنني كن���ت يف كّل يوم �أنزع عدًد� 

من �خليطان، حتى �س���حبت كّل خيطانه وبقيت �أن�س���جته. بعد �أيام عدة، 

ر�أى �لطبيب ذلك فقال: »ماذ� فعلت بال�سمادة؟ كيف عبثت بها ومل يعد 

مكانها معروًفا �أ�سا�ًس���ا!«. �س���رحت للطبيب ذلك. ق���ال: »لو كنت نزعتها 

ا!«. مّرة و�حدة لت�سّرر �جلرح. و�لآن تعلمت منك ذلك �أي�سً

نزل يف غرفتنا جرحى �آخرون، لكلٍّ منهم طباعه �خلا�سة. على �سبيل 

�ملثال، كان يوجد �أخ من قم، �ساحب دعابة، �أ�سيب ب�سظّية يف ذقنه، ومل 

ا من عيد�ن  يعد ي�ستطيع فتح فمه. لذ�، �سارو� ي�سعون يف كّل يوم �سًفّ

�لبوظة بني �أ�سنانه، وي�سيفون �إليها عوًد� كّل يوم. عندما و�سل عدد هذه 

�لعيد�ن �إىل 17، �أعجبه �ملنظر! حتى �إّننا �لتقطنا له �سوًر� وهو على تلك 

�حلال. ��سطّر �أن يتحّمل تلك �لعيد�ن يف فمه ملّدة �ساعة كاملة. �مل�سكني 

ا. و�إذ� ما حّرك  كان يتاأمل، ول ي�ستطيع بعد نزعها �أن يتكلم ملّدة �ساعة �أي�سً

ا كّنا ن�ساك�سه ون�سحكه،  �أي�سً �أمله. يف تلك �حلال  �أو �سحك، �زد�د  فمه 

وهو يتو�سل �إلينا �أن ل نتفّوه بكلم م�سحك. كان هناك جريح من زجنان 

ا، وقد �ُسحقت ذقنه متاًما، و�أجريت له 7 عمليات جر�حية لي�سعو�  �أي�سً

ر له �لطعام  له ذقًنا! كان و�لد�ه يعود�نه د�ئًما. كانت �أمه عطوفة، وحت�سّ

ا. عندما كنت يف �مل�ست�سفى،  و�ملاأكولت �ملتنوعة، في�سلنا ن�سيب منها �أي�سً

ولأّن �أحًد� عد� »�أمري« مل ياأِت لزيارتي �سوى مّرة �أو مرتني، كنت �أح�سب 

ل  عليك،  »ب��اهلل  �لزجناين:  �لأخ  لذلك  نقول  كّنا  هناك.  غريًبا  نف�سي 



305 الفصل العاشر: كتبة »أبو الفضل«

تتح�ّسنّن حالك! �إن حت�ّسنت وغادرت �مل�ست�سفى �سنبقى نحن وحيدين!«.

���ا - غري �أولئك �ملجاهدين - �سخ�سان من مدينة  كان يف �لغرفة �أي�سً

كرج، ُك�س���رت عظام ذقنيهما يف حادث �س���ري. لقد خدعانا ب�سكل كبري. 

رون  بح�سب �لظاهر تعامل معنا ب�سكل جيد، لكّننا �أدركنا لحًقا �أّنهم ُيح�سّ

لهم���ا �لأفيون يف �أوقات �لزيارة. مل يكون���ا مدّخنني، لكّنهما كانا يذهبان 

�إىل �لأ�سفل، ويدّخنان �لأفيون. وعادة ما ياأخذ�ن معهما �لر�ديو �خلا�ّس 

بطالب �لعلم. �أثار� �سّكنا. مل �أكن �أرى �أّنهما من �لأتقياء حتى ي�ستخدمو� 

ا كنت �أملك م�سجلة  �لر�ديو على �لنحو �ل�س���حيح. يف تلك �لأيام �أنا �أي�سً

�س���غرية، �أ�ستعملها عادة يف �ل�ستماع �إىل �أ�سرطة �خلطابات و�لعز�ء. مل 

 �لأمر طويًل حتى �أثارت ر�ئحة تلك �ملو�د �لتي ي�س���تخدمانها �ل�سّك 
ِ
يدم

عند �جلميع. وملا علمت �إد�رة �مل�ست�سفى باملو�سوع قامت بطردهما.

نهكت. 
ُ
بقيت حو�يل 40 يوًما يف م�ست�سفى فاطمة �لزهر�ءO، حتى �أ

مل �أعد �أريد �لبقاء هناك �أكرث. �أ�س���ررت على �لطبيب حتى يعطيني �إذًنا 

باملغادرة، و�أخرًي� و�فق على ذلك. ولكّنه �أّكد علّي �أن �أنتبه جّيًد� لنف�س���ي 

حتى ل يذهب كّل هذ� �لتعب �سدى كما يف �ملّرة �ل�سابقة.

�أذكر �أّنه كان يوم خمي�س؛ عندما غادرُت �مل�ست�سفى وذهبُت �إىل منزل 

�أخ���ي يف »خاف���ر�ن«. يف �ليوم �لت���ايل، ذهبت �إىل حمّطة �س���ّكة �حلديد 

لأرجع من هناك �إىل تربيز. كنت يف تلك �لأيام �أ�س���تطيع �حل�س���ول على 

ًما  تذك���رة طائرة ب�س���بب جر�حاتي، لكّنني �آثرت �لرج���وع بالقطار، متنعِّ

ب�سحبة �أف�سل �سديق يل.

¤

كان���ت �إجازتي ملدة �س���هرين، وق���د �كتمل �نزعاج���ي يف �لفرت�ت �لتي 

�أم�سيتها يف �مل�ست�سفى، وتلك �لتي بقيت فيها جلي�س �ملنزل. عندما حت�ّسن 

���ا �أن  جرحي قليًل، قّررت و�أمري �لعودة �إىل �جلبهة. �أردت هذه �ملّرة �أي�سً
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�أ�سطحب در�جتي �لنارية، وهي دّر�جة قفازة من نوع هوند�، وقد �أخذتها 

. �أجنزن���ا �لإجر�ء�ت 
1
�س���ابًقا �إىل �جلبهة، وع���ادت علينا بالنف���ع �لكثري

�للزمة، وبعد �أن �سّلمنا �لدر�جة للقطار، ذهبنا نحن �إىل �جلبهة.

 .Qبعد عملية بدر، قّررت عدم �ل�ستمر�ر يف كتيبة �لإمام �حل�سني

كان���ت هذه �لكتيبة م�س���هورة يف �جلبه���ة ويف �خلطوط �خللفية، ب�س���بب 

تاريخها و�إميان عنا�سرها و�سجاعتهم. لكّنها بعد تلك �مللحمة �لبطولية 

يف بدر، و�س���هادة �أك���رث �لإخوة يف �ملر�حل �ملختلفة م���ن �لعملية، تغرّيت، 

و�أ�سبح من �للزم �إعادة تنظيمها.

-  �إًذ�، باأّي كتيبة نلتحق �لآن؟

بحثت قليًل، ومل �أمانع من �للتحاق بكتيبة »�أبو �لف�س���ل« �لتي �ساركت 

يف �إحدى �لعمليات �سابًقا. كان قائد �لكتيبة �آنذ�ك �ل�سّيد »�أجدر موليي«. 

مل �أعمل معه قبل �لآن، �إّنا عرفته من بعيد، وقد �س���معت عنه �لكثري من 

�لإخوة. و�أخرًي� �تفقت مع »�أمري« على �لذهاب �إىل تلك �لكتيبة.

v
عندما و�س���لنا �إىل دزفول، ق�س���دنا مبا�س���رة مقّر �لقي���ادة. مل يكن 

�لنتقال من كتيبة �إىل �أخرى بالأمر �ل�سهل، فلكّل فرقة نظامها �خلا�ّس، 

ويتوّج���ب علين���ا �أن نقنع جلنة �لقي���ادة يف �لفرقة ليو�فق���و� على �نتقالنا 

�إىل كتيب���ة �أخرى. كان عدي���د �لقو�ت يف كتيبة �لإمام �حل�س���نيO يف 

منطقة �لعمليات قليًل، وقد ُعنّي قائًد� لها �لأخ �ل�س���ّيد »ح�س���ن �سكوري« 

بعد ��ست�س���هاد �أ�سغر ق�ساب، و�سرع يعمل على �إعادة تنظيم �لكتيبة. مل 

1 - كان���ت �لإج���ر�ء�ت �لإد�رية لعملية �لنقل متعبة وت�س���تغرق وقًتا طويلً، لكن تكلفته���ا قليلة وتتر�وح 
بي���ن 100 و130 توماًن���ا. فبد�ية كان علينا �لذهاب �إلى �للجنة ليدّونو� رق���م �لدر�جة ويكتبو� كتاًبا يفيد 

باأن هذه �لدر�جة �س���تخرج من المدينة. يكتبون هذه الر�س���الة لمحطة �لقطار، و�أثناء �لعودة كان �لأمر 

ي�ستغرق �ساعات عّدة حتى يجدو� م�ستند�تنا هذه. كان هذ� �لروتين �سائًدا ومتعًبا.
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�أظّن �أّن كتيبة �لإمام �حل�س���نيQ هي نف�س���ها �لتي �س���اركت يف عملية 

بدر، وقد �سّمت من �لعنا�سر �أ�سجعهم و�أكرثهم خربة. 

ح�س���لت على كتاب من مكتب �لفرقة لأ�س���ّلمه �إىل كتيبة »�أبو �لف�سل« 

ا منهمًكا بالعمل. يبدو �أّنهم بد�أو� ميّهدون  وذهبنا. ر�أينا من بعيد �سخ�سً

لبناء م�س���ّلى للكتيبة. وملا �قرتبنا �أكرث، وجدنا �أّنه �ل�س���ّيد �أجدر موليي 

نف�س���ه. ر�ح �ل�س���ّيد �أجدر -قبل �أن ي�س���تلم ر�س���التنا- يحّدثنا عن �أحو�ل 

كتيبته وو�سعها �حلايل و�مل�ساكل �ملوجودة، وقال لنا �إّنه يجب �أن ل نرتك 

�لكتيبة يف منت�سف �لطريق، لأّنه من �ملمكن �أن نكون من كتائب �لدعم. 

لو� �إىل خيمتنا لأّننا حتى �لآن  بعد هذ� �لكلم، �أخذ ر�سالتنا وقال: »تف�سّ

مل نن�سب خياًما كافية«.

ذهبن���ا �إىل خيمة قيادة �لكتيبة. كان �س���ديقي �لقدمي »كرمي قرباين« 

هو �ملعاون، وقد �أح�س�س���نا بالطبع بر�حة �أكرث يف �لكتيبة �جلديدة لوجوده 

هن���اك. بع���د يوم���ني �أو ثلثة تذّكرنا �أّنن���ا مل ن�س���تلم �لدر�جة من حمطة 

�لقطار. ذهبنا �إىل �أندمي�سك و��ستلمناها وعدنا �أدر�جنا �إىل �لكتيبة.

¤

مل يك���ن �لبقاء يف خيمة �لقي���ادة �أمًر� مرغوًبا بالن�س���بة �إلينا؛ �ملكان 

�لذي ي�سوده �لنظام ويرتّدد �إليه �لقادة، ومنهم �لأخ »�أمني �سريفي« �لقائد 

�جلديد للفرقة. يف تلك �خليمة كان علينا �أن ن�ستيقظ من �لنوم يف وقت 

���ا، و�أحياًنا كانت  حم���ّدد، و�أن ننجز �لأعم���ال يف موعدها �ملعنّي لها �أي�سً

تعقد فيها �جلل�س���ات. وباخلل�س���ة، ر�أيت �لبقاء يف تلك �خليمة م�سدر 

عذ�ب بالن�سبة �إيّل. حتدثت مع �ل�سّيد �أجدر حو�يل خم�س �أو �ست مر�ت، 

وكان يجيبني: »��س���رب حتى جميء �لقو�ت وت�س���كيل �ل�س���ر�يا، ثم �لتحق 

بال�س���رية �لتي تريد«. مل يكن باليد حيلة �س���وى �لر�س���وخ للو�سع �لقائم. 

�آنذ�ك، كان قد مّت ت�س���كيل طاقم �س���رية و�حدة، و�تفق �أّنهم م�س���اغبون 
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وغري منّظمني، وي�س���عرون بال�س���تقلل �لذ�تي يف �لكتيب���ة، ويفعلون كّل 

م���ا يحلو لهم. على �س���بيل �ملثال، ياأخذون �س���يارة �لكتيب���ة ويغادرون �إىل 

�لأه���و�ز، �أو �إىل �س���ّد »دز« وب���دون �إجازة من �أحد. ذهب���و� ذ�ت مّرة �إىل 

بائع �سندوي�س���ات يف دزفول. هناك، وب�س���بب حر�رة �لطق�س �لعالية وقّلة 

�ملرّطب���ات، مل يكن يباع �أكرث من قنينة و�حدة مع كّل �س���اندوي�س، لكّنهم 

طلب���و� �أكرث من ذل���ك. وملّا مل ي�س���تجب �لبائع لطلبهم، وق���ع بينهم نز�ع 

�س���ديد �إىل �أن و�س���ل �أفر�د من �للجن���ة، و�عتقلو� �لطرف���ني. ثم �أخربو� 

���ا يف �أثرهم وجاوؤو� بهم. وبعد �أن �ت�سح  �لفرقة بذلك، فاأر�س���لو� �سخ�سً

ت�س���ّلط وطغيان هوؤلء �ل�سباب، قام �ل�سّيد �أجدر باإخر�جهم من �لكتيبة، 

���ا. بعد هذ�، �أ�س���بح  ما �س���ّبب تف���ّكك �لكادر �لوحيد لتلك �ل�س���رية �أي�سً

جميع عنا�سر كتيبة »�أبو �لف�سل« عبارة عن و�لد وعّم �ل�سّيد �أجدر وهما 

من عنا�س���ر �لتجهيز�ت، �أنا و�أمري، و�ل�س���يد �أجدر نف�س���ه ومعاونه كرمي 

قرباين، بالإ�سافة �إىل �سخ�سني �آخرين.

�ل�سيء �لوحيد �لذي ك�سرنا به رتابة تلك �لأيام، هو جتو�لنا �أنا و�أمري 

عل���ى در�جتن���ا �لنارية. كّنا نذه���ب �إىل دزفول بها، ون�س���بح يف مياه نهر 

)دز(. �أثناء �س���ولتنا وجولتنا، �كت�س���فنا ب�س���تاًنا كبرًي� يقع يف �أطر�ف 

 يف 
1
مدين���ة »�س���و�س« بالقرب من م�س���نع �لثلج. ولعّله كان مل���ًكا ل�»فرح«

زمن �لطاغوت. لقد �أ�س���فت �أ�سجار �لفاكهة -�ملزروعة بتن�سيق وغاية يف 

ا، �إ�سافة �إىل �لطرق �مل�ستحدثة فيه  �لتنظيم- �إىل �لب�س���تان �سفاًء خا�سًّ

ونطاق )مهب���ط( للمروحيات. كان ذلك �ملكان يف عهدة موؤ�س�س���ة جهاد 

�لبناء، وقد �أحاطوه ب�س���ريط �س���ائك. لكّن حجم �لب�س���تان �لكبري وكرثة 

�أ�س���جاره حالت دون متّكن طاقم جهاد �لبن���اء من جني �لثمار يف وقتها، 

وكادت �أكرث �حلم�س���يات جتّف. على كّل حال، ��س���تطلعت و�أمري �ملكان، 

1 - فرح ديبة زوجة �ل�ساه �لمخلوع.
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وقطعن���ا جزًء� من �ل�س���ريط �ل�س���ائك يف �إحدى �لنق���اط �لآمنة، مبقد�ر 

ي�س���مح مبرور �لدر�جة �لنارية. �س���رنا ندخل �لب�ستان بدر�جتنا �لنارية، 

وناأكل من �أنو�ع �حلم�س���يات �ملختلفة حتى ن�س���بع، ثم ناأخذ كي�ًسا ونلأه 

بالفاكهة ونحمله �إىل �ل�س���باب يف �لكتيبة. �أ�س���بح �لذهاب �إىل �لب�س���تان 

وقطف �لفاكهة و�سيلتنا �لوحيدة للت�سلية ملدة من �لزمن.

¤

يف ذلك �جلمع �ل�سغري، د�ر �حلديث حول �لعملية �لقادمة يف منطقة 

�لهور. مل تكن �لقو�ت قد و�سلت بعد، ورمّبا كان ذلك هو �سبب ما �سمعته 

يوًما من �ل�س���ّيد �أجدر موليي باأّنه عازم على �لذهاب �إىل تربيز. م�س���ى 

هو، وبقينا وحيدين يف �لكتيبة �لتي مل ي�سل عديد قو�تها �إىل 10 �أ�سخا�س! 

�آذتن���ا �لعطالة من �لعمل، وكان علينا �أن ُن�س���غل �أنف�س���نا بعمٍل ما. بد�أنا 

باأعم���ال �لبناء. قمنا �أوًل ببناء مكان للو�س���وء م���ن قطع �لألو�ح و�لّطوب 

�ملتو�فرة. بعد ذلك فر�سنا �لرمل �أمام �خليام حيث كانت �لأر�س ت�سبح 

موحل���ة بعد �ملطر، ثم �س���ببنا �لإ�س���منت فوقه���ا. �أحياًنا كّن���ا نذهب �إىل 

. �لأهو�زيون ل يرغبون كثرًي� هذ� �لنوع من 
1
�لأهو�ز ون�سرتي »�لكر�عني«

�لطعام لذلك كان رخي�س �لثمن. كّنا ننظفها ليًل، ونقّدمها على مائدة 

�لفط���ور. بالطبع، مل ُيلحظ �أّي نق�س يف �لتموي���ن، و�لإمكانات �ملوجودة 

كانت تكفي لكتيبة كاملة، ول حاجة �إىل �لإغارة يف هذ� �لأمر.

بعد مرور �أيام عّدة، عاد �ل�س���ّيد برفقة عدد من �لعنا�س���ر، وب�ّس���رنا 

ا. عرفت �حلاج قلي  باأّن �حلاج »قلي يو�س���ف بور« �س���يلتحق بكتيبتنا �أي�سً

من كيلن غرب، وهو من رفاق �لدكتور »�سمر�ن«. �سهد له �لإخوة �لذين 

عملو� معه عن قرب وحتّدثو� عن �س���مائله. كان���و� يقولون: »كان �لدكتور 

�س���مر�ن نوذًجا ُيقتدى به وكذل���ك كان تلمذته«. حتى ذلك �حلني، مل 

ر من ر�أ�س �لذبيحة و�لمقادم. 1- �سنف طعام يح�سّ
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�أكن قد ر�أيت �حل�سور �لقوّي للحاج قلي يف �ساحة �ملعركة.

مت تعيني »ر�س���ول طالبي« م�س���وؤوًل لل�س���رية �لأوىل وهو من �لعنا�س���ر 

�ل�س���اّبة، وُعنيِّ �حلاج قلي يو�س���ف بور م�س���وؤوًل لل�س���رية �لثاني���ة، و»علي 

مددي«، وهو من �س���باب »جلفا«، م�س���وؤوًل لل�س���رية �لثالث���ة، لكن مل يكن 

ثّم���ة خرب عن عديد �ل�س���ر�يا. يف تلك �لأيام، ج���اوؤو� يف طلبنا من كتيبة 

ا، و�أتو�  �لإمام �حل�س���نيQ مّر�ت عّدة. كانو� يبحثون عن عنا�سر �أي�سً

ليقنعون���ا بالع���ودة �إىل �لكتيبة، ولكّننا �أنا و�أمري، مل نبِد �أّي �س���هامة، ومل 

نرجع! كان »علي ت�س���رتاب« �أحد �لذين يعرفونني ب�سكل جيد. جاء مر�ًر� 

يف طلبي و�س���عى لإقناعي بالعودة. �سحيح �أّنه ل يز�ل هناك �أ�سخا�س يف 

كتيبة �لإمام �حل�سنيQ تربطني بهم �سد�قة قدمية، لكّن روؤية �خليام 

�ل�س���اكنة و�خلالية، ما برحت جتّدد �أملي ووجع���ي. مع هذ�، ترّددنا كثرًي� 

�إىل كتيبة �لإمام �حل�سنيQ، وكّنا نلتحق بها فقط يف لعبة كرة �لقدم، 

لأّن فريقه���م هو �لأقوى من بني كّل �لفرق. ورغم كّل ما مّر، مل �أفكر �أبًد� 

بالعودة �إىل كتيبتهم باأّي �س���كل، وكذلك مل �أحتّمل �أّي م�س���وؤولية يف كتيبة 

 .Q»أبو �لف�سل�«

يف �أح���د �لأيام �أتى �إيلَّ �ل�س���ّيد »�أجدر موليي« عائ���ًد� للتّو من مدينة 

تربي���ز وق���ال يل: »من �ملق���ّرر �أن ياأتي �حلاج قلي و�ل�س���باب بالقو�ت من 

�ملدينة. جّهزو� �أنتم �خليام ل�سرية �حلاج قلي حتى �إذ� ما و�سل �ل�سباب 

نعمو� بالر�حة«. قررت و�أمري �أن نبد�أ �لعمل يف �ل�سباح �لباكر. كان عمًل 

ا. ��ستوجب �أن نن�سب نحن �لثنان 9 خيام جديدة ��ستلمناها، ولكن  �ساًقّ

كّلما ثّبتنا عموًد� َزحزح عموًد� �آخر من مكانه، و�أعدنا �لعمل من جديد. 

كّن���ا عندم���ا جتهز �خليم���ة ناأخذ �أطر�فه���ا ونهيل �ل���رت�ب عليها حتى ل 

ل �لر�ئحة �ملوؤذية  ترفعها �لرياح ب�سهولة. كّل هذه �لأ�سغال يف كّفة، وحتمُّ

للخي���ام �جلديدة يف كّف���ة �أخرى. �إذ علين���ا يف ذلك �لطق����س �حلاّر، �أن 

نلتج���ئ �إىل �خليمة، ونتحّمل �لأمَرين مًع���ا؛ حر�رتها ور�ئحتها �لكريهة. 
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�نتهى عملنا عند حو�يل �لثالثة بعد �لظهر بعد جهد جهيد. مل نكد ناأخذ 

ق�سًطا من �لر�حة حتى بد�أت �أحو�ل �لطق�س تتغري.

قلت: »�أمري! �ستهّب �لعا�سفة ليذهب كّل تعبنا �سدى!«. 

- يا هذ�، ل تكن نذير �سوؤم!

مل ُتعر �لعا�س���فة �أهمية لكلمي، ور�حت تقرتب ب�س���رعة، ونحن نرى 

عظمتها وهيبتها. �س���رخت: »�قفز د�خل �حلفرة!«، ونزلت �أنا �إىل حفرة 

بجانبنا ن�س���ع فيها �لنفايات. مل يكن »�أمري« يت�س���ّور �أّن �لزوبعة ميكن �أن 

� قفز �إىل جانبي. لقد �قتلعت  توؤذينا، لكن عندما ر�أى �أّن �لطق�س �سّيئ جًدّ

�لزوبعة جميع �لأوتاد و�خليام وكّل ما وجدته، وحملته معها. تغرّيت معامل 

�ملكان يف حلظات قليلة. بعد ذلك �أطاح �لهبوب بكتيبة �لهند�سة، ثّم خيام 

�ل�سرطة �لع�سكرية، و�لإ�سناد، وكتيبة �سيد �ل�سهد�ءQ. حتّولت �لكتيبة 

�إىل خر�بة بالفعل، وما كان علينا �س���وى �أن ن�س���كر �هلل )�سبحانه وتعاىل( 

لأّننا مل نتعّر�س لأّي �س���وء يف تلك �لعا�س���فة. تبادل���ت �أنا و�أمري �لنظر�ت 

�ليائ�س���ة. كّف���ارة �أّي ذن���ب �رتكبناه يا ت���رى هو حتّملن���ا للر�ئحة �لكريهة 

للخيام �ملمزقة �لرّثة؟! مل تعد �أيٌّ من تلك �خليام �س���احلة لل�س���تعمال. 

ومنذ ذلك �ليوم، �أ�سبح نق�س �خليام يف �لفرقة ظاهًر� ب�سكل جلّي.

مل مي����سِ وق���ت طويل حتى و�س���ل �حل���اج قلي مع عدد من �ل�س���باب، 

فاأجربن���ا على �لإغارة على جتهيز�ت �لفرقة �مل�س���تقرة بعد كتيبة �لإمام 

�حل�س���نيQ! وريثم���ا نح�س���ل عل���ى �خليام �جلدي���دة، غّطينا �س���قف 

�مل�سّلى باخليام �ملمّزقة، و�أقمنا هناك.

¤

و�س���ل �لعنا�سر �جلدد �لذين �سين�سّمون �إىل �سرية �حلاج قلي. كانت 

�ل�س���اعة �لتا�سعة �س���باًحا، ومل ينجز �حلاج قلي و�لإخوة جتهيز �أكرث من 

خيمتني فقط حتى ذلك �حلني. �أح�سرنا �لق�سبان و�خليام �لتي ��ستولينا 



312

عليها حتى ين�سب �لقادمون خياًما لهم. كان هوؤلء من مدينة »�أردبيل«. 

يتميز �أغلب �سباب �أردبيل بهذه �خل�سلة، وهي �أّنه يف حال كان م�سوؤولهم 

م���ن بينهم عمل���و� بكّل جو�رحه���م، و�إل، فل���ن ي�س���تطيع �أّي كان �لتعامل 

معه���م. لفتني و�س���ع هوؤلء �لعنا�س���ر �لذين ياأتي �أكرثه���م لأّول مّرة �إىل 

�جلبهة. لقد خلعو� ملب�س���هم يف هذ� �لطق�س �حلاّر حيث كانت عو�ميد 

�خليام حتمى لدرجة �أن حترق �أيدينا عندما نلم�س���ها. خلعو� قم�سانهم، 

وقامو� بعملهم مرتدين �لفانيلت. متّزق م�سر�ننا من �ل�سحك، يف حني 

كان �ل�س���ّيد �أجدر �لذي يويل �أهمية كبرية للن�س���باط ي�ساهد ما يحدث 

وي�ست�س���يط غ�س���ًبا. و�س���ل به �لأمر �أن �ت�سل باملقّر غا�س���ًبا، وقال: »�أّي 

ا: »�أنا ل �أريد هوؤلء«.  عنا�سر �أعطيتموين؟«، وعل �سوت �حلاج قلي �أي�سً

���ا يف �لأيام �لتالية. كان  م�س���ى ذلك �ليوم، ولكّنهم �أثارو� �لفو�س���ى �أي�سً

يح�سر يف �لربنامج �ل�سباحي فقط ما يقرب من ن�سف �لعدد �لإجمايل 

لل�س���رية �لبالغ حو�يل 90 فرًد�. ��س���تمّرت �حلال على هذ� �ملنو�ل، وثبت 

للجميع �أّن �سباب �أردبيل �ساأنهم �ساأن �سباب �أرومية �لذين يتقنون عملهم 

عندما يكون �س���خ�س من مدينتهم يف �لكادر �لقيادي لل�س���رية. �أر�س���لو� 

�آن���ذ�ك �إىل كتيبتنا �أحد �أفر�د �ملقّر يدعى »كنجكاه���ى«، وكان �أردبيلًيّا، 

وُع���نّي نائًب���ا ثانًيا مل�س���وؤول �لكتيبة. م���ع جميء هذ� �لأخ ح���دث حتّول يف 

�سرية �حلاج قلي، و�أ�س���بح �سباب �أردبيل على قدر من �لنظام و�لفاعلية 

لدرج���ة �أّنهم �س���ارو� يح�س���رون جميًع���ا يف �لباحة، بل وحتى يرك�س���ون 

دورة كاملة قبل �لربنامج �ل�سباحي، ثم يتهّياأون لبد�يته. وهكذ� �سارت 

ا، ومع �لتحاق عنا�سر جدد بها،  روؤيتهم تبعث �لبهجة يف �لقلوب. تدريجًيّ

�أ�سبحت كتيبة »�أبو �لف�سل« من �لكتائب �ملنّظمة و�جلاهزة يف �لفرقة.

¤

كن���ت ق���د قّررت �س���ابًقا �أن �أبق���ى �إىل جانب �حلاج قلي ويف �س���ريته، 
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لكّنني �أعر�س���ت عن هذ� �لأمر لأ�س���باب خمتلفة، و�أهمها �أّنني مل �أرد �أن 

�أتوىّل �أّي م�سوؤولية، وقد لحظت �أّنهم يف قيادة �لكتيبة يفّكرون باإعطائي 

م�س���وؤولية م���ا من���ذ �أن �أتيت �إىل �لكتيب���ة. مل �أرغب بذلك و�س���ئت �لبقاء 

. فبالرغم من �أّنني يف �لعمليات �أقوم بكّل عمل �أقدر عليه، 
1
كعن�س���ر حّر

لكّن قبويل للم�س���وؤولية �سيحّتم علّي مر�عاة �لنظم و�لنظام يف حني �أّنني 

ل�س���ت من �أهل �لنظام. مثًل، كنت من �لأ�س���خا�س �لذين ي�س���ّكل �نتعال 

�ل�»بوتني« م�س���در ع���ذ�ب لهم، ود�ئًما ما وّجه���و� يل �مللحظات يف هذ� 

�ل�س���اأن. عندما و�س���عو� قانوًنا يف �لكتيبة يق�س���ي باأن ياأت���ي �جلميع �إىل 

�لباح���ة منتعلني �ل�»بوتني«، �ألزمت نف�س���ي، �حرت�ًما له���ذ� �لقانون، باأن 

�أنتع���ل على �لأقّل حذ�ًء كتانًي���ا عندما �أذهب �إىل �لباح���ة ول �أبقى حايف 

���ا يف بقية �لأمور. رمّبا ��س���تطعت �لن�سباط  �لقدمني! وهكذ� �حلال �أي�سً

و�للتز�م بالقو�نني ملّدة حمدودة، لكن كان من �ل�سعب علّي، و�أنا �أق�سي 

معظ���م �أيام���ي يف �جلبهة، �أن �أر�ع���ي هذه �لقو�نني د�ئًما. ولو �أ�س���بحت 

م�س���وؤول ف�سيل، فمن �ملوؤكد �أّنه علّي �لت�س���ّرف بطريقة تعك�س للعنا�سر 

�لتز�مي بالقو�نني، لأ�ستطيع �لتاأثري عليهم فيما بعد.

���ا. حتّدثت مع �ل�س���ّيد �أجدر باملو�س���وع،  مل �أب���َق عند �حلاج قلي �أي�سً

����س لنا �إح���دى خيام �لتجهيز�ت �ل�س���غرية، لكي  وطلب���ت منه �أن يخ�سّ

�أبق���ى فيها �أنا و�أمري �إىل ح���ني �لبدء بتنفيذ �لعملية. وللإن�س���اف، فقد 

و�فق �ل�سّيد بكّل رحابة �سدر و�رتاح بالنا.

¤

بد�أ عهد ��س���تثنائي بالن�سبة �إلينا. كنت و�أمري نق�سي �أيامنا وحدنا يف 

1 - لم �أقبل اأّي م�س���وؤولية حتى نهاية �لحرب با�س���تثناء 15 يوًما ق�سيتها م�سوؤوَل ف�سيل. ذ�ت مّرة خلل 
، قلت بنف�سي للقائد 

Q
عملية »يا مهدي« ولما كان هناك فعلً نق�س في عديد كتيبة �لإمام �لح�س���ين

ل ت�س���ّمني م�س���وؤول ف�سيل، لكن �إن لزم �لأمر �أ�ستطيع قيادة ف�س���يل، و�إن ��ستوجبت �لظروف �أ�ستطيع 

ا، وقد تحّقق ذلك عمليًّا. قيادة �سرية �أي�سً
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ا مل ن�ستفد كثرًي� من طعام �لكتيبة، وكّنا ن�سرتي  خيمتنا �ل�س���غرية. �أي�سً

. كّنا نذهب مًعا 
1
�لبندورة و�لبي�س من دزفول ونق���وم باإعد�د �ل�»�أوملت«

�إىل �لربنامج �ل�سباحي. كان كّل ف�سيل يقف يف مكان، كنت و�أمري نقف 

وحدن���ا يف مكان �آخر وكل ف�س���يل يرك�س عنا�س���ره بع�س���هم �إىل جانب 

بع����س. ونح���ن يرك�س �أحدن���ا �إىل جانب �لآخ���ر! كانت تلك �أف�س���ل �أيام 

عمري. مل ن�ستمتع �أبًد� بهذ� �ل�سكل يف �أّي كتيبة �سوى كتيبة »�أبو �لف�سل«، 

من جهة كوننا مًعا وتنفيذنا �لربنامج �لذي نريد.

خ���لل ه���ذه �مل���ّدة، �أ�س���بحْت علقتن���ا بال�س���ّيد �أجدر مولي���ي �أكرث 

���ا مغروًر�، ورغم �أّنه قائد كتيبة، مل يكن  حميمية. مل يكن �ل�س���ّيد �سخ�سً

يرى عيًبا �أن ي�س���األ عن �س���يء ل يعلمه. �أحياًنا، كّنا جنتمع معه ونتحّدث 

عن م�س���اكل �لكتائب و�حلرب. و�أحياًنا نحّل���ل عمل �لكتائب يف �لعمليات 

�ملختلفة، وكان كلمي يقنعه يف بع�س �ملو�رد. متحور �أكرث كلمنا يف تلك 

�لأيام حول عملية بدر.

يف تل���ك �لأيام �أ�س���بح �لكلم عن �لذه���اب �إىل �س���ّد )دز( و�لتدّرب 

على �ل�س���باحة �أكرث جدية. كان �ل�سّيد �أجدر يقول، وهو �ساحب �ل�سريرة 

�لنقّي���ة، �إّنه ولرف���ع �جلهوزية لدى �لعنا�س���ر، يجب �أن يذهبو� �إىل �س���ّد 

)دز( م�س���ًيا على �لأقد�م. لإجناز هذ� �لعمل كان علينا �ل�سري حو�يل 35 

�ساعة يف منطقة جبلية و�سخرية، و�ل�سرت�حة مّرة كّل 6 �ساعات. و�قرتح 

�ل�س���ّيد و�س���ع خّز�ن مياه ومو�ّد غذ�ئي���ة يف �لنقاط �ملحّددة ل�س���رت�حة 

�لعنا�س���ر، وذلك قب���ل �لبدء بالتحّرك. �أقنْعنا �ل�س���ّيد �أّنه ل ميكن تنفيذ 

برنامج �س���عب كهذ� مع عنا�سر مل يخ�سعو� بعد لأّي تدريبات، و�قرتحنا 

�إرج���اء ذلك �لأم���ر �إىل حني �لع���ودة. طبًعا قلت لهم ب�س���ر�حة �إّنني لن 

�أم�سي ل يف طريق �لذهاب ول �لإياب!

1 - عّجة: نوع طعام يعّد من �لبي�س و�لطحين.
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بعد �أيام عّدة، جمعنا عتادنا و�نطلقنا بال�س���يارة �إىل �سّد )دز(. كان 

و�سع مياه �ل�سّد �آنذ�ك جّيًد�. وقد �سمعت �سابًقا �أّن �لختلف يف م�ستوى 

�ملاء بني �لف�س���ول �لباردة و�حلارة ي�س���ل �إىل 70 اأو 80 م. قال �ل�س���باب 

�إّن عم���ق �ملياه ي�س���ل يف بع�س �لنق���اط �إىل 300 م ورمبا �أكرث. وكان هذ� 

�لكلم يزيد من �خلوف لدى من ل يجيدون �ل�سباحة.

¤

��س���تقّرت كتيبة »�أبو �لف�س���ل« بالقرب من قرية ل يز�ل �أهلها يز�ولون 

حياتهم �لعادية. يف �لظروف �لعادية، كان من �ل�سعب �نتقال كتيبتني �إىل 

ذلك �ملكان، لكن، عملت �جلر�فات على �إحد�ث باحة ميكن �أن ت�ستقّر فيها 

ثلث �أو �أربع كتائب. يف تلك �لأيام، بالإ�سافة �إىل كتيبة »�أبو �لف�سل«، كان 

ا �أن ينتقل عنا�سر كتيبة �لإمام  ا يتدّربون، وتقّرر �أي�سً عنا�سر �لإ�سناد �أي�سً

�حل�س���نيQ �إىل هناك. كان قرب �لكتائب بع�س���ها من بع�س م�سحوًبا 

بامل�س���اكل، و�أتاح ذلك �إمكانية هروب �ل�سباب من �لتدريب و�لندماج مع 

�لعنا�سر �لآخرين، لكّنهم كانو� يعلمون �أّنهم بحاجة �إىل هذه �لتدريبات، 

وت�سّرفو� مب�سوؤولية حيالها.

ب���د�أ �لتدري���ب �لذي متركز يف �أكرثه على �ل�س���باحة. �س���عدنا �جلبال 

�أحياًنا كجزٍء من �لربنامج �ل�سباحي، وكان �ل�سباب ي�ستمّرون يف ت�سّلقها 

ملّدة ثلث �إىل �أربع �س���اعات، ما �س���اعدهم لي�سبحو� �س���يًئا ف�سيًئا �أكرث 

ق���وة وجهوزّية. �أّما يف �أيام �لتمرين على �ل�س���باحة، وبعد تلوة �آيات من 

�لقر�آن �لكرمي، كانت �لطو�بري تنتظم وتتحّرك باجّتاه �ملاء. وقبل �لنزول 

ة بال�سباحة. �سمعنا يف �لأيام  فيه كان على �جلميع �رتد�ء �ل�سرتة �خلا�سّ

�لأوىل �لكثري من �لأ�سئلة و�لأجوبة حول هذه �ل�سرتة. كان �أغلب �لعنا�سر 

يجهل���ون فائدته���ا، وعندما قي���ل لهم �إّن وزن �لإن�س���ان يخ���ّف بارتد�ئها 

ويطفو على وجه �ملاء، مل ي�سّدقو� ذلك. �رتدى بع�سهم خلوفهم �سرتَتني 
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�إحد�هم���ا فوق �لأخرى! وتكّفل �لزمن بتحطيم هذ� �خلوف حتى يتمكنو� 

من �ل�سباحة. كان »ح�سني �لتربيزي«، �أحد �لذين نازحهم كثرًي� ب�سبب 

�أعمالهم، نظًر� ل�سمنته وخ�سيته �لغرق حتى مع �سرتة �لنجاة. وكم قفزنا 

باأنف�س���نا يف �مل���اء كي نثبت للعنا�س���ر �أّنه بارتد�ء �ل�س���رتة ل ميكن لأحد 

�لغرق. �أحياًنا ��س���طررنا لدفع �ل�س���باب �إىل �ملاء بغتًة لإز�لة توّج�س���هم، 

لكن ��ستغرق �لأمر وقًتا حتى بد�أو� يتقّدمون يف �لتدريبات.

كان �لتدريب يف ق�س���م من �ملاء �إىل جانب �جلبل ومّتت �إحاطته بعدد 

من �جل�س���ور ف�سار �ملكان �أ�سبه بحو�س �س���باحة، و��ستوى �لتدريب على 

عاتق ثلثة مدّربني. �س���يًئا ف�س���يًئا، حت�ّس���ن �أد�ء �لإخوة ب�س���كل ملحوظ، 

وو�س���ل �لأم���ر لدرج���ة �أن �أ�س���بح جميع �لعنا�س���ر متمّكنني من �س���باحة 

�ل�س���فدع، وقادرين على �لبقاء يف �ملاء ثلث �أو �أربع �ساعات على �لأقل. 

باتت �لتدريبات �مل�ستمّرة و�ل�سعبة على �ل�سباحة وت�سّلق �جلبال �ل�سعبة 

فّعالة، وقد �آتت ثمارها.

بعد حو�يل ثلثة �أ�س���ابيع، �أ�س���حى �ل�سباب ي�س���بحون بدون �سرتة يف 

مياه �سّد )دز(، حيث ت�سل �مل�سافة بني �ل�سّفتني هناك �إىل حو�يل 5 كلم. 

وقد و�س���ل مز�ح �لإخوة يف �ملاء �إىل �أوج���ه يف تلك �لأيام؛ حيث يقرتبون 

من �أحدهم بهدوء، ول يكاد ينتبه لهم حتى يكونو� قد �أغرقوه يف �ملاء.

يف تل���ك �لأيام، جاء و�لد »�أمري« �إىل منطقتنا. �إّنه »علي �آغا« نف�س���ه، 

�سائق �ل�ساحنة �لتي حتمل �سهريج �ملاء! وقد �أتى �إىل �ملنطقة منذ حو�يل 

45 يوًم���ا، ومل نعل���م بذلك �إّل عندم���ا جاء لروؤية �أمري. لق���د فرح باللقاء 

�لأب و�لب���ن مًعا، ومل تكن �س���عادتي باأقّل من �س���عادة �أمري. �أر�د �ل�س���ّيد 

»عل���ي �آغ���ا« �أخذ �إجازة و�لذهاب �إىل تربيز، وكانت فر�س���ة جيدة يل �أنا 

���ا لأذهب �إىل �ملدينة ملّدة 4 �إىل 5 �أيام، فقد �أخربتني عائلتي �آنذ�ك  �أي�سً

باأّنهم يو�جهون �أزمة يف �حل�سول على قر�س ل�ستكمال بناء �لبيت، و�أّنه 
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ا �إىل �مل�سرف حلّل �مل�س���كلة. ت�سّو�س ذهني. فمن  علّي �لذهاب �سخ�س���يًّ

جهة كنت �أعلم �أّن �أيام �لتدريب �س���ارفت على نهايتها وقريًبا �سيطلعوننا 

على تفا�س���يل منطقة �لعملية، ومن جهة �أخرى، كانت عائلتي يف حمنة. 

حتّدثت �إىل �ل�س���ّيد �أج���در وطلبت منه �إجازة، وح�س���لت عليها. يف ذلك 

�ليوم ركب���ت �إحدى حافلت �لفرقة برفقة �لأب و�لإبن �أعّز �أ�س���دقائي، 

و�نطلقنا من دزفول نحو تربيز.

�س���ه و�لدي لبناء �ملنزل قد نفد،  علم���ت يف تربيز �أّن �ملال �لذي خ�سّ

و�أّنه ذهب �إىل م�س���رف �لإ�س���كان لي�ستح�س���ل على قر�س مقد�ره  220 

�ألف تومان، لكّن �مل�سرف مل يعطهم �سوى 50 �ألف تومان. ��ستفدنا كثرًي� 

من هذ� �ملبلغ يف ��ستكمال بناء �ملنزل، لكّننا كّنا جمربين من جديد على 

تاأمني �ملزيد من �ملال. ذهبت يف �أّول فر�سة �إىل رئي�س م�سرف �لإ�سكان 

يف م�س���تديرة »�س���اعت«، وطلبت �إليه �أن ل ي�سغط علينا فقد كّنا غارقني 

يف ه���ّم �جلبه���ة و�حلرب حني �أخربونا من تربيز بهذه �مل�س���األة، علًما �أّن 

���ا. �س���ارع رئي�س �مل�سرف �إىل  �حل�س���ول على قر�س هو �أمر قانوين �أي�سً

متابعة م�س���كلتي وحّلها، وح�س���لت على �ملال و�سّلمته لو�لدي. وملّا مل يكن 

ل���دّي �أّي عم���ل �آخر يف �ملدينة، قفلُت و�أمري يف �لي���وم �لتايل عائدين �إىل 

مكان ��ستقر�ر فرقتنا.

¤

عندما و�س���لنا �إىل �س���ّد )دز(، وجدناهم يتحّدثون عن تنفيذ مناورة 

يف �لليلة نف�س���ها. كان علينا �لنطلق بالق���و�رب باجتاه �لتلل، و�لنزول 

�إىل �ملاء قبل 700 م من �ل�س���اطئ، ثم �ل�س���باحة باجتاه �لتلل �لتي تبدو 

كجزيرة يف و�سط �ملياه، لن�سيطر على منطقة �لعدو �ملفرت�س.

تهياأت �ل�س���ر�يا و�لف�س���ائل للنطلق كّل �إىل �ملح���ور �ملحدد له. وما 

�إن ح���ان وقت �لتحرك حتى ن���زل �جلميع �إىل �مل���اء. كان �لطق�س بارًد�، 
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ا �أكرث دفًئا من �خلارج.  وق���د نزلنا مبلب�س���نا �إىل �ملياه �لتي كانت ن�س���بًيّ

�أثناء �ل�س���باحة، وقع نظري على »ح�سني« ذلك �ل�ساّب �ل�سمني. لقد �أتقن 

�ل�س���باحة لكّنه ل يز�ل بطيء �حلرك���ة، وقد تخّلف عن �لآخرين. ناديته: 

»�أ�س���رع!«، �أجابني: »ل �أ�س���تطيع �لقدوم! لقد تعب���ت!«. كان متاأخًر� عّني 

م�س���افة 40 م تقريًبا. ناديته مّرة �أخرى: »هيا، �س���وف يطلقون قذ�ئف �ل� 

)B7( من �لأعلى على هذ� �ملكان!«، وما �إن �سمع بهذ� �لكلم، حتى �سبح 

ب�سرعة وو�سل قبلي �إىل �ل�ساطئ!

ا يف ظّل برودة �لطق�س �ل�س���ديدة.  كان �خل���روج م���ن �ملاء عمًل �س���اقًّ

بد�أت �ملناورة. لقد فّكر �لإخوة �سابًقا بجميع �لتفا�سيل، وبد�أو� ميطروننا 

بو�ب���ل نري�نهم �لغزيرة. �أّما نحن، فقد �نتظمنا وفًقا للخطة �لتي تدّربنا 

عليها، و�س���يطرنا على �ملكان �لذي نري���د. لقد �أجنزت جميع �لأمور على 

خري و�س���لمة. ومع بزوغ �لفج���ر، جتّمعنا يف ذلك �مل���كان لنتناول طعام 

�لفطور، يف حلظات ملوؤها �ل�سفاء ور�حة �لبال، وقد خرجنا من �لتدريب 

و�ملن���اورة مرفوعي �لر�أ�س. ركبنا يف �لق���و�رب، وتوّجهنا �إىل مقّرنا. لقد 

�نتهى كّل �س���يء. كان علينا �أن جنمع �أغر��س���نا وجتهيز�تنا، ونرجع �إىل 

مقّر �لفرقة. لكن، �أر�د قائد �لكتيبة تنفيذ �قرت�حه بعودة �لعنا�سر �سرًي� 

على �لأقد�م.

عرفت �لقو�ت مبو�س���وع �لعودة �س���رًي� على �لأقد�م. وقد قلت �س���ابًقا 

�إّنن���ي ل �أ�س���تطيع �أن �أم�س���ي كّل تلك �مل�س���افة، لكّن »�أم���ري« �أر�د �لرجوع 

ر�جًل مع �لقو�ت. حتّرك عنا�سر �لكتيبة �سباًحا. جمعُت وعّدة �أ�سخا�س 

���ا  �آخري���ن جتهيز�ت �لكتيبة، و�نطلقنا باجتاه مقّر �لفرقة. �نطلقت �أي�سً

�سيارتان �أخريان لكي ت�سعا �ملاء و�لغذ�ء للعنا�سر �لر�جلني، يف �لأماكن 

�ملحّددة م�سبًقا.

و�س���لنا ظهًر� �إىل م���كان متركز �لفرقة. كانت خيم���ة �لقيادة وخيمتنا 
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بت �خليام �لأخرى وُنقلت �إىل  �لوحيدتني �للتني بقيتا على حالهما، وقد ُو�سّ

جانب �سّد )دز(، لأّن عدد �خليام كان قليًل، ومن غري �مل�سموح �أن تن�سب 

كتيبة و�حدة خياًما لها يف مكانني منف�سلني. يف تلك �لليلة نت لوحدي يف 

غياب �لكتيبة.

بعد �س���لة �ل�س���بح، بد�أت طلئع �لإخوة ت�س���ل �س���يًئا ف�س���يًئا وهم 

مرهقون، بعد حو�يل 30 �س���اعة من �ل�سري على �حلجارة وبني �ل�سخور، 

لذ� منحو� جميع �لعنا�سر ��سرت�حة ملّدة يومني. رحُت �أجول بني �ل�سباب، 

و�أرى كيف �أّن �أحذيتهم متّزقت وظهرت �لبثور يف �أرجلهم. قال »�أمري« �إّنه 

عندما كان ي�سعد �جلبل ليًل، غلَب عليه �لنوم وكاد ي�سقط �إىل �لأ�سفل. 

على كّل حال فقد نّفذ �ل�سّيد م�سروعه، ومل يكن �سيًئا لختبار �لقو�ت.

w
حّدثني �ل�س���ّيد �أجدر ذ�ت مّرة عن �لهور وقال: »من �ملقّرر �أن نذهب 

�إىل مكان حيث �لبعو�س فيه يلدغ من فوق �لأحذية!«.

بعد ذلك �أر�ين علبة كربيت، جعلها نع�ًس���ا لبعو�س���ة �س���خمة! �إ�سافة 

�إىل �إخل�س���ه يف �لعمل و�إيجابياته �لأخرى، كان �ل�س���ّيد �أجدر �س���احب 

دعابة، ما جعلنا ن�س���ي يف كتيبة »�أبو �لف�س���ل« �أياًما جميلة. بعد يومني 

ر للنطلق �إىل �لهور. من �لر�حة، تقّرر �أن نتح�سّ

�إّنها �ملّرة �لأوىل �لتي نذهب فيها �إىل ذلك �جلزء من �لهور. ذهبت قبل 

ذلك �إىل جزيرة جمنون، ولكن للهور طبيعته �خلا�س���ة. لقد ر�أيت �إحدى 

بعو�ساته، و�سمعت عن �أ�سماكه ذ�ت �ل�سارب، فئر�نه وحيو�ناته �لأخرى. 

 و�نطلقنا ويف�سلنا عن �جلبهة 
1
كالعادة، بعد �لغروب، ركبنا �ل�س���احنات

)�خلط( م�سافة حو�يل 100 كلم. �نتقلت كّل �سرية وعديدها حو�يل 100 

1 - كّنا ن�ستخدم �ل�ساحنات �تقاًء من ر�سد طائر�ت ��ستطلع �لعدو »�آو�ك�س«.
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عن�سر، يف �ساحنة و�حدة. و�إذ� �أخذنا بعني �لعتبار �أغر��س كّل �سخ�س 

وذخائره، ميكن �أن نتوقع كم �س���يكون �س���ّيًقا �ملكان �لذي �سنق�س���ي فيه 

عدًد� من �ل�س���اعات. كان من �لطبيعي �أن ل ي�سعر �أحد بالر�حة، ويرتفع 

�س���ياح �لإخوة. هذ� عط�س���ان ويريد �ملاء يف تلك �لظ���روف، وذ�ك يريد 

�لذهاب �إىل �ملرحا�س، و�آخر يثري �لفو�س���ى وي�ساك�س �ل�سخ�س �جلال�س 

�إىل جانب���ه. و�أنا من عادتي �أن تزد�د مناو�س���اتي يف ظروف كهذه. جل�س 

ا، وكان كذلك  »�أمري« �إىل جانبي، وتله »�أيوب يلدوغي« �لذي ي�سغرنا �سًنّ

م�س���اغًبا وحمّط �أنظار �جلميع، ومن ثّم »علي نكي« �لذي متّيز باأ�سلوبه 

. كان �حلاج قلي �لأكرث �س���غًبا من بني م�سوؤويل 
1
���ا �خلا�ّس يف �ملز�ح �أي�سً

ا، �إىل جانب �ل�سائق، وكان لكّل �سيء  �ل�سر�يا. ركب م�سوؤولو �ل�سر�يا �أي�سً

ح�سابه معهم.

 �أخرًي�، توقفت �ل�س���احنة. ترّجلن���ا فوجدنا �أنف�س���نا �إىل جانب �ملاء. 

كان ذلك يف �ل�سباح �لباكر. ذهبت مبا�سرة باجتاه �لد�سم �لتي بد� من 

�لو��سح �أّنها د�سم �لإ�سارة و�لإ�سعاف. كنُت عط�ًسا. ��ستيقظ �لإخوة من 

نومهم، وطلبنا منهم �ملاء، ثم حتّدثنا قليًل �إىل �أن ترّجل كّل �لعنا�س���ر. 

كانت �ملخافر تبعد حو�يل 6 كلم عن خّط �لعر�ق �لأمامي. مل يعد �ملكان 

هناك م�ستوًيا مثل مو�قع �ل�»بد«، �إذ �أ�سبحت بع�س �ملناطق �لتي �سيطرنا 

عليها يف عملية بدر �أكرث �رتفاًعا من غريها ب�س���بب كومات �لرت�ب �لتي 

.
2
رماها �لعر�قيون هناك

�س���يًئا ف�س���يًئا، �أ�س���بحنا عل���ى معرف���ة جي���دة باملنطق���ة. كان �خلّط 

1 - عام 1982م قطعت �إحدى يديه من �لمع�سم، ولكنه لم يترك �لجبهة.

ا عن �لخطوط �لأمامية، وقد ��س���تقّر فيها عنا�س���ر �لإ�سناد �إ�سافة  2 - كانت تلك �لمنطقة �أبعد ن�س���بيًّ
�إلى �سلح الهاون 60، 80 وغيره من �لأ�سلحة. كان �إطلق قذ�ئف ثقيلة كالهاون 120 يحدث �سغًطا على 

�لأر�س. لأّن �لأر�س هناك لم تكن �س���لبة، بل كانت عبارة عن تر�ب حمل بو��س���طة �لقو�رب وو�س���ع في 

تلك �لمنطقة، لم تكن ُمحكمة كما يجب لتو�س���ع عليها مدفعية هاون 120ملم. لهذا فقد رب�س���و� مد�فع 

الهاون 120 والميني كاتيو�سا على ج�سور كبيرة من نوع »خيبر«، وكانت �لد�سم �لتي بنيت على �لج�سور 

-بو��سطة �أكيا�س �لتد�سيم- �إلى جانب �لمد�فع و�أ�سلحة الهاون ت�ساهد بو�سوح.
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�لدفاع���ي للعر�ق يف تلك �ملنطقة يف �لياب�س���ة، �أما خّطنا �لدفاعي، فكان 

عبارة عن كمائن على �جل�سور وبني �لق�سب. لقد بنينا د�سًما على ج�سور 

قليل���ة �لعر�س، وي���رت�وح طولها من 50 �إىل 100 م. �أحياًنا �رتفع بع�س���ها 

على �س���كل تقاطع طرق �أو �س���احة �س���غرية. على كّل حال، كان �أّي حترك 

فوقها ممنوًعا خلل �لنهار ب�س���بب و�س���ع �ملنطقة، لذ� �أ�س���بحت حركة 

نقل �لعنا�س���ر و�لتموين و�لذخائر تتم ليًل تفادًيا لأّي خطر حمتمل. مع 

هذه �حلال، كان �ملكان هناك خطرًي�، و�لعر�قيون ي�س���تطيعون �أن يقلبو� 

�لأمور ر�أ�ًسا على عقب با�ستخد�م 5 اأو 6 قو�رب. عندما متركزت �لقو�ت 

على �لياب�سة، تقّرر �أن تبقى �سريتان فيها لتعمل ك�سر�يا دعم قتايل، و�أن 

عّدت �سابًقا يف �لهور.
ُ
تتقّدم �سرية �إىل �لأمام وتتمركز يف ثلثة كمائن، �أ

 ب�س���بب ظروف �ملنطقة �ل�س���عبة، مل تكن �لقو�ت �ملتقّدمة ت�س���تطيع 

�لبق���اء �أك���رث من 15 يوًم���ا يف �ملكمن. وقالو�، �أ�سا�ًس���ا يج���ب �أن ل نخرج 

من �لد�س���مة خلل �لنهار، وعلينا �أن نقوم باحلر��سة ليًل على �جل�سور. 

كان عم���ل �ل�س���باب يف �لكم���ني �س���عًبا. تقّدمت يف �لبد�ية �س���رية �حلاج 

قلي. مل نكن �أنا و�أمري قد �لتحقنا باأّي �س���رية حتى ذلك �لوقت. كان من 

�ملقّرر �أن ي�س���تلم عنا�سر �س���رية �حلاج قلي مكان �س���باب زجنان �لذين 

مترك���زو� هن���اك من قبل. للإن�س���اف، عرفنا �س���باب زجنان كعنا�س���ر 

جيدي���ن، و�إحدى ح�س���ناتهم �أّن 7 اأو 8 �أ�س���خا�س منهم بق���و� يف �لكمائن 

)�ملتقّدمة(لأجلن���ا مع رغبته���م بالرجوع �إىل �خلط���وط �خللفية، وذلك 

ليطلعو� �لعنا�سر �لقادمني حديًثا على تفا�سيل و�أحد�ث �ملنطقة. �أدركنا 

�س���ريًعا �أّنه يجب علينا د�ئًما �لتحّدث بهدوء وب�س���وت منخف�س، تلفًيا 

لإمكانية �أن ي�س���معنا �لعر�قيون. كما وعند �لذه���اب �إىل �لكمائن، علينا 

ا �إطفاء حمركات �لقو�رب قبل 200 م من �ملكمن، و�لتحّرك بو��سطة  �أي�سً

�لتجديف حتى ل ينتبه �لعدو �إىل �أ�س���و�تنا. وقد ح�س���ل م���ّر�ت عّدة �أن 

�س���قطت بع�س قذ�ئف �لهاون يف �لنقطة �لتي ُتطفاأ فيها �ملحركات، بعد 
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حلظات من �إطفاء �ملحركات. 

بناًء عليه، كان �لعي�س يف ظّل ظروف كهذه بالفعل �أ�س���به بالإقامة يف 

�س���جن �ختياري. لقد عّرفنا �سباب زجنان �إىل �لنقاط �لتي يحتمل نفوذ 

�لعدو منها ب�س���كل كبري، وكذلك عّرفون���ا �إىل �ملناطق �ملزروعة بالألغام، 

���ا. رجعت و�أمري برفقة �ل�س���ّيد �إىل جانب  وعل���ى �لنقاط �حل�سا�س���ة �أي�سً

خيم���ة �لطو�رئ وبقينا هناك. ُن�س���بت هذه �خليمة على �جل�س���ور د�خل 

���ا. عد� عن �ملكامن ود�سمها،  �ملاء، حيث متركزت �لدفاعات �جلوية �أي�سً

�أم�س���ى بقّية �ل�س���باب يق�س���ون �أوقاتهم يف نقاط خمتلف���ة من �لهور على 

�جل�سور، �أو د�خل �خليام �ملن�سوبة على �لياب�سة.

¤

كان لذلك �جلزء من �لهور، و�ملعروف ب�»�سّط علي« طبيعته �خلا�سة. 

فطول �لق�س���ب يفوق حتى طول �لّدفاعات �جلوية، لُي�س���ّكل �ساتًر� جّيًد� 

من روؤية �لعدو لنا، ومينعه من �إ�س���ابة �أهد�فه بدقة. �أّما �حليو�نات �لتي 

���ا. فئر�ن  ا عجيبة �أي�سً �تخ���ذت من منطقة �لهور موئ���ًل لها، فكانت حقًّ

�س���خمة، ل تخاف من �لإن�س���ان وعددها كبري، ما ��س���تلزم د�ئًما �تخاذ 

تد�بري لزمة �س���ّدها. فوجئنا بهذه �لفئر�ن تغري على طعامنا وتاأكل من 

كّل ما نلك! مل جند �أّي و�س���يلة ملو�جهتها، ومل جند �أمامنا خياًر� �س���وى 

و�سع متويننا د�خل حقيبة �لظهر، ويف علب حمكمة �لإغلق ليكون مباأمن 

من �س���طوتها. �أحياًنا، كّنا ن�س���تيقظ ليًل على �سوت حتركها. وقد حدث 

مّر�ت عّدة �أن فتحنا �أعيننا ور�أينا فاأرة تقبع فوق ر�أ�سنا وحتّدق بوجهنا، 

�أو �أخرى تثب وتقفز فوق �أرجلنا. �إذ� ما ��ستيقظ �سخ�س ما ليًل للذهاب 

�إىل �ملرحا����س، �أمكنه روؤية 30 �إىل 40 فاأرة جتل�س خلف بع�س���ها �لبع�س 

يف �سّف و�حد. يف تلك �لظروف �ساهدنا للفئر�ن يف كّل يوم ق�سة. كانت 

تكرث ليًل، وتعمل عند �ل�س���رورة بر�س���اقة وحذ�قة و�س���رعة. لقد �سّكلت 
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هذه �لفئر�ن �سبًبا خلوف و�نزعاج غالبية �ل�سباب.

���ا �أ�س���ماك خميفة �أكرث من �لفئ���ر�ن و�أخطر منها.  كان يف �لهور �أي�سً

من �مل�ستحيل �أن ل تاأتي هذه �لأ�سماك �أثناء غ�سل �لأطباق. �سار �ل�سباب 

، حيث يوجد على طريف وجهها �سيء 
1
يطلقون عليها ��س���م »بوغلي باليغ«

كال�س���ارب، �إذ� ما ��س���طدم بيد �لإن�سان �س���ّقها! لذ� بات غ�سل �لأطباق 

م�س���حوًبا باخلوف. ويبدو �أّن تلك �لأ�س���ماك كانت تاأتي لتاأكل ما يتبقى 

ا �لف�سلت �لب�سرية.  يف �لأطباق من طعام. بالطبع عرفنا �أّنها تاأكل �أي�سً

كانت جماورتها م�س���يبة. ومع �أّننا كّنا نعي�س و�س���ط �ملاء، فقد و�سل بنا 

�لأمر �إىل �أن نلجاأ �إىل م�س���در �آخر للمياه لغ�سل �لأطباق، لننجو من تلك 

�لأ�سماك �خلطرية. جعلت هذه �حليو�نات �حلياة يف �لهور وبالأخ�ّس يف 

د�سم �ملكامن �أكرث �سعوبة. �آنذ�ك وحيث مل يكن لدينا �سيء �آخر ُنرّفه به 

عن �أنف�س���نا، كانت - �لفئر�ن �أحياًنا - ت�س���نع ق�سة ما، تك�سر بها رتابة 

�لأيام قليًل. وقد تعّلم �ل�سباب كيف يتكيفون مع تلك �لأو�ساع.

 
¤

مل جند يف �لهور ما �عتدنا عليه يف �جلزيرة �سابًقا من تنّوع �لأعمال 

وطبيعة �حلياة. مل ُي�سمح لأّي �أحد بالذهاب �إىل د�سمة �لكمني �ملجاور، �أو 

�خلروج من �لد�س���مة و�لوقوف على �جل�سر. كان �جتماع �لقو�ت ممنوًعا 

لأّي �س���بب كان، وهذه �لأ�س���باب ز�دت من �حرت�مي و�إعجابي بال�س���باب 

�لذي���ن �أم�س���و� �أوقاتهم يف �لكم���ني يف تلك �لظروف. مت و�س���ع قارب �أو 

قاربني حتت �إمرة هذه �لكمائن �مل�سّماة باأ�سماء �ل�سهد�ء �ملقّد�سة، وتعود 

فل�س���فة وجودها �إىل نقل �لإخوة يف حال جرحهم؛ فل يخ�س���رون حياتهم 

بانتظار و�سول قو�رب من �خللف، �أو للتمّكن من �لرت�جع ب�سرعة يف حال 

جاء �أمر بالن�سحاب. ُجّهزت هذه �لقو�رب بدو�سكا، لي�ستخدمها �ل�سباب 

1  - �لأ�سماك ذ�ت �ل�سارب.
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فقط يف �حلالت �ل�سطر�رية.

ح�س���لت ��س���تباكات مبا�س���رة قليلة مع �لعدو يف منطق���ة �لهور، لكّن 

�حتم���ال تقّدم���ه يف �ملعابر �ملائية �أو مو�جهته فيه���ا مل يكن معدوًما. قال 

�لإخ���وة �إّن عنا�س���ر �ملعلوم���ات يف �جلي����س �لعر�ق���ي، �أت���و� �إىل �ملنطقة 

بو��س���طة �لقارب قبل و�س���ولنا بع���دة �أيام، و�قرتبو� م���ن خيمة �لطو�رئ 

حيث مل يكن لدينا د�س���مة حر��س���ة، بل قو�رب مناوبة فقط، كانت حينها 

تق���وم بدوريات يف �ملمر�ت �ملائية. كان من �لو��س���ح �أّن �لقارب �لعر�قي 

عرب من �مل�س���احة �لفا�س���لة - وقد و�س���لت �أحياًنا �إىل 1 كلم - بني د�سم 

�لكم���ني �إىل ذل���ك �ملكان. بالطب���ع، مل ياأتو� من �أجل �ل�س���تباك، لأّنه يف 

هذه �حلال كان �س���يتّم �أ�سرهم �أو قتلهم بكّل �سهولة! ولكنهم �أقبلو� بهذه 

�جل���ر�أة جلم���ع �ملعلومات. قب���ل متركزنا بيوم و�حد بال�س���بط يف �لهور، 

��ستبكت دورية من قاربني للإخوة من زجنان مع دورية عر�قّية يف و�سط 

ا. �ملمر �ملائي، فقتلو� �أفر�دها، و�أخذو� قو�ربهم �أي�سً

توّلت ثلثة ف�سائل من قو�ت �سرية �حلاج قلي �مل�سوؤولية عن �لكمائن 

�لثلثة �لتي ت�س���كل خّط دفاعنا �لأول. كان �حلاج قلي نف�س���ه موجوًد� يف 

د�س���مة كمني �آخر، يقع على بعد 2 كلم خل���ف تلك �لكمائن. وكانت خيمة 

���ا تبعد حو�يل 2 كلم عن د�س���مة �حلاج قل���ي، وتتقّدم على  �لطو�رئ �أي�سً

باقي �لد�سم بحو�يل 1300 م. ��ستقّر �سائر عنا�سر كتيبة »�أبو �لف�سل« يف 

م���كان يبعد حو�يل 4 كلم عن �خلّط �لدفاعي �لأول، وغالًبا ما كنت �أبقى 

يف خيمة قرب �لطو�رئ برفقة 5 اأو 6 �أ�س���خا�س من �لإخوة، بع�س���هم من 

عنا�سر �لوحدة �لبحرية، ومن هوؤلء »كرمي قرباين«، و»ر�سا �إ�سكندري«، 

و�س���خ�س �آخر عن�سر �إ�س���ارة، بالإ�س���افة �إىل ثلثة �آخرين، �أما »�أمري« 

ف���كان يف د�س���مة �لكمني. عملت و�ثنان �آخر�ن كربيد، وقد و�س���عو� حتت 

ت�س���ّرفنا ثلثة �إىل �أربعة قو�رب ��س���تخدمناها يف �إي�س���ال �لتجهيز�ت 

و�لذخائ���ر و�لتموي���ن �إىل �لإخ���وة �ملتمركزي���ن يف �لكمائ���ن، و�أحياًنا يف 
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ت�س���ليمهم �لر�سائل �لتي ت�سلهم من �ملدينة. كنت �أحياًنا �أبقى مع �لإخوة 

يف �لكمني، و�أحياًنا �أخرى �أذهب �إىل �خللف حيث متركزت �لكتيبة. بقي 

�لإخ���وة يف �لكتيبة عاطلني من �لعمل �أغل���ب �لأوقات، ومن فرط �لبطالة 

رحنا نركب �أحياًنا على منت �لزورق، ونذهب بعيًد� قليًل ون�سبح لنت�سّلى. 

مل يكن هناك �أّي وجود للأ�س���ماك يف �ملكان �لذي ن�سبح فيه. هنا �أدركنا 

�أّن �أك���رب جتّمع للأ�س���ماك و�لفئر�ن هو يف منطقة �لكمائن نف�س���ها. لعّل 

�ل�سبب يف ذلك هو بقايا طعام �لإخوة �لتي ل منا�س من رميها يف �ملاء.

يف �س���باح �أح���د �لأيام، كنت قد ذهبت �إىل د�س���مة �حل���اج قلي، حني 

بد�أت �أ�س���و�ت قذ�ئف هاون �لعدو ت�س���ل �إىل م�سامعنا، �لأمر �لذي قّلما 

حدث �س���باًحا. بعد دقائق قليلة �سمعنا �خلرب على �لل�سلكي، و�أح�سرت 

ق���و�رب �لكمائن عدًد� م���ن �جلرحى �إىل خيمة �لطو�رئ. لقد ��ست�س���هد 

ثلثة �أ�س���خا�س يف مكانه���م، �أحدهم �أيوب يلدوغ���ي. �حرتق قلبي كثرًي� 

���ا م�سعف من »مرند« و�أحد �لإخوة من  لأجله. كان من بني �ل�س���هد�ء �أي�سً

تربيز. �إ�س���افة �إىل ذلك، فقد جرح �أربعة من �لإخوة من بينهم »عي�س���ى 

غي���ور« و»لطفي« �لذي توىّل م�س���وؤولية �أحد �لكمائن. حتى ذلك �ليوم، مل 

تكن خيمة �لطو�رئ �لتي كان يوؤّمنها د�ئًما عنا�س���ر حر��س���ة، قد �سهدت 

هذ� �لعدد من �ل�س���هد�ء و�جلرحى يف �لوقت نف�س���ه. �ت�سلو� من �لكتيبة 

و�س���األو� عن �ملو�س���وع. قلت لهم ل �أعل���م. يف �لو�ق���ع مل �أرد �أن �أخربهم 

مب���ا حدث. جئت �إىل �لط���و�رئ ووجدتهم قد قامو� بالإ�س���عافات �لأولية 

�للزم���ة لعي�س���ى و�جلرحى �لآخرين، و�س���رعو� يف نقله���م �إىل �خلطوط 

�خللفية. يف تلك �للحظات، و�سل قائد �لكتيبة �ل�سّيد �أجدر موليي. كان 

�لغ�س���ب بادًيا يف وجهه و�س���لوكه. لقد �أّكدو� مر�ًر� وتكر�ًر� من قبل على 

�لإخ���وة يف �لكمني �أن ل يتجّمع بع�س���هم �إىل جان���ب بع�س، ولكن كان من 

�لو��س���ح �أّن عنا�سر من كمينني خمتلفني �جتمعو� ل�سبٍب ما، ويحتمل �أّن 

�لعدو ر�أى حتّركهم وق�سفهم بالهاون.
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مل يلتفت �ل�س���ّيد �أجدر �إىل �جلرحى. توّجه مبا�س���رة ناحية �ل�سهد�ء 

وكّن���ا قد غّطينا وجوهه���م ببطانية. جل����س و�أز�ح �لغط���اء عن وجوههم 

به���دوء. �أّول �س���هيد ر�أى وجهه كان هو �ل�س���هيد �أيوب �ل���ذي طاملا حظي 

���ا. �زد�د حزن���ه. قال يل  مب���ودة وحمب���ة كّل �لإخ���وة و�ل�س���يد �أجدر �أي�سً

بغ�سب: »�أمل �أقل �إّنه ل يحق للإخوة �أن يتجمعو� نهاًر� يف مكان و�حد!«.

- �سّيد! �أنا مل �أكن هناك! كنت هنا �إىل جانبكم!

- �ذهب ب�سرعة و�أخرب �لعنا�سر �ملوجودين يف �لكمني �أّنه ل يحق لهم 

من �لآن و�ساعًد� �خلروج من د�سمهم لأّي �سبٍب كان!

بلغ �إىل عنا�سر �لكمني منذ 
ُ
كان قر�ر �ل�س���ّيد يف �لو�قع تاأكيًد� لقر�ٍر �أ

�لبد�ية. وب�س���بب ح�سا�سية �ملنطقة، وجب �لتحقيق فيما �إذ� كانت قذيفة 

�لهاون قد �سقطت �سدفة �إىل جانب �لإخوة، �أم �أّن �لعدو ��ستهدف �ملكان. 

ول���و ثب���ت �أّن �لعدو قد حّدد م���كان �لكمائن بدّقة، فعلين���ا تغيريها فوًر�. 

ا تقدمي تقرير عّما حدث. بقيت  كان على عنا�سر �لكمني و�جلرحى �أي�سً

هناك بعد مغادرة �ل�س���ّيد �ملكان لأ�س���اعد يف نقل �أج�ساد �ل�سهد�ء. و�سل 

�أح���د �لقو�رب. �أودعناهم عليه، ور�فقتهم �إىل �خللف لإجر�ء �لت�س���ليم. 

.
1
كنت د�ئًما مو�سو�ًسا يف م�ساألة حتديد هوية كّل �سهيد

عندما عدت علمت �أّن �ل�س���ّيد عقد جل�س���ة لعنا�س���ر �لكتيبة ع�سًر�. 

بلغ �لأفر�د 
ُ
�أك���د �لقائد علينا �أن ُننزل خ�س���ائر يف �س���فوف �لعدو غ���ًد�. �أ

بو�جبهم و�أ�س���بحت �ملهام حمّددة. كان على بع�سهم �أن يجّهز ر�سا�سات 

1 - كانت �إحدى م�ساكلنا خلل �لحرب �لأخطاء �لتي تح�سل �أثناء �إر�سال �أج�ساد �ل�سهد�ء �إلى مدنهم. 
�أحياًنا، كان ير�سل ج�سد �سهيد من تبريز مثًل �إلى م�سهد وبالعك�س... وكانت عملية �لتعرف �إلى �ل�سهد�ء 

ونقلهم من جديد ت�ستغرق اأياًما. ومهما قامو� بعمليات لتنظيم هذه �لعملية للتقليل من م�ساكل كهذه �إل 

�أنه بقيت مثل هذه �لأمور تحدث حتى �آخر �لحرب، خا�س���ة اأن بع�س �لعنا�س���ر كانو� يذهبون �أحياًنا �إلى 

مر�كز �أخرى وي�ست�س���هدون فيها، ولم يكن ممكًنا تجّنب مث���ل هذه �لأمور في �لعمليات فكان يتكرر وقوع 

مثل تلك �لأحد�ث.
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�لدو�س���كا، وعلى عنا�سر �لإ�سناد توجيه �س���و�ريخ �لكاتيو�سا بدّقة، بينما 

مهمتنا �أنا و�أمري وعن�س���رين �آخرين �إح�س���ار �لذخائر ليوم �لغد. �أعّدو� 

قائمة بالذخائر �ملطلوبة و�س���ّلموها: 40 قذيفة هاون 120ملم، 60 قذيفة 

ه���اون 60ملم، قذ�ئف B7، قنابل يدوية، ذخائر لل�»ميني كاتيو�س���ا« و... 

فل�س���رب مو�قع �لع���دو، يجب عدم ��س���تخد�م �لذخائر �ملجهّزة م�س���بًقا 

للأ�سلحة، ويف حال ��ستخد�مها لأّي �سبٍب من �لأ�سباب، يجب تاأمني بديل 

عنها من �خلطوط �خللفية فوًر�.

�إىل �خلل���ف بحو�يل 60 كلم، �إىل جانب �جلاّدة �لتي ت�س���ل �جلزيرة 

بالأهو�ز مروًر� ب�سو�س���نكرد وخّرم�س���هر، كان يوج���د خمافر قدمية تعود 

ا خمزن للذخائر. قطعنا  �إىل زمن ما قبل �حلرب، وكان يف �ملنطقة �أي�سً

�أن���ا و�أمري جزًء� م���ن �لطريق بالق���ارب، و�جلزء �لباقي بال�س���يارة حتى 

و�سلنا �إىل �ملخزن. مل يكن �مل�سوؤول �لأ�سا�سي عنه هناك، وبد� �ل�سخ�س 

�لذي وجدناه هناك حديث �لعهد بالعمل، ول علم له بالأ�سماء و�لتو�قيع. 

ر كتاب �ل�س���ّيد للح�س���ول على كمية من �لذخائر  خطر على بالنا �أن نزوِّ

�أك���رب من تلك �لت���ي طلبها يف كتابه. �حتفظنا بالكتاب �لأ�سا�س���ي وكتبنا 

ر�س���الة جديدة باأرقام �أك���رب. كانت �لذخائر �لتي �س���ّلمونا �إّياها �أقّل من 

�لكمي���ة �ملذكورة يف �لر�س���الة! ن�ّس���قنا �س���ريًعا مع ثلث �س���يار�ت تويوتا 

وحملن���ا فيها �لذخائ���ر. �تفقنا على �لع���ودة لتحميل بقي���ة �لذخائر بعد 

تفريغ �حلمولة �لأوىل. فكرنا �أّنه �إذ� جاء �مل�سوؤول �لرئي�سي للمخزن عند 

عودتنا �سينك�س���ف �أمرنا لأّنه يعرف �إم�س���اء �ل�س���ّيد، ويف هذه �حلال لن 

ميتنع عن �إعطائنا �لذخائر وح�س���ب، و�إّنا �س���يعتقلوننا ب�س���بب �لكذب، 

و�ست�س���وء �لأمور. لذ�، بع���د �أن �أفرغنا حمولة �لذخائر ورجعنا، �أر�س���لنا 

�أحد �لإخوة لي�ستطلع لنا �لأو�ساع. جاء �سديقنا هذ� وقال �إّنه �سرب كوًبا 

من �ل�س���اي مع �مل�سوؤول �لرئي�س���ي للمخزن وتبادل معه �أطر�ف �حلديث. 

�أدركنا �أّنه يجب �أن ل نكمل طريقنا ورجعنا من فورنا!
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 �ن�س���غلنا حتى ع�س���ر ذلك �ليوم بنقل �لذخائ���ر، وبعد �أن فرغنا من 

عملنا �أخذنا �سورة تذكارية �أنا و�أمري �إىل جانب �ل�سيلكا، �لثنائي و�مليني 

كاتيو�سا.

 يف تلك �لأيام كّنا نتحدث مع �ل�س���ّيد لنقل عنا�س���ر �سرية �حلاج قلي 

�ملوجودين يف �لكمني �إىل �خللف و�إعطائهم �إجازة. كان �لإخوة يعي�س���ون 

ا بد�أنا ن�سعر بامللل مع �أّن ظروفنا كانت �أف�سل،  ظروًفا �س���عبة. نحن �أي�سً

وكان لنا �حلّق يف �لرتّدد بني �ملكامن و�جلزيرة لنقل �لطعام و�لتجهيز�ت. 

بعد حو�يل 20 يوًما طرح مو�س���وع ح�سول عنا�سر �سرية �حلاج قلي على 

�إجازة. كان لدينا يف �ملنطقة �سرية �أخرى للدعم و�ملوؤ�زرة، وبالتايل فاإّن 

ا �أردت �حل�س���ول على �إجازة �ساأين  تبديل �لعنا�س���ر �أمٌر �س���هل. �أنا �أي�سً

�ساأن �س���ائر عنا�سر �ل�س���رية. �أقنعنا �ل�س���ّيد بذلك بعد �نق�ساء 20 يوًما 

من مّدة �ل�سهر �ملحّددة لنا يف �ملنطقة، وكان ميكن لعنا�سر �سرية �أخرى 

�لبقاء يف �ملنطقة يف �لأيام �لع�سرة �لأخرية. عندما جتّهز عنا�سر �سرية 

ا برفقتهم �إىل قائدنا: �حلاج قلي للرحيل، جئنا نحن �أي�سً

ا، بعد �إذنك!  - �سّيد، نحن ذ�هبون معهم �أي�سً

 كان �لأخ مولي���ي ل���نّي �جلان���ب وو�ف���ق. وق���رر �إعط���اء �لذخائر �إىل 

�ملجموعة �لتي �ست�ستلم �ملنطقة بعدنا.

  تركنا �لهور يف تلك �لظروف و�سعدنا جميًعا �إىل �ل�ساحنة. كان من 

�ملقّرر �أن ننطلق ليًل، لكّن �لطق�س كان ماطًر� لذ� حتركنا يف �ل�س���باح. 

لقد لب�ست �ملنطقة ثوًبا عجيًبا بعد هطول �لأمطار لفرت�ت متو��سلة؛ فلم 

ت�س���تطع �لأر�س �جلرد�ء �بتلع �ملاء، و�أ�س���بحت �أ�سبه ببحرية �أو حو�س 

كبري. ر�أينا يف �لطريق عنا�س���ر فرقة �أخرى و�أحياًنا عنا�س���ر من فرقتنا 

وقد علقو� يف �ملاء. لقد بدت �ل�سو�تر �لرت�بية وكاأّنها فو��سل يف �حلو�س. 

غلبنا �ل�سحك ونحن نرى هذه �ملناظر من �حلافلة، مع �أّن �مل�ساألة كانت 
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مبكية بالن�سبة �إىل �لعالقني يف �ملياه.

 عندم���ا و�س���لنا �إىل مقّر �لفرقة �أ�س���رعنا �إىل �حلّمام. كان �ل�س���ّف 

�أمام���ه، كالع���ادة، مزدحًما و�مل�س���وؤول ير�س���ل كّل خم�س���ة �أ�س���خا�س �إىل 

�حلّمام �لو�حد، لأّن �ملقّرر هو ت�س���ليمه بعد �س���اعتني لل�سرية. لقد م�سى 

ا يف  �سو� لنا �أي�سً �أكرث من 20 يوًما مل ي�ستحّم فيها عنا�سر �سريتنا. خ�سّ

ذلك �ليوم حّلًقا، حّماًما، بريًد�، خياًطا، �س���كاًفا، و... كّل �س���يء جاهز 

وباملجان )�سلو�تي(! لكّن �ل�سفوف كانت يف كّل مكان، و�جلميع يريدون 

حلقة �س���عرهم، ولكي ي�س���ل �لدور �إىل �جلميع �س���ّهلو� �لأمر وب�ّس���طوه 

بو�س���ع �آلة �حللقة يف جهة من �لر�أ�س وجّز �ل�سعر من منبته. عدد قليل 

من �أمثايل رف�سو� �لظهور بذلك �ملظهر، لذ� �ختارو� �أن ينتظرو� فر�سة 

�أخرى. وبالنتيجة فقد �أ�سبح �أغلب �أفر�د �ل�سرية �سلًعا.

¤

���ا بعد جميء  وقع���ت �ملفاج���اأة باإبلغنا قر�ر �إلغ���اء �لإجازة خ�سو�سً

�حلافلت لنقل �لقو�ت. كان هذ� �لأمر - بعبارة موجزة - مبنزلة �إعلن 

جهوزي���ة لتنفيذ عملية يف وقت مبكر. عملية يف منطقة �جلنوب يف مكان 

ل يخط���ر على بال �أحد، وقد قامت وح���دة �لوقاية يف معلومات وعمليات 

�ملنطقة باإجناز عملها ب�سكل جّيد للحفاظ على �سرّية �لعملية بالكامل.

ورغم �إ�س���د�ر �أم���ر �إلغاء �لإج���ازة مل نعدل �أنا و�أم���ري وثلثة �آخرون 

عن فكرة �لذهاب �إىل �ملدينة. لقد توّرط و�لدي ب�س���بب �أعمال �لبناء يف 

ا، وقد �أر�سل ر�سالة �إيّل  �ملنزل، مب�س���اكل ل حُتّل �إل بح�سوري �أنا �سخ�سًيّ

حول هذ� �ملو�س���وع و�أردت �لذهاب �إىل تربيز لعّدة �ساعات باأّي �سكل من 

�لأ�س���كال. �أعطونا �إجازة ملدة يومني، ق�س���ينا �أكرثها يف �لطريق. و�س���ل 

خ���رب ذهابي �إىل م�س���امع �لإخوة �لذين �نتقل���و� �إىل حال �جلهوزية، وقد 

تقّرر �إر�سالهم �إىل منطقة �لعملية. جاءين »رحيم �فتخاري« وهو من حّي 
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»قره �آغاج« يف تربيز وقال يل: »�سّيد! �أنت ذ�هب �إىل تربيز!«. 

- نعم �إن �ساء �هلل!

- جّيد، رجاًء �أ�س���دين ه���ذه �خلدمة. �ذهب �إىل منزلنا و�أح�س���ر يل 

�سورة طفلي لأر�ه! مل �أره حتى �لآن!

هّز كلم رحيم هذ� كياين. ل�ست ذلك �ل�سخ�س �لذي يتاأّثر �سريًعا يف 

مقابل �جلر�ح �أو �أج�س���اد �ل�سهد�ء، لكن كان قلبي ينك�سر ب�سّدة يف بع�س 

�ملو�قف. لقد حّدثني رحيم عن عائلته �س���ابًقا، لكّنني مل �أعلم �أّنه �أ�سبح 

�أًبا موؤخًر�.

- بكّل تاأكيد يا رحيم... �ساأح�سر لك �سورة طفلك!

ما �إن و�س���لنا �إىل تربيز حتى ذهبت �إىل حمطة �لقطار قبل �أّي �سيء 

�آخر، و��ستلمنا در�جتنا �لنارية �لتي �أر�سلناها �إىل تربيز بالقطار، وبقيت 

يف �ملحطة منذ مغادرتنا مع قو�ت �لكتيبة �إىل �لهور.

- �أمري! لن�سرع �أوًل �إىل منزل رحيم وننّفذ ما طلبه!

كّن���ا قد ح�س���لنا على عن���و�ن منزله؛ يف منطقة »منت����س« بالقرب من 

حمطة �لقطار تقريًبا. بحثنا يف كّل �ل�س���ارع ومل ن�س���تطع �أن جند منزله. 

�س���حيح �أن منت�س ناحية �سغرية، لكّن بيوتها �سغرية وعدد �سكانها كبري، 

وكّل م���ن �س���األناه مل يعرفه. �جتزنا �لطريق بطوله م���ر�ت عّدة، ولكن من 

دون نتيجة. كانت هن���اك �مر�أة تقف منذ �لبد�ية عند �أول �لزقاق وتنظر 

�إلينا بتمّعن. لقد �تكاأت �إىل �حلائط و�سعرُت �أّنها ترمقنا بنظر�ت خا�سة. 

 - ملاذ� يا ترى تنظر �إلينا هذه �لعجوز بهذه �لطريقة؟!

غامرن���ا، وتقّدمنا هذه �ملّرة منها بالدر�ج���ة وتوقفنا عندها. �نتابني 

�سعور �أّنني وجدت �ساّلة رحيم. كان دفء �سوتها وحلن كلمها يوؤّكد يف 

د�خلي هذ� �ل�سعور. هي من بادرت بال�سوؤ�ل: »كيف حالك يا بنّي؟!«. قلنا 

لها �إّننا نبحث عن �أحد �لأ�س���خا�س، وما �إن ذكرنا لها ��س���م رحيم حتى 
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�أ�س���رق وجهها: »رحيم هو ولدي!«. �آنذ�ك غمرين �إح�سا�س عجيب. فا�س 

م���ن عينّي �أّم رحيم �س���وق و�نتظار �أمهات جمي���ع �ملجاهدين. �أعطيناها 

ر�س���الة رحيم، لكّنها �أ�س���ّرت على ��ست�س���افتنا يف منزلها. لقد �أخر�ست 

�أل�سنتنا بلطفها. مل �أقل لها �إّننا مل نذهب بعد �إىل بيتنا و�إّنه لدينا �لقليل 

من �لوقت. م�س���ينا يف �أثرها حتى و�س���لنا �إىل �آخر �لزق���اق، ودخلنا �إىل 

.
2
منزل �سغري ل ت�سل كّل م�ساحته �لإجمالية �إىل 40 م

ر�ودين �سعور عجيب. لقد �أّثر بي كثرًي� �سدق ولطف �أهل ذلك �لبيت. 

ا �أم ل. تاأّملت �لغرفة �لتي بناها  مل �أر و�لده، ومل �أعلم �أ�سا�ًسا �إن كان حًيّ

رحيم له ولزوجته فوق �ل�س���طح، وكيف ل يتّم �لو�سول �إليها �إل بال�سعود 

على درج �أ�سبه بال�سّلم. خنقتني �لعربة. حاولت �أن �أمتالك نف�سي و�أنه�س 

���ا، وبقينا �س���اكتني.  ب�س���رعة من مكاين. كان���ت حال »�أمري« كحايل �أي�سً

قلت: »�س���يدتي! يقول �ل�س���ّيد رحيم �إّنه مل ير طفله بعد، فاإن ��س���تطعتم 

���رو� �س���ورة له حتى ناأخذها له، �س���يكون ذلك جيًد�!«. يعلم �هلل  �أن حت�سّ

كم �س���عب علّي �لتفّوه بهذ� �لكلم. كنت �أعلم �أّنه لي�س من �ل�س���هل على 

عائلة تعي�س يف ظروف كهذه، �أن تهيِّئ �س���ورة للطفل خلل وقت ق�سري. 

لك���ن، �تفقن���ا على �أن نّر به���م يف طريق عودتنا لأخذ �ل�س���ورة. ذهبت 

على تلك �حلال �إىل منزلنا و��ستمعت لكلم عائلتي. مل تكن م�ساكلي �أقّل 

من م�ساكل بقية �لإخوة. بالرغم من �أّنني ظننت �أّن بلئي لي�س مب�ستوى 

ب���لء عائلة رحيم و�لكثريين، لكّنني مل �أكن مرتاح �لبال. لقد �نتهى �أبي 

ا. وقد تعّر�ست مو�ّد �لبناء  من بناء �أ�سا�س���ات �لبيت، لكن نفد ماله �أي�سً

لل�س���رقة مّر�ت عدة ما ��س���طّر �أبي يف تلك �لأيام �إىل �لنتقال �إىل تربيز 

و�لبق���اء يف �ملن���زل �جلديد. �ملنزل �لذي مل تكتمل فيه �إىل حدٍّ ما �س���وى 

�س���ة، �أب���و�ب ونو�فذ بدون  غرفة و�حدة. جدر�ن من �لطوب غري جم�سّ

زجاج، وقد و�س���عو� على �لنو�فذ �لنايلون للحوؤول قليًل دون دخول �لهو�ء 

�لب���ارد، وعلى �لباب �أكيا�ًس���ا ليتمكنو� من �لإقامة في���ه. �نزعجت كثرًي� 
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عندما ر�أيت هذ� �لو�سع. ل �أنا �أ�ستطيع �لبقاء يف �ملدينة �سوى يوم و�حد، 

ول �أملك ماًل �أعقد �لأمل عليه ولو 100 تومان. قلت لو�لدي �ساأتدّبر �ملبلغ 

م���ن �لإخوة �س���باًحا ونقوم برتكيب زج���اج �لنو�فذ. طلب���ت منه �أن يجد 

جناًر� ليقوم باحلّد �لأدنى ب�س���ناعة ب���اب للغرفة. بقيت �أرجتف يف تلك 

�لليلة حتت �للحاف حتى �ل�س���باح، و�أفكر با�س���تمر�ر كيف يق�سي و�لدي 

���ا ليايل �س���تاء تربيز  وو�لدت���ي �للي���ايل يف ظّل ه���ذه �لظروف؟ خ�سو�سً

�ملعروفة بثلوجها وعو��سفها.

 ق���ال يل و�لدي يف �ل�س���باح �إّنه يع���رف جناًر�. تق���ّرر �أن يتحّدث معه 

لعله ي�س���تطيع �أن ي�س���نع باًب���ا للغرفة عل���ى �أن ندفع �لتكالي���ف يف �لعيد. 

��س���تاء �لنجار عندما �أتى �إىل �لعمارة غري �ملكتملة بعد، وعلم �أّنني مقاتل 

وجريح. قال لي�س من �لإن�س���اف �أن حتيطك هذه �ل�سّدة. وقّرر �أن ي�سنع 

جمي���ع �أبو�ب �ملنزل، ويف �ملقابل نعطيه ثمنها عندما يتو�فر لدينا. ذهبت 

ا و�قرت�ست منهم ماًل ��ستخدمته يف تركيب  �إىل عدد من �لأ�س���دقاء �أي�سً

�لزجاج لريتاح بذلك بايل نوًعا ما فيما يتعلق بربودة �ملنزل. �أخذت �لأمانة 

�لتي �أر�دها رحيم من منزله، و�نطلقت و�أمري باحلافلة �إىل دزفول.



 الفصل الحادي عشر 
وداًعا »أمير« 

u
 و�س���لُت و�أم���ري �إىل دزفول. مل جند �أحًد� يف مق���ّر �لفرقة. كّنا نتوقع 

���رون  ذلك؛ فقبل ثلثة �أيام عندما غادرنا يف �إجازتنا كان �جلميع يتح�سّ

للنطلق. لقد م�ست �لكتيبة �إىل منطقة �لعمليات. قررنا �أن نذهب �إىل 

�ملركز، �إذ ميكننا ركوب �سيارة من هناك و�للتحاق بالكتيبة. يف �لطريق 

ر�أيت �حلاج »بيوك �آقا �أ�ساي�س«. بعد �لتحية و�ل�سلم قال �إّنهم يق�سدون 

�ملو�سع �جلديد. على �لفور، ركبنا معهم يف �سيارة �ملقّر.

 كان �لتمو�س���ع �جلدي���د يف قرية قريبة م���ن »كارون«. �لتحقنا هناك 

بكتيبة »�أبو �لف�سل« و�أدركنا �أّن �لعملية جدّية. حتى ذلك �حلني كّنا نبقى 

ل �أن نكون بني �لقو�ت  مع �ل�سّيد �أجدر يف خيمة �لقيادة، مع �أّننا كنا نف�سّ

خلل �لعملية �لع�س���كرية. ذهب���ت و�أمري �إىل رحيم �فتخ���اري، وقد ُعنيِّ 

للتّو م�سوؤول ف�سيل. �أعطيته �لر�سالة و�سورة طفله. فرح كثرًي�. منذ تلك 

�للحظة تغريت نظرتي ل�»رحيم« عن �ل�سابق.

بقيت يف �س���رّية �حلاج قلي، وحتديًد� يف ف�س���يل رحيم. ح�س���ل عدد 

م���ن �ملناق���لت خلل تلك �لأيام �لثلثة. ��س���تقال عدد م���ن �لأفر�د من 

م�س���وؤولياتهم لأ�س���باب خمتلفة بعد �س���ماعهم خرب �لعملي���ة وعادو� �إىل 

�ملدينة. ويف �ملقابل، تهافت �آخرون �إىل �جلبهة للم�س���اركة بعد �أن �سمعو� 

.
1
باخلرب نف�سه، من بينهم �أربعة �أ�سخا�س من عنا�سر �للجنة

1 - وقد �لتحق �ثنان منهم بقافلة �ل�سهد�ء في ذلك �ليوم، هما رحيم غفاري ور�سا كلوليان.



334

من ت�س���كيلة �لف�س���يل، كنت �أعرف �سخ�س���ني �أو ثلث���ة فقط: رحيم 

�فتخاري، »�سمد �إقد�م نيا« و�سديقيه »ر�سا كلوليان« و»مهدي حممدي«. 

ا  كان لقاء �لإخوة و�لجتماع بهم على �لدو�م �س���بًبا ل�س���عادتي، وخ�سو�سً

�أّن ر�ئح���ة �لعملي���ة بد�أت تفوح يف �ملنطقة، وم���رور كّل �أولئك �ملجاهدين 

���ا، مع بيوتها �لتي �أعطتها �سكًل  يف �لأزّقة �أ�س���فى على �لقرية وقًعا خا�سًّ

طوليًّا. وجدنا كّل �سيء هناك: �أو�ٍن كبرية على �سكل بر�ميل ملأى بالتمر، 

لعّله���ا كانت موؤونة �لأهايل �ل�س���نوية. �حلقول زرع���ت بالبندورة، �خل�س 

و�لفجل وغريها من �خل�سار، وقد �آتت �ملنتجات �أكلها. �ساألنا قادتنا عن 

�إمكاني���ة �ملجاهدين �لإفادة منه���ا، فاأجابو� �أّن ثمنها مدفوع ول �إ�س���كال 

يف ذل���ك. لذ� رحن���ا ناأكل من كّل ما نريد وما ت�س���ل �أيدينا �إليه مرتاحي 

���ة �لبندورة �لطازجة بينما �لثلج يت�س���اقط يف تربيز وي�ستبّد  �لبال، خا�سّ

���نعت  �س���ة من �لد�خل مع �أّنها �سُ �ل�س���قيع. كانت �لبيوت نظيفة وجم�سّ

من �لطني. متو�س���ع ف�س���يل من �لإخوة يف كّل بيت، وبع�سهم نزل �سيًفا 

يف منازل �أ�س���دقائهم! م�س���كلة �لقرية �لكبرية كانت يف مياه �ل�ستخد�م 

�ملاحل���ة �لتي ل ميكن ��س���تعمالها لل�س���رب، فاأجربنا على �إح�س���ار �ملياه 

�حللوة بو��س���طة �ملخازن �لنّقالة. ليًل، كّنا ن�س���يء �مل�سابيح، و�أتاح لنا 

تو�ف���ر �لكهرباء �ل�س���تماع �إىل �لأ�س���رطة �لت���ي نحّب، و�أغلبها �أ�س���رطة 

�خلطب و�لقر�آن و�لعز�ء. كّنا نّد �سفرة �لطعام وجنل�س جنًبا �إىل جنب 

لتناوله. كالعادة، كان هناك �هتمام بتغذية �لقو�ت يف �لأّيام �لتي ت�س���بق 

�لعملية. وعندما جتهز �ل�س���فرة، ل ميّد �أحد يده �إليها رغم �جلوع، حتى 

يتاأكد من �أّن �لطعام و�سل لل�سخ�س �جلال�س بجانبه. وكان كّل و�حد من 

�لإخوة يقّدم غريه على نف�س���ه للجلو�س �إىل �ل�س���فرة ب�سبب قّلة �مللعق. 

مل يكن هذ� �لت�س���ّرف جماملت فارغة �أو رياًء، و�إّل ملا ��ستمّر �أكرث من 

يومني، بل �إّن نفو�س �لإخوة عجنت بهذ� �خللق �جلميل من �لإيثار �لد�ئم 

وتقدمي �لآخرين على �لنف�س.
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¤

للأيام �حللوة يف �لقرية قبل �لعملية �س���فاوؤها �خلا�ّس. كان �ل�سباب 

يغ���ريون على بيوت بع�س���هم �لبع�س، وغالًبا من فوق �أ�س���طح �ملنازل، ول 

ي�ستثنى من هذه �لهجمات �إّل قّلة قليلة.

مل تك���ن ظ���روف �لعملي���ات تلئمن���ي، حيث �إّنن���ي �أتاأّذى م���ن �لغبار 

���ا، �س���و�ء  و�ل���رت�ب و�أحياًن���ا من �حل���ّر. مل �أعتد على �عتمار �لقّبعة �أي�سً

�خل���وذة �ملعدني���ة �أو �أّي قبعة �أخرى، و�أحياًنا �أ�س���عها مكرًها! كنت د�ئًما 

�أق�ّس �س���عري قبل �لعملية. مل �أكد �أطرح هذ� �ملو�س���وع حتى بادر رحيم 

�فتخ���اري قائ���ًل: »�أنا �أجي���د �حللقة«. ذهبن���ا مًعا �إىل ظ���ّل نخلة. بد�أ 

رحي���م يحلق ر�أ�س���ي باآل���ة �حللقة �لتي ي�س���تخدمها، ور�ح���ت تلك �لآلة 

ه. بعد قليل �قرتب �أحد �أفر�د �للجنة قائًل:  تنزع �ل�س���عر �أكرث مّما تق�سّ

»�س���يد رحيم، �أنت ل جتيد �حللقة، �أعطني هذه �لآلة!«. �أخذو� ينزعون 

�سعري ويرمونه على معطف �ملطر �لأزرق من تلك �ملعاطف �لتي �سّلموها 

للجمي���ع. بعد ذلك، دخل �أحد �س���باب �لتعبئة �س���احة �ملعرك���ة ليقوم مبا 

مل ي�س���تطيعو� فعله ولكّنه مل يبّدل �س���يًئا. وددت لو بقي �سعري على حاله 

فالنتيجة مزرية: �س���عر طويل وق�س���ري تكّوم على ر�أ�سي، ما جعل كّل من 

يرى منظري ي�س���حك حتى تكاد خا�سرته تتمزق من �ل�سحك. وختاًما، 

و� ما ��ستطاعو� من �ل�سعر �لطويل، قبل �أن �أفّر من  ا وق�سّ �أح�سرو� مق�سًّ

ًل و�سع �لقبعة على ر�أ�سي كي �آمن من مز�حهم! بني �أيديهم مف�سّ

قبل بدء �لعملية بحو�يل 4 اأو 5 �أيام، جتّهزنا جميًعا بناًء لأمر �ل�س���ّيد، 

للتدّرب على �ملعركة يف ب�ستان �لنخيل. وقد جاء عنا�سر من وحدة �لتدريب 

�لع�س���كري له���ذه �لغاية. ب���د�أ �لربنامج، لك���ن حتّولت �ل�س���احة من مكان 

للتدريب �إىل �س���احة ل�سغب �ل�سباب. قال �ملدّرب: »تقّدمو� مبقد�ر �أربع �أو 

خم�س نخلت، و�حتمو� هناك و�أطلقو� �لنار«. بد� ذلك عمًل �س���هًل، لذ� 
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رحنا نق�سي وقتنا باملز�ح. مل يكن بالإمكان فعًل �إقامة مثل هذه �لتدريبات 

لعنا�سر يعي�سون حال �حلما�سة و�ل�سوق �لتي ت�سبق �لعمليات. عندما ر�أى 

�مل�سوؤولون �أّننا ل ن�ستجيب لهم يف �لتدريب، �أّكدو� علينا �أن ناأخذ �ملو�سوع 

على حممل �جلّد، لكن ��ستمّر �ل�سباب بفعل ما يحلو لهم.

¤

��س���تقررنا يف قرية قريبة من كارون على م�س���افة ح���و�يل 50 كلم من 

�حل���دود مع �لعر�ق. و�س���ع �ل�س���باب قرب �لنهر بر�ميل ب�س���عة مئتي ليرت 

كاأهد�ٍف ر�حو� يطلقون �لر�س���ا�س وقذ�ئف �ل�B7 عليها، وعندما تتحرك 

من مكانها ب�سبب �لنفجار�ت، يعيدون ترتيبها. �لهدف من هذه �لرمايات 

هو �أن نتعّود على �أ�سو�ت �لنفجار�ت. مل �أكن يف تلك �لظروف نا�سًطا يف 

�لرماية، ومل �أذهب �إىل ب�س���تان �لنخيل للتدّرب، بل ق�سيت معظم �أوقاتي 

يف �حلق���ول! ومبا �أّنني �أحّب �لبندورة، رح���ت �أجول يف �حلقول باحًثا عن 

حباتها �لتي بقيت يف ماأمن من �أيدي �ل�سباب. �أحياًنا كنت و�أمري �أو بع�س 

�لإخوة ن�س���ي حو�يل 3 كلم بحًثا عن �لبندورة و�خل�س و... على كّل حال 

كّنا د�ئًما نظفر بالبندورة. مل تكن �ملحا�سيل �ل�سيفية بالن�سبة �إىل بع�س 

�لإخوة �لذين �أتو� �إىل �جلنوب من �ملناطق �حلارة �أمًر� مرغوًبا، �أّما نحن 

ا نتلّذذ باأكل �لبندورة. �لقادمني حديًثا من ثلوج و�سقيع تربيز، فكنا حقًّ

¤ 

ملأت وح���دة �لتجهيز�ت �ملنطق���ة باأنو�ع �ملاأكولت �ملختلفة: ع�س���ل، 

فو�ك���ه معّلب���ة، و�أ�س���ياء �أخرى كثرية. �ن�س���غل بال �ل�س���باب بفكرة توفري 

حّمام كي ي�ستطيعو� �ل�ستحمام ب�سهولة يف �لأيام �ملعدودة �لتي �سيكونون 

فيه���ا هناك. �س���بق ف�س���يلنا �جلمي���ع يف �لعمل عل���ى بناء حّم���ام، وبذل 

�ل�س���باب جهًد� كبرًي� لتحويل �ملكان �لذي كان فيما م�س���ى �إ�سطبًل �إىل 
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حّمام: و�سعنا على �سطحه برميًل ب�سعة مئتي ليرت، وثّبتنا حتت �لربميل 

م�س���دًر� للحر�رة يعمل عند �س���ّخ �ملياه. و�س���ْلنا حنفية بالربميل لت�سل 

�ملي���اه �لد�فئة عربها �إىل �حلّم���ام. بقي علينا ملء �لربميل با�س���تمر�ر، 

ومل تكن مياهه �س���اخنة �أبًد�، لكّنها �أف�س���ل من ل �س���يء. بادر �ل�س���باب 

���ا �إىل و�س���ل كي����س من �لنايل���ون بر�أ����س �حلنفية، جعلو� في���ه ثقوًبا  �أي�سً

كثرية لي�س���بح �س���بيًها بالدو�س، وكان يوؤدي دوره عندم���ا ميتلئ! �أحطنا 

���ا يف ز�وية �أخ���رى من ذلك �ملكان،  �حلّم���ام بالبطانيات. هّياأنا مرحا�سً

وبالطبع كان على �ل�س���باب �أن يحجزو� دورهم. بعد هذه �ملبادرة، قامت 

���ا. مل مت�ِس دقيقت���ان على دخويل  بقية �لف�س���ائل ببن���اء حّمام لها �أي�سً

ذلك �حلّمام يف �ملّرة �لأوىل حتى عل �س���ياح �ل�س���باب: »��سرع، هّيا �إىل 

�خلارج«. �آنذ�ك، كان خم�س���ة �أ�سخا�س يقفون جنًبا �إىل جنب بني خز�ن 

�ملي���اه وبرميل �حلّم���ام، ويتناقلون �ملاء يًد� بيد ليم���لأو� �لربميل. لذ� مل 

يكن �أحٌد ي�ستطيع �لبقاء يف �حلّمام لأكرث من ب�سع دقائق.

من �لأن�س���طة �مل�س���رتكة �لتي �أقيمت يف �لقرية �س���لة �جلماعة. كان 

�لإخ���وة يفر�س���ون �ل�س���جاد �إىل جانب �لنخي���ل جلميع عنا�س���ر �لكتيبة. 

عجيبة هي م�س���اهد �س���لو�ت �جلماعة تلك. عادة م���ا يخجل �لإخوة من 

�أن يظهرو� حالت �لع�س���ق و�لقرب من �هلل تعاىل �أمام �لنا�س، لكن لهذه 

�ل�س���لو�ت ح���ال �أخرى. مع حل���ول �لظلم، قّلة مل تكن ت�س���ّج بالبكاء يف 

فري�ستي �ملغرب و�لع�ساء؛ بكاء �سببه �إّما �ل�سوق �إىل �هلل تعاىل و�إّما طلب 

.R حلاجات منه و�لتو�سل باأهل �لبيت�

عندم���ا �ّطلع���ُت على خّط���ة �لعملية، �عتق���دت �أّن �لعمل بها �س���يكون 

�أ�س���عب مبّر�ت م���ن �لعمليات �ل�س���ابقة، حتى عملية ب���در، تلك �لتجربة 

�لعظيم���ة! �أن يعرب �لغو��س���ون نه���ر »�أروند« بطبيعته �لقا�س���ية ويخرتقو� 

خّط دفاع �لعدو و... �أخذ �ل�س���باب ميزح���ون �أحياًنا قائلني: »لقد �أخذت 

بدر كّل ما لدينا«. �إ�سافة �إىل �لقادة، فقدنا يف عملية بدر عنا�سر �لتحق 
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�أكرثهم باجلبهة وبقو� فيها منذ بد�ية �حلرب. كنت د�ئًما �أحّدث نف�سي: 

»م���ن �لذي �سي�س���ّد �لفر�غ �ل���ذي خّلفه مهدي ؟.... وه���ل ميكن لأحد �أن 

���اب يف �لفرقة؟«، و�أقارن �لعنا�س���ر �حلاليني مع  ميلأ مكان �أ�س���غر ق�سّ

عنا�س���ر عملي���ة بدر، و�أفك���ر �أّن قوة هوؤلء وخربتهم ه���ي �لآن �أدنى مّما 

كانت عليه لدى �سهد�ء تلك �لعملية. مع هذ�، كان �لإميان و�لأمل برحمة 

�هلل �س���بحانه مبعث طماأنينتي �إىل �أّنه ل وجود يف �جلبهة ل�س���يء ��س���مه 

م�ستحيل. �أعتقد �أّن هذه �مل�سائل ر�ودت �أكرث �لقد�مى يف �لفرقة. 

ني  مع �قرت�ب وقت �لعملية، �س���رنا نفكر �أكرث يف م�ساألة عبور �لغو��سّ

م���ن قلب نهر �أروند و�لهج���وم على خّط �لدفاع �لعر�قي �ملتني مع كّل تلك 

�لعو�ئ���ق و�ملو�ن���ع �ملحكمة �لتي زرعوها. يف ذل���ك �لوقت من �لعام �أي يف 

�سباط عام 1986م، كان على غّو��سي قوة �لقتحام �لعبور يف �ملياه حيث 

، و�ملّد و�جلزر م�س���هور�ن يف �ملنطقة، ثم �س���رب �لهدف يف  �لتي���ار ق���ويٌّ

�ل�س���فة �لأخرى. مل ميّر يوم �أو ليلة من دون �أن �أفّكر بهذه �لأمور، و�أعلم 

�أّن �إمكاني���ة �لقي���ام بهذه �لأمور منوطة بالتوكل على رحمة �هلل �س���بحانه 

وتعاىل، فاأبد�أ بطريقة عفوية بالتو�ّسل من �أعماق كياين. 

يف تلك �لقرية، ت�ساهد تعبويني يبد�أون بالبكاء من بد�ية �سلة �جلماعة 

�إىل نهايتها، ويبقون �ساجدين لأكرث من ع�سر دقائق. تر�هم يرجتفون حتى 

ت�س���عر وكاأّن �لأر�س ترجتف معهم. كنت �أعرف بع�س���هم. بينهم �أ�سخا�س 

ك�»رحيم �فتخاري« �لذي ر�س���ي ب�س���ورة مولوده �جلديد، وبقي يف �جلبهة 

ليعّو�س، قدر ، �لنق�س �حلا�سل يف �لقو�ت. و�أمري؛ كم تغرّيت �أحو�له. مع 

�أّنه �سغري �ل�سّن ويف مقتبل �لعمر، �إل �أّنه �أم�سى �سنو�ت يف �جلبهة، وقطع 

)�خت�سر( يف تلك �لليايل مئة عام من طريق �لعارفني.

كان���ت �لأيام �لتي ت�س���بق �لعملية جميل���ة ومليئة بال�س���حك، ولياليها 

حافلة بامل�س���اهد �ملمتعة. كان �لبيت �لذي ن�سرتيح فيه �سغرًي� لدرجة �أّن 
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�أرجلنا تقع فوق بع�سها �لبع�س عندما نذهب كّلنا للنوم. بد�يًة كّنا ثلثة 

�أ�س���خا�س يف تلك �لغرفة، ولحًقا عندما �أتت قو�ت جديدة �إىل �ملنطقة، 

�أ�س���افو� �إلينا ثلثة من عنا�س���ر �لهند�س���ة و�لإ�س���عاف، فلم يعد ممكًنا 

�لإتيان باأّي حركة عندما ن�ستلقي جنًبا �إىل جنب، نظًر� ل�سيق �ملكان. 

كّن���ا نخلد للن���وم يف تلك �لظروف، لتف���ُرغ هذه �لغرف بع���د ثلث �أو 

�أربع �ساعات. �أحدهم ي�سعد �إىل �ل�سطح، و�آخر �إىل خارج �لغرفة، بينما 

ياأخذ �أغلب �ل�س���باب بطانية ويذهبون �إىل ب�ستان �لنخيل، وت�ستمّر �حلال 

هكذ� حتى �ل�س���حر. كنت �أغبط بع�س �ل�سباب �إذ ��ستطاعو� �لتحّرر من 

كّل علئقهم �لدنيوية.

¤

يف �أحد �لأيام جاء ند�ء: »جتّمعو� جميًعا يف مكان و�حد، يريد �ل�س���ّيد 

�أم���ني �لتحّدث �إليك���م«. �إّنها �ملّرة �لأوىل �لتي يتح���دث فيها قائد �لفرقة 

�جلدي���د �أم���ني �س���ريعتي بعد ��ست�س���هاد »مه���دي باك���ري«. كانت حلظة 

���ة بالن�س���بة �إلينا. لقد �أحيت فينا ذكرى مهدي. من  و�س���وله حلظة خا�سّ

جه���ة كّنا ن�س���عر بغياب���ه، ومن جه���ة �أخ���رى، كان وجود �أمني �ل���ذي بد�أ 

�حلديث عن مهدي يرفع من معنوياتنا. جتّمعنا و�س���ط ب�س���تان �لنخيل. 

قال �أمني: »قائدكم هو �ل�سّيد مهدي باكري. �أنتم عنا�سر �ل�سّيد مهدي. 

���ا و�ح���دة من �أكرث  ْعِطَيْت �أي�سً
ُ
�أنت���م م���ن �لفرق �لب���ارزة... ولهذ� فقد �أ

. لقد رفع 
1
�ملناطق ح�سا�س���ية لق���ّو�ت �لقتحام يف فرق���ة عا�س���ور�ء...!«

�أمني ب�س���كل كبري �ل���روح �ملعنوية لل�س���باب بذكره ملاآثر فرقة عا�س���ور�ء: 

»لقد �أثبت �س���باب فرقة عا�س���ور�ء ح�س���ورهم �ملمّيز يف عملية بدر. �أنتم 

�لذين �سّطرمت ملحمة بدر تلك و...«. و�سل �لدور �إىل �حلديث عن حمور 

1 - كانت فرقة عا�سور�ء ت�سيطر د�ئًما على �لمحاور �لموكلة �إليها بتوجيهات قادتها �ل�سجعان، وت�ساعد 
�لفرق على جناحيها)�لي�س���ر و�ليمن(. ود�ئًما ما كانت �لفرق �لعاملة في هاتين �لجهتين ر��سية عن 

�لعمل �إلى جانب �لفرقة، وقد �أ�سار �لأخ �أمين �إلى هذه �لم�سائل مّرة �أخرى.
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�لعمليات. �جلميع �أ�س���غى بدّقة. كانت �لأو�س���اع معّق���دة لدرجة �أّنه بني 

���ا  ���ا و�حًد� ي�ست�س���هل هذه �لعملية. هذه �ملّرة �أي�سً �ألف قد ل جتد �سخ�سً

ِبتنا يف مو�جهة �لطبيعة، طبيعة نهر �أروند �لقا�س���ية. كانت �س���رعة �ملياه 

يف �لنهر مربكة. كيف ميكن بناء ج�سر على �لنهر مع هذ� �لتيار �لقوي؟ 

�جل�سر �لذي يعترب �سلة �لو�سل �لوحيدة مع �خلطوط �خللفية، و�إن مّتت 

�إز�لته بالق�س���ف �أو باأّي عو�مل �أخ���رى، ماذ� باإمكان �لقو�ت �ملتقّدمة �أن 

تفعل؟ ُطرحت جميع �مل�س���اكل، وخل�س���نا �إىل نتيجة مفادها �أّنه: »عندما 

يقّرر �لإن�س���ان �أن يحّل م�س���كلته ف�س���وف حتّل. ل يوجد م�س���كلة لي�س لها 

حّل، و�لأمر مرتبط بد�فعية �ملرء و�إر�دته، ومدى جدّيته وثباته«. �س���كَرنا 

ا، �أحطنا به و�أطلقنا  �ل�س���ّيد �أمني يف نهاية كلمه، ومن جانبنا نحن �أي�سً

�س���عار�ت �لتاأيي���د و�لتقدير لقادتن���ا. كّنا عندما ياأت���ي �لأخ مهدي لإلقاء 

حما�س���رة �أمام عنا�سر �لفرقة، ن�س���تقبله بكّل حما�سة و�سوق ب�سعار�ت: 

»�للهم �سلِّ على حممد و�آل حممد، �أهًل و�سهًل بن�سري �لإمام، �أو يا قائد 

���ا �أن نتفاعل مع  فرقتنا، جاهزون، جاهزون«. �إذ يتوّجب علينا نحن �أي�سً

حال حما�سة قادتنا و�إظهار �س���جاعتنا وثباتنا. �أطلق �ل�سباب �سعار�تهم 

ا، و�أظهرو� للقائد �جلديد جهوزّيتهم و�سوقهم على �أعتاب  هذه �ملّرة �أي�سً

�لعملية �لكربى »و�لفجر8«. ُحّدد موعد �لهجوم ليلة 9 �سباط.

¤

�نته���ى �ل���كلم، ليبد�أ �لتح���ّرك بعد �س���اعات. كان �ل�س���باب فرحني 

ومبتهجني ور�ح كلُّ و�حد منهم ُيظهر م�ساعره بطريقة ما. كانت �مل�سافة 

بني مكان �لجتماع و�لقرية حو�يل 1 كلم ون�سف. يف طريق �لعودة، �أخذ 

ا. لقد �أثارو�  ا وي�س���اك�س بع�سهم بع�سً بع�س �لإخوة يلحق بع�س���هم بع�سً

�ل�سخب يف �لقرية. كّلما نظرَت �إىل �أحٍد ما، يخطر على بالك �أّنك قد ل 

تر�ه يف �لغد! لذ� مل تكن لت�سبع من روؤيتهم و�لبقاء معهم.
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كالع���ادة، مّرت �س���اعات ما قب���ل �لعملية ثقيلة علّي. رح���ت �أنظر �إىل 

�لإخ���وة؛ �إىل �أكله���م، �إىل جلو�س���هم وقيامهم، �حرت�م بع�س���هم لبع�س، 

مناجاتهم مع �هلل، �سكو�هم ومز�حهم... و�أ�سعر بالأ�سى �أّنه �إن �أنا بقيت 

حيًّا كيف �ساأرى مكان �ل�سهد�ء خالًيا عند عودتي. وحدهم �أولئك �لذين 

تذّوقو� طعم هذ� �لأمل يدركون عّما �أحتّدث.

¤

كم���ا جرت �لع���ادة يف �آخر ليلة لن���ا يف �لقرية، �أقمنا مر��س���م �لعز�ء 

ومو�ك���ب �للطم. يف تلك �لليلة بعد �ل�س���لة، �ألهب �لبكاء �حلزين لأحد 

�لإخ���وة م�س���اعر �جلميع، فارتفع �س���وت �لب���كاء من كّل م���كان. عادة ما 

ين�س���ّم �حلاج »�س���ادق �آهنكر�ن« �إىل جمع عنا�سر فرقة عا�سور�ء ليايل 

�لعمليات، ونر�ه يف جمل�س �لعز�ء �لذي نقيمه قبل �لعملية. لكن، مل يكن 

 .
1
موج���وًد� هذه �مل���ّرة. �نطلق �لإخوة مبو�كب �لعز�ء �لتقليدية �ساخ�س���ي

وكاأّن هذه �ملو�كب كانت بيعة لقائدنا �لأ�سا�س.

�بتّل���ت �لأر�س بالندى، و�أ�س���بحت موحلة وزلقة كم���ا �أذكر جيًد� تلك 

�لليلة، وكنت يف منت�س���فها م�سحوًر� مبظهر �ل�سباب. يف �حلقيقة مل يكن 

هن���اك من حاجة لقارئ �لعز�ء. فالكّل ي�س���رخون م���ن �أعماق قلوبهم و� 

ح�س���يناه، و� ح�س���يناه، و� �س���يّد�ه، وينوحون. كان �لأخ »ق���ادر منايف« يقر�أ 

�لعز�ء يف كتيبتنا �لتي تفتخر با�سم »�أبو �لف�سل«Q، وعندما ي�سل �إىل 

��س���م �لعبا�سQ تتغري �أحو�ل �جلميع، ويرّددون ب�س���وت و�حد: »يا �أبا 

�لف�س���ل، يا من هو بدون يد وبدون �س���اعد...«. تذّكرت �آخر و�سايا �ل�سّيد 

�أجدر قائد كتيبتنا حني قال: »علينا �أن نقاتل كاأبي �لف�سل، حتى لو �قت�سى 

�لأمر �أن نقّدم �أيدينا يف هذ� �لطريق و...«. 

�نتابني �س���عور غريب يف تل���ك �لليلة بحيث �س���رت �أمتّنى مع �نطلق 

1 - نوع من مو�كب �لعز�ء �لتقليدية في تبريز.
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�لعمليات و�مل�ساركة و�لدخول يف قلب �ملعركة �أن �أنف�سل عنهم. �إّنه �سعور 

�لبع���د عن �أع���ّز �لنا�س علّي. ��ستح�س���رت ذكرى �ل�س���هد�ء �لذين بقيُت 

�س���نو�ت �إىل جانبهم، �أّما �لآن... كّلهم �أحي���اء يف قلبي، لكّنني ل �أر�هم. 

�أكاد �أجّن عندما �أتذّكر �ل�سهد�ء.

¤

حان موعد �لتحّرك. جتّهزنا للنطلق يف �سوء �لنهار بعد �أن ��ستمعنا 

�إىل �آخر كلم لقائد كتيبتنا. كان �ل�س���ّيد �أج���در موليي - كاأّي قائد �آخر- 

يتوقع �مللحم من عنا�سره، ويعلم جّيًد� كيف يوؤّجج معنويات �ل�سباب.

و�سلت �ل�ساحنات �س���ريًعا، حيث من �ملقّرر �لنطلق بها �إىل �خلّط. 

عت �لع�سائب على �لإخوة. ع�سائب حمر�ء  يف هذه �للحظات �لأخرية ُوزِّ

كتب عليها �أ�س���ماء �أهل �لبيت R �جلميلة: »يا مهدي يا ح�س���ني ويا �أبا 

�لف�س���ل...«. �نقلبت �أحو�يل وبد�أُت بالبكاء ب�سكل جعل »�أمري« يحّدق بي 

وي�ساألني: »�سّيد! �سّيد نور �لدين! كاأّنك ذ�هب لت�ست�سهد؟!«.

- ل يا عّم! �أنا لن �أ�ست�سهد!

- �إًذ�، ملاذ� تبكي هكذ�؟

كان »�أمري« ي�س���األ و�أنا �أجيبه �أّننا عندما نرجع لن نرى هوؤلء �ل�سباب 

هنا. و�أنا من �لآن �أبكي لتلك �للحظات!

عجيبٌة هي م�س���اهد �لود�ع. ر�ح �لإخوة يطلبون �مل�ساحمة بع�سهم من 

بع�س ب�سبب �أ�سغر �لأخطاء، حتى تلك غري �ملتعّمدة! كم �أ�سبحت �أرو�حهم 

لطيفة، وكم �ست�سبح �حلياة خاوية برحيل هذه �لورود من جمعنا.

كان بكائ���ي عجيًبا بالن�س���بة �إىل �لذين يعرفونني، فه���م يعلمون �أّنني 

ل�ست �إن�ساًنا رقيق �لقلب، و�أّنني �أبكي ب�سعوبة. لكن، �نتابني �سعور �أ�سبه 

ب�سعور �لو�لد �لذي يرى ولده، ثمرة فوؤ�ده، لآخر مّرة ويوّدعه. كنت �أعلم 
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�أّننا �سنتكبد خ�سائر كبرية، ولكن من هم �لأ�سخا�س �لذين �سنخ�سرهم؟ 

�أّي و�حد �سُيقطف من بني هوؤلء �لأ�سدقاء؟

ب���د�أ �لتحرك م���ع �س���وت �لأذ�ن. كان �أحده���م يرفع �لأذ�ن وي�س���رح 

معن���اه يف نف����س �لوقت. وللأذ�ن عند حلظة �لنط���لق �أثٌر عجيب. كنت 

و�لكثريين ممن ل يعرفون �لعربية جيًد� ن�ستمتع بالأذ�ن وتف�سري معانيه. 

���ا من مكان بعيد �س���وت �لقارئ �آهنكر�ن عرب  تناهى �إىل �أ�س���ماعنا �أي�سً

حّبه:
ُ
�سريط ت�سجيل �أ

ملّر�ت من هجوم �لبعثيني عملء �ل�سيطان

�أ�سبحت مئات �لبيوت و�لأكو�خ يف دزفول خر�ًبا 

1
وعندما ي�سل �إىل هذ� �ملقطع، تنقلب �أحو�يل:

 هنا ت�سقط �أمٌّ على �لأر�س وقد قطعت يدها

وهناك طفل ي�سقط على �لأر�س ول ر�أ�س له 

���ا يف مقاعده���م �خللفية يف �حلاف���لت ليبد�أ  جل����س �لإخ���وة تدريجيًّ

�لتحرك. جل�س���ت هذه �ملّرة يف �ملقّدمة �إىل جانب �ل�س���ائق، غري مكرتث 

حلال �لإخوة وو�سعهم و�سيق �ملكان عليهم! كان هدفنا �ساطئ �أروند.

يف �لطريق، فرحت بروؤية �ملد�فع و�لدبابات و�س���ائر �لأ�سلحة �لثقيلة. 

ر�أين���ا عمليات نقل �لتجهيز�ت و�أحياًنا نقل عنا�س���ر �لفرق �لأخرى. من 

�لو��س���ح �أّنهم �أعّدو� كّل �سيء وب�سكل جّيد لعملية »و�لفجر8«. و�سلنا �إىل 

ب�ساتني نخيل قرب �أروند وتوّقفت �لآلية.

- �سوف تكملون من �لآن �سرًي� على �لأقد�م!

ترّجلن���ا م���ن �حلافلة وب���د�أت �لكتيب���ة بالتحّرك. كان عل���ى كّل فرقة 

�أن تتمو�س���ع يف �ملنطق���ة �ملح���ّددة له���ا. يف �لطريق كّنا ن���رى �ملقطور�ت 

1 - تك���ررت ف���ي دزفول مثل هذه �لم�س���اهد مر�ت عدة، وكنت كّلما �س���معت هذه �للطمية �أ�س���عر بعبء 
الم�سوؤولية �لملقاة على عاتقي. كان هذ� �ل�سريط من �أ�سرطة �لت�سجيل �لقليلة �لتي �أحملها د�ئًما.
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�لت���ي حتمل �لقو�رب، و�س���اعف من عزميتنا روؤية م�س���هد نقل �لر�فعات 

و�لدبابات. �لآن، وقد م�س���ى على �لبكاء و�لنحيب ثلث �س���اعات �أ�سبح 

�جلميع يفّكرون بالعملية.

���ا  �نتقل���ت �لقو�ت يف �س���فوف منّظمة من جهة �إىل �أخرى. نحن �أي�سً

�نطلقن���ا يف طاب���ور حتى و�س���لنا �إىل قري���ة جماورة لنه���ر �أروند حماطة 

بالنخي���ل. حّددو� لنا ثلث غ���رف هناك لتكون مكاًنا ل�س���تقر�ر �لكتيبة 

باأكملها. دخل �لإخوة �إىل �لغرف �لتي مل تّت�سع للجميع، فبقي عدٌد منهم 

يف �خلارج. لكن جاء �أمر باأن ل يخرج �أحد. كان �لوقت بعد �لظهر و�جلو 

م���ا ز�ل م�سم�ًس���ا. لكن هل كان �ل�س���ّيد ن���ور �لدين -يف تل���ك �لظروف- 

ليقبل بالبقاء يف �لبيت ول يتحّرى عن �لأحو�ل و�لأو�س���اع؟! عزمت على 

���ا كما  ���ا. ناديت »�أمري« �أي�سً �خل���روج. يف �لو�قع كان لدّي عمل �آخر �أي�سً

�لعادة: »لنذهب خارًجا ونَر ما �خلرب!«. كان هناك جد�ول وممر�ت مائية 

متفّرعة عن نهر �أروند، مّت �س���حبها �إىل د�خل ب�س���تان �لنخيل، وو�س���عت 

فيه���ا قو�رب كث���رية. يف ذلك �ملكان ر�أيت �أحد �س���باب �لتعبئة يف �لفرقة 

خمتلًيا بنف�س���ه قرب نخلة. �أعرفه. م���ا �إن �قرتبنا �أكرث حتى ر�أيته يبكي. 

كان ينظر �إىل �س���ورة ويكتب �س���يًئا ثّم يتوقف �أحياًنا عن �لكتابة ويبكي. 

وقفت بعيًد� عنه قليًل وبقيت �أنظر �إليه. ظننت �أّنه يكتب و�سّيته، لكّنني 

. �قرتبت منه، و�سعت يدي على ظهره وقلت له ممازًحا: 
1
�نزعجت لأجله

يا �أخي، ل تكرتث. نظر �إيَل وقال: »�سّيد، �أريد �أن �أكتب و�سية!«.

- ما لك وللو�سية، ماذ� تريد �أن تفعل بها! �سوف تعود �إن �ساء �هلل...

نظرت �إىل �ل�سورة �لتي يف يده. ر�أيت فتاة �سغرية جميلة جًد�!

1 - مع �أّنني كنت عاقًدا قر�ني حينها و�أفهم �إلى حدٍّ ما �أحو�ل �لإخوة �لمتزوجين. �لكثير من �لأ�سدقاء 
ل���م يعلم���و� حتى �آخر �لحرب �أّنني متزوج! كّنا ل ن�س���مح للمتزوجين و�لذين عنده���م �أولد بالتقّدم في 

���ر في ذلك �أحياًنا اأو تقع �أمور خارجة عن  �س���احة �لمعركة ما ��س���تطعنا �إلى ذلك �سبيلً، لكن كّنا نق�سّ

�ل�سيطرة.
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- من هذه؟

حّدق بال�سورة وقال: »�بنتي!«. �أحبطتني نظر�ته تلك ب�سّدة. قلت له: 

»�إن �أردت، ت�ستطيع �أن ترتك �ل�سورة معك!«. 

- �سّيد! �أخ�سى �أن تف�سد �سورتها يف �ملاء!

- ل، لن يحدث ذلك.

قلت هذ�، لكن مل �أكن و�ثًقا و... 

كان من �ملقّرر �أن نهجم على �لعدو بالزو�رق بعد �أن يخرتق �لغّو��سون 

خّط���ه �لدفاعي، ومن �ملحتمل �أن نقع يف �ملاء. من جهة �أخرى كان ميكن 

�أن نع���رب نهر �أروند ب�س���هولة ون�س���ل �إىل �س���اطئ �لعدو. قل���ت له: »�كتب 

و�س���ّيتك و�أح�سر �ل�سورة معك!«، �س���األ ثانية: »�سّيد! هل من �ملمكن �أن 

�أر�ها ثانية!«.

تبّدلت �أحو�يل: »مِلَ ل! قطًعا ت�ستطيع �أن تر�ها!«.

كان ه���ذ� �لأمل �لوحيد �لذي �أ�س���تطيع �أن �أقّدمه ل���ه. وّدعته وذهبت 

لأكم���ل عملي. يف �لو�قع �أردت و�أمري �لبحث ع���ن جعبة. كان لدينا جعبة 

جي���دة حُتم���ل على �ل�س���در ل نلك غريه���ا، ل���ذ� �أردت �أن جند و�حدة 

�أخرى. ح���اول »�أمري« �إقناعي بالرت�جع عن هذ� �لأم���ر مكّرًر�: »من �أين 

لك �أن جتد جعبة؟«.

- �أنت تعال ول ت�سغل بالك!

عزم���ت على �أن �أجد و�ح���دة من ذلك �لنوع باأّي طريق���ة. كانت روؤية 

ا. و�سلنا �إىل مكان  ب�س���تان �لنخيل وتفّقده �أمًر� ممتًعا بالن�س���بة �إيّل �أي�سً

بد� �أّنه حمّل متو�س���ع عنا�س���ر فرقة م�س���هد. ر�أيت �جلمي���ع يحملون من 

ا �لفر�س���ة حتى يخلع �أحدهم جعبته. مل  ا هناك وحتيَنّ تل���ك �جلعب. كمَنّ

مي����سِ وقت طويل حتى خلع �أحدهم جعبته وذهب لكي يتو�س���اأ. �س���ريًعا 

�أبدلت جعبت���ي �لتي تربط باخل�س���ر بجعبته، وبّدلت �ملخ���ازن و�بتعدت 
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ب�س���رعة عن �ملكان. على م�س���افة قريبة حتّققت من �جلعب���ة فالتفّت �أّنه 

و�س���ع و�س���ّيته حتت �أحد �ملخازن. مل يكن من �لإن�س���اف �أن �آخذ و�سيته 

بهذ� �ل�سكل. رجعت �سريًعا برفقة »�أمري« ووجدنا �أّنه مل يعد بعد. و�سعت 

�لو�سية حتت �أحد �ملخازن وبقيت �أر�قب �إن كان �سري�ها �أم ل. و�أقول يف 

نف�سي: »ل باأ�س باجلعبة! ولكن �إن مل ياأخذ و�سّيته �سي�سبح �لأمر �سّيًئا!«. 

ا جاهزة للنطلق. جاء ومل يجد جعبته. رك�س قليًل  كانت كتيبتهم �أي�سً

�إىل هذه �جلهة وتلك ثم عاد، ولكن مل يكن ليجدها!

 �أخ���رًي�، �نتب���ه �إىل �ملخازن و�لتقط حز�م���ه. كان وهو على تلك �حلال 

يتلّف���ت حول���ه كي ي���رى �إن كان �أحد ما ير�قبه! من جهة �أخ���رى كان قائده 

يناديه كي يتحّرك �سريًعا. �أخرًي� �أخذ ذلك �ملجاهد �ملظلوم �جلعبة وربطها 

على خ�سره. للإن�ساف، فقد تفّقد خمازن �لر�سا�س، وعندئذ ر�أى و�سيته. 

ا باجتاه طابوره ونحن بدورنا ذهبنا لنتابع عملنا. �رتاح بالنا. ذهب ر�ك�سً

�أر�د »�أمري« �أن نرجع �إىل �لقرية، لكّنني �أردت �أن جنول قليًل يف تلك 

�لأطر�ف. قال يل: »لكن �أين تريد �أن جتول!«. 

- �ملكان هنا ر�ئع! هيا بنا لنذهب!

ح���دث �أن ذهبن���ا باجت���اه جمموعة من �لعنا�س���ر �مل�س���غولني بتلحيم 

�جل�س���ور، تلك �لتي ي�س���تخدمها �أكرث عنا�س���ر �جلي����س. كانت حمّركات 

�لكهرباء تعمل ب�س���كل د�ئم، و�لدبابات تن���اور، وعدد من �لأفر�د ينقلون 

�لقو�رب �إىل �ملاء بو��س���طة �لآلي���ات �لثقيلة. كانت �حلركة و�ل�سو�س���اء 

كثرية هناك. مل يحلَّ �لظلم بعد، لكن من �لو��سح �أّن �لأ�سو�ت ل ت�سل 

�إىل �س���اطئ �لعدو، وقد و�س���ع �لإخوة �س���اتًر� بارتفاع مرت و�حد على بعٍد 

ميك���ن حتديده بالعني �ملج���ّردة من �لنقطة �لتي كّنا فيها، وعلى م�س���افة 

�أمت���ار من نهر �أروند. متو�س���عت فرقتنا على م�س���افة ح���و�يل 200 م عن 

�لنه���ر يف نقطة حتيط بها ب�س���اتني �لنخيل م���ن كّل جانب. مع هذ� كانت 
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ز�وية �لروؤية عند �لعر�قيني �أف�س���ل م���ن ز�ويتنا، وتفّوقو� علينا من حيث 

�ملوقعية �جلغر�فية. لذ�، مع كّل هذه �لظروف، �أثار تعّجبنا �أّن �لعر�قيني 

مل ينتبه���و� �إىل وجودن���ا، ومل يقومو� ب���اأّي عمل. كان �جلّو �س���اخًبا هنا؛ 

���ر �أجهزة �لل�س���لكي، و�جلر�فات تعمل ب�سرعة على نقل  بع�س���هم يح�سّ

�ل���رت�ب وجتهيز �لطرق���ات. يف ز�وية �أخ���رى كانو� يعمل���ون على جتهيز 

�مل�ستو�س���ف. كان هناك عدد كبري من �لعنا�س���ر �لذين ينادون بع�س���هم 

ا بال�سياح عالًيا لُي�سمع �سوتهم يف تلك �لأجو�ء �لتي ت�سّج باأ�سو�ت  بع�سً

�لآليات �لثقيلة. قلقُت من �أن ينتبه �لعدّو �إىل وجودنا هنا، و�إذ� ما ح�سل 

ذلك -ل �سمح �هلل- وُق�سف �ملكان �ستكون خ�سائرنا فظيعة.

قر�ب���ة �لغروب �نطلقنا باجّتاه منطقتنا، و�س���دى �لأذ�ن ينت�س���ر بني 

�أ�س���جار �لنخيل. مل يكن ممكًنا �إقامة �ل�سلة جماعة، ف�سّلى كّل و�حد 

من �ل�سباب يف ز�ويٍة ما، ورمّبا كانت تلك �ل�سلة �لأخرية لكثريين.

فجاأة، بد�أت قاذف���ات �لهاون �لعر�قية بالعمل. �س���األت �لإخوة �لذين 

كانو� �س���ابًقا يف �ملكان: »ماذ� ح�س���ل«، فاأجابو� �إّن �لعر�قّيني ي�س���ربون 

�أطر�ف �أروند يف هذ� �لوقت منذ مّدة، وهذ� لي�س ب�سيء جديد.

تفّقدنا �لأ�سلحة وخمازن �لر�سا�س مّر�ت عّدة. لقد كتبنا و�سايانا فيما 

م�س���ى ونحن مطمئّنو �لبال جلهة ما نلك! وّزعو� علينا �لطعام. تناولناه 

وجل�سنا ننتظر �لأو�مر. مّرت حلظات �سعبة. وحده �هلل يعلم يف ذلك �جلّو 

���ني �لذين يعربون نهر �أروند. فالطق�س  �لعا�س���ف، ما هي ظروف �لغو��سّ

بارد، و�لنهر هائج. كانت كتيبتا �س���يد �ل�س���هد�ءQوويل �لع�سر| من 

فرقة عا�س���ور�ء، هي كتائب �لغو�س يف �لقتحام، بينما كتائب �لدعم هي 

�لإمام �حل�سنيQ، �أبو �لف�سلQ وعلي �لأ�سغرQ. متو�سع �جلميع 

كلٌّ يف �ملحور �ملحدد له. وتقّرر �أن تعمل فرقة »25 كربلء« �إىل جانبنا، و�أن 

تكون مدينة �لفاو �سمن نطاق عملها.
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يف �لط���رف �لآخر لنه���ر �أروند حيث من �ملق���ّرر �أن نعرب، يوجد مز�ر 

لأحد �لأولي���اء. بالطبع يرتبط ذلك �لعبور بنجاح �لغو��س���ني يف �قتحام 

خّط �لدفاع �لعر�قي. مل نكن قد ر�أيناهم حتى تلك �ل�س���اعة، ولكن رحنا 

ندع���و �هلل من �أعماق قلوبنا �أن ين�س���رهم يف �قتحام �أروند و�أخذ موطئ 

قدم لهم هناك.

ب���د�أت �ل�س���تباكات حو�يل �لعا�س���رة ليًل. من �لو��س���ح �أّن �ل�س���باب 

���ا بد�أ �إطلق �لنار  و�س���لو� �إىل خّط �لدفاع �لعر�قي. يف نف�س �لوقت �أي�سً

من مد�فعنا. �ختلطت �أ�س���و�ت �إطلق �س���لية من 40 �ساروخ كاتيو�سا يف 

حلظة و�حدة مع �أ�سو�ت زجمرة �ملد�فع و�لدبابات. كانت ب�ساتني �لنخيل 

تهتز من هذه �لأ�س���و�ت و�لنفجار�ت. يف تلك �للحظات �سدر �أمر �لتهيوؤ 

للحركة. مل نكد نتحرك من �أماكننا حتى عل �س���وت يقول: »لقد ق�سف 

�لعر�قي���ون بالأ�س���لحة �لكيميائية!«. تفّرق �لطاب���ور ورك�س �جلميع بحًثا 

عن �أقنعتهم. بعد دقائق �ّت�س���ح �أْن لي�س ثمة ق�سف كيميائي. عل �لند�ء 

مّرة �أخرى: »�رك�س���و� نحو �لزو�رق«. رك�س���نا م�س���رعني باجتاه �س���اطئ 

�أروند. �سعدنا ب�سرعة على منت �لزو�رق ما ت�سبب بخلل يف �نتظامنا، ومل 

يعد و��س���ًحا هل �ل�سباب �لذين ي�س���عدون على منت قارب و�حد هم من 

ل  �لف�س���يل ذ�ته �أم ل؟ حتّركت �لزو�رق باأق�س���ى �سرعة ممكنة كي تو�سِ

�لقو�ت �إىل �ل�س���فة �لأخرى. كان �لإخوة �لذين يعملون على �لزو�رق من 

عنا�سر �ملعلومات ويتقنون عملهم.

ر�أينا عظمة �لو�قعة يف نهر �أروند. وقعت ��ستباكات �سديدة عند �سّفة 

�لعدو. �لقذ�ئف �ملدفعية من جهة، ورمايات �ل�سيلكا و�لأ�سلحة �لر�سا�سة 

و.. م���ن جهة �أخ���رى. كانت �لزو�رق تتعّر�س للإ�س���ابة بر�س���ا�س �لعدو 

�سمن نطاق حمّدد، و�أ�سبح و��سًحا �أّن خّط �لعدو مل ي�سقط بكامله. كان 

ق���ارب �لكمني �لكبري يف �س���فة �لعدو ميطر �ملياه بنري�ن���ه �لغزيرة، لكن 

تابعت �لزو�رق �لتي تقّل �ملجاهدين تقّدمها من دون تلّكوؤ. و�سلت طلئع 
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�لزو�رق �إىل �س���اطئ �لعدو. كان �مل�س���هد عجيًبا و�لع���دو ميطرنا بزّخات 

متو��سلة من �لر�سا�س من �أعلى �لتلل �مل�ستحدثة على �سّفة �لنهر حيث 

عّدت للدفاع 
ُ
رّب�س �أ�سلحة �ل�س���يلكا و�لثنائي. يظهر �أّن هذه �لتجهيز�ت �أ

�جل���وّي، ولكنه���م وّجهوها �لآن �إىل �ملاء )يف م�س���توى( بحيث ل ت�س���يب 

قو�تهم، ويف �لوقت عينه تغّطي ق�س���ًما عظيًما من �ملاء. و�سلنا �ساملني يف 

رعاية �هلل، وتوقفت �لقو�رب على ُبعد ثلثة �أو �أربعة �أمتار من �لياب�س���ة. 

قفزنا �سريًعا �إىل �ملاء. لقد حالت �لعو�ئق �حلديدية �ملت�سعبة دون و�سول 

�لقو�رب �إىل �لياب�س���ة، و�سار من �للزم علينا �أن نعرب �ل�سريط �ل�سائك 

ب���اأّي طريقة كان���ت. كان �جلّو ب���ارًد�، ور�أينا �لغّو��س���ني يف �لوحل وعلى 

�ل�ساطئ وقد ��ست�سهد بع�سهم ظلًما، �أو و�سط �ملاء ويف �لّرمق �لأخري من 

.
1
�سّدة �جلر�ح و�لنزيف

كان حاجز )�سد( �لعدو مبحاذ�ة �ملاء، ود�سمه خلف �لعو�ئق �حلديدية. 

ا بني �لق�سب بحيث ل ُترى و��سحة من  كما ��س���تحدث بع�س �لد�سم �أي�سً

���ا د�س���م ر�س���د ي�س���رفون من خللها  �لنظرة �لأوىل. بنى �لعر�قيون �أي�سً

على �ملنطقة. وكان خلف �حلاجز �س���اتٌر تر�بيٌّ �سخم لي�س له حت�سينات 

.
2
وتد�سيم بالطبع

حت�ّس���ن و�سعنا مع و�س���ول طلئع �لدفعة �لثانية من �لقو�ت. يبدو �أّن 

�لعر�قي���ني �ملوجودين هن���اك �إّما جبناء و�إما �س���عفاء، لأّنه���م كانو� بعد 

رمايات قليلة، يخرجون من د�س���مهم ب�س���كل جماعي وي�سّلمون �أنف�سهم. 

عندما �جتزت �ل�ساتر، ذهبت باجتاه د�سمة �لر�سد. كنت �أعلم �أّنه ميكن 

1- �س���معنا فيما بعد من �لإخوة �لغو��س���ين �أّنهم و�سلو� �إلى منطقة �لعدو قبل �لموعد �لمقّرر و�نتظرو� 
حت���ى يحي���ن وقت �ل�س���تباك. في ه���ذه �لدقائق، �أ�س���ابهم �لعدو في �إطلق نار ع�س���و�ئي م���ا �أدى �إلى 

��ست�س���هاد 7 اأو 8 �أفر�د منهم هناك. كما جرح بع�س���هم في �لماء وغرقو�. على اأّي حال فقد و�س���ل قليل 

منهم �سالمين �إلى خّط �لعدو، وقام هوؤلء برغم قّلة عددهم بعمل كبير عندما فتحو� معبًرا لنا هناك.

2- هذ� �ل�س���اتر هو من �أقدم �ل�س���و�تر �لتر�بية في تلك �لمنطقة. وربما ��ستحدث قبل ع�سر �سنو�ت كي 
ل تجتاح �لمياه الياب�سة عندما ترتفع ن�سبة �لمياه في نهر �أروند.
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لنا �أن جند منظاًر� يعمل على �لأ�س���عة حتت �حلمر�ء يف �ملر��سد. وفعًل 

فق���د وجدت و�حًد� هن���اك، وكان ذلك ر�ئًعا بالن�س���بة �إيل، ورحت �أنظر 

م���ن خلله - يف عتمة �لليل - �إىل كّل مكان و�أّطلع على �لأو�س���اع. خلل 

�أقّل من �س���اعة و�حدة قام عنا�س���ر كتيبة »�أبو �لف�سل« بتطهري �ملنطقة، 

ا كتيبة �لإمام  و�إ�سكات �آليات �ل�س���يلكا �ملوجودة على �لتلل. و�سلت �أي�سً

�حل�سني Q من �خللف. مل تكن مهّمتها �ل�ستباك عند �خلّط �لدفاعي 

�لأّول، ب���ل كان عل���ى �أفر�دها �أن يذهبو� �س���ريًعا باجتاه طريق �لب�س���رة 

�ملعّبدة. مل تكن �مل�سافة كبرية بني ذلك �ملكان وم�سنع �مللح، حيث قاعدة 

ا، وتقّرر �أن نتحّرك �إىل هناك يف �ملرحلة �لثانية  �لعر�ق �ل�ساروخية �أي�سً

من �لعملية. �أثناء حركتها ��س���ُتهِدفت �لكتيبة من ب�س���اتني �لنخيل، ذلك 

لأّنه مل يتّم تطهري �ملحور ب�سكل كامل، وكانت �لدبابات و�لقو�ت �لعر�قية 

���ا يف �لب�س���اتني. لقد ��ستحدث �لعدو هناك  متناثرة يف �ملنطقة خ�سو�سً

�سو�تر تر�بية مثّلثة �ل�سكل، ر�أينا نوذًجا منها يف منطقة زيد. بنيت هذه 

�ل�س���و�تر بالقرب من �لطريق على �س���كل منحٍن ومب�ساحة 200 م. جتّمع 

�لق�س���م �لأعظم من عنا�سر �لعدو هناك، لي�س���كل ذلك �ملكان يف �لو�قع 

مركًز� لدعم قو�ته. مل يحدث �س���يء مهم �أثناء تطهري �ملنطقة �ملحاذية 

للمياه، لكن، �أثار تعّجبنا فقط منظر �لأ�سرى �لعر�قيني، فاأغلبهم كان يف 

مقتبل �لعمر، ب�س���رتهم �س���مر�ء، ونحفاء �لبنية، ول ي�سبهون �لعدّو �لذي 

ر�أيناه يف �أغلب �لعمليات، يف عناده وقّوته.

تقّدمت كتيبة �لإمام �حل�س���نيQ �إىل �لأم���ام، ولأّن �لأو�مر متنعها 

ا.  من �ل�ستباك حتت �أّي ظرف من �لظروف، فقد تعّر�ست لإ�سابات �أي�سً

���ا كّنا عن���د �خلّط �لدفاعي �لأول للع���دو، �لذي بقي عدد لفت  نحن �أي�سً

من عنا�س���ره متمو�س���ًعا بني كتيبتنا وكتيبة �لإمام �حل�سني. بزغ �لفجر، 

فاأ�سبح �مل�سهد �أكرث و�سوًحا. لقد تهّدمت م�سفاة �لفاو، وغّطت �لنري�ن 

و�س���حب �لدخان �س���ماء �ملنطقة. كانت �أ�س���و�ت كثرية تتع���اىل من جهة 
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�لفاو، ويبدو �أّن عنا�س���ر فرقة »25 كربلء« و�س���لو� �إىل �ملدينة ويقومون 

بالتطه���ري. كان���ت حلظات عجيب���ة. وفيها لفت���ت �نتباهنا �س���يارة جيب 

عر�قية تنطلق م�س���رعة باجتاه �لفاو. ��ستهدفناها مبا�سرة بالر�سا�سات 

وال����B7، وما نحمل من �أ�س���لحة. تعجبنا �إذ مل ي�س���تطع �أّي �س���لح �إيقاف 

ذل���ك �جليب، وتابع �ل�س���ائق -وهو �لر�كب �لوحيد يف �ل�س���يارة- تقّدمه 

باجتاهنا غري مكرتث بكّل هذه �لنري�ن!

 - عجًبا يا له من رجل ل يعرف �خلوف!

كن���ت �أفّكر بهذ� عندم���ا توقف �جليب �أخرًي� بعد �أن �أ�س���يبت عجلته 

بر�سا�س ثقبها. مل ندرك �أّن �ل�سائق و�حد مّنا �إل بعد �أن ترّجل من �جليب! 

تقّدم مّنا �أكرث وعّرف عن نف�س���ه. كان من قادة �ل�سّف �لأول يف فرقة »25 

ا  كربلء«، ويريد �لذهاب باجتاه قو�ته �مل�سغولني بتطهري مدينة �لفاو. حًقّ

لقد �س���ملته عناية �هلل �س���بحانه �إذ خرج �ساملًا من بني كّل ذلك �لر�سا�س. 

ا. مل يتاأخر عندنا، وملّا تاأكد �أّن �ل�سيارة لن ت�سلح، �نطلق نحو �ملدينة رك�سً

¤

عند �لتا�سعة �سباًحا جاء �أمٌر يق�سي باأن تذهب �سرّيتنا لتاأمني �لطريق 

�لتي كانت بعهدة كتيبة �لإمام �حل�سنيQ. بالطبع، قام عنا�سر فرقة »25 

كربلء«، وعنا�س���ر فرقة �أخرى كانت يف جناحنا �لآخر، �إ�س���افة �إىل عدد 

من عنا�س���ر فرقة عا�س���ور�ء، قامو� باإغلق �لطريق من �لأمام وطّهروها. 

لكن، مل ت�سمح �لظروف لعنا�س���ر �لتجهيز�ت بالتقّدم �إىل �لأمام، �إذ كان 

�لعر�قيون ي�س���ربون ب�س���ّدة ذلك �جلزء من �لطريق. لذ� تق���ّرر �أن تذهب 

�سريتان لتاأمني �ملكان؛ �سرّية �حلاج قلي، و�سرّية ر�سول طالبي.

تقّدمن���ا حتى �ملز�ر �ل���ذي �أعلمونا بوجوده يف �ملنطق���ة من قبل. كان 

مرقًد� لأحد �أ�س���حاب »�أمري« �ملوؤمننيQ، ذ� قّبة وبناء �سغريين، وقد 

حافظو� على نظافته كثرًي�. ر�أينا �إىل جانب هذ� �ملز�ر قناة كبرية ُحفرت 
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حديًثا، ت�سبه �لقنو�ت �لتي نحفرها يف مدننا جلّر �ملياه �أو لنقل �لكهرباء، 

ومل يكن لها �أّي ��س���تخد�م ع�س���كري. بد�أ �لتحرك من ه���ذ� �ملكان. بناًء 

لطل���ب �لأخ موليي، بد�أت �س���رّية �حلاج قلي باحلركة و�لتطهري من جهة 

�ليمني، يف حني كانت �س���رّية ر�سول طالبي تقوم بعملها يف �لي�سار. كانت 

�ملنطق���ة مليئة بالنخيل، وتوّجب على �لإخ���وة �أن يتقّدمو� من تلك �لقناة 

لي�س���لو� �إىل مقربة من �لطريق. مل ُيظه���ر �لعر�قّيون مقاومة تذكر على 

جه���ة �ليمني حيث �جت���اه مدينة �لفاو، وبد�أ يق���ّل عددهم من جهة فرقة 

»25 كرب���لء«، لذ� مل يكن تطهري تلك �جلهة بتلك �ل�س���عوبة، و��س���تطاع 

عنا�س���ر �سرّيتنا �لو�سول �إىل هدفهم و�لن�سمام �إىل فرقة »25 كربلء«. 

طبًع���ا، بقيت �أنا �إىل جانب �مل���ز�ر، ومل �أذهب مع �لإخوة �إىل �لأمام. بعد 

�أن طّه���ر �لإخوة �أطر�ف �لطري���ق، عادو� �إىل جانب �مل���ز�ر، لكن، كانت 

�ل�س���تباكات �أكرث تعقي���ًد� يف جهة �لي�س���ار؛ فعديد �لق���و�ت �لعر�قية يف 

�جلهة �لي�س���رى للقناة �أكرث بكث���ري، ومنعت مقاومتهم �ل�س���ديدة �لإخوة 

يف �س���رّية ر�س���ول طالبي من �لتق���ّدم �أكرث �إىل �لأم���ام. �متلك �لعر�قيون 

���ا دبابات يف ذلك �جلزء من �ملنطقة، فبد�أو� ب�سرب �سبابنا ب�سّدة.  �أي�سً

يف �لو�ق���ع ��س���طررنا يف ذلك �جلزء �أن ننت�س���ر يف وج���ه �لعر�قيني على 

�سكل خّط لكي ي�ستطيع عنا�سر �لتجهيز�ت �لعبور. يف تلك �لأثناء و�سلت 

مروحيت���ان من جه���ة �لعر�قيني. وعندم���ا بد�أ �ل�س���باب بالرماية عليهما 

عل �س���وت يقول: »ل ترمو�، �ملروحّيتان تابعتان لنا!«. دّققنا �لنظر، وما 

�إن �قرتب���ت �ملروحّيت���ان �أكرث حتى وجدنا �أّنهما تابعت���ان لقو�تنا �جلوّية. 

بالفعل، قامت �لقو�ت �جلوّية بعمل عظيم يف عملية »و�لفجر8«، �إذ بد�أت 

عمله���ا عند �لعا�س���رة من �س���باح يوم �لعملية، يف ح���ني �أّن �ملروحيات يف 

�لعمليات �ل�س���ابقة، كانت تبد�أ با�س���طياد �لدبابات بعد يوم �أو يومني من 

بدء �لعملية �لع�س���كرية. كان لفًتا م�س���هد �إطلق �ملروحّيتني لل�س���و�ريخ 

من و�س���ط ب�ساتني �لنخيل، ثم خروجهما من هناك. لقد علقت �لدبابات 
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�لعر�قية يف ب�ستان �لنخيل باأيدي عنا�سرنا و�نتهى �أمرها.

�أردت يف تل���ك �لظ���روف �لذهاب �إىل بيت �خللء، وه���و بالقرب من 

منطقة �لدبابات، لكن، يبدو �أّن �لعر�قيني ي�سّوبون على ذلك �ملكان! ومل 

�أكد �أ�س���ل �إىل هناك حتى �سقطت حويل ع�سر�ت �لر�سا�سات. �سحكت! 

ذهبت ورجعت على نف�س �حلال. تعجب �أمري: »ما �لذي حدث حتى بد�أت 

بال�سحك يا �سّيد؟«. 

- ل �سيء! ل ي�سمحون لنا حتى بالذهاب �إىل �ملرحا�س!

�أ�س���بحت �لأط���ر�ف �ملحيط���ة بامل���ز�ر �أك���رث �زدحاًم���ا. كان يف تلك 

���ا، ثمة �أماكن كاملخ���ازن، ذهب بع�س �لإخوة خل�س���ة �إليها  �لنو�ح���ي �أي�سً

بحًثا عن �س���يجارة! �لتدخني ممنوع يف �لفرق���ة، ولكن، كان هذ� �لقانون 

ُينق�س يف �أيام �لعمليات، ليفت�س���ح �أمر �ملدخنني بدًء� من �لقائد و�سوًل 

�إىل �لعن�س���ر �لب�سيط! عندما �نخف�ست حّدة �ل�ستباكات قر�بة �لظهر، 

ذهب عدد من �ل�سباب نحو �ملخازن بحًثا عن �سيجارة. �أعتقد �أّنه عندما 

فتح رحيم باب �س���ندوق �لذخائر وجد عر�قًيّا هناك! ��سطرب �مل�سكني. 

ل يتوق���ع �أح���د �أن يخرج عن�س���ر من عنا�س���ر �لعدو من د�خل �س���ندوق 

ذخائر! و�س���ل �ل�س���باب مل�س���اعدته يف �لوقت �ملنا�س���ب، و�أخذو� �لعن�سر 

ا »علء �لدين نور حممد ز�دة« وبع�س  �لعر�قي �أ�س���رًي�. ر�أيت هناك �أي�سً

�ل�سباب يدخلون �إىل د�سم ومتاري�س �لقيادة �لعر�قية، وغالًبا ما يبحثون 

عن معلومات. يف ذلك �لوقت كان علء �لدين م�س���وؤول �ملحور وم�س���وؤول 

�لّتخطيط يف �لفرقة، وقد جمع قادة �لفرقة بالقرب من �ملز�ر و�أعطاهم 

�لتوجيهات �للزمة حول �ملر�حل �لتالية من �لعملية. 

جنزت بنجاح �لعملية �لتي بد�أت ليل 9 
ُ
جمي���ًل كان ذلك �ليوم. لق���د �أ

�سباط، وت�ساعفت فرحتنا يف �حلادي ع�سر منه يوم �نت�سار �لثورة. كان 

من �ملقّرر �أن نهاجم �لقاعدة �ل�س���اروخية �لعر�قية يوم �حلادي ع�س���ر، 
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لكن، �س���يطر �لإخ���وة يف فرقة قم عل���ى تلك �ملنطقة يف �لليلة �ل�س���ابقة، 

ومل يع���د لدين���ا �أّي عملية حينها. حتّقق وعد �هلل �س���بحانه وتعاىل �أّنه �إن 

�أر�د ف�سين�سر �ل�سعيف على �لقوي، �إىل درجة �أّنه مّت من �ملرحلة �لأوىل 

�ل�س���يطرة على �لنقاط �ملتوقع �س���قوطها يف �ملرحل���ة �لثالثة من �لعملية. 

با�س���تثناء عنا�سر �لقتحام من �لغّو��سني �لذين قّدمو� ت�سحيات كثرية، 

كانت خ�سائرنا قليلة جًد�. �أ�سيب �ثنان من �سبابنا بجروح طفيفة وجرح 

ة من  ني ق�سّ 4 اأو 5 �أفر�د من كتيبة �لإمام �حل�سنيQ. لكن، كان للغو��سّ

.
1
نوع �آخر، وكّلما �سمعنا �ملزيد عنهم �رتفع �ساأنهم ومقامهم يف �أنف�سنا

متو�س���عنا ليلة 11 �س���باط يف �لقن���اة �لقريبة من �ملز�ر، وكّنا بو�س���ع 

جّي���د بعد �أن طّهرن���ا �لأطر�ف �ملحيط���ة بنا. كان لدينا فرتة ��س���رت�حة 

يف تل���ك �لليلة. لكن، هل ميكن �لنوم يف ذلك �ل�س���قيع؟ تكّد�س���نا د�خل 

�لقناة �ل�سّيقة بع�سنا �إىل جانب بع�س، وتقّرر �أن يقوم �لإخوة باحلر��سة 

عل���ى طريف �لقناة. يف �أول �للي���ل، ذهبت �أفت�س بني جتهيز�ت �لعر�قيني، 

ووج���دت مدف���اأة نفطية »فالر« �لتي ت�س���يء باأربعة �أو خم�س���ة �أناط من 

���ا بطانية عر�قية و�أ�س���علت �ملدفاأة د�خل  �ل�س���وء �لأزرق. �أح�س���رت �أي�سً

�لقن���اة. و�س���عت �لبطانية على �لأخ�س���اب �لت���ي �أح�س���رناها �إىل هناك 

�س���ابًقا، فاأ�سبح �ملكان �أ�سبه مبقعد �س���غري. تناولنا طعامنا هناك، وكان 

متو�فًر� بكرثة و�سهل �ملنال.

تق���رر �أن يحر����س �لإخوة �مل���كان لي���ًل بالتناوب وير�قب���و� �لأطر�ف. 

1 - �سمعت عن اأحد �لغو��سين هو عبد �هلل �سكوفه، �أنه عندما كان يرك�س على �لطريق خلف �لحاجز 
و�سل �إلى جندي عر�قي فطعنه ب�سكين. في تلك �للحظات و�سل عر�قي �آخر وطعن �سكوفه لي�سقط على 

ا فوق �سكوفه،  �لعر�قي �لأول. ثم �أتى �سخ�س �آخر من �سبابنا وطعن �لعر�قي �لثاني ليقع هو �لآخر �أي�سً

لكن لم ينزع �ل�سكين من ج�سم �سكوفه! وبقو� على تلك �لحال حتى �ل�سباح، و�عتقد �لجميع اأن �سكوفه 

��ست�س���هد في �للحظات �لأولى. عندما �أخلو� �لجرحى وو�س���ل �لدور �إلى �ل�سهد�ء، وبعد اأن رفعو� ج�سد 

�لعر�قي عن �سكوفه وجدو� �أنه ما ز�ل به رمق! �أخرجو� �ل�سكين من ظهره وحملوه �إلى �لخلف لي�ست�سهد 

�أثناء عبور نهر �أروند. في كّل مّرة يجري �لحديث عن �ل�سباب �لغو��سين �أرى �أنه ي�ستحيل اأن يحّل اأحد 

في �لفرقة مكان هوؤلء �لعظماء.
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وذل���ك باأن نقف يف مكاٍن ما، ونرفع ر�أ�س���نا خارج �لقن���اة ونر�قب جميع 

�لأطر�ف دون �حلاجة لل�س���ري وما �س���اكل. قالو� يل �إّن نوبة حر��ستي من 

�لثانية وحتى �لر�بعة، لكّنني نت ليًل و��س���تيقظت عند �س���لة �ل�سبح. 

مل يوقظني �أحد من �أجل �حلر��س���ة، و�أدركت �أّن �س���ديقي �لعزيز »�أمري« 

حتّمل عناء �حلر��سة عّني وتركني نائًما. بات �لكثريون يف �لقناة، لكّنني 

بقيت �إىل جانب »�أمري« ورحيم �فتخاري ور�سا كلوليان، وتغّطينا ببطانية 

و�حدة. يف تلك �لأيام �أ�س���بح »�أمري« يعاملني ب�سكل خمتلف. �سار يتوّدد 

�إيّل �أك���رث من �ل�س���ابق، ويدور حويل كثرًي� ويقول: »�س���ّيد! ر�أيت يف �ملنام 

�أنك ��ست�س���هدت، وبقيت �أنا وحي���ًد� وكنت �أبكي ب�س���دة«. يف تلك �لأيام، 

��س���تيقظ يف �إحدى �ملر�ت من �لن���وم خائًفا وقال يل: »�س���ّيد! �أنت �ليوم 

�ست�سبح �سهيًد�!«، قلت �ساحًكا: »ل �أ�سّدق«. لكّن »�أمري« �أ�سّر على ذلك 

ثم نزع �س���عر�ت عّدة من ر�أ�سي لي�سعها بني �أور�ق دفرته. عل �سر�خي: 

»يا عّم، كّف عن نزع �س���عري! �أعلم �أّي ن���وع من �لنا�س �أنا. لن يحدث يل 

�سيء... قم و�ذهب ل�ساأنك!«.

لكّنه ظّل يكرر: »�ست�ست�س���هد يا �سّيد! لقد ر�أيت ذلك يف عامل �لروؤيا«. 

و�س���ع �س���عر�تي بني دّفتي دف���رته. �لدفرت �لذي يحمل���ه د�ئًما يف حقيبته 

ويكتب فيه ذكرياته وما يخطر بباله.

¤

ح���ّل �ليوم �لثالث للعملية، و�ملنطقة هادئة ن�س���بًيّا. مل ي�س���تطع جي�س 

�لبع���ث حت���ى ذلك �لي���وم �أن يقوم بالتوجيه ب�س���كل �س���حيح وكامل، لكن 

بقيت طائر�ته حتوم يف �س���ماء �ملنطقة منذ �لي���وم �لأول للعملية، هادفة 

�إىل �س���رب قو�ربنا يف مياه �أروند، من دون �أن جتد فر�س���ة لذلك. ذلك 

���تهم وقعت �س���املة يف �أيدينا، وهي يف  �أن �أ�س���لحة �ل�س���يلكا و�لثنائي خا�سّ

�أف�س���ل موقع للدفاع �جل���وي، وكّل طائرة تتجه نحو �أروند �س���ارت هدًفا 
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لنا. حل�سن �حلّظ بقيت هذه �لأ�سلحة �ساملة يف �لليلة �لأوىل للهجوم، وقد 

رّب�س���ها �لعر�قيون على �رتفاع 20م من �سطح �ملاء، و�سنعو� لها ما ي�سبه 

�ملرت��س، فكانت �آخر و�سيلة لدينا ل�ستهد�ف �لطائر�ت. ��ستفاد �ل�سباب 

���ا من هذه �لغنائم بال�س���كل �للئق و�ملطلوب. بتن���ا يف كّل مّرة نرفع  �أي�سً

فيها ر�أ�سنا، نرى طّياًر� يقفز خارج طائرته �ملحرتقة! �أذكر �أّنه يف عملية 

»و�لفجر8« �س���قطت يف �ملنطق���ة حو�يل 65 طائرة، وكان للأ�س���لحة �لتي 

جّهزه���ا �لعدو ملو�جهتنا �ل���دور �لأهم يف هذ� �لنجاح �لكبري. با�س���تثناء 

حو�يل ع�س���ر ناقلت جند، وقعت باقي �لتجهيز�ت �س���املة يف �أيدينا عند 

�خل���ّط �لدفاعي �لأول للعر�قيني. وم���ع �أن عجلت �لآليات ُثقبت، مل ُيعِر 

�لإخوة �هتماًما لهذه �مل�ساألة، و��ستخدموها باحلال �لتي هي عليها.

يف تل���ك �ملنطق���ة، كانت �لنقط���ة �لوحيدة �لتي ُت�س���ّبب لن���ا �لقلق هي 

، وق���د تقّدمت قو�تنا من جناحيها �لأمين و�لأي�س���ر 
1
مكان �أ�س���به باملنقار

وبقي ذلك �جلزء باأيدي �لعر�قيني. ��س���تغّل �لعدو �لفر�س���ة و�أح�س���ر �إىل 

هناك ليلة 11 �س���باط ق���و�ت �لنخبة من �حلر�س �جلمه���وري. كان هوؤلء 

على �ت�سال مع �خلطوط �خللفية، وكانو� يدعمونهم ب�سكل جيد، وُعرفو� 

بالقوة و�ل�س���جاعة، وجت�ّس���د عل���ى �أر�س �ملعرك���ة يف �ليوم �لت���ايل كّل ما 

�سمعناه عنهم.

 يف ذلك �ليوم، �ن�سغلُت بتجهيز مدفع هاون 120ملم. لقد �سدر �لأمر 

بالتحرك ليلة �لثاين ع�س���ر، بينما �أنا منهمك منذ �لع�سر برتتيب ذخائر 

�لهاون يف خمزٍن تبلغ م�ساحته 9 �أمتار. يف قلب �ملعركة هذه، ذّكرين هذ� 

�ملخزن بالبيت �ملوجود قرب ب�ستاننا! حّددُت ز�ويَة �لهدف، وعندما �أردت 

جتهيز �لقذ�ئف ر�أيت �أحد عنا�س���ر �لهند�سة ي�س���حب معه �أ�سرًي� عر�قيًّا 

�إىل �خللف. كان هذ� �لبعثي طويل �لقامة و�س���خم �لبنية، وي�س���ع يف فمه 

1 - »�لمنقار«، هو في �لو�قع �ساتر جاهز يبلغ طوله حوالي 2 كلم، ولأّن هذ� �لطول يعتبر قليلً ن�سبة �إلى 
الم�ساحة �لإجمالية للمنطقة، �أطلقنا عليه ��سم »�لمنقار«.
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علكة مي�س���غها من غري �كرت�ث! ما �إن �قرتبا مني حتى وجدت �أّنه �أ�س���ري 

ذو رتبة عالية. �أردت �أن �أ�س���تفيد منه قلي���ًل. قلت للأخ: »�أين تاأخذ هذ�؟ 

�أعطني �إّياه ليحمل يل �لذخائر وينقلها«. �أجابني: »ل! لدّي عمل معه«. 

- �أّي عمل هذ�؟! دعه هنا يعمل قليًل. ثّم �أنا �آخذه �إىل �خللف!

- كل! يجب �أن يذهب �إىل �خللف �لآن! ليلة �لبارحة �أر�سلنا �أربعة من 

�لإخوة على جر�فة، بعد مّدة عرفنا �أّنهم قطعو� روؤو�سهم! هذ� �للعني هو 

من ت�سّبب بهذ� �لبلء ل�سبابنا!

مل �أق���ل �س���يًئا بعد �أن �س���معت هذ� �ل���كلم. لقد ب���د� يل كاآكلي حلوم 

�لب�سر وهو مي�سغ تلك �لعلكة!

عزمت تلك �لليلة على �لعمل بالهاون، لذ� قلت لل�س���ّيد �أجدر �إّنني لن 

�أذهب �إىل �لأمام �لليلة.

- ملاذ�؟

- حّددت ز�وية �لرمي ووّجهت �لهاون، �أريد �أن �أ�سرب منطقة �ملنقار.

لقد ن�ّس���قت مع عن�سر �لإ�س���ارة �ملوجود يف نقطة �أمامية، ورميت عّدة 

قذ�ئف لت�سحيح �لرماية، و�أخربين مبكان وقوعها. جعلني �ل�سّيد �أعدل عن 

ذلك �إذ قال: »دع هذ� �لهاون هنا، ميكن �أن ت�س���يب هذه �لقذ�ئف �سبابنا 

�أثناء تقّدمهم ليًل! �لأف�سل �أن تتجّهز للعملية«. �سرفت �لنظر عن �لهاون.

حتّدثت حينذ�ك مع �ل�س���ّيد ع���ن منطقة �لعملية. قال: »نحن ذ�هبون 

�لليل���ة �إىل تنفي���ذ �لعملية«. ومبا �أّنن���ا طّهرنا �لأط���ر�ف �لأربعة للطريق 

يف �لليايل �ل�س���ابقة ومتو�س���عنا فيها، �ساألته: »لقد �س���يطرنا على �ملحور 

بالكامل، �إًذ� �أين نقوم بالعملية؟!«. 

- كل! مل ن�س���يطر بعد على �ملنقار. �س���تتحركون ع�س���ر �ليوم. يوجد 

هناك �س���اتر تر�بي ي�س���ل �رتفاعه �إىل ثلثة �أمتار. �س���تعربون بالقو�ت 

ذلك �ل�ساتر وت�ستبكون مع قو�ت �لعدو �ملجتمعني يف �ملنقار.
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مل يقل �ل�س���ّيد �أّي كلم �آخر. ظنّنا جميًعا �أّننا �سنهاجم �لعدو ليًل يف 

�ملنق���ار، �نطلًقا من ذلك �ل�س���اتر �لرت�بي. بينم���ا مل يكن �لأمر كذلك! 

لقد �قت�ست �خلّطة �لعامة �أن حتِمل فرقتان من قو�تنا من �جلهتني على 

ق���و�ت �حلر�س �جلمه���وري �لعر�قي يف منطقة �ملنق���ار، بينما نقوم نحن 

باإلهائهم فقط. �سيٌء �أ�سبه بالطعم!

v
منذ �ل�سباح بد�أ �لعر�قيون بالتحرك �سيًئا ف�سيًئا. مع �أّنهم مل يق�سفو� 

�لطريق كثرًي� يف �ليوم و�لليلة �ل�سابقني، �إل �أّنهم �لآن ��ستقدمو� �ملزيد من 

ا، لكن، مل تكن مد�فعنا عاطلة من  �لعنا�سر وبد�أو� باإطلق نار كثيف �أي�سً

�لعمل، وبد�أت با�ستهد�ف �حلافلت �لعر�قية �لتي تنقل �لقو�ت �جلديدة 

�إىل �ملنطقة، وكانت ترى يف �لطريق ركام �حلافلت و�لقو�ت �ملحرتقة.

يف �س���باح ذلك �ليوم، كانت �ل�س���ماء �أكرث �زدحاًم���ا من قبل، وكذلك 

ز�د مز�ح �ل�سباب ودعابتهم وخّفة دمهم. متحور �أكرث �ملز�ح حول متابعة 

طائر�ت �لعدو وزمن �سقوطها. لقد متّيز عمل دفاعنا �جلوي بحّق. وبينما 

نحن نتابع يف �ل�سماء �لطائر�ت �لتي يتّم ��سطيادها، تناهى �إىل م�سامعنا 

خرب �لق�س���ف �لكيميائي من �خلطوط �خللفية. بحثنا قليًل عن �لأقنعة، 

ا  ولكن كانت �مل�سافة بعيدة ومل ي�سل �لتلّوث �إىل منطقتنا بعد. جاءنا �أي�سً

.
1
خرب تقّدم قو�ت كتيبة �لإمام �حل�سنيQ باجتاه م�سنع �مللح

�أ�س���غلنا �أنف�س���نا حتى �لع�س���ر يف ذلك �ليوم. بقي »�أمري« �إىل جانبي 

�أينم���ا ذهبت. لقد �س���مع �أّن تلك �لليلة هي ليل���ة �لعملية، فر�ح يهم�س يف 

�أذين با�ستمر�ر: »�سّيد، �ست�ست�سهد �أنت �لليلة«. و�أنا �أجيبه: »ل تخف! لن 

يحدث �سيء!«، لكّنه كان يتحّدث عن �ملو�سوع ب�سكل جّدي.

1 - �سيطرت قو�تنا على م�سنع �لملح بعد اأن �سقطت منطقة "�لمنقار".
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- �أمري! ل تز�ل ترّدد هذ� �لكلم �إىل درجة �أّنني بنف�سي �ساأ�سّدق �أّن 

�س���يًئا ما �س���يحدث يل �لليلة... يا �أخي، لن �أ�ستطيع �أن �أقوم بعملي �أثناء 

�لعملية ونحن على هذه �حلال!

كان عجيًبا �أن �أتذّكر م�ساكلي يف و�سط ذلك �لغمار، و�أ�ساأل �هلل تعاىل 

���ر �أّي مقات���ل مب�س���اكله �لعائلية �أثناء �حلرب! عندها �س���يدخل  �أن ل ُيذكِّ

�ل�س���يطان ويبا�س���ر عمله، ولن يتمّكن �لإن�س���ان من �لعمل �أبًد� كما يجب! 

كنت من جهة �أ�سمع كلمات �أمري، ومن جهة �أخرى �أتذّكر عائلتي. قلت له 

�أخرًي�: »فلن�سرب ولرن ما �لذي �سيحدث؟«. 

عند �لغروب �أ�سعلنا من جديد تلك �ملدفاأة �لنفطية. كان من �ملقّرر �أن 

نتحّرك بني �لتا�سعة و�لعا�سرة م�ساًء، لكن، بد�أنا ن�سمع من كّل �جلهات �أن 

جتّه���زو�... جتّهزو�... كان »�أمري« �إىل جانبي. قلت له: »�س���اأنام، وعندما 

يح���ني وقت �لتح���ّرك �أيقظني«. �أج���اب: »لك هذ�«. �س���معت كلم »�أمري« 

ورقدت �إىل جانب �مل�سباح. غفوت �أقّل من �ساعة، وعندما ��ستيقظت كان 

قلبي يخفق ب�سكل فظيع. ر�أيت يف �ملنام �أّن »�أمري« �سي�ست�سهد تلك �لليلة. 

ا. ذهلت عن  �سي�ست�س���هد يف مكان لن ن�س���تطيع �إح�س���ار ج�س���ده منه �أي�سً

�لكلم، ور�ح قلبي يخفق ب�س���ّدة. �أخ���ذت �أحّدق يف �أمري، لكّنني مل �أخربه 

بتلك �لروؤيا. �أ�سا�ًس���ا مل �أكن �أجروؤ على �لتفكري يف ��ست�سهاد �أمري، فكيف 

بالتكّلم عنه. جتّهزت للنطلق و�لندم يغمرين لهذه �لغفوة �لق�سرية.

- قومو�.... تقّدمو� �إىل �لأمام!

وق���ف �لإخ���وة يف طو�بري و�نطلقو� باجتاه منطق���ة �ملنقار. بعد دقائق 

و�سلنا �إىل مكان تعمل �جلّر�فة على �إحد�ث �ساتر تر�بي فيه. كانت �أبر�ج 

�لتوتر �لعايل �لكبرية تلفت �لنظر قبل �أّي �س���يء �آخر. ومبجرد و�س���ولنا 

�إىل حماذ�ة �أعمدة �لكهرباء و�س���عت علمة هناك. لأّننا ذ�هبون باجتاه 

خ���ّط �لدفاع �لعر�قي خفت �أن ن�س���ّل �لطريق، فكان���ت �لعلمة على تلك 
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�لأعمدة تعّد �أف�سل علمة ن�ستدّل بها على طريقنا.

منذ بد�ية حتركنا، كان �لعر�قيون يق�سفون �ملنطقة ب�سّدة بالدبابات 

و�ملد�ف���ع �لتي �أح�س���روها �إىل ذلك �جلزء �لذي ي�س���به �ملنقار، لكننا مل 

نكرتث لهذ� �لق�س���ف، وتابعنا تقّدمنا. يف �لو�قع كّنا �س���عد�ء �إذ �سنحت 

�لفر�س���ة لنا للم�س���اركة يف هذه �لعملية، ونكون �سركاء يف �لن�سر. وحتى 

ذلك �حلني، وبا�س���تثناء �لغّو��س���ني م���ن قوة �لقتح���ام، مل تو�َجه قو�تنا 

مبقاومة تذكر من ِقَبل �لعدو، و�قت�سر عملنا على عمليات �لتطهري.

بقين���ا لدقائق خلف ذلك �ل�س���اتر �لرت�بي �لكب���ري، و�أمري �إىل جانبي 

كالعادة. يف تلك �للحظات �أدركنا �أّننا ن�س���ينا �أحد �أ�سلحتنا. ل �أذكر �أهو 

�س���لحي �أو �س���لحه. على كّل حال بقي لدينا نحن �لثنني �س���لح و�حد. 

وج���دت ذريعة لأمن���ع »�أمري« م���ن �لتقّدم �أك���رث. قلت له ب�س���يغة �لأمر: 

»�أم���ري! �بَق �أن���ت هنا ريثما نرجع نحن!«، �أجابني وكان كح�س���ان ثائر ل 

يعرف �لهدوء*1: »ل! ل! علّي �أن �أتقّدم �إىل �لأمام. �أريد �أن �أ�سارك يف هذه 

�لعملي���ة! يجب...«، وقلبي ي�س���طرب �أكرث كّلما تكل���م. متّنيت من �أعماق 

قلب���ي �أن يحدث �س���يء ما فل يذه���ب �إىل �لأمام يف تل���ك �لليلة. تذّرعت 

بال�س���لح، لكّنه �أ�س���ّر كثرًي� بحيث �إّنني مل �أ�ستطع �إقناعه. ظّل يقول يل: 

»�س���ّيد! جد يل �س���لًحا«. تو�ّس���ل �إيّل كثرًي� حتى �أخجلني. مل �أكن �أحتمل 

حتى روؤيته قلًقا وم�س���طرًبا. ر�أيت هناك م�س���عًفا يحمل �س���لًحا. ذهبت 

�إليه: »يا �أخي! �أنت م�سعف �أو قّنا�س!«. 

- �أنا م�سعف!

- �إًذ� �أعطني �سلحك.

�أط���ال �لنظر �إيّل للحظات ثم �أعطاين �س���لحه. مل يكد »�أمري« ياأخذ 

�ل�س���لح حتى �أ�سبح �س���غلي �ل�ساغل. ع�ست حلظات ع�س���يبة. �أردت �أن 

�أ�س���رف ذهني ع���ن �لتفكري ب���ه. �بتعدت عن���ه قليًل. وجدت �لعنا�س���ر 

*- ورد في �لن�سخة �لفار�سية: كبخور �لحرمل �لمفرقع على �لجمر ل يقر له قر�ر. 
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يقف���ون يف طو�ب���ري وقد �أ�س���بحو� جاهزي���ن للنطلق. كان���ت وجوههم 

ت�س���حر �لناظرين. كاأّنها �لليلة �لأوىل للهج���وم. عندما رجعت �إىل �أمري، 

وجدته وق���د وقف مع �أربعة �آخري���ن جنًبا �إىل جنب: »�أم���ري« مار�لبا�س، 

ر�س���ا كلولي���ان، رحيم �فتخ���اري، مهدي حمم���دي و�س���خ�س �آخر، وقد 

و�سعو� �أيديهم فوق بع�سها �لبع�س. ما �إن ر�أيت �أولئك �خلم�سة على تلك 

�حل���ال حتى �نفطر قلبي! لقد ر�أيت من قبل مث���ل هذه �لعهود، لكّنني يف 

تل���ك �لليلة وبع���د �أن ر�أيت ذلك �ملنام، مل �أكن �أرغب �أبًد� باأن �أرى »�أمري« 

ا معنا!«.  هناك. ما �إن ر�أوين حتى قالو�: »�سّيد! تعال �أنت �أي�سً

- ما �لق�سة؟

- نريد �إن ��ست�سهد �أحدنا �أن ي�سفع للآخرين!

� �آخ���ر: »مل يح���دث �س���يء �إىل �لآن وتفك���رون  �أردت �أن �أ�س���في ج���وًّ

بال�سهادة؟«، وخنقتني �لعربة. �إلهي ما �لذي �سيح�سل �لليلة؟...

���ا يف طو�ب���ري. مل نبد�أ  ح���ان موعد �لنط���لق. تقّرر �أن نتحّرك رك�سً

بالتح���رك بعد حت���ى �أتى �إيّل �بن قريتي �ل�س���ّيد حممد �إي���زد خو�ه. كان 

يجول معي منذ مدة ول يدعني و�س���اأين، قال يل: »�أينما تذهب �س���اأذهب 

معك. لأّنه حيث تكون، ل يحدث �سيء!«. 

حت���ّرك �لطابور من مكانه. حاولت �أن �أ�س���رف ذهني عن كّل �س���يء، 

وع���ربت �ل�س���اتر �لرت�بي م���ع �لطاب���ور. �إًذ� نحن �لآن نرك����س يف منطقة 

�لعر�ق �لع�سكرية. ر�فقنا �حلاج قلي يو�سف بور قائًد� لل�سرّية، وكان مقّرًر� 

�أن تلحق بنا �س���ريتان من كتيبة »�أبو �لف�س���ل«. كّنا نرك�س ب�سرعة باجتاه 

منطقة �ملنقار. و�س���لنا بعد قليل �إىل كومة من �ل���رت�ب، ميكن �لقول �إّنها 

ا  �ساتر تر�بي، لكن، مل يتجاوز �رتفاعها ن�سف �ملرت. عربنا من هناك �أي�سً

���ا باجتاه �لعدو. كانت �لأر�س  من دون �أن نتوّقف ولو حلظة، و�أكملنا رك�سً

م�سّطحة وم�س���توية ولي�س فيها �أّي مرتفعات ومنخف�سات. مل ي�سدر �أحد 

�أّي �س���وت، وكّنا نتقدم ب�س���كل جيد حتى وقع �خلطاأ من جانب �ل�س���خ�س 
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�لذي يحمل م�سد�س �خلّطاط. كان من �ملقّرر �أن نرمي �لر�سا�س �خلّطاط 

عندما ن�س���رب خّط دفاع �لعدو ونقتحم �ل�ساتر �لرت�بي، لكّنه �أطلق ذ�ك 

طلق 
ُ
�لر�س���ا�س يف �للحظة غري �ملنا�س���بة! مهما كان �س���بب �خلطاأ، فقد �أ

ر�س���ا�س خّطاط م���ن ِقَبلنا نحو �ل�س���ماء ليبد�أ �لعر�قي���ون -وهم يف تلك 

�لظروف يف حال �جلهوزية- مبا�سرة باإطلق نار كثيف على �ملنطقة. كان 

���ا منذ �للحظات  حج���م �لنري�ن كبرًي� �إىل درجة �أن وقع كّل �س���بابنا �أر�سً

�لأوىل! رّكز �لعدو نري�نه على ثلثة م�س���تويات: على �لأر�س، ويف �لو�س���ط 

���ا،  ويف �له���و�ء. �لنري�ن �لأر�س���ية �أ�س���ابت �لأف���ر�د �لذين �نبطحو� �أر�سً

ونري�ن �لو�س���ط �أ�سابت غالًبا �أولئك �لذين يتقّدمون يف م�سية �لقرف�ساء 

يف بطونهم �أو وجوههم، بينما �لنري�ن �لهو�ئية �أ�س���ابت �لذين يرك�س���ون 

و�قف���ني يف رقابهم وروؤو�س���هم. كانت حلظة عجيب���ة. �عتقدت �أّن �جلميع 

�نتهى �أمرهم. �لت�سقت بالأر�س، و�سوت �لر�سا�س يدّوي وي�سّم �لآذ�ن، 

ولكّنني كنت �أ�س���مع �سوت نب�سات قلبي �لعالية. نظرت حويل. مل �أَر �أحًد� 

���ا. كنت عندما �أ�سع يدي على �أحدهم يتقّلب  يتحّرك. �جلميع وقعو� �أر�سً

�إىل �جلنب �لآخر بهدوء. �أ�سبت باجلنون. �سعرت �أّنه يجب �أن �أذهب باأّي 

�س���كل من �لأ�سكال �إىل »�أمري« ورحيم �للذين كانا يرك�سان �أمام �جلميع. 

نه�س���ت ب�س���عوبة من مكاين. هل كنت ذ�هًبا لأجد تف�س���رًي� ملنامي؟! مل 

���ا مل يكن له �سغل  �أعد �أعري �لر�س���ا�س �أّي �هتمام. وكاأّن �لر�س���ا�س �أي�سً

ب���ي! وج���دت »�أمري« يف �لأم���ام؛ ملقى عل���ى �لأر�س، هو و�لذي���ن تعاهدو� 

على �ل�س���فاعة مًعا، جنًبا �إىل جنب. ملاذ� ح�س���ل ذلك؟ مل���اذ� يا �أمري... 

جل�س���ت فوق ر�أ�سه. رحت �أناديه: »�أمري... �أمري...«، رفعت ر�أ�سه وو�سعته 

عل���ى ركبت���ي. تاأّوهت من �لأعماق... لقد �نتهى كّل �س���يء. كان خّط رفيع 

من �لدم �ل�س���اخن يجري من فمه. كم كنت �أحّب »�أمري«... كم كنت �أحّب 

���ا  »�أمري«... على نف�س تلك �حلال من عدم �لت�س���ديق ر�أيت »رحيم« �أي�سً

ور�سا و... فّكرت �أّن �أولئك �خلم�سة مل يعودو� بعد بحاجة ل�سفاعة �أحدهم 
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�إىل �لآخ���ر لأنهم ذهبو� مًعا. جلت بنظ���ري يف �ملنطقة، كنت وكاأّنني �أرى 

�لر�س���ا�س �خلّطاط و�لنار و�لغبار �ملت�س���اعد و�لرت�ب يف �ملنام. �سعرت 

بالختناق ومل �أعد �أ�ستطيع �لبقاء هناك. و�سعت ر�أ�س حبيبي »�أمري« على 

�لرت�ب ونه�ست. رجعت �إىل �خللف. هنا، �لتقيت �حلاج قلي. بقيت �أحّدق 

يف وجهه يف تلك �ل�س���حر�ء �ملنكوبة وحتت �س���وء �لقنابل �مل�سيئة ونري�ن 

�لعدو �لغادرة. لقد �أ�س���يب وجهه بر�سا�س���ة حّطمت وجنته، لكّنه ما ز�ل 

و�قًف���ا على قدميه، يري���د �أن ينّظم قو�ته. كان عندم���ا يتكّلم يتناثر �لدم 

من فمه! ماذ� كان علّي �أن �أرى تلك �لليلة؟! يف نف�س ذلك �ملكان �ساهدت 

عن�سر �لربيد يف �سريتنا »جميد كهرتي«، وقد �أحاطت به �لنار يف رم�سة 

عني. لقد �أ�سيب ج�سمه بحو�يل 20 �إىل 30 ر�سا�سة و�حرتق ظلًما بالنار. 

���ا رجعت �إىل �خللف. حتى ذلك �ل�س���اتر  كان ذل���ك �ملكان �س���ّيًئا. ل �إر�دًيّ

�ل�سغري �لذي قالو� لنا �إّن �رتفاعه ثلثة �أمتار ووجدنا �أّن �رتفاعه ل يزيد 

عن ن�سف مرت! لقد تقّدمنا بعد ذلك �ل�ساتر حو�يل 500 اأو 600 م باجتاه 

�ملنقار، و�لآن رجعت هذه �مل�سافة بحالة ل تو�سف. يف تلك �لأر�س �ل�سهلة 

وحت���ت ذلك �حلج���م �لهائل من �لنري�ن، من �مل�س���تبعد �أن يبقى �أحٌد مّنا 

على قيد �حلياة لو مل نلتجئ �إىل خلف ذلك �ل�ساتر. متو�سع �لعر�قيون يف 

قناة ي�سرفون منها ب�سكل كامل على �ملنطقة �ملو�جهة لهم. يف تلك �حلال 

�سمعت �سوت �أحد �ل�سباب.

- ما �لذي ح�سل؟

- لقد �أ�سيبت قدمي بر�سا�سة.

. ذهبت �إىل جانبه و�س���حبته على �لأر�س. و�سلنا 
1
�إّنه �س���مد �إقد�م نيا

�إىل خلف �ل�ساتر بعد جهد م�سٍن. �ل�سباب �ملوجودون خلف �ل�ساتر هم يف 

�لغالب �أولئك �لذين كانو� يتحّركون يف �آخر �لطابور، و�لتجاأو� �إىل �ل�ساتر 

1 - عملُت ل�سنو�ت مع �لحاج �سمد �إقد�م نيا في جامعة �لعلوم �لطبية في تبريز.
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مبجرد �أن بد�أت �لنري�ن. كانو� فقط يحفرون حفرة �سغرية يف قلب ذ�ك 

�ل�س���اتر، وي�سعون فيها روؤو�س���هم كي يبقو� مباأمن من �لر�سا�س. يف تلك 

�حلال، ر�أيت �أحد م�س���وؤويل �لف�س���ائل وقد بقي يف �خللف ومل يتقّدم �إىل 

�لأمام. ما �إن و�سل �إيّل حتى �أعطاين جهاز �لل�سلكي وقال يل: »�سّيد! باهلل 

عليك حتّدث �إىل �ل�س���ّيد �أجدر! لرن ماذ� يقول!«. غ�س���بت منه. لقد ر�أيت 

كيف جرح �حلاج قلي وكيف ر�ح بحاله تلك يجمع عنا�س���ره وقد ��ست�سهد 

�ثنان من م�س���وؤويل �لف�سائل عنده، وعن�سر �لربيد ومعاونوه. يف حني �أّن 

م�س���وؤول �لف�س���يل هذ� �أخلد �إىل �لأر�س خوًفا على روحه، و�لآن يرجوين 

ب���اأن �أتكلم مع قائد �لكتيبة. مل �أعره �هتماًما وتركته. عندما �بتعدت عنه 

قلي���ًل ر�أيت �بن قريتي �ل�س���ّيد حممد �يزد خو�ه. كنت م�س���طرب �حلال 

وغا�سًبا. �ساألني: »�سّيد! ماذ� �أفعل �أنا �لآن؟«.

!B7�بال 
ِ
- ماذ� تريد �أن تفعل! قف و�نظر �إيّل!... قم و�رم

�مل�س���كني كان ر�مي B7، وطلب مني حلًّ يف وقت غري منا�س���ب. تركته 

���ا على �لأر����س! جئت �إىل فوق ر�أ�س���ه  وذهب���ت. وبعد هنيهة �س���قط �أي�سً

وما لبث �أن ��ست�س���هد يف حلظة. كانت تل���ك �لليلة موؤملة يف كّل حلظة من 

حلظاته���ا. �لإخوة ُيبادون يف جم���زرة جماعية، وقّلة ترى هذه �مل�س���اهد 

�مل���ّرة. وجدت �أّن �أقل ما ميكنني فعله هو تقدمي تقرير عن �لأو�س���اع �إىل 

قي���ادة �لكتيبة. �س���حيح �أّنني كنت غا�س���ًبا من م�س���وؤول �لف�س���يل ذ�ك، 

لكّنن���ي �أخذت منه جهاز �لل�س���لكي وحتّدثت �إىل قائد �لكتيبة. �س���رحت 

�ملوقف لل�سّيد وقلت له يف نهاية �لكلم: »�سنقوم بكّل ما تاأمرون«. 

قال �ل�سّيد �أجدر يل: »�سّيد! �أر�سل �جلرحى �إىل �خللف. وليبَق �لأفر�د 

ا �ذهب �إىل خلف �ل�ساتر. �ساأر�سل  �ملوجودون هناك يف �أماكنهم. �أنت �أي�سً

»كنجكاهي« و�ل�س���باب لرت�س���دهم كيف يذهبون باجتاه �لعر�قيني«. بعد 

هذ� �لأمر قلت للإخوة: »لي�س���حب كّل جريح نف�س���ه �إىل �خللف«. �س���اعد 
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�أ�س���حاب �جل���ر�ح �لطفيف���ة ذوي �جل���ر�ح �لبليغ���ة حتى يرت�جع���و� �إىل 

�خللف. �س���يًئا ف�س���يًئا �أ�س���بح �مل���كان خالًي���ا هناك. مل يعد هناك �س���وى 

ثلثة �أو �أربعة �أ�س���خا�س، بالإ�س���افة �إىل �ل�سهد�ء �مل�س���ّرجني بدمائهم 

���ا، �إىل خلف �ل�ساتر �لرت�بي �لذي  و�ملوّزعني هنا وهناك. رجعت �أنا �أي�سً

بد�أن���ا حتركنا منه. �نتظرت حتى و�س���ل كنجكاه���ي و�لآخرون. كانو� 10 

اأو 12 ف���رًد� من �لعنا�س���ر �لأقوياء يف �ل�س���رّيتني �لأوىل و�لثانية، ومعهم 

ا معاون قائد �ل�سرّية �لأوىل. كنجكاهي هو من �سباب �أردبيل، وكنت  �أي�سً

عل���ى معرفة به. �أر�دو� �لتقّدم �إىل �لأمام، و�س���األني عن �لو�س���ع هناك. 

�س���رحت له �لأو�ساع و�س���األته: »ملاذ� تذهبون و�حلال على ما هي عليه؟«، 

�أجاب: »قال �ل�س���ّيد �إّنه علينا �لذه���اب!«. دللتهم على �لطريق و�نطلقو�. 

��س���تبعدت �أن يرجعو� �أحي���اًء. لقد ذهبو� �إىل و�س���ط جهنم �لنري�ن تلك 

.
1
عمًل باأمر قائدهم وبدون �أّي نقا�س

بعد ذهاب كنجكاهي وعنا�س���ره بقيت هناك �إىل جانب �ل�ساتر. رجع 

���ا �س���خ�س �أو �ثنان من �لأمام. كانت �لنري�ن �لعر�قية �ملبا�س���رة ما  �أي�سً

ز�لت م�ستمرة ومد�فعهم ت�سرب ب�سّدة. يف تلك �للحظات �أح�س�ست �أّنني 

مل �أ�سبع من �أمري. ظّل ي�سّدين نحوه. �نطلقت باجتاه �ملنقار وحيًد�. بلغت 

�مل�س���افة بني مكان �س���هادة »�أمري« -وهو من �ملتقّدمني يف �لطابور- وبني 

�لقو�ت �لعر�قية فقط حو�يل 5 �أمتار. كانت حايل عجيبة؛ بدون �س���لح، 

بدون قنابل، ويف �س���قيع تلك �لليلة �ملّرة، �أتقّدم �إىل �لأمام. وكاأّن قدمّي 

فق���ط م���ن تقود�ين نحو �أمري. حتى �إّنني مل �أعلم متى �أ�س���ابت �ل�س���ظية 

ا بالن�سبة �إيّل يف تلك �للحظات هو  قدمي! �ل�س���يء �لوحيد �لذي كان مهًمّ

1 - �سمعت لحًقا �أّنهم تقدمو� �إلى �لطريق �لقريبة من قناة �لعر�قيين و��ست�سهدو� جميًعا. لقد و�سلو� 
���ا. لأنه لم يكن �له���دف من مهمة كتيبتنا اأ�سا�ًس���ا  �إل���ى �لطري���ق، لك���ن لم يكن لهذا �لعم���ل فائدة �أي�سً

�ل�س���يطرة على �لمنطقة، وقد �أدركت هذ� لحًقا. لقد قمنا بعملية �إلهاء للعدو لكي تحا�س���رهم �لفرق 

�لأخ���رى ف���ي »�لمنقار« من �لجهتين، وقد تحّقق هذ� �لأمر، وكان ثمنه �س���هادة عدد كبير من عنا�س���ر 

كتيبة »اأبو �لف�سل«.
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كيف �أ�سل �إىل �أمري. وكاأّن قدمّي عرفتا �لطريق �أكرث من عينّي �ملغ�ّساتني. 

و�س���لت �أخرًي�. جل�س���ت على ركبتّي �إىل جانب »�أمري« ونظرت �إىل وجهه. 

كانت عيناه �جلميلتان مغم�ستني، �إىل �لأبد. �سعرت �أّن �لعر�قيني يرمون 

�لقنابل. وقعت �إحد�ها بني �ل�سهد�ء. كان ر�سا يحمل على ظهره ح�سو�ت 

B7 �نفج���رت مع �نفجار �لقنبلة. ويف حلظة ر�أيت �أحد �ل�س���هد�ء يحرتق 

بالن���ار... يف ذلك �جلّو �ملثقل، �ختلطت ر�ئحة �للحم �ملحروق مع ر�ئحة 

�لدم و�لبارود. �حرتت �أنا �لعاجز �ملذهول ماذ� �أفعل؟ كيف يل �أن �أترك 

»�أم���ري« و�أرجع. و�إن بقيت كيف �أبقى؟ ماذ� �أفعل يا �إلهي؟! �أخذ ج�س���مي 

يربد، و�س���يًئا ف�س���يًئا بد�أ �لعذ�ب و�لأمل �لناجت عن َجرح رجلي ينت�سر يف 

ا على �أمري. كم كان تف�س���ري منامي  كّل بدين، لكن ما ز�ل فكري من�س���بًّ

�س���ريًعا. �أحياًنا كنت �أقول كفى، فلأدعه و�أرجع �إىل �خللف. وبعد دقيقة 

�أقول �أين �أذهب بدون �أمري؟ فلأبق هنا و�أَر ماذ� يريد �هلل �أن يفعل بي؟! 

لقد ق�سا علّي �لزمن. مل �أكن يوًما �أ�سرَي �حلزن و�لغّم كما �أنا �ليوم. وقد 

�أ�س���بح كّل هم���ي �لآن �أّنه ل ق���ّدر �هلل �أن �أرجع ثم ل �أج���د بعد ذلك �أثًر� 

لأم���ري. �حتملت �أن ل يكون مقّدًر� يف وقت قريب نقل �أج�س���اد �ل�س���هد�ء 

���ا �أّنني مل �أ�س���ب ب�سيء يف تلك  �لطاهرة من تلك �ملنطقة. و�لعجيب �أي�سً

�للحظ���ات. كن���ت عندما �أنظر حويل ل �أرى �أحًد�. ل �أرى �س���وى �أج�س���اد 

�ل�س���هد�ء �لتي ل تز�ل د�فئة. حتى �لوجود بالقرب من �لعر�قيني مل يعد 

ا بالن�سبة �إيّل �أ�سا�ًسا. كاأّنهم مل يروين �أو رمّبا ر�أو� �سبًحا يعّزي نف�سه  مهًمّ

بهدوء. وقفت وو�س���عت ر�أ�س���ي للمرة �لأخرية على وجه »�أمري« �لعطوف. 

�ختلطت دموعي بدمائه... كان �أق�سى ود�ع يف عمري كّله.

رجعت نحو �س���اترنا و�أنا �أ�س���حب قدمّي. مل �أكد �أقطع م�س���افة كبرية 

حتى �نتبهت �إىل �س���خ�س ي�سّوب علّي! رجعت نحوه، و�أول �سيء ر�أيته هو 

�لع�س���ابة �مللفوفة حول ر�أ�س���ه. �أدركت �أّنه �أحد �أفر�دنا. قلت له ب�س���وت 

عال: »�أنا �ل�س���ّيد نور �لدين عايف!«. بدل �أن �أ�س���مع جو�به �س���معت �سوت 
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. �لتقينا. ناد�ين باكًيا: »�سّيد...«. 
1
بكائه

- ما �لذي ح�سل؟

- لقد �سللت �لطريق يا �سّيد.

- ل باأ�س بذلك، �أنا �أعرف �لطريق، هيا بنا لنذهب.

لقد �أ�س���يب بجر�ح يف ر�أ�س���ه، وقام بنف�سه بت�س���ميد �جلرح. مل �أفّكر 

بج���رح رجل���ي �لذي كان يزد�د �س���وًء� يف كّل حلظة. �نطلقن���ا مًعا باجتاه 

قّو�تن���ا. لقد حفظت �لطري���ق - قبل �لنط���لق �إىل �لعملية - من خلل 

علمات معّينة، لكّنني �لآن م�س���ّتت وم�س���طرب ول �أ�ستطيع تذّكر �سيء. 

�س���رنا يف �لو�ق���ع بالجتاه �ملعاك����س متاًما، وكّنا م���ع كّل خطوة نخطوها، 

نقرتب �أكرث من �لعر�قيني. قال يل �س���ديقي �لذي ير�فقني: »�س���ّيد! هل 

تعرف �أنت هذه �لطريق؟«.

- نعم �أعرفها.... تعال.

م�س���يت و�سار هو خلفي. ما �إن تقّدمنا قليًل حتى ملحت ظّل دبابة متر 

ا. قال يل  من �أمامنا، وقامت باإطلق ر�س���قات نارية علينا! جل�س���نا �أر�سً

بهدوء وكان قريًبا مني: »�سّيد! تلك �لدبابة عر�قية؟«. 

- يبدو ذلك...

- �إًذ�، تلك �لناحية للعر�قيني!

- �أجل، لقد �سرنا يف �لجتاه �ملعاك�س، وعلينا �أن نرجع.

عدن���ا �إىل �لنقطة ذ�تها �لتي �نطلقنا منها. ما �إن و�س���لنا �إىل هناك 

حت���ى قل���ت له: »��س���مع! �أنا ل �أرغ���ب بالع���ودة! ل �أذك���ر �لآن يف �أّي جهة 

يتمو�سع �س���بابنا، و�أّي طريق علينا �أن ن�سلك. �ساأبقى يف هذ� �ملكان«. ثم 

�أ�س���رت �إىل حفرتني �سّببتهما �لقذ�ئف �لعر�قية على �أثر ق�سفها �ملكان، 

ا في م�ست�س���فى �لطالقاني في تبريز. �أحياًنا نلتقي وي�ساك�س بع�سنا  1 - هو �ليا�س �س���بز�نه، ويعمل حالًيّ
�لآخر ب�سبب ما ح�سل حينها.
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وقلت له: »�ذهب �أنت �إىل حفرة و�أنا �ساأذهب �إىل �حلفرة �لأخرى«. كان 

مرتّدًد�: »�س���يطلقون �لقذ�ئف �إىل هنا مّرة �أخرى. �س���تقع فوق روؤو�س���نا 

هذه �ملّرة!«. 

- كل. لقد ق�س���فو� هذ� �ملكان م���ّرة ولن يقومو� بذلك مّرة �أخرى... 

و�إن فعلو� فلن تقع �لقذيفة يف هذ� �ملكان.

لكنه مل ُيرد �لبقاء. قال: »كل يا �سّيد. �أنا �ساأذهب!«. 

- على �لرحب و�ل�سعة! �ذهب �إىل �ملكان �لذي تريد!

يف �لو�قع، كنت منهًكا و�أ�س���عر بالوهن. �أردت فقط �أن ينق�سي �لوقت 

و�أرى ما �س���يحدث. من جهة �أخرى كان جرح رجلي ينزف ولي�س بي حيل 

���ا رجع �إيّل بع���د �أن �بتعد  حتى لأ�س���ّمده. �لتج���اأت �إىل �حلفرة. هو �أي�سً

خطو�ت. قال يل هذه �ملّرة بحزن: »�أين �أذهب �أنا و�أنت ل تز�ل هنا؟«. 

- �إًذ� �جل����س هنا. وعندما ي�س���فر �ل�س���باح نعرف �أين �س���اترنا و�أين 

�ساتر �لعر�قيني. عندئذ ننطلق.

- �سياأتون ليًل ويعتقلوننا!

- ل تخف! لن نوؤ�سر!

قل���ت هذ� ثم تذّكرت �أّنني ل �أملك �أّي �س���لح. نه�س���ت وبحثُت قليًل 

ووجدت �س���لًحا، ثم رجعت �إىل �حلفرة وجل�س���ت بد�خله���ا. كان �لتعب 

و�لأمل يغم���ر�ن كّل وج���ودي. ��س���تندت �إىل �ل���رت�ب و�أبقي���ت عين���ّي على 

�ل�س���ماء. كانت �لنجوم ل تز�ل م�س���يئة. رحت �أفّكر يف �لأيام �ملا�س���ية. 

�لأيام �لتي �أ�سبحنا فيها �أنا و�أمري �أ�سدقاء. فّكرت بذكرياتنا. �سحكاتنا 

وبكائن���ا وكلمنا. مّرت كّل تلك �للحظات �أمام عينّي و�حدة و�حدة. منذ 

�أن �أ�س���بحنا �أ�س���دقاء، مل نفرتق �أبًد�. يف �ملدين���ة و�جلبهة، يف كّل مكان 

لدين���ا فيه عم���ل بقينا مًعا. حتى يف �مل�ست�س���فى. ك���م كان »�أمري« عطوًفا 

وجنيًبا! لقد رحل �س���ريًعا وبب�س���اطة. كان يقول يل �أن���ا ل �أطيق �أن �أر�ك 
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�سهيًد�. ماذ� عّني �أنا؟ �أنا �أطيق �أن �أر�ه �سهيًد�؟ �أّي ليلة هذه يا �إلهي!

وبينما �أنا �أحّدق بومي�س �لنجوم �خلافت و�أناجي �هلل بالدموع و�لآلم، 

�نحنى ر�أ�س���ي �إىل �لأ�سفل. لأرى �أمامي مبا�س���رة عمود كهرباء، تذّكرت 

�أّنه عندما �نطلقنا و�س���عت علمة على هذ� �لعمود. وكاأّن �هلل �س���بحانه 

وتعاىل مل ير�َس لنا �أن ن�سيع. خرجت من �حلفرة وقلت ل�سديقي: »قم! 

عرفت �لطريق«، قال: »�س���ّيد! �س���يكون �لأمر كما يف �ملّرة �ل�سابقة! فلنبَق 

حتى ي�سفر �ل�سباح«. 

- كل! �أنا �أرى �لعلمة �لتي كنت قد و�سعتها. هّيا بنا لنذهب.

ه���ذه �مل���ّرة جاء دوره يف �لع���زف على وتر �لعرت��س: »�أن���ا لن �آتي يا 

�س���ّيد«. مل �أقل �س���يًئا. �نطلقت و�أن���ا �أعرج، ثّم وجدته ي�س���ري خلفي. بعد 

دقائق عّدة و�س���لنا �إىل �ل�ساتر. نف�س �ل�ساتر �لذي �نطلقنا منه يف �لليلة 

�لأوىل. �أقلقني خلّو �ملكان هناك: »ل قّدر �هلل �أن تكون قو�تنا قد �ن�سحبت 

من تلك �ملنطقة!«، عل �سوت �سديقي مّرة �أخرى: »�سّيد! هل ر�أيت، هذ� 

ا للعر�قيني! �لآن ياأتون من �لأمام«.  �ملكان �أي�سً

- كل! �أنا متاأكد �أّن هذ� هو �س���اترنا. �لبارحة �نطلقنا من هنا. ولكن 

دعني �أرى �أين ذهب هوؤلء؟

تقّدمن���ا �أك���رث �إىل �لأمام. وما �إن عربنا �ل�س���اتر �لثاين حتى �س���معت 

�س���وت �لل�س���لكي. �أ�س���غيت جيًد� و�إذ بي هذه �ملّرة �أ�س���مع �سوت �ل�سّيد 

�أج���در. مل يطل �لأمر كثرًي� حتى و�س���لنا �إىل مكان متو�س���ع قو�تنا. ر�أى 

�ل�سّيد �أجدر �أّنني جريح، ولكّنه بد� وكاأّنه مل يلتفت �إىل �سّدة حزين. لقد 

بد� �س���عيًد�. قلت له ب�سوت ملوؤه �حل�سرة و�لأمل: »�أجل. لقد �أر�سلتنا �إىل 

�لأمام، جّزر فينا �لأعد�ء، وها �أنت �لآن جتل�س هنا �سعيًد�!«. 

- ل! لقد قمتم بعمل عظيم!

- نح���ن؟! نحن مل نقم باأّي عمل عظيم هناك يف �لأمام. كّل ما ر�أيته 
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هو �أّنه عندما بد�أ �لعر�قيون �ل�س���تباك �سقط �سبابنا �سهد�ء. لقد قّدمنا 

كّل هذه �خل�سائر. �أنت �لآن...

- لكن يف �ملقابل عزلنا �لعر�قيني من �خللف!

عن���د ذل���ك فهمت �لق�س���ية. ل �أعلم. لو �أّن �س���باب �س���رّيتنا مل ُيقتلو� 

ظلًم���ا على �أيدي �لأع���د�ء، هل كانت لتثمر خّطة ع���زل �لعدو؟ لقد ُجرح 

و��ست�س���هد ح���و�يل 70 اأو 80 فرًد� من �س���رّيتنا من �أ�س���ل 90. لقد �أبيدت 

ا تعّر�سو�  �سرّيتنا هناك يف �لو�قع. �أكرث �لذين بقو� على قيد �حلياة �أي�سً

لإ�سابات �سديدة كقائد �سريتنا �حلاج قلي �لذي ل �أعلم �أين هو �لآن.

�نتبه �ل�س���ّيد �إىل حايل، وكان يعلم كم �أحب �أمري. رمّبا لهذ� �س���األني 

عنه بدون مقّدمات: »ما �أخبار �أمري؟«.

- لقد ��ست�سهد �أمري.

قال قائدنا: »رحم �هلل روحه«. 

رّددت ور�ءه به���دوء: »�أجل! رح���م �هلل روح �أمري...«. هاجت �لأحز�ن 

يف قلبي ويدي قا�س���رة عن كّل �س���يء، حتى عن �لو�سول �إىل ج�سد �أمري! 

يف تلك �للحظات و�س���لت �سيارة �إ�سعاف و�س���ّمدو� رجلي. �أر�د �ل�سّيد �أن 

�أرجع �إىل �خللف لكّنني مل �أقبل بذلك. كان هو و�ل�س���باب ي�س���ّرون علّي 

و�أنا �أرف�س!

- مِلَ ل تذهب �إىل �خللف يا �سّيد؟

ر »�أمري« �إىل �خللف  ح�سِ
ُ
- �أريد �أن �أبقى و�أرى �لعر�قيني. ما دمُت مل �أ

ا لن �أرجع.  �أنا نف�سي �أي�سً

مّرة �أخرى �أتى �ل�سّيد �أجدر ووعدين �أّنه �سُيح�سر »�أمري«. كنت قلًقا: 

»�سّيد! �أنا لن �أذهب �إىل �خللف. علّي �أن �أ�سهد �إح�سار ج�سد »�أمري« �إىل 

�خللف. ما مل �أتاأكد من �لأمر لن �أرجع �إىل �لور�ء«. 

- ل ميكن ذلك �لآن! لكن، يف �ل�س���باح �س���ياأتي �لعر�قيون بكّل تاأكيد 
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لت�س���ليم �أنف�سهم. عندئذ �سنح�سر جميع �لأج�ساد �إىل �خللف. �سنح�سر 

ا ج�سد �أمري. �أي�سً

مهم���ا حاول �ل�س���ّيد �أجدر �أن يقنعني مل يفل���ح. بقيت على تلك �حلال 

م�سطرًبا ويائ�ًسا، لكن، �ساءت حايل �أكرث عند �ل�سباح. تعّر�ست لرجفة 

�س���ديدة ب�سبب �لنزيف �لذي �أ�س���ابني، ومل �أ�ستطع �لتغلب عليها. �إىل �أن 

�نتهى �لأمر بي حمموًل على �أيدي �لإخوة، ثم ُو�سعُت يف �سيارة �لإ�سعاف 

بعدُت مع بقية �جلرح���ى عن منطقة �لعمليات، 
ُ
�لتابعة لفرقة م�س���هد، و�أ

لكّنني مل �أفقد �لوعي حينها.

عاجلونا يف م�ستو�س���ف �إىل جانب نهر �أرون���د، ثم �أرجعونا �إىل د�خل 

�لإ�س���عاف. توّجه���ت �لإ�س���عاف �إىل �س���اطئ نه���ر �أروند. ر�حو� ي�س���عون 

�جلرح���ى يف �لقو�رب ويعربون بهم �لنهر. قلت لهم يف �مل�ستو�س���ف: »يا 

�أخي! لي�س بي �أّي �سوء! فقط �حقنوين باإبرة �أو �إبرتني حتى �أقوم و�أذهب 

�إىل �لأمام«. 

- كل يا �أخي! يجب �أن تذهب �إىل �خللف.

ي�سعون �جلرحى يف  �لنهر  �سفة  على  يعملون  �لذين  �لأ�سخا�س  كان 

�لقو�رب بحذر و�حرت�م. بالطبع �سبب كّل هذ� �لحرت�م، �إ�سافة �إىل كونهم 

�نت�سر  �لذي  »و�لفجر8«  عملية  يف  �لكبري  �لنت�سار  بوظيفتهم،  يقومون 

خربه يف كّل مكان. قامو� مبعاينتنا مّرة �أخرى نهاًر� يف �مل�ستو�سف �لو�قع 

على �سفة �أرون��د، ثم نقلونا من هناك �إىل مهبط �ملروحيات يف �أطر�ف 

ت مروحية »�سيتوك« باجلرحى، و�أقلعت متجهة �إىل  مدينة خرم�سهر. غ�سّ

م�ست�سفى يقع يف �أطر�ف مدينة �لأهو�ز. �بتعدُت �سيًئا ف�سيًئا عن �ساحة 

�ملعركة، لكّنني بقيت د�ئًما �أفّكر يف �خلط �لأمامي ؛ �ملكان �لذي بقي فيه 

�أمري. مل �أفّكر بجرحي بالرغم من �أّنني كنت ذ�هًبا �إىل غرفة �لعمليات 

ب�سبب تلك �ل�سظية. �أبعدين �لتخدير ل�ساعات عن هذه �لدنيا.
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�أفقت من �لتخدير و�أنا م�س���تلٍق على �س���رير ُو�سع يف �سالة. ويف نف�س 

�للحظة �لتي ��ستعدت فيها وعيي تذّكرت �حلادثة �لتي جرت يف �لليل!

كانو� يح�س���رون �جلرحى ب�سكل متو��سل و�جلميع منهمكون بالعمل. 

لق���د نزعو� عن���ي ثيابي كباقي �جلرحى. م�س���ت �س���اعات و�أن���ا �أقول يف 

نف�سي: »يجب �أن �أذهب، ولكن كيف؟ بد�ية يتوّجب علّي �أن �أح�سر ثياًبا«. 

�س���دفة، و�س���عو� بالقرب مني جريًحا م���ن �جلي�س كان �س���رو�له جيًد�. 

عندما نزعو� ثيابه �لتقطت �س���رو�له وو�س���عته حتت �سريري. بعد دقائق 

ا!  �أح�سرو� جريًحا �آخر وكان قمي�سه �ساملًا، فاأخذت ذلك �لقمي�س �أي�سً

ا زوًجا من �لنعال  قمت من مكاين ب�س���عوبة، ولب�ست �لثياب ووجدت �أي�سً

فانتعلته وخرجت من �مل�ست�س���فى. مل �أكن �أملك حتى قر�ًسا و�حًد�. كانت 

���ا لذلك مل �أقلق على �أ�س���حابها.  جيوب ملب�س���ي �جلدي���دة فارغة �أي�سً

ذهبت �إىل حار�س �مل�ست�س���فى: »يا �أخ���ي! �أعطني 10 تومانات لأذهب من 

هنا«. �أعطاين �حلار�س 5 تومانات وقال: »�أق�س���م باهلل ل �أملك غريها!«. 

�س���كرته. �أردت �لذهاب �إىل مدر�س���ة »بر�تي« بالقرب من مدينة �لأهو�ز 

حيث مقّر فرقة عا�سور�ء. ركبت يف �سيارة �أجرة و�أعطيته �ملال وقلت له: 

»هذ� كّل ما �أملك، خذه مني و�أو�سلني �إىل مدر�سة بر�تي، هناك �آخذ من 

�لإخوة ماًل و�أعطيك باقي �أجرتك«. كان �ل�س���ائق رجًل �س���هًما. قال يل: 

»ل �أريد ماًل، �ساأو�سلك �إىل �ملكان �لذي تريد«. 

عندما و�سلنا �إىل �ملدر�سة �أعطيته �خلم�سة تومانات ودخلت �ملدر�سة. 

�أّول م���ن ر�أي���ت كان م�س���وؤول �لنقل يف �لدع���م وهو من ميان���دو�آب، وقد 

تعرف���ت �إلي���ه عندما كان م�س���وؤول »�إيفاد �لقو�ت« يف تربيز. �س���األته: »�أل 

يوجد �س���يارة ذ�هبة باجتاه �أروند؟«، قال: »يوجد �لآن و�حدة ذ�هبة �إىل 

خرم�سهر«. ركبت �سريًعا.
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عندم���ا و�س���لنا �إىل خرم�س���هر، كان و��س���ًحا �أّن �ملنطق���ة تعّر�س���ت 

للق�سف بالكيميائي. مل نلك �أقنعة لذ� كان علينا �أن نبّلل منديًل ونغّطي 

���تهم �سريًعا و�أعطوين  به وجهنا. �أخرج رفاقنا �س���ّجاد�ت �ل�س���لة خا�سّ

و�ح���دة، بّللتها باملاء وو�س���عتها عل���ى فمي. تابعنا حتركن���ا لكن من دون 

�أن ن�س���تّم �أّي ر�ئحة. كانت �ل�س���يار�ت �لتي تاأتي من جهة �لأمام ت�س���يء 

وتطفئ م�سابيحها، وركابها ي�سيحون: »كيميائي... �سعو� �أقنعتكم!«. 

و�سلنا على تلك �حلال �إىل مقّر جتهيز�ت �لفرقة يف خرم�سهر. ر�أيت 

هن���اك »عو�س حممدي«. كان ذلك عند �لع�س���ر، فعر����س علّي �أن �أبقى 

ليًل يف غرفتهم، لكّنني �أردت �لذهاب �إىل منطقة �ل�س���تباكات من دون 

�أّي تاأخري. كان يقول: »لقد ق�س���فو� بال�س���لح �لكيميائ���ي يف �لأمام...«، 

لكن مل يلَق مّني �آذ�ًنا �س���اغية. فقط كنت �أجيبه: »�أنت �أعطني �س���يارة، 

�أريد �لذهاب �لآن«. �أدرك �أّنه لن يتغّلب علّي. �أو�س���ى �أحد �ل�س���ائقني �أن 

يو�سلني �إىل ق�سم �لتجهيز�ت جانب نهر �أروند. مل �أكن �أ�ستطيع �أن �أثني 

لت  رجلي ب�سهولة، وحتّملت �أملها وحريقها، ومل ي�سدر مّني �أّي �سوت. ف�سّ

�أن �أجل����س يف �ملقعد �خللفي من �لتويوتا و�أمّد رجلي. �نطلقنا يف طريقنا 

حتى و�س���لنا �إىل ب�س���اتني �لنخيل. ر�أي���ت �أّن جميع �ل�س���يار�ت �لآتية من 

�لأمام ي�س���ع ركابها �أقنعة وي�س���ريون لنا بعلمات �أنهم ق�سفو� بال�سلح 

�لكيميائي. ل �ل�سائق كان لديه قناع ول �أنا. �أوقف �ل�سيارة يف �أول ب�ستان 

�لنخيل و�لتفت �إيّل يقول: »�أنا لن �أتقّدم �إىل �لأمام �أكرث من هذ�«. 

- ماذ� يعني �أنا لن �أذهب �إىل �لأمام؟ �أنت �أغلق نو�فذك وُقد �ل�سيارة. 

�أنا �س���اأجل�س يف �خللف، ويف هذه �حلال �إن ق�س���فو� بالكيميائي فاأنا من 

�سيتاأثر ل �أنت!

مل ينفع كلمي. قال: »كل يا �أخي! ترّجل �أنت هنا. �أريد �أن �أرجع!«. 

مل ي���اأِت �لنقا�س باأّي فائدة. ��س���طررت و�أنا على تلك �حلال �أن �أكمل 
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طريقي �سرًي� على �لأقد�م. �أخرًي�، و�سلت �إىل مقّر فرقة م�سهد... �ملكان 

�لذي غنمنا منه خمزن ر�سا�س قبل �لعملية! ر�أيت �جلميع ي�سعون �أقنعة 

ويقولون �إّنهم ق�س���فو� بال�سلح �لكيميائي، لكن بر�أيي �أنهم ق�سفو� منذ 

مدة ومل يعد للكيميائي ذلك �لتاأثري. �س���األت �إن كان ثمة من يو�سلني �إىل 

حمور فرقة عا�سور�ء. قال يل �أحد �سباب �ملعلومات يف �لفرقة بكّل حمبة: 

»�أنا �أو�سلك �إىل هناك«. ركبت خلفه على �لدر�جة �لنارية و�نطلقنا.

و�س���لنا �إىل جان���ب نه���ر �أروند. �إىل �لقري���ة �لتي كانت قبل ع���ّدة �أيام 

�أف�سل بقاع �لأر�س بالن�سبة �إيّل و�لآن حتّولت �إىل بيت عز�ء يثري �أحز�ين 

و�س���جوين. حتّولت �لقرية �إىل مركز للتجهيز، وُملئت غرفها بالتجهيز�ت 

�ملختلفة كالأقنعة و�لطعام و.... وّدعت ذلك �لأخ �مل�س���هدي. مهما �أمعنت 

���ا مل يكن �أح���د يعرفني. مّرت دقائق حتى  �لنظ���ر مل �أَر �أحًد� �أعرفه. �أي�سً

ر�أيت »حمرم �آقاكي�سي بور«، وكان يعمل يف �لتجهيز. بعد �ل�سلم و�ل�سوؤ�ل 

ع���ن �لأح���و�ل، �ألّح علّي �أن �أدخ���ل برفقته �إىل �لد�خل. قل���ت: »لن �أدخل، 

ا«. كان �لليل قد حّل. عندي عمل. فقط �أعطني قناًعا وم�سباًحا يدوًيّ

- ماذ� تريد �أن تفعل؟

- �أريد �أن �أذهب �إىل �لطو�رئ.

- لقد ق�سفو� �ملكان هناك بالكيميائي.

ا. لقد �س���معت �أنهم ق�سفو� �لطو�رئ بالكيميائي و��ست�سهد  كان حمقًّ

�أثر ذلك �لطاقم �لطبي وجميع �جلرحى.

 �ساألت: »هل �أح�سرو� �ل�سهد�ء �إىل هناك؟«. 

- �أجل. �لطو�رئ مليء باأج�ساد �ل�سهد�ء!

ل���دّي مفق���ود ب���ني �ل�س���هد�ء و�أردت �لذه���اب �إىل هن���اك ب���اأّي ثمن. 

�أعطاين »حمرم« قناعه وم�س���باًحا يدوًيا. �نطلقُت نحو �لطو�رئ. ر�أيت 

�لأج�ساد مرت�كمة بع�سها قرب بع�س. رحت �أ�سّلط �سوء �مل�سباح �ليدوي 
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على �أج�س���اد �ل�س���هد�ء �لطاهرة. يا �إله���ي! ماذ� �أرى حتت هذ� �ل�س���وء 

�ل�س���غري؟! �أوه���ل �أ�س���تطيع �أن �أرى ه���ذ� �جلمع من معاريف م�س���ّرجني 

بدمائه���م. كاأّنني �أعرفهم جميًعا! �أجل جميعهم. كانو� جميًعا جماهدين 

خمل�س���ني وغري مّدعني. �إّنهم �سباب �لقتحام يف فرقة عا�سور�ء. �ساق 

�س���دري �إىل حدٍّ كبري. نظرت يف وجوه �ل�س���هد�ء و�حًد� و�حًد� بحًثا عن 

�س���اّلتي. لقد ��ست�سهد كلٌّ منهم بطريقة ما. مل يكن �أمريي بينهم، �لأمر 

�لذي ز�د �أكرث من �أملي. مع �أّنني و�س���عت قناًعا لكّنني بقيت �أ�س���عر جّيًد� 

بر�ئحة �لكيميائي. خرجت من �مل�ستو�س���ف �س���فر �ليدي���ن وذهبت �إىل 

حمرم. مل �أعد �أقوى على �حلركة. قلت له و�أنا على تلك �حلال من �لوهن 

و�لعجز: »حمرم! �أريد �أن �أبقى هنا �لليلة! هّيئ يل مكاًنا«. �أقمت �سلتي 

م���ن جلو�س. قّدم يل �لطعام. تناولته ونت، ومكان �لعملية �جلر�حية يف 

رجلي يوؤملني ب�سّدة.

ا نحو �مل�ستو�س���ف، لكن يبدو �أّنني تاأّخرت.  توّجهت يف �ل�س���باح �أي�سً

كانو� يلّفون �أج�س���اد �ل�س���هد�ء بالنايلون وي�س���عونها يف بر�د كبري ُو�س���ع 

هناك لهذه �لغاية. كما و�س���عو� �لأغر��س �لتي ��س���تخرجوها من جيوب 

�ل�س���هد�ء جانًبا. كان ميكن م�س���اهدة �ل�س���هد�ء ب�س���كل �أف�س���ل يف �سوء 

�لنهار. لقد �سدمني �مل�سهد؛ هذ� ل يد له، ذ�ك بدون رجل، و�آخر ل ر�أ�س 

له، وهذ� �حرتق و... كان �جلّو قا�س���ًيا. مل يعد لعينّي �لتعبتني طاقة على 

�لتحّمل. جل�س���ت هناك حو�يل ع�س���ر دقائق مذهوًل بامل�سهد: »...�إلهي. 

�أين »�أم���ري« �إًذ�؟«. قمت، ورجعت �إىل �لقرية حي���ث مركز �لتجهيز. لقد 

��س���تخدم �لعدو �خلبيث �ل�س���لح �لكيميائي من جديد! ر�أيت حمرم من 

بعيد، وقد ناد�ين لياأخذ قناعه. عندما ر�أيت �لو�س���ع كذلك لذت بالفر�ر 

بة وبا�ستطاعته �أن ياأخذ و�حًد� منها. �سريًعا! يوجد هناك �أقنعة مو�سّ

و�س���لت �إىل �س���فة �أرون���د وركبت على م���نت �أحد �ل���زو�رق �لذي يقّل 

�لإخ���وة �إىل �لط���رف �لآخر من �لنهر. كانت �لقو�رب تتحّرك من �س���فة 
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�إىل �أخ���رى، تنقل �لق���و�ت و�لذخائر و�لتجهيز�ت. �أم���ا �لقو�رب �لكبرية 

ا �لدبابات وناقلت �جلند. مل يكن �أّي ج�سر قد ن�سب  فر�حت تنقل �أي�سً

فوق نهر �أروند، لذلك نقلو� كّل �س���يء بو��س���طة �لق���و�رب. �أّول ما فّكرت 

به حني و�س���لت �إىل �ل�س���فة �ملقابلة هو كم تغ���رّيت معامل �ملنطقة. كانت 

�لطائر�ت حتّلق بانتظام؛ طائر�تنا وطائر�ت �لعدو. وقد بد�أ �لعر�ق يغري 

ب�س���ّدة على �ملنطقة منذ �ل�س���باح �لباكر. بحثت عن قائد كتيبتنا �ل�سّيد 

�أجدر موليي. ر�أيت ر�س���ا �إ�سكندري وبع�س �سباب �لكتيبة، ثم ر�أيته. ما 

�إن وقع نظره علّي حتى قال: »عدت؟«. 

- �أجل، ما �خلرب؟!

- �أرجعن���ا �جلرح���ى، وقتلنا جمي���ع �لبعثيني �لذين كان���و� يف منطقة 

�ملنقار وت�سببو� با�ست�سهاد �سبابنا، و�أ�سرنا عدًد� منهم.

- ماذ� عن »�أمري« يا �سيد؟

- �أرجعناه �إىل �خللف.

- هل ر�أيته بنف�سك؟

- لقد ر�آه ر�سا �إ�سكندري.

رجع���ت �إىل �إ�س���كندري. �أردت �أن �أتاأك���د. قل���ت له: »ر�س���ا! هل ر�أيت 

�أمري؟«، قال: »�أجل«. �ساألته: »هل �أرجعته �إىل �خللف بنف�سك؟«. 

- �أجل.

- �إىل �أين �أخذته؟

- �أخذت »�أمري« وثلثة �أو �أربعة �س���هد�ء �آخرين �إىل �ل�س���فة �لأخرى 

من نهر �أروند، و�سّلمتهم لي�سعوهم يف �لثلجة.

هد�أت قليًل عندما �سمعُت هذ� �لكلم. كانو� هم يريدون �لعودة �إىل 

�لط���رف �لآخر م���ن نهر �أروند فق���د �نتهت مهمتهم يف منطق���ة �لعملية. 

�س���األوين: »�ألن تعود معن���ا؟«، �أجبتهم بالنف���ي. �أردت �لبقاء يف �ملنطقة. 
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�أ�س���ّرو� عل���ّي للرجوع معهم عندم���ا ر�أو� حايل، لكّنن���ي بقيت، و�لتحقت 

بعنا�س���ر �لكتيب���ة �لتي �أتت حديًث���ا �إىل �ملنطقة ومتو�س���عت بالقرب من 

م�س���نع �مللح. يبدو �أّنها كتيبة �ل�س���ّجاد، وكان قائدها »ح�س���ن خو�سبو«. 

يظهر �أّن جميع عنا�س���رها من »�سهر�س���تان«، ومل �أك���ن �أعرف �أيًّا منهم. 

ذهب���ت �إىل د�خل �إحدى �لد�س���م. كان���ت �لقو�ت �لبعثي���ة �لتي تغري منذ 

�ل�س���باح قد تقّدمت �إىل �لأمام، و�ل�س���باب يخو�س���ون ��ستباكات عنيفة. 

يف تلك �لأثناء �ساألني �أحدهم: »من تكون؟«، عّرفت عن نف�سي. نظر �إىل 

ر�أ�سي ووجهي ثم �ساأل ثانية: »ملاذ� جئت �إىل هنا؟«. 

- جئت لكي �أ�ساعدكم، �أل تريدون عنا�سر؟

مل يقل �سيًئا. دخلُت بني �ل�سباب. كنت �أرفع ر�أ�سي �أحياًنا لأرى و�سعية 

دباب���ات �لعدو، في�س���رخ ذ�ك �ل���ذي حتّدث معي: »�جل�س ي���ا عم! هوؤلء 

يقتلون �لب�سر!«. كان يعتقد �أّنني حديث �لعهد باجلبهة.

- ل م�س���كلة! ل ي�ستطيع هوؤلء �أن يقتلوين. ما مل يحن �أجل �ملرء بعد، 

لن ي�سيبه �سيء!

�حلقيق���ة �أّنني �كتفيت من هذه �لأم���ور. كنت �أبحث عن ذريعة لأبقى 

يف منطقة �لعمليات و�أمتنى �أن ت�س���ّل �س���ظية طريقه���ا �إيّل وتاأخذين �أنا 

���ا. �أحياًنا كنت �أفّكر، ما �لذي ح�س���ل حتى خرجُت �ساملًا من جهنم  �أي�سً

ليلة �لثاين ع�س���ر ور�أيت �لإب���ادة �جلماعية لأ�س���دقائي. �إن عدت، كيف 

�ساأعود؟ باأّي وجه �ساأذهب �إىل منزل �أمري؟!

¤

بقي���ت هناك حتى �لع�س���ر. ب���د�أت �لدباب���ات �لعر�قية لي���ًل بهجوم 

معاك�س. لقد �س���عى �لعر�قيون �إىل �إر�س���ال عدد من دباباتهم �إىل �لأمام 

لن�س���تبك معهم ف���ل نتقّدم �أكرث، يف حني مل يكن لدين���ا نحن �أّي برنامج 

للتق���ّدم. لقد تقّدمنا حو�يل 4 كلم من �ل�س���فة �لأخ���رى لنهر �أروند، ومل 



378

.
1
تعد وحد�ت �لدعم ت�ستطيع �أن ت�سل �إىل �أبعد من هذه �مل�سافة

يب���دو �أّن �لعر�قيني كانو� يفّكرون با�س���تحد�ث �س���اتر يف تلك �ملنطقة 

ليقطعو� �لطريق على تقّدمنا ويحافظو� على منطقة م�سنع �مللح.

���ّمت منطقة م�س���نع �ملل���ح �إىل حمور فرقة  �أثناء عملية»و�لفجر8« �سُ

عا�س���ور�ء، وكانت عبارة عن م�س���تنقع موحل ت�س���عب فيه �حلركة. يبدو 

�أّن �لعر�ق �س���عى للدفاع ع���ن تلك �ملنطقة و�حلفاظ عليه���ا ليوؤّمن لحًقا 

�لطري���ق لعمليات �ملدرعات بعد جتفيف �مل�س���تنقع. كان���ت منطقة مهّمة 

بالن�س���بة �إىل طريف �لنز�ع، و�أظهر �لعّدو فيه���ا مقاومة بارزة وملحوظة. 

تقّدم���ت �لفرقت���ان �لعاملتان على جناحي فرقة عا�س���ور�ء �إىل �لأمام يف 

حني �أّن عمل �لفرقة كان �سعًبا. متو�سع �ل�سباب يف جاّدة ملأتها �لآليات 

بكوم���ات �لرت�ب، رمّبا لتبني فيها �س���اتًر� تر�بيًّا. وقفن���ا يف مقابل �لعدو 

خل���ف هذ� �حلاجز. ل���و �أر�د �لعر�ق ل�س���تطاع �قتح���ام منطقتنا بقو�ت 

���ا مل يكن لديهم �لقو�ت �ملوؤّهلة للقيام بذلك، فاكتفو�  كبرية، لكّنهم �أي�سً

فقط باملناورة بدباباتهم.

يف تل���ك �لليلة ��س���تطاع �س���باب �لكتيب���ة �أن يحولو� دون تق���ّدم �لعدو 

ويجه�سو� هجومه �مل�ساد. ليًل بقيت يف تلك �لد�سمة، ولكن نفد �سربي. 

د�ئًما كنت �أحّدث نف�سي. حزين على »�أمري« من جهة، وعدم قدرتي على 

�مل�س���اركة يف ت�س���ييعه لو بقيت هن���ا من جهة �أخرى. �أخ���ذت قر�ري. ويف 

�ل�س���باح وّدعت �ل�س���باب �لذين �أم�س���يت يوًما �إىل جانبهم. كانت قو�ت 

1 - لم يكن قد ��ستحدث بعد اأي ج�سر فوق نهر �أروند، وكانت حركة �لقو�رب ونقل �لتجهيز�ت و�لآليات 
عبر النهر م�س���حوبة د�ئًما بالم�ساكل. كانت �س���رعة �لتيار �لقا�سي ت�سل �إلى 65 اأو 70 كلم في �ل�ساعة. 

وكان المد و�لجزر يوؤدّيان �إلى �رتفاع من�سوب �لمياه ع�سًرا فكانت �لقو�رب تو�جه �سعوبة في �لحركة، 

وفي �لنهار ينخف�س من�س���وب �لمياه �إلى درجة تجعل من حركة �لقو�رب في �لوحل وعلى �أطر�ف النهر 

غير ممكنة. بعبارة �أخرى، با�ستثناء 4 �إلى 5 �ساعات يهداأ النهر فيها قليلً، كانت حركة �لقو�رب �سعبة 

في بقية �ليوم. وعندما تق�سف �لطائر�ت �لمنطقة كان عنا�سر �لدعم يتناقلون �لو�سائل و�لتجهيز�ت 

يًدا بيد حتى ت�س���ل �إلى �لقو�رب وتمتلئ بها. لم يكن عملً عاقلً �لتقّدم �أكثر من هذ� في ظّل �أو�س���اع 

كهذه ما د�م لم ي�ستحدث اأّي ج�سر على النهر.
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ا. �لدعم �آتية �إىل �ملنطقة �أي�سً

ذهبت �إىل �ساطئ �أروند وقطعت �لنهر على منت �لقارب. ما �إن و�سلت 

�إىل �لط���رف �لآخر من �لنهر حتى ر�أيت »حمرم«. وما �إن ر�آين حتى عل 

�سر�خه: »�سّيد! �أين �أخذت قناعي؟!«. 

- �أخذت���ه �إىل �جلهة �لأخرى من �لنهر. يوجد هنا كّل هذ� �لقدر من 

�لأقنعة، ميكنك �أن تاأخذ �أحدها!

كن���ت �أعرف »حمرم« من قبل. كان �أخوه »جميد« قائد كتيبة ملّدة، وقد 

��ست�س���هد يف عملية »م�س���لم بن عقيل«. متّيزت علقتنا بطابعها �خلا�ّس 

بحي���ث �إّنني بعد هذ� �ل���كلم، ولكي �أنهي نقيقه قلت ل���ه: »حمرم! ل تقل 

�أّي �س���يء �آخر بعد، لي�س يل َجَلٌد على �ل�س���ماع! �أعطني �سيًئا لآكله و�أرجع 

�إىل �خللف«. ذهب و�أح�س���ر يل طعاًما وفاكهة معّلبة. تناولت �لطعام. يف 

ا عدًد�  ذلك �ملكان ر�أيت عو�س حممدي. �س���اهدت يف تلك �لأطر�ف �أي�سً

م���ن �س���يار�ت �لدعم. قلت: »عو�س! �أعطني �س���يارة �أرج���ع بها �إىل مركز 

���ا تكّرم علّي و�أو�س���ى �أحدهم باأن يو�سلني �إىل �خللف.  �لكتيبة«. هو �أي�سً

مل يكون���و� يف �لعادة يعطون �س���يارة يف �خلّط �لأمام���ي لأحد، ولكن كانت 

علقتنا جيدة وحايل و��سحة. بكّل �لأحو�ل رجعت �إىل �خللف. وجدت �أّن 

�ل�س���ّيد �أجدر موجود يف »�آبادي«؛ تل���ك �لقرية �ملليئة بالذكريات و�لقريبة 

م���ن كارون. ذهبت �إىل منزلنا )مركزنا( تلقائيًّا. �ملكان �لذي كان لثلثة 

�أو �أربعة �أيام خلت مليًئا بحما�سة و�سو�ساء �ل�سباب و�لآن... كدت �أ�ساب 

باجلن���ون. لقد �أّرَقني �س���مت �لبيوت وخلّوها. كن���ت وحدي فقط و�لبيوت 

�خلالية. تلك �ل�س���لو�ت و�لولئم و�سفاء �لإخوة جميًعا. مّر كّل ذلك �أمام 

ا  عينّي ومل �أحتمل روؤية مكان كّل �أولئك �لأعز�ء خالًيا و�أبقى �أنا. خ�سو�سً

ا �س���عرت �أّن ظهري قد �نك�سر. مل �أ�ستطع �لبقاء هناك �أكرث من  �أمري. حًقّ

4 اأو 5 �ساعات. ذهبت �إىل �ل�سّيد �أجدر وقلت له: »�كتب يل كتاًبا. �أريد �أن 

�أذهب �إىل تربيز!«. 
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ا نريد �لذهاب �إىل تربيز، ��سرب حتى نذهب مًعا! - نحن �أي�سً

- كل! ل �أريد �أن �آتي معكم. �ساأذهب بنف�سي!

كن���ت م���ا �أز�ل منزعًجا من �ل�س���ّيد ومل �أرد �أن �أكون معهم. �أ�س���ررت 

علي���ه �أن يكتب يل كتاًبا ففعل. تركت �لقرية بحال ل تو�س���ف، وركبت يف 

�سيارة متوجهة �إىل دزفول.

 
1
و�س���لت �إىل مق���ّر كتيبتنا وهًن���ا وم�س���طرًبا. كان عنا�س���ر »تعاون«

�لكتيبة هناك، وقد �سّلمناهم �أغر��سنا قبل �لعملية. كان لدينا �أنا و�أمري 

حقيب���ة و�ح���دة، وحتى مالن���ا كان و�حًد�، وقد �س���ّلمنا �حلقيب���ة مًعا �إىل 

�ل�»تع���اون«. ذهبت وقلت لهم: »ل �أملك م���اًل. �أريد جزًء� من �ملال �لذي 

�سّلمناه �إليكم«. نظر يف �لقائمة ور�أى �أّن �ملال ُكتب با�سمينا مًعا. �ساألني: 

»�إًذ�، �أين »�أمري« مار�لبا�س؟«.

- لقد ��ست�سهد.

- عذًر� يا �أخي! ل �أ�ستطيع �أن �أ�سّلمك �سيًئا!

رجعت خايل �لوفا�س، ل ثياب ول مال، ول �أّي �سيء �آخر. يف تلك �لأيام 

كان و�لد �ل�سّيد �أجدر م�سوؤول �لدعم. فّكرت �أّنه من �لأف�سل �أن �أذهب �إليه: 

»�س���ّيد! �أعطني بدلة كاملة وجّيدة. ل �أريد ثياًبا ع�س���كرية. ل باأ�س �إن كان 

�ل�سرو�ل ع�س���كرًيا، لكن ليكن �لقمي�س عادًيا«. ذهب وبحث يف �مل�ستودع، 

ا. ر�آين �أعرج فقال: »ملاذ� تعرج؟«.  و�أخرًي�، وجد يل �سرو�ًل وقمي�سً

- ل �سيء، وقعت على �لأر�س!

ا وقعت على �لأر�س؟ - حقًّ

- كل! �حلقيقة �أّن �سظية �أ�سابت رجلي.

- �أين تذهب بهذه �حلال يا �سيد؟

قلت �إّنن���ي �أريد �لذهاب �إىل تربيز، ولهذ� �ل�س���بب رجعت �إىل �لفرقة. 

���ا يوؤّمن  1 - هو �لمركز الذي يعنى با�س���تلم �لأمانات من �س���لح و�أغر��س خا�س���ة بال�س���هد�ء، و�أي�سً
�لخدمات �لطبية �للزمة، �إ�سافة �إلى ت�سّلم �أج�ساد �ل�سهد�ء تمهيًدا لت�سليمها �إلى �أهلها.
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كان »حممد عاريف« هناك يعمل يف �لنقل، وهو من عنا�سر م�سجدنا. قلت 

له �إّنني عازم على �لذهاب �إىل تربيز، و�أبحث عن حافلة تقّلني �إىل هناك. 

ق���ال يل: »بعد �لظه���ر تذهب حافلة �إىل تربيز«، فبقي���ت عندهم �إىل حني 

ا حو�يل 100 تومان. �أر�دو� �إعطائي  موعد �نطلقها. �قرت�س���ت منهم �أي�سً

�أكرث لكّنني مل �أَر ذلك لزًما، �إذ مل �أكن �أريد �س���ر�ء �س���يء. ��سرتيت فقط 

كيلوغر�مًا و�حدً� من �لبندورة و�خليار لكي �أقتات به يف �لطريق �إىل تربيز.

 ¤

�نطلقنا. و�أّي عودة كانت! مل �أكن �أعلم ما �لذي �سيح�سل. رحت �أ�ساأل 

نف�س���ي با�س���تمر�ر: »ماذ� علّي �أن �أقول عندما �أ�سل؟!«، وللم�سادفة كان 

�س���ائق �حلافلة �س���عيًد� خلًفا حلايل. �سّغل �سريًطا �س���ّكل �سماعه عذ�ًبا 

. مل �أ�س���تطع �لتحم���ل: »�أطفئ ذلك 
1
بالن�س���بة �إيّل و�أن���ا على تلك �حلال!

�ل�سريط«. �أطفاأه وقال: »�إّما ت�سغيل �ل�سريط �أو �لغيبة!«. 

- �غتب ما بد� لك.

ب���د�أ �ل�س���ائق باحلدي���ث �أو بالغيبة ح�س���ب قوله مع �ل���ذي يجل�س �إىل 

. مل ينت���ِه �لأمر عند هذ� �حلّد، 
2
جانب���ه، �لأمر �لذي كان �أقل وطاأًة علّي

وبعد �أن �غتاب �ل�س���ائق قليًل، بد�أ بتجاوز �ل�سيار�ت ب�سكل خطري. كنت 

قد جل�س���ت على �ملقعد �لأمامي ور�أيت كيف يدخل على م�س���ار �ل�سيار�ت 

�لأخرى. عل �سوت �ل�سباب: »يا �أخ! ُقد �ل�سيارة ب�سكل �سحيح!«. 

- �أنا �أريد �أن �أقود بهذه �لطريقة حتى �أ�سل �إىل تربيز!

1 - في تلك �لأيام، كانت بع�س �لمو�س���يقى و�لأفلم �لممنوعة في �لفرقة تذ�ع في �لتلفزيون، من بينها 
م�سل�س���ل "�ل�س���لطان و�لر�عي" وقد �سدر تعميم من �لمقّر يق�سي بمنع �إذ�عة �أفلم كهذه وبع�س �أنو�ع 

�لمو�سيقى. لكن �سريط ذلك �ليوم ز�د حالي �سوًءا بالتاأكيد!

2 - �لحقيق���ة �أّن���ه م���ن بين كّل �أولئك �ل�س���ائقين �لذين كانو� ياأت���ون �إلى فرقتنا كان م���ن �لنادر اأن نجد 
ا م�ستقيًما. كان �سلوك بع�سهم يغ�سبني، و�أفكر د�ئًما �أنهم ي�ستغلون طيبتنا. عندما كّنا في كتيبة  �سخ�سً

�لإمام �لح�س���ينQ و�س���ل �لأمر لدرجة اأن نلزم �ل�سائق باإكمال الم�سير بقوة �ل�سلح. ومع اأّن �لحافلة 

وكّل �سيء تحت ت�سرفنا، كان �ل�سائق يقول :"�سنخ�سر �لحافلة! لن �أذهب �أكثر �إلى �لأمام!".
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قاد بهذه �ل�س���رعة حتى و�س���لنا �إىل تربيز بعد حو�يل 13 �ساعة ون�سف 

�ل�ساعة. كانت �لتا�سعة �سباًحا عندما و�سلنا �إىل م�ستديرة »�ساعت«. عندما 

�أردت �أن �أترّجل من �حلافلة قلت لل�سائق: »�إّن عملك هذ� كان مل�سلحتي لأّن 

لدّي �أمًر� و�جًبا �أقوم به، وجنونك هذ� �أو�سلنا ب�سرعة!«. فّكرت يف نف�سي �أّنه 

يف �لفر�سة �ملنا�سبة �ساأحتّدث مع حممد ب�ساأن هذ� �ل�سائق.

¤

ترجلت يف م�ستديرة »�ساعت« و�ت�سلت ب�»قدرت �أ�سريف« يف �ملعلومات، 

وما �إن علم بوجودي هناك حتى جاء بنف�س���ه �إيّل و��س���طحبني معه. بعد 

�ل�س���لم و�لقبلت كان �س���وؤ�له �لأول هو: »�إًذ�، ملاذ� �أتي���ت وحيًد�؟«. كان 

»قدرت« يعلم جيًد� �أّنني و�أمري نكون د�ئًما مًعا. بد�ية قلت: »هكذ�... �أتيت 

وحدي!«. ولكن بعد ذلك كاأّنه مل يكن لدّي �لقدرة على �لتحّمل �أكرث فقلت 

بهدوء: »�إّن »�أمري« ��ست�س���هد!«. ب�س���ماع هذ� �لكلم ركن »قدرت« �ل�سيارة 

جانًبا و�أجه�س بالبكاء. �لبكاء وحده كان ي�ستطيع �أن يهدئنا قليًل.

- �أريد �أن �أذهب �إىل �لبيت. �أو�سلني �إىل �لبيت.

- كل! ل تذهب �إىل �لبيت يا �سّيد!... �لأف�سل �أن نذهب �إىل بيت �أمري.

�نعطفنا وتوجهنا ناحية منزل »�أمري« �لذي كان قريًبا من مبنى حجري 

يف و�س���ط �ملدينة. �س���ادف �أن كان و�لد »�أمري« �ل�سّيد علي يف �لزقاق، وما 

�إن ر�آنا حتى �أتى ل�ستقبالنا. ر�آين كيف �أعرج، لكّنه كان ينظر �إيّل بطريقة 

�أخرى. مل يحدث �أبًد� �أن �أتيت �إىل باب منزلهم من دون �أمري. بعد �ل�سلم 

و�لقبلت قال بهدوء: »�سّيد نور �لدين! �أين �أمري؟ ماذ� ح�سل؟«. 

 - �سّيد علي!... مل يحدث �سيء، لقد جرح �أمري!

- جرح! لو �أّن »�أمري« جريح لذهبت �إليه وبقيت عنده... مل تكن لتدعه 

وحيًد�... ل يكونّن... 

مل �أ�س���تطع �أن �أك���ذب ول �أن �أقول �حلقيقة. فقط قلت ب�س���عوبة: »�أجل! 
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�س���ّيد علي �أمري...«، مل �أ�س���تطع �أن �أرفع ر�أ�س���ي. دّوى �سوته يف �أذين بهدوء 

قائًل: »�أحمد �هلل �أّن �أحدكما ما ز�ل موجوًد�! �ل�سكر هلل...«. لقد �أحرق قلبي 

�سوته �ملرجتف ودموعه. عندما علمْت خالة »�أمري« )زوجة �أبيه( باخلرب ملأ 

. بكينا جميًعا �أنا، 
1
نو�حها و�سر�خها �لبيت. وبد�أت بقر�ءة ق�سيدة �وخ�ساما

�أخو �أمري، و�لده، وقدرت ل�ساعات يف ذلك �جلّو �لكئيب و�لقا�سي.

ذهب���ت من هناك �إىل �ملن���زل، حيث تكّرر �ملنو�ل ذ�ت���ه. ما �إن ر�أتني 

و�لدتي حتى �أجه�ست بالبكاء.

- يا �أمي ! ماذ� ح�سل؟

ب���ادئ �لأمر قالت: »ل �س���يء«. لكّنه���ا نظرت ثاني���ة �إىل حايل وماآيل 

و�ساألت بعد مرور دقائق: »ملاذ� »�أمري« لي�س معك؟«، قلت لها: »لقد جرح 

���ا ه���ي �لأخرى. �أخ���ربت و�لدتي باحلقيقة  �أمري«. لكّنها مل ت�س���ّدق �أي�سً

فبد�أت بال�سر�خ و�لعويل على فر�ق �أمري.  يف �لي���وم �لت���ايل بد�أ ت�س���ييع 

�أج�س���اد �س���هد�ء عملية »و�لفج���ر8«. مل يكن ثّمة خرب ع���ن »�أمري« وكانت 

� من �لتحّدث �إىل  . مل جند بدًّ
2
�لأيام مت�س���ي ثقيلة علينا ونحن ننتظ���ره

»م�سهدي عبادي« �لذي يعمل يف �لأهو�ز يف ق�سم �إخلء �ل�سهد�ء. �أ�سبح 

و��سًحا �أّن ج�سد »�أمري« نقل من منطقة �لعملية �إىل طهر�ن، ومن هناك 

�إىل م�سهد، ثم �إىل �لأهو�ز. يظهر �أّن �سهرة »مار�لبا�س« �أّدت �إىل �رتكاب 

هذ� �خلطاأ... �أخرًي�، �أعلمونا يف �أحد �لأيام �أّنه مّت �إر�س���ال »�أمري« وعدد 

من �ل�سهد�ء �لآخرين �إىل تربيز بو��سطة �لقطار.

¤

كم ي�سّيب �لنتظار �لإن�سان... بعد ��ست�سهاد »�أمري« �ختلط ليلي بنهاري. 

1 - �أبيات تركية موؤلمة تقر�أ في ماأتم �لأعز�ء.

2 - كان ��س���م »اأمير« في الهوية "هو�س���نك مار�لبا�س". عندما كبر قام بنف�س���ه بتغيير ��سمه �إلى اأمير، 
و�أ�س���بح �لجميع ينادونه بهذا �ل�س���م. ل���م تكن كلمة "مار�لبا�س" ماألوفة في �للغة �لفار�س���ية. م�س���ى 

حوالي 15 يوًما و�أقيمت عّدة مر��س���م ت�س���ييع. كنت �أظّن اأن �ل�سم �أثر في تاأخير �إح�سار ج�سد �ل�سهيد 

وتبّين اأّن ظني في محله.
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كنت �أنام ليًل و�أنا �أفّكر باأمري، ود�ئًما ما �أر�ه حًيّا يف منامي. �أفرح بذلك، 

ولك���ن تتب���ّدل �أفر�حي �أحز�ًنا عندما �أ�س���تيقظ. �لآن، حيث ج�س���د »�أمري« 

�جلمي���ل يف �لطري���ق �إىل هنا، كان لدّي فر�س���ة لأرى وجه �أعّز �أ�س���دقائي 

للمّرة �لأخرية. ذهبت برفقة �ل�سّيد علي �إىل حمّطة �لقطار. و�سل �لقطار 

�أخرًي�. �أنزلنا مب�ساعدة �آخرين تو�بيت �ل�سهد�ء من �لقطار و�حًد� و�حًد�، 

وو�س���عناها د�خل �س���يار�ت �لإ�س���عاف. كان »�أمرينا« �ملحبوب، »هو�س���نك 

مار�لبا����س« �ل�س���هيد �لأخري. مل يكونو� ي�س���محون لأحد بالنظ���ر �إىل وجه 

�ل�س���هد�ء، لكّنني مل �أعنِت بكلم �أحد. لقد ��ستاق قلبي لروؤية �أمري. �أزحت 

كّل �س���يء جانًبا ور�أي���ت وجهه. كان هو. �لوجه ذ�ته �ل���ذي ر�أيته يف حلظة 

�ل�سهادة، ولكّنه �لآن �أ�سبح �أ�سود �للون، وعرفت �أنهم �أطلقو� عليه ر�سا�سة 

 .
2
. �أخذو� �ل�س���هد�ء �إىل �لكلّية �لتي كانت حمًلّ لتجهيز �ل�سهد�ء

1
الرحمة

�أردت �أن �ألتقط �سورة لأمري، ولكنهم مل ي�سمحو� بذلك. ح�سلت على �إذٍن 

بالدخول �إىل رفاقي بالقوة! و�لتقطت �آخر �سورة لأمري يف هذه �لدنيا.

¤

يف �ليوم �لتايل كان �لثلج يت�س���اقط بغز�رة يف تربيز. ذهبت بحًثا عن 

»يو�س���ف حد�دي« وهو �أحد �لإخوة �جلّيدين، ويعمل يف موؤ�س�سة �ل�سهيد، 

وير�سم �سور �ل�سهد�ء ب�سكل جّيد. قلت له �أريد �أن تر�سم يل �سورة �أمري، 

فطلب مني �سورة له، لكّنني مل �أكن �أحمل و�حدة معي.

كان يو�س���ف - وهو �بن مدينتي - ق���د ر�أى »�أمري« ير�فقني قبل ذلك. 

فر�س���م على �لورق ما علق يف ذهنه من وجهه. للإن�ساف فقد كان ر�سًما 

جيًد�. �أخذته ون�س���خته عدة ن�س���خ، ووزعتها على �ل�سباب �لذين �أتو� من 

1 - كنت متاأكًدا اأن »اأمير« ��ست�س���هد في �لدقائق �لأولى، ولكن يظهر �أّنه في تلك �لليلة وبعد �ن�س���حاب 
قو�تنا �إلى �لخلف تقدم �لعدو �إلى جانبهم و�أطلق ر�سا�سة الرحمة على �ل�سهد�ء و�لجرحى �لذين بقو� 

ا �إّن ا�سوداد ب�سرة �لأج�ساد يعود للق�سف �لكيميائي على �لمنطقة. هناك. قال �لبع�س �أي�سً

2  - يطلق عليها "معر�ج �سهد�" تجليل وتقدي�سا لل�سهد�ء. 
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م�سجد حمّلة �أمري.

يف ذلك �ليوم �لعا�س���ف و�ملثلج، بد�أ ت�سييع �ل�سهد�ء. �أقيمت �ل�سلة 

يف �س���احة »قونقابا�سي«، وركب �جلميع يف �حلافلت وتوجهو� نحو و�دي 

�لرحمة. كانت حايل �س���ّيئة. يف �لق�سم �ل�سفلي من و�دي �لرحمة، �ملكان 

�لذي كان »�أمري« قلًقا من �متلئه، �س���عت بني �ملجتمعني حول قرب �أمري. 

���ا كّل من رحيم �فتخاري ور�س���ا كلولي���ان. عادة ما �أقف  دفن هناك �أي�سً

يف �خللف �أثناء مر��س���م دفن �ل�س���هد�ء وتلقينهم. مل ي�سمح و�لد »�أمري« 

بدفن���ه. كان يحبني كاأم���ريه، و�أر�د �أن �أكون �إىل جانب���ه، و�أن �أرى للمرة 

�لأخرية �سديقي و�أخي �حلبيب. �أودعنا »�أمري« يف ح�سن �لرت�ب يف ذلك 

�لطق�س �لبارد من �سهر �آذ�ر من �لعام 1986م.

w
�لعم���ل �لوحي���د �ل���ذي كن���ت �أقوم ب���ه يف تلك �لأي���ام هو �مل�س���اركة يف 

مر��سم ت�سييع �ل�سهد�ء وجمال�س عز�ئهم وزيارة قبورهم. بالرغم من �أّن 

خ�س���ائرنا يف عملية »و�لفجر8« هي �أقّل ن�س���بة لعملية بدر، �إّل �أّن م�ساحة 

منطقة �لعملية وعديد �لقو�ت �لتي خا�س���ت �ل�س���تباكات كانت �أكرب. من 

جهة �أخرى - وخلًفا لعمليتي بدر وخيرب - مل يكن هناك �سهد�ء مفقودو 

 .
1
�لأثر باأعد�د كبرية، لذلك كان عدد �ل�سهد�ء �لقادمني �إىل �ملدينة كبرًي�

كانت �مل�ساركة يف مر��سم عز�ء »�أمري« �سعبة جًد� علّي. �أحياًنا كنت �أقول 

يف نف�س���ي �أّي قلب هو قلبي هذ� و�أنا �أجل�س يف �مل�س���ّلى حيث تقام مر��سم 

عز�ء �أمري! يف و�سط مر��سم �لعز�ء كانت �أحو�يل تنقلب.

1 - في عملية»و�لفجر8« فقدنا فقط عدًدا من عنا�سر �إحدى �لكتائب �لذين هاجمو� م�سنع �لملح ولم 
ي�س���تطيعو� �ل�س���يطرة عليه وبقو� هناك، لكن ل �لعر�قيون ��ستطاعو� �لو�سول �إليهم ول نحن. و�سقطت 

�أج�س���ادهم عل���ى �لملح فلم تتاآكل. عندما �س���يطرنا عل���ى �لمنطقة في عملية "يا مه���دي" نقلنا �أولئك 

�ل�سهد�ء �إلى �لخلف. من هنا، لم يكن في عملية»و�لفجر8« -وخلًفا للعمليات �لأخرى- مفقودون كثر 

با�ستثناء �ل�سهد�ء �لذين حملهم معه تيار نهر �أروند.
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كانت تلك �لأيام من �أكرث �أيام حياتي مر�رة. كنت �أ�س���ع �س���ورة »�أمري« 

�أمام وجهي و�أحّدق بها. كانت و�سيتي �أنا و�أمري -با�ستثناء �لأمور �لتي لها 

ُبعٌد عائلي- و�سية و�حدة ُكتبت بخّطه وقمنا بن�سخها. �نتهت جمال�س عز�ء 

�أمري، وبد�أت �أفّكر قليًل بجرح رجلي �لذي مل يلتئم بعد. �س���عيت ملعاجلته 

ب�س���رعة حت���ى ل يوؤذيني عند رجوعي �إىل �جلبهة. من جهة �أخرى م�س���ى 

�أكرث من �س���نة على خطوبتي وعقد �لقر�ن، وبد�أت عو�ئلنا متار�س �ل�سغط 

�أن كفى هذ� �لو�س���ع، و�س���ار علّي �أن �أفّكر يف حياتنا �مل�سرتكة. كان ذهني 

م�سّو�ًسا. �حرتت ماذ� �أفعل. كنت قد قررت �أن �أبقى على ذلك �لو�سع حتى 

نهاي���ة �حلرب، ولكن مل تر�َس عو�ئلنا به���ذ� �لو�قع. وكنت عندما �أفّكر يف 

1
اب و�أ�سعر بالرتباك! نهاية �حلرب �أتذّكر كلم �ل�سهيد �أ�سغر ق�سّ

من جهة حزين على فر�ق �ل�س���هد�ء خا�س���ة �أمري، وم���ن جهة �أخرى 

توّقع���ات �لعائلة. مهما فّكرت كنت �أ�س���ل �إىل هذه �لنتيج���ة؛ �أّنه يف حال 

�أردت بدء حياة م�سرتكة و�لرجوع �إىل �جلبهة لحًقا، فاإّن �أموري �ستتعقد 

�أكرث. �أخرًي�، ر�أيت �حلّل يف �لذهاب لزيارة �لإمام �لر�س���اQ لأعر�س 

عليه حايل وماآيل.

1 - قب���ل عملي���ة بدر عندم���ا �أعلن �لإمام �لتعبئة �لعامة، كّنا �أحياًنا نتحدث مع �أ�س���غر ق�س���اب �لقائد 
�ل�س���جاع لكتيبة �لإمام �لح�س���ينQ، والذي ��ست�س���هد في عملية بدر وفقد ج�س���ده هناك. كان �أ�سغر 

���ا �أعلن �لتعبئة �لعامة و��س���تدعى جميع عنا�سره �إلى �لجبهة، من عمر 14 و15 عاًما  يقول :"�لعر�ق �أي�سً

حت���ى 50 عاًم���ا"، رحم �هلل �أ�س���غر كان في تلك �لأيام يقّدم تحليلً عن �لحرب ويقول :"�س���تكون نهاية 

حربن���ا مع �لعر�ق نهاية و�ح���دة. فقو�تنا تملك �إيماًنا وغيرة وطنية كبيرة ولن ت�س���مح للعر�ق اأن يبقى 

ا �ل�س���يطرة على �لعر�ق لأّن �لقوى �لأجنبية ل تريد اأن  في �أر�س���نا، وفي �لمقابل لن ن�س���تطيع نحن �أي�سً

ا في �لمنطقة. �سوف يعطون �لعر�ق �ل�سلح و�لعديد و�لتجهيز�ت لكي يقف في وجهنا".  ن�سبح بلًدا قويًّ

هذه �لكلمات قيلت في مجل�س خا�س في �لكتيبة قبل عملية بدر ب�ستة �أ�سهر. في ذلك �ليوم كان محمد 

���ا � حا�س���ًرا في �لجمع. كانا يتوقعان اأن طرفي �لنز�ع �س���يتعبان  بالبور � الذي ��ست�س���هد هو �لآخر �أي�سً

من هذه �لحرب في النهاية ويوقفانها، ولكن كان �أ�س���غر �آغا يعتقد اأن حّقنا وو�جبنا و�س���لوكنا وكّل ما 

لدينا يجب اأن يكون �إطاعة للأو�مر. عجيب اأن �أتذكر كلم �أ�سغر في اأوا�سط �آذ�ر من �لعام 1986م.
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¤

و�سلت �إىل م�سهد باحلافلة. وحيًد� ول �أملك �سيًئا يف حقيبتي �ليدوية 

�ل�س���غرية �س���وى بع�س من ثياب »�أمري« و�س���ور جتمعن���ا. حجزت غرفة 

�سغرية يف نزل قريب من �ملقام �ل�سريف وتوّجهت نحو �حلرم. 

- �ل�سلم عليك يا غريب �لغرباء...

يف �ليوم �لأول �أعطيت نيجاتيف �ل�سور �لتي ت�سمني و�أمري �إىل ��ستديو 

�لت�س���وير لكي يظّهرها مبقيا�س كبري. �أحببت �أن �أعّلق �س���ورنا �مل�سرتكة 

���ا بع�س �س���ورنا �ملنف���ردة �لتي كنت  على �حلائط. �أعطيت �مل�س���ّور �أي�سً

�أحّبها لكي يطبعها على ورقة جنًبا �إىل جنب. يف و�حدة من �ل�سور طبعت 

�س���ورة »�أمري« على �سدري، ويف �س���ورة �أخرى طبعتها على �سورة وردة. 

كنت �أثناء وجودي يف �لغرفة �أبقى �أحّدق يف �ل�سور، �أحّدق لدقائق طويلة 

يف وجه »�أمري« �خلجول. �ل�سور �لتي بها �أعّزي نف�سي. يف �أحد �لأيام كنت 

جال�ًسا على �سرفة �لغرفة �ل�سغرية متوّجًها �إىل �ملقام �ل�سريف و�أنظر �إىل 

. قطعتها بال�سكني وبد�أت 
1
�لقبة �لذهبية، وقد ��سرتيت فاكهة �ل�»خرُبزه«

بتناولها، لكّنني كنت م�س���طرًبا ب�س���كل كبري. رحت �أفكر �أّن ��س���تمر�ري 

بهذه �حل���ال وفر�ق »�أمري« �سي�س���قماين. وبينما �أنا �أح���ّدق بقبة �حلرم، 

لفت���ت فجاأة حمامة بعيدة �نتباهي. �ُس���حرت مبنظر هذه �حلمامة �لآتية 

نحوي مبا�س���رة. تقّدمت وتقّدمت �إىل �أن و�س���لت �إىل �أمامي بال�س���بط. 

ثنت جناحيها وجل�س���ت �إىل جانب �ل�»خرُبزه«)�ل�سّمامة(. عقدت عينيها 

�ل�س���غريتني على عينّي. ل �أعلم ك���م دقيقة بقيت �أنا و�حلمامة على هذه 

�حلال، يحّدق �أحدنا يف عيون �لآخر من دون �أن ي�س���ّتت �أّي �سيء حو��سنا 

يف تلك �لدقائق. ل �أعلم �إذ� كانت �حلمامة ماأمورة �أم ماذ�؟ لكن كّل ما 

�أعلم���ه �أّنه عندما فتحت جناحيها مّرة �أخرى وطارت، حملت معها جزًء� 

1 - نوع من �لفاكهة في �إير�ن وت�سبه �ل�سمام.
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كب���رًي� من ح���زين ووحدتي... يف �ليوم �لتايل فّكرت �أّنه من �لأف�س���ل �أن 

�أقوم بزيارة �س���ريعة �إىل م�ست�س���فى �لإمام �لر�ساQ. �مل�ست�سفى نف�سه 

دخلت �إليه يف خريف �لعام 1983م و�أن���ا على تلك �حلال �ملريعة، 
ُ
�ل���ذي �أ

ا طلبت ملف �إ�سابتي. ذهبت  و�س���ادف �أّن موؤ�س�سة �ل�سهيد يف تربيز �أي�سً

�إىل �مل�ست�س���فى و�لتقيت بذ�ك �ملمر�س �مل�س���يحي نف�سه. مل ي�سّدق �أّنني 

�جلريح �لذي كان هنا قبل �سنتني. قال يل: »لقد حت�ّسنت حالك كثرًي�«.

�سبت بجر�ح.
ُ
- �أين �أنت ِمَن �لذي ح�سل، بعد ذلك �جلرح �أ

كان �إن�س���اًنا نبي���ًل وعطوًف���ا وقّدم خدم���ات جّي���دة للجرحى. ذهبت 

���ا و�أخذت ن�س���خة عن ملفي لكي �أو�س���لها  للقاء �ملمر�س���ني �لآخرين �أي�سً

�إىل تربيز. يف م�س���هد ق�س���يت معظم �أوقاتي يف �حلرم �ل�سريف. يف تلك 

�لأيام، كانت �أكرب حاجة م�سرتكة عند جميع �ملجاهدين هي �لنت�سار يف 

�حلرب و�س���لمة �لإمام. وكانت حاجاتنا �لعائلي���ة -�إن ُوجدت- تاأتي يف 

�ملرتبة �لثانية. مل نكن ن�س���تطيع �أن نطلب من �هلل تعاىل حاجاتنا �ملادية 

و�لدنيوية مقابل �سهادة �أو جرح �أعز�ئنا. على �لعك�س من ذلك، كّنا ندعو 

�هلل د�ئًما بعجز و�فتقار: »�إلهي، ل تخجلنا �أمام �أ�سدقائنا �ل�سهد�ء«. 

مل �أ�ستطع �ملكوث يف م�سهد �أكرث من 4 اأو 5 �أيام. حت�ّسنت حايل قليًل 

وق���ّررت �لع���ودة �إىل تربيز. ولأّنه مل يكن ثمة حافلة تذهب مبا�س���رة �إىل 

هن���اك يف تلك �ل�س���اعة، ركبت حافل���ة متوجًهة �إىل حمط���ة »خز�نة« يف 

طهر�ن. يف حمط���ة طهر�ن ذهبت �إىل �ملرحا�س وو�س���عت حقيبتي على 

�س للثياب ف�ُسرقت! قلت يف نف�سي لو علمو� ملن تعود �لثياب  �لرّف �ملخ�سّ

�لتي يف د�خل �حلقيبة ملا �أقدمو� على �س���رقتها. فقدت هناك و�إىل �لأبد، 

ا 7 �آلف  ا من ثياب »�أمري« �لتي �أخذتها معي �إىل م�سهد. فقدت �أي�سً بع�سً

توم���ان من �ملال كان���ت بحوزتي. �أذهلن���ي �لأمر، لكن لي����س باليد حيلة. 

بحث���ت يف جيوبي فوجدت 30 توماًنا ذهبت بها �إىل منزل �أخي �لذي كان 
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ي�س���كن يف مدينة طهر�ن �آنذ�ك. عندما ق�س�س���ت عليهم ق�ستي قالو�: 

»�لل�سو�س كرث يف تلك �ملنطقة. يجب �أن تنتبه �إىل �أغر��سك جيًد�!«. كم 

كان �لختلف كبرًي� بني »هذ� �لور�ء« و»ذ�ك �لأمام«! نحن �لذين ع�سنا 

ل�س���نو�ت يف مناطق �حلرب، كّنا حديثي �لعهد بحي���اة �ملدينة لدرجة �أن 

نخدع ب�سهولة.

يف تل���ك �لليلة علمت عائلة �أخي ب�س���هادة »�أم���ري« فاأقيم جمل�س عز�ء 

�آخر لأمرينا �لعزيز.

¤

بقيت عّدة �أيام لأربعني �أمري. خلل هذه �ملّدة حت�ّس���نت قدمي، ولكن 

مل �أع���د �أ�س���تطيع �لبقاء �أكرث م���ن هذ� يف �ملدينة، فل �س���يء فيها يهّدئ 

روع���ي. �نطلقت �إىل دزف���ول يف �أو�خر �آذ�ر من �لع���ام 1986م*1 حني بداأ 

�لربيع يزهو بنف�سه يف تربيز. 

*- �لأيام �لأولى من �ل�سنة �لهجرية �ل�سم�سية 1365. 
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يف �لي���وم �لأّول من و�س���ويل �إىل دزف���ول، توّجهت �إىل مكان متو�س���ع 

كتيبة »�أبو �لف�س���ل«؛ تلك �لكتيبة �لتي ت�سع�سعت ب�سبب ��ست�سهاد غالبية 

عنا�س���رها يف عملي���ة »و�لفج���ر8«. �نقب�س قلبي لروؤية �مل���كان خالًيا من 

�ل�س���باب. �لتقيت �ل�س���ّيد »�أجدر موليي« قائد �لكتيبة. قلت له: »�أريد �أن 

.»Qأرجع �إىل كتيبة �لإمام �حل�سني�

- ل، ل ميكن!

- لكّنني ل �أ�س���تطيع �لبقاء هنا �أكرث م���ن هذ�. �أريد �لعودة �إىل كتيبة 

»�لإمام �حل�سني«.

�أ�س���ررت على �لعودة، وهو �أ�س���ّر على �لرف�س. �أدركت �أنه لن يو�فق. 

ذهب���ت �إىل مركز �لقيادة. طلبت نقلي �إىل كتيبة �لإمام �حل�س���ني؛ قالو� 

�أنت يف كتيبة »�أبو �لف�سل«، وعليك �أن تعود �إىل هناك!

 ،
1
و�لربيد �لتجهيز�ت  عنا�سر  �سوى  �لف�سل«  »�أبو  كتيبة  يف  يبَق  مل 

تنظيم  �إعادة  على  يعمل  �أجدر  �ل�سّيد  كان  �أفر�د.  �أقّل من ع�سرة  وهم 

كتيبته.ومل يعد �أحد من قادة �سرية �حلاج قلي �لذي جرح يف نف�س ليلة 

.
2
��ست�سهاد �أمري

1 - تعّر�س���ت �لحاف���لت �لتي نقلت عنا�س���ر كتيبة »اأبو �لف�س���ل« �إلى �لخلف �إلى ق�س���ف م���ا �أدى �إلى 
��ست�سهاد �ل�سائقين وعدد من �لعنا�سر، وتفّرق من بقي من �لعنا�سر.

2 - ر�أيت خلل �لحرب عدًدا كثيًرا من �لقادة. عد� عمليات "بدر" حيث دخل جميع �لقادة في �ساحة 
�لمعركة ب�س���بب �لنق�س في �لعديد، لم �أر اأحًدا كالحاج قلي يو�س���ف بور وال�س���يد اأحمد مو�س���وي. كان 

ال�س���يد اأحمد مو�س���وي كالحاج قلي، رجلً ��س���تثنائًيا، وقد �أ�سيب بجر�ح �س���ديدة في عملية م�سلم بن 
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�لتقيت �ل�س���ّيد »مهدي ح�س���يني« م�س���وؤول �ملركز)�ملقر(. ما �إن ر�آين 

حتى �ساألني: »هل ��ست�سهد �أخوك؟«.

- نعم.

كان �ل�سّيد ح�سيني يعتقد كالكثريين �أّن »�أمري« �أخي. ثم قال يل: »ليتك 

ذهب���ت �إىل �خللف، ففي �لوقت �حلايل لن نقوم باأّي �س���يء«. قلت له لقد 

�أخذت ق���ر�ري، و�أريد �أن �أبقى يف �ملنطقة، و�أخربته �أّن »�أمري« لي�س �أخي. 

�أجابني: »�إن كان �سديقك فهو �أقرب �إليك من �أخيك. لقد ر�أيتكم بنف�سي. 

���ا »نا�س���ر  مل تكن تفارقه!«. �أ�س���ّر علّي للرجوع �إىل �خللف، و�أر�س���ل �أي�سً

بربور« حتى ير�فقني �إىل تربيز. يبدو �أّنهم فّكرو� باأمر ما لتكرمي عائلتي 

وعائلة �أمري، لكّنني مل �أرجع بالرغم من حماولتهم �لكثرية. ذهب »نا�سر 

بربور« وحده �إىل تربيز وق�سد منزل »�أمري« ير�فقه »قدرت �أ�سريف«.

¤

بالرغم من ر�أي �ل�سّيد »�أجدر« و�ل�ستقطاب يف مركز �لقيادة، ذهبت 

�إىل كتيبة �لإمام �حل�سنيQ. �أر�سلوين �إىل �سرّية »علي ت�سرتاب« �لذي 

. ذهبت �إىل �ل�سرية من دون كتاب 
1
�لتقيته فقط يف مع�سكر �سهد�ء خيرب

تعري���ف �أو �أّي �س���يء �آخر. فقد خدمت �س���ابًقا يف كتيبة �لإمام �حل�س���ني 

ل�سنتني متتاليتني، ويعرفني كّل �لعنا�سر �لقد�مى يف �لكتيبة. يف �لبد�ية 

�أ�سّر »علي ت�سرتاب« علّي للبقاء معهم، لكّنني كنت ر�غًبا بالن�سمام �إىل 

�لف�سيل. يف تلك �ملرحلة خّيم �لهدوء على �أجو�ء �لفرقة رغم �لتغيري�ت 

�لكثرية �لتي حدثت، وكانو� �أحياًنا ير�سلون كتائب �إىل �خلطوط �لأمامية. 

عقيل عندما كّنا عائدين من تلة "�س���لمان ك�س���ته"، ومع هذ� كان كّلما ��س���تطاع �لكلم يقول لعنا�س���ره 

قاوم���و�... كان قائ���ًدا �س���جاًعا، فهو لي����س فقط لم ياأت على ذكر �لن�س���حاب و�لتر�ج���ع، بل كان يحّث 

عنا�سره د�ئًما على �لمقاومة.

1 - كان عل���ي ت�س���رتاب في ب���در اأحد �لمعاونين في �س���رّية خليل نوب���ري، وعندما تركن���ا كتيبة �لإمام 
�لح�سين بعد �لعملية، �أ�سبح م�سوؤول ال�سرية. 
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بعد �أيام عّدة ��ستلمْت كتيبة �لإمام �حل�سنيQ �خلّط �لأمامي. 

يومه���ا �نتقلُت �إىل �لف�س���يل �لثالث، وكان مركز �لقيادة فيه �س���اغًر� 

حتى ذلك �لوقت. ر�أيت بع�س �لأ�سخا�س �لذين �أعرفهم؛ »قادر غفاري، 

���ا �إىل �أحدهم ويدعى  حي���در مهديخ���و�ه ورحيم غف���اري«. تعّرف���ت �أي�سً

»جميد«، وهو معاون يف �إحدى �س���ر�يا كتيبة �س���يد �ل�س���هد�ءQ. جرح 

���ا وته�ّس���م فكه، ف�سرنا نحن �لثنان ي�س���به �أحدنا �لآخر من  يف بدر �أي�سً

���ا ثلثة من م�س���وؤويل »حركة  حي���ث هيئة �لوج���ه! كان يف �لف�س���يل �أي�سً

حمو �لأمية«: »�س���ادقي، جمي���د بورناجي، وكرميي«، �إ�س���افة �إىل »جو�د 

بخت �س���كوهي«، وهو من �أكرث �لعنا�سر �سغًبا يف �لف�سيل، و»ر�سول ز�رع 

ز�ده«. لكن، مل يخّفف �س���غبهم ومز�حهم من حزين، و�سعرو� هم بذلك. 

لقد حملتني �س���ّدة �حلزن على �لقيام باأعمال كثرية. �س���معت �أنه كّل من 

يقر�أ �س���ورة �لإخل�س 40 مّرة على مدى 7 ليال متتالية، �أو يقر�أ �ل�س���ورة 

�لفلني���ة 7 مر�ت يرى �ل�س���خ�س �لذي يريد يف ع���امل �لروؤيا. رحت �أقر�أ 

هذه �ل�سور كّل ليلة و�أت�سّرع �إىل �هلل �سبحانه كي �أرى »�أمري«. �أحياًنا كنت 

�أر�ه، و�أحياًنا كثرية �أخرى مل �أوّفق لروؤيته.

م�س���ى على �لتحاقي بكتيبة �لإمام �حل�س���نيQ حو�يل ع�سرة �أيام 

ومل ينتبه �ل�س���ّيد �أجدر لذلك بعد. �س���يًئا ف�سيًئا بد�أ يوؤّثر يّف �حل�سور بني 

جمع �ل�س���باب �لطّيبني و�مل�ساغبني يف �لف�س���يل �لثالث. كّنا ن�سي �أكرث 

�أيامنا يف لعب كرة �لقدم. �لتقيت �أكرث �س���باب �لف�س���يل لأّول مّرة، ومع 

���تي من بع�س  ه���ذ� كان يتق���ّرب مني كّل من يرى مظهري �أو ي�س���مع ق�سّ

�ل�س���باب �لقد�مى. �أحياًن���ا كّنا نتحّدث عن �ل�س���هد�ء، فيعّلق �أحدهم �أن 

�ل�س���هيد �لفلين هو من بلدتي، و�إن �سادف �أن كنت على معرفة به، �أبد�أ 

باحلدي���ث عن ذكريات �لأيام �لتي ق�س���يتها �إىل جانبه... كان �ل�س���باب 

يرغب���ون كثرًي� باحلديث عن �لعمليات �ملا�س���ية وعن �ل�س���هد�ء، حتى �إّن 

تي من خلل هذه �لأحاديث،  �لعنا�سر �مللتحقني حديًثا فهمو� حزين وغ�سّ
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و�أ�س���بح �جلميع يعلمون كم �أح���ّب »�أمري«. رغب �أكرثه���م بالطلع على 

���ا قد ر�أى �س���وري �أنا و�أمري، و�أدرك �سّدة  �ألبوم �س���وري، وكان جو�د �أي�سً

ة عندما ر�أى �ل�سورة �لتي طبعتها يف م�سهد، وقد و�سعت  تعّلقي به، خا�سّ

�س���ورته على قلبي. منذ ذلك �حلني �أ�سبح �ل�سباب يذكرون ��سم »�أمري« 

د�ئًم���ا بالتقدي���ر و�لح���رت�م. وهكذ�، توّط���دت علقتي م���ع �لإخوة �أكرث 

فاأكرث، حتى طلب مّني جو�د بخت �سكوهي ذ�ت يوم: »�أو�ِس بعد �سهادتك 

�أن يعطوين هذه �لدر�جة!«، وق�س���د در�جت���ي �لهوند�، وكان لها حكايتها 

. ولك���ي يكّف جو�د عن طلب���ه ذ�ك قلت له: »ي���ا عزيزي! هذه 
1
�خلا�س���ة

�لدر�ج���ة خطرية. لقد قتلت عدًد� من �لأ�س���خا�س �إىل �لآن. �س���ّدق، �إذ� 

ا!«. ا عليها فاإّن �أمرك �سينتهي �أي�سً كتب ��سمك �أي�سً

لكن مل ي�س���رف جو�د نظره عن �ملو�س���وع: »ما لك �أنت وملوتي! فقط 

�أو�ِس �أن يعطوين هذه �لدر�جة عندما ت�ست�سهد!«.

�أع���دت �س���رح �لأمر له: »لقد و�س���ع »�أم���ري« يده على ه���ذه �لدر�جة، 

ا. �لآن جاء دوري،  و�لكثري من �ل�سباب �لذين ��ست�سهدو� ركبو� عليها �أي�سً

�إن �أعطيتك هذه �لدر�جة حتًما �ست�ست�س���هد!«. مل يقتنع و�أ�سّر: »يجب �أن 

تو�س���ي ب���اأن يعطو� در�جتك جل���و�د!«، فلم �أجد مهرًبا من �خل�س���وع له! 

جمعت �لإخوة لكي �أخربهم بو�س���يتي. كان ج���و�د موجوًد� ورحيم وقادر 

وعّدة �أ�س���خا�س �آخرين. كتبو� �أّنه بعد ��ست�س���هاد �ل�سّيد نور �لدين عايف 

ي���رث »ج���و�د بخت �س���كوهي« در�جته �لناري���ة. عندما فرغن���ا من كتابة 

1- �ُسّلمت �لدر�جة �لتي �أحّبها جو�د للمرة �لأولى من �لحر�س �إلى �إبر�هيم نمكي، وقد �سلمها �إلى ح�سن 
نمكي قبل اأن يوؤ�س���ر في عملية خيبر. �أ�ست�س���هد ح�س���ن لت�س���ل �لدر�جة �إلى كريم الذي �أعطاها لأخي 

زوجته وهو عن�سر في �لحر�س. في اأحد �لأيام جّرني �لكلم مع كريم �إلى �لحديث عن در�جة �إبر�هيم 

و�أخبرن���ي �أنها معهم. حينه���ا كنت �أملك در�جة كاو�ز�كي. قلت له: "كريم! �أعطني هذه �لدر�جة، �أريد 

اأن �أح�س���ل عليها مهما كلف �لأمر! �إّنها عابقة بذكريات �ل�س���باب �لذي���ن رحلو�!". بكل �لأحو�ل �تفقنا 

وحددنا موعًدا ل�ستلم �لدر�جة، ذهبت برفقة »اأمير« في �إجازة �إلى تبريز و�لتقيت باأخي زوجة كريم 

و�سّلمته در�جتي �لتي �أعطتنيها موؤ�س�سة �ل�سهيد، �إ�سافة �إلى مبلغ من �لمال مقد�ره �ألف اأو �ألفا تومان، 

و�أخذت تلك �لدر�جة.
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�لو�سية �لتفّت �إىل جو�د وقلت له: »جو�د! مل �أرد �أن �أ�سّرح بهذ� �لكلم، 

لكن �س���اأقول لك �أمام �ل�س���باب �إّنه �س���ياأتي ي���وم و�أزورك يف قربك ر�كًبا 

هذه �لدر�جة بذ�تها! لن �أحرتمك يف ذلك �ليوم، و�ساآتي �إىل قربك بهذه 

. منذ ذلك �حلني �س���ار جو�د 
1
�لدر�ج���ة! وهوؤلء �ل�س���باب ي�س���هدون...«

ينتظر د�ئًما ح�س���ول ��س���تباكات حتى �أ�ست�سهد خللها ويح�سل هو على 

.
2
در�جتي: »�مري باز�ري �ود توت�سون، منه بري د�ستمال يتي�س�سني!«

¤

يوًم���ا بعد يوم ب���د�أت �لألفة تزد�د بيني وبني �س���باب �لف�س���يل �لذين 

���ا. كّنا �أحياًنا نذهب �إىل دزفول ون�س���بح يف  بلغ عددهم حو�يل 16 �سخ�سً

ر منها طعام  ا لنح�سّ �ملاء، ناأكل حلم �لكبد و�أثناء �لعودة ن�سرتي �أغر��سً

�لغد�ء. عرف �ل�س���باب �أّنني �أحّب �لبندورة لذ� �أ�س���حت حمفوظة د�ئًما 

يف �لرب�د �لبل�ستيكي؛ وي�سرتونها لأجلي ويقولون: »هذه �لبندورة لل�سّيد 

نور �لدين! ل يلم�س���ّنها �أحد!«، وقد بذل جو�د ق�سارى جهده يف كّل �سيء 

و�هتّم بي كثرًي�. عاملني �أكرث �ل�س���باب كاأخيهم �لأكرب، ما ر�ح يقّلل من 

�أحز�ين �ملا�س���ية �س���يًئا ف�س���يًئا. طبًعا مل تكن ذكرى »�أمري« �أمًر� �أريد �أن 

�أحموه من ذ�كرتي. ل �أحد ي�ساوي »�أمري« بالن�سبة �إيل، وبقي �حلزن على 

فر�ق���ه خمتلًفا عن كّل ه���ّم وغّم. بقيت يف كّل ليلة �أقر�أ �لأدعية و�ل�س���ور 

�لتي تعّلمتها لعّلي �أ�ساهده يف منامي. �أحياًنا عندما ل �أر�ه، كنت �أمتع�س 

ول �أك���ّرر قر�ءة �ل�س���ور بعد ذل���ك! يف تلك �لأي���ام �زد�دت روحيتي كثرًي� 

بحيث �سرُت �أ�ستيقظ من نومي عندما �أريد، مهما كان نومي ثقيًل. لقد 

�أ�سبحت علقتي باهلل تعاىل عجيبة ولطيفة.

1 - و�أت���ى ي���وم لي�س ببعيد حيث ذهبت �أنا وحيدر على �لدر�جة نف�س���ها �إلى قبر جو�د! ر�ح حيدر يطرق 
بيده على قبر جو�د ويقول "جو�د! �نه�س! لقد �أتى ال�سيد نور �لدين على �لدر�جة..!".

2 - مثل تركي، ويعني ليت �سوق »اأمير« يحترق لأح�سل على منديل، وهو كناية عن �أّنه فليقع اأّي حدث 
ولو كان كبيًرا لأح�سل على �سيء مهما كان زهيًدا.
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ذ�ت ليل���ة ر�أيت »�أم���ري« يف �ملنام. حتّدث �أحدنا مع �لآخر كما �لعادة. 

قلت له �س���اكًيا: »�أم���ري! لقد ذهبت �أنت وتركتني هن���ا وحيًد� يف مو�جهة 

���ا �ستاأتي �إيّل بعد 15 يوًما!«. قفزت  �ملتاعب!«، رّد قائًل: »�س���ّيد، �أنت �أي�سً

من نومي. �أّي منام كان هذ� يا �إلهي؟! مل يكن ثّمة �أّي خرب عن �لعملية. 

- يا عم ل يوجد �سيء هنا! كيف يل �أن �أذهب بعد 15 يوًما �إىل �أمري؟ 

�لهدوء �لتاّم يخّيم حاليًّا على �لكتيبة!

بد�ي���ة �أخربُت �لق�س���ة ل�»قلي خاق���اين« وهو طالب عل���وم دينية. ثم 

حتّدث���ت مع »ب���در�م �س���اكري« و»ح�س���ني قوجاب���ي« وهما من م�س���اغبي 

�لكتيبة. فهما �لق�س���ية و�أجابا: »نحن ل نعل���م متى تنّفذ عملية«. �أخربت 

���ا لر�س���ول ز�رع ز�ده، وبعد ذلك ر�أيت �أّنه من �لأف�سل �أن ل  �لق�س���ة �أي�سً

�أحتّدث باملو�سوع �أكرث من هذ�، و�أن �أنتظر �ليوم �خلام�س ع�سر.

يف �لي���وم �لتايل �أخربونا �أّنهم �سري�س���لوننا �إىل م�س���هد. �إن كنت قبل 

هذ� �خلرب �أحتمل �أن نذهب �إىل �خلّط �لأمامي بن�سبة %50 ون�ستبك مع 

�لع���دو، فقد �نعدم هذ� �لحتمال مع �س���ماعي خرب �لذهاب �إىل م�س���هد. 

�قت�س���ت �لعادة باأن ياأخذو� �لعنا�س���ر �لذين رجعو� حديًثا من �لعمليات 

�إىل م�س���هد ول ي�س���غل بالهم �س���يء. حزمن���ا �أمتعتنا وركبن���ا �حلافلت. 

�جتمع جميع عنا�س���ر ف�س���يلنا بالإ�س���افة �إىل »�آقاقلي« و»علي ت�سرتاب« 

يف حافلة و�حدة. تاأّكدت �أّن �أعمال �ل�سغب و�مل�ساك�سة �ست�سل �إىل �أوجها 

يف �حلافلة. توقفت �حلافلة يف منطقة »بل دخرت«، وذهب جو�د و��سرتى 

ا. حتى ذلك �لوقت مل �أكن  ���ا منه �أي�سً »�لتمر �لهندي«، و�أح�س���ر يل بع�سً

قد تذّوقت �لتمر �لهندي. قلت له: »ما هذ�؟ �أو هل ميكن تناول �سيء بهذ� 

���ا �أكل���ت منه ووجدته  �ل�س���و�د!«، كان ج���و�د يحّب �لتمر �لهندي. �أنا �أي�سً

ا و�أ�سياء �أخرى من تلك �لتي يحّبها �لأولد  لذيًذ�! ��سرتو� �لب�سكويت �أي�سً

عادة. و�قع �حلال �أّنهم يف مقتبل �لعمر، ويف عمرهم ذ�ك كانو� يقومون 
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باحل���ركات �ل�س���بيانية. مث���ًل يف �حلافلة، ي���اأكل �أحدهم �س���يًئا ويرمي 

باجلزء �ملتبّقي على ر�أ�س �جلال�س �أمامه، ليلتفت هو �لآخر ويرمي �س���يًئا 

على ر�أ�سه. تر�أ�س جو�د وحيدر جمموعة �مل�ساغبني. كان بيننا �سخ�سان 

با�سم رحيم؛ �أحدهما »رحيم باغبان« و�لآخر »رحيم غفاري« �لذي ق�سى 

جندّيت���ه يف �جلي����س وبعد �لفر�غ منها جاء متطّوًع���ا �إىل �جلبهة و�لتحق 

بكتيبتن���ا. متّي���زت م�س���اغباته بفر�دتها. مهم���ا قلَت له، �أعط���اك جو�ًبا 

معكو�ًس���ا، وكانت �أجوبته ت�سحك �ل�سباب. حتى �إّن طريقة تناوله للطعام 

مثرية م�س���حكة. ��س���تهر رحيم باملز�ح و�ل�س���حك �إىل حدٍّ مل يعد بع�س 

�لأخوة يثق به كثرًي�، ور�حو� يتهام�س���ون باأّنه قادم من �جلي�س،... وكلم 

.
1
من هذ� �لقبيل

ق�س���ينا يف �لطري���ق �إىل م�س���هد �أوقاًت���ا ممتعة. توىّل »ج���لل ز�هدي« 

م�سوؤولية قافلة م�س���هد، وهو م�سوؤول �ل�سرية �لثانية ومن �لأفر�د �ملعروفني 

يف �لفرقة، ومتّيز باإد�رته �لقوية و�لنموذجية. كان »م�س���طفى بي�س���قدم« 

م�س���وؤول �ل�س���رية �لأوىل، و»علي ت�سرتاب« م�سوؤول �ل�س���رية �لثالثة. كّنا يف 

�سرية علي. �نطلقنا باأربع حافلت. لكي ل يح�سل �زدحام حني �لتوقف عند 

�ملطاعم �ملوجودة على �لطريق، قّررو� �أن يتم ّ�لتن�سيق بني كّل حافلتني على 

حدة. توّلت �لكتيبة م�س���اريف �ل�س���فر، وقام �لأخ جلل باإد�رة �مل�ساريف 

ا �أطعمة وفو�كه معّلبة لتناولها على �لطريق. كان  وتاأمينها. �أخذنا معنا �أي�سً

ذلك �ل�سفر �سفًر� عجيًبا. توقفت �حلافلت حيث �أر�د �ل�سباب؛ �إىل جانب 

�حلد�ئق �جلميلة و�ملروج �خل�سر�ء �لتي �فتقدناها طويًل.

 باأن �ل�س���باب �لم�س���اغبين و�لمزوحين يفتقرون �إلى �لتقوى، 
ً
1 - كان �لبع�س في �لفرقة يعتقدون خطاأ

واأّن �أد�ءه���م ل���ن يكون جي���ًدا في �لعمليات، في حين �إّن �لق�س���ية كانت عك�س ذل���ك تماًما. طبًعا كانت 

حياتي �إلى جانب رحيم ولحًقا روؤيتي ل�سجاعته في �لحرب قد تركا تاأثيًرا علّي بحيث �سرت منذ ذلك 

�لوقت �أحب اأن �أبقى �أكثر مع �ل�س���باب �لم�ساغبين و�لمزوحين و�أ�سحاب �لطر�ئف. لم �أعد �أو�فق على 

�لحك���م �لم�س���بق على �لبع����س �لذين كان طبعهم �لم���ز�ح، وفي نهاية �لمط���اف كان �لعمل ُيظهر مدى 

�إخل�س كل �سخ�س!
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¤

و�سلنا �إىل م�سهد و��ستقّرت قافلتنا يف ح�سينية قريبة من �حلرم.

كن���ت وجو�د وحي���در ورحيم نذهب مًعا �إىل �حل���رم. �أحياًنا كان ياأتي 

���ا كلٌّ من ر�س���ول ز�رع ز�ده وحممد ن�س���رتي. �تفقن���ا على �أن  معن���ا �أي�سً

���ا ثلث م���ر�ت �إىل �حلرم لن�س���ّلي جميع �س���لو�تنا هناك.  نذه���ب يومًيّ

كان للت�س���ّرف بزيارة �لإمام �لثامنQ مع هوؤلء �لإخوة �سفاء من نوع 

خا�ّس. كالعادة، قليًل ما كنت �أذرف �لدموع يف �حلرم، وكّلما ذهبنا �إىل 

هناك، يتوجه �ل�س���باب �إىل ناحية �لر�أ�س �ل�س���ريف. كانت حالهم لفتة؛ 

بكاوؤه���م وت�س���ّرعهم... تك���ّررت هذه �حل���ال يف كّل م���رة، وكنت عندما 

�أر�هم �أحزن و�أفرح يف �آن؛ �أفرح لأّنني �س���ديق لأ�سخا�س كهوؤلء، و�أحزن 

���ا �س���ريحلون. عند عودتنا من �حلرم كنت �أرى  لأّنني �أعلم �أّن هوؤلء �أي�سً

كيف �أّن �س���يًئا مل يتغري عندهم من ناحية �ل�س���غب. �أدبهم وعرفانهم يف 

�حلرم �سيء، و�سغبهم يف �خلارج �سيء �آخر.

لي���ًل، كان »بورخاين« ينّظ���م جمال�س �لعز�ء يف �حل�س���ينية. �لتقطنا 

�سوًر� تذكارّية كثرية يف �حل�سينية ويف �ملدينة. ذ�ت مّرة �أتى »جو�د بخت 

�سكوهي« وقد ��سرتى خامًتا. قال: »لقد دفعت يف مقابل هذ� �خلامت 500 

تومان!«، �أجبته: »يا جو�د! ما هذ� �لذي ��سرتيت؟!«.

- كل! �أنت ل تعلم �أّنه ...

- يا هذ�! �أنت ل تعلم! �أ�سا�ًسا ل يعتربون هذ� �ل�سيء يف تربيز خامًتا. 

لقد خدعوك.

ذهبنا �إىل �سوق �لإمام �لر�ساQ، وبعد �سجار �أرجعنا �خلامت. ر�ح 

���ا �أن ي�س���رتي  جو�د ينظر �إىل �لألعاب كالأولد �ل�س���غار. كان يحّب �أي�سً

ا كان يحّب �لألعاب. لعبة. رمّبا تكّلم عن ذلك مازًحا، ولكنه حًقّ
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يف �لأّيام �لثلثة �أو �لأربعة تلك �سرفنا �أكرث �أمو�لنا. �أحببت �أن �أنفق 

���ا �سيًئا على �ل�سباب، �أولئك �لذين �أعلم �أّن �أكرثهم �سريحلون. كنت  �أي�سً

�أ�س���تطيع �أن �أتنباأ �أّي عاقبة �ستكون من ن�س���يبهم، ومل مي�ِس وقت طويل 

حتى ��سُتجيب دعاوؤهم يف �حلرم. يف ذلك �لوقت مل �أغفل حلظة و�حدة 

ع���ن �ملن���ام �لذي حلمت ب���ه، ورحت �أع���ّد �لأيام لأرى متى �س���تنتهي تلك 

�لأيام �خلم�سة ع�سر و�أ�سل �إىل �أمري. 

يف م�سهد، وحرم �لإمام �لر�ساQ �ململوء بال�سفاء، �أقيمت مر��سم 

�لعز�ء لعّدة مر�ت، وت�س���ّكلت مو�كب �للطم »�ساخ�س«، وكانت حال هوؤلء 

���ا �إىل »جنة  ���ا يف تلك �ملر��س���م. ذهبنا �أي�سً �ل�س���باب �أك���رث جاذبية �أي�سً

�لر�ساQ«، و�أردنا زيارة رو�سة �سهد�ء م�سهد، لكن مل نوّفق لذلك. 

�ت�سل �لأخ جلل ز�هدي من م�سهد مبقّر �لقيادة ليطلب منهم �إر�سال 

�ملزي���د من �ملال �إلين���ا بعد �أن نفد مالنا، لكن، �أت���اه �جلو�ب باأن يتحّرك 

يف ذل���ك �ليوم حتديًد� من م�س���هد، ويرجع �إىل �ملنطق���ة فلدينا عمل! ما 

�إن �نت�س���ر �خلرب حتى عل �سجيج �ل�س���باب. ذهبنا �إىل �حلرم بحًثا عن 

�لبقية. مل ي�س���بع �أح���د من �لزيارة بعد. لقد �أتو� �إىل هنا وهم يح�س���بون 

�أّنه���م �س���يمكثون ملّدة ع�س���رة �أيام، وها هو �س���فرهم يخت�س���ر �إىل �أربعة 

�أيام. ��ستغرق جمع �ل�سباب وقًتا كثرًي�. كّل من ي�سل �إىل �لأخ جلل كان 

يتمتم غا�سًبا: »�أّي �س���فر هذ� �إىل م�سهد؟! ملاذ� �أح�سرمتونا �أ�سا�ًسا!... 

وهل ميكن زيارة م�س���هد بثلثة �أيام فقط؟!«. على كّل حال وّدعنا �لإمام 

�لر�س���اQ وحتركت �حلافلة. كان علينا �أن نتدّبر �أمرنا مبا تبّقى لدينا 

من مال حتى �لو�سول �إىل مقّر �لفرقة.

و�س���لنا لي���ًل �إىل �إحدى مدن �ل�س���مال �خل�س���ر�ء. ترّجلنا يف منطقة 

حرجي���ة ميّر يف و�س���طها نهر جمي���ل لنتناول طعام �لع�س���اء. بد�ية �لأمر 

رنا �س���مك �لتونة للع�ساء. منذ �أن �سدر  �أقمنا �لأذ�ن و�ل�س���لة، ثم ح�سّ
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�لأمر بالعودة �إىل �ملنطقة بد�أ �لأ�س���خا�س �لذين يعلمون مبنامي وق�سية 

ة، ور�ح �آقاقلي يحوم حويل  �خلم�س���ة ع�سر يوًما يرمقونني بنظر�ت خا�سّ

و�أنا �أ�سّلي، و�أهدر فيلمه بالتقاط �لكثري من �ل�سور يل..!

كانت �لطبيعة هناك مملوءة بال�س���فاء وكذلك حال �ل�سباب. �سحيح 

�أّن �لطع���ام كان قلي���ًل ولكّن���ه لذيذ. جلن���ا يف �ملكان قليًل م�س���تخدمني 

ا للإنارة، ثم �نطلقنا، لكّن �ل�سباب كان كثيًفا لدرجة �أّن  م�س���باًحا يدوًيّ

�حلافلت ��سطّرت للتحّرك ببطء. و�سل �لأمر لدرجة �أن قال �ل�سائقون 

ل ميكن �ل�ستمر�ر بالقيادة بهذه �حلال. تقّرر �أن نبقى يف مدينة �سغرية 

عل���ى �آخ���ر �لطريق. كان ذل���ك �ملكان مليًئا باأ�س���جار �لليم���ون و�لأفندي 

و�حلام�س، ومنظر �أ�س���جار �لربتقال �ملتناث���رة على جو�نب �لطريق كان 

جمي���ًل وخلًبا بالن�س���بة �إلينا نحن �لذين ن�س���اأنا يف منطق���ة باردة. لقد 

��ستمتعنا بكّل ذلك �جلمال. �سيًئا ف�سيًئا جتّمع �لنا�س حولنا وعرفو� �أّننا 

من تربيز ومن عنا�س���ر فرقة عا�س���ور�ء. عاملونا مبحّبة ولطف كبريين 

حتى خجلنا من �لذهاب �إىل دكاكينهم ل�س���ر�ء �أّي �سيء لأّنهم �أ�سا�ًسا مل 

يقبلو� باأخذ �ملال منا. يف تلك �لليلة حللنا �سيوًفا على كرم �أولئك �لنا�س 

.
1
�لطّيبني، ثم تناولنا فطورنا و�نطلقنا من دون �أن ن�سرف رياًل و�حًد�

قر�بة �لظهر و�س���لنا �إىل طهر�ن، وتوقفت �حلافلت �أمام مطعم يعّد 

�لأرز بالكب���اب. قالو� لنا: »لياأخذ كّل �س���خ�س �س���يًخا و�ح���ًد� من �لكباب 

وقنينة مرطبات. ل تطلبو� �أكرث فل نلك ماًل كافًيا!«. بهذ� �ل�س���كل تبلغ 

تكلفة غد�ء كّل �سخ�س 70 توماًنا، وكان �ملال �لذي بحوزتنا يكفي يف هذه 

�حلال. لكّن �أحًد� مل ي�سغ لهذ� �لكلم، وبد�أ كّل �سخ�س بطلب ما ي�ستهي. 

مل يكن باليد حيلة. قال �آقاقلي:»ل باأ�س بذلك! �س���اآخذ ماًل ممن ميلكونه 

ا بخدمة �لحافلتين �للتين لحقتا بنا، وقد ��سطحبت عو�ئل �سهد�ء تلك المدينة �لإخوة  1 - قامو� �أي�سً
�إلى اأحد ق�سور فرح على �ساطئ �لبحر واأح�سنت �سيافتهم.
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ونحت�سبه، وما �إن ن�سل �إىل مقّر فرقتنا �ساأرجع مالهم �إليهم«. جل�سنا �إىل 

مائدة �لطعام. هنا، لفتتني �س���يارة مر�سيد�س من �لطر�ز �جلديد تتوقف 

ويرتج���ل منها رجل يرتدي بدلة بي�س���اء وربطة عنق حم���ر�ء ويدخل �إىل 

�ملطعم. كنت و�لأخ جلل جال�س���ني �إىل طاولة بالقرب من باب �ملطعم. ل 

�أعلم مل توجه �إيّل ذلك �لرجل مبا�سرة: »�أّيها �ل�سّيد!«.

- �أجل! 

- من هو م�سوؤولكم؟!

- �أّي خدمة؟

- �أريده يف م�ساألة!

مل �أرد �أول �لأم���ر �أن �أعّرف���ه �إىل �لأخ جلل. �أردت �أن �أرى ماذ� يريد 

ل!«. منا. قلت له: »تف�سّ

- �أريد �أن �أدفع ثمن طعامكم! 

تفاجاأت عندما �س���معت هذ� �لكلم. �أ�سرت �إىل �لأخ جلل ، وقلت له 

هذ� �لأخ هو م�س���وؤولنا. قال �لأخ جلل: »نحن �س���اكرون لك، لكننا نلك 

ماًل ونحن �سنحا�سب«.

- �أن���ا ل �أقول لديكم م���اٌل �أو لي�س لديكم مال. �إّنا �أطلب �لإذن منكم 

لأدفع ثمن طعامكم. 

مل يكن �لأخ جلل يريد �ملو�فقة، ولكن �أجربنا ذلك �لرجل على ذلك 

ل �ل�سباب ويطلبو� ما يريدون. مّرة  بتمّنيه علينا و�إ�س���ر�ره، وقال فليتف�سّ

�أخرى قلنا لل�سباب: »لياأكل كّل �سخ�س ما يحلو له!«.

�أثن���اء �ل���ود�ع قال ذلك �لرجل �ل�س���خّي: »يبدو �أّنك���م ذ�هبون باجتاه 

�لأهو�ز. كّل م�ساريفكم هي على عاتقي حتى ت�سلو� �إىل هناك!«.

- �سكًر� لك! لقد حتّملت �أعباء �لغد�ء!

- كل! �إّن م�س���روفكم �إىل �أن ت�س���لو� �لأهو�ز خذوه من هذه �حلقيبة 
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بلغ ما بلغ!

متّن���ى علينا كثرًي�، �إىل �أن �أخذنا يف نهاية �لأمر عدة وريقات من فئة 

�لأل���ف تومان. طلب مّن���ا �أن ناأخذ �أكرث لكّننا قلنا ل���ه يكفي هذ� �ملقد�ر. 

وّدعناه وذهب. تعّجبنا ملا حدث، فعندما نفَد مالنا وكّنا جميعنا جائعني، 

كان مثرًي� للعجب و�سول ذلك �لرجل يف تلك �لظروف، وحما�سن �لأخلق 

�لتي ظهرت منه و�خلدمة �حل�سنة!

عندما و�س���لنا �إىل مق���ّر �لفرقة كانت �حلافلت �لأخرى قد و�س���لت 

���ا. ر�حو� يتفاخرون �أمام �سبابنا ببقائهم يف �لق�سر على �ل�ساطئ،  �أي�سً

ا �أخربناهم ق�سة  وبح�سن �سيافة �أهايل تلك �ملدينة �ل�سمالية. نحن �أي�سً

�لرجل �لذي �أر�س���له �هلل تعاىل حتى يخدمنا بذ�ك �ل�س���كل. بالن�سبة �إىل 

ا  �جلمي���ع كانت �س���يافة عو�ئل �ل�س���هد�ء و�أهايل تلك �ملدين���ة �أمًر� عاديًّ

�أم���ام �لتعامل غ���ري �ملتوّقع من �س���خ�س ل يظهر من �س���كله ومظهره �أّنه 

مهتمٌّ باملجاهدين �أ�سا�ًسا. 

¤

ل تقاَرن �لفرقة �ليوم مع حالها قبل �أ�سبوع. عندما ذهبنا �إىل م�سهد 

يتناهى  حتى  ي�سل  �أح��د  يكاد  فل  �لآن  �أّم��ا  �لأرج���اء،  يعّم  �لهدوء  كان 

�أطر�ف  وجتاذبنا  �حلافلة  من  ترّجلنا  »َ��سرعو�!«.  عبارة:  م�سامعه  �إىل 

�أنف�سنا.  �حلديث قليًل مع �أ�سدقائنا، ثّم هرعنا لرتد�ء ثيابنا وجتهيز 

مل يكن �أحد حتى تلك �للحظة يعلم ب�سكل قاطع �إن كان ثّمة عملية �ستنّفذ 

َر كاّفة عنا�سر كتيبة �لمام  �أم ل؟. قر�بة �لظهر ��ستلمنا �أ�سلحتنا، وح�سَ

ا �لآن، و�سدر �لقر�ر بنقلنا  �حل�سنيQ. �أ�سبح �حلديث عن �لعملية جدًيّ

على وجه �ل�سرعة �إىل منطقة �لعمليات. يف ذلك �ليوم كان قد �نق�سى 13 

يوًما على روؤياي لأمري: »هل حًقا �ساأذهب بعد يومني �إىل �أمري!؟«.

¤
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ع�س���ًر� ركبنا �حلافلت وتوّجهنا �إىل جانب نهر �أروند. نف�س منطقة 

عملية »و�لفجر8«، ونف�س �لقرية �لتي مكثنا فيها �أنا و�أمري وعنا�سر كتيبة 

»�أبو �لف�س���ل« قبل تلك �لعملية. تقّرر ليًل �أن نبقى هناك. و�أّي ذكرى مل 

���ا.  حت�س���رين تلك �لليل���ة... بّت على حال عجيبة وقد لحت للجميع �أي�سً

بد�أت �ملدفعية �لعر�قية تق�سف �ملنطقة، وقر�بة �ل�سباح ��ستّدت غز�رة 

�لنري�ن �أكرث.

تقّرر �أن نذهب �س���باًحا �إىل �ساطئ نهر �أروند باحلافلت �ل�سغرية. 

ب���د�أت �لق�س���ة. مل يو�ف���ق �أيٌّ من �ل�س���باب على �جللو����س �إىل جانبي يف 

�حلافل���ة! وفت���ح باب �مل���ز�ح: »ُ�نظ���ر! ميكن �أن تق���ع ه���ذه �لقذيفة على 

حافلتنا �لآن ب�س���بب �ل�س���ّيد!«. و�أنا �أ�س���مع هذ� �لكلم ون�سحك جميًعا. 

�أّم���ا �أن���ا فاأجيبهم: »ي���ا عزيزي! حت���ى �لآن بقي يومان لك���ي تكتمل عّدة 

�خلم�سة ع�س���ر يوًما! و�أنتم تر�س���لونني منذ �لآن �إىل هناك!«. كنت �أتفّوه 

بهذه �لكلمات و�أكاد �أ�س���ّدق �أّن �سيًئا ما �سيحدث. كانت قذ�ئف �ملدفعية 

تنفجر هنا وهناك قرب �حلافلة، لكّننا و�سلنا �ساملني.

لحظن���ا �أّن �حلرك���ة بالق���رب من نه���ر �أرون���د لفتة للنظ���ر. �نتقلنا 

بالق���و�رب �إىل �ل�س���فة �لأخرى من �لنهر لن�س���تقّر يف �لد�س���م هناك. مل 

ناأم���ن م���ن �لبعو�س، م���ع �أّنهم وزع���و� مر�هم �س���د �لل�س���ع، قمنا بدهن 

�لأجز�ء �لتي مل تغّطها �لثياب من ج�سمنا بها ع�سى �أن ل يقرتب �لبعو�س 

منا، لكن بل فائدة.

تق���ّرر �أن نبق���ى هناك حتى �لليل. بالإ�س���افة �إىل ف�سيلنا-�لف�س���يل 

���ا عنا�سر �لف�سيلني �لثاين و�لثالث. ر�أيت هناك  �لأول- كان هناك �أي�سً

 وعدد �آخر.
1
ا علي تريبارت�سي، ر�سول �أفتابي، ها�سم تاري �أي�سً

1 - �لثنان من �لم�س���اغبين في �لجبهة. كّنا مًعا في �لثكنة؛ وقد مّزق ر�س���ول جزًءا من �س���قف �لخيمة 
بمق���د�ر ي�س���مح ل���ه باإخر�ج ر�أ�س���ه من���ه. وعندما يحل �ل�س���باح يم���د ر�أ�س���ه خارًجا ويبد�أ بال�س���ياح؛ 

"كوكوكوكو كوكو!" فيجيبه ها�سم من خيمة �أخرى! طابت ذكر�ه.
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ع�س���ًر� و�س���َلنا خرٌب حمزن. لقد ��ست�سهد »حممد �سبزي« نائب قائد 

كتيبة �لإمام �حل�س���نيQ و�ل�س���يد »حممد وطني«، وم���ري حيدر بايد�ر 

و�ثنان �آخر�ن. �أحزن خرب ��ست�س���هادهم �جلميع، حتى �إّن بع�س �ل�سباب 

ر�حو� يقولون: »بعد هذ� لن ُتنّفذ �لعملية!«.

هدف���ت عملية »ي���ا مهدي« �إىل تطه���ري ذلك �جلناح �ل���ذي بقي حتت 

�س���يطرة �لعدو يف عملية »و�لفجر8«. �أر�د �لعر�ق �أن يجّفف تلك �ملنطقة، 

ونح���ن كّنا نريد �أن ناأخذ زمام �ملبادرة قبله. تقّدمت �لفرق �ملوجودة على 

�جلناحني �إىل �لأمام. وبقي �لعدو متمركًز� و�س���ط قو�تنا يف منطقة متتّد 

�إىل 3 كلم حيث ��س���تحدث �س���و�تر ��س���تقّر فيها �لكثري من عنا�سره. �إىل 

، �ملكان �لذي كان د�ئًما حتت نظر 
1
جانب م�س���نع �مللح يقع »مثّلث �ملوت«

�لعدو وعر�س���ة لنري�نه �لغزيرة. ي�س���ل مثّلث �ملوت من �إحدى جهاته �إىل 

منطق���ة فرقة »كربلء25«، وم���ن جهة ثانية �إىل حم���ور فرقتنا. لقد بنى 

�لإخ���وة ج�س���رين فوق نه���ر �أروند، �أحدهم���ا يف منطقة فرقتي عا�س���ور�ء 

و»كربلء25«، و�لآخر يف منطقة فرقة �لإمام �لر�ساQ. عربنا بالقارب 

مبحاذ�ة هذه �جل�سور لن�سل �إىل �لطرف �لآخر من �لنهر. كانت منطقتنا 

�أ�سو�أ من منطقة �لعر�قيني؛ فالنهر من خلفنا، و�ملياه �ملاحلة تغّطي �لأر�س 

حتى �خلّط �لدفاعي �لأّول للعر�قيني بارتفاع حو�يل ن�سف �ملرت. 

�أجنزت �لت�س���كيلت. �أعطونا رحيم غفاري ب�س���فة ر�مي ر�سا�س. ما 

ز�ل���ت م�س���اغباته عالق���ة يف ذهني. جاء �أح���د �لإخوة وق���ال: »ل تعطونا 

ه���ذ� �لر�مي! ل ميكن �لعتماد عليه!«. يف ذلك �ليوم ويف تلك �لظروف، 

�أوكلو� �إيّل م�س���وؤولية قيادة �لف�سيل. مل �أرغب باملو�فقة، لكن، ��ستجّدت 

.
2
معطيات خا�سة �آنذ�ك وقبلت

لقد م�س���ى حتى ذلك �لوقت 14 ليلة على روؤياي. كانت حايل عجيبة، 

- ورد في �لف�سل �لخام�س ع�سر بع�س �لتف�سيل حول مثلث �لموت.
 1

ا. 2 - لم �أكن �أعلم �أنه بعد �ساعات �ستتغير �لأو�ساع ب�سكل �أ�سطر فيه �إلى توجيه وقيادة محور ال�سرية �أي�سً
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ورحت �أفّكر ماذ� �سيحدث يف �ليوم �خلام�س ع�سر؟!

نظرت �إىل �لعنا�سر. كان ف�سيلنا ف�سيًل جّيًد�؛ رحيم باغبان معاون 

قائد �لف�سيل، �لأخ �سادقي �أحد رماة �ل�B7 يف �لف�سيل ي�ساعده بورناجي، 

���ا �سخ�س���ان �بنا عّم من مدينة »�سر�ب«  كرميي قنا�س، وكان بيننا �أي�سً

موؤمنان وجاّد�ن، وُيدعى �أحدهما »حجت« وهو طالب علوم دينية. �أر�سلو� 

���ا يدعى »ح�س���ني«، وهو من بلدة »بندر �سرفخانه«.  �إىل ف�س���يلنا �سخ�سً

ا �سخ�س���يات �أمثال �ل�سيد »حممد وطني  برزت يف �س���ائر �لف�سائل �أي�سً

ا،  خطيبي« وهو م�سوؤول ف�سيل، ويتمّتع بالأهلية �لكاملة لقيادة كتيبة �أي�سً

وقد ��ست�سهد �س���ريًعا، �آقاقلي يو�سف بور و... تقّرر �أن نبقى ليًل وننطلق 

يف �ليوم �لتايل، �أي يف �ليوم �خلام�س ع�سر!

¤

حتّركنا �س���باح �ليوم �خلام�س ع�س���ر وو�س���لنا ظهًر� �إىل �خلّط، كان 

عب���ارة ع���ن جاّدة حف���رو� بالق���رب منها قن���اة طولها ح���و�يل �لكيلومرت 

�لو�ح���د، و�مت���ّدت �إىل حم���ور فرقة »كرب���لء25« وحم���ور فرقتنا. كانت 

نا قريًبا م���ن مثّلث �ملوت. يف �لو�قع  �لقن���اة مك�س���وفة لنري�ن �لعدو، وخُطّ

كان خّط �لتما�س طريًقا، متو�س���عنا نح���ن يف طرف منها و�لعر�قيون يف 

���ّبت كومات من �لرت�ب على هذه �لطريق، ومل يتّم  طرفها �لآخر، وقد �سُ

توزيعها فبقيت على حالها، و�أ�سبحت تبدو وكاأّنها تلل �سغرية ملت�سقة 

بع�س���ها ببع�س، وحتّولت �إىل مكامن لنا وللعدو. �أحياًنا كان �لعدو ير�سل 

عنا�س���ره �إىل تلك �لتلل و�أحياًنا �أخرى نفع���ل نحن �لأمر عينه. وهناك 

��ست�س���هد حممد �س���بزي، و�ل�س���يد حممد وطني قبل ي���وم �أو يومني، وقد 

�أّثرت هذه �حلادثة �س���لًبا على معنويات �جلمي���ع. لقد تقّدمو� �إىل �لأمام 

ل���ريو� �ملنطق���ة ويتعّرفو� �إليها ع���ن قرب، فوقعو� يف كمني �لعدو وق�س���ي 

عليهم. كانت �مل�سافة بيننا وبني �لعر�قيني حو�يل 100 م فقط. وبقينا يف 
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مكان كهذ� ريثما نبد�أ �لعملية ليًل. 

كم���ا �لعادة، تكّررت م�س���اهد ما قب���ل �لعملية. بع�س من�س���غل بكتابة 

���ا. كم كان  و�س���اياه، وبع�س يختلي بنف�س���ه، و�آخرون يوّدع بع�س���هم بع�سً

م�سهوًد� طلب �مل�ساحمة وتقبيل �لإخوة و�لود�ع �لأخري.

¤

�رتفع �س���وت �لأذ�ن عند غ���روب ذلك �ليوم �لربيعي. �أّدينا �س���لتنا 

وجتّهزنا مبا�س���رة للنطلق لتنفيذ �لعملية �لتي حملت ��سم »يا مهدي«. 

حتّركت كتيبة »علي �لأكرب« قبلنا. �قت�ست �خلّطة �أن ن�ساعد هذه �لكتيبة 

�لتي �ست�سطدم بالعدو قبلنا. يف �جلهة �لي�سرى للمنطقة حتّركت �إحدى 

�س���ر�يا كتيب���ة �لإمام �حل�س���نيQ بقيادة م�س���طفى بي�س���قدم. �أخذنا 

�لق���و�ت باجت���اه �لقناة. �أثناء �مل�س���ري كان���ت عيني على �ل�س���باب عندما 

لحظت غياب حممد ن�سرتي. بحثت يف �لأرجاء، لكّنني مل �أجده. �أكملت 

ا �سغري �لبنية يتوّجه  �. يف �للحظات �لأخرية، ر�أيت �ساًبّ م�س���ريي م�سطرًّ

ا. �إّنه حممد. �سحت يف وجهه غا�سًبا: »�أين كنت؟«. نحونا ر�ك�سً

- �سّيد! �أردت �أن �أ�سّلي ركعتني. فاأنا �لليلة �ساأ�ست�سهد! 

- ل تتفّوه بهذ� �جلنون! حتّرك!

�أّنبت���ه قليًل. ومتتم���ت قائًل: »مّرة �أخرى، مل يحدث �س���يء ويفكرون 

بال�س���هادة!«، لكن كان قلبي ي�سهد �أّنه يقول �ل�سدق. ما زلت �أذكر بكاءه 

عند �ل�سريح �ل�سريف يف حرم �لإمام �لر�ساQ قبل �أيام عّدة. وخطر 

على بايل �أّن حلظات ��ستجابة تلك �لأدعية قد حان موعدها. 

كان���ت حلظ���ة �لتحّرك نح���و �لعدو. �نطلقن���ا وقد بد�أت �ل�س���تباكات 

و�أخ���ذت �أ�س���و�ت �لنفجار�ت ت�س���تّد �س���يًئا ف�س���يًئا. تقّدم �أحد عنا�س���ر 

�ملعلومات طابورنا وخلفه و�س���عُت عن�س���ًر� �س���ميًنا، ثم �أنا، يتبعني بقية 
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�لعنا�س���ر. �ل�س���خ�س �لثاين يف �لطابور كان من �لقّلة �لذين ل يتقّدمون 

�إىل �لأم���ام يف مر�ح���ل كهذه، فو�س���عته �أمامي متعّمًد� حتى ل ي�س���تطيع 

�لفر�ر. كان عنا�س���ر كتيبة »علي �لأكرب« قد تقّدمو� قبلنا، وها نحن نرى 

�لآن يف �لطريق عنا�سرهم �لذين ��ست�سهدو� �أو �أ�سيبو� باجلر�ح. عجيبة 

تلك �مل�س���اهد! �أحو��س �ملياه �ملاحلة حتيط بنا و�جلرحى توّزعو� يف هذه 

�لأحو��س وقد قطعت �س���اق بع�سهم، وو�سع بع�سهم كوفّيته يف فمه حتى 

ل يلفت �س���ر�خه �نتباه �لعدو يف بد�يات �لهجوم. لن �أن�س���ى مظلومّيتهم 

�أب���ًد�... بد�أت كتيبة »علي �لأكرب« �ل�س���تباك مع �لعدو، ومتّكن ثلثة من 

عنا�س���رها من �خ���رت�ق منطقة �لعر�قي���ني من �إحدى �لزو�ي���ا، ولكنهم 

مل ي�س���تطيعو� �إجن���از �لكثري. كان ر�س���ا�س �لع���دو �لثنائي يعم���ل �أمامنا 

لو� �لثنائي �إىل جهة �أخرى  بال�س���بط. ��س���تلقينا يف �لقناة ننتظر �أن يحوِّ

لننه�س �س���ريًعا. يف تلك �للحظات، ر�قبت �ملنطقة جيًد�. مل تكن ت�س���به 

�ملناط���ق �لأخ���رى على �لإطلق؛ �لأر����س مغطاة مباء �ملل���ح �ملذ�ب، ويف 

ح���ال �لنهو�س، علين���ا �أن نرك�س حتى خ���ّط دفاع �لعدو ب���دون توقف �إذ 

���ا. كان قلبي يخفق ب�س���كل فظيع، ورحت  مل يكن بالإمكان �لنبطاح �أر�سً

�أدع���و �هلل �س���بحانه �أن ل ير�نا ر�مي �لثنائ���ي و�إّل �نتهى �أمر �جلميع. يف 

تلك �للحظات �ملقلقة، �س���معت �س���وت جهاز ل�س���لكي. مل �أعرف من هم 

لكّنني غ�س���بت، ورحت �أهم�س ب�س���فتي �أن: »يا هذ�! �خف�س���و� روؤو�سكم، 

ل تك�س���فو� حمورنا!«. عندما دّققت �أكرث وجدت �أّنه �أمني �س���ريعتي قائد 

فرقتن���ا و�ثنان من عنا�س���ر �لربي���د. �رتفعت معنويات���ي عندما ر�أيته يف 

�ل�س���احة منذ �لدقائق �لأوىل للهجوم وقب���ل �أن نقتحم خّط �لعدو. لحظ 

ا، ف�سعرو� جميًعا بالر�حة. خلل ثو�ن حتّولت نري�ن  �ل�سباب وجوده �أي�سً

�لثنائ���ي �إىل جه���ة حمور فرقة كربلء25. نه�س���ت �س���ريًعا و�س���حت يف 

���ا �أن: »�نه�س���و� لنذهب!«. كان عن�س���ر �ملعلومات يرك�س يف  �لإخوة �أي�سً

�أول �لطابور مفعًما بالن�س���اط. ��س���تطاع �أن يعرب ج�سر �مل�ساه فوق حو�س 
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�مللح، لكّن �ل�س���خ�س �لتايل �نزلقت قدمه وغا�س���ت يف �لوحل وعلق. يف 

تلك �للحظات �مل�س���طربة حيث كنت قلًقا من عودة �لر�سا�س �لثنائي �إىل 

�لرماي���ة باجتاهنا توّقف �لرتل عن �حلركة. مهما حاول ذلك �ل�س���خ�س 

مل ي�ستطع �أن ي�سحب قدمه من �لوحل. 

ا حتى يعرب �ل�سباب. - �أ�سرع، �رم بنف�سك �أر�سً

كنت م�ستعجًل وهو ي�ساألني: »�سّيد! ماذ� �أفعل؟!«. 

مل يك���ن يري���د �لوقوع يف د�خل �حلو�س فركلت���ه بقدمي ووقع! مل يكن 

ل���دّي �أّي ح���ل �آخر ومل يك���ن بالإمكان �أن نتاأخر ب�س���ببه. �أردت �لو�س���ول 

بال�س���باب �س���ريًعا �إىل خّط �لدفاع �لعر�قي، و�إن ح�س���ل �أمر ما لل�سباب 

خلل هذ� �لوقت �أو �نتبه �لعر�قيون �إىل وجودنا �سوف لن يكون لو�سولنا 

�إىل هناك �أّي فائدة، و�سن�سطر �إىل مو�جهة �لعدو من د�سمة �إىل د�سمة. 

يف تل���ك �لأثن���اء كن���ت يف طريقنا نح���و خّط دف���اع �لعدو �أ�س���مع �لآهات 

�ل�س���عيفة للجرحى، و�أخجل من كّل تلك �ل�س���هامة وذل���ك �لإيثار. قريًبا 

م���ن �خلّط، �نتب���ه ر�مي �لثنائي �إىل وجودنا فا�س���تد�ر بر�سا�س���ه نحونا، 

ولكن فات �لو�ن كّنا قد و�س���لنا �إىل خّط �لعدو. ر�أيت قائد �ل�س���رية �لتي 

��س���تبكت قبلنا عند �خلّط. �سرح يل تفا�سيل �ملنطقة ب�سكل �سريع وبد�أنا 

بعملي���ات �لتطه���ري. لك���ن، كان عددنا قليًل، �أ�س���ف �إىل ذل���ك �أن 8 من 

�س���بابنا ��ست�س���هدو� �أو جرحو� منذ بد�ية �لهجوم. لق���د �أبدى �لعر�قيون 

ا �أن يقاومو� بكّل وجودهم يف  مقاوم���ة كبرية يف ذلك �جلزء، وكان طبيعًيّ

تلك �لقناة، فمنطقتهم �خللفية عبارة عن م�س���تنقعات ووحول، ونري�ننا 

قطعت طريق �لدعم عنهم. ولأن �ملعركة بد�أت ليًل ول ن�ستطيع �أن ناأ�سر 

�أحًد�، رحنا نرمي كّل عن�سر نر�ه.

م���ن جهة �أخ���رى كانت فرق���ة »كربلء25« ت�س���غط عل���ى �لعر�قيني. 
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�قت�س���ت �خلطة �أن نقوم نحن وهم بعزل �لقو�ت �لعر�قية من �لطرفني، 

لكّن مقاوم���ة �لعدو �لكبرية هناك �أعجزت �س���باب فرقة »كربلء25« يف 

تلك �للحظات ما �س���ّكل خطًر� علينا. كان ل بّد باأّي �س���كل من �لأ�س���كال 

�أن تنك�س���ر مقاوم���ة �لعدو يف ذل���ك �ملكان. متتّد هذه �لقناة 30 م ب�س���كل 

م�س���تقيم، ثم تتعّرج يف �ملنطقة �لتي يوج���د فيها �لعر�قيون. لهذ� مل يعد 

لعملية �لتطهري �أّي فائدة، فقد كان كّل �سخ�س يخرج من �لقناة يتعّر�س 

لإطلق �لنار حتًما. ب�س���بب حجم �لنري�ن �لكثيف مل �أ�ستطع �أن �أقّدر كم 

هو عدد �لعر�قيني �لذين جتّمعو� د�خل �لقناة. تع�ّس���رت �لأمور للحظات 

�س���قط يف �أيدين���ا! لك���ن، م���ن بني �أ�س���و�ت و�س���جيج و�بل �لر�س���ا�س 
ُ
و�أ

و�لنفجار�ت، دّوى فجاأة �سوت يف �ملنطقة فتبّدل �مل�سهد. لقد �أبدع �سباب 

�لإعلم يف فرقة »كربلء25« حيث عمدو� �إىل �إذ�عة »مار�س« �لنت�س���ار 

عرب مكرّب �ل�س���وت ...�هلل �أكرب ... ليعلن بحما�س���ة خرب �نت�س���ار جنود 

�لإ�س���لم. �رتفعت معنوياتنا. �س���رب �سباب فرقة »كربلء25« خّط دفاع 

�لعدو مّرة �أخرى وبد�أو� يتقّدمون. وتقّدمهم يعني بالطبع فر�ر �لعر�قيني 

�أك���رث فاأكرث باجتاه حمورنا، �لأمر �لذي �س���ّعب علين���ا �ملوقف. حتى تلك 

�للحظ���ة حيث تقّدمنا يف منطقة �لعدو، كّنا م�س���طّرين لو�س���ع عدد من 

�لعنا�سر كحر��س على طول �خلّط �لذي مت تطهريه ب�سبب �حتمال ت�سلُّل 

.
1
�لعر�قيني هناك

كان �لو�س���ع �س���ّيًئا. �قرتبنا من �جل���زء �ملتعّرج من �لقن���اة، ومل يعد 

ممكًن���ا �لتق���ّدم �أكرث. يف ذلك �مل���كان جرح �أحد �ل�س���باب. �أعرف���ه. �إّنه 

»د�وود �أم���ري حقي���ان«، بط���ل �ملنتخب �لوطن���ي لكرة �لطاول���ة. مل مت�ِس 

ا �إىل جانبه.  ا �آخر فوقع �أر�سً دقيقة و�حدة حتى �أ�سابت ر�سا�سة �سخ�سً

مل يعد ممكًنا �ل�س���تمر�ر، رك�سُت وقمُت بتخريب �إحدى د�سم �لعر�قيني 

1 - لم يكن عديد كتيبتنا مكتملً منذ �لبد�ية، �أما عديد �س���ريتنا �إذ� ما كان مكتمًل ي�س���ل مع عنا�سر 
الهند�سة و�لإ�سارة و�لإ�سعاف �لحربي �إلى  110، بينما لم يتجاوز �سوى 70 مجاهًدا. 
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حتى يت�سّنى يل �إغلق �لقناة يف ذلك �ملكان. بهذ� �رتاح بالنا �إىل حدٍّ ما 

من نري�ن �لعدو �لغزيرة. �أغلقنا �لقناة ب�سّفني من �أكيا�س �لتد�سيم، يف 

حني بقي هذ�ن �جلريحان يف تلك �جلهة من �لقناة. ناديتهما مر�ت عّدة 

لكي ياأتيا �إلينا، لكّنهما مل ي�ستطيعا �حلر�ك. 

- �سباب! تعالو� �إىل هنا لرنى ما ميكننا فعله.

�أردت �لرت�ج���ع �أك���رث و�لتفكري يف ح���ّل للعر�قيني �لذين �حت�س���دو� يف 

�لقناة. �أتى �أحد �ل�س���باب وقال: »لقد جرح �ل�س���اّب �ملوجود �أمامنا!«. كان 

لدينا م�سعف من مرند فاأر�سلته �إىل تلك �جلهة وقلت له: »��سحب �جلريح 

���ره و�س���ّمْد جر�حه هن���ا«. �ألقيت من م���كاين نظرة على  �إىل هن���ا. �أح�سِ

�جلريح. لقد �أ�سابت ر�سا�سة جبينه و�خرتقت عينه وذقنه و��ستقّرت يف 

�س���دره. كانت حاله �سيئة. �أكدت على �مل�سعف قائًل: »لقد �أغلقت �لقناة. 

�أح�سره �إىل هنا!«. ذهب �مل�سعف ومل ي�سغِ لكلمي. �أر�د �أن ي�سّمد جر�ح 

�جلريح يف مكانه، فاأ�س���يب هو نف�س���ه يف ذلك �ملكان؛ ر�سا�س���ة �خرتقت 

جبين���ه، عينه، ذقنه و�س���دره. حزنت لذل���ك. كان �ملكان هناك م�س���توًيا 

ك�س���فحة �ليد، وكّل من يذهب �إىل هن���اك وميكث ولو قليًل يطلقون عليه 

�لنار حتًما. قلت ل�سابٍّ �آخر: »�ذهب و��سحبهما من قدميهما و�أح�سرهما 

�إىل هنا«. ذهب، ولكن ما �إن �أر�د �أن يرفعهما حتى �أ�سابوه هو �لآخر. كان 

ا. بعد ذلك مل �أعد �أريد �إر�سال �أحد �إىل ذلك �ملكان، و�ألّح  م�سهًد� ماأ�ساوًيّ

علّي �ل�سباب بالقول: »�سّيد! لقد ُجرحو�! �إنهم ينزفون!«. 

- ليكن! لي�س باليد حيلة. لندعهم هناك! 

���ا كان يوجد عّدة جرحى وبحال �سيئة. ر�أيت �أحد  يف ذلك �جلزء �أي�سً

�سباب �لف�سيل �لثاين هو »م�سعود و�سايل« وقد �أحلقوه بنا كعن�سر دعم. 

ل �أعلم كيف �أ�س���ابته �لر�سا�س���ة، لكن، خرجت جمي���ع �أمعائه من بطنه 

و��ست�سهد. �أ�سيب رحيم باغبان بجر�ح، و��ست�سهد م�سوؤول ف�سيل �لدعم 
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 الذي 
1
���ا »بد�رم �ساكري« ���ا. من بني �س���باب ف�سيل �لدعم كان �أي�سً �أي�سً

جرت م�س���اغباته على كّل ل�س���ان يف كتيبة �لإمام �حل�س���نيQ. تعّقدت 

�أمورنا يف ذلك �ملوقف. بد�أُت �أ�س���مع �لإخوة يتهام�س���ون عن �لن�سحاب. 

���ا �أ�س���بحو� �أكرث ج���ر�أة و�أر�دو� �أن يتقّدمو�. خطرت على  �لعر�قّيون �أي�سً

ب���ايل فكرة. قلت حلي���در وقادر: »�ذهبا �أنتما �لثن���ان �إىل �لأمام و�رميا 

قنابل على �لعر�قيني و��س���تبكا معهم وجًها لوجه حتى يت�ساءل �سغطهم 

علينا وين�سحبو� قليًل �إىل �لور�ء!«.

ا... هل تق�سد ما تقول؟!« . قال كلهما بتعجب: »�سّيد! حًقّ

- ل �أمزح! �ذهبا وتغلغل بينهم و��س���تبكا معهم حتى يخّف �س���غطهم 

قليًل!

كن���ت �أعلم �أّنه عمٌل �س���عب، ولك���ن، مل يكن باليد حيل���ة �أخرى. كان 

علينا �إم���ا �أن نرت�جع جميًعا �إىل �خللف �أو �أن ننع تقّدم �لعر�قيني حتى 

لو �قت�س���ى �لأمر خ�س���ارة �سخ�سني �أو ثلثة. و�س���لت �مل�سافة بيننا وبني 

�لعر�قي���ني هناك �إىل حو�يل 15 �إىل 20 م. خرج حيدر وقادر من �لقناة، 

ولكنهما رجعا بعد دقائق يقولن: »�سّيد، ذهبنا �إىل �لأمام، و�سحبنا �أّمان 

�لقنابل، ولكن وجدنا �أنه �إن رمينا �لقنابل بني كّل هذ� �حل�سد �سيقب�سون 

علين���ا نحن �لثن���ني ويخنقوننا!«. كان جتّمع �لعر�قي���ني كبرًي� لدرجة �أن 

�أخاف �ل�س���باب. مل يك���ن باليد حيل���ة. �أردت �أن �أرجع نح���و �خللف عند 

علي ت�س���رتاب قائد �ل�ّس���رية حتى يح���ّدد يل تكليفي، ولك���ن كان علّي �أن 

ا مكاين يف ذلك �جلزء من �لقناة، �جلزء �لذي �أغلقته قبل  �أ�س���ع �سخ�سً

ذلك. ناديت »رحيم تريبارت�س���ي«. جاء وفهم �ملو�س���وع. قال يل بكل ثقة: 

»�سّيد! لن �أ�سمح لأّي عر�قي �أن ميّر من هنا ما د�م يّف عرق ينب�س. على 

�لعر�قيني �أن يعربو� فوق جثتي لي�سلو� �إىل �لآخرين!«.

1 - ��ست�س���هد بعد عّدة �أ�س���هر في عملية كربلء5، ووري �لثرى في �لجزء �لأعلى من "وادي الرحمة". 
طابت ذكر�ه، كانت م�ساغباته تر�سم �ل�سحك على �لأفو�ه. 
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�أبدى رحيم �س���جاعة عظيم���ة يف ذلك �ملوقف، رحيم ه���ذ� �لذي كّنا 

د�ئًما قبل ذلك نرى منه �ملز�ح و�لفكاهة. وقف وحيًد� خلف ر�سا�سه ور�ح 

يطل���ق �لنار على كّل من يتجر�أ من �لعر�قيني. يف تلك �ملحنة وجدت �لأخ 

ت�سرتاب ب�سعوبة و�أخربته مبا ح�سل، قال يل:»�فعل �أنت ما بد� لك!«. 

- ماذ� �أ�س���تطيع �أن �أفعل، نحن هنا بحاجة �إىل عنا�سر يتقّدمون �إىل 

�لأمام. ولي�س لدينا عنا�سر! 

ا ل عنا�سر لدينا.  - نحن �أي�سً

���ا قائد �لكتيبة �ل�س���ّيد ح�سن �سكوري. جل�سنا  �نتظرت حتى جاء �أي�سً

لدقائق وت�ساورنا فيما بيننا. كّنا بو�سع ��ستطاعت فيه فرقة »كربلء25« 

�أن ت�س���يطر عل���ى كامل حمورها ما �أدى �إىل حت�ّس���د جمي���ع �لعر�قيني يف 

حمورنا. كان للعدو طريق �سيقة �ساحلة للأفر�د توؤّدي بهم �إىل نقاطهم 

�خللفي���ة، وما ع���د� ه���ذه �لطريق، ف���اإّن كّل �لأج���ز�ء �ملحيطة مب�س���نع 

�مللح عبارة عن م�س���تنقعات. هذه �مل�س���األة ز�دت من باأ�س و�سّدة مقاومة 

�لعر�قيني، فل طريق لهم للن�س���حاب. �رتاأى �ل�سّيد ح�سن �أن نخرج من 

ذلك �جلزء من �لقناة ونرت�جع لنهاجم مّرة �أخرى حمّل جتّمع �لعر�قيني 

م���ن �جله���ة �ملقابلة. لكن، كان ل���دي ّوجهة نظر �أخرى. قل���ت �إّنه كّنا يف 

�لد�س���م ويف �لقناة ومل نتمّكن من �لتغّلب على �لعدو، ماذ� �سن�ستطيع �أن 

نفع���ل �إن تركن���ا �لقناة وخرجنا منها؟! يف �لنهاي���ة كان �لقر�ر �أن �أرجع، 

و�أن �أقوم لحًقا مبا هو منا�سب بالنظر �إىل �لظروف �حلاكمة. 

رجعت وحتّدث���ت �إىل �لأخ جلل و�حلاج »غلم ز�هدي« -�لذي كانت 

-. يف تلك �للحظات 
1
رجله توؤمله بعد �أن تعّر�س���ت لللت���و�ء �أثناء �لرك�س

�ل�س���عبة خطرت فكرة عل���ى بايل. قلت لهم: »يا حاج! �إذ� ح�س���لنا على 

قطعتي هاون 60 ملم فاإّن جميع �لأمور �سُتحّل. �سن�سرب �لعر�قيني د�خل 

1 - �أعتقد �أّنه �أ�سيب قبل ذلك بر�سا�سة في رجله وقد ظهرت نتائجها �لآن. 
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�لقناة، ثم يتقّدم �سبابنا �إىل �لأمام!«.

تركتهم وذهبت �إىل �لأمام و�أنا �أفكر بالهاون. كنت عط�ًس���ا ب�سّدة. يف 

�لطريق جمعت حو�يل ع�س���رة �أ�سخا�س من �لذين و�سعتهم حر��ًسا على 

�مل�سار �لذي مت تطهريه و�أخذتهم معي �إىل �لأمام، ومن بينهم ر�سول ز�رع 

ز�ده، حممد ن�س���رتي وجو�د بخت �س���كوهي. عندم���ا تقّدمنا �إىل �لأمام 

�أكرث وقعت عيناي على بدر�م. بدر�م �أحد �أكرث �سباب �لفرقة �سغًبا، كان 

�سامًتا هناك. طلبت منه ماًء ووجدت �أّنه ل حول له ول قوة �أ�سا�ًسا.

- ب���در�م! م���اذ�! ما ب���ك! يجب �أن تك���ون هّمة �ملرء عالي���ة هنا، لي�س 

هناك يف �خللف! 

�أردت �أن �أ�ساك�س���ه. مل �أ�سّدق �أّنه خائف لهذه �لدرجة، لكن، قال �أحد 

�ل�س���باب يل: »�سّيد! لبدر�م ق�سة �أخرى! لقد ذهب �إىل د�سمة �لعر�قيني 

لريم���ي قنبلة د�خلها، لكّنهم ��س���تطاعو� �أن ياأ�س���روه وياأخذوه �إىل د�خل 

�لد�س���مة! عندما ر�أى �ل�س���باب ذلك �ندفعو� �إىل د�خل �لد�سمة وخّل�سوه 

ا! من �أيديهم!«. لقد كان بدر�م حمًقّ

�سربت قليًل من �ملاء، و�أخذت جميع �حلر��س �إىل �لأمام. يف �لطريق 

ر�أي���ت رحيم باغبان. ناد�ين: »�س���ّيد!«، قلت له: »نع���م«، و�نتبهت �إىل �أّن 

�ل�س���باب يتحّدثون عن �لن�س���حاب. قال رحيم: »�أر�س���لني �إىل �خللف مع 

�أحد �ل�سباب!«. 

- �أخ رحي���م! هذ� لي�س ممكنًنا! ل�س���نا �لآن بو�رد �لرت�جع! نحن نفّكر 

بال�سيطرة على �خلّط! 

قال رحيم كلمه و�أ�س���ّر على �أن �أر�س���له مع �أحد ما �إىل �خللف. قلت 

له: »لكن ما�لذي ح�سل؟«. 

- لقد �أ�سابت ر�سا�سة قدمي. 

- �أين؟! 
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�أر�ين مكان �لر�سا�س���ة فم���ا كان مّني �إل �أن ركلته يف مكان �إ�س���ابته 

بال�سبط، فارتفع �سر�خه �أكرث! 

- �أنا �أقول �إّن �ل�سباب ��ست�سهدو� يف �لأمام، و�أنت ُجرحت فقط وتكّرر 

�لقول خذوين �إىل �خللف! 

�س���عرنا باحلزن كلنا. كان رحيم يتاأمّل ب�س���دة. قال: »�قتلني يف هذ� 

ا �أ�ستطيع �أن �أعود �إىل �خللف يف ذلك  . يف �حلقيقة كنت �أنا �أي�سً
1
�ملكان!«

�لو�سع �ملتاأزم، وهذه هي وجهة نظر �لقيادة، لكّنني فّكرت �أن �أتقّدم �إىل 

�لأمام، ع�سى �أن حُتّل عقدة هذه �لقناة �مللعونة.

بع���د ه���ذ� �حلدي���ث مل يفت���ح �أح���د �س���فتيه بال���كلم ع���ن �لرت�ج���ع 

و�لن�سحاب. قلت لل�سباب: »تقّدمو� جميعكم �إىل �لأمام! �أح�سرو� معكم 

كّل ما متلك���ون من قذ�ئف �ل�B7 و�لذخائر لعّلنا ن�س���تطيع �قتحام �خلّط 

. رك�سنا نحو �لقناة حتت نري�ن �ملد�فع �لغزيرة. كانت 
2
و�ل�سيطرة عليه!«

غز�رة نري�ن �ملد�فع �س���ديدة من �لطرفني. طبًعا مل يكن للمد�فع �س���غل 

بالقن���اة، فقطًعا يعل���م كل �لطرفني �أّنها مملوءة بعنا�س���ر من �جلهتني، 

و�قت�سرت �ملعركة يف د�خل �لقناة على �لر�سا�س. 

 �أثناء �مل�سري كنت �أ�سيح د�ئًما و�أ�سّجع �ل�سباب على �حلركة. ��ستّدت 

�ل�س���تباكات حلظة بعد حلظة، و�سار و�س���عنا ميوؤو�ًسا منه ب�سكل كامل. 

���ا م���ا زل���ت �ألتقي برحيم، في كّل مّرة نتحّدث فيها عن تلك �لأيام يقول:" كم �أنت قا�س���ي  1 - �لآن �أي�سً
�لقلب! لو �أّنك ركلتني في مكان �آخر في ذلك �ليوم، لقد ركلتني ب�س���كل اأح�س�س���ت معه اأن �لدنيا د�رت 

حول ر�أ�سي!".

2 - لحًقا كان ر�سول ز�رع ز�ده يتحدث ويقول: "عندما قلَت �أح�سرو� كّل ما لديكم من قذ�ئف، جلبُت 
مع���ي عدًد� من �لقذ�ئف �لإ�س���افية و�نطلقت، لكن، لأّن حملي وتجهيز�ت���ي كانت ثقيلة رميت قذيفتين 

على �لأر�س بعد �أن تقّدمنا قليًل �إلى �لأمام. في تلك �للحظة ر�آني محمد ن�س���رتي فعل �س���وته موؤّنًبا 

لي: "لماذ� رميتها على �لأر�س! �أعطني �إياها �أنا �أحملها �إلى �لأمام!". �أخذتني �لده�س���ة!! كان محمد 

�سغير �لبنية وقد �نحنى بهيكله ذ�ك مع ما يحمل من تجهيز�ت وحو�لي 7 قذ�ئف �أح�سرها معه، وبذل 

جهًد� ليلتقط �لقذيفتين. كان عمل ن�س���رتي هذ� عظيًما عندي. �أخذت منه �لقذ�ئف ب�سرعة وقلت �أنا 

�آخذهم بنف�سي. 
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عندم���ا �أدرك �لعر�قيون �أّننا ل ن�س���تطيع �لتقّدم �أكرث من هذ� يف �لقناة، 

�أ�س���بحو� �أك���رث ج���ر�أة وب���د�أو� بالتح���رك بوقاح���ة �جتاهن���ا. كان رحيم 

تريبارت�س���ي وباقي �لإخوة م�س���غولني كثرًي�. عندما �أدركت نية �لعر�قيني 

�أر�س���لت »حجت« وعّدة �أ�سخا�س �آخرين �إىل جانب �لقناة و�أو�سيتهم �أن: 

»ل ت�سمحو� للعر�قيني �أن يتقّدمو� �إىل �لأمام«. بد�أ �لإخوة بال�ستباك و�أنا 

عدت �إىل �خللف لتنظيم و�سعية �ل�سباب يف �لقناة. يف تلك �لليلة رك�ست 

. �أثناء هذه �جلولت و�ل�ستباكات 
1
و�سرخت حتى �سمع �سوتي كّل �لإخوة

كنت �أرى �خل�سائر �لتي حلقت بنا، و�أدو�س بدون �نتباه، على �أيدي و�أرجل 

�لذي���ن وقعو� يف �لقناة. ��س���تنزفنا �لعر�قيون لأكرث من �س���اعتني وبد�أت 

معنويات �أفر�دنا ترت�جع. مل نعلم �سيًئا عن معنويات �لعر�قيني، يف حني 

كّنا نرى مدى عنادهم. يف تلك �للحظات جاء علي ت�س���رتاب و�س���األ عن 

�لو�سع يف �ملقّدمة فاأخربته �أّنني �أغلقت �لقناة. 

- �أ�ستطيع �أن �أذهب و�أ�ستطلع �ملكان هناك. 

 تقّدم علي �إىل �لأمام ومل �أعلم �أّن ثقًبا �سغرًي� بقي بني �لأكيا�س �أثناء 

�إغلق �لقناة فنال ن�س���يبه هناك-ر�سا�س���ة و�حدة- لريجع بعد دقائق 

عدة وهو يعرج. 

- ماذ� ح�سل؟ �إّنك تعرج! 

- ل �سيء! لقد �أ�سابتني ر�سا�سة من �لقناة �لتي �أغلقتها �أنت! 

 بد�أ �لياأ�س يت�س���ّلل �إىل �جلميع. فها هم عنا�س���ر م�س���طفى بي�سقدم 

يخو�س���ون ��س���تباكات يف �لطرف �لآخر، ول قو�ت دعم �أخرى يف �خلّط 

1 - لحًقا تحدث داوود »اأمير« حقيقيان- الذي كان ع�س���ًوا في �لمنتخب �لوطني لكرة �لم�س���رب، وقد 
���ا �أم���ام �لعدو- تحدث عما ج���رى في تلك �لليلة قائلً: "لأن �لر�سا�س���ة  جرح تلك �لليلة و�س���قط �أر�سً

�أ�سابت ر�أ�سي ووجهي لم �أكن �أرى �سيًئا. كنت كلما اأ�سمع �سوت ر�سا�سة قريبة �أعتقد اأن �لعر�قيين قد 

�أتو� ليطلقو� علينا ر�سا�سة الرحمة �إذ �سمعت قبل ذلك كلًما عن �ن�سحاب �ل�سباب، ولكن عندما كنت 

اأ�سمع �سر�خ ال�سيد نور �لدين كانت معنوياتي ترتفع و�أقول في نف�سي حيث يوجد هذ� �لرجل ل ي�ستطيع 

اأحد اأن يطلق علينا ر�سا�سة الرحمة!".
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���ا مّرة �أخرى بد�أت تعلو هم�ساٌت بالن�سحاب.  ير�س���لونها مل�ساندتنا. �أي�سً

كنت �أحتّرك ب�س���كل د�ئم يف �لقناة؛ �أذهب �إىل �لأمام لأّطلع على �لو�سع 

. �أهرول بني �خل���وف و�لأمل، ومل �أكن  و�أرج���ع �إىل �خللف لك���ي �أجد حلًّ

� لأترك �لقناة. يف تلك �لظروف �ن�سرف ذهني مّرة �أخرى �إىل  م�س���تعدًّ

�س���رورة ��س���تخد�م �لهاون. فجاأة تذّكرت �لهاون �ل���ذي ر�أيته �إىل جانب 

ر�مي �لر�س���ا�س. مل �أنتظر ورك�ست م�س���رًعا نحوه. �لتقطته. كان خمزن 

���ا قريًبا من هناك وقد و�س���ع �لعر�قي���ون قبل ذلك قذ�ئف  �لذخائر �أي�سً

�لهاون يف �لأكيا�س. �لتقطت �لهاون وحملت كي�س ذخائر على كتفي. كان 

ثقي���ًل، ولك���ن يف تلك �للحظ���ة تعّلقت كّل �آمالنا علي���ه. رحت �أرك�س �إىل 

�خلّط �خللفي ومل �أ�س���تطع �أن �أرى يف ظلمة �لقناة �أيدي و�أرجل �ل�س���باب 

وهي ت�سحق حتت قدمّي، هل هو �سهيد �أو جريح �أو �أحد �لإخوة �ملنت�سرين 

يف �لقناة، وبني �لتعب و�لياأ�س يطلق و�بًل من �لر�س���ا�س. و�سعت �لهاون 

���ا �حلاج غلم و�س���ديقه،  على �لأر�س �إىل جانب �لأخ ز�هدي. جاء �أي�سً

و�س���عنا �له���اون وجّهزناه، وما �إن �أردنا �أن ن�س���ع �أّول قذيفة حتى �نتبهنا 

�إىل �أّن �سظية �أ�سابت ر�أ�سه فلم يعد �ساحًلا لل�ستخد�م! �ساءت �أحو�لنا 

و�س���عرنا بال�س���يق. يف تل���ك �للحظ���ة تذّكرت �أّنن���ي ر�أي���ت هاوًنا يف جهة 

�لعر�قيني قبل �إغلق �لقناة. تقّدمت يف �لقناة رغم �لتعب. ما ز�ل رحيم 

جال�ًس���ا مع ر�سا�س���ه يف �لنقطة �لتي �أغلقت عندها �لقناة، وي�س���تبك مع 

�لعدو، �إ�سافة �إىل قادر وعدد �آخر من �لأفر�د. �ألقيت نظرة على �لطرف 

�لآخ���ر من �لقن���اة، ر�أيت �أّن �لهاون يبعد عّنا م�س���افة حو�يل 15 م، وكان 

�أق���رب �إىل �لعر�قيني منه �إلينا. قلت: »�أنا ذ�هب نحو �لعر�قيني لأح�س���ر 

ذلك �لهاون، غّطوين �أنتم بالنري�ن...«.

 خاف �ل�سباب و�أ�سابهم �لقلق وحاولو� �أن يثنوين عن �لأمر.

- كل يا �سّيد! قطًعا �سريمونك بالر�سا�س.

- ل تذهب! ي�ستحيل �أن ت�سل �ساملًا �إىل �لهاون! 
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كّل �سخ�س قال �سيًئا من هذ� �لقبيل. �أنا نف�سي كنت �أتوّقع. حتى �إّنني 

�أعلم �أّنه ميكن �أن �أقع �أ�س���رًي� يف �أيدي �لعر�قيني. فاأنا مل �أحمل �س���لًحا 

لأك���ون طليق �ليدي���ن، لكن، لي�س ثّمة و�س���يلة �أخرى حلّل ق�س���ية �لقناة. 

مّرة �أخرى طلبت من �ل�س���باب تغطيتي بالنار كي �أ�س���تطيع �لو�س���ول �إىل 

�لهاون. �أ�سا�ًس���ا مل �أعد �أفكر ب�س���يء �آخر �س���وى �لهاون، ول حتى باملنام 

وكلم »�أمري« و�ليوم �خلام�س ع�سر!

خلل حلظة قفزت �إىل �جلهة �لأخرى من فوق �ل�ساتر، �أحنيت ظهري 

ورك�ست م�سرًعا نحو �لعر�قيني. �لتفتو� �إيّل، �إل �أّن كثافة �لنار �لتي رماها 

�ل�سباب على �جلزء �ملتعّرج من �لقناة مل ت�سمح لأحد منهم باأن يرفع ر�أ�سه 

وي�ستهدفني، وكان ر�سا�س �لعدو �لع�سو�ئي يعرب متحرًي� من حويل ... 

�نقطع نف�سي حتى و�سلت �إىل �لهاون! �أخذته ورك�ست باجتاه متو�سع 

�س���بابنا وقد �متزج كّل وجودي بالتعب و�خلوف و�لأمل و�لتكليف. قفزت 

من فوق �لأكيا�س لهًثا وو�سلت �إىل مكان متو�سعنا. كنت م�ستعجًل لأنقل 

�له���اون �إىل �خللف و�أجّه���زه. مّرة �أخرى عربت م�س���طًر� فوق �جلرحى 

و�ل�سهد�ء حتى �أ�ستبدل �لهاون �لقدمي باجلديد. تهّياأت كّل �لأمور لإطلق 

�أول قذيفة. كانت �مل�سافة مع �لعدو حو�يل 40م، و��ستخد�م �لهاون يف تلك 

���ا �لقذيفة �لأوىل �لتي تعترب �أهّم  �لظروف ُيعّد خماطرة كبرية، خ�سو�سً

قذيفة وميكن ت�س���حيح �لرماية من خللها. رّب�س���نا �لهاون على �لأر�س 

بز�وية قائمة تقريًبا، و�أر�س���لنا عامل �إ�س���ارتنا �إىل �لأم���ام ليقوم بعملية 

�لر�سد. �أطلقنا �لقذيفة �لأوىل فارتفعت يف �ل�سماء ... خفنا من �أن ترجع 

�أدر�جها وتقع فوق روؤو�س���نا ونهلك يف مكاننا! �أخرًي� �رتفع �سوت �نفجار 

على مقربة منا. ذهبنا قلقني �إىل حمّل متو�س���ع عامل �لإ�س���ارة لنطمئن 

�إليه. ما �إن ر�آين حتى قال: »�س���ّيد! لقد وقعت �لقذيفة �إىل جانبي! �نظر 

ماذ� حل بي!«. �أ�سيب �مل�س���كني بجر�ح جر�ء �نفجار �لقذيفة، و��ستحال 

جهازه �لل�س���يلكي �إىل قطع �س���غرية! قلت: »يف �ملقابل ��ستطعنا حتديد 
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ز�وي���ة �لرمي«. �أطلقن���ا �لقذيفة �لثانية ووقعت �أمام ر�مي �لر�س���ا�س. مل 

نزل قلقني من �أن ت�س���يب قذ�ئف �لهاون �س���بابنا ب�سوء. �لقذيفة �لثالثة 

كانت �أف�سل من �ل�سابقتني ووقعت يف جهة �لعر�قيني. �لر�بعة، �خلام�سة، 

ر  �ل�ساد�س���ة و... ر�ح �حلاج غلم و�س���ديقه يطلقون �لقذ�ئف و�أنا �أح�سّ

�لذخائر لهم من �لأكيا�س. ت�س���اقطت قذ�ئ���ف �لهاون يف �لقناة �لو�حدة 

تلو �لأخرى. خلل دقائق عدة بد�أت تهد�أ نري�ن �لعر�قيني �س���يًئا ف�سيًئا، 

�أم���ا نحن فلم نك���ّف عن �إطلق �لقذ�ئف. تعّلق���ت كّل �آمالنا على قذ�ئف 

�له���اون هذه. رمينا ح���و�يل 80 قذيفة د�خل قناة �لعر�قي���ني! رمينا �إىل 

درجة �أ�س���بح �لهاون �س���اخًنا، ومل يبَق �إل �لقليل حتى ينفجر هو نف�س���ه. 

يبدو �أّن �لعر�قيني ت�سّتتو� بالكامل.

يف ذلك �لوقت و�س���ل ف�سيل »رحيم خطيبي«- �لذي كان م�سوؤوله قبل 

ذلك م�س���طفى بي�سقدم- مل�س���اندتنا، فالتقطنا �أنفا�س���نا قليًل. جتّهزنا 

للّتح���رك من �لنقط���ة، و�ُتخ���ذ �لقر�ر باإطلق ع���ّدة قذ�ئ���ف B7 قبل �أن 

نتحّرك. خرج رماة �ل�B7 من �لقناة و��س���تهدفو� �لعدو من طرفيها. ر�أيت 

�أحد �س���بان �لتعبئة -وكان يافًعا �س���غري �لبنية- يو�س���ل قذ�ئف �ل�B7 �إىل 

�لرماة. ر�آه ر�مي �لر�سا�س �لعر�قي و�أطلق عليه �لنار. لقد �أ�سابت ج�سده 

�أم���ام �أعينن���ا �ملذهولة حو�يل 18 ر�سا�س���ة! كان �مل�س���هد كبع�س �لأفلم 

�ل�س���ينمائية بال�سبط، �لر�سا�سات ت�سيب ج�سده �لنحيف فيهتّز بعد كّل 

�إ�سابة، لكّنه مل يقع �إىل �لأر�س وظّل مي�سك بقذ�ئف �ل�B7 بيديه ول ي�سمح 

ا! مل يكّف �لر�سا�س �لعر�قي عن رمايته. �ساهد �لإخوة ما  ب�س���قوطها �أر�سً

يحدث، فلم ي�س���تطع حممد ن�س���رتي �لتحّمل وقام لك���ي يطلق �لنار على 

ر�مي �لر�س���ا�س �لعر�قي، ولكنهم �أ�سابوه هو �لآخر. تاأّكدت �أّن كليهما قد 

��ست�سهد. يف تلك �لأثناء هجم �ل�سباب باجتاه �لعر�قيني بند�ء »�هلل �أكرب«. 

��س���تاأنف رماة �ل�B7 �لرماية على �لعر�قيني يف �لقناة. َهَدْفنا �إىل �إخر�ج 

من تبّقى من �لعر�قيني يف �لقناة ليذهبو� باجتاه �مل�س���تنقعات وجنحنا يف 
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هذ� �لعمل. كان رحيم وقادر وحيدر و�س���باب �لف�س���يل �لذين �لتحقو� بنا 

يف وقت متاأخر يرك�سون �إىل �لأمام، لكن، مل �أقدر على �حلركة من �سّدة 

�لتعب. لقد رك�ست حتى تلك �للحظة حتى رحت �ألهث ومل �أعد �أ�سيطر على 

قدمّي، لذلك بقيت يف مكاين. فجاأة �س���طع �ل�س���وء يف �لأرجاء فقد �أطلق 

�لعر�قيون قنبلة م�س���يئة. ناد�ين �لأخ ز�هدي: »نور �لدين! �نظر هناك«. 

م���ا �إن �أخرجت ر�أ�س���ي من �لقناة حتى ر�أيت م�س���هًد� عجيًب���ا؛ �لعر�قيون 

يفرون �أرتاًل باجتاه �مل�ستنقعات. كان عددهم كبرًي�، ما �أفرح �جلميع. يف 

تلك �لأثناء ر�أيت ر�سول يطلق �لنار، ولكن هذه �ملّرة يف �لهو�ء. 

- ر�سول! مِلَ تفعل ذلك؟!

- من فرحي!

ا. خ�س���نا يف تلك �لقناة طو�ل �لليل معركة  كان م�س���هًد� حما�س���ًيا حًقّ

حقيقي���ة بكّل ما للكلمة م���ن معنى، و�لآن رمينا بالعدو نحو �مل�س���تنقعات. 

حتّول���ت �لر�سا�س���ات نحو �ل�س���هل؛ مل يكن للعر�قيني م���كان ليحتمو� فيه. 

وب�سبب �ملعركة �لقا�سية �لتي و�جهنا فيها �لعدو مل يكن �أحد يفّكر بعملية 

�لأ�سر. ر�ح جميع �ل�سباب يرمون �لر�سا�س ويتقّدمون �إىل �لأمام. �تفقنا 

�سابًقا مع فرقة »كربلء25« �أّنه مبجرد �ل�ّسيطرة على �خلّط �سرن�سل لهم 

علمة بو��س���طة �مل�س���باح �ليدوي. لكن، ��س���تطاع �ل�س���باب �أن ي�سيطرو� 

على �ملنطقة باأقّل من ع�س���ر دقائق بعد �أن حو�سرو� ملدة �ساعتني �أو ثلث 

�س���اعات، وتوغلو� يف �خل���ّط �لأمامي �أكرث من �للزم. كم���ا �إّن �لأخ �لذي 

من �ملفرت�س �أن يتقّدم �إىل �لأمام وير�س���ل �لعلمة �إىل فرقة »كربلء25« 

�إما �أّنه ��ست�سهد �أو تاأّخر يف ذلك، �أو ن�سي �لأمر، فلم نر�سل �أّي علمة من 

ا منهم �أّن �سبابنا هم من عنا�سر  جانبنا �إىل �سباب كربلء25 �لذين وظنًّ

�لعدو، بد�أو� بالرماية علينا. بد�أت هناك ��ستباكات عنيفة ويف ذلك �ملكان 

��ست�س���هد ر�مي �لر�سا�س �لبا�س���ل رحيم غفاري وعن�سر �آخر. بعد دقائق 
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عدة �نتبهو� �أّن هوؤلء �ل�سباب هم من قو�تنا وتوقف �إطلق �لنار.

كانت هذه �ملّرة �لأوىل �لتي يقع فيها �ل�ساتر �لأول يف منطقة »�ملنقار« 

ب�س���كل كامل يف �أيدينا. �أحياًنا يخطر على بايل �أّن عملية »يا مهدي« هي 

و�حدة من �أكرث �لعمليات غربة، علًما �أّنها �أّدت �إىل تثبيت جناحات عملية 

»و�لفجر8«. لقد حتّقق هدفنا هن���اك، وطّهرنا منطقة عملية »و�لفجر8« 

من وجود �لعدو، وذلك بف�سل �مللحمة �لتي �سّطرها �جلرحى �ل�سابرون 

ا.  يف تلك �لأر�س �ملاحلة، و�سهامة وثبات �مل�ستب�سلني يف �لقناة �أي�سً

مل مي�ِس ع�س���ر دقائق على ف���ر�ر �لعدو حتى �أدرك���ت قو�تهم �خللفية 

�أّننا �سيطرنا على �ملنطقة، فبد�أو� بق�سفنا باملد�فع و�سو�ريخ �لكاتيو�سا. 

�أمطرونا بالقذ�ئف و�ل�س���و�ريخ ب�س���كل كثيف للحظ���ات عّدة، بحيث كان 

ينهم���ر فوق روؤو�س���نا �أربعون قذيفة دفعة و�حدة. لو ��س���تمّرت �حلال على 

هذ� �ملنو�ل لنفرط عقدنا وما بقي من قو�تنا �أحد، لكّن �ل�سباب �ملر�بطني 

عل���ى �ملدفعية تلك �لليلة �أنقذونا. �أخرجو� مد�فع �ل�230 �لتي �أح�س���روها 

�س���ابًقا �إىل �جلزي���رة، وح���ان دورهم يف �إطلق �س���ت قذ�ئ���ف متز�منة. 

. ثم �لتقط 
1
جلمت هيبة وقدرة هذ� �ملدفع �لعر�قيني ل�س���اعة �أو �س���اعتني

�لعر�قيون �أنفا�سهم من جديد، وبد�أ ت�ساقط �لقذ�ئف و�سو�ريخ �لكاتيو�سا 

فوق روؤو�س���نا، �إل �أنهم مل ي�ستطيعو� �لت�سويب �إىل د�خل �لقناة �إل نادًر�. 

وبهذ� مل يكن للعدو جمال لإحر�ز �أّي تقدم حتى بهجومه �ملدفعي هذ�. يف 

�لو�قع �نتهى عملنا يف تلك �ملرحلة لي�سبح باإمكاين �أن �أرتاح قليًل.

ع���ادة يف كّل عملي���ة وعندما يرتاح بايل من �لتفك���ري فيها، كنت �أجد 

���ا ومن كرثة ما رك�س���ت يف  مكاًنا �أنام فيه ل�س���اعتني. يف تلك �لليلة �أي�سً

ا بحاجة �إىل ��سرت�حة.  �لقناة، �س���رت �أ�س���عر بوخز يف قدمّي، وكنت حًقّ

ذهب���ت �إىل جان���ب �لأخ جلل و�حلاج غ���لم؛ �لأخوي���ن �للذين كانا من 

1 - كان قوة قذ�ئف �ل230 �إلى درجة دفعت �لعر�ق �إلى تقديم �س���كوى في �لأمم �لمتحدة �س���د �إير�ن 
ل�ستخد�مها مد�فع 230 في �لمعركة!
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�لأعمدة �لر��سخة يف �لكتيبة، حيث �ملكان �لذي نرمي منه قذ�ئف �لهاون 

�أ�س���به بالد�س���مة. قلت لهم �أريد �أن �أرتاح. كنت عط�ساَن ب�سّدة. �أعطوين 

�س���يًئا من �ملاء �ل���ذي �أخذوه من �لعر�قيني ف�س���ربت ون���ت. كنت متعًبا 

ومرهًق���ا �إىل درجة �أّنني ن�س���يت �أّن �لليلة �خلام�س���ة ع�س���رة �لتي حتّدث 

»�أمري« عنها �نتهت على هذ� �ل�سكل.

¤

��س���تيقظت قبي���ل �ل�س���روق. �أّديت �س���لة �ل�س���بح ب�س���رعة وتفّقدت 

�لقناة؛ �ملكان �لذي حا�س���رنا فيه �لعر�قيون م�ساء �لأم�س. �أردت �لتقّدم 

�إىل �لأم���ام �أك���رث، ولكّن تر�كم �جلثث جعل من �لتح���ّرك يف �لقناة �أمًر� 

�سعًبا. خرجت من �لقناة وتقّدمت �إىل �لأمام مبو�ز�تها، وبالرغم من �أّن 

خارج �لقناة كان عر�سة لنري�ن �ملد�فع �إل �أّن �لتحّرك هناك كان �أف�سل 

بالن�س���بة �إيل من �مل�س���ي بني كّل تلك �جلثث. ما زلت ل �أ�س���تطيع يف هذ� 

�جلّو �ملعتم �أن �أرى ما �لذي حدث.

توّغلُت �أكرث وو�س���لت �إىل �ل�س���باب. هناك ر�أيت بع�س �أج�ساد �لإخوة 

�مل�س���ّرجة بالدماء. �أحزنتني �س���هادتهم. عدت من حيث �أتيت و�أنا �أفّكر 

بحر��س���ة �ملنطقة �لتي طّهرناها. يف طريق �لعودة، وحتت �أ�سعة �ل�سم�س 

�لتي بد�أت ت�س���يء �س���احة �ملعركة �س���يًئا ف�س���يًئا �أدركت �ل���ذي حدث يف 

�لقناة. ذهل���ت عندما ر�أيت جثث �لأعد�ء �ملرت�كمة بع�س���ها فوق بع�س. 

لق���د ��س���تبكنا مع عدة �س���ر�يا من �لعدو ب�س���رية و�حدة من �س���بابنا. مل 

�أَر قب���ل ذلك �لي���وم كّل هذ� �لعدد من جثث �لأعد�ء بهذ� �لو�س���ع. جثث 

بروؤو�س م�س���قوقة و�أج�س���اد ممزقة مرت�كمة بع�سها فوق بع�س على مدى 

�لنظر يف د�خل �لقناة، ويف �مل�ستنقعات جثث �لذين هلكو� �أثناء �لفر�ر.

يف حلظات �ل�س���باح �لأوىل، عل �سوت ��ستباكات �سديدة من خلفنا. 

عجيبة هي هذه �ل�ستباكات! لقد ز�دتني حرية.
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- ما هذ� �إًذ�!

�س���ريًعا �أر�س���لت ن�س���ف �ل�س���باب �إىل �خللف و�أبقيت عل���ى �لآخرين 

متمركزين باجتاه �لعر�قيني لتتّم بذلك �حلر��سة يف �جلهتني. خ�سيت �أن 

يقوم �لعر�قيون �لذين ما ز�لو� يف �ملنطقة ب�سّن هجوم معاك�س ل�ستعادة 

�لنقاط �لتي خ�سروها. لقد �أ�سرنا يف �أول �ل�سبح بع�س �لعر�قيني �لذين 

وجدناه���م عالق���ني يف �مل���اء، و�لآن �س���غلت بالن���ا هذه �ل�س���تباكات غري 

�ملتوقعة. كانت �ل�س���تباكات �س���ديدة �إىل درجة �أّن���ه �أحياًنا عندما يتقّدم 

�أح���د �لأط���ر�ف �مل�س���تبكة على �لت���لل �لرت�بية كان يرت�ج���ع بعد دقائق 

ب�سغط من �لطرف �لآخر. كان رماة �ل�B7 من �لطرفني يقفون بكّل جر�أة 

وي�سربون مو��سع �لطرف �ملقابل. قلت ل�سخ�س يقف �إىل جانبي: »�سّدق 

�إّن كل �لطرفني هوؤلء هم من �لقو�ت �ل�سديقة!«.

- من �أين لك �أن تعلم؟!

- با�س���تثناء �س���بابنا فاإّن �أحًد� ل ي�س���تطيع �أن يح���ارب هكذ� يف هذ� 

�ملكان!

�أخ���رًي� بعد دقائ���ق عدة خمدت هذه �لن���ري�ن، ولحًقا علمن���ا �أّن �أحد 

�لطرفني هو ف�س���يل فرج قلي ز�ده �لتابع لإحدى �س���ر�يانا، بينما �لطرف 

�لآخ���ر يتبع لفرقة »كرب���لء25«! �أثناء هذه �ل�س���تباكات، و�أثن���اء �لتقّدم 

و�لرت�ج���ع وق���ع �أفر�د من �لطرفني بالأ�س���ر ليتبني بذلك ما يح�س���ل. يف 

���ا قّدم �س���بابنا خ�س���ائر، وقيل �إّن م�س���وؤول �إ�س���ارة فرقة  تلك �ملعركة �أي�سً

»كربلء25« ��ست�سهد �آنذ�ك. كثرًي� ما يحدث يف �لعمليات خلل يف �لتن�سيق 

���ا عندما كان �س���بابنا يلحقون  م���ن هذ� �لن���وع. يف �لليلة �ل�س���ابقة �أي�سً

�لعر�قيني يف �ل�سهل، ��ست�سهد رحيم غفاري و�آخرون بو�بل من �لر�سا�س 

�أطلقه عنا�سر من فرقة »كربلء25«. لقد �أحرقت قلبي مظلوميته. يف تلك 

�ملرحلة، �تخذت بع����س �لإجر�ء�ت للحوؤول دون وقوع �أخطاء كهذه. غالًبا 

كان ُيتفق على كلمة �سّر، حتتوي كلماتها �أحرًفا ل توجد باللغة �لعربية ول 
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���ا مل يكن ذ� تاأثري كبري.  ي�س���تطيع �لعرب تلّفظها، ولكّن هذ� �لإجر�ء �أي�سً

عندما تخرج يف كّل ثانية 8 طلقات �أين �سيكون جمال هذه �لكلمات؟ 

�أثن���اء وجودنا يف �ملنطقة كّنا نرى �أ�س���ياء على �لأر�س زرقاء �للون مل 

نعلم ما هي. عندما هد�أت �لأو�ساع قليًل �أعملنا فكرنا ملعرفة ماذ� ميكن 

�أن تكون هذه �لأ�س���ياء �ملوّزعة فوق �س���طح �لأر�س. ن�س���ر �ل�سباب �خلرب 

بهدوء. �إّنها �أج�س���اد �ل�سهد�ء �لذين بقو� فوق �لأر�س �ملاحلة منذ عملية 

»و�لفجر8«، يرتدون معاطف �ملطر �لزرقاء، وقد ظلو� لأ�س���هر عديدة يف 

ع���د�د �ملجهولني )مفق���ودي �لأثر(. بقيت �أج�س���ادهم يف �لأر�س �ملاحلة 

وما ز�لت �س���املة تقريًبا. �آنذ�ك و�سلت �إحدى حافلت نقل �جلند وبد�أت 

عملية �لإنقاذ. طبًعا كانت �لأولوية لنقل �جلرحى و�إ�سعافهم، ثم �نطلقنا 

لنلملم �أج�س���اد �ل�سهد�ء.. بعد �لفر�غ من عملية نقل �جلرحى جاء �ثنان 

م���ن �لإخوة و�أخرب�نا �أّن ثلثة عر�قيني جرح���ى موجودون يف �لقناة. مل 

يك���ن ممكًنا نق���ل �لعر�قيني �إىل �خلل���ف. قال �أحد �ل�س���باب: »�أنا �أذهب 

لأطلق �لنار عليهم ...«، لكّنني عاجلته بالرّد متعجًبا: »لقد عاينت �خلّط 

�س���باًحا، مل يكن هناك �أي جريح عر�قي! ر�أيت �أ�س���ريين فقط وقد وقعا 

يف �ملاء وهما يرجتفان من �لربد«.

- كل يا �سّيد! هوؤلء موجودون يف قناتنا نحن.

�نطلقت �س���ريًعا وذهبت �إىل �جلهة �لتي حتّدثو� عنها. عندما و�سلت 

وجدت �أنهم من �سبابنا �لذين جرحو� ليلة �لبارحة يف �ملكان عينه، و�حًد� 

تلو �لآخر عندما �أر�د كّل و�حد منهم م�س���اعدة �جلريح �لذي �سبقه. كان 

�لذب���اب يغّطي �أج�س���ادهم بكثافة كبرية! طرّيت �لذب���اب ومددت كوفية 

فوقهم. كانو� �أحياًء. قلت لل�س���خ�س �لذي �أخربن���ا عنهم: »هل تعلم من 

هوؤلء؟!«.

- كل!



423 الفصل الثاني عشر: مصنع الملح 

عّرفته �إليهم. �أحدهم كان بطًل وطنًيّا يف كرة �مل�سرب، و�آخر م�سعًفا، 

���ا. و�س���ل قادر على وجه �ل�سرعة وقال: »�إن  و�لثالث �أحد عنا�س���رنا �أي�سً

���ا  �س���محت لنا �س���ننقل هوؤلء �جلرحى �إىل �خللف، فقط �أعطني �سخ�سً

و�حًد� ي�ساعدين«.

قلت لدينا نق�س يف �لعديد، ل �أ�س���تطيع �أن �أعطيك م�س���اعًد�، ولكن، 

لدينا �أ�س���ري�ن عر�قيان ت�س���تطيع �أن ت�س���تفيد منهما. �أك���دت عليه: « دع 

�لعر�قيان يحملن �جلرحى و�أنت �سر من خلفهما ور�قبهما«.

- يا �سّيد! ما �لذي كان �سيح�سل لو مل يكن لدينا خّمك هذ�؟!

كان قادر ميزح، فقد بقينا ل�سنو�ت يف �جلبهة مًعا وع�سنا مًعا جتارب 

خمتلفة.

¤

�س���باًحا بات �ملحور حت���ت ت�س���ّرفنا بالكامل. ذهب���ت �إىل �خلطوط 

�خللفية لتفّقد �لعنا�سر �لذين �أوكلتهم مبهمة حماية ظهرنا. جاء �آقاقلي 

���ا ور�ح يلتقط �س���وًر� لل�سهد�ء. قلت يف نف�س���ي: »�نظر �إىل هذ�! كم  �أي�سً

هو )طويل �لبال(!«. ر�أى �آقاقلي �أّنني �أنظر �إليه. قال: »�س���ّيد! هذ� مكان 

جيد للتقاط �ل�سور! هذ� مكان مليء بالذكريات!«. �أ�سا�ًسا مل �أكن �أفكر 

باأهمية عمله. �بتعدت عنه بينما ر�ح يلتقط �ل�س���ور لل�سهد�ء فرًد� فرًد�، 

وتوجهت نحو جو�د بخت �سكوهي. كان تربطني به علقة جّيدة، و�سررت 

لأّنه ما ز�ل �ساملًا. قال: »ما �أخبار �ل�سباب!«.

- �إّنهم يف �لأمام.

- ما هي �أخبار »ن�سرتي«؟

ا يف �لأمام! - هو �أي�سً

كن���ت �أدرك طبيع���ة �لعلقة بني جو�د وحممد ن�س���رتي، ل���ذ� مل �أحّب 
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. تركت جو�د وجلت قليًل بني �لد�س���م، ويف طريق 
1
�أن �أخربه با�ست�س���هاده

�لعودة ر�أيته �أمام ج�س���د حممد ن�س���رتي �مل�س���ّرج بالدم���اء. وقفت �أنظر 

�إليهما. ر�أيت جو�د يبّل طرف �س���جادة �س���لته بالعطر �لذي ��سرت�ه قبل 

�أي���ام من م�س���هد وينظف وجه حممد بها. لقد �أوجع ب���كاوؤه قلبي. �قرتبت 

قليًل وناديته: »جو�د!... مِلَ بقيت هنا؟«، �أجابني ب�سوت حزين ومهموم: 

»لقد قلت يل �إّن حممد ذهب �إىل �لأمام. لقد ��ست�سهد حممد ... �نظر!«. 

- �أن���ا �أ�س���األك ملاذ� جئت �إىل هنا؟ ملاذ� تركت �لد�س���مة خالية وجئت 

�إىل هنا؟ 

�أردت �أن تكون لهجة كلمي م�سحوبة بال�سّدة حتى ي�سطر �إىل مغادرة 

ذلك �ملكان. د�ئًما عندما �أح�س���ر مو�قف كهذه و�أ�س���رخ يف وجه �ل�سباب 

���ا �أّنني جّربت موقًفا كهذ�  ا يبكي دًما. وخ�سو�سً و�أغ�س���ب، كان قلبي حًقّ

عند ��ست�س���هاد �أمري، و�لآن �أرى كم هي حال جو�د بائ�س���ة، وللأ�س���ف مل 

 .
2
�أكن �أعلم يف تلك �للحظة �أّن فر�قهم لن يدوم طويل

ا �نطلقت. كانت �ل�ساعة حو�يل �لعا�سرة �سباًحا  نه�س جو�د. �أنا �أي�سً

عندما ر�آين »كاظم لطفي« وقال يل:»�سّيد! تعال وخذ مالك!«، ثم ناولني 

ة هي �أّنه �سرفنا �لكثري من �ملال  كمية من قطع �لأمو�ل �ل�سغرية! �لق�سّ

يف م�س���هد. هناك وعندم���ا فّكرت �أّن هوؤلء �ل�س���باب يحتمل �أن ل يكونو� 

�إىل جانبنا بعد مدة، مل �أعد �أعر �هتماًما لنفاد �ملال، فنفد مايل هناك. 

عندما و�س���لنا �إىل دزفول �ت�سلت باملنزل وقلت لهم باأن ير�سلو� يل ماًل، 

1 - كانت �إجازتنا في �س���هر رم�س���ان، وذهبت مع قادر، حيدر، ن�س���رتي وجو�د و�سخ�سين �آخرين �إلى 
مقّرهم الذي كان في �لم�س���جد. كانو� يعّدون لحم �لكبد و�أ�سياء �أخرى، وقد �أدركت �أكثر علقة هذين 

�ل�سخ�س���ين �أحدهما بالآخر عندما ر�أيت �س���لوكهما، علقتهما �لطاهرة �لت���ي �أبقتهما جنًبا �إلى جنب 

حتى نهاية عمرهما �لق�سير.

2 - بعد اأن تركنا �لخّط بقي جو�د بخت �س���كوهي مع عنا�سر �لكتيبة �لذين جاوؤو� لحًقا �إلى �لمنطقة، 
وبعد عدة �أيام ��ست�س���هد �إثر �إ�س���ابته ب�سظية من قذيفة هاون. لقد �سيع مع �سهد�ء عملية م�سنع �لملح 

و�سديقه �لعزيز محمد ن�سرتي.
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وكان كاظ���م لطفي ذه���ب �إىل تربيز قبل �لعملية وتق���ّرر �أن يقوم بزيارة 

ق�س���رية �إىل منزلنا، وهو من عنا�س���ر �ملعلومات يف عملية م�سنع �مللح، 

فاأخ���ذ �ملال من �أهلي و�أح�س���ره معه �إىل �خل���ّط! كان مبجمله عبارة عن 

قطع نقدية بقيمة 20 و50 توماًنا وقد �س���ّلمني �لآن هذ� �ملبلغ. �س���حكت: 

»ي���ا ه���ذ�، من �أين يل �أن �أج���د مكاًنا لهذ� �ملال؟! ليت���ك تركته يف �خلّط 

�خللفي«. 

- خطر على بايل �أن �أح�سره �إىل �لأمام و�أعطيك �إّياه!

يف تل���ك �لأثن���اء �مت���لأت جيوبي بامل���ال؛ �إنها م�س���كلة جدي���دة. قلت 

لل�سباب: »كّل من يلزمه �ملال �أنا �أعطيه!...«.

¤

 على طعام �لغد�ء، ولأّنني �أحبها، تناولت 
1
ظهًر� �أح�س���رو� �ل�»كوفته«

ثلًثا منها. بعد �لغد�ء عل �سوت �ل�سباب، فقد ظهر �أّن �ل»كوفته« بائتة 

ومل تلئ���م معدتهم. تزعزعت �لأو�س���اع. حتى �لذي���ن مل ياأكلو� �أكرث من 

ن�سف و�حدة وقفو� يف �ل�سف ينتظرون دورهم �أمام �ملرحا�س. تعجبت 

كيف �أّنه مل ي�س���بني �س���يء مع �أّنني �أكلت �لكثري منها! �أعتقد �أّنه بعد كّل 

هذه �مل�س���ائب و�لبلء�ت �لتي حّلت بج�س���مي، و�قًعا مل تعد حايل كحال 

�سائر �لنا�س �لعاديني! 

مل مي�ِس �ساعات عّدة على حلول �لظهرية حتى ر�أيت �أربع نقاط بي�ساء 

تتحّرك باجتاهنا من بعيد، كانت ت�س���ّكل هذه �لنقاط هدًفا جّيًد� للعدو. 

دّقق���ت قليًل و�أدركت �أنه���م �أربعة علماء دين م���ن �ملجاهدين ويعتمرون 

جميعهم عمامات بي�س���اء. مل �أ�س���تطع �أن �أهد�أ و�أنتظر و�سولهم. ذهبت 

���ا. غ�سبت، وخ�سيت �أن ي�ستخدم �لعدو تلك �لنقاط �لبي�ساء  �إليهم رك�سً

للتهديف يف �أّي حلظة ويبد�أ باإمطارنا بقذ�ئفه. ما �إن �قرتبت منهم حتى 

- نوع من �لطعام يح�سر من �للحم �لمعجون بالبي�س و�لبندورة و..
 1
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�سرخت قائًل: »�أنتم ملاذ� جئتم؟«.

- جئنا لرفع معنوياتكم!

مّرة �أخرى قلت ب�سوت �أ�سبه بال�سر�خ: »�إن �أردمت �أن ترفعو� معنوياتنا 

فاحملو� متويننا �إىل �خلطوط �لأمامية، �أو�سلو� �إلينا ماًء!«. 

ا �أرهقنا �لعط�س يف �خلطوط �لأمامية، ف�سيارة �لدعم تقّدمت يف  حًقّ

منطقة �لعملية قدر ��س���تطاعتها، وو�س���عت �أكيا�س �لفاكهة �ملعّلبة و�ملاء 

و�لثل���ج و�خلب���ز يف �ملكان �لذي و�س���لت �إلي���ه، لكن، يف نقط���ة بعيدة عّنا 

ن�سبيًّا. توّجهنا �أنا و�لإخوة علماء �لدين �إىل مكان �لتموين، ومل �أكّف عن 

معاتبته���م طو�ل �لطريق. بد�ية نزعت عماماتهم ليحملوها باأيديهم، ثم 

�أعطيت كّل و�حد منهم كي�س���ني �أو ثلثة �أكيا�س ليحملوها على ظهورهم، 

ا منها و�سرت بهم يف حالة ن�سف و�قف �إىل �لأمام.  ا حملت بع�سً �أنا �أي�سً

بعد هذ� وما �إن و�س���لنا �إىل �ل�سباب �ساأل �أحدهم جلل ز�هدي: »من هو 

�لأخ �لغا�سب �إىل هذه �لدرجة؟!«.

¤

يف �خل���ّط �لمام���ي كان ع���دد �لقو�ت قلي���ًل. ومبا �أنن���ا مل نثّبت بعد 

مو�قعنا، ��سطررت لن�سر نقاط حر��سة على �متد�د �خلّط تبعد �لو�حدة 

عن �لأخرى م�س���افة 500 م، وو�س���عت عن�سًر� و�حًد� يف كّل نقطة. كانت 

ه���ذه �مل�س���افات مليئة بجثث �لعر�قي���ني. من جهة كنا قلق���ني لقلة عديد 

قو�تنا، ومن جهة �أخرى منزعجني لأّنهم ل ير�سلون �إلينا عنا�سر �آخرين. 

كّنا جاهزين لتقّبل �أ�س���عب �لظ���روف كي نحفظ �ملنطقة ول يذهب دماء 

�سهد�ئنا �لأعز�ء هدًر�. 

كان���ت �ملد�فع ل ت���ز�ل تعمل، وتوّج���ب علينا �أن نبقى م�س���تيقظني يف 

تل���ك �لليلة �ملقمرة. خربنا �س���ابًقا �أّنه كلما كانت �مل�س���افة �لتي تف�س���لنا 

عن �لعدو من 400 �إىل 500 م �أمكن �ل�س���تباك ب�س���هولة معه، ولكن، كلما 
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قّلت هذه �مل�س���افة تعّقدت �ل�ستباكات �أكرث. مع �أّن ظروفنا كانت �سعبة، 

لكّنن���ي مل �أكن �أعتقد �أن �لعر�ق ميكنه �لقيام بهجوم معاك�س وينجح به. 

م���ّرت ليلة �س���عبة. كان على �لإخ���وة �أن يبقو� م�س���تيقظني كّل لوحده يف 

م�س���افات متباعدة ن�سبًيّا بني جثث �لعر�قيني، و�أن يوؤّدو� نوبة حر��ستهم. 

رح���ت �أتفّقد �لإخوة و�أفّكر يف �أن يقومو� بدوريات بدل �حلر��س���ة، فيقوم 

�سخ�سان مًعا بدورية و�حدة على م�سافة 1000 م.

يف تلك �لليلة مل �أمن حتى �ل�سباح و�أنا �أقوم �أتفّقد �ل�سباب ما �أعانني 

ج�س���مي على ذلك. �أخربونا من قبل �أّن �جلر�فات �ستاأتي منت�سف �لليل 

لتعمل على و�س���ل �ساترنا �ل�سابق بخّط �لعر�قيني فيت�سّكل يف هذه �حلال 

�س���اتر و�حد يف �ملنطقة ميتّد حتى تقاطع مثّلث �ملوت. ��ستيقظُت �سباًحا 

على �سجيج عال. علمُت �أّن �جلر�فات تقوم بعملها. تقّدمت نحو �جلر�فة 

�لأوىل و�إذ ب�س���ائقها يقف���ز منها ويلوذ بالفر�ر. كان هناك �س���خ�س �آخر 

���ا �إىل جانب���ه بد�أ هو �لآخ���ر بالرك�س معه �إىل �خلل���ف. �عتقد هذ�  �أي�سً

�مل�س���كني �أّنني عر�قي! كان »ر�س���ا« وه���و �أحد مهند�س���ي �لفرقة موجوًد� 

هناك. �س���ّلم بع�س���نا على بع�س و��س���تخربنا عن �لأحو�ل و�ساألته: »ملاذ� 

يفّر هذ�ن؟!«، ناد�هم ر�س���ا �أن: »هذ� �أحد �س���بابنا«، وفور عودتهما قلت 

لهم���ا: »منذ ليلتني ونحن يف هذ� �خلّط، �أفهل يج���روؤ �لعر�قيون �أن ياأتو� 

�إىل هنا!«، على كّل حال �سحكنا قليًل.

بالرغم من �أّن �إن�س���اء �ل�س���اتر كان جّيًد� �إل �أّنه �سّبب لنا �أ�سر�ًر� من 

جهة �أخرى، حيث مل نعلم �أنه �سيوؤّدي �إىل �إز�لة د�سمنا. كذلك فاإّن عدًد� 

من �لد�س���م �لعر�قية �لتي �س���يطرنا عليها و�ململوءة بالأ�سلحة و�لذخائر 

ُدفنت حتت �لرت�ب. ف�س���ارعنا �إىل �إخر�ج �لأ�س���لحة من �لد�س���م �ملتبقية 

قبل ��ستكمال �إن�ساء �ل�ساتر. يف تلك �لليلة �أنهت �جلر�فات عملها، ونحن 

�ن�س���غلنا ببناء �لد�س���م ونقل �لذخائر و�لو�س���ائل. لحظ �لع���دو حتّركنا 
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فر�حت دباباته تطلق قذ�ئفها علينا، لكن من دون �أن ت�س���يبنا باأّي �أذى، 

�إذ كان���ت تف�س���لها عنا م�س���افة كبرية. ��س���تمررنا بعملن���ا يف ظل حماية 

مدفعيتن���ا �ملقت���درة. كّن���ا عندما تعمل مد�ف���ع �ل�230 نخرج من د�س���منا 

 .
1
ونتم�سى بدون خوف

بقين���ا �ليوم �لت���ايل يف �ملنطقة. كان من �ملق���ّرر �أن تاأتي قو�ت �أخرى 

وت�س���تلم مّنا �خلّط. يف �لو�قع مكثن���ا بعددنا �لقليل �أربعة �أيام هناك بعد 

�نتهاء �لعملية. يف تلك �لليلة و�سلت قو�ت �لبديل فتجهزنا لرتك �خلّط، 

لكن، بقي بع�س �ل�سباب، ومن بينهم جو�د بخت �سكوهي �لذي نال �سرف 

�ل�سهادة يف �ليوم �لتايل، كما ��ست�سهد عند ذلك �خلّط �أحد علماء �لدين 

ا، و�آخر منهم نال �سرف �ل�سهادة لحًقا. �لأربعة �أي�سً

بة بالدم و�لرت�ب. كّنا بحال  عدنا �إىل �ساطئ نهر �أروند، وثيابنا خم�سّ

�سيئة. قبل �أّي عمل ذهبنا لل�ستحمام. بعد ذلك �أرجعونا �إىل دزفول. كما 

�لعادة، خّيم �ل�سكوت �ملرير علينا �أثناء �لعودة. كّنا �أربعة فقط! �أربعة من 

ا، و�لبقية �إما ��ست�س���هدو� �أو جرحو�. يف �لطريق لتنفيذ  �أ�س���ل 18 �سخ�سً

ا  �لعملية، �أم�سينا �لوقت باملز�ح و�ل�س���حك و�أحاديث �ل�سباب وخ�سو�سً

بامل���ز�ح �ملتعل���ق مبنامي �أنا و�أمري. و�لآن يف طري���ق �لعودة ترى كّل و�حد 

وقد غا�س يف �أعماق نف�س���ه وحيًد�... و�س���لنا �إىل دزفول، �ألقى �لأخ �أمني 

�س���ريعتي قائد فرقتنا كلمة بعد �سلة �لظهر. عندئذ فهمنا ما حدث يف 

�جلزيرة. �س���رح لن���ا �أّن �لعر�قيني قامو� بهجومهم ل�س���رتجاع �جلزيرة 

فا�سطرت �لقيادة لنقل قو�ت فرقة كربلء25 من �ملنطقة �إىل �جلزيرة، 

ومل ي�س���تطيعو� �أن ير�س���لو� �إلينا قو�ٍت لت�ساعدنا. �سكر �ل�سّيد �أمني جميع 

ا عنا�س���ر جديري���ن بالتقدير. وبهذ� �ل�س���كل، تركنا  �لق���و�ت، وكانو� حًقّ

�جلبهة يف �لأيام �لأوىل ل�سيف �لعام 1986م وعدنا �إىل تربيز باحلافلت 

1 - ل���م �أر اأب���ًدا ه���ذه �لمد�فع عن قرب، ولكني �س���معت �أنها قوي���ة وثقيلة �إذ كانو� يح�س���رون قذ�ئفها 
ا.  بو��سطة �آلية �إلى محل �لإطلق، ولم يكن ممكًنا �لقيام بهذا �لعمل يدوًيّ
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�لتي �أعطونا �إياها. 

ط���و�ل طري���ق �لعودة كن���ت �أمتنى �أن ن�س���ل ب�س���رعة �إىل تربيز لعّلي 

�أحترر من هذ� �ل�سكوت �لثقيل و�ملّر �لذي خّيم على جّو �حلافلة. 

¤

و�سلت �أج�س���اد �ل�سهد�ء بالتز�من مع و�س���ولنا �إىل تربيز. هذه �ملّرة 

ول�س���بب ما، كانت ق�سة �ل�س���هد�ء حترق �لقلب �أكرث من �أّي وقت م�سى. 

فقبل �أ�س���بوع �أح�س���ر هوؤلء �ل�س���باب �لهد�يا لأعز�ئه���م عندما كانو� يف 

م�س���هد، و�لي���وم ترجع �أج�س���ادهم �مل�س���ّرجة بالدم���اء م���ع �لهد�يا �إىل 

�ملدين���ة، �لأمر �لذي هّيج نار �لقلوب �أكرث و�أكرث. لقد �س���ّيع ج�س���د جو�د 

���ا مع �أج�س���اد حممد ن�سرتي و�ستة �س���هد�ء �آخرين،  بخت �س���كوهي �أي�سً

ودفنو� يف �لق�سم �لأعلى من و�دي �لرحمة. 

كان���ت ح���ايل ل تو�س���ف. ذ�ت يوم، ذهب���ت برفقة ق���ادر وحيدر على 

�لدر�جة �لنارية لزيارة قرب جو�د. كّنا نبكي ون�س���حك يف �آن؛ نبكي لأّننا 

فقدنا جو�د �لذي عرفناه من �أكرث �سباب �جلبهة عطًفا وحناًنا، ون�سحك 

ب�س���بب كلمه وعهوده عندما كان يتمنى �أن �أ�ست�سهد حتى ت�سل در�جتي 

�لنارية �إليه. لقد قلت له �س���ابًقا �س���اآتي بهذه �لدر�جة �إىل قربك، وها قد 

�أتيت �لآن. �متزجت �لب�س���مات بالدموع، و�ل�س���حك بالبكاء. هناك قلت 

لهم: »�لآن يعلم جو�د كم �أنا ع�سّي على �ملوت«.

كان ع���دد �ل�س���هد�ء يف عملية »يا مهدي« قليًل، لكن ��س���تمّر ت�س���ييع 

�ل�س���هد�ء ودفنهم �أياًما عّدة لأّننا كنا قد وجدنا �أج�س���اد �ل�س���هد�ء �لتي 

فقدناها يف عملية »و�لفجر8« ، لذ� �أم�س���ينا �آنذ�ك �أكرث �أوقاتنا يف و�دي 

�لرحم���ة. يف تل���ك �لأي���ام، رحت غالًب���ا �أذه���ب �إىل و�دي �لرحمة برفقة 

حيدر. يف �أحد �لأيام ذهبت �إىل قرب رحيم، ر�مي �لر�سا�س �ل�سجاع �لذي 

�س���ّطر تلك �مللحمة يف �لقناة. ر�أيت �مر�أة جال�س���ة ف���وق قربه وهي تبكي 
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بحرقة عجيبة وتتكّلم. لقد �أوجعت �أّناتها قلبي. فهمت من بع�س كلماتها 

�أنه���ا تتحّدث ع���ن خطبة �بنها، و�أدركت �أن رحي���م كان خاطًبا، ومل يعلم 

�أحد منا ذلك. كم كان بع�س �ل�سباب عظماء وغيورين ومل نعرفهم!

���ا كما �ملّر�ت  ��س���تمّرت هذه �لإجازة حلو�يل 20 يوًما. هذه �ملّرة �أي�سً

�ل�س���ابقة، �ن�س���غلت بالدو�ء و�لأطباء من جهة، وبق�سايا �لعائلة من جهة 

�أخ���رى. لكن، عل���م �جلميع �أّنه ما د�مت �حلرب م�س���تمرة و�أنا �أقف على 

قدمّي، ل يجب عليهم �أن يتوقعو� مني �أكرث مما �أنا عليه.



الفصل الثالث عشر

غواصو حبيب

u
مل جند �أحًد� يف مقّر �لفرقة. يف مركز �لقيادة، كانت ثلث �ساحنات 

من وحدة �لنقل يف �لفرقة جاهزة للنطلق باجتاه »كرمان�س���اه«. غّطو� 

�جلزء �خللفي من �ل�س���احنة ب�سادٍر حيث و�س���عو� �لتجهيز�ت، وكان من 

�لو��س���ح �أّنهم يبّدلون مكان متو�س���ع �لفرقة. ركب���ُت و»يعقوب نيكرب�ن« 

-رفيقي يف �مل�س���ّلى منذ زمن- يف �لق�س���م �خللفي من �ل�ساحنة. مل �أعد 

�أري���د �لعودة �إىل كتيبة �لإمام �حل�س���نيQ. قال يعقوب: »فلنذهب �إىل 

كتيبة حبيب«. يف تلك �لأيام �أخذ ��سم �لكتيبة يتاألق بقيادة �ل�سيد »جميد 

�س���يد فاطم���ي«، و�أ�س���بحت و�حدة من �لكتائ���ب �لنموذجّي���ة يف �لفرقة. 

���ا عدد من �ل�س���باب �جلّيدي���ن �أمثال فرج قلي  �لتح���ق بكتيبة حبيب �أي�سً

ز�ده، »ح�سن ح�سني ز�ده« و... 

كان للرك���وب يف �لق�س���م �خللف���ي م���ن �ل�س���احنة حكايته �خلا�س���ة. 

��س���رتينا قبل ذل���ك �لبطي���خ و�ل�»خرُبزه« �إذ كّن���ا نهتّم باأنف�س���نا يف تلك 

�لظروف ومل تكن �أو�س���اعنا �سيئة. قبل كرمان�ساه بحو�يل 20 كلم عربت 

 و�نعطفت نحو �لغابة حيث ظهرت من بعيد 
1
�حلافلة م�سيق »ت�سهارزبر«

خيام �لكتيبة. بد� و��س���ًحا �أّن كتيبتي حبيب و»�أبو �لف�س���ل« متو�سعتا يف 

مكان و�حد، و�أّن عنا�س���رهما مي�سون �أوقاتهم يف نف�س �خليام ويرتادون 

م�سجًد� و�حًد�. �سرعان ما ر�أينا �حلاج قلي وعلي نكي وهما من عنا�سر 

1 - م�سيق "ت�سهارزبر" هو المكان عينه الذي ح�سلت فيه عملية "مر�ساد" في �لعام 1988م.
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كتيبة »�أبو �لف�س���ل«، ثم �ل�س���ّيد فاطمي، �لذي يتوّجب علينا �لذهاب �إليه 

. عاملنا �ل�س���ّيد بلطف، و�أدركت من �للقاء �لأول كم 
1
و�لتعريف باأنف�س���نا

ا،  . تركْت روحّية �ل�س���ّيد �أثرها على �أفر�د �لكتيبة �أي�سً
2
هو منّظم ودقيق

لت�سبح �لنظافة �سمًة ملحيط �لكتيبة وخيامها.

توىّل »ح�سن كربلئي«، »عبد �لعلي مطلق« و»حممد �سود�كر« م�سوؤولية 

���ا وحدة من �جلي�س من  �ل�س���ر�يا يف كتيبة حبيب، و��س���تقّرت هناك �أي�سً

منطقة »مياندو�آب«. 

�أحلقونا بف�س���يل »�إ�س���ماعيل وكيل ز�ده«، وهو م���ن معاريف �لقد�مى. 

كان �إ�س���ماعيل يخ���اف م���ن �مل���اء، فرحنا نتح���نّي �لفر�س لندفع���ه �إليه. 

���ا، بينما ف�س���يله مليء بامل�س���اغبني.  وجدناه يويل �هتماًما بالنظام �أي�سً

يف �لأيام �لأوىل، مل �أكن �أعرف �أحًد� غري يعقوب و�إ�س���ماعيل، ثّم تعرفت 

�إىل �أ�س���خا�س عّدة من بينهم »علي با�سايي« �لذي �أعرف �بن عّمه »�أكرب 

با�س���اي« �ملوجود معنا معرفة �سطحية، لكن، �سرعان ما توّطدت علقتي 

ب���ه. يف هذه �لفرتة ترّددت كثرًي� �إىل �حلاج قلي يف كتيبة »�أبو �لف�س���ل«، 

وقد �زد�دت حمبتي و�حرت�مي له بعد عملية »و�لفجر8«.

�أعمال  وبد�أت  ببع�س،  بع�سهم  �ل�سباب  علقة  تعّمقت  ف�سيًئا  �سيًئا 

نحّبها  -�لتي  �لبطاطا  كانت  �لأيام  تلك  يف  فاأكرث.  �أكرث  تظهر  �ل�سغب 

كثرًي�- قليلة يف �لكتيبة. كّنا ن�سع حّبات منها �سباًحا يف �إبريق �ل�ساي 

1 - بع���د �لتحاقن���ا بكتيبة حبيب �أدرجت �أ�س���ماوؤنا �س���من عديد �لكتيبة. بالطبع كان لدي م�س���اكل في 
مق���ّر قيادة �لفرقة �إذ لم يكون���و� يعلمون متى ذهبت ومتى عدت. لأّنني ل �أذهب �إلى مركز �لتعبئة كلما 

�أردت �للتحاق بالجبهة، ولم �أح�سل على "اأمر �للتحاق" خلل م�ساركتي في �لجبهة �سوى �أربع مر�ت 

��س���تمّرت �إحد�ها �أربع �س���نو�ت من �لعام 1984م حتى �لعام 1988م. كما �أنهيت خدمتي مّرة اأو مرتين؛ 

مّرة بعد كرد�ستان و�أخرى بعد عملية م�سلم ...

2 - منذ ذلك �لحين بقيت مع ال�س���ّيد حوالي �س���نتين ون�س���ف. �أ�س���تطيع �لقول �إّن ال�س���ّيد فاطمي كان 
من كّل �لجهات، قائًدا كاملً بالقول و�لفعل. في �ل�س���نتين ون�س���ف ال�سنة تلك لم �أر حتى ربطة حذ�ئه 

مفتوحة اأو غير مرتبة ولو لمرة و�حدة. بقي لمدة في �لفرقة بعد �نتهاء �لحرب. وهو �لآن يتابع در��سته 

في مرحلة �لدكتور�ه في �خت�سا�س �لجغر�فيا �لمدنية. 
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�لكبري ون�سلقها ثم نتلّذذ بتناولها مًعا. يف �أحد �لأيام، قررت و�إ�سماعيل 

ذهبنا  �لبطاطا.  على  للإغارة  �لفرقة  جتهيز�ت  �إىل  �لذهاب  ويعقوب 

كي�ًسا من  �ل�سر�يا، وطلبنا  �لدعم يف  �أّننا م�سوؤولو  �أنف�سنا على  وقّدمنا 

�لبطاطا. مل يعرفنا �ل�سخ�س �ملوجود هناك، فذهب و�أح�سر ما طلبناه. 

وما �إن ��ستلمنا �لبطاطا حتى و�سل �لأخ »حميد باقربور« م�سوؤول دعم 

لكّنه  حبيب،  كتيبة  يف  �لدعم  ق�سم  من  جئنا  باأّننا  و�أخ��ربوه  �لكتيبة، 

يعرفنا جيًد�! 

- ماذ�؟ هوؤلء من دعم �لكتيبة؟! 

- حال دون ذهابنا وقال: »�ساأخربهم مبا فعلتم ...«.

قلت له: »�س���تقول �إّنك �أح�س���رت ه���وؤلء لأّنهم �أر�دو� �حل�س���ول على 

�لبطاطا؟! �إّنه ل�سيء م�سحك! وما هي �لبطاطا حتى يكون للحديث عنها 

تلك �لأهمية!«. لكن �أ�س���ّر �لأخ حميد على �إط���لع �لكتيبة بالأمر بعد �أن 

��سرتّد كي�س �لبطاطا. جتاهلت �لأمر وقلت له: »�ذهب و�أخرب من �سئت، 

لكن على �لأقل �أعطنا �لكي�س!«. 

ويف �لنهاية �أخذنا ن�س���ف كي�س من �لبطاطا مبنتهى �لوقاحة ورجعنا 

�إىل خيمتنا. وهكذ� عدنا لتناول �لبطاطا كّل �سباح! 

ن�س���بو� ث���لث خيام بع�س���ها �إىل جان���ب بع�س. و�ح���دة منها للدعم 

ف�س���لوها ع���ن �لأخري���ني ب�س���تارة، و�ثنت���ان يق�س���ي �لعنا�س���ر �أوقاتهم 

وي�س���رتيحون فيهم���ا. وّزع���و� يف �أح���د �لأي���ام �ل�»خرُبزه«)�س���ّمام( على 

�ل�س���باب، وبقي���ت و�ح���دة يف �لدعم ق���ّررو� �إبقاءها حتى �لي���وم �لتايل. 

عندما حّل وقت �لنوم هم�س يف �أذين �أحد �ل�سباب: �سّيد! هيا بنا لنذهب 

وناأخ���ذ �ل�»خرُبزه«. كان هذ� �ل�س���اّب يقوم بكّل م���ا يخطر على �لبال من 

�سغب، لكن يف �لعملية تغّلب خوفه على �سغبه ووىّل هارًبا. �نتهرته ب�سدة: 

»ما هذ� �لكلم؟ �إّنها للجميع!«، ف�سعر �مل�سكني باخلجل!
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عندما �نت�س���ف �لليل ذهبت مع يعق���وب للإغارة على �ل�»خرُبزه«. مل 

يك���ن باإمكاننا �أخذها من �لد�خل و�إّل عل���م �جلميع باأمرنا. وقف يعقوب 

كحار�س ورفعت �أنا ز�وية �خليم���ة و�لتقطت �ل�»خرُبزه« من د�خل �لرب�د 

�لبل�س���تيكي. يف ذلك �لوقت ر�آنا �أحد �ل�س���باب �أثناء عودته من �س���لة 

�لليل، فا�ست�سفناه وق�سينا ثلثتنا عليها! ثّم �سّلينا �سلة �لفجر ورجعنا 

�إىل �أماكننا.

�س���باًحا عل �ل�س���وت: »�أحد ما �أكل �ل�خرُبزه!«، �أما �أنا فكنت قا�سًيا 

وقلت: »�أنا �أعلم من �أكلها! هل تريدون �أن �أخربكم من قام بهذ� �لعمل!«، 

�أخ���ذ ذلك �مل�س���كني يق�س���م �أن ل عل���م له بذل���ك، وقال: »لق���د �أخجلني 

كلمك يا �س���ّيد! �أردت �أن �آكلها ومل �أفعل!«. قال �ل�س���باب: »ل باأ�س نحن 

ر��سون ون�سامح من �أكلها، قل لنا فقط من قام بهذ� �لعمل!«، بالطبع، مل 

نخربهم �أّننا من فعل ذلك.

¤

تق���ّرر تنفيذ عملي���ة يف تلك �ملنطقة يف مرتفعات »مبو« �مل�س���رفة على 

منطق���ة »�س���ربل ذهاب«. لقد مّت �لتخطيط لل�س���يطرة عل���ى »مبو« مر�ت 

عّدة، لكن باءت جميع �خلطط بالف�سل. تقع هذه �ملرتفعات على �حلدود 

ب���ني �إي���ر�ن �لعر�ق ويبل���غ �رتفاعها ح���و�يل 4000 م، ما جعل من ت�س���ّلق 

ا جًد�. ت�سرف هذه �جلبال على كامل منطقة  �سخورها �لعالية عمًل �ساًقّ

»�س���ربل ذهاب«. بقينا حو�يل �سهر ون�سف �ل�س���هر يف تلك �ملنطقة �لتي 

، وكّنا نت�سّلق �جلبال يوميًّا كجزء 
1
طلق عليه ��س���م »�ل�سهيد ريزه وندي«

ُ
�أ

من �لرب�مج �ل�س���باحية. كانت منطقة حرجية، و�أ�س���فت عليها �أ�س���جار 

�لتني و�لف�ستق رونًقا وجماًل. 

1 - بع���د عملية كربلء5 و��ست�س���هاد �ل�س���هيد اأح���د مقيمي، �أطلقو� على تلك �لمنطقة ��س���م �ل�س���هيد 
مقيمي، وبقي هذ� �ل�سم في ذ�كرة �سباب فرقة عا�سور�ء. لحًقا تقدم �لمنافقون �أثناء عملية مر�ساد 

حتى تلك �لمنطقة وعبروها ليتوقفو� في م�سيق "ت�سهارزبر" حيث تّم �لق�ساء عليهم.
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تز�من���ت تلك �لأيام مع �لع�س���رة �لأو�ئل من �س���هر حمرم. حتى ذلك 

�حل���ني مل �أكن قد ر�أيت جمال�س عز�ء �أردبيلية عن قرب. �أغلب عنا�س���ر 

كتيبة »�أبو �لف�س���ل« -�لتي يقودها �ل�سّيد �أجدر موليي- هم من �أردبيل، 

وق���د �لتح���ق �أكرث �س���باب �أردبيل بالكتيبة بع���د ��ست�س���هاد »كنجكاهي«- 

�ملجاه���د �لأردبيلي �ملعروف- خلل عملية »و�لفج���ر8«. لقد تعّودنا على 

مو�ك���ب �لع���ز�ء �لت���ي يقيمها �أه���ل تربيز، لك���ن، كان �لع���ز�ء يف �أردبيل 

خمتلًفا ويوم عا�س���ور�ء �ساخًبا؛ �لإخوة َيطلون وجوههم بالطني وي�سعون 

�لتنب على �أكتافهم، ثم مي�سون م�سافة وهم يلطمون روؤو�سهم و�سدورهم 

بحما�س���ة، ليتوقفو� بعد م�سافة وي�س���تمّرون باللطم ب�سدة. بعد ذلك تاأتي 

���ا باأرجل حافية على �حلجارة  �ل�س���رية �لثانية لتقطع هذه �مل�س���افة رك�سً

و�لأ�س���و�ك ودقائ���ق �لتنب، وعندما تتوقف تبد�أ �س���رية �أخ���رى باحلركة. 

متي���ّزت جمال�س �لعز�ء �لتي يقيمها �ملجاه���دون يف ذلك �لو�دي �خلايل 

باأنها لفتة وخال�سة و�آ�سرة للقلوب. 

¤

��س���تحدثو� يف ذل���ك �ملوقع �إىل �جلهة �ل�س���فلى م���ن خيمتنا حّمامني 

ميد�نيني يف�س���لنا عنهما قر�بة 2 كلم. يف �أح���د �لأيام، خرجت ويعقوب 

يف �ل�س���باح �لباكر بنّية �ل�س���تحمام. عندما و�س���لنا مل جند �حلمامات 

م�ساءة، وقد ��سطّف عدد من �ل�سباب ينتظرون دورهم. �أخرًي� بد�أ �لأخ 

 .
1
م�س���وؤول �حلّمام عمل���ه. كالعادة، مل �أ�س���تطع حتّمل �لوقوف بال�س���ف

على كّل حال ��س���تحممت و�نتظرت يعقوب يف �خلارج. ر�أيت يف �لأطر�ف 

�لقريبة من �حلّمام عدًد� من �لبغال �لتي ي�س���تخدمها �ل�س���باب بكرثة يف 

تلك �ملنطقة، وي�س���عون عليها �أجلًل م�سنوعة من �لأغطية عادة ب�سبب 

1 - حدث د�ئًما �أنه عندما يوجد اأمامي في �ل�سفوف اأحد �سبابنا، ي�سمح لي بتجاوزه، و�إذ� كان غريًبا 
ا بتجاوزي له بعد اأن يلقي نظرة على وجهي ور�أ�سي! يقبل �أي�سً
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قّل���ة �ل�س���روج. ترّكزت �لغ���ار�ت يف تلك �لظ���روف على �ل�س���روج. �أردت 

ويعقوب �لذهاب �إىل ق�سم �ملدفعية لزيارة �أحد �أبناء بلدتي ويدعى »علي 

ح�س���ني فلح«، وكّنا نكّن �لحرت�م بع�سنا لبع�س ونتز�ور من وقت لآخر. 

وبينما �أنا �أنتظر يعقوب، خرج رجل م�س���نٌّ م���ن �حلمام وتوّجه نحو �أحد 

�لبغال ليعلو �سر�خه فجاأة: »�أين �سرجي؟!...«. مل يكد ينطق بهذه �لكلمة 

حتى �نفجر �ل�سباب بال�سحك. لقد �أتى هذ� �مل�سّن �إىل �حلّمام ر�كًبا على 

ظهر بغله، وكان ي�سع عليه �سرًجا. ربط �لبغل غافًل �أّن �أحًد� ما �سياأخذ 

�ل�سرج ولن يرحم حليته �لبي�ساء. مل يكّف ذلك �مل�سّن عن �ل�سر�خ وبدل 

من �أن يقول »�أين �س���رج بغلي«، �خت�سر �لكلم ور�ح ي�سرخ قائًل: »�أين 

ا خارج �حلّمام، بد�أنا يومنا بال�سحك! �سرجي؟«. كّنا حو�يل 30 �سخ�سً

�عُتِمدت �لبغال كاأف�س���ل طريقة لنقل �لو�سائل و�لتجهيز�ت و�لتموين 

و�جلرح���ى يف �ملناط���ق �جلبلي���ة و�لوع���رة. كذلك �س���ّكلت مركًب���ا جيًد� 

يف �لط���رق �لوعرة. يف �ل�س���ابق، عندم���ا كّنا يف »كرمن�س���اه« �أثناء عملية 

»و�لفج���ر4« �أطلق���و� عل���ى �إحدى �لكتائ���ب يف �لفرقة -و�لتي كان ح�س���ن 

كربلئي م�سوؤولها- ��سم كتيبة »طليعة �لبغال«)قاطريزه(. كانت �لبغال 

تتحرك يف طو�بري، وم�سوؤولية كّل بغل تقع على عاتق ثلثة �أفر�د �أعطاهم 

�ل�سباب �سفات: رئي�س �لقطيع، وم�ساعد �لرئي�س، و�أمني �سّر �لقطيع!

¤

بعد �س���هر ون�س���ف �ل�س���هر تق���ّرر �أن نع���ود �إىل دزفول لأّن���ه مل تنجز 

�أّي عملي���ة م���ن منطق���ة »دربنديخ���ان«. لق���د �حتفظو� حتى ذل���ك �ليوم 

بالدج���اج �لذي �س���ّلموه للكتيب���ة لُيطهى يف �أي���ام �لعملي���ة. وعندما تاأّكد 

ع���دم تنفيذه���ا، و�أّنه علين���ا �أن نغادر �ملنطقة، قام �س���باب �لدعم بطهي 

�لدج���اج. كان ذ�ك يومن���ا �لأخري يف �ملنطقة وقد حمل �ل�س���باب �لأو�ين 

و�خليام و�لو�سائل �لأخرى �إىل �ل�س���احنات. �أعطوين �سحوًنا بل�ستيكية 
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لأقوم بتق�س���يم �لطع���ام. كان �لطعام وفرًي� وقمت بتوزيعه على �ل�س���باب 

حمتفًظا بح�سة �أكرب خلم�سة �أ�سخا�س من �مل�ساغبني يف ف�سيلنا. قدمًيا 

قالو� »عند تق�س���يم �لطعام �إّما �أن تكون ظاملً���ا �أو مظلوًما«؛ لقد كنت من 

���ا بتناوله حتى و�س���ل  �لظاملني! �أعطينا �لطعام للجميع، وبد�أنا نحن �أي�سً

»علي با�س���ايي« ور�أى مائدتنا فقال: »�س���تكون قا�سًيا عجيًبا يا �سّيد!«. مل 

�أ�ستِح و��ستاأنفت تناول �لطعام مع �إ�سماعيل ووكيل ز�ده ويعقوب نيكرب�ن 

���ا ما ز�د من علب �لع�سري  و�سخ�س���ني �آخرين، وقد �أخذنا لأنف�س���نا �أي�سً

�لتي ُوّزعت. 

ركبن���ا �حلافلت وتوّجهنا �إىل دزفول �لتي و�س���لناها لي���ًل. �أول عمل 

قمنا به هو ن�سب �خليام. وفيما نحن م�سغولون بتجهيزها، عل �أنني �أحد 

�ل�سباب ي�سكو من �أمل يف �أ�سنانه. كان ذلك �مل�سكني ي�سرخ من �سّدة �لأمل، 

فقال له �أحد �سباب �لف�سيل �مل�ساغبني: »�أنا �أعطيك دو�ًء، ولكن ب�سرط!«. 

- ما هو هذ� �ل�سرط؟

- بعد �أن تاأخذ حبة �لدو�ء هذه عليك �أن تذهب �إىل �حلّمام وترجع!

مل نعرف مَل ��سرتط عليه هذ� �ل�سرط. �أعطاه �لدو�ء فتناوله و�نطلق 

نحو �حلّمام، عندما رجع �ساأله ح�سن: »كيف �أ�سبحت؟!«.

- مل يح�سل �سيء .. مل يرتك �أثًر�!

�أعطاه حبة دو�ء �أخرى فتناولها و�نطلق مّرة �أخرى نحو �حلّمام. ننا 

تلك �لليلة ومل نلتفت �إىل �أّن ذلك �مل�سكني مل يرجع!

�س���باًحا �ّت�سحت �مل�س���األة للجميع. فقد �عتاد �ل�سباب �لوقوف باكًر� 

���ا �أمام  يف طو�ب���ري ينتظ���رون دوره���م. و�أحياًنا يقف ح���و�يل 20 �سخ�سً

كّل حّمام. يف هذ� �ل�س���باح كانت �س���فوف �حلّمامات تتحّرك با�س���تثناء 

و�حد منه���ا؛ فقد دخل �أحدهم ومل يخرج. بقي �ل�س���باب يطرقون �لباب 

���ا  م���ن دون �أن يلقو� جو�ًب���ا، فقّررو� �أن يفتحوه. عند ذلك وجدو� �سخ�سً
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ي�ستغرق يف �لنوم. �إّنه نف�س �لأخ �لذي توؤمله �أ�سنانه. �مل�سكني، بعد �أن �سّد 

حز�مه �سقط يف �أر�سه نائًما حتت تاأثري حبتي »�لفاليوم« �للتني تناولهما 

بالأم����س! تعاون �ل�س���باب ونقل���وه �إىل د�خل �إحدى �خلي���ام، ونام ليومني 

���ته مادة د�سمًة للمز�ح بني �ل�سباب. كّنا نوقظ ذلك  متتاليني، وغدت ق�سّ

�مل�سكني لل�سلة وتناول �سيء من �لطعام. �هلل �سبحانه فقط وهو يعلمان 

يف �أّي عامل كان يقيم �سلته. لقد غاب عن �لوعي حتت تاأثري »�لفاليوم« 

لدرجة �أّنه نام ون�سي �أمله.

¤

يف تلك �لأيام رحت �أفكر كثرًي� باملا�سي. كنت �أرى �أّن �لعنا�سر �ليوم 

لي�س���و� كعنا�س���ر عمليات بدر و»و�لفجر8«. لقد تر�جعت روحية بع�سهم 

قيا�ًس���ا م���ع �ملا�س���ي، ولكن ل ي���ز�ل هناك ع���دد من �لعنا�س���ر �لقد�مى 

يو�ظبون على �س���لة �لليل، وهم �أنف�سهم �لذين ينّظمون مر��سم �لدعاء 

ّنه ل �أحد ي�س���ّد �لفر�غ �لذي 
ّ
و�لتو�س���ل باأهل �لبي���تR. من �لو��س���ح �أ

خّلفه �ل�سهد�ء. بقي هناك م�سجد مبني من �لإ�سمنت و�حلجارة، ورحت 

�أرتاده �أحياًنا لأ�سّلي �سلة �لليل.

¤

�أخربونا �س���ابًقا �أّننا �س���نذهب �إىل �س���ّد )دز( للتدّرب على �ل�سباحة. 

يف تلك �لأيام تناق�س���نا مع �ل�س���ّيد فاطمي حول �إحدى �لق�سايا. تقّرر �أن 

ي�س���ّلمو� عدًد� من ك���و�در �لكتيبة بدلت ع�س���كرية كورية، �أ�س���ررنا على 

��ستلمها قبل �لتدريب و�ل�سيد فاطمي يقول: »بعد �لتدريب!«. وجدت �أّنه 

ل ميكن حّل هذه �مل�ساألة معه، فذهبت �إىل »�أ�سغر علي بور«، قائد �سرّيتنا 

يف تلك �لأيام و�أحد �أ�سدقائي �لقد�مى. �سغطت عليه لي�ستلم جتهيز�تنا. 

كان خمزن �لدعم مليًئ���ا بالتجهيز�ت من ثياب، �أغطية، مد�فئ نفطية، 
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و�أو�ٍن و... لكّن �لإخوة يف �لدعم يعملون فقط باأو�مر �ل�سّيد فاطمي �لذي 

�أ�سار �إليهم بت�سليم �لتجهيز�ت �إىل �ل�سر�يا بعد �لو�سول �إىل �سّد )دز(.

ذ�ت ليل���ة ��س���تيقظت لأد�ء �س���لة �للي���ل. كنت ويعق���وب د�ئًما   

م���ا يوق���ظ �أحدنا �لآخر �إذ� ��س���تيقظ قبله. ناد�ين. ذهبن���ا نحن �لثنان 

���اأ. ويف طريقنا �إىل �مل�س���ّلى قلت له: »لقد �أ�س���علو� ناًر� �إىل جانب  لنتو�سّ

عنابر)خمازن( �لدعم!«.

- رمبا يكون �سباب �لدعم م�سغولني بتح�سري �ل�ساي.

- ل �أعلم! ... ولكنهم ل ي�ستيقظون باكًر� هكذ�!

���ا من�س���غلني بالدعاء  دخلن���ا �إىل �مل�س���ّلى. وجدن���ا حو�يل 20 �سخ�سً

و�ملناجاة من �س���منهم �ل�س���ّيد فاطمي. �سّلينا �س���لتنا ب�سرعة. كان يف 

ا، وكنت �أنزعج �إن علم �أحد �أّنني جئت �إىل  �مل�س���ّلى عنا�سر يكربوننا �سنًّ

�مل�سّلى لأد�ء �سلة �لليل... 

بعد �ل�س���لة رجعنا �إىل خيمتن���ا. يف تلك �لأيام كنا ق���د هّياأنا مكاًنا 

نظيًف���ا خ���ارج �خليمة من �ألو�ح �لإ�س���منت، ع���ادة ما نفر����س غطاًء فيه 

وننام هرًبا من �حلر�رة �ملرتفعة د�خل �خليمة، و�لتي تزيد عن �حلر�رة 

خارجها. ما �إن �أردت �ل�س���تلقاء هناك حتى قفزت مبا�س���رة من مكاين: 

»ل ق���ّدر �هلل �أن تك���ون ه���ذه �لعناب���ر حت���رتق!«. ناديت يعقوب ورك�س���نا 

نحوه���ا. كان هناك عنرب�ن: و�حد كبري ُو�س���عت فيه جتهي���ز�ت �لكتيبة 

م���ن موكيت وثياب و... هّب���ت فيه �لنري�ن، و�آخر �س���غري �إىل جانبه كان 

خمزًنا لأ�س���لحة �لكتيبة. رك�س���ت مرعوًبا �إىل و�س���ط �ل�س���احة و�سرخت 

باأعلى �سوتي: »�لعنابر حترتق... �لنار!«.

مل يجبني �أحد! رك�ست مّرة �أخرى نحو �خليام. كنت ويعقوب ن�سرخ: 

»�نه�سو� لقد �سّبت �لنار بالعنرب! ...«. ��ستيقظ �أ�سخا�س عّدة ولكنهم مل 

ينتبهو� ملا يجري. تذّكرت �مل�س���ّلني. �أ�س���رعت �إىل �مل�سّلى وما �إن دخلته 
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حتى �س���رخت: »لقد �سّبت �لنار يف �لعنرب!«، لكّن �أحًد� مل يقطع �سلته! 

فما كان مّني �إل �أن توّجهت نحو �ل�س���ّيد فاطمي ووقفت مبا�س���رة �أمامه: 

»�سّيد! �لعنرب ي�ستعل!«.

قطع �سلته قائًل: »ماذ� ح�سل؟!«.

- �لعنرب ي�ستعل �لآن!

قطع �جلميع �س���لتهم دفعة و�حدة ورك�سنا نحو �لعنرب. بد�أ عنا�سر 

�لدع���م ي�س���تيقظون. كانو� ينامون يف خيمة مل�س���قة للعن���رب، توجد يف 

ز�ويتها �س���ناديق مملوءة بالر�س���ا�س و�لقنابل! �س���حبنا �سخ�س���ني من 

�س���باب �لدعم م�س���تغرَقني بالنوم �إىل �خلارج، وك�س���رنا ق�سبان �خليمة 

و�أبعدناه���ا عن �لنري�ن. �مت���لأت �خليمة بدخان كثي���ف، وتعّجبت كيف 

�أّنهم مل ي�ستيقظو� و�حلال هذه! لقد �سدق �ملثل حيث يقول: »�إّن نوم �لأخ 

يعن���ي موته!«. ر�حت �لنري�ن ت�س���تّد �أكرث فاأكرث. يبتعد �ملخزن �ل�س���غري 

�ملليء باأ�س���لحة �لكتيبة وذخائرها حو�يل �ملرتين عن �حلريق، لكّن �أحًد� 

���ا مع  مل يقرتب منه ل�س���ّدة �حلر�رة �ملنبعثة من �ملخزن �لكبري، خ�سو�سً

علمه���م بوجود �لذخائ���ر. كان للعنرب دو�ليب ُيجّر بها بو��س���طة قاطرة، 

لكن، مل تتو�فر �آنذ�ك �أّي و�حدة، وكان لبابه قفل كبري مل ن�س���تطع فتحه 

مهما حاولنا، و�س���ادف �أّن عنا�س���ر خمزن �لأ�س���لحة ذهب���و� �إىل دزفول 

و�أخذو� �ملفتاح معهم. �ت�س���لو� باملقّر كي ير�سلو� جر�فات، لكن كّل ذلك 

كان ه���دًر� للوقت ومل تنتظر �لنار �أح���ًد�. مل نباِل بالعنرب �لكبري بالرغم 

من �أّن �لنري�ن ر�حت تلتهم جميع جتهيز�ت �لكتيبة �ملخّزنة فيه. �س���يطر 

�لقل���ق على �جلميع من مو�س���وع �لذخائر، و��س���تعانو� بكّل ما و�س���ل �إىل 

�أيديهم لك�س���ر قفل �لباب: �لعمود، �ملعول... لكن مل تكن �س���ربات �ملعول 

ا معوًل ذ� ر�أ�سني و�سربو� به �لقفل،  تاأتي بنتيجة. ��س���تخدم �ل�سباب �أي�سً
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���ا �أردت �ملحاولة، فاأخذت �ملعول  لكن مل يكن يف نّيته �أن ينك�س���ر! �أنا �أي�سً

من �ل�س���باب و�س���ربت بر�أ�س���ه �لعري�س �لقف���ل بكّل قوتي، فانك�س���ر من 

�ل�سربة �لثانية.

يف ذلك �حلني بد�أ يتز�يد عدد �ل�سباب. لقد ��ستيقظ عدٌد منهم على 

���ا »حممد  �س���وت �جلر�فات �لتي و�س���لت لتّوها �إىل �ملكان. كما �أتى �أي�سً

ر�ستمي« و�آخرون من كتيبة �لإمام �حل�سنيQ للم�ساعدة. �أخذ �ل�سباب 

يرمون �لأ�س���لحة �إىل �خل���ارج ليبعدوها عن �لن���ري�ن. بذلنا جهًد� كبرًي� 

لإخ���ر�ج �لذخائر من �لعنرب �ل�س���غري. وبعد دقائق معدودة من �نك�س���ار 

�لقفل، عل �س���وت �نفجار من �لعنرب �لكبري �مل�س���تعل. قالو� �إّن يف ز�وية 

���ا �إىل �خليمة  ذل���ك �لعن���رب قذ�ئ���ف B7 وقناب���ل. و�س���لت �لن���ري�ن �أي�سً

�ملجاورة ل���ه و�ملليئة بالبطانيات �جلديدة و�أحرقته���ا. بعد هذ� �لنفجار 

مل يعد �أحد ي�س���تطيع �لتقّدم �إىل �لأمام. كانت �ل�سم�س ترتفع يف �ل�سماء 

عندما و�س���لت �س���يار�ت �لإطفاء من دزفول و�أخم���دت �لنري�ن. لقد �أّدى 

كثريون �سلتهم ق�ساًء يف ذلك �ل�سباح!

بعد �ساعات عّدة ذهبنا ثانية نحو �لعنرب. ر�أينا منظًر� حمزًنا بالفعل: 

بطاني���ات جديدة، �س���جاد، موكيت، �مللب����س �لكورية �لتي �أ�س���ررنا على 

��ستلمها ورف�س���و�، �أو�ٍن، �أحذية ع�سكرية، خوذ معدنية، �حرتق د�خلها 

وبق���ي قالبها �خلارجي عل���ى حاله �إذ مل يكن ممكًنا ثقبه �إل بالر�س���ا�س 

و�ل�س���ظايا! كان لل�س���ّيد فاطمي �ساأن جّيد يف �س���وق تربيز، ويح�سل على 

م�س���اعد�ت كثرية للكتيبة م���ن هناك. وقف �إىل جان���ب بقايا �لتجهيز�ت 

�ملحرتق���ة: »�أم���ري خرمند«، »حبي���ب رحيم���ي«، �حلاج »ف���ريوز قادريان« 

و�ل�سّيد »يون�س �سّيد فاطمي« �أخو  قائد �لكتيبة، وعّدة �آخرون. بد�أ »�أمري« 

وهو من م�ساغبي �لكتيبة يتحّدث ب�سكل هزيل. �أر�د �إغ�ساب �ل�سّيد يون�س 

فذهب باجتاهه ي�سري �إىل �لبقايا �ملحرتقة ويلطم على �سدره بلحن �لعز�ء: 
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»و�ويله و�ويله! �أين مكرّب �سوتي! و�ويله و�ويله... �أين �لألب�سة �لكورية 

�آه ..�آه! ..«. بحث �ل�سباب بني �لتجهيز�ت، مل يعد �أيٌّ من �لثياب نافًعا بعد 

�حلريق، �إل �إذ� ُو�س���ل بقطٍع �أخرى. قامو� بق�ّس �ل�سر�ويل لي�ستخدموها 

ك�س���ر�ويل ق�س���رية، و�أمري يقول: »ل باأ�س بذلك! �ستنفعنا هذه �ل�سر�ويل 

�لق�سرية يف �ل�سباحة عندما نذهب �إىل �سّد دزفول!«.

¤

بع���د يوم���ني ركبن���ا �حلافلت �لت���ي �أتت لتقّلن���ا �إىل �س���ّد )دز(، بعد 

���بنا خيامن���ا لنن�س���بها لحًقا هناك. كالعادة و�جهنا م�س���اكل مع  �أن و�سّ

�ل�سائقني، كانت �لطريق جيدة �إىل �أن و�سلنا �إىل م�سافة تبعد عن )دز( 

نحو 3 كلم، حيث ��ستحدث �حلر�س طريًقا بجانب �جلبال، مل تكن �سّيئة 

لدرجة �أن ي�س���عر �ل�س���ائقون �أّنه���م مكرهون على قطعها. عل���ى �أّي حال، 

و�سلنا �إىل �سّد )دز( مب�سّقة وعناء.

قب���ل �لقي���ام باأّي عمل، �س���ّلمو� �لكتيب���ة حو�يل 150 عن�س���ًر� ليكتمل 

بذلك عديد �ل�س���ر�يا، على �لرغ���م من �أّن عدًد� منهم ُي�س���تبعد كالعادة 

���ا بني �لعنا�س���ر �جل���دد �أفر�ًد� لهم  �أثن���اء �لتدريبات. بالطبع ر�أينا �أي�سً

تاريخ جّيد �أمثال »حميد غم�سو�ر«.

بد�أ �لتدريب على �ل�س���باحة. و�ل�سباحة �لع�سكرية �أ�سعب من تلك �لتي 

يجيدها �جلميع عادًة. كان »هادي نقدي« م�سوؤول �لتدريب �لع�سكري، و�أتى 

للم�س���اركة يف هذه �لتدريبات عدد م���ن كو�در �لكتيبة �لذين ل يجيدونها. 

���ا يدّرب �لعنا�س���ر. ن�س���بو� فوق �ملاء عدًد� من  كان »قدرت توفيقي« �أي�سً

�جل�س���ور ليت�سّكل �إطار ي�سبه حو�س �ل�س���باحة، وو�سعو� حتت �ملاء �سلمل 

و�س���باك مبو�ز�ة �ل�سطح وذلك لكي ل ينزل �أحد كثرًي� �إىل �لأ�سفل �إذ� ما 

غا�س يف �ملاء. و�سل عمق �ملاء يف مكان �لتدريب �إىل حو�يل ثلثة �أمتار. 

يف �لأي���ام �لأوىل كان بع�س �ل�س���باب يخافون من �مل���اء فكّنا ندفعهم 
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���ا عندما �س���معو� عن عمق �ملاء يف �س���ّد  �إليه، و�زد�د خوف بع�س���هم �أي�سً

)دز(. كان من �ملقّرر �أن يتدّرب هوؤلء على �ل�س���باحة ليخ�سعو� فيما بعد 

لتدريبات �أ�سعب، وميكن �ل�ستفادة منهم كعنا�سر �لقتحام. 

�أثن���اء وجودن���ا يف �س���ّد )دز( جاء وفد م���ن عو�ئل �ل�س���هد�ء للقائنا، 

م���ن بينهم و�لد علي با�س���ايي. �أمّدنا ح�س���ورهم باملعنويات. حتّدثو� عن 

م�س���اكل �حلياة يف �ملدينة، و�لق�سايا �لتي حتدث يف �ملدن، ومل نكن نحن 

 
1
مطلع���ني عليها. وطبًعا كان �ل�س���تماع لهذ� �لكلم جّيًد� بالن�س���بة �إلينا

من جهات عّدة. لقد �أّكدو� �أّننا منت�س���رون ل حمالة. كان �حلاج »ر�س���ا 

د�روئيان« يقر�أ �لعز�ء يف �ملجال�س �حلما�سية �لتي �أقمناها، وبعث ح�سور 

�آباء �ل�سهد�ء يف جمعنا �سعوًر� جديًد� لدينا. بقو� يف خيامنا و�ساركو� يف 

�ملر��س���م �ل�س���باحية خلل �لأيام �لثلثة �لتي كان���و� فيها معنا. يف تلك 

�لأيام ع�سنا م�ساعر جميلة؛ �سعرنا �أّن و�لًد� موجوًد� فوق روؤو�سنا.

���ة مع وج���ود عنا�س���ر �أمثال  ا خا�سّ كان���ت كتيبتن���ا كتيب���ة جّي���دة حًقّ

�حلاج ر�س���ا د�روئيان، فرج قلي ز�ده، »ح�س���ن وكيل ز�ده«، وهو �بن �أخي 

�إ�سماعيل وكيل ز�ده ومعاون قائد �سرية �سود�كر، �أ�سغر علي بور، »�سادق 

�س���بك د�ست«، معاون �أ�سغر وغريهم �لكثري. رغم �سغر �سّنه، ُعّد �حلاج 

ر�سا من رجال �حلرب �لكبار. كان يف عملية »و�لفجر8« �ملعاون يف �سرّية 

�لغّو��س���ني، لكّنه �أتى �إىل ف�س���يلنا كقّنا�س، و�أخذ على عاتقه م�س���وؤولية 

توزيع �ل�س���اي لل�س���باب. لقد تعّرفت �إليه يف مع�س���كر �س���هد�ء خيرب. �أما 

�س���ادق فالتحق باجلبه���ة منذ �أول �حل���رب، وتعّرفت �إلي���ه خلل عملية 

���ا:  م�س���لم بن عقي���ل. كان للعنا�س���ر �مل�س���اغبني مكانهم يف �لكتيبة �أي�سً

1 - كّنا عندما نذهب �إلى المدينة في كّل �إجازة نتعامل ب�س���دق مع �لأ�س���خا�س �لذين يّدعون �دعاء�ت 
كبيرة، في حين �أّننا لم نكن نعلم �أّي �أعمال لم يقومو� بها بعد! �أعتقد اأن بع�س �لم�سوؤولين )�لذين بقو� 

د�ئًما في �لمدنية( لم يعرفو� قيمة �لمجاهدين قبل اأن تبد�أ حرب المدن وُتق�سف المدن ب�سّدة! مع اأّن 

بع�سهم ما ز�لو� ل يعرفون اأو ل يريدون اأن يعرفو� قدرهم... لكّنهم ر�أو� في �لق�سف �أّنه �إن منح �لعدو 

�لفر�سة فاإّنه لن يرحم اأحًدا، و�سوف يهرق دماء �ل�سالح و�لطالح و�لمنافق و�لحزب �للهي. 
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لقد ب���ّدل »�أمري« خردمند وع���ّدة �آخرون �مللب�س �لكوري���ة �ملحرتقة �إىل 

»�سورتات« يلب�سونها �أثناء �ل�سباحة. 

� جّيًد�. يف �لظروف �لعادية،  خلقت �ملحبة و�لإيثار عند �ل�س���باب ج���وًّ

بعيًد� عن �لتدريب وحت�سري�ت �لعملية، يت�سّلى �ل�سباب بالأعمال �ملختلفة 

م���ن قبيل تنظيف �لغرف، حت�س���ري �ل�س���اي، غ�س���ل �لأو�ين وغريها، ول 

يعتربونه���ا �أم���ًر� ذ� �أهمية كبرية، �أما يف ظ���روف مماثلة لدورة �لتدريب 

يف �سّد )دز( مل َيعتربو� �أّي عمل �سغرًي�: يخ�سعون للتدريب من �ل�سباح 

�إىل �لع�س���ر ويخرجون من �ملاء متعبني ومنهك���ني كالآخرين، فل يتبّقى 

لديه���م �أدنى طاقة على �حلركة. لكن، عل���ى �لرغم من �لتعب و�لإنهاك، 

كان بع�س���هم يهّي���ئ �لطعام ويفر�س �لبطانيات ويهت���م بالآخرين. هناك 

ميكن �أن ترى �أّي ورود �أنتجتها هذه �ملحبة و�لعطف!

يف �لأي���ام �لأوىل، بد�أن���ا �لتدريب عل���ى م�س���افة 300 م تقريًبا؛ نلب�س 

�س���رت�ت جناة �سفر�ء �للون وننزل �إىل �ملاء ب�س���فوف منتظمة، و�أحياًنا 

نتدّرب ليًل، خا�سة يف �لليايل �ملقمرة.

م���ع �لتق���ّدم يف �لتدري���ب رحنا نتم���ّرن على مه���ار�ت جدي���دة؛ منها 

�لتحّرك من دون �إثارة �أّي �سو�س���اء. لكن، عندما يبد�أ �ل�سباب بال�سغب، 

ل ياأخ���ذون ظروف �لتدريب بعني �لعتبار، فكانو� ي�س���عون غالًبا لإغر�ق 

�ملتدّرب �لذي �أمامهم يف �ملاء. وعلى �لرغم من �أّن �رتد�ء �س���رتة �لنجاة 

يحول دون �لغرق، �إل �أّن �خلوف كان يبدو و��سًحا على �أغلب �أولئك �لذين 

يخ�سعون لأول مّرة لهذه �لتدريبات، ليهّز �أركان رتل �ملتدّربني فجاأة �أثناء 

�لتدريب، �سر�ٌخ عاٍل يف �س���كون منت�سف �لليل، ويجربنا �مل�سوؤولون على 

�لرجوع �إىل �خللف و�إعادة �لتمرين من بد�يته.

¤

م�س���ت �لأيام و�لليايل مع برنامج مكّثف من �لتدريبات و�لتمرينات. 
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يف �للي���ايل �لت���ي ل نتدّرب فيها كّنا ننام باكًر� من �س���ّدة �لتعب. عادة ما 

ياأخذون �ل�س���باب �إىل �جلبال �ملجاورة يف �لربنامج �ل�س���باحي. بالقرب 

من هناك توجد قريتان فيهما ب�ساتني مملوءة بال�سفاء. كّنا يف �لربنامج 

�ل�سباحي غالًبا ما ن�سري حتى ن�سل �إىل �لقرية وجنول يف ب�ستان �لليمون 

ثم نرجع �أدر�جنا، ون�س���لك يف هذه �لرحلة م�س���اًر� �س���ّيًقا ي�س���مح مبرور 

�لأفر�د فقط، ول يوجد غريه. كان �ل�سباب ي�سلون �إىل �لب�ستان عطا�سى 

وجائعني. وكثرًي� ما حدث �أن دعا �أ�سحاب �لب�ساتني �ل�سباب ليقطفو� ما 

ب���د� لهم من �لثمار، لكّنهم ميتنعون عن ذلك؛ �إذ كانو� ير�عون �مل�س���ائل 

�ل�سرعية بدّقة لدرجة �أن ياأخذو� كّل �لحتمالت و�مل�ستحّبات على حممل 

�جلّد ويحتاطو� يف عملهم. كان �لربنامج �ل�سباحي ي�ستمر حلو�يل �أربع 

�س���اعات، ونتيج���ًة لهذه �لتدريبات، �أ�س���بح �ملتدّربون ماهرين يف ت�س���ّلق 

�جلبال و�لغو�س يف �آن! وبح�سب قول �ل�سباب فاإّنهم تدّربو� على كّل �سيء 

ما عد� �لتدريبات �جلوية. 

ا كّلما فّكرنا يف �أحو�لهم �أكرث �سعرنا باخلجل �أمام  هنا عرفنا �أ�سخا�سً

عظمة �أرو�حهم ونفو�س���هم. �أحد هوؤلء »�أ�س���غر علي بور« م�س���وؤول �سرّية 

�لغّو��س���ني. علمت �أّنه يو�جه م�س���اكل كثرية يف عائلت���ه؛ و�لد�ه عجوز�ن 

ومري�سان ويعي�س���ان يف حمّلة يف �سو�حي تربيز، وزوجته و�بنته تقطنان 

يف من���زل و�لديه. من جهة �أخرى كان زوج �أخت���ه قد فارق �حلياة حديًثا 

فباتت م�سوؤولية �أخته و�أولدها تقع على عاتقه. �أثناء فرتة �لتدريب يف �سّد 

)دز(، و�جهْت عائلته م�س���اكل �أخرى ما ��س���طّره للقيام بزيارة ق�سرية 

�إليهم. عندما رجع �ساألته كيف �أ�سبحت �حلال؟ كان حزيًنا جًد�. عندما 

حّدثني عن �أخبار عائلته �نقلبت �أحو�يل. قلت له: »�أ�سغر! �أل ميكنك �أن 

ت�س���رف �لنظر عن هذه �حلرب وتكّر�س نف�سك للحرب �لأكرب يف �ملدينة 

عند عائلتك؟«.

- �س���ّيد! �أن���ا د�ئًما عندما �أحت���ّدث مع �هلل تع���اىل يف جميع �لعمليات 
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�أطل���ب منه �أن يبقيني على قيد �حلياة، لأّنه لدّي م�س���اكل خلف �جلبهة، 

و�إن �أنا مّت فاإّن عائلتي �س���تبقى... ولكن هذه �ملّرة كل! هذه �ملّرة ل �أريد 

م���ن �هلل تعاىل �أن يبقيني على قيد �حلياة. �أنا ر��ٍس مبا ق�س���مه �هلل يل، 

ولكّنني من �لآن، �أمتنى �أن �أ�ست�سهد.

�أردت �أن �أخرجه من حال �ل�س���يق �لتي يعي�سها، لكّن �أ�سغر تغرّي. ظّل 

يقول: »�س���ّيد! �س���ّدق �أّنني �ساأ�ست�س���هد هذه �ملّرة«. لقد تغرّي تعامله حتى 

مع �س���باب �ل�سرّية �مل�س���اغبني. �أحياًنا يتحّدث عن �أ�س���دقائه �ل�سهد�ء، 

ويقول: »�س���ادق �آذري، حميد بنهان و... هوؤلء �أ�س���دقائي و��ست�سهدو�. 

و�لآن عندما �آتي �إىل هنا و�أرى �ل�سباب �أتذّكر �أ�سدقائي �ل�سهد�ء، و�أكاد 

�أ�س���اب باجلن���ون!«. �أدرك جّيًد� بع����س حالت �أ�س���غر، وبالرغم من �أّنه 

يكربين بحو�يل �س���نتني �إل �أّننا قريبان من بع�س���نا �لبع�س. �أخربين عن 

م�ساكله، وكذلك حّدثته �أنا عن �أو�ساعي. لكن، �أين م�ساكلي من حياته؟! 

�س���بت 
ُ
�أين جهاد �ل�س���ّيد نور �لدين من جهاد �أ�س���غر؟ بالرغم من �أّنني �أ

بجر�ح �س���ديدة ملّرتني خلل �أقّل من �سنة يف كرد�ستان، ويف عملية م�سلم 

ب���ن عقيل حيث مل يتح�ّس���ن ج�س���مي �أبًد� بعدها، و�س���رت �أع���اين د�ئًما 

م���ن �آلم �جل���ر�ح و�لتهابها، �إل �أّنني كنت وحي���ًد� ومع عائلة تعّودت على 

غيابي، وزوجة مل �أبد�أ معها بعد حياتنا �مل�س���رتكة. �أما �أ�س���غر فله عائلة 

كبرية تعقد كّل �آمالها عليه وعلى حقوقه �لقليلة، وتعي�س يف منزل �س���غري 

يف �س���احية �ملدينة، ي�س���تلزم �لو�سول �إليه م�سري �س���اعة على �لأقد�م يف 

�لأزّقة �ل�س���ّيقة و�لطلعات و�ل�س���لمل. وعلى �لرغم م���ن هذ� كّله مل يكن 

�أ�س���غر ليبقى يف منزله و�لهتم���ام بعائلته فقط، وهو يدرك �حلاجة �إىل 

ح�سوره يف �جلبهة قائًد� ل�سرّية. فاجلبهة كانت حتتاج ل�»رجال!«.

¤

يف تلك �لأيام ��ستلمنا ر�سائل من �لنا�س للمّرة �لأوىل. يبدو �أّن ر�سائل 



447 الفصل الثالث عشر: غواصو حبيب

كث���رية ُتر�س���ل �إىل �جلبهة من جان���ب �لتلمذة و�لنا����س يف �ملدن، لكّنها 

�ملّرة �لأوىل �لتي نتلّقى فيها ر�س���ائل كهذه. لقد تركت هذه �لر�سائل فينا 

�أثًر� كبرًي�، ور�ح �ل�س���باب يذرفون �لدموع عند قر�ءة بع�سها. كتبت فتاة 

�س���غرية: »��ست�س���هد و�لدي. لقد وعدين �أن ياأخذين �إىل كربلء لكّنه مل 

ا عن  ي�ستطع. �أنتم �ستنت�سرون باإذن �هلل و�ستاأخذونني �إىل كربلء عو�سً

و�لدي ...«. وكتبت �أخرى: »�أنا م�سطرة للعمل بحياكة �ل�سجاد بالتز�من 

م���ع �لدر�س. �لأغر��س �لتي ��س���رتيتها لكم هي م���ن �لأجرة �لتي تلقيتها 

مقابل عملي يف �حلياكة«، وكتبو� يف ر�س���الة عن ل�سان �مر�أة عجوز: »لقد 

��س���تطعت �أن �أر�س���ل لك���م خبًز� بعد �أن �س���مت لعدة �أي���ام«. �نتقلت هذه 

�لر�س���ائل م���ن يد �إىل يد تاركة �أثره���ا يف كّل من يقر�أه���ا. و�أكرث ما بّدل 

�أحو�لن���ا عندما علمنا �أّن �أكيا�س �لف�س���تق و�لزبيب �لتي وزعت علينا هي 

.
1
من ح�سرة �لإمام، و�سعرنا حينها بامل�سوؤولية �أكرث من �أّي وقت م�سى

¤

يف تلك �لأيام كما د�ئًما، بقيت �أعاين من م�س���اكلي �جل�س���دية. كنت 

عندم���ا �أخل���ع ثيابي للتدري���ب ويرى �ل�س���باب حايل تتب���ّدل نظرتهم �إيل 

ا للطفهم وحمبتهم ول�س���ت  فيخجلني �س���لوكهم. ل �أجد نف�س���ي م�س���تحقًّ

كم���ا يعتقدون، لكن كانت �أحو�لهم تتغ���رّي عندما يرون جر�حي يف �لأيام 

�لأوىل. �س���ار �لأك���رث قرًب���ا مّن���ي يقولون ممازحني: »�س���ّيد! �أي���ن �ملكان 

�ل�س���ليم يف ج�سمك؟ لعّل ما ور�ء �أذنيك فقط بقي �ساملًا؟!«. قال يل علي 

با�سايي هذ� �لكلم مازًحا يف �أحد �لأيام فاأجبته: »ل باأ�س! رمبا ياأتي يوم 

ا!«. وي�ساب ذلك �ملكان ب�سظية �أي�سً

1 - في ذلك �ليوم لم يقل اأحد �سيًئا عن هذه �لمغلفات و�لعلب، لحًقا قالو� �إنها كانت من بيت �لإمام، 
ويبدو اأن حرم �لإمام تحدثت عن هذ� �لمو�س���وع وقالت �إّن �لإمام عمل معنا حتى �ل�س���باح في تغليف 

�لمك�س���ر�ت لإر�س���الها �إلى �لجبهة، علُمنا بهذا �لمو�س���وع رفع معنوياتنا ب�سكل م�س���اعف و�سّهل علينا 

تحّمل �ل�سعاب.
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¤

م���ع تق���ّدم �لتدريب �لع�س���كري �ملكّث���ف مل يع���د مقبوًل �أن ن�س���بح يف 

�حلو����س �ل���ذي �أقيم بو��س���طة �جل�س���ور �لعائم���ة على �ملاء، بل �ّت�س���عت 

م�س���افات �لتمري���ن �إىل 200 و500 م. كان �ل�س���باب ي�س���طّفون يف رت���ل 

ليدخلو� �ملاء ويقطعو� هذه �مل�س���افة �سباحة. بلغت لياقة �ل�سباب �لبدنية 

ومهار�تهم م�س���توى مّكنهم من �لبقاء يف �ملاء من �ل�س���باح حتى �لظهر 

من دون �س���رتة جناة وغريها من �لو�س���ائل �مل�س���اِعدة. �أحياًنا �أقامو� يف 

بع�س �لليايل تدريًبا على �حلرب �لليلية. يف �لأيام �لأخرية ترّكز �لق�س���م 

�لأعظم من �لتمرينات على كيفية �لتحّرك ب�سكون ومن دون �أّي �سوت �أو 

�س���جة. كان �لإخوة يدخلون �إىل �ملاء يف طابور، ويقطعون �أحياًنا م�سافة 

كيلوم���رًت� د�خل �ملاء من دون �أن ي�س���در �أّي �س���وت من �أحد. كّنا ن�س���بح 

�سباحة �ل�سفدع، وتعّلمنا حتريك �أيدينا من دون �إ�سد�ر �أدنى �سوت.

�إىل جانب هذه �لتدريبات �ملكثفة كانت �لعلقات �جليدة هي �حلاكمة 

ا.  ���ا عدد من �ل�سباب �لأ�سغر مني �سنًّ يف �لف�س���يل. كان يف ف�سيلنا �أي�سً

من بينهم حميد غم�س���و�ر و�س���ديقه مو�سى، »�س���عيد بيمان فر« وحمرم 

ا رغم �سغر �سنه، وينطق  �آقاكي�س���ي بور. كان حميد غم�سو�ر �سديًد� وذكًيّ

بكلم حكيم وعاقل ل يتنا�سب مع �سّنه وحجمه ما كان يثري �إعجابنا! هو 

من �ل�سابقني يف �جلبهة وذو روحية عالية. م�ست فرتة طويلة على وجوده 

يف �جلبهة، وكان �أكرث ما يحّدثني عن �لق�سايا �لع�سكرية. 

���ا ميزح معي. يقول: »هذ� �ل�س���ّيد كلما  كان حمرم �آقاكي�س���ي بور �أي�سً

ن���اد�ين تاأكدو� �أّنه ل يناديني لأجل تناول �لطع���ام، بل قطًعا هو يناديني 

للقيام بعمل ما. مثًل يقول �أخ حمرم؟ نعم... هناك �سخ�س مري�س تعال 

و�نقله �إىل �أعلى!... حتى �لآن مل يحدث �أن قال �ل�سّيد -مثًل- �أخ حمرم، 

�أعددنا �ليوم فطوًر� جّيًد� تعال كي نتناوله مًعا!«. يف بع�س �لأحيان يبالغ 
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�أكرث يف �ل�سغب، فيقول لل�سباب: »كّل هذ� يف كّفة وعندما يخاطبني قائًل 

لقد �فتقدناك، يف كّفة �أخرى! �أقول له ماذ� ح�س���ل؟ فيجيب �ل�س���ّيد �إّن 

�أحد �ل�س���باب وقع من فوق �ل�سخور و�نك�سرت رجله، ليتك كنت موجوًد� 

لتنقله �إىل �خللف!«. �س���ادف �أّنه كان �سعيًفا قليًل يف �ل�سباحة، فت�سمعه 

د�ئًما يقول: »�س���ّيد! �أعطوين ر�سا�ًس���ا يف �لياب�سة و�ساأفعل كّل ما تقولون، 

لكن يف �ملاء دعوين و�ساأين!«. حاولنا �أن ناأخذه معنا، لكنه ظّل ي�سبح �إىل 

جانب �ل�سباب مرتدًيا �سرتة �لنجاة.

¤

على كّل حال، حت���ّدد زمان �ملناورة بعد �نتهاء �لتدريبات. كان هناك 

مكان �أ�س���به بجزيرة و�سعو� عليه دو�سكا و�أ�سلحة �أخرى قبل مّدة، وتقّرر 

�أن ننّف���ذ �ملناورة فيه. بد�أت �ملناورة �لليلية. دخلنا �إىل �ملاء على م�س���افة 

600م م���ن �جلزيرة وبد�أ �لتحرك. كان له���ذه �ملناور�ت ثمارها �لكثرية، 

فم���ن خللها يتعّود �لعنا�س���ر عل���ى �لنار، ويرون باأنف�س���هم �أّنه ميكن �أن 

. 
1
ي�ستبكو� مع عنا�سر �لعدو يف ظروف مماثلة

بنا خيامنا بعد �لفر�غ من �ملناورة و�نطلقنا باحلافلت نحو ثكنة   و�سّ

�ل�س���هيد باكري يف دزفول. لق���د تنامت �ملوّدة و�لألفة بني �ل�س���باب، ومع 

�أّنني ل �أحّب �لتعّرف �إىل �أحد، و�أن �أ�سبح �سديًقا حميًما لأحد، لكن، كان 

بع�س �ل�س���باب مثل حميد غم�سو�ر يغمرونني بلطفهم. �أخ�سى �أن ي�سبح 

ة فر�ق  �أحدهم �س���ديًقا حميًما يل، ثم ي�ست�س���هد فتعّذبني �لوحدة وغ�سّ

�ل�س���ديق مّرة �أخرى. يف ه���ذه �لأثناء تقّرر منح جميع �لعنا�س���ر �إجازة 

ملدة 15 يوًما. 

ا عن مكان تحركنا للتقليل  1 - بالرغم من اأن النيران �لتي تطلق على �ل�س���باب في �لمناورة تبعد ن�س���بيًّ
من �إمكانية وقوع �إ�س���ابات �إلى �لحّد �لأدنى، ولكن، بكّل �لأحو�ل ظلت هذه �ل�س���تباكات تذّكر بظروف 

ليلة �لعملية.
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¤

رجعن���ا �إىل تربي���ز. كالع���ادة �أعطونا موؤون���ة للطريق؛ فاكه���ة معلبة، 

خبًز�، زبيًبا وف�ستًقا. جل�ست مع �أ�سغر علي بور. �أذكر �أّنهم �أعطوًنا متًر�، 

ًبا يف علب تزن �لو�حدة منها 5 كلغ، وكان لذيًذ�  ا �أ�س���فر �للون مو�سّ جافًّ

جًد�. عندما و�سلنا �إىل تربيز كان قد بقي علبتان من �لتمر. قالو� لياأخذ 

���ا �أخذت علبة  �لتمر من يريد. �أخذ حميد علبة مل�س���جد حمّلته، و�أنا �أي�سً

لكي �أو�س���لها �إىل �ملقّر. يف �ملنزل عندم���ا تناولت و�لدتي من هذ� �لتمر، 

قالت: »نور �لدين! �أنا مل �آكل متًر� كهذ� قبل هذ� �ليوم، ولن �آكل مثله بعد 

�ليوم!«، فاأجبتها: »لقد جاء هذ� �لتمر من �جلبهة ...«.

¤

كالع���ادة �أم�س���يت �أغلب �أي���ام �لإجازة مع �ل�س���باب. �عتدن���ا �أن نحّل 

�سيوًفا على �ملقّر�ت �لأخرى وغالًبا �سيوًفا على �لع�ساء. يف �إحدى �ملر�ت 

دعاين حميد غم�س���و�ر �إىل م�س���جدهم. كان مركز م�س���جد ح�س���رة �أبي 

�لف�س���ل Q يف �لطبقة �لثانية من مبنى �مل�س���ّلى. وقد ��سرتى �ل�سباب 

ا. كان حميد عندما يقّدمني �إىل �أ�سدقائه يقول: هذ� �لأخ هو  �لفول �أي�سً

، في�سعرين باخلجل. 
1
�ل�سّيد نور �لدين بذ�ته �لذي حّدثتكم عنه

مب���ا �أّن جتهي���ز�ت كتيبتن���ا قد نق�س���ت بع���د �أن �أتى عليه���ا �حلريق، 

فقد �أ�س���ارو� علينا ب�س���ر�ء �لتجهي���ز�ت �للزمة ل�س���رّيتنا خلل �لإجازة 

و�إح�س���ارها معنا عند �لعودة �إىل منطقة �لعمليات. كّنا �أعددنا �إح�س���اًء 

بالتجهيز�ت: �س���ماور، موكيت، �أو�ٍن، و�أ�س���ياء �أخرى من لو�زم �ملعي�س���ة. 

دفعن���ا ثم���ن هذه �لتجهي���ز�ت من مالنا �خلا����سّ ومن �مل�س���اعد�ت �لتي 

1 - لم �أكن �أ�س���ّدق �أنه �س���ياأتي يوم �أتحّدث فيه عن حميد و�س���جاعته ومعنوياته ف���ي حين �أني �بتعدت 
ل�س���نو�ت طو�ل عنه وعن �أ�سدقائي �لآخرين... ��ست�سهد حميد في مرتفعات ماووت خلل عملية "بيت 

�لمقد�س3".
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يقّدمه���ا �لنا����س. كّل و�حد مّنا ي�س���رح �حلال لأبيه، وبالطب���ع فاإّن �لو�لد 

�لذي يقّدم �بنه لن ميتنع عن تقدمي ماله يف هذ� �ل�س���بيل. جمع ف�سيلنا 

مقد�ًر� جي���ًد� من �ملال. ذهبت برفقة فرج قلي ز�ده و�سخ�س���ني �آخرين 

���ع. ��سرتينا �سماورين كبريين و�س���فرة للطعام بطول 50 م تقريًبا.  للتب�سّ

كان يلزمن���ا ح���و�يل 50 م2 من �ملوكيت. �س���األنا �أخو �ل�س���هيد »رهربي«- 

- عن مو�سوع �سر�ء 
1
وهو م�س���وؤول يف موؤ�س�س���ة �خلام�س ع�سر من خرد�د

�لتجهي���ز�ت، و�ّطل���ع على تفا�س���يل �لق�س���ة، فب���ادر �إىل جم���ع �ملال من 

 
2
�لعاملني يف �ملوؤ�س�سة ل�سر�ء �ملوكيت. لقد ��سرتينا حتى لو�زم »�لرت�سي«

و�س���ّلمناها للمنازل ليتم حّت�سريها. جّهزنا حو�يل 50 مرطباًنا من �أنو�ع 

�لكبي����س، ح���و�يل مئتي ملعق���ة، ومئتني من �ل�س���حون و�لأك���و�ب. طبًعا 

فاق ذلك حاجة �س���ريتنا، وكان �ل�س���باب من �ل�سر�يا �لأخرى يق�سدوننا 

لتعوي����س ما نق�س لديهم. ��س���رتينا جتهيز�ت كثرية لدرجة �أّننا مل جند 

له���ا مكاًنا يف �حلافل���ة عندما عدنا �إىل �جلبه���ة، ووّزعناها يف كّل مكان 

خطر على بالنا. بالإ�سافة �إىل ذلك، �أح�سرنا �ساحنة من �حلر�س لتنقل 

�ملوكيت ومرطبانات �لكبي�س و�لتجهيز�ت �لكبرية و�ل�سخمة �إىل مقّرنا.

يف دزفول �أردنا -كالعادة- �أن نن�سب خيمتنا، ولكنهم مل يو�فقو� على 

ذلك، وجاء �خلرب باأّنه علينا �أن نق�سي يومني يف م�سليات �لكتائب �لأخرى 

ريثما يتّم �إر�س���النا �إىل حمّل �لتدريب. قبل �إيفادنا �إىل �لتدريب ��س���تمعنا 

ل���كلم قائد كتيبتن���ا. حت���ّدث �لأخ �ل�س���ّيد فاطمي عن �س���روط وظروف 

�لتدريبات �جلديدة فقال: »يختلف هذ� �لتدريب عن تدريبات �سّد )دز(. 

لقد حّددنا حو�يل �س���هرين ون�س���ف كم���ّدة زمنية لزمة له���ذ� �لتدريب. 

1 - )5حزير�ن 1963/تاريخ مف�س���لي في �لثورة �ل�س���لمية بقيادة �لمام �لخميني ؛ خروج تظاهر�ت 
كبيرة في مدن قم وطهر�ن و..؛�تخذت �لثورة�بتد�ء  من هذ� �لتاريخ  م�س���ار� ت�س���اعديا ؛ تظاهر�ت؛ 

�عت�سامات ؛بيانات �لمام وف�سحه لعمال �ل�ساه ودعمه للجماهير ودعوته للتظاهر..(. 

2 - كبي�س من �أ�سناف مختلفة.
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وكّل م���ن يت���ّم �إر�س���اله �إىل �لتدريب ل يحّق له �لعودة حت���ت �أّي ظرف من 

�لظروف، حتى و�إن �أ�سيب مبر�س فاإّن طبيًبا �سياأتي �إىل مع�سكر �لتدريب 

ملعاجلته«. كان على �ل�سباب �أن يفّكرو� وياأخذو� قر�رهم. مل ين�سحب �أحد، 

وكان �جلميع م�ستاقني وينتظرون تدريبات �لعملية. 

v
�نطلقن���ا يف �أو��س���ط ت�س���رين �لث���اين م���ن �لع���ام 1986م �إىل منطقة 

�لتدري���ب باحلاف���لت. هن���اك، توج���د بالقرب م���ن نه���ر »كارون« قرية 

عرفت با�س���م موقع »�ل�س���هيد �آجاقلو«، وقد خلت �لقرى �ملحيطة بها من 

�س���اكنيها منذ �لأيام �لأوىل للحرب �ملفرو�س���ة، �لأمر �لذي نا�س���بنا من 

ناحية �مل�سائل �لأمنية. منازل �لقرية �ل�سغرية �ملعدودة �ملبنية من �لتنب 

و�لطني مل تعد �ساحلة لل�سكن، فا�ستقررنا يف د�خل �خليام. 

يف �لي���وم �لأول ذهبن���ا �إىل �مل���اء بالقو�رب. من �ملفرت����س �أن نتدّرب 

على �لغط�س، لكّنهم مل يح�س���رو� بدلت �لغط�س حتى ذلك �حلني. يقول 

قادتنا �إّن هذه �لبدلت ُت�سرتى من كند� عرب و�سطاء وبثمن باهظ.

بع���د يومني عل���ى وجودنا يف �ملنطقة، ب���د�أ �ملطر يت�س���اقط بغز�رة يف 

»خوز�س���تان«. كان �ملط���ر غزي���ًر� لدرجة �أّن �ل�س���يول غم���رت بع�س مدن 

�جلنوب، فر�حت �لفرق و�ملقّر�ت تر�س���ل �إمكاناتها �إىل �ملناطق �ملنكوبة، 

و�أر�س���لو� �أكرث م���ن 7 �آلف خيمة كم�س���اعد�ت للنا�س. �س���اقت �لظروف 

علينا حتى �إّن �خلبز مل ي�س���ل �إلينا لعّدة �أيام! يف تلك �لأو�س���اع �أفادتنا 

كثرًي� �لتجهيز�ت �لتي ��س���رتيناها من �ملدينة. طبًعا مل يخطر على بالنا 

���ا يف �خلب���ز، و�إل لقمنا بتدب���ري ملو�جهة هذ�  �أّن���ه ميك���ن �أن نو�جه نق�سً

���ا مل ي�سمح لأحد �أن يغادر  �لنق�س حال ح�س���وله. يف تلك �لظروف �أي�سً

موقع »�ل�سهيد �آجاقلو«. 
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�أّدى �ملطر �لغزير �إىل �رتفاع من�س���وب �ملياه يف كارون. ففا�ست �ملياه 

و�جتاح���ت ب�س���اتني �لنخيل، وقطع���ت �لطرقات يف �ملنطق���ة، ومن بينها 

�لطريق �لتي ن�س���تخدمها. �س���عينا قدر �لإمكان للح���وؤول دون تقّدم �ملياه 

نحو خيامنا. بالإ�سافة �إىل كتيبة حبيب فقد ن�سبت كتيبة ويّل �لع�سر| 

���ا -وعنا�س���رها من زجن���ان- خيامها يف ذلك �مل���كان. �أخذت �ملياه  �أي�سً

تقرتب �س���يًئا ف�س���يًئا من �خلي���ام، و�إذ� ما دخلتها كان ممكًنا �أن ُتف�ِس���ل 

� يحول  جميع بر�جمنا. �أ�س���ف، �أّننا مل نلك رف�ًس���ا �أو معوًل لن�سنع �سًدّ

دون و�سول �ملاء. جاءت ر�فعتان �إىل �ملنطقة �إل �إّن �إحد�هما وقعت د�خل 

مي���اه �لنهر �لهائج! يف ذلك �ليوم، بدل �أن نتدّرب على �لغو�س، �ن�س���غلنا 

ببناء �س���ّد �أمام �ملاء م�س���تخدمني �ل�س���حون و�لطناجر و�لأقد�ر وكّل ما 

كان يخطر على بالنا! رحنا نلأ �لأو�ين بالرت�ب لن�س���ّد به م�س���ار �ملياه. 

�أ�سبحنا يف ظروٍف �سعبة؛ فال�سيل قطع �لطريق، ومل يعد ممكًنا �إي�سال 

���ا ل ت�ستطيع �إي�سال �لطعام لأّن ذلك يوؤّدي �إىل  �لطعام. �ملروحّيات �أي�سً

�نك�س���اف مكان �لتدريب. قالو� �إن حتّملنا 5 اأو 6 �أيام فاإّن من�س���وب �ملياه 

�سينخف�س خلل هذه �ملّدة وت�سلح �لأمور. يف ذلك �ليوم �نهمكنا جميًعا 

بالعمل من �ل�س���باح حتى �مل�س���اء. م���ن جهة كان حممد �س���ود�كر- وهو 

قائد �إحدى �س���ر�يا كتيبة حبيب- ميلأ �أكيا�س �خلي�س بالرت�ب مب�ساعدة 

� �أمام �ملاء بالأو�ين و�لأيدي  �ل�س���باب، ومن جهة �أخرى رحنا ن�سنع �س���دًّ

�لعاري���ة. لق���د جنحنا تقريًبا يف من���ع �ملياه من �لتق���ّدم. يف �ليوم �لتايل 

هد�أت �ملياه و�بتد�أنا بالتدريب.

 �أثن���اء �لتدري���ب. يف �ملرحلة �لأوىل 
1
��س���تخدمنا �أنب���وب »�ل�س���نوغر«

عندما ��ستلمنا بدلت �لغط�س كان بينها بدلتان فقط فيهما خم�س قطع: 

1 - �ل�س���نوغر هو �أد�ة ت�س���به �لأنبوب ن�س���ع اأحد طرفيها في فمنا في حين يبقى �لطرف �لآخر خارج 
�لماء، وبهذا يمكننا اأن نتنف�س عندما نكون تحت �لماء.
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. �أما باقي 
1
كنزة، �س���رو�ل، قبعة، قفاز�ت وطبًعا حذ�ء �لغو����س �ل�»فني«

�لب���دلت فهي عب���ارة عن قطعة و�حدة م���ن �ل�س���رو�ل �إىل �لقبعة، وكان 

�رتد�وؤها �أ�س���عب. �أخذُت �أنا بدلة ذ�ت خم�س قطع، و�أخذ �لبدلة �لأخرى 

»رحي���م �س���ارمي« �لذي كان �آن���ذ�ك معاون �ل�س���ّيد فاطم���ي يف �لكتيبة. 

خ�س���ع �جلميع لتدريبات �لغط�س حتى �ل�س���ّيد فاطمي نف�س���ه. حتى ذلك 

�ليوم، �ساركت وحد�ت �لغط�س يف عمليات خيرب وبدر و»و�لفجر8«، لكن، 

�قت�س���ر عملها يف تلك �لعمليات على �ل�سباحة فوق �ملاء، يف حني �أّن هذه 

�لعملية تختلف عن �سابقاتها. 

ا �إىل �أنبوب »�ل�س���نوغر«؛ بنيته وطريقة  �أثناء �لتدريبات، تعّرفنا عمليًّ

عمل���ه. ميكن �لتنّف�س من خلل هذ� �لأنبوب، وعندما ينزل طرفه �لآخر 

حتت �ملاء متنع �مل�س���ايف �ملوج���ودة فيه دخول �مل���اء �إىل �لفم، لكن تغلق 

هذه �ملياه م�س���ار �لهو�ء. عندها علينا �أن نطفو فوق �س���طح �ملاء و�لقيام 

بالزف���ري ليخرج �ملاء من �لأنبوب وُيفتح م�س���ار �لتنّف�س. كان لون �جلزء 

�لعل���وي من �لأنبوب- �لذي يبقى فوق �ملاء ع���ادة - كلون �ملاء �لتي كانت 

موحلة د�ئًما وبلون �لرت�ب! يجب �أن تبقى حو�يل 10 �سم من �لأنبوب فوق 

�مل���اء، و�إذ� ما حتّرك �لعنا�س���ر يف طابور، ميك���ن �إذ� دّققنا �لنظر قليًل 

ملحظة م�س���ري حركتهم من خلل حركة �لأنابيب. لكن، طبًعا لي�س من 

.
2
�ل�سهل روؤية هذه �لأنابيب فوق �ملاء

قال���و� لن���ا �إّنه ي�س���عب �لغرق م���ع �رتد�ء بدل���ة �لغط����س، و�إّن كّل من 

���ا �أن مي�س���ك ب�س���خ�س �آخر يف �مل���اء وينقذه من  يرتديه���ا ي�س���تطيع �أي�سً

�لغرق. بعد �رتد�ء بدلت �لغط�س، ينزل �لغّو��س حتت �ملاء بعد �أن يربط 

ة على خ�سره تتنا�سب �أوز�نها مع وزن ج�سده. وقالو� للجميع  �أثقاًل خا�سّ

�س للغط�س ي�سبه �أرجل �لبطة وي�سّهل �لحركة في �لماء وي�سّرعها. 1 - �لفين اأو �لحذ�ء �لمخ�سّ

2 - لحًقا و�أثناء �لتمرينات، كانو� ي�س���عون قطعة م���ن �لخي�س على �لماء بحيث يكون �لجزء �لعلوي من 
�لأنبوب تحت هذه �لقطعة فيبدو �لأمر، وكاأّن قطعة من �لخي�س تعوم على �لماء �لأمر الذي ي�سّلل �لر�ئي.
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�إّنه يف حال �س���عر �س���خ�س ما �أّنه ينزل �إىل عمق �ملاء با�ستطاعته �لتخّلي 

عن �أحد هذه �لأثقال عرب �سحب قب�ستها ليطفو من جديد على �ل�سطح. 

و�أّكدو� عليهم �أن ل يرتكو� �أ�سلحتهم يف �ملاء مهما حدث، و�إذ� ما و�جهو� 

خطًر� ما فباإمكانهم ترك �لأثقال �ملو�سولة بهم فقط. 

بد�أن���ا من جدي���د �لتدريب يف �ليوم �لذي �نخف�س فيه من�س���وب �ملياه 

يف نه���ر كارون. �أتى »حمرم« معنا ومل ي�س���اأ مفارقتن���ا، وهو يعلم �أّنه �إّنا 

ميكنه �لبقاء يف ف�س���يلنا �إذ� تدّرب على �لغط�س. حاول �أن ُيح�ّس���ن �أد�ءه 

���ا. عادة، ميّدون �أثناء �لتدريب حبًل  بال�س���باحة، و�أن يتعّلم �لغط�س �أي�سً

ي�ساوي طوله طول طابور �لعنا�سر، فيه حلقات متباعد بع�سها عن بع�س 

مب�س���افات متنا�س���بة. كّل عن�سر مي�س���ك بحلقة من هذه �حللقات ليبقى 

�لعنا�سر مت�سلني بع�سهم ببع�س عرب هذ� �حلبل. وبالتايل، يبقى جميع 

�ملتدّرب���ني �أثن���اء �لغط�س على خ���ّط و�حد، وكان ترك هذ� �حلبل �س���عًبا 

قليًل. عندما غط����س حمرم، دخل �ملاء �إىل رئتيه، فاأفلت يده من �حلبل 

وطف���ا ف���وق �مل���اء. يف تلك �لأثن���اء كنت يف �لق���ارب �ل���ذي يو�كب حركة 

�ملتدّربني. عادة ما يتحرك �أثناء �لتدريب عدد من �لعنا�سر بقارب يبتعد 

20 �إىل 25 م عن �لغو��س���ني، وذلك مل�س���اعدتهم عند �لل���زوم، �أو لإنز�ل 

ا.  �أحدهم �إىل حتت �ملاء �إن طفا ل �إر�دًيّ

قال يل حمرم: »تعال و��سحبني«. 

- �نزل �إىل �لأ�سفل! ت�ستطيع �أن تاأتي بنف�سك!

�إذ� خرج �سخ�س من �ملاء ب�سهولة  �أّنه  �أعتقد  �أن يتعّلم. كنت  �أردته 

�أثناء �لتدريب فلن يتعّلم �لغط�س �أبًد�. لكنه �إن ر�أى �أن لي�س باليد حيلة 

�سي�سعى �سعيه ويجهد فيتعّلم �سيًئا. تركت »حمرم« و�ساأنه، وهو ي�سرخ: 

يرتدي  وهو  �أب��ًد�  يختنق  لن  �أنه  �أعلم  كنت  �ختنقت...«.  »�ختنقت... 

بدلة �لغط�س. 
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- دعه ي�سرخ بالقدر �لذي يحلو له!

�أخذ تيار �ملاء »حمرم« معه...

�نتهى �لتدريب عند �لظهر، ليخرج �لعنا�سر من �ملاء ويذهبو� جميًعا 

�إىل �خليام. ل طعام ب�س���بب �ل�س���يل؛ ول حتى ك�س���رة خبز و�حدة، لكن، 

ا عن  تو�فر �لع�س���ل بكميات كبرية، فر�ح �ل�س���باب ياأكلونه باأيديهم عو�سً

طعام �لغد�ء. حتى �ل�س���اعة، مل يظه���ر »حمرم« بعد، ومل نذهب نحن يف 

�أثره، لأّننا يف و�سعية تدريب ويتوّجب عليه �أن يخرج بنف�سه من �ملاء باأّي 

�سكل من �لأ�سكال. حّل �لع�سر ومل نعلم عنه �سيًئا. بد�أت �أقلق.

- يا �إلهي! �إًذ� �أين بقي حمرم هذ�؟

لقد جّر �لتيار حمرم �مل�سكني �إىل منطقة تدريب �لغط�س �لتابعة لفرقة 

ة بعدد  »كربلء25« وهو ي�سيح وي�سرخ. وقد مّر مبناطق �لتدريب �خلا�سّ

م���ن �لفرق �إىل �أن �لتقطه ق���ارب �إحدى �لفرق من �مل���اء وعرفو� �أّنه من 

عنا�س���ر فرقة عا�س���ور�ء. قلقُت عليه تلك �لليلة. �أح�سروه عند �لعا�سرة 

ليًل. ذهبت لأطمئن �إليه. عندما ر�آين غ�سب ور�ح يلومني. قال: »قل يل، 

هل �أبي غطا�س؟ �أمي غطا�س؟ جئتم بي �إىل هنا لكي �أ�س���بح غّطا�ًسا؟!«، 

ونحن ن�س���حك ونحاول �أن نهّدئه. ذكرت ��س���م �أخيه �ل�سهيد جميد لعّله 

يقلع عن �لكلم �ل�س���ّيئ و�لفارغ كر�م���ًة لأخيه، لكّنه مل ير�ِع حرمة �أخيه 

فرغ حمولة �س���احنة كبرية، �أفرغها خلل 
ُ
���ا. قال: »�طلبو� مّني �أن �أ �أي�سً

ع�س���ر دقائق! لكن، ماذ� �أفعل حتت �ملاء؟ �أعطوين ر�ّسا�ًس���ا على �لياب�سة 

لأو�جه به وحدي �س���رية من �لعر�قيني، لكن ماذ� �أ�س���تطيع �أن �أفعل حتت 

�مل���اء. وه���ل �أنا فعًل غّطا�س غّطا����س؟«. حاولت تهدئته، قلت له: »�س���ّيد 

حم���رم! ب���كّل �لأحو�ل عندما جئن���ا �إىل هنا �تفقن���ا �أن كّل من ياأتي عليه 

�أن يت���دّرب على �لغط�س!«، لكّنه �أ�س���ّر على موقفه: »حت���ى لو مّتم جميًعا 

ة.  لن �أتدّرب على �لغط�س!«. للإن�س���اف، فقد متّيز حمرم بخ�سال خا�سّ
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فمثًل ل ميكن �أن يبقى �س���حن مّت�س���ًخا حيث يكون هو، لأّنه يغ�سل جميع 

�لأو�ين. كّن���ا نحّبه ون�س���عى لن�س���ّكن قلبه ونهّدئ روع���ه. بقينا جلزء من 

�لليل نتحّدث ونتحّدث حتى �قتنع قليًل وهد�أ.

¤

بقي���ُت تلك �لأي���ام يف كتيبة حبيب يف �ل�س���رية �لثانية. ت���وىّل �لإخوة: 

�أ�س���غر عل���ي بور، حمم���د �س���و�دكر، وعبد �لعل���ي مطلق م�س���وؤولية قيادة 

�ل�س���ر�يا يف �لكتيبة، و�أنا وفرج قليز�ده و»علي ر�س���ا �سارخاين« م�سوؤولية 

قيادة �لف�سائل يف �سرّيتنا.

بعد �أيام عدة، وّزعو� عنا�س���ر ف�س���يل »علي ر�س���ا« ليبقى يف �ل�سرية 

ف�س���يلن: ف�سيل �لأخ فرج، وف�سيلي �أنا. ذهب ح�سن ح�سني ز�ده وعدد 

من �لعنا�س���ر �إىل ف�س���يل ف���رج، وجاء علي ر�س���ا نف�س���ه ير�فقه حبيب 

رحيم���ي وباقي �لعنا�س���ر �إىل ف�س���يلنا. �أ�س���بح م�س���وؤولو �ملجموعات يف 

ف�س���يلنا: ح�س���ني ن�س���ريي، حبيب رحيمي، ورحيم باغب���ان. كان حبيب 

مع���اوين �لثاين. �رتفع عديد عنا�س���ر ف�س���يلنا من 35 �إىل 45 عن�س���ًر�. 

من بني �ل�س���باب �لذين �أذكرهم جيًد� من ف�س���يل �لغط�س ذ�ك: »حميد 

غم�س���و�ر، �س���عيد بيمان فر، حممد �س���دقي، ر�س���ا جودت، غلمر�س���ا 

، ر�س���يد رجنرب، برويز جودت، �يوب ن�س���ري 
1
ج�س���ني بور، مازيار نوري

 و��سماعيل �ندرو�«.
2
�وغلي

متّيز �س���عيد بيمان ف���ر من بني �لإخوة ب�س���وته �جلميل. عادة عندما 

يخرج �لعنا�سر من �خليام ويقفون يف طابور للنزول �إىل �ملاء، �أ�سع �سعيد 

يف �أّول �ل�س���ّف و�أقول له: »�أن�سد!«، فين�سد ب�سوته �لعذب تلك �لق�سيدة 

1 - ��ست�سهد وغلم ر�سا في عملية كربلء5.

2 - �أ�س���يب في �لليلة �لأولى من عملية كربلء5 بجر�ح و�أ�س���بح م�سلولً. تابع در��سته مبا�سرة و�أ�سبح 
طبيًبا، وهو زميلي في �لعمل منذ �سنو�ت في جامعة تبريز للعلوم �لطبية.
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�ملعروفة لل�س���اعر �س���هريار يف مدح �لإمام عل���يQ و�لتي كانت ُتبث يف 

تلك �لأيام من �لإذ�عة على �سكل ن�سيد:

 �لرحمة، �أّي �آية �إلهية �أنت!
1
علي يا طائر

�ألقيت ظلًّ على �لعاملني، كظّل �لطائر �لكبري! 

�أيها �لقلب �إن �أردت �أن تعرف �هلل فانظر د�ئًما �إىل وجه علّي!

باهلل �أق�سم، لقد عرفت �هلل بعلّي!

هو ين�سد، و�ل�س���باب يرّددون معه بع�س �أبيات �لق�سيدة. �أحياًنا، كّنا 

عندما ن�س���ل �إىل حّفة �ملاء، نت�س���ابق مع ف�س���يل فرج قلي ز�ده. هو يقود 

ف�س���يله و�أنا �أقود ف�سيلي، وي�سعى كّل مّنا للتقّدم على �لآخر. وقد تركت 

هذه �ملناف�س���ة و�مل�س���ابقة تاأثريها �جلّيد على معنويات �ل�س���باب. �سارك 

�جلمي���ع بالتدريب ب�س���وق وغرية. كان���ت ظروف �لغط����س يف ذلك �جلّو 

�لعا�سف ل ت�سّدق. 

يف بع�س نقاط نهر كارون توجد دّو�مات*2، �سعينا �أن ل يقع �ل�سباب فيها، 

لأّن �خلروج منها كان و�قًعا عمًل �س���عًبا. فالّدو�مة ت�س���ّد من يقع فيها �إىل 

�لأ�سفل بقّوة كبرية، ومن �ملمكن �أن يقع فيها جميع �ل�سباب �لذين مي�سكون 

باحلبل ويتحّرك بع�س���هم ور�ء بع�س. وو�سلت قّوة بع�س �لدّو�مات لدرجة 

�أن يعج���ز حتى �لق���ارب عن �لإفلت منه���ا �إن علق بها. بعي���ًد� عّنا قليًل، 

متو�س���عت قو�ت �لوحدة �لبحرية، وكتيبة �لإمام �حل�س���ني Q، وكان يف 

تلك �جلهة دّو�مة �أخافتنا جميًعا.

عرفنا تدريجيًّا من �أين توؤكل �لكتف. عندما يقف �ل�س���باب يف �ل�سف 

للنزول �إىل �ملاء �سرنا ن�سع ثلثة من �ل�سباب �ملاهرين و�أ�سحاب �لقدرة 

�لبدنية �جليدة يف �أّول �ل�سف و�آخره وو�سطه. �أحد هوؤلء �لذين ن�سعهم 

1 - هماى: طائر �لعنقاء �لخر�في، من ق�سيدة لل�ساعر �لير�ني �سهريار.

ا.  * - يقال عنها: زوبعة �لبحر �أي�سً
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يف �لأم���ام هو �س���ديق حلميد غم�س���و�ر. متّت���ع بقدر�ت ج�س���دية جّيدة، 

.
1
وعّولُت عليه كثرًي�، لكّنني عرفت لحًقا �أّنني �أخطاأت �لتقدير

مل تك���ن �حلركة يف ط���ول �لنهر وباجت���اه تيار �ملاء �س���عبة جًد�، لكن 

كان من �ل�سعب علينا �لغو�س يف عر�س �لنهر و�لتوجه �إىل �ل�ساطئ. يف 

�لأيام �لأوىل �س���بحنا باجتاه تيار �ملاء. ن�سي على �ل�ساطئ ثم ننزل �إىل 

ا �إىل مكاننا �لأول، حيث نخرج من �ملاء، ثم ن�سي على  �ملاء ونرجع غو�سً

�حلاف���ة م���ّرة �أخرى لندخ���ل �إىل �ملاء من نقطة �أخ���رى. يف هذه �ملر�حل 

كان �خل���روج من �ملاء �أكرث �لأعمال �س���عوبة. فهو ي�س���توجب �أرجًل قوية 

قادرة على حتريك »�لباملات« )�لزعانف( ب�س���ّدة لن�سل �إىل �سطح �ملاء. 

���ا �أتقّنا ه���ذ� �لعمل؛ ل يج���ب �أن نخرج جميًع���ا من نقطة  ���ا �أي�سً تدريجيًّ

و�حدة، بل على �لعنا�س���ر �لقرت�ب من �ل�س���اطئ على �س���كل طابور. ويف 

تلك �حل���ال، كان عدم �لدقة و�لتن�س���يق -مهما �س���غر- كفيل بال�س���ماح 

ل�س���غط �ملاء باأن يفّرق �جلمع. كان �لعنا�س���ر �لأقوياء �لذين ن�سعهم يف 

�أول �ل�س���ف و�آخره وو�س���طه يبذلون جهوًد� م�س���اعفة عند �لو�سول �إىل 

�ل�س���اطئ؛ ي�س���ربون بالزعانف بق���وة لكي يتمّكن �ملم�س���كون باحلبل من 

���ا مع �ل�سباب يف  �لو�س���ول �إىل �ل�س���اطئ. غالًبا ما كنت موجوًد� �أنا �أي�سً

�ملاء، و�أحياًنا �أ�سعد �لقارب و�أو�كبهم لأنّظم �أمورهم.

يف �أيام �خلريف تلك، يف منطقة �آجاقلو، حتّمل �ل�سباب ظروًفا قا�سية 

ل ُت�س���ّدق وبكّل �س���فاء و�إخل�س. عندما نذهب �إىل �ل�س���اطئ م�سًيا نحو 

�جلهة �لعليا من �لنهر كي ندخل �ملاء من هناك، يكون �أغلب �ل�سباب حفاة. 

، ولكّن عددها مل يكن كافًيا. فمثًل 
2
لقد �أعطو� �لف�سائل جو�رب للغط�س

1 - لق���د خ���اف ليلة �لعملية ورج���ع. طبًعا �أدركت خلل فترة �لتدريب اأن لدي���ة قوة بدنية جيدة، ولكنه 
�س���عيف من الناحية �لمعنوية �لتي تعتبر �ل�س���رط �لأول للم�ساركة في �سرية �لقتحام، على �لعك�س من 

ذلك كان يوجد �أ�سخا�س كحميد غم�سو�ر الذي لم تكن بنيته �لج�سدية قوية، ولكن جر�أته و�سغبه تحّول 

في �ساحة �ل�ستباكات �إلى �ل�سجاعة و�لمعنويات، كم كان لفًتا للنظر رحمه �هلل!

ا ��سم حذ�ء �لغط�س. 2- يطلقون على جو�رب �لغط�س هذه �أي�سً
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�أعطو� �لف�سيل �لذي ي�سم 35 عن�سًر� ع�سرة �أزو�ج منها يتناوب �ل�سباب 

على �نتعالها. �إ�سافة لذلك، مل تنا�سب هذه �جلو�رب بع�س �ل�سباب، فلها 

كالأحذية �لعادية �أحجام و�أرقام. لذ� كانت �ألب�س���ة و�أحذية �لغط�س توؤذي 

���ة من ه���م يف مقتبل �لعمر. و�س���اهدت كيف يربط  �أغلب �لعنا�س���ر خا�سّ

بع�س���هم �أحذيتهم باخليط حتى ل تفلت من �أقد�مهم. يف هذه �لظروف، 

���ا وباأقد�م عارية يف كثري من  كّنا عندما ن�س���طر لقطع هذ� �مل�س���ري رك�سً

�حلالت، تنغرز يف �أقد�منا �لأ�س���و�ك و�لتنب و�س���يقان �لأع�ساب �لياب�سة. 

ليبد�أ �ل�سباب �أثناء �ل�سرت�حة بنزع �لأ�سو�ك من �أقد�مهم بالإبرة.

م���ن جه���ة �أخ���رى، كاأّن �لطبيع���ة �أر�دت �أن متتحن �س���ربنا وثباتنا، 

فطوف���ان مياه كارون �ل���ذي �أدى �إىل توّقف �لتدري���ب يف �لأيام �لأوىل يف 

منطقة �آجاقلو ثم هد�أ بعد ذلك، بد�أ ثانية بعد يومني �أو ثلثة �أيام. �رتفع 

م�س���توى �ملي���اه يف �لنهر وبد�أ بالتقّدم يف �ملنطق���ة �ملحاذية. غمرت �ملياه 

مكان متو�س���ع عنا�سر �لوحدة �لبحرية وعنا�س���ر �ملعلومات، وحو�سرت 

خيام �لكتيبة باملياه. علمنا �أّن �ملياه تتقّدم نحو �خليام. جهدنا ملحا�سرة 

�أط���ر�ف �خليام �لأربعة بالرت�ب كي ل يطالها �ملاء. �لتقط كّل و�حد مّنا 

م�س���باًحا ورك�س نحو �خليام م�سطحًبا معه رف�ًسا ومعوًل وكّل ما ميكن 

��س���تخد�مه. �أثناء �لطوفان �ل�س���ابق نقلنا �لرت�ب با�س���تخد�م �ل�سحون 

���ا كان عدد »�لرفو�س« قليًل فلجاأ �ل�س���باب  و�لأو�ين فقط. هذه �ملّرة �أي�سً

� بوجه �ملاء.  �إىل �أكيا�س �خلي�س و�لنايلون ميلأونها بالرت�ب وي�سّكلون �سًدّ

يف تلك �لليلة عمل �جلميع حتى �ل�س���باح على حفر قناة ُترِجع �ملاء �لذي 

دخل �إىل مكان متو�سعنا -بعد �أن عرب من فوق �ساتر قليل �لرتفاع- �إىل 

نهر كارون. حالت �ل�سو�تر يف منطقتنا دون تقدم �ملياه يف �أجز�ء كثرية. 

يف تلك �لليلة عمل �ل�س���باب حتى �ل�سباح حتت �سوء �لفانو�س و�مل�سباح 

�ليدوي .�أحد �لذين بذلو� جهًد� م�ساعًفا تلك �لليلة كان حممد �سود�كر. 

فمع �أّنه قائد �ل�سرية، �إل �أّنه و�كب �ل�سباب و�ساعدهم يف �أ�سغر �لأعمال.
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 ¤

��س���تمّر �لتدري���ب على �لغط����س يف ظروف �س���عبة: �لأح���و�ل �جلوية 

و�ل�س���قيع �لقار�س و�سعوبة �لتدريبات من جهة، وعدم و�سول �لإمكانات 

�لغذ�ئي���ة من جه���ة �أخرى، ما جعل م���ن هذه �لدورة و�حدة من �أ�س���عب 

�ل���دور�ت �لتدريبية. �أثناء �لتدريب على �لغط����س وقعت �أحد�ث ل ميكن 

ت�س���ورها يف ظروف �أخرى. عادة كنا بعد �رتد�ء بدلت �لغط�س و�لبقاء 

�س���اعات د�خل �ملياه �لباردة نفقد �لقدرة على �لتحّكم بالتّبول، فتكّررت 

حالت �لتبّول �لل�إر�دي بيننا. كانت بدلت �لغط�س حتول دون نفوذ �ملاء 

منها و�إليها، لكن، �ختلف �لو�س���ع بالن�س���بة �إىل بع�س �لبدلت �لقدمية، 

ف���كان �ملاء ينف���ذ �إىل �لد�خل، ليتلّطخ ر�أ�س ووجه �ل�س���باب بالطني �أثناء 

�لغو�س وعند خروجهم �إىل �ل�ساطئ. لذ� كانو� عندما يخرجون من �ملاء 

يذهبون �إىل �جل�سور �ملمتدة مبحاذ�ة �ل�ساطئ، يخلعون بدلت غط�سهم 

ث���م يدخلون �إىل �ملاء م���ّرة �أخرى كي ينظفو� �أج�س���ادهم ويطّهروها. ول 

�أ�ستطيع �إيجاد كلمات تعرّب عن مدى �سعوبة �لنزول �إىل ذلك �ملاء �لبارد.

خ���لل �لأي���ام �لثلث���ني �لت���ي ق�س���يناها يف �لتدري���ب توّج���ب علينا 

�ل�س���تحمام يف ذلك �ملاء �لبارد ب�س���بب عدم تو�فر حّمامات يف �ملنطقة. 

كان �مل���اء ب���ارًد� لدرجة �أن ت�س���يبنا رجفة قوية عندما ن�ّس���ه، ويف كثري 

من �لأوقات ت�س���مع �سرير �أ�سنان �ل�سباب من �سدة �لربد يف ذلك �ملكان. 

يف تل���ك �لظروف كان عنا�س���ر �لدعم ي�س���ّبون �لبنزين عل���ى �لدو�ليب 

�مل�س���تعملة و�لأغ�سان �لياب�سة وكّل �سيء ميكن �أن ي�ستغرق وقًتا ليحرتق، 

وي�س���رمون �لن���ار بها حتى ينعم �ل�س���باب بالدفء قلي���ًل. كانو� ينزعون 

بذور �لتمر وي�س���عون �جل���وز مكانها ليتناولها �لغو��س���ون عند خروجهم 

م���ن �ملاء، ولكّن هوؤلء مل يقوو� �أحياًنا على فتح �أفو�ههم. ر�أيت عنا�س���ر 

�لدع���م ملر�ت عّدة يفتحون �أفو�ه �ل�س���باب وي�س���عون �لتمر فيها! يف ذلك 

���ا! فبالإ�س���افة �إىل كّل �مل�س���اكل  �لو�س���ع كانت حايل �أنا نور على نور �أي�سً
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ة ب�سبب جر�حي �لقدمية. خلل  �لتي عانينا منها، �بتليُت مب�س���اكل خا�سّ

دورة �لغط�س �نكم�س���ت ع�س���لة فمي مرتني من �س���ّدة �لربد، ويف كّل مّرة 

�حتج���ت �إىل �أ�س���بوعني لتتح�ّس���ن ح���ايل! عندم���ا تنكم�س ع�س���لة فمي، 

تلت�س���ق �أ�سناين بع�س���ها ببع�س، ومل يكن ليفتح باأّي و�سيلة، ل بالتدليك 

� من �لر�سوخ لذلك �لو�سع و�ل�سرب ملّدة  ول بالقّوة و�ل�سغط. ول �أجد بدًّ

15 يوًم���ا. يف ذل���ك �لوقت، كنت �أ�س���عر باأمل عجيب يف فّك���ي، و�أتكّلم من 

خ���لل حتريك �س���فتّي، وطعامي �لوحيد �آنذ�ك هو �حلليب �لذي �أ�س���ربه 

بعد �أن ي�س���يف �ل�سباب �لع�س���ل �إليه. �أحياًنا �أبّل �لب�سكويت باملاء و�أر�سفه 

ر�سًفا. كان كّل �سيء يليق بامل�ساهدة خلل �أيام �لتدريب تلك حتى معركتي 

�جلدي���دة مع جر�حاتي �لقدمي���ة! وكاأّن جر�حاتي تفتح فاهها يف �س���قيع 

�لليل و�لنهار لتاأخذ نف�ًسا جديًد� وتنبعث من جديد. بالإ�سافة �إىل �نكما�س 

، كنت كلما �أدخل �إىل �ملاء �أ�س���عر كاأّن �س���ر�ييني �لت�س���قت 
1
ع�س���لة �لفم

�ساب باليبا�س... كانت ع�سلتي تتقّل�س وتوؤملني لدرجة 
ُ
بع�سها ببع�س و�أ

�أن �أعجز عن �لتنف�س. �إ�س���افة �إىل هذ�، عندما �أ�سطر �إىل �لغط�س حتت 

�مل���اء �أثن���اء �لتدريبات، ولأّن ج���د�ر �أنفي قد �أزيل من مكان���ه، كانت �ملياه 

تنزل من ثقب �أنفي �إىل د�خل فمي! وكان بع�س �لذين يخ�سون دخول �ملاء 

�إىل �أنوفهم ي�س���تخدمون �س���ّدة �لأنف �لتي يبقونه���ا معّلقة يف رقابهم فلم 

ي�س���ّكل ذلك قلًقا لهم. �أما �أنا فم�س���كلتي جتاوزت مو�سوع �خلوف، فو�سع 

�أنفي جع���ل دخول �ملاء بنحو قهري ل مفّر منه، ومبجرد دخويل �إىل �ملاء، 

ين�سّب �إىل بطني مثرًي� بع�س �ل�سخب! لذ� حاولت د�ئًما ��ستخد�م »�سّدة 

�لأنف«. �متلك رحيم �سارمي و�حدة �أف�سل من تلك �لتي بحوزة �لآخرين. 

مل �أعلم من �أين ح�س���ل عليها. يف �أحد �لأيام وجدت �أّن حايل بدون �سّدة 

1- ل �أعل���م لماذ� كان فمي ينكم�س. مهم���ا كان، فاإّنني �أحمل تلك �لحال كذكرى من �أيام �لتدريب على 
�لغط�س قبل عملية كربلء4، و�لآن في ف�س���ل �لبرد هذ� �إن لم �أنتبه لنف�س���ي �سوف تعاودني تلك �لحال 

مّرة �أخرى. كما بقي �لتهاب عيني ذكرى من تدريبات بدر ولم يتركني �إلى يومي هذ�.
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�لأنف �ستكون �سّيئة، فق�سدت قائد �لكتيبة �ل�سّيد فاطمي وقلت له: »�سّيد! 

عليكم �أن تعطوين �سّدة �أنف«. 

- يوجد من هذه.

- �سّيد! لدى رحيم و�حدة من �لنوعية �جلّيدة. خذها و�أعطني �إياها! 

بقية �ل�سّد�ت ل ميكن �لوثوق بها كثرًي�! 

بعد ذلك ذهبُت �إىل رحيم �لذي كان و�قًفا هناك: »رحيم! لقد �أ�سدر 

�ل�سّيد �أمًر� باأن تعطيني �سّدة �لأنف هذه!«.

- �أج���ل! كل �أغر�����س �ل�س���ّيد نور �لدي���ن يجب �أن تكون م���ن �لدرجة 

�لأوىل!

���تي لها �س���ّحابات يف �أكمامها  �س���حيح ما قال���ه. فبدلة �لغط�س خا�سّ

و�أرجلها وميكن �رتد�وؤها ب�س���هولة، يف حني لي����س لثياب �لغط�س �لأخرى 

�س���وى �س���حاب و�حد، وعند �رتد�ئها كان ل بّد من م�ساعدة �سخ�س �آخر 

���ا كان منها �جليد و�ل�س���ّيئ. فالن���وع �لكندي  عل���ى ذل���ك. �لزعانف �أي�سً

طرٌيّ وميكن �لتحّرك ب�س���رعة و�س���هولة من خلله، بينما �لنوع �لإير�ين 

�أقّل طر�وة، ويلزمه جهٌد لتحريكه يف �ملاء. كنت �أنا مّمن ميلكون زعانف 

جّيدة! �س���كاين رحيم عند �ل�س���ّيد فاطمي: »�إّن جميع �أغر��س �ل�سّيد نور 

�لدي���ن هذ� هي �أغر��س نوذجي���ة! ثيابه زعانفه و... و�لآن يريد �س���ّدة 

تي!«. �لأنف خا�سّ

���ا. و�جهنا �أثناء تدريبات �لغط�س م�س���اكل طبيعية كالطق�س  كان حمًقّ

�لبارد و�س���عف �أحو�لنا �جل�س���دية من جهة، وم�س���اكل يف �لإمكانات من 

جه���ة �أخ���رى، كالنق�س يف ثي���اب �لغط����س، �أو نق�س �لطع���ام �لذي كان 

موؤذًيا يف �لأ�س���بوعني �لأّولني من �لتدريبات. لكن، �ختلف �لو�س���ع ب�سكل 

كامل بعد ذلك. بات �لطعام ي�س���ل بكميات كبرية �إىل درجة �أّن �ل�سباب 

�س���ارو� غالًب���ا ياأكلون �للحم ويبق���ون �لأرز. �أّما فيما يتعل���ق بالإمكانات، 
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فبالإ�س���افة �إىل �مل�س���اكل �لتي و�جهناها يف بع�س �لبدلت، فاإّن حجمها 

ا مل يكن يف �لأغلب منا�سًبا للإخوة، وبع�سها كان م�ستعمًل وبقي من  �أي�سً

ا، فقد ��سطر �ل�سباب  �لعمليات �ل�سابقة. �أّما بالن�سبة �إىل �لزعانف �أي�سً

�إىل ربطه���ا باأرجلهم باخليط���ان �أو �حلبال حتى ل تنفل���ت من �أقد�مهم 

�أثناء ��س���تخد�مها. يف بع�س �لأحيان �نفلتت �لزعانف من �أرجل �ل�سباب 

وغ���ارت يف �لطني و�لوحل بالقرب من �ل�س���ّد. لذ� كانو� د�ئًما ي�س���حبون 

�أرجلهم �س���حًبا عل���ى �لأر�س بالقرب من �ل�س���اطئ بحًثا عنه���ا، فاإذ� ما 

��س���طدمت �أقد�مهم بها ��ستطاعو� �إخر�جها. تقّرر �أّن كّل من يجد �سيًئا 

ي�س���تخدمه لنف�س���ه. �س���ادف �أن وجدن���ا زعانف كثرية غرق���ت يف �لطني 

و�لوحل ب�سبب وزنها. 

¤

يف �أح���د �لأي���ام، وبينما �أنا جال����س يف �لقارب �أثن���اء �لتدريب �أر�قب 

حركة �ل�سباب حتت �ملاء من خلل مر�قبة �أنابيب »�ل�سنوغر«، ر�أيت �أحد 

�ل�سباب يعلو فوق �ملاء ثم ينزل مّرة �أخرى. �أمعنت �لنظر و�إذ به يعلو مّرة 

�أخرى وي�سرخ: »لقد �ختنقت!«.

- �أفلت يدك من �حلبل.

�أفلت يده من �حلبل وذهبنا نحوه. ترك قب�س���ة �ل�B7 �لتي يحملها يف 

�ملاء. �س���حبناه �إىل �لقارب ووجدنا �أّن م�سفاة �أنبوب »�ل�سنوغر« تعّطلت 

فدخل �ملاء مبا�سرة �إىل فمه ورئتيه، ور�ح يبكي بكاًء �سديًد�. 

- �إًذ�، ملاذ� تبكي �لآن؟

- �سّيد! لقد تركت �ل�B7 يف �ملاء! 

- ...ل م�سكلة! دعنا نر ما ميكن فعله.

- �س���ّيد! �أح�س���ر يل قب�س���ة �ل� B7 من �ل�س���ّيد فاطمي، و�أعدك �أّنني 
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�ساآخذ ثلًثا بدًل عنها من �لعر�قيني!

كان ق���اذف �ل�B7 �لذي ترك���ه زميلنا يف �ملاء من �لن���وع �لكوري، وهو 

ة لل�سّيد فاطمي فقال: »ل تق�ُس كثرًي�،  من �أف�س���ل �لأنو�ع. �سرحت �لق�سّ

ولك���ن، يف �لوق���ت عينه ل تكن لّيًنا لدرجة �أن جتعل من كّل و�حد يتعّر�س 

للختناق يرتك �س���لحه قبل كّل �س���يء«. بقي ذلك �ل�س���اب لفرتة طويلة 

يق���ول يل يف كّل مّرة ير�ين فيها: »�س���ّيد، �أوؤكد لك �أّنني على �لوعد �لذي 

قطعته...«.

كانت �أ�سلحة �ل�سباب بحوزتهم طو�ل فرتة �لتدريب. وكان لز�ًما علينا 

يف كّل يوم بعد �نتهاء �لتدريب وبالرغم من �لتعب و�لربد، �أن ن�س���عها يف 

�ملازوت وننّظفها حتى ل نو�جه م�سكلة �أثناء �لعملية.

¤

بالرغ���م من م�س���اكل �لتدريب كّله���ا �إل �أّن علقة �ل�س���باب وتعاملهم 

بع�س���هم مع بع����س كان عجيًبا. مل نكن ن�س���در �لأو�مر لهم كم�س���وؤولني 

و�أعل���ى رتبة منهم، ومل يكونو� هم ينظرون �إلين���ا من هذ� �ملنظار. عادة 

عندما كّنا نلجاأ �إىل �خليام هرًبا من برودة �لطق�س يف �خلارج، نلتّف حول 

����س  ا طاهرين وخمل�س���ني. مل ُيخ�سّ �ملدفاأة �لنفطية. كان �ل�س���باب حًقّ

وق���ت لجتم���اع جميع عنا�س���ر �لكتيبة. �أحياًن���ا ��س���تطعنا �لذهاب لأد�ء 

�س���لة �جلماعة، لكّن �لتو�س���ل باأهل �لبيتR مل يتوّق���ف �أبًد� بالرغم 

من �س���غوط �لتدريبات. كان �ل�س���باب عادة يتناولون طعام ع�س���ائهم يف 

�خليم���ة، ثم نخف�س فتيل �ملدفاأة ونقر�أ دعاء �لتو�ّس���ل. كان �حلاج ر�س���ا 

د�روئيان وهو من �لقر�ء �ملحبوبني يف �لفرقة، يقر�أ �لعز�ء يف جمع كتيبة 

حبيب، ولكّنه �أحد عنا�سر �سرية »مطلق«، ومل يكن يف ف�سيلنا قارئ عز�ء 

معنّي. طبًعا �أطلقت هذه �مل�س���األة �لعنان لأل�سنتنا. فعادة عندما نكون يف 

جمل�س عز�ء، يكون �جلميع م�ستمعني، وهو يقر�أ من �لعز�ء ما يبّدل �جلّو 
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�لع���ام يف �خليم���ة. لكن، عندم���ا نخف�س فتيل �مل�س���باح وتظلم �خليمة، 

يبد�أ �ل�سباب بقر�ءة دعاء �لتو�سل. كّل و�حد يقر�أ فقرة منه ويتحّدث عن 

�أحد �ل�س���هد�ء بحرقة، تارة عن �لإمام �حل�سنيQ و�أ�سحابه وعائلته، 

وط���وًر� عن �س���هيد يعرفه �جلمي���ع. فلم يعد هناك م���ن حاجة لقارئ كي 

ُيبكي �جلمع ويحزنهم. عندما يوؤتى على ذكر ��س���م �س���هيد، كانت قلوبنا 

جميًعا حترتق. �أولئك �لذين كانو� حتى �أ�سهر خلْت �إىل جانبنا يف �خليمة 

ويف �لد�سمة، وكان جمّرد �لتفكري بهم و�أّي نوع من �لأ�سدقاء هم، كفيًل 

باأن يزرع �حلرقة يف قلوبنا ويجعلنا نذرف �لدموع ل�ساعات. كان �ل�سباب 

�أنقياء وعلقات بع�س���هم ببع�س خال�سة لدرجة �أن يقول �أحدهم �أحياًنا 

�أثناء جمل�س �لعز�ء: »�أنا قمت باأعمال خاطئة، �أنا �أذنبت، �دعو� �هلل يل 

يا �سباب كي يعفو عني!«.

كن���ت �أتعّجب. فماذ� ميكن ملجاهد ل يتج���اوز عمره 17 اأو 18 عاًما �أو 

�أق���ّل، �أن يكون �قرتف من �لذن���وب �أو �رتكب من �لأخطاء؟ �إىل �أّي درجة 

و�س���ل �أولئك حتى كانو� ي�سّرون على �أ�سدقائهم �أن يطلبو� لهم �لعفو يف 

�س���لو�تهم؟ �أخطاء ل نعريها �أّي �هتمام �أ�سا�ًس���ا يف حياتنا يف �ملدينة �أو 

نعتربها �سيًئا ل يذكر، كانت ت�سغل ذهن �ل�سباب يف �جلبهة لفرتة طويلة. 

�أحياًنا يح�سل �أن يتحّدث �أحد ما عن م�ساكله �حلياتية بني �جلمع. و�حد 

يتحّدث عن مر�س �أمه ويطلب من �ل�سباب �أن يدعو� �هلل ل�سفائها و...

�أرو�ح �ملجاهدين �لطاهرة كانت ُت�س���قل هناك وت�س���بح �أكرث طهارة 

ونقاًء. �أثناء دعاء �لتو�س���ل كانت تعلو بع�س �لأ�س���و�ت. عادة كان ح�سني 

 ورحيم 
1
ن�سريي يقر�أ �لدعاء باكًيا. وكان حميد غم�سو�ر وحبيب رحيمي

ا. يف ذلك �جلمع �خلال�س و�لنقّي كنت  يقر�أون �لدعاء ب�سوٍت عاٍل �أي�سً

�أنظر �إىل �ل�سباب و�أغبطهم على حالهم �أكرث مما كنت �أبكي. 

1 - لقد تاأّلق هوؤلء �لثلثة )ح�سين وحميد وحبيب( بارتد�ئهم ثوب �ل�سهادة. 
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كانت �سلة �جلماعة تقام يف خيمة �لف�سيل ب�سهولة.

- ل يوجد رياء هنا. من كانت قر�ءته يف �ل�س���لة �س���حيحة فليتقّدم 

لإمامة �ل�سلة. 

�إذ� كان ثم���ة جماملة هنا ف���لأّن قر�ءة �جلميع كانت �س���حيحة، وكّل 

و�حد يرغب بال�سلة خلف �ساحبه �لذي يعتربه �أف�سل منه. 

م���ع �أّنني حتى ذل���ك �لزمان �أم�س���يت �أياًما عدي���دة يف �حلرب وبني 

�ملجاهدي���ن، لكّن �أيام �لتدريب على �لغط�س �ختلفت عن كّل تلك �لأيام. 

فبالإ�س���افة �إىل كّل �س���عوباتها، كان علين���ا يف كّل م���ّرة نخ���رج فيها من 

�ملاء �أن ن�س���تحّم يف ذلك �ل�س���قيع باملاء �لبارد. بعد ذلك، ي�س���ل �لدور 

�إىل �أعم���ال �أخرى كمّد �لبطانيات -�لتي كانت فر�س���ة نومنا- �أو جتفيف 

�لثياب. كان بع�س �ل�س���باب �أمثال حميد غم�س���و�ر ي�سرمون �لنار خارج 

�خليمة منذ �ل�س���باح �لباكر، وي�س���عون بدلت �لغط�س -�لتي بقيت حتى 

�ل�س���بح خارج �خليمة يف �ل�س���قيع- بالقرب منها حت���ى تدفاأ قليًل فل 

يتاأّذى �ل�س���باب كثرًي� �أثناء �رتد�ئها. ل ميكن و�س���ع تلك �لبدلت د�خل 

�خليام لأّن كّل �س���يء �سيتبّلل و�ستزد�د م�س���اكلنا حينها. كان خلع �لثياب 

�لد�فئة و�رتد�ء بدلت �لغط�س �لرطبة �لتي تكاد تتجّمد يف �س���قيع �لليل 

كفيًل باأن ي�س���يبنا ب�سدمة تكاد توقف قلوبنا عن �خلفقان! وكّلنا ع�سنا 

تل���ك �حلال! لذلك كان بع�س �ل�س���باب ي�س���ّحون بنومهم و��س���رت�حتهم 

لي�سعلو� ناًر� وُيخّففو� قليًل من ق�ساوة بدلتنا وبرودتها. 

متو�سعت كتيبة حبيب يف نقطة كتيبة ويل �لع�سر �لتي كان عنا�سرها 

���ا كانو�  من زجنان، وكانت تف�س���ل بني �لكتيبتني م�س���افة 50 م. هم �أي�سً

ا لتناول طعام  يخ�سعون لتدريبات �لغط�س. �أحياًنا كان يدعو بع�سنا بع�سً

�لفط���ور، وبهذ� كانت �ملوّدة و�لأخّوة ت�س���بح �أكرث ��س���تحكاًما بني �أفر�د 

�لكتيبتني.
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¤

�س���عيت للبق���اء جانب �لعنا�س���ر يف كّل �لظ���روف، فلم يكن منا�س���ًبا 

بالن�س���بة �إيل-كم�س���وؤول ف�س���يل- ع���دم مو�كب���ة �لإخ���وة و�مل�س���اركة يف 

�لتمارين. مع �أّنني عانيت �لكثري ب�س���بب و�س���ع ج�س���دي، لكن ل يجب �أن 

�أ�س���عف معنويات���ي ومعنويات �لإخ���وة. يف ذلك �ملاء �لب���ارد، حتى بع�س 

�لعنا�س���ر �ل�س���املني و�لأقوياء تعّر�س���و� �أحياًنا ل�س���دٍّ ع�س���لّي فلم يقدرو� 

على �حلركة �إل مب�س���اعدة �آخرين. يف هذه �لأو�ساع كان بع�س �لعنا�سر 

�ل�س���عاف �لبنية �أو �لذين �أ�سيبو� بال�س���ظايا و�لر�سا�س �أ�سو�أ حاًل، لكن 

لي�س بالإمكان تعطيل �لعمل، و�سريًعا �قرتب موعد �ملناورة.

¤

تق���ّرر �أن ينقلونا ليًل بال�س���يار�ت �إىل �لأمام لنغط�س يف �ملاء وننطلق 

نحو خّط �لعدّو �ملفرت�س وفق تعاليم �لغط�س �لتي تدّربنا عليها. و�س���عو� 

 B7�م���ن �جلهة �لأخرى عنا�س���ر كعدوٍّ �فرت��س���ي، عليهم با�س���تخد�م �ل

و�لدو�س���كا حتويَل �س���احة �ملناورة �إىل نوذج �س���غري عن مي���د�ن �لقتال 

�لو�قع���ي. علمنا �أّن �ل�س���ّيد فاطمي وقائد �لفرقة �ل�س���ّيد �أمني �س���ريعتي 

ير�قبان عملنا. �أر�د� �أن يعلما �أكرث من �أّي �سيء �آخر �إذ� كان �لغّطا�سون 

ي�سدرون �أ�سو�ًتا �أثناء حركتهم �أم ل.

دخلنا �إىل �ملاء يف عتمة �لليل من �ملكان �لذي ُحّدد �سابًقا. كانت �ملياه 

ب���اردة كالعادة، ورحن���ا جميًعا نرجتف. كّنا قد قطعن���ا حو�يل 2 كلم من 

�س���قط يف يدي! لقد �سَلَب �لأمُل 
ُ
�مل�س���ري عندما �نكم�س���ت ع�س���لة رجلي و�أ

�ل�سكوَن و�لأماَن مّني بحيث مل �أ�ستطع �أن �أحتّرك. ��ستّد �لربد و�ل�سقيع 

و�أنا و�قف يف مكاين، فا�سطررت �أن �أبقى هناك و�أكمل �ل�سباب طريقهم. 

�أثن���اء �لتدريب تو�كب �لق���و�رب حركة �لأفر�د من �خللف لكي ي�س���حبو� 

�لعنا�سر �لعالقة يف �ملاء و�لعاجزة عن �حلركة. �نتظرت حتى �أتى قارب 

و�سحبني �إىل �ساطئ �أ�سبه بجزيرة حيث �ملياه تنق�سم عنده �إىل م�سارين. 
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طلب���و� مني �لنتظار هناك حتى ياأتي �لقارب �لذي يليهم فري�ين �لإخوة 

وياأخذونن���ي معهم. ذهبو� وبقيت وحيًد�، و�أن���ا يف غفلة عن �أّنه لي�س من 

�ملق���ّرر يف تل���ك �لليلة �أن تاأت���ي �لقو�رب �إىل هذ� �مل���كان! كان �جلّو بارًد� 

وترك �أثًر� عجيًبا على ج�س���مي �ملبلول باملاء! �أعلم �أّن م�س���ري �لغط�س يف 

�ملن���اورة يبل���غ حو�يل 5 كلم، وق���د قطعت حو�يل 2 كلم مع �ل�س���باب منذ 

�حلادية ع�س���رة ليًل. لكّنني �لآن وحيٌد يف ذلك �ملكان ول �س���يء يتحّرك 

بالق���رب مني. �أعلم �أن بدل���ة �لغط�س حتميني من �حليو�نات، لكّن خويف 

ُتُه لتخمد.  كان من �لربد �لذي �أخذ ينه�س بدين كاملن�س���ار ومل تكن َقْر�سَ

مل �أع���د �أ�س���تطيع �أن �أحتّك���م بالرجفة يف ج�س���مي. فّك���رت يف �أن �أنطلق 

لأ�س���ل بنف�سي �إىل مكاٍن ما، ولكّنني �حتملت �أن ير�ين �أحٌد يف هذ� �لليل 

مرتدًيا بدلة �لغط�س فيخاف مني وي�سيبني ب�سوء. كذلك، مل �أكن �أعرف 

طريق �لعودة من �لياب�س���ة جيًد� فقد �أتينا ليًل بال�سيارة. ��سطررت �إىل 

�لبقاء هناك. كنت �أحتّرك �س���عوًد� ون���زوًل و�أقوم ببع�س حركات �لليونة 

لعّل���ي �أحافظ على ج�س���مي د�فًئا ول���و قليًل. ��س���تبعدُت �أن �أهلك يف تلك 

ا �أمًر� �سعًبا.  �لليلة من �س���ّدة �لربد، ولكّن حتّمل تلك �ل�س���اعات كان حًقّ

�أخ���رًي� �أيقظني �س���وت قارب عند بزوغ �أول �ل�س���باح. يبدو �أّن �ل�س���باب 

�أخربو� �ل�س���ّيد فاطمي �أّنني بقيُت يف �لطريق فاأر�سَل قارًبا لُيقّلني. كانت 

حايل �س���ّيئة لدرجة �أّنني مل �أ�ستطع �لتحّرك مبفردي. �ساعدين �ل�سباب 

و�أو�س���لوين �إىل �خليم���ة. بقي���ت حتى �لظه���ر حتت عدد م���ن �لبطانيات 

من دون �أن يفارق �جلليد ج�س���مي! من جهة �أخرى �عتقد �ل�س���باب �أّنني 

ل���ذت بالفر�ر! فر�حو� يقولون: »لقد ر�أينا فر�ر �جلميع! ما عد� م�س���وؤول 

ا!«. �لف�سيل، �لذي ر�أيناه هنا �أي�سً

- يا هذ�! �أق�سم باهلل مل �أهرب! �أ�ساب قدمي �سدٌّ ع�سلي. بل يا ليتني 

��س���تطعت �أن �آتي معكم بقدمي هذه لأم�سك باحلبل وت�سحبوين ول �أبقى 

�أجتّمد من �سّدة �لربد حتى �ل�سباح هناك. 
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u
يف �أو�خر �أّيام �لتدريب، جاء دور �سرح خريطة �لعملّية. كّنا نظّن قبل �أن 

نرى �خلريطة �أّنها عملّية ك�سائر �لعملّيات �لأخرى؛ ك�»بدر«، و»و�لفجر8«، 

���ا  لك���ن، تبنّي لنا �أّن عملّية »كربلء4« خمتلفة. وعرفنا من �خلريطة �أي�سً

اأّن 10 �إىل 15 فرقًة �ست�سارك يف هذه �لعملّية. وقالو� لنا �إّننا �سنكون كتيبة 

�لغّو��س���ني، لكّنهم مل يتكّلمو� كثرًي� عن �ملكان �لذي �س���تعرب منه �لقّو�ت. 

م���ع كّل هذ�، عندما نظرنا �إىل �خلريطة �س���اورنا �خل���وف، لي�س �خلوف 

من �لعدّو، فقد كّنا نوؤمن باأّن لنا روًحا و�حدة فقط، ويف �أّي وقت �أر�د �هلل 

ي�سرتجعها. لكّن �خلوف كان من ف�سلنا باإجناز عملنا نظًر� ملوقع �ملنطقة 

�ل�س���عب، ووجود م�سيق تبلغ م�س���احته 150 م، متركزت قّو�ت �لعدّو على 

كل �س���ّفتيه. كان علينا �لنطلق من �س���ّفة نهر »عر�ي�س« يف خّرم�سهر، 

و�مل�س���ري م�سافة 7 كلم د�خل �ملاء حتى ن�سل �إىل م�سنٍع للبرتوكيميائّيات 

يف �لب�س���رة. ويف حال و�سولنا �إىل �ل�سّفة من دون �أّي ��ستباك، كان على 

كتيبة حبيب �أن حتتّل �مل�سنع؛ وهو بناٌء �سخم بد� على �خلريطة �سغرًي�، 

ويقع �أمام خّط �لدفاع �لعر�قي �لثالث، ثم �لتحّرك نحو »جزيرة �لأ�سماك« 

�لت���ي تقع �إىل جهة �إير�ن، و�للتح���اق بكتائب �لفرق �لأخرى. ما �إن �نتهى 

�سرح �خلريطة حّتى �س���األت �ل�سّيد: »�سنتقّدم قر�بة 6 كلم يف قلب �لعدّو، 

�س���يب �أحدهم ور�ح ي�سرخ ولفت �أنظار �لأعد�ء �إلينا، فهل 
ُ
فاإن ر�أونا، �أو �أ

هن���اك �إذن بال�س���تباك ونحن يف و�س���ط �ملاء؟!«. يف �جلل�س���ة �لأوىل جاء 

�جلو�ب بالنفي.
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- �سّيد! بهذه �حلال �سريموننا وي�سيبوننا!

- �أجيبك فيما بعد.

كان ينبغ���ي �س���رح �خلريطة �أكرث، و�ل�س���تعانة باملناظري مهما �أمكن، 

���ا، ومعاينة �ملكان �لذي �س���ننطلق منه عن قرب.  و�لتق���ّدم �إن �أمكن �أي�سً

�ن�س���غل بايل من���ذ �جلل�س���ة �لأوىل تلك. فالأم���ر هنا يختلف ع���ن �أروند 

و»و�لفج���ر8«. فف���ي �أرون���د كانت �إحدى �س���ّفتي �لنهر يف يدنا، و�ل�س���ّفة 

�لأخرى يف يد �لعدّو، �أّما هنا، فعلينا �لغو�س م�سافة 6 كلم تقريًبا يف مياٍه 

ت�ستقّر قّو�ت �لعدّو على جانبيها.

يف �لأّي���ام �لأخرية حتّدثت �إىل �س���ديقي »مهديقلي ر�س���ايي« وهو من 

�س���باب �ملعلومات و�ل�س���تطلع. �أح�س�س���ت من كلمه باأّن �أمر �لعملّيات 

 .
1
قد �نك�س���ف. قال �إّن �لعر�قّيني يغلقون �مل�س���يق باحلو�ج���ز �حلديدّية

ظننت من كلمه ومن �أو�س���اع �ملنطقة باأّن هذه �لعملّية لن تنّفذ، لكّنني 

���ا مل يقطع �أملنا، وقال �إّن �حتمال  مل �أ�س���ّرح بظّني لأحد. حتًما هو �أي�سً

�إجر�ء �لعملّية هو 50%. 

يف جل�سات �لتوجيه �لتالية، �ساألت �أكرث عن كيفّية �لنطلق و�ملو�جهة. 

و�ّطلع كّل م�سوؤول*2 عن توجيه �لعنا�سر على �أدّق �لتفا�سيل. وقد ُطرحت 

م�ساألة �ل�ستباك �أثناء �مل�سري مّر�ت عّدة، ومل يقبل �ل�سّيد فاطمي بتوّجه 

�لقّو�ت و�س���حبها �إىل �ل�س���ّفة يف حال �ل�ستباك، لكنه قال يل يف �جلل�سة 

�لأخرية: »يف �أّي مكان ��س���تبكتم، ��س���عدو� �إىل �ل�س���ّفة. ل �إ�سكال �إن مل 

تكون���و� قد و�س���لتم بعد �إىل م�س���نع �لبرتوكيماوّيات، لكن ��س���عدو� �إىل 

�ل�سّفة، وتابعو� تقّدمكم نحوه من هناك«.

���ل مهديقلي ر�س���ايي )في كتاب مذكّر�ته "ل�س���كر خوب���ان = فرقة �لأخيار" تدوين مع�س���ومة  ف�سّ  -1

�سبهري( الکالم عن عملّيات �ل�ستطلع لمعركة كربلء4 وعن ذلك �لم�سيق ب�سكل جميل جًدا.

*- وغالًبا ما يكون عن�سر ��ستطلع ومعلومات.
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¤

�إّنه���ا �لأّيام �لأخرية للتدريب. وقد �أ�س���بح �لآن �أغلب �لإخوة ماهرين 

وخرب�ء يف �لغو�س. وجرًيا على �لعادة، عندما تتوّجه �ملجموعة يف طابور 

نحو �ملاء، ين�سد »�سعيد بيمان فر« �لن�سيد �لذي نحّبه:

مّرة �أخرى حما�سة �لع�سق و�ل�سفاء

قد حّل �لكرب على كّل �أولد علّي و�لبلء

فرجال �هلل و�سلت �أّناتهم �إىل حرم �لكربياء

و�رتّد �لر�أ�س مف�سوًل عن �جل�سد ب�سيف �جلفاء

ما د�م �سوق �حل�سني يف قلوبنا �سيكون نهج �خلميني رفيق دربنا

كان �س���ماع هذ� �لن�سيد، وعلى وجه �خل�سو�س ب�سوت »�سعيد« -وهو 

ا يف �لنفو�س،  � خا�سًّ من �ل�س���باب �لذين خربو� �جلبهة جّيًد�- ي�سفي جوًّ

ويرف���ع من معنوّي���ات �لإخوة. قب���ل �أّيام م���ن �لعملّية، �أت���ت �إىل �ملنطقة 

جمموع���ة من ِقَبل مق���ّر �لفرقة على ما يبدو للت�س���وير. فتح���ّدث �إليهم 

�سخ�سان، ثّم �أ�س���ارو� لهم �إيّل! تقّدم �ملر��سل نحوي، ور�ح �مل�سّور يدور 

حويل ليلتقط �سورة لوجهي �مله�ّسم جّر�ء �لإ�سابة، فلم �أدعه يفعل ذلك. 

وكاأّن عملنا �أ�س���بح فيلًما! و�س���ل �لأمر �إىل درجة �س���رت �أفّر منهم وهم 

. 
1
يلحقونني �إىل �أن تركوين و�ساأين

¤

�ملرحل���ة �لأخ���رية كانت تدري���ب �لقّو�ت على �ل�س���عود �إىل �ل�س���ّفة. 

�أخذنا �لإخوة �إىل تلك �لناحية من �ل�س���ّفة �لفرت��س���ية �ملقّرر خروجنا 

من �ملاء عربها، وقلنا لهم �إّنه يجب �أن يرفعو� �أ�سلحتهم �إىل �لأعلى حتى 

1 � طو�ل وجودي في فرقة عا�سور�ء، وفي زمن �لحرب، تّم ت�سويري في فيلم لمّرة و�حدة فقط من دون 
علمي، وكان ذلك في عملّية بدر. و�س���معت من �لإخوة فيما بعد اأّن ذلك كان حين �ن�س���حابي بعد هجوم 

�لعدّو. وقد �ساهدت تلك �لم�ساهد بعد ذلك في �لفيلم �لوثائقي "مر�آة �لعبرة".
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ل تتل���ّوث بالوحل و�لطني، وي�س���عدو� �إليها زحًفا ع���رب حتريك �أرجلهم. 

كما �أ�سارو� لنا على �خلريطة �إىل �لنقاط يف �ل�سّفة �لعر�قّية �لتي ينبغي 

علينا �لت�س���لُّل منها زحًفا �إىل �أن ن�س���ل �إىل �ل�س���ّد ون�س���عد، ونّبهونا باأّن 

�لعدّو �س���ريمينا �إن مل نزحف. كان عمًل �س���عًبا. و�س���رنا عندما ي�س���ل 

�لإخوة �إىل �ل�سّفة ن�ساهد مناظر عجيبة؛ جميعهم مّمرغون بالوحل من 

ر�أ�س���هم �إىل �أخم����س قدميهم، �أّما هيئاتهم فتبدو م�س���حكة، وكانو� هم 

�أنف�س���هم ي�س���خرون من ذلك. و�إذ� ر�أو� �أن ل �أثر للوحل و�لطني على وجه 

�أحدهم، يحملون عليه وميّرغونه. �ختلفت �أو�س���اع �لتدريب وكرث �ملز�ح. 

فعندما كان �لغّو��س���ون يخرجون من �ملاء ب�سعوبة، ويتوّجهون ل�ستبد�ل 

ملب�سهم و�لغت�س���ال، كان كّل من ي�سل �أّوًل ينرث �لطني على من خلفه. 

وي�ستمّر هذ� �لعمل �إىل �أن ي�ست�سلم �جلميع وير�سخو�.

���ا باملخّل���لت �أو �حلاجّيات �لت���ي جلبناها من  مل تع���اِن �س���رّيتنا نق�سً

�ملدين���ة، وكانت ل ت���ز�ل موجودة، لكن، يف �لأّيام �لأخرية ُوّزعت �س���رّيتنا 

على �سرّيتني �أخريني. كان قائدنا �لأخ �أ�سغر علي بور، ومل ي�ستطع بج�سده 

�ل�سعيف �جلريح �إمتام دورة �لغو�س بنحو جّيد على رغم جهوده �حلثيثة. 

ومن بني 350 عن�س���ًر� ي�س���ّكلون عنا�س���ر كتيبة حبيب ويخ�سعون للدورة، 

���ا يعانون من �أو�س���اع م�س���ابهة ومل يوّفقو�.  كان هناك قر�بة �ل� 30 �سخ�سً

ويبدو �أّنه �ّتخذ �لقر�ر على م�س���توى قيادة �لفرقة بت�سكيل �سرّية برمائّية، 

ّم �أفر�د ف�سيلنا �إىل �سرّية مطلق، وف�سيل  ومّت تعيني »�أ�سغر« قائًد� لها. �سُ

فرج قلي ز�ده �إىل �س���رّية �س���ود�كر. كّل هذه �لتغي���ري�ت حدثت قبل �إنهاء 

�ل���دورة بيومني �أو ثلثة، مّما ت�س���ّبب بقليل من �لإرباك. وهكذ�، �س���ارت 

كتيب���ة حبي���ب عبارة عن �س���رّيتي غو�س، يت���وىّل قي���ادة �لأوىل عبد �لعلي 

مطلق، و�ل�س���رّية �لثانية حمّمد �سود�كر. كما تقّرر ل�سرّية �أ�سغر علي بور، 

ك�سرّية ثالثة يف �لكتيبة، �أن ت�سري بالقو�رب بعد و�سول �لغّو��سني �إىل خّط 

�لدفاع �لأّول للعدّو، وت�سّكلت هذه �ل�سرّية مّمن بقي من �لعنا�سر يف �سر�يا 
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�لغّو��سني، �إ�سافة �إىل �لعنا�سر �ملوفدة حديًثا. من ف�سيلنا �لتحق »حمرم« 

و�سخ�س���ان �آخر�ن بهذه �ل�س���رّية. كان يف ف�س���يلنا عن�س���ر�ن متو�ّس���طا 

�ل�س���ّن، يبدو�ن كم�سّنني بني �س���باب �ملجموعة �لذين ترت�وح �أعمارهم ما 

بني 17 و18 عاًما. وقد �أّكدُت على هذين �لعن�س���رين باأن يلتحقا بال�سرّية 

�لربمائّي���ة، حيث �إّنهما �أخفقا يف �لتدريب على �لغو�س، لكّنهما مل يقبل. 

يف تلك �لأّيام �لتي كان يتّم فيها تنظيم �لعنا�سر وتوزيعها، ر�أيتهما يبكيان 

ب�سّدة. �ساألتهما: »مِلَ تبكيان؟!«.

- �سّيد! مِلَ تريد �إر�سالنا �إىل تلك �ل�سرّية؟!

- لأّنكما مل تتعّلما كيفّية �لغو�س جّيًد�!

- �س���ّيد! �س���نكون يف هذه �لأّيام �لقلئ���ل �ملتبّقية حّت���ى نهاية �لدورة 

حتت ت�سّرفك طو�ل �لأربع و�لع�سرين �ساعة. فليّدربونا يف �أّي وقت وقدر 

ما ت�ساء من �ل�ساعات. نعدك �أن نتعّلم �لغو�س يف هذه �ملهلة �ملتبقّية.

مل يك���ن طلبهما منطقيًّا، قلت: »ل ميكن، م�س���تحيل!«، لكّنهما �أ�س���ّر� 

عل���ى �إمكانية ذلك مع �إر�دتي. مل �أرغ���ب يف �أن �أفقدهما �لأمل، ومل يكن 

هناك وقت كاٍف ملتابعة �لتدريب، لكّنني تر�جعت �أمام �إ�س���ر�رهما. قلت 

يف نف�س���ي: »لنعمل على هذين ليوم و�حد ولرَن ما �سيح�س���ل؟!«، وهذ� ما 

جرى. كانت م�سكلتهما يف �لغو�س، و�إّل فهما يعرفان �ل�سباحة.

نهيت. يف �حلقيقة، 
ُ
يومذ�ك كانت دورة تدريب جميع �لعنا�س���ر ق���د �أ

عطي �لإخوة ثلثة �أّيام لل�س���رت�حة بعد �لتدريب �ملكّثف، وكان عملهم 
ُ
�أ

�لأ�سا�س���ي حينها �لتمّرن على �حلفاظ على �لتو�زن يف �ملاء، وعدم �لغرق 

م���ع حملهم �لأ�س���لحة و�لعتاد وهو �أثقل مما ميك���ن لبدلة �لغو�س حتّمله، 

ل���ذ� توّجب عليه���م �حلفاظ على تو�زنهم بطريق���ة �أو باأخرى. كان ميكن 

للأحزمة �لبل�س���تيكّية �أن حتّل هذه �مل�س���كلة �إىل حدٍّ ما، لكّن �لفرقة مل 

جت���د مثل هذه �لأحزم���ة يف �لأهو�ز رغ���م �لتفتي�س �ملكّثف. لذ� ��س���ُطّر 
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�لإخوة �إىل تقطيع �س���رت�ت �لنجاة، وو�سع �لإ�سفنج �ملوجود د�خلها حتت 

بدل���ة �لغو����س حول �لبطن، ما ي�س���اعدهم يف �أن يطفو� على �س���طح �ملاء 

فيحافظ���و� عل���ى تو�زنهم ول يغرقو� عند حملهم �ل�س���لح و�لعتاد. كانت 

هذه �ملر�حل حتتاج �إىل �لتمرين، وقام بها معظم �لإخوة.

�أّم���ا نحن فاأعدنا تدريب ذينك �لرجل���ني. فتوّجب علينا �أن نعيد لهما 

يف ظرف �ساعات برنامج تدريبات مكّثفة ��ستغرقت �سابًقا 4 اأو 5 �أّيام. مل 

�أ�سمع كلمة »ل«، من �أّي �سخ�س �أ�سرت له بالذهاب مع هذين �لعن�سرين 

وتدريبهم���ا، وذلك على �لرغم من حاجة �جلميع لل�س���رت�حة يف هذين 

�ليوم���ني. يف �لنهاية تقّرر �أن يتناوب على تدريبهما كلٌّ من �س���عيد بيمان 

فر ورحيم باغبان.

¤

يف تلك �لليلة، مّت يف خيمة �لقيادة �إعطاء �آخر �لتعليمات لطاقم �لكتيبة. 

يف ه���ذه �لأثناء كنت �أفّكر يف �أولئك �لثلث���ة �لذين يتدّربون يف خلوة �ملاء 

ا كان عمل �لإخوة �إيثاًر� م�ساعًفا. و�سقيع �أو�خر �أّيام �خلريف. حقًّ

جرًي���ا على �لع���ادة، كان �حلديث ع���ن كيفّية تقّدم �لق���ّو�ت. فر�حو� 

يذّكرونن���ا دوًما: »ل جتعلو� قّو�تكم �لأ�سا�س���ّية يف مكان و�حد، و�ن�س���رو� 

�لقّو�ت �لأ�سا�س���ّية و�جلديدة يف �ملقّدمة و�لو�س���ط و�خللف«. و�أّكدو� على 

�لعنا�س���ر �أّل ي�سدر منهم �أّي �سوت حّتى لو �أر�دو� �لعط�س، و�أّل يخرجو� 

من �ملاء لأّي �س���بب كان و... ُكّرر هذ� �لكلم على م�س���امعنا مّر�ت عّدة، 

بحيث �أ�سبحنا جميًعا نوؤمن باأّن �سعال �أحدهم �أو �إحد�ث �أّي �سوت يعني 

جمزرة ُتزهق فيها �أرو�ح �لع�سر�ت!

تق���ّرر �أن نذه���ب ونعاين �ملنطق���ة باملناظري. على �أّي حال، �مل�س���اهدة 

�أف�س���ل من عدمه���ا، مع �أّن طريقة �لهج���وم مل تكن لتو�ف���ق �لعقل! وعلى 

�لرغم من كّل هذ� �لقلق، كنت متفائًل وموؤّمًل، و�أبّث هذ� �لأمل يف نفو�س 
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�لعنا�س���ر. ومع �أّنني علمت بانك�س���اف منطقة �لعملّية، كما �إّن تقّدم �أكرث 

من ع�س���ر كتائب من �لغّو��س���ة حماٌل بنظ���ري، �إّل �أّنني كن���ت و�ثًقا، �أّنها 

�س���تكون حتفة عملّية بدر. يف بدر كنت متاأّكًد� م���ن �للطف و�ملدد �لإلهي، 

ا؛ باأّن �هلل تعاىل �سيبطل كيد �لأعد�ء. حّدث نف�سي هذه �ملّرة �أي�سً
ُ
وكنت �أ

�نتهت �جلل�س���ة تلك �لليلة قر�بة �لو�حدة، فع���دت �إىل �خليمة. ر�أيت 

بع�س �لإخوة نائمني، لكّن بع�س���هم ك�»حبيب« و»ح�س���ني« مل ي�ستطع �لنوم 

جّر�ء �لتفكري بالأ�سخا�س �لثلثة �لذين يتدّربون يف �خلارج. و�تفق �سعيد 

ورحي���م باغب���ان على �أن يرجع �لأول عند منت�س���ف �للي���ل، ليتابع �لثاين 

�أعمال �لتدريب. ر�أيت »�سعيد« قادًما، فيما رحيم ي�ستعّد للذهاب. نظرت 

�إليهما؛ ر�أيتهما يرجتفان من �لربد. ذهبت باجّتاه �ملاء، فر�أيت �ملتدرَبني 

ا،  ا ويلوذ�ن بال�سمت. مل �أتكّلم معهما �أي�سً يرجتفان من �سّدة �لربد �أي�سً

بل توّجهت �إىل �سعيد بال�سوؤ�ل: »كيف هو و�سعهما؟«.

- �إّنهما يقّدمان �أد�ًء �أف�سل مّني!

مل �أ�س���ّدق. �رتديت بدل���ة �لغو�س، وكذ� �س���عيد مل يرجع �إىل �خليمة، 

وتوّجهت هذه �ملّرة ورحيم نحو �ملاء. كاد قلبي ينقلع من مكانه من �س���ّدة 

�ل���ربد. مل �أن���زل �إىل �ملاء بعد و�إذ بالرجفة تاأخ���ذين، لكن مل يكن مقبوًل 

�أن �أبق���ى يف موقع �ملتف���ّرج من �لبعيد! نزلنا جميًعا �إىل �ملاء. قلت فليعرب� 

���ا. وهو �أمر بالغ �ل�سعوبة، ذلك �أّن �سرعة نهركارون و�سغطه  �لنهر عر�سً

يحرفان �لغّو��س عن م�سريه، وقد يجرفانه مل�سافة 25 م. لذ� فاأثناء �لعبور 

ا يّت�س���ح تاأثري قّوة �لتجديف بالزعانف و�سرعته ليتمّكن �لعابر من  عر�سً

�لتغّلب على �سرعة �ملاء. كنت �أنظر حتت نور �لقمر �ل�سعيف، و�إذ بي �أرى 

رحيم و�س���عيد ق���د تاأّخر� عنهم���ا. كان �ملاء يتجاذبهم���ا �إىل هذه �لناحية 

وتلك، �أّما ذ�نك �لعن�سر�ن فمن �سّدة �حلما�سة تعّلما �لغو�س جّيًد�، وكانا 

بع���د كّل تل���ك �لتمارين، يتقّدمان يف منت�س���ف تلك �لليلة �لباردة ب�س���كل 
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ر�ئع. �أح�س�س���ت بفرحة عامرة لتلك �حلما�سة و�ل�سوق �لذي ر�أيته منهما؛ 

�إىل �أين ميكن للإر�دة �أن تو�س���ل �لإن�سان؟!...و�سلنا �إليهما، ور�أيت �أّنهما 

يري���د�ن �لتمّرن �أك���رث. قلت لهما: »عافاكم���ا �هلل..«، وعدت نحو �خليام. 

كانت �ل�ساعة �لثانية و�لن�سف ليًل، و�أذ�ن �ل�سبح يحني يف متام �خلام�سة 

و�لن�سف، و�أمامي ثلث �ساعات فقط لل�سرت�حة. وعزمت على �لذهاب، 

بعد �سلة �ل�سبح، مع هذين �لعن�سرين للتدريب.

¤

كانت �أحو�ل �ل�س���باب يف ذلك �ليوم لفتة. ذهب �لعن�سر�ن للتمرين 

من جديد. �أّما خارج �ملاء فان�س���غل كّل �س���خ�س باأم���ٍر ما؛ �أحدهم يحّرر 

ر�س���الة، و�آخ���ر يكتب و�س���ّية! �آخر �لو�س���ايا، �آخر �ملطال���ب، �آخر جتارة 

ومعامل���ة يف ه���ذه �لدنيا... �أحدهم يهّيئ عتاده، و�آخر ي�س���ّجل ت�س���جيًل 

�س���وتًيّا، بع�س���هم جل����س �إىل جان���ب بع�س �آخ���ر ور�ح يتج���اذب �أطر�ف 

�حلديث. يف �لناحية �لأخرى ر�ح �س���باب �س���رّية �أ�سغر علي بور يتدّربون 

على �حلرب يف �لقنو�ت. فيما ر�ح �آخرون يبحثون عن �حلّناء. ر�أيتها مع 

ر�سا د�روئيان. مل �أعلم من �أين �أتى بها، ويبدو �أّنه فّكر من قبل باحلّناء 

ليل���ة �لهج���وم، وها هو �لآن يوّزعها على �ل�س���باب. لقد �لتفت �لإخوة �إىل 

�أدّق �لتفا�س���يل، حّتى �إّنهم �أح�س���رو� خيطان �ل�سوف! �سمعت �سابًقا �أّنه 

�إذ� ما �ُس���ّدت خيطان �ل�س���وف على �لإ�سبع بعد و�سع �حلّناء عليه، فاإّنه 

ي�سطبغ جّيًد�.

كان �جلميع يعلم باأّن »�حلاج علي �أ�س���غر زجناين« �س���ياأتي �لليلة �إىل 

�لكتيب���ة؛ وه���و ر�دود كفي���ف، وو�لد �س���هيد. و�حل���ّق �أّن �أد�ءه كان ميزج 

ب���ني �حلّنّية و�حلميمّي���ة. ولأّن جميع �ملجاهدين يع�س���قون مرثّياته، فقد 

�نتظرو� قدومه ب�سوق. 

ذهبت، كم���ا كان مقّرًر�، مع �لعن�س���رين �إىل �مل���اء. ر�أيتهما يعملن 
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ب���كّل قو�هما. مل تكن درجة حر�رة �ملاء ترتفع طو�ل �لنهار �س���وى قليًل، 

لكّنهما كانا ينزلن �إىل �ملاء من دون �أن ينب�س���ا ببنت �س���فة، وذلك حّتى 

ُيتّم���ا مترينهما. �عتربين معظم �لإخوة �إن�س���اًنا حازًما وقا�س���ًيا. مل �أكن 

كالأخ فرج قائد �إحدى جمموعات �لغّو��سة �لأخرى. ت�سّددت مع �لإخوة، 

وعلى حّد قول بع�سهم كاأّن يل قلًبا من حجر، لكنه يف تلك �لظروف، كان 

ا قلبي ينفطر عندما �أر�هم يرجتفون من �لربد �أو �أ�س���مع ��س���طكاك  حقًّ

ظه���ر ذل���ك. يف ذل���ك �ليوم، حني �أ�س���بح هذ�ن 
ُ
�أ�س���نانهم، �إّل �أّنن���ي ل �أ

�ل�سخ�سان ماهرين يف �لغو�س، وعندما خرجنا من �ملاء، لحظت �أنهما 

عدما �حلْول، فجاء �لإخوة و�ساعدوهما على خلع ملب�سهما. كنت دوًما 
ُ
�أ

�أحّدث نف�س���ي، �إن كان من �ملق���ّرر �أن نفتح �لطريق للقّو�ت �للحقة، فما 

�ل�سري يف �أن نتمّرن ب�سّدة، فنوؤّدي عملنا بالنحو �لأف�سل ونحّقق �أهد�فنا. 

¤

�آن���ذ�ك، مع تو�فر �لغد�ء بكرثة ومتام �لنعم���ة، مل يرغب �أحد بتناول 

�لطع���ام، ر�ح كّل و�حد يلتقم لقمة ويتنّحى جانًبا. لقد �أتونا بطعام جّيد، 

وبقي يف مكانه ومل ُيرجع منه �سيء �إىل �خللف. 

يف تلك �لأّيام ت�س���ّنج فّكي للم���ّرة �لثانية وتاأّذيت كث���رًي�. لذ� توّجهت 

فوًر� �إىل غرفة �لطو�رئ �لقريبة من �لكتيبة. وكان �لطبيب �لرتكي هناك 

ُير�ج���ع ملعاجلة جميع �أنو�ع �لآلم و�لأمر��س، م���ن �أمل �لر�أ�س و�لتهابات 

�جلي���وب �لأنفّية - �للذين كان معظم �لإخوة ي�س���كو منهما - �إىل �لتهاب 

�لأذن و�لّلوزتني و�لك�سور و... �قرتبت منه وقلت: »لقد ت�سّنج فّكي«.

- ح�سًنا، �فتح فمك لأرى!

��ستطعت فقط �أن �أفتح �سفتّي، �أّما �أ�سناين فقد �لت�سق بع�سها ببع�س 

بقّوة! �أعاد �لطبيب مكّرًر�: »قلت لك �فتح فمك!«.

- لو كنت �أ�ستطيع فتح فمي ملا جئت �إليك!
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ا ت�سّنج فّكك �إىل هذه �لدرجة؟ - �أحًقّ

كان �لأمر لفًتا بالن�سبة �إليه، ف�ساأل: »لكن، ماذ� كنت تاأكل طو�ل هذه 

�ملّدة؟«.

1
- ل �سيء! �لقليل من �خلبز �ملبّلل بال�ساي!

- مِلَ بقي���ت �إىل �لآن هنا. ينبغي نقل���ك �إىل �خلطوط �خللفّية... �إىل 

�مل�ست�سفى!

حتّدثنا مًعا، فكان ي�ستمع �إىل كلماتي �لتي �أتلّفظ بها من ور�ء �أ�سناين 

�مللت�سقة بع�س���ها ببع�س، وفهم باأّنني لن �أذهب �إىل �أّي مكان. طلب �إيّل 

�أن �أخلع قمي�س���ي ليعاينني. خلعته، و�إذ� بي �أر�ه وقد ��سرت�سل يف �لبكاء 

وه���و ينظر �إىل ج�س���دي ووجهي! �أحزن���ه �أمري كثرًي�. �رتديت قمي�س���ي 

لأخ���رج، مل يدعن���ي! جل����س �إىل جانبي، و�س���ف يل بع����س �لفيتامينات، 

ور�ح يخاطبن���ي م���ن �أعم���اق روح���ه: »�أن���ت تن���زل �إىل �ملاء وقد �أ�س���اب 

ا!«.  ج�س���دك ما �أ�س���ابه! �أل تفّكر باأّنه �س���يتقّيح يف �لغد... و�ستقع مري�سً

- ...كل، فهذ� �ملاء لي�س من تلك �ملياه! فهو ل ي�سّبب �لأذى جل�سد �ملرء! 

�أن���ا �أن���زل �إليه من �أجل �هلل ويف �س���بيله، ول �أظ���ّن �أّن �هلل يريد �أن يتقّيح 

ج�سدي يف هذ� �ملاء. 

��س���تبقاين �لطبيب عنده قر�بة �ل�ساعة، ور�ح ي�س���األني عن �إ�ساباتي 

ومت���ى كانت. مل ي�س���ّدق �أّنني �لتحقت باجلبهة من���ذ �آذ�ر �لعام 1981م، 

و�أ�س���بت بج���ر�ح فوق ج���ر�ح. �إىل ذلك �حلني، كنت قد خ�س���عت �إىل ما 

يقارب 22 عملّية جر�حّية. مل ي�سّدق ذلك، وقال: »�أ�سا�ًسا هذ� ل يتما�سى 

مع �لعقل! �أن يخ�سع �ملرء �إىل كّل هذه �لعملّيات ويبقى �ساملًا!«.

- �أّما �ساملًا، فلم �أبَق! �أل ترى...!

� فيم���ا بع���د، ومع تكّرر هذه �لحال �لتي كانت ت�س���تمّر بالحّد �لأدنى قر�بة 14 يوًما، وت�س���ّبب �س���غًطا   1
�س���ديًدا على �أ�س���ناني وتوؤثر على تناولي �لطعام، ��سُطررت لأن �أقتلع �س���ّنين من �أ�سناني وذلك لأتّمكن 

على �لأقّل من �أكل �سيء في تلك �لأّيام. 
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عل���ى كّل ح���ال، حاولت �أن �أّم���د �لطبيب باملعنوّيات. وبعد �أن �س���رف 

يل �ل���دو�ء ع���دت �إىل �خليمة. وب�س���بب حايل �ل�س���حّية ومكوثي �لطويل 

يف غرفة �لطو�رئ، ظّن �لإخوة باأّنني �س���اأبقى فقالو�: »�س���ّيد! لعّلك تريد 

�لبقاء هنا؟!«.

- ل! فاأنا ل�ست مّمن يتخّلف عن �لعملّيات. �ساآتي باإذن �هلل. 

�س���اب فيها بت�سّنج يف ع�سلة �لفّك. ففي 
ُ
كانت تلك �ملّرة �لثانية �لتي �أ

�مل���ّرة �لأوىل كنت قد و�س���لت للت���ّو �إىل �جلبهة حني �بُتلي���ت بهذ� �لأمر، 

و��س���تمّر قر�بة 14 يوًما �إىل �أن حت�ّس���نت. وها �أنا �لآن �أعلم بالتجربة باأّن 

لدّي عمل يف �لأّيام �لقليلة �لآتية، وعلّي �أن �أتكّيف مع �لو�سع.

¤

بعد �لظهر، كان لدينا حفل خ�س���اب. مل �أ�س���هد يوًما مر��سم خ�ساب 

لليلة �لعر�س، لكّنه ليلة �لهجوم كان لفًتا. ر�ح �لإخوة ي�سعون �حلّناء على 

�أ�س���ابعهم ويلّفونها بخيطان �ل�سوف حّتى تعلق وت�سطبغ جّيًد�. ع�سًر�، 

�أ�سبحت �أ�س���ابع معظمهم �سفر�ء وحمر�ء... بع�سهم و�سع �حلّناء على 

ا.  �أ�سابع قدميه �أي�سً

عن���د �لغروب، �نق�س���ى وقت �نتظارن���ا، فتوّجه �جلميع نحو م�س���ّلى 

�لكتيب���ة لأد�ء �س���لة �جلماعة �لأخ���رية قبل �لهجوم. ويا له من م�س���هد 

عجيب، ما �إن يدخل �لو�حد مّنا �مل�س���ّلى حّتى ي�سرع بالبكاء. كما ح�سر 

���ا �س���باب زجنان حني علمو� بح�س���ور �حلاج �أ�س���غر زجناين فغ�ّس  �أي�سً

�مل�سّلى باحلا�سرين. �أّدينا �سلتي �ملغرب و�لع�ساء بحال معنوّية عالية، 

و�أ�ستطيع �لقول بجر�أة �إّن من بني 600 �سخ�س يوؤّدون �ل�سلة هناك كان 

هناك 500 يبكون. �أ�سا�ًس���ا، كانت �لع���ربة تاأخذنا مبجّرد �لنظر يف وجوه 

�لإخوة... فلعّل هذ� �لأخ �سي�ست�س���هد بعد يومني... وهذ� �سيوؤ�سر... وهذ� 

لن يرجع يوًما وهذ� ..
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لق���د خ���ربت تل���ك �لأوقات �لقا�س���ية مر�ًر�. ل���ذ�، مل �أعد ن���ور �لدين 

�لقا�سي �لقلب ذ�ك. ومل �أعد �أنتظر قارئ �لعز�ء �أو �أّي �سبب �آخر لأبكي. 

طفئت �لأنو�ر، فخل كّل و�حد مّنا بخالقه 
ُ
بعد �ل�س���لة �سجدنا جميًعا. �أ

على تلك �حلال ملّدة. �بتّلت �س���ّجاد�ت �ل�س���لة بالدموع، و�س���عرنا بخّفة 

ا، ليملأ بعدها �س���وت  يف �أرو�حنا �أكرث من ذي قبل. قر�أنا �لدعاء جماعًيّ

�حلاج علي �أ�سغر �لف�ساء. �ساأله �أحد رو�ديد �لفرقة: »�أتعلم يا حاج علي 

ل«. �أ�سغر ماذ�؟!«، �لتفت �حلاج �أ�سغر �إىل ذلك �ل�سوت: »تف�سّ

- بع�س هوؤلء �ل�س���باب �ملوجودين هنا، لن يكونو� بيننا بعد يومني �أو 

ثلثة!

غ�س���ي على �حلاج علي �أ�س���غر من فرط 
ُ
عند �س���ماع ه���ذه �لكلمات، �أ

�لبكاء. نرث �لإخوة �ملاء على وجهه. �ختّل �نتظام �ملجل�س. كان كّل �سخ�س 

���ة، �إىل �أن عاد �سوت ر�دودنا �ملحبوب يرمّن �أبياًتا من  يعي�س حاله �خلا�سّ

، �لتي �سقلت �أرو�حنا ب�سماعها ليلة �لهجوم.
1
ق�سيدة »�لغّو��سني«

ا، وو�سعو� روؤو�سهم على �أكتاف بع�سهم  �حت�سن �لإخوة بع�سهم بع�سً

�لبع�س، ور�حو� يطلبون �مل�س���احمة ويوّدع بع�س���هم �لبع�س. �لعدد �لأكرب 

. �أينم���ا توّجهت كن���ت �أتذّكر رف���اق �جلبهة 
2
�ختل���ى يف �لظلم���ة بنف�س���ه

�لقد�مى و�أ�سدقائي �ل�سهد�ء. جتّددت �أحز�ين لفقد�ن »�أمري« و��ستعلت 

يف قلبي نار. »�أمري« �خلائن للِع�ْس���رة، �س���ّخ�س نتيج���ة عمله، وبعد ذلك 

�حللم، �أخذ معه �أ�سدقاء �آخرين وتركني... مل �أ�ستطع �لبقاء يف �مل�سّلى. 

كن���ت �أظ���ّن باأّنن���ي �أّول �خلارجني، لكّنني ح���ني خرجت ر�أي���ت �زدحاًما 

كبرًي�! فحول �مل�س���ّلى، وبني �ل�س���جري�ت، يف كّل ناحية، ر�أيت �لإخوة قد 

1 � ق�س���يدة "�لغّو��س���ون" �لقّيم���ة والهاّم���ة �لت���ي �أن�س���دها �لح���اج "�س���مد قا�س���مبور" ف���ي رث���اء 
غّو��س���ي»و�لفجر8« وهذه ترجمتها: "اأّيها �ل�س���باب �لذين بقيتم في �لجبهة� اأّيها �ل�س���باب �لذين تعبتم 

���بتم بدمائك���م �لطاهرة �إلى جانب نهر �أرون���د... نامو� قريري �لعين �إذ  ... �أحدوك���م �أنتم �لذين تخ�سّ

نمتم خير نومة، وقد �أح�سنتم �لتفكير حين فّكرتم باإعارة �هلل جماجمكم". 

2 � علمت فيما بعد اأّن فيلًما �سّور لتلك �لمر��سم �لمعنوّية وما ز�ل موجوًدا. 
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عقدو� خلو�ت مثنى وثلًثا وفر�دى. �س���ّج ب�س���تان �لنخيل بالبكاء. و�سار 

جمل�س �لعز�ء ُيبّث من �مل�س���ّلى. طالت �ملر��سم. لرمّبا �متّدت �إىل ثلث 

�أو �أربع �س���اعات، لكّن �لإخوة بقو� على حالهم. ل �أّظن �أّن �أحًد� نام تلك 

�لليل���ة؛ فبعد جمل�س �لعز�ء بد�أت �لف�س���ائل تتز�ور فيم���ا بينها، �إذ فيما 

بعد �سي�سبح �جتماعها م�س���تحيًل. قّدم �أفر�د �لف�سائل �ل�ساي بع�سهم 

لبع�س، وحفلت �خل�س���اب ل تز�ل قائمة. تلك �لليلة، �أمكن روؤية �أ�سياء 

�أخرى يف وجوه بع�س �لإخوة؛ فقد تلألأ وجه حميد غم�س���و�ر ب�س���كل غري 

عادّي، فبد� وكاأّن قمًر� طلع من وجهه. لقد �سهدت �لكثري من هذه �لوجوه 

يف حلظات �لرحيل، و�أعلم �أّن هذه �حلالت و�لهيئات تظهر عندما ي�سع 

�ملرء كّل ما ميلك بني يدي �هلل، ويرحل �س���ادًقا. ومع �أّن حميًد� �ن�س���جم 

م���ع �س���ديقه مل���ّدة، �إّل �أّنه مل يتاأّثر ب���ه �أبًد�. فقد جاءين �س���ديقه حينها 

قائًل: »�سّيد! لو تعفيني من �لذهاب معكم!«.

- ل �إ�سكال يف ذلك! 

كنت منتظًر� هذه �للحظة. فاأمثاله يف �جلبهة قّلة، لكن مل تخُل منهم. 

ول ب���ّد �أّن حميد �قتنع بكلمي �لآن، حيث قلت ل���ه مر�ًر�: »�أنت ورفيقك 

هذ� �أحدكما غري لئق بالآخر... طريقكما خمتلف!«.

دخل���ت �خليم���ة. ر�أيت �جلميع يقيم���ون نافلة �لليل. خ���ارت قو�ي من 

�جلوع. ف�س���رعان ما كنت �أجوع ب�س���بب تناويل للأطعمة �ل�س���ائلة. �سّغلت 

�ل�س���ماور، وو�س���عت فوقه مرطباًنا من �لع�س���ل ِلَيلني قليًل. فجاأة �س���قط 

�ملرطبان د�خل �ل�سماور! ومهما فعلت مل �أ�ستطع �إخر�جه، و�جلميع يوؤّدون 

�س���لة �لليل. رحت �أقول بتلك �لأ�س���نان �مللت�سقة بع�س���ها ببع�س: »كفى 

�سلًة يا عّم! فلياأِت �أحدكم وُيخرج يل هذ� �ملرطبان!«. �أمّت بع�سهم �سلته 

على جلبتي. جاء �إيّل حبيب رحيمي �لذي كان د�ئم �لبكاء يف �سلته وقال 

يل: »�س���ّيد! �أرى �أّن �أعمالك ل تنتهي!«، وو�س���ع �سّجادة �سلته كما �لعادة 
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. �أخرًي� �أخرجو� �ملرطبان فاأكلت �لقليل من �لع�سل، لأّنني �أردت 
1
يف جيبه

�لبقاء م�ستيقًظا �إىل جانب �لإخوة حّتى �ل�سباح.

كانت �ل�س���اعة تقارب �لثالثة بعد منت�س���ف �لليل. بعد �س���لة �لليل، 

��ستدعيت جميع �سباب �لف�سيل. ويا له من جمع عجيب! حني كنت �أتكّلم 

مع �لإخوة ب�س���عوبة و�أعتذر منهم عن كّل �أوجاع �لر�أ�س �لتي ت�سّببت لهم 

به���ا، و�لت�س���ّدد �لذي مار�س���ته عليهم، و�لأذى �لذي قد يكون �س���در مّني 

بحّقهم و... كانت �لأكتاف تهتّز من فرط �لبكاء. �أطفاأ �لإخوة �مل�سابيح 

ليب���د�أ جمل�س �آخر... مل يك���ن يف �لبني �أّي مرثّي���ة �أو جمل�س عز�ء، ور�ح 

كّل �س���خ�س يديل بدل���وه، �أحدهم يتحّدث عن �س���ديقه �ملفقود... و�آخر 

عن �حل�س���ر�ت، �لأماين و�لآمال، وكاأّن �لزمان و�ملكان فقد� مفهومهما، 

ور�ح���ا فقط ي�س���تمعان �إىل �أّنات �لغّو��س���ني �لنابعة م���ن �أعماق قلوبهم. 

�أّما �أنا فلم �أعد �ل�س���ّيد نور �لدين ذ�ك �لذي كنته يف �ملا�س���ي. فلم ي�سبق 

يل �أن ��س���تدعيت �لعنا�س���ر، تكّلمت معهم، و�عتذرت �إليهم، �أو �سكرتهم 

على كّل جهودهم، وطلبت �مل�س���احمة منهم. ع�ست حاًل ظننت فيها �أّنني 

ر�حل ل حمالة. تيّقنت �أّنني لن �أعود. ولهذ� مل �أرد لأّي كلم �أن يبقى يف 

. تعبت 
2
�س���دري. عزمت على �أن �أجّدد و�س���ّيتي، لكّن �لفر�سة مل توؤ�تني

من �س���ّدة ما بكيت، و�س���رت فقط �أنظر �إىل �لإخ���وة؛ �إىل وجوههم، �إىل 

قاماتهم �ملم�س���وقة، �إىل �أ�س���ابعهم �ملحّناة، �إىل �س���حكاتهم وبكاء�تهم، 

�إىل كلمه���م ومز�حه���م، �إىل �س���لتهم وقر�ءتهم للق���ر�آن... كم كانت 

عجيبة تلك �ل�ساعات...

ة �سّجادة �سلة حبيب رحيمي وما حدث لها. وكان حبيب  � لقد تناقلت �أل�سن �سباب كتيبة حبيب ق�سّ  1
�سيب في ر�أ�سه، ف�سال 

ُ
قد جلب هذه �ل�سّجادة من مدينة م�سهد، وبقيت برفقته دوًما. وعند ��ست�سهاده اأ

�لدم منه على �س���دره وملأ �سّجادة �ل�س���لة. وعلى ما يبدو اأّن �لأخ "�سمد قا�سمبور" �أن�سد له �أ�سعاًرا 

]بالآذرية وترجمتها[: حبيبي! ل ترحل، �بَق! �كتِو بنار �لع�س���ق... لقد �متلأت �س���جدة حبيب و�سّجادته 
بالدماء...

2- و�سّيتي �ل�سابقة، كتبها »اأمير« لكلينا، و�لحال اأّن ظروفي �لآن في �لبيت قد �ختلفت حتًما. وبالرغم 
من هذ� لم �أجّددها.
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و�نبث���ق فج���ر تلك �لليلة �ل�س���تثنائّية �لتي ما ع�س���ت مثله���ا بعُد، �إىل 

ح���ني �نتهاء �حلرب. فلم يجتم���ع �أبًد� مثل �لإخوة �لنموذجّيني لف�س���يل 

�لغّو��س���ني ذ�ك يف عملّية كربلء4، ول ظ���روف �لتدريب و... كانت مثل 

ذلك �لزمن.

¤

يف �ل�س���باح، كانت �أّول �أعمالنا تو�سيب �أغر��سنا وتغليفها وت�سليمها 

���ة. مل يكن  ل�»تع���اون« �لكتيبة؛ �لعمل �لذي كان د�ئًما ما ي�س���عرين بالغ�سّ

����ُس  �لإخ���وة �جلدد يتح�ّس�س���ون من ت�س���ليم �لأغر��س بقدر ما كنا نتح�سَّ

نح���ن. رح���ت �أنظ���ر من �لبعي���د �إىل �س���ّف �لإخ���وة و�أفّك���ر؛ �أيٌّ من هذه 

�لأغر��س لن تعاد �إىل �ساحبها؟ غالًبا ما كانت هذه �لأغر��س ُترجع �إىل 

�ملدينة بعد �ل�س���هادة �أو �لأ�سر �أو �جلرح، وُت�س���ّلم �إىل �لعو�ئل؛ يفتحونها 

عند �لت�س���ليم، وي�س���ّجلونها يف قائمة، �أما �مل�س���رتك بني كّل �ملغّلفات فهو 

�لق���ر�آن، �مللب����س، و�س���ريط ت�س���جيل ملجال�س ع���ز�ء. ��س���تخدم �لإخوة 

�لقد�مى �س���ندوق �لذخائر �لفارغ كخز�نة، فكانو� يقفلونه وي�سّلمونه �إىل 

»تعاون« �لكتيبة. وهوؤلء هم مّمن ق�سو� فرت�ت طويلة يف �جلبهة، فكانو� 

كما يّتخذ �ل�سخ�س يف �ملنزل مكاًنا ي�سع فيه �أغر��سه، يّتخذون لأنف�سهم 

ز�وية يف �لد�سمة لو�سع خز�ئنهم فيها.

جمعن���ا �خلي���ام، ورّتبن���ا مكان متو�س���ع �لكتيب���ة. �أجنز كّل �س���خ�س 

�أعماله �لأخرية ريثما تاأتي �لآليات �لتي �س���تقّلنا. يف �ل�سابق، ��ستخدمو� 

�ل�س���احنات لنقل �لإخ���وة �إىل �خلطوط �لأمامّية، لكن، عل���ى ما يبدو �أّن 

ه���ذه �لطريقة ُك�س���فت، لذ�، ج���اوؤو� هذه �ملّرة مبقط���ور�ت. جّهز �لإخوة 

�أغر��س���هم، ور�حو� يركبون كّل �س���رّية يف مقطورة. كنت �آخر من ركب. 

ا �إّن �جللو�س يف �أماكن كهذه  بعد ذلك، جاء دور مّد �ل�س���و�در فوقنا. حًقّ

يتطّلب مهارة. كان �رتفاع �ل�سادر عن �أر�س �ملقطورة �أقّل من مرت، وكان 
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عل���ى �لإخوة �أن ينّظمو� �أنف�س���هم يف ذلك �لف�س���اء �ل�س���ّيق. عاد �س���وت 

�لإخوة لريتفع جمّدًد�:

- �آي، �ختنقت! متى ن�سل.

- ما هذ� �لذي �نغرز يف ظهري؟!

- �أخي! من بعد �إذنك �أزح �سلحك جانًبا! 

���ة لأولئك  و�قًعا، مل يكن بالإمكان �لتنّف�س يف ذلك �ملجال �ملغلق خا�سّ

�لذي���ن �س���عدو� قبل �جلميع وكان���و� يف مقّدمة �ملقط���ورة، �إذ �إّن مكانهم 

كان �أ�س���ّد �س���يًقا. ��س���ُطررنا لإحد�ث بع�س �لثقوب يف �ل�سادر بو��سطة 

�ل�سكاكني و�سي�س)مدّك( �لبندقّية حّتى يت�سّرب �إلينا بع�س �لهو�ء، وكان 

ذلك جمدًيا. يف ظلمة �ملقطورة كّنا ن�سمع عبار�ت مرحة وم�سحكة.

- خايل!

- ناولني فنجان �ساي على ذوقك!

كان �لإخوة ينادون �حلاج ر�س���ا د�روئيان ب�»خايل«. لأّنه �مل�سوؤول عن 

�ل�سماور، فطالبه �جلميع بتقدمي �ل�ساي. وبد�أ �لإخوة ميزحون وميرحون 

ا. وي�ساك�سون بع�سهم بع�سً

بهذه �حلال، عربنا خّرم�س���هر وو�س���لنا �إىل �لطري���ق �ملوؤّدية �إىل نهر 

»عر�ي����س«. توّقفت �ملقطورة قر�ب���ة �لثانية بعد منت�س���ف �لليل. �أّول ما 

فعل���ه كّل م���ن نزل هو �أخ���ذ نف�ٍس عميق. و�لكثريون �س���األو� مبا�س���رًة عن 

�ملرحا�س. ب���د�أ بع�س �لأ�س���خا�س باإنز�ل �لأغر��س. دخل �سخ�س���ان �أو 

ثلثة حتت �ل�س���ادر لإح�س���ار �لأغر��س من عمق �ملقط���ورة، �إّل �أّنهما مل 

ا، لقد �آثر �لإخوة على �أنف�سهم و�أم�سو� زهاء �لثلث  ي�ستطيعا �لعودة! حقًّ

�ساعات يف عتمة �ل�سادر و�سيقه وجّوه �خلانق.

بع���د �إن���ز�ل �حلقائب يف تلك �لظ���روف، �ختلطت �لأغر��س بع�س���ها 

ببع�س. جاء �أحدهم وقال: »�إّن �سلحه قد وقع �سهًو�«. تعاَل �لآن وجد له 
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�سلحه من بني مئات �لأ�سلحة! على كّل حال، و�سل كلٌّ لأغر��سه بطريقة 

�أو باأخرى. بعد ذلك �أمرت �لإخوة بحمل باقي �لأغر��س �إىل �ملقّدمة �إىل 

�أن جند �أ�سحابها.

عندما تقّدمنا قليًل، ر�أيت »ح�س���ن خو�سبو« ي�سري بكتيبته. كان ح�سن 

قائ���د كتيبة »�ل�س���ّجاد«، وتع���ّرف �أحدنا �إىل �لآخر منذ م���ّدة طويلة. كان 

كّلما ر�آين يطلب مّني �للتحاق بكتيبته. وقد �ساألني تلك �لليلة حني ر�آين: 

»�سّيد �إىل �أين �أنت ذ�هب؟«.

1
- ترى �أّننا متوّجهون نحو خّط �لدفاع �لأّول!

- �سّيد مل جُتبني!

 كان يق�س���د �لن�س���مام �إىل كتيبت���ه. قلت: »�أن���ا �لآن �أفّكر يف �لإخوة 

و�لعملية. �إن عدت �ساملًا �آتي �إليكم«.

- ما �أخبار �لبيت؟!

- مل �أتو��سل معهم منذ مّدة!

ا كما �لبقّية، لكّن كلم ح�سن ذّكرين للحظة بالعائلة.  وّدع بع�سنا بع�سً

لقد مّر قر�بة �ل�سهر ون�سف �ل�سهر من دون �أن �أذهب �إىل �لبيت. وطو�ل 

ف���رتة �لتدريب مل �أخرب عنهم �س���يًئا. هذ� �لتوّقف و�ل�س���وؤ�ل عن �لأحو�ل 

�أّخرين عن �لإخوة. وجدتهم حملو� �أغر��س���ي وم�سو� بها، وذلك كجميع 

�لت�س���رفات �لتي قامو� به���ا من �أجلي و�أخجلوين به���ا. رحت �أرك�س �إىل 

�أن و�س���لت �إليهم عند �لقناة. لقد ُبنيت د�س���م يف ب�ستان �لنخيل بالقرب 

�ست ثلث د�سم  من �خلّط �لأمامي، و�أ�سري �إىل �أماكن �لف�سائل، وُخ�سّ

ا، ومل ُي�سمح �سوى للحّر��س  لكّل ف�س���يل. تّت�سع �لد�سمة لقر�بة 12 �سخ�سً

1 � حينذ�ك �أردنا �لذهاب �إىل د�سمنا يف �خلطوط �لأمامّية، فيما كانت كتيبة "�ل�سّجاد" 
تن���زل يف �لقنو�ت �لكب���رية �لقريبة من ب�س���اتني �لنخيل. وكان �لقر�ر �أن تبا�س���ر عملها 

بالقو�رب بعد �خرت�ق �خلّط من قبل �لغّو��سني. 
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باخلروج منها. 

كان موق���ع ب�س���اتني �لنخيل تلك يف خّرم�س���هر غريًب���ا، فهي تبعد عن 

�ملاء وخّط �لدفاع �لأّول للعر�ق م�س���افة 2 كلم ون�سف. ��سرتحنا و�سّلينا 

�ل�س���بح بني �أ�س���جار �لنخيل. مع �نبلج �ل�س���وء، �س���ار بالإم���كان روؤية 

عناقيد �لتمر �ل�سود�ء �لكثرية �ملتدّلية من فوق �أ�سجار �لنخيل، و�لتي مل 

يقطفها �أحٌد بعد حتى ذلك �حلني. كانت جميلة �ملنظر �إىل درجة �سّولت 

لنا �أنف�س���نا قطفها، لكن قيل لنا �إّن قنبلة كيميائّية �ألقيت على �لب�س���تان 

مرنا بعدم مل�سها. كما مّت �لتاأكيد علينا بعدم �ل�سماح لأحد باخلروج من 
ُ
و�أ

�لد�سم. وهذ� ما نقلناه �إىل �لإخوة �لذين - للإن�ساف- �متثلو� للأو�مر. 

لكّنن���ا عند �ل�س���باح ر�أينا عنا�س���ر كتيبة �لمام �حل�س���نيQ يجولون 

ف�سيًل ف�سيًل بني �لنخيل.

- ما �لذي ح�سل؟! نحن ُنحب�س يف �لد�سمة وهم يجولون بر�حة؟

مل يع���د بالإم���كان بعد ذل���ك �إبقاء �أح���د د�خل �لد�س���مة. بقيت �أعني 

�لإخوة م�سّمرة على �سلل �لتمر، و�لظاهر �أّن ق�سّية �لق�سف بالكيماوي 

مل تك���ن جّدّية. وكما بد� يل، فاإّن حذ�ء »�أمري خردمند« هو �حلذ�ء �لأّول 

�لذي ُرمي نحو عناقيد �لتمر. ما �إن و�س���ل �حلذ�ء �إىل ر�أ�س �لنخلة حّتى 

ت�س���اقطت حّبات �لنخيل علينا كزّخات �ملطر. ما �أ�سهى ذلك �لتمر! فمع 

ذلك �لفّك �ملت�س���ّنج مل �أتنازل عن �أكلها. �أكلت وملأت بطني منها مع ما 

يف ذلك من �سعوبة.

خط���رت يل فك���رة، هي �أّن���ه من �لأف�س���ل �أن �أقوم بجول���ة يف �ملنطقة 

لأ�س���تطلع �لو�س���ع. ففي �ملعابر �ملائّي���ة ربطت �لق���و�رب �ملليئة بالذخائر 

�إىل �أ�س���جار �لنخيل، وُغّطيت بالق�سب للتمويه. وبالطبع، مع طلوع �سوء 

�لنهار، بد�أت طائر�ت �لعدّو بالق�س���ف، لكن، قيل لنا �إّنها تق�س���ف هذه 

�ملنطقة ب�سكل روتيني. 
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حينذ�ك �أ�س���حكنا علي با�سايي كثرًي�. كان ي�سدر منه كلم عجيب، 

ويطل���ق �لن���كات، فتعلو �أ�س���و�ت �لإخ���وة بال�س���حك. كان كّل و�حد يقول 

ة، ذ�ك ي�س���رد حكاية حدثت معه، و�آخر يلقي نكتًة  �س���يًئا. هذ� يخرب ق�سّ

على م�سامع �جلميع... لقد �سبعنا من �لبكاء: »�ملوت موت، وها نحن �لآن 

نطلق �سحكاتنا �إىل حني!«.

قر�ب���ة �لظهر، �نطلقنا نح���و قرية يف منطقة �لعملّي���ة. وجدنا بيوتها 

خربة وجدر�نها متهّدمة. كما قدم عنا�سر �سائر �لفرق �إىل �ملكان نف�سه، 

حيث ر�حو� يعطون �لتعليمات لكّل ف�سيٍل على حدة. �أعجبني جّو �لقرية، 

و�أمكن ��ست�سعار روحها متاًما من خلل �أبو�ب بع�س �ملنازل �لتي ل تز�ل 

على حالها. تذّكرت حينها قريتنا خلجان. مّت ن�سب منظار يف �أحد بيوت 

�لقرية �لكبرية، بيت ي�س���ّم غرًفا و��سعة �متلأت بالعنا�سر. مل �أكن �أعلم 

�إىل �أّي فرق���ة ينتم���ون، فقد ُنقل �إىل هناك �أحد �ملق���ّر�ت �لأربعة �لعاملة 

يف �لعملّية.

�سيًئا ف�سيًئا، بد�أت �لأجهزة �لل�سلكّية تعمل، ما �أوحى بجّو �ل�ستعد�د 

للعملي���ة. من موقعنا، �ألقينا نظرة على �ملنطقة، ومّت �س���رحها لنا ب�س���كل 

ع���اّم؛ �أين توجد و�إىل �أين �س���نتقّدم. بعد �ل�س���رح و�لتوجي���ه، ذهبت �إىل 

جمموعة من عنا�س���ر معلومات �إحدى �لفرق �ملوجودة يف �ملنزل �ملجاور. 

�أردت �أن �أعرف ماذ� يفعلون. دخلت فاإذ� بي �أر�هم جال�سني يتناولون ما 

لّذ وطاب من �لطعام. بعد �لتحّية و�ل�سلم، �ساألوين بالفار�سّية: »من �أّي 

فرقة �أنت؟«.

- عا�سور�ء.

- من �لغّو��سة؟!

- �أجل!

�أظه���رو� يل �حرت�ًم���ا م�س���اعًفا. كان���و� يعلم���ون باأّنه جيء بعنا�س���ر 
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�لغّو��س���ة �إىل �لقري���ة لياأخ���ذو� �لتعليم���ات �للزم���ة. قّدمو� يل �ل�س���اي 

و�لفاكه���ة �ملعّلب���ة. بقيت عندهم طو�ل �ل�س���اعة �لت���ي مّت خللها توجيه 

عنا�سر �لكتيبة. �ساألتهم عن �لو�سع يف �ملقّدمة، قالو�: »كّل �سيء جّيد!«.

عندما تركتهم، تبعوين و�سايعوين. �أَخَذنا �إىل هناك »رحيم �سارمي«، 

وكان حينه���ا �ملع���اون يف كتيبة حبيب. وقد تقّرر �أن يكون �ل�س���ّيد فاطمي 

ليلة �لهجوم مع �لفرقة.

�أم�س���ينا وقتنا على ه���ذ� �لنحو �إىل �لع�س���ر. تق���ّرر �أن يتقّدم طاقم 

�لكتيب���ة �إىل �لأمام ع�س���ًر� ل�س���تطلع �ملنطقة. نّفذنا ذل���ك بهدوء �إىل 

�أن و�س���لنا �إىل خلف �ل�س���اتر. كان من �ملقّرر �أن �أتق���ّدم وحدي �أو برفقة 

�سخ�س���ني م���ع عنا�س���ر �ملعلوم���ات. عربن���ا م���ن م���كاٍن ُزرع كل طرفيه 

بالألغام. تقّدم بنا مهديقلي ر�سايي �أحد �سباب �ملعلومات �إىل �لأمام. يف 

���ا. حينذ�ك مّرت قذيفة B7 من  �أثناء �مل�س���ري، زّلْت قدمي و�سقطت �أر�سً

طلقت من جهة �لعر�قّيني. توّجهت �إىل مهديقلي قائًل: »مِلَ 
ُ
فوق ر�أ�سي! �أ

�أطلقو� �لB7؟!«.

- لقد �سمعو� �سوًتا!

- وه���ل نح���ن قريبون منه���م �إىل هذه �لدرجة بحيث �س���معو� �س���وت 

�سقوطي؟!

و�س���لنا �إىل �سّفة �لنهر وعايّنا �ملكان �لذي �سرند منه يف �ملاء و�جلهة 

�لتي �سنتحّرك بها.

- �ستنحدرون من هنا �إىل �لأ�سفل... ومن هناك �ستدخلون �ملاء... 

لقد خّطط �س���باب �ملعلومات من قبل ملوعد حتّركنا ونزولنا �إىل �ملاء، 

بن���اًء على حركة �ملّد و�جلزر. وكانت �مل�س���افة بني �ملكان �لذي �س���ندخل 

منه �ملاء وبني م�س���يق »�أّم �لر�س���ا�س« قر�بة 2 كلم، و�مل�س���افة بيننا وبني 

�لعر�قّيني �ملوجودين مقابلن���ا قر�بة �ل�200 م. توّجب علينا �أن ننزل �ملاء 
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قبل �س���ائر �لكتائب، وبعد �جتياز 500 م يف �ملاء ن�س���ل �إىل منطقة يوجد 

�لعر�قّيون على كل �س���ّفتيها. كان جريان �ملاء بنحو ي�ساعدنا، ولكن، يف 

�لوقت �ملحّدد للو�س���ول �إىل م�س���نع �لبرتوكيماوّيات وفًقا للخّطة، يتغرّي 

جريان �ملاء لت�س���بح حركتنا �أ�س���عب من ذي قبل. كان من �ملفرت�س �أن 

تبا�س���ر كتيبتان �لعمل من ذ�ك �مل�س���ري، و�أّي تاأخري قد يت�س���ّبب ب�س���حب 

�لأخوة �إىل �لأر��سي �لعر�قّية!

كّلما �ّطلعنا على تفا�سيل �لعملّية �أكرث تاأّكدت لنا �سعوبة �لعمل وخطورته 

�أكرث. طو�ل تلك �لفرتة مل �أتكّلم مع �أحد ب�ساأن �نك�ساف �أمر �لعملّية. فهمت 

�أّن �ل�س���ّيد فاطمي قد علم بذلك �سابًقا، يف حني جهله �لكثريون. عدنا �إىل 

خّط دفاعنا. كّنا نرتّدد يف عدد من �لقنو�ت �لتي حفرت من ب�ستان �لنخيل 

وحتى خّطنا. ي�س���ل عمق هذه �لقنو�ت �إىل حو�يل �ملرتين، ويقّل عر�س���ها 

بالقرب مّنا، فل يتمّكن �لأ�سخا�س من �لعبور فيها بر�حة، بل عليهم �ل�سري 

جانبًيّا حتى �لو�سول �إىل �ل�ساتر �لرت�بي.

عن���د �لغروب ب���د�أ �لعدّو بق�س���ف خّط دفاعنا. وبعد هدوء �لق�س���ف 

علمنا باأّن �أربعة من �لإخوة قد �رتفعو� �س���هد�ء، بقذيفة مدفعّية �سقطت 

عل���ى �إحدى �لد�س���م. يبدو �أّن هوؤلء من ف�س���يل »فرج قلي���ز�ده«. ذهبُت 

و�ألقي���ت نظرًة على �ل�س���هد�ء، و�س���األت »�أمري خردمن���د« عّما جرى. كما 

�ساهدت �حلاج ر�سا د�روئيان وهو عن�سر حّر يف �ل�سرّية. كان يف عملّية 

»و�لفجر8« م�س���وؤوًل عن �سرّية �لغّو��س���ني، وقد �أبلى بلًء ح�سًنا، لكّنه مل 

يقبل �مل�سوؤولّية بعد ذلك.

�س���رت و�ثًقا من �نك�س���اف �لعملّيات. كّنا م�س���تعّدين للهجوم، و�لعدّو 

م�ستعدٌّ للدفاع! بقيْت �ساعتان على موعد �لتحّرك. ظننت �أّنه كان ل ينبغي 

للإخوة �لنزول �إىل �ملاء ب�سرعة يف هذ� �لو�سع. �رتدينا بدلت �لغو�س يف 

�لد�سم، وو�سعنا �لأحزمة و�سففنا قطع »�لكاوت�سوك« �لتي ��ستخدمناها 
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حلفظ تو�زننا. حملنا �لزعان���ف باأيدينا وجتّهزنا للنطلق. كانت حال 

�لإخوة لفتة جًد�.

�نطلقنا. كان على عنا�سر �لغّو��سة يف فرقة عا�سور�ء �لنزول �إىل �ملاء 

قبل �س���ائر �لقّو�ت، و�للتفاف خلف �لعدّو. و�س���لنا �إىل حاّفة �ملاء قر�بة 

�لتا�سعة ليًل وكان �جلّو مظلًما. كانت يف �لقناة �سرّيتان من غّو��سة كتيبة 

حبي���ب؛ وكانت �لقناة ملأى باملاء �لذي بد�أ من�س���وبه يرتفع كّلما �قرتبنا 

من نه���ر �أروند. تعّجب���ت لروؤية غّو��س���ي فرقة �أخ���رى يتحّركون يف �ملاء 

مقابلنا، وقد دخلو� �لنهر قبلنا. ما �أقلقني �أّنهم كانو� يتكّلمون �لفار�سّية 

ب�س���وت مرتفع. �أح�س�ست با�سطر�ب يف قلبي. ومل نكد ندخل �لنهر حّتى 

�رتفع فجاأة �س���وت من �ملاء؛ لقد ��س���تخدم �لعدّو قذ�ئ���ف تبّث يف �لبدء 

�لغاز على �س���طح �ملاء مب�س���احة ترت�وح ما بني �ل�50 وال�60 م، ثّم ت�س���تعل 

وحترق! تعّر�س �لغّو��سون �لذين ي�سريون يف �ملاء على �سكل طابور لو�بل 

من ق�س���ف �لع���دو فقطعهم �إرًب���ا �إرًبا يف حلظة. وتتالت حلظات �س���عبة 

ل يعل���م به���ا �إّل �هلل! ر�أينا �لعدّو يرم���ي بكاّفة �أنو�ع �لنري�ن؛ �لر�س���قات 

�ملبا�س���رة، و�لر�سا�س���ات و... وقد �س���اهدنا غري م�س���ّدقني و�بل �لنري�ن 

ينهمر على �لإخوة �لغّو��سني د�خل �ملاء. �نبعث من �ملاء �سوت عاٍل يثري 

�لرعب يف �لقلوب. كان �أنني �لغّو��سني �ملظلومني يت�ساعد غريًبا من بني 

دوّي �لقذ�ئف و�أزيز �لر�س���ا�س. �أح�س���ب �أن نهر �أروند ��س���طبغ يف تلك 

�ل�س���اعات بلون �لدماء! كذلك ُجرح ثلثة �أو �أربعة �أ�س���خا�س من �سبابنا 

عند دخولهم �لنهر، لكن مل ينك�سف حمورنا. 

مل يكن �لإير�نّيون قد بد�أو� باإطلق �لنار بعد. بات عنا�س���ر �لكتائب 

�لذي���ن ينزلون �ملاء من �لأعلى وميّرون م���ن �أمام حمورنا ُيقتلون جميًعا. 

وكنُت قد �س���معت �أّن غّو��س���ي 13 فرقة با�س���رو� �لعمل، لكّنني مل �أعرف 

عدد �لكتائب يف �ملاء حينها. يبدو �أّن كتيبتني من �لغّو��سة باحلّد �لأدنى 

كانتا يف منطقتنا يف تلك �لأثناء. بعد دقائق لحظنا باأّن كتيبة �لغّو��س���ة 
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�لأخرى �لتابعة لفرقة عا�س���ور�ء، �أي كتيبة ويّل �لع�سر �أنزلت عنا�سرها 

يف �ملاء، و��سُت�س���هد يف تلك �لليلة معظم عنا�س���رها وُفقد بع�س���هم، ومل 

يخرج �س���املًا منهم �س���وى 40 عن�س���ًر�. يا لها من ليلة عجيبة!. فال�سباب 

�لذين �أم�سكو� باحلبل و�ت�سل بع�سهم ببع�س يف خّط و�حد ��سُت�سهدو� �أو 

ُجرحو� بنحو مرّوع يف �ملاء. �أحياًنا تناهى �إىل �س���معي �سر�خهم و�أنينهم 

فكان قلبي ينفطر لهم. كما كنت �أ�ساهد �أيادي �لإخوة و�أرجلهم �ملقطوعة 

تع���وم على �س���طح �ملاء. بقينا قر�بة �لربع �س���اعة م���ن �لوقت حتت وطاأة 

�أو�ساع غري عادّية، ومب�س���هد ل ُي�سّدق، ر�أيت �أحد م�سوؤويل �ل�سر�يا يفّر 

من �ملعركة. ر�ح يجري ب�س���رعة حني علقت رجله فجاأًة ب�س���ريط، فتعرّث 

و�نقل���ب! يف �ملقاب���ل ��ستب�س���ل هناك ق���ادة �أمثال حمّمد �س���ود�كر وفرج 

قلي���ز�ده، فنزلو� �إىل �مل���اء غري مكرتثني لو�بل نري�ن �لعدّو �لتي ت�س���قط 

هناك! ور�ح �س���ود�كر بج�سمه �لأقوى من �أج�س���ام بقية عنا�سر �لكتيبة، 

ينق���ل �جلرح���ى بكّل باأ�س من قلب �لنهر �إىل �ل�س���ّفة. �إّن ما قام به ميّثل 

قّمة �ل�سجاعة و�لإيثار بالن�سبة �إىل قائد.

با�س���رت مدفعّياتنا �لعمل، وكان���ت ل تز�ل �س���اكتة. وكاأّنه ثبت لقادة 

�ل�س���ّف �لأّول باأّن �لت�ساهل �أكرث من هذ� �أ�سبه باخليانة. وما �إن با�سرت 

مدفعّياتن���ا بالعمل حّتى هد�أت نري�ن �لعر�قّيني. مل يبَق �أحد يف �ملاء على 

�متد�د جمال روؤيتنا حًيّا. كما ��سُت�سهد ثلثة �أو �أربعة عنا�سر من كتيبتنا 

�س���درت �لأو�مر 
ُ
���ا. لقد جرف �لنهر معظم �ل�س���هد�ء نحو �لبحر. �أ �أي�سً

طلقت م���ن جهتنا طلقة 
ُ
�إلين���ا بالن�س���حاب وت���رك �ملنطقة بهدوء. ول���و �أ

و�حدة لنك�س���ف حمورنا بتمامه، ولتغرّي �جّتاه �لنري�ن. وعلى ما يبدو مل 

يلتفت �لعر�قّيون �إىل جتّمع �لعنا�سر يف حمورنا، و�إّل لفقدنا �لقدرة على 

�لتحّرك و�لنتقال.

حت���ت و�بل �لنري�ن �ل�س���ديدة، وقف �ل�س���ّيد فاطمي ف���وق خربة ور�ح 

ير�ق���ب بدّقة ما يحدث. بعد دقائق قّرر �لقادة �إدخال �لزو�رق �ل�س���ريعة 
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مي���د�ن �لعمل، وذلك جلل���ب �أنظ���ار �لعر�قّيني نحوه���م و�إجبارهم على 

�لفر�ر من �ملنطقة �إن �أمكن. بد�أ حتّرك �لزو�رق �ل�س���ريعة، وبد�أ مع هذ� 

�لتكتيك �ن�س���حاب �لقّو�ت �لإير�نّية من �ملنطق���ة. وبعد ما يقارب �لأربع 

�ساعات من بدء عملّية »و�لفجر4«، ر�ح �لإخوة ين�سحبون من �ملنطقة. 

فّكرت يف تلك �لأو�س���اع �أن �أّت�س���ل باملقّر عرب جهاز �لل�س���لكي �لذي 

بحوزتي. وكان جميع �لقادة قد �ُس���ّلمو� �أجهزة ل�سلكّية م�ساّدة للماء. مل 

يبَق يف تلك �لناحية �أّي عن�سر. جل�ست يف �لقناة ورحت �أدير �جلهاز �إىل 

���ا  هذه �لناحية وتلك لألتقط �ملقّر و�أنظر ماذ� يقولون؟ فجاأة ر�أيت غّو��سً

يرك�س باجّتاهنا �س���اهًر� �س���لحه نحونا. ما �إن بد�أ باإطلق �لنار نحونا 

حّتى �سحت فيه: »...ل تطلق! ماذ� تفعل؟«.

َولي�س هنا خّط دفاع �لعر�قّينّي!«.
َ
توّقف وقال بالفار�سّية: »�أ

- ل ي���ا عم! هنا خّط دفاع فرقة عا�س���ور�ء! خ���ّط �لعر�قّيني �إىل تلك 

�لناحية!

كان من �لغّو��س���ة �ملنت�س���رين يف �ملاء، ويف �أثناء تلك �لنري�ن �س���حب 

نف�سه �إىل �ل�س���ّفة. ظّن �أّننا عر�قّيون. كنت و�قًفا يف �لقناة عندما و�سل 

�إيّل. وكم���ا يف �لليايل �ل�س���ابقة، �رتفع فيها من�س���وب �ملي���اه. تكّلمت معه 

قلي���ًل. �مل�س���كني كان ي�س���عر بالدو�ر ومل يك���ن بحال جّي���دة. �أخربته عن 

�لأو�س���اع وباأم���ر �نك�س���اف �لعملّية، لكّنن���ي يف تلك �ملعمع���ة مل �أعلم من 

عنا�س���ر �أّي فرقة هو. �أر�د �لن�سر�ف. قال يل: »ُ�خرج لكي �أمّر«. كانت 

�لقناة هناك �سّيقة جًد� بحيث ل ميكن �سوى لنفر و�حد �ملرور منها، �أّما 

خارج �لقناة فكان جحيم �لنري�ن، و�خلروج منها يعني �جلرح �ملحّتم.

- مِلَ �أنا؟! ُ�خرج �أنت لأمّر �أنا!

���ا. جتادلن���ا قليًل �إىل �أن ق���ال: »�إًذ�، متّدد �أنت على  مل يقبل هو �أي�سً

�لأر�س لأعرب من فوقك«. 
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- ل �إ�سكال يف ذلك!

متّددت على �أر�س �لقناة، و�أخرجت يدّي من حاّفتي �لقناة لأ�س���تطيع 

�لنهو�س ب�سهولة. قام ليعرب من فوقي، و�إذ بقذيفة مدفعّية ت�سقط متاًما 

على حاّفة �لقناة... �ل�س���يء �لوحيد �لذي وعيته كان �س���ّدة �ل�سربة �لتي 

�أ�س���ابت ر�أ�سي، و�سقط هو �لآخر فوقي ومل يعد يتحّرك! ��ستغرق �لو�سع 

ب�س���ع دقائق حتى ��س���تفقت من �أثر �ل�س���دمة. كان ر�أ�س���ي يوؤملني بنحو 

ظننت فيه باأّنه ت�سّظى بتمامه. مل �أمتّكن من �حلر�ك لثقل ذ�ك �لغّو��س 

�لذي ��سُت�سهد حينها وهوى علّي ، ومهما فعلت مل �أ�ستطع �لقيام. ��ستمّر 

�أملي �س���ديًد�. يف تل���ك �لأثناء تناهى �إىل �س���معي ند�ء »�أم���ري« خردمند. 

كان له �س���وت فريد، �أ�ستطيع متييزه من بني 100 نفر. �سحت: »�أمري... 

�أمري... �أمري...«.

�سمع »�أمري« �سوتي، وكان يبحث عّني ويناديني، لكّنه مل ي�ستطع �لعثور 

عل���ّي. ��س���تغرق �لأمر فرتًة حّتى �هتدى �إىل مكاين. رفع ج�س���د �ل�س���هيد 

عّني و�ساعدين على �لنهو�س. كانت حايل �سّيئة.

- �أمري! �أ�سعر بدّو�ر يف ر�أ�سي... �نظر، لرَن ما �لذي �أ�سابه؟

- �سّيد! �أرين يدك!

�إىل تل���ك �للحظ���ة مل �أكن قد �لتفّت �إىل يدي، �لتي �أ�س���يبت ب�س���ظّية 

و�أنا �أ�س���عها عل���ى حاّفة �لقناة، و�أّي �س���ظّية هي! كانت �أ�س���ابعي �لأربعة 

�لنازف���ة معّلق���ة باجلل���د فق���ط ، وتن���زف، لكّنن���ي ل �أ�س���عر ب���اأمل فيها. 

ويف �ملقاب���ل �س���عرت بر�أ�س���ي وكاأّن���ه تقّط���ع �إرًبا �إرًب���ا. نظ���ر �إيّل »�أمري« 

 وق���ال: »م���ا من خطب يف ر�أ�س���ك. ل بّد �أّن �أ�س���ابعك هي �لت���ي توؤملك!«.

ل �سك �أّن ع�سف �لنفجار دفعني نحو حائط �لقناة بقّوة، ول بّد �أّن وجع 

ر�أ�سي �سببه تلك �ل�سربة.

- و�لآن ماذ� �سنفعل؟
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- تعاَل لأنقلك �إىل �خللف!

- كل! ل���ن �أن�س���حب. �نقلن���ي �إىل �إح���دى ه���ذه �لد�س���م، لأنظر ماذ� 

�سيحدث!

�س���اعَدين على �لنهو�س ونقلني �إىل د�سمة قريبة من �ملكان. و�سادف 

ا. ر�ح �لإخوة يئّنون من �سّدة  �أن و�س���عو� فيها ثلثة �أو �أربعة جرحى �أي�سً

�لوج���ع و�لوهن. مت���ّددت �إىل جانبهم، لكّنني قلت له���م: »باهلل عليكم ل 

ت�س���درو� �أ�سو�ًتا! لكلٍّ مّنا �أوجاعه... فليتحّمل كّل و�حد مّنا �أمله من دون 

�أ�س���و�ت!...«. �إىل ذلك �حلني مل يكونو� قد �سّمدو� يل يدي، ومل �أكرتث 

لها، �إّل �أّن وجع ر�أ�س���ي كاد يقتلني. بعد مّدة جاء »�أمري« وقال �إّن �لو�س���ع 

قد حت�ّسن، و�إّننا �سيطرنا على �ل�ساحل �لعر�قي.

- �إًذ�، باقون! �ذهب و�أح�سر يل بّطانّية لأرى �إن كان ميكنني �لنوم هنا.

�أح�س���ر »�أمري« يل بّطانّية ورّتب مكان ��ستلقائي. متّددُت وجعلت يدي 

ا على �أن ل تنقطع! غلبني �لنعا�س. ل �أعلم  يف ح�سني باأ�سابعها تلك حر�سً

كم م�س���ى من �لوقت. كنت م�سّو�ًسا. ر�أيت يف �ملنام باأّنني ُجرحت. وهذه 

�ملّرة ر�أيت يدي وقد �أ�س���ابتها �س���ظّية وتوؤملني كثرًي�. ��س���تفقت من �سّدة 

�سيب بع�س �جلرحى 
ُ
�لأمل. قيل يل باأّن قذيفة �س���قطت فوق �لد�س���مة، فاأ

�س���ب باأذى. ��س���تعلت �لنري�ن 
ُ
�لآخرين بجر�ح فوق جر�حهم ولكّنني مل �أ

يف د�سمتنا، فر�ح بع�س �لإخوة ُيطفئوها من �خلارج ب�سعف �لنخيل حّتى 

خم���دت. بقيت م�س���ّو�س �لتفكري و�أتاأمّل. رفعت ي���دي �إىل حماذ�ة وجهي؛ 

�أ�سبحت ثقيلة وقد جتّمد �لدم و�لرت�ب عليها. وها قد بد�أ حريق �أ�سابعي 

يزيد من معاناتي. 

قال يل �لإخوة �إّنه حان وقت �س���لة �ل�س���بح. قمت منحنًيا، وتيّممت 

بي���د و�حدة. ويا لهما من تيّمم و�س���لة! �أّديت �س���لتي يف �لد�س���مة من 

جلو�س. كان »�أمري« وبع�س �لأ�س���خا�س هناك. �س���األتهم: »و�لآن ما �لذي 
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�سيحدث؟«.

- قال �ل�سّيد �إّننا �سنن�سحب يف �ل�سباح!

ا.  - �لآن حيث تقّرر �لن�سحاب، فاإّنني �أن�سحب �أي�سً

توّجه �إيّل علي ر�س���ا �س���ارخاين وهو معاوين يف �لف�سيل: »�سّيد! تعاَل 

لأنقلك �إىل �خللف!«.

- �أذهب وحدي!

مل يرتكني علي ر�س���ا و�أ�س���ّر عل���ى مر�فقتي. �س���اعدين ورجعنا حّتى 

و�سلنا �إىل ذلك �لق�سم �لذي تّت�سع فيه �لقناة. قلت: »علي ر�سا عد �أنت، 

فمن هنا �أ�ستطيع �لذهاب وحدي«. 

- ماذ� لو ذهبت و�سقطت قذيفة �أو �أّي �سيء �آخر؟!

- ل! عد �أنت...

�أر�س���لته و�أكملت طريقي. يف �خللف ر�أيت عنا�س���ر �س���ر�يا �لهند�سة، 

ومعه���م �س���ديقي �لق���دمي »حّج���ت«. م���ا �إن ر�آين على تلك �حل���ال حّتى 

�حت�سنني. ر�ح يقّبلني ويبكي: »�سّيد! ماذ� ح�سل لك؟!«.

- ل �سيء... ترى...

وه���ذه �مل���ّرة مل يرتكني وق���ال: تع���اَل لأنقلك �إىل �خلل���ف«. قلت: »ل! 

�سرّيتك هنا. وهم �لآن بحاجة �إليك. �أذهُب وحدي«.

مل �أرد ل���ه �أن يتخّل���ف ع���ن عمله من �أجلي. �س���األت ع���ن طريق غرفة 

�لطو�رئ فاأر�سدوين �إليها.

هن���اك، �أفرغو� كي�س م�س���ل على جرحي، وغ�س���لو� �لدم���اء و�لرت�ب 

�ملتجّمد على يدي �إىل حدٍّ ما. ثّم و�سعو� لوًحا حتت يدي ولّفوها ب�سماد: 

»�ذهب و�ركب �ل�سّيارة ليتّم نقلك �إىل �خللف!«. جل�ست يف موؤّخرة �سّيارة 

�لإ�س���عاف �ملليئة باجلرحى، و�نطلقت. مل مت����سِ وقًتا طويًل حّتى توّقفت 
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وترّجلنا. و�س���لنا �إىل مدرج �لطائ���ر�ت. يف �لأهو�ز على ما �أظّن. وجدت 

�لباحة مليئة باجلرحى. و�للفت للنظر �أّن �أحًد� مل يكن موجوًد� با�ستثناء 

عنا�س���ر من معلوم���ات �حلر�س و�لطاق���م �لطّبي. وبر�أيي ف���اإّن هذ� �أمر 

مهم. �أ�سا�ًس���ا يف كّل �لعملّيات كان رجوع �لعنا�س���ر �مل�ساركة يف �لعملّيات 

�إىل �خللف ممنوًعا، حيث ُيخ�سى للجرحى �أن يدلو� للنا�س مبعلومات من 

دون �نتب���اه. عمل عنا�س���ر �ملعلومات هناك بدّقة ومل ي�س���محو� لأحد باأن 

يتكّلم مع �جلرحى. كما �أو�سونا بعدم �لتحّدث �إىل �أحد. �فرت�س �جلرحى 

�إحدى باحات �ملطار حيث ُغّطيت �لأر�س �لإ�سمنتّية بالبطانيات على مّد 

�لنظر. ويف ذلك �لزدحام كان �أ�سحاب �جلر�ح �لبليغة يق�سون نحبهم. 

 .»C �� 130« أم�سينا تلك �لليلة هناك، ويف ظهر �ليوم �لتايل جاءت طائرة�

فُنقلُت �إليها على �حلّمالة. كنت ل �أز�ل �أرتدي بدلة �لغو�س. حّتى �لقّفاز 

ما ز�ل يف يدي �ليمنى، وفيما بعد تذّكرت باأّن �ل�سظّية قد �أطاحت بقّفاز 

يدي �مل�سابة.

و�س���لت �لطائرة �إىل طهر�ن، ومن هناك نقلونا �إىل �مل�ست�سفى. وفيما 

كن���ت منتظًر� يف غرفة طو�رئ �مل�ست�س���فى، جاءين رجل ملتٍح و�س���األني: 

»من عنا�سر �أّي كتيبة �أنت؟«.

- مِلَ ت�سال؟

ر�ح ينّظف يل وجهي و�ساألني جمّدًد�: »كم حلق بكم من خ�سائر؟«.

- وما دخلك �أنت؟

كان يتكّلم �لفار�س���ّية حماوًل �أخذ بع�س �ملعلومات. �س���األ عن �جلبهة 

و�ألّح يف �ل�س���وؤ�ل. جاء �أحد عنا�س���ر �ملعلومات ليخرجه فاّدعى باأّنه �بن 

عّم���ي. قلت: »ل! ع���ن �أّي �بن عّم تتكّلم؟! �أنا تركي وهو...«، فاأم�س���ك به 

عنا�سر �ملعلومات و�أخذوه. بقيت منتظًر� يف �مل�ست�سفى، وكان �ملمّر�سون 

جرًيا على �لعادة ياأتون �إيّل ويذهبون، �إىل �أن حان دوري لإجر�ء �لعملّية. 
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: »علينا جتريدك من ملب�س���ك!«. علت �س���رختي:  ج���اوؤو� �إيّل باملق����سّ

»ماذ� تفعلون؟!«.

- علينا �أن نق�ّس بدلتك! كيف �ستخلعها ويدك على هذه �حلال؟!

- �ساأخلعها باأّي طريقة كانت... فلي�س لديكم �أّي فكرة عن ثمنها!

ها عليك. - دعك منها يا عّم! �ستوؤملك يدك �إن مل نق�سّ

حّدثت نف�س���ي باأّن هوؤلء ل يعلمون باأّي جهد يتّم �حل�س���ول على بدلة 

�لغو�س. وب�س���عوبة بالغة جًد� ومب�س���اعدتهم خلعت بدل���ة �لغو�س وُنقلت 

�إىل غرفة �لعملّيات.

¤

عندما ��س���تعدُت وعيي، كانت رجلي توؤملاين، بالإ�سافة �إىل �حلريق 

�لذي �أ�س���عر به يف يدي. و�ّت�س���ح يل باأّنهم �إىل تلك �للحظة مل يجّردوين 

من حذ�ء �لغو�س! ناديت �أحد �س���باب �ملعلوم���ات �لذين كانو� يف غرفتنا 

وطلبت منه �أن يجّردين منه. �قرتب ومهما حاول مل يفلح. كانت رجلي 

ق���د توّرمتا فالت�س���ق �حل���ذ�ء بهما بق���ّوة. وبعد حم���اولت حثيثة، ذهب 

���ا، مهما حاول  �مل�س���كني وجاء ب�س���خ�س �آخر لي�س���اعده. وهذه �ملّرة �أي�سً

�لثنان مل يفلحا يف جتريدي منه! طلبت منهما �أن يح�س���ر� يل وعاًء من 

�ملاء �لبارد لأ�سع قدمّي فيه، ففعل. وبعد دقائق عّدة من و�سع قدمّي يف 

�ملاء �لبارد جنحا يف �ملحاولة. �أر�د� رمي �حلذ�ء يف �س���ّلة �ملهملت، فلم 

.
1
�أدعهما: »�غ�سله و�تياين به. �أريد �لحتفاظ به«

بع���د يوم���ني من دخ���ويل �مل�ست�س���فى، �ّت�س���لت مبن���زل و�ل���د زوجتي 

و�أخربتهم باأّنني يف طهر�ن. يف �ليوم �لتايل جاءت �لعائلة لزيارتي، وكان 

�س���بُت 
ُ
ا، و�إّنني �أ �جلميع قلًقا مّما ح�س���ل يل. قلت لهم باأن ل �س���يء مهًمّ

بي���دي، �إّل �أّن حقيق���ة �لأمر كان���ت �أّن يدي �لتهبت و�س���رى �للتهاب من 

�أ�س���ابعي �إىل ع�س���دي. ويف ذلك �ليوم طلبت منهم �ل�سماح يل باخلروج 

� من بين �لأ�سياء �لتي �حتفظت بها كذكرى من اأّيام �لحرب، هو حذ�ء �لغو�س ذ�ك.   1
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م���ن �مل�ست�س���فى. فّك���رت �أن �أذهب �إىل تربي���ز ومتابعة علج���ي هناك. 

فو�فقو� على ذلك وعدُت برفقة �لعائلة �إىل تربيز.

¤

���لت  و�س���لت �إىل تربي���ز، لكّنن���ي مل �أرغ���ب بدخ���ول �مل�ست�س���فى. ف�سّ

�ل�س���رت�حة يف �لبيت. وقد تقّرر �أن �أذهب من وقت لآخر لأغرّي �ل�سماد. 

 و»حبيب �س���يفي« ياأتيان كّل ي���وم وياأخذ�ين �إىل 
1
ف���كان »حميد ر�س���تمي«

م�ستو�س���ف �حلر����س �لو�ق���ع يف »�س���ارع �جلي����س« لتغي���ري �ل�س���ماد. يف 

م�ستو�س���ف �ل�س���هيد به�س���تي حينه���ا، عمل ممّر����س ُيدعى »�إ�س���ماعيل 

فرهمند« �أ�س���ماه �لإخوة »�جلّلد �إ�س���ماعيل«، وذل���ك �أّنه مل يكن يف قلبه 

ذّرة �سفقة؛ فاإذ� ما ر�أى �أثناء ت�سميد �جلرح، �أّي �لتهاب �أو تقّيح ، يفعل 

م���ا يلزم من �أجل �أن يخرج �لتقّيح منه. وهو حتًما يفعل ما يفعله بق�س���د 

تعايف �جلريح، فكان ينقذ كثرًي� من �لإخوة من �لعو�ر�س �للحقة لبع�س 

�لإ�سابات، �إّل �أّنه كان ينتزع قلب �ملرء عند ت�سميد جرحه! وهذ� ما وقع 

يل بال�س���بط يف �ملّرة �لأوىل ملعاينته يل �إذ �س���غط ب�سّدة بكلتا يديه على 

مكان �إ�سابتي فانتف�س���ت بكّل جو�رحي لكاأّنه و�سلني بالتّيار �لكهربائي! 

ق���ام بعدها بفتح �س���طح �جلرح بر�أ����س �ملق�ّس و�أدخل فيه �ل�س���ا�س ور�ح 

غمي علّي من �س���ّدة �لوجع. �إىل ذلك 
ُ
يفرك���ه من جمي���ع �لنو�حي بحيث �أ

�لي���وم، مل �أكن قد غبت عن �لوعي جّر�ء �أّي ت�س���ميد جل���رح! نرثو� �ملاء 

على وجهي فا�س���تعدت وعيي تدريجًيا. كنت �أرجو �إ�سماعيل: »باهلل عليك 

ا، وبالنبّي وبكّل ما �أق�سمت  رويًد� رويًد�!«، وهو يجيبني: »وباهلل عليك �أي�سً

ب���ه علّي، �أنا �أقوم مبا يجب علّي �لقيام به، فا�س���رب قليًل«. ظّل هذ� د�أبه 

مع �س���ائر �جلرحى. كنت عندما �أق�سده و�أنتظر ريثما ياأتي دوري، �أ�سمع 

�أنني �جلرحى وبكاءهم يتعاىل �أثناء ت�سميده جر�حهم. مل يعتد �أن ير�سل 

�ملري�س �إىل �لطبيب فيما لو ر�أى �س���ظّية م�ستقرة يف �جلرح، بل ي�سحبها 

باملق�ّس بنف�سه! كما �سحب من يدي قطعة من قّفاز �لغو�س!

1- هو �أخو محّمد ر�ستمي الذي كان م�سوؤول وحد�ت �لحتياط في �لمحافظة. 
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�س���بت بها يف �حلرب، مل �أعد 
ُ
بعد كّل تلك �لأوجاع و�جلر�حات �لتي �أ

�أحتم���ل طريقة �إ�س���ماعيل باملعاجلة. ��س���تّد �لتهاب يدي، وكاد �أن ي�س���ّل 

قو�ي. ظّل �حلاج حميد ياأتي كّل يوم ب�سّيارة ويقّلني �إىل �مل�ستو�سف حتى 

قر�ب���ة �ل�س���هر. �آملني جرح »كربلء4« ب�س���ّدة، وكنت �أحياًن���ا �أتاأمّل طو�ل 

فرتة ت�سميد جرحي، و�أ�سعر باأّن عينّي ت�ستعلن. 

v
. هام قلبي 

1
ظّل هذ� برناجمي �ليومي حتى دّق نفري عملّية »كربلء5«

���ة �أّنني �أعرف جيًد� منطق���ة �لعملّية، وكنت  للذه���اب �إىل �جلبهة، خا�سّ

مّطلًع���ا على �خلّطة �إىل حدٍّ ما. رح���ت يومًيا �أتابع �لأخبار �لتي �أفرحتني 

رغ���م �لدموع و�لأوجاع �لتي عانيتها كّل يوم �أثناء ت�س���ميد جرحي. ومّما 

�س���معته من و�س���ائل �لإعلم، ظنن���ت �أّن عملّية »كربلء5«، قد عّو�س���ت 

.
2
خ�سارة عملّية »كربلء4«

ما و�سلني يف تربيز عن �لعملّية كان من خلل �لأخبار. �إىل �أن ح�سلت 

تدريجًي���ا على �إفاد�ت من �لإخوة �لذين �س���اركو� يف �لعملّية. قالو� عندما 

عربت �سر�يا �لغّو��سة �ملاء، بد�أت �ملو�جهات. فارتاأى �أحدهم �لن�سحاب، 

���ا �أو�مره عرب  وتقّدم �آخر بقّو�ته �إىل �لأمام. و�أ�س���در �ل�س���ّيد فاطمي �أي�سً

ا. �أخرًي�، و�سل ف�سيل  �جلهاز �لل�سلكي بالتقّدم. لكّن بع�سهم ترّدد �أي�سً

� بد�أت عملّية كربلء5 بند�ء يا زهر�ء وذلك بتاريخ 1987/1/9م.  1

في كربلء4، لم ن�س���ّلم �إلى �لعدّو �أّي منطقة، بل �أخذنا بع�س �لمناطق منه، لكن ف�س���لنا في تحقيق   �  2
�أهد�ف �لعملية. غاية �لأمر �أن ما ُبّث في خارج �لجبهة كان �أمًر� مغايًر�، وعمد �لمعادون للثورة و�أعد�ء 

�لخارج �إلى بّث �لكثير من �لدعايات �ل�س���لبّية حول كربلء4. وعندما كنت في �لم�ست�س���فى في طهر�ن، 

وبعد �إجر�ء �لعملّية �لجر�حّية لي، طلبت من مندوب موؤ�ّس�س���ة �ل�س���هيد هناك �أن يح�س���ر لي مذياًعا، 

تابع���ت �لأخبار من خلله. فكانت �لإذ�عات �لأجنبّية بعد كربلء4 ت�س���ّخم �لأمور حول هزيمة �إير�ن. 

على �سبيل �لمثال تتحّدث في �ل�سباح عن خ�سائر �إير�ن في هذه �لعملّية وتقول �إّن �إير�ن قّدمت 50 �ألف 

عن�سر. وعند �لظهر تزيد هذ� �لعدد لي�سبح 60 �ألًفا، وفي �ليوم �لتالي جعلته 65 �ألًفا... وعلى ما يبدو 

�أّنه���ا ز�دت �لع���دد �إلى 80 �ألًفا. هذ� �لأمر كان في �لحقيقة يوؤلمنا. لكن بر�أيي، ما حدث بلطف �هلل في 

كربلء4 عّلمنا در�ًسا كبيًر�، وكانت نتيجته �أّن عملّية كربلء5 �لمظّفرة قد �آتت ثمارها.
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»فرج قليز�ده« �إىل �ل�س���ّد، و�جتازه ما ب���ني 10 و15 نفًر� و�حتّلو� �ملنطقة. 

نقل �لإخوة �أّن �لأخ فرج وعن�سر �ملعلومات يف تلك �ملجموعة �لأخ »يو�سف 

.
1
حّقايي« ��ستب�سل، فا�سُت�سهد هناك �لأخ يو�سف حّقايي

ا �إىل �ملدينة، و�سّيعت   بعد �أّيام عّدة، تو�فدت قو�فل �ل�س���هد�ء تدريجًيّ

�أج�ساد �س���هد�ء كربلء4 وكربلء5 مًعا. كان عددهم كبرًي�، من عنا�سر 

كتيبة حبيب وكتيبة �لإمام �حل�س���نيQ �لذين �س���ّطرو� بطولت كربى. 

�آنذ�ك، وّدعت تربيز �لع�س���ر�ت من �أبنائه���ا؛ �أحياًنا بلغو� 40 و�أحياًنا 50 

 Qو�أحياًنا 60 �سهيًد� يف �ليوم. وكان بينهم قائد كتيبة �لإمام �حل�سني

م�س���طفى بي�س قدم �لذي نال �أخرًي� �ملكافاأة على جهوده و��سُت�سهد. كان 

و�دي �لرحم���ة يغ����سّ بالوفود كّل يوم. و�أنا �لذي ب���ّت وحيًد� ومل يكن يل 

�س���ديق خا�ّس وقتها، كنت �أحّب �حل�س���ور يف ذلك �مل���كان �ملقّد�س �أكرث 

من �أّي مكان �آخر. �س���اركت يف ت�سييع �أج�س���اد �لإخوة بح�سرة، فقد كنت 

على معرفة ببع�س���هم، و�حرتق قلبي بنار فر�قه���م. �أكرث ما بّدل �أحو�يل 

من بني �ل�س���هد�ء كان »�أ�سغر علي بور«، �لذي �ختاره �هلل تعاىل لل�سهادة 

�أخرًي� يف »كربلء5«. هو ورفاق منهم: »�أحد مقيمي، �أكرب با�سايى، ح�سن 

كربلئي، غلم ر�سا ج�سني بور، بدر�م �ساكري و...«.

كنت �أزور قرب »�أمري« يف و�دي �لرحمة دوًما. بقيت �إىل �أربعني �لإخوة 

يف تربيز، وبرناجمي �لأ�سا�س���ي معاجلة يدي �لتي مل يخّفف من �لتهابها 

�سيء. �أ�سبحْت متيل �إىل �ل�سو�د، فارتاأى �لأطّباء قطع �أ�سابعي، لكّن �لأخ 

�إ�س���ماعيل �لذي عاني���ت ما عانيت من �أمل ووجع حت���ت يديه قد �أنقذين، 

و�سيطر �سيًئا ف�سيًئا على �لتهاب �جلرح.

� لقد ُحّررت المذّكر�ت �لملحمية لمجموعة �لغّو��سين تلك بالتف�سيل، في كتاب مذّكر�ت "فرج قلي   1

وقد  ز�ده" تح���ت عنو�ن "همه دو�س���تان من" ]كّلهم �أ�س���دقائي[ وذلك بقلم "غلم ر�س���ا قلي ز�ده". 

ن�سرت هذ� �لكتاب موؤ�ّس�سة حفظ ون�سر �آثار �سهد�ء �لدفاع �لمقّد�س في �لعام 2009م. 
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¤

يف �أو�خ���ر �س���هر �آذ�ر من �لعام 1987م وبعد ثلث �س���نو�ت على عقد 

قر�ننا، جنحت �أخرًي� باإقناع عائلتي وعائلة زوجتي ببدء حياتنا �مل�سرتكة 

باحلّد �لأدنى من �مل�ساريف، ف�سافرنا يومني �أو ثلثة �إىل م�سهد �ملقّد�سة.

� للن�س���لخ  مل يكن و�س���عي �جل�س���دي جّي���ًد� لكّنني مل �أكن م�س���تعًدّ

ع���ن �جلبه���ة. يف �ملّدة �لتي كن���ت فيها يف �لبيت، كثرًي� ما ق�س���دت مقّر 

»م�س���جد كزر�ن«. حيث يقوم �لإخوة هن���اك ليًل، بدورّية يف �ملحّلة، ومن 

بني هوؤلء »يعقوب نيك بري�ن، ح�س���ني �س���عادتي، �حلاج ميلين، ويون�س 

بهجت نيا«. ونظًر� لو�س���عي �جل�سدي مل ي�س���محو� يل مبر�فقتهم كثرًي�. 

ذ�ت ليلة، �أحببت �لبقاء معهم. كانت �ل�ساعة قر�بة �حلادية ع�سرة ليًل، 

حني �أوقفنا �س���ّيارة، وعند �لتفتي�س وجدنا �أ�س���لحًة بحوزة �لرّكاب. قالو� 

�إّنهم من عنا�س���ر حمكمة �لثورة �لإ�س���لمّية، ولكّنهم ل يحملون رخ�سة 

بحمل �ل�س���لح. �سادرنا �أ�سلحتهم، فتطّور �لأمر بيننا وهّددونا، لكننا مل 

نرت�ج���ع وقلنا: »�فعلو� م���ا بد� لكم، لكن �ذهبو� �أّوًل و�آتونا بالرخ�س���ة«. 

وفعًل غادرو� و�أح�سروها بعد �ساعة ف�سّلمناهم �أ�سلحتهم. ولكّننا ب�سبب 

�لتهدي���د �لذي وّجهوه �إلينا ظنّنا �أّنهم �س���يعملون عل���ى �أذّيتنا. عدنا تلك 

�لليل���ة �إىل �ملقّر، وننا هناك. لكن، ما كادت �أعيننا تغفو حّتى رّن جر�س 

�لهاتف. قلنا يف �أنف�سنا، �إّنهم هم �أنف�سهم لن يدعونا نرتاح. وقد وجدو� 

نرتنا. رّن جر�س �لهاتف من دون توّقف، �إىل �أن رفعنا �ل�سّماعة �أخرًي�، 

���ا دخل منزله! �أخذنا  وعلمن���ا باأّن مو�طًنا م�س���كيًنا �أر�د �إبلغنا باأّن ل�سًّ

منه �لعنو�ن وتوّجهنا فوًر� �إىل �ملكان و��س���تطعنا م�س���اعدته. كان �لإخوة 

يف �ملقّر فّعالني يف �أمثال هذه �لق�سايا.

يف �ليوم �لثاين ق�سدت ]مقّر[ �مل�سّلى. وحني و�سلت �إىل هناك �سعرت 

بقلق يعتمل يف �س���دري، فلم �أ�س���تطع �لبقاء. �أو�سلني �لإخوة بال�سّيارة �إىل 
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�لبي���ت. طرقت �لب���اب طويًل، مل يفتح يل �أحد، رغم �لأ�س���و�ت �لتي كنت 

�أ�س���معها من خلف �لب���اب. مل يكن بحوزتي مفتاح. �أخ���رًي�، فتحت زوجتي 

�لباب. توّجهت �إليها قلًقا: »منذ مّدة و�أنا �أطرق �لباب! مِلَ مل تفتحي؟«.

- كنت نائمة!

- لكن ما هذه �جللبة �لتي تاأتي من �ملنزل؟!

بد�أت بالتفتي�س. فّت�س���ت يف �س���ائر �أنحاء �ملنزل ومل �أَر �س���يًئا. خّمنت 

�أّنه قد يكون �سوت �لهو�ء، وقد ��ستبه علّي �لأمر وظننت �أّن �أحًد� يتكّلم. 

ان قد �ختبئا  فّت�س���ت يف �ملرحا�س، لكّنني مل �ألتفت �إىل �حلّمام؛ كان ل�سّ

هناك حلظة قدومي، وحني خلدت �إىل �لنوم تابعا عملهما!

بعد �أد�ء �س���لة �لفجر، �س���معت طرًقا على �لباب. كان جارنا �ل�سّيد 

»جليل«. تعّجبت حني قال: »�سّيد! مِلَ ملب�سك يف �خلارج؟!«.

�ألقيت يف �لبدء نظرًة على عّلقة �لثياب فوجدت �أّن �سرو�يل ومعطفي 

لي�سا عليها! خرجت �إىل �لزقاق فر�أيت �مللب�س، و�لبطاقات و... ما عد� 

مبلًغ���ا من �مل���ال كان بحوزتي، مرمّيًة على �لأر�س. بات �لآن و��س���ًحا ما 

ح�س���ل. عدت �س���ريًعا �إىل �لبي���ت وتفّقدت حمتوياته لأجد �أّنهم �س���رقو� 

���ا حل���ّي زوجتي �لذهبّية. ذهبت �إىل خمفر �ل�س���رطة و�أطلعتهم على  �أي�سً

�لأمر، �إّل �أّننا مل ن�سل �إىل نتيجة، وقالو� كان عليك �لنتباه �أكرث.

بعد يومني �أو ثلثة من تلك �حلادثة �سّليت �ل�سبح يف �مل�سّلى. و�أردت 

�س���ر�ء �خلبز و�لعودة �إىل �لبيت. �أحببت كثرًي� ��ستخد�م دّر�جتي �لنارّية 

�لتي تركتها منذ مّدة �أمام �مل�سّلى. �أخذت �لدّر�جة، وحيث �إّنني ل �أ�ستطيع 

��س���تخد�م يدي لل�س���غط على �ملكابح، رحت �أ�س���غط برجلي على �ملكابح 

�ل�سفلّية ب�سّدة ليمكنني �ل�سيطرة على �لدّر�جة. ذهبت و��سرتيت �خلبز، 

لكّنني تفاجاأت ب�سّيارة جيب �أمامي على »تقاطع قطر�ن«، ومهما �سغطت 

على �ملكابح �ل�سفلّية مل تعمل. كذلك مل �أ�ستطع �ل�سغط على �ملكابح بيدي، 
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لأّنني �أحمل �خلبز و�أقود بيدي �ل�س���املة. فّكرت يف �أن �أ�س���طدم ب�س���يء ل 

�أتاأّذى معه. لكّنني ��س���طدمت بز�وية �س���ّيارة �جليب فطرت ووقعت على 

�لر�س���يف! �س���رخت من �أعماق قلبي متاأمّلًا من ي���دي. حينذ�ك كان حمّل 

بّطارّي���ات يف �جلو�ر قد فتح �أبو�به، فاأ�س���رع �س���احبه �إىل مكان �حلادث. 

كما توّقف �سائق �جليب �إىل جانبي. �أعطيت نرة هاتف �مل�سّلى ل�ساحب 

�ملحّل ليت�س���ل بالإخ���وة هناك ففعل ... قال لهم ب���اأّن حادًثا قد وقع لأحد 

�أ�س���دقائكم. فاأجابوه: »�أنت م�ستبه، ف�سديقنا �س���احب �لدّر�جة �لنارّية 

نائم هنا، و�لآن ما هي مو��سفات �سديقنا �لذي تتكّلم عنه؟«. 

�أعطاه���م �أو�س���ايف، وحينم���ا ��س���تيقنو� م���ن دّقتها ج���اوؤو� على وجه 

�ل�س���رعة؛ و�س���ل �حلاج ميلين يرك�س بخفة وخلفه �آخرون. كان �حلاج 

غا�س���ًبا، وما �إن و�سل حّتى �س���اح بي: »يا عّم! �أميكن قيادة �لدّر�جة بيد 

و�حدة؟!«، �أما �ساحب �سّيارة �جليب، وبد� للإن�ساف رجًل ودوًد�، فر�ح 

يرّدد د�ئًما: »ل �إ�س���كال �إن �أ�س���اب �ل�س���ّيارة �س���يء، �مله���ّم �أن تكون �أنت 

بخري!«. �أ�س���حى كّل من ي�س���ل �إيّل يديل بر�أيه حول م���ا فعلت: »يا �أخي! 

وهل ُيعقل �أن تقود �لدّر�جة بيد و�حدة؟«.

- �إن رغبت بتناول �خلبز �لطازج قل، فنحن ن�سرتيه لك!

ق�س���دنا �لطبيب جمّدًد� لنطمئّن باأّن يدي مل ُت�س���ب باإ�سابة جّدّية، 

وه���ذ� م���ا كان. غاية �لأمر �أّنن���ي حتّملت �لأمل مّدة �أط���ول. بالطبع، جاء 

ذل���ك �ليوم �لذي �أيقنت فيه باأّن على �جلرحى متابعة �أمورهم باأيديهم، 

و�أّن �أغلب �لنا�س للأ�سف قد فقدو� فكرة وروحّية �مل�ساعدة...

¤

�أحياًنا كانت �آلم جر�حاتي �لقدمية تثور وتتجّدد! ذ�ت مّرة �جتاحتني 

�أوجاع �سظّية ل تز�ل يف ركبتي منذ �إ�سابتي يف عملّية م�سلم بن عقيل. كنت 

حينها يف م�س���جد �لتوحيد �لذي �أحببت �س���باب مقّره، وق���د �أعّد »حممود 
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�سّتاري« �أخو كرمي �لغد�ء مع �لإخوة �لآخرين. بعد تناول �لغد�ء خرجت من 

هناك قا�س���ًد� �ملنزل. حينذ�ك، عادة ما كان يقف حار�س و�سط مفرتقات 

�لطرق. �أردت عبور تقاطع »قره �آغاج«، وكنت منذ مّدة �أ�سعر بقليل من �لأمل 

يف ركبتي، �إّل �أّن �لأمل ��س���تّد علّي يف تلك �للحظة، بحيث مل �أعد �أ�س���تطيع 

�حلر�ك حني و�سلُت �إىل قرب �حلار�س! مل �أ�ستطع �لتقاط نف�سي من �سّدة 

�لأمل. �أطلقت بع�س �ل�سّيار�ت �لزمامري: »مِلَ �أنت و�قف؟«.

- ل �أ�ستطيع �مل�سي!

عندم���ا ر�أى �حلار����س حايل، لّف يدي حول رقبته و�س���اعدين يف عبور 

�ل�سارع. �أوقف �سّيارة �أجرة، فركبتها ب�سعوبة بالغة لتقّلني �إىل �لبيت. يف 

�لبيت مل حُتّل �مل�سكلة بل �ساءت. كاد �لوجع يقتلني. حني ر�أت زوجتي حايل 

��ستاأجرت �س���ّيارة ونقلتني �إىل طو�رئ م�ست�سفى �لإمام. بعد �ملعاينة قال 

�لطبيب يل: »يجب �أن تخ�س���ع لعملّية جر�حّي���ة«. تذّكرت قول �لطبيب يف 

غرفة �لعملّيات حني �ساألته هل كّل هذه �لوحد�ت من �لدم �لتي يعّلقونها يل 

هي تعوي�س عن �لدماء �لتي نزفتها، فقال: »عادة ي�س���تغرق �لأمر �سهرين 

�أو ثلثة لتعوي�س �لدماء �لنازفة«. �أح�س�س���ت بغ�س���اوة يف عينّي، �أّما رجلي 

�ملتاأملة وكاأّنها ت�ستعل ناًر�. و�أنا �لذي ل �أحّب �ل�سر�خ و�لأنني، كدت �أ�سرخ 

من �سّدة �لأمل. لقد توّرمْت ركبتي و�زرّقت. لعّل �ل�سظّية �لتي ��ستقّرت يف 

ركبتي يف �سهر �أيلول ورمّبا ت�سرين �لأول من �لعام 1982م تريد �أن ت�سّفي 

ح�س���ابها معي! ُنقل���ت �إىل غرفة �لعملّيات. فجاءين �جل���ّر�ح وكان حديث 

عهد بالعمل. حني ر�أى �ل�س���ور وح���ايل، �أدرك ما يحدث. �لتقط �لطبيب 

حقن���ة كبرية و�أدخلها متاًم���ا يف �ملحّل �لذي يوؤملني. كان �أملي �س���ديًد� �إىل 

درجة مل �أ�سعر فيها باأمل �لإبرة. بد�أ ب�سحب �لقيح من ركبتي، فملأ حقنتني 

�س���عرت بعدها بر�حة. ثّم قامو� بتخديري و�س���حبو� �ل�سظّية و�لتقّيحات. 

كنت عندما �أ�ستعيد وعيي، �ألوذ بال�سمت كعادتي. فطو�ل مّدة �إقامتي يف 

�مل�ست�سفيات، كنت دوًما �أرى �جلرحى يتكّلمون حني �إفاقتهم من �لتخدير 
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بكلم غري ذي معنى، فيبد�أ من حولهم بال�سحك. لذ�، �أخذت عهًد� على 

نف�س���ي باأن ل �أتكّلم بكلمة �إّل بعد �أن �أ�ستعيد وعيي بالكامل. وكان �جلميع 

يعجبون حلايل. وقد ��س���تد�م �لأمر �إىل �آخر �س���نو�ت �حلرب. حّتى �إّنني 

�ُس���ئلت: »�أّنى لك �لرتكيز و�أنت ت�ستعيد وعيك؟«، فاأجيب �إّنها لي�ست �ملّرة 

�لأوىل �لتي �أخ�سع فيها لعملّية، وقد ز�دت �لعملّيات �لتي خ�سعت لها عن 

20 عملّية!

دخلت �إليه لإجر�ء عملّية 
ُ
يف تلك �لأّيام كان و�س���ع �مل�ست�س���فى �لذي �أ

لركبتي �س���ّيًئا. و�لطعام �لذي يقّدمون���ه �أين منه طعام �جلبهة. فالفطور 

مث���ًل عب���ارة ع���ن �لقليل من �خلب���ز و�جلنب، و�لغ���د�ء قلي���ٌل من �خلبز 

و�لبطاطا �مل�سلوقة، �أّما عند �لع�ساء فيقّدمون �حل�ساء. 

عندم���ا ر�أيت ذل���ك، �أو�س���يت عائلتي باإح�س���ار �لطعام م���ن �ملنزل. 

ف�س���ارو� عادًة ما يح�س���رون يل �ملرق باللحم، �أو �لكباب بالأرّز، �إ�سافة 

�إىل �ملرّطب���ات. لق���د �عتنيت بنف�س���ي. من ح�س���ن �حل���ّظ �أّن جرحي مل 

���ا. بعد �أن م�ست ثلثة �أو �أربعة  يكن بحال ت�س���تدعي نظاًما غذ�ئًيا خا�سًّ

�أّي���ام مل �أذق فيها طعام �مل�ست�س���فى، قيل لنا باأّنهم عّينو� رئي�ًس���ا جديًد� 

له، و�أّنه �س���ياأتي يف �ل�س���باح لتفّقدنا. ما �إن و�س���ل �إىل غرفتنا ونظر يف 

�لأطباق �لبل�س���تيكّية �ملو�س���وعة �أمام �ملر�س���ى و�ملحتوية على قليل من 

�خلبز و�جلنب �إ�س���افة �إىل فنجان من �ل�ساي، حّتى قال: »كيف هو و�سع 

�لطعام هنا؟«، قلنا: »ها �أنت ترى بنف�سك«. غ�سب كثرًي�. رمى بالأطباق 

جانًبا وبد�أ بال�س���ر�خ. ويف ظرف دقيقتني جمع طاقم �مل�ست�س���فى هناك 

وق���ال: »ما ه���ذ� �لذي تقّدمون���ه للجرحى؟! هوؤلء لي�س���و� �أ�س���رى، �إّنهم 

جرح���ى وجماهدون. وقد ج���اوؤو� �إىل هنا ليتعافو� ويتق���ّوو�... �إن قّدمتم 

ه���ذ� �لطعام للمجّندي���ن �لإجبارّيني ل ياأكلون���ه و...«، عند �لظهر، تغرّي 

�لو�س���ع، فقّدم���و� للمر�س���ى �لأرّز بالكباب �أو �لدج���اج يف وعاء زجاجي، 

م���ع �ملرّطبات. بحيث �س���ار �ملري����س ل يرغب باخلروج من �مل�ست�س���فى! 
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ور�ح �جلميع يدعون للرئي�س �جلديد. لقد كان من قبل مدير م�ستو�س���ف 

�ل�س���هيد به�س���تي �لتابع للحر�س، وقد ُنقل �إىل هن���ا وكان غوًثا للجرحى. 

ذن يل باخلروج.
ُ
بقيت يف �مل�ست�سفى ع�سرة �أّيام �إىل �أن حت�ّسن جرحي و�أ

¤ 

يف �أو��سط �أّيار من �لعام 1987م ��ستّد �سوقي للجبهة بنحو ل يو�سف. 

ل يوج���د �أح���د لري�فقني. فالكتيب���ة �أنهت قبل مّدة �إجازته���ا وعادت �إىل 

�جلبهة. لذ�، ركبت حافلة دزفول وحدي، للعودة �إىل ح�سن �جلبهة.



الفصل الخامس عشر
خّط شلمجه

u
مل �أجد يف دزفول �أثًر� لكتيبة حبيب؛ �ساألت عنها، فعرفت �أّنها �نتقلت 

�إىل خّط »�س���لمجه«، عندها فّكرت �أّنه من �لأف�س���ل �أن �أذهب �إىل �لثكنة 

�لت���ي ه���ي حمل جتهي���ز�ت �حلرب. تقع ه���ذه �لثكنة على م�س���افة 6 كلم 

م���ن �لأهو�ز على �لطريق �ملوؤدّية �إىل خّرم�س���هر، وقد تعّر�س���ت طريقها 

�لرت�بية لق�س���ف عنيف. عرفت هناك �أّنهم �سيو�سلون �لطعام �إىل كتيبة 

حبيب يف �آلية تويوتا، فلم �أفّوت هذه �لفر�سة علّي، وذهبت �إىل هناك يف 

نف�س تلك �لآلية.

و�س���لنا �إىل منطقة خّط �لدفاع �لثاين حيث متو�س���عت �س���رّيتان من 

كتيبة حبيب. �أردت �لذهاب �إىل هناك لأّن غالبية �ل�سباب �لذين �أعرفهم 

كان���و� يف �خلّط �لأمامي يف �س���رّية علي با�س���ايي، لكن، كون���ه خّط دفاع 

جعلن���ي �أعدل عن ه���ذ� �لأمر. فاأنا مل �أكن �أ�سا�ًس���ا �أحّب هذ� �خلّط، ول 

ا ب�سبب �أجو�ئه  �أ�ستطيع �لبقاء فيه لرتفاع �حتمال �لإ�سابة هناك، و�أي�سً

�ملحزن���ة. لكّن �ملان���ع �لأهم كان �لإمكانات �لبد�ئي���ة يف هذ� �خلّط. فاأنا 

مل �أعد كال�س���ابق �أ�س���تطيع �لنوم حتى على �حلجارة! �س���رت عندما �أنام 

�أتقّلب طو�ل �لليل من جنب �إىل �آخر، و�أ�س���تيقظ بعد �س���اعة ب�سبب �لآلم 

�لتي �أعاين منها جّر�ء �لإ�سابات �لقدمية.

�أم�س���يُت تلك �لليلة يف ق�سم �لإ�س���ارة يف كتيبة حبيب �لتي �لتحق بها 

�لكثري من �لعنا�س���ر، ومل �أكن �أعرف منهم �إل �ثنني �أو ثلثة. �سادف يف 
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تلك �لأيام �أن كّنا يف �س���هر حزير�ن، وهي �أيام �متحانات، لكّن �لأ�ساتذة 

�ملوجودين هن���اك مل يقبلو� بالتقّدم �إىل �خل���ّط �لأول لإجر�ء �متحانات 

للأخوة برغم كّل حماولت �مل�سوؤولني. رمّبا �أ�سابهم �خلوف بعد �سماعهم 

نباأ ��ست�سهاد �ثنني من �ل�سباب هناك. لقد جاوؤو� �إىل هذ� �خلّط، لكّنهم 

غري م�س���تعّدين للتق���ّدم �أكرث. �أخربتهم �أّنني �س���اأذهب �إىل �خلّط �لأّول، 

فاأعطوين �أور�ق �لمتحانات لأعطيها لل�س���باب ثم يعيدها �أحٌد ما عندما 

يرج���ع من هناك. يبعد �خلّط �لأول ح���و�يل 13 كلم عن �خلّط �لأمامي. 

توّجهت �إىل هناك �سباًحا يف �آلية �لتويوتا �لتي �أو�سلت �ملاء و�لثلج وغري 

ذلك مما يحتاجونه.

�أّول �س���خ�س ر�أيته هناك ه���و �أحد �أ�س���دقائي �لقد�مى ويدعى فرج، 

 
1
���ا �س���ديقي حميد غم�س���و�ر وكان معاون علي با�س���ايي. كان هناك �أي�سً

مع �أخ من �لإ�س���ارة وعدد �آخر من �لأفر�د. بعد �ل�س���لم و�لطمئنان عن 

�لأحو�ل �ساألوين: »�سّيد، هل �ستبقى هنا؟«.

- ل�س���ت �أعل���م بعد، �س���اأبقى 5 اأو 6 �أّيام، لكن، رمّب���ا ذهبت قبل ذلك 

لأّنني ل �أحّب خّط �لدفاع هذ�.

���ا �أّنهم جاوؤو� �إىل هنا منذ 12 يوًما، و�سيعودون بعد  �أخربوين هم �أي�سً

7 اأو 8 �أي���ام لأّن���ه من �ملقّرر �أن ت�س���تلم كتيبة �أخرى ه���ذ� �خلّط. �أعطيُت 

�أور�ق �لمتحانات لفرج قلي ز�ده. تعّذر جمع �ل�سباب يف مكاٍن و�حد، لذ� 

كان عل���ى كّل و�ح���د منهم تقدمي �لمتحان يف �لد�س���مة �لتي يوجد فيها. 

كان �لأ�ساتذة قد �أو�سو� بالإجابة عن �أ�سئلة �لمتحان ول د�عي لتح�سيل 

علمة �أعلى من 18، وعندما ر�أى �ل�س���باب �لأ�سئلة قالو�: »ل ميكن �أ�سًل 

يف هذه �لمتحانات �حل�سول على علمة �أعلى من 18!«.

1  - كان �ل�س���هيد حميد غم�س���و�ر �س���ديقي في �لجبهة، وتعّرفت بعد �لحرب �إلى و�لده �لمرحوم �لحاج 
علي غم�س���و�ر و�أ�سبحنا �أ�س���دقاء، وقد توّفي في �ستاء 2006م على �أثر مر�س �أ�سابه. كان �لجلو�س معه 

يرفع من معنوّياتنا حتى �آخر �أيام عمره، ويذّكرنا برفاق �لجبهة �لطاهرين، ح�سره �هلل مع �ل�سهد�ء.
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¤

بد�أُت بعد �س���اعة جولة تفقدّية لل�سباب يف د�سمهم �لو�قعة قرب مثّلث 

طرق يتعّر�س ب�سكل د�ئم لنري�ن �لعر�قيني. كان ف�سيل علري�سا �سارخاين 

متمو�سًعا يف �جلهة �لأخرى من �ملثّلث، وقد ُحفر خندق بعد �ملثلث بقليل 

ي�س���ل �إىل مكم���ن يقع على م�س���افة 40 مرًت� بعد �خل���ّط �لأمامي، ويبعد 

عن �لأعد�ء م�س���افة 20 اأو 30 م. وبالتايل، ي�س���تطيع �ل�س���باب �ملوجودون 

في���ه روؤية �لدّبابات �ملحرتقة؛ دّباباتنا من جهتنا، ودّبابات �لعر�قيني من 

�جلهة �لأخرى. قالو� �إّن �لعر�قيني كثرًي� ما يعربون من قرب هذ� �خلندق 

فريونه���م ويطلقون �لنار عليهم، وبدورهم كان �لعر�قّيون ي�س���تهدفونهم 

عندما يّتجهون ناحية �لدّبابات �ملحرتقة، لذ� �س���ارت �لطريقة �لوحيدة 

للنجاة هي �لعبور من هناك بطريقة »م�س���ية �لقرف�س���اء«. كانت منطقة 

علري�سا �سارخاين من �أ�سو�أ �ملناطق لأّن �لعر�قيني يرون بو�سوح �لآليات 

و�لتجهيز�ت �ملوجودة فيها ويق�س���فونها ب�سدة، فتتز�يد خ�سائرنا ب�سكل 

كبري يف هذ� �ملثّلث لدرجة �أّن �ل�س���باب �س���ارو� ي�سمونه »مثّلث �ل�سهادة«. 

بالفعل كان خّط �لدفاع يف �س���لمجه مكاًنا خطرًي�. مل �أعرب �ملثّلث، وكنت 

�أرى �ل�س���باب يف ف�س���يل �س���ارخاين من بعيد. ذهبت �إىل د�س���مة يف هذه 

�جله���ة من �ملثّلث وهناك ر�أيت �حلاج ميلين. كان من �لو��س���ح �أّنه نام 

بعد �س���لة �ل�سبح و��ستيقظ �لآن. وقد �أ�س���بحت �ل�ساعة �لتا�سعة و�أر�د 

 ،
1
�لّذه���اب لتن���اول طعام �لفطور. م���ا �إن ر�آين حتى ن���اد�ين: »لوري... «

 وم���ا قمت به �أنا 
2
مل يع���د يناديني با�س���مي منذ �أح���د�ث »لورل وهاردي«

�. �سّلمت عليه ودخلت �إىل  و�ل�س���هيد عبد �حل�سني �أ�س���دي. كان لقاًء حاًرّ

ا حبيب رحيمي �لذي تربطني به معرفة قدمية،  د�سمته. هناك ر�أيت �أي�سً

ف�سررت كثرًي�، وبد�أنا ن�ستذكر �ملا�سي. �ساألني �ل�سباب با�ستمر�ر »�سّيد، 

1  - حتى في هذه �لأيام حيث نعمل مًعا في جامعة �لعلوم �لطبية ل يناديني با�سمي �أحياًنا!

2 - ورد تف�سيل عن هذه �لأحد�ث في �لجزء �لأول من �لكتاب، �لف�سل �ل�ساد�س.
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�س���تبقى �أم ل؟!«، وكان جو�بي و�حًد�: »ل �أ�س���تطيع �لبقاء طويًل يف خّط 

�لدفاع، لكّنني �س���اأمكث ب�س���عة �أي���ام لأّن �لإخوة جمتمع���ون هنا«. �أخذنا 

�حلديث حتى �لثانية ظهًر� عندما �أر�س���ل علي با�س���ايي �أحدهم يف �أثري 

يدعوين لتناول طعام �لغد�ء، فاأخربته �أّنني �ساأذهب م�ساًء �إىل منطقته، 

عنده���ا قالو� يل: »�س���نلعب �لليلة هنا م���ع �لعر�قيني بالألع���اب �لنارية«. 

فغادرت �ملكان وذهبت �إىل علي با�سايي. ما �إن ر�آين حتى �ساح بي: »�أوًل 

�جل�س قليًل يف مكان ما يا عزيزي وتناول طعام �لغد�ء، ثم �ذهب للتنزه 

حيث �سئت!«. كنت فعًل �أحّب هوؤلء �لأ�سدقاء و�أ�ستاأن�س بهم لدرجة �أّنني 

كن���ت �أرغب بروؤيتهم جميًعا يف �ل�س���اعات �لأوىل لو�س���ويل �إىل �ملنطقة، 

ا و�سدًقا يف كّل �لدنيا؟! و�أّنى يل �أن �أجد �أنا�ًسا �أكرث منهم �إخل�سً

تناولنا طعام �لغد�ء عند �لثانية و�لن�س���ف تقريًب���ا. كان �جلّو معتًما 

قليًل د�خل �لد�س���مة؛ يف �لنهار يدخل نور �سعيف من �لكّوة؛ �أّما يف �لليل 

فكانو� بالطبع ي�س���يئون �مل�س���باح. مل �أ�س���تطع �لبقاء كثرًي� فيه فاأخذت 

طعام���ي �إىل �خلارج وجل�س���ت �أم���ام �لباب، عندها �س���اح بي �ل�س���باب: 

»�مل���كان هن���اك خط���ري، �س���تتاأذى �إن بقي���ت!«، وكان���و� يف ذل���ك �لوقت 

يق�س���فون ب�س���ّدة �ملثّلث �لذي ل يبعد عن �لد�س���مة �أكرث من 30 م. قالو� 

�إّن �لعر�قيني يق�س���فون هذ� �خلّط ب�سّدة بعد فرتة �لغد�ء عندما يذهب 

�ل�سباب للو�سوء هناك حيث �سهاريج �ملياه، لذ� �سارو� يوؤّخرون �سلتهم 

قليًل. وكان بع�س���هم كالأخ علي، يذهب �إىل م�س���ّلى �س���غري قرب د�سمة 

علري�سا �سارخاين م�سوؤول �لف�سيل لي�سّلي.

من���ذ �لي���وم �لأول، عرف���ت �أّن �أك���رب م�س���كلة يعاين منها �ل�س���باب يف 

ه���ذ� �خل���ّط هي قّلة �ملر�حي����س. كان هناك مرحا����س و�حد فقط قرب 

د�س���م ف�س���يل حبيب رحيمي و�آخر قرب �ملثّلث. �أّما يف ف�س���يل علري�سا 

�س���ارخاين فلم يكن هناك و�ح���د، وكّل من تطر�أ علي���ه حاجة كان يبتعد 

قليًل ويق�سيها.
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-  ميكننا بناء مرحا�س با�ستخد�م �لأ�سياء �لب�سيطة �ملتو�فرة، وهذ� 

لي�س بالأمر �ل�سعب.

كنت كّل يوم �أقول لهم هذ� �لكلم لكن مل ُيعمل به. وظّل �لذهاب �إىل 

ا. �ملرحا�س �أمًر� �ساًقّ

¤

يف �أحد �لأيام، �أردت �لذهاب �إىل �حلاج ميلين. كانت �ل�س���تباكات 

عنيفة. وبينما �أنا متوّجه �إىل د�س���مة �ل�سباب، �سمعت فجاأة �سوت قذيفة 

B7 وغرقت يف �لغبار و�لرت�ب! ُذهلت، ثم �نتبهت بعد دقائق �أّن ر�مي �ل�

B7 وق���ف على �س���اتر تر�بي و�أطلق قذيفة م���ن دون �أن ينظر �إىل �خللف. 

كانت �لنري�ن �خللفّية لل�B7 حترق حتى م�س���افة ع�س���رة �أمتار. من ح�سن 

حظي �أّنني مل �أتاأّذ. ذهبت نحوه وو�سعت يدي على كتفه، فُذهل ومل يكن 

ق���د �نتبه يل حت���ى تلك �للحظة. قلت ل���ه: »يا �أخي، كي���ف يرمون قذيفة 

�آر.بي.جي؟«.

- باجتاه �لعدّو طبًعا!

- �أل ينظ���رون �إىل �خلل���ف ليتاأكدو� �إن كان هن���اك �أحٌد ما �أو ذخائر 

مث���ًل؟! �أل يجب �أن ينتبه �لر�مي للنري�ن �خللفية؟ لو �أّنك �س���هوت قليًل 

لكنُت �حرتقت!

���ا،  �أخذ يعتذر مني عندما قلت له هذ� �لكلم، كان من �ل�س���ادة �أي�سً

وقد ��ست�سهد لحًقا. لقد ذّكرتني �لنري�ن �خللفية بالأحد�ث �لتي �أ�سبت 

فيه���ا لأوّل مّرة، وكانت �إ�س���ابة بالغة. تركته وتوّجهت �إىل د�س���مة �حلاج 

ميلين. كان �لعر�قّيون قد بد�أو� بق�س���ف �ملنطقة ب�س���كل عنيف مبد�فع 

���ة بالتجهيز�ت و�نتظرُت  ، فاأ�س���رعت �إىل �لد�س���مة �خلا�سّ
1
هاون 60ملم

1  - تمتاز قذ�ئف 60 ملم باأّنها ل ت�سدر اأّي �سوت قبل اأن ت�سيب �لهدف، وكانت ت�سقط فجاأة وتنفجر. 
بينما كان للقذ�ئف �لأخرى �سوت تعّودنا عليه، وكّنا نعلم متى ت�سقط �لقذيفة وفي اأّي مكان تقريًبا.
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هناك حتى يهد�أ �لق�س���ف قليًل. لحظت خلل تل���ك �لأيام �لقليلة �لتي 

�أم�س���يتها هن���اك �أّن �لعر�قيني يق�س���فون �ملنطقة مّرة عن���د �لو�حدة �أو 

�لثاني���ة ظهًر� ومّرة عند �لغ���روب، وبالتايل مل يكن �أحد ي�س���تطيع �لنوم 

���ا ل يهد�أ �لق�س���ف حلظ���ة و�حدة. و�إ�س���افة �إىل  ظه���ًر�. ويف �للي���ل �أي�سً

هذي���ن �ملوعدي���ن، كانو� يق�س���فون �أّي �آلية تعرب يف هذ� �خل���ّط. بعد �أن 

هد�أ �لق�س���ف، تابعت طريقي باجتاه د�سمة �حلاج ميلين. كان �ل�سباب 

���ا. كان حبيب رحيمي  يف تلك �ملنطقة يخو�س���ون ��س���تباكات عنيفة �أي�سً

-م�سوؤول �لف�سيل- قد و�سع �ثنني من رماة �لدو�سكا يف د�سمتني يعملن 

مد�ورة، وبينهما يف د�س���مة ثالثة ر�ميB7، وكان �أحياًنا يقف ويطلق �لنار 

باجت���اه ر�مي �لدو�س���كا يف جهة �لأع���د�ء عندما ي���ر�ه. كان حبيب رجل 

ا ومن �س���باب �جلبه���ة �ملمّيزين. مل �أعرف  حرب، و�إن�س���اًنا طاهًر� وحمبًّ

�أّنها �آخر �أيام حياته.. ��س���تمّرت �ل�س���تباكات عنيفة ملدة �س���اعة تقريًبا، 

وملّا هد�أت قليًل دخل �ل�سباب �إىل د�سمهم. لقد كان عمل �حلر��س �سعًبا 

� يف مثل هذه �لأوقات. جدًّ

¤

يف �أحد �لأيام، ذهبت و�حلاج ميلين و�ل�س���يد »�إ�س���ماعيل كهنمويي« 

 فاأمطرو� �ملنطقة 
1
لن�ستحّم. وملّا و�سلنا �إىل »قناة �ل�سمك« ر�آنا �لعر�قّيون

بقذ�ئف �ملدفعيات و�لهاون. �حتمينا بال�س���و�تر �لرت�بية، وملّا ر�أيت �س���ّدة 

�لق�سف قلت للحاج ميلين: »�أتعلم، �سي�سيبنا �سيء من هذه �ل�سظايا!«.

- ل لن يح�سل �سيء.

ما �إن وقفنا لنتابع طريقنا حتى وقعت حولنا بع�س �لقذ�ئف، فتاأكدنا 

�أّنهم ي�سرفون على �لطريق وكّل منطقة قناة �ل�سمك. قّررنا نحن �لثلثة 

1  - قبل اأن �أذهب �إلى �لخّط �لأمامي ر�أيت �لعر�قيين من خلف �ل�س���و�تر �لتر�بية �لعالية �لموجودة في 
�لخطين �لثاني و�لثالث. اأما هم، فلم يكونو� ي�ستطيعون روؤية �لخّط �لأول ب�سهولة لكنهم يرون �لطريق 

لة �إليه ب�سكل جيد، وبمجرد اأن يروا اأحًدا يعبر من هناك ي�ستهدفونه. �لمو�سِ
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���ا، وما �إن و�س���لنا حتى  �لذهاب �إىل �جلهة �لأخرى. عربنا �لطريق رك�سً

�س���قطت قذيفة يف نف�س �ملكان �لذي كّنا فيه! عندها قال �حلاج ميلين: 

»لو �أّننا بقينا هناك ملا بقي مّنا �سيء!«. فعاتبت نف�سي يف تلك �للحظات: 

»ملاذ� �ل�ستحمام ما د�م �أين �ساأغادر بعد يومني �أو ثلثة؟!«.

�أعر�س���نا عن فكرة �ل�س���تحمام، وو�س���لنا �إىل �خلّط حتت �لنار بعد 

�ساعتني �أو ثلث �ساعات من �لتاأخري. بعد طعام �لغد�ء عدنا �إىل حديث 

�ملرحا�س. كان �لعر�قّيون قد بد�أو� �لق�س���ف م���ن جديد. مل مي�ِس وقت 

طويل حتى �نت�س���ر يف �خلّط خرب مزعج؛ لقد �أ�س���يب �ثنان من �ل�سباب: 

�حلاج ميلين و�ل�س���يد �إ�سماعيل كهنمويي. ُجِرح �ل�س���ّيد يف قدميه، �أّما 

�حلاج ميلين فقد �أ�س���يب يف بطنه �إ�سابة بالغة. �أ�سعفوهما ب�سكل �أّويل 

و�س���حبوهما �إىل �خلّط �خللفي، بينما كان �لعدّو ل يز�ل يق�سف �ملنطقة 

بعن���ف. �س���معت �أّنهم مل يكون���و� دقيقني يف ط���و�رئ �خل���ّط �لثالث لدى 

معاجلة �ل�س���ّيد �إ�سماعيل، و�س���ّمدو� جرحه بحيث مل يعد �لدم يجري يف 

قدمه. ملّا و�س���ل �إىل �لأهو�ز كانت قد �زرّقت فقررو� قطعها. بعد �إجر�ء 

�لعملي���ة وقطع �لقدم �لأوىل، عرف �أّنه���م يريدون قطع قدمه �لثانية فلم 

ي�س���مح لهم بذلك. �نزعجنا ملّا �سمعنا بهذه �لأخبار خا�سة �أّن �سبب قطع 

قدم �ل�س���ّيد هو �إهمال وتق�سري بع�سهم. كما �أن �حلاج ميلين كان كثري 

�ملز�ح، ويرفع من معنوّيات �ل�س���باب باإ�سحاكهم. لقد �فتقدناه كثرًي�. يف 

تلك �لأيام، كان �حلاج ميلين معاون حبيب رحيمي م�سوؤول �لف�سيل.

¤

عندم���ا كنت يف هذ� �خل���ّط، ذهبت مّرتني �أو ثلث مع �ل�س���باب �إىل 

�ملكمن. كانت تلك �ملنطقة خطرة. �أخربوين �أّن �أحد �ل�س���باب ��ست�س���هد 

هناك يف عملية كربلء5؛ لكّنهم مل ي�ستطيعو� �سحب ج�سده �لطاهر بعد؛ 

برغم �ملحاولت �ملتعددة لذلك.
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بقيت هناك 5 اأو 6 �أيام. وملّا قررت �لعودة، فّكرت �أّنه من �لأف�س���ل �أن 

�أتفّقد �ل�س���باب و�أخربهم �أّنني �أريد �لعودة يف �لغد لعّلهم يريدون �إر�س���ال 

ر�س���الة ما. عرفت هناك �أّنه���م �أجنزو� �متحاناتهم وه���ي ما تز�ل معهم 

فاأخذتها لإي�سالها �إىل �خلّط �خللفي. وبينما �أنا مّتجٌه �إىل �إحدى �لد�سم، 

و�إذ باأحدهم يطلق قذيفة B7 من جديد و�أغرق يف �لغبار و�لرت�ب. �لتفّت 

و�إذ� به �لأخ نف�سه. قلت له: »هذه �أول مّرة �آتي بها �إىل هذ� �خلّط يا �أخي! 

دعني �أرجع �ساملًا. �إّنها �ملّرة �لثانية �لتي تفعل فيها ذلك!«.

ذهبت �إىل د�سمة علري�سا �سارخاين قال يل: »�ساأكتب ر�سالة و�آخذها 

�س���باًحا �إىل د�س���مة �لأخ علي«. عندما حّل �مل�س���اء �س���األت: »كم �سخ�س 

يوجد يف �ملكمن؟«، قالو�: »ثلثة«.

�أردت يف تل���ك �لليل���ة �لذهاب �إىل هناك فلرمّبا كان لديهم ر�س���الة �أو 

�أمانة يريدون �إي�س���الها. كان طريق �ملكمن عبارة عن خندق قليل �لعمق 

ا بو�سعية �لقرف�ساء،  وحتت نظر �لعر�قيني. وعندما عربت �خلندق رك�سً

�سقطت قذيفتان فيه، ومل �أ�س���ب ب�سوء. و�سلت �إىل �ملكمن، وبعد �لتحية 

و�ل�س���لم، ر�أيت �ل�س���باب ينظرون بدّقة و�هتمام �إىل �لأمام. فقلت لهم: 

»ماذ� ح�سل؟«، قالو�: »�لعر�قّيون يتحركون هناك«.

دّققت �لنظ���ر. بالفعل ميكن روؤية �لعر�قيني. فّكرت يف نف�س���ي: »�آمل 

�أن ل يكون���و� قد ر�أوين عندما �أتي���ت �إىل هنا«. قلت لهم: »�إذ� كان لديكم 

ر�س���الة �أو �أّي �سيء ما تريدون �إي�س���اله فاأنا ذ�هب يف �لغد �إىل �ملدينة«. 

لكن بقو� م�س���غولني بتحركات �لعدّو فكان جو�بهم: »�س���ّيد، ها هم! خلف 

�لدّبابة، لقد جاء �لعر�قّيون!«.

- هكذ� يكون �لكمني يا عزيزي! �إذ� و�س���لو� ف�س���نطلق �لنار عليهم... 

�لأمر لي�س خميًفا لهذه �لدرجة.

مع �أّن �لو�س���ع يف مث���ل هذه �لظروف خميف بالفع���ل، �إل �أّنني مل �أرد 

لل�س���باب �أن يفق���دو� معنوياتهم، لذ� بد�أت �أحّدثهم عن »كمني �س���لمجه« 
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و»خمف���ر زيد«: »�أنتم مل ترو� �لكمائن هناك، كان �لعر�قّيون قريبني مّنا 

ا!...«. �أردت بهذ� �حلديث �لتخفيف  لدرجة �أّننا �أخذنا منهم �أ�سرى �أي�سً

من حّدة �ملوقف عليهم.

كان �ملكمن كبرًي� ن�سبًيّا، حفروه باأبعاد مرتين ون�سف �ملرت، و�أحاطو� 

جو�نبه باأكيا�س تد�س���يم ت�س���ل �إىل �ل�س���طح. و�س���عو� يف د�خله �سندوق 

.B7 طلقات دو�سكا وقنابل، وثّبتو� يف جهاته �لأربع قو�ذف

وبينم���ا �أن���ا �أحتّدث مع �ل�س���باب و�إذ ب�س���يء ما يقع فج���اأة يف �ملكمن! 

��س���طرب �لثلثة وقف���زو� �إىل �خلارج، �أّما �أنا فوقف���ت مذهوًل! فوجئت 

لدرجة �أّنني مل �أعد �أعرف ما يجب �أن �أفعله. ما وقع يف �ملكمن كان قنبلة 

م�س���يئة كادت حترق �سقفه. �أ�سبت بالتوتر خوًفا من �أن تنفجر �لذخائر 

�ملوجودة و�لت�س���قت بحائط �ملكمن! فجاأة رمى �أحد �ل�سباب من �خلارج 

بخوذته على �لقنبلة ونام عليها و�ساح بي: »�خرج! هيا ب�سرعة...«.

رك�ست �إىل �خلارج ثم �سحبته من قدميه. هنا جاء علري�سا �سارخاين 

و�آخ���رون وتعاون���و� على �إخماد �لنار. كان من �لو��س���ح �أّن �أحد �ل�س���باب 

)يف �لكم���ني( ذهب و�أخربهم مبا جرى عندما قفز �إىل خارج �ملكمن. ل 

�أدري �أّي كر�مة ح�س���لت فلم ت�س���تعل �لذخائر �ملوجودة، لكّن بطن ذلك 

 �حرتق. عندما خرجت من �لد�سمة قلت له: »لي�س ذنبك، فقد 
1
�لفد�ئي

�آن �أجلي �ليوم!«.

���ة عندم���ا ر�أيت �حلرق يف بط���ن �لأخ. وقفت  �نزعجت ملا حدث خا�سّ

على م�سافة قريبة من �ملكمن. �أردت �أن �أرى خطوة �لعر�قيني �لتالية؛ ويف 

�لوقت نف�س���ه كنت غا�سًبا و�أريد �لنتقام منهم ملا جرى. لكّنني فّكرت �إن 

�أنا قمت بعمل ما ف�س���يتاأّذى �سبابنا يف �ملكمن لعدة �أيام فقررت �أن �أعود. 

وللعودة من �لكمني، ل بّد من �لعبور من �خلندق �لذي ينتهي �إىل نفق ُحفر 

حتت �سو�تر تر�بية. هناك متاًما رمى �لعر�قّيون قذيفتني �أو ثلث قذ�ئف 

1 - ر�أيته بعد �لحرب وكان يعمل في غرفة �لتجارة. ن�سيت ��سمه للأ�سف.
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ه���اون 60ملم. دّقتهم �أّكدت �أّنهم ي�س���رفون ب�س���كل كبري على ذلك �جلزء 

من �خلندق. مل تنل مني �س���ظايا �لقذ�ئف. �إذ �أ�سرعت نحو �لد�سمة، وما 

�إن �أردت �لدخ���ول حتى وقعت قذيفة �أمام مدخله و�متلأ بالغبار و�لرت�ب! 

عندها قال يل علي با�س���ايي: »�س���ّيد، �أتعلم، �سن�ساب بالأذى ب�سببك، �إن 

�أردت �لذهاب يا عزيزي فاأ�سرع بذلك و�دفع عنا �سّرك...!«.

قلت: »ل تخف! �إن مل �أذهب يف �لغد ف�ساأذهب بعد غد!«.

يف تل���ك �لليلة، متّكنت من �لنوم بعد كّل �لقذ�ئف �لتي لحقتني. و�أّي 

نوم! ��س���تمّر �لعر�قّيون يف ق�سف �خلّط، لكن، مل يقعد �سبابنا »عاطلني 

من �لعمل«، ور�حو� يرّدون على �لنار بالنار!

غرقت يف نوم عميق لدرجة �أّنني مل �أعلم حتى �ل�س���باح �أّن د�س���متنا 

�مت���لأت بالغب���ار و�لرت�ب ب�س���بب قذيفتني �س���قطتا على �إحدى �لد�س���م 

�لقريب���ة منها. قال �ل�س���باب �إّن �لنفجار كان �س���ديًد� لدرجة �أّن �أكيا�س 

�لتد�سيم تزعزعت من مكانها. �أردت �لنوم ثانية بعد �أن �سّليت �ل�سبح، 

لك���ن -كعادت���ه- مل ي�س���مح يل �لأخ علي بذلك. كان يقول: »�جل�س���و� بعد 

���ا«. و�أنا كنت  �ل�س���لة تناولو� فطوركم. حتادثو� وتفّقدو� بع�س���كم بع�سً

�أ�س���ّر على �خللود �إىل �لنوم و�أجيبه: »ل! �س���اأنام! وم���اذ� ميكن �أن يفعل 

�مل���رء يف خ���ّط �لدف���اع! �أين ميك���ن �لذهاب؟« ه���ذه هي �حلقيق���ة. تلك 

�ملنطقة هي من �أ�سو�أ خطوط �لدفاع، ول ت�ستطيع هناك ممار�سة حياتك 

�لطبيعية خارج �لد�سمة.

، وهي منطقة 
1
قبل �أن �أغادر يف ذلك �ليوم، قررت �لذهاب �إىل »نوك«

معروفة يف �س���لمجه، �أحّب زيارتها. توجه���ت �إىل هناك مع حبيب رحيمي 

وعلري�سا �سارخاين. تقع نوك يف خّط فرقة �أخرى، ومن �ملعروف �أّن �أ�سّد 

�ل�س���تباكات كانت جتري يف تلك �ملنطقة من �س���لمجة �لتي ت�س���به �ملنقار 

�لذي يخرتق قلب �لعر�قيني. عرفت عندما و�س���لنا �إىل هذه �ملنطقة ملاذ� 

1- ومعناها بالعربية �لمنقار.
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هي �أكرث �س���هرة من غريها. لقد تبّدلت �أر�س���ها �ل�سافية �إىل �سود�ء من 

كرثة �لق�سف، و�متلأت بالتجهيز�ت و�لدّبابات و�لذخائر �ملحّطمة، حتى 

�إّن �ل�س���ظايا مّزقت �لأ�س���لحة و�جلثث م���ّر�ت وم���ّر�ت! عرفنا من خلل 

���ا. كّل �سيء كان  �لعملت �لنقدّية �ملتناثرة �أّن للعر�قيني قتلى هناك �أي�سً

خر�ًب���ا. وكاأّن زل���ز�ًل عظيًما �أ�س���اب �ملنطقة فقلبها ر�أ�ًس���ا على عقب... 

هناك، �ختلطت م�ساعرنا. �آملنا �مل�سهد، لكّننا �سررنا لأّن �إخوتنا ��ستطاعو� 

�حلفاظ على هذه �لأر�س مبقاومتهم �لبا�س���لة. فّكرت �أّنه لو ُقّدر ل�سلمجة 

�أن تتكّلم، لروِت �لكثري عن ب�سالة �سّباننا و�سهادتهم ومظلومّيتهم...

عدن���ا عند �لظه���ر. �أخربونا �أّن �س���يار�ت �ستو�س���ل بعد ف���رتة طعام 

�لغ���د�ء فقررت �أن �أع���ود فيها. عندما �نتهينا من تن���اول �لطعام قال يل 

علي با�س���ايي: »�سّيد، مبا �أنك �سرتجع �ليوم، ��س���مح �أن تاأتي معي لنبني 

�ملرحا����س مًعا«. وعندما بد�أنا بالعمل قلت له: »�أتعلم يا علي، لن ترتكني 

�سب!«.
ُ
�أرجع من هنا ما مل �أ

فقال مبت�س���ًما: »و�أين �ست�س���اب يا عزيزي!«، ويق�سد �أّنني م�ساب يف 

كّل �أنحاء ج�سدي و...، قال ذلك و�أتى باأربعة �أو خم�سة �أكيا�س خي�س وقال 

يل: »�أنت �ملأ هذه و�س���اأذهب لأح�سر غريها من علي ر�سا«. بقيت و�أحد 

عنا�س���ر �لإ�س���ارة. تناولنا �ملجرفة وبد�أنا �لعمل مًع���ا. كان ل بّد من حفر 

حفرة يف �لأر�س لت�س���ريف �لف�سلت فيها، كما وجدنا يف �ملنطقة بع�س 

�لألو�ح �ملعدنية فا�س���تخدمناها يف بناء �ملرحا����س. مل نعلم �أّن �لعر�قيني 

ر�أو� »عل���ي« وهو يعرب مثّل���ث �لطرق، وبينما كّنا نعمل بج���دٍّ و�جتهاد، و�إذ 

بقذيفتي هاون 60ملم ت�س���قطان يف �ملنطقة بينما كنت �أحمل �أحد �أكيا�س 

�خلي�س؛ و�حدة قرب �لأخ عن�س���ر �لإ�س���ارة، و�لثانية خلفي متاًما، وكانت 

�س���ظيتان من ن�س���يبي! و�حدة يف ذر�عي و�لأخرى خلف �أذين، وحل�س���ن 

�حلّظ مل ي�سب عن�سر �لإ�سارة ب�سوء. بد�أت �لدماء ت�سيل من ر�أ�سي، ومل 
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�أنتبه �إىل �جلرح �لذي يف يدي. هنا جاء علي ور�أى ما �أ�سابني فقال يل:

ا! - �آها، �سّيد، مل يكن غري خلف �أذنك �ساملًا، وها قد �أ�سيبت �أي�سً

- �أجل، و�لآن وقد ُجرحت، دعوين �أرجع...!

عندما ر�أى �ل�س���باب �أّن جرحي لي�س عميًقا، �أخذو� �لأمر على �س���بيل 

���ا... �أو�س���لوين �إىل �مل�س���عفني �لذين بد�أو� مبعاجلتي. �أخذو�  �ملز�ح �أي�سً

قمي�س���ي و�س���ّمدو� به �جلرح �لذي يف ذر�عي، و�س���ّمدو� ر�أ�سي ف�سرت 

وكاأّنن���ي �أ�س���ع عمامة. ق���ال يل �مل�س���عف: »�نه�س لرنج���ع �إىل �خلّطوط 

�خللفّي���ة«. �أردت �لبقاء يف تلك �لليلة، لكن �زد�د �لنزيف يف ر�أ�س���ي عند 

�لع�سر تقريًبا، و�سار يوؤملني �أكرث فاأكرث فو�فقت على �لرجوع معهم. �أّما 

يدي فاإ�س���ابتها مل تكن بليغة، ومل تكن توؤملن���ي ما مل �أحّركها على �لرغم 

من وجود �سظّية فيها مل ي�ستخرجوها حتى فيما بعد.

و�سلنا �إىل طو�رئ �خلّط �لثاين. مل �أرغب بالرت�جع �أكرث. كانت ت�سغل 

بايل ر�س���ائل و�متحانات �ل�س���باب �لذين مل يت�س���ّن يل �أن �أوّدعهم، و�لتي 

وعدتهم باإي�س���الها. فّكرت �أن �أعود عندما يتوقف �لنزيف، لكن مل يقبل 

�مل�س���عفون بذلك وقال���و�: »عليك �لعودة �لآن«. وهكذ�، مل �أ�س���تطع �لوفاء 

بوعدي بعد كّل �لذي جرى، و�أجربت يف 10 حزير�ن 1987م على مغادرة 

�ملنطقة على منت �سيارة �إ�سعاف، و�لنتقال �إىل م�ست�سفى يف �لأهو�ز، هو 

نف�س �مل�ست�سفى �لذي ُنقلت �إليه يف عملية كربلء4.

�أدخل���ت �إىل غرفة �لعمليات. ��س���تخرجو� �ل�س���ظّية �لت���ي خلف �أذين 

وقّطبو� �جلرح �لذي يف يدي و�س���مدوها من دون �أن ي�ستخرجو� �ل�سظية 

منه���ا. مل يكن �جل���رح �لعميق �لذي �أ�س���بت به يف �أ�س���ابعي يف كربلء4 

قد حت�ّس���ن بالكامل ، لذلك مل تكن حركة ي���دي طبيعية. بقيت يومني يف 

�مل�ست�سفى على هذه �حلال ثم نقلوين �إىل طهر�ن حيث �نتظرت يف وحدة 

�إخلء �جلرحى �إىل �أن عدت �إىل تربيز بالطائرة.
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كالعادة، يف تربيز مل �أقبل بالذهاب �إىل �مل�ست�س���فى ل�س���ّدة مللي منه، 

و�س���ار �أه���ل بيتي يعرفون ما يفعل���ون يف مثل هذه �حل���الت. كنت ُمنهًكا 

���ماد وتوّجهت �إىل  و�أ�س���بت بدو�ر يف ر�أ�س���ي. �رتدي���ت قّبعة غّط���ت �ل�سّ

�ملنزل. و�سلت عند �لظهر و�سّلمت على زوجتي. مل �أرفع �لقّبعة عن ر�أ�سي 

فارتابت يف �لأمر. �ساألتني: »ملاذ� ل ترفع �لقّبعة عن ر�أ�سك؟«.

- هكذ�!

مل يك���ن �له���و�ء بارًد� لي���رّبر تغطية ر�أ�س���ي. وملّا �أ�س���ّرت زوجتي على 

معرفة �ل�سّر يف ذلك �أخربتها �أّنني �أ�سبت.

�س���بت! لك���ن مل مي�ِس بعد 15 يوًم���ا على ذهابك 
ُ
عنده���ا قالت يل: »�أ

وعودتك؟!«.

لقد ��س���تغربت �مل�س���كينة، ويح���ّق لها ذلك، لكّن ه���ذه �لأمور حمتملة 

يف �حل���رب. مل يخ���ُل منزلنا ذلك �لي���وم من �لزو�ر. جاء �أف���ر�د �لعائلة 

و�لأق���ارب لعيادتي. و�أكرثهم ز�روين لل�س���لمة من �لإ�س���ابة �ل�س���ابقة، 

فت�سايقو� حني علمو� باإ�سابتي �جلديدة. �أّما �لأ�سخا�س �لأكرث ح�سا�سّية 

فكانو� يندمون ملجيئهم. كالعادة، دفع �لف�س���وُل �جلميَع ملعرفة �أين كنت 

خلل �خلم�سة ع�سر يوًما وماذ� جرى معي.

عندما حّل �مل�س���اء �نقب�س قلبي. �ت�س���لت باأخ يف �مل�سّلى وطلبت منه 

�أن ياأخ���ذين �إىل �ملركز. كانو� جمتمعني وعرفو� �أّنني �أ�س���بت من جديد. 

�س���األوين عن �جلبهة ورحنا ن���زح مًعا؛ كانو� ي�س���حكون على حايل و�أنا 

�أ�س���حك على حالهم! �س���األني �أحدهم عن �حلاج مي���لين فعرفت باأنهم 

جهلو� �أخباره. �أجبت: »لقد �أ�سيب �حلاج ميلين و�ل�سيد �إ�سماعيل قبلي 

بثلثة �أيام يا عزيزي!«. بد�أ �ل�س���باب �لبحث عنه يف �ليوم �لتايل �إىل �أن 

وجدوه يف �لنهاية يف �أحد م�ست�سفيات طهر�ن.
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عل���ى �أّي حال، كّنا نق�س���ي �أغلب �أوقاتنا يف �مل�س���ّلى عن���د مكوثنا يف 

�ملدينة، وقد ر�سيت عائلتي بهذ� �لو�سع تعّوًد� �أو ق�سًر�. ر�سمُت يف �ملركز 

خارطة �س���لمجة وخطوط �لدفاع مع �لعر�ق، و�س���رحت لل�سباب �لعمليات 

�لتي ُنّفذت يف �ملنطقة. تعّجب �لذين مل يرو� �ملنطقة مّما ي�سمعون، ولأّننا 

ل نتلك معلومات من �لأقمار �ل�س���ناعية، مل ن�ستطع �ّطلعهم على كّل 

ا، ومل يح�سل  تفا�س���يل �ملنطقة. كانت �لرب�مج �لتلفزيونية �س���عيفة �أي�سً

�أن �أعّد �أحد فيلًما �س���امًل يظهر ب�س���كل جّيد ما يقوم به �لأخوة. خل�سة 

�لأمر، �إّن �لأفر�د �لذين كانو� يف �ملدينة ول يعرفون �جلبهة جّيًد�، �سارو� 

يفهمون �لظروف �أكرث نوًعا ما عندما روينا لهم ما كّنا نرى ون�سمع.

بعد عّدة �أيام، �ن�سحبت كتيبة حبيب من خّط �سلمجه. لكن قبل ذلك، 

ُفجعُت بخرب ��ست�س���هاد �ثنني من �أ�سدقائي �لقد�مى. لقد ��ست�سهد علي 

با�س���ايي يف 17 حزير�ن يف خّط �س���لمجه بعد �أن �أ�س���يب ب�س���ظّية عندما 

كان ذ�هًبا ليتو�س���اأ. كان من �ملقّرر يف تلك �لأيام �أن يح�س���ر �إىل �ملدينة 

ليذهب �إىل �حلّج، مع �ل�س���باب �لعائدي���ن، �إذ مّتت �ملو�فقة على حّجهم، 

�أّما هو، فقد مّر يوم تله �آخر وملّا يعد، لكنه �سبق �جلميع �إىل بيت �هلل... 

���ا و�س���ام �ل�سهادة  وبعد ثلثة �أيام على �س���هادته، نال حبيب رحيمي �أي�سً

و�لتحق باأخيه جميد.

كنت �أدعو �هلل تعاىل بقلب مك�سور �أن يعينني على حتّمل فر�ق �أعّزتي 

ومينحني �ل�سرب و�جلَلد...
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بد�أنا ن�س���مع �س���يًئا ف�س���يًئا �أّن مهّمة فرقة عا�سور�ء �س���تكون من �لآن 

ف�س���اعًد� يف �لغ���رب. يف مت���وز-�آب من �لعام 1987م ذهب���ْت �إىل هناك 

ع���ّدة كتائب م���ن بينها كتيبة �لإمام �حل�س���نيQ، و�س���اركت يف عملية 

 يف منطق���ة »�سرد�س���ت«. فّكرت يف تل���ك �لأي���ام د�ئًما بكلم 
1
»ن�س���ر7«

�ل�سهد�ء. لقد �أ�سبح ما كانو� يتد�ولونه حول �حلرب �أمًر� و�قًعا، فاأيامها 

طالت، ومل ي�ستطع �لعر�قّيون حّتى �ليوم توجيه �سربة قوية لنا، ول نحن 

��س���تطعنا توجيه �س���ربة قا�سية لهم. �أ�سف �أّن خ�س���ائر �لعر�قّيني كانت 

ُتعّو�س ب�سرعة عرب �لدعم �لذي يقّدمه لهم حلفاوؤهم يف �خلارج و�أعد�ء 

�جلمهورية �لإ�س���لمية: طائر�ت جديدة، �أ�س���لحة جدي���دة، وحتى قّو�ت 

... بينما تظهر �خل�سائر �لب�سرية و��سحة عندنا.
2
جديدة

كّنا نطرح يف �جلل�سات م�ساألة �سّد �لفر�غ �لذي يرتكه �ل�سهد�ء، و�أّنى 

ذل���ك، فاملجاهدون �ليوم؛ �إن بح�س���ورهم �مل���ادّي �أو بروحّيتهم �لقتالّية 

و�إميانهم وت�سحياتهم، ل ي�سبهون �ملجاهدين يف �ل�سنو�ت �لأوىل للحرب 

على �لإطلق. �جلبهة �لتي جذبت مبعنوّياتها �لكثري من �لتعبويني فرتّبو� 

يف ح�سنها وجعلت منهم �أنا�ًسا �سماويني، فقدت �ليوم جاذبّيتها �ملعنوّية 

1  - بد�أت عملية ن�س���ر7 بند�ء يا فاطمة )عليها �ل�سلم( في 1987/8/5م في غرب محافظة �سرد�ست 
في �أيام عرفة وعيد �لأ�سحى.

���ا، وهذ�  2  - ر�أينا بين �لأ�س���رى �لعر�قيين طو�ل مدة �لحرب جنوًدا ماأجورين من 15 دولة �أجنبية �أي�سً
دليل على �لدعم �لمطلق للدول �لأجنبية للعر�ق، وعلى مظلومية �ل�سعب �لإير�ني �لعظيم.
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�أم���ام �لّدنيا ولذ�ئذه���ا، ومل يبَق على عهد �ملقاومة �ملكتوب بالدم �س���وى 

�أولئ���ك �لذين ذ�قو� تل���ك �حللوة �لإلهية. كان �أك���رث �لأفر�د �ملوجودين 

يف �ملركز هم مّمن لديهم جتربة طويلة يف �جلبهة، وقد �أ�س���يب بع�سهم 

بجر�ح حّدت من فعالّيتهم وعطائهم. و�أنا كذلك. فلم �أكن مثًل �أ�ستطيع 

�لّنوم يف �جلبهة ليلة كاملة ب�س���كل مريح. ظهري يوؤملني من جهة وبطني 

م���ن جه���ة �أخرى! بعد ه���ذه �ل�ّس���نو�ت �لّطويلة �لتي ق�س���يتها يف �جلبهة 

و�جلر�حات �لتي �أنهكت ج�س���دي وغّطت %70 منه، �قرتب موعد ذهابي 

لي����س �إىل �خلّط �لأمامي ول �إىل �ملن���زل، بل �إىل و�دي �لرحمة! لكن �أر�د 

�هلل �أمًر� �آخر وبقيت �س���اهًد� على مظلومّية �سبابنا وغربتهم يف �جلبهة، 

يف وقت ل بدين �س���اعدين على �لبقاء هناك، ول حياة �ملدينة ��س���تطعت 

�حتمالها هنا.

يف كرد�س���تان، ع���ام 1981م، كان وزين يزيد عن �ل����80 كلغ و�أنا يف 17 

من عمري، �أّما يف خريف �لعام 1986م فقد �أ�سبح وزين 55 كلغ. ظللُت يف 

�أغلب �لأوقات �أعاين من �لتهابات جر�حي �ملتكّررة، لكّنني كنت �أت�س���رّب، 

ومل �أت���و�َن حلظ���ة و�حدة ع���ن �أد�ء �لتكليف. كان ما �أر�ه يف �ملدينة �أ�س���ّد 

�إيلًما من تلك �جلر�ح �أحياًنا. لقد بد�أ �ل�س���رخ يكرب بني �جلبهة و�ملدينة 

مع مرور �لأيام، و�س���ار �ل�سباب ي�س���ابون بالياأ�س ويعر�سون عن �جلبهة 

عندم���ا يرجع���ون منها، ويرون ع���دم �هتمام �مل�س���وؤولني ب�س���وؤون �حلرب 

ا يخاطبون رفاقهم بل حياء:  �ملفرو�سة. كّنا ن�سادف تلك �لأيام �أ�سخا�سً

»تري���دون �لذهاب �إىل �جلبهة؟! دعكم منها ولنذهب نت�س���لَّ مًعا«، ور�أينا 

�أبناء بع�س �مل�س���وؤولني مي�سون �خلدمة �لإلز�مية)خدمة �لعلم( يف فريق 

�حلماية �خلا�ّس مب�س���وؤويل �لإد�ر�ت �ملختلفة يف �ملدينة. مل تكن مثل هذه 

�لأمور حت�س���ل فقط يف �س���نو�ت �حلرب �لأخرية، لكّنها �زد�دت �أكرث مع 

، وهذ� ما ق�سم ظهورنا.
1
مرور �لوقت

1- �أذكر عندما كنت في كتيبة �لإمام �لح�س���ين �أّن عدًد� من �لم�س���وؤولين جاوؤو� لزيارتنا قبل �أيام على 
بدء عملية "يا مهدي" وكنا في م�س���نع �لملح، ومن بينهم م�س���وؤولو محافظات، قائمقاميات وبلديات. 
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يف �أو�خ���ر �س���يف �لعام 1987م كنت يف دزفول عندم���ا قالو� �إّن كتيبة 

حبيب �س���تذهب �إىل ثكنة �ل�س���هيد �لقا�س���ي. و�س���عنا �أمتعتن���ا يف �آليتي 

»تريلر« وذهبنا نحن يف �حلافلت. طلب �لأخوة يف �حلر�س من �ل�سائقني 

عدم �لتوّقف بعد مدينة »ميانه«، لكّن �ل�س���باب �أ�س���ّرو� على �لذهاب من 

د�خل �ملدينة، فحينذ�ك �س���يتمّكنون من �سر�ء ما يحتاجونه �أوًل، وتفّقد 

عو�ئلهم ثانًيا. خ�س���نا يف �حلافلة نقا�ًس���ا �س���اخًنا حول مو�س���وع متامية 

�ل�سلة وق�سرها يف ثكنة �ل�سهيد �لقا�سي.

مل يكن بناء هذه �لثكنة قد �كتمل بعد؛ فبع�س �لأبنية يفتقر �إىل �ملياه 

وبع�س���ها �إىل �لكهرباء، لذ� �أجربنا على ��س���تخد�م �مل�س���ابيح يف �لليل. 

عندما و�س���لناها جلنا يف �أرجائها فوجدناها حماطة بالأ�سلك �ل�سائكة 

م���ن كّل �جلو�ن���ب، وكان يف �جله���ة �خللفي���ة منها حديقة غري م�س���ّيجة 

تف�س���ل بينها وبني �إحدى �لتلل. مل جند هناك �أّي خمرج جّيد للهروب 

يف �لنهار.

رغ���ب �جلميع بالذه���اب �إىل تربيز ب�س���بب قربها من �لثكن���ة، �إذ مل 

تتجاوز �مل�سافة �إىل هناك �لن�سف �ساعة، لكن، مّت منع �لدخول و�خلروج 

من على م�سافة 100 م من �حلار�س، بل وُفر�س عدم �لتقّدم �إليه �أ�سا�ًسا، 

ذهب���ت كل مجموع���ة منهم �إلى ف�س���يل، وز�رن���ا منهم �ثنان من روؤ�س���اء �لبلديات. عندم���ا كّنا نتناول 

طعام �لغد�ء طرحنا بع�س �لم�س���اكل �لتي نعاني منها، و�نتقد �ل�س���باب �أو�س���اع �لمدينة و�لم�س���وؤولين؛ 

ق���ال �أحده���م: �أنتم ترون �ل�س���باب هنا في �أّي ظروف يعي�س���ون وف���ي �أّي حرب قا�س���ية يقاتلون، مع كل 

ذلك، عندما يذهب هوؤلء �إلى �لمدينة ويرون �لو�سع هناك ي�سيبهم �لياأ�س! ول يكفي �أنكم �أنف�سكم ل 

ا!"، �أكمل �لثاني: "كيف ي�ستطيع هوؤلء �لمقاتلون  تر�س���لون قو�ت �إلى �لجبهة بل تاأخذون عنا�سرنا �أي�سً

�إد�رة �لحرب وفًقا لتوجيهات �لإمام وتوجيهات قادتهم، و�أنتم ل ت�س���تطيعون �إد�رة مدنكم ب�سكل جيد، 

وه���ي بعي���دة عن �أجو�ء �لحرب؟"، وقل���ت �أنا مازًحا: "نحن دخلنا في حرب مدن، �إن �س���اء �هلل عندما 

تنتهي �لحرب �س���وف نرجع ومعنا �أ�سلحة �لB7 و�لدو�س���كا و�أي �إد�رة �أو م�سلحة ل يكون �لنا�س ر��سين 

عنها �س���وف نطلق عليها �لنار"، �أجابني �أحدهم بكلم عرفت بعد �س���نو�ت �أّنه كان من �س���ميم �لو�قع: 

يقوم بع�س �لم�سوؤولين بتوظيف بع�سكم كمر�فقين لهم ويكملون  �سوف  �لمدينة  �إلى  ترجعون  "عندما 
."B7 أعمالهم، وعندها لن ت�ستطيعو� حتى �أن تطلقو� قذيفة�
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و�ل�سبب هو قر�ر �لنطلق �إىل �لغرب بعد ثلثة �أو �أربعة �أيام. كان بع�س 

�لأه���ايل ياأتون لروؤي���ة �أبنائهم بعدما عرفو� بو�س���ول �لفرقة �إىل �لثكنة، 

ا، فكانو� يكتفون  لكن، مل ي�س���مح لهم �حلّر��س بالقرت�ب من �لثكنة �أي�سً

بال�س���لم على �أبنائهم م���ن بعيد. يف تلك �لليلة عرف���ت �أّن �أفر�د عائلتي 

ينتظرون �أمام �ملدخل. ذهبت لروؤيتهم، لكّن �حلار�س منعني. قال يل �إّنه 

من غري �مل�س���موح يل �لقرت�ب �أكرث! عندها ذهبت من طريق �كت�س���فتها 

�سباًحا. �حتجت �إىل ن�سف �ساعة لألتّف حول �لثكنة عرب �حلديقة و�أ�سل 

�إىل خارجها حيث تفاجاأ بي �حلار�س، وقال يل: »�أخربين كيف خرجت؟«.

- هذ� �ملو�سوع ل يعنيك.

بقيت مع عائلتي لفرتة وظّل �حلار�س ير�قبني ليعرف من �أين �ساأعود. 

عندما وّدعتهم كان �ل�س���ّيد فاطمي قد و�س���ل حل�سن حّظي، و�أخربته �أّن 

�حلار�س ل ي�س���مح يل بالدخول، فطلب منه �أن يدعني �أدخل ول يعرت�س 

طريقي مّرة �أخرى. وهكذ� عدت �إىل �لثكنة.

�س���و� هناك لكّل كتيبة قاعة ق�ّس���موها �إىل عدة غرف، ومع �أّنها  خ�سّ

ة مع  �فتقرت �إىل �ملياه و�لكهرباء، �إل �أّنها ظّلت �أف�سل من �خليام، خا�سّ

تديّن درجات �حلر�رة.

 ¤

بع���د 5 اأو 6 �أيام توّجهنا نحو »رحمانل���و«، وهي قرية قريبة من بحرية 

�أرومية. مل تكن طريقها جّيدة يف �لبد�ية، �إذ حتيط بها �لكتل و�مل�سّطحات 

�ل�س���خرية �لكبرية و�جلبال �لت���ي كان يذهب �ل�س���باب �أحياًنا �إليها، ثم 

��س���ُتحدثت له���ا طريق فيما بعد با�س���تخد�م �جلر�فات. ن�س���بنا �خليام 

هناك، فقد تقّرر �أن ن�سي �ل�ستاء يف تلك �ملنطقة. 

��س���تّدت برودة �لطق�س، وبد�أت �لثلوج تت�س���اقط يف �س���و�حي تربيز. 

كنت يف ع�س���ر �أحد �لأيام يف �خليمة �خلا�س���ة بالقيادة وجلل ز�هدي، 

ح�س���ن ح�س���ني ز�دة، ف���رج قل���ي ز�ده وع���دد �آخر م���ن �لأف���ر�د، نتبادل 
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�أط���ر�ف �حلديث ونحت�س���ي �ل�س���اي، وق���د غّطينا �خليم���ة ببطانية لكي 

نحتمي من �لربد �لقار�س، وو�س���عنا يف طرفيها �سندوقي ذخائر فارغني 

��ستخدمناهما لأمتعتنا، وكّنا نخلع �أحذيتنا قربها.

فجاأة �س���معنا �س���وًتا عجيًبا. لقد تدحرجت �س���خرة من �أعلى �جلبل 

ووقعت على �خليمة. مل ي�س���تطع �أحد فعل �س���يء للحوؤول دون �س���قوطها، 

فقط �س���ار �جلميع ي�سرخون: »�بتعدو�«. �سادف �أن كّنا جميًعا جال�سني 

يف �أطر�ف �خليمة فلم ي�سب �أحد ب�سوء و�حلمد هلل، لكّن �خليمة ُمّزقت 

وكاأّنها �ُسّقت ب�سّكني �إىل ن�سفني! قلبت �ل�سخرة �خليمة ر�أ�ًسا على عقب 

فخ���رج �جلميع منها م�س���طربني. من �أين جاءت هذه �ل�س���خرة ؟ ماذ� 

كان �سيح�س���ل ل���و �أّنها وقعت على �ل�س���باب؟... يبدو �أّن �ثن���ني �أر�د� �أن 

ميزحا وحّركاها فتدحرجت و�سقطت على �خليمة... 

¤

بالن�س���بة �إىل �لإخوة، كان للبقاء يف »رحمانلو« ح�س���ناته و�س���يئاته يف 

�لوقت ذ�ته. من ح�س���ناته ق�س���ر �مل�س���افة �إىل تربي���ز �إذ مل تكن تتجاوز 

�س���رهم �سهًل. �أّما 
ُ
�ل�س���اعة �أو �ل�ساعة و�لن�س���ف، ما جعل �لتو��سل مع �أ

من �سيئاته، فهو �أّن هذه �لعو�ئل كانت تعرف بكل �أمر يقع يف »رحمانلو«. 

فمثًل، �إذ� ُو�سعت خّطة ما يعلم �لأهايل بها. كما �إّن �لظروف هناك – ل 

�س���ّيما �ملناخية �لباردة - كانت �سعبة بالن�سبة �إىل �لأفر�د �لذين �عتادو� 

عل���ى مناطق �جلن���وب. �عتق���دت �أّن �لذين ي�س���تطيعون �لعمل يف �لغرب 

ه���م �لأخ���وة يف فرقة عا�س���ور�ء �لذين �أتو� من تربي���ز و�أرومية وغريهما 

م���ن مدن �آذربيجان، مع �أّن قد�مى هذه �لفرقة �أم�س���و� �س���نو�ت عّدة يف 

�جلنوب ومل يكونو� معتادين على برودة �لطق�س هنا.

يوميًّا كان لدينا يف »رحمانلو« بر�مج �سباحية. �أحد �أهّم هذه �لرب�مج 

�جلّيدة �لتي و�ظبنا عليها من بد�ية �حلرب حتى نهايتها هو قر�ءة �آيات 
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من �لقر�آن �لكرمي وترجمتها، �إ�سافة �إىل قر�ءة و�سّية �سهيد �أو �سهيدين 

من فرقة عا�سور�ء. كان هذ� �لربنامج �ملخت�سر يرفع كثرًي� من معنويات 

�ل�س���باب لأّن �أغلبهم تعّرفو� �إىل هوؤلء �ل�س���هد�ء، لذ� كانو� يتاأّثرون �أكرث 

بو�ساياهم. وطاملا �حتوت عدًد� من �لنقاط �مل�سرتكة: »ل ُتخُلو� �جلبهة، 

ل ترتك���و� �لإم���ام وحيًد�، �إ�س���افة �إىل �لدعوة �إىل �لعبادة و�س���لة �لليل 

و�جلهاد و...«.

يف هذه �لظروف، كان و�سع بع�س �لأفر�د ي�ستحّق �مل�ساهدة. بع�سهم 

مرّتب، و�آخرون ُجعلت فد�هم!، ُمف�س���كلون ي�سدلون طرف �لقمي�س فوق 

�لبنطال وطرفه �لآخر حتته، وكانو� ي�سعون �ملعاطف على �أكتافهم..

بعد ذلك، ياأتي موعد ت�س���ّلق �جلبال. مل يكن �ملكان منا�س���ًبا للرك�س، 

فا�ستع�سنا عنه بالت�سّلق يوميًّا، وكان بع�سهم ي�ستغّل تلك �لفر�سة فين�سحب 

خل�س���ة ليم�سي �إىل �ملدينة وي�سرتي �لطعام �أو �لفو�كه، �أو يذهب للحلقة 

�أو �ل�س���تحمام. كنت و�حًد� م���ن هوؤلء �لذين يقومون مبث���ل هذه �لأمور، 

ويهربون ل�س���اعات خلل �لنهار �أو طو�ل �ليوم، فعندما ي�سطّف �ل�سباب 

يف طابور ليت�س���لقو� �جلبل يكفي �أن تبقى �أنت يف �خللف و..! بعد �س���هادة 

علي با�س���ايي وحبيب رحيمي، �أ�سبح جلل ز�هدي م�سوؤول �ل�سرّية، وفرج 

قليز�ده معاونه، وبقي ح�س���ن ح�س���ني ز�ده �ملعاون �لثاين. وبعد كربلء5، 

�أ�س���بح �ل�س���ّيد فاطمي م�س���وؤول �للو�ء، وحممد �س���ود�كر م�س���وؤول »كتيبة 

حبيب«، ومطلق معاون م�س���وؤول �لكتيبة. لقد �ن�س���جمت مع �أفر�د �ل�سرّية 

و�ن�س���جمو� هم مع���ي. كانو� �أحياًنا يجتمعون يف مكان م���ا و�أبد�أ باحلديث 

معهم، وكالعادة ي�س���حكون عندما �أتكّلم معهم، �إّما من �سكل وجهي، و�إما 

من نف�س حديثي!

 ¤

�أحياًنا كّنا ن�س���ي ونت�س���ّلق �جلب���ال يف �لليل. و�أحياًن���ا كانو� ياأخذون 
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�ل�س���باب عند �لظهر �إىل مكان �أبعد من خط �ّس���كة )تربيز-عجب�س���ري( 

�حلديدية �لتي متّر قرب »رحمانلو« حتى ي�سبح �حتمال روؤيتهم �سعيًفا. 

وعند �مل�س���اء، يرتكونهم لي�ستك�سفو� باأنف�س���هم طريق �لعودة، كّل ف�سيل 

وح���ده. وعادة ما كانو� يرجعون �إىل �ملع�س���كر ب�س���هولة لأّنهم تعّرفو� �إىل 

�ملنطقة. �عُتمدت مثل هذه �لأ�س���اليب لكت�ساف نقاط �ل�سعف يف حركة 

1
�لأفر�د، وكانت فّعالة!

�رتفع يف �ملنطقة جبل �س���اهق بالقرب من بحرية �أرومية ي�سرف على 

تربيز و�آذر�سهر من جهة، وعلى بناب، عجب�سري ومر�غه من جهة �أخرى. 

بد� منظر �لبحرية من هناك ر�ئًعا، و�إذ� كانت لأحد عينان �ساملتان مثلي، 

فاإّنه ي�س���تطيع �ل�س���تمتاع كثرًي� بروؤية تلك �ملناظر! ت�ستغرق �مل�سافة بني 

�ملع�س���كر وذلك �جلبل �ل�ساهق  حو�يل �لأربع �ساعات، وقالو� �إّن �ملنطقة 

�لتي �س���ُتنّفذ فيها �لعملّية �جلديدة �س���بيهة بهذ� �جلبل، لكن فيها �ملزيد 

من �ل�س���خور، له���ذ� عمدنا �أغل���ب �لأوقات للتدّرب على ت�س���ّلق �جلبال. 

�أحياًن���ا قمن���ا هناك مبناور�ت، فيتمو�س���ع بع�س �ل�س���باب يف قمة �جلبل 

ويطلق���ون �لنار على �لبقّية، و�عترب ذلك برناجًما جّيًد� لرفع �جلهوزية. 

لكن، كان بع�س���هم ي�س���اب ب�س���يق يف �لتنف�س عندما يت�س���ّلق �جلبل فل 

يكم���ل طريقه. �س���ّكل مثل هذه �لتدريب���ات �أمًر� لزًم���ا خلو�س حرب يف 

�ملناط���ق �جلبلي���ة، وقد قمنا يف تل���ك �ملنطقة باأكرث من ع�س���ر مناور�ت، 

بينما مل نكن ننّفذ �أكرث من و�حدة �أو �ثنتني يف �ملناطق �ل�ّسهلة.

¤

يف �آخ���ر �أي���ام �إقامتنا يف رحمانل���و حني بد�أنا بجم���ع �أمتعتنا للذهاب 

1  - في �إحدى �لمر�ت، �س���ّلت �إحدى ال�س���رايا �لطريق في �لم�س���اء وكان �لمطر غزيًرا. و�س���ل �ل�سباب 
عند �ل�س���باح �إلى �إحدى �لقرى وما �إن ر�أى �لنا�س قّو�ت ع�س���كرية حول �لقرية حتى �أ�س���ابهم �لخوف 

ولم يخرج اأحد منهم من منزله، فذهب اأحد �ل�س���باب و�أخبرهم بما جرى، و�طماأّن �أهل �لقرية �إليهم 

ا و�أر�سدوهم �إلى طريق  و�س���اعدوهم على �إيقاد �لنار لتجفيف ملب�س���هم. زّودوهم بالماء و�لطعام �أي�سً

�لعودة �إلى �لمع�سكر.
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�إىل منطقة �لعملّية ر�حو� يقّدمون لكّل كتيبة �لكباب �للذيذ �لذي ت�ستهر 

به مدينة تربيز. وعندما و�س���ل �لدور لكتيبتنا وذهبت لأح�س���ر �لكباب، 

�أخ���ذت كمية تزيد عن حاجة �لف�س���يل. ر�آين ج���لل وعاتبني كثرًي� على 

ذلك... فقلت له: »ما يعنيك يف �ملو�س���وع؟ مل �أح�س���رها لك يا عزيزي، 

ا. لقد  بل �أح�سرتها يل!«، كان لتناول �ملزيد من �لكباب نكهة خا�سة �أي�سً

ا. �سفيت غليلي يف �لع�ساء ويف فطور �ليوم �لتايل �أي�سً

يف تلك �لأيام �أر�سلو� �إلينا جمموعة من عنا�سر �ملعلومات، وقد �أ�سفى 

� من �لأن�س؛ فعندما �ساألت �أحدهم مثًل: »�أين تعمل  ح�س���ورهم بيننا جوًّ

�أيها �ل�سّيد؟«، كان جو�به: »�أنا موظف يف �لبلدية، �أكن�س �لطريق من �أول 

�ل�سوق حتى جمرى �ملاء...«.

وملا �ساألت �آخَر عن عمله �أجاب:

- �أنا �أعمل يف م�س���لحة �لزر�ع���ة، وياأتي �لنا�س م���ن �لقرى لياأخذو� 

�لأدوية من عندنا!

���ا قائًل:  �للفت �أّننا �س���حبنا عدًد� منهم، ور�ح ميازح بع�س���نا بع�سً

»جّيد، لقد �أ�س���بح لنا مع���ارف يف كّل مكان، و�س���نتمّكن بعد �حلرب من 

تي�سري �أمورنا!«.

�جتمع���و� كلهم يف ف�س���يل علري�س���ا �س���ارخاين، و�س���ادف �أن���ه متّيز 

بالن�سباط.

 ¤

كّل �س���يء كان ُينب���ئ بقرب موعد �لعملّية، خا�س���ة �لطعام و�ملناور�ت 

�لليلي���ة. لق���د ُنّفذ ع���دٌد منه���ا ومّت �لتخطي���ط لأخرى يف بع����س �جلبال 

�ل�ساهقة �لو�قعة على طريق فرعي ميّر قرب بحرية �أرومية.

يف ذل���ك �ليوم وبعد �أن تناولنا طعام �لغد�ء، ذهبت مع جلل ز�هدي 

�إىل مقّر قيادة �ل�س���رّية. كان حممد �س���ود�كر هناك، وقّدم �س���رًحا حول 
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�ملناورة �لليلية: مكان متو�سع �ل�سر�يا، طريقة �لتحّرك وغري ذلك. وكان 

على طاقم �ل�س���رية تو�س���يح هذه �لتفا�سيل لعنا�س���رهم، ثم ُحّدد موعد 

ب���دء �ملن���اورة بعد �لغروب عندما يحّل �لظلم. مل تكن �لثلوج تت�س���اقط، 

لك���ّن برودة �لطق�س ��س���تّدت. بد�أنا بت�س���ّلق �جلب���ل. كّلم���ا تقّدمنا �أكرث 

�زد�دت �س���رعة �لري���اح لدرجة �أّنها كادت توقعنا �إىل �لأ�س���فل... حتّرك 

عنا�س���ر كتيبتنا يف طابور قرب �ملاء؛ و�س���لكت كّل �س���رّية �مل�س���ار �ملحّدد 

لها. �قت�ست �خلّطة �أن نت�سّلق جبًل ُيفرت�س �أّن »�لعدّو« متو�سع يف قّمته، 

وبالت���ايل علينا �أن نتحّرك يف �لأخاديد ونقطع �ل�س���يار�ت و�ملنخف�س���ات 

�لتي ُلّغمت �أو ُن�س���بت فيها �لكمائن. كان �ملحور �لذي نتحّرك فيه و�سط 

حموري �س���رّيتني. و�أثناء عبورنا �ملنخف�س نحو �أعلى �جلبل، بد�أ �ل�سباب 

بتفج���ري �لألغام و�إطلق �لنار من �أ�س���لحة �لدو�س���كا، فاحرتقت ملب�س 

خمدت �لنار. لقد �أخطاأو� عندما 
ُ
�ثنني من �لعنا�س���ر، لكن �س���رعان ما �أ

بد�أو� �لتفجري�ت �أثناء عبورنا من �ملكان، ول �أعلم �إن كان �ل�س���بب خلًل 

يف �جلدول���ة �لزمني���ة للخّطة �أم �أّن م�س���كلة ما قد وقع���ت. على �أّي حال، 

مّتت �ملناورة، وعرفنا كيف تكون �ملعركة يف �ملناطق �جلبلية.

يف طريق �لعودة، تقّرر �أن يرجع �لعنا�سر �إىل خيامهم يف طو�بري، 

يف  �مل�سي  كان  �لب�ساطة.  بهذه  �لأم��ر  يكن  مل  لكن،  �آخ��ر،  بعد  و�ح��ًد� 

�لرمال،  على  �ملنت�سرة  و�ل�سخور  �حلجارة  ب�سبب  �سعًبا  �ملنطقة  تلك 

�إىل  كّل خطوة  ومقابل  ن�سدره.  كّنا  �لذي  �ل�سوت  م�سكلة  �إىل  �إ�سافة 

�أ�ستطع  ومل  �ل�سباب  عن  تاأّخرُت  �خللف.  �إىل  خطوتني  نرجع  �لأم��ام 

�جلّد  على  ت�ساعدين  مل  وقدمي  نظري،  معاناة  ب�سبب  بهم  �لّلحاق 

بال�سري، لكّن جلل ز�هدي ظّل قربي وتابعنا طريقنا مًعا. بد�أت حايل 

ت�سوء �أكرث ب�سبب ��ستد�د �ل�سقيع، وتاأّذى وجهي وعيناي كثرًي� لدرجة 

�أّنني مل �أعد �أعلم �أين �أ�سع قدمّي، وكاأّن عينّي �أ�سبحتا جمرد ثقب يف 

خفت  �ل�سابق،  يف  �لفم  ع�سلة  �نقبا�س  م�سكلة  جّربت  ولأّنني  وجهي. 
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�أن تعاودين هذه �حلال يف هذ� �لربد �لقار�س. عندما ر�أى جلل حايل 

�أعطيته  مًعا«.  لنذهب  �سّيد،  بنا  »هيا  وقال:  �سهامة  بكّل  بيدي  �أم�سك 

يدي من دون ترّدد، و�ألقيت بثقلي على كتفه قليًل فتح�ّسن و�سعي بع�س 

وكان  �لبطيئة،  حركتي  ب�سبب  �لو�سول  يف  جلل  �لأخ  تاأّخر  �ل�سيء. 

عليه �أن ي�سل قبل �لبقّية ويتحّدث معهم. �عتذر مّني وقال: »�ساأذهب 

«. هكذ� �أ�سبحت وحيًد� مّرة �أخرى. يف �لأحو�ل 
1
�أنا و�أنت �نزل �لهوينا

�إىل ن�سف  5 دقائق، لكّنني �حتجت  �مل�سار خلل  �أقطع هذ�  �لطبيعية 

ا ثلث �أو �أربع مر�ت حتى  �ساعة لأ�سل �إىل �ل�سباب، وقعت خللها �أر�سً

�سال �لدم من ركبتي. ز�د �ل�سقيع من �سوء و�سعي و�أخذ �لدمع يخرج 

�أ�ستطيع  �أكن  ومل  �هلل،  على  بالتوّكل  �لو�سول  من  ومتّكنت  عيني،  من 

�لأخ  تقّدم  �ملنهار!  كاجلندي  �أ�سبحت  قدمّي.  حتت  ما  حتى  �أرى  �أن 

جلل باجتاهي، وملا ر�أى يدّي وركبتّي �ملدّماة قال منزعًجا: »ليتني مل 

�أتركك. مل �أكن �أعلم �أّن حالك �سّيئة لهذه �لدرجة!«. فاأخربته �أّنني ل 

�أ�ستطيع حتّمل �لطق�س �لبارد!

يف �ليوم �لت���ايل عادت �لتقّيحات �إىل وجهي، وجتّدد �أملي و�نقب�س���ت 

ع�سلة فمي! كانت تخرج يوميًّا من عينّي 40 �إىل 60 نقطة من �لتقّيحات؛ 

لكن فقط خلل �لنهار �أّما يف �لليل فل. رمبا يح�س���ل ذلك نتيجة �لربد 

  
2
و�ل�سقيع �لذي يجتاح ج�سدي ليًل فاأ�سمع �سد�ها نهارً�.

v
بع���د �ملن���اورة بيومني �أو ثلثة �أيام، تقّرر �لنط���لق �إىل �ملنطقة �لتي 

�س���ُتنّفذ فيه���ا �لعملّي���ة. تغرّيت م���ن جديد �أو�س���اع و�أحو�ل �ل�س���باب يف 

1  - اأي �نزل على مهل.

2 - �لقيح الذي كان يخرج من عيني هو من ذكريات �لحرب، ولم تعالج هذه �لم�سكلة اأبًدا ب�سكل كامل 
وماز�لت م�ستمرة حتى �ليوم، وهي تتفاقم �أكثر في �لطق�س �لبارد.
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�لكتيبة. بد�أ بع�سهم بتجهيز �سلحه و�آخرون بكتابة ر�سالة �أو و�سّية. لقد 

�أ�س���بحت »رحمانلو« �لآن نقطة �نطلق �إىل �س���احة �أخرى. �ساءت �أحو�ل 

�لّطق�س عند �لنطلق، و�أر�د �ل�سباب �إقامة جمل�س عز�ء، فاأح�سرو� من 

َفْت فرق �للطم على  �سْ
َ
تربيز- �لقريبة- كّل ما يحتاجونه. قبل �لعمليات �أ

�أرو�حنا نكهة فريدة. 

منذ �ل�س���باح �لباكر ب���د�أ �لكّل بجم���ع �لعتاد و�لأمتع���ة، فاملوعد كان 

���ا لود�عنا ما بني  عند �حلادية ع�س���رة. جاء من تربيز  حو�يل 20 �سخ�سً

علماء دين وم�س���وؤولني، وليتهم ذهب���و� لتنفيذ �لعملّية مع �لأخوة بدل من 

�أن ياأت���و� لود�عهم! �أذكر من هوؤلء �إم���ام جمعة تربيز و�ملحافظ و�أفر�ًد� 

م���ن �لنياب���ة �لعامة وغريهم. وق���د لب�س �جلميع �جلزم���ات لأّن �ملنطقة 

���ة باإمام جمعة   �جلزمة �خلا�سّ
ً
كان���ت موحلة، ويب���دو �أّن �أحًد� لب�س خطاأ

تربيز �ل�س���يخ »ملكوتي«. كّنا منزعجني من �أغلب �مل�سوؤولني، وهناك قال 

�أحدهم، علم �أم مل يعلم، كلًما ز�د من �نزعاجنا! يف �ملقابل، تناول �أحد 

�لعلماء �لذي كان �أًبا ل�س���هيدين، وهو �ل�سيخ »ر�سايي« قر�آًنا بيده، وجعل 

�ل�س���باب يعربون من حتت �لقر�آن بكّل حمبة. �نهمك �مل�س���ّورون بالعمل 

���ا، وفوجئت باأحدهم يطلب �إجر�ء مقابلة معي ومل يرتك يل فر�س���ة  �أي�سً

للتفك���ري، لكّن �نقبا�س ع�س���لة فمي �أثار حفيظة �ملر��س���لني. ويف حني مل 

ي�س���تطع �أحد �إدر�ك و�سعي �ملزري، �أح�سر يل �ل�سباب �لذين ذهبو� �إىل 

تربيز �حلليب معهم لعّل و�سعي يتح�ّسن قليًل.

 ¤

جت���اوزت �ل�س���اعة �حلادية ع�س���رة ومل نتحّرك من مكانن���ا بعد. لقد 

��س���تلزم �س���عود 40 عن�س���ًر� يف �حلافلة مع حقائبهم و�أ�سلحتهم �لكثري 

ة ب�سبب  من �لوقت. وّدَعنا �مل�س���وؤولون وهم جال�سون يف �سيار�تهم �خلا�سّ

غ���ز�رة �لأمطار وعادو�! �أما نحن فوّدعن���ا رحمانلو وتوّجهنا نحو بوكان. 
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وبعدها و�سلنا �إىل قرية �سغرية فيها مقّر للحر�س حيث كانو� بانتظارنا. 

�سعدو� يف �ل�ساحنات �لتي �أح�سروها من قبل وتابعنا طريقنا مًعا. 

م���ا بعد بوكان، ��س���تّدت برودة �لطق�س �أ�س���عاًفا م�س���اعفة، وعندما 

نزلن���ا من �حلافلة عرفنا من �ل�س���قيع �لذي لفح وجوهنا �أّننا يف منطقة 

عطي �ل�س���باب �س���اعة من 
ُ
جبلي���ة. كان���ت �ل�س���اعة �لثالثة بعد �لظهر، و�أ

�لوقت لل�س���لة وتناول طعام �لغد�ء. �س���ّلى �أغلبنا يف �خلارج لأّن �ملكان 

مل يكن منا�س���ًبا �إذ �أعطيت غرفة و�حدة لكّل كتيبة! كان �ملركز يف و�سط 

�لقرية، ومل ي�س���مح عنا�س���ره للأهايل بالقرت�ب منه �أثن���اء وجودنا. مل 

تك���ن �ملو�جهات يف كرد�س���تان قد �نتهت بعد، ويبدو �أّنه وقع ��س���تباك يف 

�ملنطقة قبل يومني. بالطبع عاملنا �لنا�س بلطف و�أر�دو� �أن ي�س���األونا من 

�أين جئنا و�إىل �أين نذهب.

و�أخرًي� َفرزو� ل�س���رّيتنا �ساحنة )بيك �آب( ذ�ت خلفية مغطاة بخيمة 

)ت�سادر( بارتفاع مرت، وتهّياأ �ل�سباب للتحّرك. كان �ل�سعود يف �ل�ساحنة 

�، وقد جّربناه من قبل، لكن، لي�س  وحتّمل تلك �لظروف �أمًر� �س���عًبا ج���دًّ

باليد حيلة. جل�ست قرب �ل�سائق لأّنني �مل�سوؤول عن �لعنا�سر يف �ل�ساحنة. 

َومل 
َ
ا ومن �سكان تاك�س���تان. �ساألني: »�إىل �أين نذهب؟«، قلت: »�أ كان تركًيّ

يخربوك �إىل �أين نذهب؟.

- بلى �أخربوين. هل �ملكان جّيد هناك؟

!� - �أجل؟ جّيد جدًّ

- كم تبعد �ملنطقة هناك عن �لعر�قّيني؟

- �مل�سافة كبرية بيننا وبينهم! ل تخف!

1
كانو� قد �أبلغونا من قبل �أن ل نخرب �ل�سائقني �أين نذهب وملاذ�.

1  - �أكث���ر �ل�س���ائقين كانو� عندما يعلمون �أّننا ذ�هبون �إلى منطق���ة عمليات يمتنعون عن �لذهاب، وقد 
ح�س���ل مر�ت عدة اأن ترك �ل�سائق �لآلية وقال: "لن �أذهب! �أنتم خذو� �ل�ساحنة و�ذهبو�!"، وبما �أنه ل 
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�نطلقنا عند �لر�بعة وو�س���لنا م���ع �أذ�ن �ملغرب �إىل »بانه«. لقد حتّمل 

�ل�سباب تلك �لظروف بكّل �سهامة بالفعل، حتى �إّنه مل يكن ممكًنا للنا�س 

معرف���ة �أّن م���ا حتمله �ل�س���احنة هو �س���رّية تعبئة؛ �لثلوج تغّط���ي �لأر�س، 

و�ل�س���قيع يلفح �سطح وجو�نب �ل�ساحنة، و�أنا �أجتّمد برًد� ملجّرد �لتفكري 

مبا يعانيه �ل�س���باب يف �خللف. ومع �أّننا �سّغلنا جهاز �لتدفئة �إل �أّن �لربد 

ظّل ينخر عظامي!

و�س���لنا �إىل جادة �سّيد �ل�س���هد�ء، وهو �س���ارع �لتاأمني. ��ستغرق عبور 

هذ� �ل�س���ارع  حو�يل �ل�س���اعة ب�سبب �س���ّدة �نحد�ره، ونحن نرى �لقنابل 

�مل�سيئة �لتي يرميها �لعر�قّيون. �ساألني �ل�سائق: »ما هذ�؟«.

- قنابل م�سيئة.

- قنابل م�سيئة؟ �لعر�قّيون رموها �أم �لإير�نّيون؟

- ل! �سبابنا هم �لذين رموها! �إّنهم ينّفذون مناورة!

- وملاذ� ينّفذونها يف �لليل؟

- لأنه ل ميكن تنفيذ مناورة يف �لنهار! يجب �أن تكون �ملناورة يف �لليل.

� عن خطوط �لدفاع كي ل يخاف، وحل�س���ن  قل���ت له �إّننا بعي���دون جًدّ

�حلّظ مل يكن يعرف �س���يًئا عن �ملنطقة ف�س���ّدق كلمي �سريًعا. �سادف 

يف تلك �لأيام �أن كانت �لأو�س���اع �سّيئة، ور�أينا يف طريقنا �ساحنة مقلوبة 

ور�فع���ات و�آلّيات �إيفا. كان ذلك �لطريق �لرت�بي �س���ديد �لزدحام، وقد 

ذهب���ت �إىل �ملنطق���ة عّدة �س���ر�يا قبلنا وم���ن �ملقّرر جميء ق���ّو�ت �أخرى 

بعدنا. عندما و�سلنا �إىل ج�سر �سّيد �ل�سهد�ء �قرتبنا �أكرث من �ل�سّيار�ت 

�ملتقّدمة علينا. كان يف �لطريق عدد من �أفر�د �ل�س���رطة �لع�سكرية، وقد 

مت �لتن�س���يق �مل�سبق معهم فاأر�سدونا �إىل �لطريق �ل�سحيح. تابعنا �سرينا 

ي�س���تطيع اأحد قيادة �ل�س���احنة �لآن، �أردت اأن �أخفف من قلقه فقلت له �إّن المكان الذي نذهب �إليه بعيد 

عن �لعر�قيين و...
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حتى و�س���لنا �إىل ج�س���ر �آخر �س���غري فوق نهر غزير، حتيط به �لأحر�ج، 

وقد و�س���عو� حتته �أنابيب �إ�سمنتية )عّبار�ت د�ئرية(. عربنا هذ� �جل�سر 

�ل���ذي يبع���د عن ج�س���ر �س���ّيد �ل�س���هد�ء 6 اأو 7 كلم فو�س���لنا �إىل �ملنطقة 

�لت���ي مترك���زت فيها فرقة عا�س���ور�ء. توّقفنا يف منح���در و�ٍد حيث نقطة 

متركزنا. قال �س���ائق �ل�س���احنة �س���اأبقى معكم �لليلة و�أعود يف �ل�سباح. 

�أر�د �أن يعطيني وثيقة �ل�سحن لنوّقعها له ما ي�ستلزم بقاءه حتى �ل�سباح. 

طلبت منه �أن ل يبقى. �ساأل: ملاذ� يجب �أّل �أبقى؟

- �إذ� بقيت هنا قد يحّل �س���يء ما ب�س���يارتك، لأّن �مل�س���افة بيننا وبني 

�لعر�قّيني ل تزيد عن 1 اأو 2 كلم!

ما �إن �سمع هذ� �لكلم حتى �أرجع �ل�ساحنة وقفل عائًد� لينجو بروحه. 

كانت جتربة جميلة، حتّدثنا طو�ل �لطريق. قلت له: »ومل تخاف �إىل هذه 

�لدرج���ة! �أنت تعلم �أّننا �أقوى من �لعر�قّيني، نح���ن نهاجمهم د�ئًما وهم 

ل يق���درون على �لهجوم علينا. �س���ع نف�س���ك �أنت مكان هوؤلء �ل�س���باب. 

�إّنهم يقاتلون حتت �لثلج ويف �لربد و...« فاأجابني بكّل �س���ر�حة: »ل �أيها 

�ل�س���ّيد! نحن ل ن�س���تطيع �أن ن�س���ع �أنف�س���نا مكانكم. نحن لدينا حياتنا، 

لدينا عو�ئل!...« وكاأّننا نحن ل حياة ول عو�ئل لدينا!

 ¤

��س���تقررنا يف مع�س���كر »�ل�س���هيد د�وود �آب���ادي«، حتيطن���ا م���ن جهة 

مرتفعات »�س���ركلو«، ومن �جلهة �لأخرى مرتفعات »كولن«. وقد �س���بقنا 

�إىل هناك عن�س���ر�ن �أو ثلثة من كّل ف�س���يل لن�س���ب خيام ف�س���ائلهم، 

لكّنهم مل ينجحو� ب�س���بب �لثلوج �لتي و�س���ل �رتفاعها �إىل ن�سف �ملرت �أو 

�إىل م���رت و�حد يف بع�س �لأماكن، �إ�س���افة �إىل برودة �لطق�س �ل�س���ديدة. 

لذ� ن�س���بو� خيم���ة و�حدة فقط لل�س���رّية، و�أّي خيمة! خيمة ت�س���ري �ملياه 

�إىل د�خلها فاأ�س���بح �ل�سباب كامل�س���ّردين. قرب �جل�سر، متو�سع عنا�سر 
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���ا عنرب�ن �أو ثلثة عرفن���ا فيما بعد �أّنها  فرق���ة �أخرى ، وكان هناك �أي�سً

خا�س���ة بعنا�س���ر �ملعلومات يف تلك �لفرقة، وقد طلبو� مّنا �ملبيت يف �أحد 

ه���ذه �لعناب���ر حتى يتدّب���رو� �أمرنا يف �س���باح �ليوم �لت���ايل. كان من بني 

عنا�س���رنا »�س���مد قا�س���مبور« و»كرمي حممديان«، و�أحدهما ي�سبه �لآخر 

كثرًي�؛ لدرجة �أّننا �س���رنا نخطئ بينهما وهما يخادعان �ل�س���باب �أحياًنا 

على �س���بيل �ملز�ح �أّنهما �إخ���وة . �أما �أنا فعمدت �إىل من���اد�ة ُكلٍّ منهما ب� 

»�أخي« من دون ت�سمية.

ذهب���ت وحمي���د غم�س���و�ر �إىل �لعنرب فوجدن���اه مليًئا باملي���اه. مل تكن 

�ملياه تتقاطر من �س���قفه، بل كانت تتدفق منه ب�س���كل متو��س���ل، لكن، مل 

يكن لدينا خيار �آخر. �أ�س���علنا »مدفاأة علء �لدين« لعّل �لو�س���ع يتح�ّس���ن 

قليًل، لكن بل نتيجة. لقد حا�س���رتنا �ملياه من جهة و�ل�س���قيع من جهة 

�أخرى. خرجنا من �لعنرب لأّن �لربد ��ستّد لدرجة �أّنه �إذ� بقي �أحد هناك 

بل حر�ك ف�س���وف يتجّمد. قالو� �إّن �لطق����س يف �ملناطق �لأمامية بنف�س 

�لربودة. يف هذه �لظروف، تقّدمت �آلّيات �ل�س���يمرغ �إىل �أعلى �لتّلة مثرية 

�لكث���ري من �ل�سو�س���اء، ومل تك���ن �آلّيات �أخ���رى غري �لتويوتا و�ل�س���يمرغ 

ت�س���تطيع �ل�س���عود. فّكرنا بالتقّدم، لكن بل فائدة، كّل �ملناطق بع�س���ها 

مثل بع�س؛ ثلج، ثلج، مياه و�سقيع!

كان هناك خيمتان، و�حدة للدعم �خلا�ّس بالكتيبة، و�لثانية لل�سرّية، 

لكن، مل تكن ت�س���تخدمها. نقلنا عدًد� من �لعنا�سر بالآلّيات �إىل �لأمام. 

وبع���د ذهاب دفعت���ني �أو ثلث ج���اء �لأمر بع���دم ��س���تخد�م �لآلّيات لأّن 

�لعر�قّيني ي�س���معون �سوتها، فتقّرر �أن يتقّدم بقية �لعنا�سر عند �ل�سباح 

يف طو�بري. كنت قد ر�فقت �ملجموعات �لتي ذهبت بالآلّيات، ولأّن مهمتي 

�لإ�سر�ف على عملية نقل �لأفر�د فقد بقيت مع �أفر�د �ل�سرّية. مل يتمّكن 

�أحد من �ل�س���رت�حة حتى �حلادية ع�سرة ليًل، فحيثما ذهبت جتد �ملياه 

و�لثلوج. كان هناك مكان و�حد لل�ستلقاء؛ حتت �ل�سماء وفوق �لثلوج! مل 
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يكن ممكًنا �إيقاد نار و�ل�س���رت�حة خوًفا من �أن ير�نا �لعر�قّيون، و�أم�سى 

كّل �ل�س���باب تلك �لليلة يف ظّل هذه �لظروف �ل�سعبة، �أما �لعر�قّيون فلم 

يكّف���و� عن �إط���لق �لنار حتى �ل�س���باح. كانت �س���و�ريخ مدفعياتهم تقع 

بعيدة عنا، ومل نكن نحن قد تعّرفنا بعد �إىل �ملنطقة ب�سكل جّيد.

مع �إ�س���ر�قة �ل�س���م�س، ��س���تطعنا �أن نرى �ملنطقة حولنا. كّنا يف مكان 

ي�س���به �ل���و�دي و�لثلوج حتا�س���رنا من كّل مكان. و�س���لت �أخب���ار تقول �إّن 

بع�س �لآلّيات ل ت�ستطيع �إكمال م�سريها ب�سبب نفاد �لوقود، و�إّن �لطريق 

ا  �إىل هنا �أغلقت ب�س���بب �لثلوج، و�لوحول تغّطي �لطرقات، ما ت�سّبب �أي�سً

ب�سقوط عدد من �لآلّيات قرب �لنهر.

وقفت على �جل�سر فر�أيت حممد جتليي وقد نفد �لوقود من �آلّيته ومل 

ي�س���تطع �إكمال �لطريق. نظرت فر�أيت على وجه �ملاء نفًطا �أو ]رمّبا كان[ 

بنزيًنا! �ساألت �ل�سباب: »من �أين ياأتي هذ� �لنفط على �سطح �لنهر؟«، لكّن 

�أحًد� مل يكن ميلك جو�ًبا. قّررت �أن �أتابع طريقي لعّلي �أ�سل �إىل �مل�سدر 

�لذي ياأتي منه �لنفط. و�سلت �إىل مقّر عنا�سر �ملعلومات �لتابعني لإحدى 

�لفرق. كانو� جمّهزين ب�سكل جّيد ولديهم كّل �سيء. دعوين لتناول طعام 

�لفط���ور، فاأكلت معهم قلي���ًل وتبادلنا �أطر�ف �حلديث؛ كانو� غا�س���بني 

من �ل�سباب يف ف�سيلنا لأّنهم �أغارو� على �خلبز و�جلنب �لذي ميلكونه.

تركتهم وذهبت �إىل خلف �ملقر. وجدت هناك �سهريًجا يّت�سع ل� 10 اأو 

12 �أل���ف ليرت. �قرتبت �أكرث، فر�أيت فيه ثقًبا يبدو �أّن �س���اروخ مدفعية �أو 

قذيفة هاون �س���ّبباه. �سيء ما كان يت�سّرب من هذ� �لثقب، لكن مل �أعرف 

ما هو ب�س���بب �لثلج �ملحيط بال�سهريج. توّقعت �أن يكون بنزيًنا، وتاأّكدت 

م���ن ذلك عندم���ا نّظفت حوله و�زد�د �س���يلن �لبنزين. ذهبت لأح�س���ر 

خ�سبة و�سكيًنا وعدت ب�سحبة بع�س �ل�سباب. نحتنا �خل�سبة ولففنا عليها 

خيًطا و�أدخلناه ب�س���عوبة يف �لثقب كي ننع ت�س���رب �ملزيد من �لبنزين، 

ثم ذهبت لأح�سر غالوًنا، وملا عدت ر�آين �أحد �أفر�د �لفرقة فتوجه نحوي 
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وقال: »ماذ� تفعل؟«.

- �أريد �أن �آخذ بع�س �لبنزين.

- ل ميكنك ذلك.

- ملاذ� ل ميكنني ذلك.

- هذ� �لبنزين لنا.

- عفًو�! نحن من حافظنا على هذ� �لبنزين، لقد كاد ينفد.

جاوؤو� و�ألقو� نظرة على �ل�سهريج، فوجدو� �أّنه قد نق�س ثلثة �آلف 

ليرت وظنو� �أّننا �أخذناهم. ر�حو� يقولون لن نعطيكم حتى ليرًت� و�حد.

غ�س���بت كثرًي�، فقلت لهم: »عزيزي! منذ متى و�أنا �أ�س���عى لإ�سلحه. 

لق���د �أ�س���لحنا ه���ذ� �لثقب ب�س���عوبة كب���رية ك���ي ل تخ�س���رو� �ملزيد من 

�لبنزين«.

- �سلمت يد�ك، لكن، لن نعطيكم حتى ليرًت� و�حًد�.

ذهب و�أح�س���ر جنزي���ًر� لّفه على �س���نبور �ل�س���هريج و�أقفله وذهب! 

ا. وعدنا نحن �أي�سً

- ح�سًنا! تظنون �أّننا ل ن�ستطيع حتّديكم!

ذهبت و�أح�س���رت عدًد� م���ن �لغالونات �لفارغة وع���دت مع عدد من 

�ل�س���باب. لقد ظّنو� �أّنهم باإقفالهم �ل�س���نبور لن ن�ستطيع �حل�سول على 

�لبنزين، لكننا ملأنا �لغالونات من فتحة �ل�سهريج، ورجعنا ب�سرعة مللء 

خّز�نات �لوقود فتي�ّسر �أمر �ل�سباب. 

 �أح�س���رو� لنا طعام �لفط���ور عند �حلادية ع�س���رة. مل يكن بالإمكان 

���ة �أّن حر�رة �ملد�فئ �س���تذيب �لثلوج  �لبقاء د�خل �خليمة يف �لنهار خا�سّ

وي�سوء �لو�سع �أكرث. تناولنا طعامنا يف �خلارج. جاء �لأمر بالتحّرك عند 

�لثانية ع�سرة. لقد �أخذو� �لليلة �ملا�سية بع�س �لعنا�سر بالآلّيات، وتوّجب 
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عل���ى �لبقّية �لآن �أن يقطعو� تلك �مل�س���افة نف�س���ها �س���رًي� عل���ى �لأقد�م، 

�، لكن م���ع هذ� مل تكن  فذهب���و� يف طو�ب���ري. مل تكن �لطري���ق طويلة جًدّ

�حلركة يف �جلبال وبني �لثلوج مهمة �س���هلة. كانو� قد �سّقو� درًبا متعّرًجا 

يف �جلبل لت�س���هيل حركة �لأفر�د. لو ذهبو� بخّط م�س���تقيم لكان �أق�سر، 

لكّن �رتفاع �لثلوج و�س���ل �إىل حو�يل ن�س���ف �ملرت �أو �ملرت، فكانت �لطريق 

�لأق���ل ثلًجا هي �لأف�س���ل. وظّلت �آلّيات �لتويوتا �لتي مت���ّر من هناك ُتقّل 

بع�س �لأفر�د. لقد ع�س���نا بالفعل ظروًفا قا�س���ية؛ مل نخلع �جلزمات من 

�لليل حتى �ل�س���باح، ور�حت �ملياه تت�س���ّرب من معظم �لأحذية، ومل يكن 

م�ستبعًد� �أن تتجّمد قدما �أحدنا يف هذ� �ل�سقيع.

و�س���لنا ب�س���عوبة �إىل مقّر كتيبة حبيب. �سّمر �ل�سباب عن �سو�عدهم 

وبد�أو� بتنظيف �لثلوج ليتمّكنو� من ن�سب �خليام. كان �لثلج قد حتّول �إىل 

جليد فا�س���طّرو� �إىل ��ستخد�م �ملعاول لتك�سريه. ��ستمررنا يف هذ� �لعمل 

حتى �لع�س���ر حني بد�أنا بن�س���ب �خليام، ولأّن �لأر�س موحلة، ��سطررنا 

لو�س���ع قطع نايلون عليها ثم مددنا بطانية عليها، لكّن �لو�سع مل يختلف 

كثرًي�. مل مي�ِس ن�سف �ساعة حتى و�سلت �لرطوبة �إىل �لبطانية و�سرعان 

ما تبّللت. غرّينا موديل �خليمة، و�س���عنا حولها نايلوًنا وبطانّيات وحفرنا 

يف و�س���طها حف���رة �س���غرية، لتتجمع فيه���ا �ملي���اه! لكن، ��س���طررنا بعد 

�س���اعة �إىل حفر قناة �س���غرية من و�س���ط �خليمة �إىل خارجها لت�سريف 

ه���ذه �ملياه. لقد �أحاطت �س���و�قي �ملياه باخليمة م���ن كّل مكان. مل نَر مثل 

هذ� �مل�س���هد من قبل! و�جهتنا �س���عوبات كثرية، لكن، ه���ّون �لأمر علينا 

�أّن �ل�س���باب �ملوجودين بيننا هم �أ�سخا�س طاهرون وطيبون. �ملياه يف كّل 

مكان، وكلما �سعدنا �جلبل �أكرث، ر�أيناها تخرج من �أكرث من ناحية فيه. 

لو مل يكن هناك حرب لكان �مل�سهد �أكرث روعة.

ن�س���بنا �خليام يف مكان �أ�سبه بالتلة، لذ� كّنا عندما نذهب من خيمة 

�إىل خيمة نتعرث ونقع ون�سل �إىل �لأ�سفل بعد ثلثة �أو �أربعة »ت�سقلبات«.
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 ¤

��ستمّر ت�ساقط �لثلوج �أربعة �أو خم�سة �أيام متو��سلة ما ت�سبب باإغلق 

�لطرق ملدة 13 يوًما! مل ي�س���تطيعو� �إي�س���ال �سيء لنا خلل هذه �ملّدة، ل 

بنزيًن���ا ول طعاًما. كانو� يوؤّمنون لنا �لقليل منه فقط بو��س���طة مروحيات 

كانت ترمي �سناديق �لطعام يف �ملنطقة.

ع�س���نا و�سًعا �س���عًبا. �إىل متى ي�ستطيع �لإن�س���ان �ل�سمود بني �لثلوج! 

عادة ما ت�س���ل �لقّو�ت �إىل منطقة �لعملّية قب���ل موعدها بثلثة �أو �أربعة 

�أي���ام على �لأقّل ثم تنّفذ �لعملّية، لكّن �لأمور �ختلط بع�س���ها ببع�س �لآن 

ول ميكن �لقيام ب�س���يء؛ �ل�س���باب عاطلون من �لعمل، و�أخذو� يخرتعون 

لأنف�س���هم عمًل ب�س���بب �مللل �لذي كانو� يعي�س���ونه رغًما عنهم: بع�س���هم 

ر�ح يحف���ر يف �لأر�س وي�س���تمّر يف �حلفر حتى ي�س���ل �إىل �ملاء، و�آخرون 

ي�س���نعون �أنبوًبا ل�س���حب هذه �ملياه، وكانت للإن�س���اف م���اًء زلًل، وكّنا 

���ا �إىل �لو�دي، ر�أيت ُد�س���ًما  نغ�س���ل ب���ه �أوعيتن���ا. ذهبنا عدة م���ر�ت �أي�سً

ل �أعل���م �إن كان���ت ق���د ُبنيت يف �أّول �حل���رب �أم فيما بع���د. يف �لعادة كّنا 

جنول هنا وهناك مع »�سمد قا�سمبور«، وهو �أحد عنا�سر �ملعلومات ومن 

ْغِرقه يف 
ُ
كرد�ستان. كان ق�سري �لقامة، ول يظهر منه غري ر�أ�سه عندما �أ

�لثلج. لقد �أخذ �س���مد لنا �س���ورة ما ز�لت معي حتى �ليوم. �س���عبت هذه 

���ة �ملدّخنني �لذين عانو�  �لظ���روف على بع�س �أكرث من بع�س �آخر، خا�سّ

من قحط يف �ل�س���جائر. كانت �ملروحي���ات ترمي لنا �خلبز و�لتمر فنقوم 

.
1
باإعد�د »�لقي�ساو�«

 ¤

ُفتحت �لطريق �أمامنا باجلر�فات حتى �ملقّر �لقريب من �جل�سر، لكن 

بقيت طريق �س���ّيد �ل�س���هد�ء مغلقة حتى بعد 12 اأو 13 يوًما. مّرت �لأيام 

���ع برنامج �سباحي لت�سّلق �جلبال. كان �لأمر م�سحًكا؛  ثقيلة علينا، فُو�سِ

1  - نوع من �لأطعمة �لمحلية هو عبارة عن تمر مقلي بالزيت.
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ن�س���ي حت���ى تدّب �حليوي���ة يف �أقد�من���ا، ثم بع���د قليل نغ���رق يف �لثلوج 

ونتجّم���د. فاإمكاني���ة �حلر�ك بقوة �نتفت ب�س���ببني: وج���ود بع�س �لهّو�ت 

و�لفجو�ت �ملغّطاة بالثلج، و�حتمال �أن يقع �أحدنا فيها، وقد ح�سل مّر�ت 

عّدة �أن وقع بع�س �ل�س���باب يف �حلفر. �س���نع كر�ت �لثلج ودحرجتها �إىل 

�لأ�سفل كانت من �لت�سايل غري �ملوؤذية يف تلك �لظروف.

جاءت �لطائر�ت �لعر�قية مّر�ت عّدة ل�س���ّن غار�ت لكّنها مل ت�س���تطع 

���ا لذ� مل ي�س���ب �أحد مّنا  حتديد هدفها بدقة، وكانت دفاعاتنا قوية �أي�سً

ب�سوء. كنت يف �سباحات تلك �لأيام �أجول يف �ملنطقة مع �سمد قا�سمبور. 

���ا يف �لفرق���ة، �إل �أّنه كان د�ئًم���ا قريًبا من  ���ا عادًيّ مل يكن �س���مد �سخ�سً

�ل�س���باب. نزلنا مًعا �إىل �س���فح �جلبل، وكان يجري من �سّق بني �حلجارة 

ماء زلل ينع�س �لروح.

ذهب �ل�س���باب �ملدّخنون يف �أحد �لأيام �س���باًحا ليح�س���رو� �ل�سجائر 

ور�فقتهم. م�س���ينا  حو�يل 13 كلم حتى و�سلنا �إىل �إحدى �لقرى �لكردية 

و��سرتو� �ل�س���جائر من هناك. باعونا علبة �سجائر »ُهما« �ل�سغرية مبئة 

توم���ان! وجدنا �لنا�س يعي�س���ون حياتهم �لعادّية يف تل���ك �لقرية �لعر�قية 

�لتي �س���قطت باأيدينا خلل �حل���رب، لكّنهم كانو� م�س���ّلحني، وقد �تخذ 

عنا�سر من »مقّر رم�سان« مركًز� قرب �لقرية. �أجنزنا �ملهمة وعدنا بعد 

�لظه���ر. كم حتّمل هوؤلء من مر�ر�ت يف �س���بيل �ل�س���جائر! كان كّل ثلثة 

�أ�سخا�س يدخنون �سيجارة و�حدة فقط هي ن�سيبهم يف �ليوم.

 ¤

يف �أحد �لأيام قالو� لنا: »�س���تذهبون غًد� لروؤية �خلّط«. كان يجب �أن 

نقوم بذلك يف �لنهار عندما يكون �جلّو �سافًيا حتى من �ل�سباب. توّجهنا 

�إىل هناك يف يوم كانت ظروف �لطق�س فيه م�س���اعدة. ر�فقنا �إىل هناك 
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مهديقلي ر�س���ائي وهو من عنا�سر �ل�ستطلع و�ملعلومات ومن �ل�سابقني 

يف ه���ذ� �لعم���ل، وقد �أ�س���يب يف كربلء5 بجر�ح عميقة مل يعد ي�س���تطيع 

ب�س���ببها طّي �إحدى قدميه و�أ�سبح يعرج. كانت تربطني به علقة جّيدة، 

وكنا ن�س���األه �أّي �سيء يخطر على بالنا حول �ملنطقة. �أخربنا مهديقلي �أّن 

�لعر�قّي���ني موجودون يف �أعلى جب���ل »قامي�س«، وي�س���رفون علينا، و�أّن يف 

 �لعر�قية �لتي حتّررت يف عملية »ن�س���ر4«. 
1
ه���ذه �جلهة مدينة »ماووت«

تتمّي���ز »ماووت« باأبنيتها �جلميل���ة، وكان �أحدها معقًل للمنافقني وقد مت 

�إخ���لوؤه. ب���دت �حلركة خفيفة يف �ملنطقة ود�أب عنا�س���رنا على �لذهاب 

�إىل هناك يف �لليل. كانت فقط �ملناطق �ملنخف�س���ة و�لأخاديد مبناأى عن 

�أعني �لعر�قّيني. وقد وجد �س���باب �ملعلومات و�ل�س���تطلع طرًقا للذهاب 

�إىل مرتفع���ات قامي����س �لعالية، رغ���م �أن �ملنطقة خط���رية، و�لعدّو يطلق 

�لن���ار على كّل من ير�ه. مل تكن حركة �لآلّيات �س���هلة يف �لنهار خوًفا من 

�أن ير�ه���ا �لأعد�ء، �أما يف �لليل فكانو� يطفئون �لأنو�ر وي�س���تعينون باأحد 

�لأفر�د لإر�سادهم �إىل �لطريق.

طلق عليه »قلعة ت�س���ولن«. كان �سباب 
ُ
مير نهر كبري �أ�س���فل »قامي�س« �أ

�ملعلومات يقولون: �سنبني فوق »قلعة ت�سولن« ج�سًر� لتتمّكنو� من �لعبور. 

بناًء على قولهم علينا �أن ن�سري كّل �لليل للو�سول �إىل �سفح قامي�س.

بد� �لعمل يف تلك �ملنطقة �س���عًبا؛ لكّن كّل �سيء توّقف ب�سبب ت�ساقط 

�لثلوج. لقد �س���ّقو� طريًقا من مع�س���كر �ل�س���هيد د�وود �آبادي حتى �خلّط 

)�ملحور( �لذي كّنا فيه، ومتر �لطريق بق�سم منها يف �جلبل؛ وقد ُحفرت 

باجلر�ف���ات، وخرجت من قلب �جلبل مياه عذبة �س���افية وو�فرة، كتلك 

�لتي لأجله���ا حُتفر �لآبار �لعميقة يف �ملدن. كانت �لأر�س هناك خ�س���بة 

بربكة هذه �ملياه �جلوفية و�لثلوج و�لأمطار �لتي تت�ساقط فيها با�ستمر�ر، 

1  - ورد �لحدي���ث عن �لمعارك و�ل�س���تطلع في ماووت وجب���ال قامي�س في كتاب )فرقة �لأخيار-ج2( 
ا. ل �أي�سً ب�سكل لفت ومف�سّ
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وم���لأت �أ�س���جار �جلوز و�لعنب �ملنطقة. رحنا ن�س���رب من ه���ذه �لينابيع 

ونغ�س���ل فيها �أوعيتن���ا و�أمتعتنا و�س���يار�تنا، كما وغّطت �ملي���اه جزًء� من 

�لطري���ق لكّنها مل ُتع���ق حركة �ل�س���ّيار�ت. مل �أَر قبل ذل���ك �ليوم منظًر� 

كمنظر ذلك �ل�سارع وذلك �لنبع. �إ�سافة �إىل �لنهر �لكبري و�لغزير »قلعة 

ج���ولن«، فقد تكّون ع���دد من �لأنهر �ل�س���غرية بفعل ذوب���ان �لثلوج كان 

منظرها يحيي �لروح.

 ،Qلإمام �حل�سني� ،Q»ستقّرت هناك كتائب »�أبو �لف�سل �لعبا�س��

ل  �ل�سجادQ وحبيب، لكن مل تتجاوز �لعملّية مرحلة �لتخطيط. كنت �أف�سّ

ة  �ملجموعات �مل�ساغبة؛ لذ� مل �أكن يف �مل�ساء �أبقى كثرًي� يف �خليمة �خلا�سّ

ا ومنهم ح�سن  بقيادة �ل�سرّية، ومل تكن �لعنا�سر �مل�ساغبة قليلة بيننا �أي�سً

ح�سينز�ده، �سمد قا�سمبور وغريهما... ويعترب جلل ز�هدي �لوحيد �لذي 

ُيعّد بيننا من �أهل �لفكر؛ كان يكرث من �حلديث عن ق�سايا �ملدينة وم�ساكل 

�حلرب و�ملجتمع، و�أحياًنا يروي بع�س ما ح�س���ل يف عملية »ن�س���ر7« �لتي 

نّفذتها كتيبة �لإمام �حل�سنيQ، ويحّدثنا عن �ملو�جهات �لتي خا�سوها 

وعن �سجاعة �ل�سهد�ء ومظلومّيتهم...

�أم���ا »فرج قلي ز�ده« فجّل حديثه ترّكز على �مل�س���ائل �لع�س���كرية. ويف 

مقابل ه���وؤلء �لذين ل يفّكرون كثرًي� يف بطونهم، كان كّل تفكريي وهّمي 

يف �لطعام لأّنني ل �أ�ستطيع �ل�سمود يف ذلك �لربد �لقار�س �إل �إذ� تناولته 

با�ستمر�ر. �أحّب جلل �لعمل يف �لتجهيز�ت كن�سب �خليام، حفر �لد�سم 

و�إح�س���ار �لطعام وتوزيعه، وبرع يف هذه �لأعمال... من �س���من �س���رّيتنا 

ا كان حمرم �آقاكي�سي بور، �سعيد بيمانفر، �إبر�هيم فرهمند، حميد  �أي�سً

غم�سو�ر، كرمي حممديان، ولكلٍّ منهم عدد من �لأ�سدقاء من �مل�سّلى �أو 

�ملحّل���ة �لتي ي�س���كنون فيها. كنت يف �أغلب �لأي���ام �أذهب بعد تناول طعام 

�لع�س���اء �إىل ف�س���يل »علي �س���ارخاين« حيث ين�سط �ل�س���غب. لقد ن�سبو� 

خيمتني ملت�س���قتني �لو�حدة بالأخرى، و�أم�سينا هناك �أوقاًتا ��ستثنائية 
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بالفع���ل. هذ� يقول �إّن �ملياه تنبع من هنا، ذ�ك يولول لأّن فر��س نومه قد 

تبّلل، و�آخر يرثثر مع �س���ديقه، وفلن يتحّدث عن �لعملّية، وبع�س يعي�س 

يف عامل���ه �خلا�س. لكن، ظّل هناك �أمٌر حم�س���وٌم، وه���و �أّن كل و�حد مّنا 

كان ي�س���تيقظ من نومه مبّلًل! فمع �أّنهم و�س���عو� يف �أر�س �خليام �ألو�ًحا 

خ�س���بية وب�سطو� فوقها قطع نايلون ثم بطانية، لكّن كّل �سيء يرتّطب، ما 

جعلهم يف كّل يوم م�س���طّرين ل�س���حب �لنايلون وجمع �ملياه �لتي تاأتي من 

جهات �خليمة �لأربع وتتجّمع يف �لو�سط لتغمر �لألو�ح �خل�سبية.

غالًبا ما �أكلنا »�لقي�س���او�« يف تلك �لظروف، وكان �سمد قا�سمبور هو 

���ا، ومن  �ل���ذي يقوم باإعد�دها. عرفناه �س���اعًر� ويحب قر�ءة �لعز�ء �أي�سً

�أ�سعاره ق�سيدة »غو��سلر« �لتي �أن�سدها للغو��سني يف عملية »و�لفجر8«، 

و�لتي �أ�س���بحت �لذكر �لذي يجري على �أل�س���ن �ل�س���باب. كان �لأخ �سمد 

ا عزيًز� علينا. �سخ�سً

عادة ما �أقام �ل�سباب �ل�سلة جماعة، وكان جلل ز�هدي يوؤّمها �أحياًنا 

يف خيمتنا، و�س���مد قا�س���مبور �أحياًنا �أخرى. لي�س ب�س���بب قّل���ة �لعلماء يف 

�لكتيبة، لكن، لعدم �إمكانية �إقامة �ل�س���لة جماعة على نحو مو�ّسع. وكان 

���ا يف خيامهم، ول يخجل �أحد من �لبوح  �ل�س���باب ي�سّلون �سلة �لليل �أي�سً

ا ب�سبب قّلة �لتجهيز�ت و�لربد �ل�سديد. بذلك، لكّنها ما �نفّكت �أمًر� �ساًقّ

كّل �س���باح، كان �أحد �لأفر�د يقوم بتنظيف �لثلج حول �خليمة، و�آخر 

يرفع �ملياه �ملتجّمعة فيها، و�آخر يغ�سل �لأوعية...

من م�س���اكلنا �لأخرى �لهاّمة �ملرحا�س. فال�س���باب ينتظرون يف �سف 

طوي���ل �أم���ام �ملرحا�س �لقريب مّن���ا لدرجة �أّن كّل م���ن يخرج من هناك 

كان يرجت���ف من �لربد ب�س���بب �لفرتة �لطويلة �لتي �نتظرها. كّنا ن�س���عل 

�ملد�ف���ئ لتدفئ���ة �خلي���ام، ومل تك���ن ت�س���تهلك �لكثري من �لنف���ط؛ 4 اأو 5 

غالونات تقريًبا لكّل �سرّية. وعندما يختلط �لنفط باملاء يتقّطع ��ستعالها، 
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ومل يحدث �أ�سا�ًس���ا �أن �س���عرنا بالدفء �لكامل يف تل���ك �ملنطقة �جلبلية؛ 

وكان �جلميع يعاين من ت�س���ّقق يف يديه وقدميه و�س���فتيه من �س���ّدة �لربد 

و�لرطوب���ة. يف مث���ل هذه �لظروف كن���ا نظّن �أّنه ل ميك���ن تنفيذ �لعملّية، 

وخا�سة �أّن �جلميع بد�أو� ي�سعرون بالإرهاق.

 ¤

يف �أحد �لأيام، وبهدف تن�س���يط �ل�سباب، �س���در قر�ر بالذهاب �سرًي� 

على �لأقد�م من �خليام �إىل �ملكان �لذي كّنا فيه �س���ابًقا ثم �لعودة. كان 

�لطق�س جّيًد� عندما �نطلقنا، لكّن �لثلوج بد�أت بالت�ساقط بعد �أن قطعنا 

م�س���افة 2 كلم تقريًب���ا. مل يكن معظم �ل�س���باب يرت���دون ملب�س كافية، 

وكان���ت جو�ربهم عادّية، يف ح���ني �أّن جو�رب �ل�س���وف وحدها ميكن �أن 

جتعل �س���يًئا م���ن �ل���دفء لأقد�منا يف �جلزم���ات . وقد �أعطو� �ل�س���باب 

معاطف مطر بل�ستيكية زرقاء �للون، لكن، مل تكن لها �أّي فائدة يف هذ� 

�ل�سقيع. �أما �أنا، فاأ�سبح و�سعي مزرًيا لدرجة �أّن �لأخ �سمد عندما ر�أى 

حايل، �أعطاين �س���رتة طويلة من �ل�سوف كان يرتديها ف�سعرت بالدفء 

قليًل. �سار �لثلج ينهمر على روؤو�سنا ووجوهنا لدرجة كاد �لبخار �خلارج 

���ت حلى �ل�س���باب  م���ن �أفو�هن���ا يتجمد، ومل مي�ِس وقت طويل حتى �بي�سّ

نهكت ومل �أعد �أ�س���تطيع 
ُ
وحو�جبه���م. عدن���ا �إىل �خلي���ام، ويف �لطري���ق �أ

حتريك �أ�سابعي، و�نقب�ست ع�سلة فمي ف�سار منظر وجهي �أكرث غر�بة. 

ا وباتو� عاجزين عن �إكمال م�سريهم،  نهك عدد من �لعنا�س���ر �أي�سً
ُ
لقد �أ

فقام �ل�سباب ب�سنع حّمالة من �لع�سّي و�ملعاطف لإي�سالهم �إىل �خليام، 

�أم���ا �أنا فقد حملني »حمرم �آقاكي�س���ي بور« على ظه���ره، وكان يتمتم علّي 

طو�ل �لطريق قائًل: »�سّيد! �أ�سقمك �هلل!«.

بع���د قليل قال يل: »�س���ّيد، من �لآن ف�س���اعًد�، �لطعام من ن�س���يبك 

و�لعمل من ن�س���يبي...«. كنت �أ�س���مع ما يقول، لكن ل �أ�ستطيع �أن �أجيبه. 
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فع�سلة فمي قد �نقب�ست وذقني توّرمت وبد�أت توؤملني لدرجة �أّنني ن�سيت 

عذ�بات���ي �ل�س���ابقة. رحت �أحياًن���ا �أهم�س يف �أذن حم���رم فقط لأرفع من 

معنويات���ه: »ُجعلت فد�ك يا حمرم!«. �مل�س���كني حم���رم، كان رجًل غيوًر� 

وحملن���ي عل���ى ظهره مع �أّن �لو�حد منا يف تلك �لظروف كان يجّر نف�س���ه 

ب�س���عوبة. ومع �أّنه كان يتمتم علّي، لكنه كان ميازحني �أحياًنا ويقول يل: 

»�سّيد، ما ر�أيك يف �أن �أتركك �لآن يف قعر �لو�دي!...�ممم، وماذ� ع�ساي 

�أفع���ل؟! فم���ن جهة �أنت م�س���وؤويل، ومن جهة �أخرى رفيق �مل�س���جد! كيف 

�أتركك و�أذهب...«.

و�أخرًي� و�س���لنا �إىل �خليام؛ بعد �أربع �س���اعات من �ل�س���ري م�س���افة 6 

كلم حتت �ملطر و�لثلج، وتوّجهنا مبا�س���رة �إىل �لطبيب �لذي قام مبعاينة 

�جلميع، لكن، مل ي�س���تطع فعل �لكثري؛ فاأغلب �ل�س���باب مر�سى، و�لفارق 

�لوحيد هو يف �سّدة �ملر�س بني فرد و�آخر.

مل ُيفت�سح �أمر �لعملّية، لكن، �نهارت قوى �ل�سباب يف هذ� �لف�سل من 

�ل�س���نة بعدما حا�س���رهم �لربد و�لثلج فتّم �إلغاوؤها. ُفتحت �لطريق وجاء 

�لأم���ر برتك �ملنطق���ة، ويف نف�س تلك �لأي���ام بد�أ »مقّر رم�س���ان« بتنفيذ 

عملي���ة �أخرى �نطلًقا من �ملنطقة �لو�قعة خلف نقطة متركزنا، من دون 

�أن ن�سارك نحن بها.

تركن���ا كّل �أمتعتنا وخيامنا يف مع�س���كر �ل�س���هيد د�وود �آبادي وذهبنا 

�س���رًي� عل���ى �لأقد�م �إىل �ملكان �ل���ذي كانت تنتظرنا فيه �ل�س���احنات. مل 

�أعد �أقوى على �ل�سري ل�سّدة �ملر�س، فحملني من جديد �أحد �ل�سباب على 

ظهره، و��س���تغرق م�س���رينا ثلث �س���اعات تقريًبا. ر�حت �لثلوج تت�ساقط 

م�س���حوبة بري���اح عاتي���ة، فغّط���ى �جللي���د ظه���ور �ل�س���احنات و�حمّرت 

وجوهنا من �ل�سقيع، لكن، مل يجد �لعنا�سر خياًر� �سوى �لّركوب يف هذه 

�لرّب�د�ت �ملتحّركة. كالعادة �أجل�س���وين يف �لأمام قرب �ل�س���ائق، لكن، مل 
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ا، و�إحدى عينيه  �أكن وحدي؛ ُح�س���رنا �أنا وح�سن ح�سني ز�ده �ملري�س �أي�سً

كعيني، وجلل �مل�ساب من قبل. مل نكن نعلم �سيًئا عن و�سع �ل�سباب يف 

�خللف، لكن، مل نتوّقف عن �لتفكري بهم د�ئًما. مل تتجاوز �س���رعة �لآلية 

ال� 60 كلم يف �ل�س���اعة، وكان �هلل وحده يعلم حالهم يف ظّل ذ�ك �لطق�س 

�لعا�سف وهم من دون خيمة تقيهم �ملطر و�لثلج �ملت�ساقط بغز�رة.

ُقط���ع �لطريق جّر�ء �نهيار جبلي، فا�س���طررنا للتوقف �أربع �س���اعات 

تقريًبا قبل �أن يفتحوها ونكمل م�س���رينا. ��س���تغرقت �مل�س���افة حتى »بانه« 

6 �س���اعات بدًل من �ل�ساعة ون�سف �ل�س���اعة، كما توّقفنا لإقامة �ل�سلة 

ل �أغلب �ل�سباب �لتيّمم و�ل�سلة  ا �إل �أّن �ملكان مل يكن جيًد�، لذ� ف�سّ �أي�سً

يف �أماكنهم يف �ل�ساحنات. �سحيح �أّننا مل ننّفذ �لعملّية، �إل �أّن �ل�سعوبات 

�لتي و�جهناها يف تلك �لظروف تعادل تنفيذ ب�سع عمليات.

و�س���لنا �إىل م�سارف »بوكان« عند �لو�حدة بعد منت�سف �لليل ووجدنا 

�حلاف���لت يف �نتظارن���ا. كان كّل م���ن ينزل من �ل�س���احنة وي�س���عد �إىل 

�حلافل���ة كمن يخرج من �جلحيم ويدخل �إىل �جلنة، ول مبالغة يف ذلك! 

لقد غاب عن �لوعي يف �ل�س���احنة �أربعة من �ل�س���باب، وكانو� ي�سفعونهم 

عل���ى وجوههم ليوقظوهم. ح�س���ل ذلك مع �أّننا كّن���ا نحن �لثلثة �لذين 

جنل����س يف �لأم���ام نبّدل �أماكنن���ا مع �ل�س���باب �لذين ت�س���وء حالهم لكي 

ي�سعرو� بالدفء قليًل، لكّن �لربد �أنهك �جلميع، و�زرّق وجه بع�سهم من 

�سّدة �ل�سقيع فاأ�سبحو� عاجزين حتى عن م�سح �أيديهم بع�سها ببع�س... 

بالقرب من �حلافلت �أ�س���رع عدد من �لعنا�س���ر ي�ساعدون �ل�سباب على 

�لنزول كلًّ على حدة ملّا ر�أو� حالهم. يف �حلافلة �ختلفت �مل�س���يبة، فقد 

بد�أ �ل�س���باب ي�سعرون بوخز يف �لأيدي و�لأرجل ب�سبب �نتقالهم من مكان 

بارد �إىل مكان د�فئ.

حتّركت �حلافلت، وتوّقفت بعد بوكان بقليل �أمام مطعم �سغري. كّنا 
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جائعني لأّننا مل نتناول طعام �لغد�ء ول �لع�ساء يف ذلك �لنهار. قّدمو� لنا 

���ا، فنال كّل و�ح���د منا لقمة �أو لقمتني.  �لكب���اب، لكن، بكمّيات قليلة �أي�سً

تابعن���ا طريقنا عل���ى هذه �حلال حتى و�س���لنا مع �أذ�ن �لفج���ر �إىل ثكنة 

�ل�س���هيد �لقا�س���ي. كنت مرهًقا وكاأّنني نّفذت �أكرث من ثلث عمليات يف 

ذ عملية ما، ت�س���عر بال�س���وق و�حلما�س���ة،  ه���ذه �لأيام �لقليلة. عندما ُتنفِّ

ت�س���تبك م���ع �لعدو، ترك����س، تعرق و... �أّم���ا هناك فقد بقين���ا يف �لثلوج 

و�ل�س���قيع م���ن دون �إمكانات كافي���ة، ول �أبالغ �إذ� قلت �إّن���ه من بني 300 

عن�س���ر من �أفر�د �لكتيبة، �أ�س���اب �ملر�س 200 منهم. يب���دو �أّن �لأهايل 

علمو� �أّننا �س���نكون يف �لثكنة عند �ل�سباح، فوجدنا  حو�يل �ألفي �سخ�س 

ينتظ���رون �أبناءهم هناك، وكانت هذه �إحدى م�س���اكل قرب �مل�س���افة من 

�ملدينة. فقد جاء عدد من �لعو�ئل منذ �مل�ساء ونامت يف �ل�سّيار�ت تنتظر 

�أبناءها، وكانت عائلت���ي من بينها. ر�أونا دخلنا �لثكنة باحلافلت، لكن، 

كان �لقر�ر بعدم �ل�ّسماح لأي فرد باخلروج، فعادو� خايل �لوفا�س.

بع���د كّل هذ� �لّت�س���ديد مل مي�ِس يومان حتى �أعطو� �ل�س���باب �إجاز�ت 

)ماأذوني���ات(، �أما �أنا، فكان يل هنا ق�س���ة �أخرى. مل �أكن �أ�س���تطيع �أكل 

�سيء وبقيت يف طو�رئ �لثكنة، ومن هناك نقلوين �إىل م�ست�سفى يف تربيز 

حي���ث �أعطوين عدًد� من �حلق���ن، و�أر�دو� �إبقائي يف �مل�ست�س���فى، لكّنني 

ا بعد يومني مثلهم،  لت �لذهاب �إىل �لبيت. لقد و�سلت �إىل �ملنزل �أي�سً ف�سّ

غاية ما يف �لأمر �أّنني ق�سيتها يف طو�رئ �مل�ست�سفى بينما هم يف �لثكنة.

¤

�ساء و�س���عي بالكامل يف �إجازة �لثلثة �أو �خلم�س���ة �أيام. ثم �أ�سابني 

�لنهي���ار، وفق���دت ما تبّقى م���ن قّوتي بعد �س���قيع تلك �جلب���ال. عندما 

و�س���لت �إىل �لبي���ت مل يعرف���وين يف �لبد�ية! كان كل م���ن ر�آين يقول يل: 

»م���اذ� جرى حتى ح���ّل بك ما حّل بك؟«. كدت �أم���وت فعًل. لقد �رتفعت 
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حر�رتي وبقيت يف �ل�س���رير �سهًر� كامًل. تدهورت �سحتي ب�سكل ل مثيل 

ل���ه ب�س���بب �لربد ؛ توّرم وجهي، و�نقب�س���ت ع�س���لة فمي ومل يب���َق �أمٌل �إل 

و�س���عرت به! وعلى عك�س �ملّر�ت �ل�س���ابقة، مل ُينع�س���ني �أّي دو�ء �أو علج 

�أو غذ�ء، وكنت فقط �أ�س���تطيع �حت�ساء �ل�سو�ئل. لقد ��سوّد مكان �جلر�ح 

�س���بت بها و�لعمليات �لتي �أجريت يف ج�س���دي، و�أ�س���بحت قدماي 
ُ
�لتي �أ

توؤمل���اين وحترق���اين لدرجة �س���عرت معها �أّنن���ي �أكاد �أم���وت. حتّملت ومل 

�أت���اأّوه، لكّنني مل �أعد قادًر� على متابعة هذ� �لن�س���ال بعد 7 �س���نو�ت من 

�لآلم و�جلر�ح. كانت �أمي ُتدّلك قدمّي كّل ليلة بزيت �لزيتون و�أدوية من 

�لأع�س���اب وتلّفها مبنديل من �حلرير لتدفاأ قليًل، وكذلك حتاول تدليك 

م���كان �جلر�ح وتدّفئها ليتح�س���ن جريان �لدم فيه���ا. يف كّل يوم يزورين 

طبيب من موؤ�س�س���ة �ل�سهيد ليعطيني �حلقن �لتي �أحتاجها ويطمئّن �إيّل. 

لقد بذلت �أمي وزوجتي من �جلهود يف تلك �لأيام ما ل ُيقّدر بثمن.

ع���اد �ل�س���باب م���ن �إجازتهم خ���لل هذه �مل���دة وتوّجهو� �إىل �سل�س���لة 

 وملّ���ا �أغادر �ل�س���رير بعد! 
1
جب���ال م���اووت لتنفيذ عملية بي���ت �ملقد�س2،

��س���تاأت لأّنني مل �أ�س���ارك يف هذه �لعملّية، وقلت ل�س���عيد بيمانفر، رحيم 

باغبان، ح�س���ن ح�س���ني ز�ده و�آخرين ممن جاوؤو� لعيادت���ي: »هنيًئا لكم! 

نحن حتّملنا �أعباء �لعملّية و�أنتم قمتم بها!«. �أخربين �ل�سباب �أّنه مل يعد 

هناك �لكثري من �لثلج يف �ملنطقة. لقد ��ست�سهد يف تلك �لعملّية عدد من 

�أ�س���دقائي �لأعز�ء؛ لكّن �س���هادة جلل ز�هدي كانت �لأكرث �إيلًما على 

قلبي، �س���ديقي �لقدمي ورفيقي يف �جلهاد �لذي حت�س���رين ذكر�ه د�ئًما 

���ا �أّن »مريحاجي همايون« جرح  عندما �أتكّلم عن �حلرب. �أخربوين �أي�سً

وكانت ق�س���ة �إ�س���ابته م�س���حكة. قالو� �إّنه عندما �أ�سيب يف عينه ور�أ�سه 

من �أثر �ل�س���ظايا، حملوه على ظهر د�ّبة لي�سحبوه �إىل �خلطوط �خللفية، 

فوقع���ت قذيف���ة قربها و�أ�س���يبت �مل�س���كينة ب�س���ظايا و�س���قطت على �لأخ 

1  بد�أت عملية بيت �لمقد�س في 1988/1/15 بند�ء يا زهر�ء )عليها �ل�سلم( في �سمال �ل�سليمانية.
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���ا! ر�أى �ل�سباب �لد�ّبة حتت�سر فاقرتبو� منها لُينهو� حياتها  همايون �أي�سً

���ا حتتها �كت�س���فو� �أّنه همايون  بر�سا�س���ة ويريحوها، عندها ر�أو� �سخ�سً

�ساحبنا وقد خ�سر �إحدى عينيه.

حرّي بنا �أن نبكي ملا حمله �ل�ّس���باب من �أخبار موؤملة، لكّننا كّنا نخفي 

دموعنا خلف �سحكاتنا حفاًظا على جهوزّيتنا للحرب. وكنت �أملك عزًما 

يحول دون �س���عوري بالعجز عن �مل�سّي قدًما يف �حلرب. ومع �أّنني ع�ست 

ظروًفا قا�سية، �إل �أّنه مل ي�سغل بايل �سوى تلك �جلبال و�أولئك �لأ�سخا�س 

�لذين �أحببتهم فرًد� فرًد�، و�لذين كان خرب �س���هادة �أحدهم يوؤملني �أكرث 

من كّل �جلر�ح �لتي �أ�سابت ج�سدي.



الفصل السابع عشر
عندما لم تسعفني دموعي

u
م���ّرت تل���ك �لأّيام ثقيلًة عل���ّي و�أنا �أرى �لنق�س ي���زد�د يف عديد فرقة 

 ول �أق���وى عل���ى �لذهاب �إىل �جلبه���ة، وعندما ب���د�أُت �أمتاثل 
1
عا�س���ور�ء

���ل يف �ملدينة -  لل�س���فاء �س���رت �أترّدد �إىل و�دي �لّرحم���ة -مكاين �ملف�سّ

كان���ت ذكرى �ل�س���هد�ء و�لأ�س���دقاء �لأعز�ء هي عز�ئي �لوحيد و�ل�س���ند 

�لذي يقّويني ويعينني على حتّمل هذه �مل�ساعب ومقاومتها.

يف ربي���ع �لع���ام 1988م ��س���تقّرت �لفرقة يف ثكنة �ل�س���هيد �لقا�س���ي، 

���ا، وكثرًي� ما ترددُت �إىل �ملنزل ب�س���بب قربه  وكنت �أذهب �إىل هناك �أي�سً

من �لثكنة. يف تلك �لأيام، �أ�س���بح فرج قليز�ده م�سوؤول �سرّيتنا، وهو من 

�لعنا�سر �لقد�مى و�ملخ�سرمني يف �حلرب، و�سارك يف عدٍد من �لعملّيات 

�لكبرية على �لرغم من �سغر �سّنه. مع هذ�، كان غالًبا ما يوِكُل �إيلَّ مهّمة 

�لتحّدث �إىل عنا�سر �ل�سرّية، وكان عددهم كبرًي�. وحينها يكون لكلمي 

»ق�س���ة«...! �إذ يبد�أون بال�سحك مبجّرد �أن �أبد�أ �حلديث معهم! و�أ�ستمّر 

1  - لنخفا�س عدد عنا�س���ر تبريز جذور عميقة �أهّمها م�س���األة "حزب خلق م�س���لمان")حزب �ل�سعب 
�لم�س���لم( الذي وّجه �س���ربة كبيرة �إلى المدينة، و�سّبب �لفرقة بين �لنا�س، وجعل �لكثير منهم يعي�سون 

ح���ال �للمب���الة تجاه �لثورة. �أ�س���ف �إلى ذل���ك �لأعمال �لمر�ئية و�لت�س���رفات �لتي ت�س���تبطن �لنفاق 

ا في مو�قف مختلفة، ومن �لطبيع���ي اأن يتقاع�س �لنا�س �لعادّيون عندما  و�لتي تذّوقت طعمها �سخ�س���يًّ

ا  يو�جهون مثل هذه �لت�سرفات لمّر�ت عّدة، ول يخاطرون باأنف�سهم في �سبيل �لثورة. لو اأّن �إن�ساًنا عاديًّ

ه���و الذي يق���وم بمثل هذه �لأعمال لأمك���ن تحّمل �لأمر، لك���ن �لطاّمة �لكبرى هي اأّن ع���دًدا من هوؤلء 

�لمنافقين كانو� في مو�قع م�س���وؤولية وفي مر�كز عليا وهاّمة! وقد اأّدت هذه �لأ�سباب مجتمعة �إلى ذلك 

�لنق�س في �لعدد حتى �إّن عدد كّل �لعنا�سر في تبريز لم ي�سل في ربيع �لعام 1988م �إلى ثلث كتائب، 

لكّن هوؤلء كانو� يعملون من �سميم قلوبهم و�أرو�حهم، ويرفعون ر�أ�س فرقة عا�سور�ء عالًيا على �لدو�م.
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فاأحّدثه���م ع���ن �لعملّيات �لتي �س���اركت به���ا، و�أرّكز كثرًي� على �أ�س���اليب 

�لتحّرك وم�ساركة �لعنا�سر وح�سورهم يف �لعملّيات. لقد �أثبتت �لتجربة 

يل حتى تلك �للحظة، �أّن دور �لعنا�س���ر يف �لعملّية ل يّقل �أهميًة عن دور 

�لقائ���د؛ �لقائد معّر�س لل�س���هادة �أو �لإ�س���ابة منذ �للحظ���ة �لأوىل لبدء 

�لعملية، لذ� على �لعن�س���ر �أن ينتبه جيًد� وبدّقة كبرية لتفا�سيل �لعملية 

ولأو�مر قائده. لكن، يف �لوقت نف�سه يجب �أّل يعّلق كّل �لآمال عليه، بل �أن 

يتمّكن من �ّتخاذ �لقر�ر يف حال �أ�سيب �لقائد ب�سوء ويكمل �لعمل، وهذه 

م�س���األة يف غاية �لأهمية. لقد ح�س���ل م���ّر�ت عدة �أن كنت �أن���ا مع �أربعة 

�أو خم�س���ة �أ�س���خا�س من يجد �حللول للم�س���اكل �لتي تو�جهنا يف مر�حل 

ا عادة ثلث مر�ت. �أّول  ح�سا�س���ة من �لعملّيات، وفيها يوّدع بع�س���نا بع�سً

م���ّرة عندما ننطل���ق �إىل �ملنطقة �لأ�سا�س���ية، و�ملّرة �لثاني���ة عندما نّتجه 

نحو �لعدو، و�ملّرة �لثالثة عندما ينف�س���ل عنا�سر �ملجموعات عن �ل�سرّية 

ليب���د�أو� بتنفيذ �لعملية. يتّم تذكري �لأخ���وة يف �ملرحلة �لثالثة �أن يفرغو� 

مطرتهم �إذ� مل تكن مملوءة بالكامل. وكان م�س���وؤول �لتدريب �لع�س���كري 

هادي نق���دي يقول �إّنه �إذ� كانت مطرتك غري مملوءة باملاء بالكامل قبل 

�لنطلق ملو�جهة �لعدو، ف�سي�س���مع �لعر�قّيون �سوت �ملاء عندما ترك�س 

وكاأّن���ك تقول لهم: »تهّياأو� �أّيه���ا �لعر�قّيون، نحن قادمون �إليكم!«، كّنا يف 

�لبد�ية ن�س���حك من قوله، ث���م فهمنا لحًقا �أّنه كلم و�قعي. فالعن�س���ر 

���ب كّل �أمتعت���ه ب�س���كل جّي���د وُيحكم �إغ���لق جعبته، لك���ن، ل ميكنه  يو�سّ

�لتحّكم ب�س���وت �ملطرة غري �ململوءة باملاء ب�س���كل كامل! وعندما يرك�س 

�س���وف يثري هذ� �ل�سوت �ل�س���ادر من �ملطرة �نتباه قّو�ت �لعدّو يف نقطة 

�ملكمن �ملتقّدمة عن خطوطه �لأمامية، وميكن لهذه �مل�ساألة �ل�سغرية �أن 

ُتف�س���ل �لعمل �لذي من �ملمكن �أن تقوم به كتيبة و�حدة؛ حتى لو قامت به 

حينئذ خم�س كتائب. كنُت �أنقل هذه �لتفا�س���يل و�لنقاط �لهاّمة و�لعملّية 

�إىل �لعنا�سر. �أحياًنا كان هادي نف�سه يقول: »�سّيد، لقد دّربت يف عدٍد من 
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�لّدور�ت حتى �ليوم، لكّنني مل �أ�س���تطع يف 8 عمليات �س���اركت بها تطبيق 

�س���يء مّما �أقوله!«. و�س���بب ذلك هو �أّن ظروف �لعملي���ة تختلف عما يتّم 

تعليمه يف �لتدريبات، وعلى �لعنا�سر �أن ميتلكو� من �لتجربة و�خلربة ما 

ميّكنهم من و�سع خطة تتنا�سب مع �لو�قع �لذي يو�جهونه.

�مل�س���األة �لثانية �لتي �سّكلت هاج�ًس���ا لدّي وتهّمني و�أذّكر بها �لعنا�سر 

ب�س���كل د�ئم هي �سلح �لإ�سارة. يف �لعادة ي�ستفاد من �لعنا�سر �لكفوئني 

و�خلرب�ء يف �س���لح �لإ�س���ارة يف �ملر�كز، وقد تلحق بهم �س���ربات قا�سية 

ب�س���بب قّلة خربة عن�س���ر �لإ�س���ارة. يف عملية م�س���لم بن عقيل، تعّر�سنا 

لنري�ن قو�تنا يف مرتفعات »�س���لمان ك�س���ته«. قلت لعن�سر �لإ�سارة �ت�سل 

بهم وقل لهم �أن ل يطلقو� �لنار، وهو يجيبني: »ل �أعرف كيف �أت�س���ل!«. 

ل �أعلم �إن كانت معنوّياته �نخف�س���ت �أم ... لكن كان عن�سر �لإ�سارة بل 

فائدة! �أحياًنا �أخرى كان عنا�س���ر �لإ�س���ارة يفتحون �لأجهزة �لل�سلكية 

على مقربة من �لأعد�ء فتك�س���ف �أ�س���و�ت �لأجهزة �ملنطقة ويتّم ك�س���فنا 

كما ح�سل يف كرد�ستان.

�أردت بذكر هذه �لتفا�س���يل �أن يعرف �ل�سباب �أهّمّية عملهم ويلتزمو� 

�جلدّية، وطاملا �أن�ستو� باهتمام ملا �أقول. بعد هذه �لأحاديث �لتي حر�ست 

على �أن ل تتجاوز �لربع �ساعة يف كل يوم، كّنا نت�سلى مًعا ون�ساك�س خا�سة 

مع �لأ�سدقاء �لذين كنت معهم �سابًقا؛ وبالطبع عندما �أن�سجم قليًل مع 

�ل�سباب �أتكّلم بر�حة �أكرب معهم. حتّدثنا عن عملّية بدر وكيف ��ستطعنا 

�ل�ّس���يطرة عل���ى �ملقّر رغم قلة �لع���دد، لأّننا هاجمنا �لع���دّو ومل يتقاع�س 

�أحد. �لتقاع�س يعني هن���ا �إما �أّنني �أخاف و�أريد �حلفاظ على حياتي، �أو 

�أّنني �س���بق �أن جّربت �لر�س���ا�س و�ل�س���ظايا و�لنار وقررت �لنتظار ب�سع 

دقائق ليتقّدم �لآخرون، �أعود بعدها للتقّدم عندما تهد�أ �لنري�ن... وكل 

�حلالني تعترب�ن خيانة. كنت �أ�سعى لإفهام �لعنا�سر �أّن من يهاجم �لعدّو 

ويطلق عليه �لنار �سيلقي يف قلبه �لرعب.
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يف ربي���ع 1988م، م���ّن �هلل عل���ّي ب���اأول �أبنائ���ي. كان���ت فت���اة �أ�س���فى 

ح�س���ورها على حياتنا �لقا�سية يف تلك �لأيام لطًفا و�سفاًء، وجّدد حزين 

على �أ�س���دقائي �ل�س���هد�ء �لذين كنت �أرى مدى حمّبتهم وعاطفتهم على 

�أبنائهم. تنّقلت يف تلك �لأيام بني �لثكنة و�ملدينة، وقد �أ�سبح �لو�سع �سيًئا 

يف �ملنطقة. لقد دخلت �أمريكا باأ�س���اطيلها �إىل �خلليج �لفار�سي و�سارت 

ت�س���ّكل تهديًد� فعليًّا، وو�س���ل �لأمر لدرجة �إ�س���قاطها طائ���رة »�إيربا�س« 

، كما �إّن �لعر�قّيني و�ّس���عو� من د�ئرة عملياتهم 
1
تقّل م�س���افرين �إير�نيني

وجلاأو� �إىل �لأ�س���لحة �لكيميائية. �إ�س���افة �إىل كّل ذل���ك، �أّدى �لنق�س يف 

�ملتطّوعني �إىل �أن يكملو� عديد �لكتائب من قّو�ت �خلدمة �لع�سكرية، كما 

.
2
وُطرحت من جديد ق�سّية �لقر�ر، و�أعطو� مهلة 15 اأو 16 يوًما

¤

 جاءين �أخو زوجتي وعل���ى وجهه �إمار�ت 
3
يف �أح���د �أيام متوز �حل���اّرة

�خلوف وقال: »لقد قبلت �إير�ن بالقر�ر!«.

- ماذ� تقول؟

�نفعلت ب�س���ّدة. �أق�س���َم �أّنه �سمع ذلك باأذنيه. مل �أ�س���ّدق، ومل �أعرف 

ماذ� �أفعل ل�س���دة �نزعاجي. مل �أ�س���تطع �لبقاء يف مكان و�حد ور�حت كّل 

�لّذكريات جتتاح تفكريي. متّلكني �لياأ�س لدرجة �أّنني �سعرت �أّننا نخ�سر 

ثمرة �س���نو�ت طويلة من �لعم���ل �خلال�س. عدُت �إىل �ملن���زل ووجدت �أّن 

�خلرب �س���حيح فعًل، وها هم يتحّدثون عن ذلك يف �لإذ�عة و�لتلفزيون. 

جل�ست و��ستمعت �إىل بيان �لإمام وقلبي يتفّطر �أملًا وعيناي تقطر�ن دًما، 

1  - في 3 تموز �سنة 1988م ��ستهدف �لأ�سطول �لأمريكي "فن�سن�س" طائرة �إيربا�س �إير�نية على متنها 
ا و�أ�سقطها في �لخليج �لفار�سي. 298 م�سافًرا مدنيًّ

2  - قر�ر �لمم �لمتحدة رقم 598...�لقا�سي بطلب وقف �إطلق �لنار بين �إير�ن و�لعر�ق.

3  - في 18 تموز 1988م قبلت �إير�ن �لقر�ر 598 �ل�س���ادر عن مجل�س �لأمن الدولي، وبداأ ر�س���مًيا وقف 
�إطلق �لنار بين �إير�ن و�لعر�ق في 18 �آب 1988م.
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وعندما قال �لإمام �إّنه جتّرع كاأ�ًسا مّرة �سعرت بالأ�سى وبكيت. لن �أن�سى 

طع���م تل���ك �للحظة �ملرير حت���ى �آخر حلظة يف حيات���ي. �نزعجت كثرًي�، 

وب���د�أت �أفّكر بالعنا�س���ر �لذين �أعر�س���و� عن �جلبه���ة و�أولئك �لذين مل 

يلتحقو� �أ�سا�ًسا باجلبهة ب�سبب عدم مبالتهم، و�لأهّم من ذلك، باأولئك 

�مل�س���وؤولني طّلب �ل�سلطة �لذين �أو�س���لو� �لأمور �إىل مرحلة ��سطّر فيها 

�لإم���ام �أن يقبل بالقر�ر ويقّدم هذه �لر�س���الة. كان كّل من يتكّلم معي يف 

تلك �لأيام ي�س���عر مبدى غ�س���بي، وكنت �أغ�س���ب �أكرث عندما �أرى �سباب 

�ملركز، �مل�س���وؤولني و�لعنا�س���ر �لذين طاملا �أّجلو� �لتحاقهم باجلبهة منذ 

بد�ية �حلرب!! ها قد �نتهت �حلرب �لآن ومل يذهبو� �إىل �جلبهة بعد!

- �أّي عنا�س���ر �أنت���م؟... ملاذ� قع���دمت؟ ملاذ� تفركون �أيديكم بع�س���ها 

ببع����س وح�س���ب؟ منذ متى حُت���ّل �لأمور بالقع���ود لُتحّل �لآن ب���ه؟... هيا 

فلتذهبو�...

كان جو�به���م جاه���ًز�: »نحن عنا�س���ر مثلن���ا كمثل غرين���ا!..«. كانت 

كلمات���ي تنبع���ث من حرق���ة قلبي لدرج���ة �أّنهم �أر�س���لو� يف �لي���وم �لتايل 

جمموعة من �لعنا�سر �إىل �جلبهة، لكن، بل فائدة! للأ�سف مل يكن ذلك 

يف �لوقت �ملنا�سب!

¤

ذهبت يوم �خلمي�س �إىل و�دي �لرحمة. مل �أعد �أ�س���تطيع �لتحّمل. لقد 

جنن���ت. كنت �أل���وم �أولئك �لذين �ألتق���ي بهم، وقد ذهب���و� �إىل �جلبهة يف 

وق���ت من �لأوقات وع���ادو� �إىل منازلهم وحياته���م �لطبيعية وكاأّن �حلرب 

قد حّققت �أهد�فها وكّل �سيء قد �نتهى. و�أنظر �إىل �سور �ل�سهد�ء و�أقول: 

»�إله���ي، فلتحف���ظ دماء هوؤلء �ل�س���هد�ء. ك���م تعبتم م���ن �جلبهة ورحلتم 

ب�سرعة...«.

كانت �أيام �س���يف �لعام 1988م �س���عبة بالن�س���بة �إىل �أمثايل؛ ب�س���بب 
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�لأخبار �ل�س���يئة �لتي ت�س���ل من �ملنطق���ة. فقد ذهبت كتيب���ة حبيب �إىل 

رحمانلو عندما و�س���لت �لأنب���اء باأن �جلي�س �لعر�قي بد�أ هجوًما و��س���ًعا 

من كرد�ستان، وقّو�تنا �ن�سحبت من حلبجه. كنت قرب �لنهر يف رحمانلو 

عندما �س���معت من �لإذ�ع���ة �أخبار �لهجوم �لو��س���ع للجي�س �لعر�قي من 

جهة �جلنوب، لكّنهم مل يقّدمو� تفا�س���يل كاملة عن �خلرب. �س���معت من 

�ل�س���باب �أّن �لعر�قّيني تقّدمو� و�حتّلو� �ملناطق �لتي كانت تخ�س���ع �سابًقا 

ل�سيطرتهم، و�حرتقُت �أملًا لذلك. ذلك �لرجل �ل�سلب، �ل�سّيد نور �لدين 

�لذي قّلما يبكي، مل ت�سعفه دموعه للبكاء �لآن!

عندما �س���معت �أخب���ار �لّتعبئة �لعام���ة يف �لأهو�ز وق���د �أخذ �ملحافظ 

و�إمام �جلمعة �لأ�سلحة هناك وذهبو� �إىل خطوط �لدفاع تر�فقهم جموع 

ا خرب مقتل  �لنا�س، �سكنت نف�سي قليًل. يف تلك �لأيام ذ�تها �سمعت �أي�سً

�أح���د �لقادة �لعر�قّيني �لكب���ار د�خل دبابة، ثم خرب موت �أحد قادتهم يف 

ح���ادث حتّطم طائ���رة و�إعلن �لعر�ق �حلد�د �لعام ثلث���ة �أيام. ومع كّل 

هذ�، ظّلت �لأخبار �ل�س���يئة هي �لطاغية. يف هذه �لأجو�ء، و�سلت بيانات 

عن حتّرك �ملنافقني وكّن���ا يف حال جهوزية فاأعطونا �لأمر بالتحّرك �إىل 

منطقة �لغرب. كانت �حلما�س���ة ت�سيطر على �جلميع، وهنا و�سلت �أو�مر 

متناق�سة. يف �لبد�ية قالو� �ستذهبون �إىل �جلنوب، ثم حتّدثو� عن »بانه«، 

ومل مت�ِس �س���اعة حتى بد�أت ُت�س���مع �أخبار عن »كرمان�ساه«. �أما �أنا فجّل 

م���ا �أردته هو �للتحاق ب���اأّي طريقة بالكتيبة �لتي �س���تقوم بالتحرك، لذ� 

غرّيت مكاين حتى حلول �لظهر ثلث مر�ت! ذهبت من كتيبة حبيب �إىل 

كتيبة �لإمام �حل�س���نيQ حيث �أوكلو� �إيّل مهمة معاون م�سوؤول �ل�سرية 

�لثالثة »�أيوب ر�س���ائي«، وكّنا قد �ساركنا مًعا يف عملية بدر. ما �إن جمعت 

خرِبنا �أّن كتيبة �لإمام �حل�س���نيQ لن تذهب �إىل 
ُ
عّدتي وعتادي حتى �أ

�ملنطقة، عندها تركت �س���لحي وعتادي يف �خليمة وخرجت. �سمعت �أّن 

كتيبة حبيب �ستذهب �إىل �خلّط، فتوّجهت �إىل �أحد �لعنابر �لتي ي�سّجلون 
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 Qفيها �لأ�س���ماء. �أردت �أن �أ�س���طب ��س���مي من كتيبة �لإمام �حل�سني

و�أ�س���ّجله يف كتيبة حبيب، وعندما ر�أى �ملعنّي عن ت�س���جيل �لأ�سماء ذلك 

�ساح بي: »�إىل �أين �ستذهب يف �لنهاية يا عزيزي!«.

�س���رت يف كتيبة حبي���ب، وجئنا �إىل تربيز لنذهب �إىل كرمان�س���اه من 

�ملطار، لكن كتيبة �لإمام �حل�س���نيQ ذهب���ت �أوًل، ول �أدري ماذ� جرى 

حتى �ألغيت �لرحلة حني جاء دورنا. بد�أت كتيبة �لإمام �حل�سنيQ �لعمل 

يف نف�س �ليوم وبقينا نحن حيث كّنا. لقد رغبت كثرًي� بامل�ساركة يف �حلرب 

�س���ّد �ملنافقني، �أولئك �لذين ��ستغّلو� �لو�قع ب�سكل �سّيئ ومل يرحمو� حتى 

�أبناء وطنهم، وعندما �سمعت خرب هجوم �ملنافقني قلت لل�سباب �إّن �لعر�ق 

يريد �أن يبعد عنه �سّر �ملنافقني. قالو� يل: »ومن �أين تعلم ذلك«.

- �س���وف ت���رون �لآن! لقد �أغلق �لعر�ق ح���دوده، و�ملنافقون ُيقّتلون يف 

�لغرب جماعات و�أفر�ًد�.

وه���ذ� م���ا كان، وبد�أت �لأخبار �ل�س���اّرة ت�س���ل هذه �مل���ّرة. لقد ذهب 

���ا �أعمى قلوب  �لكثري م���ن �ملتطوعني �إىل �ملنطق���ة، وكاأّن �هلل تعاىل �أي�سً

وعقول �ملنافقني فظّنو� �أّنهم ي�ستطيعون �لو�سول �إىل طهر�ن من �لطريق 

�لأ�سا�س���ي خلل ب�س���عة �أيام! لكنهم وقعو� يف كمني جنود �لإ�سلم ومّتت 

.
1
حما�سرتهم يف م�سيق »ت�سهارزبر« و�لق�ساء عليهم يف عملية »مر�ساد«

 ¤

كنت يف تلك �لظروف �أتابع بدّقة كّل �لتفا�س���يل و�أ�س���األ �أّي �س���خ�س 

ق���د ميتلك معلومة عّم���ا يقع من �أحد�ث. �أخربين �ل�س���باب �أّن �لعر�قّيني 

��س���تخدمو� يف »�لفاو« �ل�س���يانور وغريه من �أ�س���لحة كيميائية، وقالو� �إّن 

�أج�س���اد �جلميع يب�س���ت يف حلظ���ة و�حدة: �ل�س���ائق خلف �ملق���ود، ر�مي 

1-  ب���د�أت عملية مر�س���اد بند�ء يا عل���ي)ع( في 1988/7/27م غرب �لبلد في مدن �إ�س���لم �آباد وكرند 
غرب، وفيها طويت �سفحة �لمنافقين وماأجوري �لعر�ق.
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�ملدفعي���ة ق���رب �ملدف���ع، و... يف تلك �لأي���ام توّجه���ت �إىل �جلبهة جموع 

�ملتطوع���ني من كّل �إير�ن، و�أغلقت �أكرث �لإد�ر�ت و�مل�س���انع �أبو�بها حتى 

�ملجل�س )جمل�س �ل�س���ورى(، و�س���معنا بخرب ح�س���ور رئي����س �جلمهورية 

�ل�س���ّيد �خلامنئ���ي �إىل �جلبهة فارتفعت معنوّياتن���ا �أكرث. مل يعد يف ثكنة 

�ل�س���هيد �لقا�س���ي مو�س���ع قدم من كرثة �ملتطّوعني، حتى �إّن مقر �للو�ء 

���ا، فلم تعد هناك حتى  يف �س���و�حي »بناب« و»ملكان« غ�ّس بالقو�ت �أي�سً

خيام لهم فبقي �أغلبهم حتت �ل�سم�س �ملحرقة؛ بع�س ر�ح ي�سبح يف �ملاء، 

و�آخ���رون يلعبون كرة �لق���دم. �أما �أنا فكنت حيثما ذهب���ت �أحمل مذياًعا 

و�أتابع �أخبار �لنت�س���ار�ت يف عملية مر�ساد. قالو� �إّن �ملروحيات �أنزلت 

500 عن�س���ر يف �ملنطقة، وكانت تلك �لأخبار تثلج �س���دورنا. كان �لتلفاز 

يبّث �سوًر� لآليات �ملنافقني وقتلهم، وعلمنا �أّن نهايتهم �قرتبت.

بعد ع���دة �أّيام، ع���ادت �لكتيبة �لوحيدة �مل�س���اركة يف عملية مر�س���اد 

من فرقة عا�س���ور�ء -�أي كتيبة �لإمام �حل�س���نيQ- �إىل »رحمانلو«. مل 

يح�س���ل خلل كّل �حلرب �أن ذهبت فرقة ل�س���تقبال كتيبة، �أّما �لآن فقد 

 Qذهب �جلميع لأول و�آخر مرة، ل�ستقبال �سباب كتيبة �لإمام �حل�سني

يف »رحمانلو«، ومب�ساركة بع�س �لأهايل �لذين �سمعو� بعودتهم يف �ملدينة. 

مل يك���ن هن���اك �لكثري من �خل�س���ائر يف �لكتيبة، 5 اأو 6 �أخوة ��ست�س���هدو� 

يف �آخ���ر �أي���ام �حلرب، وثلثة �أو �أربعة ُجرحو�. لقد �ُس���ررت بروؤية �لإخوة 

خا�سة �أّنهم عادو� مرفوعي �لر�أ�س ومنت�سرين، وعندما �سمعت �أخبارهم 

عن �لعملية، خّفت حّدة �نزعاجي ب�س���بب عدم �مل�ساركة فيها. كّنا جميًعا 

، لكّن حزًنا غريًبا يجتاح 
1
نرغب ب�س���ماع �أخبار هذه �ملعركة م���ع �ملنافقني

قلبي و�أنا �أن�س���ت �إىل ذكري���ات �لإخوة حول �ملعركة. فّك���رت لو �أّن جموع 

1 - قال �ل�س���باب �إّن �لمنافقين كانو� يقاتلون مثل �لممّثلين؛ ي�س���عون �لر�ّسا�سات على �لآليات ويتركون 
ه���ذه �لآليات في و�س���ط �لطريق تماًما وم���ن دون اأّي تح�س���ين، وكان طيارونا يق�س���فونها بل هو�دة، 

فُقت���ل �أغلبهم د�خل تلك �لآليات. وق���د ظهرت �أهمية طائر�تنا ومروحياتنا �أكثر عندما �س���ّدت هجوم 

�لمنافقين قبل اأن ي�سل مجاهدونا �إلى �لمنطقة.
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هوؤلء �ملتطوعني �س���اركت يف �حل���رب منذ بد�يتها ل�س���ّيقنا �خلناق على 

�لعدّو باحتلل �لب�سرة حيث نّفذنا �أكرب �لعملّيات ولنتهى كّل �سيء. لكن، 

للأ�سف، �لتحق بع�س باحلرب بعد �ملو�فقة على �لقر�ر!

بقينا لأ�س���بوعني يف حال جهوزّية ننتظر �لأو�مر �جلديدة لدرجة �أّننا 

مل نخل���ع �جلزمات حتى. مل يكن �لعمل بوقف �إط���لق �لنار قد بد�أ حتى 

�نته���ك �لعر�قّيون �لقر�ر. لكن، يف �لنهاية ه���د�أت طبول �حلرب، وتقّرر 

�أخذ �لقو�ت �إىل خّط �لدفاع لتتمركز هناك، وذهبت �أنا يف �إجازة.

¤

يف �خلتام �نتهى كّل �سيء. يبدو �أّن �لوقت حان لأهتّم بعلجي و�أبحث 

ا من �أعباء �لأزمات �لتي �أثقلت كاهل عائلتي، من  عن عمل، و�أحمل بع�سً

هنا �سعيت لإثبات �إجناز خدمتي. �سابًقا، �سعيت خلل �لفرت�ت �لفا�سلة 

بني �لعملّيات للح�س���ول على بطاقة �لإعفاء من �خلدمة �لع�سكرية، وقد 

ح�س���لت عليها من خلل �لأحد�ث �ليومية �لتي و�جهتها. قانونيًّا ي�س���هل 

�س���بت بها، �إ�سافة 
ُ
�إعفائي من �خلدمة �لع�س���كرية ب�س���بب �جلر�ح �لتي �أ

�إىل �أّن �ل�س���نو�ت �لطويلة �لتي ق�س���يتها يف �جلبهة ميكن �حت�سابها بدًل 

ع���ن �خلدمة �لع�س���كرية )�لإلز�مية(، لكنهم يف �لبد�ي���ة مل ياأخذو� هذ� 

�لأم���ر بع���ني �لعتبار! فقد ذهب���ت �إىل �لّلجنة �لطبّي���ة يف �جلي�س مر�ت 

ع���ّدة، لكّنني ع���دت دوًما خايل �لوفا����س �إىل �أن دخلت بنف�س���ي يف �أحد 

�مل���ر�ت �إىل غرفة �لطبيب. قلت له �إّن �لتقرير �خلا�ّس بي يفيد باأّنه علّي 

�لذه���اب �إىل �خلدم���ة. نظر �إيّل م�س���تغرًبا وقال: »من كت���ب �لتقرير؟«. 

ت�سّفح �مللّف فعرف �أّنه هو من كتبه! �أر�سلني �إىل مقّر �لدرك و�سادف �أن 

كان م�س���وؤول �ملخفر �أحد �لعنا�س���ر ممن كانو� معي يف كرد�ستان ويدعى 

»يون�س«. عرفني وت���وىّل متابعة ملفي. قالو� يل هناك: »لقد تغّيبت ثلثة 

�أ�س���هر، يجب �أن نحّول ملفك �إىل �ل�س���رطة �لق�سائية! �سي�سّكلون حمكمة 

هن���اك ويكتبون تقريًر� يفي���د �أّنك كنت يف �جلبهة. عندها جتلب لنا هذ� 
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�لتقرير لنتابع مو�سوع �لبطاقة«. 

كان م�س���وؤول �ل�سرطة �لق�سائية رجل دين. نظر �إىل �لتقرير، ثم نظر 

�إيّل وقال: »�أين كنت خلل هذه �ملدة؟ ملاذ� تغّيبت؟«.

ا. - كنت حينها يف بدر، وُجرحت هناك �أي�سً

- من قال لك �أن تذهب �إىل �جلبهة؟

�نزعج���ت من �س���وؤ�له وقلت ل���ه: »ذهب���ت �إىل �جلبهة بن���اًء على �أمر 

�لإمام!«. فقال بوقاحة: »ح�سًنا! فلياأِت �لإمام وُيجب!«.

ا ويت�سّرف هوؤلء بهذه �لطريقة! قلت  غ�سبت كثرًي�! ما ز�ل �لإمام حًيّ

�سجن و�إّما �أن �أدفع غر�مة!«.
ُ
له: »�كتب خمالفتي مهما كانت، �إّما �أن �أ

قال: »�سوف ُت�سجن �ستة �أ�سهر! �سهرين عن كّل �سهر غياب!«.

قلت له بع�س���بّية: »ل م�سكلة!«، �أكمل قائًل: »لأّنك �ساّب جّيد �سنغ�ّس 

�لطرف عن مو�س���وع �ل�س���جن، و�س���اأكتب لك غر�مة �ألف���ي تومان«. كتب 

ذل���ك وقفلت عائًد�. مل �أكن �أمتلك �ملال �لكايف. �أخربت �أبي مبا جرى يف 

�مل�ساء، فا�ست�ساط �مل�سكني غ�سًبا وقال: »�نظرو�، لقد ذهب حامًل روحه 

على كّفه، عا�س يف �جلبل و�ل�س���حر�ء، وج���اء �لآن ليدفع غر�مة لأّنه مل 

يذهب �إىل �خلدمة �لع�س���كرية!«. �أخ���رًي� مّت تاأمني �ملبلغ �ملطلوب. ذهبت 

�س���باًحا �إىل �مل�سرف ثم توجهت مبا�س���رة �إىل �ل�سرطة �لق�سائية. كنت 

�أّول �لو��سلني. جاء من بعدي 7 اأو 8 �أ�سخا�س، ثم و�سل رجل �لدين ذ�ك. 

�ألقى �لتحّية علّي عندما �س���ار بقربي لكّنن���ي مل �أجبه. دخلت، فقال يل: 

»�خرج!«، خرجت و�نتظرت حتى �أجنز كّل �أولئك �أعمالهم وذهبو�. كانت 

�ل�ساعة �حلادية ع�سرة و�لن�سف حني �سمح يل �أمني �ل�سّر بالدخول. قال 

يل: »يا بنّي، تعرف �أّن رد �لتحّية و�جب!«.

- �أجل.

- لقد �ألقيت عليك �لتحية �سباًحا لكنك مل ترّد علي!

ا �أّنه يجب �أن ل ن�سّلم على �ثنني، �ملنافق و�لكافر...  - لقد �سمعت �أي�سً
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و�أنت بر�أيي �إن�سان منافق!

�أخ���ذ يحّدق يف وجه���ي، فقلت وقد كاد قلبي ينفج���ر من �لغيظ: »لقد 

جئتم �إىل هنا بربكة �لإمام و�ملجاهدين. و�أنتم هنا تت�س���ّلطون لأنف�سكم! 

هل �س���محو� لك���م بالو�س���ول �إىل هذه �ملنا�س���ب زمن �لطاغوت )�ل�س���اه 

�ملخل���وع(؟ ل���و كنتم تعملون هن���ا يف زمن �لطاغوت ل�س���رمت من رجاله! 

تت�س���ّرفون معنا به���ذه �لطريقة و�لإم���ام ما ز�ل موج���وًد�!؟... �كتب يل 

�لتقرير لأذهب!«.

�أر�د �أن يخّفف عّني فقال �إّنه يطّبق �لقانون، و�إىل ما هنالك من هذه 

�لأقاويل.

�أخذت �لر�س���الة يف �ليوم �لتايل �إىل �لفوج. هناك عاملوين باحرت�م؛ 

�إذ عادة ما يحرتم �لع�س���كرّي �لع�س���كرّيني �لآخرين. يبدو �أّن يون�س �أخرب 

زملءه ببع�س ما جرى يف كرد�ستان، لذلك �نزعجو� كثرًي� عندما علمو� 

مبا ح�س���ل معي يف �ل�سرطة �لق�سائية، و�أق�س���م �ل�سخ�س �لذي �أر�سلني 

�إىل �ل�س���رطة �لق�س���ائية �أّن���ه لو كان يعل���م �أّنهم �سيت�س���ّرفون معي بهذه 

�لطريقة، ملا �أر�س���لني �إىل هناك �أ�سا�ًسا. وهكذ� تي�ّسرت �أموري وح�سلت 

، لكّنني مل �أ�س���تطع �جللو�س مكتوف �ليدين. ذهبت 
1
هناك على �لبطاقة

�إىل مكتب �إمام �جلمعة يف �ملدينة. ��ستقبلني �بن �ل�سيخ ملكوتي و�ساألني 

ع���ن حاجتي فقلت له �إّنني �أريد روؤية �ل�س���يخ. �أخ���ذين �إىل �إحدى �لغرف 

و�نتظرت هناك حتى جاء �ل�س���يخ و�أخربته بالق�س���ية. قلت له �إّن �مل�ساألة 

لي�س���ت يف �لغر�مة، لكن يف قوله: »يج���ب �أن ياأتي �لإمام ويجيب عن هذه 

�لأ�س���ئلة«، قال �ل�س���يخ ملكوتي: »ي���ا بني، هناك �لكثري م���ن �أمثال هوؤلء 

�لأغبي���اء! دعك منه���م!«. فكان لقائي به بل نتيجة. ن�س���حني �ل�س���باب 

ا كلًما لفًتا: "�أتعلم! �أنا عن�سر في �لدرك، و�أعمل هنا منذ �أيام �لطاغوت. �أتقا�سى  1-  لقد قال �أي�سً
م���الً م���ن �لحكوم���ة و�أعمل، ول يهّمن���ي �أتكون ه���ذه �لحكومة لل�س���اه �أم للإمام. و�جبي ه���و �لعمل هنا 

و�ساأقوم بعملي طالما �أنا هنا. لكنني ل �أحّب �أولئك �لذين و�سلو� �إلى منا�سبهم في ظّل �لثورة ويقومون 

بهذه �لأعمال!".
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عندما علمو� بالق�س���ية باأن �أطلع م�س���وؤول �لتعبئة �لأخ »ح�س���يني« عليها. 

وبع���د عّدة �أيام ر�أيته، فتوّجهت �إليه و�أخربته مبا جرى. و�س���فت له ذلك 

�لعامل فعرفه ب�سرعة وقال يل: »ما قاله لك ل يعترب �سيًئا يا عزيزي! لقد 

ر�أيت منه �أموًر� ي�سغر �أمامها هذ� �لكلم!«، �أثار ذلك تعّجبي. 

ثم �أخربين �أّنهم �أر�س���لو� يف �أحد �لأيام عدًد� من علماء �لدين للتبليغ 

يف ثكنة �ل�س���هيد باكري يف دزفول، وقال: »عادة ما نر�س���ل �لعلماء لإقامة 

�ل�سلة �أو �لتبليغ. توّجهنا �سباًحا �إىل جهة �لقو�ت �ملتمو�سعة يف �ل�سفة 

�لأخ���رى لنهر »�أروند«، وعند تقاطع طرق »�أندي�س���مك« جله���ة �ل�»�أهو�ز« 

�س���األني ذ�ك �لع���امل نف�س���ه: �أخ ح�س���يني، �إىل �أين نذهب؟ قل���ت له: »�إىل 

�لفاو«، وما �إن �س���مع با�س���م �لفاو حتى قال: �أخ ح�سيني، �أنا مل �آت �إىل هنا 

لأذه���ب �إىل »�لف���او«، بل جئت لأذهب �إىل دزفول، دعنا نرجع ولتو�س���لني 

ل  �إىل �لفرقة!«، عندها قلت له: »�أيها �ل�س���يخ، طريقنا نحن من هنا، تف�سّ

�أنت بالنزول و�ذهب �إىل �جلهة �لأخرى من �لطريق. �ستو�سلك �أّي �سيارة 

من مثّلث �لطرق �إىل دزفول ب� 50 توماًنا!« نزل، و�أكملنا طريقنا. بقيت مع 

�ل�س���باب يومني �أو ثلثة، وذهبت �إىل �خلّط مع عدد من �لعلماء �لآخرين 

وعدت. وهناك، يف خيمة �لقيادة ر�أيت ذلك �ل�سيخ! كّنا قد �أر�سلنا �لعلماء 

وفق برنامج حمّدد �إىل كتائب �سيد �ل�سهد�ء، �لقا�سم، �أبو �لف�سل، �لتجهيز 

و... ومل يبَق �سوى ذلك �ل�سيخ �لذي قال يل: »�أخ ح�سيني، دعني �أذهب �إىل 

. قلت له: »�أيها 
1
كتيبة �لإمام �حل�س���نيQلأعطيهم درو�ًسا يف �لأخلق!«

�ل�سيخ، تريد �أن تذهب �إىل كتيبة �لإمام �حل�سنيQ لتعطيهم درو�ًسا يف 

�لأخلق، لقد �أنهى كّل �ل�س���باب يف �لكتيبة هذه �لدرو�س!«. عندما �س���مع 

هذ� �لكلم قال: �إًذ� �س���اأعود �إىل تربيز!« ورجع. مل تتجاوز فرتة بقائه يف 

1- كان���ت كتيب���ة �لإمام �لح�س���ينQ من �أ�س���هر �لكتائب في تبريز، حيث كانت ت�س���ّم كّل �لعنا�س���ر 
�ل�ّس���جعان و�لمعروفي���ن. وكان���ت �أكث���ر �لكتائب �س���هرة و�س���عبية ب�س���بب قادتها و�س���هد�ئها و�س���جاعة 

عنا�سرها، و�لبر�مج �لعظيمة �لتي كانت تقيمها في تبريز.
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دزفول يف هذه �لظروف 6 اأو 7 �أيام، لكّنه �أخذ فيها تقريًر� وذهب يف تلك 

�ل�سنة نف�سها �إىل �حلّج ب�سبب ذهابه �إىل �جلبهة! �سّيد، �أنت تو�جه �إن�ساًنا 

كهذ�! �حكم بنف�سك، �أتريد متابعة �لق�سية؟«.

بالطبع �أعر�ست عن متابعة �لق�سية!

¤

كان مقّر �للو�ء يف ملكان. �حتاج �ملعنيون �إىل يومني �أو ثلثة ليخرجو� 

ملف���ي م���ن ملك �لفرق���ة لأح�س���ل -�أخرًي�-على بطاق���ة نهاية �خلدمة 

بتاري���خ 1988/10/17م، وكان ق���د تبّقى يل فرتة ثلثة �أ�س���هر �إجازة مل 

�أ�س���تفد منها. وهكذ� ُطويت ]�إد�ريًّا[ �سفحة 77 �سهًر� يف �جلبهة باأّيامها 

�حللوة و�ملّرة.

عدت �إىل �ملدينة. �سرت فيها غريًبا. ل �أدري ماذ� �أفعل؟ �أين �أذهب؟ 

كّل �لأماك���ن مل تكن يل! كنت �أجل�س يف �ملنزل و�أفّكر؛ لقد �أ�س���بح »�أمري« 

�س���هيًد�. و�أ�سبح �سادق �س���هيًد�. حميد غم�سو�ر ��ست�سهد يف عملية »بيت 

�ملقد�س3«. �أ�س���غر علي بور، علي �أكرب مرت�س���وي، �حلاج ر�سا د�روئيان، 

�حلاج علي با�س���ايي و... لقد ��ست�سهد كّل �أعز�ئي. كدت �أختنق من كرثة 

�لتفكري. كنت �أتناول �لألبوم �لذي يحوي �س���ور �جلبهة، �أنظر �إىل �س���ور 

�أ�سدقائي فتتجّدد حرقة قلبي عليهم. �أتذّكر كرد�ستان ولياليها �مل�سّطربة 

وج�س���دي �لذي �ح���رتق هناك بالكام���ل، �أفّكر باجلنوب، وباأخي �ل�س���ّيد 

�سادق �لذي ��ست�سهد �أمامي، باأمري �لذي �سيبقى �أمل �سهادته يف قلبي ما 

ا، بالعملّيات، و�جلهود �لتي بذلها �ل�سباب يف �لغربة عن �لوطن  بقيت حًيّ

و�لأهل، بالدماء �لتي �ُس���فكت ظلًما على �أر�س �إير�ن، بالغّو��س���ني �لذين 

كانو� نوذًجا كامًل للإميان، وبكّل �جلر�حات و�لآلم �لتي حتّملناها...

و�لآن ج���اء �لي���وم �ل���ذي مل �أفّكر فيه �أب���ًد�)مل �توقع���ه(؛ لقد �نتهت 

�حلرب وبقينا �أحياء.
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u
لقد �نتهت �حلرب �لقا�سية بعد 8 �سنو�ت، لكّنني ما زلت �أعاين عدًد� 

م���ن �لأمر�����س �لناجتة عن �جلر�ح �لتي �أ�س���بت بها خ���لل �حلرب. يف 

�لعام 1984م ُطِرحت لأّول مّرة م�س���األة �سفري �إىل �خلارج لعلج ع�سب 

عيني و�لتقّيحات �لتي تخ���رج منها، وطلبت �لّلجنة �لطبّية �ملعنّية باإيفاد 

�جلرح���ى للعلج يف �خلارج، مبل���غ 27 �ألف تومان مل �أكن �أملكه. طرحُت 

يف �أحد �لأيام هذه �مل�س���األة يف موؤ�س�سة �ل�س���هيد مع �لأخ »رهربي« فقال: 

»�سنوؤّمن نحن �ملبلغ، وتابع �أنت �ملو�سوع«. لكّننا كّنا يف ذلك �لوقت نخّطط 

� للذهاب للعلج وعدم �مل�س���اركة بها. كما  لعملي���ة بدر، ومل �أكن م�س���تعدًّ

�إّن �ل�س���عور بالياأ�س �نتابني نتيجة كلم �لأطباء عن �حتمال فقد �لب�سر 

بعيني ب�س���بب �س���عوبة و�س���ع ع�س���بها و�لتقيحات. كذل���ك �نزعجت من 

���ا من ت�سّرفاتهم يف م�ست�سفى »م�سطفى �خلميني«،  طلبهم �ملال؛ و�أي�سً

فاأّجلت �ملو�سوع حتى عام 1989م.

يف ربي���ع �لعام 1989م بد�أُت �لعمل يف جامعة �لعلوم �لطبية يف تربيز، 

ومل مي�ِس �س���هر�ن حتى �أخربين �س���ديقاي كرميي و�س���ادقي -وهما من 

م�س���وؤويل حمل���ة حم���و �لأمّية- ب���اأّن رئي�س �ل���وزر�ء �آنذ�ك »مري ح�س���ني 

مو�س���وي« �س���وف ياأتي �إىل �ملدينة. ولأّنهما يعلمان مب�س���األة علجي حيث 

كانا من عنا�سري �أيام �جلبهة، طلبا مّني كتابة ر�سالة له حول �ملو�سوع. 

كتب���ت �لر�س���الة، ويف لقاء ل���ه يف �ملحافظة م���ع �ملجاهدي���ن و�جلرحى، 
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�أخربته بامل�ساألة -وجًها لوجه- باخت�سار و�أعطيته �لر�سالة. عندما �أنهى 

ا على �جلميع  زيارته، ذهبت مع �لأ�س���دقاء �إىل �ملطار ثانية، و�س���ّلم �أي�سً

فرًد� فرًد�. عندما و�سل �إيّل قال: »�أنا �أذكر ر�سالتك، و�ساأجيبك عليها«. 

وللإن�س���اف فقد �ت�س���لو� بعد يوم���ني �أو ثلثة من مكت���ب رئي�س �لوزر�ء 

بحمل���ة حمو �لأمية –وكنت قد �أعطيتهم رقمها- وقال يل �ل�س���باب �إّنهم 

يريدونني يف طهر�ن. جمعت �أور�قي وتوّجهت �إىل هناك.

يف طه���ر�ن ذهب���ت �إىل مكتب رئي����س �لوزر�ء. �أخ���ربوين هناك �أّنهم 

�أعطو� �أمًر� بتقدمي كّل �لّت�س���هيلت �للزمة لت�سريع �سفري �إىل �خلارج، 

ف�س���ار لز�ًما عل���ّي �لذهاب ثانية �إىل م�ست�س���فى »م�س���طفى �خلميني«. 

�س���ابًقا، كانت �ل�س���يدة كروبي رئي�س���ة �مل�ست�س���فى قبل �أن ي�س���تلم حمّلها 

�لدكتور »ل�س���كرية«، وقد كتبت ر�س���الة لها قلت فيها �إنني �ساأ�سكوهم يوم 

�لقيامة لأّنهم طلبو� مّني �ملال مقابل �إر�س���ايل �إىل �خلارج، وت�س���ّببو� يف 

�أن �أخ�س���ر �لب�سر يف �إحدى عينّي، و�سادف �أن ر�أيتها هناك، وقد علمت 

بالق�س���ية ف�س���األتني: »هل �س���كوتني؟«. �س���رحت لها �لق�س���ية من جديد 

ا،  و�أ�سفت �أّن �لر�سالة �لتي كنت قد كتبتها لها كتبتها لل�سّيد مو�سوي �أي�سً

���رت كّل �سيء خلل  وهو يعمل �لآن على حّل �لق�س���ية. على �أّي حال، ح�سّ

يومني �أو ثلثة �أيام: �لبا�سبور، و... لكن وقع حدٌث �أّجل مو�سوع �ل�سفر.

¤

كان خ���رب مر����س �لإمام ث���م وفاته يف 4 حزي���ر�ن عام 1989م �أ�س���و�أ 

حدث ميكن �أن يقع. لقد ع�ست حينها ظروًفا نف�سية �سعبة. �إلهي! �أّي �أمل 

�أ�س���عب؟ �أمل فر�ق �أ�سدقائي �ل�سهد�ء؟ �أم �أمل هذ� �جل�سد �ملعّذب �لذي 

يجب �أن يتجّرع ب�س���رب مر�رة ما ير�ه يف �ملدين���ة؟ و�لآن �أمل ود�ع �لإمام 

�لذي نحّبه باإخل�س ومن �أعماق قلوبنا و�أرو�حنا، و�لذي كّنا م�س���تعّدين 

لنفدي حياته و�سّحته باأعمارنا؟!
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لقد طرحو� ��سمي مّر�ت عّدة خلل �حلرب للذهاب �إىل �سوريا و�إىل 

�حل���ّج. وخ���لل �أحد�ث مق���ّر زيد يف خّط �س���لمجه ع���ام 1984م طرحو� 

��سمي للتوّجه لأد�ء فري�سة �حلّج، كما طرحت �أ�سماء عدٍد من �لعنا�سر 

���ا. ذهب بع�س���هم، وكنت ممن تخّلفو� خ�س���ية �أن �أخ�س���ر  �لقد�م���ى �أي�سً

فر�سة �مل�ساركة يف �لعملية. �إ�سافة لذلك، مل �أكن �أرغب �أ�سا�ًسا بالذهاب 

�إىل �حلّج يف تلك �لفرتة وباأن ينادوين ب�»�حلاج«. بعد بدر، طرحو� ��سمي 

���ا. وطو�ل �حلرب، ذهبت مع  للّذهاب �إىل �س���وريا، لكّنني مل �أذهب �أي�سً

�لفرق���ة م���ّرة �أو مرتني �إىل م�س���هد. لكن، كّل ذل���ك مل يزعجني، ما كان 

يزعجن���ي ويحرق قلبي �أّن ��س���مي ُطرح مّر�ت عّدة للق���اء �لإمام �إل �أّنني 

مل �أذه���ب! كنت كّلما ج���رى حديٌث عن لقاء �لإمام �س���عرُت باخلجل من 

�لذهاب للقائه، وقلت يف نف�سي: ماذ� فعلت لأقف �أمام �لإمام!... هذ� هو 

� لنف�سي. و�لآن... �ل�سبب �لذي جعلني �أخ�سر �للقاء به و�حتفظت به �سرًّ

بعد وفاة �لإمام، �س���ار قلبي يحرتق �أ�سًفا لأّنني خ�سرت فر�س �للقاء 

ب���ه. مل���اذ� مل �أَر �لإمام حّتى ملرة و�حدة... كنت �أفكر دوًما بهذه �مل�س���األة 

و�أبك���ي لدرجة �أث���ارت تعّجب من حويل. و�أت�س���اءل ط���و�ل �لوقت: ما هو 

ح���ال �ملجاهدين يف زمان �لنبي �لأك���رم P و�لإمام عليQ، يو�جهون 

�لع���دّو على مر�أى من �لإمامQ و�لنبيP، وي�س���مدون �أمامه ويقاتلون 

وي�ست�س���هدون وير�همP و... �لآن �أنا �أفّك���ر يف حالنا، و�أقول، �إلهي، �أنت 

ترى �أّننا ذهبنا �إىل �جلبهة يف زمن �لغيبة فقط بناًء لأمر نائب �لإمام |، 

ومل نَر �إمامنا حتى. �س���معنا �سوته فقط، ومل نرت�جع حلظة عن �جلبهة، 

وكان هناك فر�سة للقائه، لكن... ملاذ� مل �أذهب؟ ملاذ� مل �أره؟ يف �إحدى 

�لليايل، بكيت كثرًي� قبل �أن �أنام، ور�أيت حلًما عجيًبا. ر�أيت �لإمام رحمة 

�هلل عليه يف غرفة عادّية، و�ل�س���هيد »�أمري« �لبا�س يجل�س قربه من جهة، 

و�أنا �أجل�س يف �جلهة �لأخرى، وهو مي�س���ح بيده على ر�أ�س���ي ور�أ�س »�أمري« 

ويقول يل: »ل تنزعج كثرًي�، لي�س �ملعيار و�لهدف �أن ترى، �ملعيار هو �أد�ء 
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�لتكليف«. ��س���تيقظت �س���باًحا بحال عجيبة من �ل�سعادة و�لر�حة وكاأيّن 

ر يف �حلرب وقمت بعون  �أكاد �أطري من �لفرح، وبد�أت �أ�سعر �أّنني مل �أق�سّ

�هلل بو�جبي.

¤

بعد �مل�س���اركة يف مر��س���م ذك���رى مرور �أ�س���بوع على وف���اة �لإمام يف 

���ر �س���يًئا ف�س���يًئا للذه���اب �إىل �أملانيا،  »جمار�ن« يف طهر�ن، بد�أُت �أحت�سّ

وُح���ّدد موع���د �ل�س���فر يف �لأّول من مت���وز. ولأّنني كنت بانتظ���ار مولودي 

�لثاين فقد رغبت بتاأخري �ل�س���فر، لكن ذلك مل يكن ممكًنا، وكنت �أتوقع 

�أن �أعود باإذن �هلل يف وقت مبكر. 

توّجهنا �إىل �أملانيا وكان على منت �لطائرة جرحى �آخرون من كرمان، 

طهر�ن وهمد�ن. �أقمنا هن���اك يف مدينة »كولن«. �أخربين �أحد �جلرحى 

�لذين �لتقيت بهم �أّنه م�س���ى على و�س���وله 12 �س���هًر�، وقال �آخر �إّنه �أتى 

منذ 18 �س���هًر�، فعرفت �أّن �أمامي عمًل كثرًي�، ول بّد من �لبقاء ثلثة �أو 

�أربعة �أ�س���هر على �لأقل. قال �ل�سباب �إّنهم ل يعطون �ملري�س بعد �لعملية 

وحد�ت من �لدم، لذ� يحتاج �إىل فرتة نقاهة طويلة ن�سبيًّا ليتعافى بدنه. 

�أخذو� يل موعًد� من طبيب بروف�سور يدعى »هاملن« �إىل ما بعد �سهرين، 

لكّنن���ي مل �أرغب بالبقاء حتى ذلك �لوقت. كانو� يعطون لكّل جريح 12 اأو 

15 مارًكا يوميًّا، ومل نكن يف �سائقة مادية، لكّنني كنت قلًقا على عائلتي. 

مل مت����سِ �أي���ام قليلة على و�س���ويل �إىل �أملاني���ا حتى �ت�س���لت بي زوجتي 

و�أخربتن���ي وهي تبك���ي �أّن �بنتي �لثانية قد ُولدت، لكن هناك م�س���كلة يف 

قدمها. ز�د هذ� �خلرب من ��س���تيائي و�نزعاجي وبد�أت �أفكر بالعودة �إىل 

�إير�ن يف �أ�س���رع وقت ممكن. قلت لل�س���باب �إّن ح���ايل طارئة ول ميكنني 

�لنتظ���ار فرتة �س���هرين، فق���ّررو� �لتح���ّدث �إىل �لطبيب وقّدم���و� موعد 

�لزيارة. ��ستمّرت جل�ستي مع �لربوف�سور »هاملن« �ساعتني ون�سف �ل�ساعة 

حتى عرف بالتف�سيل م�سكلتي �ل�سحية، وتقّرر - بعدها- م�ساركة فريق 
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�سني يف �لعني، �لأذن و�لفم و�لأنف، و�لفّك و�لوجه،  من �لأطباء �ملتخ�سّ

يف �لعملّية �جلر�حّية �لتي �ساأخ�س���ع لها. قال �إّن هناك م�سكلة يف ع�سب 

�لعني، لكن ميكن معاجلتها، و�سيجرون عملية حلدقة �لعني. لكّن �مل�سكلة 

�لأك���رب ه���ي يف �لتقّيحات �لقدمية �لت���ي تخرج من عين���ي، وتاأزمت منذ 

�لعام 1982م حتى �ليوم، ويجب معاجلتها باأ�سرع ما ميكن.

يف �لنهاي���ة �أدخلوين �مل�ست�س���فى و�أجرو� يل عملية �س���عبة ��س���تغرقت  

حو�يل 5 �ساعات.

¤

عندم���ا عدت �إىل وعيي، �نتبهت �إىل �أّنه���م �أجرو� يل عملية يف �لأنف 

وحدق���ة �لع���ني، وقالو� �إّنهم �س���يجرون يل عملّية �أخرى بعد �س���هر. �أثناء 

وج���ودي يف �مل�ست�س���فى تعرفت �إىل �أ�س���خا�س عّدة. كان مع���ي يف �لغرفة 

فت���ى من طهر�ن ير�أ�س و�لده �أحد �لبنوك. مل تكن �أّمه و�أخو�ته ملتزمات 

باحلج���اب، لكّنهم كانو� يهتّمون بي. كان ذلك �ل�س���بّي ي�س���اهد �لتلفاز 

ب�س���كل م�س���تمّر، وعندما لح���ظ تعّجبي من ه���ذ� �لأمر، �أخ���ربين �أّنه ل 

ميكنه م�س���اهدة �لتلف���از جّماًنا يف �ملنزل لذ� هو ي�س���تغّل فر�س���ة وجوده 

يف �مل�ست�سفى! �إ�س���افة �إىل �ملر�سى �لإنكليز و�لأمريكيني، كان يف �لغرفة 

���ا مري����س تركّي من �أهل �ل�س���ّنة ��س���تفدت كثرًي� من وج���وده معي.  �أي�سً

كان يخربين مبو�قيت �ل�س���لة وي�س���اعدين يف �ختي���ار �لأطعمة �حللل 

���ا مر�س���ى م���ن �ملنافقني  ويعطين���ي �أدويت���ي. �أت���ى �إىل �مل�ست�س���فى �أي�سً

و�أح�س���رو� معهم جملتهم. كانو� �أنا�ًس���ا م�س���اكني! �أذكر �أّن �ل�سباب يف 

»خانه �إير�ن« قّدمو� وجبات طعام يف ذكرى �أربعني �لإمام �خلميني}، 

فكان �ملنافقون وطلب �ل�ّس���لطة �لذين فّرو� من �إير�ن، ُيح�سرون معهم 

�لقدور لياأخذو� �لطعام! �أكرثهم عانى من �سائقة مالية كبرية. ر�أيت يف 

���ا �إير�نيني يفت�سون يف �لنفايات. لقد لحظت �أّن �لأملان  فر�نكفورت �أي�سً
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ل يتعاملون ب�سكل جّيد مع �لإير�نيني، لكّنهم يتعاملون ب�سكل �أف�سل بكثري 

مع �جلرحى �لأفغان �لذين �أ�سيبو� يف حربهم �سد �لرو�س.

¤

بعد �س���هر، �أجرو� يل عملية ثانية و�س���عو� خللها �أنبوًبا رقيًقا ي�س���ل 

حدقة �لعني بالأن���ف وعّلموين كيف �أهّزه لتخرج منها �لتقّيحات، وقّررو� 

���ا. وبع���د 65 يوًما �س���محو� يل باخل���روج من  �إج���ر�ء عملي���ة �أخ���رى �أي�سً

�مل�ست�س���فى. �أخ���ذوين �إىل »خانه �إير�ن«، وهو فن���دق جميل يقع بني كولن 

وفر�نكفورت، تف�س���ل بينه وبني �جلبل حديقة حتيط به من كّل �جلهات، 

���ا للجرح���ى... �لتفّت �إىل �أّنهم ��س���رتو� خروًفا  ي�سً وقد ��س���تاأجروه خ�سّ

ليقّدموه �أ�س���حية مبنا�سبة عيد �لأ�س���حى، �إل �أّن �أحًد� مل ي�ستطع ذبحه، 

وكن���ت قد جّربت ذلك يف �جلبهة من قبل حيث كانو� يح�س���رون للكتيبة 

ثلثة �أو �أربعة خر�ف، وكّنا نقول وقتها على �س���بيل �ملز�ح �إّننا �سنرتكهم 

���رنا �لأ�س���احي مب�ساعدة  �إىل ما بعد �لعملية حني يقّل عدد �لأفر�د! ح�سّ

�س���اّب من »همد�ن« مبت���ور �لقدمني، وذبحناها يف �لفناء، ومت حت�س���ري 

حلومه���ا طعاًما لل�س���باب. كانت �لقن�س���لية �لإ�س���ر�ئيلية تقع قرب ذلك 

�لفندق، وكانو� يذيعون فيها مو�س���يقى فاح�س���ة طو�ل �لأربع و�لع�س���رين 

�س���اعة، فقام �س���بابنا بالرّد عليهم بتوجيه مكرّب �ل�س���وت ناحيتهم وبّث 

�لأنا�سيد �لفل�سطينية عربها.

�. كنت د�ئًم���ا �أحّب �أن �أكون يف  بد�أ �س���هر حم���رم، وكنت منزعًجا جدًّ

تربيز يف �لع�س���ر �لأو�ئل من حمرم، مع �أّن���ه كان لأيام حمرم يف �جلبهة 

ة طو�ل �ل�سنو�ت �لتي ق�سيتها هناك؛ ل مثيل لها يف �أّي زمان  نكهة خا�سّ

�أو م���كان. عندما ع���دت ملر�جعة �لطبي���ب، وعرفت �أّنهم ي�س���تبعدون �أن 

ا قلًقا  �أب�سر بعيني ثانية، مل يتبَقّ لدّي د�فع كبري للبقاء. ولأّنني كنت �أي�سً

على عائلتي وطفلتي �ل�سغرية �أ�سررت على �لذهاب �إىل طهر�ن، فقبلو� 
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بذلك بعدما قطعُت لهم عهًد� باأن �أعود بعد �سهرين ملتابعة �لعلج.

¤

يف تربيز قال �لأطباء �إّن م�سكلة قدم طفلتي لي�ست معّقدة و�ستتح�سن 

مع �لعلج. ذهبت بعد �س���هر ملر�جعة �لأطباء فقال���و� �إّنه ل فائدة كبرية 

ُترجى من �لأنبوب �ملوجود يف عيني و��ستخرجوه. مل �أعد �أفّكر يف �لذهاب 

�إىل �أملاني���ا؛ فمن جه���ة كانت تكلفة �لعلج مرتفع���ة، ومن جهة �أخرى مل 

يكن للعمليات و�لعلج �أّي نتيجة.

�س���بت بها يف وجهي توؤملني؛ منذ تلك �ل�س���نة 
ُ
م���ا ت���ز�ل �جلر�ح �لتي �أ

���ة يف �لف�س���ول �لباردة، ،كذلك كانت م�سكلة �نقبا�س  وحتى �لآن وخا�سّ

ع�س���لت �لفم تتكّرر عندما ل �أعتني بنف�س���ي جّي���ًد� يف �لطق�س �لبارد. 

و�أعاين يف تلك �لأيام لدرجة �أّنني ��س���طر لفتح فكي بالقوة كي �أ�س���تطيع 

تناول �لطعام.

¤

كان���ت حملة »ر�هيان نور« فر�س���ة يل لأمتّكن ثانية من تقبيل مو�س���ع 

�أقد�م �أ�س���دقائي �ل�س���هد�ء بع���د كّل ما م���ّر من �ل�س���نو�ت. لقد طرحت 

ة  مر�ت عّدة م�س���األة �ملذّكر�ت يف منا�سبات خمتلفة، ومل �أعتقد �أّنها مهمَّ

يف هذ� �لزمن. مل تكن م�س���األة �إجر�ء مقاب���لت و�حلديث عن مذّكر�ت 

�حل���رب قد طرحت بعد. و�حلقيق���ة �أّنني بقيت د�ئًما �أعاين من عو�ر�س 

�جلر�ح �لتي �أ�سبت بها، ويف �إحدى �لليايل من عام 1994م، ر�أيت �ل�سّيد 

عل���ي �خلامنئي يف �ملنام يحمل يف يديه �أور�ًقا يقر�أها ويبكي، وكنت معه 

يف نف����س �لغرفة. قال �أحده���م �إّن هذه �لأور�ق تت�س���من مذّكر�ت جريح 

80 �س���هًر� ويقول  �جلبهة  و�أم�س���ى يف  و�س���لت درجة جر�حه �إىل 70% 

�إّن���ه مل يقّدم �س���يًئا يف �حلرب... لقد �س���غل هذ� �ملن���ام كّل تفكريي حتى 
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ظنن���ت �أيّن ل���ن �أمّت و�جب���ي جتاه ه���وؤلء �لنا�س وما ج���رى يف �حلرب �إل 

بكتابة هذه �ملذّكر�ت، لذ� رويت تفا�سيل 8 �سنو�ت من حياتي يف �جلبهة 

لتبق���ى تل���ك �للحظات �لتي ل مثي���ل لها حّية مع �لزم���ن. مذّكر�ت ليايل 

كرد�س���تان �خلطرية... مذّكر�ت م�س���لم بن عقيل و�ل�سظايا �لتي �أخذت 

»�س���ادقنا«، وخّطت م�س���ريي مع هذه �جلر�ح �خلالدة... مذّكر�ت بدر 

ومو�جهة �لأج�س���اد للدبابات و�سجاعة �لأن�سار �لكربلئيني �لذين بقيت 

�أج�سادهم �لطاهرة على �سفاف نهر دجلة... مذّكر�ت »و�لفجر8« وتلك 

�لليلة �لغريبة �لتي حفرت يف قلبي �أمل فر�ق �أمري... مظلومّية �أ�سدقائنا 

و�س���هادتهم يف م�سنع �مللح يف �س���لمجه؛ ذكرى رحيم وحبيب وحممد و.. 

ذكرى �لغّو��س���ني �لذين �أخجلو� نهري �ل���كارون و�أروند بغريتهم وعظمة 

�أرو�حه���م. ذك���رى �جلبال �ملغّط���اة بالثلوج و�جلليد.. ذك���رى كّل �لأخوة 

�لأ�ساو�س �لذين ��سطفاهم �هلل �سهد�ء، و�لذين �أع�سق جر�حي لأجلهم، 

ومن ذكر�هم �أ�ستمّد �لعزمية و�ل�سرب يف حتّمل كّل هذه �لآلم.
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�لطاهرين �للذ�ن ت���ركا �أثًر� كبيًر� على معنويات �لمجاهدين: �لحاج بيوك 

�آ�ساي�س )و�لد �سهيد( و�لحاج مق�سود بورر�دي )�أٌب ل�سهيدين(، 1985م.



17- �ل�س���خ�س �لثاني من �ليمين �ل�س���هيد محمود دولتي �لذي �أ�سبح في عد�د 

�لمفقودين في عملية بدر، 1985م. كان �لعديد من �ل�سباب في ثكنة �سهد�ء 

خيب���ر ينام���ون على �ل�س���و�تر �لتر�بي���ة لأنها كان���ت �أكثر ب���رودة، وفي هذه 

�ل�سورة كّنا قد جمعنا �لبطانيات و... 

18- �أنا و�أمير قرب �لهور نكتب و�سيتنا �لم�ستركة قبل عملية بدر، �آذ�ر 1985م.



19- ثكنة �س���هد�ء خيبر، قائد فرقة )عا�س���ور�ء 31( �لبا�س���ل �لأخ مهدي باكري 

 ،Qو�ل�س���هيد �أ�س���غر ق�س���اب عندما كانا يتفقد�ن كتيبة �لإمام �لح�سين

�سيف 1984م.

20- مجاهدو كتيبة �لإمام �لح�سينQ �لبو��سل ي�ستمعون �إلى حديث قائدهم 

�أ�سغر ق�ساب قبل �لتوّجه لتنفيذ عملية بدر، وفي و�سط �ل�سورة �أنا و�ل�سهيد 

علي �أكبر مرت�سوي )ي�سع كوفية على رقبته(، �آذ�ر 1985م.



21- قائد قلوب �لمجاهدين في فرقة عا�س���ور�ء �لأخ مهدي باكري �لذي �رتقى 

�سهيًد� في عملية بدر.

22- م���ن �لي�س���ار �س���هد�ء عملي���ة بدر �لثلثة: �ل�س���هيد قا�س���م هري�س���ي �لذي 

��س���تطعنا �سحبه �إلى �ل�س���فة �لأخرى من نهر دجلة ب�س���عوبة بعد �إ�سابته، 

�ل�س���هيد �أ�س���غر ق�س���اب عبد �للهي و�ل�س���هيد علي تجليي، وكّنا مع هوؤلء 

�لثلثة حتى �آخر لحظة في تلك �ل�سفة من دجلة.



23- �أحد �لمجاهدين �لبو��س���ل ف���ي كتيبة �لإمام �لح�س���ينQ د�وود نظافت 

�لذي ��ست�سهد في  �لمو�جهات �لعنيفة �لتي جرت في منطقة همايون �أثناء 

عملية بدر.

24- قبل �س���اعات على �لنطلق لتنفيذ عملة بدر، �ل�سخ�س �لثاني من �ليمين: 

�ل�س���هيد علي تجليي، م�س���وؤول �لمعلومات في مقّر خات���م �لأنبياءP الذي 

�لتحق بعديد كتيبة �لإمام �لح�س���ينQ تعبويًّا. من �لي�سار: �ل�سهيد �أ�سغر 

ق�س���اب م�س���وؤول كتيبة �لإمام �لح�س���ينQ، �ل�سهيد م�س���طفى بي�سقدم 

)م�سوؤول �سرّية(. �آذ�ر 1985م.



25- م�س���وؤول �سريتنا �لبا�س���ل في كتيبة �لإمام �لح�سينQ؛ �لمّد�ح �لمخل�س 

�ل�سهيد خليل نوبري �لذي �لتحق بقافلة �ل�سهد�ء في عملية بدر.

26- �ل�س���هيد �سمد زبرد�ست �لذي ُقطع حبله �ل�س���وكي في �لحرب و�لتحق بعد 

�سنو�ت بالرفيق �لأعلى.



27- في د�س���متنا في مع�س���كر �س���هد�ء خيبر؛ �ل�سهيد ح�س���ن كربلئي ي�سع لي 

عطًر� ويقول: �سيد، لقد ��ست�سهد كل من و�سعُت له عطًر�.

28- �ل�س���هيد �ل�سيد علي �أكبر مرت�سوي )بابا( �لذي �سهدُت لحظة ��ست�سهاده، 

و�أّكدت لعائلته �سهادته...



 ،Q29- بعد عملية بدر، لم �أعد �أ�ستطيع تحّمل �لبقاء في كتيبة �لإمام �لح�سين

 Q»فالتحقت و�أمير )�ل�سخ�س �لأول من جهة �ليمين( بكتيبة »�أبو �لف�سل

وكان م�سوؤول �لكتيبة �ل�سيد �أجدر موليي )�ل�سخ�س �لأول من جهة �لي�سار(، 

�لهور 1985م. 

30- خ���ّط �لدف���اع في جزيرة مجن���ون حيث بقيت لم���دة مع �س���باب كتيبة »�أبو 

�لف�س���ل«Q. �ل�س���خ�س �لثاني من �ليمين �ل�س���هيد �أمي���ر مار�لبا�س، ثم 

�ل�سهيد رحيم �فتخاري و�أنا، قبل عملية »و�لفجر8«، 1986م.



31- ب�ستان نخيل على �سفاف نهر �أروند، قبل �أيام من تنفيذ عملية »و�لفجر 8«، من 

�ليمين: محمد تجليي، �ل�سهيد �أمير مار�لبا�س، ...، �أنا،...، �سباط 1986م.

32- ثكنة �ل�سهيد باكري، قبل عملية »و�لفجر 8«، وفي �ل�سورة ثلثة من �ل�سهد�ء 

�لخم�سة �لذين ��ست�سهدو� مًعا في �لعملية، �ل�سهيد رحيم �فتخاري �ل�سخ�س 

�لأول �لو�قف على �ليمين، �ل�سهيد مهدي محمدي �ل�سخ�س �لثاني �لجال�س 

على �ليمين، ثم �ل�سهيد ر�سا كلوليان. ومن ور�ء �لكامير� �أمير �لذي �لتقط 

هذه �ل�سورة، 1986م.



33- �للو�ء �أمين �س���ريعتي-�لذي �أ�سبح م�سوؤول فرقة عا�سور�ء بعد �سهادة �لأخ 

مهدي- خطيًبا في عنا�سر �لفرقة قبل �لبدء بعملية »و�لفجر 8«.

34- �آخ���ر �س���ورة �لتقطه���ا ل���ي �أمير. قبل �س���اعات م���ن �لتوّجه لتنفي���ذ عملية 

»و�لفجر8«، �سباط 1986م.



35- �آخر �سورة �لتقطتها لأمير قبل �سهادته...، كانون �لثاني 1986م.

36- �آخر �سورة لأمير في �لتابوت عندما �أح�سروه �إلى �لمدينة، �ستاء 1986م. 



37- ذهبت �إلى م�سهد بعد �سهادة �أمير، 

ق�س�س���ت م���كان �لقلب في �س���ورة 

ل���ي وو�س���عت �س���ورة �أمي���ر مكانها، 

و�لتقطو� �ل�سورة من جديد... كان 

�أمي���ر معي ف���ي كل م���كان، ولم �أكن 

�أ�ستطيع ت�سّور بعده عّني �أبًد�.

38- ربيع 1986م، بعد عملية و�لفجر8، في �إحدى �لح�س���ينيات في م�سهد حيث 

كان �س���باب كتيب���ة �لإمام �لح�س���ينQ م�س���تقّرين، وفي �ل�س���ورة �لكثير 

من �ل�س���هد�ء: وقوًفا من �ليمين: �أول �س���خ�س حتى �ل�س���اد�س هم �سهد�ء، 

ثم ر�س���ول ز�رع ز�ده. جلو�ًسا من �ليمين في �ل�سف �لثاني: �ل�سخ�س �لأول 

و�لثاني و�لر�بع و�لخام�س �س���هد�ء، �ل�س���ابع �ل�سيد نور �لدين عافي، �لثامن 

�ل�س���هيد محمد ن�س���رتي، �لتا�سع �ل�سهيد جو�د بخت �س���كوهي، جلو�ًسا من 

�ليمي���ن في �ل�س���ف �لأمامي: �ل�س���خ�س �لثالث و�لر�بع �س���هد�ء، �لخام�س 

�ل�س���هيد بدر�م �ساكري، �إ�س���افة �إلى ثلثة �سهد�ء �آخرين في هذه �ل�سورة 

��ست�سهد �أكثرهم بعد ب�سعة �أيام في عملية يا مهدي. 



39- فرق���ة لط���م في ح���رم �لإمام �لر�س���اQ في م�س���هد، ربي���ع 1986م، من 

�لي�س���ار:...، �ل�س���يد ن���ور �لدين عافي، ...، �ل�س���هيد جو�د بخت �س���كوهي، 

�ل�سهيد محمد ن�سرتي و...

40- ... ر�أيت �سابًّا ق�سير �لقامة يتوجه نحوي، �إّنه محمد ن�سرتي، قال: �سيد، 

لقد ذهبت لأغت�س���ل غ�س���ل �ل�س���هادة لأّنني �ساأ�ست�س���هد �لليلة... و��ست�سهد 

بالفعل في مو�جهات م�سنع �لملح!



41- 1987م، �أنا ويعقوب نيكبير�ن، ومن خلفنا موقع �ل�سهيد مقيمي في كرمان�ساه 

حيث ��ستقرت كتيبة حبيب، وتبدو �لخيام و�لعنابر و��سحة في �ل�سورة.

42- 1987م، من �ليمين: يعقوب نيكبير�ن، �سادق �سبكد�ست، �ل�سيد نور �لدين 

عافي،...، �لمد�ح �ل�سهيد �لحاج ر�سا د�روبيان وعلي حاجي بابايي.



43- وحي���ًد� ف���ي �له���ور، �أفرغت �أحد �لج�س���ور �لعائمة و��س���تخدمته ك�س���فينة 

لأ�سطاد �ل�سمك...

44- من �ليمين �ل�س���هيد �لحاج علي با�س���ايي، �للو�ء �ل�سيد مجيد �سيد فاطمي 

م�سوؤول كتيبة حبيب، �إ�سماعيل وكيل ز�ده.



45- �سنة 1986م، خيمة كتيبة حبيب، �سّد دز �أثناء �لتدرب على تعلم �ل�سباحة، 

وقوًف���ا من �ليمين في �ل�س���ف �لأّول: محرم �آقاكي�س���يبور، �س���عيد بيمانفر، 

�ل�سهيد حميد غم�س���و�ر )في و�سط �ل�سورة(، �ل�سهيد �أحمد رنجير )ي�سع 

كوفية على رقبته(.

46- خري���ف 1986م، �أثناء �لت���دّرب على �لغو�س، من �ليمين: �س���عيد بيمانفر، 

�لحاج بهز�د بروين قد�س )�لفنان و�لم�سّور في �لحرب( و�أنا.



47- غو��سو كتيبة حبيب في عمليات كربلء 4 و5 في �آخر �أيام خريف 1986م، 

موقع �ل�س���هيد �أجاقلو، من �لي�س���ار وقوًفا: �ل�س���هيد حبيب رحيمي، �ل�س���يد 

نور �لدين عافي، �ل�س���هيد ح�س���ين زكي، �لجريح �أيوب ن�سير�وغلي، بهنام 

رحيمي، رحيم باغبان، �أيوب جديري، �ل�سهيد �أحمد رنجبر، �ل�سهيد �أحمد 

محموديان، محمد �سدقي، �ل�سهيد مازيار نوري.

48- من �لي�س���ار �ل�س���هيد ح�سن وكيل ز�ده، محمد �س���ود�كر �لذي يحكي �سباب 

كتيبة حبيب �لكثير عن ب�سالته، محمد نيكنف�س، �ل�سهيد محمد حقوقي.



49- �ل�سهيد �أ�سغر عليبور �لذي 

تركت �سهادته في كربلء5 

�أل�ًم���ا كبي���ًر� ف���ي قلب���ي... 

كانت حرب �أ�س���غر ل مثيل 

لها م���ع �لظروف �لخا�س���ة 

�لتي كانت تحيط به.

كن���ت  عندم���ا  1986م،   -50

ا وقد �نقب�ست ع�سلة  غو��سً

فم���ي، وتج���ددت �آلمي في 

لكّنها كانت  �لباردة،  �لمياه 

�آلًما حلوة بالن�س���بة لي، ول 

ُتن�سى...



51- �ستاء 1987م، رحمانلو، �إحدى �آخر فرق �لعز�ء �لتي �سّكلها مجاهدو كتيبة 

حبي���ب، قب���ل �لنطلق �إلى منطقة �لعملية، �ل�س���خ�س �لر�ب���ع من �ليمين: 

�ل�سيد نور �لدين عافي.

52- �ستاء 1987م، مرتفعات ماووت، حيث بقينا محا�سرين في �لثلوج و�ل�سقيع 

15 يوًم���ا، �ل�س���خ�س �لثاني من �ليمين: �ل�س���يد نور �لدي���ن عافي ثم �لحاج 

�سمد قا�سمبور، ح�سن ح�س���ينز�ده، �أمير خردمند، وقد حفرنا �ساقية حول 

�لخيمة وحا�سرتنا �لمياه و�لثلوج.



53- �ل�س���هيد جلل ز�هدي �لذي نال �ل�س���هادة تقدي���ًر� لعطاء�ته �لكبيرة، في 

جبال ماووت في عملية بيت �لمقد�س2 في �ستاء 1988م.

54- لحظة ��ست�س���هاد �لحاج علي با�سايي في خّط �لدفاع في �سلمجه، حزير�ن 

1987م.



55- حين قبل بي �لمرحوم �أكبر �أ�سرفي �سهًر� له، ليلة خطوبتي عام 1984م.

56- �أن���ا وزوجتي مع�س���ومة �أ�س���رفي في ح���رم �لإمام �لر�س���اQ حيث بد�أنا 

حياتنا �لم�ستركة، 1987م.



57- �أن���ا و�أخ���ي ميررحي���م قرب �أم���ي. لقد تحّملت �ل�س���يدة نمكي �ألم �س���هادة 

عزيزها �سادق وجر�حي �لمتتالية بكّل �سبر، وكانت كالجبل �ل�سامخ.

58- خريف 2010م، في ب�س���تان �أبي في �س���ردرود، قرب و�لدي �ل�س���يد ح�س���ين 

عافي �لذي تحّمل �لكثير في �لحرب ولم ينك�سر �أبًد�.



59- �س���نة 2001م، مع عائلت���ي، �لزوجة �لتي وقفت جانبي كّل �س���نو�ت �لحرب 

و�ساركتني كّل م�ساكلي، وبناتي: ن�سرين، �إلهام وزهر�ء.

60- ذهب���ت بعد نهاية �لحرب عّدة مّر�ت لزيارة تلك �لتربة �لطاهرة مع حملة 

ر�هي���ان ن���ور، و�إلى جانبي �لحاج �س���مد �إق���د�م نيا، رفيق �لجهاد �س���ابًقا، 

وزميلي في �لعمل حالًيا.



61- و�س���يتي �لتي ت�س���ترك في �لعديد من نقاطها مع و�س���ية �أمي���ر. وقد كتبت 

بخط �أمير �لعزيز قبل عملية بدر.
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